
 
 
 
 

 
 
 
 

 

รายชื่อผู้ เสนอขายที่ได้รับอนญุาตจาก บริษัท เอฟดบับลิวดี ประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) ให้เสนอขายกรมธรรม์ประกนัภยั

ของบริษัทฯ 

 

1. การเสนอขายกรมธรรม์ประกนัภยัผ่านตวัแทนประกนัชีวติ นายหน้าประกนัชวีิต 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

1 นาย พฒันพงศ์ แย้มงามเหลือ 4101027405 

2 นาย พลูลาภ  เพ็ญกิตต ิ 5701098697 

3 นาง ผสุดิพร ตัง้ตรงจิตร 4201008559 

4 นาง มาศศิริ สภุาสงวน 4101029610 

5 นาง สวุรรณา ศกัดิเ์วคิน 4101029613 

6 นางสาว ญิบพรรณ ฤทยัสวสัดิ ์ 4101029624 

7 นางสาว นารี นฤดีสมบตั ิ 5901078823 

8 นางสาว ชตุินาถ หาญคณิตวฒันา 4301049056 

9 นางสาว สวุนันี ผลพรพิเชฐ 5901111071 

10 นาง อารมณ์  อยู่ส าราญ 6201095644 

11 น.ส. รสริน เกียรติก้องสกลุ 5901112782 

12 นาย ภทัรพล  หิรัญญสทุธ์ิ 6001000724 

13 นาย โชคชยั เพริศพิริยะวงศ์ 5501036030 

14 นาง อารีย์  เกตอุินทร์ 4201021112 

15 นาย ต่อศกัดิ์  กลดังาม 4201000350 

16 นาง พรพชัรนนัท์  รินทรักษ์ 6301004127 

17 จ.ส.อ. ชยัฤทธ์ิ  รินทรักษ์ 6201096652 

18 นาง พนูพร  ล้อมชวการ 4201000349 

19 นาย ไสว  ศรีวิลยั 4201003126 

20 นาง แตงอ่อน  หอทอง 5801004795 

21 นางสาว ขวญัดาว พลขนุทด 4101042331 

22 นาย ธีระนนท์  คนัธมาทน์ 4101042541 

23 นาง บปุผา  ยศสนุทร 4201000362 

24 นางสาว อไุรวรรณ แซ่ริม 6301001687 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

25 นาง พรพนัธ์  เจริญชยั 5701010513 

26 นาย ณฐันนท์  ธนะภมูิชยั 6001005161 

27 นาง นิภาพร  ปรุงฆ้อง 6001005160 

28 นาย นิยม  บตุรเปรมจิต 6001005159 

29 นาง รัชฎาวรรณ ศรีวิลยั 4201003119 

30 นางสาว ณฐันนัท์ ทัง่พิทกัษ์ไพศาล 5901012632 

31 นาง กฤษฎาพร  สายเชือ้ 4201008546 

32 นาง วิภาดา  ใจขาน 4201006955 

33 นางสาว รัตน์ติยา โกมณี 6301015880 

34 นางสาว วาสนา กระจา่งโลก 4201007605 

35 นาย บวัเรียน  ด้วงค าจนัทร์ 6201017655 

36 นางสาว วรรณนา  สกลุบงกช 4201008551 

37 นาง ญาณิศา จวงจรัสโรจน์ 6001031786 

38 นาง วนัทณีย์  เกียรตกิฤษฎา 5601063204 

39 นาง วรรณกร โชคดารา 5501058789 

40 นาง พรทิพย์ จินดา 4201021572 

41 น.ส. ลดัดา กศุลด ารงสง่า 6301051135 

42 นาง สิรพชัญ์  พนัธ์เกษมโญธิน 4201025149 

43 นาง นนัท์ณรัตน์ อมรแมนนนัท์ 4201026465 

44 นาง สมุาลา  ธัชโอภาส 4401046358 

45 นาย พิชยั กาญจโนภาส 4201028005 

46 นาย เกษม เตชบณุยวฒัน์ 6201068140 

47 นางสาว ธนาภร ปัญญาสินทร 6301064961 

48 นาย ศภุวฒัน์ โสภณกิจพิพฒัน์ 5901005258 

49 นางสาว ศิริรัตน์ จรรโลงพิทกัษ์ 4201037012 

50 นางสาว พรนนัท์ ชิดโคกสงู 5901108937 

51 นาง ธดากลุ  ธนะภมูิชยั 6001102263 

52 นาย ปกรณ์  คนัธมาทน์ 6001108720 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

53 นาง ดวงจนัทร์  วีระนาคินทร์ 6101015700 

54 นาง ระววีรรณ  ศิริวฒัน์ 4301009017 

55 น.ส. อรุณ เทพเรียน 6101020954 

56 นาง นวยิา  มาสขุศรณ์ 4301014416 

57 นาง ประภา  ศรีอนนัต ์ 6101027724 

58 นางสาว ตวงพร เจมิจนัทร์โสภณ 5701041005 

59 นางสาว จิตราภรณ์  พิริยะพร 4301016054 

60 นาง ศศินาฏ  แสงแก้ว 6101045228 

61 นาง วาสนา  สขุขมุ 5601059697 

62 นาง จารุณี  บญุสมบตั ิ 4301026737 

63 นาง วจิิตรา  เจียระพงษ์ 4301035685 

64 นาย ชยัทศัน์  สขุจนัทร์ 5801087782 

65 นางสาว กลัป์ชวศิา กติิยะวงศ์ 5801091224 

66 นาง มทันี  เตง่ตระกลู 5601088406 

67 นาง มาลิน ี ประสารฉ ่า 6101081327 

68 นาย นิคม  บญุเรืองศรี 6101084785 

69 นาง นวรัตน์  ศิริเขตต ์ 4301047175 

70 นางสาว ธิญาดา  คีตวรรธนะวงศ์ 4301047166 

71 นาง เอือ้จิต เกษชมุพล 4301049041 

72 นาย ชษิณพุงศ์ พนัธ์ธนยัเกษม 5201005617 

73 นาง วรรณี  อดุมสงวนวงศ์ 5201022602 

74 นางสาว อนงค์  ชินศรีสขุ 4501012534 

75 นาง วชิญา  จวิานชิย์ 6001031785 

76 นางสาว เพ็ญวดี  ช านาญวนกิจ 4401014997 

77 นาง สลิลทิพ  เรืองกิตต์อคัร 4401019114 

78 นาย กฤษณะ  ไชยธาดา 4401022733 

79 นางสาว จิตรกนัยา  ว่องพิทรูมานะชยั 4401023664 

80 นาย ธนกฤต  เดชธนบดินท์ 4401027103 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

81 นาง พรนภทัร  ตรงตัง้เตชะสี 5701041031 

82 นาง วกินัดา  ศิริมงคล 5701050117 

83 นาง หงลดา  อมตาชมูณี 4401034867 

84 นาย อนนัต์  ศรีเพ็ชร 5201050354 

85 นาง ศิริพร สวิงคณู 4401038179 

86 นาง นยันา  นิยมโชค 5201050188 

87 นางสาว มะล ิ เรืองประดษิฐ์ 4401036247 

88 นางสาว นิศาชล  จนัทรา 4401036244 

89 นาง สนุนัทา คงด ี 4401036253 

90 นาง วสนนัทน์  หงส์รัตน์ 5701060480 

91 นาง เมตตา  จนัทร์ส่งแสง 4401040847 

92 นาง ภสัสร์ชนกภรณ์  พงษ์ด ี 4401038128 

93 นาง สชุารี  บญุศกัดิ ์ 5701062977 

94 นาย เกษม  ธีรภากลุ 4401038111 

95 นาง ประไพพรรณ  เสรีประเสริฐ 4401038136 

96 นาง เพทาย  วนัคล่ี 4401038153 

97 นาง ลาวณัย์  กิจพิบลูย์ 4401038167 

98 นางสาว สมบตัิ  คณะด ี 4401038188 

99 นาย ส าราญ  วนัเพ็ง 4401038242 

100 นางสาว นงลกัษณ์  สิริเลิศหิรัญ 5701065615 

101 นาง อไุร  เรืองประดิษฐ์ 4501068109 

102 นาง กมลพร ศรีอ่อน 4401039276 

103 นาง สหพร แนวพะนา 4401039330 

104 นาย ภวูนยั  วรนาถวิบลุย์ 6201045727 

105 นาง สนุทรี  เดชกลัยา 4401038689 

106 น.ส. วิภาดา นามสขุ 6201017656 

107 นาง สวุรรณี  เหลืองขวญั 5701069920 

108 นางสาว สรีุย์ มุ่งงาม 4401042189 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

109 นาง ธนาวดี  อารีเพื่อน 4401042193 

110 นางสาว ธัญยธรณ์ ชวีะมงคลพชัร์ 4401047620 

111 นาง จารุวรรณ์  ภมูิพืน้ผล 4401043740 

112 นาย วชัรธร  ธนภทัรชยัทตั 4401040842 

113 นาง นยัน์ภคั เกษมสนัตินาวิน 5801091221 

114 นาง จรีุรัตน์  โพธิปักษ์รักษา 4401045261 

115 นางสาว ธฤพร  สิทธิใหญ่ 4401047587 

116 นางสาว ปิยะนนัท์  วงศ์วีรธร 4401048660 

117 นาย ประยรู  สขุสว่าง 4401050571 

118 นางสาว คณพร  ถาวรขจรศิริ 4401051049 

119 นางสาว ณฐัณิชา  เนินหาด 4401052771 

120 นางสาว น า้ทิพย์  สร้างบณัฑิตสกลุ 4401055090 

121 นาง เกศิณีวรรณ  จนัทะพมิพ์ 6201082763 

122 นาง เกสรี  จุ้ยชมุ 5701106495 

123 นาง เกษร  กาญจนากระจา่ง 4401063184 

124 นางสาว สรีุย์  เห็นคณุความดี 4501000921 

125 นาง องัคณา  ชชัวาลชาญชนกิจ 4501003146 

126 นาง บญุเรียง  บวัละคณุ 5601008276 

127 นางสาว กญัญ์ปภสั  จีรกิจบญุวชิยั 4601006075 

128 นางสาว รัสรินทร์  ตระโพธ์ิศรี 5901026517 

129 นางสาว ธัญสิส์ฎา  วิรวชัร์กวิน 6301006631 

130 นาง ณชัชรีย์ กลองทองนาค 5801011255 

131 นาง ธนิดา  บญุศิริ 4501010195 

132 นาง อรุณี  จนัทร์พราหมณ์ 5401030545 

133 นาง เสาวลกัษณ์  จินดาด ี 4501021551 

134 นาย อคัรวิทย์  ชีรานนท์ 4501025548 

135 นางสาว ประไพพรรณ  ทวาโรจน์ 4501026299 

136 นาง วรนิตย์  ทองรัตน์ 6101048480 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

137 นาง เปรมจิต  รัตนพนัธ์ 5901061289 

138 นางสาว เชาวพร  ล้อมชวการ 4501033574 

139 นาย วชิยั  บญุทวีสมบรูณ์ 6301050424 

140 นาย สมเกียรติ  เตชะมีนา 4501035891 

141 นางสาว ววิรรธณี  พรหมกรุง 6001011413 

142 นาง ขวญัใจ  สืบวงษ์รุ่ง 4501053631 

143 นาย อ าพล บญุชื่น 4501053642 

144 นางสาว นพภา  สินชยั 4601045216 

145 นางสาว ชญัญา  ล้อทวีรักษ์ 4501065269 

146 นางสาว นฎัชญารัตน์  อปัการัตน์ 5801115093 

147 นาง พลอยนภสั  อาทรกิจวฒัน์ 4501068954 

148 นางสาว ดาวเรือง  นามสขุ 4601003809 

149 นาง นลินรัตน์  อคัรธีรพิศาล 4601005409 

150 นาย เกษม  เอกจิต 4601012507 

151 นาง จิตสภุา  เจริญธนาพฒัน์ 4601045180 

152 นาง ลดัดา  สขุสว่าง 4601011290 

153 นาง มนสัวีร์  เกตขุนัธ์ 4601012123 

154 นางสาว ปริศนา โยธาภกัด ี 5901041981 

155 นางสาว ปณุณดา  โภคพิบลูย์ 4601026723 

156 นางสาว อรพรรณ อลงกรณ์โสภิต 6201044273 

157 นาย ยอดรัก  เชียงใหม ่ 5401060522 

158 นางสาว อารีนนัท์  ศิริคณูธนาพงษ์ 4601045217 

159 นางสาว พทัธนนัท์  พลจนัทึก 4601045209 

160 นาย ประสิทธ์  สนุาต ุ 5501066492 

161 นาย สรพงษ์  เกตขุนัธ์ 6201059648 

162 นาย พีรวิศ โพธิทองด ี 5901070082 

163 นางสาว บวัทิพย์  ทิพย์ชยัเลิศ 4601058590 

164 น.ส. รสสคุนธ์ วรกลุภาสวฒัน์ 4601049882 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

165 นาย รังสรรค์  ฉิมภกัด ี 4601051961 

166 นาง สกุญัญา  กจิโกศล 4601053062 

167 นางสาว วนิดา  สีอบุล 4601071120 

168 นาง จิราภา  ฟักทอง 4601055181 

169 นาง สินีนาฎ มานิตเฉลิมชยั 4601055972 

170 นางสาว รุจีรัตน์ เจริญสขุ 4601070288 

171 นางสาว ปภชัญา  หิรัญญสทุธ์ิ 5901103956 

172 นาย เทอดพงศ์  รัตนมสิุก 5501110248 

173 นาย นิรุจ จนัทะชา 4601070291 

174 นางสาว วรรณี  ผดงุศกัดิ์สวสัดิ ์ 4601072897 

175 นาง วิรมณ  กลุพงศ์พิศาล 6001017208 

176 นางสาว จิรสดุา  กมุารสิทธ์ิ 6301001692 

177 นางสาว ปณิุภา  มะโนรัตน์ 4701000540 

178 นาง ชลธิชา  สาครตระกลู 4701002467 

179 นางสาว ปนรรฐพร  สถิตย์สขุ 4701003677 

180 นาย พีรพงศ์  กลุพงศ์พิศาล 6001006020 

181 นาง วิไลลกัษณ์ นภินธากร 4701024402 

182 นาย ชชูยั องัศชุ านาญศิลป์ 4701011412 

183 นางสาว พชัรา สคุนัธมาลา 6301014981 

184 นาย ต่อศกัดิ์  อ านวยกจิ 4701012511 

185 นาย ณฐันนัทต์  ทองปาน 5601040888 

186 น.ต. สรุเดช  นภินธากร 4701015897 

187 นาง ณฐัชนุนัท์  ขนุทองพรเพชร 4701021674 

188 นาง ขวญัดาว  ธรรมทอง 4701018614 

189 นาย รุจิพรรณ พรรัตนพิทกัษ์ 4701024396 

190 นาย ประสิทธ์ิ  ปกถ า้ 6001029985 

191 นาง ณฐัฤทยั  ทศันีย์ทิพากร 4701021738 

192 นาย สมคิด  ศรีวฒักพงศ ์ 4701027812 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

193 นางสาว นนทลี  มรรคาวาณิช 4701030457 

194 นาง พนัธุ์ทิพา  นิติธรรม 6201051349 

195 นาง เสาวภาพ  เดชอดุม 5901065951 

196 นาย ชมุพล  เศวตาภรณ์ 4701058759 

197 นางสาว ปริยากร  ขนุทองพรเพชร 6301033954 

198 นาง ภทัรภร  สงวนเดช 5501065033 

199 นางสาว ธัญญ์นรี  ชวูยั 6001062609 

200 นาง กลุชไม  กลดัทิม 4701069195 

201 นาง นิลวรรณ  ลาดบรูณ์ 4701041402 

202 นาย ทวีชยั  พรสพุรรณวงศ ์ 5201013956 

203 นาย สมเกียรติ  อารีย์ 4701055009 

204 นาง นิรมล  เศวตาภรณ์ 4701049596 

205 นาย ประพนัธ์  อิ่นปัน 4701051236 

206 นาย พรชยั  ทรัพย์เจริญพร 6301044671 

207 นาง มยรุา  นามวงษา 6001091370 

208 นาง นนัทยา  เวฬรัุตนะ 4701060274 

209 นาย ธนวฒัน์  สขุะปรีดาทรัพย์ 4701062917 

210 นาง สวุารี  กฤตยวิโรจน์ 4701076136 

211 นาง ชญัญาภธัต์  อาจกล้า 4701065615 

212 นาง ชฎารัชฎ์  ฉายสวุรรณ 5901103958 

213 นาย นคร วาสิคาม 4701066111 

214 นาย สจัจพจน์  หิรัญรัศมีสกลุ 4701070649 

215 นาง สวุดี  บญุวงค ์ 6001105838 

216 น.ส. ลลิศรา ชคูรุวงศ์ 5901005260 

217 นาย อนรัุกษ์  บญุแย้ม 6001108102 

218 นาง ฐาสสิร์ นวิชญ์ญาณสธีุ 4701073583 

219 นาย ณฐัพล  วิโนทพรรษ์ 4801007828 

220 นาย กฤษฎา  ชวูศิิษฐ์ 4701074868 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

221 นางสาว สรัณรัตน์ จิรจรูญวงศ ์ 5101006131 

222 นาย ชอบวิทย์ ร่ืนเวช 6101015711 

223 นาง บงกช  กาญจนแก้ว 5901020363 

224 นางสาว ฉวีวรรณ  คนยัรัมย์ 6101033765 

225 นาง จิราภา  ดวงด ี 5601031942 

226 นาย โยธิน บญุสงัข์ 4801018370 

227 นาง เพ็ญจนัทร์  ณรงค์วงศว์ฒันา 6101028802 

228 นาง ชณัษา  ชา่งสมบตั ิ 4801034182 

229 นางสาว พชเรศร์  เทพหสัดิน ณ อยธุยา 4801019539 

230 นาง ช่อทิพย์  เทยีนสวุรรณ 4801021902 

231 นาย อภิสิทธ์ิ นาวานเุคราะห์ 5601033014 

232 นาย ศิริวฒัน์  โชติมาภรณ์ 4801023871 

233 นาย คตุติชาญ  ศรีวิจารณ์ 4801021891 

234 นางสาว พรเพ็ญ  สระตนัติ ์ 5601033996 

235 นาย สราวธุ  แสงอิม่ 6101050272 

236 นางสาว ศิริรัตน์  โชติมาภรณ์ 4801023724 

237 นางสาว พชัรา  ตัง้ศิริจติร 4801024149 

238 นาย ศภุมิตร  ไกรทอง 6101035495 

239 นางสาว รัฐพร สงัคนนท์ 4801024169 

240 นาง ปทิตตา  สีดาเดชโชติกา 5801054692 

241 นาย บญุฤทธ์ิ  เตาะสกลุ 4801032838 

242 นาย ณฐัพสิษฐ์  กาเผือก 6101040797 

243 นางสาว วิภาวี  ศิริวรรณ 4801036219 

244 นาย ไพบลูย์  จินตะคณุาพร 4801029945 

245 นาง สวุภทัร  เพชรรัตน์ 6101049523 

246 นาง ธนภรณ์ บญุสงัข์ 4801035858 

247 นาง สิรินาฏ  ศรีกร ่า 4801036525 

248 นาง ภาวินี  สนัทดัวฒันา 4801037202 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

249 นางสาว สร้อยนภา  แสงแก้ว 4801041745 

250 นาย เอกณฏัฐ์  เธียรชยัตระกลู 5801067247 

251 นางสาว กมเลศ  จุ้ยชมุ 6001068732 

252 นางสาว ฉวีวรรณ มณีแสง 4801070047 

253 นาย ชยาทิตย์  เศวตาภรณ์ 6201072883 

254 นางสาว ณฐัชานนัท์  วรรธนะฐิตกิลุ 5601073757 

255 นางสาว อไุร  ตัง้อดุมมงคล 4801062680 

256 นางสาว นิภาพรรณ  หงษ์ทอง 6101070354 

257 นาง เสาวลกัษณ์  ขจรรุ่งศิลป์ 4801055234 

258 นางสาว อารี  สิงคนิภา 6101074518 

259 นาย สามภพ  หิรัญวฒัน์ 4801066171 

260 นาย บริุนทร์พศ  ผ่องวฒุิกลุ 5901085847 

261 นาย นิติรุจน์  รัตน์กิตติพงษ์ 4801058521 

262 นาย ทวีศกัดิ์ สาริกา 6301067945 

263 นาง มณีรัตน์ บณุยะกลมัพ 6201074562 

264 นาย ชยัณรงค์  ควูจิิตรสวุรรณ 5801098563 

265 นาง พนัธุ์วดี  พนัธุ์พฤกษ์ 4801061213 

266 นาย คณุากร เพชรมาลี 5701009699 

267 นางสาว ชญัตนา  ศรีสงวนสกลุ 4801061266 

268 นาง วราภรณ์  หิรัญวฒัน์ 4801061958 

269 นาย สมคัร  กล่อมบรรจง 4801062684 

270 นางสาว กาญจนา  กมิศิริ 6301006623 

271 นางสาว ไอรินทร์ บญุศิริวราพงศ์ 5801098537 

272 นาย นริศ  กรพินธ์สทุธิ 5701024652 

273 นางสาว ธิดารัตน์  นวะบศุย์ 4801067868 

274 นาย อ าพนธ์  ค าตนั 5601105272 

275 นาย วินยั  จอมค าศรี 6101098226 

276 นางสาว อรุชา  อญัชลวีรพร 6101103896 
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277 นางสาว จารุวรรณ  เทพทรงศกัดิก์ลุ 5601113503 

278 นางสาว อภิรดี  มาลินี 5601113501 

279 นาย วิบรูณ์  อภิรักษ์สจัจะ 5701011497 

280 นาง ฉตัราพร เจริญปัน้ทอง 4801073620 

281 นาง กฤษณาภรณ์  ตัง้คปุตานนท์ 4801074867 

282 นาง สมุิตตา  รัตนพนัธ์ 5701003193 

283 นาง แจม่นภา  ส าโรง 6401009854 

284 นางสาว ลดัดา  วฒุิวรัญญา 6001003269 

285 นาง ธานทั  ผดงุเพ็ชร 4901002507 

286 นาย วรวิทย์ ติ๊ปกรณ์ 4901003139 

287 นางสาว สธิุดา  เดชานิพนธ์ 4901008474 

288 นางสาว ศิริพร  ชาน ุ 5701014048 

289 นาง สายธาร  ไทรบญุจนัทร์ 4901012141 

290 นาง เพ็ญพิริยา ชยันารถวรกลุ 5801003310 

291 นางสาว สภุาพร  ผดงุเวช 5801020876 

292 นาย กฤษดา  ก่อศิริโชค 6101035496 

293 นาง นริศรา  โภคสวสัดิ ์ 5701019647 

294 นาง รัตนาภรณ์  พลูภิญโญ 5701020563 

295 นาง รัตนา  กรรณวฒัน์ 5701029477 

296 นาง ประไพ  ชุ่มเชือ้ 4901021116 

297 นางสาว ศรีรัตน์ดา  เรืองรงสรุศร 4901021112 

298 นาย สทุธิพจน์  พนัธุ์วิจติรศิริ 4901024170 

299 นาง สดุารัตน์  วฒุาพาณิชย์ 4901027970 

300 นาย ชยัวิทย์  พิทยาธร 4901025641 

301 นาง ชิดชนก  วิทยากรโกมล 6001036714 

302 นางสาว ธิติพร  อตุมาภินนัท์ 5701040541 

303 นาง กนกกลุ  พชรเมธาสขุ 4901028304 

304 นาง ธมกร  แย้มงามเหลือ 5701079980 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

305 นางสาว วรรณชนติ สงวนวงศ์ 5701041845 

306 นาย เชดิชยั สงวนวงศ์ 5701041844 

307 น.ส. นลินี สมัภวะผล 5701042474 

308 น.ส. บศุราภรณ์ จนัทร์กระจ่าง 5701042472 

309 นางสาว อรพินท์  กิตติโฆษน์ 5701044475 

310 นางสาว เปรมณชัญ์โสต  ส าเร็จศรีน าทา 4901034077 

311 นาย มงคล  คงบนั 6201051087 

312 นางสาว รนิดา  เจริญธราดล 4901037208 

313 นาง ธัญทิพย์  ชวีพฒันโรจน์ 4901037203 

314 นาง ภาวนา  วณัโณภาส 5001039820 

315 นาง พชัรวาส  มีเพียร 4901044786 

316 นาย วิทยา อดุมกิตตวิรกลุ 5701075116 

317 นางสาว ปริษา  พชรเมธาสขุ 4901039259 

318 นาง ภทันี ศิริวารินทร์ 4901040052 

319 นาง จินศจุี  ประชมุชื่น 4901047862 

320 นาย ทพัพ์เทพ  ยทุธ์ธนอมัพร 6201048076 

321 นางสาว ทยาวีร์ สระขาว 4901046395 

322 นางสาว ณชัชารีย์  ชยัยาพรธนนัท์ 5701057861 

323 นางสาว พชัรนนัท์ มงคลนิธิพฒัน์ 4901042338 

324 นางสาว วรินญา  จารุทรรศน์พิมล 5701057860 

325 นางสาว กฤชญา  แหวนเพ็ชร 4901042306 

326 นางสาว ปรียาดา สขุสมจติร 4901056863 

327 นาง ศริญญา  ค าชลธาร์ 5801062925 

328 นางสาว ตะวนั  ศิริสายณัห์ 5701060482 

329 นาย กษิดิศ ยวงอกัษร 5701060512 

330 นาย สเุทพ อดุมกิตตวิรกลุ 5701062978 

331 นาง สมศรี  เล่งเจ๊ะ 4901051141 

332 นาง สกุญัญา  ขิกข า 6201054423 
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333 นางสาว ศรประภา  สนัตยานนท์ 4901046370 

334 นาง อรพรรณ  ศิริวฒัน์ 5901068997 

335 นางสาว ปิยะดา  ศขุเขษม 4901048434 

336 นาย นพฤทธ์ิ  จิระสกลุ 5701065133 

337 นาง รมิดา  อรรถชินภทัร 4901051145 

338 นาย ณทักร  อรรถชินภทัร 5701074283 

339 นางสาว กฤตภคั  ชื่นสวุรรณ 6201076524 

340 นาง จิตราพร  อุ่นจนัทร์ 5701081041 

341 นาง สาริศา  อนนัต์ภมูิไตรภพ 4901055823 

342 นาย ภาณภุณ  ติยะวฒันกลุ 4901052949 

343 นางสาว วิรวลัย์  อนรัุตนานนท์ 4901049340 

344 นาง ดาวรรณ  สวุรรณอ าภา 5701066450 

345 นาย อ านาจ  ประชมุชื่น 4901049901 

346 นาย ศภุทิน  จ าปาเงิน 5701075117 

347 นาง จารุนีย์  มลูกาศ 6201060187 

348 นาย ปนจุ  วะชมุปิติสกณุ 4901051862 

349 นาง จินตจ์ฑุา  พนูพิพฒัน์ 4901051873 

350 นาง ศิริวรรณ  ภคพงศ์พนัธุ์ 5701072647 

351 นาย เกษม  นิธีจนัทร์ 4501015772 

352 นาง วรัญญา  เตมีประเสริฐกจิ 4901051877 

353 นางสาว สรีุรัช  ตรีสขุี 5701070642 

354 ดร. กรณฐัสมุิน เตชะเบญจรัตน์ 5701072649 

355 นางสาว ณลนัรัตน์  อรัญชยัโชต ิ 4901052944 

356 นาง เพ็ญณี  เบญจลกัษณพร 5101079223 

357 นางสาว กญัญ์ปภสั  เตชะนนท์สีห์ 4901054330 

358 นาง วมิล อตุมาภินนัท์ 5701083187 

359 นาย เอกมล อดุมกติตวิรกลุ 5701081013 

360 นางสาว อรภกัดี แก้วมณี 4501028704 
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361 นาย ศรุต  สิริวโรชา 5701078507 

362 นาย วชิาญ  สระทองอ๊อด 4901057948 

363 นาง ภทัรวดี  ทรัพย์ปาน 4901076034 

364 นาง ดวงเดือน  แซ่จงั 5801081889 

365 นางสาว ปรียาภรณ์  เจริญรัตน์ 5701081014 

366 นาง ปญุญารัศมิ์  เบญจริยาภรณ์ 6301049185 

367 นาง กฤตลกัษณ์  นรนราพนัธ์ 4901064803 

368 นาง กลุปริยา  อศัวินวิภาต 6301058246 

369 นางสาว อรุณลกัษณ์  ฐิตวิฒันาสกลุ 4901060585 

370 นางสาว ปณิชา  ตยิะวฒันกลุ 4901061453 

371 นางสาว กาญจนา  เฮ้งเจริญสขุ 4901061451 

372 นาย ณรงคศ์กัดิ์  อดุมกิตติวรกลุ 4901062914 

373 นางสาว อญัวีณ์  ภกัดีเรืองวิทย์ 4901065454 

374 นางสาว ปนดัดา  ฝ่ายทะแสง 5801092483 

375 นาย พงษ์พิทกัษ์  พิทกัษ์มงคลกลุ 5701091966 

376 นาย ธนาทร  มานะอดุมกลุ 6401002415 

377 นาย อานภุาพ ศิริธรรมศกัดา 6201087967 

378 นางสาว พชัรา  สวุรรณชาตรี 4901068636 

379 นาย กิตติ  โพนสิุต 4901069957 

380 นาย โชคชยั  รัตตะกญุชร 6001094744 

381 นาง นรารัตน์  วงศ์ลาภพานิช 5701097806 

382 นาง ประวีณา  สิงห์ศกัดิศ์รี 5701096191 

383 นาย เมธี  อศัวินวิภาต 6301063700 

384 น.ส. วรรัตน์ อมัพรรุ่งจรัส 5701096190 

385 นาย วิทยา  วงศ์ลาภพานชิ 4901069881 

386 นาง นภสั  เจริญผล 5701108598 

387 นาย โชคชยั  ไหวนิพทัธกลุ 5701109496 

388 นางสาว กลัยา  นิยมเพง็ 5701108606 
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389 นางสาว รัตนสวุีร์  พงศธรฐิต ิ 5701104507 

390 น.ส. คณญัญ์พร ชาตรีเวโรจน์ 5701100683 

391 นางสาว ณิชากมล  แก้วบรรพต 5801103100 

392 นาย สณัฐิติ  จนัทอทุยั 4901073824 

393 นาย สมยศ  หิรัญศกัดิ ์ 4901086689 

394 นาย ชาญยทุธ  วฒุาพาณิชย์ 4901076040 

395 นาย ธนะวรรธน์  นนัทวรรัตน์ 5701103599 

396 นาง วาริณี  หาญวานิช 5701113542 

397 นาย ปาณชีพ  จรุงจติรประชารมย์ 5001032872 

398 นาง กลัยา  เจตน์เกษตรกรณ์ 4901078653 

399 นาง เกษมศรี  เสนะวตั 6301078046 

400 นาย ปราโมทย์  ค ายนัต ์ 5701108600 

401 นางสาว รุจิพชัญ์  นิรันดร์ศิรพร 5001012754 

402 นางสาว สมศรี  พิพฒัน์วีรวฒัน์ 4901081810 

403 นางสาว อภิชยา  อาชาเจริญสขุ 4901083136 

404 นางสาว วลยัลกัษณ์  เจริญรุ่งสวุรรณะ 6001108103 

405 นาง กฤตชญา  จนัทร์โพธ์ิศรี 5701116955 

406 นาง ศรีประภา  หมวดไธสง 6301000546 

407 นาย ธนเสฏฐ์  ศิริพงษ์ธรรม 5001002537 

408 นาย ประสพสขุ  พืน้บาท 5001002536 

409 นาง ทิพย์รดา  จ าปาเงิน 5901012631 

410 นาง นนัตน์นิษฐ์ตา  ผ่องใส 5801008378 

411 นางสาว สวุรรณา  ชยักาญจนกจิ 6101013995 

412 นาง จณัจ์นิพทัธ์ อินทร์เดช 5301019678 

413 นางสาว พรนิภา  วรนาถวิบลุย์ 5801010891 

414 นาย วลัลภ  เร่ียวแรง 6001011414 

415 นาง กรรณิการ์  พลูสมบตัิ 5801012127 

416 นาย นิพนธ์  ศรีสองเมือง 5001012766 
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417 นาง สนุนัท์ กลัน่เขตรกรรม 6101015697 

418 นางสาว เสาวณีย์  แสงบรรเจิดศลิป์ 5001012744 

419 นาย เอกฉตัร  พรหมศรี 5801015579 

420 นาย เจษฎา  สหุร่ายคมิหนัต ์ 6201023407 

421 นาง สมุาลี  เนตรศิริอาภรณ์ 4901053934 

422 นาย ณฐักติติ ์ อนนัต์สขุสกลุ 5001016576 

423 นาง กชนฑั  เชือ้ส าราญ 5001017489 

424 นางสาว ประกายดาว  โชคแสนด ี 5001019366 

425 นาย สณัห์  คงศรี 5901037448 

426 นาย พนมวสัส์  วฒุาพาณิชย์ 5001022626 

427 นาง รุจน์พิมพ์ นิธิอกัษร 5001022622 

428 น.ส. ฉวีวรรณ ชนะทาน 6201028419 

429 นาง ชชัชญา สาระอาภรณ์ 5001027211 

430 นางสาว นงลกัษณ์  ผสุพานิช 6001054626 

431 นาง เสาวภาคย์  แพรด า 5001034410 

432 น.ส. ณชัชา ต้นกนัยา 5801038458 

433 นาง วนัดี  เฉยนก 6301025147 

434 นาย ศกัดิ์สนัติ์  กาญจนา 5801038893 

435 นาง ถนอมทิพย์  หาญปราบ 5001030167 

436 นาย ประสิทธ์ิ อคัรประสิทธิกลุ 5001031174 

437 นาง รุจฤดา  อภิลาภอนนัต ์ 5001031133 

438 นางสาว ขวญัจิต  สกลุเมฆา 5001035084 

439 นาย นิวฒัน์  มว่งสวา่ง 5801048112 

440 นาย กิตติพงษ์  เกตมุณีรัตน์ 5801048127 

441 นางสาว รักวรินทร์  สิริภสัร์วฒันา 5501054545 

442 นาง จฑุามาศ  สมยาประเสริฐ 6301073269 

443 นาย อภิวฒัน์  กฤษณะภษิูต 6301027430 

444 นางสาว ฐนิตนนัท์  เพชรปิยะกิจ 5801052168 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

445 นางสาว นนัทรา  สหสัานนัท์ 6001063871 

446 นางสาว จนัทนา มงคะสงิห์ 5801054705 

447 นางสาว วิภานนัท์ เรืองวมิลเวทย์ 5001049219 

448 นางสาว สนุิดา  ควุานนัท์ 5001043909 

449 นาง ฤดีรัตน์  รุ่งรังษี 5001045836 

450 นาย ณฐัพล  เนตรศิริอาภรณ์ 5001050215 

451 น.ส. สิรินชุ จิตประสงค์ 5801062933 

452 นาย โชติ  ชีวนธิิสกลุ 5001049243 

453 นาง ทิตา เทียมทอง 5801066402 

454 นาย สกนธ์  ปรัชญาธรรมกร 5801066400 

455 นางสาว อญัชล ี ชฤูทธ์ิ 5801067248 

456 นางสาว จฑุารัตน์  ทองบญุช ู 5901068083 

457 นางสาว พสัวิรัญ  ภทัรวรีย์สิริ 5801076383 

458 นาง ฐิติรัตน์  กองโพธ์ิ 5001059051 

459 นางสาว สรารัศมิ์  มงคลจิรวฒุ ิ 6201064990 

460 นางสาว ภิชพรรธน์ โชติพิมพ์กวนิ 6301048032 

461 นาง เกษร ยศประยรูศกัดิ ์ 5001065245 

462 ร.ต.อ. รุ่งโรจน์  อ ารุงแคว้น 6301052324 

463 นางสาว พิมพ์พร  แก้วกนัยา 5901089869 

464 นางสาว หสัยา  พิริยอภิธา 5001069220 

465 นาง พรทิพย์ จนัทร์ยิม้ 5801091209 

466 นาย สทุศัน์  จนัทร์ยิม้ 5001071363 

467 นาย ทรงกลด  มานะกจิจานนท์ 6201084353 

468 นางสาว จิฎากาญจน์  โภคสมบตัิฐนนท์ 5001072982 

469 นาย บญุชยั เวศย์ววิรรธน์ 5101106854 

470 นาย สมชาย  เพียรอรรถสาร 5001079100 

471 นาย กิตติศกัดิ์  พานิชนิตินนท์ 5001075106 

472 นาย เชาวนะ  สมสกลุ 5801097656 
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473 นางสาว สิริพรรณ์  รัตนพนัธุ์ 5001080008 

474 นาง สภุทัร  สตัยตุม์ 5001079127 

475 นางสาว พลัลภา  ศรีพิบลูย์ 6101093943 

476 นาย สมนึก  หิรัญศกัดิ ์ 6201095648 

477 น.ส. ณฐา ทองสวสัดิ ์ 6301077182 

478 นางสาว ศิมาลยั น้อยมีธนาสาร 5001084234 

479 นาย ประเสริฐ  แก้วเฮ้า 6001108107 

480 นาง ปทิตตา  อินทรารักษ์สกลุ 6101007354 

481 นาง อรวรรณ  จีระพนัธ ุ 5801114639 

482 นาง ชตุมิณฑ์  หอมบญุยงค ์ 6001007307 

483 นาง เมทิกา  ขมุทรัพย์ 6301004453 

484 นาง พรภินนัท์  รัตน์กิตติพงษ์ 5101004385 

485 นาง พิชาวฒัน์  พ่วงพนัธ์ 6401010652 

486 นางสาว นลินรัตน์  กลุพงศ์พิศาล 6001007040 

487 นาง สดุสายใจ  นามอภิชาติขจร 5101013719 

488 นาง กกกร  นยัวิริยะ 5101008960 

489 นางสาว เตมิทรัพย์  ตรียะประเสริฐ 5101008976 

490 นางสาว ศภุลกัษณ์  มณีฉาย 6201010829 

491 นาย วชิชา แวววิจติ 5101010604 

492 นาง จนัทร์ทิวา  โชตินชุติ 5101023829 

493 นาง ศมุณฑกาญจต์  นวลม ี 5101014553 

494 นาง จริยา  หาญนิวตัิกลุ 5201008466 

495 นาย พลรัฐ  นยัวิริยะ 5101017769 

496 นางสาว จิติภสัร์  ศกัดิ์สิทธิโสภณ 5901018950 

497 นาง ยพุา  เรืองนก 6301020374 

498 นาย ณรงคช์ยั ภคพงศ์พนัธุ์ 5901024198 

499 นาง วรินท์รยา  สิมะโรจน์ 5101021832 

500 นาย ศภุกฤต ขมุทรัพย์ 6301021842 
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501 นางสาว ดาลดั  เหมวณัโณ 6001022531 

502 นาง นนัท์นภสั  จงจรัสพนัธ์ 5101022774 

503 นางสาว อิสรี ชปูระจง 5101022757 

504 นาย จิราย ุ ศรีส าราญ 5101025814 

505 นางสาว แวววนั  วงษ์ทองสาลี 6001029982 

506 นางสาว อณัณ์ญาดา  ภาคีรุณ 5101040850 

507 นางสาว มณีรัตน์  ปัญญาเลิศทพิย์ 5101027551 

508 ด.ต. โอวาท ศิริวารินทร์ 5101028739 

509 นาง ธนภร  กิจจลุลจาริต 5901035182 

510 นาย นิติธร ศรีเอือ้นจนัทร์ 5101034371 

511 นางสาว ภกัดี ศรีสมาน 5101032930 

512 น.ส. สคุลทิพย์ สไุชยแสง 6001048191 

513 นาง วนญัญา แสงสวุรรณ 5901045391 

514 นาง ธวลัรัตน์  เศรษฐฉตัรกลุ 5201035216 

515 นาย อิศรา  ฤกษ์เกรียงไกร 5901045347 

516 นาง ชใูจ  เจนการ 5901047723 

517 นางสาว ปญุญาณี  เตยีวพงษ์พนัธุ์ 5101049206 

518 นางสาว นงนารถ  ร่วมไทย 5101052206 

519 นางสาว สวุิมล  อศัวมานะ 5901053132 

520 ด.ต. ชยัยทุธ  สามงามยา 5101054340 

521 นาย ชาคริต  ลาดบรูณ์ 5101057088 

522 นางสาว ผกามาศ  เกียรตกิมเลศ 5901057936 

523 นางสาว จินดา  ตียาคม 5101063289 

524 นาง เบญญทิพย์  เป่ียมเศรษฐพร 5101064317 

525 นาง กรรณิกา  วรรณศิริ 5101066554 

526 นางสาว ชาฎา รัตนโชต ิ 5101069797 

527 นาย บญัชา  ลางคณุเสน 5101070698 

528 นาย ชยัรินทร์  สิริภสัร์วฒันา 5901076050 
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529 นางสาว ทิพวรรณ เดชชติ 5101077814 

530 นาย อภิญณวุงศ์  จงจรัสพนัธ์ 5101082177 

531 นาย ธนินทร์  ชมุเพชร 5101083756 

532 นาย คเชนทร์ แต้มด ี 6201073744 

533 นางสาว กฤษณา  บญุเพช็ร 5301089698 

534 นางสาว ดลยพร  ทศันเจริญวงศ์ 6101083362 

535 นาย สรธร อรรถนนท 5101097254 

536 นาง ประภสัสร  เรียงเล็กจ านงค์ 5101098479 

537 นางสาว จฑุาภคั  สิริจนัทรดิลก 5901105208 

538 นาย โอม  อดุมวนชิ 5201102898 

539 นางสาว จนัทรัตน์  ปิยพฒัน์ธราดล 5101103319 

540 นางสาว ศรัณย์รัชต์  อมรแมนนนัท์ 5101103307 

541 นาง นวลลออ  ยอดเพช็ร์ 5901111078 

542 นางสาว ปณุปวีร์  ศรีสกลุบวรชยั 5101109075 

543 น.ส. กฤษรา ธีระธนากร 5901112787 

544 นางสาว หทัยา  ตาขนั 5201001062 

545 นางสาว ศศิพมิพ์ แสงศภุวานิช 6101102690 

546 นาย ศิริพงศ์  โชติมาภรณ์ 5101112953 

547 นาย ณรงค์ สจัจนด ารงค ์ 5901114591 

548 นาง ปภาพร วฒันศิร 5901114589 

549 นาง กาญจนา  สงวนวจันะ 5901115334 

550 นาย เอกชยั  ปทมุจนัทรัตน์ 6201004284 

551 นางสาว ดวงใจ  เกียรติวนากร 5201000009 

552 นางสาว สภุาณี  ยงวณิชย์ 6001011411 

553 นาง ปภิศา  กสิกรรม 5201005564 

554 นางสาว นงนชุ เรืองชยัปราการ 5201006445 

555 นาง สธุาสินี  ศรีเจยีม 5201007023 

556 นาง อทุยัวรรณ  คุ้มบล 5201007022 
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557 นางสาว ปทิดา ประมลูสขุ 5201009657 

558 นาง สนุิสา  อศัวกลุ 5701036303 

559 นาง วฒันา  โสภิตเจริญ 5201021085 

560 นางสาว แพรวมณี สมศรี 5201022534 

561 นางสาว ธัญรัศม์  ชติชลธาร 5201033676 

562 นาง จนัทิราภรณ์ ผกูจติร 5201035166 

563 นางสาว อดุมลกัษณ์  ชวนะกลุ 5501049711 

564 นาง ขนิษฐา  ชจูิตต ์ 5201040943 

565 นาง กานต์นภสั เพชรมาก 6201047673 

566 นาง ธัญทิพย์  ศรีหานนท์ 5201046798 

567 นางสาว ผกาภรณ์  ปกาสปสตุ 5201047908 

568 นาย รัชพล  ทรัพย์เจริญพร 5201049068 

569 นางสาว พรพิรุณ  ทองบ่อ 5201049992 

570 นาย วิรัตน์  วงศ์สมัพนัธ์ 6001066947 

571 นาย ธนวฒัน์  ภู่ยินดี 5201060633 

572 นาย วส ุฉนัท์รัตนโยธิน 6101072028 

573 นาง ภิญพทัธ์  นิลวรรณ 5201062513 

574 นางสาว กวินท์  บญุเรือง 5301095578 

575 นาง ฑิมพกิา มิง่มงคลมิตร 5201063952 

576 นางสาว อภิญญา  เริงรุ่งเรือง 5201066080 

577 นาย ช านาญ  จริงด ี 5201070971 

578 นาย บญุธรรม  ศรีเผดจ็ 5201074664 

579 นางสาว ชณญัพทัธ์  พรหมสทุธ์ิ 6001085162 

580 นางสาว โสรยา ทนญัชยั 6001085157 

581 นาย เสฏฐวฒุิ  ชนะศรีโยธิน 6001088997 

582 นางสาว วรวรรณ  แก่นสน 5201087198 

583 นาง ปรียรัตน์  นนัทิวชัรินทร์ 5201091464 

584 นาง ศทุธิวรรณ อยู่สมสขุ 5401102477 
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585 นางสาว ธัญธิตา  พวงผกา 6001108120 

586 นางสาว ภชัลดา สวุรรณเนาว์ 6001109142 

587 นาย อธิภทัร  กลัยาสิริ 6101010082 

588 นางสาว มนตร์พิชา  มุ่งมานะ 6101006509 

589 นางสาว จนัทร์จิรา  ชนะกลุ 5301007901 

590 นางสาว วษิา  น้อมรัตน์เจริญ 5301013779 

591 นาง สรีุมาศ แซ่เตียว 5301013887 

592 นางสาว ฉตัรดารินทร์  แก้วค า 5301015589 

593 นาย อารักษ์  ชยักลุ 5301017022 

594 นาย ณรงคช์ยั  สิมะโรจน์ 6101020944 

595 นางสาว จารวี  ประชายะกา 5301023592 

596 นาง วรินทร  แทนรินทร์ 6101030751 

597 นาง สนุิจ  ศรีภทัรประสิทธ์ิ 6201028412 

598 นางสาว ชนกพร  ปานจินดา 5301033660 

599 นาง ดาลดั  เอกสภุาพนัธุ์ 6301024756 

600 น.ส. วนสัส์นนัท์ จนัทร์ขาว 6101044333 

601 นาง อรอมุา  ทวีนนัทกลุ 5301041289 

602 นาง เปมกิา  ใจเกลีย้ง 5301042702 

603 นาย โชติพิพฒัน์  ลิม้เลิศวาท ี 5301047046 

604 นาง จรัสศรี  ยทุธพรพงศ ์ 6201058399 

605 นาง พชัรี  บญุช ู 5301057601 

606 นาง ธนาอญั แก้วปัญญาจารย์ 5301054452 

607 นางสาว วลยัพรรณ เดชะราช 5501077210 

608 นางสาว แก้วตา  กอแก้ว 5301057598 

609 นางสาว ธัญลกัษณ์  สารา 5401073385 

610 นางสาว เพียว  บญุทวีลาภ 5201102955 

611 นาย ด ารงศกัดิ์  เจริญสขุ 5301061193 

612 นาย เสนีย์  ไชยเสนีย์ 5501071661 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

613 นางสาว นงอร  ศรีเบญจพลางกรู 5301078030 

614 นางสาว กาญจนา  ศรีสวสัดิ ์ 6101063260 

615 นาย ทศพร  กิตติธรรมโรจน์ 5601077475 

616 นางสาว ธัญยธรณ์  โชคถิรไพบลูย์ 5601067760 

617 นาง วลันภา  วงศ์ค าด ี 5301078010 

618 นาย เกรียงศกัดิ์  วดัล้อม 6201072887 

619 นางสาว นลาฎพชัร  เศวตาภรณ์ 5301084517 

620 นาย ชษิณพุงศ์  พรหมสมัฤทธ์ิ 5301090947 

621 นาย สมชาย  จนัฮวด 4901031067 

622 นางสาว กาญจนา  เพชรช ู 6101095622 

623 นางสาว พรลดา มีภมูิรู้ 5301101285 

624 นาย เอกธนาพงศ์  ธนาเจริญสกลุ 6201087971 

625 นางสาว เจยีมจติต์  ศรีสมทุร์ 5301102814 

626 นาย สเุมธ สขุสกลุรัตน์ 6301018035 

627 นาง นฤมล  กรมแสง 6201025566 

628 นาง ศิราวลัย์ มอนโค 6301061417 

629 นาย กิจขจร  ปัญญาดิลก 5401033802 

630 นางสาว สมุนัตกาญจน์ ภาคีรุณ 6201028866 

631 นาง ทศันีย์  แก้วเฮ้า 6201034590 

632 นางสาว นนัธิยา  อตุมงัค ์ 5801066396 

633 นาง วีรนชุ เลิศทนงศกัดิ ์ 5401050644 

634 นาง วิภาวี  บญุรอด 5401056732 

635 นางสาว นนัทนา  ทวีสมบรูณ์ญาติ 6201049606 

636 นาย จิรภทัร  คุ้มพงษ์ 6201054421 

637 นาง นิลาภรณ์ ภู่พกุก์ 5701060387 

638 นาง แสงจนัทร์  บรรจบ 4901055861 

639 นางสาว ณริศา  บญุเขยีน 5601070730 

640 นาง สธิุดา คงเจริญ 5401066778 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

641 นาง เครือวลัย์  กมุพล 5401072184 

642 นาย กฤตชาย  นรนราพนัธ์ 5401073391 

643 นางสาว สมปอง  ชมุพลอโนมคณุ 5401079349 

644 นาง อมัพร  พุ่มชว่ย 5401090453 

645 นาย ชยัด ารงค์  สิงหเจริญวฒัน์ 5401098133 

646 นาย ติณณภพ  ภิรมย์ร่ืน 5401101511 

647 นาง ธัญลกัษณ์  มารมย์ 5401104682 

648 นาง วลัลา  จิรธรรมโอภาส 5401108231 

649 นางสาว นนัท์ธิชา  ศิริมงคลวานชิ 5401108237 

650 นาย สมบรูณ์  ทางนะที 6301000545 

651 นางสาว วิไลพรรณ  เดชาภิมขุกลุ 5701056834 

652 นางสาว จิดาภรณ์  ด่านสิริสนัติ 5401109071 

653 นาง จิรา  พลรัตน์ 6101010052 

654 นาย สราวธุ  โกศลบญุม ี 6101014646 

655 นางสาว เนาวรัตน์  ตรีประพิณ 6301007404 

656 นาย กอบโชค  แก้วพิจติร 5601011257 

657 นางสาว เมณิศา อ่ิมบ้านเบกิ 5601008272 

658 นาง เอือ้ยทิพย์ เริงสมทุร 6301008044 

659 นาง จิราพร  สายค าพล 6301009119 

660 นาย เรืองเดช  มณีแสงประทีป 5501011479 

661 นาง เยาวลกัษณ์  วงศ์พิมพ์ 5701056835 

662 นางสาว อรสา  อ่อนม่วง 5501017042 

663 นาย นาถพงศ์  อทุกะปิณฑานนท์ 5501018780 

664 นาย วรวฒุิ  ดนวุรวงศ ์ 5501019345 

665 นางสาว นดัดาวลัย์  ไกรวเิศษ 6301016159 

666 นาย อดิศกัดิ์  กตุะนนัท์ 5501020048 

667 นางสาว อลุา  ไชยมา 5801025023 

668 นางสาว ภคัชญัญา  พิทอนวอน 6301017158 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

669 นางสาว พลอยนภสั  สิงห์ชาตาก้อง 6301022149 

670 นาง จีรพร  สิริสว่างพร 5501021160 

671 นางสาว วรัญณภรณ์ ศิริคนัธานนท์ 5501025961 

672 นาย ภาณเุดช คงดี 5501030175 

673 นาง พชัราภา  ศิริไพบลูย์ทรัพย์ 5501031558 

674 นางสาว เกศนีย์  ชุ่มพมิาย 5501038812 

675 นางสาว หรรษา  ชา่งสมบตั ิ 6201055027 

676 นางสาว รชตวรรณ  ชยัศิริ 5501045962 

677 นาง ป่ินแก้ว สขุหน ู 6301025818 

678 นาย กฤตนนั  สขุปิติ 5501049724 

679 นาย ชชัวาลย์  เฮ้าสธีุ 6301026586 

680 นาย โพธ์ิทอง  ด้วงชนะ 5501055492 

681 นาย ยอดชาย เฮงจิตตระกลู 5901059485 

682 นางสาว ภคมน  แสงประยรู 6001066949 

683 นาย เอกลกัษณ์  นนัทะสร 6301054095 

684 นาง เรณ ู ไวยกลู 5501071655 

685 นางสาว เพ็ญพิชา สร้างการนอก 5901081572 

686 นาง นนัท์นิชา  สขุปิต ิ 5501078139 

687 นาง ดลพร  ศรีวลัลภานนท์ 5501087078 

688 นาย อรงคก์รณ์  กองอดุม 6301052850 

689 นาง อจัฉราพรรณ สตุินนัท์ 6301056101 

690 นาง นิพิษฐา  พรหมทิพย์ 6301061411 

691 นาง กฤษณา  คงลา 6301074151 

692 นาย อภิสิทธ์ิ  บรรจบ 5501097638 

693 นางสาว นวลพรรณ  อิศโร 5501098774 

694 นางสาว กมลวรรณ  วฒุิวรัญญา 5601101009 

695 นางสาว สาวติรี บญุยะวฒุกลุ 6301070795 

696 นางสาว ยวุดี  พนัธ์ุนิธิศกัดิ ์ 5501102125 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

697 นางสาว ลลิตา  ลือกิตติกลุ 5901103969 

698 นาย สรายทุธ  สงัคนนท์ 5701112754 

699 นางสาว นริศรา  ชยัสขุ 5901001093 

700 นางสาว กนัย์สิน ี เอี่ยมสขุ 5601001374 

701 นาง วรรณา  ชนะพงษ์ 6101004878 

702 นาย ตรีทิพ  สกลุประดิษฐ์ 5801078885 

703 นางสาว ภิญญดา  นนัทิเมธาว ี 5601007541 

704 นาย ชาตรี  จิตอดลุย์การ 5601008996 

705 น.ส. พิมลณฐั แก้วชนะ 5601018550 

706 นางสาว เกษณีย์ บษุยเลิศรัตน์ 5601022992 

707 นาย สิงหนาท  พู่ขจ ี 5801025609 

708 นางสาว จิราพร  ขยุยกสยุ 5601025232 

709 นาย พชัรพงค์ จิรวฒัน์กลุ 5601025915 

710 นาง กานต์นภสั  พบับ านาญ 5601027187 

711 นางสาว จีราย ุ เรืองประดษิฐ์ 5601028014 

712 นางสาว ณฐมน  บ ารุงศภุกิจ 5601028735 

713 นาย วาฑิต ไชยพฤกษ์ 5701097805 

714 นางสาว สิตานนั  พลขนุทด 6101037062 

715 นาง สภุาภรณ์  โคตะรุชยั 5601043237 

716 นางสาว ชนม์นิภา โชติมาภรณ์ 5601045683 

717 นาง อรอนงค์  ฉายศิริโชต ิ 5601047852 

718 นางสาว ทกัษพร  สกลุบงกช 5601051113 

719 นาย อนชุาติ  ปัญญาดิลก 5601052068 

720 นางสาว อณพุร  สินธุนาวา 5601052076 

721 นาง นิตยา  ตัง้สมชยั 5601058280 

722 นาง ขนิษฐา  จ าแนกยทุธ์ 5601061359 

723 นาง สมุนา ปัญญาดิลก 5601061356 

724 นาย วีรวฒุ  ประเสริฐวงษา 5401082353 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

725 นางสาว วรรณารัตน์  โภคบตุร 5701067167 

726 นาย ฐปนรรฆ์  ชิณศรี 5601077912 

727 นางสาว ชญัญา  วงศ์ลาภพานิช 5601069421 

728 นาง จนัจิรา  โรจนะเทพประสิทธ์ิ 5601077472 

729 นาง ชมชนา  ตนัติเมธากร 5601077473 

730 นาง กมนีญา เกือ้ชาต ิ 5601081140 

731 ว่าที่ ร.ต.หญิง กิตติพร อตุมงัค์ 5701089308 

732 นาย อนรัุตน์ พรรณโภชน์ 5601081143 

733 นางสาว วราพร เพชรรัตน์ 5601082727 

734 นางสาว สิริมา  ส าราญฤทธ์ิ 5601083787 

735 นางสาว พรหมพร  นยัวิริยะ 5601084412 

736 นางสาว กรกต  พงษ์พฒุวิฒันา 5601085803 

737 นาย คมฤทธ์ิ โคตะรุชยั 5601085817 

738 นาง อลิตษรา  ถิรชยัธรรม 6201080249 

739 นางสาว อรเพ็ญ  เขียวเขม็ 5601092960 

740 นาย ชาญณรงค์ กองอดุม 5601095585 

741 นางสาว กลุทรัพย์  อนนัตพงศ์ทว ี 5601100473 

742 นางสาว ณษมา  เรืองภทัรภร 5601100472 

743 นางสาว พิชามยั คุ้มบ้าน 5601103537 

744 นางสาว ชนิดา  วชิรแพทย์ 5601104501 

745 นาง สมถวิล  อรุณรัตนศิริ 5601104496 

746 นางสาว รุ่งนรินทร์  ทวีสิน 5601106329 

747 นาง กานต์สิน ี นพธนาเศรษฐชยั 5901111080 

748 นางสาว ณฐัชานนัท์  ตัง้ศรีวงษ์ 5601108867 

749 นาย ภิเศษฐฐ์ สิริดมีาพงศ์ 5701109495 

750 นางสาว เบญจวรรณ  สนุทรอมรรัตน์ 5601110484 

751 นางสาว ธทสันณัทณ์  แสงทองวสิิษฐ์ 5601112345 

752 นาง อะพรรณี ธรรมวงษ์ 5601113504 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

753 นาย วรรธนะ  แสงโชติไกร 6101079448 

754 นางสาว อณุาภรณ์  นาคล้วน 5701029476 

755 นางสาว สกุญัญา  วฒัวานิช 5601116399 

756 นางสาว อรุณี  สนุากร 5801052161 

757 นาย ธวชั  เพชรด า 5601116392 

758 นาง สิริพร หงษ์ทอง 5601116383 

759 นาง ประกายดาว  หศับ าเรอ 5601116401 

760 นาย ฉตัรณรงค์  หงษ์ทอง 5601116396 

761 นางสาว ธันยนนัทน์  ธรรมพรพนัธ์ 6001009267 

762 นางสาว กานต์ฐิตมิา  จนัทร์โสม 5901098262 

763 นาง รัชดา  อภิปญุญา 5301065015 

764 นางสาว นพมล เวฬคุามกลุ 5701001741 

765 นาง พณิชย์สดุา  ไกรวฒันภิรมย์ 5701003190 

766 นางสาว ชนิกา  โสภา 5101072455 

767 นาย สมนึก  อรุณสขุรุจ ี 6001036708 

768 นาง พวงทอง  โรเดวาลด ์ 5701009129 

769 นาง จิราพร  ชสูกลุ 5901109798 

770 นาย วชัรพงษ์  สขุวนชิ 5701011502 

771 นางสาว ณกณัณ์  เพ็ชรสงูเนิน 5501068100 

772 นางสาว ณิชากร  อ่อนสง 5801052167 

773 นางสาว สพุิชฌาย์ บญุจงู 5701016046 

774 นาย ไพโรจน์  ลิมป์ธนวงศ ์ 5701018423 

775 นางสาว ภทัทจารี  ธรรมาเจริญราช 5901022702 

776 นาง สารณีย์  อนศุกัดิ์เสถียร 5201103954 

777 นางสาว ชนญัญา มหนัตระกลู 5701020580 

778 นางสาว พณัณ์ชิตา  หยู่ตุ้ง 5701021061 

779 นาย นวฏัย์  กลุภทัรนิรันดร์ 5901025088 

780 นาง กมลนนัท์ อ่อนแก้ว 6001026981 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

781 นาง จนัทนา  สนุทรสรณ์ 5701024585 

782 นาย ดนพุล  จนัทรศรีวงษ์ 5701026471 

783 นาย ธีระศกัดิ์  เริงทศันา 5701028522 

784 นาง ธิดา  กอสนาน 5601075047 

785 นาย จิราย ุ แก้วพรรณา 5701041841 

786 นาย มงคลทิวตัถ์ มิ่งขวญัศรี 5701031761 

787 นางสาว ศศมิา  ศิริอดุมสิน 5701031759 

788 นาง เขมณฏัฐ์  วจันจารุศกัดิ ์ 6101017381 

789 นาย ภทัรพล  สจัวรรณ์ 5701032534 

790 นางสาว ชนมณี  เงินปาน 5401073388 

791 นางสาว กฤษณา  ชารี 5701033074 

792 นางสาว พิมพ์ชยา ศิริพงษ์วณิช 5701033613 

793 นาย ประภสัสร์  ต่างมงคล 5701033614 

794 นาย พงศ์พนัธุ์  มีภมูิรู้ 5701034693 

795 นางสาว ดวงจนัทร์  อตุมงัค ์ 5801111634 

796 นาง แสงสวา่ง  ประสานพิมพ์ 6001022017 

797 นาย ณพงศ์พฒัน์  ชนุประเสริฐ 5901065039 

798 นางสาว ดนยา  ยาณะสาร 5701035279 

799 นางสาว เกษรา  อภิบาลศรี 5701036307 

800 นาง ทศันียา  ศรีสภุาพ 5901038637 

801 นางสาว วริศนนัท์  อึง๊กฤตเจริญ 5801053302 

802 นางสาว จิรกิตติ์ ทองอ่อน 5701037856 

803 นางสาว ธนภร  กาญจนภาสองักรู 5801042688 

804 นาย ณชัปัณณ์ ศรีแก้ว 5701040540 

805 นาย สมัภาษณ์  บญุตาทิพย์ 5701041003 

806 นางสาว พทัยา  แก้วประเสริฐ 6101090250 

807 นางสาว เจตติกา  ธนทตัตานนท์ 5901047724 

808 นางสาว กีรติกร  สิริอิสสระนนัท์ 5901051916 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

