
ล ำดบั ค ำน ำหน้ำ ชือ่ สกุล ชือ่ - สกุล ผู้รับเอกสำร

1 นาย ก ณัฐพร ทองสาย

2 นางสาว กชพร เขมะนเุชษฐ์

3 นาง กนกกาญจน์ สารสินพิทักษ์

4 นางสาว กบนิร์ทิพย์ หอมจันทร์

5 นางสาว กมลรัตน์ พักผ่อน

6 นางสาว กรกนก นาคศรี

7 นางสาว กรกมล เล้ากุลวิเชษฐ

8 นางสาว กรพินท์ุ ปานวิเชียร

9 นางสาว กรรณิกา ผ้ึงผ่อง

10 นาง กรวิภา ศรีสุวรรณ์

11 นางสาว กฤษติกา เภสัชเวชกิจ

12 นาง กัญญา จงฌานสิทโธ

13 นางสาว กัณธิชา วงษ์จ่า

14 นาง กัลยา จิตจ านงค์

15 นาย กานต์ สุขไมตรี

16 นางสาว กิจติณัฏ อินทรประเสริฐ

17 นาย กิตติ อุปการรอด

18 นาย กิตติศักด์ิ เช้ือสกุลวนชิ

19 นาง กุศล อักษรผอบ

20 นางสาว เก็จแก้วรัสมี เนตรนอ้ย

21 นาย เกรียงศักด์ิ ก าเนดิกาญจน์

22 นางสาว เกศรินทร์ กีรติวิทยางกูร

23 นางสาว เกสรา บวัสุวรรณ

24 นาย ไกรสีห์ ล้ิมประเสริฐ

25 นางสาว ขนษิฐา เทศแย้ม

26 นางสาว ขนษิฐา กุดาศรี

27 นาง ขวัญเรือน วงศ์วาร

28 นางสาว คัญฑมารา สิทธิไกรพงษ์

29 นาย คุณากร เกื้อด้วง

30 นาย จงกล เศรษฐกร

31 นาง จรูญพร รักษากุล

ประกำศรำยชื่อผู้ได้รับบัตรสมำชิกสภำฯ
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32 นาง จันทนี กาวิชัย

33 นางสาว จันทร์ แบนสกุล

34 นาง จันทร์เพ็ญ วิสุทธิรังษีอุไร

35 นาย จันทวงศ์ เหลาผา

36 นาง จารุณี เผ่ากันทะ

37 นางสาว จิตรลดา วัฒนปญัญาสกุล

38 นาง จิรนชุ ปญัญาอุด

39 นางสาว จิราพร มัศยามาส

40 นาย จีระ แก่นศรี

41 นาง จุฑามาศ เขมะนเุชษฐ์

42 นาง จุฬา มัน่อ้น

43 นางสาว เจริญ พานทอง

44 นาย เจ้าพระยา  อารยบตุร อาเซียน

45 นางสาว ชนกิานต์ หนองนอ้ย

46 นาย ชเนศวร์ เจียวท่าไม้

47 นาย ชวลิต สนธิไชย

48 นาง ชะเอม สินธุเศรษฐ

49 นางสาว ชัญญา มุจจลินทร์กูล

50 นาย ชัยณรงค์ เพ็ชรศิริ

51 นาย ชาญชัย อนทุิพยมงคล

52 นาย ชาติชาย วันพิลา

53 นาย ช ามะนาฎแสนยากร ช่วยกันจักร์

54 นาย ชูเกียรติ ภญิโญสโมสร

55 นาย โชคชัย นาควิจิตร

56 นางสาว ฐิติรัตน์ ช้างงาม

57 พ.ท. ณรงค์ทัต แจ่มจรรยา

58 นาย ณรงค์ศักด์ิ จันทะวัง

59 นางสาว ณัชชา อโณทัย

60 นาย ณัฏฐ์ เชยเหล็ก

61 นาง ณัฏฐ์วรินท์ สายสุนทร

62 นางสาว ณัฏฐ์สุมณ ปภานจิโชติสิริ
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63 นาย ณัฏฐเอก เวชโพธิ์กลาง

