
ข้อมูล ณ วันที� 15 ต.ค. 62

หน้าที� 1 จาก 534 /รายชื�อเรียงตามพยัญชนะตัวอักษร..

ลําดับที� หมายเหตุ

คํานําหน้า ชื�อ สกุล

1 นางสาว   กชกร เกษามูล

2 นางสาว กชกร ทองดี

3 นางสาว   กชกร สุริยะป้อ

4 นางสาว กชกร กลํ�ากลิ�น

5 นางสาว กชกร จันทร์ทรง

6 นางสาว กชกร สมโนชัย

7 นางสาว กชกร ถิ�นจวงจันทร์

8 นางสาว กชกร ถาวรสุภเจริญ

9 นางสาว กชกร มาเกตุ

10 นาย กชณัฐ จันอนุกาญจน์

11 นางสาว   กชทัศ ธนะเจริญธรรม

12 นาง กชพร ชัยสุวรรณ์

13 นางสาว   กชพร จูละพันธ์

14 นางสาว กชพร พิเชฐบวรกุล

15 นางสาว กชพรรณ ภิรมย์

16 นางสาว กชพรรณ บุญเกิดไวย์

17 นางสาว กชพรรณ ศรีวรรณรัตน์

18 นางสาว กชพรรณ จตุรัตนชัยพร

19 นางสาว   กชภัส ทองพิทักษ์

20 นางสาว   กณิยา บุญกานนท์

21 นางสาว กณิศา ชัยชาญอุดมสุข

22 นาย กตญาณ กล้าหาญ

23 นางสาว   กตเวทิตา คล้ายสุวรรณ

24 นาย กนก เตียประพงษ์

25 นางสาว   กนกกร กาญจนกันทร์

26 นางสาว   กนกกร ปฐมปัทมะ

รายชื�อ-สกุล

บัญชีรายชื�อ

ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ. 2547 มาตรา14 (4) 

ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั�งกรรมการสภากายภาพบําบัด  วาระปี พ.ศ. 2563-2566
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27 นางสาว กนกกร แสนมณี

28 นางสาว กนกกร บริบูรณ์

29 นางสาว กนกกาญจน์ ชุมภูชนะภัย

30 นางสาว   กนกกาญจน์  วีรชาติ

31 นางสาว   กนกกาญจน์  เกื�อสกุล

32 นาง กนกกานต์ เพ็งสกุล

33 นางสาว กนกณัฐ เจียระศิริสิน

34 นางสาว กนกทิพ อุทัยวจนพันธ์

35 นางสาว   กนกทิพย์ สว่างใจธรรม

36 นางสาว   กนกทิพย์ รงค์ทอง

37 นางสาว กนกทิพย์ เพ็งทองแก้ว

38 นางสาว กนกทิพย์ อัคจร

39 นางสาว   กนกนันทร์ สุเชาว์อินทร์

40 นางสาว   กนกนาถ ยิ�งเจริญ

41 นางสาว   กนกนิจ ชิเดนทรีย์

42 นางสาว กนกเนตร กลิ�นละออ

43 นางสาว   กนกพร ฉายะบุระกุล

44 นางสาว   กนกพร อุณเอกลาภ

45 เรืออากาศเอกหญิง กนกพร ลีลาเทพินทร์

46 นางสาว   กนกพร หอมนาน

47 นาง กนกพร รัตนมณีกรณ์

48 นางสาว   กนกพร ปูรณวัฒนกุล  

49 นางสาว กนกพร ภักดีสังข์

50 นางสาว กนกพร อําโพธิ�ศรี

51 นางสาว กนกพร พงษ์ปราโมทย์

52 นางสาว   กนกพร เพชรจรูญ
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53 นางสาว   กนกพร ด้วงทอง

54 นางสาว กนกพร เสริมศรี

55 นางสาว กนกพร พงศ์เจริญสุข

56 นางสาว กนกพร รักเกียรติสกุล

57 นางสาว กนกพร แก้วหล้า

58 นางสาว กนกพร เล็กเจริญ

59 นางสาว   กนกพรรณ บุปผานิโรจน์

60 นางสาว กนกพรรณ ไชยชนะ

61 นางสาว กนกพรรณ ท้วมวงษ์

62 นางสาว กนกพิชญ์ คุณนาม

63 นางสาว   กนกพิชญ์ สัตยประกอบ

64 นางสาว กนกพิชญ์ ภู่ศุข

65 นางสาว กนกภรณ์ อัครอนันต์

66 นางสาว กนกรัชต์ ตันติดนัย

67 นางสาว   กนกรัตน์  ดิษฐบรรจง

68 นางสาว   กนกเรขา ดิษฐวงศ์

69 นางสาว   กนกลดา จวนเกาะ

70 นางสาว กนกลักษณ์ อุ่นคําสวัสดิ�กุล

71 นาง กนกวรรณ บ่ายเที�ยง

72 นางสาว   กนกวรรณ ราตรีธรรม

73 นางสาว   กนกวรรณ ศรีสุภรกรกุล

74 นาง กนกวรรณ แสนใจ

75 นางสาว   กนกวรรณ วิชัยวงศ์

76 นางสาว   กนกวรรณ ทองโชติ

77 นางสาว   กนกวรรณ แสงศศิธรชัย

78 นางสาว   กนกวรรณ ภูมิกระจ่าง
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79 นางสาว   กนกวรรณ สุวรรณมณี

80 นางสาว   กนกวรรณ ทบประดิษฐ

81 นางสาว   กนกวรรณ จันทร์อํารุง 

82 นางสาว กนกวรรณ ทองปลอด

83 นางสาว กนกวรรณ ชัยวงศ์

84 นางสาว กนกวรรณ รุ่งเรือง

85 นางสาว กนกวรรณ สิงห์ชู

86 นางสาว กนกวรรณ วังยพงศ์สถาพร

87 นางสาว กนกวรรณ เชษฐาพรรณรังสี

88 นางสาว กนกวรรณ ปวงประชัง

89 นางสาว กนกวรรณ วงศ์แก้ว

90 นางสาว กนกวรรณ เพ่งผล

91 นางสาว กนกวรรณ พลสา

92 นางสาว กนกวรรณ นาเหมือง

93 นางสาว กนกวรรณ บูรณพัฒนา

94 นางสาว กนกวรรณ เพราเพริศภิรมย์

95 นางสาว กนกวรรณ สุหัสโช

96 นางสาว กนกวรรณ ช้างสีนวล

97 นางสาว กนกวรรณ ศิลปขันธ์

98 นางสาว กนกวรรณ ศรีเลิศ

99 นางสาว กนกวรรณ อยู่มั�นธรรมา

100 นางสาว กนกวรรณ ทองนํา

101 นางสาว   กนกวรรณ แปงถายะ

102 นางสาว กนกวรรณ เจตนะเสน

103 นางสาว กนกวรรณ วังภูผา

104 นางสาว กนกวรรณ กันติ�บ
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105 นางสาว กนกวรรณ หมื�นพันธ์

106 นางสาว   กนกวรรณ แสนอุ่น

107 นางสาว กนกวรรณ มีแสงเงิน

108 นางสาว กนกวรรณ กันทะวัง

109 นางสาว กนกวรรณ ชํานาญเพ็ชร์

110 นางสาว กนกวรรณ จําแน่

111 นางสาว   กนกวรรณ  มนัสมานะชัย

112 นางสาว   กนกวลี โพธิ�ศรี

113 นางสาว กนกศรี มิ�งมิตร

114 นางสาว   กนกอร นุ่มดี

115 นางสาว กนกอร ขาวสร้อย

116 นางสาว กนกอร อุ่นใจ

117 นางสาว กนกอร สิริวัฒนพรกุล

118 นางสาว กนกอร ธนะสูตร

119 นางสาว   กนกากร จุนเสนี 

120 นาย กนต์ธร ธรรมทักษ์

121 นางสาว   กนิษฐกร กลิ�นส่ง

122 นางสาว   กนิษฐา มาดไทย

123 นางสาว   กนิษฐา ปีนะภา

124 นางสาว   กนิษฐา เสนาะเสียง

125 นางสาว   กนิษฐา อินต๊ะแก้ว

126 นางสาว กนิษฐา ชอบจิตต์

127 นางสาว   กนิษฐา พิมสาร

128 นางสาว   กนิษฐา ราชยา

129 นางสาว กนิษฐา น้อยผา

130 นางสาว กนิษฐา ศรีเมือง
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131 นางสาว   กมนพรรธน์ วรภัทรไชยเจริญ

132 นาย   กมล ทรายสมุทร

133 นาย   กมล กิตติปัญญาอาภา

134 นาย กมล พิทักษ์ภาวศุทธิ

135 นางสาว กมลกาญจน์ วงษา

136 นางสาว กมลจุฑา อ้นเกตุ

137 นางสาว กมลฉัตร ไชยสนสวัสดิ�

138 นางสาว กมลฉัตร นาแหลม

139 นางสาว   กมลชนก จิตระวิชเวช

140 นางสาว   กมลชนก ไกรดิษฐ์

141 นางสาว กมลชนก หอประเสริฐกิจ

142 นางสาว   กมลชนก ตันติรัตน์

143 นางสาว กมลชนก แสวงการ

144 นางสาว กมลชนก วุฑฒวิภาต

145 นางสาว กมลชนก ขํานํ�าคู้

146 นางสาว กมลชนก สุขสาร

147 นางสาว กมลชนก ชมจินดา

148 นางสาว กมลชนก ภักดีคง

149 นางสาว กมลชนก ทรงศักดิ�

150 นางสาว   กมลชนก สิมพลี

151 นางสาว   กมลชนก โกเมฆ

152 นางสาว กมลชนก กองศิริ

153 นางสาว กมลชนก จินดา

154 นางสาว กมลชนก บัวสม

155 นางสาว กมลชนก จันทรอภิวัฒนา

156 นางสาว กมลชนก ศิวะกฤษณะกุล
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157 นางสาว กมลชนก คุดอ้น

158 นางสาว กมลชนก สมัครการ

159 นางสาว กมลชนก ทองไทย

160 นางสาว กมลชนก กลิ�นเมือง

161 นางสาว กมลชนก สุขาทอน 

162 นางสาว กมลชนก กลิ�นอําพันธ์

163 นางสาว กมลชนก ด้วงพรม

164 นางสาว กมลชนก ศิริโวหาร

165 นางสาว กมลชนก ก้อนแก้ว

166 นาย   กมลชัย โลหิตยา

167 รศ.ดร. กมลทิพย์ บราวน์

168 นางสาว   กมลทิพย์ ราศรี

169 นางสาว   กมลทิพย์ พันนุรัตน์

170 นางสาว   กมลทิพย์ สูหลํา

171 นางสาว   กมลทิพย์ ศุภพิชญ์นาม

172 นางสาว กมลทิพย์ มะม่วงทอง

173 นางสาว กมลทิพย์ รักวงศ์ภัทร

174 นางสาว กมลทิพย์ พิมพา

175 นางสาว กมลทิพย์ ศรีคําภา

176 นางสาว กมลทิพย์ ชฎาดํา

177 นางสาว กมลทิพย์ นันทไพบูลย์

178 นางสาว กมลทิพย์ ภาคบัว

179 นางสาว กมลทิพย์ กุลโนนแดง

180 นางสาว กมลทิพย์ ยางคํา

181 นางสาว กมลทิพย์ มิตรเทวิน

182 นางสาว   กมลทิพย์ เพ็งยิ�ง
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183 นางสาว   กมลทิพย์  จันทร์นาค

184 นางสาว กมลนัทธ์ ทิจจรัตน์

185 นางสาว กมลเนตร สายบัวแดง

186 นางสาว กมลพร ยาธิ

187 นางสาว กมลพร เส็งกิ�ง

188 นางสาว   กมลพร จุมพล

189 นางสาว   กมลพร แสงอาทิตย์ชยา

190 นางสาว กมลพร อ่อนศรีระ

191 นางสาว กมลพร จงปิยะโชติ

192 นางสาว   กมลพรรณ หาญวงศ์ไพบูลย์

193 นางสาว กมลพรรณ เอี�ยมชีรางกูร

194 นางสาว กมลพรรณ มหาพรม

195 นาย กมลภพ วิทนา

196 นางสาว กมลภัทร เลิศวราภรณ์พงศ์

197 นาย กมลภัทร ส้มพับ

198 นางสาว   กมลมาลย์ โชติกีรติเวช

199 นางสาว   กมลรัตน์ วงศ์เศรษฐ์ภูษิต

200 นางสาว   กมลรัตน์ ญานลักษณ์

201 นางสาว   กมลรัตน์ จังสมยา

202 นางสาว   กมลรัตน์ วรฤทัยวงศ์

203 นางสาว กมลรัตน์ ขนอม

204 นางสาว กมลรัตน์ บุญเที�ยง

205 นางสาว กมลรัตน์ บัวพันธ์

206 นางสาว กมลรัตน์ เจริญศิริวงศ์ธนา

207 นางสาว กมลรัตน์ อินต๊ะวงค์

208 นางสาว กมลรัตน์ พิตรากูล
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209 นางสาว กมลรัตน์ จันทร์รงค์

210 นางสาว กมลรัตน์ โชคสถาพร

211 นางสาว กมลรัตน์ หนูสุด

212 นางสาว   กมลรัตน์  คงสกุล

213 นางสาว กมลลักษณ์ ขบวนกล้า

214 นางสาว กมลลักษณ์ นิชกรรม

215 นางสาว   กมลลักษณ์  จันทบุบผา

216 นางสาว   กมลวรรณ มีเมตตา

217 นาง กมลวรรณ จงสมชัย

218 นางสาว   กมลวรรณ พวงสงวนวงศ์

219 นางสาว   กมลวรรณ จิระวงศ์อร่าม

220 นางสาว   กมลวรรณ อั�วเถา 

221 นางสาว กมลวรรณ ทองขาว

222 นางสาว กมลวรรณ เขียวนิล

223 นางสาว กมลวรรณ ชูเปรม

224 นางสาว กมลวรรณ เพราเพริศภิรมย์

225 นางสาว กมลวรรณ แพวัฒนเลิศ

226 นางสาว กมลวรรณ ทาทอง

227 นางสาว กมลวรรณ คําสะสม

228 นางสาว   กมลวรรณ ไชยศรีษะ

229 นางสาว   กมลวรรณ สนิทอารีผล

230 นางสาว   กมลวรรณ แก้วเหล็ก

231 นางสาว กมลวรรณ ทองสัมฤทธิ�

232 นางสาว กมลวรรณ รัตนสถิตย์

233 นางสาว กมลวรรณ บัวแก้ว

234 นางสาว กมลวรรณ เดชเจริญ
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235 นางสาว กมลวรรณ บุญมาก

236 นางสาว กมลวรรณ ชาญวิทย์การ

237 นางสาว กมลวรรณ ดาวเรือง

238 นางสาว กมลวรรณ คําปิงยศ

239 นางสาว   กรกช กีรติคุณากร

240 นางสาว   กรกช ชินสมบูรณ์ 

241 นาย กรกช ชัยกิตติภรณ์

242 นางสาว กรกฎ เห็นแสงวิไล

243 นาย กรกฎ อ่อนเทศ

244 นางสาว กรกฎ รุ่งฤทธิ�ประภากร

245 นางสาว   กรกต  สมภาค

246 นางสาว กรกนก ลิ�มปรังษี

247 นางสาว กรกนก คําทอง

248 นางสาว กรกนก พรมอินชัย

249 นางสาว กรกนก ขูทก

250 นางสาว   กรกนก จงศิริสถิตย์

251 นางสาว   กรกนก  ไตรพันธ์พิทักษ์

252 นางสาว กรกมล เจียวท่าไม้

253 นาย กรกมล ทีปรักษพันธ์

254 นางสาว   กรกมล ธนพงศ์นุโรจน์

255 นางสาว กรกมล บุญยฤทธิพันธุ์

256 นางสาว กรกมล มากประเสริฐ

257 นางสาว กรกมล สุทธิประภา

258 นางสาว กรกมล เงาดี

259 นางสาว กรกมล เผ่าเครื�อง

260 นาย กรกฤช เขียวอ้าย
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261 นาย กรกวิณท์ อินต๊ะเมา

262 นางสาว กรแก้ว แก้วพรรณา

263 นางสาว กรชนก ลิขิตาภรณ์

264 นาย กรชัย สาคร

265 นางสาว กรญาณ์ นวลมะ

266 นางสาว   กรณ์นภัส ศรีดุรงคธรรมพ์

267 นางสาว   กรณ์วิกา กิจสวัสดิ�

268 นาง กรณัฏฐ์ ใจกลาง

269 นางสาว กรณัฏฐ์ นําศรีเจริญสุข

270 นางสาว กรณิการ์ เหมืองทรายมูล

271 นางสาว กรณิการ์ อับดุลสลาม

272 นางสาว กรณิการ์ เรืองรุ่ง

273 นางสาว กรดา ผึ�งผาย

274 นางสาว กรทิพย์ เข็มมลฑา

275 นางสาว กรนภา แสงสุริยาโชติ

276 นางสาว กรปณต บดีรัฐ

277 นาย กรพล กรัณย์วิทยาการ

278 นางสาว กรภัทร์ บุตรศรี

279 นางสาว   กรยา พินัยกุล

280 นางสาว กรรณกนก อติสุธาโภชน์

281 นางสาว กรรณทิวา ตั�งมณี

282 นางสาว กรรณภิรมย์ ต๊ะสุ

283 นางสาว   กรรณิกา สมุทคุปติ�

284 นาง กรรณิกา จันทร

285 นางสาว   กรรณิกา ยังให้ผล

286 นางสาว   กรรณิกา มีผิวสม
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287 นางสาว กรรณิกา ปั�นศรี

288 นางสาว   กรรณิกา แตงเกตุ

289 นางสาว   กรรณิกา สิมศิริวัฒน์

290 นางสาว กรรณิกา แซ่ขู่

291 นางสาว   กรรณิการ์ เดชคง

292 นางสาว   กรรณิการ์ ธีรวุฒิวรเวทย์

293 นางสาว   กรรณิการ์ ปัญญาวัน

294 นาง กรรณิการ์ สีชมภู

295 นาง กรรณิการ์ มะลิซ้อน

296 นางสาว   กรรณิการ์ ณ ลําปาง

297 นางสาว   กรรณิการ์ มาตราช

298 นางสาว กรรณิการ์ จินตนาประเสริฐ

299 นางสาว กรรณิการ์ ดาบแก้ว

300 นาง กรรณิการ์ เรือนติ�บ

301 นางสาว กรรณิการ์ ฝั�นพรม

302 นางสาว   กรรณิการ์ ปรักมาส

303 นางสาว   กรรณิการ์ สมทราย

304 นางสาว   กรรณิการ์ พันธุ์ชัย

305 นางสาว   กรรณิการ์ คงศิลา

306 นางสาว   กรรณิการ์ หลิมไทยงาม

307 นางสาว กรรณิการ์ กํามะหยี�

308 นางสาว กรรณิการ์ จันทร์คง

309 นางสาว กรรณิการ์ วังเย็น

310 นางสาว กรรณิการ์ มณีฉาย

311 นางสาว   กรรรัญญา สิงห์ธวัช

312 นางสาว   กรรวี ศุภภิญโญพงศ์



ข้อมูล ณ วันที� 15 ต.ค. 62

หน้าที� 13 จาก 534 /รายชื�อเรียงตามพยัญชนะตัวอักษร..

ลําดับที� หมายเหตุ

คํานําหน้า ชื�อ สกุล

รายชื�อ-สกุล

บัญชีรายชื�อ

ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ. 2547 มาตรา14 (4) 

ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั�งกรรมการสภากายภาพบําบัด  วาระปี พ.ศ. 2563-2566

313 นางสาว กรรวี เอื�อเจริญศรี

314 นาง กรวรรณ ภูพวก

315 นางสาว กรวรรณ สุรีย์กมลชัย

316 นางสาว กรวรรณ ภัทรามรุต

317 นางสาว กรวรรณ สุวรรณชัยรบ

318 นางสาว กรวิ ธารพิพัฒน์

319 นาย กรวิก หวังพิทักษ์

320 นาย กรวิชญ์ เกษสมบูรณ์

321 นาย กรวิทย์ แจ่มจิตร

322 นางสาว   กรวินท์  แผ้วพลสง

323 นางสาว กรวีร์ ท้วมเจริญ

324 นางสาว   กรองกาญจน์ พจน์ศิริศิลป

325 นางสาว กรองกาญจน์ ชุมแก้ว

326 นางสาว กรองแก้ว แกล้วกสิกรรม

327 นางสาว กรองแก้ว ทองสุข

328 นาง กรองทิพย์ นาควิเชตร

329 นางสาว กรองทิพย์ นามวันดี

330 นางสาว   กรอนงค์ ยืนยงชัยวัฒน์

331 นางสาว กรอุมา สรรค์เชื�อไพบูลย์

332 นางสาว กรัณฑรัตน์ ปิ�นทอง

333 นาย กรัณย์พล เหมชีวนาถ

334 นางสาว   กริตยา ธนพรโชติกุล

335 นางสาว   กรีฑากร ศรีวงษ์ชัย

336 นางสาว   กรุณา เณรพงษ์

337 นางสาว   กรุณา ทองนาค

338 นางสาว กรุณา หาญกมล
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339 นาย   กฤช เมธาธราธิป

340 นาย กฤชชัย กัจฉปะรักษ์

341 นางสาว   กฤชณัฐดา วัชรการุณย์

342 นางสาว กฤชนันท์ เตชานุสรณ์

343 นางสาว กฤชสร ศิวนาถวนิช

344 นางสาว   กฤชอร กลิ�นจันทร์

345 นาย กฤตชยตญ์ ปัญญาใจ

346 นาย   กฤตณัฐ ธรรมาภิบาลจิต

347 นางสาว   กฤตติยา เชาวนิตย์

348 นาย กฤตธัช ศิลป์จารุ

349 นางสาว กฤตพร เติมกิจวาณิชย์

350 นางสาว กฤตพร ผึ�งผาย

351 นางสาว กฤตพร เหรียญตระกูล

352 นางสาว กฤตพร สวัสดิ�ถึก

353 นางสาว กฤตพร เรืองสุทธา

354 นางสาว กฤตภัค ภัทรชลิต

355 นาย กฤตภาส ถวัลยวิชชจิต

356 นาย กฤตย์ แสงสุริยะฉายา

357 นาย กฤตยชญ์ ทองนุ่น

358 นาย กฤตยชญ์ อ้วนแก้ว

359 นางสาว   กฤตยา แสนดี

360 นางสาว   กฤตวรรณ หัชลีฬหา

361 นาย กฤตวิทย์ แดงเพชร

362 นาย   กฤตัชญ์ วงศ์จัตุรภุช

363 นาง กฤติกา เทพโสดา

364 นางสาว   กฤติกา คุณะวรรณธร
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365 นางสาว   กฤติกา หงษ์โต

366 นางสาว   กฤติกา ขันการไร่

367 นางสาว   กฤติกา คลองเงิน

368 นางสาว กฤติกา ศีตะโกเศศ

369 นางสาว   กฤติกา ไกรเดช

370 นางสาว กฤติกา บัวประเสริฐ

371 นาย   กฤติชัย แก้วสินสวัสดิ�

372 นางสาว   กฤติญดา เจิมจอหอ

373 นางสาว กฤติญา   จันทร์งาม

374 นางสาว กฤติญา ธรรมสินธุ์

375 นางสาว กฤตินี รอดเสถียร

376 นางสาว กฤติพร งามแสง

377 นางสาว กฤติมา พักตรานนท์

378 นางสาว กฤติยา สุนทรวิริยะวงศ์

379 นางสาว กฤติยา รักเหลือ

380 นางสาว กฤติยา มหาชัย

381 นางสาว   กฤติยา ก่อเจดีย์

382 นางสาว กฤติยา เรืองชัยพัฒนากุล

383 นางสาว กฤติยา ทรงศรี

384 นางสาว กฤติยาณี ดังกลาง

385 นางสาว กฤติยาภรณ์ เสมอเชื�อ

386 นางสาว กฤติยาภรณ์ ตันติโกวิทย์

387 นางสาว กฤษกนก สุขคณาลักษณ์

388 นางสาว   กฤษกาญจน์ โป๊ฟ้า

389 นาย   กฤษฎา ตัญตรัยรัตน์

390 นาย   กฤษฎา พรหมเวค
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391 นาย   กฤษฎา นุดสมบัติ

392 นาย   กฤษฎา จิตต์คําภา

393 นาย   กฤษฎา พันธ์เดช

394 นาย กฤษฎา สมรัก

395 นาย กฤษฎา ณรงค์กิจ

396 นาย กฤษฎา กองพรต

397 นาย กฤษฎา มานิตสกุลวงศ์

398 นาย กฤษฎา ไชยชาญ

399 นาย   กฤษฎา  นันทสินธ์

400 นางสาว   กฤษฎาพร ศรีพันธุ์พิพัฒน์ 

401 นาย กฤษฎิ� บูรพา

402 เรือโทหญิง กฤษฎี สุริโย

403 นางสาว   กฤษฎี จงใจ

404 นาย   กฤษฏ์ ปั�นแพทย์

405 นาย   กฤษฏิ�  แฉ่งเจริญ

406 นาย กฤษณพงศ์ มุขขันธ์

407 นาย กฤษณพงษ์ เพ็งจันทร์

408 นาย   กฤษณ์พนธ์ ชมชื�นจิตร์

409 นาย กฤษณพนธิ� ชัยมงคล

410 นาย   กฤษณะ อุดมวงศ์ศักดิ�

411 นาย   กฤษณะ บุบไชยา

412 นาย   กฤษณะ ทองดี

413 นางสาว   กฤษณา พิชิตพร

414 นาง กฤษณา โฆษิตจิรนันท์

415 นางสาว   กฤษณา กฤษณะพันธ์

416 นางสาว   กฤษณา เตมีรักษ์
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417 นางสาว   กฤษณา เมินเมือง

418 นางสาว   กฤษณา พุ่มมา

419 นางสาว   กฤษณา ชุณหพงษ์พิพัฒน์

420 นางสาว   กฤษณา แสนปลื�ม

421 นางสาว   กฤษณา ครุฑนาค

422 นาง กฤษณา ธีระวาส

423 นางสาว   กฤษณา เมลืองวงศ์  

424 นางสาว กฤษณา สายเนตร

425 นางสาว   กฤษณา สอนศิริ

426 นางสาว กฤษณา ตั�งวัฒนชัยกุล

427 นาย กฤษดา ปัญญากาศ

428 นาย กฤษดา ดีอินทร์

429 นาย กฤษดา ศักดิ�ดี

430 นาย กฤษดา เฉียมวิเชียร

431 นาย   กฤษดาพงศ์ ศรีแสวง

432 นาง กฤษติญา ยิ�มสร้อย

433 นางสาว กฤษติญา ซื�อสัตย์สิทธิกร

434 นางสาว กฤษยมน ปิยะกุล

435 นาย   กลยุทธ ฉิมคล้าย

436 นางสาว   กล้วยไม้ พรหมดี

437 นาย กลศึก พุกเฉย

438 นางสาว   กล่องทิพย์ มัชฌิมดํารง

439 นางสาว กวิตา ไชยยนต์

440 นางสาว กวิตา ชุมภูชัย

441 นางสาว กวิตา จรัสรังสีชล

442 นางสาว   กวินตราลภัส พิมพ์มหินทร์



ข้อมูล ณ วันที� 15 ต.ค. 62

หน้าที� 18 จาก 534 /รายชื�อเรียงตามพยัญชนะตัวอักษร..

ลําดับที� หมายเหตุ

คํานําหน้า ชื�อ สกุล

รายชื�อ-สกุล

บัญชีรายชื�อ

ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ. 2547 มาตรา14 (4) 

ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั�งกรรมการสภากายภาพบําบัด  วาระปี พ.ศ. 2563-2566

443 นางสาว กวินทรา ขวัญราช

444 นางสาว กวินทรา สิทธิไกรพงษ์

445 นางสาว กวินทรา สันติอภิรักษ์

446 นางสาว กวินธร ทันการ

447 นางสาว   กวินธิดา สันติพงศ์  

448 นางสาว กวินธิดา กาฬพันธ์

449 นางสาว กวินลดา บุ้งทอง

450 นางสาว กวิสรา ตะนะสอน

451 นางสาว กษมา จันทบูรณ์

452 นาย   กษิดิ�เดช ทัพบุรี

453 นาย กษิดิ�เดช จอมคํา

454 นาย   กษิดิ�เดช  พลศรีลา

455 นาย   กษิดิส กําลังเก่ง

456 นางสาว กสิณา กาญจนคงคา

457 นางสาว   กสิมา เอกธุวะปราณี

458 นางสาว   ก่องกาญจน์ ศรีพุทธรินทร์

459 นาย ก้องเกียรติ สีดา

460 นางสาว ก้องนภา ใจกล้า

461 นางสาว   กอบทอง เฉลิมชัย  

462 นางสาว กอบพร วรคุตตานนท์

463 นาง กอพร ต่อวัฒนกิจกุล

464 นาย ก่อลาภ กอบโกย

465 นางสาว ก่อหนะ หวังอาหลี

466 นาย   กังวาฬ เพ็งชะตา

467 นางสาว   กังสดาล ศิริจริยวัตร

468 นางสาว กัซมี โละซา
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469 นาย   กัญ อนันตสมบูรณ์

470 นางสาว กัญจนพร ตันตรงภักดิ�

471 นางสาว กัญจนพร สุกสวรรณวิทย์

472 นางสาว กัญจน์ภัสนันท์ ธีระพงษ์

473 นางสาว กัญชรัตน์ ปิงวัง

474 นางสาว กัญชรี เทพภักดี

475 นางสาว   กัญชลิกา สิริมิรินทร

476 นางสาว กัญญ์ณพัชร พงศ์พลอยสกุล

477 นาง กัญญณัช จันทร์ฌุมา

478 นางสาว   กัญญณัช กาญจนนาค  

479 นางสาว กัญญพัชร ฤทัยปรัชญวงศ์

480 นางสาว   กัญญภัทร ทรงทัน

481 นางสาว   กัญญภัสสรณ์ นิ�มพัชราวุธ

482 นางสาว กัญญรัตน์ อินสว่าง

483 นางสาว   กัญญรัตน์  ชลอรักษ์ 

484 นาง กัญญลักษณ์ วรรณรัตน์

485 นางสาว   กัญญลักษณ์ วรรณวิโรจน์

486 นางสาว กัญญ์วรา ท่าว่อง

487 นางสาว   กัญญ์ศิริณัฐ เสื�อเหลือง

488 นางสาว   กัญญสิริ นิลศรี

489 นางสาว   กัญญา ฤกษ์สุขสมบัติ

490 นางสาว   กัญญา วรรณาชัยสิทธิ�

491 นางสาว กัญญา ทองท่าแพ

492 นางสาว   กัญญาณัฐ วชิรสุนทร

493 นางสาว   กัญญาณัฐ บุรีรัมย์

494 นางสาว กัญญาณัฐ วารียันต์
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495 นางสาว   กัญญาณัฐ พุทธิมา

496 นางสาว กัญญาณัฐ ละออทรัพย์

497 นางสาว กัญญาณัฐ นวลปาน

498 นางสาว กัญญาณัฐ วันทนียวงค์

499 นางสาว กัญญาณัฐ คงดิศ

500 นางสาว กัญญาณี สอนวงแก้ว

501 นางสาว กัญญาพร ลักษณะยิ�งยง

502 นางสาว   กัญญาพัชร์ อานันต์สิทธิโชค 

503 นางสาว กัญญาพัชร ราชิวงศ์

504 นางสาว กัญญาพัชร ปันเจริญ

505 นางสาว กัญญาภัค ผ่องใส

506 นางสาว กัญญาภัทร รัตนไชย

507 นางสาว กัญญามาศ ผาทอง

508 นางสาว   กัญญามาศ แก้วผิวอาจ

509 นาง กัญญารัตน์ คํ�าจุน

510 นางสาว   กัญญารัตน์ จรูญผล

511 นางสาว   กัญญารัตน์ อิ�วชาวนา

512 นางสาว กัญญารัตน์ บุญมาก

513 นางสาว กัญญารัตน์ เกียรติวานิช

514 นางสาว กัญญารัตน์ กันยวม

515 นางสาว กัญญารัตน์ ชนัทนาวา

516 นางสาว กัญญารัตน์ แก้วไพฑูรย์

517 นางสาว กัญญารัตน์ คํามาก

518 นางสาว กัญญารัตน์ อุดมสุข

519 นางสาว กัญญารัตน์ สืบเสาะจบ

520 นางสาว กัญญาลักษณ์ ยอดสุวรรณ์
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521 นางสาว กัญญาวีร์ พลฉิม

522 นางสาว กัญญาวีร์ ทรัพย์สําเริง

523 นางสาว กัญญาวีร์ คําเนตร

524 นางสาว กัญญาวีร์ ศักดิ�ปรีชายืนยง

525 นางสาว กัญญาวีร์ อินพรม

526 นางสาว กัญฑิมา เพชรรื�น

527 นางสาว กัญณภัทร วงค์ชารี

528 นางสาว กัญณัฏฐ์ ชูยัง

529 นางสาว   กัญณัฏฐ์ฌา พุทธพรหม

530 นางสาว กัญธณัช ตันเก่ง

531 นางสาว กัญภร พวงสอาด

532 นาง กัณฐมณี สินพิทักษ์เขต

533 นางสาว กัณฐมณี ฤทธิ�เดช

534 นางสาว กัณฐิกา ลัฎฐิรัญ

535 นางสาว   กัณฑพร บุญไสย

536 นางสาว   กัณฑรัตน์  เหล็กแก้ว  

537 นาง กัณฑิตา รัตนประภาพร

538 นางสาว กัณฑิมา บุญเมือง

539 นางสาว   กัณทิมา หาญณรงค์

540 นางสาว   กัณวลัญช์ นุชิต

541 นางสาว   กัณหา คงหอม

542 นางสาว กัตติกมาส เพ็งพอรู้

543 นางสาว   กัตติกา เจียมวราภรณ์

544 นางสาว   กัทลี อุบลเลิศ

545 นางสาว   กันจนา บุระผากา

546 นางสาว   กันญาวีร์ พรถาวรทัพพ์
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547 นางสาว   กันต์ กุลศรี

548 นาย กันต์ กิติลือ

549 นางสาว กันตพร อําภา

550 นาย   กันตพล จารุนากหิรัญ

551 นาย   กันตภณ เกื�อหนุน

552 นาย กันตภณ กีรติวรกุล

553 นางสาว   กันตยา อิสสระโชติ

554 นางสาว กันตยา อําคาแก้ว

555 นางสาว กันตยา ปาปักเข

556 นางสาว กันตยา สีนาค

557 นางสาว   กันต์ฤทัย สิริวรกุลศักดิ�

558 นางสาว กันต์ฤทัย อภัยโส

559 นาย กันตวัฒน์ วิจิตรพรกุล

560 นางสาว กันต์สินี ขุนทองพรเพชร

561 นาย   กันตินันท์ นุ่นทิพย์

562 นางสาว กันท์กมล หมื�นนรา

563 นาย   กันทรากร หงษ์รัตน์

564 นาย กันทรากรณ์ แก้วดานา

565 นางสาว กันธิชา ประเทืองโภคเจริญ

566 นางสาว กันธิมา ภูมิโยชน์

567 นางสาว กันยกานต์ ค้าไป

568 นางสาว   กันย์วดี ศรีทองแท้

569 นางสาว   กันย์ศรัณย์ ยังรุ่งโรจน์

570 รศ. กันยา ปาละวิวัธน์

571 นางสาว   กันยา วงษ์สวัสดิ�

572 นางสาว กันยา พงษ์ชํานาญ
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573 นางสาว   กันยา แม่นใจ

574 นางสาว   กันยา วงศ์วิทย์วิโชติ

575 นางสาว กันยากร สุพรรณพานิชย์

576 นางสาว   กันยารัตน์ รุ่งเรือง

577 นางสาว   กันยารัตน์ บุญอาจ

578 นางสาว   กันยารัตน์ บํารุงสุข

579 นางสาว กันยารัตน์ เศษดี

580 นางสาว กันยารัตน์ สุวรรณ์

581 นางสาว กันยาวรรณ โกยสมบูรณ์

582 นาย   กัมปนาท พูลสิทธิ�

583 นาย กัมปนาท แสงเงิน

584 นาย กัมปนาท พูลศิริ

585 นาย   กัมพล ทวีภักดีโชติ

586 นาย   กัมพล ทองโอภาส

587 นางสาว   กัลชลา เรืองเนตร์

588 นางสาว กัลญาณี พรมเพียร

589 นางสาว กัลญาพร อยู่ประเสริฐ

590 นางสาว   กัลญารัตน์  ฉนํากลาง

591 นางสาว   กัลธิมา  รัตนศฤงคาร

592 นางสาว กัลป์ณัฏฐา ทิพยพงศ์

593 นางสาว กัลพนา ปานเดย์

594 นางสาว   กัลยกร สุวรรณศรีสุข

595 นางสาว   กัลยกร สายถนอมผล

596 นางสาว กัลยกร แซ่ลิ�ม

597 นางสาว กัลยกร วัชราธรสุข

598 นางสาว   กัลยกร  ผ่องใส
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599 นางสาว กัลยรวี ใจสําราญ

600 นางสาว   กัลยรัตน์ รุ่งรัตนชีวิน

601 นางสาว กัลยรัตน์ ถิ�นถลาง

602 นางสาว กัลยรัตน์ งานดี

603 นางสาว กัลยรัตน์ จิตติปาลนันท์

604 นางสาว   กัลยวรรธ์ เกษมสําราญ

605 นางสาว กัลย์สุดา ศรีสังข์

606 นางสาว   กัลยา ก้องวัฒนากุล

607 นาง กัลยา เถามณี

608 นางสาว   กัลยา จันทร์วงศ์

609 นางสาว   กัลยา วรรณกุล

610 นางสาว   กัลยา วันนู

611 นางสาว กัลยา ปานงูเหลือม

612 นางสาว   กัลยา พรพิพัฒน์ศิริกุล

613 นางสาว กัลยา ปันศรี

614 นางสาว กัลยา อักโข

615 นางสาว กัลยา หวังแซงกลาง

616 นางสาว   กัลยากร ภักดีผล

617 นางสาว   กัลยาณี สามี

618 นางสาว   กัลยาณี ดวงดี

619 นางสาว   กัลยาณี ชื�นวงศ์

620 นางสาว กัลยาณี สุกแก้วณรงค์

621 นางสาว กัลยาณี แซ่ผ่ง

622 นางสาว กัลยาพร ทองใบ

623 นางสาว   กัลยารัตน์ เจียมบรรจง

624 นางสาว กัลยารัตน์ สอาด
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625 นางสาว   กัลยารัตน์  ไพรวัลย์

626 นางสาว กัษมี พรหมมี

627 นาย   กัสมัน เหล็กประเสริฐ

628 นางสาว กัสมีร์ แวอูมา

629 นางสาว   กาญจณาพร วุฒิ

630 นางสาว กาญจน์กมล ฉัตรศรีทองกุล

631 นางสาว   กาญจน์ชนิตา นามเมืองคุณ

632 นางสาว   กาญจนรัตน์ วัฒนบวรวงค์

633 นางสาว   กาญจน์วรุณ คงแก้ว

634 นางสาว   กาญจนา หาญศิริวัฒนกิจ

635 นางสาว   กาญจนา ศรีอาจ

636 นางสาว   กาญจนา กฤษณาสีนวล

637 นาง กาญจนา ทิพย์สุข

638 นางสาว   กาญจนา ประเสริฐดีงาม

639 นางสาว   กาญจนา เมธีสกุลกาญจน์

640 นางสาว   กาญจนา วิจิตรรัตนะ

641 นางสาว   กาญจนา ธนะขว้าง

642 นางสาว   กาญจนา เนียมรุ่งเรือง

643 นางสาว   กาญจนา แซ่โง้ว

644 นางสาว   กาญจนา หอยสังข์

645 นางสาว   กาญจนา คุ้มชนม์

646 นางสาว กาญจนา เสนารักษ์

647 นางสาว กาญจนา อาแว

648 นาง กาญจนา แซ่ตั�น

649 นางสาว กาญจนา เพชรกรจักร

650 นางสาว กาญจนา สารทประภา
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651 นาง กาญจนา คงสบาย

652 นางสาว กาญจนา บุญหล้า

653 นางสาว กาญจนา วระกาญจน์

654 นางสาว กาญจนา สุระเสน

655 นางสาว   กาญจนา อมรเวช

656 นางสาว กาญจนา แมลงภู่

657 นางสาว กาญจนา แก้วตาล

658 นางสาว กาญจนา สมหวัง

659 นางสาว กาญจนา ควรพึ�ง

660 นางสาว กาญจนา สีเกิดพงษ์

661 นางสาว กาญจนา เรืองขจร

662 นางสาว กาญจนา ชายกุล

663 นางสาว กาญจนา เต็มวรทรัพย์

664 นางสาว กาญจนา แก้วกอง

665 นางสาว กาญจนา ดวงนาค

666 นางสาว กาญจนา สิงห์คํา

667 นางสาว   กาญจนา เฉลิมกิจ

668 นางสาว   กาญจนา ชิณวุธ

669 นางสาว กาญจนา พลพิทักษ์

670 นางสาว กาญจนา จุลพันธ์

671 นางสาว กาญจนา แซ่เฮ้ง

672 นางสาว กาญจนา แซ่แต้

673 นางสาว กาญจนา ดวงหม่อง

674 นางสาว กาญจนา เต็มปีติเกษม

675 นางสาว   กาญจนา  ถัมพาพงษ์

676 นางสาว กาญจนาพร สุขสาขา
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677 นางสาว กาญจนี สิริกรกุล

678 นางสาว กาญจวัส แสงวิริยภาพ

679 นางสาว กาณฑ์พิรญาณ์ นิธิศสุทธิบุตร

680 นางสาว   กานดา ใจภักดี

681 นางสาว   กานดา ชัยภิญโญ

682 นางสาว กานดา ใจหมั�น

683 นางสาว กานดา พรมจารีย์

684 นางสาว   กานดาภรณ์ เจริญเรือง

685 นาย กานต์ ทิพกร

686 นาย กานต์ หงษ์เพ็ชร

687 นาย กานต์ วัชรปิยานันทน์

688 นางสาว กานต์กนีย์ หวู

689 นาย กานต์คณิน ปรางเสาวภา

690 นางสาว กานต์ชนก ศุภมาตร์

691 นางสาว กานต์ชนก สุขยิ�ง

692 นางสาว กานต์ชนก สงวนราษฎร์

693 นางสาว กานต์ชนก มินานนท์

694 นางสาว กานต์ชนิต อินยะบุตร

695 นางสาว   กานต์ชนิตา ไชยแก้ว

696 นาง กานต์ธีรา อารีรักษ์

697 นางสาว กานต์ธีรา พิลึก

698 นางสาว   กานต์ธีรา แก้วเรือง

699 นางสาว   กานต์พาจี ศรแก้ว  

700 นางสาว กานต์พิชชา ผาสุข

701 นางสาว กานต์พิชชา กลีบยี�สุ่น

702 นางสาว กานต์พิชชา แก้วช่วย
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703 นางสาว   กานตภัทร  สุวรรณภารต

704 นางสาว กานต์มณี ดามาอู

705 นาย กานต์เมธัส เพ่งผล

706 นางสาว กานต์รวี สัจจา

707 นาง กานต์รวี ธัญญอุดร

708 นางสาว   กานต์สินี มหรรทัศนะพงศ์

709 นางสาว กานต์สิรี ไชยวรรณ

710 นางสาว กานต์สิรี เกียรติ�กรัณย์

711 นางสาว กานต์สิรี จิระโรจน์ประภา

712 นางสาว กานติมา พลหาญ

713 นางสาว กานติมา คําเจริญ

714 นางสาว กานติรัตน์ ยะจา

715 นางสาว   การณ์พิมลขวัญ ใจพรหมมา

716 นางสาว   การะเกด แตะกระโทก

717 นาย กําปั�น คูณแก้ว

718 นาย   กําพล อมรวนิชย์กิจ

719 นาย   กําพล อยู่เมือง

720 นางสาว กําไล ตันติวงส์

721 นางสาว กิ�งกมล สุวรรณกรณ์

722 นางสาว   กิ�งกาญจน์ พจน์ธารี

723 นางสาว   กิ�งกาญจน์ สาลีผล

724 นางสาว กิ�งกาญจน์ จินดาโชติ

725 นางสาว กิ�งกาญจน์ ศรีระดา

726 นางสาว   กิ�งกาญจน์  วงศ์แปง  

727 นางสาว   กิ�งกาญจน์  ปราณพรหม

728 นาง กิ�งแก้ว สงวนวรรณ
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729 นางสาว   กิ�งดาว รัตนเวชชัยวิมล

730 นางสาว   กิ�งเพชร มณีโชติ

731 นางสาว กิ�งลัดฎา หนูนิช

732 นาย   กิจการ ตุพิภาค

733 นาย กิจชนะ แก้วแก่น

734 นางสาว   กิจลัดดา ยิ�มเนียม

735 นางสาว กิดาการ ฉิมเล็ก

736 พันตํารวจเอก กิตติ ทะประสพ

737 นาย   กิตติ สมบรรดา

738 ร้อยตรี กิตติ เมืองสว่าง

739 นาย กิตติ มียันต์

740 นาย กิตติ สนใจจิตร์

741 นาย กิตติ ทิมรอด

742 นาย   กิตติกร ประสาทพรโรจน์

743 นาย กิตติกร สีหาบุตร

744 นาย กิตติกร นุผัด

745 นาย   กิตติคุณ แข็งขยัน

746 นาย กิตติคุณ เขียนกระจ่าง

747 นาย กิตติคุณ สินโพธิ�

748 นาย กิตติชนม์ สมหวาน

749 นาย   กิตติชัย เพ็ญศิริกุล

750 นางสาว   กิตติญา จําพรึก

751 นาย กิตติธัช สิริวัฒน์

752 นาย กิตติธัช ฉัตรกาญจนากูล

753 นาย กิตติธัช สันติมัค

754 นางสาว   กิตติ�ธัญญา อรุณสันติวงศ์
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755 นาย กิตตินัฐ นวลใย

756 นาย   กิตติบุญ เจริญพระธรรมดี

757 นาย   กิตติพงศ์ สืบเสาะ

758 นาย   กิตติพงศ์ ศักดิ�สิทธิ�วิวัฒนะ

759 นาย   กิตติพงศ์ กิติสัก 

760 นาย   กิตติพงษ์ อนุพันธ์วีรพงษ์

761 นาย กิตติพงษ์ บุญปราบ

762 นาย กิตติพงษ์ ตีตรา

763 นาย กิตติพงษ์ จี�ฟู

764 นาย กิตติพงษ์ วทัญ�ูทวีวัฒน์

765 นาย   กิตติพงษ์  สวัสดิ�ประทานชัย

766 นาย   กิตติพงษ์  เชียงแสน

767 นางสาว   กิตติพร ถานุ

768 นางสาว กิตติพร สถาพรพิริยะเดช

769 นาย กิตติพัฒน์ เลิศไตรกุล

770 นาย กิตติพัทธ์ ขันแก้ว

771 นาย   กิตติพันธุ์ อรุณพลังสันติ

772 นาย กิตติพิชญ์ วัชรเตชสิทธิ�

773 นาย กิตติภณ ตรีวิชา

774 นางสาว กิตติภรณ์ เทพอําพันธุ์

775 นางสาว   กิตติภาภรณ์ แพทย์รัตน์

776 นางสาว   กิตติมา ทรัพย์สุข

777 นางสาว กิตติมา จําปาทอง

778 นางสาว กิตติมา ฤทธิ�เดช

779 นางสาว กิตติมา หว่างอุ่น

780 นางสาว กิตติมา ภูมิราช
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781 นางสาว กิตติยา กุลัพบุรี

782 นางสาว   กิตติยา ชุบรัมย์

783 นางสาว   กิตติยา สินตุ้น

784 นาง กิตติยา ธรรมชัย

785 นางสาว กิตติยา นาขยัน

786 นางสาว กิตติยา อินฉาย

787 นางสาว   กิตติยา  ธนูทอง

788 นางสาว กิตติยากรณ์ บุตรแสนสี

789 นางสาว   กิตติยานันท์ ภิรมย์กิจ

790 นาง กิตติลักขณา จันทโรหิต

791 นางสาว กิตติวรรณ ทองใบ

792 นาย   กิตติศักดิ� รัตนหล

793 นาย   กิตติศักดิ� ธานีทรัพย์

794 นาย   กิตติศักดิ� ศรีวรพจน์

795 นาย กิตติศักดิ� วุฒิหาญ

796 นาย กิตติศักดิ� ธิลาใจ

797 นาย กิตติศักดิ� เพ็ชรบุรี

798 นาย กิตติศักดิ� วรรณสอน

799 นาย   กิตติศักดิ�  สินพิทักษ์กุล 

800 นาย   กิตติศักดิ�  แก้วแสนสาย

801 นาย   กิตติศัพท์  โสภณศิริกุล

802 นาย   กิตติสุข อยู่เจริญ

803 นาย กิตบดินท์ ทองดวง

804 นาย กิติคุณ เอี�ยมสิริวัฒนกุล

805 นาย   กิติพงษ์ หัตถอัจฉรากุล

806 นาย กิติภัทร์ มาภักดี
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807 นาง กิติมา ฉันทพานิชย์

808 นางสาว   กิติมา รงค์สวัสดิ�

809 นางสาว   กิติมา คําวลี

810 นางสาว   กิติยวดี ศรีสิม

811 นาง กิติยา โกวิทยานนท์

812 นางสาว   กิติยา รักษาพล

813 นางสาว กิติยา วันพุธ

814 นางสาว กิติยา แสงจันทร์

815 นางสาว กิติยา บัวสาย

816 นางสาว กิติยา เกตุสุวรรณ์

817 นางสาว กิติยา ปานแผ่น

818 นาย กิติวัฒน์ เยื�องไธสง

819 นาย   กิติศักดิ� ปรีชากุล

820 นาย   กิติศักดิ� จงเจริญ

821 นางสาว   กิรณา พันธุ์อุบล 

822 นาง กีรดา ไชยบุตรดา

823 นางสาว   กีรติ เจริญนิตย์

824 นาย   กีรติ สุรการ

825 นางสาว   กีรติ สายมณี

826 นางสาว กีรติ ทับทรวง

827 นางสาว   กีรติ�การ สมส่วน

828 นาย กีรภัทร เทียนประภาส

829 นางสาว   กีฬาลักษณ์ เลี�ยวยั�งยืน

830 นางสาว   กุณฑลรัตน์ กิตตโยทัย 

831 นาง  กุณฑีรา พินิจจันทร์

832 นางสาว   กุมารี ดาระกร
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833 นางสาว   กุลกัญญา อ่องเมือง

834 นางสาว กุลกันยา พิมใจใส

835 นางสาว กุลกันยา เกริกกล้าไตรภพ

836 นางสาว   กุลจะนา ศรีบุรินทร์

837 นางสาว   กุลจิรา เจิมเฉลิม

838 นางสาว กุลจิรา บรรจง

839 นาย   กุลชัย จุติสมุทร

840 นางสาว   กุลญาณ์ภาส์ เคนคําภา

841 นางสาว   กุลญาดา ก้องยศภัทร

842 นางสาว กุลฐิณี กลิ�นพูล

843 นางสาว   กุลฐินันท์ ประสารวงศ์

844 นางสาว   กุลฑรีย์  อุ่นแสง  

845 นางสาว กุลณัฐ อิฐรัตน์

846 นางสาว   กุลณิชา บุญมาประเสริฐ

847 นาย   กุลทิพย์ ศิริวรรณ

848 นางสาว กุลธรา คชศิริ

849 นางสาว   กุลธิดา วรวราชัย

850 นางสาว   กุลธิดา ธรรมรัตน์

851 นางสาว   กุลธิดา ชัยธีระยานนท์

852 นางสาว   กุลธิดา รวมจรรยา

853 นาง กุลธิดา โมรา

854 นางสาว   กุลธิดา กล้ารอด

855 นางสาว กุลธิดา ก้อนคํา

856 นางสาว กุลธิดา เกียรติธารัย

857 นางสาว   กุลธิดา จันสุวรรณ

858 นางสาว กุลธิดา โพยมพร
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859 นางสาว กุลธิดา ตรีเมฆ

860 นางสาว กุลธิดา ผิวเกลี�ยง

861 นางสาว กุลธิดา พรมถาวร

862 นางสาว กุลธิดา ยืนหยัดชัย

863 นางสาว กุลนันทน์ เตจา

864 นางสาว   กุลบดี วีระพงษ์

865 นางสาว   กุลภัสสร์ ยินดี

866 นางสาว กุลระวี พุทธจันทร์

867 นางสาว กุลรัตน์ พฤกฤษ์เมธากุล

868 นางสาว กุลรัตน์ ทัดสวน

869 นางสาว   กุลรัศมิ�  น่าชม

870 พันตรีหญิง กุลริส ใสโยธา

871 นางสาว   กุลวดี เกิดชัย

872 นางสาว กุลวดี สุนทรนนท์

873 นางสาว กุลวดี  กาญจนะ

874 นางสาว กุลวนีย์ อินทร์แก้ว

875 นางสาว กุลวรา ลาภานันท์

876 นางสาว   กุลวรางค์ ว่องวิไลรัตน์

877 นางสาว กุลวิพัชร์ วศินวสุกุล

878 นาย   กุลวุฒิ ญาติเสมอ

879 นางสาว กุลสตรี สว่างแสง

880 นางสาว กุลิสรา อนันต์นับ

881 นางสาว กุลิสรา แผ่ตระกูล

882 นางสาว กุศลิน คําตื�อ

883 นางสาว   กุสุมา เอกระ

884 นางสาว   กุสุมา จิตพิมาย
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885 นางสาว กุสุมา พันคะชะ

886 นางสาว กุสุมา ช้างพินิจ

887 นางสาว กุสุมา ศิริวงค์

888 นางสาว กุสุมา เบ้าทอง

889 นางสาว   กุสุมา พุทธาวันดี

890 นางสาว กุสุมา สุโพธิ�

891 นาง กุสุมา   ทุมสวัสดิ�

892 นาย   กู้เกียรติ ทุดปอ

893 นางสาว กูฟารีดา มะรูตี

894 นางสาว เก็จกาญจน์ กระจ่างพันธ์

895 นาง เกตแก้ว ขุนชํานาญ

896 นางสาว เกตน์สิรี ปรียวาณิชย์

897 นางสาว   เกตุชญา นันทานนท์

898 นางสาว เกตุชญา โพธิวรากร

899 นางสาว เกตุศิริ หงษ์เวียงจันทร์

900 นาย เกมส์ สอาดจิตวิไล

901 นาย เกริกชัย ด่านเท่ง

902 ร้อยเอก เกริกฤทธิ� โชตะมังสะ

903 นาย   เกรียงไกร โควินทเศรษฐ

904 นาย เกรียงไกร แทนประยูร

905 นาย   เกรียงศักดิ� ม่วงสุนทร

906 นางสาว เกล็ดกาญจน์ อางนานนท์

907 นางสาว เกล็ดแก้ว อางนานนท์

908 นางสาว เกวรินทร์ จินาวงค์

909 นางสาว   เกวรีย์ จินะวงค์

910 นางสาว   เกวลิน วงศ์จอม
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911 นางสาว เกวลิน ฉั�วเจริญ

912 นางสาว เกวลิน หวานชอบ

913 นางสาว เกวลิน ตันสกุล

914 นางสาว เกวลิน สร้อยคํา

915 นางสาว เกวลิน วันโพนทอง

916 นางสาว เกวลิน อุดเครือ

917 นางสาว เกวลิน แป้นทิม

918 นางสาว   เกวลี ไชยวงค์

919 นางสาว   เกวลี สีหราช  

920 นางสาว   เกวลี แตงชัยภูมิ

921 นางสาว เกวลี นาคดี

922 นางสาว เกวลี ยันตดิลก

923 นางสาว เกวลี สุขรินทร์

924 นางสาว เกวลี คงสาย

925 นางสาว เกวลี อักขนิฐ

926 นางสาว เกวษา สังจัตุรัส

927 นางสาว   เกศกนก ศรีมาลูน

928 นางสาว   เกศกนก  พิสิฐอรรถกุล

929 นางสาว   เกศกมล แก้วชู

930 นางสาว เกศกัญญา โรหิตรัตนะ

931 นางสาว   เกศแก้ว โสภณวรกิจ

932 นางสาว   เกศณี นนทรักษ์ 

933 นางสาว เกศณีย์ พรหมเจริญ

934 นางสาว   เกศมณี ลาโภ

935 นางสาว เกศมณี ปะวันตา

936 นางสาว   เกศรา วรชัยมงคลกุล
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937 นางสาว   เกศรา เครื�องพันธ์

938 นางสาว เกศรา นนทะริ

939 นางสาว   เกศรากร โอษฐยิ�มพราย

940 นางสาว เกศราพร พรมงาม

941 นางสาว   เกศรินทร์ แสงลาวี

942 นางสาว   เกศรินทร์ ศิริเขตต์

943 นาง   เกศรินทร์ ปัทมโรจน์

944 นางสาว เกศรินทร์ หงษ์บิน

945 นางสาว เกศรินทร์ ประโยชน์อุดมเลิศ

946 นางสาว เกศรินทร์ ซียู

947 นางสาว เกศรินทร์ รุ่งแสง

948 นางสาว เกศรินทร์ กันทะเนตร

949 นางสาว เกศรินทร์ นํ�าพราย

950 นางสาว เกศวดี นาสมใจ

951 นางสาว   เกศวดี   สร้อยสุวรรณ์

952 นางสาว   เกศศริน ทิพย์เนตร

953 นางสาว   เกศสิรินทร์ ร่วมยอด

954 นางสาว   เกศสิรินทร์ คงด้วง

955 นางสาว   เกศสุดา พัฒนเพ็ญ

956 เรืออากาศโทหญิง เกศสุดา อุ่มบางตลาด

957 นางสาว   เกศสุดา บุญสุรี

958 นางสาว เกศสุดา ศรอินทร์

959 นาง เกศิณี   วงศ์ทองเจริญ

960 นางสาว   เกศินี มั�นชัย

961 นางสาว เกศินี บุตรมาตา

962 นางสาว เกศินี มูลเอ้ย
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963 นางสาว เกศินี สลีสองสม

964 นาง เกษแก้ว วราทร

965 นางสาว   เกษแก้ว อิศรางกูร ณ อยุธยา

966 นาย   เกษฎา วรรณี  

967 นางสาว   เกษณีย์ โพธิ�ขาว

968 นางสาว   เกษทิพย์  แพงศรี

969 นาย   เกษม สฤทธิบูรณ์

970 นาย   เกษม ละมุด

971 นาย   เกษม สลีอ่อน

972 นาย   เกษมกิตติ� จรัสธรรมทัศน์

973 นางสาว   เกษมศรี จันทร์ผ่อง

974 นางสาว   เกษร ขัดเกลา

975 นางสาว เกษร ดีชัย

976 นาง เกษรา รักษ์พงษ์สิริ

977 นางสาว   เกษรา จาดทอง

978 นางสาว เกษรา รัตนะ

979 นางสาว   เกษราพร ดงน้อย

980 นางสาว เกษราพรรณ กันทํา

981 นางสาว เกษราภรณ์ ชาวปลายนา

982 นางสาว   เกษรินทร์ ประสิทธิ�

983 นางสาว   เกษวรางค์ ลีลาสิทธิกุล

984 นางสาว   เกษวลี หนูเครือ

985 นางสาว เกษศิณี ทัดเทียม

986 นางสาว   เกษศิริ  ศรีนิมิตรอุดม

987 นางสาว เกษศิรินทร์ เวชกามา

988 นาง  เกษสุดา ทองหล้า
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989 นางสาว   เกษิลี ชลธีสุวรรณ

990 นางสาว เกสรทิพย์ จงไกรจักร

991 นางสาว เกสรา เกตุเกลี�ยง

992 นางสาว เกสริน แก้วมีศรี

993 นางสาว   เกสรินทร์ กิจพานิช

994 นางสาว   เกสรี แว่นตา

995 นางสาว เกสรี วันแก้ว

996 นางสาว เกสินี เทียรมา

997 นางสาว เก้ากานดา เฮงบํารุง

998 นาย   เกียรติ นาคะเกศ

999 นาย เกียรติณรงค์ มะโนสุข

1000 นาย   เกียรติพร อนุกูลการย์

1001 นาย เกียรติศักดิ� นาคะจะ

1002 นาย เกียรติศักดิ� ดวงสุวรรณ์

1003 นางสาว เกียรติสุดา สุวรรณแท้

1004 นางสาว   แก่นจันทร์ ประมูลจะโก

1005 นาง แก่นใจ สายสอนดี

1006 นางสาว แก้วกานดา เล็กมณี

1007 นางสาว แก้วเกล้า โต๊ะมิ

1008 นางสาว แก้วขวัญ ลีลาตระการกุล

1009 นางสาว แก้วขวัญ จันทร์หัสดี

1010 นางสาว   แก้วใจ ยวนแหล

1011 นางสาว   แก้วใจ แถววงษ์ 

1012 นางสาว   แก้วตา ลีลาตระการกุล

1013 นาย   โกเมศ แก้วผลึก

1014 นาย   โกวิท อิ�มคํา
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1015 นาย   โกสินทร์ เจริญสุข

1016 นาย   ไกร มีมล

1017 นาย ไกรเดช บุญทกูล

1018 นาย   ไกรทอง ชมภูฟื�น

1019 นางสาว   ไกรนภา มหาไม้

1020 นาย   ไกรฤกษ์  ชื�นวัฒนพงศ์

1021 นาย ไกรวิชญ์ ดีธรรมมา

1022 นางสาว ไกรวี กิตาการกุล

1023 นาย   ไกรษร ท้ายนาวา

1024 นางสาว   ขจรพิชญ์ วงศ์แก้ว

1025 นางสาว   ขจรวรรณ ปานเศรษฐี

1026 นาย ขจรศักดิ� พงษ์พานิช

1027 นางสาว   ขจีรัตน์ เนตรนี

1028 นางสาว   ขจีรัตน์ กินนร

1029 นางสาว ขนิฐา ปัญจกุล

1030 นางสาว ขนิตฐา สิมะจารึก

1031 นาง ขนิษฐา ศรีเมืองวงศ์

1032 นางสาว   ขนิษฐา เอมสวัสดิ�

1033 นางสาว   ขนิษฐา ดีแสง

1034 นางสาว   ขนิษฐา มีประเสริฐ

1035 นางสาว   ขนิษฐา จิตรอารี

1036 นางสาว   ขนิษฐา ปรุงศักดิ�

1037 นาง ขนิษฐา สไตเกอร์

1038 นางสาว   ขนิษฐา ชาธรรมา 

1039 นางสาว   ขนิษฐา อุ่นทิม

1040 นางสาว   ขนิษฐา สุขเลิศ
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1041 นางสาว   ขนิษฐา ขัดสาย

1042 นางสาว   ขนิษฐา ทรัพย์สืบ

1043 นางสาว ขนิษฐา เห็มกัณฑ์

1044 นางสาว ขนิษฐา อุดทา

1045 นางสาว ขนิษฐา วงค์ลังกา

1046 นางสาว ขนิษฐา สนจิตร

1047 นางสาว   ขนิษฐา มีอนันต์

1048 นางสาว ขนิษฐา ประทุมมา

1049 นางสาว ขนิษฐา บัวลอยลม

1050 นางสาว ขนิษฐา สุรินทอง

1051 นางสาว   ขนิษฐา ขึมภูเขียว

1052 นางสาว ขนิษฐา พุ่มมาก

1053 นางสาว ขนิษฐา ดอกไม้ศรีจันทร์

1054 นางสาว ขนิษฐา วัฒนนานนท์

1055 นางสาว ขนิษฐา ถาพยอม

1056 นางสาว   ขนิษฐา  ปลื�มสมบัติ

1057 นาย ขวัญ ศิริตันติวัฒน์

1058 นางสาว   ขวัญกมล เทียมทอง

1059 นางสาว ขวัญกมล สุวรรณรัตน์

1060 นาง ขวัญกมลณัฏฐ์ บุญเลิศ

1061 นางสาว   ขวัญจิต จินะกาศ

1062 นางสาว ขวัญจิรา นัดประสิทธิ�

1063 นางสาว ขวัญจิรา อังคานุกูลวิทย์

1064 นางสาว   ขวัญชนก ฤทธิ�ธาทร

1065 นางสาว   ขวัญชนก สุวรรณา

1066 นางสาว ขวัญชนก วิมูล
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1067 นางสาว   ขวัญชนก ลีชนะวานิชพันธ์

1068 นางสาว   ขวัญชนก สุภาวงค์

1069 นางสาว ขวัญชนก เจตนเสน

1070 นางสาว   ขวัญชนนี ตาวารัตน์

1071 นาย   ขวัญชัย จงกล

1072 นาย   ขวัญชัย แม่นปืน

1073 นางสาว   ขวัญชีวา พานิชชาติ

1074 นางสาว ขวัญดาว เนาวบุตร

1075 นางสาว ขวัญดาว เณรน้อย

1076 นางสาว ขวัญตะวัน เอกสิทธิไพศาล

1077 นาง ขวัญตา ชินวัฒนชัย

1078 นางสาว   ขวัญตา ทับทิม

1079 นางสาว   ขวัญตา เพชรเผือก

1080 นางสาว ขวัญทิชา เลิศจันทร์ขจร

1081 นางสาว ขวัญธิดา อินทรชัย

1082 นาง ขวัญนภา กวยะปาณิก

1083 นางสาว ขวัญนภา ศิริรักษ์

1084 นางสาว ขวัญนภา ศรีวิสัย

1085 นาย   ขวัญภูมิ วิไลวัลย์

1086 นางสาว   ขวัญยืน แผ่นคํา

1087 นางสาว   ขวัญรัตน์ คําลือชา

1088 นางสาว ขวัญรัตน์ พินิจจันทร์

1089 นางสาว ขวัญรัตน์ ยศบุญ

1090 นางสาว ขวัญเรือน แหลมภูตา

1091 นางสาว ขวัญเรือน วงค์ดาว

1092 นางสาว ขวัญเรือน จันดา
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1093 นางสาว   ขวัญเรือน พาดฤทธิ�

1094 นางสาว   ขวัญฤดี ชูขาว

1095 นางสาว ขวัญฤดี แสงศรีจันทร์

1096 นางสาว   ขวัญฤทัย อิ�นคํา

1097 นางสาว ขวัญฤทัย ยอดระบํา

1098 นางสาว ขวัญฤทัย ทองใบ

1099 นางสาว   ขวัญลัดดา วิบูลชัยชีพ

1100 นางสาว ขวัญสุดา สําเร็จโชคดี

1101 นางสาว   ขวัญหญิง มลศิริ

1102 นางสาว   ขวัญหทัย แก้วจันดี

1103 นางสาว ขวัญหทัย ไชยอักษร

1104 นางสาว   ขวัญหทัย จิตรวัฒนศิริกุล

1105 นาง ขวัญหฤทัย ถุงนํ�าคํา

1106 นางสาว ขอพร ธรรมธาร

1107 นาย ขัณฑพล จันโท

1108 นางสาว   ขัติยาภรณ์ โพธิ�สร้อย

1109 นาย ขันติ เทพสุวรรณ

1110 นาย   ขันติชาติ ขันกสิกรรม

1111 นางสาว เขมพัชร์ ลิขิตพิพัฒนะกุล

1112 นางสาว   เขมภัค เจริญสุขศิริ

1113 นางสาว แข รัตนพรรณ์

1114 นางสาว   คคนันท์  งามเด่นเจริญศรี

1115 นาย   คงพล เอื�อศิริรัตนไพศาล

1116 นาย คงพัฒน์ เค้าอ้น

1117 นาย   คเชนท์   ศรีเที�ยงตรง

1118 นางสาว   คณพร อ่องสุนทร
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1119 นาย คณพศ ไชยสุริยงค์

1120 นางสาว   คณัสนันท์ เกษศิรินทร์เทพ

1121 นางสาว คณากร รัตนวรรณ

1122 นาย   คณาธิป ภัทรชลิต

1123 นางสาว   คณาพร วงษ์สีดาแก้ว

1124 นาย   คณาภณ ชาญประไพร

1125 นาย คณิต ทิพย์ฤาตรี

1126 นาย   คณิต  คล้ายแจ้ง

1127 นางสาว   คณิตา ยอดบริบูรณ์

1128 นางสาว คณิตา ฤทธิชัย

1129 นางสาว คณิตา วรรณสมัย

1130 นางสาว คณิตา บังเกิด

1131 นาย   คณิน หอมนาน

1132 นาย คณิน เต็มไตรรัตน์

1133 นาย คณิน กาบิน

1134 นาย คณิน ปินตา

1135 นาง คณิศร เมืองแสน

1136 นาย คณิศร ยังปากนํ�า

1137 นางสาว   คณิศร เจียมศิริ

1138 นาย คณิศร มาศศรี

1139 นาย คณิศร กิจสวัสดิ�

1140 นางสาว คณิสา สินอิ�ม

1141 นาย   คทาวุธ ผิวจินดา

1142 นาย คธานนท์ ผลพืช

1143 นางสาว คนัมพร คําแสน

1144 นาง คนิตตา เยี�ยมศิลป์
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1145 นาง คนึงนิตย์ ศรีเครือดํา

1146 นาง   คนึงนิตย์  ปอนเกษม

1147 นาย   คมกริบ หลงละเลิง

1148 นาย   คมกฤต นิถานานนท์ 

1149 นาย คมกฤษ อยู่เจริญกิจ

1150 นาย คมชาญ ตรีเทพชาญชัย

1151 นาย   คมธัช หวังดํารงเวศ

1152 นาย   คมน์วุฒิ กฤชน้อย

1153 นาย   คมปกรณ์ ลิมป์สุทธิรัชต์

1154 นาย   คมศักดิ� สินสุรินทร์

1155 นาย   คมสัน แสงทอง

1156 นาย   คมสัน ษัฏเสน

1157 นาย คมสัน เตจ๊ะ

1158 นาย   คมสันต์ ประยูรศิริศักดิ�

1159 นาย คมสันต์ พลึกรุ่งโรจน์

1160 นางสาว   ครองขวัญ บุญประสงค์

1161 นางสาว ครองขวัญ วาณิชไมตรี

1162 นาย คล่องคํานวณ คํานวนศักดิ�

1163 นางสาว คอรีเย๊าะ เห็ง

1164 นาย ค่อลิฟ ปะหยังหลี

1165 นางสาว   คะนึงนิจ วงษ์วรรณา

1166 นางสาว   คัคนกานต์ ผาสุข

1167 นางสาว คัคนางค์ เส้งมี

1168 นางสาว คัคนานต์ ภู่ทองสุข

1169 นางสาว   คัชรินทร์ เกษมสัตยากร

1170 นางสาว คัทลิญา เสนารายณ์
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1171 นางสาว   คัทลียา ไชยบุรินทร์

1172 นาย คันธนู ดีกล่อม

1173 นางสาว   คันธรส สุขกุล

1174 นางสาว คัมภีรดา จันทศรีสวัสดิ�

1175 นางสาว   คัลธียา จันอ้น

1176 นาย คาซึกิ ฟ้าแลบ

1177 นาย คามิน เนาถาวร

1178 นาง คําภู กลางประพันธ์

1179 นางสาว คิมหันต์ ปินตานนท์

1180 นางสาว คีตา ลักขษร

1181 นาย   คีรินท์ เมฆโหรา

1182 นางสาว คุณัญญา ทิมจันทร์

1183 นางสาว   คุณัญญา จิวระโมไนย์กุล

1184 นางสาว   คุณากร ชนสูงเนิน

1185 นางสาว คุณาธร สันธนะสุข

1186 นาย   คุณาวุฒิ นาคใหญ่

1187 นาย   คุณาวุฒิ  วรรณจักร

1188 นาย   คุรุศาสตร์ คนหาญ

1189 นางสาว คู่ขวัญ ตระการจันทร์

1190 นางสาว เครือแก้ว ทองมี

1191 นางสาว แคทริยา อาจหาญ

1192 นางสาว แคทริยา วัชรสินธุ

1193 นางสาว   แคทรียา พจนสุนทร

1194 นางสาว แคทรียา เจริญผล

1195 นางสาว แคทรียา วนสัณฑ์วงกต

1196 นางสาว แคทลียา นรินทร
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1197 นางสาว   แคทลียา มุขสมบัติ

1198 นางสาว แคทลียา สิทธิโชค

1199 นาย โฆษณพงศ์ โพธา

1200 นาย   โฆษิต ทัศนเทพกมล

1201 นางสาว   งามฉายณ์ กลีบบัว

1202 นาง งามดี  พิทักษ์ศิลป์

1203 นาง งามนิตย์ มีศรีจันทร์

1204 นางสาว งามนิตย์ ตอแก้ว

1205 นางสาว   งามเนตร โพธิ�แสงดา

1206 นาง งามพันธุ์ ชิตมินทร์

1207 นางสาว งามลักษณ์ ชนะนา

1208 นางสาว   จงกลณี มาลัย

1209 นางสาว   จงจินตน์ รัตนาภินันท์ชัย

1210 นางสาว   จงจิรา  บุญทองแก้ว

1211 นางสาว จณินธรณ์ ปักษา

1212 นางสาว จณิสตา ลีฬหาวงศ์

1213 นางสาว จณิสตา กัณทาพันธุ์

1214 นาย   จตุพนธ์ ก้อนสัมฤทธิ�

1215 นางสาว   จตุพร กุณวงษ์

1216 นางสาว   จตุพร วงศ์สาธิตกุล

1217 นางสาว   จตุพร สุทธิวงษ์

1218 นาย   จตุพร มีสมศักดิ�

1219 นาง จตุพร เพิ�มทรัพย์ทวี

1220 นางสาว   จตุพร โพธิญาณ

1221 นางสาว   จตุพร จาตุรวาณิช

1222 นาย จตุพร เชาว์ชาญ
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1223 นางสาว จตุพร นันทเสรี

1224 นางสาว จตุพร พวงกุหลาบ

1225 นาย จตุพร บุญยวงษ์

1226 นางสาว จตุพร เนียมชูชื�น

1227 นางสาว จตุพร สารใจ

1228 นางสาว จตุพร ยาโสภา

1229 นางสาว จตุพร พีระประสมพงศ์

1230 นางสาว จตุพร ปวงบุตร

1231 นางสาว จตุพร ทํามืด

1232 นาย จตุรงค์ ฉิมพาลี

1233 นาย   จตุรงค์  สร้อยศรี

1234 นาย จตุรวิทย์ เจ๊ะเย็ง

1235 นางสาว จนิจดา บวบขม

1236 นางสาว   จรรญามณฑ์ เจริญศรี

1237 นางสาว   จรรภรณ์ มุจลินท์กุล

1238 นาง จรรยา เมอร์ฟี�

1239 นางสาว   จรรยา ธนไพศาลกิจ

1240 นางสาว   จรรยา เรียนไธสง

1241 นาง จรรยา อินศิริ

1242 นางสาว   จรรยา กฤษวงศ์

1243 นางสาว จรรยา ไชยชนะ

1244 นางสาว จรรยา ชวดทอง

1245 นางสาว จรรยา คุณารูป

1246 นางสาว จรรยาภรณ์ ใจทหาร

1247 นางสาว จรรยารักษ์ สุริยุทธ

1248 นางสาว จรรยารัตน์ ศรีประวัติ
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1249 นาย   จรัญ กรชัย

1250 นางสาว   จรัญญา สุขวนาชัยกุล

1251 นางสาว   จรัญญา ระเมิ�ด

1252 นางสาว จรัณลักษณ์ ปานนุกูล

1253 นางสาว   จรัสทิพย์ จินดาวงษ์

1254 นางสาว   จรัสพร ปรีดาสุขสุรางค์

1255 นางสาว จรัสพร ศรีต่างคํา

1256 นางสาว จรัสรวี นาคสุวรรณ์

1257 นางสาว   จรัสศรี วิทยาอนุมาส

1258 นางสาว จรัสศรี ภูติภัทร์

1259 นางสาว   จริญญา แสนรางกุล

1260 นางสาว   จริญญา ดีรัตน์

1261 นางสาว   จรินธร ธีระพรพันธกิจ

1262 นางสาว   จรินธร เรือนน้อย

1263 นางสาว จริยบูรณ์ ตั�งกีรติชัย

1264 นางสาว จริยพร แตงขุด

1265 นางสาว   จริยวัตร แววหงษ์

1266 นางสาว   จริยา อู่สิงห์สวัสดิ�

1267 นางสาว   จริยา ฐินะกุล

1268 นางสาว   จริยา แก้ววิเชียร

1269 นางสาว จริยา บุตวร

1270 นางสาว จริยา สมุหเสนีโต

1271 นางสาว จริยา บุญเอี�ยม

1272 นางสาว จริยา หวานจิตร

1273 นางสาว จริยา ทองคํา

1274 นางสาว   จริยา อรัญญะ
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1275 นางสาว จริยา พันธ์เสน

1276 นางสาว จริยา สุริยะ

1277 นางสาว จริยา ทาเป๊ก

1278 นางสาว จริยา ทองประสิทธิ�

1279 นางสาว   จริยาภรณ์ บุญรมย์

1280 นางสาว   จรีพร รัตนวงษา

1281 นางสาว จรีภา เชื�อทหาร

1282 นางสาว จรุพรรณ เศษรินทร์

1283 นางสาว จรุวรรณ เรณูนวล

1284 นาย จรูญเจตน์ เจนใจ

1285 นางสาว   จรูญรัตน์ ท่วมนอก

1286 นาง จรูญลักษณ์ คงทวีสกุลเลิศ

1287 นาย   จเร จันทร์เล็ก

1288 นางสาว จอมขวัญ เหมรัตนธร

1289 นางสาว   จอมใจ ศรีสัตนา

1290 นางสาว จอมรัศมิ� แก้วเจริญทวีผล

1291 นางสาว   จอมสุรางค์ อภิสิงหธวัช

1292 นาย จักกฤษณ์ ชัยสิทธิ�

1293 นาย   จักรกฤษ โสธนไพศาล

1294 นาย จักรกฤษ จิตส่งเสริม

1295 นาย   จักรกฤษณ์ หมากผิน

1296 นาย   จักรกฤษณ์ เจริญถาวรพาณิช

1297 นาย   จักรกฤษณ์ จันหล้า

1298 นาย จักรกฤษณ์ คุณกิตติ

1299 นาย จักรกฤษณ์ นะพูนรัมย์

1300 นาย จักรกฤษณ์ มณีธรรม
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1301 นาย จักรกฤษณ์ ศักดิ�เลิศวัชระ

1302 นาย   จักรพงษ์ หาตรงจิตต์

1303 นาย จักรพล ก่อวิริยกมล

1304 นาย จักรพันธ์ ฮ่องลึก

1305 นาย   จักรพันธ์ พิพัฒน์

1306 นาย จักรพันธ์ จันทร์สูงเนิน

1307 นาย จักรภพ พัวชัยกุล

1308 นาย   จักรมนต์ รุณภัย

1309 นาย   จักรวาล หารไชย

1310 นาย จักราวุฒิ สุดาปัน

1311 นาย   จักริน อินทสระ

1312 นาย   จักรินทร์ ทับแสง

1313 นาย จักรี บุญเสริม

1314 นางสาว   จันจิรา สายสุข

1315 นางสาว จันจิรา จันทุมา

1316 นางสาว จันจิรา นันตา

1317 นางสาว จันจิรา นามสุข

1318 นางสาว จันจิรา ปิยะทัตศรี

1319 นางสาว   จันจิรา ทวีเปล่ง

1320 นางสาว จันทกานต์ แซ่ชี

1321 นางสาว   จันทกานติ� สุวรรณขํา

1322 นางสาว จันทกานติ� ธนชาต

1323 นางสาว จันทณี นิลเลิศ

1324 นางสาว   จันท์นา กมลรุ่งสันติสุข

1325 นาง จันทนา ลัญจกรกุล

1326 นางสาว   จันทนา เหลืองเลิศขจร
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1327 นางสาว   จันทนา  พงศ์กรกัมพล

1328 นางสาว จันท์นิภา จันทร์ภักดี

1329 นางสาว   จันทนี  กุ่ยสาคร

1330 นางสาว จันทมาส ธนาวุฑฒ์

1331 นางสาว   จันทร สําลีม่วง

1332 นางสาว จันทร เหล่ากาญจนา

1333 นางสาว จันทรกานต์ เถาตะกู

1334 นางสาว   จันทร์จิรา วสุนธราวัฒน์

1335 นางสาว   จันทร์จิรา เกิดวัน

1336 นางสาว จันทร์จิรา แก้ววันนา

1337 นางสาว   จันทร์จิรา แซ่โค้ว

1338 นางสาว จันทร์จิรา อินเรือง

1339 นางสาว จันทร์จิรา เนื�องจํานงค์

1340 นางสาว จันทร์จิรา พิพัฒน์วัฒนารมย์

1341 นางสาว   จันทร์จิรา ทับทิม

1342 นางสาว จันทร์จิรา อรุณรัตน์

1343 นางสาว   จันทร์จีรา นาคสิงห์

1344 นางสาว   จันทร์จีรา ดวงแก้ว

1345 นางสาว จันทร์เฉลิม พิชิตศศิธร

1346 นางสาว   จันทร์ทิพย์ นามสว่าง

1347 นางสาว   จันทร์นรา ถิรธํารงค์เกียรติ

1348 นางสาว   จันทร์เพชร เพชรปราณี

1349 นางสาว   จันทร์เพ็ญ ปิยภิญโญภาพ

1350 นางสาว จันทร์เพ็ญ ปักการะโน

1351 นางสาว จันทร์เพ็ญ ชลเกษม

1352 นางสาว   จันทร์เพ็ญ สุตลาวดี
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1353 นางสาว จันทรรัตน์ เลิศทองไทย

1354 นางสาว จันทรเลขา ศรีไพร

1355 นางสาว จันทร์สุดา แผ่นเงิน

1356 นางสาว จันทร์สุภางค์ จันทร์ลอม

1357 นางสาว จันทร์ใหม่ นุชคํา

1358 นางสาว จันทร์อรุณ อิสระพานิชย์

1359 นางสาว   จันทร์อัมพร กาขาว

1360 นาง จันทรา เหลืองวารินกุล

1361 นางสาว   จันทรา เพ็ชรมาก

1362 นางสาว จันทราพร โพธิ�จันทร์

1363 นางสาว   จันทริมา ปัณฑรนนทกะ

1364 นางสาว จันทิมา ทองสมบัติพาณิช

1365 นางสาว จันทิมา ว่องไว

1366 นางสาว จันทิมา   พงศ์ศรีศุภกร

1367 นางสาว   จันทิมา จันทร์เขียว

1368 นางสาว จันทิมา อักษรณรงค์

1369 นางสาว จันทิมา ศรีนวล

1370 นางสาว   จันทิมาภรณ์ ศรีเรือง

1371 นางสาว   จันทิรา โชติดิลก

1372 นางสาว จันทิรา กองกิจ

1373 นาย จัสติน บํารุงการ

1374 นาย จัสมิน สนเส็ม

1375 นางสาว จาฏุพัจน์ วัฒนประทีป

1376 นาย จาตุรณ สามแก้ว

1377 นาย จาตุรนต์ สุนทรวัชรินทร์

1378 นาย จาตุรนต์ ฟูแสง
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1379 นาย   จาตุรันต์ ปาลคะเชนทร์

1380 นางสาว จามจุรี ศรีวิชา

1381 นางสาว จามจุรี บุ่งวิเศษ

1382 นางสาว   จามจุรี ตาคํา

1383 นางสาว   จามรี อัศวภารุจ

1384 นางสาว   จามรี พิมลมณีพร

1385 นางสาว   จารวี จ่านัน

1386 นางสาว จารวี ศรียาบ

1387 นางสาว จารวี รัตนศิริวงศ์วุฒิ

1388 นางสาว   จารินี สุนทราสา

1389 นางสาว จาริยา หนูแจ้ม

1390 นางสาว จารี สุ่มมาตร์

1391 นางสาว จารียา หอมรื�น

1392 นาย   จารึก เขียวสด

1393 นาย จารึก ปีติ

1394 นางสาว   จารุกร เจริญกุล

1395 นางสาว จารุกัญญ์ แสงสุข

1396 นาง จารุกูล ตรีไตรลักษณะ

1397 นางสาว   จารุชา ตั�งไพบูลย์ทรัพย์

1398 นางสาว   จารุณี เล็กวิลัย

1399 นาง จารุณี พินิจโสภณพรรณ

1400 นางสาว   จารุณี มากาศ

1401 นางสาว   จารุณี ชัยวงค์

1402 นางสาว   จารุณี ไทยกรรณ์

1403 นางสาว   จารุณี เดชพิทักษ์

1404 นางสาว จารุณี ตีวารี
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1405 นาย จารุต พิกุลชาติ

1406 นางสาว จารุตา ขันฤทธิ�

1407 นางสาว   จารุตา ฉํ�ามณี

1408 นางสาว   จารุนันท์ มณีนุษย์

1409 นาย จารุพงศ์ ทองสมจิตต์

1410 นาง จารุพรรณ ธิติเลิศเดชา 

1411 นางสาว   จารุภา เลขทิพย์

1412 นางสาว   จารุรัตน์ ศีลาเจริญ

1413 นาง จารุวรรณ ปิยะลังกา

1414 นางสาว   จารุวรรณ แสงเพชร

1415 นางสาว   จารุวรรณ วิภาพันธุ์สกุล

1416 นาง จารุวรรณ ชัยสิทธิ�

1417 นางสาว จารุวรรณ พันธ์แจ่ม

1418 นางสาว   จารุวรรณ จันสอน

1419 นางสาว จารุวรรณ อยู่คง

1420 นางสาว จารุวรรณ ประสมศรี

1421 นางสาว จารุวรรณ ดวงอินทร์

1422 นางสาว จารุวรรณ จันทร์ผ่อง

1423 นางสาว จารุวรรณ ขาวสําราญ

1424 นางสาว จารุวรรณ เรืองคํา

1425 นางสาว จารุวรรณ ไชยถา

1426 นางสาว จารุวรรณ วิทยาประโคน

1427 นางสาว จารุวรรณ หนูพงษ์

1428 นางสาว จารุวรรณ เงินท้วม

1429 นางสาว จารุวรรณ ดวงทอง

1430 นางสาว จารุวรรณ ใสสม
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1431 นางสาว   จารุวรรณ ถุงออด

1432 นางสาว จารุวรรณ กรุงศรี

1433 นางสาว จารุวรรณ เวียร์ร่า

1434 นางสาว   จารุวรรณ  แปลงดี

1435 นาย จารุวัฒน์ ทองชูใจ

1436 นาย จารุวุฒิ ชูศรี

1437 นาวาอากาศโทหญิง จาฤชล พรมบํารุง

1438 นางสาว จาวิกรณ์ ตังนู

1439 นางสาว จิฑารัตน์ พิลาฤทธิ�

1440 นางสาว จิณณ์ณิชา วงศ์ทิพย์

1441 นางสาว จิณณพัต ไกรพจน์

1442 นางสาว   จิณณ์พิศุทธ พนมศิลป์

1443 นางสาว   จิณห์จุฑา บุตรพลอย

1444 นางสาว จิณห์วรา ทับจันทร์

1445 นางสาว จิณห์วรา รุ่งประเสริฐ

1446 นางสาว   จิณัฐฏ์ฐิตา สังข์ศรี

1447 นางสาว   จิณัติตา จิตติวัฒน์

1448 นาง จิดาภา จินดาดวงรัตน์

1449 นาง จิดาภา โชควารีพร

1450 นางสาว จิดาภา จันดาหาร

1451 นางสาว จิดาภา ทับทิมเขียว

1452 นางสาว จิดาภา เชื�อทองอยู่

1453 นางสาว จิดาภา ฤทธิ�สาคร

1454 นางสาว จิดาภา ไชยเบญจวงศ์

1455 นางสาว จิดาภา หอจตุรพิธพร

1456 นางสาว จิดาภา ฉัตรนิติพร
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1457 นางสาว จิดาภา จาตุรพิศานุกูล

1458 นางสาว จิดาภา มกรมณี

1459 นางสาว   จิดาภา แต่งเนตร

1460 นางสาว จิดาภา ตันธนะเศรษฐ์

1461 นางสาว   จิตเกษม บัณฑุธรรม

1462 นางสาว จิตชญา ไตรวิทยาคุณ

1463 นาย จิตตพล จันทร์แสง

1464 นางสาว   จิตตรัตน์ ตันเสนีย์

1465 นางสาว จิตตราพร พวงประดับ

1466 นางสาว จิตตสุภา หาญอาวุธ

1467 ร้อยตํารวจโทหญิง จิตต์อรุณ อยู่แพทย์

1468 นางสาว จิตต์อารี สิริใหม่

1469 นางสาว   จิตต์อารี ศรีรินทร์

1470 นางสาว จิตตานันท์ พุทธวารินทร์

1471 นางสาว   จิตตานันทิ� พนาโชติวัฒน์

1472 นาย จิตติน อุดมจิตพิทยา

1473 นาย  จิตตินทร์ จินดาดวงรัตน์

1474 นางสาว จิตตินันทน์ นัยเนตร

1475 นางสาว   จิตติพร ศิริจันทร์

1476 นางสาว จิตติพร ชัยชนะวงศา

1477 นางสาว จิตติพร วงษ์พันธ์

1478 นางสาว   จิตติมา เจริญลิ�มประเสริฐ

1479 นางสาว   จิตติมา ศรีชาย

1480 นางสาว จิตติมา วิสูตรตระการ

1481 นางสาว   จิตติมา ถีระจันทรา

1482 นางสาว จิตติมา พุ่มพวง



ข้อมูล ณ วันที� 15 ต.ค. 62

หน้าที� 58 จาก 534 /รายชื�อเรียงตามพยัญชนะตัวอักษร..

ลําดับที� หมายเหตุ

คํานําหน้า ชื�อ สกุล

รายชื�อ-สกุล

บัญชีรายชื�อ

ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ. 2547 มาตรา14 (4) 

ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั�งกรรมการสภากายภาพบําบัด  วาระปี พ.ศ. 2563-2566

1483 นางสาว   จิตภา ชววิสุทธิกูล

1484 นาง จิตรจุฑา แสงเรือน

1485 นางสาว   จิตรดา ผ่องกุหลาบ

1486 นาย จิตรทิวัส นามโยธี

1487 นางสาว จิตรทิวา กล่อมจอหอ

1488 นาย จิตรภณ ปาละกูล

1489 นาง จิตรลดา ประเสริฐนู

1490 นางสาว   จิตรลดา ตันติถาวร

1491 นางสาว จิตรลดา จินตนะ

1492 นาง จิตร์ลัดดา โพธิ�สวัสดิ�

1493 นางสาว   จิตรวีณา มหาคีตะ

1494 นางสาว   จิตรสรา บูรณะอรรจน์

1495 นางสาว จิตรสินี ช่อเรืองศักดิ�

1496 นาง จิตรสุภา เทพสืบ

1497 นางสาว   จิตรา ซึ�งอมรเกียรติ

1498 นางสาว จิตรา มณฑา

1499 นางสาว จิตรา หวังอาษา

1500 นางสาว จิตรานนท์ สุวณิชย์เจริญ

1501 นางสาว จิตรานุช รักดี

1502 นางสาว   จิตราพร ทองคง 

1503 นางสาว จิตราพร ศรีบุญเพ็ง

1504 นางสาว   จิตราพร พวงศรี

1505 นางสาว   จิตราพร คงเกื�อ

1506 นางสาว จิตราพันธ์ มูลสิงห์

1507 นางสาว   จิตราภรณ์ ควรประดิษฐ์

1508 นางสาว จิตราภรณ์ พุฒซ้อน
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1509 นางสาว จิตราภรณ์ ศรีพูล

1510 นางสาว   จิตราภรณ์  บุญเพลิง

1511 นางสาว   จิตลัดดา สงวนศักดิ�

1512 นางสาว จิตลัดดา ขันแก้ว

1513 ผศ. จิตวรี ขําเดช

1514 นาง จิตวิภา มณีแสง

1515 นางสาว จิตสุภา กิจธารากุล

1516 นางสาว จิตสุภา พรวิศณุกูล

1517 นางสาว จิตสุรางค์ วงษาจันทร์

1518 นางสาว   จิตหทัย จงจิตร

1519 นาง จิตอนงค์ ก้าวกสิกรรม

1520 นางสาว จิตอารี ซอนสุข

1521 นางสาว   จิตานันท์ เหล่าศิริไพศาล

1522 นางสาว จิตินันท์ เอี�ยมประไพ

1523 นางสาว จินชุดา ปิ�นนราทิพย์

1524 นางสาว   จินดา เจริญไพบูลย์สิน

1525 นางสาว จินดานุช จรลําโกน

1526 นาง จินดาพร วงศ์กลาง

1527 นางสาว   จินดาพร รุ่งอินทร์

1528 นางสาว จินดาพร แก้วพิทักษ์

1529 นางสาว จินดาพร ฤทธิ�เดช

1530 นางสาว   จินดาพร ยิ�มดี

1531 นางสาว   จินดารัตน์ พัฒนา

1532 นางสาว จินดารัตน์ วีรศิลป์

1533 นางสาว จินดารัตน์ วีระบริรักษ์

1534 นางสาว จินดารัตน์ เขียววงศ์
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1535 นางสาว   จินต์จุฑา ธนะ

1536 นางสาว   จินต์จุฑา เชิญวัฒนชัย

1537 นางสาว จินต์จุฑา พืชผักหวาน

1538 นางสาว จินต์จุฑา เสริฐศักดิ�

1539 นางสาว   จินตณา สุดตรง

1540 นางสาว   จินตนา วิบูลย์รัตนศรี

1541 นางสาว   จินตนา หาญทวีพันธุ์

1542 นางสาว   จินตนา อินทรโยธา

1543 นางสาว   จินตนา วีระวิทยานันต์

1544 นางสาว   จินตนา ตันหยง

1545 นางสาว   จินตนา หงษ์สูงเนิน

1546 นางสาว   จินตนา คีรีทวีป

1547 นาง   จินตนา ป้องบุญจันทร์

1548 นางสาว   จินตนา แถบทอง

1549 นางสาว   จินตนา บุตรกันหา

1550 นางสาว   จินตนา วิวัฒน์มนตรี 

1551 นางสาว จินตนา จินะชิต

1552 นางสาว จินตนา ปัญญาสราวุธ

1553 นางสาว จินตนา ดอกบัว

1554 นางสาว จินตนา คล้ายกระแส

1555 นางสาว จินตนา มูลธิ

1556 นางสาว จินตนา แก้วหล้า

1557 นางสาว จินตนา กันทะสีคํา

1558 นางสาว จินตรัตน์ นาดอกคํา

1559 นางสาว จินตรา สุภาพันธ์

1560 นางสาว   จินต์วรา ศรีสวัสดิ� 
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1561 นางสาว จินตวีร์ พันธุ์ปั�น

1562 นางสาว จินตหรา บุญน้อย

1563 นางสาว จินตหรา มีจันทร์

1564 นางสาว จินทิพย์ รักษารักษ์

1565 นางสาว   จินมิกา สุวรรณเทพ

1566 นางสาว จินรัชญา ประพิณพงศ์

1567 นางสาว   จินัตฎา กานต์สมเกียรติ

1568 นาย   จิรกฤตธ์ ลีลารุ่งระยับ

1569 นาย   จิรกิตติ� สารอักษร

1570 นางสาว จิรดา ศรีหนู

1571 นางสาว จิรนันท์ สุวรรณโชติ

1572 นางสาว   จิรนันท์ ตั�นตระกูล

1573 นางสาว จิรนันท์ จิตรีงาม

1574 นางสาว จิรนันท์ นวลศรี

1575 นางสาว จิรนารี หนูแป้น

1576 นางสาว จิรประภา ผ่องด้วง

1577 นาง จิรปรียา เหมจินดา

1578 นาย จิรพงศ์ วงษ์เวช

1579 นาง จิรพร บุญศรีทอง

1580 นางสาว   จิรพรรณ นาคเสพ

1581 นางสาว   จิรพรรณ ศตะกูรมะ

1582 นาย   จิรพัฒน์ นาวารัตน์

1583 นาย จิรพัฒน์ คนหมัน

1584 นางสาว จิรพันธ์ ภักดีเรือง

1585 นาง จิรพิมล เขาเขียว

1586 นางสาว จิรภัทร์ รักราวี
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1587 นางสาว จิรภัทร์ สุขียุติ

1588 นางสาว   จิรภัทร สดุดี

1589 นาย จิรภัทร กฤษณา

1590 นางสาว จิรภัสส์ ดวงเพชรแสง

1591 นางสาว จิรภา โพธิ�ศรีทอง

1592 นางสาว   จิรภา บัวจันทร์

1593 นาวาอากาศตรี จิรภิญญา แก้วก่า

1594 นางสาว   จิรภิญญา บัวทอง

1595 นางสาว จิรภิญญา กองมา

1596 นางสาว จิรภิญญา ไทยยันโต

1597 นางสาว จิรภิญญา กสิพันธ์

1598 นาย   จิรโรจน์ สุเชาว์อินทร์

1599 นาง จิรวรรณ โปรดบํารุง

1600 นางสาว จิรวรรณ ตั�งไพฑูรย์

1601 นาย   จิรวัฒน์ ชัยณรงค์ศิริพร

1602 นาย จิรวัฒน์ ธิจันทร์

1603 นางสาว จิรวัฒน์ มากมน

1604 นาย จิรวัฒน์ วัฒนปัญญาเวชช์

1605 นาย จิรวัฒน์ วงศ์ธีรภัค

1606 นาย จิรวัฒน์ ดวงอินทร์

1607 นาย จิรวัฒน์ เหมือนโพธิ�ทอง

1608 นางสาว   จิรวัฒน์  รักมิตร

1609 นาย   จิรวัฒน์  ทิววัฒน์ปกรณ์

1610 นาย   จิรวุฒิ คล้ายทอง

1611 นาย จิรวุฒิ ยะฝั�น

1612 นาย   จิรเศรษฐ์ ภิญโญโสภณ 
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1613 นาย จิรสิน วิวัฒน์มานิตสกุล

1614 นางสาว จิระดา อึ�งประเสริฐ

1615 นาย จิระเดช ชิตวงศ์

1616 นาย   จิระพล กุลมา

1617 นาย จิระวัฒน์ ขันติธรางกูร

1618 นาย จิระวุฒิ หมวดรอหีม

1619 นางสาว   จิรัชญา จุลพงษ์

1620 นางสาว จิรัชญา พรมจินา

1621 นางสาว จิรัชญา เงาธัญญาภัทร

1622 นางสาว จิรัชญา เดชาคณิต

1623 นางสาว จิรัชญา ใจชุ่ม

1624 นางสาว จิรัชญา สวัสดิ�ดิเรกศาล

1625 นางสาว จิรัชญา สาริบุตร

1626 นางสาว จิรัชยา รัตนวิทยาพันธุ์

1627 นางสาว   จิรัชยา พันธะเสน

1628 นาย จิรัฏฐ์ โลทะกะ

1629 นางสาว   จิรัฐติกาล กันทะวงศ์

1630 นางสาว   จิรัฐติญา เสาสมภพ

1631 นาง จิรัฐิติกาล ปัญญากุล

1632 นางสาว จิรัฐิติกาล ร่องอ้อ

1633 นางสาว จิรัฐิภรณ์ อยู่สุข

1634 นางสาว จิรัสสา เพ็ญศิริ

1635 นาง จิรา  ชูกลิ�น

1636 นาย จิราเจต จิรชยานันต์

1637 นาง จิราทิพย์  พลายระหาญ

1638 นางสาว จิรานุช จาทะ
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1639 นาง จิราพร สมสุไทย

1640 นางสาว   จิราพร แก้วเงิน

1641 นางสาว จิราพร หวานใจ

1642 นางสาว จิราพร แข็งขัน

1643 นางสาว จิราพร วิเศษวิสัย

1644 นางสาว จิราพร สมฤทธิ�

1645 นางสาว จิราพร ตันติพงษ์ศิริกุล

1646 นางสาว จิราพร ยงเพชร

1647 นางสาว จิราพร ขาวผ่อง

1648 นางสาว   จิราพร นิชวานิช

1649 นางสาว จิราพร โปริสวาณิชย์

1650 นางสาว จิราพร ใจบุญ

1651 นางสาว จิราพร ทรายมูล

1652 นางสาว จิราพร สายจันดา

1653 นาง  จิราพร  กะมุตะเสน

1654 นางสาว   จิราพรรณ สุดจิตร

1655 นางสาว จิราพรรณ รัตนเดช

1656 นางสาว จิราพรรณ จันทร์เจริญ

1657 นางสาว จิราพัชร อินใจ

1658 นางสาว จิราพา วิศัย

1659 นางสาว   จิราภรณ์ ตันตินราวัฒน์

1660 นาง จิราภรณ์ คุณจักร

1661 นางสาว   จิราภรณ์ อู่สิงห์สวัสดิ�

1662 นางสาว   จิราภรณ์ บุญอินทร์

1663 นางสาว   จิราภรณ์ คุตนาม

1664 นางสาว   จิราภรณ์ สัญจรดี
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1665 นางสาว   จิราภรณ์ สวยรูป

1666 นางสาว   จิราภรณ์ กันทา

1667 นาง จิราภรณ์ บุญท้าวราช

1668 นางสาว   จิราภรณ์ ธูปมงคล

1669 นาง  จิราภรณ์ พินรอด

1670 นางสาว   จิราภรณ์ ฤกษ์ชัย

1671 นางสาว   จิราภรณ์ จีระนันตชัย 

1672 นางสาว จิราภรณ์ คําตา

1673 นางสาว จิราภรณ์ สุยาละ

1674 นางสาว จิราภรณ์ วงกวนกลม

1675 นางสาว จิราภรณ์ ชิตตระกูล

1676 นางสาว จิราภรณ์ สาริศรี

1677 นางสาว จิราภรณ์ แก้วโกมล

1678 นาง จิราภรณ์ เครือครองสุข

1679 นางสาว จิราภรณ์ อิ�มชมชื�น

1680 นาง จิราภรณ์ สาโรจน์

1681 นางสาว   จิราภรณ์ พาสัญจร

1682 นางสาว   จิราภรณ์ มีสุโข

1683 นางสาว จิราภรณ์ เจนใจ

1684 นางสาว จิราภรณ์ ตั�งกระโทก

1685 นางสาว จิราภรณ์ แก้ววิลัย

1686 นางสาว จิราภรณ์ พิศวงปราการ

1687 นางสาว จิราภรณ์ นามสี

1688 นางสาว   จิราภรณ์  พิทํา

1689 นางสาว   จิราภรณ์  ไพรี

1690 นาง จิราภรณ์  สถิรัตน์
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1691 นางสาว   จิราภรณ์  วรรณปะเข

1692 นางสาว   จิราภรณ์  ปาสานํา

1693 นางสาว   จิราภรณ์  ศิลปวิวัฒน์

1694 นางสาว จิราภา มีสวัสดิ�

1695 นางสาว จิราภา ชมภู

1696 นางสาว จิราภา มณีรัตน์

1697 นางสาว   จิรายุ สโมรินทร์

1698 นาย จิรายุ พร้อมมูล

1699 นาย จิรายุทธ อสิพงษ์

1700 นางสาว   จิรายุส ตันตาปกุล

1701 นาย   จิรายุส วงศ์คงสัน

1702 นางสาว จิรายุส ศรีทวี

1703 นาย จิรายุส พุ่มเจริญ

1704 นาวาอากาศเอกหญิง จิราวรรณ วระวิบุล

1705 นาง จิราวรรณ เชื�อเล็ก

1706 นางสาว   จิราวรรณ จิระพันธ์

1707 นางสาว จิราวรรณ นาหล่อง

1708 นางสาว จิราวรรณ จันทร์ต๊ะยศ

1709 นางสาว จิราวรรณ คําเครื�อง

1710 นางสาว จิราวรรณ สวัสดี

1711 นางสาว จิราวรรณ ชูทับทิม

1712 นางสาว จิราวรรณ เริงรื�น

1713 นางสาว จิราวรรณ ไชยวุฒิ

1714 นางสาว จิราวรรณ วงศ์เพชรศรี

1715 นางสาว จิราวรรณ กันเฟือง

1716 นางสาว จิราวัฒน์ วงษ์ทอง
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1717 นาย   จิราวัฒน์ ลิมป์พัชราภรณ์

1718 นางสาว จิลลาภัทร วัฒนา

1719 นาย จิวาราชฎ์ ออมชมภู

1720 นางสาว   จิวารีย์ ดําดี

1721 นางสาว จิสบา จินกระวี

1722 นาย จีรกิตติ� นาคจุติ

1723 นาย   จีรเดช  แสนพินิจ

1724 นาง จีรนันท์ การะเวก

1725 นางสาว   จีรนันท์ ศิริอนุสรณ์ศักดิ�

1726 นางสาว จีรนันท์ คีรีโชติกุล

1727 นางสาว จีรนันท์ บุญหนู

1728 นางสาว   จีรนันท์  ชินอักษร

1729 นางสาว จีรนาฎ พาภิรมย์

1730 นางสาว   จีรพร ลิ�มดํารงค์ชิต

1731 นางสาว   จีรพรรณ ศรีพัฒน์พงษ์

1732 นางสาว   จีรพรรณ  จบศรี

1733 นางสาว จีรภัทร ลํามะวงษ์

1734 นางสาว   จีรภา จรัสวณิชพงศ์

1735 นางสาว   จีรภา สิงหา

1736 นางสาว จีรภา ฮอพิมาย

1737 นางสาว   จีรวรรณ ดนัยตั�งตระกูล

1738 นางสาว   จีรวรรณ ยวนชื�น

1739 นางสาว   จีรวรรณ ทองประ

1740 นางสาว   จีรวรรณ ชัยนันท์นทีกุล

1741 นางสาว จีรวรรณ คชบก

1742 นางสาว จีรวรินทร์ทิพย์ ปัญญาพฤกษ์



ข้อมูล ณ วันที� 15 ต.ค. 62

หน้าที� 68 จาก 534 /รายชื�อเรียงตามพยัญชนะตัวอักษร..

