
ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล

1 นาย จตุรโชค ยวงอักษร
2 นาย จิระ จิตสุภา
3 นางสาว สุธิดา ส่องช่วย
4 นางสาว ณัฐกฤตา สุวรรณทีป
5 นางสาว เฟ่ืองฟ้า เป็นศิริ
6 นางสาว จริยา กออนันตชัย
7 นาย สนธยา เรืองหิรัญ
8 นาย ทรงเกียรติ ระลึกมูล
9 นางสาว นลินรัตน์ ชูธรรม
10 นาง สุขใจ แป้งประสิทธ์ิ
11 นาย จตุพล ดวงจิตร
12 นางสาว ภาวินี รอดประเสริฐ
13 นางสาว เบญจพร พึงไชย
14 นาย จิรัฐ ชวนชม
15 นาง วรรณรัตน์ โรจนวิเชียร
16 นางสาว นภาพร จันทร์ฉาย
17 นางสาว อลิศ พันธ์พรสม
18 นางสาว จิตราพร จันทรกูล
19 นางสาว จินตนา ตันสุวรรณนนท์
20 นางสาว รุ้งเพชร ป้ันงาม
21 นาง ศรัณธรณ์ ศรีไชย
22 นางสาว สวรรยา พิณเนียม
23 นางสาว เบญจมาศ ข าสกุล
24 นางสาว ยุวรัตน์ ปรมีศนาภรณ์
25 นางสาว อมรรัตน์ สีสุกอง
26 นาย ครรชิต สมจิตต์
27 นาง จารุวรรณ เซ็งแซ่
28 นางสาว ธนัญภัสร์ ศรีเนธิยวศิน
29 นาง กวิตา ปานล  าเลิศ
30 นางสาว วณิชยา ศีลบุตร
31 นางสาว เมฐินีย์ นุ้ยสุด
32 นางสาว บุญญลักษณ์ ต านานจิตร
33 นางสาว ณฐยา ศัลย์วิวรรธน์

รำยช่ือสมำชิกกองทุนส ำรองเล้ียงชีพพนักงำนมหำวิทยำลัย
มหำวิทยำลัยสวนดุสิต
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34 นางสาว นงลักษณ์ ตั งเสริมศักด์ิ
35 นางสาว ไพรัตน์ วรนันทิกรกุล
36 นางสาว จิราพร ภิญญากรณ์
37 นางสาว ชวาลิน เนียมสอน
38 นาง ลัดดา สวนมะลิ
39 นางสาว ศวรรญา ป่ันดลสุข
40 นางสาว มนฤทัย ศรีทองเกิด
41 นาย ปองภพ เรืองยศกร
42 นางสาว สุวรรณา พิชัยยงค์วงศ์ดี
43 นางสาว สุธิดาวดี ทับทิม
44 นางสาว ก่ิงกาญจน์ ทองงอก
45 นาย นิธิพัฒน์ สุทธิธรรม
46 นางสาว เพ่ิมทรัพย์ หิรัญสาย
47 นางสาว รณิดา บัวแย้ม
48 นางสาว กนกกานต์ วีระกุล
49 นางสาว ชุติวรรณ ภิญญากรณ์
50 นางสาว สายชล ปาละมะ
51 นางสาว จงกล วจนะเสถียร
52 นางสาว ปทิตตา สุขกมล
53 นางสาว เพลินตา พิพัฒน์สมบัติ
54 นาง ธนิดา แสงอ่วม
55 นางสาว ยุพิน ก าศร
56 นางสาว สาวิตรี กาศสนุก
57 นางสาว พรเพ็ญ ไตรพงษ์
58 นาง ปวีณา สปิลเลอร์
59 นางสาว วาสนา จันทร์จ่าย
60 นางสาว จีรวรรณ บุญพิทักษ์
61 นาย ภุชงค์ เมนะสินธ์ุ
62 นาง นารถอนงค์ กองสารศรี
63 นาย เอกพจน์ โพธ์ิศรี
64 นาง กรวินท์ เขมะพันธ์ุมนัส
65 นางสาว ปารินดา สุขสบาย
66 นางสาว รติญา นนธิราช
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67 นางสาว ภัทรพร ทิมแดง
68 นางสาว อุบลรัตน์ หริณวรรณ
69 นางสาว นลินี ศรีวราลักษณ์
70 นาง จันทิมา สุพรรณกนก
71 นาย ธีรเดช รักไทย
72 นางสาว วิภาดา แซ่ล้อ
73 นางสาว สุภารัตน์ คุ้มบ ารุง
74 นางสาว สุรัชนา ช่วยรอดหมด
75 นางสาว พบรัก แย้มฉิม
76 นางสาว ศศิธร รณะบุตร
77 นาย วราธร อภิรัตน์
78 นางสาว ณัฏฐนิช สิริสัจจานุรักษ์
79 นางสาว กนกวรรณ วีระรัตนนุสรณ์
80 นาง พัชรพร ศุภกิจ
81 นาง ชัชรี สุนทราภัย
82 นางสาว สุรีย์พร ธัญญะกิจ
