
 
 
 
 

 
 
 
 

รายช่ือผู้ เสนอขายที่ได้รับอนญุาตฯจาก บริษัท เอฟดบับลวิดี ประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) ให้เสนอขายกรมธรรม์

ประกนัภยัของบริษัทฯ 

 

1. การเสนอขายกรมธรรม์ประกนัภยัผา่นตวัแทนประกนัชีวติ นายหน้าประกนัชีวิต 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

1 นาย  พลูลาภ  เพ็ญกิตต ิ 5701098697 

2 นาง  ผสุดิพร ตัง้ตรงจิตร 4201008559 

3 นาง  สวุรรณา ศกัดิ์เวคิน 4101029613 

4 นางสาว  นารี นฤดีสมบตั ิ 5901078823 

5 นางสาว  สวุนันี ผลพรพิเชฐ 5901111071 

6 น.ส.  รสริน เกียรติก้องสกลุ 5901112782 

7 นาย  ภทัรพล  หิรัญญสทุธ์ิ 6001000724 

8 นาง  อารีย์  เกตอุินทร์ 4201021112 

9 นาย  ตอ่ศกัดิ ์ กลดังาม 4201000350 

10 นาง  พรพชัรนนัท์  รินทรักษ์ 6301004127 

11 จ.ส.อ.  ชยัฤทธ์ิ รินทรักษ์ 6201096652 

12 นาง  พนูพร  ล้อมชวการ 4201000349 

13 นาย  ไสว  ศรีวิลยั 4201003126 

14 นาง  แตงออ่น  หอทอง 5801004795 

15 นางสาว  ขวญัดาว พลขนุทด 4101042331 

16 นาย  ธีระนนท์  คนัธมาทน์ 4101042541 

17 นาง  บปุผา  ยศสนุทร 4201000362 

18 นางสาว  อไุรวรรณ แซริ่ม 6301001687 

19 นาง  พรพนัธ์  เจริญชยั 5701010513 

20 นาย  ณฐันนท์  ธนะภมูิชยั 6001005161 

21 นาง  นิภาพร  ปรุงฆ้อง 6001005160 

22 นาย  นิยม  บตุรเปรมจิต 6001005159 

23 นาง  รัชฎาวรรณ ศรีวิลยั 4201003119 

24 นาง  วิภาดา  ใจขาน 4201006955 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

25 นางสาว  รัตน์ติยา โกมณี 6301015880 

26 นางสาว  วาสนา กระจา่งโลก 4201007605 

27 นาย  บวัเรียน  ด้วงค าจนัทร์ 6201017655 

28 นางสาว  วรรณนา  สกลุบงกช 4201008551 

29 นาง  ญาณิศา จวงจรัสโรจน์ 6001031786 

30 นาง  วนัทณีย์  เกียรติกฤษฎา 5601063204 

31 นาง  วรรณกร โชคดารา 5501058789 

32 น.ส.  ลดัดา กศุลด ารงสงา่ 6301051135 

33 นาง  สริพชัญ์  พนัธ์เกษมโญธิน 4201025149 

34 นาง  นนัท์ณรัตน์ อมรแมนนนัท์ 4201026465 

35 นาง  สมุาลา  ธชัโอภาส 4401046358 

36 นาย  พิชยั กาญจโนภาส 4201028005 

37 นาย  เกษม เตชบณุยวฒัน์ 6201068140 

38 นางสาว  ธนาภร ปัญญาสนิทร 6301064961 

39 นาย  ศภุวฒัน์ โสภณกิจพิพฒัน์ 5901005258 

40 นางสาว  ศิริรัตน์ จรรโลงพิทกัษ์ 4201037012 

41 นางสาว  พรนนัท์ ชิดโคกสงู 5901108937 

42 นาง  ธดากลุ  ธนะภมูิชยั 6001102263 

43 นาย  ปกรณ์  คนัธมาทน์ 6001108720 

44 นาง  ดวงจนัทร์  วีระนาคินทร์ 6101015700 

45 นาง  ระววีรรณ  ศิริวฒัน์ 4301009017 

46 น.ส.  อรุณ เทพเรียน 6101020954 

47 นาง  นวิยา มาสขุศรณ์ 4301014416 

48 นาง  ประภา  ศรีอนนัต์ 6101027724 

49 นางสาว  ตวงพร เจิมจนัทร์โสภณ 5701041005 

50 นางสาว  จิตราภรณ์  พิริยะพร 4301016054 

51 นาง  ศศินาฏ  แสงแก้ว 6101045228 

52 นาง  วาสนา  สขุขมุ 5601059697 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

53 นาง  จารุณี  บญุสมบตั ิ 4301026737 

54 นาง  วิจิตรา  เจียระพงษ์ 4301035685 

55 นาย  ชยัทศัน์  สขุจนัทร์ 5801087782 

56 นางสาว  กลัป์ชวศิา กิติยะวงศ์ 5801091224 

57 นาง  มทันี  เตง่ตระกลู 6401042762 

58 นาง  มาลนิี  ประสารฉ ่า 6101081327 

59 นาย  นิคม  บญุเรืองศรี 6101084785 

60 นาง  นวรัตน์  ศิริเขตต์ 4301047175 

61 นางสาว  ธิญาดา  คีตวรรธนะวงศ์ 4301047166 

62 นาง  เอือ้จิต เกษชมุพล 4301049041 

63 นาย  ชิษณพุงศ์ พนัธ์ธนยัเกษม 5201005617 

64 นาง  วรรณี  อดุมสงวนวงศ์ 5201022602 

65 นางสาว  อนงค์  ชินศรีสขุ 4501012534 

66 นาง  วิชญา  จิวานิชย์ 6001031785 

67 นางสาว  เพ็ญวดี  ช านาญวนกิจ 4401014997 

68 นาง  สลลิทิพ  เรืองกิตต์อคัร 4401019114 

69 นาย  กฤษณะ  ไชยธาดา 4401022733 

70 นางสาว  จิตรกนัยา  วอ่งพิทรูมานะชยั 4401023664 

71 นาย  ธนกฤต  เดชธนบดินท์ 4401027103 

72 นาง  พรนภทัร  ตรงตัง้เตชะส ี 5701041031 

73 นาง  วิกนัดา  ศิริมงคล 5701050117 

74 นาง  หงลดา  อมตาชมูณี 4401034867 

75 นาย  อนนัต์ ศรีเพ็ชร 5201050354 

76 นาง  ศิริพร สวิงคณู 4401038179 

77 นาง  นยันา  นิยมโชค 5201050188 

78 นางสาว  มะล ิ เรืองประดษิฐ์ 4401036247 

79 นางสาว  นิศาชล  จนัทรา 4401036244 

80 นาง  สนุนัทา คงด ี 4401036253 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

81 นาง  วสนนัทน์  หงส์รัตน์ 5701060480 

82 นาง  เมตตา  จนัทร์สง่แสง 4401040847 

83 นาง  ภสัสร์ชนกภรณ์  พงษ์ด ี 4401038128 

84 นาง  สชุารี  บญุศกัดิ ์ 5701062977 

85 นาย  เกษม  ธีรภากลุ 4401038111 

86 นาง  ประไพพรรณ  เสรีประเสริฐ 4401038136 

87 นาง  เพทาย  วนัคลี ่ 4401038153 

88 นาง  ลาวณัย์  กิจพิบลูย์ 4401038167 

89 นางสาว  สมบตัิ  คณะด ี 4401038188 

90 นาย  ส าราญ  วนัเพง็ 4401038242 

91 นางสาว  นงลกัษณ์  สริิเลศิหิรัญ 5701065615 

92 นาง  อไุร  เรืองประดิษฐ์ 4501068109 

93 นาง  กมลพร ศรีออ่น 4401039276 

94 นาง  สหพร แนวพะนา 4401039330 

95 นาย  ภวูนยั  วรนาถวิบลุย์ 6201045727 

96 นาง  สนุทรี  เดชกลัยา 4401038689 

97 น.ส.  วิภาดา นามสขุ 6201017656 

98 นาง  สวุรรณี  เหลอืงขวญั 5701069920 

99 นางสาว  สรีุย์ มุง่งาม 4401042189 

100 นาง  ธนาวดี อารีเพื่อน 4401042193 

101 นางสาว  ธญัยธรณ์ ชีวะมงคลพชัร์ 4401047620 

102 นาง  จารุวรรณ์  ภมูิพืน้ผล 4401043740 

103 นาย  วชัรธร  ธนภทัรชยัทตั 4401040842 

104 นาง  นยัน์ภคั เกษมสนัตินาวิน 5801091221 

105 นาง  จรีุรัตน์  โพธิปักษ์รักษา 4401045261 

106 นางสาว  นทัธมน ธนนนัทนฤสร 4401047587 

107 นางสาว  ปิยะนนัท์  วงศ์วีรธร 4401048660 

108 นาย  ประยรู  สขุสวา่ง 4401050571 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

109 นางสาว  คณพร  ถาวรขจรศิริ 4401051049 

110 นางสาว  น า้ทิพย์  สร้างบณัฑติสกลุ 4401055090 

111 นาง  เกศิณีวรรณ  จนัทะพิมพ์ 6201082763 

112 นาง  เกสรี  จุ้ยชมุ 5701106495 

113 นาง  เกษร  กาญจนากระจ่าง 4401063184 

114 นางสาว  สรีุย์ เห็นคณุความดี 4501000921 

115 นาง  องัคณา  ชชัวาลชาญชนกิจ 4501003146 

116 นางสาว  กญัญ์ปภสั จีรกิจบญุวชิยั 4601006075 

117 นางสาว  รัสรินทร์  ตระโพธ์ิศรี 5901026517 

118 นางสาว  ธญัสส์ิฎา  วิรวชัร์กวิน 6301006631 

119 นาง  ณชัชรีย์ กลองทองนาค 5801011255 

120 นาง  ธนิดา บญุศิริ 4501010195 

121 นาง  อรุณี  จนัทร์พราหมณ์ 5401030545 

122 นาง  เสาวลกัษณ์  จินดาด ี 4501021551 

123 นาย  อคัรวิทย์ ชีรานนท์ 4501025548 

124 นางสาว  ประไพพรรณ  ทวาโรจน์ 4501026299 

125 นาง  วรนิตย์  ทองรัตน์ 6101048480 

126 นาง  เปรมจิต  รัตนพนัธ์ 5901061289 

127 นางสาว  เชาวพร  ล้อมชวการ 4501033574 

128 นาย  สมเกียรติ  เตชะมีนา 4501035891 

129 นางสาว  วิวรรธณี  พรหมกรุง 6001011413 

130 นาง  ขวญัใจ  สบืวงษ์รุ่ง 4501053631 

131 นาย  อ าพล บญุช่ืน 4501053642 

132 นางสาว  นพภา  สนิชยั 4601045216 

133 นางสาว  ชญัญา  ล้อทวีรักษ์ 4501065269 

134 นางสาว  นฎัชญารัตน์  อปัการัตน์ 5801115093 

135 นาง  พลอยนภสั  อาทรกิจวฒัน์ 4501068954 

136 นางสาว  ดาวเรือง  นามสขุ 4601003809 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

137 นาง  นลนิรัตน์  อคัรธีรพิศาล 4601005409 

138 นาย  เกษม  เอกจิต 4601012507 

139 นาง  จิตสภุา  เจริญธนาพฒัน์ 4601045180 

140 นาง  ลดัดา  สขุสวา่ง 4601011290 

141 นาง  มนสัวีร์  เกตขุนัธ์ 4601012123 

142 นางสาว  ปริศนา โยธาภกัด ี 5901041981 

143 นางสาว  ปณุณดา  โภคพิบลูย์ 4601026723 

144 นางสาว  อรพรรณ อลงกรณ์โสภิต 6201044273 

145 นาย  ยอดรัก  เชียงใหม ่ 5401060522 

146 นางสาว  อารีนนัท์  ศิริคณูธนาพงษ์ 4601045217 

147 นางสาว  พทัธนนัท์ พลจนัทกึ 4601045209 

148 นาย  ประสทิธ์  สนุาต ุ 5501066492 

149 นาย  สรพงษ์  เกตขุนัธ์ 6401018603 

150 นาย  พีรวิศ โพธิทองด ี 5901070082 

151 นางสาว  บวัทิพย์  ทิพย์ชยัเลศิ 4601058590 

152 น.ส.  รสสคุนธ์ วรกลุภาสวฒัน์ 6401040454 

153 นาง  สกุญัญา  กิจโกศล 4601053062 

154 นางสาว  วนิดา  สอีบุล 4601071120 

155 นาง  จิราภา  ฟักทอง 4601055181 

156 นาง  สนิีนาฎ มานิตเฉลมิชยั 4601055972 

157 นางสาว  รุจีรัตน์ เจริญสขุ 4601070288 

158 นางสาว  ปภชัญา  หิรัญญสทุธ์ิ 5901103956 

159 นาย  เทอดพงศ์  รัตนมสุกิ 5501110248 

160 นาย  นิรุจ จนัทะชา 4601070291 

161 นางสาว  วรรณี  ผดงุศกัดิ์สวสัดิ ์ 4601072897 

162 นาง  วิรมณ  กลุพงศ์พิศาล 6001017208 

163 นางสาว  จิรสดุา  กมุารสทิธ์ิ 6301001692 

164 นางสาว  ปณิุภา  มะโนรัตน์ 4701000540 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

165 นาง  ชลธิชา  สาครตระกลู 4701002467 

166 นางสาว  ปนรรฐพร  สถิตย์สขุ 4701003677 

167 นาย  พีรพงศ์  กลุพงศ์พศิาล 6001006020 

168 นาง  วิไลลกัษณ์ นภินธากร 4701024402 

169 นาย  ชชูยั องัศชุ านาญศิลป์ 4701011412 

170 นางสาว  พชัรา สคุนัธมาลา 6301014981 

171 นาย  ตอ่ศกัดิ ์ อ านวยกิจ 4701012511 

172 นาย  ณฐันนัทต์  ทองปาน 5601040888 

173 นาง  ณฐัชนุนัท์  ขนุทองพรเพชร 4701021674 

174 นาง  ขวญัดาว  ธรรมทอง 4701018614 

175 นาย  รุจิพรรณ พรรัตนพิทกัษ์ 4701024396 

176 นาย  ประสทิธ์ิ  ปกถ า้ 6001029985 

177 นาง  ณฐัฤทยั  ทศันีย์ทิพากร 4701021738 

178 นาย  สมคิด  ศรีวฒักพงศ์ 4701027812 

179 นาง  พนัธุ์ทิพา  นิติธรรม 6201051349 

180 นาง  เสาวภาพ  เดชอดุม 5901065951 

181 นาย  ชมุพล  เศวตาภรณ์ 4701058759 

182 นางสาว  ปริยากร  ขนุทองพรเพชร 6301033954 

183 นาง  ภทัรภร  สงวนเดช 5501065033 

184 นางสาว  ธญัญ์นรี  ชวูยั 6001062609 

185 นาง  กลุชไม กลดัทิม 4701069195 

186 นาง  นิลวรรณ ลาดบรูณ์ 4701041402 

187 นาย  ทวีชยั  พรสพุรรณวงศ์ 5201013956 

188 นาย  สมเกียรติ  อารีย์ 4701055009 

189 นาง  นิรมล  เศวตาภรณ์ 4701049596 

190 นาง  มยรุา  นามวงษา 6001091370 

191 นาง  นนัทยา  เวฬรัุตนะ 4701060274 

192 นาย  ธนวฒัน์  สขุะปรีดาทรัพย์ 4701062917 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

193 นาง  สวุารี  กฤตยวิโรจน์ 4701076136 

194 นาง  ชญัญาภธัต์  อาจกล้า 4701065615 

195 นาง  ชฎารัชฎ์  ฉายสวุรรณ 5901103958 

196 นาย  นคร วาสคิาม 4701066111 

197 นาย  สจัจพจน์  หิรัญรัศมีสกลุ 4701070649 

198 นาง  สวุดี  บญุวงค์ 6001105838 

199 น.ส.  ลลศิรา ชคูรุวงศ์ 5901005260 

200 นาง  ฐาสสร์ิ นวิชญ์ญาณสธีุ 4701073583 

201 นาย  ณฐัพล  วิโนทพรรษ์ 4801007828 

202 นาย  กฤษฎา  ชวูศิิษฐ์ 4701074868 

203 นาย  ชอบวิทย์ ร่ืนเวช 6101015711 

204 นาง  บงกช  กาญจนแก้ว 5901020363 

205 นางสาว  ฉวีวรรณ  คนยัรัมย์ 6101033765 

206 นาย  โยธิน บญุสงัข์ 4801018370 

207 นาง  เพ็ญจนัทร์  ณรงค์วงศ์วฒันา 6101028802 

208 นาง  ชณัษา  ช่างสมบตั ิ 4801034182 

209 นางสาว  พชเรศร์  เทพหสัดิน ณ อยธุยา 4801019539 

210 นาง  ช่อทิพย์  เทียนสวุรรณ 4801021902 

211 นาย  ศิริวฒัน์  โชตมิาภรณ์ 4801023871 

212 นาย  คตุตชิาญ  ศรีวิจารณ์ 4801021891 

213 นางสาว  พรเพ็ญ  สระตนัติ ์ 5601033996 

214 นาย  สราวธุ  แสงอิ่ม 6101050272 

215 นางสาว  ศิริรัตน์  โชติมาภรณ์ 4801023724 

216 นางสาว  พชัรา  ตัง้ศิริจิตร 4801024149 

217 นาย  ศภุมิตร  ไกรทอง 6101035495 

218 นางสาว  รัฐพร สงัคนนท์ 4801024169 

219 นาง  ปทิตตา  สดีาเดชโชตกิา 5801054692 

220 นาย  บญุฤทธ์ิ  เตาะสกลุ 4801032838 
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221 นาย  ณฐัพสษิฐ์  กาเผือก 6101040797 

222 นางสาว  วิภาวี ศิริวรรณ 4801036219 

223 นาย  ไพบลูย์  จินตะคณุาพร 4801029945 

224 นาง  สวุภทัร  เพชรรัตน์ 6101049523 

225 นาง  ธนภรณ์ บญุสงัข์ 4801035858 

226 นาง  สริินาฏ  ศรีกร ่า 4801036525 

227 นาง  ภาวินี  สนัทดัวฒันา 4801037202 

228 นางสาว  สร้อยนภา  แสงแก้ว 4801041745 

229 นางสาว  กมเลศ  จุ้ยชมุ 6001068732 

230 นางสาว  ฉวีวรรณ มณีแสง 4801070047 

231 นาย  ชยาทิตย์  เศวตาภรณ์ 6201072883 

232 นางสาว  ณฐัชานนัท์  วรรธนะฐิติกลุ 5601073757 

233 นางสาว  อไุร  ตัง้อดุมมงคล 4801062680 

234 นางสาว  นิภาพรรณ  หงษ์ทอง 6101070354 

235 นาง  เสาวลกัษณ์  ขจรรุ่งศิลป์ 4801055234 

236 นางสาว  อารี  สงิคนิภา 6101074518 

237 นาย  สามภพ  หิรัญวฒัน์ 4801066171 

238 นาย  บริุนทร์พศ  ผอ่งวฒุิกลุ 5901085847 

239 นาย  นิติรุจน์  รัตน์กิตติพงษ์ 4801058521 

240 นาย  ทวีศกัดิ์ สาริกา 6301067945 

241 นาง  มณีรัตน์ บณุยะกลมัพ 6201074562 

242 นาย  ชยัณรงค์ ควูจิิตรสวุรรณ 5801098563 

243 นาง  พนัธุ์วดี  พนัธุ์พฤกษ์ 4801061213 

244 นาย  คณุากร เพชรมาล ี 5701009699 

245 นางสาว  ชญัตนา  ศรีสงวนสกลุ 4801061266 

246 นาง  วราภรณ์ หิรัญวฒัน์ 4801061958 

247 นางสาว  กาญจนา  กิมศิริ 6301006623 

248 นาง  ไอรินทร์ มัน่หมาย 5801098537 
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249 นาย  นริศ  กรพินธ์สทุธิ 5701024652 

250 นางสาว  ธิดารัตน์  นวะบศุย์ 4801067868 

251 นาย  อ าพนธ์  ค าตนั 5601105272 

252 นาย  วินยั  จอมค าศรี 6101098226 

253 นางสาว  อรุชา  อญัชลวีรพร 6101103896 

254 นางสาว  จารุวรรณ  เทพทรงศกัดิ์กลุ 5601113503 

255 นางสาว  อภิรดี  มาลนิี 5601113501 

256 นาย  วิบรูณ์  อภิรักษ์สจัจะ 5701011497 

257 นาง  ฉตัราพร เจริญปัน้ทอง 4801073620 

258 นาง  กฤษณาภรณ์ ตัง้คปุตานนท์ 4801074867 

259 นาง  สมุิตตา  รัตนพนัธ์ 5701003193 

260 นาง  แจ่มนภา  ส าโรง 6401009854 

261 นางสาว  ลดัดา วฒุิวรัญญา 6001003269 

262 นาง  ธานทั ผดงุเพ็ชร 4901002507 

263 นาย  วรวิทย์ ติ๊ปกรณ์ 4901003139 

264 นางสาว  สธิุดา  เดชานิพนธ์ 4901008474 

265 นางสาว  ศิริพร  ชาน ุ 5701014048 

266 นาง  สายธาร  ไทรบญุจนัทร์ 4901012141 

267 นาง  เพ็ญพิริยา ชยันารถวรกลุ 5801003310 

268 นางสาว  สภุาพร  ผดงุเวช 5801020876 

269 นาย  กฤษดา  ก่อศิริโชค 6101035496 

270 นาง  นริศรา  โภคสวสัดิ ์ 5701019647 

271 นาง  รัตนาภรณ์  พลูภิญโญ 5701020563 

272 นาง  รัตนา  กรรณวฒัน์ 5701029477 

273 นาง  ประไพ  ชุ่มเชือ้ 4901021116 

274 นางสาว  ศรีรัตน์ดา  เรืองรงสรุศร 4901021112 

275 นาย  สทุธิพจน์  พนัธุ์วิจิตรศิริ 4901024170 

276 นาง  สดุารัตน์  วฒุาพาณิชย์ 4901027970 
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277 นาย  ชยัวิทย์  พิทยาธร 4901025641 

278 นาง  ชิดชนก  วิทยากรโกมล 6001036714 

279 นางสาว  ธิติพร  อตุมาภินนัท์ 5701040541 

280 นาง  กนกกลุ  พชรเมธาสขุ 4901028304 

281 นาง  ธมกร  แย้มงามเหลอื 5701079980 

282 นางสาว  วรรณชนิต สงวนวงศ์ 5701041845 

283 นาย  เชิดชยั สงวนวงศ์ 5701041844 

284 น.ส.  นลนิี สมัภวะผล 5701042474 

285 น.ส.  บศุราภรณ์ จนัทร์กระจ่าง 5701042472 

286 นางสาว  อรพินท์  กิตติโฆษน์ 5701044475 

287 นาย  มงคล  คงบนั 6201051087 

288 นางสาว  รนิดา  เจริญธราดล 4901037208 

289 นาง  ธญัทิพย์  ชีวพฒันโรจน์ 4901037203 

290 นาง  ภาวนา  วณัโณภาส 5001039820 

291 นาง  พชัรวาส  มีเพียร 4901044786 

292 นาย  วิทยา อดุมกิตตวิรกลุ 5701075116 

293 นางสาว  ปริษา  พชรเมธาสขุ 4901039259 

294 นาง  ภทันี ศิริวารินทร์ 4901040052 

295 นาง  จินศจีุ  ประชมุช่ืน 4901047862 

296 นาย  ทพัพ์เทพ  ยทุธ์ธนอมัพร 6201048076 

297 นางสาว  ทยาวีร์ สระขาว 4901046395 

298 นางสาว  ณชัชารีย์  ชยัยาพรธนนัท์ 5701057861 

299 นางสาว  พชัรนนัท์ มงคลนิธิพฒัน์ 4901042338 

300 นางสาว  วรินญา  จารุทรรศน์พิมล 5701057860 

301 นางสาว  กฤชญา  แหวนเพช็ร 4901042306 

302 นางสาว  ปรียาดา สขุสมจิตร 4901056863 

303 นาง  ศริญญา  ค าชลธาร์ 5801062925 

304 นางสาว  ตะวนั  ศิริสายณัห์ 5701060482 
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305 นาย  สเุทพ อดุมกิตติวรกลุ 5701062978 

306 นาง  สมศรี  เลง่เจ๊ะ 4901051141 

307 นาง  สกุญัญา ขิกข า 6201054423 

308 นางสาว  ศรประภา  สนัตยานนท์ 4901046370 

309 นาง  อรพรรณ  ศิริวฒัน์ 5901068997 

310 นางสาว  ปิยะดา  ศขุเขษม 4901048434 

311 นาย  นพฤทธ์ิ  จิระสกลุ 5701065133 

312 นาง  รมิดา  อรรถชินภทัร 4901051145 

313 นาย  ณทักร  อรรถชินภทัร 5701074283 

314 นางสาว  กฤตภคั  ช่ืนสวุรรณ 6201076524 

315 นาง  สาริศา  อนนัต์ภมูิไตรภพ 4901055823 

316 นาย  ภาณภุณ  ติยะวฒันกลุ 4901052949 

317 นางสาว  วิรวลัย์  อนรัุตนานนท์ 4901049340 

318 นาง  ดาวรรณ  สวุรรณอ าภา 5701066450 

319 นาย  อ านาจ ประชมุช่ืน 4901049901 

320 นาย  ศภุทิน  จ าปาเงิน 5701075117 

321 นาง  จารุนย์ี  มลูกาศ 6201060187 

322 นาย  ปนจุ วะชมุปิติสกณุ 4901051862 

323 นาง  จินต์จฑุา  พนูพิพฒัน์ 4901051873 

324 นาง  ศิริวรรณ  ภคพงศ์พนัธุ์ 5701072647 

325 นาย  เกษม  นิธีจนัทร์ 4501015772 

326 นาง  วรัญญา  เตมีประเสริฐกิจ 4901051877 

327 นางสาว  สรีุรัช  ตรีสขุี 5701070642 

328 ดร.  กรณฐัสมุิน เตชะเบญจรัตน์ 5701072649 

329 นางสาว  ณลนัรัตน์  อรัญชยัโชต ิ 4901052944 

330 นาง  เพ็ญณี  เบญจลกัษณพร 5101079223 

331 นางสาว  กญัญ์ปภสั  เตชะนนท์สห์ี 4901054330 

332 นาง  วิมล อตุมาภินนัท์ 5701083187 
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333 นาย  เอกมล อดุมกิตติวรกลุ 5701081013 

