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เลขท่ี ช่ือ   นามสกลุ 

PT1 นายประโยชน์ บญุสนิสขุ 

PT2 นางสาววิยะดา ศกัด์ิศรี 

PT3 เรือเอกสกิุจ วรปัญญาเสนีย์ 

PT4 นางกิติมา ฉนัทพานิชย์ 

PT5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์น.พ.จิตตินทร์ จินดาดวงรัตน์ 

PT6 นางสาวปรารถนา ชโูต 

PT7 นางสาวพรรณี เฟ่ืองฟุ้ ง 

PT8 รองศาสตราจารย์จิดาภา จินดาดวงรัตน์ 

PT9 นางสมศรี สขุประเสริฐ 

PT10 นางไปรยาพรรณ วิวฒันปฐพี 

PT11 นางสมจิตร ทองคํา 

PT12 นางสาวอรพรรณ วิญญวูรรธน์ 

PT13 นางอญัชลี มหทัธนตระกลู 

PT14 นายอาคม เชียรศิลป์ 

PT15 นางสาวกนกนาถ ย่ิงเจริญ 

PT16 นางสาวกฤษณา พิชิตพร 

PT17 นางกรองทิพย์ นาควิเชตร 

PT18 นางสาวจิราภรณ์ ตนัตินราวฒัน์ 

PT19 นางจรรยา เมอร์ฟ่ี 

PT20 นายโฆษิต ทศันเทพกมล 



PT21 นายชยัพร ภมิูชยัเวช 

PT22 นางสาวชศิุริ ดิษฐกลุ 

PT23 นางสาวชฑุามาส เชือ้สีห์แก้ว 

PT24 นายชนินทร์ นาควิเชตร 

PT25 นายถวลัย์ศกัด์ิ พิมเสน 

PT26 นายธีรชาติ สวา่งนพ 

PT27 นางสาวฐิติรัตน์ นาครอต 

PT28 นางนฤมล นุ่มพิจิตร 

PT29 นางสาวนงเยาว์ กลุพฒัน์ 

PT30 นางสาวนิษฐิดา สวา่งเนตร 

PT31 นางนาฎวิมล งามศิริจิตต์ 

PT32 นายบณัฑิต เกล้าสวุรรณ 

PT33 นางสาวนาฏน้อย พรหมบํารุง 

PT34 นายปรีชา ใหญ่ไล้บาง 

PT35 นายประเสริฐ จิระวาณิชสกลุ 

PT36 นายปรีชา ปิตานนท์ 

PT37 รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงประภาพรรณ ศรีจินไตย 

PT38 นายประสทิธ์ิ รุ่งพิบลูโสภิษฐ์ 

PT39 นางสาวพรรณี ลิม้ปัญญากลุ 

PT40 นางสาวพรเพญ็ จินดาธนานนท์ 

PT41 นางสาวเพญ็พิมล ธมัมรัคคิต 



PT42 นางสาวพรพรรณ อดุมวนิช 

PT43 นางพจนีย์ ทิพย์ดนตรี 

PT44 นางพรเพญ็ รัศมีวิเชียรทอง 

PT45 นางสาวมลนีิ สทมุถิระ 

PT46 นางสาวอมรา สงัวรินทะ 

PT47 นายยงยทุธ์ หลอ่ยนต์ 

PT48 นางรวีวรรณ สวุรรณเวช 

PT49 นางสาวลาวลัย์ พานิชเจริญ 

PT50 นางสาววรรณภา เงินอยู่ 

PT51 รองศาสตราจารย์ศิริพร ธิติเลิศเดชา 

PT52 นายสธีุ เมธาดิลกกลุ 

PT53 นายสรุพงษ์ ประคลัภากร 

PT54 นายสรุกิตต์ิ จตพุฒัน์วรางกรู 

PT55 นายสทุธวิทย์ เลขาศิริโรจน์ 

PT56 นายสรุเดช จารุธนเศรษฐ์ 

PT57 นางสาวสธีุรา พานิชกลุ 

PT58 นางสวุิมล ยงัประภากร 

PT59 นางสาวสมปอง ตงพิพฒัน์ 

PT60 นางสาวสมพร ผาณิตรัตน์ 

PT61 นางสาวสงวนสิน แสงหาญ 

PT62 นางสาวสมุาลยั พาณิชย์กลุ 



PT63 นางสาวสมุาลี ลีนิวา 

PT64 นายอภิชยั ศรีธัญรัตน์ 

PT65 นางสาวอรสา เกรียงไกรเพช็ร 

PT66 นางสาวอรุณี พิชิตพานิชกิจ 

PT67 นายอชัฌาชาติ มหาสคุนธ์ 

PT68 นายกงัวาฬ เพง็ชะตา 

PT69 นายวีระ ศิริรัตน์ตระกลู 

PT70 นางสาวนพพร อนงค์พรยศกลุ 

PT71 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนัทนีย์ วรรณเศษตา 

PT72 นางวนิดา นิลวรางกรู 

PT73 นางสาวเรณี รัตนนนัต์ 

PT74 รศ.กนัยา ปาละวิวธัน์ 

PT75 นางปฐมรัตน์ ศกัด์ิศรี 

PT76 นายสชุยั ทํามาหากิน 

PT77 นายบญัชา สมสร 

PT78 นางสจิุตรา เลิศวนางกรู 

PT79 นายสําเริง กาญจนเมธากลุ 

PT80 นายเกียรติ นาคะเกศ 

PT81 นายอดุม เสริมสิริโภคา 

PT82 นางสาวศรีวิมล มโนเช่ียวพินิจ 

PT83 นางสาวสวุรรณี จรุงจิตรอารีย์ 



PT84 นางสาวนิลดา เกลียวปฏินนท์ 

PT85 นางสาวกรรณิการ์ เดชคง 

PT86 รองศาสตราจารย์ ดร.สทิธา ปิยะวินิจวงศ์ 

PT87 นางสาวชติุมา แซโ่ซว 

PT88 พนัตรีไตรรัตน์ ทิพย์มงคล 

PT89 นางสาวสมจิตต์ องัสภุานิช 

PT90 นางสาวพรพิมล จนัทรวิโรจน์ 

PT91 นางสาววลัภา สิงหถนดักิจ 

PT92 นางสภุวรรณ กิจจาวิจิตร 

PT93 นางสมใจ ลือวิเศษไพบลูย์ 

PT94 นางนิตยา เหลืองรุ่งโรจน์ 

PT95 นางศภุรัตน์ มาสภสัร์ 

PT96 นางสาวเปรมจิตร เจริญกลุ 

PT97 นายประภาส โพธ์ิทองสนุนัท์ 

PT98 นางสภุรัศม์ิ เงินสทุธิวรกลุ 

PT99 นางสาวกตัติกา เจียมวราภรณ์ 

PT100 นายสมศกัด์ิ เงินสทุธิวรกลุ 

PT101 นางสาวอญัชลี รัตนาวงัเจริญ 

PT102 นายประพนัธ์ สขุวฒันจรูญ 

PT103 นายวิชยั วิจิตรพรกลุ 

PT104 นายมานพ ประภาษานนท์ 



PT105 นางสาวอษุา หริวงศ์จงเจริญ 

PT106 นางสาวประไพศรี วฒันาศรมศิริ 

PT107 นางสวุดี ชวนไชยะกลู 

PT108 นางสาวนิตยา เตชะพิสษิฐ์ 

PT109 นางสาวโสภา เกริกไกรกลุ 

PT110 นาวาอากาศเอกประมาณ พึง่วงษ์ 

PT111 นางสาวปีนชันี ชาติบรุุษ 

PT112 นางสาวสภุา พงศ์หลอ่พิศิษฏ์ 

PT113 นางลดัดา นาคสริุยนัต์ 

PT114 นายลภสั นาคสริุยนัต์ 

PT115 นางสาวชรินดา สาทรกิจ 

PT116 นางสาวปราณี ชินวฒันชยั 

PT117 นางสาวมาลี แสงมณี 

PT118 นายภกัดี ทิพทวี 

PT119 นางสาววิมลรัตน์ โสมสริินาค 

PT120 นางชลีุ โจนส์ 

PT121 นายวรุณ ตระกลูเผด็จไกร 

PT122 นางสริิกลุ โพธิมาศ 

PT123 นางสาววิภาวลัย์ ชีวชติุรุ่งเรือง 

PT124 นางเสาวณีย์ สงัฆโสภณ 

PT125 นางสาวจฑุารัตน์ คารวะ 



PT126 นายนพรัตน์ จริงจิตร 

PT127 พลตํารวจหญิงอญัญ์พิชา บณุยวีรพนัธ์ 

PT128 นางสาวอรทยั สิริเสรีภาพ 

PT129 นายสทุธิพงษ์ นิติธญัญรัตนา 

PT130 นายปรีชา พงษ์ศิริชยัโรจน์ 

PT131 นางสาวสดุา ชยัชวีูระพงษ์ 

PT132 นางพรจิตต์ ภิญโญมารค 

PT133 นายคมปกรณ์ ลิมป์สทุธิรัชต์ 

PT134 นายสมศกัด์ิ เกวลนิ 

PT135 นางสาวปัทมา มีสบาย 

PT136 นายวิชยั เกียรติบญุศรี 

PT137 นายบญุเลศิ ธรรมเจริญ 

PT138 นายเกษม สฤทธิบรูณ์ 

PT139 นางช่ืนชม แก้วชมุ 

PT140 นางจฑุามาศ  อศัววลัลภ 

PT141 นางนวลอนงค์ ชยัปิยะพร 

PT142 นายถนดั โกมลวรรธนะ 

PT143 นางสาวปานทอง จนัทปูมา 

PT144 นอ.หญิงรุ่งทิวา ชินสกลุ 

PT145 นางสาววริยา สาคเรศ 

PT146 นายทรงศกัด์ิ เจียมรัตนศิลป์ 



PT147 นางปทมุทิพย์  นาควชัระ 

PT148 นางสาวบษุบา ศิริวิจิตร 

PT149 นางสาวรัศมี ทวีแสงสกลุไทย 

PT150 นางสาวแจ่มผกา วงศ์อทุยั 

PT151 นางฉนัทนา ลือขจรชยั 

PT152 นางสาวนิลวรรณ ณรงค์เกียรติคณุ 

PT153 นางชมพนูทุ สวุรรณศรี 

PT154 นางสาวเจริญศรี สทุธิสาร 

PT155 นางสาววรรณีย์ ตระการวนิช 

PT156 นางสาวณฐิันี วงษ์วิบลูสนิ 

PT157 นางสาวรุ่งรัชนี จนัทร์บรูณะพินิจ 

PT158 นางกฤษณา โฆษิตจิรนนัท์ 

PT159 นายวีระพงศ์ พูว่งศาโรจน์ 

PT160 นางสาวชนกพรรณ ไทยตรง 

PT161 นางสาวศรีนวล เตตินนัทนา 

PT162 นางสาวปนดัดา เทศชกูลิน่ 

PT163 นางขวญัตา ชินวฒันชยั 

PT164 นางธญัญลกัษณ์ ธนโรจนวณิช 

PT165 นายทวีศกัด์ิ เกียรติกลูไพบลูย์ 

PT166 นางสาวณปภา อากรปัญจพล 

PT167 นายสมโชค ตนักมลาสน์ 



PT168 นายสชุาติ ปญุญกริยากร 

PT169 นายสรุชยั ปราชญ์พยนต์ 

PT170 พนัตํารวจโทประพนัธ์ กองมงคล 

PT171 นายวรินทร์ อคัรเมธีพนัธ์ 

PT172 นายประเสริฐ อภิรัตน์เกษม 

PT173 นางสมุนา ตณัฑเศรษฐี 

PT174 นายสมเกียรติ มหาอดุมพร 

PT175 นางสาวกานดา ใจภกัดี 

PT176 นางสาวจงกลณี มาลยั 

PT177 นายธงสทิธ์ิ ตีรณศกัด์ิ 

PT178 นางสาวรัตนาพร เจริญสขุ 

PT179 นางสาวจรูญลกัษณ์ เหลืองวิชชเจริญ 

PT180 นางนวรัตน์ ธนัวารชร 

PT181 นายปรีชา ธนัวารชร 

PT182 พนัเอกประสาน โพธ์ิทอง 

PT183 นางสาวพจมาน เจียรนยั 

PT184 นางสาวมานิดา กริยาผล 

PT185 นางยพุิน รัตรสาร 

PT186 นางยพุา สีบญุเรือง 

PT187 รองศาสตราจารย์วิยะดา ไรวา 

PT188 นางสาววิภาจรีย์ ศลัยพงษ์ 



PT189 นายสมชาย สธีุพิเชฐภณัฑ์ 

PT190 นายสรุศกัด์ิ ศรีสขุ 

PT191 นางสาวสทุยา จิระประดิษฐกลุ 

PT192 นางสาวอนิสา สนัติสขุวงศ์โชติ 

PT193 นายสธีุ ชีวพนัธ์ 

PT194 นายสมชาย รัตนทองคํา 

PT195 นางสาวนฏัฐา ติตถะสริิ 

PT196 พต.รุ่งชยั ชวนไชยะกลู 

PT197 นางสาวลดัดา พรมโสภาพงศ์ 

PT198 นางโสภา พิชยัยงค์วงศ์ดี 

PT199 นางโฉมณี เจริญธญัรักษ์ 

PT200 พนัเอกหญิงนภวรรณ สอุาชาวรัตน์ 

PT201 นางสาวแดนเนาวรัตน์ จามรจนัทร์ 

PT202 นายบญุชยั พิชยัยงค์วงศ์ดี 

PT203 นางสาวปราณีต เอือ้รักสกลุ 

PT204 นางวิชชดุา สาครตานนัท์ 

PT205 นางสาวสร้อยพชัชรา วิโนทยั 

PT206 นาวาอากาศตรีหญิงสมุล จงวรนนท์ 

PT207 นายวรรธนะ ชลายนเดชะ 

PT208 นางดวงใจ รัตนปริคณน์ 

PT209 นายเทียนชยั เลิศรัตนากลุ 



PT210 นายสชุาติ ชยัเชษฐ์ดํารงกลุ 

PT211 นางศิรินนัท์ รัตนากร 

PT212 นางสาวจารุนนัท์ มณีนษุย์ 

PT213 นายธรรมนญู ปรีชาเวชกลุ 

PT214 นางสาววิชชดุา เดชะรัฐ 

PT215 นายวิชยั องึพินิจพงศ์ 

PT216 นางสวุิมล ลาภเอ่ียมไพศาล 

PT217 นางสาวพรนิตย์ วรรธนพิสฐิกลุ 

PT218 นางสาวศิรินิภา อินทรพาณิชย์ 

PT219 นางวงเดือน ครองลาภเจริญ 

PT220 นางสาวกฤษณา กฤษณะพนัธ์ 

PT221 นางวนัดี อนาวิลกลุ 

PT222 นางสาวจงจินตน์ รัตนาภินนัท์ชยั 

PT223 พนัเอกหญิงอญัชฎา ครุธเวโช 

PT224 นางสาวจรัญญา สขุวนาชยักลุ 

PT225 นายองอาจ คณุาวนากิจ 

PT226 นายสนุทร พฒันาตระกลู 

PT227 นายทนงศกัด์ิ ฐิตสาโร 

PT228 นางสาวชลดา วิทยโกมล 

PT229 นางสาวสายสรีุย์ วงศ์เจริญชยั 

PT230 นายธงชยั ฉตัรย่ิงมงคล 



PT231 นายปรีชา อศัวโกสนิชยั 

PT232 นางสาวน้อมจิตต์ นวลเนตร 

PT233 นางสาวรัตนา อคัรอนสุรณ์ 

PT234 นางนฤมล ลีลายวุฒัน์ 

PT235 นายสรุชยั ดริุยรัตนทตั 

PT236 นางรุ่งทิวา วจัฉละฐิติ 

PT237 นางปิยะรัตน์ โรจน์เลศิจรรยา 

PT238 นางสาวกาญจนา หาญศิริวฒันกิจ 

PT239 นางสภุาพร หฤทยัปรีย์ 

PT240 นางสาวสาวิกา กีรติธารากลุ 

PT241 นางสาวเยาวดี มณีทรัพย์ 

PT242 นางรุ้งเพชร สงวนพงษ์ 

PT243 นางภนารี บษุราคมัตระกลู 

PT244 นางสาวชมนภสั วฒิุกาญจนธร 

PT245 นางสาวอภิดา ศรีธนะรัตน์ 

PT246 นางสาววิภา ศรัทธาบญุ 

PT247 นายแพทย์วิวฒัน์ ลญัจกรกลุ 

PT248 นางสาวพรรณวิภา ลากทรงสขุ 

PT249 นางสาวสวุรรณา เอตะคะสกลุ 

PT250 นางรุ้งทิพย์ พนัธุเมธากลุ 

PT251 นางสาวสรัุตน์ ธนานภุาพไพศาล 



PT252 นางจนัทนา ลญัจกรกลุ 

PT253 นางสาวกนัยา วงษ์สวสัด์ิ 

PT254 นายดํารงค์ ตรงวรธรรม 

PT255 นายประมกุข์ ทรงจกัรแก้ว 

PT256 นายเจษฎา คณิกนนัต์ 

PT257 นางสาวดารินทร์ จิรโศภิณ 

PT258 นางสาวปิยนนัท์ ศภุนิมิตวาสนา 

PT259 นางสกลุรัตน์ อศัวโกสนิชยั 

PT260 นางสาวรุ้งเพชร แสงจนัทร์ 

PT261 นางสาววรรณี โรจน์ศรีวิชยักลุ 

PT262 นางจิตอนงค์ ก้าวกสกิรรม 

PT263 นายไพศาล โสภาจิตต์วฒันะ 

PT264 พนัโทหญิงเพียงใจ โพธ์ิทอง 

PT265 นายสชุยั สรุพิชญ์พงศ์ 

PT266 ผศ.จิตวรี ขําเดช 

PT267 นางสาวสวุรรณา เอือ้จารุพร 

PT268 นางสาวภทัรา พิทกัษ์โกศลพงษ์ 

PT269 นางสาวสวุรรณา พงศ์พนัธ์ไพศาล 

PT270 นางสาวอ้อยทิพย์ เศวตประสาธน์ 

PT271 นางสาวสกลุพร บรูณพงศ์ 

PT272 นางรัตติยา จินแดหวา 



PT273 นางสาวเสริมสขุ ศรีพฤทธ์ิเกียรติ 

PT274 นายปกิต พรไชยวิจิตร 

PT275 นางสาวเรวดี อินพุม่ 

PT276 นายวิสทิธ์ิ มาลากนก 

PT277 นางสาววารี พร้อมเพชรรัตน์ 

PT278 นางสาวอทุมุพร พิทกัษ์สาลี 

PT279 นายอดิพล ศิริกลุ 

PT280 นางสาวคชัรินทร์ เกษมสตัยากร 

PT281 พนัโทหญิงชชัว์รวี ธีรเนตร 

PT282 นางสาวจิตรา ซึง่อมรเกียรติ 

PT283 นายชยัยศ สนุทราภา 

PT284 นายธีรศกัด์ิ แซ่ฉัว่ 

PT285 ดร.นิวติั เทพาวราพฤกษ์ 

PT286 นางสาวประภสัสร แท้เท่ียงธรรม 

PT287 นางผกาวลี พุม่สทุศัน์ 

PT288 นางพิม ภริูสทุธ์ิ 

PT289 พระภิกษุพจนารถ วฒันดํารง 

PT290 นางสาวพรทิพย์ กลุประสติูดิลก 

PT291 นางสาวเยาวดี เตม็ธนาภทัร์ 

PT292 นางสวุรรณี ตรีทิพย์สถิตย์ 

PT293 นางสาวมาลี กิตติกมัปนาท 



PT294 นายเมธา ผู้ เจริญชยัชนะ 

PT295 นางสาวรัตมณี เศรษฐวงศ์ 

PT296 นางสาววรรณี โรจน์ศรีวิชยักลุ 

PT297 นายวิบลูย์ หรรษาหิรัญวดี 

PT298 นายวิโรจน์ วิทยาเวโรจน์ 

PT299 นางศิริวรรณ มโนปัญจสริิ 

PT300 นางสกุญัญา จนัทนชยั 

PT301 พนัตํารวจโทหญิงป่ินทิพย์ จิรรัตน์นนัท์ 

PT302 นางสาวสภุาวดี สทุธิสงัข์ 

PT303 นายสรุศกัด์ิ เจือจรุงใจ 

PT304 นางเสาวณีย์ วรงค์ชยกลุ 

PT305 นางเหรียญพร ผู้ เจริญชนะชยั 

PT306 นางสาวอรสา จภูทัรธนากลุ 

PT307 รองศาสตราจารย์กรกฏ เห็นแสงวิไล 

PT308 นางอปัษร พงษ์พนัธ์สนัติ 

PT309 นางสาวจีรวรรณ ดนยัตัง้ตระกลู 

PT310 นางนิตยา วิริยะธารากิจ 

PT311 นางปนดา เตชทรัพย์อมร 

PT312 นางสาววรรัตน์ สดุสอาด 

PT313 นายสยุล เพทยั 

PT314 นางสาวผอ่งศรี กองกาญจนาทิพย์ 



PT315 นางสาวสดุา อดุมกิจธนกลุ 

PT316 นางสวุรรณา กาญจนพิพฒัน์กลุ 

PT317 นางอจัฉรา วิทยาภรณ์ 

PT318 นางสาวพชัรินทร์ ภมิูจํานงค์ 

PT319 นางนฤมล ศิริสอาด 

PT320 นางศลีุพร ชีวะพาณิชย์ 

PT321 พนัตํารวจเอกกิตติ ทะประสพ 

PT322 นายกฤษณะ อดุมวงศ์ศกัด์ิ 

PT323 นางสาวกนัยารัตน์ รุ่งเรือง 

PT324 นางสาวกลุธิดา วรวราชยั 

PT325 นายชาตรี คําชมภ ู

PT326 นายณรงค์ ทศันาวิวฒัน์ 

PT327 นายณฐัพงษ์ รัตนพนัธุ์ 

PT328 นางสาวดารณี ลขิิตวรศกัด์ิ 

PT329 นางตรูตา มีธรรม 

PT330 นายไตรภพ ผลค้า 

PT331 นางถนอม คงนาลกึ 

PT332 นางนภาภรณ์ ตัง้อดลุย์รัตน์ 

PT333 นางสาวพรภินนัท์ ชยัสทิธ์ิชินภพ 

PT334 นายประธาน ศิริวฒันาสถิตย์ 

PT335 นายประเสริฐ ตัง้อดลุย์รัตน์ 



PT336 นางสาวพวงทอง จนัทร์ชเูชิด 

PT337 นางสาวพชัรา กาญจนกรทอง 

PT338 นางสาวภทัรพร ศรีขํา 

PT339 นางสาวรุจิรา วงศ์ปาลีย์ 

PT340 นางสาววนิดา ธีระกลุ 

PT341 นายวนัชยั วฒันนาคะกลุ 

PT342 นางสาววิไลลกัษณ์ เตชะสาธิต 

PT343 นางสมพิศ สกลวิจิตร 

PT344 นางสาวสมศรี ตัง้ก่อเจริญ 

PT345 นางสายใจ นกหน ู

PT346 นางสริิพร วิทยาเวโรจน์ 

PT347 นางสาวสกุลัยา กฤษณเกรียงไกร 

PT348 นางสาวสขุฟ้า เกษมศิรินาวิน 

PT349 นายสชุาติ เอือ้ไพบลูย์ 

PT350 นางสดุารัตน์ สปุระดิษฐ์ 

PT351 นางสาวสดุารัตน์ ลปิตรัตน์ 

PT352 นายสวุิทย์ อริยชยักลุ 

PT353 นางสาวสวุิมล เตกิตติพงษ์ 

PT354 นางสาวสภิุญญา ศกัด์ิเสรีชยั 

PT355 นางสาวอรวรรณ หาญวงศ์ไพบลูย์ 

PT356 นางสาวอจัฉรา ธรรมระโต 



PT357 นางสาวอําภาวรรณ ฉนัชยัพฒันา 

PT358 นางสาวอษุณีย์ ช่วยธรรมรัตน์ 

PT359 นางสาวมกุดา แซเ่ตีย 

PT360 นท.หญิงฉนัทนา อคัรธรรม 

PT361 นางสาวอรอนงค์ อธิคมบณัฑิตกลุ 

PT362 พนัตรีธงชยั จิระสงิห์ 

PT363 นางจิราภรณ์ คณุจกัร 

PT364 นางสาวสภุาภรณ์ โกมลทิธิพงศ์ 

PT365 นายมนญู บญัชรเทวกลุ 

PT366 นายระลกึ ปรัชญากร 

PT367 นายนิพนธ์ สนิทวงษ์ 

PT368 นางดวงจินดา มณีงาม 

PT369 นางสาวพรพรรณ วณิชตนัติพงษ์ 

PT370 นางจนัทรา เหลืองวารินกลุ 

PT371 พ.ต.อ.ประสานทรัพย์ ตณัฑวฑุโฒ 

PT372 นายพีระโรจน์ สนธยานนท์ 

PT373 นางทศันีย์ หงส์ศภุางค์พนัธุ์ 

PT374 นายประวิทย์ นิพทัธสจัก์ 

PT375 นางนิตยา   ตีรเลศิพานิช 

PT376 นายอนพุนัธ์ หวลบตุตา 

PT377 นางสาวอรวรรณ บรรลือสนิ 



PT378 นางสาวพรรณวดี แสงชจัจ์ 

PT379 นางสาวสวุรรณา ชยัทวีทรัพย์ 

PT380 นางสาววรวรรณี เตชะกิจขจร 

PT381 นายนพรัตน์ จํานงค์นชุ 

PT382 นางเบญจวรรณ ภทัรมงคลเขตต์ 

PT383 นางสวุรรณี ภู่นภานนท์ 

PT384 ผศ. ดร.นวลจนัทร์ จฑุาภกัดีกลุ 

PT385 นางสาวสดุารักษ์ ฐานะศิริพงศ์ 

PT386 นางสาววิรงรอง ยศะสนิธุ 

PT387 นายวิชยั อมฤตชชัวาลย์ 

PT388 นางกญัญณชั จนัทร์มา 

PT389 นางสาววรรณเพญ็ จนัทร์ศิรินเุคราะห์ 

PT390 นางสาวช่อทิพย์ เลียงขจรเกียรติ 

PT391 นางพวงเพชร สงวนศิลป์ 

PT392 นางอรวรรณ มณีชวขจร 

PT393 นางพรเพญ็ เหลา่วิไลเลศิ 

PT394 นางสาววรรัต จนัทร์เทียมเพช็ร 

PT395 นายสดุใจ หลวงภกัดี 

PT396 นายสมบรูณ์ เจริญถาวรพาณิช 

PT397 นางเรวดี จงัศิริพรปกรณ์ 

PT398 นางสาวสนีุย์ สมัพนัธนรักษ์ 



PT399 นางสาวนวลน้อย ตระกลูกิตติไพศาล 

PT400 นางสาวศิริกลุ นาคะภากร 

PT401 นายนิยม ลือพงษ์ศกัด์ิ 

PT402 นายวิชชา จฑุาภกัดีกลุ 

PT403 พนัตํารวจโทสพุจน์ พุม่พฤกษ์ 

PT404 นางสาวพรทิพย์ จินาพนัธ์ 

PT405 พ.ต.ท.อนนัต์ อธิคณุโอฬาร 

PT406 พ.ต.ท.อดุม รอดเพง็สงัคหะ 

PT407 นางสาวงามฉายณ์ กลีบบวั 

PT408 นางสาวนงรักษ์ พวงคํา 

PT409 นางสาวสมุาลี คงย่ิงยง 

PT410 นายสกิุตต์ิ ศกัด์ิธนากลุ 

PT411 นางสาววาสนา เตโชวาณิชย์ 

PT412 นางสาวอาภากร วงศ์สถาพรพฒัน์ 

PT413 นางสาวนฤมล ทองวิไล 

PT414 นายอํานวย เอือ้เฟือ้ 

PT415 นางสาวสนุนัท์ องค์วณิช 

PT416 นางสาวนฤมล เมืองงามสมบรูณ์ 

PT417 นางมนลดา ลูค่วร 

PT418 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนชุา นิลประพนัธ์ 

PT419 นายธนบดินทร์ อําพนัแสง 



PT420 นางสาวจนัทิรา โชติดิลก 

PT421 นายศกัด์ิชยั ระวิวรรณ 

PT421/1 นางสาวหทยัทิพย์ โชติรัตน์ 

PT422 นางสาวนิยดา ปัณฑวนนัท์ 

PT423 นางกีรดา ไชยบตุรดา 

PT424 นางเบญจรงค์ ศรีสรุะ 

PT425 นางพรรณี ปึงสวุรรณ 

PT426 นางสนุนัทา ดา่นวิบลูย์ 

PT427 นางสาวการะเกด แตะกระโทก 

PT428 นางสาวสมจิตต์ ชีวบณัฑิตย์ 

PT429 น.ท.หญิงจิราวรรณ วระวิบลุ 

PT430 นายจกัรวาล หารไชย 

PT431 นางพชัรินทร์ สริุนทร์ 

PT432 นางสาวสายสพุรรณ ตณัฑวฑุโฒ 

PT433 นางสาววิลาวณัย์ ไชยรัตน์ 

PT434 นายชชูาติ ลีวิวิธนนท์ 

PT435 นางสกุญัญา รุ่งเรืองวรวฒัน์ 

PT436 นางสาวโจลีนน์ เคย์ ทอมแลน 

PT437 นางสาวกนกพรรณ บปุผานิโรจน์ 

PT438 นางสาวกาญจนา ศรีอาจ 

PT439 นางสาวเกสรินทร์ กิจพานิช 



PT440 นายขวญัชยั จงกล 

PT441 นางสาวจินดา เจริญไพบลูย์สนิ 

PT442 นางสาวเฉลมิพร องศ์วรโสภณ 

PT443 นายชชัวาล เทียมถนอม 

PT444 นางดาราณี อนนัตพงศ์ 

PT445 นางสาวตวงพร ชวลัชยัสวุรรณ์ 

PT446 นางนงลกัษณ์ ธนชัอธิรัตน์ 

PT447 นางสาวนํา้เพชร วฒุาพาณิชย์ 

PT448 นางปราณีต เพ็ญศรี 

PT449 นางผกาภรณ์ พู่เจริญ 

PT450 นางสาวพรพรรณ นิลประสาท 

PT451 นางสาวพรรณี จกัรวาลวิบลูย์ 

PT452 นางฉตัรชนก สนุทรชาติ 

PT453 นางสาวพชัดา สกลุพงศ์ไพโรจน์ 

PT454 นางสาวพชัรี โอวาทนพุฒัน์ 

PT455 นางสาวเพญ็ทิพย์ ไพศาลศภุนิมิตร 

PT456 นางสาวรัชยาวรรณ วิวฒันากรณ์ 

PT457 นางสาวรุ่งฤดี จารุมโนกลุ 

PT458 นางสาวลลิตา สริุยประภาดิลก 

PT459 นางสาววชัรี ชินวณิชยั 

PT460 นายวิทยา เมธิยาคม 



PT461 นางสาวเอกญาณี  ชยัเดชาลกัษณ์ 

PT462 นางสาวณฐัฌา อภิชนบญัชา 

PT463 นางสาววิราวรรณ์ ประภาพานิชย์ 

PT464 นางศิริวรรณ อิ่มจงใจรักษ์ 

PT465 นางสาวศิริวรรณ เสง่ียมมหาศาล 

PT466 นางสาวสมใจ วงศ์ตรีภพ 

PT467 นางสมศรี แก้วจิตร 

PT468 นายสมศกัด์ิ อาจะรียะกลุ 

PT469 นายสมชยั ภมิูชยั 

PT470 นางสาวสมหญิง สายธน ู

PT471 นางสาวสายสรีุ เสรีวฒันา 

PT472 นางสาวสวุรรณา วงศ์จินดาพรรณ 

PT473 นางสาวเสาวลกัษณ์ มีความดี 

PT474 นางสาวอญัชลี ธนาดิเรก 

PT475 นางสาวอญัชลี ฝงูชมเชย 

PT476 นางสาวอารีย์ บรุพาวินิจพงษ์ 

PT477 นางอไุร ไกรวตันสุสรณ์ 

PT478 นายกิติศกัด์ิ ปรีชากลุ 

PT479 นางวนิดา มาลยัทอง 

PT480 นางเตือนใจ แซโ่อ้ว   

PT481 นางนารี โกเจริญ 



PT482 นางพิศมยั มะลิลา 

PT483 นางเพลนิจิตร ธาราเสาวรภย์ 

PT484 พนัตํารวจโทหญิงพรวรินทร์ ใจกล้า 

PT485 นางปารินทร์ จนัทมุา 

PT486 นายวิชาญ กลัยารัตน์ 

PT487 นายสถิตย์ หล้าก่ํา 

PT488 นายสมชยั ยิม้ศิริ 

PT489 นายสรุศกัด์ิ ติลการยทรัพย์ 

PT490 นายสมัพนัธ์ สทุธิสงัข์ 

PT491 นางสาวสายเงิน เสริมศรี 

PT492 นางอมรพนัธ์ อจัจิมาพร 

PT493 นางสาวอมัพรินทร์ เลิศอศัวพล 

PT494 นางสาวอภิวนัท์ ขนัธิโภค 

PT495 นายกิติศกัด์ิ จงเจริญ 

PT496 นางสาวบญุรัตน์ โง้วตระกลู 

PT497 นางสาววฒันิดา หว่งจํานงค์ 

PT498 นายชนมิตร แสงปิน 

PT499 นางสาวอบุล พิรุณสาร 

PT500 นางอรวรรณ ประศาสน์วฒิุ 

PT501 นายอภิรักษ์ เพ็ชรสวสัด์ิ 

PT502 นายอดิษฐ์ จิรเดชนนัท์ 



PT503 นายสมชาย วิริโยทยั 

PT504 นายสมเขต ทิมวิภาค 

PT505 นายสมชาย เมฆกลอ่ม 

PT506 นายบญุสง่ สงวนงาม 

PT507 นายพลศกัด์ิ สวุรรณนิมิตร 

PT508 นางพิมพ์อําไพ เวนเซล 

PT509 นายธงชยั กระเป๋าทอง 

PT510 รองศาสตราจารย์ ดร.กมลทิพย์ บราวน์ 

PT511 นางสาวอภิสรา  เผือกขาว 

PT512 นายทวีศกัด์ิ จรรยาเจริญ 

PT513 นางธญัลกัษณ์ ศรีบญุเรือง 

PT514 นางกิติยา โกวิทยานนท์ 

PT515 นายฉลอง มากกลาง 

PT516 นางจิรวรรณ โปรดบํารุง 

PT517 นางดวงเดือน เฆ้พวง 

PT518 นางพนม อํามาตย์มณี 

PT519 นางสาวพรชนก ปัญญายงค์ 

PT520 นายพฤทธ์ิ จนัทร์เงา 

PT521 นางสาวมรกต กองศรี 

PT522 นายกิตติบญุ เจริญพระธรรมดี 

PT523 นางสาวกนกวรรณ กรุงกาญจนา 



PT524 นางอริยา จรัลเดชากร 

PT525 นางสาวกานดา ชยัภิญโญ 

PT526 นางสาวเกษิลี ชลธีสวุรรณ 

PT527 นางสาวชชัฎาพร พิทกัษ์เสถียรกลุ 

PT528 นายชยัวฒิุ วรชาครียนนัท์ 

PT529 นางณฐัจรีย์ นาราวิโรจน์ 

PT530 นางนวลทิพย์ กิตติดษุฎีธรรม 

PT531 นางสาวประพิตรา อริยประยรู 

PT532 นางปริญดา ปังศรีสมบรูณ์ 

PT533 นางสาวปัทมา ศรีทอง 

PT534 นายปิยะพงศ์ เอมสําราญ 

PT535 นางสาวพวงเพช็ร พิริยะปัญญาพร 

PT536 นางสาวเพทยั เกียรติชสูกลุ 

PT537 นายภษิูต สมพงษ์ 

PT538 นางมณี เหลืองทรงชยั 

PT539 นางสาวรจนา นกแก้ว 

PT540 นางรัศมี พลคํา 

PT541 นางสาวลดัดา ชาติอิ่มเอิบธรรม 

PT542 นางสาวลนิดา พละสขุ 

PT543 นางสาววรพร ติลกานนท์ 

PT544 นางสาววชัราภรณ์ บรูณวิทยานนท์ 



PT545 นางสาววารุณี รังษีวงศ์ 

PT546 พ.ท.วีระ วงศ์รัตนพิบลูย์ 

PT547 นางสาวศรีอําภา เวียงหก 

PT548 นางสาวศศิพร เกรียงเช่ียวชาญ 

PT549 นางสาวศภุณี อศัวานนัทน์ 

PT550 นางสาวสกาวเดือน อศัวเลิศแสง 

PT551 นางสายพิณ ประเสริฐสขุดี 

PT552 นางสาวสพุร พิชญ์พิธาน 

PT553 นางสาวสภุาวดี เลศิวรรณเอก 

PT554 นางเสาวลกัษณ์ กลัน่ทอง 

PT555 นางสาวอรัญญา จริยสาธิต 

PT556 นางสาวอลงกต เอมะสทิธ์ิ 

PT557 นางสาวนริศรา วฒันาย่ิงสกลุ 

PT558 นางสาวสภุาณี เลศิวิลยัวิทยา 

PT559 นายกมล ทรายสมทุร 

PT560 นางณฐันนัท์ อสุายพนัธ์ 

PT561 นายทศพร พิชยัยา 

PT562 นางสาวธีรนนัท์ สชิฌนกลุ 

PT563 นางนฤมล โพธิสนุทร เฟอร์ไวจ์ 

PT564 นายประสทิธ์ิ คงทรัพย์ 

PT565 นายรณชยั มโนพาประเสริฐ 



PT566 นางสาววิมล อิ่มสงวน 

PT567 นายวิษณ ุสอาดสดุ 

PT568 นางสาวศิริพร ลีลาวดี 

PT569 นางสาวศิริพนัธุ์ คงสวสัด์ิ 

PT570 นายณรงค์ศกัด์ิ พฒันศภุวานิช 

PT571 นางเกษแก้ว วราทร 

PT572 นางณิชานนัทน์ ปัญญาเอก 

PT573 นายชํานาญ บญุตาราษฎร์ 

PT574 นางสาวนฤมล พงษ์เกษร 

PT575 นางพิมพ์ชนก ปานทอง 

PT576 นายบญุชยั สทุธิมานะกิจ 

PT577 นางสาวประทานพร ฉัว่อนสุรณ์ 

PT578 นางสาวสภุาภรณ์ ผดงุกิจ 

PT579 นางสาวสดุสวาท แก้วจนัดี 

PT580 นายสมบติั จิตอาคะ 

PT581 นางสภุานนั เลิศเอกธรรม 

PT582 นางสาวโสภาพรรณ แฉขนุทด 

PT583 นางสาวสริิรัตน์ มิตรเจริญถาวร 

PT584 นางสาวสาวิตรี วนัเพญ็ 

PT585 นางอบุลวรรณ มณีรัตน์ 

PT586 นายศิริพงษ์ อคัรเรืองมนตรี 



PT587 นายศภุชยั สภุารังษี 

PT588 นายณรงค์ บญุมีเยน็ 

PT589 นางสาวสร้อยไข่ มหรรทศันพงศ์ 

PT590 นายเพียรชยั คําวงษ์ 

PT591 นางกนกวรรณ บา่ยเท่ียง 

PT592 นายกฤษฎา ตญัตรัยรัตน์ 

PT593 นางสาวก่องกาญจน์ ศรีพทุธรินทร์ 

PT594 นางสาวกาญจนา กฤษณาสีนวล 

PT595 นายเกียรติพร อนกุลูการย์ 

PT596 นายคีรินท์ เมฆโหรา 

PT597 นางสาวจิรายสุ ตนัตาปกลุ 

PT598 นางสาวจีรพร ลิม้ดํารงค์ชิต 

PT599 นางดลฤดี เกตเุอ่ียม 

PT600 นางสาวดวงดาว ประกายรุ้งทอง 

PT601 นางดจุเดือน ปิติกะวงศ์ 

PT602 นางทศพร จิตอาคะ 

PT603 นางทตัมณี กมลานนท์ 

PT604 นางสาวทศันีย์ สริุยะมงคล 

PT605 นางสาวชดุาภคั ตนัติจินดา 

PT606 นางสาวน้องนชุ ภรีูสถิตย์ 

PT607 นางสาวนนัทิกา สถาปนานนท์ 



PT608 นางสาวพชัญ์อรวีร์ ชวูาพิทกัษ์ 

PT609 นายบญุยืน สืบชาติ 

PT610 นายบญุวฒัน์ จะโนภาษ 

PT611 นางปรีดา พฒันกลุ 

PT612 นางสาวปิยวรรณ จนัทร์พยอม 

PT613 นายพรชยั สทิธิเกรียงไกร 

PT614 นางพรทิพย์ เมฆโหรา 

PT615 นายพรเทพ รอดโพธ์ิทอง 

PT616 นางสาวพรรณี เหลา่สรุสนุทร 

PT617 นายไพโรจน์ เตชะจนัตะ 

PT618 นายไพโรจน์ อมรปิยะกฤษฐ์ 

PT619 นายมาโนชญ์ สาสน์วินิจฉยั 

PT620 นางสาวเมตตา ภาติยะศิขณัฑ์ 

PT621 นางสาวเยาวนิจ ดา่นวานิชกลุ 

PT622 นางสาวรัตน์อมัพร วฒักไพบลูย์ 

PT623 นายพชรวรรธน์ คงสมัฤทธ์ิ 

PT624 นางวิมลวรรณ เหียงแก้ว 

PT625 นางสาววิศรุดา สดบับณัฑิตย์ 

PT626 นายวีระชยั ชิงพยคัฆ์มณัฑ์ 

PT627 นางโศภิต ลอยลาวลัย์ 

PT628 นายสนัติ พฒิุพิริยะ 



PT629 นางสขุมณี พฒันพงษ์ศกัด์ิ 

PT630 นางสาวกรยา พินยักลุ 

PT631 นางสธิุดา มัง่คัง่ 

PT632 นางสพุตัรา พีระพฤฒิพงศ์ 

PT633 นางสาวสภุาณีย์ สิริวโรธากลุ 

PT634 นางสาวสริุญญา เทพวาที 

PT635 นางเสาวนี ทิพย์ชยัศิลป์ 

PT636 นางสาวเสาวรส ผลผดงุ 

PT637 นางสาวอนนัตญา สภุาพ 

PT638 นายอนวุฒัน์ จารุธานีวงศ์ 

PT639 นางสาวอญัชลี เรืองพฒันาทวี 

PT640 นางสาวอปัสร จนัทร์ขจร 

PT641 นางสาวเอือ้งทิพย์ รัตนประเสริฐ 

PT642 นายณพล ออ่นศิริ 

PT643 นางสาวจตพุร กณุวงษ์ 

PT644 นางสาวเบญญา ศภุนิทศันาภร 

PT645 นายประเสริฐ จิระโณทยั 

PT646 นางณฐพร ออ่นศิริ 

PT647 นายพนัธ์ศกัด์ิ หลวงพล 

PT648 นายยอดชาย บญุประกอบ 

PT649 นางราตรี เลศิกิจเจริญผล 



PT650 นางสาวรุ่งฤดี ศรีสวสัด์ิ 

PT651 นางสาววารุณี วิทิตสกลุ 

PT652 นางสาวสายพิน อนเุคราะห์ 

PT653 นายวินยั ชยัชนะวิโรจน์ 

PT654 นางสาวสภุาพร มชัฌิมะปรุะ 

PT655 นางกรวรรณ ภพูวก 

PT656 นางสาวอคัรานี ทิมินกลุ 

PT657 นายอิทธิชยั นนัโท 

PT658 นางสาวอไุรวรรณ ชชัวาลย์ 

PT659 นางกฤติกา เทพโสดา 

PT660 นางเกษรา รักษ์พงษ์สริิ 

PT661 นางสาวเปรมทิพย์ ทวีรติธรรม 

PT662 นางผาณิต สขุจิตต์ 

PT663 นางภทัรพร สทิธิเลศิพิศาล 

PT664 นายราไว ไชยพงัยาง 

PT665 นางสาวนวสรณ์ ปัญญาสวสัด์ิ 

PT666 นางสาวศรีวรรณ ปัญติ 

PT667 นางสาวศิริพร มานะพจนาวงศ์ 

PT668 นายสรร เกษมสถิตจงกลุ 

PT669 นางสาวสดุา คํานงึสทิธิ 

PT670 นางสาวหทยัรัตน์ สืบสขุมัน่สกลุ 



PT671 นางเปรุวรรณ ตัง้เจริญไพศาล 

PT672 นางสาวประภสัสร อบทม 

PT673 นางสาวกฤติกา คณุะวรรณธร 

PT674 นางกาญจนา ทิพย์สขุ 

PT675 นายกิตติกร ประสาทพรโรจน์ 

PT676 นายกิตติพงศ์ สืบเสนาะ 

PT677 นายคมสนัต์ ประยรูศิริศกัด์ิ 

PT678 นางสาวจรรยา ธนไพศาลถกิจ 

PT679 นางสาวจินตนา วิบลูย์รัตนศรี 

PT680 นางสาวจฑุาทิพ อาธีรพรรณ 

PT681 นางดวงพร เบญจนราสทุธ์ิ 

PT682 นายธนา สตุงัคาน ุ

PT683 นางสาวนสุรา ปภงักรกิจ 

PT684 นางสาวนสุรา ศิริธรรมคูเ่ชวง 

PT685 นางสาวจารุชา ตัง้ไพบลูย์ทรัพย์ 

PT686 นายประวิทย์ งามศิริผล 

PT687 นางสาวปราณี ปรัชญาอาภรณ์ 

PT688 นางสาวพนิดา พงศ์นนทชยั 

PT689 นางสาวพนูศรี หมัน่ดี 

PT690 นางสาววมณฑภรณ์ สธีุรวฒันานนท์ 

PT691 นางสาวมณัฑนา วงศ์ศิรินวรัตน์ 



PT692 นางสาวโชติกา วณิชสนัน่ 

PT693 นางรศนา นพไธสง 

PT694 นางระวีวรรณ เลก็สกลุไชย 

PT695 นางสาวรัชนี สวีุพฒันานนท์ 

PT696 นางลกัขณา ทองมี 

PT697 นางสาวลกัขณา ประมขุชยั 

PT698 นางสาววิภารัตน์ สงวนสนิ 

PT699 นางศมลกร เจริญชลวานิช 

PT700 นางสาวสายธิดา ลาภอนนัตสิน 

PT701 นางสนีินาฏ สขุอบุล 

PT702 นางสาวสชุาดา ชยัขจรภทัร์ 

PT703 นางสาวสพุรรณา สวุรรณจรัส 

PT704 นายสเุมธ เลศิอมรสนิ 

PT705 นายอดิเทพ วรพนัธุ์ 

PT706 นายอนสุรณ์ ไพศาลศลัยลกัษณ์ 

PT707 นางสาวอรวรรณ บรุาณรักษ์ 

PT708 นางอรัญญา นยัเนตร์ 

PT709 นางอารีย์ รัตนานนท์ 

PT710 นายกฤช เมธาธราธิป 

PT711 นายเกษม ละมดุ 

PT712 นายกลุชยั จติุสมทุร 



PT713 นางสาวจารุรัตน์ ศีลาเจริญ 

PT714 นายทวีศกัด์ิ เล่ือมใส 

PT715 นายทนงศกัด์ิ แสนลือชา 

PT716 นางสาวนิตยา เพชรเฉิดฉิน 

PT717 ทนัตแพทย์หญิงบปุผา ลีฉลาด 

PT718 พ.ต.หญิงบษุยา เจริญจนัทร์ 

PT719 นางเบญ็จา นนัทพิเชษฐกลุ 

PT720 นางสาวปรีดา สินธุเจริญ 

PT721 นางสาวพรสวรรค์ ธนธรวงศ์ 

PT722 นายสรรค์ภพ สรรค์ศิลา 

PT723 นางรุ่งทิวา สริุยะ 

PT724 นางสาวปรียนนัท์ ประพิตรไพศาล 

PT725 นางสาววิภาดา รุ่งรัตน์สนุทร 

PT726 นางศิริวรรณ ไพสฐิตระกลู 

PT727 นางสมพร สงัขรัตน์ 

PT728 นางสาวสายนที ปรารถนาผล 

PT729 นายอนเุทพ วิไลลกัษณ์ 

PT730 นางกิตติลกัขณา จนัทโรหิต 

PT731 พนัตรีหญิงชมภสัสร คําอไุร 

PT732 นางจฑุาทิพย์ รอดสงูเนิน 

PT733 นายจติุการ เจริญสขุ 



PT734 นางสาวดะดาณี เทา่ทอง 

PT735 นางสาวธนารัตน์ คงวฒันานนท์ 

PT736 นายประสงค์ เกษราช 

PT737 นายประสทิธ์ิ ศรีชาติ 

PT738 นายประเสริฐ ศรีวาณิชรักษ์ 

PT739 นางสาวภาวิณี ศรีบญุนาค 

PT740 นางสาวมณีรัตน์ แสงบญุไทย 

PT741 นางรุ่งทิพย์ สนิิทธานนท์ 

PT742 นายวิรัช เลศิกิจเจริยผล 

PT743 นางสาวสวุิมล สร้อยสงูเนิน 

PT744 นางอญัชลีุ พูว่งศาโรจน์ 

PT745 นางอิงใจ กําหอม 

PT746 นางสาววรินทร์ธร พิริยะพงศ์กร 

PT747 นางชฎาภรณ์ เพิ่มเพช็ร์ 

PT748 นางสาวทกัษวรรณ ขําขะจิตร์ 

PT749 นายธรรมโรจน์ ปญุญโชติ 

PT750 นางนิตยา ทองขจร 

PT751 นางสาวเพียรพร อินทร์อนนัต์ 

PT752 วา่ท่ี ร.ต.พิสษิฐ์ ธิติเลศิเดชา 

PT753 นางสาวมลัลกิา ไมตรีภิรมย์ 

PT754 นางสาวสณีุย์ กลัยะจิตร 



PT755 นายสทิธิโชติ บนุนาค 

PT756 นาวาอากาศโทหญิงวีรภทัรา ไกรสนิธุ์ 

PT757 นางสาวอรอมุา บณุยารมย์ 

PT758 นายอดุม เกียรติมานะโรจน์ 

PT759 นางสาวอจัจิมา อดุมวรรณนนท์ 

PT760 นางสาวสทุธิดา เหลา่ฤชพุงศ์ 

PT761 นายพิชญ์ ศศลกัษณานนท์ 

PT762 นางพจนารถ วายพุฒัน์ 

PT763 นายพงษ์พิชญ์ หวงัศภุกิจโกศล 

PT764 นางสาวดษุฎี อคัรไพบลูย์โรจน์ 

PT765 นายสยาม เพิ่มเพช็ร์ 

PT766 นายมีชยั สมัพนัธ์ชยัวส ุ

PT767 นางจฬุาพร กลิ่นหอม 

PT768 นางศกุร์ใจ วฒิุกิจโกศล 

PT769 นายสมพฒัน์ จํารัสโรมรัน 

PT770 นายอคัรพงษ์ ปัทมาลยั 

PT771 นายสมบติั ศรีสด 

PT772 นางนภสัสร วงศ์สายสวุรรณ 

PT773 นางสาวกลัยารัตน์ เจียมบรรจง 

PT774 นางเกตแก้ว ขนุชํานาญ 

PT775 นางสาวจตพุร วงศ์สาธิตกลุ 



PT776 นางสาวจริยา อู่สงิห์สวสัด์ิ 

PT777 นางสาวจนัท์นา กมลรุ่งสนัติสขุ 

PT778 นายชาตรี เกียรติกวินพงศ์ 

PT779 นางสาวนงนชุ เฉ่ียงตะวนั 

PT780 นางสาวนลนีิ ธีระวฒัน์สกลุ 

PT781 นางสาวภาณีนชุ ผสุดีโสภณ 

PT782 นางนิภา เทพสิมานนท์ 

PT783 นางสาวนิสารัตน์ อศัวพรวศิน 

PT784 นางสาวประภาวดี ภิรมย์พล 

PT785 พนัตํารวจโทหญิงเพญ็ทิพา เลาหตีรานนท์ 

PT786 นางสาวเมตตา จารุกิจจรูญ 

PT787 นางสาวยวุดี เลิศกําจรวฒัน์ 

PT788 นายณรงค์ พละศนูย์ 

PT789 นางวิภา นพชาติสถิตย์ 

PT790 นางสาวรุจิรา ปิยวรเดช 

PT791 นางสาวลกัษณ์ชนก อดุมวรรณนนท์ 

PT792 นางวนสันนัท์ อรุณโชต ิ

PT793 นายวฒันา วีรชาติยานกุลู 

PT794 นางชมชลลัย์ หวงัดํารงค์เวช 

PT795 นายวิชยั จิเวศพงศ์ 

PT796 นายวิเชียร วชิรเติมศกัด์ิ 



PT797 นางสาววิภา สง่าเจริญกิจ 

PT798 นางวิภาพร ตณัฑ์สรุะ 

PT799 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสทุธ์ิ ประดิษฐ์อาชีพ 

PT800 นางสาวศิริรัตน์ คลอ่งพาณิชภกัด์ิ 

PT801 นางศิริวรรณ ยิม้ถิน 

PT802 นายสมเกียรติ สิริชทูรัพย์ 

PT803 นายสนัทดั สง่เสริมพงษ์ 

PT804 นางสาวสริินนัท์ พงศ์เมธีกลุ 

PT805 นางสาวสทุิศา ปลืม้ปิติวิริยะเวช 

PT806 นายคมธชั หวงัดํารงเวศ 

PT807 นายสพุจน์ วงัอนานนท์ 

PT808 นางสภุสัรา ลลิิตตระกลู 

PT809 นางสาวสภุาพร พนัธุ์ธีรานรัุกษ์ 

PT810 พนัตํารวจโทสรุศกัด์ิ จิระพรชยั 

PT811 นางสาวอรพินท์ จิตตวิสทุธิกลุ 

PT812 นางสาวอรวรีย์ อิงคเตชะ 

PT813 นางสาวกญัญภสัสรณ์ น่ิมพชัราวธุ 

PT814 นายพิทยา แซงทะเล 

PT815 นางสาวอมรรัชต์ เดชบญุช่วย 

PT816 นายภษิูต บญุเชือ้ตรง 

PT817 นางศิวิไล โกศลดิลกกลุ 



PT818 นางฉวีวรรณ วาณิชยชาติ 

PT819 นางสาวนนัทวนั ป่ินมาศ 

PT820 นางสาวกฤษณา เตมีรักษ์ 

PT821 นางดรุณี จอมคําสงิห์ 

PT822 นางสาวดวงลดัดา มานกัฆ้อง 

PT823 นางสาวนงลกัษณ์ คําฟ ู

PT824 นางสาวนวลลออ ธวินชยั 

PT825 นางสาวนาตยา พิทกัษ์จินดา 

PT826 นายนิพน เชือ้สะอาด 

PT827 นางสาวปริญญา องค์โชติยะกลุ 

PT828 นางสาวพรรณี ยศสมแสน 

PT829 นางสาวพรรัชนี วีระพงศ์ 

PT830 นางสาวพชัรี มหิธิวาณิชชา 

PT831 นายพิชยั ปาพนัธ์ 

PT832 นางสาวมนฤดี อศัวฒัน์วิไกร 

PT833 นายวีรวฒัน์ ลิม้รุ่งเรืองรัตน์ 

PT834 นางสาววิสา นามวงศ์ 

PT835 นายสรุชยั ตัง้สกลุวฒันา 

PT836 นางสาวภทัรกร จนัทวร 

PT837 นางสาวจนัทร์จิรา วสนุธราวฒัน์ 

PT838 นางสาวนพรัตน์ สมสวาสดิ์ 



PT839 พนัตรีหญิงเบญจวรรณ์ ลอศิริกลุ 

PT840 นายปัญญา ศรีพลงั 

PT841 นายพงศธร นนัทะเสนา 

PT842 นางพชัรี คณุคํา้ช ู

PT843 นายพฒิุพงษ์ เถามณี 

PT844 นางสาวลลิตา โรจนธรรมณี 

PT845 นายวรรธนะ แถวจนัทกึ 

PT846 นางวณัทนา ศิริธราธิวตัร 

PT847 นางสาวศิราภรณ์ แสนอบุล 

PT848 นางศภุรินทร์ ยิม้ศิริ 

PT849 นายสมภมิู แก้ววิทยาการ 

PT850 นางสวุารี เจริญมขุยนนัท 

PT851 นางสาวอทุมุพร มาลาศรี 

PT852 นางสาวอไุรวรรณ กาญจนเภตรานนัท์ 

PT853 นางสาวพิมานมาศ พิมลวิชยากิจ 

PT854 นางสาวชติุมณฑน์ คณุวโรตม์ 

PT855 นายธีรพงษ์ สคุนธ์ 

PT856 นางสาวอมรรัตน์ วิบลูย์เกียรต์ิ 

PT857 นางสาวชนิตา ไพศาลเสถียรวงศ์ 

PT858 นางสาวฉตัรฤดี นาคทองอินทร์ 

PT859 นางสาวจริญญา แสนรางกลุ 



PT860 นางสาวสกุญัญา โพธิสมภาพวงษ์ 

PT861 นางสภุาภรณ์ เทพพานิช 

PT862 นางนชุนาถ คะหาวงษ์ 

PT863 นางณฐัธยาน์  ทิพย์ภิญโญ 

PT864 นางสาวสวุรรณี เจริญพนูทรัพย์ 

PT865 นางทรงอร พิทยาพิพฒัน์กลุ 

PT866 นายวรชาติ เฉิดชมจนัทร์ 

PT867 นางสาวรัตนา สามิตติธาดา 

PT868 นายทวีศกัด์ิ ศกัด์ิศรีวิทยากลู 

PT869 นางสาวอภิญญา ตรีกิตติชยั 

PT870 นาวาเอกพิจินต์ นชุนวล 

PT871 นางสาวคณิตา ยอดบริบรูณ์ 

PT872 นางธนพรรณ นชุนวล 

PT873 นางสาวสนุนัทา โปรยรุ่งโรจน์ 

PT874 นางสาวอาภาลกัษณ์ พรรคสายชล 

PT875 นางรัตนา ดอนขนัธ์ 

PT876 นางสาวศิริรัตน์ โต๊ะปรีชา 

PT877 นางสาวกนิษฐกร กลิน่สง่ 

PT878 นางสาวจินตนา หาญทวีพนัธุ์ 

PT879 นางจิราพร สมสไุทย 

PT880 นางดวงพร นราดลุย์ 



PT881 นายเทอดศกัด์ิ พลเสน 

PT882 นางสาวปนดัดา เทพเกษตรกลุ 

PT883 นายประกิต เนตรหิน 

PT884 นายพงษ์ธร เหลืองไพบลูย์ศรี 

PT885 นายภาสกรณ์ นราดลุย์ 

PT886 นางสาวมนต์วดี ยนัต์ตระกลู 

PT887 นางสาวราตรี ลือ้นนัต์ศกัด์ิศิริ 

PT888 นางสาวศรีอทุยั บนุนาค 

PT889 นายอรุณ ไทรทองผาติกลุ 

PT890 นางจารุกลู ตรีไตรลกัษณะ 

PT891 นางสาวชีวนชุ พรหมลขิิต 

PT892 นางสาวนฤมล บญุพาสริิสกลุ 

PT893 นางสาวกนกพร ฉายะบรุะกลุ 

PT894 นางสาวกนกวรรณ ราตรีธรรม 

PT895 นางสาวกลอ่งทิพย์ มชัฌิมดํารง 

PT896 นางสาวเกษร ขดัเกลา 

PT897 นางขวญันภา กวยะปาณิก 

PT898 นางจารุกลู ตรีไตรลกัษณะ 

PT899 นางชลลดา กลิ่นสคุนธ์ 

PT900 นางสาวทิพวรรณ ชยัโชติประเสริฐ 

PT901 นางสาวธารารัตน์ ธนะจินดานนท์ 



PT902 นางสาวนพพร ครุุเสถียร 

PT903 นางนิธิมา เพียวพงษ์ 

PT904 นางนิรมล พึง่ธรรมเดช 

PT905 นางสาวประภาพรรณ ปลาทอง 

PT906 นางปริศนา เพียรจริง 

PT907 นางสาวปรีณา ทนัดว่น 

PT908 นางสาวปิยนชุ เทพประสทิธ์ิ 

PT909 นางสาวผสุดี พรชยัพิมลพนัธ์ 

PT910 นางสาวพนิดา เฉลมิพรชยั 

PT911 นางสาวพชัรียา คชประติยทุธ์ 

PT912 นางสาวเพชรรัตน์ ศรีทะวงษ์ 

PT913 นางสาวภาสวร วงศ์โกมลเชษฐ์ 

PT914 นางสาวสขุวสา โกเมนไทย 

PT915 นางสาวย่ิงลกัษณ์ วิรุณรัตนกิจ 

PT916 นางสาวรชตวรรณ เฉียบฉลาด 

PT917 นางสาวรานี ศิระวิศิษฏ์พร 

PT918 นางสาววรรณธิดา เบญจอริยกลุ 

PT919 นางสาววชัรี เลิศรุจิกลุ 

PT920 นายวิฑรู แสงศิริสวุรรณ 

PT921 นางศิณา ย่ิงจอหอ 

PT922 นางสาวสมใจ อภิเศวตกานต์ 



PT923 นายสมรรถชยั เขาแก้ว 

PT924 นางสาวสศิมนต์ สกลุไกรพีระ 

PT925 นางสาวสริิพรรณ วิจกัษ์ปภสัสร 

PT926 นายสธีุ ซ่ือเล่ือม 

PT927 นางสาวสวุรรณา วรรธนโกมล 

PT928 นางสาวสวุรรณี ตัง้วงศ์พฒิุ 

PT929 นางสาวหทยัทตั มหาสคุนธ์ 

PT930 นางสาวอมรรัตน์ สวุรรณสงิห์ 

PT931 นางสาวอารียา จงเสถียรธรรม 

PT932 นายกิตติกร พรหมจนัทร์ 

PT933 นายจตรุงค์ สะวิคามิน 

PT934 นางสาวจีรภา จรัสวณิชพงศ์ 

PT935 นางสาวฐิติรัตน์ สวุรรณปริสทุธ์ิ 

PT936 นายณรงค์ กลิน่หอม 

PT937 นางณฐัธิยา สกลุศกัด์ิ 

PT938 นางนิจกานต์ ตนัอุน่เดช 

PT939 นางสาวปิยาภรณ์ สขุสวสัด์ิชน 

PT940 พนัตรีประพล อยูป่าน 

PT941 นางสาวพชัริน วิชชปัุญญาพาณิชย์ 

PT942 นายพรเลศิ ทองพนู 

PT943 นางสาวพนิดา ศานติสาธิกลุ 



PT944 นายพงศ์เกียรติ รักแก้ว 

PT945 นางสาวภทัรา อปุลานนท์ 

PT946 นายภชิูชย์ ทวีกิจสมบรูณ์ 

PT947 นายวิโรจน์ ทิพย์วิบลูย์ชยั 

PT948 นางสาวแสงเดือน ใหมว่งษ์ 

PT949 นางสาวหทยัรัตน์ เครือไวศยวรรณ 

PT950 นายอศัวิน เชือ้เจ็ดตน 

PT951 นายอโนชา เขียวลงยา 

PT952 นางสาวชฎาพร เยาว์เจริญสขุ 

PT953 นางสาวกล้วยไม้ พรหมดี 

PT954 นางสาวดาริวรรณ เนตรสมจิตร 

PT955 นายทศพร เหล่ือมงาม 

PT956 นางสาวปาริฉตัร ประจะเนย์ 

PT957 นางสาวเยาวราภรณ์ ยืนยงค์ 

PT958 นางเรณ ูชโูชติ 

PT959 นางสาววรวรรณ คําฤาชา 

PT960 นางสาวศิวพร ลิม้สวสัด์ิ 

PT961 นางสกุลัยา อมตฉายา 

PT962 นางสาวสภุาวดี บริสทุธิกลุ 

PT963 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรัุสวดี มรรควลัย์ 

PT964 นางสาวสวุรรณภา วิเศษสขุ 



PT965 นางสาวกลัยา ก้องวฒันากลุ 

PT966 นางสาวขวญัตา ทบัทิม 

PT967 นางจรัญญา เทพธรณินทรา 

PT968 นางจติุมา บวัอยุ 

PT969 นางไฉไล จิตพลูผล 

PT970 นางชมุพร อคัติ 

PT971 นางสาวดวงสมร ศกัด์ิวรกลุชยั 

PT972 นางสาวดวงพรรณ พงษ์ไพจิตร 

PT973 นายทินกร ขจรวงศ์ไพศาล 

PT974 นางสาวนวลธิดา โตวงศ์ศรีเจริญ 

PT975 เรืออากาศเอกหญิงนงนชุ โกมลหิรัณย์ 

PT976 นางสาวประกายมาศ วิจิตรเฉลา 

PT977 นางสาวปฐมรัตน์ ร่ืนเริง 

PT978 นางสาวปรานอม แก้วแกมทอง 

PT979 นางสาวพนารัตน์ วงศ์กร็ดนาค 

PT980 นายมนตรี มิคะนชุ 

PT981 นางสาวลดาวลัย์ ปทมุรัตน์ 

PT982 นางวราภรณ์ ศรีหานาม 

PT983 นางสาวศภุวรรณ กนกศิขรินทร์ 

PT984 นางสาวสทุธิรัตน์ ทิมแดง 

PT985 นางสดุาวิมล เพียรพิทกัษ์ 



PT986 นางสาวสทุธิลกัษณ์ ไพศาลสงิห์ 

PT987 นางอรนิสภ์ ตนัตระกลู 

PT988 นางสาวอษุา ช่วยช่วง 

PT989 นางสาวอมรรัตน์ พรหมอารักษ์ 

PT990 นาวาอากาศตรีหญิงธีรยา นิบญุพงศ์ 

PT991 นางสาวกีรติ เจริญนิตย์ 

PT992 นางชนิดา ธีรเชษฐมงคล 

PT993 นางกลัยา เถามณี 

PT994 นางสาวอมรทิพย์ กวินปณิธาน 

PT995 นางสาวกรอนงค์ ยืนยงชยัวฒัน์ 

PT996 นายกญั อนนัตสมบรูณ์ 

PT997 นางสาวกลัยวรรธ์ เกษมสําราญ 

PT998 นายกิตติศกัด์ิ รัตนหล 

PT999 นางสาวจฑุามาศ โกมลวฒันชยั 

PT1000 นางสาวชนญัญา สตัยบตุร 

PT1001 นางสาวชมพนูทุ สวุรรณรักษ์ 

PT1002 นางสาวชชัฎา ชินกลุประเสริฐ 

PT1003 นางพศตุม์ ศรีอินทรสทุธิ   

PT1004 นางสาวธนรัตน์ เลปนานนท์ 

PT1005 นางสาวนพพร แสงบริสทุธ์ิ 

PT1006 นางนพวรรณ อณุห์ไวทยะ 



PT1007 นายนรินทร์ ผดงุคณุธรรม 

PT1008 นางนตัยา แสนลือชา 

PT1009 นายนําชยั รัตนพงษ์บณัฑิต 

PT1010 นางสาวนิรัชรา จนัทร์โชติเสถียร 

PT1011 นางสาวเนตรนภิส สมานรัตน์วณิช 

PT1012 นางสาวปรางค์ทอง อภิพทุธิกลุ 

PT1013 นางสาวปิยะนาถ บยุนิธิกร 

PT1014 นางสาวปิยารัตน์ วุ้นวงษ์ 

PT1015 นางพจนาพร พวัวิจิตรธรรม 

PT1016 นางสาวพรเพญ็ ใจอารีย์ 

PT1017 นางสาวพรอนงค์ อิงสกลุสมบรูณ์ 

PT1018 นางสาวพชัรินทร์ ชินเศรษฐกิจ 

PT1019 นางภวยา นามพิมพ์ 

PT1020 นางสาวภทัริยา อินทร์โทโ่ล ่

PT1021 นางสาวรักใจ โปกอนสุรณ์ 

PT1022 นางรัมภา บญุสินสขุ 

PT1023 นางสาวรุ่งทิพย์ สรุรัตน์ 

PT1024 นางวนิดา ดวงตระกลู 

PT1025 พนัโทหญิงวริตา มสุิกะ 

PT1026 นางนฤภร อินทรโชต ิ

PT1027 นางสาววาริณี วิริยโชค 



PT1028 นายสมนึก กลุสถิตพร 

PT1029 นายสมนึก นิลบหุงา 

PT1030 นางสาวสมพร มณีเรืองสนิ 

PT1031 นางสดุารัตน์ อนชุน 

PT1032 นางสาวสรีุย์ เพิ่มผลประเสริฐ 

PT1033 นางสาวสวุิมล กฤษณเกรียงไกร 

PT1034 นางสาวโสภา จารุกิจจรูญ 

PT1035 นายสงัวาลย์ จนัทร์เงิน 

PT1036 แพทย์หญิงหญิงอําภา กลีบบวั 

PT1037 นางสาวอลสิา สวุรรณรัตน์ 

PT1038 นางสาวกลัยา จนัทร์วงศ์ 

PT1039 นางดวงกมล เกียรติกมลกร 

PT1040 นางสาวดวงธิดา ฉลวยศรี 

PT1041 นางสาวธาริณี สวสัด์ิพาณิชย์ 

PT1042 นางปรียมิตร กาทอง 