83 นาง ศิริพร ฉิมพลี
84 นางสาว อุไรวรรณ โชติชุษณะ
85 นาย อรรณพพล นาคสุก
86 นาย ชาติชาย มหาคีตะ
87 นางสาว อารี สุทธิสุข
88 นาง สุพัชชา โพธ์ิศรีทอง
89 นาย รุ่งโรจน์ เย็นชัยพฤกษ์
90 นางสาว นิศากร บุตรงามดี
91 นางสาว นนทกานต์ คงเกิด
92 นางสาว บรรจง ทิพจร
93 นางสาว ณัฏฐา ผิวมา
94 นางสาว ธันยมัย กลุ่นเขียว
95 นาง ฐิตินาถ สุคนเขตร์
96 นางสาว ฐิตา ฟูเผ่า
97 นางสาว วิณาภรณ์ แตงจุ้ย
98 นาย ศิริกร โรจนศักด์ิ
99 นางสาว สุภาภรณ์ ตั งด าเนินสวัสด์ิ
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100 นางสาว อทิตยา คงมี
101 นางสาว พัชพร วิภาศรีนิมิต
102 นาย ณัฐรฐนนท์ กานต์รวีกุลธนา
103 นาง ปานใจ คงสิทธ์ิ
104 นาง รจนา กวางรัมย์
105 นางสาว จารุวรรณ พ่ึงจิตต์ตน
106 นาย พงศ์พิชาญ สุอังคะวาทิน
107 นางสาว กนิษฐา ศรีเอนก
108 นางสาว พวงพรรณ ป้ันคง

109 นางสาว ธิติมา แก้วมณี
110 นางสาว ชไมพร ชัยบุรินทร์
111 นางสาว อินทิรา ไพรัตน์
112 นางสาว สุติมา อ่อนแก้ว
113 นางสาว จิราภรณ์ สาคร
114 นางสาว ญาดารัตน์ บาลจ่าย
115 นางสาว เต็มใจ มนต์ไธสงค์
116 นางสาว นงนุช ผ่องศรี
117 นางสาว ฐิติยา เนตรวงษ์
118 นางสาว กัลยา พงษ์ประเสริฐ
119 นางสาว จิราพร อุทัยวัฒน์
120 นาย วุฒินันท์ รัตสุข
121 นางสาว สุชานัน ลัภสุวรรณ
122 นางสาว จินดาพร จินดามรกฎ
123 นางสาว ภาวินี จริงจิตต์
124 นางสาว สุทธิรักษ์ ผลไม้
125 นางสาว สุวิมล แมตสอง
126 นางสาว ระวีวรรณ สุบรรณรัตน์
127 นางสาว รสสุคน์ ปรียาพงศ์ชัย
128 นางสาว นุชจรีย์ กล่ าเจริญ
129 นางสาว ดวงกมล ชลายนนาวิน
130 นางสาว ศิริวรรณ ก๋อยสุวรรณ
131 นาง มนสภรณ์ วิทูรเมธา
132 นางสาว ทิพย์ ข าอยู่
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133 นางสาว สุกัญญา จันทราภรณ์
134 นางสาว ณิศิรา กายราศ
135 นางสาว ปาณิสรา อยู่สกุล
136 นางสาว พรทิพย์ รดด้วง
137 นางสาว คนิตฐา ป่ินทอง
138 นาย ชยุต หาญชาญพาณิชย์
139 นางสาว วรรณี ศิริรัตน์
140 นางสาว รัชญา รัตนบ ารุง
141 นางสาว ปาริฉัตร พรหมสวัสด์ิ
142 นางสาว เอมิกา รัตนมาลา
143 นางสาว ธารารัตน์ วรรณรัตน์
144 นางสาว สุภาภรณ์ สมไพบูลย์
145 นาง น  าเพชร์ ทรายแก้ว
146 นางสาว จิรวรรณ สาคร
147 นางสาว สายสุดา ป้ันตระกูล
148 นางสาว สุธิดา โสดา
149 นาย ไพฑูรย์ นามเสนา
150 นางสาว วรรณนิภา พิมพ์ระเบียบ
151 นาย พงส์ปภาพ นาคเวช
152 นางสาว วารี ศรีสุรพล
153 นางสาว นันท์ธิญา ศฤงค์สวัสด์ิ
154 นางสาว รัชนีวรรณ ขันโท
155 นางสาว อัจจิมา รจิตานนท์
156 นาย จักรกฤช จ้อยขุน  
157 นางสาว จารุภา ยิ มละมัย
158 นางสาว ชัยญามล เลิศสงคราม
159 นางสาว พัชรพร มาปู่
160 นาย ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์
161 นางสาว ณิชาภัส ตั งบวรพิมล
162 นางสาว ปริศนา ม่ันเภา
163 นาย ชัยพงศ์ เทพธานี
164 นางสาว ชนันภรณ์ โตประยูร
165 นางสาว สิรินดา เสวตสมบูรณ์