334 นางสาว  อรภกัดี แก้วมณี 4501028704 

335 นาย  ศรุต  สริิวโรชา 5701078507 

336 นาย  วิชาญ  สระทองอ๊อด 4901057948 

337 นาง  ภทัรวดี  ทรัพย์ปาน 4901076034 

338 นาง  ดวงเดือน แซจ่งั 5801081889 

339 นางสาว  ปรียาภรณ์  เจริญรัตน์ 5701081014 

340 นาง  กฤตลกัษณ์  นรนราพนัธ์ 4901064803 

341 นางสาว  อรุณลกัษณ์  ฐิตวิฒันาสกลุ 4901060585 

342 นางสาว  ปณิชา  ติยะวฒันกลุ 4901061453 

343 นางสาว  กาญจนา  เฮ้งเจริญสขุ 4901061451 

344 นาย  ณรงค์ศกัดิ์  อดุมกิตตวิรกลุ 4901062914 

345 นางสาว  อญัวีณ์  ภกัดีเรืองวิทย์ 4901065454 

346 นางสาว  ปนดัดา  ฝ่ายทะแสง 5801092483 

347 นาย  พงษ์พิทกัษ์  พิทกัษ์มงคลกลุ 5701091966 

348 นาย  ธนาทร  มานะอดุมกลุ 6401002415 

349 นาย  อานภุาพ ศิริธรรมศกัดา 6201087967 

350 นางสาว  พชัรา  สวุรรณชาตรี 4901068636 

351 นาย  กิตติ  โพนสุติ 4901069957 

352 นาย  โชคชยั  รัตตะกญุชร 6001094744 

353 นาง  นรารัตน์  วงศ์ลาภพานชิ 5701097806 

354 นาง  ประวีณา  สงิห์ศกัดิศ์รี 5701096191 

355 นาย  เมธี  อศัวินวิภาต 6301063700 

356 น.ส.  วรรัตน์ อมัพรรุ่งจรัส 5701096190 

357 นาย  วิทยา  วงศ์ลาภพานิช 4901069881 

358 นาง  นภสั  เจริญผล 5701108598 

359 นาย  โชคชยั  ไหวนิพทัธกลุ 5701109496 

360 นางสาว  กลัยา  นิยมเพ็ง 5701108606 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

361 นางสาว  รัตนสวุีร์  พงศธรฐิต ิ 5701104507 

362 น.ส.  คณญัญ์พร ชาตรีเวโรจน์ 5701100683 

363 นางสาว  ณิชากมล แก้วบรรพต 5801103100 

364 นาย  สณัฐิติ  จนัทอทุยั 4901073824 

365 นาย  สมยศ  หิรัญศกัดิ ์ 4901086689 

366 นาย  ชาญยทุธ  วฒุาพาณิชย์ 4901076040 

367 นาย  ธนะวรรธน์  นนัทวรรัตน์ 5701103599 

368 นาง  วาริณี  หาญวานิช 5701113542 

369 นาย  ปาณชีพ  จรุงจิตรประชารมย์ 5001032872 

370 นาง  กลัยา  เจตน์เกษตรกรณ์ 4901078653 

371 นาง  เกษมศรี เสนะวตั 6301078046 

372 นาย  ปราโมทย์  ค ายนัต์ 5701108600 

373 นางสาว  รุจิพชัญ์  นิรันดร์ศิรพร 5001012754 

374 นางสาว  สมศรี  พิพฒัน์วีรวฒัน์ 4901081810 

375 นางสาว  อภิชยา  อาชาเจริญสขุ 4901083136 

376 นาง  กฤตชญา  จนัทร์โพธ์ิศรี 5701116955 

377 นาง  ศรีประภา  หมวดไธสง 6301000546 

378 นาย  ธนเสฏฐ์  ศิริพงษ์ธรรม 5001002537 

379 นาง  ทิพย์รดา  จ าปาเงิน 5901012631 

380 นาง  นนัตน์นิษฐ์ตา  ผอ่งใส 5801008378 

381 นางสาว  สวุรรณา  ชยักาญจนกิจ 6101013995 

382 นาง  จณัจ์นิพทัธ์ อินทร์เดช 5301019678 

383 นางสาว  พรนิภา  วรนาถวิบลุย์ 5801010891 

384 นาย  วลัลภ  เร่ียวแรง 6001011414 

385 นาย  นิพนธ์  ศรีสองเมือง 5001012766 

386 นาง  สนุนัท์ กลัน่เขตรกรรม 6101015697 

387 นางสาว  เสาวณีย์ แสงบรรเจิดศลิป์ 5001012744 

388 นาย  เอกฉตัร  พรหมศรี 5801015579 
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389 นาย  เจษฎา  สหุร่ายคมิหนัต์ 6201023407 

390 นาง  สมุาล ี เนตรศิริอาภรณ์ 4901053934 

391 นาย  ณฐักิตติ์  อนนัต์สขุสกลุ 5001016576 

392 นาง  กชนฑั เชือ้ส าราญ 5001017489 

393 นางสาว  ประกายดาว  โชคแสนดี 5001019366 

394 นาย  สณัห์  คงศรี 5901037448 

395 นาย  พนมวสัส์  วฒุาพาณิชย์ 5001022626 

396 นาง  รุจน์พิมพ์ นิธิอกัษร 5001022622 

397 น.ส.  ฉวีวรรณ ชนะทาน 6401030187 

398 นาง  ชชัชญา สาระอาภรณ์ 5001027211 

399 นางสาว  นงลกัษณ์  ผสุพานิช 6001054626 

400 นาง  เสาวภาคย์  แพรด า 5001034410 

401 น.ส.  ณชัชา ต้นกนัยา 5801038458 

402 นาง  วนัดี  เฉยนก 6301025147 

403 นาย  ศกัดิ์สนัติ ์ กาญจนา 5801038893 

404 นาง  ถนอมทิพย์  หาญปราบ 5001030167 

405 นาย  ประสทิธ์ิ อคัรประสทิธิกลุ 5001031174 

406 นาง  รุจฤดา  อภิลาภอนนัต์ 5001031133 

407 นางสาว  ขวญัจิต  สกลุเมฆา 5001035084 

408 นาย  นิวฒัน์  มว่งสวา่ง 5801048112 

409 นาย  กิตติพงษ์  เกตมุณีรัตน์ 5801048127 

410 นางสาว  รักวรินทร์  สริิภสัร์วฒันา 5501054545 

411 นาง  จฑุามาศ  สมยาประเสริฐ 6301073269 

412 นาย  อภิวฒัน์  กฤษณะภษิูต 6301027430 

413 นางสาว  ฐนิตนนัท์ บริรักษ์เลศิ 5801052168 

414 นางสาว  นนัทรา  สหสัานนัท์ 6001063871 

415 นางสาว  จนัทนา มงคะสงิห์ 5801054705 

416 นางสาว  วิภานนัท์ เรืองวิมลเวทย์ 5001049219 
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417 นางสาว  สนุิดา  ควุานนัท์ 5001043909 

418 นาง  ฤดีรัตน์  รุ่งรังษี 5001045836 

419 นาย  ณฐัพล  เนตรศิริอาภรณ์ 5001050215 

420 น.ส.  สริินชุ จิตประสงค์ 5801062933 

421 นาย  โชติ  ชีวนิธิสกลุ 5001049243 

422 นาง  ทิตา เทยีมทอง 5801066402 

423 นาย  สกนธ์  ปรัชญาธรรมกร 5801066400 

424 นางสาว  จฑุารัตน์  ทองบญุช ู 5901068083 

425 นางสาว  พสัวิรัญ  ภทัรวรีย์สริิ 5801076383 

426 นาง  ฐิติรัตน์  กองโพธ์ิ 5001059051 

427 นางสาว  สรารัศมิ์  มงคลจิรวฒุ ิ 6201064990 

428 นาง  เกษร ยศประยรูศกัดิ ์ 5001065245 

429 ร.ต.อ.  รุ่งโรจน์  อ ารุงแคว้น 6301052324 

430 นางสาว  พิมพ์พร  แก้วกนัยา 5901089869 

431 นางสาว  หสัยา  พิริยอภิธา 5001069220 

432 นาง  พรทิพย์ จนัทร์ยิม้ 5801091209 

433 นาย  สทุศัน์  จนัทร์ยิม้ 5001071363 

434 นาย  ทรงกลด  มานะกิจจานนท์ 6201084353 

435 นางสาว  จิฎากาญจน์  โภคสมบตัิฐนนท์ 5001072982 

436 นาย  บญุชยั เวศย์ววิรรธน์ 5101106854 

437 นาย  สมชาย  เพียรอรรถสาร 5001079100 

438 นาย  กิตตศิกัดิ ์ พานชินิตินนท์ 5001075106 

439 นาย  เชาวนะ  สมสกลุ 5801097656 

440 นางสาว  สริิพรรณ์  รัตนพนัธุ์ 5001080008 

441 นาง  สภุทัร  สตัยตุม์ 6401036175 

442 นางสาว  พลัลภา  ศรีพิบลูย์ 6101093943 

443 นาย  สมนกึ  หิรัญศกัดิ ์ 6201095648 

444 น.ส.  ณฐา ทองสวสัดิ์ 6301077182 
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445 นางสาว  ศิมาลยั น้อยมีธนาสาร 5001084234 

446 นาย  ประเสริฐ  แก้วเฮ้า 6001108107 

447 นาง  ปทิตตา  อินทรารักษ์สกลุ 6101007354 

448 นาง  อรวรรณ  จีระพนัธ ุ 5801114639 

449 นาง  ชตุมิณฑ์  หอมบญุยงค์ 6001007307 

450 นาง  เมทกิา  ขมุทรัพย์ 6301004453 

451 นาง  พรภินนัท์  รัตน์กิตติพงษ์ 5101004385 

452 นาง  พิชาวฒัน์  พว่งพนัธ์ 6401010652 

453 นางสาว  นลนิรัตน์  กลุพงศ์พิศาล 6001007040 

454 นาง  สดุสายใจ  นามอภิชาตขิจร 5101013719 

455 นาง  กกกร  นยัวิริยะ 5101008960 

456 นางสาว  เติมทรัพย์  ตรียะประเสริฐ 5101008976 

457 นางสาว  ศภุลกัษณ์  มณีฉาย 6201010829 

458 นาย  วิชชา แวววิจิต 5101010604 

459 นาง  จนัทร์ทิวา  โชตินชิุต 5101023829 

460 นาง  ศมุณฑกาญจต์  นวลม ี 5101014553 

461 นาง  จริยา  หาญนิวตักิลุ 5201008466 

462 นาย  พลรัฐ  นยัวิริยะ 5101017769 

463 นางสาว  จิติภสัร์ ศกัดิ์สทิธิโสภณ 5901018950 

464 นาง  ยพุา  เรืองนก 6301020374 

465 นาย  ณรงค์ชยั ภคพงศ์พนัธุ์ 5901024198 

466 นาง  วรินท์รยา  สมิะโรจน์ 6401023866 

467 นางสาว  ดาลดั  เหมวณัโณ 6001022531 

468 นาง  นนัท์นภสั  จงจรัสพนัธ์ 5101022774 

469 นางสาว  อิสรี ชปูระจง 5101022757 

470 นาย  จิราย ุ ศรีส าราญ 5101025814 

471 นางสาว  แวววนั วงษ์ทองสาล ี 6001029982 

472 นางสาว  อณัณ์ญาดา ภาคีรุณ 5101040850 
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473 นางสาว  มณีรัตน์  ปัญญาเลศิทพิย์ 6401026307 

474 ด.ต.  โอวาท ศิริวารินทร์ 5101028739 

475 นาง  ธนภร  กิจจลุลจาริต 5901035182 

476 นาย  นิติธร ศรีเอือ้นจนัทร์ 5101034371 

477 น.ส.  สคุลทิพย์ สไุชยแสง 6001048191 

478 นาง  วนญัญา แสงสวุรรณ 5901045391 

479 นาง  ธวลัรัตน์  เศรษฐฉตัรกลุ 5201035216 

480 นาย  อิศรา  ฤกษ์เกรียงไกร 5901045347 

481 นาง  ชใูจ  เจนการ 5901047723 

482 นางสาว  ปญุญาณี  เตยีวพงษ์พนัธุ์ 6401030721 

483 นางสาว  นงนารถ  ร่วมไทย 5101052206 

484 นางสาว  สวุิมล  อศัวมานะ 5901053132 

485 ด.ต.  ชยัยทุธ  สามงามยา 6401032889 

486 นาย  ชาคริต ลาดบรูณ์ 5101057088 

487 นางสาว  ผกามาศ  เกียรติกมเลศ 5901057936 

488 นางสาว  จินดา  ตยีาคม 5101063289 

489 นาง  เบญญทิพย์  เป่ียมเศรษฐพร 5101064317 

490 นาง  กรรณิกา  วรรณศิริ 6401037010 

491 นางสาว  ชาฎา รัตนโชต ิ 5101069797 

492 นาย  บญัชา  ลางคณุเสน 5101070698 

493 นาย  ชยัรินทร์  สริิภสัร์วฒันา 5901076050 

494 นางสาว  ทิพวรรณ เดชชิต 5101077814 

495 นาย  อภิญณวุงศ์  จงจรัสพนัธ์ 5101082177 

496 นาย  คเชนทร์ แต้มด ี 6201073744 

497 นางสาว  กฤษณา  บญุเพ็ชร 5301089698 

498 นางสาว  ดลยพร  ทศันเจริญวงศ์ 6101083362 

499 นาย  สรธร อรรถนนท 5101097254 

500 นาง  ประภสัสร  เรียงเลก็จ านงค์ 5101098479 
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501 นางสาว  จฑุาภคั  สริิจนัทรดิลก 5901105208 

502 นาย  โอม  อดุมวนิช 5201102898 

503 นางสาว  จนัทรัตน์  ปิยพฒัน์ธราดล 5101103319 

504 นางสาว  ศรัณย์รัชต์  อมรแมนนนัท์ 5101103307 

505 นาง  นวลลออ  ยอดเพช็ร์ 5901111078 

506 นางสาว  ปณุปวีร์  ศรีสกลุบวรชยั 5101109075 

507 น.ส.  กฤษรา ธีระธนากร 5901112787 

508 นางสาว  หทัยา  ตาขนั 5201001062 

509 นางสาว  ศศิพิมพ์ แสงศภุวานชิ 6101102690 

510 นาย  ศิริพงศ์  โชตมิาภรณ์ 5101112953 

511 นาย  ณรงค์ สจัจนด ารงค์ 5901114591 

512 นาง  ปภาพร วฒันิศร 5901114589 

513 นาง  กาญจนา  สงวนวจันะ 5901115334 

514 นาย  เอกชยั  ปทมุจนัทรัตน์ 6201004284 

515 นางสาว  ดวงใจ  เกียรตวินากร 5201000009 

516 นางสาว  สภุาณี  ยงวณิชย์ 6001011411 

517 นาง  ปภิศา  กสกิรรม 5201005564 

518 นางสาว  นงนชุ เรืองชยัปราการ 5201006445 

519 นาง  สธุาสนิี ศรีเจียม 5201007023 

520 นาง  อทุยัวรรณ  คุ้มบล 5201007022 

521 นางสาว  ปทิดา ประมลูสขุ 5201009657 

522 นาง  สนุิสา อศัวกลุ 5701036303 

523 นาง  วฒันา  โสภิตเจริญ 5201021085 

524 นางสาว  แพรวมณี สมศรี 5201022534 

525 นางสาว  ธญัรัศม์  ชิตชลธาร 5201033676 

526 นาง  จนัทิราภรณ์ ผกูจิตร 5201035166 

527 นางสาว  อดุมลกัษณ์  ชวนะกลุ 5501049711 

528 นาง  ขนิษฐา  ชจิูตต์ 5201040943 
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529 นาง  กานต์นภสั เพชรมาก 6201047673 

530 นาง  ธญัทิพย์  ศรีหานนท์ 5201046798 

531 นางสาว  ผกาภรณ์  ปกาสปสตุ 5201047908 

532 นาย  รัชพล  ทรัพย์เจริญพร 5201049068 

533 นางสาว  พรพิรุณ  ทองบอ่ 5201049992 

534 นาย  วิรัตน์  วงศ์สมัพนัธ์ 6001066947 

535 นาย  วส ุฉนัท์รัตนโยธิน 6101072028 

536 นาง  ภิญพทัธ์  นิลวรรณ 5201062513 

537 นางสาว  กวินท์  บญุเรือง 5301095578 

538 นาง  ฑิมพิกา มิ่งมงคลมิตร 5201063952 

539 นางสาว  อภิญญา  เริงรุ่งเรือง 5201066080 

540 นาย  ช านาญ  จริงด ี 5201070971 

541 นางสาว  โสรยา ทนญัชยั 6001085157 

542 นาย  เสฏฐวฒุิ  ชนะศรีโยธิน 6001088997 

543 นางสาว  วรวรรณ  แก่นสน 5201087198 

544 นาง  ปรียรัตน์  นนัทิวชัรินทร์ 5201091464 

545 นาง  ศทุธิวรรณ อยูส่มสขุ 5401102477 

546 นางสาว  ธญัธิตา  พวงผกา 6001108120 

547 นางสาว  ภชัลดา สวุรรณเนาว์ 6001109142 

548 นาย  เกียรติยศ  กิตติธรรมธร 6301008043 

549 นาย  อธิภทัร  กลัยาสริิ 6101010082 

550 นางสาว  มนตร์พิชา  มุง่มานะ 6101006509 

551 นางสาว  จนัทร์จิรา  ชนะกลุ 5301007901 

552 นางสาว  วิษา  น้อมรัตน์เจริญ 5301013779 

553 นาง  สรีุมาศ แซเ่ตยีว 5301013887 

554 นางสาว  ฉตัรดารินทร์  แก้วค า 5301015589 

555 นาย  ณรงค์ชยั  สมิะโรจน์ 6101020944 

556 นางสาว  จารวี  ประชายะกา 5301023592 
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557 นาง  วรินทร  แทนรินทร์ 6101030751 

558 นาง  สนุิจ  ศรีภทัรประสทิธ์ิ 6401026828 

559 นางสาว  ชนกพร  ปานจินดา 5301033660 

560 นาง  ดาลดั  เอกสภุาพนัธุ์ 6301024756 

561 น.ส.  วนสัส์นนัท์ จนัทร์ขาว 6101044333 

562 นาง  อรอมุา  ทวีนนัทกลุ 5301041289 

563 นาง  เปมกิา  ใจเกลีย้ง 5301042702 

564 นาย  โชติพิพฒัน์  ลิม้เลศิวาท ี 5301047046 

565 นาง  จรัสศรี  ยทุธพรพงศ์ 6201058399 

566 นาง  พชัรี  บญุช ู 5301057601 

567 นาง  ธนาอญั แก้วปัญญาจารย์ 5301054452 

568 นางสาว  แก้วตา  กอแก้ว 5301057598 

569 นางสาว  ธญัลกัษณ์  สารา 5401073385 

570 นางสาว  เพียว  บญุทวีลาภ 5201102955 

571 นาย  ด ารงศกัดิ์  เจริญสขุ 5301061193 

572 นาย  เสนีย์  ไชยเสนีย์ 5501071661 

573 นางสาว  นงอร  ศรีเบญจพลางกรู 5301078030 

574 นางสาว  กาญจนา  ศรีสวสัดิ ์ 6101063260 

575 นาย  ทศพร  กิตติธรรมโรจน์ 5601077475 

576 นางสาว  ธญัยธรณ์  โชคถิรไพบลูย์ 6401040306 

577 นาง  วลันภา  วงศ์ค าด ี 5301078010 

578 นาย  เกรียงศกัดิ์ วดัล้อม 6201072887 

579 นางสาว  นลาฎพชัร  เศวตาภรณ์ 5301084517 

580 นาย  ชิษณพุงศ์  พรหมสมัฤทธ์ิ 5301090947 

581 นาย  สมชาย  จนัฮวด 4901031067 

582 นางสาว  กาญจนา  เพชรช ู 6101095622 

583 นางสาว  พรลดา มีภมูิรู้ 5301101285 

584 นางสาว  เจียมจิตต์  ศรีสมทุร์ 5301102814 
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585 นาย  สเุมธ สขุสกลุรัตน์ 6301018035 

586 นาง  นฤมล  กรมแสง 6201025566 

587 นาง  ศิราวลัย์ มอนโค 6301061417 

588 นาย  กิจขจร  ปัญญาดิลก 5401033802 

589 นางสาว  สมุนัตกาญจน์ ภาคีรุณ 6201028866 

590 นาง  ทศันีย์  แก้วเฮ้า 6201034590 

591 นางสาว  นนัธิยา  อตุมงัค์ 5801066396 

592 นาง  วีรนชุ เลศิทนงศกัดิ ์ 5401050644 

593 นาง  วิภาวี  บญุรอด 5401056732 

594 นางสาว  นนัทนา  ทวีสมบรูณ์ญาต ิ 6201049606 

595 นาย  จิรภทัร  คุ้มพงษ์ 6201054421 

596 นาง  นิลาภรณ์ ภูพ่กุก์ 5701060387 

597 นาง  แสงจนัทร์  บรรจบ 4901055861 

598 นางสาว  ณริศา  บญุเขยีน 5601070730 

599 นาง  สธิุดา คงเจริญ 5401066778 

600 นาง  เครือวลัย์ กมุพล 5401072184 

601 นางสาว  สมปอง  ชมุพลอโนมคณุ 5401079349 

602 นาย  ชยัด ารงค์  สงิหเจริญวฒัน์ 5401098133 

603 นาย  ติณณภพ  ภิรมย์ร่ืน 5401101511 

604 นาง  ธญัลกัษณ์  มารมย์ 5401104682 

605 นาง  วลัลา  จิรธรรมโอภาส 5401108231 

606 นางสาว  นนัท์ธิชา  ศิริมงคลวานชิ 5401108237 

607 นาย  สมบรูณ์  ทางนะที 6301000545 

608 นางสาว  วิไลพรรณ  เดชาภิมขุกลุ 5701056834 

609 นางสาว  จิดาภรณ์  ดา่นสริิสนัติ 5401109071 

610 นาง  จิรา  พลรัตน์ 6101010052 

611 นาย  สราวธุ  โกศลบญุม ี 6101014646 

612 นางสาว  เนาวรัตน์  ตรีประพิณ 6301007404 
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613 นาย  กอบโชค  แก้วพิจิตร 5601011257 

614 นางสาว  เมณิศา อ่ิมบ้านเบิก 5601008272 

615 นาง  เอือ้ยทิพย์ เริงสมทุร 6301008044 

616 นาง  จิราพร สายค าพล 6301009119 

617 นาย  เรืองเดช  มณีแสงประทีป 5501011479 

618 นาง  เยาวลกัษณ์  วงศ์พิมพ์ 5701056835 

619 นาย  นาถพงศ์  อทุกะปิณฑานนท์ 5501018780 

620 นาย  วรวฒุิ  ดนวุรวงศ์ 5501019345 

621 นางสาว  นดัดาวลัย์  ไกรวิเศษ 6301016159 

622 นาย  อดิศกัดิ ์ กตุะนนัท์ 5501020048 

623 นางสาว  อลุา  ไชยมา 5801025023 

624 นางสาว  ภคัชญัญา  พิทอนวอน 6301017158 

625 นางสาว  พลอยนภสั  สงิห์ชาตาก้อง 6301022149 

626 นาง  จีรพร  สริิสวา่งพร 5501021160 

627 นางสาว  วรัญณภรณ์ ศิริคนัธานนท์ 5501025961 

628 นาย  ภาณเุดช คงด ี 5501030175 

629 นาง  พชัราภา  ศิริไพบลูย์ทรัพย์ 5501031558 

630 นางสาว  เกศนย์ี  ชุ่มพิมาย 5501038812 

631 นางสาว  รชตวรรณ  ชยัศิริ 5501045962 

632 นาง  ป่ินแก้ว สขุหน ู 6301025818 

633 นาย  กฤตนนั สขุปิติ 5501049724 

634 นาย  ชชัวาลย์  เฮ้าสธีุ 6301026586 

635 นาย  โพธ์ิทอง  ด้วงชนะ 5501055492 

636 นาย  ยอดชาย เฮงจิตตระกลู 5901059485 

637 นางสาว  ภคมน  แสงประยรู 6001066949 

638 นาง  เรณ ู ไวยกลู 5501071655 

639 นางสาว  เพ็ญพิชา สร้างการนอก 5901081572 

640 นาง  นนัท์นิชา สขุปิติ 5501078139 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

641 นาง  ดลพร  ศรีวลัลภานนท์ 5501087078 

642 นาย  อรงค์กรณ์  กองอดุม 6301052850 

643 นาง  อจัฉราพรรณ สตุินนัท์ 6301056101 

644 นาง  กฤษณา  คงลา 6301074151 

645 นาย  อภิสทิธ์ิ  บรรจบ 5501097638 

646 นางสาว  นวลพรรณ  อิศโร 5501098774 

647 นางสาว  กมลวรรณ  วฒุวิรัญญา 5601101009 

648 นางสาว  สาวิตรี บญุยะวฒุกลุ 6301070795 

649 นางสาว  ยวุดี  พนัธ์ุนิธิศกัดิ ์ 5501102125 

650 นางสาว  ลลติา  ลอืกิตติกลุ 5901103969 

651 นาย  สรายทุธ  สงัคนนท์ 5701112754 

652 นางสาว  นริศรา ชยัสขุ 5901001093 

653 นางสาว  กนัย์สนิี เอี่ยมสขุ 5601001374 

654 นาง  วรรณา  ชนะพงษ์ 6101004878 

655 นาย  ตรีทิพ  สกลุประดิษฐ์ 5801078885 

656 นางสาว  ภิญญดา  นนัทิเมธาว ี 5601007541 

657 นาย  ชาตรี จิตอดลุย์การ 5601008996 

658 น.ส.  พิมลณฐั แก้วชนะ 5601018550 

659 นางสาว  เกษณีย์ บษุยเลศิรัตน์ 5601022992 

660 นาย  สงิหนาท  พูข่จี 5801025609 

661 นาง  กานต์นภสั  พบับ านาญ 5601027187 

662 นางสาว  จีราย ุ เรืองประดษิฐ์ 5601028014 

663 นางสาว  ณฐมน  บ ารุงศภุกิจ 5601028735 

664 นางสาว  สติานนั  พลขนุทด 6101037062 

665 นาง  สภุาภรณ์  โคตะรุชยั 6401029005 

666 นางสาว  ชนม์นิภา โชตมิาภรณ์ 5601045683 

667 นาง  อรอนงค์  ฉายศิริโชต ิ 5601047852 

668 นางสาว  ทกัษพร สกลุบงกช 5601051113 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