PT1043 นางสาวปวีณวรรณ เหล่ียมสวุรรณ 

PT1044 นายพีระยศ ลีลารุ่งระยบั 

PT1045 นางสาวอญัวีณ์ ศรีธนสวุรรณ 

PT1046 นางสาวภลดา พฒันาประทีป 

PT1047 นางสดุารัตน์ มนตรีภกัดี 

PT1048 นางสาวสรุดา ภิระพล 



PT1049 นางสภุสรณ์ จริยาสถาพร 

PT1050 นางสาวสภุาภรณ์ ทศันอนนัชยั 

PT1051 นางอรทยั ตัง้แจ่มดีวฒันา  

PT1052 นางมนสชิา ทมุชะ  

PT1053 นางภทัรภรณ์ วงศ์ภษูาประกร 

PT1054 นางสาวโอปอร์ วีรพนัธุ์ 

PT1055 นางสาวปรพร ศรีวรรณวิทย์ 

PT1056 นายอิทธิพล พวงเพชร 

PT1057 นางสายฝน จํานงค์กิจ 

PT1058 นางสมศรี เธียรมนตรี 

PT1059 นายสมรรถชยั จํานงค์กิจ 

PT1060 นางสาวโชษิตา ประสาทเกษการณ์ 

PT1061 นางวฒันา ชมพนูชุ 

PT1062 นายรณชยั ดวงแก้ว 

PT1063 นายภชุงค์ โคหนองบวั 

PT1064 นายปรีชา นิติสถาพร 

PT1065 นางบญุรุ่ง อริยชยักลุ 

PT1066 นางสาวนิภา ไพบลูย์วฒิุโชค 

PT1067 นางนิรัญญา ชมภนูชุ 

PT1068 นายธงชยั วงศ์ภษูาประกร 

PT1069 นายคณิน หอมนาน 



PT1070 นางสาวกรรณิการ์ ธีรวฒิุวรเวทย์ 

PT1071 นางสาวนีน่ี ทองชมภ ู

PT1072 นางสาวสายสมร วชิระประพนัธ์ 

PT1073 นายพสษิฐ์ ศกัดาณรงค์ 

PT1074 นางสาวจนัทร์จิรา เกิดวนั 

PT1075 นางจารุวรรณ ปิยะลงักา 

PT1076 นางสาวชติุมา ธีระสมบติั 

PT1077 นายเดชาคม บรรณกิจโศภน 

PT1078 นางสาวธนิศรา เวชเตง 

PT1079 นางสาวนงคราญ โศภิตสกล 

PT1080 นางนชุรัตน์ เครืออารีย์รัตน์ 

PT1081 นางสาวนํา้ทิพย์ ศรีวิเชียร 

PT1082 นางสาวบษุพร บญุมี 

PT1083 นางสาวประเสริฐพร จนัทร 

PT1084 นางปิยะรัตน์ สวนกลู 

PT1085 นางชนนัท์กานต์  แป้นสวน 

PT1086 นางสาวภาวิณี วิไลพนัธ์ 

PT1087 นางสาววิภาวรรณ เยน็สําราญ 

PT1088 นางสาววิภาดา เจริญภมิู 

PT1089 นางศิริเพญ็ ศกัด์ิศรีวิทยากลู 

PT1090 นางสพุิน ชมเทศ 



PT1091 นางสาวสมภิยา สมถวิล 

PT1092 นางสาวดณิษา อนนัตวงษ์ 

PT1093 นางสทุิศา ลกัษณะ 

PT1094 นางสาวสภุาภรณ์ ศิลาเลศิเดชกลุ 

PT1095 นางสภุาวณี ชะบาแดง 

PT1096 นางสาวสพุรรณี เฉยรอด 

PT1097 นายบญุสนิธพ์ อศัวชติุธํารง 

PT1098 นายเผดจ็ชยั เนียมอ่ํา 

PT1099 นายชวรินทร์ ห้าวหาญ 

PT1100 นางสาวกนิษฐา มาดไทย 

PT1101 นางสาวทศวรรณ เอียมการ์ด  พงษ์นุ่มกลุ 

PT1102 นางจิรปรียา เหมจินดา 

PT1103 นางปิยาภรณ์ หอมกลิน่ 

PT1104 นางสาวศภุากร สงิห์ป้อง 

PT1105 นางภทัราภรณ์ วิริยะวิญญ ู

PT1106 นางชญาภสั เกตบุญุนาค 

PT1107 นายอคัรพชัร์ แป้นสวน 

PT1108 นายวีระศกัด์ิ วงษ์ป่ิน 

PT1109 นายวิโรจน์ เรืองราชรัฐธรรมนญู 

PT1110 นางสรีุย์พร จนัทร์ถิระติกลุ 

PT1111 นางอไุรวรรณ เพชรหวล 



PT1112 นายสาธิต ดํารงสกลุ 

PT1113 นางสาวกนกพร อณุเอกลาภ 

PT1114 นางสาวก่ิงดาว รัตนเวชชยัวิมล 

PT1115 นางสาวจิราภรณ์ อูส่งิห์สวสัด์ิ 

PT1116 นางสาวชนญญา ชยัวงศ์โรจน์ 

PT1117 นางสาวพรศรัณย์ น่ิมเจริญนิยม 

PT1118  ธนตัถา วรรณปิยะรัตน์ 

PT1119 นางสาวทิชากร ธรรมรัตน์ 

PT1120 นางธาริณี ขนัธวิธิ 

PT1121 นางธีรภทัร์ รักษาพล 

PT1122 นายนิพนธ์ ศกัด์ิเสรีชยั 

PT1123 นางนงนภสั เจริญพานิช 

PT1124 นายปรเมษฐ์ เจริญธนากร 

PT1125 นางปัทมา แจคสนั 

PT1126 นายประวิตร เจนวรรธนะกลุ 

PT1127 นางสาวฑิตยา สวนอดุม 

PT1128 นางสาวปาริชาต พิมานเทพ 

PT1129 นางปาริชาติ แจ้งประจกัษ์ 

PT1130 นายพิเชษฐ์ คําชมภ ู

PT1131 นายพิศิษฐ์ ดา่นไทยทํา 

PT1132 นางภครตี ชยัวฒัน์ 



PT1133 นางสาวภาวิณี แสงเพชร 

PT1134 นางยอดขวญั หนมูาโนช 

PT1135 นางสาวศรีรัฐ ภกัดีรณชิต 

PT1136 นางสาวศิรินนัท์ กลิน่ศรีสขุ 

PT1137 นายศิริพจน์ สริิเบญจวงค์ 

PT1138 นางสาวศิริลกัษณ์ เจริญศิริ 

PT1139 นางสาวสาธิดา ไพบลูย์ลีสกลุ 

PT1140 นางสาวสริิรัตน์ ประยรูพีรพฒิุ 

PT1141 นางสาวสจิุตรา บญุหยง 

PT1142 นางสาวสปุราณี ประสารวงค์ 

PT1143 นางสาวสรัุญชนา ตนัพลีรัตน์ 

PT1144 นางสาวเสาวณีย์ วรวฒุางกรู 

PT1145 นางสาวสขุวิดา มโนรังสรรค์ 

PT1146 นางสาวอรพรรณ สขุนิวตัรศิริ 

PT1147 นางสาวดนิตา ปฏิสมัพิทา 

PT1148 นางสาววารินทร์ ทานสละ 

PT1149 นางสาวสมพร พิมพ์มะดี 

PT1150 นางสาวสรีุพร พรหมแพทย์ 

PT1151 นางสาวกมลรัตน์ วงศ์เศรษฐ์ภษิูต 

PT1152 นางนภทัร พิพว่นนอก 

PT1153 นางงามพนัธุ์ ชิตมินทร์ 



PT1154 นางสาวณฏัฐินี นาวิกานนท์ 

PT1155 นางทศันีพร สร้อยสน 

PT1156 นางสาวประกายวรรณ ปัญญามลูวงษา 

PT1157 นายพลกฤษณ์ นิติวรรัตน์ 

PT1158 นางพิไลพร วาณิชย์เลศิธนาสาร 

PT1159 นางมทันา องัศไุพศาล 

PT1160 นางสาวเยาวลกัษณ์ มณีฉาย 

PT1161 นางสาววนัทนีย์ ดา่นเจริญรักษ์ 

PT1162 นางสาวสภุารัตน์ สรรพสาร 

PT1163 นางณฐิัดา ฟักทอง 

PT1164 นายสมศกัด์ิ วงศ์เหมรัตน์ 

PT1165 นางสาวสมหญิง กลิน่สวุรรณ 

PT1166 นางสาวสริิพรรณ ชาวจีน 

PT1167 ทนัตแพทย์หญิงสนุนัท์ บญัชเสนศิริ 

PT1168 นางสาวสภุารัตน์ สรรพสาร 

PT1169 นางสาวอนสุรา ธานีตระกลู 

PT1170 นายอาทิตย์ พวงมะล ิ

PT1171 นางสาวอาริยา มงุคําภา 

PT1172 นางสาวอไุรวรรณ ห้วยโศก 

PT1173 นางอไุร บญุเย่ียม 

PT1174 นางสาวกฤษณา เมินเมือง 



PT1175 นางสาวฐิติพร สืบนกุารวฒันา 

PT1176 นายทรัพย์ไพบลูย์ เพชรปราณี 

PT1177 นายนฤพนธ์ ขนับตุรศรี 

PT1178 นายประพนธ์ โมพนัดงุ 

PT1179 นางพนูศรี วรครบรีุ 

PT1180 นายพิจิตร รัตนพนัธ์ 

PT1181 นายยทุธการ บบุผาเดช 

PT1182 นางสาวรวยริน ชนาวิรัตน์ 

PT1183 นางสาววารุณี ศภุนิมิตตระกลู 

PT1184 นางสาววิลาวลัย์ บญุสงิห์ 

PT1185 นายสมบรูณ์ วรครบรีุ 

PT1186 นางสริินาฎ เมธาธราธิป 

PT1187 นางอารยา ญาณกาย  

PT1188 นางสาวก่ิงเพชร มณีโชติ 

PT1189 นางสาวจิตหทยั จงจิตร 

PT1190 นางสาวจฑุามาศ หนัใจดี 

PT1191 นางจิราวรรณ เชือ้เลก็ 

PT1192 นางชติุมา นิตธุร 

PT1193 นางสาวชฎาภรณ์ สจัจวาณิชย์ 

PT1194 นางญานี ถนอมธรรม 

PT1195 นางสาวตรึงตา โฆษิตชยัมงคล 



PT1196 นายธเนศ ขจรวฒิุกลุ 

PT1197 นางสาวนชุนนัท์ ค้าดี 

PT1198 นางผานิตย์ ปาลวฒัน์ 

PT1199 นางภรณี วฒันสวุรรณี 

PT1200 เรือโทภานพุงศ์ มัน่หมาย 

PT1201 นางสาวภทัรทิยา ชํานินา 

PT1202 นางสาวรุ่งฤดี เหรียญทอง 

PT1203 นางสาววราภรณ์ ผลอินทร์ 

PT1204 นางสาววลยัลกัษณ์ จริยาสถาพร 

PT1205 นางสาววิภารัตน์ เหลา่ฤชพุงศ์ 

PT1206 นางสาวศรีเจริญ พึง่โคกสงู 

PT1207 นางสาวสบุงัอร แก้วประดบั 

PT1208 นางสาวสายฝน วงษ์สเุทพ 

PT1209 นางสาวสาลนิ เรืองศรี 

PT1210 นท.หญิงสรีุย์ วนาภรณ์ 

PT1211 นางสาวอษุณีย์ สถะบดี 

PT1212 นางอาภิมณ ดิษฐพานิช 

PT1213 นางสาวจารุณี เลก็วิลยั 

PT1214 นางณฐัดาฉตัร มัง่คัง่ 

PT1215 นางเทอดขวญั ปลกูวงษ์ช่ืน 

PT1216 นายธนพงษ์ ภมิูสายดร 



PT1217 นางสาวนฤธร ลกัขณาวงศ์ 

PT1218 นางสาวนนัทรัตน์ เตชะนรราช 

PT1219 นางสาวไพรัลยา ฑรูกฤษณา 

PT1220 นางสาวพทุธประวีณ์ บณุยะวนัตงั 

PT1221 นายภาคภมิู ปรมาธิกลุ 

PT1222 นางศภุานนั แทน่แก้ว 

PT1223 นางลกัขณา กลุชล 

PT1224 นางวรณชั สามบญุเท่ียง 

PT1225 นางชติุมณฑน์ พนัศิริ 

PT1226 นางสาวกมลมาลย์ โชติกีรติเวช 

PT1227 นางสาวกาญจนา ประเสริฐดีงาม 

PT1228 นางสาวกลุธิดา ธรรมรัตน์ 

PT1229 นางสาวจริยา ฐินะกลุ 

PT1230 นางจารุณี พินิจโสภณพรรณ 

PT1231 นางสาวชนิดา สมัพนัธรัตน์ 

PT1232 นางสาวช่ืนพกัตร์ สาลีสงิห์ 

PT1233 นางชติุมา ชลายนเดชะ 

PT1234 นายชเูกียรติ เซ่ียงฉิน 

PT1235 นางสาวฐานิสรา โฉมเกิด 

PT1236 นางสาวณฐันรี โชควิริยากร 

PT1237 นางสาวณฐัพิรา จิตต์จฬุานนท์ 



PT1238 นางสาวดวงพร ณ นคร 

PT1239 นางสาวดจุเดือน ทรงธรรมวฒัน์ 

PT1240 นายถิระ พสวงศ์ 

PT1241 นางสาวทณัฑิกา คนซ่ือ 

PT1242 นางสาวปัทมา สวุรรณคํา 

PT1243 นางสาวปิยนนัท์ มีเวที 

PT1244 นางสาวปิยวรรณ พวงเพชร 

PT1245 นางปิยะมาศ โพทะจนัทร์ 

PT1246 นางสาวผกามาศ พิริยะประสาธน์ 

PT1247 นางสาวพนิดา ชนาพรรณ 

PT1248 นายพฒัวฒิุ ช่อผกา 

PT1249 นายภมร กมลเสถียรรัตน์ 

PT1250 นางศิริวรรณ วรรณพงษ์ 

PT1251 นางสาวรักษวรรณ พนูคํา 

PT1252 นางสาวรุ่งนภา เศรษฐโกมล 

PT1253 นางสาวสธิุมา ไม้ตะเภา 

PT1254 นายเลอสนัต์ หนมูาโนชย์ 

PT1255 นางชติุภทัร เรืองรัตนเมธี 

PT1256 นางวนัทนีย์ กมลเสถียรรัตน์ 

PT1257 นางสาวศิริพร จนัทร์ใบ 

PT1258 นางศิริวรรณ วรรณพงษ์ 



PT1259 นางสริิพรรณ บาวทนั 

PT1260 นางสาวสวิิวรรณ ศานติธรรม 

PT1261 นางสาวสคุนธา สขุเจริญ 

PT1262 นางสาวสธิุดา ประชาศิลป์ชยั 

PT1263 นางสาวสธิุมา ไม้ตะเภา 

PT1264 นางสาวสภุคักาญจน์ วีรวงศ์ตระกลู 

PT1265 นางสาวสภุาพร ใจมนต์ 

PT1266 นางสาวสภุาพร เป้าแดง 

PT1267 นางสาวสภุาภร เนตรแขม 

PT1268 นางสาวเสาวณีย์ เร็วเรียบ 

PT1269 นางสาวโสมวรรณ พุม่ประกอบศรี 

PT1270 นางสาวหงษ์ณฎัฐา สทิธิกลู 

PT1271 นาวาอากาศตรีหญิงหทยัรัตน์ ทลูพทุธา 

PT1272 นางเอือ้มพร คชมิตร 

PT1273 นางกญัญารัตน์ คํา้จนุ 

PT1274 นางวรรณพร ทองปรีชา 

PT1275 นายจกัรินทร์ ทบัแสง 

PT1276 นางสาวชวนชม ชาลีชีพ 

PT1277 นายชชัวาล วงศ์เพญ็ทกัษ์ 

PT1278 นางณฐัจิต พีระกลุ 

PT1279 นายถาวร วงศ์ไชย 



PT1280 นางสาวทรรศวรรณ ตนัตระวรศิลป์ 

PT1281 นางสาวนงลกัษณ์ พนัธ์พืช 

PT1282 นางสาวศลุขัณา ยศสมศกัด์ิ 

PT1283 นางสาวพรนภา เผา่แก้ว 

PT1284 นางพรเพญ็ เหลา่นิยมไทย 

PT1285 นางพนัธิพา ขติฌานงั 

PT1286 พนัตรีพีรพงษ์ ทองปยุ 

PT1287 นางสาวภาณมุาศ ศรีสมยศ 

PT1288 นายเลศิวิทย์ เหลา่นิยมไทย 

PT1289 นางสาววรรณวรางค์ ศรัญชลา 

PT1290 นางสาววรางคณา เกิง้บรีุ 

PT1291 นางสาววิจิตร ศภุโสตถิ 

PT1292 นายวฒิุไกร กนัทะสอน 

PT1293 นายวฒิุชยั แตง่เนตร 

PT1294 นางสาวศิริธร วลัลิสตุ 

PT1295 นางสาวสมสกลุ เหยือกเงิน 

PT1296 นางสาวสร้อยสนธ์ิ ธีรพงษ์ 

PT1297 นายสงิห์เสน่ห์ ทรัพย์สขุ 

PT1298 นางสาวสภุาพร สุม่ประดิษฐ 

PT1299 นางสาวเสาวลกัษณ์ ดอกนาค 

PT1300 นางสาวชนิดา วิเชษฐวิชยั 



PT1301 เรืออากาศเอกหญิงจิรภิญญา แก้วก่า 

PT1302 นายเฉลิมศกัด์ิ ไชยชินวรวฒัน์ 

PT1303 นางช่อทิพย์ โสภณ 

PT1304 นางสาวดารกา ผลเกิด 

PT1305 ร้อยเอกหญิงอภิสมยั ใสโยธา 

PT1306 นางสาวดลฤดี จงมีการพาณิชย์ 

PT1307 นางถกลวรรณ บญุเตม็ 

PT1308 นางทกมล กมลรัตน์ 

PT1309 นางสาวธิดารัตน์ คงนาคา 

PT1310 นายผดงุศกัด์ิ บวัคํา 

PT1311 นางพนิดา หลายวิวฒัน์ 

PT1312 นางสาวมรกต โคตรสีหา 

PT1313 นางสาวยพุาพรรณ สายพนัธ์ 

PT1314 นางสาวลกัขณา คณุยศย่ิง 

PT1315 นางสาวลกัขณา มาทอ 

PT1316 นางสาววิภาวดี เม้าศรี 

PT1317 นางสาวศภุวรรณ ชาติศรินทร์ 

PT1318 นางสาวศภุางค์ เทศประสทิธ์ิ 

PT1319 นางสาวฐิติรัตน์ พิมพ์รส 

PT1320 นายแสงชยั ปิยภิญโญภาพ 

PT1321 นายอทุิศ จนัทร์เจือ 



PT1322 นางสาววงศ์ชนก จําเริญสาร 

PT1323 นางสาวนิติยา โชครัศมีหิรัญ 

PT1324 นางสาวทิพวิมล ดําช่วย 

PT1325 นางสาวแน่งน้อย ตนัธนะรังษี 

PT1326 นางธนยันนัท์ สงวนวงษ์ทอง 

PT1327 นายพงศ์สภุทัร ชุ่มสถิตกลุ 

PT1328 นางสาวรัศมี เรืองเดช 

PT1329 นางสาวลาวณัย์ ทยาเศรษฐ์ 

PT1330 นางสาวบวัร์ณภรณ์ สีห์สนิภทรกร 

PT1331 นางสาววาสนา มงคลสขุ 

PT1332 นางสวุิชา จนัทวงษา 

PT1333 นางสาวสรนนัท์ ติรัตนะ 

PT1334 นางหทยัรัตน์ บญุคณุ 

PT1335 นางสาวอําพร ศรียาภยั 

PT1336 พนัตรีหญิงอจัจิมา น่ิมสวุรรณ 

PT1337 นางสาวเอกลกัษณ์ ชาญนชา 

PT1338 นางสาวอไุรวรรณ ตนัไพบลูย์ 

PT1339 นางสาวเอกอมุา เมืองพรหม 

PT1340 นางสาวจิราภรณ์ บญุอินทร์ 

PT1341 นางนิรามยั บาร์เรทร์ 

PT1342 นางสาวนิยดา สร้อยนาค 



PT1343 นายสายณัห์ กิตติสนุทโรภาศ 

PT1344 นางณธิกา มมุอภยั 

PT1345 นางสาวกรุณา เณรพงษ์ 

PT1346 นายกฤษฎา พรหมเวค 

PT1347 นางสาวจไุร รัฐวงษา 

PT1348 นางชลกิา ชกูร 

PT1349 นายชฎิล สมรภมิู 

PT1350 นางพิชญามณฑ์ โชติวิวฒัน์ชยั 

PT1351 นายธนกร แสงเผน่ 

PT1352 นายนพพร จงกมลวิวฒัน์ 

PT1353 นางประพิณพนัธ์ ศรีสวรรค์ 

PT1354 นางปิยพร วริสาร 

PT1355 นางสาวพชัรินทร์ พทุธรักษา 

PT1356 นางสาวมธันา นาเจริญ 

PT1357 นางสาวรมิดา ฉตัรดรงค์ 

PT1358 นางสาววราภรณ์ พทุธวิถี 

PT1359 นายวรินทร์ กฤตยาเกียรณ 

PT1360 นางสาววิชชดุา ช่ืนสกลุ 

PT1361 นายวีรพงษ์ สวุรรณรัฐ 

PT1362 นางสาวโศรยา อุน่เรือนงาม 

PT1363 นางสาวสมลกัษณ์ เพียรมานะกิจ 



PT1364 นายสากล พชัรปัญญวฒัน์ 

PT1365 นางสาวสาคร บญุลา 

PT1366 นางสาวสคุนธา งามประมวญ 

PT1367 นางสจิุตรา เจริญศรีพรพงศ์ 

PT1368 นางสรุางค์ศรี   บญุสมเชือ้   

PT1369 นางสาวกลัยา วรรณกลุ 

PT1370 นางสาวกณิยา บญุกานนท์ 

PT1371 นางสาวกลุธิดา ชยัธีระยานนท์ 

PT1372 นางสาวขวญัลดัดา วิบลูชยัชีพ 

PT1373 นางสาวจนัทริมา ปัณฑรนนทกะ 

PT1374 นางสาวจีรพรรณ ศรีพฒัน์พงษ์ 

PT1375 เรืออากาศโทฉตัรชยั ไตรทอง 

PT1376 นางสาวฉนัท์สภุา ทองจนัทร์ 

PT1377 นางสาวณรัตน์ พิชยัยงค์วงศ์ดี 

PT1378 นางสาวณฏัฐ์ชยธร   พิมพ์สธีุสขุทา   

PT1379 นางสาวดวงใจ วฒันะประกรณ์กลุ 

PT1380 นางสาวทองใส วงประพนัธ์ 

PT1381 นางสาวทิพยรัตน์ ลีรัตนรักษ์ 

PT1382 นางสาวกานต์สินี มหรรทศันะพงศ์ 

PT1383 นางสาวธนัยาภรณ์ อรัญวาลยั 

PT1384 นางสาวนนัธิญา ทองบญุสง่ 



PT1385 นางสาวนีรนาท ดีอนักอง 

PT1386 นายประสทิธ์ิ สวุรรณมณีรัตน์ 

PT1387 นางสาวปริศนา ปิยะพนัธ์ 

PT1388 นางสาวเปรมฤทยั ยนัต์ตระกลู 

PT1389 นางสริิกร การสมทบ 

PT1390 นางสาวพชัราภรณ์ องักินนัทน์ 

PT1391 นางสาวณฏัฐ์ปัณชญา พิมพ์สธีุกนุทร 

PT1392 นายพีรวฒิุ พิสทุธ์ิวิมล 

PT1393 นางสาวเพชรรัตน์ ภอูนนัตานนท์ 

PT1394 นางสาวเพญ็พร สําเภาแก้ว 

PT1395 นางสาวภคนิจ เฟ่ืองจนัทร์ 

PT1396 นางภิญญาวรรณ ลนัโทมรัตนะ 

PT1397 นางรัฐพร สีหะวงษ์ 

PT1398 นางสาววรนชุ เทพาวฒันาสขุ 

PT1399 นางวรรณวิมล วิเศษสงิห์ 

PT1400 นางวรันธร ทองหวัน่ 

PT1401 นางสาววิริยา พนัธ์ขาว 

PT1402 นางสาววิไลรัตน์ ทรัพย์มีพร้อม 

PT1403 นางศรีประภา วรวฒิุ 

PT1404 นางสาวศศิพร พนโสภณกลุ 

PT1405 นางสาวศิริยา เข่ืองศิริกลุ 



PT1406 นางสาวสาริณี แก้วสวา่ง 

PT1407 นางสาวอมัพิกา   พลูสวสัด์ิ   

PT1408 นางสาวอาภรณ์ จนัทร์ดํา 

PT1409 นางสาวอารยดา บณุยรัตนผลนิ 

PT1410 นางอิสรีย์ สตัย์ฌชุนม์ 

PT1411 นางสาวเกศสดุา พฒันเพญ็ 

PT1412 นางสาวจรรยา เรียนไธสง 

PT1413 นางสาวจนัทร์เพญ็ ปิยภิญโญภาพ 

PT1414 นางสาวจินตนา อินทรโยธา 

PT1415 นางฉตัรพร สมรมิตร 

PT1416 นางสาวชติุมา ศรีมะเริง 

PT1417 นางสาวเตม็ดวง ปัตเตย์ 

PT1418 นางสาวทศันีย์ ภตูรี 

PT1419 นางสาวธิดา เลปวิทย์ 

PT1420 นางสาวนภวรรณ ทวนทวี 

PT1421 นางนวดี เทศศรีเมือง 

PT1422 นางประภาภรณ์ อินทะรุกขา 

PT1423 นางวชิราภรณ์ เสนาราษฎร์ 

PT1424 นางวรางคี อินทรไพบลูย์ 

PT1425 นางสาววราภรณ์ ย่ิงดงั 

PT1426 นางสาววชัราภรณ์ ทบัรัตน์ 



PT1427 นางสาวศศิธร อินทนงค์ 

PT1428 นางสาวสนิุสา มาสําราญ 

PT1429 นางสาวสนีินาฏ วิไลจิตต์ 

PT1430 นางอาภรณ์ ศรีทอง 

PT1431 นางอรอมุา เนตรผง 

PT1432 นางอโนชา คืนดี 

PT1433 นางกรรณิกา จนัทร 

PT1434 นางสาวกนกวรรณ ศรีสภุรกรกลุ 

PT1435 นางขนิษฐา ศรีเมืองวงศ์ 

PT1436 นางสาวใจฝัน ประโยชน์โยธิน 

PT1437 นางสาวชลาลยั สวุฒันะโสภณ 

PT1438 นางสาวอรวรรยา     อินต๊ะศิลป์ 

PT1439 นางสาวปฏิมา ศิลสภุดล 

PT1440 นางสาวปาริชาต บญุทองนุ่ม 

PT1441 นางพทัธกร พนัชํานาญ 

PT1442 นางสาวศิริรัตน์ กนกพารา 

PT1443 นางสาวสรัญญา มัน่เจริญ 

PT1444 นายณชัธกรม์ เปียงเจริญ 

PT1445 นายสกุลวรรณ ศภุโชคภคปัญญา 

PT1446 นางสาวสรีุพร อทุยัคปุต์ 

PT1447 นายสวุรรณ ศรีดาทองกลุ 



PT1448 นางอคัคลกัษณ์ ญาณโรจน์ 

PT1449 นางสาวอมัธิกา เลาวกลุ 

PT1450 นางสาวอิฐสญิา คุ้มภยั 

PT1451 เรือโทหญิงกฤษฎี สริุโย 

PT1452 นางจีรนนัท์ การะเวก 

PT1453 นางสาวชคูณุ อรุณนาวีศิริ 

PT1454 นางนริสษา มิรัตนไพร 

PT1455 นางสาวนิศาชล ภทัรานกุลุ 

PT1456 นางเรณ ูย่ิงยืน  

PT1457 นางสนิุสา ศรีอว่ม 

PT1458 นางสาวศิริรักษ์ นกเอีย้งทอง 

PT1459 นางจฑุารัตน์ ตนัสวุรรณกิจ 

PT1460 นางสาวสญุาณี ทิพย์ธนสาร 

PT1461 นางสาวกนัจนา บรุะผากา 

PT1462 นางสาวจิณณ์พิศทุธ พนมศิลป์ 

PT1463 นายไพโรจน์ ระโหฐาน 

PT1464 นางจารุนนัท์ พนัธ์งามตา 

PT1465 นางสาวนวรัชต์ อตุรารัชต์กิจ 

PT1466 นางมชัฌิมาภรณ์ พรมศรีแก้ว 

PT1467 นายเปรมนชั  นิลน้อย 

PT1468   



PT1469 นายภกิูจ ชะอุม่พนัธ์ 

PT1470 นางสาวนริศรา รุจิโรจน์จินดา 

PT1471 นายยทุธนา บญุประคอง 

PT1472 นางสาวกลัยาณี สามี 

PT1473 ร้อยเอกเกริกฤทธ์ิ โชตะมงัสะ 

PT1474   

PT1475 นางชนิตา พวงหิรัญ 

PT1476 นางสาวชีพสมุน วิบลูย์วรกลุ 

PT1477 นางสาวช่ืนจิต โนวฤทธ์ิ 

PT1478 นายเดชา บรูณจิตร์ภิรมย์ 

PT1479 นางสาวธารทอง สโุขชยัยะกิจ 

PT1480 นางสาวนวรัตน์ จิววฒิุพงศ์ 

PT1481 นางสาวนนัทินี นวลน่ิม 

PT1482 นางสาวนํา้ฝน มหาทรัพย์ 

PT1483 นายปริญญา เลิศสนิไทย 

PT1484 นายพีรศกัด์ิ โออนนัต์ 

PT1485 นางเพียงเพญ็ ช่างเพชร 

PT1486 นางสาวไพลวรรณ สทัธานนท์ 

PT1487 นางสาวภารดี สกลูคง 

PT1488 นางสาวภมุรี ชินเธียรตระกลู 

PT1489 นางสาวมณฑนา ดอนโสม 



PT1490 นางมลธิดา ศภุนิธิวรกลุ 

PT1491 นายระวี โรจน์รุ่งสตัย์ 

PT1492 นางสาวรุ่งนภา นิมมานปรีชากลุ 

PT1493 นางสาวรุ่งรัตน์ วิพนัธุ์เงิน 

PT1494 นางสาววลีรัตน์ นนัทเอกพงศ์ 

PT1495 นางสาววนัทนี ทองผิว 

PT1496 นางสาววารุณี พลดี 

PT1497 นางสาวศศกร สจัจวาณิชย์ 

PT1498 นายศกัด์ิชยั วงศ์ตนัติสกลุ 

PT1499 นางสาวศนัสนีย์ ยิม้ออ่น 

PT1500 นางสาวศิรินาถ เลียบศิรินนท์ 

PT1501 นางสาวศิริลกัษณ์ แซเ่ซียว 

PT1502 นางสาวสมฤทยั อินทดชสาร 

PT1503 นางสาวสมสขุ พยคัฆกลุ 

PT1504 นางสาวสลิล ม่ิงมาลยัรักษ์ 

PT1505 นางสาวสะการะ ตนัโสภณ 

PT1506 นางสาวสนัทณี เครือขอน 

PT1507 นางสาวสายฝน ช่วงทอง 

PT1508 นางสายสมร บญุรอด 

PT1509 นางสริิลกัษณ์ กาญจโนมยั 

PT1510 นางสีสฎุา รักษ์ชช่ืูน 



PT1511 นางสาวสดุารัตน์ บริสทุธ์ิ 

PT1512 นางสภุาวดี โปร่งสระ 

PT1513 นางสาวสมุน ธิติโอฬาร 

PT1514 นางสาวสวุภรณ์ แดนดี 

PT1515 นางสาวอนงค์นาฎ งามจริยาวตัร 

PT1516 นางสาวอมราภรณ์ เฉยเจริญ 

PT1517 นางสาวอรนชุ บตุรน้อย 

PT1518 นางสาวอญัชลี บญุอิ่ม 

PT1519 นางสาวอญัชลี ประทมุชาติ 

PT1520 นางสาวอมัพร นนัทาภรณ์ศกัด์ิ 

PT1521 นางสาวกนกทิพย์ สวา่งใจธรรม 

PT1522 นายกษิด์ิเดช ทพับรีุ 

PT1523 พ.ต.ตธญัพร กิจบํารุง 

PT1524 นางสาวจนัทร์นรา ถิรธํารงค์เกียรติ 

PT1525 นางสาวณฐัวรรณ เลก็เจริญ 

PT1526 นางนิพทัธา รุจิระชาติกลุ 

PT1527 นางสาวบษุราคมั คณุสตรีไพศาล 

PT1528 นางปฐมา สคุนธ์ 

PT1529 นางสาวผึง้พนัธ์ เผา่จินดา 

PT1530 นางพรพรหม สรุะกลุ 

PT1531 นางสาวมทันียา บญุเรือง 



PT1532 นางยพุาวดี หิรัญคํา 

PT1533 นางสาวรพีพรรณ วานิชริรัยกิจ 

PT1534 นางราชมาลี ต้อนรับ 

PT1535 นางวิมล คงด้วง 

PT1536 นายวนัชยั ฤทธิจนัทร์ 

PT1537 นางสาวสมหญิง สวุรรณภกัดี 

PT1538 นายนิธิวฒัน์  ตนัเสถียร 

PT1539 นายสขุสนัต์ ทองอุน่ 

PT1540 นางสาวสทุิศา ทบัเหลก็ 

PT1541 นางสาวสนุนัทา มกัมะยม 

PT1542 นางสาวญาณิศา เข็มทรัพย์ 

PT1543 นายอํานาจ จิตต์แจ้ง 

PT1544 นายภาธร สอ่นหอม 

PT1545 นายเอกราช ทองเหวียง 

PT1546 นางสาวกมลทิพย์ ราศรี 

PT1547 นายจเร จนัทร์เลก็ 

PT1548 นายชาญชยั พิชยัพรหม 

PT1549 นางสาวชิดชนก นามสาย 

PT1550 นางดารารัศมี อิ่นคํา 

PT1551 นางสาวดษุณี ดีหนอ 

PT1552 นางสาวนิรมน โรจนรัตน์ 



PT1553 นางเบญจวรรณ ใจบญุ 

PT1554 นางประภารัตน์ ขําศรี 

PT1555 นางสาวผกาพนัธ์ เมธประสพสนัต์ 

PT1556 นางสาวพรศิริ คิดการงาน 

PT1557 นางสาวพชัรินทร์ ดํารงพิพฒัน์กลุ 

PT1558 นางสาวพทันรินทร์ มณีจกัร์ 

PT1559 นายไพฑรูย์ ปัญญาภ ู

PT1560 นางสาวรังสนีิ วรรณถิรหงส์ 

PT1561 นายราชนัย์ จนัทะพนัธ์ 

PT1562 นางศิริวรรณ ปานเลศิ 

PT1563 นางศิลาณี มณัฑะจิตร 

PT1564 นายสมชาย นาคสงิห์ 

PT1565 นายอนชุา ทองสมรักษ์ 

PT1566 นางสาวอมรณฏัฐ์ สารีรัตน์ 

PT1567 นางสาวอจัฉรา อร่ามศรี 

PT1568 นางสาวอาริยา จินาจนั 

PT1569 นางสาวกีฬาลกัษณ์ เล่ียวยัง่ยืน 

PT1570 นางสาวจิราภรณ์ คตุนาม 

PT1571 นางสาวฐาปณีย์ โลพนัดงุ 

PT1572 นางสาวดวงใจ โสดา 

PT1573 นางสาวทรงศิริ ราศรีรัตนะ 



PT1574 นางสาวปวีณา หิรัญตระกลู 

PT1575 นางปาริชาติ ศรีวิเศษ 

PT1576 นางสาวปญุญาณฐั นวลออ่น 

PT1577 นางวรรณปวีย์ อิ่มพิชยั 

PT1578 นางวิมลศิริ ภวะภตูานนท์ 

PT1579 นางพรรษณภทัร สทุธิบาก 

PT1580 นางสาวอรวรรณ เวอร์เนอร์ 

PT1581 นางองัศมุาลนิ ภมิูชยั 

PT1582 นางปณุชรัสม์ิ ศรีสง่าชยั 

PT1583 นายกิจการ ตพุิภาค 

PT1584 นางสาวชติุมา ทองรัตนชาติ 

PT1585 นางสาวบรรจง คําภกัดี 

PT1586 นางสาวพิมพร อินทสุถิตยกลุ 

PT1587 นางวรรณไพร จนัทร์วิเศษ 

PT1588 นางสายสมร แก้วทะวนั 

PT1589 นางวรัชยา ธีรฉตัรวฒัน์ 

PT1590 นางวราภรณ์ ยินดีมาก 

PT1591 นางสาวประภสัสร สลกัษร 

PT1592 นางสาวชญัญ์ญาณ์ พิริยอคัรโสภณ 

PT1593 นางกณัฑิตา รัตนประภาพร 

PT1594 นางรุ่งกาญจน์ สทิธิฤทธ์ิกวิน 



PT1595 นางสริิน เริงกมล 

PT1596 นางสาวสชุาดา เรืองหิรัญวนิช 

PT1597 นางอจัฉริยพร เลสิเสรี 

PT1598 นางสาวจลุจํารัส มหาวจัน์ 

PT1599 นางสาวจรัสทิพย์ จินดาวงษ์ 

PT1600 นางสาวโชติกา ภถ่ีูถ้วน 

PT1601 นายทองนาค สทุธิประภา 

PT1602 นางสาวหนึง่นชุ เจือเจริญ 

PT1603 นางสาวสวุนัดี อึง้รัตนชยั 

PT1604 นางสาวสวุรรณี จิวะพนัธกลุ 

PT1605 พนัตรีหญิงสมลกัษณ์ ปรุงปรีชา 

PT1606 นางรัญจวน ปัน้ทอง 

PT1607 นายสมคิด เพ่ือนรัมย์ 

PT1608 นางบรรจงลกัษณ์ กว้านสกลุ  

PT1609 นายศราวธุ กฎีุรัตน์ 

PT1610 นางสาวกมลทิพย์ พนันรัุตน์ 

PT1611 นางสาวกรรณิการ์ ปัญญาวนั 

PT1612 นายไกร มีมล 

PT1613 นายฐาปนศิริ พลูสวสัด์ิ 

PT1614 นายพฤฒ พรหมเจียม 

PT1615 นางณฏัฐวี แสงอรุณ 



PT1616 นางสาวณหฤชา สขุพรหม 

PT1617 นางสาวทศพร จนัทร์มานะเจริญ 

PT1618 นายนิธิวิทย์ กลุศรีชนารัตน์ 

PT1619 นางสาวนงนชุ ธาราชีวิน 

PT1620 นางสาวน้องนาง คงอารยะเวชกลุ 

PT1621 นางสาวบรุวลัย์ ผลมัง่ 

PT1622 นางสาวบษุราณพุนัธ์ บรุาณรมย์ 

PT1623 นายปริญญา ทิศบญุล้อมกิจ 

PT1624 นางสาวปวีณา พิเชฐสนิธุ์ 

PT1625 นางสาวปวีนชุ ศรีมงคลชยั 

PT1626 นางสาวปาริฉตัร ริเร่ิมกลุ 

PT1627 นางสาวปวริศา ทรัพย์ประเสริฐ 

PT1628 นางสาวพรรัตน์ ระบิลทศพร 

PT1629 นางสาวพินยัลคั ตนัติลีปิกร เอิร์ด 

PT1630 นางสาวภวิกา ปรมาภรณ์พิลาส 

PT1631 นางสาวมณฑา พิบลูย์วรศกัด์ิ 

PT1632 นางมณีรัตน์ ยีมดูา 

PT1633 นางชญานิศ ใจสอาด 

PT1634 นางสาวรัมภา กลุจนัทร์ 

PT1635 นางสาวรุ่งปิยดา ทิพยแสง 

PT1636 นางสาวรุจิรฉตัร แก้วพรหม 



PT1637 นางสาวรุจิรวรรณ บปุผาพรหม 

PT1638 นางวราภรณ์ รุ่งสาย 

PT1639 นางศิวพร ธรรมสวุรรณ 

PT1640 นายปวริศร์ โชติพงษ์วิวฒั 

PT1641 นางสาวลดัดาวลัย์ คนชม 

PT1642 นางสาวสริิกมล นิลกําแหง 

PT1643 นางสาวสชีุรา ธรรมบนัดาลสขุ 

PT1644 นายสทุธิชยั พงศ์หลอ่พิศิษฏ์ 

PT1645 นางสนุทรี โมราศิลป์ 

PT1646 นางสาวสนีุย์ บวรสนุทรชยั 

PT1647 นางสาวสมุนา โค้งประเสริฐ 

PT1648 นางปภสัร์ธนนั กลุศรีชนารัตน์ 

PT1649 นายอชิระ หิรัญตระกลู 

PT1650 นางสาวอรทยั รุ่งรติกลุธร 

PT1651 นางสาวอริศรา ไตรรัตน์ชชัวาล 

PT1652 นางสาวอจัฉรา วีระสู้ 

PT1653 นางสาวอารี วนสนุทรวงศ์ 

PT1654 นางสาวอิศราภรณ์ อนกุลุประชา 

PT1655 นางสาวณฑัณีย์ ชลายทุธ 

PT1656 นางก่ิงแก้ว สงวนวรรณ 

PT1657 นางสาวจินตนา วืระวิทยานนัต์ 



PT1658 นางสาวโฉมอษุา ฉายแสงจนัทร์ 

PT1659 นางสาวณฐัพร แปงใจดี 

PT1660 นายเทียนไชย รินฤทธ์ิ 

PT1661 นางสาวนฎกร สิรสทิธิกร 

PT1662 นายนพดล จนัทร์ธีร 

PT1663 นายนพดล ปัญสวุรรณ 

PT1664 นางสาวนพรัตน์ ฟเูดด็ฟุ้ ง 

PT1665 นางสาวนารีนาถ จอมภา 

PT1666 นางสาวนิภาพร ทองหลอม 

PT1667 นางนิศามณี ดีจงเจริญ 

PT1668 นายบญุเรือง ยะปวง 

PT1669 นางเบญจพร ชวชาติ 

PT1670 นางสาวพรพิมล วิเชียรไพศาล 

PT1671 นางพชัราภรณ์ ไชยวงศ์ศกัดา 

PT1672 นางสาวมิตรชตา วงศ์คําเชียง 

PT1673 นางสาวรุ่งนภา ปัญยงั 

PT1674 นางวนชัพร จอมกนั 

PT1675 นายวสนัต์ กองอบุล 

PT1676 นางสาวศภุานนั ปัญญาศภุมงคล 

PT1677 นางสาวศรีแพร ทิตาวงศ์ 

PT1678 นางสาวสกุญัญา ฮ้อเผา่พนัธ์ 



PT1679 นางสดุารัตน์ ประกอบเท่ียง 

PT1680 นายสริุนทร์ กลุจนัทร์ 

PT1681 นายชาติวฒิุ อินทวงศ์ 

PT1682 นางสาวอรวรรณ อุน่ทรัพย์ 

PT1683 นางสาวองัศมุาลนิ เปรียบปรางค์ 

PT1684 นางอญัภชัชา สาครขนัธ์ 

PT1685 นางอมัพร ไตรทศพร 

PT1686 นางอารยา มกุดาหาร 

PT1687 นางสาวอมุากร แซล่ิม้ 

PT1688 นายสโรชา เจิมพนัธุ์ 

PT1689 นางสาวดวงแข บญุรอด 

PT1690 นางสาวดารณี เดือนศกัด์ิ 

PT1691 นางสาวทิพวลัย์ วศินพงศ์วณชั 

PT1692 นายนพพร ยอดกล้า 

PT1693 นางนฤมล แก้วศรี  

PT1694 นางนวลศรี โสธรพรสวรรค์ 

PT1695 นางสาวบศุรินทร์ สงวนเกียรติ 

PT1696 นายประพนธ์ สทุธิโชคธนากร 

PT1697 นางสาวปทนัทิญา ชกูลิน่ 

PT1698 นางสาวฐิติรัตน์  ดอกจนัทร์ 

PT1699 นางสาวพชัรี บญุมี 



PT1700 นางสาวพชรวรรณ ชํานิถาวรกลุ 

PT1701 นางสาวมธุรส บญุเจริญ 

PT1702 นางสาวฐิติรัตน์ ตางาม 

PT1703 นางวรรณพร เกือ้ศิริกลุ 

PT1704 นางวรรธนี หน่อแก้ว 

PT1705 นางวิจิตตรา เซ็มมดุา 

PT1706 นายวิทวสั รัตนายน 

PT1707 นายวีรพล สอนมีทอง 

PT1708 นางสาวสริินทร กณัหา 

PT1709 นางสาวรวิพร อินทรโชติ 

PT1710 นายสรุสทิธ์ิ สการันต์ 

PT1711 นางสาวโสมรัศม์ิ โรจนนิติ 

PT1712 นายสริุยา วรรณา 

PT1713 นายสวุฒัน์ จิตรดํารงค์ 

PT1714 นางอรพินท์ การุณทรัพย์เจริญ 

PT1715 นางสาวอรหทยั ซ่ือศรีสวสัด์ิ 

PT1716 วา่ท่ีร้อยตรีญาณวฒิุ พรมเดชากลุ 

PT1717 นางสาวอดุมลกัษณ์ แมดิแกน 

PT1718 นางสาวขนิษฐา เอมสวสัด์ิ 

PT1719 นางสาวขวญัหญิง มลศิริ 

PT1720 นางสาวจารินี สนุทราสา 



PT1721 นางเจริญจิตต์ แย้มศรี 

PT1722 นางสาวชิดชนก นตุาลยั 

PT1723 นายชชัวาล สมหวงัทรัพย์ 

PT1724 นายฐิติวฒัน์ พรพฒันานิคม 

PT1725 นางสาวณฏัฐิกา นาคเพชร 

PT1726 นางสาวดาวเดียว มณีเดช 

PT1727 นายเทอดทลูย์ เหลา่โคตร 

PT1728 นางสาวธิดารัตน์ วนัทอง 

PT1729 นางสาวณฐัจิตรา จีระวฒันรักษ์ 

PT1730 นายนพดล ผาสขุดี 

PT1731 นางสาวปริฉตัร ทีปรัตนะ 

PT1732 นางสาวปริญญา อยูเ่ป็นแก้ว 

PT1733 นางสาวนลนิรัตน์ จิรานิธิศนนท์ 

PT1734 นางสาวมณีรัตน์ แสงอนนัต์ 

PT1735 นายเกษมกิตต์ิ เจิมขนุทด 

PT1736 นางสาวรจนา คงพิเชษกลุ 

PT1737 นางสาววนารักษ์ ทศพกั 

PT1738 นางสาววาริน ภมิูชยัเวช 

PT1739 นางสาววรรณี ประเสริฐบญุชยั 

PT1740 นายวชัรินทร์ ทายะติ 

PT1741 นายศราวฒิุ เพชรสน 



PT1742 นางสาวสริิพรรณ พิพฒัน์เจริญชยั 

PT1743 นายสมพงษ์ ย่ีฝัน้ 

PT1744 นางสมหมาย อารมย์ดี 

PT1745 นายสมสกลุ ป้อมมงกฎุ 

PT1746 นางสาวอบุล สนุทรแย้ม 

PT1747 นางสาวอรโสภา กรีกลุ 

PT1748 นางกรรณิการ์ สีชมภ ู

PT1749 นางสาวกมลรัตน์ ญานลกัษณ์ 

PT1750 นางจิตรลดา ประเสริฐน ู

PT1751 นางจินดาพร วงศ์กลาง 

PT1752 นางสาวจิราภรณ์ สญัจรดี 

PT1753 นางสาวจารุวรรณ แสงเพชร 

PT1754 นางสาวจนัทร์เพชร เพชรปราณี 

PT1755 นางสาวธญัพร ปะวนัเต 

PT1756 นางสาวดวงพร มะหนัต์ 

PT1757 นางสาวนจุรินทร สีดาแจ่ม 

PT1758 นางพิมพ์ชญา จงกล 

PT1759 นางสาวประพา หมายสขุ 

PT1760 นางธชันนัท์ วสนัธรางกรู 

PT1761 นางพรทิยา ครุุวาสี 

PT1762 นางสาวพชัรินทรา กรองสนัเทียะ 



PT1763 นางพชัรี ชมช่ืน 

PT1764 นายภาณวุฒัน์ ขวญัประกอบ 

PT1765 นางสาวมาริสา แก่นกิจวิบลูย์ 

PT1766 นางสาวรักษวรรณ ศกัด์ิศิริรักษ์ 

PT1767 นางสาววิชดุา เมืองโคตร 

PT1768 นางจิดาภา โชควารีพร 

PT1769 นางสวุนิตย์ สีถาการ 

PT1770 นายสมฤทธ์ิ เวียงสมทุร 

PT1771 นางสาวสนธยา นวอิทธิพร 

PT1772 นางสาวสายฝน กองคํา 

PT1773 นางสาวสมุาลี ศรีสขุา 

PT1774 นางสาวสวุรรณา ปู่ ช่ืน 

PT1775 นางอญัชลกิา อยูแ่ท้กลู 

PT1776 นางสาวสมทรัพย์ กมุศสัตรา 

PT1777 นางสาวมานิกา แสงหิรัญ 

PT1778 นางสาวพชร ชินสีห์ 

PT1779 นายกิตติพงษ์ ศกัด์ิสทิธ์ิวิวฒันะ 

PT1780 นางสาวกนัย์ศรัณย์ ยงัรุ่งโรจน์ 

PT1781 นางสาวจิรัฐติญา เสาสมภพ 

PT1782 นายณรากร จนัทร์สงคราม 

PT1783 นางสาวรัชนก เหลืองแจ่ม 



PT1784 นางสาวองัค์วรา อนนัต์ศิริขจร 

PT1785 นางสาวปราณี ตนัถาวร 

PT1786 นางสาวญาณิศา มุง่หามณี 

PT1787 นางภคพร ศาลารักษ์ 

PT1788 นางสาวสกุานดา นิศวงศ์ 

PT1789 นายรักษิต ทานาแซง 

PT1790 นางณฤดี โศภนคณาภรณ์ 

PT1791 นางอรอมุา ชาสวุรรณ 

PT1792 นางสาวจติุมา จนัทร์ลําพ ู

PT1793 นางสาวธิดารัตน์ วงษ์ผม 

PT1794 นายวรวิทย์ พฒันไพศาลชยั 

PT1795 นางสาวดวงพร มีอนนัต์ 

PT1796 นางสาววิชชดุา อินตะนยั 

PT1797 นายวรากร เมฆเมืองทอง 

PT1798 นางสาวขนิษฐา ดีแสง 

PT1799 นายเกษมกิตต์ิ เจิมขนุทด 

PT1800 นายสวง จงศิริ 

PT1801 นายเสน่ห์ ประกอบเท่ียง 

PT1802 นายสริภพ ผิวจนัทกึ 

PT1803 นางสาวกาญจนา ภู่เจริญวณิชย์ 

PT1804 นางคนิตตา เย่ียมศิลป์ 



PT1805 นางสาวจนัทรา เพช็รมาก 

PT1806 นางสาวณฐัธยาน์ ลาลดุ 

PT1807 นางธวลัพร ภมิูภทัรภากร 

PT1808 นางสาวปรารถนา พนัธุ์ประสทิธ์ิ 

PT1809 นางสาวสริิวรรณ ทองรอด 

PT1810 นางอญัชลี สืบตระกลู 

PT1811 นางกนกวรรณ แสนใจ 

PT1812 นางสาวฐิติพร คมัภิรานนท์ 

PT1813 นายอชัรพนธ์ วงันาดี 

PT1814 นางสาวศศรีธร แก้วโท 

PT1815 นางสาวตรีรัตน์ หอมระร่ืน 

PT1816 นางสาวสพุฒัตา คสํูาโรง 

PT1817 นางเสมอแข วิบลูย์พานิช 

PT1818 นางสาวอมรรัตน์ อดุร 

PT1819 นางสาวเกศแก้ว โสภณวรกิจ 

PT1820 นางสาวกรองกาญจน์ พจน์ศิริศิลป 

PT1821 นางสาวแก้วใจ ยวนแหล 

PT1822 นางสาวกมลวรรณ มีเมตตา 

PT1823 นางสาวกญัญา ฤกษ์สขุสมบติั 

PT1824 นางสาวกสุมุา เอกระ 

PT1825 นายเกรียงศกัด์ิ มว่งสนุทร 



PT1826 นายขนัติชาติ ขนักสกิรรม 

PT1827 นายเฉลิมพงศ์ ไพนพุงศ์ 

PT1828 นางสาวชลธิชา อดุมทศันีย์ 

PT1829 นางสาวชวิศา ทองนรินทร์ 

PT1830 นางสาวณฐัภรณ์ นาระทะ 

PT1831 นางสาวณฐัอร พร้อมจรรยากลุ 

PT1832 นางสาวดารณี นําสนองวงศ์ 

PT1833 นางธญันนัท์ อินเขียวสาย 

PT1834 นางสาวธิดารัตน์ บญุศรี 

PT1835 นางสาวนฤมล อาคะวงศ์ 

PT1836 นางสาวบษุราพร นิรมลพิศาล 

PT1837 นายปรเมศร์ เอิร์ด 

PT1838 นายประเสริฐ สกลุศรีประเสริฐ 

PT1839 นางสาวปราณี ไชโย 

PT1840 นางสาวอิณก์ชญาร์ ศรีเสาวกาญจน์ 

PT1841 นางสาวปิยภรณ์ รุ่งโสภาสกลุ 

PT1842 นางสาวปิยะมาศ วนัเจริญสขุ 

PT1843 นางผาณิต บญุศิริคําชยั 

PT1844 นางสาวเพญ็พร เกิดชํา้ 

PT1845 นางสาวเพญ็ศรี เลศิสขุมุาภิรมย์ 

PT1846 นางสาวพณัณ์ชิตา บวัซ้อน 



PT1847 นายมงคล คณุานกุลุวฒันา 

PT1848 นางสาวยภุาวดี กนัหาบตุร 

PT1849 นายรวมพล ปาลโิพธิ 

PT1850 นางสาวรัสรินทร์ พฒัน์นิธิธรรม 

PT1851 นางสาวรัชนี เตชะกสกิรพาณิชย์ 

PT1852 นางสาวรัตนาพร ธีรเวชเจริญชยั 

PT1853 นางลดัดาวลัย์ ประกอบกิจ 

PT1854 นางสาววรรณดี ออ่นแย้ม 

PT1855 นางสาววรางค์ รสมาลา 

PT1856 นางสาวยภุาวดี กนัหาบตุร 

PT1857 นางวิไลพร คงสอน 

PT1858 นางสาวศริญญา เชือ้เวียง 

PT1859 นางสาวศศิพิมพ์ อร่ามพิบลูกิจ 

PT1860 นางสาวคณพร ออ่งสนุทร 

PT1861 นางษมาภรณ์ สอนมีทอง 

PT1862 นางสริิกาญจน์ สมประสงค์ 

PT1863 นายสขุมุ วงษ์โพธ์ิ 

PT1864 นายสรุเชษฐ์ ลีลาขจรกิจ 

PT1865 นางสาวสวุลี ไชยวฒัน์มาลากลุ 

PT1866 นายอมร โฆษิดาพนัธุ์ 

PT1867 นางสาวกทัลี อบุลเลศิ 



PT1868 นางสาวกนกทิพย์ รงค์ทอง 

PT1869 นางวนกมล เศษโพธ์ิ 

PT1870 นายชาครีย์ สนิธุยะ 

PT1871 นายณรงค์รัตน์ สวสัติกานนท์ 

PT1872 นางสาวดจุเดือน จินดาดวง 

PT1873 นางสาวธิดารัตน์ นงค์ทอง 

PT1874 นายศภุกร ยอดรุ่งโรจน์ 

PT1875 นางนฤมล สหสัา 

PT1876 นางนนัทิยา สโุนธร 

PT1877 นางนชุรีย์ กอวฒันะ 

PT1878 นางนนัทวนั ดาวเลศิ 

PT1879 นายนพดล สยุะ 

PT1880 นางสาวปรีดาพร ทางเจริญ 

PT1881 นางสาวพนิดา นามวงษ์ 

PT1882 นางพรวีนสั ครสิงห์ 

PT1883 นางพชัรินทร์ ธรรมากลู 

PT1884 นางสาวพิชชานีย์ จริยพงศ์ 

PT1885 นายวิทยากลุ สมชาติ 

PT1886 นางวิมล ถ่ินลําปาง 

PT1887 นางสาวสลิลลา เบญจมาภา 

PT1888 นางสาวสายฝน เครือจินจ๋อย 



PT1889 นางสาวกญัญลกัษณ์ ก่อเกียรติธนสขุ 

PT1890 นางสาวสกุญัญา ละอองเงิน 

PT1891 นางสาวสนุนัทา สมอโุมงค์ 

PT1892 นางสาวเสรีพร แสนทรงสริิ 

PT1893 นายหสัชยั เขตรัตนา 

PT1894 นายอนชุา จิระวฒันกลุ 

PT1895 นางสาวอภิรดี แซจ่งั 

PT1896 นางสาวอริยาภรณ์ มลูพงษ์ 

PT1897 นายโอฬาร ธรรมธิกลู 

PT1898 นางแก่นใจ สายสอนดี 

PT1899 นางสาวจรัญญา ระเม๊ิด 

PT1900 นางสาวจรูญรัตน์ ทว่มนอก 

PT1901 นางสาวฉนัทนา รุ่งอยูศิ่ริ 

PT1902 นางสาวญาณิศา วิชาโคตร 

PT1903 นางสาวชนกนาถ ศภุมิตร 

PT1904 นางลภสักานต์ิ ปิติเรืองสทิธ์ิ 

PT1905 นางสาวธญัพร เพง่พิศ 

PT1906 นางนราวรรณ์ สง่เสริม 

PT1907 นางสาวนลนีิ ติยะบตุร 

PT1908 นางสาวนนัทนา ชมภยูนัต์ 

PT1909 นางสาวนิอร เครือสคุนธ์ 



PT1910 นางปรียากมล เหมือนแสง 

PT1911 นางสาวประภาภรณ์ เกษรสมบตั 

PT1912 นางสาวณฐัสณีิ ธนโชติบญุพนัธ์ 

PT1913 นางพิไลพร ทามาดาล 

PT1914 นางสาวมนสัพร เศรษฐดาวิทย์ 

PT1915 นางสาวมกุดา ศรีพนัธ์ 

PT1916 นางสาวราวรรณ แสนโคตร 

PT1917 นางวนิดา ผาสงิห์ 

PT1918 นางวรวรรณ รวิพรรณไพบลูย์ 

PT1919 นางสาววราภรณ์ สาแก้ว 

PT1920 นางสาวสงวน นาคาแก้ว 

PT1921 นางสมใจ ทองดี  

PT1922 นางสาวปรียนิตย์ คบังเูหลือม 

PT1923 นายสนัติ กนัตรี 

PT1924 นางสาวสริินญา สชีุวากลุ 

PT1925 นางสาวธญัชนก ดําริห์ 

PT1926 นางทิติภา ศรีสมยั  

PT1927 นางสรัุตน์สณีิ คําทา 

PT1928 นางสภุาวดี ศิริโอด 

PT1929 นายสริุยา ชอลี 

PT1930 นางสาวเสาวเพ็ญ บญุประสพ 



PT1931 นางหทยักาญจน์ ถาวรวงษ์ 

PT1932 นางสาวอรสา พฒุโสม 

PT1933 นางอญัวรรณ์ ณ ลําปาง 

PT1934 นายอธิราช บรูณ์เจริญ 

PT1935 นางสาวกฤติกา หงษ์โต 

PT1936 นางสาวกลัยา วนัน ู

PT1937 นางสาวจารุวรรณ วิภาพนัธุ์สกลุ 

PT1938 นายจกัรกฤษณ์ หมากผิน 

PT1939 นายจกัรพงษ์ หาตรงจิตต์ 

PT1940 นายชิโนภาส สคุนธปฏิภาค 

PT1941 นายทศพล เจศรีชยั 

PT1942 นางสาวนฤมล พฒันสทิธิกร 

PT1943 นางสาวปฏิมาพร บญุญาวงศ์ 

PT1944 นางสาวพรพรรณ สขุวรกิจวนิช 

PT1945 นางสาววราณี วีระกนัต์ 

PT1946 นางสาววิจิตรรัตน์ จําเพียร 

PT1947 นายเวนิช สวา่งแสง 

PT1948 นางสาวสวิตา ธรรมวิถี 

PT1949 นางสาวสริินทิพย์ กมลสวสัด์ิ 

PT1950 นางสาวสกุญัญา เอกสกลุกล้า 

PT1951 นางสาวสธีุรา ชีพสาทิศ 



PT1952 นายสง่ผล วงัทะพนัธ์ 

PT1953 นางสาวอนงค์ ตนัติสวุฒัน์ 

PT1954 นางสาวอมิศดา วรวิลาศ 

PT1955 นางอมรรัตน์ จิตรถเวช 

PT1956 นางสาวอรวินท์ พร่างแสงทอง 

PT1957 นางคนงึนิตย์ ศรีเครือดํา 

PT1958 นายคมสนั แสงทอง 

PT1959 นางสาวจนัทร์ฉวี ยาวะโนภาส 

PT1960 เรืออากาศเอกหญิงจาฤชล พรมบํารุง 

PT1961 ร้อยตํารวจโทหญิงจิตต์อรุณ อยูแ่พทย์ 

PT1962 นางสาวจินตนา ตนัหยง 

PT1963 นางสาวสภุานนั สทุธินาค 

PT1964 นางสาวณฏัฐา บรูณะเศรณี 

PT1965 นางสาวณฐัพร แซเ่จ่ีย 

PT1966 นายชยานนัท์ ชมุจิตร 

PT1967 นางสาวทิพวรรณ ทมุโคตร 

PT1968 นางสาวธญัญลกัษณ์ ปามทุา 

PT1969 นางสาวนงห์นชุ พลรัตนศกัด์ิ 

PT1970 นางสาวนรินทร์ทิพย์ เทพวรพรกลุ 

PT1971 นางสาวปทิตตา ตอวิเชียร 

PT1972 นางสาวนฤมล ออ่นโพธ์ิเวน 



PT1973 นางนิภาพร รัตนวนั  

PT1974 นางสาวปาริชาติ แปลงไธสง 

PT1975 นางสาวพชั ผสมกิจ 

PT1976 นางสาวมยรุา เสอดุม 

PT1977 นางสาวรุ่งทิวา เกิดขนุทด 

PT1978 นายวรชยั เพชรรัตน์ 

PT1979 นางวลยัลกัษณ์ ทะสนุทร 

PT1980 นางสาววิชดุา จมูศิลา 

PT1981 นางสาวศภุรัตน์ ชาลี 

PT1982 นางสาวสมพร เกิดพาลา 

PT1983 นางสาวสรรพ์พร ดวงพิทกัษ์พงศ์ 

PT1984 นางสาวสดุารัตน์ วงศ์พายพัชยั 

PT1985 นางสรีุรัตน์ อ่ําทุ่งพงศ์ 

PT1986 นางเสาวลกัษณ์ ตติยอภิธรรม 

PT1987 นางสาวอจัฉริยา พฤกษ์อดุม 

PT1988 นางสาวอธิกา นารายรักษ์ 

PT1989 นางสภุาวดี พระเดชก่ิง 

PT1990 นางสาวอมัไพวรรณ แก้วแก่น 

PT1991 นางสาวณฐัพชัร์ พลูทรัพย์ 

PT1992 นางสาวปิยนชุ วฒันคณุ 

PT1993 นางสาวกณัทิมา หาญณรงค์ 



PT1994 นางสาวขนิษฐา มีประเสริฐ 

PT1995 นายสทิธิชยั ชมแก้ว 

PT1996 นางสาวอภิญญา ผาอินทร์ 

PT1997 นางสาวณฐัชิสา สทิธิ 

PT1998 นางสาววิมลรัตน์ ชินวฒิุ 

PT1999 นางสาวณฐัญา วงษ์สมบรูณ์ 

PT2000 นางสาวปิยะวรรณ สายบญุพว่ง 

PT2001 นายพรศกัด์ิ สิทธิกรไชยวณิช 

PT2002 นางสาวราตรีรัตน์ สจัจะภทัรกลุ 

PT2003 นางยภุาพร แขนอก 

PT2004 นายเศรษฐเวช เวชกามา 

PT2005 นางสาววลยัพรรณ เหลก็เพชร 

PT2006 นางสาวสพุตัรา ฆารฤทธ์ิ 

PT2007 นางสาวทาริกา โรมินทร์ 

PT2008 นายไพศาล เทศสมบญุ 

PT2009 นายประพฤติ แม้นนสุทิ 

PT2010 นางสาวเพญ็สริิ ประเสริฐสวุรรณ 

PT2011 นางสาวสมาพร เวียงจนัทร์ 

PT2012 นายณภทัร เกือ้สขุ 

PT2013 นายชินพรรณ บญุเหมาะ 

PT2014 นางสาวพทุธชาด นามเวียง 



PT2015 นางสาวสลกัจิตร์ ศรียางคยุ 

PT2016 นางสาวสจิุนตนา ศรีชยัปัญหา 

PT2017 นางสาวโสภา ภมิูชนะ 

PT2018 นางสาวหฤทยั คําไฮ 

PT2019 นายชํานาญ เหลืองทองคํา 

PT2020 นายธีรศกัด์ิ บญุวงั 

PT2021 นางสาวรุ่งทิพย์ มหรรณพกลุ 

PT2022 นางพิมลรัตน์ กมลธรรม 

PT2023 นางสาวกนกเรขา ดิษฐวงศ์ 

PT2024 นางดษุฎิ เข็มเพ็ชร์ 

PT2025 นางสาวเปรมจิตร อุม่ผาง 

PT2026 นางสาวพรทิพย์ บวังาม 

PT2027 นางชญาภา หงษ์ศรีทอง 

PT2028 นางสาวสรัุสวดี สนัติสธีุรวฒิุ 

PT2029 นางสาวสาวิตรี ศรีสภุาพ 

PT2030 นางหนึง่ฤทยั ธีราวิทยางกรู 

PT2031 นางสาวอรวรรณ ชนุโย 

PT2032 นางสาวอารยา ทะเจริญ 

PT2033 นางสาวกมลพรรณ หาญวงศ์ไพบลูย์ 

PT2034 นางสาวกลุธิดา รวมจรรยา 

PT2035 นางสาวคนัธรส สขุกลุ 



PT2036 นางสาวจตพุร สทุธิวงษ์ 

PT2037 นางสาวจอมใจ ศรีสตันา 

PT2038 นางสาวจฑุามาส รอดแก้ว 

PT2039 นางสาวศริล บวรนิมิต 

PT2040 นางสาวเจนจิรา หงสรานากร 

PT2041 นายชํานาญ สทุธิปรารภ 

PT2042 นางสาวญาวี ชํานาญสงิห์ 

PT2043 นางสาวณฏัยา สงิหพนัธ์ 

PT2044 นายธฤษณวุชัร ไชยโคตร 

PT2045 นางสาวธยาน์ณฐั เลิศวานิชย์ 

PT2046 นายนพดล ธารนํา้ทิพย์ 

PT2047 นางสาวนฐักานต์ หตัถประดิษฐ์ 

PT2048 นางสาวนิตยา สบุติัคํา 

PT2049 นางสาวเบญ็จมาพร คงสาคร 

PT2050 นางสาวเบญจมาพร ไพบลูย์รวมศิลป์ 

PT2051 นางสาวปัทมาวดี ปานป่ิน 

PT2052 นางสาวปาริชาติ แซเ่ฮ่ 

PT2053 นางสาวพทัธ์พนิดา สายประดิษฐ์ 

PT2054 นางสาวพรรณี ศรีบวัรินทร์ 

PT2055 นางสาวพชัรินทร์ พฒันาธรชยั 

PT2056 นางสาวพฒัรัตน์ ไกรสกลุ 



PT2057 นางสาวพลัลภา กฤชกระพนั 

PT2058 นายพีรพล จนัทรัคคะ 

PT2059 นางภทัรดา วฒันานนท์ประทาน 

PT2060 นางสาวภทัราวรรณ ภทัรนิตย์ 

PT2061 นางสาวมณฑิชา มว่งเงิน 

PT2062 นางสาวมณิชญา ยอดมลูดี 

PT2063 นายยทุธนา ล้อถาวร 

PT2064 นายยทุธพล วงศ์หน่อ 

PT2065 นางสาวรังสิมา แย้มเทศ 

PT2066 นางสาวรัชดาภรณ์ พรมปัญญา 

PT2067 นางพทัธนนัท์ กล้าแรง 

PT2068 นางสาวริรัญญา อารีจิตสขุสริิ 

PT2069 นางสาววรรณรักษ์ ไกวลันฤนาท 

PT2070 นางสาววรวรรณ โกสยัสกุ 

PT2071 นางสาววราภรณ์ นามประสพ 

PT2072 นายวศินทร์ บวัศรี 

PT2073 นางสาววนัทนีย์ โยชน์ชยัสาร 

PT2074 นางสาววนัวิสาข์ พานิชาภรณ์ 

PT2075 นางสาววาสนา ปลกูผลงาม 

PT2076 นางสาววาสนา รัตนกรแก้ว 

PT2077 นางเวทสนีิ แก้วขนัตี 



PT2078 นางสาวศจี จนัทร์อนนัต์ 

PT2079 นางสาวศศิน วรรณมาศ 

PT2080 นางสาวศนัสนีย์ ทรัพย์ประเสริฐ 

PT2081 นางสาวศิริรัตน์ ลาวณัย์ศิลป 

PT2082 นายศภุชยั สงัข์ช่วย 

PT2083 นางสาวสยมุพร ชพูิริยะเศรณี 

