
ล ำดับที่ ค ำน ำหนำ้ ชือ่ นำมสกลุ

1 นำงสำว กชนันท์ บญุยนื

2 นำงสำว กณษิฐำ จอมพงษ์รืน่

4 นำงสำว กพัฒน์สรณ์ ธันยำกำรย์

5 นำงสำว กมลทพิย์ ธำรสวำ่งด ำรงค์

6 นำงสำว กมลทพิย์ ตัง้ศริจิติร

7 นำงสำว กมลธร เอือ้เชำวธ์นรัตน์

8 นำงสำว กรกช มำลำธรรม

10 นำงสำว กรณ์กำญจน์ จนิดำ

11 นำย กรพัฒน์ สมวนัดี

13 นำย กฤตธิี บ ำรงุสนุทร

14 นำงสำว กฤษณำ หมั่นผจง

15 นำงสำว กฤษณำ ปันทวี

16 นำง กฤษณำ เกยีรตภิำพันธ์

17 นำงสำว กวนิดำ รัตนศริกิลุเดช

18 นำงสำว กวนิทรำ วำเพชร

19 นำย กัณภพ กฤตยำวฒัน์

20 นำงสำว กัลยำ วริยิะสริเิวช

21 นำงสำว กัลยส์นิี หรัิญพงศธ์วชั

22 นำง กำนดำ ชงัเรอืง

23 นำย กำนต์ อยูเ่จรยิกจิ

24 พระมหำ กติตนัินท์ แสงสง่ไพศำล

25 นำย กติตบิด ี ด ำรงสจุรติ

26 นำย กติตบิดี ด ำรงสจุรติ

27 นำงสำว กติตยิำ บ ำรงุสวน

28 นำงสำว กลุกำร พรียำกรวภิำ

29 นำงสำว กลุนษิฐ์ พัชรำวธุ

30 นำงสำว กลุรศิำ พชิญำบรูณภัค

31 นำง กหุลำบ มะโซะ๊

33 นำงสำว ขนษิฐำ เทศแยม้

35 นำง คนงึนติย์ พงษ์สทิธถิำวร

36 นำย คันธสทิธิ ชอ่งดำรำกลุ

39 นำงสำว ค ำนำง โพนชยัแสง

40 นำย จงเหรยีญ หลำ้มี

41 นำงสำว จรรยำ ฉมิหลวง

43 นำงสำว จรยิำ  มสิลัมภ์

45 นำงสำว จรยิำ ทว้มจันทร์

46 นำย จรญูพพัิฒน ์ นำลำ

47 นำงสำว จันจรีำ สอนไว

48 นำงสำว จันทรัสม์ ประวชิกจิพร

49 นำงสำว จันทมิำ วงักำนนท์

50 นำงสำว จณิณรัตน์ วสวุงศว์รกจิ

51 นำงสำว จณิณ์ลฎำ สำรเมธำ

52 นำงสำว จติตมิำ เกยีรตทัิบทวิ

54 นำย จติรภำณุ สวุรรณชยัศักดิ์

รายชือ่ผูเ้ขา้ตรวจ Antigen test kit (ATK) สอบความรูว้ชิาชพีการแพทยแ์ผนไทย 

ตามมาตรา 12 (2) (ก) ภาคปฏบิตั ิคร ัง้ที ่1 ประจ าปี 2565
วนัศกุรท์ ี ่11 พฤศจกิายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 - 15.00 น. สถานทีต่รวจ ตกึเวยีงค า

 (VKB) ช ัน้ 1 มหาวทิยาลยัรามค าแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ 