669 นางสาว  อณพุร  สนิธุนาวา 5601052076 

670 นาง  นิตยา ตัง้สมชยั 6401033402 

671 นาง  ขนิษฐา  จ าแนกยทุธ์ 6401035482 

672 นาย  วีรวฒุ  ประเสริฐวงษา 5401082353 

673 นางสาว  วรรณารัตน์  โภคบตุร 5701067167 

674 นาย  ฐปนรรฆ์  ชิณศรี 6401039527 

675 นางสาว  ชญัญา  วงศ์ลาภพานิช 5601069421 

676 นาง  จนัจิรา  โรจนะเทพประสทิธ์ิ 5601077472 

677 นาง  ชมชนา  ตนัตเิมธากร 5601077473 

678 นาง  กมนีญา เกือ้ชาต ิ 5601081140 

679 นาย  อนรัุตน์ พรรณโภชน์ 5601081143 

680 นางสาว  วราพร เพชรรัตน์ 5601082727 

681 นางสาว  สริิมา  ส าราญฤทธ์ิ 5601083787 

682 นางสาว  พรหมพร  นยัวิริยะ 5601084412 

683 นางสาว  กรกต  พงษ์พฒุวิฒันา 5601085803 

684 นาย  คมฤทธ์ิ โคตะรุชยั 5601085817 

685 นาง  อลติษรา  ถิรชยัธรรม 6201080249 

686 นางสาว  อรเพ็ญ  เขียวเขม็ 5601092960 

687 นาย  ชาญณรงค์ กองอดุม 5601095585 

688 นางสาว  กลุทรัพย์  อนนัตพงศ์ทว ี 5601100473 

689 นางสาว  ณษมา  เรืองภทัรภร 5601100472 

690 นางสาว  พิชามยั คุ้มบ้าน 5601103537 

691 นางสาว  ชนิดา  วชิรแพทย์ 5601104501 

692 นาง  สมถวิล  อรุณรัตนศิริ 5601104496 

693 นางสาว  รุ่งนรินทร์  ทวีสนิ 5601106329 

694 นาง  กานต์สนิี  นพธนาเศรษฐชยั 5901111080 

695 นางสาว  ณฐัชานนัท์  ตัง้ศรีวงษ์ 5601108867 

696 นาย  ภิเศษฐฐ์ สริิดีมาพงศ์ 5701109495 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

697 นางสาว  เบญจวรรณ  สนุทรอมรรัตน์ 5601110484 

698 นาง  อะพรรณี ธรรมวงษ์ 5601113504 

699 นาย  วรรธนะ  แสงโชติไกร 6101079448 

700 นางสาว  อณุาภรณ์  นาคล้วน 5701029476 

701 นางสาว  สกุญัญา  วฒัวานชิ 5601116399 

702 นางสาว  อรุณี  สนุากร 5801052161 

703 นาย  ธวชั  เพชรด า 5601116392 

704 นาง  สริิพร หงษ์ทอง 5601116383 

705 นาง  ประกายดาว หศับ าเรอ 5601116401 

706 นาย  ฉตัรณรงค์ หงษ์ทอง 5601116396 

707 นางสาว  ธนัยนนัทน์  ธรรมพรพนัธ์ 6001009267 

708 นางสาว  กานต์ฐิตมิา  จนัทร์โสม 5901098262 

709 นาง  รัชดา  อภิปญุญา 5301065015 

710 นางสาว  นพมล เวฬคุามกลุ 5701001741 

711 นาง  พณิชย์สดุา  ไกรวฒันภิรมย์ 5701003190 

712 นางสาว  ชนิกา  โสภา 5101072455 

713 นาย  สมนกึ  อรุณสขุรุจี 6001036708 

714 นาง  พวงทอง  โรเดวาลด์ 5701009129 

715 นาง  จิราพร  ชสูกลุ 5901109798 

716 นางสาว  ณิชากร  ออ่นสง 5801052167 

717 นางสาว  สพุิชฌาย์ บญุจงู 5701016046 

718 นาย  ไพโรจน์  ลมิป์ธนวงศ์ 5701018423 

719 นางสาว  ภทัทจารี  ธรรมาเจริญราช 5901022702 

720 นาง  สารณีย์  อนศุกัดิ์เสถียร 5201103954 

721 นางสาว  ชนญัญา มหนัตระกลู 5701020580 

722 นาย  นวฏัย์  กลุภทัรนิรันดร์ 5901025088 

723 นาง  กมลนนัท์ ออ่นแก้ว 6001026981 

724 นาง  จนัทนา  สนุทรสรณ์ 5701024585 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

725 นาย  ดนพุล  จนัทรศรีวงษ์ 5701026471 

726 นาย  ธีระศกัดิ ์ เริงทศันา 5701028522 

727 นาย  จิราย ุ แก้วพรรณา 5701041841 

728 นาย  มงคลทิวตัถ์ มิ่งขวญัศรี 5701031761 

729 นางสาว  ศศิมา  ศิริอดุมสนิ 5701031759 

730 นาง  เขมณฏัฐ์  วจันจารุศกัดิ ์ 6101017381 

731 นาย  ภทัรพล  สจัวรรณ์ 5701032534 

732 นางสาว  ชนมณี  เงินปาน 5401073388 

733 นางสาว  กฤษณา  ชารี 5701033074 

734 นาย  ประภสัสร์  ตา่งมงคล 5701033614 

735 นาย  พงศ์พนัธุ์  มีภมูิรู้ 5701034693 

736 นางสาว  ดวงจนัทร์  อตุมงัค์ 5801111634 

737 นาง  แสงสวา่ง ประสานพิมพ์ 6001022017 

738 นาย  ณพงศ์พฒัน์  ชนุประเสริฐ 5901065039 

739 นางสาว  ดนยา  ยาณะสาร 5701035279 

740 นางสาว  เกษรา  อภิบาลศรี 5701036307 

741 นาง  ทศันียา  ศรีสภุาพ 5901038637 

742 นางสาว  วริศนนัท์  อึง๊กฤตเจริญ 5801053302 

743 นางสาว  จิรกิตติ์ ทองออ่น 5701037856 

744 นาย  ณชัปัณณ์ ศรีแก้ว 5701040540 

745 นาย  สมัภาษณ์  บญุตาทิพย์ 5701041003 

746 นางสาว  พทัยา  แก้วประเสริฐ 6101090250 

747 นางสาว  เจตติกา  ธนทตัตานนท์ 5901047724 

748 นางสาว  กีรติกร  สริิอิสสระนนัท์ 5901051916 

749 นางสาว  นชุจรินทร์ ปานรักษา 5801050364 

750 นางสาว  สภุาพร  บญุมี 6101046625 

751 นางสาว  อจัชาวรรณ  แก่นอินทร์ 6101051665 

752 นาง  รัสรินทร์  เกียรติวฒันาพนู 5801057465 
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753 นางสาว  บรูยา  แซเ่ฮ้า 6201039215 

754 นางสาว  กญัญารัตน์ อดุมกิตติวรกลุ 5701078509 

755 นาย  ธรรมรัตน์  แสงโพธิวฒัน์ 5701051506 

756 นางสาว  ไอลดา  พลสเุจริญ 5701055019 

757 นางสาว  ศกนุตลา  คณุะศรี 5701056954 

758 นาย  ธนชั  อินทนิน 5701075104 

759 นางสาว  พีรญา เรืองศรี 5701068182 

760 นางสาว  ปาริชาติ สกุสวย 5701058965 

761 นาง  แพงจนัทร์  หมัน่เก็บ 6001060446 

762 นาย  ธิติพนัธ์  วชัระพนัธ์ 5701060382 

763 นางสาว  จารุวรรณ  สงัข์เอียด 5701060369 

764 นาย  อดิศกัดิ์ ธรรมวงษ์ 5701060351 

765 นาง  อทุยั  เลศินวุฒัน์ 5701060349 

766 นาง  ยพุดี  ผิวบาง 5701062988 

767 นางสาว  บณุยวีร์  กิจเสถียรสรุนาท 5701108673 

768 นาง  นนัทศิริ  สขุะปรีดาทรัพย์ 5701064334 

769 นางสาว  บารมี  ศรียงค์ 6101065247 

770 น.ส.  ลกัขณา  กอบสขุ 5701065127 

771 นาย  พิมกุต์ พรหมทิพย์ 5701066473 

772 นาย  ภทัร์พิศทุธ์ิ  รัตนนคร 5701066472 

773 นาย  ศภุฤกษ์  ดวงแก้วจินดา 5701067110 

774 นาย  ณฐัชยั  ชจิูตต์ 5701070641 

775 นางสาว  ปราณี  ไกรยสนิธ์ 5701074298 

776 นางสาว  ดนิตา สัง่ยงั 5701074300 

777 นางสาว  ชลดิา  ศรีตลุา 5701075099 

778 นาย  ยทุธ  ฉวีวฒัน์ 5701076145 

779 นางสาว  ศรินยา  ด้วงประโคน 6001079923 

780 น.ส.  จิดาภา พฒันาประทีป 5701079932 
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781 นางสาว  ณฐัพร  ฉายอรุณ 5701080640 

782 นางสาว  ประสพสขุ  ส าเภา 5701081034 

783 นาง  จิตติณณ์  ด าแก้ว 5701081726 

784 นาย  ศิวกร  อนนัต์ภมูิไตรภพ 5701082303 

785 นางสาว  เนรัญชรา  เทพแพง 5701082309 

786 น.ส.  รมิดา เพ็ชรจ านงค์ 5701088821 

787 นางสาว  ประไพ  มานะบตุร 5701088843 

788 นาย  อทิวตั ลาดบรูณ์ 5701090078 

789 นางสาว  พรรัตน์ เนตรศิริอาภรณ์ 5701090073 

790 จ.ส.ต.  โชต  ขมุทรัพย์ 6301058247 

791 นางสาว  อิสรา  เลขาลาวณัย์ 5701092653 

792 นางสาว  ลาวนัย์  ศรีอตุตมะโยธิน 5901101681 

793 นาย  อดิศร  ปาจรียางกรู 5701093417 

794 นางสาว  นฐัญา เกียรตกิมเลศ  วิชิตรัตนะ 5701093442 

795 นางสาว  เบญจวรรณ  ศรีคง 5701093428 

796 นาง  อภิญญา  อตุตมะโยธิน 5701095116 

797 นางสาว  ภคัชญัญา ภสูวสัดิ ์ 6001096123 

798 นางสาว  สนุทรี  วธันเวคิน 5201070959 

799 นางสาว  สริินนัท์  ศิริวลัย์ 5801104980 

800 นางสาว  พิมลสริิ  จินตอนนัต์กลุ 5701104499 

801 นาย  ธนบตัร หิรัญญสทุธ์ิ 5801113690 

802 นางสาว  วนัเพ็ญ สกลุบงกช 5701105545 

803 นาง  สรีุย์วรรณ  ศรีสขุ 5701106589 

804 นางสาว  ปวนัรัตน์  ทวีไชยสมบรูณ์ 5701106595 

805 นาย  ศรายทุธ สขุส าราญ 5701108657 

806 นางสาว  ธณัย์สติา  ห้วยหงษ์ทอง 6301046660 

807 นาง  วรรณา  โอฬารวงศากาญจน์ 5701109505 

808 นางสาว  อรวรรณ  วงศ์สถิตย์ 5701110922 
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809 นาย  ปฏิภาณ  ขนุเพ็ชร์ 6001107270 

810 นางสาว  สนธยา  ใหมเ่อี่ยม 5701112796 

811 นางสาว  บวั  สายมา 5601102293 

812 นาย  สนิสมทุร  ศรีหอม 5701114433 

813 นาง  จินต์ศจีุ  มงคล 5701114946 

814 นางสาว  ณฐัณา  วินจิตานนท์ 5501061021 

815 นางสาว  ศภุลกัษณ์ สายสขุ 5901002281 

816 นางสาว  วรรณศิริ  อยูส่ าราญ 5801002302 

817 นางสาว  นชุนาถ  นิธรรม 5801006246 

818 นาย  ณฐัพล  มนธาตผุลนิ 5901006145 

819 นาย  ชยักร  อารีรมย์ 5801009035 

820 นาย  วีระ เศษคง 5801009019 

821 นางสาว  ดรุณี ชมุเกษียร 5801010081 

822 นางสาว  ศภุนิดา  มาลยาภรณ์ 5801010844 

823 นางสาว  วิมลรัตน์  หมวดชนะ 5801010845 

824 นาย  ธีพิท  โคตรนรินทร์ 5901011798 

825 นางสาว  พจนีย์  ศรีปรางค์ 5801013053 

826 นางสาว  สนุีย์รัตน์  เบ้าแบบด ี 5201084066 

827 นางสาว  ณิธินนัท์  เอมภพ 6201025576 

828 นางสาว  ฐานนัท์  เพชรกมุาร 5801017238 

829 นาย  วิชยั เคหะเรืองรอง 5801017217 

830 นาย  ณฐัพร  เกิดลาภอนนัต์ 5801018374 

831 นางสาว  ปภชัญา เฉียบแหลม 5801019310 

832 นางสาว  ไปรมา  ปู่ หลวงพรม 5801019309 

833 นาง  ประไพภรณ์ เอือ้เฟือ้ 5801020268 

834 นาย  เบญจรงค์  เสาว์รส 6401029006 

835 นางสาว  สคุนธ์ทิพย์  สขุได้พึง่ 5801022903 

836 น.ส.  นวพร ศรีกิตติโรจน์ 6001028153 
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837 นาย  ธนบรูณ์  อรุณสขุรุจี 5801023285 

838 นางสาว  วาสนา  ศรศิริ 5801033580 

839 นาย  ทรงศกัดิ์ ใจเย็น 5801026878 

840 นางสาว  บญุธรรม  พลราช 5801033595 

841 นาย  นครินทร์ หลอ่กิตติวงศ์ 5801024377 

842 นาง  พาช่ืน  นาคสัว้ 5801024396 

843 นาง  ชยานนัท์  บญุสติาโชตกิา 5801025011 

844 นางสาว  สริิกาญจน์ โชคสทิธิเกียรติ 5801025557 

845 นางสาว  เมทิกา  สมุชัยา 5701095119 

846 นาย  ศภุวฒุิ  อตุสาหะวงศ์ 5801029811 

847 นาย  ญาณพจน์  ผลบณุยรักษ์ 5801030507 

848 นาย  ศภุณฏัฐ์ ผลาสทิธิวงศ์ 5901032825 

849 นาย  วิโรจน์  มว่งปลอด 4901055107 

850 นางสาว  ณชัชา  ฤทธิทิศ 5801037654 

851 น.ส.  สณิุสา บรรพต 6001035586 

852 นาย  สมหมาย เลีย้วสกลุ 6001030530 

853 นาง  จิตรา  พรมเพ็ญ 5801039814 

854 นาง  วนัดี จนัทร์ยิม้ 5801036163 

855 นาง  ไพรวรรณ  อารีย์ 5801036167 

856 นาย  ประยรู ยารักษ์ 5801037650 

857 นาง  ไฉน  ใจสขุ 5801037657 

858 นาย  นภพล สมฤทธ์ิ 5901050510 

859 นางสาว  นจุรีย์  ดีประเสริฐ 6001036711 

860 นางสาว  กลัยาณี  เภาค า 5801038902 

861 นางสาว  สมใจ  ทวีไชยสมบรูณ์ 5801040938 

862 วา่ที่ร.ต.  ณฐัวฒุิ  อยูย่งศิลป์ 5801041399 

863 นาง  ณวุภา  พฒุิธนาวรรณ 5801042604 

864 นาย  มนตรี รวมพร 5801042617 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

865 นาง  ปานใจ  พลูทรัพย์ 5801043244 

866 นางสาว  สรีุพร  ขจรกลิน่ 5801044039 

867 นาย  นพล  โอภาศเจริญสขุ 5801043239 

868 นางสาว  มลฤดี  วิริยานนท์ 5901050507 

869 นาย  พรชยั  จิรวินจินนัท์ 6101043251 

870 นางสาว  วรรณศิริ  ดีเซ็น 5901050506 

871 นางสาว  จนัทร  อาจเอก 5801050359 

872 นาง  กมลวรรณ  รัตนะ 5901050512 

873 นาง  ชญักาญจน์  สทัธมัโชตกิสกลุ 5801050370 

874 นาย  อมเรศ ทศดารา 6001054622 

875 นาย  โยคิน โยค ี 5801052152 

876 นาย  ชยัวฒัน์ เจติยานวุตัร 5901053133 

877 นางสาว  ชญานศิ  ไชยธาดา 5901053134 

878 นางสาว  ปณุยนชุ ตนัติอลงการ 5801053402 

879 นางสาว  วชัรินทร์ดา ธุมา 6101053295 

880 นาย  ณฐัวฒุิ  จนัทรมณี 6201047001 

881 นาย  ภวูสษิฏ์ ภูร่ะย้า 5801056274 

882 นางสาว  กญัญาณฐั  โพธ์ิกลิน่ 6101066280 

883 นางสาว  พาทิสา  พรมศกัดิ ์ 5801058334 

884 นาง  พิชชา  เกตสุมพงษ์ 5801036184 

885 นาย  ประวตัิ  หงษ์ทอง 5901061285 

886 นาง  จฑุามาศ  เกตเุอี่ยม 5801060666 

887 นางสาว  อทุยั  ไพจนัทร์ 5801065377 

888 นางสาว  จนัทร์เพ็ญ ศรีขาว 5801060658 

889 นางสาว  บศุรา อินทศร 4901002512 

890 นาย  พชร  พานงเูหลอืม 5801073083 

891 นางสาว  อมุาภรณ์  ถวิล 6201051348 

892 นาย  อมรศกัดิ ์ นอประสทิธ์ิ 5801062923 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

893 นาง  พิมพรรณ กาญจโนภาส 5801062880 

894 วา่ที่ ร.ต.หญิง  กิตติยา  ดาลาด 5801066416 

895 นาย  สทิธิพรชยั  ค าอาจ 5801070541 

896 นางสาว  วาสณา  วะชงัเงิน 5801034800 

897 นางสาว  รัตน์จิภรณ์  พิมพ์ณภา 5801070560 

898 นาย  ไพสน  พนัธ์มาก 5801070548 

899 นาง  ลดัดาวรรณ ค าอาจ 5801085879 

900 นาง  กนกพร  เปรมใจ 5801071703 

901 นาย  ชยัพล  คงสมมาตย์ 5801072170 

902 นางสาว  วรภทัรภรณ์ โรจนกร 5801072144 

903 นาย  เชษฐชยั  อรุณสขุรุจี 5901062949 

904 นาย  รัฐภมูิ  ประมวล 5801068877 

905 นางสาว  สรีุย์พร พลชมุแสง 5801069600 

906 นาย  จิรวฒัน์  เพื่อนสงคราม 5801071645 

907 นางสาว  กีรติ  ขอ่ยแก้ว 5801071650 

908 นางสาว  นิรันดร์รัตน์ จนัทร์เกษ 5801072175 

909 นาย  ปวนั  เลศิสริิสนิ 5901073812 

910 นางสาว  ณฐกร สาดเสาเงิน 5101118661 

911 นาย  ชาญชยั โนนศรี 6001086998 

912 นาง  บญุเพิ่ม  เสยีงหวาน 5801081870 

913 นาย  บญุเกิด บวัพดุ 5801082768 

914 นาง  กณัณ์ภชัวรีย์  วรเสริม 5801080364 

915 นาย  นรากร  รังเสนา 6001086996 

916 นาง  จินตนา  รังเสนา 6001086999 

917 นาย  วิศณ ุ เจริญสงิห์ 5801078855 

918 นาย  สทิธิเจตน์  กฤศปรีชารัตน์ 6201069927 

919 น.ส.  นฐักฤดา กนกมณี 5801081281 

920 นาย  ณฐัฐ์ศศิ ใยเยีย่ม 5801082779 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

921 นาย  เกียรติธงชยั  ธรรมลงักา 5801082786 

922 นาย  วชัรพงษ์  แสงทอง 5801082755 

923 นาง  ก่ิงกาญจน์  อคัรชยัพนัธุ์ 5801081842 

924 นาง  ดวงพร  ธาน ี 5901092285 

925 นาง  วาสนา  สะอาดเอีย่ม 5801083848 

926 นางสาว  อญัรินทร์ อนนัตพงศ์ทว ี 5801086707 

927 นาย  อติรุจ เอกจิต 6001085156 

928 นางสาว  กาญจนา ค าสภุาพ 5801086719 

929 นาง  ผานิตย์  ธรรมเจริญ 5801087805 

930 นางสาว  มาริสา ศิโรดม 5801088716 

931 นาย  ทวีรัตน์ พนัธ์คีรี 5801088721 

932 นางสาว  เกตราพร  ศรีอชัฌา 5801090086 

933 นางสาว  ณฐพชัร์ ภกัด ี 6101085263 

934 นาง  สชุฎา  เลยีวรัตนกร 5801090068 

935 นาง  ศรีวฒันา  ศรีสวสัดิสกุลุ 5801090120 

936 นางสาว  มยรีุ  พรมพิมพ์ 5801094839 

937 นาย  คชาทชั ดษิกลุธีรโชติ 5801092501 

938 นาย  นิธิโรจน์ ทวีธนรุ่งโรจน์ 5801093856 

939 นาย  หนพูดั  ช่วยม ี 5801093812 

940 นาย  ปัณณทตั กณัธิยะ 5801094066 

941 นาง  อรัญญา  ช่วยม ี 5801093837 

942 นางสาว  คณฐั เตโชพฒัน์ 6101092301 

943 นาย  สงิเห  ทองศรี 5801094060 

944 นาง  สงัวาลย์ ฤทธิขนัธ์ 5801095510 

945 นาย  ถนดักิจ มัน่คงหตัร์ 5901095412 

946 นางสาว  ชลนิภา อุน่อรุณ 5901095414 

947 นาย  เกษมสขุ ทกัษาดิพงศ์ 5901095419 

948 นาง  จ าเนียร  คชาบาล 5901097217 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

949 นาง  ยาใจ  บวัเสริมสวรรค์ 5801097686 

950 นางสาว  อจัฉรา  พิมพ์กา 5801097665 

951 นาง  ปริศนา  ศรีแก้ว 5801097643 

952 นาย  สมเพชร  ศรีระแสน 5801098550 

953 นางสาว  ธญัดา  ภลูายเหลอืง 5801098556 

954 นาย  สเุทพ  มารมย์ 5801098548 

955 น.ส.  ทศันนัท์ อาจกิจ 5801098562 

956 นางสาว  คมคาย  โชติผล 6101093769 

957 นาย  กฤต จิตรนภาวงศ์ 6001098494 

958 น.ส.  ชนดัดา จงทอ่งกลาง 5801099930 

959 นางสาว  ชาลณีิ  ชศูาสตร์ 5801099944 

960 นาย  ปัญญา สนัทนะ 5801104986 

961 นางสาว  อมรรัตน์  กฤตวิทยากลุ 5801106210 

962 นาย  โสรส เบ้าจรรยา 5801106226 

963 นางสาว  ศศิวรรณ  ศิริทองถาวร 5801067236 

964 น.ส.  อญัธิกา สทุธิธนกลู 5801106812 

965 นางสาว  ณฏัฐ์รดา  นะรุนธนเศรษฐ์ 5801107600 

966 นาย  สมคิด  ฉตัรรัตนาวาณิช 6101002764 

967 นาง  กญัญพจน์ สขุข ี 5801108360 

968 นาง  พนิตา  ก่อศิริโชค 5901108079 

969 นาย  ชาญณรงค์  ภิญโญโสภณ 5801109868 

970 นาง  ปิยนชุ โกยวานชิ 5801110720 

971 นางสาว  กฤติญาณี  จลุบรุมย์ 5901001251 

972 นาย  ไกรสร  เชาวนระบิน 5201063959 

973 นางสาว  กสุาวดี  ศรีเหลอื 5801113657 

974 นาย  ณชพงศ์  สขุะปรีดาทรัพย์ 5801113655 

975 นาง  อภิมาส  เสถียรพนัธ์ 6001110972 

976 นางสาว  ชลลดา  กลิน่สทุโธ 5801114636 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

977 นาย  นรินทร์  สขุะวชัรินทร์ 5801115108 

978 นาง  ณฐัชา  รัตนปูการ 6401017916 

979 นางสาว  อภิสราธรจ์ ศิริธนาศรีประภา 5901012638 

980 นาย  ณรงค์  มตกิรกลุ 5901002581 

981 นางสาว  เบญญทิพย์  จลุบรุมย์ 5901001089 

982 นางสาว  นิศารัตน์ ขานพรม 6101005501 

983 นางสาว  รัชวารินทร์ อ่ิมสุน่ 5901001252 

984 นาง  เรณ ู ปานรักษา 5901002268 

985 นาย  กนก จฬุา 5901002263 

986 นาง  พิราวรรณ ทวธีนรุ่งโรจน์ 5901003184 

987 นางสาว  อรอมุา  เสมสมาน 5901004029 

988 นางสาว  หยาดพิรุณ  ศรีวิวฒัน์วรากร 5901005209 

989 นาย  ธนสาร  วาสนัธ์ิ 6101011009 

990 นางสาว  จีรสดุา  วรรณประเสริฐ 5901007097 

991 นาย  เธียรศกัดิ์  จรูญเพญ็ธนตั 5901008650 

992 นาง  กอบวั ทศันภกัดิ ์ 5901008695 

993 นางสาว  ศิวพร  ทนัวงษา 5901008677 

994 นางสาว  ภทัรพร  วงัสพรรณ์ 5901009406 

995 นางสาว  ณฐัณิชา กษิตินนทร์ 6001009315 

996 นาย  ทรงพล แสงชยัวิรัช 5901010613 

997 นาง  ศตพร  ภิรมย์โสภา 5901010629 

998 นาย  อดิลกัษณ์  อนชุาต ิ 6201014093 

999 นางสาว  ศศิธร  สงฆ์สขุ 5901012626 

1000 นางสาว  จนัทร์เพ็ญ  เทียมชยัภมูิ 5901015575 

1001 นางสาว  ธนัยาวรรธน์  ดวงก้อม 5901015579 

1002 นาย  จกัรยทุธ หารจ าปา 5901015578 

1003 นาย  ธนากร  ศิลปโสภา 5901016553 

1004 นาย  อภิรัตน์ ศรีปรางค์ทอง 5301053085 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