ลําดับที� หมายเหตุ

คํานําหน้า ชื�อ สกุล

รายชื�อ-สกุล

บัญชีรายชื�อ

ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ. 2547 มาตรา14 (4) 

ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั�งกรรมการสภากายภาพบําบัด  วาระปี พ.ศ. 2563-2566

1743 นาง จีรสุดา อุปสันต์

1744 นาย จีระชัย ใสสอด

1745 นางสาว จีระนันท์ มะโนมัย

1746 นางสาว จีระวรรณ วุฒิฐิโก

1747 นาย จีระศักดิ� พละกาบ

1748 นางสาว   จีรานุช สามบุญมี

1749 นางสาว จีราภรณ์ วิชัยภูษิต

1750 นางสาว จีราภรณ์ มุขแจ้ง

1751 นางสาว   จีราภา รัศมี

1752 นางสาว จีราภา สุดเอื�อม

1753 นางสาว จีราวรรณ เกิดสวัสดิ�มงคล

1754 นางสาว จีลาวัลย์ ลือชา

1755 นาย จุฑา บุญญขันธ์

1756 นางสาว   จุฑา จันทนพงศ์วานิช

1757 นางสาว จุฑากุล กมลรัตน์

1758 นางสาว   จุฑาทิพ อาธีรพรรณ

1759 นาง จุฑาทิพย์ รอดสูงเนิน

1760 นางสาว   จุฑาทิพย์ จันโท

1761 นางสาว   จุฑาทิพย์ ศิริพลอย

1762 นาง จุฑาทิพย์ ชัยพันธ์

1763 นางสาว จุฑาทิพย์ วิชัย

1764 นางสาว จุฑาทิพย์ ศรีริเรือง

1765 นางสาว จุฑาทิพย์ แซ่ไหล่

1766 นางสาว จุฑาทิพย์ ก๊กมาศ

1767 นางสาว จุฑาทิพย์ สีคํา

1768 นางสาว จุฑาทิพย์ แก้วมาลี
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1769 นางสาว จุฑาทิพย์ เทพณรงค์

1770 นางสาว จุฑาทิพย์ ชูรัตน์

1771 นางสาว จุฑาทิพย์ งวดชัย

1772 นาย จุฑานันท์ พรหมอินทร์

1773 นางสาว จุฑาพร สัตยดิษฐ์

1774 นางสาว จุฑาพร พรมนุ่น

1775 นางสาว จุฑาพร ถิรศักดิ�ธนา

1776 นางสาว จุฑาพัฒน์ หนูคง

1777 นางสาว จุฑาภรณ์ เนตรโพธิ�แก้ว

1778 นางสาว จุฑาภรณ์ ภมรศิริ

1779 นางสาว จุฑาภรณ์ พลเยี�ยม

1780 นางสาว   จุฑามณี นําสินวิเชษฐชัย

1781 นางสาว จุฑามณี ทองสมบัติพาณิช

1782 นางสาว จุฑามณี ศรีแก้ว

1783 นางสาว จุฑามณี สายยืด

1784 นาง จุฑามาศ  อัศววัลลภ

1785 นางสาว   จุฑามาศ โกมลวัฒนชัย

1786 นางสาว   จุฑามาศ หันใจดี

1787 นาง จุฑามาศ สุระพงษ์ชัย

1788 นางสาว จุฑามาศ คนกล้า

1789 นางสาว   จุฑามาศ พูผุด

1790 นางสาว   จุฑามาศ สมชัยชนะ

1791 นางสาว   จุฑามาศ จินดาวงศ์

1792 นางสาว   จุฑามาศ เล็กตระกูล

1793 นางสาว   จุฑามาศ พรจัตุรัส

1794 นาง จุฑามาศ ขจีจิตร์
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1795 นางสาว จุฑามาศ เกษร

1796 นางสาว จุฑามาศ ลัทธกาญจน์

1797 นางสาว จุฑามาศ คัญทัพ

1798 นางสาว จุฑามาศ จิตประพันธ์

1799 นางสาว จุฑามาศ เมืองมูล

1800 นางสาว จุฑามาศ สุโภภาค

1801 นางสาว จุฑามาศ นามสีฐาน

1802 นางสาว จุฑามาศ ไชยวงศ์

1803 นางสาว จุฑามาศ เอียดวงศ์

1804 นางสาว จุฑามาศ เรือนแปง

1805 นางสาว จุฑามาศ เกาะแก้ว

1806 นางสาว จุฑามาศ สุขพาสันติ

1807 นางสาว จุฑามาศ เอมะสุวรรณ

1808 นางสาว จุฑามาศ แก้วบังวัน

1809 นางสาว จุฑามาศ วันเพ็ชร

1810 นางสาว จุฑามาศ ทองทะไว

1811 นางสาว จุฑามาศ กองงาม

1812 นางสาว จุฑามาศ กันทะเงิน

1813 นางสาว จุฑามาศ กาวงค์

1814 นางสาว จุฑามาศ สิงห์คาน

1815 นาง   จุฑามาศ  จีนะดิษฐ์

1816 นางสาว   จุฑามาศ วุฒิฐิโก

1817 นางสาว   จุฑามาศ เมฆชัยสงค์

1818 นางสาว จุฑามาศ สุตัญตั�งใจ

1819 นางสาว จุฑามาศ นิลวิโรจน์

1820 นางสาว จุฑามาศ จิตเจือจุน
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1821 นางสาว จุฑามาศ บัวสอด

1822 นางสาว จุฑามาศ สุภาพ

1823 นางสาว จุฑามาศ ยศปัญญา

1824 นางสาว จุฑามาศ จิตมานะ

1825 นางสาว จุฑามาศ ลุนบง

1826 นางสาว จุฑามาศ แร่มี

1827 นางสาว จุฑามาศ ทองลัก

1828 นางสาว   จุฑามาศ  หวานเสียง

1829 นางสาว   จุฑามาส รอดแก้ว

1830 นางสาว   จุฑามาส ฉลวยศรีเมือง

1831 นางสาว   จุฑามาส แซ่ลิ�ม

1832 นางสาว   จุฑามาส ชาสงวน

1833 นางสาว   จุฑามาส เลาหเธียรประธาน

1834 นางสาว จุฑามาส พั�วศรี

1835 นาง จุฑารัตน์ คารวะ

1836 นาง จุฑารัตน์ ตันสุวรรณกิจ

1837 นางสาว   จุฑารัตน์ พิริยะเบญจวัฒน์

1838 นางสาว   จุฑารัตน์ อุดมสินธุ์

1839 นาง จุฑารัตน์ เศรษฐโชดึก

1840 นางสาว   จุฑารัตน์ พิมพะนิตย์

1841 นางสาว จุฑารัตน์ ตันยเวช

1842 นางสาว จุฑารัตน์ ศรีม่วง

1843 นางสาว จุฑารัตน์ เทียกเพีย

1844 นางสาว จุฑารัตน์ มะลิต้น

1845 นางสาว จุฑารัตน์ โพธิ�

1846 นางสาว จุฑารัตน์ มีสูงเนิน
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1847 นางสาว จุฑารัตน์ อริยะวงศ์ทอง

1848 นางสาว จุฑารัตน์ ทับทอง

1849 นางสาว   จุฑารัตน์ จันทร์สว่าง

1850 นางสาว   จุฑารัตน์ ชะอุ่มเกษ

1851 นางสาว จุฑารัตน์ นนทโคตร์

1852 นางสาว จุฑารัตน์ คงกลั�น

1853 นางสาว   จุฑารัตน์  หมุนแก้ว

1854 นางสาว   จุฑารัตน์  อดิเรกอุดมรัตน์

1855 นางสาว   จุฑารัตน์  ศรีอาจ

1856 นางสาว   จุฑารัตน์  จันทร์ไชย

1857 นางสาว   จุฑาลักษณ์ กองสุข

1858 นางสาว   จุฑาลักษณ์ นามกร

1859 นางสาว จุฑาลักษณ์ พินิจ

1860 นางสาว จุฑาลักษณ์ พรมแดน

1861 นาง จุฑาวรรณ  อาษาราช

1862 นาง  จุณธิตา โคลงฉันท์

1863 นาย   จุติการ เจริญสุข

1864 นางสาว จุติพร ธรรมจารี

1865 นางสาว จุติพร คําทอง

1866 นาง จุติมา บัวอุย

1867 นางสาว   จุติมา จันทร์ลําพู

1868 นางสาว จุธาดา เพ็งสถาน

1869 นาย จุนรัตน์ วรครบุรี

1870 นางสาว   จุพาพร ไชยชํานิ

1871 นาย   จุมพล พ่วงเกตุ

1872 นางสาว   จุรารัตน์ เฉื�อยกลาง



ข้อมูล ณ วันที� 15 ต.ค. 62

หน้าที� 73 จาก 534 /รายชื�อเรียงตามพยัญชนะตัวอักษร..

ลําดับที� หมายเหตุ

คํานําหน้า ชื�อ สกุล

รายชื�อ-สกุล

บัญชีรายชื�อ

ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ. 2547 มาตรา14 (4) 

ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั�งกรรมการสภากายภาพบําบัด  วาระปี พ.ศ. 2563-2566

1873 นางสาว จุริพัฒน์ หนูเริก

1874 นางสาว จุรี พรหมสกุล

1875 นางสาว จุรีภรณ์ แก้วจันดา

1876 นางสาว   จุรีมาศ แสนคํา

1877 นางสาว จุรีรัตน์ กาสี

1878 นางสาว จุรีรัตน์ สูบุญ

1879 นางสาว จุรีรัตน์ บุญเจียม

1880 นางสาว   จุรีรัตน์  ใจห้าว

1881 นางสาว   จุไร รัฐวงษา

1882 นางสาว   จุไรรัตน์ โขงรัมย์

1883 นางสาว จุไรรัตน์ วิไลรัตน์

1884 นางสาว   จุไรรัตน์ นาควิโรจน์

1885 นางสาว จุไรรัตน์ เสนาะสังข์

1886 นางสาว   จุไรรัตน์  แอสระ

1887 นางสาว   จุลจํารัส มหาวัจน์

1888 นางสาว จุลลดา ผิวทอง

1889 นาง จุฬาพร กลิ�นหอม

1890 นางสาว   จุฬาพร บุรี

1891 นางสาว   จุฬารัตน์ จันกล่อม

1892 นางสาว   จุฬารัตน์ กิจศิริรัตน์

1893 นางสาว   จุฬารัตน์ ดวงตาผา

1894 นางสาว   จุฬารัตน์ รวมจิต

1895 นางสาว จุฬารัตน์ ผิวขาว

1896 นางสาว จุฬารัตน์ จันนาวัน

1897 นางสาว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภรณปภัสธนันท์

1898 นางสาว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยลักษยอดเจริญ
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1899 นางสาว   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยลักษ  มุกดาสวรรค์ 

1900 นางสาว   จุฬาลักษณ์ เจริญผล

1901 นาง จุฬาลักษณ์ จันดํา

1902 นางสาว จุฬาลักษณ์ จุฬารมย์

1903 นางสาว จุฬาลักษณ์ คํายวง

1904 นางสาว   จุฬาลักษณ์ คําคง

1905 นางสาว   จุฬาลักษณ์ คําเจริญ

1906 นางสาว จุฬาลักษณ์ ตนานุสรณ์

1907 นางสาว จุฬาลักษณ์ คมกล้า

1908 นางสาว จุฬาลักษณ์ จิตรสว่าง

1909 นางสาว จุฬาลักษณ์ บุญนารอด

1910 นางสาว จุฬาลักษณ์ ธรรมกิติราษฎร์

1911 นางสาว จุฬาลักษณ์ นักร้อง

1912 นางสาว จุฬาลักษณ์ โพธิ�ศรี

1913 นางสาว จุฬาลักษณ์ ฝ้ายเทศ

1914 นางสาว   จุฬาลักษณ์  วงศ์อ่อน

1915 นางสาว จุฬาวรรณ จําเนียร

1916 นางสาว   จุฬาวัลย์  พันธุ์ขุนทด

1917 นางสาว เจณิฐา ชอบเพื�อน

1918 นางสาว   เจตจารีย์ ปทุมรัตน์

1919 นาย เจตดิลก ดอกไม้ขาว

1920 นาย เจตน์ ไกรยะสินธุ์

1921 นาย   เจตน์พัฒน์ สายนภา

1922 นางสาว   เจตปรียา จันทรรักษ์

1923 นางสาว   เจนจิรา หงสรานากร

1924 นางสาว   เจนจิรา พานิชย์เลิศอําไพ
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1925 นาง เจนจิรา สุขรัตน์

1926 นางสาว   เจนจิรา ขําผิวพรรณ

1927 นางสาว   เจนจิรา เลาหวัฒนากุล

1928 นางสาว   เจนจิรา อัสพันธ์

1929 นางสาว   เจนจิรา เพิงรัตน์

1930 นางสาว เจนจิรา ธนกําโชคชัย

1931 นางสาว เจนจิรา ต๊ะติ�บ

1932 นางสาว เจนจิรา ยอดอ้อย

1933 นางสาว เจนจิรา แซ่นิ�ม

1934 นาง เจนจิรา เสรีกิตติกุล

1935 นางสาว เจนจิรา โพธิ�กระสังข์

1936 นางสาว เจนจิรา พรมปากดี

1937 นางสาว เจนจิรา ลืออํานาจ

1938 นางสาว   เจนจิรา เจตสิริโรจน์

1939 นางสาว เจนจิรา สว่างสุข

1940 นางสาว เจนจิรา ขุมทอง

1941 นางสาว เจนจิรา ประทุมยศ

1942 นางสาว เจนจิรา วาดบรรเจิด

1943 นางสาว เจนจิรา เล็กเลิศศิริวงศ์

1944 นางสาว เจนจิรา เส็มหย้ง

1945 นาย   เจนณรงค์ อินทะราชา

1946 นางสาว เจนนิเฟอร์ อาญาเมือง

1947 นางสาว เจนนี� เซ่งเข็ม

1948 นาย   เจนยุทธ ไชยสกุล

1949 นาง เจริญจิตต์ แย้มศรี

1950 นางสาว   เจริญศรี สุทธิสาร
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1951 นาย เจริญสิน โชติมาพฤกษ์

1952 นางสาว เจษฎ์สุดา ชัยชนะ

1953 นาย   เจษฎา คณิกนันต์

1954 นาย   เจษฎา แชเชือน

1955 นาย เจษฎา พุ่มพร้อมจิตร

1956 นาย เจษฎา ศรีสุโข

1957 นาย เจษฎา ชัยคํามา

1958 นาย   เจษฎา ศิริน้อย

1959 นาย เจษฎา เหมะสุทธิ�

1960 นาย เจษฎา เครือแก้ว

1961 นาย เจษฎากร กําราญศึก

1962 นาย เจษฎาพงษ์ ปัญญา

1963 นางสาว เจษฎาพร อรัมสัจจากูล

1964 นาย เจษฎาพันธ์ เสมอใจ

1965 นางสาว เจียระไน ไชยมงคล

1966 นาง  แจ่มจันทร์ วงษ์ใหญ่

1967 นางสาว   แจ่มผกา วงศ์อุทัย

1968 นางสาว   โจลีนน์ เคย์ ทอมแลน

1969 นางสาว   ใจกาญจน์ มรรคาเขต

1970 นางสาว   ใจฝัน ประโยชน์โยธิน

1971 นาย   ฉมาพัฒน์ กิริยา

1972 นางสาว ฉมามาศ มาชื�น

1973 นาย   ฉลอง มากกลาง

1974 นางสาว ฉวิวรรณ เลิศหล้า

1975 นาง ฉวีวรรณ วาณิชยชาติ

1976 นางสาว ฉวีวรรณ กันทะสอน
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1977 นางสาว ฉัชมณี เอื�ออารีย์จิต

1978 นางสาว   ฉัฐกานต์ หวังอารีกุล

1979 นางสาว ฉัฐทามนต์ ศรีชูพิพัฒน์

1980 นางสาว ฉัตรกมล จันทรประสพ

1981 นางสาว ฉัตรแก้ว ฉัตรวัฒนานันท์

1982 นางสาว ฉัตรแก้ว อารีย์

1983 นางสาว   ฉัตรแก้ว โสภาชัย

1984 นาง ฉัตรฉวี หลักสุวรรณ

1985 นางสาว   ฉัตรชฎา สุตาลังกา

1986 นาง ฉัตรชนก สุนทรชาติ

1987 นาย ฉัตรชรินทร์ ไชยวงศ์

1988 นาวาอากาศโท ฉัตรชัย ไตรทอง

1989 นาย   ฉัตรชัย พิมพศักดิ�

1990 นาย ฉัตรชัย บานเย็น

1991 นาย ฉัตรชัย พีระวัธน์กุล

1992 นาย ฉัตรชัย จีนจร

1993 นาย   ฉัตรดนัย พลพืชน์

1994 นางสาว   ฉัตรดารา  ไพบูลย์ศิริ  

1995 นางสาว   ฉัตรดาว เสพย์ธรรม

1996 นางสาว ฉัตรติญา ศรีวุฒิพงศ์

1997 นางสาว   ฉัตรทวี ศรีขวา

1998 นางสาว   ฉัตรทิพย์ เพ็ชรชลาลัย

1999 นาย ฉัตรนัยน์ พุฒฟัก

2000 นางสาว   ฉัตรปวีณ์ โกปอล

2001 นาง ฉัตรพร สมรมิตร

2002 นางสาว ฉัตรพร เรืองทอง
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2003 นาย   ฉัตรมงคล พลแสน

2004 นาย ฉัตรฤกษ์ เนตรวัชรชัย

2005 นางสาว ฉัตรฤกษ์ วงษ์เจริญ

2006 นางสาว   ฉัตรฤดี นาคทองอินทร์

2007 นางสาว ฉัตรวิไล ประทีปะจิตติ

2008 นางสาว ฉัตรสุดา ชายเพ็ชร

2009 นางสาว ฉัตรสุดา ทํางาม

2010 นางสาว ฉัตรสุดา ศรีบุรี

2011 นางสาว ฉัตรสุดา สุรพัฒน์

2012 นางสาว ฉัตราชู ทองประเสริฐ

2013 นางสาว ฉัตราพร นันทวณิชชากร

2014 นางสาว ฉัตราพร ปุญญาภินันท์

2015 นางสาว   ฉัตราภรณ์ ฉัตรสุวรรณวิไล

2016 นาย   ฉัตริน พุ่มตะโก

2017 นาย ฉัตริน วงษ์สวัสดิ�

2018 นางสาว ฉัทชนันท์ วรสุทธยางกูร

2019 นาง ฉันทนา ลือขจรชัย

2020 นาวาอากาศเอกหญิง ฉันทนา อัครธรรม

2021 นาง ฉันทนา รุ่งอยู่ศิริ

2022 นางสาว   ฉันทนา วิทักษบุตร

2023 นางสาว   ฉันท์สุภา ทองจันทร์

2024 นาย เฉลิมเกียรติ สวัสดี

2025 นางสาว เฉลิมขวัญ รุ่งสว่าง

2026 นางสาว   เฉลิมขวัญ เทศทอง

2027 นางสาว   เฉลิมขวัญ  ถาวรพยัคฆ์

2028 นาย   เฉลิมชัย มั�นเจ๊ก
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2029 นาย เฉลิมเดช ประพิณไพโรจน์

2030 นาย   เฉลิมพงศ์ ไพนุพงศ์

2031 นางสาว   เฉลิมพร องศ์วรโสภณ

2032 นาย เฉลิมพร กลีบสุข

2033 นางสาว เฉลิมพร ศรีนิรัตน์

2034 นางสาว เฉลิมรัตน์ ศรีปราชญ์

2035 นาย   เฉลิมวุฒิ ศรีอ่อนหล้า

2036 นาย   เฉลิมวุฒิ วงศ์จินตนาพร

2037 นาย   เฉลิมวุฒิ  วารีสระ

2038 นาย   เฉลิมศักดิ� ไชยชินวรวัฒน์

2039 นาง โฉมณี เจริญธัญรักษ์

2040 นางสาว   โฉมอุษา ฉายแสงจันทร์

2041 นาง ไฉไล จิตพูลผล

2042 นาย ชชนน จีนวงศ์

2043 นาย ชเชนทร์ จารุเดช

2044 นางสาว ชญากาณฑ์ จําอินทร์

2045 นางสาว ชญาณิน เสือไพฑูรย์

2046 นางสาว ชญาณิศา ทะนันใจ

2047 นางสาว ชญาณี ลิ�มสุวรรณ

2048 นางสาว   ชญาดา จาดเจริญ

2049 นางสาว   ชญาดา ณ สุวรรณ

2050 นางสาว ชญาดา สีพลไกร

2051 นางสาว   ชญาน์ทิพย์ สิงควัฒน์

2052 นาย ชญานนท์ ทองนุ่น

2053 นางสาว   ชญาน์นันท์ อ่อนน้อม

2054 นางสาว ชญานันท์ อินทร์เกลี�ยง
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2055 นาง ชญานิศ ใจสอาด

2056 นางสาว ชญานิศ เรือนเดื�อ

2057 นางสาว ชญานิศ ชุมแสน

2058 นางสาว ชญานิศ อําไพรัตนา

2059 นางสาว   ชญานิษฐ์ ตั�งแต่ง

2060 นางสาว   ชญานิษฐ์ โสคําภา

2061 นางสาว   ชญานิษฐ์ ชูคํา

2062 นางสาว ชญานิษฐ์ เอี�ยวสกุล

2063 นางสาว ชญานิษฐ์ กุลบุตร

2064 นางสาว ชญานี ภัททิยากูล

2065 นางสาว ชญานี แก้วทอง

2066 นางสาว   ชญานี ทาเขียว

2067 นางสาว ชญานุช อุณหะนันทน์

2068 นางสาว ชญาพัศ นพรัตน์

2069 นางสาว ชญาพิชญ์ พวงมาลัย 

2070 นาง ชญาภัส เกตุบุญนาค

2071 นาง ชญาภา หงษ์ศรีทอง

2072 นางสาว ชญาภา ศรีธนะ

2073 นางสาว ชญาภา มหายศนันท์

2074 นางสาว ชญาภา คําแก้ว

2075 นางสาว ชญาล ภัส  จิวาลักษณางกูร

2076 นางสาว   ชฎากาญจน์ กันทาปัน

2077 นางสาว ชฎาธาร ฐิติปัญญาวุฒิ

2078 นางสาว   ชฎาพร เยาว์เจริญสุข

2079 นางสาว   ชฎาพร แปลงรัตน์ 

2080 นางสาว ชฎาพร ลอวิลาร
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2081 นางสาว   ชฎาพร ยาพุฒสืบ

2082 นางสาว ชฎาพร พันทา

2083 นาง ชฎาภรณ์ เพิ�มเพ็ชร์

2084 นางสาว   ชฎาภรณ์ สัจจวาณิชย์

2085 นางสาว ชฎาภรณ์ สุวรรณชัย

2086 นางสาว ชฎาภา รุ้งสิริเดชา

2087 นางสาว ชฎามาศ เฉวียงหงส์

2088 นางสาว   ชฎายุ อุดม

2089 นางสาว ชฎารัตน์ เกิดเนตร

2090 นางสาว ชฎารัตน์ หวังสุข

2091 นางสาว ชฎารัตน์ จิรแสงทอง

2092 นาย   ชฎิล สมรภูมิ

2093 นาย   ชฏา ไวยิ�ง

2094 นางสาว ชณัฐกานต์ โกศะโยดม

2095 นางสาว ชณัฐธนา จันทวรินทร์

2096 นาง ชณาฎา จันทคัต

2097 นางสาว ชณาภัสส์ เด่นดวง

2098 นางสาว ชณิกา โปธา

2099 นางสาว   ชดาภา บุญยัง

2100 นางสาว ชดาภา คูเอกชัย

2101 นางสาว ชนกนันท์ วิละแสง

2102 นางสาว ชนกนันท์ ภักดีกุล

2103 นางสาว ชนกนันท์ สินธุบุญ

2104 นางสาว   ชนกนันท์  เตชะปัญญาพล

2105 นางสาว   ชนกนาฏ มัณยานนท์

2106 นางสาว   ชนกนาถ ศุภมิตร
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2107 นางสาว ชนกนาถ สุวรรณติวงค์

2108 นางสาว ชนกนาท คงทน

2109 นางสาว   ชนกพร ครูศรี

2110 นางสาว   ชนกพร แสงอาวุธ

2111 นางสาว   ชนกพรรณ ไทยตรง

2112 นางสาว   ชนกสุดา อาศัยสุข

2113 นางสาว ชนกาญจน์ มั�นปาน

2114 นางสาว ชนกานต์ พิพัฒน์วุฒิธร

2115 นางสาว   ชนญญา ชัยวงศ์โรจน์

2116 นางสาว ชนดา คุชิตา

2117 นาย ชนทัต ชมศรี

2118 นาย ชนน ปิ�นวนิชกุล

2119 นางสาว   ชนนิกานต์ อริยะกุล

2120 นางสาว   ชนนิกานต์ สิงขร

2121 นางสาว ชนนิกานต์ ภูสิริพัฒนานนท์

2122 นางสาว ชนนิกานต์ ภัทรปิยวัฒน์

2123 นางสาว ชนนิกานต์ สายอารี

2124 นางสาว ชนนิกานต์ อํ�าพันธุ์

2125 นางสาว ชนม์ณนันท์ จันทร์แก้ว

2126 นางสาว ชนมน รวิวรรณ

2127 นางสาว ชนม์นิภา ผ่องสุภา

2128 นาย ชนม์พิสิฐ จันทร์สุข

2129 นาย   ชนมภูมิ วิวัฒน์ชุตินันท์

2130 นาย   ชนมิตร แสงปิน

2131 นาย ชนวัฒน์ น้อยถนอม

2132 นาย ชนสรณ์ ปัญญากาวิน
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2133 นางสาว ชนะใจ อ่อนแจ้ง

2134 นางสาว ชนัญชิดา ทองแสน

2135 นางสาว ชนัญชิดา กันตะวงศ์

2136 นางสาว   ชนัญญา สัตยบุตร

2137 นางสาว ชนัญญา โชติชัยกุล

2138 นางสาว ชนัญญา พิริยะเพียรพันธ์

2139 นางสาว   ชนัญญา ปาลีตา

2140 นางสาว ชนัญญา วงศ์กิติ

2141 นางสาว ชนัญญา วิญ�ูประสิทธิ�กุล

2142 นางสาว ชนัญญา มนตรีวงส์

2143 นางสาว ชนัฏศุภางค์ สารบูรณ์

2144 นาง ชนัฐปภา วีระแสง

2145 นางสาว ชนัดดา บุญมาเลิศ

2146 นางสาว   ชนัตตา  เทียนกัณฑ์เทศน์

2147 นางสาว ชนัทพร อินถาสาน

2148 นางสาว ชนันดา ค้าขึ�น

2149 นางสาว   ชนันท์กานต์  อํานาจเรืองฤทธิ�

2150 นางสาว ชนันท์พร สุขจันทร์

2151 นางสาว   ชนันท์วัลย์ วุฒิธนโภคิน

2152 นางสาว ชนันท์ศิริ สุริโย

2153 นางสาว   ชนันพร กิตติพิชญางกูร

2154 นาง ชนากานต์ ยะราช

2155 นางสาว ชนากานต์ รักอยู่

2156 นางสาว ชนากานต์ สุวรรณเพชรกุล

2157 นางสาว ชนากานต์ พันธ์แก้ว

2158 นางสาว ชนากานต์ บุตรนํ�าเพ็ชร
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2159 นางสาว   ชนากานต์ มีชูเวท

2160 นางสาว ชนากานต์ พูลสวัสดิ�

2161 นางสาว ชนากานต์ คงกตัญ�ูสกุล

2162 นางสาว ชนากานต์ ลาภพิพิธมงคล

2163 นางสาว ชนากานต์ ชินวัฒน์ไพบูลย์

2164 นางสาว ชนากานต์ สุทธมา

2165 นางสาว ชนากานต์ วิจิตรคุณวัฒน์

2166 นางสาว ชนากานต์ จันปลั�งสิริกุล

2167 นางสาว ชนาดา อรศรี

2168 นางสาว   ชนาทิพย์ พลพิจิตร์

2169 นางสาว ชนาทิพย์ พันธิอั�ว

2170 นางสาว ชนาธินาถ ทองทา

2171 นางสาว ชนาธินาถ ทองมาก

2172 นาย   ชนาธิป สังข์เสวี

2173 นางสาว   ชนาธิป  จูสนิท

2174 นางสาว   ชนานันท์  เอื�อดุลยธรรม

2175 นาย ชนานับ เชี�ยวชาญ

2176 นางสาว ชนาพร ชนะชนม์

2177 นางสาว ชนาพร โรจน์วิภาภรณ์

2178 นางสาว ชนาพร พันธ์ปัญญากรกุล

2179 นางสาว ชนาพร นุชวิลัย

2180 นางสาว   ชนาพิชญ์ สุขผ่องศรี

2181 นางสาว ชนาภัทร บัวแตง

2182 นางสาว ชนาภัทร บุญเกลี�ยง

2183 นางสาว ชนาภา อภิวงษา

2184 นางสาว ชนาภา สุขใหญ่
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2185 นางสาว ชนาภา ปานเกตุ

2186 นางสาว ชนารัตน์ แสงสว่าง

2187 นางสาว ชนิกา เตียงสิทธิวัฒน์

2188 นางสาว   ชนิกา สําราญฤทธิ�

2189 นางสาว ชนิกา มังวอ

2190 นางสาว   ชนิกานต์ วิรุตมวงศ์

2191 นางสาว ชนิกานต์ จันทร์ขาว

2192 นางสาว   ชนิกานต์ วัฒนวงศ์วรรณ

2193 นางสาว ชนิกานต์ เกาะประเสริฐ

2194 นางสาว ชนิกานต์ หมื�นโฮ้ง

2195 นางสาว ชนิกานต์ วัชรสุขกิจไพศาล

2196 นางสาว ชนิญญา หังสาจะระ

2197 นาง ชนิดา ธีรเชษฐมงคล

2198 นางสาว   ชนิดา สัมพันธรัตน์

2199 นางสาว   ชนิดา วิเชษฐวิชัย

2200 นางสาว   ชนิดา เพิ�มผล

2201 นางสาว   ชนิดา สีดาเจียม

2202 นางสาว   ชนิดา แคว้นคอนฉิม

2203 นางสาว ชนิดา ดําเกลี�ยง

2204 นางสาว ชนิดา แซ่ตั�ง

2205 นางสาว   ชนิดา นิลอุบล

2206 นางสาว ชนิดา แก้วเถาว์

2207 นางสาว ชนิดา เอกชัยเจนกิจ

2208 นางสาว   ชนิดาภา  กมนณชนุตม์

2209 นางสาว   ชนิตา ไพศาลเสถียรวงศ์

2210 นาง ชนิตา พวงหิรัญ
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2211 นาง ชนิตา บัวหยู่

2212 นางสาว ชนิตา ไชยวงค์

2213 นางสาว ชนิตา รัตนเจริญ

2214 นางสาว ชนิตาภรณ์ ชูนาวา

2215 นาย   ชนินทร์ นาควิเชตร

2216 นาย ชนินทร์ สุขขะนิวาสน์

2217 นางสาว ชนินทร์ธิดา ช่องชนิล

2218 นางสาว   ชนิภรณ์  วิมุกตานนท์  

2219 นางสาว ชนิษฐา ตียะพาณิชย์

2220 นางสาว   ชนิษฐา อินตาธรรม

2221 นางสาว ชนิษฐา เลิศกิตติกุลโยธิน

2222 นางสาว ชนิสรา วุฒิธนากุล

2223 นางสาว ชนิสรา ศรีปราบ

2224 นางสาว ชนิสรา แสงดวง

2225 นาง ชนิสา บัวถนอมภูมิ

2226 นาย   ชนุตรา พานิชกิจ

2227 นางสาว ชนุตรา พรหมโชติ

2228 นางสาว   ชเนตตี ธนชัยอารีย์

2229 นางสาว ชเนตตี สะสม

2230 นาง ชมชลัลย์ หวังดํารงค์เวช

2231 นางสาว   ชมนภัส วุฒิกาญจนธร

2232 นางสาว ชมนาด รุ่งฤทธิ�

2233 นางสาว   ชมพูนุช ปิยะบรรหาร

2234 นางสาว   ชมพูนุช ศรีไกรยุทธ

2235 นางสาว   ชมพูนุช กุลนิตย์

2236 นางสาว ชมพูนุช โคตรวงษ์จันทร์
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2237 นางสาว ชมพูนุช ดีจิ�ว

2238 นางสาว ชมพูนุช วรรณเสน

2239 นางสาว ชมพูนุช อํานาจสมบูรณ์

2240 นางสาว   ชมพูนุช  ชะโนวรรณะ

2241 นาง ชมพูนุท สุวรรณศรี

2242 นางสาว   ชมพูนุท สุวรรณรักษ์

2243 นางสาว   ชมพูนุท ส่องเนตร

2244 นางสาว ชมพูนุท ชูเกียรติศิริ

2245 นางสาว ชมพูนุท บัวละออ

2246 นางสาว ชมพูนุท ชีวะกุล

2247 นางสาว ชมพูนุท หาญณรงค์

2248 นางสาว ชมพูนุท เฉยเจริญ

2249 นางสาว ชมพูนุท ปั�นก้อง

2250 นางสาว ชมพูนุท ไตรสรณะศาสตร์

2251 นางสาว   ชมพูนุท  ศุกลเศรษฐ์

2252 นางสาว   ชมพูนุท  พรมญาน

2253 นางสาว ชมพูเนกข์ จันทประยูร

2254 พันโทหญิง ชมภัสสร คําอุไร

2255 นางสาว ชมภูนุช ไอยรารัตน์

2256 นางสาว ชมภูนุช ประภาษา

2257 นาง ชมัยพร ขันติยะชัย

2258 นางสาว ชมัยพร สุขสวัสดิ�

2259 นางสาว   ชมัยพร จันทะเริง

2260 นางสาว ชไมพร ไตรยมาตร์

2261 นางสาว ชไมพร แสงนนท์

2262 นางสาว   ชไมพร สงวนชื�อ
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2263 นาย   ชยกร แคยิหวา

2264 นาย   ชยธร ชัยมงคล

2265 นาง ชยพร ดาวประเสริฐ

2266 นาย ชยพล พฤกษา

2267 นาย   ชยานันท์ ชุมจิตร

2268 นางสาว   ชยานิษฐ์ รังสิพุฒิศักดิ�

2269 นางสาว   ชยาพร โฆษะวิวัฒน์

2270 นางสาว ชยาภรณ์ สายพม่า

2271 นาย ชยาวิทย์ อุดารักษ์

2272 นางสาว ชยิสรา บุญเรือง

2273 นาย ชยุต ทะระพงษ์

2274 นาย ชยุต พูนสวัสดิ�

2275 นาย ชยุตอัฑฒ์ บุษบงค์

2276 นาย ชโยดม มณีโชติ

2277 นาย   ชโยธร มาคะดิลก

2278 นางสาว ชรัณดา แก้วเข้ม 

2279 นาย ชริน กฤตเมธาพร

2280 นางสาว   ชรินดา สาทรกิจ

2281 นางสาว ชรินดา ถาวรวรกุล

2282 นางสาว   ชรินทร์ ฤกษ์กระโทก

2283 นาย ชรินทร์ ขันคํานันต๊ะ

2284 นาง ชรินทร์ทิพย์ ดวงแก้ว

2285 นางสาว ชรินทร์ธร พรพรหมโชติ

2286 นางสาว ชรินรัตน์ จูเกษม

2287 นางสาว   ชรีทิพย์ รุ่งสว่าง

2288 นางสาว ชรียา กุลสวัสดิ�
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2289 นางสาว ชลกาญจน์ คงกําเนิด

2290 นางสาว   ชลดา วิทยโกมล

2291 นางสาว ชลดา ศิลารักษ์

2292 นางสาว ชลดา ป่าถ่อน

2293 นางสาว ชลดา กทิศาสตร์

2294 นางสาว ชลดา ทองธุลี

2295 นางสาว ชลดา อ่อนละมูล

2296 นางสาว ชลดา มุรี

2297 นางสาว   ชลทิชา มาลา

2298 นางสาว   ชลทิพย์ ทิพย์แก้ว

2299 นางสาว ชลทิพย์ วงษ์สนธิ�

2300 นางสาว ชลทิพย์ จองสุวรรณ

2301 นางสาว   ชลธิชา อุดมทัศนีย์

2302 นางสาว   ชลธิชา ปักษี

2303 นางสาว   ชลธิชา เม่นมุกดา

2304 นาง  ชลธิชา พัชระวิทยานันท์

2305 นางสาว   ชลธิชา กองภาค

2306 นางสาว   ชลธิชา ศาสตร์ประสิทธิ� 

2307 นางสาว   ชลธิชา ปราชญ์จันทึก

2308 นางสาว   ชลธิชา ยอดแฉล้ม

2309 นางสาว   ชลธิชา บรรดาศักดิ�

2310 นางสาว   ชลธิชา คําประคอง

2311 นางสาว ชลธิชา แก้วจอหอ

2312 นางสาว ชลธิชา ลิ�มพิริยะรุ่งโรจน์

2313 นางสาว ชลธิชา ภูศรีฤทธิ�

2314 นางสาว ชลธิชา ปุราเส
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2315 นางสาว   ชลธิชา เขียวอ้อม

2316 นางสาว ชลธิชา อาวะรี

2317 นางสาว ชลธิชา ขัติยะ

2318 นางสาว ชลธิชา ศรีสมัย

2319 นางสาว   ชลธิชา ยาดี

2320 นางสาว ชลธิชา วงค์ไชยา

2321 นางสาว ชลธิชา มูลอ้าย

2322 นางสาว ชลธิดา เรืองนาค

2323 นาง ชลธิดา คําหวาน

2324 นาย ชลธิศ ศิริไพบูลย์ทรัพย์

2325 นาย ชลธิศ หนูจันทร์แก้ว

2326 นางสาว ชลนรินทร์ นามมหาชัย

2327 นางสาว   ชลนิภา ศรีนาราง

2328 นาง ชลลดา กลิ�นสุคนธ์

2329 นางสาว ชลลดา ชูพินิจรอบคอบ

2330 นางสาว ชลลดา จันดี

2331 นางสาว ชลลดา ดําดุก

2332 นางสาว ชลลดา ชัยดลอุดม

2333 นางสาว   ชลลดา จันทรคติ

2334 นางสาว ชลลดา ก่อกิจเจริญกุล

2335 นางสาว ชลลดา สีหะกุลัง

2336 นางสาว ชลลดา นิลมณี

2337 นางสาว   ชลลิตา ชุมพล

2338 นางสาว ชลันดา โก๊ะกอย

2339 นางสาว ชลันดา สาระพล

2340 นางสาว ชลัยย์กร ภูธนปาลวัฒน์
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2341 นางสาว   ชลัยรัตน์ ชูเชิดเลิศสิริกุล

2342 นาง ชลากต ลาภาศรีรัตน์

2343 นาย   ชลากร ปราการชัยนคร

2344 นาย   ชลากร ร่านแผ้ว

2345 นาย ชลากร ขวัญม่วง

2346 นางสาว   ชลาธาร บุญคุ้ม

2347 นางสาว   ชลาลัย สุวัฒนะโสภณ

2348 นางสาว ชลาลัย ใจศรี

2349 นางสาว ชลาลัย ดํากระบี� 

2350 นางสาว ชลาลัย ทับทิมทอง

2351 นาง ชลิกา ชูกร

2352 นางสาว   ชลิดา นันท์มนัส

2353 นางสาว ชลิดา เมฆลอย

2354 นางสาว ชลิดา กาญจนศิริรัตน์

2355 นางสาว ชลิดา ชองขันปอน

2356 นางสาว   ชลิดา ธิธรรม

2357 นางสาว   ชลิตา จุลหาญกิจ

2358 นางสาว   ชลิตา เทพทอง

2359 นางสาว ชลิตา ศรีดาดิษฐ์

2360 นางสาว ชลิตา หลิมวานิช

2361 นางสาว ชลิตา สุขประเสริฐ

2362 นางสาว   ชลิตา ยอดทอง

2363 นางสาว ชลิตา เสียมไหม

2364 นางสาว ชลีภรณ์ จิตรวรกุล

2365 นาย ชโลทร ชัยศิริ

2366 นางสาว ชโลทร บุญพ่อมี



ข้อมูล ณ วันที� 15 ต.ค. 62

หน้าที� 92 จาก 534 /รายชื�อเรียงตามพยัญชนะตัวอักษร..

ลําดับที� หมายเหตุ

คํานําหน้า ชื�อ สกุล

รายชื�อ-สกุล

บัญชีรายชื�อ

ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ. 2547 มาตรา14 (4) 

ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั�งกรรมการสภากายภาพบําบัด  วาระปี พ.ศ. 2563-2566

2367 นางสาว ชโลมใจ เพ็ญศรี

2368 นาย   ชวกิจ เก้าเอี�ยน 

2369 นางสาว   ชวนชม ชาลีชีพ

2370 นางสาว   ชวนพิศ บุญเกิด

2371 นางสาว   ชวนพิศ ค้าขาย

2372 นางสาว   ชวนากร แตงไทย

2373 นาย ชวนินทร์ ธนาชัยรุจนันท์

2374 นาย ชวพงศ์ วารีรัตน์

2375 นาย   ชวรินทร์ ห้าวหาญ

2376 นาย ชวลิต จงหอมขจร

2377 นาย   ชวลิต ทองกัลยา

2378 นาย ชวลิต สมัครธรรม

2379 นาย   ชวลิตย์  คล้อยสวาสดิ�  

2380 นางสาว   ชวัลกร เกษตรเวทิน

2381 นางสาว ชวัลนุช จั�นจันทึก

2382 นางสาว   ชวัลรัตน์ หงษ์ทอง

2383 นางสาว ชวัลรัตน์ ภัทรวรจินดา

2384 นางสาว   ชวาลา สุระพินิจ

2385 นาย ชวิน สาลีนุกุล

2386 นาย ชวิศ ขัดคําวงศ์

2387 นาย   ชวิศ อัศวมหาโชคชัย

2388 นาย ชวิศ กนกนภากุล

2389 นางสาว   ชวิศา ทองนรินทร์

2390 นางสาว   ชวิศา รื�นถวิล

2391 นางสาว ชวิศา วศินชัชวาล

2392 นางสาว ชวิศา เธียรประณีต
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2393 นางสาว ชวิศา สินฉิม

2394 นางสาว   ชวิสา ชวนชื�น

2395 นางสาว   ช่อแก้ว พร้าใหญ่ 

2396 นางสาว   ช่อทิพย์ เลียงขจรเกียรติ

2397 นาง ช่อทิพย์ โสภณ

2398 นางสาว ช่อทิพย์ ผุยหัวโทน

2399 นางสาว   ช่อผกา ดํารงไทย

2400 นางสาว ช่อผกา แสงหล้า

2401 นางสาว ช่อผกา คงกะเรียน

2402 นางสาว   ช่อผกา อารยวุฒิกุล

2403 นางสาว ช่อพิกุล ชิดสนิท

2404 นางสาว ช่อลดา โสดา

2405 นางสาว ชเอมทิพย์ ทิจินะ

2406 นางสาว ชะเอม เทียนเรือง

2407 นางสาว ชัชชษา เพ็งชะตา

2408 นาย   ชัชชัย แก้วปรีดี

2409 นางสาว   ชัชญา อิ�มอ้น

2410 นางสาว ชัชญา ทองอู๋

2411 นางสาว   ชัชฎา ชินกุลประเสริฐ

2412 นางสาว ชัชฎา โททอง

2413 นางสาว   ชัชฎาพร พิทักษ์เสถียรกุล

2414 นางสาว ชัชฎาพร สืบศรี

2415 นางสาว   ชัชฎาภรณ์  ใจเย็น 

2416 นางสาว   ชัชนันท์ นาคคล้าย

2417 นาย ชัชนันท์ ลิ�มรส

2418 นางสาว   ชัชนี ปรางจันทร์
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2419 นางสาว ชัชมาน ซุ่นอื�อ

2420 นางสาว   ชัชรี ศรีอัษฎาพร

2421 นางสาว ชัชรีย์ วงษ์ศรีแก้ว

2422 พันโทหญิง ชัชว์รวี ธีรเนตร

2423 นางสาว ชัชวลัย สนธิกุล

2424 นาย   ชัชวาล เทียมถนอม

2425 นาย   ชัชวาล วงศ์เพ็ญทักษ์

2426 นาย   ชัชวาล สมหวังทรัพย์

2427 นาย ชัชวาลย์ ขจรอนันต์

2428 นาย   ชัชวาลย์ วาดช้าง

2429 นางสาว   ชัชสุดา วรรณสาตร์

2430 นางสาว   ชัญญ์ญาณ์ พิริยอัครโสภณ

2431 นางสาว   ชัญญา สุนันต๊ะ

2432 นางสาว ชัญญา จิรเศวตกุล

2433 นางสาว   ชัญญา จงภักดิ�ไพศาล

2434 นางสาว ชัญญา เอื�อวัฒนาศิริกุล

2435 นางสาว ชัญญา ประภาศิริสุลี

2436 นางสาว ชัญญานุช ตั�งมโนสัมฤทธิ�

2437 นางสาว ชัญญานุช สุวรรณนิตย์

2438 นางสาว ชัญญานุช สกลพรรค

2439 นางสาว ชัญญานุช พิบูลย์วรวงศ์

2440 นางสาว   ชัญญาภัค ศรีหาเวช

2441 นางสาว ชัญญาภัค หมั�นยืน

2442 นางสาว   ชัฎฎาภา อินทร์ธิราช

2443 นางสาว ชันลิกา ไชยชมภู

2444 นาย   ชัยณรงค์  จรัสเลิศรังษี
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2445 นาย   ชัยธวัช เดชเจริญ

2446 นาย ชัยธวัช พบสมัย

2447 นาย ชัยนรินท์ แย้มชู

2448 นาย   ชัยพร ภูมิชัยเวช

2449 นาย   ชัยพร จอมขวัญ

2450 นาย ชัยพร ทรัพย์รุ่งอนันต์

2451 นาย   ชัยพฤกษ์ รัตนพิทักษ์

2452 นาย ชัยพฤกษ์ ศุภรมย์

2453 นาย ชัยพล จันทร์ชา

2454 นาย ชัยพัฒน์ ศรีรักษา

2455 นาย ชัยพัฒนา ชัยยงค์

2456 นาย   ชัยภัทร เปรมศรี

2457 นาย   ชัยมงคล เสยกระโทก

2458 นาย   ชัยยศ สุนทราภา

2459 นาย   ชัยโย กล้าหาญ

2460 นาย   ชัยโย บุตรเรือง

2461 นาย ชัยรัฐ เผือกลิขิต

2462 นาย   ชัยรัตน์ เขื�อนแดง

2463 นาย   ชัยรัตน์ แซ่โค้ว

2464 นาย ชัยวัฒน์ ชคัตตรัย

2465 นาย   ชัยวัฒน์ บุญศิริพิทักษ์กุล

2466 นาย   ชัยวุฒิ วรชาครียนันท์

2467 นาย   ชัยวุฒิ ดอนเสือ

2468 นาย ชัยวุฒิ สมชาย

2469 นาย   ชัยอนันต์ บังจันทร์

2470 นาย ชากรณัช เขื�อนวัง
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2471 นาย ชาคริต จันทร์เกิด

2472 นางสาว ชาคริยา สุภาพ

2473 นาย   ชาครีย์ สินธุยะ

2474 นาย   ชาญชัย พิชัยพรหม

2475 นาย   ชาญณรงค์ คนขยัน 

2476 นาย ชาญยุทธ เล็กมาก

2477 นาย ชาญวิทย์ สุนทรส

2478 นาย ชาตนันท์ ชินพีระเสถียร

2479 นาย   ชาตรี คําชมภู

2480 นาย   ชาตรี เกียรติกวินพงศ์

2481 นาย ชาตรี ระงับภัย

2482 นาย ชาตรี ภูนํ�าเย็น

2483 นาย ชาตินันท์ เชยประเสริฐ

2484 นาย   ชาติวุฒิ อินทวงศ์

2485 นางสาว ชาทัส สวัสดิกุล

2486 นางสาว   ชาธิปัตย์ เครือพานิชย์

2487 นาย ชานน สิงห์ทอง

2488 นาย ชานนท์ อินทร์บุญช่วย

2489 นาย ชานนท์ รื�นรวย

2490 นาย ชานนท์ พานิชอุดม

2491 นาย   ชานนทร์ เพชรรัตน์ 

2492 นางสาว   ชานิภรณ์  เตชะนิพนธ์สกุล

2493 นางสาว ชานิสา วงษาบุญโน

2494 นางสาว ชามาศ ชีวะปรีชา

2495 นางสาว ชามิภัสย์ ชัยยุติธัญญโชติ

2496 นางสาว   ชาริณี วิวัฒน์พาณิชย์
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2497 นางสาว ชารีญา แก้วสว่าง

2498 นางสาว ชารีณัฏฐ์ ภู่สวัสดิ�

2499 นาย ชารีฟ สะมะแอ

2500 นางสาว ชาลิดา อรรถชิตวาทิน

2501 นาง ชาลินี คงสมาน

2502 นางสาว ชาลินี สีสังข์

2503 นางสาว ชาลิศา ง้อสุรเชษฐ์

2504 นางสาว   ชาลิสา ลือสายวงศ์

2505 นาง ชาลิสา นันทสันติ

2506 นางสาว   ชาลิสา ทิมมี

2507 นางสาว ชาลิสา ทัศนเมธิน

2508 นางสาว ชาลิสา อภิชัยบุคคล

2509 นางสาว ชาลีญา ทิพย์พิมล

2510 นางสาว ชาฮีด๊ะ บูนํา

2511 นาย   ชํานาญ บุญตาราษฎร์

2512 นาย   ชํานาญ เหลืองทองคํา

2513 นาย   ชํานาญ สุทธิปรารภ

2514 นางสาว ชํามะเรียง ชุ่มเมืองเย็น

2515 นาย   ชิงชัย กันทะเมฆ

2516 นางสาว   ชิดชนก นามสาย

2517 นางสาว   ชิดชนก นุตาลัย

2518 นางสาว ชิดชนก แก้วหลวง

2519 นางสาว ชิดชนก เขตรเขื�อน

2520 นางสาว ชิดชนก ศิริเฑียรทอง

2521 นางสาว ชิดชนก เต็มใจ

2522 นางสาว ชิตชนก เพชรขวัญ
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2523 นางสาว ชิตทิพร ทองมั�น

2524 นาย ชิตพล จันทรรัศมี

2525 นางสาว ชิตาภา พยัฆยุทธิ�

2526 นาย ชิติณัช ชลชวลิต

2527 นาย   ชิติพัทธ์ เทพจักร์

2528 นางสาว ชิติมา กุลชนะรัตน์

2529 นาย ชินกฤต ฉัตรตะวัน

2530 นาย ชินดนัย จินะณรงค์

2531 นาย   ชินพรรณ บุญเหมาะ

2532 นาย   ชินพัฒน์ เลี�ยวปัญญา

2533 นาย ชินภัทร เหลามี

2534 นาย ชินาธิป นุโรจน์

2535 นาย   ชิโนภาส สุคนธปฏิภาค

2536 นาย ชิษณุ คุณานุสรณ์ชัย

2537 นางสาว   ชีพสุมน วิบูลย์วรกุล

2538 นางสาว ชีรีน อินแก้ว

2539 นางสาว   ชีวนุช พรหมลิขิต

2540 นางสาว   ชีวี คงตรีแก้ว

2541 นางสาว ชื�นกมล พุ่มจันทร์

2542 นางสาว   ชื�นจิต โนวฤทธิ�

2543 นาง ชื�นชม แก้วชุม

2544 นางสาว ชื�นชอบ นิศามณีพงษ์

2545 นางสาว ชื�นนภา กิ�งสละ

2546 นางสาว   ชื�นพักตร์ สาลีสิงห์

2547 นางสาว   ชุฑามาส เชื�อสีห์แก้ว

2548 นาย ชุณห์ บุญเรืองอมฤต
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2549 นางสาว ชุดา สุ่มแก้ว

2550 นางสาว ชุดา พรหมแดง

2551 นางสาว   ชุดาภัค ตันติจินดา

2552 นาย   ชุดาภัค อํานาจผูก

2553 นางสาว ชุติกา ถํ�าเสือ

2554 นางสาว   ชุติกาญจน์ คงพงศ์เกษม

2555 นางสาว ชุติกาญจน์ หอประสิทธิ�กุล

2556 นางสาว ชุติกาญจน์ อมรสุภัค

2557 นางสาว   ชุติกาญจน์ ทรัพย์พิพัฒนา

2558 นางสาว ชุติกาญจน์ จาดเนือง

2559 นางสาว ชุติกาญจน์ พระราช

2560 นางสาว ชุติกาญจน์ วิเชียรโสภณ

2561 นางสาว ชุติกาญจน์ ลาหนองแคน

2562 นางสาว ชุติกาญจน์ นามชุ่ม

2563 นางสาว ชุติกาญจน์ ใหญ่ยง

2564 นาย ชุติเดช พรหมรักษา

2565 นางสาว ชุตินันท์ บุษกร

2566 นางสาว ชุตินันทน์ ติ�วตระกูล

2567 นางสาว ชุตินาภา ไม้เกตุ

2568 นาย   ชุติพงษ์ เติมเพ็ชร

2569 นาย ชุติพล เรณุวัฒน์

2570 นางสาว   ชุติภา วรฤทธานนท์  

2571 นางสาว ชุติภา เดชกรรณ์

2572 นางสาว   ชุติมณฑน์ คุณวโรตม์

2573 นางสาว ชุติมณฑน์ ลี�หิรัญญพงศ์

2574 นางสาว ชุติมณฑน์ ชาญชัยเลิศสกุล
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2575 นางสาว   ชุติมน พานิชวิทย์

2576 นางสาว   ชุติมน ก้งซ่า

2577 นางสาว   ชุติมน ศรีปาน

2578 นางสาว ชุติมน เพชรคง

2579 นางสาว ชุติมนต์ เนียมสนิท

2580 นางสาว   ชุติมา แซ่โซว

2581 นางสาว   ชุติมา ธีระสมบัติ

2582 นาง ชุติมา นิตุธร

2583 นาง ชุติมา ชลายนเดชะ

2584 นางสาว   ชุติมา ศรีมะเริง

2585 นางสาว   ชุติมา ทองรัตนชาติ

2586 นางสาว   ชุติมา วีระกิจพานิช

2587 นางสาว   ชุติมา วัฒนเพ็ญไพบูลย์

2588 นางสาว   ชุติมา ภูมิภักดิ�

2589 นางสาว   ชุติมา เผื�อนสุริยา

2590 นางสาว   ชุติมา จันทร์ฉาย

2591 นางสาว   ชุติมา วรรณศิลป์

2592 นางสาว   ชุติมา รัตนโสภา

2593 นางสาว ชุติมา พันธุ์โพธิ�

2594 นางสาว ชุติมา เสาว์ทองหยุ่น

2595 นาง ชุติมา แก้ววงกต

2596 นางสาว ชุติมา ชัยชนะ

2597 นางสาว ชุติมา เมืองด่าน

2598 นางสาว ชุติมา รักบํารุง

2599 นางสาว ชุติมา แสงชาญชัย

2600 นางสาว ชุติมา ศิลารวม
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2601 นางสาว ชุติมา นราจร

2602 นางสาว ชุติมา ตีระพิมลจันทร์

2603 นางสาว ชุติมา พิลาวงค์

2604 นางสาว   ชุติมา แซ่ตู่

2605 นางสาว   ชุติมา ขรรค์ชัยศักดิ�

2606 นางสาว ชุติมา สุนา

2607 นางสาว ชุติมา สุรศักดิ�ศิลป

2608 นางสาว ชุติมา พลอยดีเลิศ

2609 นางสาว   ชุติมาส ศิริมาสกุล

2610 นาย   ชุติวัต รุมพ์ฟ

2611 นางสาว ชุติศรณ์ โชติมณี

2612 นางสาว   ชุธิญาฎา สุขอุ่น

2613 นางสาว   ชุธิพัธ จิววะสังข์

2614 นาง ชุมพร อัคติ

2615 นาง ชุมสาย คําเอม

2616 นางสาว ชุรีวรรณ ติดมา

2617 นาง ชุลี โจนส์

2618 นางสาว ชุลีกร บุญเต็ม

2619 นางสาว   ชุลีพร โพธิ�ร่มเย็น

2620 นางสาว   ชุลีพร บุญลี 

2621 นางสาว ชุลีพร วชิรสิทธิเดช

2622 นางสาว ชุลีพร พลอาจ

2623 นางสาว ชุลีพร วงศ์แสง

2624 นาง ชุลีพร  ธินะ

2625 นาง ชุลีรัตน์  สลักพิศพักตร์

2626 นางสาว   ชุศิริ ดิษฐกุล
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คํานําหน้า ชื�อ สกุล
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2627 นางสาว   ชุษณา เมฆโหรา

2628 นาย   ชูเกียรติ เซี�ยงฉิน

2629 นางสาว   ชูคุณ อรุณนาวีศิริ

2630 นาย   ชูชาติ ลีวิวิธนนท์

2631 นางสาว   ชูวดี ปริวัฒนากุล

2632 นางสาว เชษฐ์ธิดา สกุนตนิยม

2633 นาย   เชาว์นวิทย์  สุทธิวานิช

2634 นางสาว   เชาวรัตน์ เลิศชัยสหกุล

2635 นาย   เชาวลิต ยั�วจิตร

2636 นาย เชาวลินทร์ คีรีวรรณ

2637 นาย เชิงชาย ชุ่มเชื�อ

2638 นาย   เชิดชัย ดวนใหญ่

2639 นาย   โชคฉกาจ ดอนลาดลี

2640 นาย   โชคชริน  นาแข็งฤทธิ�

2641 นางสาว   โชติกา วณิชสนั�น

2642 นาง   โชติกา ภูถี�ถ้วน  รุสตา

2643 นางสาว   โชติกา ชาวนํ�า

2644 นางสาว   โชติกา ลักษณะพุกก์

2645 นางสาว   โชติกา ผุยโสมา

2646 นางสาว โชติกา มากดํา

2647 นางสาว โชติกา วงศ์ทวีพิทยากุล

2648 นางสาว โชติกา เพชรปัญญา

2649 นาย   โชติ�นันท์ จิรหทัยธรรม

2650 นางสาว โชตินันท์ โภคากร

2651 นางสาว โชติมา ผลงาม

2652 นาง โชติรส ผิวขํา
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ลําดับที� หมายเหตุ
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2653 นาง โชติรส แสงจันทร์

2654 นางสาว โชติรส จวงสันทัด

2655 นางสาว โชติรส คงผล

2656 นางสาว โชติรส ชัยจันดี

2657 นางสาว โชติรส เหรียญสุวรรณ

2658 นาย โชติวัฒน์ เกิดในมงคล

2659 นาย โชติวัฒน์ นาคแก้ว

2660 นาย โชติวิทย์ ไพรวรรณ

2661 นางสาว   โชษิตา ประสาทเกษการณ์

2662 นางสาว โชษิตา ฮั�นไพศาล

2663 นาย   ไชยดล ตัณฑสิทธิ�

2664 นาย   ไชยทัศน์ กิตินุกูลศิลป์

2665 นาย ไชยพร วีระพัฒนา

2666 นาย   ไชยยงค์ จรเกตุ

2667 นางสาว ซอฟรีน่า มะมิง

2668 นาย ซ็อฟวาน รอนิง

2669 นางสาว   ซอฟา สายู

2670 นางสาว ซอฟียะห์ หมะสะอะ

2671 นาง ซอลีฮ๊ะ สุวรรณราช

2672 นางสาว   ซอลีฮัน อับดุลมานิ

2673 นางสาว ซอแลฮะห์ อารง

2674 นางสาว ซะดีหย๊ะ การีมี

2675 นางสาว ซัยญาณี กะลูแป

2676 นางสาว ซัยนับ เจะปอ

2677 นางสาว ซัลมา มูเก็ม

2678 นางสาว   ซากีย๊ะ คามา
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2679 นางสาว ซานียะห์ มูเซะ

2680 นางสาว ซาบีนา สะแต

2681 นางสาว ซาฟีกะห์ โนะ

2682 นางสาว ซาร่า อัรอูร

2683 นางสาว ซาร่า ราวเด็ง

2684 นางสาว ซารีน่า หมัดเส็น

2685 นางสาว ซารีปะห์ เวาะแมะ

2686 นางสาว ซารีฮา ปิ

2687 นางสาว ซาลมา เกื�อเดช

2688 นางสาว ซูรายดาห์ อาแว

2689 นาง ซูรีซา มานวรรธน์

2690 นางสาว ซูรีย๊ะ อิงดิง

2691 นางสาว ซูไรดา ยูโซะ

2692 นางสาว ซูไรย๊ะ ดอฆอ

2693 นาย ซูไฮดี นิมะ

2694 นาย   ซูไฮมี หะยีเปาะ

2695 นาย ซูไฮมีน เหร่าหมัด

2696 นางสาว โซเฟีย สาและ

2697 นางสาว โซเฟีย ยูโซ๊ะ

2698 นางสาว โซรานี หะมะ

2699 นางสาว ฌัชญา พรมมาสิทธิ�

2700 นางสาว ฌัลลิกา ศิวะพรชัย

2701 นางสาว   ฌาณนพัฒน์ นาคะพงศ์พานิช

2702 นาย ฌานวิศว์ สุวรรณรัตน์

2703 นาย ฌานินท์ อัครกูร

2704 นางสาว ญดาพัชร โลหกาญจน์
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2705 นางสาว   ญภัสกัญญา แววพิลา

2706 นางสาว   ญษมณ ละทัยนิล

2707 นางสาว   ญาณนันท์ พันธ์ปัญญา

2708 นางสาว   ญาณภร ยติกุลเกษม

2709 นาย   ญาณวิทย์ พรหมพูล

2710 ว่าที�ร้อยตรี ญาณวุฒิ พรมเดชากุล

2711 นางสาว   ญาณิกา  บรรจงการ

2712 นางสาว   ญาณิดา วงษ์ดี

2713 นางสาว   ญาณิน รุ่นประพันธ์

2714 นางสาว   ญาณินี สาครินทร์

2715 นางสาว   ญาณินี  วงค์ษา 

2716 นางสาว ญาณิพัชญ์ วิญญาณ

2717 นางสาว   ญาณิศา เข็มทรัพย์

2718 นางสาว   ญาณิศา มุ่งหามณี

2719 นางสาว   ญาณิศา วิชาโคตร

2720 นางสาว   ญาณิศา เวชวิรัช

2721 นางสาว   ญาณิศา สงเคราะห์ผล

2722 นางสาว ญาณิศา สวัสดิไชย

2723 นางสาว ญาณิศา ประวัติกลาง

2724 นางสาว ญาณี ภักดีประพันธ์

2725 นางสาว ญาณี ทองม่วง

2726 นางสาว ญาณี ติดยงค์

2727 นางสาว ญาดา เพ่งพิศ

2728 นางสาว ญาดา เปสลาพันธ์

2729 นางสาว   ญาดา จันทร์โชค

2730 นางสาว ญาดา ผลอ้อ
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2731 นางสาว ญาดา สาโรจน์

2732 นางสาว ญาดา น้าประเสริฐ

2733 นางสาว ญาดา เกียรติรเมศ

2734 นางสาว   ญาดานุช บุญญรัตน์

2735 นางสาว ญาธิณี ปานฟัก

2736 นาง ญานี ถนอมธรรม

2737 นางสาว   ญาปกา เงินปุ่นนาค

2738 นางสาว   ญาวี ชํานาญสิงห์

2739 นางสาว   ฐชาภา รณรงค์

2740 นางสาว ฐณ หรธรนินทร์

2741 นาย ฐณวัฒน์ ปริยัติฆรพันธ์

2742 นางสาว   ฐณัชญ์พร สมไธสง

2743 นางสาว   ฐณิชชา มาลีสี

2744 นาย ฐนกร แสนอินทร์

2745 นาย ฐปนพงศ์ อนันตไอศูรย์

2746 นาง ฐสิณี สุวิชญ์ธนาฐิติ

2747 นางสาว   ฐัติมา พลคณิต

2748 นาย ฐากูร วาวเงินงาม

2749 นาย   ฐานพงศ์ ธนาวิสิฐพล

2750 นางสาว ฐาน์รวี เธียรพรานนท์

2751 นาย ฐานล แก้วสะลา

2752 นางสาว ฐานัตต์ ฐิติอนันต์พร

2753 นางสาว   ฐานิช แสงสุวรรณนุกุล

2754 นางสาว   ฐานิฏฐ์ เยาว์สูงเนิน

2755 นางสาว ฐานิต ปัญญาสุข

2756 นางสาว ฐานิต จริยาวรพร
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2757 นางสาว   ฐานิตา วรสุข

2758 นางสาว   ฐานิยพร คล้ายเข็ม

2759 นางสาว   ฐานิยา กลิ�นโสภณ

2760 นางสาว ฐานิยา อินหนองฉาง

2761 นางสาว ฐานิศรา ภู่วนิช

2762 นางสาว ฐานิศา วันชัย

2763 นาย ฐานิสร ตันติชาติ

2764 นางสาว   ฐานิสรา โฉมเกิด

2765 นางสาว   ฐานียา  ธรรมบํารุง

2766 นางสาว   ฐานุตรี บัวมณี

2767 นาย   ฐานุรักษ์  นิ�มขํา

2768 นาย   ฐาปกรณ์ จันทโณ

2769 นาย   ฐาปกรณ์ แก้วหอม

2770 นาย ฐาปกรณ์ เงินฝรั�ง

2771 นางสาว   ฐาปณีย์ โลพันดุง

2772 นางสาว ฐาปณีย์ ช่วยเล็ก

2773 พันโท ฐาปนศิริ พูลสวัสดิ�

2774 นางสาว ฐาปนี สุวรรณรังษี

2775 นางสาว   ฐาปนี  เริงฤทธิ�

2776 นางสาว   ฐาปนีย์ ทรัพย์ชนะกุล

2777 นางสาว ฐาปนีย์ จันทร์สวัสดิ�

2778 นางสาว ฐาริณี พรมสุ

2779 นางสาว   ฐิดารัตน์ บุญปัญญา

2780 นาง ฐิดาวีร์ มณีโรจน์ชุติธร

2781 นางสาว ฐิตยา โกศลลักษโณภาส

2782 นางสาว ฐิตะวัน ขวัญแดง
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2783 นางสาว ฐิตา ศรีฉัตรสุวรรณ

2784 นางสาว   ฐิตาพร งามลักษณ์

2785 นางสาว   ฐิตาพร เผ่าศรีไชย

2786 นางสาว ฐิตาภรณ์ หงษ์ทอง

2787 นางสาว ฐิตาภัทร์ อมรรังสิโรจน์

2788 นางสาว ฐิตารัตน์ มานะเกียรติชัย

2789 นางสาว   ฐิตารีย์ เจริญสุข

2790 นางสาว ฐิตารีย์ สวัสดิ�ธนาคูณ

2791 นางสาว   ฐิตารีย์  ดีลี�

2792 นาย   ฐิติ  ตังคะพิภพ

2793 นาย   ฐิติกร ศรีเรือง

2794 นาย ฐิติกร จันทร์ไชย

2795 นาย ฐิติกร จันทาทร

2796 นางสาว ฐิติกา คงแสนคํา

2797 นาง ฐิติจิตต์ พรมยม 

2798 นาง   ฐิติชญา วงค์เทพ

2799 นางสาว   ฐิติชญา จันทร์เอ้ย

2800 นาง ฐิติชญา รักษาราษฎร์

2801 นางสาว ฐิติญา เหล่าชัยพฤกษ์

2802 นางสาว ฐิติทิพย์ อริยะโสภณวงศ์

2803 นาวสาว ฐิตินันท์ ทองพันธ์

2804 นางสาว ฐิตินันท์ บายคายคม

2805 นาย ฐิตินันท์ อินทนาศักดิ�

2806 นางสาว ฐิตินันท์ ทามาศ

2807 นางสาว ฐิตินันท์ สานอินทร์จักร์

2808 นาย ฐิตินันท์ ชัยกุลเสรีวัฒน์
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2809 นางสาว ฐิตินันท์ ถือคุณ

2810 นางสาว ฐิตินันท์ มูลสท้าน

2811 นาย ฐิติพงศ์ เปี�ยมเต็ม

2812 นาย ฐิติพงศ์ เชียงคอน

2813 นาย ฐิติพงศ์ เนาวศิริ

2814 นาย   ฐิติพงษ์  ใจจา

2815 นางสาว   ฐิติพร สืบนุการวัฒนา

2816 นางสาว   ฐิติพร คัมภิรานนท์

2817 นางสาว ฐิติพร ชีวินวรศักดิ�

2818 นางสาว   ฐิติพร กระจ่างจันทร์

2819 นาย ฐิติพล ศิกษมัต

2820 นางสาว ฐิติพันธุ์ เอกวิทยาเวชนุกูล

2821 นางสาว   ฐิติมา ศิลปเจริญพร

2822 นาง ฐิติมา อุดมเลิศลักษณ์

2823 นางสาว   ฐิติมา สิงห์เรือง

2824 นางสาว   ฐิติมา อิ�มจิตต์

2825 นางสาว   ฐิติมา เหลือจ้อย

2826 นางสาว   ฐิติมา บุญพึ�ง 

2827 นางสาว ฐิติมา เลื�อมใส

2828 นางสาว ฐิติมา ตรีโสภณสถาพร

2829 นางสาว ฐิติมา ผลมรุกต์

2830 นางสาว ฐิติมา มานะเจริญ

2831 นางสาว ฐิติมา บุญตัน

2832 นางสาว ฐิติมา เซ่งฮ่อ

2833 นางสาว ฐิติมา แย้มชัย

2834 นางสาว   ฐิติมา กันทา
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2835 นางสาว   ฐิติมา รัมมะญาณ

2836 นางสาว ฐิติมา ป้องปัดชา

2837 นางสาว ฐิติมา จีนประชา

2838 นางสาว ฐิติมา ไชยชาญ

2839 นางสาว ฐิติมา ขันติธรรมคุณ

2840 นางสาว   ฐิติมาพร   นวลสิงห์

2841 นางสาว ฐิติยา ชนะภัยเจริญสุข

2842 นางสาว   ฐิติยา คล้ายแก้ว

2843 นาง ฐิติยา  พุทธมอญ

2844 นางสาว   ฐิติรัตน์ นาครอต

2845 นาง  ฐิติรัตน์ สันธนะพานิช

2846 นางสาว   ฐิติรัตน์ สุวรรณปริสุทธิ�

2847 นางสาว   ฐิติรัตน์ พิมพ์รส

2848 นางสาว   ฐิติรัตน์ ตางาม

2849 นางสาว ฐิติรัตน์ สุธีพิเชฐภัณฑ์

2850 นางสาว ฐิติรัตน์ ปิ�นทองดี

2851 นางสาว ฐิติรัตน์ บุญเชิด

2852 นางสาว ฐิติรัตน์ โอรักษ์

2853 นางสาว ฐิติรัตน์ อ่อนสิงห์

2854 นางสาว ฐิติรัตน์ ศุภสรรพตระกูล

2855 นางสาว   ฐิติรัตน์  ดอกจันทร์

2856 นางสาว ฐิติวรรณ ไซร้สุวรรณ

2857 นาย   ฐิติวัจน์ ชื�นชมศิลป์

2858 นาย ฐิติวัจน์ อรุณธนะชัยกุล

2859 นาย   ฐิติวัฒน์ พรพัฒนานิคม

2860 นางสาว   ฐิติสุดา สุขุมาภัย
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2861 นางสาว ฐิธิดา จันทรกรัด

2862 นางสาว   ฐิรญาดา ไชยนุ้ย

2863 นางสาว ฐิริภรณ์ สุทธินนท์

2864 นางสาว ฐิศรา เจริญปุณเศรษฐ์

2865 นางสาว   ฑิฆัมพร ช่อคง

2866 นางสาว   ฑิฆัมพร สกุลรัตนพรชัย 

2867 นาง ฑิตยา ทอคโค

2868 นางสาว   ฑิติรัตน์  บุณยะกาญจน

2869 นาย   ณกรณ์ วรทรัพย์ไพศาล

2870 นาย ณกรณ์ เกษมสุข

2871 นางสาว ณคภร ศณรุ่งเพชร

2872 นางสาว   ณฉัฐมา รุ่งรัตน์มณีมาศ

2873 นาง   ณชญาดา รัตนรักษพงศ์

2874 นาย ณชธรรม อ่อนน้อม

2875 นางสาว ณฎฐกัญญา ครุฑรัมย์

2876 นาง ณฎาร์ มูลสมบัติ

2877 นาย ณฐกร ศรชัย

2878 นาย   ณฐนน โพธิแก้ว

2879 นางสาว   ณฐนนท คติยะจันทร์

2880 นาง ณฐพร อ่อนศิริ

2881 นางสาว ณฐพร มากมี

2882 นางสาว ณฐพร ฝึกฝน

2883 นาย   ณฐพล ธนสมบูรณ์พันธุ์

2884 นาย ณฐมน ปั�นศุขสวัสดิ�

2885 นางสาว ณฐมน พูลผล

2886 นางสาว ณฐอร อินธนู
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2887 นางสาว   ณฐารินทร์ บุญทา

2888 นางสาว ณฐิกา เกียรติเจริญศิริ

2889 นาย ณณฐพนธกร ศุภชฌาฏินันทฐ์

2890 นางสาว   ณดานันท์ ช้างเนียม

2891 นางสาว   ณทัชชา ขวัญสังข์

2892 นาง ณธิกา มุมอภัย

2893 นางสาว   ณปภัช  เอี�ยมสําอาง

2894 นางสาว   ณปภา อากรปัญจพล

2895 นาย ณพพร โฉมบุตร

2896 นาย ณพรรษ พฤกษ์ไพศาล

2897 นาย   ณพล อ่อนศิริ

2898 นาย   ณพล เตชะรังสิริ

2899 นางสาว ณพสร นาเวศน์

2900 นางสาว   ณภัชศา ธาราชีวิน

2901 นางสาว ณภัทธิรา ปาเทศน์

2902 นาย   ณภัทร เกื�อสุข

2903 นางสาว   ณภัทร ไชยอาราม

2904 นางสาว   ณภัทร ศรีรักษา

2905 นางสาว   ณภัทร ชูภาระสุวรรณ

2906 นางสาว   ณภัทร สิริโภคธร

2907 นาย   ณภัทร ทากาวี

2908 นางสาว ณภัทร เครือทิวา

2909 นางสาว ณภัทร พันธุ์อุดม

2910 นางสาว ณภัทร ธนากรวัฒนา

2911 นางสาว ณภัทร วานิชรักษ์

2912 นางสาว   ณภัทร ศิริสวัสดิ�ศิลป์
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2913 นาย ณภัทร สุพรรณพงษ์

2914 นางสาว ณภัทร บุญช่วย

2915 นางสาว ณภัทรชนก หาญวารี

2916 นางสาว   ณภัทรารัตน์ เทพแก้ว

2917 นางสาว ณภัสสรณ์ พงษ์สมบูรณ์

2918 นางสาว ณภัสสรณ์ ไสยสิทธิ�

2919 นางสาว   ณภารินทร์ ภัสราธร

2920 นาย   ณรงค์ ทัศนาวิวัฒน์

2921 นาย   ณรงค์ บุญมีเย็น

2922 นาย   ณรงค์ พละศูนย์

2923 นาย   ณรงค์ กลิ�นหอม

2924 นาย ณรงค์ ผิวผ่อง

2925 นาย ณรงค์ อวดเหลี�ยม

2926 นาย ณรงค์กร แสนศักดา

2927 นาย ณรงค์กร เจียมจิตร

2928 นาย ณรงค์กรณ์ หล้าดวงดี

2929 นาย ณรงค์เกียรติ ศรีคําขัติ

2930 นาย   ณรงค์ชัย แสงชาญชัย

2931 นาย ณรงค์เดช สุวรรณรัศมี

2932 นาย   ณรงค์รัตน์ สวัสติกานนท์

2933 นาย   ณรงค์ฤทธิ� ทองอุ่น

2934 นาย   ณรงค์ศักดิ� พัฒนศุภวานิช

2935 นาย   ณรงค์ศักดิ� ทิพย์ภูจอม

2936 นาย ณรงค์ศักดิ� บุรพัฒน์

2937 นาย ณรงค์ศักดิ� เอิบพบ

2938 นาย   ณรงค์ศักดิ� ชื�นกมล
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2939 นาย   ณรงค์ศักดิ� คํานนท์

2940 นาง   ณรรทอร เล็กสมบูรณ์

2941 นางสาว   ณรัฐกร อิ�มใจจิตต์

2942 นางสาว   ณรัตน์ พิชัยยงค์วงศ์ดี

2943 นางสาว ณรัธน์นันท์ ประจัญบาน

2944 นาย   ณรากร จันทร์สงคราม

2945 นาง ณฤดี โศภนคณาภรณ์

2946 นางสาว ณวรรณ ปันต่า

2947 นางสาว ณวัลลักษณ์ จันทร์ประเสริฐ

2948 นางสาว ณสุดา สัณหกิตติกุล

2949 นางสาว ณหทัย อุทัยเกษม

2950 นางสาว   ณหฤชา สุขพรหม

2951 นางสาว ณัจฉริยา ต่อสกุล

2952 นางสาว ณัจฉรียา นวลเกษา

2953 นาง ณัจธญา เลี�ยวปัญญา

2954 นางสาว ณัจยา เพชรา

2955 นางสาว ณัชกานต์ อินต๊ะรินทร์

2956 นางสาว ณัชชยา พุกสุข

2957 นาง ณัชชวกร เกตุสิริ

2958 นางสาว   ณัชชา บุญเหลือ

2959 นาง ณัชชา สัจจะปรเมษฐ

2960 นางสาว   ณัชชา ปลอดภัย

2961 นางสาว ณัชชา อนันตโชติ

2962 นางสาว   ณัชชา เปรมปรี

2963 นางสาว ณัชชา ไชยบุดดี

2964 นางสาว ณัชชา เพชรชาติชั�น
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2965 นางสาว ณัชชา นิพนธ์นิมิต

2966 นางสาว ณัชชา เลิศอรุณวัฒนา

2967 นางสาว ณัชชา พงษ์ไพบูลย์

2968 นางสาว ณัชชา หมดทุกข์

2969 นางสาว ณัชชา รัตนเกษตร

2970 นางสาว ณัชชา ลี�เทียน

2971 นางสาว ณัชชารินทร์ เวียงแก้ว

2972 นางสาว   ณัชชารีย์ ภัสสรารุจินันท์

2973 นางสาว ณัชฌามาศ ธรรมแนบ

2974 นางสาว ณัชฎาพร ปูแดง

2975 นาย   ณัชธกรม์ เปียงเจริญ

2976 นาย ณัชพล วงศ์หิรัญสมบัติ

2977 นางสาว ณัชมน ลิ�มศิริวัฒน์

2978 นางสาว   ณัชรดา มหาวนา

2979 นางสาว   ณัฎฐณิชา ขันใจ

2980 นางสาว   ณัฎฐณิชา ไชยตะวงค์

2981 นางสาว ณัฎฐณิชา ไทยทัน

2982 นางสาว ณัฎฐนิช ภู่ปะวะโรทัย

2983 นาย ณัฎฐ์ปกรณ์ บุญวิวัฒน์ทวีสุข

2984 นาย ณัฎฐ์ปวัจน์ แหวนหล่อ

2985 นางสาว ณัฎฐพัชร์ ไกรรณฤทธิ�

2986 นางสาว ณัฎฐา เพียรทวีกิจ

2987 นางสาว ณัฎฐาพร แก้วโชติ

2988 นางสาว ณัฎฐิชา สําเนียง

2989 นาง ณัฎฐิรา กิณเรศ

2990 นางสาว   ณัฏฎา คําราพิช
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2991 นาย   ณัฏฐ์ น้อยพิทักษ์

2992 นางสาว   ณัฏฐ์กฤตา ฐิติธัญวรัตม์

2993 นางสาว ณัฏฐ์กัญจน์ คิรินทร์

2994 นาย ณัฏฐ์ชพฤทธิ� ยศไธสง

2995 นางสาว   ณัฏฐ์ชยธร   พิมพ์สุธีสุขทา  

2996 นางสาว   ณัฏฐ์ชานันท์ ปัญญาเดชขจร

2997 นางสาว ณัฏฐ์ชานันท์ จีรจิตต์

2998 นางสาว   ณัฏฐ์ชุดา เขตตสม

2999 นางสาว ณัฏฐ์ชุดา ศรีนวลจันทร์

3000 นางสาว ณัฏฐญา พันธุ์โอภาส

3001 นางสาว ณัฏฐ์ฐวดี ศรีสังวร

3002 นางสาว   ณัฏฐณิชชา มหาวงษ์

3003 นางสาว ณัฏฐ์ณิชา ทองวัฒน์

3004 นางสาว ณัฏฐณิชา ฤทธิไกร

3005 นางสาว   ณัฏฐณิชา ตาเจริญ

3006 นางสาว ณัฏฐณิชา ศรีหาพล

3007 นางสาว ณัฏฐธิดา เพ็ชรทองมา

3008 นางสาว ณัฏฐ์นรี อภิชนเอกสิทธิ�

3009 นางสาว ณัฏฐ์นลินี เลิศสถิตรุ่ง

3010 นางสาว ณัฏฐนันท์ ศรประสิทธิ�

3011 นาง ณัฏฐนันท์ อินปลี

3012 นาย ณัฏฐนันท์ วัชรจิตตานนท์

3013 นางสาว ณัฏฐนันทน์ วงศ์ไชย

3014 นางสาว   ณัฏฐ์ปัณชญา พิมพ์สุธีกุนทร

3015 นางสาว   ณัฏฐพร กัลยาณวุฒิ

3016 นางสาว   ณัฏฐพร ประดิษฐพจน์  
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3017 นางสาว ณัฏฐพร มั�นไทรทอง

3018 นาย ณัฏฐพัชร อิทธิชัยธัญญา

3019 นางสาว   ณัฏฐ์ภัทร์ เหลืองธาดา

3020 นางสาว   ณัฏฐริกา ศรีธรรม

3021 นางสาว ณัฏฐวรรณ เปียมาลย์

3022 นาง ณัฏฐวี แสงอรุณ

3023 นาย   ณัฏฐวุฒิ เดชะอมร

3024 นางสาว   ณัฏฐ์ศศิ ชูกิจรุ่งโรจน์

3025 นางสาว   ณัฏฐา บูรณะเศรณี

3026 นางสาว ณัฏฐา รงศิริกุล

3027 นางสาว ณัฏฐา แสนยะบุตร

3028 นางสาว ณัฏฐา ชูวงศ์

3029 นางสาว ณัฏฐา สุภาสนันท์

3030 นางสาว ณัฏฐา พรหมขวัญจิตร์

3031 นางสาว ณัฏฐา จิรพงศ์พิทักษ์

3032 นางสาว ณัฏฐา เฉลยจิตรธรรม

3033 ร.อ.หญิง ณัฏฐาพร ดีพิริยานนท์

3034 นางสาว ณัฏฐาภรณ์ วัฒนธนาพันธุ์

3035 นางสาว ณัฏฐาภา อริยกิจสกุล

3036 นางสาว   ณัฏฐิกา นาคเพชร

3037 นางสาว ณัฏฐิกา ผลอินทร์

3038 นางสาว   ณัฏฐินี นาวิกานนท์

3039 นางสาว   ณัฏฐิยา สุวรรณมณี

3040 นางสาว   ณัฏยา สิงหพันธ์

3041 นางสาว   ณัฏยา สมจิตร

3042 นาย   ณัฏวุฒิ แก่นทอง
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3043 นาย   ณัฐ ณ สงขลา

3044 นาย ณัฐ ฉัตรศิขรินทร

3045 นางสาว   ณัฐกมล ศักดิ�โกศล

3046 นางสาว   ณัฐกมล อธิศานันทโชติ

3047 นางสาว ณัฐกมล แม้นดินแดง

3048 นาง ณัฐกฤตา พัฒนพงศ์

3049 นาง ณัฐกฤตา แวร์แบก

3050 นางสาว ณัฐกฤตา พลสระคู

3051 นางสาว ณัฐกฤตา สุขโสภณธน

3052 นางสาว ณัฐกฤตา แซ่ซื�อ

3053 นางสาว   ณัฐกฤตา สะตามัน

3054 นางสาว ณัฐกฤตา ถึงสุขติ

3055 นางสาว ณัฐกฤตา บุญผิว

3056 นาย   ณัฐกวิน รพีพิศาล

3057 นางสาว   ณัฐกาญจน์ รุณรงค์

3058 นางสาว   ณัฐกาญจน์ แก้วคํา

3059 นางสาว ณัฐกาญจน์ โกมารทัต

3060 นาง ณัฐกานต์ ลีลาแสงสาย

3061 นางสาว   ณัฐกานต์ อุบลบาน

3062 นางสาว ณัฐกานต์ สลางสิงห์

3063 นางสาว ณัฐกานต์ มะณีแสน

3064 นางสาว ณัฐกานต์ ศรีม่วง

3065 นางสาว ณัฐกานต์ ชุมทอง

3066 นางสาว ณัฐกานต์ อินทประเทศ

3067 นางสาว ณัฐกานต์ งวดชัย

3068 นางสาว ณัฐกานต์ อุส่างเงี�ยว
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3069 นางสาว ณัฐกานต์ บุญกอง

3070 นางสาว   ณัฐกานต์ ฟูกลิ�น

3071 นางสาว ณัฐกานต์ โพธิ�หอม

3072 นางสาว ณัฐกานต์ อรัญวงศ์

3073 นางสาว ณัฐกานต์ เปลี�ยนศรีเปล่ง

3074 นางสาว   ณัฐกานต์  คําจอน

3075 นางสาว ณัฐกุล ชูปาน

3076 นาย ณัฐกุล   ทูลแก้ว

3077 นางสาว ณัฐจงกล กิจชวโรจน์

3078 นาง ณัฐจรีย์ นาราวิโรจน์

3079 นางสาว   ณัฐจารี เทพวิชัยศิลปกุล

3080 นาง ณัฐจิต พีระกุล

3081 นางสาว   ณัฐจิตราภรณ์ จีระวัฒนรักษ์

3082 นางสาว ณัฐชญา พลากุลมณฑล

3083 นางสาว ณัฐชญา พึ�มกุล

3084 นางสาว ณัฐชญา สุนทรเวช

3085 นางสาว ณัฐชนก สภาเอี�ยมจิตร

3086 นาย ณัฐชนน เฟื�องนิภากรณ์

3087 นาย ณัฐชนน ลี�ดารา

3088 นางสาว ณัฐชนนท์ โอสถ

3089 นางสาว ณัฐชนันท์ นันทชัย

3090 นางสาว ณัฐชนา ชัยมณี

3091 นางสาว   ณัฐชยา แซ่จิง

3092 นาย   ณัฐชยา บํารุงเชื�อ

3093 นางสาว ณัฐชยา เกื�อกูลธเนศ

3094 นางสาว ณัฐชยา กรวงศ์รักษา
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3095 นางสาว ณัฐชยา มิ�งแก้ว

3096 นางสาว   ณัฐชยา สิรินิลกุล

3097 นางสาว ณัฐชยา ชนแดน

3098 นางสาว ณัฐชยา บูรณ์สม 

3099 นางสาว ณัฐชยา ปรุงทํานุ

3100 นางสาว ณัฐชยาน์ จําปาศรี

3101 นางสาว   ณัฐชา ละแมนชัย

3102 นางสาว   ณัฐชา รุ่งเรือง

3103 นางสาว   ณัฐชา สมศักดิ�

3104 นางสาว   ณัฐชา ศัตรูพินาศ

3105 นางสาว ณัฐชา เธียรเจริญ

3106 นางสาว   ณัฐชา ณรงค์ฤทธิไกร

3107 นางสาว ณัฐชา ยุพฤทธิ�

3108 นางสาว   ณัฐชา  ศรีใหญ่

3109 นาง ณัฐชานันท์ กัลยาณวัตร

3110 นางสาว   ณัฐชานันท์ กิจใบ 

3111 นางสาว   ณัฐชานันท์ ธนัชสมวรรณ์

3112 นางสาว ณัฐชามาศ สังสีแก้ว

3113 นางสาว   ณัฐชิสา สิทธิ

3114 นางสาว   ณัฐฌา อภิชนบัญชา

3115 นางสาว   ณัฐญา วงษ์สมบูรณ์

3116 นางสาว   ณัฐญา วงค์แสง

3117 นางสาว ณัฐญา วาโน

3118 นางสาว   ณัฐญา เหมือนแก้ว

3119 นางสาว   ณัฐญาณี แสนสุทธิ� 

3120 นางสาว   ณัฐญาดา ชาติประเสริฐ
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3121 นางสาว ณัฐญาดา ศรีนวล

3122 นางสาว   ณัฐฎาภรณ์ บุญคง

3123 นางสาว ณัฐฐา แสงจันทร์

3124 นางสาว ณัฐฐา พรหมประสิทธิ�

3125 นางสาว ณัฐฐา วิถุนัด

3126 นางสาว ณัฐฐา ศุภเวชกรกิจ

3127 นางสาว ณัฐฐา เทิดกวินกุล

3128 นางสาว ณัฐฐาพร เศวตมาลย์

3129 นางสาว ณัฐฐาพร เนียมสําโรง

3130 นางสาว ณัฐฐิญา อิงคะวรสิทธิ�

3131 นางสาว ณัฐฐิญา คุ้มภัยวิวัธน์

3132 นางสาว ณัฐฐิญา ศรีคูณ

3133 นางสาว   ณัฐฐินันท์ สิทธิธรรม

3134 นางสาว   ณัฐฐิรา ปรีชาศิลป์

3135 นางสาว   ณัฐฐิรา ชญาศักดิ�กุลเมธี

3136 นางสาว ณัฐณพิณ สุวรรณชาติ

3137 นางสาว ณัฐณรี ก่อวาณิชกุล

3138 นางสาว   ณัฐณิชา ขันคํา

3139 นางสาว   ณัฐณิชา สวัสดี

3140 นางสาว ณัฐณิชา คําแผ่น

3141 นางสาว ณัฐณิชา งามธนาวัฒน์

3142 นางสาว ณัฐณิชา จันดี

3143 นางสาว   ณัฐณิชา ตั�งใจ

3144 นางสาว ณัฐณิชา ศรีสุภาพ

3145 นางสาว ณัฐณิชา บุตรโพธิ�

3146 นางสาว ณัฐณิชา ส่งกลแก้ววรกิจ
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3147 นาย   ณัฐดนัย แก้วโพนงาม

3148 นาย ณัฐดนัย ฐานวิเศษ

3149 นาย ณัฐดนัย แจ้งบํารุง

3150 นาย ณัฐดนัย อรรจนียกุล

3151 นาง ณัฐดาฉัตร มั�งคั�ง

3152 นาย ณัฐดิษฐ์ เจียรจิตเลิศ

3153 นางสาว ณัฐถาภรณ์ เดชบํารุง

3154 นางสาว ณัฐทิชา เกษดี

3155 นางสาว ณัฐทิพา เสริมเลขาวิลาศ

3156 นางสาว   ณัฐธญาน์ คงอรุณ

3157 นางสาว   ณัฐธยาน์ ลาลุด

3158 นางสาว ณัฐธยาน์ สัจจาภิบาลธรรม

3159 นางสาว ณัฐธยาน์ โครงกาบ

3160 นางสาว ณัฐธยาน์ ขวัญทอง

3161 นาง ณัฐธยาน์  ทิพย์ภิญโญ

3162 นางสาว   ณัฐธรา ดวงมาตย์พล

3163 นางสาว   ณัฐธิดา เจริญวาสนุตร์

3164 นางสาว   ณัฐธิดา โชติวิทยพร

3165 นาง   ณัฐธิดา หมั�นงาม

3166 นางสาว   ณัฐธิดา เซียวสธนกุล

3167 นางสาว   ณัฐธิดา ทําทอง

3168 นางสาว ณัฐธิดา คนคม

3169 นางสาว ณัฐธิดา ชัยศิริ

3170 นางสาว ณัฐธิดา วิไลเจริญตระกูล

3171 นางสาว ณัฐธิดา เพิ�งบุญ

3172 นางสาว ณัฐธิดา ไพศาลเจริญโชติ
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3173 นาง ณัฐธิยา สกุลศักดิ�

3174 นางสาว   ณัฐน์ฐา วิวัฒนสินชัย

3175 นาย ณัฐนนท์ ซาตา

3176 นางสาว   ณัฐนรี โชควิริยากร

3177 นาง ณัฐนรี กระศิริ

3178 นางสาว   ณัฐนรี ธัญหล้า

3179 นางสาว ณัฐนรี ชัยพิพัฒน์

3180 นางสาว ณัฐนรี อยู่แฮ

3181 นางสาว ณัฐนรี แตงอ่อน

3182 นางสาว ณัฐนรี อุประโมงค์

3183 นาง ณัฐนันท์ อุสายพันธ์

3184 นางสาว   ณัฐนันท์ แซมเพชร

3185 นางสาว   ณัฐนันท์  จีราพันธุ์

3186 นางสาว ณัฐนันท์ แซ่ตั�ง

3187 นางสาว   ณัฐนันท์ สุขจันทร์

3188 นางสาว   ณัฐนันท์ ฤทธิ�สําเร็จ

3189 นางสาว   ณัฐนันท์ จินดาลักษณ์

3190 นางสาว   ณัฐนันท์ เขมามุตตานาค

3191 นางสาว ณัฐนันท์ ศุทธยาลัย

3192 นางสาว ณัฐนันท์ ขวดจิตร์

3193 นางสาว ณัฐนันท์ มนังสถิตย์

3194 นางสาว ณัฐนิช จันชื�น

3195 นางสาว ณัฐนิชา นาคภาณุวัฒน์

3196 นางสาว ณัฐนิชา ยูโซะ

3197 นางสาว   ณัฐนี ศรีวิลัย

3198 นาย ณัฐปคัลภ์ นาที
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3199 นางสาว ณัฐปภัสร์ สุขสกุล

3200 นางสาว ณัฐปภัสร์ เกิดทิน

3201 นาย   ณัฐปวิชญ์ วงษ์ขันธ์

3202 นางสาว ณัฐปาณี วัฒนพุฒิพฤฒ

3203 นาย   ณัฐพงศ์ จางวิริยะ

3204 นาย   ณัฐพงศ์ อรรถพร

3205 นาย   ณัฐพงศ์ จิรวัฒนาพันธ์

3206 นาย ณัฐพงศ์ พรมปัญญา

3207 นาย ณัฐพงศ์ กาศเมฆ

3208 นาย ณัฐพงศ์ เกษมสุข

3209 นาย ณัฐพงศ์ ชัยชนะวิโรจน์

3210 นาย ณัฐพงศ์ แดงบัวทอง

3211 นาย   ณัฐพงษ์ รัตนพันธุ์

3212 นาย   ณัฐพงษ์ ธนโชติเจริญ

3213 นาย ณัฐพงษ์ วงค์กาเม็ง

3214 นาย ณัฐพงษ์ ถวิล

3215 นาย ณัฐพงษ์ ศรีดํา

3216 นาย ณัฐพงษ์ ดําบรรพ์

3217 นาย   ณัฐพงษ์ วงศ์ศรีใส

3218 นาย ณัฐพงษ์ คงจุ้ย

3219 นาย ณัฐพงษ์ ยาวุฒิ

3220 นาย ณัฐพงษ์ โอชะกลิ�น

3221 นาย ณัฐพงษ์ ทองสะอาด

3222 นาย ณัฐพนธ์ อัครศรีโรจน์

3223 นางสาว   ณัฐพร แปงใจดี

3224 นางสาว   ณัฐพร แซ่เจี�ย
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3225 นาย   ณัฐพร แพทย์กุล

3226 นางสาว   ณัฐพร แก่นจันทร์

3227 นางสาว   ณัฐพร ธรรมศาลี

3228 นางสาว   ณัฐพร ทิศาปกรณ์

3229 นางสาว ณัฐพร อุตรสฤษฎิกุล

3230 นางสาว ณัฐพร ญาวิละ

3231 นางสาว ณัฐพร โรจนภานุรัตน์

3232 นางสาว ณัฐพร พนาลิกุล

3233 นางสาว ณัฐพร เพ็ญพงศ์

3234 นางสาว ณัฐพร ลีลิตธรรม

3235 นางสาว ณัฐพร พากเพียร

3236 นางสาว ณัฐพร สุตตาเส็ง

3237 นาย   ณัฐพร เสริมสุข

3238 นางสาว   ณัฐพร โหมดมา

3239 นางสาว ณัฐพร อย่างคุณธรรม

3240 นางสาว ณัฐพร ชโลปกรณ์

3241 นางสาว ณัฐพร จันทร์ฝาย

3242 นาย   ณัฐพล สุขประเสริฐ

3243 นาย   ณัฐพล สถาผล

3244 นาย   ณัฐพล สาวันดี

3245 นาย   ณัฐพล วีระเกียรติสันติ

3246 นาย   ณัฐพล ทองสุข

3247 นาย   ณัฐพล ตันติจริยางกูร

3248 นาย ณัฐพล ตรีศรีสุภา

3249 นาย ณัฐพล จันทร์ศรีโคตร

3250 นาย ณัฐพล แสงทอง
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3251 นาย   ณัฐพล สายบุญมี

3252 นาย   ณัฐพล วงค์คําแดง

3253 นาย   ณัฐพล บุญเสนันท์

3254 นาย   ณัฐพล ขติยะสุนทร

3255 นาย ณัฐพล เกลี�ยงเกลา

3256 นาย ณัฐพล ประเพณี

3257 นาย ณัฐพล จุ่มแก้ว

3258 นางสาว ณัฐพลิน ปินตา

3259 นาย   ณัฐพัชธ์ สุมา

3260 นางสาว   ณัฐพัชร์ พูลทรัพย์

3261 นาย   ณัฐพัชร์ ธนะปานสวัสดิ�

3262 นาย   ณัฐพัชร์ จันทร์แก้ว

3263 นางสาว ณัฐพัชร์ อาศิรพจนกูล

3264 นางสาว   ณัฐพัชร์  ทองอันตัง

3265 นาย ณัฐพันธ์ พรหมชาติ

3266 นางสาว   ณัฐพิรา จิตต์จุฬานนท์

3267 นางสาว   ณัฐภร มงคะวิระ

3268 นางสาว   ณัฐภรณ์ นาระทะ

3269 นางสาว   ณัฐภัค ธรรมสุวรรณ์

3270 นาย ณัฐภัทร ช่วยบ้าน

3271 นางสาว   ณัฐภัสสร แซ่ตั�ง

3272 นางสาว ณัฐภัสสร ชญาทิพย์มณี

3273 นาย ณัฐภูมิ กุลบุตร

3274 นางสาว ณัฐมล สาตมุณี

3275 นาย ณัฐยะ กุลจารุสุนทร

3276 นางสาว   ณัฐยา แสงเพ็ชร
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3277 นางสาว ณัฐยาภรณ์ อภัยใจ

3278 นางสาว ณัฐรดา ศรีไพโรจน์

3279 นางสาว ณัฐรดี เกตุแก้ว

3280 นางสาว ณัฐริกา พ่วงแม่กลอง

3281 นางสาว ณัฐริกา อินทร์อักษร

3282 นางสาว ณัฐริกา แก้วพวง

3283 นางสาว ณัฐริกา กุลสิงห์

3284 นางสาว ณัฐริกา ขจรเพชร

3285 นางสาว ณัฐริกา ไชยมงคล

3286 นางสาว ณัฐริกา ผิวผ่อง

3287 นางสาว   ณัฐริกานต์ ศักดิ�สนิท

3288 นางสาว ณัฐรินทร์ แก้วคําแดง

3289 นางสาว ณัฐรินีย์ รัตนจินดา

3290 นางสาว   ณัฐรี เนียวกุล

3291 นางสาว   ณัฐรุจา ยาวิละ

3292 นาย ณัฐฤทธิ� อาวรณ์

3293 นางสาว   ณัฐวดี เพชรนิล

3294 นางสาว ณัฐวดี สังข์แก้ว

3295 นางสาว ณัฐวดี วรรณศิริ

3296 นางสาว ณัฐวดี อินทรอํานวย

3297 นางสาว ณัฐวดี เพ็งรัตนโชติ

3298 นางสาว ณัฐวดี แกล้วกล้า

3299 นางสาว ณัฐวดี รุ่งอุดมสินสกุล

3300 นางสาว ณัฐวนันท์ เห็นกลาง

3301 นางสาว   ณัฐวรรณ เล็กเจริญ

3302 นางสาว   ณัฐวรรณ พงษ์ประเสริฐ
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3303 นางสาว   ณัฐวรรณ ชัยเอนกสารกุล

3304 นาง ณัฐวรรณ เกรม

3305 นางสาว ณัฐวรรณ ศรีเลิศชลาลัย

3306 นางสาว   ณัฐวรรณ ปณิธิพร

3307 นางสาว   ณัฐวรรณ ลอยมั�นคง

3308 นางสาว ณัฐวรรณ กุมมารกาศ

3309 นางสาว ณัฐวรรณ พันธ์งาม

3310 นางสาว ณัฐวรรณ พึ�งวัฒนกุล

3311 นาย ณัฐวรรธน์ สันติวงศ์ไพบูลย์

3312 นางสาว   ณัฐวรา บัวจํารัส

3313 นางสาว ณัฐวรา กิตติกูล

3314 นางสาว   ณัฐวริน   พูลสวัสดิ�

3315 นางสาว   ณัฐวรุณ เทศงามถ้วน

3316 นางสาว ณัฐวลี ใจกันทา

3317 นาย ณัฐวัฒน์ รุ่งศิริศิลป์

3318 นาย ณัฐวัฒน์ ดลธรรมศิริ

3319 นางสาว ณัฐวิภา วิบูลย์ศรีสัจจะ

3320 นางสาว ณัฐวิภา โรจนะรัตน์

3321 นาย   ณัฐวี แย้มพลายดี

3322 นางสาว   ณัฐวีณ์ ผ่องสุริยชัย

3323 นางสาว   ณัฐวีร์ ถิรวิริยาภรณ์

3324 นาย   ณัฐวุฒิ วัยเจริญ

3325 นาย   ณัฐวุฒิ วรรณพงศ์

3326 นาย   ณัฐวุฒิ ฉํ�าแฉล้ม

3327 นาย   ณัฐวุฒิ กาละพงษ์

3328 นาย ณัฐวุฒิ แสงทับทิม
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3329 นาย ณัฐวุฒิ ชื�นสวัสดิ�

3330 นาย ณัฐวุฒิ นาห่อม

3331 นาย ณัฐวุฒิ โกสิยาภรณ์

3332 นาย ณัฐวุฒิ เขื�อนเพชร

3333 นาย   ณัฐวุฒิ ธูปเทียนทอง

3334 นาย ณัฐวุฒิ มานะเวช

3335 นาย ณัฐศักดิ� สุกุมาลย์

3336 นาย   ณัฐศักดิ� อุปพงษ์

3337 นางสาว ณัฐศิณีย์ ประสพสายพรกุล

3338 นางสาว ณัฐศุภา อุบลเหนือ

3339 นางสาว   ณัฐษกรณ์  ทรงพรวาณิชย์

3340 นางสาว   ณัฐสิณี ธนโชติบุญพันธ์

3341 นางสาว ณัฐสิณี จําปา

3342 นาย ณัฐสิทธิ� เพชรรัชตะชาติ

3343 นางสาว   ณัฐสินี ภูผานี

3344 นางสาว ณัฐสินี สิโรจน์สกุล

3345 นางสาว   ณัฐสุดา ครุสาตะ

3346 นางสาว ณัฐสุดา ผาริโน

3347 นางสาว ณัฐสุดา แก้วเทียมทอง

3348 นางสาว   ณัฐสุดา ไชยวงศ์

3349 นางสาว ณัฐสุดา เงินเนย

3350 นางสาว ณัฐสุดา ฉัตรสุธามาศ

3351 นางสาว ณัฐสุดา ติแก้ว

3352 นางสาว ณัฐหทัย กรรณสูต

3353 นาย ณัฐอมร อ่อนฉํ�า

3354 นางสาว   ณัฐอร พร้อมจรรยากุล
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3355 นางสาว ณัฐากาญจน์ กาวินธนัชโชติ

3356 นางสาว   ณัฐาภรณ์ วรรณา

3357 นางสาว   ณัฐิกาญจน์  ฟั�นเพ็ง 

3358 นางสาว   ณัฐิกานต์ นกแก้ว

3359 นาง ณัฐิดา ฟักทอง

3360 นางสาว   ณัฐิดา สีสุกเพชร

3361 นางสาว   ณัฐิตา คงยัง

3362 นางสาว   ณัฐินี วงษ์วิบูลสิน

3363 นางสาว ณัฐินี เอื�อเฟื�อ

3364 นางสาว ณัฐิยา ภูผาสิทธิ�

3365 นางสาว   ณัฑณีย์ ชลายุทธ

3366 นางสาว ณัณฐิญา พรหมวิหาร

3367 นาย   ณัทธร จตุรวุฒิชัย 

3368 นาง ณายา เทพธรณินทรา

3369 นางสาว ณิชกมล ปัญญาวัฒนพงศ์

3370 นางสาว ณิชกานต์ สุลิน

3371 นางสาว ณิชกานต์ ชาญชิตร

3372 นางสาว ณิชกานต์ สุวรรณนิเวศน ์

3373 นางสาว ณิชกานต์ ศุขแจ้ง

3374 นางสาว ณิชกานต์ บุตรพรม

3375 นางสาว ณิชกานต์ ชัยจํา

3376 นางสาว ณิชกานต์ นาคใหญ่

3377 นางสาว ณิชกานต์ รัชวัตร์

3378 นางสาว ณิชจิรัฏฐ์ เปาอินทร์

3379 นางสาว ณิชชญา อินหาดกรวด

3380 นางสาว ณิชชดา แพรเขียว
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3381 นางสาว ณิชชา ทองสะอาด

3382 นางสาว   ณิชชา จตุรสานนท์

3383 นางสาว   ณิชชาภัทร วิบูลย์เกียรติ�

3384 นางสาว   ณิชชาอร ศรีนพธนา

3385 นางสาว ณิชนันทน์ ปุ้ยเจริญ

3386 นางสาว ณิชนันทน์ พฤกษชาติ

3387 นางสาว ณิชมน วิเศษศรี

3388 นางสาว ณิชมน มณีรอด

3389 นางสาว ณิชมน ปักธงชัย

3390 นางสาว ณิชมน เอกนาม

3391 นางสาว ณิชร์กาญจน์ วุฒิศักดิ�สกุล

3392 นางสาว ณิชากร ภูกาบเพชร

3393 นาง ณิชานันทน์ ปัญญาเอก

3394 นางสาว ณิชานาฎ วัฒยากร

3395 นางสาว ณิชาพัฒน์ ปานะโปย

3396 นางสาว   ณิชาภัทร ศรีเทพ

3397 นางสาว ณิชาภัทร มั�นปาน

3398 นางสาว   ณิชาภา พาราศิลป์

3399 นางสาว ณิชาภา จงประกายทอง

3400 นางสาว ณิชาภา ศิริมุสิกะ

3401 นางสาว   ณิชาภา คุ้มพะเนียด

3402 นางสาว ณิชาภา แพทยารักษ์

3403 นางสาว   ณิชารัศม์ กันจู

3404 นางสาว ณิชารัศม์ วัชรพงศ์โกสิน

3405 นางสาว ณิชารีย์ อังกาบ

3406 นางสาว ณิชารีย์ แซ่เลื�อง
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3407 นางสาว ณิชารีย์ วิริยะกิจสุวรรณ

3408 นางสาว ณิชารีย์ เดชสําราญ

3409 นางสาว ณิชารีย์ แผนกุล

3410 นางสาว ณิฐชมนต์ รัศมีวีรภัทร์

3411 นางสาว ณิภาวรรณ คําเวียง

3412 นางสาว   ณิรดา เอี�ยมสง่า

3413 นางสาว   ณิรัศม์รยา ไชยฉกรรจ์

3414 นาง ณิศศา อัศวภูมิ

3415 นางสาว ณิศิตา ไชยหงษา

3416 นางสาว ณีรนุช ผดาเวช

3417 นางสาว ณีรนุช สินธุวานนท์

3418 นางสาว ณีรนุช ทองประเสริฐ

3419 นางสาว   ณุตตรา  หิรัญ

3420 นางสาว ณุวดี โอพิทักษ์ชีวิน

3421 นางสาว เณริศา แสนพรม

3422 นางสาว   ดณิษา อนันตวงษ์

3423 นาย   ดนตรี ปินะถา

3424 นาย ดนัย ไชยเสน

3425 นาย   ดนัยวัฒน์ เหลืองหิรัญ

3426 นางสาว   ดนิตา ปฏิสัมพิทา

3427 นาง ดนิตา เบญจพรม

3428 นาย ดนุสรณ์ ศรีวิชัย

3429 นางสาว ดมิศรา เกรียงสี�หมื�น

3430 นางสาว ดมิสา บัวศรี

3431 นางสาว   ดรณี ปัชชุนาภรณ์

3432 นาง ดริยา อารยางกูร
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3433 นาง ดรุณี จอมคําสิงห์

3434 นางสาว   ดรุณี มัคคุ้น

3435 นาง ดรุณี สดคมขํา  

3436 นางสาว   ดรุณี วิริยะ

3437 นางสาว   ดรุณี แสงสุวรรณ์

3438 นางสาว   ดรุณี มูลดวง

3439 นางสาว ดรุณี แสงศิริอัมพร

3440 นางสาว ดรุณี ตนพรมรัมย์

3441 นางสาว ดรุณี ปัดธุลี

3442 นางสาว ดลทยา สายันต์

3443 นางสาว ดลนภา มหาวัน

3444 นางสาว ดลพร ศุภสมภพ

3445 นางสาว ดลภา กังวานไชยสิน

3446 นางสาว ดลยา พรหมแก้ว

3447 นาง ดลฤดี เกตุเอี�ยม

3448 นางสาว   ดลฤดี จงมีการพาณิชย์

3449 นาย ดลล๊ะ เตบสัน

3450 นาง ดวงกมล เกียรติกมลกร

3451 นางสาว   ดวงกมล ถ้วยทองคํา

3452 นางสาว   ดวงกมล ไพรสกุลเดชา

3453 นางสาว   ดวงกมล เจริญพัฒนกิจกุล

3454 นาง ดวงกมล เหรียญนุกูล

3455 นางสาว   ดวงกมล ศรีเงินยวง

3456 นางสาว   ดวงกมล ผลเวช

3457 นางสาว ดวงกมล จงพิมาย

3458 นางสาว ดวงกมล ประเสริฐสุข
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3459 นางสาว   ดวงกมล ศรีสังข์

3460 นางสาว   ดวงกมล มั�นต่อ

3461 นางสาว   ดวงกมล สิงห์สายชล

3462 นางสาว ดวงกมล กิมาคม

3463 นางสาว ดวงกมล พิริยะปัญญาพร

3464 นางสาว   ดวงแก้ว เบญจ์เจริญพร

3465 นางสาว   ดวงแข บุญรอด

3466 นางสาว ดวงแข กุลชูศักดิ�

3467 นาง ดวงจินดา มณีงาม

3468 นาง ดวงใจ รัตนปริคณน์

3469 นางสาว   ดวงใจ วัฒนะประกรณ์กุล

3470 นาง ดวงใจ วัชรินทร์รัตน์

3471 นางสาว ดวงใจ เกิดทอง

3472 นางสาว ดวงใจ แซ่เตียว

3473 นางสาว   ดวงดาว ประกายรุ้งทอง

3474 นาง ดวงเดือน เฆ้พวง

3475 นางสาว   ดวงเดือน โนนน้อย

3476 นางสาว ดวงเดือน สินธุชัย

3477 นางสาว ดวงเดือน คําหงษ์

3478 นางสาว   ดวงธิดา ฉลวยศรี

3479 นางสาว ดวงธิดา ขอบเหลือง

3480 นางสาว   ดวงนภา บุญพรม

3481 นาง ดวงพร เบญจนราสุทธิ�

3482 นาง ดวงพร นราดุลย์

3483 นางสาว   ดวงพร ณ นคร

3484 นางสาว   ดวงพร มะหันต์



ข้อมูล ณ วันที� 15 ต.ค. 62

หน้าที� 135 จาก 534 /รายชื�อเรียงตามพยัญชนะตัวอักษร..