กรงุเทพมหานคร



55 นำง จนิตนำ สงิหเทพ

56 นำงสำว จนิตนำ โตไพบลูย์

58 นำงสำว จริพันธ์ มว่งเจรญิ

59 นำง จฑุำมำศ วงค ำแดง

60 นำง จรุพีร ฉลำดเฉลยีว

61 นำง จนู กังวำนนวกลุ

63 นำงสำว ฉววีรรณ สงัขท์อง

64 นำงสำว ชญำจติฒ ์ ทองวงษ์

66 นำง ชณัฐฎำ โนวรัิมย์

67 นำงสำว ชนัญพร ทองนอ้ย

68 นำงสำว ชมพู่ รวมธรรม

69 นำงสำว ชมภู เจรญิสขุ

70 นำงสำว ชลธชิำ สรรประเสรฐิ

71 นำง ชวพร ลลีำเวทพงษ์

72 นำงสำว ชญัญำนุช พันธอ์นิป้อ

73 นำงสำว ชญัญำมนฑณ์ จติพรพนิจิ

74 นำงสำว ชฎัฎำภรณ์  แสงทอง

76 นำย ชยัณรงค์ ตำพรม

77 นำย ชยัยะ ฤทธนิำคำ

78 นำย ชำญสทิธิ์ เอีย่มศริธิ ำรง

79 นำย ชำตรี บัวคลี่

80 นำย ช ำนำญ หรัิญงำม

82 นำงสำว ชษิณุนำถ บญุวรีะธรรม

84 นำงสำว ชตุมิำ อดุม

85 นำงสำว ชรุพัีนธ์ สะวำนนท์

86 นำงสำว ชรุภีรณ์  นำสงิเตำ

87 นำงสำว ชจูติร วริยิะโรจนำวฒุิ

89 นำย ชชูำติ ฉำยำวจิติรศลิป์

90 นำง ชไมพร สมสขุสวสัดิก์ลุ

91 นำย ฐนโรจน์ โรจนกลุเสฏฐ์

92 นำงสำว ฐรนิดำ เรงิรุ่งเรอืง

93 นำงสำว ฐำนวรี์ ป่ินประวตั ิ

95 นำงสำว ฐติำภำ บญุทอง

96 นำง ฐติพิร ณ มหำไชย

97 นำงสำว ฐติมิน สวสัดิต์ยวงศ์

98 นำงสำว ฐติรัิตน์ ดอกลัดดำ

100 นำย ณธพัีฒน์ มอญปพนวำสนำ

102 นำย ณรงศักดิ์ จ ิว๋วดั

103 นำงสำว ณฤดี วงศอ์นุกำร

104 นำงสำว ณัชชำ อณุวไิล

105 นำงสำว ณัญฐภำ ขวญัแพรแกว้

107 นำงสำว ณัฏฐำนชิ อน้แกว้

108 นำงสำว ณัฐชำ ขันกำรไร่

109 นำงสำว ณัฐฐำนติำ สไุทยตระกลูสม

110 นำงสำว ณัฐนันท ์ ทองเงนิมำก

111 นำย ณัฐพงษ์ คณวฒัน์ชนะสนิ

112 นำย ณัฐพล พัฒนกลุ

114 นำงสำว ณัฐพัชร์ หำญกลำ้

115 นำงสำว ณัฐวมิล บอ่โพธิ์

116 นำย ณัฐสทิธิ์ สำทพันธ์

117 นำงสำว ณชิชำ เรอืงวฒันสขุ

118 นำงสำว ณสิติำ สงิหบ์รุะอดุม

119 นำง ณีรนุช วรรณบรูณ์



120 นำงสำว ดรนิญำ พสิทิธพิร

121 นำงสำว ดวงรักษ์ บัวเฟ่ือง

122 นำงสำว ดำรัณ ชำ่งฝ้ันศ์

123 นำงสำว ดำรำวรรณ มำฉันท์

124 นำย ดสุติ ธนเมธี

125 นำงสำว ตน้เกือ้ สงิหค์ ำ

126 นำงสำว ถนัญญำ เชรษฐศริิ

127 นำย ทพงษ์  รักษ์วงคณำ

128 นำย ทรงวฒุิ อยูเ่อีย่ม

129 นำย ทรงศักดิ์ ฟตูระกลู

130 นำงสำว ทรรศชล ปัญญำทรง