PT2084 นางสาวสจิุตรา วาสนาเป็นสขุ 

PT2085 นางสาวสชุาดา ตัง้จิตเพียรพงศ์ 

PT2086 นางสาวสชุาดา ทองเจริญโรจน์ 

PT2087 นางสาวสดุาวดี พลชยั 

PT2088 นางสาวสมุนตา จรบํารุง 

PT2089 นางสาวสวุรรณา รุ่งนภาเวทย์ 

PT2090 นางสาวสวุรีย์ ย่ิงยงทรัพย์ 

PT2091 นางโสภิดา นาคประดิษฐ์ 

PT2092 นายองอาจ ธนากรพิสทุธ์ิ 

PT2093 นางสาวอภิชญา พงษ์สขุเวชกลุ 

PT2094 นางสาวอรทยั เสน่ห์ 

PT2095 นางสาวอญัชลี วงักระแส 

PT2096 นางสาวอญัชลี ศรีสวสัด์ิ 

PT2097 นางสาวอทุมุพร อภยักญุชร 

PT2098 นางสาวกฤษณา พุม่มา 



PT2099 นางสาวศิริลกัษณ์ กฤษณะสวุรรณ 

PT2100 นางสาวอรวรรณ คงทตั 

PT2101 นายกิตติพนัธุ์ อรุณพลงัสนัติ 

PT2102 นางสาวขจรวรรณ ปานเศรษฐี 

PT2103 นางสาวจรรภรณ์ มจุลนิท์กลุ 

PT2104 ร.อ.หญิงณฏัฐาพร ดีพิริยานนท์ 

PT2105 นายธนยศ แซฮ่ึง 

PT2106 นางสาวนฏันาถ วติัส ุ

PT2107 นางประไพพรรณ จนัทร์ประสิทธ์ 

PT2108 นางสาวปาจรีย์ ศรีสมบติั 

PT2109 นายเผา่พนัธ์ กมลเลิศ 

PT2110 นางสาวพจนา เถาสวุรรณ 

PT2111 นางสาวกลัยกร สวุรรณศรีสขุ 

PT2112 นางสาวภาวิณี วิทรูกิจวานิช 

PT2113 นางสาวยพุา ไพรงามเนตร 

PT2114 นางสาวลชันา สรุะรัตน์ชยั 

PT2115 นายวริทธ์ิธร ตอโมกข์ 

PT2116 นายวริศ พิสฏิฐนรสีห์ 

PT2117 นายวิวฒัน์ อมรวินิชย์กิจ 

PT2118 นางสาววีร์ศิริ สกลุรัตนะ 

PT2119 นางสาวศิริพร สนัถวชาติ 



PT2120 เรือโทสมศกัด์ิ บญุทนั 

PT2121 นางสาวสนุทรี ทวีธนะลาภ 

PT2122 นางสาวสภุทัรา บญุพร 

PT2123 นางสาวอรทยั ไทยผลิตเจริญ 

PT2124 นางสาวอารีย์ เนียมณรงค์ 

PT2125 นางสาวเกษแก้ว อิศรางกรู ณ อยธุยา 

PT2126 นางสาวขวญัยืน แผน่คํา 

PT2127 นางสาวชวิสา ชวนช่ืน 

PT2128 นางสาวณฏัฐพร กลัยาณวฒิุ 

PT2129 นางสาวณฐัณิชา ขนัคํา 

PT2130 นายณฏัฐวฒิุ เดชะอมร 

PT2131 ร.ต.ท.เด่ียว ศรีวิชยั 

PT2132 นายดลุยรัตน์ วีรภทัรากาญจน์ 

PT2133 นายทวีพล แสนภกัดี 

PT2134 นางสาวธญัดา จนัทร์โต 

PT2135 นางสาวทิฆมัพร ลิม้ขจร 

PT2136 นางสาวธิดารัตน์ อินธิยา 

PT2137 นางสาวปฐมาภรณ์ ช่างกนัทะ 

PT2138 นางสาวเนตรนภา สริุยะคําวงค์ 

PT2139 นางสาวบญุยาพร พวงมาลา 

PT2140 นางเบญจวรรณ เตม็ดี 



PT2141 นางปวีณา เลก็พนัธ์ 

PT2142 นางสาวปวีณา อินตารักษา 

PT2143 นางสาวปาจรีย์ มาน้อย 

PT2144 นางสาวปิยะนชุ คําตุ้ย 

PT2145 นางสาวพรรณิกา กนัต์สุม่ 

PT2146 นายมงคล ปากหวาน 

PT2147 นางสาวณภทัร ไชยอาราม 

PT2148 นางสาวม่ิงขวญั นนทฤทธ์ิ 

PT2149 นางสาวรักษฎาภรณ์ โมกขะเวส 

PT2150 นางสาวลีลารัตน์ ปราบนคร 

PT2151 นางสาววลยันิภา หาพทุธา 

PT2152 นางสาววชัรีย์ บญุนํา 

PT2153 นางสาววลัยา เป็งปิง 

PT2154 นางสาววิกนัฎา หินหาด 

PT2155 นายภทัรพล ดูผ่ดั 

PT2156 นางสาวศรินดา ไชยวงศ์ 

PT2157 นางสมสาย ชินะภทัรพงศ์ 

PT2158 นางสาวสริิกญัญา เทิดสเุรนทร์ 

PT2159 นางสาวสดุา ช่างฟ้อน 

PT2160 นายสทุธิพงษ์ จงกลณี 

PT2161 นางสธิุดา จนัทมนสั 



PT2162 นางสาวสนุนัทา บญุสาระวงั 

PT2163 นางสปุราณี กลัยา ณ คณุากร 

PT2164 นางสาวแสงจนัทร์ ศรีเจริญ 

PT2165 นายอธิพล เมธาทิพย์ 

PT2166 นางสาวอภิสนีิ กะลมัพะเหติ 

PT2167 นางอรนิภา ธนาวศัพล 

PT2168 นางสาวอรุณรัตน์ เครือเนตร 

PT2169 นายพิชิตพล สวสัดิรักษา 

PT2170 นางสาวไพลนิ เพชรพรหม 

PT2171 นางสาววิลาสนีิ ดวงอาทิตย์ 

PT2172 นางสาวสชุาดา คณะรูป 

PT2173 นางสาวกนิษฐา ปีนะภา 

PT2174 นางสาวกรรณิกา ยงัให้ผล 

PT2175 นางสาวกนัยารัตน์ บญุอาจ 

PT2176 นางจารุพรรณ ธิติเลศิเดชา  

PT2177 นางสาวจิณห์จฑุา บตุรพลอย 

PT2178 นางจิรพร บญุศรีทอง 

PT2179 นางจีรสดุา อปุสนัต์ 

PT2180 นางสาวจฑุาทิพย์ จนัโท 

PT2181 นางสาวชลีุรัตน์ นิลจง 

PT2182 นางสาวชวนากร แตงไทย 



PT2183 นางสาวเตือนใจ ทบัทอง 

PT2184 นางสาวกลุภสัสร์ ยินดี 

PT2185 นางนฤมล วรบตุร 

PT2186 นางสาวนนัทาศิริ ดวงสริุยเนตร 

PT2187 นางบงัอร สงิขโรทยั 

PT2188 นายปริญญา กล้าผจญ 

PT2189 นายปิติ โมฑะกลุ 

PT2190 นางสาวปิยดา ผาสขุ 

PT2191 นางปิยวรรณ ปรีชานกุลู 

PT2192 นางพนัพิสสา ณ สงขลา 

PT2193 นางสาวเพญ็พิชชากร แสนคํา 

PT2194 นางบงัอร สงิขโรทยั 

PT2195 ร้อยตํารวจเอกหญิงภสัสรี โตนวล 

PT2196 นางสาวภาณินี ครุสพุร 

PT2197 นางสาวมณีรัตน์ กําปา 

PT2198 นายยศ อิทธิสฎิฐ์ 

PT2199 นางสาวรจนา สริุยะ 

PT2200 นายระพีพฒัน์ พรหมเวด 

PT2201 นางสาวรัชนีวรรณ กาญจนะ 

PT2202 นายรัฐกร ยอดมณี 

PT2203 นางสาวรุจิรา วงษ์รักษ์ 



PT2204 นายรุ่งศกัด์ิ วอ่งเจริญกิจ 

PT2205 นางสาวลดัดาวย์ั แซห่ลี 

PT2206 นางสาววรรณา สาดสา่ง 

PT2207 นางพชรมน ผู้พฒัน์ 

PT2208 นายวฒิุชยั อทุธาพงษ์ 

PT2209 นางสาวศิริมา บญุญรัตน์ 

PT2210 นางสาวสมฤดี ธรรมสรัุติ 

PT2211 นางสาวสริินาฏ หมัน่ดี 

PT2212 นางสาวสกุญัญา หม่ืนรัตน์ 

PT2213 ร้อยตรีสทุศัน์ แสงพล 

PT2214 นางพชัรณญัญ์ มหาช่ืนใจ 

PT2215 นางสาวแสงสกาว ไชยชนะ 

PT2216 นางสาวอรอมุา ใบเงิน 

PT2217 นางสาวอรุณศรี นิธิภทัรารัตน์ 

PT2218 นางสาวอชัรี สขุสมยั 

PT2219 นางจรรยา วงษ์ชารี 

PT2220 นายธนภณ  พรมยม 

PT2221 นางสาวตรีนชุ เสาวรา 

PT2222 นางฐิติจิตต์ พรมยม  

PT2223 นางสาวทิพมาส งามสนิท 

PT2224 นางธนารัตน์ ศรีผอ่งงาม 



PT2225 นายธวชัชยั สวุรรณโท 

PT2226 นางสาวนิภาพร ประเสริฐพรเลศิ 

PT2227 นางสาวสทุธิกานต์ เสพสขุ 

PT2228 นางปนดัดา ทานอทุิศ 

PT2229 นางปรียานชุ สาริกลุ 

PT2230 นางป้อม พนัธุ์พรหม 

PT2231 นางนิธินนัท์ ชยัคีรี 

PT2232 นายรณชยั ศรีคราม 

PT2233 นางสาววนชัวรรณ หว่งรัตน์ 

PT2234 นางวาสนา แจ้งไธสง 

PT2235 นายวีระพงษ์ ชิดนอก 

PT2236 นางสาวศรีดา รอดภกัดี 

PT2237 นางสาวอริยาภรณ์ สกลุดาว 

PT2238 นางสาวศิรินารถ ขุ่ยราญหญ้า 

PT2239 นางโชติรส ผิวขํา 

PT2240 นางสาวสนธิยา โชติสวสัด์ิ 

PT2241 นายสมเกียรติ เหมือนชาติ 

PT2242 นายสามารถ บวัดี 

PT2243 นางสพุตัตรา ช่ืนตา 

PT2244 นางสาวสวุิชชา วฒันศรีมงคล 

PT2245 นางสาวเสาวนีย์ เหลืองอร่าม 



PT2246 นายอภิชาติ เงินสงูเนิน 

PT2247 นางสาวอญัชลี โอฬารเสถียร 

PT2248 นางสาวอมุา ฐิติผลพนัธ์ 

PT2249 นางสาวณฐนนท คติยะจนัทร์ 

PT2250 นางสาววราห์ภรณ์ ฮงุหวล 

PT2251 นางสาวสดุารัตน์ สงัฆะมะณี 

PT2252 นางสาวถนอมศรี กายดี 

PT2253 นางชมุสาย คําเอม 

PT2254 นางสาวธนิยา รตนะมโน 

PT2255 นายอภิชาติ สารธะวงศ์ 

PT2256 นางสาวนะภาพร ศรีโสภา 

PT2257 นางสาวปาริชาติ ฉากจินดา 

PT2258 นางสาวปัญญารักษ์ สนิทะนา 

PT2259 นางสาวมะล ิสามบญุเท่ียง 

PT2260 นางสาวมณีรัตน์ วิริยรัต 

PT2261 นางสาววิมล ศรีวิชา 

PT2262 นางฐสณีิ สวุิชญ์ธนาฐิติ 

PT2263 นางสาวสริิพร วงษ์จํารัส 

PT2264 นางสาวธญัญารัตน์ เกือ้หนนุ 

PT2265 นายกมัพล ทวีภกัดีโชติ 

PT2266 นางสาวเบญจมาภรณ์ ธรรมถาวร 



PT2267 นายวรรณรัตน์ ใยยอง 

PT2268 นายวีระ สพุรศิลป์ชยั 

PT2269 นางสาวอริสรา มะโนเท่ียง 

PT2270 นายสมพล ศรีสริุยนต์ 

PT2271 นางศยามล กาพย์มณี 

PT2272 นางสาวฟ้าประไพ ปาละนนัทน์ 

PT2273 นางสาวกลัยาณี ดวงดี 

PT2274 นางสาวผการัตน์ เดชากวินกลุ 

PT2275 นางสาวรุ่งรัตน์ วิโย 

PT2276 นางภาวดี เมตตาประคอง 

PT2277 นางสาวมธุรส มาศวิเชียร 

PT2278 นางสาวสกาวรัตน์ พึง่เฮง 

PT2279 นางสาววิไรพรรณ สกุใส 

PT2280 นางสาววาริน อณุหโชค 

PT2281 นางสาวสจิุตรา พนัธุ์ทดั 

PT2282 นางสาวกลุกญัญา ออ่งเมือง 

PT2283 นางสาวสทุธิรัก สทุธิสนิธุ์ 

PT2284 นางสาววรางคณา บญุช่วย 

PT2285 นางสาวพรรณทิพา บญัชาศกัด์ิ 

PT2286 นางพิมพ์มณี จิรวฒันาพนัธ์ 

PT2287 นางสาวฐิติชญา ทนัจิต 



PT2288 นางสาวอภิญญา ทรัพย์ปลืม้ 

PT2289 นายกฤษฎา นดุสมบติั 

PT2290 นางสาวณฐัสดุา ครุสาตะ 

PT2291 นางสาวสจิุตรา พลเย่ียม 

PT2292 นางสาวชลธิชา ปักษี 

PT2293 นางสาวนิตยา สิงห์สมบรูณ์ 

PT2294 นางณฐักานต์ ลีลาแสงสาย 

PT2295 นางสาวมลวดี ชลประยรู 

PT2296 นางสาวนิธิมา วฒันะนพุงษ์ 

PT2297 นายภคพล จําปาเรือง 

PT2298 นางสาวจีรภา สิงหา 

PT2299 นายยศ ตฏุฐิพงษ์สวสัด์ิ 

PT2300 นางสาวเกศรินทร์ แสงลาวี 

PT2301 นางสาวพเยาว์ อร่ามศรี 

PT2302 นางสาวบญุรัตน์ คงมานะเกียรติคณุ 

PT2303 นายยศศกัด์ิ หาญชาญเลศิ 

PT2304 นางสาวกนกวรรณ วิชยัวงศ์ 

PT2305 นางสาวกฤษณา ชณุหพงษ์พิพฒัน์ 

PT2306 นายกิตติศกัด์ิ ธานีทรัพย์ 

PT2307 นายกิตติพงษ์ อนพุนัธ์วีรพงษ์ 

PT2308 นางสาวกิติมา รงค์สวสัด์ิ 



PT2309 นางสาวขนิษฐา จิตรอารี 

PT2310 นายจตพุร มีสมศกัด์ิ 

PT2311 นางสาวจิตรวีณา มหาคีตะ 

PT2312 นางสาวจิตานนัท์ เหลา่ศิริไพศาล 

PT2313 นางสาวจฑุามาส คนัทะสอน 

PT2314 นางสาวฉตัรทวี ศรีขวา 

PT2315 นางสาวชนิดา เพิ่มผล 

PT2316 นายชินพฒัน์ เล่ียวปัญญา 

PT2317 นายณรงค์ชยั แสงชาญชยั 

PT2318 นางณจัธญา เล่ียวปัญญา 

PT2319 นางสาวณฐัชยา แซจิ่ง 

PT2320 นางสาวดวงพร ธนวิริยะกลุ 

PT2321 นางสาวทิชรัตน์ เดชดี 

PT2322 วา่ท่ีร้อยตรีธวชัชยั ศรีรัตน์ดิลกกลุ 

PT2323 นายธเนศ เฉลมิถ้อย 

PT2324 นางสาวนงนชุ สตักรพรหม 

PT2325 นายนพดล วงศ์ศรีเรือง 

PT2326 นางสาวนลนิ ขนุทรง 

PT2327 นางสาวปริศนา โชติปาละกลุ 

PT2328 นายปัญญาพล ศศะยานนัท์ 

PT2329 นางสาวปาริจฉตัต์ เกิดผลเสริฐ 



PT2330 นางสาวพรพรรณ ตัง้จิตติพร 

PT2331 นางสาวภาวิดา เจริญวงศ์ 

PT2332 นางสาวมนนัยา โรจนวฒิุ 

PT2333 นางสาวยพุดี เทวะจินตนานนท์ 

PT2334 นางสาวรวินทร์ สวุณิชย์ 

PT2335 นางสาวรัชนีวรรณ อดิศยัเผา่พนัธุ์ 

PT2336 นางสาวรุ่งกานต์ บญุปิยวงศ์ 

PT2337 นายรุ่งโรจน์ เลาปิยะทสันี 

PT2338 นางสาววรภา ดาสงูเนิน 

PT2339 นายวรรณเฉลมิ ชาววงั 

PT2340 นางสาววีรยา ประโมทยกลุ 

PT2341 นางศิวพร รัตนพงศกร 

PT2342 นางสาวสถาพร ทองจนุเจือ 

PT2343 นายสมพล รักมณี 

PT2344 นางสาวสาลนีิ ไชยกลู 

PT2345 นางสาวสกุญัญา รากวงศ์ 

PT2346 นางสาวสดุารัตน์ นิมิตรวิไล 

PT2347 นางสาวสภุาวลัย์ กลดัสําเนียง 

PT2348 นางสาวอนนัทนา นรเกต ุ

PT2349 นางสาวอมรรัตน์ เปาชม 

PT2350 นางสาวอมัพา พุม่โพธ์ิ 



PT2351 นางสาวอาไดน่า ดีสนิ 

PT2352 นางสาวอมุาพร หะริณพลสทิธ์ิ 

PT2353 นางสาวเบญจวรรณ อภินนท์กลู 

PT2354 นางเพญ็ญารี อินทิปัญญา 

PT2355 นางเมธาวี แก้วประเสริฐ 

PT2356 นางสาวเยาวภา ใจภกัดี 

PT2357 นางสาวเวณิภา ทองแสนขนั 

PT2358 นายเอกกมล พญานานนท์ 

PT2359 นายไชยยงค์ จรเกต ุ

PT2360 นางสาวกลัยา อินตะฟอง 

PT2361 นายจกัรกฤษ โสธนไพศาล 

PT2362 นางสาวจารุณี มากาศ 

PT2363 นายนิตินาท จิตตะวิกลุ 

PT2364 นางสาวกนัต์ กลุศรี 

PT2365 นายปฏิพทัธ์ สวุรรณห้อย 

PT2366 นางสปุระวีณ์ จนัทร์พลู 

PT2367 นางสาวปิยาณี ศรียา 

PT2368 นายผดงุศกัด์ิ เติมสขุ 

PT2369 นางสาวพจนารถ หชัราณภาค 

PT2370 นายมนต์ชยั นพวงศ์ 

PT2371 นางสาวมยเุรศ เกียรต์ิเลศินภา 



PT2372 นายยงยทุธ บญุมาเมือง 

PT2373 นายรณรงค์ นนตานอก 

PT2374 นางสาวรัตติยาพร วงัมณี 

PT2375 นางสาวรัตนา แซห่วอ่ง 

PT2376 นางสาววรนาถ ขจรโชติพงศ์ 

PT2377 นางวิไลวรรณ โรจน์เรืองนกุลุ 

PT2378 นายสรายธุ มงคล 

PT2379 นางสชุาลนีิ ลา่นพยา 

PT2380 นางสาวสทุธินี ขนัทะสอน 

PT2381 นางสาวณฎัฐณิชา ขนัใจ 

PT2382 นายสริุยา ทุง่สิบสาม 

PT2383 นางองัคณา พรประไพ 

PT2384 นางอโณทยั สมุากรณ์ 

PT2385 นางสาวเนตรนารี มีลา 

PT2386 นางสาวแคทรียา พจนสนุทร 

PT2387 นางสาวไอดา บญุเสริม 

PT2388 นางสาวกมลชนก จิตระวิชเวช 

PT2389 นายกําพล อมรวนิชย์กิจ 

PT2390 นายคงพล เอือ้ศิริรัตนไพศาล 

PT2391 นางสาวจิตรดา ผอ่งกหุลาบ 

PT2392 นางสาวชนาพิชญ์ สขุผอ่งศรี 



PT2393 นายณกรณ์ วรทรัพย์ไพศาล 

PT2394 นางสาวฐิตารีย์ เจริญสขุ 

PT2395 นายณฐัดนยั แก้วโพนงาม 

PT2396 นางสาวดางฤดี เฟ่ืองวาณิชย์ 

PT2397 นางสาวปาริชาติ ลิม้ประเสริฐ 

PT2398 นางสาวปิยรัตน์ ตญัจพมัน์กลุ 

PT2399 นางสาวปิยะเนตร บวัฤทธ์ิ 

PT2400 นางสาวปิยาภา แก้วอทุาน 

PT2401 นายพงษ์เพช็ร์ กงพลี 

PT2402 นางสาวพรสริิ สวุรรณโฆสติกลุ 

PT2403 นางสาวพรเทวี พลบรูณ์ 

PT2404 นางสาวพสัละ มะณีวงษ์ 

PT2405 นายพีร์มงคล วฒันานนท์ 

PT2406 นางสาวรัตนา ตนัสทุธิภานนท์ 

PT2407 นางสาววรมณี คณุาเวชกิจ 

PT2408 นางสาววรวรรณ วงศ์กิตติดํารง 

PT2409 นายวิทรูย์ บตุรสาระ 

PT2410 นางสาววิลาสนีิ ภฆูงั 

PT2411 นางสาวศรีพร นิธิพรเดชะ 

PT2412 นางสาวสริิพร วิบลูโกศล 

PT2413 นางสาวสจิุตรา ตัง้ตะธารากลุ 



PT2414 เรืออากาศเอกหญิงสจิุตรา เจียมวิจิตรกลุ 

PT2415 นางสาวสภุาวดี สขุเสรี 

PT2416 นางสาวธิรดา ลีบญุญานนท์ 

PT2417 นางสาวเสาวภา ธุมาพนัธ์ 

PT2418 นายเอกพนั วลัภานรัุกษ์ 

PT2419 นายโอฬาร หงษ์บตุร 

PT2420 นายไชยทศัน์ กิตินกุลูศิลป์ 

PT2421 นางสาวกฤตติยา เชาวนิตย์ 

PT2422 นางสาวประภาวิน ลีทอง 

PT2423 นางสาวจินตนา หงษ์สงูเนิน 

PT2424 นางสาวจิรพรรณ นาคเสพ 

PT2425 นางสาวจิราย ุสโมรินทร์ 

PT2426 นางสาวฉนัทนา วิทกัษบตุร 

PT2427 นายณฐัพล สขุประเสริฐ 

PT2428 นางนงนชุ ลว่งพ้น 

PT2429 นางสาวนงนชุ เอือ้บณัฑิต 

PT2430 นางนิธิชญา ฟองย้อย 

PT2431 นางสาวนิภาภรณ์ พนัธ์สนิท 

PT2432 นางสาวปฐวี อินทยงุ 

PT2433 นางสาวปนดัดา ประโคถานงั 

PT2434 นางสาวประภาพิมนต์ ปริวติั 



PT2435 นางปรางวไล ปัทมวงศ์จริยา 

PT2436 นายภวูรินทร์ นามแดง 

PT2437 นางสาวมะลวิรรณ พิมพ์เสนา 

PT2438 นางสาวมจุลนิท์ ประภาสยั 

PT2439 นางรัชนก ไกรวงศ์ 

PT2440 นางสาวรัศมี จิตโม้มา 

PT2441 นางสาวรุ่งฤดี พลบรูณ์ 

PT2442 นางวนัเพญ็ เหลืองนฤทยั 

PT2443 นางสาววลัภา ไตรทิพย์ 

PT2444 นางสาววิภาพร ศรีวิชา 

PT2445 นางสาวศิริกร หวงัคุ้มกลาง 

PT2446 นางชณาฎา จนัทคตั 

PT2447 นางสาวสมฤดี หาญมานพ 

PT2448 นางสาวสลกัจิต ลาดศิลา 

PT2449 นางสาวสจิุตรา บญุมา 

PT2450 นายสพุิชชพงศ์ ธนาเกียรติภิญโญ 

PT2451 นางสาวหฤทยั จนัธรรม 

PT2452 นางสาวอมรรัตน์ ศิริกาญจนวงค์ 

PT2453 นางสาวอารีรัตน์ แก้วสีหา 

PT2454 พนัตรีอํานวย สิมารัตน์ 

PT2455 นางเพียงตะวนั ตัง้สณุาวรรณ 



PT2456 นายธเรศวร์ หนคูง 

PT2457 นางสาวกมลทิพย์ สหูลํา 

PT2458 นางสาวกมลรัตน์ จงัสมยา 

PT2459 นางสาวจนัทร สําลีมว่ง 

PT2460 นายฉตัรดนยั พลพืชน์ 

PT2461 นายชลากร ปราการชยันคร 

PT2462 นางสาวชวนพิศ บญุเกิด 

PT2463 นางสาวณฐัวรรณ พงษ์ประเสริฐ 

PT2464 นางสาวธิดารัตน์ อร่ามวฒันชยั 

PT2465 นายนพพล ประโมทยกลุ 

PT2466 นางสาวพิรัตน์ ธวินชยั 

PT2467 นางสาวรัศมี ปราบโจร 

PT2468 นางสาวนยัน์ปภสั หอมหวาน 

PT2469 นางสาววรทยั เดชโพธ์ิพระ 

PT2470 นางสาววลยัพรรณ ศกัดาวชัรานนท์ 

PT2471 นางสาวศรีไพร ประสทิธ์ิแสงอารีย์ 

PT2472 นายสริวิชญ์ ทองพนู 

PT2473 นางสาวสริิพร ก่อเกียรติธนสขุ 

PT2474 นางสาวสภุาพร หม่ืนจํานงค์ 

PT2475 นางสาวสรุารักษ์ ศรีบวัทอง 

PT2476 นายอรรณพ ประทมุ 



PT2477 นางสาวเจนจิรา พานิชย์เลศิอําไพ 

PT2478 นายเทอดพงศ์ ศรีทอง 

PT2479 พนัตรีเปรมกมล พิทกัษ์วงศ์ 

PT2480 นายเอกสทิธ์ิ มณีวงศ์ทรัพย์ 

PT2481 นายโสภณ โกศลานนัท์ 

PT2482 นางสาวกตเวทิตา คล้ายสวุรรณ 

PT2483 นางสาวคณุากร ชนสงูเนิน 

PT2484 นางสาวชเนตตี ธนชยัอารีย์ 

PT2485 นายณฐัพร แพทย์กลุ 

PT2486 นายดาวรุ่ง แสนสวุรรณดี 

PT2487 นายทวีศกัด์ิ สาระกลู 

PT2488 นางสาวทกัษิณา ช่วยบํารุง 

PT2489 นางสาวธนากรณ์ เจริญพรสวสัด์ิ 

PT2490 นางนฤพรธ์ มาตรสีดา 

PT2491 นายนนัทะพทัธ์  กนกนาก 

PT2492 นางสาวนาถกมล วงษ์ดี 

PT2493 นางสาวปณุณารมย์ ศิริประกายศิลป์ 

PT2494 นางสาวพิชญภาส์ แสนเจริญทรัพย์ 

PT2495 นางสาวภทัรียา คชหิรัญ 

PT2496 นายภาสกร ตัน๋เจริญ 

PT2497 นางสาวมนสัวี ให้ศิริกลุ 



PT2498 นายมาโนช รุ่งเรืองอเนกคณุ 

PT2499 นางสาวลดัดา วิริยธรานนท์ 

PT2500 นางสาววาสนา แก้วเพชร 

PT2501 นางสาววิไลพร บณัฑรูมหทัธนะ 

PT2502 นายวีรนนัท์ แย้มรัตนกลุ 

PT2503 นางสาวสกาวเดือน ศภุชนานนท์ 

PT2504 นางสาวสายแก้ว เจือจนัทร์ 

PT2505 นางสาวสําราญ ทาสี 

PT2506 นางสาวสกุญัญา กรีอินทอง 

PT2507 นางสกุญัญา ยงัหอกิจไพศาล 

PT2508 นางสธีุวนั หวงัยงกลุวฒันา 

PT2509 นางอนสุรา มหาวนั 

PT2510 นางสาวอรพรรณ ปัตนกลุ 

PT2511 นางสาวอญัชลี เจริญสนัติอไุร 

PT2512 นางสาวอาภาพชัญ์  อคัรวิริยะกิจ 

PT2513 นางอโนมา สนัติวรกลุ 

PT2514 นายโกเมศ แก้วผลกึ 

PT2515 นางสาวไพรินทร์ เอ่ียมรัตน์ 

PT2516 นางสาวปิยวดี พรหมจกัร 

PT2517 นายกู้ เกียรติ ทดุปอ 

PT2518 นางสาวรัศมี กลยนีย์ 



PT2519 นางสาวธารธาริน เนตรวิเศษ 

PT2520 นายเจนยทุธ ไชยสกลุ 

PT2521 นางสาวอาทิตา วิภาตนาวิน 

PT2522 นางภาษี ครชาตรี 

PT2523 นายประเสริฐ ย่ิงสขุวฒันา 

PT2524 นายอรรถวฒิุ คนกาญจน์ 

PT2525 นางสาวพชัราวลยั อนเุทียนชยั 

PT2526 นางสาวนิชารัตน์ พึง่สนุทรศิริมาศ 

PT2527 นางสาวหนรัูก ศาสตราชยั 

PT2528 นายสธีุร์ คธูนะวนิชพงษ์ 

PT2529 นางสาวกรุณา ทองนาค 

PT2530 นายกิตติสขุ อยูเ่จริญ 

PT2531 นางสาวจิตติมา เจริญลิม้ประเสริฐ 

PT2532 นางสาวมินทร์รตา ไพศาลชินวตัร 

PT2533 นางสาวจฑุารัตน์ พิริยะเบญจวฒัน์ 

PT2534 นางสาวจรุารัตน์ เฉ่ือยกลาง 

PT2535 นางสาวฐิติมา ศิลปเจริญพร 

PT2536 นางสาวณฐักมล ศกัด์ิโกศล 

PT2537 นางสาวดษุฎี แซเ่ฮ้ง 

PT2538 นางสาวธนิษฐา อินสวา่ง 

PT2539 นายแพทย์ธีระ สดุเส้ง 



PT2540 นางสาวนิติพร เวฬสุวุรรณ 

PT2541 นางสาวปนดัดา สขุนนัทศกัด์ิ 

PT2542 นายพนิต จิระมะกร 

PT2543 นางสาวพรพรรณ บญุธรรม 

PT2544 นายยศ แก้วคงขวญั 

PT2545 นางสาววนัวิสาข์ ศิริเจริญจรรยา 

PT2546 นายวิทย์ โกนทุานรัุกษ์ 

PT2547 นางสาวศิริกญัญา หาบหา 

PT2548 นางสาวสรารัตน์ แก้วคอนไทย 

PT2549 นางสาวญภสักญัญา  แววพิลา 

PT2550 นางสาวสนุนัทา บตุรชา 

PT2551 นางสาวอจัฉรา ประดิษฐย่ิง 

PT2552 นางสาวเสาวลกัษณ์ ยงัสขุเกษม 

PT2553 นายกมล กิตติปัญญาอาภา 

PT2554 นางสาวอาวชันา เรืองแข 

PT2555 นางสาวชวาลา สรุะพินิจ 

PT2556 นางสาวปิยะนารถ หอระตะ 

PT2557 นางมลัลิกา  เขมะบลุกลุ 

PT2558 นายอนสุรณ์ จิตรวิมลรัตน์ 

PT2559 นางสาวขจรพิชญ์ วงศ์แก้ว 

PT2560 นางสาวจฬุารัตน์ จนักลอ่ม 



PT2561 นางทิพย์วรรณ วะโร 

PT2562 นายธนากร นฤภยั 

PT2563 นายธีรศกัด์ิ ลาภสนิท 

PT2564 นางสาวนนัทา จงวิบลูย์ศิลป์ 

PT2565 นางประภสัษร ไชยรักษ์ 

PT2566 นางสาวผอ่งพรรณ สมทุรานนท์ 

PT2567 นางสาวพรรณทิพา ขาวเรือง 

PT2568 นางสาวภคัศรัตน์ ชยัพรไพสิฐ 

PT2569 นางสาวมนต์สนีิ เจตน์เจริญ 

PT2570 นายมานสัต์ ดีสาสตร์ 

PT2571 นางสาวลกัขณา นพรักษา 

PT2572 นางณฐักฤตา พฒันพงศ์ 

PT2573 นางสาววลัยา แสงอินทร์ 

PT2574 นางสาววาสนา สตัยาคณุ 

PT2575 นางสาวศิริรัตน์ ละแมนชยั 

PT2576 นางสาวสมจิต สธุรรมมา 

PT2577 นางสาวสปุระวีณ์ เลาหวิโรจน์ 

PT2578 นางสาวอารยา บณัฑิตย์ผล 

PT2579 นายเจษฎา แชเชือน 

PT2580 นางสาวจิรภทัร สดดีุ 

PT2581 นางสาวณฎัฐณิชา ไชยตะวงค์ 



PT2582 นางสาวดรุณี มคัคุ้น 

PT2583 นางสาวนาฎนภางค์ ตนัเทอดทิตย์ 

PT2584 นางนิภาภทัร พวงสวุรรณ์ 

PT2585 นางสาวรักชนก อมรปิยะกิจ 

PT2586 นายสมเกียรติ ผ่องแผ้ว 

PT2587 นางสาวสริุนทร์ยา จนัทร์ภิรมย์ 

PT2588 นางสาวปพชัญา กนกพชัรกลุ 

PT2589 นายณฐัพงศ์ จางวิริยะ 

PT2590 นางสาวธีธชัชา ทีดินดํา 

PT2591 นางสาวปัทมาภรณ์ ชยัเผือก 

PT2592 นางวราภรณ์ วฒันธรรม 

PT2593 นางสาวบญุณิตา ฉนัทศิริกลุ 

PT2594 นางสาวกฤษกาญจน์ โป๊ฟ้า 

PT2595 นายกลยทุธ ฉิมคล้าย 

PT2596 นายกลุวฒิุ ญาติเสมอ 

PT2597 นางสาวภทัรพสัส์ วรวงศ์เธอ 

PT2598 นางสาวจฑุารัตน์ อดุมสนิธุ์ 

PT2599 นางสาวฉฐักานต์ หวงัอารีกลุ 

PT2600 นางสาวทศันีย์ สมมิตร์ 

PT2601 นางสาวนิดา รัตนครอง 

PT2602 นางสาวบญุณิตา ฉนัทศิริกลุ 



PT2603 นางสาวพชัรี เจริญลาภลํา้ 

PT2604 นางสาวพิชญาภคั จิราชยัรัตน์ 

PT2605 นางมนญัญา จรปัญญานนท์ 

PT2606 นางสาวมลนภา คล้ายมีปาน 

PT2607 นางสาวรจนา ดีโท 

PT2608 นางสาวรัชดาพร จลุละนนัทน์ 

PT2609 นางสาวรุ่งเรือง กิจจานกิุจ 

PT2610 นางสาวลดาวลัย์ ชติุมากลุ 

PT2611 นางสาววนัทนา อมรลาภ 

PT2612 นางสาววนัเพญ็ คําฝอย 

PT2613 นางสาวศริยา ชาติกลุ 

PT2614 นางสาวศิรินลกัษณ์ รัตนาเกียรต์ิ 

PT2615 นายสริิชยั บญุวฒันกลุ 

PT2616 นางสาวสธิุนี นาคสมบรูณ์ 

PT2617 นายอคัรเดช ศิริพร 

PT2618 นางสาวมธุริน สิงหอบุล 

PT2619 นางสาวอทุยัทิพย์ แก้วเพช็ร 

PT2620 นางสาวแพร ทยานวุฒันา 

PT2621 นายกฤษณะ บบุไชยา 

PT2622 นางธญัวลยั เกงขนุทด  

PT2623 นางสาวขวญัชนก ฤทธ์ิธาทร 



PT2624 นางสาวจริยา แก้ววิเชียร 

PT2625 นางฉตัรฉวี หลกัสวุรรณ 

PT2626 นางสาวชาริณี วิวฒัน์พาณิชย์ 

PT2627 นางฐิติมา อดุมเลศิลกัษณ์ 

PT2628 นายณฏัวฒิุ แก่นทอง 

PT2629 นางสาวณฐัฐิรา ปรีชาศิลป์ 

PT2630 นายทนงศกัด์ิ ลิมปิทีปราการ 

PT2631 นายนพรัตน์ บิดจนัทกึ 

PT2632 นางนิติมา วชัรารัตน์ 

PT2633 นางนิลวิศาล เฮงสมบรูณ์ 

PT2634 นางสาวปนิษฐา เจริญสทิธ์ิ 

PT2635 นายประชมุ อ่ําหลมิ 

PT2636 นางสาวปิยะดา บญุสงิห์ 

PT2637 นางสาวปิยาภรณ์ วิชยัดิษฐ์ 

PT2638 นางสาวพงษ์พร มีนะธานิน 

PT2639 นายพิชญา เฮงสมบรูณ์ 

PT2640 นายพิทกัษ์ อมัพรโพยม 

PT2641 นายพินิจ วิทยสนุทร 

PT2642 นางสาวพิมพ์พร น้อยนวล 

PT2643 นางสาวภทัรา กองสผุล 

PT2644 นายมณฑล สงิห์คลี 



PT2645 นางสาวมลัลกิา สนัตยายน 

PT2646 นายวรพล เกิดผลงาม 

PT2647 นายศภุฤกษ์ นาวารัตน์ 

PT2648 นางสาวสมฤดี ป้องสีดา 

PT2649 นายสมศกัด์ิ แก้วก่อง 

PT2650 นางสนัสนีย์ พลบรูณ์ 

PT2651 นางสาวสริิกรพิชญ์ คลอ่งแคลว่ 

PT2652 นางสาวสทุธิรา อินต๊ะผดั 

PT2653 นางสาวสภุาภรณ์ ศรีมาลา 

PT2654 นายสรุศกัด์ิ บญุประสพ 

PT2655 นางสาวสรุสา โค้งประเสริฐ 

PT2656 นางสาวสวุิมล กิตติศรีโสภิต 

PT2657 นางสาวอมรรัตน์ เจริญสขุ 

PT2658 นางสาวอรวรรณ เย่ียมพฒันพร 

PT2659 นางสาวอจัฉราวดี ศรีจรูญ 

PT2660 นางสาวอญัชลี แก้วทอง 

PT2661 นางอารีย์ วิทยสนุทร 

PT2662 นางสาวอ้อมใจ บตุรวิชา 

PT2663 นางสาวเสาวภา กวดวงศ์ษา 

PT2664 นายไพศาล เงินดี 

PT2665 นางสาวกมลวรรณ จงสมชยั 



PT2666 นางกลุธิดา โมรา 

PT2667 นางสาวจตพุร วิชิตสระน้อย 

PT2668 นางสาวจนัทร์จีรา นาคสงิห์ 

PT2669 นางสาวจีรวรรณ ยวนช่ืน 

PT2670 นางสาวชลดิา นนัท์มนสั 

PT2671 นางสาวตรีชฎา อ.อินทรวิชิต 

PT2672 นางสาวตรึงตา แพใจ 

PT2673 นางสาวทศันีย์ ประดจุชนม์ 

PT2674 นายทิวา บญุมัน่ 

PT2675 นายธานี พิมพฒัน์ 

PT2676 นายธิติ ปราบ ณ ศกัด์ิ 

PT2677 นางสาวนภเกตน์ โชติรัตนพิทกัษ์ 

PT2678 ร้อยโทนฤพล พลงัสกล 

PT2679 นางสาวนฐัพร จอนจนัทกึ 

PT2680 นางสาวนนัทกา ทาประโคน 

PT2681 นางสาวนิภารัตน์ ภมิูผกัแวน่ 

PT2682 นางสาวนชุรี อรุะศิลป์ 

PT2683 นางสาวบญุสติา สายวฒิุกลุ 

PT2684 นางสาวปัญชลี พิมลวิชยากิจ 

PT2685 นางสาวพรศิริ ด้านวงัขวา 

PT2686 นางลภสัรดา พงศ์ปิยะไพร 



PT2687 นางภทัธีญา ธนะสนุทร 

PT2688 นางสาวมณีพรรณ์ เหลา่โพธ์ิศรี 

PT2689 นางมลัลิกา อภินนัรุ่งเรือง 

PT2690 นางสาววชิรา เกตพุดั 

PT2691 นายศรลกัษณ์ ศิลปะ 

PT2692 นายสมรรถชยั ยาทองไชย 

PT2693 นายสรพล กําไลทอง 

PT2694 นางสาวสราสนีิ ศรีณรงค์ฤทธ์ิ 

PT2695 นางสาวสชุาดา วิชาชาญ 

PT2696 นางสาวสทุธาทิพย์ ทองเปาว์ 

PT2697 นางสพุตัรา พฒันสนุทร 

PT2698 นางสาวสภุาพรรณ บญุอารีย์ 

PT2699 นางสาวสลุกัษณา พนัธุ์ดิษฐ์ 

PT2700 นายอภิชาติ ธราภชักลุ 

PT2701 นางสาวออมทรัพย์ เมืองพนัธ์ 

PT2702 นางสาวอษุณีย์ สง่สขุ 

PT2703 นางสาวเจนจิรา วงศ์ขมุเงิน 

PT2704 นายเนตรน้อย ชาลี 

PT2705 นางสาวเบญจา แซล่ิม้ 

PT2706 นางสาวพิมพ์วีมินทร์ ผดงุจิต 

PT2707 นางสาวเยาวมาลย์ ถมยาวิทย์ 



PT2708 นางสาวเสาวภา อมลูราช 

PT2709 นางสาวกญัญาณฐั วชิรสนุทร 

PT2710 นางดนิตา เบญจพรม 

PT2711 นางสาวจตพุร โพธิญาณ 

PT2712 นายจาตรัุนต์ ปาลคะเชนทร์ 

PT2713 นางสาวนนัทชนม์ รุจิฉาย 

PT2714 นางสาวจฑุามาส ฉลวยศรีเมือง 

PT2715 นางสาวชชันี ปรางจนัทร์ 

PT2716 นางสาวฐิติมา สิงห์เรือง 

PT2717 นางสาวณฐักาญจน์ รุณรงค์ 

PT2718 นางสาวธญัญลกัษณ์ ปามทุา 

PT2719 นางสาวนรกมล เรืองโชติ 

PT2720 นางสาวนวลพรรณ เทียมสวุรรณ 

PT2721 นางสาวนารีรัตน์ รัตนตนัหยง 

PT2722 นางสาวประภสัสร กลัยาวฒิุพงศ์ 

PT2723 นางสาวปริชาติ โนอินทร์ 

PT2724 นางปิยวรรณ บญุด้วง 

PT2725 นางพนิดา รุ่งพิบลูโสภิษฐ์ 

PT2726 นางสาวพนิดา เพง็สวา่ง 

PT2727 นางสาวมนชัยา ศรีคล้อ 

PT2728 นายยศนนัต์ ธัญญสวุรรณ์ 



PT2729 นางสาวรวงทิพย์ พิทยพงศ์สนิ 

PT2730 นางรุ่งทิพย์ ดวงแก้ว 

PT2731 นางสาวรุ่งนภา สวุรรณ 

PT2732 นางสาวรุ้งกาญจน์ จนัทร์สคุนธ์ 

PT2733 นางสาววิจิตราภรณ์ ทวีศรี 

PT2734 นายวิลาศ ทองเกษม 

PT2735 นางสาวสริาภา เหมือนแก้ว 

PT2736 นางสริิพร ใบสนธ์ิ 

PT2737 นางสาวสทุธาทิพย์ จรรยาองักรู 

PT2738 นางสาวอภิรดี คงจนัทร์ 

PT2739 นางสาวอรดี วนิชพนัธุ์ 

PT2740 นางสาวอรพรรณ วนขจรไกร 

PT2741 นางสาวองัคณา สถลชา 

PT2742 นางสาวเบญจพร พานิชเจริญ 

PT2743 นางสาวกฤษณา บญุทา 

PT2744 นางสาวมนสชิา สมฤทธ์ิ 

PT2745 นางสาวจริยวตัร แววหงษ์ 

PT2746 นางสาวจนัทร์จีรา ดวงแก้ว 

PT2747 นางสาวจารุณี ชยัวงค์ 

PT2748 นางจฑุารัตน์ เศรษฐโชดกึ 

PT2749 นางสาวจฬุารัตน์ กิจศิริรัตน์ 



PT2750 นางสาวฐิติสดุา สขุมุาภยั 

PT2751 นางสาวณฐัญา วงค์แสง 

PT2752 นางดรุณี สดคมขํา   

PT2753 นางสาวดษุมณี เสรีวฒันาชยั 

PT2754 นางสาวธนะพร ปัญญาสนิ 

PT2755 นางสาวธารพร สตุะพาหะ 

PT2756 นายธีรธรรม อดุมสถาผล 

PT2757 นางสาวนนัทพร สริุยา 

PT2758 นายธิตินาจ ปานเขียว 

PT2759 นางสาวนิภาลยั นชุพุม่ 

PT2760 นางสาวปาณิสรา ชาวเขลางค์ 

PT2761 นายประจกัษ์จินต์ สงิห์แก้ว 

PT2762 นายอธิพชัร์ แซ่ก่ี 

PT2763 นางสาวประภารัตน์ เมืองใจ 

PT2764 นายประสทิธ์ิ ยงัศรี 

PT2765 นางสาวพทัธนนัท์ ทะนนัไชย 

PT2766 นางสาวปัทมา ทองพรหม 

PT2767 นาง พิมพ์ใจ ศิริไพบลูย์ 

PT2768 ร้อยโทพฒิุนนัทน์ กองธรรม 

PT2769 นางสาวมณีรัตน์ คําเพง็ 

PT2770 นางสาวมลัลกิา อฐัวงศ์ 



PT2771 นางสาวนนัทกมล วรเศรษฐ์ธนกร 

PT2772 นายรัตนพล ก๋าวงค์ 

PT2773 นางสาวรุจิราภรณ์ ใจบญุมี 

PT2774 นางสาววรวรรณ ทองวฒัน์ 

PT2775 นางสาววรัญญ ูประกฤติภมิู 

PT2776 นางศิริกมล นาวิก 

PT2777 นางสาวศิวภรณ์ จนัทาพนู 

PT2778 นางสาวสงกรานต์ เดชปัญญา 

PT2779 นายสถาพงษ์ คงสมพงษ์ 

PT2780 นางสาวสกุญัญา สขุพร้อม 

PT2781 นางสาวสชุาดา นนัทพนัธ์ 

PT2782 นางสติุมา สวุรรณกาล 

PT2783 นางสาวสธีุลกัษณ์ ลาดปาละ 

PT2784 นางสาวสธุาสนีิ ทองวรรณ์ 

PT2785 นางสาวอรวรรณ แซต่ัน๋ 

PT2786 นางสาวอรอมุา กวมทรัพย์ 

PT2787 นายเกษม สลีอ่อน 

PT2788 นางสาวจนัทนา เหลืองเลิศขจร 

PT2789 นางสาวจนัทร์อมัพร กาขาว 

PT2790 นางสาวจิณติัตา จิตติวฒัน์ 

PT2791 นางสาวจิตรลดา ตนัติถาวร 



PT2792 นางสาวจินตนา คีรีทวีป 

PT2793 นางสาวชญาดา จาดเจริญ 

PT2794 นางชลากต ลาภาศรีรัตน์ 

PT2795 นางสาวชชัสดุา วรรณสาตร์ 

PT2796 นายณฐัพงษ์ ธนโชติเจริญ 

PT2797 นางสาวดวงกมล ถ้วยทองคํา 

PT2798 นางสาวทลียา โสมโสพิน 

PT2799 นางสาวทศันีย์ ทองทลูทศัน์ 

PT2800 นางสาวธนิดา พลูประเสริฐ 

PT2801 นางสาวธญัลกัษณ์ เอ่ียมละออ 

PT2802 นางสาวนนัทิดา ชะเอมทอง 

PT2803 นางณฐัชานนัท์ กลัยาณวตัร 

PT2804 นางสาวนิออน จนัไทย 

PT2805 นางสาวณฐัวดี เพชรนิล 

PT2806 นางสาวนชุนาท พุม่ไทรมลู 

PT2807 นางสาวปรัชญาณี ขําทวี 

PT2808 นายณฐัพชัร์ ธนะปานสวสัด์ิ 

PT2809 นางพรทิพย์ พวงช้อย 

PT2810 นางสาวภารดี การดี 

PT2811 นางสาวภาวิณี สดุสงวน 

PT2812 นางสาวมณีรัตน์ วารีศรีศภุชยั 



PT2813 นางสาวรัชน ูใจไหม 

PT2814 นางสาวรัศมี พาภกัดี 

PT2815 นางสาวละอองดาว อาชวอาชานกลุ 

PT2816 นางสาววรรณฤดี แซโ่ค้ว 

PT2817 นางสาววิชชดุา ทองเทศ 

PT2818 นายวิฑรูย์ ทรงบณัฑิตย์ 

PT2819 นายศรัณย์ ยศทวี 

PT2820 นางสาวศิริพร ทองผาสขุ 

PT2821 นางสาวศิโรรัตน์ เมฆสวุรรณ 

PT2822 นางสาวศภุเกต แสนทวีสขุ 

PT2823 นางสาวสริิโฉม เถ่ือนถํา้แก้ว 

PT2824 นางสาวสกุญัญา คะสงูเนิน 

PT2825 นางสาวสกุญัญา รัชคร 

PT2826 นายสขุสนัต์ ไชยรัตน์ 

PT2827 นางสาวสดุารัตน์ สงิห์เชือ้ 

PT2828 นางสทุธิรักษ์ พิกลุทองอําไพ 

PT2829 นางภสัสร  คฤหานนท์ 

PT2830 นางสาวสภุาภรณ์ อว่มจนัทร์ 

PT2831 นางสาวพณัณ์นิญา กิตต์ิธนาวฤทธ์ิ 

PT2832 นางสาวปรียานชุ พฒุตาล 

PT2833 นางสาวอรุณี ชนาภิสทิธิ 



PT2834 นางสาวอญัชลินทร์ สร้อยนาก 

PT2835 นางสาวอเุบกขา ชมุคง 

PT2836 นางสาวกฤชอร กลิน่จนัทร์ 

PT2837 นางสาวแพรว แสงสจัจา 

PT2838 นางสาวโชติกา ชาวนํา้ 

PT2839 นายไกรทอง ชมภฟืูน้ 

PT2840 นายธนธร สจิุนตวงษ์ 

PT2841 นางสทุศัญ์ศิณี ทวีรัตน์ 

PT2842 นางสาวสพุินดา แซอ่ึง้ 

PT2843 นางสาวอมรรัตน์ เหมทานนท์ 

PT2844 นางสาวเจนจิรา ขําผิวพรรณ 

PT2845 นางสาวเสาวรส ศรีไกรขจรกลุ 

PT2846 นายกฤษฎา จิตต์คําภา 

PT2847   

PT2848 นางสาวกรณ์วิกา กิจสวสัด์ิ 

PT2849 นายจิรวฒัน์ ชยัณรงค์ศิริพร 

PT2850 นางสาวจฑุาลกัษณ์ กองสขุ 

PT2851 นางสาวชลธิชา เมน่มกุดา 

PT2852 นางสาวภริดา  ศรีสงูเนิน 

PT2853 นางสาวดวงพรรณ ลกัษณานกุลุ 

PT2854 นางสาวดวงวรรณ ศรีศิริ 



PT2855 นายทรงวฒุน์ นิตย์ธีรานนท์ 

PT2856 นางสาวทศันีย์ อณุหทวีทรัพย์ 

PT2857 นางสาวทิชพร สขุเกือ้ 

PT2858 นางสาวนพวรรณ จารุสสุนิธ์ 

PT2859 นายบริุนทร์ กาญจนาภิวงศ์ 

PT2860 นางสาวปฏิญญา เอกพงศ์พนัธุ์กลุ 

PT2861 นางสาวปัญจมาพร แสงวงั 

PT2862 นางสาวปิยฉตัร วงศาโรจน์ 

PT2863 นางสาวพิมพ์วิภา เอือ้ศิลามงคล 

PT2864 นางสาวภณัฑิลา ธาราเบญ็จศีล 

PT2865 นางสาวมณีวรรณ สวุฒัน์รณกร 

PT2866 นางสาวมนทรีย์ กล้าผจญ 

PT2867 นายปรัตถกร วีทอง 

PT2868 นางสาวทิพย์วรินทร หวงัศภุรัตน์ 

PT2869 นางสาวพชัรี เหลือดี 

PT2870 นางสาวรวีวรรณ คลุเิมคิน 

PT2871 นางสาวรัชนีกร ฤทธาพิพฒัน์ 

PT2872 นางสาววิไลลกัษ์ สอดสี 

PT2873 นางสาวสกุญัญา อะรัมพระ 

PT2874 นางสาวสธีุรา ใจดี 

PT2875 นางสาวสนุทรี ชยาวชัรกลุ 



PT2876 นางอภิญญา ทิพยมาศโกมล 

PT2877 นางสาวอินทิรา อึง้ศิริกลุ 

PT2878 นางสาวสมาพร ผาสขุ 

PT2879 นางสาวไหมพรม ป่ินกลุบตุร 

PT2880 นางสาววชัระษา ยืนชีวิต 

PT2881 นายสนุทร อทุยักัน่ 

PT2882 นายศราวธุ ราชกิจ 

PT2883 นางสาวเกษรา จาดทอง 

PT2884 นายกีรติ สรุการ 

PT2885 นางสาวนลนีิ เบ้าวนัดี 

PT2886 นายอภินนัท์ จิตต์สวา่ง 

PT2887 นางสาวอภิรดี หงษ์ภกัดี 

PT2888 นางสาวจามรี อศัวภารุจ 

PT2889 นางศศิธร จนัทขมัมา 

PT2890 นางสาวนลฎา ดําเนินกิจชยักลุ 

PT2891 นางสาวชลธิชา ป่ินวิถี 

PT2892 นางสาวดวงรัตน์ อภิเดชตริรัตน์ 

PT2893 นางสาวบศุรา ชินสงคราม 

PT2894 นางสาวเบญจมาภรณ์ ดวงริวงศ์ 

PT2895 นางภานรัุตน์ ธนกาญจน์ 

PT2896 นางสาวศศิวิมล เทียบคํา 



PT2897 นางสภุาพร จีนรัตน์ 

PT2898 นางสาวปณุฑาริกา คงแก้ว 

PT2899 นางสาวกรีฑากร ศรีวงษ์ชยั 

PT2900 นางสาวจิราภรณ์ สวยรูป 

PT2901 นางสาวจีรานชุ สามบญุมี 

PT2902 นายจมุพล พว่งเกต ุ

PT2903 นางสาวดรณี ปัชชนุาภรณ์ 

PT2904 นางสาวภิญญดา เผือกนอก 

PT2905 นางสาวนชุจรีย์ กําบิน 

PT2906 นางสาวประทมุวลัย์ กําลงักล้า 

PT2907 นางสาวปานตา ดางสงูเนิน 

PT2908 นางสาววนิดา แสงศรี 

PT2909 นางสาวศิริพร ละมอ่มอาภรณ์ 

PT2910 นางสาววรัสยาพร พงศธรไชยภทัร์ 

PT2911 นางสาวสภุสัสร บญุสนิชยั 

PT2912 นางสาวสมิุตตา บญุเพียรผล 

PT2913 นางสาวอภิชญา กิรัมย์ 

PT2914 นางอมรรัตน์ โชคสกลุทรัพย์ 

PT2915 นางสาวอรวรรณ วงษ์นอก 

PT2916 นางสาวลลิล่ี ภทัรโชคช่วย 

PT2917 นางสาวนลนีิ วงศ์ชินศรี 



PT2918 นายธวชัชยั ลวดทอง 

PT2919 ร้อยตํารวจเอกหญิงพรรษรัตน์ สารัง 

PT2920 นางสาวกฤติกา ขนัการไร่ 

PT2921 นางสาวกมุารี ดาระกร 

PT2922 นางสาวชติุมา วีระกิจพานิช 

PT2923 นางสาวธิติยา ปเุลชะตงั 

PT2924 นางสาวเดน่เดือน มีผล 

PT2925 นายนพดล เนตรนิธิ 

PT2926 นางสาวนิภาพร แสงอรุณ 

PT2927 นายเนต ใจฟอง 

PT2928 นางสาวเบญจรัตน์ แสงทอง 

PT2929 นายปริญญ์ วฒันสขุ 

PT2930 นางสาวปริญญา ใจหมัน้ 

PT2931 นายพงศกร มว่งบงึพร้าว 

PT2932 นางสาวเพญ็ศิริ กินิพนัธ์ 

PT2933 นางสาวมนนัญา เครือวลัย์ 

PT2934 นางสาวยพุา ยรัึมย์ 

PT2935 นางสาวรัมภ์รดา อินทโฉม 

PT2936 นางสาววราสนีิ บญุประเสริฐ 

PT2937 นางสาววรุณนภา ศรีโสภาพ 

PT2938 นางสทุศันา บวัผดั 



PT2939 นางสาวสวุลี นามวงษา 

PT2940 นางสาวหทยัรัตน์ สีขํา 

PT2941 นางสาวอนสุรา สจัจงั 

PT2942 นางสาวอรวรรณ์ วิเชียรสาร 

PT2943 นางสาววสวุิภา เกษรจรุง 

PT2944 นางสาวอรุณวรรณ มีมขุ 

PT2945 นายเอกลกัษณ์ เป๋าสงูเนิน 

PT2946 นางสาวกฤษณา แสนปลืม้ 

PT2947 นายคณุาวฒิุ นาคใหญ่ 

PT2948 นางสาวจฬุารัตน์ ดวงตาผา 

PT2949 นางสาวณภทัร ศรีรักษา 

PT2950 นายณรงค์ฤทธ์ิ ทองอุน่ 

PT2951 นางสาวธนียา หาวิเศษ 

PT2952 นางสาวนริศรา แสงโฮง 

PT2953 นางสาวปริญญา วรรณกลุ 

PT2954 นางสาวฟาริดา พรมสีแก้ว 

PT2955 นางสาวมณีรัตน์ อุน่จรัส 

PT2956 นางสาวรัชนีพร กงซยุ 

PT2957 นางสาววนิดา ดรปัญหา 

PT2958 นางสาววิภาวี ทคํูามี 

PT2959 นางสาวศภุธิดา รักยติุธรรมกลุ 



PT2960 นายภวูนตัถ์ กระบตัทอง 

PT2961 นางสาวสราญจิต แสนแก้ว 

PT2962 นางสาวสนิธุพร มหารัญ 

PT2963 นางสาวสปุรียา ราชสีห์ 

PT2964 นางสาวสพุรรณิการ์ ลดาวลัย์ 

PT2965 นางสาวสพุตัรา ปราสาททอง 

PT2966 นางสาวอไุรรัตน์ จนัทะเลศิ 

PT2967 นางสาวณฐัญาดา ชาติประเสริฐ 

PT2968 นางสาวกนกวรรณ ทองโชติ 

PT2969 นายเดชา ดาทอง 

PT2970 นางบงัอร แหลมคม 

PT2971 นางปริญญาพร มะธิปะโน 

PT2972 นางสาวเพญ็นภา ชลปฐมพิกลุเลศิ 

PT2973 นางมณัฑนา แสงมาลา 

PT2974 นายณพล เตชะรังสริิ 

PT2975 นางสาววราภรณ์ เน่ืองวงษา 

PT2976 นางวิลาวณัย์ สพุรรณ์กลาง 

PT2977 สบิตํารวจตรีวีระ   จารย์โพธ์ิ   

PT2978 นายสรุชยั สอนกลิน่ 

PT2979 นางสาวเสาวนีย์ นาคมะเริง 

PT2980 นายอนวุตัร ชนะดี 



PT2981 นางสาวกลุบดี วีระพงษ์ 

PT2982 นางสาววิรินธร รวมศิลป์ 

PT2983 นายอาทิตย์ สทุิน 

PT2984 นางสาวกนกวรรณ แสงศศิธรชยั 

PT2985 นางสาวกณุฑีรา สายดี 

PT2986 นางสาวเกวรีย์ จินะวงค์ 

PT2987 นางสาวจิตตรัตน์ ตนัเสนีย์ 

PT2988 นางสาวจฑุามาส แซล่ิม้ 

PT2989 นางสาวสาธนีย์ พนัธ์กนกพงศ์ 

PT2990 นายชยัรัตน์ เข่ือนแดง 

PT2991 นางโชติรส สขุขี 

PT2992 นางสาวณฏัฐิยา สวุรรณมณี 

PT2993 นางสาวดรุณี วิริยะ 

PT2994 นายดอน แสงสิงห์ 

PT2995 นางสาวธนัยมนต์ กิมสวุรรณ 

PT2996 นางสาวนภาพร ปันโญปัน 

PT2997 นางสาวนริศรา ชยัมงคล 

PT2998 นางสาวนนัทกานต์ บณัฑชุยั 

PT2999 นางสาวนนัทิยา ปิงยศ 

PT3000 นางสาวนชัชา วรวฒัน์ชยั 

PT3001 นางสาวภทัรานิษฐ์ ธนาสมิทธ์กลุ 



PT3002 นางสาวนิรชรา รัตนธรรมเมธี 

PT3003 นางสาวเบญจมาภรณ์ หาญเจริญกลุ 

PT3004 นางปิยะมาศ ศีรีแก้ว 

PT3005 นางสาวพนัธิวา ปัญญามณี 

PT3006 นางสาวณฏัฐ์กฤตา ฐิติธญัวรัตม์ 

PT3007 นางสาวภทัราพร นกับญุ 

PT3008 นางมณีวรรณธกานต์ อารีเอือ้ 

PT3009 นางรัตนาภรณ์ อาจผดงุกลุ 

PT3010 นางสาววรพรพรรษ์ ประสารศรี 

PT3011 นางสาววรรณา ลือสายวงศ์ 

PT3012 นางสาววรางคณา ลิม้ขจร 

PT3013 นางสาววรางคนา บญุถนอม 

PT3014 นายวนัพิทกัษ์ ป้องกนั 

PT3015 นางสาววลัภา รัตนวรุณรัตน์ 

PT3016 นายวิทยา เกษมศรี 

PT3017 นางสาววิไลวรรณ วิเศษสมิต 

PT3018 นางสาวศรัณยา ชววิสทุธิกลู 

PT3019 นางสาวศศิธร เกิดยอด 

PT3020 นางสาวศนัสนีย์ ทะพิงค์แก 

PT3021 นางสาวศิรินนัท์ บริพนัธกลุ 

PT3022 นางสกุญัญา คําบญุเรือง 



PT3023 ร.ท.สทุศัน์ เครือแก้ว 

PT3024 นายสเุนตร ขําทุ่ง 

PT3025 นางสาวสภุาพร ชุ่มกลาง 

PT3026 นางสาวเสาวลกัษณ์ เดชะ 

PT3027 นางสาวหทยัทิพย์ โยวงั 

PT3028 นางสาวหสัยาพร อินทยศ 

PT3029 นางสาวอโณทยั จํานงค์ไทย 

PT3030 นายอดิศ โพธ์ิมลู 

PT3031 นางสาวอรรจน์มน ธรรมไชย 

PT3032 นางสาวอรุณีย์ พรหมศรี 

PT3033 นางสาวอริสา ปาระมียอง 

PT3034 นางสาวณฏัฐริกา ศรีธรรม 

PT3035 นางสาวกมลวรรณ พวงสงวนวงศ์ 

PT3036 นางสาวกลัยาวดี จนัทะโร 

PT3037 นางสาวขจีรัตน์ เนตรนี 

PT3038 นายคมกริบ หลงละเลงิ 

PT3039 นายคมศกัด์ิ สนิสริุนทร์ 

PT3040 นางสาวจตพุร จาตรุวาณิช 

PT3041 นายจรัญ กรชยั 

PT3042 นายจกัรกฤษณ์ เจริญถาวรพาณิช 

PT3043 นางสาวจิราภรณ์ กนัทา 



PT3044 นางสาวชนาทิพย์ พลพิจิตร์ 

PT3045 นางสาวชนาทิพย์ พลพิจิตร์ 

PT3046 นางสาวทิพวรรณ สทิธิ 

PT3047 นางสาวทิพวลัย์ โอภาสกรุณา 

PT3048 นางสาวธนศร องักรุนาค 

PT3049 นางสาวนิชาภา จนัทร์ดี 

PT3050 นางสาวธิดาพร วงศ์สทุิน 

PT3051 นายนริสพงศ์ ชํานาญ 

PT3052 นางสาวนฤมล งามทรายทอง 

PT3053 นางสาวประภสัสร คลงัสนิ 

PT3054 นายปริญญา ว่องไววณิชกลุ 

PT3055 นางสาวปิยะพร พรหมดวง 

PT3056 นางสาวพรสริิ ประเสริฐกิจกลุ 

PT3057 นางสาวพชัราภร พลมณี 

PT3058 นางสาวพีรยา เตม็เจริญสขุ 

PT3059 นางสาวภทัทิยาภรณ์ ทองแดง 

PT3060 นางสาวมนฤทยั ณรงค์ชยั 

PT3061 นางสาวมาริสา สมัฤทธ์ิภาพ 

PT3062 นายมารุต วอ่งประเสริฐการ 

PT3063 นางสาวมจุลนิทร์ ประสานณรงค์ 

PT3064 นางสาวยพุารัตน์ เจริญเพิ่มพนูสกลุ 



PT3065 นางสาวรพีพร กิติสมพรวฒิุ 

PT3066 นางสาวรวีนชุ วยัวฒิุภิญโญ 

PT3067 นางสาวลกัษมี เลศิตลอดกาล 

PT3068 นางสาววนนัยา ปิยะกลุชยัเดช 

PT3069 นายวรันธร ทองเหม 

PT3070 นางสาววรินทร์ดา อินทิราวรนนท์ 

PT3071 นางสาววิมลรัตน์ สกลุเลศิผาสขุ 

PT3072 นางสาวศรัญญา ป่ินวิเศษ 

PT3073 นายสริพทัธ์ อินทรุจิกลุ 

PT3074 นางสาวสดุารัตน์ เส้นทอง 

PT3075 นางสาวเสาวลกัษณ์ พรหมสงูวงษ์ 

PT3076 นางสาวสมุนา วฒัโนภาส 

PT3077 นางสาวอรอมุา อสุมาน 

PT3078 นางสาวอษุา ครุครรชิต 

PT3079 นางสาวอรชมุา เมืองสอน 

PT3080 นางสาวกนกวรรณ ภมิูกระจ่าง 

PT3081 นางสาวชนิกานต์ วิรุตมวงศ์ 

PT3082 นายชยัรัตน์ แซโ่ค้ว 

PT3083 นางสาวณฐัวรา บวัจํารัส 

PT3084 นางสาวดวงกมล ไพรสกลุเดชา 

PT3085 นางสาวปวิตรา หอมสวุรรณ 



PT3086 นายธรรมรัฐ บญุมาตร 

PT3087 นางสาวปรียาภรณ์ สองศร 

PT3088 นางสาวพชัรวลยั วิทย์ไธสง 

PT3089 นายพิชิต ยืนนาน 

PT3090 นางสาวภสัสร ศกัด์ิชพูิทกัษ์ 

PT3091 นางสาวภาวิณี ปิยบญุศรี 

PT3092 นางสาวณรัฐกร อิ่มใจจิตต์ 

PT3093 นางสาวมธุรส ดอนจวง 

PT3094 นางสาวรุ่งรัตน์ หอทบัทิม 

PT3095 นางสาววนิดา เภาเพิ่ม 

PT3096 นางสาววราภรณ์ บณัฑิศกัด์ิ 

PT3097 นางสาววชัรี พานิชนาวา 

PT3098 นางสาววิจนัทรา อินทร์มี 

PT3099 นางสาววิไลรัตน์ พินิจเลิศสกลุ 

PT3100 นางสาวศรัญญา มัง่เจริญ 

PT3101 นางสาวอิสรีย์ ไพพินิจ 

PT3102 นางสาวศิริพร  มณีรัตน์ประเสริฐ   

PT3103 นางสาวศภุาพรรณ อามาตย์ 

PT3104 นายสนัน่ ลมิปวรางกรู 

PT3105 นางสาวสนัศนีย์ เดชะศิริประภา 

PT3106 นางสาวสริินทิพย์ หมอทรัพย์ 



PT3107 นางสาวสริิรัตน์ ไชคําพา 

PT3108 นางสาวพิมพ์อมุา สายพิรุณทอง 

PT3109 นางสาวสดุธิดา จิตจํานง 

PT3110 นางสาวณชัชารีย์ ภสัสรารุจินนัท์ 

PT3111 นางสาวสนีุรัตน์ ขําศรี 

PT3112 นางสาวสวุิณี พงษ์มี 

PT3113 นางสาวหทยัชนก สายกระซิบ 

PT3114 นางสาวอาภชันีย์ พิริยะจารุกลุ 

PT3115 นางสาวอิสริยาภรณ์ เนตรพระ 

PT3116 นายอดุร สีหบตุร 

PT3117 นางสาวอษุณา ประเสริฐแสง 

PT3118 นางสาวกญัชลิกา สริิมิรินทร 

PT3119 นางสาวชญาน์ทิพย์ สงิควฒัน์ 

PT3120 นางสาวเจนจิรา เลาหวฒันากลุ 

PT3121 นางสาวฉตัรดารา กิจบํารุง 

PT3122 นางสาวชฎาย ุอดุม 

PT3123 นายญาณวิทย์ พรหมพลู 

PT3124 นางสาวญาณินี สาครินทร์ 