ลําดับที� หมายเหตุ

คํานําหน้า ชื�อ สกุล

รายชื�อ-สกุล

บัญชีรายชื�อ

ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ. 2547 มาตรา14 (4) 

ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั�งกรรมการสภากายภาพบําบัด  วาระปี พ.ศ. 2563-2566

3485 นางสาว   ดวงพร มีอนันต์

3486 นางสาว   ดวงพร ธนวิริยะกุล

3487 นางสาว   ดวงพร แสนทวีสุข

3488 นางสาว   ดวงพร บุญสําเร็จ

3489 นางสาว   ดวงพร สุริยาอมฤทธิ�

3490 นางสาว   ดวงพร ดวงสุดา

3491 นางสาว   ดวงพร สุรินทร์

3492 นางสาว ดวงพร วงษ์มะเซาะ

3493 นางสาว ดวงพร เอี�ยมฤทธิ�

3494 นางสาว ดวงพร เดชพล

3495 นางสาว   ดวงพรรณ พงษ์ไพจิตร

3496 นางสาว   ดวงพรรณ ลักษณานุกูล

3497 นาย ดวงพิชิต สืบสิมมา

3498 นางสาว   ดวงมณี จตุสดมภ์

3499 นางสาว   ดวงรัตน์ อภิเดชตริรัตน์

3500 นางสาว   ดวงรัตน์  ตันติกัลยาภรณ์

3501 นางสาว   ดวงรัตน์  ศิริรักษ์

3502 นางสาว ดวงฤดี สุวิวัฒนศิริกุล

3503 นางสาว ดวงฤดี ดิษสงวน

3504 นางสาว ดวงฤทัย ธนาไธสง

3505 นางสาว   ดวงลัดดา มานักฆ้อง

3506 นางสาว   ดวงวรรณ ศรีศิริ

3507 นางสาว   ดวงสมร ศักดิ�วรกุลชัย

3508 นางสาว ดวงสมร วรกิตติกุล

3509 นางสาว ดวงสมร แก้วรุ่งเรือง

3510 นางสาว   ดวงสิริ ชอบช่าง
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3511 นางสาว ดวงสุดา เจือจันทร์

3512 นางสาว ดวงสุวรรณ บามา

3513 นางสาว ดอกอ้อ คงวิเชียร

3514 นาย   ดอน แสงสิงห์

3515 นางสาว   ดะดาณี เท่าทอง

3516 นางสาว   ดางฤดี เฟื�องวาณิชย์

3517 นาง  ดารกา ตั�งเสงี�ยมวิสัย

3518 นางสาว   ดารณี ลิขิตวรศักดิ�

3519 นางสาว   ดารณี เดือนศักดิ�

3520 นางสาว   ดารณี นําสนองวงศ์

3521 นางสาว ดารณี วงศ์สกุลสุขดี

3522 นางสาว ดารณี ชูวงศ์วัฒนกุล

3523 นางสาว ดารณี ประสานทองคํา

3524 นางสาว ดารัณ พรมมี

3525 นาง ดาราณี อนันตพงศ์

3526 นางสาว   ดาราณี เศรษโฐ

3527 นางสาว ดาราพร หลุนบูชา

3528 นางสาว   ดาราพร คําฟอง

3529 นางสาว   ดารารัตน์ เบญจบุญญานุภาพ

3530 นางสาว ดารารัตน์ น้อยตามโต

3531 นางสาว   ดารารัตน์ ใหญ่ยิ�ง

3532 นางสาว ดารารัตน์ โสดาดี

3533 นางสาว   ดารารัตน์  ยิ�งยวด

3534 นาง ดารารัศมี อิ�นคํา

3535 นางสาว   ดาราวรรณ   ปันเงิน

3536 นางสาว   ดาริกา ปิตุรงคพิทักษ์
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3537 นางสาว ดาริการ์ รักษามั�น

3538 นางสาว ดาริน โสภณชัยพร

3539 นางสาว   ดารินทร์ จิรโศภิณ

3540 นางสาว   ดาริวรรณ เนตรสมจิตร

3541 นางสาว   ดาวเดียว มณีเดช

3542 นาย   ดาวรุ่ง แสนสุวรรณดี

3543 นางสาว   ดาวเรือง  แซ่กอ 

3544 นางสาว   ดาววงศ์ เบ้าเคลือบ

3545 นางสาว   ดาวินี ชิณวงศ์

3546 นาย   ดํารงค์ ตรงวรธรรม

3547 นาย ดํารงค์ศักดิ�   ฮึกหาญ

3548 นาย ดํารงฤทธิ� ชมจอหอ

3549 นาย   ดิลกพงศ์ ถือคํา

3550 นางสาว   ดิษยา วารีกูล

3551 นางสาว   ดุจดาว สกุลเวศย์

3552 นางสาว ดุจดาว ชัยวัช

3553 นาง ดุจเดือน ปิติกะวงศ์

3554 นางสาว   ดุจเดือน ทรงธรรมวัฒน์

3555 นางสาว   ดุจเดือน จินดาดวง

3556 นางสาว   ดุจเดือน ขยันหา

3557 นางสาว ดุจนภา ทับทิม

3558 นางสาว ดุจรัตน์ บูรณรักษ์

3559 นางสาว   ดุจฤดี ศรีอาหมัด

3560 นาย ดุลยนิติ� นามศักดิ�

3561 นาย   ดุลยรัตน์ วีรภัทรากาญจน์

3562 นาย ดุลยวัต วิริยพงศ์
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3563 นางสาว ดุลย์โสภา ชัยรัตน์

3564 นางสาว ดุลยา เพ็งลํา

3565 นาย ดุลยากร โพธิ�ชัย

3566 นางสาว   ดุษฎี อัครไพบูลย์โรจน์

3567 นาง ดุษฎี เข็มเพ็ชร

3568 นางสาว   ดุษฎี แซ่เฮ้ง

3569 นาย ดุษฎี สิงห์ไชย

3570 นาง ดุษฎีพร ขันทะวงค์

3571 นางสาว   ดุษณี ดีหนอ

3572 นาง ดุษดี  ประสพสุข   ไพค์

3573 นางสาว   ดุษมณี เสรีวัฒนาชัย

3574 นางสาว ดุสิตา พรรณศิริ

3575 นางสาว ดุสิตา วงศ์สง่าศรี

3576 นางสาว ดุสิตา สุขเจริญ

3577 นาย   เดชวิน หลายศิริเรืองไร

3578 นาย   เดชศักดา พรหมมาเสริฐ

3579 นาย   เดชา บูรณจิตร์ภิรมย์

3580 นาย   เดชา ดาทอง

3581 นาย   เดชา ศิริคําเพ็ง

3582 นาย   เดชา ปิ�นแก้ว

3583 นาย   เดชาคม บรรณกิจโศภน

3584 นาย   เดชาธร อิรัญ

3585 นาย   เดชาธร องอาจวศินกุล

3586 นาง   เด่นเดือน เกตุเทศ

3587 นาย เด่นภูมิ เรืองขนาบ

3588 นางสาว   เด่นระวี จําปาอ่อน
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3589 นางสาว   เดภิชา จินดาทิพย์

3590 นางสาว เดียนา วิเชียรสราง

3591 ร.ต.ท. เดี�ยว ศรีวิชัย

3592 นางสาว   เดือนจันทร์  ตันยุชน 

3593 นางสาว   เดือนฉาย ป้อมศรี

3594 นางสาว เดือนนภา ป้องสุวรรณ

3595 นางสาว เดือนนภา เปี�ยสินธุ

3596 นางสาว เดือนนภา บุญกล้า

3597 นางสาว เดือนเพ็ญ ปุ๊ดแก้ว

3598 นางสาว เดือนเพ็ญ วงละคร

3599 นางสาว เดือนเพ็ญ ดอกอินทร์

3600 นางสาว   แดนเนาวรัตน์ จามรจันทร์

3601 นางสาว แดเนียล ศรุตศิริกุลธรา

3602 นาง ใดฮานา สาอีซา

3603 นาย ตติยะ สายนุ้ย

3604 นางสาว ตติยา ภูผาลี

3605 นางสาว ตติยา เพ็งชัย

3606 นางสาว ตติยาภรณ์ สุดกระแสร์

3607 นางสาว ตติยาภรณ์ บุญหล้า

3608 นาย ต้นสกุล บริบูรณ์

3609 นางสาว ตรงพร สุวรรณะ

3610 นางสาว ตระกานต์ตา กันทอน

3611 นางสาว   ตรีกาล เพ็งสุข

3612 นางสาว   ตรีชฎา อ.อินทรวิชิต

3613 นางสาว ตรีทิพย์ คงสนิท

3614 นางสาว   ตรีนุช เสาวรา
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3615 นางสาว ตรีเนตร สุวรรณมา

3616 นางสาว ตรียาพร พรหมปัญญา

3617 นางสาว   ตรีรัตน์ หอมระรื�น

3618 นางสาว ตรีรัตน์ กําแพงเศรษฐ

3619 นางสาว ตรีรัตน์ ชั�งจิตเสถียร

3620 นางสาว   ตรีรัตน์  พรหมพลุ้ย

3621 นางสาว   ตรีวรรณ ตัณฑดิลก

3622 นางสาว ตรีสุคนธ์ สิงห์ศรี

3623 นางสาว   ตรึงตา โฆษิตชัยมงคล

3624 นางสาว   ตรึงตา แพใจ

3625 นางสาว   ตรึงตา การะเนตร

3626 นาง ตรูตา มีธรรม

3627 นางสาว   ตวงทิพย์ สุระมหาวิทยาลัยรังสิต

3628 นางสาว   ตวงพร ชวัลชัยสุวรรณ์

3629 นางสาว ตวงรัตน์ ไทรหอมหวล

3630 นางสาว ต่วนไซนะ ดือมงกาปะ

3631 นางสาว ตวิษา พละศักดิ�

3632 นางสาว ตวีทิพ ทับสุริย์

3633 นางสาว   ตะวันทิพย์ ธิติมูล

3634 นางสาว ตัสนีม สนิทสกุล

3635 นางสาว ตัสนีม โตะโยะ

3636 นางสาว ตัสนีม แนแซ

3637 นาย ตายูดิง ดอเลาะห์

3638 นางสาว   ติชิลา พฤกษาโคตร

3639 นาย   ติณณ์ ไชยนา

3640 นางสาว   ติมาพร มีแก้ว
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3641 นาย ติรมีซีย์ มามะ

3642 นาย ตุลยวัต ส่งเสริม

3643 นาย ตุลยวิทย์ พุฒซ้อน

3644 นางสาว ตุลาพร เชื�อแถว

3645 นาย เตชิน ทุมนาหาด

3646 นาย เตชินท์ ทองเดช

3647 นาย เตชินทร์พัฒน์ ธัญเศรษฐวานิช

3648 นางสาว   เต็มดวง ปัตเตย์

3649 นาย เตมินทรกานต์ บัวบาลบุตร

3650 นาย เติมพงศ์ วงเวียน

3651 นาง เตือนใจ แซ่โอ๊ว  

3652 นาย ไตรทศ ช่างชุบ

3653 นาย   ไตรภพ ผลค้า

3654 พันตรี ไตรรัตน์ ทิพย์มงคล

3655 นาย   ไตรรัตน์  อึงคเดชา 

3656 นาง ถกลวรรณ์ บุญเต็ม

3657 นาง ถนอม คงนาลึก

3658 นางสาว   ถนอมศรี กายดี

3659 นางสาว ถนอมศรี ศรีห้วยไพร

3660 นางสาว ถนอมศรี ชุมศรี

3661 นาย   ถนัด โกมลวรรธนะ

3662 นาย   ถาวร วงค์ไชย

3663 นางสาว ถิรดา ไชยยายงค์

3664 นางสาว ถิรนันท์ บุตรดาวงศ์

3665 นางสาว ถิรวดี วรพันธ์

3666 นาย   ถิระ พสวงศ์
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3667 นาย เถลิงศก สุวรรณพงศ์

3668 นางสาว ทกมล หรรษาวงศ์

3669 นางสาว   ทดิยา วีระเดชะ

3670 นางสาว   ทตายา รัชตาธิวัฒน์

3671 นาย ทนงชัย อนุปิม

3672 นาย   ทนงศักดิ� ฐิตสาโร

3673 นาย   ทนงศักดิ� แสนลือชา

3674 นาย   ทนงศักดิ� ลิมปิทีปราการ

3675 นาย ทนงศักดิ� ประพาฬรัตน์

3676 นาย ทนงศักดิ� เหล่าวาณิชวัฒนา

3677 นาย ทนันชัย ลาน้อย

3678 นาย   ทนุสินธ์ ศรีวิลัย

3679 นางสาว ทรงขวัญ พงษ์กสิเทวินท์

3680 นางสาว   ทรงพร จันทร์เลิศ

3681 นาย   ทรงพล ริปูเปือง

3682 นาย ทรงพล ชัยสุริยะ

3683 นาย   ทรงวิทย์  เอกเกษตรศักดิ� 

3684 นาย   ทรงวุฒน์ นิตย์ธีรานนท์

3685 นาย   ทรงศักดิ� เจียมรัตนศิลป์

3686 นางสาว   ทรงศิริ ราศรีรัตนะ

3687 นาง ทรงอร พิทยาพิพัฒน์กุล

3688 นางสาว ทรรศ ธีรธราธร

3689 นางสาว ทรรศนพร ศรีประสาน

3690 นางสาว ทรรศนีย์ อินปรางค์

3691 นางสาว   ทรรศวรรณ ตันตระวรศิลป์

3692 นางสาว ทรัพย์กมล สุนทรสวัสดิ�
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3693 นาย   ทรัพย์ไพบูลย์ เพชรปราณี

3694 นางสาว   ทรายทิพย์ แซ่อ่อง

3695 นาย ทวน กนกนาฎกุล

3696 นาย ทวีคูณ สุขแก้ว

3697 นาย   ทวีพล แสนภักดี

3698 นางสาว ทวีภรณ์ ศรีสุขคํา

3699 นางสาว ทวีวรรณ เข็มเงิน

3700 นาย   ทวีวัฒน์  เวียงคํา

3701 นาย ทวีวิทย์ กินโนนกอก

3702 นาย   ทวีศักดิ� เกียรติกูลไพบูลย์

3703 นาย   ทวีศักดิ� จรรยาเจริญ

3704 นาย   ทวีศักดิ� เลื�อมใส

3705 นาย   ทวีศักดิ� ศักดิ�ศรีวิทยากูล

3706 นาย   ทวีศักดิ� สาระกูล

3707 นาย ทวีศักดิ� ปฐม

3708 นาย ทวีศักดิ� ชนะวงศากุล

3709 นาย ทวีศักดิ� วงศ์กีรติเมธาวี

3710 นาย ทวีสุข ผ้ายก๊ก

3711 นาย   ทศพร พิชัยยา

3712 นาง ทศพร จิตอาคะ

3713 นาย   ทศพร เหลื�อมงาม

3714 นางสาว   ทศพร จันทร์มานะเจริญ

3715 นาย   ทศพร เชิงศรี

3716 นาย ทศพร เอื�อลลิตชูวงศ์

3717 นาย ทศพร สุดใจ

3718 นาย   ทศพล เจศรีชัย
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3719 นาย   ทศพล แซ่คู

3720 นาย ทศพล ชํานาญกิจ

3721 นาย ทศพล เทียมสม

3722 นาย ทศพล ปุริโต

3723 นาย ทศพล ศรัทธาภิรมย์

3724 นางสาว ทศวรรณ อุปชิต

3725 นางสาว   ทศวรรณ เอียมการ์ด  พงษ์นุ่มกุล

3726 นาย ทศวรรษ   สิทธิเดช

3727 นาย   ทองนาค สุทธิประภา

3728 นางสาว ทองสุก มานิสสรณ์

3729 นางสาว   ทองใส วงประพันธ์

3730 นางสาว   ทองใส ทองดี

3731 นางสาว   ทอรุ้ง ทวีทรัพย์

3732 นาย ทักขิญญ์ เตริยาภิรมย์

3733 นางสาว ทักศินาภรณ์ บู่คํา

3734 นาย ทักษ์ เชาวนจันทร์

3735 นาย   ทักษธร ทิพากรเกียรติ

3736 นางสาว   ทักษพร ยาวะโนภาส

3737 นางสาว ทักษพร รักพร้า

3738 นางสาว ทักษมน พิลึกเรืองเดช

3739 นางสาว   ทักษวรรณ ขําขะจิตร์

3740 นาย ทักษิณ ชานะตา

3741 นาย ทักษิณะ จึงจรัสทรัพย์

3742 นางสาว   ทักษิณา ช่วยบํารุง

3743 นางสาว ทักษิณานันท์ ดอนชัย

3744 นางสาว ทัชชกร สงวนศักดิ�
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3745 นางสาว   ทัชชมณฑน์  ปลิวทอง

3746 นางสาว ทัชญา ประทุม

3747 นางสาว   ทัชราภา ทองมา

3748 นางสาว   ทัณฑิกา คนซื�อ

3749 นางสาว ทัตชญา อัญนนทกิจ

3750 นาย ทัตธน จิรวิทยาภรณ์

3751 นาง ทัตมณี กมลานนท์

3752 นางสาว ทับทิม อุทาธรณ์

3753 นางสาว   ทัลนิดา บุญมี 

3754 นาย ทัศชัย จารุจินดา

3755 นางสาว ทัศญาภรณ์ ตามควร

3756 นางสาว ทัศน์ธิตา ตาลงามดี

3757 นางสาว ทัศนพร อัครอมรธรรม

3758 นางสาว   ทัศน์วรรณ เลิศอภิสิทธิ

3759 นางสาว ทัศนวรรณ หวงจริง

3760 นางสาว ทัศนัยภรณ์ เวียงแก้ว

3761 นาง ทัศนีพร สร้อยสน

3762 นาง ทัศนีย์ หงส์ศุภางค์พันธุ์

3763 นางสาว   ทัศนีย์ สุริยะมงคล

3764 นางสาว   ทัศนีย์ ภูตรี

3765 นางสาว   ทัศนีย์ สมมิตร์

3766 นาง ทัศนีย์ ประดุจชนม์

3767 นางสาว   ทัศนีย์ ทองทูลทัศน์

3768 นางสาว   ทัศนีย์ อุณหทวีทรัพย์

3769 นางสาว   ทัศนีย์ ลิมป์สานนท์

3770 นางสาว ทัศนีย์ อารมณ์สุขโข
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3771 นางสาว ทัศนีย์ พรหมทอง

3772 นางสาว ทัศนีย์ ชูสาเหาะ

3773 นางสาว ทัศนีย์ ยีชัย

3774 นางสาว ทัศนีย์ แก้ววรรณา

3775 นางสาว ทัศนีย์ กัลยา

3776 นางสาว   ทัศนีย์ ขุนชัย

3777 นางสาว ทัศนีย์ ศรีสมบัติ

3778 นางสาว ทัศนีย์ มหัทธนโรจน์กิจ

3779 นางสาว ทัศนีย์ ศรีทองสุก

3780 นางสาว ทัศนีย์พร หรรษนันท์

3781 นาวสาว ทัศนียา แก้วอิ�น

3782 นางสาว   ทัศวรรณ กันทาทอง

3783 นางสาว   ทัศวิญา พัดเกาะ 

3784 นางสาว ทัศสิณี สุพรรณชนะบุรี

3785 นางสาว ทานทัศนา จินตสูต

3786 นางสาว   ทาริกา โรมินทร์

3787 นางสาว ทาริกา เครือวัลย์

3788 นางสาว   ทิฆัมพร ลิ�มขจร

3789 นางสาว   ทิชพร สุขเกื�อ

3790 นางสาว   ทิชรัตน์ เดชดี

3791 นางสาว   ทิชากร ธรรมรัตน์

3792 นางสาว ทิชากร บรรจถรณ์

3793 นางสาว ทิตยา ทรัพย์สอาด

3794 นางสาว ทิตยา บินฮายีอาลี

3795 นางสาว ทิตา ทิพย์ดี

3796 นาง ทิติภา ศรีสมัย 
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3797 นางสาว ทิติยาพร แสบงบาล

3798 นาย   ทินกร ขจรวงศ์ไพศาล

3799 นาย ทินกร โคกวิลัย

3800 นาย ทินนกร มิ�งขวัญ

3801 นางสาว   ทินรัตน์ ศรีบุญวงษ์

3802 นางสาว   ทิพญา ธนสารโสภิณ

3803 นางสาว ทิพธัญญา บัวโรย

3804 นางสาว ทิพปภา ติวเถาว์

3805 นางสาว   ทิพภาภรณ์ คิดขยัน

3806 นางสาว   ทิพมาส งามสนิท

3807 นางสาว ทิพย์กัลยา ใจเอื�อ

3808 นางสาว ทิพย์เกษร เจริญศุภสิน

3809 นางสาว   ทิพย์ธิดา ปาสาจันทร์

3810 นางสาว ทิพยพวัลย์ ต๊ะต้องใจ

3811 นางสาว ทิพย์มณี สีผึ�ง

3812 นางสาว   ทิพย์รัตน์ แก้วใส  

3813 นางสาว   ทิพยรัตน์ ลีรัตนรักษ์

3814 นางสาว   ทิพย์วดี บรรพระจันทร์

3815 นาง ทิพย์วรรณ วะโร

3816 นางสาว ทิพย์วรรณ บุตรละคร

3817 นางสาว ทิพย์วรรณ ภิญโญ

3818 นางสาว   ทิพย์วรินทร หวังศุภรัตน์

3819 นางสาว   ทิพย์วิภา บุญช่วยเหลือ

3820 นางสาว ทิพย์วิภา กรอารีรัตน์

3821 นางสาว ทิพย์วิมล คําอุดม

3822 นางสาว   ทิพย์สุดา ไชยทิพย์
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3823 นางสาว   ทิพย์สุดา เอี�ยมสุภา

3824 นางสาว   ทิพย์สุดา พงษ์พิษณุ

3825 นางสาว   ทิพย์สุดา บานแย้ม 

3826 นางสาว ทิพย์สุดา จุลมณีวงศ์

3827 นางสาว ทิพย์สุดา อินทร์ด้วง

3828 นางสาว ทิพย์สุดา ชิดเชี�ยว

3829 นางสาว ทิพย์อนงค์ เที�ยงตรง

3830 นางสาว   ทิพย์อาภรณ์ เรืองวุฒิสกุลชัย

3831 นางสาว   ทิพย์อาภา ลิ�มสกุล

3832 นางสาว ทิพรดา สุทธกุล

3833 นางสาว ทิพรัตน์ แจ่มแจ้ง

3834 นางสาว   ทิพวรรณ์ ขันทองดี

3835 นางสาว   ทิพวรรณ ชัยโชติประเสริฐ

3836 นางสาว   ทิพวรรณ ทุมโคตร

3837 นางสาว   ทิพวรรณ สิทธิ

3838 นางสาว   ทิพวรรณ แก้วมณี 

3839 นางสาว   ทิพวรรณ จันทร์แก้ว

3840 นางสาว   ทิพวรรณ ปิ�นทอง

3841 นางสาว ทิพวรรณ สุลีราวิ

3842 นางสาว ทิพวรรณ แก้วขาว

3843 นางสาว ทิพวรรณ จันทรคา

3844 นางสาว ทิพวรรณ หงษ์สูงเนิน

3845 นางสาว ทิพวรรณ อ้ายสุรินทร์

3846 นางสาว ทิพวรรณ ลุนอุบล

3847 นางสาว ทิพวรรณ ไฟจัตุรัส

3848 นางสาว ทิพวรรณ ยอดทน
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3849 นางสาว   ทิพวรรณ์  พยัคพันธ์ 

3850 นางสาว   ทิพวัลย์ วศินพงศ์วณัช

3851 นางสาว   ทิพวัลย์ โอภาสกรุณา

3852 นางสาว   ทิพวิมล ดําช่วย

3853 นางสาว   ทิพวิมล ศิลปชัย 

3854 นางสาว ทิพานันท์ กันภัย

3855 นางสาว ทิพาพร ม่วงไหมทอง

3856 นางสาว ทิพาพร ไพรเถื�อน

3857 นางสาว ทิพาภรย์ โลยสูงเนิน

3858 นางสาว   ทิพามนี ทุนผลงาม

3859 นางสาว ทิพาวรรณ บุตรวงศ์

3860 นางสาว ทิพาวัฒน์ จันทร์ขาว

3861 นางสาว ทิมาภรณ์ ภูศรีโสม

3862 นาย ทิยานนท์ นันทิยา

3863 นางสาว   ทิราพร คูหาเลิศ

3864 นาย   ทิวา บุญมั�น

3865 นาย   ทิวา โกศล

3866 นางสาว   ทิวาณี แก้วหินลาย

3867 นางสาว   ทิวาพร โชติจําลอง

3868 นาง ทิวาพร ปู่เพี�ยน

3869 นางสาว   ทิวาพร ทวีวรรณกิจ

3870 นางสาว ทิวาพร จาดเปรม

3871 นางสาว ทิวาพร แก้วโบราณ

3872 นางสาว ทิวาพร ถมปัทม์

3873 นางสาว ทิวาวรรณ ใจวังโลก

3874 นาย เทพธนาศร เทศนิติกุล
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3875 นางสาว เทพนารีเพชร วงศ์คม

3876 นาย   เทพประธาน แซ่ฉั�ว

3877 นางสาว   เทพรัตน์ กิ�งแก้ว

3878 นางสาว เทพศิรินทร์ อึ�งบรรจง

3879 นาย เทวฤทธิ� เบิกบาน

3880 นาง เทอดขวัญ ปลูกวงษ์ชื�น

3881 นาย   เทอดทูลย์ เหล่าโคตร

3882 นาย   เทอดพงศ์ ศรีทอง

3883 นาย   เทอดศักดิ� พลเสน

3884 นางสาว เทิดขวัญ วรลักษณ์ภักดี

3885 นาย เทิดพงศ์ เดชา

3886 นาย   เทียนชัย เลิศรัตนากุล

3887 นาย   เทียนไชย รินฤทธิ�

3888 นาย เทียมเทพ ยะปาน

3889 นางสาว   แทนใจ เจริญฉิม

3890 นาย   ธงชัย ฉัตรยิ�งมงคล

3891 พันตรี ธงชัย จิระสิงห์

3892 นาย   ธงชัย กระเป๋าทอง

3893 นาย   ธงชัย วงศ์ภูษาประกร

3894 นาย   ธงชัย สุขศรี

3895 นาย ธงไชย สิทธิแก้ว

3896 นาย   ธงทอง ดีด้วยมี

3897 นาย   ธงสิทธิ� ตีรณศักดิ�

3898 นางสาว ธชวรรณ ลิมป์พัชราภรณ์

3899 นางสาว ธญธร สังคง

3900 นาย   ธณกร นรัจฉริยางกูร
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3901 นาย ธณเดช เจตน์ธนัตถ์

3902 นาย   ธณธัช ตินะคัด  

3903 นางสาว ธณัฐฐา ปิ�นแก้ว

3904 สิบตรีหญิง ธณีญา เพ็ชญไพศิษฎ์

3905 นางสาว ธดากรณ์ พรมศร

3906 นาย   ธนกร แสงเผ่น

3907 นาย   ธนกร ศศะยานันท์

3908 นาย   ธนกร เข็มมุข

3909 นาย   ธนกร พันหล่อมโส    

3910 นาย ธนกร แสงวิภาสนภาพร

3911 นาย ธนกร อังกุรสิริไพบูลย์

3912 นาย ธนกร จรวิรัตน์

3913 นาย ธนกร ผูกพันธ์

3914 นางสาว ธนกร สะมัท

3915 นางสาว ธนกร นันทนัทมณีโชติ

3916 นาย ธนกร บุรีภักดี

3917 นาย   ธนกฤต กียะสูตร

3918 นาย   ธนกฤต เสงี�ยมเจริญชัย

3919 นาย ธนกฤต ศรียางนอก

3920 นาย ธนกฤต ตระกูลอัครธาดา

3921 นาย ธนกฤตย์ กุลจารุสุนทร

3922 นางสาว   ธนชล บุตรวงษ์ 

3923 นาย   ธนชัย เพชรโวหาร

3924 นาย ธนชัย วิวัฒนาพรชัย

3925 นาย   ธนชาติ  แสนช่าง

3926 นาย   ธนดล จันทคราม
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3927 นาย ธนทัต สุขล้อม

3928 นาย   ธนธร สุจินตวงษ์

3929 นาย   ธนธัส ภูวิชัย

3930 นาย ธนนท์พัชร์ วาสนาส่งชูสกุล

3931 นาย   ธนบดินทร์ อําพันแสง

3932 นาย ธนบดี บึงกาญจนา

3933 นาย   ธนพงษ์ ภูมิสายดร

3934 นาย ธนพงษ์ ตาเจริญเมือง

3935 นาย ธนพงษ์ นาจีน

3936 นาย   ธนพงษ์ เหมือนชาติ

3937 นาย ธนพนธ์ สิริดิกิจ

3938 นางสาว   ธนพร แก้วบริบัตร 

3939 นางสาว ธนพร หอมเนียม

3940 นางสาว ธนพร คุปตนิสากร

3941 นางสาว ธนพร จันทโรหิต

3942 นางสาว ธนพร คําวัน

3943 นางสาว ธนพร ชาญวิวัฒน์

3944 นางสาว ธนพร ชื�นตา

3945 นางสาว ธนพร ชูรัตน์

3946 นางสาว   ธนพร สุวรรณวรบุญ

3947 นางสาว   ธนพร ทองสกุล

3948 นางสาว ธนพร ขันดี

3949 นางสาว ธนพร แก้วเรณู

3950 นางสาว ธนพร อะโนศรี

3951 นางสาว ธนพร พึ�งแย้ม

3952 นางสาว ธนพร ไชยปิน
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3953 นางสาว ธนพร พรกิตติกร

3954 นางสาว ธนพร รัตนโอภาส

3955 นาง ธนพรรณ นุชนวล

3956 นางสาว ธนพรรณ สุโธ

3957 นางสาว ธนพรรธน์ สุดใจ

3958 นาย   ธนพฤกษ์ กิติรัตน์

3959 นาย   ธนพล วุฒิวัย

3960 นาย ธนพล พงศ์ทัศนะธาดา

3961 นาย ธนพล นิมิตตานนท์

3962 นาย   ธนพล ชีวะประไพ

3963 นาย ธนพล เนียมหอม

3964 นาย ธนพล สุดฮะ

3965 นาย ธนพล ชินกังวาลวงศ์

3966 นาย ธนพล โสวรรณะ

3967 นาย ธนพัฒน์ สืบสันติวงศ์

3968 นาย ธนพัฒน์ ตั�งจิตต์พิสุทธิ�

3969 นาย   ธนภณ  พรมยม

3970 นางสาว ธนภร พัฒนธัญญา

3971 นางสาว ธนภร ศรีสุข

3972 นางสาว   ธนภรณ์ สุกาวงศ์

3973 นางสาว ธนภรณ์ โกศล

3974 นางสาว ธนภรณ์ เปาอินทร์

3975 นางสาว   ธนภรณ์ มโนนิติธรรม

3976 นางสาว ธนภรณ์ คุ้มนาน

3977 นาย ธนภัทร ทองโปร่ง

3978 นาย ธนภัทร วิทยาวราพงศ์
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3979 นาย ธนภัทร เตชสหพันธ์

3980 นาย ธนภัทร เศรษฐพันธ์

3981 นาย ธนภัทร เพ็ญผล

3982 นาย ธนภัทร รีเจริญ

3983 นาย ธนภูมิ ชาวสวนมุ่งเจริญ

3984 นาย ธนภูมิ ตั�งประดิษฐ์

3985 นาย   ธนยศ แซ่ฮึง

3986 นางสาว   ธนยา ประยงค์   

3987 นาง ธนรักษ์ กันทะมูล

3988 นางสาว   ธนรัตน์ เลปนานนท์

3989 นางสาว ธนวรรณ โกษฐ์เพชร

3990 นางสาว ธนวรรณ วีระกุล

3991 นางสาว ธนวรรณ วงศ์จิตสุขเกษม

3992 นางสาว ธนวรรณ แจ่มศรี

3993 นาย ธนวัฒน์ กิจสุขสันต์

3994 นาย ธนวัฒน์ มุทาพร

3995 นาย ธนวัฒน์ แปงสี

3996 นาย ธนวัฒน์ แก้วพรม

3997 นาย ธนวัฒน์ หนองตรุด

3998 นาย ธนวัฒน์ พงศ์วัฒนาวิจิตร

3999 นาย   ธนวัฒน์  เพชรรัชตะชาติ

4000 นาย ธนวัต เทพวิภาภรณ์

4001 นาย ธนวันต์ พฤกษาวนกิจ

4002 นาย ธนวันต์ ทิพยาลัย

4003 นางสาว ธนวันต์ เนตสกุณี

4004 นางสาว ธนวันต์ สาครเจริญ
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4005 นาย   ธนวิชญ์ ทรงศิริกุล

4006 นาย ธนวิทย์ เทพเมือง

4007 นางสาว   ธนศร อังกุรนาค

4008 นางสาว   ธนศิริ เทพประสิทธิ�

4009 นาย   ธนเศรษฐ์ กงแก้ว

4010 นางสาว ธนสรวง ตรีทวีวงศ์กุล

4011 นาย ธนสาร ทุมมาระฉายา

4012 นาย ธนสุทธิ� ปรีชาธรรมรัตน์

4013 นางสาว   ธนะพร ปัญญาสิน

4014 นาย ธนะวินช์ เตชะธนะชัย

4015 นางสาว   ธนัชชา โชติพินิจ

4016 นางสาว ธนัชชา ธนัตถานนท์

4017 นางสาว ธนัชชา ลูกนํ�าเพชร

4018 นางสาว ธนัชชา มงคล

4019 นางสาว ธนัชญา บุญธนภาคย์

4020 นาย ธนัชฐกร สวนสําราญ

4021 นาย ธนัชพงศ์ เฮงกิจเจริญวงศ์

4022 นางสาว   ธนัชพร พรหมคุณ

4023 นางสาว ธนัชพร ใจกว้าง

4024 นางสาว ธนัชพร ทับรอด

4025 นางสาว ธนัชพร มัคคะที

4026 นางสาว ธนัชพร ฝั�นสกุล

4027 นางสาว   ธนัชพร จรรยาฐิติภัทร

4028 นางสาว   ธนัชพร ชัยสงคราม

4029 นางสาว ธนัชพร แสงประสิทธิ�

4030 นางสาว ธนัชพร เทอดเกียรติกุล
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4031 นางสาว ธนัชพร ก่อเจริญวัฒน์

4032 นางสาว ธนัชพร ไชยโยธา

4033 นางสาว ธนัชพร คงเมือง

4034 นางสาว ธนัญกรณ์ โตตระกูล

4035 นางสาว ธนัญชนก ร่มลําดวน

4036 นางสาว ธนัญญา สงวนรุ่งวงศ์

4037 นางสาว ธนัญญา บุญศิริ

4038 นางสาว ธนัญญา ชาติวิวัฒน์พรชัย

4039 นางสาว ธนัฏฐา ศรัณยานุรักษ์

4040 นางสาว ธนัฏฐา ชัยฉกรรจ์

4041 นางสาว ธนัตชนก เขียวระวงค์

4042 นาย ธนัตถ์ภูชิชย์ ธนวัชรพุฒิ

4043 นาง ธนัตถา วรรณปิยะรัตน์

4044 นางสาว ธนัตพร อาระหัง

4045 นาย   ธนัท ติกปัญญาวุฒิ 

4046 นาย   ธนัท กาวิทาโร

4047 นางสาว ธนัท ปุริทาสังข์

4048 นาย ธนัท ราชจันทร์

4049 นางสาว ธนัทษิภา ภูมิลําเนา

4050 นางสาว ธนันชนก ชนประชา

4051 นางสาว ธนันดา ติ�วทอง

4052 นาง ธนัยนันท์ สงวนวงษ์ทอง

4053 นาย   ธนา สุตังคานุ

4054 นาย   ธนากร นฤภัย

4055 นาย   ธนากร ธนวัฒน์

4056 นาย ธนากร กูลแผ่น
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4057 นาย ธนากร บุญดี

4058 นาย ธนากร ท้าวกัลยา

4059 นาย ธนากร รามรงค์

4060 นาย ธนากร จิ�วเจริญ

4061 นางสาว ธนาทิพย์ โต๊ะทิ�ง

4062 นาย   ธนาธาร ธวัชกิตติวุฒิ

4063 นาย ธนานนท์ เอื�อพิพัฒนากูล

4064 นาย ธนานันต์ ปัญญา

4065 นาย ธนานุสรณ์ บุญแจ้ง

4066 นางสาว   ธนาพร โพธิจักร

4067 นางสาว   ธนาพร โค้วบ้วนอาน

4068 นางสาว ธนาพร เย็นใจ

4069 นาง ธนาภรณ์ แก้วผลึก

4070 นางสาว   ธนาภรณ์ รตานนท์

4071 นางสาว ธนาภรณ์ อุปมะ

4072 นาง ธนาภรณ์ ศรีขวัญเจริญ

4073 นางสาว ธนาภรณ์ กล้างาน

4074 นางสาว ธนาภรณ์ สิทธิพรวรกุล

4075 ว่าที�ร.ต.หญิง ธนาภรณ์ จันทวงค์

4076 นางสาว ธนาภรณ์ เสมพืช

4077 นางสาว ธนาภรณ์ ศรศักดา

4078 นางสาว   ธนาภรณ์ ศรีเจษฎารักข์

4079 นางสาว ธนาภรณ์ เฉลิมสุข

4080 นางสาว ธนาภรณ์ สุพรรณฝ่าย

4081 นางสาว ธนาภรณ์ เฮงประถม

4082 นางสาว ธนาภรณ์ ทองทํามา
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4083 นางสาว   ธนาภา วิชัยคํามาตย์

4084 นางสาว ธนาภา เอี�ยวพานิช

4085 นางสาว ธนาภา ตู้จินดา

4086 นาย ธนายุ มอน๋อง

4087 นางสาว ธนารักษ์ วังทูล

4088 นางสาว   ธนารัตน์ คงวัฒนานนท์

4089 นาง ธนารัตน์ ศรีผ่องงาม

4090 นางสาว   ธนารัตน์ รตานนท์

4091 นาย ธนารัตน์ เรืองสาย

4092 นางสาว   ธนารีย์ ถนอมมิตร

4093 นางสาว ธนารีย์ กระจ่างแจ้ง

4094 นางสาว ธนาวดี แสงสุข

4095 นาย   ธนาวุฒิ อาจกิจโกศล

4096 นาย ธนาสิทธิ� ไชยวุฒิ

4097 นาย ธนิก พงษ์สุขเวชกุล

4098 นางสาว ธนิชา อินสอน

4099 นางสาว ธนิญญา ลิขิตธนสมบัติ

4100 นางสาว ธนิฏฐา ไพโรจน์

4101 นางสาว   ธนิดา พูลประเสริฐ

4102 นาง   ธนิดา บุญศรี  

4103 นางสาว   ธนิดา ศรีคล้อ

4104 นางสาว   ธนิดา แก้วน้อย

4105 นางสาว ธนิดา วัชรเทศ

4106 นางสาว   ธนิดา บุญเลิศ

4107 นางสาว   ธนิตา ธิวะโต

4108 นางสาว ธนิตา ศรสุวรรณ
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4109 นาย ธนิน พงศ์ถนอมศักดิ�

4110 นาย ธนิน ว่องปรีชา

4111 นาง  ธนินท์ธร ทองเติม

4112 นาย ธนินท์รัฐ บุญใส

4113 นาย ธนินท์รัฐ ประสารชัยมนตรี

4114 นางสาว   ธนิยา รตนะมโน

4115 นางสาว   ธนิศรา เวชเตง

4116 นางสาว ธนิศรา แย้มประเสริฐ

4117 นางสาว   ธนิษฐา อินสว่าง

4118 นางสาว   ธนียา หาวิเศษ

4119 นาง ธนียา เสียงเสนาะ

4120 นาย ธนุตตรธน สุนทรกิติ

4121 นาย   ธเนศ ขจรวุฒิกุล

4122 นาย   ธเนศ เฉลิมถ้อย

4123 นาย ธเนศ ชัชวาลชัยทรัพย์

4124 นางสาว ธภร สุพพัตเวช

4125 นางสาว ธมกร จันทร์สว่าง

4126 นางสาว ธมนพรรณ แสงสุข

4127 นางสาว ธมนพัณณ์ นันทพงศ์ภัค

4128 นาง   ธมนวรรณ ศิริรักษ์

4129 นางสาว ธมนวรรณ วงศ์หนองเตย

4130 นางสาว ธมนวรรณ มณีธนวัฒน์

4131 นางสาว ธมนวรรณ รัชฎาวรรณ

4132 นางสาว ธมนวรรณ ขวัญนุ้ย

4133 นางสาว ธมภรณ์ เจริญผล

4134 นางสาว   ธมลวรรณ วุฒิธาดา
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4135 นางสาว ธมลวรรณ เสือคาบแก้ว

4136 นางสาว ธมลวรรณ สุคัมภีร์

4137 นางสาว ธมลวรรณ สุเมธาอักษร

4138 นางสาว ธมลวรรณ ภัทรวรรณโสภณ

4139 นางสาว ธมลวรรณ สมสร้อย

4140 นางสาว ธยาดา ยะประเสริฐ

4141 นางสาว   ธยาน์ณัฐ เลิศวานิชย์

4142 นางสาว ธรชวัล พินิจสอน

4143 นาย   ธรณธันว์ ยีมิน

4144 นางสาว   ธรณ์ภัคอร จีรวัฒน์ธนโชค

4145 นางสาว ธรรญญพร วิชัย

4146 นาย   ธรรมนูญ ปรีชาเวชกุล

4147 นาย   ธรรมรัฐ บุญมาตร

4148 นาย ธรรมรัฐ เดชมาก

4149 นาย   ธรรมโรจน์ ปุญญโชติ

4150 นาย ธรรศ วังสุวรรณ

4151 นางสาว ธรศิณี เกษาพร

4152 นางสาว ธราณัฏฐ์ ชินประพินพร

4153 นาย ธราดล จันทร์ชัยภูมิ

4154 นางสาว ธราทิพย์ หลําหลี

4155 นาย ธราเทพ ตรงปัญญาโชติ

4156 นาย ธราธิป ศักดิ�ศรีสถาพร

4157 นาย   ธเรศวร์ หนูคง

4158 นาย   ธฤษณุ โทเพชร์

4159 นาย   ธฤษณุวัชร ไชยโคตร

4160 นาง ธวชินี ชีวศุภกร
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4161 นาย   ธวัชชัย สุวรรณโท

4162 ว่าที�ร้อยตรี ธวัชชัย ศรีรัตน์ดิลกกุล

4163 นาย   ธวัชชัย ลวดทอง

4164 นาย   ธวัชชัย ลักเซ้ง

4165 นาย   ธวัชชัย เลือดศรี

4166 นาย ธวัชชัย ด้านวังขวา

4167 นาย   ธวัชชัย ไชยกุล

4168 นาย   ธวัชชัย แก้วรากมุข

4169 นาย ธวัชชัย มาสุข

4170 นาย ธวัชชัย ลอยชูศักดิ�

4171 นาย ธวัชชัย แซ่เล่า

4172 นาย ธวัชชัย แซ่โง้ว

4173 นาง ธวัลพร ภูมิภัทรภากร

4174 ว่าที� ร.ต.หญิง ธวัลรัตน์ พิมพ์ปาน

4175 นางสาว ธวัลรัตน์ แพรบํารุง

4176 นาง ธวัลรัตน์  ไอคิออนบาเร่

4177 นางสาว ธัชชนันท์ดา เฉลย

4178 นาย ธัชชัย ชินเจริญวงศ์

4179 นางสาว ธัชชา ภักตะภา

4180 นางสาว ธัชชา บาลิตร

4181 นาง ธัชนันท์ วสันธรางกูร

4182 นาย ธัชพร ปรัชญารัตนวุฒิ

4183 นางสาว ธัชพรรณ อรุโณศรีสกุล

4184 นาย ธัชพล โพธิพงศา

4185 นางสาว   ธัฌพร จางเต็ม

4186 นางสาว   ธัญกมล อินจันสุข
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4187 นางสาว ธัญกานต์ ลีลาวรกุล

4188 นางสาว   ธัญจิรา เมฆฉายจรัส

4189 นางสาว ธัญจิรา ยุตวัน

4190 นางสาว   ธัญชนก ดําริห์

4191 นางสาว ธัญชนก วุฒิสว่างวงศ์

4192 นางสาว ธัญชนก เอี�ยมอนันต์เจริญ

4193 นางสาว ธัญชนก นามกันยา

4194 นางสาว ธัญชนก จันทนาลักษณ์

4195 นางสาว ธัญชนก รัชตสิทธิกูล

4196 นางสาว ธัญชนก สุภาวรรณ์

4197 นางสาว ธัญชนัญลักษณ์ พรมวิหาร

4198 นางสาว   ธัญญกาญจน์ ปะรินสารัมย์

4199 นาง ธัญญชล   ศิรสถาวนิช

4200 นางสาว   ธัญญธร อินทกาน์

4201 นางสาว   ธัญญ์นรี ภูวศิริอภินันท์

4202 นางสาว   ธัญญ์นรียา พูลเอียด

4203 นางสาว ธัญญพร จอมศรี

4204 นางสาว   ธัญญพัทธ์  เจริญวงษ์กานนท์

4205 นางสาว ธัญญภรณ์ แก้วทน

4206 นางสาว   ธัญญภัสร์ พาภักดี

4207 นางสาว ธัญญรัตน์ ฤทธิ�เดช

4208 นางสาว ธัญญรัตน์ ศิริสวัสดิ�

4209 นางสาว   ธัญญรัตน์ อึ�งพลาชัย

4210 นาง ธัญญลักษณ์ ธนโรจนวณิช

4211 นางสาว   ธัญญลักษณ์ ปามุทา

4212 นางสาว   ธัญญลักษณ์ ปราณรักษ์
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4213 นางสาว   ธัญญลักษณ์ ชื�นจันทร์

4214 นางสาว ธัญญลักษณ์ วรรณก้อน

4215 นางสาว ธัญญลักษณ์ มูลฑา

4216 นางสาว ธัญญลักษณ์ ปัญสวัสดิ�

4217 นาง   ธัญญศรฐ์ คุณพนิชกิจ

4218 นางสาว ธัญญะลักษณ์ กัลยากนกวรรณ

4219 นางสาว   ธัญญา วรวิวัฒน์

4220 นางสาว ธัญญา คําเปลี�ยน

4221 นางสาว ธัญญาพร ชาญพินิจ

4222 นางสาว ธัญญารักษ์ ใจชื�น

4223 นางสาว   ธัญญารัตน์ เกื�อหนุน

4224 นางสาว ธัญญารัตน์ มะหามิตร

4225 นางสาว   ธัญญารัตน์ ศิลปศร

4226 นางสาว ธัญญารัตน์ คําเหล็ก

4227 นางสาว ธัญญารัตน์ รุ่งเหนือ

4228 นางสาว ธัญญาเรศ จิตนาน

4229 นางสาว ธัญญาลักษณ์ พรมสุข

4230 นางสาว   ธัญดา จันทร์โต

4231 นาย ธัญธร ธนินวัฒนาธร

4232 นางสาว ธัญธิดา วงษ์ยุตติธรรม

4233 นาง ธัญนันท์ อินเขียวสาย

4234 นางสาว   ธัญนันท์ ภู่ด้วง

4235 นางสาว ธัญนาถ ธราธรรมกุล

4236 นางสาว   ธัญนุช ประเสริฐสกุล

4237 นางสาว ธัญเนตร สวัสดิ�นะที

4238 พันตํารวจโทหญิง ธัญพร กิจบํารุง
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4239 นางสาว   ธัญพร ปะวันเต

4240 นางสาว   ธัญพร เพ่งพิศ

4241 นางสาว   ธัญพร ทองด้วง

4242 นางสาว ธัญพิชชา มนตรีโพธิ�

4243 นางสาว ธัญพิชชา ไข่คํา

4244 นางสาว   ธัญมาศ บุตรพรม

4245 นาย ธัญย์พิสิษฐ์ เจียมศุภกร

4246 นางสาว   ธัญรดา สุวรรณโชติ

4247 นางสาว ธัญรัตน์ คําศรี

4248 นางสาว ธัญรัตน์ เทียนสุข

4249 นางสาว ธัญรัตน์ โรจนานุกูลพงศ์

4250 นาง ธัญลักษณ์ ศรีบุญเรือง

4251 นางสาว   ธัญลักษณ์ เอี�ยมละออ

4252 นางสาว   ธัญลักษณ์ มากคง

4253 นาง ธัญลักษณ์ วุฒิวิทยางกูล

4254 นาง ธัญลักษณ์ อินสาร

4255 นางสาว ธัญลักษณ์ แสนบ่อแก้ว

4256 นางสาว ธัญวรรณ ศรีใจวงศ์

4257 นางสาว ธัญวรรณ เพ็ชร์มุข

4258 นางสาว ธัญวรัตน์ จันทนชัย

4259 นางสาว ธัญวรัตน์ จันทร์ศรี

4260 นางสาว ธัญวรัตน์ ลุนสาร

4261 นางสาว ธัญวรัตม์ ฐานวิเศษ

4262 นาง ธัญวลัย เกงขุนทด 

4263 นางสาว ธัญวลัย พิศาลายน

4264 นางสาว ธัญสญา ไชยทนง
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4265 นางสาว ธัญสินี กรไกรวี

4266 นาง ธัฏษิณา ใจเสน

4267 นางสาว ธันชนก ทองอินทร์

4268 นาย ธันดล เลิศเกรียงไกรยิ�ง

4269 นาย   ธันธวัช เจริญทรัพย์

4270 นางสาว   ธันยกานต์ พวงทอง

4271 นางสาว ธันย์จิรา รุจิกรหิรัณย์

4272 นางสาว   ธันย์ชนก ศิริกันทรมาศ

4273 นางสาว   ธันย์ชนก นิยมศิริทรัพย์

4274 นางสาว ธันย์ชนก อุตนันท์

4275 นางสาว ธันย์ชนก พงศานนท์

4276 นางสาว   ธันย์ชนก พุ่มประสาท

4277 นางสาว ธันย์ชนก จงมั�นเกษมสุข

4278 นางสาว ธันย์ชนก อ่อนละเอียด

4279 นางสาว ธันยธร มานะสุข

4280 นางสาว ธันยธรณ์ มณีรัตน์

4281 นาย ธันยธรณ์ เหล่าสุรสุนทร

4282 นางสาว   ธันย์นิชา แซ่เล้า

4283 นางสาว ธันยพร วานิชดิลกรัตน์

4284 นางสาว ธันยพร ยะโสธร

4285 นางสาว ธันยพร คุ่ยยกสุย

4286 นางสาว ธันยพร จิวประสาท

4287 นางสาว ธันยพร นามบุญลือ

4288 นางสาว ธันยพร รัตนจงเกียรติ

4289 นางสาว ธันยพร ผู้ทรงศิลป์

4290 นางสาว ธันยพร วงศ์กาด
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4291 นางสาว   ธันยพร วงศ์วัชรานนท์

4292 นางสาว   ธันยพร สุขเรือง

4293 นางสาว ธันยพร ปะทะธง

4294 นางสาว ธันยพร ลี�ศักดิ�สกุล

4295 นางสาว ธันยพัฒน์ วิลาสพิทยาเลิศ

4296 นางสาว ธันยภรณ์ แก้วทอง

4297 นางสาว   ธันยมนต์ กิมสุวรรณ

4298 นางสาว ธันยมัย อาจปรุ

4299 นางสาว ธันย์รดาภัท ปิยะพงศ์สิริ 

4300 นางสาว   ธันย์ลลิตา สายพิกุลทอง

4301 นางสาว   ธันยา นาคประเสริฐ

4302 นางสาว ธันยา หมัดสะและ

4303 นางสาว ธันยา ประเสริฐพร

4304 นางสาว ธันยากานต์ หิรัญวรวงศ์กุล

4305 นางสาว ธันยาพร เนียมโสม

4306 นาง   ธันยาภรณ์ อรัญวาลัย

4307 นางสาว   ธันวดี เกิดสมกาล

4308 นาย   ธันวา นิลรุ่งรัตนา 

4309 นาย   ธาดา กล้ากสิกิจ

4310 นางสาว   ธาดารัตน์ จงรักชอบ

4311 นางสาว ธาดารัตน์ โคบํารุง

4312 นาย ธาตริพัฒน์ บริสุทธิ�

4313 นาย   ธานี พิมพัฒน์

4314 นาย   ธานี  เยาว์ธานี

4315 นาย   ธานุกร อินต๊ะ

4316 นางสาว ธารณา ติ�วสกุล
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4317 นางสาว ธารณา เวชวัฒนาเศรษฐ

4318 นางสาว   ธารทอง สุโขชัยยะกิจ

4319 นาง ธารทิพย์ ทองมี

4320 นางสาว ธารทิพย์ ชุ่มใจ

4321 นางสาว   ธารธาริน เนตรวิเศษ

4322 นางสาว   ธารพร สุตะพาหะ

4323 นางสาว ธารวิมล อินทชัย

4324 นางสาว ธารวิมล เผ่าทองจีน

4325 นางสาว   ธารารัตน์ ธนะจินดานนท์

4326 นางสาว   ธารารัตน์ กิตติตระการ

4327 นางสาว ธารารัตน์ นาไพวัน

4328 นางสาว   ธาริณี สวัสดิ�พาณิชย์

4329 นาง ธาริณี ขันธวิธิ

4330 นางสาว ธาริณี ศักดิ�ภูเขียว

4331 นางสาว   ธาริณี รจนะ

4332 นางสาว ธาริณี ชื�นชอบ

4333 นางสาว   ธารินทร์ จิตตะปะสาทะ

4334 นางสาว ธารินี สุรชิต

4335 นางสาว   ธารินี คําวัง

4336 นางสาว   ธารีรัตน์ เรียบร้อย

4337 นางสาว   ธาวินี ไชยอนันต์สิน

4338 นางสาว   ธิดา เลปวิทย์

4339 นางสาว ธิดา จิตรสกุลวัฒน์

4340 นางสาว   ธิดาทิพย์ ศิริปัน

4341 นางสาว   ธิดาพร วงศ์สุทิน

4342 นางสาว   ธิดาพร ไตรรัตนสุวรรณ
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4343 นางสาว   ธิดาพร โพธิ�เจริญโยธิน

4344 นางสาว ธิดาพร โชติสัมพันธ์เจริญ

4345 นางสาว ธิดาภรณ์ แสงแก้ว

4346 นางสาว   ธิดารัตน์ คงนาคา

4347 นางสาว   ธิดารัตน์ วันทอง

4348 นางสาว   ธิดารัตน์ วงษ์ผม

4349 นางสาว   ธิดารัตน์ บุญศรี

4350 นางสาว   ธิดารัตน์ นงค์ทอง

4351 นางสาว   ธิดารัตน์ อินธิยา

4352 นางสาว   ธิดารัตน์ อร่ามวัฒนชัย

4353 นางสาว   ธิดารัตน์ แย้มเอิบศิลป์ 

4354 นางสาว   ธิดารัตน์ นวลยง

4355 นางสาว ธิดารัตน์ ขาวผิว

4356 นางสาว ธิดารัตน์ ติ�นหนู

4357 นางสาว ธิดารัตน์ เจือมประโคน

4358 นางสาว ธิดารัตน์ ธรรมชัย

4359 นางสาว ธิดารัตน์ โสภณ

4360 นางสาว ธิดารัตน์ สําแดง

4361 นางสาว ธิดารัตน์ จินากุล

4362 นางสาว ธิดารัตน์ รอดแสดง

4363 นางสาว ธิดารัตน์ บริรักษ์เลิศ

4364 นางสาว ธิดารัตน์ วรรณเสน

4365 นางสาว ธิดารัตน์ แก้วสะโร

4366 นางสาว ธิดารัตน์ ช้างปัด

4367 นางสาว ธิดารัตน์ ตอพล

4368 นางสาว   ธิดารัตน์ ศุภพิชญ์นาม
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4369 นางสาว   ธิดารัตน์ สายเขียว

4370 นางสาว   ธิดารัตน์ สุวรรณมณี

4371 นางสาว ธิดารัตน์ เตชะพิสิษฐ์

4372 นางสาว ธิดารัตน์ แก้วอํารัตน์

4373 นางสาว ธิดารัตน์ เกตุทิม

4374 นางสาว ธิดารัตน์ ศรีปรางค์

4375 นางสาว   ธิดารัตน์  ครุฑอ้วน

4376 นางสาว   ธิดารัตน์  ก้อนทอง

4377 นาง ธิดารัตน์  วอร์เรน

4378 นางสาว ธิดาลักษณ์ ธิมาชัย

4379 นางสาว ธิดาวรรณ ขันโอฬาร

4380 นาย   ธิติ ปราบ ณ ศักดิ�

4381 นาย ธิติ เจนจิรวัฒน์

4382 นาย ธิติ บัวเงิน

4383 นาย ธิติ เจริญยศ

4384 นาย ธิติชน จักรปาณิรักษ์

4385 นางสาว ธิตินันท์ ศรีคะ

4386 นาย   ธิตินาจ ปานเขียว

4387 นาย ธิติพงษ์ ไชยรบ

4388 นาย   ธิติพงษ์  สาระวะ  

4389 นางสาว ธิติพร หัวทอง

4390 นาย ธิติพัฒน์ หวังดี

4391 นาย ธิติพันธุ์ วิชัยยา

4392 นาย ธิติพันธุ์ รัตตโนภาส

4393 นางสาว ธิติมา ณรงค์ศักดิ�

4394 นางสาว ธิติมา โพธิ�ทอง
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4395 นางสาว ธิติมา แสงอ่อน

4396 นางสาว ธิติมา ล่วงพ้น

4397 นางสาว ธิติมา แสงเพชรพลอย

4398 นางสาว   ธิติมา ดวงสนิท

4399 นางสาว ธิติมาศ วินัยรักษ์

4400 นาย   ธิติยนันท์ เพ็งมณี

4401 นางสาว   ธิติยา ปุเลชะตัง

4402 นางสาว ธิติยา เรืองงาม

4403 นางสาว ธิติยา โตสมวงษ์

4404 นาย ธิติวุฒิ เด่นประเสริฐ

4405 นาง ธินิดา บัวกล้า

4406 นาย ธิพล แสนทวีสุข

4407 นางสาว   ธิภาภรณ์ พร้อมเผ่าพันธ์

4408 นางสาว   ธิรดา ลีบุญญานนท์

4409 นางสาว ธิราวรรณ วงศ์ภูงา

4410 นาย   ธิวรรน์ เนตวงษ์

4411 นาย ธิษณุพงศ์ ชาญกิจ

4412 นางสาว   ธิษะนา บุญศักดิ�

4413 นางสาว   ธีธัชชา ทีดินดํา

4414 นางสาว ธีปกา ตรีเดชาวงษ์

4415 นางสาว ธีมาพร ขุริมนต์

4416 นาย ธีรกร สิงห์สุวรรณ

4417 นาย ธีรกานต์ นิภาวัฒนพงศ์

4418 นางสาว ธีรกานต์ เอ็บสูงเนิน

4419 นาย ธีรชน ชนกล้าหาญ

4420 นาย ธีรชัย ภักดีไทย
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4421 นาย   ธีรชาติ สว่างนพ

4422 นาย ธีรณัฐ ปุตสะ

4423 นาย   ธีรดนย์ อินทรโชติ

4424 นาย   ธีรเดช มีรัตน์

4425 นาย   ธีรเดช ชัยฤทธิ�

4426 นาย ธีรเทพ ศรีสุจริต

4427 นาย   ธีรธรณ์ สัตยวินิจ

4428 นาย   ธีรธรรม อุดมสถาผล

4429 นาย ธีร์ธวัช รวมเงาะ

4430 นาย ธีรธาร บุญแก้ว

4431 นางสาว   ธีรนันท์ สิชฌนกุล

4432 นางสาว ธีรนาถ สุขวนาชัยกุล

4433 นาย ธีรพงศ์ การะเกต

4434 นาย ธีรพงศ์ นิลวรรณ

4435 นาย ธีรพงศ์ ตั�งตระกูล

4436 นาย   ธีรพงษ์ สุคนธ์

4437 นาย ธีรพงษ์ ถนอมยศ

4438 นางสาว ธีรพร พุ่มพันธุ์

4439 นางสาว ธีรพรรณ ประเสริฐธีรพงค์

4440 นาย   ธีรพล กอศิริวลานนท์

4441 นาย ธีรพล สารกอง

4442 นาย ธีรพล โสสีภา

4443 นาย ธีรพัฒน์ ลัดดาวงศ์

4444 นาย ธีรพัฒน์ บัวผลิ

4445 นาง ธีรภัทร์ รักษาพล

4446 นาย   ธีรภัทร์ ทัศนศรีวรการ
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4447 ว่าที� ร.ต. ธีรภัทร หมั�นงาม

4448 นาย ธีรภัทร ใจคํา

4449 นาวาอากาศตรีหญิง ธีรยา นิบุญพงศ์

4450 นางสาว ธีรยา บุญมาเจริญ

4451 นางสาว ธีร์รินทร์ มิตรยิ�ม

4452 นาย ธีรวัฒน์ พงษ์พิสิฏฐ์

4453 นาย   ธีรวัฒน์ นิธิอรรถวานนท์

4454 นาย ธีรวัต สังขวิสุทธิ�

4455 นาย ธีรวิทย์ จันสมัคร

4456 นาย   ธีรวิทย์ วิโรจน์วิริยะกุล

4457 นาย   ธีรศักดิ� แซ่ฉั�ว

4458 นาย   ธีรศักดิ� บุญวัง

4459 นาย   ธีรศักดิ� จิรชนม์เจริญ

4460 นาย ธีรศักดิ� สมใจ

4461 นาย   ธีรศานต์ ธุราวรรณ

4462 นาย   ธีรศานต์ ไกรงามสม

4463 นาย ธีรสิทธิ� สุขเสียง

4464 นาย  แพทย์ ธีระ สุดเส้ง

4465 นาย   ธีระ จันทร์มณี  

4466 นางสาว ธีระปภา ลือชา

4467 นาย   ธีระพงษ์ แจ้งใจ

4468 นาย   ธีระพงษ์ สิงจอน

4469 นาย ธีระพงษ์ พรรัตน์

4470 นาย   ธีระพล เฮงพูนสวัสดิ�

4471 นาย ธีระพัชร ส่งโสม

4472 นางสาว ธีร่า สิลลาล่อง
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4473 นางสาว ธีราดา สุขสบาย

4474 นางสาว ธีรานุช เพ็ชรวิจิตร

4475 นางสาว ธีราพร แสนอินทร์

4476 นางสาว ธีราภรณ์ ตุพิมาย

4477 นางสาว ธีรารัตน์ ขาวพลับ

4478 นาย   ธีรินทร์ ทองโรจน์ 

4479 นาย ธีรุตม์ อุ้มปรีชา

4480 นางสาว   ธุมากร สิงห์พันธุ์

4481 นาย ธุวานนท์ ชาญกิจจา

4482 นางสาว ธุสาวดี ยิ�งเชิดสุข

4483 นางสาว   เธียรรัตน์ อํ�าอยู่

4484 นางสาว นครียา เปล่งผิว

4485 นาย นคินทร์ สุวรรณหังสกุล

4486 นางสาว   นงค์นุช พลรัตนศักดิ�

4487 นางสาว   นงคราญ โศภิตสกล

4488 นาง นงคราญ เติมวุฒิ

4489 นางสาว นงนภัส เจริญพานิช

4490 นางสาว นงนภัส ช่วยขํา

4491 นางสาว นงนภัส สนธิวารี

4492 นางสาว นงนภัส สีสังข์

4493 นางสาว นงนภัส เสริมศรี

4494 นางสาว นงนภา พลสวัสดิ�

4495 นางสาว   นงนุช เฉี�ยงตะวัน

4496 นาวาอากาศโท นงนุช โกมลหิรัณย์

4497 นางสาว   นงนุช สัตกรพรหม

4498 นาง นงนุช ล่วงพ้น
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4499 นางสาว   นงนุช เอื�อบัณฑิต

4500 นางสาว   นงนุช เอกจริยวงศ์

4501 นาง   นงนุช ปราบ ณ ศักดิ�

4502 นางสาว   นงเยาว์ กุลพัฒน์

4503 นางสาว   นงเยาว์  วงกระนวน

4504 นางสาว   นงเยาว์  พละชัย 

4505 นางสาว   นงรักษ์ พวงคํา

4506 นาง นงลักษณ์ ธนัชอธิรัตน์

4507 นางสาว   นงลักษณ์ คําฟู

4508 นางสาว   นงลักษณ์ พันธ์พืช

4509 นางสาว นงลักษณ์ จันกิจ

4510 นางสาว นงลักษณ์ ไชยบุตร

4511 นางสาว นงลักษณ์ เชิงเร็ว

4512 นางสาว   นงลักษณ์ สกุลวงศ์รัตน์

4513 นาง นงลักษณ์  พิทักษ์วงศ์

4514 นางสาว นงวิกรานต์ พินิจสุวรรณ

4515 นาง นฎกร สิรสิทธิกร

4516 นางสาว นฐพร นาคแก้ว

4517 นาย นฐพล จิรสกุลสุข

4518 นางสาว นดา อาบู

4519 นางสาว นติยากร ชนเก่าน้อย

4520 นางสาว นทัดชา พลวิเศษ

4521 นาย นที ทองลอย

4522 นาย   นนท์ สายพัฒนา

4523 นาย นนท์ จันทรอาภรณ์ชัย

4524 นางสาว   นนทกร บุญบํารุง
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4525 นางสาว   นนทกร กาญจนาภาศ

4526 นาย นนทชา จันทูร

4527 นาย   นนท์นที วงค์ถาคํา

4528 นาย นนทนัตถ์ สถาพร

4529 นางสาว   นนทลี สันตินิยม

4530 นาย นนทวิทย์ อุดมพาณิชย์

4531 นางสาว นนทสรวง แนบชิด

4532 นางสาว นนลณีย์ ถิระธรรมสิทธิ�

4533 นางสาว นบีละห์ เจะนิ

4534 นางสาว นพกาญจน์ ฉิ�มสังข์

4535 นางสาว   นพเก้า สู่พิทักษ์ 

4536 นาย นพเก้า แต้มครบุรี

4537 นางสาว นพเก้า วงษ์ศิลป์

4538 นาย นพณรรจ์ เต้าปั�น

4539 นาย นพณัช บุญสุข

4540 นาย   นพดล จันทร์ธีร

4541 นาย   นพดล ปัญสุวรรณ

4542 นาย   นพดล ผาสุขดี

4543 นาย   นพดล สุยะ

4544 นาย   นพดล ธารนํ�าทิพย์

4545 นาย   นพดล วงศ์ศรีเรือง

4546 นาย   นพดล เนตรนิธิ

4547 นาย นพดล แพร่เจริญวัฒนา

4548 นาย นพดล ขัตธิ

4549 นาย นพปกรณ์ พรศิริกุล

4550 นาย   นพปฎล พูลสมบัติภิญโญ
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4551 นางสาว   นพพร อนงค์พรยศกุล

4552 นางสาว   นพพร คุรุเสถียร

4553 นางสาว   นพพร แสงบริสุทธิ�

4554 นาย   นพพร จงกมลวิวัฒน์

4555 นาย   นพพร ยอดกล้า

4556 นาย   นพพล ประโมทยกุล

4557 นางสาว   นพมาศ แตงมณี

4558 นางสาว   นพมาศ  กันธิยะ

4559 นางสาว   นพมาศ  ปราสัยงาม 

4560 นางสาว   นพรดา มูลตรี

4561 นาย   นพรัตน์ จริงจิตร

4562 นาย   นพรัตน์ จํานงค์นุช

4563 นางสาว   นพรัตน์ สมสวาสดิ�

4564 นางสาว   นพรัตน์ ฟูเด็ดฟุ้ง

4565 นาย   นพรัตน์ บิดจันทึก

4566 นางสาว   นพรัตน์ เพ็งสะและ

4567 นาง นพรัตน์ สิริสถิระ

4568 นางสาว   นพรัตน์ ชูพีรัชน์

4569 นาย   นพรัตน์ โต๊ะอาด

4570 นางสาว นพรัตน์ สุทธิ�ประเสริฐพร

4571 นาย นพรัตน์ มาลารัตน์

4572 นางสาว นพรัตน์ สังฆฤทธิ�

4573 นางสาว นพรัตน์ แซ่บาง

4574 นางสาว นพรัตน์ อารีสินพิทักษ์

4575 นางสาว นพรัตน์ เตรียมวิริยะกิจ

4576 นางสาว นพรัตน์ เจิ�นสว่าง
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4577 นางสาว นพรัตน์ ภู่พลับ

4578 นางสาว นพรัตน์ ตันเกษม

4579 นางสาว   นพรัตน์  ชาละมณีพร

4580 นางสาว   นพรัตน์  ติรกาญจน์

4581 นาย นพฤทธิ� ธารวัฏ

4582 นาง นพวรรณ อุณห์ไวทยะ

4583 นางสาว   นพวรรณ จารุสุสินธ์

4584 นางสาว   นพวรรณ บุญคุ้ม

4585 นางสาว นพวรรณ นิตย์ใหม่

4586 นางสาว นพวรรณ ปานเจริญ

4587 นางสาว นพวรรณ กวางแก้ว

4588 นางสาว   นพวรรณ จันทร์ศรีวงษ์

4589 นางสาว นพวรรณ พรหมมา

4590 นางสาว นพสร ชูชัยมงคล

4591 นางสาว นพิษฐา มาลารัตน์

4592 นางสาว   นภเกตน์ โชติรัตนพิทักษ์

4593 นางสาว นภเกตน์ ธนทรัพย์เกษม

4594 นางสาว นภชล พฤทธิ�ลาภากร

4595 นางสาว นภชลักษณ์ พุทธนุรัตนะ

4596 นางสาว นภลดา กล้าหาญ

4597 พันเอกหญิง นภวรรณ สุอาชาวรัตน์

4598 นางสาว   นภวรรณ ทวนทวี

4599 นางสาว   นภวรรณ เพราเพริศภิรมย์

4600 นางสาว นภสร เศรษฐอนุกูล

4601 นางสาว นภสร นพวรรณ

4602 นางสาว นภสร อุดมฤกษ์เสรีชัย
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4603 นาย   นภสินธุ์ สานติวัตร

4604 นางสาว นภัทร์ ธนศรีวรุตนันท์

4605 นาง นภัทร พิพ่วนนอก

4606 นางสาว   นภัส วรบุญมีประเสริฐ 

4607 นางสาว นภัส เจริญมาก

4608 นางสาว นภัสกร เหล่าวาณิชวัฒนา

4609 นางสาว นภัสกร คิ�วองอาจ

4610 นางสาว นภัสกร นุชสาย

4611 นางสาว   นภัสกร ผูกทอง

4612 นางสาว นภัสชญา ศุขนิคม

4613 นางสาว นภัสนันท์ สุดแสง

4614 นางสาว   นภัสภรณ์ บุญเชื�อ

4615 นางสาว นภัสร มาเจริญ

4616 นางสาว นภัสร์นันท์ ปามุทา

4617 นางสาว นภัสรา ศรีพลากิจ

4618 นางสาว นภัสวรรณ พละสาร

4619 นางสาว นภัสวรรณ พิลาสันต์

4620 นางสาว นภัสวรรณ จิตรประสงค์

4621 นางสาว นภัสวรรณ บุญมาภิ

4622 นางสาว นภัสวรรณ โรจน์บุญถึง

4623 นาง นภัสสร วงศ์สายสุวรรณ

4624 นางสาว นภัสสร บุญยืน

4625 นางสาว   นภัสสร สถานะพล

4626 นางสาว   นภัสสร น้อยโสม

4627 นางสาว นภัสสร กันตจินดา

4628 นางสาว นภัสสร ทองดี
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4629 นางสาว นภัสสร อรุณประเสริฐกุล

4630 นางสาว นภางค์ อ้วนอ่อน

4631 นางสาว   นภาพร ปันโญปัน

4632 นางสาว   นภาพร พิศุทธิกฤตยา  

4633 นางสาว   นภาพร จันต๊ะรังษี

4634 นางสาว   นภาพร เจริญยิ�ง

4635 นางสาว นภาพร แววทอง

4636 นางสาว นภาพร เพ็งสว่าง

4637 นางสาว นภาพร กระมล

4638 นางสาว นภาพร วงค์ไชยา

4639 นางสาว   นภาพร แก่นเพ็ชร

4640 นางสาว นภาพร ทองขัน

4641 นางสาว นภาพร พูลพิพัฒน์

4642 นางสาว   นภาพรรณ สมคะเน

4643 นางสาว นภาพิศ ฉิมนาคบุญ

4644 นาง นภาภรณ์ ตั�งอดุลย์รัตน์

4645 นางสาว นภารัตน์ ไวยสุขศรี

4646 นางสาว นภิสา ธรานนท์

4647 นางสาว นมุตา เขียวเล็ก

4648 นางสาว   นรกมล เรืองโชติ

4649 นาย นรนิติ� นิ�มประสารทรัพย์

4650 นาย นรพนธ์ ตั�งคํา

4651 นาย นรพนธ์ จันทร์กระจ่าง

4652 นาย นรภัทร์ สกุลสุรเอกพงศ์

4653 นาย นรภัทร ธีรยา

4654 นาย นรศิษฐ์ ฉิมสุด
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4655 นาย นรเศรษฐ์ เนื�องพูลทรัพย์

4656 นาย นรัฐ ปัญญาศักดิ�

4657 นางสาว นราธร สําเภาทอง

4658 นาย นราธร สุวรรณมาลัย

4659 นาย นราธร ถาวรชีพ

4660 นางสาว นราพร ป้อมสุวรรณ์

4661 นางสาว นราพรรณ เกตุแก้วมณี

4662 นาง นราภรณ์ นรบิน

4663 นางสาว นรารักษ์ ใจบุญ

4664 นาง นราวรรณ์ ส่งเสริม

4665 นางสาว นริฐกานต์ ธนัญชัยกุลนันท์

4666 นาย   นรินทร์ ผดุงคุณธรรม

4667 นาย นรินทร์ จงเจริญพรรัตน์

4668 นาย   นรินทร์ สิงขรณ์

4669 นางสาว   นรินทร์ทิพย์ เทพวรพรกุล

4670 นาย   นรินทร์พล ตรีรัตน์สกุล

4671 นางสาว นรินทิพย์ รุ่งเบญจวรรณ

4672 นาย   นริศ แสนหลง

4673 นาย นริศ เฮงตระกูล

4674 นางสาว   นริศรา วัฒนายิ�งสกุล

4675 นางสาว   นริศรา รุจิโรจน์จินดา

4676 นางสาว   นริศรา แสงโฮง

4677 นางสาว   นริศรา ชัยมงคล

4678 นางสาว   นริศรา วงษ์กระสันต์

4679 นางสาว   นริศรา บุตรลี

4680 นางสาว นริศรา ขาวเงิน
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4681 นางสาว นริศรา บุตรสาธรรม

4682 นางสาว นริศรา สีม่วง

4683 นางสาว นริศรา สุขกระโทก

4684 นางสาว นริศรา สองศรี

4685 นางสาว นริศรา งานแข็ง

4686 นางสาว นริศรา โสะนุ้ย

4687 นางสาว   นริศรา พิณทอง

4688 นางสาว   นริศรา มูฮํามัดตาเฮด

4689 นางสาว นริศรา ทิพวัลย์

4690 นางสาว นริศรา แสนยาสมุทร์

4691 นางสาว   นริศา หวังถาวรเสถียร

4692 นาย   นริสพงศ์ ชํานาญ

4693 นางสาว นริสรา จิตรไพศาล

4694 นางสาว นริสรา เมืองงาม

4695 นาง นริสษา มิรัตนไพร

4696 นางสาว นริสา กลิ�นนิโรจน์

4697 นางสาว   นริสา โชติภิญโญกุล

4698 นางสาว นรีกานต์ บูรพา

4699 นางสาว นรีณัฐ สายฟ้า

4700 นางสาว นรีนารถ ไชยโสดา

4701 นางสาว นรีพร หิรัญพงษ์

4702 นางสาว นรีภัทร ลิ�มเทียมรัตน์

4703 นางสาว นรีเมธ วังศิริไพศาล

4704 นางสาว   นรีรัตน์ สันตะกิจ

4705 นาย นเรศ จําปาแดง

4706 นาย นฤชา เทพา
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4707 นางสาว   นฤธร ลักขณาวงศ์

4708 นาย นฤนาท เตินเตือน

4709 นาย   นฤเบศ ประภัสสรวิริยะ

4710 นาย นฤเบศ กิติมา

4711 นางสาว นฤป ขอพงษ์ไพบูลย์

4712 นาย   นฤพนธ์ ขันบุตรศรี

4713 นาง นฤพรธ์ มาตรสีดา

4714 ร้อยโท นฤพล พลังสกล

4715 นาง นฤภร อินทรโชติ

4716 นางสาว นฤภร ดุสิตภิรมย์

4717 นางสาว นฤภรณ์ มงคลจิตร

4718 นาง นฤมล นุ่มพิจิตร

4719 นาง นฤมล ลีลายุวัฒน์

4720 นาง นฤมล ศิริสอาด

4721 นางสาว   นฤมล ทองวิไล

4722 นางสาว   นฤมล เมืองงามสมบูรณ์

4723 นาง นฤมล โพธิสุนทร เฟอร์ไวจ์

4724 นาง นฤมล พงษ์เกษร

4725 นางสาว   นฤมล บุญพาสิริสกุล

4726 นาง นฤมล แก้วศรี 

4727 นางสาว   นฤมล อาคะวงศ์

4728 นาง นฤมล สหัสา

4729 นางสาว   นฤมล พัฒนสิทธิกร

4730 นางสาว   นฤมล อ่อนโพธิ�เวน

4731 นาง นฤมล วรบุตร

4732 นางสาว   นฤมล งามทรายทอง
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4733 นางสาว   นฤมล เกตุขาว

4734 นางสาว   นฤมล ศิริศีล

4735 นางสาว   นฤมล พรมสอน

4736 นางสาว   นฤมล ทะนันไชย

4737 นางสาว   นฤมล วิจิตรสมบัติ

4738 นางสาว นฤมล บุญอาจ

4739 นางสาว นฤมล อุตสา

4740 นางสาว นฤมล กระทุ่มนอก

4741 นางสาว นฤมล เชื�อหงษ์

4742 นางสาว นฤมล ใหญ่สาร

4743 นางสาว นฤมล เพ็งเหมือน

4744 นางสาว นฤมล กองตัน

4745 นางสาว นฤมล เลศการณ์

4746 นางสาว นฤมล ต๊ะเทียน

4747 นางสาว นฤมล ศิลาวงษ์

4748 นางสาว นฤมล บุญลือ

4749 นางสาว นฤมล คุณมาศ

4750 นางสาว นฤมล แก้วเทพ

4751 นางสาว นฤมล นันตาเวียง

4752 นางสาว   นฤมล วิกัน

4753 นางสาว   นฤมล โป๊ะลําพงษ์

4754 นางสาว   นฤมล เข็มเอี�ยม

4755 นางสาว นฤมล สราญจิตร์

4756 นางสาว นฤมล การคาน

4757 นางสาว นฤมล แซ่สี�

4758 นางสาว นฤมล อังสนาวศิน
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4759 นางสาว นฤมล บํารุงศรี

4760 นางสาว นฤมล รื�นจิตต์

4761 นางสาว   นฤมล ธนเกียรติวงศ์

4762 นางสาว นฤมล นนท์ศิลา

4763 นางสาว   นลฎา ดําเนินกิจชัยกุล

4764 นางสาว นลพรรณ บุญโญปกรณ์

4765 นางสาว นลพรรณ เดชขุนทด

4766 นางสาว นลพรรณ เมืองสมบัติ

4767 นางสาว นลพรรณ ฉัตรไชยพรกุล

4768 นางสาว นลพรรณ มาลัย

4769 นางสาว   นลัท  อุตสาหฉันท์  

4770 นางสาว   นลัทพร หรรษาพันธุ์

4771 นางสาว   นลาฏพัชร เศวตาภรณ์

4772 นางสาว   นลิน ขุนทรง

4773 นาง นลิน ขําหลี

4774 นางสาว นลินนิภา สุภาสืบ

4775 นางสาว นลินนิภา บุญโต

4776 นาง   นลินรัตน์ จิรานิธิศนนท์

4777 นางสาว นลินรัตน์ สมหวัง

4778 นางสาว   นลินรัตน์  สนธิ�สิริ

4779 นางสาว   นลินี ธีระวัฒน์สกุล

4780 นางสาว   นลินี ติยะบุตร

4781 นางสาว   นลินี เบ้าวันดี

4782 นางสาว   นลินี วงศ์ชินศรี

4783 นางสาว   นลินี อิสเสงี�ยม

4784 นางสาว นลินี วาสนารุ่งเรือง
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4785 นางสาว นลินี คณะนา

4786 นางสาว นลินี อินทร์อุดม

4787 นาง นลินี สุขภิรมย์

4788 นางสาว นวกมล นวการพาณิชย์

4789 นาง นวดี เทศศรีเมือง

4790 นาง นวพร ยศทวี

4791 นางสาว นวพร อนันต์สุขเสรี

4792 นางสาว นวพร ภักดีงามสอน

4793 นางสาว นวพร ทางาม

4794 นางสาว นวพร ม่วงทอง

4795 นางสาว นวพร นุชเนตร์

4796 นางสาว นวพร อมรเวช

4797 นาย นวพล ประสิทธิเมตต์

4798 นางสาว นวภรณ์ ชาญฤทธิเสน

4799 นางสาว นวมน อินเทศ

4800 นาง นวรัตน์ ธันวารชร

4801 นางสาว   นวรัตน์ จิววุฒิพงศ์

4802 นางสาว   นวรัตน์ รักทิม

4803 นางสาว นวรัตน์ อิทธิกีรติวงษ์

4804 นางสาว   นวรัตน์  ปัตไตร

4805 ผศ. ดร. นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล

4806 นางสาว นวลจันทร์ ปานศรีแก้ว

4807 นางสาว   นวลชนก นานอน

4808 นาง นวลทิพย์ กิตติดุษฎีธรรม

4809 นางสาว   นวลธิณี เขียวบัว

4810 นางสาว   นวลธิดา โตวงศ์ศรีเจริญ
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4811 นางสาว   นวลน้อย ตระกูลกิตติไพศาล

4812 นางสาว   นวลพรรณ เทียมสุวรรณ

4813 นางสาว   นวลพรรณ จั�นทิม 

4814 นางสาว   นวลลออ ธวินชัย

4815 นาง นวลศรี โสธรพรสวรรค์

4816 นาง นวลอนงค์ ชัยปิยะพร

4817 นางสาว นวลอนงค์ แพงจักร

4818 นางสาว   นวสรณ์ ปัญญาสวัสดิ�

4819 นาย   นวสวัสดิ�  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

4820 นางสาว นวินดา วิสุทธิพานิช

4821 นางสาว   น้องนาง อิณร์อริยะ

4822 นางสาว   น้องนุช ภูรีสถิตย์

4823 นางสาว   น้อมจิตต์ นวลเนตร์

4824 นางสาว   นะภาพร ศรีโสภา

4825 นางสาว นัจญมา พิศสุพรรณ

4826 นางสาว นัจรีย์ พิมพ์แคร์

4827 นางสาว   นัชชา วรวัฒน์ชัย

4828 นางสาว นัชชา พนาภักดี

4829 นางสาว นัชชา จันทร์ไพสน

4830 นางสาว นัชชา กุณแก้ว

4831 นางสาว นัชชา ฉายะสถิตย์

4832 นางสาว นัชชา ชัยนิชานาถ

4833 นางสาว นัซรีย์ ดือราแม

4834 นางสาว นัฎชลี มณีใส

4835 นางสาว นัฎฐา เครือวิเสน

4836 นางสาว   นัฎฐาภรณ์  สิทธิวงค์
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4837 นางสาว นัฏฐนันท์ ตัชชนานุสรณ์

4838 นางสาว   นัฏฐา ติตถะสิริ

4839 นางสาว นัฏฐิกา เยนา

4840 นางสาว นัฏฐิกา จันทร์วิไล

4841 นางสาว   นัฏนาถ วัติสุ

4842 นางสาว นัฏศยวรรณ เกิดโชคงาม

4843 นางสาว   นัฐกานต์ หัตถประดิษฐ์

4844 นางสาว นัฐชยา น้อยคําภา

4845 นางสาว นัฐฐิมา ศรประดิษฐ์

4846 นางสาว นัฐธิกา แก้วเจริญ

4847 นางสาว นัฐธิกานต์ ตันติวิวัฒน์

4848 นางสาว นัฐธิดา มิตรช่วยรอด

4849 นาย นัฐพงศ์ เอิบโชคชัย

4850 นาย นัฐพงศ์ มหิมา

4851 นาย นัฐพงศ์ รามสูต

4852 นางสาว   นัฐพร จอนจันทึก

4853 นางสาว นัฐรี ตาละลักษมณ์

4854 นางสาว นัฐฤณิฎย์ ปัญญาศิริพันธุ์

4855 นาง นัตยา แสนลือชา

4856 นางสาว นัทธ์ชนัน ภัทรเดชะ

4857 นางสาว   นัทธมน หิรัญสมุทร

4858 นางสาว นัทธมน อัครกิจเกษม

4859 นางสาว นัทธมน บุญลือ

4860 นางสาว นัทธมน จันทร์ทุ่ง

4861 นางสาว   นัทธ์หทัย คํายวง

4862 นางสาว นัทธ์หทัย จันทรักษ์
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4863 นางสาว   นัทธาวดี ทับทิมทอง

4864 นางสาว นัทธิยา จันทะวงศ์

4865 นางสาว   นัทภาพร เจริญผล

4866 นางสาว   นัทยา มหาศักดิ�สวัสดิ�

4867 นางสาว นัทรี พันธุ์กสิกร

4868 นางสาว นัทวรรณ ศรีสุวรรณดิษฐ์

4869 นางสาว นันฑริกา นิลพงษ์

4870 นาย   นันท์  อุดมเฉลิมภัทร

4871 นาง  นันทกมล วรเศรษฐ์ธนกร

4872 นาง นันทกร จิตตสินนวา

4873 นางสาว   นันทกา  แก้วเฉย 

4874 นางสาว   นันทกานต์ บัณฑุชัย

4875 นางสาว นันทกานต์ ชุมภูพันธ์

4876 นางสาว นันท์ชญาน์ จันทร์โอพาส

4877 นางสาว   นันทชนม์ รุจิฉาย

4878 นางสาว นันทญา ดิสสงค์

4879 นางสาว นันท์ติกาล ทองคํา

4880 นางสาว นันท์ทิพย์ ประทุมทรัพย์

4881 นางสาว   นันท์ธนัษฐ์ พรมพนัส

4882 นางสาว   นันท์นภัส ชุ่มชื�น

4883 นางสาว นันท์นภัส ลาภนิตยพันธ์

4884 นางสาว นันท์นภัส คังคะโน

4885 นางสาว   นันท์นภัส ณ มหาไชย

4886 นางสาว นันท์นภัส โพชสาลี

4887 นางสาว นันท์นภัส ชาญเดช

4888 นางสาว นันท์นภัส เสียงลํ�าเลิศ
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4889 นาย นันทนภัส เปล่งอร่าม

4890 นาง นันทน์ศิญา หาญห้าว

4891 นางสาว   นันทนัช กวักหิรัญ

4892 นางสาว   นันทนา ชมภูยันต์

4893 นางสาว   นันทนา พิพัฒน์กุลชีวิน

4894 นาง นันทนา พึ�งสมศักดิ�

4895 นางสาว   นันทนา โกศล

4896 นางสาว นันทนา นันทวงษ์

4897 นางสาว นันทนา ฉายเฉลิมวงศ์

4898 นางสาว นันทนา ขยันทํา

4899 นางสาว นันทนา นํ�ากระจาย

4900 นางสาว   นันทนิตย์  จิตหนักแน่น

4901 นางสาว   นันท์นิภดา จันทร์กวี

4902 นางสาว   นันท์ปภัทร มหาสมุทร

4903 นาย นันทพงศ์ วันเย็น

4904 นาย นันทพงศ์ อัศวอัจฉริยะกุล

4905 นางสาว   นันทพร สุริยา

4906 นางสาว   นันทพร ทับวิเชียร

4907 นางสาว นันทพร พงค์เผ่าพูน

4908 นางสาว นันทพร ปรางค์แสงวิไล

4909 นางสาว นันทพร เกษมพิณ

4910 นาย   นันทพล ทวิชสังข์ 

4911 นางสาว นันทพัชร์ ศุภสิทธิธานันทน์

4912 นาย   นันท์พิพัฒน์ สาคะรัง

4913 นางสาว นันทมน สุขสันตินันท์

4914 นางสาว นันทมนต์ จุฬามณี
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4915 นาง   นันทรัตน์ เตชะนรราช

4916 นางสาว   นันทวรรณ ไชยคําวัง

4917 นางสาว นันทวรรณ ธรรมาภรณ์พัฒนา

4918 นาย   นันทวัฒน์  เจริญชัยพงศ์  

4919 นางสาว   นันทวัน ปิ�นมาศ

4920 นาง นันทวัน ดาวเลิศ

4921 นางสาว   นันทวัน นบนอบ

4922 นาย   นันทวุฒิ กัญจนศุข

4923 นาง นันท์สินี ทุมชะ 

4924 นาย   นันทะพัทธ์  กนกนาก

4925 นางสาว นันทัชพร คําบุญเรือง

4926 นางสาว   นันทา จงวิบูลย์ศิลป์

4927 นางสาว นันทา แซ่อึ�ง

4928 นางสาว   นันทาศิริ ดวงสุริยเนตร

4929 นางสาว   นันทิกา สถาปนานนท์

4930 นางสาว   นันทิกา พริบไหว  

4931 นางสาว   นันทิกาญจน์ กีรติขจรฟ้า

4932 นางสาว นันทิการ ตันติพงษ์มณีกุล

4933 นางสาว นันทิชา ไชยเทพ

4934 นางสาว นันทิชา สิตานนท์

4935 นางสาว นันทิชา ทรัพย์สิทธิกร

4936 นางสาว นันทิชา จาตุพรพิพัฒน์

4937 นางสาว นันทิชา คําเพียร

4938 นางสาว   นันทิดา ชะเอมทอง

4939 นางสาว   นันทินี นวลนิ�ม

4940 นางสาว   นันทินี แซ่เซียว
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4941 นางสาว นันทินี กะรินตา

4942 นางสาว นันทินี จํารัสกุล

4943 นาย นันทิพัฒน์ จิระโพธิ�

4944 นาย นันทิพัฒน์ เลิศสมุทรเทพาดล

4945 นาง นันทิยา สุโนธร

4946 นางสาว   นันทิยา ปิงยศ

4947 นางสาว   นันทิยา ดรุณพันธ์

4948 นางสาว   นันทิยา ชุละดี

4949 นางสาว นันทิยา ครูส่ง

4950 นางสาว นันทิยา แซ่ยะ

4951 นางสาว นันทิยา บุญถนอม

4952 นางสาว นันทิวรรณ พูลช่วย

4953 นางสาว นันธิกา ยากูล

4954 นางสาว   นันธิกาญจน์ เรียนใจดี

4955 นางสาว   นันธิญา ทองบุญส่ง

4956 นางสาว นันธิรัตน์ แก้วศรีโวย

4957 นางสาว นันหทัย ตุมรสุนทร

4958 นางสาว นับพร ชีวพันธ์

4959 นางสาว   นัยน์ชนก คงเจริญ

4960 นางสาว   นัยน์ปภัส หอมหวาน

4961 นางสาว นัยน์ภัค ขุนขจี

4962 นางสาว นัยนา หมันเทศ

4963 นางสาว นัยนา ทองสง่า

4964 นางสาว นัยนา แสนโกฎ

4965 นางสาว นัศนีน เรืองทอง

4966 นางสาว นัสริน บุงวัง
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4967 นางสาว นัสรี ยีสาและ

4968 นาย นัสรี เจะหะ

4969 นางสาว นัสรีน หวังดี

4970 นางสาว นัสรีนทร์ เจ๊ะนิ

4971 นาย นัสรูดีน สะแต

4972 นางสาว   นาฎนภางค์ ตันเทอดทิตย์

4973 นาง นาฎวิมล งามศิริจิตต์

4974 นางสาว นาฎอนงค์ ตะกรุดแก้ว

4975 นางสาว   นาฏน้อย พรหมบํารุง

4976 นางสาว นาฏยา อินทจักร

4977 นางสาว นาฏยา  จิตารินทร์

4978 นาง นาเดีย อัสซะบาฮี

4979 นางสาว   นาตยา พิทักษ์จินดา

4980 นางสาว   นาตยา บุรีทอง

4981 นาง นาตยา เสนา

4982 นางสาว นาตยา ดวงประทุม

4983 นางสาว นาตยา เหง่าศรี

4984 นางสาว   นาถกมล วงษ์ดี

4985 นางสาว นาถฤดี ปอสิงห์

4986 นางสาว นาถลัดดา รัตนมาลี

4987 นางสาว   นาทติยา ทาคูณ

4988 นางสาว นารา ทองแจ่ม

4989 นางสาว นารากานต์ ลิ�มอุบัติตระกูล

4990 นางสาว นาราภัทร เพ็ชรสี

4991 นางสาว นารินทร์ลัดดา ใจขันธ์

4992 นาง นารี โกเจริญ
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4993 นางสาว นารี ดรบ้านเขียว

4994 นางสาว นารีนาฎ อินปลอด

4995 นางสาว   นารีนาถ จอมภา

4996 นาง นารีมาลย์ แวหะมะ

4997 นางสาว   นารีรัตน์ รัตนตันหยง

4998 นางสาว   นารีรัตน์ ทัศวิล

4999 นางสาว นารีรัตน์ สามัคคีธรรม

5000 นางสาว นารีรัตน์ แซ่เอี�ยว

5001 นางสาว   นารีรัตน์ ปิ�นสุวรรณ

5002 นางสาว นารีรัตน์ จินตมุทธา

5003 นางสาว นารีรัตน์ ปานพันธ์

5004 นางสาว นารีรัตน์ สุริยสาร

5005 นางสาว   นารีรัตน์  พันธุ์พุฒ 

5006 นางสาว   นารีรัตน์  ก๊อใจ

5007 นาย นาวิน นาคดี

5008 นางสาว นาอีมะห์ โต๊ะเด็ง

5009 นางสาว นาอีมะฮ์ หะยีอาซา

5010 นาง นํ�าค้าง วงค์ถาติ�บ

5011 นาย   นําชัย รัตนพงษ์บัณฑิต

5012 นางสาว   นํ�าทิพย์ ศรีวิเชียร

5013 นางสาว   นํ�าทิพย์ พันทา

5014 นางสาว   นํ�าทิพย์ ทานกระโทก

5015 นางสาว นํ�าทิพย์ เทพสงค์

5016 นางสาว นํ�าทิพย์ หอมหวล'

5017 นางสาว นํ�าทิพย์ กําแพงแก้ว

5018 นางสาว   นํ�าทิพย์  วิทยะวาณิชกุล
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5019 นางสาว   นํ�าทิพย์  สมพลวัฒนา

5020 นางสาว นํ�าผึ�ง คุ้มทรัพย์สิริ

5021 นางสาว นํ�าผึ�ง พรมเทศ

5022 นางสาว นํ�าผึ�ง เสียงเลิศ

5023 นาง นํ�าฝน รักษา

5024 นางสาว นํ�าฝน บัวผัด

5025 นางสาว นํ�าฝน ชัยวรภักดิ�

5026 นางสาว   นํ�าฝน เฝ้าทรัพย์

5027 นางสาว นํ�าฝน จารุจิตร

5028 นางสาว นํ�าฝน โงชาฤทธิ�

5029 นางสาว   นํ�าฝน  เลี�ยงวงค์

5030 นางสาว นํ�าพราว แก้วจันทร์

5031 นางสาว   นํ�าเพชร วุฒาพาณิชย์

5032 นางสาว   นํ�าเพชร คงเพชรศักดิ�

5033 นางสาว นํ�าเพชร พลอยนํ�าเงิน

5034 นาย   นิคม กาวิละ  

5035 นาย นิคม ศรีมนตรี

5036 นาง นิจกานต์ ตันอุ่นเดช

5037 นางสาว   นิจเนตร วุฒิ

5038 นางสาว   นิชกานต์ แป้นไทย

5039 นางสาว นิชนันท์ คัณทะสิทธิ�

5040 นางสาว นิชา มีศรี

5041 นางสาว นิชาพร ใจปินตา

5042 นางสาว นิชาภัทร เจะหมะ

5043 นางสาว นิชาภัทร สุขเจริญ

5044 นางสาว   นิชาภา จันทร์ดี
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5045 นางสาว   นิชาภา เทวานุกูลกิจ

5046 นางสาว   นิชาภา พันชะโก

5047 นางสาว นิชาภา จําปาดง

5048 นางสาว   นิชารัตน์ พึ�งสุนทรศิริมาศ

5049 นางสาว   นิดา รัตนครอง

5050 นาง   นิดา วงศ์สวัสดิ�

5051 นางสาว   นิดา สัมพันธารักษ์

5052 นางสาว   นิดา  แสงเงิน

5053 นางสาว นิตกานต์ ปรัชญาพันธ์

5054 นางสาว นิตติยา เทียนสันเทียะ

5055 นาง นิตยา เหลืองรุ่งโรจน์

5056 นางสาว   นิตยา เตชะพิสิษฐ์

5057 นาง นิตยา วิริยะธารากิจ

5058 นาง นิตยา ตีรเลิศพานิช

5059 นางสาว   นิตยา เพชรเฉิดฉิน

5060 นาง นิตยา ทองขจร

5061 นางสาว   นิตยา สุบัติคํา

5062 นางสาว   นิตยา สิงห์สมบูรณ์

5063 นางสาว   นิตยา ประสานศิลป์ชัย

5064 นางสาว   นิตยา พรมสอน

5065 นาง นิตยา ป้อมอุ่นเรือน

5066 นางสาว   นิตยา แสงหลง

5067 นาง นิตยา อ่อนละห้อย

5068 นางสาว   นิตยา อาจวิชัย

5069 นาง นิตยา สรอดิศัยกุล

5070 นางสาว นิตยา คําระภี
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5071 นางสาว นิตยา บุญหมื�น

5072 นางสาว นิตยา เหี�ยมี

5073 นางสาว นิตยา ดาดง

5074 นางสาว นิตยา อินต๊ะปา

5075 นางสาว นิตยา เพชรประดับ

5076 นางสาว นิตยา ประทุมทอง

5077 นางสาว   นิตยา วงษ์โต

5078 นางสาว นิตยา พลอยเพชร

5079 นางสาว นิตยา พัดชา

5080 นางสาว นิตยา กุลรักษา

5081 นางสาว นิตยา โยริพันธ์

5082 นางสาว นิตยา ศรีบุษย์

5083 นางสาว   นิตยา ทันรังกา

5084 นางสาว   นิตยา อายุยืน

5085 นางสาว   นิตยา สุทธเขตต์

5086 นางสาว นิตยา พลนาคู

5087 นางสาว นิตยา เกลี�ยงไธสง

5088 นางสาว   นิตยา  ขันธิฉัตร

5089 นางสาว นิตยาภรณ์ พรมเกษา

5090 นางสาว นิตาพฤต สมกุลทวี

5091 นาย   นิติ สิตะยัง

5092 นาย นิติกร บุตรเรือง

5093 นาง นิติญา  จุมพลา

5094 นาย   นิตินาท จิตตะวิกุล

5095 นางสาว   นิตินารถ เครือดวงคํา 

5096 นาย นิติพนธ์ หร่ายมณี
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5097 นางสาว   นิติพร เวฬุสุวรรณ

5098 นางสาว นิติพร มะดี

5099 นาย นิติพัฒน์ พิรยานนท์

5100 นาง นิติมา วัชรารัตน์

5101 นางสาว   นิติยา โชครัศมีหิรัญ

5102 นางสาว   นิติรันต์  พูนกระโทก

5103 นาย นิติรุจน์ ศักดิ�จารุภัสร์

5104 นาง นิธิชญา ฟองย้อย

5105 นาง  นิธิตา ปิยอมรพันธุ์

5106 นางสาว   นิธิตา จันทร์มา

5107 นาย นิธิธร เบญจกุลทรัพย์

5108 นาง นิธินันท์ ชัยคีรี

5109 นางสาว นิธิพร จังตระกูล

5110 นาย นิธิพัชร   กลางนุรักษ์

5111 นาย   นิธิพัฒน์ กุลณาวงศ์

5112 นางสาว นิธิภัค ธรรมายน

5113 นาง นิธิมา เพียวพงษ์

5114 นางสาว   นิธิมา วัฒนะนุพงษ์

5115 นางสาว   นิธิมา ด่านธนวานิช

5116 นางสาว นิธิมา ขําจันทร์

5117 นางสาว นิธิมา น้อยสืบสาย

5118 นางสาว นิธิรัตน์ แสงมีศรี

5119 นางสาว นิธิวดี สระแก้ว

5120 นางสาว นิธิวดี ตี�ฮ้อ

5121 นางสาว นิธิวดี เนรัญชร

5122 นาย   นิธิวิทย์ กุลศรีชนารัตน์
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5123 นาง นิธิษา สุวรรณละออง

5124 นาย   นิพน เชื�อสะอาด

5125 นาย   นิพนธ์ สนิทวงษ์

5126 นาย   นิพนธ์ ศักดิ�เสรีชัย

5127 นาย นิพนธ์ ศรีชะบา

5128 นาย   นิพนธ์ ธีรานนท์

5129 นาย   นิพนธ์ ภูพันนา

5130 นาง นิพัทธา รุจิระชาติกุล

5131 นางสาว นิพา เชื�อบริบูรณ์

5132 นางสาว นิพาพร จันทร์เติบ

5133 นางสาว นิพาพร ปานพรม

5134 นาย นิพิฐพนธ์ เทพามงคล

5135 นางสาว นิฟารีดะห์ อิสาเฮาะ

5136 นางสาว นิภัทรา เชาวะวณิช

5137 นาง นิภา เทพสิมานนท์

5138 นาง  นิภา ไพบูลย์วุฒิโชค

5139 นางสาว   นิภา เข็มจรูญ    

5140 นางสาว นิภาดา ชลารักษ์

5141 นางสาว นิภาธร ศรีทอง

5142 นางสาว   นิภาพร ทองหลอม

5143 นาง นิภาพร รัตนวัน 

5144 นางสาว   นิภาพร ประเสริฐพรเลิศ

5145 นางสาว   นิภาพร แสงอรุณ

5146 นางสาว   นิภาพร เหล่าชา

5147 นางสาว   นิภาพร แดงโร่

5148 นางสาว   นิภาพร นนทะศรี
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5149 นางสาว   นิภาพร ชะเอมทองกุล

5150 นางสาว   นิภาพร คงกิ�ม

5151 นางสาว   นิภาพร จําปีพรม

5152 นางสาว   นิภาพร นาคทอง

5153 นางสาว นิภาพร จันทร์ตะซาว

5154 นางสาว นิภาพร อัครกิตติโชค

5155 นางสาว นิภาพร รวมธรรม

5156 นางสาว นิภาพร พงษ์อารีย์

5157 นางสาว นิภาพร ปารีแก้ว

5158 นางสาว นิภาพร พวงมาลา

5159 นางสาว นิภาพร อรุณศิริพันธ์

5160 นางสาว   นิภาพรรณ ธาตุดี

5161 นาง นิภาภรณ์ ประมาณพล

5162 นางสาว นิภาภรณ์ เกื�อกูล

5163 นางสาว นิภาภรณ์ วรรณพรหม

5164 นางสาว นิภาภรณ์ มะจะกรณ์

5165 นางสาว   นิภาภรณ์ ปั�นนุ้ย

5166 นางสาว นิภาภรณ์ ศาลางาม

5167 นาง นิภาภัทร พวงสุวรรณ์

5168 นางสาว นิภาภัทร ใหม่ยะ

5169 นางสาว   นิภารัตน์ ภูมิผักแว่น

5170 นางสาว นิภารัตน์ คุยบุตร

5171 นางสาว นิภารัตน์ ไชยสาร

5172 นางสาว นิภารัตน์ หาญเหี�ยม

5173 นาง นิภารัตน์  พาเจริญ

5174 นางสาว   นิภาลัย นุชพุ่ม
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5175 นางสาว   นิยดา ปัณฑวนันท์

5176 นางสาว   นิยดา สร้อยนาค

5177 นางสาว นิยดา นันทรัตนพงศ์

5178 นาย   นิยม ลือพงษ์ศักดิ�

5179 นางสาว นิยาพร นาคคํา

5180 นางสาว นิยาภรณ์ อินกรูด

5181 นางสาว นิรชร คงช่วย

5182 นางสาว   นิรชรา รัตนธรรมเมธี

5183 นางสาว   นิรชา ฝีมือช่าง

5184 นางสาว นิรชา วระนิล

5185 นางสาว นิรภา วิลาวรรณ

5186 นางสาว   นิรมน โรจนรัตน์

5187 นาง นิรมล พึ�งธรรมเดช

5188 นางสาว   นิรมล ผลทับทิม

5189 นางสาว นิรมล แก้วกํ�า

5190 นางสาว นิรมล สาตรา

5191 นางสาว นิรมล กมลวัฒน์

5192 นางสาว นิรมล ปลอดชูแก้ว

5193 นางสาว นิรมล ทองโคตร

5194 นางสาว นิรมล แทนละคร

5195 นาย นิรมิต โชติชัยมงคล

5196 นาย นิรวิทธ์ ทองภาพ

5197 นางสาว นิรอยฮานนะห์ นิมา

5198 นางสาว   นิรัชรา จันทร์โชติเสถียร

5199 นาง นิรัญญา ชมภูนุช

5200 นาย นิรัติศัย กูลสวัสดิ�
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5201 นาย   นิรันดร์ พุกยอด

5202 นาย นิรันต์ กมลพล

5203 นาง นิรามัย บาร์เรทร์

5204 นาย   นิรุตติ�   แสนไชย  

5205 นางสาว   นิลดา เกลียวปฏินนท์

5206 นางสาว นิลเนตร ขันใจ

5207 นางสาว นิลยา เจริญผลอนุสรณ์

5208 นางสาว นิลยา ลาโพธิ�

5209 นางสาว   นิลรัตน์ ฆ้องชัย

5210 นางสาว   นิลวรรณ ณรงค์เกียรติคุณ

5211 นางสาว   นิลวรรณ ผอบทอง

5212 นาง นิลวิศาล เฮงสมบูรณ์

5213 นางสาว นิลาวัลย์ เดชอุดม

5214 นางสาว   นิโลบล จั�นทิพย์

5215 นาง นิโลบล เขตกรณ์

5216 นางสาว นิโลบล แสงสิรกนก

5217 นางสาว นิศรา วรรณชิตย์

5218 นางสาว นิศรา หล่อทอง

5219 นาง นิศรากุล  สุกใส

5220 นางสาว นิศา พิริยชนานันท์

5221 นางสาว   นิศากร เกิดแสง  

5222 นางสาว นิศากร อรัญฤทธิ�

5223 นางสาว   นิศาชล ภัทรานุกุล

5224 นางสาว นิศาชล โพธิ�ชัย

5225 นางสาว นิศาชล เตาฟิก

5226 นางสาว นิศาชล จิรกิจวัฒนะวงค์
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5227 นางสาว นิศาชล ไชยเสนา

5228 นางสาว นิศานต์นิษฐ์ เกตุมีชัย

5229 นางสาว นิศานาถ พุฒงาม

5230 นาง นิศามณี ดีจงเจริญ

5231 นางสาว นิศามน พุ่มเกตุ

5232 นางสาว นิศารัตน์ เวชสนิท

5233 นางสาว นิศารัตน์ นิทะโน

5234 นางสาว นิศารัตน์ สีหาบุตร

5235 นางสาว   นิศารัตน์ เจตน์จงใจ

5236 นางสาว นิศารัตน์ บัวแต่งตันสกุล

5237 นางสาว นิศารัตน์ ธิเขียว

5238 นางสาว นิศารัตน์ เชียงมี

5239 นางสาว นิศารัตน์ ทวีศิลป์

5240 นางสาว นิศารัตน์ เขียวครื�น

5241 นางสาว นิศารัตน์ ใจดี

5242 นางสาว นิศารัตน์ วงษ์คํา

5243 นาง นิศารัตน์  เอกพจน์

5244 นางสาว   นิศารัตน์  ลี�ภัยรีเวส

5245 นางสาว   นิศิฎฐา ดูมา

5246 นางสาว นิษฐ์ญาฎา วราเศรษฐพงศ์

5247 นางสาว นิษฐารัตน์ อิสรภาค

5248 นางสาว   นิษา สืบคล้าย

5249 นางสาว นิษา บุญมานุช

5250 นางสาว นิสา จําปาแฝด

5251 นางสาว นิสา ยิ�งวงค์

5252 นางสาว นิสากรณ์ อินทะลา
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5253 นางสาว นิสาชล ทําบุญ

5254 นางสาว นิสาชล พลวาปี

5255 นางสาว นิสาชล ใจบุญ

5256 นางสาว   นิสารัตน์ อัศวพรวศิน

5257 นางสาว   นิสาศรี เสริมพล

5258 นางสาว   นิอร เครือสุคนธ์

5259 นางสาว   นิออน จันไทย

5260 นางสาว นิออน แย้มสงวนศักดิ�

5261 นาย นิฮันเซ็น บากาอาลี

5262 นางสาว   นีนี� ทองชมภู

5263 นางสาว นีรชา สีสันท์

5264 นางสาว   นีรนาถ สุขนิคม

5265 นางสาว   นีรนาท ดีอันกอง

5266 นางสาว นีรนาท สุนทรประทม

5267 นางสาว นีรนุช รัตนมณี

5268 นางสาว   นีรัมพร พรหมประเสริฐ

5269 นางสาว นีลุบล อมรวุฒิไกร

5270 นางสาว นุจรินทร์ รัตน์ตะคุ

5271 นางสาว   นุจรินทร สีดาแจ่ม

5272 นางสาว นุจรี ยิ�งยงดํารงฤทธิ�

5273 นางสาว นุจรีย์ กัลงา

5274 นางสาว นุจเรศ อรุณคีรีวัฒน์

5275 นางสาว นุจิรดา วาระนัง

5276 นางสาว   นุชจรี ลาภสมบูรณ์ดี

5277 นางสาว นุชจรี ศิริ

5278 นางสาว   นุชจรีย์ กําบิน
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5279 นางสาว   นุชจรีย์ วันใจ

5280 นางสาว นุชจิยา ชายกุล

5281 นางสาว   นุชจิเรศ ทาทอง

5282 นางสาว นุชชรี บํารุงพนิชถาวร

5283 นางสาว   นุชดา   ตั�งสุจริตวิจิตร

5284 นางสาว นุชทิวา บุตรชา

5285 นางสาว   นุชนภา วงศ์แก้วโพธิ�ทอง

5286 นางสาว   นุชนันท์ ค้าดี

5287 นางสาว นุชนา สางสว่าง

5288 นางสาว นุชนาฎ ปาราชิตัง

5289 นางสาว นุชนาฎ สกุลจริยาพร

5290 นาง นุชนาถ คะหาวงษ์

5291 นางสาว นุชนาถ สุรมาศกุลชา

5292 นางสาว นุชนาถ ชื�นชมสกุลชัย

5293 นางสาว นุชนาถ อัศววงศ์สวัสดิ�

5294 นางสาว   นุชนาท พุ่มไทรมูล

5295 นางสาว นุชนารถ ไชยเดช

5296 นางสาว   นุชนารถ คงถาวร

5297 นางสาว นุชนารถ หมัดอะดั�ม

5298 นางสาว   นุชเนตร มูลโค้ว

5299 นางสาว   นุชยงลักษณ์ เพชรสุวรรณ

5300 นาง นุชรัตน์ เครืออารีย์รัตน์

5301 นางสาว นุชราภรณ์ สุโพนอก

5302 นางสาว นุชรินทร์ มะโนราช

5303 นางสาว นุชรินทร์ อินทนันชัย

5304 นางสาว   นุชรี อุระศิลป์
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5305 นาง นุชรี  แดงอร่าม

5306 นาง นุชรีย์ กอวัฒนะ

5307 นางสาว   นุชวดี จันทุดม

5308 นางสาว นุชสบา พะณะงาม

5309 นางสาว นุชสรา ม่วงศรี

5310 นางสาว นุชสิรี พรหมณี

5311 นางสาว นุดี ลิมปิศิริ

5312 นางสาว นุตธีรา ประสงค์แสนสุข

5313 นางสาว นุธิดา โกสุมพิทักษ์

5314 นางสาว   นุรโซเฟีย เจะมิง

5315 นางสาว นุรอาซีกีน เปาะโซ๊ะ

5316 นางสาว   นุรอาซียะห์ อับดุลเลาะ

5317 นางสาว นุศราพร แซ่ลิ�ม

5318 นางสาว   นุสนา หลําเบ็ญสะ

5319 นางสาว นุสมล ใจกล้า

5320 นางสาว   นุสรา ปภังกรกิจ

5321 นางสาว   นุสรา ศิริธรรมคู่เชวง

5322 นางสาว   นุสรา มหัตชวโรจน์

5323 นางสาว   นุสรา ค้าคล่อง

5324 นางสาว นุสรา หลงกูนัน

5325 นางสาว นุสรา และขวัญ

5326 นางสาว นุสรีนา เจะปอ

5327 นางสาว นูซีตา การิง

5328 นาย นูรดีน บือราเฮง

5329 นางสาว นูร์มา งอปูแล

5330 นางสาว   นูรยีหัน  มะแซ
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5331 นางสาว นูรอัยนี คาวิจิตร

5332 นางสาว นูรอาฟีฟะห์ วาเลาะแต

5333 นางสาว นูรอามี แวกือจิ

5334 นางสาว นูรอีมาน ซีเซ็ง

5335 นางสาว นูร์ไอนี จาเงาะ

5336 นางสาว นูรฮีดายะห์ หะยีอับดุลเลาะ

5337 นางสาว นูรีซะห์ มะแซ

5338 นางสาว นูรีซัน ลาเตะ

5339 นางสาว นูรีซัน อะมิยะ

5340 นางสาว นูรีดา มามะ

5341 นางสาว   นูรีดา เจ๊ะแล

5342 นางสาว นูรีดา มะแซ

5343 นางสาว นูรีนาร์ มะเกะ

5344 นางสาว นูรุลฮูดา หัดเหาะ

5345 นางสาว นูรูลฮูดา มะดีเยาะ

5346 นางสาว นูรูฮูดา อุเซ็ง

5347 นางสาว นูไลล่าห์ ปังแลมานุม

5348 นาย   เนต ใจฟอง

5349 นางสาว   เนตรชนก จันทร

5350 นางสาว เนตรชนก ลือกระโทก

5351 นางสาว เนตรชนก เจียรมาศ

5352 นางสาว เนตรชนก ไชยศรีรัมย์

5353 นางสาว เนตรชนก ลือชัย

5354 นาง เนตรณิชา จัยวัฒน์

5355 นางสาว เนตรทิพย์ สมานมิตร

5356 นางสาว   เนตรนภา สุริยะคําวงศ์



ข้อมูล ณ วันที� 15 ต.ค. 62

หน้าที� 207 จาก 534 /รายชื�อเรียงตามพยัญชนะตัวอักษร..