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166 นาย ปัญญเดช พันธุวัฒน์
167 นางสาว ศิโรรัตน์ ตระกูลสถิตม่ัน
168 นาย ประศาสน์ นิยม
169 นางสาว โสภิตา จันทร์เจริญ
170 นาย บรรพต พิจิตรก าเนิด
171 นาย ฉลองรัตน์ บุญวงศ์
172 นางสาว ภัทรสุดา สุกปล่ัง
173 นางสาว พิษฐา พงษ์ประดิษฐ
174 นาย พันธรักษ์ ผูกพันธ์ุ
175 นาย อานุภาพ รักษ์สุวรรณ
176 นางสาว พุฒิพัสส์ สุขทรรศนีย์
177 นางสาว กนกวรรณ กุลสุทธ์ิ
178 นาง จิร์ยาภรณ์ ศรีบุญรอด
179 นางสาว อัมพร ศรีประเสริฐสุข
180 นาง พัศรินทร์ ก่อเลิศวรพงศ์
181 นางสาว กรรวิภาร์ หงษ์งาม
182 นางสาว สุนันทา สอนสีดา
183 นางสาว เพ็ญภาพร กระเวน
184 นาง จงกล บุญชาติ
185 นาง วิพาพร ลาภเกษร
186 นาย อุดมศักด์ิ กิจทวี
187 นางสาว อรพิชญา ชินศูนย์
188 นางสาว พรสรวง เพ็งพริ ง
189 นาย นคเรศ ณ พัทลุง
190 นางสาว นงลักษณ์ โพธ์ิไพจิตร
191 นาย พรภัทร อินทรวรพัฒน์
192 นาย ณัฐพงศ์ โกสุมาศ
193 นางสาว ปรีดา แซ่เล้า
194 นางสาว เอมมิกา วชิระวินท์
195 นางสาว อัจฉราวรรณ ประกิตธรรังษี
196 นาย ณรงค์ฤทธ์ิ ภิรมย์นก
197 นางสาว เขมขนิษฐ์ แสนยะนันท์ธนะ
198 นาย อัฐเดช วรรณสิน

Page 6 of 20



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล

รำยช่ือสมำชิกกองทุนส ำรองเล้ียงชีพพนักงำนมหำวิทยำลัย
มหำวิทยำลัยสวนดุสิต

199 นาย สมพล พวงดอกไม้
200 นางสาว ศิริพร ศรีเสมอ
201 นางสาว อาภาภรณ์ ภู่พวงไพโรจน์
202 นางสาว อารี ตีรณปัญญา
203 นางสาว ณัฐพรรณ ตันติกุล
204 นางสาว สุจิตรา บัวหม่ืนไวย
205 นางสาว อังคณา เช่ียวชาญ
206 นาย สาธิต ทิตย์สีแสง
207 นาย รุ่งภพ คงฤทธ์ิระจัน
208 นางสาว สุกัญญา พวงแก้ว
209 นางสาว พิมพวัลค์ุ สุวรรณทัต
210 นาย อ านวย วงศ์ประทุม
211 นางสาว รัชนี นกเทศ
212 นางสาว ประณิตา ทองพันธ์
213 นาย ยุทธพงษ์ ลีลากิจไพศาล
214 นาง นวลปราง รักษาภักดี
215 นางสาว สุภารัตน์ แท่นแก้ว
216 นางสาว อภิญญา ทหราวนิช
217 นาย มนตรี พานิชยานุวัฒน์
218 นาง ณิชาลฏา ยงเสมอ
219 นางสาว วาณี แซ่หุ่น
220 นางสาว วันวิสาข์ ตันสังวรณ์
221 นาย ชนินทร์ ฐิติเพชรกุล
222 นาย ราเชนทร์ บุญลอยสง
223 นางสาว ชุติมา เพชรรัตน์
224 นางสาว สุนิสา จุ้ยประเสริฐ
225 นาย ณัฐวุฒิ ตันมณี
226 นาย สุทัน  มุมแดง
227 นาย ปฤณัต นัจนฤตย์
228 นาย ชัยวัฒน์ สมรส
229 นางสาว มีนา แนมขุนทด
230 นางสาว วรรณพรรธน์ ริมผดี
231 นางสาว นารีนาถ บุญสา

Page 7 of 20



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล

รำยช่ือสมำชิกกองทุนส ำรองเล้ียงชีพพนักงำนมหำวิทยำลัย
มหำวิทยำลัยสวนดุสิต

232 นาย ภูเมธ แก้วเขียว
233 นางสาว ทัศนาวรรณ ชมภู่
234 นางสาว ปิยะดา ปุรัษกาญจน์
235 นาย อุดมศักด์ิ สารกล่ิน
236 นาย ไสว แก้วพวง
237 นาย สกล โพฉลาด
238 นาย อนิรุทธ์ิ แป้งประสิทธ์ิ
239 นาง จ านรรจา พลอยมุกดา
240 นาย สันติภาพ พัฒนบวรวงศ์