131 นำย ทวคีณู โคมนิทร์

132 นำงสำว ทักษพร จนีสนิ

134 นำงสำว ทพิสคุณธ์ บ ำรงุวงศ์

135 นำงสำว ทวิำพร จังศรยีวงศ์

136 นำย ธนกร ขำ่ขันมณี

137 นำย ธนัตถนั์นท์ สกลธนบลูย์

138 นำย ธนัท สงัวำลเพชร

139 นำย ธนำคม จงใจพระ

140 นำงสำว ธนดิำ กติตภัิควงษ์

141 นำงสำว ธนดิำ กติตภัิควงษ์

142 นำย ธนเวช เดชอดลุยพ์งค์

143 นำย ธนโชติ กอ้งสกลุ

144 นำย ธภัทรสนัต์ สถติธรรมศำนต์

145 นำง ธมกร จงรักภักดี

146 นำย ธรรมรัตน์ จ่ันสกลุ

147 นำงสำว ธัชนันท์ เอีย่มนวชำต

150 นำย ธัชพงศ์ ลวะเปำรยะ

151 นำย ธัญญช์วนิ ลิม้นธิขิจรรัฐ

152 นำงสำว ธัญญน์ภัส ภวูพัฒน์ศริโชค

154 นำงสำว ธัญพร ไกรจงวฒันำ

155 นำงสำว ธตินัินทน์ สทิธจัินทร์

156 นำย ธรีเมศร์ บณุยศภุสวสัดิ์

158 วำ่ที ่ร.ต. นคร แสงนลิ

159 นำงสำว นงครำญ สขุนนท์

160 นำงสำว นงนุช มังคละ

161 นำงสำว นงลักษณ์ กันลอ้ม

162 นำง นงเยำว์ พอดคันสกี้

163 นำง นชชนก ลกูหนุมำรเจำ้

164 นำย นพกร อสุำหะนันท์

165 นำย นพพร ประเสรฐิวริยิะกลุ

167 นำงสำว นพลักษณ์ แสวงคณุ

168 นำงสำว นภัสกร ทองไชย

170 นำงสำว นรำรัตน์ ฤทธริงค์

171 นำย นรำวชิญ์ วงศค์ำมรัตนภมูิ

172 นำงสำว นรรัีตน์ ปำกเกล็ด

173 นำย นรเสฏฐ์ วชัรพันธจ์ติ

175 นำง นวพร สรุยิะ

176 นำงสำว นัฎ สทิธศิักดิ์

178 นำงสำว นันทนำ จนิมณี

179 รศ.สพญ.ดร. นันทรกิำ ชนัซือ่

180 นำงสำว นันทชิำ ศรทีอง

181 นำงสำว นันทยิำ จอ้ยชะรัด



182 นำง นันทพ์พัิฒน์ พชืพันธุ์

183 นำงสำว นำฎธดิำ ทองลิม้

184 นำงสำว นำถพมิล วำดสนัทัด

186 นำงสำว นำรรัีตน์ หลอ่เจรญิวงศ์

187 นำง นำรรัีตน ์ โอภำษี

188 นำงสำว นชิำภำ สวุรรณนำค

190 นำงสำว นติยำ หวงหรัิณย์

191 นำงสำว นติยำ วบิลูยว์รกลุ

193 นำย นติรัิตน์ มกีำย

195 นำงสำว นรัิญ สวำ่งสำลี

196 นำงสำว นลินภำ กำญจนมณเฑยีร

197 นำงสำว นุชจรี ค ำตำ

198 นำงสำว น ้ำออ้ย ลอยแกว้

199 นำงสำว บงกชภรรฐศ์ร ถริภัคจริำพร

201 วำ่ทีร่.ต. บรรพต  เมอืงวงค์

202 นำย บัญชำ สวุรรณธำดำ

203 นำงสำว บัณฑติำ ภำษำสขุ

204 นำงสำว บัวกำญจน ์ กำยำผำด

205 นำง บำยศรี โพธิส์ุ

206 นำย บญุชู แจม่ใส

208 นำย บญุมี โพธิไ์พจติร