PT3125 นางสาวญาณิศา เวชวิรัช 

PT3126 นางสาวณฐัธรา ดวงมาตย์พล 

PT3127 นายณฐัพล สถาผล 



PT3128 นางสาวณฐัรี เนียวกลุ 

PT3129 นางสาวทิพย์อาภา ลิม้สกลุ 

PT3130 นางธนรักษ์ กนัทะมลู 

PT3131 นายธวชัชยั ลกัเซ้ง 

PT3132 นางสาวปิยธิดา อรุณวฒันโชค 

PT3133 นางสาวพรทิภา จนัทรพราม 

PT3134 นางสาวพิศมยั สีหานาม 

PT3135 นางสาวภทัราภรณ์ จิตต์ใจดี 

PT3136 นางสาวภาสนีิ สงวนสทิธ์ิ 

PT3137 นายยศวิน สกลุกรุณา 

PT3138 นางสาวรําไพ น้อยพรม 

PT3139 นางสาวฤทยัรัตน์ สวุรรณแกม 

PT3140 นางสาวพนสัรมย์ จนัทสานนท์ 

PT3141 นางสาวศิริวรรณ วิไลรัตน์ 

PT3142 นางสาวสมฤทยั พุม่สลดุ 

PT3143 นางสาวสริิลกัษณ์ วฒิุเลศิอนนัต์ 

PT3144 นางสาวสกุญัญา แก้วตา 

PT3145 นางสาวสชิุตา คล้ายออ่น 

PT3146 นางหทยักรานต์ สงประเสริฐ 

PT3147 นางสาวชญานิษฐ์ ตัง้แตง่ 

PT3148 นางสาวอจัฉรา วีรโชคสถิต 



PT3149 นางสาวอญัชลี จนัปฏิพฒัน์ 

PT3150 นางสาวอดุมพร นทัธีศรี 

PT3151 นายเอกนาวิน กมลเทศ 

PT3152 นายอนพุงษ์ ภิญโญ 

PT3153 นายทศพร เชิงศรี 

PT3154 นางสาวอรวรรณ อว่มนสุนธ์ิ 

PT3155 นางสาวชลธิชา กองภาค 

PT3156 นางสาวอรวรรณ ปานเจริญ 

PT3157 นายมานพ สขุแย้ม 

PT3158 นางสาวศรัญญา นนท์แก้ว 

PT3159 นางสาวขจีรัตน์ กินนร 

PT3160 นางสาวพรสวรรค์ พนัธุ์คุ้มเก่า 

PT3161 นางสาวอมัพร ดอกไม้งาม 

PT3162 นางสาวสภุาวดี จิระปัญญายทุธ 

PT3163 นางสาวพรพรรณ บรรจงกิจ 

PT3164 นางสาวนิภาพร เหลา่ชา 

PT3165 นางสาวธญัญธร อินทกาน์ 

PT3166 นางสาวธมนวรรณ ศิริรักษ์ 

PT3167 นางสาวภทัทิรา ทองศรี 

PT3168 นายธรณธนัว์ ยีมิน 

PT3169 นางสาวดารารัตน์ เบญจบญุญานภุาพ 



PT3170 นางสาวธนภรณ์ สกุาวงศ์ 

PT3171 นางสาวบญุญดา อภิรักษ์เหลา่สกลุ 

PT3172 นางสาวกณัหา คงหอม 

PT3173 นางสาวธนัวดี เกิดสมกาล 

PT3174 นางสาวเจนจิรา อสัพนัธ์ 

PT3175 นางสาวรัตตินนัท์ โสภณปณุยวจัน์ 

PT3176 นางสาวตรีกาล เพง็สขุ 

PT3177 นางสาวปิยะพร ทองการุณ 

PT3178 นางสาวดวงกมล เจริญพฒันกิจกลุ 

PT3179 นางสาวปิยะฉตัร สทุธจินดา 

PT3180 นางสาวสจิุตรา มาฆะธรรม 

PT3181 นางสาวกนัยารัตน์ บํารุงสขุ 

PT3182 นางสาวชนกพร ครูศรี 

PT3183 นางสาวกนัญาวีร์ พรถาวรทพัพ์ 

PT3184 นางเพญ็พรรณ ศิริปการ 

PT3185 นางสาววิลาศิณีย์ ชีวะธรรมรัตน์ 

PT3186 นางสาวภทัรพร รัตนพงศ์ 

PT3187 นายสทิธิโชค ป่ินวิเศษ 

PT3188 นางสาวนนัทนา พิพฒัน์กลุชีวิน 

PT3189 นางสาวกรรณิกา มีผิวสม 

PT3190 นางสาวสายวรุณ ศรีรุ้ง 



PT3191 นางสาวกิจลดัดา ยิม้เนียม 

PT3192 นางสาวพรรษา อมรมงคล 

PT3193 นางสาวปวีณา จลุนารา 

PT3194 นางนนัทนา พึง่สมศกัด์ิ 

PT3195 นางสาวปรียานนัท์ กวางทอง 

PT3196 นางสาวอมรรัตน์ ชมุพงศ์ 

PT3197 นางสาวเดน่ระวี จําปาออ่น 

PT3198 นางสาวกชทศั ธนะเจริญธรรม 

PT3199 นางสาววรีวรรณ บญุฤทธ์ิ 

PT3200 นางสาวรสริน สามตัถิยะ 

PT3201 นางวิจิตรา ประสาทแก้ว 

PT3202 นางสาวเสาวณีย์ สาระกลู 

PT3203 นางสาวนนัท์นภสั ชุ่มช่ืน 

PT3204 นางสาวอารีรัตน์ คลงัโรจน์ศกัดา 

PT3205 นางสาวมณทิรา จารุขจรรัตน์ 

PT3206 นางสาวปภาวี นาคเกษม 

PT3207 นางสาวพิระดา บรรณาพงศ์ 

PT3208 นางสาวมะลวิลัย์ ฉตัราวานิช 

PT3209 นางสาวอิศรา เรืองขจร 

PT3210 นางพทุธรักษา พานิช 

PT3211 นางสาววรพรรณ ตาปนานนท์ 



PT3212 นางสาวสฎุาภรณ์ ฆารเจริญ 

PT3213 นางสาวจรัสศรี วิทยาอนมุาส 

PT3214 นายวินวฒัน์ คงสขุ 

PT3215 นางจฑุามาศ บดุดีเหมือน 

PT3216 นางสาวนาเดีย อสัซะบาฮี 

PT3217 นายวีรยทุธ ลือประเสริฐ 

PT3218 นางสาวกญัญา วรรณาชยัสทิธ์ิ 

PT3219 นางสาวจอมสรุางค์ อภิสงิหธวชั 

PT3220 นางสาวชติุมา วฒันเพญ็ไพบลูย์ 

PT3221 นายธนาวฒิุ อาจกิจโกศล 

PT3222 นางสาวธารินทร์ จิตตะปะสาทะ 

PT3223 นางสาวนงนชุ เอกจริยวงศ์ 

PT3224 นางสาวนพรัตน์ เพง็สะและ 

PT3225 นางสาวนภาพรรณ สมคะเน 

PT3226 นายเผา่พนัธ์ โพธ์ิทองนาค 

PT3227 นายพิชิต บรรดาศกัด์ิ 

PT3228 นางสาววรรธกานตุร โสเจยยะ 

PT3229 นางสาววารุณี อีศพงศ์ 

PT3230 นางสาวศิรินทิพย์ แซกี่ ้

PT3231 นางสาวสดุาพร พุม่เมือง 

PT3232 นายสทุศัน์ ดวงจิตร 



PT3233 นางสาวสพุนสั กองปัญญา 

PT3234 นางสาวสรีุรัตน์ ขํานรัุกษ์ 

PT3235 นางสาวสสุถา วงศ์เลศิสวุรรณ 

PT3236 นางสาวอรทยั วีระนนัทนาพนัธ์ 

PT3237 นางสาวอรพรรณ คล่ืนแก้ว 

PT3238 นางสาวอรฤทยั ศรีอนัประเสริฐ 

PT3239 นางกรรณิการ์ มะลซ้ิอน 

PT3240 นางสาวอไุรวรรณ จนัทรวารี 

PT3241 นางสาวพรพสัรี ศิริเปรมวรานนท์ 

PT3242 นายโชคฉกาจ ดอนลาดลี 

PT3243 นายเฉลิมวฒิุ ศรีออ่นหล้า 

PT3244 นายบณัฑิต พรหมมานนท์ 

PT3245 นายปรมินทร์ อุ่นทะยา 

PT3246 นายติณณ์ ไชยนา 

PT3247 นายรัตน์ ทองเอ่ียม 

PT3248 นางสาวเพียงพิศ เพียรชนะ 

PT3249 นางสาวนชุจรี ลาภสมบรูณ์ดี 

PT3250 นางสาวพิชฎุา อไุรลกัษณ์ 

PT3251 นางจิราภรณ์ บญุท้าวราช 

PT3252 นางสาวคนงึนิจ เยาว์สงูเนิน 

PT3253 นางสาวจฬุาลกัษณ์ สนุทรชยั 



PT3254 นางสาวชรินทร์ ฤกษ์กระโทก 

PT3255 นางสาวชลทิชา มาลา 

PT3256 นายชยัโย กล้าหาญ 

PT3257 นางสาวชติุมา ภมิูภกัด์ิ 

PT3258 นางนนัทน์ศิญา หาญห้าว 

PT3259 นางสาวพนิตา สภุาพ 

PT3260 นายศิริมงคล ศรีวิรัญ 

PT3261 นางสาวธนารีย์ ถนอมมิตร 

PT3262 นายโสภณ โชคประจกัษ์ชดั 

PT3263 นางสาวอภิศรา ชลยุรัตน์ 

PT3264 นางศรวณี ฉตัรสกลุศรี 

PT3265 นางสาวจีราภา รัศมี 

PT3266 นางสาวฉตัราภรณ์ ฉตัรสวุรรณวิไล 

PT3267 นางสาวณฐัธิดา เจริญวาสนตุร์ 

PT3268 นายเดชา ศิริคําเพง็ 

PT3269 นางสาวนิตยา ประสานศิลป์ชยั 

PT3270 นางสาวพชัรกนัย์ ทลูแก้ว 

PT3271 นางสาวเบญจมาศ สงพฒัน์แก้ว 

PT3272 นางสาวเบญ็จรักษ์ เลขะวณิชย์ 

PT3273 นางสาวปิยะนชุ สวนสนิ 

PT3274 นางสาวกาญจนรัตน์ วฒันบวรวงค์ 



PT3275 นางสาวละมลุ รู้ดา่นกลาง 

PT3276 นางสาวทดิยา วีระเดชะ 

PT3277 นางสาวศศลกัษณ์ แก้วบตุรา 

PT3278 นางสาวสวรินทร์ กณัหกลุ 

PT3279 นางสาวสวุิภาภรณ์ ตรงใจลาน 

PT3280 ร้อยตํารวจตรีหญิงอรอนงค์ อทุยั 

PT3281 นายอภิชาติ ดาวเรือง 

PT3282 นางสาววลัภา แบ๊ะหลี 

PT3283 นางกณัฐมณี สินพิทกัษ์เขต 

PT3284 นางสาวนนัทวนั นบนอบ 

PT3285 นางสาวเกศรินทร์ ศิริเขตต์ 

PT3286 นางสาวบษุบา ฉัว่ตระกลู 

PT3287 นางสาวพนิดา หาญพิทกัษ์พงศ์ 

PT3288 นายชชัชยั แก้วปรีดี 

PT3289 นางสาวณฐัจารี เทพวิชยัศิลปกลุ 

PT3290 นายปรเวศน์ ศษิธราดล 

PT3291 นางขวญัหฤทยั ถงุนํา้คํา 

PT3292 นายจตพุนธ์ ก้อนสมัฤทธ์ิ 

PT3293 นางสาวจฑุารัตน์ พิมพะนิตย์ 

PT3294 นางสาวปิยะนาถ จารีย์ 

PT3295 นางสาวพชัรินทร์ สนุทรศพัท์ 



PT3296 นางพชัรี มืลเลอร์ 

PT3297 นางสาวภานิชา พงศ์นราทร 

PT3298 นางสาวฐชาภา รณรงค์ 

PT3299 นางสาววรินท์ โอนออ่น 

PT3300 นางสาวเวียงใจ ปณุยะสาร 

PT3301 นางสาวสมสดุา ทีปสวา่ง 

PT3302 นางสาวกลุญาณ์ภาส์ เคนคําภา 

PT3303 นางสาวสริินยา จนัทรนพ 

PT3304 นายสรุศิษฏ์ โล้เจริญรัตน์ 

PT3305 นายสวุฒันา กลิ่นศรีสขุ 

PT3306 นางสาวกนกนนัทร์ สเุชาว์อินทร์ 

PT3307 เรืออากาศโทหญิงกนกพร ลีลาเทพินทร์ 

PT3308 นางสาวกฤษณา ครุฑนาค 

PT3309 นางสาวกาญจนา เมธีสกลุกาญจน์ 

PT3310 นางสาวกานต์ธีรา อินประดบั 

PT3311 นางสาวเกศสริินทร์ ร่วมยอด 

PT3312 นางสาวจิตรสรา บรูณะอรรจน์ 

PT3313 นายจิรโรจน์ สเุชาว์อินทร์ 

PT3314 นางสาวจฑุามาส ชาสงวน 

PT3315 นางสาวชดาภา บญุยงั 

PT3316 นางสาวชชัรี ศรีอษัฎาพร 



PT3317 นายณฐัพล สาวนัดี 

PT3318 นางสาวธนียา บญุเพลนิ 

PT3319 นางสาวนนัธิกาญจน์ เรียนใจดี 

PT3320 นางสาวปัทมลกัษณ์ อภิรักษ์ขิต 

PT3321 นายปิยะพงษ์ สิรินภากลุ 

PT3322 นายพงษ์ชยั วชัรเข่ือนขนัธ์ 

PT3323 นางสาวพจนีย์ พลูเกิด 

PT3324 นางสาวพรชลีุ จนัทร์แก้ว 

PT3325 นางสาวพชัรินทร์ แสงครุฑ 

PT3326 นายพฒันศกัด์ิ บํารุงเขต 

PT3327 นางสาวภาวินี หงส์จินดาพงศ์ 

PT3328 นางสาวรัชนี สทิธิหงษ์ 

PT3329 นางสาวรุ่งรัตน์ ศนูย์กลาง 

PT3330 นางสาวรุจิรา กาฬสนิธุ์ 

PT3331 นางสาววรรณนิภทัศ บวัเทศ 

PT3332 นางสาววชัรียา ปาละกลุ 

PT3333 นายวีรณฐั จีนะวฒัน์ 

PT3334 นายวีระพงศ์ สีหาปัญญา 

PT3335 นางสาวศศิภา บรูณพนัธฤกษ์ 

PT3336 นางสาวอจัฉรานนัท์ ประวติัศิลป์ 

PT3337 นายเอกรัตน์ เสถียร 



PT3338 นายสมพงษ์ ภมรคณเสวิต 

PT3339 นางสาวสลิลา เศรษฐไกรกลุ 

PT3340 นางสาวสธีุวลัย์ อรุณสนัติเดชา 

PT3341 นางสาวสริิกร พินิจสถิล 

PT3342 นางสาวสณิุสา แสงอาทิตย์อทุยั 

PT3343 นางสาวสธีุวลัย์ อรุณสนัติเดชา 

PT3344 นางสาวสภุารณี ศรีประสาน 

PT3345 นางสาวอภิรดี กรวยสวุรรณ 

PT3346 นางสาวอรพลัลภ์ แววศร 

PT3347 วา่ท่ีร้อยตรีอรรถพร มงคลภทัรสขุ 

PT3348 นางสาวอจัฉรานนัท์ ประวติัศิลป์ 

PT3349 นายเอกรัตน์ เสถียร 

PT3350 นางสาวกนกพร หอมนาน 

PT3351 นางสาวกรกช กีรติคณุากร 

PT3352 นางสาวก่ิงกาญจน์ พจน์ธารี 

PT3353 นายกิตติศกัด์ิ ศรีวรพจน์ 

PT3354 นางสาววธญัญ์ภร สารากิจ 

PT3355 นางสาวเกวลี ไชยวงค์ 

PT3356 นายไกรษร ท้ายนาวา 

PT3357 นายไกรสรณ์ เข็มมขุ 

PT3358 นางสาวสชุารัตน์ ธิการ 



PT3359 นางชนิตา บวัหยู ่

PT3360 นางสาวชมพนูทุ สอ่งเนตร 

PT3361 นางสาวชีวี คงตรีแก้ว 

PT3362 นางสาวณฐักานต์ อบุลบาน 

PT3363 นางสาวดวงพร แสนทวีสขุ 

PT3364 นางสาวทศัวรรณ กนัทาทอง 

PT3365 นางสาวธฌัพร จางเตม็ 

PT3366 นางนราภรณ์ นรบิน 

PT3367 นางสาวนิดา วงศ์สวสัด์ิ 

PT3368 นางสาวเนติมา ศรีสวุรรณ 

PT3369 นางสาวปนดัดา พฒุน้อย 

PT3370 นายปรัชญ์ เจริญสขุ 

PT3371 นางสาวปราณลกัษณ์ เดิมผอ่งจิตต์ 

PT3372 นางสาวปยุฝ้าย หิรัญเรือง 

PT3373 นางสาวอญัชสา  คงอภิรักษ์ 

PT3374 นายผชุพงษ์ ธิวงศ์ 

PT3375 นางสาวพนิดา พนัธุพิน 

PT3376 นางสาวพรวิภา ไชยแก้ว 

PT3377 นายพรสนิทร์ วงค์โคคุ้ม 

PT3378 นางสาวพิชามญชุ์ สงิห์ปัน 

PT3379 นายเพิ่มศกัด์ิ ริจ่าม 



PT3380 นางภริูศา โรนะวฒัน์ 

PT3381 นางสาวเยาวพา บญุเจริญ 

PT3382 นางสาวเยาวลกัษณ์ คําแปง 

PT3383 นายรักธรรม ลาภโชติกาญจน์ 

PT3384 นางสาวรังคณา ร้ายกลบัดี 

PT3385 นางสาวรัญชิดา นาคะโช 

PT3386 นางสาวรัตติกาล กองอินทร์ 

PT3387 นางสาววิจิตรา รัตนกลุ 

PT3388 นายวีระพงษ์ เตชะวชัรีกลุ 

PT3389 นางสาวศิวรักษ์ นามทศัน์ 

PT3390 นางสาวศิวาพร ศรีเลา 

PT3391 นางสาวศภุลกัษณ์ ริยาย 

PT3392 นางสาวศลีุพร ประจง 

PT3393 นางสาวสตัพร เจริญสขุ 

PT3394 นางสาวสกุญัญา ศิริไพศาล 

PT3395 นางสาวสขุมุา สิทธิชยั 

PT3396 นางสาวสทุธาทิพย์ จนัทร 

PT3397 นางสาวสภุคั เกิดผล 

PT3398 นางสาวสภุาวลัย์ สขุเมือง 

PT3399 นางสาวสรุางค์รัตน์ ชยัวงศ์ 

PT3400 นางสาวสรีุรัตน์ ไชยชะนะ 



PT3401 นายอธิพงศ์ พิมพ์ดี 

PT3402 นางสาวอมรรัตน์ ศิรเตชวิวฒัน์ 

PT3403 นางสาวอรุณรัตน์ อาวชันากร 

PT3404 นางสาวอจัฉราพร สขุนิคม 

PT3405 นายอาทิตย์ ปุ๊ คําปวง 

PT3406 นางสาวอาภาพร พลอยโมรา 

PT3407 นางสาวกิติมา คําวลี 

PT3408 นางสาวเกศสริินทร์ คงด้วง 

PT3409 นางสาวสภุชา ชาญชาติณรงค์ 

PT3410 นางสาวจรินธร ธีระพรพนัธกิจ 

PT3411 นางสาววิรัลฐิตา ค้ายาดี 

PT3412 นางสาวชนตัตา  เทียนกณัฑ์เทศน์ 

PT3413 นางสาวชมพนูชุ ปิยะบรรหาร 

PT3414 นายเชิดชยั ดวนใหญ่ 

PT3415 นางสาวฐิติกานต์ ชกิูจรุ่งโรจน์ 

PT3416 นายณรงค์ศกัด์ิ ทิพย์ภจูอม 

PT3417 นางสาวแทนใจ เจริญฉิม 

PT3418 นางสาวนํา้ทิพย์ พนัทา 

PT3419 นางสาวณฏัฐ์ชานนัท์ ปัญญาเดชขจร 

PT3420 นางสาวนชุจิเรศ พรมเลศิ 

PT3421 นางสาวนชุยงลกัษณ์ เพชรสวุรรณ 



PT3422 นางสาวปนดัดา วิเศษวงษา 

PT3423 นางสาวปัทมา ทบัคง 

PT3424 นางสาวปิยะนชุ อิศรางกรู ณ อยธุยา 

PT3425 นางสาวพรรณรา จิระริยากลุ 

PT3426 นางสาวพชัราวดี ทองจนัทร์ 

PT3427 นายสวพจน์ ลือสวุรรณทตั 

PT3428 นางสาวพิมพ์พร กล้วยออ่น 

PT3429 นายมารุต สวุรรณกลอ่ม 

PT3430 นางสาวม่ิงขวญั เทียนธนานรัุกษ์ 

PT3431 นางสาวเมทิณี แสงกระจ่าง 

PT3432 นางสาววรรณวลยั แดงฉ่ํา 

PT3433 นางสาววิชชดุา มีผลกิจ 

PT3434 นางสาวเวฬวุนั ตติยวงศ์สกลุ 

PT3435 นางสาวแวววชัรา ศิริวงศ์ 

PT3436 นายศราวธุ บชูา 

PT3437 นางสาวจีรนนัท์ ศิริอนสุรณ์ศกัด์ิ 

PT3438 นางสาวสริิลกัษณ์ ภาสถิตย์ 

PT3439 นางสาวสนิุสา มะหะหมดั 

PT3440 นางสาวสภุาพร บญุบตุร 

PT3441 นางสาวหทยัรัตน์ เดชรัตน์ 

PT3442 นายอภิศกัด์ิ ใจดี 



PT3443 นายอรรนพ สขุสวสัด์ิ 

PT3444 นางสาวกฤติกา คลองเงิน 

PT3445 นางสาวขนิษฐา ปรุงศกัด์ิ 

PT3446 นางสาวจรีพร รัตนวงษา 

PT3447 นางสาวแจ่มจนัทร์ แก้วข้าว 

PT3448 นางชนิสา บวัถนอมภมิู 

PT3449 นางสาวณฐัชา รุ่งเรือง 

PT3450 นายณฐัพงศ์ อรรถพร 

PT3451 นางพิมพ์นารี ทิพย์มนตรี 

PT3452 นายเดชาธร อิรัญ 

PT3453 นางสาวธารารัตน์ กิตติตระการ 

PT3454 นางสาวนฤมล เกตขุาว 

PT3455 นางสาวนํา้เพชร คงเพชรศกัด์ิ 

PT3456 นางสาวนิตยา พรมสอน 

PT3457 นางสาวนชุนภา วงศ์แก้วโพธ์ิทอง 

PT3458 นางสาวนชุน้อง ต้อนไล ่

PT3459 นางสาวเนตรนภา พรหมรักษา 

PT3460 นางสาวภณิฑา ทาจวง 

PT3461 นางสาวพรรณิภา ศรีผา่น 

PT3462 นางสาวพชัรา อยูแ่จ่ม 

PT3463 นางสาวพิมพ์ฉวี อยูค่ง 



PT3464 นางสาวไพลนิ เผือกประคอง 

PT3465 นางสาวภวรัญชน์ คงเดช 

PT3466 นางสาวมนฤดี พลูสวสัด์ิ 

PT3467 นางสาวเยาวลกัษณ์ ยศปัญญา 

PT3468 นางสาวรจนา ไพโรจน์ 

PT3469 นางสาวรดา ทองแท้ 

PT3470 นางสาวลออรัตน์ พวัพิทยาเลิศ 

PT3471 นางสาววไลลกัษณ์ เกิดสรรค์ 

PT3472 นางสศิธร เสวิสิทธ์ิ 

PT3473 นางสาวสวรินทร์ เอียวสนิพานิช 

PT3474 นางสาวสวุิชา มัน่นชุ 

PT3475 นางสาวหยาดพิรุณ แสงสวุรรณ 

PT3476 ร.ต.หญิงอนสุรา คงศิริ 

PT3477 นางสาวอมัพร เมืองช่ืน 

PT3478 นางสาวอําพร ทรงทนั 

PT3479 นางสาวกาญจนา วิจิตรรัตนะ 

PT3480 นางสาวกลุธิดา กล้ารอด 

PT3481 นายครุุศาสตร์ คนหาญ 

PT3482 นายชยัวฒิุ ดอนเสือ 

PT3483 นางสาวทิพญา ธนสารโสภิณ 

PT3484 นางสาวทิพยาภรณ์ สลางสงิห์ 



PT3485 นางสาวทิวาพร โชติจําลอง 

PT3486 นางทศัพร สนุลี 

PT3487 นางนิตยา ป้อมอุน่เรือน 

PT3488 นางสาวลดัดาวลัย์ รถน้อย 

PT3489 นางสาววลยัลกัษณ์ จนัทรจิตร 

PT3490 นางสาวศิริประภา พิมพ์วาปี 

PT3491 นางสาวกมลทิพย์ ศภุพิชญ์นาม 

PT3492 นายโกสนิทร์ เจริญสขุ 

PT3493 นางสาวงามนิตย์ ม่ิงมิตรมี 

PT3494 นางสาวพรลกัษณ์ แพเพชร์ 

PT3495 นางสาวจินตนา สีไชย 

PT3496 นายณฐพล ธนสมบรูณ์พนัธุ์ 

PT3497 นางสาวเบญจวรรณ นานอน 

PT3498 นางสาวปรีญาณ์ภาษี สริิมะลิพงศ์ 

PT3499 นายพงศกร สขุปาน 

PT3500 นางสาวภิญญดา รุ่งชวนนท์ 

PT3501 นายพฒันกร วิภาทิน 

PT3502 เรืออากาศตรีหญิงพิลาสนีิ พนัทองหลาง 

PT3503 นางสาวพิไลพร ตนภ ู

PT3504 นางสาวเพชรรัตน์ แสงปานอินทร์ 

PT3505 นางสาวเพญ็ประภา แจ่มใส 



PT3506 นายไพบลูย์ ครูรัตนานวุฒัน์ 

PT3507 นางสาวพราวรวี ผลติาภรณ์ 

PT3508 นางสาวมชัฌิมา บรูณางกรู 

PT3509 นางสาววรรณดี แซโ่ล้ว 

PT3510 นายวิทวสั แสงรุ่งเรือง 

PT3511 นางสาววิภารัตน์ ลนิด์วลั 

PT3512 นางวิไลลกัษณ์ กระแจะจนัทร์ 

PT3513 นางสาววีณา พานิชอตัรา 

PT3514 นางสาวศศิพา เสวตรวิทย์ 

PT3515 นางสาวศิรินภา กมลาสงิห์ 

PT3516 นางสาวสมรพรรณ ทองนาค 

PT3517 นางสาวสริิญาภรณ์ ปัญญาบวรรัตน์ 

PT3518 นางสาวสดุารัตน์ อภิบาลทวีสกลุ 

PT3519 นางสาวสธุาสนีิ ทองออ่น 

PT3520 นางสาวกนกกร กาญจนกนัทร์ 

PT3521 นางสาวกญัญารัตน์ จรูญผล 

PT3522 นางสาวเกศศริน ทิพย์เนตร 

PT3523 นางสาวจิตติมา ศรีชาย 

PT3524 นางสาวจิตราภรณ์ ควรประดิษฐ์ 

PT3525 นางสาวจิตวิภา จินานรัุกษ์ 

PT3526 นางสาวชญานิษฐ์ โสคําภา 



PT3527 นางสาวชนิชา ไชยรา 

PT3528 นายฐาปกรณ์ จนัทโณ 

PT3529 นายณฐัพล วีระเกียรติสนัติ 

PT3530 นางสาวดวงแก้ว เบญจ์เจริญพร 

PT3531 นางสาวเดภิชา จินดาทิพย์ 

PT3532 นางสาวตรีวรรณ ตณัฑดิลก 

PT3533 นางสาวธนิตา ลกัษณ์อํานวยพร 

PT3534 นางสาวธิดาพร ไตรรัตนสวุรรณ 

PT3535 นางสาวบญุสติา ตัง้โสภณ 

PT3536 นางสาวปฏิมาภา รุ่งเจริญ 

PT3537 นางสาวพรสริิ ต่อพฒันนนัท์ 

PT3538 นางสาวพิมพ์นภา อร่ามเมือง 

PT3539 นางสาวภคัณาภรณ์ จนัทเพช็ร 

PT3540 นายภวูสทิธ์ิ กลิ่นอบุล 

PT3541 นางสาวศศกมล แซอ่งุ 

PT3542 นายศภุชยั หิรัณยานรัุกษ์ 

PT3543 นางสาวศภุลกัษณ์ จนัสมดี 

PT3544 นางสาวสมปฤดี เถียรปรเมษฐ์ 

PT3545 นายเกรียงไกร เพชรสริุยศกัด์ิ 

PT3546 นางสาวสภุสัสร อมัพากร 

PT3547 นางสาวเสาวลกัษณ์ ชยัชาติ 



PT3548 นางสาวเหมวรรณ ยงรัตนมงคล 

PT3549 นางอรวรี พิสิฐพิพฒันา 

PT3550 นางสาวอรุณี แสงสานนท์ 

PT3551 นางสาวอาภรณ์ สปิุงปรัส 

PT3552 นายเอกกฤต เอกพจน์ 

PT3553 นางสาวญษมณ ละทยันิล 

PT3554 นางสาวลภสัรดา สกลุเสนต์ 

PT3555 นางสาวจิรัชญา จลุพงษ์ 

PT3556 นางสาวฐิติมา อิ่มจิตต์ 

PT3557 นางสาวปภสันนัท์ แสนกล้า 

PT3558 นายปรียศ ทบัสมบติั 

PT3559 นายพีระยทุธ กศุล 

PT3560 นางสาวยวุภรณ์ นิธิชานน 

PT3561 นางสาวสมพิศ ทองชยั 

PT3562 นางสาวสธุาสนีิ รมณีย์พิกลุ 

PT3563 นางสาวชญัญาภคั ศรีหาเวช 

PT3564 นางนํา้ฝน รักษา 

PT3565 นางสาวนิภาพร แดงโร่ 

PT3566 นางสาวนรุอาซียะห์ อบัดลุเลาะ 

PT3567 นางสาวพิมพ์ศิริ บญุเกิด 

PT3568 นางสาวยวุนชุ แสงสนีุย์ 



PT3569 นางสาววรรณเพญ็ ศิริเวช 

PT3570 นายวิชยั ศรีคําภา 

PT3571 นายศรัญญ ูหรูปานวงษ์ 

PT3572 นายศิริพล วิญญกลู 

PT3573 นางสาวกญัญารัฐ บรีุรัมย์ 

PT3574 นางสาวสริิสนุทรา สมบรูณ์ศฤงค์ 

PT3575 นางสาวสพุรรษา เกิดกล้า 

PT3576 นายอมร แสงโสดา 

PT3577 นายอาทิตย์ ป้อมทอง 

PT3578 นางสาวกรรณิการ์ ณ ลําปาง 

PT3579 นางกอพร ตอ่วฒันกิจกลุ 

PT3580 นางสาวกิตต์ิธัญญา อรุณสนัติวงศ์ 

PT3581 นายเกรียงไกร โควินทเศรษฐี 

PT3582 นางสาวจิตลดัดา สงวนศกัด์ิ 

PT3583 นางสาวชลทิพย์ ทิพย์แก้ว 

PT3584 นางชาลนีิ คงสมาน 

PT3585 นางสาวชญัญา สนุนัต๊ะ 

PT3586 นางสาวชวูดี ปริวฒันากลุ 

PT3587 นางสาวทิพย์สดุา ไชยทิพย์ 

PT3588 นางสาวทิวาพร ประถมวงศ์ 

PT3589 นางสาวธญันนัท์ ภู่ด้วง 



PT3590 นางสาวธญัลกัษณ์ มากคง 

PT3591 นางสาวกฤตวรรณ หชัลีฬหา 

PT3592 นางสาวนฤมล ศิริศีล 

PT3593 นางสาวนฤมล พรมสอน 

PT3594 นางสาวนิภาพร นนทะศรี 

PT3595 นางสาวนชุเนตร มลูโค้ว 

PT3596 นางสาวเนตรนารี พยบัชาติ 

PT3597 นางสาวนนัทิกาญจน์ กีรติขจรฟ้า 

PT3598 นางสาวปัญญวิภา มนิุนทร์นพมาศ 

PT3599 นางสาวปิยวรรณ บญุปราบ 

PT3600 นางสาวพรทิภา เข็มพงษ์ 

PT3601 นางสาวพรรธิภา มลูดี 

PT3602 นางสาวพีรพรรณ โฆสติาภา 

PT3603 นางสาวยพุดี สขุแพทย์ 

PT3604 นางสาวลดัดาวลัย์ สขุเกษม 

PT3605 นางสาววาสนา ณ สมบรูณ์ 

PT3606 นางสาววิลาวณัย์ สมบติัภธูร 

PT3607 นางสาวศศิวิมล กําทรัพย์ 

PT3608 นางสาวสริิยพุิณ ผลทิพย์ 

PT3609 นางสาวศิริรัตน์ สวุรรณวงค์ 

PT3610 นางสาวศภุวรรณ ตนัติพิพฒันา 



PT3611 นางสาวสายพิณ ร่ืนภิรมย์ 

PT3612 นางสาวสริิวรรณ อรุณพนัธ์ 

PT3613 นางสาวสพุรรณี เพชรฤทธ์ิ 

PT3614 นางสาวสภุาวดี เหล่ียมรัตน์ 

PT3615 นางสาวเธียรรัตน์ อ่ําอยู ่

PT3616 นางสาวอกัษิภา หงษ์อเุทน 

PT3617 นางสาวอจัฉราวดี ปานสกลุ 

PT3618 นายอฟัฟาน หะมะ 

PT3619 นางสาวอาริตา ชมุพิบลูย์ 

PT3620 นางสาวจินตนา แถบทอง 

PT3621 นายนิธิพฒัน์ กลุณาวงศ์ 

PT3622 นายประพนัธ์ จิตติประภา 

PT3623 นายวรวฒิุ เช่ียวชาญวิทย์ 

PT3624 นางอิสริยาภรณ์ เครือวลัย์ 

PT3625 นางสาวกาญจณาพร วฒิุ 

PT3626 นางสาวฐิตาพร งามลกัษณ์ 

PT3627 นายณฐัชยา บํารุงเชือ้ 

PT3628 นางสาวกมนพรรธน์ วรภทัรไชยเจริญ 

PT3629 นายผะดา เกตจิุรัฐิติกาล 

PT3630 นางสาวมาริสา สีแสง 

PT3631 นายมารุต พว่งศรี 



PT3632 นางสาววนิดา เข็มลงั 

PT3633 นางสาววิภาวรรณ สขุสมร่ืน 

PT3634 นางสาววิไล หยวกจุ้ย 

PT3635 นางสาววีรยา ชลานนัต์ 

PT3636 นายสืบพงศ์ มลูคํา 

PT3637 นางสาวกณัฑพร บญุไสย 

PT3638 นางสาวชติุกาญจน์ คงพงศ์เกษม 

PT3639 นายชยัพฤกษ์ รัตนพิทกัษ์ 

PT3640 นางสาวพจนา โพธิหน่อทอง 

PT3641 นางสาวพิสมยั วอ่งไว 

PT3642 นางสาวภคัวลญัชญ์ อินต๊ะสวุรรณ 

PT3643 นางสาวรอวีย๊ะ มามะ 

PT3644 นายศิวาวธุ วอทอง 

PT3645 นางสาวลกัขณา พลูเอียด 

PT3646 นางสาวพิชญาภา สมบรูณ์สริิ 

PT3647 นางขนิษฐา สไตเกอร์ 

PT3648 นางสาวเกวลนิ วงศ์จอม 

PT3649 นางสาวจฑุามาศ พผูดุ 

PT3650 นางสาวจฑุามาศ สมชยัชนะ 

PT3651 นางสาวชติุมา เผ่ือนสริุยา 

PT3652 นางดวงกมล เหรียญนกุลู 



PT3653 นางธญัลกัษณ์ วฒิุวิทยางกลู 

PT3654 นางสาวธนัย์ชนก ศิริกนัทรมาศ 

PT3655 นางสาวณฏัฐณิชชา มหาวงษ์ 

PT3656 นางสาวนารีรัตน์ ทศัวิล 

PT3657 นางสาวนสุรา มหตัชวโรจน์ 

PT3658 นายประพฒัณ์ สริิประภาพร 

PT3659 นางสาวปิณฑิรา กิตติวนิชย์กลุ 

PT3660 นางสาวพจนา อิทธิอมรกลุชยั 

PT3661 นางสาวพรชนก วอ่งไวการค้า 

PT3662 นางสาวพิมพ์รัก สนิสมบรูณ์ทอง 

PT3663 นางสาวพิมล จนัทรัตน์เจริญ 

PT3664 นางสาวพนูลาภ ป้อมเป็ง 

PT3665 นางสาวเพญ็พิชา ศิรไพบลูย์ 

PT3666 นางสาวภานมุา ครุสพุร 

PT3667 นางสาวมลทิชา สกณุา 

PT3668 นางสาวฤทยัทิพย์ อปุริพทุธิ 

PT3669 นางสาววรรภา สรุะโส 

PT3670 นางสาววิกานดา จนัทเสน 

PT3671 นางสาววิราภรณ์ แพบวั 

PT3672 นายศกัด์ิชยั เลิศสขุสวสัด์ิ 

PT3673 นางสาวศนัสนีย์ ฐิตะสมบรูณ์ 



PT3674 นางสาวศิรินภา ภมิูพฤกษ์ 

PT3675 นายสเุมธ เติมอาบศรี 

PT3676 นายสวุิทย์ แสนปงผาบ 

PT3677 นางสาวหทยัชนก หมากผิน 

PT3678 นางสาวอติกานต์ เกน่ี 

PT3679 นางสาวอรภกา สทิธิสนุทร 

PT3680 นางสาวอารีรัตน์ อรรถโชติศกัดา 

PT3681 นางสาวอมุาพร อติชาติมณี 

PT3682 นายกฤษฎา พนัธ์เดช 

PT3683 นายกนัทรากร หงษ์รัตน์ 

PT3684 นางสาวขวญัรัตน์ คําลือชา 

PT3685 นางสาวงามเนตร โพธ์ิแสงดา 

PT3686 นางสาวจนัทร์ทิพย์ นามสวา่ง 

PT3687 นางสาวช่อผกา ดํารงไทย 

PT3688 นางสาวฐานิตา วรสขุ 

PT3689 นายภาสกร สายสริุย์ 

PT3689 นายภาสกร สายสริุย์ 

PT3691 นางสาวนงนชุ ปราบ ณ ศกัด์ิ 

PT3692 นางสาวนิตยา แสงหลง 

PT3693 นางสาวบวรลกัษณ์ บรรลือทรัพย์ 

PT3694 นางปนดัดา ยาสดุ   



PT3695 นางสาวปริยาภทัร กองแสนสี 

PT3696 นางสาวปิยะเรศ สากระจาย 

PT3697 นายไพบลูย์ แก้วทอง   

PT3698 นางสาวณภทัร ชภูาระสวุรรณ 

PT3699 นายมนตรี  ยาสดุ   

PT3700 นายยศพร  นิสากรรังษี   

PT3701 นางสาววลดิา พฒุนอก   

PT3702 นางสาววนัเพญ็  เมธานนัทิวรรช 

PT3703 นางสาววิราวรรณ์   ลนุบตุร 

PT3704 นางสาวศรัณยา    เพิ่มศิลป์   

PT3705 นางสาวสมาพร   กอบตุร   

PT3706 นางสาวสริิสมบติั สนุนท์   

PT3707 นายพลลพฏัฐ์ ยงฤทธิปกรณ์   

PT3708 นางสาวอรวรรณ กองทุง่มน   

PT3709 นางสาวอาทิตยา  อปุโลภาส   

PT3710 นางสาวกนิษฐา ศรีจนัตะ   

PT3711 นางสาวกวินธิดา สนัติพงศ์   

PT3712 นางสาวกณัฑรัตน์  เหลก็แก้ว   

PT3713 นางสาวก่ิงกาญจน์  วงศ์แปง   

PT3714 นางสาวกลุฑรีย์  อุน่แสง   

PT3715 นางสาวเกวลี สีหราช   



PT3716 นางสาวจฬุาลกัษณ์  มกุดาสวรรค์  

PT3717 นายชวลติย์  คล้อยสวาสด์ิ   

PT3718 นางสาวชชัฎาภรณ์  ใจเยน็  

PT3719 นายชาญณรงค์ คนขยนั  

PT3720 นางสาวชติุภา วรฤทธานนท์   

PT3721 นางสาวกฤษฎาพร ศรีพนัธุ์พิพฒัน์  

PT3722 นางสาวเดือนจนัทร์  ตนัยชุน  

PT3723 นายธิติพงษ์  สาระวะ   

PT3724 นายธีระ จนัทร์มณี   

PT3725 นางสาวนภาพร พิศทุธิกฤตยา   

PT3726 นางสาวนลทั  อตุสาหฉนัท์   

PT3727 นางสาวนนัทิกา พริบไหว   

PT3728 นายนิคม กาวิละ   

PT3729 นายนิรุตต์ิ   แสนไชย   

PT3730 นางสาวนิศารัตน์  แซเ่หลง่   

PT3731 ร้อยตําตรวจเอกหญิงปาริมา  จําลองรักษ์   

PT3732 นายปิยะพงษ์  เมืองมลู   

PT3733 นางสาวปิยะวรรณ ตอ่พิทกัษ์พงษ์ 

PT3734 นายพงศกร วงศ์วานรพิทกัษ์   

PT3735 นางสาวพชัราภรณ์ เครือดวงคํา  

PT3736 นางพิมลภรณ์  แก้ววรรณะ 



PT3737 นางสาวรัชนีวรรณ ไชยนวล   

PT3738 นางสาววรรณี ศรีพรหม   

PT3739 นางสาววราพร ปัญญาวงศ์   

PT3740 นางสาววรารัตน์  ก่อเกิด 

PT3741 นายวราวฒิุ ไชยวงค์ 

PT3742 นางสาววนัวิสาข์  สริุยะชยัพร  

PT3743 นายวิทยา โออินทร์  

PT3744 นางสาวศิวาภรณ์  ศิวะศิลป์ประศาสน์  

PT3745 นางสาวศภิุตา ธนะเศวตร  

PT3746 นางสาวสรียา ตนัตยานฤวฒิุ  

PT3747 นางสาวสนิุศา สายปินตา 

PT3748 นางสาวสภุาพร วรรณมณี   

PT3749 นางสาวสลีุวลัย์  ช่างการ   

PT3750 นางสาวหนึง่ฤทยั บญุยงั   

PT3751 นางสาวอญัชลี  สร้อยตา 

PT3752 นางสาวอมัพิกา นนัท์บญัชา   

PT3753 นางสาวอษุนา รูปงาม 

PT3754 นางสาวชนิภรณ์  วิมกุตานนท์   

PT3755 นางสาวฐิติชญา จนัทร์เอ้ย 

PT3756 นางสาวดวงรัตน์  ตนัติกลัยาภรณ์ 

PT3757 นางสาวธนชล บตุรวงษ์  



PT3758 นางสาวนนัทกา  แก้วเฉย  

PT3759 นางสาวปรียาภรณ์  สวา่งแจ้ง 

PT3760 นางสาวปองรุ้ง จนัทรเจริญ 

PT3761 นางสาวผอ่งพรรณ ตนัติพลู   

PT3762 นางสาวพชัรินทร์ นิลมาท 

PT3763 นางสาวพิชญา กศุลสมบรูณ์   

PT3764 นายรัชไกร วงษ์สวุรรณ   

PT3765 นางสาวรัตนวลี  จนัทมตัตกุาร  

PT3766 นางสาวรัตนา เพชรสีทอง  

PT3767 นางสาวรุจิเรศ เอือ้พิริยะสกลุ 

PT3768 นางสาวลดัดาวลัย์  แซต่ัง้ 

PT3769 นางสาววนิดา ณรงค์ศกัด์ิ  

PT3770 นางสาวพิชามญชุ์ ค้าแพรดี 

PT3771 นางสาววนัวิสา วระแสน   

PT3772 นางสาววิไล  แรงจบ 

PT3773 นางสาวศราวดี วงัมณี   

PT3774 นางสาวศิริพร วงค์สายญาติ   

PT3775 นางสาวชนญัชิดา ไพรเขียว  

PT3776 นางสาวทิพย์รัตน์ แก้วใส   

PT3777 นางสาวสจิุตราพร สจุริตจนัทร์ 

PT3778 นางสาวสธิุดา ม่ิงสงูเนิน 



PT3779 นางสาวสนุดัดา สวุรรณนิพฒัน์  

PT3780 นางสาวสมุาตรา สงัข์เกือ้ 

PT3781 นางสาวสวุิมล บญุกลอ่ม  

PT3782 นางสาวอจรี อินทร์สกลุ 

PT3783 นางสาวอภิญญา  เจริญฉ่ํา  

PT3784 นางสาวอจัฉราภรณ์ จัน่แจ้ว 

PT3785 นางสาวปนิตา  ประกอบเพียร 

PT3786 นางสาวกานต์พาจี   ศรแก้ว   

PT3787 นายกิตติศกัด์ิ  สนิพิทกัษ์กลุ  

PT3788 นางณฐักฤตา แวร์แบก 

PT3789 นางสาวณฐัญาณี แสนสทุธ์ิ  

PT3790 นายณทัธร จตรุวฒิุชยั  

PT3791 นางสาวธนิดา จิตตรง   

PT3792 นายธีรินทร์ ทองโรจน์  

PT3793 นายนนัทวฒัน์  เจริญชยัพงศ์   

PT3794 นายณธชั ตินะคดั   

PT3795 นางสาวนิศรากลุ  วิเศษสตัย์  

PT3796 นางสาวปัทมา เสาแก้วคํา  

PT3797 นายพงศธร แก้วดี  

PT3798 นายภวูดล ด้วงโต  

PT3799 นางสาวรัตติยา  สมบติัทวีกลุ  



PT3800 นางสาวลดัดาวลัย์  มานะเสน  

PT3801 นางสาววชัราภรณ์ ปรีดาภิรมย์  

PT3802 นางสาววาลกิา นาคดกุ   

PT3803 นางสาววิภาดา ศิริป่ิน 

PT3804 นางสาวศตพร แจ่มสวุรรณ 

PT3805 นางสาวสรัญพร สาตุ้ม   

PT3806 นางสาววรณนั เขียวพฒิุ 

PT3807 นางสาวสธุารกมล ครองยติุ 

PT3808 นางสาวสธุาสนีิ สืบสนธ์ 

PT3809 นางสาวสปุราณี แก้วทองคํา 

PT3810 นางสาวสรัุญชนา ทองนาค  

PT3811 นางสาวหรรษา อคัรศิลป์ 

PT3812 นายอภินนัท์ ชาวเหนือ 

PT3813 นายอคัรพล ดวงกลุสา 

PT3814 นางสาวอจัฉรียา  ศิริไกรวฒันาวงศ์  

PT3815 นางสาวภรีมอรณ์ เอ่ียมสําอางค์ 

PT3816 นางสาวกมลชนก ไกรดิษฐ์ 

PT3817 นางสาวกรกช ชินสมบรูณ์  

PT3818 นางสาวกณุฑลรัตน์ กิตตโยทยั  

PT3819 นางสาวขนิษฐา ชาธรรมา  

PT3820 นางสาวจนัทนี  กุ่ยสาคร 



PT3821 นางสาวชนนิกานต์ อริยะกลุ 

PT3822 นางสาวชลธิชา ศาสตร์ประสทิธ์ิ  

PT3823 นายชวกิจ เก้าเอีย้น  

PT3824 นางสาวชาลิสา จยัสนิ  

PT3825 นางสาวชติุมา จนัทร์ฉาย 

PT3826 นางสาวโชติกา ลกัษณะพกุก์ 

PT3827 นางสาวณฏัฐพร ประดิษฐพจน์   

PT3828 นางสาวณฐิักาญจน์  ฟ่ันเพง็  

PT3829 นางสาวดาริกา ปิตรุงคพิทกัษ์ 

PT3830 นายไตรรัตน์  องึคเดชา  

PT3831 นางสาวทิพวรรณ แก้วมณี  

PT3832 นายทิวา โกศล 

PT3833 นางสาวธิดารัตน์ แย้มเอิบศิลป์  

PT3834 นางสาวนิธิตา ดอกคํา  

PT3835 นางสาวปิยนชุ เตโช 

PT3836 นายพรพจน์ จํารูญศิลป์   

PT3837 นางสาวพรพิรุณ ฝึกศิลป์ 

PT3838 นางสาวพณัณดา ไทยตรง  

PT3839 นางสาวภทัรวรรณ ปัทมประภานนท์   

PT3840 นางสาวมนสัวีร์ สนัทนานกุาร 

PT3841 นางสาวมาวิณี  พวงลําใย 



PT3842 นางสาวรัชดาภา  นราเกต ุ  

PT3843 นางสาวลดาวรรณ เติมวรกลุ  

PT3844 นายวรกิจ เฉลมิธนพล 

PT3845 นางสาววรารัตน์ เปียศิริ 

PT3846 นางสาววริษา ชัน้บญุ 

PT3847 นางสาววนัวิสา ทะไกรราช 

PT3848 นายวีระยทุธ ชนะภยั 

PT3849 นายศราวธุ ศภุพฒัน์ศิริ 

PT3850 นางสาวสาริศา วินสนถิรเดช 

PT3851 นายศกัด์ิชยั มีสจั 

PT3852 นางสาวศิริรัตน์  เกียรติกลูานสุรณ์ 

PT3853 นางสาวศิวพร ลิมปนิลชาติ 

PT3854 นายเศรษฐศกัด์ิ ศิริกําเนิด 

PT3855 นายโศรวิทย์  ปกรณ์  

PT3856 นางสาวสกลวรรณ ชชู่วย 

PT3857 นางสาวสมชนก หงษ์ทอง 

PT3858 นางสจิุฬา ตนัจิตวิริยะ 

PT3859 นางสาวสธิุชา  กฤตยารักษ์สกลุ 

PT3860 นางสภุาวดี รุยาพร 

PT3861 นางสาวสวุิมล องัคณา  

PT3862 นายอนชุยั พึง่พระรัตนตรัย 



PT3863 นางสาวอภิสรา ยอดนุ้ย 

PT3864 นางสาวอรุณทิพย์ จนัทร์ทอง  

PT3865 นายชนตุรา พานิชกิจ 

PT3866 นายเอกรินทร์  จริยาธนกิจ 

PT3867 นายกนัตินนัท์ นุ่นทิพย์ 

PT3868 นางสาวเกศสดุา อุม่บางตลาด 

PT3869 นายเกษฎา วรรณี   

PT3870 นางสาวคคนนัท์  งามเดน่เจริญศรี 

PT3871 นางสาวจิตเกษม บณัฑธุรรม 

PT3872 นางสาวจฑุารัตน์  หมนุแก้ว 

PT3873 นายชโยธร มาคะดิลก 

PT3874 นางสาวชลธิชา ปราชญ์จนัทกึ 

PT3875 นายชานนทร์ เพชรรัตน์  

PT3876 นางสาวทศัวิญา พดัเกาะ  

PT3877 นางสาวนนทกร บญุบํารุง 

PT3878 นางสาวนพเก้า สูพ่ิทกัษ์  

PT3879 นางสาวนพรัตน์  ชาละมณีพร 

PT3880 นางสาวภรภทัร พิมพาลยั 

PT3881 นางสาวนทัยา มหาศกัด์ิสวสัด์ิ 

PT3882 นางสาวจิณฐัฏ์ฐิตา สงัข์ศรี 

PT3883 นางบตุรีลกัษณ์  ฉ่ําพิพฒัน์ 



PT3884 นางสาวปิยนนัท์  สริุนทร์รัตน์  

PT3885 นางสาวพชร ทศันกิจ 

PT3886 นางสาวณฏัฐ์ภทัร์ เหลืองธาดา 

PT3887 นางพชัรา หมวดทอง 

PT3888 นางสาวพิมลพรรณ ทวีการ 

PT3889 นางสาวปวีร์รยา ประคองใจ 

PT3890 นางสาวมทิตา แก้วสทุธิ 

PT3891 นางสาวมานิดา คงสวสัด์ิวรากลุ 

PT3892 นางสาวร่มฉตัร ประเสริฐ 

PT3893 นางสาวรสรินทร์  คุ้มครองสขุ 

PT3894 นางสาวรุ่งลาวลัย์ ภวูงษ์  

PT3895 นายวรท ดิลกเฉลมิกลุ 

PT3896 นางสาววรารักษ์  เหลืองเอกตระกลู 

PT3897 นางสาววิยะดา เลาหะราวี   

PT3898 นายวิศรุต บตุรากาศ  

PT3899 นางสาวศรัญญา อทุยัเจริญวงศ์  

PT3900 นางสาวศศิกาญจน์ พึง่ทอง 

PT3901 นางสาวอภิรดี ฟองคํา 

PT3902 นางสาวอรณิช วิมลรัตน์   

PT3903 นางสาวอรทยั พ่วงพี 

PT3904 นายอรรคเดช ธนทูองสมัพนัธ์  



PT3905 นางอรุณา พฒันชยั 

PT3906 นางสาวอจัฉรา เกิดแก้ว 

PT3907 นางสาวจิราภรณ์  พิทํา 

PT3908 นางสาวดจุฤดี ศรีอาหมดั 

PT3909 นางสาวพรนดัดา ฉลาดปรุ 

PT3910 นางสาวปาริชาติ ศรหิรัญ 

PT3911 นาย พิทกัษ์ สนมศรี 

PT3912 นางสาวพิมพร ศกัด์ิแสน 

PT3913 นางสาวมานิสา คนมัน่ 

PT3914 นางสาววนัวิสา หนนุทรัพย์ 

PT3915 นางสาวอจัฉรา ขาวสําลี 

PT3916 นางสาวกนกวลี โพธ์ิศรี 

PT3917 นางสาวกญัญรัตน์  ชลอรักษ์  

PT3918 นางสาวแก้วใจ แถววงษ์  

PT3919 นางสาวจิรพรรณ ศตะกรูมะ 

PT3920 นางสาวจฑุามาศ จินดาวงศ์ 

PT3921 นางสาวชลติา จลุหาญกิจ 

PT3922 นางสาวชลติา เทพทอง 

PT3923 นางสาวช่อแก้ว พร้าใหญ่  

PT3924 นางสาวชาลณีิย์ พลอยสกุใส  

PT3925 นางสาวฐิติมา เหลือจ้อย 



PT3926 นางสาวดาวเรือง  แซก่อ  

PT3927 นางสาวเดือนฉาย ป้อมศรี 

PT3928 นายธนทั ติกปัญญาวฒิุ  

PT3929 นายธวชัชยั เลือดศรี 

PT3930 นายธนัวา นิลรุ่งรัตนา  

PT3931 นางสาวนภสั วรบญุมีประเสริฐ  

PT3932 นายนนัทพล ทวิชสงัข์  

PT3933 นางสาวนารีรัตน์  พนัธุ์พฒุ  

PT3934 นางสาวนิศากร เกิดแสง   

PT3935 นางสาวบงกช ธุระธรรม 

PT3936 นางสาวบณัฑิตา ประจนัตะเสน 

PT3937 นางปานิกตา เวทประสทิธ์ิ 

PT3938 นางสาวปาริชาติ อ้นองอาจ 

PT3939 นางสาวปิยธิดา เกิดระมาด 

PT3940 นางพรทิพย์ เสาร์เฉลิม 

PT3941 นางสาวพรพิมล บญุเชิด 

PT3942 นางสาวพนัธุ์ทิพย์  ฉวีบริสทุธ์ิ  

PT3943 นายพีรธชั ลีรุ่งเรือง  

PT3944 นางสาวไพลนิ ว่องกิจกร  

PT3945 นางสาวมนสันนัท์ วณิชสนุทร  

PT3946 นางสาวมลทิรา  ย่ีอิน 



PT3947 นางสาวมลฤดี พงศ์อมร 

PT3948 นางสาวรตมงคล ประภาสมทุร 

PT3949 นางสาวรุ่งธิวา สงัวงั 

PT3950 นางสาวลนิดา แซจ่ ู

PT3951 นางสาวศิริญญา ขอนวงค์ 

PT3952 นางศิริพร ทวยบตุร 

PT3953 นางสาวสปันนา ศรีชาญนนท์ 

PT3954 นางสาวสมปรารถนา หว่งรัก 

PT3955 นายสราวธุ ทมโยธา  

PT3956 นายสกิุจ ขนัสมบติั  

PT3957 นางสาวสทุธารัตน์  ปานเลก็ 

PT3958 นางสาวสภุาพร เมฆขยาย 

PT3959 นางสาวสภุาภรณ์  พิณพงษ์ 

PT3960 นางสาวเสาวณี ตัง้ภมิู  

PT3961 นางสาวโสภิดา แก้วน้อย  

PT3962 นางสาวอลศิา มาลยั  

PT3963 นางอญัชลี งามแสงชยักิจ 

PT3964 นางสาวไอลดา ประจกัษ์ทรัพย์  

PT3965 นายวิทย์  โคธีรานรัุกษ์ 

PT3966 นางสาวศภุมาศ จนัทร์ศิริ 

PT3967 นางสาวสริิพชัญ์  อนนัทนพุงศ์ 



PT3968 นางสาวสกุญัญา สทุธิศกัด์ิศรี 

PT3969 นางสาวกรวินท์  แผ้วพลสง 

PT3970 นางสาวกิติยา รักษาพล 

PT3971 นางสาวธารีรัตน์ โมรา 

PT3972 นางสาวพชัรินทร์ ฐิติวงศาโรจน์ 

PT3973 นางสาววรรณนภา เรืองฤาหาร 

PT3974 นางสาวสชุาดา เจริญรัตน์ 

PT3975 นางสาวสวุฒันา ปัญญาวนั 

PT3976 นางสาวกาญจนา ธนะขว้าง 

PT3977 นางรัตนพร สายตรี 

PT3978 นางสาวปนชัดา ฝ้ายเทศ 

PT3979 นางนพรัตน์ สริิสถิระ 

PT3980 นางสาวกนกวรรณ สวุรรณมณี 

PT3981 นางกฤษณา ธีระวาส 

PT3982 นางสาวกนัย์วดี ศรีทองแท้ 

PT3983 นางสาวกลัยกร สายถนอมผล 

PT3984 นางสาวปัชรินทร์ บวรธีระกิจชยั 

PT3985 นางสาวรัชดา สพุรมอินทร์ 

PT3986 นางสาววีรภทัรา จงเขตการ 

PT3987 นายวีรยทุธ จนัทร์ออ่น 

PT3988 นางสาวศศิธร เท่ียงธรรม 



PT3989 นางสาววรินธ์ิทร อนเุวช 

PT3990 นางกรณฏัฐ์ ใจกลาง 

PT3991 นายกฤติชยั แก้วสนิสวสัด์ิ 

PT3992 นางสาวกลัยารัตน์  ไพรวลัย์ 

PT3993 นางสาวกลุญาดา ก้องยศภทัร 

PT3994 นางสาวเกศรินทร์ รัตนวราภรณ์ 

PT3995 นางสาวเกษทิพย์  แพงศรี 

PT3996 นางสาวขติัยาภรณ์ โพธ์ิสร้อย 

PT3997 นางสาวจิตร์ลดัดา ถินสงูเนิน 

PT3998 นางสาวปรียนนัท์  ศิริชยัคีรีโกศล 

PT3999 นางสาวปิยะนชุ เรืองศรีมัน่ 

PT4000 นางสาวภาเพช็รรัศม์ิ คอูนนัตเวชกลุ 

PT4001 นางสาวลดัดาวรรณ จนัทร์เปรม 

PT4002 นางสาววนัทนา โซวเจริญสขุ 

PT4003 นางสาวสายสนีุย์ ฉิมวตัร 

PT4004 นางสาวสนุนัทรัตน์  หาวงค์ 

PT4005 นางสาวสรีุรัตน์  ศิริคณุ 

PT4006 นายภวูนนัท์  สวุรรณไตรย์ 

PT4007 นายศกัด์ิสทิธ์ิ  ศานติกลุชยั 

PT4008 นางสาวสดุาวลัย์  ทองประทมุ 

PT4009 นางสาวอจัฉราวรรณ เทพิน 



PT4010 นางสาวจนัทนา  พงศ์กรกมัพล 

PT4011 นางสาวดจุเดือน ขยนัหา 

PT4012 นางสาวนฤมล ธนเกียรติวงศ์ 

PT4013 นางสาวภาวิณี ภู่เพียรเลศิ 

PT4014 นางสาววรรณชลิต กิตติวณัณะกลุ 

PT4015 นางสาวภกัด์ิศิริกาญจน์ ไชยปัญญา 

PT4016 นางสาวกิตติภาภรณ์ แพทย์รัตน์ 

PT4017 นางสาวชติุมา วรรณศิลป์ 

PT4018 นางสาวฐานิยพร คล้ายเข็ม 

PT4019 นางสาวปัทมาภรณ์  มานะสะสม 

PT4020 นางณชัชวกร เกตสุริิ 

PT4021 นางสาวณฐัณิชา สวสัดี 

PT4022 นางสาวรัตนกานต์ ดีทอง 

PT4023 นางสาววรางคณา อิ่มจิตต์ 

PT4024 นางสาวศิรินภา กนัทะขู้  

PT4025 นางสาวศิริรัตน์ ปุ่ มเป้า 

PT4026 นายศตเศรษฐ์ น้อยพิทกัษ์ 

PT4027 นางสาวอ้อมจิตร ทองปาน 

PT4028 นางสาวอมัพร สนใจ 

PT4029 นางสาวสรีุย์  รุ่งรชตะวาณิช 

PT4030 นางสาวณชัธศร กนัจ ู



PT4031 นางสาวธนิดา ศรีคล้อ 

PT4032 นายธนพล วฒิุวยั 

PT4033 นายธิติยนนัท์ เพง็มณี 

PT4034 นายปรัชญา แก้วแก่น 

PT4035 นางสาวพามดา เดชะไกศยะ 

PT4036 นายเรืองฤทธ์ิ รัตนลาโภ 

PT4037 นางสาวศิริรัตน์  กลุไทย 

PT4038 นางสาวสกุญัญา ชมภพืูน้ 

PT4039 นางสาวอานีซ๊ะ ดีแม 

PT4040 นางสาวพิชามญชุ์ พรมภา 

PT4041 นางสาวกนกกานต์ วรรณารักษ์ 

PT4042 นายกิตติชยั เพ็ญศิริกลุ 

PT4043 นางสาวเกศรา วรชยัมงคลกลุ 

PT4044 นายขวญัภมิู วิไลวลัย์ 

PT4045 นางสาวจรัสพร ปรีดาสขุสรุางค์ 

PT4046 นางสาวจีรนนัท์  ชินอกัษร 

PT4047 นายชยัพร จอมขวญั 

PT4048 นางสาวณิชชา จตรุสานนท์ 

PT4049 นางสาวดวงรัตน์  ศิริรักษ์ 

PT4050 นางสาวทองใส ทองดี 

PT4051 นางสาวทชัชมณฑน์  ปลวิทอง 



PT4052 นางสาวธญัญพทัธ์  เจริญวงษ์กานนท์ 

PT4053 นางสาวนิภาพร คงกิม้ 

PT4054 นางสาวปริญญาพร ปราชญ์เมธีกลุ 

PT4055 นายปรีดา คงสิทธิวงศ์ 

PT4056 นางสาวปาริชาติ เลิศบญุเหรียญ 

PT4057 นางสาวพรพรรณ ประกายสนัติสขุ 

PT4058 นางสาวพชัมณฑ์  สทิธิชยัรุจน์ 

PT4059 นางสาวณฐัวีณ์ ผอ่งสริุยชยั 

PT4060 นางสาวมนสัธิดา เตมียกลุ 

PT4061 นางสาวมินตรา  มณีฉาย 

PT4062 นายยทุธศาสตร์  ชายประโคน  

PT4063 นายรชฏะ นนัตะวงษ์ 

PT4064 นางสาวรัชนี  เสง็สาย 

PT4065 นางสาวรัตนมน  เจียวทา่ไม้ 

PT4066 นางสาววโรทยั วรวฒันกลุ 

PT4067 นายวชัรพงศ์  มากชยั 

PT4068 นางสาววนัขวญั โฆษะโก 

PT4069 นางสาวกาญจน์ชนิตา นามเมืองคณุ 

PT4070 นางสาวสชุาดา อินจนัสขุ 

PT4071 นายอธิคม  ตัง้ทําน ุ

PT4072 นางสาวอภิญญา งามวิไลพงศ์ 



PT4073 นายอภิญญา บญุช ู

PT4074 นายอษัฎางค์  เนติศรี 

PT4075 นายอํานาจ สกุาญจนกลุ 

PT4076 นางสาวเอมศิริ บญุมีสขุ 

PT4077 นางสาวณรรทอร พลชยั 

PT4078 นางสาวณภทัรารัตน์ เทพแก้ว 

PT4079 นางสาวจารุวรรณ  แปลงดี 

PT4080 นางสาวณิศศา ภาษาสขุ 

PT4081 นางสาวจไุรรัตน์ โขงรัมย์ 

PT4082 นายเฉลิมวฒิุ  วารีสระ 

PT4083 นางสาวชนิดา สีดาเจียม 

PT4084 นางสาวญาณิกา  เหมนิธิ 

PT4085 นางสาวณฐัชา  ศรีใหญ่ 

PT4086 นางสาวณฐัพร พนัชะโก 

PT4087 นางสาวนํา้ทิพย์ ทานกระโทก 

PT4088 นางสาวนิติรันต์  พนูกระโทก 

PT4089 นางสาวติชิลา พฤกษาโคตร 

PT4090 นางสาวบศุรา เพชรโต 

PT4091 นางสาวปิยวรณ คําศรีพล 

PT4092 นางสาวปิยวรรณ แปลนดี 

PT4093 นายปิยะพงษ์ ประเสริฐศรี 



PT4094 นางสาวพชัยาพร ศขุะทตั 

PT4095 นางสาวพชัรียา ศรีมาชยั 

PT4096 นายพทุธิพงษ์  พลคําฮกั 

PT4097 นางสาวภทัราภรณ์  สวุรรณโรจน์ 

PT4098 นางสาวมชัลี จนัทร์ลทุิน 

PT4099 นางสาวรัชนี มลูตรี 

PT4100 นางสาววิไลรัตน์  แสนสขุ 

PT4101 นางสาวศิริพร ดวงทองพล 

PT4102 นางสาวสกุญัญา สทิธิบลัลงัก์ 

PT4103 นางสาวสพุรรณี  ชมุสวุรรณ 

PT4104 นางสาวสลุาลยั เหลาเจริญ 

PT4105 นางสาวหทยัรัตน์ สร้อยสละ 

PT4106 นางสาวอรชร บญุลา 

PT4107 นางสาวอญัชลี ทวีสขุ 

PT4108 นางอาทิตยา ยศวงษ์ 

PT4109 นางสาวอินทรา แก้วเสมา 

PT4110 นายกฤษฏ์ิ  แฉ่งเจริญ 

PT4111 นางสาวกลุวรางค์ วอ่งวิไลรัตน์ 

PT4112 นางสาวจริยาภรณ์ บญุรมย์ 

PT4113 นางสาวจินต์จฑุา ธนะ 

PT4114 นางสาวจิรภิญญา บวัทอง 



PT4115 นางสาวชนากานต์ คลศิลป์ 

PT4116 นายทนสุนิธ์ ศรีวิลยั 

PT4117 นางสาวทิพวรรณ จนัทร์แก้ว 

PT4118 นางสาวทิพามนี ทนุผลงาม 

PT4119 นายธนธสั ภวูิชยั 

PT4120 นายธนพฤกษ์ กิติรัตน์ 

PT4121 นางสาวนฤมล ทะนนัไชย 

PT4122 นางสาวนนัทวรรณ ไชยคําวงั 

PT4123 นางสาวพชัดาภรณ์ นวลแตง 

PT4124 นางสาวพิชญานนัท์  บญุสทุธ์ิ 

PT4125 นางสาวพิมลพรรณ  พรหมบ้านสงัข์ 

PT4126 นายพีรพงษ์  เมืองอินทร์ 

PT4127 นางเพญ็หทยั ธรรม์ปพนธ์ 

PT4128 นางสาวภาวิณี เทพสงิห์ 

PT4129 นายเมธสั ขีปนวฒันา 

PT4130 นางสาวรัชดา ประชาสภุาพ 

PT4131 นายศราวธุ  ไชยยะ 

PT4132 นางสาวศภุลกัษณ์   พรมศร 

PT4133 นายสราวฒิุ  โมราเพง็ 

PT4134 นายสจิุนต์  อยูคํ่า 

PT4135 นางสาวสดุฤทยั มานีวนั 



PT4136 นางสาวสพุตัตา  เมืองก้อน 

PT4137 นางสาวหนึง่ฤทยั กนัทาทอง 

PT4138 นางสาวอภิญญา ช่วยนา 

PT4139 นางสาวอญัชลี  สมหมาย 

PT4140 นายอทุิศ  ศรีวิชยั 

PT4141 นายเอกชยั  สมัฤทธ์ิรินทร์ 

PT4142 นายเอกราช   วงศ์ษายะ 

PT4143 นางสาวกนกวรรณ  มนสัมานะชยั 

PT4144 นางสาวชมพนูชุ  ชะโนวรรณะ 