809 นางสาว นชุจรินทร์  ปานรักษา 5801050364 

810 นางสาว สภุาพร  บญุมี 6101046625 

811 นางสาว ธัญญ์กมน  แก้วแกมแข 6101081330 

812 นางสาว อจัชาวรรณ  แก่นอินทร์ 6101051665 

813 นาง รัสรินทร์  เกียรติวฒันาพนู 5801057465 

814 นางสาว บรูยา  แซเ่ฮ้า 6201039215 

815 นางสาว กญัญารัตน์ อดุมกติตวิรกลุ 5701078509 

816 นาย ธรรมรัตน์  แสงโพธิวฒัน์ 5701051506 

817 นางสาว ไอลดา  พลสเุจริญ 5701055019 

818 นางสาว ศกนุตลา  คณุะศรี 5701056954 

819 นาย ธนชั  อินทนิน 5701075104 

820 นางสาว พีรญา  เรืองศรี 5701068182 

821 นางสาว ปาริชาติ  สกุสวย 5701058965 

822 นาง แพงจนัทร์  หมัน่เก็บ 6001060446 

823 นาย ธิติพนัธ์  วชัระพนัธ์ 5701060382 

824 นางสาว จารุวรรณ  สงัข์เอียด 5701060369 

825 นาย อดิศกัดิ์ ธรรมวงษ์ 5701060351 

826 นาง อทุยั  เลิศนวุฒัน์ 5701060349 

827 นาง ยพุดี  ผิวบาง 5701062988 

828 นางสาว บณุยวีร์  กจิเสถียรสรุนาท 5701108673 

829 นาง นนัทศิริ  สขุะปรีดาทรัพย์ 5701064334 

830 นางสาว บารมี  ศรียงค ์ 6101065247 

831 น.ส. ลกัขณา  กอบสขุ 5701065127 

832 นาย พิมกุต์  พรหมทิพย์ 5701066473 

833 นาย ภทัร์พิศทุธ์ิ  รัตนนคร 5701066472 

834 นาย ศภุฤกษ์  ดวงแก้วจินดา 5701067110 

835 นาง ปาณิภา  แก้วประพนัธ์ 5701067174 

836 นาย ณฐัชยั  ชจูติต ์ 5701070641 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

837 นางสาว ปราณี  ไกรยสินธ์ 5701074298 

838 นางสาว ดนิตา สัง่ยงั 5701074300 

839 นางสาว ชลิดา  ศรีตลุา 5701075099 

840 นาย ยทุธ  ฉวีวฒัน์ 5701076145 

841 นางสาว อนงค์นชุ  เพียเพง็ต้น 5701076147 

842 นางสาว ศรินยา  ด้วงประโคน 6001079923 

843 น.ส. จิดาภา พฒันาประทีป 5701079932 

844 นางสาว ณฐัพร  ฉายอรุณ 5701080640 

845 นางสาว ประสพสขุ  ส าเภา 5701081034 

846 นาง จิตติณณ์  ด าแก้ว 5701081726 

847 นาย ศิวกร  อนนัต์ภมูิไตรภพ 5701082303 

848 นางสาว เนรัญชรา  เทพแพง 5701082309 

849 นาย รวิศทุธ์  วงศ์รุ่งเรืองกิจ 5701086688 

850 นาง โสภี  พ่วงสขุ 5701087390 

851 นาง รมิดา เหรียญข า 5701088821 

852 นางสาว ประไพ  มานะบตุร 5701088843 

853 นาย อทิวตั  ลาดบรูณ์ 5701090078 

854 นางสาว พรรัตน์ เนตรศิริอาภรณ์ 5701090073 

855 จ.ส.ต. โชต  ขมุทรัพย์ 6301058247 

856 นางสาว อิสรา  เลขาลาวณัย์ 5701092653 

857 นางสาว ลาวนัย์  ศรีอตุตมะโยธิน 5901101681 

858 นาย อดิศร  ปาจรียางกรู 5701093417 

859 นางสาว นฐัญา เกียรติกมเลศ  วชิิตรัตนะ 5701093442 

860 นางสาว รุ่งทิพย์  เพียงลิม้ 5701093423 

861 นางสาว เบญจวรรณ  ศรีคง 5701093428 

862 นาง อภิญญา  อตุตมะโยธิน 5701095116 

863 นาง ถนอมนวล  ผลแก้ว 5701095540 

864 นางสาว ภคัชญัญา  ภสูวสัดิ ์ 6001096123 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

865 นางสาว สนุทรี  วธันเวคิน 5201070959 

866 นางสาว สิรินนัท์  ศิริวลัย์ 5801104980 

867 นางสาว พิมลสิริ  จินตอนนัต์กลุ 5701104499 

868 นาย ธนบตัร หิรัญญสทุธ์ิ 5801113690 

869 นางสาว วนัเพ็ญ สกลุบงกช 5701105545 

870 นาง สรีุย์วรรณ  ศรีสขุ 5701106589 

871 นางสาว ปวนัรัตน์  ทวีไชยสมบรูณ์ 5701106595 

872 นาย ศรายทุธ  สขุส าราญ 5701108657 

873 นางสาว ธัณย์สิตา  ห้วยหงษ์ทอง 6301046660 

874 นาง วรรณา  โอฬารวงศากาญจน์ 5701109505 

875 นางสาว อรวรรณ  วงศ์สถิตย์ 5701110922 

876 นาย ปฏิภาณ  ขนุเพ็ชร์ 6001107270 

877 นางสาว สนธยา  ใหม่เอี่ยม 5701112796 

878 นางสาว บวั  สายมา 5601102293 

879 นาย สินสมทุร  ศรีหอม 5701114433 

880 นาง จินตศ์จุี  มงคล 5701114946 

881 นางสาว ณฐัณา  วินิจตานนท์ 5501061021 

882 นาย เสรี  สหะโชค 4401043105 

883 นางสาว ศภุลกัษณ์  สายสขุ 5901002281 

884 นางสาว วรรณศิริ  อยู่ส าราญ 5801002302 

885 นาง กนกพร  เลิศวรญาณ 5801004019 

886 นางสาว นชุนาถ  นิธรรม 5801006246 

887 นาย ณฐัพล  มนธาตผุลิน 5901006145 

888 นาย ชยักร  อารีรมย์ 5801009035 

889 นาย วีระ เศษคง 5801009019 

890 นางสาว ดรุณี ชมุเกษียร 5801010081 

891 นางสาว ศภุนิดา  มาลยาภรณ์ 5801010844 

892 นางสาว วิมลรัตน์  หมวดชนะ 5801010845 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

893 นาย ธีพิท  โคตรนรินทร์ 5901011798 

894 นางสาว พจนีย์  ศรีปรางค ์ 5801013053 

895 นาง ทกัษรา  อาชวีะ 5801013055 

896 นางสาว สนุีย์รัตน์  เบ้าแบบด ี 5201084066 

897 นางสาว ณิธินนัท์  เอมภพ 6201025576 

898 นางสาว ฐานนัท์  เพชรกมุาร 5801017238 

899 นาย วชิยั เคหะเรืองรอง 5801017217 

900 นาย ณฐัพร  เกดิลาภอนนัต ์ 5801018374 

901 นางสาว ปภชัญา  เฉียบแหลม 5801019310 

902 นางสาว ไปรมา  ปู่ หลวงพรม 5801019309 

903 นาง ประไพภรณ์ เอือ้เฟือ้ 5801020268 

904 นาย เบญจรงค์  เสาว์รส 6301024237 

905 นาย วฒัน์ธนิน  รฐารัชตธ์นผล 5801021643 

906 นางสาว สคุนธ์ทิพย์  สขุได้พึ่ง 5801022903 

907 น.ส. นวพร ศรีกิตติโรจน์ 6001028153 

908 นาย ธนบรูณ์  อรุณสขุรุจี 5801023285 

909 นางสาว วาสนา  ศรศิริ 5801033580 

910 นาย ทรงศกัดิ์  ใจเย็น 5801026878 

911 นางสาว บญุธรรม  พลราช 5801033595 

912 นาย นครินทร์ หล่อกิตตวิงศ์ 5801024377 

913 นาง พาชื่น  นาคสัว้ 5801024396 

914 นาง ชยานนัท์  บญุสิตาโชตกิา 5801025011 

915 นางสาว สิริกาญจน์ โชคสิทธิเกียรติ 5801025557 

916 นางสาว เมทกิา  สมุชัยา 5701095119 

917 นาย สมชาติ ประสพศกัดิ ์ 5901044491 

918 นาย ศภุวฒุิ  อตุสาหะวงศ ์ 5801029811 

919 นาย ญาณพจน์  ผลบณุยรักษ์ 5801030507 

920 นางสาว พลอยลดา อคัคะโชตินนัท์ 6001033317 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

921 นาย ศภุณฏัฐ์ ผลาสิทธิวงศ์ 5901032825 

922 นาย วิโรจน์  ม่วงปลอด 4901055107 

923 นางสาว ณชัชา  ฤทธิทิศ 5801037654 

924 น.ส. สณิุสา บรรพต 6001035586 

925 นาย สมหมาย เลีย้วสกลุ 6001030530 

926 นาง จิตรา  พรมเพ็ญ 5801039814 

927 นาง วนัดี จนัทร์ยิม้ 5801036163 

928 นาง ไพรวรรณ  อารีย์ 5801036167 

929 นาย ประยรู ยารักษ์ 5801037650 

930 นาง ไฉน  ใจสขุ 5801037657 

931 นาย นภพล  สมฤทธ์ิ 5901050510 

932 นางสาว นจุรีย์  ดีประเสริฐ 6001036711 

933 นางสาว กลัยาณี  เภาค า 5801038902 

934 นางสาว สมใจ  ทวีไชยสมบรูณ์ 5801040938 

935 ว่าที่ร.ต. ณฐัวฒุิ  อยู่ยงศิลป์ 5801041399 

936 นาง ณวุภา  พฒุิธนาวรรณ 5801042604 

937 นาย มนตรี รวมพร 5801042617 

938 นาง ปานใจ  พลูทรัพย์ 5801043244 

939 นางสาว สรีุพร  ขจรกลิ่น 5801044039 

940 นาย นพล  โอภาศเจริญสขุ 5801043239 

941 นางสาว มลฤดี  วิริยานนท์ 5901050507 

942 นาย พรชยั  จิรวินิจนนัท์ 6101043251 

943 นางสาว ธัญพร  กระจ่างโลก 6101048481 

944 นางสาว วรรณศิริ  ดีเซ็น 5901050506 

945 นางสาว มาราตี  พงค์ไทย 5801050258 

946 นางสาว จนัทร  อาจเอก 5801050359 

947 นาง กมลวรรณ  รัตนะ 5901050512 

948 นาง ชญักาญจน์  สทัธัมโชติกสกลุ 5801050370 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

949 นาย อมเรศ ทศดารา 6001054622 

950 นาย โยคิน โยค ี 5801052152 

951 นาย ชยัวฒัน์ เจติยานวุตัร 5901053133 

952 นางสาว ชญานิศ  ไชยธาดา 5901053134 

953 นางสาว ภทัรธิรา  ถรูะวรณ์ 6201021735 

954 นางสาว ปณุยนชุ  ตนัติอลงการ 5801053402 

955 นางสาว วชัรินทร์ดา ธุมา 6101053295 

956 นางสาว วีนสั  เอี่ยมทรัพย์ 5901057242 

957 นาย ณฐัวฒุิ  จนัทรมณี 6201047001 

958 นาง วยิดา  เสนาสิงห์ 5801054711 

959 นาย ภวูสิษฏ์ ภู่ระย้า 5801056274 

960 นางสาว กญัญาณฐั  โพธ์ิกล่ิน 6101066280 

961 นาย วิทยา  มานะวฒันาวงศ ์ 5801057565 

962 นางสาว พาทิสา  พรมศกัดิ ์ 5801058334 

963 นาง พิชชา  เกตสุมพงษ์ 5801036184 

964 นาย ประวตัิ  หงษ์ทอง 5901061285 

965 นาง จฑุามาศ  เกตเุอีย่ม 5801060666 

966 นางสาว อทุยั  ไพจนัทร์ 5801065377 

967 นางสาว จนัทร์เพ็ญ  ศรีขาว 5801060658 

968 นาย ชยัวฒัน์ จนัทร์พิมพ์ 5801060655 

969 นางสาว บศุรา อินทศร 4901002512 

970 นาย พชร  พานงเูหลือม 5801073083 

971 นางสาว อมุาภรณ์  ถวิล 6201051348 

972 นาย อมรศกัดิ์  นอประสิทธ์ิ 5801062923 

973 นาง พิมพรรณ กาญจโนภาส 5801062880 

974 ว่าที่ ร.ต.หญิง กิตติยา  ดาลาด 5801066416 

975 นาย สิทธิพรชยั  ค าอาจ 5801070541 

976 นางสาว วาสณา  วะชงัเงิน 5801034800 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

977 นางสาว รัตน์จิภรณ์  พิมพ์ณภา 5801070560 

978 นาย ไพสน  พนัธ์มาก 5801070548 

979 นาง ลดัดาวรรณ ค าอาจ 5801085879 

980 นาง กนกพร  เปรมใจ 5801071703 

981 นาย ชยัพล  คงสมมาตย์ 5801072170 

982 นางสาว วรภทัรภรณ์ โรจนกร 5801072144 

983 นาย เชษฐชยั  อรุณสขุรุจ ี 5901062949 

984 นางสาว อจัฉรา  โรจนกร 5801068889 

985 นาย รัฐภมูิ  ประมวล 5801068877 

986 นางสาว สรีุย์พร  พลชมุแสง 5801069600 

987 นาย จิรวฒัน์  เพื่อนสงคราม 5801071645 

988 นางสาว กีรติ  ข่อยแก้ว 5801071650 

989 นางสาว นิรันดร์รัตน์ ลาภเลิศ 5801072175 

990 นาย ปวนั  เลิศสิริสิน 5901073812 

991 นางสาว ณฐกร สาดเสาเงิน 5101118661 

992 นาย ชาญชยั โนนศรี 6001086998 

993 นาง บญุเพิม่  เสียงหวาน 5801081870 

994 นาย บญุเกดิ  บวัพดุ 5801082768 

995 นาง กณัณ์ภชัวรีย์  วรเสริม 5801080364 

996 นาย นรากร  รังเสนา 6001086996 

997 นาง จินตนา  รังเสนา 6001086999 

998 นาย วิศณ ุ เจริญสิงห์ 5801078855 

999 นาย สิทธิเจตน์  กฤศปรีชารัตน์ 6201069927 

1000 น.ส. นฐักฤดา กนกมณี 5801081281 

1001 นาย ฐิตาภา  ใยเยีย่ม 5801082779 

1002 นาย เกียรติธงชยั  ธรรมลงักา 5801082786 

1003 นาย วชัรพงษ์  แสงทอง 5801082755 

1004 นาง กิง่กาญจน์  อคัรชยัพนัธุ์ 5801081842 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

1005 นาง ดวงพร  ธาน ี 5901092285 

1006 นางสาว อรอมุา ธิบด ี 5801083840 

1007 นาง วาสนา  สะอาดเอี่ยม 5801083848 

1008 นางสาว สภุา  บรูณบรุุษธรรม 4901015565 

1009 นาง อิสริยาภรณ์  เครือวลัย์ 5901084476 

1010 นางสาว อญัรินทร์ อนนัตพงศ์ทว ี 5801086707 

1011 นาย อติรุจ  เอกจิต 6001085156 

1012 นางสาว กาญจนา ค าสภุาพ 5801086719 

1013 นาง ผานิตย์  ธรรมเจริญ 5801087805 

1014 นางสาว มาริสา  ศิโรดม 5801088716 

1015 นาย ทวีรัตน์ พนัธ์คีรี 5801088721 

1016 นางสาว เกตราพร  ศรีอชัฌา 5801090086 

1017 นางสาว ณฐพชัร์ ภกัด ี 6101085263 

1018 นาง สชุฎา  เลียวรัตนกร 5801090068 

1019 นาง ศรีวฒันา  ศรีสวสัดิสกุลุ 5801090120 

1020 นางสาว มยรีุ  พรมพิมพ์ 5801094839 

1021 นาย สเุทพ  พนูศรีวิวฒัน์ 5801094838 

1022 นาย คชาทชั  ดษิกลุธีรโชต ิ 5801092501 

1023 นาย นิธิโรจน์  ทวีธนรุ่งโรจน์ 5801093856 

1024 นาย หนพูดั  ช่วยม ี 5801093812 

1025 นาย ปัณณทตั กณัธิยะ 5801094066 

1026 นาง อรัญญา  ชว่ยม ี 5801093837 

1027 นางสาว คณฐั เตโชพฒัน์ 6101092301 

1028 นาย สิงเห  ทองศรี 5801094060 

1029 นาง สงัวาลย์ ฤทธิขนัธ์ 5801095510 

1030 นาย ถนดักิจ มัน่คงหตัร์ 5901095412 

1031 นางสาว ชลนิภา อุ่นอรุณ 5901095414 

1032 นาย เกษมสขุ ทกัษาดิพงศ์ 5901095419 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

1033 นาง จ าเนียร  คชาบาล 5901097217 

1034 นาง ยาใจ  บวัเสริมสวรรค ์ 5801097686 

1035 น.ส. ดนิตา สขุเกษม 5801097687 

1036 นางสาว อจัฉรา  พิมพ์กา 5801097665 

1037 นาง ปริศนา  ศรีแก้ว 5801097643 

1038 นาย สมเพชร  ศรีระแสน 5801098550 

1039 นางสาว ธัญดา  ภลูายเหลือง 5801098556 

1040 นาย สเุทพ  มารมย์ 5801098548 

1041 น.ส. ทศันนัท์ อาจกิจ 5801098562 

1042 นาย ศภุชยั  วงษ์จ าปา 5801099000 

1043 นางสาว อจัฉราภรณ์  ดาวชว่ย 5801099001 

1044 นางสาว คมคาย  โชติผล 6101093769 

1045 นาย กฤต  จิตรนภาวงศ ์ 6001098494 

1046 น.ส. ชนดัดา จงท่องกลาง 5801099930 

1047 นางสาว ชาลิณี  ชศูาสตร์ 5801099944 

1048 นาย สภุาพ  บญุศกัดิ ์ 6001099880 

1049 นาย ปัญญา สนัทนะ 5801104986 

1050 นางสาว อมรรัตน์  กฤตวิทยากลุ 5801106210 

1051 นาย โสรส เบ้าจรรยา 5801106226 

1052 นางสาว ศศวิรรณ  ศิริทองถาวร 5801067236 

1053 น.ส. อญัธิกา สทุธิธนกลู 5801106812 

1054 นางสาว ณฏัฐ์รดา  นะรุนธนเศรษฐ์ 5801107600 

1055 นาย สมคิด  ฉตัรรัตนาวาณิช 6101002764 

1056 นาง กญัญพจน์  สขุขี 5801108360 

1057 นาง พนิตา  ก่อศิริโชค 5901108079 

1058 นาย ชาญณรงค์  ภิญโญโสภณ 5801109868 

1059 นาง ปิยนชุ โกยวานิช 5801110720 

1060 นางสาว ปรารถนา สจัวรรณ์ 5801110696 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

1061 นางสาว มนิชณญัญ์ กริตย์บญุยฤทธ์ิ 5701080637 

1062 นางสาว กฤติญาณี  จลุบรุมย์ 5901001251 

1063 นาย ไกรสร  เชาวนระบิน 5201063959 

1064 นางสาว กสุาวดี  ศรีเหลือ 5801113657 

1065 นาย ทศสถีร์  ไพบลูย์นนัทพงศ ์ 5801113653 

1066 นาย ณชพงศ์  สขุะปรีดาทรัพย์ 5801113655 

1067 นาง อภิมาส  เสถียรพนัธ์ 6001110972 

1068 นางสาว ชลลดา  กลิ่นสทุโธ 5801114636 

1069 นาย นรินทร์  สขุะวชัรินทร์ 5801115108 

1070 นางสาว อภิสราธรจ์ ศิริธนาศรีประภา 5901012638 

1071 นาย ณรงค์  มติกรกลุ 5901002581 

1072 นาง จนัทร์เพ็ญ  สิทธิขวา 5901005240 

1073 นางสาว เบญญทิพย์  จลุบรุมย์ 5901001089 

1074 นางสาว นิศารัตน์ ขานพรม 6101005501 

1075 นางสาว รัชวารินทร์ อิ่มสุ่น 5901001252 

1076 นาง เรณ ู ปานรักษา 5901002268 

1077 นาย กนก  จฬุา 5901002263 

1078 นาง พิราวรรณ  ทวีธนรุ่งโรจน์ 5901003184 

1079 นางสาว อรอมุา  เสมสมาน 5901004029 

1080 นาง พาฝัน  วรวฒันชยั 5901005266 

1081 นางสาว หยาดพิรุณ  ศรีวิวฒัน์วรากร 5901005209 

1082 นาย ธนสาร  วาสนัธ์ิ 6101011009 

1083 นางสาว จีรสดุา  วรรณประเสริฐ 5901007097 

1084 นางสาว ศิรินนัท์  พฒันาประทีป 5901007088 

1085 นาย เธียรศกัดิ์  จรูญเพ็ญธนตั 5901008650 

1086 นาง กอบวั ทศันภกัดิ ์ 5901008695 

1087 นางสาว ศิวพร  ทนัวงษา 5901008677 

1088 นางสาว ภทัรพร  วงัสพรรณ์ 5901009406 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

1089 นางสาว ณฐัณิชา กษิตินนทร์ 6001009315 

1090 นาย ทรงพล แสงชยัวิรัช 5901010613 

1091 นาง ศตพร  ภิรมย์โสภา 5901010629 

1092 นาย อดิลกัษณ์  อนชุาต ิ 6201014093 

1093 นางสาว ศศิธร  สงฆ์สขุ 5901012626 

1094 นาง กลุศิริ  จนัทน์มาลา 5901013260 

1095 นางสาว จนัทร์เพ็ญ  เทียมชยัภมู ิ 5901015575 

1096 นางสาว ธันยาวรรธน์  ดวงก้อม 5901015579 

1097 นาย จกัรยทุธ หารจ าปา 5901015578 

1098 นาง บบุผา มีแสง 5901016577 

1099 นาย สรรเสริญ  นนัทะแสน 5901016542 

1100 นาย ธนากร  ศิลปโสภา 5901016553 

1101 นาย อภิรัตน์ ศรีปรางค์ทอง 5301053085 

1102 นาย เทพโยธิน  หตัถาการรัตน์ชยั 6201023046 

1103 นาย ประวิทย์  ภกัด ี 5901017967 

1104 นางสาว มินตรา  สญัญจิตต ์ 5901018954 

1105 นาย ปรีชา  ประภานกุลู 5901018871 

1106 จ.ส.อ. อินทรีย์ อตุมงัค์ 5901019521 

1107 นาย สิทธิวชัร์  สริุนทร์วราโชต ิ 5901021315 

1108 นางสาว ศิริรัตน์  จนัสีทา 5901021316 

1109 นาย กิตติวฒัน์  ตวงวฒุกิลุ 5501031562 

1110 นาง สมุาลี  ถงุสมบตั ิ 5901021848 

1111 นาง รชยา  บญุลอย 6201011408 

1112 นางสาว ธนญัญวณัย์  สิริโรจนะประภา 6201023045 

1113 นาง อรวรรณ  ศิริพจน์ 5901025068 

1114 นาย บรรพต  จินดาพนัธ์ 5901026135 

1115 นาย เสวย  ตางาม 6301022147 

1116 นาย สธิุทรยะนนัทน์  ประชมุชื่น 5901027453 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

1117 นาย นิธิฤทธ์ิ  เจริญสกลุมณีเกดิ 5901068951 

1118 น.ส. พรกฐิน พนันมุา 5901031886 

1119 ด.ต. ไกรสิทธิ  มินดอน 5901032823 

1120 นาย ทชากร  เยาวรัตน์ 5901032830 

1121 นางสาว นนรดา  ศิลา 5901033252 

1122 นาย วีระพล  กองอดุม 5901035178 

1123 นาง อมัภา  ศรีเสนาศกัดิ ์ 5901035164 

1124 นางสาว เบญริศา สายกระจ่าง 6101039592 

1125 นาย พงศธ์นวฒัน์  โสดา 6001041303 

1126 นางสาว พิชญา  นัว้ตู้แก้ว 6301025348 

1127 นางสาว สกุลัยา  ถวิลสงัข์ 5901036802 

1128 นางสาว ศิริวรรณ  รัศมีบ ารุงวงศ ์ 5901037463 

1129 นางสาว วรกญัญา  ลีดี 5901037454 

1130 นางสาว ชาลิน ี บญุสงเคราะห์ 5801083856 

1131 นาย คมกริช บญุวฒันพงศ ์ 5901038670 

1132 นาย ธีรพงศ์  การะนตุ 5901039777 

1133 นางสาว วรัญดา  อรุณสขุรุจี 6001041302 

1134 นางสาว สทุิศา  ลิม้สกลุ 5901035640 

1135 นางสาว นนัตรีพร  ธรรมสอน 6001035589 

1136 นางสาว วรรณา  ขบัร้อง 5901041959 

1137 นางสาว สภุชัชา  ไตรญาณ 5901085776 

1138 นาง แพรพิไล ส าอางศรี 5901044726 

1139 นาง ชตุมิณทน์  อินทร์ปรางค ์ 5901044730 

1140 นาย พงษ์พนัธุ์  วฒุิน้อย 6101042514 

1141 นางสาว พิมพร  ชากจิด ี 5901044497 

1142 นางสาว ชฎากานต์  มตกิรกลุ 5901044480 

1143 น.ส. จิราภรณ์ อ่อนพนัธ์ 6201045718 

1144 นาย เฉลิม ผลบญุ 5901045523 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

1145 นางสาว กญัจน์กมล  ชญาทิพย์มณี 6001044912 

1146 นาย ปิยะเดช  ทองสมมาตร 6201045716 

1147 นาง ประภาภรณ์  บางประภากร 5901046935 

1148 นาย ชนนัทร์  ลิม้ชณุหนกุลู 6301063699 

1149 นาง จิราภรณ์  อ ่าน้อย 6001050484 

1150 นาย เสมาชยั  ปลืม้ใจ 5901048542 

1151 นาย กิตติศกัดิ์  โชติวจิิตร 6301026584 

1152 นางสาว สนธยา  ลิม้เจริญ 6301060366 

1153 นาย พิชิต  กิม่นอก 5901049355 

1154 นางสาว กานต์พิชา  วรรณอ าไพ 5901049359 

1155 นาง องัคณา จารุสกลุอารียกลุ 6001049357 

1156 นาย เอกนยั  ดวงสว่าง 6001049356 

1157 นางสาว นภสันนัท์  กตุะวนั 5901051903 

1158 นางสาว ณฐัรดา  กล ่าทอง 5901051857 

1159 นางสาว ราตรี  อินอาจ 5901051850 

1160 นางสาว อมรรัตน์ วงันนัท์ 5901052342 

1161 นาย สิริยานนท์  ธรรมกนัหา 5901052331 

1162 นาย อคัรวิน  สิงห์ลอ 5901053122 

1163 นางสาว วิรฉตัร  ธนะภมูิชยั 5901053124 

1164 นางสาว ปัทวรรณ  สีข า 5901054566 

1165 นาย เดชนรินทร์  มกุดา 6201062252 

1166 นาง ภาวิณี  วรฉนัท์ 5901055765 

1167 นางสาว สิรีนาถ  โสภณพิทกัษ์กลุ 6001057451 

1168 นางสาว ศิริลกัษณ์  เชษฐศิริ 5901055761 

1169 นางสาว สภุาพร สตะ 6201049604 

1170 นางสาว วิชญอนงค์ ทวีผดงุ 6101053909 

1171 นางสาว พินทอง  รัฐวงษา 5901056805 

1172 น.ส. วนัวิสา มาสวุรรณ 6201050383 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

1173 นาย ไกรสร  ดงบงั 5901057233 

1174 นางสาว อภิญญา  เติมธนาภรณ์ 5901057910 

1175 นาง นชุรี  ชพานนท์ 5101112974 

1176 นางสาว พรประภา กิมิบตัร 5901058987 

1177 นางสาว กมลชนก  แก้วประจบ 6101056138 

1178 นางสาว ปริมฉตัร  บญุประเสริฐ 5901059479 

1179 นาง จนัเป็ง ดีพรมกลุ 5901062243 

1180 นาย ณศิพงศ์ ศิริพงศ์อรัญ 5901062240 

1181 นาย อนรัุกษ์  สพัโส 5901063610 

1182 นางสาว จิรันดา  สงัขทตั ณ อยธุยา 5901063586 

1183 นางสาว ภิสชา  ธนาสนุทรโชต ิ 5901063623 

1184 นาย ทวิต ราษี 5901063630 

1185 นาย ธนากร  แก้วกระจาย 5901067999 

1186 นางสาว สธุาสินี  โสภณดิลก 5901067990 

1187 นาย ทวีศกัดิ์ สขุม ี 5901068947 

1188 นาย นรินทร์ วงศ์สวรรค ์ 5901070591 

1189 นางสาว สายฝน  สีลาบวั 6201078007 

1190 น.ส. ปัทมา อตุสาห์พานิช 5901071509 

1191 นางสาว อาอีซ๊ะห์ ดีวาน 5901061287 

1192 น.ส. สภุาวดี โสภาพล 5901073147 

1193 นาย สดุที่รัก รัศม ี 5901073804 

1194 นางสาว พรพิศมยั  อินทร์ขาว 5901073834 

1195 นางสาว จิราภา  นาแซง 5901075649 

1196 นางสาว วราภรณ์  ร่ืนจิตต ์ 5901075644 

1197 นาง ชญาน์นนัท์ ยนัต์โกเศศ 5901076048 

1198 นางสาว ปาริชาติ  ทางนะที 6101070333 

1199 นาง สรีุย์ จลุเจริญ 5901077915 

1200 นางสาว บวัชื่น  ชมภพูืน้ 6101075340 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

1201 นางสาว ชยดุา  สีค า 5901078795 

1202 นาย ณฐัวฒุิ  กิตติรัตนธาดา 5901078807 

1203 นาย คณิตพงษ์ น่าชม 5901080503 

1204 นาย เอกพนั สาชนะ 6201066458 

1205 นาง ดวงจนัทร์ สีโมล ี 5901080433 

1206 นาย โชติ  กฤตวิทย์ 6001078750 

1207 นาย ณฐัวฒุิ  สวุรรณหงษ์ 5901075656 

1208 นาง อษุณีย์  ไวยสจัจา 5901085775 

1209 นางสาว จรรยา  ใจบชูาศกัดิ ์ 6301060369 

1210 นาย ศิวชัญ์ สพโชค 5901082630 

1211 นาย ชวิน  ศภุกาญจนวธัน์ 5901083213 

1212 นาง หทัยา  มทัยาท 5601070175 

1213 นางสาว รมณีย์  ไวยสจัจา 5901085779 

1214 น.ส. ฉตัร์สร รัตนสจัจนนท์ 5801053306 

1215 นางสาว กรกนก  อนนัตพงษ์ 5901087855 

1216 นาง ณฐักร แก้วสมเพชร 5301075202 

1217 นางสาว จฑุาณฐั  วงัสพรรณ์ 5901089069 

1218 นางสาว ขนิษฐา  สริุบตุร 5901089862 

1219 นาง ประภาพร  ฮอยซงิกา 5901090471 

1220 นางสาว กญัญานฐั สิงพรม 5901091358 

1221 นาง สธิุตา  บญุบตุร 5901092269 

1222 นาย เทอดไท  คงงาม 5901093569 

1223 นางสาว ปภาภรณ์  เฉลิมวนิชย์ 5901093566 

1224 นางสาว ขวญัชนก กาญจนโสภาค 5901093587 

1225 นาย ธัชกร สมพมิตร 5901095429 

1226 นาง ธัญญธร  ทองอ่อน 6101091132 

1227 นาง พิมลวรรณ์  จรูญเพญ็ธนตั 5901095386 

1228 นางสาว ชญาพฒัน์  แย้มสกลุ 6201079667 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

1229 นาง พชัรี  ดลเฉลิมเกียรต ิ 5901097224 

1230 นาย ติณณภพ  เทียบอุ่น 5901098201 

1231 นาง ธนาภรณ์  เจริญศิลป์ 5901100532 

1232 นางสาว เบญญาดา รักศิลปด ี 5901101657 

1233 นาง จนัทรัตน์  ปัญญาทิพย์ 5901102204 

1234 นางสาว ปรียาพร  เชยีงแรง 5901082678 

1235 นางสาว หทยัรัตน์  สร้อยสละ 5901102976 

1236 นาย มนตรี  ศรีบญุ 5901102964 

1237 นางสาว สคุนธ์ทิพย์  คนโทฉิมพาลี 5901103962 

1238 นางสาว สมพิศ  อินเกดิ 5901103964 

1239 นางสาว วีนา  รอดเจริญ 6001003610 

1240 นางสาว รตนพร นิยมธรรม 6101095068 

1241 นาย ภริูชยา จนัทนะ 5901105201 

1242 นางสาว ภทัรานิษฐ์  สิริเลิศโยธิน 5901105714 

1243 นาง วนัวิสา  เลาหวงศ์ไพบลูย์ 5901105712 

1244 นางสาว สธุาวรรณ์  วงัลกึ 5901105705 

1245 นาง พิมพ์ภทัรา  เรืองธราพฒัน์ 5901105768 

1246 นาย ธนภพ  ไชยฮะ 5901105770 

1247 นาย ณฏัฐ์ภพ  เตชะเบญจรัตน์ 5901106676 

1248 นาย วีระพงษ์  ชนะรัตน์โสภณ 6001105841 

1249 นาย นิติพฒัน์  อาทรกจิวฒัน์ 5901107230 

1250 นาง ลมโชย  โสมนสั 6201089501 

1251 นาย อธิปธชัย์ แสงกดุเลาะ 6101102691 

1252 นางสาว วรัญชรี  ปันทะโชต ิ 6101098891 

1253 นางสาว นิษา  เสรีอภิวฒุ ิ 5901108002 

1254 นางสาว นิสาวดี  เสาวรัจ 5901108033 

1255 นาย วิทย์ มาศฉมาดล 6001109144 

1256 นาย สราวธุ  มีพุม่ 5901108923 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

1257 นาย สมบรูณ์ คีรีสนัติกลุ 5901108924 

1258 นางสาว ปนดัดา มัน่วงศ์ 5901110244 

1259 นางสาว ธิญาดา  จนัทร์เขยีว 5901111085 

1260 นาย มิติ ธรรมเจริญ 5901112128 

1261 นางสาว พรหมภสัสร เพื่อนสงคราม 5901114174 

1262 นาง วิรัชยาวี  อดุมฤทธ์ิ 5901114587 

1263 นาย ศกัดิ์สกลุ  อดุมฤทธ์ิ 5701060385 

1264 นางสาว ณิชญาดา  หิรัญวฒัน์ 6001047205 

1265 นางสาว กมลลกัษณ์  เพชรด ี 5901115324 

1266 นางสาว นนัทภคั มะโนรัตน์ 6001001819 

1267 นางสาว ลินญาตา ขวญัยืน 6001001811 

1268 นางสาว ประดจุฤดี  ตนัแก้ว 6301006150 

1269 นางสาว ศศธร  อาจารยางกรู 6001002600 

1270 นาย วรวฒุิ อ ่าโพธ์ิ 6001003257 

1271 นาง ฉวีวรรณ ทองเดช 6301003795 

1272 นางสาว รัตนาพร  จนัจ าปา 6101005504 

1273 นาย สมุิตร  กสิกรรม 6101027967 

1274 นาย วงศกร สริุยเลิศ 6401004223 

1275 นาย อาทร  ฤทธ์ิอ้วน 6001007037 

1276 นาย ณฐัธเดชน์ แสงก ่า 6001007039 

1277 นาง อนงลกัษณ์ อภิวฒันา 6001007022 

1278 นาย อภิชยั  อภิวฒันา 6001007021 

1279 นางสาว อมัพชุินี  ขอจว่นเตี๋ยว 6001007306 

1280 นางสาว ธัญชนก ส าอางศรี 5901044727 

1281 นางสาว นนัทนชั  เป่ียมประชา 6001008614 

1282 นาง วชิดุา  เอี่ยมมณีศรีกลู 6001010251 

1283 นาง เฉลิมขวญั ภิรมย์ไกรภกัดิ ์ 6001010592 

1284 นางสาว กานต์นภสั ศิริจนัทึก 6001084148 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

1285 นาย ทวีชยั  ถนอม 6001012564 

1286 นางสาว สวุส ุ สชุิตสมสกลุ 6001013174 

1287 นาง ปณุณภา  จิตรเนื่อง 6001015266 

1288 นางสาว ศรีนรินน  แสงนิพนัธ์กลู 6001015272 

1289 นางสาว กญัฐ์พอร เอีย๋วสกลุ 6001015242 

1290 นางสาว จิดาภา  ขนุเกลีย้ง 6101020946 

1291 นาย อานนท์  สขุตน 6001015702 

1292 นางสาว อมรรัตน์  ศรีแก้ว 6001015701 

1293 นางสาว ญาณิกา  ยอดไสว 6001017172 

1294 นาย พิเชฐ  หล่อวินิจนนัท์ 6001019953 

1295 นาย อนิรุทธ์ิ  จ้อยร่อย 6001019951 

1296 นางสาว ธนนัพชัญ์  ธนาวฒัน์รัตนากร 5801107599 

1297 นาย กฤษณพงศ์ พรธีรสิริวงษ์ 6201029577 

1298 นาง ขวญัจิตต์ โชคอรุโณทยั 6001020992 

1299 นางสาว นวภรณ์  อนนัตธนวนิชย์ 6001020990 

1300 นาง นภา  ศรีหวัทน 6001020991 

1301 นาย พงษ์นเรศ  พลามนั 6001009265 

1302 นางสาว ศศวิรา  ศภุศรีวชัระ 6001022032 

1303 นางสาว พชัรนนัท์ บญุเพชร 6001022034 

1304 นางสาว วนิดา  เกิดธนมงคล 6001022548 

1305 นาย นิโคลสั หยัน่ เชิก้  ลอว์ 6001023021 

1306 นาย นพเกียรติ นนทจิตร์ 6001024183 

1307 นาย อศัวิน สริุนทร์ 6001026982 

1308 นาย วชินนั ฉนัธนะมงคล 6001026984 

1309 นางสาว วรัญญา  รินทรักษ์ 6201025572 

1310 นาง ปรียภา  ณ ศฤงคาร 6001027930 

1311 นางสาว กลัยา  จติตะ 6001027939 

1312 นาย แสวง จิตรส าราญ 6101101436 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

1313 นาย ปกรธรรม  จนัโทวงษ์ 5801076369 

1314 นางสาว รัชนีกานต์  จนัทร์กระพ้อ 6001029974 

1315 นาย เลิศวิชญ์  นิติธรรม 6001030325 

1316 นางสาว วราภรณ์  พนัธ์รบ 6001031781 

1317 นางสาว กรรณิกา เพ็ชรไฝ 6101036182 

1318 นาย ชวณฐั  พฒันายกุลู 6201029576 

1319 นาย อติชาต  มณฑาทิพย์ 6001034056 

1320 นางสาว นนัท์ธนาดา  สวามวิสัสกุิจ 6201033205 

1321 นาย ภทัรพล  ธนรงค์กรชนก 6001035577 

1322 นางสาว สวุรินทร์  ธนธัญวรินทร์ 6001035578 

1323 นาง พฒัน์นรี  จมุปา 6001037607 

1324 นาง วิพรรณ  บรูเทศ 6001037624 

1325 นางสาว วราภรณ์  สีด า 6301024757 

1326 ว่าที่ร.ต. วงศ์วศิว์ เนยีรมงคล 6001039090 

1327 นางสาว นภสัณกรณ์  จารุไชย 6001040824 

1328 นาย อดิศกัดิ์ ชาวพนาน 6001041304 

1329 นาย ณฏัฐ์พงศ์  หน่อสีดา 6001041299 

1330 นาย หิรัณย์ อ ่าโพธ์ิ 6001041781 

1331 นาย อนนัต์  กงล า้เลิศ 6001041780 

1332 นางสาว โสภิดา เอี่ยมอินทร์ 6101046624 

1333 นาง ฤดมีาศ  ประชายรู 6001043038 

1334 น.ส. ธิติกาญจน์ ชนะภยั 6201043277 

1335 นาง อรัญญา  อศัวชยัสวุิกรม 6001043794 

1336 นาง อรุพี  เต็งสกลุ 6001044467 

1337 นาง กฤติมา  กงัสดาลย์ 6001044478 

1338 นาย ธีรภนัย์  มาลากลุ 6301031639 

1339 นางสาว สจุิตราภรณ์  เมฆเฉลิม 6001045784 

1340 นาย ธนิตศกัดิ์ สิริเลิศโยธิน 6001045715 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

1341 นางสาว สภุาพนัธ์  แซ่อึง้ 6001045830 

1342 นางสาว ศภุานนั อนนัต์ภมูิไตรภพ 6001046691 

1343 นาย วนา  ดวงเกดิ 6101065245 

1344 นางสาว ศรินยา  พิษณอุาทร 6001046714 

1345 นาย ณรงค์  ไวยสจัจา 6001047197 

1346 นางสาว จารุณี  สงัข์ทองรัมย์ 5801086718 

1347 นางสาว สรุานีย์  สวุรรณเนาว์ 6001048202 

1348 นาย พีรศกัดิ์  เบญจริยาภรณ์ 6001048213 

1349 นางสาว อจัฉราวดี  เหล่าด ี 6001049366 

1350 นางสาว หยาดฟ้า  พลหล่า 6001049368 

1351 นางสาว ณิลิน  วริทธ์ิธรา 6001049381 

1352 นางสาว กษมน  ศรประดิษฐ์ 6101060422 

1353 นาย สิทธิกร  กงัสดาลย์ 6001050486 

1354 นาง วฒันา  บญุเสนอ 5901095385 

1355 นางสาว ชดาษา  เตชะเกษมสขุ 6001051817 

1356 นาย ธวชัชยั  ภมูิภกัดิ ์ 6001051818 

1357 นาย อ านาจ  ปฎิบตัิ 6001051823 

1358 นาย วชิยั  สินวิเชยีรรัตน์ 6001051824 

1359 นาย ประไพ ไชยมาตร 6001052610 

1360 นาย จกัรกฤช  ยอดทวีบญุ 6001052580 

1361 นางสาว รุ่งพร ตัง้เศรณีกลุ 6201047666 

1362 นาง รัศรินทร์  เพ็ชรน า้ทองวฒันะ 6301078052 

1363 นางสาว กาญจนา  ทองอภิชาต ิ 6001054620 

1364 น.ส. วิจิตรตรา แก้วประสิทธ์ิ 6001055427 

1365 นางสาว รุจิรา ฟวูงศ ์ 6001057452 

1366 นาง สมปอง ราษี 6001057435 

1367 นาย ชยัสิทธ์ิ บุ้งทอง 6001058283 

1368 นาย บญุศรี  หงษ์ษา 6001058340 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

1369 นางสาว นฐัธิดา  ลาควนัตงั 6201054417 

1370 นาย ณฐันนัท์  ทองก้อนใหญ่ 6101063515 

1371 นางสาว นภาพร  ระดิ่งหิน 6201053748 

1372 นางสาว สพุรรษา  คุ้มครอง 6001059880 

1373 นาย ณฐนน  ธนินภสัสร 6001059890 

1374 นางสาว ภาสิน ี จิรวฒุาภรณ์ 6001060904 

1375 นางสาว อารีรัตน์  มนสัวงษ์กาญจน์ 6001062033 

1376 นางสาว ธัญพร  ชาตกิลุ 6001062600 

1377 นางสาว พรนารายณ์  สวิงคณู 6001062598 

1378 นางสาว ศิวรักษ์  ดาดวง 6001062593 

1379 นาง ปานทิพย์  ชคตัธาดากลุ 6001063870 

1380 นางสาว ณฐันนัท์  สขุสวสัดิ ์ 6001063872 

1381 นาง ณิชาภา นิวมาร์ช 6001064606 

1382 นาง รัชดาวรรณ จีระพนัธ ุ 6001064599 

1383 นางสาว วรินทร  เตชะศิริวรรณ 6301044673 

1384 นางสาว กมลพร  สิงคิกลุ 6001065439 

1385 นาย ทรงชยั  ทรงศิริ 6001065447 

1386 นางสาว ฐิติฎา  พิลาศรี 5701010510 

1387 นาย สวุิชชา เธียรสรรหิรัญ 6101069091 

1388 นาย สชุานนท์  ไชยเรือน 6001067898 

1389 นางสาว ณภทัร รัตนเสน 6001067904 

1390 นางสาว พรกนก  ธรรมเรืองชยั 6001068716 

1391 นางสาว บญุใจ  ปานเงิน 6001068722 

1392 นางสาว สญัญา  ศิริรัตโนทยั 6001068727 

1393 นาย สริุยา  ชชัวาลวาณิชย์กลุ 6001068720 

1394 นาย ต่อศกัดิ์  แซ่อึง้ 6001068714 

1395 นาย เสฏฐพงศ์  บอกสนัเทียะ 6001068713 

1396 นาย นนัทพทัธ์  เลนกุลู 6001069911 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

1397 นาง มณฑา  นิมิตศรีสวุรรณ 6001069908 

1398 นาง วนดิา  กลุกิจ 6001072491 

1399 นางสาว วชิรานชุ  สมบรูณ์สาร 6001072492 

1400 นาย ประสาน อมรนารา 6001073183 

1401 นาย วิทยา ยทุธิวฒัน์ 6001073200 

1402 นาง สพุรรณนภา คนทน 6001073998 

1403 นาย ปญุญพฒัน์ เลนกุลู 6001074008 

1404 นาย สนธยา  คนทน 6001074002 

1405 นาง พรทิพย์  จนัดาชาต ิ 6001074482 

1406 นางสาว ฉวีวรรณ  ภชูนั 6001075276 

1407 นาง มานิณี  ปอแก้ว 6101088494 

1408 นางสาว ชมพนูตุ  คงมีสขุ 6001075292 

1409 นาง กลัยา  เต่สกลุ 6001075277 

1410 นางสาว อาณดา รุ่งเรืองชนะ 6001075270 

1411 นางสาว เขมณฏัฐ์ อคัคะโชตินนัท์ 6001075272 

1412 นาง เสาวนีย์ ชสิูน 6301068833 

1413 นาง ราษี  คลืม้ภเูขียว 6001076192 

1414 นางสาว ศรีสดุา  แก่นแท่น 6101075819 

1415 นาง สคุนธ์  น า้น้อย 6001076141 

1416 นาย สรุศกัดิ์ คุ้มบ้าน 6201066477 

1417 นาย สมศกัดิ์  ดีมารยาท 5501114440 

1418 นาย ศรัณย์  จนัทรคดิ 6001079365 

1419 นาย ชลิต  วจิิตรานนท์ 6201079666 

1420 นางสาว ศิริกาญจน์  คงเพ็ชร 6001079931 

1421 นาย อวิรุทธ์ บวัรัตนกาญจน์ 6001080651 

1422 นางสาว นิชานนัท์  ค าวนั 6201069925 

1423 นาย อธิษฐ์ ศิริตนั 6001083492 

1424 นางสาว จิราภรณ์  พทุชาลี 6001083474 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

1425 นาย ปณยักร  อตุตมโภคิน 6001084139 

1426 นางสาว กลัยา กล้วยเนียม 6001084147 

1427 นาง วรรณ์นิดา เจริญทรัพย์ 6001085170 

1428 นาย ต่อศกัดิ์  กลุกิจ 6001085152 

1429 นางสาว นิตยา  วฒุิชยัวรกลุ 6001085151 

1430 นางสาว ภณัฑิรา  ศิลาเลิศ 6001085146 

1431 นางสาว กรรฐ์ณฐั คณวรัญญ์กร 6101083729 

1432 นาย ชาญกิจ สมานภุาวิน 6001085903 

1433 นาย วเิชียร  สกนุินนท์ 6201073738 

1434 นางสาว สพุตัรา  สาเอีย่ม 6001085916 

1435 นางสาว เนตรนภา  มณีรักษ์ 6001085917 

1436 นาย ปิติพงศ์  ตระกลูเมฆ ี 6001086993 

1437 นางสาว กนกวรรณ พิมพ์ทอง 6001086991 

1438 นาย ธีระวฒั  จนัทะวงค ์ 6001087016 

1439 นางสาว ฉตัรรวี  ภกัดีลิม้ตระกลู 6001088148 

1440 นาง กิตติมา  เวียงสิมา 6001088155 

1441 นางสาว เกศญา  สงัข์ก าเหนิดสงัข์ 6001088164 

1442 นางสาว ชนิสรา  ศรีจนัทร์ 6001089031 

1443 นางสาว กนกวรรณ  ขจรศกัดิเ์มธี 6001088975 

1444 นาง วรางคณา  ก้านบวัแยง่ 6001090620 

1445 นาย ทวีศกัดิ์  ตรีภพ 6001090612 

1446 นางสาว อินธิรา  เสนอใจ 6001090604 

1447 นาง ทศันา  อาธิเสนะ 6201083089 

1448 นางสาว ณฐัชา  สิริวิชช์ 6201083091 

1449 นาง ขวญัเนตร  เกลีย้งชว่ย 6001092626 

1450 นาย โอฬาร  ช่วยม ี 6001092659 

1451 นาย สาธิต  วฒันโยธิน 6001092665 

1452 นาย ววิฒัน์  ศรีจนัทร์ 6001093832 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

1453 นาง ปรียารัตน์  คณะนาม 6001093840 

1454 นาง นภสัร์นนัต์  เชือ้แก้ว 6001094730 

1455 นางสาว ชลหทยั  ธรรมถาวร 6001094731 

1456 นาง พรทิพย์  พลนิกร 60001094738 

1457 นาง เบญจวรรณ  เกดิปราง 6001096145 

1458 นางสาว จิดาภา  วฒันาชยากลู 6001096146 

1459 นางสาว อไุร  ทองอภิชาต ิ 6001096129 

1460 นาย ศกัดิ์ชยั  มาลยั 6101095619 

1461 นางสาว พินนะภา  นาค า 6001098524 

1462 นาง ชณฐัฏ์ญภา  ธนฤทยัโรจน์ 5701026470 

1463 นาย พรชยั  นนทะสี 6001099875 

1464 นาง น้องอ้อ  เจริญพร 6001099876 

1465 นางสาว ทศันีย์  เชือ้แก้ว 6301074155 

1466 นาย วชัรพงศ์  ฉวรรณกลุ 6001100859 

1467 นาง รัศมี  ขจรเพชร เลวี ่ 6001101669 

1468 นาย สลายธุ  แท่นมณี 6001101668 

1469 นางสาว มลัลิกา  สวุรรณวิสยั 6101097126 

1470 นาง อฏัฐมี  จดัจนัทึก 4801061943 

1471 นาย พิชญะ  วชิญวงศ ์ 6201089502 

1472 นางสาว ธนาวดี  พงษ์จินดา 6001104235 

1473 นาย ภมูิชาย  กิจโกศล 6001104986 

1474 นาย สนุทร ยอดทองด ี 6301070787 

1475 นาย จ าเริญ  หงษ์สวสัดิ ์ 6201093598 

1476 นาย นพกร  ดลเฉลิมเกียรต ิ 6001106310 

1477 นางสาว ศรีสดุา  สนัทดั 6001107264 

1478 นางสาว ทศันี  ภพูลอย 6001107254 

1479 นาย เกะ  อตุตะรัตน์ 6301033419 

1480 นางสาว จิราพรรณ  โม๊ะจนัทร์ 6201094323 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

1481 นาย จิระพจน์  ประพิน 6101102651 

1482 นาย เฉลิมพล  ขาวพนั 6301078047 

1483 นางสาว รวีวรรณ พุ่มไสว 6001109952 

1484 นางสาว ปริษฉตัร  รัตนราชชาตกิลุ 5801059620 

1485 นาย นพดล  ปิณฑะแพทย์ 5701001742 

1486 นาย วิสิทธ์ิศกัดิ์  ซนัติโก 6001110478 

1487 น.ส. ทิพย์วิภาพชั ชมุไธสงค์ 6001110480 

1488 นางสาว จิรัฐิติกาล บญุรอด 6001110481 

1489 นาง วิราวลัย์  จนัที 5801035517 

1490 นาง กชพร  ภณัฑารักษ์สกลุ 6001110968 

1491 นาง ปริชญา วะสรีุย์ 6301063697 

1492 นางสาว นนัท์นภสั  วงค์ภกัด ี 5801012107 

1493 นาย คณตุม์  กลุภทัรนิรันดร์ 6101000540 

1494 นาง ธนณัญ์อร จ าบญุ 6101000539 

1495 นาย นพรัตน์  เพื่อนรักษ์ 6101000542 

1496 นางสาว รพีพรรณ  ศิริบรรจง 6101000988 

1497 นางสาว กลัยานี อภิมหามงคลไชย 6101000989 

1498 นางสาว นนัท์นภสั  ธนศกัดิ์สรุางค์ 6201004279 

1499 นาง กลัยกร กนัยาประสิทธ์ิ 6101001425 

1500 นางสาว อิสริยา พนมศิริ 6201003501 

1501 นาย ศรศิลป์  ปญุญาคมสิริ 6301004128 

1502 ว่าที่ร.ต. ศรีทรงพล  ศรีฤกษ์ 6101003115 

1503 นาง บญุเรือน  คงศาลา 6001005167 

1504 นาง ปรียนนัท์  อศัวเทวินทร์ 6101004339 

1505 นาย รินทอง  สวุรรณเลิศ 5801066381 

1506 นางสาว ธนฐัวดี  บญุม ี 6101004889 

1507 นางสาว กชมล จนัทร์ดา 6101004883 

1508 นางสาว ศนีญา พทุธัสสะ 5901091249 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

1509 นางสาว บษุบา  ทองเลิศลกัษณ์ 6301008431 

1510 นาย กอบชยั  เพ็ชรจนัทร์ 5001091015 

1511 นางสาว ยศวดี  ผลบณุยรักษ์ 6101008530 

1512 นาง ปารวี  คาราเซค 6101009303 

1513 น.ส. ธันยนจิ งานสกลุ 6201011945 

1514 นางสาว ฐิติพร  บญุเสริม 6101010049 

1515 นาย ชยัชนะ  พรมศรี 6101010051 

1516 นาง อ้อยอชัรา ล้อมไธสง 6201015709 

1517 นาง กนกอร  ลาร์เชอร็ง 6101012407 

1518 นางสาว สจุิตรา  ทาหา 6101013189 

1519 นาง เนตรชนก  สถาวรสมิท 6301018037 

1520 นาง นรินทรา แร่นาค 6101013195 

1521 นางสาว จนัทร์นภา  สธุาภชุกลุ 6101013199 

1522 นาง โสรญา  ถาวรนาน 6101013205 

1523 นางสาว พชัราภรณ์  แพรด า 6201025575 

1524 นางสาว ธนพร  ใจสายสดุ 6101013998 

1525 นาง สายฝน  ศรีจนัทร์ 6101014667 

1526 นาย สราวฒุิ  เกตทุอง 6101015705 

1527 นาย ประดิษฐ์  โพธ์ิเงิน 6101015707 

1528 นาย ภมูิวฒัน์  พรมพิมพ์ 5801115864 

1529 นาย ดลณชยั  พงษ์รัตนสวสัดิ ์ 6101017400 

1530 นาย วชัรพล  มณีโชติ 6101017378 

1531 นาง สรุางค์  ศรีเหรัญ 6101020950 

1532 นาย วษิณ ุ สมคัรการ 6101020940 

1533 นางสาว จิราภคั  ขยนัอาจ 6101020952 

1534 นางสาว ลดาภา  ณฐตานนท์ 6101020959 

1535 นางสาว เมศณี  ครุฑด า 6101020955 

1536 นาย เอนกชาติ สขุชาตะ 6001043051 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

1537 นางสาว วนัทนา  สริุยเลิศ 6101022010 

1538 นาย เจน  วาสกลุ 6101022007 

1539 นางสาว สมพิศ  พฒันะเวช 6101021988 

1540 นาย ธีรยทุธ  อ ่าโพธ์ิ 6201019803 

1541 นาย สพุิชญ์ โกษา 6101022401 

1542 นางสาว ลาวรรณ  เสนสิงห์ 6101022404 

1543 นาง กิตติยา แตงพลบั 6101022469 

1544 นาง บรรจง  แสนทวีสขุ 6101023098 

1545 นางสาว ณธษา  ธัชชยัวณิช 5801088751 

1546 นางสาว สิรินิดา  นนัตาเสน 6101024389 

1547 นาย ไพรวรรณ์  ม่วงภเูขียว 6101026347 

1548 นาง เพ็ญณภา  ชนะแก้ว 6201022587 

1549 นางสาว ชนิกานต์  ผินดอน 6101026350 

1550 นาง สิริพร กาญจนวริน 6101026329 

1551 นางสาว องัคณา  ภกัวาปี 6101026365 

1552 นางสาว พชัรินทร์  พิมพิสาร 6101026355 

1553 นางสาว อรอไุร  เส็งแสงทอง 6101026366 

1554 นาง สพุตัรา  สวุรรณเสนีย์ 6101026367 

1555 นาย นิธิพนัธุ์  ประยงค์พนัธุ์ 6201023042 

1556 นาย ประยรู  รัตน์วิเศษ 6101027734 

1557 นางสาว อรวรา  คงโพธ์ิ 6101027713 

1558 นาง อรนชุ  ลิม้ทอง 6101027725 

1559 นางสาว สวุจันีย์  มณัยานนท์ 6101028012 

1560 ว่าที่ร.ต. สิทธรัตน์  สกัขะกิจ 6101028818 

1561 นางสาว สธุาทิพย์  จอมแก้ว 6101028806 

1562 นางสาว อศุนา  วชิรเรืองกิจกลุ 6101028794 

1563 น.ส. วนิดา แก่นเจริญ 6101032336 

1564 ว่าที ่ร.ต.หญิง กมลา อยู่ยงศิลป์ 6101029906 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

1565 นาง สมุาลี  พนัเทศ 6101029895 

1566 นางสาว เพียงนิล  ธนะวิมลสิทธ์ิ 6101030746 

1567 นางสาว มารศรี วงค์วนัด ี 6201032238 

1568 นางสาว ธนญัญา  พิลาสขุ 6101030738 

1569 นางสาว ชตุมิา  วงษ์มีมา 6101030740 

1570 นางสาว จรรยา  ด าริสขุ 6101030741 

1571 นาย สริุยนัต์ หอมทรัพย์ 6101030758 

1572 นางสาว เบญจมาศ แสงบญุส่ง 5601066756 

1573 นาง ทิพวรรณ ทิณพงษ์ 6101030761 

1574 นางสาว ชริญญา ตะยาภิวฒันา 6101030762 

1575 นางสาว นิภาพร  โพธิสาขา 6001037600 

1576 นาย ดสิุต สญัญจิตต ์ 6201027113 

1577 นาย ธนธร  วาสกลุ 6101031185 

1578 นาย ณภทัร  บวัลอย 6101031187 

1579 นาย ภกัดี  หาญหฤทยัวรรณ 6201026614 

1580 นาย ณฐัพงษ์ รุ่งอยู่ศิริ 6101032329 

1581 นางสาว ชฎาพร ตนัหิรัญ 6101031639 

1582 นาย จรุงศกัดิ์  เกลีย้งข า 6201030785 

1583 น.ส. ณฐัวรรณ ชมุทอง 5701010514 

1584 นาย กวินนธีร์  รัตนยนัต ์ 6101033436 

1585 นาง ตุ้มทอง  ทวีพฒัน์ 6101033426 

1586 นางสาว กนกวรรณ เพ็ชรไฝ 6101033394 

1587 นางสาว สายทอง  ณ ล าพนู 6101033410 

1588 นางสาว สินีนาฏ  บญุแสง 6101033409 

1589 นาง สนุีรัตน์  พวงทรัพย์ 6301054625 

1590 นาย นพพร อ่อนจนัทร์ 6201043664 

1591 นางสาว ไข่มกุ  ยกุตะนนัทน์ 6201030783 

1592 นาง อมัริน  วงศ์พกั 6101033757 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

1593 นางสาว ฐาปนีย์  เปริญกลุ 6101034545 

1594 นาย ณภทัร์  มัน่ใจ 6101034544 

1595 นางสาว สปุราณี  งามด ี 6101034540 

1596 นางสาว ลินดา  บญุมัน่ 6101034541 

1597 นาย ค าตนั  ทวีพฒัน์ 6101034522 

1598 นาง กนัตก์นิษฐ์  โกศยัสนุทร 6101034526 

1599 นางสาว กลัยา  ปันค า 6301054624 

1600 นางสาว ลคันา ธรรมทรงฤทธ์ิ 6101034530 

1601 นางสาว ปาริชาต  ยทุธนา 6101034533 

1602 นาย ธีระเดช  งามทอง 6101034535 

1603 นาย ธรรมรัตน์ ศรีวจิารณ์ 6101034537 

1604 นาง กลัยวีร์ โภคทวีฐิตมิิตร 6101034539 

1605 นาง ทิพวรรณ  มงคลช ู 6101034554 

1606 นางสาว ดวงสมร จงประเสริฐ 6101035078 

1607 นางสาว รัชฎาภรณ์ ไชยวฒันาวฒุิกลู 6201031533 

1608 นางสาว ปิยากร ชขูจร 6201031531 

1609 นาย อานนท์  อิงคะวระ 6101035127 

1610 นาง ดวงตา นาคเรไร 6101036224 

1611 นางสาว ณฐิัดา  ปานสวุรรณ 6201031532 

1612 นางสาว ศภุรัตน์  นาอดุม 6101035504 

1613 นางสาว ชลลยั ตัง้ธีระสนุนัท์ 6101035494 

1614 นาย เปร่ืองวิทย์  ปานมณี 6201031530 

1615 นาง สมใจ  หงษ์ประยรู 6101036188 

1616 นาย พงศธร  ยงก าลงั 6201033204 

1617 นาย ไพฑรู นาคเรไร 6101036198 

1618 นาง วาสนา จนัสด 6101036194 

1619 นางสาว กญัยาวีร์  ลิมปรุ่งพฒันกิจ 6101037059 

1620 นาย ชยตุ  ดิษกลุธีรโชต ิ 6101037053 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