241 นาย ตรีรัตน์ ร่ืนเริง
242 นาย อธิพงศ์ อินโท
243 นางสาว ศรันยา ฟูเผ่า
244 นาย ปรมัตถ์ปัญปรัชญ์ ต้องประสงค์
245 นางสาว วรรณรัตน์ ศรีรัตน์
246 นางสาว สุชาดา ศรีปล้อง
247 นางสาว เมธาวดี อ่อนรู้ท่ี
248 นาย พนม ทองมาก
249 นางสาว สุดารัตน์ เทพกิจ
250 นาย ธนภูมิ มาประเสริฐ
251 นางสาว น  าผึ ง ไขว้พันธ์ุ
252 นางสาว สติมา วนะสิทธ์ิ
253 นางสาว นัยรัตน์ เสมสว่าง
254 นางสาว ประภาพร โกวิทวีรธรรม
255 นางสาว ธีรนุช ฉายศิริโชติ
256 ว่าท่ีร.ต.หญิง ชวนชม เอ่ียมสอาด
257 นาย พันชัย เม่นฉาย
258 นาย ณัฐพล แย้มฉิม
259 นาย ปรีชา ร่วงลือ
260 นาย อนุสรณ์ ทองโสภิต
261 นางสาว นฤมล อินทสร
262 นางสาว กฤษณพร ประสิทธ์ิวิเศษ
263 นางสาว นวรัตน์ เตชะโชควิวัฒน์
264 นางสาว พรรณทิพา กิจภักดีกุล
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265 นาย ประพันธ์ ประสพวัฒนา
266 นาง ทิพย์สุคนธ์ วิชัยดิษฐ
267 นางสาว กิตติกา อยู่ยงสินธ์ุ
268 นางสาว ฐิติพร พันธวงศ์
269 นาย ไพรัช ภู่ระหงษ์
270 นางสาว ศรีวรรณ พูลต่าย
271 นาย ศักด์ิชัย ไชยรักษ์
272 นางสาว อลงกรณ์ เกิดเนตร
273 นาย ธนะรัตน์ ทับทิมไทย
274 นาย บัญชา ภูมิดี
275 นาย ปริญญา  หนูนุรัตน์
276 นาย วรนนท์ ดีผดุง
277 นาย จิรโรจน์ โอฬารศศิวัชร์
278 นางสาว ชลากร อยู่คเชนทร์
279 นาย เขมภัทท์ เย็นเป่ียม
280 นาย นพพร แพทย์รัตน์
281 นางสาว ณัฐบดี วิริยาวัฒน์
282 นางสาว วิภา ทัพเชียงใหม่
283 นางสาว ยุคนธร ปรีวรรณ
284 นาย สมศักด์ิ เจริญพูล
285 นางสาว ธีรดา บุญยศ
286 นาย รุ่งเกียรติ  ย่ิงเจริญรุ่งโรจน์
287 นาง วันปิติ ธรรมศรี
288 นาย วีรชน ภูหินกอง
289 นางสาว จิตต์ตรี จ าปีทอง
290 นาง ไพริน เวชธัญญะกุล
291 นางสาว ดลนภา รามุข
292 นาย ธีรบุญ เดชอุดม
293 นาย ชัชวาลย์ ลาภเกิน
294 นาย สนธยา แย้มเดช
295 นาง ชญานัญ ภุมมะกาญจนะ
296 นางสาว จามรี กลางคาร
297 นาง ทิวาภรณ์ ค าแก้ว
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298 นาย ธนากร ปักษา
299 นางสาว อรศิริ ศิลาสัย
300 นาย สมชัย จารุธนกิจพานิช
301 นางสาว บุษกร สมทอง
302 นางสาว อมรา เหมพิทักษ์
303 นางสาว ปิยฉัตร อ่อนน้อม
304 นางสาว อาภาศิริ สุวรรณานนท์
305 นาย กิตติพงศ์ อ่ิมประคองศิลป์
306 นาย อุดมวิทย์ วันกุมภา
307 นางสาว ปัทมา ลักษณะโยธิน
308 นางสาว สุภาวดี สมบูรณ์
309 นาย ส าราญ สร้อยสิริสุนทร
310 นางสาว อาภาพรรณ สัตยาวิบูล
311 นางสาว กรกนก มักการุณ
312 นางสาว สายใจ อยู่แท้กุล
313 นาย บุญธรรม สังขะเสน
314 นางสาว กฤติกา ลีลาพตะ
315 นาย ไผทเทพ ตุทานนท์
316 นางสาว จิราพร รอดพ่วง
317 นางสาว ปนรรฐพร ค าหาญสุนทร
318 นาย รวี ศรีพุทธิรัตน์
319 นางสาว นาฏยา ต๊ะลี
320 นางสาว อัญชลี รัตนะ
321 นาย รุ่งเกียรติ แก้วเพชร
322 นาย ครรชิต อนุกูล
323 นางสาว เอกอนงค์ ศรีส าอางค์
324 นาง วาสนา จักร์แก้ว