209 นำย บญุฤทธิ์ กศุลสง่

210 นำย บญุเสรมิ เผำ่พชืพันธ์

211 นำงสำว บณุฑรกิำ จันทรศ์รี

213 นำงสำว บปุผำรัตน์ เจยีรวฒันกลุ

214 นำงสำว ปณธิำน ฉิง่สระนอ้ย

215 นำงสำว ปทดิำ ศรัทธำคลัง

216 นำง ปนศิฐำ เหรยีญทอง

217 นำงสำว ปพรินันท ์ ไชยเนตรไกรสนิ

218 นำย ปภังกร สขุส ำรำญ

219 นำงสำว ปภัสษรณ์ คงไพจติรวงศ์

220 นำง ปภำกร เบ็ญจขันธ์

221 นำย ปรรณณวชัญ์ ไชยวฒันนันทน์

222 นำย ประกอบ พงศป์ฏเิมธ

223 นำย ประทัยรัตนะ โพธิว์งค์

224 นำงสำว ประภัสสร แสงอรณุ

226 นำงสำว ประภำพร ขำวทอง

227 นำงสำว ประภำพร ขำวทอง

228 นำย ประมวล วลิำจันทร์

229 นำย ประสำน พงษ์พำนชิ

230 นำง ประเทอืง ยำวชิยั

231 นำย ประเทอืง เดชแพง

232 นำงสำว ปรำรถนำ สขุวบิลูย์

233 นำงสำว ปรนิดำ ลออวรคณุ

235 นำงสำว ปรยีนันท์ ธนสำรตัง้เจรญิ

237 พ.ต.ท.หญงิ ปวณุีต บญุแสง

238 นำงสำว ปัทมำ เพง่จนิดำ

239 นำงสำว ปำนพมิพ์ นธิโิรจวรรักษ์

240 นำงสำว ปำรว ี ไพบลูยย์ ิง่

242 นำงสำว ปำรชิำต ิ แสนทวสีขุ

244 นำงสำว ปำลดิำ โรจน์พัฒนสถำพร

245 นำย ปิยะ จันทรป์ระยรู

246 นำงสำว ปิยำ ล ้ำเลศิ



247 นำงสำว ปิยำภรณ์ อภลิักโตยำนันท์

249 นำงสำว ปิยำอร ใจเทีย่ง

251 นำงสำว ผอ่งพรรณ บัวคลีใ่บ

252 นำย พงศกรณ์ วรวรรณ

253 นำย พงศณรนิท์ สทุธโิพธิท์อง

254 นำย พงศธร อำทรธรุะสขุ

256 นำย พชรพง เฮงมงคลสกลุ

257 นำย พนมพร ชยัศลิำ

259 นำง พภัสสรณ์ ปัญญำคณุำนนท์

260 นำงสำว พรกนก จติรเอก

262 นำงสำว พรทพิย์ พมิพท์อง

263 นำงสำว พรปวณ์ี วงษ์พรหม

265 นำงสำว พรพรรณ สรอ้ยทอง

266 นำงสำว พรพรรณ ศรบีัวเอีย่ม

267 พ.ต.ท. พรมมำ ทพุรม

268 นำย พรรคพงศ์ วฒุวิงศ์

269 นำงสำว พรฤดี เตมิไทยมงคล

270 นำงสำว พรวมิล แซห่วอ่ง

272 นำงสำว พรศริิ วรเสรมิ

273 นำย พฤฒิ พละจติ

274 นำย พลวฏิฐ์ ทองแท ้

275 นำง พวงผกำ ตันกจิจำนนท์

277 นำย พหล แสนสมชยั

278 นำงสำว พัชญส์ติำ ชยัพันธโรจน์

279 นำงสำว พัชรนันท์ ยงิรัมย์

280 นำงสำว พัชรนิทร์ ขันโมลี

281 นำงสำว พัชรี ชำบตุรบณุฑรกิ

283 นำงสำว พัณณ์ภัสส์ ตันตวิศนิ

284 นำง พัทธนันท ์ พรมกำ

285 นำงสำว พชิญำกชยงธนำ เกษสขุมำโนช