1621 นางสาว ชาตยา วิจติรกลุจิรา 6101037052 

1622 นาย วิโรจน์  สีลาโคตร 6101037383 

1623 นาย ธปณฐั  แสงวิธ ู 6101037378 

1624 นางสาว เวยีงสวรรค์  พฒุิไชยชาติ 6101039114 

1625 นางสาว เสาวนีย์  อปุถมัภ์ 6101039621 

1626 นาย มนตช์ยั  โลหะกมลชยั 6101039987 

1627 นางสาว ณฏัฐนนัท์  วฒุิงึม้นนัใจ 6101041896 

1628 นางสาว นธิุดา  งามทอง 6101041897 

1629 นาง นวลพรรธน์ วฒุงิึม้นนัใจ 6101041894 

1630 นาย ณฐัฐิวีรนล  สิริโรจน์ธนิน 6301029324 

1631 นาย กษิดิส  พทุธรักษ์ 6101043252 

1632 นางสาว จไุรวรรณ  สิงหโรจนากลุ 6101043247 

1633 นางสาว วิชชดุา  ดิลกสมัพนัธ์ 6201042560 

1634 นาย จกัรพงษ์  ชินพฒันขจรกลุ 6101044325 

1635 นางสาว วรพรรณ  สารวนางกรู 6101044344 

1636 นางสาว ลรญา  พนัธุ์ภาไพ 6101044345 

1637 นางสาว ทิพรัตน์  แพงแซง 6101044348 

1638 นาย นนทชา  ตรีธนวตั 6101044336 

1639 นาย ภภูณ ยอยรู้รอบ 6101045213 

1640 นางสาว ภคัณฏัฐ์  ภิรมณ์พรธนากลู 6101045220 

1641 นางสาว ประภาพร  จนัทะนชุ 6101045226 

1642 นาง ประภาพร  ใจเย็น 6101045528 

1643 นาย อดลุย์  มิอามาตร์ 6201043662 

1644 นางสาว สพุรรณี  ยิม้ล าใย 6101046634 

1645 นาง รพีพรรณ มลูละออง 6101046615 

1646 นาง สวุรรณา  สมภพโภคาเศรษฐ์ 6101047482 

1647 นางสาว นิสารัตน์  มะโนรัตน์ 6101047495 

1648 นาง ปานจิตร  ตนัติธีรพฒัน์ 6101047492 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

1649 นางสาว สปุระวีณ์  กลีบสมทุร 5701103607 

1650 นาง ศศธิร  ใจกว้าง 6101049083 

1651 นาง เอมอร  บญุสิงห์ศร 6101049079 

1652 นางสาว สภุาพร  สติดี 6101049521 

1653 นาง ประยรู  สีลาโคตร 6101050267 

1654 นาย พฤทธิ  ชะนะภยั 6101050264 

1655 น.ส. ลภสัรดา รัตตะกญุชร 6201047007 

1656 นางสาว ปวณาถ  ศรีสวุรรณ์ 6101051683 

1657 นาย ณฤดล  พิทกัษ์สิริมงคล 6101051695 

1658 นาง ปวีณา  ร้อยพรมมา 6301033970 

1659 นางสาว ธัญลกัษณ์  ปรุฬห์นิธิภวูดล 6101052209 

1660 นางสาว อมัรา  มาบญุธรรม 6101052215 

1661 นาย นิยม  บวัชมุ 6101052311 

1662 นางสาว กชกร  บญุยะไทย 6101090251 

1663 นางสาว ณฐักญัญ์วรา  อมรรัตนสถิต 6101053288 

1664 นางสาว สธิุดา  นิกรสขุ 6101053281 

1665 นางสาว พรทิพย์  หาญวฒันเศรษฐ์ 6101053286 

1666 นางสาว นิ่มนวล  เนาว์โนนทอง 6101053918 

1667 นางสาว วาสนา หล าเจริญ 6101059533 

1668 นางสาว ณชันภสั  สขุแสง 5901018944 

1669 นาย อิสระ  สงัฆวะด ี 6101054911 

1670 นาย วษิณ ุ อุ่นวงษ์ 6301037424 

1671 นางสาว ศรินยา  ศรัณยวณิชย์ 6101054942 

1672 นางสาว กญัญาพชัร  เสาทอง 6101054944 

1673 นางสาว อลิสรา  จริงจิตร 6101055914 

1674 นาย จกัรกฤต  เดชคลงั 6101056139 

1675 นาย หาญณรงค์ ชยัประภา 6101058476 

1676 นางสาว เกศณิภา  จนัทร 6101056457 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

1677 นางสาว จิราภา  ประเสริฐ 6201073743 

1678 นาง ชญานชุ  ประเสริฐ 6201071806 

1679 นางสาว ปวริศา  กนัทะเขยีว 6201051350 

1680 นาง มาลี ชยัประภา 6101057238 

1681 นางสาว สทุธิพร ศิริบตุร 6101057737 

1682 นาย ไชยนนัทน์  ตนันารัตน์ 6101058467 

1683 นางสาว รัศมี  พรมมานนัท์ 6101058468 

1684 นาง จินตนา  สวุรรณรินทร์ 6101058474 

1685 นาย บริุนทร์  จนัทน์มาลา 6101058471 

1686 นาย ชยวตัร พฤกษาธรรม 6101102693 

1687 นางสาว อไุร อฎุะมาร 6101059534 

1688 นางสาว ธัญญา  จนัทร์ทิพย์ 6101059528 

1689 นางสาว น า้ฝน  มีนาค 6101059556 

1690 นางสาว รัชน ู นามโส 6101059553 

1691 นางสาว ธนฎันญัท์  แซ่ตนั 6101059825 

1692 นางสาว ธีรนชุ  ปราบริปตูลงุ 6101060417 

1693 นางสาว กญัชพร พรชยั 6101060470 

1694 นางสาว นทัธมน  เลิศคลงั 6101060400 

1695 นางสาว กณัฐารัตน์  วรรณกลู 6101061511 

1696 นาย วีระศกัดิ์  พนาลิกลุ 6101061498 

1697 นางสาว จีรณา ดวงโกศล 6101061510 

1698 นางสาว กนกอร พรหมสวุรรณ 6301064960 

1699 นาย ณทัธา เขมธร 6101063508 

1700 นางสาว ปาริชาติ ทองสม 6101064376 

1701 นาง จงจิต เวชพราหมณ์ 6101064382 

1702 นางสาว สณีุ แซ่เบ๊ 6101065233 

1703 นางสาว เพ็ญนภา เพราะพืช 6201059070 

1704 นาย พจน์ แปกลาง 6101065238 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

1705 นาง กาญจนี พฒันสนัติพงศ ์ 6101065865 

1706 นางสาว จินตนา สคุงเจริญ 6101065864 

1707 นาย ณฐัวานนท์ เกดิชาทรัพย์ 6101066895 

1708 นางสาว สปุราณี โชติศรี 6101066896 

1709 นางสาว รวิษฎา ว่องกมลชยั 6101066905 

1710 นางสาว วรรณนิสา ภู่ไพรัช 6101066886 

1711 นางสาว บหุลนั ชินทะนาม 6101066888 

1712 นาย อรุชา หิรัญญสทุธ์ิ 6301013497 

1713 นางสาว จินตนา ยิ่งลาภ 6101067496 

1714 นางสาว มนสันนัท์ เตชะเบญจรัตน์ 6101083720 

1715 นาย กิติพฒัน์ ชยัสินวรางค์กรู 6201062884 

1716 นาง สมจติร แซ่อุ่ย 6101069614 

1717 นางสาว เกษร เวชกามา 6101069619 

1718 นาง ณฐัธยาน์ มิง่ขวญั 6101069617 

1719 นาง เบญจวรรณ จนัลาวงศ ์ 6101070337 

1720 นาย มนสั รัตนะ 6201065588 

1721 นาย วงศกร เหล่าบรรเจิดสขุ 6101069094 

1722 น.ส. อนสุรา สง่าแรง 6201001329 

1723 นางสาว ขวญัเรือน ศรีจริยา 6101069089 

1724 นางสาว ประภาภรณ์ โพลดพลดั 6101070638 

1725 นางสาว ทิพวลัย์ มานะมงคลชยั 6201063813 

1726 นาย สวุรรณ แจ่มจ ารัส 6101070642 

1727 นาย ศรัญ ฤกษ์อตัการ 6201030099 

1728 นางสาว ดารัตน์ เหล่าบรรเจิดสขุ 6101069095 

1729 นางสาว ขวญัฤทยั บญุเจอื 6101070339 

1730 นางสาว ณฐักฤตา ลีรัตนกลุ 6101070338 

1731 นาง อรพิลต์ สโุพธ์ิ 6401009852 

1732 นางสาว ขวญัจิรา  สขุยิ่ง 6101071333 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

1733 นาย อนนัต์ จนัดาชาต ิ 6101071337 

1734 นางสาว จารุณี คงแสงแก้ว 6101072006 

1735 นาย อยัยพมิภา อภิพิริยาภร 6101072000 

1736 นางสาว ทกัษพร เงินบ ารุง 6101072037 

1737 นาย สพุฒัน์ หนสูขุ 6101072001 

1738 นาย อริยทรัพย์ อภิพิริยาภร 6101072029 

1739 นาย สมพงษ์ ทาโท 6101071976 

1740 นาย ธนายทุธ บญุบ ารุง 6101071996 

1741 นางสาว วรรณา  วชิญนาค 6101071986 

1742 นางสาว มลัลิกา การสมเพยีร 6101071989 

1743 นางสาว มนสัวี บญุแก้ว 6101071990 

1744 นาง รัดดา มาศงามเมือง 6101071988 

1745 นางสาว นวลนภา เขมพงศธร 6201067645 

1746 นางสาว ประนอม ทองดีนอก 6101071993 

1747 นาย กนัต์ อนนัต์ธนวฒัน์ 6101071998 

1748 นาย อนวชั สอนม ี 6101072359 

1749 นางสาว อนนัตยา ขนัติมงคล 6201069028 

1750 นาง วราภรณ์ โคตะลี 6301060368 

1751 นาง ปรางทิพย์ กมัพลาศิริ 6101072420 

1752 นางสาว ณหทยั ค าผสุสด ี 6101073391 

1753 นาย ชลิต  พุ่มโพธ์ิสวุรรณ 6101073378 

1754 นางสาว สกีนา วงศ์อ านาจ 6101073383 

1755 นาง ปาลิตา  นนัทะสร 6301051134 

1756 นางสาว ชญัญาภคั  ชตุิมากาญจนกลุ 6101074555 

1757 นาย ธรรมรัตน์ สวุรรณชื่น 6101074508 

1758 นางสาว รัตน์ชนก ประศรีพฒัน์ 6101074503 

1759 นางสาว เกียรติ์สรณ์ สวุรรณชื่น 6101074513 

1760 นางสาว รุจิรา เปานาเรียง 6101074841 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

1761 นางสาว อิงอร สิทธิกาล 6201069027 

1762 นางสาว นฤมล สวุรรณเลิศ 6101075324 

1763 นาย ไพรรัตน์ วรรณี 6101075336 

1764 นางสาว ญาณี อินเลีย้ง 6101074574 

1765 นาย นฤดล ถนุพฒุดม 6101075337 

1766 นาย ประภาส วงค์จนัทร์ 6101074572 

1767 นางสาว เดือนกนัยา มณีสิริกาญจนา 6101075829 

1768 นาง นลินี ดาทิพย์ 6101075835 

1769 นาย ธณชัช์กรณ์ เลิศศิลปหิรัญ 6301054621 

1770 นางสาว ภทัธนนัท์ ชาญเชิงศิลปกลุ 6301050420 

1771 นาย นคร  กรมแสง 6101076380 

1772 นางสาว เอกอบุล เอีย๋วภเูก็ต 6101076416 

1773 นาย เสกสรรค์ สวยโสภา 6101077048 

1774 นางสาว อจัฉรา เทพทอง 6101077037 

1775 นางสาว อรตา พลูเพิม่ 6301065986 

1776 นางสาว สดุารัตน์ ชติชลธาร 6101077059 

1777 นาง ธัญชนก มงักรแก้ว 6101077083 

1778 นาย องอาจ สะกลาง 6101077149 

1779 นางสาว จิดาภา ช่องคนัปอน 6101077104 

1780 นางสาว กานต์มณี นิตวิรศิษฐ์ 6101077110 

1781 นาย ภานวุฒัน์ สมภาวะ 6101077087 

1782 นาง นภสัศยั ชมภวูเิศษ 6101077067 

1783 นาย ทิศา ธนธรรมทศิ 6101077069 

1784 นางสาว ชินตา ป่ินสกลุ 6201069930 

1785 นาง สมพกัตร์  ด าพะธิก 6101077092 

1786 นาย โชคชยั ศรีพระประแดง 6101077075 

1787 นางสาว ศิริวรรณ คชสิทธ์ิ 6101077099 

1788 นาย สทุธิศกัดิ์ นามมา 6101077150 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

1789 นางสาว สกณุา ใจปัดชา 6101077163 

1790 นาย ณฐกฤษ พ่านเผือก 6101074566 

1791 นางสาว สมใจ อดุมพงศ์ลกัขณา 6101077161 

1792 นางสาว แสงระวี เหมลี 6101077160 

1793 นางสาว เจนจิรา ศรีเหล่ียมงาม 6101077022 

1794 นาง บญุสร้าง พ่านเผือก 6101074573 

1795 นาย สายฝน หลกัเพชร 6101074551 

1796 นาย วรสิทธ์ิ จนัทวงัโส 6101077801 

1797 นาย พรสวสัดิ์ สวสัดิ์พานิช 6101093768 

1798 นางสาว ตตยิา ศรีเดช 6101077805 

1799 นาย จรุงพนัธ์ ก่อเกียรติตระกลู 6101078686 

1800 นาย วศัพล ก่อเกียรติตระกลู 6101078681 

1801 นาง เบญจรัตน์ มชัฌิมา 6101078656 

1802 นาง พนอ พรหมสมัฤทธ์ิ 6101078669 

1803 นางสาว ณกมล โชตมิาภรณ์ 6101078674 

1804 นาย ใจแก้ว แก้วปัญญาจารย์ 6101078676 

1805 นางสาว อารีย์  เลีย้งส าอางค์ 6101078655 

1806 นาง ศศิโสภา เทพลกัษณ์เลขา 6201071789 

1807 นาย ประชา มาลยัเพ็ชร์ 6201071791 

1808 นางสาว ชญานตุน์ ทองชื่น 6101079438 

1809 นาย รัชชานนท์ เกดิปราง 6101080397 

1810 นางสาว ณฏัฐ์ เกษชมุพล 6201072882 

1811 นางสาว สิริภิญญา ขนัต ี 6201072877 

1812 นาย โกวิท ศรีจนัทร์ 6201072886 

1813 นางสาว ณฎัฐวี  โชตเิล็กธนา 6101080392 

1814 นาง สิทธิรัตน์ กนัทะวงศว์าร 6201087963 

1815 นาย มนตรี ทบัทิมศรี 6101078692 

1816 นาง ทศวดี ค านนท์คอม 6101078672 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

1817 นาย ศกัดิ์ไชย พชัรวรวงศ ์ 6101086548 

1818 น.ส. วณิชชา กรัยบธุานนท์ 6101090252 

1819 นางสาว นิตยา ริโยธา 6101081311 

1820 นางสาว ศิริลกัษณ์ กิจมโน 6101081324 

1821 นาย ณเดชน์ ชมุพล 6101081366 

1822 นางสาว ตวงพร กิตตจิิตต ์ 6101081365 

1823 นางสาว สพุชิญ์รดา เศรษฐ์นรสกลุ 6101081344 

1824 นางสาว นวลจนัทร์ บอนแดง 6101081361 

1825 นางสาว นิตยา ปาระมกีาศ 6201080864 

1826 นาย วชิรธร รุ่งเจริญดี 6101082436 

1827 นางสาว มนสิชา  ชาศรีเมทิน ี 6201079664 

1828 นาย กฤติภาค ศรีบญุลือ 6101083361 

1829 นางสาว ดฤนณ์  เวทมาหะ 5701056826 

1830 นางสาว จิตรปราโมทย์ สีสอนเหม่น 6201081726 

1831 นางสาว ปวีณา ทิพย์นาง 6101083698 

1832 นาง วิภาวี บญุเสนอ 6101083696 

1833 นางสาว เทวี ไชยะเสน 6101083743 

1834 นางสาว พลอยพิมล ฉตัรบรรยงค์ 6201076054 

1835 นางสาว เจนติยา แจ่มแจ้ง 6201083858 

1836 นาย ลภสัศทุธ์ิ แก้วงาม 6101083710 

1837 นาง ปาลิณีย์ ดวงกาญจนา 6101084783 

1838 นาย ภควทั  ทศภานนท์ 6101084765 

1839 นางสาว รตนพร เทิง้จนัทึก 6201081725 

1840 นาย นทัภวตั ไม้ทิม 6201077001 

1841 นางสาว อรุณรัตน์ แทนคอน 6101084796 

1842 นาย สงกรานต์ ค านนท์คอม 6101084808 

1843 นาย เศรษฐวฒัก์  ศรีวิโรจน์ 6101084809 

1844 นางสาว วลัลา เจริญสขุ 6101085276 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

1845 นางสาว ณชัชา สีข า 6101085285 

1846 นาย พงศ์รวิช พีรศษิฐ์เดชากร 6201080252 

1847 นางสาว อมลวรรณ จิรพานรัุกษ์ 6101085777 

1848 นางสาว ศิริพร ศิริวลัย์ 6101085787 

1849 นางสาว นนัทกา  ค าหอม 6101014648 

1850 นางสาว ศิริเนตร เหง้าแก้ว 6101086603 

1851 นาย วิทิต จนัทวงษ์ 6101086605 

1852 นาง วิลาวรรณ สทุธิแพทย์ 6101086919 

1853 ว่าที่ร.ต.หญิง มณีนภา หมื่นรามสขุ 6101087731 

1854 นาย มงคลกาญ กาเผือก 6101087720 

1855 น.ส. นฤมล รติกานต์ 6101087736 

1856 นาย ธนกฤต ศิริมงคล 6101087728 

1857 นาย ด ารง พรมพิมพ์ 6101088470 

1858 นางสาว ธนพร บวรเศรษฐากลุ 6101088503 

1859 นาง ทองสาร นอกไธสง 6101088504 

1860 นางสาว วนิดา งานพีรพงศ์ 6101088448 

1861 นางสาว มินท์ฐิตา ภาณชุยัพิพฒัน์ 6101088450 

1862 นาย โสภณ ดิลกสมัพนัธ์ 6101088428 

1863 น.ส. สนุิดา ศิริโสภารักษ์ 6101088432 

1864 นาง เจนจิรา ทานะแสน 6101088478 

1865 นาง นภารัตน์ ภิมาลย์ 6101089151 

1866 นาย กิตติสิน พิพฒัน์วรากลุ 6101089486 

1867 นาย อภิภ ูสินชยั 6201080868 

1868 นางสาว อารีย์ หนรูอด 6101089479 

1869 นาย กนัตณฎัฐ์ ปัญญานธเศรษฐ์ 6101089488 

1870 นาย ทวีทรัพย์ พีระพรธรรม 6101090265 

1871 นาย อรรคพล พรชยั 6101090254 

1872 นางสาว อญัชล ี ธนศรี 6301077177 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

1873 นางสาว สกุญัญา วิริยะกลุ 6101091140 

1874 นาย ชยัวฒัน์ สินสตัยกลู 6101091206 

1875 นาย วฒันพล  แสงสวา่งศรี 6101091195 

1876 นาง สชุาดา โลกวิฑรูณ์ 6101091129 

1877 น.ส. นภาพร จงุาม 6101092314 

1878 น.ส. ภคณฐั สินธุ์แก้ว 6101092292 

1879 นาง สดุารัตน์ วิธูสวุรรณ 5401001586 

1880 นาย ธณฏัฐ์ปภพ มีเคราะห์ด ี 6101093085 

1881 น.ส. วิมล จนัทร์สีคง 6101093100 

1882 น.ส. วนัเพ็ญ พุ่มเมือง 6101093101 

1883 นาย ยทุธพิชยั ช่วยม ี 6101093106 

1884 นาย ภเูบศ ศรีทนั 6101093108 

1885 นาย ธีระเดช พานชินอก 6101093115 

1886 นาง ปราณี เมืองชา 6101093089 

1887 นางสาว รัชตว์ดี โรจนพงศ์ภกัด ี 6101093087 

1888 นาย กงัวาน ช านาญ 6401008106 

1889 นาง ผกามาศ แก้วชารี 6301003779 

1890 นาย สทุธิพงษ์ มะลิกลุ 6101093948 

1891 นางสาว อญัรินทร์ พรสิริกลุวงศ์ 6101094477 

1892 น.ส. เรณ ูจ าปา 6101095065 

1893 นางสาว อิงปราง บณุยเกต ุ 5101112937 

1894 นาย เคน สวุจัฉราภินนัท์ 6101096502 

1895 น.ส. เมทิกา บตุรแพง 6101096507 

1896 นาย ปพน สามงามยา 6201091638 

1897 นาย สรวิศ ภคพงศ์พนัธุ์ 6101097252 

1898 น.ส. ศศิปภา เขจรรักษ์ 6101097205 

1899 นาย ศราวฒุิ ศรีกระทุ่ม 6101098225 

1900 นาย นิธินนัท์ รวีรุ่งไพจิตร 6101098221 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

1901 น.ส. ณภคั แพงศรี 6101098222 

1902 น.ส. กหุลาบ ด่านสิริสนัติ 6101098224 

1903 นาย ธีรเดช เลิศสฒันนนท์ 6101098218 

1904 นาย ธีรวฒุิ พระบาลี 6101098888 

1905 นาง ปภาภสัสร์ สมหวงั 6101099181 

1906 นาง สมคิด ธารมตัร์ 5101109076 

1907 น.ส. วารุณี นิราช 6101100659 

1908 นาง เครือวลัย์ สนุทรวลีนนท์ 6101101424 

1909 น.ส. สิริการย์ นาถสีทา 6101101434 

1910 นาย น าชยั ปัดชาสวุรรณ์ 6101101442 

1911 น.ส. นฤกนก เงินศรีสขุ 6101101411 

1912 นาย ส าราญ กนัยาประสิทธ์ิ 6101101396 

1913 น.ส. องัศนา ศิลป์โสภา 6101101393 

1914 น.ส. รสณี ฝอดสงูเนิน 6201094296 

1915 นางสาว วรางคนา กาญจนภกัดิ ์ 6301016201 

1916 น.ส. นรีรัตน์ พนัธุ์พานิชย์ 6101098918 

1917 นาง สนุีรัตน์ สินเหลือ 6101102695 

1918 น.ส. ธมนนัท์ภสั พทุธิโชติรักษา 6101102660 

1919 นาย ศภุกิจ บญุวรานนัท์ 6201094315 

1920 ด.ต. ปัญญา แขมเกษม 6101103360 

1921 นาง สมุณฑา สอนตะโก 6101103359 

1922 นาง วราภรณ์ ปานทอง 6101103364 

1923 นาง ภาณี แก้วกิง่ 6101103898 

1924 น.ส. ปณิชา ใจกล้า 6101103891 

1925 น.ส. ยวุราภรณ์ ทิพโชติ 6201042019 

1926 น.ส. ภรภทัร ปิติโชตินนัท์ 6101104694 

1927 นาย ชยัรัตน์ สีมนัตะ 61001104705 

1928 นาง รักรดา กลุภทัรนิรันดร์ 6101104699 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

1929 นาง สนุิสา อินผวน 6101105272 

1930 นาง มลฤดี บญุนะชม 6101104706 

1931 น.ส. สมชัชา จิตรานวุฒัน์กลุ 6201000238 

1932 นาย สมพงษ์ แพวชิระกลุ 6201001092 

1933 น.ส. ยพุา พทัธวรรณชยั 6201001093 

1934 น.ส. วรัญญา นนที 6301000938 

1935 น.ส. ลกัขณา เล็กแหลมหลกั 6201001095 

1936 นาย มนตรี เรืองม ี 6201001096 

1937 น.ส. ณฐัปภสัร์ ตรังคสินนรากรู 6301001150 

1938 น.ส. ฐิตินนัท์ อาชาเจริญสขุ 6201002195 

1939 นาย สริุยา ทบัสริุย์ 6201002688 

1940 นาย วชัรพงษ์ สงัคนนท์ 6201003502 

1941 น.ส. บวรลกัษณ์ ลิขิตบญุยรัตน์ 6201003510 

1942 น.ส. รุ่งนภา สขุสว่าง 6201003509 

1943 น.ส. นฤมล ชยัเชิดชกูิจ 6201004274 

1944 น.ส. จงกล ประเสริฐวงษ์ 6201004314 

1945 น.ส. กฤติยา แดงคง 6201004316 

1946 นาย ธนชั นิลบวั 6201004285 

1947 นาย ณฐันยั โล่ห์สวุรรณ 620100351 

1948 น.ส. ปานจิตร ประยรูศกัดิ ์ 6201004819 

1949 นางสาว เจนจิฬาภรณ์ ทรงคณุ 6201004826 

1950 นางสาว จฬุาลกัษณ์ แซต่ัง้ 6101064381 

1951 น.ส. พิมพร วงค์ราษฎร์ 6201006845 

1952 นาย วีรพงศ์ ล า้เลิศกิจ 6201005269 

1953 นาย ชนพงศ์ สขุสวสัดิ์ ณ อยธุยา 6201005258 

1954 น.ส. สิริกาญจน์ ทองพนม 6201005714 

1955 นางสาว ณฐัรินทร์ ทองชยัไพโรจน์ 6201005716 

1956 นาง กฤษณา อนเุวช 6201006077 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

1957 นาย พิทกัษ์ ขนัค า 6201006075 

1958 น.ส. นชุรี ถาวรศาสตร์ 6201006088 

1959 นาง ชลธิชา ประชมุแพทย์ 6201006091 

1960 ว่าที่ร.ต.หญิง พิมพ์พร งามตา 6301018036 

1961 น.ส. พรวดี ด ารงมหาเมธากลุ 6301023299 

1962 น.ส. พจณี วงัวิไล 6301011244 

1963 น.ส. จิรัสย์ สวุราจีรวฒัน์ 6201008343 

1964 นาย จิราพชัร์ รัชตะบญุญเศรษฐ์ 6201008338 

1965 น.ส. นลินี กาญจนกลุธ ารง 6201008348 

1966 นาย ธนิก ปญุญาคมสิริ 6201076056 

1967 นาง นิรชรา ธนเมธี 6201009104 

1968 น.ส. ชญานชุ สทุนัติกร 6201009125 

1969 นาย วิศรุต ยงกลุวณิช 6201009101 

1970 นาย เจนจบ สขุแสงประสิทธ์ิ 6201009289 

1971 น.ส. วีรดา พรมมา 6201011403 

1972 นาย อรรถพงษ์ ลิม้ชยักิจ 6301003777 

1973 น.ส. สนุีย์ ศรีระพร เบียดเคอร์ 6201034583 

1974 นาง ปรียนนัท์ ศรีไพร 6201016835 

1975 นาย ประกอบ ครือเครือ 6201009851 

1976 นาย ภาณภุณ วงัวิไล 6201025701 

1977 น.ส. เกตมุณีพ์ ยงวจีพนัธ์ 6201009127 

1978 นาย กฤษณ์ จฑุามณี 6201001316 

1979 นาย วีระพงษ์ ศรีโยธี 6201010730 

1980 น.ส. ฐปนรรฆ์ ลิม้ชยักิจ 6301008432 

1981 นาย รังสรรค์ รัตนค า 6201010735 

1982 น.ส. เพชรยภุา วนัทาเขยีว 6201010737 

1983 นาง จนัทร์ที วงศ์ประเสริฐ 6201010759 

1984 นาย สิทธ์ิสธา จนัทระ 6201010792 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

1985 นาย ชาญวิทย์ ยี่สาร 6201010815 

1986 นาย ก าพล หลกัค า 6301014985 

1987 นาย สาธิต อภิลกัษมีวรรณ์ 6201011927 

1988 น.ส. เจตน์ญาณี ทรัพย์อ านวยพร 6301014296 

1989 นาย ปรีชา แพรด า 6201011915 

1990 น.ส. สวุพิชญ์ คุ้มครอง 6201012793 

1991 นาย ฐนวฒัน์ สคุ าภา 6201012795 

1992 น.ส. อรวรรณ ชิณภกัดิ์ 6301018034 

1993 นาย ณฏัฐพล หิรัญบวรทิพย์ 6201012803 

1994 นาย ศภุชยั ยงกลุวณิช 6201013355 

1995 นาย วิโรจน์ ผิวขาว 6201013356 

1996 นาง พรพิมล จนัทมาลา 6201013359 

1997 นาง พสัตราภรณ์ ลงัเดช 6201013363 

1998 น.ส. โชษิตา แช่มประสพ 6301019032 

1999 นาย ฤทธิรงค์ สาตรวาหา 6201014086 

2000 น.ส. พิมพ์นภสั ตรีรัตน์ฤคเวท 6301021203 

2001 นาย เอกนาวิน กมลเทศ 6201014092 

2002 นาง พนิดา ตนัติธรรม 6201015138 

2003 น.ส. ปริษา บญุเปรมปรีชา 6201015133 

2004 นาง นวลทิพย์ ลิม้เจริญ 6201015717 

2005 นาง ธัญญพฒัน์ ศรีหอม 6301018038 

2006 น.ส. กสุมุา นิเทศ 6201016340 

2007 นาย รฐวศิว์ กจิกาญจนารัตน์ 6201016341 

2008 นาย สาโรจน์ เข็มทอง 6201015132 

2009 น.ส. สธิุมา เข็มทอง 6301010492 

2010 นาย ธวชัชยั บรรณรักษ์ณา 6201016344 

2011 น.ส. ชลดา ศรีซงัส้ม 6201014730 

2012 น.ส. สชุีรา อกัษรเสือ 6201014725 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

2013 นาย พงษ์ธณฐั วฒันสกลุเศรษฐ 6201009124 

2014 นาย รัชพล เข็มทอง 6201014718 

2015 น.ส. จณิสตา อยู่สขุ 6201009120 

2016 นาย ธวชัชยั ห้อยหวล 6201009105 

2017 น.ส. อาริตา นาคศิริ 6201009097 

2018 นาย ตะวนั ศรีซงัส้ม 6201010800 

2019 นาย กฤษฎา เวียงยา 6201009116 

2020 น.ส. นริศร์ชา ชยัสกุญัญาสนัต์ 6201016836 

2021 นาง สชุาดา เอือ้ศิริพนัธ์ 6201014100 

2022 นาย พชร ชนนัท์ถาวร 6201016403 

2023 นาง สรัุชนี สอาดท า 6201014082 

2024 น.ส. อลิษา มณีโชติ 6201017661 

2025 นาย วาสเุทพ ศรีค าแหง 6201014726 

2026 น.ส. อรทยั แก้วสงัข์ 6201018509 

2027 นาย ฐากรู คงมิ่ง 6201018504 

2028 น.ส. ภทัริกา กตุะวนั 6201018521 

2029 นาง ปาณิสรา กู๊ดวิน 6201018530 

2030 นาง ณิชกมล วงษ์ช ู 6201018532 

2031 นาย พทุธิพงศ์ คมวชิาชาญ 6201018793 

2032 น.ส. นภสักนก เมฆนิต ิ 6301020284 

2033 นาย บรรจง สิทธิศกัดิ ์ 6201019498 

2034 น.ส. ปาณิสรา โสสขุ 6201019497 

2035 น.ส. ริศรา นครวงค ์ 6201018792 

2036 น.ส. แก้วกาญจน์ สขุฉวี 6301021204 

2037 นาย วฒุินนท์ ซมึรัมย์ 6201014714 

2038 นาย บรรยง ยงวจีพนัธ์ 6201018590 

2039 น.ส. จงกลณี สินสวสัดิ์ 6201018592 

2040 น.ส. สราณีย์ สินสวสัดิ์ 6201018779 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

2041 น.ส. สมานจิตร ไพเราะ 6201019805 

2042 น.ส. นรวรรธนีย์ สขุศรีเลิศวิชยั 6201019806 

2043 น.ส. อมรรัตน์ ชะนาผล 6201024526 

2044 นาย กิตติ งามค าพร้อม 6201024533 

2045 น.ส. เพ็ญนภา ชาติประทมุ 6201018601 

2046 น.ส. จิตรลดา ชาติประทมุ 6201018604 

2047 น.ส. อณัศยา ล า้เลิศวิพธุ 6201018595 

2048 นาย มงคล ล า้เลิศวิพธุ 6201018598 

2049 นาย เชงิชาย โพธ์ิศรี 6201020223 

2050 น.ส. ทศันีย์ เปรมชนะ 6201020228 

2051 นาย สถาพร โฮมแพน 6201020232 

2052 นาย เผดจ็ ค าภา 6201020233 

2053 น.ส. ทศัพร ผ่านแสนเสา 6201020234 

2054 น.ส. นฤมล หตัถวนิชากรกลุ 6201020238 

2055 นาย คณิศร บ่อสวุรรณ 6201020240 

2056 นาง สิริเพ็ญ นาคะบตุร 6201071773 

2057 นาง โรฮานี สกลุปาทาน 6201020763 

2058 นาง รัชนียากร ทรงอยู ่ 6201020771 

2059 นาย ฐกฤต สงัข์ศาตร์ 6201020801 

2060 น.ส. มณียา ภผูา 6201019505 

2061 นาง รัตนาภรณ์ นิยม 6201021221 

2062 น.ส. ศศิธร แซ่วะ 6201021223 

2063 นาย วชิรวิทย์ ตณัฑสริุยะ 6201021727 

2064 น.ส. ศิริลกัษณ์ เก่งพิพฒัน์ 6201021725 

2065 น.ส. นยัรัตน์ ศิลป์จิรานนท์ 6201021728 

2066 น.ส. ธิดารัตน์ ปกุคะ 6201021729 

2067 นาย ธนากร รักษาสวุรรณ 6201021730 

2068 น.ส. มยรีุย์ จนัทะคาม 6201021737 
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2069 น.ส. ชลธิชา ชยัเดชสริุยะ 6201021736 

2070 น.ส. วิษาสิณี คชารักษ์ 6201021740 

2071 นาง จฑุารัตน์ อริยวรรณวิทย์ 6201022561 

2072 น.ส. ศภุรัชย์ เมฆะสิริพงศ ์ 6201022564 

2073 น.ส. วราภรณ์ คะเย็นรัมย์ 6201022566 

2074 น.ส. สภุาพร บวัผดงุ 6201022576 

2075 นาย กิตติ ศรีไทย 6201022580 

2076 น.ส. ภทัรา เทียมชยัภมู ิ 6201022586 

2077 น.ส. ศศิน ประยรูศกัดิ ์ 6201023050 

2078 นาง พรทิพย์ แก้วกอง 6201023051 

2079 น.ส. อไุรวรรณ บวัชมุ 6201023391 

2080 น.ส. พรรณภา ค าภ ู 6201023399 

2081 นาย นครินทร์ สร้อยน า้ 6201023400 

2082 นาย อธิปไตย ทรงวฒุิศีล 6201048085 

2083 นางสาว ธัญญ์นรี โยมา 6101077031 

2084 น.ส. เฌอณฏัฐ์ ถิรดิลกพฒัน์ 6201023412 

2085 น.ส. ดาราลกัษณ์ หตัถาการรัตน์ชยั 6201023052 

2086 นาง จฑุามาส ใจสขุใส 6201024484 

2087 น.ส. ภควรรณ มีศิริ 6201024491 

2088 นาย เอกรัช อจัยตุโภคิน 6201024492 

2089 น.ส. พชัรินทร์ แจ่มอ่วม 6201024496 

2090 น.ส. ยวุดี ล า้เลิศวิพธุ 6201024528 

2091 น.ส. ศิริพร เสนาะเสียง 6201024508 

2092 นาย ทศันะ พานชินก 6201024500 

2093 นาย ทศพล อิทธาภิชยั 6201024501 

2094 น.ส. ชญานิน ศรีไพรวรรณ 6201024503 

2095 นาง พดัชา ศรีแสง 6201024513 

2096 น.ส. ฉวีวรรณ ชะนาผล 6201024532 
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2097 นาย ศราวฒุิ สินทพ 6201024527 

2098 น.ส. ธนิษฐา กองบญุมา 6201024518 

2099 นาง ลดัดาวลัย์ รัตนนคร 6201024728 

2100 น.ส. บงกชรัตน์ อ่อนศรีทอง 6201024732 

2101 นาง ณฤดี อว่มเกษม 6201025565 

2102 น.ส. รชดุา ศิริพงศ์ไพโรจน์ 6201025573 

2103 น.ส. ศริญญา เกตสุวุรรณ์ 6201025696 

2104 นาย บญุชยั ไพรแสนสขุ 6201025699 

2105 น.ส. พาขวญั วฒันชยั 6201026132 

2106 น.ส. อรพรรณ พลูขวญั 6201026125 

2107 นาง สพุิชญ์ชญา บรูณ์ประจิตต์ 6201026127 

2108 น.ส. รุ่งนภา ภฆูงั 6201026131 

2109 นาง พรภินนัท์ พีรสกลุสิทธ์ิ 5801072152 

2110 นางสาว นวพร กศุลจติต ์ 6201027112 

2111 น.ส. พิสมยั ผิวค า 6201023409 

2112 น.ส. กลัยวรรณ เพชรอาวธุ 6201028392 

2113 น.ส. พชัระพร พรรัตนยากร 6201028398 

2114 นางสาว วิลาศิณี มลูเดช 6201028403 

2115 น.ส. พชัราภรณ์ ลนุหล้า 6201028406 

2116 นาย วรยทุธ์ อดุมกติติวรกลุ 6201028416 

2117 น.ส. วิไลรัตน์ จงประเสริฐ 6001080653 

2118 น.ส. วารี ธีระอ านวยกลุ 6201028861 

2119 นาย ธัชกร ด ารงกลุดิสธร 6201028867 

2120 น.ส. ปวี จ าปาทอง 6201029561 

2121 น.ส. บญุทิวา ขตัิหลง 6201029562 

2122 น.ส. จามจรีุรัตน์ ศรีธัญรัตน์ 6201029565 

2123 นาย เกรียงศกัดิ์ บญุประวตั ิ 6201029566 

2124 น.ส. อาภสัรา ศรีใจมา 6201030094 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

2125 นาง วรรณวิจิตร ทรัพย์มัน่ 6201030095 

2126 นาย กฤษฏ์ิณิทตั เนตรนวลใย 6201030097 

2127 นาง จิรวรรณ ชาญจ าลอง 6201030100 

2128 น.ส. จิรภา เกสรทอง 6201027115 

2129 น.ส. เฟ่ืองฟ้า บญุช่วย 6201031514 

2130 น.ส. จนัทรา สิงห์แดง 6201031517 

2131 นาง พิชชาภทัร์ สามปรุ 6201031527 

2132 นาย ณรงคศ์กัดิ์ ล า้เลิศวิพธุ 6201032235 

2133 น.ส. อฐัพิญญา ค ามาโฮม 6201032239 

2134 นาย ววิฒัน์ชยั อกอุ่น 6201032240 

2135 นาย สมพงษ์ เสนาพิทกัษ์ 6401005356 

2136 นาย สถาพร พงษ์ประยรู 5601033009 

2137 น.ส. ศลัยา คชาภรณ์กลุ 6201024662 

2138 นาย ไพรัช มัน่ใจ 6201028396 

2139 นาย ไมตรี ธรรมลงักา 6201032786 

2140 น.ส. ชนญัญา ใจล้อม 6201032784 

2141 นาย เกียรติศกัดิ์ สินจกัร์ 6201032799 

2142 น.ส. ชิชาณชั สธุรรม 6201032794 

2143 นาย ภตูะวนั สธุรรม 6201032782 

2144 นาง ไพบลูย์ ทาระเกต 6201033210 

2145 นาย แสนชยั รุ่งดิลกโรจน์ 6201033212 

2146 นาง ปาริฉตัร สมัฤทธ์ิเดชขจร 6201033214 

2147 น.ส. เกศินีย์ ขิงทอง 6201033219 

2148 นาง รัชฎาภรณ์ สกลุตนัเจริญชยั 6201033222 

2149 นาย ชชูาติ โสภา 6201024531 

2150 นาย ณฐัวฒัน์ โชติจิรวิทย์ 6201024515 

2151 น.ส. ชยานนัต์ เพียวกระโทก 6201032790 

2152 น.ส. ศิรภสัสร ทดัละม่อม 6201063811 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

2153 น.ส. ชตุิมา ศิริด ารงค์ 6201033731 

2154 นาง กนัตว์ดี เจริญสขุมณีวชั 6201033733 

2155 นาง คณิชาภทัร นวนิธิกลุ 4401047605 

2156 นาย ศยาม โพวาทอง 6201034077 

2157 น.ส. พเยาว์ ทองสริุยาพงศ์ 6201034584 

2158 นาง วลัลีย์ วิไลเรืองสวุรรณ 6201034585 

2159 นาง วราภรณ์ แก้วนอก 6201034586 

2160 นาย กนัตพฒัน์ กาญจนกลูกิจ 6201034588 

2161 น.ส. บญุเสริม อ่อนโพธ์ิทอง 6201035084 

2162 นางสาว ดจุฤดี ศรีสารคาม 6201069025 

2163 น.ส. ณฏัฐพร เพชรโมฬี 6201035465 

2164 น.ส. เทือง ยารัมย์ 6201035471 

2165 นาย วชิรุณ จนัทร์หล่น 6201035951 

2166 นาง เสาวลกัษณ์ สนุทกิจ 6201036572 

2167 นาง สนุนัทา สวุรรณบริบรูณ์ 6201036574 

2168 น.ส. ปลิดา ประดิษฐชยั 6201036575 

2169 นาย วลัลภ ชินเนหนัหา 6201036627 

2170 น.ส. วรารัตน์ ภกูิ่งนา 6201037268 

2171 นาง รมิดา เลิศสหกลุ 6201037269 

2172 น.ส. พิสทุธิณี พินากนั 6201037279 

2173 น.ส. กฤษณี แช่ม 6201037295 

2174 นาง ชฏิุกาญจณ์ ทองค า 6201069929 

2175 น.ส. สีนีลภสั แก่นใส 6201028876 

2176 น.ส. อภิญญา ชนนัท์ถาวร 6201025567 

2177 น.ส. ศิริวรรณ ศิริพรวิรัตน์ 6201028395 

2178 น.ส. พิมพ์วลญัช์ ก่อกิจเจริญ 6201028397 

2179 น.ส. วริยา แสนสีหะ 6201038475 

2180 นาย จกัรพงษ์ แจ้งใจ 6101020947 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

2181 นาย ฉตัรชยั ไสยกลุ 6201039194 

2182 นาย อดลุย์ แสนตระกลู 6201039198 

2183 น.ส. สกลุรักษ์ ศกัดิ์ค าดวง 6201039200 

2184 น.ส. วิไลวรรณ จนัทะโลลน 6201039202 

2185 น.ส. สายลม แสวงด ี 6201039218 

2186 นาง สิวนาท สารมะโน 5901016572 

2187 น.ส. ธนชัชา ชยัมงคลสกลุ 6201039668 

2188 นาย สรรเพชร บญุม ี 6201042631 

2189 นาย ปฏิวตัิ พรหมโสภา 6201039193 

2190 นาง มรกต พชัรพานชิ 6201040480 

2191 น.ส. ปารณี แสนสงค์ 6201040482 

2192 นาย ฉตัรรัฐฐ์ คุ้มผาต ิ 6201040483 

2193 น.ส. ณฐัชา วิชยักิจ 6201040491 

2194 น.ส. นิศารัตน์ ฝ่ายหมื่นไวย์ 6201040481 

2195 น.ส. สกุญัญา เครือรอด 6201036631 

2196 น.ส. สริุฉตัร สวุราจีรวฒัน์ 6201030723 

2197 น.ส. อาริญา ลนุงามหาร 6201041482 

2198 น.ส. กานดา รุ่งเจริญ 6201041487 

2199 น.ส. วารุณี โยวบตุร 6201041492 

2200 น.ส. วาสนา มิ่งขวญั 6201041502 

2201 น.ส. อรุณี วิเศษสอน 6201032785 

2202 นาย เนรมติร แก้วมณีชยั 6201041507 

2203 นาย จารุพฒัน์ พรรุจิราพนัธุ์ 6201041523 

2204 น.ส. ยพุาพรรณ ประทมุพงษ์ 6201041494 

2205 น.ส. ปณิตา เนียมศร 6201041525 

2206 น.ส. สดุารัตน์ ศิริโสม 6201039666 

2207 นาย วชัรพงษ์ แสนประกอบ 6201039667 

2208 นาย ชชัวาลย์ ไทยพิชิตบรูพา 6201041971 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

2209 น.ส. พิมพ์ชญา เกตอุร่าม 6201042029 

2210 น.ส. โสรยา แก้วด ี 6201042530 

2211 น.ส. สโรชา มีความด ี 6201042532 

2212 นาย ไพรัตน์ จรรยหาญ 6201042535 

2213 น.ส. พนิดา บญุประจง 6201042537 

2214 น.ส. ธัญญารัตน์ วนัสะมะแอ 6201042539 

2215 นาง ญดา ดิษกลุธีรโชต ิ 6201043250 

2216 นาย สรุวฒุิ อกัษรศรี 6201043252 

2217 น.ส. สจุิตตา แก้วรัตนชศูกัดิ ์ 6201043255 

2218 น.ส. นิภาพร วลัลิภะคะ 6201043259 

2219 น.ส. นฎกร สริจนัทร์ 6201043260 

2220 นาย ชยัยงค์ สิทธิหาโคตร 6201043264 

2221 นาย วีระศกัดิ์ สมศรีแพง 6201044291 

2222 น.ส. พทัธนนัท์ พงษ์สนิท 6201042053 

2223 น.ส. กรรณิการ์ จนัทร์นนั 6201042033 

2224 นาง ชลิดา ธรรมมีบญุ 6201042031 

2225 นาง ไพบลูย์ พรหมทา 6201042090 

2226 น.ส. ฝันใจ เครือวงค ์ 6201032789 

2227 น.ส. พจนกร นาราภทัรนนท์ 6201042635 

2228 น.ส. บญุญาพร มัน่คง 6201043661 

2229 น.ส. ฐิตินนัท์ ธรรมสวสัดิ์ 6201044246 

2230 นาย อมรวฒุิ เลิศศิริอ านวยพร 6201044247 

2231 นาง แหวนเพ็ช ศรีนาม 6201044248 

2232 น.ส. สิรีธร บตุรวงศ์ 6201044250 

2233 นาง กาญจนา สิมลา 6201044256 

2234 นาย กรกฤต นามวรรณ 6201044257 

2235 น.ส. พชัรพร สนุทรพนัธุ์ 6201044281 

2236 นาย คณิศร จนัทรโคตร 6201044289 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

2237 น.ส. เพชรรัตน์ พงษ์สนิท 6201044293 

2238 นาง พนิดา แสนหอม 6201044294 

2239 นาย ภมูิชญา ศรีหะทยั 6201028393 

2240 น.ส. ณฐันรี มีชยัโย 6201032793 

2241 น.ส. อรอนงค์ ฉิมเย็น 6201045689 

2242 นาย อภิชาติ จนัทวงศ ์ 6201045690 

2243 นาย อนรัุกษ์ รอดพร้อม 6201045691 

2244 นาง สทุธิลกัษณ์ จ ารูญวงศ์ 6201045693 

2245 น.ส. ศภุกร พงศ์สปุาณี 6201045694 

2246 น.ส. ไพลิน กลุวงค์ 6201045697 

2247 นาย พีรดนย์ พลรบ 6201045698 

2248 น.ส. ทาริกา ราชวงค ์ 6301030442 

2249 นาย ทนงศกัดิ์ พรหมบวั 6201045703 

2250 น.ส. ตระการตา ประมลู 6201045704 

2251 น.ส. ฐิติมน สิโนรัตน์ 6201045705 

2252 น.ส. ฐิตินาฏ พรมภกัดี 6201045706 

2253 น.ส. จฑุามาศ หอมคณุ 6201045709 

2254 น.ส. ริวษฎา หล าเจริญ 6201045713 

2255 น.ส. อรษา มงัคะละ 6201045725 

2256 นาย ธนะยทุธ์ กติติพรพิสิฐ 6201045730 

2257 น.ส. ปทิตตานทั อตุอามาตย์ 6201045732 

2258 นาย พิมพ์นารา กิตติวงศ์วาน 6201043660 

2259 น.ส. รัตนาวดี บญุอบุล 6201046382 

2260 น.ส. ทิพวรรณ แสนศรี 6201046384 

2261 นาง นิลวรรณ ท าประโยชน์ 6001068736 

2262 นาง สายพิณ ถนอมจติ 5701086676 

2263 ว่าที่ร.ต.หญิง ธนชักญั ค าสวุรรณ 6201046629 

2264 น.ส. นนัทวนั เขียวขจ ี 6201046631 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

2265 นาย กฤตริณ ตริณตระกลู 6201046719 

2266 นาย วิฑรู อภินนัทกลุชยั 6301075398 

2267 น.ส. อรพรรณ น่วมนชุ 6201047012 

2268 นาง นิสารัตน์ ไพฤทธ์ิ 6201047014 

2269 นาย ธานี คมุมณี 6301061886 

2270 น.ส. องัคณา เลิศรุ่งเรือง 6201060936 

2271 น.ส. ฤทยัรัตน์ เจริญเพชรนาค 6201064288 

2272 น.ส. ลดัดา ภิญโญทรัพย์ 6201047674 

2273 นาย อรรถพล มงคลสกลุกจิ 6201048066 

2274 นาง พีรญา ปงุยะ 6201048068 

2275 น.ส. จิตรลดา ณ สงขลา 6201048074 

2276 นาง ไพจิตร ถนุพฒุดม 6201048091 

2277 นาย เศรษฐพสั ณ ถลาง 6201048739 

2278 นาย ธนกฤต สทุธิโก 6201048742 

2279 นาย อ านาจ ศรีปรางค์ทอง 6201048849 

2280 น.ส. ศิริพร กองค า 6201048854 

2281 นาย ณฐันนัท์ นิจเนตร 6201048855 

2282 น.ส. ปฐมา ตัง้พฒันพนัธุ์ 6001049362 

2283 น.ส. มะณี ศรีระแสน 6201006857 

2284 นาย วฒุชิยั ขจรพงษ์ 6201049065 

2285 นาย อริย์ธัช หนเูซ่ง 6201049542 

2286 น.ส. นีลยา แก้วไพฑรูย์ 6201049549 

2287 น.ส. ธนภรณ์ เกิดสวุรรณ์ 6201049603 

2288 น.ส. อมรรัตน์ เลี่ยมสวุรรณ 6201049545 

2289 น.ส. ธิดารัตน์ ก าเหนิดหล่ม 6201049546 

2290 น.ส. เพ็ญพิชชา กอนเชือ้ 6201049607 

2291 นาง เยาวรักษ์ นครรัตนชยั 6201049608 

2292 นาง ภคัจิรา สกุสอน 6201048851 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

2293 นางสาว ธนพร คงสมศกัดิ์สกลุ 5501101027 

2294 น.ส. อญัชิษฐา สิงห์ศกัดาวงศ์ 6201050440 

2295 น.ส. วราภรณ์ เอี่ยมส าอางค์ 6201050504 

2296 น.ส. เยาวภา จงวิไลเกษม 6201050506 

2297 น.ส. จิรัฎฐ์ ชมุพล 6201050515 

2298 นาย จกัรพงศ์ ทพัสอาด 6201050517 

2299 น.ส. อนญัไพลิน สริุยะ 6201051041 

2300 น.ส. สาธินี ครุุศกัดาพงศ์ 6201051044 

2301 น.ส. ฉตัรลดา ไม้ค า 6201051054 

2302 นาย ธนนสกัก์ เตชะนนท์สีห์ 6201051056 

2303 น.ส. วิภาวรรณ เต็มรังสิธรรัตน์ 6201051077 

2304 นาย พฒัรพงษ์ สทุธิ 6301047206 

2305 นาง นภทัร ทกัษิณธาน ี 6301054618 

2306 นาย สขุนนัท์ เกือ้แก้ว 6201055920 

2307 นาย ธีรภทัร หงษ์ทอง 6201051356 

2308 น.ส. จรีุ สาระวารี 6201051358 

2309 น.ส. พรรณนิภา จรอนนัต์ 6201051387 

2310 น.ส. สนุนัทา ชาญจ าลอง 6201051418 

2311 น.ส. สวุรรณา เพ็ชธัมรงค์ 6201052004 

2312 นาง สภุาวติา ใจกว้าง 6201052007 

2313 นาย เสรี แซ่ยา่ง 6201052013 

2314 นาง พธุวรรณ ยมศิริ 6201052017 

2315 น.ส. วิลาวลัย์ เหล่าจนัทร์ 6201052019 

2316 นาง ธมนวรรณ สมด ี 6201052022 

2317 นาย สนัติภาพ ประทีปคีรี 6201052023 

2318 นาง พราวพิชชา ค าศรี 6301044672 

2319 นาง วจิิตรา ตนัตระกลู 6201053751 

2320 นาย รัชพล เทพจร 6201053752 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

2321 นาย สรุวงศ์ สดุสนธ์ิ 6201053755 

2322 นางสาว ชลิตา รุ่งเรือง 6201053758 

2323 นาย พิทกัษ์ ทพัไทย 6201053763 

2324 นาง ปภาคณุ ตนุภรณ์ 6201053764 

2325 น.ส. นภารัตน์ เจริญเพชรนาค 6201053765 

2326 น.ส. ณฐัสชุา งานสถิร 6201053767 

2327 นาย จิราย ุเวชนาวิน 6201053754 

2328 นาย รัฐภมูิ ศรีถาวร 6201054344 

2329 น.ส. ธัญญธร ชชัมนมาศ 6201054345 

2330 นาย ธนญัชน กฤษฎาจนัทร์ 6201054346 

2331 น.ส. จนัทิมา วิสทุธ์ิเสรีวงศ ์ 6201054348 

2332 นาย ภวินท์ภทัร พละเดช 6201054414 

2333 นาย ธนชาติ ดีเส็ง 6201054426 

2334 น.ส. ณิชาฎา เนียมสุ่ม 6201054427 

2335 น.ส. ศนัสนีย์ รุ่งเรือง 6201055013 

2336 นาย นพดล ผนัสว่าง 6201055015 

2337 นาง พิชญา ชาวนาเมือง 6201055020 

2338 น.ส. นวพร ก่อเกียรติตระกลู 6201055022 

2339 น.ส. กมลรัตน์ หสัดี 6201055023 

2340 น.ส. พิมพ์วรา ภทัรสกลุทรัพย์ 6201055028 

2341 นาย เมธาสิทธ์ิ เกตมุงคล 6101007351 

2342 นาย ชยาวธุ สทุธิวรรณ 6201055925 

2343 น.ส. สายธารา นาคเกลีย้ง 6201055929 

2344 นาง ประนอม แขวงแขง่ขนั 6201055935 

2345 น.ส. จารุวรรณ แช่มโสภา 6201055949 

2346 นาย ธนากร บญุบ ารุง 6201089503 

2347 น.ส. วรัศยา พรมแวง 6201056514 

2348 นาย สทุธิ วงัตะลาการ 6201056526 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

2349 นาง วิลาวรรณ จนัทรมงคล 6201056527 

2350 น.ส. ปริยากร เรืองณรงคเ์ดช 6201056529 

2351 น.ส. ฉตัรศิริ ชาวเชยีงขวาง 6201056534 

2352 นาย จิตตเดช พลบักระสงค ์ 6201056535 

2353 น.ส. กรณ์ณรัฐ สวุรรณรัฐภมูิ 6201056536 

2354 นาย พิรุณ โพธิรัชต ์ 6201056927 

2355 น.ส. พาสนา เพ่งสวุรรณ 6201057752 

2356 น.ส. นชุจิรา ทวินนัท์ 6201057764 

2357 นาง อมรศิริ คาเบรียล 6201057769 

2358 น.ส. สรีุย์ ทะสญู 6201058384 

2359 นาง ศวิาลยั ธิโนชยั 6201058385 

2360 น.ส. สลิลทิพย์ แซ่ลี ้ 6201058388 

2361 นาย มานติย์ สถวิรวงศ ์ 6201058389 

2362 นาง ธัญญากานต์ จ าปาแดง 6201059102 

2363 น.ส. อจัฉราภรณ์ ชยัพฤกษ์ 6301041063 

2364 น.ส. ชนญัญา เทศชับตุร 6201059643 

2365 น.ส. ธมลทิพย์ อคัรเสรีสินทร 6201059647 

2366 น.ส. ภสัราภรณ์ ทาปือ้ 6301054622 

2367 น.ส. นชุจรินทร์ วิทย์วรานกุลู 6201060186 

2368 นาง ภิญญดา ทวีมงคลสิริ 6201060189 

2369 น.ส. ธารทิพย์ ธีระชาติสกลุ 6201060191 

2370 น.ส. จรัสศรี ก่ีจนา 6201060192 

2371 น.ส. จริยา สขุส าราญ 6201060358 

2372 นาย ชิติพทัธ์ จินดาหอม 6201060920 

2373 นาย สทุศัน์ ยิม้เยือ้น 6201060922 

2374 น.ส. นิภาพรรณ อินทฤทธ์ิ 6201060923 

2375 นาย ณฐัพล คาเบรียล 6201060925 

2376 น.ส. กชกร ธีระวงศ์สกลุ 6201060926 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

2377 น.ส. รุ้งตะวนั บรรจงอกัษร 6201060928 

2378 นาง ชรีุ วงศ์ตลาดขวญั 6201060930 

2379 นาย จีรศกัดิ์ ตนัเวชกลุ 6201062261 

2380 นาย ศรวษิฐ์ ด้วงศรีพฒัน์ 6201062265 

2381 นาย มิตรภาพ โภคสวสัดิ ์ 6201062268 

2382 น.ส. ฉตัรลดา กิตติรัตนธาดา 6201062276 

2383 นาย คมกฤป สิริพฒันดิลก 6201062277 

2384 นาย อภิศกัดิ์ โกมลวฒันาพาณิชย์ 6201062260 

2385 นาย อนชุา ยิม้แย้ม 6201060934 

2386 น.ส. สพุรรษา ตียานกุลูมงคล 6201062885 

2387 นาย สปุรีย์ เอี่ยมดีงามเลิศ 6201062886 

2388 น.ส. มาลินี ปฐพีเลิศสวุรรณ 6201062887 

2389 น.ส. ณิชาภา ทองน้อย 6201062890 

2390 น.ส. สลกัจิตร แก้วรัตถา 6201060368 

2391 น.ส. วรารัตน์ อบุลรัตน์ 6201063213 

2392 นาย นรภทัร ยะแสง 6201063726 

2393 นาง ภคัพร พิรชชั 5601084407 

2394 น.ส. เบญญาภา นาป้อม 6201063745 

2395 น.ส. ปฐมาวดี นพประพนัธ์ 6201063744 

2396 นาย ศิริวฒัน์ ศรีสวุรรณผไท 6201063742 

2397 นาย ไบรอนั โชรตแตร์ 6201063734 

2398 นาง พชัรนนัท์ ศรีสวุรรณผไท 6201063743 

2399 น.ส. ปรียาภทัร์ ศิรดาเศรษฐเจริญ 6201064290 

2400 น.ส. ธนวรรณ ลลิดาพนัธ์ชยั 6201064295 

2401 น.ส. อบุลรัตน์ พรพทุธศรี 6201064296 

2402 น.ส. สภุาภรณ์ อ่อนทอง 6201064298 

2403 นาง อภินิตา บญุกลัยา 6201064299 

2404 นาง ภคอร อดิเรกสาร 6201064300 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

2405 น.ส. ชนญัชิดา ปัญญาพาณิชย์ 6201064303 

2406 น.ส. องัคณา มีฤกษ์ใหญ่ 6201064304 

2407 น.ส. อนิตา เบ็ญอาหลี 6201064928 

2408 น.ส. เยาวพนัธุ์ วตะภรณ์ 6201064931 

2409 น.ส. ชลฤดี คมุมณี 6301062859 

2410 นาง สรีุย์ศรี ผลกนั 6201065623 

2411 น.ส. พชัร์ภิญญา ร่ืนวงษา 6201065630 

2412 นาย ดีศกัดิ์ ค าภา 6201065626 

2413 นาง รุ่งรัตน์ กมุภะ 6201066412 

2414 น.ส. รัชนี สิทธิถาวร 6301054626 

2415 นาง พนูศรี เสาร์เย็น 6201066417 

2416 น.ส. ดวงดาว ทองแซง 6201066418 

2417 นาย ดนเุดช จลุเดชะ 6201066419 

2418 น.ส. ฐิติชญา สมการ 6301054628 

2419 น.ส. ชลาธร คริปส์จเูนียร์ 6301054627 

2420 น.ส. ทองรัก สดุใจ 6201066455 

2421 นาย ณธรรมรักษ์ จงรักษ์ 6201066479 

2422 น.ส. สพิุชญา เอ่ียมสวสัดิ ์ 6201067040 

2423 น.ส. รินทร์ปภสั ศิรโภคินรัตนชยั 6201067634 

2424 น.ส. ณฐันนัท์ จินตทศัน์โอภาส 6201067640 

2425 นาย เอกวิรัชต์ ล่ิมจิรวงศ์ 6201067643 

2426 นาย ธนะวณิชย์ นิลพยพั 6201068131 

2427 น.ส. กลัลิตา สนุทรัฐ 6201068132 

2428 นาง นชุรินทร์ สภิุญโญ 6201068135 

2429 น.ส. สปุระวีณ์ บวังาม 6301054623 

2430 น.ส. ประภาพร รุ่งอินทร์ 6301060367 

2431 นาง จ านงค์ อยู่เกดิ 6301062858 

2432 น.ส. ณฐัวดี นวลม ี 6201066457 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