325 นาย สิริณัฐเศรษฐ สุภาจันทรสุข
326 นาง ศิโรธร อยู่ฤทธ์ิ
327 นางสาว จุฑารัตน์ ศรีชูเป่ียม
328 นางสาว วรภิญญา ก่ิงม่ิงแฮ
329 นางสาว นงเยาว์ นุชนารถ
330 นาง สุภาวดี นาคบรรพ์
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331 นางสาว เสาวพรรณ ปาละสุวรรณ
332 นาย วิฑูรย์ คงผล
333 นาย นบ ศรีจันทร์
334 นางสาว พนิดา วงษ์สมัย
335 นางสาว ปาริกา อัคนิวาส
336 นางสาว อรศรี ดิษฐ์สุทัศน์ชัย
337 นางสาว ณัฐพรรณ บู๊ฮวด
338 นาย สิทธา พงษ์ศักด์ิ
339 นาย ภิญโญ คูวัฒนาเสนีย์
340 นาย ธิตินันท์ วารีวนิช
341 นางสาว หทัยทิพย์ ทองเสมอ
342 นางสาว กาญจนา วรรณทอง
343 นาง ชูติวรรณ บุญอาชาทอง
344 นางสาว ป่ินฤทัย คงทอง
345 นาย ศุภมิตร บัวเสนาะ
346 นางสาว ณัฐธิดา สุพรรณภพ
347 นาย ทินกร ชุณหภัทรกุล
348 นางสาว วรรณา แสนใจกล้า
349 นาย ศิริลักษณ์ หล่อพันธ์มณี
350 นางสาว สุภาวดี บาลี
351 นางสาว รัตติกาล วงษ์สุข
352 นางสาว สุภาพ นาทศรีทา
353 นาง พรรณทิยา เพ็ชรจ ารัส
354 นางสาว ศิริพร ผิวขม
355 นางสาว สิริพร อ่วมจันทร์
356 นาย เหมพัสสิริ หว่างพัน
357 นางสาว ญาลิสาฐ์ ต้นสอน
358 นางสาว กุลธิดา โกพัฒตา
359 นางสาว ปวีณา ณ พัทลุง
360 นาย อมรินทร์ ธนารักษ์
361 นาย ณรงค์ศักด์ิ ชัยสวัสดี
362 นางสาว อัญชลี ข้าวสามรวง
363 นางสาว วิไลลักษณ์ ภูมิภาค
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364 นางสาว ดาวรุ่ง หนูขาว
365 นางสาว ฉัตรทราวดี บุญถนอม
366 นาย โชคดี นพวรรณ
367 นางสาว อรทัย โกกิลกนิษฐ
368 นางสาว ณยดา ทองศรี
369 นางสาว ดุจเดือน จิรานนท์
370 นางสาว สุปัญญา ย่ิงประเสริฐ
371 นาย สวรรค์วเรศ กระต่ายทอง
372 นาง ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ
373 นางสาว พรปิยะ วงษ์อู่ทอง
374 นางสาว นิชา ด าเกลี ยง
375 นางสาว กัญจน์ณัฏฐ์ ไวยคูนา
376 นางสาว ณปภร เจี ยวเห้ง
377 นางสาว ฐิติรัตน์ ตาจินะ
378 นางสาว พนารัตน์ ศรีแสง
379 นางสาว กัญชลิกา บุญภิบาล
380 นางสาว มยุรี ยอดยา
381 นางสาว ชลิดา ป้อมสกุล
382 นางสาว ราตรี ช่างท าร่อง
383 นางสาว มณีรัตน์ บุญสุวรรณ
384 นางสาว ศิรินันท์ อ่ าพันธ์
385 นาย พรพรหม เสียงสอน
386 นางสาว อัญชนา ลักษณ์วิรามสิริ
387 นางสาว จุฑารัตน์ จ๋ิวสง่า
388 นางสาว เบญญาภา จงเกษม
389 นางสาว หยาดพิรุณ นาชัยสินธ์
390 นางสาว กันยามาศ ช่วยสมบูรณ์
391 นางสาว มลธิรา โพธ์ิน้อย
392 นางสาว ปีนณ์ฬยาข์  ฒิตสุนทโรทยาน
393 นาง นวลรัตน์ วัฒนา
394 นางสาว วันวิสา ยิ มประเสริฐ
395 นาย วาศนศักด์ิ ลิ มควรสุวรรณ
396 นาง บุษบา เนกขัม
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397 นางสาว เบญจวรรณ ขุนฤทธ์ิ
398 นางสาว อนงค์นาถ ทนันชัย
399 นางสาว อภิญญา รัตนประพันธ์
400 นางสาว ศริญา ประเสริฐสุด
401 นางสาว ยุพาพร มาชม
402 นางสาว ศุจิรัตน์ ประกอบกิจ
403 นางสาว เทวี เกล่งกล้า
404 นางสาว เพ็ญพักตร์ ภู่ศิลป์