1005 นาย  เทพโยธิน  หตัถาการรัตน์ชยั 6201023046 

1006 นาย  ประวิทย์  ภกัด ี 5901017967 

1007 นางสาว  มินตรา  สญัญจิตต์ 5901018954 

1008 จ.ส.อ.  อินทรีย์ อตุมงัค์ 5901019521 

1009 นาย  สทิธิวชัร์  สริุนทร์วราโชต ิ 5901021315 

1010 นาย  กิตตวิฒัน์  ตวงวฒุิกลุ 5501031562 

1011 นาง  สมุาล ี ถงุสมบตั ิ 5901021848 

1012 นาง  รชยา  บญุลอย 6201011408 

1013 นางสาว  ธนญัญวณัย์  สริิโรจนะประภา 6201023045 

1014 นาง  อรวรรณ  ศิริพจน์ 5901025068 

1015 นาย  บรรพต  จินดาพนัธ์ 5901026135 

1016 นาย  เสวย  ตางาม 6301022147 

1017 นาย  สธิุทรยะนนัทน์  ประชมุช่ืน 5901027453 

1018 นาย  นิธิฤทธ์ิ  เจริญสกลุมณีเกิด 5901068951 

1019 น.ส.  พรกฐิน พนันมุา 5901031886 

1020 ด.ต.  ไกรสทิธิ  มินดอน 5901032823 

1021 นาย  ทชากร  เยาวรัตน์ 5901032830 

1022 นาง  อมัภา  ศรีเสนาศกัดิ ์ 5901035164 

1023 นางสาว  เบญริศา สายกระจ่าง 6101039592 

1024 นาย  พงศ์ธนวฒัน์  โสดา 6001041303 

1025 นางสาว  พิชญา  นัว้ตู้แก้ว 6401029314 

1026 นางสาว  สกุลัยา  ถวิลสงัข์ 5901036802 

1027 นางสาว  ศิริวรรณ  รัศมีบ ารุงวงศ์ 5901037463 

1028 นางสาว  วรกญัญา  ลดีี 5901037454 

1029 นางสาว  ชาลนิี  บญุสงเคราะห์ 5801083856 

1030 นาย  คมกริช บญุวฒันพงศ์ 5901038670 

1031 นาย  ธีรพงศ์  การะนตุ 5901039777 

1032 นางสาว  วรัญดา  อรุณสขุรุจี 6001041302 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

1033 นางสาว  สทุิศา  ลิม้สกลุ 5901035640 

1034 นางสาว  นนัตรีพร  ธรรมสอน 6001035589 

1035 นางสาว  วรรณา  ขบัร้อง 5901041959 

1036 นางสาว  สภุชัชา  ไตรญาณ 5901085776 

1037 นาง  แพรพิไล ส าอางศรี 5901044726 

1038 นาง  ชตุมิณทน์  อินทร์ปรางค์ 5901044730 

1039 นาย  พงษ์พนัธุ์ วฒุิน้อย 6101042514 

1040 นางสาว  พิมพร  ชากิจด ี 5901044497 

1041 นางสาว  ชฎากานต์  มตกิรกลุ 5901044480 

1042 น.ส.  จิราภรณ์ ออ่นพนัธ์ 6201045718 

1043 นาย  เฉลมิ ผลบญุ 5901045523 

1044 นาย  ปิยะเดช  ทองสมมาตร 6201045716 

1045 นาง  ประภาภรณ์  บางประภากร 5901046935 

1046 นาง  จิราภรณ์  อ ่าน้อย 6001050484 

1047 นาย  เสมาชยั ปลืม้ใจ 5901048542 

1048 นาย  กิตตศิกัดิ ์ โชตวิิจิตร 6301026584 

1049 นางสาว  สนธยา  ลิม้เจริญ 6301060366 

1050 นาย  พิชิต  ก่ิมนอก 5901049355 

1051 นางสาว  กานต์พชิา  วรรณอ าไพ 5901049359 

1052 นาง  องัคณา จารุสกลุอารียกลุ 6001049357 

1053 นาย  เอกนยั  ดวงสวา่ง 6001049356 

1054 นางสาว  นภสันนัท์  กตุะวนั 5901051903 

1055 นางสาว  อมรรัตน์ วงันนัท์ 5901052342 

1056 นาย  สริิยานนท์  ธรรมกนัหา 5901052331 

1057 นาย  อคัรวิน  สงิห์ลอ 5901053122 

1058 นางสาว  วิรฉตัร  ธนะภมูิชยั 5901053124 

1059 นางสาว  ปัทวรรณ  สขี า 5901054566 

1060 นาง  ภาวิณี  วรฉนัท์ 5901055765 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

1061 นางสาว  สรีินาถ  โสภณพิทกัษ์กลุ 6001057451 

1062 นางสาว  ศิริลกัษณ์  เชษฐศิริ 5901055761 

1063 นางสาว  สภุาพร สตะ 6201049604 

1064 นางสาว  วิชญอนงค์ ทวีผดงุ 6101053909 

1065 นาง  พินทอง ศรีทอนชิน 5901056805 

1066 น.ส.  วนัวิสา มาสวุรรณ 6201050383 

1067 นาย  ไกรสร  ดงบงั 5901057233 

1068 นางสาว  อภิญญา  เติมธนาภรณ์ 5901057910 

1069 นาง  นชุรี  ชพานนท์ 5101112974 

1070 นางสาว  พรประภา กิมิบตัร 5901058987 

1071 นางสาว  กมลชนก  แก้วประจบ 6101056138 

1072 นางสาว  ปริมฉตัร  บญุประเสริฐ 5901059479 

1073 นาง  จนัเป็ง ดีพรมกลุ 5901062243 

1074 นาย  ณศิพงศ์ ศิริพงศ์อรัญ 5901062240 

1075 นาย  อนรัุกษ์  สพัโส 5901063610 

1076 นางสาว  จิรันดา  สงัขทตั ณ อยธุยา 5901063586 

1077 นางสาว  ภิสชา  ธนาสนุทรโชต ิ 5901063623 

1078 นาย  ทวิต ราษี 5901063630 

1079 นาย  ธนากร  แก้วกระจาย 5901067999 

1080 นางสาว  สธุาสนิี  โสภณดิลก 5901067990 

1081 นาย  ทวีศกัดิ์ สขุม ี 5901068947 

1082 นาย  นรินทร์ วงศ์สวรรค์ 5901070591 

1083 น.ส.  ปัทมา อตุสาห์พานิช 5901071509 

1084 นางสาว  อาอีซ๊ะห์ ดวีาน 5901061287 

1085 นาย  สดุที่รัก รัศม ี 5901073804 

1086 นางสาว  พรพิศมยั  อินทร์ขาว 5901073834 

1087 นางสาว  จิราภา  นาแซง 5901075649 

1088 นางสาว  วราภรณ์  ร่ืนจิตต์ 5901075644 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

1089 นาง  ชญาน์นนัท์ ยนัต์โกเศศ 5901076048 

1090 นางสาว  ปาริชาติ  ทางนะที 6101070333 

1091 นาย  ณฐัวฒุิ  กิตติรัตนธาดา 5901078807 

1092 นาย  คณิตพงศ์ นา่ชม 5901080503 

1093 นาง  ดวงจนัทร์ สโีมล ี 5901080433 

1094 นาย  โชติ กฤตวิทย์ 6001078750 

1095 นาย  ณฐัวฒุิ  สวุรรณหงษ์ 5901075656 

1096 นาง  อษุณีย์  ไวยสจัจา 5901085775 

1097 นาย  ศิวชัญ์ สพโชค 5901082630 

1098 นาง  หทัยา  มทัยาท 5601070175 

1099 นางสาว  รมณีย์  ไวยสจัจา 5901085779 

1100 นางสาว  กรกนก  อนนัตพงษ์ 5901087855 

1101 นาง  ณฐักร แก้วสมเพชร 5301075202 

1102 นางสาว  จฑุาณฐั  วงัสพรรณ์ 5901089069 

1103 นางสาว  ขนิษฐา  สริุบตุร 5901089862 

1104 นาง  ประภาพร ฮอยซงิกา 5901090471 

1105 นางสาว  กญัญานฐั สงิพรม 5901091358 

1106 นาง  สธิุตา  บญุบตุร 5901092269 

1107 นาย  เทอดไท  คงงาม 5901093569 

1108 นางสาว  ปภาภรณ์  เฉลมิวนิชย์ 5901093566 

1109 นางสาว  ขวญัชนก กาญจนโสภาค 5901093587 

1110 นาง  ธญัญธร  ทองออ่น 6101091132 

1111 นาง  พิมลวรรณ์  จรูญเพ็ญธนตั 5901095386 

1112 นางสาว  ชญาพฒัน์  แย้มสกลุ 6201079667 

1113 นาง  พชัรี  ดลเฉลมิเกียรต ิ 5901097224 

1114 นาง  ธนาภรณ์  เจริญศิลป์ 5901100532 

1115 นางสาว  เบญญาดา รักศิลปด ี 5901101657 

1116 นาง  จนัทรัตน์  ปัญญาทิพย์ 5901102204 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

1117 นางสาว  หทยัรัตน์  สร้อยสละ 5901102976 

1118 นาย  มนตรี  ศรีบญุ 5901102964 

1119 นางสาว  สคุนธ์ทิพย์  คนโทฉิมพาล ี 5901103962 

1120 นางสาว  สมพิศ  อินเกิด 5901103964 

1121 นางสาว  วีนา  รอดเจริญ 6001003610 

1122 นางสาว  รตนพร นิยมธรรม 6101095068 

1123 นาย  กญัจณ์สรีุย์ จนัทนะ 5901105201 

1124 นางสาว  ภทัรานิษฐ์  สริิเลศิโยธิน 5901105714 

1125 นาง  วนัวิสา  เลาหวงศ์ไพบลูย์ 5901105712 

1126 นาง  พิมพ์ภทัรา  เรืองธราพฒัน์ 5901105768 

1127 นาย  ธนภพ ไชยฮะ 5901105770 

1128 นาย  ณฏัฐ์ภพ  เตชะเบญจรัตน์ 5901106676 

1129 นาย  วีระพงษ์  ชนะรัตน์โสภณ 6001105841 

1130 นาย  นิติพฒัน์  อาทรกิจวฒัน์ 5901107230 

1131 นาง  ลมโชย  โสมนสั 6201089501 

1132 นาย  อธิปธชัย์ แสงกดุเลาะ 6101102691 

1133 นางสาว  วรัญชรี  ปันทะโชต ิ 6101098891 

1134 นางสาว  นิสาวดี  เสาวรัจ 5901108033 

1135 นาย  วิทย์ มาศฉมาดล 6001109144 

1136 นาย  สราวธุ มีพุม่ 5901108923 

1137 นาย  สมบรูณ์ คีรีสนัติกลุ 5901108924 

1138 นางสาว  ธาริกา มัน่วงศ์ 5901110244 

1139 นางสาว  ธิญาดา  จนัทร์เขียว 5901111085 

1140 นาย  มิติ ธรรมเจริญ 5901112128 

1141 นางสาว  พรหมภสัสร เพื่อนสงคราม 5901114174 

1142 นาง  วิรัชยาวี  อดุมฤทธ์ิ 5901114587 

1143 นางสาว  กมลลกัษณ์  เพชรด ี 5901115324 

1144 นางสาว  นนัทภคั มะโนรัตน์ 6001001819 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

1145 นางสาว  ประดจุฤดี  ตนัแก้ว 6301006150 

1146 นางสาว  ศศธร  อาจารยางกรู 6001002600 

1147 นาย  วรวฒุิ อ ่าโพธ์ิ 6001003257 

1148 นาง  ฉวีวรรณ ทองเดช 6301003795 

1149 นางสาว  รัตนาพร  จนัจ าปา 6101005504 

1150 นาย  วงศกร สริุยเลศิ 6401004223 

1151 นาย  อาทร  ฤทธ์ิอ้วน 6001007037 

1152 นาย  ณฐัธเดชน์ แสงก ่า 6001007039 

1153 นาง  อนงลกัษณ์ อภิวฒันา 6001007022 

1154 นาย  อภิชยั  อภิวฒันา 6001007021 

1155 นางสาว  อมัพชิุนี  ขอจว่นเตีย๋ว 6001007306 

1156 นางสาว  ธญัชนก ส าอางศรี 5901044727 

1157 นางสาว  นนัทนชั  เป่ียมประชา 6001008614 

1158 นาง  วิชดุา  เอีย่มมณีศรีกลู 6001010251 

1159 นาง  เฉลมิขวญั ภิรมย์ไกรภกัดิ ์ 6001010592 

1160 นางสาว  กานต์นภสั ศิริจนัทกึ 6001084148 

1161 นาย  ทวีชยั ถนอม 6001012564 

1162 นางสาว  สวุส ุ สชิุตสมสกลุ 6001013174 

1163 นาง  ปณุณภา  จิตรเนื่อง 6001015266 

1164 นางสาว  ศรีนรินน  แสงนิพนัธ์กลู 6001015272 

1165 นางสาว  กญัฐ์พอร เอีย๋วสกลุ 6001015242 

1166 นางสาว  จิดาภา  ขนุเกลีย้ง 6101020946 

1167 นางสาว  อมรรัตน์  ศรีแก้ว 6001015701 

1168 นางสาว  ธนนัพชัญ์  ธนาวฒัน์รัตนากร 5801107599 

1169 นาย  กฤษณพงศ์ พรธีรสริิวงษ์ 6201029577 

1170 นาง  ขวญัจิตต์ โชคอรุโณทยั 6001020992 

1171 นางสาว  นวภรณ์  อนนัตธนวนิชย์ 6001020990 

1172 นาง  นภา  ศรีหวัทน 6001020991 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

1173 นาย  พงษ์นเรศ  พลามนั 6001009265 

1174 นางสาว  ศศิวรา  ศภุศรีวชัระ 6001022032 

1175 นาย  นพเกียรติ นนทจิตร์ 6001024183 

1176 นาย  อศัวิน สริุนทร์ 6001026982 

1177 นาย  วิชนนั ฉนัธนะมงคล 6001026984 

1178 นางสาว  วรัญญา  รินทรักษ์ 6201025572 

1179 นาย  ปกรธรรม  จนัโทวงษ์ 5801076369 

1180 นางสาว  รัชนีกานต์  จนัทร์กระพ้อ 6001029974 

1181 นาย  เลศิวชิญ์  นิติธรรม 6001030325 

1182 นางสาว  วราภรณ์  พนัธ์รบ 6001031781 

1183 นางสาว  กรรณิกา เพช็รไฝ 6101036182 

1184 นาย  ชวณฐั  พฒันายกุลู 6201029576 

1185 นาย  อติชาต  มณฑาทิพย์ 6001034056 

1186 นางสาว  นนัท์ธนาดา  สวามวิสัสกิุจ 6201033205 

1187 นาย  ภทัรพล  ธนรงค์กรชนก 6001035577 

1188 นางสาว  สวุรินทร์  ธนธญัวรินทร์ 6001035578 

1189 นาง  พฒัน์นรี  จมุปา 6001037607 

1190 วา่ที่ร.ต.  วงศ์วิศว์ เนียรมงคล 6001039090 

1191 นาย  อดิศกัดิ์ ชาวพนาน 6001041304 

1192 นาย  ณฏัฐ์พงศ์  หนอ่สดีา 6001041299 

1193 นาย  หิรัณย์ อ ่าโพธ์ิ 6001041781 

1194 นาย  อนนัต์  กงล า้เลศิ 6001041780 

1195 นาง  ฤดีมาศ  ประชายรู 6001043038 

1196 นาง  อรัญญา  อศัวชยัสวุกิรม 6001043794 

1197 นาง  อรุพี  เต็งสกลุ 6001044467 

1198 นาง  กฤตมิา  กงัสดาลย์ 6001044478 

1199 นาย  ธีรภนัย์  มาลากลุ 6301031639 

1200 นางสาว  สจิุตราภรณ์  เมฆเฉลมิ 6001045784 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

1201 นาย  ธนิตศกัดิ์ สริิเลศิโยธิน 6001045715 

1202 นางสาว  สภุาพนัธ์  แซอ่ึง้ 6001045830 

1203 นางสาว  ศภุานนั อนนัต์ภมูิไตรภพ 6001046691 

1204 นาย  วนา ดวงเกิด 6401015992 

1205 นางสาว  ศรินยา  พิษณอุาทร 6001046714 

1206 นาย  ณรงค์  ไวยสจัจา 6001047197 

1207 นางสาว  จารุณี  สงัข์ทองรัมย์ 5801086718 

1208 นาย  พีรศกัดิ์  เบญจริยาภรณ์ 6001048213 

1209 นางสาว  อจัฉราวดี  เหลา่ด ี 6001049366 

1210 นางสาว  ณิลนิ  วริทธ์ิธรา 6001049381 

1211 นางสาว  กษมน  ศรประดิษฐ์ 6101060422 

1212 นาย  สทิธิกร  กงัสดาลย์ 6001050486 

1213 นาง  วฒันา  บญุเสนอ 5901095385 

1214 นางสาว  ชดาษา  เตชะเกษมสขุ 6001051817 

1215 นาย  ธวชัชยั  ภมูิภกัดิ ์ 6001051818 

1216 นาย  วิชยั  สนิวิเชียรรัตน์ 6001051824 

1217 นาย  ประไพ ไชยมาตร 6001052610 

1218 นางสาว  รุ่งพร ตัง้เศรณีกลุ 6201047666 

1219 นาง  รัศรินทร์  เพ็ชรน า้ทองวฒันะ 6301078052 

1220 นางสาว  กาญจนา  ทองอภิชาต ิ 6001054620 

1221 น.ส.  วิจิตรตรา แก้วประสทิธ์ิ 6001055427 

1222 นางสาว  รุจิรา ฟวูงศ์ 6001057452 

1223 นาง  สมปอง ราษี 6001057435 

1224 นาย  ชยัสทิธ์ิ บุ้งทอง 6001058283 

1225 นาย  บญุศรี  หงษ์ษา 6001058340 

1226 นางสาว  นฐัธิดา  ลาควนัตงั 6201054417 

1227 นาย  ณฐันนัท์  ทองก้อนใหญ่ 6101063515 

1228 นางสาว  นภาพร  ระดิ่งหิน 6201053748 
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1229 นางสาว  สพุรรษา  คุ้มครอง 6001059880 

1230 นาย  ณฐนน  ธนินภสัสร 6001059890 

1231 นางสาว  ภาสนิี  จิรวฒุาภรณ์ 6001060904 

1232 นางสาว  อารีรัตน์  มนสัวงษ์กาญจน์ 6001062033 

1233 นางสาว  ธญัพร  ชาติกลุ 6001062600 

1234 นางสาว  พรนารายณ์ สวงิคณู 6001062598 

1235 นางสาว  ศิวรักษ์  ดาดวง 6001062593 

1236 นาง  ปานทิพย์  ชคตัธาดากลุ 6001063870 

1237 นางสาว  ณฐันนัท์  สขุสวสัดิ์ 6001063872 

1238 นาง  ณิชาภา นิวมาร์ช 6001064606 

1239 นาง  รัชดาวรรณ จีระพนัธ ุ 6001064599 

1240 นางสาว  วรินทร  เตชะศิริวรรณ 6301044673 

1241 นางสาว  กมลพร  สงิคิกลุ 6001065439 

1242 นาย  ทรงชยั  ทรงศิริ 6001065447 

1243 นางสาว  ฐิติฎา  พิลาศรี 5701010510 

1244 นาย  สชุานนท์ ไชยเรือน 6001067898 

1245 นางสาว  ณภทัร รัตนเสน 6001067904 

1246 นางสาว  พรกนก  ธรรมเรืองชยั 6001068716 

1247 นางสาว  บญุใจ  ปานเงิน 6001068722 

1248 นางสาว  สญัญา  ศิริรัตโนทยั 6001068727 

1249 นาย  สริุยา  ชชัวาลวาณิชย์กลุ 6001068720 

1250 นาย  ตอ่ศกัดิ ์ แซอ่ึง้ 6001068714 

1251 นาย  เสฏฐพงศ์  บอกสนัเทยีะ 6001068713 

1252 นาย  นนัทพทัธ์  เลนกุลู 6001069911 

1253 นาง  มณฑา  นิมิตศรีสวุรรณ 6001069908 

1254 นาง  วนิดา  กลุกิจ 6001072491 

1255 นางสาว  วชิรานชุ  สมบรูณ์สาร 6001072492 

1256 นาย  ประสาน อมรนารา 6001073183 
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1257 นาย  วิทยา ยทุธิวฒัน์ 6001073200 

1258 นาง  สพุรรณนภา คนทน 6001073998 

1259 นาย  สนธยา  คนทน 6001074002 

1260 นาง  พรทิพย์  จนัดาชาต ิ 6001074482 

1261 นางสาว  ฉวีวรรณ  ภชูนั 6001075276 

1262 นางสาว  ชมพนูตุ  คงมีสขุ 6001075292 

1263 นาง  กลัยา  เตส่กลุ 6001075277 

1264 นางสาว  อาณดา รุ่งเรืองชนะ 6001075270 

1265 นางสาว  เขมณฏัฐ์ อคัคะโชตินนัท์ 6001075272 

1266 นาง  เสาวนีย์ ชสูนิ 6301068833 

1267 นาง  ราษี  คลืม้ภเูขียว 6001076192 

1268 นางสาว  ศรีสดุา แก่นแทน่ 6101075819 

1269 นาย  สรุศกัดิ์ คุ้มบ้าน 6201066477 

1270 นาย  สมศกัดิ์  ดมีารยาท 5501114440 

1271 นาย  ศรัณย์  จนัทรคิด 6001079365 

1272 นาย  ชลติ  วิจิตรานนท์ 6201079666 

1273 นางสาว  ศิริกาญจน์  คงเพ็ชร 6001079931 

1274 นาย  อวิรุทธ์ บวัรัตนกาญจน์ 6001080651 

1275 นางสาว  นิชานนัท์  ค าวนั 6201069925 

1276 นางสาว  จิราภรณ์  พทุชาล ี 6001083474 

1277 นาย  ปณยักร  อตุตมโภคิน 6001084139 

1278 นาง  วรรณ์นิดา เจริญทรัพย์ 6001085170 

1279 นาย  ตอ่ศกัดิ ์ กลุกิจ 6001085152 

1280 นางสาว  นิตยา  วฒุิชยัวรกลุ 6001085151 

1281 นางสาว  ภณัฑิรา  ศิลาเลศิ 6001085146 

1282 นางสาว  กรรฐ์ณฐั คณวรัญญ์กร 6101083729 

1283 นาย  ชาญกิจ สมานภุาวิน 6001085903 

1284 นาย  วิเชียร  สกนุินนท์ 6201073738 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

1285 นางสาว  สพุตัรา  สาเอี่ยม 6001085916 

1286 นางสาว  กนกวรรณ พิมพ์ทอง 6001086991 

1287 นาย  ธีระวฒั จนัทะวงค์ 6001087016 

1288 นางสาว  ฉตัรรวี  ภกัดีลิม้ตระกลู 6001088148 

1289 นาง  กิตตมิา  เวียงสมิา 6001088155 

1290 นางสาว  เกศญา  สงัข์ก าเหนิดสงัข์ 6001088164 

1291 นางสาว  ชนิสรา  ศรีจนัทร์ 6001089031 

1292 นางสาว  กนกวรรณ  ขจรศกัดิเ์มธี 6001088975 

1293 นาง  วรางคณา  ก้านบวัแยง่ 6001090620 

1294 นาย  ทวีศกัดิ ์ ตรีภพ 6001090612 

1295 นางสาว  อินธิรา  เสนอใจ 6001090604 

1296 นาง  ขวญัเนตร เกลีย้งชว่ย 6001092626 

1297 นาย  โอฬาร  ช่วยม ี 6001092659 

1298 นาย  วิวฒัน์  ศรีจนัทร์ 6001093832 

1299 นาง  ปรียารัตน์  คณะนาม 6001093840 

1300 นาง  นภสัร์นนัต์  เชือ้แก้ว 6001094730 

1301 นางสาว  ชลหทยั  ธรรมถาวร 6001094731 

1302 นาง  พรทิพย์  พลนิกร 60001094738 

1303 นาง  เบญจวรรณ  เกิดปราง 6001096145 

1304 นางสาว  จิดาภา วฒันาชยากลู 6001096146 

1305 นางสาว  อไุร  ทองอภิชาต ิ 6001096129 

1306 นาย  ศกัดิช์ยั  มาลยั 6101095619 

1307 นางสาว  พินนะภา  นาค า 6001098524 

1308 นาง  ชณฐัฏ์ญภา  ธนฤทยัโรจน์ 5701026470 

1309 นาย  พรชยั  นนทะส ี 6001099875 

1310 นาง  น้องอ้อ  เจริญพร 6001099876 

1311 นางสาว  ทศันีย์  เชือ้แก้ว 6301074155 

1312 นาย  วชัรพงศ์  ฉวรรณกลุ 6001100859 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

1313 นาง  รัศมี  ขจรเพชร เลวี ่ 6001101669 

1314 นาย  สลายธุ  แทน่มณี 6001101668 

1315 นางสาว  มลัลกิา  สวุรรณวิสยั 6101097126 

1316 นาง  อฏัฐมี  จดัจนัทกึ 4801061943 

1317 นาย  พิชญะ  วิชญวงศ์ 6201089502 

1318 นางสาว  ธนาวดี  พงษ์จินดา 6001104235 

1319 นาย  ภมูิชาย  กิจโกศล 6001104986 

1320 นาย  สนุทร ยอดทองด ี 6301070787 

1321 นาย  จ าเริญ  หงษ์สวสัดิ ์ 6201093598 

1322 นาย  นพกร  ดลเฉลมิเกียรต ิ 6001106310 

1323 นางสาว  ศรีสดุา  สนัทดั 6001107264 

1324 นางสาว  ทศันี  ภพูลอย 6001107254 

1325 นาย  เกะ อตุตะรัตน์ 6401040307 

1326 นางสาว  จิราพรรณ  โม๊ะจนัทร์ 6201094323 

1327 นาย  จิระพจน์  ประพิน 6101102651 

1328 นาย  เฉลมิพล ขาวพนั 6301078047 

1329 นางสาว  รวีวรรณ พุม่ไสว 6001109952 

1330 นางสาว  ปริษฉตัร  รัตนราชชาตกิลุ 5801059620 

1331 นาย  นพดล  ปิณฑะแพทย์ 5701001742 

1332 นาย  วิสทิธ์ิศกัดิ์  ซนัติโก 6001110478 

1333 น.ส.  ทิพย์วิภาพชั ชมุไธสงค์ 6001110480 

1334 นางสาว  จิรัฐิตกิาล บญุรอด 6001110481 

1335 นาง  วิราวลัย์  จนัที 5801035517 

1336 นาง  กชพร  ภณัฑารักษ์สกลุ 6001110968 

1337 นาง  ปริชญา วะสรีุย์ 6301063697 

1338 นางสาว  นนัท์นภสั  วงค์ภกัด ี 5801012107 

1339 นาย  คณตุม์  กลุภทัรนิรันดร์ 6101000540 

1340 นาง  ธนณัญ์อร จ าบญุ 6101000539 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