2433 น.ส. ปณิชา สมฤทธ์ิ 6201069026 

2434 น.ส. จริญา สกลุค ู 6201069033 

2435 น.ส. วลญัชณฐั สิมะโรจน์ 6201069034 

2436 นาง จนัทิมา วงศว์รรณ 6201069036 

2437 น.ส. กาญจนา มิ่งมิตรไทยกลู 6201069037 

2438 น.ส. สขุกนัยา คณุรักษา 6201068126 

2439 น.ส. สชุีรา แดงมาลี 6201055939 

2440 นาง หนเูล็ก ค าเนียม 6201069936 

2441 น.ส. วรรณิษา แสงค ากลุ 6201069941 

2442 นาย วรพงศ์ แซ่ยา่ง 6201069942 

2443 น.ส. เบญจมาศ ดอกดวง 6201069945 

2444 น.ส. ขวญัใจ อินทร์ขาว 6201069947 

2445 นาย จตรุพร ชื่นกลิ่น 6301063698 

2446 นาง สชุารัตน์ ชิดด ี 6201071226 

2447 น.ส. วลยัทิพย์ จนัทร์สว่าง 6201071238 

2448 น.ส. วรรณวนชั สดมณี 6201071745 

2449 นาย ธวชัชยั สวุรรณคาม 6201071748 

2450 นาย ธณวฒัน์ ศรีเสนาศกัดิ ์ 6201071804 

2451 น.ส. เฉลิม ฉิมครบรีุ 6201071811 

2452 น.ส. กลัยารัตน์ เทียนด ี 6201072292 

2453 นาย วลัลิพผล รังคสิริ 6201072318 

2454 น.ส. ศวุิชยา วฒันการุณ 6201066411 

2455 น.ส. ธนชักญั สธุาพจน์ 6301062857 

2456 นาย ไพรวลัย์ หนัจางสิทธ์ิ 6201071220 

2457 น.ส. กิติภา ธนวิจิตรากลุ 6201072876 

2458 น.ส. มณีรัตน์ เริงทศันา 6201072893 

2459 น.ส. สมพร ดีชู 6201073745 

2460 นาง มะลิวรรณ ราชวงษ์ 6201073748 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

2461 นาย สาธิต ไชยนยิม 6201073740 

2462 นาย วิศรุต บญุมาก 6201074492 

2463 น.ส. วีรยา สวุรรณโสภี 6201074539 

2464 นาง ลดาวรรณ์ สธุาพจน์ 6201074541 

2465 นาย ภชุงค์ สขุปิต ิ 6201074542 

2466 น.ส. ปรนนัท์ การุญบริรักษ์ 6201074546 

2467 น.ส. ธัญลกัษณ์ แก้วประเสริฐ 6301063701 

2468 น.ส. ณฏัรดารินทร์ คะณะพนัธ์ 6201074548 

2469 นาย คนองเดช ศรีจริยา 6201074550 

2470 นาย ธนชยั อรุณสขุรุจี 6201074552 

2471 น.ส. สวุรรณี พรมมาตร์ 6201074571 

2472 นาย คามิน บวัภา 6201074850 

2473 น.ส. ฐิตาภา เสนารักษ์ 6201074853 

2474 นาย สิรภพ อนนัต์ภมูิไตรภพ 6201076042 

2475 น.ส. ณฐันรี โพธ์ิทอง 6201076048 

2476 นาย พทุธิภณ ยะราช 6201076064 

2477 น.ส. จารุภา กิจสิพงษ์ 6201076066 

2478 น.ส. นาตยา สีโคอุ่น 6201076055 

2479 น.ส. วรินทร สดุบรูพา 6201076514 

2480 นาย พิพฒัน์ หลีรัตนะ 6301070789 

2481 น.ส. พาฤดี ช้างพลาย 6201076523 

2482 น.ส. สพุตัรา สมถวนิช 6201066425 

2483 นาง อลิษา เรืองศรี 6201074847 

2484 นาย อภิชาติ จริยาวิลาศ 6201083853 

2485 น.ส. สพุรรณี ดาวใส 6201076072 

2486 นาง สมทรง บญุถม 6301030256 

2487 น.ส. มานิตา ปโปตินงั 6201080265 

2488 นาย กิตติ นนัทาภรณ์ศกัดิ ์ 6201076073 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

2489 น.ส. กานต์นภสั พทัธดนย์สมบตัิ 6201077363 

2490 นาย โชตินรินทร์ แก้วประสิทธ์ิ 6201077421 

2491 น.ส. เนตรชนก เอนก 6201078010 

2492 น.ส. ชชัชญา อุ่นสขุ 6201078012 

2493 นาย เศรษฐภทัร์ ยอดจีรวฒัน์ 6201079036 

2494 น.ส. สิริกานต์ ดวงแก้ว 6201079045 

2495 น.ส. อมราภรณ์ สขุสบาย 6201079033 

2496 นาย สชุาติ ศิริบตุร 6201079035 

2497 น.ส. ศรีแพร ทพัทวี 6201079037 

2498 นาย โรจกร โฉยสงูเนิน 6201079039 

2499 นาย นนัทวจัน์ ปัตถาภมูิพชัร์ 6201079041 

2500 นาย วฒันากร ผิวผ่อง 6201079050 

2501 น.ส. ศภิุสรา เพ็ญกลุ 6201079669 

2502 นาย วรภพ เครือม ี 6201079672 

2503 น.ส. ดวงฤทยั ยวงใย 6301069292 

2504 นาง รุ้งนภา ปัน้ประเสริฐ 6201076068 

2505 นาย สภากร ชศูรี 6201080199 

2506 นาย ทรงเกียรติ บญุสถิตย์ 6201080202 

2507 น.ส. ณฐัชานนัท์ มกัขนุทด 6201080257 

2508 นาง ฉตัรภสัร์ ฉตัรพิชญาโรจน์ 6201080274 

2509 น.ส. ณฐันนัท์ เข็มเพชรพนัธุ์ 6201080869 

2510 นาย อดินนัท์ หนแูก้ว 6301066897 

2511 นาง วาระดี ทิพย์โชต ิ 6201076043 

2512 น.ส. เมธ์วดี บญุปลกู 6201080857 

2513 น.ส. เกษราพร วรรณบวร 6201080873 

2514 น.ส. นภา เศษนิยม 6201081722 

2515 น.ส. จนัจิรา ศิริสาคร 6201081727 

2516 น.ส. อารีรัตน์ อมรชร 6201081729 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

2517 น.ส. สภุาพร ขจดัสารพดัภยั 6201081730 

2518 น.ส. ศิริรัตน์ มีพงษ์เภา 6201081732 

2519 นาง พจนา ศรัทธาพิริยะพงศ ์ 6201081738 

2520 น.ส. นิยรัตน์ คงนวลใย 6201081741 

2521 น.ส. จนัทร์จิรา อคัจนัทร์ 6201081742 

2522 น.ส. หฤทยั นกับญุ 6201081715 

2523 น.ส. วรันทร ภทัรโชคสกลุ 6201081734 

2524 น.ส. อไุรพร สร้อยสละ 6201082737 

2525 น.ส. วิลนัดา เมืองงามข า 6201082739 

2526 นาย พรรษวฒุิ รุ่งสวา่ง 6201082742 

2527 นาง ปณิชา พิศิลป์เดช 6201082752 

2528 นาย อภิสิทธ์ิ วานิชสมบตั ิ 6201082753 

2529 นาย ภเูบศร์ งามขจรกลุกิจ 6301078045 

2530 น.ส. พชัรรัตน์ พชัรภชุ 6201083066 

2531 น.ส. วชัรพร แก้วไพฑรูย์ 6201083077 

2532 น.ส. มนัทนา แซ่โฟ่ง 6201083101 

2533 นาย พิจกัษณ์กฤต แพรด า 6301045908 

2534 น.ส. มนณิชา การสนธ์ิ 6201083851 

2535 น.ส. ธัญญามาศ เสียงหวาน 6301077178 

2536 น.ส. สชุานนัท์ ดีมี 6201084355 

2537 นาง จารุวรรณ สิทธิศกัดิ ์ 6201084356 

2538 น.ส. ปาริชาต อบุล 6201085070 

2539 น.ส. สรชา สายหงษ์ 6201085073 

2540 นาง ธารทิพย์ บญุเกิด 6201085943 

2541 นาง สทุธดา มงคลพนัธุ์ 6201085978 

2542 น.ส. อรศศิพชัร์ อ่ิมปัญญาชยั 6201086019 

2543 น.ส. ศิริพิรุณ มวลตะค ุ 6201086023 

2544 นาง นิตตยิา เกษา 6101086024 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

2545 น.ส. นาตยา พงษ์ศาสตร์ 6201086486 

2546 นางสาว จีรนนัท์ สองจนัทร์ 62010886487 

2547 นาย เตชิต เมืองศิริ 6201086488 

2548 นาย ส่งศกัดิ์ ค าอาจ 6201086489 

2549 น.ส. วิไลวรรณ วะชมุ 6201086490 

2550 น.ส. จิระนนัท์ ป้องพิมาย 6201086499 

2551 นาง ไกรสร แถมโฮง 6201086502 

2552 น.ส. จรัสศรี เหล่าอดุม 6201086504 

2553 น.ส. เปรมฤดี มาตราช 6401005355 

2554 น.ส. ชิดชนก ประเสริฐเมธ 6201087922 

2555 น.ส. ชญัญพชัร์ ทวยทศัน์นิยม 6201087923 

2556 น.ส. ฐิติมา นาถสีทา 6201087928 

2557 นาย อภิวฒัน์ จริยาวิลาศ 6201087959 

2558 นาย ภษิูต บวัขวญั 6201087964 

2559 นาย ปิยนนัท์ วงบวังาม 6201088525 

2560 นาง นฐัธินีย์ พรหมแก้ว 6201088527 

2561 น.ส. ฉตัรชนก วรพิมพ์รัตน์ 6201088530 

2562 น.ส. นงนภสั กาด าดวน 6301073659 

2563 น.ส. กญัสชุญา จีรชาตวิฒุ ิ 6201087936 

2564 น.ส. สธุาทิพย์ วงษาสนธ์ 6201087938 

2565 น.ส. ศิลาลกัษณ์ สพุรรณมี 6201087953 

2566 น.ส. เกษชญา อคัรถิรชยั 6201087937 

2567 น.ส. ธิดาภรณ์ สมวงศ์ 6301074151 

2568 น.ส. วิลาสินี บญุสงัข์ 6201089493 

2569 น.ส. เฉลิมพร สิทธิศกัดิ์ 6201089495 

2570 นาย ไกรวิชญ์ ศรีสมิทธิโชต ิ 6201089496 

2571 น.ส. รวีโรจน์ สนัติสกลุชยัพร 6201089507 

2572 น.ส. กญัญพร ปิยาภิชาต 6201089497 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

2573 น.ส. ณฏัฐนนัท์ เฮ็งนิรันดร์ 6201089512 

2574 ส.ต.ต. นเรศ รัตนสวุรรณ 6201089509 

2575 นาง วราพร ศิริมิตรตระกลู 6201089516 

2576 น.ส. ฤทยัรัตน์ ไรวา 6201089990 

2577 นาย วธันพล ผิวข า 6301074151 

2578 น.ส. รัฐฐิมา ขาวคง 6201089991 

2579 นาง ภทัรลภา อเนกสิทธิสิน 6201089992 

2580 นาย ภธูเนตร พรมทิง 6201088502 

2581 น.ส. สพุตัรา สนุนัทมงคล 6201090006 

2582 นาย ภาณ ุแก้วรัตนภทัร์ 6201090010 

2583 นาย นนทวชัร์ เกษชมุพล 6201090021 

2584 น.ส. สดุารัตน์ พิมพ์คง 6201090530 

2585 น.ส. รจรินทร์ ตริเทพ 6201090563 

2586 น.ส. ธนาภา สืบอ ่า 6201089517 

2587 น.ส. พรพิมล อรุณสริุยานนท์ 6201091636 

2588 น.ส. เดือนน้อย เมีย้นมติร 6201091645 

2589 นาย คณิศร สนัตะลบั 6201091648 

2590 น.ส. กมนต์ณฐัฐ์ แก้วสริุนทร์ 6201091743 

2591 น.ส. สราวดี เปรมศิริ 6201089989 

2592 นาย ธนกร โตสมบญุ 6201091668 

2593 นาย อชิตพล โตสมบญุ 6201091640 

2594 นาง อนิสา สมพงษ์ 6201092458 

2595 น.ส. อรลดัดา มลูศาสตรสาทร 6201092465 

2596 น.ส. ศภิุสรา เศรษฐกร 6201092466 

2597 นาย ยทุธนา สวุรรณยืนยง 6201092469 

2598 นาง ณิชชา พลูวโรดม 6201091646 

2599 น.ส. ณฏัฐนนัท์ แก้ววิเชียร 6201091740 

2600 นาย วรนนัท์ จารนาเพยีง 6201092970 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

2601 นาง ขวญัตา โชคทวีทรัพย์ 6201092978 

2602 นาง จฑุาภรณ์ สขุเข้ม 6201092979 

2603 นาง วรานิษฐ์ วงศ์สคุตเิวช 6201093602 

2604 น.ส. ชนญัญา ตนัสดุเจริญยิง่ 6201093600 

2605 น.ส. วิลยัลกัษ์ ชาบญุมี 6201093604 

2606 นาย วิทวฒัน์ ประสงค์กจิเจริญ 6201093605 

2607 นาง ลดัดาวลัย์ ดาจง 6201093606 

2608 นาย พิร ครุุศกัดาพงศ์ 6201093607 

2609 นาย ณฐัณรงค์ ไตรยสทุธ์ิ 6201093597 

2610 นาย กิตติศกัดิ์ เชยีงศรี 6201092457 

2611 นาย บณัฑิต บญุจนัทร์ 6201091644 

2612 น.ส. ยมลพร บญุจนัทร์ 6201091662 

2613 นาง อรทิชา เกียรติธนะบ ารุง 2501004199 

2614 นาย ทรงสนัห์ สถิตนาเวศกลุ 2501001150 

2615 นาง กฤษณา ปวตุตานนท์ 5901007099 

2616 นาย พชักฤต อตัถาวรวิศาล 3801040830 

2617 นาย พิเชฏฐ์ เพราแก้ว 3601019105 

2618 น.ส. ส าราญ ทองหยาด 5701074318 

2619 น.ส. รักษิณา หิรัญภคัภณ 4301009803 

2620 นาย สมชยั พวงมะลิ 4201008395 

2621 นาย รัฐธนนัท์ นนัทพงศ์โภคิน 4401037825 

2622 นาย วิรุต ศรแก้ว 5301042213 

2623 นาง กลุยาวรรณ์ วงษ์สวสัดิ ์ 5401005147 

2624 น.ส. อจัฉราภรณ์ จนัทร์ตะ 4701009458 

2625 นาง พิมพ์กลุ ฐานวชัร์วเิศษ 4501032473 

2626 น.ส. รักษิดากาญจน์ บญุยะวาสี 6201088304 

2627 น.ส. สวุณีย์ ระเบียบโอษฐ์ 5101075712 

2628 นาง รัชญา จิตรจารุดล 5601094315 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

2629 นาย ชลิต นวพงศ์ไพบลูย์ 6401003167 

2630 นาย สนิท แก้วนวล 4701023770 

2631 นาย ณฐัวฒัน์ ธัญพืชน์รตกิร 5201000482 

2632 นาย นพพล พทุธฤทธ์ิ 6001086492 

2633 นาง ศิริพร ฉาบเพช็ร 4001028526 

2634 น.ส. ปราณี ส าราญใจ 6201090025 

2635 นาง อมรา ทศันเรืองเดช 5501074516 

2636 นาง เสาวณี สมัมาชิต 5201017709 

2637 นาย รัตตกาญจน์ มณีรัตน์ 6201087498 

2638 นาย ธีระพงษ์ บตุรศรีเมือง 5501092483 

2639 น.ส. มณีมณฑ์ กล่ินดี 5301100394 

2640 นาย ณเสฏฐ์ เศรษฐาวรศกัดิ ์ 5501031476 

2641 นาง รุ่งทวิา จนัทรวิบลูย์ 5501058234 

2642 นาย ณศกร อยู่พิทกัษ์ 5601033161 

2643 นาย ณฐัวิทย์ ธานีรัตน์ 5601037535 

2644 น.ส. ศภุาณนั ปลืม้พนัธ์ 5501055461 

2645 น.ส. ทิพาพร อทุยาพงษ์ 5001072734 

2646 นาง เอมอร ประสมศรี 3001006577 

2647 นาง สวุรรณี รัฐภมูิ 3301009880 

2648 น.ส. วราภรณ์ ภิญโญมิตร 4201019675 

2649 น.ส. ประณยา วงศ์นารี 5701001720 

2650 นาง สิริกร สถิตนาเวศกลุ 4901070281 

2651 น.ส. ประทมุวนั พรมสาส์น 4401052195 

2652 นาย อธิก ปวตุตานนท์ 5801006819 

2653 นาย วรพล กาญจนาธนสกลุ 5401061048 

2654 น.ส. องัชนั บางพระ 5901005651 

2655 น.ส. สาลีนี เงินแถบ 5901000862 

2656 นาย อิทธิพล อตัถาวรวศิาล 5601022753 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

2657 นาย ไชยวฒัน์ เพราแก้ว 4301056132 

2658 นาง นปุกรณ์ จิรสินมธัยสัถ์ 4401037820 

2659 นาย ชินภทัร ผาบจนัทร์สิงห์ 6101021209 

2660 นาง ณฐัญา ใจหลกั 4501063628 

2661 นาง สภุานี ยิม้น้อย 4601056091 

2662 น.ส. กมลชนก ทองหยาด 5701115765 

2663 นาง ปวีณรัตน์ คงธนาทรัพย์ 5501031492 

2664 น.ส. รัชฎากร โฉมวนั 4301051181 

2665 น.ส. นวลฤทยั นิมมานกลุ 4501019481 

2666 นาย นิติธร เนยพลบั 6101076090 

2667 น.ส. จิราวรรณ โสมเพ็ชร์ 4701014474 

2668 น.ส. สิริรัตน์ โพธ์ิศรี 4701060634 

2669 นาง เอือ้นิยม สดุประเสริฐ 4101018210 

2670 น.ส. สนุิสา เสือพนัธ์ 4101003266 

2671 นาย เกรียงวฒุิ พวงมะล ิ 5401071243 

2672 น.ส. สิริกญัญา มโนน้อม 5201094692 

2673 น.ส. อริสา โตสวุรรณ์ 5701047987 

2674 นาย ยศวฒัน์ ศภุเลิศชยัหิรัญ 5101021694 

2675 น.ส. ธิติมา ลือรัตนวงศช์ยั 5701074719 

2676 นาย ประพฒัน์พงษ์ ทองนาค 5801006822 

2677 น.ส. ศศิณฏัฐ์ เลิศประกอบกลุ 5201005684 

2678 นาย อธิป จนัทร์เดช 5901012107 

2679 น.ส. นฤมล ค าใบ 5101051893 

2680 น.ส. ณชัชารีย์ ชยัประสิทธ์ิ 5201024333 

2681 น.ส. ณฏัฐกานต์ ศรีจนัจรา 5201073714 

2682 น.ส. นิตยา ติงปัน 5501056824 

2683 นาง สจัจะ หงอกชยั 4801036599 

2684 น.ส. ชนิดาภา เจี่ยสกลุ 4801006972 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

2685 นาง ดาราธร มือสนัทดั 4801059723 

2686 น.ส. ปัญจรัตน์ ปราบงเูหลือม 5101113022 

2687 นาย จตรุวิทย์ จินดานิล 5301003994 

2688 นาง ร าภา บญุท ี 5401033041 

2689 น.ส. กษัมา พรมประโคน 5301035797 

2690 นาย ดนชุากร เพช็ร์ผ่อง 5301043675 

2691 นาย นิติธรรม นิติธรรมรักษ์ 5501047959 

2692 นาง ชวิกา บณุยะกมล 5401005562 

2693 น.ส. กลัยารัตน์ วงษ์สวสัดิ ์ 5401041707 

2694 น.ส. กนกทิพย์ จนัทร์หอม 5701002879 

2695 นาย เนติธรรม นิติธรรมรักษ์ 5601033777 

2696 น.ส. จฑุารัตน์ มัน่มีศรีสขุ 5601083996 

2697 นาง อญัชลี ศรกายสิทธ์ิ 5801049575 

2698 นาง ชนิตา รักเสือเดช 5701064178 

2699 น.ส. สชุาดา ทองงามข า 4801050391 

2700 นาย วรรณพฒัน์ ภาแสน 5101092383 

2701 นาย อภิชาติ จนัทร์ตะ 5501010121 

2702 นาง กลัยารัตน์ คุ้มภยั 5301104725 

2703 น.ส. ระเบียบ สมานกสิกรรม 5601102399 

2704 น.ส. ณชัชารีย์ นธินีแสงสวุรรณ 5701041376 

2705 น.ส. ศศิประภา เรืองไชย 5701069651 

2706 นาย อภิชา กลุปัญญาพินิจ 6101075529 

2707 นาย วชัระ ชยัวงศ ์ 5901004802 

2708 น.ส. ภควทัคีตา อินลา 6001094345 

2709 น.ส. ธนพร ธันยธรประเสริฐ 6001107289 

2710 นาย อนชุา คงอุ่น 5801042787 

2711 นาง กนกชล พจนี 5701060456 

2712 นาย นนท์วริศ ฐานวชัร์วเิศษ 5201020849 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

2713 นาย กิติพฒัน์ ฐานวชัร์วิเศษ 5601010380 

2714 น.ส. อนชุนา เกตวุวิฒัน์ 4801052164 

2715 นาง วิระกลุ เจียรบตุร 5201017700 

2716 น.ส. กฤติมา ชาญฤทธิรงค์ 6101099790 

2717 นาย วนัชยั สงโสม 5501102979 

2718 นาย จกัรพลพชัร์ ผลไสว 5601027253 

2719 นาง ปรียาการย์ อริยะฐิติโชติ 5601094872 

2720 นาย สมบตัิ ศรีชะนะ 6201005963 

2721 น.ส. ธนกฤตา นนทะบตุร 5101034384 

2722 นาย สมหมาย ธรรมธร 4901023833 

2723 นาย วาทิต จิตรจารุดล 6001032929 

2724 น.ส. ปนดัดา เกษมสิน 5301099427 

2725 น.ส. ทิพย์ธัญญา ค าทา 5601063267 

2726 น.ส. บวรลกัษณ์ กลัยาเกียรติคณุ 5401069692 

2727 น.ส. วรินทร์รดี ดิฐณพงศ ์ 5401108194 

2728 น.ส. วรัญชรี เฉลิมวฒัน์ 5601027633 

2729 นาย ประสิทธ์ิ ศรสิทธ์ิ 5601058340 

2730 นาง สณุฐัชา นชุบ้านป่า 5701081343 

2731 น.ส. องัควณฌั นุ้ยเลีย้ง 5901083930 

2732 นาง นริศรา เริงสมทุร 6101064089 

2733 น.ส. ยภุาวดี ศิลา 5501048645 

2734 น.ส. ส ารวย ติดมา 5601073930 

2735 นาง วิลาสินี แก้วโพธ์ิศรี 5601088865 

2736 น.ส. ชชัชญา วฒันพนัธ์ 5601110028 

2737 น.ส. ศรวีย์ รู้จริง 5701063108 

2738 น.ส. ชยตุา พ่ึงภกัด ี 5701106055 

2739 น.ส. พรทิพย์ กล ่านาก 5901096459 

2740 น.ส. จิดาภา ยิม้เครือทอง 5901099707 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

2741 น.ส. สวุิภาษิต วงศเ์ป่ียมทรัพย์ 6001027446 

2742 น.ส. สตุา ปานเนียม 5701066703 

2743 นาง สิริญา กีรติโชติกลู 5901003602 

2744 นาง พรลทัธ์ วงษ์เพชรทินม ี 5401017152 

2745 น.ส. ชตุิปภา จนัทสงคราม 5601068238 

2746 น.ส. ศนิศานติ เนียมสนิท 4901000947 

2747 น.ส. นกยงู ศรีจนัทร์ 4001027633 

2748 น.ส. บวัลยั พนัธวงษ์ 5401052410 

2749 น.ส. ชมบญุ ชมบญุพินิจ 5101036123 

2750 น.ส. เบญจมาศ มาประดษิฐ์ 5901019070 

2751 นาย ประเสริฐ สมัมาชิต 5301003993 

2752 น.ส. สภุาวดี วงค์เสนา 6101030304 

2753 น.ส. ปาริชาติ หตัถกอง 5501108851 

2754 นาย สมชาย พิมาณรัมย์ 5601058342 

2755 นาย นรชยั ไกรนรา 4701074530 

2756 นาง ณฐัศรัณย์ มณีรัตน์ 6201087508 

2757 น.ส. จฑุาทิพ ครองยตุิ 5701010220 

2758 น.ส. กลุรัตน์ กล่ินดี 5401014789 

2759 นาย ปฎิวตัิ กลิ่นด ี 5701025664 

2760 น.ส. พชัราภรณ์ อปุรี 6101010076 

2761 น.ส. กนกทิพย์ เจริญศิริ 5701007294 

2762 น.ส. อรวรรณ ก าประโคน 6101014979 

2763 น.ส. อจัฉรา ผินดอน 5801084878 

2764 น.ส. ณฏัฐา คุ้มทรัพย์ 5901020590 

2765 น.ส. ปภฎัชมณ ชชู่วย 6101035546 

2766 น.ส. นาบีละห์ มะองุ 5501036664 

2767 นาย ภมูิ จนัทรวิบลูย์ 5501059514 

2768 น.ส. รุ่งนภา ค าหงษา 5501027867 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

2769 นาย ภพ จนัทรวิบลูย์ 5501027084 

2770 นาย ประลองยทุธ์ จนัทรวิบลูย์ 5501097181 

2771 น.ส. อจัฉราภรณ์ พรมทอง 5601012867 

2772 น.ส. ประไพพิมพ์ แรตกดู 5901023651 

2773 นาย พนัธุ์ธัช ธรรมวงษา 5801093716 

2774 นาย กฤษตฤณ นาราฐิติกร 6101018724 

2775 นาย ปรรณวชัร คชายนต ์ 6001003925 

2776 นาย ราเชนท์ พรหมบงัเกิด 5301093590 

2777 นาง ภาธิตา คชายนต์ 5801038925 

2778 นาย จิระวฒุิ แก้วเขยีว 5601033766 

2779 น.ส. จิระพฒัน์ แก้วเขียว 5601034673 

2780 น.ส. นารีรัตน์ ยิม้แย้ม 5801070568 

2781 นาง ธันยชนก เจยีวก๊ก 5901039198 

2782 น.ส. ฐิติปภา ก าลงัเกือ้ 5701101924 

2783 น.ส. สธิุมา อาชาฤทธ์ิ 5801064834 

2784 นาง อ้อยใจ อรชร 5801106237 

2785 นาง สภุาพร ขนุทอง 5901036389 

2786 น.ส. รัฐติพร ไล่เซ่ง 5801006259 

2787 นาย ฐณวฒัน์ ศิระลกัขณารุจน์ 5901069117 

2788 นาง นิธินนัท์ จิระศรัณวิชญ์ 5901069405 

2789 น.ส. กรกฎ ตู้ลารักษ์ 5901104567 

2790 น.ส. สโรชา มากด า 6001030367 

2791 นาย เพทาย ล่ิมลกัษณะวงศ ์ 6001101728 

2792 น.ส. สนุิษา ทรัพย์ซ้อน 5101065188 

2793 น.ส. เบญญพฒัน์ บบุผาชาติ 5801005270 

2794 นาย สถาพร วิทยสิริไพบลูย์ 5801005269 

2795 น.ส. ญธิกา บวัหลวง 6001074495 

2796 น.ส. กนกวลี ใจเพิ่มศรี 6301018040 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

2797 น.ส. กลุชญา ยิม้จนัทร์ 5901056504 

2798 น.ส. กญัญ์ชิสา ริมสาคร 5001034889 

2799 นาย ศกัดิ์สิทธ์ิ สงัข์ทอง 5901004499 

2800 นาย สพุรรณ พจนา 5901057544 

2801 นาย พิชิต จติตภทัราภรณ์ 5701025663 

2802 นาง ดวงแข จติตภทัราภรณ์ 5501071633 

2803 น.ส. พชัรวีร์ นิลพนัธุ์ 5401014097 

2804 นาย ไตรรัตน์ ปะหปูะปา 6201046927 

2805 นาย ชยัวฒัน์ สาริมา 5601086926 

2806 นาย ฐากรวฒัน์ บญุธนฐิตวิฒัน์ 6201090093 

2807 นาง จรุณี พละหาญ 5001037627 

2808 นาง สมทรง วราสิทธ์ิ 6001087692 

2809 น.ส. ธิดารัตน์ วิสิทธ์ิวงษ์ 4401069473 

2810 น.ส. รัตติมา แซ่ปัง้ 5801077872 

2811 น.ส. ปรานชล หอมสิทธิเดช 5301040044 

2812 นาง วงเดอืน แถนสีแสง 6001021000 

2813 น.ส. บญุสม ธนะฤกษ์ 5201054796 

2814 นาย ประยรู จ าปาปุ้ง 6201020541 

2815 น.ส. สรีุย์ แสงแดงธีรโรจน์ 5201015598 

2816 นาง ปราณี บวัเทศ 5401038692 

2817 น.ส. พชัรินทร์ จนัทะโยธี 6101008638 

2818 นาง เนตรวดี ประภาอนนัตชยั 5301062739 

2819 นาย สริุยนต์ กลิ่นด ี 5401002774 

2820 นาย นิรันดร์ ตามสีรัมย์ 6301024811 

2821 นาง ศิริรัตน์ กล่ินด ี 5701014529 

2822 น.ส. แพรวพิรยา วชิรทวเีกียรติ 6001045366 

2823 นาง วนัทนี กติติเฉลา 5601040066 

2824 น.ส. ธารทิพย์ วงศ์จติรมานะ 5401093848 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

2825 นาย สมบตัิ ปิยะปัทมินทร์ 4001027641 

2826 นาย ไพฑรูย์ บริบรูณ์ทรัพย์ 6201091691 

2827 น.ส. สิรัญญา ประสมศรี 5601063651 

2828 นาง มกุศิตา เชษฐ์ชยัวงศ์ 4401067769 

2829 น.ส. อาภาภทัร รัฐภมูิ 5701060472 

2830 น.ส. กาญจนา ถาวรวงศ์ขจร 5301044944 

2831 น.ส. ญาณิศา ภิญโญมิตร 6201041607 

2832 น.ส. รวิสา วงศ์นารี 6201050626 

2833 นาง ภีมพฒัน์ เจริญปณุณาพฒัน์ 4901046628 

2834 นาง เสาวนีย์ คมัภิรานนท์ 3701021498 

2835 นาย ปรีดา ผ่องพศิเพ็ญ 3301011803 

2836 นาง จิณภคั โอสถานนท์ 5801001043 

2837 น.ส. ธนพร สตัยาวฒันากลุ 5601021637 

2838 นาง สวนนัท์ อุ่นจิตติกลุ 4401028744 

2839 นาง ธนชัญา พรมชมุ 4901020942 

2840 น.ส. ธัญรัศม์ นิธิภทัร์ชญานนท์ 5301061321 

2841 นาย ณฐัธนพล สขุวฒันาพร 4201010776 

2842 น.ส. ณฏัฐ์พชัร์ รัตนศิลากลุ 5801107909 

2843 นาย ณฐัพล เกดิผล 6001077791 

2844 นาง สขุมาพร เกิดผล 4501052865 

2845 น.ส. รุ่งอรุณ ดิลกธรรมพร 6201023551 

2846 นาย ชาฤทธ์ิ ปลอดภยั 6101084986 

2847 นาวาเอก สพุฒัน์ กาฬสาลี 4901067147 

2848 นาง ศรีประภา เถ่ือนมา 6001076318 

2849 นาง อญัชลี บญุชื่น 4201004905 

2850 นาย นฐัจกัร์ เรืองศรีโชติชว่ง 6101081962 

2851 นาย กิตติณฏัฐ์ แสนพนัธ์ 4401040278 

2852 นาง อรัญญา แสงพนูสขุ 5501032004 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

2853 นาง พฒันา ตัง้กลุทวีทรัพย์ 5901005326 

2854 น.ส. เพ็ญจนัทร์ แสงพล 5901042609 

2855 น.ส. จฑุารัตน์ หน่อแก้ว 5901024327 

2856 นาย จกัริน เสถียรถาวร 4201029622 

2857 น.ส. สฑุารัตน์ เรืองหอม 4901024167 

2858 นาง วมิลรัตน์ สีสขุ 6201024602 

2859 น.ส. น า้ผึง้ สริุยะ 5901089959 

2860 น.ส. อรุณี วฒันาธร 6001012644 

2861 น.ส. ขวญัชนก คณุนาม 4901063940 

2862 น.ส. สกุญัญา เอือ้มิตร 5901099706 

2863 นาง มาลี อตัถาวรวศิาล 3801032944 

2864 น.ส. ศิริลกัษณ์ กียะสตูร 5601026423 

2865 น.ส. ปารวดี ตัง้ชยัวรรณา 5901004501 

2866 นาง กมนทรรศน์ กติติสนุทรสกลุ 5901002893 

2867 นาย ธีรวฒัน์ ขนุณรงค์ 6101088157 

2868 นาย มานพ แซ่อ ู 6001078982 

2869 น.ส. ชญาณิศา อดลุย์พิศษิฐ์ 4901068589 

2870 นาง ทกัษวณัย์ ภวูนาถอภิรมย์ 5101004438 

2871 น.ส. สรณี อตัถาวรวิศาล 5801047212 

2872 นาง สิริกาญจน์ เพราแก้ว 4401064627 

2873 น.ส. ซาวนันาห์ โสภณ 3701015908 

2874 นาง อจัฉรา บญุสวสัดิ ์ 5701086044 

2875 น.ส. ศภุรัตน์ พิมซนัน์ 6001105920 

2876 น.ส. เข็มทอง มงัคลาด 5101024982 

2877 นาง สภุาพร มะลิทอง 5201054496 

2878 นาย กฤษฎา ติยวิวฒันานกุลู 5801050090 

2879 นาย วชัริศ พยอม 5901042051 

2880 น.ส. สคุนธา สดุเลิศ 6001006537 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

2881 นาย ศรัณย์ แอยอด 6201088007 

2882 นาย ปรมินทร์ ปิณฑะคปุต ์ 5901110257 

2883 น.ส. อรวรรณ คงสขุโข 6001064706 

2884 ส.อ. สรวิศ กลุไทย 5301051712 

2885 น.ส. มลธิดา บดุดาพิมพ์ 6201041603 

2886 นาง เปร่ือง ทองหยาด 5501113335 

2887 น.ส. เพ็ญพรรษา ทองหยาด 6401013879 

2888 น.ส. มทุิตา มโนสมทุร 6201019600 

2889 น.ส. อรุณศรี นาคสวุรรณ์ 6001000882 

2890 นาย อิทธิพงศ์ คงธนาทรัพย์ 5501054633 

2891 นาย อิทธิศกัดิ์ คงธนาทรัพย์ 5901077615 

2892 น.ส. ฐิตยา ราญไพร 6101021207 

2893 นาง สกลุรัตน์ ทวีสขุ 6001064936 

2894 น.ส. อนญัญา พนัธ์คณุาวฒัน์ 6101005922 

2895 นาง ปวนัฉตัร์ เจริญรัฐพชัรกลุ 6101069103 

2896 นาง สพุาณี เศวตสวุรรณ 6201020099 

2897 น.ส. วนัเพ็ญ พิทกัษ์ 6201091155 

2898 นาย มงคล ศรีเลิศ 6201068250 

2899 นาย ฆเนตร นิมมานกลุ 5001078705 

2900 นาย วราศกัดิ์ ไพศาลวีรพงศกร 6201025611 

2901 นาย ปรัชฌา นิมมานกลุ 6201005964 

2902 น.ส. วิมล จารุสถิต ิ 4401027436 

2903 น.ส. พีรญา เนยพลบั 5401061047 

2904 นาง ศิริลกัษณ์ โสภากลุ 6001057561 

2905 นาย อินทร์ธชิต เลิศเกษตรวิทยา 4801026765 

2906 น.ส. เสาวนีย์ จิระธนากร 4901078704 

2907 น.ส. ศิริพร เกตจุนัทร์ 5201050131 

2908 น.ส. กวินทิพย์ สายแสงธรรม 5201050155 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

2909 น.ส. อารีย์ แจ่มแจ้ง 6201040435 

2910 น.ส. ยพุินภรณ์ สดุประเสริฐ 5201074881 

2911 น.ส. วิจิตรา เกดิรอด 6201076713 

2912 น.ส. ณฐัฐา แดงสกล 5901065156 

2913 น.ส. ปาลิตา พวงมะล ิ 6401009855 

2914 นาง สธุาสินี เวชโอสถ 6101088554 

2915 น.ส. สวุภทัร กล่ินกรุ่น 6201019059 

2916 น.ส. กลุภรณ์ จิตต์เสงีย่ม 5701085228 

2917 น.ส. กนกวรรณ รัตนคาม 5801045948 

2918 นาง ศิริรัตน์ เติมสมเกต ุ 6001002645 

2919 นาย คชภพ อคัรภริูชญา 5201013076 

2920 นาย อ านวย ชอบชน 5301009285 

2921 นาง นลินธรณ์ ศภุเลิศชยัหิรัญ 5601009390 

2922 น.ส. ณฐัชานนัท์ นนัทพงศ์โภคิน 4401037824 

2923 นาง ศรุดา เป่ียมเจริญ 6101078387 

2924 นาย อรรถชยั กลิน่หอม 6201006506 

2925 นาง ธันยาวรรณ เติมสมเกต ุ 4701062016 

2926 น.ส. อมรรัตน์ จลุใส 5701022257 

2927 นาย ถวิล นาคาชล 4901022346 

2928 นาง วาธิณี ช่อผกา 6101038673 

2929 น.ส. รัสรินทร์ บญุญรัตนาเศรษฐ์ 5801077322 

2930 น.ส. รัชดาภรณ์ บญุก้อน 6101005076 

2931 น.ส. รวิภา รัชตะธรรมสิทธ์ิ 6001095228 

2932 น.ส. นศัฆภร กวินขจรกลุ 6101012456 

2933 น.ส. วชัราภรณ์ พลอยอไุร 5701056947 

2934 น.ส. นทัยา ทองนาค 5801006817 

2935 น.ส. มณิชญา หลงหา 5901030093 

2936 น.ส. มติกา อดุหนนุ 6201067838 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

2937 น.ส. วนัเพ็ญ ฟักศรี 5001046649 

2938 น.ส. สภุาภร โภคากร 5901043434 

2939 น.ส. มชัฌิมา ทองยงค ์ 6101023172 

2940 น.ส. วรา สว่างอารมย์ 5801095712 

2941 นาย กวีพฑัฒ์ ชชัวาลย์ 5901009516 

2942 น.ส. มณฑนา หอมฟุ้ง 5901058195 

2943 นาย กฤตชยั เคนวงษ์ 6001065999 

2944 น.ส. ศรีสดุา เนตรภกัดีตระกลู 5401009480 

2945 น.ส. อรภาพนู ทองยงค์ 6101038671 

2946 น.ส. กติกาญจน์ บวัสร้วง 6001055439 

2947 นาง วิทยัทิพย์ เที่ยงทดั 6101022644 

2948 นาย ปฐมพร เบ็ญจพร 6201016620 

2949 น.ส. นภสัอร ค าใบ 5601073912 

2950 ว่าที่ร.ต. อานนัต์ อินเผือก 5601080650 

2951 น.ส. ณิชาภา ภคัวลญัชฌ์ 5901060419 

2952 น.ส. ธัญพร ธรรมวงค์ 5501063796 

2953 น.ส. พชัรี ธิมาศานส์ 5901028618 

2954 นาย จิราย ุโตประสิทธ์ิ 5601101146 

2955 นาง ปราณีต จนัทราภิรมย์ 6201020528 

2956 นาง ศภุมาส ทองช านาญ 5901079952 

2957 นาย นพพล ชุ่มพดุซา 5701064172 

2958 นาง จรีุรัตน์ เล็กมณี 5301056880 

2959 น.ส. อรพรรณ โสภา 6201027424 

2960 น.ส. แสงดาว เอี่ยมวิลยั 4601060280 

2961 น.ส. ปณุยนชุ เจี่ยสกลุ 6101087257 

2962 พ.อ.หญิง ธนารีย์ เขียวอ่อน 5001073284 

2963 น.ส. ฉัฎฐทิพ สิริโภคธร 5101113032 

2964 น.ส. วารุณี เจียรนยัสรุรัตน์ 6201003553 
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2965 น.ส. อารีย์ กมล 5301054992 

2966 น.ส. มนทกานติ์ สมับิณฑิยะ 5501075350 

2967 น.ส. เบญญาภา โคตะสินธุ์ 6001040213 

2968 น.ส. อรุณฉาย หงษ์ทอง 6001107718 

2969 น.ส. ประกายฟ้า สินฉลอง 6201024365 

2970 น.ส. ศิริลกัษณ์ วาสประไพ 6101031670 

2971 น.ส. ธัญสรณ์ เมธีบญุวิริยะกลุ 6201045459 

2972 น.ส. นตัญา พรานขนุ 6201092346 

2973 นาย ฉตัราชยั บญุท ี 5901047804 

2974 นาง จนัทวรรณ อ าไพ 6001020998 

2975 นาย มนตรี ภรัูพพา 6201069997 

2976 น.ส. นีดา ปันยารชนุ 6201063326 

2977 น.ส. จิราธาร รัปภา 5501104053 

2978 น.ส. มณี โชคปัญญากลุ 6101009609 

2979 นาย สาธิต สถิตธรรมจิตร 6101056456 

2980 น.ส. สปุราณี ภวูงษ์ 6201059719 

2981 น.ส. ดวงเดือน กิตติวีระพิพฒัน์ 6201059718 

2982 น.ส. ธนบญุศิริ หอยสงัข์ 5801103347 

2983 นาง ธิตยิา นิติธรรมรักษ์ 5501075368 

2984 น.ส. วิภา ศรีกฤษณรักษ์ 5901032840 

2985 น.ส. รักษ์ติยา นิติธรรมรักษ์ 6001027858 

2986 น.ส. ธัญชนก ทินจอง 6001101731 

2987 นาง นวลจนัทร์ ชอบสขุ 5301086054 

2988 นาย ขิน แก้วมณี 5401009888 

2989 นาย ดนยั เลิศพเิชฐกลุชยั 5701042690 

2990 นาย ศตวรรษ กล่อมจอหอ 5801003686 

2991 นาง กาญจณี วงษ์เณร 5901057551 

2992 นาง ปณุยวีร์ เจริญฐิติธนาโชติ 6201009146 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

2993 นาง บญุสิตา จลุเสวก 6001049406 

2994 น.ส. เกวลิน แก่นไม้อ่อน 6201087860 

2995 นาง วมิล หวงัศรี 5601107786 

2996 น.ส. พชัรียา หมายเขา 6101088155 

2997 น.ส. วารุณี ทวีกวินวงศ์ 6101047684 

2998 น.ส. ปรัชนนัท์ หลีจิระพานิช 6201027425 

2999 น.ส. ธิยารัตน์ สิริกลุวรพทัธ์ 6001027003 

3000 น.ส. ทกัษิณา บญุจิตร 6001081379 

3001 น.ส. จินดา ติดด ี 5701006676 

3002 น.ส. ไพบูรณ์ แจ้งจิตร 5901003603 

3003 น.ส. เอมอร ไชยกา 6001049395 

3004 นาย สญัญา ศรกายสิทธ์ิ 6001048845 

3005 น.ส. สภุาพร พรมเดช 5801038916 

3006 นาย ปรินทร์ รักเสือเดช 5901007856 

3007 น.ส. สภุพิชา ขนุพิทกัษ์ 6201030920 

3008 น.ส. บวรลกัษณ์ เจียรนยัสรุรัตน์ 6201057992 

3009 น.ส. ลกัษสภุา ประเทศ 6201090788 

3010 นาง ศิริลกัษณ์ กลุโชต ิ 5601099000 

3011 นาย พีรเชษฐ์ กายสิทธ์ิ 5801106244 

3012 น.ส. เกวลิน จนัทร์ตะ 6101005924 

3013 น.ส. สนุารี วงษ์มณี 5501075364 

3014 นาง เพ็ญนภา ข าพกุ 5801044622 

3015 นาง ทกัษิณานนัท์ มว่งภเูขยีว 5601095832 

3016 นาย บญุเลิศ ข าพกุ 6001048220 

3017 น.ส. มลฤดี แอบทองหลาง 6001076311 

3018 นาย ธนวฒัน์ สิทธ์ิธนาชยามร 6101071404 

3019 นาง ประภารัตน์ จนัทร์ตะ 5401015422 

3020 นาง ขนิษฐา อยูค่ง 5701019535 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

3021 นาย วินยั ธ ารงปฏิภาณ 5601073121 

3022 น.ส. วรัญญา นามิสา 5601073931 

3023 นาง ส าอางค์ เพชรชมภ ู 5801109869 

3024 น.ส. อไุรวรรณ วงศ์เกตใุจ 5301025462 

3025 น.ส. อรทิพา คุ้มภยั 5501043187 

3026 นาย ศิริมงคล ศรีสมทุร 5801043261 

3027 น.ส. ผาณิต ประดิษฐ 5501035507 

3028 นาง ชตุมิา สภุาการ 6401013885 

3029 นาง ยพุิน เพชรคล้าย 5801085928 

3030 นาย สริุยะ รักษาทรัพย์ 5901026765 

3031 นาง รุ่งอรุณ มีสวยสกลุวงศ์ 5901052114 

3032 นาง อทุมุภรณ์ ช่วงสวุนิช 5901060440 

3033 นาย อภิสิทธ์ิ จนัทร์ตะ 6001023034 

3034 นาย ณฐัวตัร อคัรวรวตัร 6401013884 

3035 น.ส. อนญัญา ไชววตุ 6201025282 

3036 นาย กิตติคณุ กลุปัญญาพินจิ 5901070923 

3037 นาง จงรักษ์ ชยัวงศ ์ 6201096555 

3038 น.ส. วิรัตน์ ชื่นจตัรัุส 5901075727 

3039 น.ส. สจุิตรา อินลา 6201086168 

3040 นาย อภิชาติ ชยัวงศ ์ 6201060717 

3041 นาย สพุจน์ จารุพงศาพนัธุ์ 6201089753 

3042 น.ส. ณีรนชุ พรมเวียง 6301013251 

3043 น.ส. นนัท์นภสั ราตรี 6001039492 

3044 น.ส. ปานวดี สอนภิรมย์ 6101041449 

3045 น.ส. ศศิธร ราโรจน์ 5901015329 

3046 น.ส. กาญจนี ค าฝัน้ 5601010391 

3047 นาย กิตติ์ธเนศ ฐานวชัร์วเิศษ 5901041537 

3048 นาย พงศกร นวลนกุลู 4701066996 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

3049 นาง นงนชุ เชี่ยวพานิชย์ 4801014069 

3050 นาง ระมดั การพชัช ี 4801012190 

3051 นาย ชยัวฒัน์ ปิตตาระพา 5601008311 

3052 น.ส. นนัท์นภสั หิรัญธกาญน์ 5001090027 

3053 น.ส. สจุิราภคัร์ เจริญพิชยัชนา 5601090836 

3054 นาย อนนัต์ เกตวุวิฒัน์ 5201045324 

3055 น.ส. ชนมณี สรุนชุชยะกรู 6001105362 

3056 น.ส. กาญจน์ญาณ์ วฒันวรวงศก์ลุ 6101008643 

3057 น.ส. หน่ึงฤทยั แจ่มสวสัดิ ์ 6101022061 

3058 น.ส. ธมลวรรณ เจียรบตุร 5701043853 

3059 นาง วรรณี ทองท้วม 5201092446 

3060 น.ส. ภคัจิรา ทองขาว 5701086033 

3061 น.ส. กลิุสาภสัร์ บวัแสงจนัทร์ 6101001419 

3062 นาง จีรณา ถานะวร 6001092820 

3063 นาง จรัสศรี ไสโยธา 5301090124 

3064 นาย ทวนนริศ ทองสขุใส 5001069215 

3065 น.ส. ธนพร รุ้งเรืองโรจน์ 5101063408 

3066 นาง จารีภรณ์ รัตนพร 5601005036 

3067 น.ส. วิไล ติยะบตุร 5601011396 

3068 นาย ปราการ ใจสวสัดิ ์ 5601086495 

3069 น.ส. ฉตัรพร จนัทร์บวั 5701089378 

3070 น.ส. เพ็ญศรี พิมพ์สงัข์ 6201089066 

3071 น.ส. เกษฎา สรุะโคตร 6201091202 

3072 นาย ณฐัวฒัน์ ทิพาดษิยศิลป์ 5001033443 

3073 นาง ณฐพร ทองเพชร 5201062989 

3074 น.ส. นริศรา กงสิมมา 6201091191 

3075 น.ส. สายสนุีย์ เล้าประเสริฐ 5601086494 

3076 น.ส. ชลนิดา พรมใจ 6101003920 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

3077 น.ส. จารุวฒัน์ ชยัภธูร 5201105173 

3078 นาย วฒุชิยั ทองสร้อย 5201071346 

3079 นาย สวสัดิ์ อ้นรัตน์ 6101003923 

3080 นาง ศภิุดา ค าขนัต ี 5601076161 

3081 นาง ศิริพร กาทอง 5501099278 

3082 นาย วงศ์ธนา หงษ์ทอง 5701112728 

3083 นาง ประจวบ จนัทร์แก้ว 5201059040 

3084 นาง วรัญญา หรรสคนุาทยั 5501046186 

3085 นาย พรภวิษย์ ขยนั 6001093363 

3086 นาง พชัรินทร์ ผลรัตนไพบลูย์ 6101022646 

3087 น.ส. รัตนี หล้าขดั 6201090680 

3088 นาย ศกัดา ภาณมุาศ 6201057468 

3089 น.ส. วรรณฤดี เมืองอินทร์ 5901063678 

3090 น.ส. อรพนัธ์ ขตัิยะ 6101032209 

3091 นาง วีรญาณ์ ศิริค าปา 5901019055 

3092 นาย ณฐัพล นวพงศ์ไพบลูย์ 6201052100 

3093 น.ส. กาญจนา โอสถ 6201090699 

3094 น.ส. นยันนัทน์ กลัยาเกียรติคณุ 5401104655 

3095 นาง เจริญรัตน์ กลัยาเกียรติคณุ 5401104654 

3096 น.ส. ณฐันนัท์ กลัยา 6201090691 

3097 นาย จิณณะ กล่ิมสขุ 6201090697 

3098 น.ส. นิชาภา บษุบา 5501113854 

3099 น.ส. วริศรา พวงศรี 5801020936 

3100 น.ส. สธิุนี ธารนาถ 5901010707 

3101 นาย ปรีชาพล ศรีมาชยั 5901036373 

3102 นาย ค ารณ มติร์เทวิน 5901038787 

3103 น.ส. ปิยนชุ แก้วนวล 5901059513 

3104 น.ส. วิไลวรรณ บญุคุ้มฉิม 6001006538 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

3105 นาง สชุญา ธรรมมะ 6001076316 

3106 นาย พิทยา อคัรสานนท์ 6001079968 

3107 นาง เมตตา ศรสิทธ์ิ 5701089801 

3108 น.ส. เตือนใจ น้อยวงษ์ 5901079961 

3109 นาง วลัลภา ปัทมากร 6001020133 

3110 นาย สรุวธุ แก้วหนองแดง 6201046254 

3111 นาง ภชัรี ธาราภมู ิ 5801113441 

3112 นาง เสริมพนม มัน่หมาย 6101054664 

3113 นาง กรุณา สวุรรณรัตน์ 6101061630 

3114 นาย ไพศาล นิคมจิตต ์ 6201056407 

3115 น.ส. ณฐัภสั กลบัทอง 6201091196 

3116 นาย ก้องกีรติ ธนสารสิน 6201092350 

3117 นาย ณฐัพงษ์ ทองนุ้ย 6201089726 

3118 น.ส. วรกร แสนคนึง 5601089178 

3119 น.ส. วรารัตน์ ม่วงสมยั 5701027645 

3120 นาง ชนารัศมิ์ สมใจ 5801054167 

3121 น.ส. มณีลินท์ มีสขุ 6201063822 

3122 นาง อรสา วฒันพนัธ์ 5801111888 

3123 น.ส. เขมิกา ภมูิรัง 5901105096 

3124 น.ส. สลุาวลัย์ แก้วกกุ 6201066653 

3125 นาง สรีุย์พร อิสเฮาะ 6101072027 

3126 น.ส. อมุาพร พงษ์บตุร 5701015542 

3127 น.ส. กรรณิกา ศิลา 5601059761 

3128 นาง สภุสัสรา ชชูื่นบญุ 5601079579 

3129 น.ส. สิริรัฐ ต่ายตะเวณ 5601089179 

3130 น.ส. จ าเนียน ติดมา 5801053459 

3131 นาย อาลี โตลอยเกต ุ 5801052883 

3132 นาง กรองกาญจน์ แสงโทโพ 5801110154 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

3133 น.ส. ปลืม้จิต พิลาล้อม 5901049915 

3134 ว่าที่ร.ต. ภิรมณธัโชค ชยัพฤกษ์ 6201091720 

3135 น.ส. สริุยงค์ มากด ี 6001076310 

3136 นาง วงเดอืน ต้นประเสริฐ 6001105364 

3137 น.ส. ภทัรภร ธนะสีลงักลู 5601080192 

3138 น.ส. ภทัราภรณ์ รอดนกุลู 6001063421 

3139 นาย พสิฐพงค์ จนัทิตย์ 6201018322 

3140 น.ส. กฤษณา อมรศิลป์ 6201060724 

3141 น.ส. กลุธิรัตน์ รู้จริง 5701103654 

3142 น.ส. ปัญจพฒัน์ เจตนา 5801092185 

3143 น.ส. ฐัฒณี อนนุิวฒัน์ 6401008813 

3144 น.ส. สพุรรณี ศรีเรือง 6101094868 

3145 น.ส. ยลดา ศิริพนัธ์โนน 6201048929 

3146 นาง มชัฉา หาวธีิ 6201013470 

3147 นาง ธนาวดี หาญชนะ 6201021949 

3148 นาย บญุเสริม การสมพิศ 6001105922 

3149 นาย ทรงวฒุิ พวงล าใย 6101005921 

3150 นาง ภาวดิา กลองเงิน 6101055506 

3151 นาย มีณวชัร บริบรูณ์มงคล 6101101212 

3152 นาย ศภุทศัน์ ตรัยที่พึง่ 6201002566 

3153 นาย ศมจรส รัตนรัตน์ 6201002567 

3154 น.ส. กรวิกา กหุลาบเพช็ร 6201053911 

3155 นาย กรรัฐณ์ จีระกิจสงูเนิน 5501081723 

3156 นาง ศศมน วงศ์มา 6101017236 

3157 น.ส. สชุญา เมืองศรี 5001075581 

3158 น.ส. จฑุารัตน์ นุ่นนาแซง 5601109315 

3159 นาย สดุสาฤทธ์ิ วงษ์เพชรทินม ี 5901109303 

3160 น.ส. วรญา ปิติภวธนกร 5601068625 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

3161 น.ส. บงัอร เอ้วะเม 5701021066 

3162 น.ส. รัตนา ชินบรูณ์ 5701021067 

3163 น.ส. ภาวิกา เรืองดษิฐ์ 6201090043 

3164 ร.ท. บญุเชิด พิศอ่อน 5001025847 

3165 นาย ประคอง จนัทาราม 5101082260 

3166 นาง อรวีร์ พลอาจ 4001047058 

3167 นาย สนุทร บญุปรุง 5901067601 

3168 น.ส. ชตุิมนต์ เนียมสนิท 5401024296 

3169 นาย พงษ์ศกัดิ์ ดีหมอก 5801000217 

3170 น.ส. ชวลัพชัร หมื่นชนะ 5801001676 

3171 น.ส. ขวญัเมือง ผดงุวิเชียร 5901049925 

3172 น.ส. ศวุภทัร หมื่นชม 6101076574 

3173 นาง นภาพร รอดพ่าย 5701088584 

3174 น.ส. มณีกิตติ กิตติบวัพนั 5801011386 

3175 น.ส. พรรณี ศรีจนัทร์ 5101061287 

3176 น.ส. เบญจมาศ ภนูสัสงู 6201000986 

3177 น.ส. สปุราณี ศรีจนัทร์ 5701022244 

3178 น.ส. เจเนตร โทจ าปา 5401018362 

3179 นาย สยาม สว่างวงศ ์ 5201056237 

3180 นาย พชัรวฒัน์ โฆษิตธนาภิรมย์ 5101103716 

3181 น.ส. นลินภสัร์ โฆษิตธนาภิรมย์ 5401008106 

3182 น.ส. สรีุวรรณ ดอนเหนือ 5301099414 

3183 น.ส. ธัญญาภรณ์ ตะค า 5501113324 

3184 น.ส. พชัรีภรณ์ สิงห์ชา 5801045950 

3185 น.ส. อรจิรา พนัหล่อมโส 5801054180 

3186 น.ส. ลดาวลัย์ กลุจนัทร์ 5901047278 

3187 นาย กฤษฎา พ่ึงสวา่ง 5801054171 

3188 น.ส. วิยะดา นาห่อม 6001049400 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

3189 น.ส. กนัติมา สิงห์อ้อย 5401028823 

3190 น.ส. จนัทร์เพ็ญ สีมา 5701048439 

3191 นาง รุ่งทิพย์ วิชิตนาค 6401007388 

3192 นาง วรรณา หาน้อย 5101059448 

3193 น.ส. นภาพร ทองอิ่ม 5101102087 

3194 นาย ศรีศกัดิ์ พนัธ์ุพลู 6201067208 

3195 น.ส. กญัญาภรณ์ ด้วงพรม 5301056172 

3196 นาง อรณิชา พวงแก้ว 6201050624 

3197 นาง สรีุย์รัตน์ จนัเทศ 5601101635 

3198 น.ส. พยอม จนัน า้ท่วม 5601106602 

3199 น.ส. สนุิสา หงษ์เจริญศรี 6401011750 

3200 นาง ทองสขุ ทองชาวนา 6101023164 

3201 น.ส. อริษา เนตรเดชา 6101104295 

3202 นาง นนัทพนัธ์ แสงวเิชียรกิจ 5501061006 

3203 น.ส. ถนอมจิตต์ แก้วยอดหล้า 5601025309 

3204 น.ส. นทัภิรา ศรภกัดี 5701036466 

3205 น.ส. สนุทรีย์ สมัมาชิต 6001104743 

3206 น.ส. ยพุรัตน์ อมรสิทธิวฒัน์ 6101038326 

3207 น.ส. ปณุณดา บรุภทัรวรากลุ 6101066913 

3208 นาย เชดิชาย ระฆงั 5601073966 

3209 น.ส. ณฐัณิชา ยรุชาต ิ 5701060432 

3210 น.ส. กนกอร จนัทร์งาม 6001034692 

3211 น.ส. อภิญญา แช่มช้อย 6001078231 

3212 น.ส. สมใจ ศรีค า 5801050087 

3213 น.ส. ตติยา ชาติเพียร 6001068372 

3214 นาง จรุญ ธีระศิลป์ 6001071691 

3215 น.ส. ธันย์วรา กนัสี 6101072058 

3216 น.ส. สมร ภหูวล 6201087893 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

3217 น.ส. จิรัชญา สงักิจ 6101081482 

3218 นาย บญุทวี ปัดชา 6201060217 

3219 นาง กชพร ศรีบวั 6201068736 

3220 น.ส. กาญจนา ลือเร่ือง 6201069443 

3221 น.ส. อจัฉรา เกตนุิธี 6201081008 

3222 น.ส. ตวิษา แก้วสีขาว 5901106793 

3223 นาง ชตุมิณฑน์ สายน้อย 6001088165 

3224 น.ส. ปณุยนชุ ทนัรังกา 6201073046 

3225 นาง ณปภา วงศ์พรหม 6201063074 

3226 น.ส. สภุาพร ทานาแซง 6201090803 

3227 นาง ฐิตาภา ซ้ายสพุนัธ์ 6101094873 

3228 นาง พรปรารถนา สาวสญั 5901001097 

3229 นาง บษุบา บตุรศรีเมือง 6201077768 

3230 นาย กฤตเมธ ทองเรือง 6301079125 

3231 น.ส. มลัลิกา เวทประเสริฐวงศ ์ 6001079961 

3232 น.ส. ดนิตา อินอากร 5801046309 

3233 น.ส. กานต์รวี โหตรภวานนท์ 6201003998 

3234 นาย พิชยั ชะเอม 6201076711 

3235 น.ส. ธนพร กากแก้ว 6001086490 

3236 น.ส. ใยปาล์ม กล้าอยู ่ 6101010356 

3237 น.ส. พลอยไพลิน บญุเชิด 6101034132 

3238 นาย ศิวชัณวฒุิ รุณภยั 6201089024 

3239 นาย พงษ์สธุร วงษ์เมือง 6201085056 

3240 น.ส. ชลลดา คนัทะไชย์ 6001006542 

3241 น.ส. สิริน ก าประโคน 6201069448 

3242 น.ส. ภษูณิศา พลูสขุโข 6201019604 

3243 นาย มิชชา วรรณปะเก 6201007506 

3244 นาย เกง่กาจ กมุไธสง 6001047590 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