PT4145 นางสาวณฐักาญจน์ แก้วคํา 

PT4146 นางสาวนิโลบล จัน่ทิพย์ 

PT4147 นางสาวนชุดา   ตัง้สจุริตวิจิตร 

PT4148 นางสาวประภทัสร  บญุทวีกลุสวสัด์ิ 

PT4149 นางสาวปริญญา รัชโลธร 

PT4150 นางสาวณฉฐัมา รุ่งรัตน์มณีมาศ 

PT4151 นางสาวพชัรประภา  บญุยอ่ง 

PT4152 นายพีระ วนาโรจน์ 

PT4153 นางสาวภีมพิชฌาย์  เทพนิล 

PT4154 นางสาวโมกข์วชัรา ยวุะสตุ 

PT4155 นางสาวรัชนีพร ศรีอินทร์ 

PT4156 นายฤทธีกร หงษ์ทอง 



PT4157 นางสาววรนนัท์  วงศ์มาศแสง 

PT4158 นางสาววชัรีกร ภิมาลย์ 

PT4159 นายศกัด์ิประยทุธ ฤทธ์ิสมานราษฎร์ 

PT4160 นางสาวศภุกญัญา อทุยัเลิศ 

PT4161 นายสมนึก สง่วาณิชย์ 

PT4162 นายสารทลู จําปาน้อย 

PT4163 นางสาวสธิุดา โยธายืนยง 

PT4164 นางสาวอจัฉรา ทองเติม 

PT4165 นางสาวอจัฉรา ทองเติม 

PT4166 นายอดินนัท์ หลีอ ิ

PT4167 นางสาวอรนชุ โฉมปรางค์ 

PT4168 นายอคัรนนัท์  กวินท์เตชาพฒัน์ 

PT4169 นางสาวองัคณา  โยธา 

PT4170 นางสาวอจัฉรา ทองเติม 

PT4171 นางสาวอญัชลี  หารินไสล 

PT4172 นายเอกภพ  จิตบรรจง 

PT4173 นางสาวกนกพร สายคําภา 

PT4174 นางสาวกมลทิพย์  จนัทร์นาค 

PT4175 นางสาวกมลลกัษณ์  จนัทบบุผา 

PT4176 นางสาวกริตยา ธนพรโชติกลุ 

PT4177 นายกมัปนาท พลูสทิธ์ิ 



PT4178 นายกิตติศกัด์ิ  แก้วแสนสาย 

PT4179 นางสาวขนิษฐา  ปลืม้สมบติั 

PT4180 นางสาวคะนงึนิจ วงษ์วรรณา 

PT4181 นางสาวจิราภรณ์  ไพรี 

PT4182 นางชยพร ดาวประเสริฐ 

PT4183 นางสาวณฏัยา สมจิตร 

PT4184 นายเดชศกัดา พรหมมาเสริฐ 

PT4185 นายทวีวฒัน์  เวียงคํา 

PT4186 นายธนากร ธนวฒัน์ 

PT4187 นางธินิดา บวักล้า 

PT4188 นางภิญญา ภทัรตรัยรัตร 

PT4189 นางสาวนิโลบล แสงมว่ง 

PT4190 นางสาวปัทมา ทบัทิมทอง 

PT4191 นางสาวปาริชาติ ติณณาวงศ์ 

PT4192 นางสาวพรทิวา ต๊ะวงค์ 

PT4193 นางสาวพศัจีพร ยศพิทกัษ์ 

PT4194 นางสาวพิมลพร ใจออ่น 

PT4195 นางสาวไพลนิศิริ ยะปะนนัท์ 

PT4196 นายภริูวจัน์  ผารัตน์ 

PT4197 นางสาวชวลักร เกษตรเวทิน 

PT4198 นางสาวรัชดาภรณ์ สขุแก่น 



PT4199 นางสาวรัตติกร ทองใบ 

PT4200 นางฐิติชญา รักษาราษฎร์ 

PT4201 นางสาวรุ่งระวี อาวรณ์ 

PT4202 นางเรณ ู ช่างหิรัญ 

PT4203 นางสาววรรณพร สําราญพฒัน์ 

PT4204 นายวรายทุธ ฟองแก้ว 

PT4205 นางสาววรารัตน์  พิจจ๊ะ 

PT4206 นางสาววิสธีุรา หลําประเสริฐ 

PT4207 นายวีรพนัธ์  การบรรจง 

PT4208 นางสาวศิริพร บวัชมุ 

PT4209 นางสาวศิริหญิง สายณัหรรษา 

PT4210 นางสาวศลีุพร วงษ์เจริญ 

PT4211 นายสงกรานต์  ทองภกัดี 

PT4212 นางสาวสคุนธ์   วงับญุคง 

PT4213 นางสาวสพุตัรา  จนัทรวงศ์ 

PT4214 นางสาวแสงเดือน นุ่มฉ่ํา 

PT4215 นางสาวอนสุรา แสงพลอย 

PT4216 นางสาวอรวรรณ นครอินทร์ 

PT4217 นางสาวอาทิตยา สทุธิแย้ม 

PT4218 นางสาวกาญจนา เนียมรุ่งเรือง 

PT4219 นางสาวก่ิงกาญจน์  ปราณพรหม 



PT4220 นายกิตติพงษ์  สวสัด์ิประทานชยั 

PT4221 นายกลุวดี  กาญจนะ 

PT4222 นายคณิต  คล้ายแจ้ง 

PT4223 นางสาวจงจิรา  บญุทองแก้ว 

PT4224 นางสาวจามรี มาศทอง 

PT4225 นางสาวชมพนูทุ  ศกุลเศรษฐ์ 

PT4226 นางสาวชษุณา เมฆโหรา 

PT4227 นายโชต์ินนัท์ จิรหทยัธรรม 

PT4228 นางสาวฐานียา  ธรรมบํารุง 

PT4229 นางสาวณชัชา บญุเหลือ 

PT4230 นางสาวณฐัวริน   พลูสวสัด์ิ 

PT4231 นางสาวณตุตรา  หิรัญ 

PT4232 นางสาวทิพย์วดี บรรพระจนัทร์ 

PT4233 นางสาวธญันชุ ประเสริฐสกลุ 

PT4234 นางสาวนนทกร กาญจนาภาศ 

PT4235 นางสาวนพมาศ  กนัธิยะ 

PT4236 นางสาวบษุราคมั ชปุวา 

PT4237 นางสาวปิติสขุ จิตตวิสทุธิวงศ์ 

PT4238 นางสาวปิยะฉตัร มีหนนุ 

PT4239 นางสาวผกายวรรณ อมรศิริวฒันกลุ 

PT4240 นายพลชยั สาระทา 



PT4241 นางสาวมาสสรีุย์  คหูาเกษมสนิ 

PT4242 นายรัฐกานต์  ศาสตรานรัุกษ์กลุ 

PT4243 นางสาวรัมภา กีรติภทัรกลุ 

PT4244 นางสาวรุ่งนภา ดวงกางใต้ 

PT4245 นางสาวฐณิชชา มาลีสี 

PT4246 นางสาววรารัตน์  ตระกลวิทยากิจ 

PT4247 นายวฒัณชยั  ช่ืนชมศิลป์ 

PT4248 นายวลัลภ  คณุานสุรณ์ชยั 

PT4249 นางสาววิชญดา มาเสถียร 

PT4250 นายวฒิุชยั ทิวากร 

PT4251 นายศราวธุ สขุใจ 

PT4252 นางสาวศิริมา รัตนเดชากลุ 

PT4253 นางสาวสมาพร ผาสขุ 

PT4254 นายสราวธุ สวุรรณรัตน์ 

PT4255 นางสาวสคุนัธา โมกขศกัด์ิ 

PT4256 นางสาวสนุทรีพร สอนศรี 

PT4257 นางสาวนิชาภา เทวานกุลูกิจ 

PT4258 นางสาวสมุลมาล รวมทวี 

PT4259 นางสาวสวุนีย์ ไพศาลสมบติั 

PT4260 นางสาวสวีุณา ค้าเจริญ 

PT4261 นางสาวหสันี  ริมชลา 



PT4262 นางสาวอลสิ วิเชียรสรวง 

PT4263 นางสาวอิงหทยั กาญจนพิบลูย์ 

PT4264 นางสาวอสุา บญุเพญ็ 

PT4265 นางสาวกาญจนา แซโ่ง้ว 

PT4266 นางสาวกานตภทัร  สวุรรณภารต 

PT4267 นางสาวเกษวลี หนเูครือ 

PT4268 นายขวญัชยั แม่นปืน 

PT4269 นางสาวจีรวรรณ ทองประ 

PT4270 นางสาวกลุรัศม์ิ  น่าชม 

PT4271 นางสาวชลีุพร โพธ์ิร่มเยน็ 

PT4272 นางสาวฐานตุรี บวัมณี 

PT4273 นายฐิติ  ตงัคะพิภพ 

PT4274 นางสาวณฐัธิดา โชติวิทยพร 

PT4275 นายณฐัวฒิุ วยัเจริญ 

PT4276 นางสาวดวงกมล ศรีเงินยวง 

PT4277 นางสาวตรีรัตน์  พรหมพลุ้ย 

PT4278 นายธนชาติ  แสนช่าง 

PT4279 นางสาวนริศรา วงษ์กระสนัต์ 

PT4280 นางสาวนนัทิกา กาญจนาคเชนทร์ 

PT4281 นางสาวนํา้ทิพย์  วิทยะวาณิชกลุ 

PT4282 นางสาวนิดา สมัพนัธารักษ์ 



PT4283 นางสาวนิศารัตน์  ลีภ้ยัรีเวส 

PT4284 นางสาวปวีณา เยน็นาน 

PT4285 นายปิยะณฐั ทศันีย์สวุรรณ 

PT4286 นายพงษ์ศกัด์ิ  พรมดี 

PT4287 นางสาวพนิดา ไชยม่ิง 

PT4288 นางสาวพรสดุา ปรางทอง 

PT4289 นางสาวพชัรี ศรีสวุรรณ์ 

PT4290 นางสาวพทัธนนัท์  มาลยั 

PT4291 นางพิมพ์พร เจนอนนัต์พร 

PT4292 นางสาวพิมพร เหลือจ้อย 

PT4293 นายภคัวฒัน์  พนัธ์แตง 

PT4294 นายภทัรพล  ภคูุ้มจนัอดั 

PT4295 นางสาวภสัสร วิชิต 

PT4296 นางสาวมตัติกา  กาวิชา 

PT4297 นางสาวยพุดี  เทียมทิฆมัพร 

PT4298 นางสาววรกาญจน์  วงศ์เครือญาติ 

PT4299 นางสาววาสนา การีเพช็ร์ 

PT4300 นางสาววนัวิสา จบัปร่ัง 

PT4301 นางสาววาสนา การีเพช็ร์ 

PT4302 นางสาววิศนียา  ศิวพิทกัษ์ 

PT4303 นางสาวศิรินภา สกุสวา่ง 



PT4304 นางสาวศภุร สกุฤตานนท์ 

PT4305 นางสาวสมานนัท์  ช่ืนชม 

PT4306 นางสาวสกุญัญา   วงษ์บวังาม 

PT4307 นางสาวสนุทรี สมคํา 

PT4308 นางสาวสวุรรณี บญุพนูเลศิ 

PT4309 นางสาวเสาวลกัษณ์  ทวีนชุ 

PT4310 นางสาวอภิญญลคัน์   ดาอาษา 

PT4311 นางสาว อรพรรณ วงษ์ศราพนัธ์ชยั 

PT4312 นางเอมอร พลูพิพฒัน์ 

PT4313 นายกษิด์ิเดช  พลศรีลา 

PT4314 นางสาวกลัยกร  ผอ่งใส 

PT4315 นางสาวกลัยากร ภกัดีผล 

PT4316 นางสาวกสุมุา   ทมุสวสัด์ิ 

PT4317 นางสาวเกศิณี   ศรีจนัทร์ 

PT4318 นายคเชนท์   ศรีเท่ียงตรง 

PT4319 นายคณุาวฒิุ  วรรณจกัร 

PT4320 นางสาวดาราวรรณ   ปันเงิน 

PT4321 นางสาวนิติญา  การฟุ้ ง 

PT4322 นายปฏิพทัธ์  สดุหอม 

PT4323 นางสาวปานนิภา ยศกณุา 

PT4324 นางสาวพชัรินทร์  กนัภยั 



PT4325 นางสาวมินตรา  อินทรเกษม 

PT4326 นางสาววรรณภรณ์   ไตรทิพย์สมบติั 

PT4327 นางสาววชัราภรณ์  พรมอริยะ 

PT4328 นางสาววิยะดา  ผยุโสมา 

PT4329 นางสาวสวุิมล  วฒันกิตติศาสตร์ 

PT4330 นางสาวอภิรดี   สกลุสนั 

PT4331 นางสาวสรุดา อาจเอ่ียม 

PT4332 นางสาวฮายาตี ดาซอตาลาแด 

PT4333 นางสาวกรกต  สมภาค 

PT4334 นายกิตติพงษ์  เชียงแสน 

PT4335 นางจิราทิพย์  พลายระหาญ 

PT4336 นางสาวจิราพร  ร่วมสกลุ   

PT4337 นางสาวจีรพรรณ  จบศรี 

PT4338 นางสาวชชัญา อิ่มอ้น 

PT4339 นายชยัโย บตุรเรือง 

PT4340 นางฐิติยา  พทุธมอญ 

PT4341 นางสาวณฐันี ศรีวิลยั 

PT4342 นางสาวณฐัวรรณ ชยัเอนกสารกลุ 

PT4343 นางสาวอญัธิกา รอดวิมตุ 

PT4344 นางสาวดรุณี แสงสวุรรณ์ 

PT4345 นางสาวดวงกมล จงพิมาย 



PT4346 นางสาวทิพย์สดุา เอ่ียมสภุา 

PT4347 สบิตรีหญิงธณีญา เพช็ญไพศิษฎ์ 

PT4348 นางสาวธวลัรัตน์  ประเสริฐ 

PT4349 นางสาวนพมาศ แตงมณี 

PT4350 นางสาวนนัทิยา ดรุณพนัธ์ 

PT4351 นางสาวนาตยา บรีุทอง 

PT4352 นางสาวนิภาพร ชะเอมทอง 

PT4353 นางสาวเนตรนภา ปัญญานนท์ 

PT4354 นางสาวบงกช ศิริเลศิลกัษณา 

PT4355 นางสาวเบญจารัตน์  เมธเมธี 

PT4356 นางสาวเบญญทิพย์  สกิุจปาณีนิจ 

PT4357 นางสาวปราณี ยตุติ 

PT4358 นางสาวปรายมาศ กอบธญักรรม 

PT4359 นางสาวพชัรี  แก้วคณู 

PT4360 นางสาวมณฑินี วฒันสวุกลุ 

PT4361 นางสาวยพุา ผดงุพล 

PT4362 นางสาวฤชารัตน์  มีช่ืน 

PT4363 นางสาววิวรรธนี พิมพาภรณ์ 

PT4364 นางสมประสงค์ เรือนแพ 

PT4365 นางสายฝน  ชหูม่ืนไวย์ 

PT4366 นายสริิโชค  ปะทิ 



PT4367 นางสาวสริิภา  สาระสทิธ์ิ 

PT4368 นางสาวสกุญัญา แดนพิมาย 

PT4369 นางสาวสกุญัญา อินทมา 

PT4370 นางสาวสขุกาญจน์ สาลา 

PT4371 นางสาวสจุริตพรรณ อินทรปัญญา 

PT4372 นางสาวสชีุรา  ตรีศร 

PT4373 นางสาวญาณิดา วงษ์ดี 

PT4374 นางสาวสพุตัรา ทองพิทกัษ์ 

PT4375 นางสาวสภุาณี ชวนเชย 

PT4376 นางสาวสภุาฤดี  แพร่หลาย 

PT4377 นางสาวหทยัชนก ชมภพืูน้ 

PT4378 นางสาวเหมือนฝัน  บญุเกือ้สง 

PT4379 นางสาวอรนชุ  พรหมชนะ 

PT4380 นางสาวอรวรรณ ศรีสวสัด์ิอําไพ 

PT4381 นางสาวอรวลัย์   สนิทนอก 

PT4382 นางสาวอรสา  แสงอารุณ 

PT4383 นางสาวอําภา  สวดโสม 

PT4384 นางสาวอทุมุพร น้อยเจริญ 

PT4385 นายสมบรูณ์ จนัทร์ปา 

PT4386 นางสาวสริิลกัษณ์ ใยดี  

PT4387 นายอรรถพนธ์  หาญสขุ 



PT4388 นางสาวคณสันนัท์ เกษศิรินทร์เทพ 

PT4389 นางสาวชญาน์นนัท์ ออ่นน้อม 

PT4390 นางสาวพรพิมล  มลูดี 

PT4391 นางสาวชานิภรณ์  เตชะนิพนธ์สกลุ 

PT4392 นางสาวอารีรัตน์  เฉลยอาสน์ 

PT4393 นางสาวกนกรัตน์  ดิษฐบรรจง 

PT4394 นางสาวเกสรี แวน่ตา 

PT4395 นางสาวจิรวฒัน์  รักมิตร 

PT4396 นางสาววลญัช์พกัตร์  เน่ืองวงั 

PT4397 นางสาวจรีุรัตน์  ใจห้าว 

PT4398 นางสาวเฉลมิขวญั  ถาวรพยคัฆ์ 

PT4399 นางสาวชลีุพร  เท่ียงตรง 

PT4400 นางสาวฐิติมาพร   นวลสงิห์ 

PT4401 นางธญัญ์ชยา กิตติพงค์เดช 

PT4402 นางสาวธิดารัตน์  เสนามาตย์ 

PT4403 นางสาวมชัฌิเมณ์ วนัเคารพ 

PT4404 นางสาวนํา้ฝน  เลีย้งวงค์ 

PT4405 นางสาวนิดา  แสงเงิน 

PT4406 นางสาวนิตยา ศรีมงั 

PT4407 นางนชุรี  แดงอร่าม 

PT4408 นางสาวเบญจวรรณ  ประพฤติ 



PT4409 นางสาวประไพพิมพ์  ศรีพรรณา 

PT4410 นางสาวปริญญา ป้องภยั 

PT4411 นางสาวพรกวินฬ์  สงัข์พนัธุ์   

PT4412 นางสาววรณนั   ศิลป์ศร 

PT4413 นางสาวพชัรี  ศิริจนัทร์ 

PT4414 นางสาวภรณี สนัทอง 

PT4415 นางสาวภคัจิรา ถวายนิล 

PT4416 นางสาวภทัรพร อตุมะ 

PT4417 นางสาวมนญัญา ตุ้งติก 

PT4418 นางสาวมลวิลัย์  ดอกพทุธา 

PT4419 นางสาวระพีพรรณ เทือกทกัษ์ 

PT4420 นางรุจิรา  ขนุพิทกัษ์ 

PT4421 นางสาววราภรณ์  ปลืม้สงค์ 

PT4422 นางสาววิชดุา  ตรัยทอง 

PT4423 นางสาววิไพลนิ แสนโคตร 

PT4424 นางสาวเปมิกา     เปรมปรีด์ิ 

PT4425 นางสาวศิรินภา กนัทะลา 

PT4426 นางสาวสาวิตรี   ระดมกิจ 

PT4427 นางสาวสดุารัตน์   เทพทอง 

PT4428 นางสาวสดุารัตน์  พรหมเมศร์ 

PT4429 นางสาวสพุตัรา แสงศรีจนัทร์ 



PT4430 นางสาวอนรัุกษ์  ภาคภมิู 

PT4431 นางสาวอมรรัตน์  พหพุนัธุ์ 

PT4432 นางสาวอมัพร ตราช ู

PT4433 นางสาวอทุยัรัช  บญุวงษ์ 

PT4434 นางสาวเนตรชนก จนัทร 

PT4435 นางสาวรวิวรรณ อยูเ่จริญ 

PT4436 นายสานนท์  ชมุโชติ 

PT4437 นางสวุรรณา แช่มช้อย 

PT4438 นางสาวฮานีตา ดอเลาะห์ 

PT4439 นางสาวขวญัชนนี ตาวารัตน์ 

PT4440 นางสาวเกศินี มัน่ชยั 

PT4441 นางสาวอํานวยพร ปีนะทาโน 

PT4442 นางสาวกมลรัตน์  คงสกลุ 

PT4443 นางสาวจินตณา สดุตรง 

PT4444 นางสาวจิรา  ปานดํา 

PT4445 นางสาวจิราภรณ์ สมัฤทธ์ิเป่ียม 

PT4446 นางสาวจฑุามาศ  คญัทพั 

PT4447 นางสาวฐัติมา พลคณิต 

PT4448 นางสาวนิชาภทัร เจะหมะ 

PT4449 นางสาวปริชาติ ยติกลุเกษม  

PT4450 นางสาวปิยรัตน์  วรรณรัตน์ 



PT4451 นางผสุชา ครุฑทองขาว 

PT4452 นางสาวพชันีย์  ดาศรี 

PT4453 นางสาวพนัธ์ทิพย์ เกตพุิมล 

PT4454 นางสาวม่ิงกมล วงศ์กิจมโนชยั 

PT4455 นางสาวรัตนาวดี แซห่ลี 

PT4456 นางสาวลกัขณา ประโพธ์ิทงั 

PT4457 นางสาววรรณวิษา เจริญจิต 

PT4458 นางสาวศิถี ปราณีตพลกรัง 

PT4459 นางสาวสจิุตรา มยโุรวาท  

PT4460 นางสาวกาญจนา ชิณวธุ 

PT4461 นางสาวแก่นจนัทร์ ประมลูจะโก 

PT4462 นางสาวจฬุาวลัย์  พนัธุ์ขนุทด 

PT4463 นางสาวปิยนชุ อยูเ่จริญ 

PT4464 นางสาววรรณิภา สภุศร 

PT4465 นางสาวกานต์ธีรา แก้วเรือง 

PT4466 นางสาวเกษศิริ  ศรีนิมิตรอดุม 

PT4467 นางงามดี   พิทกัษ์ศิลป์  

PT4468 นางสาวจฑุามาศ เลก็ตระกลู 

PT4469 นางสาวชิตาภา ชติุภกัดีวงศ์ 

PT4470 นายชวาลวงศ์  ศรีนาค 

PT4471 นายชยัณรงค์  จรัสเลิศรังษี 



PT4472 นายเชาว์นวิทย์  สทุธิวานิช 

PT4473 นางสาวระวีวลัย์ ศกัด์ินิสภกลุ 

PT4474 นางสาวฐานิยา กลิน่โสภณ 

PT4475 นางสาวณฐัพร แก่นจนัทร์ 

PT4476 นางสาวณฐัภคั ธรรมสวุรรณ์ 

PT4477 นายณฐัพล ตนัติจริยางกรู 

PT4478 นางสาวดวงกมล ผลเวช 

PT4479 นางสาวดวงพร สริุยาอมฤทธ์ิ 

PT4480 นางสาวดาวินี ชิณวงศ์ 

PT4481 นายทศพล แซค่ ู

PT4482 นางสาวธนาภรณ์ รตานนท์ 

PT4483 นายธนวฒัน์  เพชรรัชตะชาติ 

PT4484 นางสาวนฎัฐาภรณ์  สทิธิวงค์ 

PT4485 นางสาวเนตรนภา ถาวรวฒันสิริกลุ 

PT4486 นายนนท์ สายพฒันา 

PT4487 นางสาวบญุนาค บญุโพธ์ิ 

PT4488 นางสาวปัทมา วงศ์ภากร 

PT4489 นายปวนั ชยัปริญญา 

PT4490 นางสาวพิชานนั  เมธาจารุนนท์ 

PT4491 นางสาวเพียงพิศ เพียรชนะ 

PT4492 นายพนสั อุน่อมัพร 



PT4493 นางสาวมณี อองกลุนะ 

PT4494 นายมนสั นนัตาบตุร 

PT4495 นางสาวรัชนีวรรณ ศิริรัฐ 

PT4496 นางสาววนิดา เลศิจิตอารี 

PT4497 นางสาววรยา แสงเงิน 

PT4498 นางสาววรารมย์  กาญจนสมทุร์ 

PT4499 นางสาววลีพร จิรเวชวงศ์สกลุ 

PT4500 นางสาววิภาพร ชํานาญกิจ 

PT4501 นายวรวฒิุ ร่มไทร 

PT4502 นางสาวศิริพร แสงมณี 

PT4503 นางสาวศีลสัยา ลีลาพงศ์ฤทธ์ิ 

PT4504 นายศิริพล  ณ นคร 

PT4505 นายศิลป์ชยั มิรัตนไพร 

PT4506 นางสาวสริิยพุา เกาสายพนัธุ์ 

PT4507 นางสาวสนิุสา กิตติม่ิงมงคล 

PT4508 นางสาวสมุลมาลย์  สหชยัอนนัตกิจ 

PT4509 นางสาวสวุิสาข์  ขาวสีจาน 

PT4510 นางสาวเสาวลกัษณ์  สมัพนัธ์ 

PT4511 นางสาวอภิญญา ธนงัชศิูลป์ 

PT4512 นางสาวอภิรัชต์  จนัทร์เศรษฐ์ 

PT4513 นางสาวอริศรา บญุยศิริเดชากลุ 



PT4514 นางสาวอาณิศา สมัภวมาน 

PT4515 นายเอกลกัษณ์  สทิธิพรวรกลุ 

PT4516 นายเอกเศรษฐ์ ตัง้ถาวรพร 

PT4517 นางสาวกิตติยา  ธนทูอง 

PT4518 นางสาวจิราภรณ์  วรรณปะเข 

PT4519 นางสาวจฑุารัตน์  อดิเรกอดุมรัตน์ 

PT4520 นางสาวจฑุาวรรณ  ภาพยนตร์ 

PT4521 นางสาวปิญชาน์พชัร์ ธนสรรวนิช 

PT4522 นางสาวชลธิชา บรรดาศกัด์ิ 

PT4523 นางสาวเบญญาภา  พีระวธัน์กลุ 

PT4524 นางสาวฐาปนี  เริงฤทธ์ิ 

PT4525 นางสาวทิวาพร ทวีวรรณกิจ 

PT4526 นางสาวธนิตา ธิวะโต 

PT4527 นายธิวรรน์ เนตวงษ์ 

PT4528 นางสาวนนทลี สนัตินิยม 

PT4529 นางสาวนรีรัตน์ สนัตะกิจ 

PT4530 นางสาวนวรัตน์  ปัตไตร 

PT4531 นางสาวนิตยา อาจวิชยั 

PT4532 นางสาวนิภาพร จําปีพรม 

PT4533 นางสาวนิภาพรรณ ธาตดีุ 

PT4534 นางสาวเบญจพร อารีเอือ้ 



PT4535 นางสาวเพชรรัตน์ แก้วดวงดี 

PT4536 นางสาวมหคัรพร พลเย่ียม 

PT4537 นางสาวมทุิตา มสุกิารยกลู 

PT4538 นางสาวรุ่งนภา ไกรออ่น 

PT4539 นางสาววรารัตน์  เข่ือนศิริ 

PT4540 นางสาววชัราภรณ์ อปุลา 

PT4541 นางสาววนัเพญ็ ภมิูสขุเจริญ 

PT4542 นางสาววิวาห์พร อยูต่า 

PT4543 นางสาววิสนีุย์  ลาดกระโทก 

PT4544 นางวีณา  พยคัฆ์ไธสง 

PT4545 นางสาวสมปรารถนา เกียรติปกรณ์ 

PT4546 นางสาวสาลนีิ กาแก้ว 

PT4547 นายสรุนนัท์ กลิ่นศรีสขุ 

PT4548 นางสาวอโณทยั นนัแพง 

PT4549 นางสาวอมรรัตน์  พงษ์สนิท 

PT4550 นางสาวเอมิกา  วงษ์ชาลี 

PT4551 นายอฏัฐพร สทุธิกรณ์ 

PT4552 นางสาวกมลรัตน์ วรฤทยัวงศ์ 

PT4553 นางภกัตร์พิมล คําเลา 

PT4554 นางสาวกสิมา เอกธุวะปราณี 

PT4555 นางสาวกานต์ชนิตา ไชยแก้ว 



PT4556 นางสาวกีรติ สายมณี 

PT4557 นางสาวกลุณิชา บญุมาประเสริฐ 

PT4558 นางสาวจารุณี ไทยกรรณ์ 

PT4559 นายวาย ุกาสริุยะ 

PT4560 นางสาวชญาทิพย์  ข้ามเจ็ด 

PT4561 นายเชาวลติ ยัว่จิตร 

PT4562 นายฐิติพงษ์  ใจจา 

PT4563 นางสาวณฐันนัท์ แซมเพชร 

PT4564 นางสาวดจุดาว สกลุเวศย์ 

PT4565 นายเดชา ป่ินแก้ว 

PT4566 นางสาวธรณ์ภคัอร จีรวฒัน์ธนโชค 

PT4567 นายธีรภทัร์ ทศันศรีวรการ 

PT4568 นายธีระพงษ์ แจ้งใจ 

PT4569 นางสาวนภาพร จนัต๊ะรังษี 

PT4570 นางสาวเบญจพร คํากลาง 

PT4571 นางสาวปรียนิตย์  สทิธิฟอง 

PT4572 นางสาวปัทมาพร เสาร์เจริญ 

PT4573 นางสาวพรรณทิพย์ งามช่วง 

PT4574 นางสาวพฤฒิยาภา มะโนสาร 

PT4575 นางสาวไพรลดา หม่ืนเทพ 

PT4576 นายพิงค์ชาย หาญวชิระ 



PT4577 นางสาวภทัราวรินทร์ สายวาริน 

PT4578 นางสาวเรวดี สรุะเสียง 

PT4579 นายรุ่งทวี  อายวุิวฒัน์ 

PT4580 นายเรวติั  สดุาจนัทร์ 

PT4581 นางสาววจี เพช็รยิม้ 

PT4582 นางสาววรรณระวี ใจแก้ว 

PT4583 นางสาววรารัตน์ ราชรี 

PT4584 นางสาววิภาวดี กิจมี 

PT4585 นางสาววิลาวณัย์ พลหาญ 

PT4586 นางสาววิไลพร พทุธวงศ์ 

PT4587 นางสาวศรีอนงค์   บญัชาศกัด์ิเจริญ 

PT4588 นางสาวศิรินทรา อนศุรี 

PT4589 นางสาวศิรินทิพย์  คําฟ ู

PT4590 นางสาวสมสิริ  อดุมวงศ์รุ่งเรือง 

PT4591 นางสาวสธุญัญา มลูแวง 

PT4592 นางสาวสพุรรณิการ์  ขดัลิ 

PT4593 นางสาวสมุณัฑนา ปวงคํา  

PT4594 นางสาวสรีุพร กรุงทอง 

PT4595 นางสาวสวุิมล ถนดัทาง 

PT4596 นายสกุฤษฎ์ิ  เอ่ียมสวา่ง 

PT4597 นางสาวหฤทยั เพช็รวิเศษ 



PT4598 นางสาวหสัดิน  เชยบาล 

PT4599 นางสาวอรณิช จีระโสตถิกลุ 

PT4600 นางสาวชมพนูทุ  พรมญาน 

PT4601 นางสาวอจัฉราภรณ์  ออ่นตะวงศ์ 

PT4602 นางสาวอินทิรา หมูว่ิเศษ 

PT4603 นางสาวอิสราภรณ์ จนันยันา 

PT4604 นายอภิสทิธ์ิ  บํารุงญาติ 

PT4605 นายอาทิตย์ กมุารา 

PT4606 นางสาวกนกนิจ ชิเดนทรีย์ 

PT4607 นายกสัมนั เหลก็ประเสริฐ 

PT4608 นายไกรฤกษ์  ช่ืนวฒันพงศ์ 

PT4609 นางสาวขนิษฐา สขุเลศิ 

PT4610 นางสาวจิราพรรณ สดุจิตร 

PT4611 นางสาวจิราภรณ์  ศิลปวิวฒัน์ 

PT4612 นางสาวชลธิชา ยอดแฉล้ม 

PT4613 นางสาวชาธิปัตย์ เครือพานิชย์ 

PT4614 นางสาวณฐัชา สมศกัด์ิ 

PT4615 นางสาวธนารัตน์ รตานนท์ 

PT4616 นางสาวนิลวรรณ ผอบทอง 

PT4617 นางสาวพรทิพย์  ศรีโสภา 

PT4618 นางสาวพรศิริ บปุผาพิบลูย์ 



PT4619 นายพฒันสนิ อารีอดุมวงศ์ 

PT4620 นางสาวรัตนพงษ์  แก้วไพฑรูย์ 

PT4621 นางสาวรัตนาภรณ์  ซ้อนเปียยงุ 

PT4622 นางสาววรัญญา กฤษดาการ 

PT4623 นางสาววาลวี ปิยะสอน 

PT4624 นายศราวธุ แต้มทอง 

PT4625 นางสาวสาธิดา แรกคํานวน 

PT4626 นางสาวสจิุตรา ลิม้ทรัพย์ 

PT4627 นางสาวอรุณนีย์  ข้อจกัร์ 

PT4628 นายอลงกรณ์  สิงห์สงู 

PT4629 นางสาวฮาเวีย เดมะ 

PT4630 นางสาวกีรต์ิการ สมสว่น 

PT4631 นางสาวเกษสดุา บญุยงค์ 

PT4632 นายโกวิท อิ่มคํา 

PT4633 นางสาวขนิษฐา ขดัสาย 

PT4634 นางสาวคนงึนิตย์  นุ่มพรม 

PT4635 นายจิรายสุ วงศ์คงสนั 

PT4636 นายฐิติกร ศรีเรือง 

PT4637 นางสาวณฐักานต์  คําจอน 

PT4638 นางสาวณฐัฐา วิวฒันสนิชยั 

PT4639 นางดษุฎีพร ขนัทะวงค์ 



PT4640 นางสาวนภาพร เจริญย่ิง 

PT4641 นางสาวนวพร ตุ่นภกัดี 

PT4642 นางสาวปณุยนชุ ศรศิลป์ 

PT4643 นางสาวนิภารัตน์  ขําริด 

PT4644 นายนิรันดร์ พกุยอด 

PT4645 นางสาวปัทมาวดี พาราศิลป์ 

PT4646 นางปิยะนาฎ สงทอง 

PT4647 นางสาวเพญ็พกัต์ รักดี 

PT4648 นางสาวเพียงรวี นิติธรรมาศ 

PT4649 นางดษุฎีพร ขนัทะวงค์ 

PT4650 นางสาวภิตา บณัฑิตพฒัน์ 

PT4651 นางสาวมณีรัตน์ อา่นคํา 

PT4652 นางสาวมณัฑนา สอนใจ 

PT4653 นางสาวรัตติพร แข่งขนั 

PT4654 นางสาวราวรรณ ยอดเถ่ือน 

PT4655 นางสาวรุจิรัตน์  วรวงษ์ 

PT4656 นางสาววจีพร ทองดี 

PT4657 นางสาววรรณิศา ผดงุลาภ 

PT4658 นางสาววนัวิศาข์  สภุาพ 

PT4659 นางสาววิกานดา ช่างน้อย 

PT4660 นางสาววิภาวี ตัง้จิตปรีดานนท์ 



PT4661 นางสาวศรัญญา  แย้มอบุล 

PT4662 นางสาวศริญญา เกตมุะ 

PT4663 นางสาวศศิธร คําจนัทร์ 

PT4664 นางสาวศภุกัษร บตุตะ 

PT4665 นางสาวโศระดา  นิลศิลา 

PT4666 นางสมถวิล ราสวุรรณ 

PT4667 นางสาวสริิกานต์  ทาหนองเภา 

PT4668 นางสาวสกุลัยา ถาลี 

PT4669 นางสาวสจิุตรา กล้วยหอมทอง   

PT4670 นางสาวสภุาณี โพบญุ 

PT4671 นางสาวสภุาพร ทําความชอบ 

PT4672 นางสาวสภุารัตน์ สขุโท 

PT4673 นางสาวสมุาลี แจ้ปัญญา 

PT4674 นางสาวสมุาลี ลาหนองแคน 

PT4675 นางสาวสวุรรณา คําเงิน 

PT4676 นายสพุจน์  ลอยวิบลูย์ 

PT4677 นางสาวอรพรรณ ธารหาญ 

PT4678 นางสาวอาภา เพิ่มสวุรรณ 

PT4679 นายเอกลกัษณ์ กอบสาริกรณ์ 

PT4680 นายเอกลกัษณ์ โพธ์ิแก้ว 

PT4681 นางสาวกนกอร นุ่มดี 



PT4682 นางสาวกนกากร จนุเสนี  

PT4683 นางสาวกนิษฐา เสนาะเสียง 

PT4684 นางสาวกลัญารัตน์  ฉนํากลาง 

PT4685 นางสาวขวญัชนก สวุรรณา 

PT4686 นางสาวจารุภา เลขทิพย์ 

PT4687 นางสาวจินตัฎา กานต์สมเกียรติ 

PT4688 นายจิรเศรษฐ์ ภิญโญโสภณ  

PT4689 นางสาวชฎาพร แปลงรัตน์  

PT4690 นางสาวชยาพร โฆษะวิวฒัน์ 

PT4691 นางสาวชติุมาส ศิริมาสกลุ 

PT4692 นายไชยดล ตณัฑสทิธ์ิ 

PT4693 นางสาวฑิฆมัพร ช่อคง 

PT4694 นางสาวณชัชา จงรัตนเมธีกลุ 

PT4695 นายณฐัพล ทองสขุ 

PT4696 นางสาวดวงมณี จตสุดมภ์ 

PT4697 นางสาวธญัญลกัษณ์ ช่ืนจนัทร์ 

PT4698 นายธาดา กล้ากสกิิจ 

PT4699 นายนรินทร์พล ตรีรัตน์สกลุ 

PT4700 นางสาวนฤมล วิจิตรสมบติั 

PT4701 นายนนัท์  อดุมเฉลมิภทัร 

PT4702 นางสาวเนาวรัตน์  เจริญชาติ 



PT4703 นางสาวปวีณา สมบรูณ์ 

PT4704 นางสาวปวีรฉตัร หแูก้ว 

PT4705 นางสาวปาริตา ดอกไม้ 

PT4706 นางสาวปารีส ผยุพาณิชย์สริิ 

PT4707 นางสาวพรประภา เปรมะบตุร 

PT4708 นางสาวพรพิมล เหมือนใจ 

PT4709 นางสาวไพจิตร ลมิป์ปิยโกศล 

PT4710 นายโพธ์ิทอง แสงสวา่ง 

PT4711 นางสาวภทัราภรณ์  แพทยกลุ 

PT4712 นางสาวภาวิณี ฉายศรี 

PT4713 นายยงศกัด์ิ  เลิศดํารงเกียรติ 

PT4714 นางสาวรติพร จนัทะเหลา 

PT4715 นางสาวลดัดาวรรณ ปรานวโรดม 

PT4716 นางสาววนาลี กลอ่มใจ 

PT4717 นางสาววรพนัธ์ เพชรต้อม 

PT4718 นางสาววรรณรส มาตโสม 

PT4719 นางสาววารุณี จนัทร์อนัธิกา  

PT4720 นางสาววาสนา รัตนอาภา 

PT4721 นางสาววิภาวี สีบดุดา  

PT4722 นางสาววิลาวณัย์ วิเชียรทศพร 

PT4723 นางสาวศนิสา งดัสนัเทียะ 



PT4724 นายศราวธุ ลาภมณีย์ 

PT4725 นางสาวศิรวีร์ เชาวลติ 

PT4726 นางสาวศิรินธร ศิริสณัฐิติ 

PT4727 นางสาวศิริพร นกัจะเฆ ่

PT4728 นายศภุโชค สจัจะปรเมษฐ 

PT4729 นางสาวสีตลา ด้วงจมุพล 

PT4730 นางสาวสกุนัยา เดชกญุชร 

PT4731 นางสาวสนิุตย์ จนัทร์คุ้ม 

PT4732 นางสาวสภิุชา วิชยัดิษฐ์ 

PT4733 นางสาวสมิุตตา โพธ์ิแก้ว 

PT4734 นางสาวโสภิดา เกือ้หนองขุ่น 

PT4735 นายสญัชยั บญุพริก 

PT4736 นางสาวอภิญพร เอือ้อรุณแสงใส 

PT4737 นางสาวอญัเชิญ พานเงิน 

PT4738 นายอาทิตย์ วอ่งไวการค้า 

PT4739 นายอดุมเดช พฒันจฑุา 

PT4740 นางสาวอตุรานชุ ศรีวิหะ 

PT4741 นางสาวกนกกาญจน์  วีรชาติ 

PT4742 นางสาวกิตติมา ทรัพย์สขุ 

PT4743 นายกฤตชัญ์ วงศ์จตัรุภชุ 

PT4744 นางสาวเขมภคั เจริญสขุศิริ 



PT4745 นางสาวจฑุาทิพย์ ศิริพลอย 

PT4746 นางสาวจฬุาลกัษณ์ เจริญผล 

PT4747 นางสาวดวงพร บญุสําเร็จ 

PT4748 นางสาวดารารัตน์  ย่ิงยวด 

PT4749 วา่ท่ีร้อยตรีหญิงนพรัตน์   ติรกาญจน์ 

PT4750 นางสาวนลทัพร หรรษาพนัธุ์ 

PT4751 นางสาวปรียาวดี จําเริญวงษ์ 

PT4752 นางสาวปวีณา เพิ่มพลู 

PT4753 นางสาวพรรษพร ช่วยบํารุง 

PT4754 นางสาวพชัรวรรณ สวุรรณรัตน์ 

PT4755 นางสาวพชัรวิภา มณีไสย 

PT4756 นายพชัรพงศ์ วิริยธรรมเจริญ 

PT4757 นายมานิตย์ บตุรพวง 

PT4758 นางสาววรรณิศา คุ้มบ้าน 

PT4759 นางสาววรางคนา แซเ่ฮีย้ 

PT4760 นางสาววรางค์รัตน์  สรุเนาวรัตน์ 

PT4761 นายเสฏฐิวฒิุ นิตนอก 

PT4762 นางสขุจิตรา มาคะดิลก 

PT4763 นางสาวสภุาพร แก้วแสนเมือง 

PT4764 นางสาวสลุคันา  โชคสงูเนิน 

PT4765 นางสาวสวุฒันา  ทองเอีย 



PT4766 นางสาวสวุิษา วรนาม 

PT4767 นางสาวอภิสดุา อ้วนแก้ว 

PT4768 นางสาวอญัญดา ไกรสทิธ์ิอดุมสขุ 

PT4769 นายอมรเทพ ออ่งรุ่งเรือง 

PT4770 นายอานนท์  กรมน้อย 

PT4771 นางสาวจรินธร เรือนน้อย 

PT4772 นายณฐัพล สายบญุมี 

PT4773 นางสาวธนิดา บญุเลศิ 

PT4774 นางสาวธนัยกานต์ พวงทอง 

PT4775 นางนิตยา สรอดิศยักลุ 

PT4776 นางสาวนิรมล ผลทบัทิม 

PT4777 นางสาวปริศนา วิริโยฬาร 

PT4778 นางสาวโพธ์ิศรี เผือกโพธ์ิ 

PT4779 นายภทัรพล ภทัรประภากร 

PT4780 นางสาวรุ่งทิพย์  ศรีสขุ 

PT4781 นางสาววรรณิษา มลูทา 

PT4782 นางสาววราพร แคล้วศกึ 

PT4783 นางสาววนันิภา มอญเก่า  

PT4784 นางสาววารินทร์ บัง้จนัอดั 

PT4785 นางสาวศิริพร ผดงุสาร 

PT4786 นางสาวแสงดาว จินดาศกัด์ิ 



PT4787 นายอษัฎาวธุ สทุธสวุรรณ 

PT4788 นายกฤษฎา ณรงค์กิจ 

PT4789 นางสาวกลัยา พรพิพฒัน์ศิริกลุ 

PT4790 นางสาวคนงึนิจ  ศรีสขุ 

PT4791 นางสาวชนิดา แคว้นคอนฉิม 

PT4792 นายชยัมงคล เสยกระโทก 

PT4793 นางสาวณฐัษกรณ์  ทรงพรวาณิชย์ 

PT4794 นางสาวนนัทนิตย์  จิตหนกัแน่น 

PT4795 นางสาวนิตยา ประทมุทอง 

PT4796 นางสาวเพญ็นภา สายนวล 

PT4797 นางสาววนิดา ภคมาส 

PT4798 นางสาวศภุร อินทร์ห้างหว้า 

PT4799 นางสาวสมลกัษณ์ ทิพจกัร์ 

PT4800 นายเสฏฐิวฒิุ นิตนอก 

PT4801 นางสาวกนกกาญจน์  เกือ้สกลุ 

PT4802 นางสาวกลัธิมา  รัตนศฤงคาร 

PT4803 นางสาวกาญจนา คุ้มชนม์ 

PT4804 นางสาวกาญจนา หอยสงัข์ 

PT4805 นางสาวเกศวดี   สร้อยสวุรรณ์ 

PT4806 นางสาวขนิษฐา อุน่ทิม 

PT4807 นางสาวขวญักมล เทียมทอง 



PT4808 นางสาวจิตราภรณ์  บญุเพลงิ 

PT4809 นางสาวจิราภรณ์ ธูปมงคล 

PT4810 นางสาวจิราภรณ์  บํารุงเพชร 

PT4811 นางสาวจพุาพร ไชยชํานิ 

PT4812 นางสาวจฬุาลกัษณ์  วงศ์ออ่น 

PT4813 นางสาวชมพนูชุ ศรีไกรยทุธ 

PT4814 นายชติุวตั รุมพ์ฟ 

PT4815 นางสาวณฐัชา ศตัรูพินาศ 

PT4816 นางสาวดวงพร ดวงสดุา 

PT4817 นายดนตรี ปินะถา 

PT4818 นางสาวทิพย์วิภา บญุช่วยเหลือ 

PT4819 นางสาวทิราพร คหูาเลศิ 

PT4820 นางสาวธนยา ประยงค์    

PT4821 นางสาวธมลวรรณ วฒิุธาดา 

PT4822 นางสาวธาริณี รจนะ 

PT4823 นางสาวธิดารัตน์  ครุฑอ้วน 

PT4824 นางธิดารัตน์  วอร์เรน 

PT4825 นายธนกร พนัหลอ่มโส     

PT4826 นายธนัธวชั เจริญทรัพย์ 

PT4827 นางสาวนิภา เข็มจรูญ     

PT4828 นางสาวพีรญา หตัถกรรม 



PT4829 นางสาวนสุรา ค้าคลอ่ง 

PT4830 นางสาวบษุดี แก่นนาคํา 

PT4831 นางสาวเบญจวรรณ โคตรบตุร 

PT4832 นางสาวณฐัฐิรา ชญาศกัด์ิกลุเมธี 

PT4833 นางสาวประภสัสร กบูกลาง 

PT4834 นางสาวประภาศรี มงัคละส ุ

PT4835 นางสาวปาริฉตัร จนัทร์ยา 

PT4836 นางสาวพีรพรรณ ชมเชิด 

PT4837 นางสาวแพรว นิวรณสุติ 

PT4838 นางสาวพรหมภสัสร ภหูอมไมรู้่วาย 

PT4839 นางสาวมณฑาทิพย์  ไกรพลู 

PT4840 นางสาวมานิตา กีไพบลูย์ 

PT4841 นางสาวยวุศิลป์ นาคภกัดี 

PT4842 นางสาวรพีพรรณ ศรีสมบรูณ์    

PT4843 นางสาวธนัย์นิชา แซเ่ล้า 

PT4844 นางสาวลคัณา คา่เจริญ 

PT4845 นางสาววนสันนัท์ หะริตา   

PT4846 นางวริษา ร่ืนภาคจิตร 

PT4847 นางสาววชัรี เอ่ียมสําอาง 

PT4848 นางศศิธร เลศิวกลุ 

PT4849 นางสาวศิรินนัท์ จนัทร์หนกั 



PT4850 นางสาวศิริพร วงศ์ไชย 

PT4851 นางสาวศภุราภรณ์ เสริมศรี 

PT4852 นางสาวเกตชุญา นนัทานนท์ 

PT4853 นายศิร กลมัพะสตุ 

PT4854 นางสาวสมจิตร พลูสวสัด์ิ 

PT4855 นางสาวสริิมา ย่ําสวา่ง 

PT4856 นางสาวสธุารัตน์  คําหอม 

PT4857 นางสาวสธิุดา สาสอน   

PT4858 นางสาวสนุนัทา ศรีสวสัด์ิ 

PT4859 นางสาวสนุนัทา ศิริครุฑ 

PT4860 นางสาวสปุรียา พฤกษาชีพ 

PT4861 นางอนงค์นาฏ สารสะอาด 

PT4862 นางสาววิชญานนัท์ พลสริิธนนนท์ 

PT4863 นางสวุรรณี สืบสวน 

PT4864 นางสาวเสาวคนธ์  สขุมี 

PT4865 นายสญัชยั พะนา 

PT4866 นายสทุธิลกัษณ์  รักศรี 

PT4867 นางสาวอรพิณ  เอ่ียมสง่า 

PT4868 นางสาวปภชัญา วิวรรธนมกุดา   

PT4869 นางสาวอไุร มงคลศรี  

PT4870 นายอาราฟัต ยนู ุ



PT4871 นายเอกลกัษณ์ คําบญุเรือง 

PT4872 นางสาวฮาซาน๊ะ สลีฝีน 

PT4873 นางสาวขวญัหทยั จิตรวฒันศิริกลุ 

PT4874 นายจีรเดช  แสนพินิจ 

PT4875 นายธานี  เยาว์ธานี 

PT4876 นายธีรพงษ์  กิติสกั  

PT4877 นางสาวกนัตยา อิสสระโชติ 

PT4878 นายมนตรี กาวิทาโร 

PT4879 นางสาวรัตนา คงนิยาย 

PT4880 นางสาวสาวิตรี คําลอย 

PT4881 นายกิตติศพัท์  โสภณศิริกลุ 

PT4882 นางสาวนพวรรณ บญุคุ้ม 

PT4883 นางสาวญาณภร ยติกลุเกษม 

PT4884 นางสาวปาณนนัดา  คงมัน่ 

PT4885 นางสาวปิยพชัร์ มาตนมุตั 

PT4886 นางสาวพชัราพรรณ วรรณา 

PT4887 นางสาวรัชดาวลัย์  พาณิชธนานนท์ 

PT4888 นางสาววรรณิสา เทพหสัดิน ณ อยธุยา 

PT4889 นายวรพงศ์ เวชยาการ 

PT4890 นางสาวสกุญัญา ออ่นละมลู 

PT4891 นางสาวองัค์ริสา นมูหนัต์ 



PT4892 นางสาวอญัชริกา ปานเกิด 

PT4893 นางสาวเกศรา  นนทะริ 

PT4894 นางสาวจฑุารัตน์  ศรีอาจ 

PT4895 นางสาวปชิูตา ธาราทิศ 

PT4896 นางสาวลกัษณาภรณ์  พนัธุ์รัตน์ 

PT4897 นางสาวสาริมา รัตนบรีุ 

PT4898 นางสาวเสาวรส ปานทอง 

PT4899 นางสาวอธิกานต์  ทองเจือ 

PT4900 นายทององัคาร โทเพชร์ 

PT4901 นางสาวผกามาศ ศรีหร่ิง 

PT4902 นางสาวสาริณีย์  พรชยั 

PT4903 นางสาววรรณภา ยศเฮือง 

PT4904 นางสาวจิตติพร ศิริจนัทร์ 

PT4905 นางสาวกรรรัญญา สงิห์ธวชั 

PT4906 นางสาวเกศมณี ลาโภ 

PT4907 นางสาวศศิศรัศด์ิ พรสนิชยั 

PT4908 นางสาวนรูยีหนั  มะแซ 

PT4909 นางสาวมาลนิ อาจป้อง 

PT4910 นางสาววราสนีิ วนัน้อย 

PT4911 นางสาวสไุรดา ขาเร็ง 

PT4912 นางสาวเสาวภา เทพยากร 



PT4913 นางสาวอมรรัตน์ งามสนอง 

PT4914 นางสาวอรวรรณ ภกัดี 

PT4915 นางสาวอจัฉราพรรณ ไสยวาฬ 

PT4916 นางสาวอาซียงัวาตี สาแลแม 

PT4917 นายนวสวสัด์ิ  เสนีวงศ์ ณ อยธุยา 

PT4918 นางสาวอจัฉรา นาคสงิห์ 

PT4919 นางสาวจิราพร แก้วเงิน 

PT4920 นางสาวนํา้ทิพย์  สมพลวฒันา 

PT4921 นางวรวลญัช์  นนัทะทอง 

PT4922 นางสาววนัวิสาข์  กระตา่ยอินทร์ 

PT4923 นางสาวกนกกร ปฐมปัทมะ 

PT4924 นางสาวกมลวรรณ จิระวงศ์อร่าม 

PT4925 นางสาวกรกนก  ไตรพนัธ์พิทกัษ์ 

PT4926 นายกฤตณฐั ธรรมาภิบาลจิต 

PT4927 นางสาวแก้วตา ลีลาตระการกลุ 

PT4928 นางสาวขวญัตา เพชรเผือก 

PT4929 นางสาวจิราภรณ์  ปาสานํา 

PT4930 นางสาวจฑุามาศ ดอกแก้ว 

PT4931 นางสาวจฑุารัตน์  จนัทร์ไชย 

PT4932 นางสาวชนกนนัท์  เตชะปัญญาพล 

PT4933 นางสาวฐานิช แสงสวุรรณนกุลุ 



PT4934 นางสาวฐาปนีย์ ทรัพย์ชนะกลุ 

PT4935 นางสาวฑิฆมัพร สกลุรัตนพรชยั  

PT4936 นายณฐักวิน รพีพิศาล 

PT4937 นางสาวทศัน์วรรณ เลศิอภิสทิธิ 

PT4938 นางสาวทินรัตน์ ศรีบญุวงษ์ 

PT4939 นางสาวธญัลกัษณ์ ปัญญาอินทร์ 

PT4940 นางสาวนริศรา บตุรลี 

PT4941 นางสาวนนัทนา โกศล 

PT4942 นางสาวพรรณกร กิตติวรวฒิุ 

PT4943 นางสาวพรรวดี จิตตะสขีุกลุ 

PT4944 นางสาวพชัราวดี ศรีรักษ์ 

PT4945 นางสาวพิมพ์พิมล แดงอินทวฒัน์ 

PT4946 นางสาวพิรานนัท์  เอกวฒันพนัธ์ 

PT4947 นางสาวพีรญา รักษ์สนัติกลุ 

PT4948 นายพิพฒัณ์  สวุิวฒันศิริกลุ 

PT4949 นางสาวภาวิณี  หฤทยัช่ืน 

PT4950 นางสาวมนสัพร คงสาหร่าย 

PT4951 นางสาวมาริสา มณีกระจ่างแสง 

PT4952 นางสาวย่ิงรัก บญุดํา 

PT4953 นางสาวยภุาภรณ์ กลิน่กลดั 

PT4954 นางสาวรพีพรรณ มนต์อารักษ์ 



PT4955 นางสาววงกมล เต๋ียอนกุลู 

PT4956 นางสาววโรธร เจริญสขุ 

PT4957 นางสาววนัเฉลิม จงศรี 

PT4958 นางสาววิภาดา ฉอ้อนครบรีุ 

PT4959 นางสาวศิริพร สนัติวฒันา 

PT4960 นางสาวสริิอาภรณ์  ธนางทิพย์กลุ 

PT4961 นางสาวสาวิกา พรหมศร 

PT4962 นางสาวสริิลกัษณ์ จงัรุ่งสกลุ 

PT4963 นางสาวสคุนธ์ทิพย์  ไพบลูย์ธนชยั 

PT4964 นางสาวสธีุรา วิบลูยเสข 

PT4965 นางสาวโสภา ประจงบวั 

PT4966 นางสาวอมรรัตน์  โตทองหลอ่ 

PT4967 นางสาวอาภากร ทิพย์พรหม 

PT4968 นางสาวอารีรัตน์ โพธิชยั 

PT4969 นางสาวเกศกมล แก้วช ู

PT4970 นางสาวเกศสดุา บญุสรีุ 

PT4971 นายกิตติ สมบรรดา 

PT4972 นายจารึก เขียวสด 

PT4973 นายฉมาพฒัน์ กิริยา 

PT4974 นางสาวชติุมา รัตนโสภา 

PT4975 นายโชคชริน  นาแข็งฤทธ์ิ 



PT4976 นางสาวฌาณนพฒัน์ นาคะพงศ์พานิช 

PT4977 นางสาวนงเยาว์  วงกระนวน 

PT4978 นางสาวเบญจมาภรณ์  สีพิมพ์ 

PT4979 นางสาวประภาภรณ์  จตัจุนัทร์ 

PT4980 นางสาวปรารถนา ศรีชมภ ู

PT4981 นายปิยะพงษ์  วงษ์ชาลี 

PT4982 นางสาวพนิดา เสาะรส 

PT4983 นางสาวพิชชาพร พลทะสอน 

PT4984 นางสาวพิชญ์สิณี ศรีเตชะ 

PT4985 นายพฒันพงษ์ บญุพรม 

PT4986 นางสาวภาวินี เสริมชีพ 

PT4987 นายเมธี พบบญุ 

PT4988 นางสาวรัชนี กตะศิลา 

PT4989 นางสาวรัตนา บญุมาศ 

PT4990 นางสาววนิดา ชาญโพธ์ิ 

PT4991 นางสาววรรณวิภา คําเหลา 

PT4992 นางสาววนัเสด็จ ราชิวงศ์ 

PT4993 นางสาววิราภรณ์ ทะสงัขาร์ 

PT4994 นางสาววิไลวรรณ สภุาภิรักษ์ 

PT4995 นายวีระวฒัน์  ไชยายงค์ 

PT4996 นางสาวศิริลกัษณ์ พินิจงาม 



PT4997 นางสาวศิวพร โทบาง 

PT4998 นางสาวศิวพร พิมพ์พิทกัษ์ 

PT4999 นางสาวสาวิตรี ปักการะโต 

PT5000 นางสาวสาวิตรี กองจอหอ 

PT5001 นางสาวสกุญัญา ใจกล้า 

PT5002 นางสาวสภุาวดี จงสงู 

PT5003 นางสาวโสพิศ ไชยเสน 

PT5004 นางสาวอญัญารัตน์ จาวใจเดจ็ 

PT5005 นางสาวอาทิตยา ชมภนิูมิตร 

PT5006 นางสาวอารดา ไชยมลู 

PT5007 นางสาวกนิษฐา อินต๊ะแก้ว 

PT5008 นางสาวกิตติพร ถาน ุ

PT5009 นางสาวกสุมุา จิตพิมาย 

PT5010 นายกฤษดาพงศ์ ศรีแสวง 

PT5011 นายกิตติคณุ แข็งขยนั 

PT5012 นางสาวจีรภา คําราพิช 

PT5013 นางสาวจฑุามาศ  หวานเสียง 

PT5014 นางสาวจฑุาลกัษณ์ นามกร 

PT5015 นางสาวญาณนนัท์ พนัธ์ปัญญา 

PT5016 นางสาวณชัชา ปลอดภยั 

PT5017 นางสาวณฐันนัท์  จีราพนัธุ์ 



PT5018 นายณฐัวฒิุ ฉ่ําแฉล้ม 

PT5019 นางสาวดวงพร สริุนทร์ 

PT5020 นายธานกุร อินต๊ะ 

PT5021 นางสาวนารีรัตน์  ก๊อใจ 

PT5022 นายนนท์นที วงค์ถาคํา 

PT5023 นายปญุณพฒัน์ รักษา 

PT5024 นางสาวปทมุทิพย์  เสียงใส 

PT5025 นางสาวปนดัดา บวัขาว 

PT5026 นางสาวปภสัรา มิตตา 

PT5027 นางสาวปภารีย์  แดงเรือน 

PT5028 นางสาวประภาศรี โพธิอโุมงค์ 

PT5029 นางสาวปรัชญาภรณ์  ไชยฉกรรจ์ 

PT5030 นายพิเชษฐ์  พรนวม 

PT5031 นายพิริยะ อํานาจผกู 

PT5032 นางสาวม่ิงขวญั รําพงึคิด 

PT5033 นางสาวระพีภทัร์  ขาลสวุรรณ 

PT5034 นางสาวรัตนาวดี กลอ่มเกลีย้ง 

PT5035 นางสาวรุ่งทิวา กนัทะอินทร์ 

PT5036 นางสาวแรมจนัทร์  เข่ือนแก้ว 

PT5037 นายราชา ดลภกัดี 

PT5038 นางสาววรรณี กิตติจนัทร์รัตนา 



PT5039 นางสาววชัราภรณ์ กาวีผาบ 

PT5040 นางสาววาณี ชยัรัต 

PT5041 นางสาววาริณี พาจรทิศ 

PT5042 นางสาววาสนา อวดผล 

PT5043 นางสาววีณา ชยัรัต 

PT5044 นางสาวศิครินทร์  นามคํา 

PT5045 นายศิวพงค์ เทียมรัตน์ 

PT5046 นางสาวสายไหม ก๊กใหญ่ 

PT5047 นางสาวสนีินาฏ วงค์วิบลูย์ 

PT5048 นางสาวสดุารัตน์  จนัต๊ะตงึ 

PT5049 นางสาวสหุฤทยั เดชอปู 

PT5050 นางสาวอรวรรณ ทาโคตร 

PT5051 นางสาวอจัฉราพร พวงแก้ว 

PT5052 นายอภิชิต วงศ์ชยั 

PT5053 นางสาวขนิษฐา ทรัพย์สืบ 

PT5054 นางสาวขวญัจิต จินะกาศ 

PT5055 นางสาวจรรยา กฤษวงศ์ 

PT5056 นางสาวจิรพิมล ดํารงเชือ้ 

PT5057 นางสาวจิราภรณ์ ฤกษ์ชยั 

PT5058 นายจกัรมนต์ รุณภยั 

PT5059 นายชยัภทัร เปรมศรี 



PT5060 นางสาวฑิติรัตน์  บณุยะกาญจน 

PT5061 นายณฐัวี แย้มพลายดี 

PT5062 นายณฐัพงศ์ รวฒันาพนัธ์ 

PT5063 นายเดชวิน หลายศิริเรืองไร 

PT5064 นางสาวธญัญา วรวิวฒัน์ 

PT5065 นางสาวธนัยา นาคประเสริฐ 

PT5066 นางสาวนิรชา ฝีมือช่าง 

PT5067 นายประทีปธรรม พรหมขวญัจิตร์ 

PT5068 นางสาวประภาศิริ เพง่แพ 

PT5069 นางสาวปรียาภรณ์  โรจน์พฒันสถาพร 

PT5070 นางสาวพรหมวดี อศัเจรีย์วฒันา 

PT5071 นางสาวพชัรินทร์ ลือประเสริฐ 

PT5072 นางสาวพิมพ์กาญจน์  วสวุงศ์ 

PT5073 นางสาวเฟ่ืองฟ้า ขอบคณุ 

PT5074 นายยอดข้าว ศรีสถาน 

PT5075 นางสาวรัตนากรวดี ขณะรัตน์ 

PT5076 นางสาวรุ่งทิวา พกัตร์จนัทร์ 

PT5077 นางสาวรุจิรา คําสาร 

PT5078 นายรัตนะ ถกลสเุวช 

PT5079 นางสาววนสัสดุา สวา่งจิตร 

PT5080 นางสาวศศิวิมล วิโรจน์ 



PT5081 นางสาวศิวพร คงสนัติ 

PT5082 นางสาวสรวรรณ ศิลปนรัุกษ์ 

PT5083 นายสทิธิพล นนัทะจกัร 

PT5084 นางสาวสภุาศรี อภิวฒัน์เสรี 

PT5085 นางสาวสรีุย์พร บํารุงเอ่ียมปัญญา 

PT5086 นางสาวสวุิมล ดํารงศีล 

PT5087 นายกฤษณะ ทองดี 

PT5088 นายกมัพล ทองโอกาส 

PT5089 นายจกัรกฤษณ์ จนัหล้า 

PT5090 นายชิงชยั กนัทะเมฆ 

PT5091 นายณภทัร ทากาวี 

PT5092 นางสาวนลนิรัตน์  สนธ์ิสริิ 

PT5093 นางสาวนิษา สืบคล้าย 

PT5094 นางสาวนตรนภา ตาลศิริ 

PT5095 นางสาวปราวดี จงเจริญ 

PT5096 นางสาวปริญญาใจ กลุม่ิง 

PT5097 นางสาวปวิตรา อินทร์ปินตา 

PT5098 นางสาวปัทมา กสุโุมทย์ 

PT5099 นางสาวปัทมาพร เจนใจ 

PT5100 นางสาวปาริฉตัร ปรังเขียว 

PT5101 นางสาวพชัราภรณ์ ขําฉา 



PT5102 นางสาวภทัรรัตน์  ปรัชญาพนัธ์ 

PT5103 นางสาวเมธิรา ปเูครือ 

PT5104 นางสาวรลติา เครือยศ 

PT5105 นางสาววนัวิสา ต๊ิบสภุา 

PT5106 นางสาวสงกานต์ ทองแทน่ 

PT5107 นางสาวศิริพร ก้อนแก้ว 

PT5108 นางสาวสวุภทัร์  เกตคํุา 

PT5109 นางสาวอลสิา ปาเปีย้ 

PT5110 นางสาวอารีย์รัตน์ แก้วลิลา 

PT5111 นางสาวกชกร เกษามลู 

PT5112 นางสาวกชพร จลูะพนัธ์ 

PT5113 นางสาวกนกวรรณ ทบประดิษฐ 

PT5114 นางสาวกนกวรรษ หิรัญสมทุร 

PT5115 นางสาวกญัญารัตน์ อิว้ชาวนา 

PT5116 นางสาวเกศกนก  พิสฐิอรรถกลุ 

PT5117 นายกฤษฎา  นนัทสนิธ์ 

PT5118 นายกนัตภณ เกือ้หนนุ 

PT5119 นางสาวภิญญดา วราธนะเกษม 

PT5120 นางสาวจาริยา รัชตาธิวฒัน์ 

PT5121 นางจารุวรรณ ชยัสทิธ์ิ 

PT5122 นางสาวจินต์จฑุา เชิญวฒันชยั 



PT5123 นางสาวจินตนา บตุรกนัหา 

PT5124 นางสาวเจนจิรา เพิงรัตน์ 

PT5125 นายจตรุงค์  สร้อยศรี 

PT5126 นางสาวชนานนัท์  เอือ้ดลุยธรรม 

PT5127 นางสาวชลาธาร บญุคุ้ม 

PT5128 นายชยัธวชั เดชเจริญ 

PT5129 นางสาวณฐัพร ธรรมศาลี 

PT5130 นายณฐั ณ สงขลา 

PT5131 นางสาวดวงเดือน โนนน้อย 

PT5132 นางสาวรายา จนัทร์แก้ว 

PT5133 นางสาวทิพย์สดุา พงษ์พิษณ ุ

PT5134 นางสาวทิพย์อาภรณ์ เรืองวฒิุสกลุชยั 

PT5135 นางสาวทิพวรรณ ป่ินทอง 

PT5136 นางสาวธนชัพร พรหมคณุ 

PT5137 นางสาวธญัญารัตน์  ฉาบทอง 

PT5138 นายธนชยั เพชรโวหาร 

PT5139 นายธนเศรษฐ์ กงแก้ว 

PT5140 นางสาวนงลกัษณ์  แก้วชิงดวง 

PT5141 นางสาวนิภาพร นาคทอง 

PT5142 นางสาวนิสาศรี เสริมพล 

PT5143 นางสาวนีรัมพร พรหมประเสริฐ 



PT5144 นางสาวบษุบง สร้อยเพชร 

PT5145 นางสาวบษุยา ลา่จําศีล 

PT5146 นางสาวปฐวีณา แก้วแจ้ง 

PT5147 นางสาวประภาพร บญุทา 

PT5148 นางสาวปริยฉตัร หแูก้ว 

PT5149 นางสาวปิยนชุ ศรีรักษา 

PT5150 นางสาวปณุณภา  เทือกสบุรรณ 

PT5151 นางสาวพรพรรณ บญุญานรัุกษ์ 

PT5152 นางสาวพรรณรัตน์  พรรณสมยั 

PT5153 นางสาวพรวชัรินทร์ ลิม้วฒันาชยั 

PT5154 นางสาวพรอนงค์  วงศ์สอน 

PT5155 นางสาวพลอยเพญ็ จารุเวฬ 

PT5156 นางสาวพลอยไพลนิ สําเภาพนัธ์ 

PT5157 นางสาวพนังา  นามภงูา 

PT5158 นางสาวพิชญาลกัขณ์  ตรีรัตนานรัุกษ์ 

PT5159 นางสาวพิมวดี เพิ่มสมบติั 

PT5160 นางสาวพิศพลอย แพทย์พิทกัษ์ 

PT5161 นายพิชิตชยั ชวูฒันกลู 

PT5162 นายพิทยตุม์ โตขํา 

PT5163 นายพิพฒัน์  กล่ําร่ืน 

PT5164 นายไพโรจน์  สรุประภาพิชย์ 



PT5165 นางสาวมาลนิ โสภณชยัพร 

PT5166 นางสาวมีนา โตศิริพฒันา 

PT5167 นายยศธกร จนัทรประสพ 

PT5168 นายยศนชิุต  ลอพงศานนท์ 

PT5169 นางสาวรรินธร สมัฤทธ์ิ 

PT5170 นางสาวรินระวี  สรัุตนกลุ 

PT5171 นางสาวรุ่งนภา  ชลชีวศรานนท์ 

PT5172 นางสาววรัญญา ลพคํา 

PT5173 นางสาววโรบล มาลยั 