ลําดับที� หมายเหตุ

คํานําหน้า ชื�อ สกุล

รายชื�อ-สกุล

บัญชีรายชื�อ

ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ. 2547 มาตรา14 (4) 

ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั�งกรรมการสภากายภาพบําบัด  วาระปี พ.ศ. 2563-2566

5357 นางสาว   เนตรนภา พรหมรักษา

5358 นางสาว   เนตรนภา ปัญญานนท์

5359 นางสาว   เนตรนภา ถาวรวัฒนสิริกุล

5360 นาง เนตรนภา ทํามาตา

5361 นางสาว เนตรนภา อามาฆมนตรี

5362 นางสาว เนตรนภา ขวยเขิน

5363 นางสาว   เนตรนภา ชุมประมาณ

5364 นางสาว   เนตรนภา เนียมมีศรี

5365 นางสาว   เนตรนภิศ แสงอยู่

5366 นางสาว เนตรนภิศ นุ่นย้อย

5367 นางสาว   เนตรนภิส สมานรัตน์วณิช

5368 นาย   เนตรน้อย ชาลี

5369 นาง เนตรนารี ต่ายคํา

5370 นางสาว   เนตรนารี พยับชาติ

5371 นางสาว เนตรนุช นาคํา

5372 นางสาว เนตรพนิต แก้ววรรณา

5373 นางสาว   เนตรฤทัยชนก กลํ�าบุรี

5374 นางสาว เนตรศิริ ไทยสม

5375 นางสาว   เนตรสกาว อินทจักร

5376 นางสาว   เนติกุล เศรษฐกุล

5377 นางสาว   เนติมา ศรีสุวรรณ

5378 นางสาว เนติมา เอกจิตต์

5379 นางสาว เนติมา เนรัญชร

5380 นาง   เนาวรัตน์  ลิมปิศิริ

5381 นางสาว   แน่งน้อย ตันธนะรังษี

5382 นางสาว   บงกช ธุระธรรม
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5383 นาง บงกช เรณุมาศ

5384 นาง บงกช กังฮา

5385 นางสาว บงกช ทองนวล

5386 นางสาว บงกช ศรีกฤตยาวัฒน์

5387 นางสาว บงกช เอื�อทวีสัมพันธ์

5388 นาย บดินทร์ คุ้มโนนชัย

5389 นาย บดีลักษณ์ สุขพรหม

5390 นาง บรรจง สุขสุเมฆ

5391 นาง บรรจงลักษณ์ กว้านสกุล 

5392 นางสาว บรรจบพร วงศ์อัศวนึก

5393 นาย บริพนธ์ เรืองอินทร์

5394 นาย บริพัฒน์ หน้างาม

5395 นาย บริราช สมวรรณ

5396 นาย บวร ไร่วิชัย

5397 นางสาว   บวรลักษณ์ บรรลือทรัพย์

5398 นาง บังอร สิงขโรทัย

5399 นาง บังอร แหลมคม

5400 นาย   บัญชา สมสร

5401 นางสาว บัญฑิตา เอื�อพัฒนาพานิชย์

5402 นางสาว บัณฑรวรรณ เนียมเนย

5403 นาย   บัณฑิต เกล้าสุวรรณ

5404 นาย   บัณฑิต พรหมมานนท์

5405 นาย บัณฑิต ขันธ์สุวรรณ

5406 นาย บัณฑิต บุญมา

5407 นาย บัณฑิต ช่วยเจริญสุข

5408 นางสาว   บัณฑิตา ประจันตะเสน
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5409 นางสาว บัณฑิตา แพทย์รักษา

5410 นางสาว บัณฑิตา ถือมั�น

5411 นางสาว บัรกาต เด็นเบ็น

5412 นางสาว บัลกีส ยีมะยี

5413 นางสาว บัว กลัดไวยเนตร

5414 นางสาว   บัวณภรณ์ สีห์สินภทรกร

5415 นางสาว บัวสด จิตเพ็ง

5416 นางสาว บาซีเราะ แมเลาะ

5417 นางสาว บําเพ็ญพร สนั�นนาม

5418 นางสาว บิสมี ตรี

5419 นาย บุคอรี ปุตสะ

5420 นางสาว บุญจิรา คําพ่วง

5421 นางสาว   บุญจิรา พลอินทวงษ์

5422 นางสาว บุญชนิต สมสุขทวีกูล

5423 นาย   บุญชัย พิชัยยงค์วงศ์ดี

5424 นาย   บุญชัย สุทธิมานะกิจ

5425 นาย บุญโชติ จันทร์กระแจะ

5426 นางสาว   บุญญดา อภิรักษ์เหล่าสกุล

5427 นาย บุญญฤทธิ� ศรีปัตติวงศ์

5428 นางสาว บุญญากร ก๊กใหญ่

5429 นางสาว บุญญาพร เลิศวัฒนกิตติ

5430 นางสาว บุญฑริกา เครือคช

5431 นางสาว   บุญณิตา ฉันทศิริกุล

5432 นาย บุญตระกูล ทองนนท์

5433 นางสาว บุญทิวา สาดสี

5434 นางสาว   บุญทิวา สิทธิสูงเนิน
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5435 นางสาว บุญธิดา จันทร์สว่าง

5436 นางสาว   บุญนาค บุญโพธิ�

5437 นาย   บุญมา โชติสกุลเลิศ

5438 นางสาว   บุญยาพร พวงมาลา

5439 นาย   บุญยืน สืบชาติ

5440 นางสาว   บุญรัตน์ โง้วตระกูล

5441 นางสาว   บุญรัตน์ คงมานะเกียรติคุณ

5442 นาง บุญรุ่ง อริยชัยกุล

5443 นาย   บุญเรือง ยะปวง

5444 นาย   บุญฤทธิ� สวัสดี

5445 นาย   บุญเลิศ ธรรมเจริญ

5446 นาย   บุญวัฒน์ จะโนภาษ

5447 นาย บุญสลัก ดีรบรัมย์

5448 นาง บุญสิตา สุวรรณกุล

5449 นางสาว   บุญสิตา ตั�งโสภณ

5450 นางสาว บุญสิตา บุญเทศนา

5451 นาย   บุญสินธพ์ อัศวชุติธํารง

5452 นางสาว   บุณฑริกา ทานะสิงห์

5453 นางสาว   บุณฑริกา เปรมสุข

5454 นางสาว บุณฑริกา บุญเรือง

5455 นางสาว บุณฑิตา สุพรรณราช

5456 นางสาว บุณณดา ธนดิลกฐากร

5457 นางสาว บุณยนุช สันภูวรรณ

5458 นางสาว   บุณยวีร์ บวรธีระกิจชัย

5459 นางสาว บุณยานุช อ่วมเจริญ

5460 นางสาว   บุณยาพร กลายเจริญ
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5461 นางสาว บุตรราพร กิ�งไธสง

5462 นาง บุตรีลักษณ์  ฉํ�าพิพัฒน์

5463 ทันตแพทย์หญิง บุปผา ลีฉลาด

5464 นางสาว บุปผา เกษประดิษฐ์

5465 นางสาว บุปผาพร มีสะติ

5466 นาย บุรณัชย์ อัศวจุฬามณี

5467 นางสาว   บุรวัลย์ ผลมั�ง

5468 นาย   บุรินทร์ กาญจนาภิวงศ์

5469 นางสาว บุรินทร์ แซ่ลู่

5470 นางสาว บุริมนาถ มีขันหมาก

5471 นาย บุริมภัทร์ สุนทระศานติก

5472 นาย บุริศร์ ผาสุกสมิต

5473 นาย บุลวัชร์ เตรียมพิทักษ์

5474 นางสาว   บุศรา ชินสงคราม

5475 นางสาว   บุศรา เพชรโต

5476 นางสาว บุศรา พวงอาศิรพจน์

5477 นางสาว   บุศรา อรัญญิก

5478 นางสาว   บุศรินทร์ สงวนเกียรติ

5479 นางสาว บุศรินทร์ ภู่ประกิจ

5480 นางสาว   บุศรินทร์ เกตุร่วง

5481 นางสาว บุศรินทร์ ชูขันธ์

5482 นางสาว บุศรินทร์ อรุณศักดิ�

5483 นางสาว บุษกร แก้วเขียว

5484 นางสาว บุษกร ธนะสาร

5485 นางสาว บุษกร ชัยภูวภัทร

5486 นางสาว บุษกร แสงจันทร์
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5487 นางสาว บุษกร พลแสน

5488 นางสาว บุษกร โสภารักษ์

5489 นางสาว   บุษดี แก่นนาคํา

5490 นางสาว   บุษบง สร้อยเพชร

5491 นางสาว บุษบง จันทร์ศรี

5492 นางสาว   บุษบา ศิริวิจิตร

5493 นางสาว   บุษบา ฉั�วตระกูล

5494 นางสาว บุษบา สอนชา

5495 นางสาว บุษบา ดีถลา

5496 นางสาว บุษบาพรรณ นวลคํา

5497 นางสาว   บุษบารัตน์ อุดมรัตน์

5498 นางสาว   บุษพร บุญมี

5499 นางสาว บุษยมาส เดชะภิญโญ

5500 พ.ต.หญิง บุษยา วงษ์หงส์

5501 นางสาว   บุษยา ล่าจําศีล

5502 นางสาว บุษยา เสนคะ

5503 นางสาว   บุษยาพร โพธิ�ดํา

5504 นางสาว บุษรากร แก้วสว่าง

5505 นางสาว   บุษราคัม คุณสตรีไพศาล

5506 นางสาว   บุษราคัม ชุปวา

5507 นางสาว   บุษราณุพันธ์ บุราณรมย์

5508 นางสาว   บุษราพร นิรมลพิศาล

5509 นางสาว บุษริน ภิรมย์มิ

5510 นางสาว บุษริน อ้อยกลาม

5511 นางสาว บุษวรรณ สุขศรีใส

5512 นางสาว บุสชา ล้อประเสริฐ
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5513 นางสาว บุสริน คาวิจิตร์

5514 นาง เบญจพร ชวชาติ

5515 นางสาว   เบญจพร พานิชเจริญ

5516 นาง เบญจพร เอนกแสน

5517 นาง เบญจพร งามประภาสม

5518 นางสาว เบญจพร บาบุญ

5519 นางสาว เบญจพร อําไพรัตน์

5520 นางสาว เบญจพร หิรัญสินสุนทร

5521 นางสาว เบญจพร หิรัญญาภินันท์

5522 นางสาว   เบญจพร พงศ์ประทาย

5523 นางสาว เบญจพร พูลศิริ

5524 นางสาว เบญจพร แสงนาค

5525 นางสาว เบญจพร จําปาทอง

5526 นางสาว เบญจพร สุภาอินทร์

5527 นางสาว เบญจพร งามรัชดา

5528 นางสาว เบญจภรณ์ อินต๊ะวงศ์

5529 นางสาว   เบญจภรณ์ โคตรนรินทร์

5530 นางสาว   เบญจมาพร ไพบูลย์รวมศิลป์

5531 นางสาว   เบ็ญจมาพร คงสาคร

5532 นางสาว   เบญจมาภรณ์ ธรรมถาวร

5533 นางสาว   เบญจมาภรณ์ ดวงริวงศ์

5534 นางสาว   เบญจมาภรณ์ หาญเจริญกุล

5535 นางสาว เบญจมาภรณ์ จันทร์ปาน

5536 นางสาว เบญจมาภรณ์ ไสยยาสน์

5537 นางสาว   เบญจมาภรณ์  สีพิมพ์

5538 นางสาว   เบญจมาศ สงพัฒน์แก้ว
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5539 นางสาว เบญจมาศ บุญจันทร์

5540 นางสาว เบญจมาศ ทะภูมินทร์

5541 นางสาว เบญจมาศ วาสพนม

5542 นางสาว เบญจมาศ กํามะหยี�

5543 นางสาว เบญจมาศ เปียงใจ

5544 นางสาว เบญจมาศ อ่อนปาน

5545 นางสาว เบญจมาศ ศรีหะราช

5546 นางสาว เบญจมาศ หาญโงน

5547 นาง เบญจรงค์ ศรีสุระ

5548 นางสาว เบญจรงค์ ชะยุมาตร

5549 นางสาว   เบ็ญจรักษ์ เลขะวณิชย์

5550 นางสาว   เบญจรัตน์ แสงทอง

5551 นางสาว เบญจรัตน์ คูหเพ็ญแสง

5552 นางสาว เบญจลักษณ์ หงส์ผาแก้ว

5553 นางสาว เบญจลักษณ์ สตรอง

5554 พันโทหญิง เบญจวรรณ์ ลอศิริกุล

5555 นาง เบญจวรรณ ใจบุญ

5556 นาง เบญจวรรณ อภินนท์กูล

5557 นางสาว   เบญจวรรณ นานอน

5558 นางสาว   เบญจวรรณ โคตรบุตร

5559 นางสาว   เบญจวรรณ พบโชค 

5560 นางสาว เบญจวรรณ วรรณศิริพงษ์

5561 นางสาว เบญจวรรณ แซ่เล้า

5562 นางสาว เบญจวรรณ สุดสวาท

5563 นางสาว เบญจวรรณ ศรีไว

5564 นาง เบญจวรรณ มีสถิตย์
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5565 นางสาว เบญจวรรณ อินมา

5566 นางสาว เบญจวรรณ กุณาศรี

5567 นางสาว เบญจวรรณ ไชยชนะ

5568 นางสาว เบญจวรรณ รัดทะนี

5569 นางสาว เบญจวรรณ รูปงาม

5570 นางสาว เบญจวรรณ คงสุข

5571 นางสาว เบญจวรรณ ผาสุข

5572 นางสาว เบญจวรรณ ขุนศรี

5573 นางสาว เบญจวรรณ จันทระ

5574 นางสาว เบญจวรรณ ตันกันภัย

5575 นางสาว เบญจวรรณ ทองรอด

5576 นางสาว เบญจวรรณ จัตุรงค์

5577 นางสาว   เบญจวรรณ  ประพฤติ

5578 นาง   เบญจา ทรงแสงฤทธิ�

5579 นางสาว เบญจา จันทร์เฮง

5580 นางสาว เบญจา ปินสุวรรณบุตร

5581 นางสาว เบญจา สุขวรรณ์

5582 นาง เบ็ญจา นันทพิเชษฐกุล

5583 นางสาว เบญจามาภรณ์ ศรีนาค

5584 นางสาว   เบญจารัตน์  เมธเมธี

5585 นางสาว   เบญญทิพย์  สุกิจปาณีนิจ

5586 นางสาว   เบญญา ศุภนิทัศนาภร

5587 นางสาว เบญญา วิเศษชุนหศิลป์

5588 นางสาว เบญญาดา สุธนาวรกุล

5589 นางสาว   เบญญาภา  ศรีปัญญา

5590 นางสาว   เบญญาวรรณ มณีนิล
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5591 นางสาว เบญริตา จิตอารี

5592 นางสาว ใบเฟิร์น สุทธินันท์

5593 นางสาว ใบอ่อน คํามุงคุณ

5594 นางสาว ปกเกศ บัณฑิตเจริญเลิศ

5595 นาย ปกรกช สาจันทร์

5596 นาย ปกรณ์ เมฆศรีสวรรค์

5597 นาย   ปกิต พรไชยวิจิตร

5598 นางสาว   ปฏิญญา เอกพงศ์พันธุ์กุล

5599 นางสาว ปฏิญญา วงค์เจริญ

5600 นาย ปฏิพล ก้าวงามพาณิชย์

5601 นาย ปฏิพล บุญมาไสว

5602 นาย   ปฏิพัทธ์ สุวรรณห้อย

5603 นาย   ปฏิพัทธ์  สุดหอม

5604 นาย ปฏิภาณ สายธิชัย

5605 นาย ปฏิภาณ ปานดํา

5606 นางสาว   ปฏิมา ศิลสุภดล

5607 นางสาว ปฏิมากร จั�นจํารูญ

5608 นาย   ปฏิมาพงษ์ พระโยโค

5609 นางสาว   ปฏิมาพร บุญญาวงศ์

5610 นางสาว   ปฏิมาภา รุ่งเจริญ

5611 นางสาว ปฏิยพรรณ จันทร์ทองศรี

5612 นาย ปฏิเวธ คงไพจิตรวงศ์

5613 นาย ปฐมพงค์ พนาบํารุง

5614 นาย ปฐมพงศ์ จันธิมา

5615 นาย   ปฐมพงศ์ สินธุ์สอาด

5616 นาย ปฐมพงษ์ ต่างโอฐ
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5617 นางสาว ปฐมพร กลัดเจริญ

5618 นาย ปฐมพร รุยันต์

5619 นางสาว ปฐมพร สุริยะคํา

5620 นาง ปฐมรัตน์ ศักดิ�ศรี

5621 นางสาว   ปฐมรัตน์ รื�นเริง

5622 นาง ปฐมา สุคนธ์

5623 นางสาว   ปฐมา รัตนพันธ์

5624 นางสาว ปฐมา ศิริวาริน

5625 นางสาว   ปฐมาภรณ์ ช่างกันทะ

5626 นางสาว ปฐมาว์ ดวงดี

5627 นางสาว ปฐมาวดี คงประดิษฐ์

5628 นางสาว   ปฐมาวดี ส้มไทย

5629 นางสาว   ปฐวี อินทยุง

5630 นางสาว   ปฐวีณา แก้วแจ้ง

5631 นางสาว   ปณยา พรมสูงยาง

5632 นางสาว ปณัฏฐา สมุทรไทย

5633 นางสาว ปณัฏฐา อ่านคําเพ็ชร

5634 นางสาว ปณัฏฐา หิดาวรรณ

5635 นางสาว ปณัฐสยา คงดี

5636 นางสาว ปณิชา พลพนาธรรม

5637 นางสาว ปณิดา ไชยจูกุล

5638 นางสาว ปณิดา จันทร์ประดิษฐ์

5639 นางสาว   ปณิตา ยารัตน์

5640 นางสาว ปณิตา ธรรมนิธิศ

5641 นางสาว ปณิตา อ่อนน้อม

5642 นางสาว ปณิตา นาควรานนท์
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5643 นางสาว ปณิตา เสน่ห์กลศาสตร์

5644 นาย ปณิธาน แจ่มศิริยานนท์

5645 นาย ปณิธิ ธัมมิกะกุล

5646 นางสาว ปติมา อุ่นแก้ว

5647 นางสาว ปทมวรรณ จุฬาวิทยานุกูล

5648 นางสาว   ปทันทิญา ชูกลิ�น

5649 นาง ปทิตตา รังสิยานนท์

5650 นางสาว   ปทิตตา มีหนุน

5651 นางสาว ปทิตตา แสงหิรัญ

5652 นาย ปทิตตา ฟองจันทร์ตา

5653 นางสาว   ปทิตตา วิมลสุทธิกุล

5654 นางสาว ปทิตตา จันทร์คงหอม

5655 นางสาว ปทิตตา จิตพินิจยล

5656 นางสาว ปทิตตา วรอมรกิจ

5657 นางสาว ปทุม คล้ายผูก

5658 นาง ปทุมทิพย์  นาควัชระ

5659 นางสาว   ปทุมทิพย์  เสียงใส

5660 นางสาว   ปทุมวดี ธนากรปิ�นทอง

5661 นาง ปนดา เตชทรัพย์อมร

5662 นางสาว   ปนัชดา ฝ้ายเทศ

5663 นางสาว   ปนัดดา เทศชูกลิ�น

5664 นางสาว   ปนัดดา เทพเกษตรกุล

5665 นาง ปนัดดา ทานอุทิศ

5666 นางสาว   ปนัดดา ประโคถานัง

5667 นางสาว   ปนัดดา สุขนันทศักดิ�

5668 นางสาว   ปนัดดา พุฒน้อย
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5669 นางสาว   ปนัดดา วิเศษวงษา

5670 นาง ปนัดดา ยาสุด  

5671 นางสาว   ปนัดดา บัวขาว

5672 นาง ปนัดดา เรืองยก

5673 นางสาว ปนัดดา พันธุ์พืช

5674 นางสาว   ปนัดดา มานาดี

5675 นางสาว ปนัดดา ถิรรุ่งเรือง

5676 นางสาว   ปนัดดา พงษ์สมทรง

5677 นางสาว ปนัดดา นันท์ดี

5678 นางสาว ปนัดดา เที�ยงอารมณ์

5679 นางสาว ปนัดดา แสงมีอานุภาพ

5680 นางสาว ปนัดดา ชื�นสิริสุนทร

5681 นางสาว ปนัดดา ปาละรีย์

5682 นางสาว ปนัดดา อุนานันท์

5683 นางสาว ปนัดดา ทองประดับ

5684 นางสาว ปนิดา โตสุวรรณถาวร

5685 นางสาว   ปนิตา ประกอบเพียร

5686 นางสาว ปนิตา ถนัดค้า

5687 นางสาว   ปนิษฐา เจริญสิทธิ�

5688 นางสาว   ปพัชญา กนกพัชรกุล

5689 นางสาว ปพิชญา ทาไชย

5690 นางสาว ปพิชญา เงาศรี

5691 นาง ปพิชญา แสนโสม

5692 นางสาว ปพิชญา สนิท

5693 นาย ปภังกร สุขลิ�ม

5694 นางสาว   ปภัชญา วิวรรธนมุกดา  
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5695 นางสาว   ปภัชญา วรวรรธกุล

5696 นางสาว ปภัชญา อุ่นอนันต์

5697 นางสาว ปภัชญา ศรีทอง

5698 นางสาว   ปภัสนันท์ แสนกล้า

5699 นางสาว ปภัสนันท์ น้าเจริญ

5700 นาง ปภัสร์ธนัน กุลศรีชนารัตน์

5701 นางสาว   ปภัสรา มิตตา

5702 นางสาว ปภัสรา หาญมนตรี

5703 นางสาว ปภัสรา ปรางค์ประเสริฐ

5704 นางสาว ปภัสรา ทัศโน

5705 นางสาว ปภัสราภรณ์ ชื�นตา

5706 นางสาว   ปภัสรินทร์ ชาติวรชัยพัฒน์

5707 นางสาว   ปภัสสร รัมยะรังสิ

5708 นางสาว ปภาณพิศ พินิจสุวรรณ

5709 นางสาว ปภาณิน เวชเฟื�อง

5710 นางสาว ปภาณิน ฤทธิวาจา

5711 นางสาว ปภาดา   มหัทธนะประดิษฐ์

5712 นางสาว ปภาติณ ศรีวัฒนานุพันธุ์

5713 นางสาว ปภาภรณ์ ไชยอุดรรุ่งเจริญ

5714 นางสาว   ปภาภัสสร์ ธีระพัฒนวงศ์

5715 นางสาว   ปภารีย์  แดงเรือน

5716 นางสาว ปภาวดี ภัทรพนาสกุล

5717 นางสาว ปภาวรินท์ อุทุมพร

5718 นางสาว ปภาวรินท์ สุขสวัสดิ�

5719 นางสาว ปภาวรินท์ หมั�นงาน

5720 นางสาว   ปภาวรินทร์ ปิ�นละออ
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5721 นางสาว ปภาวรินทร์ ศุภวราพงษ์

5722 นางสาว   ปภาวี นาคเกษม

5723 นางสาว ปภาวี ชูภาระ

5724 นางสาว ปภาวี จันทร์ไพฑูรย์

5725 นางสาว ปภาวี พรุเพชรแก้ว

5726 นางสาว ปภาวี ภูพิมพ์

5727 นางสาว ปภาวี วงศ์พายัพไพบูลย์

5728 นางสาว ปภิชญา กันไชยสัก

5729 นางสาว ปภินดา จตุรวัฒนะ

5730 นางสาว   ปรพร ศรีวรรณวิทย์

5731 นางสาว ปรพิมล ยะปัญญา

5732 นาย ปรมัตถ์ กุลอึ�ง

5733 นาย   ปรมินทร์ อุ่นทะยา

5734 นาย ปรมินทร์ สิมบุตร

5735 นาย   ปรเมศร์ เอิร์ด

5736 นาย ปรเมศร์ บุณยะเวชชีวิน

5737 นาย   ปรเมษฐ์ เจริญธนากร

5738 นาย ปรเมษฐ์ คงกระจ่าง

5739 นาย ปรเมษฐ์ พีรโชติกพันธุ์

5740 นาย   ปรรณกร สังข์นาค

5741 นางสาว ปรวีย์ สกุลตัน

5742 นาย   ปรเวศน์ ศษิธราดล

5743 นาย   ประกฤษฎิ� ติโลกะวิชัย

5744 นางสาว ประกายกานต์ โยปินตา

5745 นางสาว ประกายทิพย์ จันธิมา

5746 นางสาว ประกายทิพย์ จันทร์แก้ว
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5747 นางสาว ประกายพฤก ป้องปัดพาล

5748 นางสาว ประกายฟ้า ปวีณพงศ์

5749 นางสาว   ประกายมาศ วิจิตรเฉลา

5750 นางสาว   ประกายวรรณ ปัญญามูลวงษา

5751 นางสาว ประกายวรรณ ชูแก้ว

5752 นาย   ประกิต เนตรหิน

5753 นาย ประจักษ์ หงสะมัต

5754 นาย   ประจักษ์จินต์ โสภณพนิชกุล

5755 นาย ประชา อายุยืน

5756 นาย   ประชุม อํ�าหลิม

5757 นาย ประณิธาน ช่อเรืองศักดิ�

5758 นางสาว ประติภา นันทอน

5759 นาย ประถมชัย รัตนวรรณ

5760 นางสาว   ประทานพร ฉั�วอนุสรณ์

5761 นาย ประทานพร หอวิจิตร

5762 นาย   ประทีปธรรม พรหมขวัญจิตร์

5763 นางสาว   ประทุมวัลย์ ฟ็อกซ์

5764 นาย   ประธาน ศิริวัฒนาสถิตย์

5765 นาย   ประธาน ระหว้า

5766 นางสาว ประนารัตน์ แสนวิเศษ

5767 นาย   ประพนธ์ โมพันดุง

5768 นาย   ประพนธ์ สุทธิโชคธนากร

5769 นางสาว ประพรมพร พินิจมั�ง

5770 นาย   ประพฤติ แม้นนุสิท

5771 พันตรี ประพล อยู่ปาน

5772 นาย ประพล รุจิพร
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5773 นาย   ประพัฒณ์ สิริประภาพร

5774 นาย ประพัฒน์พงศ์ เมืองนาง

5775 นาย   ประพันธ์ สุขวัฒนจรูญ

5776 พันตํารวจเอก ประพันธ์ กองมงคล

5777 นาย   ประพันธ์ จิตติประภา

5778 นางสาว   ประพา หมายสุข

5779 นาง ประพิณพันธ์ ศรีสวรรค์

5780 นางสาว   ประพิตรา อริยประยูร

5781 นาง ประไพพรรณ วันสารัมย์

5782 นางสาว   ประไพพักตร์ สาริกา

5783 นางสาว   ประไพพิมพ์  ศรีพรรณา

5784 นางสาว   ประไพศรี วัฒนาศรมศิริ

5785 นางสาว   ประภัทสร  บุญทวีกุลสวัสดิ�

5786 นาง ประภัสษร ไชยรักษ์

5787 นางสาว   ประภัสสร แท้เที�ยงธรรม

5788 นางสาว   ประภัสสร อบทม

5789 นางสาว   ประภัสสร สลักษร

5790 นางสาว   ประภัสสร กัลยาวุฒิพงศ์

5791 นาง  ประภัสสร เส้งสุ้น

5792 นาง ประภัสสร ชาติประสพ

5793 นางสาว ประภัสสร ธนวิรุฬห์กิจ

5794 นางสาว ประภัสสร ขัดศรี

5795 นางสาว ประภัสสร แดงดีมาก

5796 นางสาว ประภัสสร ประสงค์จรรยา

5797 นางสาว ประภัสสร สุกับ

5798 นางสาว ประภัสสร ชมภูพื�น
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5799 นางสาว   ประภัสสร โพธิ�ตึ

5800 นางสาว ประภัสสร ขาวปลอด

5801 นางสาว ประภัสสร สุขขี

5802 นางสาว ประภากร โป่งเส็ง

5803 นางสาว   ประภาพร บุญทา

5804 นางสาว   ประภาพร โสภา

5805 นางสาว ประภาพร ฟองแก้วงาม

5806 นางสาว ประภาพร ไกรโสดา

5807 นางสาว ประภาพร มูลบรรจบ

5808 นางสาว ประภาพร สิงหนาท

5809 นางสาว ประภาพร โพธิ�เจริญ

5810 นางสาว   ประภาพรรณ์ คําเกิด

5811 รศ.พญ. ประภาพรรณ ศรีจินไตย

5812 นางสาว   ประภาพรรณ ปลาทอง

5813 นางสาว ประภาพรรณ ปราการนนท์

5814 นางสาว ประภาพรรณ เปี�ยมมีสมบูรณ์

5815 นางสาว ประภาพรรณ วีระวัธนชัย

5816 นางสาว ประภาพรรณ โกสินทร์

5817 นางสาว ประภาพรรณ น้าประทานสุข

5818 นางสาว   ประภาพิมนต์ ปริวัติ

5819 นางสาว ประภาพิมพ์ คงวัดใหม่

5820 นาง ประภาภรณ์ อินทะรุกขา

5821 นางสาว   ประภาภรณ์ เกษรสมบัต

5822 นางสาว   ประภาภรณ์  จัตุจันทร์

5823 นางสาว ประภามาศ อังสนาวศิน

5824 นาง ประภารัตน์ ขําศรี
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5825 นางสาว   ประภารัตน์ เมืองใจ

5826 นางสาว ประภารัตน์ แสงผ่อง

5827 นางสาว ประภารัตน์ พันธุลี

5828 นางสาว   ประภาวดี ภิรมย์พล

5829 นางสาว ประภาวรินทร์ สุทธิแสงจันทร์

5830 นางสาว ประภาวรินทร์ ประดิษฐ์เพลง

5831 นางสาว   ประภาวิน ลีทอง

5832 นางสาว   ประภาศรี มังคละสุ

5833 นางสาว   ประภาศรี โพธิอุโมงค์

5834 นางสาว ประภาศรี ธรรมสุวรรณ์

5835 นางสาว   ประภาศิริ เพ่งแพ

5836 นางสาว ประภาศิริ หมีแสง

5837 นางสาว ประภาศิริ กมลเพ็ชร

5838 นาย   ประภาส โพธิ�ทองสุนันท์

5839 นาวาอากาศเอก ประมาณ พึ�งวงษ์

5840 นาย   ประมุกข์ ทรงจักรแก้ว

5841 นาย ประมุข พงษ์สุวรรณ

5842 นาย   ประมุข วังกุลางกูร

5843 นาย   ประโยชน์ บุญสินสุข

5844 นาย   ประวิตร เจนวรรธนะกุล

5845 นาย   ประวิตร พระโคศรี

5846 นางสาว ประวิตรา เมฆาระ

5847 นาย   ประวิทย์ นิพัทธสัจก์

5848 นาย   ประวิทย์ งามศิริผล

5849 นาย   ประวิทย์ บุญมีธรรม 

5850 นาย ประวิทย์ ท้าวอาจ
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5851 นางสาว ประวีณา แสนสุวรรณ

5852 นาย ประเวศ พรมชาติ

5853 นาย   ประสงค์ เกษราช

5854 พันเอก ประสาน โพธิ�ทอง

5855 พ.ต.อ. ประสานทรัพย์ ตัณฑวุฑโฒ

5856 นาย   ประสิทธิ� รุ่งพิบูลโสภิษฐ์

5857 นาย   ประสิทธิ� คงทรัพย์

5858 นาย   ประสิทธิ� ศรีชาติ

5859 นาย   ประสิทธิ� สุวรรณมณีรัตน์

5860 นาย   ประสิทธิ� ยังศรี

5861 นาย   ประเสริฐ จิระวาณิชสกุล

5862 นาย   ประเสริฐ อภิรัตน์เกษม

5863 นาย   ประเสริฐ ตั�งอดุลย์รัตน์

5864 นาย   ประเสริฐ จิระโณทัย

5865 นาย   ประเสริฐ ศรีวาณิชรักษ์

5866 นาย   ประเสริฐ สกุลศรีประเสริฐ

5867 นาย   ประเสริฐ ยิ�งสุขวัฒนา

5868 นาย   ประเสริฐ อินตา

5869 นางสาว   ประเสริฐพร จันทร

5870 นาย ประเสริฐศักดิ� บุญพา

5871 นาย   ปรัชญ์ เจริญสุข

5872 นาย ปรัชญ์ ปัญญามัง

5873 นาย   ปรัชญา แก้วแก่น

5874 นาย ปรัชญา วิลัยสุทธิ�

5875 นาย ปรัชญา สารทอง

5876 นาย ปรัชญา ยาวิสิทธิ�
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5877 นาย ปรัชญา ปาปะกา

5878 นางสาว   ปรัชญาณี ขําทวี

5879 นางสาว ปรัชญาภรณ์ ฟักเอี�ยม

5880 นาย   ปรัตถกร วีทอง

5881 นาย ปรัธยาน์ ภาคภากร

5882 นางสาว ปรางค์ วันทา

5883 นางสาว   ปรางค์ทอง อภิพุทธิกุล

5884 นางสาว ปรางค์ทิพย์ มีนาภา

5885 นางสาว ปรางค์ลดา เจี�ยเจริญ

5886 นางสาว ปรางชมพู แก้วศรีทอง

5887 นางสาว ปรางทิพย์ ภาคะ

5888 นางสาว ปรางทิพย์ บุญคลี�

5889 นางสาว ปรางทิพย์ ศรีหาภาค

5890 นาง ปรางวไล ปัทมวงศ์จริยา

5891 นางสาว ปราณปริยา คงมีสุข

5892 นางสาว   ปราณลักษณ์ เดิมผ่องจิตต์

5893 นางสาว ปราณสุพา ขจรดํารงเชิดกุล

5894 นางสาว   ปราณี ชินวัฒนชัย

5895 นางสาว   ปราณี ปรัชญาอาภรณ์

5896 นางสาว   ปราณี ไชโย

5897 นางสาว   ปราณี ยุตติ

5898 นางสาว ปราณี บุญเนตร

5899 นางสาว ปราณี ดีสะเมาะ

5900 นางสาว ปราณี แย้มเขน็ง

5901 นางสาว   ปราณีต เอื�อรักสกุล

5902 นาง ปราณีต เพ็ญศรี
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5903 นางสาว ปรานต์ อนุศรี

5904 นาง  ปรานอม แก้วแกมทอง

5905 นางสาว ปรานอม ธงศรี

5906 นางสาว   ปรานิตรา ฉัตราวานิช

5907 นางสาว ปรานี สีดามาตย์

5908 นาย ปราโมทย์ พลเยี�ยม

5909 นาย ปราโมทย์ คงจันทร์

5910 นางสาว   ปรายมาศ กอบธัญกรรม

5911 นางสาว   ปรารถนา ชูโต

5912 นางสาว   ปรารถนา พันธุ์ประสิทธิ�

5913 นางสาว   ปรารถนา ศรีชมภู

5914 นางสาว ปรารถนา เนมีย์

5915 นางสาว ปรารถนา เหมือนจินดา

5916 นางสาว ปรารถนา ศรีภูมิ

5917 นางสาว   ปรารถนา มีคลองโยง

5918 นางสาว   ปราวดี จงเจริญ

5919 นางสาว   ปริฉัตร ทีปรัตนะ

5920 นางสาว ปริฉัตร ศิริพลไพบูลย์

5921 นางสาว ปริฉัตร ทองกํ�า

5922 นางสาว ปริชญา นกแก้ว

5923 นางสาว   ปริชาติ โนอินทร์

5924 นางสาว   ปริชาติ ยติกุลเกษม 

5925 นางสาว ปริชาติ เมืองแก้ว

5926 นาย   ปริญญ์ วัฒนสุข

5927 นางสาว   ปริญญา องค์โชติยะกุล

5928 นาย   ปริญญา เลิศสินไทย
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5929 นาย   ปริญญา ทิศบุญล้อมกิจ

5930 นางสาว   ปริญญา อยู่เป็นแก้ว

5931 นาย   ปริญญา กล้าผจญ

5932 นาง ปริญญา รวมสุข

5933 นางสาว   ปริญญา วรรณกุล

5934 นาย   ปริญญา ว่องไววณิชกุล

5935 นางสาว   ปริญญา รัชโลธร

5936 นางสาว   ปริญญา ป้องภัย

5937 นาย ปริญญา ริสกีสกุล

5938 นาย   ปริญญา พรเจริญชัย

5939 นางสาว   ปริญญาใจ กุลมิ�ง

5940 นางสาว ปริญญาทิพย์ ทองด้วง

5941 นาง ปริญญาพร มะธิปะโน

5942 นางสาว   ปริญญาพร ปราชญ์เมธีกุล

5943 นางสาว ปริญญาภรณ์ แก้วยศ

5944 นางสาว ปริญญาภรณ์ กิ�งไทยสงค์

5945 นางสาว ปริญญาภรณ์ บวกไธสง

5946 นาง ปริญดา ปังศรีสมบูรณ์

5947 นางสาว ปริตตรา เรืองศรี

5948 นางสาว ปริตตา เสนา

5949 นางสาว ปริทิพย์ อุ่ยสันติวงศ์

5950 นางสาว   ปริยฉัตร หูแก้ว

5951 นางสาว   ปริยฉัตร หลิ�ววิรัช

5952 นางสาว ปริยานุช พงษ์ตาสม

5953 นางสาว ปริยาพร โพธิรุกข์

5954 นางสาว ปริยาภรณ์ รัญตะเสวี
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5955 นางสาว   ปริยาภัทร กองแสนสี

5956 นางสาว   ปริยาภัทร ผลาไสย์

5957 นาง ปริศนา เพียรจริง

5958 นางสาว   ปริศนา ปิยะพันธ์

5959 นางสาว   ปริศนา โชติปาละกุล

5960 นางสาว ปริศนา จันทร์ทรงกลด

5961 นางสาว ปริศนา ยิ�งยืน

5962 นางสาว ปริศนา เหล่ารัตนะ

5963 นางสาว   ปริศนา วิริโยฬาร

5964 นางสาว ปริศนา แซมหิรัญ

5965 นางสาว ปริสุทธิ� จันทร์สมบูรณ์

5966 นาย   ปรีชา ใหญ่ไล้บาง

5967 นาย   ปรีชา พงษ์ศิริชัยโรจน์

5968 นาย   ปรีชา ธันวารชร

5969 นาย   ปรีชา อัศวโกสินชัย

5970 นาย   ปรีชา นิติสถาพร

5971 นางสาว ปรีญา ทวีปเรืองอุดม

5972 นางสาว   ปรีณา ทันด่วน

5973 นาง ปรีดา พัฒนกุล

5974 นางสาว   ปรีดา สินธุเจริญ

5975 นาย   ปรีดา คงสิทธิวงศ์

5976 นางสาว ปรีดา บูนํา

5977 นาย   ปรีดา นันทากุล

5978 นาง ปรีดาพร ทางเจริญ

5979 นางสาว ปรีดาพร อนุเวช

5980 นาย ปรีดิ� พิมานพรหม
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5981 นาง ปรีดิ�วดี ศรีอินทรสุทธิ�

5982 นางสาว   ปรียนันท์ ประพิตรไพศาล

5983 นางสาว ปรียนันท์ มีพฤกษ์

5984 นางสาว ปรียนันท์ ชินวิทยาภรณ์

5985 นางสาว   ปรียนันท์  ศิริชัยคีรีโกศล

5986 นางสาว   ปรียนิตย์ คับงูเหลือม

5987 นางสาว   ปรียนิตย์  สิทธิฟอง

5988 นาง ปรียมิตร กาทอง

5989 นาย   ปรียศ ทับสมบัติ

5990 นาง ปรียากมล เหมือนแสง

5991 นางสาว   ปรียานันท์ กวางทอง

5992 นางสาว ปรียานันท์ วงศ์กระสันต์

5993 นางสาว ปรียานันท์ เสงี�ยมวงษ์

5994 นาง ปรียานุช สาริกุล

5995 นางสาว   ปรียานุช พุฒตาล

5996 นางสาว ปรียานุช เผ่าตัน

5997 นางสาว ปรียานุช เอื�ออารยะมนตรี

5998 นางสาว ปรียานุช ไชยเดช

5999 นางสาว ปรียานุช ลิ�วลักษณ์

6000 นางสาว ปรียานุช สิทธิศุภพงศ์

6001 นางสาว ปรียานุช สายทองอินทร์

6002 นางสาว ปรียานุช อยู่ดี

6003 นางสาว ปรียานุช อนุภาพรังสี

6004 นางสาว   ปรียาภรณ์ สองศร

6005 นางสาว ปรียาภรณ์ ถึงแก้ว

6006 นางสาว ปรียาภรณ์ ธนะพงศ์วิศาล
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6007 นางสาว ปรียาภรณ์ ทองนิ�ม

6008 นางสาว   ปรียาภรณ์ พยอมชื�น

6009 นางสาว ปรียาภรณ์ ทองดี

6010 นางสาว ปรียาภรณ์ ไทยรัตนานนท์

6011 นางสาว   ปรียาภรณ์  สว่างแจ้ง

6012 นางสาว   ปรียาภรณ์  โรจน์พัฒนสถาพร

6013 นางสาว ปรียาภัทร สันทาลุนัย

6014 นางสาว ปรียารัตน์ ประสมพงษ์

6015 นางสาว   ปรียาวดี จําเริญวงษ์

6016 นางสาว ปรียาวรรณ บุณยนฤธี

6017 นาย ปรียาวัฒน์ ฟักจีน

6018 นางสาว   ปฤณภัก มหาทรัพย์

6019 นางสาว ปฤษฎา ทองปาน

6020 นางสาว ปลิตตา กล้องเสียง

6021 นางสาว ปลื�มปิติ สุขปิติ

6022 นางสาว   ปวรา แก้มทอง

6023 นางสาว ปวราย์ วรปาณิ

6024 นาย ปวริศ รุ่งเรืองศิริวัฒน์

6025 นาย ปวริศ สุชาติ

6026 นาย ปวริศ กุลอุดมวิวัฒน์

6027 นาย   ปวริศร์ โชติพงษ์วิวัฒ

6028 นาย   ปวริศร์ เลิศสินเตชานนท์

6029 นางสาว   ปวริศา ทรัพย์ประเสริฐ

6030 นางสาว ปวริศา ชุณหบัณฑิต

6031 นางสาว ปวริศา ชินเวศยวงศ์

6032 นาย ปวรุตม์ ประชุมรัตน์
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6033 นาย   ปวัน ชัยปริญญา

6034 นางสาว   ปวันรัตน์ จานทอง

6035 นางสาว ปวันรัตน์ เดชขาว

6036 นางสาว   ปวิตรา หอมสุวรรณ

6037 นางสาว   ปวิตรา อินทร์ปินตา

6038 นางสาว ปวิตรา มหาพราหมณ์

6039 นางสาว ปวิตรา รังน้อย

6040 นางสาว   ปวิตรา ละอองบัว

6041 นางสาว   ปวิตรา จันทร์ไกร

6042 นางสาว ปวิตรา โชติกูล

6043 นางสาว ปวิตรา พุทธรักษ์พงศ์

6044 นางสาว   ปวินนา อิ�มสําราญ

6045 นางสาว ปวีณ์ธิดา กันทาทิพย์

6046 นางสาว   ปวีณวรรณ เหลี�ยมสุวรรณ

6047 นาง  ปวีณา หิรัญตระกูล

6048 นางสาว   ปวีณา พิเชฐสินธุ์

6049 นาง ปวีณา เล็กพันธ์

6050 นางสาว   ปวีณา อินตารักษา

6051 นางสาว   ปวีณา จุลนารา

6052 นางสาว   ปวีณา เย็นนาน

6053 นางสาว   ปวีณา สมบูรณ์

6054 นางสาว   ปวีณา เพิ�มพูล

6055 นางสาว   ปวีณา หวลจิตร

6056 นางสาว ปวีณา บํารุงจิตร์

6057 นางสาว ปวีณา เสนนันตา

6058 นางสาว ปวีณา หมอกมัว
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6059 นางสาว ปวีณา แซ่ก้วย

6060 นางสาว ปวีณา ปัญญาใส

6061 นางสาว ปวีณา พันธ์อินทร์ป้อ

6062 นางสาว ปวีณา กาสิงห์

6063 นางสาว ปวีณา โคกศรี

6064 นางสาว ปวีณา เอกวัฒนพล

6065 นางสาว ปวีณา สลางสิงห์

6066 นางสาว ปวีณา เฉยโฉม

6067 นางสาว ปวีณา รัตนนารากุล

6068 นางสาว ปวีณา วรรณรัตน์

6069 นางสาว ปวีณา มลกุล

6070 นางสาว ปวีณา กัญญะพิลา

6071 นางสาว ปวีณา ชมบริสุทธิ�

6072 นางสาว ปวีณา ทองดี

6073 นางสาว ปวีณา อารีมิตร์

6074 นางสาว ปวีณา โสภาเลิศ

6075 นางสาว ปวีณา ไชยรักษ์

6076 นางสาว ปวีณา วงศ์รุ่งโรจน์

6077 นางสาว ปวีณา เสียงแจ้ว

6078 นางสาว ปวีณา ตาอิ�น

6079 นางสาว ปวีณา รักทรงธรรม

6080 นางสาว ปวีณา ถ้วยทอง

6081 นางสาว ปวีณา ชูภาระ

6082 นางสาว ปวีณา ถานะปัดโถ

6083 นางสาว ปวีนนุช เขียนดี

6084 นางสาว   ปวีนุช ศรีมงคลชัย
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6085 นางสาว   ปวีรฉัตร หูแก้ว

6086 นางสาว   ปวีร์รยา ประคองใจ

6087 นางสาว ปสุดา แหวนหล่อ

6088 นางสาว   ปองรุ้ง จันทรเจริญ

6089 นาง ป้อม พันธุ์พรหม

6090 นางสาว ปักทอง วงศ์ชัย

6091 นางสาว ปัญจพร ชัยศิริถาวรกุล

6092 นางสาว ปัญจพร สุรีย์เสริมสิน

6093 นางสาว   ปัญจพร เสนาปักธงไชย

6094 นาย ปัญจพล จิตรสมคิด

6095 นาย ปัญจพล วงคําแก้ว

6096 นางสาว ปัญจพาณ์ ตันฤกษ์สถาพร

6097 นางสาว   ปัญจมาพร แสงวัง

6098 นางสาว ปัญจรักษ์ จันทร์สุวรรณ

6099 นางสาว ปัญชลิกา มินหะรีสุไรมาน

6100 นางสาว   ปัญชลี พิมลวิชยากิจ

6101 นางสาว ปัญชลี อร่ามดวง

6102 นางสาว ปัญชิตา เครือหลี

6103 นางสาว ปัญญ์ชลี ศรีรักษา

6104 นางสาว ปัญญ์ชลี ละออสุวรรณ

6105 นางสาว ปัญญพัชร์ ลิ�วเฉลิมวงศ์

6106 นางสาว ปัญญ์พิชชา มลแก้ว

6107 นางสาว ปัญญภรณ์ หมายดี

6108 นางสาว ปัญญมาศ แท่นแก้ว

6109 นางสาว ปัญญ์วลัย ฤทธาภัย

6110 นางสาว   ปัญญวิภา มุนินทร์นพมาศ
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6111 นาย   ปัญญา ศรีพลัง

6112 นางสาว   ปัญญาพร อาวะภาค

6113 นางสาว ปัญญาพร ปัญญะ

6114 นางสาว   ปัญญารักษ์ สินทะนา

6115 นางสาว ปัญญารัตน์ โพธิพิพิธ

6116 นาย ปัญญาวุธ วงษ์คําพันธ์

6117 นางสาว ปัญธิดา จันทรสุขโข

6118 นาย ปัฐน์ ทองหยวก

6119 นาย ปัณฐวิชญ์ อภิภักค์สกุล

6120 นาย ปัณฐวิชญ์ ธนจิรณัฏฐ์

6121 นางสาว ปัณฑ์ชนิคษ์ ฟุ้งไพศาลพงศ์

6122 นางสาว ปัณฑารีย์ ม่วงพลับ

6123 นางสาว ปัณฑารีย์ ตีระสหกุล

6124 นางสาว ปัณฑิตา แจ้งสุทธิวรวัฒน์

6125 นางสาว ปัณฑิตา ปานขลิบ

6126 นางสาว ปัณฑิตา ฤดี

6127 นางสาว ปัณณธร ธนสารโสภิณ

6128 นาย ปัณณวัชร์ ธีรมงคลไพศาล

6129 นาย ปัณณวัฒน์ ม่วงทิม

6130 นาย   ปัณณวิชญ์ เทวสิทธิ�

6131 นางสาว ปัณณิกา อินอุตร

6132 นางสาว ปัณย์ณิตา คงไทย

6133 นางสาว ปัณรสี ปัญญา

6134 นางสาว ปัณรสี อํานวยสุข

6135 นางสาว ปัตตาเวีย ปุญญะเพ็ชร

6136 นางสาว ปัทมนันท์ ทะวะดี
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6137 นางสาว ปัทมพร ศรีโปดก

6138 นางสาว   ปัทมลักษณ์ อภิรักษ์ขิต

6139 นางสาว ปัทมวรรณ หัสดี

6140 นางสาว ปัทมวรรณ ฉินตะเคียน

6141 นางสาว ปัทม์ษมา จีนามูล

6142 นางสาว   ปัทมา มีสบาย

6143 นางสาว   ปัทมา ศรีทอง

6144 นาง ปัทมา แจคสัน

6145 นางสาว   ปัทมา สุวรรณคํา

6146 นางสาว   ปัทมา ทองพรหม

6147 นางสาว   ปัทมา ทับคง

6148 นางสาว   ปัทมา เสาแก้วคํา 

6149 นางสาว   ปัทมา ทับทิมทอง

6150 นางสาว   ปัทมา วงศ์ภากร

6151 นางสาว   ปัทมา กุสุโมทย์

6152 นางสาว ปัทมา ไข่เจียว

6153 นางสาว ปัทมา เจียมวงษา

6154 นางสาว ปัทมา ขุนพิบูลย์

6155 นางสาว ปัทมา เครือกุนนา

6156 นางสาว ปัทมา เผดิมผล

6157 นางสาว ปัทมา วายุระกุล

6158 นางสาว   ปัทมา สุริยวงศ์

6159 นางสาว ปัทมา ทับทิมทอง

6160 นางสาว ปัทมา ต่วนแวนา

6161 นางสาว ปัทมานันท์ นามกรณ์

6162 นาง ปัทมาพร รินฤทธิ�
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6163 นางสาว ปัทมาพร สนจิตร์

6164 นางสาว   ปัทมาพร เสาร์เจริญ

6165 นางสาว   ปัทมาภรณ์ ชัยเผือก

6166 นางสาว   ปัทมาภรณ์  มานะสะสม

6167 นางสาว   ปัทมาวดี ปานปิ�น

6168 นางสาว ปัทมาวดี รื�นริด

6169 นางสาว   ปัธฌณีญกานต์ พันธุ์จันทร์

6170 นางสาว ปัธมาลักษณ์ อรุณศิริกูล

6171 นางสาว   ปัธย์ปภานัน คงธนกุลโรจน์

6172 นางสาว ปันรตา วงศ์กระสันต์

6173 นางสาว   ปาจรีย์ ศรีสมบัติ

6174 นางสาว   ปาจรีย์ มาน้อย

6175 นางสาว ปาจรีย์ สังข์ประสิทธิ�

6176 นางสาว ปาจรีย์ เก่งกล้า

6177 นางสาว ปาจรีย์ เกิดประเสริฐ

6178 นางสาว ปาจรีย์ นาคูณ

6179 นางสาว   ปาจรีย์ จิระยิ�งเจริญ

6180 นางสาว ปาจรีย์ หัสต์กมลตระกูล

6181 นางสาว ปาจรีย์ ปานบุตร

6182 นางสาว ปาจรีย์ คงจ้อย

6183 นางสาว ปาจารีย์ สําเภาพันธุ์

6184 นางสาว ปาจารีย์ สละรักษ์

6185 นางสาว   ปาณนันดา  คงมั�น

6186 นางสาว   ปาณรวี มัชฌิมาภิโร

6187 นาย   ปาณสาร วัฒนศิริ

6188 นางสาว ปาณัสม์ เพชรเอียง
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6189 นางสาว ปาณิศา เลิศพิริยะสกุลกิจ

6190 นาง ปาณิสรา จํานงค์กิจ

6191 นางสาว   ปาณิสรา ชาวเขลางค์

6192 นางสาว ปาณิสรา นามวงค์

6193 นางสาว ปาณิสรา ก๋าลายศ

6194 นางสาว ปาณิสรา ธนมงคลฤทธิ�

6195 นางสาว ปาณิสรา คณาวัชรากุล

6196 นางสาว ปาณิสรา ศราธพันธุ์

6197 นางสาว ปาณิสรา ว่องเมธากุล

6198 นางสาว ปานกมล จันถาวร

6199 นางสาว ปานใจ บุตรเพ็ง

6200 นาย ปานฉัตร สวัสดิ�ซิตัง

6201 นางสาว ปานชนม์ โชคประสิทธิ�

6202 นาย ปานตะวัน ปานกลิ�น

6203 นางสาว   ปานตา ดางสูงเนิน

6204 นางสาว   ปานทอง จันทูปมา

6205 นางสาว ปานทิพย์ ยะมงคล

6206 นางสาว ปานทิพย์ ศรีรัตน์

6207 นางสาว   ปานนิภา ยศกุณา

6208 นาย ปานปริญณ์ ปิ�นสกุล

6209 นางสาว ปานไพลิน ยอดสม

6210 นางสาว ปานไพลิน คนยืน

6211 นางสาว ปานรวี คําเอก

6212 นางสาว   ปานรัชนี กลับใจ

6213 นางสาว ปานวาด แก้ววัชรกุล

6214 นางสาว ปานหทัย บุบผาสังข์
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6215 นางสาว ปานหทัย บุญพา

6216 นาง ปานิกตา เวทประสิทธิ�

6217 นางสาว   ปานุเกศ เที�ยงธรรม

6218 นางสาว ปารณัฐ วัฒถาพร

6219 นางสาว ปารณัท วิทยรุ่งโรจน์

6220 นางสาว ปารณีย์ สุภาพ

6221 นางสาว ปารณีย์ เมืองงามขํา

6222 นาง ปารดา ถนอมศรี

6223 นางสาว   ปารมี ฤดีกิจดํารง

6224 นางสาว ปารวี มุสิกรัตน์

6225 นางสาว   ปารวี สุขมี

6226 นางสาว ปารวี โพธิ�แก้ว

6227 นางสาว   ปาริจฉัตต์ เกิดผลเสริฐ

6228 นางสาว ปาริฉัตต์ แซ่อึ�ง

6229 นางสาว   ปาริฉัตร ประจะเนย์

6230 นางสาว   ปาริฉัตร ริเริ�มกุล

6231 นางสาว   ปาริฉัตร ฉัตรศิขรินทร

6232 นางสาว   ปาริฉัตร ปรังเขียว

6233 นางสาว ปาริฉัตร อุดมสันติ�

6234 นางสาว ปาริฉัตร สมศักดิ�

6235 นางสาว   ปาริฉัตร นกพึ�ง

6236 นางสาว ปาริฉัตร พันธุ์สถิตย์วงศ์

6237 นางสาว ปาริฉัตร ลาภประสิทธิ�สุข

6238 นางสาว   ปาริชาต พิมานเทพ

6239 นางสาว   ปาริชาต บุญทองนุ่ม

6240 นางสาว ปาริชาต กาวาฮารา
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6241 นางสาว ปาริชาต ดีอ่อน

6242 นางสาว ปาริชาต รอบคอบ

6243 นาง ปาริชาติ แจ้งประจักษ์

6244 นาง ปาริชาติ ศรีวิเศษ

6245 นางสาว   ปาริชาติ แปลงไธสง

6246 นางสาว   ปาริชาติ แซ่เฮ่

6247 นางสาว   ปาริชาติ ฉากจินดา

6248 นางสาว   ปาริชาติ ลิ�มประเสริฐ

6249 นางสาว   ปาริชาติ ศรหิรัญ

6250 นางสาว   ปาริชาติ อ้นองอาจ

6251 นางสาว   ปาริชาติ เลิศบุญเหรียญ

6252 นางสาว   ปาริชาติ ติณณาวงศ์

6253 นางสาว ปาริชาติ ภาชนนท์

6254 นางสาว ปาริชาติ พลีดี

6255 นางสาว   ปาริชาติ พรมวัง

6256 นางสาว ปาริชาติ เจริญทรัพย์

6257 นางสาว ปาริชาติ ปราสัยงาม

6258 นางสาว ปาริชาติ โสภาพ

6259 นางสาว   ปาริตา ดอกไม้

6260 นาง ปารินทร์ จันทุมา

6261 พันตํารวจตรีหญิง ปาริมา  จําลองรักษ์  

6262 นางสาว ปาริศา วงศ์วิภาวี

6263 นางสาว ปาริษา อินถาสาร

6264 นางสาว ปารียา แซะลํามา

6265 นางสาว   ปารีส ผุยพาณิชย์สิริ

6266 นางสาว ปาลิดา พิมาน
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6267 นางสาว ปาลิดา เตจ๊ะขอด

6268 นางสาว ปาลิดา คนคม

6269 นางสาว   ปาลิตา ดิษฐ์ศิริ 

6270 นางสาว ปาลิตา ปิติวุฒิ

6271 นางสาว ปาลีนา หลีวานิช

6272 นางสาว ปาลีรัฐ ชื�นหวงทรัพย์

6273 นางสาว   ปาวรีย์  มีสุข

6274 นางสาว ปาหนัน พันธ์มหา

6275 นางสาว ปาหนัน ฟักเขียว

6276 นางสาว   ปิญชาน์พัชร์ ธนสรรวนิช

6277 นางสาว   ปิณฑิรา กิตติวนิชย์กุล

6278 นาย   ปิติ โมฑะกุล

6279 นางสาว   ปิติภาพัชร์ เดชปานชัยนิวัฒน์

6280 นางสาว   ปิติสุข จิตตวิสุทธิวงศ์

6281 นางสาว ปิ�นชนก พรหมสุวรรณ์

6282 พันตํารวจโทหญิง ปิ�นทิพย์ จิรรัตน์นันท์

6283 นางสาว   ปิ�นปินัทธ์ ภาประเวช

6284 นางสาว ปิ�นมณี ชํานาญกิจ

6285 นางสาว ปิ�นมุก เชาวน์ฐายี

6286 นางสาว ปิยกานต์ พิรามรักษ์

6287 นางสาว ปิยกานต์ จันทร์สงเคราะห์

6288 นางสาว ปิยกานต์ จันทพุฒ

6289 นางสาว   ปิยฉัตร วงศาโรจน์

6290 นาย ปิยชาติ วงษ์เชียงเพ็ง

6291 นาย ปิยณัฐ รักษา

6292 นาย ปิยณัฐ ยิ�มพ้วย
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6293 นางสาว ปิยดา ไชยคําหาญ

6294 นาย ปิยทัศน์ เอกบุตร

6295 นางสาว ปิยทิพย์ ยอดเกื�อ

6296 นางสาว   ปิยธิดา อรุณวัฒนโชค

6297 นางสาว ปิยธิดา ดอนมูล

6298 นางสาว   ปิยธิดา ดวงอานนท์

6299 นางสาว   ปิยธิดา บุษบรรณ์

6300 นางสาว ปิยธิดา ชูรักษ์

6301 นางสาว ปิยธิดา ขวัญทอง

6302 นางสาว ปิยธิดา แสงอร่ามเรือง

6303 นางสาว ปิยธิดา ธนสมบัติมงคล

6304 นางสาว   ปิยนันท์ ศุภนิมิตวาสนา

6305 นางสาว   ปิยนันท์ มีเวที

6306 นางสาว ปิยนันท์ บัวอิ�มพันธ์

6307 นางสาว ปิยนาท โคสิน

6308 นางสาว   ปิยนุช เทพประสิทธิ�

6309 นางสาว   ปิยนุช วัฒนคุณ

6310 นางสาว   ปิยนุช เตโช

6311 นางสาว   ปิยนุช อยู่เจริญ

6312 นางสาว   ปิยนุช ศรีรักษา

6313 นางสาว ปิยนุช ตั�งกาญจนภาสน์

6314 นางสาว ปิยนุช คุณคะมุต

6315 นางสาว ปิยนุช ฉัตร์รัตติชัย

6316 นางสาว ปิยปาณ น้อยโนนทอง

6317 นาง ปิยพร วริสาร

6318 นางสาว ปิยพร อินศร
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6319 นางสาว   ปิยพร สรรพขาว

6320 นางสาว ปิยพร ผาสุข

6321 นางสาว ปิยพร เย็นวัฒนา

6322 นางสาว   ปิยพัชร์ มาตนุมัต

6323 นาย ปิยพัฒน์ วงศ์สินอุดม

6324 นางสาว ปิยพัฒน์ จีนาพันธุ์

6325 นาย ปิยพันธ์ เสมอวงค์ทิพย์

6326 นางสาว   ปิยภรณ์ รุ่งโสภาสกุล

6327 นางสาว ปิยภา เอี�ยมชม

6328 นาย   ปิยรัฐ ธาดินทร์

6329 นางสาว   ปิยรัตน์ ตัญจพัมน์กุล

6330 นางสาว ปิยรัตน์ นักเทศน์

6331 นางสาว ปิยรัตน์ ทองบัว

6332 นางสาว ปิยรัตน์ สังข์มงคล

6333 นางสาว   ปิยรัตน์  วรรณรัตน์

6334 นางสาว   ปิยวดี พรหมจักร

6335 นางสาว   ปิยวรณ คําศรีพล

6336 นางสาว   ปิยวรรณ จันทร์พยอม

6337 นางสาว   ปิยวรรณ พวงเพชร

6338 นาง ปิยวรรณ ปรีชานุกูล

6339 นาง ปิยวรรณ บุญด้วง

6340 นางสาว   ปิยวรรณ บุญปราบ

6341 นางสาว   ปิยวรรณ แปลนดี

6342 นาง ปิยวรรณ อรุณพงษ์

6343 นางสาว ปิยวรรณ รัตนวันธุ์

6344 นางสาว ปิยวรรณ สุวรรณทา
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6345 นางสาว ปิยวรรณ นาเหมือง

6346 นางสาว ปิยวรรณ จันทะสุวรรณ

6347 นางสาว ปิยวรรณ สุวรรณพาณิชย์

6348 นางสาว ปิยวรรณ จันทร์เจริญ

6349 นางสาว ปิยวรรณ โชคชัยเจริญสิน

6350 นาย ปิยวัช ปัตตะนุ

6351 นางสาว ปิยวัน โพธิ�ศรีทอง

6352 นาย ปิยวิทย์ โรจมณี

6353 นางสาว ปิยศิริ งามเสงี�ยม

6354 นางสาว   ปิยะฉัตร สุทธจินดา

6355 นาย ปิยะชาย สุวรรณไตรย์

6356 นาย   ปิยะณัฐ ทัศนีย์สุวรรณ

6357 นางสาว   ปิยะดา บุญสิงห์

6358 นางสาว ปิยะดา ไทยยิ�ง

6359 นางสาว   ปิยะดา ใจอารีย์

6360 นางสาว ปิยะดา อินทะโส

6361 นางสาว ปิยะดา ศรีประสงค์

6362 นางสาว   ปิยะดี จินตฤทัย

6363 นาย   ปิยะเทพ เยาวภา

6364 นางสาว ปิยะธิดา สุรนารถ

6365 นางสาว ปิยะธิดา จันทร์โท

6366 นางสาว ปิยะนันท์ ไขแสงจันทร์

6367 นาง ปิยะนาฎ สงทอง

6368 นางสาว   ปิยะนาถ บุยนิธิกร

6369 นางสาว   ปิยะนาถ จารีย์

6370 นางสาว ปิยะนาถ วงศ์ไชย
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6371 นางสาว   ปิยะนารถ หอระตะ

6372 นางสาว ปิยะนารถ แก้วมณี

6373 นางสาว   ปิยะนุช สวนสิน

6374 นาง ปิยะนุช อิศรางกูร ณ อยุธยา

6375 นางสาว ปิยะนุช ช่วยพันธ์

6376 นางสาว   ปิยะนุช แก้วทวี

6377 นางสาว ปิยะนุช เรืองสวัสดิ�

6378 นางสาว ปิยะนุช ครองยุติ

6379 นางสาว   ปิยะนุช เสรีศรีสกุล

6380 นางสาว ปิยะนุช ดํารงค์ภูมิ

6381 นางสาว   ปิยะนุช เรืองศรีมั�น

6382 นางสาว ปิยะนุช ผายตากแดด

6383 นางสาว ปิยะนุช เจริญรื�น

6384 นางสาว   ปิยะเนตร บัวฤทธิ�

6385 นาย   ปิยะพงค์ ปานประดิษฐ์

6386 นาย   ปิยะพงศ์ เอมสําราญ

6387 นาย   ปิยะพงษ์ สิรินภากุล

6388 นาย   ปิยะพงษ์ ประเสริฐศรี

6389 นาย   ปิยะพงษ์ ไพศาลวัชรกิจ

6390 นาย ปิยะพงษ์ อัคเทพ

6391 นาย ปิยะพงษ์ สารพันธุ์

6392 นาย ปิยะพงษ์ อานา

6393 นาย   ปิยะพงษ์  เมืองมูล  

6394 นาย   ปิยะพงษ์  วงษ์ชาลี

6395 นาง  ปิยะพร ทรงบัณฑิตย์

6396 นางสาว   ปิยะพร ยิบมันตะสิริ
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6397 นางสาว ปิยะภรณ์ บุญนาค

6398 นางสาว ปิยะภรณ์ พลเยี�ยม

6399 นางสาว ปิยะภา เศวตรัตนพงษ์

6400 นาง ปิยะมาศ โพทะจันทร์

6401 นางสาว   ปิยะมาศ วันเจริญสุข

6402 นาง ปิยะมาศ ศีรีแก้ว

6403 นาง ปิยะรัตน์ โรจน์เลิศจรรยา

6404 นาง ปิยะรัตน์ สวนกูล

6405 นางสาว   ปิยะเรศ ดงขันตี

6406 นางสาว ปิยะวดี วิชา

6407 นางสาว   ปิยะวรรณ สายบุญพ่วง

6408 นาง   ปิยะวรรณ ต่อพิทักษ์พงษ์

6409 นางสาว ปิยะวรรณ แสนศรี

6410 นาย ปิยะวัฒน์ ศรีประมงค์

6411 นางสาว ปิยากร คุปต์ถาวรฤกษ์

6412 นาย ปิยากร แซ่ลิ�ม

6413 นางสาว   ปิยาณี ศรียา

6414 นางสาว ปิยาดา บัวคํา

6415 นางสาว ปิยาพร เมฆารักษ์กุล

6416 นางสาว ปิยาพัชร ศรีสมบัติ

6417 นางสาว   ปิยาภรณ์ สุขสวัสดิ�ชน

6418 นาง ปิยาภรณ์ หอมกลิ�น

6419 นางสาว   ปิยาภรณ์ วิชัยดิษฐ์

6420 นางสาว   ปิยาภรณ์ วโรตม์ธนกิจ

6421 นางสาว ปิยาภรณ์ มายา

6422 นางสาว ปิยาภรณ์ รักษาภายใน
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6423 นางสาว ปิยาภรณ์ ทองศิริ

6424 นางสาว ปิยาภรณ์ มาพ่วง

6425 นางสาว ปิยาภรณ์ ปัญจะไชยา

6426 นางสาว ปิยาภรณ์ ขวัญเรือน

6427 นางสาว ปิยาภัสร์ ภูมิรักษ์

6428 นางสาว   ปิยาภา แก้วอุทาน

6429 นางสาว   ปิยารัตน์ วุ้นวงษ์

6430 นางสาว   ปีนัชนี ชาติบุรุษ

6431 นางสาว   ปุญชรัสมิ� เกิดระมาด

6432 นางสาว ปุญชรัสมิ� ตุ่นแก้ว

6433 นาย ปุญญพัฒน์ จินะ

6434 นาย   ปุญญพัฒน์ ดารานนท์

6435 นางสาว   ปุญญาณัฐ นวลอ่อน

6436 นาง   ปุญญาภา ผิวเผือก

6437 นางสาว ปุญญาภา เชิดแสงแก้ว

6438 นางสาว ปุญญิศา แปลกเมือง

6439 นางสาว ปุญญิศา วณิชวรสกุล

6440 นาย   ปุญณพัฒน์ รักษา

6441 นาง ปุณชรัสมิ� ศรีสง่าชัย

6442 นาย   ปุณฑริก เอี�ยวพานิช

6443 นางสาว ปุณฑริก แก้วเทพ

6444 นางสาว ปุณณดา ชาญนุวงศ์

6445 นาย ปุณณภพน์ ดําสุทธิ�

6446 นางสาว ปุณณภา นพพรพิทักษ์

6447 นางสาว ปุณณภา ปูชะพันธ์

6448 นาง   ปุณณภา  ขุนณิรงค์
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6449 นางสาว ปุณณมาส ใจธรรม

6450 นาย ปุณณวัฒน์ ชโลปกรณ์

6451 นางสาว   ปุณณารมย์ ศิริประกายศิลป์

6452 นางสาว ปุณนาพร อินทรรักษ์

6453 นางสาว ปุณยธร กลัดทอง

6454 นาย ปุณยธิษณ์ เมืองสมบัติ

6455 นางสาว   ปุณยนุช ศรศิลป์

6456 นางสาว   ปุณยนุช แสงนนท์ 

6457 นางสาว ปุณยนุช นกน่วม

6458 นางสาว ปุณยนุช ใจคําวัง

6459 นางสาว ปุณยนุช ธนินท์เบญจกุล

6460 นางสาว ปุณยพร ตระกูลศีลธรรม

6461 นางสาว ปุณยลักษณ์ พฤทธิลักษมี

6462 นางสาว ปุณยวีร์ จิระรัตนวรรณ

6463 นางสาว ปุณยวีร์ ช่างกลึง

6464 นางสาว   ปุยฝ้าย หิรัญเรือง

6465 นางสาว   ปุยฝ้าย สีมุข

6466 นางสาว   ปูชิตา ธาราทิศ

6467 นาย ปูรณ์ จรัสโรจน์โภคา

6468 นางสาว ปูริดา สุวรรณพิทักษ์

6469 นางสาว เปมนีย์ แซ่ลิ�ม

6470 นางสาว เปมิกา ห่วงศร

6471 นางสาว เปมิกา เลิศสรรพวุฒิ

6472 นางสาว   เปมิกา     เปรมปรีดิ�

6473 นางสาว   เปมิศา ตันถาวร

6474 พันโท เปรมกมล พิทักษ์วงศ์
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6475 นางสาว เปรมกมล วงษ์จีน

6476 นางสาว   เปรมจิตร เจริญกุล

6477 นาง เปรมจิตร วงศ์ษา

6478 นางสาว เปรมใจ อุเลา

6479 นางสาว   เปรมทิพย์ ทวีรติธรรม

6480 นาย   เปรมนัช  นิลน้อย

6481 นาย เปรมปรีดิ� สุทธสุภา

6482 นางสาว   เปรมมนัส ปาหินา

6483 นางสาว   เปรมฤทัย ยันต์ตระกูล

6484 นางสาว เปรมวดี วงศ์สามัญ

6485 นาย เปรมวิทย์ อินทชิต

6486 นางสาว เปรมิกา มาเจริญทรัพย์

6487 นางสาว   เปรมินทร์ กิตติพลไววิ�งรบ

6488 นางสาว เปริน วันแอเลาะ

6489 นางสาว เปรียบมุก เขื�อนแก้ว

6490 นาง เปรุวรรณ ตั�งเจริญไพศาล

6491 นางสาว แป้ง บุษรานันท์

6492 นางสาว ไปยมาศ นาฬิกา

6493 นางสาว ไปรมา ศิลายศ

6494 นางสาว   ไปรยา สิทธิราชา

6495 นาง ไปรยาพรรณ วิวัฒนปฐพี

6496 นางสาว ไปรวรรณ คิดเขียน

6497 นางสาว ไปรเวท บุญรักษ์

6498 นางสาว ผกาทิพย์ ชื�นโชคสันต์

6499 นางสาว ผกาทิพย์ เกตุศรี

6500 นางสาว   ผกาพันธ์ เมธประสพสันต์
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6501 นาง ผกาภรณ์ พู่เจริญ

6502 นางสาว   ผกามาศ พิริยะประสาธน์

6503 นางสาว   ผกามาศ ศรีหริ�ง

6504 นางสาว ผกามาศ วิริยะอมรกิจ

6505 นางสาว ผกามาศ อรุณสวัสดิ�

6506 นางสาว ผกามาศ บุญเรือง

6507 นางสาว ผกามาศ นิลรัตน์

6508 นางสาว ผกามาศ เจียอุดมทรัพย์

6509 นางสาว   ผกายวรรณ อมรศิริวัฒนกุล

6510 นางสาว   ผการัตน์ เดชากวินกุล

6511 นางสาว ผการัตน์ เสาะสุวรรณ

6512 นางสาว ผกาวดี มามี

6513 นาง ผกาวลี พุ่มสุทัศน์

6514 นางสาว   ผดุงขวัญ บุญชาลี

6515 นาย   ผดุงพงศ์ จันทนินทร

6516 นาย   ผดุงศักดิ� บัวคํา

6517 นาย   ผดุงศักดิ� เติมสุข

6518 นางสาว ผริตา สาบุตร

6519 นางสาว   ผ่องพรรณ สมุทรานนท์

6520 นางสาว   ผ่องพรรณ ตันติพูล  

6521 นางสาว   ผ่องศรี กองกาญจนาทิพย์

6522 นาย   ผะดา เกตุจิรัฐิติกาล

6523 นาง ผาณิต สุขจิตต์

6524 นาง ผาณิต บุญศิริคําชัย

6525 นาง ผานิตย์ ปาลวัฒน์

6526 นางสาว   ผึ�งพันธ์ เผ่าจินดา
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6527 นาย   ผุชพงษ์ ธิวงศ์

6528 นาง ผุสชา ครุฑทองขาว

6529 นางสาว ผุสชา อิงคนันท์

6530 นางสาว   ผุสดี พรชัยพิมลพันธ์

6531 นาย   เผด็จชัย เนียมอํ�า

6532 นาย   เผ่าพันธ์ กมลเลิศ

6533 นาย   เผ่าพันธ์ โพธิ�ทองนาค

6534 นางสาว ไผทมาศ กิ�งชา

6535 นางสาว ฝนทิพย์ จันทร์ศรี

6536 นางสาว ฝนทิพย์ ดีวัน

6537 นางสาว ฝนธิภา พวงไสว

6538 นางสาว ฝาติหม๊ะ หมัดหมาน

6539 นางสาว ฝารีดาร์ เล๊าะล่อ

6540 นาย   พงศกร ม่วงบึงพร้าว

6541 นาย   พงศกร สุขปาน

6542 นาย   พงศกร วงศ์วานรพิทักษ์  

6543 นาย   พงศกร การเร็ว

6544 นาย พงศกร คณาเอกวิชภรณ์

6545 นาย   พงศ์เกียรติ รักแก้ว

6546 นาย พงศ์ทิวา ถานันท์

6547 นาย   พงศ์ธนยศ กิรติสินธุ์

6548 นาย พงศ์ธนา โรจนรัตนางกูร

6549 นาย   พงศ์ธร นิยมศรี

6550 นาย พงศ์ธร อิทธิทัต

6551 นาย   พงศธร นันทะเสนา

6552 นาย   พงศธร แก้วดี 
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6553 นาย   พงศธร ปาลี

6554 นาย   พงศธร ซ้ายกลาง

6555 นาย พงศธร เรืองคํา

6556 นาย พงศธร ลมัยเกศ

6557 นาย   พงศธร เหล่าดี

6558 นาย พงศธร สุขแสงเปล่ง

6559 นาย พงศธร จูฑะพุทธิ

6560 นาย พงศธร สีสุกดี

6561 นาย พงศธร ทองใบ

6562 นางสาว พงศ์ผกา นุ่นเกลี�ยง

6563 นาย พงศ์พณิช พาหุกุล

6564 นาย พงศ์พนัส เพิ�มการ

6565 นาย พงศ์พันธ์ วิเชียรวรรณ์

6566 นาย พงศ์พันธ์ บุญนะ

6567 นาย พงศ์ภัค ภาคจรูญ

6568 นาย   พงศ์ศักดิ� เจริญทรัพย์

6569 นาย พงศ์ศักดิ� เลิศอุทัย

6570 นาย พงศ์ศิริ สําอางเอม

6571 นาย พงศ์ศิริ คําสิงห์

6572 นาย   พงศ์สุภัทร ชุ่มสถิตกุล

6573 นาย   พงษ์ชัย วัชรเขื�อนขันธ์

6574 นาย พงษ์ดนัย กางถัน

6575 นางสาว พงษ์ทิพย์ อินทร์ยิ�ง

6576 นาย   พงษ์ธร เหลืองไพบูลย์ศรี

6577 นาย   พงษ์นที ยาวิชัย

6578 นาย พงษ์ประภัทร เสนา
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6579 นาง   พงษ์พร โสภณนิธิประเสริฐ

6580 นาย พงษ์พัชร์ อินต๊ะรัตน์

6581 นาย พงษ์พัฒน์ วงษ์ภักดี

6582 นาย พงษ์พัฒน์ จันทร์พวงจํารัส

6583 นาย พงษ์พัฒน์ ธรรมธุระสาร

6584 นาย พงษ์พัฒน์ คําแดง

6585 นาย พงษ์พัฒน์ วังสมุด

6586 นาย พงษ์พันธ์ ธนะจักร

6587 นาย   พงษ์พิชญ์ หวังศุภกิจโกศล

6588 นาย พงษ์พิชญ์ ทวีกิจสมบูรณ์

6589 นาย   พงษ์เพ็ชร์ กงพลี

6590 นาย พงษ์วริษฐ์ ภูศรีฤทธิ�

6591 นาย พงษ์ศักดิ� หิรัญกาญจน์

6592 นาย   พงษ์ศักดิ�  พรมดี

6593 นาย พงษ์สิทธิ� บัวแก้ว

6594 นางสาว พจน์จณี พรมโนนศรี

6595 นางสาว พจนันท์ มาไพศาลสิน

6596 นางสาว   พจนา เถาสุวรรณ

6597 นางสาว   พจนา โพธิหน่อทอง

6598 นางสาว   พจนา อิทธิอมรกุลชัย

6599 นางสาว   พจนาถ ชื�นสูน

6600 นาง พจนาพร พัววิจิตรธรรม

6601 พระภิกษุ พจนารถ วัฒนดํารง

6602 นาง พจนารถ วายุพัฒน์

6603 นางสาว   พจนารถ หัชราณภาค

6604 นาง พจนารถ เลิศปัญญาดี
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6605 นาง พจนีย์ ทิพย์ดนตรี

6606 นางสาว   พจนีย์ พูลเกิด

6607 นางสาว พจนีย์ ทองปาน

6608 นางสาว   พจมาน เจียรนัย

6609 นางสาว พจมาน สมบัติเจริญไทย

6610 นาย พชฏ เฉยกลาง

6611 นางสาว   พชร ชินสีห์

6612 นางสาว   พชร ทัศนกิจ

6613 นาย พชร ปัณณธรอุฬาริน

6614 นาย พชร ยอดบริบูรณ์

6615 นางสาว พชรพร เอี�ยมภิญโญ

6616 นาย พชรพล เกวียนวงษ์

6617 นาย พชรพล ปิตตะพันธ์

6618 นาง พชรมน ผู้พัฒน์

6619 พันเอกหญิง พชรรัตน์ ครุธเวโช

6620 นาง พชรวรรณ ชํานิถาวรกุล

6621 นาย   พชรวรรธน์ คงสัมฤทธิ�

6622 นางสาว   พชรวีร์ เตชะกสิกรพาณิชย์

6623 นางสาว พชรา พุ่มด้วง

6624 นาย พณวุธ เมธานนท์

6625 นาย พณัฐ แก้วเจริญศรี

6626 นาย พณิชา วงศ์แจ่ม

6627 นาย พนธกร แซ่อุ่ย

6628 นาง พนม อํามาตย์มณี

6629 นาง พนัชกร ตันตระกูล

6630 นางสาว พนัชกร เนตรลือชา
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6631 นางสาว พนัชญา จันทร์อําพล

6632 นาย   พนัส อุ่นอัมพร

6633 นางสาว   พนัสรมย์ จันทสานนท์

6634 นางสาว   พนารัตน์ วงศ์กร็ดนาค

6635 นางสาว พนารัตน์ อิ�นคํา

6636 นางสาว   พนิดา พงศ์นนทชัย

6637 นางสาว   พนิดา เฉลิมพรชัย

6638 นางสาว   พนิดา ศานติสาธิกุล

6639 นางสาว   พนิดา ชนาพรรณ

6640 นาง พนิดา หลายวิวัฒน์

6641 นางสาว   พนิดา นามวงษ์

6642 นาง พนิดา รุ่งพิบูลโสภิษฐ์

6643 นางสาว   พนิดา เพ็งสว่าง

6644 นางสาว   พนิดา หาญพิทักษ์พงศ์

6645 นางสาว   พนิดา พันธุพิน

6646 นางสาว   พนิดา ไชยมิ�ง

6647 นางสาว   พนิดา เสาะรส

6648 นางสาว พนิดา วงณรัตน์

6649 นางสาว พนิดา สุวรรณมณี

6650 นางสาว พนิดา ภูนพทอง

6651 นางสาว พนิดา ชนสุต

6652 นางสาว พนิดา จินตานนท์

6653 นางสาว พนิดา สุขศิริ

6654 นาย   พนิต จิระมะกร

6655 นางสาว พนิตตา เคียงกิติวรรณ

6656 นางสาว   พนิตนาฏ โกละกะ
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6657 นางสาว พนิตพิชา สหนฤนาถ

6658 นางสาว   พนิตา สุภาพ

6659 นางสาว พนิตา แก้วพรมเจริญ

6660 นางสาว พยอม สารสุข

6661 นาง พเยาว์ เภาวะริต

6662 นางสาว   พรกนก นิ�มน้อย

6663 นางสาว   พรกวินฬ์  สังข์พันธุ์  

6664 นางสาว พรคนา สุทธิพงศ์คณาสัย

6665 นางสาว พรจรัส วิรัชลาภ

6666 นาง พรจิตต์ ภิญโญมารค

6667 นางสาว พรจุรีย์ สุรินเซ็ง

6668 นางสาว พรฉัตร อภิชาติพันธุ์

6669 นางสาว   พรชนก ปัญญายงค์

6670 นางสาว   พรชนก ว่องไวการค้า

6671 นางสาว พรชนก แวนคุณ

6672 นางสาว   พรชนก คงวินิจ

6673 นางสาว พรชนก โมตันตะสุทธิ�

6674 นางสาว พรชนก เอื�อคารวะธรรม

6675 นาย   พรชัย สิทธิเกรียงไกร

6676 นาย พรชัย คําเถื�อน

6677 นางสาว พรชิตา ตงมณี

6678 นางสาว   พรชุลี จันทร์แก้ว

6679 นางสาว พรญาณี พราหมณ์ลอย

6680 นางสาว พรดี บางสอน

6681 นางสาว   พรทิพย์ กุลประสูติดิลก

6682 นางสาว   พรทิพย์ จินาพันธ์
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6683 นาง พรทิพย์ เมฆโหรา

6684 นางสาว   พรทิพย์ บัวงาม

6685 นางสาว พรทิพย์ เกษรศิริ

6686 นาง พรทิพย์ เสาร์เฉลิม

6687 นางสาว   พรทิพย์ คํามี

6688 นางสาว พรทิพย์ โชควิชัยชาญ

6689 นางสาว พรทิพย์ หวันเจะ

6690 นางสาว พรทิพย์ ไชยบัง

6691 นางสาว พรทิพย์ แซ่ลี�

6692 นางสาว พรทิพย์ บุญชม

6693 นางสาว   พรทิพย์ แข็งขัน

6694 นางสาว   พรทิพย์ จิบจันทร์

6695 นางสาว พรทิพย์ ดงปาลี

6696 นางสาว พรทิพย์ ประสิทธิ�

6697 นาง พรทิพย์  วงศ์ใหญ่

6698 นางสาว พรทิพา รุ่งแจ้ง

6699 นางสาว พรทิพา ศรีษะธร

6700 นางสาว   พรทิภา จันทรพราม

6701 นางสาว   พรทิภา เข็มพงษ์

6702 นางสาว พรทิภา แสนบุญส่ง

6703 นาง พรทิยา คุรุวาสี

6704 นางสาว   พรทิวา ต๊ะวงค์

6705 นาย   พรเทพ รอดโพธิ�ทอง

6706 นางสาว   พรเทวี พลบูรณ์

6707 นางสาว พรธันวา เคนมา

6708 นางสาว พรนภัส กิจอภิบาล
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6709 นางสาว   พรนภา เผ่าแก้ว

6710 นางสาว พรนภา ยศบุญ

6711 นางสาว พรนภา ปุกตุล

6712 นางสาว พรนภา สุภาอ้วน

6713 นาง พรนัดดา ฉลาดปรุ

6714 นางสาว   พรนิตย์ วรรธนพิสิฐกุล

6715 นางสาว   พรประภา เปรมะบุตร

6716 นางสาว   พรประภา เรืองฤทธิ�

6717 นางสาว พรประภา พลพันธ์

6718 นางสาว พรปวีณ์ ตาบุดดา

6719 นาย   พรพจน์ จํารูญศิลป์  

6720 นางสาว พรพนา ภูน้อย

6721 นางสาว   พรพรรณ อุดมวนิช

6722 นางสาว   พรพรรณ วณิชตันติพงษ์

6723 นางสาว   พรพรรณ นิลประสาท

6724 นางสาว   พรพรรณ สุขวรกิจวนิช

6725 นางสาว   พรพรรณ ตั�งจิตติพร

6726 นางสาว   พรพรรณ บุญธรรม

6727 นางสาว   พรพรรณ บรรจงกิจ

6728 นางสาว   พรพรรณ ประกายสันติสุข

6729 นางสาว   พรพรรณ สบายใจ 

6730 นางสาว   พรพรรณ บุญญานุรักษ์

6731 นางสาว   พรพรรณ ตาตะนัน 

6732 นางสาว พรพรรณ ทรงศิริ

6733 นางสาว พรพรรณ ไทยเจริญ

6734 นาง พรพรรณ แสงสุวรรณ์
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6735 นางสาว พรพรรณ สิทธิบุตร

6736 นางสาว พรพรรณ สุกกระจ่าง

6737 นางสาว พรพรรณ ศักดิ�ทอง

6738 นางสาว พรพรรณ แก้วบัณฑิต

6739 นางสาว พรพรรณ จรรยาเมธากุล

6740 นางสาว พรพรรณ พร้อมเพรียง

6741 นางสาว พรพรรณ เปรมปรี

6742 นาง พรพรหม สุระกุล

6743 นางสาว พรพรหม เชยะสิทธิ�

6744 นางสาว พรพัชร์ พิชัยยุทธ์

6745 นางสาว พรพัฒน์ จันทโรภาส

6746 นางสาว   พรพัสรี ศิริเปรมวรานนท์

6747 นางสาว พรพิชชา เมืองมีศรี

6748 นางสาว   พรพิชญ์ อรุณรุ่ง

6749 นางสาว พรพิชญา อิทธิมณฑล

6750 นางสาว   พรพิมล จันทรวิโรจน์

6751 นางสาว   พรพิมล วิเชียรไพศาล

6752 นางสาว   พรพิมล บุญเชิด

6753 นางสาว   พรพิมล เหมือนใจ

6754 นางสาว พรพิมล เพ็ชรอินทร์

6755 นางสาว พรพิมล ไชยมาศ

6756 นางสาว พรพิมล ม่วงดี

6757 นางสาว พรพิมล เทพสุทธิ�

6758 นางสาว พรพิมล สุขเกษม

6759 นางสาว พรพิมล ด้วงเอี�ยง

6760 นางสาว   พรพิมล  มูลดี
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6761 นางสาว พรพิมุข มณีวาศ

6762 นางสาว   พรพิรุณ ฝึกศิลป์

6763 นางสาว พรพิรุณ คําเครื�อง

6764 นางสาว พรพิรุณ ราชวงค์เมือง

6765 นางสาว พรพีรยา คุณโลหิต

6766 นาง พรเพ็ญ รัศมีวิเชียรทอง

6767 นาง พรเพ็ญ เหล่าวิไลเลิศ

6768 นางสาว   พรเพ็ญ ใจอารีย์

6769 นาง พรเพ็ญ เหล่านิยมไทย

6770 นางสาว พรเพ็ญ สารรัตน์

6771 นางสาว พรไพรินทร์ อินทรสถิตย์

6772 นาย   พรไพโรจน์ หล่อศิริรัตน์

6773 นางสาว พรไพลิน อัครภูศักดิ�

6774 นางสาว พรไพลิน เจริญทรัพย์

6775 นางสาว พรภณา สุธีระ

6776 นางสาว   พรภวิษย์ ทองคํา

6777 นางสาว   พรภินันท์ ชัยสิทธิ�ชินภพ

6778 นางสาว พรรณกช กันแก้ว

6779 นาง พรรณกร รอดสการ

6780 นางสาว พรรณขจร ทองประภา

6781 นางสาว พรรณจารี ชาวโยธา

6782 นางสาว   พรรณชลกร หาญวรวงศ์

6783 นางสาว   พรรณฑิรา คิดหาการ

6784 นางสาว   พรรณทิพย์ งามช่วง

6785 นางสาว พรรณทิพย์ คันธภูมิ

6786 นางสาว พรรณทิพย์ วรงค์วาณิชย์
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6787 นางสาว พรรณทิพย์ เกิดแก้ว

6788 นางสาว   พรรณทิพา บัญชาศักดิ�

6789 นางสาว   พรรณทิพา ขาวเรือง

6790 นางสาว พรรณทิภา สืบค้า

6791 นางสาว พรรณทิภา พรประเสริฐรักษา

6792 นางสาว พรรณทิวา วิลัย

6793 นางสาว   พรรณธร ฤทธิมโนมัย

6794 นางสาว พรรณธิดา นันทบุตร

6795 นางสาว พรรณธิดา จันทร์ประดิษฐ์

6796 นางสาว พรรณธิภา พิกุลทอง

6797 นางสาว   พรรณนภา ลี�โภคภิญโญ

6798 นางสาว พรรณนิภา คงจันทร์

6799 นางสาว พรรณนิภา บุญมีรักษ์

6800 นางสาว พรรณนิภา ไพโรจน์

6801 นางสาว พรรณประภา รุ่งฤทธิ�

6802 นางสาว พรรณพัตร ตังคณิตานนท์

6803 นางสาว   พรรณภา พันธ์กอง

6804 นางสาว   พรรณรัตน์  พรรณสมัย

6805 นางสาว   พรรณรา จิระริยากุล

6806 นางสาว พรรณราย ชัยชมภู

6807 นางสาว   พรรณวดี แสงชัจจ์

6808 นางสาว พรรณวดี บุญพยุง

6809 นางสาว พรรณวดี พูลสวัสดิ�

6810 นางสาว   พรรณวิภา ลากทรงสุข

6811 นางสาว   พรรณิกา กันต์สุ่ม

6812 นางสาว พรรณิพา พลที



ข้อมูล ณ วันที� 15 ต.ค. 62

หน้าที� 263 จาก 534 /รายชื�อเรียงตามพยัญชนะตัวอักษร..