405 นางสาว ศิวรักษ์ ศรีสะอาดดี
406 นาง กัณณ์อลิน สุอังคะวาทิน
407 นางสาว สุธาสินี เตียสรรเสริญ
408 นางสาว สุธาสินี ชิ นทอง
409 นางสาว พรพิศ งามพงษ์
410 นาย พศิน อินทา
411 นาง จรินทร์ ภู่ระหงษ์
412 นางสาว ภิญญพัฒน์ ประพัทธ์มงคล
413 นางสาว อมรรัตน์ จันทร์เจนจบ
414 นางสาว กัญญกานต์ เสถียรสุคนธ์
415 นางสาว จรรยา โท๊ะนาบุตร
416 ว่าท่ีร.ต. กิตติศักด์ิ เมฆป้ัน
417 นาง เพ็ญนภา ดุสฎีกาญจน์
418 นางสาว นภาลัย กาฬเนตร
419 นางสาว สาวิตรี ณุวงศ์ศรี
420 นางสาว เบญจรัตน์ อ่วมเครือ
421 นางสาว กรรณิกา พันนุรัตน์
422 นางสาว นิศารัตน์ อิสระมโนรส
423 นาง ณฐมน มาลัยโรจน์ศิริ
424 นางสาว ศัชชญาส์ ดวงจันทร์
425 นาย อาณัติ สนธิทรัพย์
426 นางสาว จิราภรณ์ พงษ์โสภา
427 นางสาว เบญจมาศ อรชร
428 นางสาว วิภาวรรณ สวยทอง
429 นางสาว ฌลาพิชญ์ บุญจิตสิทธ์ิศักด์ิ
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430 นางสาว อุมาภรณ์ เพชรรัตน์
431 นางสาว สุกัญญา จ๋ิวน้อย
432 นางสาว กานดา ธาราภูมิ
433 นางสาว ศุภศิริ บุญประเวศ
434 นางสาว ปิยนัยน์ ภู่เจริญ
435 นาง สมาพร ศุภศิลป์
436 นาย นราธิป ปุณเกษม
437 นางสาว วชิราภรณ์ สุ่มเข็มทอง
438 นางสาว วรรณ์นิภา ทรัพย์ส าราญ
439 นางสาว ฐปนรรฆ์ ฮาบสุวรรณ์
440 นาย ชัยสิทธ์ิ เกษตรตระการ
441 นางสาว ศิริพรรณ ฮ้อธิวงศ์
442 นางสาว พรพรรณ บัวทอง
443 นาย เจษฏาภรณ์ สรรคอนุรักษ์
444 นาย ภูริพจน์ แก้วย่อง
445 นางสาว นิจกาญจน์ นามมาลา
446 นางสาว ยุวศรี อวะภาค
447 นาย มณฑล สุวรรณประภา
448 นางสาว เอมอร ศรีเกษม
449 นางสาว ประไพพรรณ แก้ววิเชียร
450 นางสาว สารินี ทิศกระโทก
451 นางสาว ศุภลักษณ์ ขวัญทองยิ ม
452 นางสาว ธนาภรณ์ โคตรรัตน์
453 นาย วรวิทย์ กิจเจริญไพบูลย์
454 นางสาว จิตรวดี ตั งหิรัญรัตน์
455 นาย สุทัศน์ รุ่งเรือง
456 นาย ณัฐกานต์ พงธิพันธ์ุ
457 นางสาว บุษราคัม สีดาเหลือง
458 นาย จิตชิน จิตติสุขพงษ์
459 นาย จักรพันธ์ ค าแก้ว
460 นางสาว ขวัญจิต อิสระสุข
461 นางสาว พนารัตน์ พรมมา
462 นาง ณัฐพร โอวาทนุพัฒน์
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463 นางสาว สุธางค์ หงษ์กลาง
464 นาย กนกศักด์ิ เอื ออิสระวิมล
465 นางสาว สุภาพร สุทธิศักด์ินาวิน
466 นางสาว ประภัสสร สันตะวาลิ ม
467 นาย อานุภาพ ถูปาอ่าง
468 นาง เนตรรัชนี กมลรัตนานันท์
469 นาง ธมลวรรณ เปรมศรี
470 นางสาว วิไลวัลย์ ชะชิกุล
471 นางสาว วันวิธู สรณารักษ์
472 นาย วัชรพล วิบูลยศริน
473 นางสาว ปัญญพร เหล่าสกุล
474 นางสาว สุภาภรณ์ กะกา
475 นางสาว วนิดา คงคาโชติ
476 นางสาว มนต์นัทธ์ ชมประเสริฐ
477 นาย อรรนพ เรืองกัลปวงศ์
478 นาง สราวรรณ์ เรืองกัลปวงศ์
479 นาง สมถวิล สุริยะเรืองรัศมี
480 นางสาว ชนิสรา ใจชัยภูมิ
481 นาย พิริยะ กิมาลี
482 นางสาว อมรรัตน์ ท่าจีน
483 นาย ตรีชาต ชลธาร