64 นางสาว ณัฐชานนัท์ ศรัณยธาดาวงศ์

65 นาง ณัฐพัชร์ วันสกุล

66 นาย ณัฐวัฒน์ เปร่ียมงูเหลือม

67 นาย ณัฐวุฒิ เภสัชเวชกิจ

68 นาง ดุษฎี สุทธิเลิศ

69 นางสาว ตูแวยะ ตูแวแมแง

70 นาย ถิรเดช ไชยมงคล

71 นาย ถิรวัฒน์ พิมลไพศาล

72 นาย ทองใบ ศรีสุราช

73 นาง ทับทิม ย้อยสนทิ

74 นาง ทัศนยี์พร ปญัญา

75 นาง ทัศนยี์พร เด่ียวทิพย์สุคนธ์

76 นางสาว ทิฆมัพร ยะจินดา

77 นางสาว ทิตยาภรณ์ กระจ่างจิต

78 นาง ทิพวิมล จินาวรรณ

79 นางสาว ไทรงาม รสแก่น

80 นาย ธนกร ธรรมจรุงวงศ์

81 นาย ธนพล เฌอมือ

82 นางสาว ธนวรรณ ทรัพย์มาก

83 นางสาว ธนวรรณ อุดมทรัพย์

84 นาย ธนวิชญ์ ลายบวั

85 นาย ธนชัคม ตาตะบตุร

86 นางสาว ธนานษิฐ์ จิระวิทยาวัชร์

87 นาย ธนายุต คงแก้ว

88 นาย ธราธร อัศว์วัธรวรโชติ

89 นางสาว ธัญกานต์ แฮะประโคน

90 นางสาว ธัญญา บรรจงรักษ์

91 นาย ธันวา วรรณา

92 นาง ธีญญลักษณ์ ยิ้มพงษ์

93 นางสาว ธีติยา ดาบแก้ว
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94 นาย ธีรพงศ์ ศรีขวัญแก้ว

95 นาย ธีรภาพ สินธุเศรษฐ

96 นาย ธีรศักด์ิ เกษตรสินสมบติั

97 นางสาว นงนชุ มณีฉาย

98 นางสาว นงนชุ วีระวงค์

99 นาง นงลักษณ์ จิณะแสน

100 นาย นพพร วิสุทธิศักด์ิชัย

101 นาง นภธิดี มเหศักด์ิพิทักษ์

102 นางสาว นภสัสรณ์ ฐิติธนพงศ์ธร

103 นาง นวพร ดียิ่ง

104 นางสาว นนัท์ณภสั ศิริเดชพัฒนากูล

105 นางสาว นนัทพร เอนกแสน

106 นาง นนัทวัน ใจกล้า

107 นาง นนัทิดา เพ็ชรปราณี

108 นาย นาวี บวัคล่ี

109 นางสาว น้ าฝน บญุเปง็

110 นาง น้ าอ้อย บาลฤทัย

111 นางสาว นติยา สรรค์ธีรภาพ

112 นาย นธิิ เอี่ยมเพ็ญแข

113 นางสาว นภิาพร โสภารัตน์

114 นาย นเิวศน์ บวรกุลวัฒน์

115 นางสาว นศิาลักษณ์ รัตนะ

116 นางสาว นชุธิดา สามประเสริฐ

117 นาง เนตรดาว ยวงศรี

118 นาย เนย เหมือนชู

119 นาย บรรเจิด เศวตศิลป์

120 นาง บวัพา เศษเพ็ง

121 นางสาว บญุเทียม ส าเภาทอง

122 นาย บญุยงค์ บญุทาตุ้ย

123 นาย บญุรงค์ เจริญฤทธิ์

124 นาย บญุเลิศ ส าราญบ ารุง
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125 นาย บญุส่ง เภสัชเวชกิจ