286 นำงสำว พชิำมญชุ์ ค ำยำ

287 นำงสำว พณิจท์อง ฉัฏฐณรัชต์

289 นำย พทิยำ จติรยั่งยนื

290 นำย พพิศิพงษ์ วงษ์เจรญิ

291 นำงสำว พมิพพ์ชิชำ อภรัิกษ์มั่นคง

294 นำงสำว พมิพร์ดำ วชิติำภำ

295 พท. พริมน กำรยก์ลุวทิติ

296 นำง พสิมัย ลับภู

297 นำย พรียศ โรจนรุ่งทวี

298 นำย พรีวสั พภัิชบญุญพัฒน์

299 นำย พทุธำงกรู เมฆดำรำ

300 นำง ฟ้ำงำมตำ ศรวีลิัย

301 นำง ภมรี อฬุำรวงศ์

302 นำย ภรรดร เดขสทุธำชพี

303 นำง ภัควลัญชญ์ ลิม้หลำย

304 นำงสำว ภัชรกิำร์ ศรโีส

305 นำงสำว ภัทรฉัตร นวลดี

306 นำงสำว ภัทรำนษิฐ์ จรัสอรยิเจรญิ

307 นำงสำว ภัทรนิทร์ นิม่รัตนสงิห์

309 นำงสำว ภำนุมำศ เอีย่มชม

310 นำงสำว ภำพมิน ภำวสทุธิ์

311 นำงสำว ภำร ำไพ รัตนมงคล

312 นำย ภริมยพ์ล พทุธะวรวรี์



313 นำย มณฑล กำญจนพรกลุ

316 นำงสำว มณีกติติ กติตบิัวพัน

317 นำย มนตรี วรรณะพำหณุ

319 นำย มนตรี แสงสวสัดิ์

320 นำย มนตรี กำพัทธพงค์

321 นำงสำว มนัญญำ เลีย้งวงษ์

323 นำงสำว มนัสนันท พจน์จริำนุกลู

324 นำงสำว มนัสนันท  พจน์จริำนุกลู

325 นำง มนัสนันท์ เอีย่มส ำอำงค์

327 นำงสำว มลทพิย์ เตชะสนิพำณชิย์

328 นำงสำว มัตตกิำ มำตอุ ำพันวงศ์

329 นำงสำว มำลัย วรรณภักดี

330 นำง มำลัย กองมี

331 นำงสำว มกุดำ จันทรม์ลู

333 นำงสำว ยวุดี อัคคะประชำ

334 นำง รจนำ โพธศิำสตร์

335 นำย รณกฤต ศรสีงครำม

336 นำงสำว รวภิำ กำลพันธน์จิ

337 นำงสำว รสรนิทร์ เจรญิมังษำ

338 นำงสำว ระพพีร คงรัตน์อำภรณ์

339 นำงสำว รังสมิำ ฟักแยม้

340 นำย รัชตพ์งษ์ วบิลูเตโชกติติ์

341 นำงสำว รัชนี กอแกว้

342 นำย รัชพล ขนุแกว้

343 นำย รัฐ พริรัิฐ

344 นำย รัฐกร นันทะเสน

345 นำง รัฐพรรณ สนัตอิโนทัย

346 นำย รัฐพล พมิพส์กลุ

347 นำงสำว รัตตกิร เครอืรยิะ

348 นำง รัตนำ เสรมิธนสำร

350 นำงสำว รัศมนิตร์ พทุธะวรวรี์

351 นำง รัศมี อังคณำนุจำรี

353 นำงสำว รุ่งนภำ ทรงพฒุิ

355 นำย รุ่งโรจน์ ทสีกุะ

356 นำงสำว ลักขณำ อึง่สกลุวงศ์

357 นำงสำว ลักขณำ น ้ำใจเย็นฉ ่ำ

359 นำง ลำวรรณ ใจนอ้ย

361 นำย วชริวฒัน์ วศิษิฏส์นิธพ

362 นำง วชริำภรณ์ ภำคะ

364 นำง วนดิำ ทวทีรัพย์

365 นำงสำว วนดิำ เหมพฤกษำ