1341 นาย  นพรัตน์  เพื่อนรักษ์ 6101000542 

1342 นางสาว  รพีพรรณ  ศิริบรรจง 6101000988 

1343 นางสาว  กลัยานี อภิมหามงคลไชย 6101000989 

1344 นางสาว  นนัท์นภสั ธนศกัดิ์สรุางค์ 6201004279 

1345 นาง  กลัยกร กนัยาประสทิธ์ิ 6101001425 

1346 นาย  ศรศิลป์  ปญุญาคมสริิ 6301004128 

1347 วา่ที่ร.ต.  ศรีทรงพล  ศรีฤกษ์ 6101003115 

1348 นาง  ศรีสถาพร  สพุรรณกลุ 6301010493 

1349 นาง  บญุเรือน  คงศาลา 6001005167 

1350 นาง  ปรียนนัท์  อศัวเทวินทร์ 6101004339 

1351 นาย  รินทอง  สวุรรณเลศิ 5801066381 

1352 นางสาว  ธนฐัวดี  บญุมี 6101004889 

1353 นางสาว  กชมล จนัทร์ดา 6101004883 

1354 นางสาว  บษุบา  ทองเลศิลกัษณ์ 6301008431 

1355 นาย  กอบชยั เพ็ชรจนัทร์ 5001091015 

1356 นางสาว  ยศวดี  ผลบณุยรักษ์ 6101008530 

1357 นาง  ปารวี  คาราเซค 6101009303 

1358 น.ส.  ธนัยนิจ งานสกลุ 6201011945 

1359 นางสาว  ฐิติพร  บญุเสริม 6101010049 

1360 นาย  ชยัชนะ  พรมศรี 6101010051 

1361 นาง  อ้อยอชัรา ล้อมไธสง 6201015709 

1362 นาง  กนกอร  ลาร์เชอร็ง 6101012407 

1363 นางสาว  สจิุตรา  ทาหา 6101013189 

1364 นาง  นรินทรา แร่นาค 6101013195 

1365 นางสาว  จนัทร์นภา  สธุาภชุกลุ 6101013199 

1366 นาง  โสรญา  ถาวรนาน 6101013205 

1367 นางสาว  พชัราภรณ์  แพรด า 6201025575 

1368 นางสาว  ธนพร  ใจสายสดุ 6101013998 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

1369 นาง  ธราทิพย์ ศรีจนัทร์ 6101014667 

1370 นาย  สราวฒุิ  เกตทุอง 6101015705 

1371 นาย  ประดิษฐ์  โพธ์ิเงิน 6101015707 

1372 นาย  ดลณชยั  พงษ์รัตนสวสัดิ ์ 6101017400 

1373 นาย  ธนะโรจน์ สริิโกสติภสัร์ 6101020940 

1374 นางสาว  จิราภคั  ขยนัอาจ 6101020952 

1375 นางสาว  ลดาภา  ณฐตานนท์ 6101020959 

1376 นางสาว  เมศณี ครุฑด า 6101020955 

1377 นาย  เอนกชาติ สขุชาตะ 6001043051 

1378 นางสาว  วนัทนา  สริุยเลศิ 6101022010 

1379 นาย  เจน  วาสกลุ 6101022007 

1380 นางสาว  สมพิศ  พฒันะเวช 6101021988 

1381 นาย  ธีรยทุธ  อ ่าโพธ์ิ 6201019803 

1382 นางสาว  ลาวรรณ  เสนสงิห์ 6101022404 

1383 นาง  กิตตยิา แตงพลบั 6101022469 

1384 นาง  บรรจง  แสนทวีสขุ 6101023098 

1385 นางสาว  ณธษา  ธชัชยัวณิช 5801088751 

1386 นาย  ไพรวรรณ์  มว่งภเูขยีว 6101026347 

1387 นางสาว  ชนิกานต์  ผินดอน 6101026350 

1388 นาง  สริิพร กาญจนวริน 6101026329 

1389 นางสาว  องัคณา  ภกัวาปี 6101026365 

1390 นางสาว  พชัรินทร์  พิมพิสาร 6101026355 

1391 นางสาว  อรอไุร  เสง็แสงทอง 6101026366 

1392 นาง  สพุตัรา  สวุรรณเสนีย์ 6101026367 

1393 นาย  ประยรู  รัตน์วิเศษ 6101027734 

1394 นางสาว  อรวรา  คงโพธ์ิ 6101027713 

1395 นาง  อรนชุ  ลิม้ทอง 6101027725 

1396 นางสาว  สวุจันีย์  มณัยานนท์ 6101028012 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

1397 วา่ที่ร.ต.  สทิธรัตน์  สกัขะกิจ 6101028818 

1398 นางสาว  สธุาทิพย์  จอมแก้ว 6101028806 

1399 นางสาว  อศุนา  วชิรเรืองกิจกลุ 6101028794 

1400 น.ส.  วนิดา แก่นเจริญ 6101032336 

1401 วา่ที่ ร.ต.หญิง  กมลา อยูย่งศิลป์ 6101029906 

1402 นาง  สมุาล ี พนัเทศ 6401029315 

1403 นางสาว  เพียงนิล ธนะวิมลสทิธ์ิ 6101030746 

1404 นางสาว  มารศรี วงค์วนัด ี 6201032238 

1405 นางสาว  ธนญัญา  พิลาสขุ 6101030738 

1406 นางสาว  ชตุิมา  วงษ์มมีา 6101030740 

1407 นางสาว  จรรยา  ด าริสขุ 6101030741 

1408 นาย  สริุยนัต์ หอมทรัพย์ 6101030758 

1409 นางสาว  เบญจมาศ แสงบญุสง่ 6401040705 

1410 นาง  ทิพวรรณ ทิณพงษ์ 6101030761 

1411 นางสาว  ชริญญา ตะยาภิวฒันา 6101030762 

1412 นางสาว  นิภาพร โพธิสาขา 6001037600 

1413 นาย  ธนธร  วาสกลุ 6101031185 

1414 นาย  ณภทัร  บวัลอย 6101031187 

1415 นาย  ภกัดี  หาญหฤทยัวรรณ 6201026614 

1416 นาย  ณฐัพงษ์ รุ่งอยูศ่ิริ 6101032329 

1417 นางสาว  ชฎาพร ตนัหิรัญ 6101031639 

1418 นาย  กวินนธีร์  รัตนยนัต์ 6101033436 

1419 นาง  ตุ้มทอง  ทวีพฒัน์ 6101033426 

1420 นางสาว  สนิีนาฏ  บญุแสง 6101033409 

1421 นาง  สนุีรัตน์  พวงทรัพย์ 6301054625 

1422 นาย  นพพร ออ่นจนัทร์ 6201043664 

1423 นางสาว  ไขม่กุ  ยกุตะนนัทน์ 6201030783 

1424 น.ส.  อมัริน ผาบพิชวงศ์ 6101033757 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

1425 นางสาว  ฐาปนีย์  เปริญกลุ 6101034545 

1426 นาย  ณภทัร์  มัน่ใจ 6101034544 

1427 นางสาว  สปุราณี  งามด ี 6101034540 

1428 นางสาว  ลนิดา  บญุมัน่ 6101034541 

1429 นาย  ค าตนั  ทวีพฒัน์ 6101034522 

1430 นาง  กนัต์กนษิฐ์  โกศยัสนุทร 6101034526 

1431 นางสาว  กลัยา  ปันค า 6301054624 

1432 นางสาว  ปาริชาต  ยทุธนา 6101034533 

1433 นาย  ธรรมรัตน์ ศรีวจิารณ์ 6101034537 

1434 นาง  กลัยวีร์ โภคทวฐิีติมติร 6101034539 

1435 นาง  ทิพวรรณ  มงคลช ู 6401026306 

1436 นางสาว  ดวงสมร จงประเสริฐ 6101035078 

1437 นางสาว  รัชฎาภรณ์ ไชยวฒันาวฒุิกลู 6201031533 

1438 นางสาว  ปิยากร ชขูจร 6201031531 

1439 นาย  อานนท์  อิงคะวระ 6101035127 

1440 นาง  ดวงตา นาคเรไร 6101036224 

1441 นางสาว  ณฐิัดา  ปานสวุรรณ 6201031532 

1442 นาย  เปร่ืองวิทย์  ปานมณี 6201031530 

1443 นาง  สมใจ  หงษ์ประยรู 6101036188 

1444 นาย  พงศธร  ยงก าลงั 6201033204 

1445 นาย  ไพฑรู นาคเรไร 6101036198 

1446 นาง  วาสนา จนัสด 6101036194 

1447 นาย  ชยตุ  ดษิกลุธีรโชต ิ 6101037053 

1448 นางสาว  ชาตยา วิจิตรกลุจิรา 6101037052 

1449 นาย  วิโรจน์  สลีาโคตร 6101037383 

1450 นาย  ธปณฐั  แสงวิธ ู 6101037378 

1451 นางสาว  เวยีงสวรรค์  พฒุิไชยชาต ิ 6101039114 

1452 นางสาว  เสาวนย์ี  อปุถมัภ์ 6101039621 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

1453 นาย  มนต์ชยั  โลหะกมลชยั 6101039987 

1454 นางสาว  ณฏัฐนนัท์  วฒุิงึม้นนัใจ 6101041896 

1455 นางสาว  นธิุดา  งามทอง 6101041897 

1456 นาง  นวลพรรธน์ วฒุงิึม้นนัใจ 6101041894 

1457 นาย  ณฐัฐิวีรนล สริิโรจน์ธนิน 6401035828 

1458 นาย  กษิดิส  พทุธรักษ์ 6101043252 

1459 นางสาว  จไุรวรรณ  สงิหโรจนากลุ 6101043247 

1460 นางสาว  วิชชดุา  ดิลกสมัพนัธ์ 6201042560 

1461 นาย  จกัรพงษ์  ชินพฒันขจรกลุ 6101044325 

1462 นางสาว  วรพรรณ  สารวนางกรู 6101044344 

1463 นางสาว  ลรญา  พนัธุ์ภาไพ 6101044345 

1464 นางสาว  ทิพรัตน์  แพงแซง 6101044348 

1465 นาย  นนทชา  ตรีธนวตั 6101044336 

1466 นางสาว  ภคัณฏัฐ์  ภิรมณ์พรธนากลู 6101045220 

1467 นางสาว  ประภาพร  จนัทะนชุ 6101045226 

1468 นาย  อดลุย์  มิอามาตร์ 6201043662 

1469 นางสาว  สพุรรณี  ยิม้ล าใย 6101046634 

1470 นาง  รพีพรรณ มลูละออง 6101046615 

1471 นาง  สวุรรณา  สมภพโภคาเศรษฐ์ 6101047482 

1472 นางสาว  นิสารัตน์  มะโนรัตน์ 6101047495 

1473 นาง  ปานจิตร  ตนัติธีรพฒัน์ 6101047492 

1474 นางสาว  สปุระวีณ์  กลบีสมทุร 5701103607 

1475 นาง  ประยรู  สลีาโคตร 6101050267 

1476 น.ส.  ลภสัรดา รัตตะกญุชร 6201047007 

1477 นางสาว  ปวณาถ  ศรีสวุรรณ์ 6101051683 

1478 นาย  ณฤดล  พิทกัษ์สริิมงคล 6101051695 

1479 นางสาว  ธญัลกัษณ์  ปรุฬห์นิธิภวูดล 6401035831 

1480 นางสาว  อมัรา  มาบญุธรรม 6101052215 
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1481 นาย  นิยม  บวัชมุ 6101052311 

1482 นางสาว  สธิุดา  นิกรสขุ 6101053281 

1483 นางสาว  นิ่มนวล  เนาว์โนนทอง 6101053918 

1484 นางสาว  วาสนา หล าเจริญ 6101059533 

1485 นางสาว  ณชันภสั  สขุแสง 5901018944 

1486 นาย  วิษณ ุ อุน่วงษ์ 6401041505 

1487 นางสาว  ศรินยา  ศรัณยวณิชย์ 6101054942 

1488 นางสาว  กญัญาพชัร  เสาทอง 6101054944 

1489 นางสาว  อลสิรา  จริงจิตร 6101055914 

1490 นาย  จกัรกฤต  เดชคลงั 6101056139 

1491 นาย  หาญณรงค์ ชยัประภา 6101058476 

1492 นางสาว  เกศณิภา  จนัทร 6101056457 

1493 นางสาว  จิราภา  ประเสริฐ 6201073743 

1494 นาง  ชญานชุ  ประเสริฐ 6201071806 

1495 นางสาว  ปวริศา  กนัทะเขียว 6201051350 

1496 นาง  มาล ีชยัประภา 6101057238 

1497 นาย  ไชยนนัทน์  ตนันารัตน์ 6101058467 

1498 นาง  จินตนา  สวุรรณรินทร์ 6101058474 

1499 นาย  ชยวตัร พฤกษาธรรม 6101102693 

1500 นางสาว  อไุร อฎุะมาร 6101059534 

1501 นางสาว  ธญัญา  จนัทร์ทิพย์ 6101059528 

1502 นางสาว  น า้ฝน  มีนาค 6101059556 

1503 นางสาว  รัชน ู นามโส 6101059553 

1504 นางสาว  ธนฎันญัท์  แซต่นั 6101059825 

1505 นางสาว  กญัชพร พรชยั 6101060470 

1506 นางสาว  นทัธมน เลศิคลงั 6101060400 

1507 นางสาว  กณัฐารัตน์ หลอ่ด ารงค์ 6101061511 

1508 นาย  วีระศกัดิ์  พนาลกิลุ 6101061498 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

1509 นางสาว  จีรณา ดวงโกศล 6101061510 

1510 นางสาว  กนกอร พรหมสวุรรณ 6301064960 

1511 นาย  ณทัธา เขมธร 6101063508 

1512 นางสาว  ปาริชาติ ทองสม 6101064376 

1513 นาง  จงจิต เวชพราหมณ์ 6101064382 

1514 นางสาว  สณีุ แซเ่บ๊ 6101065233 

1515 นาย  พจน์ แปกลาง 6101065238 

1516 นาง  กาญจนี พฒันสนัติพงศ์ 6101065865 

1517 นาย  ณฐัวานนท์ เกิดชาทรัพย์ 6101066895 

1518 นางสาว  รวิษฎา วอ่งกมลชยั 6101066905 

1519 นางสาว  วรรณนิสา ภูไ่พรัช 6101066886 

1520 นาย  อรุชา หิรัญญสทุธ์ิ 6301013497 

1521 นางสาว  จินตนา ยิ่งลาภ 6101067496 

1522 นางสาว  มนสันนัท์ เตชะเบญจรัตน์ 6101083720 

1523 นาย  กิติพฒัน์ ชยัสนิวรางค์กรู 6201062884 

1524 นาง  สมจิตร แซอุ่ย่ 6101069614 

1525 นางสาว  เกษร เวชกามา 6101069619 

1526 นาง  ณฐัธยาน์ มิ่งขวญั 6101069617 

1527 นาง  เบญจวรรณ จนัลาวงศ์ 6101070337 

1528 นาย  มนสั รัตนะ 6201065588 

1529 นาย  วงศกร เหลา่บรรเจิดสขุ 6101069094 

1530 น.ส.  อนสุรา สง่าแรง 6201001329 

1531 นางสาว  ประภาภรณ์ โพลดพลดั 6101070638 

1532 นางสาว  ทิพวลัย์ มานะมงคลชยั 6201063813 

1533 นาย  สวุรรณ แจ่มจ ารัส 6101070642 

1534 นางสาว  ดารัตน์ เหลา่บรรเจิดสขุ 6101069095 

1535 นางสาว  ขวญัฤทยั บญุเจือ 6101070339 

1536 นางสาว  ณฐักฤตา ลรัีตนกลุ 6101070338 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

1537 นางสาว  ขวญัจิรา สขุยิ่ง 6101071333 

1538 นาย  อนนัต์ จนัดาชาติ 6101071337 

1539 นาย  อยัยพิมภา อภิพิริยาภร 6101072000 

1540 นางสาว  ทกัษพร เงินบ ารุง 6101072037 

1541 นาย  อริยทรัพย์ อภิพิริยาภร 6101072029 

1542 นาย  สมพงษ์ ทาโท 6101071976 

1543 นาย  ธนายทุธ บญุบ ารุง 6101071996 

1544 นางสาว  วรรณา วชิญนาค 6101071986 

1545 นางสาว  มลัลกิา การสมเพียร 6101071989 

1546 นางสาว  มนสัวี บญุแก้ว 6101071990 

1547 นาง  รัดดา มาศงามเมือง 6101071988 

1548 นางสาว  นวลนภา เขมพงศธร 6201067645 

1549 นางสาว  ประนอม ทองดีนอก 6101071993 

1550 นาย  กนัต์ อนนัต์ธนวฒัน์ 6101071998 

1551 นาย  อนวชั สอนม ี 6101072359 

1552 นาง  วราภรณ์ โคตะล ี 6301060368 

1553 นาง  ปรางทิพย์ กมัพลาศิริ 6101072420 

1554 นางสาว  ณหทยั ค าผสุสด ี 6101073391 

1555 นาย  ชลติ พุม่โพธ์ิสวุรรณ 6101073378 

1556 นางสาว  สกีนา วงศ์อ านาจ 6101073383 

1557 นาย  ธรรมรัตน์ สวุรรณช่ืน 6101074508 

1558 นางสาว  รัตน์ชนก ประศรีพฒัน์ 6101074503 

1559 นางสาว  เกียรติ์สรณ์ สวุรรณช่ืน 6101074513 

1560 นางสาว  นฤมล สวุรรณเลศิ 6101075324 

1561 นาย  ไพรรัตน์ วรรณี 6101075336 

1562 นางสาว  ญาณี อินเลีย้ง 6101074574 

1563 นาย  นฤดล ถนุพฒุดม 6101075337 

1564 นางสาว  เดือนกนัยา มณีสริิกาญจนา 6101075829 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

1565 นาง  นลนิี ดาทิพย์ 6101075835 

1566 นางสาว  ภทัธนนัท์ ชาญเชิงศิลปกลุ 6301050420 

1567 นางสาว  เอกอบุล เอี๋ยวภเูก็ต 6101076416 

1568 นาย  เสกสรรค์ สวยโสภา 6101077048 

1569 นางสาว  อจัฉรา เทพทอง 6101077037 

1570 นางสาว  อรตา พลูเพิ่ม 6301065986 

1571 นาง  ธญัชนก มงักรแก้ว 6101077083 

1572 นาย  องอาจ สะกลาง 6101077149 

1573 นางสาว  จิดาภา ช่องคนัปอน 6101077104 

1574 นางสาว  กานต์มณี นิติวรศิษฐ์ 6101077110 

1575 นาย  ภานวุฒัน์ สมภาวะ 6101077087 

1576 นาง  นภสัศยั ชมภวูเิศษ 6101077067 

1577 นาย  ทิศา ธนธรรมทิศ 6101077069 

1578 นาง  สมพกัตร์ ด าพะธิก 6101077092 

1579 นาย  โชคชยั ศรีพระประแดง 6101077075 

1580 นางสาว  ศิริวรรณ คชสทิธ์ิ 6101077099 

1581 นาย  สทุธิศกัดิ์ นามมา 6101077150 

1582 นางสาว  สกณุา ใจปัดชา 6101077163 

1583 นาย  ณฐกฤษ พา่นเผือก 6101074566 

1584 นางสาว  สมใจ อดุมพงศ์ลกัขณา 6101077161 

1585 นางสาว  แสงระวี เหมล ี 6101077160 

1586 นางสาว  เจนจิรา ศรีเหลีย่มงาม 6101077022 

1587 นาง  บญุสร้าง พา่นเผือก 6101074573 

1588 นาย  สายฝน หลกัเพชร 6101074551 

1589 นาย  วรสทิธ์ิ จนัทวงัโส 6101077801 

1590 นาย  พรสวสัดิ์ สวสัดิ์พานิช 6101093768 

1591 นาย  จรุงพนัธ์ ก่อเกียรติตระกลู 6101078686 

1592 นาย  วศัพล ก่อเกียรตติระกลู 6101078681 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

1593 นาง  พนอ พรหมสมัฤทธ์ิ 6101078669 

1594 นางสาว  ณกมล โชติมาภรณ์ 6101078674 

1595 นาย  ใจแก้ว แก้วปัญญาจารย์ 6101078676 

1596 นางสาว  อารีย์ เลีย้งส าอางค์ 6101078655 

1597 นาง  ศศิโสภา เทพลกัษณ์เลขา 6201071789 

1598 นาย  ประชา มาลยัเพช็ร์ 6201071791 

1599 นางสาว  ชญานตุน์ ทองช่ืน 6101079438 

1600 นาย  รัชชานนท์ เกิดปราง 6101080397 

1601 นางสาว  ณฏัฐ์ เกษชมุพล 6201072882 

1602 นาย  โกวิท ศรีจนัทร์ 6201072886 

1603 นาย  ศกัดิ์ไชย พชัรวรวงศ์ 6101086548 

1604 น.ส.  วณิชชา กรัยบธุานนท์ 6101090252 

1605 นางสาว  นิตยา ริโยธา 6101081311 

1606 นางสาว  ศิริลกัษณ์ กิจมโน 6101081324 

1607 นาย  ณเดชน์ ชมุพล 6101081366 

1608 นางสาว  ตวงพร กิตตจิิตต์ 6101081365 

1609 นางสาว  นิตยา ปาระมีกาศ 6201080864 

1610 นาย  วชิรธร รุ่งเจริญด ี 6101082436 

1611 นางสาว  มนสชิา ชาศรีเมทิน ี 6201079664 

1612 นาย  กฤติภาค ศรีบญุลอื 6101083361 

1613 นางสาว  ดฤนณ์ เวทมาหะ 5701056826 

1614 นางสาว  จิตรปราโมทย์ สสีอนเหมน่ 6201081726 

1615 น.ส.  วิภาวี มะยม 6101083696 

1616 นางสาว  เทวี ไชยะเสน 6101083743 

1617 นางสาว  พลอยพิมล ฉตัรบรรยงค์ 6201076054 

1618 นางสาว  เจนตยิา แจ่มแจ้ง 6201083858 

1619 นาง  ปาลณีิย์ ดวงกาญจนา 6101084783 

1620 นาย  ภควทั ทศภานนท์ 6101084765 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

1621 นางสาว  รตนพร เทิง้จนัทกึ 6201081725 

1622 นาย  นทัภวตั ไม้ทิม 6201077001 

1623 นางสาว  อรุณรัตน์ แทนคอน 6101084796 

1624 นาย  เศรษฐวฒัก์ ศรีวิโรจน์ 6101084809 

1625 นางสาว  ณชัชา สขี า 6101085285 

1626 นางสาว  นนัทกา  ค าหอม 6101014648 

1627 นางสาว  ศิริเนตร เหง้าแก้ว 6101086603 

1628 วา่ที่ร.ต.หญิง  มณีนภา หมื่นรามสขุ 6101087731 

1629 นาย  มงคลกาญ กาเผือก 6101087720 

1630 น.ส.  นฤมล รติกานต์ 6101087736 

1631 นาย  ธนกฤต ศิริมงคล 6101087728 

1632 นางสาว  ธนพร บวรเศรษฐากลุ 6101088503 

1633 นาง  ทองสาร นอกไธสง 6101088504 

1634 นางสาว  วนิดา งานพีรพงศ์ 6101088448 

1635 นางสาว  มินท์ฐิตา ภาณชุยัพิพฒัน์ 6101088450 

1636 นาย  โสภณ ดิลกสมัพนัธ์ 6101088428 

1637 นาง  นภารัตน์ ภิมาลย์ 6101089151 

1638 นาย  อภิภ ูสนิชยั 6201080868 

1639 นางสาว  อารีย์ หนรูอด 6101089479 

1640 นาย  ทวีทรัพย์ พีระพรธรรม 6101090265 

1641 นาย  ธนภทัร พรชยั 6101090254 

1642 นางสาว  อญัชล ีธนศรี 6301077177 

1643 นาย  ชยัวฒัน์ สนิสตัยกลู 6101091206 

1644 นาง  สชุาดา โลกวิฑรูณ์ 6101091129 

1645 น.ส.  นภาพร จงุาม 6101092314 

1646 น.ส.  ภคณฐั สนิธุ์แก้ว 6101092292 

1647 นาง  สดุารัตน์ วิธูสวุรรณ 5401001586 

1648 น.ส.  วิมล จนัทร์สคีง 6101093100 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

1649 นาย  ยทุธพิชยั ช่วยม ี 6101093106 

1650 นาย  ภเูบศ ศรีทนั 6101093108 

1651 นาย  ธีระเดช พานิชนอก 6101093115 

1652 นางสาว  รัชต์วดี โรจนพงศ์ภกัด ี 6101093087 

1653 นาย  ธนกร ช านาญ 6401008106 

1654 นาง  ผกามาศ แก้วชารี 6301003779 

1655 นางสาว  อญัรินทร์ พรสริิกลุวงศ์ 6101094477 

1656 นางสาว  อิงปราง บณุยเกต ุ 5101112937 

1657 น.ส.  เมทิกา บตุรแพง 6101096507 

1658 นาย  ปพน สามงามยา 6201091638 

1659 นาย  สรวิศ ภคพงศ์พนัธุ์ 6101097252 

1660 นาย  ศราวฒุิ ศรีกระทุม่ 6101098225 

1661 นาย  นิธินนัท์ รวีรุ่งไพจิตร 6101098221 

1662 น.ส.  ณภคั แพงศรี 6101098222 

1663 น.ส.  กหุลาบ ดา่นสริิสนัติ 6101098224 

1664 นาย  นพโรจน์ สทิธิรัตนาพงศ์ 6101098218 

1665 นาย  ธีรวฒุิ พระบาล ี 6101098888 

1666 นาง  สมคิด ธารมตัร์ 5101109076 

1667 น.ส.  วารุณี นิราช 6101100659 

1668 นาง  เครือวลัย์ สนุทรวลนีนท์ 6101101424 

1669 น.ส.  สริิการย์ นาถสทีา 6101101434 

1670 นาย  น าชยั ปัดชาสวุรรณ์ 6101101442 

1671 น.ส.  นฤกนก เงินศรีสขุ 6101101411 

1672 นาย  ส าราญ กนัยาประสทิธ์ิ 6101101396 

1673 น.ส.  องัศนา ศิลป์โสภา 6101101393 

1674 น.ส.  รสณี ฝอดสงูเนิน 6201094296 

1675 น.ส.  นรีรัตน์ พนัธุ์พานิชย์ 6101098918 

1676 นาง  สนุีรัตน์ สนิเหลอื 6101102695 
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1677 น.ส.  ธมนนัท์ภสั พทุธิโชติรักษา 6101102660 