ลําดับที� หมายเหตุ

คํานําหน้า ชื�อ สกุล

รายชื�อ-สกุล

บัญชีรายชื�อ

ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ. 2547 มาตรา14 (4) 

ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั�งกรรมการสภากายภาพบําบัด  วาระปี พ.ศ. 2563-2566

6813 นางสาว   พรรณิภา ศรีผ่าน

6814 นางสาว พรรณิภา ใจทหาร

6815 นางสาว พรรณิษา อายุยืน

6816 นางสาว   พรรณี เฟื�องฟุ้ง

6817 นางสาว   พรรณี ลิ�มปัญญากุล

6818 นาง พรรณี ปึงสุวรรณ

6819 นางสาว   พรรณี จักรวาลวิบูลย์

6820 นางสาว   พรรณี เหล่าสุรสุนทร

6821 นางสาว   พรรณี ยศสมแสน

6822 นางสาว   พรรณี ศรีบัวรินทร์

6823 นางสาว   พรรธิภา มูลดี

6824 นางสาว   พรรวดี จิตตะสุขีกุล

6825 นางสาว   พรรวิษา ทองเที�ยง

6826 นางสาว พรรวี สมแก้ว

6827 นางสาว พรรษชล ภัทรกุลพงษ์

6828 นาง พรรษณภัทร สุทธิบาก

6829 นางสาว   พรรษพร ช่วยบํารุง

6830 นางสาว พรรษพร นามนาคประเสริฐ

6831 พ.ต.ท. พรรษรัตน์ จารุรัตนกุล

6832 นางสาว   พรรษา อมรมงคล

6833 นางสาว พรรษา วงค์ไชย

6834 นางสาว   พรรัชนี วีระพงศ์

6835 นางสาว   พรรัตน์ ระบิลทศพร

6836 นางสาว พรรัตน์ จันทรังษี

6837 นางสาว   พรฤดี ทองเพ็งจันทร์ 

6838 นางสาว   พรลภัส ฤทธิ�เนติกุล
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6839 นาง  พรลักษณ์ แพเพชร์  เสือโต

6840 นาย   พรเลิศ ทองพูน

6841 นางสาว พรวจี อภัยโรจน์

6842 นางสาว พรวดี คุณจักร

6843 พันตํารวจโทหญิง พรวรินทร์ ใจกล้า

6844 นางสาว พรวรินทร์ นพไตรสิน

6845 นางสาว   พรวัชรินทร์ ลิ�มวัฒนาชัย

6846 นางสาว   พรวิภา ไชยแก้ว

6847 นาง พรวีนัส ครสิงห์

6848 นางสาว   พรศรัณย์ นิ�มเจริญนิยม

6849 นาย   พรศักดิ� สิทธิกรไชยวณิช

6850 นางสาว   พรศิริ คิดการงาน

6851 นาง พรศิริ สุวรรณโท

6852 นางสาว   พรศิริ บุปผาพิบูลย์

6853 นางสาว พรศุภางค์ หนองม่วง

6854 นางสาว   พรสมัย เพื�อนรัมย์

6855 นางสาว   พรสวรรค์ ธนธรวงศ์

6856 นางสาว   พรสวรรค์ พันธุ์คุ้มเก่า

6857 นางสาว พรสวรรค์ นันตา

6858 นาย   พรสินทร์ วงค์โคคุ้ม

6859 นางสาว พรสินีกานต์ กาลานุสนธิ�

6860 นางสาว   พรสิริ สุวรรณโฆสิตกุล

6861 นาง พรสิริ พิพัฒน์กษีร

6862 นางสาว   พรสิริ ต่อพัฒนนันท์

6863 นางสาว พรสุข มงคลสุขวัฒน์

6864 นางสาว   พรสุดา ปรางทอง
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6865 นางสาว พรสุดา อุดมพรศรีโชติ

6866 นางสาว พรหทัย โกมุทรัตนานนท์

6867 นางสาว พรหมภัสสร์ เปี�ยมสิน

6868 นางสาว   พรหมภัสสร ภูหอมไม่รู้วาย

6869 นางสาว พรหมรี โวหาร

6870 นางสาว   พรหมวดี อัศเจรีย์วัฒนา

6871 นาย   พรหมินทร์ พรสุริยาทัต

6872 นางสาว   พรอนงค์ อิงสกุลสมบูรณ์

6873 นางสาว   พรอนงค์  วงศ์สอน

6874 นางสาว พระพร กตัญ�ูทวีทิพย์

6875 นางสาว พราวพรรณ   ปุกคํา

6876 นางสาว พราวพิมล อุดม

6877 นาง พราวรวี ผลิตาภรณ์

6878 นางสาว   พริทศา มนต์ประสิทธิ�

6879 นางสาว พริมโรส โชคบุญธิยานนท์

6880 นางสาว พริมา พิมพ์เถื�อน

6881 นางสาว พฤกษชาติ ลอยประเสริฐ

6882 นาย   พฤฒ พรหมเจียม

6883 นาง พฤฒิชนม์ แสงวงศ์รัศมี

6884 นางสาว   พฤฒิยาภา มะโนสาร

6885 นาย   พฤทธิ� จันทร์เงา

6886 นาย พฤทธิพงศ์ สามสังข์

6887 นางสาว พฤษภรณ์ ศรีอินทร์สุทธิ�

6888 นาย   พลกฤษณ์ นิติวรรัตน์

6889 นาย   พลกฤษณ์ บัวประเสริฐ

6890 นาย   พลชัย สาระทา
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6891 นาย   พลลพัฏฐ์ ยงฤทธิปกรณ์  

6892 นาย พลวัต เอื�ออารีย์

6893 นาย   พลศักดิ� สุวรรณนิมิตร

6894 นางสาว พลอย สาคร

6895 นางสาว พลอย สุขเกษม

6896 นางสาว พลอยกมล ทิพย์อักษร

6897 นางสาว   พลอยขวัญ ชูสนิท

6898 นางสาว พลอยชมพู เม็งสุวรรณ

6899 นางสาว พลอยณชา ดิลกพงศ์ระวี

6900 นางสาว พลอยณดา เนาว์นาน

6901 นางสาว พลอยนวล พันธ์อมรชัย

6902 นางสาว พลอยปิติ พันธุ

6903 นางสาว พลอยพัชชา งามอัศวเดชากุล

6904 นางสาว   พลอยพันธน์ สุนทรชัย

6905 นางสาว   พลอยเพ็ญ จารุเวฬ

6906 นางสาว   พลอยไพลิน สําเภาพันธ์

6907 นางสาว   พลอยไพลิน นามกร

6908 นางสาว พลอยไพลิน หวังชม

6909 นางสาว   พลอยภิญญ์ สิริมะลิพงศ์

6910 นางสาว พลอยรินทร์ กุลชิต

6911 นาย พลเอก ระวัง

6912 นาย พลากร อุดมกิจปกรณ์

6913 นาย พลากร แก้วเทพ

6914 นางสาว   พวงทอง จันทร์ชูเชิด

6915 นางสาว พวงผกา กระแสเงินดี

6916 นางสาว พวงผกา สิงห์ชัย
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6917 นาง พวงเพชร ปราบพล

6918 นางสาว   พวงเพ็ชร พิริยะปัญญาพร

6919 นางสาว พวงเพ็ญ ธะราธร

6920 นาย พศิณวรัศ พนอมศาสตร์

6921 นาย พสธร สาริการินทร์

6922 นางสาว   พสส์ภร อนันต์ศิริขจร

6923 นาย   พสิษฐ์ ศักดาณรงค์

6924 นาย พสิษฐ์ โสทรอุดมทรัพย์

6925 นางสาว   พักตร์วิภา โชคภูเขียว

6926 นางสาว พักตร์ศรี เขตต์สาคร

6927 นางสาว   พัช ผสมกิจ

6928 นางสาว พัชชา โตอดิเทพย์

6929 นางสาว พัชชานันท์ บรรพต

6930 นางสาว พัชญฐนันท์ ศิรินิติกรณ์

6931 นางสาว   พัชญ์อรวีร์ ชูวาพิทักษ์

6932 นาวสาว พัชณี วิชระโภชน์

6933 นางสาว พัชณี ฉายลิ�ม

6934 นางสาว   พัชดา สกุลพงศ์ไพโรจน์

6935 นางสาว   พัชดาภรณ์ นวลแตง

6936 นาง พัชนก แก้วกาศ

6937 นางสาว พัชนี แซ่ตัน

6938 นางสาว   พัชนีย์  ดาศรี

6939 นางสาว พัชนีวรรณ สวัสดิ�ชุติตระกูล

6940 นางสาว พัชภรณ์ สุปปิยะตระกูล

6941 นางสาว   พัชมณฑ์  สิทธิชัยรุจน์

6942 นางสาว   พัชยาพร ศุขะทัต
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6943 นางสาว   พัชรกันย์ ทูลแก้ว

6944 นางสาว พัชร์ชิสา พงศ์ศรีปณต

6945 นาง พัชรณัญญ์ มหาชื�นใจ

6946 นาง พัชรนันท์ สังข์สวัสดิ�

6947 นางสาว   พัชรประภา  บุญย่อง

6948 นาย   พัชรพงศ์ วิริยธรรมเจริญ

6949 นางสาว พัชรพร อิสสระยั�งยืน

6950 นางสาว พัชรพร เมืองแก้ว

6951 นางสาว พัชรพร พวงจันทร์

6952 นางสาว พัชรพร ทีฆาวงค์

6953 นางสาว พัชรภา กิตยารักษ์

6954 นางสาว   พัชรวรรณ สุวรรณรัตน์

6955 นางสาว พัชรวรรณ ชูทอง

6956 นางสาว   พัชรวลัย วิทย์ไธสง

6957 นางสาว พัชร์วัญญ์ วิเศษพัฒนธาดา

6958 นางสาว   พัชรวิภา มณีไสย

6959 นางสาว   พัชรา กาญจนกรทอง

6960 นางสาว   พัชรา อยู่แจ่ม

6961 นาง พัชรา หมวดทอง

6962 นางสาว พัชรา กุลเดชชัยชาญ

6963 นางสาว พัชรา กมล

6964 นางสาว พัชรา พิเชษฐพงษ์

6965 นางสาว พัชรา พรหมกุล

6966 นางสาว พัชรา พนมเขตร์

6967 นางสาว พัชรา บุญธรรม

6968 นางสาว พัชรา วรรณทอง
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6969 นางสาว พัชราพรรณ วรรณา

6970 นางสาว   พัชราภร พลมณี

6971 นางสาว   พัชราภรณ์ อังกินันทน์

6972 นาง พัชราภรณ์ ไชยวงศ์ศักดา

6973 นางสาว   พัชราภรณ์ ขําฉา

6974 นางสาว พัชราภรณ์ เต่าคํา

6975 นางสาว พัชราภรณ์ งําเมือง

6976 นางสาว พัชราภรณ์ อินต๊ะตาน

6977 นางสาว พัชราภรณ์ สมปาง

6978 นางสาว   พัชราภรณ์ คุ้มครองวงศ์

6979 นางสาว พัชราภรณ์ ก้อนวินิจ

6980 นางสาว พัชราภรณ์ กุยแก้ว

6981 นางสาว พัชราภรณ์ เรียนติ�บ

6982 นางสาว พัชราภรณ์ แสงทองสุขศรี

6983 นางสาว พัชราภรณ์ ประเทศรัตน์

6984 นางสาว พัชราภรณ์ ดอเลาะมาน

6985 นางสาว พัชราภรณ์ จันทร์เรือง

6986 นางสาว พัชราภรณ์ ศรีพรหม

6987 นางสาว   พัชราวดี ทองจันทร์

6988 นางสาว   พัชราวดี ศรีรักษ์

6989 นางสาว พัชราวดี เดชะ

6990 นางสาว พัชราวดี แก้วน้อย

6991 นางสาว   พัชราวลัย อนุเทียนชัย

6992 นางสาว   พัชริดา กุลครอง

6993 นางสาว พัชริดา เมฆสมศรี

6994 นางสาว พัชริดา พันธุ์พฤกษ์
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6995 นางสาว พัชริดา ภู่แย้ม

6996 นางสาว พัชริดา จรุงธนะกิจ

6997 นางสาว พัชริดา อันนอก

6998 นางสาว พัชริดา แสงทองสุข

6999 นางสาว   พัชริน วิชชุปัญญาพาณิชย์

7000 นางสาว พัชริน กาฬภักดี

7001 นางสาว   พัชรินทร์ ภูมิจํานงค์

7002 นาง พัชรินทร์ สุรินทร์

7003 นางสาว   พัชรินทร์ ชินเศรษฐกิจ

7004 นางสาว   พัชรินทร์ พุทธรักษา

7005 นางสาว   พัชรินทร์ ดํารงพิพัฒน์กุล

7006 นาง พัชรินทร์ ธรรมากูล

7007 นางสาว   พัชรินทร์ พัฒนาธรชัย

7008 นางสาว   พัชรินทร์ สุนทรศัพท์

7009 นางสาว   พัชรินทร์ แสงครุฑ

7010 นางสาว   พัชรินทร์ นิลมาท

7011 นางสาว   พัชรินทร์ ฐิติวงศาโรจน์

7012 นางสาว พัชรินทร์ แก้วดวงดี

7013 นางสาว พัชรินทร์ อินทมาตร์

7014 นางสาว พัชรินทร์ เอี�ยวสุวรรณ

7015 นางสาว พัชรินทร์ ภู่ที�พึ�ง

7016 นางสาว พัชรินทร์ พรหมเผ่า

7017 นางสาว   พัชรินทร์ ราเหม

7018 นางสาว พัชรินทร์ พรมแพง

7019 นางสาว พัชรินทร์ คําสงค์

7020 นางสาว พัชรินทร์ พูลเจริญ
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7021 นางสาว พัชรินทร์ ศรีบุตร

7022 นางสาว   พัชรินทร์ ลือประเสริฐ

7023 นางสาว พัชรินทร์ วิจักขณ์สาสน์

7024 นางสาว พัชรินทร์ เขตบุญพร้อม

7025 นางสาว พัชรินทร์ เทศสมบุญ

7026 นาง พัชรินทร์  ศรีหิรัญ

7027 นางสาว   พัชรินทรา กรองสันเทียะ

7028 นางสาว   พัชรี โอวาทนุพัฒน์

7029 นางสาว   พัชรี มหิธิวาณิชชา

7030 นาง พัชรี คุณคํ�าชู

7031 นางสาว   พัชรี บุญมี

7032 นาง พัชรี ชมชื�น

7033 นางสาว   พัชรี เจริญลาภลํ�า

7034 นาง พัชรี มืลเลอร์

7035 นางสาว   พัชรี ศรีสุวรรณ์

7036 นางสาว พัชรี เลิศพินิจอมรกุล

7037 นางสาว พัชรี เย็นใจ

7038 นางสาว พัชรี ศรีเดือน

7039 นาง พัชรี สุขเนียม

7040 นางสาว พัชรี จันทร

7041 นางสาว พัชรี ศรีบุรินทร์

7042 นางสาว พัชรี เฝือสุภาพ

7043 นางสาว พัชรี สิริวัฒนปรีชากุล

7044 นางสาว พัชรี ขัติปัญญา

7045 นางสาว พัชรี เกตุกรณ์

7046 นางสาว พัชรี ธรรมนารักษ์
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7047 นางสาว   พัชรี  แก้วคูณ

7048 นางสาว   พัชรี  ศิริจันทร์

7049 นางสาว พัชรีญา สู้ณรงค์

7050 นางสาว พัชรีพร สุภาพ

7051 นางสาว พัชรีพร มานพ

7052 นางสาว   พัชรียา คชประติยุทธ์

7053 นางสาว   พัชรียา ศรีมาชัย

7054 นางสาว พัชรียา ฉายวงศ์

7055 นางสาว พัชรียา ข่าขันมะลี

7056 นางสาว พัชรียา อัมพุธ

7057 นาง พัชรียา แปลกบูรณะพงศ์

7058 นางสาว พัชรียา หล้าธรรม

7059 นางสาว พัชรียา ขุนจันทร์

7060 นางสาว พัชรียา ปาระมี

7061 นางสาว พัชรีรัชต์ เชื�อขํา

7062 นางสาว พัชรีวัลย์ อุ่นฟอง

7063 นางสาว พัชโรบล ชนะพันธ์

7064 นางสาว พัชลิตา สงเคราะห์

7065 นาย   พัฒนกร วิภาทิน

7066 นาย พัฒนชัย วงศ์ษาบุตร

7067 นางสาว พัฒน์นรี ประสงค์เงิน

7068 นางสาว พัฒน์นรี เสียงใส

7069 นาย   พัฒนพงษ์ บุญพรม

7070 นาย พัฒนพล ธีรวงศธร

7071 นางสาว พัฒนภาณี เภาอ่อน

7072 นาย   พัฒนวิชญ์ เทสันตะชรัลกุล
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7073 นาย   พัฒนศักดิ� บํารุงเขต

7074 นาย พัฒนศักดิ� สาตรา

7075 นาย พัฒน์ศิวากร เมฆวัน

7076 นางสาว พัฒน์สิญา กล้าณรงค์

7077 นาย   พัฒนสิน อารีอุดมวงศ์

7078 นาย   พัฒนา วิวัฒน์สันติวงศ์

7079 นางสาว พัฒนาวดี พอกพูน

7080 นาย พัฒรพงษ์ วงค์แสนชุม

7081 นางสาว   พัฒรัตน์ ไกรสกุล

7082 นาย   พัฒวุฒิ ช่อผกา

7083 นางสาว   พัณณ์ชิตา บัวซ้อน

7084 นางสาว พัณณ์ฐภรณ์ อภิญโสภาภูมิ

7085 นางสาว พัณณ์ฐิณา ปวงคํา

7086 นางสาว   พัณณ์ณิญา กิตติ�ธนาวฤทธิ�

7087 นางสาว   พัณณดา ไทยตรง 

7088 นางสาว พัณณิตา สุเมธาวัฒนะ

7089 นางสาว พัณณิตา ภู่บุบผากาญจน

7090 นางสาว พัณณิตา สารเร็ว

7091 นางสาว พัณณิตา สกุลกันต์

7092 นางสาว พัณณิตา เสาดา

7093 นางสาว พัณณิตา คนสูง

7094 นางสาว พัณนิดา ชูสาย

7095 นาย พัทธดนย์ แสนสมเพชร

7096 นางสาว พัทธ์ธีรา แสงมณี

7097 นาง พัทธนันท์ กล้าแรง

7098 นางสาว   พัทธนันท์ ทะนันไชย
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7099 นางสาว   พัทธนันท์  มาลัย

7100 นางสาว   พัทธนันท์  ศรีสุข

7101 นาง พัทธ์พนิดา กิตติยวัฒน์

7102 นางสาว พัทธยา วชิรญากุล

7103 นาง พัทธยากร พันชํานาญ

7104 นางสาว   พัทนรินทร์ มณีจักร์

7105 นางสาว พัทรธีรา ทุ่นทอง

7106 นางสาว   พันงา  นามภูงา

7107 นางสาว พันณิตา สว่างมณี

7108 นางสาว พันทิวา ชาเคน

7109 นางสาว พันทิวา บรรดาศักดิ�

7110 นางสาว   พันทิวา แสนสุข

7111 นางสาว   พันธ์ทิพย์ เกตุพิมล

7112 นาย   พันธ์เลิศ รอดประดิษฐ์

7113 นาย   พันธ์ศักดิ� หลวงพล

7114 นาง พันธิพา ขติฌานัง

7115 นางสาว   พันธิวา ปัญญามณี

7116 นางสาว   พันธุ์ทิพย์  ฉวีบริสุทธิ� 

7117 นาง พันพิสสา ณ มหาวิทยาลัยสงขลา

7118 นางสาว   พัลลภา กฤชกระพัน

7119 นางสาว พัลลภา ไชยสุวรรณ์

7120 นางสาว พัลลภา โยธาพล

7121 นางสาว   พัศจีพร ยศพิทักษ์

7122 นาย พัสกร นาคโต

7123 นางสาว พัสตราภรณ์ ชุติมันต์

7124 นางสาว พัสภร ฉลองตระกูล
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7125 นางสาว   พัสละ มะณีวงษ์

7126 นาย พัสวี ทิพมนต์

7127 นางสาว พัสวี ห่านสุวรรณากร

7128 นางสาว พัสวี พึ�งน้อย

7129 นางสาว พัสสนันท์ นาเมืองรักษ์

7130 นางสาว   พาณิภัค จินใจ

7131 นางสาว พาดีละ บาสอลอ

7132 นาย พาทิศ จินะปริวัตอาภรณ์

7133 นางสาว   พามดา เดชะไกศยะ

7134 นางสาว พิกุล เหมือนสิงห์

7135 นางสาว พิกุลทอง สุขกาย

7136 นางสาว พิกุลทอง จันทรเสนา

7137 นาย   พิงค์ชาย หาญวชิระ

7138 นางสาว พิงค์อําพา พึ�งทอง

7139 นางสาว พิจักขณา วาศวิท

7140 นางสาว   พิจาริน เลี�ยงอาภา

7141 นางสาว   พิจิกา ฉํ�ามณี

7142 นาง พิจิกานต์  พรทิตยกุล

7143 นาย   พิจิตร รัตนพันธ์

7144 นางสาว พิจิตรา ใจมั�น

7145 นาวาเอก พิจินต์ นุชนวล

7146 นางสาว พิชชา รติรังสี

7147 นางสาว พิชชาดา ศรีสมชัย

7148 นางสาว   พิชชานันท์ ตาลป่า

7149 นางสาว พิชชานันท์ วงศ์เจริญ

7150 นางสาว   พิชชานีย์ จริยพงศ์
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7151 นางสาว   พิชชาพร พลทะสอน

7152 นางสาว พิชชาพร วงศ์มีฤทธิ�

7153 นางสาว พิชชาพร แก้วลายทอง

7154 นางสาว พิชชาพร ตรงสกุล

7155 นางสาว พิชชาพร ไกรเทพ

7156 นางสาว   พิชชาภรณ์ วงษ์ประเสริฐชาต

7157 นางสาว พิชชาภัทร ชีวชื�น

7158 นางสาว พิชชาภา ชอบงาม

7159 นางสาว พิชชาภา ก๋าเร็ว

7160 นางสาว พิชชาภา เพชระบูรณิน

7161 นางสาว พิชชาภา โนภิระ

7162 นางสาว พิชชาภา จันทร์ประเสริฐ

7163 นาย   พิชญ์ ศศลักษณานนท์

7164 นางสาว พิชญนันท์ กิมาวหา

7165 นางสาว พิชญ์พัสวี ปุณญรัตน์กุล

7166 นางสาว   พิชญภาส์ แสนเจริญทรัพย์

7167 นางสาว   พิชญลักขณ์  ตรีรัตนานุรักษ์

7168 นางสาว พิชญวรรณ เนื�องพลี

7169 นางสาว   พิชญ์สิณี ศรีเตชะ

7170 นางสาว พิชญ์สินี เวทวิสุทธิ�

7171 นางสาว พิชญ์สินี ศรีกงพลี

7172 นางสาว พิชญ์สินี เจี�ยสกุล

7173 นางสาว พิชญ์สินี สีวรฤทธิ�

7174 นางสาว พิชญ์สินี แก้วสิทธิเดช

7175 นางสาว พิชญ์สินี เฟื�องจิตต์

7176 นางสาว พิชญ์สินี มะลิงาม
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7177 นางสาว พิชญ์สุกานต์ จันทร์มณี

7178 นาย พิชญะ สุทธิวานิช

7179 นาย   พิชญา เฮงสมบูรณ์

7180 นางสาว พิชญา หล่อมโนเมธี

7181 นางสาว พิชญา ธรรมโชเต

7182 นางสาว พิชญา ยาลังกาญจน์

7183 นางสาว   พิชญา สันธิ

7184 นางสาว   พิชญา อัชนัยไกรเลิศ

7185 นางสาว   พิชญา คงดนตรี

7186 นางสาว   พิชญา สุขไพบูลย์

7187 นางสาว พิชญา ลีวัฒนานุกูล

7188 นางสาว พิชญา พรมพิทักษ์

7189 นางสาว พิชญา เพชรละเอียด

7190 นางสาว พิชญา เตชชัยสกุล

7191 นางสาว พิชญา หลิ�มวิรัตน์

7192 นางสาว พิชญาดา สุวรรณดี

7193 นางสาว พิชญาดา ปานะดิษฐ์

7194 นางสาว   พิชญานันท์  บุญสุทธิ�

7195 นางสาว   พิชญาภัค จิราชัยรัตน์

7196 นางสาว พิชญาภัค สุวรรณา

7197 นางสาว   พิชญาภา สมบูรณ์สิริ

7198 นางสาว พิชญาภา ภู่ทอง

7199 นางสาว พิชญาภา สาวิชชโก

7200 นางสาว พิชญาภา เพ็ชรเสนา

7201 นางสาว พิชญาภา กุพันลํา

7202 นางสาว พิชญาภา ทะมา
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7203 นาง พิชญามณฑ์ โชติวิวัฒน์ชัย

7204 นาย พิช�ุตม์ แสนทําพล

7205 นางสาว พิชยา นาบุญ

7206 นางสาว พิชยากร ว่องเจริญวัฒนา

7207 นาย   พิชัย ปาพันธ์

7208 นาย พิชัย ลาภเกิด

7209 นาย พิชัย ศรีจรัสกุล

7210 นางสาว   พิชานัน  เมธาจารุนนท์

7211 นางสาว พิชาพัทธ์ คล่องแคล่ว

7212 นางสาว พิชาภรณ์ ทัพวงศ์

7213 นางสาว   พิชามญชุ์ สิงห์ปัน

7214 นาง พิชามญชุ์ กอบกิจสวัสดิ�

7215 นางสาว   พิชามญชุ์ ค้าแพรดี

7216 นางสาว   พิชามญชุ์ พรมภา

7217 นางสาว พิชามญชุ์ ยืนยง

7218 นาย   พิชิต ยืนนาน

7219 นาย   พิชิต บรรดาศักดิ�

7220 นาย   พิชิตชัย ชูวัฒนกูล

7221 นาย   พิชิตพล สวัสดิรักษา

7222 นางสาว   พิชุฎา อุไรลักษณ์

7223 นาย   พิเชษฐ์ คําชมภู

7224 นาย พิเชษฐ์ ปะสังคะโย

7225 นาย   พิเชษฐ์  พรนวม

7226 นาย พิณชญา ตันเจริญ

7227 นางสาว พิณญ์สิริน จิรบวรกิจ

7228 นางสาว   พิณญานันท์ รื�นฤดีภิรมณ์
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7229 นาง พิตตินันท์ วรสาร

7230 นาย   พิทยา แซงทะเล

7231 นาย พิทยา สินว์สุวรรณ

7232 นาย พิทยา พรหมสุวรรณ

7233 นาย   พิทยุตม์ โตขํา

7234 นาย พิทวัส แก้ววิเศษ

7235 นาย พิทวัส กรแก้ว

7236 นาย    พิทักษ์ สนมศรี

7237 นาย   พิทักษ์ อัมพรโพยม

7238 นาย พิทักษ์ สุขสุราษฎร์

7239 นาย พิทักษ์ วุฒิ

7240 นาย พิทักษ์ หลักมั�น

7241 นาย พิทักษ์ชาติ รักศรี

7242 นาย พินัย กาญบุตร

7243 นางสาว   พินัยลัค ตันติลีปิกร เอิร์ด

7244 นาย   พินิจ วิทยสุนทร

7245 นางสาว พินิจนันท์ หอมแก่นจันทร์

7246 นาย   พิพัฒณ์  สุวิวัฒนศิริกุล

7247 นาย พิพัฒน์ ธรรมยอม

7248 นาย พิพัฒน์ ปิติอํานวยทรัพย์

7249 นาย   พิพัฒน์ สกุลสุข

7250 นาย พิพัฒน์ วิวัฒน์ปัญญาพร

7251 นาย   พิพัฒน์  กลํ�ารื�น

7252 นางสาว พิพิศพร ทินประภา

7253 นางสาว   พิภัทรา นภาอัมพร

7254 นางสาว พิภูชนา เผ่าวิบูล
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7255 นาง พิม ภูริสุทธิ�

7256 นางสาว พิม บูรณะสัมฤทธิ�

7257 นางสาว พิมประไพ ที�รัก

7258 นางสาว พิมผกา รวมจิต

7259 นางสาว พิมผกา เสมานู

7260 นางสาว พิมพ์ ผลเจริญ

7261 นางสาว   พิมพ์ ศรีสกุล

7262 นางสาว พิมพ์กมล โสภัณฑ์

7263 นางสาว พิมพ์กมล พิมละมาศ

7264 นางสาว   พิมพ์กาญจน์  วสุวงศ์

7265 นางสาว พิมพกานต์ ยอดสวัสดิ�

7266 นางสาว พิมพกานต์ โกมารกุล  ณ  นคร

7267 นางสาว พิมพ์จันทร์ ชํานาญ

7268 นาง  พิมพ์ใจ ศิริไพบูลย์

7269 นางสาว พิมพ์ใจ ผู่ไชยเมือง

7270 นางสาว พิมพ์ใจ หีตสันเทียะ

7271 นางสาว   พิมพ์ฉวี อยู่คง

7272 นาง พิมพ์ชญา จงกล

7273 นาง พิมพ์ชนก ปานทอง

7274 นางสาว พิมพ์ชนก ระบอบ

7275 นาง พิมพ์ชนก ใจสว่าง

7276 นางสาว พิมพ์ชนก องค์สันติภาพ

7277 นางสาว พิมพ์ชนก ศรีรักษา

7278 นางสาว พิมพ์ชนก ธนเมธี

7279 นางสาว พิมพ์ชนก อมรศิรินภา

7280 นางสาว พิมพ์ชนก นิลจันทร์
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7281 นางสาว พิมพ์ชนก นพคุณ

7282 นางสาว   พิมพ์ชนก เขียวเขิน

7283 นางสาว พิมพ์ชนก พูลจุ้ย

7284 นางสาว พิมพ์ชนก ชื�นเจริญ

7285 นางสาว พิมพ์ชนก สุวรรณโชติ

7286 นางสาว พิมพ์ชนก วนะภูติ

7287 นางสาว พิมพ์ชนก แก้วกระจ่าง

7288 นางสาว พิมพ์ชนก มหาโคตร

7289 นางสาว พิมพ์ชนก กอกอบลาภ

7290 นางสาว พิมพ์ชนก ชื�นพิมลชาญกิจ

7291 นางสาว พิมพ์ชนก พัฒนประเสริฐ

7292 นางสาว   พิมพ์ณัฐชยา นนท์ธราธร

7293 นางสาว   พิมพ์ณิศาภรณ์ นามมุงคุณ

7294 นางสาว พิมพ์ธันยา หมันเทศมัน

7295 นางสาว   พิมพ์นภา อร่ามเมือง

7296 นางสาว พิมพ์นลิน พิศาพิทักษ์กุล

7297 นางสาว พิมพ์นารา ขรัวทองเขียว

7298 นาง พิมพ์นารี ทิพย์มนตรี

7299 นางสาว พิมพ์นิภา เสนกระจาย

7300 นางสาว พิมพ์นิภา โสภณธรรมดิลก

7301 นางสาว พิมพ์ปวีณ์ เกิดทรัพย์

7302 นางสาว   พิมพ์ปวีณ์ ศรีโสภา

7303 นางสาว พิมพ์ผกา จําปา

7304 นางสาว พิมพ์ผกา หมิดหวัง

7305 นาง พิมพ์พร โคตรเพชร

7306 นางสาว   พิมพ์พร กล้วยอ่อน
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7307 นาง พิมพ์พร เจนอนันต์พร

7308 นางสาว พิมพ์พร แซ่ลิ�ว

7309 นางสาว พิมพ์พร ชุ่มวงศ์

7310 นางสาว พิมพ์พร ร่มเย็น

7311 นางสาว พิมพ์พลอย ประภาโส

7312 นางสาว พิมพ์พิชชา โอภาสตระกูล

7313 นางสาว พิมพ์พิชญ์ นิจผล

7314 นางสาว   พิมพ์พิมล แดงอินทวัฒน์

7315 นางสาว พิมพ์พิศา สิริวรมงคล

7316 นางสาว พิมพ์พิศา มงคลสารโสภณ

7317 นางสาว พิมพ์พิสุทธิ� ปิยจิตรไพรัช

7318 นางสาว   พิมพ์พิสุทธิ� ศรีนรสิทธิ�

7319 นางสาว   พิมพ์พิสุทธิ� ธุวาทร

7320 นางสาว   พิมพ์ภัทรา พรหมดวง

7321 นางสาว พิมพ์ภินันท์ ภิรมย์กิจ

7322 นาง พิมพ์มณี จิรวัฒนาพันธ์

7323 นางสาว พิมพ์มาภรณ์ ตาสาย

7324 นางสาว พิมพ์มาศ ศรีลาบุตร

7325 นางสาว   พิมพร อินทุสถิตยกุล

7326 นางสาว   พิมพร ศักดิ�แสน

7327 นางสาว   พิมพร เหลือจ้อย

7328 นางสาว พิมพ์รตี เชื�อยืนยงค์กุล

7329 นางสาว   พิมพ์รัก สินสมบูรณ์ทอง

7330 นางสาว พิมพลอย พลหาญ

7331 นางสาว พิมพ์ลักษณ์ พัฒนะประภา

7332 นางสาว   พิมพ์วิภา เอื�อศิลามงคล
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7333 นางสาว พิมพ์วิภา หลวงราช

7334 นางสาว   พิมพ์วีมินทร์ ผดุงจิต

7335 นางสาว   พิมพ์ศิริ บุญเกิด

7336 นาง พิมพ์อําไพ เวนเซล

7337 นางสาว พิมพา คงทัต

7338 นางสาว พิมพากร แป้นสุขา

7339 นางสาว พิมพาภรณ์ ศรีแวงเขต

7340 นางสาว พิมพิศา ชีวสาธน์

7341 นางสาว พิมภัทร คําวินิจ

7342 นางสาว   พิมล จันทรัตน์เจริญ

7343 นางสาว พิมลนาฎ พิพัฒนวรคุณ

7344 นางสาว   พิมลพร ใจอ่อน

7345 นางสาว พิมลพร บริสุทธิพันธุ์

7346 นาง   พิมลพรรณ ทวีการ  วรรณจักร

7347 นางสาว พิมลพรรณ สุขสวัสดิ�

7348 นางสาว   พิมลพรรณ  พรหมบ้านสังข์

7349 นาง พิมลภรณ์  แก้ววรรณะ

7350 นางสาว พิมลรัตน์ ทองคู่

7351 นางสาว พิมลรัตน์ ม่วงศรี

7352 นางสาว พิมลวรรณ วงค์สวรรค์

7353 นางสาว   พิมวดี เพิ�มสมบัติ

7354 นางสาว   พิมวดี สุคําภา

7355 นางสาว   พิมานมาศ พิมลวิชยากิจ

7356 นางสาว พิยาวรรณ ศรีคีรีสวรรค์

7357 นางสาว   พิรญาณ์ สุขศิริ

7358 นางสาว พิรญาณ์ ฟูใจ
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7359 นางสาว พิรยา ชาวเหนือ

7360 นางสาว   พิระดา บรรณาพงศ์

7361 นางสาว พิรัชพร สูงปานเขา

7362 นางสาว   พิรัตน์ ธวินชัย

7363 นางสาว   พิรานันท์  เอกวัฒนพันธ์

7364 นางสาว พิราพรรณ ประสาทชัย

7365 นางสาว   พิราภรณ์ วงศ์กิตติดํารง

7366 นางสาว พิรารัตน์ ฉัตรรัตนกุลชัย

7367 นางสาว   พิราวัณย์ วิไลวรางกูร

7368 นางสาว พิริญา ถนอมคีรี

7369 นาย พิริยะ จันทราภรณ์

7370 นาย พิรุณ นันทะ

7371 นางสาว พิรุณพร มีมา

7372 นางสาว   พิรุณรักษ์ เรืองฤทธิ�

7373 นางสาว พิรุณรัตน์ ศรีวิลัย

7374 นางสาว   พิรุณวรรณ ปัญจสุวรรณ์

7375 นางสาว พิลาลักษณ์ แก้วประสิทธิ�

7376 เรืออากาศตรีหญิง พิลาสินี พันทองหลาง

7377 นางสาว พิลิปดา ไชยวรรณ

7378 นาง พิไลพร วาณิชย์เลิศธนาสาร

7379 นาง พิไลพร ทามาดาล

7380 นางสาว   พิไลพร ตนภู

7381 นางสาว พิไลพร แดนศิริ

7382 นางสาว พิไลวรรณ ไม่เมา

7383 นางสาว พิไลวัลย์ ธรรมชาติสถิต

7384 นางสาว พิศตะวัน เงินลาด
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7385 นางสาว   พิศพลอย แพทย์พิทักษ์

7386 นาง พิศมัย มะลิลา

7387 นาง  พิศมัย ดีเลย์

7388 นางสาว พิศมัย จันทร์โท

7389 นาย   พิศิษฐ์ ด่านไทยทํา

7390 นาย พิษณุ ลี�ประเสริฐ

7391 นางสาว   พิสมัย ว่องไว

7392 นางสาว   พิสมัย ชัยปรีชา

7393 นาย   พิสิฐ สุวรรณนิมิตร

7394 ว่าที� ร.ต. พิสิษฐ์ ธิติเลิศเดชา

7395 นาย พิสิษฐ์ ประทีปอนุรักษ์

7396 นาย พิสิษฐ์นันท์ ปานต๊ะระษี

7397 นาย   พิสุทธิ� พวงทอง

7398 นางสาว พีชญานันท์ อัคนิยาน

7399 นางสาว พียาพร อ่อนศรี

7400 นางสาว พีรกาญจน์ นิธิลาภ

7401 นาง พีรชญา อุปพงศ์

7402 นางสาว พีรชาดา อิ�มเอิบ

7403 นางสาว   พีรญา หัตถกรรม

7404 นางสาว   พีรญา รักษ์สันติกุล

7405 นางสาว พีรญา ยอดสีมา

7406 นางสาว   พีรญา ขันตี

7407 นาย พีรณัฐ แก้วธรรมมา

7408 นาย พีรณัฐ ทวีปฐมวัฒน์

7409 นางสาว พีรดา บัวแย้ม

7410 นางสาว พีรดา สันติสุขถาวร
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7411 นางสาว พีรดา ทองธิราช

7412 นาย   พีรธัช ลีรุ่งเรือง 

7413 นาย พีรนนท์ ถึงนาค

7414 นาย พีรปราชญ์ โกสุมขจรเกียรติ

7415 พันโท พีรพงษ์ ทองปุย

7416 นาย   พีรพงษ์ วงษ์สวรรค์

7417 นาย   พีรพงษ์  เมืองอินทร์

7418 นางสาว พีรพร วรินทรา

7419 นางสาว   พีรพรรณ โฆสิตาภา

7420 นาง พีรพรรณ ทองโรจน์

7421 นาย   พีรพล จันทรัคคะ

7422 นางสาว พีรภาว์ เตชะนิยม

7423 นาย   พีร์มงคล วัฒนานนท์

7424 นางสาว   พีรยา เต็มเจริญสุข

7425 นางสาว พีรยา ดอนอิศวร

7426 นางสาว พีรยา สิขันธกบุตร

7427 นาย พีรวัส เดชพรม

7428 นาย พีรวัส เฟื�องนา

7429 นาย   พีรวุฒิ พิสุทธิ�วิมล

7430 นาย   พีรศักดิ� โออนันต์

7431 นาย   พีระ วนาโรจน์

7432 นาย พีระพงษ์ พุทธศรีจารุ

7433 นาย พีระพงษ์ ตันเจริญ

7434 นาย พีระยุทธ์ พัสตรพิจิตร

7435 นาย   พีระยุทธ กุศล

7436 นาย พีระยุทธ ฉิมสุวรรณ
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7437 นาย   พีระโรจน์ สนธยานนท์

7438 นาย พีระศักดิ� มโนทา

7439 นาย พีรัชชัย วีรภัทรณัฐกุล

7440 นางสาว พีรันธร วรบุตร

7441 นางสาว พีราภรณ์ โลหะมงคล

7442 นางสาว พีริยา อุเทนทํา

7443 นางสาว พึงใจ สังข์ทอง

7444 นางสาว พึงฤทัย ใจฟู

7445 นางสาว พุชฌา เดชเทวัญดํารง

7446 นางสาว พุฒตาล พลภูเมือง

7447 นาย พุฒินันท เพิ�มสุขฤทัย

7448 พันตรี พุฒินันทน์ กองธรรม

7449 นาย   พุฒิพงษ์ เถามณี

7450 นาย   พุฒิเมธ สนธิญาติ

7451 นางสาว   พุทธชาด นามเวียง

7452 นาย   พุทธดิน มายนต์

7453 นางสาว   พุทธประวีณ์ บุณยะวันตัง

7454 นางสาว พุทธรักษา แก้วลาย

7455 นางสาว พุทธรักษา นาคทอง

7456 นางสาว พุทธรักษา แย้มสุทธิ�

7457 นาย พุทธวัฒน์ ภมร

7458 นาย   พุทธิพงษ์  พลคําฮัก

7459 นางสาว พุทธิพร ไชยวงศ์สุริย

7460 นางสาว   พุทธิรักษ์ ยิ�มพักตร์

7461 นางสาว พุธิตา สมสุข

7462 นางสาว พุธิตา อินทร์ดํา
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7463 นางสาว พูนพัฒน์ สิมะวรธรรมกุล

7464 นางสาว   พูนลาภ ป้อมเป็ง

7465 นางสาว   พูนศรี หมั�นดี

7466 นาง พูนศรี วรครบุรี

7467 นาย   พูนสุข กันทา

7468 นางสาว พูแพง แตงเหมาะ

7469 นางสาว   พูมทลีย์ จิวะตระกูลธรรม

7470 นาย พูลสวัสดิ� โพธิพัฒน์

7471 นาย   เพชรชนก สุขปานประดิษฐ์

7472 นางสาว   เพชรดา คําภักดี

7473 นางสาว เพชรพริ�ง ฐิติสมบูรณ์

7474 นางสาว   เพชรรัตน์ ศรีทะวงษ์

7475 นางสาว   เพชรรัตน์ ภูอนันตานนท์

7476 นางสาว   เพชรรัตน์ แสงปานอินทร์

7477 นางสาว   เพชรรัตน์ แก้วดวงดี

7478 นางสาว เพชรรัตน์ แก้วบุญเถิง

7479 นางสาว   เพชรรัตน์ ลาซ่า

7480 นางสาว เพชรรัตน์ สัญโญ

7481 นางสาว   เพชรรัตน์  บุญร่วมแก้ว

7482 นางสาว เพชรรัศมี สัจจะ

7483 นางสาว   เพชรลักษณ์ พงศ์ธนาธร

7484 นางสาว เพชรหทัย เมืองแก้ว

7485 นางสาว เพ็ญจันทร์ ยอดนิยม

7486 นางสาว เพ็ญจิตร จํานงเพียร

7487 นาง เพ็ญญารี อินทิปัญญา

7488 นางสาว   เพ็ญณ์พิสุทธิ� โยธิน



ข้อมูล ณ วันที� 15 ต.ค. 62

หน้าที� 289 จาก 534 /รายชื�อเรียงตามพยัญชนะตัวอักษร..

ลําดับที� หมายเหตุ

คํานําหน้า ชื�อ สกุล

รายชื�อ-สกุล

บัญชีรายชื�อ

ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ. 2547 มาตรา14 (4) 

ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั�งกรรมการสภากายภาพบําบัด  วาระปี พ.ศ. 2563-2566

7489 นางสาว   เพ็ญทิพย์ ไพศาลศุภนิมิตร

7490 พันตํารวจโทหญิง เพ็ญทิพา เลาหตีรานนท์

7491 นางสาว   เพ็ญธร เกิดชํ�า

7492 นางสาว เพ็ญธิดา จิตต์แก้ว

7493 นางสาว   เพ็ญนภา ชลปฐมพิกุลเลิศ

7494 นางสาว   เพ็ญนภา สายนวล

7495 นางสาว เพ็ญนภา เศษลือ

7496 นางสาว เพ็ญนภา สุปินชมภู

7497 นางสาว เพ็ญนภา จํานงเพียร

7498 นางสาว   เพ็ญประภา แจ่มใส

7499 นางสาว เพ็ญประภา เอี�ยมโสภณ

7500 นางสาว   เพ็ญประภา อุบลสาร

7501 นางสาว เพ็ญประภา สุราวิทย์

7502 นางสาว   เพ็ญพร สําเภาแก้ว

7503 นาง เพ็ญพรรณ ศิริปการ

7504 นาง   เพ็ญพักต์ รักดี

7505 นางสาว เพ็ญพิชชา แก้วมุณีวงศ์

7506 นางสาว   เพ็ญพิชชา ภักดี

7507 นางสาว เพ็ญพิชชา สุขเกษ

7508 นางสาว เพ็ญพิชชา ลิขิตสุวรรณ

7509 นางสาว เพ็ญพิชชา สุขาภิรมย์

7510 นางสาว เพ็ญพิชชา มโนราช

7511 นางสาว   เพ็ญพิชชากร แสนคํา

7512 นางสาว เพ็ญพิชญ์ อรรณพกาญจนา

7513 นางสาว   เพ็ญพิชา ศิรไพบูลย์

7514 นางสาว เพ็ญพิชา มโนมัธย์
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7515 นางสาว เพ็ญพิมล นิรันดร์ภิญโญ

7516 นางสาว เพ็ญพิมล กิ�งโพธิ�

7517 นางสาว เพ็ญไพลิน เอกอัจฉริยา

7518 นางสาว   เพ็ญวิภา โภคบุตร

7519 นางสาว   เพ็ญศรี เลิศสุขุมาภิรมย์

7520 นางสาว   เพ็ญศิริ กินิพันธ์

7521 นางสาว   เพ็ญสิริ ประเสริฐสุวรรณ

7522 นางสาว เพ็ญสุดา สกุลนามรัตน์

7523 นาง เพ็ญหทัย จันทร์ดี

7524 นางสาว   เพ็ญอนงค์ ตรีสารวัฒน์

7525 นางสาว   เพทัย เกียรติชูสกุล

7526 นาง เพลินจิตร ธาราเสาวรภย์

7527 นาย   เพิ�มศักดิ� ริจ่าม

7528 นางสาว เพียงขวัญ สงวนหมู่

7529 พันโทหญิง เพียงใจ โพธิ�ทอง

7530 นางสาว เพียงใจ เศวตะดุล

7531 นางสาว เพียงดาว อาจชัยธร

7532 นาง เพียงตะวัน ตั�งสุณาวรรณ

7533 นางสาว เพียงตะวัน อานามวัฒน์

7534 นางสาว เพียงธาร นาถทัย

7535 นางสาว เพียงพลอย มั�นหมาย

7536 นางสาว   เพียงพิศ เพียรชนะ

7537 นางสาว   เพียงพิศ เพียรชนะ

7538 นาง เพียงเพ็ญ ช่างเพชร

7539 นางสาว   เพียงรวี นิติธรรมาศ

7540 นางสาว เพียงหทัย วันชัย
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7541 นางสาว เพียงอัมพร ศรีโสภา

7542 นาย   เพียรชัย คําวงษ์

7543 นางสาว   เพียรพร อินทร์อนันต์

7544 นางสาว   แพร ทยานุวัฒนา

7545 นางสาว แพรนิภา เพชรศรี

7546 นางสาว แพรพรรณ ธานีพูน

7547 นางสาว แพรพรรณ พิสุทธิ�นพคุณ

7548 นางสาว แพรพลอย ดุลย์ชูประภา

7549 นางสาว แพรพิไล พรามฤทธิ�

7550 นางสาว   แพรพิสุทธิ� แก้วละเอียด

7551 นางสาว แพรรพิชญ์ สุขรัตน์สกุล

7552 นางสาว   แพรว แสงสัจจา

7553 นางสาว   แพรว นิวรณุสิต

7554 นางสาว แพรวทอง ซุนเฮงกุล

7555 นางสาว แพรวนภา โคบาล

7556 นางสาว แพรวพรรณ เกษียร

7557 นางสาว แพรวพรรณ ศรีไตรเฮือง

7558 นางสาว แพรวพรรณ เสงี�ยมกุล

7559 นางสาว แพรวพรรณ แซ่ลี�

7560 นางสาว แพรวพรรณ บูรณะพล

7561 นางสาว แพรวพิสุทธิ� ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

7562 นางสาว แพรววิภา แป๊ะเส้ง

7563 นางสาว แพรวสุดา ศรีธร

7564 นาย   โพธิ�ทอง แสงสว่าง

7565 นางสาว   โพธิ�ศรี เผือกโพธิ�

7566 นางสาว   ไพจิตร ลิมป์ปิยโกศล
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7567 นางสาว   ไพจิตรา ธนะสิงห์ 

7568 นางสาว ไพจิตรา พรหมวิชัย

7569 นาย   ไพฑูรย์ ปัญญาภู

7570 นาย   ไพบูลย์ ครูรัตนานุวัฒน์

7571 นาย   ไพบูลย์ แก้วทอง  

7572 นาย ไพบูลย์ เสถียรพันธฤทธิ�

7573 นางสาว   ไพรลดา หมื�นเทพ

7574 นาย ไพรวัลย์ แพไธสง

7575 นางสาว   ไพรัลยา ฑูรกฤษณา

7576 นางสาว   ไพรินทร์ เอี�ยมรัตน์

7577 นาย   ไพโรจน์ เตชะจันตะ

7578 นาย   ไพโรจน์ อมรปิยะกฤษฐ์

7579 นาย   ไพโรจน์ ระโหฐาน

7580 นาย   ไพโรจน์  สุรประภาพิชย์

7581 นางสาว   ไพลวรรณ สัทธานนท์

7582 นางสาว   ไพลิน เพชรพรหม

7583 นางสาว   ไพลิน เผือกประคอง

7584 นางสาว   ไพลิน ว่องกิจกร 

7585 นางสาว ไพลิน ศิริรัตนพันธ

7586 นางสาว ไพลิน เบญจศิริ

7587 นางสาว ไพลิน ทองดี

7588 นางสาว ไพลิน เวศวงศ์ษาทิพย์

7589 นางสาว ไพลินรัก กมลสาร

7590 นางสาว   ไพลินศิริ ยะปะนันท์

7591 นาย   ไพศาล โสภาจิตต์วัฒนะ

7592 นาย   ไพศาล เทศสมบุญ
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7593 นาย   ไพศาล เงินดี

7594 นาย   ไพศาล ช่วยเนียม

7595 นาย ไพศาล เรือนแก้ว

7596 นาย ไพสิฐ แซ่เจน

7597 นาย ไพสิฐ พุฒิภิญโญ

7598 นางสาว ไพสุดา แก้วรัตนา

7599 นาย ฟาฏิส โอกฤษ

7600 นางสาว ฟาฏีมะ เจะและ

7601 นางสาว ฟาดีลา หวันสบูดิน

7602 นางสาว ฟาตีมา นิลพานิช

7603 นางสาว ฟาตีฮ๊ะ สาและ

7604 นางสาว   ฟ้าประไพ ปาละนันทน์

7605 นางสาว   ฟ้ามณีกาญจน์  คุ้มทอง

7606 นาย ฟาริด อาสาบาโง

7607 นาง   ฟาริดา พรประทุม

7608 นางสาว   ฟาริดา มรรคโช

7609 นาง ฟารีดา อับดุลบุตร

7610 นางสาว   ฟารีดา มะหวีเอ็น

7611 นางสาว ฟารีดา พันธุมิตร

7612 นางสาว ฟารีดา อาแว

7613 นางสาว ฟารีนา สุขพันธ์

7614 นางสาว ฟารือฮาน เปาะจิ

7615 นาย ฟาโรอัล สิทธิมนต์

7616 นางสาว ฟ้าใหม่ โอภาสพันธ์

7617 นางสาว   ฟิตริยา เจ๊ะอาแซ

7618 นางสาว ฟิตรี หะยีอาแวมะ
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7619 นางสาว ฟิตรียะห์ ดารามะ

7620 นางสาว ฟิรซานา นิเต๊ะ

7621 นางสาว ฟิรเดาส์ แวยะ

7622 นางสาว   เฟื�องฟ้า ขอบคุณ

7623 นางสาว เฟื�องฟ้า เศษรักษา

7624 นางสาว เฟื�องฟ้า ไตรรัตน์วุฒิปัญญา

7625 นางสาว เฟื�องฟ้า ปาสาใน

7626 นางสาว   ภคณัฏฐ์ อินตะฟอง

7627 นางสาว ภคณัท มธุรพงศากุล

7628 นางสาว   ภคนันท์ รุ่งเรือง

7629 นางสาว   ภคนิจ เฟื�องจันทร์

7630 นาง ภคพร ศาลารักษ์

7631 นางสาว ภคพร นําปูนสัก

7632 นาย   ภคพล จําปาเรือง

7633 นางสาว   ภคมน พยัคฆกุล

7634 นาย ภคมินท์ นันท์ธิพาวรรณ

7635 นาง ภครตี ณรงค์ราช

7636 นางสาว ภควดี รัตนสิริอมร

7637 นางสาว ภควดี ธัญยนพพร

7638 นางสาว   ภคอร สายพันธ์

7639 นางสาว   ภณิฑา ทาจวง

7640 นางสาว   ภณิดา อดิสรณกุล

7641 นางสาว ภณิดา บัวทอง

7642 นางสาว ภทพร กันคล้อย

7643 นาง ภนารี บุษราคัมตระกูล

7644 นางสาว   ภภรกัญ บุญญฤทธิ�
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7645 นาย   ภมร กมลเสถียรรัตน์

7646 นางสาว ภมรมาศ นิสสัย

7647 นางสาว   ภรณ์ณภัส สิทธิกูล

7648 นางสาว ภรณ์ทิพย์ พรมรักษ์

7649 นางสาว ภรณ์ทิพย์ เกียรติธนบดี

7650 นางสาว ภรณ์ทิพย์ คลิ�งคล้าย

7651 นางสาว ภรณ์ศศิ กุศลเปี�ยมสุข

7652 นาง ภรณี วัฒนสุวรรณี

7653 นางสาว   ภรณี สันทอง

7654 นางสาว ภรณี คชคิรี

7655 นางสาว ภรณี รุ่งรัตน์

7656 นางสาว ภรณี สังข์แก้ว

7657 พันตรีหญิง ภรดี สีหบุตร

7658 นางสาว ภรทิพย์ ศรีมะโรง

7659 นางสาว ภรปภัช มะสิงห์

7660 นางสาว ภรภัค พัฒเพ็ง

7661 นาง ภรภัทร สุนลี

7662 นาง   ภรภัทร สีชัยลา

7663 นางสาว   ภรภัทร แก้วสุณี

7664 นางสาว ภรภัทร มีอภิรักษ์

7665 นาย ภรภัทร เทียนสว่างชัย

7666 นางสาว ภรัณยา ภัสสรวุฒิเลิศ

7667 นางสาว ภรัณยา จิรังกรณ์

7668 นาย ภราดร สุวพงษ์

7669 นาย   ภราดร อันบุรี

7670 นางสาว   ภราดา สมิตามร
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7671 นาย   ภราดา ประจันตะเสน

7672 นางสาว ภริดา ทนุพันธุ์

7673 นางสาว   ภริดา  ศรีสูงเนิน

7674 นางสาว ภริตา คุ่ยสว่าง

7675 นางสาว   ภรีมอรณ์ เอี�ยมสําอางค์

7676 นางสาว   ภลดา พัฒนาประทีป

7677 นาง ภวยา นามพิมพ์

7678 นางสาว   ภวรัญชน์ คงเดช

7679 นางสาว   ภวิกา ปรมาภรณ์พิลาส

7680 นางสาว ภวิกา ศรีจันทร์ทอง

7681 นาย ภเสฐ วูวงศ์

7682 นางสาว ภักขภค เหล่าเจริญสกุล

7683 นางสาว ภักดิพร พรหมอ่อน

7684 นางสาว   ภักดิ�ศิริกาญจน์ ไชยปัญญา

7685 นาย   ภักดี ทิพทวี

7686 นางสาว ภักตร์พิมล ปินตา

7687 นางสาว   ภักศจีภรณ์ ขันทอง

7688 นาย ภัค เนียมสุวรรณ

7689 นางสาว   ภัคจิรา ถวายนิล

7690 นางสาว ภัคจิรา อุประ

7691 นางสาว ภัคนทิน ทองศรี

7692 นาย ภัคพล สกลจันทร์

7693 นางสาว ภัคพิมพ์ บุญประเสริฐ

7694 นางสาว   ภัควลัญชญ์ อินต๊ะสุวรรณ

7695 นางสาว   ภัควลัญชญ์ ทองประเสริฐ

7696 นาย   ภัควัฒน์  พันธ์แตง
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7697 นางสาว   ภัคศรัตน์ ชัยพรไพสิฐ

7698 นางสาว ภัคสุนันท์ อมรรังสิโรจน์

7699 นางสาว ภัชรีญา เดชศิริ

7700 นางสาว   ภัชรีพร ตังตระกูล

7701 นางสาว ภัณฑิรา สัตย์วินิจ

7702 นางสาว ภัณฑิรา เตชะวรรักษ์

7703 นางสาว   ภัณฑิลา ธาราเบ็ญจศีล

7704 นางสาว ภัณฑิลา ธีรวุฒิธร

7705 นางสาว ภัททราวรินทร์ ตะโกนวน

7706 นางสาว ภัททิยา พืชกสิชลพสุธา

7707 นางสาว   ภัททิยาภรณ์ ทองแดง

7708 นางสาว   ภัททิรา ทองศรี

7709 นางสาว   ภัททิรา คํารินทร์

7710 นางสาว ภัทธวดี ศรีทัน

7711 นาง ภัทธีญา ธนะสุนทร

7712 นางสาว ภัทนิภานันท์ ประสานพันธุ์

7713 นางสาว ภัทร อังศุวัฒนากุล

7714 นาย   ภัทร จรูญวิตต์

7715 นาย ภัทร เจริญสาธิต

7716 นางสาว   ภัทรกร จันทวร

7717 นางสาว ภัทรกร นากาจิม่า

7718 นางสาว ภัทรจรี จันทร์ศิริ

7719 นาง ภัทรดา วัฒนานนท์ประทาน

7720 นางสาว   ภัทรทิยา ชํานินา

7721 นางสาว ภัทร์ธิรา มีเศรษฐี

7722 นางสาว ภัทร์นฤน ทองวิไล
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7723 นางสาว   ภัทร์นฤน วาสิคาม

7724 นางสาว ภัทรนันต์ อินทร์เนตร

7725 นางสาว   ภัทรนันท์ ชนะวงศ์

7726 นางสาว ภัทรนุช แตงขํา

7727 นางสาว ภัทรปรารถนา ทองเฟื�อง

7728 นาย ภัทรพงศ์ ทินมณี

7729 นาย ภัทรพงษ์ แก้วมหาวัน

7730 นางสาว   ภัทรพร ศรีขํา

7731 นาง ภัทรพร สิทธิเลิศพิศาล

7732 นางสาว   ภัทรพร รัตนพงศ์

7733 นาง ภัทรพร แก้วขัน

7734 นางสาว ภัทรพร พันธุ์พิทย์แพทย์

7735 นางสาว ภัทรพร เชยสุวรรณ

7736 นาง ภัทรพร สุธรรมบุตร

7737 นางสาว ภัทรพร จันทร์ทอง

7738 นางสาว ภัทรพร โคสัมปัตติ

7739 นางสาว ภัทรพร บุญเมธี

7740 นางสาว ภัทรพร ปิตานนท์

7741 นาย   ภัทรพล ดู่ผัด

7742 นาย   ภัทรพล ภัทรประภากร

7743 นาย   ภัทรพล  ตันเสถียร

7744 นาย   ภัทรพล  ภูคุ้มจันอัด

7745 นางสาว   ภัทรพัสส์ วรวงศ์เธอ

7746 นางสาว   ภัทรภร เวียงนนท์ 

7747 นางสาว ภัทรภร ไชยราบ

7748 นางสาว ภัทรภร มะลิวัลย์
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7749 นาง ภัทรภรณ์ วงศ์ภูษาประกร

7750 นางสาว ภัทรภรณ์ ใจมะณี

7751 นางสาว ภัทรภรณ์ ธํารงพาณิชย์

7752 นางสาว   ภัทรรัตน์  ปรัชญาพันธ์

7753 นางสาว ภัทร์ลดา ตังวีระสิงห์

7754 นางสาว ภัทรลภา เขียวเซ็น

7755 ว่าที� ร.ต.หญิง ภัทรลักษณ์ อิ�นคํา

7756 นาง ภัทรวดี งอนสวรรค์

7757 นางสาว   ภัทรวดี สุขสว่างวงศ์

7758 นางสาว ภัทรวดี สัยนิยม

7759 นางสาว ภัทรวดี แพพึ�ง

7760 นางสาว   ภัทรวดี สมกําลัง

7761 นางสาว   ภัทรวรรณ ปัทมประภานนท์  

7762 นางสาว ภัทรวรรณ รังรงทอง

7763 นางสาว ภัทรวรรณ เย็นฤดี

7764 นางสาว ภัทร์วรินทร์ กุลทะโชติ

7765 นางสาว ภัทรศญา พงศ์ศรี

7766 นางสาว ภัทรศยา สว่างแสง

7767 นางสาว ภัทรศยา เสนเอี�ยม

7768 นางสาว ภัทรสุดา ไชยศิริ

7769 นางสาว ภัทรสุดา เกล้านพรัตน์

7770 นางสาว ภัทรสุดา สุวรรณอมรเลิศ

7771 นางสาว   ภัทรา พิทักษ์โกศลพงษ์

7772 นางสาว   ภัทรา อุปลานนท์

7773 นางสาว   ภัทรา กองสุผล

7774 นางสาว ภัทรา สุศิลา
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7775 นางสาว ภัทรา อุยยะพัฒน์

7776 นางสาว   ภัทรานิษฐ์ ธนาสมิทธ์กุล

7777 นางสาว ภัทรานิษฐ์ สมสง่า

7778 นางสาว   ภัทราพร นักบุญ

7779 นางสาว ภัทราพร กลํ�าโพธิ�ศรี

7780 นางสาว ภัทราพร เกิดพุ่ม

7781 นางสาว ภัทราพร เลิศนันทกุล

7782 นางสาว   ภัทราพร จูเจี�ย

7783 นางสาว ภัทราพร พลจันทร

7784 นางสาว ภัทราพร ทรายคํา

7785 นางสาว ภัทราพร เอี�ยมอุดม

7786 นางสาว ภัทราพร ยอดเทพ

7787 นางสาว ภัทราพร รุ่งเรืองสกุลสุข

7788 นางสาว ภัทราพร กรศิริปรีชา

7789 นางสาว ภัทราพร ปักษาศิลป์

7790 นางสาว ภัทราพร ธาตุชนะ

7791 นางสาว ภัทราพร พรมศรี

7792 นางสาว ภัทราพร ฝั�นอิ�นแก้ว

7793 นางสาว ภัทราพร บุญฤทธิ�

7794 นาง ภัทราภรณ์ วิริยะวิญ�ู

7795 นางสาว   ภัทราภรณ์ จิตต์ใจดี

7796 นางสาว ภัทราภรณ์ รอดแป้น

7797 นางสาว ภัทราภรณ์ สารสุข

7798 นางสาว ภัทราภรณ์ วงนุรักษ์

7799 นางสาว   ภัทราภรณ์ เมธเมธี

7800 นางสาว   ภัทราภรณ์ กิจลิขิต
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7801 นางสาว ภัทราภรณ์ อุทธโยธา

7802 นางสาว ภัทราภรณ์ แก้วปัญญา

7803 นางสาว ภัทราภรณ์ สมิทธิ�ธีรกุล

7804 นางสาว ภัทราภรณ์ เรืองสุข

7805 นางสาว ภัทราภรณ์ รักษาวงศ์

7806 นางสาว ภัทราภรณ์ แก่นแก้ว

7807 นางสาว ภัทราภรณ์ พูดเพราะ

7808 นางสาว   ภัทราภรณ์  สุวรรณโรจน์

7809 นางสาว   ภัทราภรณ์  แพทยกุล

7810 นางสาว   ภัทราวรรณ ภัทรนิตย์

7811 นางสาว ภัทราวรรณ อ่อนเรือง

7812 นางสาว   ภัทราวรินทร์ สายวาริน

7813 นางสาว ภัทราวิณี กมลอารี

7814 นางสาว   ภัทริณ กังสนารักษ์

7815 นางสาว ภัทริดาภรณ์ แสงพรมมา

7816 นางสาว   ภัทริยา อินทร์โท่โล่

7817 นางสาว   ภัทรียา คชหิรัญ

7818 นางสาว ภัทรียา พุ่มสุวรรณ

7819 นางสาว ภัทรียา ตามาสี

7820 นางสาว ภัทิรา โอปลอด

7821 นางสาว ภันทิลา ศรีเจริญวงศ์

7822 นางสาว   ภัสทรานนท์ ชูหนู

7823 นางสาว ภัสร์นรี อัศวชัยทัศน์

7824 นางสาว ภัสวดี นวลละออง

7825 นางสาว ภัสสกร ศักดิ�ปิยะพันธ์

7826 นาง ภัสสร คฤหานนท์
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7827 นางสาว   ภัสสร ศักดิ�ชูพิทักษ์

7828 นางสาว   ภัสสร วิชิต

7829 นางสาว ภัสสร ไทยธานี

7830 นางสาว ภัสสร ทองเกิด

7831 นางสาว ภัสสร เจริญจิตร์

7832 นางสาว ภัสสร ศตสังวัตสรกุล

7833 นางสาว ภัสสรา สุวรรณไตร

7834 นางสาว ภัสสรา วศินศรัณย์กุล

7835 นางสาว ภัสสราพรรณ นามนรเศรษฐ์

7836 ร้อยตํารวจโทหญิง ภัสสรี โตนวล

7837 นางสาว ภัสสิริ ชูสังวาลย์

7838 นาย   ภาคภูมิ ปรมาธิกุล

7839 นาย ภาคภูมิ สิงห์แก้ว

7840 นาย ภาคภูมิ พิพัฒน์บรรจง

7841 นาย   ภาคภูมิ พงษ์มะลิวัลย์

7842 นาย ภาคภูมิ มาสมบูรณ์

7843 นาย   ภาคิน สว่างงาม

7844 นาย ภาคิไนย รัตนานันท์

7845 นางสาว ภาชินี กิจเกตุ

7846 นางสาว   ภาณินี ครุสุพร

7847 นางสาว   ภาณีนุช ผุสดีโสภณ

7848 นางสาว ภาณุกา บุญสุนทรเสถียร

7849 นาย ภาณุเดช ประคําเวช

7850 นาย   ภาณุทัต เลิศจิตตานุภาพ

7851 นาย ภาณุพงศ์ ศิลาฤทธิพันธ์

7852 นาย ภาณุพงศ์ ศรีมือดี
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7853 นาย   ภาณุพงศ์ เวียงหล้า

7854 นาย   ภาณุพงศ์ สมจิตร

7855 นาย ภาณุพงศ์ กนกทิพย์วงศ์

7856 นาย ภาณุพงศ์ ทันสมัย

7857 นาย ภาณุพงศ์ จิติ

7858 นาย ภาณุพงษ์ เขียวศิริ

7859 นาย ภาณุภัทร โสภณวัฒนาชัย

7860 นาย ภาณุมาตร์ จันทร์แก้ว

7861 นางสาว   ภาณุมาศ ศรีสมยศ

7862 นางสาว ภาณุมาส แก้วจีน

7863 นางสาว ภาณุมาส พุทธชาด

7864 นาย ภาณุฤทธิ� สินธวรัตน์

7865 นาย   ภาณุวัฒน์ ขวัญประกอบ

7866 นาย ภาณุวัฒน์ อยู่ดี

7867 นาย ภาณุวัฒน์ คําเหมือง

7868 นาย   ภาณุวัฒน์ ปานสุขสาร

7869 นาย ภาณุวัฒน์ ชุติโชติลิ�มสกุล

7870 นาย ภาณุวัฒน์ ตั�งพูลเจริญ

7871 นาย ภาณุวัฒน์ เวทีกูล

7872 นาย ภาณุวัตร พันธ์สิทธิ�

7873 นาย   ภาธร ส่อนหอม

7874 นางสาว ภาธิตา เหลืองไพบูลย์ศรี

7875 นางสาว   ภานิชา พงศ์นราทร

7876 นางสาว   ภานิตา จันทรธานี

7877 นางสาว ภานุชนารถ ประกอบธรรม

7878 เรือโท ภานุพงศ์ มั�นหมาย
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7879 นาย   ภานุพงศ์ ธรรมวัน

7880 นาย ภานุพงศ์ สําลี

7881 นางสาว   ภานุมา ครุสุพร

7882 นาย ภานุมาศ พืชผล

7883 นางสาว ภานุมาศ ศรีต่างวงษ์

7884 นางสาว ภานุมาส โลจน์สิริศิลป์

7885 นางสาว   ภานุรัตน์ บุญเสถียร

7886 นาย ภานุวัฒน์ แสงเรือน

7887 นาย   ภานุวัฒน์ สุขมี

7888 นางสาว   ภานุศรี สมิทธิ�เยาวกุล

7889 นางสาว ภาพตะวัน ไพทยะทัตย์

7890 นางสาว   ภาพวิจิตร เสียงเสนาะ

7891 นางสาว ภาพิชมนทน์ จันทร์แก่นทอง

7892 นาง ภาเพ็ชรรัศมิ� คูอนันตเวชกุล

7893 นางสาว ภาภิชภัทร ศรีแพนบาล

7894 นางสาว   ภารดา จันต๊ะคาด

7895 นางสาว   ภารดี สกูลคง

7896 นางสาว   ภารดี การดี

7897 นางสาว ภารดี ญาตินิยม

7898 นางสาว ภารดี อุณาศรี

7899 นางสาว   ภารวี กวีวังโส

7900 นางสาว ภาราวี ชาญชัยพิทักษ์สิน

7901 นาง ภาวดี เมตตาประคอง

7902 นางสาว ภาวนา ใจการ

7903 นางสาว ภาวนา นิบุณกิจ

7904 นางสาว ภาวนา ศรีกรด
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7905 นางสาว   ภาวนา  แก้วภิบาล

7906 นางสาว ภาวลี กานตานันทะ

7907 นางสาว   ภาวิณี ศรีบุญนาค

7908 นางสาว   ภาวิณี วิไลพันธ์

7909 นางสาว   ภาวิณี แสงเพชร

7910 นางสาว   ภาวิณี วิทูรกิจวานิช

7911 นางสาว   ภาวิณี สุดสงวน

7912 นางสาว   ภาวิณี ปิยบุญศรี

7913 นางสาว   ภาวิณี ภู่เพียรเลิศ

7914 นางสาว   ภาวิณี เทพสิงห์

7915 นางสาว ภาวิณี รณเรืองฤทธิ�

7916 นางสาว ภาวิณี นกทอง

7917 นางสาว ภาวิณี เฮงจิตตระกูล

7918 นางสาว ภาวิณี จันทร์แดง

7919 นางสาว ภาวิณี   บําเพ็ญ

7920 นางสาว   ภาวิณี เจริญสิทธิทรัพย์

7921 นางสาว   ภาวิณี สายมณี

7922 นางสาว ภาวิณี ต่อติด

7923 นางสาว ภาวิณี ทองระหมาน

7924 นางสาว   ภาวิณี ฉายศรี

7925 นางสาว ภาวิณี เทียนดํา

7926 นางสาว   ภาวิณี  หฤทัยชื�น

7927 นางสาว   ภาวิดา เจริญวงศ์

7928 นางสาว ภาวิดา อัศวปรีชา

7929 นางสาว ภาวิตา วัชรกาฬ

7930 นางสาว ภาวินันท์ ศรีใจ
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7931 นางสาว   ภาวินี หงส์จินดาพงศ์

7932 นางสาว   ภาวินี เสริมชีพ

7933 นางสาว ภาวินี ลาโยธี

7934 นางสาว   ภาวินี อมรประยูร

7935 นางสาว ภาวินี พรมนา

7936 นาง ภาษี ครชาตรี

7937 นาย   ภาสกร ตั�นเจริญ

7938 นาย   ภาสกร สายสุริย์

7939 นาย ภาสกร จูวราหะวงศ์

7940 นาย ภาสกร ภิญญศักดิ�

7941 นาย   ภาสกรณ์ นราดุลย์

7942 นาย   ภาสณัฐ ภาณุรักษ์สิริกุล

7943 นางสาว ภาสพร ปลัดศรีช่วย

7944 นาย ภาสพล ลิ�มนิธิธรรม

7945 นางสาว   ภาสวร วงศ์โกมลเชษฐ์

7946 นาย ภาสวิชญ์ จงรุจิโรจน์ชัย

7947 นางสาว   ภาสินี สงวนสิทธิ�

7948 นางสาว ภาสินี เหลืองชูเกียรติ

7949 นางสาว   ภิญญดา เผือกนอก

7950 นางสาว   ภิญญดา รุ่งชวนนท์

7951 นางสาว   ภิญญดา วราธนะเกษม

7952 นางสาว ภิญญดา วรรณโพธิ�

7953 นาง ภิญญา ภัทรตรัยรัตร

7954 นางสาว ภิญญา ภูปภัสศิริ

7955 นางสาว   ภิญญาพัชญ์ ไชยรา

7956 นางสาว ภิญญาพัชญ์ ธาตุวิสัย
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7957 นางสาว ภิญญาลักษณ์ ไชยฤทธิ�

7958 นาง ภิญญาวรรณ ลันโทมรัตนะ

7959 นางสาว ภิญรดา ปรีดี

7960 นางสาว   ภิตา บัณฑิตพัฒน์

7961 นาย ภิมุกข์ สิงห์พิทักษ์

7962 นางสาว ภิรมญา ปลอดกรรม

7963 นางสาว ภิรมย์พร ทรงคะรักษ์

7964 นางสาว   ภิริยา นามวงศ์

7965 นางสาว ภิษัชกานดา อาภรณ์พัฒนพงศ์

7966 นาย ภีมณพัชญ์ กาลพันธา

7967 นางสาว   ภีมพิชฌาย์  เทพนิล

7968 นางสาว   ภีมวรา อธิสนิทชาติ

7969 นาย ภีมวัจน์ วรพัฒน์

7970 นางสาว ภีรดี สวัสดิราช

7971 นาย ภีรวิทย์ แก้วไชย

7972 นางสาว ภีระนันท์ ธรรมธิ

7973 นาย   ภุชงค์ โคหนองบัว

7974 นาย ภุชงค์ ธนะเพิ�ม

7975 นางสาว ภุมรินทร์ เพ็งสุพรรณ์

7976 นางสาว   ภุมรี ชินเธียรตระกูล

7977 นางสาว ภุมรี แข็งแรง

7978 นาย ภุมเรศ อินทร์อร่าม

7979 นาย   ภูกิจ ชะอุ่มพันธ์

7980 นาย   ภูชิชย์ ทวีกิจสมบูรณ์

7981 นาย   ภูดิศ สะวิคามิน

7982 นาย ภูบดี หาเรือนขวัญ
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7983 นาย ภูบดี พิไลแสงสุรีย์

7984 นาย ภูพงค์ บุญเลิศ

7985 นาย ภูมิชัย อิงคนานุวัฒน์

7986 นาย ภูมินทร์ หมอยาเก่า

7987 นาย ภูมิพัฒน์ พงษ์สุกรี

7988 นาย ภูมิเพชร จตุรงคสัมฤทธิ�

7989 นาย ภูมิรัตน รุ่งโนรี

7990 นาย ภูมิศักดิ� มีเหมือน

7991 นาย   ภูมิศิริ มณีโชติ

7992 นาย ภูริช พรหมแก้ว

7993 นางสาว ภูริชญา วีระศิริรัตน์

7994 นางสาว ภูริชา ศรีสุวรรณ

7995 นาย   ภูริพงษ์  จิระศักดิ�

7996 นาย ภูริพัฒน์ วาวเงินงาม

7997 นาย   ภูริวัจน์  ผารัตน์

7998 นาง ภูริศา โรนะวัฒน์

7999 นางสาว ภูริศา เพชรดี

8000 นาย ภูวกุล ขจรเจริญกุล

8001 นาย   ภูวดล ด้วงโต 

8002 นาย   ภูวนัตถ์ กระบัตทอง

8003 นาย ภูวนัตถ์ หมูก้อน

8004 นาย   ภูวนันท์  สุวรรณไตรย์

8005 นาย ภูวนาถ เที�ยงออน

8006 นาย ภูวเนตร หอมหวล

8007 นาย   ภูวรินทร์ นามแดง

8008 นาย   ภูวสิทธิ� กลิ�นอุบล
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8009 นาย ภูวิศ ภาณุรัตน์พิชิต

8010 นาย   ภูษิต สมพงษ์

8011 นาย   ภูษิต บุญเชื�อตรง

8012 นาง ภูษิตา บริสุทธิกุล

8013 นาย ภูสิทธิ� วานิชดํารงค์กุล

8014 นาย ภูสิทธิ เศรษฐพรนรา

8015 นางสาว มคมาศ คําเพราะ

8016 นาย มฆวัต นาปองสี

8017 นาย   มงคล คุณานุกุลวัฒนา

8018 นาย   มงคล ปากหวาน

8019 นาย   มงคลชัย รอดเมือง

8020 นาย มงคลเลิศ อิ�นคําแดง

8021 นางสาว มญปัญภัคค์ สุธรรมมา

8022 นางสาว   มณฑนา ดอนโสม

8023 นางสาว   มณฑป วงศ์สุวรรณ

8024 นางสาว   มณฑรัตน์ สุขเขียว

8025 นาย   มณฑล สิงห์คลี

8026 นางสาว   มณฑา พิบูลย์วรศักดิ�

8027 นางสาว มณฑาทิพย์ เทพทอง

8028 นางสาว   มณฑาทิพย์  ไกรพูล

8029 นางสาว มณฑารัตน์ เผื�อแผ่

8030 นางสาว มณฑิกานต์ สุขสุภักดิ� 

8031 นางสาว   มณฑิชา ม่วงเงิน

8032 นางสาว มณฑิชา สังขพงษ์

8033 นางสาว   มณฑินี วัฒนสุวกุล

8034 นางสาว มณฑิรา ประทีป ณ ถลาง
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8035 นางสาว มณฑิรา โพธิ�สุวรรณ

8036 นางสาว มณฑิรา เกิดช่วย

8037 นางสาว มณฑิรา ประมูลวงษ์

8038 นางสาว มณเฑียร บุญนาค

8039 นางสาว   มณทิรา จารุขจรรัตน์

8040 นางสาว มณทิรา แก้วรากมุข

8041 นางสาว มณธรัตน์ พานิชยิ�ง

8042 นางสาว มณธิดา ธนูชาญ

8043 นางสาว   มณัชภ์นันทร์ ฐิติยาพรสุข

8044 นางสาว มณัณญา วงษ์นาค

8045 นาง  มณิชญา ยอดมูลดี

8046 นางสาว มณินทร ทาบสุวรรณ

8047 นาง มณี เหลืองทรงชัย

8048 นางสาว   มณี อองกุลนะ

8049 นางสาว มณีกัณฑ์ สังข์ทอง

8050 นางสาว มณีกานต์ วัตถุเจริญ

8051 นางสาว   มณีพรรณ์ เหล่าโพธิ�ศรี

8052 นางสาว มณีพรรณ แก้มทอง

8053 นางสาว มณีภรย์ บกสวัสดิ�

8054 นางสาว   มณีรัตน์ แสงบุญไทย

8055 นาง มณีรัตน์ ยีมูดา

8056 นางสาว   มณีรัตน์ แสงอนันต์

8057 นางสาว   มณีรัตน์ กําปา

8058 นางสาว   มณีรัตน์ วิริยรัต

8059 นางสาว   มณีรัตน์ คําเพ็ง

8060 นางสาว   มณีรัตน์ วารีศรีศุภชัย
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8061 นางสาว   มณีรัตน์ อุ่นจรัส

8062 นางสาว   มณีรัตน์ อ่านคํา

8063 นางสาว มณีรัตน์ ทองเหลือ

8064 นางสาว มณีรัตน์ จําปาทอง

8065 นางสาว มณีรัตน์ ธัญวัฒน์สวัสดิ�

8066 นางสาว มณีรัตน์ จวิเสน

8067 นางสาว มณีรัตน์ สุขยิ�ง

8068 นางสาว มณีรัตน์ เกิดเชื�อ

8069 นางสาว มณีรัตน์ จันทร์เสี�ยวรัศมี

8070 นางสาว มณีรินทร์ มีบุญ

8071 นางสาว   มณีวรรณ สุวัฒน์รณกร

8072 นาง มณีวรรณธกานต์ อารีเอื�อ

8073 นางสาว   มทิตา แก้วสุทธิ

8074 นางสาว มธุชา แจ่มเล็ก

8075 นางสาว มธุชา งามศิริ

8076 นางสาว   มธุรส บุญเจริญ

8077 นางสาว   มธุรส มาศวิเชียร

8078 นางสาว   มธุรส ดอนจวง

8079 นางสาว มธุรส ใจคําวัง

8080 นางสาว มธุรส วงศ์เลิศ

8081 นางสาว มธุรส จดฟ้า

8082 นางสาว   มธุริน สิงหอุบล

8083 นางสาว มธุริน จันทร์ทองศรี

8084 นางสาว มธุริน จึงพัฒนาวดี

8085 นางสาว มนชนา นุ่มดี

8086 นางสาว มนชยา วิเวโก



ข้อมูล ณ วันที� 15 ต.ค. 62

หน้าที� 312 จาก 534 /รายชื�อเรียงตามพยัญชนะตัวอักษร..

ลําดับที� หมายเหตุ

คํานําหน้า ชื�อ สกุล

รายชื�อ-สกุล

บัญชีรายชื�อ

ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ. 2547 มาตรา14 (4) 

ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั�งกรรมการสภากายภาพบําบัด  วาระปี พ.ศ. 2563-2566

8087 นางสาว มนฑวรรณ สวัสดิพันธ์

8088 นางสาว มนฑาทิพย์ วงศ์คําจันทร์

8089 นาย มนต์รวินท์ อภิญญาวิศาล

8090 นาย   มนตรี มิคะนุช

8091 นาย   มนตรี ธัญญเฉลิม

8092 นาย มนตรี พรหมเมตตา

8093 นาย มนตรี ใจงาม

8094 นาย   มนตรี  ยาสุด  

8095 นางสาว   มนต์วดี ยันต์ตระกูล

8096 นาง มนต์สินี เจตน์เจริญ

8097 นางสาว   มนทกาน ไชยกุมาร

8098 นางสาว มนทกานต์ คําวงค์

8099 นางสาว   มนทรีย์ กล้าผจญ

8100 นางสาว มนทิรา กุสุมาวลี

8101 นางสาว มนปริยา ยุพาสวัสดิ�

8102 นางสาว มนมุนินทร์ เทียนหัก

8103 นางสาว มนรดา หลําเจริญ

8104 นางสาว   มนฤดี อัศวัฒน์วิไกร

8105 นางสาว   มนฤดี พูลสวัสดิ�

8106 นางสาว มนฤดี วงศ์ชื�น

8107 นางสาว   มนฤดี ชัยพฤกษรักษา

8108 นางสาว   มนฤทัย ณรงค์ชัย

8109 นาง มนลดา ลู่ควร

8110 นางสาว มนสิการ ลับโกษา

8111 นางสาว   มนสิชา สมฤทธิ�

8112 นางสาว มนสิชา อริยชาติ
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8113 นางสาว   มนัชยา ศรีคล้อ

8114 นางสาว มนัญชยา เพ่งพินิจ

8115 นาง มนัญญา จรปัญญานนท์

8116 นางสาว   มนัญญา ลักษณ์อํานวยพร

8117 นางสาว   มนัญญา ตุ้งติก

8118 นางสาว   มนันญา เครือวัลย์

8119 นางสาว   มนันยา โรจนวุฒิ

8120 นางสาว   มนันยา ช่อประทีป

8121 นางสาว มนันยา พิรุณห์

8122 นางสาว มนันยา คงพากเพียร

8123 นางสาว มนันยา แจ้งประดิษฐ์

8124 นาย   มนัส นันตาบุตร

8125 นางสาว   มนัสชนก ไล้เลิศ

8126 นางสาว มนัสชนก ไสยสมบัติ

8127 นางสาว   มนัสญา กสิพันธุ์

8128 นางสาว   มนัสธิดา เตมียกุล

8129 นางสาว   มนัสนันท์ ทับทอง

8130 นางสาว   มนัสนันท์ วณิชสุนทร 

8131 นางสาว มนัสนันท์ เทพประสิทธิ�

8132 นางสาว มนัสนันท์ สันติภราดร

8133 นางสาว   มนัสนันท์ สําเริง

8134 นางสาว มนัสนันท์ สุญญาจารย์

8135 นางสาว   มนัสพร เศรษฐดาวิทย์

8136 นางสาว   มนัสพร คงสาหร่าย

8137 นางสาว   มนัสวี ให้ศิริกุล

8138 นางสาว มนัสวี ยมสมิต
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8139 นางสาว มนัสวี นิตรมร

8140 นางสาว   มนัสวี ศุระศรางค์

8141 นางสาว มนัสวี ศรีชัยบุญสูง

8142 นาย มนัสวี สามสี

8143 นางสาว มนัสวีย์ อุไรพันธุ์

8144 นางสาว   มนัสวีร์ สันทนานุการ

8145 นาย   มนัสสุนัยย์ กูนา

8146 นางสาว มนีรัตน์ ทองจุลละ

8147 นางสาว มโนชา พร้อมมูล

8148 นางสาว มยุรฉัตร รัตนพันธ์

8149 นางสาว   มยุรา เสอุดม

8150 นางสาว มยุรี ศรีโคตา

8151 นางสาว มยุรี แก้วแสน

8152 นางสาว มยุรี ศรีวิราช

8153 นางสาว มยุรี บริบูรณ์

8154 นางสาว   มยุเรศ เกียรติ�เลิศนภา

8155 นางสาว   มรกต กองศรี

8156 นางสาว   มรกต โคตรสีหา

8157 นาย มรรควรรธน์ บุญขาว

8158 นางสาว มริษา อีแต

8159 นางสาว   มลทิชา สกุณา

8160 นางสาว   มลทิรา  ยี�อิน

8161 นาง มลธิดา ศุภนิธิวรกุล

8162 นางสาว มลธิดา สุขพรหม

8163 นางสาว มลธิรา ถิ�นพิบูลย์

8164 นางสาว มลธิราฑ์ ใจบุญ
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8165 นางสาว   มลนภา คล้ายมีปาน

8166 นางสาว   มลฤดี พงศ์อมร

8167 นางสาว มลฤดี ขันติวงษ์

8168 นาง   มลวดี ตันตระวรศิลป์

8169 นางสาว มลวิภา เตจ๊ะแยง

8170 นางสาว มลิกากานต์ สุขไสย

8171 นางสาว   มลินี สทุมถิระ

8172 นางสาว มลิพร ภักดีชาติ

8173 นางสาว   มลิวัลย์  ดอกพุทธา

8174 นาย   มหศักดิ� สืบลี

8175 นางสาว   มหัครพร พลเยี�ยม

8176 นาย มะตาร์ดี ซาซู

8177 นางสาว   มะลิ สามบุญเที�ยง

8178 นางสาว มะลิ พินิจการณ์กุล

8179 นางสาว   มะลิวรรณ พิมพ์เสนา

8180 นางสาว   มะลิวรรณ อินดอนกลอย

8181 นางสาว มะลิวรรณ อักษรเนียม

8182 นางสาว มะลิวัลย์ หมวกแก้ว

8183 นางสาว มะลิวัลย์ ช่างสันเทียะ

8184 นางสาว   มะลิวัลย์ วงศ์มานะกูล

8185 นางสาว มะลิวัลย์ ยังนิ�ง

8186 นางสาว   มะลิษา มีแสวง 

8187 นาย มั�ง แซ่ท้าว

8188 นางสาว   มัชฌิมา บูรณางกูร

8189 นางสาว มัชฌิมา เจือจันทร์

8190 นางสาว มัชฌิมา เคนชมภู
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8191 นาง มัชฌิมาภรณ์ พรมศรีแก้ว

8192 นาง มัชฌิเมณ์ อรุณวงศ์

8193 นางสาว   มัชลี จันทร์ลุทิน

8194 นาง มัซนีย์ แก้วมณี

8195 นางสาว   มัฌชิมา มาลี

8196 นางสาว มัฌนิภา ธุระดี

8197 นางสาว มัญชริน ร้อยพรเกษมสุข

8198 นางสาว มัญชรี ธนาโนวรรณ

8199 นางสาว มัญชุนินทร วงษาธรรม

8200 นางสาว มัญชุพร หายเคราะห์

8201 นางสาว มัญชุพร โกฎิคํา

8202 นางสาว มัญชุลีพร วิริยะวัฒนากูล

8203 นางสาว มัฐยา ทาสมบูรณ์

8204 นางสาว   มัณฑนา วงศ์ศิรินวรัตน์

8205 นาง มัณฑนา แสงมาลา

8206 นางสาว   มัณฑนา สอนใจ

8207 นางสาว มัณฑนา โพธิเสถียร

8208 นางสาว มัณฑนา เขียวขจี

8209 นางสาว มัณฑิตา ขันมัง

8210 นางสาว   มัณทนี เมืองนันท์

8211 นางสาว   มัตติกา วงค์ธรรม 

8212 นาง มัตติกา  กาวิชา

8213 นาง มัทนา อังศุไพศาล

8214 นางสาว มัทนา ช้างห้าว

8215 นางสาว มัทนา ทองบุ

8216 นางสาว มัทนา เหมหาชาติ
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8217 นางสาว   มัทนียา บุญเรือง

8218 นางสาว มัทรี วงศ์พิชิต

8219 นางสาว มัทวัน จีนมะเริง

8220 นางสาว   มัธนา นาเจริญ

8221 นางสาว มันตา กรกฎ

8222 นางสาว มัรญาณ์ อาแว

8223 นางสาว มัลกีฟ อาแวกาเซ็ง

8224 นางสาว   มัลลิกา ไมตรีภิรมย์

8225 นาง มัลลิกา เขมะบุลกุล

8226 นางสาว   มัลลิกา สันตยายน

8227 นางสาว   มัลลิกา อัฐวงศ์

8228 นางสาว มัลลิกา วัฒนกุล

8229 นางสาว มัลลิกา แสงสว่าง

8230 นางสาว มัลลิกา ธรรมจารุสิริ

8231 นางสาว มัลลิกา อภิญญาเมธากุล

8232 ว่าที�ร้อยตรีหญิง มัลลิกา พุ่มหรดี

8233 นาง มัลลิกา จันธิยศ

8234 นางสาว มัลลิกา ศรีมาแก้ว

8235 นางสาว มัลลิกา ภิรมย์บุญ

8236 นางสาว มัลลิกา กันทิศักดิ�

8237 นางสาว มัลลิกา ฤกษ์ดี

8238 นางสาว มัลลิกา หลีสวัสดิ�

8239 นางสาว มัลลิกา อรุณศิริวัฒนา

8240 นางสาว มัสตูเราะห์ อามิง

8241 นางสาว มาดีฮะ ตาฮา

8242 นาย   มานพ ประภาษานนท์
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8243 นาย   มานพ สุขแย้ม

8244 นาย   มานพ ศิลาเลิศ

8245 นาย   มานัสต์ ดีสาสตร์

8246 นางสาว   มานิกา แสงหิรัญ

8247 นางสาว   มานิดา กริยาผล

8248 นางสาว   มานิดา คงสวัสดิ�วรากุล

8249 นาย   มานิตย์ บุตรพวง

8250 นาย มานิตย์ ดาวประจํา

8251 นางสาว   มานิตา กีไพบูลย์

8252 นางสาว มานิตา หวังวิวัฒนา

8253 นางสาว   มานิตา ชั�นไพบูลย์

8254 นางสาว   มานิตา อิสสระปัญโญภาส

8255 นางสาว มานิตา ยงทรัพย์อนันต์

8256 นางสาว มานิตา สุพรเลิศวงศ์

8257 นางสาว   มานิสา คนมั�น

8258 นาย   มาโนช รุ่งเรืองอเนกคุณ

8259 นาย   มาโนชญ์ สาสน์วินิจฉัย

8260 นางสาว มาร์นิดา เกิดขุมทอง

8261 นางสาว มาริตา ยาพระจันทร์

8262 นางสาว   มารินทร์ นราแก้ว

8263 นางสาว มารินี ยีหวังเส็น

8264 นางสาว มาริษา พรหมเพชรนิล

8265 นางสาว   มาริษา เยาวภาคย์โสภณ

8266 นางสาว มาริษา เชื�อสวน

8267 นางสาว มาริษา โรหิตนาวิน

8268 นางสาว   มาริสา แก่นกิจวิบูลย์
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8269 นาง มาริสา จันทรัคคะ

8270 นางสาว   มาริสา สีแสง

8271 นางสาว   มาริสา มณีกระจ่างแสง

8272 นางสาว มารีน่า เกื�อหมาด

8273 นางสาว มารีสา รื�นพิทักษ์

8274 นาย   มารุต ว่องประเสริฐการ

8275 นาย   มารุต สุวรรณกล่อม

8276 นาย   มารุต พ่วงศรี

8277 นาย มารุต คงสน

8278 นางสาว มาเรียม ยีสะอุ

8279 นางสาว   มาเรียม หะยีเด็ง

8280 นางสาว มาลาตี แวหามะ

8281 นาย   มาลิก สุระ

8282 นางสาว   มาลิน อาจป้อง

8283 นางสาว   มาลิน โสภณชัยพร

8284 นางสาว มาลินี ดําเนตร

8285 นางสาว มาลินี อัตถาวุฒิ

8286 นางสาว มาลิษา ไทรบุรี

8287 นางสาว   มาลี แสงมณี

8288 นางสาว   มาลี กิตติกัมปนาท

8289 นางสาว   มาวิณี  พวงลําใย

8290 นางสาว   มาสสุรีย์  คูหาเกษมสิน

8291 นางสาว   มิ�งกมล วงศ์กิจมโนชัย

8292 นางสาว   มิ�งขวัญ นนทฤทธิ�

8293 นาง มิ�งขวัญ พาหุวัฒนกร

8294 นาง มิ�งขวัญ สืบจันทา
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8295 นางสาว   มิ�งขวัญ ปิ�นเวหา

8296 นางสาว มิ�งพร แสงสว่าง

8297 นางสาว มิณตรา อาจอํานวยกิจจา

8298 นางสาว   มิตรชตา วงศ์คําเชียง

8299 นางสาว มินตรา จีนขจร

8300 นางสาว มินตรา บุญสอาด

8301 นางสาว มินตรา โลมาศ

8302 นางสาว มินตรา สีมิงาม

8303 นางสาว มินตรา วรรณศิริลักษณ์

8304 นางสาว มินตรา โถงาม

8305 นาง มินตรา  มั�งอะนะ

8306 นางสาว   มินตรา  มณีฉาย

8307 นางสาว มินท์ธิตา อนันท์ธนาศิริ

8308 นางสาว   มินทร์รตา ไพศาลชินวัตร

8309 นางสาว มิพัตรา ขวัญมงคลทอง

8310 นางสาว มิรัญตรี บุญรินทร์

8311 นางสาว มิรันตรี ปองเพียร

8312 นางสาว มิลตรา พงษ์สนิท

8313 นาย   มีชัย สัมพันธ์ชัยวสุ

8314 นางสาว   มีน พรหมมนตรี

8315 นาง มีนา เดชโชกุล

8316 นางสาว มุกครินทร์ พฤกษมหาศาล

8317 นางสาว   มุกดา แซ่เตีย

8318 นางสาว   มุกดา ศรีพันธ์

8319 นางสาว มุกดาวรรณ โพธิ�ขาว

8320 นางสาว มุกต์ลัดดา ยุ่นประยงค์
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8321 นางสาว มุกต์วรินทร์ ยุ่นประยงค์

8322 นาย มุคลิส อาม๊ะ

8323 นางสาว   มุจลินท์ ประภาสัย

8324 นางสาว   มุจลินทร์ ประสานณรงค์

8325 นางสาว มุตจรินทร์ สุขศาศวัต

8326 นางสาว   มุทิตา มุสิการยกูล

8327 นางสาว   มุนยาตี ดือราแม

8328 นางสาว มุนินทร์ ประสงค์

8329 นางสาว มูณีฟะห์ อาลี

8330 นางสาว มูณีเราะห์ หะยีบีดิง

8331 ว่าที� ร.ต. มูบาร๊อก เกะแมง

8332 นางสาว   มูรณี มะเซ็ง

8333 นางสาว มูรณีย์ ดารามัน

8334 นางสาว มูลีย่า หะยีมา

8335 นาย มูฮัมมัด ยือโร๊ะ

8336 นาย มูฮัมหมัด มาหะมะยูโซะ

8337 นาย มูฮัมหมัดไฟศาล รอกา

8338 นาย   มูฮําหมัด อุมา

8339 นาย มูฮําหมัด ด่าโอะ

8340 นาย มูฮําหมัด ดาโอะ

8341 นางสาว เมญาลิน ใจเที�ยง

8342 นางสาว เมฐิกานต์ จิตสุภารัตน์

8343 นางสาว   เมตตา ภาติยะศิขัณฑ์

8344 นางสาว   เมตตา จารุกิจจรูญ

8345 นางสาว เมติญา มัจฉาเมฆ

8346 นางสาว   เมทิณี แสงกระจ่าง
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8347 นาย เมธว์ พิพัฒน์พงษ์เลิศ

8348 นาย   เมธัส ขีปนวัฒนา

8349 นาย เมธัส มั�งคั�ง

8350 นาย   เมธา ผู้เจริญชัยชนะ

8351 นาย เมธานนท์ รูปกลม

8352 นางสาว เมธาพร เณรหนู

8353 นางสาว เมธาพร มั�นคง

8354 นางสาว เมธารัตน์ ชูใจ

8355 นาง เมธาวี แก้วประเสริฐ

8356 นางสาว เมธาวี มั�งคั�งเจริญ

8357 นางสาว เมธาวี เอี�ยมละออ

8358 นางสาว เมธาวี อินต๊ะวัง

8359 นางสาว เมธาวี เกิดปัญญา

8360 นางสาว เมธาวี บุญเพชร

8361 นางสาว เมธาวี มหาหมัด

8362 นางสาว เมธาวี ไชยภูมิ

8363 นางสาว เมธาสินี สิงห์ธนะ

8364 นางสาว เมธิญา ทายนต์

8365 นาย เมธินทร์ สมเพชร

8366 นางสาว   เมธิรา ปูเครือ

8367 นาย เมธิศช์ ศิริกุลพันธ์

8368 นาย   เมธี พบบุญ

8369 นาย เมธี จินะโกฎิ

8370 นาย เมธี เอี�ยมพานิชกุล

8371 นางสาว เมนู สุวรรณมาตย์

8372 นางสาว   เมย์รี จงเพิ�มวัฒนะผล
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8373 นางสาว เมย์ลิสา บุญชัยเลิศ

8374 นางสาว เมรัญญา วงศ์เหลา

8375 นางสาว เมริ นาริยะ

8376 นางสาว เมลิษา โตมร

8377 นางสาว เมวลี จิโรจนนุกุล

8378 นางสาว เมวิกา นุชศิริ

8379 นางสาว เมวิกา เงาะเศษ

8380 นาย เมษา โต๊ะหมาด

8381 นาย เมืองเกียรติ เมืองกลาง

8382 นางสาว แม้นมาศ สิทธิชัย

8383 นางสาว   โมกข์วัชรา ยุวะสุต

8384 นาย   ยงยุทธ์ หล่อยนต์

8385 นาย   ยงยุทธ บุญมาเมือง

8386 นาย ยงยุทธ ใสบาล

8387 นาย   ยงศักดิ�  เลิศดํารงเกียรติ

8388 นางสาว ยลดา กางเพ็ง

8389 นางสาว ยลดา ตาวาโต

8390 นางสาว ยลดา วิรุณดก

8391 นางสาว ยลนภา มะโนวรรณา

8392 นางสาว ยลภัทร ภู่ระหงษ์

8393 นางสาว ยลรดา ไชยศิริวงค์สุข

8394 นางสาว ยวิษฐา บัวพึ�งพันธุ์

8395 นางสาว ยวิษฐา ตั�งนิธิวัฒน์

8396 นาย   ยศ อิทธิสิฎฐ์

8397 นาย   ยศ ตุฏฐิพงษ์สวัสดิ�

8398 นาย   ยศ แก้วคงขวัญ
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8399 นาย ยศกร ซุ้ยวงค์ษา

8400 นาย   ยศธกร จันทรประสพ

8401 นาย   ยศนันต์ ธัญญสุวรรณ์

8402 นาย   ยศนุชิต  ลอพงศานนท์

8403 นาย ยศบดินทร์ ศรีทับทิม

8404 นาย ยศพนธ์ จงรักษ์ธนกิจ

8405 นาย   ยศพร  นิสากรรังษี  

8406 นางสาว ยศวดี คุณประพัฒน์

8407 นางสาว ยศวดี เชาว์ปรีชา

8408 นาย   ยศวิน สกุลกรุณา

8409 นาย   ยศศักดิ� หาญชาญเลิศ

8410 นาง ยอดขวัญ หนูมาโนช

8411 นาย   ยอดข้าว ศรีสถาน

8412 นาย   ยอดชาย บุญประกอบ

8413 นางสาว ยัสมิน แวยูโซ๊ะ

8414 นางสาว ยาทิพย์ ใจสู้ศึก

8415 นางสาว   ยานุมาศ มาลาทอง

8416 นางสาว   ยิ�งรัก บุญดํา

8417 นางสาว   ยิ�งลักษณ์ วิรุณรัตนกิจ

8418 นางสาว ยิ�งลักษณ์ ฉัตรจิรธนกุล

8419 นาย ยุคลธร มิ�งขวัญ

8420 นางสาว ยุคลธร ปินะถา

8421 นาย ยุคุณธร ยาหลี

8422 นางสาว ยุจิรา ศรีบุญเรือง

8423 นาย   ยุทธการ บุบผาเดช

8424 นาย ยุทธติรักษ์ มหายศกุล
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8425 นาย   ยุทธนา บุญประคอง

8426 นาย   ยุทธนา ล้อถาวร

8427 นาย ยุทธนา เพชรมุณี

8428 นาย ยุทธนา วุฒิศักดิ�ไพศาล

8429 นาย ยุทธนา หมอเต๊ะ

8430 นาย   ยุทธนา สําราญดี

8431 นาย ยุทธพงค์ หมื�นศรีพรม

8432 นาย ยุทธพงษ์ เกษางาม

8433 นาย   ยุทธพล วงศ์หน่อ

8434 นาย ยุทธภูมิ จินะรักษ์

8435 นาย ยุทธศักดิ� มุ่งมาตร

8436 นาย   ยุทธศาสตร์  ชายประโคน 

8437 นาง   ยุพดี กิตติวุฒิชูศิลป์

8438 นางสาว   ยุพดี สุขแพทย์

8439 นางสาว ยุพดี หาวิชา

8440 นางสาว   ยุพดี  เทียมทิฆัมพร

8441 นาง ยุพา สีบุญเรือง

8442 นางสาว   ยุพา ไพรงามเนตร

8443 นางสาว   ยุพา ยึรัมย์

8444 นางสาว   ยุพา ผดุงพล

8445 นางสาว ยุพาพร ชาญศึก

8446 นางสาว ยุพารัตน์ แก้วเกตุ

8447 นางสาว ยุพารัตน์ นุยศ

8448 นาง ยุพาวดี หิรัญคํา

8449 นาง ยุพาวรรณ ชีวาจร

8450 นางสาว   ยุพาวรรณ ขวัญยืน
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8451 นาง ยุพิน รัตรสาร

8452 นางสาว ยุพิน รองทอง

8453 นาง ยุภาพร แขนอก

8454 นางสาว ยุภาพร สิงคร

8455 นางสาว ยุภาพร ศรีสอาด

8456 นางสาว   ยุภาภรณ์ กลิ�นกลัด

8457 นางสาว ยุภาภรณ์ รัตนวิจิตร

8458 นางสาว   ยุภารัตน์ เจริญเพิ�มพูนสกุล

8459 นาง   ยุภาวดี กันหาบุตร  คลาสซอน

8460 นางสาว ยุภาวดี หลานวงค์

8461 นางสาว ยุวกรรณ์ ดิลกลัคณาภรณ์

8462 นาง ยุวกัลยา ชอบประดิถ

8463 นางสาว   ยุวดี เลิศกําจรวัฒน์

8464 นางสาว ยุวดี สุวรรณปักษ์

8465 นางสาว ยุวดี ยงภูมิพุทธา

8466 นางสาว   ยุวดี เอี�ยมโอภาสวงศ์

8467 นางสาว   ยุวดี ซุ่นอื�อ

8468 นางสาว   ยุวดี นรศรี

8469 นางสาว ยุวธิดา ดงบัง

8470 นางสาว ยุวนิดา มะณุโชติ

8471 นางสาว   ยุวนุช แสงสุนีย์

8472 นางสาว   ยุวภรณ์ นิธิชานน

8473 นางสาว ยุวรา แวหะมะ

8474 นางสาว   ยุวรี ทองวิวัฒน์

8475 นางสาว ยุวรีย์ มาตรกําจร

8476 นางสาว   ยุวศิลป์ นาคภักดี
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8477 นางสาว   ยุวันดา คําเทพ

8478 นางสาว   ยุไวณีย์ สาและ

8479 นางสาว เย็นฤดี ยศคําลือ

8480 นางสาว   เยาวดี มณีทรัพย์

8481 นางสาว   เยาวดี เต็มธนาภัทร์

8482 นางสาว   เยาวทิวา ม่องเผือก

8483 นางสาว   เยาวนิจ ด่านวานิชกุล

8484 นางสาว   เยาวพา บุญเจริญ

8485 นางสาว เยาวพา เสาทอง

8486 นางสาว   เยาวภา ใจรักดี

8487 นางสาว เยาวภา แขกพงค์

8488 นางสาว เยาวภา เมืองแก้ว

8489 นาง   เยาวมาลย์ ถมยาวิทย์

8490 นางสาว   เยาวรัตน์  สุดแดน 

8491 นาง   เยาวราภรณ์ ยืนยงค์

8492 นางสาว เยาวเรศ ธรรมจันตา

8493 นางสาว เยาวเรศ สิงห์ทอง

8494 นางสาว   เยาวเรศ พูลทรัพย์

8495 นางสาว   เยาวลักษณ์ มณีฉาย

8496 นางสาว   เยาวลักษณ์ คําแปง

8497 นาง  เยาวลักษณ์ รอดละม้าย

8498 นางสาว   เยาวลักษณ์ แก้วพร

8499 นางสาว เยาวลักษณ์ พรมเมืองยอง

8500 นางสาว เยาวลักษณ์ คีรีเดช

8501 นางสาว โยธกา ดวงจันทร์

8502 นาย โยธิน โพธาศักดิ�
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8503 นาย โยธิน ตีไธสง

8504 นางสาว   โยษิตา ไชยดรุณ

8505 นางสาว   รจนา นกแก้ว

8506 นางสาว   รจนา คงพิเชษกุล

8507 นางสาว   รจนา สุริยะ

8508 นางสาว   รจนา ดีโท

8509 นาง รจนา นุ่มมีศรี

8510 นางสาว รจนา บุราณเดช

8511 นางสาว   รจนา สายสุวรรณ์

8512 นางสาว รจนี หมั�นตรวจ

8513 นางสาว รจเรช ภิระบรรณ์

8514 นางสาว รจเรศ วัธนไทยนันท์

8515 นาย   รชฏะ นันตะวงษ์

8516 นาย รชต คงเจริญ

8517 นางสาว   รชตวรรณ เฉียบฉลาด

8518 นาย รชตะ ตันติวงค์สกุล

8519 นางสาว   รชนิ รัชตาคาร

8520 นางสาว   รชนี วิวรรธนโรจน์

8521 นางสาว รชพร อุดมอิทธิพงศ์

8522 นางสาว รชยาพร คงเสือ

8523 นาย   รณชัย มโนพาประเสริฐ

8524 นาย   รณชัย ดวงแก้ว

8525 นาย   รณชัย ศรีคราม

8526 นาย รณชัย ยอดสิงห์

8527 นาย รณชัย พันธุ์เสงี�ยมจิตต์

8528 นาย รณชัย วงค์ราษฎร์
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8529 นาย รณยุทธ เสนาช่วย

8530 นาย   รณรงค์ นนตานอก

8531 นางสาว   รดา ทองแท้

8532 นาง รดากานต์ ลีละยุทธโยธิน

8533 นางสาว รดาณัฐ สีดา

8534 นางสาว รดาณัฐ เกตุเขียว

8535 นางสาว รดาพร ธรรมใจ

8536 นาย รดิศ โชคสุทธากุล

8537 นางสาว   รตพร เบญจไพบูลย์

8538 นางสาว   รตมงคล ประภาสมุทร

8539 นางสาว รติกาล สังข์สวาท

8540 นางสาว   รตินาฏ จําปา

8541 นางสาว   รติพร จันทะเหลา

8542 นางสาว รติพร ศรีทะวงค์

8543 นางสาว รติมา ภูริวัฒนกุล

8544 นางสาว รติรัตน์ ศรีกงพาน

8545 นางสาว รธา เพียงพักตร์

8546 นางสาว รพี สุธีพิเชฐภัณฑ์

8547 นางสาว   รพีพร กิติสมพรวุฒิ

8548 นางสาว รพีพร กลั�นศรี

8549 นางสาว   รพีพรรณ วานิชริรัยกิจ

8550 นางสาว   รพีพรรณ มนต์อารักษ์

8551 นางสาว รพีพรรณ บทมาตย์

8552 นางสาว รพีพรรณ ทุเสนะ

8553 นางสาว   รพีพรรณ ศรีสมบูรณ์   

8554 นาย รพีพัฒน์ นาคฤทธิ�
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8555 นางสาว   ร่มฉัตร ประเสริฐ

8556 นางสาว รมณีย์ โรจน์อัศวเสถียร

8557 นางสาว รมย์รวินท์ อมรวุฒิไกร

8558 นางสาว   รมิดา ฉัตรดรงค์

8559 นางสาว รมิดา มุสิกะปาน

8560 นางสาว รมิดา บุญแย้มวงศ์

8561 นางสาว รมิดา อนุวัตพาณิชย์

8562 นางสาว รมิตา ชื�นภักดี

8563 นางสาว   รรินธร สัมฤทธิ�

8564 นางสาว   รลิตา ธํารงค์ธนกุล

8565 นางสาว   รวงทิพย์ พิทยพงศ์สิน

8566 นาย   รวมพล ปาลิโพธิ

8567 นางสาว   รวยริน ชนาวิรัตน์

8568 นางสาว รวินท์นิภา สว่างเดือน

8569 นางสาว   รวินทร์ สุวณิชย์

8570 นางสาว   รวิพร อินทรโชติ

8571 นางสาว รวิพร พิทักษ์

8572 นางสาว รวิพร อัตตนาถวงษ์

8573 นางสาว รวิภา คงศิลป์

8574 นางสาว   รวิภา พูนพล

8575 นางสาว รวิภา ฉัตราภรณ์พิพัฒน์

8576 นางสาว รวิภา ไขศรี

8577 นาย รวิภาส สุขดี

8578 นางสาว   รวิวรรณ อยู่เจริญ

8579 นางสาว รวิวรรณ นกดารา

8580 นางสาว รวิวรรณ กสิกิจเมธา
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8581 นางสาว รวิวรรณ กองสอน

8582 นางสาว รวิวรรณ อินพยัคฆ์

8583 นางสาว รวิสรา ลิขิตสมบูรณ์

8584 นางสาว   รวีนุช วัยวุฒิภิญโญ

8585 นางสาว รวีภรณ์ ทองขุนนา

8586 นาง รวีวรรณ สุวรรณเวช

8587 นางสาว   รวีวรรณ คุลิเมคิน

8588 นางสาว รวีวรรณ สัตย์ซื�อ

8589 นางสาว   รวีวรรณ เผือกทอง

8590 นางสาว รวีวรรณ อัครวิบูลย์ชัย

8591 นาง รศนา นพไธสง

8592 นางสาว   รษา แสงอารุณ

8593 นางสาว   รสริน สามัตถิยะ

8594 นาง รสริน รางวัลคํา

8595 นางสาว รสรินทร์ ช่างสาร

8596 นางสาว   รสรินทร์ ศุภาลัยวัฒน์

8597 นางสาว   รสรินทร์  คุ้มครองสุข

8598 นางสาว รสลัย กัลยาณพจน์พร

8599 นางสาว รสสุคนธ์ ทองบุญชู

8600 นางสาว   รสสุคนธ์ ฉิมวิเนตร

8601 นางสาว รสสุคนธ์ เรณุมาศ

8602 นางสาว รสสุคนธ์ ธรรมวงษา

8603 นางสาว รสสุคนธ์ ลี�นิรันดร์กุล

8604 นางสาว   รสสุคนธ์  เจริญสุข

8605 นางสาว รอฎียาฮ์ เจ๊ะยอ

8606 นางสาว รอบีอะห์ การี
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8607 นางสาว   รอวีย๊ะ มามะ

8608 นางสาว ระพิน จันทร์ลอย

8609 นางสาว ระพีพร แซ่ตัน

8610 นางสาว   ระพีพรรณ เทือกทักษ์

8611 นางสาว ระพีพรรณ นนธิจันทร์

8612 นาย   ระพีพัฒน์ พรหมเวด

8613 นางสาว   ระพีภัทร์  ขาลสุวรรณ

8614 นางสาว ระย้า ศรีไพรเงิน

8615 นาย   ระลึก ปรัชญากร

8616 นางสาว ระวิวรรณ บุญกัน

8617 นาย   ระวี โรจน์รุ่งสัตย์

8618 นางสาว ระวีพร หอมระรื�น

8619 นาง ระวีวรรณ เล็กสกุลไชย

8620 นางสาว   ระวีวัลย์ ศักดิ�นิสภกุล

8621 นางสาว   รักใจ โปกอนุสรณ์

8622 นางสาว   รักชนก อมรปิยะกิจ

8623 นาย   รักธรรม ลาภโชติกาญจน์

8624 นางสาว   รักศณารีย์ อึ�งศิริกุล

8625 นางสาว   รักษฎาภรณ์ โมกขะเวส

8626 นางสาว รักษณา ข่ายสุวรรณ

8627 นางสาว   รักษวรรณ พูนคํา

8628 นางสาว   รักษวรรณ ศักดิ�ศิริรักษ์

8629 นาย   รักษิต ทานาแซง

8630 นางสาว รักษิตา ศรีเกตุ

8631 นางสาว   รังคณา ร้ายกลับดี

8632 นางสาว รังษิยา เชื�อเจ็ดตน
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8633 นาย รังสฤษฎ์ สุนัน

8634 นางสาว รังสินันท์ สําราญเลิศฤทธิ�

8635 นางสาว   รังสินี วรรณถิรหงส์

8636 นางสาว รังสินี แก่นจันทร์

8637 นางสาว   รังสิมา แย้มเทศ

8638 ว่าที�ร้อยตรีหญิง รังสิยา สิตะเสน

8639 นางสาว   รังสิยา แฝงสระ

8640 นางสาว รังสิยา ไล่ชะพิษ

8641 นางสาว รังสิยา หมอยา

8642 นาย   รัชไกร วงษ์สุวรรณ  

8643 นางสาว รัชชนก กลีบแก้ว

8644 นาย รัชชานนท์ วรรณสุนทรธรรม

8645 นางสาว รัชฎาพร อิ�นคํา

8646 นางสาว รัชฎาพร สารเจริญ

8647 นางสาว รัชฎาพรรณ บัวแย้ม

8648 นางสาว รัชฎาภร ตันชุ่ม

8649 นางสาว รัชฎาภรณ์ แสนคํา

8650 นางสาว รัชฎาภรณ์ นิลวงศ์

8651 นางสาว รัชฎาภรณ์ เผ่าศรีไชย

8652 นางสาว รัชฎาภรณ์ มันฑรัตน์

8653 นางสาว รัชฏาภรณ์ ชะมะบูรณ์

8654 นางสาว   รัชดา สุพรมอินทร์

8655 นางสาว   รัชดา ประชาสุภาพ

8656 นางสาว   รัชดาพร จุลละนันทน์

8657 นางสาว   รัชดาพร จงรักษ์

8658 นางสาว   รัชดาภรณ์ พรมปัญญา
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8659 นางสาว   รัชดาภรณ์ สุขแก่น

8660 นางสาว รัชดาภรณ์ ดุษดีพันธ์

8661 นางสาว รัชดาภรณ์ บัวบาน

8662 นาง รัชดาภรณ์ บัวผัน

8663 นางสาว   รัชดาภรณ์ บ่อคํา

8664 นางสาว รัชดาภรณ์ เที�ยงจันตา

8665 นางสาว รัชดาภรณ์ ตันติวัฒน์พานิช

8666 นางสาว   รัชดาภา  นราเกตุ  

8667 นางสาว รัชดาวัลย์ พาณิชธนานนท์

8668 นางสาว   รัชติกาล มูลตานันท์

8669 นางสาว รัชติมา ช่อผูก

8670 นางสาว รัชธิชา มั�นหรั�ง

8671 นางสาว   รัชนก เหลืองแจ่ม

8672 นาง รัชนก ไกรวงศ์

8673 นางสาว   รัชนก น้อยสกุล

8674 นางสาว รัชนก บวรกนกกาญจน์

8675 นาย รัชนาท เจติยานันท์

8676 นาง รัชนิกานต์ ศักดิ�วิจารณ์

8677 นางสาว รัชนิดา แก้วผัด

8678 นางสาว   รัชนี สุวีพัฒนานนท์

8679 นางสาว   รัชนี สิทธิหงษ์

8680 นางสาว   รัชนี มูลตรี  แมนย่า

8681 นางสาว   รัชนี กตะศิลา

8682 นางสาว รัชนี เส็งมา

8683 นางสาว รัชนี จอมศรี

8684 นางสาว   รัชนี  เส็งสาย
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8685 นางสาว   รัชนีกร ฤทธาพิพัฒน์