484 นางสาว วรภัสร์ จูห้อง
485 นาย นกุล ฤกษ์จริจุมพล
486 นาง ศิริมา สุวรรณศรี
487 นางสาว พรพัสนันท์ เดชประสิทธิโชค
488 นางสาว อุบล ช่ืนส าราญ
489 นาง ภัทราพร ปุณะตุง
490 นางสาว สิรวัลภ์ เรืองช่วย  ตู้ประกาย
491 นางสาว ดุจดาว ชุนประวัติ
492 นาย อุทัย สติม่ัน
493 นาย อภิชาต กรมนา
494 นาย ปราโมทย์ ยอดแก้ว
495 นาย อุทัย ช านาญกิจ
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496 นางสาว ศิริขวัญ พรมน้อย
497 นาง พรพิมล สุวรรณวัฒน์
498 นาย นิพนธ์ ทักษิณ
499 นางสาว วรนุช ทรัพย์สมปอง
500 นาย สาระ มีผลกิจ
501 นางสาว สุมาลี ฉายปัญญา
502 นางสาว อัญชลี เด่นดวง
503 นางสาว ชนินันท์ สิทธิคุณ
504 นางสาว พรใจ แก้วสุข
505 นาง มานิดา เชื ออินสูง
506 นาย วรพจน์ หริตกุล
507 นาย ชาญชัย ตรีเพชร
508 นาง รัตติการ วงศ์นิติกร
509 นางสาว พัทธนันท์ ศรีม่วง
510 นางสาว นันทวัน เรืองอร่าม
511 นางสาว เพชรวราพัชร์ สังขวรรโณ
512 นาย บันดาล แก้วกอง
513 นางสาว สุจิตรา ฉายปัญญา
514 นางสาว ยุพาพิน พรไชยะ
515 นาย นราวุฒิ เกษศิริ
516 นางสาว ชนิดา ศรีแสง
517 นาง ดวงเนตร ธรรมกุล
518 นางสาว ยุพา ส าเนานวน
519 นาง สุธิดา สงค์สะนะ
520 นางสาว ยศสินี หัวดง
521 นางสาว หทัยชนก ศรีประไพ
522 นางสาว นิอัสรา เจ๊ะอูเซ็ง
523 นางสาว กมลกนก เกียรติศักด์ิชัย
524 นาง รภัทภร เพชรสุข
525 นางสาว รุ่งนะภา โนรี
526 นาง วราภรณ์ วิทยาภรณ์
527 นาย ยุธยา อยู่เย็น
528 นางสาว ประดับศรี เนตรนี
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529 นางสาว ธีรวรรณ ศรีทอง
530 นางสาว ณภัคกัญญา ตรารุ่งเรือง
531 นาย กัญจณ์ปภัสส์ สุวรรณวิหค
532 นางสาว ณรัชสนันท์ ร้อยสี
533 นาย กริชาพัสน์ ช่ืนแสงจันทร์
534 นางสาว เบญจรัตน์ ประพฤทธ์ิตระกูล
535 นาย วัฒนพล ชุมเพชร
536 นาย ธนธรณ์ ยิ มแย้ม
537 นางสาว กัญญาภรณ์ ดวงแข
538 นาย ไพศาล คงสถิตสถาพร
539 นางสาว ดวงกมล อัศวมาศ
540 นางสาว รัถยา เชื อกลาง
541 นาง เพ็ญนภา เว็บบ์
542 นาย นที เพชรสุทธิธนสาร
543 นางสาว ญาณะพัชญ์ จิระมงคลวิทย์
544 นางสาว สุมิตตา วุฒิสินอักษรา
545 นางสาว ลักขณา ศรีบุญวงศ์
546 นาย นทีพล ตันติสง่าวงศ์
547 นางสาว พัชริกา วรสิทธิการ
548 นางสาว สุริษา ประสิทธ์ิแสงอารีย์
549 นางสาว สุดสวาท จันทร์ด า
550 นางสาว ปานฤทัย นวลจันทร์
551 นาย จักร ชมภูนุช
552 นางสาว ก่ิงดาว เกาะสมัน
553 นางสาว ปิยนุช พรมภมร
554 นาย สุรพงษ์ น่ิมเกิดผล
555 นางสาว กาญจนา กร่ิงรัมย์
556 นางสาว สุภาภรณ์ เกลี ยงทอง
557 นาง ปาจรีย์ หนูนุรัตน์
558 นางสาว ธาชินี ศิวะศิลป์ชัย
559 นางสาว วารุณี พ่วงสุข
560 นางสาว บุญตา ธารมัติ
561 นาย พิสิฏฐ์พล อินทวิรัตน์
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562 นางสาว สาริกา เสือบ ารุง
563 นางสาว พรพิมล อดทน
564 นางสาว นฤมล โสภารัตนกุล
565 นางสาว พรพิมล นามวงศ์