1678 นาย  ศภุกิจ บญุวรานนัท์ 6201094315 

1679 ด.ต.  ปัญญา แขมเกษม 6101103360 

1680 นาง  สมุณฑา สอนตะโก 6101103359 

1681 นาง  วราภรณ์ ปานทอง 6101103364 

1682 นาง  ภาณี แก้วก่ิง 6101103898 

1683 น.ส.  ปณิชา ใจกล้า 6101103891 

1684 น.ส.  ยวุราภรณ์ ทิพโชติ 6201042019 

1685 น.ส.  ภรภทัร ปิติโชตินนัท์ 6101104694 

1686 นาง  รักรดา กลุภทัรนิรันดร์ 6101104699 

1687 นาง  สนุิสา อินผวน 6101105272 

1688 นาง  มลฤดี บญุนะชม 6101104706 

1689 น.ส.  สมชัชา จิตรานวุฒัน์กลุ 6201000238 

1690 นาย  สมพงษ์ แพวชิระกลุ 6201001092 

1691 น.ส.  ยพุา พทัธวรรณชยั 6201001093 

1692 น.ส.  วรัญญา นนที 6301000938 

1693 นาย  มนตรี เรืองม ี 6201001096 

1694 น.ส.  ฐิตินนัท์ อาชาเจริญสขุ 6201002195 

1695 นาย  สริุยา ทบัสริุย์ 6201002688 

1696 นาย  วชัรพงษ์ สงัคนนท์ 6201003502 

1697 น.ส.  บวรลกัษณ์ ลขิิตบญุยรัตน์ 6201003510 

1698 น.ส.  รุ่งนภา สขุสวา่ง 6201003509 

1699 น.ส.  นฤมล ชยัเชิดชกิูจ 6201004274 

1700 นาง  ธญัธิตา รันสนัเทียะ 6401021608 

1701 น.ส.  จงกล ประเสริฐวงษ์ 6201004314 

1702 นาย  ธนชั นิลบวั 6201004285 

1703 นาย  ณฐันยั โลห์่สวุรรณ 6201003513 

1704 น.ส.  ปานจิตร ประยรูศกัดิ ์ 6201004819 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

1705 นางสาว  เจนจิฬาภรณ์ ทรงคณุ 6201004826 

1706 นางสาว  จฬุาลกัษณ์ แซต่ัง้ 6101064381 

1707 นาย  วีรพงศ์ ล า้เลศิกิจ 6201005269 

1708 น.ส.  ลภสัรดา จนัทราญาณภทัร 6301007400 

1709 น.ส.  สริิกาญจน์ ทองพนม 6201005714 

1710 นางสาว  ณฐัรินทร์ ทองชยัไพโรจน์ 6201005716 

1711 นาง  กฤษณา อนเุวช 6201006077 

1712 นาย  พิทกัษ์ ขนัค า 6201006075 

1713 น.ส.  นชุรี ถาวรศาสตร์ 6201006088 

1714 นาง  ชลธิชา ประชมุแพทย์ 6201006091 

1715 วา่ที่ร.ต.หญิง  พิมพ์พร งามตา 6301018036 

1716 น.ส.  พรวดี ด ารงมหาเมธากลุ 6301023299 

1717 น.ส.  พจณี วงัวิไล 6301011244 

1718 น.ส.  จิรัสย์ สวุราจีรวฒัน์ 6201008343 

1719 นาย  จิราพชัร์ รัชตะบญุญเศรษฐ์ 6201008338 

1720 น.ส.  นลนิี กาญจนกลุธ ารง 6201008348 

1721 นาง  นิรชรา ธนเมธี 6201009104 

1722 น.ส.  ชญานชุ สทุนัติกร 6201009125 

1723 นาย  วิศรุต ยงกลุวณิช 6201009101 

1724 นาย  เจนจบ สขุแสงประสทิธ์ิ 6201009289 

1725 น.ส.  วีรดา พรมมา 6201011403 

1726 นาย  อรรถพงษ์ ลิม้ชยักิจ 6301003777 

1727 นาง  ปรียนนัท์ ศรีไพร 6201016835 

1728 นาย  ประกอบ ครือเครือ 6201009851 

1729 นาย  ภาณภุณ วงัวิไล 6201025701 

1730 น.ส.  เกตมุณีพ์ ยงวจีพนัธ์ 6201009127 

1731 นาย  วีระพงษ์ ศรีโยธี 6201010730 

1732 นาย  รังสรรค์ รัตนค า 6201010735 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

1733 น.ส.  เพชรยภุา วนัทาเขยีว 6201010737 

1734 นาง  จนัทร์ที วงศ์ประเสริฐ 6201010759 

1735 นาย  สทิธ์ิสธา จนัทระ 6201010792 

1736 นาย  ชาญวิทย์ ยี่สาร 6201010815 

1737 นาย  ก าพล หลกัค า 6301014985 

1738 นาย  สาธิต อภิลกัษมีวรรณ์ 6201011927 

1739 น.ส.  เจตน์ญาณี ทรัพย์อ านวยพร 6301014296 

1740 นาย  ปรีชา แพรด า 6201011915 

1741 น.ส.  สวุพิชญ์ คุ้มครอง 6201012793 

1742 นาย  ฐนวฒัน์ สคุ าภา 6201012795 

1743 น.ส.  อรวรรณ ชิณภกัดิ์ 6301018034 

1744 นาย  ณฏัฐพล หิรัญบวรทิพย์ 6201012803 

1745 นาย  ศภุชยั ยงกลุวณิช 6201013355 

1746 นาง  พรพิมล จนัทมาลา 6201013359 

1747 นาง  พสัตราภรณ์ ลงัเดช 6201013363 

1748 น.ส.  โชษิตา แช่มประสพ 6301019032 

1749 นาย  ฤทธิรงค์ สาตรวาหา 6201014086 

1750 น.ส.  พิมพ์นภสั ตรีรัตน์ฤคเวท 6301021203 

1751 นาง  พนิดา ตนัติธรรม 6201015138 

1752 น.ส.  ปริษา บญุเปรมปรีชา 6201015133 

1753 นาง  นวลทิพย์ ลิม้เจริญ 6201015717 

1754 นาง  ธญัญพฒัน์ ศรีหอม 6301018038 

1755 น.ส.  กสุมุา นิเทศ 6201016340 

1756 นาย  รฐวิศว์ กิจกาญจนารัตน์ 6201016341 

1757 นาย  สาโรจน์ เข็มทอง 6201015132 

1758 นาย  ธวชัชยั บรรณรักษ์ณา 6201016344 

1759 น.ส.  ชลดา ศรีซงัส้ม 6201014730 

1760 น.ส.  สชีุรา อกัษรเสอื 6201014725 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

1761 นาย  พงษ์ธณฐั วฒันสกลุเศรษฐ 6201009124 

1762 นาย  รัชพล เข็มทอง 6201014718 

1763 น.ส.  จณิสตา อยูส่ขุ 6201009120 

1764 นาย  ธวชัชยั ห้อยหวล 6201009105 

1765 น.ส.  อาริตา นาคศิริ 6201009097 

1766 นาย  กฤษฎา เวยีงยา 6201009116 

1767 น.ส.  นริศร์ชา ชยัสกุญัญาสนัต์ 6201016836 

1768 นาง  สชุาดา เอือ้ศิริพนัธ์ 6201014100 

1769 นาย  พชร ชนนัท์ถาวร 6201016403 

1770 นาง  สรัุชนี สอาดท า 6201014082 

1771 น.ส.  ภทัริกา กตุะวนั 6201018521 

1772 นาง  ณิชกมล วงษ์ช ู 6401022216 

1773 นาย  บรรจง สทิธิศกัดิ ์ 6201019498 

1774 น.ส.  ปาณิสรา โสสขุ 6201019497 

1775 นาย  วฒุินนท์ ซมึรัมย์ 6201014714 

1776 นาย  บรรยง ยงวจีพนัธ์ 6201018590 

1777 น.ส.  สราณีย์ สนิสวสัดิ์ 6201018779 

1778 น.ส.  อมรรัตน์ ชะนาผล 6201024526 

1779 นาย  กิตติ งามค าพร้อม 6201024533 

1780 น.ส.  เพ็ญนภา ชาติประทมุ 6201018601 

1781 น.ส.  จิตรลดา ชาติประทมุ 6201018604 

1782 น.ส.  อณัศยา ล า้เลศิวิพธุ 6201018595 

1783 นาย  มงคล ล า้เลศิวิพธุ 6201018598 

1784 นาย  เชิงชาย โพธ์ิศรี 6201020223 

1785 นาย  สถาพร โฮมแพน 6201020232 

1786 นาย  เผด็จ ค าภา 6201020233 

1787 นาง  สริิเพ็ญ นาคะบตุร 6201071773 

1788 นาง  โรฮานี สกลุปาทาน 6201020763 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

1789 นาง  รัชนียากร ทรงอยู ่ 6201020771 

1790 นาย  ฐกฤต สงัข์ศาตร์ 6201020801 

1791 น.ส.  มณียา ภผูา 6201019505 

1792 นาง  รัตนาภรณ์ นิยม 6201021221 

1793 น.ส.  ศศิธร แซว่ะ 6401019384 

1794 น.ส.  นยัรัตน์ ศิลป์จิรานนท์ 6201021728 

1795 น.ส.  ธิดารัตน์ ปกุคะ 6201021729 

1796 น.ส.  วิษาสณีิ คชารักษ์ 6201021740 

1797 น.ส.  สภุาพร บวัผดงุ 6201022576 

1798 น.ส.  ภทัรา เทียมชยัภมูิ 6401022215 

1799 น.ส.  ศศิน ประยรูศกัดิ์ 6201023050 

1800 น.ส.  อไุรวรรณ บวัชมุ 6201023391 

1801 น.ส.  พรรณภา ค าภ ู 6201023399 

1802 นาย  อธิปไตย ทรงวฒุิศีล 6201048085 

1803 น.ส.  ดาราลกัษณ์ หตัถาการรัตน์ชยั 6201023052 

1804 นาง  จฑุามาส ใจสขุใส 6201024484 

1805 น.ส.  ภควรรณ มีศิริ 6201024491 

1806 นาย  เอกรัช อจัยตุโภคิน 6201024492 

1807 น.ส.  พชัรินทร์ แจ่มอว่ม 6401023865 

1808 น.ส.  ยวุดี ล า้เลศิวิพธุ 6201024528 

1809 นาย  ทศันะ พานิชนก 6201024500 

1810 นาย  ทศพล อิทธาภิชยั 6201024501 

1811 น.ส.  ฉวีวรรณ ชะนาผล 6201024532 

1812 นาย  ศราวฒุิ สนิทพ 6201024527 

1813 น.ส.  ธนิษฐา กองบญุมา 6201024518 

1814 นาง  ลดัดาวลัย์ รัตนนคร 6201024728 

1815 น.ส.  บงกชรัตน์ ออ่นศรีทอง 6201024732 

1816 น.ส.  รชดุา ศิริพงศ์ไพโรจน์ 6201025573 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

1817 น.ส.  ศริญญา เกตสุวุรรณ์ 6201025696 

1818 นาย  บญุชยั ไพรแสนสขุ 6201025699 

1819 น.ส.  พาขวญั วฒันชยั 6201026132 

1820 น.ส.  อรพรรณ พลูขวญั 6201026125 

1821 นาง  สพุิชญ์ชญา บรูณ์ประจิตต์ 6201026127 

1822 น.ส.  รุ่งนภา ภฆูงั 6201026131 

1823 น.ส.  พิสมยั ผิวค า 6201023409 

1824 น.ส.  กลัยวรรณ เพชรอาวธุ 6201028392 

1825 น.ส.  พชัระพร พรรัตนยากร 6201028398 

1826 นางสาว  วิลาศิณี มลูเดช 6201028403 

1827 น.ส.  พชัราภรณ์ ลนุหล้า 6201028406 

1828 นาย  วรยทุธ์ อดุมกิตติวรกลุ 6201028416 

1829 น.ส.  ปวี จ าปาทอง 6201029561 

1830 น.ส.  บญุทิวา ขตัิหลง 6201029562 

1831 นาย  เกรียงศกัดิ์ บญุประวตั ิ 6201029566 

1832 น.ส.  อาภสัรา ศรีใจมา 6201030094 

1833 นาง  วรรณวจิิตร ทรัพย์มัน่ 6201030095 

1834 นาย  กฤษฏ์ิณิทตั เนตรนวลใย 6201030097 

1835 นาง  จิรวรรณ ชาญจ าลอง 6201030100 

1836 น.ส.  จิรภา เกสรทอง 6201027115 

1837 น.ส.  เฟ่ืองฟา้ บญุช่วย 6201031514 

1838 นาย  พีรพงษ์ โพธ์ิมา 6201031515 

1839 น.ส.  จนัทรา สงิห์แดง 6201031517 

1840 นาง  พิชชาภทัร์ สามปรุ 6201031527 

1841 นาย  ณรงค์ศกัดิ์ ล า้เลศิวิพธุ 6201032235 

1842 นาย  วิวฒัน์ชยั อกอุน่ 6201032240 

1843 นาย  สมพงษ์ เสนาพิทกัษ์ 6401005356 

1844 นาย  ไมตรี ธรรมลงักา 6201032786 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

1845 น.ส.  ชนญัญา ใจล้อม 6201032784 

1846 น.ส.  ชิชาณชั สธุรรม 6201032794 

1847 นาง  ไพบลูย์ ทาระเกต 6201033210 

1848 นาง  ปาริฉตัร สมัฤทธ์ิเดชขจร 6401028522 

1849 นาย  ณฐัวฒัน์ โชติจิรวิทย์ 6201024515 

1850 น.ส.  ชยานนัต์ เพียวกระโทก 6201032790 

1851 น.ส.  ชตุิมา ศิริด ารงค์ 6201033731 

1852 นาง  กนัต์วดี เจริญสขุมณีวชั 6201033733 

1853 นาง  คณิชาภทัร นวนิธิกลุ 4401047605 

1854 นาย  ศยาม โพวาทอง 6201034077 

1855 น.ส.  พเยาว์ ทองสริุยาพงศ์ 6201034584 

1856 นาง  วลัลย์ี วิไลเรืองสวุรรณ 6201034585 

1857 นาง  วราภรณ์ แก้วนอก 6201034586 

1858 นาย  กนัตพฒัน์ กาญจนกลูกิจ 6201034588 

1859 น.ส.  บญุเสริม ออ่นโพธ์ิทอง 6201035084 

1860 น.ส.  เทือง ยารัมย์ 6201035471 

1861 นาย  วชิรุณ จนัทร์หลน่ 6201035951 

1862 นาย  วลัลภ ชินเนหนัหา 6401035826 

1863 นาง  รมิดา เลศิสหกลุ 6201037269 

1864 น.ส.  อภิญญา ชนนัท์ถาวร 6201025567 

1865 น.ส.  ศิริวรรณ ศิริพรวิรัตน์ 6201028395 

1866 น.ส.  พิมพ์วลญัช์ ก่อกิจเจริญ 6201028397 

1867 นาย  จกัรพงษ์ แจ้งใจ 6101020947 

1868 นาย  ฉตัรชยั ไสยกลุ 6201039194 

1869 นาย  อดลุย์ แสนตระกลู 6201039198 

1870 น.ส.  สกลุรักษ์ ศกัดิ์ค าดวง 6201039200 

1871 น.ส.  สายลม แสวงด ี 6201039218 

1872 นาง  สวินาท สารมะโน 5901016572 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

1873 นาย  สรรเพชร บญุม ี 6201042631 

1874 นาย  ปฏิวตัิ พรหมโสภา 6201039193 

1875 นาง  มรกต พชัรพานิช 6201040480 

1876 น.ส.  ปารณี แสนสงค์ 6201040482 

1877 นาย  ฉตัรรัฐฐ์ คุ้มผาติ 6201040483 

1878 น.ส.  ณฐัชา วิชยักิจ 6201040491 

1879 น.ส.  สริุฉตัร สวุราจีรวฒัน์ 6201030723 

1880 น.ส.  อาริญา ลนุงามหาร 6201041482 

1881 น.ส.  ฐานิตา รุ่งเจริญ 6201041487 

1882 น.ส.  วารุณี โยวบตุร 6201041492 

1883 น.ส.  วาสนา มิ่งขวญั 6201041502 

1884 น.ส.  อรุณี วิเศษสอน 6201032785 

1885 น.ส.  ยพุาพรรณ ประทมุพงษ์ 6201041494 

1886 น.ส.  ปณิตา เนียมศร 6201041525 

1887 นาย  วชัรพงษ์ แสนประกอบ 6201039667 

1888 นาย  ชชัวาลย์ ไทยพิชิตบรูพา 6201041971 

1889 น.ส.  พิมพ์ชญา เกตอุร่าม 6201042029 

1890 น.ส.  สโรชา มีความด ี 6201042532 

1891 นาย  ไพรัตน์ จรรยหาญ 6201042535 

1892 น.ส.  พนิดา บญุประจง 6201042537 

1893 น.ส.  ธญัญารัตน์ วนัสะมะแอ 6201042539 

1894 นาง  ญดา ดษิกลุธีรโชต ิ 6201043250 

1895 น.ส.  นิภาพร วลัลภิะคะ 6201043259 

1896 น.ส.  นฎกร สริจนัทร์ 6401035372 

1897 นาย  ชยัยงค์ สทิธิหาโคตร 6201043264 

1898 นาย  วีระศกัดิ์ สมศรีแพง 6201044291 

1899 น.ส.  พทัธนนัท์ พงษ์สนิท 6201042053 

1900 นาง  ชลดิา ธรรมมีบญุ 6201042031 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

1901 นาง  ไพบลูย์ พรหมทา 6201042090 

1902 น.ส.  บญุญาพร มัน่คง 6201043661 

1903 น.ส.  ฐิตินนัท์ ธรรมสวสัดิ์ 6201044246 

1904 นาง  แหวนเพช็ ศรีนาม 6201044248 

1905 นาง  กาญจนา สมิลา 6201044256 

1906 นาย  กรกฤต นามวรรณ 6201044257 

1907 น.ส.  เพชรรัตน์ พงษ์สนิท 6201044293 

1908 น.ส.  พนิดา สมศรีแพง 6201044294 

1909 น.ส.  ณฐันรี มีชยัโย 6201032793 

1910 นาย  อภิชาติ จนัทวงศ์ 6201045690 

1911 น.ส.  ศภุกร พงศ์สปุาณี 6201045694 

1912 นาย  พีรดนย์ พลรบ 6201045698 

1913 น.ส.  ตระการตา ประมลู 6201045704 

1914 น.ส.  ฐิติมน สโินรัตน์ 6201045705 

1915 น.ส.  ฐิตินาฏ พรมภกัดี 6201045706 

1916 น.ส.  จฑุามาศ หอมคณุ 6201045709 

1917 น.ส.  ริวษฎา หล าเจริญ 6201045713 

1918 น.ส.  อรษา มงัคะละ 6201045725 

1919 นาย  ธนะยทุธ์ กิตติพรพิสฐิ 6401036645 

1920 นาย  พิมพ์นารา กิตตวิงศ์วาน 6201043660 

1921 น.ส.  รัตนาวดี บญุอบุล 6201046382 

1922 นาง  สายพิณ ถนอมจิต 5701086676 

1923 วา่ที่ร.ต.หญิง  ธนชักญั ค าสวุรรณ 6201046629 

1924 น.ส.  นนัทวนั เขียวขจี 6201046631 

1925 นาย  กฤตริณ ตริณตระกลู 6201046719 

1926 น.ส.  อรพรรณ นว่มนชุ 6201047012 

1927 นาย  ธานี คมุมณี 6301061886 

1928 น.ส.  องัคณา เลศิรุ่งเรือง 6201060936 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

1929 น.ส.  ฤทยัรัตน์ เจริญเพชรนาค 6201064288 

1930 น.ส.  ลดัดา ภิญโญทรัพย์ 6201047674 

1931 นาง  พีรญา ปงุยะ 6201048068 

1932 น.ส.  จิตรลดา ณ สงขลา 6201048074 

1933 นาย  ธนกฤต สทุธิโก 6201048742 

1934 นาย  อ านาจ ศรีปรางค์ทอง 6201048849 

1935 น.ส.  ศิริพร กองค า 6201048854 

1936 น.ส.  ปฐมา ตัง้พฒันพนัธุ์ 6001049362 

1937 น.ส.  มะณี ศรีระแสน 6201006857 

1938 น.ส.  นีลยา แก้วไพฑรูย์ 6201049549 

1939 น.ส.  ธนภรณ์ เกิดสวุรรณ์ 6201049603 

1940 น.ส.  อมรรัตน์ เลีย่มสวุรรณ 6201049545 

1941 นาง  ภคัจิรา สกุสอน 6201048851 

1942 นางสาว  ธนพร คงสมศกัดิ์สกลุ 5501101027 

1943 น.ส.  อญัชิษฐา สงิห์ศกัดาวงศ์ 6201050440 

1944 น.ส.  วราภรณ์ เอี่ยมส าอางค์ 6201050504 

1945 น.ส.  เยาวภา จงวิไลเกษม 6201050506 

1946 น.ส.  จิรัฎฐ์ ชมุพล 6201050515 

1947 น.ส.  อนญัไพลนิ สริุยะ 6201051041 

1948 น.ส.  สาธินี ครุุศกัดาพงศ์ 6201051044 

1949 นาย  ธนนสกัก์ เตชะนนท์สห์ี 6201051056 

1950 นาง  นภทัร ทกัษิณธาน ี 6301054618 

1951 นาย  ธีรภทัร หงษ์ทอง 6201051356 

1952 น.ส.  จรีุ สาระวารี 6201051358 

1953 นาง  สภุาวิตา ใจกว้าง 6201052007 

1954 นาง  พธุวรรณ ยมศิริ 6201052017 

1955 น.ส.  วิลาวลัย์ เหลา่จนัทร์ 6401020854 

1956 นาง  ธมนวรรณ สมด ี 6201052022 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

1957 นาย  สนัติภาพ ประทีปคีรี 6201052023 

1958 นาง  พราวพชิชา ค าศรี 6301044672 

1959 นาย  สรุวงศ์ สดุสนธ์ิ 6201053755 

1960 นางสาว  ชลติา รุ่งเรือง 6201053758 

1961 นาง  ปภาคณุ ตนุภรณ์ 6201053764 

1962 น.ส.  นภารัตน์ เจริญเพชรนาค 6201053765 

1963 นาง  ณฐัสชุา เลศิอ าพรไพศาล 6201053767 

1964 นาย  รัฐภมูิ ศรีถาวร 6201054344 

1965 น.ส.  ธญัญธร ชชัมนมาศ 6401038182 

1966 นาย  ธนญัชน กฤษฎาจนัทร์ 6201054346 

1967 นาย  ภวินท์ภทัร พละเดช 6201054414 

1968 น.ส.  ณิชาฎา เนียมสุม่ 6201054427 

1969 น.ส.  ศนัสนีย์ รุ่งเรือง 6401025377 

1970 นาย  นพดล ผนัสวา่ง 6201055015 

1971 นาง  พิชญา ชาวนาเมือง 6201055020 

1972 น.ส.  นวพร ก่อเกียรติตระกลู 6201055022 

1973 น.ส.  กมลรัตน์ หสัดี 6201055023 

1974 น.ส.  พิมพ์วรา ภทัรสกลุทรัพย์ 6201055028 

1975 นาย  เมธาสทิธ์ิ เกตมุงคล 6101007351 

1976 นาง  ประนอม แขวงแขง่ขนั 6201055935 

1977 น.ส.  จารุวรรณ แช่มโสภา 6201055949 

1978 นาย  ธนากร บญุบ ารุง 6201089503 

1979 นาย  สทุธิ วงัตะลาการ 6201056526 

1980 น.ส.  ฉตัรศิริ ชาวเชียงขวาง 6201056534 

1981 นาย  จิตตเดช พลบักระสงค์ 6201056535 

1982 นาย  พิรุณ โพธิรัชต์ 6201056927 

1983 นาง  อมรศิริ คาเบรียล 6201057769 

1984 นาง  สรีุย์ เจริญลาภ 6201058384 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

1985 นาย  มานิตย์ สถวิรวงศ์ 6201058389 

1986 นาง  ธญัญากานต์ จ าปาแดง 6201059102 

1987 น.ส.  อจัฉราภรณ์ ชยัพฤกษ์ 6301041063 

1988 น.ส.  ชนญัญา เทศชับตุร 6401039016 

1989 น.ส.  ธมลทิพย์ อคัรเสรีสนิทร 6201059647 

1990 น.ส.  นชุจรินทร์ วิทย์วรานกุลู 6201060186 

1991 น.ส.  ธารทิพย์ ธีระชาติสกลุ 6201060191 

1992 น.ส.  จรัสศรี ก่ีจนา 6201060192 

1993 น.ส.  จริยา สขุส าราญ 6201060358 

1994 นาย  ชิติพทัธ์ จินดาหอม 6401038960 

1995 นาย  สทุศัน์ ยิม้เยือ้น 6201060922 

1996 นาย  ณฐัพล คาเบรียล 6201060925 

1997 น.ส.  กชกร ธีระวงศ์สกลุ 6201060926 

1998 น.ส.  รุ้งตะวนั บรรจงอกัษร 6201060928 

1999 นาย  จีรศกัดิ์ ตนัเวชกลุ 6201062261 

2000 นาย  ศรวษิฐ์ ด้วงศรีพฒัน์ 6201062265 

2001 นาย  มิตรภาพ โภคสวสัดิ ์ 6201062268 

2002 น.ส.  ฉตัรลดา กิตติรัตนธาดา 6201062276 

2003 นาย  อภิศกัดิ์ โกมลวฒันาพาณิชย์ 6201062260 

2004 นาย  อนชุา ยิม้แย้ม 6201060934 

2005 น.ส.  สพุรรษา ตียานกุลูมงคล 6201062885 

2006 นาย  สปุรีย์ เอี่ยมดงีามเลศิ 6201062886 

2007 น.ส.  มาลนิี ปฐพีเลศิสวุรรณ 6201062887 

2008 น.ส.  สลกัจิตร แก้วรัตถา 6201060368 

2009 น.ส.  วรารัตน์ อบุลรัตน์ 6201063213 

2010 นาย  นรภทัร ยะแสง 6201063726 

2011 นาง  ภคัพร พิรชชั 5601084407 

2012 น.ส.  ปรียาภทัร์ ศิรดาเศรษฐเจริญ 6201064290 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

2013 น.ส.  ธนวรรณ ลลดิาพนัธ์ชยั 6201064295 

2014 น.ส.  อบุลรัตน์ พรพทุธศรี 6201064296 

2015 น.ส.  สภุาภรณ์ ออ่นทอง 6201064298 

2016 นาง  อภินิตา บญุกลัยา 6201064299 

2017 นาง  ภคอร อดิเรกสาร 6201064300 

2018 น.ส.  ชนญัชิดา ปัญญาพาณิชย์ 6201064303 

2019 น.ส.  องัคณา มีฤกษ์ใหญ่ 6201064304 

2020 น.ส.  เยาวพนัธุ์ วตะภรณ์ 6201064931 

2021 น.ส.  ชลฤดี คมุมณี 6301062859 

2022 น.ส.  พชัร์ภิญญา ร่ืนวงษา 6201065630 

2023 นาย  ดีศกัดิ์ ค าภา 6201065626 

2024 นาง  รุ่งรัตน์ กมุภะ 6201066412 

2025 น.ส.  รัชนี สทิธิถาวร 6301054626 

2026 นาง  พนูศรี เสาร์เย็น 6201066417 

2027 น.ส.  ดวงดาว ทองแซง 6201066418 

2028 น.ส.  ฐิติชญา สมการ 6301054628 

2029 นาย  ณธรรมรักษ์ จงรักษ์ 6201066479 

2030 น.ส.  ณฐันนัท์ จินตทศัน์โอภาส 6201067640 

2031 นาย  เอกวิรัชต์ ลิม่จิรวงศ์ 6201067643 

2032 นาย  ธนะวณิชย์ นิลพยพั 6201068131 

2033 น.ส.  กลัลติา สนุทรัฐ 6201068132 

2034 นาง  นชุรินทร์ สภิุญโญ 6201068135 

2035 น.ส.  สปุระวีณ์ บวังาม 6301054623 

2036 น.ส.  ประภาพร รุ่งอินทร์ 6301060367 

2037 น.ส.  ณฐัวดี นวลมี 6201066457 

2038 น.ส.  ปณิชา บศุยพรรณ 6201069026 

2039 น.ส.  จริญา สกลุค ู 6201069033 

2040 น.ส.  วลญัชณฐั สมิะโรจน์ 6201069034 
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2041 น.ส.  สขุกนัยา คณุรักษา 6201068126 