PT5174 นางสาววสนนัทน์  สวุรรณปัญจศีล 

PT5175 นางสาววาริน ฆงัคะ 

PT5176 นางสาววิจิตรา ประพนัธ์ศิริ 

PT5177 นางสาวศศิกร  อรินทร์ 

PT5178 นางสาวศศิธร  คงอ้วน 

PT5179 นางสาวศศิภา  เรืองรัตน์ 

PT5180 นางสาวศศิวรรณ มลกิรอง 

PT5181 นางสาวศิโรรัตน์  จนัทา 

PT5182 นายศรัณย์  อ.สวุรรณ 

PT5183 นางสาวสมสกลุ ธงแก้ว 

PT5184 นางสาวสรญา สระทองเทียน 

PT5185 นางสาวสายชล การะเกษ 



PT5186 นางสาวสนิิทธ์นาฐ กิจนฤมิต 

PT5187 นางสาวมทุิตา ตระกลูทาเสนาะ 

PT5188 นางสาวสริิพรรณ ศรีลคันาภรณ์ 

PT5189 นางสาวสริิยา วิรุตมวงศ์ 

PT5190 นางสาวสภุาศิริ แสวงทรัพย์ 

PT5191 นางสาวสวุาณี  บรุุษานนท์ 

PT5192 นายสทุธิรักษ์ สิงหเสม 

PT5193 นายสรุพงศ์  สงัข์นาค 

PT5194 นายสวุิทย์  มิตรขจร 

PT5195 นางอญัชลี จรุงพรสวสัด์ิ 

PT5196 นางสาวอารีรัตน์ สจัจะนิธิกลุ 

PT5197 นางสาวอิษยา เจริญสขุ 

PT5198 นายอคัคพฒัน์  พรหมมณี 

PT5199 นางสาวกนกพร ปรูณวฒันกลุ   

PT5200 นางสาวกนกวรรณ จนัทร์อํารุง  

PT5201 นางสาวกฤษณา เมลืองวงศ์   

PT5202 นางสาวกอบทอง เฉลมิชยั   

PT5203 นางสาวกญัญณชั กาญจนนาค   

PT5204 นางสาวกาญจนา  ถมัพาพงษ์ 

PT5205 นางสาวจินดารัตน์ พฒันา 

PT5206 นางสาวชนาธิป  จสูนิท 



PT5207 นายชลากร ร่านแผ้ว 

PT5208 นางสาวณภารินทร์ ภสัราธร 

PT5209 นายณฐัวฒิุ วรรณพงศ์ 

PT5210 นางสาวทิพวรรณ์ ขนัทองดี 

PT5211 นางสาวธิดารัตน์ นวลยง 

PT5212 นายธีรดนย์ อินทรโชต ิ

PT5213 นายธีระพงษ์ สงิจอน 

PT5214 นางสาวนงคราญ ทศภชูยั 

PT5215 นางสาวนพรัตน์ ชพีูรัชน์ 

PT5216 นางสาวนริศรา ปะรินสารัมย์ 

PT5217 นางสาวนริศา หวงัถาวรเสถียร 

PT5218 นางสาวนลาฏพชัร เศวตาภรณ์ 

PT5219 นางนลนิ ขําหลี 

PT5220 นางสาวนาตยา พรมบตุร์ 

PT5221 นางสาวนาทติยา ทาคณู 

PT5222 นายนพรัตน์ โต๊ะอาด 

PT5223 นางสาวปาวรีย์  มีสขุ 

PT5224 นางสาวปิยาภรณ์ วโรตม์ธนกิจ 

PT5225 นายประเสริฐ อินตา 

PT5226 นางสาวพรทิพย์ คํามี 

PT5227 นางสาวฟ้ามณีกาญจน์  คุ้มทอง 



PT5228 นายภริูพงษ์  จิระศกัด์ิ 

PT5229 นางสาวยวุนัดา คําเทพ 

PT5230 นางสาวรสสคุนธ์  เจริญสขุ 

PT5231 นางสาววราภรณ์ กาตาสาย 

PT5232 นางสาววราลกัษณ์  มีชยั 

PT5233 นางสาววจันา สชุาติ 

PT5234 นางสาววิราศิณี ศรีโง๊ะ 

PT5235 นายวศพร พงษ์สตัยา 

PT5236 นางสาวศรินพร คณุธรณ์ 

PT5237 นางสาวศศิ คงชยักลุ 

PT5238 นางสาวศศิธร บรรณรัตน์ 

PT5239 นางสาวศิริขวญั เฮงธารากลู 

PT5240 นางสาวศิริพร จนัทร์สนิ 

PT5241 นางสาวสวรรยา ศิริผล 

PT5242 นางสาวสริิกาญจน์ สนิเสาวภาคย์ 

PT5243 นางสาวสริิกานต์  เทวบญุ 

PT5244 นางสาวสจิุตรา พิกลุทอง 

PT5245 นางสาวอรอนงค์  เชือ้เกต ุ

PT5246 นางสาวอ้อมอรุณ พิศาลพฤกษ์ 

PT5247 นางสาวอปัสรสวรรค์  จตเุทน 

PT5248 นางสาวอสุมุา ดวงสพุรรณ์ 



PT5249 นางสาวกนกวรรณ สงิห์ช ู 

PT5250 นางสาวกมลวรรณ อัว๊เถา  

PT5251 นางสาวกฤษติญา วชัรกรัณฑ์  

PT5252 นางสาวณฎาร์ อรรคฤเดช  

PT5253 นางสาวเกศณี นนทรักษ์  

PT5254 นายคมกฤต นิถานานนท์  

PT5255 นางสาวจิตราพร ทองคง  

PT5256 นางสาวจินตนา วิวฒัน์มนตรี  

PT5257 นางสาวจินต์วรา ศรีสวสัด์ิ  

PT5258 นางสาวจีรวรรณ จนัทร์ศรี  

PT5259 นางสาวจฬุาพร บรีุ 

PT5260 นางสาวชลีุพร บญุลี  

PT5261 นางสาวญาณินี  วงค์ษา  

PT5262 นางสาวฐิติมา บญุพึง่  

PT5263 นางสาวณฐัสดุา กิจใบ  

PT5264 นางสาวณฐัาภรณ์ คณูมา  

PT5265 นางสาวดษุดี  ประสพสขุ  

PT5266 นางสาวทนันิดา บญุมี  

PT5267 นางสาวภทัรภร เวียงนนท์  

PT5268 นางสาวทิพย์สดุา บานแย้ม  

PT5269 นางสาวทิพวรรณ์  พยคัพนัธ์  



PT5270 นางสาวทิพวิมล ศิลปชยั  

PT5271 นายทรงวิทย์  เอกเกษตรศกัด์ิ  

PT5272 นางสาวธนพร แก้วบริบตัร  

PT5273 นางสาวธนาพร โค้วบ้วนอาน 

PT5274 นางสาวนงเยาว์  พละชยั  

PT5275 นางสาวนพมาศ  ปราสยังาม  

PT5276 นางสาวนวลธิณี เขียวบวั 

PT5277 นางสาวนวลพรรณ จัน่ทิม  

PT5278 นางสาวเบญจวรรณ พบโชค  

PT5279 นางสาวปาลติา ดิษฐ์ศิริ  

PT5280 นายประวิทย์ บญุมีธรรม  

PT5281 นางสาวพรพรรณ ตาตะนนั  

PT5282 นางสาวพรพรรณ สบายใจ  

PT5283 นางสาวพรฤดี ทองเพง็จนัทร์  

PT5284 นางสาวไพจิตรา ธนะสงิห์  

PT5285 นางสาวมณฑป วงศ์สวุรรณ 

PT5286 นางสาวมะลษิา มีแสวง  

PT5287 นางสาวมตัติกา วงค์ธรรม  

PT5288 นางสาวเยาวรัตน์  สดุแดน  

PT5289 นางสาวรัตนากร ยศอินทร์  

PT5290 นางสาวรัตยา นามประเสริฐ  



PT5291 นางสาววนัวิสา นาคมี  

PT5292 นางวินิจตา นาคเกีย้ว 

PT5293 นางสาววิลาสณีิ ศรีตะวนั  

PT5294 นางสาวศนัสนีย์ เลศินิพฒัน์  

PT5295 นางสาวศิริพร สพุฒันานนท์  

PT5296 นางสาวสวรรยา พวงเงิน  

PT5297 นางสาวสกุญัญา พิลาภ 

PT5298 นางสาวปณุยนชุ แสงนนท์  

PT5299 นางสาวสธุาสนีิ ลิม้ธารณามยั  

PT5300 นางสาวสธิุดา แสงออ่น 

PT5301 นางสาวสนุนัทา วีขํา  

PT5302 นางสาวสมุณฑา อกัโขสวุรรณ  

PT5303 นางสาวหยาดอรุณ กิจสวน 

PT5304 นางสาวอนงค์นาฏ บญุเกิด  

PT5305 นางสาวอมรรัตน์  อนัทะชยั  

PT5306 นางสาวอริสรา ลาภภิญโญ  

PT5307 นางสาวองัค์วรา สทิธิพรเดโชกลุ  

PT5308 นางสาวอจัฉรา หอสวุรรณานนท์  

PT5309 นางสาวเอกมณี ซ่ือธานวุงศ์ 

PT5310 นายเอกชยั ศิริสวุรรณ  

PT5311 นางสาวกมลทิพย์ เพง็ย่ิง 



PT5312 นางสาวจิราพร ไฝนนัตา 

PT5313 นางสาวจฑุามาศ พรจตัรัุส 

PT5314 นางสาวชนกนาฏ มณัยานนท์ 

PT5315 นางสาวฐิตารีย์  ดีลี ้

PT5316 นางสาวดาราณี เศรษโฐ 

PT5317 นางสาวธารทิพย์  หริกจนัทร์ 

PT5318 นางสาวนิตยา  ร่ืนปราชญ์ 

PT5319 นางสาวมณีรัตน์   ทองเหลือ 

PT5320 นายมนตรี ธญัญเฉลมิ 

PT5321 นางสาววรัญญา ริตศิลา 

PT5322 นางสาววารี สงิห์ฉลาด 

PT5323 นายวิศรุต แก้วเหลก็ 

PT5324 นางสาวสภุาวดี ศรีชมุ 

PT5325 นางสาวสรีุรัตน์  เสมศรี 

PT5326 นางสาวอรทยั ศรีวงั 

PT5327 นางสาวอาจารีย์  ลาภอําไพวงษ์ 

PT5328 นางสาวอโณทยั ออ่นน้อม 

PT5329 นางสาวกิรณา พนัธุ์อบุล  

PT5330 นางสาวขวญัหทยั แก้วจนัดี 

PT5331 นางสาวจิราภรณ์ จีระนนัตชยั  

PT5332 นายฐานรัุกษ์  น่ิมขํา 



PT5333 นางสาวณฐัพร ทิศาปกรณ์ 

PT5334 นางสาวทิพภาภรณ์ คิดขยนั 

PT5335 นางสาวธนาพร โพธิจกัร 

PT5336 นางสาวปารดา จิณะแสน 

PT5337 นางสาวผดงุขวญั บญุชาลี 

PT5338 นางสาวพนัทิวา แสนสขุ 

PT5339 นางสาวรัชดาพร จงรักษ์ 

PT5340 นางสาวอทิตยา แก้วมี 

PT5341 นางสาวอรจิรา ภผูาพลอย 

PT5342 นางสาวอญัชนา แก้วแกม 

PT5343 นายอิทธิพงษ์   หงษ์ศรีจนัทร์  

PT5344 นางสาวคณาพร วงษ์สีดาแก้ว 

PT5345 นางสาวจนัจิรา สายสขุ 

PT5346 นางสาวจิราวรรณ จิระพนัธ์ 

PT5347 นางสาวใจกาญจน์ มรรคาเขต 

PT5348 นายจิรวฒัน์  ทิววฒัน์ปกรณ์ 

PT5349 นายจิรวฒิุ คล้ายทอง 

PT5350 นางสาวฉตัรดาว เสพย์ธรรม 

PT5351 นางสาวชติุมน พานิชวิทย์ 

PT5352 นางสาวชธิุญาฎา สขุอุน่ 

PT5353 นางสาวณฐัพชัร์  ทองอนัตงั 



PT5354 นางสาวณิชาภทัร ศรีเทพ 

PT5355 นางสาวฐิรญาดา ไชยนุ้ย 

PT5356 นางสาวทรายทิพย์ แซอ่อ่ง 

PT5357 นายทรงพล ริปเูปือง 

PT5358 นางสาวนนัทพร ทบัวิเชียร 

PT5359 นางสาวนยัน์ชนก คงเจริญ 

PT5360 นางสาวนิศิฎฐา ดมูา 

PT5361 นายนิคม กาหลง 

PT5362 นางสาวบณุฑริกา ทานะสงิห์ 

PT5363 นางสาวปวีณา หวลจิตร 

PT5364 นางสาวพรสมยั พินิจมนตรี 

PT5365 นางสาวเพชรรัตน์  บญุร่วมแก้ว 

PT5366 นางสาวภาวนา  แก้วภิบาล 

PT5367 นางสาวมาณวิกา สนิทชาติ 

PT5368 นางสาวลลนา ทรัพย์เจริญ 

PT5369 นางสาววิระวรรณ์  ทิพมาต 

PT5370 นางสาววิลยัลกัษณ์ สขุรินทร์ 

PT5371 นายวิชญ์ภาส สืบชนะ 

PT5372 นายวิทยา พรหมจรัส 

PT5373 นายวินยั ทองอ้ม 

PT5374 นางสาวศศิโสม  วยัทอง 



PT5375 นางสาวศิริญา เขียวกระจ่าง 

PT5376 นางสาวศิริภรณ์  สมบรูณ์ 

PT5377 นางสาวศภุรัตนา เสนคราม 

PT5378 นางสนีินาฏ ขนนุนิล 

PT5379 นางสาวสริิภาวดี นวลใย 

PT5380 นางสาวสดุภาลกัษณ์  สวุรรณไตร 

PT5381 นางสาวสภุาภรณ์  สมหวงั 

PT5382 นางสาวสวุลกัษณ์  สวสัดี 

PT5383 นางสาวเสาวณี วิริยธรรมโสภณ 

PT5384 นายสทุธิพงศ์  เหลาเกิม้ 

PT5385 นางสาวหทยัรัตน์ กิจบรรยงเลิศ 

PT5386 นางสาวหฤทยั นาเมืองรักษ์ 

PT5387 นางสาวอมลรุจี แดงทอง 

PT5388 นางสาวอรวรรณ นิจกร 

PT5389 นางสาวอริสรา นนัทบตุร 

PT5390 นางสาวองัคณา เกือ้บตุร 

PT5391 นายอภิวฒัน์ อมาตยกลุ 

PT5392 นางสาวชลธิชา คําประคอง 

PT5393 นายชยัณรงค์ แก้วทุง่ 

PT5394 นายณฐัวฒิุ กาละพงษ์ 

PT5395 นางสาวดรุณี มลูดวง 



PT5396 นางสาวนนัทกร เนตรพระ 

PT5397 นางสาวนิจเนตร วฒิุ 

PT5398 นางสาวมนนัยา ช่อประทีป 

PT5399 นางสาวลดัดา ห้าวแสน 

PT5400 นางสาวสาวิตรี สงิห์หาร 

PT5401 นางสาวสวุรรณ สระทอง 

PT5402 นายเสกศิษฏ์ เกตโุต 

PT5403 นายอคัรพงศ์ บญุริมสนอง 

PT5404 นางสาวอญัญดา ศิวิวงศ์ 

PT5405 นางสาวกญัญามาศ แก้วผิวอาจ 

PT5406 นางสาวกลัยา ปานงเูหลือม 

PT5407 นางสาวดวงฤทยั ธนาไธสง 

PT5408 นางสาวตรึงตา การะเนตร 

PT5409 นายธนินท์รัฐ บญุใส 

PT5410 นางสาวนทัภาพร เจริญผล 

PT5411 นางสาวภคัวลญัชญ์ ทองประเสริฐ 

PT5412 นางสาวอภิรดี ฌานปัตร 

PT5413 นายพลกฤษณ์ บวัประเสริฐ 

PT5414 นางสาววรุณกาญจน์ บานเยน็ 

PT5415 นางสาวจไุรรัตน์  แอสระ 

PT5416 นางสาวซรีูซา อมูา 



PT5417 นายธีรศานต์ ธุราวรรณ 

PT5418 นางสาวภทัรวดี สมกําลงั 

PT5419 นางสาวรุ่งนภา แดงประเทศ 

PT5420 นางสาววลัลา พนูผล 

PT5421 นางสาววิภาดา แก้วสะอาด 

PT5422 นางสาวสภุาวิดา เกตรัุกษา 

PT5423 นางสาวอธิชา กิจโป้ 

PT5424 นายเอนก ศรีชาย 

PT5425 นางสาวกรรณิการ์ มาตราช 

PT5426 นางสาวชมพนูชุ กลุนิตย์ 

PT5427 นางสาวกลัยรัตน์ รุ่งรัตนชีวิน 

PT5428 นางสาวชนกพร แสงอาวธุ 

PT5429 นายปิยะพงษ์ ไพศาลวชัรกิจ 

PT5430 นางสาวกฤษฎี จงใจ 

PT5431 นางสาวนิธิมา ด่านธนวานิช 

PT5432 นางสาวเกศรา เคร่ืองพนัธ์ 

PT5433 นางสาวนลนีิ อิสเสง่ียม 

PT5434 นางสาวอรชร กรีมัน่ทอง 

PT5435 นางสาวจารุวรรณ พิมโกทา 

PT5436 นายชนวฒัน์ น้อยถนอม 

PT5437 นางสาวเกษราพร ดงน้อย 



PT5438 นางสาวคทัลียา ไชยบริุนทร์ 

PT5439 นางสาวประภาพร โสภา 

PT5440 นายภาณพุงศ์  ศิลาฤทธิพนัธ์ 

PT5441 นางสาวยวุดี นรศรี 

PT5442 นางสาวรินดา ปริุเส 

PT5443 นางสาววีรนชุ มีโพธ์ิ 

PT5444 นางสาวศรัณยา สมทุรสารัญ 

PT5445 นางสาวสวุิมล รอดทองสขุ 

PT5446 นางสาวมารินทร์ นราแก้ว 

PT5447 นางสาวกฤติญดา เจิมจอหอ 

PT5448 นายกิตติกร สีหาบตุร 

PT5449 นางสาวจารุวรรณ จนัสอน 

PT5450 นางสาวจฑุามณี นําสนิวิเชษฐชยั 

PT5451 นายฉตัรชยั พิมพศกัด์ิ 

PT5452 นางสาว ฐิติมา   เล่ือมใส 

PT5453 นางสาว ณฐันนัท์   สขุจนัทร์ 

PT5454 นางสาว ทศันีย์   ลิมป์สานนท์ 

PT5455 นาย ธนกฤต   กียะสตูร 

PT5456 นาย ธีรศานต์   ไกรงามสม 

PT5457 นางสาว ประทมุวดี   ธนากรป่ินทอง 

PT5458 นางสาว ปิยะนชุ   แก้วทวี 



PT5459 นางสาว พมูทลีย์   จิวะตระกลูธรรม 

PT5460 นางสาว เยาวลกัษณ์   แก้วพร 

PT5461 นางสาว รัตติกาล   ลําน้อย 

PT5462 นางสาว วศัยา   เป่ียมน้อย 

PT5463 นางสาว ศภุวรรณ   รัตนศภุศรี 

PT5464 นางสาว สมสภุทั   สทิธิเสือ 

PT5465 นางสาว สาลนีิ   เราจนานนท์ 

PT5466 นางสาว สวุิมล   ศรีดา 

PT5467 นาย สาริษฐ์   บวัเลก็ 

PT5468 นาย สรุพงศ์   ตัง้สตัยวาที 

PT5469 นางสาว หทยัชนก   เบญจรงค์รัตน์ 

PT5470 นางสาว อรจิรา   มธุรสพรวฒันา 

PT5471 นาย อกุกฤษฎ์   จนัทร์ศรี 

PT5472 นางสาว กนกวรรณ  แสนอุน่ 

PT5473 นางสาว กฤตยา   แสนลี 

PT5474 นางสาว กนัทรากร   สีดา 

PT5475 นางสาว กิติยวดี  ศรีสมิ 

PT5476 นาย คทาวธุ   ผิวจินดา 

PT5477 นางสาว จนัทิมาภรณ์   ศรีเรือง 

PT5478 นางสาว จิตติพร   ชยัชนะวงศา 

PT5479 นางสาว จินดาพร   ยิม้ดี 



PT5480 นางสาว จิรารัตน์   โพธ์ิเงิน 

PT5481 นางสาว จฑุารัตน์   อาระหงั 

PT5482 นางสาว ณฐักานต์   สลางสงิห์ 

PT5483 นางสาว ทิพย์ธิดา   ปาสาจนัทร์ 

PT5484 นาย ทศพร   เอือ้ลลติชวูงศ์ 

PT5485 นางสาว ธนาภรณ์   อปุมะ 

PT5486 นางสาว ธฏัษิณา   กําแพง 

PT5487 นางสาว ธนัย์ชนก   นิยมศิริทรัพย์ 

PT5488 นาย ธนารัตน์   เรืองสาย 

PT5489 นางสาว นริศรา   ขาวเงิน 

PT5490 นางสาว นนัทนา   นนัทวงษ์ 

PT5491 นางสาว นนัทิยา   ชลุะดี 

PT5492 นางสาว นิศาชล   บวัชะตา 

PT5493 นางสาว นชุราภรณ์   สโุพนอก 

PT5494 นางสาว นรุโซเฟีย   เจะมิง 

PT5495 นางสาว บษุบา   สอนชา 

PT5496 นางสาว ป่ินปินทัธ์   ภาประเวช 

PT5497 นางสาว พลอยไพลนิ   นามกร 

PT5498 นางสาว พชัรินทร์   แก้วดวงดี 

PT5499 นางสาว มะลวิลัย์   หมวกแก้ว 

PT5500 นาย มบูาร๊อก   เกะแมง 



PT5501 นางสาว ธญัพร   ทองด้วง 

PT5502 นางสาว รัตนาภรณ์   ถวิลการ 

PT5503 นางสาว รุ่งทิพย์   เฉลมิแสน 

PT5504 นางสาว วนิดา   รักษาภกัดี 

PT5505 นางสาว วชัราภรณ์   ประโยชน์มี 

PT5506 นางสาว วิภาวนา   ส่ือกลาง 

PT5507 นางสาว ศิริขวญั   นามศิริ 

PT5508 นางสาว ศิริสดุา   พลที 

PT5509 นาย เศวต     มาชม 

PT5510 นางสาว สาลนีิ     แนวหล้า 

PT5511 นางสาว สาวิตรี   วงษ์ษา 

PT5512 นางสาว สดุารัตน์   งดกลาง 

PT5513 นางสาว โสภิดา   มณีมาตร 

PT5514 นาย สราวธุ   บรรบผุา 

PT5515 นางสาว หทยัชนก   ชยัศิลป์ 

PT5516 นางสาว อรสา   หนนัติ 

PT5517 นางสาว อ้อมขวญั   ทิมินกลุ 

PT5518 นาย อภิวฒัน์   ศิริโชติ 

PT5519 นาย อิศรา   ดรละคร 

PT5520 นางสาว กนกวรรณ   ชยัวงศ์ 

PT5521 นางสาว กรวิ   ธารพิพฒัน์ 



PT5522 นางสาว กฤษยมน   ปิยะกลุ 

PT5523 นาย กรกฤช   เขียวอ้าย 

PT5524 นางสาว จิตต์อารี   สริิใหม่ 

PT5525 นางสาว จฑุารัตน์   ตนัยเวช 

PT5526 นางสาว ช่อผกา   แสงหล้า 

PT5527 นางสาว ช่อพิกลุ   ชิดสนิท 

PT5528 นางสาว ชชัญา   ทองอู๋ 

PT5529 นาย ไตรทศ   ช่างชบุ 

PT5530 นางสาว ธดากรณ์   พรมศร 

PT5531 นาย ธเนศ   ชชัวาลชยัทรัพย์ 

PT5532 นางสาว นพวรรณ   นิตย์ใหม ่

PT5533 นางสาว นวภรณ์   ชาญฤทธิเสน 

PT5534 นางสาว นิตยา   บญุหม่ืน 

PT5535 นางสาว นิรมล   แก้วก่ํา 

PT5536 นางสาว นิศา   พิริยชนานนัท์ 

PT5537 นางสาว นจิุรดา   วาระนงั 

PT5538 นางสาว ปนดัดา   ปัญญาเครือ 

PT5539 นางสาว ปรพิมล   ยะปัญญา 

PT5540 นาย ประพฒัน์พงศ์   เมืองนาง 

PT5541 นางสาว พรพิมล   วลับญุ 

PT5542 นางสาว พิมพ์จนัทร์   ชํานาญ 



PT5543 นางสาว ภิญรดา   ปรีดี 

PT5544 นางสาว มนชยา   วิเวโก 

PT5545 นางสาว เมวลี   จิโรจนนกุลุ 

PT5546 นางสาว วนิฐา   ลีละโรจน์ 

PT5547 นางสาว วรรณนิศา   ธนคัฆเศรณี 

PT5548 นางสาว วชัรี   มงัสงั 

PT5549 นางสาว วาริณี   พรมแพง 

PT5550 นางสาว วิริยา   โรจนโพธ์ิ 

PT5551 นาย วงศกร   เกษมสขุ 

PT5552 นาย วรวิช   สมฤทธ์ิ 

PT5553 นางสาว ศภุกานต์   นกับญุ 

PT5554 นาย ศภุพิชญ์   จนัทเขต 

PT5555 นางสาว สภุามาศ   สมเป้า 

PT5556 นาย สมคิด   ฉนัวิจิตร 

PT5557 นาย สาคร   เภาโพธ์ิ 

PT5558 นาย สภุาพ   คอนสวรรณ์ 

PT5559 นางสาว อภิญญา   ธน.เฮือง 

PT5560 นางสาว อรนิตย์   บญุแฝง 

PT5561 นางสาว อาภาภรณ์   จนัทร์แก้ว 

PT5562 นางสาว อษุณีษ์   สทุธิบตุร 

PT5563 นาย อภิบดินทร์   พินิจ 



PT5564 นางสาว คคันางค์   เส้งมี 

PT5565 นางสาว จนัจิรา   จนัทมุา 

PT5566 นางสาว จารุตา   ขนัฤทธ์ิ 

PT5567 นางสาว จฑุาภรณ์   เนตรโพธ์ิแก้ว 

PT5568 นางสาว จฑุามณี   ทองสมบติัพาณิช 

PT5569 นาย จิรภทัร   กฤษณา 

PT5570 นางสาว ชติุกาญจน์   หอประสิทธ์ิกลุ 

PT5571 นางสาว ธชวรรณ   ลมิป์พชัราภรณ์ 

PT5572 นางสาว ธิติยา   เรืองงาม 

PT5573 นาย ธนกร   แสงวิภาสนภาพร 

PT5574 นาย ธนวฒัน์   กิจสขุสนัต์ 

PT5575 นาย ธิติพนัธุ์   วิชยัยา 

PT5576 นางสาว นรีภทัร   ลิม้เทียมรัตน์ 

PT5577 นาย นพเก้า   แต้มครบรีุ 

PT5578 นางสาว เบญจมาภรณ์   จนัทร์ปาน 

PT5579 นางสาว ปรารถนา   เนมีย์ 

PT5580 นางสาว ปวีณา   บํารุงจิตร์ 

PT5581 นางสาว ผกามาศ   วิริยะอมรกิจ 

PT5582 นางสาว พิม   บรูณะสมัฤทธ์ิ 

PT5583 นางสาว เพญ็พิชา   มโนมธัย์ 

PT5584 นางสาว แพรววิภา   แป๊ะเส้ง 



PT5585 นางสาว ภทัรศยา   สวา่งแสง 

PT5586 นางสาว วาสนา   สขุกระจ่าง 

PT5587 นางสาว สรวงสมร   ยอดดวงใจ 

PT5588 นางสาว สินีรัตน์   อินทร์ฤกษ์ 

PT5589 นางสาว สิริภา   ธรรมธีระ 

PT5590 นางสาว สนุารี   ขามใจ 

PT5591 นาย สรรชยั   ปัน้ศขุสวสัด์ิ 

PT5592 นางสาว อภิชญา   คณุาดิเรก 

PT5593 นางสาว อาภาวรรณ   วิศิษฎ์เวคิน 

PT5594 นาย กานต์   ทิพกร 

PT5595 นางสาว ขวญัเรือน   แหลมภตูา 

PT5596 นางสาว จีราวรรณ   เกิดสวสัด์ิมงคล 

PT5597 นาย ฉตัรชยั   บานเยน็ 

PT5598 นางสาว ชนกนนัท์   วิละแสง 

PT5599 นางสาว ชมยัพร   ผดงุนึก 

PT5600 นางสาว ณชักานต์   อินต๊ะรินทร์ 

PT5601 นาง ณฐัวรรณ   เกรม 

PT5602 นางสาว ทกัษมน   พิลกึเรืองเดช 

PT5603 นาย เทวฤทธ์ิ   เบิกบาน 

PT5604 นางสาว นํา้พราว   แก้วจนัทร์ 

PT5605 นางสาว นิตยา   คําระภี 



PT5606 นางสาว บําเพ็ญพร   สนัน่นาม 

PT5607 นางสาว ปทมุ   คล้ายผกู 

PT5608 นางสาว ปวีณา   เสนนนัตา 

PT5609 นางสาว ปัทมา   เจียมวงษา 

PT5610 นางสาว ปิยรัตน์   นกัเทศน์ 

PT5611 นางสาว ปิยาภรณ์   มายา 

PT5612 นางสาว เปมิกา   หว่งศร 

PT5613 นางสาว พชัรินทร์   อินทมาตร์ 

PT5614 นางสาว พิมลรัตน์   มว่งศรี 

PT5615 นางสาว พิรารัตน์   ฉตัรรัตนกลุชยั 

PT5616 นาย ภวูเนตร    หอมหวล 

PT5617 นางสาว รัชนิดา   แก้วผดั 

PT5618 นางสาว รัตติกาล   ศรีชมุพล 

PT5619 นางสาว รุ่งทิพย์   เกิดสมบรูณ์ 

PT5620 นาย รัตติกร   มัน่ดี 

PT5621 นางสาว ลดัดาวรรณ   ทะนนัใจ 

PT5622 นางสาว วชิราภรณ์   ภปัูญญา 

PT5623 นางสาว วนิดา   สีกาวี 

PT5624 นางสาว วรรณศิริ   เอ่ียมอาจ 

PT5625 นางสาว วริศรา   ปัญญาจนัทร์ 

PT5626 นางสาว วรีพร   กล่ําโพธ์ิศรี 



PT5627 นางสาว วิลาวรรณ   สีบ ุ

PT5628 นาย วฒันา   สริุชยั 

PT5629 นาย วิศรุต   พิกลุชาติ 

PT5630 นางสาว ศิริกญัญา   รวมสขุ 

PT5631 นางสาว สลกัจิต   ปันดี 

PT5632 นางสาว สธุาทิพย์   คําฟ ู

PT5633 นางสาว สรีุย์รัตน์   วงษ์ปู่  

PT5634 นางสาว แสงเทียน   ดวงแก้ว 

PT5635 นาย สราวฒิุ   จนัมลู 

PT5636 นางสาว อนสุรา   อินทร์โฉม 

PT5637 นางสาว อมรรัตน์   กองคํา 

PT5638 นางสาว อรณิช   เหมะ 

PT5639 นางสาว อรอมุา   ขวญัแสง 

PT5640 นางสาว อ้อมดาว   นามไพร 

PT5641 นางสาว องัสิริ   จีนย้าย 

PT5642 นางสาว อจัฉรา   ไชยศิริ 

PT5643 นางสาว อิสริยา   วตัถสุนิ 

PT5644 นางสาว กมลภทัร  เลศิวราภรณ์พงศ์ 

PT5645 นางสาว กฤติยา  สนุทรวิริยะวงศ์ 

PT5646 นางสาว กานต์ธีรา  พิลกึ 

PT5647 นาย กมัปนาท  แสงเงิน 



PT5648 นาย คธานนท์  ผลพืช 

PT5649 นางสาว จารุวรรณ  พนัธ์แจ่ม 

PT5650 นางสาว จารุวรรณ  อยูค่ง 

PT5651 นางสาว จฑุามาศ  จิตประพนัธ์ 

PT5652 นางสาว จติุพร  ธรรมจารี 

PT5653 นางสาว เจนจิรา  ธนกําโชคชยั 

PT5654 นาย จตรุงค์  ฉิมพาลี 

PT5655 นาย จกัรกฤษ  จิตสง่เสริม 

PT5656 นางสาว ชมภนูชุ  ไอยรารัตน์ 

PT5657 นางสาว ชลลดา  ชพูินิจรอบคอบ 

PT5658 นางสาว ชลดิา  เมฆลอย 

PT5659 นางสาว ชติุมา  พนัธุ์โพธ์ิ 

PT5660 นาย ชิตพล  จนัทรรัศมี 

PT5661 นางสาว ญาดา  เพง่พิศ 

PT5662 นางสาว ฐิติรัตน์  สธีุพิเชฐภณัฑ์ 

PT5663 นางสาว ณภทัร  พนัธุ์อดุม 

PT5664 นางสาว ณชัชา  หมดทกุข์ 

PT5665 นางสาว ณฐันนัท์  แซต่ัง้ 

PT5666 นาย ณฐัพล  ตรีศรีสภุา 

PT5667 นางสาว ดวงกมล  สงวนศกัด์ิ 

PT5668 นางสาว ดวงธิดา  ขอบเหลือง 



PT5669 นางสาว ดวงฤดี  ถาวร 

PT5670 นางสาว ถิรนนัท์  บตุรดาวงศ์ 

PT5671 นางสาว ทวีภรณ์  ศรีสขุคํา 

PT5672 นางสาว ทศวรรณ  อปุชิต 

PT5673 นางสาว ธมลวรรณ  เสือคาบแก้ว 

PT5674 นางสาว ธิดารัตน์  ขาวผิว 

PT5675 นางสาว ธิราวรรณ  วงศ์ภงูา 

PT5676 นางสาว นนัท์ติกาล  ทองคํา 

PT5677 นางสาว นนัทวรรณ  ธรรมาภรณ์พฒันา 

PT5678 นางสาว เบญจวรรณ  แซเ่ล้า 

PT5679 นางสาว ปกเกศ  บณัฑิตเจริญเลศิ 

PT5680 นาย ปรัชญ์  ปัญญามงั 

PT5681 นาย ปิยะพงษ์  อคัเทพ 

PT5682 นางสาว พจนารถ  พงศ์ศรีกลุ 

PT5683 นางสาว พรพิมขุ  มณีวาศ 

PT5684 นางสาว พชัรียา  ฉายวงศ์ 

PT5685 นางสาว พณัณิตา  สเุมธาวฒันะ 

PT5686 นางสาว พิชญา  หลอ่มโนเมธี 

PT5687 นางสาว พิมลพรรณ  สขุสวสัด์ิ 

PT5688 นาย พิทยา  สนิว์สวุรรณ 

PT5689 นางสาว มณธิดา  ธนชูาญ 



PT5690 นางสาว มนสัวี  ยมสมิต 

PT5691 นางสาว มาลาภรณ์  วิชยั 

PT5692 นางสาว มิณตรา  อาจอํานวยกิจจา 

PT5693 นางสาว ยภุาภรณ์  รัตนวิจิตร 

PT5694 นางสาว รวีวรรณ  สตัย์ซ่ือ 

PT5695 นางสาว วชิราพร  บุ้ยกว้าง 

PT5696 นางสาว วชิราภรณ์  สวสัด์ิวงศ์ 

PT5697 นางสาว วณิชชา  คตุทะนารี 

PT5698 นางสาว วทนัยา  วงศ์มติกลุ 

PT5699 นางสาว วรพร  โชคบญุสง่สวสัด์ิ 

PT5700 นางสาว วรวรรณ  เอกบตุร 

PT5701 นางสาว วรัญญา  อุม่อยู่ 

PT5702 นางสาว วรัษฐา  นนัอนนท์ 

PT5703 นาย ศรัญญ ู เขียวเลก็ 

PT5704 นางสาว สายไหม  ชาตรี 

PT5705 นางสาว สกุญัญา  มณีจํารัส 

PT5706 นางสาว สธุาสนีิ  หนัจนัทร์ 

PT5707 นางสาว สนุนัทา  นิยมชน 

PT5708 นางสาว แสงอรุณ  ดงัก้อง 

PT5709 นางสาว อมรรัตน์  ช่ืนบาน 

PT5710 นางสาว อรประไพ  คงประชา 



PT5711 นางสาว อลิสา  ศีลภษิูต 

PT5712 นางสาว องัคณา  จนัทร์ผลดี 

PT5713 นาย อาณติั  จรูญอดุมสขุ 

PT5714 นาย อานภุาพ  ธนศกัด์ิอําไพ 

PT5715 นางสาว กรกมล   เจียวทา่ไม้ 

PT5716 นางสาว กลุสิรา   อนนัต์นบั 

PT5717 นาย กิตติ   เมืองสวา่ง 

PT5718 นางสาว จรรยาภรณ์   ใจทหาร 

PT5719 นางสาว จริยา   บตุรวร 

PT5720 นางสาว จนัทรรัตน์   เลิศทองไทย 

PT5721 นางสาว จนัทิมา   ทองสมบติัพาณิช 

PT5722 นางสาว จิรวรรณ   ตัง้ไพฑรูย์ 

PT5723 นางสาว จฑุามาศ   เกษร 

PT5724 นาย ชชัวาลย์   ขจรอนนัต์ 

PT5725 นางสาว ฐิธิดา   จนัทรกรัด 

PT5726 นางสาว ณภทัร   เครือทิวา 

PT5727 นางสาว ณฏัฐา   รงศิริกลุ 

PT5728 นางสาว ธนพร   หอมเนียม 

PT5729 นางสาว ธนัยพร   วานิชดิลกรัตน์ 

PT5730 นาย ธนิน   พงศ์ถนอมศกัด์ิ 

PT5731 นางสาว นภาพร   แววทอง 



PT5732 นางสาว นนัทญา   ดิสสงค์ 

PT5733 นางสาว นิธิวดี   สระแก้ว 

PT5734 นางสาว นจุรี   ย่ิงยงดํารงฤทธ์ิ 

PT5735 นางสาว นชุนาถ   สรุมาศ 

PT5736 นางสาว เนตรชนก   ลือกระโทก  

PT5737 นาย นเรศ   จําปาแดง 

PT5738 นางสาว เบญจา   จนัทร์เฮง 

PT5739 นางสาว ปัฐมาว์   ดวงดี 

PT5740 นางสาว ปลืม้ปิติ   สขุปิติ 

PT5741 นางสาว ปัทมา   ไข่เจียว 

PT5742 นางสาว ปัทมาภรณ์   เกิดทรัพย์ 

PT5743 นางสาว ปาจรีย์   สงัข์ประสทิธ์ิ 

PT5744 นางสาว ปารณทั   วิทยรุ่งโรจน์ 

PT5745 นางสาว ปาลีนา   หลีวานิช 

PT5746 นางสาว ปิยะภรณ์   บญุนาค 

PT5747 นางสาว พรไพรินทร์   อินทรสถิตย์ 

PT5748 นางสาว พฤฒิชนม์   ตัง้ศิริดํารงค์ 

PT5749 นางสาว พชัรา   กลุเดชชยัชาญ 

PT5750 นางสาว เพญ็ไพลนิ   เอกอจัฉริยา 

PT5751 นางสาว ไพจิตรา   พรหมวิชยั 

PT5752 นางสาว ไพลนิ   ศิริรัตนพนัธ 



PT5753 นางสาว ภทัร์ธิรา   มีเศรษฐี 

PT5754 นางสาว ภาวินี   ลาโยธี 

PT5755 นางสาว รจเรศ   วธันไทยนนัท์ 

PT5756 นางสาว วรรษมณ   ลาภประสทิธ์ิ 

PT5757 นางสาว วชัราภรณ์   ปริุทาสงัข์ 

PT5758 นางสาว วีนสั   ฉายแก้ว 

PT5759 นางสาว ศศิธร   แสงเรืองรอบ 

PT5760 นางสาว สโรชิณี   คําเมือง 

PT5761 นางสาว สกุานดา   สทุธิโพธ์ิ 

PT5762 นางสาว สดุคนงึ   แววสงูเนิน 

PT5763 นางสาว สธิุดา   เกิดทอง 

PT5764 นางสาว สนุนัทา   ละมัง่ทอง 

PT5765 นางสาว อจัฉราภรณ์   บิดา 

PT5766 นางสาว อญัมณี   ย่ิงยงยทุธ 

PT5767 นาย อธิภทัร   พรมกลาง 

PT5768 นางสาว กมลทิพย์   มะมว่งทอง 

PT5769 นางสาว กาญจนา   เสนารักษ์ 

PT5770 นาย กิตติพงษ์   บญุปราบ 

PT5771 นางสาว จิราภรณ์   คําตา 

PT5772 นางสาว จฑุาพฒัน์   หนคูง 

PT5773 นางสาว จฑุามาศ   เมืองมลู 



PT5774 นางสาว จฑุามาศ   ลทัธกาญจน์ 

PT5775 นางสาว ชมพนูทุ   ชเูกียรติศิริ 

PT5776 นางสาว ชลธิดา   เรืองนาค 

PT5777 นางสาว ชชัฎาภรณ์   อนนัตศรี 

PT5778 นางสาว มนสันนัท์   เทพประสิทธ์ิ 

PT5779 นางสาว ณิชารีย์   แผนกลุ 

PT5780 นาย ณรงค์เดช   สวุรรณรัศมี 

PT5781 นางสาว ดอกอ้อ   คงวิเชียร 

PT5782 นางสาว ดาราพร   หลนุบชูา 

PT5783 นางสาว ธุสาวดี   ย่ิงเชิดสขุ 

PT5784 นาย ธีรพงศ์   การะเกต 

PT5785 นางสาว นิยาภรณ์   อินกรูด 

PT5786 นางสาว เบญจวรรณ   วรรณศิริพงษ์ 

PT5787 นางสาว ปิยาดา   บวัคํา 

PT5788 นางสาว ผการัตน์   เสาะสวุรรณ 

PT5789 นางสาว พนิดา   วงณรัตน์ 

PT5790 นางสาว พรจรีุย์   สริุนเซง็ 

PT5791 นางสาว พรพรรณ   ทรงศิริ 

PT5792 นางสาว พชัรีพร   สภุาพ 

PT5793 นางสาว พิมพ์ชนก   ระบอบ 

PT5794 นางสาว ภทัรวรรณ   รังรงทอง 



PT5795 นางสาว มาริษา   พรหมเพชรนิล 

PT5796 นางสาว ยาทิพย์   ใจสู้ศกึ 

PT5797 นางสาว รุ่งนภา   หมายชยั 

PT5798 นางสาว ลีลาวดี   นามมงุคณุ 

PT5799 นางสาว วนิดา   จงักินา 

PT5800 นางสาว วรรณิศา   วดัเข้าหลาม 

PT5801 นางสาว วนัวิสา   ตอเสนา 

PT5802 นางสาว ศิยามล   เยน็สบาย 

PT5803 นาย ศรัณย ู  มงคล 

PT5804 นางสาว สธุาสนีิ   ภสูมศรี 

PT5805 นางสาว สนิุตย์   จรูงจิตรอารี 

PT5806 นางสาว สมิุตตา   ภู่แจ้ง 

PT5807 นางสาว เสาวทิพย์   คงช ู

PT5808 นางสาว อนงค์   สนิทไทย 

PT5809 นางสาว อภิญญา   ประทมุยศ 

PT5810 นางสาว อรพรรณ   ดอนแก้ว 

PT5811 นางสาว อรอมุา   รัตนวิจิตร 

PT5812 นางสาว อลิตา   ศกัดานภุาพ 

PT5813 นางสาว อจัฉราพรรณ   สารคํา 

PT5814 นางสาว อาภาพรรณ   ธรรมสะโร 

PT5815 นางสาว กนกวรรณ   รุ่งเรือง 



PT5816 นางสาว กมลทิพย์   พิมพา 

PT5817 นางสาว ชติุมา   เสาว์ทองหยุ่น 

PT5818 นางสาว ชลีุพร   วชิรสทิธิเดช 

PT5819 นางสาว ทิพวรรณ   สลีุราว ิ

PT5820 นางสาว เทพศิรินทร์   อึง้บรรจง 

PT5821 นางสาว ธนัยพร   ยะโสธร 

PT5822 นางสาว พลอยกมล   ทิพย์อกัษร 

PT5823 นางสาว ปาจรีย์   นาคณู 

PT5824 นางสาว ภทัราภรณ์   รอดแป้น 

PT5825 นางสาว วลีพรรณ   รักอาชีพ 

PT5826 นางสาว วนัเพ็ญ   พนัศรี 

PT5827 นาย วชัระ   มิลินทานชุ 

PT5828 นางสาว สมพร   ผิวออ่น 

PT5829 นางสาว สมฤดี   วรรณรส 

PT5830 นางสาว สิริพร   ปรุาถานงั 

PT5831 นางสาว สกุานดา   มชัฌิมา 

PT5832 นางสาว สนุทรี   เถียนสงูเนิน 

PT5833 นางสาว สวุิตา   ตนัวฒันกลุ 

PT5834 นางสาว แสงจนัทร์   สีหาฤทธ์ิ 

PT5835 นาย สมยศ   สอนซนุ 

PT5836 นาย สนัติสขุ   ควนวิไล 



PT5837 นางสาว อมรรัตน์   มีจินดา 

PT5838 นางสาว อทุยัวรรณ   กาเพง็ 

PT5839 นางสาว งามนิตย์    ตอแก้ว 

PT5840 นางสาว จฬุาลกัษณ์    ยอดเจริญ 

PT5841 นาย จกัรี    บญุเสริม 

PT5842 นาย เฉลมิเดช     ประพิณไพโรจน์ 

PT5843 นางสาว ชิติมา    กลุชนะรัตน์ 

PT5844 นางสาว ชติุนนัท์    บษุกร 

PT5845 นางสาว ตรียาพร    พรหมปัญญา 

PT5846 นาย ทินกร    โคกวิลยั 

PT5847 นางสาว ปรีญา    ทวีปเรืองอดุม 

PT5848 นางสาว พรเพ็ญ    สารรัตน์ 

PT5849 นางสาว ฟิรซานา    นิเต๊ะ 

PT5850 นางสาว รัตติกาล    ขนุเอีย 

PT5851 นางสาว ลลติา    ลือชาเกียรติศกัด์ิ 

PT5852 นาย ศกัรินทร์    กลัยามาตร์ 

PT5853 นางสาว สมพร   ยิม้ละม้าย 

PT5854 นางสาว สรวรรณ    แพเพชรทอง 

PT5855 นางสาว สพุตัรา    มว่งนุ่ม 

PT5856 นางสาว สพุตัรา    ยะประเสริฐ 

PT5857 นางสาว อรุณรัตน์     จิตต์คงไทย 



PT5858 นางสาว อจัฉรีย์    เหมือนสีไชย 

PT5859 นาย อนชิุต    คงจิตร์ 

PT5860 นาย อดุมพงษ์    วงศ์ภากร 

PT5861 นางสาว กนกวรรณ   ทองปลอด 

PT5862 นางสาว กมลวรรณ   ทองขาว 

PT5863 นางสาว กรกนก   ลิม่ปรังษี 

PT5864 นางสาว กวินทรา   ขวญัราช  

PT5865 นางสาว กานต์ชนก   ศภุมาตร์ 

PT5866 นางสาว เกศณีย์   พรหมเจริญ 

PT5867 นางสาว ขวญันภา   ศิริรักษ์ 

PT5868 นางสาว จรุวรรณ   เรณนูวล 

PT5869 นางสาว จาวิกรณ์   ตงัน ู

PT5870 นางสาว เจนน่ี   เซง่เข็ม 

PT5871 นาย จตพุร   เชาว์ชาญ 

PT5872 นางสาว ชฎารัตน์   เกิดเนตร 

PT5873 นางสาว ซอลีฮ๊ะ   หมดัมนั 

PT5874 นางสาว ณฐัวดี   ทิพยพงศ์ 

PT5875 นางสาว นยันา   หมนัเทศ 

PT5876 นางสาว นิธิษา   ฉิมแก้ว 

PT5877 นางสาว ปิยะนชุ   ช่วยพนัธ์ 

PT5878 นางสาว พแูพง   แตงเหมาะ 



PT5879 นางสาว เพญ็นภา   เศษลือ 

PT5880 นางสาว ไพสดุา   แก้วรัตนา 

PT5881 นางสาว มลัลิกา   วฒันกลุ 

PT5882 นางสาว เยาวภา   แขกพงค์ 

PT5883 นางสาว รัตนา   ราชชารี 

PT5884 นางสาว รุ่งนภา   เกือ้กลู 

PT5885 นางสาว เรวดี   วงสม 

PT5886 นางสาว วารุณี   เรืองมี 

PT5887 นางสาว วิจิตรา   ดํานุ่น 

PT5888 นางสาว วิลาสนีิ   สมบรูณ์มาก 

PT5889 นาย วิทยา   หลงละเลงิ 

PT5890 นาย วิษณ ุ  น้อมเนียน 

PT5891 นางสาว ศทุธดา   ยาอีด 

PT5892 นางสาว สดุารัตน์   เจ๊ะเลาะ 

PT5893 นางสาว สดุารัตน์   นุ่นสงัข์ 

PT5894 นางสาว สมุาลี   สขุนวม 

PT5895 นางสาว แสงรัตน์   พรหมฉิม 

PT5896 นางสาว องัคณา   ปาวลั 

PT5897 นางสาว อบุลรัตน์   ทรายละเอียด 

PT5898 นางสาว เอือ้มพร   เฉลมิพกัตร์ 

PT5899 นาย อคัรเดช   คงขํา 



PT5900 นางสาว กษมา   จนัทบรูณ์ 

PT5901 นางสาว กญัจนี   สิริกรกลุ 

PT5902 นางสาว จริยา   สมหุเสนีโต 

PT5903 นาย เทิดพงศ์   เดชา  

PT5904 นางสาว นีรนชุ   รัตนมณี 

PT5905 นางสาว ผกาทิพย์   ช่ืนโชคสนัต์ 

PT5906 นางสาว พรพชัร์   พิชยัยทุธ์ 

PT5907 นางสาว พลัลภา   ไชยสวุรรณ์ 

PT5908 นางสาว พิมพ์พร   แซล่ิว้ 

PT5909 นางสาว ฟารือฮาน   เปาะจิ 

PT5910 นางสาว วรรษพร   สขุสม 

PT5911 นางสาว สดุารัตน์   รักขา  

PT5912 นางสาว เสาวลกัษณ์   พลเดช 

PT5913 นางสาว อลิสา   ปานมาศ 

PT5914 นาย สมาน   สทิธิศร 

PT5915 นางสาว อทุมุพร   ขนัพล 

PT5916 นางสาว วรรณพร   จงูหตัถการสาธิต 

PT5917 นางสาว คณิตา   ฤทธิชยั 

PT5918 นางสาว เจนจิรา   ต๊ะต๊ิบ 

PT5919 นางสาว ช่อผกา   คงกะเรียน 

PT5920 นางสาว แม้นมาศ   สทิธิชยั 



PT5921 นางสาว ศิริกมล   บวัโฮม 

PT5922 นางสาว สพุิณดา   สงวนสตัย์ 

PT5923 นางสาว สวุรรณา   ฉิมวิเศษ 

PT5924 นางสาว อรวรรณ   พนูน้อย 

PT5925 นางสาว กานต์พิชชา   แก้วช่วย 

PT5926 นางสาว จิรนนัท์   นวลศรี 

PT5927 นางสาว เบญจลกัษณ์   หงส์ผาแก้ว 

PT5928 นางสาว ปราณี   บญุเนตร 

PT5929 นางสาว ปิยวรรณ   ศรีชนะ 

PT5930 นางสาว วนัวิสา   จนัทร์โพธ์ิพนัธุ์ 

PT5931 นางสาว ศิรญา   ศรีสอ่ง 

PT5932 นางสาว ศิรประภา   สงัข์นาค 

PT5933 นางสาว สาวิตรี   ชาวโพธ์ิสระ 

PT5934 นางสาว อมรรัตน์   ทองมว่ง 

PT5935 นางสาว รสริน   นิลศิริ 

PT5936 นางสาว สภุาภรณ์   วงัคาม 

PT5937 นาย สรุเดช   วงศ์กา 

PT5938 นางสาว อิศรา   สขุใจ 

PT5939 นางสาว ปิยะนารถ   แก้วมณี 

PT5940 นาย สมศกัด์ิ   บญุขวญั 

PT5941 นางสาว หสัมะ   มะสากา 



PT5942 นางสาว หทยัทิพย์   ขวญัแดง 

PT5943 นางสาว ณฐัวรรณ   พนัธ์งาม 

PT5944 นาย ดลุยากร   โพธ์ิชยั 

PT5945 นางสาว ภรณี   คชคิรี 

PT5946 นางสาว ศิรินนัท์   คงประโคน 

PT5947 นาย พิพฒัน์พล   สกลุสขุ 

PT5948 นางสาว อญัรัตน์   คํานงึเนตร 

PT5949 นางสาว เกศรินทร์   ขนัทะสีมา 

PT5950 นาย กฤษณพงศ์   มขุขนัธ์ 

PT5951 นางสาว ชลธิชา   แก้วจอหอ 

PT5952 นางสาว ณิชมน   เอกนาม 

PT5953 นาย ดนยั   ไชยเสน 

PT5954 นางสาว นพสร   ชชูยัมงคล 

PT5955 นางสาว นารี   ดรบ้านเขียว 

PT5956 นางสาว นิภารัตน์   คยุบตุร 

PT5957 นางสาว บษุกร   แก้วเขียว 

PT5958 นางสาว รัชดาภรณ์   บวับาน 

PT5959 นางสาว วารีรัตน์   ชุ่มอภยั 

PT5960 นาย วชิรา   เทพจนัตา 

PT5961 นาย ศานิต   หอมร่ืน 

PT5962 นางสาว สพุตัรา   เดชกล้าหาญ 



PT5963 นางสาว สไุรยา   มนญูดาหวี 

PT5964 นางสาว โสภิดา   โพธ์ิคํา 

PT5965 นางสาว อปัสร   วงษ์ชาลี 

PT5966 นางสาว อสัริน   อิ่นคํา 

PT5967 นางสาว อาทิรัตน์   เพง็สขุ 

PT5968 นางสาว กลุวนีย์   อินทร์แก้ว 

PT5969 นางสาว หทยักรณ์   นิวาเวศน์ 

PT5970 นางสาว อรทยั   จําปาทอง 

PT5971 นางสาว อญัชลี   แจ่มรัตน์ 

PT5972 นางสาว อไุรวรรณ   วิทยาสทุธิเกษม 

PT5973 นาย กิตติพงษ์   ตีตรา 

PT5974 นางสาว แคทริยา   อาจหาญ 

PT5975 นางสาว พรรณนิภา   คงจนัทร์ 

PT5976 นางสาวกิติยา  วนัพธุ 

PT5977 นางสาวแก้วขวญั  ลีลาตระการกลุ 

PT5978 นางสาวจนัทร์สดุา  แผ่นเงิน    

PT5979 นางสาวจินตนา  ปัญญาสราวธุ 

PT5980 นางสาวจฑุารัตน์  ศรีมว่ง 

PT5981 นางสาวชณฐัธนา  จนัทวรินทร์ 

PT5982 นางสาวชนนัท์พร  สขุจนัทร์ 

PT5983 นางสาวชติุมณฑน์  ลีห้ิรัญญพงศ์ 



PT5984 นางสาวณฐัญา  วาโน 

PT5985 นางสาวธมภรณ์  เจริญผล 

PT5986 นายธนพฒัน์  สืบสนัติวงศ์ 

PT5987 นายธรรมรัฐ  เดชมาก 

PT5988 นางสาวนํา้ทิพย์  เทพสงค์ 

PT5989 นางสาวนิตยา  เห่ียมี     

PT5990 นางสาวนิศารัตน์  ฝงูชมเชย 

PT5991 นางสาวปภสันนัท์  น้าเจริญ 

PT5992 นางสาวประภสัสร  ธนวิรุฬห์กิจ 

PT5993 นางสาวปรียาวรรณ  บณุยนฤธี 

PT5994 นางสาวปัญจพร  ชยัศิริถาวรกลุ 

PT5995 นายปกรณ์  เมฆศรีสวรรค์ 

PT5996 นายปณิธาน  แจ่มศิริยานนท์ 

PT5997 นายปิยพฒัน์  วงศ์สนิอดุม 

PT5998 นายพงษ์พชัร์ อินต๊ะรัตน์ 

PT5999 นายไพรัช   บญุขาว 

PT6000 นางสาวภทัรพร  พนัธุ์พิทย์แพทย์ 

PT6001 นางสาวภทัรา  อยุยะพฒัน์ 

PT6002 นางสาวภทัรานิษฐ์  สมสง่า 

PT6003 นายภริูพฒัน์  วาวเงินงาม 

PT6004 นางสาวมทัรี  วงศ์พิชิต 



PT6005 นางสาวลดารัตน์  พนาสภุน 

PT6006 นางสาววริยา  ตรีรัชตพงษ์ 

PT6007 นางสาววิชลีุ  วฒัน์ธนาวิทย์กลุ 

PT6008 นางสาววิสสตุา  วณันาวิบลู 

PT6009 นายศกัด์ิเจริญ  เลศิพงศ์วิภษูณะ 

PT6010 นายศาศวตั  สนุทรกิติ 

PT6011 นายศิรวิชญ์  แซ่ปึง 

PT6012 นางสาวศิรินนัท์  รามฤทธ์ิ 

PT6013 นางสาวศภุราภรณ์  เกษรจนัทร์ 

PT6014 นางสาวศภุลกัษณ์  กําเนิดแก้ว 

PT6015 นางสาวสมคะสิริ  บํารุงเชาว์เกษม 

PT6016 นางสาวสริิญญา  วิริยโรจนกลุ 

PT6017 นางสาวสริิลกัษณ์  สายพนัธุ์ 

PT6018 นางสาวสภุทัรา  ศิลปบรรเลง 

PT6019 นายสราวธุ  สมพงษ์ 

PT6020 นางสาวอรุณวรรณ  แซต่ัง้ 

PT6021 นางสาวอามีเนาะ  แวนิ     

PT6022 นางสาวไฮฟะ  สาแม          

PT6023 นางสาวกาญจนา   ทมุมากลุ 

PT6024 นายกิจชนะ   แก้วแก่น 

PT6025 นางสาวขวญักมลณฏัฐ์   แสนแก้ว 



PT6026 นางสาวขวญัชนก   วิมลู 

PT6027 นางสาวจารุวรรณ   ดวงอินทร์ 

PT6028 นางสาวจินตหรา   บญุน้อย 

PT6029 นางสาวจฑุารัตน์   เทียกเพีย 

PT6030 นางสาวชนนัท์ศิริ   สริุโย 

PT6031 นางสาวฌลัลกิา   ศิวะพรชยั 

PT6032 นางสาวณฏัฐา   แสนยะบตุร 

PT6033 นางสาวณฐิัยา   ภผูาสทิธ์ิ 

PT6034 นางสาวธนพร   คปุตนิสากร 

PT6035 นางสาวธิดารัตน์   เจือมประโคน 

PT6036 นายธนวฒัน์   จีนวงศ์ 

PT6037 นางสาวนริศรา   บตุรสาธรรม 

PT6038 นางสาวนิตยา   ดาดง 

PT6039 นางสาวนจุรินทร์   ศรีวีรพงศ์ 

PT6040 นางสาวเบญจพร   บาบญุ 

PT6041 นางสาวใบออ่น   คํามงุคณุ 

PT6042 นางสาวปภสัรา   หาญมนตรี 

PT6043 นางสาวปริญญาทิพย์   ทองด้วง 

PT6044 นางสาวปวีณา   หมอกมวั 

PT6045 นางสาวปัญญ์วลยั   ฤทธาภยั 

PT6046 นางสาวปิยาภรณ์   รักษาภายใน 



PT6047 นางสาวพชัรี   ศรีเดือน 

PT6048 นางสาวพิมพาภรณ์   ศรีแวงเขต 

PT6049 นางสาวพทุธรักษา   นาคทอง 

PT6050 นางสาวแพรวพรรณ   เกษียร 

PT6051 นายพงษ์พฒัน์   ธรรมธุระสาร 

PT6052 นายพฒันศกัด์ิ  สาตรา 

PT6053 นางสาวภทัรวดี   แก้วละมลุ 

PT6054 นางสาวภทัรา   สศิุลา 

PT6055 นางสาวภทัราภรณ์   สารสขุ 

PT6056 นางสาวมญัชพุร   หายเคราะห์ 

PT6057 นางสาวยภุาพร   สิงคร 

PT6058 นางสาวฤดีมาศ   ขอนปักษ์ 

PT6059 นายลภน   อรุณยะเดช 

PT6060 นางสาววิรุฬห์รักษ์   พนัธ์คําเกิด 

PT6061 นางสาววิลาวลัย์   กนัหาชน 

PT6062 นายวิชญานนท์   ทมุมา 

PT6063 นางสาวศรัญญา   เด่ือดิน 

PT6064 นางสาวศรัญญา   สาลี 

PT6065 นางสาวศิริกญัญา   ทศันะพงษ์ 

PT6066 นางสาวศิริวรรณ   ศรีแก้ว 

PT6067 นางสาวสชุาดา   วรรณศรี 



PT6068 นางสาวสพุตัรา   ใบดํา 

PT6069 นางสาวอรทยั   อทุยัศรี 

PT6070 นางสาวอรวรรณ   นนทคําจนัทร์ 

PT6071 นางสาวอิสริยาภรณ์   เลศิศกึษากลุ 

PT6072 นางสาวแอนนา   พงษ์สะภงั 

PT6073 นายอรัญ   บญุหล้า 

PT6074 นางสาวกนกอร   ขาวสร้อย 

PT6075 นายกิตติ   มียนัต์ 

PT6076 นายกิติคณุ    เอ่ียมสริิวฒันกลุ 

PT6077 นางสาวคนมัพร    คําแสน 

PT6078 นางสาวจนัจิรา    นนัตา 

PT6079 นางสาวจิราภรณ์    สยุาละ  

PT6080 นางสาวเจษฎ์สดุา    ชยัชนะ  

PT6081 นางสาวชรียา   กลุสวสัด์ิ 

PT6082 นางสาวชโลมใจ   เพญ็ศรี  

PT6083 นายชาคริต   จนัทร์เกิด 

PT6084 นางสาวณฐัณิชา   คําแผน่ 

PT6085 นางสาวตรีเนตร   สวุรรณมา 

PT6086 นาวสาวทศันียา   แก้วอิ่น 

PT6087 นางสาวธญัญา   คําเปล่ียน 

PT6088 นางสาวธิดารัตน์   ธรรมชยั 



PT6089 นางสาวนราธร   สําเภาทอง 

PT6090 นางสาวนิลเนตร   ขนัใจ 

PT6091 นางสาวปพิชญา   ทาไชย 

PT6092 นางสาวปภิชญา   กนัไชยสกั 

PT6093 นางสาวประภาพร    ฟองแก้วงาม 

PT6094 นางสาวประภากร    โป่งเสง็ 

PT6095 นางสาวภรณ์ทิพย์    พรมรักษ์ 

PT6096 นางสาวพชัราภรณ์    เตา่คํา 

PT6097 นางสาวพิมพ์มาภรณ์   ตาสาย 

PT6098 นางสาวเพียงขวญั    สงวนหมู่ 

PT6099 นางสาวไพลนิ    กมลสาร 

PT6100 นายพงษ์พนัธ์    ธนะจกัร 

PT6101 นายพิพฒัน์    ธรรมยอม 

PT6102 นายพีรณฐั    แก้วธรรมมา 

PT6103 นายภานวุฒัน์    แสงเรือน 

PT6104 นางสาวมณีรัตน์    จําปาทอง 

PT6105 นางสาวรัชฎาภรณ์   แสนคํา 

PT6106 นางสาวรัชภรณ์   สขุอดุม 

PT6107 นางสาวรินรดา    สมดลุยาวาทย์ 

PT6108 นางสาวรุ้งอษุา    ปันตนั 

PT6109 นางสาววรนิษฐา   ทิมคล้าย 



PT6110 นางสาววชัราวดี   ไสสีสบู 

PT6111 นางสาววิลาวณัย์   ไชยอตุ 

PT6112 นางสาววิสา   ญาณอบุล 

PT6113 นายวฒันา    ดวงหทยั 

PT6114 นายวิชาญ   กนัทะเนตร 

PT6115 นายวฒิุโชค    ชาวคําเขต 

PT6116 นางสาวศิรินภา   ศิริบงกช 

PT6117 นางสาวศิริพร   สนุทรวิภาค 

PT6118 นางสาวศิริรัตน์   ดีสงูเนิน 

PT6119 นางสาวสจิุตรา   กมลธง 

PT6120 นางสาวเสาวภา    บญุเสมา  

PT6121 นางสาวแสงรวี    พทุธสอน 

PT6122 นางสาวหทยัชนก   อินทนะ 

PT6123 นางสาวอนงค์นาถ   ศรีบญุมี 

PT6124 นางสาวอลนิ    โพธ์ิจนัทร์ 

PT6125 นางสาวอจัฉรา   จนัทร์อยู ่

PT6126 นายอลงกรณ์    ป่ินสกลุ 

PT6127 นางสาวกนกภรณ์    อคัรอนนัต์ 

PT6128 นางสาวจรัณลกัษณ์    ปานนกุลู 

PT6129 นางสาวจิรนารี     หนแูป้น 

PT6130 นางสาวชลนัดา   โก๊ะกอย 



PT6131 นางสาวชาทสั   สวสัดิกลุ 

PT6132 นางสาวชติุกาญจน์   อมรสภุคั 

PT6133 นายชรินทร์   ขนัคํานนัต๊ะ 

PT6134 นายชวลติ   จงหอมขจร 

PT6135 นางสาวฐิตารัตน์   มานะเกียรติชยั 

PT6136 นางสาวณฏัฐญา   พนัธุ์โอภาส 

PT6137 นายณฐัภมิู    กลุบตุร 

PT6138 นางสาวดวงสมร    วรกิตติกลุ 

PT6139 นางสาวดาริการ์   รักษามัน่ 

PT6140 นางสาวธชัชา  ภกัตะภา 

PT6141 นางสาวธญัรัตน์   คําศรี 

PT6142 นางสาวธญัวรัตน์   จนัทนชยั 

PT6143 นางสาวธิดารัตน์    ติน้หน ู

PT6144 นางสาวนฤมล    เชือ้หงษ์ 

PT6145 นางสาวนิรมล   สาตรา 

PT6146 นางสาวนชุชรี  บํารุงพนิชถาวร 

PT6147 นางสาวเบญจภรณ์    อินต๊ะวงศ์ 

PT6148 นางสาวปนดัดา    พนัธุ์พืช 

PT6149 นางสาวพีริยา    อเุทนทํา 

PT6150 นางสาวเพียงใจ   เศวตะดลุ 

PT6151 นายพิทกัษ์     สขุสรุาษฎร์ 



PT6152 นายภมิูรัตน    รุ่งโนรี 

PT6153 นางสาวมณีรัตน์   ธญัวฒัน์สวสัด์ิ 

PT6154 นางสาวทตัชญา   อญันนทกิจ 

PT6155 นายวรพงษ์   คงทอง 

PT6156 นางสาวศิริลกัษณ์   ปรมะ 

PT6157 นางสาวสริิทิพย์   สีบญุเรือง 