3245 นาย อลงกรณ์ ศรีกรีพทุธนะ 6101019265 

3246 นาย วศิน อมรรัตนศิริกลุ 6201048315 

3247 นาย ภาณพุงศ์ เก้าลิม้ 6101037091 

3248 น.ส. ดษุฎี สมานรัตน์ 6101101962 

3249 นาย สชุาติ เหมือนแก้ว 6101035547 

3250 น.ส. ปัณณพร เหมือนช ู 5801084874 

3251 น.ส. กมลเนตร นรคีม 6001040798 

3252 น.ส. กรพชัร บญุยืน 5901094900 

3253 นาย ธีรภทัร์ ป่ินประดบั 6001050528 

3254 นาง นภสัพรรณ พู่ฉตัรจิระกลุ 6201081700 

3255 น.ส. สรัลธร เรือนช้าง 6101002705 

3256 นาย อนรัุกษ์ สารสวุรรณ 5801005271 

3257 นาย ศภุกานต์ ศิลปชยัเรือง 5801023296 

3258 น.ส. ธนภรณ์ โนรอด 5901030077 

3259 น.ส. ขวญัดาว เดชสงดั 5901053268 

3260 นาย วราวธุ โอภาสวชัรานนท์ 6101023876 

3261 นาง นทัธียา ผกูพนัธ์ 6101039737 

3262 น.ส. มณีรัตน์ จนัทรวิบลูย์ 5601059375 

3263 นาย นิพนธ์ พิศาลเศรษฐกลุ 6101017234 

3264 น.ส. กญัญาภคัร์ สาสาย 6101034560 

3265 น.ส. สวุารีย์ ศรีวิวฒัน์ 6101083851 

3266 น.ส. กรนิกา หาญมนต ์ 6201091130 

3267 นาย มานะ ค าหงษา 6201020094 

3268 นาง นนัทนา จนัทรวิบลูย์ 5601086930 

3269 น.ส. ดาเรศ คมข า 5601097461 

3270 น.ส. นิตยา กญุแจทอง 5701052206 

3271 น.ส. เขมจิรา ชเูนตร 5601091211 

3272 นาง วรนนัต์ งามข าสิทธิสีห์ 5901045902 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

3273 นาง ลกัสิกา อุ่นพงษ์ 5901003604 

3274 น.ส. เยาวลกัษณ์ จินดานรัุกษ์ 6101011745 

3275 น.ส. กนก กองประชมุ 6101083850 

3276 น.ส. นจุรีย์ จนัทร์นิคม 6201047171 

3277 นาย สมพร อณุหศิริกลุ 6101093784 

3278 นาย วชัรินทร์ มัน่มา 5801113942 

3279 นาง สิริกร วงัสนัต ์ 5901042050 

3280 นาย ภริูยพงษ์ ทองตนั 5901082189 

3281 น.ส. กสุมุา เอี่ยมดวง 6001066694 

3282 นาย กนัตพฒัน์ เงินเรืองโรจน์ 6001081916 

3283 นาย ธีรพงษ์ อินต๊ะค า 5901011111 

3284 น.ส. ปิยพา ตลุนานนท์ 5901025524 

3285 น.ส. ธนญดา นาราฐิตกิร 6001110518 

3286 น.ส. ภรธิรัช ภู่ดอก 6201089769 

3287 นาง ตปนีย์ พรหมบงัเกดิ 6201028555 

3288 นาย ณฐัพงศ์ อยู่พิทกัษ์ 5901043842 

3289 ว่าที่ร.ต.หญิง สมฤทยั รักขนาม 6201035912 

3290 น.ส. พรรณี ไฝจู 5801025636 

3291 น.ส. จิราพร สงโศรก 5801034408 

3292 นาย ทิวากร ค านวนจติร 5801066499 

3293 นาง เพ็ญศรี เชาวลิต 6001038158 

3294 น.ส. พนชักร แก้วประจ ุ 6201086179 

3295 นาง จนัทิมา จินพล 6201090748 

3296 นาย ภทูยั ธานีรัตน์ 6201090733 

3297 น.ส. เฉลิมวรรณ กลกัดวงจิตต์ 6201090725 

3298 นาง ชไมพร ใหม่เชือ้จีน 6301079124 

3299 นาย เศวตกลัป์ ตัน๋แสงไฟ 6401007238 

3300 น.ส. รัตนา เครือทอง 6101103183 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

3301 น.ส. สภุาพร ล่องลอย 6201021948 

3302 นาย ฐิตวิฒัน์ สายป่าน 6201090745 

3303 นาย มนสั ศีลประชาวงศ ์ 6001077261 

3304 นาย กิตติพงศ์ บวัด า 6101062735 

3305 นาย กิตติพร ชสูทุน 6201020539 

3306 นาย อมรเทพ ดโนทยั 5901023615 

3307 น.ส. ตรีทิพย์ ทองหวาน 6201091703 

3308 นาย พมล ดินด ารงกลุ 6201091695 

3309 นาย เกียรติศกัดิ์ อรชร 5901052127 

3310 น.ส. อมัพวนั พนัธุ์โชติ 6101002704 

3311 น.ส. วนิดา ภกัดีคล้าย 6201053912 

3312 นาย นครินทร์ มกุรินละไมมาด 6201047173 

3313 ร.ต.อ. สรุสิทธ์ิ ขนุทอง 5901099695 

3314 น.ส. สขุนิษฐ์ พงัทนู 6201090729 

3315 นาง สพุิชฌาย์ โอ่เรือง 6101039174 

3316 นาย ภรัญโรจน์ วรรณชาตรีพชัร์ 5801101178 

3317 น.ส. จฑุารัตน์ ไกรทอง 5801087381 

3318 นาง ศศธิร โต๊ะสนั 5901104107 

3319 นาง จารี ทรัพยากร 6001007330 

3320 น.ส. พิมพ์ณดา เดชสดุ 6201090736 

3321 น.ส. อจัฉราวรรณ สขุเกือ้ 6201057988 

3322 น.ส. นตัยา ขบวนสาร 5901077621 

3323 น.ส. ศรีสดุา สงคง 6101092367 

3324 น.ส. เนาวรัตน์ สงคง 6101101215 

3325 ร.ต.ต. สวุิทย์ ทองสภุา 6001038529 

3326 น.ส. สภุาพร มีเทียม 5901021310 

3327 นาย สิริชยั วงศ์ค าจนัทร์ 5801006814 

3328 น.ส. อมรรัตน์ คนซื่อ 5901005642 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

3329 น.ส. ลดัดา ทะนธุรรมกลุ 5101074890 

3330 น.ส. ชยางกรู สขุรมย์ 6001011604 

3331 นาย ธีรพงษ์ ไทยกลุ 5901005676 

3332 นาย อภิชาติ ปลืม้พนัธ์ 5801005752 

3333 นาย อภิชยั ปลืม้พนัธ์ 5801020285 

3334 นาง เกตฬุฎาฐ์ ฤทธิฐ์ิณนัฏ์ 5901026195 

3335 นาย วชิา รุ่งวิชานิวฒัน์ 6001048214 

3336 น.ส. มธันา เกตโุพธ์ิทอง 6001050522 

3337 น.ส. ฉนัทณา บวัหลวง 5201000497 

3338 น.ส. มจัฉา พวงรัตน์ 5701075800 

3339 นาย ชนายสุ ปะวะเค 6001050511 

3340 นาย สริุยาวิชญ์ ยิม้จนัทร์ 6001041177 

3341 นาย จรยทุธ รัตนวนั 6101057658 

3342 น.ส. ยพุา สขุทวี 6201067211 

3343 น.ส. วรรณชนก ริมสาคร 6001012186 

3344 นาย เสกสรรค์ สงัข์ทอง 6201029859 

3345 นาย ภทัยากรณ์ สงัข์ทอง 5901099099 

3346 น.ส. สริุยาพร อทุยาพงษ์ 6001029607 

3347 น.ส. จิราภรณ์ อานภุาพ 6201088314 

3348 นาง ดาวใจ เวียงสิมา 5701045463 

3349 นาง อาภรณ์ ศรีนรัุตน์ 6101047170 

3350 น.ส. สพุตัรา เร่งก าเนดิ 5901016588 

3351 น.ส. สิริวรรณ เจริญสวรรค์ 6101046072 

3352 น.ส. ณทัญา ธนอารยกลุ 5701053007 

3353 น.ส. สญัจิตา ประภารัตน์ 5901110567 

3354 น.ส. วาสนา มีอิ่ม 3901012849 

3355 น.ส. ชญากลุ เฟ่ืองฟ ู 5701082714 

3356 นาย น า้เพช็ร ตัง้วชัรกลุชยั 6101058465 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

3357 นาง ชญาณ์นนัท์ ธีรศภุเศรษฐ์ 5101094525 

3358 นาง เยาวลกัษณ์ เนยีมเตียง 6001005470 

3359 นาย เอกลกัษณ์ สมศิริวฒันา 6201025610 

3360 นาย โอ่อ่ากจิ เริงฤทธ์ิ 6001014726 

3361 นาย นิธิศ อิศรางกรู 5701081960 

3362 นาย ด ารงคเ์กียรติ เพ็ชรรัตน์ 5701100401 

3363 น.ส. รฐา รัตนมงคลพร 6201025609 

3364 นาง ปราณกมล เจนสวสัดิว์งศ ์ 6201045460 

3365 นาง วิบลูย์ศรี วุ้นนท ี 6201050620 

3366 น.ส. วิกรานต์ เริงฤทธ์ิ 5301056202 

3367 น.ส. ฐิติมา จิตนอก 6101062727 

3368 น.ส. ณชัชา กาญจนไพสิฐ 5301096008 

3369 นาย นพธนินทร์ วชิรทวเีกียรติ 4901009423 

3370 นาง สรวงกนก สจุริตพานิช 5101074186 

3371 น.ส. สมุาลี ภกัดีหาญ 5901103060 

3372 น.ส. ณฏัฐา ดีอ่อน 6101080766 

3373 นาย บญุพิพฒัน์ เร่ิมศรี 4401019974 

3374 นาง ณภคั ปิยมงคลกจิ 5701076709 

3375 นาง ดวงใจ สขุก้อน 5501029195 

3376 นาง วรรณพร ประทมุธรรมากร 5501035084 

3377 นาง กญัญลกัษณ์ แฉ่งสวุรรณพงศ์ 3501016350 

3378 น.ส. สธุาทิพย์ แฉ่งสวุรรณ 4501025330 

3379 นาย ไวพจน์ จนัทร์ภา 5701097473 

3380 น.ส. วีรินทร์พิมล อิศรานนท์ 5301041902 

3381 น.ส. จริยา คะบตุร 6101051823 

3382 นาย จกัรกฤตย์ อตัฤทธ์ิ 6201044704 

3383 น.ส. ฐิติพร ไชยชนะ 6101006898 

3384 นาย นเรศ กิม้ถ้อง 6101022060 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

3385 น.ส. ฉวีวรรณ สมฤทธ์ิ 4001037188 

3386 นาย สองเมือง พรรณา 4001020999 

3387 น.ส. เบญจมาศ กลิ่นด ี 5501057414 

3388 นาย ภริูเมศ แวทไธสง 5701004364 

3389 นาง พรปวีณ์ ปะหปูะปา 6101083847 

3390 นาย ภวูิวรรธน์ บญุประดบัพงศ์ 5801029406 

3391 น.ส. วรรณภา สวุรรณแก้ว 5801029936 

3392 นาย สมศกัดิ์ สนพะเนาว์ 6001027856 

3393 น.ส. ภารดี สมผะเดิม 6201032031 

3394 น.ส. ศรัญญา นวนทา 6201087896 

3395 น.ส. ประภาศิณีย์พร จนัทร์โส 5601050353 

3396 นาย นิลดุ จ าปาปุ้ง 6201083616 

3397 นาง รุ่งนภา จอมค าสิงห์ 5901001258 

3398 นาง สภุาภรณ์ มิตรชื่น 6201087888 

3399 นาง ทองยุ่น จนัทะโยธี 6101092370 

3400 นาย ชินภทัร์ ศรีกวดแก้ว 6101051818 

3401 นาง วาสนา ตามสีรัมย์ 6301024812 

3402 นาง เตยีงทอง พนัธ์สวสัดิ ์ 6201033935 

3403 นาง สมสมยั วาพนัส ุ 6201060222 

3404 นาย เจนวิทย์ เกตไธสง 5601008306 

3405 น.ส. กาญจนรัตน์ นนัทโชคชินวฒัน์ 6001041861 

3406 น.ส. ณฐัชญา ศิริมา 6201087218 

3407 น.ส. ประถม สกุทน 4501043662 

3408 นาย อทุยั จนัทร์ชมภ ู 5901087268 

3409 นาง สพุรศรี จนัทร์ชมภ ู 6001027870 

3410 น.ส. พฒัน์ชญา วศรุจน์ด ารงค์ 5701046887 

3411 นาย สิรภพ อินทร์นอก 6201011163 

3412 น.ส. มยรีุ ศรหิรัญ 5801111879 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

3413 น.ส. พชัราภรณ์ ชาบตุรโคตร 6201050114 

3414 นาย อภิรัตน์ เอกชาติปัญญา 6001106650 

3415 นาง สมหญิง ศรีสราญกลุวงศ ์ 6201090095 

3416 นาง ศดานนัท์ มณีวิหค 5101025417 

3417 น.ส. สิริรัฏฐ์ นิลพนัธุ์ 6001040202 

3418 น.ส. ไวลภสั ประสิทธ์ิเขตกิจ 6101031668 

3419 นาง อรญา วงษ์ไทย 5601084639 

3420 นาง มลฤดี สวุิโรจน์ 5301009676 

3421 นาง ชื่นจติร รอดพึ่งผา 5501094530 

3422 น.ส. อาณดา ใจอดทน 6101104301 

3423 น.ส. ล าลอย ตุ่นจิต 4001036711 

3424 น.ส. ฟ้า เสนางาม 4601000426 

3425 น.ส. อารีย์ หลกัค า 5001024365 

3426 นาง บบุผา ศรีอ่อน 5501066222 

3427 น.ส. กลุจิรา บณัฑิตพรรณ 4901077869 

3428 นาย วิรัตน์ สถิรพนัธุ์ 6001055075 

3429 น.ส. นิรชา มารศรี 6201043979 

3430 นาง ชญัญาภคั วงษ์วารี 6201091731 

3431 น.ส. จรรยพร จิตต์อ่อนน้อม 6101060600 

3432 นาย ศภุกฤต รักซ้อน 5401030065 

3433 น.ส. จอมขวญั จิตต์อ่อนน้อม 6201001638 

3434 นาง ลดัดา รักซ้อน 5801089096 

3435 น.ส. ธัญญมน อดุธิยา 5901080611 

3436 น.ส. อรณิชา ทองแถม 6401008109 

3437 น.ส. รัตนา ใสจวง 5601116528 

3438 นาย พงศธร รังผึง้ 5701034765 

3439 นาง จมุรี เตี๋ยวประสงค์ 62010900098 

3440 น.ส. วราย ุหอมชา 5801089095 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

3441 น.ส. ธนาวดี ศกัดิว์ิริยะวฒันะ 5201046506 

3442 น.ส. รัตนาภรณ์ ก าเหนิด 6201079055 

3443 นาง มณฑิรา แซ่เฮีย 5701083347 

3444 นาง ประภาพร ตาปนานนท์ 6201084270 

3445 น.ส. สถิตย์ ยาสนัเทียะ 5801046315 

3446 นาย กมลโลจน์ วงศ์จติรมานะ 5801011898 

3447 นาย ตฤณภทั ปวตุตานนท์ 5601026774 

3448 นาย มาโนช นาคาพงษ์ 5701019042 

3449 น.ส. เยาวภา อินทเส 5901024785 

3450 นาง ปรียาภรณ์ เยื่อทองเทศ 6001008290 

3451 ร.ต.อ. บญุธรรม ยิม้น้อย 5801084473 

3452 นาย จกัรพนัธ์ เตชวชัรจฬุากรณ์ 5801073430 

3453 นาง ณิชนนัทน์ ธนตัถ์พิริยกร 4701062674 

3454 น.ส. กฤษรี สว่างอารมณ์ 5601013437 

3455 น.ส. พรทิพย์ ธิศาเวช 5701056279 

3456 นาง ประทมุวนั นาสา 5801013467 

3457 นาง ธภาภคั กงสิมมา 5301006550 

3458 น.ส. ธมลวรรณ สขุนพกิจ 5801052884 

3459 นาย วิรัช คล้ายจีน 6301003808 

3460 น.ส. อจัฉรา สายแวว 5801039327 

3461 น.ส. พรรณนิภา ภสิูตตา 6201072329 

3462 นาง สมหวงั เพิ่มสว่าง 5701031464 

3463 นาง เมธาวี คมัภีรวฒุ ิ 4501052875 

3464 น.ส. นงเยาว์ เกตเุทศ 5601032118 

3465 นาย ศภุกฤษณ์ สขุพลอย 5301088110 

3466 นาง พรรณี แสงจนัทร์ 5801108757 

3467 น.ส. ศิวลกัษณ์ ธ ารงโชติ 5701022238 

3468 นางสาว จฑุาทิพย์ สวุรรณกฏู 5701084210 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

3469 น.ส. จีรวรรณ อินบริสทุธ์ิ 6201042096 

3470 นาย สวุิทย์ สวา่งโรจน์ 6201092214 

3471 น.ส. นิสากร ส าเร็จเฟ่ืองฟ ู 6001049778 

3472 น.ส. ศิวาพร ทรัพย์เจริญ 5701026020 

3473 น.ส. อ้อยใจ ก าลงัเกือ้ 6001111440 

3474 นาย หตัถชยั พดุซ้อน 6201094268 

3475 นาย นิรัญ กิจด ี 5701045884 

3476 น.ส. ปริศนา โห่ก้องไตรภพ 5801065510 

3477 น.ส. วราภรณ์ บรรยงสขุ 5501037954 

3478 นาย อนนัตพล มายศุิริ 5501040936 

3479 นาย ณฐัวฒัน์ เชิดโกธา 6201093311 

3480 นาย ฐานวฒัน์ พร้อมมลู 5801100234 

3481 นาย รุ่งโรจน์ ธนารัตนโรจน์ 6201046481 

3482 นาง รุ่งนภา หมอผึง้ 6201095666 

3483 น.ส. มรกต ศรีสนัต์ 6201095668 

3484 นาย ธนพล ค าอินทร์ 6201095672 

3485 น.ส. โชติรส ตณัฑนนัท์ 6201095675 

3486 นาง จิตราภา วรกมล 6201095677 

3487 นาย กิตติพงษ์ พงษ์ซุ้ย 6201095678 

3488 น.ส. สายสนุีย์ ก าพล 6201095659 

3489 นาง สงัวาลย์ พวงจ าปา 6201095660 

3490 นาย สวุชยั อินทรอกัษร 6201095657 

3491 น.ส. อนชุ สทุธิธนกลู 6201095656 

3492 น.ส. ดวงตะวนั พ่อป้องขวา 6201095638 

3493 น.ส. นริศรา เสาสีอ่อน 6201095686 

3494 น.ส. นยันนัทน์ สงัข์สวุรรณ 6201095642 

3495 นาย พฒุิพฒัน์ วีรพฒุิพงศ ์ 6201095683 

3496 นาย สมัพนัธ์ ริดน้อย 6201095647 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

3497 นาง พชัรวลยั สวุรรณนิมิตร 6201095655 

3498 น.ส. ลชัชฐา วิสทุธรรมกลุ 6201095636 

3499 นาง วชัราภรณ์ ชัง่ทองค า 6201095635 

3500 น.ส. ชิติญานทัธ์ิ ศรีสวุรรณ 6201095634 

3501 น.ส. ฐิตินนัท์ เฉียวกลุ 6401002193 

3502 น.ส. เกวลี สมานวนั 6201096251 

3503 นาง ปิยดา วงศ์ประเสริฐกลุ 5601106758 

3504 นาง ปารดา วศิวเวชเมธี 6201096651 

3505 นาย กนัตภณ อดุมโชคปิติ 6301000342 

3506 น.ส. รัตดาวรรณ พาระหนัต ์ 6301000346 

3507 นาย สินพนา อรุาร่ืน 6301000542 

3508 ว่าที่ร.ต. โตวนั ดลุยลา 6301000547 

3509 น.ส. นชุลา ธรรมดา 6301000943 

3510 น.ส. แพรชมภ ูจนัทร์ใด 6301001147 

3511 นาง ทศันีย์วรรณ เกดิพลู 6301001362 

3512 น.ส. ฐิติมา อคัระจิรากาญจน์ 6301001688 

3513 นาง วฏาการ รอดบญุม ี 6301001690 

3514 น.ส. ชานนัดา ทาทอง 6201014729 

3515 น.ส. อทุมุพร จนัทรารัตนสกลุ 6301001870 

3516 นาง ปาจรีย์ อู่รังสิมาวงศ์ 6101070010 

3517 นาย บวร ขินทอง 5701089803 

3518 น.ส. ธนพร เหล็กใหล 6201086775 

3519 น.ส. รัตนาภรณ์ รงค์ภกัดี 6201092344 

3520 น.ส. พิมพ์พิชชา ดวงจนัทร์ 6201089768 

3521 น.ส. ศภุลกัษณ์ จิตต์บรุุษ 6201091687 

3522 น.ส. กนกวรรณ์ สิน้โศรก 6101089179 

3523 น.ส. ญาณิศา มาลยัทอง 6201087630 

3524 น.ส. วิไลลกัษณ์ ปลอดกลาง 6101036225 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

3525 นาย ไกรวฒุิ วรุณธารทิพย์ 6101049147 

3526 นาย เทิดศกัดิ์ อาจมว่ง 6101045544 

3527 นาย อดลุย์ ทองนชุ 5801001044 

3528 น.ส. กษมน พนัธุ์อนกุลู 5901029188 

3529 นาย ชยัณรงค์ วงคว์าน 6201095710 

3530 น.ส. จนัทิภา วิลาสสงูไกล 6201090168 

3531 น.ส. องัศมุา โตสวุรรณ์ 5901035908 

3532 นาง ศริญญา ต้นเพชร 5901073187 

3533 น.ส. กนกวรรณ สร้อยมาลา 6001012645 

3534 น.ส. กญัญา ทวีพรอนนัต์ชยั 5701069064 

3535 น.ส. อมราภรณ์ วงศ์ก่อ 5901103550 

3536 นาง ธัญชนก ลีลาเลิศสกลุ 6001098292 

3537 นาง เจริญศรี โจมฤทธ์ิ 5701010223 

3538 นาย อภิชาติ บวัใจ 6001094344 

3539 น.ส. ฐาปนีย์ ค านาแซง 5101088704 

3540 น.ส. พิชญา ดลเฉลิมเกียรต ิ 5501054657 

3541 น.ส. กลัยา โพยมรัตน์ 6201091732 

3542 น.ส. สาลินี ศรีสขุ 6201084019 

3543 นาย ณฐนน วชัโรทยั 6201082382 

3544 น.ส. วรรณา ธนพฒัน์พิสทุธ์ิ 6201086189 

3545 น.ส. นาถฤดี วงศ์นารี 5801025653 

3546 นาย อ านาจ องัอรรถสตัย์ 6201051151 

3547 นาง วิไลวรรณ โสมณี 6201081336 

3548 น.ส. ฉตัร์วนิชย์ พวงมาลยั 6201083622 

3549 นาง อภิสรา ทองมา 5701047331 

3550 นาย ธราธร เจียรบตุร 6301000197 

3551 นาย กิจจศกัดิ์ ศรุติรัตน์วรกลุ 6301000190 

3552 น.ส. นชุรา แก้วบาง 6001064275 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

3553 นาง บญุญารัตน์ บตุราษฏร์ 6301000202 

3554 นาง ละออง ขาวสอาด 5801110746 

3555 น.ส. ปทมุพร คณานบั 6201061290 

3556 นาย วิโชติ วงศ์เป่ียมทรัพย์ 6101086130 

3557 น.ส. ข า จนัทะศิลา 6401012396 

3558 น.ส. กญัญาณฐั ค าชา 6301003825 

3559 น.ส. ศตกมลพรรณ ก าดดั 6301003783 

3560 น.ส. ซูไฮลา บากา 6301003790 

3561 น.ส. มนชยา ตนัติกลุพงศ์ 6301003798 

3562 น.ส. วิภวณีพร ขวญัทอง 6301003821 

3563 น.ส. เกษราภรณ์ เกษราพงศ์ 6301003824 

3564 นาย ธนพนธ์ วะนานิด 6201090133 

3565 น.ส. ปณิชา ชลธิชาพงศ ์ 5601036626 

3566 นาย ปรัชญา ชลิดาอรรถวิชญ์ 6301004123 

3567 น.ส. นิตยา โทปริุนทร์ 6301004119 

3568 น.ส. ยภุาพร โชติรัตน์ 6301004120 

3569 น.ส. อญัชลี เผือกงาม 6301004122 

3570 น.ส. วรินทร์รัตน์ ทองสร้อย 6301004164 

3571 นาย สนุทร ลงัเดช 6301004170 

3572 น.ส. กรรณตรัตย์ วิเศษธรรมภทัร์ 6301004172 

3573 นาง ภาวดี โนนค าภา 6301004445 

3574 น.ส. ณิชชา สตัยตุม์ 6301004447 

3575 นาย วราพงศ์ พจน ี 5701105573 

3576 น.ส. พชัรา พฒันพงศ์สิริกลุ 5901025541 

3577 น.ส. พิมพ์รัตน์ มณีฉาย 5901082179 

3578 น.ส. เกศินี พิมจฬุา 5601032994 

3579 น.ส. อมุาพร ชวนอาจ 5501106809 

3580 น.ส. จินรวดี วฒุิสาร 6001065436 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

3581 นาย บวร รุจิโกไศย 5701017326 

3582 นาง ชรินทร์ทิพย์ กณัฑะสิทธ์ิ 5901044797 

3583 น.ส. จฑุามาศ คงแก้ว 6201094250 

3584 น.ส. ณพศรี บญุยะวฒุกลุ 6301005350 

3585 น.ส. สนุนัทา โพธาราม 6301005353 

3586 น.ส. กรรณิการ์ ไสยสิทธ์ิ 5901099708 

3587 นาง สธุาทิพย์ มมุม์ 6201036921 

3588 นาย ปฏิพทัธ์ แสงนิกลุ 6301005336 

3589 น.ส. ชญานิศโชติภคั ชิษณเุดชเขมนิธัศ 6201082381 

3590 น.ส. พรสวรรค์ เร่ิมศรี 5901070175 

3591 น.ส. ราตรี ประกอบผล 6301006144 

3592 นาง บญุยวีร์ ถาวรเกษม 6301006146 

3593 น.ส. ปราณี โพธ์ิวตัร์ 6301006158 

3594 น.ส. วชิรพร แซ่ด่าน 6301006157 

3595 น.ส. ศิริจรรยา หงษา 6301006617 

3596 นาย อภิวิชญ์ ไพศาลทรัพย์ 6301006624 

3597 น.ส. ปรารถนา สถาปิตานนท์ 6301006629 

3598 นาย อภินพ ปราบนอก 6301006632 

3599 นาย ธนรัตน์ บษุมงคล 6301006633 

3600 น.ส. เพลินจิตร ตนัติพิพฒันา 6301006634 

3601 น.ส. นนัทินี นาราศรี 6301004854 

3602 น.ส. รภทัภร สมคิด 6301007395 

3603 นาย ธีรศกัดิ์ แก้วมาก 6301008598 

3604 น.ส. ปิยนชุ เส้งอัน้ 6301007643 

3605 น.ส. กสัมา สขุสวสัดิ์ 6301007644 

3606 น.ส. อะสะหนะ สขุสวสัดิ์ 6301007403 

3607 น.ส. สรัลนชุ รัตนวตัรการ 6301008034 

3608 พ.ต.ท. ณรงค์ มสิุกะไชย 6301008036 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

3609 น.ส. ศศิธร แก้วแฝก 6301008035 

3610 ว่าที่ ร.ต.หญิง ชนิดาภา สญัญจติต ์ 6301008434 

3611 น.ส. แสงเทียน เกตแุก้ว 6301008593 

3612 นาง รัดดา ตัง้ตรง 6301008596 

3613 น.ส. ปภาภรณ์ สมพนัธ์ 6301008597 

3614 น.ส. วิศรุตา เป้ดทิพย์ 6301009121 

3615 นาง สาวติรี แอนเดอร์สนั 6301009123 

3616 นาย สวุฒัน์ เปล่ียนศรี 6301009126 

3617 นาย บญุส่ง รัตนวนั 6301009127 

3618 นาง ทิวา บญุรอดพานชิ 6401008798 

3619 น.ส. ภคัปภสัร์ แหวนแก้ว 6301008599 

3620 น.ส. เอมมิกา สมับิณฑิยะ 6301009687 

3621 นาง รุจษิยา ไกรดษิฐ์ 6301009690 

3622 น.ส. ภทัร์พิรัล กญัญาสายภวูิศ 6301009691 

3623 นาย เอนก กาจมุป ู 6301009693 

3624 นาย นิติพสัส์ เจียมพานทอง 6301009696 

3625 นาย จิระภาคย์ เตมิสมเกต ุ 6301009714 

3626 นาย อภิชาติ ศิริวรรณชยั 6301009716 

3627 นาย ชยัวฒัน์ มิลาวรรณ 6301009698 

3628 น.ส. ชลิดา เรืองศราพร 6301009699 

3629 นาย สภุทัร ตัน้สกลุ 6301009694 

3630 น.ส. วิไลพร ตระกลูโอสถ 6301017854 

3631 น.ส. กลุฤดี เกียรติศิริ 6301009700 

3632 น.ส. รัฐนนัท์ สมใจ 6301009695 

3633 นาย พงศกร หนสูงค ์ 6301010181 

3634 น.ส. ปิยภรณ์ คุ้มมาคุ้ม 6301010227 

3635 นาย สมชาย ตัง้ตรง 6301009715 

3636 นาง ชาริณี บวัจมู 6301008595 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

3637 นาย ณรงคช์ยั เสนาจ 6301009686 

3638 น.ส. ทิพย์นภา ศรีเอก 6301010498 

3639 น.ส. ฆาวรี จิรธนงั 6301010500 

3640 น.ส. สิริ ภู่พานิช 6301010501 

3641 น.ส. ปราณี สฤุทธิ 6301009131 

3642 น.ส. จนัทิรา แกมขนุทด 6201045719 

3643 นาย นรากร เอยีดชว่ย 6301011246 

3644 น.ส. ชญนชุ จิรรัตนสกลุ 6301011247 

3645 น.ส. ศภุษรา เสียมไหม 6301011250 

3646 น.ส. มทันียา เทพพรชยั 6301011733 

3647 น.ส. นจุรี เตชะวณิชนนทน์ 6301011734 

3648 น.ส. วรารัตน์ วิชายะ 6301011737 

3649 น.ส. เบญจมาศ ประภาสะวตัิ 6301011738 

3650 นาง ชะวี น่ิมปญุญก าพงษ์ 6301011740 

3651 น.ส. นริสา ทรัพย์เจริญ 6301012187 

3652 น.ส. สภุมาส ค านาโฮม 6301012093 

3653 น.ส. เกตนุภสั กาญจนมณี 6301012100 

3654 น.ส. วนัดี เทพรัง 6301012101 

3655 น.ส. ธาราทิพย์ โพธ์ิค าอภิชยั 6301012104 

3656 น.ส. ชลธิชา บดุดา 5901031870 

3657 น.ส. พิมพ์ศณิษา บญุภมูิ 6301010247 

3658 นาย ณกรณ์ ทองอ่อน 6301013502 

3659 น.ส. เมธา สายค ากอง 6301013506 

3660 นาย ธนะพงษ์ ตัง้ตรง 6301013511 

3661 นาง สพุรรณี รุ้งมณีมงคล 6301013513 

3662 น.ส. ชชัฎา ภวนิธิพร 6301013514 

3663 น.ส. วิจิตรา ศรีสร้อย 6301013523 

3664 นาย ทน ุศภุกลุ 6301013526 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

3665 น.ส. กรรณิกา แซ่ว่าง 6301013531 

3666 น.ส. กรอมุา หอมเดช 6301013530 

3667 นาง พชันีย์ บญุอารีย์ 6401013880 

3668 น.ส. สกลุรัตน์ ทองรินทร์ 6301014298 

3669 นาย ณฐัพจน์ เอี่ยมมานนท์ 6301014316 

3670 น.ส. ทิชาภรณ์ มุ่งรักษ์ชน 6301014301 

3671 น.ส. ปณุยาเกต ุทานะศิลป์ 6301014312 

3672 น.ส. สรีุย์ลกัษณ์ ค าอินทร์ 6301014317 

3673 นาย สมศกัดิ์ ตรีมรูต ิ 6301023057 

3674 น.ส. พิมพกานต์ เทพกลาง 6301023058 

3675 นาย นฐัวฒุิ บญุพนัธ์ 6301023059 

3676 น.ส. ขนิษฐา ชิณศรี 6301014514 

3677 น.ส. วนิดา เบญจาพลเลิศ 6301014518 

3678 น.ส. สชุาดา สหสัสธารา 6301014521 

3679 น.ส. พชัรีญา เขียวเขิน 6201024522 

3680 นาย ก้อง เบญจลกัษณพร 6101020949 

3681 น.ส. พิมพ์รภสั คมน์อนนัต์ 4901061430 

3682 น.ส. จเูรีย ชร์ูพฟ์ 6301014519 

3683 นาย วรวฒุิ โอภาสถิรกลุ 6301014980 

3684 นาง ปภาวรินทร์ เต็งรัตนไพบลูย์ 6301014988 

3685 นาย ทกัษิณ เจริญกจิววิฒัน์ 6301014991 

3686 น.ส. ศศิธร จวนกระจา่ง 6301014994 

3687 น.ส. ปาริชาต แสนแก้ว 6301014995 

3688 น.ส. กิ่งแก้ว ศรีหาวตัร 6301014998 

3689 นาย ฉตัรนรินทร์ รอดเสงี่ยม 6301015861 

3690 นาย จตพุร สวุรรณพงศ์ 6301015862 

3691 นาย นิพพิชฌน์ โกวิทวณิชกานนท์ 6301015850 

3692 นาย วชิระ มีกลิ่นหอม 6301015855 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

3693 นาย กนัต์พชิญ์ฌาณน สารเงิน 6201015865 

3694 นาย สมาน มณีรัตน์ 6301015889 

3695 นาง ค าพนัธ์ ลาดแท่น 6301015852 

3696 นาง จ าเนียร เชือ้ทอง 6301016160 

3697 นาย นรนิติ โมงขนุทด 6301016162 

3698 น.ส. พสิษฐ์ พรโชติทวีรัตน์ 6301016170 

3699 น.ส. กลิุสรา ศิลศร 6301016176 

3700 นาง เพชรี ฤทธิเดช 6301013512 

3701 นาง เพ็ญพิชชา เอกปิยมงคล 6301014307 

3702 น.ส. นนัท์นภสั ดีเลิศ 6301008603 

3703 นาย อนิรุธ เกิดปราง 6301017134 

3704 น.ส. โชติกา ศรีงาม 6301017142 

3705 น.ส. กลัญา จนัทร์ปาน 6301017151 

3706 นาย สรุศกัดิ์ เส้งอัน้ 6301017152 

3707 นาง ณภาภชั บญุมาเลิศ 6301017157 

3708 นาง พิชญ์สิณี วรรณภพ 6301017161 

3709 นาย พสธร เจริญโภคสมบตั ิ 6301017162 

3710 น.ส. ณฐัณิชา ผ่องพฒุิ 6301017164 

3711 น.ส. ภทัร์สิริย์ คณูอาจ 6301017169 

3712 นาย วรเศรษฐ์ ชยัอคัรพชัร์ 6301016158 

3713 นาง แสงจนัทร์ ค าสวสัดิ ์ 6301016164 

3714 น.ส. อจัฉราพร พรรณเรณู 6301017883 

3715 น.ส. พชัมณ แซ่จิว 6301017889 

3716 น.ส. ชญัญาภสั เหล็กชาย 6301017897 

3717 น.ส. ชนดัดา โนนศรีราช 6301017899 

3718 น.ส. หญิง ทนัอิว้ 6301017958 

3719 น.ส. นนัทนิตย์ แป้นเชือ้ 6301017962 

3720 น.ส. เจียระไน ภทัรมงคลเขตต์ 6301017964 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

3721 น.ส. เปรมระพี อุ่นพงษ์ระพี 6301017973 

3722 นาย กิตตินพฐั บญุรอด 6301018039 

3723 นาย ประมวล สดุใจ 6301010248 

3724 น.ส. ยศวีร์ ศิริวิชยั 6301019033 

3725 นาง ปิยนชุ พงษ์เศวต 6301019034 

3726 นาย สนัทดั จิตบรรจง 6301019043 

3727 น.ส. อ้อมใจ ชิตรัตน์ 6301019041 

3728 น.ส. ภคัวรินทร์ โรจน์ไชยวชัร 5901087867 

3729 นาง ธันย์จิรา ชยัอคัรพชัร์ 6301017980 

3730 น.ส. สรุกา ภนูีละมยั 6301003778 

3731 น.ส. พิมพ์จฑุา สรุะวิโรจน์ 6301019042 

3732 น.ส. กญัณิภา ชนะสิทธิชยั 6301019260 

3733 นาง จนัทนา วรคตุตานนท์ 6301019284 

3734 นาง ปณุณดา ติรยาวรเมธ 6301019258 

3735 น.ส. มะลิวลัย์ ดาศรี 6301019261 

3736 น.ส. มยรุา ล้วนรอด 6301027846 

3737 น.ส. อนชุา ศรีบรรจง 6301019266 

3738 น.ส. ศภุมาส เชี่ยวนาวิน 6301019268 

3739 นาย ศกัดิ์ดา เหงียนวนั 6301019269 

3740 น.ส. วลัลภา พ่ึงบญุ ณ อยธุยา 6301019270 

3741 นาย ไพรัช บญุทองเล็ก 6301019263 

3742 นาง วิลาวลัย์ บญุทองเล็ก 6301019262 

3743 นาย ปัญจพฒัน์ จิโน 6301019281 

3744 น.ส. พรพิศ อกัษรดี 6301017971 

3745 น.ส. พรสวรรค์ สรุะพล 6301019272 

3746 น.ส. ปวีร์ชิสา วรหารกลุเศรษฐ์ 6301019274 

3747 น.ส. ธนญัญา สทุธิจิตร 6301019276 

3748 นาย วชิยั รักเสือเดช 6301019279 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

3749 นาย ธนเสฏฐ์ บญุเฉลิมพงศ ์ 6301019282 

3750 นาง ปรัชญรัศม์ พลจรัส 6301019657 

3751 นาง สพชัญ์นนัทน์ บริรักษ์ 6301019654 

3752 น.ส. ลดัฎาพร วงศ์โสภา 6101024358 

3753 น.ส. กาญจน์เกล้า ค าบญุ 6301023056 

3754 น.ส. วรรณศณิ ละลี 6301023060 

3755 นาย สทุิน เอมพิน 6301019656 

3756 นาย วีรวฒัน์ กฤษณะกาฬ 6301020270 

3757 น.ส. วนัวิภา วงัคีรี 6301020271 

3758 น.ส. ปารีชาติ ดงัด ี 6301020283 

3759 น.ส. ญารัชนี หม่องนนัท์ 6301020276 

3760 นาย ภสักิต ทองดีน้อย 6301020286 

3761 นาง ปวริศา ปันวชิยั 6301020287 

3762 นาง นิรมล แก้วแก่น 6301020288 

3763 น.ส. นลินวสัสา ภาณลุภสัศิริ 6301020289 

3764 นาย อ านาจ นาควจิิตร 6301020290 

3765 นาง ฐิตกิา กองพล 6301020373 

3766 น.ส. อาทิตยา เทียนทอง 6101088460 

3767 น.ส. อนงค์ ศิริสา 6301020879 

3768 น.ส. ศศิรัศมี ธงชยั 6301017969 

3769 นาง อรณา เกียรตก้ิองชชูยั 6301020880 

3770 นาย พฒันา ปะหะกิจ 6301021205 

3771 นาง ญาณิภทัร พ่ึงบารม ี 6301021207 

3772 น.ส. ภคพร ทิมสงัข์ 6301021292 

3773 น.ส. พชร ทวีรัชต์ธนกฤต 6301021293 

3774 น.ส. รัฐฐาน์ สินหิรัณยรัฐ 6301021295 

3775 น.ส. ศิริลกัษณ์ เพ็งนอก 6301021296 

3776 นาย กิตติพฒัน์ เวชวิทยาขลงั 6301021297 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

3777 น.ส. ฐิติพร เอือ้ศิริประชา 6301019265 

3778 นาง ศิราวรรณ สดุหนองบวั 6301054620 

3779 น.ส. เยาวเรศ ไชยโอชะ 6301021841 

3780 น.ส. อรอมุา ภู่อร่าม 6301021844 

3781 น.ส. ชตุิมณฑน์ศรี มหาสวุรรณี 6301022146 

3782 นาง พิสมยั เกิดเรือง 6301022148 

3783 น.ส. ณภสันนัท์ แซ่ทัง่ 6301022150 

3784 นาย จกัรกฤษณ์ เชี่ยวชาญ 6301022151 

3785 น.ส. สณุัฏฐา วงษ์บญุพิทกัษ์ 6301022152 

3786 น.ส. ธนพร สงัฆมณี 5601106756 

3787 ร.ต.อ. วิจิตร สวนฉิมพลี 6301021838 

3788 นาง จฬุาลกัษณ์ ทบัค ามลู 5801042619 

3789 นาง ปัญจรัตน์ ศรีกตุา 6201051086 

3790 นาย ภีมภชูิสส์ น่ิมสกลุจนัทร์ 6301022473 

3791 นาย กฤษฎางค์ พนัหอม 6301022474 

3792 นางสาว อรทยั จนัทร์น า้ค า 6301022477 

3793 นาย ทศพร วานิชกร 6301022479 

3794 นาย แสงค า พละการ 6301022478 

3795 นาย ชยัรินทร์ ธรรมอมรพงศ ์ 6301022630 

3796 นาย ขจร สอนชา 5801099917 

3797 นาง สายสมร จงอายวุรรณะ 6301022826 

3798 นาย เจษฎา เสาร์เย็น 6301022829 

3799 นาง สรีุย์พร เนตรสกลุณี 6201080263 

3800 นาย ธีรศกัดิ์ ปัญญารักษ์ 6301022821 

3801 นาย จกัรพงศ์ พทุธฤทธ์ิพงศ ์ 6301023051 

3802 นาง อจัฉราภรณ์ จิตชินะกลุ 6301023053 

3803 นาง สพุิศตา สงวนงาม 6301023055 

3804 นาย วฒุชิยั หิรัญวฒัน์ 6301023148 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

3805 น.ส. ชนิดา เสือราช 6301023149 

3806 น.ส. ดวงแข หิรัญฉาย 6301023147 

3807 นาง ปรียาภสัสร์ เหล็กเพชร 5801037663 

3808 นาย วีระยทุธ บญุไพบลูย์ 6301023300 

3809 นาย สรวิชญ์ แสงงาม 6301023301 

3810 น.ส. จิราพร ภสูวุรรณ 6301023484 

3811 นาย เตชินท์ นนัทิวิภาว ี 6301023486 

3812 นาง ณฎัฐา ศรีพทุธา 6301023479 

3813 นาย ศิวะ โคตรคนัธา 6301023480 

3814 น.ส. พิชญ์ชาพร สิมหาบตุร 6301023481 

3815 นาย สมดลุย์ แซ่ฟุง้ 6301023483 

3816 น.ส. ณฐมน ศรีวิลยั 6301023677 

3817 น.ส. รัชณีกร เลิศล า้ 6301023675 

3818 นาย ชยัเสฏฐ์ กงัวาลเลิศ 6301023674 

3819 น.ส. กฤษฎาวรรณ พนัธรักษ์ 6301023678 

3820 นาย ธศรัณย์ จารุโรฒพงศภรณ์ 5801101899 

3821 นาง ชนิดา แก่นกหุลาบ 6301023884 

3822 นาย วิริทธ์ิพล สคุนัธปรีย์ 6301023885 

3823 น.ส. นิรมล รัตนะ 6301070785 

3824 นาง สฉุตัรา แจ้งใจดี 6301024045 

3825 น.ส. ณฐัปภสัร์ พิชยประภาพรกลุ 6301024120 

3826 น.ส. กนัยาวีร์ เชือ้แหลม 6301024233 

3827 นาย อสัฮารี วาเด็ง 6301024243 

3828 นาง ชนญัชิดา เทียนทอง 6101089489 

3829 น.ส. กญัญาชญั ขนุทอง 6301024490 

3830 นาย กริชธนะ ศรีถาวร 6301024504 

3831 นาย เดชา ค ามงุคณุ 6301024592 

3832 นาย จีระศกัดิ์ นอกไธสง 6301024595 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

3833 นาย มลเทียน พาลี 6301024643 

3834 นาง สวรส จมูศิลป์ 6301024644 

3835 น.ส. ณศิภสัร์ สิริเลิศโยธิน 6301024710 

3836 น.ส. พลอยนภสั สภุรัชต์ชีรา 6301025344 

3837 นาย วรพจน์ จินดาศรีสภุคั 6301024754 

3838 น.ส. ปณุยนชุ วงศ์พิตธินนัท์ 6301024755 

3839 นาย ชาคริต สวุรรณคณุ 6301024711 

3840 นาง แสงเดือน ปัญญารักษ์ 6301024925 

3841 น.ส. สภุาพร แก้วดวงดี 6301025149 

3842 นาง ลดัดา จนัทร์ศรี 6301025150 

3843 น.ส. นงณภสั กรรัฐวรรณ 6301025206 

3844 นาย อทิยากร ลาดบรูณ์ 6301025341 

3845 นาย ธเนศ ธรรมวิจติเดช 6301025343 

3846 นาย ชยัยะ ทบับญุ 6301025347 

3847 น.ส. ชยานิษฐ์ อรัณเจริญวงศ์ 6301025342 

3848 น.ส. ปทิตตา ธนะกวินธาดา 6301025477 

3849 นาย ศภุณฏัฐ์ พนูเพ็ชรประดบั 6301025478 

3850 นาย สิทธิชยั เอือ้พนูทว ี 6301025480 

3851 น.ส. บษุรา อดุมศิลป์ 6301025481 

3852 น.ส. สภุาวดี ลีประโคน 6301025536 

3853 น.ส. กสุมุา ตระกลูแพทย์ 6301025537 

3854 น.ส. กมลทิพย์ ศรีสขุ 6301025538 

3855 น.ส. ปริญญา ค ารัตน์ 6301025073 

3856 นาย ภานวุฒัน์ สวุรรณบล 6301025815 

3857 น.ส. ภทัทิยา โพธ์ิจนัทร์ 6301025816 

3858 น.ส. ณรัณรัตนา ดีวงษ์ 6301025817 

3859 นาย จิรวฒัน์ ศรีเหล่าหลวง 6301025819 

3860 น.ส. ศิริกญัญา ล าใย 6301025820 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

3861 น.ส. นทัชพร ตัง้ตรง 6301023966 

3862 นาง สกุนัยา เมฆขนุทด 6301026189 

3863 น.ส. ภทัรศรี ศรีบญุเรือง 6301026198 

3864 น.ส. ลาวณัย์ ฟองธนกิจ 6301026188 

3865 ร.ต. ประดิษฐ์ จ ารัสไว ร.น. 6301026320 

3866 น.ส. ชนม์ปภา จ ารัสไว 6301026341 

3867 น.ส. พิมพ์นารา พลเสน 6301026321 

3868 นาย ประศาสตร์ พรชยั 6301026324 

3869 น.ส. ปัทมา โยมแก้ว 6301026325 

3870 น.ส. พิเชียรภรณ์ ปัญญาเมธาพร 6301026326 

3871 นาย วงศธร โคตะรุชยั 6301026327 

3872 นาง ธนภรณ์ พลูสขุ 6301026331 

3873 น.ส. บงัอร ฤกษ์ด ี 6301026333 

3874 นาย วษิณ ุวิสทุธาจารี 6301026334 

3875 นาย จตพุล บ ารุงคีรี 6301026335 

3876 น.ส. ธนชัญา น้อยชาลี 6301026337 

3877 น.ส. พนิดา โนนศรีชยั 6301026338 

3878 นาย ณฐัชนนัท์ ริโยธา 6301026339 

3879 น.ส. ภทัรียา อตุมงัค ์ 6301026342 

3880 น.ส. รัตติกาล พาชื่น 6301026345 

3881 น.ส. นิศาชล แว่นศิลา 6301026346 

3882 น.ส. พรทิพย์ แพงน้อย 6301026347 

3883 นาง นวรัตน์ ธนดลจิรเกียรต ิ 6301026350 

3884 นาย ธนกฤต โสดาวฒัน์ 6301026322 

3885 นาย บณัฑิตย์ ปรัชญคปุต ์ 6301026323 

3886 นาย ปพนศกัดิ์ ช่วยสถิตย์ 6301026329 

3887 น.ส. รัตนา ศกัดาบรุานกุิจ 6301027854 

3888 น.ส. วรรณพา ราณีเวชช 6301040152 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

3889 น.ส. รัชดา ศกัดาบรุานกุิจ 6301027855 

3890 นาง เตอืนใจ มานน้อย 6301026183 

3891 นาง ธิตินนัท์ ทิพากร 6301027853 

3892 น.ส. นาเดีย เลาะลาเมาะ 6301026184 

3893 น.ส. วราภรณ์ ศกัดานภุาพ 6301026186 

3894 น.ส. มณีู เลาะลาเมาะ 6301026192 

3895 นาย มานติย์ มานน้อย 6301026194 

3896 นาย ปฐวกีานต์ ทิพากร 6301026193 

3897 นาย อภิสิทธ์ิ อินทะผิว 6301024930 

3898 น.ส. ปารณีย์ ภพพิสิษฐ์ 6301026580 

3899 น.ส. สิตาวีร์ พลูเกษมจิรานนท์ 6301026582 

3900 นาย อดิสรณ์ ชื่นปราณี 6301026588 

3901 น.ส. บณัฑิตา ขาวเอยีด 6301026589 

3902 นาย สมหมาย พราหมณี 6301026590 

3903 น.ส. ทตัพร สงัฆมณี 6301026591 

3904 นาง อารมณ์ รัตนพนัธ์ 6301026592 

3905 นาย เฉลิมชยั สธุรรม 6301026593 

3906 น.ส. ศิวาภรณ์ ศรีฟ้า 6301026594 

3907 น.ส. กลัยา รัตมะโน 6301026595 

3908 นาย ศิริวฒัน์ ศรีสวุรรณ 6301026596 

3909 นาย นภพล รักษ์ประสงค ์ 6301026597 

3910 นาง นฤมล เมสซ์เนอร์ 6301026601 

3911 น.ส. ปภสัสร จินดา 6301026602 

3912 น.ส. รัฐภรณ์ ปฐมวิจิตร 6301026598 

3913 น.ส. อมุาพร ทบัเพชร 6301026599 

3914 น.ส. ป่ินมณี แสนทวีสขุ 6301027123 

3915 นาย ธีรวฒุิ พลูถาวร 6301027126 

3916 นาย ยศวจัน์ รุ่งวงศ์สวุรรณ 6301027128 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

3917 น.ส. กณุรัตน์ เพชรพลากร 6301027130 

3918 น.ส. กมลวรรณ คุ้มนภา 6301027131 

3919 น.ส. ศรีสดุา ช านิสาร 6301027132 

3920 นาย เอกบดินทร์ นวลประดิษฐ์ 6301027142 

3921 น.ส. กฤษณีย์ น่วมส าล ี 6301027133 

3922 น.ส. มรกต วณิชย์พฒัน์พงศ ์ 6301027134 

3923 น.ส. จฬุาลกัษณ์ ลกูอินทร์ 6301027135 

3924 นาง ณิชกานต์ นนท์ปัญญา 6301027137 

3925 นาย มงคล ขวญัเผือก 6301027139 

3926 น.ส. หนพูิศ รอบไธสง 6301027125 

3927 นาย ฉตัริน หรุ่มเรืองวงษ์ 6301027426 

3928 น.ส. ณิรดา กล่ินมาลี 6301027429 

3929 นาย ณฐัวฒุิ อริยเมธีธรรม 6301027408 

3930 นาย อภิสิทธ์ิ แซ่อึง้ 6301027411 

3931 นาง จนัจิรา เสียงหวาน 6301027403 

3932 นาย พงษกร จารุเมธีชน 6301027404 

3933 นาย เดชหสัดินทร์ ภณชมม์ฟา้สวุดี 6301027406 

3934 น.ส. วนิดา ศรีโนนยาง 6301027407 

3935 น.ส. ฐิตา ไชยสจั 6301027409 

3936 น.ส. กลัยา แก้วค าสอน 6301027410 

3937 น.ส. เตือนจิตร ธนศรีพนิชชยั 6301027413 

3938 น.ส. อาภสัรา วรรณสขุ 6301027414 

3939 น.ส. พรสดุา วงัปา 6301027417 

3940 น.ส. พรทิพย์ ศรีชา 6301027419 

3941 นาย ธนโชติ สอนจนัดา 6301027420 

3942 นาง สกุญัญา จลุละนนัทน์ 6301027422 

3943 น.ส. พรทิพย์ อ่วมกระโทก 6301027423 

3944 น.ส. เนาวรัตน์ วงศ์เป่ียมทรัพย์ 6301027424 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

3945 น.ส. เขมิกา สิขิวฒัน์ 6301027431 

3946 น.ส. กนกวรรณ เจียมรัมย์ 6301027432 

3947 นาย วินิจ เอียดช่วย 6301027433 

3948 นาย สวสัดี ภชูงค ์ 6301027434 

3949 น.ส. โชติกา วงัอ่อน 6301027435 

3950 นาย กมลศกัดิ์ ธงฉานจตรุงค ์ 6301027436 

3951 น.ส. ชลธิฌา โอ่เรือง 6301027437 

3952 น.ส. ณฐัริณีย์ ขนุทอง 6301027438 

3953 นาย อดิศกัดิ์ ทิพย์รักษ์ 6301027439 

3954 น.ส. สมชัญา แก้วทมุ 6301027442 

3955 น.ส. ปัญจรัศม์ กมลณทัธนรงค ์ 6301027443 

3956 น.ส. สทุิศา คหูล้า 6301027448 

3957 นาง สรุางค์รัตน์ ป้อมสวุรรณ 6301027449 

3958 นาง แพรวพรรณ พนาลิกลุ 6301027450 

3959 น.ส. กฤตพร สกุกระ 6301027850 

3960 น.ส. สวุิมล นิลกระวตัร์ 6301027852 

3961 น.ส. ชนนิกานต์ ทิพากร 6301027870 

3962 น.ส. ณฐัพร ทองบวั 6301027881 

3963 น.ส. อรจรัุย เจริญยศ 6301027885 

3964 น.ส. วรวลญัช์ ตนัติไชยสิน 6301027894 

3965 นาย จิรเดช ศรศิริ 6301027876 

3966 นาย จิรวฒัน์ วชัรอศัรารุจน์ 6301027887 

3967 นาย คณิสร์ ปราบภยั 6301028434 

3968 น.ส. ปิยธิดา นามวจิิตร 6301028423 

3969 น.ส. พฤกษา ใต้ก ิ 6301028425 

3970 น.ส. ชลีุเนตร บวรสาโชต ิ 6301028426 

3971 นาง นิติกลุ เอยีดชว่ย 6301028427 

3972 นาง กชรัตน์ เอมมิน้อม 6301028428 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

3973 น.ส. พชัรินทร์ ตนัพานิชกลุ 6301028429 

3974 น.ส. อภิชาดา อาสภวิริยะ 6301028430 

3975 นาย รัชพล วชัรสกลุเดช 6301028431 

3976 นาง สภุาวดี จนัทร์สายทอง 6301028433 

3977 น.ส. นนัท์นภสั อุ้ยหา 6301028435 

3978 น.ส. สภุาพร ดวงประภา 6301028436 

3979 นาง รัสรินทร์ จรินยากลุวฒัน์ 6301028438 

3980 นาย เกษม วชิระเจริญวงศ์ 6301028439 

3981 น.ส. ศิษฐาปนี ชยัสาร 6301027444 

3982 น.ส. วณิชวรรณ ยลสวสัดิ์ธาดา 6301028868 

3983 นาย ธนพฒัน์ บนัเทา 6301028870 

3984 นาง อรพรรณ เต่าทอง 6301028875 

3985 น.ส. สกุญัญา ช่วยนุ้ย 6301028876 

3986 นาย บญุสม ขนุเทพ 6301028877 

3987 น.ส. นิรชา ขนุศิริ 6301028878 

3988 น.ส. ปภฏัชมณ กลัยาสิริ 6301028881 

3989 น.ส. ฉตัรกมล ตนัติพงศ ์ 6301028882 

3990 นาย นพไพสิษฐ์ ตระกลูนาบ ารุง 6301028884 

3991 นาย ชนวฒัน์ จนัทวฒัน์ 6301028886 

3992 น.ส. ปาริตา โรจน์พวง 6301028887 

3993 น.ส. ศภุวรรณ ไชยพลู 6301028888 

3994 นาย สเุมธ เจียรศิริ 6301028890 

3995 น.ส. อรปรียา ลิมป์วรกลุ 6301028893 

3996 นาย วสนัต์ สวุรรณภิสโสภา 6301028869 

3997 นาย อภิชาติ ศรีอกัษร 6301029317 

3998 น.ส. สร้อยฤทยั เศวตรัตน์ 6301029318 

3999 นาง อไุร นาสารีย์ 6301029319 

4000 นาย ธนชัธร ศิริวฒันาวานชิ 6301029325 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

4001 น.ส. วนชัชา เงินราษฎร์ 6301029326 

4002 นาย อภิรักษ์ เจริญพร 6301029327 

4003 นาง กลุชา เชาวลิต 6301029328 

4004 นาย พิทกัษ์ เชยชมศรี 6301029331 

4005 น.ส. ปรียาภรณ์ จนัทร์ชมภู 6301029333 

4006 น.ส. สิริกานดา ผจญจิตร 6301029335 

4007 น.ส. จิริดา โคผดงุ 6301029336 

4008 นาย พงษ์พนัธ์ ภกัดีดินแดน 6301029337 

4009 นาง วรฤทยั เมาลีทอง 6301029339 

4010 นาย อธิษฐ์ ทองชยั 6301029340 

4011 น.ส. อรอนงค์ ฟตูระกลู 6301029351 

4012 น.ส. ธัณย์จิรา รวีวชัรโตภทัร 6301029338 

4013 นาย ภวูดล บตุรเหล่ 6301029397 

4014 น.ส. กรวรรณ จนัทร์ทิม 6301029405 

4015 นาย ปริญญา ข าล้วน 6301029406 

4016 นาง อ าพร วงัเอก 6301029407 

4017 นาย ปองภพ ขีปนานนท์ 6301029412 

4018 น.ส. อารีรัตน์ เพชรบรูณิน 6301029414 

4019 นาย ณฐัสนัต์ เอีย่มปคณุ 6301029415 

4020 นาย วรัญญ ูวงษ์พานิช 6301029417 

4021 นาง สนุิตา โลมะวิสยั 6301026187 

4022 นาง ฐิติรัตน์ ธนเดชวราเมธ 6301029768 

4023 นาง ณฐักานต์ กจิงาม 6301029769 

4024 นาง พทัธนนัท์ จินตจ์ ารัส 6301029772 

4025 น.ส. มลฤดี เกณิกานนท์ 6301029776 

4026 น.ส. ธนชัญา โชติพนัธ์ 6301029777 

4027 นาย สามภพ เรืองเดชกศุล 6301029778 

4028 นาง เกษร เสือหาญ 6301029779 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

4029 น.ส. วฒันา นนัตาค า 6301029781 

4030 น.ส. เบ็ญจวรรณ คุ้มวงค์ 6301029780 

4031 นาย วีรภทัร สมโฉม 6301029788 

4032 น.ส. เสาวรรณี สมเทศน์ 6301029789 

4033 น.ส. จิราพร เขาวิลาศ 6301029790 

4034 นาย พลวิทย์ สวสัดกิาญจน์ 6301029791 

4035 น.ส. ณิชา ลคันาภิเศรษฐ์ 6301029792 

4036 น.ส. ยวุรินทร์ เอกะนาค 6301029793 

4037 นาย นตัติ ธรรมารักษ์ 6301029794 

4038 น.ส. สภุาภรณ์ ขนัติวงศ์ 6301029795 

4039 น.ส. ปัญจมาภรณ์ บวัเทศ 6301029796 

4040 น.ส. ณชัลดัดา ประกอบบญุ 6301029798 

4041 น.ส. อารียา ศรีบษุย์ 6301029786 

4042 นาง พิมพ์พจี พิพรรธกลุกร 6301029787 

4043 นาง กรรณิกา รัศมิทตั 6301029785 

4044 นาย บญุชยั รวงผึง้ 6301029783 

4045 นาย บญุเกียรติ รวงผึง้ 6301029784 

4046 น.ส. บณุยกลัป์ ตวงใจ 6301030430 

4047 น.ส. ณฐัชยา พวงมะล ิ 6301030431 

4048 น.ส. จิตมาศ แสงสวุรรณ 6301030433 

4049 นาย ฤทธิรงค์ โพธิยะ 6301030434 

4050 นาย ทศพิธ โพธิยะ 6301030435 

4051 น.ส. สกุญัญา วิริยะเจริญวงศ์ 6301030436 

4052 น.ส. กญัชพร มหนัตมรรค 6301030437 

4053 น.ส. จรรยาภรณ์ ประยรูวิวฒัน์ 6301030438 

4054 น.ส. วาริพนัธน์ สญัญาวิรัตน์ 6301030439 

4055 นาง กนกวรรณ ทมุมากรณ์ 6301030440 

4056 น.ส. กรกนก ทมุมากรณ์ 6301030441 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