2042 น.ส.  สชีุรา แดงมาล ี 6201055939 

2043 นาง  หนเูลก็ ค าเนียม 6201069936 

2044 น.ส.  วรรณิษา แสงค ากลุ 6201069941 

2045 น.ส.  ขวญัใจ อินทร์ขาว 6201069947 

2046 นาย  จตรุพร ช่ืนกลิน่ 6301063698 

2047 น.ส.  ชรินทร์ทิพย์ จนัทร์สวา่ง 6201071238 

2048 น.ส.  วรรณวนชั สดมณี 6201071745 

2049 นาย  ธณวฒัน์ ศรีเสนาศกัดิ ์ 6201071804 

2050 น.ส.  เฉลมิ ฉิมครบรีุ 6201071811 

2051 น.ส.  กลัยารัตน์ เทียนด ี 6201072292 

2052 น.ส.  กิติภา ธนวิจิตรากลุ 6201072876 

2053 น.ส.  มณีรัตน์ เริงทศันา 6201072893 

2054 น.ส.  สมพร ดีช ู 6201073745 

2055 น.ส.  มะลวิรรณ ไหว้สงิห์ 6201073748 

2056 นาย  สาธิต ไชยนยิม 6201073740 

2057 นาย  วิศรุต บญุมาก 6201074492 

2058 นาย  ธนชยั อรุณสขุรุจี 6201074552 

2059 น.ส.  สวุรรณี พรมมาตร์ 6201074571 

2060 นาย  คามิน บวัภา 6201074850 

2061 น.ส.  ฐิตาภา เสนารักษ์ 6201074853 

2062 นาย  พทุธิภณ ยะราช 6201076064 

2063 น.ส.  จารุภา กิจสพิงษ์ 6201076066 

2064 น.ส.  นาตยา สโีคอุน่ 6201076055 

2065 น.ส.  วรินทร สดุบรูพา 6201076514 

2066 นาย  พิพฒัน์ หลรัีตนะ 6301070789 

2067 น.ส.  สพุตัรา สมถวนิช 6201066425 

2068 นาย  อภิชาติ จริยาวิลาศ 6201083853 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

2069 น.ส.  สพุรรณี ดาวใส 6201076072 

2070 นาง  สมทรง บญุถม 6401035824 

2071 น.ส.  มานิตา ปโปตินงั 6201080265 

2072 นาย  กิตติ นนัทาภรณ์ศกัดิ ์ 6201076073 

2073 น.ส.  กานต์นภสั พทัธดนย์สมบตัิ 6201077363 

2074 น.ส.  ชชัชญา อุน่สขุ 6201078012 

2075 นาย  เศรษฐภทัร์ ยอดจีรวฒัน์ 6201079036 

2076 น.ส.  สริิกานต์ ดวงแก้ว 6201079045 

2077 นาย  สชุาติ ศิริบตุร 6201079035 

2078 นาย  โรจกร โฉยสงูเนิน 6201079039 

2079 นาย  วฒันากร ผิวผอ่ง 6201079050 

2080 นาย  วรภพ เครือม ี 6201079672 

2081 น.ส.  ดวงฤทยั ยวงใย 6301069292 

2082 นาง  รุ้งนภา ปัน้ประเสริฐ 6201076068 

2083 นาย  สภากร ชศูรี 6201080199 

2084 นาย  ทรงเกียรติ บญุสถิตย์ 6201080202 

2085 นาง  ฉตัรภสัร์ ฉตัรพิชญาโรจน์ 6201080274 

2086 นาย  อดินนัท์ หนแูก้ว 6301066897 

2087 นาง  วาระดี ทิพย์โชต ิ 6201076043 

2088 น.ส.  เมธ์วดี บญุปลกู 6201080857 

2089 น.ส.  เกษราพร วรรณบวร 6201080873 

2090 น.ส.  นภา เศษนิยม 6201081722 

2091 น.ส.  อารีรัตน์ อมรชร 6201081729 

2092 น.ส.  สภุาพร ขจดัสารพดัภยั 6201081730 

2093 น.ส.  ศิริรัตน์ มีพงษ์เภา 6201081732 

2094 นาง  พจนา ศรัทธาพิริยะพงศ์ 6201081738 

2095 น.ส.  นิยรัตน์ คงนวลใย 6201081741 

2096 น.ส.  จนัทร์จิรา อคัจนัทร์ 6201081742 
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2097 น.ส.  หฤทยั นกับญุ 6201081715 

2098 น.ส.  วรันทร ภทัรโชคสกลุ 6201081734 

2099 น.ส.  อไุรพร สร้อยสละ 6201082737 

2100 น.ส.  วิลนัดา เมืองงามข า 6201082739 

2101 นาง  ปณิชา พิศิลป์เดช 6201082752 

2102 นาย  อภิสทิธ์ิ วานิชสมบตั ิ 6201082753 

2103 นาย  ภเูบศร์ งามขจรกลุกิจ 6301078045 

2104 น.ส.  วชัรพร แก้วไพฑรูย์ 6201083077 

2105 น.ส.  มนัทนา แซโ่ฟ่ง 6201083101 

2106 นาย  พิจกัษณ์กฤต แพรด า 6301045908 

2107 น.ส.  มนณิชา การสนธ์ิ 6201083851 

2108 น.ส.  ธญัญามาศ เสยีงหวาน 6301077178 

2109 นาง  จารุวรรณ สทิธิศกัดิ ์ 6201084356 

2110 น.ส.  ปาริชาต อบุล 6201085070 

2111 น.ส.  สรชา สายหงษ์ 6201085073 

2112 นาง  ธารทิพย์ บญุเกิด 6201085943 

2113 น.ส.  ศิริพิรุณ มวลตะค ุ 6201086023 

2114 นาง  นิตติยา เกษา 6101086024 

2115 น.ส.  นาตยา พงษ์ศาสตร์ 6201086486 

2116 นางสาว  จีรนนัท์ สองจนัทร์ 62010886487 

2117 นาย  เตชิต เมืองศิริ 6201086488 

2118 นาย  สง่ศกัดิ์ ค าอาจ 6201086489 

2119 น.ส.  วิไลวรรณ วะชมุ 6201086490 

2120 น.ส.  จิระนนัท์ ปอ้งพิมาย 6201086499 

2121 นาง  ไกรสร แถมโฮง 6201086502 

2122 น.ส.  จรัสศรี เหลา่อดุม 6201086504 

2123 น.ส.  เปรมฤดี มาตราช 6401005355 

2124 น.ส.  ชิดชนก ประเสริฐเมธ 6201087922 
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2125 น.ส.  ชญัญพชัร์ ทวยทศัน์นิยม 6201087923 

2126 น.ส.  ฐิติมา นาถสทีา 6201087928 

2127 นาย  อภิวฒัน์ จริยาวิลาศ 6201087959 

2128 นาย  ปิยนนัท์ วงบวังาม 6201088525 

2129 นาง  นฐัธินีย์ พรหมแก้ว 6201088527 

2130 น.ส.  ฉตัรชนก จิรกรชยักลุ 6201088530 

2131 น.ส.  นงนภสั กาด าดวน 6301073659 

2132 น.ส.  กญัสชุญา จีรชาตวิฒุิ 6201087936 

2133 น.ส.  สธุาทิพย์ วงษาสนธ์ 6201087938 

2134 น.ส.  ธิดาภรณ์ สมวงศ์ 6301074151 

2135 น.ส.  วิลาสนิี บญุสงัข์ 6201089493 

2136 น.ส.  เฉลมิพร สทิธิศกัดิ์ 6201089495 

2137 นาย  ไกรวิชญ์ ศรีสมิทธิโชติ 6201089496 

2138 น.ส.  รวีโรจน์ สนัติสกลุชยัพร 6201089507 

2139 น.ส.  กญัญพร ปิยาภิชาต 6201089497 

2140 น.ส.  ณฏัฐนนัท์ เฮ็งนิรันดร์ 6201089512 

2141 นาง  วราพร ศิริมิตรตระกลู 6201089516 

2142 น.ส.  ฤทยัรัตน์ ไรวา 6201089990 

2143 นาง  ภทัรลภา อเนกสทิธิสนิ 6201089992 

2144 นาย  ภธูเนตร พรมทิง 6201088502 

2145 นาย  นนทวชัร์ เกษชมุพล 6201090021 

2146 น.ส.  สดุารัตน์ พิมพ์คง 6201090530 

2147 น.ส.  รจรินทร์ ตริเทพ 6201090563 

2148 น.ส.  ธนาภา สบือ ่า 6201089517 

2149 น.ส.  พรพิมล อรุณสริุยานนท์ 6201091636 

2150 น.ส.  เดือนน้อย เมีย้นมิตร 6201091645 

2151 นาย  คณิศร สนัตะลบั 6201091648 

2152 น.ส.  กมนต์ณฐัฐ์ แก้วสริุนทร์ 6201091743 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

2153 น.ส.  อรลดัดา มลูศาสตรสาทร 6201092465 

2154 น.ส.  ศภิุสรา เศรษฐกร 6201092466 

2155 น.ส.  ณฏัฐนนัท์ แก้ววิเชียร 6201091740 

2156 นาย  วรนนัท์ จารนาเพียง 6201092970 

2157 นาง  จฑุาภรณ์ สขุเข้ม 6201092979 

2158 น.ส.  ชนญัญา ตนัสดุเจริญยิง่ 6201093600 

2159 น.ส.  วิลยัลกัษ์ ชาบญุม ี 6201093604 

2160 นาย  พิร ครุุศกัดาพงศ์ 6201093607 

2161 นาย  ณฐัณรงค์ ไตรยสทุธ์ิ 6201093597 

2162 นาย  กิตตศิกัดิ์ เชียงศรี 6201092457 

2163 น.ส.  ยมลพร บญุจนัทร์ 6201091662 

2164 นาง  อรทิชา เกียรติธนะบ ารุง 2501004199 

2165 นาย  ทรงสนัห์ สถิตนาเวศกลุ 2501001150 

2166 นาง  กฤษณา ปวตุตานนท์ 5901007099 

2167 นาย  พชักฤต อตัถาวรวิศาล 3801040830 

2168 นาย  พิเชฏฐ์ เพราแก้ว 3601019105 

2169 น.ส.  ส าราญ ทองหยาด 5701074318 

2170 น.ส.  รักษิณา หิรัญภคัภณ 4301009803 

2171 นาย  สมชยั พวงมะล ิ 4201008395 

2172 นาย  รัฐธนนัท์ นนัทพงศ์โภคิน 4401037825 

2173 นาย  วิรุต ศรแก้ว 5301042213 

2174 นาง  กลุยาวรรณ์ วงษ์สวสัดิ ์ 5401005147 

2175 น.ส.  อจัฉราภรณ์ จนัทร์ตะ 4701009458 

2176 นาง  พิมพ์กลุ ฐานวชัร์วิเศษ 4501032473 

2177 น.ส.  รักษิดากาญจน์ บญุยะวาส ี 6201088304 

2178 น.ส.  สวุณีย์ ระเบียบโอษฐ์ 5101075712 

2179 นาง  รัชญา จิตรจารุดล 5601094315 

2180 นาย  ชลติ นวพงศ์ไพบลูย์ 6401003167 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

2181 นาย  สนิท แก้วนวล 4701023770 

2182 นาย  ณฐัวฒัน์ ธญัพืชน์รตกิร 5201000482 

2183 นาย  นพพล พทุธฤทธ์ิ 6001086492 

2184 นาง  ศิริพร ฉาบเพ็ชร 4001028526 

2185 น.ส.  ปราณี ส าราญใจ 6201090025 

2186 นาง  อมรา ทศันเรืองเดช 5501074516 

2187 นาง  เสาวณี สมัมาชิต 5201017709 

2188 นาย  รัตตกาญจน์ มณีรัตน์ 6201087498 

2189 นาย  ธีระพงษ์ บตุรศรีเมือง 6401035833 

2190 น.ส.  มณีมณฑ์ กลิน่ดี 5301100394 

2191 นาย  ณเสฏฐ์ เศรษฐาวรศกัดิ ์ 5501031476 

2192 นาง  รุ่งทิวา จนัทรวิบลูย์ 5501058234 

2193 นาย  ณศกร อยูพ่ิทกัษ์ 6401024287 

2194 นาย  ณฐัวิทย์ ธานีรัตน์ 5601037535 

2195 น.ส.  ศภุาณนั ปลืม้พนัธ์ 5501055461 

2196 น.ส.  ทิพาพร อทุยาพงษ์ 5001072734 

2197 นาง  เอมอร ประสมศรี 3001006577 

2198 นาง  สวุรรณี รัฐภมูิ 3301009880 

2199 น.ส.  วราภรณ์ ภิญโญมิตร 4201019675 

2200 น.ส.  ประณยา วงศ์นารี 5701001720 

2201 นาง  สริิกร สถิตนาเวศกลุ 4901070281 

2202 น.ส.  ประทมุวนั พรมสาส์น 4401052195 

2203 นาย  อธิก ปวตุตานนท์ 5801006819 

2204 นาย  วรพล กาญจนาธนสกลุ 5401061048 

2205 น.ส.  องัชนั บางพระ 5901005651 

2206 น.ส.  สาลนีี เงินแถบ 5901000862 

2207 นาย  อิทธิพล อตัถาวรวิศาล 5601022753 

2208 นาย  ไชยวฒัน์ เพราแก้ว 4301056132 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

2209 นาง  นปุกรณ์ จิรสนิมธัยสัถ์ 4401037820 

2210 นาย  ชินภทัร ผาบจนัทร์สงิห์ 6101021209 

2211 นาง  ณฐัญา ใจหลกั 4501063628 

2212 นาง  สภุานี ยิม้น้อย 4601056091 

2213 น.ส.  กมลชนก ทองหยาด 5701115765 

2214 นาง  ปวีณรัตน์ คงธนาทรัพย์ 5501031492 

2215 น.ส.  รัชฎากร โฉมวนั 4301051181 

2216 น.ส.  นวลฤทยั นิมมานกลุ 4501019481 

2217 นาย  นิติธร เนยพลบั 6101076090 

2218 น.ส.  จิราวรรณ โสมเพ็ชร์ 4701014474 

2219 น.ส.  สริิรัตน์ โพธ์ิศรี 4701060634 

2220 นาง  เอือ้นิยม สดุประเสริฐ 4101018210 

2221 น.ส.  สนุิสา เสอืพนัธ์ 4101003266 

2222 นาย  เกรียงวฒุิ พวงมะล ิ 5401071243 

2223 น.ส.  สริิกญัญา มโนน้อม 5201094692 

2224 น.ส.  อริสา โตสวุรรณ์ 5701047987 

2225 นาย  ยศวฒัน์ ศภุเลศิชยัหิรัญ 5101021694 

2226 น.ส.  ธิติมา ลอืรัตนวงศ์ชยั 5701074719 

2227 นาย  ประพฒัน์พงษ์ ทองนาค 5801006822 

2228 น.ส.  ศศิณฏัฐ์ เลศิประกอบกลุ 5201005684 

2229 นาย  อธิป จนัทร์เดช 5901012107 

2230 น.ส.  นฤมล ค าใบ 5101051893 

2231 น.ส.  ณชัชารีย์ ชยัประสทิธ์ิ 5201024333 

2232 น.ส.  ณฏัฐกานต์ ศรีจนัจรา 5201073714 

2233 น.ส.  นิตยา ติงปัน 5501056824 

2234 นาง  สจัจะ หงอกชยั 4801036599 

2235 น.ส.  ชนิดาภา เจ่ียสกลุ 4801006972 

2236 นาง  ดาราธร มือสนัทดั 4801059723 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

2237 น.ส.  ปัญจรัตน์ ปราบงเูหลอืม 5101113022 

2238 นาย  จตรุวิทย์ จินดานิล 5301003994 

2239 นาง  ร าภา บญุท ี 5401033041 

2240 น.ส.  กษัมา พรมประโคน 5301035797 

2241 นาย  ดนชุากร เพ็ชร์ผอ่ง 5301043675 

2242 นาย  นิติธรรม นิติธรรมรักษ์ 5501047959 

2243 นาง  ชวกิา บณุยะกมล 5401005562 

2244 น.ส.  กลัยารัตน์ วงษ์สวสัดิ ์ 5401041707 

2245 น.ส.  กนกทิพย์ จนัทร์หอม 5701002879 

2246 นาย  เนติธรรม นิติธรรมรักษ์ 6401026027 

2247 น.ส.  จฑุารัตน์ มัน่มีศรีสขุ 5601083996 

2248 นาง  อญัชล ีศรกายสทิธ์ิ 5801049575 

2249 นาง  ชนิตา รักเสอืเดช 5701064178 

2250 น.ส.  สชุาดา ทองงามข า 4801050391 

2251 นาย  วรรณพฒัน์ ภาแสน 5101092383 

2252 นาย  อภิชาติ จนัทร์ตะ 5501010121 

2253 นาง  กลัยารัตน์ คุ้มภยั 5301104725 

2254 น.ส.  ระเบียบ สมานกสกิรรม 5601102399 

2255 น.ส.  ณชัชารีย์ นธินีแสงสวุรรณ 5701041376 

2256 น.ส.  ศศิประภา เรืองไชย 5701069651 

2257 นาย  อภิชา กลุปัญญาพินจิ 6101075529 

2258 นาย  วชัระ ชยัวงศ์ 5901004802 

2259 น.ส.  ภควทัคีตา อินลา 6001094345 

2260 น.ส.  ธนพร ธนัยธรประเสริฐ 6001107289 

2261 นาย  อนชุา คงอุน่ 5801042787 

2262 นาง  กนกชล พจนี 5701060456 

2263 นาย  นนท์วริศ ฐานวชัร์วิเศษ 5201020849 

2264 นาย  กิติพฒัน์ ฐานวชัร์วเิศษ 5601010380 
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2265 น.ส.  อนชุนา เกตวุิวฒัน์ 4801052164 

2266 นาง  วิระกลุ เจียรบตุร 5201017700 

2267 น.ส.  กฤติมา ชาญฤทธิรงค์ 6101099790 

2268 นาย  วนัชยั สงโสม 5501102979 

2269 นาย  จกัรพลพชัร์ ผลไสว 5601027253 

2270 นาง  ปรียาการย์ อริยะฐิติโชติ 5601094872 

2271 นาย  สมบตัิ ศรีชะนะ 6201005963 

2272 น.ส.  ธนกฤตา นนทะบตุร 5101034384 

2273 นาย  สมหมาย ธรรมธร 4901023833 

2274 นาย  วาทติ จิตรจารุดล 6001032929 

2275 น.ส.  ปนดัดา เกษมสนิ 5301099427 

2276 น.ส.  บวรลกัษณ์ กลัยาเกียรติคณุ 5401069692 

2277 น.ส.  วรินทร์รดี ดิฐณพงศ์ 5401108194 

2278 น.ส.  วรัญชรี เฉลมิวฒัน์ 5601027633 

2279 นาย  ประสทิธ์ิ ศรสทิธ์ิ 5601058340 

2280 นาง  สณุฐัชา นชุบ้านป่า 5701081343 

2281 น.ส.  องัควณฌั นุ้ยเลีย้ง 5901083930 

2282 นาง  นริศรา เริงสมทุร 6101064089 

2283 น.ส.  ยภุาวดี ศิลา 5501048645 

2284 น.ส.  ส ารวย ติดมา 5601073930 

2285 นาง  วิลาสนีิ แก้วโพธ์ิศรี 5601088865 

2286 น.ส.  ชชัชญา วฒันพนัธ์ 5601110028 

2287 น.ส.  ศรวีย์ รู้จริง 5701063108 

2288 น.ส.  ชยตุา พึง่ภกัด ี 5701106055 

2289 น.ส.  พรทิพย์ กล า่นาก 5901096459 

2290 น.ส.  จิดาภา ยิม้เครือทอง 5901099707 

2291 น.ส.  สวุิภาษิต วงศ์เป่ียมทรัพย์ 6001027446 

2292 น.ส.  สตุา ปานเนียม 5701066703 
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2293 นาง  สริิญา กีรติโชตกิลู 5901003602 

2294 นาง  พรลทัธ์ วงษ์เพชรทินม ี 5401017152 

2295 น.ส.  ชตุิปภา จนัทสงคราม 5601068238 

2296 นาย  นพคณุ เจริญพร 5601019100 

2297 น.ส.  ศนิศานติ เนียมสนิท 4901000947 

2298 น.ส.  นกยงู ศรีจนัทร์ 4001027633 

2299 น.ส.  บวัลยั พนัธวงษ์ 5401052410 

2300 น.ส.  ชมบญุ ชมบญุพินิจ 5101036123 

2301 น.ส.  เบญจมาศ มาประดิษฐ์ 5901019070 

2302 นาย  ประเสริฐ สมัมาชิต 5301003993 

2303 น.ส.  สภุาวดี วงค์เสนา 6101030304 

2304 น.ส.  ปาริชาติ หตัถกอง 5501108851 

2305 นาย  สมชาย พิมาณรัมย์ 5601058342 

2306 นาย  นรชยั ไกรนรา 4701074530 

2307 นาง  ณฐัศรัณย์ มณีรัตน์ 6201087508 

2308 น.ส.  จฑุาทิพ ครองยตุ ิ 5701010220 

2309 น.ส.  กลุรัตน์ กลิน่ดี 5401014789 

2310 นาย  ปฎิวตัิ กลิน่ด ี 5701025664 

2311 น.ส.  พชัราภรณ์ อปุรี 6101010076 

2312 น.ส.  กนกทิพย์ เจริญศิริ 5701007294 

2313 น.ส.  อรวรรณ ก าประโคน 6101014979 

2314 น.ส.  อจัฉรา ผินดอน 5801084878 

2315 น.ส.  ณฏัฐา คุ้มทรัพย์ 5901020590 

2316 น.ส.  ปภฎัชมณ ชชู่วย 6101035546 

2317 น.ส.  นาบีละห์ มะองุ 5501036664 

2318 นาย  ภมูิ จนัทรวิบลูย์ 5501059514 

2319 น.ส.  รุ่งนภา ค าหงษา 5501027867 

2320 นาย  ภพ จนัทรวิบลูย์ 5501027084 
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2321 นาย  ประลองยทุธ์ จนัทรวิบลูย์ 5501097181 

2322 น.ส.  อจัฉราภรณ์ พรมทอง 5601012867 

2323 นาย  พนัธุ์ธชั ธรรมวงษา 5801093716 

2324 นาย  กฤษตฤณ นาราฐิติกร 6101018724 

2325 นาย  ปรรณวชัร คชายนต์ 6001003925 

2326 นาย  ราเชนท์ พรหมบงัเกิด 5301093590 

2327 นาง  ภาธิตา คชายนต์ 5801038925 

2328 นาย  จิระวฒุิ แก้วเขียว 6401024610 

2329 น.ส.  จิระพฒัน์ แก้วเขียว 6401025391 

2330 น.ส.  นารีรัตน์ ยิม้แย้ม 5801070568 

2331 นาง  ธนัยชนก เจียวก๊ก 5901039198 

2332 น.ส.  ฐิติปภา ก าลงัเกือ้ 5701101924 

2333 น.ส.  สธิุมา อาชาฤทธ์ิ 5801064834 

2334 นาง  อ้อยใจ อรชร 5801106237 

2335 นาง  สภุาพร ขนุทอง 5901036389 

2336 น.ส.  รัฐติพร ไลเ่ซง่ 5801006259 

2337 นาย  ฐณวฒัน์ ศิระลกัขณารุจน์ 5901069117 

2338 นาง  นิธินนัท์ จิระศรัณวชิญ์ 5901069405 

2339 น.ส.  กรกฎ ตู้ลารักษ์ 5901104567 

2340 น.ส.  สโรชา มากด า 6001030367 

2341 นาย  เพทาย ลิม่ลกัษณะวงศ์ 6001101728 

2342 น.ส.  สนุิษา ทรัพย์ซ้อน 5101065188 

2343 นาย  สถาพร วิทยสริิไพบลูย์ 5801005269 

2344 น.ส.  ญธิกา บวัหลวง 6001074495 

2345 น.ส.  กนกวล ีใจเพิ่มศรี 6301018040 

2346 น.ส.  กลุชญา ยิม้จนัทร์ 5901056504 

2347 น.ส.  กญัญ์ชิสา ริมสาคร 5001034889 

2348 นาย  ศกัดิ์สทิธ์ิ สงัข์ทอง 5901004499 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

2349 นาง  ดวงแข จิตตภทัราภรณ์ 5501071633 

2350 นาย  ไตรรัตน์ ปะหปูะปา 6201046927 

2351 นาย  ชยัวฒัน์ สาริมา 5601086926 

2352 นาย  ฐากรวฒัน์ บญุธนฐิติวฒัน์ 6201090093 

2353 นาง  จรุณี พละหาญ 5001037627 

2354 นาง  สมทรง วราสทิธ์ิ 6001087692 

2355 น.ส.  ธิดารัตน์ วิสทิธ์ิวงษ์ 4401069473 

2356 น.ส.  รัตติมา แซปั่ง้ 5801077872 

2357 น.ส.  ปรานชล หอมสทิธิเดช 5301040044 

2358 นาง  วงเดือน แถนสแีสง 6001021000 

2359 น.ส.  บญุสม ธนะฤกษ์ 5201054796 

2360 นาย  ประยรู จ าปาปุง้ 6201020541 

2361 น.ส.  สรีุย์ แสงแดงธีรโรจน์ 5201015598 

2362 นาง  ปราณี บวัเทศ 5401038692 

2363 น.ส.  พชัรินทร์ จนัทะโยธี 6101008638 

2364 นาง  เนตรวดี ประภาอนนัตชยั 5301062739 

2365 นาย  สริุยนต์ กลิน่ด ี 5401002774 

2366 นาย  นิรันดร์ ตามสรัีมย์ 6401037382 

2367 นาง  ศิริรัตน์ กลิน่ด ี 5701014529 

2368 น.ส.  แพรวพิรยา วชิรทวีเกียรต ิ 6001045366 

2369 นาง  วนัทนี กิตติเฉลา 5601040066 

2370 น.ส.  ธารทิพย์ วงศ์จิตรมานะ 5401093848 

2371 นาย  สมบตัิ ปิยะปัทมินทร์ 4001027641 

2372 นาย  ไพฑรูย์ บริบรูณ์ทรัพย์ 6201091691 

2373 น.ส.  สรัิญญา ประสมศรี 5601063651 

2374 นาง  มกุศติา เชษฐ์ชยัวงศ์ 4401067769 

2375 น.ส.  อาภาภทัร รัฐภมูิ 5701060472 

2376 น.ส.  กาญจนา ถาวรวงศ์ขจร 5301044944 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