367 นำงสำว วรกร ววิชัรำกรกลุ

368 นำงสำว วรณัน เหมรังคะ

369 นำย วรทเอก ศรสีวุรรณ

370 นำงสำว วรวรรณ แป้นสวุรรณ์

371 นำงสำว วรัทยำ ตันเจรญิ

372 นำง วรนิทร เฮงมงคลสกลุ

375 นำง วรนิทร เฮงมงคลสกลุ

376 นำงสำว วลัยลักษณ์ สทิธพิล

377 นำง วชัรำ สทิธเิวช

378 นำย วนัชยั รัตนอำภำ

380 นำงสำว วำยนู มณีสง่

381 นำย วำรนิ สทุนต์



382 นำงสำว วำสนำ รักรำช

384 นำงสำว วำสนำ แกว้ชำ

385 นำงสำว วภิำดำ ชกัน ำ

386 นำงสำว วภิำดำ กลุวโรตตมะ

387 นำงสำว วภิำนันท์ บญุชะโด

388 นำง วภิำพร โภคำนนท์

389 นำง วภิำภรณ์ ไชยอำม

391 นำย วริฬุห์ วฒุฤิทธำกลุ

392 นำย ววิรรธน์ ลนีะนันทศักดิ์

394 นำย ววิฒัน์ ชตุปิระภัสร์

395 นำย วษิณุ แกว้วชิยั

396 นำย วเิชยีร บญุกลำ้

397 นำย วเิชยีร เพ็งทองหลำง

398 นำย วโิรจน์ ประเสรฐิสทิธิ์

399 นำงสำว วไิลรัตน์ เชยชม

400 นำย วรีนันท์ ตวิยำนนท์

402 นำย วรีวชิญ์ ก ำกัดวงษ์

403 นำย วรีะสทิธิ์ ธรรมวโร

404 นำย วฒุพิงษ์ เวชยำนนท์

406 นำย ศรกมล ตำ้นสนิ

407 นำงสำว ศรันภัสร์ ขำวงำมเดชำวฒัน์

408 นำงสำว ศรสีริำ แซซ่ือ้

410 นำงสำว ศศพิมิพ์ เตยีประภำงกรู

411 นำง ศศลิักษณ์ จันทรป์ระเสรฐิ

412 นำงสำว ศสวิมิล ชำลกีันหำ

413 นำย ศักดิช์ยั หลนิศวุนนท์

414 นำง ศญิำรัตน์ บวรไชยนุรักษ์

416 นำงสำว ศริพิร ภญิโญสริพัินธุ์

417 นำงสำว ศริพิร วงศบ์ัณฑรูย์

418 นำงสำว ศริพิร บัวศริิ

419 นำงสำว ศพัุตรศ์ริ ิ สปุระดษิฐ ณ อยธุยำ

421 นำงสำว ศภุมำส เหลอืงเพชรงำม

422 นำงสำว ศภุวรรณ พันธุภั์กดี

423 นำย ศภุวชิญ์ ชชัวำลครรชติ

424 นำย ศภุโชค วชัรเวชศฤงคำร

425 นำงสำว สกลุกำญจน์ บวรจรยิำวทิย์

426 นำง สมจติร์ ศักดิเ์จรญิ

427 นำย สมชยั วนัิยโกศล

430 นำย สมบัติ แทนประเสรฐิสขุ

431 นำงสำว สมพงษ์ กลูศริิ

432 นำย สมพงษ์ เมอืงพรหม

433 นำย สมพร เสรมิธนสำร

434 นำย สมพร คำมเพ็ชร

435 นำย สมยศ สขุสงิห์

436 นำงสำว สมฤทัย เตมิไทยมงคล

437 นำย สรรพัชญ์ เลีย้ววำรณิ

438 นำงสำว สรอ้ยสรุนิทร ์ ทรัพยน์ ำ

440 นำย สณัหพ์ฌิำนก์ ถำวรวนัชยั

441 นำย สมัฤทธิ ์ อดลุเดชำ

443 นำงสำว สำทสิรัตน์ ชยัเกตุ

444 นำย สำมำรถ เผำ่ภไูทย