4057 นาง อรวรรณ มีบญุมาก 6301030446 

4058 นาง จรรยา อยู่คง 6301030447 

4059 น.ส. ชญาณิศวร์ อึง้สวสัดิ ์ 6301030427 

4060 นาย ธีระศกัดิ์ ค าคง 6301030428 

4061 นาง ปรียานชุ คณุธรรมพงศ์ 6101096498 

4062 น.ส. ศิริวรรณ ยอดทองด ี 6301030761 

4063 นาง สภุาภรณ์ พิศภมูิวิถี 6301030762 

4064 น.ส. จริญญา สตัยวณิช 6301030763 

4065 น.ส. วิไลพร ปสุวิโร 6301030771 

4066 นาย ภคพล น้อยไพโรจน์ 6301030765 

4067 น.ส. อภิญญา สิตประเสริฐนนัท์ 6301030766 

4068 น.ส. ภิญญดา ศรีสนุทร 6301030767 

4069 นาย สมเดช หนเูนียม 6301030768 

4070 น.ส. อมราพร จิตรัตน์ 6301030769 

4071 นาย ฮาฟิส บิลลาโละ 6301030770 

4072 นาย ยะยา สือน ิ 6301030773 

4073 นาย ธนศษิฐ์ ธนิศาฐรัศมิ ์ 6301030774 

4074 น.ส. ญาธิภา สมวงศ ์ 6301030775 

4075 นาย ยอดสวุณั พมุดวง 6301030776 

4076 นาง ผกามาศ โคตบตุร 6301029782 

4077 น.ส. พรพรรณ์ ค าธิศรี 6301028422 

4078 น.ส. โชติกา นิทาน 6301030429 

4079 นาย ธนาธิป ตาแล 6301028879 

4080 นาย นนัทวฒัน์ เตหลิน 6301028873 

4081 น.ส. พิมพ์พิชชา เพชรวารี 6301028892 

4082 นาย ทรงศกัดิ์ เชือ้บญุม ี 6301028874 

4083 น.ส. ชิดาชนก สขุมะหา 6301031221 

4084 น.ส. อภิวรรณ เครือวลัวงษ์ 6301031637 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

4085 น.ส. ชญัญา บญุสงัข์ 6301031638 

4086 น.ส. ณฐัพิมล เพชรพิรุณ 6301031640 

4087 น.ส. จตุิมา แก่นสาร์ 6301031646 

4088 นาย ภานมุาศ บวับก 6301031647 

4089 น.ส. อจัจิมา อ่ินค า 6301031648 

4090 น.ส. สภุาวดี หนอูินทร์ 6301031649 

4091 นาง ทิพย์นฤมล โคตรบตุร 6301031650 

4092 น.ส. อญัชลี ลีพฒันากลุ 6301031658 

4093 น.ส. สิริยพุิน วชิรทวีเกียรติ 6301031661 

4094 นาย สวุฒัน์ ใจด ี 6301037442 

4095 น.ส. ณฐมน สาธารณะ 6301037443 

4096 น.ส. ฤดี ค าสาร 6301036268 

4097 น.ส. จฬุาลกัษณ์ หลอดทอง 6301036269 

4098 น.ส. จนัทิมา มีหิริ 6301036267 

4099 น.ส. นลินรัตน์ สายแสง 6301036266 

4100 น.ส. วชัรี บญุมา 6301036265 

4101 น.ส. ประภสัสร แก้วพิภพ 6301031979 

4102 น.ส. ภทัรริน ใจเปรียว 6301031976 

4103 น.ส. ยพุา นาก้อนทอง 6301031978 

4104 นาย พงษ์พนัธุ์ โคตบตุร 6301032423 

4105 น.ส. สรัุญตา สภุาโชติธนากลุ 6301032427 

4106 น.ส. ปิยะมาศ พนัธ์เมือง 6301032428 

4107 นาง เพ็ญมณี อ่อนโพธ์ิทอง 6301032432 

4108 นาง น้อมจติร จดัสนาม 6301032434 

4109 น.ส. อริสรา เจนจิตร 6301032436 

4110 นาง สลิลทิพย์ แก้วมจัฉา 6301032437 

4111 น.ส. รลิตา ถามะพนัธ์ 6301032439 

4112 นาย เกียรติศกัดิ์ ราณีเวชช 6301032442 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

4113 น.ส. จนัทร์แรม วระอินทร์ 6301032441 

4114 น.ส. มานิตา มานน้อย 6301032444 

4115 นาย นิรันดร์ ลายลวดแก้ว 6301032445 

4116 น.ส. อนลุกัษณ์ ภทูองเงิน 6301032447 

4117 นาย ณฐัพนัธ์ แสงค ากลุ 6301032448 

4118 นาย ธวชัชยั ศรีนกุลู 6301032449 

4119 นาย รังสฤษฏ์ แสงค ากลุ 6301032450 

4120 น.ส. อรุณวดี สกลุชวูงศ์ 6301032451 

4121 นาย สมเกียรติ กณัภกัด ี 6301032454 

4122 นาย รุ่งโรจน์ ค าแผง 6301032455 

4123 น.ส. พนิตนาฎ วงศ์ปรีชาวิวฒัน์ 6301032458 

4124 นาย รังสรรค์ พิศวงวิไล 6301032459 

4125 น.ส. จิรวฒัน์ เที่ยงแท้ 6301032460 

4126 น.ส. แพรวไพลิน บชูานนั 6301032461 

4127 น.ส. เขมิกา เขมกิตติพงศ ์ 6301032462 

4128 น.ส. กมลพร โสดาวิชติ 6301032435 

4129 น.ส. มะลิษา สิงหาทอ 6301032433 

4130 นาย วชัรินทร์ แก้วมว่ง 6301032446 

4131 น.ส. ศิริรัตน์ วะชมุ 6301033175 

4132 นาย รุ่งโรจน์ โมราชาติ 6301033147 

4133 นาง นลินี จริยสนัติธรรม 6301033156 

4134 นาย สนัต์ ศรีสรุะกลุ 6301033166 

4135 น.ส. เปมิกา แจ้งเหตผุล 6301033168 

4136 น.ส. อญัชลี จารึกสมาน 6301033172 

4137 น.ส. ทตัติกา ราชปาลวงศ์ 6301033176 

4138 น.ส. ปัทมา แสงรัตน์ 6301033179 

4139 นาย จิระวฒัน์ พวงพนัธ์ 6301033181 

4140 นาย ธนากร พิศิลป์เดช 6301033182 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

4141 น.ส. ภคนนัท์ รุ่งวิชานวิฒัน์ 6301033183 

4142 น.ส. ชลธร เกียรติธนะบ ารุง 6301056108 

4143 นาย สามารถ สงวนทรัพย์ 6301033409 

4144 นาย สิทธเชษฐ์ ชกูลิ่น 6301033410 

4145 นาย เดชนะ รักษ์จรรยาวงศ ์ 6301033417 

4146 น.ส. ธัญจิรา คงสวสัดิ ์ 6301033418 

4147 น.ส. วนัเพ็ญ กิ่งพทุธพงษ์ 6301032431 

4148 น.ส. ฐิตารีย์ พจนชยัศกัดิ ์ 6301033420 

4149 นาย รังสิมนัต์ ญาต ิ 6301033421 

4150 น.ส. ดาริกา เลิศสคุนธรส 6301033422 

4151 น.ส. ณฏัฐพชัร์ ศิริธนาชินาธิป 6301032456 

4152 นาย วิรัตน์ ตรงพิทกัษ์กลุ 6301033424 

4153 นาง พรรณรังศรี ตรงพิทกัษ์กลุ 6301033423 

4154 น.ส. ยภุา ตรงพิทกัษ์กลุ 6301029797 

4155 นาย ยิ่งศกัดิ์ สาครวรรณศกัดิ ์ 6301038239 

4156 นาง นงธนทั สขุมุินท 6301043422 

4157 นาย นิรุธ เพ็ชร์กระ 6301043423 

4158 นาย ธนพล ชณุหขจร 6301038240 

4159 นาง ดวงพร ชณุหขจร 6301038242 

4160 น.ส. ฐปนทั กิติวรรโณ 6301033978 

4161 นาย ทวีเกียรติ กติิวรรโณ 6301033425 

4162 นาย วรพงษ์ บรูณะ 6301033415 

4163 น.ส. วารุณี ซาร่าห์ ดินสอ บอสซอร์ 6301033411 

4164 น.ส. ปานวาด ปภาจารุกลุ 6301038241 

4165 นาย สรุศกัดิ์ ธัญญะวานชิ 6301033413 

4166 น.ส. นวลจรี บญุโสพิศ 6301033955 

4167 นาย วริศว์ วรปรัชญ์ญา 6301033959 

4168 น.ส. พนชักร มะหะส ุ 6301033972 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

4169 นาย อธิป อิ่มเย็น 6301033961 

4170 น.ส. ศศิวิมล ใจรักษ์ 6301033962 

4171 นาย อดิศร มีหอม 6301033963 

4172 น.ส. กญัณิกา มหูะหมดั 6301033964 

4173 นาง กรรณิการ์ เลขาวิจิตร 6301033965 

4174 น.ส. หน่ึงฤทยั สิงห์โตทอง 6301033966 

4175 น.ส. ศิรมณี ราชม ี 6301033967 

4176 น.ส. นจุรินทร์ บญุสขุา 6301033968 

4177 น.ส. ศิรภคั ตรวจมรรคา 6301033969 

4178 น.ส. ภคมน แก้วเสน 6301033975 

4179 น.ส. วลยัลกัษณ์ หวานล า้ 6301033977 

4180 นาง มณีรัตน์ หงษ์ริญญา 6101082446 

4181 นาง จนัทนา จนัสีอ่อน 6301035251 

4182 นาย ปรัชญา ใจด าเนิน 6301035252 

4183 นาย บรูณ์พิภพ สรุภาพมงคล 6301035253 

4184 นาย กฤช ชมโฉม 6301035255 

4185 น.ส. นชันนัท์ ศิริสงูเนิน 6301035257 

4186 นาย สรุศกัดิ์ ปะกเิสนงั 6301035258 

4187 นาง ยรีุภรณ์ ค าจฬุา 6301035259 

4188 นาง กมภาพนัธุ์ พนัธุ์อ่อน 6301035267 

4189 นาย ววิฒัน์ สีลา 6301035260 

4190 น.ส. กลุวรา พลายแก้ว 6301035262 

4191 น.ส. ปภสัสร นามจิรโชติ 6301035263 

4192 นาย วฒุิพงษ์ ค าสวุรรณ์ 6301035264 

4193 นาย พรหมมินทร์ ฑีฆธนานนท์ 6301035268 

4194 นาย เกรียงไกร วงศ์ธีรทรัพย์ 6301035269 

4195 น.ส. ชนฎัลดา วงศ์เพชร 6301035271 

4196 น.ส. เบญญารัต ชวลิตทิพากร 6301033971 
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4197 นาง นพรัตน์ กระลาม 6101083742 

4198 นาง ดารณี ผดงุพล 6301035816 

4199 น.ส. ณลีญากรณ์ โยธาธรรม 6301035817 

4200 นาย พีรยทุธ บรรเทา 6301035829 

4201 น.ส. ศิษฐาภรณ์ ชยัสาร 6301035818 

4202 นาย ชชัวาลย์ ดวงแก้ว 6301035819 

4203 นาย ธีรพล ภาระยาท 6301035820 

4204 น.ส. จิรภา คชารัตน์ 6301035822 

4205 นาง ล าใย วเิศษศรี 6301035824 

4206 นาย สริุยนั มลูทราย 6301035830 

4207 นาย ธีร์วศิน ดวงมะฮงุ 6301035831 

4208 น.ส. ณฐันิชา คล้ายเรียน 6301035832 

4209 นาย อมรินทร์ ชะมนุ ี 6301035833 

4210 นาย ชชัวาล โรจนประไพ 6301035834 

4211 น.ส. ชมยัพร พาตา 6301035836 

4212 น.ส. เกศมณี ประธรรมโย 6301035837 

4213 นาย เกียรติยศ ศภุชยัรัตน์ 6301035838 

4214 น.ส. ขวญัดารินทร์ ธนวฒัน์เสถียร 6301035839 

4215 นาย สวาท ผิวเมืองปัก 6301035840 

4216 นาย ศภุวฒัน์ หนคูง 6301035828 

4217 น.ส. ณฐัยา ศรีกิตตศิกัดิ ์ 6301036270 

4218 นาย กฤษฎา มณีโชต ิ 6301036272 

4219 นาง วราลกัษณ์ เอี่ยมอร่าม 6301036273 

4220 นาย สภุาพ อารีย์ 6301036275 

4221 นาย ภพูนา มขุดาห์ 6301036276 

4222 น.ส. ยอดธิดา ลกูอินทร์ 6301036277 

4223 นาย เกียรติศกัดิ์ นาคทอง 6301036278 

4224 นาย วิศรุต เอิบกมล 6301036279 
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4225 นาย อภิสิทธ์ิ ศกัดิ์เกษมชยักลุ 6301036280 

4226 น.ส. ขนิษฐา ชยัหงษา 6301036259 

4227 น.ส. อรณี มณีโรจน์ 6301036252 

4228 น.ส. แสงระวี ไพโสภา 6301036249 

4229 น.ส. เอมมิกา เวียนพษิ 6301036258 

4230 นาย วศิน ดวงประภา 6301031977 

4231 น.ส. กญัญาภคั พงษ์สงวน 6301036271 

4232 น.ส. พิมพ์ณภา ค าหอม 6301031659 

4233 น.ส. เสาวลกัษณ์ เกดิทุ่งยัง้ 6301030450 

4234 นาย มนตรี ไล้สมบรูณ์ 6301033976 

4235 น.ส. พรสขุ พทุธศรี 6301035821 

4236 นาย เอนก เป็นอยู ่ 6301035826 

4237 นาย สมชาย ศรีบษุย์ 6301037450 

4238 นาย คฑาวธุ ทิศพระภมู ิ 6301036260 

4239 น.ส. ฐิตินนัท์ จนัทรปรีชาพร 6301036264 

4240 น.ส. วีระนชุ กองมา 6301036262 

4241 นาย สราวฒุิ ผกูจิตร 6301036263 

4242 น.ส. ศิวพร น้อยหว้า 6301036261 

4243 น.ส. งามสมุนต์ปภา อนสุาส์นภเูขตต์ 6301028437 

4244 น.ส. นโลบล หลอดทอง 6301037446 

4245 น.ส. สจุิตรา ค าภเูงิน 6301036257 

4246 น.ส. อฐัภิญญา โสประธาน 6301037445 

4247 นาย สธีุ ศรีประเสริฐ 6301036254 

4248 นาย พงสกร พรมท้าว 6301036253 

4249 นาย คณิน แก้วอินทร์ 6301037415 

4250 น.ส. ธัญญารัตน์ สรุพนัธนากร 6301037418 

4251 น.ส. กรรณิการ์ หลกัค า 6301037421 

4252 นาย นรินทร์ จฑุาศิโรรัตน์ 6301037425 
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4253 นาย ศภุโชค สขุจะ 6301037426 

4254 น.ส. รังสิมา สเุสงี่ยม 6301037427 

4255 นาย สมชาย เอีย่มแย้ม 6301037432 

4256 น.ส. พรประภา ถาบญุเรือง 6301037435 

4257 น.ส. อไุลภรณ์ พืน้พนัธ์ 6301037441 

4258 น.ส. พชันี สนุทร 6301037447 

4259 นาย วนัชนะ ทองจ ารัส 6301037448 

4260 น.ส. วิชณี ราชโคตร 6301037449 

4261 นาย อาสีศ กมุาร โอชา 6301037452 

4262 น.ส. ภคพร รูปสะอาด 6301037453 

4263 นาย วฒุกิร แสงประดษิฐ์ 6301037454 

4264 น.ส. ขวญัยพุา รอดเหลือ 6301037455 

4265 น.ส. ปัทมพร พลูพงษ์ 6301037456 

4266 น.ส. บญุทิวา คมข า 6301037592 

4267 นาย ณฐันนท์ บญุยิง่ 6301037593 

4268 นาย พิษิณ ทองรัตน์ 6301037594 

4269 น.ส. นพชพรรณ กศิริไพบลูย์ 6301032430 

4270 นาย ศิลป์ชยั สวุรรณพนัธ์ 6301037440 

4271 น.ส. จิราศิณี วิมงัสขุ 6301037433 

4272 น.ส. อรพินท์ วงศ์ก่อ 6301037577 

4273 นาง ธนพร แสงเพชร 6301037579 

4274 น.ส. อรัญ ทองขาม 6301037582 

4275 นาย กิตติภพ สาธารณะ 6301037583 

4276 นาง สภุาพร พลศิริพิพฒัน์ 6301037588 

4277 นาย ศิริชยั แก้วเนิน 6301037589 

4278 น.ส. อิสรีพชัร์ พรมพุ่ย 6301037590 

4279 นาย สนัต์ สขุใย 6301037591 

4280 น.ส. จิตนิชา สาครวรรณศกัดิ ์ 6301044678 
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4281 นาย มงคล ศิริสายณัห์ 6301035827 

4282 นาย จอม เพ็ชร์กระ 6301050418 

4283 น.ส. สวุิมล เพ็ชร์กระ 6301035825 

4284 นาย ณฐัพร นาคะเสนีย์ 6301033974 

4285 น.ส. ปวริศา สิทธิสงวนศกัดิ ์ 6301038226 

4286 นาง จิตสภุา หอวฒันานนัท์ 6301033979 

4287 นาย ยทุธศกัดิ์ ปัญญาเมธาพร 6301038228 

4288 นาย ธวชัชยั ธัญญะพานิช 6301038229 

4289 น.ส. สายชล เติมผล 6301038230 

4290 นาย นิพล สีนายกอง 6301038231 

4291 น.ส. นงลกัษณ์ สวนยา 6301038232 

4292 น.ส. ณิชาภา โอฬารภทัรากร 6301038235 

4293 นาย ภทัรโชค ชื่นบางบ้า 6301031652 

4294 นาย ธนวชิญ์ สทุธิประภา 6301031653 

4295 น.ส. มนสัวี บางชะวงษ์ 6301033956 

4296 นาย ใจเพ็ชร ค าประเสริฐ 6301037428 

4297 นาย ศิริศกัดิ์ เลาหวิโรจน์ 6301038236 

4298 น.ส. ธชฤภา แข็งพิลา 6301038238 

4299 น.ส. สมุาลี ตรัยโตมร 6301038237 

4300 นาย วรวฒุิ อินตะนา 6301038244 

4301 นาย สมชาย สินธุเจริญ 6301038248 

4302 นาย วลัลภ ก้อนมณี 6301038249 

4303 นาย เอกทวี อารีย์พงศ์ 6301038250 

4304 นาย วจิิตร ลกูบวั 6301038251 

4305 น.ส. ขนิษฐา ภมูิฐาน 6301037586 

4306 นาย ชินอนนัท์ จ ารูญเจริญศกัดิ ์ 6301039016 

4307 น.ส. นิยม ศรีสมดี 6301039017 

4308 นาย สพุจน์ คุ้มตวั 6301039028 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

4309 นาย วสพุล ญาติทรงศกัดิ ์ 6301039030 

4310 นาย บญัชา ดวงทิพย์จนัทร์ 6301039031 

4311 น.ส. อรุโณทยั สืบส าราญ 6301039032 

4312 นาง มะลิ ประดษิฐแสง 6301039033 

4313 น.ส. เพียงฤทยั ทองเงา 6301039034 

4314 นาง ดรุณี ถาบญุเรือง 6301039035 

4315 นาง นชุนาช แดนศิริ 6301039036 

4316 นาย สมัฤทธ์ิ พิชยัชว่ง 6301039037 

4317 นาย สธุน เฉตระการ 6301039038 

4318 นาย เลิศชยั ร้อยพรมมา 6301039039 

4319 น.ส. สพุิชชา เมธาว ี 6301039040 

4320 นาย นพชยั ทองจนัทร์ 6301039041 

4321 นาย นที นิว้จนัทึก 6301039042 

4322 น.ส. ขวญัใจ พิมพรสิงห์ 6301039066 

4323 น.ส. ภารดา นิลจ าปา 6301053581 

4324 นาง อญัชนา ชนุหสวุรรณ 6301039026 

4325 น.ส. ศศิพร เรืองบญุสขุ 6301039062 

4326 น.ส. วรรนิภา ลิม้พิพฒัน์ชยั 6301039023 

4327 นาง พชัราภรณ์ ร่ืนชล 6301039024 

4328 น.ส. กนกวรรณ อาจยางค า 6301039046 

4329 น.ส. สิรินนา กอบสวสัดิ์ 6301039048 

4330 น.ส. มริษา โคตรวงค ์ 6301039049 

4331 นาย ภวูรา สมกจิศิริ 6301039050 

4332 นาย สทุศัน์ พ่ึงภิญโญ 6301039051 

4333 น.ส. นจันนัท์ โรจน์บวัทอง 6301039052 

4334 นาย อานนท์ แข็งฤทธ์ิ 6301039054 

4335 นาย พิชยารัชต์ เบญจผ่องวฒันา 6301039055 

4336 น.ส. อรทยั ทองนอก 6301039057 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

4337 นาย เจริญ ศรีชานิล 6301039060 

4338 น.ส. ชาฬิสา บตุรเนียร 6301039061 

4339 น.ส. ภาชินี เพ็ชรพงังา 6301039735 

4340 น.ส. ณภาภรณ์ พรมรัตน์ 6301039736 

4341 น.ส. ปัญจรัตน์ นาคแนม 6301039739 

4342 น.ส. ธาราทิพย์ จนัทร์เวยีง 6301039740 

4343 น.ส. อ้อยทิพย์ แสงจนัทร์ 6301040148 

4344 นาง เบญจมาพร วงศ์ภกัดี 6301040150 

4345 นาง บญุเตือน จิระพนัธุ์ 6301040151 

4346 นาย ศกัดิ์ดา ท่อนเงิน 6301040153 

4347 นาย เอกชยั เมืองทว ี 6301040154 

4348 น.ส. กิติยาภรณ์ สายแวว 6301040155 

4349 นาง รักยม ศิริเมฆา 6301040156 

4350 นาย สรุพนัธ์ กล่ินฉาย 6301040157 

4351 นาย ฉตัรดนยั ดาดี 6301040158 

4352 น.ส. กนัญา อินทรปัญญา 6301040599 

4353 นาง ธีรนนัท์ เกิดนพคณุ 6301040611 

4354 น.ส. สายฝน ยามา 6301040613 

4355 นาย สทุิน สาริพนัธ์ 6301040625 

4356 นาง ค าบู่ แสนภงูา 6301040627 

4357 น.ส. ภทัราภรณ์ คุ้มแสง 6301040629 

4358 นาง นชุนาถ มโนน้อม 6301040634 

4359 น.ส. นริศรา สวุรรณศิลป์ 6301033958 

4360 น.ส. กญัญศร บลุพิสิฐ 6301031642 

4361 น.ส. รัตนวรรณ ทองแท่ง 6301031660 

4362 นาย ประกาล เชียงไตร 6301037444 

4363 น.ส. เกษณี นาคแก้ว 6301031643 

4364 น.ส. พรรณนิภา บวัประเสริฐ 6301039019 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

4365 นาย ณฐั เทพพมิล 6301039064 

4366 น.ส. ยพุเยาว์ ด้วงปลี 6301039056 

4367 น.ส. ปณุชญา เปรมนพคณุ 6301039058 

4368 นาย ศิรวชิญ์ เรืองรัศมีโรจน์ 6301039059 

4369 น.ส. สชุานรี ภิรมย์เปรม 6301039021 

4370 นาย รุ่งธรรม หนหู่วง 6301039063 

4371 นาย พจน์ภคิน รติเฉลิมวงศ ์ 6301039020 

4372 นาย ณฐันนัท์ ณทัภานิช 6301039022 

4373 นาย โกสม ศรีประสม 6301039065 

4374 นาย สภุณ พ่วงท่าโก 6301041064 

4375 นาง ชาลีรัตน์ เหล่านายอ 6301041067 

4376 น.ส. ศาวิณี ก๋าค า 6301041069 

4377 นาง สรีุพร เค้าสิม 6301041070 

4378 น.ส. แพรพลอย บญุไชย 6301041071 

4379 นาย วรินทร คณะโจทย์ 6301041074 

4380 น.ส. ศิริลกัษณ์ พงษ์พาล ี 6301041075 

4381 น.ส. ธนวรรณ ต้นวฒุิ 5901003192 

4382 น.ส. ชตุิมา วงศ์อน ุ 6301039737 

4383 นาย กฤษณะ เบาะพรม 6301041862 

4384 น.ส. ชนกฉตัร รัตนวิภาคกลุ 6301041863 

4385 นาง ดรุณี เคนมา 6301041865 

4386 น.ส. นิตย์ชญา สิงห์ด า 6301041866 

4387 นาย สตุิมา ล้านเที่ยง 6301041867 

4388 นาง วณิชชา เยาวพนัธ์ 6301041868 

4389 นาย พรเจตน์ ถนัอปุถมัภ์ 6301041869 

4390 น.ส. นิตยา มาลา 6301041870 

4391 น.ส. ณิศชญาณ์มณฑ์ อดุรวงศ์ 6301041872 

4392 น.ส. กนกพร ธรรมนาม 6301041875 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

4393 นาง ล าดวน เหลียง 6301041881 

4394 นาง ปณุยวีต์ อดุมประเสริฐคณุ 6301042354 

4395 นาย พีรพงษ์ บญุแล 6301042355 

4396 น.ส. ชตุิมา เรือนเงิน 6301042381 

4397 น.ส. คณุญัญา มีเดช 6301042383 

4398 นาง กญัภร ทศนาถทวีพร 6301042384 

4399 นาง วีรวรรณ เกษมอ าไพรินทร์ 6301042385 

4400 น.ส. ธรรมาภรณ์ พลเยี่ยม 6301042386 

4401 นาง ณฐัรินีย์ ปานสีแพงมล 6301042390 

4402 นาย อลงกต กิจจ านงค์พนัธุ์ 6301042392 

4403 นาย วสธุร ประเสริฐเจริญสขุ 6301042393 

4404 น.ส. กฤตยาพนัธุ์ มาดีประเสริฐ 6301042397 

4405 น.ส. อรุณรัตน์ ทินกลู 6301042433 

4406 น.ส. ณชัชารีย์ ธีรโชติธนศกัดิ ์ 6301042435 

4407 น.ส. อรัญญา รัตนชาญชยั 6301042676 

4408 ว่าที่ร.ต. อิศรา เจริญพงษ์ 6301043387 

4409 นาย วรรณศกัดิ์ บตุษบงค ์ 6301043390 

4410 นาง บญุเหลือ พรหมสาส์น 6301043391 

4411 น.ส. ปกเกศ วิชาชยั 6301043393 

4412 นาย จีรวฒุิ กลุวงศ ์ 6301043399 

4413 น.ส. ศิริพร ภิญโญยาง 6301043414 

4414 น.ส. ทรงพร มหไพบลูย์ 6301043415 

4415 น.ส. นนัทิวา กาสี 6301043416 

4416 นาย ทศพร เผ่าปฏิมากร 6301041874 

4417 นาง นภาพร เผ่าปฏิมากร 6301041871 

4418 น.ส. ศศิธร ไนยะกลู 6301043417 

4419 น.ส. สกาวเดือน ยงใจยทุธ 6301043418 

4420 นาย วฒุชิยั สขุแสงจนัทร์ 6301043419 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

4421 นาย หฤทธ์ิ จอมสงูเนิน 6301038243 

4422 นาย อภิชาติ กมลจติร 6301038247 

4423 น.ส. ศิราณี ค าเหลือง 6301038246 

4424 น.ส. สนุทรี เกิดอยู ่ 6301043424 

4425 นาง ระออง แสงกล้า 6301043439 

4426 นาง วยิะดา เมืองศิริ 6301043440 

4427 น.ส. วราภรณ์ อ าไพร 6301043430 

4428 นาย ปริญญา สขุผล 6301043431 

4429 นาย เสกศกัดิ์ กจิสนิท 6301041864 

4430 นาย ธีทตั นุ้ยขาว 6301041077 

4431 นาย ภทัรพงษ์ ศรีสงูเนิน 6301041876 

4432 นาย นนทิวรรชณ์ ดวงแก้ว 6301044097 

4433 นาย สเมธัส อบุลครุธ 6301044098 

4434 นาง ลกัณ์คนา ขนัถม 6301044099 

4435 น.ส. ปวีณ์ธิดา หงษ์สวสัดิ ์ 6301044100 

4436 นาย กรนทั สรุพฒัน์ 6301044101 

4437 นาง จรีุรัตน์ กนัสถาน 6301044102 

4438 น.ส. จนัทร์จนา ทองขาว 6301044103 

4439 นาง สวุดี ฑีฆธนานนท์ 6301044107 

4440 นาย ซานฟราส ฮาหมดั 6301044109 

4441 น.ส. วนัทนา สขุจิต 6301044110 

4442 นาย ธีรวฒัน์ สวุรรณกลุ 6301044113 

4443 นาย ธนณฏัฐ์ ศตายสุกลุวงศ์ 6301044121 

4444 นาง นพมาศ ทนัธะศิริ 6301044106 

4445 น.ส. ศภุจิรา วิจิตรสาร 6301044111 

4446 น.ส. จินดารัตน์ เต็มสงสยั 6301044115 

4447 น.ส. สธิุดา บาลโสง 6301044117 

4448 น.ส. สพุิศ มาสธุน 6301044118 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

4449 น.ส. ดวงฤทยั หมัน่ค านวน 6301044119 

4450 นาย พิชยดนย์ สมรรัมย์ 6301041873 

4451 น.ส. ยพุาพร สายศร 5701040554 

4452 นาง สรัญญา อินนดัดา 6301053606 

4453 น.ส. อไุรวรรณ สวุรรณแก้ว 6301044674 

4454 นาง สกุญัชญา ตนัสอาด 6301044651 

4455 น.ส. ธนาวดี เพ็งบญุ 6301044653 

4456 น.ส. วาววจี โกศลัวิตร 6301044654 

4457 นาย นิติรุจน์ เอกพฒันทรัพย์ 6301044655 

4458 นาย พชัรินทร์ ญาตจิินา 6301044657 

4459 นาง นลิน ป่ินโรจน์ 6301044659 

4460 นาง ศภุานนั อ่องรัตนา 6301044660 

4461 น.ส. นพวรรณ กลิ่นกระสงัข์ 6301044661 

4462 นาย อดิศร พุ่มตะโก 6301044662 

4463 นาย กิตติวฒัน์ วรภทัรทวีสิทธ์ิ 6301044663 

4464 นาย พรเลิศ เกษา 6301044665 

4465 น.ส. ศศิตา สายสวุรรณ 6301044667 

4466 นาย ยทุธพล ถาวรธรรมเจริญ 6301044670 

4467 นาย ธัชกร แสงโคตร 6301044668 

4468 น.ส. กิตติพร เกียรตินนัทวมิล 6301044696 

4469 น.ส. เหมยรุา เหมยรุธรรม 6301044682 

4470 นาย อดิศกัดิ์ ชื่นพาณิชย์กิจ 6301044675 

4471 นาย วชัรพงษ์ เวชวงษ์ 6301044676 

4472 น.ส. จฑุามาศ เงาพรหม 6301044679 

4473 นาย ณชัธ์ทรงยทุธ ตัง้จิราภทัร์ 6301044680 

4474 นาง ภณิตาภทัร สิงห์ชยั 6301044681 

4475 น.ส. อษุณี อินทร์รักษาทรัพย์ 6301044683 

4476 น.ส. วราภรณ์ รอดสมยั 6301044684 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

4477 นาย ปฏิภาณ สวุรรณน้อย 6301045910 

4478 น.ส. วิริญจ์ลดา สิริรังสิกร 6301044695 

4479 นาง อรุณี ประเสริฐบดินทร์ 6301044685 

4480 น.ส. วีนา นิทาน 6301044686 

4481 น.ส. ณฐัธิญากร พิพฒัน์ภานนท์ 6301045082 

4482 นาย นรากร จงึธนาวฒัน์ 6301045083 

4483 น.ส. บญุฐิตา พทุธรักธนากลุ 6301045084 

4484 นาย ณศรันย์ ค านึงเกียรติวงศ์ 6301045085 

4485 นาย โชคชยั สีชะนะ 6301045086 

4486 นาย วรพล ทวีวฒัน์ 6301045091 

4487 น.ส. สกุญัญา แสนมหาเกษม 6301045909 

4488 น.ส. นกุลู มลูศรีสขุ 6301045912 

4489 นาย อิทธิวีร์ มณีรัตนหิรัญ 6301045913 

4490 น.ส. ญาดา เฉลิมล้น 6301045914 

4491 นาย ปฐมพงศ์ จนัทร์ศรี 6301045916 

4492 น.ส. นิออน ลีขวางแก้ว 6301045917 

4493 น.ส. พรทิวา มลูตรีภกัดี 6301045918 

4494 นาย ศรัณย์ ประเทืองธเนศ 6301045919 

4495 นาย ภาคิณ เกษเพ็ชร์ 6301045920 

4496 น.ส. อรพรรณ กมลกิจการ 6301045922 

4497 น.ส. ณฐัชญา ภกูะสอน 6301045923 

4498 นาย สงัคม แสนค า 6301045924 

4499 น.ส. ธนิชกาญจน์ อดุมประเสริฐคณุ 6301045927 

4500 นาย พิเชษฐ์ชยั อินทร์อดุม 6301045929 

4501 นาย เอกสิทธ์ิ เต็นลง 6301045930 

4502 น.ส. อญัชลี เพ็ชรพฒันพงศ ์ 6301045931 

4503 น.ส. มลธิดา ชลิดาอรรถวชิญ์ 6301045925 

4504 น.ส. สพุรรณทิพย์ ตนสารี 6301045926 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

4505 น.ส. จารุวรรณ นามวงษา 6301045928 

4506 นาย ประสิทธ์ิชยั ค าสาร 6301045911 

4507 น.ส. สปุราณี สขุแสงจนัทร์ 6301044669 

4508 นาย รัฐภณ ศรีสนุทร 6301046640 

4509 นาง ภชัรี วฒันา 6301046646 

4510 น.ส. ณทัวรัณรัตน์ โพประยรู 6301046647 

4511 นาย จิระวฒัน์ ผาสขุนทัธพงศ ์ 6301046642 

4512 นาง พชัรินทร์ ไข่ติยากลุ 6301046643 

4513 นาย มนสัส ุสวุรรณชาต ิ 6301046644 

4514 นาย ชิดพงษ์ ใจภพ 6301046645 

4515 นาย สเุมธัส วฒันา 6301046648 

4516 น.ส. ยวุดี ชาติภิรมย์ 6301046649 

4517 นาย ธรรมนญู อิ่มเสมอ 6301046651 

4518 นาย จกัริน เจริญเวช 6301046653 

4519 นาย องักรู ไพศาล 6301046654 

4520 น.ส. ชตุิมา พรรณะ 6301046655 

4521 น.ส. ดวงพร บตุรนาค 6301046656 

4522 น.ส. วลัลกัษณ์ ทิมรอด 6301046657 

4523 น.ส. ดาริการ์ มานะรวยสมบตัิ 6301046658 

4524 นาย สมคิด ภพูนันา 6301046661 

4525 นาง แสงระวี ภกูองไชย 6301046662 

4526 น.ส. พิจิตรา กาญจโนภาส 6301046663 

4527 นาย ศภุกิจ ป่ินเกต ุ 6301046652 

4528 นาย นฤพณ ป่ินเกต ุ 6301046641 

4529 น.ส. พิมพ์อปัสร จนัทสระ 6301045090 

4530 นาย สมศกัดิ์ ฉตัรศรีโรจน์ 6301041072 

4531 นาย กิตติพงศ์ หล้าโพนทนั 6301041078 

4532 นาง ชวลัภทัร์ พลอยประดบั 6301041073 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

4533 น.ส. พลอยไอริน เก้าพรพงศ ์ 6301047203 

4534 นาง วิลยัพร ชุม่จนัทร์ 6301047204 

4535 น.ส. ปณุยวีร์ นอขนุทด 6301047205 

4536 นาย ธีรวฒุิ อตุมงัค ์ 6301047207 

4537 นาง บญุชว่ย นามวรรณ 6301047208 

4538 น.ส. อารมณ์ โตแก้ว 6301047209 

4539 นาย ดิเรก เป้าฟัก 6301047210 

4540 น.ส. กิตติมา จริยาวรเมท 6301047211 

4541 น.ส. ลดัดาวลัย์ กงจนัทร์ 6301047212 

4542 นาง อริศรา สมศรี 6301047213 

4543 น.ส. จณิกาญจน์ คล้ายข า 6301047214 

4544 น.ส. กานต์รวี จิโน 6301047304 

4545 น.ส. สปุรีดา สกลุรัตน์ 6301048026 

4546 น.ส. ชนิญานนัทน์ ศภุทวีวฒัน์ 6301048027 

4547 น.ส. รุ่งอรุณ บนุนาค 6301048028 

4548 นาย เกียรติชาย ดลุยเสนีย์ 6301048030 

4549 นาย ไชยวตัร์ ศิริศกัธ์ิดา 6301048031 

4550 นาย เฉลิมศกัดิ์ ศรีชยั 6301048033 

4551 น.ส. มานิดา ค าภ ู 6301048034 

4552 น.ส. เพ็ญนภา พวงผกา 6301048036 

4553 นาย พฤกษ สามกษัตริย์ 6301048038 

4554 น.ส. นภสักร บญุอาจ 6301048039 

4555 นาย ณรงค์ วงัเสาร์ 6301048048 

4556 น.ส. หงษ์ค า กองล ี 6301048103 

4557 นาย บดินทร์ หมดัป้องตวั 6301048040 

4558 น.ส. สายชล เลีย้งอยู ่ 6301048041 

4559 น.ส. ประภสัสร จุ้ยซื่อ 6301048042 

4560 นาง ล าดวน โค้ววารินทร์ 6301048043 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

4561 น.ส. มทัวนั เมืองอินทร์ 6301048044 

4562 น.ส. ฉตัรแก้ว นนทฤทธ์ิ 6301048045 

4563 น.ส. สรารัตน์ คงเอียง 6301048046 

4564 น.ส. นภสัวรรณ หุ่นงาม 6301048047 

4565 น.ส. ภทัราพร มณีศรี 6301048102 

4566 นาง กรรณิกา ดวงแป้น 6301048104 

4567 น.ส. พิมประไพ วิลยักลู 6301043392 

4568 น.ส. ลดัดา ทอนเกาะ 6301040609 

4569 นาย คมกริช วฒันะ 6301040633 

4570 นาย ภทัธิศกัดิ์ เมฆกระจาย 6301040615 

4571 นาง ชญาณพฒัน์ นนัท์ธนพนัธ์ 6401001754 

4572 น.ส. แพรวขวญั นนัท์ธนพนัธ์ 6301048037 

4573 นาย พีรวสั บตุรด ี 6301049160 

4574 น.ส. ธัญธิตา แก้วมิง่ 6301049161 

4575 นาย ทลูเกล้า โกพลรัตน์ 6301049163 

4576 นาย วรัญญ ูหวงัดีธรรม 6301049164 

4577 นาง วิภา ห่อทอง 6301049165 

4578 น.ส. จริณพร เครือวลัย์ 6301049167 

4579 น.ส. วรรณา ชีวกลุ 6301049168 

4580 นาย กิตติโรจน์ นิลพนัธ์ 6301049170 

4581 นาย ประเสริฐ จ าปาดะ 6301049172 

4582 นาย ทศัน์ปักษา ภาเข็ม 6301049173 

4583 นาย วฒุศิกัดิ์ โคตรวงค ์ 6301049174 

4584 นาย กิตติกลุ ภวูงศ ์ 6301049175 

4585 นาย จิราย ุสกุกระ 6301049176 

4586 น.ส. กสินา รมยานนท์ 6301049177 

4587 น.ส. มยรีุ จ าเริญพานิช 6301049178 

4588 น.ส. ประภสัสร เล่าสกลุ 6301049179 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

4589 น.ส. ธนพร ภมูิสิงห์ 6301049180 

4590 นาย ณฐัพงศ์ กิจเจริญสดุ 6301049181 

4591 น.ส. นิตยตา ภิญโญยงค ์ 6301049182 

4592 น.ส. พิมพ์ชนก แก้วชยัเจริญกิจ 6301049183 

4593 น.ส. มาลีณี เอมเสียงเพราะ 6301049184 

4594 น.ส. ศิริญทิพย์ นวลมี 6301049186 

4595 น.ส. ณิชารีย์ ค าทอง 6301049169 

4596 นาย สพุิชฌาย์ รักษาแก้ว 6301048101 

4597 นาย ชศูกัดิ์ วิทยาขจรศาสตร์ 6301049827 

4598 น.ส. แสงอรุณ นพูลกรัง 6301049825 

4599 น.ส. นพรัตน์ นาครุ้ง 6301049822 

4600 น.ส. มลัลิกา รักซ้อน 6301049821 

4601 น.ส. จิตราวดี วยัปัทมะ 6301049823 

4602 น.ส. สชุาดา แช่มทอง 6301049824 

4603 นาย กสักร แก้วประดบั 6301049826 

4604 นาย ศิริชยั เอี่ยนเล่ง 6301049829 

4605 น.ส. ปณิตา ลิลิตชยักลุ 6301049830 

4606 นาย ประสพ อ่อนศรี 6301049831 

4607 น.ส. สวุีณา เภาพาน 6301049832 

4608 นาง สพุิชญา สอรักษา 6301049833 

4609 น.ส. สมพร ปะหปูะปา 6301049835 

4610 นาย ศภุรัตน์ รินรุด 6301049836 

4611 นาง กาญจนี มิพล 6301049837 

4612 นาง สพุรรษา สิมณี 6301049838 

4613 น.ส. เนตรนภา อาษาบาล 6301049840 

4614 นาย ปิยะพงษ์ เภาพาน 6301049841 

4615 นาย วีรพล บตุรศาสตร์ 6301049842 

4616 นาย ชนาธิป พิมพ์สราญ 6301049843 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

4617 น.ส. อ้อยใจ จนัดาชาต ิ 6301049844 

4618 น.ส. ภทัราพร วานิชกร 6301049845 

4619 น.ส. นงนชุ บตุรสงฆ์ 6301049846 

4620 น.ส. มกุรินทร์ วรรณทรัพย์ศิริ 6301049847 

4621 นาย กฤตชญา ทองตะนนุาม 6301048105 

4622 น.ส. ปทิตตา อตุะมะโยธิน 6301049171 

4623 น.ส. พสัตราภรณ์ บบุผานิโรจน์ 6301031636 

4624 นาย วเิชียร สีหมอก 6301043434 

4625 น.ส. ณภสัสรณ์ อมรธัญญพชั 6301050419 

4626 น.ส. แพรวพรรณ เนียงสา 6301050422 

4627 น.ส. นพลกัษณ์ บญุธนฐิติวฒัน์ 6301043429 

4628 น.ส. รสริน พกัเหมือน 6301043407 

4629 นาง สพุตัรา ศิริโสม 6301050414 

4630 น.ส. เขมจิรัฏฐ์ ขนัทะ 6301050415 

4631 น.ส. ศิริวรรณ จนัทร์แขวน 6301050416 

4632 นาง ประภาพร ถือดยีิ่ง 6301050417 

4633 นาย ทรงวฒุิ ฉาบกงัวาล 6301050425 

4634 น.ส. พนัธ์ทิพย์ นาควิเชยีร 6301050428 

4635 นาย อติโรจน์ ป่ินม ี 6301050429 

4636 นาย ศภุศกัดิ์ ผลาจนัทร์ 6301050431 

4637 น.ส. วรรณกร มณีวงศว์ิจิตร 6301050432 

4638 นาง อรทยั ศิริจนัทร์ 6301050433 

4639 นาย ภธิูป โชติวฒันากร 6301050434 

4640 น.ส. ชนิดาภา พทุธวงษ์ 6301050435 

4641 น.ส. ญาดา พิษณแุสง 6301050436 

4642 น.ส. กฤติญา ปิติฉตัราการ 6301050437 

4643 นาย ณฐัพชัร์ อยูญ่าตวิงษ์ 6301043395 

4644 น.ส. ปานตา ยิ่งเฮง 6301043394 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

4645 นาย มงักร มัน่สวุรรณ 6301043425 

4646 น.ส. รัตนา วิชาศรี 6301043426 

4647 นาง อนงค์ วงสีลา 6301043406 

4648 น.ส. อรุณี เลิศพนานนท์ 6301051152 

4649 นาย ณฐัภทัร แก้วกลุ 6301051142 

4650 นาง รชยา ปภสัถาวรสขุ 6301051143 

4651 นาย ประชา เลิศคณุากรกจิ 6301051144 

4652 น.ส. สนัต์ธนนัท์ เชือ้วงศ์ 6301051145 

4653 น.ส. ศศิวิมล จนัทโคต 6301051146 

4654 น.ส. พิกลุ ทึนรถ 6301051147 

4655 นาง วชิพุรรณ หงษามนษุย์ 6301051136 

4656 นาย คชานนท์ ศกัดิว์รารัตน์ 6301051131 

4657 น.ส. ณธษา กรกววีฒัน์ 6301051132 

4658 น.ส. ล าจวน บวัสวุรรณ์ 6301051140 

4659 นาง มีสขุ กภุาพนัธ์ 6301051139 

4660 ร.ต.อ. แสน พรมนาม 6301051130 

4661 นาย ชนะ สงัข์ผาด 6301051150 

4662 นาย ภาณพุงศ์ ศรีจนัทร์ 6301051149 

4663 น.ส. ปริุมปรัชญ์ วงศ์เวไนย 6301051148 

4664 น.ส. ศิวาภรณ์ อตุสาหะ 6301051151 

4665 น.ส. สกุานดา สมบตัิงามวิไล 6301051153 

4666 นาย อาทิตย์ หดันาค 6301061421 

4667 นาย อภิสิทธ์ิ ทินกร ณ อยธุยา 5901033256 

4668 น.ส. กลัป์ภทัร ส่งอภิธนะเสรี 5801028390 

4669 นาย อิสรา พิสวาท 5801028361 

4670 นาย ธนภทัร รัตนธรรม 5801026198 

4671 น.ส. กาญจนา ทาค ามา 5801028949 

4672 นาย สิรินทร สินอนนัต์ 5801028364 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

4673 น.ส. ศศิธร แซ่โค้ว 5801040939 

4674 น.ส. นนัท์นภสั ศรีเจริญวิภาค 5801029816 

4675 น.ส. นิตยา วงษ์ประดิษฐ์ 5801026196 

4676 น.ส. วรัชยา ประสม 5801028378 

4677 นาย อภิชณฎัฐ์ อภิเจษฎาวงษ์ 5901074452 

4678 นาย อ าพล ชิณวงค ์ 5801033560 

4679 น.ส. สนุิสา ลคัษร 6101002766 

4680 นาง ปณิตา สขุเกษม 5901042598 

4681 น.ส. มาลินี หดันาค 5801028937 

4682 นาย กฤษณะ วงค์อามาตย์ 5801026203 

4683 น.ส. ภานิชา เสารีรัมย์ 5801028938 

4684 นาย สรุพล สมภกัดี 5901066405 

4685 นาย สพุรรณ พาพนัธ์ 5801054119 

4686 น.ส. นยัน์ปพร กิติกลุไกรสิน 6001088939 

4687 น.ส. ณฐัณิชา มากู ่ 5901004062 

4688 นาย เอกพนัธ์ จนัทร์หาญ 5901051892 

4689 น.ส. แก้วใจ มีพร้อม 5901109800 

4690 น.ส. ลมยั จนัปอแดง 6001022028 

4691 น.ส. นิศากร ไขกระภาย 6101051787 

4692 น.ส. จฑุามาศ โคตะมะ 5801063461 

4693 นาย วฒุิพนัธ์ บญุทรง 5801028376 

4694 นาย พรอนนัต์ ป่ินเวหา 5801028939 

4695 น.ส. สพุรรษา สขุสมประสงค์ 5801040949 

4696 น.ส. สพุรรณษา หม่องค ามี 5801041394 

4697 น.ส. พิมพ์กลุ ธศรีติวาวฒัน์ 6301043437 

4698 น.ส. จินดา อคัราวฒันา 6301049828 

4699 น.ส. ชนิดา ศะศินิล 6301052322 

4700 นาย ณสนัต์ ธรรมจิตติโชคด ี 6401004731 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

4701 น.ส. สทุธ์ิรัศมิ์ จนัทร์เทา 6301052346 

4702 น.ส. กญัญาวชัร์ คมัภีระ 6301052326 

4703 นาง นิติมา เมธาธนญัชยั 6301044692 

4704 น.ส. ภคัพิชา เมธาธนญัชยั 6301044691 

4705 นาย ธัชชยั ธนาวิชนนั 6301044108 

4706 นาย จตพุร รังคะกนก 6301052327 

4707 นาย ปัญญา ถาจนัทร์ 6301052330 

4708 นาย อคัรเดช ดีหมดั 6301052325 

4709 น.ต. ชนิดาภา จนันิตรากลาง 6301052328 

4710 น.ส. สนุทรี ใบชา 6301052329 

4711 นาย กิตติ์ ลิม้ธรรมธาดา 6301052331 

4712 น.ส. พสัชา อนรัุกษ์จรรยง 6301052334 

4713 นาง งามจติ ปสนัตา 6301052335 

4714 นาง มานิตา สมสนิท 6301052337 

4715 นาย ธานี มีสนัฐาน 6301052347 

4716 นาย วชิยั แร่นาค 6301052339 

4717 นาง นิมิตพร สีสดุ 6301052340 

4718 น.ส. นพวรรณ อาจารีย์ 6301052341 

4719 น.ส. นิลวรรณ ตนัปาน 6301052342 

4720 น.ส. ณณทั วิศาลโภคินกลุ 6301052343 

4721 นาย ณฐันนัท์ พสัมร 6301052344 

4722 น.ส. พิมพ์อกัษร พรมพิมพ์พฒุแก้ว 6301052345 

4723 นาย ศกัดิ์สิทธ์ิ บรรลือหาญ 6301043435 

4724 น.ส. ณฐัสดุา วงษ์เสน 6301043427 

4725 นาย ธนาอศัม์ ธนสกุิจเศรษฐ์ 6301043404 

4726 นาง อญัชลี โกสินธุ์ 6301043433 

4727 นาย รัฎฐ์ ผลิพฒัน์ 6301052332 

4728 น.ส. อรมพรรณ พิสยันนทฤทธ์ิ 6301043413 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

4729 น.ส. เยาวลกัษณ์ กลญัชยั 6301045094 

4730 น.ส. รัตติกร พงษ์สตัยา 6301045093 

4731 นาง พิฐชญาณ์ ธนสกุจิเศรษฐ์ 6301043403 

4732 นาย ธนทัพชัร์ ธนสกุิจเศรษฐ์ 6301043405 

4733 นาง สงกรานต์ พรมบบุผา 6301043402 

4734 นาย เตชภณ จีนจนั 6301052851 

4735 น.ส. วิไลรัตน์ บญุยอด 6301052849 

4736 น.ส. ญาสมุินทร์ บรุาพนัธ์ 6301053582 

4737 นาย นิวฒัน์ ศิลปเสริฐ 6301053587 

4738 น.ส. สวุีรยา แสงศรี 6301053583 

4739 น.ส. สายชล พธุบรีุ 6301053585 

4740 น.ส. หนรัูตน์ ภยูอดสงู 6301053586 

4741 น.ส. เบ็ญจมาภรณ์ ทองเพิ่ม 6301053588 

4742 นาย กฤษฎาพร พานชินอก 6301053590 

4743 น.ส. รัตนากร ลาภชยั 6301053592 

4744 นาย ปัณณวชิญ์ ธนกลุวีระนนัท์ 6301053593 

4745 นาย กมัมญัญ์ กลมแก้ว 6301053594 

4746 นาย ธวชัชยั กนัหามี 6301053599 

4747 น.ส. มณีรัตนา ศรีมะโน 6301053601 

4748 นาย สทุธิศกัดิ์ พรหมเศษ 6301053602 

4749 น.ส. องัคณา กิตติพล 6301053604 

4750 นาง กมลนทัธ์ วฒุิสาร 6301053605 

4751 นาย ปฏิวตัิ ชมสวน 6301053595 

4752 น.ส. รัสรินทร์ อภิโชติธีรวงศ์ 6301053597 

4753 น.ส. จิราวรรณ นามสม 5801111814 

4754 น.ส. พิชญานิน ปาปะโพธ์ิ 5901007091 

4755 น.ส. พิไลวลัย์ จนัทร์หาญ 5901065034 

4756 นาย ปติพฒัน์ จนัด ี 5901044738 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

4757 น.ส. ฉตัรฑริกา ปานกลาง 6101037054 

4758 น.ส. ยภุาวดี สวุรรณธร 6001002584 

4759 นาง ปิยลกัษณ์ ทบัทิมทอง 6101051682 

4760 น.ส. เบญจมาศ แสนแก้ว 6201063786 

4761 น.ส. ฤทยัรัตน์ สิงห์จนัทร์ 6001004323 

4762 นาย ธีรภพ ชยัเงินสวุรรณ 5901079755 

4763 น.ส. บญุชนะ ศิริเจริญ 6101042511 

4764 นาย สรุศกัดิ์ ทรงศรี 5801028931 

4765 น.ส. ฑิตยา โคตะมะ 6001093844 

4766 น.ส. ธัญญารัตน์ พนัธ์งาม 6401009856 

4767 น.ส. ศิริวรรณ สิทธิวงค์ 5901086876 

4768 นาย สมภพ พลไทย 6001098526 

4769 น.ส. พรพิมล ทาบญุมา 6101075827 

4770 น.ส. เสาวนีย์ ทองยา 6301019267 

4771 นาย ยทุธนา ครุฑวฒันา 5901017964 

4772 นาง ยวุธิดา เยี่ยมศิลปเมธี 6101009301 

4773 น.ส. อรสา ชมุแวงวาปี 6101089132 

4774 น.ส. ดารณี กล้าหาญ 6101093766 

4775 นาง อนนัต์ญาณ์ นิยมวงค์ 6201060353 

4776 น.ส. ละอองดาว ถิ่นโสภา 6201060354 

4777 นาย สาธิต พนัภกัด ี 6201023049 

4778 น.ส. ณฐัณิชา ทนงค ์ 6101033444 

4779 นาย สนัชาติ ตรีสาตร์ 6001014074 

4780 น.ส. เจนจิรา เครือจินดา 5801079219 

4781 นาย วชัระ วิสทุธ์ิ 5901016546 

4782 ว่าที่ร.ต. สวุิทย์ สมฤทธ์ิ 5801028930 

4783 นาย ณตวนั ใจนวล 5901008045 

4784 นาย เทวฤทธ์ิ ใหญ่แก้ว 5801026199 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

4785 น.ส. กมลชนก แสวงสขุ 5901031873 

4786 น.ส. พิมพ์มาดา ราชลา 5901036777 

4787 น.ส. ทศวรรณ กออ าไพ 5901009415 

4788 น.ส. ปิยะวรรณ์ กิ่งแก้ว 5801087105 

4789 น.ส. วิราวรรณ ศิริ 6201086026 

4790 นาย วิระ สวุรรณด ี 6101002768 

4791 น.ส. หทัยา นิดกระโทก 6101008518 

4792 นาย สรุยทุธ จ่าวิสตูร 6201021732 

4793 น.ส. นฤมล ไสยที 6201087929 

4794 น.ส. วิไลพร ไชยลงัการ 6201073754 

4795 น.ส. ศิริลกัษณ์ ยาวิเริง 6201073755 

4796 น.ส. จฑุามาศ เวณจุนัทร์ 6201073757 

4797 นาย นฤนาท ศรีราชา 5901006129 

4798 นาย ณฐัภาส กลิ่นเกษร 5801028951 

4799 น.ส. จฑุาทิพย์ ด าแก้ว 5901056809 

4800 น.ส. สิริภทัร์เกต ุเริงสมทุร์ธนกจิ 6301032463 

4801 น.ส. รุจิดา หดันาค 5901056808 

4802 น.ส. นนัทวรรณ ชมุพล 6001002586 

4803 น.ส. วาสนา สาระกลุ 5801026172 

4804 น.ส. วรรณภา เวียงแก้ว 5801066379 

4805 นาย อิทธิเดช สีศิลา 6001005152 

4806 นาง อมัพร รัตนธรรม 5801033561 

4807 น.ส. สดุารัตน์ โสดก 6001103569 

4808 น.ส. สิรินนัท์ สระทองหลาง 5901003170 

4809 น.ส. วรรณวิภา ดีหน ู 6201047667 

4810 น.ส. วชัราภรณ์ เฝา้เวยีงค า 5801028377 

4811 นาย ภมร จนัทร์ประสาท 6101001838 

4812 น.ส. คนึงนิจ ขมุทอง 5801026182 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

4813 น.ส. โสภารัตน์ ศาลาแสง 6301005357 

4814 น.ส. ธัญรัตน์ ยางธิสาร 5901056827 

4815 น.ส. ศภุางค์วรรณ ประเสริฐพงษ์ 6201071247 

4816 นาย กวินธร ยนัตา 5801049535 

4817 นาย อมัรินทร์ บญุเสมารัตน์ 5801028362 

4818 น.ส. วรัติยา นาสวนสวุรรณ 6001002583 

4819 นาย นพรัตน์ กลุนิล 6101015709 

4820 น.ส. น า้ตาล สีสงัพะเนาว์ 6001087007 

4821 นาย แบงค์ พนัธทนั 6101091203 

4822 น.ส. สภุรัตน์ พาพนัธ์ 5801077245 

4823 นาย วฒุชิยั สวา่งวงค์ 6001053900 

4824 น.ส. กรองกาญณ์ ฑตัราคม 5801045940 

4825 นาย มนตรี ฐิติพิทกัษ์ธรรม 5901020369 

4826 นาย เจตริน ป่ินเวหา 5801028945 

4827 น.ส. ชนิศา ทองด ี 5801028374 

4828 น.ส. สมฤดี อุ่นสงูเนิน 5901027447 

4829 นาย อนวุตัร ทรงศรี 6401004742 

4830 นาย ฟ้าสาง สมภกัด ี 6101017396 

4831 น.ส. อมรรัตน์ ศรีไชยวาลย์ 6001049797 

4832 น.ส. นิอร น าอิน 5901068028 

4833 น.ส. กาญจนรัตน์ ไชยอินทร์ 6101073393 

4834 น.ส. เริงใจ อ้อค า 6301054934 

4835 นาย ภาณวุฒัน์ เพ็ชทลู 6301054936 

4836 นาย สริุยา ประค าไทย 6301054937 

4837 นาง เพชราภรณ์ ศิรวชัธราพงษ์ 6301054938 

4838 นาย ยศวฒัน์ ภวูเดชพิริยรังษี 6301054939 

4839 นาย ธน สิบพนัทา 6301054940 

4840 นาย วรวฒุิ จนัทร์หอม 6301054941 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

4841 น.ส. อรัญญา ศกัดิ์วรารัตน์ 6301054942 

4842 น.ส. ลญัญลกัษณ์ ระกิติ 6301054943 

4843 นาย อนิวฒัน์ จนัโท 6301054944 

4844 น.ส. ธัญลกัษณ์ ฤทธ์ินอก 6301054945 

4845 นาย ณทัพงศ์ ป้อมบบุผา 6301054946 

4846 นาย อนรุุทธ์ิ ชเูพ็ง 6301041076 

4847 น.ส. พิมลวรรณ ปานแดง 6301041065 

4848 น.ส. พรพรรณ พรมมาตร์ 6301054911 

4849 น.ส. สภุญา พงัทนู 6301054915 

4850 นาย พตุาล สมบรูณ์ 6301054919 

4851 น.ส. อารีย์ ศรีรัตนา 6301054920 

4852 น.ส. ดวงหทยั ปสนัตา 6301054921 

4853 น.ส. ศิริวรรณ อบุลรัตน์ 6301054922 

4854 น.ส. พชัรินทร์ ต่อเขตร 6301054924 

4855 นาย จิรัฎฐ์ ชแูก้ว 6301054925 

4856 นาย อรรณพ เพชรเจริญ 6301054926 

4857 นาย ประจกัร วรรณวีระ 6301054928 

4858 นาย สราวธุ องัคตรีรัตน์ 6301054947 

4859 น.ส. กญัญพชัร ถิ่นปกาสยั 6301054948 

4860 นาย ปกรณ์ สีหมอก 6301043436 

4861 น.ส. กนกวรรณ โพธ์ิเกต ุ 6301043397 

4862 นาย ปัสยา ช้างวิเศษ 6301043396 

4863 นาย ชรัชพงษ์ สีหมอก 6301043438 

4864 น.ส. สมุาลี สิงห์ภกัดี 6301043398 

4865 น.ส. อจัฉราพร สีหมอก 6301043432 

4866 นาย ปฏิภาณ ยืนนาน 6301056105 

4867 น.ส. วรุณสิริ บญุธรรม 6301056106 

4868 น.ส. ธัญญ์ฐิตา ศิริชยัรัชต์กลุ 6301026185 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