8686 นางสาว รัชนีกร หนองดี

8687 นางสาว รัชนีกร จิตร์กระจ่าง

8688 นางสาว รัชนีกร ชัยชมภู

8689 นางสาว รัชนีกร บัวปอน

8690 นางสาว   รัชนีพร กงซุย

8691 นางสาว   รัชนีพร ศรีอินทร์

8692 นางสาว   รัชนีพร นิลพนมชัย

8693 นางสาว รัชนีภรณ์ ข่วงทิพย์

8694 นางสาว รัชนียา แสนดวงแก้ว

8695 นางสาว   รัชนีวรรณ กาญจนะ

8696 นางสาว   รัชนีวรรณ อดิศัยเผ่าพันธุ์

8697 นางสาว   รัชนีวรรณ ไชยนวล  

8698 นางสาว   รัชนีวรรณ ศิริรัฐ

8699 นางสาว   รัชนู ใจไหม

8700 นางสาว รัชภรณ์ สุขอุดม

8701 นางสาว รัชภรณ์ ใบยา

8702 นางสาว รัชยา ศุภลักษณ์

8703 นางสาว   รัชยาวรรณ วิวัฒนากรณ์

8704 นาง รัญจวน ปั�นทอง

8705 นางสาว รัญชนา มากมี

8706 นาง   รัญชิดา ภิมาล

8707 นางสาว รัญญา มณีจักร์

8708 นางสาว รัฏฐ์ฤดี สิทธิกรไพบูลย์

8709 นาย   รัฐกร ยอดมณี

8710 นาย รัฐกร คงสมกัน
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8711 นาย   รัฐกานต์  ศาสตรานุรักษ์กุล

8712 นาย รัฐเขต ช่างสกุล

8713 นางสาว รัฐฐดารา ฟูวัฒนเกียรติ

8714 นางสาว   รัฐฐาน์ ปริยกรเลิศหิรัญ

8715 นางสาว รัฐติกาล สินธุชัย

8716 นาย รัฐพงษ์ เพชรเนียน

8717 นาง รัฐพร สีหะวงษ์

8718 นาย รัฐพล นุ่มหอม

8719 นางสาว รัฐภา อริยะอุดมกิจ

8720 นางสาว รัฐวารี เพิ�มสิน

8721 นาย รัฐวุฒิ ทรัพย์คล้าย

8722 นาย รัฐศาสตร์ ธรรมรักษ์สกุล

8723 นางสาว รัตตัญญา ยะกัณฐะ

8724 นางสาว รัตตาภัค บุญเลิศ

8725 นางสาว   รัตติกร ทองใบ

8726 นาย รัตติกร มั�นดี

8727 นางสาว   รัตติกาล กองอินทร์

8728 นางสาว รัตติกาล ศรีชุมพล

8729 นางสาว รัตติกาล ลําน้อย

8730 นาง รัตติกาล สุขสําราญ

8731 นางสาว   รัตติกาล แก้วขจร

8732 นางสาว รัตติกุล พันธารัตน์

8733 นางสาว   รัตตินันท์ โสภณปุณยวัจน์

8734 นางสาว รัตตินันท์ โรจน์ภูรินันท์

8735 นาง   รัตติพร แข่งขัน

8736 นางสาว รัตติพร อารีล้น
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8737 นาง รัตติยา จินแดหวา

8738 นางสาว รัตติยา หล่าคํา

8739 นางสาว รัตติยา แสนสุข

8740 นางสาว รัตติยา สุขกวี

8741 นางสาว รัตติยา น้อยหล้า

8742 นางสาว รัตติยา แก้วกอง

8743 นางสาว   รัตติยา  สมบัติทวีกุล 

8744 นางสาว   รัตติยาพร วังมณี

8745 นาย   รัตน์ ทองเอี�ยม

8746 นางสาว รัตน์กมล จิระอํานวยพร

8747 นางสาว   รัตนกานต์ ดีทอง

8748 นาย   รัตนเดช ภูวพานิช

8749 นาย รัตนธน เพ็ชรถม

8750 นางสาว   รัตนพงษ์  แก้วไพฑูรย์

8751 นาง รัตนพร สายตรี

8752 นาย   รัตนพล ก๋าวงค์

8753 นางสาว รัตนมณี รุ่งเรือง

8754 นางสาว   รัตนมน  เจียวท่าไม้

8755 นางสาว รัตนมุขย์ วิโรจน์

8756 นาง รัตนวลี  พลายด้วง

8757 นางสาว รัตนสุดา แสงเงิน

8758 นางสาว   รัตน์อัมพร วัฒกไพบูลย์

8759 นาย   รัตนะ ถกลสุเวช

8760 นางสาว   รัตนา อัครอนุสรณ์

8761 นางสาว   รัตนา สามิตติธาดา

8762 นาง รัตนา ดอนขันธ์
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8763 นางสาว   รัตนา แซ่หว่อง

8764 นางสาว   รัตนา ตันสุทธิภานนท์

8765 นางสาว   รัตนา เพชรสีทอง 

8766 นางสาว   รัตนา คงนิยาย

8767 นางสาว   รัตนา บุญมาศ

8768 นางสาว รัตนา ราชชารี

8769 นาง รัตนา หวังสม

8770 นางสาว   รัตนา ชาวสมุทร

8771 นางสาว รัตนา อินทรงาม

8772 นางสาว รัตนา พันเริง

8773 นาง รัตนากร อุทุมพร

8774 นางสาว รัตนากร คล้ายแก้ว

8775 นางสาว รัตนากร อินจําโรง

8776 นางสาว รัตนากร อรุณกิจ

8777 นางสาว   รัตนากรวดี ขณะรัตน์

8778 นางสาว   รัตนาพร เจริญสุข

8779 นางสาว   รัตนาพร ธีรเวชเจริญชัย

8780 นาง รัตนาภรณ์ อาจผดุงกุล

8781 นางสาว รัตนาภรณ์ ถวิลการ

8782 นางสาว รัตนาภรณ์ แสนทวีสุข

8783 นางสาว รัตนาภรณ์ จันทร์ปิง

8784 นางสาว รัตนาภรณ์ สนธิสถาพร

8785 นางสาว รัตนาภรณ์ คุรุวงศ์

8786 นางสาว รัตนาภรณ์ ณ กลาง

8787 นางสาว   รัตนาภรณ์ เกตุบําเพ็ญ

8788 นางสาว   รัตนาภรณ์ แสนยังกูล
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8789 นางสาว   รัตนาภรณ์ ผาพองยุน

8790 นางสาว   รัตนาภรณ์ ถาวงค์

8791 นางสาว รัตนาภรณ์ กล่อมศรี

8792 นางสาว รัตนาภรณ์ หาญพรม

8793 นางสาว รัตนาภรณ์ มณีโชติ

8794 นางสาว รัตนาภรณ์ เกิดสิน

8795 นางสาว รัตนาภรณ์ นามวงษ์

8796 นางสาว รัตนาภรณ์ สงค์ประเสริฐ

8797 นางสาว รัตนาภรณ์ น้อยทิม

8798 นางสาว รัตนาภรณ์ ราตรีสุข

8799 นางสาว รัตนาภรณ์ ลิ�มทองวัฒนชัย

8800 นางสาว   รัตนาภรณ์  ซ้อนเปียยุง

8801 นางสาว   รัตนาวดี แซ่หลี

8802 นางสาว   รัตนาวดี ก๋งเฮ็ง

8803 นางสาว รัตนาวดี ยิ�งเสมอ

8804 นางสาว   รัตนาวดี กล่อมเกลี�ยง

8805 นางสาว รัตนี พันธุรัตน์

8806 นาย รัตโนบล นีระมนต์

8807 นางสาว   รัตมณี เศรษฐวงศ์

8808 นางสาว   รัตยา นามประเสริฐ 

8809 นางสาว   รัมภ์รดา อินทโฉม

8810 นาง รัมภา บุญสินสุข

8811 นางสาว   รัมภา กุลจันทร์

8812 นางสาว   รัมภา กีรติภัทรกุล

8813 นาย   รัศมิ�ธศิลป์ ชมบ้านแพ้ว

8814 นางสาว   รัศมี ทวีแสงสกุลไทย
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8815 นาง รัศมี พลคํา

8816 นางสาว   รัศมี เรืองเดช

8817 นางสาว   รัศมี จิตโม้มา

8818 นางสาว   รัศมี ปราบโจร

8819 นางสาว   รัศมี กลยนีย์

8820 นางสาว รัศมี ศรีสัตยเสถียร

8821 นางสาว รัศมี ไทยพัฒนา

8822 นางสาว รัศมีจันทร์ เอี�ยมองค์

8823 นางสาว   รัสรินทร์ พัฒน์นิธิธรรม

8824 นาง ราชมาลี ต้อนรับ

8825 นาย   ราชันย์ จันทะพันธ์

8826 นาย   ราชา ดลภักดี

8827 นาย ราเชนทร์ ศิริไพรวัน

8828 นาง ราตรี เลิศกิจเจริญผล

8829 นางสาว   ราตรี ลื�อนันต์ศักดิ�ศิริ

8830 นาง ราตรี วิเศษคร้อ

8831 นางสาว   ราตรี เตชอยู่สุขเจริญ

8832 นางสาว   ราตรีรัตน์ สัจจะภัทรกุล

8833 นางสาว   รานี ศิระวิศิษฏ์พร

8834 นางสาว รานี เลิศอรุณ

8835 นาย ราม ประจิตต์

8836 นางสาว   รายา จันทร์แก้ว

8837 นางสาว   ราวรรณ แสนโคตร

8838 นางสาว   ราวรรณ ยอดเถื�อน

8839 นาย   ราไว ไชยพังยาง

8840 นางสาว   รําไพ น้อยพรม
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8841 นางสาว รําไพพรรณ์ สุทธิเมฆ

8842 นางสาว ริจินาย สายสุวรรณ

8843 นางสาว ริญญรัตน์ ศักดาสันติพงศ์

8844 นางสาว   รินดา ปุริเส

8845 นางสาว รินทร์ลภัส ฐิติเลิศนนท์

8846 นางสาว รินรดา สมดุลยาวาทย์

8847 นาง รินรดา ชะไรเตะห์

8848 นางสาว   รินรดา ลูกรัตน์

8849 นางสาว รินรดา มาตังคพงศ์

8850 นางสาว รินรดา สาตรา

8851 นางสาว รินรตี มหากิตติคุณ

8852 นางสาว รินระพี มากทองมณี

8853 นางสาว   รินระวี  สุรัตนกุล

8854 นางสาว   ริรัญญา อารีจิตสุขสิริ

8855 นางสาว ริรินทร์ วิสุทธิ

8856 นางสาว รีน่า ว่านายรัก

8857 นางสาว   รุ่งกันยา ตั�งสิทธิสมบูรณ์

8858 นาง รุ่งกาญจน์ สิทธิฤทธิ�กวิน

8859 นางสาว   รุ่งกาญจน์ มีแก้ว

8860 นางสาว   รุ้งกาญจน์ จันทร์สุคนธ์

8861 นางสาว   รุ่งกานต์ บุญปิยวงศ์

8862 พต. รุ่งชัย ชวนไชยะกูล

8863 นางสาว รุ้งตะวัน ไชยเสนาะ

8864 ร้อยเอก รุ่งทวี  อายุวิวัฒน์

8865 นาง รุ่งทิพย์ สินิทธานนท์

8866 นางสาว   รุ่งทิพย์ สุรรัตน์
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8867 นางสาว   รุ่งทิพย์ มหรรณพกุล

8868 นาง รุ่งทิพย์ ดวงแก้ว

8869 นางสาว รุ่งทิพย์ เกิดสมบูรณ์

8870 นางสาว รุ่งทิพย์ เฉลิมแสน

8871 นางสาว รุ่งทิพย์ บุญมา

8872 นางสาว รุ่งทิพย์ บูชา

8873 นางสาว รุ่งทิพย์ กระจาย

8874 นางสาว   รุ่งทิพย์ เรเชียงแสน

8875 นางสาว รุ่งทิพย์ ปัถพีสิน

8876 นาง รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล

8877 นางสาว   รุ่งทิพย์  ศรีสุข

8878 นอ.หญิง รุ่งทิวา ชินสกุล

8879 นาง รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ

8880 นาง รุ่งทิวา สุริยะ

8881 นางสาว   รุ่งทิวา เกิดขุนทด

8882 นางสาว   รุ่งทิวา กันทะอินทร์

8883 นางสาว   รุ่งทิวา พักตร์จันทร์

8884 นางสาว รุ่งทิวา สีเพ่ง

8885 นาง รุ่งทิวา บัวจันทร์

8886 นางสาว รุ่งทิวา เยียดยัด

8887 นางสาว รุ่งทิวา สมบูรณ์ใจ

8888 นางสาว   รุ่งนภา เศรษฐโกมล

8889 นางสาว   รุ่งนภา นิมมานปรีชากุล

8890 นางสาว   รุ่งนภา ปัญยัง

8891 นางสาว   รุ่งนภา สุวรรณ

8892 นาง รุ่งนภา กุนเทอร์มัน
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8893 นางสาว   รุ่งนภา ไกรอ่อน

8894 นางสาว รุ่งนภา เกื�อกูล

8895 นางสาว รุ่งนภา หมายชัย

8896 นางสาว   รุ่งนภา วาจาดี

8897 นางสาว รุ่งนภา บุญเสริม

8898 นางสาว รุ่งนภา คําราพิช

8899 นางสาว รุ่งนภา จิตต์สุภา

8900 นางสาว รุ่งนภา แสนคาร

8901 นางสาว รุ่งนภา เชาว์สมชาติ

8902 นางสาว   รุ่งนภา เตชะวัชรานนท์

8903 นางสาว   รุ่งนภา อินทรักษ์

8904 นางสาว รุ่งนภา คงเพ็ง

8905 นางสาว   รุ่งนภา แดงประเทศ

8906 นางสาว รุ่งนภา เซ้นเครือ

8907 นางสาว รุ้งนภา จิตสุขผาติ

8908 นางสาว   รุ่งนภา  ชลชีวศรานนท์

8909 นางสาว   รุ่งปิยดา ทิพยแสง

8910 นางสาว   รุ่งพิทยา ช่างไม้

8911 นาง รุ้งเพชร สงวนพงษ์

8912 นางสาว   รุ้งเพชร แสงจันทร์

8913 นางสาว รุ้งเพชร   พันธุ์โต

8914 นางสาว รุ่งรวิน เงินมีศรี

8915 นางสาว   รุ่งระวี อาวร

8916 นางสาว รุ่งระวี กุลจิตติพัทธ์

8917 นางสาว   รุ่งรัชนี จันทร์บูรณะพินิจ

8918 นางสาว   รุ่งรัตน์ วิพันธุ์เงิน
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8919 นางสาว   รุ่งรัตน์ วิโย

8920 นางสาว   รุ่งรัตน์ หอทับทิม

8921 นางสาว   รุ่งรัตน์ ศูนย์กลาง

8922 นางสาว   รุ่งรัตน์ ปาจินะ

8923 นางสาว   รุ่งเรือง กิจจานุกิจ

8924 นาย   รุ่งโรจน์ เลาปิยะทัสนี

8925 นางสาว   รุ่งฤดี จารุมโนกุล

8926 นางสาว   รุ่งฤดี ศรีสวัสดิ�

8927 นางสาว   รุ่งฤดี เหรียญทอง

8928 นางสาว   รุ่งฤดี พลบูรณ์

8929 นางสาว   รุ่งฤดี ทัพศิลา

8930 นางสาว รุ่งฤดี ภัทรสว่างวงศ์

8931 นาย รุ่งฤทธิ� กลิ�นจําปา

8932 นางสาว รุ่งฤทัย ญาติน้อย

8933 นางสาว   รุ่งลาวัลย์ ภูวงษ์ 

8934 นาย   รุ่งศักดิ� ว่องเจริญกิจ

8935 นางสาว รุ้งอุษา ปันตัน

8936 นาย รุจ ศิริวรรณ

8937 นางสาว รุจจิรา เสาร์แก้ว

8938 นางสาว รุจยา ปาลวัฒน์

8939 นางสาว   รุจาภา คงพูล

8940 นาง รุจิดา ทองอุ่น

8941 นาย รุจิภาส เปลินศิริ

8942 นางสาว   รุจิยพันธ์ ศรีเพชร

8943 นางสาว   รุจิรฉัตร แก้วพรหม

8944 นาง รุจิรวรรณ บุปผาพรหม
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8945 นางสาว รุจิรัตน์ หันประดิษฐ์

8946 นางสาว   รุจิรัตน์  วรวงษ์

8947 นางสาว   รุจิรา วงศ์ปาลีย์

8948 นางสาว   รุจิรา ปิยวรเดช

8949 นางสาว   รุจิรา วงษ์รักษ์

8950 นางสาว   รุจิรา กาฬสินธุ์

8951 นางสาว   รุจิรา คําสาร

8952 นางสาว รุจิรา ทองเพ็ชร์

8953 นางสาว   รุจิรา สุขสถิตย์

8954 นางสาว รุจิรา มณีศรีสวัสดิ�

8955 นาง รุจิรา  ขุนพิทักษ์

8956 นางสาว   รุจิราภรณ์ ใจบุญมี

8957 นาง รุจิราภรณ์  ศิริเกษ อุปรโคตร

8958 นางสาว   รุจิราลักษณ์ สุธรรม

8959 นางสาว   รุจิเรศ เอื�อพิริยะสกุล

8960 นางสาว รุจิเรศ นอมจิตต์

8961 นางสาว รุชดา ศรีอาหมัด

8962 นาย รุชดี หวันตะหา

8963 นางสาว รุธิรา สว่างแก้ว

8964 นางสาว   รุสมีณี เซะบากอ

8965 นางสาว รูยาตี บินแม

8966 นางสาว รูวัยดา หวังยี

8967 นางสาว   เรณี รัตนนันต์

8968 นางสาว เรณุกา สมชื�อ

8969 นาง เรณู ชูโชติ

8970 นางสาว เรณู ภาวะดี
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8971 นาง เรณู  ช่างหิรัญ

8972 นางสาว เรมะ ปาทาน

8973 นางสาว   เรไร วิชา

8974 นางสาว   เรวดี อินพุ่ม

8975 นาง เรวดี จังศิริพรปกรณ์

8976 นางสาว   เรวดี สุระเสียง

8977 นางสาว เรวดี วงสม

8978 นางสาว เรวดี เล็กศรีสกุล

8979 นางสาว เรวดี โสภา

8980 นาย   เรวัติ  สุดาจันทร์

8981 นางสาว เรืองรักษ์ อัศราช

8982 นาย   เรืองฤทธิ� รัตนลาโภ

8983 นาย เรืองวิทย์ สว่างแจ้ง

8984 นางสาว   แรมจันทร์  เขื�อนแก้ว

8985 นางสาว โรไวดา ฮายีสาเมาะ

8986 นางสาว โรสนาณี มามะ

8987 นางสาว โรสมาณี สังมาสา

8988 นางสาว ไรมี โสะ

8989 นาย ฤกษ์ณภัทร จิตมานะ

8990 นางสาว   ฤชารัตน์  มีชื�น

8991 นางสาว ฤดีชนก ตั�งสุขสันต์

8992 นางสาว ฤดีมาศ ขอนปักษ์

8993 นางสาว ฤดีรัตน์ เจริญลาภ

8994 นาย   ฤทธีกร หงษ์ทอง

8995 นางสาว   ฤทัยกานต์ วัชรเมฆขลา

8996 นางสาว ฤทัยชนก เที�ยงภาษา
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8997 นางสาว   ฤทัยทิพย์ อุปริพุทธิ

8998 นางสาว ฤทัยประจักษ์ กอหาญ

8999 นาง ฤทัยรัตน์ สุวรรณแกม

9000 นางสาว ฤทัยรัตน์ เซ็นทองหลาง

9001 นางสาว ลฎาภา ศรีจรรยา

9002 นางสาว ลดารัตน์ พนาสุภน

9003 นางสาว ลดาวดี ขุมทอง

9004 นางสาว   ลดาวรรณ เติมวรกุล 

9005 นางสาว   ลดาวัลย์ ปทุมรัตน์

9006 นางสาว   ลดาวัลย์ ชุติมากุล

9007 นางสาว ลดาวัลย์ ธรรมศาสตร์

9008 นางสาว ลดาวัลลิ� แจ้งใจ

9009 นาย ลภน อรุณยะเดช

9010 นาย   ลภัส นาคสุริยันต์

9011 นางสาว   ลภัส นุ่มฉํ�า

9012 นาง ลภัสกานติ� ปิติเรืองสิทธิ�

9013 นางสาว ลภัสญา ภัทรจิตรา

9014 นาง ลภัสรดา พงศ์ปิยะไพร

9015 นางสาว   ลภัสรดา สกุลเสนต์

9016 นางสาว ลภัสรดา เรียนเก่ง

9017 นางสาว   ลลนา ทรัพย์เจริญ

9018 นางสาว ลลนา คันธวัฒน์

9019 นางสาว ลลนา วงศ์นภากาญจน์

9020 นางสาว ลลนา แซ่ตั�ง

9021 นางสาว ลลิดา ภูละคร

9022 นางสาว ลลิตพรรณ เชาวนปรีชา
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9023 นางสาว ลลิตภัทร พันธุ์เจริญ

9024 นางสาว ลลิตวดี เหล็กทั�ง

9025 นางสาว   ลลิตา สุริยประภาดิลก

9026 นางสาว   ลลิตา โรจนธรรมณี

9027 นางสาว ลลิตา ลือชาเกียรติศักดิ�

9028 นางสาว ลลิตา พรหมปั�น

9029 นางสาว ลลิตา กัญญาประสิทธิ�

9030 นางสาว ลลิตา ลอยชื�น

9031 นางสาว ลลิตา แก้วมณี

9032 นางสาว ลลิตา คุณะ

9033 นางสาว   ลลิตา บรรเทิงสุข

9034 นางสาว   ลลิตา ต่อไพบูลย์

9035 นางสาว ลลิตา กลางบุรัมย์

9036 นางสาว ลลิตา คชนิล

9037 นางสาว ลลิตา อินทร์สา

9038 นางสาว ลลิตา ลือวิชานะ

9039 นางสาว ลลิตา เหล่ากาแฝง

9040 นางสาว   ลออรัตน์ พัวพิทยาเลิศ

9041 นางสาว ลออรัตน์ สุทธิวิริยะกุล

9042 นางสาว   ละมุล รู้ด่านกลาง

9043 นางสาว   ละอองดาว อาชวอาชานกุล

9044 นาง ลักขณา ทองมี

9045 นางสาว   ลักขณา ประมุขชัย

9046 นาง ลักขณา กุลชล

9047 นางสาว   ลักขณา คุณยศยิ�ง

9048 นางสาว   ลักขณา มาทอ
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9049 นางสาว   ลักขณา นพรักษา

9050 นางสาว   ลักขณา ประโพธิ�ทัง

9051 นางสาว   ลักขณา โสะหาบ

9052 นางสาว ลักขณา อินทรักษ์

9053 นางสาว   ลักษณ์ชนก อุดมวรรณนนท์

9054 นางสาว   ลักษณา กลิ�นฟุ้ง

9055 นางสาว   ลักษณาภรณ์  พันธุ์รัตน์

9056 นางสาว ลักษมณ กําเหนิดเพชร

9057 นางสาว   ลักษมี เลิศตลอดกาล

9058 นางสาว ลักษิกา หวังธํารง

9059 นางสาว ลักษิกา ชมเชย

9060 นางสาว   ลักษิกา ทรัพย์ภูรี

9061 นางสาว ลักษิกา เอกพลจิตต์

9062 นางสาว   ลัคณา ค่าเจริญ

9063 นางสาว   ลัชนา สุระรัตน์ชัย

9064 นางสาว ลัญฉกร โล่ห์ชัย

9065 นาง ลัดดา นาคสุริยันต์

9066 นางสาว   ลัดดา พรมโสภาพงศ์

9067 นางสาว   ลัดดา ชาติอิ�มเอิบธรรม

9068 นางสาว   ลัดดา วิริยธรานนท์

9069 นางสาว   ลัดดา ห้าวแสน

9070 นางสาว ลัดดารัตน์ ยุดา

9071 นางสาว   ลัดดาวรรณ จันทร์เปรม

9072 นางสาว   ลัดดาวรรณ ปรานวโรดม

9073 นางสาว   ลัดดาวัย์ แซ่หลี

9074 นางสาว   ลัดดาวัลย์ คนชม
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9075 นาง ลัดดาวัลย์ ประกอบกิจ

9076 นางสาว   ลัดดาวัลย์ รถน้อย

9077 นางสาว   ลัดดาวัลย์ สุขเกษม

9078 นางสาว ลัดดาวัลย์ กนกสิงห์

9079 นางสาว ลัดดาวัลย์ ดาทองงอน

9080 นางสาว ลัดดาวัลย์ พ่อยันต์

9081 นางสาว ลัดดาวัลย์ วรวรรณ์

9082 นาง ลัดดาวัลย์  ถวัลยวิชชจิต

9083 นางสาว   ลัดดาวัลย์  มานะเสน 

9084 นางสาว ลัตติฟาร์ วาเลาะ

9085 นาง ลัลน์นาภัค วิวัฒน์นิมิตดี

9086 นางสาว ลัลน์ลลิต กวีพันธ์สกุล

9087 นางสาว ลัลนา รมณียจิตโต

9088 นาง ลานนา ศรีคําภา

9089 นาย ล่าฟ้า ดวงรัตน์

9090 นางสาว ลายขวัญ เลิศเชวงกุล

9091 นางสาว   ลาวัณย์ ทยาเศรษฐ์

9092 นางสาว   ลาวัลย์ พานิชเจริญ

9093 นางสาว   ลําพูน สังขะจาย

9094 นางสาว ลําพูล พิมพ์ไกร

9095 นาย ลิขิต แก้วโน

9096 นางสาว   ลินดา พละสุข

9097 นางสาว   ลินดา แซ่จู

9098 นางสาว   ลิลลี� ภัทรโชคช่วย

9099 นางสาว ลิษา แสงแก้ว

9100 นางสาว ลีย์ยาภัทร พุฒิรัตน์
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9101 นางสาว   ลีลารัตน์ ปราบนคร

9102 นางสาว ลีลาวดี นามมุงคุณ

9103 นางสาว ลีลาวดี ยันตรี

9104 นางสาว ลีลาวดี ชดช้อย

9105 นางสาว ลุจนา ลิมติยะโยธิน

9106 นาย   เลอสันต์ หนูมาโนช

9107 นาย   เลิศวิทย์ เหล่านิยมไทย

9108 นางสาว   วงกมล เตี�ยอนุกูล

9109 นาง วงเดือน ครองลาภเจริญ

9110 นางสาว   วงศ์ชนก จําเริญสาร

9111 นาย วงศ์ตระกูล เตี�ยวบํารุง

9112 นาย วงศธร ชูเเสวงนิตย์

9113 นาย วงศธร ประจญกล้า

9114 นางสาว วงศ์ระพี ศรีมุกข์

9115 นาย   วงศ์วิบูลย์ วงศ์วณิชชา

9116 นาย วงศ์หิรัญ อํานาจเจริญ

9117 นางสาว   วจี เพ็ชรยิ�ม

9118 นางสาว วจี ศิริมงคล

9119 นางสาว   วจีพร ทองดี

9120 นางสาว วจีพร มณีโชติ

9121 นางสาว วชิรญาณ์ วันพรหมมินทร์

9122 นาย วชิรวิทย์ ใจต๊ะ

9123 นาย วชิรวิทย์ บุญชูช่วย

9124 นาย   วชิระ คดีธรรม

9125 นาย   วชิระ ลีลสัตยกุล

9126 นาย วชิระพงษ์ หน่อคํา
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9127 นางสาว   วชิรา เกตุพัด

9128 นาย วชิรา เทพจันตา

9129 นางสาว วชิรา มุ่งหาเงิน

9130 นางสาว วชิรา โตสัจจะ

9131 นางสาว วชิราพร บุ้ยกว้าง

9132 นางสาว   วชิราพรรณ ทิพย์ลือพร

9133 นาง วชิราภรณ์ เสนาราษฎร์

9134 นางสาว วชิราภรณ์ สวัสดิ�วงศ์

9135 นางสาว วชิราภรณ์ ภูปัญญา

9136 นางสาว วชิราภรณ์ พุ่มสําเภา

9137 นางสาว วชิราภรณ์ เกนชัยภูมิ

9138 นาย วณัฏฐ์ เวชชศาสตร์

9139 นางสาว วณิชชา คุตทะนารี

9140 นางสาว วณิชชา คูวิบูลย์ศิลป์

9141 นางสาว วณิชชา ศรีเอี�ยม

9142 นางสาว   วณิชยา มินตา

9143 นางสาว   วณิชยา บุญท้วม

9144 นางสาว วณิชยา มีสงฆ์

9145 นางสาว   วณิชา จันทะผอง

9146 นางสาว วณิฏฐา ไชยสุวรรณ

9147 นางสาว   วดี แซ่ลี�

9148 นางสาว วตฤนยาพร พันสุภะ

9149 นาย วทัญ�ู เครืออยู่

9150 นางสาว วทันยา วงศ์มติกุล

9151 นางสาว   วทันยา มณีฉาย

9152 นางสาว วทันยา วานิชกมลนันทน์
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9153 นางสาว วทันยา พงศธรกุล

9154 นาง วนกมล เศษโพธิ�

9155 นางสาว วนัช วิจิตรขจี

9156 นาง วนัชพร จอมกัน

9157 นางสาว วนัชพร สุภเสถียร

9158 นางสาว   วนัชวรรณ ห่วงรัตน์

9159 นางสาว วนัญรัชต์ กมลสิริชัยกูล

9160 นางสาว   วนันยา ปิยะกุลชัยเดช

9161 นาย วนัส แซ่ลิ�ม

9162 นาง วนัสนันท์ อรุณโชติ

9163 นางสาว   วนัสนันท์ หะริตา  

9164 นางสาว   วนัสนันท์ อ่างแก้ว

9165 นางสาว   วนัสนันท์ ผาสุข

9166 นางสาว   วนัสสุดา สว่างจิตร

9167 นางสาว วนาพร คําพิละ

9168 นางสาว   วนารักษ์ ทศพัก

9169 นางสาว   วนาลี กล่อมใจ

9170 นางสาว วนาลี สินทะเล

9171 นางสาว วนิชชา ปาลกะวงศ์  ณ อยุธยา

9172 นางสาว วนิฐา ลีละโรจน์

9173 นาง วนิดา นิลวรางกูร

9174 นางสาว   วนิดา ธีระกุล

9175 นาง วนิดา มาลัยทอง

9176 นาง วนิดา ดวงตระกูล

9177 นาง วนิดา ผาสิงห์

9178 นางสาว   วนิดา แสงศรี
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9179 นางสาว   วนิดา ดรปัญหา

9180 นาง วนิดา พรหมวงษ์

9181 นางสาว   วนิดา เข็มลัง

9182 นางสาว   วนิดา เลิศจิตอารี

9183 นางสาว   วนิดา ภคมาส

9184 นางสาว   วนิดา ชาญโพธิ�

9185 นางสาว วนิดา รักษาภักดี

9186 นางสาว วนิดา จังกินา

9187 นางสาว วนิดา สีกาวี

9188 นางสาว วนิดา แก้วมุณี

9189 นางสาว วนิดา ดุลยะสัตย์

9190 นางสาว วนิดา สุภิมล

9191 นางสาว   วนิดา น้อมระวี

9192 นางสาว   วนิดา เวาะหลง

9193 นางสาว วนิดา คงปราณ

9194 นางสาว วนิดา ทาตัน

9195 นางสาว   วนิดา กล้าหาญ

9196 นางสาว   วนิตา ขอพุทธพิทักษ์

9197 นางสาว   วนิสา หนูพรหม

9198 นางสาว วรกัญญา ศุขศาสตร์

9199 นางสาว   วรกาญจน์  วงศ์เครือญาติ

9200 นางสาว วรกานต์ เอี�ยมสุภาษิต

9201 นางสาว วรกานต์ บัวโต

9202 นางสาว   วรกานต์ ขอประเสริฐ

9203 นาย   วรกิจ เฉลิมธนพล

9204 นาย วรฉัตร เปลี�ยนคารม
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9205 นาย   วรชัย เพชรรัตน์

9206 นาย   วรชาติ เฉิดชมจันทร์

9207 นางสาว วรญา กอบกรธนโชติ

9208 นางสาว   วรญา จิตตวิริยะวงศ์

9209 นางสาว   วรณัน เขียวพุฒิ

9210 นางสาว   วรณัน  ศิลป์ศร

9211 นาย   วรดนัย มะลิลา

9212 นางสาว   วรดา สินสืบผล

9213 นางสาว   วรดา เย็นทรวง

9214 นางสาว วรดา เตจะน้อย

9215 นางสาว วรดา เลิศขจรสิน

9216 นาย   วรท ดิลกเฉลิมกุล

9217 นาย   วรท เอกพินิจพิทยา

9218 นางสาว   วรทัย เดชโพธิ�พระ

9219 นาย วรธน หมัดยูซบ

9220 นาย วรนนท์ บุญส่ง

9221 นางสาว   วรนันท์  วงศ์มาศแสง

9222 นางสาว   วรนาถ ขจรโชติพงศ์

9223 นางสาว วรนาถ ฝ่ายเทศ

9224 นางสาว วรนิษฐา ทิมคล้าย

9225 นางสาว   วรนิษฐา เดชวิชิต

9226 นางสาว วรนิษฐา พูลสงวน

9227 นางสาว วรนิษฐา ตั�งวริทธิ�นันท์

9228 นางสาว   วรนุช เทพาวัฒนาสุข

9229 นางสาว   วรนุช ชูทรงเดช

9230 นาย   วรพงศ์ เวชยาการ
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9231 นาย วรพงศ์ ตรีสิทธิวนิช

9232 นาย วรพงศ์ คล้ายขํา

9233 นาย วรพงษ์ คงทอง

9234 นาย วรพจน์ มีพืชน์

9235 นางสาว   วรพร ติลกานนท์

9236 นางสาว วรพร โชคบุญส่งสวัสดิ�

9237 นางสาว   วรพรพรรษ์ ประสารศรี

9238 นางสาว   วรพรรณ ตาปนานนท์

9239 นางสาว วรพรรณ พลเยี�ยม

9240 นางสาว   วรพรรณ ปิยะชนะการ

9241 นางสาว วรพรรณ เพ็งเทพ

9242 นาย   วรพล เกิดผลงาม

9243 นาย วรพล อณัญญลาภสิริ

9244 นาย วรพัฒน์ วรรธนะมณีกุล

9245 นาย วรพัทธ์ นพรัตน์

9246 นาง วรพันธ์ วงษ์โพธิ�

9247 นาง วรภรณ์ เยอร์เทอติ

9248 นางสาว วรภัค มาจิตนภากุล

9249 นางสาว   วรภา ดาสูงเนิน

9250 นาย วรภาส จริยาวุฒิพงศ์

9251 นางสาว   วรมณี คุณาเวชกิจ

9252 นางสาว   วรยา แสงเงิน

9253 นางสาว วรยา พริ�มพราย

9254 นางสาว วรรณกานต์ ศรีอาษา

9255 นาย   วรรณเฉลิม ชาววัง

9256 นางสาว วรรณชนก คุณมาศ
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9257 นางสาว   วรรณชลิต กิตติวัณณะกุล

9258 นางสาว   วรรณดี อ่อนแย้ม

9259 นางสาว   วรรณดี แซ่โล้ว

9260 นางสาว วรรณทิพย์ หงษาวงษ์

9261 นางสาว วรรณทิภา ภูดอนม่วง

9262 นางสาว   วรรณทิวา ท้าวทิพย์

9263 นางสาว   วรรณธิดา เบญจอริยกุล

9264 นางสาว วรรณธิดา หนูยัง

9265 นางสาว วรรณนภัส สิทธิโชคสกุลชัย

9266 นางสาว   วรรณนภา เรืองฤาหาร

9267 นางสาว   วรรณนิดา ทองลาย

9268 นางสาว วรรณนิดา อารีมาน

9269 นางสาว   วรรณนิภัทศ บัวเทศ

9270 นางสาว วรรณนิศา ธนัคฆเศรณี

9271 นางสาว วรรณนิศา นุ่มนวล

9272 นาง วรรณปวีย์ อิ�มพิชัย

9273 นาย วรรณพงษ์ อิ�มธนบัตร

9274 นาง วรรณพร ทองปรีชา

9275 นาง วรรณพร เกื�อศิริกุล

9276 นาง   วรรณพร สําราญพัฒน์  เบรดี

9277 นางสาว วรรณพร จูงหัตถการสาธิต

9278 นางสาว วรรณพร จิตรคํ�าคูณ

9279 นางสาว   วรรณเพ็ญ จันทร์ศิรินุเคราะห์

9280 นางสาว   วรรณเพ็ญ ศิริเวช

9281 นาง วรรณไพร จันทร์วิเศษ

9282 นางสาว วรรณภรณ์ ภักติวงษ์
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9283 นาง วรรณภรณ์   ไชยเพิ�ม

9284 นางสาว   วรรณภา เงินอยู่

9285 นางสาว วรรณภา ธารณานิมิตร

9286 นางสาว วรรณภา รักการไถ

9287 นางสาว วรรณภา ทองลา

9288 นางสาว วรรณภา ถาวรดี

9289 นางสาว วรรณภา อุปการัตน์

9290 นางสาว วรรณภา หวังผล

9291 นางสาว วรรณภา กระภูชัย

9292 นางสาว   วรรณภา ยศเฮือง

9293 นางสาว   วรรณมน ชุมสาย ณ อยุธยา

9294 นางสาว วรรณมล สีนาค

9295 นางสาว   วรรณรส มาตโสม

9296 นางสาว   วรรณระวี ใจแก้ว

9297 นางสาว   วรรณรักษ์ ไกวัลนฤนาท

9298 นาย   วรรณรัตน์ ใยยอง

9299 นางสาว   วรรณฤดี แซ่โค้ว

9300 นางสาว วรรณฤดี สมาธิ

9301 นางสาว วรรณฤทัย วิมูลชาติ

9302 นางสาว วรรณเลขา ศรีตา

9303 นางสาว   วรรณวธู วงษ์สุวรรณ์

9304 นางสาว   วรรณวรางค์ ศรัญชลา

9305 นาง วรรณวรินทร์ แมททิวสัน

9306 นางสาว   วรรณวลัย แดงฉํ�า

9307 นางสาว   วรรณวิภา เคร่งวิทยาธร

9308 นางสาว วรรณวิภา แข่นจันทร์โส



ข้อมูล ณ วันที� 15 ต.ค. 62

หน้าที� 359 จาก 534 /รายชื�อเรียงตามพยัญชนะตัวอักษร..

ลําดับที� หมายเหตุ

คํานําหน้า ชื�อ สกุล

รายชื�อ-สกุล

บัญชีรายชื�อ

ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ. 2547 มาตรา14 (4) 

ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั�งกรรมการสภากายภาพบําบัด  วาระปี พ.ศ. 2563-2566

9309 นาง วรรณวิมล วิเศษสิงห์

9310 นางสาว วรรณวิศา หมวดอินทร์ทอง

9311 นางสาว วรรณวิศา โคตรภูธร

9312 นางสาว   วรรณวิศา แอบกิ�ง

9313 นางสาว วรรณวิษา เฮงภู่เจริญ

9314 นางสาว วรรณวิษา แสวงผล

9315 นาง วรรณวิษา โฉมจันทร์

9316 นางสาว วรรณวิษา ศุภสุข

9317 นางสาว   วรรณวิษา เจริญจิต

9318 นางสาว วรรณศิกา นามโคตร

9319 นางสาว วรรณศิริ เอี�ยมอาจ

9320 นางสาว วรรณศิริ แจ่มจํารูญ

9321 นางสาว วรรณสิริ คํามุงคุณ

9322 นางสาว วรรณสิริ เนียมสกุล

9323 นางสาว   วรรณา สาดส่าง

9324 นางสาว วรรณา ศรีปุริ

9325 นางสาว วรรณา ฝังเงิน

9326 นางสาว วรรณาภรณ์ ปักโคทานัง

9327 นางสาว   วรรณิกา หมัดนุรักษ์

9328 นางสาว วรรณิดา ไม้สูงดี

9329 นางสาว วรรณิภา ตุนาโป่ง

9330 นางสาว   วรรณิภา สุภศร

9331 นางสาว   วรรณิศา คุ้มบ้าน

9332 นางสาว   วรรณิศา ผดุงลาภ

9333 นางสาว วรรณิศา วัดเข้าหลาม

9334 นางสาว วรรณิศา วินดิช
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9335 นางสาว วรรณิศา จิตรจักร์

9336 นางสาว วรรณิศา ญานะศรี

9337 นางสาว วรรณิศา สังข์กูล

9338 นางสาว   วรรณิษา มูลทา

9339 นางสาว วรรณิษา แผนปั�น

9340 นางสาว วรรณิษา แสนพันธ์

9341 นางสาว วรรณิษา วิสุทิยา

9342 นางสาว วรรณิษา ลีลาคุณารักษ์

9343 นางสาว วรรณิษา พูลสวัสดิ�

9344 นางสาว วรรณิสา เทพหัสดิน ณ อยุธยา

9345 นางสาว   วรรณี โรจน์ศรีวิชัยกุล

9346 นางสาว   วรรณี ประเสริฐบุญชัย

9347 นางสาว   วรรณี ศรีพรหม  

9348 นางสาว   วรรณี กิตติจันทร์รัตนา

9349 นางสาว วรรณี สุทธิวงษ์สา

9350 นางสาว   วรรณีย์ ตระการวนิช

9351 นางสาว   วรรธกานุตร โสเจยยะ

9352 นาย   วรรธนะ ชลายนเดชะ

9353 นาย   วรรธนะ แถวจันทึก

9354 นาง วรรธนี หน่อแก้ว

9355 นางสาว   วรรภา สุระโส

9356 นางสาว วรรษชล หงษ์ทอง

9357 นางสาว วรรษนันท์ คนึงการ

9358 นางสาว วรรษพร สุขสม

9359 นางสาว วรรษมน อัสวานุวัตร

9360 นางสาว   วรรษิษฐา สุวรรณเวช
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9361 นางสาว วรรัก ชูวานิชวงศ์

9362 นางสาว วรรักษ์ คงรัตนสมบูรณ์

9363 นางสาว   วรรัต จันทร์เทียมเพ็ชร

9364 นางสาว   วรรัตน์ สุดสอาด

9365 นางสาว วรฤทัย มหาคชาบดีกุล

9366 นางสาว วรลักษณ์ จงบริบูรณ์

9367 นางสาว วรลักษณ์ สอนเสนาะ

9368 นางสาว   วรลัญช์ วศิวัฒนศิลป์

9369 นางสาว   วรวรรณ คําฤาชา

9370 นางสาว วรวรรณ สืบนุการวัฒนา

9371 นางสาว   วรวรรณ โกสัยสุก

9372 นางสาว   วรวรรณ ทองวัฒน์

9373 นางสาว วรวรรณ เอกบุตร

9374 นางสาว วรวรรณ ศรีบุญเพ็ง

9375 นางสาว   วรวรรณ อุณหเลขจิตร

9376 นางสาว   วรวรรณ ชัยรัตน์ธิกุล

9377 นางสาว วรวรรณ หัตถโชติ

9378 นางสาว วรวรรณินี สนวิจิตร

9379 นางสาว   วรวรรณี เตชะกิจขจร

9380 นาง วรวลัญช์  นันทะทอง

9381 นาย วรวัฒน์ ทะนันไชย

9382 นาย วรวัตร นิ�มนวล

9383 นาย วรวิช สมฤทธิ�

9384 นาย   วรวิทย์ พัฒนไพศาลชัย

9385 นางสาว วรวี คิดประทุม

9386 นางสาว วรวีร์ เต็มพร้อม
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9387 นางสาว   วรวีร์ ศรีสวัสดิ�

9388 นาย   วรวุฒิ เชี�ยวชาญวิทย์

9389 นาย   วรวุฒิ ร่มไทร

9390 นาย วรวุฒิ อุสุภราช

9391 นาย วรวุฒิ อินทสุวรรณ

9392 นาย   วรวุฒิ ธิปา

9393 นาย วรวุฒิ ตีรณัตถพงศ์

9394 นาย วรวุฒิ วุฒิประเสริฐวงศ์

9395 นางสาว วรศมน ศรีจันทะ

9396 นางสาว วรัชญา ซื�อตรง

9397 นาง วรัชยา ธีรฉัตรวัฒน์

9398 นางสาว วรัชยา อินทจักร

9399 นางสาว วรัชยา เพ็ชรบุรี

9400 นางสาว   วรัชยา รักธรรม

9401 นางสาว วรัชยา ว่องไวทวีวงศ์

9402 นางสาว วรัญชยา ชํานาญไพร

9403 นางสาว วรัญชลี ฟูเฟื�อง

9404 นางสาว วรัญชลี อรุณบรรเจิดกุล

9405 นาย วรัญชัย ลิ�มเจริญสุข

9406 นาง   วรัญญ์นิดา แคล้วโยธาธิษณ์

9407 นางสาว   วรัญญ์ภร สารากิจ

9408 นางสาว   วรัญญา กฤษดาการ

9409 นางสาว   วรัญญา ลพคํา

9410 นางสาว   วรัญญา ริตศิลา

9411 นางสาว วรัญญา อุ่มอยู่

9412 นางสาว วรัญญา พระเทพ
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9413 นางสาว วรัญญา วงศ์ก่อ

9414 นางสาว วรัญญา โชคมงคล

9415 นางสาว วรัญญา ก้านอุบล

9416 นางสาว วรัญญา หาญเสนา

9417 นาย   วรัญญา โสดาภักดิ�

9418 นางสาว วรัญญา วิชิต

9419 นางสาว วรัญญา กอเส็ม

9420 นางสาว วรัญญา ปลอดภัย

9421 นางสาว วรัญญา จเรวณิช

9422 นางสาว วรัญญา ไชยนุ

9423 นางสาว วรัญญา จินดาสวัสดิ�

9424 นางสาว วรัญญา ญาณะเครื�อง

9425 นางสาว   วรัญ�ู ประกฤติภูมิ

9426 นาย   วรัญ�ู องศารา

9427 นาย วรัญธชัย เกรียงไกรกุล

9428 นาย วรัทภพ วศินวสุกุล

9429 นาง วรันณ์ธร ทองหวั�น

9430 นางสาว วรันทร มะณี

9431 นางสาว   วรันทร์ภรณ์ คัมภีริชยา

9432 นาย   วรันธร ทองเหม

9433 นางสาว วรัษฐา นันอนนท์

9434 นางสาว   วรัสยาพร พงศธรไชยภัทร์

9435 นาย   วรากร เมฆเมืองทอง

9436 นางสาว วรากร ผิวเหมาะ

9437 นางสาว   วรางค์ รสมาลา

9438 นางสาว   วรางคณา เกิ�งบุรี
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9439 นางสาว   วรางคณา บุญช่วย

9440 นางสาว   วรางคณา ลิ�มขจร

9441 นาง วรางคณา ตาปสนันท์

9442 นาง วรางคณา อินทรศรี

9443 เรืออากาศตรีหญิง วรางคณา เถาปฐม

9444 นางสาว   วรางคณา ธาตุรักษ์

9445 นางสาว วรางคณา คงอ้วน

9446 นางสาว วรางคณา ศรีรักษ์

9447 นางสาว   วรางคนา บุญถนอม

9448 นางสาว   วรางคนา แซ่เฮี�ย

9449 นางสาว   วรางค์รัตน์  สุรเนาวรัตน์

9450 นาง วรางคี อินทรไพบูลย์

9451 นางสาว   วราณี วีระกันต์

9452 นางสาว วราทิพย์ คําเงิน

9453 นางสาว วราทิพย์ บุญรักษา

9454 นาย วราธเนศ หน่อแก้ว

9455 นาย วรานนท์ ไชยไธสง

9456 นางสาว   วราพร ปัญญาวงศ์  

9457 นางสาว   วราพร แคล้วศึก

9458 นางสาว วราพรรณ หน่อคํา

9459 นาง วราภรณ์ ศรีหานาม

9460 นางสาว   วราภรณ์ ผลอินทร์

9461 นางสาว   วราภรณ์ พุทธวิถี

9462 นางสาว   วราภรณ์ ยิ�งดัง

9463 นาง วราภรณ์ ยินดีมาก

9464 นาง วราภรณ์ รุ่งสาย
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9465 นางสาว   วราภรณ์ สาแก้ว

9466 นางสาว   วราภรณ์ นามประสพ

9467 นาง วราภรณ์ วัฒนธรรม

9468 นาง วราภรณ์ เนื�องวงษา  คาเยโร่

9469 นางสาว   วราภรณ์ บัณฑิศักดิ�

9470 นางสาว   วราภรณ์ กาตาสาย

9471 นางสาว วราภรณ์ เปลี�ยนไธสง

9472 นางสาว วราภรณ์ เจิมเฉลิม

9473 นางสาว วราภรณ์ ศรีดวงดี

9474 นางสาว วราภรณ์ ดาวเรือง

9475 นางสาว วราภรณ์ ม่วงชูอินทร์

9476 นางสาว   วราภรณ์ บุญชู

9477 นางสาว วราภรณ์ ชัยโต

9478 นางสาว วราภรณ์ เรืองศรี

9479 นางสาว วราภรณ์ ศรีมูล

9480 นางสาว วราภรณ์ สมโภชพิสุทธิ�

9481 นางสาว วราภรณ์ รัตนกิต

9482 นางสาว วราภรณ์ วงศ์ชัย 

9483 นางสาว วราภรณ์ โคนพันธ์

9484 นางสาว วราภรณ์ มัสแหละ

9485 นางสาว   วราภรณ์ ปิยะธรรม

9486 นางสาว   วราภรณ์ พงษ์พัว

9487 นางสาว วราภรณ์ วิริยะ

9488 นางสาว วราภรณ์ บัวศรี

9489 นางสาว วราภรณ์ เมืองศิริพร

9490 นางสาว วราภรณ์ ขันอาษา



ข้อมูล ณ วันที� 15 ต.ค. 62

หน้าที� 366 จาก 534 /รายชื�อเรียงตามพยัญชนะตัวอักษร..

ลําดับที� หมายเหตุ

คํานําหน้า ชื�อ สกุล

รายชื�อ-สกุล

บัญชีรายชื�อ

ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ. 2547 มาตรา14 (4) 

ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั�งกรรมการสภากายภาพบําบัด  วาระปี พ.ศ. 2563-2566

9491 นางสาว วราภรณ์ จ๊ะโด

9492 นางสาว วราภรณ์ สุขบุญทอง

9493 นางสาว   วราภรณ์  ปลื�มสงค์

9494 นางสาว วราภา เอี�ยมศรี

9495 นาย   วรายุทธ ฟองแก้ว

9496 นางสาว   วรารมย์  กาญจนสมุทร์

9497 นางสาว   วรารักษ์  เหลืองเอกตระกูล

9498 นางสาว วรารัฐ สุภาพ

9499 นางสาว   วรารัตน์ เปียศิริ

9500 นางสาว   วรารัตน์ ราชรี

9501 นางสาว วรารัตน์ สุ่นมาก

9502 นางสาว วรารัตน์ ชลาลัยวิวัฒน์

9503 นางสาว   วรารัตน์  ก่อเกิด

9504 นางสาว   วรารัตน์  พิจจ๊ะ

9505 นางสาว   วรารัตน์  ตระกลวิทยากิจ

9506 นางสาว   วรารัตน์  เขื�อนศิริ

9507 นางสาว วรารินทร์ อินทร์ทองคํา

9508 นางสาว วรารินทร์ เปลี�ยนทรัพย์

9509 นางสาว วราลักษณ์ เพ็งศรี

9510 นางสาว   วราลักษณ์  มีชัย

9511 นางสาว วราลี บัวตูม

9512 นางสาว วราลี ศรีม่วง

9513 นาย   วราวุฒิ ไชยวงค์

9514 นาย วราวุฒิ เทพาขันธ์

9515 นาง วราสินี สืบซึ�ง

9516 นางสาว วราสินี วันน้อย
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9517 นางสาว   วราห์ภรณ์ ฮุงหวล

9518 นางสาว วริญณัฏฐ์ วงค์จินดา

9519 นางสาว วริดา เล่าเลิศ

9520 นางสาว   วริตตา จํารัส

9521 พันเอกหญิง วริตา มุสิกะ

9522 นาย วริทธิ� วิรุฬห์เลิศ

9523 นาย   วริทธิ�ธร ตอโมกข์

9524 นางสาว   วรินท์ โอนอ่อน

9525 นางสาว วรินท์ณิชา พวงงาม

9526 นาย   วรินทร์ อัครเมธีพันธ์

9527 นาย   วรินทร์ กฤตยาเกียรณ

9528 นาย วรินทร์ รักกมล

9529 นางสาว วรินทร ตันสุวรรณรัตน์

9530 นางสาว   วรินทร์ดา อินทิราวรนนท์

9531 นางสาว   วรินทร์ธร พิริยะพงศ์กร

9532 นางสาว   วรินทร์รัฏฐ เย็นท่าข้าม

9533 นางสาว วรินธร ปฏิมาอารักษ์

9534 นางสาว   วรินธิ�ทร อนุเวช

9535 นางสาว   วริยา สาคเรศ

9536 นางสาว วริยา ตรีรัชตพงษ์

9537 นางสาว วริยา ทองศรี

9538 นาย   วริศ พิสิฏฐนรสีห์

9539 นาย วริศ ญาณมงคลศิลป์

9540 นาย วริศ วงษ์ยุตติธรรม

9541 นางสาว   วริศรา อินทรแสน

9542 นางสาว วริศรา ปัญญาจันทร์
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9543 นางสาว วริศรา กล่อมกมล

9544 นางสาว วริศรา มูลสาร

9545 นางสาว วริศรา ภิชัย

9546 นางสาว วริศรา ศรีทับทิม

9547 นางสาว วริศรา กลมเกลี�ยง

9548 นางสาว วริศรา ศิวบวรวัฒนา

9549 นางสาว วริศรา เอื�องพูลสวัสดิ�

9550 นางสาว วริศรา ลือยศ

9551 นางสาว วริศรา หวานจริง

9552 นางสาว วริศรา ฝั�นคํามี

9553 นางสาว วริศรา จันทรวานิช

9554 นางสาว วริศรา บุญโสภาคย์

9555 นางสาว วริศรา หนูเพ็ชร

9556 นางสาว วริศรา มากรักษ์

9557 นางสาว วริศรา จันทร์ภู่

9558 นางสาว   วริษฎา ชิดเชื�อ

9559 นางสาว วริษฐา กังธีระวัฒน์

9560 นางสาว   วริษฐา ตันติพรหมินทร์

9561 นางสาว วริษฐา ชูปาน

9562 นางสาว   วริษา ชั�นบุญ

9563 นาง วริษา รื�นภาคจิตร

9564 นางสาว วริษา จุมพล

9565 นางสาว   วรีวรรณ บุญฤทธิ�

9566 นาย วรุฒ ขวัญแย้ม

9567 นาย   วรุณ ตระกูลเผด็จไกร

9568 นางสาว   วรุณกาญจน์ บานเย็น
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9569 นางสาว   วรุณนภา ศรีโสภาพ

9570 นางสาว วรุณยุพา จิตรการณทีกิจ

9571 นางสาว วรุณรัตน์ เลิศนิมิตรกุล

9572 นางสาว   วโรทัย วรวัฒนกุล

9573 นางสาว   วโรธร เจริญสุข

9574 นางสาว วฤณพร คล้ายนิล

9575 นาย   วลัญช์ชัย ธนธีร์บดินทร์

9576 นางสาว   วลัญช์ไท ถือบุญ

9577 นางสาว   วลัญช์พักตร์  เนื�องวัง

9578 นางสาว วลัยทิพย์ เทวบิน

9579 นางสาว   วลัยนิภา หาพุทธา

9580 นาง วลัยพร เรืองรอง

9581 นางสาว วลัยพร ผลิรัตน์

9582 นางสาว วลัยพร ภิรมย์

9583 นางสาว   วลัยพรรณ เหล็กเพชร

9584 นางสาว   วลัยพรรณ ศักดาวัชรานนท์

9585 นางสาว วลัยพรรณ สุภารัตนศิลป

9586 นางสาว วลัยภรณ์ ศรีโสม

9587 นางสาว   วลัยลักษณ์ จริยาสถาพร

9588 นาง วลัยลักษณ์ ทะสุนทร

9589 นางสาว   วลัยลักษณ์ จันทรจิตร

9590 นางสาว   วลิดา พุฒนอก  

9591 นางสาว   วลีพร จิรเวชวงศ์สกุล

9592 นางสาว วลีพรรณ รักอาชีพ

9593 นางสาว วลีพรรณ อยู่บุญ

9594 นางสาว วลีพรรณ ตันเจริญ
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9595 นางสาว   วลีรัตน์ นันทเอกพงศ์

9596 นางสาว วลีรัตน์ แซ่ชื�อ

9597 นางสาว วลีรัตน์ สันสี

9598 นาง วไลลักษณ์ ภูสันต์

9599 นาย   วศพร พงษ์สัตยา

9600 นาย วศิน กองจินดา

9601 นาย   วศิน โพธิคุณ

9602 นาย วศิน เชยชื�น

9603 นาย วศิน ไกรสุริยวงศ์

9604 นาย วศิน เทียนทอง

9605 นาย   วศินทร์ บัวศรี

9606 นางสาว วศินี จรรยานุกูล

9607 นางสาว วศินี ยอดธงชัย

9608 นางสาว วศิลตา นรินทร

9609 นางสาว   วสนันทน์  สุวรรณปัญจศีล

9610 นาย วสวัตติ� แสนอุบล

9611 นาย   วสันต์ กองอุบล

9612 นาย วสันต์ หะยียะห์ยา

9613 นางสาว วสารัช วังช่วย

9614 นาย วสินธุ์ จิตร์โลหะศิริ

9615 นางสาว วสุนธรา กุหลาบแย้ม

9616 นาย วสุพล บุตรศาสตร์

9617 นาง วสุวิภา กังวาล

9618 นางสาว วฬุชา กอบติกูล

9619 นางสาว วะสา ปฏิสัมภิทาวงศ์

9620 นางสาว วัจน์สิรี รอบรู้
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9621 นางสาว   วัจนา สุชาติ

9622 นางสาว วัจนารัตน์ พันธ์วงค์

9623 นางสาว วัจนิรัตน์ ศรีประไพ

9624 นาย วัชรพงศ์ เล็กสถาน

9625 นาย วัชรพงศ์ ศิริบุญคง

9626 นาย   วัชรพงศ์  มากชัย

9627 นาย วัชรพงษ์ คงคาน้อย

9628 นางสาว วัชรพร นาคแก้ว

9629 นางสาว วัชรพร ภิรมย์รัตน์

9630 นาย วัชรพล วงศ์สวนนท์

9631 นาย วัชรพล ยงเพชร

9632 นาย วัชรสิทธิ� ชลิตะนาวิน

9633 นาย วัชระ มิลินทานุช

9634 นาย วัชระ สุดาชม

9635 นางสาว   วัชระษา ยืนชีวิต

9636 นาย วัชรากร แป้นจันทร์

9637 นางสาว   วัชราภรณ์ บูรณวิทยานนท์

9638 นางสาว   วัชราภรณ์ ทับรัตน์

9639 นางสาว   วัชราภรณ์ ปรีดาภิรมย์ 

9640 นางสาว   วัชราภรณ์ อุปลา

9641 นางสาว   วัชราภรณ์ กาวีผาบ

9642 นางสาว วัชราภรณ์ ประโยชน์มี

9643 นาง วัชราภรณ์ วีรยาเบญจวัฒน์

9644 นางสาว วัชราภรณ์ อุดมสุข

9645 นางสาว วัชราภรณ์ เอี�ยมศรี

9646 นางสาว วัชราภรณ์ พวงแก้ว
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9647 นางสาว วัชราภรณ์ ศรีสุข

9648 นางสาว วัชราภรณ์ แกล้วกล้า

9649 นางสาว วัชราภรณ์ ตุงคะศิริ

9650 นางสาว วัชราภรณ์ นวลเป้า

9651 นางสาว วัชราภรณ์ ประทีป ณ  ถลาง

9652 นางสาว   วัชราภรณ์  พรมอริยะ

9653 นางสาว วัชราวรรณ เพชรมหาศาล

9654 นาย   วัชรินทร์ ทายะติ

9655 นางสาว วัชรินทร์ ปิ�นแก้ว

9656 นาย วัชรินทร์ ศรีศักดาราษฎร์

9657 นางสาว   วัชรินทร์ ขุนสลุง

9658 นาย วัชรินทร์ สุเวช

9659 นาย วัชริศ เถียรทอง

9660 นางสาว   วัชรี ชินวณิชัย

9661 นางสาว   วัชรี เลิศรุจิกุล

9662 นางสาว วัชรี ศาลาน้อย

9663 นางสาว   วัชรี พานิชนาวา

9664 นางสาว วัชรี มังสัง

9665 นางสาว วัชรี ฉํ�าท่วม

9666 นางสาว   วัชรีกร ภิมาลย์

9667 นางสาว วัชรีพร โพธิ�นุช

9668 นางสาว วัชรีภรณ์ มาเลิศ

9669 นางสาว   วัชรีย์ บุญนํา

9670 นางสาว   วัชรียา ปาละกุล

9671 นางสาว วัชรียา นารีเปน

9672 นางสาว วัฏธิการ์ วงศ์พยัคฆ์
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9673 นาย วัฒน วัฒนสิน

9674 นางสาว วัฒน์สุดารัตน์ กระบวนรัตน์

9675 นาย   วัฒนา วีรชาติยานุกูล

9676 นาง วัฒนา ชมภูนุช

9677 นาย วัฒนา สุริชัย

9678 นาย วัฒนา ดวงหทัย

9679 นาย   วัฒนา นันต๊ะภูมิ

9680 นาย วัฒนา ครองกิจศิริ

9681 นางสาว   วัฒนิดา ห่วงจํานงค์

9682 นางสาว วัฒนี ข่วงบุญ

9683 นาง วัณทนา ศิริธราธิวัตร

9684 นาย วัทรภพ ศิริบูรณ์

9685 นางสาว   วันขวัญ โฆษะโก

9686 นางสาว วันฉัฐมา แวสะแลแม

9687 นาย วันฉัตร นพตลุง

9688 นางสาว   วันเฉลิม จงศรี

9689 นาย วันเฉลิม แม่นทอง

9690 นาย วันชนะ ไทยกลาง

9691 นาย วันชนะ พรหมกระแส

9692 นาย   วันชัย วัฒนนาคะกุล

9693 นางสาว วันฑลี เจือจํา

9694 นางสาว วันณิสา วรขันธ์

9695 นาง วันดี อนาวิลกุล

9696 นางสาว วันทกานต์ กรองบริสุทธิ�

9697 นางสาว   วันทนา อมรลาภ

9698 นางสาว   วันทนา โซวเจริญสุข
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9699 นางสาว วันทนา อุดม

9700 นางสาว   วันทนี ทองผิว

9701 ผศ. วันทนีย์ วรรณเศษตา

9702 นางสาว   วันทนีย์ ด่านเจริญรักษ์

9703 นาง วันทนีย์ กมลเสถียรรัตน์

9704 นางสาว   วันทนีย์ โยชน์ชัยสาร

9705 นางสาว วันทนีย์ คงธนเนตร

9706 นางสาว   วันทนีย์ ชัยธวัฒ

9707 นางสาว วันทิพย์ วันเพ็ญ

9708 นางสาว วันนิภา มอญเก่า

9709 นางสาว วันนิษา พรมสอน

9710 นาย   วันพิทักษ์ ป้องกัน

9711 นาง วันเพ็ญ เหลืองนฤทัย

9712 นางสาว   วันเพ็ญ คําฝอย

9713 นางสาว   วันเพ็ญ ภูมิสุขเจริญ

9714 นางสาว วันเพ็ญ หลวงนาม

9715 นางสาว วันเพ็ญ เจียรวิภา

9716 นางสาว วันเพ็ญ พันศรี

9717 นางสาว   วันเพ็ญ  เมธานันทิวรรช

9718 นางสาว วันรุสนี หวังโส๊ะ

9719 นาย   วันวาริส บากา

9720 นางสาว   วันวิศาข์  สุภาพ

9721 นางสาว   วันวิสา วระแสน  

9722 นางสาว   วันวิสา ทะไกรราช

9723 นางสาว   วันวิสา หนุนทรัพย์

9724 นาง   วันวิสา เพ็ชรประสิทธิ�
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9725 นางสาว   วันวิสา นาคมี 

9726 นางสาว วันวิสา ติ�บสุภา

9727 นางสาว วันวิสา กระชน

9728 นางสาว วันวิสา จันทร์โพธิ�พันธุ์

9729 นางสาว วันวิสา เสนแก้ว

9730 นางสาว   วันวิสาข์ พานิชาภรณ์

9731 นางสาว   วันวิสาข์ ศิริเจริญจรรยา

9732 นางสาว วันวิสาข์ สุนทรฉัตราวัฒน์

9733 นางสาว วันวิสาข์ บุสหงษ์

9734 นางสาว วันวิสาข์ ปัญญาพูน

9735 นางสาว   วันวิสาข์ วงศ์สุวรรณ

9736 นางสาว วันวิสาข์ สุตระ

9737 นางสาว วันวิสาข์ ทองดอนเอ

9738 นางสาว   วันวิสาข์  สุริยะชัยพร 

9739 นางสาว   วันวิสาข์  กระต่ายอินทร์

9740 นางสาว วันเวลา สวัสดิ�พิบูลย์

9741 นาง วันเสด็จ สมดี

9742 นางสาว วัลญา อยู่นาน

9743 นางสาว   วัลภา สิงหถนัดกิจ

9744 นางสาว   วัลภา ไตรทิพย์

9745 นางสาว   วัลภา รัตนวรุณรัตน์

9746 นางสาว   วัลภา แบ๊ะหลี

9747 นางสาว วัลย์ลิกา ประเสริฐกุล

9748 นางสาว วัลย์ลิกา กาละวรรณ

9749 นางสาว   วัลยา แสงอินทร์

9750 นางสาว   วัลยาภรณ์ เป็งปิง
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9751 นาย วัลลภ ทิพสอน

9752 นาย   วัลลภ  คุณานุสรณ์ชัย

9753 นางสาว วัลลภา นาเวศรัตนากร

9754 นางสาว   วัลลภา ชอบจิต

9755 นางสาว   วัลลภา ศรีวัฒนกูล

9756 นางสาว   วัลลา พูนผล

9757 นางสาว วัศยา เปี�ยมน้อย

9758 นาย วัสคม นิลสุวรรณโฆษิต

9759 นางสาว วาฐิศา เอี�ยมเจริญสุข

9760 นางสาว   วาณี ชัยรัต

9761 นาย วาณุพงศ์ กิจวรรณ

9762 นาย วาทิน บุญประถัมภ์

9763 นางสาว วาทินี อารีเอื�อ

9764 นางสาว วาทินี ตีระวัฒนานนท์

9765 นางสาว วาทินี ไพศาล

9766 นางสาว วาทินี ไวยศิลป์

9767 นางสาว วาธิณี ถาวรวรชาติ

9768 นางสาว วาธินี ทาอุปรงค์

9769 นางสาว วาธินี อินกลํ�า

9770 นางสาว วานิชชา จ๋าพิมาย

9771 นางสาว วานิชา จันทร์จรูญ

9772 นางสาว วานิสสา ถนอมสัตย์

9773 นางสาว วามริน คีรีวัฒน์

9774 นาย   วายุ กาสุริยะ

9775 นางสาว   วาริณี วิริยโชค

9776 นางสาว   วาริณี พาจรทิศ
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9777 นาง วาริณี รูปชัยภูมิ

9778 นางสาว   วาริน ภูมิชัยเวช

9779 นางสาว   วาริน อุณหโชค

9780 นางสาว   วาริน ฆังคะ

9781 นางสาว   วารินทร์ ทานสละ

9782 นางสาว   วารินทร์ บั�งจันอัด

9783 นางสาว วาริสา ทรัพย์ประดิษฐ

9784 นางสาว   วารี พร้อมเพชรรัตน์

9785 นางสาว วารี สิงห์ฉลาด

9786 นางสาว วารีรัตน์ ชุ่มอภัย

9787 นางสาว   วารุณี รังษีวงศ์

9788 นางสาว   วารุณี วิทิตสกุล

9789 นางสาว   วารุณี ศุภนิมิตตระกูล

9790 นางสาว   วารุณี พลดี

9791 นางสาว   วารุณี อีศพงศ์

9792 นางสาว   วารุณี จันทร์อันธิกา 

9793 นาง วารุณี ฐนะศิริ

9794 นางสาว วารุณี คําเพ็ชร์

9795 นางสาว วารุณี เมาะราษี

9796 นาง วารุณี นักฟ้อน

9797 นางสาว วารุณี ป้องเส้า

9798 นางสาว วารุณี ไตรยขันธ์

9799 นางสาว วารุณี นุ้ยปลี

9800 นางสาว วารุณี เรือนสุภา

9801 นางสาว   วาลวี ปิยะสอน

9802 นางสาว   วาลิกา นาคดุก  



ข้อมูล ณ วันที� 15 ต.ค. 62

หน้าที� 378 จาก 534 /รายชื�อเรียงตามพยัญชนะตัวอักษร..

ลําดับที� หมายเหตุ

คํานําหน้า ชื�อ สกุล

รายชื�อ-สกุล

บัญชีรายชื�อ

ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ. 2547 มาตรา14 (4) 

ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั�งกรรมการสภากายภาพบําบัด  วาระปี พ.ศ. 2563-2566

9803 นางสาว   วาษิณี กะลึงค์พล

9804 นางสาว   วาสนา เตโชวาณิชย์

9805 นาง   วาสนา มงคลสุข

9806 นางสาว   วาสนา ปลูกผลงาม

9807 นางสาว   วาสนา รัตนกรแก้ว

9808 นาง วาสนา แจ้งไธสง

9809 นางสาว   วาสนา แก้วเพชร

9810 นางสาว   วาสนา สัตยาคุณ

9811 นางสาว   วาสนา ณ สมบูรณ์

9812 นางสาว   วาสนา การีเพ็ชร์

9813 นางสาว   วาสนา รัตนอาภา

9814 นางสาว   วาสนา อวดผล

9815 นางสาว วาสนา สุขกระจ่าง

9816 นางสาว วาสนา ฑีฆะบุตร

9817 นางสาว วาสนา ชัยมี

9818 นางสาว วาสนา กิ�งก้าน

9819 นางสาว วาสนา เป็งสลี

9820 นางสาว วาสนา สิริวณิชพันธ์

9821 นาง วาสนา ทิพย์รักษ์

9822 นางสาว วาสนา สยามนต์

9823 นางสาว วาสนา ภิรมย์คล้อย

9824 นางสาว วาสนา ปันตะทา

9825 นางสาว วาสนา อูปแก้ว

9826 นางสาว วาสนา อึ�งประภากร

9827 นางสาว วาสนา ศรีเหรา

9828 นาง วาสิฎฐี กุลวนิชชานันท์  เฮลลิคเซ่น



ข้อมูล ณ วันที� 15 ต.ค. 62

หน้าที� 379 จาก 534 /รายชื�อเรียงตามพยัญชนะตัวอักษร..

ลําดับที� หมายเหตุ

คํานําหน้า ชื�อ สกุล

รายชื�อ-สกุล

บัญชีรายชื�อ

ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ. 2547 มาตรา14 (4) 

ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั�งกรรมการสภากายภาพบําบัด  วาระปี พ.ศ. 2563-2566

9829 นางสาว วาสิตา ไวยพารา

9830 นางสาว วาสิตา อุทธิยา

9831 นางสาว วาสินี สอนศรี

9832 นางสาว   วิกันฎา หินหาด

9833 นางสาว วิกันดา รานอก

9834 นางสาว   วิกานดา จันทเสน

9835 นางสาว   วิกานดา ช่างน้อย

9836 นางสาว วิกานดา กันทะอุโมงค์

9837 นางสาว วิกานดา ศรีคํา

9838 นาง   วิจันทรา ตุลาวงษ์

9839 นาง วิจิตตรา เซ็มมุกดา

9840 นาง  วิจิตร เกียรติสมผล

9841 นางสาว   วิจิตรรัตน์ จําเพียร

9842 นาง วิจิตรา ประสาทแก้ว

9843 นางสาว   วิจิตรา รัตนกุล

9844 นางสาว วิจิตรา ดํานุ่น

9845 นางสาว วิจิตรา ประพันธ์ศิริ

9846 นางสาว วิจิตรา สมเครือ

9847 นางสาว วิจิตรา เกตุแก้ว

9848 นางสาว วิจิตรา ต๊ะประจํา

9849 นางสาว วิจิตรา ดีรัตน์

9850 นางสาว วิจิตรา ชุ่มบัวทอง

9851 นางสาว วิจิตรา ศิริสังข์กุล

9852 นางสาว วิจิตรา อินต๊ะ

9853 นางสาว วิจิตรา ฉํ�ามา

9854 นางสาว วิจิตรา สิตพันธ์
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9855 นางสาว วิจิตรา จินดารอง

9856 นางสาว วิจิตรา จารุเลิศประดิษฐ์

9857 นางสาว   วิจิตราภรณ์ ทวีศรี

9858 นางสาว วิชจรีย์ แต้มทอง

9859 นาย   วิชชา จุฑาภักดีกุล

9860 นาย วิชชา เทิดกวินกุล

9861 นางสาว วิชชาพร บรรจมาตย์

9862 นาง วิชชุดา สาครตานันท์

9863 นางสาว   วิชชุดา เดชะรัฐ

9864 นางสาว   วิชชุดา ชื�นสกุล

9865 นางสาว   วิชชุดา อินตะนัย

9866 นางสาว   วิชชุดา ทองเทศ

9867 นางสาว   วิชชุดา มีผลกิจ

9868 นางสาว วิชชุดา ขานนํ�าคํา

9869 นางสาว วิชชุลดา นามสง่า

9870 นางสาว วิชญกานต์ จิรพัธนนท์

9871 นางสาว   วิชญดา มาเสถียร

9872 นาย   วิชญ์ภาส สืบชนะ

9873 นางสาว วิชญา ตั�งวงศ์วาร

9874 นาย วิชญานนท์ ทุมมา

9875 นางสาว   วิชญานันท์ พลสิริธนนนท์

9876 นาง วิชญาพร กุลยสวัสดิ�

9877 นางสาว วิชญาพร ดีอุ่น

9878 นาย   วิชยุตฒ์ วงค์ราช

9879 นาย   วิชัย วิจิตรพรกุล

9880 นาย   วิชัย เกียรติบุญศรี
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9881 นาย   วิชัย อึงพินิจพงศ์

9882 นาย   วิชัย อมฤตชัชวาลย์

9883 นาย   วิชัย จิเวศพงศ์

9884 นาย   วิชัย ศรีคําภา

9885 นาย วิชาญ กันทะเนตร

9886 นาย วิชาญ เลิศศักดิ�วิมาน

9887 นาย วิชาญ เพ็งเหมือน

9888 นางสาว   วิชุดา เมืองโคตร

9889 นางสาว   วิชุดา จูมศิลา

9890 นางสาว   วิชุดา ลิขิตพิทักษ์

9891 นางสาว วิชุดา ชัยสุวรรณ

9892 นางสาว   วิชุดา อิงชัยภูมิ

9893 นางสาว วิชุดา เดชผดุง

9894 นาง วิชุดา  โชคธนานุกูล

9895 นางสาว วิชุลี วัฒน์ธนาวิทย์กุล

9896 นาย   วิเชียร วชิรเติมศักดิ�

9897 นาย วิเชียร วงค์ยัง

9898 นาย   วิฑูร แสงศิริสุวรรณ

9899 นาย   วิฑูรย์ ทรงบัณฑิตย์

9900 นาย วิฑูรย์ ฉิมวารี

9901 นางสาว วิดารัตน์ จันทร์สุข

9902 นาย   วิทย์ โกนุทานุรักษ์

9903 นาย วิทย์ ว่องไวพาณิชย์

9904 นาย   วิทย์  โคธีรานุรักษ์

9905 นาย   วิทยา เมธิยาคม

9906 นาย   วิทยา เกษมศรี
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9907 นาย   วิทยา โออินทร์ 

9908 นาย   วิทยา พรหมจรัส

9909 นาย วิทยา หลงละเลิง

9910 นาย วิทยา ศุภกฤตอนันต์

9911 นาย วิทยา ดวงงา 

9912 นาย วิทยา เส็งเจริญ

9913 นาย วิทยา ธนวชิรา

9914 นาย   วิทยา ขุนแก้ว

9915 นาย   วิทยากุล สมชาติ

9916 นาย   วิทวัส รัตนายน

9917 นาย   วิทวัส แสงรุ่งเรือง

9918 นาย   วิทวัส ใจเที�ยง

9919 นาย   วิทวัส อินต๊ะเสนา

9920 นาย วิทวัส ศรีสุข

9921 นาย   วิทูรย์ บุตรสาระ

9922 นาย วิธวิทย์ วิริยะสกุลพันธุ์

9923 นาย วิธวินท์ กรรณเทพ

9924 นาย   วิธวินห์ แซ่ลี�

9925 นางสาว วิธู แจ่มโภคา

9926 นาย   วินวัฒน์ คงสุข

9927 นาย   วินัย ชัยชนะวิโรจน์

9928 นาย   วินัย ทองอ้ม

9929 นาย วินัย กระจ่าง

9930 นาง วินิจตา นาคเกี�ยว

9931 นาย   วิบูลย์ หรรษาหิรัญวดี

9932 นางสาว วิพัชรี คล่องขยัน
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9933 นางสาว วิพาดา เตชะชลประเสริฐ

9934 นางสาว   วิไพลิน แสนโคตร

9935 นาย   วิภรณ์ ภัทรธัญญา

9936 นางสาว วิภวานี สายยศ

9937 นางสาว   วิภา ศรัทธาบุญ

9938 นาง วิภา นพชาติสถิตย์

9939 นางสาว วิภา เตชสินธพ

9940 นางสาว วิภา จางแสง

9941 นางสาว วิภา ด้าโอ

9942 นางสาว   วิภาจรีย์ ศัลยพงษ์

9943 นางสาว   วิภาดา รุ่งรัตน์สุนทร

9944 นางสาว   วิภาดา เจริญภูมิ

9945 นางสาว   วิภาดา ศิริปิ�น

9946 นางสาว   วิภาดา ฉอ้อนครบุรี

9947 นางสาว   วิภาดา แก้วสะอาด

9948 นางสาว วิภาดา บัวศรีรัตนะ

9949 นางสาว วิภาดา รัตนพันธ์

9950 นางสาว วิภาดา สุตะวงค์

9951 นางสาว วิภาดา ชูทอง

9952 นางสาว วิภาดา คลังสิน

9953 นางสาว   วิภาดา ชํานาญดี

9954 นางสาว   วิภาดา แป้นบูชา

9955 นางสาว วิภาดา ภัทรคุณ

9956 นางสาว วิภาดา จันทรา

9957 นางสาว วิภาดา อินทร์แก้ว

9958 นางสาว วิภาดา ทวีนิธิกร
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9959 นางสาว วิภาดา ประสาททอง

9960 นางสาว วิภาดา ฉัตรพันธ์

9961 นางสาว   วิภานันท์ กิจมี

9962 นาง วิภาพร ตัณฑ์สุระ

9963 นาง วิภาพร จินตะเกษกรรม

9964 นางสาว   วิภาพร ชํานาญกิจ

9965 นางสาว วิภาพร แจ้งอักษร

9966 นางสาว วิภาพร ภูมิลักษณ์

9967 นางสาว วิภาพร ตรงเที�ยง

9968 นางสาว วิภาพร ทองลือ

9969 นางสาว วิภาพร วันเสาร์

9970 นางสาว วิภาพร เปรี�ยมสุข

9971 นางสาว วิภาพร เทวา

9972 นางสาว วิภาพรรณ แก้วโต

9973 นางสาว วิภาภรณ์ เงินลุน

9974 นางสาว วิภาภรณ์ เรืองสมวงศ์

9975 นางสาว   วิภารัตน์ สงวนสิน

9976 นาง วิภารัตน์ เบอร์แมน

9977 นางสาว วิภารัตน์ ทองสองแก้ว

9978 นางสาว วิภารัตน์ เกษมุติ

9979 นางสาว วิภารัตน์ จุมพล

9980 นางสาว วิภารัตน์ ปรัชญคุปต์

9981 นางสาว วิภารัตน์ ใจมิภักดิ�

9982 นางสาว วิภารัตน์ ฤกษ์ดี

9983 นางสาว วิภารัตน์ ไตรรัตน์

9984 นางสาว   วิภาวดี เม้าศรี
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9985 นางสาว วิภาวนา สื�อกลาง

9986 นางสาว   วิภาวรรณ เย็นสําราญ

9987 นางสาว   วิภาวรรณ สุขสมรื�น

9988 นางสาว วิภาวรรณ ส่งแสง

9989 นางสาว วิภาวรรณ คงจําเนียร

9990 นางสาว วิภาวรรณ พันธุ

9991 นางสาว วิภาวรรณ หาญมานพ

9992 นางสาว วิภาวรรณ ชัยวุฒิ

9993 นางสาว   วิภาวัลย์ ชีวชุติรุ่งเรือง

9994 นางสาว   วิภาวี ทูคํามี

9995 นางสาว   วิภาวี ตั�งจิตปรีดานนท์

9996 นางสาว   วิภาวี สีบุดดา 

9997 นางสาว วิภาวี จันทรัตน์

9998 นางสาว   วิภาวี แสนเจริญ

9999 นางสาว วิภาวี แป้นทอง

10000 นางสาว วิภาวี ศรัทธาสุข

10001 นางสาว วิภาวี พึ�งแสง

10002 นางสาว วิภาศิริ เกิดผิวดี

10003 นางสาว วิมพ์วิภา เทพพิทักษ์

10004 นางสาว   วิมล อิ�มสงวน

10005 นาง วิมล คงด้วง

10006 นาง วิมล ถิ�นลําปาง

10007 นางสาว   วิมล ศรีวิชา

10008 นางสาว   วิมลณัฐ จันทรพันธุ์

10009 นางสาว วิมลพรรณ สติคราม

10010 นางสาว   วิมลรัตน์ โสมสิรินาค
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10011 นางสาว   วิมลรัตน์ ชินวุฒิ

10012 นางสาว   วิมลรัตน์ จารุเมธิตานนท์

10013 นางสาว วิมลรัตน์ ภูมีแสง

10014 นางสาว วิมลรัตน์ สอนพรรณ์นอก

10015 นาง วิมลวรรณ เหียงแก้ว

10016 นาง วิมลวรรณ ปันสุวรรณ์

10017 นาง วิมลศิริ ภวะภูตานนท์

10018 นางสาว วิเมลือง จันทร์ทะธรรม

10019 นางสาว   วิยะดา ศักดิ�ศรี

10020 รศ. วิยะดา ไรวา

10021 นางสาว   วิยะดา เลาหะราวี  

10022 นางสาว   วิรงรอง ยศะสินธุ

10023 นางสาว วิรดา พิมพิลา

10024 นางสาว วิระยา เจิมประดิษฐ์วงศ์

10025 นางสาว   วิระวรรณ์  ทิพมาต

10026 นาย   วิรัช เลิศกิจเจริยผล

10027 นาย วิรัช ทรัพย์ทวีวุฒิ

10028 นางสาว วิรัชฎา สุวรรณหล้า

10029 นางสาว วิรัญญา ชอบจิตร

10030 นาย วิรัตต์ วิริชศิลป์

10031 นางสาว วิรัตตา ภูมิศิริชโย

10032 นางสาว   วิรัลฐิตา ค้ายาดี

10033 นางสาว วิรากร บุญวัฒน์

10034 นางสาว   วิราภรณ์ แพบัว

10035 นางสาว   วิราภรณ์ ทะสังขาร์

10036 นางสาว   วิราวรรณ์ ประภาพานิชย์
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10037 นางสาว   วิราวรรณ์   ลุนบุตร

10038 นาง วิราศิณี ศรีจันทร์โท

10039 นางสาว วิรินทร์ญา ธนกิจพรพิทักษ์

10040 นางสาว   วิรินธร รวมศิลป์

10041 นางสาว   วิริยา พันธ์ขาว

10042 นางสาว วิริยา โรจนโพธิ�

10043 นางสาว วิรุฬยุพา คําสมัย

10044 นาย วิรุฬห์ เด็ดขาด

10045 นาง วิรุฬห์รักษ์ ฤทธิชัย

10046 นาย   วิโรจน์ วิทยาเวโรจน์

10047 นาย   วิโรจน์ ทิพย์วิบูลย์ชัย

10048 นาย   วิโรจน์ เรืองราชรัฐธรรมนูญ

10049 นาย วิโรจน์ วงษ์ศรี

10050 นางสาว   วิไรพรรณ สุกใส

10051 นางสาว วิลันดา นุ่มเนตร

10052 นางสาว วิลัยภรณ์ ไชยภักดี

10053 นางสาว   วิลัยลักษณ์ สุขรินทร์

10054 นางสาว วิลัยลักษณ์ คูณสวัสดิกุล

10055 นางสาว   วิลานี วงษ์ชารี

10056 นางสาว วิลานี วงศ์ขุมเงิน

10057 นางสาว วิลาวรรณ สีบุ

10058 นางสาว วิลาวรรณ สิงจอน

10059 นางสาว   วิลาวัณย์ ไชยรัตน์

10060 นาง วิลาวัณย์ สุพรรณ์กลาง

10061 นางสาว   วิลาวัณย์ สมบัติภูธร

10062 นางสาว   วิลาวัณย์ วิเชียรทศพร
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10063 นางสาว   วิลาวัณย์ พลหาญ

10064 นางสาว วิลาวัณย์ ไชยอุต

10065 นางสาว วิลาวัณย์ หอมนวล

10066 นางสาว   วิลาวัลย์ บุญสิงห์

10067 นางสาว วิลาวัลย์ กันหาชน

10068 นางสาว วิลาวัลย์ วัจนะพันธ์

10069 นางสาว วิลาวัลย์ อินทรีย์

10070 นาย   วิลาศ ทองเกษม

10071 นางสาว   วิลาศิณีย์ ชีวะธรรมรัตน์

10072 นางสาว วิลาสิณี จันทนิตย์

10073 นางสาว วิลาสิณี ศิริ

10074 นางสาว   วิลาสิณี ศรีตะวัน 

10075 นางสาว วิลาสิณี เอี�ยมสุข

10076 นางสาว   วิลาสินี ดวงอาทิตย์

10077 นางสาว   วิลาสินี ภูฆัง

10078 นางสาว วิลาสินี สมบูรณ์มาก

10079 นางสาว วิลาสินี ปุณวงษ์

10080 นางสาว วิลาสินี จี�จําปา

10081 นางสาว   วิไล หยวกจุ้ย

10082 นางสาว   วิไล  แรงจบ

10083 นาง วิไลพร คงสอน

10084 นางสาว   วิไลพร บัณฑูรมหัทธนะ

10085 นางสาว   วิไลพร พุทธวงศ์

10086 นางสาว วิไลพร ดีแพง

10087 นางสาว   วิไลพร ยศทา

10088 นางสาว   วิไลรัตน์ ทรัพย์มีพร้อม
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10089 นางสาว   วิไลรัตน์ พินิจเลิศสกุล

10090 นางสาว วิไลรัตน์ ศิริ

10091 นาง วิไลรัตน์ เพชรพงศ์

10092 นางสาว   วิไลรัตน์  แสนสุข

10093 นางสาว   วิไลลักษณ์ เตชะสาธิต

10094 นางสาว   วิไลลักษณ์ สอดสี

10095 นาง วิไลลักษณ์ กระแจะจันทร์

10096 นางสาว   วิไลลักษณ์ ไตรบรรจบพงศ์

10097 นาง วิไลวรรณ โรจน์เรืองนุกุล

10098 นางสาว   วิไลวรรณ วิเศษสมิต

10099 นางสาว   วิไลวรรณ สุภาภิรักษ์

10100 นางสาว วิไลวรรณ จุฑาภักดีกุล

10101 นางสาว วิไลวรรณ เหลาประเสริฐ

10102 นางสาว   วิวรรธนี พิมพาภรณ์

10103 นาย  แพทย์ วิวัฒน์ ลัญจกรกุล

10104 นาย   วิวัฒน์ อมรวินิชย์กิจ

10105 นาย วิวันชัย จันทอาด

10106 นางสาว   วิวาห์พร อยู่ตา

10107 นางสาว   วิศนียา  ศิวพิทักษ์

10108 นางสาว   วิศรุดา สดับบัณฑิตย์

10109 นาย   วิศรุต บุตรากาศ 

10110 นาย   วิศรุต แก้วเหล็ก

10111 นาย วิศรุต ทิพย์อ้าย

10112 นาย วิศรุต งามจันทราทิพย์

10113 นาย   วิศาล ทัศนวรปัญญา

10114 นาย วิศิษฎ์ ใจกุศลสกุลเลิศ
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10115 นาย   วิษณุ สอาดสุด

10116 นาย วิษณุ ก๊วยสิริภคกุล

10117 นาย วิษณุ จุฬะแพทย์

10118 นางสาว วิสนีย์ บุญมา

10119 นางสาว วิสนีย์ คําพิทักษ์

10120 นางสาว วิสสุตา วัณนาวิบูล

10121 นางสาว วิสสุตา เฉลยชน

10122 นางสาว   วิสสุตา สุธรรม

10123 นางสาว   วิสา นามวงศ์

10124 นางสาว วิสา ญาณอุบล

10125 นางสาว   วิสา จุลสินธนาภรณ์

10126 นางสาว วิสา กรมศิลป์

10127 นาย   วิสิทธิ� มาลากนก

10128 นางสาว วิสุตา สุขมาก

10129 นาย วิสุทธิ� ประดิษฐ์อาชีพ

10130 นางสาว วิสุทธิดา แสงจันทร์

10131 นางสาว   วิสุธีรา หลําประเสริฐ

10132 นาง วิสุนีย์  ทรัพย์ใหญ่

10133 นางสาว   วีณา พานิชอัตรา

10134 นางสาว   วีณา ชัยรัต

10135 นางสาว วีณา ศรีสุข

10136 นาง วีณา  พยัคฆ์ไธสง

10137 นางสาว วีธรา ฉั�น

10138 นางสาว วีนัส ฉายแก้ว

10139 นางสาว วีนัสรินทร์ ชัยสาร

10140 นาย วีรกุล กล้าหาญ
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10141 นาย วีรชาติ ใจอารีย์

10142 นาย   วีรณัฐ จีนะวัฒน์

10143 นางสาว วีร์ธิมา นันท์บัญชา

10144 นาย   วีรนันท์ แย้มรัตนกุล

10145 นางสาว วีรนุช มีโพธิ�

10146 นาย   วีรพงศ์ พู่วงศาโรจน์

10147 นาย วีรพงศ์ ภู่ดอก

10148 นาย   วีรพงษ์ สุวรรณรัฐ

10149 นาย   วีรพล สอนมีทอง

10150 นาย   วีรพันธ์  การบรรจง

10151 นาย วีรภัทร์ แก้วดวงต๋า

10152 นาวาอากาศโทหญิง วีรภัทรา ไกรสินธุ์

10153 นางสาว   วีรภัทรา จงเขตการ

10154 นางสาว วีรภา กระเทศ

10155 นางสาว   วีรยา ประโมทยกุล

10156 นางสาว   วีรยา ชลานันต์

10157 นางสาว วีรยา พรมสุวรรณ์

10158 นางสาว วีรยา จั�นละออ

10159 นาย   วีรยุทธ ลือประเสริฐ

10160 นาย   วีรยุทธ จันทร์อ่อน

10161 นางสาว วีรวรรณ ชัยสุวรรณ

10162 นางสาว วีรวรรณ จันทร์หอมหวล

10163 นาย   วีรวัฒน์ ลิ�มรุ่งเรืองรัตน์

10164 นาย วีรวัฒน์ ปรารมภ์

10165 นางสาว วีรวัณย์ ซุยใจทัศน์

10166 นางสาว   วีร์ศิริ สกุลรัตนะ
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10167 นาย   วีระ ศิริรัตน์ตระกูล

10168 พ.ท. วีระ วงศ์รัตนพิบูลย์

10169 นาย   วีระ สุพรศิลป์ชัย

10170 นาย วีระ จารย์โพธิ�

10171 นาย   วีระชัย ชิงพยัคฆ์มัณฑ์

10172 นาย วีระชัย ศิวชาติ

10173 นาย วีระชัย จิตภักดี

10174 นางสาว วีระนัท ณ  น่าน

10175 นาย   วีระพงศ์ สีหาปัญญา

10176 นาย   วีระพงษ์ ชิดนอก

10177 นาย   วีระพงษ์ เตชะวัชรีกุล

10178 นาย วีระพงษ์ สุจริต

10179 นางสาว วีระยา สิทธิบุ่น

10180 นาย   วีระยุทธ ชนะภัย

10181 นาย วีระยุทธ เวียงนาค

10182 นาย วีระยุทธ ยะเสนา

10183 นาย วีระวัฒน์ เฉนียง

10184 นาย   วีระวัฒน์  ไชยายงค์

10185 นาย วีระวุฒ จิณะกับ

10186 นาย   วีระศักดิ� วงษ์ปิ�น

10187 นาย วีระศักดิ� ต๊ะปัญญา

10188 นาย วีระศักดิ� ชัยมงคล

10189 นางสาว วีราวรรณ วีระพันธ์เจริญ

10190 นางสาว วีรุตธิมา มาเจริญ

10191 นางสาว วีอาม อารง

10192 นาย วุฒิเกรียง สอดทรัพย์
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10193 นาย   วุฒิไกร กันทะสอน

10194 นาย   วุฒิชัย ลี�นะวัฒนา

10195 นาย   วุฒิชัย แต่งเนตร

10196 นาย   วุฒิชัย อุทธาพงษ์

10197 นาย   วุฒิชัย ทิวากร

10198 นาย   วุฒิชัย โยตา

10199 นาย วุฒิชัย บางผึ�ง

10200 นาย วุฒิโชค ชาวคําเขต

10201 นาย   วุฒินันต์ จันทร์แปลง

10202 นาย วุฒิพงษ์ อภิฤทธิ�ณรงค์

10203 นาย วุฒิพงษ์   แก้วมณี

10204 นาย วุฒิพงษ์ บัวจันทร์

10205 นาย   วุฒิพงษ์ เมืองแทน

10206 นาย วุฒิพงษ์ เทียบศรไชย

10207 นาย วุฒิพงษ์ ปิณจีเสคิกุล

10208 นาย วุฒิพรหม แสงนิกรเกียรติ

10209 นาย วุฒิศักดิ� ขวัญทอง

10210 นาย วุฒิสาน แสงแก้ว

10211 นางสาว เวณิกา พันธุนะ

10212 นางสาว   เวณิภา ทองแสนขัน

10213 นาง เวทสินี แก้วขันตี

10214 นาย เวทิต อ่อนโก้ก

10215 นางสาว เวธกา กีรติบํารุงพงศ์

10216 นางสาว เวธกา ไชยกูล

10217 นาย   เวนิช สว่างแสง

10218 นางสาว เวสิยา พวงเนียม
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10219 นางสาว   เวฬุวัน ตติยวงศ์สกุล

10220 นางสาว   เวียงใจ ปุณยะสาร

10221 นางสาว แวววรา สกูลนัย

10222 นางสาว   แวววัชรา ศิริวงศ์

10223 นางสาว แวฮุซนา ดอเลาะ

10224 นางสาว   ไวญาณิณฑ์ พัวสัมพันธ์

10225 นางสาว ศกลวรรณ ปาปลูก

10226 นางสาว ศกลวรรณ บัวแก้ว

10227 นางสาว ศกลวรรณ ศรีเมือง

10228 นางสาว ศกุนต์ เมธาวีสรรเสริญ

10229 นาย   ศกุนต์ ชื�นศรีวิโรจน์

10230 นางสาว ศกุนิชญ์ นิ�มอนุสสรณ์กุล

10231 นางสาว   ศจี จันทร์อนันต์

10232 นางสาว   ศจีวรรณ์ ธวัชสิน

10233 นางสาว ศตนันทน์ นาควิโรจน์

10234 นางสาว   ศตพร แจ่มสุวรรณ

10235 นางสาว ศตพร ดาวเรืองศรี

10236 นาย ศนนท์ จิวรากรานนท์

10237 นาย ศนันธฉัตร จันทร์เรือง

10238 นางสาว   ศนิสา งัดสันเทียะ

10239 นางสาว ศมนยพรรษ กาญจนศิลานนท์

10240 นาง ศมลกร เจริญชลวานิช

10241 นางสาว   ศมลวรรณ ภูมิภักดิ�

10242 นาง ศยามล กาพย์มณี

10243 นางสาว ศยามล รัตนพงค์

10244 นาย   ศรลักษณ์ ศิลปะ
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10245 นาง ศรวณี วงษ์คํา

10246 นางสาว ศรวณีย์ ศรล้อม

10247 นางสาว ศรสวรรค์ เรืองสวัสดิ�

10248 นางสาว ศรสวรรค์ จันทร์เงิน

10249 นาย ศรัญ ชัยศัตรา

10250 นางสาว ศรัญชน์รัส วัฒนะพรกิจ

10251 นางสาว   ศรัญญา ปิ�นวิเศษ

10252 นางสาว   ศรัญญา มั�งเจริญ

10253 นางสาว   ศรัญญา นนท์แก้ว

10254 นางสาว   ศรัญญา อุทัยเจริญวงศ์ 

10255 นางสาว ศรัญญา เดื�อดิน

10256 นางสาว ศรัญญา สุขบัญชา

10257 นาง ศรัญญา เทียมจันศร

10258 นางสาว ศรัญญา ทิพย์เนตร

10259 นางสาว ศรัญญา แปงชุมสืบ

10260 นางสาว   ศรัญญา ติ�ตาวงศ์

10261 นางสาว ศรัญญา คงมนัส

10262 นางสาว ศรัญญา พรหมชุลี

10263 นางสาว ศรัญญา คมกล้า

10264 นางสาว ศรัญญา จันทร์มา

10265 นางสาว ศรัญญา ไม้เท้าทอง

10266 นางสาว   ศรัญญา  แย้มอุบล

10267 นาย   ศรัญ�ู หรูปานวงษ์

10268 นาย ศรัญ�ู เขียวเล็ก

10269 นางสาว ศรัญพร จันทร

10270 นาย   ศรัณย์ ยศทวี
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10271 นาย ศรัณย์ ศรีสง่าบริบูรณ์

10272 นาย ศรัณย์ ศรียา

10273 นาย   ศรัณย์ ปริติวิชกานต์

10274 นาย ศรัณย์ วิจิตรภูมิ

10275 นาย ศรัณย์ เหล่าเพชรสกุลชัย

10276 นาย   ศรัณย์ วงศ์วิลาสนุรักษ์

10277 นาย ศรัณย์ ฉันทชัยศิริ

10278 นาย   ศรัณย์  อ.สุวรรณ

10279 นางสาว ศรัณย์ธร ตั�งกิตติคุณ

10280 นาย ศรัณย์บูรณ์ แก้วอารีลาภ

10281 นาย ศรัณยพงศ์ คงทอง

10282 นาย ศรัณย์พงษ์ บุญปัญญารักษ์

10283 นางสาว ศรัณยา สมุทรสารัญ

10284 นางสาว ศรัณยา ทุ่งสี�

10285 นางสาว ศรัณยา ระหัด

10286 นางสาว   ศรัณยา    เพิ�มศิลป์  

10287 นางสาว ศรัณยุดา วัตรุจีกฤต

10288 นาย ศรัณยู มงคล

10289 นาย ศรัณยู ณัฐวัลลภ

10290 นาย ศรัณยู พรหมอินทร์

10291 นางสาว ศรัณรัตน์ สายสลํา

10292 นาย ศรัณวัชร์ ประเสริฐภาคย์

10293 นาย ศรัณวิชญ์ โศภิษฐ์ปฏิภาณ

10294 นางสาว ศรันย์กร จรูญจิตไพรัช

10295 นาย ศรายุทธ นามไพร

10296 นาย ศรายุทธ เสริมศักดาพงศ์
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10297 นาย ศรายุทธ ชัยคําหล้า

10298 นางสาว   ศราวดี วังมณี  

10299 นาย   ศราวุฒิ เพชรสน

10300 นาย ศราวุฒิ ขัติวงค์

10301 นาย ศราวุฒิ มูลริยะ

10302 นาย   ศราวุฒิ ลาโภ

10303 นาย ศราวุฒิ กองพิมพ์

10304 นาย ศราวุฒิ แซ่อึ�ง

10305 นาย ศราวุฒิ คงหลัง

10306 นาย   ศราวุธ กุฎีรัตน์

10307 นาย   ศราวุธ ราชกิจ

10308 นาย   ศราวุธ บูชา

10309 นาย   ศราวุธ ศุภพัฒน์ศิริ

10310 นาย   ศราวุธ สุขใจ

10311 นาย   ศราวุธ แต้มทอง

10312 นาย   ศราวุธ ลาภมณีย์

10313 นางสาว ศราวุธ ปาติง

10314 นาย   ศราวุธ  ไชยยะ

10315 นางสาว   ศริญญา เชื�อเวียง

10316 นางสาว   ศริญญา เกตุมะ

10317 นางสาว ศริญญา จันทะคุณ

10318 นางสาว ศริญณา เกื�ออนันต์

10319 นางสาว   ศรินดา ไชยวงศ์

10320 นาย ศรินทร์ วิรามเวศย์

10321 นางสาว ศรินทรรัตน์ สกุลปทุมทอง

10322 นางสาว ศรินธร ธรรมยศ
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10323 นางสาว   ศรินพร คุณธรณ์

10324 นางสาว   ศริยา ชาติกุล

10325 นางสาว ศริยา มีพัฒน์

10326 นางสาว   ศริล บวรนิมิต

10327 นางสาว   ศรีเจริญ พึ�งโคกสูง

10328 นางสาว   ศรีดา รอดภักดี

10329 นางสาว   ศรีนวล เตตินันทนา

10330 นางสาว   ศรีนวล ทองเหลื�อม

10331 นาง ศรีประภา วรวุฒิ ณ  อยุธยา

10332 นางสาว ศรีประภา อังเชย

10333 นางสาว   ศรีพร นิธิพรเดชะ

10334 นางสาว ศรีพัชรินทร์ เอี�ยมหลํ�า

10335 นางสาว   ศรีแพร ทิตาวงศ์

10336 นางสาว   ศรีไพร ประสิทธิ�แสงอารีย์

10337 นางสาว   ศรีรัฐ ภักดีรณชิต

10338 นางสาว ศรีแรม ทวีอภิรดีสําราญ

10339 นาง ศรีวรรณ โดแลน

10340 นางสาว   ศรีวิมล มโนเชี�ยวพินิจ

10341 นางสาว ศรีสุดา ชูมี

10342 นางสาว ศรีสุวรรณ นพรัตน์

10343 นางสาว   ศรีอนงค์   ศรีวิชัย

10344 นางสาว   ศรีอําภา เวียงหก

10345 นางสาว   ศรีอุทัย บุนนาค

10346 นางสาว ศรุตา โอปลอด

10347 นางสาว ศโรชา แดงสุภา

10348 นาง ศฤงคาร ยิ�งยืน
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10349 นางสาว   ศลิษา รัตน์วิจิตต์เวช

10350 นางสาว ศลิษา ษัฎเสน

10351 นางสาว ศลิษา เลี�ยงเจริญชัย

10352 นางสาว ศลิสา วงศ์พิภพมงคล

10353 นางสาว   ศวัสรุจา ศรีสุขา

10354 นางสาว ศวิตา ชัยสงคราม

10355 นางสาว ศวิตา ไชยาวิจิตร

10356 นาย ศวิษฐ์ ตัณฑัยย์

10357 นางสาว   ศศกมล แซ่อุง

10358 นางสาว   ศศกร สัจจวาณิชย์

10359 นางสาว ศศธร เลิศธนพงศ์

10360 นางสาว ศศธร พัชรวิศิษฎ์

10361 นางสาว   ศศรีธร แก้วโท

10362 นางสาว   ศศลักษณ์ แก้วบุตรา

10363 นางสาว ศศลักษณ์ วิริยะผล

10364 นางสาว   ศศิ คงชัยกุล

10365 นาง ศศิกร  พีรพัฒน์ดิษฐ์

10366 นางสาว   ศศิกาญจน์ พึ�งทอง

10367 นางสาว ศศิกาญจน์ หิรัญรัตน์

10368 นางสาว ศศิกาญจน์ สมคิด

10369 นางสาว ศศิกานต์ ศักดิ�สง่าวงษ์

10370 นางสาว ศศิกานต์ ตุ้ยกาศ

10371 นางสาว ศศิกานต์ ตั�งเจริญ

10372 นางสาว   ศศิธร อินทนงค์

10373 นาง ศศิธร จันทขัมมา

10374 นางสาว   ศศิธร เกิดยอด
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10375 นางสาว   ศศิธร เที�ยงธรรม

10376 นาง ศศิธร เลิศวกุล

10377 นางสาว   ศศิธร คําจันทร์

10378 นางสาว   ศศิธร บรรณรัตน์

10379 นางสาว ศศิธร แสงเรืองรอบ

10380 นางสาว ศศิธร เตชะเพิ�มพล

10381 นางสาว ศศิธร ปลื�มกมล

10382 นางสาว ศศิธร เกิดสุขนิรันดร์

10383 นางสาว ศศิธร ดีแย้ม

10384 นางสาว ศศิธร จุดาบุตร

10385 นางสาว ศศิธร หลวงแจ่ม

10386 นางสาว ศศิธร เจียมศิริ

10387 นางสาว ศศิธร ชมภูมี

10388 นาง ศศิธร พุฒฟัก

10389 นางสาว ศศิธร ศรีชื�น

10390 นางสาว ศศิธร กิตติปัญญาคุณ

10391 นางสาว ศศิธร ชมภู

10392 นางสาว ศศิธร เทพษร

10393 นางสาว ศศิธร แสงนอก

10394 นางสาว ศศิธร จูหลัก

10395 นางสาว ศศิธร ทรายแก้ว

10396 นางสาว ศศิธร ไชยะ

10397 นางสาว   ศศิธร  คงอ้วน

10398 นางสาว   ศศิน วรรณมาศ

10399 นางสาว ศศินัฎฐ์ ชูขาว

10400 นางสาว ศศินันท์ เลาหศักดิ�ประสิทธิ�
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10401 นางสาว ศศินันท์ กาญจนกุล

10402 นางสาว ศศิปภัสร์ นวลประดิษฐ์

10403 นางสาว ศศิประภา ต้นวรรณา

10404 นางสาว ศศิประภา สมรศาสตร์

10405 นางสาว   ศศิพร เกรียงเชี�ยวชาญ

10406 นางสาว   ศศิพร พนโสภณกุล

10407 นางสาว   ศศิพา เสวตรวิทย์

10408 นางสาว   ศศิพิมพ์ อร่ามพิบูลกิจ

10409 นางสาว ศศิพิมพ์ ป้องหมู่

10410 นางสาว   ศศิภา จินาจิ�น

10411 นางสาว   ศศิภา บูรณพันธฤกษ์

10412 นางสาว   ศศิภา ทับทัน

10413 นางสาว   ศศิภา เพียรรําลึก

10414 นางสาว ศศิภา ดวงตา

10415 นางสาว   ศศิภา  เรืองรัตน์

10416 นาง ศศิยาพัชร อุดมศิริโภคิน  คัง

10417 นางสาว ศศิรษา จันทะวงษ์

10418 นางสาว   ศศิรัศมิ� โสมโสพิน

10419 นางสาว   ศศิรินทร์ วารี

10420 นาง ศศิวรรณ แก้วรัตน์

10421 นางสาว ศศิวรรณ สุชาติ

10422 นางสาว ศศิวรรณ รอดย้อย

10423 นางสาว ศศิวรรณ ปราจันทร์

10424 นางสาว ศศิวรรณ เกิดลาภ

10425 นางสาว ศศิวรรณ ยศใจ

10426 นางสาว   ศศิวิมล เทียบคํา
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10427 นางสาว   ศศิวิมล กําทรัพย์