445 นำง สำยพนิ แกว้มรกต

446 นำง สำรภี ป่ินค ำ



447 นำย สำระ รอดคุม้

449 นำง สำวติรี สนุทองหำ้ว

450 นำงสำว ส ำรวย มำระเหว

451 นำย สทิธชิยั ภำคผวินวล

452 นำย สทิธศิักดิ์ มุง่หมำย

453 นำย สทิธศิักดิ์ กลำสี

454 นำงสำว สทิธิส์นิี รตกิำนต์

455 นำย สปิปกร บ ำรงุเงนิ

457 นำงสำว สริธิร จันทนำกร

458 นำง สริยิำภำ สกุใส

459 นำย สริวิฒัน์ จนิศริวิำนชิย์

461 นำงสำว สลิำพร สนิธรัุตน์

462 นำง สณีุย์ รำชฤทธิ์

464 นำง สดุำรัตน์ ศริพิรทมุ

465 นำย สทัุศน์ แกลว้วำที

466 นำงสำว สธุรีำ แกว้เกษ

467 นำงสำว สธุรีำ พฤกษำกร

468 นำงสำว สนุทรำพร สจัจะมนตส์ถติ

469 นำงสำว สนัุนทำ สรุนิสำย

470 นำงสำว สนัุนทำ ลอืวนชิวงศ์

472 นำงสำว สนัุนทำ เศรษฐบ์ญุสรำ้ง

474 นำงสำว สนัุนท์ นุชประมลู

476 นำย สบุนิ พำชืน่ใจ

478 นำงสำว สปุระวณ์ี วงัพงศส์ถำพร

479 นำงสำว สพุร วงศช์ำรี

480 นำง สพุรรณี จติตต์รง

482 นำย สพัุฒน์ อทิธำถริธุ

483 นำงสำว สพัุตรำ ศรทีอง

484 นำย สพัุตร์ หลังยำหน่ำย

485 นำง สพุชิฌำย์ ศลิปเสรฐิ

486 นำงสำว สพุชิญำ คฤหเขมำ

487 นำงสำว สภุควดี เทพหสัดนิ ณ อยธุยำ

488 นำงสำว สภุมำส แซเ่ฮง

489 นำง สภัุทรำ เหลอืงอรณุ

491 นำงสำว สภุำพร ดอกสำคู

492 นำงสำว สภุำพร ชยัยำ

493 นำง สภุำรัตน์ ทับเจรญิ

494 นำง สภุำรัตน์ กรรณกิำธนำนนท์

495 นำงสำว สภุำวด ี ประภำกำญจนกลุ

496 นำงสำว สมุณฑำ ปัญญำปภำนนท์

498 นำง สมุำลี วงษ์สมงิ

500 นำย สรุชยั รุ่งคณุำกร

501 นำย สรุชยั รปูข ำ

502 นำย สรุชยั พัฒนำกจิไพบลูย์

504 นำง สรุวภิำ เลศิธัญธนำ

506 นำย สรุยิงค์ พงศไ์พบลูยก์ลุ

508 นำงสำว สรุรัีตน์ สนัุนตะ๊

509 นำง สวุดี วงศพ์ทุธำ

511 นำงสำว สวุรรณดี ไชยวรตุม์

512 นำง สวุรรณำ ผวิออ่น

513 นำงสำว สวุรรณี เจรญิวชัรวทิย์

515 นำย หนึง่ผไท ลมิศรเีพชร

517 นำงสำว หฤทยำ พกุเจรญิพร



518 นำง อชริญำ ซือ่สกลุ

521 นำย อดศิักดิ์ กลัดแพ

522 นำย อดเิทพ กำญจนโสภณ

523 นำย อดลุ ธเนศสริทัิศน์

525 นำย อนุวตัร รัตนขันตชิยั

526 นำย อภชิำ อโณทัย

527 นำงสำว อภญิญำ บรรัิตน์ฤทธิ์

528 นำงสำว อภดิำ พฤกษนันท์

529 นำย อภนัินทน ์ เดชะบญุ