126 นาง บณุณ์ภสัสร ศุภโอภาสพันธุ์

127 นางสาว บษุราคัม พวงทอง

128 นาง บษุราภรณ์ เถื่อนเหลือ

129 นาง เบญญาภา หอมสวรรค์

130 นาย ปฏคิม พาสว่าง

131 นางสาว ปฐมพร สว่างภพ

132 นาง ประกาย กล่ินจันทร์

133 นาย ประกิจ เจียรไกร

134 นางสาว ประชุมพร เนยีมสัมฤทธิ์

135 นาง ประดับ วงศ์สุนทร

136 นางสาว ประพัสสร วรรณทอง

137 นาย ประเมิน เถิงน ามา

138 นาย ประสิทธิ์ คงทรัพย์

139 นาย ประสิทธิ์ เพียงล้ิม

140 นางสาว ปราณิสา ไทยสกุล

141 นาง ปราณี แอ่นดอย

142 นาย ปรีดี โต๊ะฮาเมะ

143 นางสาว ปรียานชุ สุริยวิทยะ

144 นางสาว ปรียาพร ชูประดิษฐ์

145 นาย ปญัญา บญุยัง

146 นางสาว ปาริชาติ ด าดี

147 นาย ปยิปญัญา ภูข่วัญเมือง

148 นาย ปยิะพงษ์ จิระพงษ์พันธ์

149 นางสาว ปยิะพร เพชรพรหม

150 นางสาว ปยิาภรณ์ แสนศิลา

151 นางสาว ปญุชรัศมี สุทธิพิพัฒน์

152 นางสาว ปณิุกาณิชช์ บญุเจริญ

153 นาย พนา ดวงจันทร์

154 นาง พนารัตน์ ดีทอง

155 นาง พนดิา แก้วใส
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156 นาย พยงศักด์ิ ศรีขวัญอัญแก้ว

157 นางสาว พร สุรเวชสุนทร

158 นาง พรกมล เอื้อเฟื้อ

159 นางสาว พรทิพย์ พิมดีด

160 นางสาว พรรณกร เมือ่งมัน่

161 นางสาว พรรณทิพา หล่ออุดมพันธ์

162 นางสาว พรรณวิไล ไชยวาน

163 นาย พรศักด์ิ ศิริมาก

164 นาย พรหมลิขิต จิตจ านงค์

165 นางสาว พลอยชนก ปทุมานนท์

166 นาย พลูลาภ จิรมิตรมงคล

167 นาง พัชราภรณ์ บญุสิทธิ์

168 นางสาว พัชราภรณ์ ค าปติะ

169 นางสาว พัชราภรณ์ โต๊ะเอียด

170 นางสาว พัชริดา แก้วประภา

171 นางสาว พัชรินทร์ พรหมทัต

172 นาง พัฒพร แพร่พาณิชย์วงศ์

173 นางสาว พัดชา สุวรรณโชติ

174 นางสาว พัทนรินทร์ ค าภชัิย

175 นางสาว พัสราภรณ์ ศุภวงศ์วรรธนะ

176 นางสาว พิชาพัชร์ ฐิติธนอภพิงษ์

177 นาย พินติ สร้อยสุวรรณ

178 นางสาว พิรฉัตร คงเจริญ

179 นางสาว พิรุณรัตน์ แซ่ล้ิม

180 นาง พิศมัย พรหมพันหา้ว

181 นาง พิสมัย ยุ้งกระโทก

182 นางสาว พุทธนี ศรีเนตร

183 นางสาว พุทธรัดษา ขับผักแว่น

184 นาย เพชรแก้ว แต่งศรี

185 นางสาว เพ็ญจันทร์ พันธุสังข์

186 นางสาว เพ็ญพักตร์ ไชยบาล
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187 นางสาว เพ็ญพิศ ธุระงาน