10428 นางสาว   ศศิวิมล วิโรจน์

10429 นางสาว ศศิวิมล โสภาวนัส

10430 นางสาว   ศศิวิมล วรรณพงษ์

10431 นางสาว ศศิวิมล คํานวล

10432 นางสาว ศศิวิมล เมธาภัทรพันธุ์

10433 นางสาว ศศิวิมล พวงคํา

10434 นางสาว ศศิวิมล โน๊ตสุภา

10435 นางสาว ศศิวิมล ศรีพรหม

10436 นางสาว ศศิวิมล กลํ�าพิมาย

10437 นางสาว   ศศิศรัศดิ� พรสินชัย

10438 นางสาว ศศิศิศ อุงจิตต์ตระกูล

10439 นาง ศศิโสม  พงษ์เมธา

10440 นาย ศักดิ�เจริญ เลิศพงศ์วิภูษณะ

10441 นาย   ศักดิ�ชัย ระวิวรรณ

10442 นาย   ศักดิ�ชัย วงศ์ตันติสกุล

10443 นาย   ศักดิ�ชัย เลิศสุขสวัสดิ�

10444 นาย   ศักดิ�ชัย มีสัจ

10445 นาย ศักดิ�ดา เสน่หา

10446 นาย ศักดิ�ดา นิจโกทม

10447 นาย   ศักดิ�ประยุทธ ฤทธิ�สมานราษฎร์

10448 นาย   ศักดิ�สิทธิ� ดงภูยาว

10449 นาย   ศักดิ�สิทธิ�  ศานติกุลชัย

10450 นาย   ศักดิ�อุดม แก้วมณี

10451 นาย ศักรินทร์ กัลยามาตร์

10452 นาย ศักรินทร์ ยะจอม
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10453 นางสาว   ศันศนีย์ โชติบัณฑิตวุฒิ

10454 นาย ศันสนะ วงศ์ษา

10455 นางสาว   ศันสนีย์ ยิ�มอ่อน

10456 นางสาว   ศันสนีย์ ทรัพย์ประเสริฐ

10457 นางสาว   ศันสนีย์ ทะพิงค์แก

10458 นางสาว   ศันสนีย์ ฐิตะสมบูรณ์

10459 นางสาว ศันสนีย์  เลิศนิพัฒน์ 

10460 นางสาว ศันสนีย์ สีหะวงษ์

10461 นางสาว ศันสนีย์ สีนวล

10462 นางสาว   ศันสนีย์ สังข์เจริญ

10463 นางสาว   ศันสนีย์ แก้วชุมภู

10464 นางสาว ศันสนีย์ สุริยาแสงศรี

10465 นางสาว ศัสยมน วสิษฐ์พล

10466 นางสาว ศานต์หทัย จันทร์แจ่มแจ้ง

10467 นาย ศานิต หอมรื�น

10468 นางสาว ศาสนวดี สุทธิดารา

10469 นางสาว   ศิครินทร์  นามคํา

10470 นางสาว   ศิญาภัสร์ เสรีดิษยารัตน์

10471 นางสาว ศิณัฐตรา จันทร์ชา

10472 นาง ศิณา ยิ�งจอหอ

10473 นางสาว   ศิถี ปราณีตพลกรัง

10474 นางสาว ศินิรัตน์ แซ่เตี�ย

10475 นางสาว ศิมาภรณ์ กํามหาวงษ์

10476 นางสาว ศิยาภรณ์ ถิตย์ถนอม

10477 นางสาว ศิยามล เย็นสบาย

10478 นางสาว ศิยามล ศิริสําราญ
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10479 นางสาว ศิรกานต์ จิตรวานิชกุล

10480 นางสาว ศิรญา ศรีส่อง

10481 นางสาว ศิรดา หล่อลักษณ์

10482 นางสาว ศิรดา ขันโพธิ�

10483 นาง ศิรดา บริบูรณ์

10484 นางสาว ศิรดา นฤทุกข์

10485 นางสาว ศิรดา สีวิหก

10486 นางสาว ศิรดา ชินทอง

10487 นาง ศิรประภา บุญมี

10488 นางสาว ศิรประภา จํานงค์ผล

10489 นางสาว ศิรประภา ก่องตาวงศ์

10490 นางสาว ศิรประภา ศิริวิมาตย์

10491 นางสาว ศิรประภา มณฑา

10492 นางสาว ศิรประภา เฮงมีชัย

10493 นางสาว ศิรประภา เทอดผดุงชัย

10494 นางสาว ศิรประภา สูงศักดิ�

10495 นางสาว   ศิรประภา นันต๊ะมูล

10496 นาย ศิรภัทร ภัทรพรเจริญ

10497 นางสาว ศิรภัสสร เกิดเนตร

10498 นาย ศิรวิชญ์ แซ่ปึง

10499 นางสาว   ศิรวีร์ เชาวลิต

10500 นาย ศิรศีล ภัทรพรเจริญ

10501 นาย ศิรสิทธิ� คําปาแก้ว

10502 นาย ศิระ ธรรมธีรพงศ์

10503 นางสาว   ศิระกาญจน์ ไพสิริภาส

10504 นาย   ศิระพัทธ์ ศิลปอาชา
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10505 นาย ศิระภัส ตั�งพาณิชการกุล

10506 นาย ศิระสิทธิ� ไมตรีภักดีกุล

10507 นางสาว ศิรัชช์ภัทร์ ทาการ

10508 นางสาว ศิรัญญา สุขเปรม

10509 นางสาว ศิราณี สว่างวัน

10510 นางสาว ศิราณี ไชยพุฒ

10511 นางสาว   ศิราธร วราห์คํา

10512 นางสาว   ศิราภรณ์ แสนอุบล

10513 นางสาว ศิราภรณ์ ด่อนน้อยจริง

10514 นางสาว ศิราภรณ์ จันคณา

10515 นาง ศิริกมล นาวิก

10516 นางสาว ศิริกมล บัวโฮม

10517 นาง ศิริกร ทองเบื�อง

10518 นางสาว   ศิริกัญญ์ ดาอาษา

10519 นางสาว   ศิริกัญญา ทันยุภัก

10520 นางสาว ศิริกัญญา รวมสุข

10521 นางสาว ศิริกัญญา ทัศนะพงษ์

10522 นางสาว ศิริกัลยา บุญศรีมา

10523 นางสาว ศิริกาญจน์ ถวิลวิสาร

10524 นางสาว ศิริกาญจน์ ซัวเท้ง

10525 นางสาว   ศิริกุล นาคะภากร

10526 นางสาว ศิริกุล ฉัตรพรวรรักษ์

10527 นางสาว ศิริกุล จอมกัน

10528 นางสาว   ศิริขวัญ เฮงธารากูล

10529 นางสาว ศิริขวัญ นามศิริ

10530 นาย   ศิริชัย ลิ�มมหาลาภ
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10531 นาย ศิริชัย อมรหิรัญศิริ

10532 นาง ศิริญญา คํามูล

10533 นางสาว ศิริญญา ใจแน้น

10534 นางสาว   ศิริญา เขียวกระจ่าง

10535 นางสาว ศิริญาภรณ์ แซ่จึง

10536 นางสาว ศิริณัฐชา อัจฉริยะเมธากุล

10537 นางสาว ศิริตกาณ นนทะชาติ

10538 นางสาว   ศิริธร วัลลิสุต

10539 นางสาว ศิรินทร์ สิทธิสุวรรณสิน

10540 นางสาว ศิรินทร์ทรา สุรบูรณ์กุล

10541 นางสาว ศิรินทร์ทิพย์ เทียมหงษ์

10542 นางสาว   ศิรินทรา อนุศรี

10543 นางสาว ศิรินทรา นํ�าแก้ว

10544 นางสาว   ศิรินทิพย์ แซ่กี�

10545 นางสาว ศิรินทิพย์ อําลอย

10546 นางสาว   ศิรินทิพย์ ภักดี

10547 นางสาว ศิรินทิพย์ โพธิยอด

10548 นางสาว   ศิรินทิพย์  คําฟู

10549 นางสาว   ศิรินธร ศิริสัณฐิติ

10550 นางสาว   ศิรินภา กมลาสิงห์

10551 นางสาว   ศิรินภา ภูมิพฤกษ์

10552 นางสาว   ศิรินภา สุกสว่าง

10553 นางสาว   ศิรินภา กันทะลา

10554 นางสาว   ศิรินภา กันทะขู้

10555 นางสาว ศิรินภา ศิริบงกช

10556 นางสาว ศิรินภา ผาบเต๋จ๊ะ
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10557 นางสาว ศิรินภา วรสาร

10558 นางสาว ศิรินภา ฮ้าวเครือ

10559 นางสาว ศิรินภา ทับทิม

10560 นางสาว   ศิรินลักษณ์ รัตนาเกียรติ�

10561 นางสาว ศิรินลักษณ์ พระวิสัตย์

10562 นาง ศิรินันท์ รัตนากร

10563 นางสาว   ศิรินันท์ กลิ�นศรีสุข

10564 นางสาว   ศิรินันท์ บริพันธกุล

10565 นางสาว   ศิรินันท์ จันทร์หนัก

10566 นางสาว ศิรินันท์ รามฤทธิ�

10567 นางสาว ศิรินันท์ คงประโคน

10568 นางสาว ศิรินันท์ ทองชํ�า

10569 นางสาว ศิรินันท์ สืบสําราญ

10570 นางสาว   ศิรินาถ เลียบศิรินนท์

10571 นางสาว   ศิรินารถ ขุ่ยราญหญ้า

10572 นางสาว ศิรินารถ ออมทรัพย์สิน

10573 นางสาว   ศิรินิภา อินทรพาณิชย์

10574 นางสาว ศิรินุช ไชยด้วง

10575 นาย   ศิริพงษ์ อัครเรืองมนตรี

10576 นาย   ศิริพจน์ สิริเบญจวงค์

10577 นาง ศิริพร ธิติเลิศเดชา

10578 นางสาว   ศิริพร ลีลาวดี

10579 นางสาว   ศิริพร มานะพจนาวงศ์

10580 นางสาว   ศิริพร จันทร์ใบ

10581 นางสาว   ศิริพร สันถวชาติ

10582 นางสาว   ศิริพร ทองผาสุข
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10583 นางสาว   ศิริพร มณีรัตน์ประเสริฐ

10584 นาง ศิริพร วงค์สายญาติ    ศิริพร

10585 นาง ศิริพร ทวยบุตร

10586 นางสาว   ศิริพร บัวชุม

10587 นางสาว   ศิริพร ดวงทองพล

10588 นางสาว   ศิริพร นักจะเฆ่

10589 นางสาว   ศิริพร แสงมณี

10590 นางสาว   ศิริพร จันทร์สิน

10591 นางสาว   ศิริพร สันติวัฒนา

10592 นางสาว   ศิริพร ก้อนแก้ว

10593 นางสาว   ศิริพร สุพัฒนานนท์ 

10594 นางสาว ศิริพร กียะสูตร

10595 นางสาว ศิริพร สุนทรวิภาค

10596 นางสาว ศิริพร พรมวัฒ

10597 นางสาว ศิริพร วันคํา

10598 นางสาว   ศิริพร กกรัมย์

10599 นางสาว   ศิริพร ชัยจิตวณิชกุล

10600 นางสาว ศิริพร ฤทธิยา

10601 นางสาว ศิริพร คงอินทร์

10602 นางสาว   ศิริพร ผดุงสาร

10603 นางสาว ศิริพร ใบกุหลาบ

10604 นางสาว ศิริพร ไตรทิพย์รุ่งโรจน์

10605 นางสาว ศิริพรรณ จินตุง

10606 นาย   ศิริพล วิญญกูล

10607 นาย   ศิริพล  ณ นคร

10608 นางสาว   ศิริพันธุ์ คงสวัสดิ�
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10609 นาย ศิริพิศาล ขําสําอางค์

10610 นาง ศิริเพ็ญ ศักดิ�ศรีวิทยากูล

10611 นางสาว ศิริเพ็ญ ราตรี

10612 นางสาว   ศิริภรณ์ ทองอินทร์

10613 นางสาว   ศิริภรณ์  สมบูรณ์

10614 นาย ศิริภูมิ เหลืองศรีสกุล

10615 นาย   ศิริมงคล ศรีวิรัญ

10616 นางสาว   ศิริมา รัตนเดชากุล

10617 นางสาว   ศิริยา เขื�องศิริกุล

10618 นางสาว ศิริยาพร ทุมทา

10619 นางสาว   ศิริรัตน์ คล่องพาณิชภักดิ�

10620 นางสาว   ศิริรัตน์ โต๊ะปรีชา

10621 นางสาว   ศิริรัตน์ กนกพารา

10622 นางสาว   ศิริรัตน์ ลาวัณย์ศิลป

10623 นาง ศิริรัตน์ สุวรรณวงค์

10624 นางสาว   ศิริรัตน์ ปุ่มเป้า

10625 นางสาว ศิริรัตน์ ดีสูงเนิน

10626 นางสาว ศิริรัตน์ จ้อยชู

10627 นางสาว ศิริรัตน์ แก้วเปี�ย

10628 นางสาว ศิริรัตน์ อาจฤทธิ�

10629 นางสาว ศิริรัตน์ สุขเพ็ง

10630 นางสาว   ศิริรัตน์ แดงสง่า

10631 นางสาว   ศิริรัตน์ นุ่มเกลี�ยง

10632 นางสาว   ศิริรัตน์ ทานะกุล

10633 นางสาว ศิริรัตน์ วงษาไฮ

10634 นางสาว ศิริรัตน์ ใสสะอาด
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10635 นางสาว   ศิริรัตน์  เกียรติกูลานุสรณ์

10636 นางสาว   ศิริรัตน์  กุลไทย

10637 นางสาว   ศิริลักษณ์ เจริญศิริ

10638 นางสาว   ศิริลักษณ์ แซ่เซียว

10639 นางสาว   ศิริลักษณ์ กฤษณะสุวรรณ

10640 นางสาว   ศิริลักษณ์ พินิจงาม

10641 นางสาว ศิริลักษณ์ ปรมะ

10642 นางสาว ศิริลักษณ์ มากมี

10643 นางสาว ศิริลักษณ์ คล้ายสุบรรณ

10644 นางสาว ศิริลักษณ์ วงศ์แก้วเขียว

10645 นางสาว ศิริลักษณ์ หวันบิหลาย

10646 นางสาว ศิริลักษณ์ วิวัฒนะมงคล

10647 นางสาว ศิริลักษณ์ บรรพต

10648 นางสาว ศิริลักษณ์ บัวศรี

10649 นางสาว ศิริลักษณ์ ปานรักษา

10650 นาง ศิริวรรณ มโนปัญจสิริ

10651 นาง ศิริวรรณ อิ�มจงใจรักษ์

10652 นางสาว   ศิริวรรณ เสงี�ยมมหาศาล

10653 นาง ศิริวรรณ ไพสิฐตระกูล

10654 นาง ศิริวรรณ ยิ�มถิน

10655 นาง ศิริวรรณ วรรณพงษ์

10656 นาง ศิริวรรณ ปานเลิศ

10657 นางสาว   ศิริวรรณ วิไลรัตน์

10658 นางสาว ศิริวรรณ ยศสูงเนิน

10659 นางสาว ศิริวรรณ ศรีแก้ว

10660 นางสาว ศิริวรรณ คํามะมูล
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10661 นางสาว   ศิริวรรณ พูลเกษม

10662 นางสาว ศิริวรรณ บริพัฒ

10663 นางสาว ศิริวรรณ สุทธิกรณ์

10664 นางสาว ศิริวรรณ สืบโสดา

10665 นางสาว ศิริวรรณ ปะวันตา

10666 นางสาว ศิริวิภา มากมา

10667 นางสาว ศิริวิมล สืบมี

10668 นาย ศิริศักดิ� เหลือศิริ

10669 นางสาว ศิริศิลป์ ไชยเชษฐ

10670 นางสาว ศิริสุดา พลที

10671 นางสาว ศิริโสภา สมสีแสง

10672 นางสาว   ศิริหญิง สายัณหรรษา

10673 นางสาว   ศิริอร แสงกระจ่าง

10674 นางสาว   ศิโรรัตน์ เมฆสุวรรณ

10675 นางสาว ศิโรรัตน์ วรเชษฐ์

10676 นางสาว   ศิโรรัตน์  จันทา

10677 นางสาว ศิลป์ปัญญาศรี คล้ายทอง

10678 นางสาว ศิลป์ศุภา ก่อเกิดสันติสุข

10679 นาง ศิลาณี มัณฑะจิตร

10680 นาย ศิวกร เอกพันธ์

10681 นาย ศิวกร โกสินธุ์

10682 นาย ศิวกร อนวัชมงคล

10683 นาย ศิวดล ใจมะโน

10684 นางสาว ศิวนาถ อุทัยแสง

10685 นางสาว ศิวนาถ องอาจ

10686 นางสาว ศิวนาถ สุขทอง
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10687 นาย   ศิวพงค์ เทียมรัตน์

10688 นาย ศิวพงศ์ สุขพ่อค้า

10689 นางสาว   ศิวพร ลิ�มสวัสดิ�

10690 นาง ศิวพร ธรรมสุวรรณ

10691 นาง ศิวพร รัตนพงศกร

10692 นางสาว   ศิวพร ลิมปนิลชาติ

10693 นาง ศิวพร วงศ์คํา

10694 นางสาว   ศิวพร พิมพ์พิทักษ์

10695 นางสาว   ศิวพร คงสันติ

10696 นางสาว ศิวพร ผลไชย

10697 นางสาว ศิวพร ไชยสิทธิ�

10698 นางสาว ศิวพร คงวินิจ

10699 นางสาว ศิวพร วาอุทัศน์

10700 นางสาว   ศิวพร สาระคุณ

10701 นางสาว   ศิวภรณ์ จันทาพูน

10702 นาย ศิวภัทร์ ปงหาญ

10703 นางสาว ศิวมินทร์ สุทธิมูล

10704 นางสาว ศิวรรณยา สามารถ

10705 นาง ศิวรักษ์ ขนอม

10706 นาย ศิวรัฐ ศรีไทรคู

10707 นาย ศิวะศิษย์ ประภาวะนัง

10708 นาย ศิวัช ประมาณพล

10709 นางสาว ศิวานันท์ ศิวะศิลป์ประศาสน์

10710 นางสาว   ศิวาพร ศรีเลา

10711 นางสาว ศิวาภรณ์ พรมส้มซ่า

10712 นางสาว   ศิวาภรณ์  ศิวะศิลป์ประศาสน์ 
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10713 นาย ศิวารุธ มาชม

10714 นาย   ศิวาวุธ วอทอง

10715 นางสาว   ศิวิมล กาจู

10716 นาง ศิวิไล โกศลดิลกกุล

10717 นางสาว ศีตภา แตงเหลือง

10718 นางสาว   ศีลัสยา ลีลาพงศ์ฤทธิ�

10719 นาง ศุกร์ใจ วุฒิกิจโกศล

10720 นางสาว ศุกร์นิษา แซ่จัน

10721 นางสาว ศุจิวรรณ แสงพุ่ม

10722 นางสาว ศุททัศศิณี กิตภานิช

10723 นางสาว ศุทธดา ยาอีด

10724 นางสาว ศุทธินี ราษฎร์พิพัฒน์

10725 นาย   ศุภกร ยอดรุ่งโรจน์

10726 นาย ศุภกร แนวทัศน์

10727 นาย ศุภกร อริยะวัชรินทร์

10728 นาย ศุภกร พ่วงรอด

10729 นางสาว   ศุภกัญญา อุทัยเลิศ

10730 นางสาว ศุภกัญญา รัตนานนท์

10731 นางสาว ศุภกา ก๋าแก้ว

10732 นางสาว ศุภกานต์ นักบุญ

10733 นางสาว   ศุภกานต์ จุลละจินดา

10734 นางสาว ศุภกานต์ วรวัฒนาชัย

10735 นางสาว   ศุภเกต แสนทวีสุข

10736 นางสาว ศุภจิต วะชุม

10737 นาย   ศุภชัย สุภารังษี

10738 นาย   ศุภชัย สังข์ช่วย
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10739 นาย   ศุภชัย หิรัณยานุรักษ์

10740 นาย   ศุภชัย มอบพิจิต

10741 นาย   ศุภชัย ธิรินทอง

10742 นางสาว ศุภชานันท์ ดีแป้น

10743 นาย   ศุภโชค สัจจะปรเมษฐ

10744 นาย ศุภโชค เจียรนัยกิจชัย

10745 นาย ศุภณัฐ เกตุดี

10746 นาย ศุภณัฐ แก่นเมือง

10747 นางสาว   ศุภณี อัศวานันทน์

10748 นางสาว   ศุภธิดา รักยุติธรรมกุล

10749 นางสาว   ศุภธิดา ปสันตา

10750 นางสาว ศุภธินันท์ เกษนิล

10751 นางสาว ศุภนิดา สันธนะสุรางค์

10752 นางสาว ศุภนิดา โกยสมบูรณ์

10753 นางสาว ศุภนิตา เวฬุวนารักษ์

10754 นางสาว   ศุภนุช พรมพา

10755 นางสาว ศุภนุช เชยกลิ�น

10756 นาย ศุภพงษ์ ตันรัตนกุล

10757 นาย ศุภพงษ์ จันทรินทร์

10758 นาย ศุภพิชญ์ จันทเขต

10759 นางสาว   ศุภภร แสนมงคล

10760 นางสาว ศุภมาศ สมไพร

10761 นางสาว   ศุภมาศ จันทร์ศิริ

10762 นางสาว   ศุภมาส จําปาล่า

10763 นางสาว   ศุภร สุกฤตานนท์

10764 นางสาว ศุภร บุพันธุ์
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10765 นางสาว   ศุภร อินทร์ห้างหว้า

10766 นางสาว   ศุภรดา วงศ์วัฒนนาถ

10767 นางสาว   ศุภรัตน์ ชาลี

10768 นางสาว ศุภรัตน์ สุชาติพงศ์

10769 นางสาว ศุภรัตน์ จันทร์มณี

10770 นางสาว   ศุภรัตนา เสนคราม

10771 นางสาว ศุภรานันท์ เรืองพุก

10772 นางสาว ศุภรานันท์ ปล้องทอง

10773 นางสาว ศุภราภรณ์ เสริมศรี

10774 นางสาว ศุภราภรณ์ เกษรจันทร์

10775 นางสาว ศุภราภรณ์ จิตนาวสาร

10776 นาง ศุภรินทร์ ยิ�มศิริ

10777 นาย ศุภฤกษ์ เสาวนนท์

10778 นางสาว   ศุภลักษณ์ ริยาย

10779 นางสาว   ศุภลักษณ์ จันสมดี

10780 นางสาว ศุภลักษณ์ กําเนิดแก้ว

10781 นางสาว ศุภลักษณ์ อาบูวะ

10782 นางสาว ศุภลักษณ์ ศิริโสม

10783 นางสาว ศุภลักษณ์ แก่นนาคํา

10784 นางสาว ศุภลักษณ์ ภิรมจิตรผ่อง

10785 นางสาว ศุภลักษณ์ นุศาสตร์สังข์

10786 นางสาว   ศุภลักษณ์   พรมศร

10787 นางสาว   ศุภวรรณ กนกศิขรินทร์

10788 นางสาว   ศุภวรรณ ชาติศรินทร์

10789 นางสาว   ศุภวรรณ ตันติพิพัฒนา

10790 นางสาว   ศุภวรรณ รัตนศุภศรี
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10791 นาย   ศุภวิชญ์ จั�นเอี�ยม

10792 นางสาว ศุภศิริ แซ่หลิ�ม

10793 นาย ศุภเศรษฐ ไชยการ

10794 นาย ศุภษร แกล้วทนงค์

10795 นาย ศุภสิทธิ� ลอเสรีวานิช

10796 นางสาว ศุภสิริ คุณรัตน์

10797 นางสาว ศุภสุตา เอมเอก

10798 นางสาว   ศุภอนงค์ สุขมงคลกุล

10799 นางสาว   ศุภักษร บุตตะ

10800 นางสาว ศุภัชฌา แสนสุข

10801 นางสาว ศุภัสรา เฉลิมสุข

10802 นางสาว   ศุภากร สิงห์ป้อง

10803 นางสาว ศุภากร ขาวกระโทก

10804 นางสาว ศุภากร เทียนซ้อน

10805 นางสาว ศุภากร ธีระเดชชูศักดิ�

10806 นางสาว ศุภากาญจน์ ปฐมศิริกุล

10807 นางสาว   ศุภางค์ เทศประสิทธิ�

10808 นาง ศุภานัน ขันทนันท์

10809 นางสาว   ศุภานัน ปัญญาศุภมงคล

10810 นางสาว ศุภานัน ผึ�งถนอม

10811 นางสาว ศุภานัน สืบกินร

10812 นางสาว   ศุภานันท์ โพทะยะ

10813 นางสาว   ศุภาพรรณ อามาตย์

10814 นางสาว ศุภาพิชญ์ แป้นพัฒน์

10815 นางสาว ศุภาพิชญ์ บุญเสนา

10816 นางสาว ศุภาพิชญ์ โกสรีกุล
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10817 นางสาว ศุภาวรรณ พรรณสุภผล

10818 นางสาว ศุภาวีร์ โหงอุ่ม

10819 นางสาว ศุภิชาติ� ชายกวด

10820 นางสาว ศุภิตรา นามโฮง

10821 นางสาว   ศุภิตา ธนะเศวตร 

10822 นาง ศุภิสรา แนบกลาง

10823 นางสาว ศุภิสรา แซ่เตีย

10824 นางสาว ศุภิสรา ตันติวัฒน์

10825 นางสาว ศุภิสรา ชัยฤกษ์

10826 นางสาว ศุภิสรา สําราญฤทธิ�

10827 นาย ศุโภค ใจประเสริฐ

10828 นางสาว   ศุลัขณา ยศสมศักดิ�

10829 นาง ศุลีพร ชีวะพาณิชย์

10830 นางสาว   ศุลีพร ประจง

10831 นางสาว   ศุลีพร วงษ์เจริญ

10832 นางสาว ศุวณี วงษ์เงิน

10833 นาย   เศรษฐพงศ์ หนองหารพิทักษ์

10834 นาย   เศรษฐเวช เวชกามา

10835 นาย   เศรษฐศักดิ� ศิริกําเนิด

10836 นางสาว โศจิรัตน์ สุทธเมธี

10837 นางสาว โศธิดา นันตะกูล

10838 นาง โศภิต ลอยลาวัลย์

10839 นางสาว โศภิษฐ์ หลวงสอาด

10840 นางสาว โศรญา เฮ็งซา

10841 นางสาว โศรดา ชูอินทร์

10842 นางสาว   โศรยา อุ่นเรือนงาม
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10843 นางสาว โศรยา คําแก้ว

10844 นางสาว โศรยา แตงหอม

10845 นางสาว โศรยา ปวนมูล

10846 นาย   โศรวิทย์  ปกรณ์ 

10847 นางสาว   โศระดา  นิลศิลา

10848 นางสาว ษกงกร คีรีนะ

10849 นาง ษมาภรณ์ สอนมีทอง

10850 นาย สกฤษฏพร จันทวงษ์

10851 นาย สกลธ์วรรษณ์ สั�นดํา

10852 นาย สกลภัทร ขวัญโพชา

10853 นางสาว   สกลวรรณ ชูช่วย

10854 นางสาว   สกาวเดือน อัศวเลิศแสง

10855 นางสาว   สกาวเดือน ศุภชนานนท์

10856 นางสาว สกาวเดือน ศักดิ�อิทธิพล

10857 นางสาว สกาวเดือน จํานง

10858 นางสาว สกาวเดือน สุริยวงศ์

10859 นางสาว สกาวเดือน เพียรสิงห์

10860 นางสาว   สกาวรัตน์ พึ�งเฮง

10861 นางสาว สกาวรัตน์ เตชทวีทรัพย์

10862 นางสาว สกุณา พื�นจะบก

10863 นางสาว   สกุลพร บูรณพงศ์

10864 นางสาว   สกุลยา แมบจันทึก

10865 นาง สกุลรัตน์ อัศวโกสินชัย

10866 นางสาว สกุลรัตน์ แสงสะโส

10867 นางสาว   สกุลรัตน์ คชสิทธิ�

10868 นางสาว สกุลรัตน์ เลิศธัญทวี
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10869 นางสาว สกุลรัตน์ นาคดิลก

10870 นาย สกุลศักดิ� มณีกาศ

10871 นางสาว   สขิลา เสนา

10872 นางสาว   สงกรานต์ เดชปัญญา

10873 นางสาว สงกรานต์ ม่วงเหลือง

10874 ร้อยเอก สงกรานต์  ทองภักดี

10875 นางสาว   สงค์กานต์ ทองแท่น

10876 นาย   ส่งผล วังทะพันธ์

10877 นางสาว   สงวน นาคาแก้ว

10878 นางสาว   สงวนสิน แสงหาญ

10879 นาย   สดุดี ทองทิพย์มาก

10880 นาย   สถาพงษ์ คงสมพงษ์

10881 นางสาว   สถาพร ทองจุนเจือ

10882 นาย สถาพร ทรายละเอียด

10883 นาย สถาพร ตนะทิพย์

10884 นาย สถาพร รัดถา

10885 ว่าที�ร้อยตรี สถาพร บุญแจ้ง

10886 นาย สถาพร อินทะนนท์

10887 นาย สถาพร อาบสุวรรณ

10888 นาย   สถิตย์ หล้ากํ�า

10889 นางสาว สถิตาภรณ์ บุญอ้วน

10890 นางสาว   สนธยา นวอิทธิพร

10891 นางสาว สนธยา อยู่สุข

10892 นางสาว   สนธิยา โชติสวัสดิ�

10893 นาย   สนั�น ลิมปวรางกูร

10894 นางสาว สบงกช ธนชุติกาญจน์
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10895 นางสาว สบันงา ปัญญา

10896 นางสาว สบันงา วงษ์ฉิม

10897 นางสาว   สปันนา ศรีชาญนนท์

10898 นางสาว สปันหงา อยู่สืบ

10899 นาย   สมเกียรติ มหาอุดมพร

10900 นาย   สมเกียรติ สิริชูทรัพย์

10901 นาย   สมเกียรติ เหมือนชาติ

10902 นาย   สมเกียรติ ผ่องแผ้ว

10903 นาย สมเกียรติ แก้วเปี�ย

10904 นาย   สมเขต ทิมวิภาค

10905 นางสาว สมคะสิริ บํารุงเชาว์เกษม

10906 นาย   สมคิด เพื�อนรัมย์

10907 นาย สมคิด ฉันวิจิตร

10908 นางสาว   สมจิต สุธรรมมา

10909 นางสาว   สมจิตต์ อังสุภานิช

10910 นางสาว   สมจิตต์ ชีวบัณฑิตย์

10911 นาง สมจิตร ทองคํา

10912 นางสาว   สมจิตร พูลสวัสดิ�

10913 นาง สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์

10914 นางสาว   สมใจ วงศ์ตรีภพ

10915 นางสาว   สมใจ อภิเศวตกานต์

10916 นาง สมใจ พลรักษา

10917 นางสาว   สมชนก หงษ์ทอง

10918 นาย   สมชัย ภูมิชัย

10919 นาย   สมชัย ยิ�มศิริ

10920 นาย สมชัย ธัญโชติปรีดา
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10921 นาย   สมชาย สุธีพิเชฐภัณฑ์

10922 นาย   สมชาย รัตนทองคํา

10923 นาย   สมชาย วิริโยทัย

10924 นาย   สมชาย เมฆกล่อม

10925 นาย   สมชาย นาคสิงห์

10926 นาย สมชาย กําธรเดชะ

10927 นาย   สมโชค ตันกมลาสน์

10928 นางสาว สมถวิล ไชยชาญ

10929 นางสาว   สมทรัพย์ กุมศัสตรา

10930 นาย   สมนึก กุลสถิตพร

10931 นาย   สมนึก นิลบุหงา

10932 นาย   สมนึก ส่งวาณิชย์

10933 นาย   สมบัติ จิตอาคะ

10934 นาย   สมบัติ ศรีสด

10935 นางสาว สมบัติ คุ่ยต่วน

10936 นาย   สมบูรณ์ เจริญถาวรพาณิช

10937 นาย   สมบูรณ์ วรครบุรี

10938 นาย   สมบูรณ์ จันทร์ปา

10939 นาง สมประสงค์ เรือนแพ

10940 นางสาว   สมปรารถนา เอี�ยมสว่าง

10941 นางสาว   สมปรารถนา เกียรติปกรณ์

10942 นางสาว   สมปฤดี เถียรปรเมษฐ์

10943 นางสาว   สมปอง ตงพิพัฒน์

10944 นาย   สมพงษ์ ยี�ฝั�น

10945 นาย   สมพงษ์ ภมรคณเสวิต

10946 นางสาว   สมพร ผาณิตรัตน์



ข้อมูล ณ วันที� 15 ต.ค. 62

หน้าที� 422 จาก 534 /รายชื�อเรียงตามพยัญชนะตัวอักษร..

ลําดับที� หมายเหตุ

คํานําหน้า ชื�อ สกุล

รายชื�อ-สกุล

บัญชีรายชื�อ

ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ. 2547 มาตรา14 (4) 

ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั�งกรรมการสภากายภาพบําบัด  วาระปี พ.ศ. 2563-2566

10947 นาง สมพร สังขรัตน์

10948 นางสาว   สมพร มณีเรืองสิน

10949 นางสาว   สมพร พิมพ์มะดี

10950 นางสาว   สมพร เกิดพาลา

10951 นางสาว สมพร ผิวอ่อน

10952 นางสาว สมพร ยิ�มละม้าย

10953 นาย สมพร ไชยลังการ

10954 นาย สมพร ผัดแก้ว

10955 นาย   สมพล ศรีสุริยนต์

10956 นาย   สมพล รักมณี

10957 นาย   สมพัฒน์ จํารัสโรมรัน

10958 นาง สมพิศ สกลวิจิตร

10959 นางสาว   สมภิยา สมถวิล

10960 นาย   สมภูมิ แก้ววิทยาการ

10961 นาย   สมโภชน์ ชุมจิตร

10962 นาย   สมโภชน์ หนูเหล็ง

10963 นาย สมยศ สอนซุน

10964 นางสาว   สมรพรรณ ทองนาค

10965 นาย   สมรรถชัย เขาแก้ว

10966 นาย   สมรรถชัย จํานงค์กิจ

10967 นาย   สมรรถชัย ยาทองไชย

10968 นางสาว สมรัชนี อมรลิขิตศิลป์

10969 นางสาว   สมรัตน์ มิ�งสรรพางค์

10970 นางสาว   สมฤดี ธรรมสุรัติ

10971 นาง สมฤดี หาญมานพ

10972 นางสาว   สมฤดี ป้องสีดา
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10973 นางสาว สมฤดี วรรณรส

10974 นางสาว สมฤดี อินตาใจ

10975 นางสาว สมฤดี สิทธิพันธุ์วิชิต

10976 นาย   สมฤทธิ� เวียงสมุทร

10977 นางสาว   สมฤทัย อินทคชสาร

10978 นางสาว   สมฤทัย พุ่มสลุด

10979 นางสาว สมฤทัย ศรยินดี

10980 นางสาว สมฤทัย นิ�มสุข

10981 นางสาว สมฤทัย เมืองหลวง

10982 นางสาว สมฤทัย ชุนถนอม

10983 นางสาว สมฤทัย มวลเสียงใส

10984 นางสาว สมฤทัย อินทะมาระ

10985 นางสาว   สมลักษณ์ เพียรมานะกิจ

10986 พันโทหญิง สมลักษณ์ ปรุงปรีชา

10987 นางสาว สมลักษณ์ สุขชื�นฤทัย

10988 นางสาว   สมลักษณ์ ทิพจักร์

10989 นาง สมศรี สุขประเสริฐ

10990 นางสาว   สมศรี ตั�งก่อเจริญ

10991 นาง สมศรี แก้วจิตร

10992 นาง สมศรี เธียรมนตรี

10993 นางสาว สมศรี สุขสุแพทย์

10994 นาย   สมศักดิ� เงินสุทธิวรกุล

10995 นาย   สมศักดิ� เกวลิน

10996 นาย   สมศักดิ� อาจะรียะกุล

10997 นาย   สมศักดิ� วงศ์เหมรัตน์

10998 เรือโท สมศักดิ� บุญทัน
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10999 นาย   สมศักดิ� แก้วก่อง

11000 นาย สมศักดิ� บุญขวัญ

11001 นางสาว   สมสกุล เหยือกเงิน

11002 นาย   สมสกุล ป้อมมงกุฎ

11003 นางสาว   สมสกุล ธงแก้ว

11004 นาง สมสาย ชินะภัทรพงศ์

11005 นาง สมสิริ  สิงห์มิ�ง

11006 นางสาว   สมสุดา ทีปสว่าง

11007 นางสาว   สมสุภัท สิทธิเสือ

11008 นางสาว   สมหญิง สายธนู

11009 นางสาว   สมหญิง กลิ�นสุวรรณ

11010 นางสาว   สมหญิง สุวรรณภักดี

11011 นาง สมหมาย อารมย์ดี

11012 นางสาว สมัชญา นิยมไทย

11013 นางสาว สมัชญา ทิจะยัง

11014 นาย สมาน สิทธิศร

11015 นางสาว   สมานันท์  ชื�นชม

11016 นางสาว   สมาพร เวียงจันทร์

11017 นางสาว   สมาพร ผาสุข

11018 นางสาว   สมาพร ผาสุข

11019 นางสาว   สมาพร   กอบุตร  

11020 นางสาว สมิตรา เดชสวัสดิ�หิรัญ

11021 นางสาว สมิตา ศรีกาญจนา

11022 นางสาว สมิตา มัจฉาชีพ

11023 นางสาว สมิตา ชีพสุวรรณ

11024 นางสาว สมิตานัล ประสิทธิเวช
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11025 นางสาว   สมุลมาล รวมทวี

11026 นาย   สยาม เพิ�มเพ็ชร์

11027 นางสาว   สยุมพร ชูพิริยะเศรณี

11028 นางสาว สยุมพร ก๋องตัน

11029 นาย สรไกร คุณานุสรณ์ชัย

11030 นางสาว   สรญา สระทองเทียน

11031 นางสาว   สรนันท์ ติรัตนะ

11032 นาย   สรพล กําไลทอง

11033 นาย สรภัช เอี�ยงธนรัตน์

11034 นาย   สรร เกษมสถิตจงกุล

11035 นาย   สรรค์ภพ สรรค์ศิลา

11036 นาย สรรบดี อัศวรุ่งเรืองโชติ

11037 นางสาว   สรรพ์พร ดวงพิทักษ์พงศ์

11038 นาย สรรพสิทธิ� ศรีโพธิ�

11039 นางสาว สรวงสมร ยอดดวงใจ

11040 นางสาว   สรวรรณ ศิลปนุรักษ์

11041 นางสาว สรวรรณ แพเพชรทอง

11042 นางสาว สรวลี ประศมอธิคม

11043 นาย สรวิชญ์ โภชนาธาร

11044 นาย สรวิศ สืบพงศ์

11045 นาย สรวิศ นิลพัฒน์

11046 นาย สรวิศ วงค์ละคร

11047 นาย สรศักดิ� ร่มเย็น

11048 นางสาว สรสวรรค์ ชํานาญยา

11049 นางสาว   สรสิชา อุนนะนันทน์

11050 นางสาว   สร้อยไข่ มหรรทัศนพงศ์
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11051 นางสาว สร้อยทิพย์   บุตรดีหงษ์

11052 นางสาว สร้อยทิพย์ พานไทย

11053 นางสาว   สร้อยพัชชรา วิโนทัย

11054 นางสาว   สร้อยสนธิ� ธีรพงษ์

11055 นางสาว   สรัญญา มั�นเจริญ

11056 นางสาว สรัญญา ทรงเจริญ

11057 นางสาว สรัญญา บุตรเต

11058 นางสาว   สรัญพร สาตุ้ม  

11059 นางสาว สรัญรส ทรัพย์ชนะสิทธิ�

11060 นางสาว สรัลชนา สาธุภาค

11061 นางสาว สรัลชนา สิมสวัสดิ�

11062 นางสาว สรัลชนา ผาธรรม

11063 นางสาว สรัลพร สุวรรณวงศ์

11064 นางสาว สราจิต มากคง

11065 นางสาว   สราญจิต แสนแก้ว

11066 นาย   สรายุทธ ภิญโญ

11067 นาย   สรายุธ มงคล

11068 นางสาว   สรารัตน์ แก้วคอนไทย

11069 นางสาว สรารัตน์ แก้วคํา

11070 นางสาว สราลักษณ์ พัวภูมิเจริญ

11071 นางสาว สราลี ไชยวงศา

11072 นางสาว สราลี ฐานบํารุง

11073 นาย สราวุฒิ จันมูล

11074 นาย   สราวุฒิ  โมราเพ็ง

11075 นาย   สราวุธ ทมโยธา 

11076 นาย   สราวุธ สุวรรณรัตน์
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11077 นาย สราวุธ จันทร์แสง

11078 นาย สราวุธ สมพงษ์

11079 นาย สราวุธ บรรบุผา

11080 นาย สราวุธ ราชจันทร์

11081 นางสาว   สราสินี ศรีณรงค์ฤทธิ�

11082 นางสาว สริญญา ภูสมศรี

11083 นางสาว สริตา ยุไร

11084 นางสาว สริตา อุจะรัตน

11085 นางสาว สรินดา ศาตะมาน

11086 นางสาว สริยา อังคปัทมากุล

11087 นางสาว   สรียา ตันตยานฤวุฒิ 

11088 นาย   สโรชา เจิมพันธุ์

11089 นางสาว สโรชา สัจจา

11090 นางสาว สโรชา รัตนาภรณ์

11091 นางสาว สโรชา พูนวิสิฐกุล

11092 นางสาว สโรชา ผงประเสริฐสกุล

11093 นางสาว สโรชา การะเกด

11094 นางสาว สโรชา เสริฐปัญญา

11095 นางสาว สโรชิณี คําเมือง

11096 นางสาว สโรชิตา สาหร่ายทองคํา

11097 นางสาว   สลักจิต ลาดศิลา

11098 นางสาว สลักจิต ปันดี

11099 นางสาว   สลักจิตร์ ศรียางคุย

11100 นางสาว สลักจิตร ศรียุทธ

11101 นางสาว   สลิล มิ�งมาลัยรักษ์

11102 นางสาว สลิลเกตน เอกกาญจน์ชนะกุล
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11103 นางสาว สลิลทิพย์ เอี�ยวสกุล

11104 นางสาว   สลิลลา เบญจมาภา

11105 นางสาว   สลิลา เศรษฐไกรกุล

11106 นางสาว สลิลา คุณวุฒิกุล

11107 นาย   สวง จงศิริ

11108 นาย   สวพจน์ ลือสุวรรณทัต

11109 นางสาว สวภัทร ฮามพิทักษ์

11110 นางสาว สวภัทร ชูสิทธิ�

11111 นางสาว   สวรรยา ศิริผล

11112 นางสาว   สวรรยา พวงเงิน 

11113 นางสาว สวรรยา คําแก้ว

11114 นางสาว   สวรรยา คงศิลป์

11115 นางสาว   สวรส วรุตม์โกเมน

11116 นางสาว สวรส ธินวน

11117 นางสาว สวรักษ์ ชาติทรัพย์สิน

11118 นางสาว   สวรินทร์ กัณหกุล

11119 นางสาว   สวรินทร์ เอียวสินพานิช

11120 นางสาว สวลี ศศิธร

11121 นางสาว สวิชญา ภัคสรรพมงคล

11122 นางสาว   สวิตา ธรรมวิถี

11123 นางสาว   สวิตา จันทรศรี

11124 นางสาว สศิธร ปานอ่วม

11125 นางสาว   สศิมนต์ สกุลไกรพีระ

11126 นาย สหฉัตร เอื�อหยิ�งศักดิ�

11127 นาย สหรัฐ จันทร์ใหญ่

11128 นาย สหรัฐ เนาว์แสง
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11129 นางสาว สอินทร์ แสงมนัสกิตติ

11130 นางสาว   สะการะ ตันโสภณ

11131 นาย สัคพร มนตรีนอก

11132 นาย   สังวาลย์ จันทร์เงิน

11133 นาย สัจจา สกุลแก้ว

11134 นาย   สัญชัย พะนา

11135 นาย   สัญชัย บุญพริก

11136 นาย สัญชัย แก้ววิเชียร

11137 นาย   สัญญา ตองอบ

11138 นาย สัณฐิติ ผลจันทร์

11139 นางสาว สัณฑิตา เมฆกระสินธุ์

11140 นางสาว สัตตกมล สิ�วไธสง

11141 นาง สัตพร เจริญสุข

11142 นาย สันดุษิต คําประไพ

11143 นาย   สันติ พุฒิพิริยะ

11144 นาย   สันติ กันตรี

11145 นาย สันติ นาคเครือ

11146 นาย สันติ เดชสิริ

11147 นาย สันติพร สุขทอง

11148 นาย สันติภาพ พิพิธ

11149 นาย สันติภาพ พึ�งอํ�า

11150 นาย สันติภาพ พรพิทักษ์สิทธิ�

11151 นาย สันติภาพ ทองประกอบ

11152 นาย สันติสุข ควนวิไล

11153 นางสาว   สันทณี เครือขอน

11154 นาย   สันทัด ส่งเสริมพงษ์
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11155 นางสาว   สันศนีย์ เดชะศิริประภา

11156 นางสาว สันสนีย์ แนวจําปา

11157 นาย   สัมพันธ์ สุทธิสังข์

11158 นางสาว สัลมียะห์ วานิ

11159 นาย   สากล พัชรปัญญวัฒน์

11160 นางสาว   สาคร บุญลา

11161 นาย สาคร เภาโพธิ�

11162 นาย สาทร สิทธิไชย

11163 นางสาว สาทินี สุพิมพ์

11164 นางสาว สาธนี ตัณฑวิทยากุล

11165 นางสาว   สาธนีย์ พันธ์กนกพงศ์

11166 นางสาว สาธิกา วัฒนาโภคกุล

11167 นางสาว   สาธิดา ไพบูลย์ลีสกุล

11168 นางสาว   สาธิดา แรกคํานวน

11169 นางสาว สาธิดา กลิ�นรุ่งโรจน์

11170 นางสาว สาธิดา อนันต์นาวีนุสรณ์

11171 นาย   สาธิต ดํารงสกุล

11172 นาย สาธิต อาจประจัญ

11173 นางสาว สาธิตา สิริบํารุงเมือง

11174 นางสาว สาธิตา มัคกิติกาล

11175 นางสาว สาธิมา ศิริรักษ์

11176 นางสาว สานิยา คงอ่อน

11177 นางสาว สานูญา หวันสู

11178 นางสาว สาปีย๊ะ อาแว

11179 นาย   สามารถ บัวดี

11180 นางสาว   สายแก้ว เจือจันทร์
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11181 นางสาว   สายเงิน เสริมศรี

11182 นาง สายใจ นกหนู

11183 นางสาว   สายชล การะเกษ

11184 นางสาว สายชล หมูนิล

11185 นางสาว สายทิพย์ คูประสิทธิ�

11186 นางสาว สายทิพย์ พลศิลา

11187 นางสาว   สายธิดา ลาภอนันตสิน

11188 นาง สายนที ปรารถนาผล

11189 นางสาว   สายฝน วงษ์สุเทพ

11190 นางสาว   สายฝน ช่วงทอง

11191 นางสาว   สายฝน กองคํา

11192 นางสาว   สายฝน เครือจินจ๋อย

11193 นาง สายฝน  ชูหมื�นไวย์

11194 นาง สายพิณ ประเสริฐสุขดี

11195 นางสาว   สายพิน อนุเคราะห์

11196 นางสาว   สายวรุณ ศรีรุ้ง

11197 นางสาว สายวลี ซื�อสัตย์

11198 นางสาว   สายสมร วชิระประพันธ์

11199 นาง สายสมร บุญรอด

11200 นาง สายสมร แก้วทะวัน

11201 นางสาว   สายสุนีย์ ฉิมวัตร

11202 นางสาว สายสุนีย์ คนสนิท

11203 นางสาว   สายสุพรรณ ตัณฑวุฑโฒ

11204 นางสาว   สายสุรี เสรีวัฒนา

11205 นางสาว   สายสุรีย์ วงศ์เจริญชัย

11206 นางสาว   สายไหม ก๊กใหญ่
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11207 นางสาว สายไหม ชาตรี

11208 นาย   สายัณห์ กิตติสุนทโรภาศ

11209 นาย   สารทูล จําปาน้อย

11210 นางสาว สาริกา โสภาเพีย

11211 นางสาว   สาริณี แก้วสว่าง

11212 นางสาว สาริณี ยะผา

11213 นางสาว   สาริณีย์  พรชัย

11214 นาย สาริน เตียเจริญ

11215 นาย สาริน เรียนสร้อย

11216 นางสาว   สาริมา รัตนบุรี

11217 นางสาว   สาริศา วินสนถิรเดช

11218 นางสาว สาริศา ผ่องอําไพ

11219 นางสาว สาริศา มนต์อภิวันท์

11220 นางสาว สาริศา ใจผ่อง

11221 นาย   สาริษฐ์ บัวเล็ก

11222 นางสาว   สาลิน เรืองศรี

11223 นางสาว   สาลินี ไชยกูล

11224 นาง สาลินี บุญรอด

11225 นางสาว   สาลินี เราจนานนท์

11226 นางสาว สาลินี แนวหล้า

11227 นางสาว สาลินี ฉิมวิเศษ

11228 นางสาว   สาลินี แซ่จิว

11229 นางสาว สาลินี วรพันธ์

11230 นางสาว   สาวิกา กีรติธารากุล

11231 นางสาว   สาวิกา พรหมศร

11232 นางสาว สาวิณี เอี�ยมทับทิม
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11233 นาย สาวิตต์ อัศวเดชศักดิ�

11234 นางสาว   สาวิตรี วันเพ็ญ

11235 นางสาว   สาวิตรี ศรีสุภาพ

11236 นางสาว   สาวิตรี ปักการะโต

11237 นางสาว   สาวิตรี กองจอหอ

11238 นางสาว   สาวิตรี สิงห์หาร

11239 นางสาว สาวิตรี ก่อภพโพธิพงศ์

11240 นางสาว สาวิตรี หมื�นพะเนียง

11241 นางสาว สาวิตรี วงษ์ษา

11242 นางสาว สาวิตรี คีรีอภิรักษ์

11243 นางสาว สาวิตรี ทรัพย์เจริญกูล

11244 นางสาว   สาวิตรี เหลืองอภิชาตกุล

11245 นางสาว สาวิตรี ห่วงรัตน์

11246 นางสาว   สาวิตรี คําลอย

11247 นางสาว สาวิตรี ชาวโพธิ�สระ

11248 นางสาว สาวิตรี สินวาสนามงคล

11249 นางสาว   สาวิตรี   ระดมกิจ

11250 นางสาว   สําราญ ทาสี

11251 นาย   สําเริง กาญจนเมธากุล

11252 นาย   สิงห์เสน่ห์ ทรัพย์สุข

11253 นางสาว สิตางค์ เดชผล

11254 นางสาว สิตางศุ์ จิตตภิรมย์

11255 นางสาว สิตานัน ฐิตวรนันท์

11256 นางสาว สิตานันท์ สูงพล

11257 รศ. สิทธา ปิยะวินิจวงศ์

11258 นาย   สิทธิชัย ชมแก้ว
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11259 นาย   สิทธิชัย ศรีจรูญพู่ทอง

11260 นาย สิทธิชัย อร่ามเนตร

11261 นาย   สิทธิโชค ปิ�นวิเศษ

11262 นาย   สิทธิโชค ภิมาล

11263 นาย สิทธิโชค โตยิ�ง

11264 นาย   สิทธิโชติ บุนนาค

11265 นางสาว สิทธิณี คงวิโรจน์พันธุ์

11266 นาย สิทธิธร สุพัฒนกิจกุล

11267 นาย สิทธิพร แก้วกันทา

11268 นาย   สิทธิพล นันทะจักร

11269 นาย สิทธิพล พิมสา

11270 นาย สิทธิรัตน์ สังข์มงคล

11271 นาย สิทธิศักดิ� ศรีวิจารย์

11272 นาย สิทธิศักดิ� มิตรพัฒน์

11273 นาย สิทธิศักดิ� ทาปศรี

11274 นางสาว สิธานาถ คล่องเชิงสาน

11275 นางสาว   สินธุพร มหารัญ

11276 นางสาว   สินันท์ เครือสาร

11277 นางสาว   สินาถ เจียรนันทรานนท์

11278 นางสาว สินาภรณ์ เรืองเกตุ

11279 นางสาว สินีนาฎ ใบสนิ

11280 นาง สินีนาฏ สุขอุบล

11281 นางสาว   สินีนาฏ วิไลจิตต์

11282 นางสาว   สินีนาฏ วงค์วิบูลย์

11283 นาง สินีนาฏ ขนุนนิล

11284 นาง สินีนาถ อุทัย
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11285 นางสาว   สินีนาถ ชูทัพ

11286 นางสาว สินีนารถ จรูญรักษ์

11287 นางสาว สินีรัตน์ อินทร์ฤกษ์

11288 นางสาว สินีรัตน์ ประวัณโณ

11289 นาย สินุราช เจนใจ

11290 นางสาว สิมิลัน อินสว่าง

11291 นาย สิยะพันธ์ พุทธยงค์

11292 นางสาว สิยาวารินทร์ เพชรวรรณ

11293 นาง สิรจีรณัฐ สังข์วณิชภาราดา

11294 นาย   สิรพัทธ์ อินทรุจิกุล

11295 นาย   สิรภพ ผิวจันทึก

11296 นาย สิรภพ สิทธิสมบัติ

11297 นาย   สิรภพ บัวขาว

11298 นาย สิรภพ สินไพบูลย์

11299 นาย สิรภัทร สอและ

11300 นางสาว สิรภัทร เหลาดี

11301 นางสาว สิรภัทร เรืองมณี

11302 นาย   สิรภัทร จิตสุทธิ

11303 นางสาว สิรภัทร บูรณ์สิริจรุงรัฐ

11304 นาย   สิรวิชญ์ ทองพูน

11305 นาย สิรวิชญ์ บุญเสนันท์

11306 นางสาว สิรวีร์ อนันต์โชติธนัน

11307 นาย สิรสิทธิ� นิลจรัสวณิช

11308 นางสาว สิรานันท์ ไกรนรา

11309 นางสาว สิราภรณ์ สัมมาชีวะ

11310 นางสาว   สิราภา เหมือนแก้ว
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11311 นางสาว สิรามล ศรกล้า

11312 นางสาว สิราวรรณ ป่าหญ้า

11313 นางสาว   สิริกมล นิลกําแหง

11314 นาง สิริกร การสมทบ

11315 นางสาว   สิริกร พินิจสถิล

11316 นางสาว สิริกร ชุลีธนสิน

11317 นางสาว   สิริกรพิชญ์ คล่องแคล่ว

11318 นางสาว   สิริกัญญา เทิดสุเรนทร์

11319 นางสาว สิริกัญญา เวชวัตร

11320 นางสาว สิริกันยา พงศ์กิตติธัช

11321 นาง สิริกาญจน์ สมประสงค์

11322 นางสาว   สิริกาญจน์ หิรัญญะเวช

11323 นางสาว สิริกาญจน์ ดําทอง

11324 นางสาว สิริกาญจน์ คมพยัคฆ์

11325 นางสาว สิริกาญจน์ ไชยแสงคํา

11326 นางสาว สิริกาญจน์ สุทธิเชื�อนาค

11327 นางสาว สิริกาญดา ชาครเมตตากุล

11328 นางสาว   สิริกานดา ผจญจิตร

11329 นางสาว สิริกานดา จันทบูรณ์

11330 นางสาว สิริกานต์ เจตนประกฤต

11331 นางสาว สิริกานต์ กัญญวิมล

11332 นาง  สิริกานต์  ชมภูพื�น

11333 นางสาว   สิริกานต์  เทวบุญ

11334 นางสาว สิริกุล ศิริบุญยังพิกุล

11335 นางสาว   สิริกุล เหมืองอุ่น

11336 นางสาว สิริจิตต์ รัตนมุสิก
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11337 นางสาว   สิริโฉม เถื�อนถํ�าแก้ว

11338 นาย   สิริชัย บุญวัฒนกุล

11339 นาย สิริชัย หอมวงษ์ ปานจํารูญ

11340 นาย   สิริโชค  ปะทิ

11341 นางสาว สิริญญา วิริยโรจนกุล

11342 นางสาว สิริญลภัส ธนันท์ธนพงศ์ 

11343 นางสาว   สิริญาภรณ์ ปัญญาบวรรัตน์

11344 นางสาว สิริณวดี สุขสาลี

11345 นางสาว สิริทิพย์ สีบุญเรือง

11346 นางสาว สิริธร เลิศวิศิษฎ์

11347 นางสาว สิริธิดา ปิงยศ

11348 นาง สิริน เริงกมล

11349 นางสาว   สิรินญา สุชีวากุล

11350 นางสาว สิรินดา ยะยอง

11351 นางสาว สิรินดา ชัยรัตน์

11352 นางสาว สิรินดา จาวทวิภาส

11353 นางสาว สิรินดา แก้วมณี

11354 นางสาว   สิรินทร กัณหา

11355 นางสาว สิรินทรา กองแปลง

11356 นางสาว   สิรินทิพย์ กมลสวัสดิ�

11357 นางสาว   สิรินทิพย์ หมอทรัพย์

11358 นางสาว สิรินทิพย์ ชูทรงเดช

11359 นางสาว สิรินภา ภูด่านงัว

11360 นางสาว   สิรินภา กัลยา

11361 นางสาว   สิรินยา จันทรนพ

11362 นางสาว สิรินรัตน์ สิริกานต์วงศ์มาศ
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11363 นางสาว   สิรินันท์ พงศ์เมธีกุล

11364 นาง สิรินาฎ เมธาธราธิป

11365 นางสาว   สิรินาฏ หมั�นดี

11366 นางสาว สิรินาถ นะตา

11367 นางสาว สิรินาถ จันทร์ดี

11368 นางสาว สิริประถมา ชัยประภา

11369 นาย สิริพงศ์ กุลสุขรังสรรค์

11370 นาง สิริพร วิทยาเวโรจน์

11371 นางสาว   สิริพร วงษ์จํารัส

11372 นางสาว   สิริพร วิบูลโกศล

11373 นางสาว   สิริพร ก่อเกียรติธนสุข

11374 นาง สิริพร ใบสนธิ�

11375 นาง สิริพร อ่องแจ่ม

11376 นางสาว สิริพร สุทธหลวง

11377 นางสาว สิริพร สันธนพิพัฒน์

11378 นางสาว   สิริพร กิติประสิทธิ�

11379 นางสาว สิริพร ล้อมสมบูรณ์

11380 นางสาว สิริพร แก้วมา

11381 นางสาว   สิริพรรณ วิจักษ์ปภัสสร

11382 นางสาว   สิริพรรณ ชาวจีน

11383 นาง สิริพรรณ บาวทัน

11384 นางสาว   สิริพรรณ พิพัฒน์เจริญชัย

11385 นางสาว   สิริพรรณ ศรีลัคนาภรณ์

11386 นางสาว   สิริพัชญ์  อนันทนุพงศ์

11387 นางสาว สิริพันธ์ จันทวงศ์

11388 นาย สิริพันธุ์ ดาวเจริญพร
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11389 นางสาว สิริพิชญ์ เจริญสุขศิริ

11390 นางสาว สิริภัทร อัศวแก้วมงคล

11391 นางสาว สิริภัทรา เซียวศิริถาวร

11392 นางสาว สิริภา ธรรมธีระ

11393 นางสาว   สิริภา  สาระสิทธิ�

11394 นางสาว   สิริภาวดี นวลใย

11395 นางสาว สิริมน คําหว่าง

11396 นางสาว   สิริมา ยํ�าสว่าง

11397 นางสาว สิริมา งามเกลี�ยง

11398 นางสาว สิริมา วาทะสิทธิ�

11399 นางสาว สิริมา วงษ์พล

11400 นางสาว สิริมา ตะนาวศรี

11401 นาง สิริยา วิรุตมวงศ์

11402 นางสาว สิริยากร ศรีโยธี

11403 นางสาว สิริยากร เหมอุดม

11404 นางสาว   สิริยุพา เกาสายพันธุ์

11405 นางสาว   สิริยุพิณ ผลทิพย์

11406 นางสาว สิริรักษ์ อินทพินธ์

11407 นางสาว สิริรัชต์ ฤกษ์เมือง

11408 นางสาว   สิริรัตน์ มิตรเจริญถาวร

11409 นางสาว   สิริรัตน์ ประยูรพีรพุฒิ

11410 นางสาว   สิริรัตน์ ไชคําพา

11411 นางสาว สิริรัตน์ รัตน์ปิยะภาภรณ์

11412 นางสาว สิริรัตน์ จันทวรรณ

11413 นางสาว สิริรัตน์ นกขุนทอง

11414 นาง สิริลักษณ์ กาญจโนมัย
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11415 นางสาว   สิริลักษณ์ วุฒิเลิศอนันต์

11416 นางสาว   สิริลักษณ์ ภาสถิตย์

11417 นางสาว   สิริลักษณ์ ใยดี 

11418 นางสาว   สิริลักษณ์ จังรุ่งสกุล

11419 นางสาว สิริลักษณ์ สายพันธุ์

11420 นางสาว สิริลักษณ์ เสนเคน

11421 นางสาว   สิริลักษณ์ คล้ายชู

11422 นางสาว สิริลักษณ์ เปียคง

11423 นางสาว สิริลักษณ์ หร่ายขุนทด

11424 นางสาว   สิริวรรณ ทองรอด

11425 นางสาว   สิริวรรณ อรุณพันธ์

11426 นางสาว สิริวรรณ ธรรมคงทอง

11427 นาง สิริวรรณ นนตานอก

11428 นางสาว สิริวัณธ์ ศรีทอง

11429 นางสาว   สิริวิภา ทิพย์มาศโกมล

11430 นางสาว สิริวิราศ แคนวัง

11431 นางสาว   สิริสมบัติ สุนนท์  

11432 นางสาว   สิริสุนทรา สมบูรณ์ศฤงค์

11433 นางสาว สิริโสภา แซ่ลิ�ม

11434 นางสาว   สิริอาภรณ์  ธนางทิพย์กุล

11435 นางสาว สิรีธร เเพกุญชร

11436 นางสาว สิรีธร ชัยสุวรรณ

11437 นางสาว สิรีธร เมธาวณิชพงศ์

11438 นางสาว สิรีธร สองเมือง

11439 นางสาว สิรีธร วังชากร

11440 นางสาว สิรุษา ติระภากรณ์
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11441 นางสาว สิโรธร ติวเถาว์

11442 นางสาว   สิวลักษณ์ ศรีกระจ่าง

11443 นางสาว สิวลี ศิวิลัย

11444 นางสาว   สิวลี ด้วงเอี�ยง

11445 นางสาว สิวลี พงษ์ภักดีสกุล

11446 นางสาว สิวิตรา คนแรง

11447 นางสาว   สิวิวรรณ ศานติธรรม

11448 นาย สิษฐวัศ ศักดิ�ธนานุรักษ์

11449 นางสาว   สีตลา ด้วงจุมพล

11450 นางสาว สีตีอาแอเส๊าะ ยามู

11451 นางสาว สีวิกา มาตราช

11452 นาง สีสุฎา รักษ์ชูชื�น

11453 นาย   สืบพงศ์ มูลคํา

11454 นาย   สืบสกล เพชรสุริยศักดิ�

11455 นาย สุกรี ดือราแม

11456 นางสาว   สุกฤตา ทองชัย

11457 นาย สุกฤษฎิ� พรมแตง

11458 นาย   สุกฤษฎิ�  เอี�ยมสว่าง

11459 นาย สุกฤษดิ� เพ่งเจริญธรรม

11460 นาย   สุกลวรรณ ศุภโชคภคปัญญา

11461 นาง สุกัญญา จันทนชัย

11462 นาง สุกัญญา รุ่งเรืองวรวัฒน์

11463 นางสาว   สุกัญญา โพธิสมภาพวงษ์

11464 นางสาว   สุกัญญา ฮ้อเผ่าพันธ์

11465 นางสาว   สุกัญญา ละอองเงิน

11466 นางสาว   สุกัญญา เอกสกุลกล้า
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11467 นางสาว   สุกัญญา หมื�นรัตน์

11468 นางสาว   สุกัญญา รากวงศ์

11469 นางสาว   สุกัญญา กรีอินทอง

11470 นาง สุกัญญา ยังหอกิจไพศาล

11471 นางสาว   สุกัญญา สุขพร้อม

11472 นางสาว   สุกัญญา คะสูงเนิน

11473 นางสาว   สุกัญญา รัชคร

11474 นางสาว   สุกัญญา อะรัมพระ

11475 นาง สุกัญญา คําบุญเรือง

11476 นางสาว   สุกัญญา แก้วตา

11477 นางสาว   สุกัญญา ศิริไพศาล

11478 นางสาว   สุกัญญา สุทธิศักดิ�ศรี

11479 นางสาว   สุกัญญา ชมภูพื�น

11480 นางสาว   สุกัญญา แดนพิมาย

11481 นางสาว   สุกัญญา สิทธิบัลลังก์

11482 นางสาว   สุกัญญา อินทมา

11483 นาง  สุกัญญา อ่อนละมูล

11484 นาง สุกัญญา  ชิณกธรรม

11485 นางสาว   สุกัญญา พิลาภ

11486 นางสาว สุกัญญา มณีจํารัส

11487 นางสาว สุกัญญา นวนวัน

11488 นางสาว สุกัญญา ช้างนิล

11489 นางสาว สุกัญญา พึ�งพงศ์

11490 นางสาว สุกัญญา ผาเหลา

11491 นางสาว สุกัญญา มณีจินดา

11492 นางสาว สุกัญญา อุรุวรรณ
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11493 นางสาว สุกัญญา แกล้วกล้า

11494 นางสาว สุกัญญา ไชยยศ

11495 นางสาว สุกัญญา อเนกสุข

11496 นางสาว สุกัญญา เหล่าวิชยา

11497 นางสาว สุกัญญา ธรรมวาจา

11498 นางสาว   สุกัญญา ทองดํา

11499 นางสาว   สุกัญญา พานทอง

11500 นางสาว สุกัญญา ผิวขม

11501 นางสาว สุกัญญา แสงภารา

11502 นางสาว สุกัญญา สืบแจ้ง

11503 นางสาว   สุกัญญา กันวรชุน

11504 นางสาว สุกัญญา จวงประโคน

11505 นางสาว   สุกัญญา   วงษ์บัวงาม

11506 นางสาว สุกัญญารัตน์ ตุ่นมี

11507 นางสาว   สุกันยา เดชกุญชร

11508 นางสาว สุกันยา จันทเขต

11509 นางสาว สุกัลญา ช่างทอง

11510 นางสาว   สุกัลยา กฤษณเกรียงไกร

11511 นาง สุกัลยา อมตฉายา

11512 นางสาว   สุกัลยา ถาลี

11513 นางสาว   สุกัลยา เจริญรัตน์จรูญ

11514 นางสาว   สุกานดา นิศวงศ์

11515 นางสาว สุกานดา สุทธิโพธิ�

11516 นางสาว สุกานดา มัชฌิมา

11517 นางสาว สุกานดา วีระเดชชูชีพ

11518 เรือเอก สุกิจ วรปัญญาเสนีย์
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11519 นาย   สุกิจ ขันสมบัติ 

11520 นาย   สุกิตติ� ศักดิ�ธนากุล

11521 นางสาว   สุขกาญจน์ สาลา

11522 นางสาว สุขจิต จันทร์มาก

11523 นาง สุขจิตรา มาคะดิลก

11524 นาย สุขพัฒน์ พัฒนาจรานนท์

11525 นางสาว   สุขฟ้า เกษมศิรินาวิน

11526 นางสาว สุขภัทราณ์พร เรืองคล้าย

11527 นาง สุขมณี พัฒนพงษ์ศักดิ�

11528 นางสาว   สุขฤทัย แซ่คู

11529 นางสาว   สุขวสา โกเมนไทย

11530 นางสาว   สุขวิดา มโนรังสรรค์

11531 นาย   สุขสันต์ ทองอุ่น

11532 นาย   สุขสันต์ ไชยรัตน์

11533 นาย   สุขุม วงษ์โพธิ�

11534 นาย สุขุม ณ  หนองคาย

11535 นางสาว   สุขุมา สิทธิชัย

11536 นางสาว   สุคนธ์   วังบุญคง

11537 นางสาว   สุคนธ์ทิพย์  ไพบูลย์ธนชัย

11538 นางสาว สุคนธมาลย์ พวงเรืองศรี

11539 นางสาว สุคนธรัตน์ สงวนรัมย์

11540 นางสาว   สุคนธา สุขเจริญ

11541 นางสาว   สุคนธา งามประมวญ

11542 นางสาว   สุคนธา ตั�งเพียรวัฒนา

11543 นางสาว   สุคันธา โมกขศักดิ�

11544 นางสาว สุจญดา กิ�งหมัน
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11545 นางสาว   สุจริตพรรณ อินทรปัญญา

11546 นาง สุจิตรา เลิศวนางกูร

11547 นางสาว   สุจิตรา บุญหยง

11548 นาง สุจิตรา เจริญศรีพรพงศ์

11549 นางสาว   สุจิตรา วาสนาเป็นสุข

11550 นางสาว   สุจิตรา พันธุ์ทัด

11551 นางสาว   สุจิตรา พลเยี�ยม

11552 นางสาว   สุจิตรา ตั�งตะธารากุล

11553 นาวาอากาศตรี สุจิตรา เจียมวิจิตรกุล

11554 นางสาว   สุจิตรา บุญมา

11555 นางสาว   สุจิตรา มาฆะธรรม

11556 นางสาว สุจิตรา วามะเกตุ

11557 นางสาว   สุจิตรา ลิ�มทรัพย์

11558 นางสาว   สุจิตรา กล้วยหอมทอง  

11559 นางสาว   สุจิตรา พิกุลทอง

11560 นางสาว   สุจิตรา มยุโรวาท 

11561 นางสาว สุจิตรา กมลธง

11562 นางสาว สุจิตรา วาชัยยุง

11563 นางสาว สุจิตรา ฉัตรอุดมสิริ

11564 นางสาว สุจิตรา ศรีสร้อย

11565 นางสาว สุจิตรา ต๊ะคําปัน

11566 นางสาว สุจิตรา พรมพุ่ม

11567 นางสาว สุจิตรา ภิรมย์รักษ์

11568 นางสาว สุจิตรา เกื�อสุข

11569 นางสาว สุจิตรา ไชยคต

11570 นางสาว   สุจิตรา กุยวาปี
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11571 นางสาว สุจิตรา ใจใหญ่

11572 นางสาว สุจิตรา หิรัญสถิตย์

11573 นางสาว สุจิตรา สดโคกกรวด

11574 นางสาว   สุจิตราพร สุจริตจันทร์

11575 นางสาว สุจินดา บุญเพ็ง

11576 นางสาว   สุจินตนา ไชยศิริวัฒน์

11577 นางสาว สุจิมา วุฒิเมธา

11578 นางสาว สุจิรา วงษ์ศิริ

11579 นางสาว   สุชญา กาญจนคเชนทร์

11580 นางสาว สุชญา กนกวลัยวรรณ

11581 นางสาว สุชัญญา จงอร่ามรุ่งเรือง

11582 นางสาว สุชัญญา ชัยทัพ

11583 นางสาว สุชัญญา ละลี

11584 นาย   สุชัย ทํามาหากิน

11585 พันโท สุชัย สุรพิชญ์พงศ์

11586 นางสาว   สุชาดา ชัยขจรภัทร์

11587 นางสาว   สุชาดา เรืองหิรัญวนิช

11588 นางสาว   สุชาดา ตั�งจิตเพียรพงศ์

11589 นางสาว   สุชาดา ทองเจริญโรจน์

11590 นางสาว   สุชาดา คณะรูป

11591 นางสาว   สุชาดา วิชาชาญ

11592 นางสาว   สุชาดา นันทพันธ์

11593 นางสาว   สุชาดา เจียรกุล

11594 นางสาว   สุชาดา อินจันสุข

11595 นางสาว สุชาดา ทองคํา

11596 นางสาว สุชาดา วรรณศรี
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11597 นางสาว สุชาดา บุญเลิศ

11598 นางสาว สุชาดา บุญอ้อม

11599 นาง สุชาดา หลวงไกร

11600 นางสาว สุชาดา มั�นเขตกร

11601 นางสาว สุชาดา กะเครือ

11602 นางสาว สุชาดา ปัญญาเอ้ย

11603 นางสาว   สุชาดา รัตนไทรงาม

11604 นางสาว   สุชาดา ครุฑศรี

11605 นางสาว สุชาดา เกษมณี

11606 นางสาว สุชาดา จิตตะคุ

11607 นางสาว สุชาดา แสนโดด

11608 นางสาว สุชาดา น้อยบุดดี

11609 นางสาว สุชาดา วิบูลรุ่งเรือง

11610 นางสาว สุชาดา สานุสันต์

11611 นางสาว สุชาดา พนมเริงศักดิ�

11612 นางสาว สุชาดี สังฆทิพย์

11613 นาย   สุชาติ ปุญญกริยากร

11614 นาย   สุชาติ ชัยเชษฐ์ดํารงกุล

11615 นาย   สุชาติ เอื�อไพบูลย์

11616 นาย สุชาติ ทองอาจ

11617 นางสาว สุชานันท์ ดีมี

11618 นางสาว สุชานาฏ ช่วยบุดดา

11619 นางสาว สุชานาฏ โสภณไพศาลกิจ

11620 นางสาว สุชานาถ ชูปรีดา

11621 นางสาว สุชานาถ เกตุนาวี

11622 นางสาว สุชานุช คุตพฤกษ์
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11623 นางสาว   สุชารัตน์ ธิการ

11624 นางสาว สุชารัตน์ ชาติไทย

11625 นาง สุชาลินี ล่านพยา

11626 นางสาว สุชาวดี อยู่สิงห์โต

11627 นางสาว สุชาวลี จินาวรกุล

11628 นางสาว สุชาวลี บัวนุ่ม

11629 นางสาว สุชิดา แก้วเพชร

11630 นางสาว   สุชิตา คล้ายอ่อน

11631 นางสาว   สุชีรา ธรรมบันดาลสุข

11632 นางสาว   สุชีรา  ตรีศร

11633 นางสาว สุชีวี ระยับศรี

11634 นางสาว สุฌาภณรัตน์ ตลับทอง

11635 นางสาว   สุญาณี ทิพย์ธนสาร

11636 นางสาว   สุฎาภรณ์ ฆารเจริญ

11637 นางสาว   สุฑาทิพย์ ภู่รอด

11638 นางสาว สุฑาทิพย์ แชประเสริฐ

11639 นางสาว สุฑาทิพย์ อดุลย์รัมย์

11640 นางสาว   สุฑามาศ อ้นป้อม

11641 นางสาว สุฑามาศ สุทธิวิริยะกุล

11642 นางสาว สุฑารัตน์ คําบุญเกิด

11643 นางสาว สุณัฐฐา มาศทาย

11644 นางสาว   สุณิสา แสงอาทิตย์อุทัย

11645 นางสาว   สุณีย์ กัลยะจิตร

11646 นางสาว สุดคนึง แววสูงเนิน

11647 นาย   สุดใจ หลวงภักดี

11648 นางสาว   สุดธิดา จิตจํานง
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11649 นางสาว สุดธิดา ประทีป

11650 นางสาว   สุดภาลักษณ์  สุวรรณไตร

11651 นางสาว   สุดฤทัย มานีวัน

11652 นางสาว   สุดสวาท แก้วจันดี

11653 นางสาว สุดหทัย มโนปา

11654 นางสาว   สุดา ชัยชูวีระพงษ์

11655 นางสาว   สุดา อุดมกิจธนกุล

11656 นางสาว   สุดา คํานึงสิทธิ

11657 นางสาว   สุดา ช่างฟ้อน

11658 นางสาว สุดา โมลี

11659 นางสาว สุดา ไทยใหม่

11660 นางสาว   สุดาพร พุ่มเมือง

11661 นางสาว สุดาพร เนตรลือชา

11662 นางสาว สุดาพร เป๊ะหุม

11663 นางสาว สุดาพร พันธุ์ชัย

11664 นางสาว สุดาภรณ์ ขอสุข

11665 นางสาว   สุดารักษ์ ฐานะศิริพงศ์

11666 นางสาว   สุดารักษ์ หิมะคุณ

11667 นาง สุดารัตน์ สุประดิษฐ์

11668 นางสาว   สุดารัตน์ ลิปตรัตน์

11669 นาง สุดารัตน์ อนุชน

11670 นาง สุดารัตน์ มนตรีภักดี

11671 นางสาว   สุดารัตน์ บริสุทธิ�

11672 นาง สุดารัตน์ ประกอบเที�ยง

11673 นางสาว   สุดารัตน์ วงศ์พายัพชัย

11674 นางสาว   สุดารัตน์ สังฆะมะณี
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11675 นางสาว   สุดารัตน์ นิมิตรวิไล

11676 นางสาว   สุดารัตน์ สิงห์เชื�อ

11677 นางสาว   สุดารัตน์ เส้นทอง

11678 นางสาว   สุดารัตน์ อภิบาลทวีสกุล

11679 นางสาว สุดารัตน์ เจ๊ะเลาะ

11680 นางสาว สุดารัตน์ นุ่นสังข์

11681 นางสาว สุดารัตน์ รักขา

11682 นางสาว สุดารัตน์ งดกลาง

11683 นางสาว สุดารัตน์ ปาไหน

11684 นางสาว สุดารัตน์ ศรีคูหา

11685 นางสาว สุดารัตน์ สุตา

11686 นางสาว สุดารัตน์ บุตตะนันท์

11687 นางสาว สุดารัตน์ มณีวงค์

11688 นางสาว สุดารัตน์ อาจห้วยแก้ว

11689 นางสาว สุดารัตน์ ศรีวิชัย

11690 นางสาว   สุดารัตน์ ทรงกลิ�น

11691 นางสาว สุดารัตน์ บุญพิทักษ์

11692 นางสาว สุดารัตน์ งามนาศรี

11693 นางสาว สุดารัตน์ คําชาลี

11694 นางสาว สุดารัตน์ วงค์จันทร์

11695 นางสาว สุดารัตน์ กนกแก้ว

11696 นางสาว   สุดารัตน์ ตันกุล

11697 นางสาว สุดารัตน์ ดวงแก้ว

11698 นางสาว สุดารัตน์ ไชยแรง

11699 นางสาว สุดารัตน์ สงวนไทย

11700 นางสาว   สุดารัตน์  พรหมเมศร์
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11701 นางสาว   สุดารัตน์  จันต๊ะตึง

11702 นางสาว   สุดารัตน์   เทพทอง

11703 นางสาว   สุดาวดี พลชัย

11704 นางสาว   สุดาวัลย์  ทองประทุม

11705 นางสาว สุดาวิมล เพียรพิทักษ์

11706 นางสาว สุตาภัทร อบกลิ�น

11707 นาง สุติมา สุวรรณกาล

11708 นาย สุทธชัย ใจบาล

11709 นางสาว สุทธภา จันทร์เทศ

11710 นาย   สุทธวิทย์ เลขาศิริโรจน์

11711 นางสาว   สุทธาทิพย์ ทองเปาว์

11712 นางสาว   สุทธาทิพย์ จรรยาอังกูร

11713 นางสาว   สุทธาทิพย์ ยิ�งดิลกพันธกุล

11714 นางสาว   สุทธารัตน์  ปานเล็ก

11715 นางสาว สุทธิกา นํ�าทรัพย์

11716 นางสาว   สุทธิกานต์ จินตะเวช

11717 นางสาว สุทธิกานต์ กิติเรืองแสง

11718 นางสาว   สุทธิฉันท์ มาลัย

11719 นาย   สุทธิชัย พงศ์หล่อพิศิษฏ์

11720 นาย สุทธิชัย บัวติ�บ

11721 นางสาว สุทธิชา พรหมเทศ

11722 นางสาว สุทธิณี ภัทรสุภฤกษ์

11723 นางสาว   สุทธิดา เหล่าฤชุพงศ์

11724 นางสาว สุทธิดา สุริยะ

11725 นางสาว   สุทธิดา โทนะหงษา

11726 นางสาว   สุทธิดา ทองวัน
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11727 นางสาว สุทธิดา สาริบุตร

11728 นางสาว สุทธิดา เกื�อเมือง

11729 นางสาว สุทธิดา มากเลย์

11730 นางสาว สุทธิดา อุยะตุง

11731 นางสาว สุทธิดา นันตา

11732 นางสาว สุทธิดา พลจร

11733 นางสาว สุทธิดา จริงจิตร

11734 นางสาว สุทธิดา กินยืน

11735 นางสาว สุทธิดา ชาวนาวัง

11736 นางสาว สุทธิดา เวียงอินทร์

11737 นางสาว สุทธินันท์ ตุ่นวัน

11738 นางสาว   สุทธินี ขันทะสอน

11739 นางสาว สุทธินี สุภากาศ

11740 นางสาว สุทธินี เกื�อกูล

11741 นาย สุทธิพงศ์ เตชาวงค์

11742 นาย   สุทธิพงศ์  เหลาเกิ�ม

11743 นาย   สุทธิพงษ์ นิติธัญญรัตนา

11744 นาย   สุทธิพงษ์ จงกลณี

11745 นาย สุทธิพงษ์ อิสริยานนท์

11746 นาย สุทธิพงษ์ กาบกรณ์

11747 นางสาว สุทธิพร จริยาวัฒนกุล

11748 นางสาว สุทธิพรรณ เกี�ยวพันธ์

11749 นาย สุทธิพัฒน์ เตชะธัญญกุล

11750 นางสาว สุทธิภา อินทรีสังวร

11751 นางสาว สุทธิยา แกล้วกล้า

11752 นางสาว   สุทธิรัก สุทธิสินธุ์
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11753 นาง สุทธิรักษ์ พิกุลทองอําไพ

11754 นาย   สุทธิรักษ์ สิงหเสม

11755 นาย สุทธิรักษ์ มณีรัตน์

11756 นางสาว   สุทธิรัตน์ ทิมแดง

11757 นางสาว   สุทธิรา อินต๊ะผัด

11758 นาย สุทธิโรจน์ ตันตระรุ่งโรจน์

11759 นางสาว   สุทธิลักษณ์ ไพศาลสิงห์

11760 นาย   สุทธิลักษณ์  รักศรี

11761 นาง สุทธิวรรณ ภักดิ�โพธิ�

11762 นางสาว สุทธิวรรณ บุญความดี

11763 นาย สุทธิวิทย์ จิรนรวัฒน์

11764 นางสาว   สุทยา จิระประดิษฐกุล

11765 นางสาว สุทัตตา ไตรศร

11766 นาง สุทัศญ์ศิณี ทวีรัตน์

11767 พันตรี สุทัศน์ แสงพล

11768 ร.ท. สุทัศน์ เครือแก้ว

11769 นาย   สุทัศน์ ดวงจิตร

11770 นาง สุทัศนา บัวผัด

11771 นางสาว สุทัศนีย์ สุวรรณเรืองศรี

11772 นางสาว สุทาธิกุล งามพิมาย

11773 นางสาว สุทารัตน์ พุฒทะพันธ์

11774 นาย สุทิพร เย็นสุขใจ

11775 นางสาว   สุทิศา ปลื�มปิติวิริยะเวช

11776 นาง สุทิศา ลักษณะ

11777 นางสาว   สุทิศา ทับเหล็ก

11778 นาย สุเทพ ศรีเมืองแก้ว
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11779 นางสาว สุธนรัตน์ กุ้ยรัตน์

11780 นางสาว   สุธัญญา มูลแวง

11781 นางสาว สุธางค์ ตัณทนาวิวัฒน์

11782 นางสาว สุธาทิพย์ คําฟู

11783 นางสาว สุธาทิพย์ สิงห์แก้ว

11784 นางสาว สุธาทิพย์ สังข์ทองกูล

11785 นางสาว สุธาภรณ์ สวัสดี

11786 นาย สุธาภัทร สังข์เอี�ยม

11787 นางสาว   สุธาภุช บุญชัย

11788 นางสาว   สุธารกมล ครองยุติ

11789 นางสาว สุธารัตน์ แพรธํารงกุล

11790 นางสาว   สุธารัตน์  คําหอม

11791 นาย สุธาวี วงศ์วาลย์

11792 นาง สุธาสินี โนลส์

11793 นางสาว   สุธาสินี ทองอ่อน

11794 นางสาว   สุธาสินี รมณีย์พิกุล

11795 นางสาว   สุธาสินี สืบสนธ์

11796 นางสาว สุธาสินี หันจันทร์

11797 นางสาว สุธาสินี ภูสมศรี

11798 นางสาว สุธาสินี สุขพะเนา

11799 นางสาว สุธาสินี คณฑา

11800 นางสาว สุธาสินี สุวรรณแย้ม

11801 นางสาว   สุธาสินี ลิ�มธารณามัย 

11802 นางสาว สุธาสินี ลิ�มธารณามัย

11803 นางสาว สุธิชา ส่อนชัย

11804 นางสาว   สุธิชา  กฤตยารักษ์สกุล
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11805 นาง สุธิดา มั�งคั�ง

11806 นางสาว   สุธิดา ประชาศิลป์ชัย

11807 นาง สุธิดา จันทมนัส

11808 นาง  สุธิดา สกุลกรุณา

11809 นางสาว   สุธิดา สาสอน  

11810 นางสาว สุธิดา เกิดทอง

11811 นางสาว สุธิดา รัตนกาญจน์

11812 นางสาว สุธิดา ชาวเวียง

11813 นางสาว สุธิดา ดิษฐพงศ์ภักดี

11814 นางสาว   สุธิดา ลี�รัตนา

11815 นางสาว   สุธิดา วรพิทยาภรณ์

11816 นางสาว   สุธิดา มงคลลักษณ์

11817 นางสาว สุธิดา จําเริญ

11818 นางสาว สุธิดา ปัสสาพันธ์

11819 นางสาว สุธิดา หมัดหมุด

11820 นางสาว   สุธิดา โยธายืนยง

11821 นางสาว   สุธิดา แสงอ่อน

11822 นางสาว สุธิดา เอกเลิศ

11823 นางสาว สุธิดา วรรณา

11824 นางสาว   สุธินี นาคสมบูรณ์

11825 นางสาว สุธินี อําพาส

11826 นางสาว สุธินี อเนกศุภพล

11827 นางสาว   สุธิมา ไม้ตะเภา

11828 นาย   สุธี ชีวพันธ์

11829 นาย   สุธี ซื�อเลื�อม

11830 นาย   สุธี ทนุพงศ์ไพศาล



ข้อมูล ณ วันที� 15 ต.ค. 62

หน้าที� 456 จาก 534 /รายชื�อเรียงตามพยัญชนะตัวอักษร..

ลําดับที� หมายเหตุ

คํานําหน้า ชื�อ สกุล

รายชื�อ-สกุล

บัญชีรายชื�อ

ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ. 2547 มาตรา14 (4) 

ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั�งกรรมการสภากายภาพบําบัด  วาระปี พ.ศ. 2563-2566

11831 นางสาว สุธีมา พินิจนรชัย

11832 นาย   สุธีร์ คูธนะวนิชพงษ์

11833 นางสาว   สุธีรา พานิชกุล

11834 นางสาว   สุธีรา ชีพสาทิศ

11835 นางสาว   สุธีรา ใจดี

11836 นางสาว   สุธีรา วิบูลยเสข

11837 นางสาว สุธีรา อนงค์ถวิล

11838 นางสาว สุธีรา สาครวงศ์

11839 นางสาว สุธีรา สมัยคํา

11840 นางสาว   สุธีลักษณ์ ลาดปาละ

11841 นาง สุธีวัน หวังยงกุลวัฒนา

11842 นางสาว   สุธีวัลย์ อรุณสันติเดชา

11843 นาย   สุนทร พัฒนาตระกูล

11844 นาย   สุนทร อุทัยกั�น

11845 นาย สุนทร บัวลอย

11846 นาง สุนทรี โมราศิลป์

11847 นางสาว   สุนทรี ทวีธนะลาภ

11848 นางสาว   สุนทรี ชยาวัชรกุล

11849 นางสาว   สุนทรี สมคํา

11850 นางสาว สุนทรี เถียนสูงเนิน

11851 นางสาว สุนทรี บรรลือเขตต์

11852 นางสาว สุนทรี ปงกองแก้ว

11853 นางสาว สุนทรี พรมศรี

11854 นางสาว   สุนทรีพร สอนศรี

11855 นางสาว   สุนัดดา สุวรรณนิพัฒน์ 

11856 นางสาว   สุนันท์ องค์วณิช
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11857 ทันตแพทย์หญิง สุนันท์ บัญชเสนศิริ

11858 นางสาว   สุนันทรัตน์  หาวงค์

11859 นาง สุนันทา ด่านวิบูลย์

11860 นางสาว   สุนันทา โปรยรุ่งโรจน์

11861 นางสาว   สุนันทา มักมะยม

11862 นางสาว   สุนันทา สมอุโมงค์

11863 นางสาว   สุนันทา บุญสาระวัง

11864 นางสาว   สุนันทา บุตรชา

11865 นางสาว   สุนันทา ศรีสวัสดิ�

11866 นางสาว   สุนันทา ศิริครุฑ

11867 นางสาว   สุนันทา วีขํา 

11868 นางสาว สุนันทา ละมั�งทอง

11869 นางสาว สุนันทา นิยมชน

11870 นาง สุนันทา เอียดทอง

11871 นางสาว สุนันทา ทิศทอง

11872 นางสาว สุนันทา พรหมมินทร์

11873 นางสาว สุนันทา หาญปาดาล

11874 นางสาว สุนันทินี เหมฤดี

11875 นางสาว สุนารี ขามใจ

11876 นางสาว สุนิดา สาระพงษ์

11877 นางสาว สุนิตตา สออิ

11878 นางสาว   สุนิตย์ จันทร์คุ้ม

11879 นางสาว สุนิตย์ จรูงจิตรอารี

11880 นางสาว สุนิตา แซเผาะ

11881 นางสาว   สุนิศา สายปินตา

11882 นางสาว สุนิศา เอี�ยมอ่อน
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11883 นางสาว   สุนิศา จามจุรี

11884 นางสาว   สุนิศา คล่องการ

11885 นาง สุนิษา สุริยะบุตร

11886 นางสาว สุนิษา ศรีภิรมย์

11887 นางสาว สุนิษา อินทร์ทอง

11888 นางสาว สุนิษา โต๊ะหลี

11889 นางสาว สุนิษา ศรีเล็ก

11890 นางสาว สุนิษา โสดา

11891 นางสาว   สุนิสา มาสําราญ

11892 นาง สุนิสา ศรีอ่วม

11893 นางสาว   สุนิสา มะหะหมัด

11894 นางสาว   สุนิสา กิตติมิ�งมงคล

11895 นางสาว สุนิสา มาติดต่อ

11896 นางสาว สุนิสา เกียรตินอก

11897 นางสาว สุนิสา สายเทพ

11898 นางสาว   สุนิสา มงคลดี

11899 นางสาว   สุนิสา ชินธนานนท์

11900 นางสาว สุนิสา สมบูรณ์

11901 นางสาว สุนิสา ทองโชติ

11902 นางสาว สุนิสา หราหนิ

11903 นางสาว สุนิสา ขวัญทอง

11904 นางสาว สุนิสา พละกล้า

11905 นางสาว   สุนีย์ สัมพันธนรักษ์

11906 นางสาว   สุนีย์ บวรสุนทรชัย

11907 นางสาว สุนีย์ มะรีเป็น

11908 นางสาว สุนีย์รัตน์ พรพิชญาภัทร
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11909 นางสาว   สุนีรัตน์ ขําศรี

11910 นางสาว สุนีรัตน์ ไชยจักร

11911 นาย   สุเนตร ขําทุ่ง

11912 นางสาว สุบงกช จันภักดี

11913 นางสาว   สุบังอร แก้วประดับ

11914 นางสาว สุเบญจา ทองมา

11915 นาง สุประวีณ์ จันทร์พูล

11916 นางสาว   สุประวีณ์ เลาหวิโรจน์

11917 นาย สุประวีณ์ ฟังสําเนียง

11918 นางสาว สุประวีณ์ บวรพงษ์สกุล

11919 นาง สุปราณี กัลยา ณ คุณากร

11920 นางสาว   สุปราณี แก้วทองคํา

11921 นางสาว สุปราณี ประพาลา

11922 นางสาว   สุปรียา ราชสีห์

11923 นางสาว   สุปรียา พฤกษาชีพ

11924 นางสาว สุปรียา บุญจันทร์

11925 นางสาว สุปรียา อภิจรัสกุล

11926 นางสาว สุปรียา เลาวกุล

11927 นางสาว สุปาณี อินทร์ธิราช

11928 พันตํารวจโท สุพจน์ พุ่มพฤกษ์

11929 นาย   สุพจน์ วังอนานนท์

11930 นาย สุพจน์ พัฒโน

11931 นาย   สุพจน์  ลอยวิบูลย์

11932 นางสาว   สุพนัส กองปัญญา

11933 นางสาว   สุพพัตรา สุขคะตะ

11934 นางสาว   สุพร พิชญ์พิธาน
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11935 นางสาว สุพรรณ์ษา ยอดดี

11936 นางสาว   สุพรรณา สุวรรณจรัส

11937 นางสาว สุพรรณิกา คชภูมิ

11938 นางสาว   สุพรรณิการ์ ลดาวัลย์

11939 นางสาว สุพรรณิการ์ ติยานันท์

11940 นางสาว   สุพรรณิการ์  ขัดลิ

11941 นางสาว   สุพรรณี เฉยรอด

11942 นางสาว   สุพรรณี เพชรฤทธิ�

11943 นางสาว สุพรรณี ใจวงศ์ศรี

11944 นางสาว   สุพรรณี วงศ์พันธ์

11945 นางสาว สุพรรณี แป้นถึง

11946 นางสาว   สุพรรณี มีมาเจริญดี

11947 นางสาว สุพรรณี กองชัย

11948 นางสาว   สุพรรณี  ขัติรัตน์

11949 นางสาว   สุพรรษา เกิดกล้า

11950 นางสาว สุพรรษา ทรงประดิษฐ์

11951 นางสาว สุพรรษา แก้วสีแดง

11952 นางสาว สุพรรษา ทัพนันท์

11953 นางสาว สุพรรษา วรรณเสน

11954 นางสาว สุพะรัตน์ รอบพนาวิไล

11955 นาย สุพัชชา กองหาโคตร

11956 นางสาว สุพัฒฑา แซ่ลี�

11957 นาย สุพัฒน์ บรรทัดกาญจน์

11958 นางสาว สุพัฒน์ตรา สุนันท์

11959 นาง สุพัตตรา ชื�นตา

11960 นางสาว   สุพัตตา  เมืองก้อน
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11961 นาง สุพัตรา พีระพฤฒิพงศ์

11962 นางสาว   สุพัตรา ฆารฤทธิ�

11963 นาง สุพัตรา พัฒนสุนทร

11964 นางสาว   สุพัตรา ปราสาททอง

11965 นางสาว   สุพัตรา แสงศรีจันทร์

11966 นางสาว สุพัตรา ม่วงนุ่ม

11967 นางสาว สุพัตรา เดชกล้าหาญ

11968 นางสาว สุพัตรา ใบดํา

11969 นางสาว สุพัตรา ปันใจ

11970 นางสาว สุพัตรา บุญประดิษฐ์

11971 นางสาว สุพัตรา กิจตระกูล

11972 นางสาว สุพัตรา ไชยบาล

11973 นางสาว สุพัตรา อินทะกูล

11974 นางสาว สุพัตรา ไกรเลิศ

11975 นางสาว สุพัตรา กะมล

11976 นางสาว สุพัตรา พุฒิสาร

11977 นางสาว สุพัตรา ผางวะนา

11978 นางสาว สุพัตรา เนืองเสน

11979 นางสาว สุพัตรา สุขสาลี

11980 นางสาว   สุพัตรา บุญลาด

11981 นางสาว สุพัตรา ธาดาธีรพัฒน์

11982 นางสาว สุพัตรา ห่วงดี

11983 นางสาว สุพัตรา ใช้บางยาง

11984 นางสาว สุพัตรา สุทาวัน

11985 นางสาว สุพัตรา กระแสสัตย์

11986 นางสาว สุพัตรา ผาลารักษ์
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11987 นางสาว สุพัตรา จันทร์ดี

11988 นางสาว   สุพัตรา  จันทรวงศ์

11989 นางสาว สุพันละ คําภาพล

11990 นางสาว สุพาณีย์ ฤทธิ�อักษร

11991 นาย   สุพิชชพงศ์ ธนาเกียรติภิญโญ

11992 นางสาว สุพิชชา วังรัตนากร

11993 นางสาว   สุพิชชา เลาะสุริยา

11994 นางสาว   สุพิชชา พรมมินทร์

11995 นางสาว สุพิชชา สายวิรุณพร

11996 นางสาว สุพิชชา วิวัฒโนดม

11997 นางสาว สุพิชชา สายคําอ้าย

11998 นางสาว   สุพิชฌาย์ วิลัยฤทธิ�

11999 นางสาว สุพิชญ์รดา ติงชาติ

12000 นาง สุพิชญา ตันสิน

12001 นางสาว สุพิชญา ดอนพรม

12002 นางสาว สุพิชญา ฉันทวิจิตรวงศ์

12003 นางสาว สุพิชญา กัลยา

12004 นางสาว สุพิชญา สวัสดิ�มงคล

12005 นางสาว สุพิชญา ขันทะวัตร์

12006 นางสาว สุพิญญา สิมมา

12007 นางสาว สุพิณดา สงวนสัตย์

12008 นางสาว สุพิน มณีวุฒิวรสกุล

12009 นางสาว สุพิน ลาบุตรดี

12010 นางสาว   สุพินดา แซ่อึ�ง

12011 นางสาว สุพินดา เยนา

12012 นางสาว สุพินดา รัตนวิหค
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12013 นางสาว สุพินดา กันเกตุทิม

12014 นาย สุฟานดี� เจ๊ะบ่าว

12015 นาย สุภกิจ เล็กสว่างวงศ์

12016 นางสาว   สุภชา ชาญชาติณรงค์

12017 นาย สุภชาติ ยาวิลาด

12018 นางสาว สุภรรณี ลาดี

12019 นาง สุภรัศมิ� เงินสุทธิวรกุล

12020 นาง สุภวรรณ กิจจาวิจิตร

12021 นาง สุภสรณ์ จริยาสถาพร

12022 นางสาว   สุภัค เกิดผล

12023 นางสาว สุภัค เนตรบุษราคํา

12024 นางสาว   สุภัคกาญจน์ วีรวงศ์ตระกูล

12025 นางสาว สุภัคชญา เกตุอังกูร

12026 นางสาว สุภัคชญา สิทธิสาร

12027 นางสาว   สุภัคษร แสนยศ

12028 นางสาว สุภัคษา พรวงค์เลิศ

12029 นางสาว   สุภัชฌา สุภาทอง

12030 นางสาว สุภัตตรา โพธิ�นาแค

12031 นางสาว สุภัตรา ฝ้ายเทศ

12032 นางสาว สุภัตรา คณะพันธ์

12033 นางสาว สุภัทชราพร โคตรชมภู

12034 นาย สุภัทร สวนจันทร์

12035 นางสาว   สุภัทรา บุญพร

12036 นางสาว สุภัทรา ศิลปบรรเลง

12037 นางสาว สุภัทรา เนตรสุวรรณ

12038 นางสาว   สุภัทสา ยังโยมร
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12039 นางสาว สุภัรสร เกตุศรีทอง

12040 นาง สุภัสรา ลิลิตตระกูล

12041 นางสาว สุภัสรา สุริยศ

12042 นางสาว   สุภัสสร บุญสินชัย

12043 นางสาว   สุภัสสร อัมพากร

12044 นางสาว สุภัสสร วรรณอ่อน

12045 นางสาว   สุภัสสร แสงชาติ

12046 นางสาว สุภัสสรา สุกิจสุขสวัสดิ�

12047 นางสาว   สุภา พงศ์หล่อพิศิษฏ์

12048 นางสาว สุภา ไชยรินทร์

12049 นางสาว สุภา บุดดา

12050 นางสาว สุภาชิณี สุจิต

12051 นางสาว   สุภาณี เลิศวิลัยวิทยา

12052 นางสาว   สุภาณี ชวนเชย

12053 นางสาว   สุภาณี โพบุญ

12054 นางสาว   สุภาณีย์ สิริวโรธากุล

12055 นางสาว สุภาธินี โตบางป่า

12056 นาง สุภานัน เลิศเอกธรรม

12057 นางสาว   สุภานัน สุทธินาค

12058 นางสาว สุภานัน ใจแดง

12059 นาย สุภาพ คอนสวรรณ์

12060 นาง สุภาพร หฤทัยปรีย์

12061 นางสาว   สุภาพร มัชฌิมะปุระ

12062 นางสาว   สุภาพร พันธุ์ธีรานุรักษ์

12063 นางสาว   สุภาพร ใจมนต์

12064 นาง   สุภาพร พสวงศ์
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12065 นางสาว   สุภาพร สุ่มประดิษฐ

12066 นางสาว   สุภาพร หมื�นจํานงค์

12067 นาง สุภาพร จีนรัตน์

12068 นางสาว   สุภาพร ชุ่มกลาง

12069 นางสาว   สุภาพร บุญบุตร

12070 นางสาว   สุภาพร วรรณมณี  

12071 นาง   สุภาพร เมฆขยาย

12072 นางสาว   สุภาพร ทําความชอบ

12073 นางสาว   สุภาพร แก้วแสนเมือง

12074 นางสาว สุภาพร จํารัสภูมิ

12075 นางสาว สุภาพร มณีจํารัส

12076 นางสาว สุภาพร สีหามาตย์

12077 นางสาว สุภาพร ใจแก้ว

12078 นางสาว สุภาพร แปะทา

12079 นางสาว สุภาพร สุขทน

12080 นางสาว สุภาพร เพ็ญเดิมพันธ์

12081 นางสาว สุภาพร เกื�อเดช

12082 นางสาว   สุภาพร ศรีบุญรอด

12083 นางสาว สุภาพร คล้ายผล

12084 นางสาว สุภาพร นามพุทธา

12085 นางสาว สุภาพร ใจปานแก่น

12086 นางสาว สุภาพร หมื�อแล

12087 นางสาว   สุภาพรรณ บุญอารีย์

12088 นางสาว สุภาพรรณ ทองเลิศ

12089 นางสาว สุภาพรรณ แสงสุขเอี�ยม

12090 นางสาว สุภาพรรณ ยังมาก
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12091 นางสาว สุภาพิชย์ บุญสถิตอนันต์

12092 นางสาว สุภาเพชร์ มัณยานนท์

12093 นางสาว   สุภาภร เนตรแขม

12094 นางสาว   สุภาภรณ์ โกมลิทธิพงศ์

12095 นางสาว   สุภาภรณ์ ผดุงกิจ

12096 นาง สุภาภรณ์ เทพพานิช

12097 นางสาว   สุภาภรณ์ ทัศนอนันชัย

12098 นางสาว   สุภาภรณ์ ศิลาเลิศเดชกุล

12099 นางสาว   สุภาภรณ์ ศรีมาลา

12100 นางสาว สุภาภรณ์ แก้วประชุม

12101 นางสาว สุภาภรณ์ เจนชล

12102 นางสาว สุภาภรณ์ ฮุนตระกูล

12103 นางสาว   สุภาภรณ์ ฤกษ์ชัยศรี

12104 นางสาว สุภาภรณ์ มะโนน้อม

12105 นางสาว สุภาภรณ์ ศรัทธาวงศ์เลิศ

12106 นางสาว สุภาภรณ์ เทียนบุญ

12107 นางสาว สุภาภรณ์ วังคาม

12108 นางสาว สุภาภรณ์ ปานแก้ว

12109 นางสาว   สุภาภรณ์  พิณพงษ์

12110 นางสาว   สุภาภรณ์  สมหวัง

12111 นางสาว สุภามาศ สมเป้า

12112 นางสาว   สุภารณี ศรีประสาน

12113 นางสาว สุภารัช จิรวุฒิวงศ์ชัย

12114 นางสาว   สุภารัตน์ สรรพสาร

12115 นางสาว   สุภารัตน์ สุขโท

12116 นางสาว สุภารัตน์ ราชมุงคุล
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12117 นางสาว สุภารัตน์ บํารุงพร

12118 นางสาว   สุภารัตน์ วันเกลี�ยง

12119 นางสาว สุภารัตน์ ขาวขํา

12120 นางสาว สุภารัตน์ เจริญราช

12121 นางสาว   สุภาฤดี  แพร่หลาย

12122 นาง สุภาวณี ชะบาแดง

12123 นางสาว   สุภาวดี สุทธิสังข์

12124 นางสาว   สุภาวดี เลิศวรรณเอก

12125 นาง สุภาวดี โปร่งสระ

12126 นาง สุภาวดี ศิริโอด

12127 นาง สุภาวดี พระเดชกิ�ง

12128 นางสาว   สุภาวดี สุขเสรี

12129 นางสาว   สุภาวดี จิระปัญญายุทธ

12130 นางสาว   สุภาวดี เหลี�ยมรัตน์

12131 นาง สุภาวดี รุยาพร

12132 นางสาว   สุภาวดี สังขรัตน์

12133 นางสาว สุภาวดี พระชัย

12134 นางสาว สุภาวดี ปินตาเทพ

12135 นางสาว สุภาวดี ทองคํา

12136 นางสาว สุภาวดี ทิมแสน

12137 นางสาว สุภาวดี มีชัย

12138 นางสาว   สุภาวดี ฟองเขียว

12139 นางสาว สุภาวดี ทาจ๋อย

12140 นางสาว สุภาวดี หนูทอง

12141 นางสาว สุภาวรรณ ภูรัต

12142 นางสาว   สุภาวัลย์ กลัดสําเนียง
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12143 นางสาว   สุภาวัลย์ สุขเมือง

12144 นางสาว สุภาวิณี พลหงษ์

12145 นางสาว สุภาวิดา ตุ่นเครือ

12146 นางสาว   สุภาวิดา เรืองศรี

12147 นางสาว   สุภาวิดา เกตุรักษา

12148 นาย สุภาวุฒิ ทองทํามา

12149 นางสาว   สุภาศรี อภิวัฒน์เสรี

12150 นางสาว   สุภาศิริ แสวงทรัพย์

12151 นางสาว   สุภิชา วิชัยดิษฐ์

12152 นางสาว   สุภิญญา ศักดิ�เสรีชัย

12153 นางสาว   สุภิญญา พิลาทอง

12154 นางสาว   สุภิญญา อัครเมธีนนท์

12155 นางสาว สุภิญญา ปานิล

12156 นางสาว สุภิศา สุขดี

12157 นาง สุมณฑา เรือนแก้ว

12158 นางสาว   สุมณฑา แซ่ลิ�ม

12159 นาง สุมณีปกร เต็มดี

12160 นางสาว   สุมน ธิติโอฬาร

12161 นางสาว   สุมนตา จรบํารุง

12162 นาง สุมนา ตัณฑเศรษฐี

12163 นางสาว   สุมนา โค้งประเสริฐ

12164 นางสาว   สุมนา วัฒโนภาส

12165 นางสาว สุมนา ธนมหามงคล

12166 นาวาอากาศเอกหญิง สุมล จงวรนนท์

12167 นางสาว สุมลฑกานต์ กมลวิลาวัณย์

12168 นางสาว   สุมลมาลย์  สหชัยอนันตกิจ
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12169 นางสาว   สุมัณฑนา ปวงคํา 

12170 นางสาว สุมัณฑนา สอนพลงาม

12171 นางสาว สุมัยยา หมาดโหยด

12172 นางสาว   สุมาตรา สังข์เกื�อ

12173 นางสาว   สุมาลัย พาณิชย์กุล

12174 นางสาว สุมาลัย คล้ายเนียม

12175 นางสาว สุมาลา บรรจมาตย์

12176 นางสาว   สุมาลี ลีนิวา

12177 นางสาว   สุมาลี คงยิ�งยง

12178 นางสาว   สุมาลี แจ้ปัญญา

12179 นางสาว   สุมาลี ลาหนองแคน

12180 นางสาว สุมาลี สุขนวม

12181 นางสาว สุมาลี ร่มเย็น

12182 นางสาว   สุมิตตา บุญเพียรผล

12183 นางสาว   สุมิตตา โพธิ�แก้ว

12184 นางสาว สุมิตตา ภู่แจ้ง

12185 นาง สุมิตตา นลาบาล

12186 นางสาว สุมิตตา ชัยบุญเรือง

12187 นาย สุมิตร ตันติรังสี

12188 นางสาว สุมินตรา ทิมจีน

12189 นางสาว สุมินมาส สนทอง

12190 นาย   สุเมธ เลิศอมรสิน

12191 นาย   สุเมธ เติมอาบศรี

12192 นางสาว สุเมษา ก้อนแก้ว

12193 นาย   สุยล เพทัย

12194 นาย สุรกิจ จีนา
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12195 นาย   สุรกิตติ� จตุพัฒน์วรางกูร

12196 นาย สุรชัช ศิลปศร

12197 นาย   สุรชัย ปราชญ์พยนต์

12198 นาย   สุรชัย ดุริยรัตนทัต

12199 นาย   สุรชัย ตั�งสกุลวัฒนา

12200 นาย   สุรชัย สอนกลิ�น

12201 นางสาว สุรชา กมลพนัส

12202 นาย   สุรเชษฐ์ ลีลาขจรกิจ

12203 นาย สุรเชษฐ์ สงศรี

12204 นางสาว   สุรดา ภิระพล

12205 นางสาว สุรดา อาจเอี�ยม

12206 นาย   สุรเดช จารุธนเศรษฐ์

12207 นาย สุรเดช วงศ์กา

12208 นาย   สุรนันท์ กลิ�นศรีสุข

12209 นาย   สุรพงศ์ ตั�งสัตยวาที

12210 นาย   สุรพงษ์ ประคัลภากร

12211 นางสาว   สุรพินิจ สายสถิตย์

12212 นาย   สุรศักดิ� เจือจรุงใจ

12213 นาย   สุรศักดิ� ติลการยทรัพย์

12214 พันตํารวจโท สุรศักดิ� จิระพรชัย

12215 นาย   สุรศักดิ� บุญประสพ

12216 นาย สุรศักดิ� กาญจนเลิศชัย

12217 นาย   สุรศิษฏ์ โล้เจริญรัตน์

12218 นาย สุรสันต์ ใสญาติ

12219 นางสาว   สุรสา โค้งประเสริฐ

12220 นาย   สุรสิทธิ� สการันต์
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12221 นางสาว สุรัชดาพร เกษร

12222 นางสาว สุรัชนา เกตุบุญมี

12223 นางสาว สุรัชวดี ชูสงดํา

12224 นางสาว   สุรัชวดี จันทรศิริ

12225 นางสาว   สุรัญชนา ตันพลีรัตน์

12226 นางสาว   สุรัญชนา ทองนาค 

12227 นาย สุรัฐวัสส์ วิชาญเจริญสุข

12228 นางสาว   สุรัตน์ ธนานุภาพไพศาล

12229 นาย สุรัตน์ เหลืองสกุลไทย

12230 นางสาว สุรัตน์วดี กรมกอง

12231 นาง สุรัตน์สิณี คําทา

12232 นางสาว สุรัตนา พันธพาณิชย์กุล

12233 นางสาว สุรัตนา หนูศุกร์

12234 ผศ. สุรัสวดี เบนเน็ตต์

12235 นางสาว   สุรัสวดี สันติสุธีรวุฒิ

12236 นาง สุรางค์รัตน์ มั�นธรรม

12237 นาง สุรางค์ศรี บุญสมเชื�อ

12238 นางสาว   สุรารักษ์ ศรีบัวทอง

12239 นางสาว สุรารักษ์ สุดหล้า

12240 นางสาว   สุริญญา เทพวาที

12241 นางสาว สุริญญา สุราทิพย์

12242 นาย   สุรินทร์ กุลจันทร์

12243 นางสาว สุรินทร์ทิพย์ กิติทัศน์เศรณี

12244 นางสาว   สุรินทร์ยา จันทร์ภิรมย์

12245 นาย สุรินธร ใหม่อารินทร์

12246 นาย สุริยะ อนันต์วิไล
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12247 นาย สุริยัน ดําแก้ว

12248 นาย สุริยัน ใจสุทธิ

12249 นาย   สุริยา วรรณา

12250 นาย   สุริยา ชอลี

12251 นาย   สุริยา ทุ่งสิบสาม

12252 นาย สุริยา จักวาโชติ

12253 นาย สุริยา ผลประเสริฐ

12254 นางสาว สุริยาพร สถิตยัง

12255 นางสาว สุริยาพร แดงนวล

12256 นางสาว สุริศา   ศรีประพจน์

12257 นางสาว สุริษฎา พึ�มชัย

12258 นางสาว สุริสา รัตนวงศ์

12259 นางสาว   สุรีพร พรหมแพทย์

12260 นางสาว   สุรีพร อุทัยคุปต์

12261 นางสาว   สุรีพร กรุงทอง

12262 นางสาว   สุรีย์ เพิ�มผลประเสริฐ

12263 นท.หญิง สุรีย์ วนาภรณ์

12264 นางสาว   สุรีย์  รุ่งรชตะวาณิช

12265 นางสาว สุรีย์ฉาย พุดสีเสน

12266 นาง สุรีย์พร จันทร์ถิระติกุล

12267 นางสาว   สุรีย์พร บํารุงเอี�ยมปัญญา

12268 นางสาว สุรีย์รัตน์ วงษ์ปู่

12269 นางสาว สุรีย์รัตน์ เครือลา

12270 นางสาว สุรีรัก วชิรพุทธคุณ

12271 นาง สุรีรัตน์ อํ�าทุ่งพงศ์

12272 นางสาว   สุรีรัตน์ ขํานุรักษ์



ข้อมูล ณ วันที� 15 ต.ค. 62

หน้าที� 473 จาก 534 /รายชื�อเรียงตามพยัญชนะตัวอักษร..