PT6158 นางสาวสพุรรษา   ทรงประดิษฐ์ 

PT6159 นางสาวแสงดาว   พนัธมาศ 

PT6160 นางสาวโสรยา   สมคัรัตน์ 

PT6161 นายสเุทพ   ศรีเมืองแก้ว 

PT6162 นางสาวองัค์สมุาลี    แร่กาสนิ 

PT6163 นางสาวอมัพวนั    เพาสนัเทียะ 

PT6164 นางสาวอยัลดา   ยิม้ประไพ 

PT6165 นางสาวอมุานชุ   เชิงเทิน 

PT6166 นายอนชิุต     การะกิจ 

PT6167 นายอคัรพนัธุ์    บญุตนักนั 

PT6168 นางสาวขนิษฐา   เหม็กณัฑ์ 

PT6169 นางสาวจีรภทัร   ลํามะวงษ์ 

PT6170 นางสาวจรีภา   เชือ้ทหาร 

PT6171 นางสาวชไมพร   อิ่มเอิบ 

PT6172 นางสาวญาณี   ทองมว่ง 



PT6173 นางสาวฐานิยา   อินหนองฉาง 

PT6174 นางสาวณฐัพร   ญาวิละ 

PT6175 นางสาวณฐัรินีย์   เลศิสถิตรุ่ง 

PT6176 นางสาวณิชมน   วิเศษศรี 

PT6177 นายณฐัพล   จนัทร์ศรีโคตร 

PT6178 นางสาวดวงเดือน   สนิธุชยั 

PT6179 นางสาวธนชัพร   ใจกว้าง 

PT6180 นางสาวธนญัชนก   ปวงคํา 

PT6181 วา่ท่ี ร.ต.หญิง ธวลัรัตน์   พิมพ์ปาน 

PT6182 นางสาวธญัวรรณ   ศรีใจวงศ์ 

PT6183 นางสาวนพรัตน์   สงัฆฤทธ์ิ 

PT6184 นางสาวนภสักร   เหลา่วาณิชวฒันา 

PT6185 นางสาวบศุรินทร์   ภู่ประกิจ 

PT6186 นางสาวปวีณา   ปัญญาใส 

PT6187 นางสาวปารณฐั   วฒัถาพร 

PT6188 นางสาวปิยพร   อินศร 

PT6189 นางสาวปิยะนชุ   เรืองสวสัด์ิ 

PT6190 นางสาวฝนทิพย์   จนัทร์ศรี 

PT6191 นางสาวพชันก   เทพหินลพั 

PT6192 นางสาวพชัรี   เยน็ใจ 

PT6193 นางสาวพิมพร   จนัทร์แก่นทอง 



PT6194 นางสาวพิราพรรณ   ประสาทชยั 

PT6195 นางสาวแพรวพรรณ   ศรีไตรเฮือง 

PT6196 นางสาวภทัรพร   เชยสวุรรณ 

PT6197 วา่ท่ี ร.ต.หญิง ภทัรลกัษณ์   อิ่นคํา 

PT6198 นางสาวมนรดา   หลําเจริญ 

PT6199 นางสาวมยรีุ   ศรีวิราช 

PT6200 นายยงยทุธ   ใสบาล 

PT6201 นายยรุศกัด์ิ   บญุทกลู 

PT6202 นางสาวระวิวรรณ   บญุกนั 

PT6203 นางสาวรักษณา   ข่ายสวุรรณ 

PT6204 นางสาวรุจจิรา   เสาร์แก้ว 

PT6205 นายรณชยั   วงค์ราษฎร์ 

PT6206 นางสาววรพรรณ   ลาสิม 

PT6207 นางสาววรัญญา   พระเทพ 

PT6208 นางสาววราภรณ์   เจิมเฉลมิ 

PT6209 นางสาววชัราภรณ์   ภู่สวรรค์ 

PT6210 นางสาววนัเพญ็   หลวงนาม 

PT6211 นางสาววาสนีิ   สอนศรี 

PT6212 นางสาววิภาพร   ภมิูลกัษณ์ 

PT6213 นางสาวศรัญญา   สขุบญัชา 

PT6214 นางสาวศรินธร   ธรรมยศ 



PT6215 นางสาวศนัสนีย์   สีหะวงษ์ 

PT6216 นางสาวสริิพร   สทุธหลวง 

PT6217 นางสาวโศรยา   คําแก้ว 

PT6218 นางสาวสเุบญจา   ทองมา 

PT6219 นางสาวสปุรียา   บญุจนัทร์ 

PT6220 นางสาวสภุาวดี   พระชยั 

PT6221 นางสาวสมุาลยั   คล้ายเนียม 

PT6222 นางสาวสวุิภา   แก้วเกิด 

PT6223 นางสาวสวุิภาพรรณ   อจัฉริยวงศ์เมธี 

PT6224 นางสาวเสาวลกัษณ์   อนัทะสี 

PT6225 นางสาวโสรยา   จําปาพนัธ์ 

PT6226 นายสภุาวฒิุ   ทองทํามา 

PT6227 นายสรุสนัต์   ใสญาติ 

PT6228 นางสาวหนึง่ฤทยั   จนัทะคณุ 

PT6229 นางสาวอภิวนัท์   ปู่ สระ 

PT6230 นางสาวอรทยั   แถวภาพ 

PT6231 นางสาวอรพรรณ   บดีรัฐ 

PT6232 นางสาวอรุณรัตน์   ศรีทะวงษ์ 

PT6233 นางสาวอลษิา   ยะนะเลศิ 

PT6234 นางสาวอจัฉราพรรณ  วงษ์ยอด 

PT6235 นางสาวอําไรพร   ธูปส้มซา่ 



PT6236 นางสาวอชุณาพรรณ   นนท์ศิริ 

PT6237 นางสาวกนกวรรณ  บญุเลิศ 

PT6238 นางสาวกมลทิพย์  รักวงศ์ภทัร 

PT6239 นางสาวกมลวรรณ  เขียวนิล 

PT6240 นางสาวกรนภา  แสงสริุยาโชติ 

PT6241 นางสาวก่ิงกาญจน์  จินดาโชติ 

PT6242 นางสาวขวญัฤทยั  ปานฟัก 

PT6243 นางสาวจิฑารัตน์  พิลาฤทธ์ิ 

PT6244 นางสาวจิตชญา  ไตรวิทยาคณุ 

PT6245 นางสาวจิตรทิวา  กลอ่มจอหอ 

PT6246 นายจิราเจต  จิรชยานนัต์ 

PT6247 นางสาวฉตัรแก้ว  ฉตัรวฒันานนัท์ 

PT6248 นายฉตัรดนยั  กิตติจรัลกลุ 

PT6249 นางสาวชลทิพย์  วงษ์สนธ์ิ 

PT6250 นางสาวชลลดา  จนัดี 

PT6251 นางสาวชิดชนก  แก้วหลวง 

PT6252 นางสาวฐาริณี  พรมส ุ

PT6253 นางสาวฐิติมา  ตรีโสภณสถาพร 

PT6254 นางสาวณฎัฐา  สภุาสนนัท์ 

PT6255 นายณฏัฐพชัร  อิทธิชยัธญัญา 

PT6256 นายณฐัพงศ์  พรมปัญญา 



PT6257 นางสาวดารณี  สงัจตัรัุส 

PT6258 นางสาวทิพย์วิภา  กรอารีรัตน์ 

PT6259 นางสาวธนาภรณ์  เกรอด 

PT6260 นางสาวธนิญญา  ลขิิตธนสมบติั 

PT6261 นางสาวธิติมา  ณรงค์ศกัด์ิ 

PT6262 นายธีรพฒัน์  ลดัดาวงศ์ 

PT6263 นางสาวนพรัตน์  สทุธ์ิประเสริฐพร 

PT6264 นางสาวนวินดา  วิสทุธิพานิช 

PT6265 นางสาวนํา้เพชร  พลอยนํา้เงิน 

PT6266 นางสาวนชุจรี  ศิริ 

PT6267 นายนิพนธ์  ศรีชะบา 

PT6268 นางสาวปฐมพร  กลดัเจริญ 

PT6269 นางสาวปาจรีย์  เก่งกล้า 

PT6270 นางสาวปาจรีย์  เกิดประเสริฐ 

PT6271 นายประวิทย์  ท้าวอาจ 

PT6272 นางสาวพรรณทิภา  สืบค้า 

PT6273 นางสาวพชัรินทร์  เอีย้วสวุรรณ 

PT6274 นางสาวพิกลุทอง  สขุกาย 

PT6275 นายพิรุณ  นนัทะ 

PT6276 นายไพบลูย์  เสถียรพนัธฤทธ์ิ 

PT6277 นางสาวภรณ์ทิพย์  ธนญัชยากร 



PT6278 นางสาวภทัรจรี  จนัทร์ศิริ 

PT6279 นางสาวภทัรศยา  เสนเอ่ียม 

PT6280 นางสาวภานมุาส  โลจน์สิริศิลป์ 

PT6281 นายภิมกุข์  สงิห์พิทกัษ์ 

PT6282 นางสาวเมธารัตน์  ชใูจ 

PT6283 นางสาวรจนี  หมัน่ตรวจ 

PT6284 นางสาวนฐัฤณิฎย์  ปัญญาศิริพนัธุ์ 

PT6285 นางสาวรวินท์นิภา  สวา่งเดือน 

PT6286 นางสาวระพีพรรณ  นนธิจนัทร์ 

PT6287 นางสาวรัชดาภรณ์  ดษุดีพนัธ์ 

PT6288 นางสาววณิชชา  ควูิบลูย์ศิลป์ 

PT6289 นางสาววรรณภา  ธารณานิมิตร 

PT6290 นางสาววรรักษ์  คงรัตนสมบรูณ์ 

PT6291 นางสาววริศรา  กลอ่มกมล 

PT6292 นางสาววนัฑลี  เจือจํา 

PT6293 นางสาววนัณิสา  วรขนัธ์ 

PT6294 นางสาววลัย์ลกิา  ประเสริฐกลุ 

PT6295 นางสาววาริสา   ทรัพย์ประดิษฐ 

PT6296 นางสาววิไลวรรณ   จฑุาภกัดีกลุ 

PT6297 นายวรพงศ์  ตรีสทิธิวนิช 

PT6298 นายวีรกลุ  กล้าหาญ 



PT6299 นางสาวศศิกานต์  ศกัด์ิสง่าวงษ์ 

PT6300 นางสาวศศิธร  เตชะเพิ่มพล 

PT6301 นางสาวศิริวรรณ  ยศสงูเนิน 

PT6302 นางสาวศภุศิริ  แซห่ลิม่ 

PT6303 นายศิระ  ธรรมธีรพงศ์ 

PT6304 นายศิระสทิธ์ิ  ไมตรีภกัดีกลุ 

PT6305 นายศิวชั  ประมาณพล 

PT6306 นางสาวสกาวเดือน  ศกัด์ิอิทธิพล 

PT6307 นางสาวสริิณวดี  สขุสาลี 

PT6308 นางสาวสริินภา  ภดูา่นงวั 

PT6309 นางสาวสจิุตรา  วาชยัยงุ 

PT6310 นางสาวสชุาดา  บญุเลศิ 

PT6311 นางสาวสธีุรา  อนงค์ถวิล 

PT6312 นางสาวสภุาพิชย์  บญุสถิตอนนัต์ 

PT6313 นางสาวอนงค์นาถ  มีอินถา 

PT6314 นางสาวอรอมุา  เพง็ศร 

PT6315 นางสาวอรุณี  มทันะไพศาล 

PT6316 นางสาวอารยา  ศรีศานติพงศ์ 

PT6317 นางสาวอดุมพร  ป้องเกียรติชยั 

PT6318 นายอรรถพงศ์  โยธี 

PT6319 นายเอกพนัธ์  ภู่เงิน 



PT6320 นางสาวกนกวรรณ   วงัยพงศ์สถาพร 

PT6321 นางสาวกฤตพร  เติมกิจวาณิชย์ 

PT6322 นางสาวจิราวฒัน์   วงษ์ทอง 

PT6323 นางสาวจฑุามาศ    สโุภภาค 

PT6324 นางสาวจฬุาภรณ์    ปภสัธนนัท์ 

PT6325 นางสาวจฬุาวรรณ    จําเนียร 

PT6326 นายจาตรุนต์   สนุทรวชัรินทร์ 

PT6327 นายชยัพร   ทรัพย์รุ่งอนนัต์ 

PT6328 นางสาวญาณี   ภกัดีประพนัธ์ 

PT6329 นาวสาวฐิตินนัท์    ทองพนัธ์ 

PT6330 นางสาวณฏัฐา   ชวูงศ์ 

PT6331 นางสาวณฐัพร   อตุรสฤษฎิกลุ 

PT6332 นางสาวณฐัวรัตถ์    กาญจนศิลานนท์ 

PT6333 นางสาวณีรนชุ   สนิธุวานนท์ 

PT6334 นางสาวทรรศ    ธีรธราธร 

PT6335 นางสาวนฤมล    บญุอาจ 

PT6336 นางสาวนลนีิ    วาสนารุ่งเรือง 

PT6337 นายนพรัตน์   มาลารัตน์ 

PT6338 นายพงษ์พฒัน์    วงษ์ภกัดี 

PT6339 นายพงษ์พฒัน์   ฉนังเูหลือม 

PT6340 นางสาวบศุรา    พวงอาศิรพจน์ 



PT6341 นางสาวเบญจวรรณ   สดุสวาท 

PT6342 นางสาวภทัรปรารถนา   ทองเฟือ้ง 

PT6343 นางสาวปัญญภรณ์    หมายดี 

PT6344 นางสาวปิยนชุ    รุ่งฤทธ์ิ 

PT6345 นางสาวพรพีรยา   คณุโลหิต 

PT6346 นางสาวพชัรี    เลศิพินิจอมรกลุ 

PT6347 นางสาวพชัลติา    สงเคราะห์ 

PT6348 นางสาวพิณญ์สิริน   จิรบวรกิจ 

PT6349 นางสาวพิมลนาฎ   พิพฒันวรคณุ 

PT6350 นายภคัพล    สกลจนัทร์ 

PT6351 นางสาวมนนัยา   พิรุณห์ 

PT6352 นางสาวมลธิดา    สขุพรหม 

PT6353 นางสาวรวิวรรณ    นกดารา 

PT6354 นางสาววราภรณ์    เปล่ียนไธสง 

PT6355 นางสาววฬชุา    กอบติกลู 

PT6356 นายวรินทร์    รักกมล 

PT6357 นางสาวศกนุต์    เมธาวีสรรเสริญ 

PT6358 นางสาวศศิวรรณ    สชุาติ 

PT6359 นายศรายทุธ    นามไพร 

PT6360 นางสาวสราลี   ไชยวงศา 

PT6361 นางสาวสริิจิตต์    รัตนมสุกิ 



PT6362 นางสาวสริิพิชญ์    เจริญสขุศิริ 

PT6363 นางสาวสจิุมา    วฒิุเมธา 

PT6364 นางสาวสชุาดา    ทองคํา 

PT6365 นางสาวสชุาดา    บญุอ้อม 

PT6366 นางสาวสชุานาฏ   ช่วยบดุดา 

PT6367 นางสาวสภุาเพชร์   ศรีสวสัด์ิ 

PT6368 นางสาวสริุนทร์ทิพย์   กิติทศัน์เศรณี 

PT6369 นายสรศกัด์ิ   ร่มเยน็ 

PT6370 นายสวุนยั   แสงราช 

PT6371 นายอลงกรณ์    พลศกัด์ิ 

PT6372 นางสาวองัคณา   คําหล้า 

PT6373 นางสาวองันภา   ศกัด์ิศรีพิพฒัน์ 

PT6374 นางสาวอารีพร   จิตรพิมาย 

PT6375 นางสาวอารีวรรณ    อินทมานนท์ 

PT6376 นางสาวอไุรพร   ปรางศรี 

PT6377 นางสาวกนกวรรณ   เชษฐาพรรณรังสี 

PT6378 นางสาวกฤษณา   สายเนตร 

PT6379 นางสาวกานติมา   พลหาญ 

PT6380 นางสาวขนิษฐา   มีอนนัต์ 

PT6381 นางสาวขวญัเรือน   วงค์ดาว  

PT6382 นางสาวจีระนนัท์   มะโนมยั 



PT6383 นางสาวจไุรรัตน์   วิไลรัตน์ 

PT6384 นางสาวจฬุาลกัษณ์   ดอกพอง 

PT6385 นางสาวชณาภสัส์   เดน่ดวง 

PT6386 นางสาวชลาลยั   ใจศรี 

PT6387 นางสาวชะเอม   เทียนเรือง 

PT6388 นายชยัวฒิุ   สมชาย 

PT6389 นางสาวณีรนชุ   ผดาเวช 

PT6390 นางสาวถนอมศรี   ศรีห้วยไพร 

PT6391 นางสาวถิรวดี   วรพนัธ์ 

PT6392 นางสาวธนิฏฐา   ไพโรจน์   

PT6393 นางสาวธญัชนญัลกัษณ์   พรมวิหาร 

PT6394 นางสาวธิดาลกัษณ์   ธิมาชยั 

PT6395 นางสาวนนัหทยั   ตมุรสนุทร 

PT6396 นางสาวเนติมา   เอกจิตต์ 

PT6397 นางสาวเบญจมาศ   บญุจนัทร์ 

PT6398 นางสาวปานไพลนิ   ยอดสม 

PT6399 นางสาวพรทิพย์   โชควิชยัชาญ 

PT6400 นางสาวพรภณา   สธีุระ 

PT6401 นางสาวพรรณทิพย์   คนัธภมิู 

PT6402 นางสาวพฤกษชาติ   ลอยประเสริฐ 

PT6403 นายพณฐั   แก้วเจริญศรี 



PT6404 นายพรชยั   คําเถ่ือน  

PT6405 นางสาวภทัทราวรินทร์   ตะโกนวน 

PT6406 นางสาวมาลาตี   แวหามะ 

PT6407 นายมนตรี   พรหมเมตตา  

PT6408 นางสาวรวิวรรณ   กสกิิจเมธา 

PT6409 นางสาวรวีภรณ์   ทองขนุนา 

PT6410 นางสาวรัศมี   ศรีสตัยเสถียร 

PT6411 นางสาวรุจิเรศ   นอมจิตต์ 

PT6412 นางสาวลลิตา   พรหมปัน้ 

PT6413 นางสาววรารัตน์   สุน่มาก 

PT6414 นางสาววริญณฏัฐ์   วงค์จินดา 

PT6415 นางสาววริศรา   มลูสาร 

PT6416 นางสาววลีพรรณ   อยูบ่ญุ 

PT6417 นางสาววีณา   ศรีสขุ 

PT6418 นายวีระศกัด์ิ   ชยัมงคล 

PT6419 นางสาวศฤงคาร   อินธิแสง  

PT6420 นางสาวศศิธร   ดีแย้ม 

PT6421 นางสาวศภุลกัษณ์   คณูมา 

PT6422 นางสาวโศภิษฐ์   หลวงสอาด 

PT6423 นางสาวสรวลี   ประศมอธิคม 

PT6424 นางสาวสาวิตรี   พนัพวง 



PT6425 นางสาวสาวิตรี   หม่ืนพะเนียง 

PT6426 นางสาวสริิรัตน์   รัตน์ปิยะภาภรณ์ 

PT6427 นางสาวสกุญัญา   นวนวนั 

PT6428 นางสาวสจิุตรา   ใจใหญ่ 

PT6429 นางสาวสทุธิกา   นํา้ทรัพย์ 

PT6430 นางสาวสนิุษา   เฉลมิบญุ 

PT6431 นางสาวสภุาพรรณ   ทองเลิศ 

PT6432 นางสาวเสาวลกัษณ์   ถาวรสขุ 

PT6433 นายสทุิพร   เยน็สขุใจ 

PT6434 นางสาวอภิญญา   ป้อมทองหอม 

PT6435 นางสาวอรพรรณ   จนัทร์นาค 

PT6436 นางสาวอรวรรณ   ขนัธ์สกลุ 

PT6437 นางสาวอรวรรณ   ศรีแก้ว 

PT6438 นางสาวอจัฉราพร   คําแฝง 

PT6439 นายอนพุงศ์   ตนัเจริญ 

PT6440 นายกานต์   หงษ์เพช็ร 

PT6441 นางสาวณฐัชยาน์  จําปาศรี 

PT6442 นายณฐั     ฉตัรศิขรินทร 

PT6443 นายนฐัพงศ์    เอิบโชคชยั 

PT6444 นางสาวพชัรียา   ข่าขนัมะลี 

PT6445 นางสาวภรณ์ทิพย์   คลิง้คล้าย 



PT6446 นางสาวมณฑารัตน์    เผ่ือแผ ่

PT6447 นางสาวรําไพพรรณ์   สทุธิเมฆ 

PT6448 นางสาววรรณิสา   นามมงุคณุ 

PT6449 นางสาวศิวพร   ผลไชย 

PT6450 นางสาวสกุญัญา    ช้างนิล 

PT6451 นายอภิศกัด์ิ      สมีนาง 

PT6452 นางสาวเกศรินทร์  หงษ์บิน 

PT6453 นางสาวจินตวีร์  พนัธุ์ปัน้ 

PT6454 นางสาวชมภนูทุ  บวัละออ 

PT6455 นางสาวฐานิศรา  ภู่วนิช 

PT6456 นางสาวณฐัรินีย์  รัตนจินดา 

PT6457 นางสาวตวงรัตน์  ไทรหอมหวล 

PT6458 นางสาวธิดารัตน์  ประเสริฐน ู

PT6459 นางสาวนภาพร  เพง็สวา่ง 

PT6460 นางสาวนนัท์นภสั  ลาภนิตยพนัธ์ 

PT6461 นางสาวนยันา  ทองสง่า 

PT6462 นางสาวบงกช  สงมา 

PT6463 นางสาวปวีณา  แซก้่วย 

PT6464 นางสาวปาริฉตัร  อดุมสนัต์ิ 

PT6465 นางสาวพกัตร์ศรี  เขตต์สาคร 

PT6466 นางสาวพิมพ์ชนก  บญุชมุ 



PT6467 นายภชุงค์   ธนะเพิ่ม 

PT6468 นางสาวมนมนิุนทร์   เทียนหกั 

PT6469 นางสาววรรณวิภา  แข่นจนัทร์โส 

PT6470 นางสาววชัรี  ฉ่ําทว่ม 

PT6471 นางสาวศภุสตุา  เอมเอก 

PT6472 นางสาวสภุาวรรณ  ผดงุศิลป์ 

PT6473 นางสาวอรไท  รักไทย 

PT6474 นางสาวอรอนงค์  พรมโสภา 

PT6475 นางสาวอรัญญา  แคล้วแก้ว 

PT6476 นางสาวอารีย์วรรณ์  เกิดแย้ม 

PT6477 นางสาวก่อหนะ    หวงัอาหลี 

PT6478 นางสาวก่ิงลดัฎา   หนนิูช 

PT6479 นายกฤษฎา  สมรัก 

PT6480 นางสาวขวญันภา    ศรีวิสยั 

PT6481 นางสาวจาริยา   หนแูจ้ม 

PT6482 นางสาวจฑุาทิพย์   วงศ์พลธรา 

PT6483 นายจตรุวิทย์    เจ๊ะเยง็ 

PT6484 นางสาวชนิกานต์    จนัทร์ขาว 

PT6485 นายชาตรี   ระงบัภยั 

PT6486 นายฐิติพงศ์    เป่ียมเตม็ 

PT6487 นางสาวณฐัริกา   พว่งแม่กลอง 



PT6488 นางสาวธิดารัตน์    ดําช ู

PT6489 นางสาวเนตรชนก   เจียรมาศ 

PT6490 นายนฐัพงศ์   มหิมา 

PT6491 นางสาวเบญจวรรณ   นามวงศ์ 

PT6492 นางสาวปิยรัตน์   ทองบวั 

PT6493 นางสาวพชัรียา   ก้าวเจริญ 

PT6494 นาวสาวพชัณี    วิชระโภชน์ 

PT6495 นางสาวพิตตินนัท์   พนัวอ 

PT6496 นางสาวภทัรียา   พุม่สวุรรณ 

PT6497 นางสาวมลัลกิา   สขุไสย 

PT6498 นางสาวรังสนีิ    แก่นจนัทร์ 

PT6499 นางสาววรางคณา   ผลกล้า 

PT6500 นางสาววณิฏฐา   ไชยสวุรรณ 

PT6501 นางสาววนัเพญ็   เจียรวิภา 

PT6502 นางสาววีรวรรณ   ชยัสวุรรณ 

PT6503 นางสาวศิราณี   สวา่งวนั 

PT6504 นางสาวศิริรัตน์   อาจฤทธ์ิ 

PT6505 นายศราวฒิุ   คงหลงั 

PT6506 นายศภุษร   แกล้วทนงค์ 

PT6507 นางสาวสาธิดา    กลิน่รุ่งโรจน์ 

PT6508 นางสาวสริิกาญจน์   ดําทอง 



PT6509 นางสาวสชุาวดี   อยู่สงิห์โต 

PT6510 นางสาวสดุาภรณ์    ขอสขุ 

PT6511 นางสาวสนุนัทา   ทวี 

PT6512 นางสาวสนีุรัตน์   ไชยจกัร 

PT6513 นางสาวสภุาภรณ์    แก้วประชมุ 

PT6514 นายสราวธุ   จนัทร์แสง 

PT6515 นายสริุยนั    ดําแก้ว 

PT6516 นางสาวอภิชญา   ช่องรักษ์ 

PT6517 นางสาวอภิญญา   สขุเปลง่ 

PT6518 นางสาวอมรา    ทองปาน 

PT6519 นางสาวอรอนงค์    ประกอบแก้ว 

PT6520 นางสาวอธัยา    ศรีสขุ 

PT6521 นางสาวอิงอร   ปรือทอง 

PT6522 นางสาวกาญจนา    อาแว 

PT6523 นางสาวจารุวรรณ   ประสมศรี 

PT6524 นางสาวชนิดา    ดําเกลีย้ง 

PT6525 นางสาวชติุมา    จนัทวงศ์ 

PT6526 นายชวพงศ์    วารีรัตน์ 

PT6527 นายซไูฮมีน    เหร่าหมดั 

PT6528 นางสาวทิพวรรณ    แก้วขาว 

PT6529 นางสาวธนวรรณ    โกษฐ์เพชร 



PT6530 นายธนวิทย์    เทพเมือง 

PT6531 นางสาวปัตตาเวีย    ปญุญะเพช็ร 

PT6532 นายปริญญา    ริสกีสกลุ 

PT6533 นางสาวฝนธิภา    พวงไสว 

PT6534 นางสาวมนสันนัท์    สนัติภราดร 

PT6535 นายรุชดี    หวนัตะหา 

PT6536 นางสาวศิวพร    ไชยสทิธ์ิ 

PT6537 นางสาวสรัุชดาพร    เกษร 

PT6538 นายสทุธิพงษ์    อิสริยานนท์ 

PT6539 นายสภุทัร    สวนจนัทร์ 

PT6540 นายสริภทัร    สอและ 

PT6541 นางสาวอจัฉริยา   หนคูง 

PT6542 นางสาวกนกพรรณ  ไชยชนะ 

PT6543 นางสาวกรกมล   เผา่เคร่ือง 

PT6544 นางสาวกรรณิการ์   กองบวัใหม ่

PT6545 นางสาวจิราภรณ์   ชิตตระกลู 

PT6546 นางสาวจติุพร   คําทอง 

PT6547 นางสาวณฐัฐา   ศภุเวชกรกิจ 

PT6548 นางสาวนฤมล   อตุสา 

PT6549 นายบคุอรี   ปตุสะ 

PT6550 นางสาวพชัรีญา   สู้ณรงค์ 



PT6551 นางสาวภริตา   คุย่สวา่ง 

PT6552 นางสาวเหมือนแพร   เกือ้ธวชัเกียรติ 

PT6553 นางสาวกฤตพร   ผึง่ผาย 

PT6554 นางสาวกนัยกานต์   ค้าไป 

PT6555 นายกิตติศกัด์ิ   ธิลาใจ 

PT6556 นายกิตติศกัด์ิ   วฒิุหาญ 

PT6557 นางสาวจนัทร์จิรา   แก้ววนันา 

PT6558 นางสาวจินตนา   จินะชิต 

PT6559 นายจิรวฒัน์   ธิจนัทร์ 

PT6560 นางสาวเดือนเพ็ญ   ปุ๊ ดแก้ว 

PT6561 นายดนสุรณ์   ศรีวิชยั 

PT6562 นางสาวทิวาพร   จาดเปรม 

PT6563 นายธนาสทิธ์ิ   ไชยวฒิุ 

PT6564 นายธีรภทัร   ผิวทอง 

PT6565 นางสาวนพรัตน์   แซบ่าง 

PT6566 นางสาวนฤมล   กระทุม่นอก 

PT6567 นางสาวนิภารัตน์   ไชยสาร 

PT6568 นายนพณชั   บญุสขุ 

PT6569 นางสาวเบญจวรรณ   ศรีไว 

PT6570 นางสาวปิยนนัท์   บวัอิ่มพนัธ์ 

PT6571 นายปฐมพงค์   พนาบํารุง 



PT6572 นายปฐมพงศ์   จนัธิมา 

PT6573 นางสาวพชัรียา   อมัพธุ 

PT6574 นางสาวพินิจนนัท์   หอมแก่นจนัทร์ 

PT6575 นายภวูนาถ   เท่ียงออน 

PT6576 นางสาวเมญาลิน   ใจเท่ียง 

PT6577 นางสาวเมธาสนีิ   สงิห์ธนะ 

PT6578 นางสาวยพุาพร   ชาญศกึ 

PT6579 นางสาวเยาวเรศ   ธรรมจนัตา 

PT6580 นางสาววริศรา   ภิชยั 

PT6581 นางสาววิจิตรา   สมเครือ 

PT6582 นายวีระยทุธ   เวียงนาค 

PT6583 นายวีระวฒุ   จิณะกบั 

PT6584 นายวีระศกัด์ิ   ต๊ะปัญญา 

PT6585 นางสาวศิริยาพร   ทมุทา 

PT6586 นางสาวสายสนีุย์   คนสนิท 

PT6587 นางสาวสธุาทิพย์   สงิห์แก้ว 

PT6588 นางสาวสพุรรณิการ์   ติยานนัท์ 

PT6589 นางสาวสภุาวดี   ปินตาเทพ 

PT6590 นางสาวหรรษา   ทองปลวิ 

PT6591 นางสาวอรทยั   มมุวงศ์ 

PT6592 นางสาวอําภาพร   จอมบญุเรือง 



PT6593 นายเอกพล   ทวีจนัทร์ 

PT6594 นางสาวฐณฏัฐ์   ปณฏัฏาสริิ 

PT6595 นางสาวนีรนาท   สนุทรประทม 

PT6596 นางสาววาสฎิฐี   กลุวนิชชานนัท์ 

PT6597 นางสาวเกศินี   บตุรมาตา 

PT6598 นางสาวจฑุารัตน์   มะลต้ิน 

PT6599 นางสาวประภาศิริ   หมีแสง 

PT6600 นางสาวสคุนธรัตน์   สงวนรัมย์ 

PT6601 นางสาวสวภทัร   ฮามพิทกัษ์ 

PT6602 นางสาวณฐัยาภรณ์   อภยัใจ 

PT6603 นายบริพฒัน์   หน้างาม 

PT6604 นายบณัฑิต   บญุมา 

PT6605 นางสาววิไลรัตน์   ศิริ 

PT6606 นางสาวณฏัฐา   พรหมขวญัจิตร์ 

PT6607 นางสาวปานชนม์   โชคประสิทธ์ิ 

PT6608 นายพีระพงษ์   พทุธศรีจารุ 

PT6609 นางสาววลยัทิพย์   เทวบิน 

PT6610 นางสาวณิชารีย์   องักาบ 

PT6611 นางสาวจิราพร   หวานใจ 

PT6612 นางสาวกิตติมา   ภมิูราช 

PT6613 นางสาวจิตรา   หวงัอาษา 



PT6614 นางสาวจฑุามาศ   ลนุบง 

PT6615 นางสาวธนชัญา   บญุธนภาคย์ 

PT6616 นางสาวธารทิพย์   ชุ่มใจ 

PT6617 นางสาวปณฏัฐา   หิดาวรรณ 

PT6618 นางสาวพชัรินทร์   ศรีบตุร 

PT6619 นางสาวมิรัญตรี   บญุรินทร์ 

PT6620 นางสาวมิรันตรี   ปองเพียร 

PT6621 นางสาวสทุธภา   จนัทร์เทศ 

PT6622 นางสาวชาลนีิ   สีสงัข์ 

PT6623 นางสาวธีรพร   พุม่พนัธุ์ 

PT6624 นางสาวปิยะนชุ   ผายตากแดด 

PT6625 นางสาวรัตนมณี   รุ่งเรือง 

PT6626 นางสาววรรณภา   ถาวรดี 

PT6627 นางสาววนัวิสาข์   ทองดอนเอ 

PT6628 นางสาววิไลพร   ดีแพง 

PT6629 นางสาวชิดชนก   เขตรเข่ือน 

PT6630 นายสญัชยั   แก้ววิเชียร 

PT6631 นางสาวเอมมิกา   ทวาภพ 

PT6632 นางสาวกิติยา   แสงจนัทร์ 

PT6633 นางสาวพรพรรณ   ไทยเจริญ 

PT6634 นางสาวภทัราวรรณ   ออ่นเรือง 



PT6635 นางสาวรีน่า   ว่านายรัก 

PT6636 นางสาวอ้อมใจ   สําราญ 

PT6637 นางสาวนิภาพร   รวมธรรม 

PT6638 นางยพุาวรรณ   ชีวาจร 

PT6639 นางสาวศิริลกัษณ์   เงินปุ่ นนาค 

PT6640 นางสาววาสนา   ฑีฆะบตุร 

PT6641 นางสาวสรีุย์รัตน์   เครือลา 

PT6642 นางสาวปิยนชุ   คณุคะมตุ 

PT6643 นางสาวเกวลนิ   ฉัว่เจริญ 

PT6644 นางสาวจินตนา   ดอกบวั 

PT6645 นางสาวจิรนนัท์   สวุรรณโชติ 

PT6646 นางสาวณฐัฎาภรณ์   พลสระค ู

PT6647 นางสาวณฐัฐา   แสงจนัทร์ 

PT6648 นางสาวทศันีย์   ชสูาเหาะ 

PT6649 นางสาวธิดารัตน์   จินากลุ 

PT6650 นางสาวธิภาภรณ์   พร้อมเผา่พนัธ์ 

PT6651 นางสาวนิตยา   วงษ์โต 

PT6652 นางสาวบาซีเราะ   แมเลาะ 

PT6653 นางสาวปวีณา   เฉยโฉม 

PT6654 นางสาวพรพรรณ   โต๊ะกาเจ 

PT6655 นางสาวฟิรเดาส์   แวยะ 



PT6656 นางสาวมะลวิลัย์   ช่างสนัเทียะ 

PT6657 นางสาวรัชดาภรณ์   บบุผโชติ 

PT6658 นางสาววลญัช์ไท   ถือบญุ 

PT6659 นางสาวสลกัฤทยั   ป้องใฝ 

PT6660 นางสาวสาปีย๊ะ   อาแว 

PT6661 นางสาวสมุาลา   บรรจมาตย์ 

PT6662 นางสาวหทัยา   ฤกษ์งาม 

PT6663 นางสาวอภิญญา   ดําสขุ 

PT6664 นายอนศุกัด์ิ   คชโรจน์ 

PT6665 นางสาวเกศรินทร์   รุ่งแสง 

PT6666 นางสาวจีราภา   สดุเอือ้ม 

PT6667 นางสาวชลลดา   นาเวศน์ 

PT6668 นางสาวธนัยากานต์   หิรัญวรวงศ์กลุ 

PT6669 นางสาวนํา้ฝน   จารุจิตร 

PT6670 นางสาวปริศนา   จนัทร์ทรงกลด 

PT6671 นางสาวพรพรรณ   เปรมปรี 

PT6672 นางสาวไพลนิ   เบญจศิริ 

PT6673 นางสาวรสรินทร์   ช่างสาร 

PT6674 นางสาวลลิดา   ภลูะคร 

PT6675 นางสาววรวรรณ   ศรีบญุเพง็ 

PT6676 นางสาววรวี   คิดประทมุ 



PT6677 นางสาววิลาวรรณ   สงิจอน 

PT6678 นายวนัชนะ   ไทยกลาง 

PT6679 นางสาวศศิธร   ปลืม้กมล 

PT6680 นางสาวสาทินี   สพุิมพ์ 

PT6681 นางสาวสมิุตตา   ชยับญุเรือง 

PT6682 นางสาวเสาวคนธ์   อบุลบาล 

PT6683 นางสาวหทยัพร   คนงาม 

PT6684 นางสาวอภิญญา   แสวงสาย 

PT6685 นางสาวอไุรวรรณ   แอกสา 

PT6686 นางสาวกรรณิกา   แตงเกต ุ

PT6687 นางสาวภรภคั   พฒัเพง็ 

PT6688 นางสาวเกสรา   เกตเุกลีย้ง 

PT6689 นางสาวธราทิพย์   ยาบา 

PT6690 นางสาวนงนภสั   ช่วยขํา 

PT6691 นางสาวเปรมวดี   วงศ์สามญั 

PT6692 นางสาวพรทิพย์   ไชยบงั 

PT6693 นายวฒัน   วฒันสนิ 

PT6694 นายวิวนัชยั   จนัทอาด 

PT6695 นายอรรถพล   ชศูรีทอง 

PT6696 นางสาวจตพุร   วนัมาละ 

PT6697 นางสาวจิรัฐิติกาล   กินแก้ว 



PT6698 นายจกัรพนัธ์   ฮ่องลกึ 

PT6699 นางสาวทิวาณี   แก้วหินลาย 

PT6700 นางสาวพชัรี   ขติัปัญญา 

PT6701 นางสาวสเุมษา   ก้อนแก้ว 

PT6702 นายสมพร   ไชยลงัการ 

PT6703 นางสาวกรชนก   ลขิิตาภรณ์ 

PT6704 นางสาวกรดา   ผึง่ผาย 

PT6705 นางสาวกรรณิการ์   จินตนาประเสริฐ 

PT6706 นางสาวกฤษติญา   ซ่ือสตัย์สทิธิกร 

PT6707 นางสาวขวญัสดุา   สําเร็จโชคดี 

PT6708 นางสาวคณุาธร   สนัธนะสขุ 

PT6709 นางสาวจิราภา   มีสวสัด์ิ 

PT6710 นางสาวชณิกา   โปธา 

PT6711 นางสาวชนกนาท   คงทน 

PT6712 นางสาวชนิสรา   วฒิุธนากลุ 

PT6713 นางสาวชลดิา   กาญจนศิริรัตน์ 

PT6714 นางสาวชติุมา   ชยัชนะ 

PT6715 นายชนน   ป่ินวนิชกลุ 

PT6716 นายชยพล   พฤกษา 

PT6717 นายชาคริต   อิทธิวิภาต 

PT6718 นางสาวโซรานี   หะมะ        



PT6719 นางสาวฐิตารีย์   สวสัด์ิธนาคณู 

PT6720 นางสาวณฐัชา   เธียรเจริญ 

PT6721 นางสาวณฐันรี   จะแรมรัมย์ 

PT6722 นางสาวณฐัวิภา   วิบลูย์ศรีสจัจะ 

PT6723 นางสาวณิชาภา   จงประกายทอง 

PT6724 นางสาวณวุดี   โอพิทกัษ์ชีวิน 

PT6725 นายณฐัวฒิุ   แสงทบัทิม 

PT6726 นางสาวทองสกุ   มานิสสรณ์    

PT6727 นางสาวทิพาพร   มว่งไหมทอง 

PT6728 นางสาวธนชัพร   ทบัรอด 

PT6729 นางสาวธิดาภรณ์   แสงแก้ว 

PT6730 นางสาวธีราภรณ์   ตพุิมาย 

PT6731 นายธีรกร   สงิห์สวุรรณ 

PT6732 นางสาวนรีเมธ   วงัศิริไพศาล 

PT6733 นางสาวนํา้ผึง้   คุ้มทรัพย์สริิ 

PT6734 นางสาวนิภาธร   ศรีทอง 

PT6735 นางสาวนิภาพร   อคัรกิตติโชค 

PT6736 นางสาวเบญจามาภรณ์   ศรีนาค 

PT6737 นางสาวปิยะนชุ   ครองยติุ      

PT6738 นายประพล   รุจิพร 

PT6739 นายปัณฐวิชญ์   อภิภกัค์สกลุ 



PT6740 นายพิษณ ุ  ลีป้ระเสริฐ 

PT6741 นางสาวมินตรา   จีนขจร 

PT6742 นางสาวยศวดี   คณุประพฒัน์ 

PT6743 นางสาววรรณภา   ทองลา     

PT6744 นางสาววรรณวิษา   เฮงภู่เจริญ 

PT6745 นางสาววริษฐา   กงัธีระวฒัน์ 

PT6746 นางสาววีรยา   พรมสวุรรณ์ 

PT6747 นายวสัคม   นิลสวุรรณโฆษิต 

PT6748 นายวีระชยั   ศิวชาติ 

PT6749 นายวฒิุเกรียง   สอดทรัพย์ 

PT6750 นางสาวสริาภรณ์   สมัมาชีวะ 

PT6751 นางสาวสธุนรัตน์   กุ้ยรัตน์ 

PT6752 นายสรรบดี   อศัวรุ่งเรืองโชติ 

PT6753 นางสาวอจัจิมา   ปรีชาหาญ 

PT6754 นางสาวอญัญ์ชิสา   ทฬัหะพีรวิชญ์ 

PT6755 นายอภิชาติ   วฒิุวิมล 

PT6756 นายอภิวฒัน์   สีถาการ      

PT6757 นายอคัรชยั   พรหมจนัทร 

PT6758 นางสาวกนกอร   อุน่ใจ 

PT6759 นางสาวเก้ากานดา   เฮงบํารุง 

PT6760 นางสาวจรรยา   ชวดทอง 



PT6761 นางสาวจนัจิรา   ปิยะทตัศรี 

PT6762 นางสาวจนัทร์เพญ็   ปักการะโน 

PT6763 นางสาวจิณณพตั   ไกรพจน์ 

PT6764 นางสาวจิราพร   แข็งขนั 

PT6765 นางสาวจิราภรณ์   วงกวนกลม 

PT6766 นางสาวจฑุาทิพย์   วิชยั 

PT6767 นางสาวจฑุามาศ   นามสีฐาน 

PT6768 นางสาวชมพนูทุ   ชีวะกลุ 

PT6769 นางสาวชลธิดา   ก้อนคําตนั 

PT6770 นายชยตุอฑัฒ์   บษุบงค์ 

PT6771 นางสาวณฎัฐิรา   จปุะมะตงั 

PT6772 นางสาวณฐักานต์   มะณีแสน 

PT6773 นางสาวดวงแข   กลุชศูกัด์ิ 

PT6774 นางสาวทิชากร   บรรจถรณ์ 

PT6775 นางสาวธนัยพร   นามบญุลือ 

PT6776 นายธีรวฒัน์   พงษ์พิสฏิฐ์ 

PT6777 นายธีรวิทย์   จนัสมคัร 

PT6778 นางสาวนงค์ลกัษณ์   วงค์ชารี 

PT6779 นางสาวนิธิมา   ขําจนัทร์ 

PT6780 นางสาวนรูอีมาน   บอตอ 

PT6781 นายนฤนาท   เตินเตือน 



PT6782 นางสาวปนดัดา   ยอดสีมา 

PT6783 นางสาวปวีณา   พนัธ์อินทร์ป้อ 

PT6784 นางสาวพรรณจารี   ศรีวงษ์ 

PT6785 นางสาวพรรณิพา   พลที 

PT6786 นางสาวพรรษา   วงค์ไชย 

PT6787 นางสาวพณันิดา   ชสูาย 

PT6788 นายพฒัน์ศิวากร   เมฆวนั 

PT6789 นางสาวภทันิภานนัท์   ประสานพนัธุ์ 

PT6790 นางสาวเมฐิกานต์   จิตสภุารัตน์ 

PT6791 นางสาวระพิน   จนัทร์ลอย 

PT6792 นางสาวรัตนมขุย์   วิโรจน์ 

PT6793 นางสาววราภรณ์   ดาวเรือง 

PT6794 นางสาววราภรณ์   ศรีดวงดี 

PT6795 นางสาววาทินี   อารีเอือ้ 

PT6796 นางสาววีร์ธิมา   นนัท์บญัชา 

PT6797 นายวงศ์หิรัญ   อํานาจเจริญ 

PT6798 นางสาวศิรินภา   วรสาร 

PT6799 นางสาวโศรญา   เฮ็งซา 

PT6800 นางสาวสนิุศา   เอ่ียมออ่น 

PT6801 นางสาวสภุรรณี   ลาดี 

PT6802 นายสวุิกรม   ฝอยพิกลุ 



PT6803 นางสาวอภิญญา   แสนมาโนช 

PT6804 นางสาวองัสดุา   แผ้วก่ิง 

PT6805 นางสาวอาภาภรณ์   ห้าวหาญ 

PT6806 นางสาวอามีนา   มซูอดี 

PT6807 นายอภิชาติ   ทองเพชร 

PT6808 นางสาวกนกกร   แสนมณี 

PT6809 นางสาวกฤตพร   ลิว่เฉลมิวงศ์ 

PT6810 นางสาวกฤติยา   มหาชยั 

PT6811 นางสาวกษัมี   พรหมมี 

PT6812 นางสาวจรรยารักษ์   สริุยทุธ 

PT6813 นางสาวจารุวรรณ   จนัทร์ผอ่ง 

PT6814 นางสาวจิตอารี   ซอนสขุ 

PT6815 นางสาวเจษฎางค์   ปักษา 

PT6816 นางสาวจฑุารัตน์   โพธ์ิ 

PT6817 นายจิระวฒัน์   ขนัติธรางกรู 

PT6818 นายเจษฎา   ศรีสโุข 

PT6819 นางสาวฉวีวรรณ   กนัทะสอน 

PT6820 นางสาวช่ืนชอบ   นิศามณีพงษ์ 

PT6821 นางสาวชติุมา   เมืองดา่น 

PT6822 นางสาวฐิติพร   ชีวินวรศกัด์ิ 

PT6823 นายตลุยวตั   สง่เสริม 



PT6824 นายทกัขิญญ์   เตริยาภิรมย์ 

PT6825 นางสาวธารวิมล   อินทชยั 

PT6826 นางสาวธารารัตน์   นาไพวนั 

PT6827 นายธนพล   พงศ์ทศันะธาดา 

PT6828 นางสาวนภทัร์   ธนศรีวรุตนนัท์ 

PT6829 นางสาวปัญญ์ชลี   ศรีรักษา 

PT6830 นางสาวปิยวรรณ   นาเหมือง 

PT6831 นางสาวปิยะนาถ   วงศ์ไชย 

PT6832 นางสาวปิยะวดี   วิชา 

PT6833 นายปฐมพงษ์   ตา่งโอฐ 

PT6834 นางสาวพงศ์ผกา   นุ่นเกลีย้ง 

PT6835 นางสาวพชัราภรณ์   งําเมือง 

PT6836 นางสาวพีชญานนัท์   อคันิยาน 

PT6837 นายพทัธดนย์   แสนสมเพชร 

PT6838 นายพิชยั   ลาภเกิด 

PT6839 นางสาวภาวินนัท์   ศรีใจ 

PT6840 นางสาวมณีกานต์   วตัถเุจริญ 

PT6841 นางสาวมลัลกิา   แสงสวา่ง 

PT6842 นายมานิตย์   ดาวประจํา 

PT6843 นางสาวรมิตา   ช่ืนภกัดี 

PT6844 นางสาวรังษิยา   เชือ้เจ็ดตน 



PT6845 นางสาวรัญญา   มณีจกัร์ 

PT6846 นางสาววรัญชลี   ฟเูฟ่ือง 

PT6847 นางสาววรันทร   มะณี 

PT6848 นางสาวศิวานนัท์   ศิวะศิลป์ประศาสน์ 

PT6849 นางสาวศภุานนัท์   โพทะยะ 

PT6850 นางสาวศภิุสรา   เกตจนัทกึ 

PT6851 นางสาวสนีินาถ   เชือ้เมืองพาน 

PT6852 นางสาวสพุนัละ   คําภาพล 

PT6853 นายสถาพร   ตนะทิพย์ 

PT6854 นางสาวหทยัชนก   ตาเมืองมลู 

PT6855 นางสาวอรุณี   ช่างประกอบ 

PT6856 นางสาวอาทิตยา   ทะสม 

PT6857 นายอมัรินทร์   ชมภนูชุ 

PT6858 นายอทุิตย์   รุ่งสวสัด์ิ 

PT6859 นายเอกรัตน์   บํารุงจิต 

PT6860 นางสาวกนกวรรณ   ปวงประชงั 

PT6861 นางสาวกรวรรณ   สรีุย์กมลชยั 

PT6862 นางสาวกรอมุา   สรรค์เชือ้ไพบลูย์ 

PT6863 นางสาวกฤติยา   รักเหลือ 

PT6864 นางสาวกาญจนา   เพชรกรจกัร 

PT6865 นายกฤษฎา   กองพรต 



PT6866 นางสาวแคทรียา   เจริญผล 

PT6867 นางสาวชญานี   แก้วทอง 

PT6868 นางสาวชฎาภา   รุ้งสริิเดชา 

PT6869 นางสาวชลดา   ศิลารักษ์ 

PT6870 นางสาวชลธิชา   ลิม้พิริยะรุ่งโรจน์ 

PT6871 นางสาวฐิตยา   โกศลลกัษโณภาส 

PT6872 นางสาวฐิติมา   ผลมรุกต์ 

PT6873 นางสาวณจัยา   เพชรา 

PT6874 นางสาวณฏัฐ์นรี   อภิชนเอกสทิธ์ิ 

PT6875 นายณฐัพงษ์   ถวิล 

PT6876 นายณฐัวฒิุ   ช่ืนสวสัด์ิ 

PT6877 นายทนงศกัด์ิ   ประพาฬรัตน์ 

PT6878 นางสาวธนญัญา   สงวนรุ่งวงศ์ 

PT6879 นางสาวนิษฐ์ญาฎา   วราเศรษฐพงศ์ 

PT6880 นายนรภทัร   ธีรยา 

PT6881 นางสาวเบญจวรรณ   อินมา 

PT6882 นางสาวปวราย์   วรปาณิ 

PT6883 นางสาวปวีณา   กาสงิห์   

PT6884 นางสาวพนัทิวา   ชาเคน 

PT6885 นางสาวพีรยา   ดอนอิศวร 

PT6886 นางสาวพทุธิพร   ไชยวงศ์สริุย 



PT6887 นางสาวภรณ์ทิพย์   เกียรติธนบดี 

PT6888 นายภมิูชยั   อิงคนานวุฒัน์ 

PT6889 นางสาวลดาวดี   ขมุทอง 

PT6890 นางสาววรรณิษา   แผนปัน้ 

PT6891 นางสาววาธินี   ทาอปุรงค์ 

PT6892 นางสาววิกนัดา   รานอก  

PT6893 นายวณฏัฐ์   เวชชศาสตร์ 

PT6894 นางสาวศิรินทร์   สิทธิสวุรรณสนิ 

PT6895 นางสาวศิริพร   กียะสตูร 

PT6896 นางสาวศิริรัตน์   จ้อยช ู

PT6897 นางสาวศิโรรัตน์   วรเชษฐ์ 

PT6898 นางสาวศภุร   บพุนัธุ์ 

PT6899 นางสาวศภุรานนัท์   เรืองพกุ 

PT6900 นางสาวโศรยา   แตงหอม  

PT6901 นายศรัณย์   ศรีสง่าบริบรูณ์ 

PT6902 นางสาวสาลนีิ   ฉิมวิเศษ 

PT6903 นางสาวสชุาดา   โลเชียงสาย 

PT6904 นางสาวสดุารัตน์   ศรีคหูา 

PT6905 นางสาวโสภิตา   นาคหาญ 

PT6906 นายสนัติ   นาคเครือ 

PT6907 นางสาวอนญัพร   ชินาวงั 



PT6908 นางสาวอภิญญ์การย์   เจริญลาภ 

PT6909 นางสาวอลงกต   แสงมณี 

PT6910 นางสาวเอมิกา   น้อยเชือ้เวียง 

PT6911 นางสาวกญัญารัตน์   บญุมาก 

PT6912 นางสาวกลัญาณี   พรมเพียร 

PT6913 นางสาวกลุธิดา   ก้อนคํา 

PT6914 นายกฤษณพงษ์   เพง็จนัทร์ 

PT6915 นางสาวขนิษฐา   อดุทา 

PT6916 นางสาวจตพุร   พวงกหุลาบ 

PT6917 นางสาวจารี   สุม่มาตร์ 

PT6918 นางสาวจารุวรรณ   เรืองคํา 

PT6919 นางสาวจิรานชุ   จาทะ 

PT6920 นางสาวจรีุมาศ   แสนคํา 

PT6921 นายจรูญเจตน์   เจนใจ 

PT6922 นางสาวชญานชุ   อณุหะนนัทน์ 

PT6923 นางสาวชลนัดา   สาระพล 

PT6924 นายณฐัพงษ์   วงค์กาเมง็ 

PT6925 นางสาวทศันีย์   อารมณ์สขุโข 

PT6926 นางสาวทิพย์เกษร   เจริญศภุสิน 

PT6927 นายทวีสขุ   ผ้ายก๊ก 

PT6928 นายเทียมเทพ   ยะปาน 



PT6929 นางสาวธญัญารัตน์   มะหามิตร 

PT6930 นายธีรภทัร   หมัน่งาม 

PT6931 นางสาวนิตยา   เกลีย้งไธสง 

PT6932 นางสาวบญุจิรา   คําพว่ง 

PT6933 นายบริราช   สมวรรณ 

PT6934 นางสาวปภาวรินท์   สขุสวสัด์ิ 

PT6935 นางสาวปวิตรา   มหาพราหมณ์ 

PT6936 นางสาวปิยวรรณ   รัตนวนัธุ์ 

PT6937 นางสาวพิยาวรรณ   ศรีคีรีสวรรค์ 

PT6938 นางสาวพิรยา   ชาวเหนือ 

PT6939 นางสาวเพชรรัตน์   แก้วบญุเถิง 

PT6940 นางสาวภาวนา   ใจการ 

PT6941 นายภาณวุฒัน์   อยูดี่ 

PT6942 นางสาวมญัชพุร   โกฎิคํา 

PT6943 นางสาวมกุครินทร์   พฤกษมหาศาล 

PT6944 นายมารุต   คงสน 

PT6945 นายเมธินทร์   สมเพชร 

PT6946 นางสาวนนัธิรัตน์   แก้วศรีโวย 

PT6947 นางสาวนิตกานต์   ปรัชญาพนัธ์ 

PT6948 นางสาววรลกัษณ์   ขิงหอม 

PT6949 นางสาววิจิตรา   ต๊ะประจํา 



PT6950 นางสาววิลนัดา   นุ่มเนตร 

PT6951 นางสาววิไลรัตน์   ตินะคดั 

PT6952 นายวรานนท์   ไชยไธสง 

PT6953 นายศรัณยพงศ์   คงทอง 

PT6954 นายศโุภค   ใจประเสริฐ 

PT6955 นางสาวสนิุสา   มาติดตอ่ 

PT6956 นางสาวสพุตัรา   ปันใจ 

PT6957 นางสาวสภุาวดี   ทิมแสน 

PT6958 นางสาวสริุยาพร   สถิตยงั 

PT6959 นายสมเกียรติ   แก้วเปีย้ 

PT6960 นายสนัติ   เดชสิริ 

PT6961 นางสาวหนึง่ฤทยั   กนัทะนนู 

PT6962 นางสาวเหมวดี   เพียจําปา 

PT6963 นางสาวอนชิุตา   สทุธิมาศมงคล 

PT6964 นางสาวอภิรดี   กนัต์แจ่ม 

PT6965 นางสาวอรชลิดา   พรหมปัน้ 

PT6966 นางสาวอรทยั   อามาตย์ 

PT6967 นางสาวองัศมุาลนิ   แช่มสกลุ 

PT6968 นางสาวอญัชลี   เธียรธํารงกลุ 

PT6969 นางสาวอารีรัตน์   สขุสมศกัด์ิ 

PT6970 นางสาวอบุลวรรณ   ทวีคณู 



PT6971 นางสาวเอมมิกา   กาวิชยั 

PT6972 นายอาวธุ   แสนศิริ 

PT6973 นายเอกภาพ   สวา่งภกัด์ิ 

PT6974 Miss Sonam     Zangmo 

PT6975 นางสาวกมลพรรณ   เอ่ียมชีรางกรู 

PT6976 นางสาวกรรณิการ์   ดาบแก้ว 

PT6977 นางสาวกญัญพชัร   ฤทยัปรัชญวงศ์ 

PT6978 นางสาวกสัมีร์   แวอมูา 

PT6979 นางสาวเกวลนิ   หวานชอบ 

PT6980 นายกิตตินฐั   นวลใย 

PT6981 นางสาวคีตา   ลกัขษร 

PT6982 นางสาวจรัสศรี   ภติูภทัร์ 

PT6983 นางสาวจริยา   บญุเอ่ียม 

PT6984 นางสาวจนัทณี   นิลเลศิ 

PT6985 นางสาวจฬุาลกัษณ์   จฬุารมย์ 

PT6986 นายเจษฎา   พุ่มพร้อมจิตร 

PT6987 นางสาวฉทัชนนัท์   วรสทุธยางกรู 

PT6988 นางสาวชญานี   ภทัทิยากลู 

PT6989 นายชลากร   ขวญัมว่ง 

PT6990 นางสาวซาร่า   อรัอรู 

PT6991 นางสาวณฏัฐ์ณิชา   ทองวฒัน์ 



PT6992 นางสาวณฐักฤตา   สขุโสภณธน 

PT6993 นางสาวกนัยากร   สพุรรณพานิชย์ 

PT6994 นางสาวทศันีย์   พรหมทอง 

PT6995 นางสาวทิพย์สดุา   จลุมณีวงศ์ 

PT6996 นางสาวธนทัษิภา   ภมิูลําเนา 

PT6997 นางสาวธญักานต์   ลีลาวรกลุ 

PT6998 นางสาวธารณา   ติว้สกลุ 

PT6999 นายธญัธร   อาจเก่งกล้า 

PT7000 นายธาตริพฒัน์   บริสทุธ์ิ 

PT7001 นางสาวนครียา   เปลง่ผิว 

PT7002 นางสาวนวมน   อินเทศ 

PT7003 นางสาวนนัท์นภสั   คงัคะโน 

PT7004 นางสาวนิรชร   คงช่วย 

PT7005 นางสาวนิรมล   กมลวฒัน์ 

PT7006 นายนรพนธ์   ตัง้คํา 

PT7007 นางสาวปวีณา   โคกศรี 

PT7008 นางสาวปัณฑ์ชนิคษ์   ฟุ้ งไพศาลพงศ์ 

PT7009 นางสาวปัณฑารีย์   มว่งพลบั 

PT7010 นางสาวพรนภา   ยศบญุ 

PT7011 นางสาวพรรณทิพย์   วรงค์วาณิชย์ 

PT7012 นางสาวพลอยรินทร์   กลุชิต 



PT7013 นางสาวพิชญาดา   สวุรรณดี 

PT7014 นางสาวพีรพร   วรินทรา 

PT7015 นางสาวพงึใจ   สงัข์ทอง 

PT7016 นางสาวแพรวพิสทุธ์ิ   ณ เชียงใหม ่

PT7017 นายพิชญะ   สทุธิวานิช 

PT7018 นางสาวภควดี   รัตนสริิอมร 

PT7019 นางสาวภทัร์ลดา   ตงัวีระสงิห์ 

PT7020 นางสาวภาวลี   กานตานนัทะ 

PT7021 นางสาวมณธรัตน์   พานิชย่ิง 

PT7022 นายยศบดินทร์   ศรีทบัทิม 

PT7023 นางสาวรพี   สธีุพิเชฐภณัฑ์ 

PT7024 นางสาวรพีพร   กลัน่ศรี 

PT7025 นายรังสฤษฎ์   สนุนั 

PT7026 นางสาวลจุนา   ลมิติยะโยธิน 

PT7027 นางสาววรรณวิษา   แสวงผล 

PT7028 นางสาววรรษมน   อสัวานวุตัร 

PT7029 นางสาววิจิตรา   เกตแุก้ว 

PT7030 นางสาววีรุตธิมา   มาเจริญ 

PT7031 นายวชัระ   สดุาชม 

PT7032 นางสาวศรัญญา   ทิพย์เนตร 

PT7033 นางสาวศศธร   เลศิธนพงศ์ 



PT7034 นางสาวศิรินลกัษณ์   พระวิสตัย์ 

PT7035 นางสาวศภุรัตน์   สชุาติพงศ์ 

PT7036 นางสาวศภิุตรา   นามโฮง 

PT7037 นางสาวสริตา   ยไุร 

PT7038 นางสาวสริิรัชต์   ฤกษ์เมือง 

PT7039 นางสาวสรุิษา   ติระภากรณ์ 

PT7040 นางสาวสกุญัญา   พึง่พงศ์ 

PT7041 นางสาวสจิุตรา   ฉตัรอดุมสริิ 

PT7042 นางสาวสดุา   โมลี 

PT7043 นางสาวสดุารัตน์   ปาไหน 

PT7044 นางสาวสธุางค์   ตณัทนาวิวฒัน์ 

PT7045 นางสาวสภุา   ไชยรินทร์ 

PT7046 นางสาวสภิุศา   สขุดี 

PT7047 นายสริุยนั   ใจสทุธิ 

PT7048 นางสาวหทยัรัตน์   สรรพสขุ 

PT7049 นางสาวอธิตยา   จุ้ยน่ิม 

PT7050 นางสาวอนชุรินทร์   ทานจุนัทร์ 

PT7051 นางสาวอภิชญา   จนัทร์พานิชย์ 

PT7052 นางสาวอภิชญา   มัง่มี 

PT7053 นางสาวอมรศรี   เอ่ียมเจริญ 

PT7054 นางสาวอรญา   พชัรากิตติ 



PT7055 นางสาวองัคณา   บวัขาว 

PT7056 นางสาวอญัชลี   คงสมชม 

PT7057 นางสาวอารยา   มาลาจําปี 

PT7058 นายอติวิชญ์   เข่ือนแก้ว 

PT7059 นางสาวกมลรัตน์   ขนอม 

PT7060 นางสาวกรรณิกา   ป่ันศรี 

PT7061 นางสาวเกศรินทร์   ประโยชน์อดุมเลศิ 

PT7062 นายกมลภทัร   ส้มพบั 

PT7063 นางสาวขวญัดาว   เนาวบตุร 

PT7064 นางสาวจิรภา   โพธ์ิศรีทอง 

PT7065 นางสาวจีราภรณ์   วิชยัภษิูต 

PT7066 นายจิรพงศ์   วงษ์เวช 

PT7067 นายจิรายทุธ   อสพิงษ์ 

PT7068 นางสาวชนิสรา   ศรีปราบ 

PT7069 นางสาวชเนตตี   สะสม 

PT7070 นางสาวชมพนูชุ   โคตรวงษ์จนัทร์ 

PT7071 นางสาวธวชินี   ชศูกัด์ิ 

PT7072 นางสาวธญัญะลกัษณ์   กลัยากนกวรรณ 

PT7073 นางสาวธนัยมยั   อาจปรุ 

PT7074 นางสาวนวลจนัทร์   ปานศรีแก้ว 

PT7075 นางสาวนจัรีย์   พิมพ์แคร์ 



PT7076 นางสาวนิติพร   มะดี 

PT7077 นางสาวนิภาภทัร   ใหมย่ะ 

PT7078 นางสาวนิศารัตน์   เวชสนิท 

PT7079 นางสาวเบญจพร   อําไพรัตน์ 

PT7080 นางสาวปภสัรา   ปรางค์ประเสริฐ 

PT7081 นางสาวประพรมพร   พินิจมัง้ 

PT7082 นางสาวปวีณา   สลางสงิห์ 

PT7083 นางสาวปาจารีย์   สําเภาพนัธุ์ 

PT7084 นายปรัชญา   วิลยัสทุธ์ิ 

PT7085 นายปณุณวฒัน์   ชโลปกรณ์ 

PT7086 นางสาวพฤษภรณ์   ศรีอินทร์สทุธ์ิ 

PT7087 นางสาวพชัภรณ์   สปุปิยะตระกลู 

PT7088 นางสาวภทัราพร   เกิดพุ่ม 

PT7089 นางสาวมนญัยา   วงษ์นาค 

PT7090 นางสาวยลรดา   ไชยศิริวงค์สขุ 

PT7091 นางสาวยพุิน   รองทอง 

PT7092 นายยคุลธร   ม่ิงขวญั 

PT7093 นางสาวจีระวรรณ   วฒิุฐิโก 

PT7094 นางสาวรัชฎาพรรณ   บวัแย้ม 

PT7095 นางสาววารุณี   ไชยโย 

PT7096 นางสาววิภา   เตชสนิธพ 



PT7097 นางสาวศภุานนั   ผึง้ถนอม 

PT7098 นายศรัญ   ชยัศตัรา 

PT7099 นางสาวสธิุนี   อําพาส 

PT7100 นางสาวสพุินดา   เยนา 

PT7101 นางสาวหรรษมน   ยิบมนัตะสริิ 

PT7102 นางสาวหทัยา   ประดจุชนม์ 

PT7103 นางสาวอธิรัตน์   รัตนวงศา 

PT7104 นางสาวอรทยั   กดุแถลง 

PT7105 นางสาวอริญชย์   แสงประทีปทอง 

PT7106 นางสาวเอมทิพย์   สงิห์แพ 

PT7107 นายอรรถพล   พลรักษา 

PT7108 นางสาวกนกรัชต์   ตนัติดนยั 

PT7109 นางสาวกมลชนก   หอประเสริฐกิจ 

PT7110 นางสาวกรกนก   คําทอง 

PT7111 นางสาวกาญจนา   สารทประภา 

PT7112 นางสาวกีรติ   ทบัทรวง 

PT7113 นางสาวเกสริน   แก้วมีศรี 

PT7114 นายกชณฐั   จนัอนกุาญจน์ 

PT7115 นางสาวขวญัเรือน   จนัดา 

PT7116 นางสาวจีรภา   ฮอพิมาย 

PT7117 นางสาวจฑุาทิพย์   ศรีริเรือง 



PT7118 นางสาวจฑุามาศ   เอียดวงศ์ 

PT7119 นางสาวจรีุรัตน์   สบูญุ 

PT7120 นายจฑุา  บญุญขนัธ์ 

PT7121 นางสาวชนญัญา   โชติชยักลุ 

PT7122 นางสาวชรินทร์ธร   พรพรหมโชติ 

PT7123 นางสาวชลติา   ศรีดาดิษฐ์ 

PT7124 นางสาวชดุา   สุม่แก้ว 

PT7125 นางสาวชติุมา   รักบํารุง 

PT7126 นายชโลทร   ชยัศิริ 

PT7127 นางสาวณวลัลกัษณ์   จนัทร์ประเสริฐ 

PT7128 นายณฐัวฒิุ   นาหอ่ม 

PT7129 นางสาวดารารัตน์   น้อยตามโต 

PT7130 นางสาวทิวาพร   แก้วโบราณ 

PT7131 นางสาวธิติมา   โพธ์ิทอง 

PT7132 นายธิติพนัธุ์   รัตตโนภาส 

PT7133 นางสาวนดา   อาบ ู

PT7134 นางสาวนริศรา   สีมว่ง 

PT7135 นางสาวนฤมล   เพง็เหมือน 

PT7136 นางสาวนฤมล   ใหญ่สาร 

PT7137 นางสาวนํา้ทิพย์   หอมหวล' 