530 นำงสำว อภสิรำ แซจั่นทร์

531 นำง อมรรัตน์ รัตนสริิ

532 นำงสำว อมรรัตน์ บญุแตม้

533 นำย อรรถกร แกว้ไพศำล

535 นำงสำว อรอมุำ เต็มรัตน์

536 นำงสำว อรณุ แถวจัตรัุส

537 นำงสำว อรไพลนิ ปณุณวฒัน์

538 นำงสำว อัจฉรำภรณ์ จ ำรัส

541 นำง อัฌชำ พวงพศิ

542 นำงสำว อัญชลี ศรลีำชยั

543 นำงสำว อัญชลี อึง้ศรวีงศ์

544 นำงสำว อัญพัชร ์ เลศิหรัิญชำญสนิ

545 นำย อำทติย์ ลปีระโคน

546 นำงสำว อำรยิำ  กัญจน์ธนดล

547 นำย อ ำพร พรมโสภำ

549 นำงสำว อ ำไพ จนิดำเพ็ง

550 นำงสำว องิอร  นวลขำว

551 นำงสำว อสิรำภำ แสงทอง

552 นำงสำว อดุมพร กจิทวี

554 นำย อดุมศักดิ์ แกว้เจรญิศรี

555 นำงสำว อไุร เชงิชำญกจิ

557 นำงสำว อไุรพร โสภณอดุมพร

558 นำงสำว อไุรวรรณ สมทุรอัษฎงค์

559 นำย อโณทัย ชสูวุรรณ

560 นำงสำว เกตณุภรณ์ เจรญิรัตน์

562 นำงสำว เกษรำภรณ์ คนเทีย่ง

563 นำย เกยีรตศิักดิ์ อุย่รุ่งโรจน์

565 นำงสำว เจรญิศรี ศรสีรุภำนนท์

566 นำงสำว เฉลมิวรรณ หอ่ทองค ำ

567 นำย เฉลมิเกยีรติ เชีย่วชำญเรอื

568 นำย เชำวฤทธิ์ ผลพำนชิ

570 นำงสำว เซยีวสว่ง วู

572 นำย เดชพล ไชยโย

574 นำย เดชเดน่ พทุธำภรัิตน์

575 นำงสำว เดอืน ฤทธี

576 นำง เตอืนใจ จันทรเ์ลือ่น

577 นำงสำว เบญจมำศ ศรสีวุรรโณ

578 นำงสำว เบญญำภำ อำรยพัฒนกลุ

579 นำงสำว เบญญำภำ วโรดมวทิยำ

580 นำงสำว เปรมจติ เจยีมเจรญิเดช

581 นำย เผำ่พงษ์พันธ์ ศรินิครำภรณ์

582 นำงสำว เพชรรัตน์ วงศผ์ดงุเกยีรติ

583 นำงสำว เพชรนิทร์ หนองบัวดี

584 นำย เพิม่ กอมณี



585 นำง เพยีร ตังกนะภัคย์

586 นำงสำว เพยีรรักษ์ เวชพพิรรษพร

587 นำงสำว เพ็ญจันทร์ มำนะวนชิกลุ

589 นำย เสกสรร ยิง่สถติยส์ถำพร

591 นำย เสรมิ จันทรัตน์

592 นำย เสยีงเงนิ สอนเย็น

593 นำงสำว แววพันธ์ ตลุยำพร

594 นำงสำว แสงเดอืน วรีะจติรเสรมิชยั

595 นำงสำว แสงเดอืน สแีดง

596 นำย แสน ส ำรวมจติ

597 นำย โฉลก ศริสินิธว์

598 นำงสำว โพคำศัพท์ ไทยำนนท์

599 นำงสำว โรสมำรนิทร์ สขุเกษม

600 นำงสำว โศรยำ พรมอนิถำ

601 นำงสำว โสภดิำ เกือ้หนองขุน่

602 นำง ในนำบญุ อดลุเดชำ

603 นำย ไพรฑรูย์ เอกตำแสง

604 นำย ไพรัช ศกุรกมล