4869 น.ส. พฒัน์นรี ไชยศรัตนธรรม 6301056086 

4870 นาง วชัราวรินทร์ ราฐธนปิยะธิปดี 6301056091 

4871 น.ส. วจนะพร พนัธสญัญาเพิ่มพลู 6301056092 

4872 นาย วิสนั พงศ์สิทธิศกัดิ ์ 6301056093 

4873 น.ส. เบญจา เอี่ยมสงคราม 6301056094 

4874 น.ส. สรญา คุ้มเณร 6301056096 

4875 นาย ณพงศ์ คงธนสิโรดม 6301056097 

4876 นาย จ าลอง ทองยิง่ 6301056125 

4877 นาย วิทรูย์ เพช็ร์นนท์ 6301056099 

4878 นาย ยทุธนากร ปัสสาโก 6301056100 

4879 น.ส. บณุยานชุ แสนแก้ว 6301056102 

4880 นาง สมจติร พ่ีพิมาย 6301056103 

4881 นาย ศรุต รัตตะกญุชร 6301056104 

4882 นาย เขมกร อสุ่าห์ด ี 6301056110 

4883 น.ส. พรสวุรรณ ถนูาแก้ว 6301056112 

4884 นาย สกลพฒัน์ มีเลข 6301056113 

4885 น.ส. โยษิตา เกตอุินทร์ 6301056115 

4886 น.ส. กลุนารี ศกัดิ์จินดารัศม ี 6301056118 

4887 น.ส. คิริเมขล์ แก้วสโุข 6301056087 

4888 น.ส. สราญรัตน์ ธนวจัน์วรชยั 6301056088 

4889 น.ส. ปรียานชุ ป่ินมณี 5901070053 

4890 น.ส. ธิภาภรณ์ คล้ายวิจิตร 6201049602 

4891 น.ส. พิมพิไล ช านาญ 6101070364 

4892 น.ส. แพรว เงินยวง 6101045527 

4893 นาย ปวิชพงศ์ ธนาชยตุพงศ์ 6301057225 

4894 นาย ปกรณ์สิณณ์ ไชยนนท์ 6301053600 

4895 น.ส. พรภิมล ขนัทอง 6301053589 

4896 น.ส. ชลณฌา ประทีป ณ ถลาง 6301057207 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

4897 น.ส. พรพิมล มีพฒัน์ 6301057227 

4898 น.ส. กรปภา ภิเศก 6301057208 

4899 นาย กิตศาฑภุาช กิมเสาว์ 6301057226 

4900 น.ส. วาสนา เสกล า 6301057202 

4901 นาง ดารณี พงษ์สาระนนัทกลุ 6301057203 

4902 น.ส. พิศมยั ชเูมือง 6301057204 

4903 น.ส. ภาพร ศิริธารกลุ 6301057205 

4904 นาย ภาคิน วงศ์อาษา 6301057209 

4905 น.ส. พชัราพร ภนูาแร่ 6301057211 

4906 น.ส. ศศพรรณ สวรรค์ตรานนท์ 6301057212 

4907 นาย ชิตาพงศ์ ไพรศาลเกียรต ิ 6301057213 

4908 นาง ทิพาพร อินทร์พรหม 6301057214 

4909 นาย วิทยา ออกประเสริฐ 6301057215 

4910 น.ส. อณัชญาน์ พิกลุทอง 6301057216 

4911 นาง ธัญญลกัษณ์ จนัทร์อินทร์ 6301057217 

4912 นาง ชาริณี ศรีคราม 6301057218 

4913 น.ส. อรุณพร อึง้วิศิษฎ์วงศ์ 6301057219 

4914 นาย มานพ จนัทร์ด ี 6301057220 

4915 นาย ชาญชยั ปาลีพงศ์พนัธุ์ 6301057221 

4916 นาง หมว่ย กนัภยั 6301057223 

4917 นาย บญุมี ค าสาร 6301057224 

4918 นาย นิวฒัน์ มากมลู 6301057228 

4919 นาย ชาติไทย สินธร 6301057229 

4920 น.ส. ณฐัชยา ปากดี 6301057230 

4921 นาง วรารัตน์ จารนาเพยีง 6301057231 

4922 นาย สิทธิชยั โลหะวาทิน 6301057232 

4923 น.ส. เปรมสิน วสพุลพสักร 6301057233 

4924 น.ส. นิตยา ภพูวก 6301057234 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

4925 น.ส. ชลรัตน์ดา วงค์สถาน 6301057237 

4926 นาย นนัทวฒัน์ ค าทะเนตร 6301057238 

4927 น.ส. ณฏัฐาณิชา ค าอ า 6301057239 

4928 น.ส. อนสุรา ทาสีด า 6301057240 

4929 นาย พิเศษ โรจนนิธิ 6301057242 

4930 น.ส. กริยา ปริุตา 6301057243 

4931 น.ส. จิราพร ค าด ี 6301057244 

4932 น.ส. ณฐัสรีร์ บญุยงั 6301057245 

4933 น.ส. สิตกมล ใยโฉม 6301057246 

4934 นาย อดิสรณ์ ตรีเกสรนพมาศ 6301057252 

4935 น.ส. วาสนา ศรีภมุมา 6301053584 

4936 น.ส. พรรณราย พลบัแจ้ง 6301056109 

4937 น.ส. มนญัชญา ซื่อด ี 6301053591 

4938 น.ส. อรพินท์ จงถาวรกิจ 6301057247 

4939 นาย พยศ อ่อนสวุรรณ์ 6301057248 

4940 นาย ก้าวหน้า ศรีสวสัดิ ์ 6301057249 

4941 น.ส. สิริพนัธุ์ ไชยวงค์ 6301057250 

4942 นาย สงคราม ศรีผดงุ 6301057251 

4943 นาย สมชาย ปองจร 6301057253 

4944 นาย ธวชัชยั สวุรรณชาต ิ 6301057254 

4945 น.ส. จามรีย์ วฒุิยิง่ยง 6301057255 

4946 นาย จิรวฒัน์ นุ้ยขาว 6301057256 

4947 น.ส. ชลีุพร ศิลาอ่อน 6301057257 

4948 น.ส. ฐิตาภสัร์ ไชยบารมีรัตน์ 6301057258 

4949 น.ส. สนุฏัธีกาญจน์ ผาสขุ 6301057259 

4950 นาย ธีรพฒัน์ อคัรสนุทรนนท์ 6301057260 

4951 นาง นภาพร ค าลือวงค ์ 6301058235 

4952 นาง นิภา บญุช ู 6301058236 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

4953 นาย สมิทธ์นารา สนัติพิทกัษ์ 6301058237 

4954 น.ส. ภทัร์ธีรา จนัทรางศ ุ 6301058238 

4955 นาย กิตติศพัท์ วจนะผาสขุ 6301058240 

4956 น.ส. เยาวเรศ ประทีปคีรี 6301058241 

4957 น.ส. จริยา วงศรีช ู 6301058242 

4958 น.ส. ยวุดี นิลประสิทธ์ิ 6301058243 

4959 น.ส. ปวีณา ธาตเุสียว 6301058244 

4960 น.ส. ประกายแก้ว โชคแสนด ี 6301058248 

4961 น.ส. ศรัณย์พร สมผะเดิม 6301058250 

4962 น.ส. นภสัสร รักเรือง 6301058251 

4963 น.ส. มะลิวรรณ์ จลุลางกรู 6301058252 

4964 น.ส. ชลธิชา ปัตถา 6301050421 

4965 นาย เรวฒัน์ สทัธาพงศ ์ 6301049166 

4966 นาย ภชัฐเชษ ภชัเดชเพชรไพศาล 6301058855 

4967 น.ส. ปญุชรัสมิ์ เอ่ียมอลงกรณ์ 6301058876 

4968 นาย อนนัตชิน ไตรยสทุธ์ิ 6301056090 

4969 นาย นพวตัติ์ ชนาพรจิรสิทธ์ิ 6301058877 

4970 นาย นรธี ณ สงขลา 6301058857 

4971 นาย ชาตรี ศรีเพิ่ม 6301058858 

4972 นาง นิชตยิา ใจชื่น 6301058859 

4973 นาง วชิราภรณ์ พาตกิบตุร 6301058860 

4974 นาย กิตติศกัดิ์ วรธิติสวสัดิ ์ 6301058861 

4975 นาย ศภุลกัษณ์ ระแสนไทย 6301056114 

4976 น.ส. นวรัตน์ สีวะรา 6301058862 

4977 น.ส. ฑิตยา จิตรโคตร 6301059488 

4978 นาย พงศภคั ทพัทะมาตย์ 6301057222 

4979 นาย ณฐัภทัร จเุรศ 6301058863 

4980 น.ส. อยัย์จิราภคั พิสิฐพิพฒันา 6301058427 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

4981 น.ส. อญัชลี ป่ินเกต ุ 6301058864 

4982 นาย ณฐัวฒุิ บ ารุงศรี 6301058866 

4983 นาย ไกรสร อ่อนสี 6301058867 

4984 นาย ณพกิตติ์ บญุตานนท์ 6301058868 

4985 น.ส. สมิตา เตชจิรัฐกาล 6301058869 

4986 นาย สวุฒัน์ สดุสาคร 6301058870 

4987 น.ส. ปิยะนชุ แดนไธสง 6301058871 

4988 นาย พิศิษฐ์ ศรีอ ่าด ี 6301058873 

4989 ด.ต. ธนรัตน์ ก้อนทอง 6301058880 

4990 นาย อภินนัท์ พิศแลงาม 6301058881 

4991 น.ส. เพ็ญพิสทุธ์ิ เพชรบรีุกลุ 6401011766 

4992 น.ส. ณฐักานต์ เพชรบรีุกลุ 6301057236 

4993 นาง นวลจนัทร์ โลหะวาทิน 6301059482 

4994 น.ส. เบญจมาศ วงษ์หาแก้ว 6301059483 

4995 นาย สิทธิศกัดิ์ สดุจนัฮาม 6301059489 

4996 นาย สนุทร คลงัช านาญ 6301059490 

4997 น.ส. พรทิพย์ ไพกิตร์ 6301059491 

4998 น.ส. กนกรัตน์ ชุ่มเรืองศรี 6301059479 

4999 น.ส. จริยา อินทนยั 6301059481 

5000 น.ส. รุ้งลาวณัย์ ชยัวงค์ 6301059486 

5001 นาย สกนต์ เผือกผาสขุ 6301059487 

5002 นาย วรงค์กฏ นิธิจิราภิรมย์ 6301060353 

5003 นาย กิตติพงษ์ สพุร 6301060354 

5004 น.ส. สนุิตา ดวงวงษ์ษา 6301060355 

5005 น.ส. ศิริเพ็ญ ผ่องใส 6301060356 

5006 นาย วราโรจน์ นิลนนท์ 6301060357 

5007 นาง เมสิยาห์ เกียรติสิริไพศาล 6301060358 

5008 น.ส. นนัทินี อศัวินวิภาต 6301060359 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

5009 นาย จตพุล พรไชยหาญ 6301060361 

5010 นาง นงนภสั จนักุ้ง 6301060362 

5011 นาย กมัพล นิทาน 6301060363 

5012 นาง ปารย์ ธนาวชินนั 6301060340 

5013 น.ส. จฬุาลกัษณ์ ฤมิตร 6301060342 

5014 นาย รณชยั โคตรบตุร 6301060343 

5015 น.ส. พนิดา จลุพล 6301060344 

5016 นาย วีระพงษ์ ทรัพย์เย็น 6301060345 

5017 นาย ณฐัวสัส์ จนัทร์ศรี 6301060346 

5018 น.ส. สภุาวรรณ โตสมบญุ 6301060347 

5019 นาย ชษิณพุงศ์ เลิศกมลวฒันชยั 6301060348 

5020 นาย ธนบดี ประธรรมเต 6301060349 

5021 นาง ดวงใจ ชินอาจ 6301060350 

5022 นาง วชัรี ดาขาว 6301074740 

5023 น.ส. สปุรียา เสรฐภกัดี 6301060351 

5024 น.ส. เสาวลกัษณ์ ศิริธาตยุานนท์ 6301060365 

5025 นาย ก าชยั ศรีขอดแก้ว 6301057241 

5026 น.ส. ศิโรรัตน์ ชญัญาคณุานนต ์ 6301058872 

5027 น.ส. จิราภรณ์ สทุธิไตรทศ 6301058879 

5028 น.ส. ไมตรี แซ่อึง่ 6301060370 

5029 น.ส. อาจรีย์ โชคชยัมศีรี 6301060371 

5030 น.ส. ณชัธ์เนมิน แตงน้อยธรรม 6301060373 

5031 นาย อติเทพ พภูกัด ี 6301060375 

5032 น.ส. ฮสุนา หศันี 6301060378 

5033 นาง โสมรัศมิ์ เกษมสนัต์ ณ อยธุยา 6301060380 

5034 น.ส. เยาวธิดา ช านาญกติติชยั 6301060383 

5035 นาย วรกฤต วรัทคณานนท์ 6301060384 

5036 น.ส. ปภา จงสิริฤกษ์ 6301060364 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

5037 น.ส. ธมณภทัร สิทธิสร 6301056116 

5038 น.ส. ภทัรพร เตียวเจริญ 6301056098 

5039 น.ส. กฤษยา นวลไชยด ี 6301056095 

5040 นาย กนกศกัดิ์ แก้วเกษ 6301058875 

5041 นาย วิทรู เหมอารัญ 6301061400 

5042 นาง จิณดาภา แก้วละเอยีด 6301061401 

5043 น.ส. วินิธา พาชื่นใจ 6301061402 

5044 นาง นสุรา เหล่าเจริญ 6301061403 

5045 นาย เขมณฏัฐ์ เสาวอรรจน์ 6301061404 

5046 นาย ธนพล ปัตตะพฒัน์ 6301061405 

5047 น.ส. พนัธนนัท์ สอนร า 6301061406 

5048 นาย อภิวฒัน์ เสาวไลย์ 6301061407 

5049 น.ส. กรกนก คุ้มกระจา่ง 6301061408 

5050 น.ส. กฤษยา ฝายฝึกคณะ 6301061409 

5051 นาย พงศ์นรัศร์ ศิริกาญจณ์ 6301061410 

5052 น.ส. จนัทร์เนตร นาชารี 6301061412 

5053 นาย สริุยา จนัที 6301061416 

5054 น.ส. ปัทมาวดี ฤกษ์ดี 6301061414 

5055 น.ส. วงเดือน โฮ้หนู 6301061415 

5056 นาย อนนท์ พรมเมืองซ้าย 6301061418 

5057 น.ส. วรางค์รัตน์ พิชญะวรากลุ 6301061419 

5058 นาย ชาติชาย ดาวลัย์ 6301061422 

5059 นาย วฒันา จนัทศรีค า 6301061420 

5060 นาย อศัวิน จินดาอนนัต์ยศ 6301061423 

5061 นาย ณพลเดช สขุแก้ว 6301061424 

5062 นาย ชนนัทร์ อินทรสมบตั ิ 6301061425 

5063 นาง ศิริรัตน์ ทิพรัตน์ 6301061426 

5064 นาง สปุรียา ภู่ขวญัทอง 6301061427 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

5065 นาย ทวี ดีทานิล 6301061429 

5066 น.ส. อภิญญา โคตจนัทา 6301061430 

5067 น.ส. ฐิติรัตน์ ศิรินามมนตรี 6301061431 

5068 นาง อโณทยั ศิริอาวลัวงษ์ 6301061432 

5069 นาย เจดีย์ ธรรมภริู 6301061433 

5070 น.ส. ชญัภชัชญา จิรญาณ์กลุ 6301061434 

5071 นาย นิรัชชยั โปทาหนกั 5801094051 

5072 น.ส. ฐาณพธัณ์ ภสัสรณ์ทิพปภา 6301048029 

5073 นาง มะลิวลัย์ เพียดา 6301061870 

5074 นาย วชัระ ทองท ี 6301061871 

5075 นาง ชตุมิา เพชรรัตน์ กอร์ดอน 6301061872 

5076 นาง กญัจน์พร ใจหาญ 6301061873 

5077 น.ส. พิชามญชุ์ จิราเลิศรัตน์ 6301058878 

5078 น.ส. บญุญิสร สวุรรณชาติ 6301061900 

5079 น.ส. ลมินปภา อภิวฒันางกลู 6301061874 

5080 น.ส. รุจาภา ปัญจารักษ์ 6301061875 

5081 น.ส. กาญจนาพรรณ ด้วงด า 6301061876 

5082 น.ส. จิดาภา พลช านาญ 6301061877 

5083 นาง กรวกิา โคตรโสภา 6301061878 

5084 น.ส. กมลชนก แสงสาย 6301061879 

5085 นาง สนุีย์ ศรีเตชะ 6301017885 

5086 น.ส. ชไมพร อศัวเศรษฐโสภณ 6301061885 

5087 น.ส. ปวีณา ขดักนัทา 6301061880 

5088 นาย สทุิวสั ด้วงปัญญา 6301061881 

5089 น.ส. มนญัชญา วงษ์จิตร 6301061882 

5090 น.ส. ณิชาภา นาชยัสิน 6301061884 

5091 นาง ศรีทอง เดียขนุทด 6301061888 

5092 นาย อาคม บญุยะโท 6301061889 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

5093 นาย ชยตุ โชติวรรธกวณิช 6301061890 

5094 น.ส. ชญาภา หลกัทรัพย์ 6301061891 

5095 นาง นภสัภรณ์ ค าภนูอก 6301061892 

5096 นาย โอภาส รานไพร 6301061893 

5097 น.ส. ธันยาภทัร์ ศภุดล 6301061894 

5098 น.ส. นฤมล งาฉลวย 6301061895 

5099 นาย ปองปรีดา เหล่าบญุมา 6301061896 

5100 น.ส. นพรัตน์ ยิ่งแจ่มศิริ 6301061897 

5101 นาง พชัรีรัตน์ อดุม 6301061898 

5102 นาง ยรีุรัตน์ ไชยเพชร 6301061899 

5103 น.ส. วรรณา เข็มเงิน 6301061901 

5104 น.ส. วิไลลกัษณ์ วงษ์อยัรา 6301062187 

5105 น.ส. ชนิชา เหลืองทอง 6301061903 

5106 น.ส. ชนิดาภา คลงัสมบตัิ 6301062200 

5107 น.ส. ทศันีย์ อกัษรช ู 6301062201 

5108 น.ส. ทรงพิศ ฝ่ายรีย์ 6301062202 

5109 น.ส. นลินรัตน์ สีโสดา 6301062203 

5110 นาย ษมาวีร์ ชะเอม 6301062204 

5111 น.ส. กลัยกร อามาตย์มนตรี 6301062205 

5112 น.ส. เสาวลกัษณ์ ไหมนุ้ย 6301062206 

5113 นาย บวร งวนหอม 6301062188 

5114 น.ส. รัชนก วนัประเสริฐ 6301062189 

5115 นาง ประเทือง ผนันภานกุลุ 6301062190 

5116 น.ส. สกุญัญา เหมือนกรุง 6301062191 

5117 น.ส. กญัญานนัท์ โสภณธนะรังสี 6301062192 

5118 น.ส. รัชนก สขุขมุ 6301062193 

5119 นาย เพิ่มเกียรติ ถิ่นส าโรง 6301062194 

5120 นาย ฐานนัดรศกัดิ์ อ้นคง 6301062195 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

5121 นาย ชยัวิทย์ จนัคะณา 6301062196 

5122 นาง เกศสดุา ทพัธาน ี 6301062197 

5123 นาย ปรีชา โคตะค า 6301062199 

5124 น.ส. สิริพรรณ ศรีเพ็ชร 6301060377 

5125 นาย ณฐัรัฐ ไมมะหาด 6301062849 

5126 นาง เสาวลกัษณ์ ช่วยสถิตย์ 6301062850 

5127 น.ส. อมุา บญุนาค 6301062851 

5128 นาย วฒุิ วฒุิสาร 6301062852 

5129 นาย ธนวฒัน์ วิชาเฟือง 6301062853 

5130 นาย วณิช ประลมพ์กาญจน์ 6301062854 

5131 น.ส. สธุาศินี เวชพราหมณ์ 6301062855 

5132 นาย วิรุฬห์ จ าปานิล 6301062856 

5133 นาง นงเยาว์ ประทมุมา 6301062868 

5134 นาง พรพิมล คณูหลกั 6301062848 

5135 นาย พิทกัษ์ ชทูาน 6301062862 

5136 นาย วรวธุ อดุมกติตวิรกลุ 6301062953 

5137 น.ส. วีวิกา เหรียญตระกลู 6301062863 

5138 นาย กมัพล พรมแดน 6301062865 

5139 นาย อนสุรณ์ เสาธงชยั 6301062864 

5140 นาง จฑุามณี สวุรรณรัศมี 6301062867 

5141 นาง อรพินท์ แก่นน้อย 6301062869 

5142 น.ส. วาริณี ภกูองไชย 6301062870 

5143 นาย ธนกฤต บญุเรือง 6301062871 

5144 นาย ภคัพล มณีแสง 6301062872 

5145 น.ส. ภคัวลญัชญ์ ลีต้ระกลู 6301062873 

5146 น.ส. พิมประไพ บญุเพ็ง 6301062874 

5147 น.ส. กญัลญารัตน์ ค าพดุ 6301062876 

5148 น.ส. อิสรีย์ เกษมถิรพฒัน์ 5901022295 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

5149 น.ส. จอมขวญั เปล่ียนละออ 6301063691 

5150 น.ส. นารีรัตน์ เหล็กคง 6301063692 

5151 น.ส. วนิดา แซ่เฮ้ง 6301063693 

5152 น.ส. จิดาภา คงเย็น 6301063695 

5153 นาย พนัธนนท์ ส่งอภิธนะเสรี 6301063707 

5154 นาย เขมณฐั เสนารินทร์ 6301063694 

5155 นาย บริุนทร์ หมดัป้องตวั 6301063696 

5156 น.ส. สดุารัตน์ อินทร์ก ่า 6301063702 

5157 นาย ศภุากร ครรชิตพงษา 6301063703 

5158 นาง สชุารัตน์ พลหาญ 6301063704 

5159 น.ส. ณฐัฐ์ณปอง พนัธุ์เมือง 6301063705 

5160 นาย ธวชัชยั สินอนนัต์ตระกลู 6301063706 

5161 น.ส. จงรักษ์ มาบ้านโซ้ง 6301063708 

5162 น.ส. ปรารถนา สมโภชน์ 6301063709 

5163 น.ส. พิตตพร บญุทา 6301064079 

5164 น.ส. สิริวรรณ ทิมแสง 6301063711 

5165 น.ส. สินีนาฏ เทศสมบรูณ์ 6301063713 

5166 น.ส. นิชนนัทน์ พาทยเดชา 6301063714 

5167 ม.ล. กนกลดา โยทองยศ 6301063725 

5168 น.ส. อมรรัตน์ ศรีสวสัดิ์ 6301063726 

5169 นาง วเิชียร แดนสว่าง 6301063727 

5170 นาย วาเลนต์ โล่กนัภยั 6301063712 

5171 น.ส. สลินดา ประภาสิทธ์ิ 6301043428 

5172 นาย วิทวสั ชื่นชม 6301064069 

5173 นาง พรปวีณ์ บญุเชิด 6301064055 

5174 นาย เดชา ประกอบค า 6301064056 

5175 น.ส. เกษมศรี บญุเพชร 6301064058 

5176 นาย วรเศรษฐ์ กิติกลุไกรสิน 6301064063 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

5177 นาง ปราณี เผา่พนัธุ์ดี 6301064078 

5178 นาง อรสา วเิศษสวุรรณ์ 6301064065 

5179 นาย ปิยชาติ บตุรศรีเมือง 6301064074 

5180 น.ส. สภุารัตน์ วิจิตร์ 6301063710 

5181 น.ส. ภทัราภรณ์ เก๊ียงบางยาง 6301064057 

5182 น.ส. อรุณรุ่ง สรุาวรรณ์ 6301062860 

5183 น.ส. ญดา ศิวชัธวุานนัท์ 6301064905 

5184 น.ส. พิมพ์พนิต พิพรรธกลุกร 6301064906 

5185 น.ส. ชตุิมา ชาญณรงค์ 6301064907 

5186 น.ส. ณิรินทร์ญา ชลธีธนเศรษฐ 6301064908 

5187 นาย อดิศกัดิ์ ถือพลอย 6301064913 

5188 นาย ไพฑรูย์ จิระเกษมนกุลู 6301064914 

5189 น.ส. ชมยัพร ฤทธิแผลง 6301064915 

5190 นาย ธนวฒัน์ พาทยเดชา 6301064916 

5191 จ.ส.ต. วิระพนัธ์ โอ่เรือง 6301064917 

5192 นาย ธนฤทธ์ ชยัวฒัน์ธน 6301064918 

5193 นาง ศภุลกัษณ์ ธีระเวช 6301064919 

5194 น.ส. วนพรรณ ลีก้ลุ 6301064920 

5195 นาย วิทยา ไชยโชต ิ 6301064962 

5196 นาย กฤษณะ ชกูะนนัท์ 6301064921 

5197 นาง พิศเพลิน แก้วเจริญ 6301064922 

5198 นาง ดวงทิพย์ สละ 6301064923 

5199 น.ส. ประภทัวดี ตุ่นบตุร 6301064924 

5200 นาย พงศช์ยตุม์ ครุธพนัธุ์ 6301064925 

5201 น.ส. กมลฉตัร ปทมุไกยะ 6301064926 

5202 น.ส. มาลิณี สจุริตธนารักษ์ 6301064927 

5203 น.ส. วริศรา เตียตระกลู 6301064928 

5204 น.ส. ศิรภสัสร ฉิมสมบตัิ 6301064929 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

5205 นาง พิมพ์พจี จนัทร์วาศ 6301064930 

5206 นาง วรนชุ เอือ้สงวนกลุ 6301064931 

5207 นาย วฒันา คงทศัน์ 6301064068 

5208 นาย ปรีชา มติรลบั 6301064067 

5209 น.ส. อภิญญา ประภาสิทธ์ิ 6301064912 

5210 น.ส. มารยาท ชื่นใจ 6301064932 

5211 น.ส. ธันยรัศมิ์ เรียดอินทร์ 6301064933 

5212 น.ส. ยพุาพร เคลือนตุยางกรู 6301064911 

5213 น.ส. ฉตัรสดุา ทบัทิมศรี 6301064934 

5214 นาย ปิยะพงษ์ พนัธุสนั 6301064935 

5215 นาย ภาคิน ค าขนัต ี 6301064936 

5216 น.ส. ฐายิกา หมุสขุสกลุ 6301064937 

5217 นาย ธาวิน สิงห์ชว่ย 6301064938 

5218 น.ส. อรุณศรี พรหมอินทร์ 6301064939 

5219 น.ส. ปิยะดา หนปูาน 6301064940 

5220 น.ส. ปิยะภรณ์ แพงมา 6301064941 

5221 น.ส. มาลินี บตุรศรีเมือง 6301064942 

5222 นาย ธนพงศ์ พฤฒิภสัสร 6301064943 

5223 น.ส. ปนิดา วงษ์อามาตย์ 6301064944 

5224 นาย ณฐัภทัร โอทอง 6301064945 

5225 นาย อธิภทัร ศรีทอง 6301064946 

5226 น.ส. สฑุารัตน์ ค าบญุเกิด 6301064947 

5227 นาย จตภุพ ไชยโคตร 6301064949 

5228 น.ส. ปิยะนาฏ ตรีด ารง 6301064950 

5229 น.ส. นฤมล ศภุศิรตานนท์ 6301064951 

5230 นาง เสาวลกัษณ์ สงหมด 6301064952 

5231 น.ส. วรรณา รัตนทิพย์ 6301064953 

5232 น.ส. ลินนา คะเหลา 6301064954 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

5233 นาย ฐากรู พรสนธิสกลุ 6301064955 

5234 นาย สิทธิโชค จิรฤกษ์มงคล 6301064956 

5235 น.ส. วรัญญา โยมา 6301064958 

5236 นาย ณฐัวฒุิ อวดห้าว 6301064963 

5237 นาง พชัร์ ชะเอม 6301064964 

5238 นาง ปิยพร บนุนาค 6301064965 

5239 น.ส. ธัญทิพย์ ธนะวชัร์ธานนท์ 6301064910 

5240 นาง พชัรา โยมะสิงห์ 6301064909 

5241 น.ส. รุ่งฤดี ประดบัทอง 6301064066 

5242 น.ส. วนันา หล้าสวย 6301065982 

5243 นาย ธีรพฒัน์ สู้ณรงค์ 6301065983 

5244 นาง สมถวิล เดือนใหม ่ 6301066045 

5245 นาง นฤทยั เทพจนัตา 6301066046 

5246 น.ส. จนัทนา เดชสภุา 6301066048 

5247 นาย ฐาปนพงศ์ ไชยเพชร 6301066049 

5248 นาย ฐิฒิภมูิ ทกัษิณานสุรณ์ 6301066050 

5249 นาง ปนดัดา กรีมละ 6301066051 

5250 นาย เมฆพดั อิสสระสงคราม 6301066053 

5251 นาย รัชพงศ์ เรืองกิตต์อคัร 6301065945 

5252 น.ส. ลดัดาวลัย์ พนัวนั 6301065947 

5253 น.ส. วนันา พ่อนามแดง 6301065949 

5254 น.ส. สมร สรน า้ผึง้ 6301065951 

5255 นาย อมร มาลาศรี 6301065953 

5256 น.ส. ศศิธร บญุมา 6301065955 

5257 น.ส. นิพา เดชมา 6301065957 

5258 นาย รัชชานนท์ ไฝจ ู 6301065959 

5259 น.ส. วรฉตัร รัศมีผะกาย 6301065961 

5260 นาย ธนวฒัน์ ดวงมณี 6301065963 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

5261 นาย ณฐักติต์ แซ่ลี 6301065965 

5262 น.ส. กวีภทัร โสประธาน 6301065967 

5263 น.ส. กินรี ปุ๋ ยขาว 6301065969 

5264 น.ส. ศิริรัตน์ เหลาสิงห์ 6301065971 

5265 น.ส. พรทิพย์ แสนจนัทร์ 6301065973 

5266 น.ส. ธิดารักษ์ จ าปาน้อย 630106597 

5267 นาย ประกาศิต โพธิเสน 6301065977 

5268 น.ส. จิตสิรินทร์ จรูญเพ็ญธนตั 6301065979 

5269 น.ส. ปาหนนั นามมลุตรี 6301065980 

5270 นาย กตตน์ หทยะตนัต ิ 6301065981 

5271 นาง บญุมี สายส ี 6301065984 

5272 นาย วิทยา แซ่อ้วง 6301065985 

5273 นาง ฐิตารีย์ สอนจนัดา 6301066016 

5274 นาง ณฐัวิภา บญุแก้ว 6301066018 

5275 น.ส. จนัทร์ทิวาห์ โตวิทยานนัท์ 6301066020 

5276 นาย อภินนัท์ เพ็งเรือง 6301066022 

5277 นาง ฌาฐิกาญจน์ แสงไวโรจน์ 6301066024 

5278 น.ส. อบุลวรรณ โล่ห์ทอง 6301066026 

5279 นาย ทองหล่อ ทบัทิม 6301066030 

5280 น.ส. นฤมล อรุณรัตน์ 6301066033 

5281 นาย ศกัดิพฒัน์ ธินาค า 6301066039 

5282 น.ส. องัคณา คงบางปอ 6301066042 

5283 น.ส. ปัทมวรรณ ปัตตะเน 6301066043 

5284 นาย ราชนัย์ กรรภิรมย์บารม ี 6301066044 

5285 นาย อาทิบ แซเ่อี๊ยบ 6301064959 

5286 น.ส. กฎชกรณ์ วิเวกวรรณ 6301062875 

5287 นาย จิรภทัร ธรรมนิยม 6301062866 

5288 น.ส. อรวรรณ ตนัติพงศ์ 6301066891 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

5289 นาย กิตติ์ธเนศ ธนาพิริยรัตน์ 6301066899 

5290 นาย เอกพนัธ์ กนัภยั 6301066900 

5291 นาย ธเนศ เลิศธัญญา 6301066901 

5292 นาย เนตร เนตรศิริ 6301066902 

5293 น.ส. ณิชพรรณ ภู่ภกัดี 6301066905 

5294 น.ส. จารุวรรณ ต๊ะตาล 6301066892 

5295 นาย อภินนัท์ พนัล าพกั 6301066893 

5296 นาย วรวฒุิ สมโสม 6301066894 

5297 นาย ณฐัพล ทางนะท ี 6301066895 

5298 น.ส. ธนวรรณ จลุมณฑล 6301066896 

5299 น.ส. ทิพาพร สวุรรณคีรี 6301066904 

5300 นาง จิราภา ฮาดวเิศษ 6301066906 

5301 นาย ถาวร เรืองอ่อน 6301066907 

5302 นาย สทุธิพงษ์ เผือกทอง 6301066908 

5303 น.ส. ณฏัฐ์ณภทัร เก่งพิริยะอนนัต์ 6301066909 

5304 น.ส. ชนชนก ทองพลู 6301066903 

5305 นาย สมคิด คงทศัน์ 6301066047 

5306 น.ส. ปนดัดา อ านาจประดบัทอง 6301064064 

5307 น.ส. วิลาพรรณ งามโนนทอง 6301067312 

5308 นาย กล้ารบ สิงหกมลศกึ 6301067316 

5309 นาย ชวลิต ค าอาจ 6301067387 

5310 นาย ชาญชยั ทรงด ารงทศัน์ 6301067317 

5311 นาง สรีุพร ยาหิง 6301067318 

5312 นาย ปราโมทย์ มติรลบั 6301067319 

5313 นาย วศิน คดูิษฐาเลิศ 6301067320 

5314 น.ส. ภาวรินทร์ สงัรวมใจ 6301067375 

5315 น.ส. เสาวลกัษณ์ เมธาสนุทรพจน์ 6301067376 

5316 นาย บญุชอบ หมัน่ค านวน 6301067377 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

5317 น.ส. ดวงนภา จรูญชีพ 6301067378 

5318 นาย วิญญ ูชมุพล 6301067379 

5319 น.ส. ปทิตตา จีนแฉ่ง 6301067380 

5320 น.ส. จิราภรณ์ นิตย์ภกัดี 6301067381 

5321 น.ส. ณฐัมาพร ค าศรี 6301067382 

5322 น.ส. ฉตัรกมล สวุรรณสิทธ์ิ 6301067383 

5323 น.ส. อภิชญา ดวงสี 6301067384 

5324 น.ส. ศภุกร สิริมงคลสกลุ 6301067385 

5325 น.ส. แพรพลอย พวงพิลา 6301067386 

5326 นาง เกษฎาภรณ์ ยตุกิจ 6301067388 

5327 น.ส. สกุฤตา วาสกลุ 6301067389 

5328 นาย สภุกร จนัตะนา 6301067937 

5329 น.ส. จินดารัตน์ จินตนเสฐียร 6301067938 

5330 นาย ปกรณ์ ภพูีระสพุงษ์ 6301067939 

5331 น.ส. ภทัตรา บญุตัง้ 6301067940 

5332 นาย จลุพงษ์ โพธิ 6301067941 

5333 น.ส. ธัญพิชชา ภู่ภกัดี 6301067942 

5334 น.ส. รุ่งฟ้า คงแก้ว 6301067943 

5335 นาง อินตา ทาติด 6301067947 

5336 นาย สพุีร์ ขวญัโพก 6301067946 

5337 น.ส. วิลาวณัย์ สขุวรรณ 6301067951 

5338 นาง นิตยาพร เตีย้วสกลุ 6301067952 

5339 นาง นงลกัษณ์ จิตรถิ่น 6301067955 

5340 น.ส. กนกพร มลูประสิทธ์ิ 6301067956 

5341 น.ส. ณภคั พนัธุ์สง่า 6301067957 

5342 น.ส. ศิริภสัสร ออนตะไคร้ 6301067958 

5343 น.ส. ชณฎัฐ์ฑิตา ค าพบั 6301068641 

5344 น.ส. อรพินท์ สภุาการณ์ 6301068647 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

5345 นาย พฒัน์ธนดล จิว๋สวุรรณ 6301068649 

5346 นาง ขวญัจิต แก้วยอด 6301068651 

5347 น.ส. นทัธมน บวรพรรณกลุ 6301068654 

5348 น.ส. กานดา ไม้สงัข์ 6301068634 

5349 นาย พทุธินนัท์ เผ่าภคะ 6301068635 

5350 นาย สชุาติ พิเภก 6301069255 

5351 นาย ธนวฒัน์ โรจนประดิษฐ์ 6301069256 

5352 นาง เบญจมาศ บญุมานะประเสริฐ 6301069257 

5353 นาง ภชัรา เป่ียมบญุ 6301069258 

5354 นาง สธุานี แคะมะดนั 6301069259 

5355 น.ส. สภุาวดี มีดา 6301069260 

5356 น.ส. องัค์วรา เทียบทา่ทอง 6301069261 

5357 น.ส. ทศัวรรณ ยอดยา 6301069262 

5358 น.ส. นงค์ลกัษณ์ อสิกนั 6301069263 

5359 น.ส. ไอยรา แสงทอง 6301069264 

5360 น.ส. ภารวี ศรีใส 6301069265 

5361 น.ส. ขนิษฐา พรมจนัทร์ 6301069270 

5362 นาย พลช หวนัดะหวา 6301069271 

5363 นาย วิฑรูย์ อกัขรธีรพนัธุ์ 6301069272 

5364 นาย ชชัชยั มว่งภเูขียว 6301069273 

5365 น.ส. สดุารัตน์ พรพรม 6301069274 

5366 น.ส. ภทัราพร อินทรสมบตัิ 6301069275 

5367 นาย สมเจตน์ พลเหลา 6301069276 

5368 น.ส. ยวุดี เลิศแสงเพชร 6301069278 

5369 น.ส. อญัชลี เค้าแก้ว 6301069280 

5370 น.ส. ปรารถนา จินดาโสด 6301069281 

5371 นาง พิทยา หยองใหญ่ 6301069282 

5372 น.ส. ศิริมา นาคทรงแก้ว 6301069283 
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5373 นาย ภดูิท ทินกร 6301069284 

5374 น.ส. ปรางดาว วชัรตระกลู 6301069285 

5375 น.ส. สมร ท ามาทอง 6301069287 

5376 นาย รัชพงศ์ บญุถนอม 6301069286 

5377 น.ส. วรรณิศา สิงห์วงษ์ 6301069288 

5378 นาย สนัน่ บญุมานดั 6301069289 

5379 นาย พทัธพร เกตพุนัธุ์ 6301069291 

5380 น.ส. ปิยะนชุ ไปปอ 6301069293 

5381 นาย สมโภชน์ สมสนิท 6301069294 

5382 นาย นฐัชาต บดีรัฐ 6301069295 

5383 น.ส. วิลาวรรณ ช่วยแก้ว 6301069277 

5384 น.ส. สาทิกา แก้วป้องปก 6301069290 

5385 น.ส. จนัทิมา นาคมาก 6301062198 

5386 นาย วรชติ ณ ถลาง 6301056111 

5387 นาย พิชิตพล ปัญญาม ี 6301058874 

5388 นาง อภิญญา ก้อเด็ม 6301069599 

5389 น.ส. ศิริพรรณ พนัธุ์แตง 6301069600 

5390 น.ส. ชาลิสา บญุมาพบ 6301069601 

5391 น.ส. มกุดา นามสขุ ี 6301069597 

5392 น.ส. วิลาสินี สีละพฒัน์ 6301067314 

5393 นาย วรุษ สร้อยทอง 6301067944 

5394 น.ส. กชศร พ่ึงน้อย 6301069992 

5395 น.ส. ศิริรักษ์ ประสมศรี 6301069994 

5396 น.ส. อรนภา ถาหล้า 6301069995 

5397 น.ส. สินทร พิมมะศรี 6301069996 

5398 น.ส. ปวริศา บตุรโพธ์ิ 6301069997 

5399 นาย ไพรัช ฉลาดเล่น 6301069998 

5400 นาย จตพุล เพง็เพชร 6301069999 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

5401 นาง ชาชนา ริยะปาน 5701017782 

5402 นาย วชัรากร จาบรรพฒันกลุ 6301064077 

5403 น.ส. สมฤทยั โตสมบญุ 6301070799 

5404 น.ส. ณฏัฐ์ชนกภรณ์ จิวตัธนิน 6301068653 

5405 น.ส. ณฎัฐธิดา สหนุิล 6301070811 

5406 น.ส. ภทัรรดา อุ่นกมล 6301068655 

5407 น.ส. ณภชันนัท์ ชแูก้ว 6301069993 

5408 นาย บวร อ่อนพิมพ์ 6301049162 

5409 น.ส. ฐิติพรรณ สีพา 6301067953 

5410 นาง นภสักร อารีย์วงศ์ 6301067948 

5411 น.ส. ชฎารัตน์ จู๋นางรอง 6301068638 

5412 น.ส. ทิพวรรณ นามแสง 6301067950 

5413 นาย ปัญญา ราศรีจนัทร์ 6301069598 

5414 น.ส. วารุณี สวุรรณไตร 6301068650 

5415 น.ส. ณชันนั หะพลรัมย์ 6301068645 

5416 นาย พิพฒัน์ เงาไพบลูย์ 6301068648 

5417 นาย ชวลิต วรกมล 6301069269 

5418 น.ส. อมรวารี นนัทวงศ์ 6301069267 

5419 นาง ปพชัรศิริ เกตวุิเศษกลู วอร์ด 6301069268 

5420 นาย เกริกบณุย์ เกตวุเิศษกลู 6301069266 

5421 น.ส. กิตติมา เหล่ารอด 6301068646 

5422 น.ส. ไอริณ เทียนปรุ 6301070809 

5423 น.ส. สพุตัรา โคบตุร 6301070812 

5424 นาย ชยัยง ยงกลุวณิช 6301070813 

5425 น.ส. พชัร์นนัท์ สมิทธ์แสวงกรู 6301070814 

5426 น.ส. วริทธ์ินนัท์ วรรณวีรพงษ์ 6301071657 

5427 นาย พิชญ อินทร์พิบลูย์ 6301071658 

5428 น.ส. นนัท์นภสั ชินเทพ 6301067949 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

5429 น.ส. อรพินท์ มาแก้ว 6301071673 

5430 นาย ติณณภพ มาแก้ว 6301071670 

5431 นาง พิศมยั สทุ่าเรือ 6301070815 

5432 น.ส. เรืองรัตน์ เพ็ชรน า้สิน 6301070816 

5433 น.ส. ภควรรณ เพชรา 6301070818 

5434 นาง ธิติรัตน์ ทองอิน 6301070819 

5435 นาย ธนวฒัน์ อาแว 6301070773 

5436 นาง นรูนี เจะดอเลาะ 6301070774 

5437 น.ส. สไุฮลา มาย ิ 6301070775 

5438 น.ส. นรููลฮีลมี เจ๊ะแม 6301070776 

5439 น.ส. จิดาภา สตัยาพร 6301070777 

5440 น.ส. กมลพร ลีละ 6301070778 

5441 นาย อดิศร หาญบรูณะพงศ ์ 6301070779 

5442 นาย จีระเดช ศรีชะฏา 6301070780 

5443 น.ส. จิตรวิภา รามฤทธ์ิ 6301070781 

5444 นาย ศภุวชิญ์ ทบัทอง 6301070782 

5445 นาย นนัท์มนสั อคัรพรชยัสถติ 6301070783 

5446 น.ส. ฐิติมา ประสพโชคนภาพร 6301070784 

5447 นาย สิทธิชยั ไกรภิรมย์ 6301070801 

5448 น.ส. พรพรรณ พาสดา 6301070786 

5449 น.ส. ธนิสรา แซ่ตัง้ 6301070788 

5450 น.ส. อภิญญา ตุ่นสวสัดิ์ 6301070790 

5451 น.ส. จนัทิมา ภิรมย์บวั 6301070791 

5452 น.ส. ลกัษมี อรพนัธ์ 6301070792 

5453 น.ส. พรกนก อิ่มจ าปา 6301070793 

5454 นาง แหวน จงัโกฎ ิ 6301070794 

5455 น.ส. นนัท์ติกานต์ มณีธนาพงศา 6301070798 

5456 นาง มลิวรรณ วงษ์เพ็ญ 6301070800 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

5457 น.ส. กนกวรรณ นนัทะเส 6301070817 

5458 นาย สิทธิพร บวับาน 6301070802 

5459 นาง ธนชัพร มณีสอดแสง 6301070803 

5460 นาย สมยั งามม้าว 6301070804 

5461 นาย ชาตรี ทรัพย์เจริญ 6301070805 

5462 นาง กิง่ทอง ทิมา 6301070806 

5463 นาย ธนากร ผลอนนัต์ 6301070807 

5464 นาย สราวฒุิ ทิมา 6301070808 

5465 นาย จตรุภทัร ประดบัเพชร 6301071672 

5466 นาย อนชุา วิเชียรสาร 6301070796 

5467 น.ส. พิกลุแก้ว ชแูก้ว 6301071665 

5468 น.ส. ภทัรียา สมิน 6301071640 

5469 นาย วชัระ โพธ์ิมจัฉา 6301071642 

5470 น.ส. พรพิมล คงแก้ว 6301071643 

5471 นาง ภทัรา แสวงศกัดิ ์ 6401007387 

5472 น.ส. จิราพชัร ฉตัรโพธ์ิ 6301071656 

5473 นาย อณาคินทร์ แซ่ยบั 6301071659 

5474 นาย ณฐั วิไลลกัษณ์ 6301071650 

5475 น.ส. ศรีวิไล ลายงาม 6301071669 

5476 น.ส. จิตราภรณ์ สมพร 6301068637 

5477 นาง ธวลัพร บวัเลิศ 6301071664 

5478 นาง วิไลวรรณ แซ่ลิม้ 6301071660 

5479 นาย เศรษฐพงศ์ ธรรมนญูรัตน์ 6301071654 

5480 น.ส. ชญาญ์พฎัฐ์ คงเพ็ชรศกัดิ ์ 6301071674 

5481 น.ส. ลลิดาพร จนัทร์สิงห์ 6301071675 

5482 นาย ธนชั เมืองมลู 6301071676 

5483 น.ส. รุจิลาภา มาแก้ว 6301071677 

5484 นาง กญัญาภคั ประดบัเพชร 6301071671 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

5485 น.ส. อภิชญา จ าปาโพธ์ิ 6301070797 

5486 นาง บษุบา ศภุศรีวชัระ 6301071653 

5487 น.ส. ภูริตา ศรีระแสน 6301071646 

5488 น.ส. รัชกร ไชยเทพ 6301071647 

5489 นาย อภิสิทธ์ิ ทิพย์นาง 6301071648 

5490 น.ส. อชัญา เหล่าอนั 6301071649 

5491 น.ส. เกวลี ปัน้ล าพอง 6301071651 

5492 น.ส. บษุกร ก้อนทอง 6301071652 

5493 นาง สณีุย์ พนัธ์กิจการ 6301071661 

5494 นาย สมศรี พระไกร 6301071662 

5495 นาย ฎิณณกฤต กติิวรรณา 6301071667 

5496 น.ส. อไุรวรรณ กฤษณะภษิูต 6301071668 

5497 น.ส. กมลวรรณ เจริญฤทธ์ิ 6301072413 

5498 นาย มารุต ปานกลาง 6301072414 

5499 น.ส. วนิดา รอดนคัเรศน์ 6301072415 

5500 นาย วีรัลพชั วชัรปัจจาภทัร์ 6301072416 

5501 น.ส. ชลิดา ไม้ดดัพนัธุ์ 6301073253 

5502 น.ส. รุ้งกาญจน์ บญุมีศรีงาม 6301073254 

5503 น.ส. ณฐัรดา ดิสถาพร 6301073257 

5504 นาย ครรชิต จ้อยเชือ้ 6301073258 

5505 นาง นิตยา ช้างจวง 6301073259 

5506 น.ส. มลฑล ชยัสมบรูณ์สขุ 6301073260 

5507 นาย ปริญญา สิมมา 6301073261 

5508 น.ส. ทิพวรรณ ราชเสนา 6301073262 

5509 น.ส. ชนญัญา นิลวฒัน์ 6301073263 

5510 นาย จกัรพงษ์ เดชนาค 6301073264 

5511 นาย รวีนาถ ก่อบญุ 6301073292 

5512 น.ส. ชนดัดา ปานอินทร์ดี 6301073265 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

5513 นาย ฐิตวิฒัน์ จิรมงคลโรจน์ 6301073266 

5514 นาย สทุศัน์ มะโฮง 6301073267 

5515 นาย ณฐัพงษ์ เรือนนิล 6301073268 

5516 นาย เจตพงษ์ เชือ้ค าลือ 6301073276 

5517 น.ส. สทุธิดา สาครวรรณศกัดิ ์ 6301071666 

5518 น.ส. อรุณรัตน์ หว่างแสง 6301068639 

5519 นาย ปนยัพทัธ์ เกดิพฒุ 6301073270 

5520 นาง อจัฉรา สขุสิงห์ 6301073271 

5521 นาย กิตติศกัดิ์ ชชูาต ิ 6301073272 

5522 น.ส. อติยา จ าปาวงษ์ 6301073273 

5523 น.ส. นลินรัตน์ สคุนัธปรีย์ 6301073291 

5524 นาย วรายทุธ สงัข์เงิน 6301071665 

5525 น.ส. ทศันีย์ แจ้งสว่าง 6301068643 

5526 น.ส. จฑุาพิชญ์ เมฆไพบลูย์วฒันา 6301064948 

5527 น.ส. ปัณณวีร์ ชสูกลุไพบลูย์ 6301068652 

5528 น.ส. วิชริณี ชวูิมลหิรัญ 6301068644 

5529 นาย ภรีู ยศวงศ์รัศม ี 6301068642 

5530 น.ส. วณิดา ปัสสวาท 6301068640 

5531 นาย ชนินทร์ ร่มแก้ว 6301071663 

5532 น.ส. เทวินวดี ม่วงไทย 6301073274 

5533 น.ส. วรรณกานต์ เป่ียมสมบรูณ์ 6301073275 

5534 นาย ศิริชยั โชคงาม 6301073277 

5535 น.ส. อทุมุพร บญุเรือง 6301073278 

5536 น.ส. กรรณิกา อมรศิลปพิทกัษ์ 6301073279 

5537 น.ส. ภาวิณี ยะลาเร้ 6301073280 

5538 นาย ทรงณวฒุิ โพธิสาขา 6301073281 

5539 น.ส. นภาเเพรว นิติวรางกรู 6301073282 

5540 น.ส. จรีุพร โพธ์ิเข็ม 6301073283 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

5541 น.ส. กลุกนัยา ศรีสขุ 6301073284 

5542 นาง พชัรี บญุเสริมสวุงศ์ 6301073285 

5543 น.ส. วีดารัตน์ ถาวรเจริญสขุโข 6301073256 

5544 น.ส. ประไพร พรายแก้ว 6301071639 

5545 น.ส. ภทัรา กรังพานิชย์ 6301071644 

5546 น.ส. กิตติยา วจีทองรัตนา 6301071645 

5547 นาย ศรายทุธ ปาวิลยั 6301073288 

5548 นาย นคร รัตนพฤกษ์ 6301073293 

5549 น.ส. สกุญัญา ปากด ี 6301073289 

5550 น.ส. ณฐัวรรณ โฉสงูเนิน 6301073290 

5551 น.ส. สรัลพร รักษาสตัย์ 6301073294 

5552 น.ส. ศรัณย์ธรณ์ อธิมตุติสกลุ 6301073663 

5553 นาย ฆฤณพศตุฒ์ ถิ่นกาแบง 6301073643 

5554 น.ส. รัตติยา มนต์พานทอง 6301073644 

5555 นาย รณชล วงศ์สวสัดิ ์ 6301073645 

5556 น.ส. รวงอรุณ โชตินอก 6301074140 

5557 น.ส. ธนชัพร ค าผา 6301073646 

5558 นาง อมัพร พรสวุรรณ 6301073647 

5559 นาย บญุกร ประเสริฐนชุ 6301073648 

5560 น.ส. รัชนี เชยชม 6301073649 

5561 น.ส. ศิวาภรณ์ ถาวรานรัุกษ์ 6301074158 

5562 นาย ไพรวลัย์ ว่องวฒุ ิ 6301073650 

5563 น.ส. ปัทมาภรณ์ ก ามะไชยค า 6301073651 

5564 น.ส. ปารมี สขุเฉลิมชยั 6301073652 

5565 นาย ฐิติพงศ์ ค าเสมอ 6301073653 

5566 น.ส. กลัยลกัษณ์ ไชยดวง 6301073654 

5567 น.ส. ณฏัฐา ชมุแสง ณ อยธุยา 6301073655 

5568 น.ส. มานิตา ทองศขุ 6301073656 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

5569 นาย ทองมี พลราช 6301073660 

5570 นาย สมหมาย เพิ่มด ี 6301073661 

5571 นาย ธนพล มิ่งขวญั 6301073662 

5572 นาง สมหวงั วงศ์วจิิตรกลุ 6301073286 

5573 น.ส. ลลิตา แก้วกญัญา 6301073664 

5574 นาง อารีรัตน์ ทรัพย์สิน ซเีวลล์ 6301073665 

5575 น.ส. สโรชา สภุาพพร้อม 6301073667 

5576 นาย รัฐพล สห ิ 6301073672 

5577 น.ส. เหมือนฝัน จลุกะ 6301073673 

5578 น.ส. ณฐัพร อินธิบาล 6301073674 

5579 นาย วนาวฒุิ กนัเตยีง 6301073675 

5580 นาง กญัญาภคั นิ่มเงิน 6301073676 

5581 นาย วรเดช คะสีทอง 6301073677 

5582 น.ส. เพ็ญนภา ถาดา 6301073678 

5583 นาย สรุชยั หดันาค 6301064957 

5584 นาง อดุร อ่อนสิงห์ 6301066036 

5585 นาย อดลุย์ ทีค า 6301074132 

5586 นาย วิธนนท์ หนหูมอก 6301074133 

5587 นาย มนตรี สามารถ 6301074134 

5588 นาย ยศชนินทร์ วงศพทัธ์ตา 6301074135 

5589 นาย อนนัท์ ชยัวงค ์ 6301074136 

5590 นาย ธีรทศัน์ ศภุจรีุย์วรรณ 6301074137 

5591 นาย เชาว์วรรธน์ ชมโฉม 6301074139 

5592 นาย จิราย ุไทยสวุรรณ 6301074141 

5593 น.ส. วชัรี จินตรารักษ์ 6301074142 

5594 น.ส. วโนรมย์ หมอยาเกา่ 6301074143 

5595 นาย ชวลิต บญุรอด 6301074144 

5596 น.ส. จารุวรรณ ใยเม้า 6301074145 
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5597 น.ส. รัตนา อนงนวล 6301074146 

5598 น.ส. ธนฐัฐา เลาหเวชรานนัท์ 6301074147 

5599 น.ส. กรดา แก้วประสิทธ์ิโชค 6301074148 

5600 นาย อาทิตย์ ก าลงัศร 6301074149 

5601 น.ส. นภาวลัย์ ชหูมื่นไวย์ 6301074152 

5602 นาง มณีรัตน์ นาคะเสนีย์ 6301074156 

5603 นาย ธนากร เงาะปก 6301074157 

5604 น.ส. ยตุนนัต์ ลนัทม 6301074159 

5605 นาย สไุลมาน วงศ์สอนธรรม 6301074160 

5606 น.ส. จิราภรณ์ ตรีสนิท 6301074162 

5607 นาง มนชยา ชื่นภิรมย์ 6301074164 

5608 น.ส. วราพร พลูทา 6301074165 

5609 นาง จีรวรรณ แตงทอง 6301074150 

5610 นาง รัตน์สคุนธ์ จริตเรียบ 6301074168 

5611 นาง รุ่งพิทยา สทุธิโอฬาร 6301074138 

5612 นาย บญุล้อม ขจรศรีชล 6301074161 

5613 นาย ดสิุต สทุธิโอฬาร 6301074166 

5614 น.ส. ประไพศรี แป้งเทา 6301074167 

5615 นาง อาภสัรา ทิพย์ประเสริฐ 6301074718 

5616 นาย นนทวิชญ์ ปิดารังษี 6301074719 

5617 นาย ทวีสนัต์ สนุทรารักษ์ 6301075405 

5618 นาง ณฐัปราย์ นาควิโรจน์ 6301070810 

5619 นาย ชยัพฒัน์ สขุย้อย 6301052338 

5620 นาง นพสร แก้วพลบั 6301074720 

5621 น.ส. อารีรัตน์ คล้ายธนารักษ์ 6301074721 

5622 นาย ศภุกร สวุรรณคาม 6301074722 

5623 นาง กอเลีย นาคทรงแก้ว 6301074723 

5624 นาย ปิติพฒัน์ นนัทวเิศษรัตน์ 6301074724 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

5625 นาย มนตรี เชาวน์ชื่น 6301074725 

5626 นาย สิทธิพฒัน์ หอมหวลด ี 6301074726 

5627 นาย ณตัิรุจน์ อมรสินธวุฒัน์ 6301074727 

5628 น.ส. ชไมพร ก้านจกัร 6301074728 

5629 นาย กรกช พิลาดา 6301074729 

5630 นาง พรวิภา ศรีอกัษร 6301074730 

5631 น.ส. จฬุาลกัษณ์ เมืองคง 6301074731 

5632 น.ส. ญาณจัฉรา ขนัอาสา 6301074732 

5633 นาง รววีรรณ ปิดารังษี 6301074733 

5634 น.ส. สกุญัญา เชือ้ชา 6301074789 

5635 น.ส. ภทัรธนรัชต์ นชุบษุบา 6301074734 

5636 นาย ณฐัพล ซ าเซ็น 6301074735 

5637 นาย กนกพล นิกรเพสย์ 6301074736 

5638 น.ส. เรณ ูนพโสภณ 6301074738 

5639 นาย บญุชยั โล่ห์วงศ์วฒัน 6401001056 

5640 น.ส. สกุญัญา ดอนผา 6301069991 

5641 นาย ปิยะพงษ์ ไชยสมภาร 6301074741 

5642 นาง เนตอนงค์ เกตมุณี 6301074743 

5643 น.ส. หทยัภทัร ตัง้อ่วม 6301076338 

5644 นาย อนวรรษ บางชะวงษ์ 6301076355 

5645 น.ส. ชญัญา วจีสจัจะ 6301074748 

5646 น.ส. อนงค์นาฏ ศรีสวสัดิ์ 6301074750 

5647 น.ส. ธิติมา จวงจนัทร์ 6301074751 

5648 นาง เสาวลกัษณ์ สงเทศ 6301074752 

5649 น.ส. จินตนา สีมาโรฤทธ์ิ 6301074753 

5650 น.ส. พิมพ์ลดา ฐิตินนท์วงศธร 6301075419 

5651 น.ส. นิจติยา ภาด ี 6301074756 

5652 นาย ภาณวุฒัน์ เชษฐา 630107475 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

5653 น.ส. พชัรี แก้วรุณค า 6301074758 

5654 น.ส. ปริศญา บญุชื่น 6301074737 

5655 ว่าที่ร.ต. นฤปนาถ ศิริษา 6301074760 

5656 น.ส. ณชัชาวีณ์ ธีระสนุทรเวทย์ 6301074761 

5657 นาง ศิริเกล้า เป่ียมพาสขุ 6301074762 

5658 นาย พสธร อินทรศร 6301076335 

5659 นาย ศราวฒุิ เพชรสน 6301075397 

5660 น.ส. อษุา เกตแุก้ว 6301075399 

5661 น.ส. อรพรรณ วรวฒันานนท์ 6301075400 

5662 น.ส. ณิชาภา จนัทนภมุมะ 6301075401 

5663 นาย เฉลิมชยั แซ่ล ี 6301075408 

5664 น.ส. ธนิภา งามสนิท 6301075409 

5665 น.ส. อุ่นเรือน มนสัวงษ์กาญจน์ 6301075410 

5666 นาง กหุลาบ กิง่มิง่แฮ 6301075411 

5667 น.ส. ธัญจภคั งวมแพงพมิพ์ 6301075412 

5668 น.ส. ศศิธร จ าปาเงิน 6301075413 

5669 นาง บญัญัติ เชือ้แก้ว 6301075414 

5670 นาง รุ่งทิพย์ จะยนัรัมย์ 6301075415 

5671 นาง ส ารวย นาคหาญ 6301075416 

5672 น.ส. วรินทร์ กิจการกวิน 6301075417 

5673 นาย วยากร วชิพนัธุ์ 6301075418 

5674 น.ส. สิริลกัษณ์ สริุโย 6301075420 

5675 น.ส. ทิพวลัย์ โมคเบ็ญ 6301075421 

5676 นาย สรศกัดิ์ แก้วโสภาค 6301075422 

5677 น.ส. สพุตัรา เนียมน้อย 6301076337 

5678 นาย ยทุธชยั หน่อแก้ว 6301075423 

5679 น.ส. จีราพชัร บ ารุงคีรี 6301075424 

5680 นาง สจุิตรา มากสงวน 6301075425 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