PT7138 นางสาวนํา้ฝน   ชยัวรภกัด์ิ 



PT7139 นางสาวนิรมล   ปลอดชแูก้ว 

PT7140 นางสาวเนตรชนก   สยุแก้ว 

PT7141 นางสาวบปุผา   เกษประดิษฐ์ 

PT7142 นางสาวปนดัดา   มานาดี 

PT7143 นางสาวปรางทิพย์   ภาคะ 

PT7144 นางสาวปริศนา   ย่ิงยืน 

PT7145 นางสาวปรียาภรณ์   ถงึแก้ว 

PT7146 นางสาวปวีณา   รัตนนารากลุ 

PT7147 นางสาวปัณรสี   ปัญญา 

PT7148 นางสาวปัทมวรรณ   หสัดี 

PT7149 นางสาวปัทมา   ขนุพิบลูย์ 

PT7150 นางสาวปานหทยั   บบุผาสงัข์ 

PT7151 นางสาวปิยธิดา   ดวงจนัทร์ 

PT7152 นางสาวปิยนชุ   ตัง้กาญจนภาสน์ 

PT7153 นางสาวฝนทิพย์   ดีวนั 

PT7154 นางสาวพิชชาดา   ศรีสมชยั 

PT7155 นางสาวพิไลพร   แดนศิริ 

PT7156 นางสาวเพชรหทยั   เมืองแก้ว 

PT7157 นางสาวภาวิณี   รณเรืองฤทธ์ิ 

PT7158 นายภมิูเพชร   จตรุงคสมัฤทธ์ิ 

PT7159 นางสาวมานิตา   หวงัวิวฒันา 



PT7160 นางสาวยภุาพร   ศรีสอาด 

PT7161 นางสาวยวุดี   แซไ่หล 

PT7162 นางสาวรัชนี   จอมศรี 

PT7163 นางสาวรัชนี   เสง็มา 

PT7164 นางสาวรัตนา   โกนกระโทก 

PT7165 นางสาวรุ่งฤทยั   ญาติน้อย 

PT7166 นายรัฐเขต   ช่างสกลุ 

PT7167 นางสาวลลิตา   กญัญาประสทิธ์ิ 

PT7168 นางสาววจี   ศิริมงคล 

PT7169 นางสาววรกานต์   เอ่ียมสภุาษิต 

PT7170 นางสาววศิลตา   นรินทร 

PT7171 นางสาววารุณี   คงผล 

PT7172 นางสาววาสนา   ชยัมี 

PT7173 นางสาววิภารัตน์   ทองสองแก้ว 

PT7174 นางสาววิภาวรรณ   สง่แสง 

PT7175 นางสาววิไลพร   พิมพิลา 

PT7176 นายวรุฒ   ขวญัแย้ม 

PT7177 นางสาวศศิธร   จดุาบตุร 

PT7178 นางสาวศิริพร   พรมวฒั 

PT7179 นางสาวสริิวณัธ์   ศรีทอง 

PT7180 นางสาวศิริศิลป์   ไชยเชษฐ 



PT7181 นางสาวศภุนิตา   เวฬวุนารักษ์ 

PT7182 นางสาวสลกัจิตร   ศรียทุธ 

PT7183 นางสาวสานญูา   หวนัส ู

PT7184 นางสาวสจิุตรา   ศรีสร้อย 

PT7185 นางสาวสดุารัตน์   สตุา 

PT7186 นางสาวเสาวลกัษณ์   บํารุงกิจ 

PT7187 นายสถาพร   ทรายละเอียด 

PT7188 นายสริิพงศ์   กลุสขุรังสรรค์ 

PT7189 นางสาวหนึง่ฤทยั   เดชนอก 

PT7190 นางสาวอมรรัตน์   เทพบตุร 

PT7191 นางสาวอรุณวรรณ   ลดัดาหอม 

PT7192 นางสาวอลติา   วิวฒันารมย์ 

PT7193 นางสาวอคัศราภคั   แจ้งกระจ่าง 

PT7194 นางสาวองัคณา   รักษ์คง 

PT7195 นางสาวอจัฉราภรณ์   บญุทอง 

PT7196 นางสาวอารีรัตน์   สขุเป็ง 

PT7197 นางสาวอิษฎา   สภุานนัท์ 

PT7198 นางสาวอรุารัตน์   อําคาศกัด์ิ 

PT7199 นางสาวอไุรวรรณ   อําไพ 

PT7200 นางสาวอษุณีย์   ไชยนรัุตน์ 

PT7201 นายอรรถพล   พนอมศาสตร์ 



PT7202 นางสาวจิรวฒัน์   มากมน 

PT7203 นายจสัติน   บํารุงการ 

PT7204 นางสาวฐิติรัตน์   ป่ินทองดี 

PT7205 นางสาวณฐัปภสัร์   เกิดทิน      

PT7206 นางสาวนาฎอนงค์   ตะกรุดแก้ว 

PT7207 นางสาวปิยวรรณ   จนัทะสวุรรณ 

PT7208 นางสาวมนนัยา   คงพากเพียร 

PT7209 นางสาวรุ่งนภา   จิตต์สภุา 

PT7210 นายวิธวินท์   กรรณเทพ     

PT7211 นางสาวโสรญา   ฮยุนอก 

PT7212 นายสคัพร   มนตรีนอก 

PT7213 นางสาวอมรรัตน์   นุ้ยพลู 

PT7214 นางสาวอรนชุ   ยศทะราช 

PT7215 นางสาวกมลทิพย์   ศรีคําภา 

PT7216 นางสาวก่ิงกาญจน์   ศรีระดา 

PT7217 นางสาวกสุมุา   พนัคะชะ 

PT7218 นางสาวจารุณี   เดชพิทกัษ์ 

PT7219 นางสาวจารุวรรณ   ขาวสําราญ 

PT7220 นางสาวจิตลดัดา   ขนัแก้ว 

PT7221 นางสาวจินตรัตน์   นาดอกคํา 

PT7222 นางสาวจิราวรรณ   วงศ์เพชรศรี 



PT7223 นางสาวจฑุามณี   ศรีแก้ว 

PT7224 นางสาวจฬุาลกัษณ์   คํายวง 

PT7225 นางสาวชติุศรณ์   โชติมณี 

PT7226 นางสาวณฐัพร   โรจนภานรัุตน์ 

PT7227 นางสาวณิชารีย์   แซเ่ล่ือง 

PT7228 นางสาวดนยา   ฤทธ์ิเดช 

PT7229 นายดลล๊ะ   เตบสนั 

PT7230 นางสาวเทิดขวญั   วรลกัษณ์ภกัดี 

PT7231 นางสาวธนิษฐา   ทะวะดี 

PT7232 นายธีรวตั   สงัขวิสทุธ์ิ 

PT7233 นางสาวพจมาน   สมบติัเจริญไทย 

PT7234 นางสาวพชัรียา   หล้าธรรม 

PT7235 นางสาวพทัธ์ธีรา   เตชวฒิุวฒัน์ 

PT7236 นางสาวภาณมุาส   แก้วจีน 

PT7237 นางสาวรัตนาภรณ์   แสนทวีสขุ 

PT7238 นางสาวราตรี   ภทัรจิตรา 

PT7239 นางสาวริรินทร์   วิสทุธิ 

PT7240 นางสาวรุ่งนภา   วาจาดี 

PT7241 นางสาววรรณิษา   วิสทุิยา 

PT7242 นางสาววรินท์ณิชา   พวงงาม 

PT7243 นางสาววลีรัตน์   แซชื่อ้ 



PT7244 นางสาววจัน์สรีิ   รอบรู้ 

PT7245 นางสาววนัวิสา   กระชน 

PT7246 นางสาววารุณี   เมาะราษี 

PT7247 นางสาววิภาวรรณ   คงจําเนียร 

PT7248 นายวฒิุศกัด์ิ   ขวญัทอง 

PT7249 นางสาวศรัญญา   คงมนสั 

PT7250 นายศิระภสั   ตัง้พาณิชการกลุ 

PT7251 นางสาวสกุญัญา   มณีจินดา 

PT7252 นางสาวสนุนัทา   ทิศทอง 

PT7253 นางสาวสนิุษา   ศรีภิรมย์ 

PT7254 นางสาวสภุาวดี   ดวงปาโคตร 

PT7255 นางสาวสมิุตตา   เยน็ไสว 

PT7256 นางสาวสโุรชนา   สืบ 

PT7257 นางสาวเสริมศิริ   ฤกษนนัท์ 

PT7258 นางสาวอทุมุพร   แซเ่ล้า 

PT7259 นายอภิเชษฐ์   คชสงคราม 

PT7260 นายอมัรัม   ปาเนาะ 

PT7261 นายอาสีด   ยาประจนั 

PT7262 นางสาวกาญจนา   คงธญัธรรม 

PT7263 นางสาวคําภ ู  โถแก้วเขียว 

PT7264 นางสาวจนัจิรา   นามสขุ 



PT7265 นางสาวเจนจิรา   แซนิ่ม้ 

PT7266 นางสาวจฑุาภรณ์   ภมรศิริ 

PT7267 นางสาวชนาพร   ชนะชนม์ 

PT7268 นางสาวชนิตาภรณ์   ชนูาวา 

PT7269 นางสาวชลลดา   ดําดกุ 

PT7270 นางสาวชติุมา   มากดํา 

PT7271 นางสาวณฐัพร   เพญ็พงศ์ 

PT7272 นางสาวณฐัวดี   สงัข์แก้ว 

PT7273 นางสาวตรงพร   สวุรรณะ 

PT7274 นางสาวตสันีม   สนิทสกลุ 

PT7275 นางสาวทิพวรรณ   จนัทรคา 

PT7276 นางสาวธนัยพร   คุ่ยยกสยุ 

PT7277 นางสาวนิตยา   เพชรประดบั 

PT7278 นายนิรันต์   กมลพล 

PT7279 นางสาวเบญจมาศ   ทะภมิูนทร์ 

PT7280 นางสาวประวิตรา   เมฆาระ 

PT7281 นางสาวปริยาภรณ์   รัญตะเสวี 

PT7282 นายประชา   อายยืุน 

PT7283 นางสาวพรทิพย์   หวนัเจะ 

PT7284 นางสาวพีรชญา   สนุทรสถิตย์ 

PT7285 นางสาวภทัรภร   ไชยราบ 



PT7286 นางสาวภสัวดี   นวลละออง 

PT7287 นางสาวยวุดี   เอ่ียมโอภาสวงศ์ 

PT7288 นางสาวรสสคุนธ์   ทองบญุช ู

PT7289 นางสาวรัชนิกานต์   ชมุทอง 

PT7290 นายรณยทุธ   เสนาช่วย 

PT7291 นางสาววรรณวิศา   หมวดอินทร์ทอง 

PT7292 นางสาววรารินทร์   อินทร์ทองคํา 

PT7293 นางสาววรัญชยา   ชํานาญไพร 

PT7294 นางสาวศิริกาญจน์   ถวิลวิสาร 

PT7295 นางสาวศิริวิมล   สืบมี 

PT7296 นางสาวสราจิต   มากคง  

PT7297 นางสาวสนีินาฎ   ใบสนิ 

PT7298 นางสาวสกุญัญา   ลือวนิชวงศ์ 

PT7299 นางสาวสทุาธิกลุ   งามพิมาย 

PT7300 นางสาวสนีุย์   มะรีเป็น 

PT7301 นางสาวสพุตัรา   บญุประดิษฐ์ 

PT7302 นายสาธิต   อาจประจญั 

PT7303 นางสาวอภิญญา   หะยีเจะเตะ 

PT7304 นางสาวอารยา   อศัวภมิู 

PT7305 นางสาวอินทภุสัสร   ธาตศุรีนชุ 

PT7306 นายกิตติศกัด์ิ   เพช็รบรีุ 



PT7307 นายคอ่ลฟิ   ปะหยงัหลี 

PT7308 นางสาวชนาธินาถ   ทองทา 

PT7309 นางสาวชชัวลยั   สนธิกลุ 

PT7310 นางสาวชิตชนก   สดุจิตร 

PT7311 นางสาวซะดีหย๊ะ   การีมี 

PT7312 นางสาวซารีน่า   หมดัเสน็ 

PT7313 นางสาวฐิตินนัท์   บายคายคม 

PT7314 นางสาวธชัชา   บาลติร 

PT7315 นางสาวนลนีิ   คณะนา 

PT7316 นางสาวนสัรีน   หวงัดี 

PT7317 นางสาวนารีรัตน์   สามคัคีธรรม 

PT7318 นายนรูดีน   บือราเฮง 

PT7319 นางสาวปฐมาวดี   คงประดิษฐ์ 

PT7320 นางสาวประภาศรี   ธรรมสวุรรณ์ 

PT7321 นางสาวปวีณา   เอกวฒันพล 

PT7322 นางสาวปิยาภรณ์   ทองศิริ 

PT7323 นางสาวฟาดีลา   หวนัสบดิูน 

PT7324 นางสาวภิรมญา   ปลอดกรรม 

PT7325 นายมฮูมัมดั   ยือโร๊ะ 

PT7326 นายยทุธนา   เพชรมณีุ 

PT7327 นางสาววนิดา   แก้วมณีุ 



PT7328 นางสาววรารัฐ   สภุาพ 

PT7329 นางสาววลยัพร   ช่ืนสระ 

PT7330 นางสาววลยัพร   ผลรัิตน์ 

PT7331 นายวสนัต์   หะยียะห์ยา 

PT7332 นางสาวศโรชา   แดงสภุา 

PT7333 นางสาวศิริภรณ์   ทองอินทร์ 

PT7334 นางสาวศกุร์นิษา   แซจ่นั 

PT7335 นางสาวสธิานาถ   คลอ่งเชิงสาน 

PT7336 นางสาวแสงสภุา   วิระพรสวรรค์ 

PT7337 นายสกลภทัร   ขวญัโพชา 

PT7338 นางสาวอารีนา   กือตา 

PT7339 นางสาวอิรยา   สกลุจตพุร 

PT7340 นางสาวกนกวรรณ   วงศ์แก้ว 

PT7341 นางสาวกนิษฐา   ชอบจิตต์ 

PT7342 นางสาวกรณิการ์   เหมืองทรายมลู 

PT7343 นางสาวแก้วขวญั   จนัทร์หสัดี 

PT7344 นางสาวขนิษฐา   วงค์ลงักา 

PT7345 นางสาวชชัฎาพร   สืบศรี 

PT7346 นายขวญั   ศิริตนัติวฒัน์ 

PT7347 นายคณิศร   ยงัปากนํา้ 

PT7348 นางสาวงามลกัษณ์   ชนะนา 



PT7349 นางสาวจนัทิรา   กองกิจ 

PT7350 นางสาวจิตราพนัธ์   มลูสงิห์ 

PT7351 นางสาวชิตาภา   พยฆัยทุธ์ิ 

PT7352 นางสาวณฐัพร   พนาลกิลุ 

PT7353 นางสาวเดียนา   วิเชียรสราง 

PT7354 นางสาวธนัยพร   จิวประสาท 

PT7355 นางสาวนงนภา   พลสวสัด์ิ 

PT7356 นายนรินทร์   จงเจริญพรรัตน์ 

PT7357 นางสาวบญุญากร   ก๊กใหญ่ 

PT7358 นางสาวบษุกร   ธนะสาร 

PT7359 นางสาวปภาวรินท์   อทุมุพร 

PT7360 นางสาวปาลดิา   พิมาน 

PT7361 นายปฐมพร   รุยนัต์ 

PT7362 นางสาวพรพรรณ   สทิธิบตุร 

PT7363 นางสาวพชัชา   โตอดิเทพย์ 

PT7364 นางสาวพิมพ์   ผลเจริญ 

PT7365 นางสาวพิมพ์ชนก   องค์สนัติภาพ 

PT7366 นางสาวเพญ็นภา   สปิุนชมภ ู

PT7367 นางสาวมญัชลีุพร   วิริยะวฒันากลู 

PT7368 นางสาวเยาวลกัษณ์   พรมเมืองยอง 

PT7369 นายโยธิน   ตีไธสง 



PT7370 นางสาวรัศมี   ไทยพฒันา 

PT7371 นางสาววรรณิษา   แสนพนัธ์ 

PT7372 นางสาววชัรินทร์   ป่ินแก้ว 

PT7373 นางสาวธีปกา   ตรีเดชาวงษ์ 

PT7374 นางสาววิภาดา   บวัศรีรัตนะ 

PT7375 นางสาววิภาพร   แจ้งอกัษร 

PT7376 นางสาววิลาสณีิ   จนัทนิตย์ 

PT7377 นายวงศ์ตระกลู   เต่ียวบํารุง 

PT7378 นายวชัรพล   วงศ์สวนนท์ 

PT7379 นายวิศิษฎ์   ใจกศุลสกลุเลศิ 

PT7380 นางสาวศรัณยา   ทุง่ส่ี 

PT7381 นางสาวศศิธร   เกิดสขุนิรันดร์ 

PT7382 นางสาวศศิประภา   ต้นวรรณา 

PT7383 นางสาวศิรินทรา   นํา้แก้ว 

PT7384 นางสาวศิรินภา   ผาบเตจ๊๋ะ 

PT7385 นางสาวศิริลกัษณ์   มากมี 

PT7386 นางสาวศิวนาถ   อทุยัแสง 

PT7387 นายศรัณย์พงษ์   บญุปัญญารักษ์ 

PT7388 นางสาวสจิุนดา   บญุเพง็ 

PT7389 นางสาวสธีุรา   สาครวงศ์ 

PT7390 นางสาวสรีุรัก   วชิรพทุธคณุ 



PT7391 นางสาวเสาวลกัษณ์   ภกัด์ิมี 

PT7392 นางสาวเสาวลกัษณ์   อินทรชิต 

PT7393 นายสรภชั   เอ่ียงธนรัตน์ 

PT7394 นายสหรัฐ   จนัทร์ใหญ่ 

PT7395 นายสวุฒัน์ชยั   เกษศิริ 

PT7396 นายเสรี   อวดร่าง 

PT7397 นางสาวอจัฉรี   ทองวฒันา 

PT7398 นางสาวอยัซะห์   แอลมาบรู๊ก 

PT7399 นางสาวไอลดา   จิรการวฒิุไกร 

PT7400 นางสาวก่ิงกมล   สวุรรณกรณ์ 

PT7401 นางสาวกสุมุา   ช้างพินิจ 

PT7402 นางสาวเกศรินทร์  ซีย ู

PT7403 นางสาวจรรยา   ไชยชนะ 

PT7404 นางสาวจนัทราพร   โพธ์ิจนัทร์ 

PT7405 นางสาวจามจรีุ  ศรีวิชา 

PT7406 นางสาวจิตรา   มณฑา 

PT7407 นางสาวจีรนนัท์   คีรีโชติกลุ 

PT7408 นางสาวจรีุรัตน์   กาสี 

PT7409 นางสาวเจนจิรา   เรืองจิตต์ 

PT7410 นางสาวชไมพร   ไตรยมาตร์ 

PT7411 นางสาวชเอมทิพย์   ทิจินะ 



PT7412 นางสาวชลีุพร   วงศ์แสง 

PT7413 นางสาวณฐิันี   เอือ้เฟือ้ 

PT7414 นางสาวดวงใจ   แซเ่ตียว 

PT7415 นางสาวดวงสวุรรณ   บามา 

PT7416 นางสาวทศันีย์   ยีชยั 

PT7417 นายทวีคณู   สขุแก้ว 

PT7418 นางสาวธนิตา   ศรสวุรรณ 

PT7419 นางสาวนภางค์   อ้วนออ่น 

PT7420 นางสาวนฎัชลี   มณีใส 

PT7421 นางสาวนารินทร์ลดัดา   ใจขนัธ์ 

PT7422 นางสาวนํา้ค้าง   เดชะวงศ์ 

PT7423 นางสาวนํา้ฝน   บวัผดั 

PT7424 นางสาวนิตยา   อินต๊ะปา 

PT7425 นางสาวนิภาพร   จนัทร์ตะซาว 

PT7426 นางสาวนิสากร   เรียนเก่ง 

PT7427 นางสาวบณุยนชุ   สนัภวูรรณ 

PT7428 นางสาวบปุผาพร   มีสะติ 

PT7429 นางสาวประกายทิพย์   จนัธิมา 

PT7430 นางสาวประภสัสร  ขดัศรี 

PT7431 นางสาวปรียานชุ   เผา่ตนั 

PT7432 นางสาวปัทมา   เครือกนุนา 



PT7433 นางสาวปานทิพย์   ยะมงคล 

PT7434 นางสาวปาริฉตัร   นกพึง่ 

PT7435 นางสาวปาริฉตัร   สมศกัด์ิ 

PT7436 นางสาวปาริชาติ   มลแก้ว 

PT7437 นางสาวปิยภา   เอ่ียมชม 

PT7438 นางสาวพรรณิษา   อายยืุน 

PT7439 นางสาวพิมผกา   รวมจิต 

PT7440 นางสาวพิมพ์พร   ชุ่มวงศ์ 

PT7441 นายพงษ์พฒัน์   คําแดง 

PT7442 นายพลากร   อดุมกิจปกรณ์ 

PT7443 นายพิทกัษ์  วฒิุ 

PT7444 นางสาวภาวิณี   นกทอง 

PT7445 นายภราดร   สวุพงษ์ 

PT7446 นายมัง่   แซท้่าว 

PT7447 นางสาวยลดา   กางเพง็ 

PT7448 นางสาวระย้า  ศรีไพรเงิน 

PT7449 นางสาวริจินาย   สายสวุรรณ 

PT7450 นางสาวลําพลู   พิมพ์ไกร 

PT7451 นางสาววรรณพร   จิตรคํา้คณู 

PT7452 นางสาววรรณภา   รักการไถ 

PT7453 นางสาววราภรณ์   บญุช ู



PT7454 นางสาววริตตา  จํารัส 

PT7455 นางสาววาสนา  ก่ิงก้าน 

PT7456 นายวทัรภพ   ศิริบรูณ์ 

PT7457 นายวินยั   กระจ่าง 

PT7458 นางสาวศรสวรรค์   ธีระพงษ์ 

PT7459 นางสาวศรัญญา   แปงชมุสืบ 

PT7460 นางสาวศภุกา  ก๋าแก้ว 

PT7461 นางสาวสมฤดี  อินตาใจ 

PT7462 นางสาวสกุญัญา   แกล้วกล้า 

PT7463 นางสาวสภุารัตน์   วนัเกลีย้ง 

PT7464 นายสหฉตัร   เอือ้หย่ิงศกัด์ิ 

PT7465 นายสขุมุ  ณ หนองคาย 

PT7466 นางสาวใหมท่ิพย์   สทิธิตนั 

PT7467 นางสาวอรพรรณ   เกิดโต 

PT7468 นางสาวองัคณา  เลียงใส 

PT7469 นางสาวอาลษิา  พรมสทิธ์ิ 

PT7470 นางสาวจอมรัศม์ิ   แสงศิริ 

PT7471 นางสาวจิตราพร   ศรีบญุเพง็ 

PT7472 นางสาวจิราภรณ์   สาริศรี 

PT7473 นางสาวประภาพร   ไกรโสดา 

PT7474 นางสาวมทันา   ช้างห้าว 



PT7475 นางสาววรวีร์   เตม็พร้อม 

PT7476 นางสาวสทุธิวรรณ   สนิทชยั 

PT7477 นางสาวสบุงกช   จนัภกัดี 

PT7478 นางสาวปรีดา   หนเูลียง 

PT7479 นางสาวอิศราวดี   วงศ์อทุมุพร 

PT7480 นางสาวบษุบง   จนัทร์ศรี 

PT7481 นายชยัพฒัน์   ศรีรักษา 

PT7482 นายศิวภทัร์   ปงหาญ 

PT7483 นางสาวเรวดี   เลก็ศรีสกลุ 

PT7484 นางสาวบษุบาพรรณ   นวลคํา 

PT7485 นางสาวปฏิยพรรณ   จนัทร์ทองศรี 

PT7486 นายฮมัดี   สาเมาะ 

PT7487 นายจิรพฒัน์   คนหมนั 

PT7488 นางสาวนิศานต์นิษฐ์   เกตมีุชยั 

PT7489 นางสาวนชุสรีิ   พรหมณี 

PT7490 นางสาวเบญจมาศ   วาสพนม 

PT7491 นางสาวเบญจมาศ   หาญโงน 

PT7492 นางสาววลยัภรณ์   ศรีโสม 

PT7493 นางสาวนทดัชา   พลวิเศษ 

PT7494 นางสาวสภุาพร   จํารัสภมิู 

PT7495 นายกรกมล   ทีปรักษพนัธ์ 



PT7496 นางสาวกิตติยา   กลุพับรีุ 

PT7497 นายจตพุร   บญุยวงษ์ 

PT7498 นางสาวทิวาพร   ถมปัทม์  

PT7499 นางสาวธญัญพร   จอมศรี 

PT7500 นางสาวพรพิรุณ   ราชวงค์เมือง 

PT7501 นางสาวพิพิศพร   ทินประภา 

PT7502 นางสาวภสัสร   ทองเกิด 

PT7503 นางสาวเยน็ฤดี   ยศคําลือ 

PT7504 นางสาววรรณชนก   คณุมาศ 

PT7505 นางสาววิภารัตน์   เกษมติุ 

PT7506 นางสาววิภารัตน์   จมุพล 

PT7507 นางสาวศศิรษา   จนัทะวงษ์ 

PT7508 นางสาวสวูยับะห์   มาแนง 

PT7509 นางสาวโสภิดา   ประคีตวาทิน 

PT7510 นางสาวโสภิดา   สณัฐมิตร 

PT7511 นางสาวมณเฑียร   บญุนาค 

PT7512 นางสาววรรณทิพย์   หงษาวงษ์ 

PT7513 นางสาวนลนีิ   อินทร์อดุม 

PT7514 นางสาวมทันา   บญุสืบ 

PT7515 นางสาวยศวดี   จนัทร์ทองศรี 

PT7516 นางสาวสพุตัรา   กระแสสตัย์ 



PT7517 นางสาวอภิญญา   สมบรูณ์ 

PT7518 นางสาวกรกนก   พรมอินชยั 

PT7519 นางสาวจฑุามาศ   ไชยวงศ์ 

PT7520 นางสาวชํามะเรียง   ชุ่มเมืองเย็น 

PT7521 นางสาวปิยวรรณ   สวุรรณทา 

PT7522 นางสาวรัชภรณ์   ใบยา 

PT7523 นางสาวสดุารัตน์   ไชยแรง 

PT7524 นางสาวกิตติยา   ชบุรัมย์ 

PT7525 นางสาวสภุาพร   แปะทา 

PT7526 นายอภินทัธ์   หาระบตุร 

PT7527 นางสาวกมลชนก   ตนัติรัตน์ 

PT7528 นางสาววรางคณา   เถาปฐม 

PT7529 นางสาวศิราธร   วราห์คํา 

PT7530 นางสาวสขุจิต   จนัทร์มาก 

PT7531 นางสาวสภุาพร   มณีจํารัส 

PT7532 นางสาวกาญจนา   รวดเร็ว 

PT7533 นางสาวทิพย์สดุา   อินทร์ด้วง 

PT7534 นางสาวพชัรีรัชต์   เชือ้ขํา 

PT7535 นางสาวมนีรัตน์   โชคโสด 

PT7536 นางสาวสภุา   บดุดา 

PT7537 นางสาวกมลรัตน์   บญุเท่ียง 



PT7538 นางสาวการณ์พิมลขวญั   ใจพรหมมา 

PT7539 นางสาวจนัทร์สภุางค์   จนัทร์ลอม 

PT7540 นางสาวณิชกานต์   สลุนิ 

PT7541 นางสาวนฤมล   แก้วเทพ 

PT7542 นางสาวนิศารัตน์   นิทะโน 

PT7543 นางสาววาสนา   เป็งสลี 

PT7544 นางสาวศศิวรรณ   รอดย้อย 

PT7545 นางสาวสพุรรณี   ใจวงศ์ศรี 

PT7546 นางสาวกซัมี   โละซา 

PT7547 นางสาวกานต์รวี   ทองแก้ว 

PT7548 นางสาวจินทิพย์   รักษารักษ์ 

PT7549 นางสาวซรูายดาห์   อาแว 

PT7550 นายณรงค์ศกัด์ิ   บรุพฒัน์ 

PT7551 นางสาวพรรณธิภา   พิกลุทอง 

PT7552 นางสาวพฒุตาล   พลภเูมือง 

PT7553 นางสาวฟิตรียะห์   ดารามะ 

PT7554 นางสาวภรทิพย์   ศรีมะโรง 

PT7555 นางสาวมกุต์วรินทร์   ยุน่ประยงค์ 

PT7556 นางสาวรานี   เลศิอรุณ 

PT7557 นางสาวรุ่งทิพย์   บญุมา 

PT7558 นางสาววิภา   ด้าโอ 



PT7559 นางสาวสภุาพร   สีหามาตย์ 

PT7560 นางสาวอนสุรา   ขะมิโดย 

PT7561 นางสาวอภิญญา   แก้วเสียง 

PT7562 นางสาวณฐัริกา   อินทร์อกัษร 

PT7563 นางสาวป่ินชนก   พรหมสวุรรณ์ 

PT7564 นางสาววชิรญาณ์   วนัพรหมมินทร์ 

PT7565 นางสาวสทุธิยา   แกล้วกล้า 

PT7566 นางสาวกญัญาวีร์   พลฉิม 

PT7567 นายกานต์   วชัรปิยานนัทน์ 

PT7568 นางสาวจามจรีุ  บุง่วิเศษ 

PT7569 นางสาวจฑุารัตน์   ทบัทอง 

PT7570 นายชาญยทุธ   เลก็มาก 

PT7571 นางสาวณฐพร   มากมี 

PT7572 นางสาวณภทัร   บญุช่วย 

PT7573 นางสาวทิพาวรรณ   บตุรวงศ์ 

PT7574 นางสาวนภสัร์นนัท์   ปามทุา 

PT7575 นางสาวนํา้ผึง้   พรมเทศ 

PT7576 นางสาวนิตยา   พดัชา 

PT7577 นางสาวบญุฑริกา   เครือคช 

PT7578 นางสาวประภสัสร   แดงดีมาก 

PT7579 นางสาวปรานี   สีดามาตย์ 



PT7580 นางสาวปาลีรัฐ   ช่ืนหวงทรัพย์ 

PT7581 นางสาวเปรมใจ   อเุลา 

PT7582 นางสาวไปรมา   ศิลายศ 

PT7583 นายมคุลิส   อาม๊ะ 

PT7584 นางสาวรัตนากร   อรุณกิจ 

PT7585 นางสาวรินรตี   มหากิตติคณุ 

PT7586 นางสาววราภรณ์   มว่งชอูินทร์ 

PT7587 นางสาววิภา   จางแสง 

PT7588 นางสาววิภาพร   วนัเสาร์ 

PT7589 นายวีรวฒัน์   ปรารมภ์ 

PT7590 นางสาวศินิรัตน์   แซเ่ต๋ีย 

PT7591 นางสาวศิรินนัท์   สืบสําราญ 

PT7592 นายศรัณย์   เหลา่เพชรสกลุชยั 

PT7593 นายศราวฒิุ   ขติัวงค์ 

PT7594 นางสาวสพุรรษา   แก้วสีแดง 

PT7595 นางสาวสภุารัตน์   ราชมงุคลุ 

PT7596 นางสาวสภุาวดี   มีชยั 

PT7597 นางสาวสวุฎี   นิลศรี 

PT7598 นางสาวอภิญญา   โพธิ 

PT7599 นางสาวอลษิา   ปันดีกา 

PT7600 นางสาวอญัชิสา   ชํานาญ 



PT7601 นางสาวอาภาพร   เก้าวุน่ 

PT7602 นางสาวอารีรักษ์   ด้วงหม่ืนไวย์ 

PT7603 นายอนมุติั   ตู้ ดํา 

PT7604 นายอาณติั   วฒันะ 

PT7605 นางสาวจินตหรา   มีจนัทร์ 

PT7606 นางสาวณฐัธิดา  พละส ุ

PT7607 นางสาวพรทิพา   ศรีษะธร 

PT7608 นางสาวพรพิมล   ไชยมาศ 

PT7609 นางสาวพชัรินทร์   ภู่ท่ีพึง่ 

PT7610 นางสาวฤทยัประจกัษ์   กอหาญ 

PT7611 นางสาวสริิวรรณ   ธรรมคงทอง 

PT7612 นางสาวอญัชลี   เพาะพนู 

PT7613 นางสาวกนกณฐั   เจียระศิริสนิ 

PT7614 นางสาวกฤตภคั   ภทัรชลติ 

PT7615 นายกฤชชยั   กจัฉปะรักษ์  

PT7616 นายกิตติพฒัน์   เลศิไตรกลุ 

PT7617 นางสาวจารุวรรณ   ไชยถา  

PT7618 นางสาวจฬุารัตน์   มาตย์เลงิ  

PT7619 นายจกัรพล   ก่อวิริยกมล 

PT7620 นางสาวเฉลมิขวญั   รุ่งสวา่ง 

PT7621 นางสาวชณฐักานต์   โกศะโยดม  



PT7622 นางสาวชนิกา   เตียงสทิธิวฒัน์  

PT7623 นางสาวชามาศ   ชีวะปรีชา  

PT7624 นายชิษณ ุ  คณุานสุรณ์ชยั  

PT7625 นายชณุห์   บญุเรืองอมฤต  

PT7626 นางสาวณฐัวรรณ   ศรีเลิศชลาลยั 

PT7627 นางสาวณฐัศิณีย์   ประสพสายพรกลุ  

PT7628 นางสาวณฐัศภุา   อบุลเหนือ  

PT7629 นางสาวเณริศา   แสนพรม  

PT7630 นายณฐัวฒัน์   รุ่งศิริศิลป์  

PT7631 นางสาวเดือนเพ็ญ   ดอกอินทร์  

PT7632 นางสาวเดือนเพ็ญ   วงละคร  

PT7633 นางสาวธมนวรรณ   วงศ์หนองเตย  

PT7634 นางสาวธนัยภรณ์   แก้วทอง  

PT7635 นายธนพนธ์   สิริดิกิจ  

PT7636 นายธนสาร   ทมุมาระฉายา  

PT7637 นายธิติ   เจนจิรวฒัน์ 

PT7638 นางสาวนฐัรี   ตาละลกัษมณ์ 

PT7639 นางสาวนีรชา   พงษ์สมบรูณ์ 

PT7640 นางสาวนชุรินทร์   มะโนราช  

PT7641 นางสาวบริุนทร์   แซลู่ ่

PT7642 นางสาวเบญริตา   จิตอารี  



PT7643 นางสาวปริตตรา   เรืองศรี  

PT7644 นางสาวปณุยลกัษณ์   พฤทธิลกัษมี  

PT7645 นางสาวเปริน   วนัแอเลาะ  

PT7646 นายปราโมทย์   ปัณณธรอฬุาริน 

PT7647 นายปรีด์ิ   พิมานพรหม  

PT7648 นายปวเรศ   อภิญญาวิศาล  

PT7649 นางสาวผริตา   สาบตุร  

PT7650 นางสาวพรธนัวา   เคนมา  

PT7651 นางสาวพรรณนิภา   บญุมีรักษ์  

PT7652 นางสาวเพียงตะวนั   อานามวฒัน์  

PT7653 นางสาวแพรวพรรณ   เสง่ียมกลุ 

PT7654 นางสาวภทัรพร   ใจโต  

PT7655 นางสาวมนสัวี   นิตรมร  

PT7656 นางสาวมาเรียม   ยีสะอ ุ 

PT7657 นางสาวยวุดี   ยงภมิูพทุธา  

PT7658 นางสาวรัชนีกร   หนองดี  

PT7659 นางสาววรยา   พริม้พราย  

PT7660 นางสาววรินธร   ปฏิมาอารักษ์  

PT7661 นางสาววาฐิศา   เอ่ียมเจริญสขุ  

PT7662 นางสาววิระยา   เจิมประดิษฐ์วงศ์  

PT7663 นายวศิน   กองจินดา  



PT7664 นายวีรชาติ   ใจอารีย์  

PT7665 นางสาวศลิสา   วงศ์พิภพมงคล  

PT7666 นางสาวศิริพร   วนัคํา      

PT7667 นางสาวสรัญรส   ทรัพย์ชนะสทิธ์ิ  

PT7668 นางสาวสายทิพย์   คปูระสทิธ์ิ  

PT7669 นางสาวสติางศุ์   จิตตภิรมย์  

PT7670 นางสาวสกุญัญา   อรุุวรรณ  

PT7671 นางสาวสนิุษา   อินทร์ทอง  

PT7672 นางสาวสพุตัรา   ประชมุอาจ  

PT7673 นางสาวอนสุรา   ทาการ  

PT7674 นางสาวอภิชญา   ดาวดวงน้อย  

PT7675 นางสาวอรนลนิ   เตชะธาดากลุ  

PT7676 นางสาวอรสมุน   มีแสงเพช็ร  

PT7677 นายอนนุาท   ปะวนันา 

PT7678 นางสาวกนกพิชญ์   คณุนาม 

PT7679 นายขจรศกัด์ิ   จนัวนั 

PT7680 นายขณัฑพล   จนัโท 

PT7681 นางสาวจิรัชยา   รัตนวิทยาพนัธุ์ 

PT7682 นางสาวจิราวรรณ   นาหลอ่ง 

PT7683 นางสาวจรีุภรณ์   แก้วจนัดา 

PT7684 นางสาวชลธิชา   ภศูรีฤทธ์ิ 



PT7685 นายชานน   สงิห์ทอง 

PT7686 นายณฐัวฒิุ   โกสยิาภรณ์ 

PT7687 นางสาวธนชัพร   มคัคะที 

PT7688 นายธิพล   แสนทวีสขุ 

PT7689 นางสาวนทัธมน   อคัรกิจเกษม 

PT7690 นางสาวนรีูซนั   ลาเตะ 

PT7691 นางสาวปิยะดา   ไทยยิ่ง 

PT7692 นายปิยณฐั   รักษา 

PT7693 นางสาวพรชนก   แวนคณุ 

PT7694 นางสาวพนัทิวา   บรรดาศกัด์ิ 

PT7695 นางสาวภสัสรา   สวุรรณไตร 

PT7696 นางสาวภิญญดา   วรรณโพธ์ิ 

PT7697 นางสาวรัตติยา   หลา่คํา 

PT7698 นางสาววนชัพร   สภุเสถียร 

PT7699 นางสาววรรณทิภา   ภดูอนมว่ง 

PT7700 นางสาววรรณวิศา   โคตรภธูร 

PT7701 นางสาววริดา   เลา่เลศิ 

PT7702 นางสาววิภาพร   ทองลือ 

PT7703 นางสาววิภารัตน์   ปรัชญคปุต์ 

PT7704 นางสาววีระยา   สทิธิบุน่ 

PT7705 นายวีระพงษ์   สจุริต 



PT7706 นายศิวะศิษย์   ประภาวะนงั 

PT7707 นางสาวสริยา   องัคปัทมากลุ 

PT7708 นางสาวสริิกาญจน์   คมพยคัฆ์ 

PT7709 นางสาวสดุารัตน์   บตุตะนนัท์ 

PT7710 นางสาวสธิุดา   รัตนกาญจน์ 

PT7711 นางสาวสนุนัทา   ศรีทะวงค์ 

PT7712 นางสาวสนิุสา   ชาญชิตร 

PT7713 นายสทิธิศกัด์ิ   ศรีวิจารย์ 

PT7714 นางสาวอญัธิกา   จปุะมะตงั 

PT7715 นายอนนัต์   พรมศรี 

PT7716 นายอนวุฒัน์   เซิบรัมย์ 

PT7717 นางสาวกนกวรรณ   นาเหมือง 

PT7718 นางสาวกนกวรรณ   บรูณพฒันา 

PT7719 นางสาวกมลนทัธ์   ทิจจรัตน์ 

PT7720 นางสาวกมลรัตน์   เจริญศิริวงศ์ธนา 

PT7721 นางสาวกรรณิการ์   ฝัน้พรม 

PT7722 นางสาวเกศินี   มลูเอ้ย 

PT7723 นางสาวเกศินี   สลีสองสม 

PT7724 นายขจรศกัด์ิ   พงษ์พานิช 

PT7725 นางสาวจิณณ์ณิชา   วงศ์ทิพย์ 

PT7726 นางสาวจิราพชัร   อินใจ 



PT7727 นางสาวจฑุาพร   สตัยดิษฐ์ 

PT7728 นางสาวจฑุามาศ   เรือนแปง 

PT7729 นางสาวจฑุารัตน์   มีสงูเนิน 

PT7730 นางสาวจฑุาทิพย์   สีคํา 

PT7731 นางสาวฉตัรชฎา   สตุาลงักา 

PT7732 นายฉตัรชรินทร์   ไชยวงศ์ 

PT7733 นายฉตัรชยั   พีระวธัน์กลุ 

PT7734 นางสาวชนม์ณนนัท์   จนัทร์แก้ว 

PT7735 นางสาวชมพเูนกข์   จนัทประยรู 

PT7736 นางสาวโชติมา   ผลงาม 

PT7737 นายชญาณิณ   สมวะเวียง 

PT7738 นายชากรณชั   เข่ือนวงั 

PT7739 นางสาวโซเฟีย   สาและ 

PT7740 นางสาวฐิติมา   บญุตนั 

PT7741 นายฐิติกร   จนัทร์ไชย 

PT7742 นางสาวณวรรณ   ปันตา่ 

PT7743 นางสาวณฐัวดี   วรรณศิริ 

PT7744 นางสาวดวงฤดี   ดิษสงวน 

PT7745 นายเถลงิศก   สวุรรณพงศ์ 

PT7746 นางสาวทิพรัตน์   แจ่มแจ้ง 

PT7747 นายทศพล   ชํานาญกิจ 



PT7748 นางสาวธีราดา   สขุสบาย 

PT7749 นายธนากร   กลูแผน่ 

PT7750 นางสาวนิภาภรณ์   วรรณพรหม 

PT7751 นางสาวนิลาวรรณ   ร่มลําดวน 

PT7752 นางสาวเบญจวรรณ   กณุาศรี 

PT7753 นางสาวปณุยนชุ   นกน่วม 

PT7754 นางสาวพรรัตน์   ศิรเลศิมกุลุ 

PT7755 นางสาวพรวจี   อภยัโรจน์ 

PT7756 นางสาวพิรัชพร   สงูปานเขา 

PT7757 นางสาวเพียงหทยั   วนัชยั 

PT7758 นายพงษ์พิเชษฐ   ศกัด์ิธนานรัุกษ์ 

PT7759 นายพฒันชยั   วงศ์ษาบตุร 

PT7760 นายพิริยะ   จนัทราภรณ์ 

PT7761 นายพิรุฬห์ลกัษณ์   อินทร์แดง 

PT7762 นายภาณวุฒัน์   คําเหมือง 

PT7763 นางสาวมลัลกิา   อภิญญาเมธากลุ 

PT7764 นายเมธี   จินะโกฎิ 

PT7765 นางสาวรจเรช   ภิระบรรณ์ 

PT7766 นางสาวรัญชนา   มากมี 

PT7767 นางสาววรัญญา   วงศ์ก่อ 

PT7768 นางสาววริศรา   ศรีทบัทิม 



PT7769 นางสาววลีพรรณ   ตนัเจริญ 

PT7770 นางสาววิสสตุา   เฉลยชน 

PT7771 นางสาวเวธกา   กีรติบํารุงพงศ์ 

PT7772 นางสาวศศิวรรณ   ปราจนัทร์ 

PT7773 นางสาวโศธิดา   นนัตะกลู 

PT7774 นางสาวสจิุรา   วงษ์ศิริ 

PT7775 นางสาวสชุาวลี   จินาวรกลุ 

PT7776 นางสาวสพุตัรา   กิจตระกลู 

PT7777 นางสาวสมุลฑกานต์   กมลวิลาวณัย์ 

PT7778 นางสาวหทยัชนก   วงศ์วิเศษ 

PT7779 นางสาวอชิรญา   ปัญญาจิรนาถ 

PT7780 นางสาวอิฏฐาภรณ์   บญุเร่ิม 

PT7781 นายอดิศกัด์ิ   พิศพนัธ์ 

PT7782 นางสาวกนกวรรณ   เพง่ผล 

PT7783 นางสาวกนกวรรณ   เพราเพริศภิรมย์ 

PT7784 นางสาวกฤติยาภรณ์   ตนัติโกวิทย์ 

PT7785 นางสาวกนัตพร   อําภา 

PT7786 นางสาวกานต์รวี   สจัจา 

PT7787 นางสาวจิตสภุา   กิจธารากลุ 

PT7788 นางสาวจฑุารัตน์   อริยะวงศ์ทอง 

PT7789 นายจารุพงศ์   ทองสมจิตต์ 



PT7790 นายฉตัรฤกษ์   เนตรวชัรชยั 

PT7791 นางสาวชดาภา   คเูอกชยั 

PT7792 นางสาวชนิษฐา   ตียะพาณิชย์ 

PT7793 นายชวนินทร์   ธนาชยัรุจนนัท์ 

PT7794 นายณฐัสทิธ์ิ   เพชรรัชตะชาติ 

PT7795 นายดลุยนิต์ิ   นามศกัด์ิ 

PT7796 นางสาวธนาภรณ์   สทิธิพรวรกลุ 

PT7797 นางสาวธารินี   สรุชิต 

PT7798 นางสาวนฏัฐิกา   จนัทร์วิไล 

PT7799 นางสาวนิภาภรณ์   เกือ้กลู 

PT7800 นางสาวนดีุ   ลิมปิศิริ 

PT7801 นางสาวปภาวี   ชภูาระ 

PT7802 นางสาวประภาพรรณ   วีระวธันชยั 

PT7803 นางสาวปวีณา   วรรณรัตน์ 

PT7804 นางสาวปิยวนั   โพธ์ิศรีทอง 

PT7805 นางสาวพรคนา   สทุธิพงศ์คณาสยั 

PT7806 นางสาวพฒัน์นรี   ประสงค์เงิน 

PT7807 นายพงศ์ศิริ   สําอางเอม 

PT7808 นางสาวภคณทั   มธุรพงศากลุ 

PT7809 นางสาวภทัราภรณ์   วงนรัุกษ์ 

PT7810 นางสาวมณีรัตน์   จวิเสน 



PT7811 นางสาวรัตน์กมล   จิระอํานวยพร 

PT7812 นางสาวลดาวลัย์   ธรรมศาสตร์ 

PT7813 นางสาววะสา   ปฏิสมัภิทาวงศ์ 

PT7814 นางสาววาธิณี   ถาวรวรชาติ 

PT7815 นางสาววานิสสา   ถนอมสตัย์ 

PT7816 นางสาววิภาดา   รัตนพนัธ์ 

PT7817 นางสาววิภาพร   ตรงเท่ียง 

PT7818 นางสาววิภาวี   จนัทรัตน์ 

PT7819 นายศภุเศรษฐ   ไชยการ 

PT7820 นางสาวสภุารัช   จิรวฒิุวงศ์ชยั 

PT7821 นายสกลุศกัด์ิ   มณีกาศ 

PT7822 นายสรัุตน์   เหลืองสกลุไทย 

PT7823 นางสาวอภิญญา   เชือ้ชาญ 

PT7824 นางสาวอริยจิต   มิตรกลู 

PT7825 นางสาวองัคณา   เกณฑ์สาค ู

PT7826 นางสาวอาจารี   นิรมร 

PT7827 นางสาวกาญจนา   แมลงภู่ 

PT7828 นางสาวกาญจนา   สมหวงั 

PT7829 นางสาวเกิดศิริ   พฒันธญัญา 

PT7830 นายกลศกึ   พกุเฉย 

PT7831 นางสาวจิดาภา   จนัดาหาร 



PT7832 นางสาวจิรประภา   ผอ่งด้วง 

PT7833 นางสาวจฑุามาศ   เกาะแก้ว 

PT7834 นางสาวชลีุพร   พลอาจ 

PT7835 นางสาวโชติรส   สมาธิ 

PT7836 นายชยตุ   ทะระพงษ์ 

PT7837 นายฐิตินนัท์   อินทนาศกัด์ิ 

PT7838 นางสาวดวงพร   เอ่ียมฤทธ์ิ 

PT7839 นางสาวดลุย์โสภา   ชยัรัตน์ 

PT7840 นางสาวทิพาภรย์   โลยสงูเนิน 

PT7841 นางสาวธนัย์ชนก   อตุนนัท์ 

PT7842 นางสาวธนัยพร   ผู้ทรงศิลป์ 

PT7843 นายธีรพงศ์   นิลวรรณ 

PT7844 นางสาวนงลกัษณ์   จนักิจ 

PT7845 นางสาวนภสัวรรณ   บญุมาภิ 

PT7846 นางสาวนชัชา   พนาภกัดี 

PT7847 นางสาวนิภาภรณ์   มะจะกรณ์ 

PT7848 นางสาวบญุทิวา   สาดสี 

PT7849 นางสาวปภาณิน   เวชเฟ่ือง 

PT7850 นางสาวประภาพรรณ   ปราการนนท์ 

PT7851 นางสาวปริศนา   เหลา่รัตนะ 

PT7852 นางสาวปรียานชุ   เอือ้อารยะมนตรี 



PT7853 นางสาวปรียารัตน์   ประสมพงษ์ 

PT7854 นางสาวพรพิมล   มว่งดี 

PT7855 นางสาวพรรณนิภา   ไพโรจน์ 

PT7856 นางสาวพชัรี   จนัทร 

PT7857 นางสาวพฒัน์สิญา   กล้าณรงค์ 

PT7858 นายพงศกร   คณาเอกวิชภรณ์ 

PT7859 นายพิพฒัน์   ปิติอํานวยทรัพย์ 

PT7860 นางสาวภทัิรา   โอปลอด 

PT7861 นายภาณภุทัร  โสภณวฒันาชยั 

PT7862 นางสาวรัตนากร   อินจําโรง 

PT7863 นางสาววราทิพย์   บญุรักษา 

PT7864 นางสาววราลี   บวัตมู 

PT7865 นางสาววิมลรัตน์   ภมีูแสง 

PT7866 นายวิทวสั   จินะ 

PT7867 นายวีระวฒัน์   เฉนียง 

PT7868 นางสาวศริญญา   จนัทะคณุ 

PT7869 นางสาวศรินทรรัตน์   สกลุปทมุทอง 

PT7870 นางสาวศิรัญญา   สขุเปรม 

PT7871 นางสาวสวรรยา   คําแก้ว 

PT7872 นางสาวสชุาวลี   บวันุ่ม 

PT7873 นายสถาพร   บญุแจ้ง 



PT7874 นายสนัติภาพ   พิพิธ 

PT7875 นางสาวหนึง่ฤทยั   แสงทอง 

PT7876 นางสาวอญัชลีุ   แพทย์สมาน 

PT7877 นายโอฬาร   อิสริยะพนัธุ์ 

PT7878 นางสาวกนกพร   ภกัดีสงัข์ 

PT7879 นางสาวกนกพร   อําโพธ์ิศรี 

PT7880 นางสาวกนกวรรณ   พลสา 

PT7881 นางสาวกนกวรรณ   สหุสัโช 

PT7882 นางสาวกมลรัตน์   บวัพนัธ์ 

PT7883 นางสาวกมลวรรณ   ชเูปรม 

PT7884 นางสาวกมลวรรณ   เพราเพริศภิรมย์ 

PT7885 นางสาวกญัญรัตน์   อินสวา่ง 

PT7886 นางสาวกญัภร   พวงสอาด 

PT7887 นางสาวกนัตยา   อําคาแก้ว 

PT7888 นางสาวกานต์สิรี   ไชยวรรณ 

PT7889 นายกิตติศกัด์ิ   วรรณสอน 

PT7890 นายเกรียงไกร   แทนประยรู 

PT7891 นายเกียรติศกัด์ิ   นาคะจะ 

PT7892 นางสาวขวญัตะวนั   เอกสทิธิไพศาล 

PT7893 นายคณิน   เต็มไตรรัตน์ 

PT7894 นางสาวจฑุาทิพย์   แซไ่หล ่



PT7895 นางสาวจฑุามาศ   เอมะสวุรรณ 

PT7896 นางสาวชญานนัท์   อินทร์เกลีย้ง 

PT7897 นางสาวชฎารัตน์   หวงัสขุ 

PT7898 นางสาวเชษฐ์ธิดา   สกนุตนิยม 

PT7899 นายชยัพล   จนัทร์ชา 

PT7900 นางสาวณฎัฐาพร   แก้วโชติ 

PT7901 นางสาวณฐัชนา   ชยัมณี 

PT7902 นางสาวณฐัพร   ลีลติธรรม 

PT7903 นางสาวณิภาวรรณ   คําเวียง 

PT7904 นางสาวดรุณี   แสงศิริอมัพร 

PT7905 นางสาวทิตยา   ทรัพย์สอาด 

PT7906 นางสาวธนพร   จนัทโรหิต 

PT7907 นางสาวธนภรณ์   โกศล 

PT7908 นางสาวธนนัชนก   ชนประชา 

PT7909 นางสาวธญัวรัตน์   ลนุสาร 

PT7910 นางสาวนนลณีย์   ถิระธรรมสทิธ์ิ 

PT7911 นางสาวนราพรรณ   เกตแุก้วมณี 

PT7912 นางสาวนริศรา   สองศรี 

PT7913 นางสาวนฤภรณ์   มงคลจิตร 

PT7914 นางสาวนลนิรัตน์   สมหวงั 

PT7915 นางสาวนนัทกานต์   พะยารุณะ 



PT7916 นางสาวนิธิภคั   ธรรมายน 

PT7917 นางสาวนิยดา   นนัทรัตนพงศ์ 

PT7918 นางสาวประภาพรรณ   โกสนิทร์ 

PT7919 นางสาวปริทิพย์   อุ่ยสนัติวงศ์ 

PT7920 นางสาวปวีณา   มลกลุ 

PT7921 นางสาวปัญจพร   สรีุย์เสริมสนิ 

PT7922 นางสาวเปมิกา   เลศิสรรพวฒิุ 

PT7923 นางสาวพนชัญา   จนัทร์อําพล 

PT7924 นางสาวพรทิภา   แสนบญุสง่ 

PT7925 นางสาวพรพรรณ   สกุกระจ่าง 

PT7926 นางสาวพณัณิตา   ภู่บบุผากาญจน 

PT7927 นางสาวพิมพ์ใจ   ผูไ่ชยเมือง 

PT7928 นางสาวพิรุณรัตน์   ศรีวิลยั 

PT7929 นางสาวภทัราพร   เลิศนนัทกลุ 

PT7930 นางสาวภสัสราพรรณ   นามนรเศรษฐ์ 

PT7931 นายภมุเรศ   อินทร์อร่าม 

PT7932 นางสาวมณฑาทิพย์   เทพทอง 

PT7933 นางสาวมนทิรา   กสุมุาวลี 

PT7934 นางสาวมาดีฮะ   ตาฮา 

PT7935 นางสาวมาลนีิ   ดําเนตร 

PT7936 นางสาวรวิภา   คงศิลป์ 



PT7937 นางสาวรัตนสดุา   แสงเงิน 

PT7938 นางสาวลออรัตน์   สทุธิวิริยะกลุ 

PT7939 นางสาววรกานต์   บวัโต 

PT7940 นางสาววรรณภา   อปุการัตน์ 

PT7941 นางสาววรรษนนัท์   คนงึการ 

PT7942 นางสาววรรัก   ชวูานิชวงศ์ 

PT7943 นางสาววรัญชลี   อรุณบรรเจิดกลุ 

PT7944 นางสาววรัญญา   โชคมงคล 

PT7945 นางสาววจันิรัตน์   ศรีประไพ 

PT7946 นายวชัรินทร์   ศรีศกัดาราษฎร์ 

PT7947 นายวฒิุพงษ์   อภิฤทธ์ิณรงค์ 

PT7948 นางสาวศศิยาพชัร   อดุมศิริโภคิน 

PT7949 นางสาวศิริลกัษณ์   คล้ายสบุรรณ 

PT7950 นางสาวศภุาพิชญ์   แป้นพฒัน์ 

PT7951 นางสาวสมลกัษณ์   สขุช่ืนฤทยั 

PT7952 นางสาวสริิธร   เลศิวิศิษฏ์ 

PT7953 นางสาวสธีุมา   พินิจนรชยั 

PT7954 นางสาวสปุรียา   อภิจรัสกลุ 

PT7955 นางสาวสพุิชชา   วงัรัตนากร 

PT7956 นางสาวสภุสัสรา   สกิุจสขุสวสัด์ิ 

PT7957 นางสาวสมุนา   ธนมหามงคล 



PT7958 นายสพุจน์   พฒัโน 

PT7959 นางสาวอรจิรา   ภยัสญูสิน้ 

PT7960 นางสาวองัสนีุ   มีศรีสขุ 

PT7961 นางสาวอจัฉริยาพร   วรรณวโรทร 

PT7962 นางสาวอซัมาวีย์   หยงัหลงั 

PT7963 นางสาวอญัชณา   กนัธิยะ 

PT7964 นางสาวอมัรัตน์   ปัญญาพาสขุ 

PT7965 นางสาวอานนัต์ยา   บวัประทมุ 

PT7966 นายอนสุรณ์   เจริญวนวิจิตร 

PT7967 นางสาวกมลชนก   วฑุฒวิภาต 

PT7968 นางสาวกมลชนก   แสวงการ 

PT7969 นางสาวเกสนีิ   เทียรมา 

PT7970 นางสาวไกรวี   กิตาการกลุ 

PT7971 นางสาวขนิษฐา   สนจิตร 

PT7972 นายขนัติ   เทพสวุรรณ 

PT7973 นางสาวชนากานต์   รักอยู่ 

PT7974 นางสาวญาดา   เปสลาพนัธ์ 

PT7975 นายฐิติพงศ์   เชียงคอน 

PT7976 นางสาวณฐัชยา   เกือ้กลูธเนศ 

PT7977 นางสาวดวงพร   วงษ์มะเซาะ 

PT7978 นางสาวดวงสมร   แก้วรุ่งเรือง 



PT7979 นางสาวตติยาภรณ์   สดุกระแสร์ 

PT7980 นางสาวทิพธญัญา   บวัโรย 

PT7981 นางสาวธนิศรา   แย้มประเสริฐ 

PT7982 นางสาวธนัยธรณ์   มณีรัตน์ 

PT7983 นางสาวธิติมาศ   วินยัรักษ์ 

PT7984 นายธีรพฒัน์   บวัผลิ 

PT7985 นางสาวนพวรรณ   ปานเจริญ 

PT7986 นางสาวนฏัฐิกา   เยนา 

PT7987 นางสาวนิศาชล   เตาฟิก 

PT7988 นางสาวเบญจพร   หิรัญสนิสนุทร 

PT7989 นางสาวปภาวี   จนัทร์ไพฑรูย์ 

PT7990 นางสาวปานวาด   แก้ววชัรกลุ 

PT7991 นางสาวผกาวดี   ศรีภกัด์ิ 

PT7992 นางสาวพลอยณชา   ดิลกพงศ์ระวี 

PT7993 นางสาวภาวิณี   เฮงจิตตระกลู 

PT7994 นายภาสกร   จวูราหะวงศ์ 

PT7995 นางสาวมณัฑนา   โพธิเสถียร 

PT7996 นางสาวลลิตา   ลอยช่ืน 

PT7997 นางสาววรรณพร   สดุใจ 

PT7998 นางสาววรรณศิริ   แจ่มจํารูญ 

PT7999 นางสาววลัลภา   นาเวศรัตนากร 



PT8000 นางสาววาสนา   สิริวณิชพนัธ์ 

PT8001 นางสาววิกานดา   แซซื่อ้ 

PT8002 นางสาววิธู   แจ่มโภคา 

PT8003 นางสาวศาสนวดี   สทุธิดารา 

PT8004 นางสาวศภุรัตน์   จนัทร์มณี 

PT8005 นางสาวสลิลา   คณุวฒิุกลุ 

PT8006 นายสกฤษฏพร   จนัทวงษ์ 

PT8007 นางสาวหทยัชนก   พลูน้อย 

PT8008 นางสาวอภิญญารัตน์   โปร่งมณี 

PT8009 นางสาวอรอมุา   รัชนีพนัธ์ 

PT8010 นางสาวอ้อมเดือน   ช่ืนวารี 

PT8011 นางสาวอจัฉรา   แก้วมณี 

PT8012 นางสาวอมัพร   กองทอง 

PT8013 นางสาวอิศราภรณ์   เหลา่เจริญวงศ์ 

PT8014 นางสาวอไุรพร   แดนกมล 

PT8015 นายอรรถพล   หน่วงเหน่ียว 

PT8016 นางสาวกนกวรรณ   ช้างสีนวล 

PT8017 นางสาวกนกวรรณ   ศิลปขนัธ์ 

PT8018 นางสาวกมลกาญจน์   วงษา 

PT8019 นางสาวกมลเนตร   สายบวัแดง 

PT8020 นางสาวกฤติกา   ศีตะโกเศศ 



PT8021 นางสาวกวิตา   ไชยยนต์ 

PT8022 นางสาวกาญจน์กมล   ฉตัรศรีทองกลุ 

PT8023 นางสาวกาญจนา   แก้วตาล 

PT8024 นางสาวจริยา   หวานจิตร 

PT8025 นางสาวจิตราภรณ์   พฒุซ้อน 

PT8026 นางสาวจฑุามาศ   สณัหกิตติกลุ 

PT8027 นางสาวฉตัรแก้ว   อารีย์ 

PT8028 นางสาวชญาภา   มหายศนนัท์ 

PT8029 นางสาวชลลดา   ชยัดลอดุม 

PT8030 นางสาวช่อทิพย์   ผยุหวัโทน 

PT8031 นางสาวชติุมา   ศิลารวม 

PT8032 นางสาวญาณิพชัญ์   วิญญาณ 

PT8033 นางสาวณฐัถาภรณ์   เดชบํารุง 

PT8034 นายณรงค์   ผิวผอ่ง 

PT8035 นางสาวเดือนนภา   ป้องสวุรรณ 

PT8036 นายดํารงฤทธ์ิ   ชมจอหอ 

PT8037 นางสาวธนาวดี   แสงสขุ 

PT8038 นางสาวธญันาถ   ธราธรรมกลุ 

PT8039 นางสาวธาริณี   ศกัด์ิภเูขียว 

PT8040 นางสาวธิติมา   แสงออ่น 

PT8041 นายธีรชยั   ภกัดีไทย 



PT8042 นางสาวนพเก้า   วงษ์ศิลป์ 

PT8043 นางสาวนริศรา   สขุกระโทก 

PT8044 นางสาวปทิตตา   แสงหิรัญ 

PT8045 นางสาวประภสัสร   ประสงค์จรรยา 

PT8046 นางสาวปรียานนัท์   วงศ์กระสนัต์ 

PT8047 นางสาวปรียานชุ   ไชยเดช 

PT8048 นางสาวพนิดา   สวุรรณมณี 

PT8049 นางสาวพรไพลิน   อคัรภศูกัด์ิ 

PT8050 นางสาวพชัราภรณ์   สมปาง 

PT8051 นางสาวพชัราภรณ์   อินต๊ะตาน 

PT8052 นางสาวพชัรี   ศรีบริุนทร์ 

PT8053 นางสาวพิชชาภา   ชอบงาม 

PT8054 นางสาวพิมพ์พิสทุธ์ิ   ปิยจิตรไพรัช 

PT8055 นางสาวภทัรนชุ   แตงขํา 

PT8056 นางสาวภสัสริิ   ชสูงัวาลย์ 

PT8057 นายภมิูนทร์   หมอยาเก่า 

PT8058 นางสาวมลัลกิา   ธรรมจารุสิริ 

PT8059 นางสาวมาลษิา   ไทรบรีุ 

PT8060 นางสาวเมลษิา   โตมร 

PT8061 นายมฆวตั   นาปองสี 

PT8062 นางสาวยวุนิดา   มะณโุชติ 



PT8063 นางสาวรดาณฐั   เกตเุขียว 

PT8064 นายรชตะ   ตนัติวงค์สกลุ 

PT8065 นายรดิศ   โชคสทุธากลุ 

PT8066 นางสาวลลิตา   แก้วมณี 

PT8067 นางสาววรรณวิศา   รัตนจงเกียรติ 

PT8068 นางสาววรรณิศา   เชือ้รามญั 

PT8069 นางสาววาทินี   ตีระวฒันานนท์ 

PT8070 นางสาววิจิตรา   ดีรัตน์ 

PT8071 นางสาวศตนนัทน์   นาควิโรจน์ 

PT8072 นางสาวศภุมาศ   สมไพร 

PT8073 นางสาวสมฤทยั   ศรยินดี 

PT8074 นางสาวสนัตวรรณ   ศรีธนะ 

PT8075 นางสาวสริิวรรณ   วิเศษวงษา 

PT8076 นางสาวสดุาพร   เนตรลือชา 

PT8077 นางสาวสธุาสนีิ   ลิม้ธารณามยั 

PT8078 นางสาวสปุาณี   อินทร์ธิราช 

PT8079 นางสาวสพุตัรา   ผาลารักษ์ 

PT8080 นางสาวแสงจนัทร์   จนัทร์สวา่ง 

PT8081 นางสาวโสภิญญา   ปลืม้ใจ 

PT8082 นางสาวหทัยา   กลุาศรี 

PT8083 นางสาวองัคณา   คําปันทิพย์ 



PT8084 นางสาวองัศดา   กาศสกลุ 

PT8085 นางสาวอญัชนา   ปกครอง 

PT8086 นางสาวอญัชลา   วงัชงั 

PT8087 นางสาวอญัชลี   อนนัตศกัด์ิ 

PT8088 นางสาวอญัชลี   อ่ําบํารุง 

PT8089 นางสาวอิสราภรณ์   คีรีรัตน์ 

PT8090 นายอรรณพ   เยน็ใจ 

PT8091 นางสาวกฟูารีดา   มะรูตี 

PT8092 นางสาวจนัทร์จิรา   อรุณรัตน์ 

PT8093 นางสาวจิดาภา   ทบัทิมเขียว 

PT8094 นางสาวจินตนา   คล้ายกระแส 

PT8095 นางสาวชวลันชุ   จัน่จนัทกึ 

PT8096 นางสาวซาบีนา   สะแต            

PT8097 นางสาวเทพรัตน์   ก่ิงแก้ว 

PT8098 นายทศพล   เทียมสม 

PT8099 นางสาวธญัญรัตน์   ศิริสวสัด์ิ 

PT8100 นางสาวนิตยา   พลอยเพชร 

PT8101 นางสาวนิธิรัตน์   แสงมีศรี 

PT8102 นางสาวนรีูนาร์   มะเกะ 

PT8103 นางสาวบวัสด   จิตเพง็ 

PT8104 นางสาวประนารัตน์   แสนวิเศษ 



PT8105 นายปิยณฐั   ยิม้พ้วย 

PT8106 นางสาวพวงเพ็ญ   ธะราธร 

PT8107 นางสาวพชัณี   ฉายลิม้ 

PT8108 นายภาสกร   ภิญญศกัด์ิ 

PT8109 นางสาวมธุชา   แจ่มเลก็ 

PT8110 นางสาวรุ่งทิพย์   บชูา 

PT8111 นางสาวฤดีรัตน์   เจริญลาภ 

PT8112 นางสาววรนชุ   ชทูรงเดช 

PT8113 นายวราธเนศ   หน่อแก้ว 

PT8114 นางสาวศศิธร   หลวงแจ่ม 

PT8115 นางสาวสดุารัตน์   ตลบัทอง 

PT8116 นางสาวหทยักาญจน์   ปานสมทุร 

PT8117 นางสาวอภิญญา   วรบตุร 

PT8118 นางสาวอภิญญา   แสงเพชร 

PT8119 นางสาวอรทยั   คํายวง 

PT8120 นางสาวอริษา   ไชยวารี 

PT8121 นางสาวอาภาพร   มรุะญาติ 

PT8122 นางสาวฮาลีล๊ะ   เจะบ ู

PT8123 นายอภิราช   ชีวาวฒันะ 

PT8124 นางสาวกวิตา   ชมุภชูยั 

PT8125 นางสาวกาญจนา   บญุหล้า 



PT8126 นางสาวจินดานชุ   จรลําโกน 

PT8127 นางสาวจินต์จฑุา   พืชผกัหวาน 

PT8128 นางสาวจีรนาฎ   พาภิรมย์ 

PT8129 นางสาวจฑุาทิพย์   ก๊กมาศ 

PT8130 นางสาวจฑุามาศ   สขุพาสนัติ 

PT8131 นายชยัรัฐ   เผือกลขิิต 

PT8132 นางสาวณฐัติยา   สโมสร 

PT8133 นางสาวดลทยา   สายนัต์ 

PT8134 นายทวีวิทย์   กินโนนกอก 

PT8135 นางสาวธญัญภรณ์   แก้วทน 

PT8136 นางสาวธญัวรัตน์   จนัทร์ศรี 

PT8137 นางสาวนภาพิศ   ฉิมนาคบญุ 

PT8138 นางสาวนฤมล   ต๊ะเทียน 

PT8139 นางสาวนฤมล   นนท์ศิลา 

PT8140 นางสาวนชุนาฎ   ปาราชิตงั 

PT8141 นางสาวนซีูตา   การิง 

PT8142 นางสาวนรูอาฟีฟะห์   วาเลาะแต 

PT8143 นางสาวนรีูซนั   อะมิยะ 

PT8144 นางสาวพรรณกช   กนัแก้ว 

PT8145 นางสาวพชัรา   พิเชษฐพงษ์ 

PT8146 นางสาวพชัรียา   ขนุจนัทร์ 



PT8147 นางสาวพสัตราภรณ์   ชติุมนัต์ 

PT8148 นางสาวพิชญา   ธรรมโชเต 

PT8149 นางสาวพิไลวลัย์   ธรรมชาติสถิต 

PT8150 นางสาวภกัขภค   เหลา่เจริญสกลุ 

PT8151 นางสาวภทัร   องัศวุฒันากลุ 

PT8152 นางสาวมนฤดี   วงศ์ช่ืน 

PT8153 นางสาวเรณกุา   สมช่ือ 

PT8154 นางสาววนชั   วิจิตรขจี 

PT8155 นางสาววรรณิษา   ลีลาคณุารักษ์ 

PT8156 นางสาววราภรณ์   ชยัโต 

PT8157 นางสาววริศรา   กลมเกลีย้ง 

PT8158 นางสาววิรุฬยพุา   คําสมยั 

PT8159 นางสาวสายฝน   สตุตาเสง็ 

PT8160 นางสาวสจิุตรา   พรมพุม่ 

PT8161 นางสาวสธีุรา   สมยัคํา 

PT8162 นางสาวสพุรรณิกา   คชภมิู 

PT8163 นางสาวสพุิญญา   สมิมา 

PT8164 นายสมพร   ผดัแก้ว 

PT8165 นางสาวองัสนีิ   กะการดี 

PT8166 นางสาวอาจารีย์   คําเรืองศรี 

PT8167 นางสาวอาทิตยา   แก้วสวุรรณ 



PT8168 นางสาวอนตัตา   ขนัธสนธ์ิ 

PT8169 นายโอม   หมัน่หมาย 

PT8170 นางสาวกชพร   พิเชฐบวรกลุ 

PT8171 นางสาวกนกทิพย์   เพง็ทองแก้ว 

PT8172 นางสาวกรรณทิวา   ตัง้มณี 

PT8173 นางสาวกาญจนา   วระกาญจน์ 

PT8174 นายกิตติ   สนใจจิตร์ 

PT8175 นางสาวจีรวรรณ   คชบก 

PT8176 นายเจริญสนิ   โชติมาพฤกษ์ 

PT8177 นางสาวเฉลมิขวญั   แสงสาร 

PT8178 นายณฐัพนัธ์   พรหมชาติ 

PT8179 นางสาวธนาภรณ์   กล้างาน 

PT8180 นางสาวธญัวรรณ   เพ็ชร์มขุ 

PT8181 นางสาวธิดารัตน์   รอดแสดง 

PT8182 นายธีระพงษ์   พรรัตน์ 

PT8183 นางสาวนฤมล   เลศการณ์ 

PT8184 นางสาวปิยวรรณ   สวุรรณพาณิชย์ 

PT8185 นางสาวพชัรา   กมล 

PT8186 นางสาวพชัรี   หมนุเกต ุ

PT8187 นางสาวพาดีละ   บาสอลอ 

PT8188 นางสาวมลฤดี   ขนัติวงษ์ 



PT8189 นายยทุธนา   สวนสําราญ 

PT8190 นางสาวรจนา   บรุาณเดช 

PT8191 นายราเชนทร์   ศิริไพรวนั 

PT8192 นางสาววนิดา   ดลุยะสตัย์ 

PT8193 นางสาววิดารัตน์   จนัทร์สขุ 

PT8194 นางสาวศรัณยา   ระหดั 

PT8195 นางสาวศภุจิต   วะชมุ 

PT8196 นางสาวสายวลี   ซ่ือสตัย์ 

PT8197 นางสาวสภิุญญา   พิลาทอง 

PT8198 นางสาวสลีุวรรณ   จองหนุ่ย 

PT8199 นางสาวอจัฉราพร   พุม่เพช็ร 

PT8200 นางสาวอาทิตา   ก่อการรวด 

PT8201 นางสาวอมุาพร   บรรเลงสง่ 

PT8202 นางสาวฮานาน   เฮ็งปิยา 

PT8203 นางสาวกญัธณชั   ตนัเก่ง 

PT8204 นางสาวกณัฐมณี   ฤทธ์ิเดช 

PT8205 นางสาวจตพุร   เนียมชช่ืูน 

PT8206 นางสาวจฑุาพร   พรมนุ่น 

PT8207 นางสาวจรีุ   พรหมสกลุ 

PT8208 นายเฉลิมพร   กลีบสขุ 

PT8209 นางสาวชนญัญา   พิริยะเพียรพนัธ์ 



PT8210 นางสาวชนิดา   แซต่ัง้ 

PT8211 นางสาวชชัมาน   ซุน่อือ้ 

PT8212 นายฐนกร   แสนอินทร์ 

PT8213 นางสาวใดฮานา   พรามณี 

PT8214 นางสาวเนตรนภา   อามาฆมนตรี 

PT8215 นางสาวปภสัรา   ทศัโน 

PT8216 นางสาวปัทมา   เผดิมผล 

PT8217 นางสาวผกามาศ   อรุณสวสัด์ิ 

PT8218 นางสาวรุจิราภรณ์   ศิริเกษ 

PT8219 นายวฒิุพรหม   แสงนิกรเกียรติ 

PT8220 นางสาวศภุลกัษณ์   อาบวูะ 

PT8221 นางสาวสธุาทิพย์   สงัข์ทองกลู 

PT8222 นางสาวสพุิชญา   หลดักอง 

PT8223 นางสาวสภุาภรณ์   เจนชล 

PT8224 นายสทุธิรักษ์   มณีรัตน์ 

PT8225 นายสรุเชษฐ์   สงศรี 

PT8226 นางสาวอรวรรณ   ทองพรหม 

PT8227 นางสาวอารีนา   ปาแน 

PT8228 นางสาวกนกวรรณ   ศรีเลิศ 

PT8229 นางสาวกิตติญา   จําพรึก 

PT8230 นางสาวเกศรินทร์   กนัทะเนตร 



PT8231 นางสาวขวญัหทยั   ไชยอกัษร 

PT8232 นางสาวจนัท์นิภา   จนัทร์ภกัดี 

PT8233 นางสาวจิดาภา   เชือ้ทองอยู่ 

PT8234 นางสาวฉตัรสดุา   ชายเพช็ร 

PT8235 นางสาวชนิสรา   แสงดวง 

PT8236 นางสาวชนัลกิา   ไชยชมภ ู

PT8237 นายณฐัพงษ์   ศรีดํา 

PT8238 นางสาวธนาภรณ์   เฮงประถม 

PT8239 นางสาวธนฏัฐา   ศรัณยานรัุกษ์ 

PT8240 นางสาวนาตยา   ดวงประทมุ 

PT8241 นางสาวนาราพทั   เชยบาล 

PT8242 นางสาวนชุสรา   มว่งศรี 

PT8243 นายบณัฑิต   ขนัธ์สวุรรณ 

PT8244 นางสาวประภาพรรณ   เป่ียมมีสมบรูณ์ 

PT8245 นางสาวปาริชาต   กาวาฮารา 

PT8246 นางสาวปาริชาติ   ปราสยังาม 

PT8247 นางสาวปณุยธร   กลดัทอง 

PT8248 นายประมขุ   พงษ์สวุรรณ 

PT8249 นางสาวพรพนา   ภนู้อย 

PT8250 นางสาวพรรณวดี   บญุพยงุ 

PT8251 นางสาวพชัรี   ตุ่นแก้ว 



PT8252 นางสาวเพญ็พิชชา   แก้วมณีุวงศ์ 

PT8253 นางสาวแพรนิภา   เพชรศรี 

PT8254 นายพณวธุ   เมธานนท์ 

PT8255 นางสาวฟารีดา   ปัตนวงศ์ 

PT8256 นางสาวภสัสร   ไทยธานี 

PT8257 นายภาคิไนย   รัตนานนัท์ 

PT8258 นายภริูช   พรหมแก้ว 

PT8259 นางสาวเมธาวี   มัง่คัง่เจริญ 

PT8260 นางสาวเมวิกา   นชุศิริ 

PT8261 นายมงคลเลศิ   อิ่นคําแดง 

PT8262 นางสาวรพีพรรณ   บทมาตย์ 

PT8263 นางสาวรุจิราลกัษณ์   สธุรรม 

PT8264 นายรัฐพล   นุ่มหอม 

PT8265 นางสาววนาลี   สนิทะเล 

PT8266 นางสาววรภรณ์   สมินเย 

PT8267 นางสาววรัญญา   ก้านอบุล 

PT8268 นางสาวศกนิุชญ์   น่ิมอนสุสรณ์กลุ 

PT8269 นางสาวศิรินภา   ฮ้าวเครือ 

PT8270 นางสาวศิวรรณยา   สามารถ 

PT8271 นางสาวสณัฑิตา   เมฆกระสนิธุ์ 

PT8272 นางสาวสาริศา   ผอ่งอําไพ 



PT8273 นางสาวสริินาถ   นะตา 

PT8274 นางสาวสจิุตรา   ต๊ะคําปัน 

PT8275 นางสาวสทุธิชา   พรหมเทศ 

PT8276 นางสาวสทุธิวรรณ   บญุความดี 

PT8277 นางสาวเสาวลกัษณ์   ดิเรกศรี 

PT8278 นางสาวหทยัชนก   พิบลูย์พล 

PT8279 นางสาวอรวรรณ   ใจกลาง 

PT8280 นางสาวอาภสัรา   ศรีเดช 

PT8281 นายองักรู   สทุธสวุรรณ 

PT8282 Mr.Tribikram   Thapa 

PT8283 นางสาวกนกกร   บริบรูณ์ 

PT8284 นางสาวกนกกาญจน์   ชมุภชูนะภยั 

PT8285 นางสาวกิติยา   ปานแผน่ 

PT8286 นางสาวกสุมุา   ศิริวงค์ 

PT8287 นายกิตติพงษ์   จีฟ้ ู

PT8288 นายเกียรติศกัด์ิ   ดวงสวุรรณ์ 

PT8289 นางสาวจิตรสภุา   ปลาเงิน 

PT8290 นางสาวจิตรานชุ   รักดี 

PT8291 นางสาวจิรภิญญา   กองมา 

PT8292 นางสาวจิราภรณ์   แก้วโกมล 

PT8293 นางสาวจฑุามาศ   แก้วบงัวนั 



PT8294 นางสาวชลดา   ป่าถ่อน 

PT8295 นางสาวชลีภรณ์   จิตรวรกลุ 

PT8296 นางสาวฌชัญา   พรมมาสทิธ์ิ 

PT8297 นางสาวฐิติมา   มานะเจริญ 

PT8298 นางสาวเดือนนภา   เปีย้สนิธุ 

PT8299 วา่ท่ีร.ต.หญิง ธนาภรณ์   จนัทวงค์ 

PT8300 นางสาวธิดา   จิตรสกลุวฒัน์ 

PT8301 นางสาวธิดาทิพย์   ศิริปัน 

PT8302 นางสาวธิดารัตน์   บริรักษ์เลศิ 

PT8303 นางสาวนริสรา   จิตรไพศาล 

PT8304 นางสาวนฤมล   กองตนั 

PT8305 นางสาวนฎัฐา   เครือวิเสน 

PT8306 นางสาวนิยาพร   นาคคํา 

PT8307 นางสาวนิศารัตน์   ใจดี 

PT8308 นางสาวนชุทิวา   บตุรชา 

PT8309 นางสาวนชุรินทร์   อินทนนัชยั 

PT8310 นางสาวเนตรนภา   ขวยเขิน 

PT8311 นางสาวประกายทิพย์   จนัทร์แก้ว 

PT8312 นางสาวปาริชาติ   ภาชนนท์ 

PT8313 นายปิยะพงษ์   สารพนัธุ์ 

PT8314 นางสาวพชัรี   เฝือสภุาพ 



PT8315 นางสาวพิมพากร   แป้นสขุา 

PT8316 นางสาวพิมภทัร   คําวินิจ 

PT8317 นางสาวภาวิณี   จนัทร์แดง 

PT8318 นายภวูนตัถ์   หมกู้อน 

PT8319 วา่ท่ีร้อยตรีหญิงมลัลิกา   กนัทาทรัพย์ 

PT8320 นางสาวม่ิงขวญั   ห้าวหาญ 

PT8321 นางสาวเยาวภา   เมืองแก้ว 

PT8322 นางสาวรัตติยา   น้อยหล้า 

PT8323 นางสาวรัตนากร   คล้ายแก้ว 

PT8324 นางสาวรัตนาภรณ์   จนัทร์ปิง 

PT8325 นางสาวรุจิรัตน์   หนัประดิษฐ์ 

PT8326 นายรัฐกร   คงสมกนั 

PT8327 นางสาววราพรรณ   หน่อคํา 

PT8328 นางสาววชัรีภรณ์   มาเลศิ 

PT8329 นางสาววนัทนา   อดุม 

PT8330 นางสาววลัญา   อยูน่าน 

PT8331 นางสาววารุณี   เรือนสภุา 

PT8332 นางสาววิชดุา   ชยัสวุรรณ 

PT8333 นางสาววิภารัตน์   ใจมิภกัด์ิ 

PT8334 นางสาววิไลวรรณ   เหลาประเสริฐ 

PT8335 นายวิทยา   ศภุกฤตอนนัต์ 



PT8336 นางสาวศยามล   รัตนพงค์ 

PT8337 นางสาวศรสวรรค์   เรืองสวสัด์ิ 

PT8338 นางสาวศศิกานต์   ตุ้ยกาศ 

PT8339 นางสาวศิริรัตน์   แก้วเปีย้ 

PT8340 นางสาวสรสวรรค์   ชํานาญยา 

PT8341 นางสาวสร้อยทิพย์   พานไทย 

PT8342 นางสาวสกุญัญา   ไชยยศ 

PT8343 นางสาวสจิุตรา   เกษนิล 

PT8344 นางสาวสชุาดา   มัน่เขตกร 

PT8345 นางสาวสดุหทยั   มโนปา 

PT8346 นางสาวสดุาพร   เป๊ะหมุ 

PT8347 นางสาวสธิุดา   ชาวเวียง 

PT8348 นางสาวสนิุสา   สายเทพ 

PT8349 นางสาวสพุตัรา   ไชยบาล 

PT8350 นางสาวสพุตัรา   อินทะกลู 

PT8351 นางสาวสภุาพร   ใจแก้ว 

PT8352 นางสาวสภุารัตน์   บํารุงพร 

PT8353 นางสาวโสภาวรรณ   ฟเูชือ้ 

PT8354 นายสทุธชยั   ใจบาล 

PT8355 นายสทุธิพงษ์   กาบกรณ์ 

PT8356 นายสริุยา   จกัวาโชติ 



PT8357 นายสริุยา   ผลประเสริฐ 

PT8358 นางสาวหทยัชนก   บญุเกิด 

PT8359 นางสาวอนสุรา   เมืองช่ืน 

PT8360 นางสาวอริษรา   ด้วงเงิน 

PT8361 นางสาวอจัฉรินทร์   เป็งเมืองลอง 

PT8362 นางสาวอญัชริกา   ออ่นลมลู 

PT8363 นางสาวอาจารีย์   โลหะกฤษณะ 

PT8364 นางสาวอมุาพร   สีเทียวไทย 

PT8365 นางสาวเอมอร   พรนาง 

PT8366 นายอธิวฒัน์   คีรีรมย์ 

PT8367 นายอนรัุกษ์   ฟองจนัทร์ตา 

PT8368 นายอานนท์   สทุธคณุ 

PT8369 นายอิทธิภาสน์   ใจเยน็ 

PT8370 นายเอกสทิธ์ิ   แก้วใบงาม 

PT8371 นางสาวกาญจนา   สรุะเสน 

PT8372 นางสาวจิราพร   วิเศษวิสยั 

PT8373 นางสาวจิราพร   สมฤทธ์ิ 

PT8374 นางสาวชติุมา   แสงชาญชยั 

PT8375 นางสาวณฐัสดุา   ผาริโน 

PT8376 นางสาวดารณี   วงศ์สกลุสขุดี 

PT8377 นางสาวทศันีย์   แก้ววรรณา 



PT8378 นางสาวนภสัสร   บญุยืน 

PT8379 นางสาวเบญจมาศ   กํามะหย่ี 

PT8380 นางสาวปรานอม   ธงศรี 

PT8381 นางสาวพิมพ์ชนก   ศรีรักษา 

PT8382 นางสาวเพญ็จิตร   จํานงเพียร 

PT8383 นางสาวลดัดารัตน์   ยดุา 

PT8384 นางสาววิภาภรณ์   เงินลนุ 

PT8385 นางสาววิสนีย์   คําพิทกัษ์ 

PT8386 นางสาวสาวิตรี   คีรีอภิรักษ์ 

PT8387 นางสาวสกุญัญา   ครุฑรัมย์ 

PT8388 นางสาวสภุตัตรา   โพธ์ินาแค 

PT8389 นางสาวสภุาพร   เกือ้เดช 

PT8390 นายสถาพร   รัดถา 

PT8391 นางสาวอมรา   วงลคร 

PT8392 นางสาวอรชา   ศรวฒันา 

PT8393 นางสาวอารยา   น้อยใย 

PT8394 นางสาวเอมอร   แพงมาลา 

PT8395 นางสาวกรรวี   เอือ้เจริญศรี 

PT8396 นางสาวศภิุสสรา   มงคะวิระ 

PT8397 นายนราธร   สวุรรณมาลยั 

PT8398 นางสาวธีราพร   แสนอินทร์ 



PT8399 นายธีระพชัร   สง่โสม 

PT8400 นางวรรณวิษา   โฉมจนัทร์ 

PT8401 นางสาวนงลกัษณ์   ไชยบตุร 

PT8402 นางสาวยลภทัร   ภู่ระหงษ์ 

PT8403 นางสาววรรณภา   หวงัผล 

PT8404 นางสาวมยรุฉตัร   รัตนพนัธ์ 

PT8405 นางสาวปาหนนั   พนัธ์มหา 

PT8406 นางสาวอษุา   บรรจงดดั 

PT8407 นางสาวชนาภา   อภิวงษา 

PT8408 นางสาววิลาวลัย์  วจันะพนัธ์ 

PT8409 นางสาวกฤติยาณี   ดงักลาง 

PT8410 นางสาวสภุคั   เนตรบษุราคํา 

PT8411 นางสาวจรุพรรณ   เศษรินทร์ 

PT8412 นางสาวชนากานต์   พนัธ์แก้ว 

PT8413 นางสาวกนกวรรณ   อยูม่ัน่ธรรมา 

PT8414 นางสาวสราลี   ฐานบํารุง 

PT8415 นางสาวรุ่งนภา   บญุเสริม 

PT8416 นางสาวเกศสดุา   ศรอินทร์ 

PT8417 นางสาวปานทิพย์   ศรีรัตน์ 

PT8418 นางสาววลยัพร   ภิรมย์ 

PT8419 นายเอกราช   ทิมธรรม 



PT8420 นายศรัณย์   ศรียา 

PT8421 นางสาวนิตติยา   เทียนสนัเทียะ 

PT8422 นางสาวฝาติหม๊ะ   หมดัหมาน 

PT8423 นางสาวสพุตัรา   ไกรเลศิ 

PT8424 นางสาวศนัสนีย์   สีนวล 

PT8425 นางสาวพรภวิษย์   ทองคํา 

PT8426 นายวิโรจน์   วงษ์ศรี 

PT8427 นางสาวช่ืนจิต   เหลาดี 

PT8428 นางสาวสนิุสา   เกียรตินอก 

PT8429 นางสาวสาริณี   ยะผา 

PT8430 นางสาวหนึง่ฤทยั   อินประเสริฐ 

PT8431 นางสาวพวงผกา   สงิห์ชยั 

PT8432 นางสาวสโรชา   สจัจา 

PT8433 นางสาวปรางชมพ ู  แก้วศรีทอง 

PT8434 นางสาววิภาศิริ   เกิดผิวดี 

PT8435 นายทศพร   ขําคมเขตร์ 

PT8436 นางสาวสีวิกา   มาตราช 

PT8437 นางสาวมลธิรา   ถ่ินพิบลูย์ 

PT8438 นางสาวชนารัตน์   แสงสวา่ง 

PT8439 นางสาวนิศาชล   ไชยเสนา 

PT8440 นางสาวบณุณดา   ธนดิลกฐากร 



PT8441 นายธีรสทิธ์ิ   สขุเสียง 

PT8442 นางสาวชมพนูทุ   ไตรสรณะศาสตร์ 

PT8443 นายสฟุานดี ้  เจ๊ะบา่ว 

PT8444 นางสาวนชุนารถ   ไชยเดช 

PT8445 นายกฤษณพนธ์ิ   ชยัมงคล 

PT8446 นางสาววิภาวรรณ   พนัธุ 

PT8447 นางสาวกลัพนา   ปานเดย์ 

PT8448 นางนารีมาลย์   แวหะมะ 

PT8449 นายมานพ   ศิลาเลศิ 

PT8450 นางสาวชนิดา   แก้วเถาว์ 

PT8451 นายทศพร   สดุใจ 

PT8452 นางสาวสายทิพย์   พลศิลา 

PT8453 นางสาวสติานนัท์   สงูพล 

PT8454 นางสาวนพกาญจน์   ฉิม้สงัข์ 

PT8455 นางสาวปวีณา   ไชยรักษ์ 

PT8456 นางสาวปารียา   แซะลํามา 

PT8457 นางสาวแวฮซุนา   ดอเลาะ 

PT8458 นายเหมรัศม์ิ   เจริญรัมย์ 

PT8459 นางสาวฉตัรวิไล   ประทีปะจิตติ 

PT8460 นางสาวชติุมา   พิลาวงค์ 

PT8461 นายทวีศกัด์ิ   ปฐม 



PT8462 นางสาวนฤมล   นนัตาเวียง 

PT8463 นางสาวรวิวรรณ   กองสอน 

PT8464 นางสาววราภรณ์   ศรีมลู 

PT8465 นางสาวสพุตัรา   เนืองเสน 

PT8466 นายสทุธิพงศ์   เตชาวงค์ 

PT8467 นางสาวกนกวรรณ   มีแสงเงิน 

PT8468 นางสาวชมพนูชุ   ดีจ๋ิว 

PT8469 นางสาวตรีทิพย์   คงสนิท 

PT8470 นายธนากร   ท้าวกลัยา 

PT8471 นางสาวนิษฐารัตน์   อิสรภาค 

PT8472 นางสาวปวีณา   โสภาเลศิ 

PT8473 นางสาวแป้ง   บษุรานนัท์ 

PT8474 นางสาวศิริรัตน์   สขุเพง็ 

PT8475 นางสาวสริุสา   รัตนวงศ์ 

PT8476 นายอกุฤษฎ์   เจริญศรีวิสทุธ์ิ 

PT8477 นางสาวกรวรรณ   ภทัรามรุต 

PT8478 นางสาวกลุรัตน์   พฤกฤษ์เมธากลุ 

PT8479 นางสาวจิณฐัดา   ขาวคง 

PT8480 นางสาวจฑุาทิพย์   ชรัูตน์ 

PT8481 นางสาวเจณิฐา   ชอบเพ่ือน 

PT8482 นางสาวชติุมนต์   เนียมสนิท 



PT8483 นางสาวฐิติมา   แย้มชยั 

PT8484 นางสาวณฐัวลี   ใจกนัทา 

PT8485 นางสาวนิธิวดี   ตีฮ้้อ 

PT8486 นางสาวนิสากรณ์   อินทะลา 

PT8487 นางสาวนรีูดา   มะแซ 

PT8488 นางสาวเบญจมาศ   เปียงใจ 

PT8489 นางสาวปรารถนา   เหมือนจินดา 

PT8490 นางสาวปรียาภรณ์   ทองดี 

PT8491 นางสาวปานกมล   จนัถาวร 

PT8492 นางสาวพรพรรณ   ศกัด์ิทอง 

PT8493 นางสาวพิชญาดา   ปานะดิษฐ์ 

PT8494 นางสาวพิมพ์ชนก   นิลจนัทร์ 

PT8495 นางสาวฟารีดา   มะหวีเอน็ 

PT8496 นางสาวภาณมุาส   พทุธชาด 

PT8497 นางสาวรดากานต์   ตาชชูาติ 

PT8498 นางสาวรัตนาภรณ์   ณ กลาง 

PT8499 นางสาวรุ่งทิวา   สีเพง่ 

PT8500 นางสาวรุ่งนภา   คงเพง็ 

PT8501 นางสาววรัชญา   ซ่ือตรง 

PT8502 นางสาววิชชาพร   บรรจมาตย์ 

PT8503 นายวนัฉตัร   นพตลงุ 



PT8504 นางสาวศศิวิมล  ศรีพรหม 

PT8505 นางสาวศิริวรรณ   ทนเล 

PT8506 นางสาวอนงค์นาฏ   ถงุทรัพย์ 

PT8507 นางสาวอรพรรณ   นนัทกสิกร 

PT8508 นางสาวอจัฉราพร   เกตชีุพ 

PT8509 นางสาวอารยา   คงบญุ 

PT8510 นายอนิรุทธ์ิ   กวดขนัธ์ 

PT8511 นายอิสรายทุธ   ลือสริิพาณิชย์ 