188 นางสาว เพ็ญศรี ประสี

189 นาย เพิ่ม ศรีขวัญแก้ว

190 นางสาว เพียงจิต ล่ิมอินทร์

191 นางสาว แพรวพรรณ แจ้งสุข

192 นาง ภริตา จิรวัชราธิกุล

193 นาย ภกัดี เล่ียมศิริรัตน์

194 นางสาว ภทัรภร สีตะวัน

195 นาย ภาวัช พลแสน

196 นางสาว ภษูณิศา อ่ าครองธรรม

197 นาย มณฑล ภทัรภกัดีกุล

198 นาย มณัฏฐ์อาชว์ จันทร์แก้ว

199 นางสาว มณีกาญจน์ นภาแก้ว

200 นางสาว มณีนชุ ชูหนู

201 นางสาว มณีรัตน์ สมบติัอารี

202 นางสาว มนณิชาภทัร์ มาลากิจ

203 นาง มนรรษวรรร เอี่ยมศรีวงศา

204 นางสาว มานดิา ศรีชนะ

205 นาง มาลา สร้อยส าโรง

206 นางสาว มาลินี จินโกษ

207 นาย เมฆ บวัสีด า

208 นาย ยุทธนา ดวงจันทร์

209 นางสาว ยุพลักษณ์ ส่อสืบ

210 นางสาว ยุพา บวัพา

211 นาง เยาวรัตน์ เจริญฤทธิ์

212 นางสาว รัชนี เจริญนรากร

213 นางสาว รัชนวีรรณ บญุศรี

214 นางสาว รัตนาพร ไพบลูย์

215 นาง รัตนาภรณ์ บญุยัง

216 นาง ราตรี พระนคร

217 นางสาว ริญญารัตน์ วรจินตนาลักษณ์
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218 นาง เรณู แขอุดม

219 นาง ลักขณา หมัดอาดัม

220 นาง ลัดดา คงสัตรา

221 นาง ลัดดาวัลย์ แสงทอง

222 นาง ล าไพ สาขา

223 นาง วนสักานต์ ศรีขวัญแก้ว

224 นาง วนดิา หนนูรัุกษ์

225 นางสาว วรพิชชา ค าทา

226 นางสาว วรภร เดชาธรรมนาถ

227 นาย วรรณชัย วังกาวรรณ

228 นางสาว วรรณฤดี ลีภทัรกิจ

229 นางสาว วรรณิภา พรเวธนจ์ินดา

230 นาง วราภรณ์ เทศแย้ม

231 นาง วรารัตน์ ค าผง

232 นางสาว วลัยพร อุดมคีรีราษฎร์

233 นาง วลัยลักษณ์ อินชัย

234 นาง วลีย์ สันตะวาวงศ์

235 นางสาว วันเพ็ญ สัตย์ซ่ือ

236 นางสาว วันเพ็ญ สืบสิน

237 นาง วารุณี เปรมกมล

238 นาย วิจิตร จิรวัชราธิกุล

239 นาย วิชัย พรอนนัต์รัตน์

240 นาย วิโชติ มิง่ขวัญเจริญ

241 นางสาว วิมลมาศ ไทยวิบลูวงศ์

242 นางสาว วิไลวรรณ จตุพรประสิทธิ์

243 นาย วิวัฒน์ ถิ่นถาวร

244 นาย วีระศักด์ิ แกล้วกล้า

245 นาย ศราวุธ ตันสา

246 นางสาว ศริญญา อุมาลี

247 นางสาว ศรีแพร สัพโส

248 นาง ศรีวิไล พวกนอ้ย
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249 นาง ศศิกานต์ ประกอบแสง