5681 น.ส. สธิุตา ณรงค์นภนนัท์ 6301075426 

5682 น.ส. เจนจิรา มณีสขุ 6301075427 

5683 น.ส. อดุมพรรณ ค าภนูอก 6301075428 

5684 น.ส. กนกพร ประเสริฐสงัข์ 6301075429 

5685 นาย ณฐัเชษฐ์ ผดุผ่อง 6301075430 

5686 น.ส. ธัญชนก เย็นมัน่ 6301075431 

5687 นาย ไพโรจน์ วฒุิยาสาร 6301075432 

5688 นาง เมลดา รุจิราชนาธร 6301075433 

5689 นาง ชญธนนั ชตุิเดชานกุลู 6301071641 

5690 นาย สทุธิพงษ์ ยมค้างพล ู 6301079045 

5691 นาง ฉตัรกมล โยชดิะ 6301079049 

5692 นาง ธัญชนก ชนะสงคราม 6301075434 

5693 น.ส. รุ่งอรุณ ละดาดาษ 6301075436 

5694 นาง สวรส วงค์ครองศกัดิ ์ 6301075437 

5695 น.ส. อมรรัตน์ กลุสจุริตทรัพย์ 6301075438 

5696 นาย เกียรติ จิรสินมธัยสัถ์ 6301075439 

5697 น.ส. ธนารัศมิ์ ประเสริฐศกัดิ ์ 6301075402 

5698 นาย ปัณธร ชาธรรมา 6301075404 

5699 น.ส. สจุิตรา แก่นสาร 6301075406 

5700 น.ส. นาตยา สขุสมฤกษ์ 6301076336 

5701 น.ส. วลัณาลี พงัแสงส ุ 6301076339 

5702 นาย สวุฒัน์ พรมเป็นสขุ 6301076340 

5703 น.ส. วลณัฑ์พร จรัญวฒันพล 6301076341 

5704 น.ส. ธนฎัฐา ดาทิพย์ 6301076342 

5705 น.ส. จิรารัฐ พิศพรรณ 6301076343 

5706 นาย สมบรูณ์ ใจประการ 6301076344 

5707 นาย อทัธ์ ทองเฉลิมสขุ 6301076345 

5708 นาย อานนต์ แซ่ลิม้ 6301076346 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

5709 นาย ชยัณรงค์ พืชพนัธุ์ 6301076347 

5710 น.ส. ณฐัทนา พ่อป้องขวา 6301076348 

5711 นาง อรทยั ภจูอมจิตร 6301076349 

5712 นาย จิรศกัดิ์ เปรมพงษ์ 6301076350 

5713 นาย ปรัชญา ยาหิง 6301076351 

5714 นาย ววิฒัน์ เหลืองวฒันวิไล 6301076353 

5715 นาย ก้องกงัวาน บตุรอ าคา 6301076354 

5716 นาย สวุิทย์ ภหูนองโอง 6301076356 

5717 นาง พิมพ์นภสั ศรีวริสาร 6301077165 

5718 น.ส. ศิริยาภรณ์ อพุลเสถียร 6301078030 

5719 น.ส. ธารารัตน์ ชปูลืม้ 6301077166 

5720 นาย ศภุศิลป์ บตุรโรจน์ 6301077167 

5721 น.ส. สกุญัญา ลีลา 6301077168 

5722 น.ส. บญุนิสา เบญญาณฐักลุ 6301077169 

5723 น.ส. อภิญญา ค าเขียว 6301077170 

5724 น.ส. อรยมุา พนัธ์ภงูา 6301077171 

5725 นาย วนัชยั ขนัตวิงค์ 6301077172 

5726 น.ส. สกุญัญา ภู่ทอง 6301077173 

5727 น.ส. ณฐัพร ธีร์วรานนัท์ 6301077174 

5728 นาย โยธิน ศาลามาตร 6301077176 

5729 นาย ค าไผ่ คณูพรม 6301077179 

5730 น.ส. เพ็ญณภา พรมโสดา 6301077180 

5731 นาย สมพร ปราบภยั 6301077181 

5732 น.ส. พิศมยั เกษาพนัธ์ 6301077183 

5733 น.ส. น้อมจิตร สมรูป 6301077184 

5734 นาง ทิพย์วารี กญุชรศิริมงคล 6301077185 

5735 นางสาว ศิราณีย์ สรุชยัสติกลุ 6301077186 

5736 นาย ณฐัวตัร ไชยมา 6301077187 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

5737 นาย ติณณ์ ศขุโกเมศ 6301077188 

5738 น.ส. อมรรัตน์ อารีรมย์ 6301077189 

5739 นาย ศกัรินทร์ ปัน้ทอง 6301077190 

5740 น.ส. ชลธิชา หนแูช่ม 6301077191 

5741 น.ส. เพชรนภา ทองชมภ ู 6301077192 

5742 น.ส. ชนนิกานต์ พฒุตาลดง 6301077193 

5743 นาง สภุาพร ทองดียิง่ 6301077194 

5744 น.ส. ปวริศา วิเศษสี 6301077199 

5745 นาย สงัทอง ทุ่งฤทธ์ิ 6301077196 

5746 นาย สบดี แซ่โจว 6301077175 

5747 น.ส. อจัฉราวรรณ บริบรูณ์มี 6301077197 

5748 น.ส. ณฏัฐ์กานต์ ศรีทิพย์ 6301077198 

5749 น.ส. จนัทิมา เอี่ยมองค ์ 6301078020 

5750 นาง สนุนัทาพร สจุริต 6301078021 

5751 นาย นิวฒั วงชารี 6301078022 

5752 นาย ไบร์ท บญุศิริ 6201045700 

5753 น.ส. รัสรินทร์ วรณรงค์พฒัน์ 6301078023 

5754 นาย ธีระพล สิริธีรสนุทร 6301078024 

5755 น.ส. ชลธิชา แดงเรือง 6301078025 

5756 น.ส. นฤมล แปงชมุภ ู 6301078026 

5757 นาง พิชญาภคั มาเฬีญน่า สวินนิน 6301078027 

5758 น.ส. วนันิสา วรรณโส 6301078028 

5759 น.ส. ปิยวรรณ์ พรประภา 6301078029 

5760 นาย ศิวรักษ์ สธุาพจน์ 6301078048 

5761 นาย สฤษดิ์ อ่ิมรัตน์ 6301078049 

5762 นาย ชยัพิสิทธ์ิ ยศปิยธนานนท์ 6301078050 

5763 น.ส. ฐิติพร สวสัดิ์เอือ้ 6301078051 

5764 น.ส. พรนภสัสร มีมขุ 6301078075 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

5765 น.ส. ทศันีย์ เปงอินทร์ 6301078053 

5766 น.ส. มสารัศม์ ณธีอคัรพฒัน์ 6301078054 

5767 นาย สรชา ชื่นสวุรรณ 6301078055 

5768 นาย ทตัดล วรศลัย์ 6301078056 

5769 น.ส. นิศารัตน์ อนปิุม 6301078057 

5770 น.ส. อมัพร กิจติเวชกลุ 6301078059 

5771 นาง อรทยั อนนัตะภมู ิ 6301078073 

5772 นาย พรชยั ไพบลูย์ลีสกลุ 6301078074 

5773 นาย สมพล ชื่นสวุรรณ 6301078061 

5774 นาย เทิดศกัดิ์ แถวอินทร์ 6301078062 

5775 น.ส. วารุณี ฉายสินศร 6301078063 

5776 นาย ณฐันนัท์ ชยัธีรช านาญกลุ 6301078064 

5777 นาย อนวุชั นนัตา 6301078065 

5778 น.ส. สรีุรัตน์ ดวงมณี 6301078066 

5779 นาย ปรีชา แอยอด 6301078067 

5780 น.ส. นิธิมา อดุมเดชาณตัิ 6301078068 

5781 น.ส. วสมุน โสภณวชิรกลุ 6301078069 

5782 น.ส. ธวลัหทยั แนวกนัยา 6301078070 

5783 น.ส. ขวญัดาว ถาวร 6301078071 

5784 นาย นนท์ ชาลีจนัทร์ 6301078072 

5785 นาย ชลธาร ผดงุญาต ิ 6301078076 

5786 นาง พิศมยั ไชยผา 6301078077 

5787 น.ส. ฐาปนีย์ ลือชา 6301078078 

5788 น.ส. ชลีุพร นวลละออง 6301078079 

5789 น.ส. สขุธิดา ศิริธนะวฒุิชยั 6301078080 

5790 น.ส. ปญุญดา มีมขุ 6301078044 

5791 น.ส. ธัญญารัตน์ ธนพฒัน์ชยัศร 6301078096 

5792 น.ส. สวุภทัร คุ้มสงัข์ 6301078097 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

5793 นาย อนนัต์ อมตฉายา 6301078098 

5794 น.ส. กานต์รวี ป่ินแก้ว 6301078100 

5795 นาย ยอดเพชร กณุพรม 6301078101 

5796 นาย ธนบรูณ์ บวัทอง 6301079118 

5797 น.ส. องัคณา ภิรมย์บวั 6301079129 

5798 นาย เอกชยั ชมุขวญั 6301079025 

5799 น.ส. พทุธิวรรณ ชมุทอง 6301079027 

5800 น.ส. คณิศร ทองอยู่ 6301079063 

5801 น.ส. กนกวรรณ มตุตามระ 6301079037 

5802 นาย สชุาติ ฟินด ี 6401004225 

5803 น.ส. อลิสรา อาดมั 6301079050 

5804 น.ส. ธรรศภสรณ์ ยงวจีพนัธ์ 6301079115 

5805 น.ส. เสาวลกัษณ์ สวนประดษิฐ์ 6301079019 

5806 น.ส. อนญัญา ศรีสิงห์ 6301079040 

5807 นาย พงศ์ณรินทร์ บริรักษ์ 6301079047 

5808 น.ส. ณปัณฑ์พทัธ อินทร์ศกัดิ์ 5701017293 

5809 น.ส. กลัยกร อินทรโมฬี 5601090406 

5810 น.ส. นิษา สริุบตุร 5801049530 

5811 น.ส. ชญาพฒัน์ ภสูงู 5701088844 

5812 นาย มนชยั ฉตัรวรกลุชยั 5701058038 

5813 น.ส. สภุาวดี ช ารัมย์ 6301079051 

5814 น.ส. อารียา คชัชา 6301079053 

5815 นาย บญุสนอง กรีดกราย 6301079054 

5816 น.ส. จนัทร์จิรา สายทองอินทร์ 6301079057 

5817 นาง นวลพรรณ ศรีหิรัญ 6301079059 

5818 น.ส. กฤติญดา เกดิสมบญุ 6301079066 

5819 น.ส. สพุรรษา ศรเกลีย้ง 6301079068 

5820 น.ส. อรอมุา บญุเลีย้ง 6301079068 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

5821 นาง ยภุาวดี สอนกพุนัธ์ 6301079080 

5822 นาง เยาวลกัษณ์ ไชยกรู 6301079083 

5823 น.ส. จนัทร์ทิพา สขุส าราญ 6301079016 

5824 นาย กฤตภาส อารีรักษ์ 6301079046 

5825 น.ส. วชัรี บญุมาเลิศ 6301079103 

5826 นาง จารุพกัตร์ อ่ิมวิริยะกลุ 6301079112 

5827 น.ส. นชุรินทร์ สขุชยั 6301079008 

5828 นาง ณฐัพชัร์ ไมนา 6301079009 

5829 น.ส. กรกต อภิมหามงคลไชย 6301079010 

5830 นาย สรุพจน์ นกัรู้ 6301079011 

5831 น.ต. ธิญดา ปภสัถาวรสขุ 6301079036 

5832 นาย ฉนัทชาติ โกสิยพนัธ์ 6301079013 

5833 น.ส. บญุธิรา ล่ิมสกลุ 6301079014 

5834 นาง สพุรรณี สมแสง 6301079015 

5835 น.ส. นฤมล ทองทบั 6301079017 

5836 นาย บญัชา ดาทิพย์ 6301079018 

5837 นาง เดอืนเพ็ญ อานนท์ 6301079020 

5838 นาย วชิิต คเูจริญ 6301079021 

5839 น.ส. วนัดี หอมสวุรรณ 6301079022 

5840 นาย ยงเกียรติ สนเทศอดศิยั 6301079023 

5841 น.ส. ชลธิฌา กล่ินเกษร 6301079026 

5842 น.ส. ธารทิพย์ กล้าอยู่ 6301079028 

5843 น.ส. พชัราภรณ์ วะชมุ 6301079029 

5844 นาย นพดล ฐานสินเพิม่ 6301079030 

5845 น.ส. อรทยั ดีอยู่ 6301079031 

5846 น.ส. ทราภรณ์ ธนาพาณิชย์ 6301079032 

5847 นาย กฤษณะ มิง่ขวญั 6301079033 

5848 น.ส. นารีรัตน์ คุ้มนชุ 6301079034 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

5849 นาย ศภุลกัษณ์ รัตนธรรม 6301079035 

5850 น.ส. กลัยานิษฐ์ สวสันาท ี 6301079113 

5851 นาง เรืองรพี วงศ์รัตนรัตน์ 6301079120 

5852 นาย สวุฒัน์ ค าแสน 6301079038 

5853 น.ส. พนิตา สมบรูณ์ 6301079039 

5854 น.ส. ทิพย์วิมล อดุไว 6301079041 

5855 นาย สถิตย์ ปฏิภาณปรีชาวฒุิ 6301079042 

5856 น.ส. ฐิตินนัทา ศรีโกศล 6301079043 

5857 นาย เจติศกัดิ์ คงพิพฒัน์เกษม 6301079044 

5858 นาง เจนจิรา สีนาค 6301079048 

5859 นาย อนกุลู ข าเกิด 6301079052 

5860 นาย สชุาติ กลุบตุร 6301079082 

5861 น.ส. ชลยัรัตน์ โชตน์มงคลภทัร์ 6301079055 

5862 นาย ชษิณชุา เดชาญาณกร 6301079056 

5863 น.ส. ปรียานชุ สผุาวนั 6301079058 

5864 น.ส. ศภุานนัท์ ตัง้ชฎากร 6301079121 

5865 น.ส. กรรณิการ์ ดวงสวสัดิ ์ 6301079122 

5866 นาย เสฏฐวฒุิ แหวนทองค า 6301079123 

5867 น.ส. กีรติญา รัตนสตูร 6301079126 

5868 น.ส. ชนิสรา ศรพรหม 6301079127 

5869 นาง บงัอร สหชยัพรพงศ ์ 6301079128 

5870 นาย เชดิชยั สินสืบผล 6301079130 

5871 นาย สรุนาท จ าปาเงิน 6301079131 

5872 นาง เนาวรัตน์ ทองโคตร 6301079132 

5873 นางสาว พณัณ์วรา พิชญะสกลุพงศ์ 6301079133 

5874 น.ส. ชมพนูชุ จนัทรศรีวงษ์ 6301079134 

5875 นาย ธนกฤษ รุจิราชนาธร 6301079135 

5876 นาง รักษณา ไชยรบ 6301079136 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

5877 นาย สพุจน์ นตุะวีระสิทธ์ิ 6301079137 

5878 น.ส. ปรียาวรรณ์ แก้วนวลพนัธุ์ 6301079138 

5879 นาง จินห์จฑุา นชุนารถ 6301079139 

5880 น.ส. พชัรี แซ่คิว้ 6301079140 

5881 นาย ปรัชญา โกมณี 6301079141 

5882 นางสาว ปัทมาวดี นาวานเุคราะห์ 6301079142 

5883 น.ส. จิตรลดัดา กลัญาน 6301079060 

5884 น.ส. สธุาดา เทพช่วย 6301079061 

5885 น.ส. กฤษชรดา เนตรซวิ 6301079062 

5886 นาย รัชนนท์ ศิลปประดิษฐ์ 6301079064 

5887 นาย เกรียงไกร พินยารัก 6301079065 

5888 น.ส. ชญาน์นนัท์ เครือด ี 6301079069 

5889 น.ส. วานิสา ทานแก้ว 6301079070 

5890 นาย เลปกร เจริญสขุ 63010749071 

5891 น.ส. มยรีุ ศรีสอน 6301079072 

5892 น.ส. หน่ึงฤทยั ภู่พึ่ง 6301079073 

5893 นาง ถนอม ไชยปัญญา 6301079074 

5894 น.ส. ณิชาพร ป้อมค า 6301079075 

5895 นาง เมธาพร สนัตะลบั 6301079077 

5896 น.ส. ณฐัวีณ์ ธีรวฒุิพนัธ์ 6301079078 

5897 นาง หนเูพียร แก้ววงษา 6301079079 

5898 นาย นิยม สงัข์พกุ 6301079081 

5899 น.ส. นภสร ดีสวสัดิ์วงษ์ 6301079084 

5900 นาง ส าลี พดัลม 6301079085 

5901 น.ส. วรรณภรณ์ บญุแล 6301079086 

5902 นาย ไพบลูย์ เหล่าธิรพาณิช 6301079088 

5903 นาย แทนไทย โตสวุรรณ์ 6301079089 

5904 นาย ศิวชล ไรวา 6301080086 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

5905 น.ส. โยษิตา พกัไพโรจน์ 6301080693 

5906 น.ส. ชาลิสา หงษ์เหิรนภา 6301079092 

5907 ว่าที่ร.ต.หญิง ปรียานชุ วิระย์กิจ 6301079094 

5908 นาง ไพรัตน์ พีค 6301079095 

5909 น.ส. ฐธนรรศรัค อินทสิทธ์ิ 6301079096 

5910 น.ส. จฬุารัตน์ ตัง้ชารี 6301079091 

5911 นาย ประเสริฐ บวัทอง 6301079097 

5912 นางสาว ณฐพร ทองสกลุ 6301079098 

5913 น.ส. อนงค์ สดุประเสริฐ 6301079099 

5914 นาง ราตรี โสสว่าง 6301079101 

5915 น.ส. สนุธิรา วงมะลยั 6301079102 

5916 น.ส. กนัติมา นาวเิศษ 6301079105 

5917 นาย ทกัษิณ ศรีปะโค 6301079107 

5918 นาย ณภพ จาระเวชสาร 6301079108 

5919 นาย ปิยะพงษ์ เบญจสิริภิรมย์ 6301079109 

5920 น.ส. จีราภร ชมุเจริญ 6301079110 

5921 น.ส. พลอยปพฒัน์ สนแจ้ง 6301079111 

5922 น.ส. ณิชชยาภรณ์ แสนภวูา 6301079114 

5923 น.ส. พตัร์พิมล บตุรอินทร์ 6301079116 

5924 น.ส. กนัยากร พลช าน ิ 6301079117 

5925 นาย ธัชชยั ชกูลิ่น 6301079119 

5926 นาย ณฐักนต์ คงด ี 6301080087 

5927 นาย สรุเดช โกศลัวิตร 6301080088 

5928 น.ส. สนุิสา นาถ ่านาค 6301080092 

5929 น.ส. สภุาวดี กล ่าศิริ 6301080093 

5930 นางสาว วิภา ชินทะวนั 6301080095 

5931 น.ส. ธัญย์วรินทร์ ทองนนัไชย 6301079106 

5932 นาย เจษฎา เหมือนบญุส่ง 6301073296 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

5933 นาย พินิจ เทพมงักร 6301073287 

5934 น.ส. ขวญัดี เหมือนบญุส่ง 6301073295 

5935 น.ส. ปรียานชุ โชติวงศ์ 6301080097 

5936 น.ส. อจัฉรา มตุเงิน 6301080098 

5937 น.ส. ณชญาภา กฤตชยันนัต ์ 6301080099 

5938 นาย ชวตั เร่ือเรืองพร 6301080100 

5939 น.ส. เมษรี เฉลยศิลป์ 6301080101 

5940 นาง ภทัราวดี เหลาศรี 6301080102 

5941 น.ส. ธนชัญา พุ่มอรุณ 6301080094 

5942 น.ส. สธุาสินี ไชยศาสตร์ 6301080089 

5943 นาย สริุยา บญุโสภา 6301080090 

5944 น.ส. เบญจมาศ ทนัที 6301080091 

5945 นาย ณฐักานต์ เกือ้จรูญ 6301080361 

5946 นาย นนัทวฒัน์ นนัหมื่น 6301048967 

5947 นาย ประจวบ แสงสว่าง 6301080364 

5948 นาย ฐิตวิศัศ์ เกิดเงิน 6301080365 

5949 น.ส. รัตร์ดา ภดูินเจริญพร 6301080559 

5950 นาย พนาทรัพย์ ชาวทอง 6301080694 

5951 นาย สมรัฐ การะด ี 6301080695 

5952 น.ส. ณฐัวดี คคนมัพรวงศ์ 6301080696 

5953 นาย กรกต อภิชยัรุ่งเรือง 6301080687 

5954 นาย ทพัพ์เทพ มสิุถาวร 6301080690 

5955 นาย พรชยั พรมัน่ 6301080691 

5956 นาง ดาริน ทองนิตย์ 6301080692 

5957 นาย ยรรยง พรรัตนวนารมย์ 6301079093 

5958 นาย กฤษณะ วสวุิชญะวรากร 6301079012 

5959 นาย สรายศุม์ ศศะยานนัท์ 6301079024 

5960 นาย พนิต ปลิวอิสสระ 6301079067 
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5961 นาย ภคัเมศฐ์ ศิระธัญญศิลป์ 6301059492 

5962 น.ส. อญัชลี สีกนั 6301054918 

5963 นาย สรวิชญ์ เทยีนทอง 6301059493 

5964 นาง รัตนา อริยานนท์ 6301074163 

5965 น.ส. ทอปัด อธิคมกลุชยั 6301054914 

5966 น.ส. สิริพร สิบแอง 6301054927 

5967 นาง จิตรลดา อยูเ่ย็น 6301054923 

5968 น.ส. หทยัชนก เสลาฤทธ์ิ 6301054913 

5969 นาย สนัติสขุ เทียนทอง 6301077195 

5970 น.ส. ประภาศิริ ผดงุวาท 6301080364 

5971 นาย เชษฐ์สดุา ค ากอง 6301078099 

5972 น.ส. อิสยาภรณ์ หะมณี 5601065050 

5973 นาย วงศพทัธ์ อรุณไพโรจนกลุ 6301060376 

5974 นาง แพรวพรรณ สตัยาพนัธุ์ 6301074742 

5975 นาย พีรชยั โปษยานนท์ 6301060381 

5976 นาย ชตุิญา วงัเอก 6301074754 

5977 น.ส. รวิสร์ลดา พลฐณเศรษฐ์ 6301060372 

5978 นาย ปัถย์ ศรีประดษิฐ์ 6301060382 

5979 นาย พงศ์พนัธุ์ พิมพ์พรหม 6301074745 

5980 น.ส. สะบาทอง เชือ้สะอาด 6301074739 

5981 น.ส. พิชญา วงษ์ฟอง 6401000024 

5982 นาย กิตติพฒัน์ นิลเทศ 6401000025 

5983 นาย ศิวจัน์ จรูญสิริวิทย์ 6401000026 

5984 นาง สมพิศ มทุาพร 6401000027 

5985 นาย กฤษฎา สายแสง 6401000028 

5986 น.ส. สกุญัญา นยันานนท์ 6301060374 

5987 น.ส. คนึงนิจ แก้วมะณี 6301060379 

5988 นาย สาคร รุยยนั 6301074759 
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5989 นาง จนัทรา ศรีรักษา 6301074746 

5990 น.ส. อรอนงค์ เชือ้รบ 6301074747 

5991 นาย ภมูินทร์ รุยยนั 6301074744 

5992 นาย ธีรศกัดิ์ บญุทอง 6301074755 

5993 นาย ยศวฒัน์ พิพิธธนบวรชยั 6401000224 

5994 นาย ภาคภมูิ สวุรรณคีรี 6401000231 

5995 น.ส. ธชนรรณ คนัทิพวนั 6401000232 

5996 นาย บริุนทร์ สนุทรอมรรัตน์ 6401000233 

5997 นาย วีรศกัดิ์ ธรรมพิทกัษ์ 6401000234 

5998 น.ส. จริยา ศิริค า 6401000235 

5999 น.ส. วิชชดุา ยงพาณิชย์ 6401000236 

6000 น.ส. อนินทิตา เอี่ยมดีงามเลิศ 6401000237 

6001 นาย กฤชคณุ บณัธุรุ่งเรือง 6401000238 

6002 นาย วชัระ ราชวงษ์ 6401000484 

6003 น.ส. จ าปี คอยขนุทด 6401000485 

6004 น.ส. นฤมล แผ่เรืองรัตน์ 6401000486 

6005 นาย วชัรินทร์ มาชาตรี 6401000487 

6006 นาย เกรียงไกร มาดลสิน 6401000488 

6007 นาง นิชนนัท์ บวัศรี 6401000489 

6008 นาย ทศพล อุ่นจนัทร์ 6401000490 

6009 น.ส. นงนชุ แพงแก้ว 6401000491 

6010 น.ส. สชุาดา ดีพนัล า 6401000492 

6011 น.ส. ระวิกานต์ บญุญฤทธ์ิ 6401000493 

6012 น.ส. พีรดา เทียนรุ่งโรจน์ 6401000494 

6013 นาย พงศธร เตชะเลิศกมล 6401000495 

6014 น.ส. อาทิตยา ธงชยั 6401000496 

6015 นาง พรรณี เหมปฐว ี 6401000835 

6016 น.ส. ปิติญา โพธ์ิงาม 6401000836 
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6017 น.ส. กลัยามิตร พนัธ์เมือง 6401000837 

6018 นาย ณฐัพงศ์ เพื่อนสงคราม 6401000838 

6019 น.ส. เจนจิรา เนียมนชุ 6401000839 

6020 น.ส. พลบัพลงึ แสงสวุรรณ์ 6301080103 

6021 นาย อนโุรจน์ สาราลกัษณ์ 6301079087 

6022 น.ส. ณฏัฐานชุ ฉนัท์สิทธิโชค 6401001051 

6023 น.ส. แพรวรุ่ง ใจเพิ่มศรี 6401001052 

6024 นาย อภิลกัษณ์ นนัทเกียรติปรีดา 6401001053 

6025 นาง มนวีรรณ วาระทนั 6401001054 

6026 น.ส. ระติรัตน์ วงษ์ปัญญา 6401001055 

6027 น.ส. สภุาฤดี วรรณกรี 6401001058 

6028 น.ส. ยภุาวรรณ์ เค้ามมิ 6401001059 

6029 น.ส. กฤษณา อินทร์ยิม้ 6401001060 

6030 นาย พตัศกัดิ์ เรวฒุิธีรโรจน์ 6401001062 

6031 น.ส. คณึงนชุ บตุรากาศ 6401001057 

6032 น.ส. พเยาว์ กล่ินนิรันต ์ 5201040113 

6033 น.ส. นงนชุ เล่ือมใส 6401001134 

6034 น.ส. กรวรรณ ดวงสว่าง 6401001476 

6035 นาง ชลิดา บญุญานพุงษ์ 6401001477 

6036 น.ส. รุ่งทิพย์ เจริญสขุ 6401001478 

6037 นาย เกษมพฒัน์ โคมทอง 6401001479 

6038 นาย ณฐัชยั ศกัดิ์สิงห์ 6401001481 

6039 น.ส. กมลธร ใจกล้า 6401001482 

6040 น.ส. ณชัชา จนัทร์สีชงั 6401001161 

6041 น.ส. พิชชาวินี อตัโสภณ 6401001132 

6042 น.ส. ปัณณ์ อตัโสภณ 6401001133 

6043 น.ส. ปณุยวีร์ ส าแดงพนัธ์ 5301083054 

6044 นาย ธิติกร มสิุกสาร 6401001745 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

6045 น.ส. จฬุารัตน์ คล้าเจริญสมบตัิ 6401001746 

6046 นาย ฐาธนบรูณ์ พลูสวสัดิ์ 6401001747 

6047 นาย พลูศกัดิ์ สวุรรณกล่อม 6401001748 

6048 น.ส. นงเยาว์ ขมุดินพิทกัษ์ 6401001749 

6049 น.ส. ณฐัชมนต์ ธนาโชติอมัรัตน์ 6401001750 

6050 นาย กฤษณะ ตรีธนากลุ 6401001751 

6051 น.ส. กรรณิการ์ ศิริโภคา 6401001752 

6052 น.ส. จริญญา อาจปาสา 6401001753 

6053 นาง สทุิพย์ ราชคีรี 6401002185 

6054 น.ส. สชุาดา บญุอุ้ย 6401002186 

6055 น.ส. สดุาภรณ์ ริดจนัทร์ 6401002187 

6056 น.ส. ชนกฉตัร ดวงสิมมา 6401002188 

6057 น.ส. ปาริชา แสงแก้ว 6401002190 

6058 นาย บญุมา ไชยเชษฐ์ 6401002191 

6059 น.ส. กิ่งแก้ว เลียวรัตนกร 6401002192 

6060 นาย สรุเมฆินทร์ แสงเงิน 6401002194 

6061 นาย พิชญตุม์ อรุณ 6401002409 

6062 น.ส. ธัญญเรศ ชื่นเจริญ 6401002410 

6063 น.ส. ปาลิดา เครือโสภณ 6401002411 

6064 น.ส. ศศิธร พฤกษาชาต ิ 6401002412 

6065 น.ส. ส าเนียง พทุธา 6401002421 

6066 น.ส. สภุาพร ศรีพลู 6401002422 

6067 น.ส. ณฐัภสัสร อชิระณฐัปกรณ์ 6401002423 

6068 น.ส. ชนิษฎา ทองประสงค ์ 6401002427 

6069 นาย คณุากร เปลือยศรี 6401002428 

6070 นาง กนกพร จกัรคณากร 6401002432 

6071 นาง นภาพร พลูเพิ่ม 6401002433 

6072 นาย เอกชยั ศรีท้วม 6401002434 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

6073 น.ส. สธิุษา เพชรชนะ 6401002436 

6074 น.ส. สมุาลี ครุธมีชยั 6401002437 

6075 น.ส. ประภสัสร ค าทอง 6401002438 

6076 นาย ณธีพฒัน์ กรนิธิวิบลูย์ 6401002439 

6077 น.ส. สรีนา ราชธรรมมา 6401002441 

6078 นาย ทีฆพฒัน์ สกลุเดช 6401002442 

6079 น.ส. ธัญฤดี วงษารัตน์ 6401002443 

6080 น.ส. วีร์สดุา มากิตติธร 6401002444 

6081 น.ส. ชญัญา อัน๋ประเสริฐ 6401002445 

6082 น.ส. ธิภาภรณ์ ฮ้อยไทยสงค์ 6401002447 

6083 น.ส. พิมพ์ชณฎั วิทยบรูณ์ 6401002448 

6084 นาง ไพฑรูย์ พลสวสัดิ ์ 6401002449 

6085 นาย ประดิษฐ์ บวัลา 6401002450 

6086 นาย คณาศกัดิ์ พงษ์พาลี 6401002451 

6087 นาง ถนอม คงชาตรี 6401002452 

6088 นาย จิรวฒัน์ กลดันุ่ม 6401002453 

6089 นาย คมธชั กงัขอนนอก 6401002454 

6090 นาง วิไล งานด ี 6401002455 

6091 น.ส. ปิยะวรรณ เวียสวุรรณ 6401002458 

6092 น.ส. รัตน์ชนก วรชิต 6401002459 

6093 น.ส. โสภา โคตรทองใส 6401002435 

6094 นาย ธณกร พงัจนุนัท์ 6401002461 

6095 น.ส. ณภคั พลอยงาม 6401002463 

6096 นาง กญัญาพชัร นนัทะพนัธ์ 6401002464 

6097 นาย ทองเร่ียม เสียงหวาน 6401002465 

6098 น.ส. นิรดา โรหิตรัตนะ 6401002466 

6099 น.ส. รตนพร มายาพร 6401002467 

6100 นาง ปิยะทิพย์ โอเวอร์เทิร์ฟ 6401002468 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

6101 น.ส. ณภทัร์พรรณ ฤทธิรงค์ 6401002416 

6102 น.ส. หยาดอรุณ สกลุกิตติมากร 6401002417 

6103 น.ส. อฬัยาพร ภกัดีพิณ 6401002418 

6104 นาย ไพโรจน์ สมบรูณ์พนูสวสัดิ์ 6401002419 

6105 นาง ปิยะนชุ พรกิติพงษ์ 6401002420 

6106 นาย ธนากร หงษ์สวุรรณ 6401002767 

6107 น.ส. กญัจน์รัชต์ ฉวีอินทร์ 6401002768 

6108 น.ส. นิติมา บญุอ้อย 6401002769 

6109 นาง จรรยา บานศรี 6401002770 

6110 น.ส. รุ่งนภา ไทยเจริญ 6401002771 

6111 น.ส. ภิสิตา เก๋ียงหนนุ 6401002772 

6112 น.ส. สมุิตรา อรุณพลูทรัพย์ 6401002773 

6113 น.ส. กญัญ์ชิสา พิพฒันสภุรณ์ 6401002774 

6114 นาง อดุมพร เอี่ยมสภุา 6401003170 

6115 นาง จอมขวญั ไม้ดา่น 6401002776 

6116 นาง อญัชลี วงค์หาเดช 6401002777 

6117 นาง ข่าย ชมภรูาช 6401002778 

6118 นาย คณาธิป เจมิแสน 6401002781 

6119 น.ส. ปรรณพชัร์ ชยัฐิติจรัสกลุ 6401002783 

6120 นาย บวร รุจิวฒันานนท์ 6401002785 

6121 นาย นชุา รักษ์ธรรมกิจ 6401002786 

6122 น.ส. สิรินทรา อมรสวุรรณ 6401002787 

6123 น.ส. ปัณฑ์ชนิต หยุ่มไธสง 6401002788 

6124 น.ส. จิรปรียา มาตสีมา 6401002789 

6125 น.ส. วารุณี ไตรสิริสมบตัิ 6401002782 

6126 น.ส. สรัลนชุ ชินเทพ 6301079104 

6127 น.ส. นฤมล วงศ์ผา 6301073255 

6128 นาย วรัชย์ชล กลิ่นรอด 6401003162 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

6129 น.ส. คริษฐา สงหน ู 6401003163 

6130 น.ส. บญุญกานต์ เล่ทองค า 6401003164 

6131 นาง วมิล มาเทยีน 6401003171 

6132 นาย ภเูมธ บษุยาเมธากลุ 6401003172 

6133 น.ส. สรีุย์ณฐั พรหมภกัดิ์ 6401003173 

6134 นาย รณกร ธนโชคจิราธร 6401003174 

6135 น.ส. รษิกา เกือ้กลูศรี 6401003165 

6136 ว่าที่ร.ต. ธัชพงศ์ เมธาศิริวรรักษ์ 6401003166 

6137 นาง ธัญญพทัธ์ แสงสีเหลือง 6401003168 

6138 น.ส. เพ็ญนภา พร้อมมณี 6401003169 

6139 นาง ณวรากลุ บวัทอง 6401002425 

6140 นาย เกดิธรรม จิตรอบอารีย์ 6401002784 

6141 น.ส. จนัทร์จิรา ซ้ายงาม 6401004213 

6142 นาย ธนะเทพ รัตนปูการ 6401004214 

6143 นาย สรุชยั พิชยศ 6401004215 

6144 น.ส. ภาวดี ศรีชาติ 6401004216 

6145 นาย รัตน รัตนพล 6401004217 

6146 นาย วสัสา โตบวั 6401004218 

6147 นาง ชลยัรัตน์ ทองภบูาล 6401004230 

6148 น.ส. พรมิญช์ ชชูื่นสธีุวงษ์ 6401004222 

6149 นาย พิพฒัน์ คณานวุฒัน์ 6401004224 

6150 น.ส. กนัตา พรมวิเศษ 6401002413 

6151 นาย เพชร พรมวิเศษ 6401001483 

6152 น.ส. จฑุาทิพย์ ฟองแพร่ 6401010660 

6153 นาย ณฐัพงษ์ สินพิทกัษ์ 6401002469 

6154 น.ส. เยาวลกัษณ์ ลกัษณ์อตวิิชญ์ 6201018503 

6155 น.ส. ภาวินี ท าเวียง 6301080688 

6156 นาย กฤษฎ์ ง้อตระกลู 6401002414 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

6157 น.ส. ปิยะนารถ น้อยสวสัดิ์ 6401002457 

6158 นาย เกรียงศกัดิ์ มีฟัก 6401002189 

6159 น.ส. ธนษร มสิุงห์ 6401004221 

6160 นาย สขุเกษม คงเพช็ร์ 6401004219 

6161 นาง ธนณฏัฐ์ มิตรเกรียงไกร 6301019259 

6162 น.ส. นงลกัษณ์ จนัทร์ดา 6401004232 

6163 น.ส. ชนิสรา พวงประดบั 6401004233 

6164 นาย สมศกัดิ์ ธิจริยา 6401004726 

6165 น.ส. พิมพ์ลดา ธีรกลุชยัพงศ์ 6401004727 

6166 น.ส. บณุฑริกา แป้นข า 6401004728 

6167 น.ส. รุ่งอรุณ แสงผา 6401004729 

6168 น.ส. มินทร์ลดา โรจนพงศ์ภกัด ี 6401004730 

6169 น.ส. วาสนา แก้วแดง 6401004732 

6170 น.ส. กานต์สิริ ค ามา 6401004733 

6171 น.ส. สาลินี อิ่มเพ็ง 6401004735 

6172 นาย ชยัวฒัน์ แจ้งจติร 6401004736 

6173 น.ส. จิณณะ ดวงพิมาย 6401004737 

6174 น.ส. นชุนารถ มาเมตตา 6401004738 

6175 น.ส. พรสภุคั สิทธิพงศ์ 5801031971 

6176 น.ส. อารีรัตน์ แซ่ลี ้ 6401004915 

6177 นาง จนัทิมา คชาอาจ 6401004911 

6178 น.ส. วรรณะ สวุิชา 6401004708 

6179 นาง สกุญัญา ทองเพชร 6401004709 

6180 นาง ปรียานชุ พรมอ๊อต 6401004710 

6181 น.ส. นภสัสรณ์ ก าลงัเอก 6401004228 

6182 นาง อรนลิน แก้วประดษิฐ์ 6401002407 

6183 นาย ธนงักร สมุามาลย์ 6401002408 

6184 น.ส. สพุรรษา สระสีแสง 6401004724 
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6185 น.ส. ณฐันรี เลิศฤทธ์ิสกลุ 6401004711 

6186 น.ส. สปุราณี สวาสดิ์วงค ์ 6401004712 

6187 นาย วชิระ แก้วจนัดา 6401004713 

6188 น.ส. นทัยาพร พ่ึมกลุ 6401004234 

6189 นาย มานพ ผลอดุม 6401004714 

6190 นาย ณฐัพล มะโนมยั 6401004715 

6191 น.ส. วิลาสินี โดนสขุ 6401004717 

6192 น.ส. นจุเรศ สาลีแสง 6401004718 

6193 นาง ขนิษฐา เสนา 6401004719 

6194 นาย ธนกฤต ดอกพงษ์กลาง 6401004720 

6195 น.ส. วิไลวรรณ ทวาภพ 6401004721 

6196 น.ส. สินีนาถ เสถียร 6401004722 

6197 นาย ไพโรจน์ ชาติพจน์ 6401004723 

6198 น.ส. พชัรณฏัฐ์ นาบญุ 6401004725 

6199 นาย ชาญเวช โชติกจิสมบรูณ์ 6401004912 

6200 พ.ต.ต.หญิง กชวิภา เสียงเพราะ 6401004916 

6201 นาง เพลินจติร์ วงษ์ตระกลู 6401004918 

6202 น.ส. กมลทิพย์ อดุมพร 6401004917 

6203 น.ส. มธุรส ทาแน่น 6401004919 

6204 นาย วีรพงษ์ วนัทาเขยีว 6401004921 

6205 น.ส. สกุญัญา ยิม้ละม้าย 6401005361 

6206 นาง อรนชุ พนัภกัด ี 6401005362 

6207 น.ส. พิสมยั เจริญศรี 6401005363 

6208 น.ส. นพรัตน์ วงศ์ภมูิ 6401005364 

6209 น.ส. มณฑา แก้วประดษิฐ์ 6401005365 

6210 นาย ธนยศ บญุล า้ 6401005367 

6211 นาย พงศศ์รัณย์ สวุดชียักลุ 6401005350 

6212 นาย ธีรศกัดิ์ หงษ์ทอง 6401005351 
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6213 นาย ฉนัทศกัดิ์ พรนิรัตน์กลุ 6401005353 

6214 น.ส. ณฐัชาพนัธ์ ศรศิรินนัท์ 6401007226 

6215 นาย โทมสั สม ยานนิช 6401004212 

6216 น.ส. วีรินทร์พิมล ใจสยุะ 6401004211 

6217 นาง นนทจิต ศรีสว่าง 6401004913 

6218 นาย ศิรเมศร์ ธนบดีปิยะพงศ ์ 6401004220 

6219 นาย ชณนัวิชญ์ อคัรพฒันสิน 6401004914 

6220 นาย นทัวฒัน์ เสรีรัตน์ 6401005352 

6221 น.ส. เศรษฐินี สอนราช 6401004739 

6222 น.ส. สพุตัรา ใจตุ้ย 6401004210 

6223 น.ส. พชัรี ชาญพิลกึ 6401004209 

6224 นาย ภกูิจ พฒันเอกธาดา 6401006412 

6225 นาย กฤศญดา เมธาสิริกร 6401004226 

6226 น.ส. สมหญิง สายมาอินทร์ 6401004227 

6227 น.ส. ณฐัฐิกานต์ ตนัเกษมขจรศรี 6401001480 

6228 น.ส. พิมพ์วิภา บญุยงค์ 6401004734 

6229 น.ส. อรพินธ์ สขุโพธ์ิเพ็ชร 6401004741 

6230 น.ส. ปรารถนา บญุประสม 6401005357 

6231 นาย ฐนโรจน์ รพีฐิตวิงศ ์ 6401005702 

6232 น.ส. ทิพมล มานะมงคลชยั 6401005358 

6233 น.ส. อรทยั แก้วค า 6401005701 

6234 น.ส. นวลฉวี นาคประดิษฐ์ 6401005703 

6235 นาง อริสา ติว้สิขเรศ 6401005704 

6236 น.ส. พรรณประไพ ภสูมแสง 6401005705 

6237 น.ส. สรุวดี ศิริโสภณ 6401005707 

6238 นาย สรุชาติ พชิยศ 6401005708 

6239 นาย คมศกัดิ์ ขวญัยืน 6401005710 

6240 นาย นราวชิญ์ พนมสารนรินทร์ 6401005713 
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6241 นาย รณกร จิตพฤกษา 6401005723 

6242 นาง พรปรียา วินิจสวุรรณ์ 6401005711 

6243 นาย วเิชียร พลพิทกัษ์ 6401005712 

6244 นาย ศกัดิ์สิทธ์ิ มโนมยั 6401002456 

6245 นาย สมจิต บญุแก้ว 6401005349 

6246 นาย นพรุจ จิตรอบอารีย์ 6401006361 

6247 นาย พีรพฒัน์ ดีบาง 6401006362 

6248 นาย วฒุินนัท์ ดษิฐาน 6401006363 

6249 นาย เชดิไชย นรมัน่ 6401006364 

6250 น.ส. ปวริศา วรรณสขุ 6401006366 

6251 นาง พทุธามาศ ค านนท์ 6401006367 

6252 น.ส. แพรพรรณ อศัรัสกร 6401006368 

6253 นาย ไวยณ์วฒุิ มีนมณีโชต ิ 6401006369 

6254 น.ส. รมณ เจียมกนกชยั 6401006370 

6255 นาย มานติย์ เบ้าทอง 6401006398 

6256 นาง ฐิตมิา บญุเป็ง 6401006399 

6257 ว่าที่ร.ต.หญิง รภสัศา อเนกนิธิกร 6401006400 

6258 นาง กิตกิาญจน์ ธรธนบญุ 6401006402 

6259 นาง วิไลพรรณ วรทศัน์ 6401006404 

6260 น.ส. สภุาพร มาแก้ว 6401006408 

6261 น.ส. ภสัส์กญุช์ สิทธิศกัดิ ์ 6401006410 

6262 นาย พิสิษฐ์พล อตุสาหจิตร 6401006413 

6263 น.ส. ฉนัทนา จนัทร์เขียว 6401006352 

6264 น.ส. พรพิมล ทิพรักษ์ 6401006354 

6265 น.ส. พิจิตรา โภคาแสง 6401006356 

6266 ร.ต. วีรวฒัน์ อ านาจเรืองไกร 6401006359 

6267 น.ส. พตัทการ นาทสีทา 6401006360 

6268 น.ส. ปณุยนชุ มยโุรวาท 6301058249 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

6269 น.ส. ญาณิฐา โมละดา 5901102214 

6270 น.ส. พิมพ์ลภทัร เปีย้จนัทึก 6401006922 

6271 น.ส. เพชร์ชารี สทุธิประภา 6401006924 

6272 นาย สมศกัดิ์ น้อยทว ี 6401006925 

6273 น.ส. อรัญญา สขุสงคราม 6401006926 

6274 นาย ปรมินทร์ พระอู่ 6401006930 

6275 นาย ธนญัชยั สอนเวช 6401006931 

6276 น.ส. ณฐัปภสัร์ ศรีวงศ์สวา่ง 6401006932 

6277 น.ส. กลัยรัตน์ จีระโชคชยั 6401006934 

6278 น.ส. นภสันนัท์ วงศ์เขื่อนแก้ว 6301029773 

6279 น.ส. ภทัท์ชนก งามโนนทอง 6401006923 

6280 นาย โยธิน ขจรธานีนนท์ 6401006928 

6281 นาย พศกร พชัรจารุสกลุ 6401006929 

6282 นาย ศกัดิ์ดา ทองแน่นสิรินนัท์ 6401005720 

6283 น.ส. ภชัลกัษณ์ เรืองภิญโญพนัธ์ 6401005719 

6284 นาย สทุศัน์ ดวงสกลุ 6401007225 

6285 นาง รัตตยิา จงวิทยาดี 6401004231 

6286 นาง พนาพร อรุณชยัภิรมย์ 6401006933 

6287 น.ส. ครองขวญั อาจวิชยั 6401004229 

6288 น.ส. รัชนีวรรณ์ สทุธิแสน 6401007218 

6289 นาย เกง่วชิ แสนรักษ์ 6401007219 

6290 นาย ภากร ยิม้พะ 6401007220 

6291 นาย สิทธิโชค อินทรโภคา 6401007221 

6292 น.ส. จิตรา เขียวเหลือ 6401007230 

6293 น.ส. เจนจิรา พรมม ี 6401007231 

6294 น.ส. นภสันนัท์ พรนิรัตน์กลุ 6401007233 

6295 น.ส. ยวุรี ขนุเทพ 6401007234 

6296 น.ส. สายใหม จนัทร์ส่งแสง 6401007235 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

6297 น.ส. สนุิดา พรมมี 6401007237 

6298 นาย ปาลวฒัน์ จิรพีรพงศ ์ 6401007383 

6299 น.ส. พรเพ็ญ หอมแก่นจนัทร์ 5701106593 

6300 นาย ธนพงษ์ วงัสพรรณ์ 6401007214 

6301 น.ส. รินลดา นามประสพ 6401007215 

6302 น.ส. กลุธิดา ค าภา 6401007216 

6303 นางสาว จ านงค์ เข็มเพช็ร 6401007222 

6304 นาง ชตุกิาญจน์ อทุยัเลีย้ง 6401007223 

6305 นาง นจุรินทร์ โพธ์ิศรี 6401007224 

6306 น.ส. วิมลรัตน์ จรุ่มเครือ 6401002775 

6307 นาง สายรุ่ง ภวงั 6401005699 

6308 น.ส. ภทัรภร บรรเรืองทอง 6401005700 

6309 นาย นราวธุ สมวงษ์ 6401005698 

6310 นาย อภิชยั นพรัตน์สิทธิศกั 6401005706 

6311 น.ส. มินตรา ไกรเพชร 6401007227 

6312 น.ส. นงนภสร ตะโส 6401007228 

6313 น.ส. ณฐัปภสัร์ เบญจมงคลชยั 6401007385 

6314 น.ส. ธัญญาวดี พิศาลรัตนคณุ 6401007386 

6315 น.ส. ศราญรัตน์ ปัทมาคม 6401007390 

6316 น.ส. อนงค์ คงเซ็น 6401007384 

6317 นาย ปภาณ ศรีบษุย์ 6401007391 

6318 น.ส. ศรีกมล คณาธาร 6401007392 

6319 นาย ธีระยทุธ ผาสขุ 6401007232 

6320 น.ส. จริยา ชอบด ี 6401004716 

6321 น.ส. ชศูรี ศรีชวูงศ์ 6401008098 

6322 นาย ดิษฐกร บณุฑริกสดใส 6401008102 

6323 นาย เยีย่มวฒุิ เยีย่มดนตรี 6401008103 

6324 น.ส. เกษกานดา สิทธิชยั 6401008104 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

6325 น.ส. อนงค์ เนียมทา 6401008113 

6326 นาย นนัทวฒุิ ล้วนโค 6401008114 

6327 น.ส. รัตนาภรณ์ แซ่ล่ิว 6401008115 

6328 น.ส. กชณิช ธนาวงค์วฒุ ิ 6401008118 

6329 น.ส. อภิญญา พิมพาโห 6401008099 

6330 นาง วรนิษฐา บรรดาศกัดิ ์ 6401008100 

6331 น.ส. นิรชา โคตรวงศ ์ 6401008107 

6332 น.ส. ศิวาการ สาเกทอง 6401008791 

6333 นาย กมัปนาท คุ้มนภา 6401008793 

6334 น.ส. สวุรรณ ณฐัวฒุิ 6401008803 

6335 นาย สมหมาย แทนวนัด ี 6401008804 

6336 นาย ณฐัเวทย์ อยูย่ืนยง 6401008805 

6337 น.ส. อรุณธิดา สีลากลุ 6401008806 

6338 น.ส. นศุรา ไตรประคอง 6401008808 

6339 น.ส. ดวงฤดี ทองยอดเกล่ือง 6401008811 

6340 น.ส. พิมพร วงศ์สา 6401008801 

6341 น.ส. พิมนภทัร์ รอดภยั 6401008802 

6342 น.ส. ธัญลกัษณ์ สถาปิตานนท์ 6401010653 

6343 น.ส. ณฐัธิดา สวุรรณรุง 6401010655 

6344 น.ส. ปริุมปรัชญ์ ทองชื่น 6401010673 

6345 นาย ธัชกฤต วงษ์ผม 6301039047 

6346 น.ส. ธนิษฐ์นนัท์ ศรีบญุเรือง 6401012397 

6347 น.ส. พิชนิกา ศิริ 6401009875 

6348 นาย สนทรรศน์ โพธ์ิโกฏิ 6401009874 

6349 นาง วิลาวลัย์ ปาละสตูร 6401013881 

6350 น.ส. วีณา รักชาต ิ 6201069938 

6351 นายชยัยทุธ ศรีขจรรัตน์ 6003021998 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

2. การเสนอขายกรมธรรม์ประกนัภยัผ่านทางนายหน้าประกนัชวีติประเภทนิติบคุคล 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

1 บจก.ไทยพาณิชย์ โพรเทค ช00003/2563 

2 บจก. วี.อาร์.ที โบรคเกอร์ ช00022/2544 

3 บจก. ศรีกรุงประกนัชีวติโบรคเกอร์ ช00002/2557 

4 บจก.เอกอน ไดเร็คท์ นายหน้าประกนัชีวติ (ประเทศไทย) ช00009/2553 

5 บจก.3 วี โบรคเกอร์ ช00015/2552 

6 บจก.โกบอล เทเล นายหน้าประกนัชีวติ ช00020/2548 

7 บจก.เจ อาร์ โบรกเกอร์ ช00042/2546 

8 บจก.แชส ไลฟ์ อินชวัรันส์ โบรคเกอร์ส ช00005/2543 

9 บจก.ซิลค์สแปน อินชวัรันซ์ โบรกเกอร์เรจ ช00003/2559 

10 บจก.ซีโก้ อินชวัรันส์ โบรกเกอร์ ช00002/2560 

11 บจก.เซ็นทรัล อินชวัรันส์ เซอร์วิสเซส ช00009/2557 

12 บจก.ทรู ไลฟ์ โบรกเกอร์ ช00003/2553 

13 บจก.ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชวัร์รันส์ โบรคเกอร์ ช00014/2551 

14 บจก.ทีที ไลฟ์ อินชวัรันซ์ โบรกเกอร์(ไทยแลนด์) ช00005/2547 

15 บจก.นานาบริการ ช00201/2531 

16 บจก.นิสสนั อินชวัรันซ์ โบรคเกอร์ ช00011/2556 

17 บจก.นีโอ แอสชวัรันซ์  โบรคเกอร์ ช00008/2553 

18 บจก.ฟบูอน นายหน้าประกนัภยั (ประเทศไทย) ช00001/2557 

19 บจก.มายด์ ไลฟ์ แอสชวัรันส์ โบรกเกอร์ ช00001/2551 

20 บจก.มาร์ช พีบี ช00075/2523 

21 บจก.แรบบิท อินชวัรันส์ โบรคเกอร์ ช00011/2559 

22 บจก.ล็อคตัน้ วฒันา อินชวัรันส์ โบรคเกอร์ส (ประเทศไทย) ช00127/2527 

23 บจก.ลอว์ตนัเอเซยี ไลฟ์ อินซวัรันส์ โบรกเกอร์ ช00019/2548 

24 บจก.วินน์ อินเตอร์เนชัน่แนล โบรคเกอร์ ช00006/2558 

25 บจก.สมาร์ท ไลฟ์ อินชวัร์ โบรกเกอร์ ช00004/2547 

26 บจก.สยามคอสมอสเซอร์วิส ช00004/2558 

27 บจก.อาร์.เอ็ม.คอนซลัแตนท์(ไลฟ์ แอสชวัรันซ์ โบรคเกอร์) ช00016/2556 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

28 บจก.อินชวัร์พเีดีย ช00013/2551 

29 บจก.อินชวัร์เอ็กซเ์ซลเลนซ์ ไลฟ์ อินชวัร์รันซ์ โบรกเกอร์ส ช00016/2550 

30 บจก.อิออน อินซวัรันส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) ช00008/2556 

31 บจก.เอเซีย-แปซิฟิค ริสค์ คอนซลัแท้นส์(ประเทศไทย) ช00006/2563 

32 บจก.เอส.จี.เอ.ไลฟ์ อินชวัรันส์ โบรกเกอร์ ช00002/2554 

33 บจก.เอสทีเอส คอนซลัแตนท์ ช00002/2558 

34 บจก.เอออน คอนซลัติง้ (ประเทศไทย) ช00047/2520 

35 บจก.เอแอล ไลฟ์ โบรกเกอร์ ช00026/2548 

36 บจก.แอคคอดไลฟโบรคเกอร์ ช00011/2548 

37 บจก.ไอคอน อินชวัรันซ์ โบรคเกอร์ส ช00011/2557 

38 บจก.ไอ-ไดเร็คท์ ไลฟ์ อินชวัรันส์ โบรกเกอร์ ช00005/2554 

39 บมจ.ไรเดอร์ อินชวัรันส์ โบรกเกอร์ ช00006/2557 

40 บริษัท เอสเค อินชวัร์ โบรกเกอร์ จ ากดั ช00007/2563 

41 บริษัท ไอซีบีซี (ไทย) อินชวัรันส์ โบรกเกอร์ จ ากดั ช00005/2563 

42 บจก.ดีทีเอส อินชวัร์ โบรกเกอร์ ช00008/2552 

43 บจก.แมลซนั คอนซลัแทนส์ ช00022/2545 
 

3. การเสนอขายกรมธรรม์ประกนัภยัผ่านทางโทรศพัท์ 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

1 น.ส. นิพสัวี ณชัธรณ์ธันย์ 6001061978 

2 น.ส. นชุจรินทร์ กลุทะนา 6001050496 

3 นาย ณรงคฤ์ทธ์ิ เหมรา 6001088942 

4 น.ส. ประทมุ จนัทะนะ 6001094761 

5 น.ส. ศภุวรรณ ดอกกหุลาบ 6001088160 

6 นางสาว ฐิดาย ุบพุศิริ 6001084144 

7 นาย ชลสิทธ์ิ ตรีวรรณวงศ ์ 6001088163 

8 น.ส. อฉัราพรรณ อินตะโล 6301004449 

9 น.ส. วนัวิสา พนัธุ์ปลาโด 6001103614 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

10 น.ส. ธนนัท์รัชต์ คงเพียรภาค 6001087017 

11 นาย ไพรวลัย์ เพ็ชรพวง 6001110484 

12 นาย กวิน สมานแก้ว 6001100854 

13 นาย สนัติ ภมูิเจริญ 6001101663 

14 น.ส. ศิริรัตน์ ศรสวุรรณ 6001101672 

15 น.ส. ศิริรุ่ง ทิศดี 6001062065 

16 น.ส. พิมพ์ใจ พาชื่น 6001079415 

17 น.ส. รุจี อบัดลุลา 6101036219 

18 นาย ธนพล นนทการ 6101073372 

19 น.ส. วิภาวี ทบัดิษฐ 6101073376 

20 นาย พงษ์เทพ เอีย่มปรีชา 6101075438 

21 น.ส. สนุิสา จินดาอินทร์ 6101083733 

22 น.ส. ภคพร วิจิตร 6101089137 

23 นาย ชินกร ตะวงษา 6101089138 

24 น.ส. วรารักษ์ มารัตน์ 6101098887 

25 นาย สรุสิทธ์ิ สขุแสง 6201022582 

26 น.ส. กาญจนา ปริุมาส 6201036625 

27 นาง กรรณิการ์ ชาวงษ์ 6201055016 

28 น.ส. พรทิตา ปราบพล 6201055921 

29 นางสาว เนตรหทยั บญุสนอง 6201063788 

30 น.ส. วาริษา พุ่มมว่ง 6201072300 

31 น.ส. สาวิตตรี ลาภพิเศษ 6201072317 

32 น.ส. ดาวรุ่ง เพียรปรุใหญ่ 6201072269 

33 นาง ลภสัรดา เสนากจิ 6201080261 

34 น.ส. นนัฐณฐั เปียไพบลูย์ 6201080262 

35 น.ส. วรางคณา ขนัด ี 6201080266 

36 นาย ฉลาม ใสแสง 6201082745 

37 น.ส. ภคัวลญัชญ์ ทิพย์สขุมุ 6201088503 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

38 น.ส. จารุณี ศรีรักษา 6201088508 

39 นาง รุ่งฤดี มีณรงค ์ 6301003794 

40 นาย ชินพฒัน์ ล่ิวชยัชาญ 6301003797 

41 น.ส. นนัทพร พนูพิพฒัน์ 6301003823 

42 น.ส. เสาวณีย์ พรมสงัข์ 6301003782 

43 น.ส. นิตยา พลูทองค า 6301004121 

44 นาย อคัเดช สพุรมเมือง 6301008435 

45 น.ส. เปมิกา โตปุ้ย 6301008436 

46 นาย กลวชัร สระทองอ้อย 6301014314 

47 นาย นิทศัน์ วฒุิพงศ์ไพโรจน์ 6301014989 

48 น.ส. กาญจนา พุ่มชื่น 6001078841 

49 น.ส. อรพิน ก่อแก้ว 6301022475 

50 น.ส. พิยดา ภชูาบตุร 6301029409 

51 น.ส. ศศิชา คสูมิทธิ 6301031651 

52 น.ส. พรสดุา อทุธา 6301037423 

53 นาย ริโอรีซนั เจะอาแซ 6301038222 

54 นาย อรรถวฒุิ ตรุงคราว ี 6301043409 

55 นาย ชานนท์ พลชยั 6301054912 

56 นาย พชรวฒัน์ ธนะภิเษกสิทธ์ิ 6301054916 

57 นาย โชคชยั บ ารุงอินทร์ 6301054929 

58 น.ส. สดุารัตน์ ใจตรง 6301054931 

59 น.ส. พิมลวรรณ ห้วยสอนมัน่คง 6301056089 

60 นาย วงศธร ท้วมจนัทร์ 6301056145 

61 นาย ปิยะวิชญ์ ต่อทรัพย์ไพศาล 6301056146 

62 น.ส. ชิดชนก พญาไชย 6301056147 

63 น.ส. ชชัชญา ทองโสม 6301056148 

64 น.ส. จีราพร ศรีสวรรค์ 6301056149 

65 น.ส. อรปภา สมบตัิบรุโชติ 6301060360 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

66 น.ส. รัญชน์ชนก ชื่นชม 6301064054 

67 นาย วิท ูโพธามกิเกษม 6301064071 

68 น.ส. วรรณอนงค์ ชโลธรทวีสิน 6301062256 

69 น.ส. จินดารัตน์ จนัทรชิต 6301062255 

70 น.ส. โชติกา ภวูินทร์ 6301062257 

71 นาย นิตินยั กนัตสีโล 6301062254 

72 นาย กฤษณ์ สวนการุณ 6301073642 

73 น.ส. อติพร ประจนัทร์ 6301073639 

74 น.ส. เจนจิรา แก้วกาหลง 6301073641 

75 น.ส. พทัธนนัท์ วนัทองสขุ 6301073666 

76 น.ส. วรางคณา อานภุาพมงคล 6301073668 

77 น.ส. กมลวรรณ รักษาวงศ์ 6301073669 

78 น.ส. สวุดี จนัทร์ลอย 6301073670 

79 น.ส. เกศรา สขุประสงค ์ 6301073671 

80 น.ส. อษุา เหล่ียมหลมุภา 6301075403 

81 น.ส. จฑุามาศ จอทาร่ี 6401002779 

82 น.ส. วราลกัษณ์ องอาจ 6401002780 

83 น.ส. พิณจิรา แก้วบบุผา 6401004740 

84 นาย เอกพจน์ ประดบัค า 6401005715 

85 นาย เกรียงไกร ก้อนพนัธ์ 6401005716 

86 น.ส. กฤติมา สมพงษ์ 6401005717 

87 น.ส. กมลชนก เขตสมคัร 6401005718 

88 น.ส. จิราพร พรมหงษ์ 6401005721 

89 น.ส. ศรันย์ภทัร์ ทรัพย์งาม 6401005722 

90 นาย ทวิชาติ ผยุพงษ์ 6401006935 

 

 

 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

4. การเสนอขายกรมธรรม์ประกนัภยัผ่านทางธนาคาร 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกลุ เลขที่ใบอนุญำต 

1 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั(มหาชน) ช00008/2546 

2 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) ช00018/2548 

 

หมายเหต ุ

- ข้อมลู ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2564 

- ข้อมลูนีเ้ป็นเพยีงข้อมลูทัว่ไปท่ีเปิดเผยเทา่นัน้ เพื่อประโยชน์ในการให้บริการประชาชนไม่สามารถน าไปใช้อ้างองิได้ตาม

กฎหมาย 