566 นาย ศุภพล กิจศรีนภดล
567 นางสาว พิมพ์ชนก สีหา
568 นางสาว ภัทราทิพย์ รอดส าราญ
569 นางสาว สัมนา ติวสันต์
570 นางสาว ศุภวรรณ อภิชาติไตรสรณ์
571 นางสาว สุดารัตน์ เจตน์ปัญจภัค
572 นางสาว นุสรา ลาภภูวนารถ
573 นางสาว อมร สายสังข์
574 นาย เสฐียรพงศ์ ช่ืนใจ
575 นางสาว วรรณิกา เกิดบาง
576 นางสาว กัลยาณี พันสีนา
577 นาย ศรชัย อุตสีนอก
578 นาย ธีรพจน์ จินดาเดช
579 นางสาว ดุจตะวัน กันไทยราษฏร์
580 นาย อภิภพ พรมมา
581 นางสาว นพมาศ สุขถาวรกร
582 นางสาว สุมิตรา พ่ึงตน
583 นางสาว รักษิยา คณารักษ์
584 นางสาว จตุรดา โภชนจันทร์
585 นางสาว วรรณนิภา เนินปัญญา
586 นางสาว นุชฤดี รุ่ยใหม่
587 นางสาว พราวธีมา ศรีระทุ
588 นางสาว ภคพร กระจาดทอง
589 นางสาว รุ่งนภา ตั งจิตรเจริญกุล
590 นางสาว อนุสรา ดี
591 นาย ฉัตรชัย บุษบงค์
592 นางสาว พิมพ์รวี ทหารแกล้ว
593 นางสาว สุนทรี ศรีไทย
594 นาย สุพรรณ แก้วม่วง
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595 นางสาว นุชจรินทร์ สุขมาก
596 นางสาว ศุชญา ค่ าคูณ
597 นาย สุรสิทธ์ิ ทรงม้า
598 นางสาว ศิริวรรณ อินทรวัฒนา
599 นางสาว จิตติพร ชัยประกอบวิริยะ
600 นางสาว ดารารัตน์ อินทรก าเหนิด
601 นางสาว กาญจนา ผิวงาม
602 นางสาว สาติยา ม่ิงวงศ์
603 นาย สรศักด์ิ ม่ันศิลป์
604 นางสาว ปรียาภรณ์ สุขชัย
605 นาย สฤษด์ิ ศรีโยธิน
606 นางสาว ขจิตขวัญ กิจวิสาละ
607 นาย วัชราภรณ์ เนตรหาญ
608 นางสาว เปรมฤดี โยวัง
609 นาย จักรพันธ์ ปลื มภิรมย์
610 นางสาว เจนจิตรา ภูผิวฟ้า
611 นาย ศิริศักด์ิ ศรีวิสรณ์
612 นาง วีณา พันธ์กุ่ม
613 นางสาว พัชริดา สาดรุ่ง
614 นางสาว สันทนีย์ ยะสารวรรณ
615 นาง กชกร ช านาญกิตติชัย
616 นาย จิรเดช สมิทธิพรพรรณ
617 นางสาว ล้วนกี แซ่อ่ึง
618 นาง อารีย์ พรหมเล็ก
619 นาย วีระพันธ์ ชมภูแดง
620 นางสาว ทัศนาวลัย ตันติเอกรัตน์
621 นางสาว อ าภาพร นามเสนา
622 นางสาว สิรี อ่วมพ่วง
623 ม.ล. ฐิติรัตน์ จักรพันธ์ุ
624 นางสาว ศรัญญา สิทธิดา
625 นาย อินสอน จันต๊ะ
626 นางสาว นริสา จักษุพันธ์
627 นางสาว พุทธิภรณ์ ลาโพธ์ิ
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628 นาย พุฒิโชติ ทองมอญ
629 นางสาว วิภาวี วลีพิทักษ์เดช
630 นาง ณุสิรินทร์ หล่ิมวิรัตน์
631 นาย พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด
632 นางสาว วณี กิมเรือง
633 นางสาว พรธิดา เทพประสิทธ์ิ
634 นางสาว กนกอร เนตรชู
635 นางสาว หทัยทิพย์ นามวงษ์
636 นางสาว นันทวรรณ อินศวร
637 นางสาว ปริศนา มัชฌิมา
638 นาย สิทธิชัย ศรีธนางกูล
639 นาย ปฏิญญา สุขวงศ์
640 นาย พรรษวัชร อุดมเสฏฐชัย
641 นางสาว ยศพร พลายโถ
642 นางสาว พิมพ์มาดา วิชาศิลป์
643 นาย สุรชาติ สินวรณ์
644 นางสาว พัชรนันท์ ทองใบ
645 นางสาว ปิยพร ร่มแสง
646 นาง ภรณ์ทิพย์ ณ ล าปาง
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