ลําดับที� หมายเหตุ

คํานําหน้า ชื�อ สกุล

รายชื�อ-สกุล

บัญชีรายชื�อ

ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ. 2547 มาตรา14 (4) 

ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั�งกรรมการสภากายภาพบําบัด  วาระปี พ.ศ. 2563-2566

12273 นางสาว   สุรีรัตน์ ไชยชะนะ

12274 นางสาว สุรีรัตน์ หัตถเสรีพงษ์

12275 นาง สุรีรัตน์  วงษ์ฐราภัทร

12276 นางสาว   สุรีรัตน์  เสมศรี

12277 นางสาว สุโรชนา สืบ

12278 นางสาว   สุไรดา ขาเร็ง

12279 นางสาว สุไรยา มนูญดาหวี

12280 นาง สุลักษณา รักษาพราหมณ์

12281 นางสาว สุลักษณา ศศิอังกูร

12282 นางสาว   สุลัคนา  โชคสูงเนิน

12283 นางสาว สุลานี มะอีกะ

12284 นางสาว   สุลาลัย เหลาเจริญ

12285 นาย สุลิเทพ ปิ�นรัตน์

12286 นางสาว สุลิษา พงพันธุ์

12287 นางสาว สุลีวรรณ จองหนุ่ย

12288 นางสาว   สุลีวัลย์  ช่างการ  

12289 นางสาว สุวฎี นิลศรี

12290 นางสาว สุวณี ไวแสน

12291 นาง สุวดี ชวนไชยะกูล

12292 นางสาว สุวนันต์ อรรถจรูญ

12293 นางสาว สุวนันท์ จันทาคํา

12294 นางสาว สุวนันท์ สําเภา

12295 นางสาว สุวนันท์ ดีประวัติ

12296 นางสาว สุวนันท์ บุญประจํา

12297 นางสาว สุวนันท์ ธิปโชติ

12298 นาย สุวนัย แสงราช
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12299 นาง สุวนิตย์ สีถาการ

12300 นางสาว   สุวนีย์ ไพศาลสมบัติ

12301 นางสาว สุวพิชชา ซิ�มเจริญ

12302 นางสาว   สุวภรณ์ แดนดี

12303 นางสาว สุวภัทร อุทุม

12304 นางสาว สุวภัทร วัชรจีนาพันธ์

12305 นางสาว สุวภัทร เพชรรักษา

12306 นางสาว   สุวภัทร์  เกตุคํา

12307 นาย   สุวรรณ ศรีดาทองกุล

12308 นางสาว   สุวรรณ สระทอง

12309 นางสาว   สุวรรณภา วิเศษสุข

12310 นางสาว   สุวรรณา เอตะคะสกุล

12311 นางสาว   สุวรรณา เอื�อจารุพร

12312 นางสาว   สุวรรณา พงศ์พันธ์ไพศาล

12313 นาง สุวรรณา กาญจนพิพัฒน์กุล

12314 นางสาว   สุวรรณา ชัยทวีทรัพย์

12315 นางสาว   สุวรรณา วงศ์จินดาพรรณ

12316 นางสาว   สุวรรณา วรรธนโกมล

12317 นางสาว   สุวรรณา ปู่ชื�น

12318 นางสาว   สุวรรณา รุ่งนภาเวทย์

12319 นาง สุวรรณา แช่มช้อย

12320 นาง สุวรรณา นูมหันต์

12321 นางสาว สุวรรณา ยวงกระโทก

12322 นางสาว   สุวรรณี จรุงจิตรอารีย์

12323 นาง สุวรรณี ตรีทิพย์สถิตย์

12324 นาง สุวรรณี ภู่นภานนท์



ข้อมูล ณ วันที� 15 ต.ค. 62

หน้าที� 475 จาก 534 /รายชื�อเรียงตามพยัญชนะตัวอักษร..

ลําดับที� หมายเหตุ

คํานําหน้า ชื�อ สกุล

รายชื�อ-สกุล

บัญชีรายชื�อ

ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ. 2547 มาตรา14 (4) 

ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั�งกรรมการสภากายภาพบําบัด  วาระปี พ.ศ. 2563-2566

12325 นางสาว   สุวรรณี เจริญพูนทรัพย์

12326 นาง สุวรรณี อาริยะธรรม

12327 นางสาว   สุวรรณี จิวะพันธกุล

12328 นางสาว   สุวรรณี บุญพูนเลิศ

12329 นาง สุวรรณี สืบสวน

12330 นางสาว   สุวรีย์ ยิ�งยงทรัพย์

12331 นาง สุวลักษณ์  แสงสว่าง

12332 นางสาว   สุวลี ไชยวัฒน์มาลากุล

12333 นางสาว   สุวลี นามวงษา

12334 นางสาว สุวัจนี มิคผล

12335 นาย   สุวัฒน์ จิตรดํารงค์

12336 นาย สุวัฒน์ ทิทา

12337 นาย สุวัฒน์ชัย เกษศิริ

12338 นาย   สุวัฒนา กลิ�นศรีสุข

12339 นางสาว   สุวัฒนา ปัญญาวัน

12340 นางสาว   สุวัฒนา  ทองเอีย

12341 นางสาว   สุวันดี อึ�งรัตนชัย

12342 นางสาว   สุวาณี  บุรุษานนท์

12343 นาง สุวารี เจริญมุขยนันท

12344 นางสาว สุวาลีย์ กลิ�นถือศีล

12345 นาย สุวิกรม ฝอยพิกุล

12346 นาย   สุวิจักขณ์ หลํ�าศรี

12347 นาย สุวิจักขณ์ บุญประทีป

12348 นาง สุวิชชา วัฒนศรีมงคล

12349 นาย สุวิชชา นอรดี

12350 นางสาว สุวิชญา กาละสุข
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12351 นาง สุวิชา จันทวงษา

12352 นางสาว   สุวิชา มั�นนุช

12353 นางสาว   สุวิณี พงษ์มี

12354 นางสาว สุวิตา ตันวัฒนกุล

12355 นาย   สุวิทย์ อริยชัยกุล

12356 นาย   สุวิทย์ เส็นสามารถ

12357 นาย   สุวิทย์  มิตรขจร

12358 นางสาว สุวิภา แก้วเกิด

12359 นางสาว สุวิภาพรรณ อัจฉริยวงศ์เมธี

12360 นางสาว   สุวิภาภรณ์ เข็มทอง

12361 นาง สุวิมล ยังประภากร

12362 นาง สุวิมล ลาภเอี�ยมไพศาล

12363 นางสาว   สุวิมล เตกิตติพงษ์

12364 นางสาว   สุวิมล กฤษณเกรียงไกร

12365 นางสาว   สุวิมล กิตติศรีโสภิต

12366 นางสาว   สุวิมล บุญกล่อม 

12367 นางสาว   สุวิมล อังคณา 

12368 นางสาว   สุวิมล ถนัดทาง

12369 นางสาว   สุวิมล ดํารงศีล

12370 นางสาว   สุวิมล รอดทองสุข

12371 นางสาว   สุวิมล ศรีดา

12372 นางสาว สุวิมล วีระเผ่า

12373 นางสาว   สุวิมล กิตติมิ�งมงคล

12374 นางสาว สุวิมล กุณารี

12375 นางสาว สุวิมล เปี�ยมรุ่งเรือง

12376 นางสาว สุวิมล ศิริวรรณสุนทร
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12377 นางสาว   สุวิมล  วัฒนกิตติศาสตร์

12378 นางสาว   สุวิรา วงษ์ชื�น

12379 นาง สุวิษา วรนาม

12380 นางสาว สุวิสา ไสลรัตน์

12381 นางสาว   สุวิสาข์  ขาวสีจาน

12382 นางสาว   สุวีณา ค้าเจริญ

12383 นางสาว สุษมา สีเทียนสุก

12384 นางสาว   สุสถา วงศ์เลิศสุวรรณ

12385 นางสาว   สุหฤทัย เดชอูป

12386 นางสาว   สู่ขวัญทิพย์ กาญจน์เบญญาภา

12387 นางสาว สูวัยบะห์ มาแนง

12388 นาย   เสกศิษฏ์ เกตุโต

12389 นาย เสฏฐวุฒิ ช่วยรักษ์

12390 นาย เสฏฐวุฒิ ศรีคล้อ

12391 นาย   เสฏฐิวุฒิ นิตนอก

12392 นาย   เสฐียรพงษ์ บัวพฤทธิ�

12393 นาย   เสน่ห์ ประกอบเที�ยง

12394 นาง เสมอแข วิบูลย์พานิช

12395 นางสาว เสมอแข พุทธิจักรรักษา

12396 นางสาว เสริมศิริ ฤกษนันท์

12397 นางสาว   เสริมสุข ศรีพฤทธิ�เกียรติ

12398 นาย เสรี อวดร่าง

12399 นางสาว   เสรีพร แสนทรงสิริ

12400 นางสาว   เสาวคนธ์ อุบลบาล

12401 นางสาว   เสาวคนธ์  สุขมี

12402 นางสาว   เสาวณี วิริยธรรมโสภณ
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12403 นาง เสาวณีย์ สังฆโสภณ

12404 นาง เสาวณีย์ วรงค์ชยกุล

12405 นางสาว   เสาวณีย์ วรวุฒางกูร

12406 นางสาว   เสาวณีย์ เร็วเรียบ

12407 นางสาว   เสาวณีย์ สาระกูล

12408 นาง เสาวทิพย์ ศิริเพชร

12409 นาง เสาวนี ทิพย์ชัยศิลป์

12410 นางสาว   เสาวนีย์ เหลืองอร่าม

12411 นางสาว   เสาวนีย์ นาคมะเริง

12412 นางสาว เสาวนีย์ คํามี

12413 นางสาว   เสาวเพ็ญ บุญประสพ

12414 นางสาว   เสาวภา ธุมาพันธ์

12415 นางสาว   เสาวภา กวดวงศ์ษา

12416 นางสาว   เสาวภา อมูลราช

12417 นางสาว เสาวภา บุญเสมา

12418 นางสาว   เสาวภา เทพยากร

12419 นางสาว เสาวภารัตน์ ตัญจะโร

12420 นางสาว   เสาวรส ผลผดุง

12421 เรืออากาศโทหญิง เสาวรส ศรีไกรขจรกุล

12422 นางสาว เสาวรส ปานทอง

12423 นางสาว เสาวรัตน์ หมัดอะดํ�า

12424 นางสาว เสาวรัศมิ� เติมญวน

12425 นางสาว เสาวลักษ์ หาญชัย

12426 นางสาว   เสาวลักษณ์ มีความดี

12427 นาง เสาวลักษณ์ กลั�นทอง

12428 นางสาว   เสาวลักษณ์ ดอกนาค
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12429 นาง เสาวลักษณ์ ตติยอภิธรรม

12430 นางสาว   เสาวลักษณ์ ยังสุขเกษม

12431 นางสาว   เสาวลักษณ์ เดชะ

12432 นางสาว   เสาวลักษณ์ พรหมสูงวงษ์

12433 นางสาว   เสาวลักษณ์ ชัยชาติ

12434 นางสาว เสาวลักษณ์ พลเดช

12435 นางสาว เสาวลักษณ์ ถาวรสุข

12436 นางสาว เสาวลักษณ์ อันทะสี

12437 นางสาว เสาวลักษณ์ อินทรชิต

12438 นางสาว เสาวลักษณ์ บํารุงกิจ

12439 นางสาว เสาวลักษณ์ ดิเรกศรี

12440 นางสาว เสาวลักษณ์ ภักดิ�มี

12441 นางสาว เสาวลักษณ์ ศรีศิริ

12442 นางสาว เสาวลักษณ์ ทิพย์ชะ

12443 นางสาว   เสาวลักษณ์ จัดวงษ์

12444 นาง เสาวลักษณ์ โรจน์ศิริกาญจนา

12445 นางสาว เสาวลักษณ์ แก้วหมื�น

12446 นางสาว เสาวลักษณ์ สุทธินพสกุล

12447 นางสาว เสาวลักษณ์ พุกกะชา

12448 นางสาว เสาวลักษณ์ แซ่ขอ

12449 นางสาว เสาวลักษณ์ ป้อมสุวรรณ

12450 นางสาว   เสาวลักษณ์ ฤกษ์โชคดี

12451 นางสาว   เสาวลักษณ์ สนธิ

12452 นางสาว เสาวลักษณ์ สันโดษ

12453 นางสาว เสาวลักษณ์ สังข์ภาษี

12454 นางสาว เสาวลักษณ์ ปีวรบุตร
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12455 นางสาว เสาวลักษณ์ ปานสิงห์

12456 นางสาว   เสาวลักษณ์  ทวีนุช

12457 นาง  เสาวลักษณ์  คําหลอม

12458 นางสาว   แสงจันทร์ ศรีเจริญ

12459 นางสาว   แสงจันทร์ โตโทน

12460 นาย   แสงชัย ปิยภิญโญภาพ

12461 นางสาว   แสงดาว จินดาศักดิ�

12462 นางสาว แสงดาว พันธมาศ

12463 นางสาว   แสงเดือน ใหม่วงษ์

12464 นาง แสงเทียน สัตยาภรณ์

12465 นางสาว แสงเทียน ทองล้น

12466 นางสาว แสงรวี พุทธสอน

12467 นางสาว   แสงระวี วิจันทมุข

12468 นางสาว แสงรัตน์ พรหมฉิม

12469 นางสาว   แสงสกาว ไชยชนะ

12470 นางสาว แสงสุภา วิระพรสวรรค์

12471 นางสาว แสงอรุณ ดังก้อง

12472 นางสาว   โสพิศ ไชยเสน

12473 นาย   โสภณ โกศลานันท์

12474 นาย   โสภณ โชคประจักษ์ชัด

12475 นางสาว โสภนา พรมเมือง

12476 นางสาว   โสภา เกริกไกรกุล

12477 นาง โสภา พิชัยยงค์วงศ์ดี

12478 นางสาว   โสภา จารุกิจจรูญ

12479 นางสาว   โสภา ภูมิชนะ

12480 นางสาว   โสภา ประจงบัว
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12481 นางสาว   โสภาพรรณ แฉขุนทด

12482 นางสาว โสภาพรรณ คชเพชร

12483 นางสาว โสภาวรรณ เฉียงพรหม

12484 นางสาว โสภาวรรณ ฟูเชื�อ

12485 นางสาว โสภิญญา ปลื�มใจ

12486 นาง โสภิดา นาคประดิษฐ์

12487 นางสาว   โสภิดา แก้วน้อย 

12488 นางสาว   โสภิดา เกื�อหนองขุ่น

12489 นางสาว โสภิดา มณีมาตร

12490 นางสาว โสภิดา ประคีตวาทิน

12491 นาง โสภิดา โข้ยนึ�ง

12492 นางสาว โสภิดา พิทักษ์พล

12493 นางสาว   โสภิดา นนศรีภักดี

12494 นางสาว โสภิดา ทองเหลือง

12495 นางสาว โสภิดา โพธิ�คํา

12496 นางสาว โสภิตา นาคหาญ

12497 นางสาว โสมนัส พวงจิตร

12498 นางสาว   โสมรัศมิ� โรจนนิติ

12499 นางสาว   โสมวรรณ พุ่มประกอบศรี

12500 นางสาว โสรญา ฮุยนอก

12501 นางสาว โสรยา สมัครัตน์

12502 นางสาว โสรยา จําปาพันธ์

12503 นางสาว โสรยา อดออม

12504 นางสาว โสรยา แก้วนิลประเสริฐ

12505 นางสาว โสรยา เสียงเอก

12506 นางสาว โสรยา ริมพานิช
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12507 นางสาว โสรยา การดา

12508 นางสาว โสรัจจา หาญสุโพธิพันธ์

12509 แพทย์หญิง หญิงอําภา กลีบบัว

12510 นางสาว หทัยกรณ์ นิวาเวศน์

12511 นาง หทัยกรานต์ สงประเสริฐ

12512 นาง หทัยกาญจน์ ถาวรวงษ์

12513 นางสาว หทัยกาญจน์ ปานสมุทร

12514 นางสาว หทัยกาญจน์ ลาภปรากฎ

12515 นางสาว หทัยกาญจน์ เกิดแก้ว

12516 นางสาว   หทัยชนก สายกระซิบ

12517 นางสาว   หทัยชนก หมากผิน

12518 นางสาว   หทัยชนก ชมภูพื�น

12519 นางสาว   หทัยชนก เบญจรงค์รัตน์

12520 นางสาว หทัยชนก อินทนะ

12521 นางสาว หทัยชนก ชัยศิลป์

12522 นางสาว หทัยชนก ตาเมืองมูล

12523 นางสาว หทัยชนก วงศ์วิเศษ

12524 นางสาว หทัยชนก พูลน้อย

12525 นางสาว หทัยชนก พิบูลย์พล

12526 นางสาว หทัยชนก ไทยดํารงค์

12527 นางสาว หทัยชนก บุญเกิด

12528 นางสาว   หทัยชนก บุญพิมพ์

12529 นางสาว   หทัยชนก เงินทรัพย์

12530 นางสาว หทัยชนก เพชรสนธิ�

12531 นางสาว หทัยชนก หัวเมืองราช

12532 นางสาว   หทัยชรัตน์ ดิลกพงศ์ระวี



ข้อมูล ณ วันที� 15 ต.ค. 62

หน้าที� 483 จาก 534 /รายชื�อเรียงตามพยัญชนะตัวอักษร..

ลําดับที� หมายเหตุ

คํานําหน้า ชื�อ สกุล

รายชื�อ-สกุล

บัญชีรายชื�อ

ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ. 2547 มาตรา14 (4) 

ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั�งกรรมการสภากายภาพบําบัด  วาระปี พ.ศ. 2563-2566

12533 นางสาว   หทัยทัต มหาสุคนธ์

12534 นางสาว   หทัยทิพย์ โชติรัตน์

12535 นางสาว   หทัยทิพย์ โยวัง

12536 นางสาว หทัยทิพย์ บุญชุ่ม

12537 นางสาว หทัยพร คนงาม

12538 นางสาว   หทัยภัทร์ กันแตง

12539 นางสาว   หทัยภัทร หิมารัตน์

12540 นางสาว   หทัยภัทร ภู่ระหงษ์

12541 นางสาว   หทัยภัทร สุโพธิ�

12542 นางสาว หทัยภัทร เรือนแก้ว

12543 นางสาว หทัยภัทร โลกาอภิชัย

12544 นางสาว   หทัยรัตน์ สืบสุขมั�นสกุล

12545 นางสาว   หทัยรัตน์ เครือไวศยวรรณ

12546 นาวาอากาศตรีหญิง หทัยรัตน์ ทูลพุทธา

12547 นาง หทัยรัตน์ บุญคุณ

12548 นาง  หทัยรัตน์ กรงไกร

12549 นางสาว   หทัยรัตน์ เดชรัตน์

12550 นางสาว   หทัยรัตน์ สร้อยสละ

12551 นาง   หทัยรัตน์ เหมรังษี

12552 นางสาว หทัยรัตน์ สรรพสุข

12553 นางสาว หทัยรัตน์ พัฒนนุกูล

12554 นางสาว หทัยรัตน์ สําราญวงษ์

12555 นางสาว   หทัยรัตน์ เข็มสุข

12556 นางสาว หทัยรัตน์ สีหราช

12557 นางสาว หทัยรัตน์ ทุมนานอก

12558 นางสาว หทัยรัตน์ ฉ่างสูงเนิน
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12559 นางสาว   หนึ�งนุช เจือเจริญ

12560 นาง หนึ�งฤทัย ธีราวิทยางกูร

12561 นางสาว   หนึ�งฤทัย บุญยัง  

12562 นาง หนึ�งฤทัย จันทร์ขจรชัย

12563 นาง หนึ�งฤทัย อรุโณทัย

12564 นางสาว หนึ�งฤทัย กันทะนูน

12565 นางสาว หนึ�งฤทัย เดชนอก

12566 นางสาว หนึ�งฤทัย แสงทอง

12567 นางสาว หนึ�งฤทัย จริตพันธ์

12568 นางสาว หนึ�งฤทัย อินประเสริฐ

12569 นางสาว หนึ�งฤทัย พึ�งไชย

12570 นางสาว   หนูรัก ศาสตราชัย

12571 นางสาว   หยาดพิรุณ แสงสุวรรณ

12572 นางสาว   หยาดอรุณ กิจสวน

12573 นาย หรรษกร สาระพันธุ์

12574 นางสาว หรรษมน ยิบมันตะสิริ

12575 นาง หรรษา  เศรษฐภาคิน

12576 นางสาว หรรษา ทองปลิว

12577 นางสาว   หริญญา ชาวน่าน

12578 นางสาว   หฤทัย พรมเสน

12579 นางสาว   หฤทัย จันธรรม

12580 นางสาว   หฤทัย เพ็ชรวิเศษ

12581 นางสาว   หฤทัย นาเมืองรักษ์

12582 นางสาว หฤทัย นันท์แก้ว

12583 นางสาว หฤทัย ร่มโพธิ�คาพงษ์

12584 นางสาว   หฤทัย พงษ์นิกูล
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12585 นางสาว หฤทัย มะสี

12586 นางสาว หฤทัย มาตยะโค

12587 นาย   หัฏฐ์หฤษฎ กลัมพะสุต

12588 นางสาว หัทยา ประดุจชนม์

12589 นางสาว หัทยา ฤกษ์งาม

12590 นางสาว หัทยา กุลาศรี

12591 นางสาว หัทยา นาใจ

12592 นาย   หัสชัย เขตรัตนา

12593 นางสาว   หัสดิน  เชยบาล

12594 นางสาว   หัสนี  ริมชลา

12595 นางสาว หัสมะ มะสากา

12596 นางสาว หัสยา ขาวแสง

12597 นางสาว   หัสยาพร อินทยศ

12598 นางสาว หิรัญญา อารี

12599 นาย เหมรัศมิ� เจริญรัมย์

12600 นางสาว เหมวดี เพียจําปา

12601 นางสาว   เหมวรรณ ยงรัตนมงคล

12602 นางสาว   เหมือนแข พละสุข

12603 นางสาว   เหมือนฝัน  บุญเกื�อสง

12604 นางสาว เหมือนแพร เกื�อธวัชเกียรติ

12605 นาง เหรียญพร ผู้เจริญชนะชัย

12606 นางสาว ใหม่ทิพย์ สิทธิตัน

12607 นางสาว ไหม ปรีชาเลิศจรุง

12608 นางสาว   ไหมพรม ปิ�นกุลบุตร

12609 นาย ฬฌานนท์ เครือครองสุข

12610 นางสาว   อคราพร ม่วงเนตร
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12611 นางสาว อคิราภ์ โกมลฐิติ

12612 นาย อคิราภ์ วัฒนภาณุ

12613 นาย องครักษ์ ธรรมมิกะ

12614 นาย   องอาจ คุณาวนากิจ

12615 นาย   องอาจ ธนากรพิสุทธิ�

12616 นาง อจรี มณีเสาวภาคย์

12617 นางสาว อชิรญา ปัญญาจิรนาถ

12618 นางสาว อชิรญา ปักษา

12619 นาย อชิรญา เมณฑ์กูล

12620 นางสาว   อชิรญา ยังทรัพย์

12621 นางสาว อชิรญา เนตรนิยม

12622 นางสาว อชิรญา ปลอดอักษร

12623 นาย   อชิระ หิรัญตระกูล

12624 นางสาว อณุภา โพธิ�เงิน

12625 นาง อโณทัย สุมากรณ์

12626 นางสาว   อโณทัย จํานงค์ไทย

12627 นางสาว   อโณทัย อ่อนน้อม

12628 นางสาว   อโณทัย นันแพง

12629 นางสาว อโณทัย ณ  พิบูล

12630 นางสาว อดาลินด์ เจียมพานิชนันท์

12631 นาย   อดิเทพ วรพันธุ์

12632 นาย   อดิเทพ ขวัญสู่

12633 นาย   อดิเทพ วัดคํา

12634 นาย   อดินันท์ หลีอิ

12635 นาย อดินันท์ ประทุมวิง

12636 นาย   อดิพล ศิริกุล
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12637 นาย   อดิศ โพธิ�มูล

12638 นาย   อดิศร สร้อยสุนทร

12639 นาย อดิศักดิ� พิศพันธ์

12640 นางสาว อดิศา งานลอ

12641 นาย   อดิษฐ์ จิรเดชนันท์

12642 นาย อดิสร เงินทองดี

12643 นางสาว อดีลีน ไซเกนทาเลอร์

12644 นางสาว   อติกานต์ เกนี�

12645 นาง อติกานต์ อิทธสมบัติ

12646 นางสาว อตินุช อินเพน

12647 นางสาว อติพร รัตนอุบล

12648 นาย อติวิชญ์ เขื�อนแก้ว

12649 นาย อติวิชญ์ จันทรังษี

12650 นางสาว   อทิตยา แก้วมี

12651 นางสาว อทิตยา ดอกไม้เทศ

12652 นางสาว อทิตา หมั�นหมาย

12653 นางสาว อทิติยา แร่ถ่าย

12654 นางสาว   อธิกา นารายรักษ์

12655 นางสาว   อธิกานต์  ทองเจือ

12656 นาย อธิคม ตุ้ยขม

12657 นาย   อธิคม  ตั�งทํานุ

12658 นาง อธิชา กิตติกุล

12659 นางสาว   อธิชา สวนแสดง

12660 นางสาว อธิชา ยาแก้ว

12661 นางสาว อธิฐาน เที�ยงแท้

12662 นางสาว อธิตยา จุ้ยนิ�ม
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12663 นาย อธิบดี ไกรยนต์

12664 นาย   อธิพงศ์ พิมพ์ดี

12665 นาย   อธิพล เมธาทิพย์

12666 นาย   อธิพัชร์ แซ่กี�

12667 นาย   อธิพัฒน์ จันทะวีระ

12668 ร้อยตรี อธิภัทร พรมกลาง

12669 นางสาว อธิรัตน์ รัตนวงศา

12670 นาย   อธิราช บูรณ์เจริญ

12671 นาย อธิวัฒน์ คีรีรมย์

12672 นาย อธิศักดิ� ต่ายตระกูล

12673 นาย   อธิษฐ์ อยู่คํา

12674 นางสาว   อนงค์ ตันติสุวัฒน์

12675 นางสาว อนงค์ สนิทไทย

12676 นางสาว อนงค์ พลประสิทธิ�

12677 นางสาว   อนงค์นาฎ งามจริยาวัตร

12678 นาง อนงค์นาฏ สารสะอาด

12679 นางสาว   อนงค์นาฏ บุญเกิด 

12680 นางสาว อนงค์นาฏ ถุงทรัพย์

12681 นางสาว อนงค์นาถ ศรีบุญมี

12682 นางสาว อนงค์นาถ มีอินถา

12683 นางสาว อนงค์นาถ สุวัชรังกูร

12684 นางสาว อนงค์นาถ วงศ์ไชย

12685 นางสาว   อนงค์นาท สนธิเทศ

12686 นาง อนงค์รัตน์ คู่กระโทก

12687 นางสาว อนงศ์นาถ กันภัย

12688 นาย อนพัช จิรพงศ์ชัยกุล
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12689 นาย   อนวัช สุขเจริญ

12690 นาย อนวัช เตรียมสกุล

12691 นางสาว อนัญญา วงค์สอน

12692 นางสาว อนัญพร ชินาวัง

12693 นางสาว อนัตตา ขันธสนธ์

12694 พ.ต.ท. อนันต์ อธิคุณโอฬาร

12695 นาย อนันต์ พรมศรี

12696 นาย อนันต์ อนันต์พิพัฒน์กุล

12697 นาย อนันต์ ปะสิ�งชอบ

12698 นาย อนันต์ อุดมธนกิจ

12699 นางสาว   อนันตญา สุภาพ

12700 นางสาว อนันตยา ยิ�งได้ชม

12701 นางสาว อนันตยา ปิ�นเจริญ

12702 นางสาว อนันตา ชูชมชื�น

12703 นางสาว   อนันทนา นรเกตุ

12704 นาย อนิรุทธิ� กวดขันธ์

12705 นาย อนิรุทธิ� ภักดี

12706 นาย   อนิส เง๊าะ

12707 นางสาว   อนิสา สันติสุขวงศ์โชติ

12708 นางสาว อนุชรินทร์ ทานุจันทร์

12709 นาย   อนุชัย พึ�งพระรัตนตรัย

12710 ผศ. ดร. อนุชา นิลประพันธ์

12711 นาย   อนุชา ทองสมรักษ์

12712 นาย   อนุชา จิระวัฒนกุล

12713 นาย   อนุชา โสส้มกบ

12714 นาย   อนุชา ถนอมทรัพย์
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12715 นาย อนุชิต คงจิตร์

12716 นาย อนุชิต การะกิจ

12717 นางสาว อนุชิตา สุทธิมาศมงคล

12718 นางสาว อนุตตรา เงินรอด

12719 นาย   อนุเทพ วิไลลักษณ์

12720 นางสาว   อนุธิดา ดงอานนท์

12721 นางสาว อนุธิดา อาพันธ์พฤกษ์

12722 นางสาว อนุธิดา อําไพทอง

12723 นาย อนุนาท ปะวันนา

12724 นาย   อนุพงษ์ ภิญโญ

12725 นาย   อนุพันธ์ หวลบุตตา

12726 นางสาว อนุภา ทิพย์ยอแล๊ะ

12727 นาย อนุมัติ ตู้ดํา

12728 นางสาว   อนุรักษ์  ภาคภูมิ

12729 นาย   อนุวัฒน์ จารุธานีวงศ์

12730 นาย อนุวัฒน์ เซิบรัมย์

12731 นาย อนุวัฒน์ สาระไชย

12732 นาย   อนุวัตร ชนะดี

12733 นางสาว อนุศรา ทองบรรเทิง

12734 นาย อนุศักดิ� คชโรจน์

12735 นาย   อนุสรณ์ ไพศาลศัลยลักษณ์

12736 นาย   อนุสรณ์ จิตรวิมลรัตน์

12737 นาย อนุสรณ์ เจริญวนวิจิตร

12738 นาย อนุสรณ์ นิอิ

12739 นางสาว   อนุสรา ธานีตระกูล

12740 นาง อนุสรา มหาวัน
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12741 นางสาว   อนุสรา สัจจัง

12742 ร้อยเอกหญิง อนุสรา คงศิริ

12743 นางสาว   อนุสรา แสงพลอย

12744 นางสาว อนุสรา อินทร์โฉม

12745 นางสาว อนุสรา เมืองชื�น

12746 นางสาว อนุสรา ขะมิโดย

12747 นางสาว อนุสรา จงถาวรกุล

12748 นางสาว อนุสรา เพชรนิล

12749 นางสาว   อนุสา อิ�มน้อย

12750 นาย   อเนชา โหราศาสตร์

12751 นาย   อโนชา เขียวลงยา

12752 นาง อโนชา คืนดี

12753 นาง อโนมา สันติวรกุล

12754 นางสาว อพิชญาณ์ หวังดี

12755 นางสาว   อภิชญา พงษ์สุขเวชกุล

12756 นางสาว   อภิชญา กิรัมย์

12757 นางสาว อภิชญา คุณาดิเรก

12758 นางสาว อภิชญา ช่องรักษ์

12759 นางสาว อภิชญา มั�งมี

12760 นางสาว อภิชญา จันทร์พานิชย์

12761 นางสาว อภิชญา ดาวดวงน้อย

12762 นางสาว อภิชญา องปราบปราม

12763 นางสาว อภิชญา เรือนฝายกาศ

12764 นางสาว   อภิชญา เกษมจิต

12765 นางสาว   อภิชญา จงจารุกวิน

12766 นางสาว อภิชญา วัฒนานุกิจ
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12767 นางสาว อภิชญา อยู่คง

12768 นางสาว อภิชญา ทองคํา

12769 นางสาว อภิชญานันท์ แสงสาร

12770 นาย   อภิชัย ศรีธัญรัตน์

12771 นางสาว อภิชา ดวงจันทร์

12772 นาย อภิชา ทศพรศุภลักษณ์

12773 นาย   อภิชาติ เงินสูงเนิน

12774 นาย   อภิชาติ สารธะวงศ์

12775 นาย   อภิชาติ ธราภัชกุล

12776 นาย   อภิชาติ ดาวเรือง

12777 นาย อภิชาติ ทองเพชร

12778 นาย อภิชาติ วุฒิวิมล

12779 นาย อภิชาติ ปัญจพลานุรักษ์

12780 นาย อภิชาติ สวัสดี

12781 นาย   อภิชิต วงศ์ชัย

12782 นาย อภิเชษฐ์ คชสงคราม

12783 นางสาว อภิญญ์การย์ เจริญลาภ

12784 นางสาว   อภิญญา ตรีกิตติชัย

12785 นางสาว   อภิญญา ผาอินทร์

12786 นางสาว   อภิญญา ทรัพย์ปลื�ม

12787 นาง อภิญญา ทิพยมาศโกมล

12788 นางสาว   อภิญญา งามวิไลพงศ์

12789 นางสาว   อภิญญา ช่วยนา

12790 นาย   อภิญญา บุญชู

12791 นางสาว   อภิญญา ธนังชูศิลป์

12792 นางสาว อภิญญา ธน.เฮือง
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12793 นางสาว อภิญญา ประทุมยศ

12794 นางสาว อภิญญา ป้อมทองหอม

12795 นาง อภิญญา ชูสุวรรณ

12796 นางสาว อภิญญา ไทยสนิท

12797 นางสาว อภิญญา ดําสุข

12798 นางสาว อภิญญา แก้วเสียง

12799 นางสาว อภิญญา แสวงสาย

12800 นางสาว อภิญญา โพธิ

12801 นางสาว อภิญญา เชื�อชาญ

12802 นางสาว อภิญญา ภะวะภูตา

12803 นางสาว อภิญญา แก่นเขียว

12804 นางสาว อภิญญา ใจหล้า

12805 นางสาว อภิญญา ไมโคกสูง

12806 นางสาว   อภิญญา ชินตระกูล

12807 นางสาว   อภิญญา เชื�อสมบูรณ์

12808 นางสาว   อภิญญา ชิณวงค์

12809 นางสาว อภิญญา ปล้องไม้

12810 นางสาว อภิญญา ศรุติปกรณ์

12811 นางสาว อภิญญา ทองประสาท

12812 นางสาว อภิญญา บรรจง

12813 นางสาว อภิญญา สมพื�น

12814 นางสาว อภิญญา บุญชั�น

12815 นางสาว อภิญญา เหล่านิล

12816 นางสาว อภิญญา สีดอกบวบ

12817 นางสาว อภิญญา ปัญญาวุธ

12818 นางสาว อภิญญา ชูทอง
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12819 นางสาว อภิญญา แสนมาโนช

12820 นางสาว อภิญญา สมบูรณ์

12821 นางสาว อภิญญา แสงเพชร

12822 นางสาว อภิญญา ผาสุตะ

12823 นางสาว   อภิญญา  เจริญฉํ�า 

12824 นางสาว อภิญญาภรณ์ แก่นสุข

12825 นางสาว อภิญญารัตน์ โปร่งมณี

12826 นางสาว   อภิญพร เอื�ออรุณแสงใส

12827 นางสาว อภิณห์ภัควีร์ สุขวัน

12828 นางสาว   อภิดา ศรีธนะรัตน์

12829 นาย อภิเดช ไชยสถาน

12830 นาย อภินัทธ์ หาระบุตร

12831 นาย อภินันต์ เสนปิน

12832 นาย   อภินันท์ จิตต์สว่าง

12833 นาย   อภินันท์ ชาวเหนือ

12834 นาย อภินันท์ สีทอง

12835 นาย อภินันท์ ปะสุตะ

12836 นาย อภิบดินทร์ พินิจ

12837 นาย อภิมุข จิตต์ดี

12838 นางสาว   อภิรดี แซ่จัง

12839 นางสาว   อภิรดี คงจันทร์

12840 นางสาว   อภิรดี หงษ์ภักดี

12841 นางสาว   อภิรดี กรวยสุวรรณ

12842 นางสาว   อภิรดี ฟองคํา

12843 นางสาว   อภิรดี ฌานปัตร

12844 นางสาว อภิรดี กันต์แจ่ม
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12845 นางสาว   อภิรดี   สกุลสัน

12846 นาย อภิรติ เกษมสันต์

12847 นาย   อภิรักษ์ เพ็ชรสวัสดิ�

12848 นาย   อภิรักษ์ กอสนาน

12849 นางสาว   อภิรัชต์  จันทร์เศรษฐ์

12850 นาย อภิราช ชีวาวัฒนะ

12851 นางสาว อภิวรรณ อรินโน

12852 นาย อภิวัชร เรืองโอชา

12853 นาย   อภิวัฒน์ อมาตยกุล

12854 นาย อภิวัฒน์ สีถาการ

12855 นาย อภิวัฒน์ ชูรัตน์

12856 นาย อภิวัฒน์ ลิ�มธรรมาภรณ์

12857 นาย อภิวัฒน์ ชัยชุมขุน

12858 นาย อภิวัฒน์ ศิริโชติ

12859 นางสาว   อภิวันท์ ขันธิโภค

12860 นางสาว อภิวันท์ ปู่สระ

12861 นางสาว   อภิศรา ชลุยรัตน์

12862 นาย   อภิศักดิ� ใจดี

12863 นาย อภิศักดิ� สมีนาง

12864 นาย อภิศักดิ� ศรีจันทร์

12865 นางสาว   อภิสรา ยอดนุ้ย

12866 นางสาว   อภิสรา รัตน์รอดกิจ

12867 นางสาว อภิสรา ปันธิ

12868 นางสาว อภิสรา ตันติบริรักษ์

12869 นางสาว   อภิสรา  เผือกขาว

12870 นาย   อภิสิทธิ� สว่างมณีเจริญ
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12871 นาย   อภิสิทธิ� ศรีไตรรัตน์

12872 นาย อภิสิทธิ� บุญสุขวีระวัฒน์

12873 นาย อภิสิทธิ� ปลูกผล

12874 นาย อภิสิทธิ� ตีระวนิชพงศ์

12875 นาย อภิสิทธิ� ทัดเทียม

12876 นาย   อภิสิทธิ�  บํารุงญาติ

12877 นางสาว   อภิสินี กะลัมพะเหติ

12878 นางสาว   อภิสุดา อ้วนแก้ว

12879 นาย   อมร โฆษิดาพันธุ์

12880 นาย   อมร แสงโสดา

12881 นาย อมร อมรชาติ

12882 นางสาว   อมรณัฏฐ์ สารีรัตน์

12883 นางสาว   อมรทิพย์ กวินปณิธาน

12884 นาย   อมรเทพ อ่องรุ่งเรือง

12885 นาย อมรเทพ จันทร์แก้ว

12886 นาย อมรเทพ หนูเเบน

12887 นาง อมรพันธ์ อัจจิมาพร

12888 นางสาว   อมรรัชต์ เดชบุญช่วย

12889 นางสาว   อมรรัตน์ สุวรรณสิงห์

12890 นางสาว   อมรรัตน์ พรหมอารักษ์

12891 นางสาว   อมรรัตน์ อุดร

12892 นาง อมรรัตน์ จิตรถเวช

12893 นางสาว   อมรรัตน์ เปาชม

12894 นางสาว   อมรรัตน์ ศิริกาญจนวงค์

12895 นาง   อมรรัตน์ เจริญสุข

12896 นางสาว   อมรรัตน์ เหมทานนท์
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12897 นาง อมรรัตน์ โชคสกุลทรัพย์

12898 นางสาว   อมรรัตน์ ชุมพงศ์

12899 นางสาว   อมรรัตน์ ศิรเตชวิวัฒน์

12900 นางสาว   อมรรัตน์ งามสนอง

12901 นางสาว อมรรัตน์ ชื�นบาน

12902 นางสาว อมรรัตน์ กองคํา

12903 นางสาว อมรรัตน์ พหุพันธุ์

12904 นางสาว อมรรัตน์ ทองม่วง

12905 นางสาว อมรรัตน์ เทพบุตร

12906 นางสาว อมรรัตน์ นุ้ยพูล

12907 นางสาว   อมรรัตน์ นามวงศ์

12908 นางสาว อมรรัตน์ เปียทอง

12909 นางสาว   อมรรัตน์ แก้วศรี

12910 นางสาว อมรรัตน์ ศรีสุข

12911 นางสาว อมรรัตน์ มัชวงค์

12912 นางสาว อมรรัตน์ นิ�มผักแว่น

12913 นางสาว อมรรัตน์ มีจินดา

12914 นางสาว อมรรัตน์ เกตุสวัสดิ�

12915 นางสาว   อมรรัตน์  อนุพันธ์

12916 นางสาว   อมรรัตน์  โตทองหล่อ

12917 นาง   อมรรัตน์  สังข์ศรี

12918 นางสาว อมรศรี เอี�ยมเจริญ

12919 นางสาว อมรศรี จันทร์อ่อน

12920 นางสาว   อมรา สังวรินทะ

12921 นางสาว อมรา ทองปาน

12922 นางสาว อมรา วงลคร
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12923 นางสาว อมรา วรรณพิรุณ

12924 นางสาว   อมราภรณ์ เฉยเจริญ

12925 นางสาว   อมลกานต์ สุรินทรกุล

12926 นางสาว อมลภา ทศพิศนิจธเนศ

12927 นางสาว   อมลรุจี แดงทอง

12928 นางสาว   อมิตา ทองสมบัติ

12929 นางสาว   อมิศดา วรวิลาศ

12930 นางสาว อรกนก ศิริขันธ์

12931 นางสาว อรกนก แก้วแหวน

12932 นางสาว อรกัญญา ปกรณ์เสรี

12933 นางสาว อรกัญญา เมธาอรรถพงศ์

12934 นาง อรจิรา อมรรัตนศานต์

12935 นางสาว   อรจิรา ภูผาพลอย

12936 นางสาว อรจิรา ภัยสูญสิ�น

12937 นางสาว อรจิรา ทองจันทนาม

12938 นางสาว   อรจิรา มณีรัตนสุบรรณ

12939 นางสาว อรจิรา สอนดี

12940 นางสาว อรจิรา นามประดิษฐ์กุล

12941 นางสาว อรชดา จิราภิรมย์กร

12942 นางสาว   อรชนก ลักขีโรจน์

12943 นางสาว   อรชร บุญลา

12944 นางสาว อรชร กรีมั�นทอง

12945 นางสาว อรชลิดา พรหมปั�น

12946 นางสาว อรชา ศรวัฒนา

12947 นางสาว   อรชุมา เมืองสอน

12948 นางสาว อรญา พัชรากิตติ



ข้อมูล ณ วันที� 15 ต.ค. 62

หน้าที� 499 จาก 534 /รายชื�อเรียงตามพยัญชนะตัวอักษร..

ลําดับที� หมายเหตุ

คํานําหน้า ชื�อ สกุล

รายชื�อ-สกุล

บัญชีรายชื�อ

ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ. 2547 มาตรา14 (4) 

ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั�งกรรมการสภากายภาพบําบัด  วาระปี พ.ศ. 2563-2566

12949 นางสาว อรญา เห็มกัณฑ์

12950 นางสาว อรณัฐ สุขโข

12951 นางสาว อรณัฐ วัฒนวีรชัย

12952 นางสาว   อรณิช วิมลรัตน์  

12953 นางสาว   อรณิช จีระโสตถิกุล

12954 นางสาว อรณิช เหมะ

12955 นางสาว อรณิช ตั�งนิรามัย

12956 นางสาว อรณิชชา สโมสร

12957 นางสาว อรณิชา ทองเพ็ง

12958 นางสาว อรณิชา ยางงาม

12959 นางสาว อรณิชา มูลวิริยกิจ

12960 นางสาว อรณี ทาอินต๊ะ

12961 นางสาว อรณี ปานุ่ม

12962 นางสาว อรณี โหล่

12963 นางสาว อรดา สุริยะ

12964 นางสาว   อรดี วนิชพันธุ์

12965 นางสาว   อรทัย สิริเสรีภาพ

12966 นาง อรทัย ศิวบวรวัฒนา

12967 นางสาว   อรทัย รุ่งรติกุลธร

12968 นางสาว   อรทัย เสน่ห์

12969 นางสาว   อรทัย ไทยผลิตเจริญ

12970 นางสาว   อรทัย วีระนันทนาพันธ์

12971 นางสาว   อรทัย พ่วงพี

12972 นางสาว   อรทัย ศรีวัง

12973 นางสาว อรทัย แถวภาพ

12974 นางสาว อรทัย กุดแถลง



ข้อมูล ณ วันที� 15 ต.ค. 62

หน้าที� 500 จาก 534 /รายชื�อเรียงตามพยัญชนะตัวอักษร..

ลําดับที� หมายเหตุ

คํานําหน้า ชื�อ สกุล

รายชื�อ-สกุล

บัญชีรายชื�อ

ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ. 2547 มาตรา14 (4) 

ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั�งกรรมการสภากายภาพบําบัด  วาระปี พ.ศ. 2563-2566

12975 นางสาว อรทัย อุทัยศรี

12976 นางสาว อรทัย อามาตย์

12977 นางสาว อรทัย จําปาทอง

12978 นางสาว อรทัย เวชกามา

12979 นางสาว อรทัย คูประดิษฐพันธ์

12980 นางสาว อรทัย มูลหลอย

12981 นางสาว อรไท รักไทย

12982 นางสาว อรธิรา สุทธิศักดิ�

12983 นางสาว   อรนภา ไชยดวง

12984 นางสาว อรนลิน เตชะธาดากุล

12985 นางสาว อรนลิน ภูดอกไม้

12986 นางสาว อรนิตย์ บุญแฝง

12987 นาง อรนิภา ธนาวัศพล

12988 นางสาว อรนิภา เอกดิลก

12989 นาง อรนิสภ์ ตันตระกูล

12990 นางสาว   อรนุช บุตรน้อย

12991 นางสาว   อรนุช โฉมปรางค์

12992 นางสาว อรนุช ยศทะราช

12993 นางสาว อรนุช ปิยะรัตน์เวชกุล

12994 นางสาว   อรนุช  พรหมชนะ

12995 นางสาว อรประไพ คงประชา

12996 นางสาว อรปรียา เติมวาณิช

12997 นางสาว   อรพรรณ วิญ�ูวรรธน์

12998 นาง อรพรรณ สุขนิวัตรศิริ

12999 นางสาว   อรพรรณ ปัตนกุล

13000 นางสาว   อรพรรณ วนขจรไกร



ข้อมูล ณ วันที� 15 ต.ค. 62

หน้าที� 501 จาก 534 /รายชื�อเรียงตามพยัญชนะตัวอักษร..

ลําดับที� หมายเหตุ

คํานําหน้า ชื�อ สกุล

รายชื�อ-สกุล

บัญชีรายชื�อ

ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ. 2547 มาตรา14 (4) 

ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั�งกรรมการสภากายภาพบําบัด  วาระปี พ.ศ. 2563-2566

13001 นางสาว   อรพรรณ คลื�นแก้ว

13002 นางสาว    อรพรรณ วงษ์ศราพันธ์ชัย

13003 นางสาว   อรพรรณ ธารหาญ

13004 นางสาว อรพรรณ ดอนแก้ว

13005 นางสาว อรพรรณ จันทร์นาค

13006 นางสาว อรพรรณ เกิดโต

13007 นางสาว อรพรรณ นันทกสิกร

13008 นางสาว   อรพรรณ มณีโชติ

13009 นางสาว อรพรรณ มีเงิน

13010 นางสาว อรพรรณ ชูรัตน์

13011 นางสาว   อรพรรณ วงค์ใหญ่

13012 นางสาว อรพรรณ ผิวสุข

13013 นางสาว อรพรรณี ศรีแก้ว

13014 นางสาว   อรพัลลภ์ แววศร

13015 นางสาว อรพิณ ดวงใจแก้ว

13016 นางสาว   อรพินท์ จิตตวิสุทธิกุล

13017 นาง อรพินท์ การุณทรัพย์เจริญ

13018 นางสาว อรพินท์ พรหมรักษ์

13019 นางสาว อรพินท์ รัชไพศาล

13020 นางสาว อรพินทร์ ทองแท่ง

13021 นางสาว อรพิมล สุระชัย

13022 นางสาว   อรภกา สิทธิสุนทร

13023 นาย   อรรคเดช ธนูทองสัมพันธ์ 

13024 นาย   อรรควุฒิ คนกาญจน์

13025 นางสาว   อรรจน์มน ธรรมไชย

13026 นาย   อรรณพ ประทุม



ข้อมูล ณ วันที� 15 ต.ค. 62

หน้าที� 502 จาก 534 /รายชื�อเรียงตามพยัญชนะตัวอักษร..

ลําดับที� หมายเหตุ

คํานําหน้า ชื�อ สกุล

รายชื�อ-สกุล

บัญชีรายชื�อ

ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ. 2547 มาตรา14 (4) 

ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั�งกรรมการสภากายภาพบําบัด  วาระปี พ.ศ. 2563-2566

13027 นาย อรรณพ เย็นใจ

13028 นาย   อรรถกร แก้วทุ่ง

13029 นาย อรรถนนท์ เนื�องหิรัญ

13030 นาย อรรถพงศ์ โยธี

13031 นาย   อรรถพนธ์  หาญสุข

13032 ว่าที�ร้อยตรี อรรถพร มงคลภัทรสุข

13033 นาย อรรถพล ชูศรีทอง

13034 นาย อรรถพล พลรักษา

13035 นาย อรรถพล หน่วงเหนี�ยว

13036 นาย   อรรถพล ตันหยงมัด

13037 นาย อรรถพล ครบุรี

13038 นาย อรรถวิท ฉายศรีศิริ

13039 นาย   อรรนพ สุขสวัสดิ�

13040 นางสาว อรรัฐ จิตรวงษ์ตระกูล

13041 นางสาว อรฤดี หนูสมแก้ว

13042 นางสาว   อรฤทัย ศรีอันประเสริฐ

13043 นางสาว   อรวรรณ์ วิเชียรสาร

13044 นางสาว   อรวรรณ หาญวงศ์ไพบูลย์

13045 นางสาว   อรวรรณ บรรลือสิน

13046 นาง อรวรรณ มณีชวขจร

13047 นาง อรวรรณ ประศาสน์วุฒิ

13048 นางสาว   อรวรรณ บุราณรักษ์

13049 นาง   อรวรรณ เวอร์เนอร์

13050 นางสาว   อรวรรณ อุ่นทรัพย์

13051 นางสาว   อรวรรณ ชุนโย

13052 นางสาว   อรวรรณ คงทัต



ข้อมูล ณ วันที� 15 ต.ค. 62

หน้าที� 503 จาก 534 /รายชื�อเรียงตามพยัญชนะตัวอักษร..

ลําดับที� หมายเหตุ

คํานําหน้า ชื�อ สกุล

รายชื�อ-สกุล

บัญชีรายชื�อ

ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ. 2547 มาตรา14 (4) 

ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั�งกรรมการสภากายภาพบําบัด  วาระปี พ.ศ. 2563-2566

13053 นางสาว   อรวรรณ เยี�ยมพัฒนพร

13054 นางสาว   อรวรรณ กีรติสิโรจน์

13055 นางสาว   อรวรรณ วงษ์นอก

13056 นางสาว   อรวรรณ อ่วมนุสนธิ�

13057 นางสาว   อรวรรณ ปานเจริญ

13058 นาง อรวรรณ ชุบสุวรรณ

13059 นาง อรวรรณ ซื�อสัตย์

13060 นางสาว   อรวรรณ ทาโคตร

13061 นางสาว   อรวรรณ ภักดี

13062 นาง อรวรรณ จันทร์ธรรมชาติ

13063 นางสาว อรวรรณ พูนน้อย

13064 นางสาว อรวรรณ ขันธ์สกุล

13065 นาง อรวรรณ สิปิยารักษ์

13066 นางสาว อรวรรณ ซอนทรัพย์

13067 นางสาว อรวรรณ ทองพรหม

13068 นางสาว อรวรรณ ใจกลาง

13069 นางสาว อรวรรณ แตงพรม

13070 นางสาว อรวรรณ วงศ์อ่อน

13071 นางสาว อรวรรณ พูลผล

13072 นางสาว อรวรรณ บริสุทธิ�

13073 นางสาว   อรวรรณ ใจหาญ

13074 นางสาว อรวรรณ ลํ�าเลิศ

13075 นางสาว อรวรรณ คงเขียว

13076 นางสาว อรวรรณ ต้นจําปา

13077 นางสาว อรวรรยา แก้วอย่างดี

13078 นางสาว   อรวรรยา     อินต๊ะศิลป์



ข้อมูล ณ วันที� 15 ต.ค. 62

หน้าที� 504 จาก 534 /รายชื�อเรียงตามพยัญชนะตัวอักษร..

ลําดับที� หมายเหตุ

คํานําหน้า ชื�อ สกุล

รายชื�อ-สกุล

บัญชีรายชื�อ

ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ. 2547 มาตรา14 (4) 

ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั�งกรรมการสภากายภาพบําบัด  วาระปี พ.ศ. 2563-2566

13079 นาง อรวรี พิสิฐพิพัฒนา

13080 นางสาว   อรวรีย์ อิงคเตชะ

13081 นางสาว   อรวัลย์   สนิทนอก

13082 นางสาว   อรวินท์ พร่างแสงทอง

13083 นางสาว อรวินท์ พุ่มเข็ม

13084 นางสาว   อรวิสา สมเครือ

13085 นางสาว   อรษา แสนโน

13086 นางสาว   อรสา เกรียงไกรเพ็ชร

13087 นางสาว   อรสา จูภัทรธนากุล

13088 นางสาว   อรสา พุฒโสม

13089 นางสาว อรสา หนันติ

13090 นางสาว   อรสุภา อินสว่าง

13091 ร้อยตํารวจโท อรสุมน มีแสงเพ็ชร

13092 นางสาว   อรโสภา กรีกุล

13093 นางสาว   อรหทัย ซื�อศรีสวัสดิ�

13094 นางสาว   อรอนงค์ อธิคมบัณฑิตกุล

13095 พันตํารวจโทหญิง อรอนงค์ อุทัย

13096 นางสาว อรอนงค์ พรมโสภา

13097 นางสาว อรอนงค์ ประกอบแก้ว

13098 นางสาว   อรอนงค์ อินต๊ะมา

13099 นางสาว   อรอนงค์ ภูมิพงศ์ไทย

13100 นางสาว   อรอนงค์ เอียดแก้ว

13101 นางสาว   อรอนงค์ มีอินถา

13102 นางสาว   อรอนงค์ โชติสําโรง

13103 นางสาว   อรอนงค์ จิตรสอาด

13104 นางสาว อรอนงค์ วงศ์คําจันทร์



ข้อมูล ณ วันที� 15 ต.ค. 62

หน้าที� 505 จาก 534 /รายชื�อเรียงตามพยัญชนะตัวอักษร..

ลําดับที� หมายเหตุ

คํานําหน้า ชื�อ สกุล

รายชื�อ-สกุล

บัญชีรายชื�อ

ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ. 2547 มาตรา14 (4) 

ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั�งกรรมการสภากายภาพบําบัด  วาระปี พ.ศ. 2563-2566

13105 นางสาว อรอนงค์ แดงเกิด

13106 นางสาว อรอนงค์ ผู้เจริญ

13107 นางสาว อรอนงค์ ทองอร่าม

13108 นางสาว อรอนงค์ จริตพันธ์

13109 นางสาว   อรอนงค์  เชื�อเกตุ

13110 นางสาว   อรอุมา บุณยารมย์

13111 นาง อรอุมา อุมารังษี

13112 นางสาว อรอุมา ชาสุวรรณ

13113 นางสาว   อรอุมา ใบเงิน

13114 นางสาว   อรอุมา กวมทรัพย์

13115 นาง อรอุมา มาคาน

13116 นางสาว อรอุมา รัตนวิจิตร

13117 นางสาว อรอุมา ขวัญแสง

13118 นางสาว อรอุมา เพ็งศร

13119 นางสาว อรอุมา รัชนีพันธ์

13120 นางสาว อรอุมา เดชอรัญ

13121 นางสาว   อรอุมา โภคา

13122 นางสาว อรอุมา ถานทองดี

13123 นางสาว อรอุมา สุขอิ�ม

13124 นางสาว อรอุมา ปานแย้ม

13125 นาย อรัญ บุญหล้า

13126 นางสาว   อรัญญา จริยสาธิต

13127 นาง อรัญญา นัยเนตร์

13128 นาง อรัญญา สีนวลเอียด

13129 นางสาว อรัญญา เที�ยงราช

13130 นางสาว อรัญญา คุณารูป



ข้อมูล ณ วันที� 15 ต.ค. 62

หน้าที� 506 จาก 534 /รายชื�อเรียงตามพยัญชนะตัวอักษร..

ลําดับที� หมายเหตุ

คํานําหน้า ชื�อ สกุล

รายชื�อ-สกุล

บัญชีรายชื�อ

ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ. 2547 มาตรา14 (4) 
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13131 นางสาว อรัญวา ทาเหล็ก

13132 นางสาว อริญชย์ แสงประทีปทอง

13133 นางสาว อริญชย์ จิตต์ประเสริฐ

13134 นางสาว อริญา บรรจโรจน์

13135 นาง อริณย์ลภัส ภัทรมงคลเขตต์

13136 นางสาว อริตสรา รสทิพย์

13137 นางสาว อริยจิต มิตรกูล

13138 นาย   อริย์ธัช วราฉัตรธนนท์

13139 นาย   อริยะ มิรัตนไพร

13140 นาง อริยา จรัลเดชากร

13141 นางสาว อริยา พลเรียงโพน

13142 นางสาว อริยาพร ชมภูจันทร์

13143 นางสาว   อริยาภรณ์ มูลพงษ์

13144 นางสาว   อริยาภรณ์ สกุลดาว

13145 นาย   อริวัฒน์ สรรเพชร

13146 นางสาว   อริศรา ไตรรัตน์ชัชวาล

13147 นางสาว   อริศรา บุญยศิริเดชากุล

13148 นางสาว   อริษดา กําจร

13149 นาง อริษรา เพียรเขียว

13150 นางสาว   อริษา บุญเบ้า

13151 นางสาว อริษา ไชยวารี

13152 นางสาว   อริสรา มะโนเที�ยง

13153 นางสาว   อริสรา ลาภภิญโญ 

13154 นางสาว   อริสรา นันทบุตร

13155 นางสาว   อริสรา ตันติพงศ์พาณิช

13156 นางสาว   อริสรา ไชยคําภา
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13157 นางสาว อริสรา งามโฉม

13158 นางสาว อริสรา วีระชัย

13159 นางสาว อริสรา อินทะโน

13160 นางสาว อริสรา คุณล้าน

13161 นางสาว อริสรา วสิกรัตน์

13162 นางสาว   อริสา ปาระมียอง

13163 นางสาว อริสา อิ�มรัตน์

13164 นางสาว อริสา เหลืองบุตรนาค

13165 นางสาว อริสา สร้อยสุวรรณ์

13166 นาย   อรีย์ธัช กาหลง

13167 นางสาว อรียา วัฒนชโนบล

13168 นาย   อรุณ ไทรทองผาติกุล

13169 นางสาว   อรุณทิพย์ จันทร์ทอง 

13170 นางสาว   อรุณนีย์  ข้อจักร์

13171 นางสาว   อรุณยุพา ฤกษ์ดี

13172 นางสาว   อรุณรวี ขอสกุลสุนทร

13173 นางสาว   อรุณรัตน์ เครือเนตร

13174 นางสาว   อรุณรัตน์ อาวัชนากร

13175 นางสาว อรุณรัตน์ จิตต์คงไทย

13176 นางสาว อรุณรัตน์ ศรีทะวงษ์

13177 นางสาว   อรุณรัตน์ อําปะละ

13178 นางสาว   อรุณวรรณ มีมุข

13179 นางสาว อรุณวรรณ แซ่ตั�ง

13180 นางสาว อรุณวรรณ ลัดดาหอม

13181 นางสาว อรุณวรรณ เพ็ชรรัตน์

13182 นางสาว   อรุณศรี นิธิภัทรารัตน์
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13183 นางสาว อรุณศรี รอดแป้น

13184 นาง อรุณา พัฒนชัย

13185 นางสาว   อรุณี พิชิตพานิชกิจ

13186 นางสาว   อรุณี ชนาภิสิทธิ

13187 นางสาว   อรุณี แสงสานนท์

13188 นางสาว อรุณี มัทนะไพศาล

13189 นางสาว อรุณี ช่างประกอบ

13190 นางสาว อรุณี ลมปลิว

13191 นางสาว อรุณี บัวแดง

13192 นางสาว   อรุณีย์ พรหมศรี

13193 นางสาว อรุโณทัย อินรัง

13194 นางสาว   อลงกต เอมะสิทธิ�

13195 นางสาว อลงกต แสงมณี

13196 นาย อลงกรณ์ พลศักดิ�

13197 นาย อลงกรณ์ อ่อนชุลี

13198 นาย อลงกรณ์ วีระคํา

13199 นาย   อลงกรณ์  สิงห์สูง

13200 นางสาว อลิตา ศักดานุภาพ

13201 นางสาว อลิตา วิวัฒนารมย์

13202 นางสาว อลิน โพธิ�จันทร์

13203 นางสาว   อลิศา มาลัย 

13204 นางสาว อลิศา สุจริต

13205 นาง อลิษา หนูเทศ

13206 นางสาว อลิษา ปาลาสัน

13207 นางสาว อลิษา ศรีประเสริฐ

13208 นางสาว อลิษา หาเวลี
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13209 นางสาว   อลิษา สาริศรี

13210 นางสาว   อลิส วิเชียรสรวง

13211 นางสาว   อลิส หมัดกอเซ็ม

13212 นางสาว   อลิสา สุวรรณรัตน์

13213 นางสาว   อลิสา ปาเปี�ย

13214 นางสาว อลิสา ศีลภูษิต

13215 นาง อลิสา ทองสงค์

13216 นางสาว   อลิสา เภรีพล

13217 นางสาว   อสมา พัฒนคูหะ

13218 นางสาว อสมาภรณ์ ชัยฤทธิ�

13219 นางสาว อ้อมขวัญ ทิมินกุล

13220 นางสาว   อ้อมจิตร ทองปาน

13221 นางสาว   อ้อมใจ บุตรวิชา

13222 นางสาว อ้อมใจ สําราญ

13223 นางสาว อ้อมดาว นามไพร

13224 นางสาว อ้อมเดือน ชื�นวารี

13225 นางสาว   ออมทรัพย์ เมืองพันธ์

13226 นางสาว   อ้อมอรุณ พิศาลพฤกษ์

13227 นางสาว ออรียา ปัญญาอิน

13228 นางสาว อะฟาฟ สมะดี

13229 นางสาว อักษรา มีช้าง

13230 นางสาว อักษราภัค ทับงาม

13231 นางสาว อักษราภัค ฟ้องโหย

13232 นางสาว อักษิพร ทาสาย

13233 นางสาว   อักษิภา หงษ์อุเทน

13234 นาย   อัคคพัฒน์  พรหมมณี
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13235 นาง อัคคลักษณ์ ญาณโรจน์

13236 นาย อัครชัย พรหมจันทร

13237 นาย   อัครเดช ศิริพร

13238 นาย อัครเดช คงขํา

13239 นาย   อัครนันท์  กวินท์เตชาพัฒน์

13240 นาย   อัครพงศ์ บุญริมสนอง

13241 นาย   อัครพงษ์ ปัทมาลัย

13242 นาย   อัครพล ดวงกุลสา

13243 นาย   อัครพล โอภาสพสุ

13244 นาย   อัครพัชร์ แป้นสวน

13245 นาย อัครพันธุ์ บุญตันกัน

13246 นางสาว   อัครานี ทิมินกุล

13247 นางสาว อัคศราภัค แจ้งกระจ่าง

13248 นาย อังกูร สุทธสุวรรณ

13249 นาง อังคณา พรประไพ

13250 นางสาว   อังคณา สถลชา

13251 นาง อังคณา เทพพิมล

13252 นางสาว อังคณา จันทร์ผลดี

13253 นาง อังคณา บารา

13254 นางสาว อังคณา คําหล้า

13255 นางสาว อังคณา บัวขาว

13256 นางสาว อังคณา ธรรมจง

13257 นางสาว อังคณา รักษ์คง

13258 นางสาว อังคณา เกณฑ์สาคู

13259 นางสาว อังคณา คําปันทิพย์

13260 นางสาว อังคณา แก้วอินถา
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13261 นางสาว อังคณา สุริยะ

13262 นางสาว อังคณา ชินธนานนท์

13263 นางสาว อังคณา เขื�อนสุวงค์

13264 นางสาว อังคณา วงศ์ชัย

13265 นางสาว อังคณา เก็มบิลหมาด

13266 นางสาว อังคณา บุญรุ้ง

13267 นางสาว อังคณา เพียผิว

13268 นางสาว   อังคณา  โยธา

13269 นางสาว   อังค์ริสา นูมหันต์

13270 นางสาว   อังค์วรา สิทธิพรเดโชกุล 

13271 นางสาว อังค์สุมาลี แร่กาสิน

13272 นางสาว อังนภา ศักดิ�ศรีพิพัฒน์

13273 นางสาว อังศดา กาศสกุล

13274 นาง อังศุมาลิน ภูมิชัย

13275 นางสาว   อังศุมาลิน เปรียบปรางค์

13276 นาง อังศุมาลิน ถนอมวงษ์

13277 นางสาว อังศุมาลิน ฟักเขียว

13278 นางสาว อังสนา ทองจํารูญ

13279 นางสาว อังสินี กะการดี

13280 นางสาว อังสิริ จีนย้าย

13281 นางสาว อังสุดา แผ้วกิ�ง

13282 นางสาว อังสุนี มีศรีสุข

13283 นางสาว อังสุมา พลการ

13284 นางสาว อังสุมาลี ดวงโชติ

13285 นางสาว   อัจจิมา อุดมวรรณนนท์

13286 พันตรีหญิง อัจจิมา นิ�มสุวรรณ
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13287 นางสาว อัจจิมา ปรีชาหาญ

13288 นางสาว อัจจิมา แสนศิริ

13289 นางสาว   อัจจิมา พรแช่ม

13290 นางสาว อัจจิมา ปล้องอ้วน

13291 นาง อัจฉรา วิทยาภรณ์

13292 นางสาว   อัจฉรา ธรรมระโต

13293 นางสาว   อัจฉรา อร่ามศรี

13294 นางสาว   อัจฉรา วีระสู้

13295 นางสาว   อัจฉรา ประดิษฐยิ�ง

13296 นางสาว   อัจฉรา วีรโชคสถิต

13297 นางสาว   อัจฉรา เกิดแก้ว

13298 นางสาว   อัจฉรา ขาวสําลี

13299 นางสาว   อัจฉรา หอสุวรรณานนท์ 

13300 นางสาว อัจฉรา ไชยศิริ

13301 นางสาว อัจฉรา จันทร์อยู่

13302 นาง อัจฉรา สะหะ

13303 นางสาว อัจฉรา บุญพิมพ์

13304 นางสาว อัจฉรา เรียบร้อย

13305 นางสาว   อัจฉรา ปาเปี�ย

13306 นางสาว   อัจฉรา โค้วสว่าง

13307 นางสาว   อัจฉรา ฉัตร์แก้ว

13308 นางสาว อัจฉรา แซ่ลี�

13309 นางสาว อัจฉรา แสงศรีจันทร์

13310 นางสาว อัจฉรา แช่มชื�น

13311 นางสาว อัจฉรา เอียดหวัง

13312 นางสาว อัจฉรา ทองมนต์
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13313 นางสาว   อัจฉรา นาคสิงห์

13314 นางสาว อัจฉรา คนเที�ยง

13315 นางสาว   อัจฉรานันท์ ประวัติศิลป์

13316 นางสาว   อัจฉราพร พวงแก้ว

13317 นางสาว อัจฉราพร คําแฝง

13318 นางสาว อัจฉราพร พุ่มเพ็ชร

13319 นางสาว อัจฉราพร เกตุชีพ

13320 นางสาว อัจฉราพร อุดมสุข

13321 นางสาว   อัจฉราพรรณ ไสยวาฬ

13322 นางสาว อัจฉราพรรณ สารคํา

13323 นางสาว อัจฉราพรรณ วงษ์ยอด

13324 นางสาว   อัจฉราภรณ์ จั�นแจ้ว

13325 นางสาว อัจฉราภรณ์ บิดา

13326 นางสาว อัจฉราภรณ์ บุญทอง

13327 นางสาว   อัจฉราภรณ์ พิชัยวรภาส

13328 นางสาว   อัจฉราภรณ์  อ่อนตะวงศ์

13329 นางสาว   อัจฉราวดี ศรีจรูญ

13330 นางสาว   อัจฉราวดี ปานสกุล

13331 นางสาว อัจฉราวดี เงินนาค

13332 นาง  อัจฉราวรรณ สมอเนื�อ

13333 นางสาว อัจฉราวรรณ ทองมี

13334 นาง อัจฉรินทร์ คําด้วง

13335 นาง อัจฉริยพร เลิสเสรี

13336 นางสาว   อัจฉริยา พฤกษ์อุดม

13337 นางสาว อัจฉริยา หนูคง

13338 นางสาว อัจฉริยาพร วรรณวโรทร
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13339 นางสาว อัจฉรี ทองวัฒนา

13340 นางสาว   อัจฉรีย์ เหมือนสีไชย

13341 นางสาว อัจฉรีย์ มะเด็ง

13342 นางสาว อัฉราพรรณ ฤทธิ�ไธสง

13343 นางสาว อัชฌา คงธนสาโรช

13344 นาย   อัชรพนธ์ วังนาดี

13345 นางสาว   อัชรี สุขสมัย

13346 นางสาว อัซมาวีย์ หยังหลัง

13347 นาย อัซรีย์ สาแม

13348 นางสาว อัญชณา กันธิยะ

13349 นางสาว   อัญชนา แก้วแกม  ควอน

13350 นางสาว อัญชนา ปกครอง

13351 นางสาว อัญชนา กรีพละ

13352 นางสาว อัญชนา บุญล้อม

13353 นางสาว อัญชนา ปรางไตรรัตน์

13354 นางสาว อัญชริกา อ่อนลมูล

13355 นางสาว   อัญชริกา ปานเกิด

13356 นางสาว อัญชลา วังชัง

13357 นาง อัญชลิกา อยู่แท้กูล

13358 นางสาว   อัญชลินทร์ สร้อยนาก

13359 นาง อัญชลี มหัทธนตระกูล

13360 นางสาว   อัญชลี รัตนาวังเจริญ

13361 นางสาว   อัญชลี ธนาดิเรก

13362 นางสาว   อัญชลี ฝูงชมเชย

13363 นางสาว   อัญชลี เรืองพัฒนาทวี

13364 นาง  อัญชลี สุโภภาค
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13365 นางสาว   อัญชลี ประทุมชาติ

13366 นาง อัญชลี สืบตระกูล

13367 นาง อัญชลี วังกระแส

13368 นางสาว   อัญชลี ศรีสวัสดิ�

13369 นางสาว   อัญชลี โอฬารเสถียร

13370 นางสาว   อัญชลี เจริญสันติอุไร

13371 นางสาว   อัญชลี แก้วทอง

13372 นางสาว   อัญชลี โรจน์บุญเจริญ

13373 นาง อัญชลี งามแสงชัยกิจ

13374 นาง อัญชลี จรุงพรสวัสดิ�

13375 นางสาว อัญชลี เธียรธํารงกุล

13376 นางสาว อัญชลี คงสมชม

13377 นางสาว อัญชลี อํ�าบํารุง

13378 นางสาว อัญชลี อนันตศักดิ�

13379 นางสาว   อัญชลี มณีจันทร์

13380 นางสาว อัญชลี สังข์ปรีดา

13381 นางสาว อัญชลี กลิ�นขจร

13382 นางสาว อัญชลี แจ่มรัตน์

13383 นางสาว อัญชลี เพาะพูน

13384 นางสาว   อัญชลี พลจันทร์

13385 นางสาว   อัญชลี  สร้อยตา

13386 นางสาว   อัญชลี  สมหมาย

13387 นางสาว   อัญชลี  หารินไสล

13388 นางสาว   อัญชสา  คงอภิรักษ์

13389 นางสาว อัญชัน บัลลังน้อย

13390 นางสาว อัญชิสา ชํานาญ
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13391 นางสาว   อัญชิสา เทพวิลัย

13392 นางสาว อัญชิสา เปรมทรัพย์ทวี

13393 นางสาว อัญชิสา อับดุลลา

13394 นาง อัญชุลี พู่วงศาโรจน์

13395 นางสาว อัญชุลี แพทย์สมาน

13396 นางสาว   อัญเชิญ พานเงิน

13397 นางสาว อัญเชิญพร มาศพฤกษ์

13398 นางสาว อัญญ์ชิสา ทัฬหะพีรวิชญ์

13399 นางสาว   อัญญดา ไกรสิทธิ�อุดมสุข

13400 นางสาว   อัญญดา ศิวิวงศ์

13401 พันตรีหญิง อัญญ์พิชา บุณยวีรพันธ์

13402 นางสาว อัญญ์มนพัทธ์ คําพันธุ์

13403 นางสาว อัญญรัตน์ อุณอนันต์

13404 นางสาว อัญญาดา มิตสุวรรณ

13405 นางสาว   อัญญารัตน์ จาวใจเด็จ

13406 นางสาว อัญญารัตน์ ศรีพรมสุข

13407 นางสาว   อัญธิกา รอดวิมุต

13408 นางสาว อัญธิกา จุปะมะตัง

13409 นาง อัญภัชชา สาครขันธ์

13410 นางสาว อัญมณี ยิ�งยงยุทธ

13411 นางสาว อัญมณี ศิริรัตน์

13412 นางสาว อัญมณี สีแดง

13413 นางสาว อัญมณี กิจประสงค์

13414 นางสาว อัญมณี ตามคุณ

13415 นางสาว อัญรัตน์ คํานึงเนตร

13416 นางสาว อัญรินทร์ กุลธนพัฒน์โสภณ
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13417 นาง อัญวรรณ์ ณ ลําปาง

13418 นางสาว   อัญวีณ์ ศรีธนสุวรรณ

13419 นาย อัฎฮา สุมาลี

13420 นาย   อัฏฐพร สุทธิกรณ์

13421 นางสาว อัฐฌมา รักสนิท

13422 นางสาว อัฐเลขา ธรรมตา

13423 นางสาว อัณณ์ จิรเจริญพันธ์

13424 นางสาว อัณณภา สกุลอุดมธรรม

13425 นางสาว อัณศยา ฤทธิรงค์

13426 นาย อัทธนัย โชคอนันต์วงษ์

13427 นาย อัทธนีย์ มูหะหมัดตอเฮด

13428 นางสาว อัธยา ศรีสุข

13429 นางสาว   อันติกา ทุ่งอ่วน

13430 นาง อัปษร พงษ์พันธ์สันติ

13431 นางสาว   อัปสร จันทร์ขจร

13432 นางสาว อัปสร วงษ์ชาลี

13433 นางสาว   อัปสรสวรรค์  จตุเทน

13434 นางสาว อัฟนาน หะยีมะเย็ง

13435 นาย   อัฟฟาน อัลฮามาดีย์

13436 นางสาว   อัมธิกา เลาวกุล

13437 นางสาว   อัมพร นันทาภรณ์ศักดิ�

13438 นาง อัมพร ไตรทศพร

13439 นางสาว   อัมพร ดอกไม้งาม

13440 นางสาว   อัมพร สนใจ

13441 นาง   อัมพร ตราชู

13442 นางสาว อัมพร กองทอง
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13443 นางสาว   อัมพรินทร์ เลิศอัศวพล

13444 นางสาว อัมพวรรณ สินธพ

13445 นางสาว   อัมพวัน คําสุทธะ

13446 นางสาว   อัมพา พุ่มโพธิ�

13447 นางสาว อัมพาพร จิระธนัชพงศ์

13448 นางสาว   อัมพิกา พูลสวัสดิ�

13449 นางสาว   อัมพิกา นันท์บัญชา  

13450 นางสาว อัมพิกา เปรียบยิ�ง

13451 นางสาว อัมพิรา พรหมศรี

13452 นางสาว   อัมไพวรรณ แก้วแก่น

13453 นางสาว อัมรัตน์ ปัญญาพาสุข

13454 นาย อัมรัม ปาเนาะ

13455 นาย อัมรินทร์ ชมภูนุช

13456 นางสาว อัยซะห์ แอลมาบรู๊ก

13457 นางสาว   อัยนาอ์ ไพรพฤกษ์

13458 นางสาว อัยลดา ยิ�มประไพ

13459 นาย อัลอาตัสรี สะอิ

13460 นาย อัลิปรียา สมวะเวียง

13461 นาย   อัศวิน เชื�อเจ็ดตน

13462 นาย   อัษฎางค์  เนติศรี

13463 ว่าที� ร.ต.หญิง อัษฎาพร พงษ์ศร

13464 นางสาว อัษฎาภรณ์ เถิ�มลง

13465 นาย   อัษฎาวุธ สุทธสุวรรณ

13466 นาย อัษฎาวุธ เมธะพันธุ์

13467 นางสาว อัสมะ สาอุ

13468 นางสาว อัสมา ศรีสังข์
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13469 นางสาว อัสมาพร สุวรรณเลิศ

13470 นางสาว อัสมาอ์ พิทักษ์คุมพล

13471 นาย อัสมีน ถิ�นเกาะแก้ว

13472 นาย   อัสร๊อฟ มะลี

13473 นางสาว อัสริน อิ�นคํา

13474 นางสาว อัสวานี บิลล่าเต๊ะ

13475 นาย   อาคม เชียรศิลป์

13476 นาย อาคม แก้วภักดี

13477 นางสาว อาจารี นิรมร

13478 นางสาว อาจารีย์ โลหะกฤษณะ

13479 นางสาว อาจารีย์ คําเรืองศรี

13480 นางสาว   อาจารีย์  ลาภอําไพวงษ์

13481 นาย อาชวิน โพธิ�มา

13482 นาย อาชวิน เฉลิมชัย

13483 นางสาว   อาซียังวาตี สาแลแม

13484 นางสาว อาซูรา บูงอสายู

13485 นางสาว อาโซรา ยีตูวา

13486 นาย อาณกร ตระกูลภิรมย์

13487 นาย อาณัติ จรูญอุดมสุข

13488 นาย อาณัติ วัฒนะ

13489 นางสาว   อาณิศา สัมภวมาน

13490 นางสาว   อาไดน่า ดีสิน

13491 นาย   อาทิตย์ พวงมะลิ

13492 นาย   อาทิตย์ สุทิน

13493 นาย   อาทิตย์ ปุ๊คําปวง

13494 นาย   อาทิตย์ ป้อมทอง
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13495 นาย   อาทิตย์ ว่องไวการค้า

13496 นาย   อาทิตย์ กุมารา

13497 นาง อาทิตยา ยศวงษ์

13498 นางสาว   อาทิตยา สุทธิแย้ม

13499 นางสาว   อาทิตยา ชมภูนิมิตร

13500 นาง อาทิตยา มั�นแย้ม

13501 นางสาว อาทิตยา แก้วสุวรรณ

13502 นางสาว อาทิตยา ทูลเศียร

13503 นางสาว อาทิตยา มณีจันทร์สุข

13504 นางสาว อาทิตยา คล้ายแจ้ง

13505 นางสาว   อาทิตยา  อุปโลภาส  

13506 นางสาว อาทิตยาภรณ์ ปันดีกา

13507 นางสาว   อาทิตา วิภาตนาวิน

13508 นางสาว อาทิตา ก่อการรวด

13509 นางสาว อาทิมา ชูวิจิตร

13510 นางสาว อาทิรัตน์ เพ็งสุข

13511 นาย อานนท์ สุทธคุณ

13512 นาย อานนท์ ขุมทรัพย์

13513 นาย อานนท์ อินทัศสิงห์

13514 นาย   อานนท์  กรมน้อย

13515 นางสาว อานันต์ยา บัวประทุม

13516 นางสาว อานันท์ จงกระโจม

13517 นางสาว   อานีซ๊ะ ดีแม

13518 นางสาว อานีซะห์ สาเฮาะ

13519 นางสาว อานีสา หะยียูโซ๊ะ

13520 นาย อานุภาพ ธนศักดิ�อําไพ
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13521 นาย อาฟันดี กาเดร์

13522 นางสาว   อาภรณ์ จันทร์ดํา

13523 นาง อาภรณ์ ศรีทอง

13524 นางสาว อาภรณ์ ทรวงดอน

13525 นางสาว   อาภรณ์รัตน์ เบี�ยแก้ว

13526 นางสาว อาภรณ์ศิริ ปะติเต

13527 นางสาว   อาภัชนีย์ พิริยะจารุกุล

13528 นางสาว   อาภัสนันท์ วิยะนัด

13529 นางสาว อาภัสรา ศรีเดช

13530 นางสาว อาภัสรา หาจําปี

13531 นางสาว   อาภา เพิ�มสุวรรณ

13532 นางสาว   อาภา พันธ์มณฑา

13533 นางสาว   อาภากร วงศ์สถาพรพัฒน์

13534 นางสาว   อาภากร ทิพย์พรหม

13535 นางสาว อาภากร บุญสมพร

13536 นางสาว อาภาณัฐ ผลกมล

13537 นางสาว   อาภาพร พลอยโมรา

13538 นางสาว อาภาพร เก้าวุ่น

13539 นางสาว อาภาพร มุระญาติ

13540 นางสาว อาภาพรรณ ธรรมสะโร

13541 นางสาว   อาภาพัชญ์  อัครวิริยะกิจ

13542 นางสาว อาภาภรณ์ จันทร์แก้ว

13543 นาง อาภาภรณ์ บุตรฮาด

13544 นางสาว อาภาภรณ์ นุ่นทองหอม

13545 นางสาว   อาภาลักษณ์ พรรคสายชล

13546 นางสาว อาภาวรรณ วิศิษฎ์เวคิน
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13547 นาง อาภิมณ ดิษฐพานิช

13548 นางสาว อามาณี วาเด็ง

13549 นางอภาพร อามาตมนตรี บาลิโค้

13550 นางสาว อามานี สุยี

13551 นาง อามีนา ศรีสุข

13552 นางสาว อามีเนาะ แวนิ

13553 นางสาว อารญา มุทุจิตต์

13554 นางสาว อารดา โรจนเบญจกุล

13555 นางสาว   อารดา ไชยมูล

13556 นางสาว   อารยดา บุณยรัตนผลิน

13557 นาย อารยะ ศรีสุข

13558 นาง อารยา ญาณกาย 

13559 นาง อารยา มุกดาหาร

13560 นางสาว   อารยา ทะเจริญ

13561 นางสาว   อารยา บัณฑิตย์ผล

13562 นางสาว อารยา ศรีศานติพงศ์

13563 นาง อารยา ใช้บางยาง

13564 นางสาว อารยา อัศวภูมิ

13565 นางสาว อารยา น้อยใย

13566 นางสาว อารยา คงบุญ

13567 นาย อารัมภ์ ปลั�งกลาง

13568 นางสาว อาราญา ยอมรัญจวน

13569 นาย   อาราฟัต ยูนุ

13570 นางสาว   อาริตา ชุมพิบูลย์

13571 นาย   อารินทร์ ผามั�น

13572 นางสาว   อาริยา มุงคําภา



ข้อมูล ณ วันที� 15 ต.ค. 62

หน้าที� 523 จาก 534 /รายชื�อเรียงตามพยัญชนะตัวอักษร..

ลําดับที� หมายเหตุ

คํานําหน้า ชื�อ สกุล

รายชื�อ-สกุล

บัญชีรายชื�อ

ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ. 2547 มาตรา14 (4) 

ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั�งกรรมการสภากายภาพบําบัด  วาระปี พ.ศ. 2563-2566

13573 นางสาว อาริยา น้อยสุวรรณ

13574 นางสาว อาริษา บุญสด

13575 นางสาว   อารี วนสุนทรวงศ์

13576 นาย   อารีดี เปาะมะ

13577 นางสาว อารีนา กือตา

13578 นางสาว อารีนา ปาแน

13579 นางสาว อารีนา อาเร็มคาน

13580 นางสาว อารีพร จิตรพิมาย

13581 นาย อารีฟ แปเฮาะอีเล

13582 นางสาว   อารีย์ บูรพาวินิจพงษ์

13583 นาง อารีย์ รัตนานนท์

13584 นางสาว   อารีย์ เนียมณรงค์

13585 นาง อารีย์ วิทยสุนทร

13586 นางสาว   อารีย์รัตน์ แก้วลิลา

13587 นางสาว อารีย์วรรณ์ เกิดแย้ม

13588 นางสาว   อารียา จงเสถียรธรรม

13589 นางสาว อารียา หันษา

13590 นางสาว อารียา บุญเพ็ง

13591 นางสาว อารียา จีนนอก

13592 นางสาว อารียา เรือนคํามา

13593 นางสาว อารียา สวยสะอาด

13594 นางสาว อารียา จิรสัตยาภรณ์

13595 นางสาว อารีรักษ์ ด้วงหมื�นไวย์

13596 นาง อารีรัตน์ แก้วสีหา

13597 นางสาว   อารีรัตน์ คลังโรจน์ศักดา

13598 นางสาว   อารีรัตน์ อรรถโชติศักดา



ข้อมูล ณ วันที� 15 ต.ค. 62

หน้าที� 524 จาก 534 /รายชื�อเรียงตามพยัญชนะตัวอักษร..

ลําดับที� หมายเหตุ

คํานําหน้า ชื�อ สกุล

รายชื�อ-สกุล

บัญชีรายชื�อ

ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ. 2547 มาตรา14 (4) 

ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั�งกรรมการสภากายภาพบําบัด  วาระปี พ.ศ. 2563-2566

13599 นางสาว   อารีรัตน์ โพธิชัย

13600 นาง อารีรัตน์ บุตรศรีภูมิ

13601 นางสาว อารีรัตน์ สุขเป็ง

13602 นางสาว อารีรัตน์ สุขสมศักดิ�

13603 นางสาว   อารีรัตน์ มณีชัย

13604 นางสาว อารีรัตน์ โลหะเวช

13605 นางสาว อารีรัตน์ ไชยศักดิ�โสภณ

13606 นางสาว อารีรัตน์ บัวสาย

13607 นางสาว อารีรัตน์ สาตะถา

13608 นางสาว อารีรัตน์ ตุ่นภักดี

13609 นางสาว   อารีรัตน์  เฉลยอาสน์

13610 นางสาว อารีรัศมิ� รัตนอานุภาพ

13611 นางสาว อารีวรรณ อินทมานนท์

13612 นางสาว อารีวรรณ บุญเดชารักษ์

13613 นางสาว อาลาตรี เล๊าะม๊ะ

13614 นางสาว อาลิษา พรมสิทธิ�

13615 นางสาว   อาวัชนา เรืองแข

13616 นาย อาวุธ แสนศิริ

13617 นาย อาวุธ บุตรดีกอง

13618 นาย อาสีด ยาประจัน

13619 นาย อาหะมะ ดะเซ็ง

13620 นาย   อํานวย เอื�อเฟื�อ

13621 พันตรี อํานวย สิมารัตน์

13622 นางสาว   อํานวยพร ปีนะทาโน

13623 นางสาว อํานวยพร ด้วงอ่วม

13624 นาย   อํานาจ จิตต์แจ้ง
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13625 นาย   อํานาจ สุกาญจนกุล

13626 นางสาว   อําพร ศรียาภัย

13627 นางสาว อําไพพร ธูปส้มซ่า

13628 นางสาว   อําภา ใจมิภักดิ�

13629 นางสาว   อําภา  สวดโสม

13630 นางสาว อําภาพร จอมบุญเรือง

13631 นางสาว   อําภาวรรณ ฉันชัยพัฒนา

13632 นางสาว อิคลาซียะห์ เปาะสาจิ

13633 นาง อิงใจ กําหอม

13634 นางสาว   อิงหทัย กาญจนพิบูลย์

13635 นางสาว อิงอร ปรือทอง

13636 นางสาว อิชยา ลิขิตปรีดา

13637 นางสาว อิชยา โตแทน

13638 นางสาว อิฏฐาภรณ์ บุญเริ�ม

13639 นางสาว   อิฐสิญา คุ้มภัย

13640 นางสาว   อิณก์ชญาร์ ศรีเสาวกาญจน์

13641 นาย อิทธิ วชิระบงกช

13642 นาย   อิทธิชัย นันโท

13643 นาย อิทธิ�ทณัฏฐ์ อิทธิวิภาต

13644 นาย   อิทธิพงษ์   ศรีธรวรรณกูล  

13645 นาย   อิทธิพล พวงเพชร

13646 นาย อิทธิพล คงทน

13647 นาย อิทธิภาสน์ ใจเย็น

13648 นางสาว อินณัฐชา โรจนากาศ

13649 นางสาว   อินทรา แก้วเสมา

13650 นาง อินทิพร เผ่ากันทะ
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13651 นางสาว   อินทิรา หมู่วิเศษ

13652 นางสาว อินทิรา สอนสุกอง

13653 นางสาว อินทุภัสสร ธาตุศรีนุช

13654 นางสาว อิบตีซัล เจ๊ะซู

13655 นาย   อิบรอฮีม อาลีมัลบารี

13656 นาย อิฟฮัม เบญดาวุท

13657 นาย อิมรอน ยิงจอระเละ

13658 นางสาว อิรยา สกุลจตุพร

13659 ร้อยตํารวจหญิง อิศรา เรืองขจร

13660 นาย อิศรา ดรละคร

13661 นางสาว อิศรา สุขใจ

13662 นางสาว อิศราพร แซ่ม่า

13663 นางสาว   อิศราภรณ์ อนุกูลประชา

13664 นางสาว อิศราภรณ์ เหล่าเจริญวงศ์

13665 นางสาว อิศราวดี วงศ์อุทุมพร

13666 นาย   อิศเรศ เนาวรัตน์

13667 นางสาว อิษฎา สุภานันท์

13668 นางสาว   อิษยา เจริญสุข

13669 นางสาว อิษยา เนียมท้วม

13670 นาย อิสระ นฤภัย

13671 นางสาว   อิสราภรณ์ จันนัยนา

13672 นางสาว อิสราภรณ์ คีรีรัตน์

13673 นางสาว อิสราภรณ์ ชากัน

13674 นาย อิสรายุทธ ลือสิริพาณิชย์

13675 นางสาว อิสริยา วัตถุสิน

13676 นางสาว อิสริยา สุทธิพันธ์
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13677 นางสาว อิสริยา บัวแสง

13678 นางสาว   อิสริยาภรณ์ เนตรพระ

13679 นาง อิสริยาภรณ์ เครือวัลย์

13680 นางสาว อิสริยาภรณ์ เลิศศึกษากุล

13681 นาง อิสรีย์ สัตย์ฌุชนม์

13682 นางสาว   อิสรีย์ ไพพินิจ

13683 นางสาว อิสรีย์ ศุภศรี

13684 นาย อิหซัน ละแมซา

13685 นาย   อุกกฤษฎ์ จันทร์ศรี 

13686 นาย อุกฤษฎ์ เจริญศรีวิสุทธิ�

13687 นาย อุกฤษฏ์ ทองสันทัด

13688 นางสาว อุชณาพรรณ นนท์ศิริ

13689 นางสาว อุชุการย์ บุญยโพ

13690 นาย   อุดม เสริมสิริโภคา

13691 พ.ต.ท. อุดม รอดเพ็งสังคหะ

13692 นาย   อุดม เกียรติมานะโรจน์

13693 นาย   อุดมเดช พัฒนะจุฑา

13694 นาย อุดมพงษ์ วงศ์ภากร

13695 นางสาว   อุดมพร นัทธีศรี

13696 นางสาว อุดมพร ป้องเกียรติชัย

13697 นาง  อุดมลักษณ์ แมดิแกน

13698 นางสาว อุดมลักษณ์ สุวรรณรัตน์

13699 นาย   อุดร สีหบุตร

13700 นางสาว   อุตรานุช ศรีวิหะ

13701 นาง อุตสา พันศิริ

13702 นางสาว   อุทัยทิพย์ แก้วเพ็ชร



ข้อมูล ณ วันที� 15 ต.ค. 62

หน้าที� 528 จาก 534 /รายชื�อเรียงตามพยัญชนะตัวอักษร..

ลําดับที� หมายเหตุ

คํานําหน้า ชื�อ สกุล

รายชื�อ-สกุล

บัญชีรายชื�อ

ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ. 2547 มาตรา14 (4) 

ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั�งกรรมการสภากายภาพบําบัด  วาระปี พ.ศ. 2563-2566

13703 นางสาว   อุทัยรัช  บุญวงษ์

13704 นางสาว อุทัยวรรณ กาเพ็ง

13705 นางสาว อุทัยวรรณ ศุภดิษฐ์

13706 นาย อุทิตย์ รุ่งสวัสดิ�

13707 นาย   อุทิศ จันทร์เจือ

13708 นาย   อุทิศ  ศรีวิชัย

13709 นางสาว   อุทุมพร พิทักษ์สาลี

13710 นางสาว   อุทุมพร มาลาศรี

13711 นางสาว   อุทุมพร อภัยกุญชร

13712 นางสาว   อุทุมพร น้อยเจริญ

13713 นางสาว อุทุมพร ขันพล

13714 นางสาว อุทุมพร แซ่เล้า

13715 นางสาว อุ่นใจ จาวโกนันท์

13716 นางสาว   อุบล พิรุณสาร

13717 นางสาว   อุบล สุนทรแย้ม

13718 นางสาว อุบล แก้วคํา

13719 นางสาว อุบลรัตน์ ทรายละเอียด

13720 นาง อุบลวรรณ มณีรัตน์

13721 นาง อุบลวรรณ สุนทรายุทธ์

13722 นางสาว อุบลวรรณ กรานมณี

13723 นางสาว   อุเบกขา ชุมคง

13724 นางสาว   อุมา ฐิติผลพันธ์

13725 นางสาว   อุมากร แซ่ลิ�ม

13726 นางสาว อุมานุช เชิงเทิน

13727 นางสาว   อุมาพร หะริณพลสิทธิ�

13728 นางสาว   อุมาพร อติชาติมณี
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13729 นาง อุมาพร เทิงจันทึก

13730 นางสาว อุมาพร บรรเลงส่ง

13731 นางสาว อุมาพร ภักดีแก้ว

13732 นางสาว อุมาพร ใจดี

13733 นางสาว อุมาวรรณ เอนกลาภากิจ

13734 นางสาว อุรชา จีนศรี

13735 นางสาว อุรัสยา แก้วมาลัยทิพย์

13736 นางสาว อุรารัตน์ อําคาศักดิ�

13737 นาง อุไร ไกรวัตนุสสรณ์

13738 นาง อุไร บุญเยี�ยม

13739 นางสาว   อุไร มงคลศรี 

13740 นางสาว อุไรพร ปรางศรี

13741 นางสาว อุไรพร แดนกมล

13742 นางสาว   อุไรรัตน์ จันทะเลิศ

13743 นางสาว อุไรรัตน์ สุทะพรหมพิงค์

13744 นางสาว   อุไรวรรณ ชัชวาลย์

13745 นางสาว   อุไรวรรณ กาญจนเภตรานันท์

13746 นาง อุไรวรรณ เพชรหวล

13747 นางสาว   อุไรวรรณ ห้วยโศก

13748 นางสาว   อุไรวรรณ ตันไพบูลย์

13749 นางสาว   อุไรวรรณ จันทรวารี

13750 นางสาว อุไรวรรณ แอกสา

13751 นางสาว อุไรวรรณ อําไพ

13752 นางสาว อุไรวรรณ ศิรินารถ

13753 นางสาว อุไรวรรณ ทีปุ้ง

13754 นางสาว   อุไรวรรณ นาวงศ์
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13755 นางสาว อุไรวรรณ วิทยาสุทธิเกษม

13756 นางสาว   อุษณา ประเสริฐแสง

13757 นางสาว   อุษณิษา คงอํานวยศักดิ�

13758 นางสาว อุษณี แดงศรีธรรม

13759 นางสาว   อุษณีย์ ช่วยธรรมรัตน์

13760 นางสาว   อุษณีย์ สถะบดี

13761 นางสาว   อุษณีย์ ส่งสุข

13762 นางสาว อุษณีย์ ไชยนุรัตน์

13763 นางสาว อุษณีย์ ศรีสง่า

13764 นางสาว อุษณีษ์ รัตนมาลี

13765 นาง อุษนา รูปงาม

13766 นางสาว   อุษา หริวงศ์จงเจริญ

13767 นางสาว   อุษา ช่วยช่วง

13768 นางสาว   อุษา ครุครรชิต

13769 นางสาว อุษา บรรจงดัด

13770 นางสาว อุษา เกษแก้ว

13771 นางสาว   อุษา สาริมา

13772 นางสาว   อุสา บุญเพ็ญ

13773 นางสาว อุสา ชินวะโร

13774 นางสาว   อุสุมา เชื�อกล้วย

13775 นาย   เอกกมล พญานานนท์

13776 นาย   เอกกฤต เอกพจน์

13777 นาย   เอกชัย ศิริสุวรรณ 

13778 นาย เอกชัย กลับอําไพ

13779 นาย   เอกชัย  สัมฤทธิ�รินทร์

13780 นางสาว   เอกญาณี ชัยเดชาลักษณ์
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13781 นาย เอกธนัช สุระพงษ์

13782 นาย   เอกนาวิน กมลเทศ

13783 นาย เอกพล ทวีจันทร์

13784 นาย   เอกพล แสนบุราณ

13785 นาย   เอกพัน วัลภานุรักษ์

13786 นาย เอกพันธ์ ภู่เงิน

13787 นาย เอกภพ กองศรี

13788 นาย   เอกภพ  จิตบรรจง

13789 นาย   เอกภัทกฤติ ฤทธิจันทร์

13790 นาย เอกภาพ สว่างภักดิ�

13791 นางสาว   เอกมณี ซื�อธานุวงศ์

13792 นาย   เอกรัตน์ เสถียร

13793 นาย   เอกรัตน์ เสถียร

13794 นาย เอกรัตน์ บํารุงจิต

13795 นาย   เอกราช ทองเหวียง

13796 นาย เอกราช ทิมธรรม

13797 นาย   เอกราช   วงศ์ษายะ

13798 นาย เอกรินทร์ จุลคณานุกิจ

13799 นาย   เอกรินทร์  จริยาธนกิจ

13800 นางสาว   เอกลักษณ์ ชาญนชา

13801 นาย   เอกลักษณ์ เป๋าสูงเนิน

13802 นาย   เอกลักษณ์ กอบสาริกรณ์

13803 นาย   เอกลักษณ์ โพธิ�แก้ว

13804 นาย   เอกลักษณ์ คําบุญเรือง

13805 นาย   เอกลักษณ์ รักษ์ทอง

13806 นาย   เอกลักษณ์  สิทธิพรวรกุล
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13807 นาย   เอกวัฒน์ ทองหุ้ม

13808 นาย   เอกเศรษฐ์ ตั�งถาวรพร

13809 นาย   เอกสิทธิ� มณีวงศ์ทรัพย์

13810 นาย เอกสิทธิ� แก้วใบงาม

13811 นาย เอกอนันต์ จิตต์ฤกษ์

13812 นางสาว   เอกอุมา เมืองพรหม

13813 นาย   เอนก ศรีชาย

13814 นาย เอนก สืบเพ็ง

13815 นางสาว เอมทิพย์ สิงห์แพ

13816 นางสาว เอมมิกา กาวิชัย

13817 นางสาว เอมมิกา ทวาภพ

13818 นางสาว   เอมศิริ บุญมีสุข

13819 นาง เอมอร พูลพิพัฒน์

13820 นางสาว เอมอร แพงมาลา

13821 นางสาว เอมอร พรนาง

13822 นางสาว เอมอร รัตน์ทอง

13823 นางสาว เอมอร คงแป้น

13824 นางสาว   เอมิกา  วงษ์ชาลี

13825 นางสาว เอมิกา น้อยเชื�อเวียง

13826 นางสาว   เอื�อการย์ เมณกูล

13827 นางสาว   เอื�องทิพย์ รัตนประเสริฐ

13828 นาง เอื�อมพร คชมิตร

13829 นางสาว เอื�อมพร เฉลิมพักตร์

13830 นาย แอ๊ดดี� มีรัตน์

13831 นางสาว แอนนา พงษ์สะภัง

13832 นางสาว แอนนา ฤทธิ�เดช
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13833 นาย   โอชวิน พัวศุภเจริญ

13834 นางสาว   โอปอร์ วีรพันธุ์

13835 นางสาว โอปอล จรรโลงเศวตกุล

13836 นาย โอม หมั�นหมาย

13837 นาย   โอฬาร ธรรมธิกูล

13838 นาย   โอฬาร หงษ์บุตร

13839 นาย โอฬาร อิสริยะพันธุ์

13840 นางสาว   ไอดา บุญเสริม

13841 นางสาว ไอยนา ตรีทิพย์สถิตย์

13842 นาง ไอย์นิชากรณ์ พันธ์งามตา

13843 นางสาว ไอยพัชรญ์ อมรมงคลกิจ

13844 นางสาว ไอรดา ตาเจริญ

13845 นางสาว ไอรดา  แก้วสงวน

13846 นางสาว ไอริณ กิ�งรัตน์

13847 นางสาว   ไอริณ วิมลศิริสุวรรณ

13848 นางสาว ไอริณ แสงมา

13849 นางสาว   ไอริน พินเสนาะ

13850 นางสาว ไอริน ลอยประโคน

13851 นางสาว   ไอลดา ประจักษ์ทรัพย์ 

13852 นางสาว ไอลดา จิรการวุฒิไกร

13853 นางสาว ไอลีน สุระคําแหง

13854 นางสาว ฮัซนาฮ์ นุ้ยโสะ

13855 นางสาว ฮัฟเซาะฮ์ จิดอลี

13856 นาย ฮัมดี สาเมาะ

13857 นางสาว   ฮัสมะห์ ยูโซะ

13858 นางสาว   ฮาซาน๊ะ สลีฝีน
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13859 นาง ฮานาน ตอหา

13860 นางสาว ฮานาน หะยีบือราเฮง

13861 นางสาว   ฮานีตา ดอเลาะห์

13862 นาย ฮาฟริต หมัดศิริ

13863 นาย ฮาฟีกีน บือราเฮง

13864 นางสาว ฮาฟีซัน ซาเบะ

13865 นางสาว   ฮายาตี ดาซอตาลาแด

13866 นาย   ฮาริส เปี�ยมสุวรรณ

13867 นางสาว ฮาลีล๊ะ เจะบู

13868 นางสาว   ฮาเวีย เดมะ

13869 นาง ไฮฟะ นิตยรักษ์

13870 นางสาว ไฮย์เสาะ สีหยง

13871 Miss Chimi Euden

13872 Miss Sonam Zangmo

13873 Mr. Tribikram Thapa
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