250 นางสาว ศศิธร เกตุโสระ

251 นางสาว ศศิรดา พรแก้วกาญจนา

252 นาย ศักด์ิชัย เทพเจริญนรัินดร์

253 นางสาว ศิริพร แสงกุลัง

254 นาย สมเกียรติ ประทุมทอง

255 นางสาว สมจี เครือหอค า

256 นาย สมชาย ศิริโชติ

257 นาย สมชาย ศรีสูงเนนิ

258 นาย สมนกึ บญุนาค

259 นาย สมบติั อินทเกษร

260 นาย สมเพียร อินธิจักร์

261 นางสาว สมศรี สัจจะสกุลรัตน์

262 นาย สมศักด์ิ ขันทะกะพันธ์

263 นาย สมศักด์ิ เลิศวจนะ

264 นาง สมหวัง อุดมบวั

265 นาย สวาสด์ิ เกิดเนตร

266 นาย สังคม แซ่กี่

267 นาย สังทอง วิชาเรือง

268 นาย สาธิต วุฒิเจนประเสริฐ

269 นางสาว สาย นยิมญาติ

270 นางสาว สายชล พรหมเทพ

271 นาง สายทิพย์ เนตรบตุร

272 นางสาว สาวะณีย์ แก้วต่างสิน

273 นางสาว สาวิตรี บวรรัมย์

274 นาง ส าเภา ผาจันยอ

275 นาย ส าราญ ลุนทาลา

276 นางสาว สินธนา ศรีแพน

277 นาย สุกิจ ช่างเจริญ

278 นาง สุจินดา ท่าจีน

279 นาย สุชาญ ชูสุวรรณ
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280 นางสาว สุชาดา ขาวศรี

281 นาง สุณี ศรีเหลือง

282 นางสาว สุดสายธรรม หลิมก าเหนดิ

283 นางสาว สุทัตตา พิมาลา

284 นาย สุเทพ แสงทอง

285 นาย สุนทร เชาวนะพานชิ

286 นางสาว สุนทรี เชาวนะพานชิ

287 นางสาว สุพรรณิการ์ เกียรติธาตรี

288 นางสาว สุพัชรี บญุยี่

289 นางสาว สุพัตตรา บญุรอด

290 นาย สุภาพ หมืน่อาจยิ้ม

291 นางสาว สุภารัตน์ ไชยหาญ

292 นางสาว สุภณิ ลือชัยสิทธิ์

293 นางสาว สุมลทา คุชิตา

294 นางสาว สุมาลัย แย้มนิม่นวล

295 นางสาว สุมาลี หงษา

296 นาย สุริยะ เมืองมัน่

297 นางสาว สุวภทัร บญุเรือน

298 นางสาว สุวมาลย์ พลสีลาพ

299 นาง สุวรรณ วิลาวงษ์

300 นางสาว เสาวนยี์ บญุนาค

301 นาง เสาวลักษณ์ อินสุขิน

302 นาง แสงโรจน์ ภววงษ์ศักด์ิ

303 นางสาว เหมวดี เกษตรสินสมบติั

304 นาย เหรียญทอง ไทยวิบลูวงศ์

305 นาย อดิศักด์ิ สุมาลี

306 นางสาว อนงค์นชุ ทุมปดั

307 นางสาว อนงนาฏ สิงหค์ าปัน๋

308 นาย อนนัต์ หอ่งทองค า

309 นาย อนนัต์ ไชยเสน

310 นาย อภชิาต ลิมติยะโยธิน
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311 นาย อภธิรรม ภขูมร

312 นางสาว อมรเนตร พันธ์นาค า

313 นางสาว อมลรดาณี สุวีระ

314 นาย อยุธยา อัมภาวัน

315 นางสาว อรพินท์ ศรีสกุล

316 นางสาว อังค์วรา อับเซ็น

317 นาง อัญญารัตน์ นนัทะชาติ

318 นาง อารีย์ แก้วค า

319 นางสาว อ าภา จ้อยจ าปา

320 นาย อุดม ศรีวาที

321 นาง อุดม อาจศิริ

322 นางสาว อุธารัตน์ บญุฤทธิ์

323 นาย อุสาห์ นุม่ไทยสงค์

324 นาย เอกสิทธิ์ บอืงาฉา

325 นาย เอกอธึก รัตนอารี

326 นาง เอ็นดู ภกัดีจอหอ

327 นาง เอมอร ปาสาทัง