2377 น.ส.  ญาณิศา ภิญโญมิตร 6201041607 

2378 น.ส.  รวิสา วงศ์นารี 6201050626 

2379 นาง  ภีมพฒัน์ เจริญปณุณาพฒัน์ 4901046628 

2380 นาง  เสาวนีย์ คมัภิรานนท์ 3701021498 

2381 นาย  ปรีดา ผอ่งพิศเพ็ญ 3301011803 

2382 นาง  จิณภคั โอสถานนท์ 5801001043 

2383 น.ส.  ธนพร สตัยาวฒันากลุ 5601021637 

2384 นาง  สวนนัท์ อุน่จิตตกิลุ 4401028744 

2385 นาง  ธนชัญา พรมชมุ 4901020942 

2386 น.ส.  ธญัรัศม์ นิธิภทัร์ชญานนท์ 5301061321 

2387 นาย  ณฐัธนพล สขุวฒันาพร 4201010776 

2388 น.ส.  ณฏัฐ์พชัร์ รัตนศิลากลุ 5801107909 

2389 นาย  ณฐัพล เกิดผล 6001077791 

2390 นาง  สขุมาพร เกิดผล 4501052865 

2391 นาย  ชาฤทธ์ิ ปลอดภยั 6101084986 

2392 นาวาเอก  สพุฒัน์ กาฬสาลี 4901067147 

2393 นาง  ศรีประภา เถ่ือนมา 6001076318 

2394 นาง  อญัชล ีบญุช่ืน 4201004905 

2395 นาย  นฐัจกัร์ เรืองศรีโชติช่วง 6101081962 

2396 นาย  กิตติณฏัฐ์ แสนพนัธ์ 4401040278 

2397 นาง  อรัญญา แสงพนูสขุ 5501032004 

2398 นาง  พฒันา ตัง้กลุทวีทรัพย์ 5901005326 

2399 น.ส.  เพ็ญจนัทร์ แสงพล 5901042609 

2400 น.ส.  จฑุารัตน์ หนอ่แก้ว 5901024327 

2401 นาย  จกัริน เสถียรถาวร 4201029622 

2402 น.ส.  สฑุารัตน์ เรืองหอม 4901024167 

2403 นาง  วิมลรัตน์ สสีขุ 6201024602 

2404 น.ส.  น า้ผึง้ สริุยะ 5901089959 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

2405 น.ส.  อรุณี วฒันาธร 6001012644 

2406 น.ส.  ขวญัชนก คณุนาม 4901063940 

2407 น.ส.  สกุญัญา เอือ้มิตร 5901099706 

2408 นาง  มาล ีอตัถาวรวิศาล 3801032944 

2409 น.ส.  ศิริลกัษณ์ กียะสตูร 6401026026 

2410 น.ส.  ปารวดี ตัง้ชยัวรรณา 5901004501 

2411 นาง  กมนทรรศน์ กิตติสนุทรสกลุ 5901002893 

2412 นาย  ธีรวฒัน์ ขนุณรงค์ 6101088157 

2413 นาย  มานพ แซอ่ ู 6001078982 

2414 น.ส.  ชญาณิศา อดลุย์พิศษิฐ์ 4901068589 

2415 นาง  ทกัษวณัย์ ภวูนาถอภิรมย์ 5101004438 

2416 น.ส.  สรณี อตัถาวรวศิาล 5801047212 

2417 นาง  สริิกาญจน์ เพราแก้ว 4401064627 

2418 น.ส.  ซาวนันาห์ โสภณ 3701015908 

2419 นาง  อจัฉรา บญุสวสัดิ ์ 5701086044 

2420 น.ส.  เข็มทอง มงัคลาด 5101024982 

2421 นาง  สภุาพร มะลทิอง 5201054496 

2422 นาย  กฤษฎา ติยวิวฒันานกุลู 5801050090 

2423 นาย  วชัริศ พยอม 5901042051 

2424 นาย  ศรัณย์ แอยอด 6201088007 

2425 นาย  ปรมินทร์ ปิณฑะคปุต์ 5901110257 

2426 น.ส.  อรวรรณ คงสขุโข 6001064706 

2427 ส.อ.  สรวิศ กลุไทย 5301051712 

2428 นาง  เปร่ือง ทองหยาด 5501113335 

2429 น.ส.  เพ็ญพรรษา ทองหยาด 6401013879 

2430 น.ส.  มทุิตา มโนสมทุร 6201019600 

2431 น.ส.  อรุณศรี นาคสวุรรณ์ 6001000882 

2432 นาย  อิทธิพงศ์ คงธนาทรัพย์ 5501054633 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

2433 นาย  อิทธิศกัดิ์ คงธนาทรัพย์ 5901077615 

2434 น.ส.  ฐิตยา ราญไพร 6101021207 

2435 นาง  สกลุรัตน์ ทวีสขุ 6001064936 

2436 น.ส.  อนญัญา พนัธ์คณุาวฒัน์ 6101005922 

2437 นาง  ปวนัฉตัร์ เจริญรัฐพชัรกลุ 6101069103 

2438 นาง  สพุาณี เศวตสวุรรณ 6201020099 

2439 นาย  มงคล ศรีเลศิ 6201068250 

2440 นาย  ฆเนตร นิมมานกลุ 5001078705 

2441 นาย  วราศกัดิ์ ไพศาลวีรพงศกร 6401028081 

2442 นาย  ปรัชฌา นิมมานกลุ 6201005964 

2443 น.ส.  วิมล จารุสถิติ 4401027436 

2444 น.ส.  พีรญา เนยพลบั 5401061047 

2445 นาง  ศิริลกัษณ์ โสภากลุ 6001057561 

2446 นาย  อินทร์ธชิต เลศิเกษตรวิทยา 4801026765 

2447 น.ส.  เสาวนีย์ จิระธนากร 4901078704 

2448 น.ส.  ศิริพร เกตจุนัทร์ 5201050131 

2449 น.ส.  กวินทิพย์ สายแสงธรรม 5201050155 

2450 น.ส.  อารีย์ แจ่มแจ้ง 6201040435 

2451 น.ส.  ยพุินภรณ์ สดุประเสริฐ 5201074881 

2452 น.ส.  วิจิตรา เกิดรอด 6201076713 

2453 น.ส.  ณฐัฐา แดงสกล 5901065156 

2454 น.ส.  ปาลติา พวงมะล ิ 6401009855 

2455 นาง  สธุาสนิี เวชโอสถ 6101088554 

2456 น.ส.  กลุภรณ์ จิตต์เสง่ียม 5701085228 

2457 น.ส.  กนกวรรณ รัตนคาม 5801045948 

2458 นาง  ศิริรัตน์ เตมิสมเกต ุ 6001002645 

2459 นาย  คชภพ อคัรภริูชญา 5201013076 

2460 นาย  อ านวย ชอบชน 5301009285 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

2461 นาง  นลนิธรณ์ ศภุเลศิชยัหิรัญ 5601009390 

2462 น.ส.  ณฐัชานนัท์ นนัทพงศ์โภคิน 4401037824 

2463 นาง  ศรุดา เป่ียมเจริญ 6101078387 

2464 นาย  อรรถชยั กลิน่หอม 6201006506 

2465 นาง  ธนัยาวรรณ เตมิสมเกต ุ 4701062016 

2466 น.ส.  อมรรัตน์ จลุใส 5701022257 

2467 นาย  ถวิล นาคาชล 4901022346 

2468 นาง  วาธิณี ช่อผกา 6101038673 

2469 น.ส.  รัชดาภรณ์ บญุก้อน 6101005076 

2470 น.ส.  รวิภา รัชตะธรรมสทิธ์ิ 6001095228 

2471 น.ส.  นศัฆภร กวินขจรกลุ 6101012456 

2472 น.ส.  วชัราภรณ์ พลอยอไุร 5701056947 

2473 น.ส.  นทัยา ทองนาค 5801006817 

2474 น.ส.  มณิชญา หลงหา 5901030093 

2475 น.ส.  วนัเพ็ญ ฟักศรี 5001046649 

2476 น.ส.  สภุาภร โภคากร 5901043434 

2477 น.ส.  มชัฌิมา ทองยงค์ 6101023172 

2478 น.ส.  วรา สวา่งอารมย์ 5801095712 

2479 นาย  กวีพฑัฒ์ ชชัวาลย์ 5901009516 

2480 น.ส.  มณฑนา หอมฟุง้ 5901058195 

2481 นาย  กฤตชยั เคนวงษ์ 6001065999 

2482 น.ส.  ศรีสดุา เนตรภกัดีตระกลู 5401009480 

2483 น.ส.  อรภาพนู ทองยงค์ 6101038671 

2484 น.ส.  กติกาญจน์ บวัสร้วง 6001055439 

2485 นาง  วิทยัทิพย์ เที่ยงทดั 6101022644 

2486 นาย  ปฐมพร เบ็ญจพร 6201016620 

2487 น.ส.  นภสัอร ค าใบ 5601073912 

2488 วา่ที่ร.ต.  อานนัต์ อินเผือก 5601080650 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

2489 น.ส.  ณิชาภา ภคัวลญัชฌ์ 5901060419 

2490 น.ส.  ธญัพร ธรรมวงค์ 5501063796 

2491 นาย  จิราย ุโตประสทิธ์ิ 5601101146 

2492 นาง  ศภุมาส ทองช านาญ 5901079952 

2493 นาย  นพพล ชุ่มพดุซา 5701064172 

2494 นาง  จรีุรัตน์ เลก็มณี 5301056880 

2495 น.ส.  แสงดาว เอี่ยมวิลยั 4601060280 

2496 น.ส.  ปณุยนชุ เจ่ียสกลุ 6101087257 

2497 พ.อ.หญิง  ธนารีย์ เขียวออ่น 5001073284 

2498 น.ส.  ฉฎัฐทิพ สริิโภคธร 5101113032 

2499 น.ส.  วารุณี เจียรนยัสรุรัตน์ 6201003553 

2500 น.ส.  อารีย์ กมล 5301054992 

2501 น.ส.  มนทกานติ์ สมับิณฑิยะ 5501075350 

2502 น.ส.  เบญญาภา โคตะสนิธุ์ 6001040213 

2503 น.ส.  อรุณฉาย หงษ์ทอง 6001107718 

2504 น.ส.  ธญัสรณ์ เมธีบญุวิริยะกลุ 6201045459 

2505 น.ส.  นตัญา พรานขนุ 6201092346 

2506 นาย  ฉตัราชยั บญุที 5901047804 

2507 นาย  มนตรี ภรัูพพา 6201069997 

2508 น.ส.  จิราธาร รัปภา 5501104053 

2509 น.ส.  มณี โชคปัญญากลุ 6101009609 

2510 นาย  สาธิต สถิตธรรมจิตร 6101056456 

2511 น.ส.  สปุราณี ภวูงษ์ 6201059719 

2512 น.ส.  ดวงเดือน กิตติวีระพิพฒัน์ 6201059718 

2513 น.ส.  ธนบญุศิริ หอยสงัข์ 5801103347 

2514 นาง  ธิติยา นิติธรรมรักษ์ 5501075368 

2515 น.ส.  รักษ์ติยา นิติธรรมรักษ์ 6001027858 

2516 นาง  นวลจนัทร์ ชอบสขุ 5301086054 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

2517 นาย  ขิน แก้วมณี 5401009888 

2518 นาย  ดนยั เลศิพเิชฐกลุชยั 5701042690 

2519 นาย  ศตวรรษ กลอ่มจอหอ 5801003686 

2520 นาง  กาญจณี วงษ์เณร 5901057551 

2521 นาง  ปณุยวีร์ เจริญฐิติธนาโชติ 6201009146 

2522 นาง  บญุสติา จลุเสวก 6001049406 

2523 นาง  วิมล หวงัศรี 5601107786 

2524 น.ส.  ธิยารัตน์ สริิกลุวรพทัธ์ 6001027003 

2525 น.ส.  ทกัษิณา บญุจิตร 6001081379 

2526 น.ส.  ไพบรูณ์ แจ้งจิตร 5901003603 

2527 น.ส.  เอมอร ไชยกา 6001049395 

2528 นาย  สญัญา ศรกายสทิธ์ิ 6001048845 

2529 น.ส.  สภุาพร พรมเดช 5801038916 

2530 นาย  ปรินทร์ รักเสอืเดช 5901007856 

2531 น.ส.  บวรลกัษณ์ เจียรนยัสรุรัตน์ 6201057992 

2532 น.ส.  ลกัษสภุา ประเทศ 6201090788 

2533 นาง  ศิริลกัษณ์ กลุโชติ 5601099000 

2534 นาย  พีรเชษฐ์ กายสทิธ์ิ 5801106244 

2535 น.ส.  เกวลนิ จนัทร์ตะ 6101005924 

2536 น.ส.  สนุารี วงษ์มณี 5501075364 

2537 นาง  เพ็ญนภา ข าพกุ 5801044622 

2538 นาง  ทกัษิณานนัท์ มว่งภเูขียว 5601095832 

2539 นาย  ธนวฒัน์ สทิธ์ิธนาชยามร 6101071404 

2540 นาง  ประภารัตน์ จนัทร์ตะ 5401015422 

2541 นาย  วินยั ธ ารงปฏิภาณ 5601073121 

2542 น.ส.  วรัญญา นามิสา 5601073931 

2543 นาง  ส าอางค์ เพชรชมภ ู 5801109869 

2544 น.ส.  อไุรวรรณ วงศ์เกตใุจ 5301025462 
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2545 น.ส.  อรทิพา คุ้มภยั 5501043187 

2546 น.ส.  ผาณิต ประดิษฐ 5501035507 

2547 นาง  ยพุิน เพชรคล้าย 5801085928 

2548 นาย  สริุยะ รักษาทรัพย์ 5901026765 

2549 นาย  อภิสทิธ์ิ จนัทร์ตะ 6001023034 

2550 นาย  ณฐัวตัร อคัรวรวตัร 6401013884 

2551 นาย  กิตตคิณุ กลุปัญญาพินจิ 5901070923 

2552 นาง  จงรักษ์ ชยัวงศ์ 6201096555 

2553 น.ส.  วิรัตน์ ช่ืนจตัรัุส 5901075727 

2554 น.ส.  สจิุตรา อินลา 6201086168 

2555 นาย  อภิชาติ ชยัวงศ์ 6201060717 

2556 น.ส.  ณีรนชุ พรมเวียง 6301013251 

2557 น.ส.  นนัท์นภสั ราตรี 6001039492 

2558 น.ส.  ปานวดี สอนภิรมย์ 6101041449 

2559 น.ส.  ศศิธร ราโรจน์ 5901015329 

2560 น.ส.  กาญจนี ค าฝัน้ 5601010391 

2561 นาย  กิตติ์ธเนศ ฐานวชัร์วเิศษ 5901041537 

2562 นาย  พงศกร นวลนกุลู 4701066996 

2563 นาง  นงนชุ เช่ียวพานชิย์ 4801014069 

2564 นาง  ระมดั การพชัชี 4801012190 

2565 นาย  ชยัวฒัน์ ปิตตาระพา 5601008311 

2566 น.ส.  นนัท์นภสั หิรัญธกาญน์ 5001090027 

2567 น.ส.  สจิุราภคัร์ เจริญพิชยัชนา 5601090836 

2568 นาย  อนนัต์ เกตวุวิฒัน์ 5201045324 

2569 น.ส.  ชนมณี สรุนชุชยะกรู 6001105362 

2570 น.ส.  กาญจน์ญาณ์ วฒันวรวงศ์กลุ 6101008643 

2571 น.ส.  หนึง่ฤทยั แจ่มสวสัดิ ์ 6101022061 

2572 น.ส.  ธมลวรรณ เจียรบตุร 5701043853 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

2573 นาง  วรรณี ทองท้วม 5201092446 

2574 น.ส.  ภคัจิรา ทองขาว 5701086033 

2575 น.ส.  กลุสิาภสัร์ บวัแสงจนัทร์ 6101001419 

2576 นาง  จีรณา ถานะวร 6001092820 

2577 นาง  จรัสศรี ไสโยธา 5301090124 

2578 น.ส.  ธนพร รุ้งเรืองโรจน์ 5101063408 

2579 น.ส.  วิไล ติยะบตุร 5601011396 

2580 นาย  ปราการ ใจสวสัดิ ์ 5601086495 

2581 น.ส.  ฉตัรพร จนัทร์บวั 5701089378 

2582 น.ส.  เพ็ญศรี พิมพ์สงัข์ 6201089066 

2583 น.ส.  เกษฎา สรุะโคตร 6201091202 

2584 นาง  ณฐพร ทองเพชร 5201062989 

2585 น.ส.  สายสนุีย์ เล้าประเสริฐ 5601086494 

2586 น.ส.  ชลนิดา พรมใจ 6101003920 

2587 น.ส.  จารุวฒัน์ ชยัภธูร 5201105173 

2588 นาย  วฒุชิยั ทองสร้อย 5201071346 

2589 นาย  สวสัดิ์ อ้นรัตน์ 6101003923 

2590 นาง  ศภิุดา ค าขนัต ี 5601076161 

2591 นาย  วงศ์ธนา หงษ์ทอง 5701112728 

2592 นาง  วรัญญา หรรสคนุาทยั 5501046186 

2593 นาย  พรภวิษย์ ขยนั 6001093363 

2594 นาง  พชัรินทร์ ผลรัตนไพบลูย์ 6101022646 

2595 น.ส.  รัตนี หล้าขดั 6201090680 

2596 นาย  ศกัดา ภาณมุาศ 6401039925 

2597 น.ส.  วรรณฤดี เมืองอินทร์ 5901063678 

2598 น.ส.  อรพนัธ์ ขตัิยะ 6101032209 

2599 นาง  วีรญาณ์ ศิริค าปา 5901019055 

2600 นาย  ณฐัพล นวพงศ์ไพบลูย์ 6201052100 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

2601 น.ส.  นยันนัทน์ กลัยาเกียรติคณุ 5401104655 

2602 นาง  เจริญรัตน์ กลัยาเกียรตคิณุ 5401104654 

2603 น.ส.  ณฐันนัท์ กลัยา 6201090691 

2604 น.ส.  นิชาภา บษุบา 5501113854 

2605 น.ส.  วริศรา พวงศรี 5801020936 

2606 น.ส.  สธิุนี ธารนาถ 5901010707 

2607 น.ส.  ปิยนชุ แก้วนวล 5901059513 

2608 น.ส.  วิไลวรรณ บญุคุ้มฉิม 6001006538 

2609 นาง  สชุญา ธรรมมะ 6001076316 

2610 นาย  พิทยา อคัรสานนท์ 6001079968 

2611 นาง  เมตตา ศรสทิธ์ิ 5701089801 

2612 น.ส.  เตือนใจ น้อยวงษ์ 5901079961 

2613 นาง  วลัลภา ปัทมากร 6001020133 

2614 นาย  สรุวธุ แก้วหนองแดง 6201046254 

2615 นาง  ภชัรี ธาราภมู ิ 5801113441 

2616 นาง  เสริมพนม มัน่หมาย 6101054664 

2617 นาย  ไพศาล นิคมจิตต์ 6201056407 

2618 น.ส.  ณฐัภสั กลบัทอง 6201091196 

2619 น.ส.  วรกร แสนคนงึ 5601089178 

2620 น.ส.  วรารัตน์ มว่งสมยั 5701027645 

2621 นาง  ชนารัศมิ์ สมใจ 5801054167 

2622 น.ส.  มณีลนิท์ มีสขุ 6201063822 

2623 นาง  อรสา วฒันพนัธ์ 5801111888 

2624 น.ส.  เขมิกา ภมูิรัง 5901105096 

2625 น.ส.  สลุาวลัย์ แก้วกกุ 6201066653 

2626 นาง  สรีุย์พร อิสเฮาะ 6101072027 

2627 น.ส.  อมุาพร พงษ์บตุร 5701015542 

2628 น.ส.  กรรณิกา ศิลา 5601059761 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

2629 นาง  สภุสัสรา ชช่ืูนบญุ 5601079579 

2630 น.ส.  สริิรัฐ ตา่ยตะเวณ 5601089179 

2631 น.ส.  จ าเนียน ติดมา 5801053459 

2632 นาย  อาล ีโตลอยเกต ุ 5801052883 

2633 นาง  กรองกาญจน์ แสงโทโพ 5801110154 

2634 น.ส.  ปลืม้จิต พิลาล้อม 5901049915 

2635 น.ส.  สริุยงค์ มากด ี 6001076310 

2636 นาง  วงเดือน ต้นประเสริฐ 6001105364 

2637 น.ส.  ภทัรภร ธนะสลีงักลู 5601080192 

2638 น.ส.  ภทัราภรณ์ รอดนกุลู 6001063421 

2639 นาย  พสฐิพงค์ จนัทิตย์ 6201018322 

2640 น.ส.  กฤษณา อมรศิลป์ 6201060724 

2641 น.ส.  กลุธิรัตน์ รู้จริง 5701103654 

2642 น.ส.  ปัญจพฒัน์ เจตนา 5801092185 

2643 น.ส.  ฐัฒณี อนนุิวฒัน์ 6401008813 

2644 น.ส.  ยลดา ศิริพนัธ์โนน 6201048929 

2645 นาง  มชัฉา หาวิธี 6201013470 

2646 นาง  ธนาวดี หาญชนะ 6201021949 

2647 นาย  ทรงวฒุิ พวงล าใย 6101005921 

2648 นาง  ภาวดิา กลองเงิน 6101055506 

2649 นาย  มีณวชัร บริบรูณ์มงคล 6101101212 

2650 นาย  ศภุทศัน์ ตรัยที่พึง่ 6201002566 

2651 นาย  ศมจรส รัตนรัตน์ 6201002567 

2652 นาย  กรรัฐณ์ จีระกิจสงูเนิน 5501081723 

2653 นาง  ศศมน วงศ์มา 6101017236 

2654 น.ส.  สชุญา เมืองศรี 5001075581 

2655 น.ส.  จฑุารัตน์ นุน่นาแซง 5601109315 

2656 นาย  สดุสาฤทธ์ิ วงษ์เพชรทินม ี 5901109303 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

2657 น.ส.  วรญา ปิติภวธนกร 5601068625 

2658 น.ส.  บงัอร เอ้วะเม 5701021066 

2659 น.ส.  รัตนา ชินบรูณ์ 5701021067 

2660 น.ส.  ภาวิกา เรืองดษิฐ์ 6201090043 

2661 ร.ท.  บญุเชิด พิศออ่น 5001025847 

2662 น.ส.  ชตุิมนต์ เนียมสนิท 5401024296 

2663 นาย  พงษ์ศกัดิ์ ดีหมอก 5801000217 

2664 น.ส.  ขวญัเมือง ผดงุวิเชียร 5901049925 

2665 น.ส.  ศวุภทัร หมื่นชม 6101076574 

2666 นาง  นภาพร รอดพา่ย 5701088584 

2667 น.ส.  มณีกิตติ กิตติบวัพนั 5801011386 

2668 น.ส.  พรรณี ศรีจนัทร์ 5101061287 

2669 น.ส.  เบญจมาศ ภนูสัสงู 6201000986 

2670 น.ส.  เจเนตร โทจ าปา 5401018362 

2671 นาย  พชัรวฒัน์ โฆษิตธนาภิรมย์ 5101103716 

2672 น.ส.  นลนิภสัร์ โฆษิตธนาภิรมย์ 5401008106 

2673 น.ส.  ธญัญาภรณ์ ตะค า 6401035832 

2674 นาย  กฤษฎา พึง่สวา่ง 5801054171 

2675 น.ส.  วิยะดา นาหอ่ม 6001049400 

2676 น.ส.  กนัติมา สงิห์อ้อย 5401028823 

2677 น.ส.  จนัทร์เพ็ญ สมีา 5701048439 

2678 นาง  รุ่งทิพย์ วชิิตนาค 6401007388 

2679 นาง  วรรณา หาน้อย 5101059448 

2680 น.ส.  นภาพร ทองอิ่ม 5101102087 

2681 นาย  ศรีศกัดิ ์พนัธุ์พลู 6201067208 

2682 น.ส.  กญัญาภรณ์ ด้วงพรม 5301056172 

2683 นาง  สรีุย์รัตน์ จนัเทศ 5601101635 

2684 น.ส.  พยอม จนัน า้ทว่ม 5601106602 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

2685 น.ส.  สนุิสา หงษ์เจริญศรี 6401011750 

2686 นาง  ทองสขุ ทองชาวนา 6101023164 

2687 น.ส.  อริษา เนตรเดชา 6101104295 

2688 นาง  นนัทพนัธ์ แสงวิเชียรกิจ 5501061006 

2689 น.ส.  ถนอมจิตต์ แก้วยอดหล้า 5601025309 

2690 น.ส.  นทัภิรา ศรภกัดี 5701036466 

2691 น.ส.  สนุทรีย์ สมัมาชิต 6001104743 

2692 น.ส.  ยพุรัตน์ อมรสทิธิวฒัน์ 6101038326 

2693 นาย  เชิดชาย ระฆงั 5601073966 

2694 น.ส.  กนกอร จนัทร์งาม 6001034692 

2695 น.ส.  อภิญญา แช่มช้อย 6001078231 

2696 น.ส.  ตติยา ชาตเิพียร 6001068372 

2697 น.ส.  ธนัย์วรา กนัส ี 6101072058 

2698 น.ส.  สมร ภหูวล 6201087893 

2699 น.ส.  ตวิษา แก้วสขีาว 5901106793 

2700 นาง  ชตุมิณฑน์ สายน้อย 6001088165 

2701 น.ส.  ปณุยนชุ ทนัรังกา 6201073046 

2702 นาง  ณปภา วงศ์พรหม 6201063074 

2703 น.ส.  สภุาพร ทานาแซง 6201090803 

2704 นาง  ฐิตาภา ซ้ายสพุนัธ์ 6101094873 

2705 นาง  พรปรารถนา สาวสญั 5901001097 

2706 นาง  บษุบา บตุรศรีเมือง 6201077768 

2707 น.ส.  มลัลกิา เวทประเสริฐวงศ์ 6001079961 

2708 น.ส.  ดนิตา อินอากร 5801046309 

2709 น.ส.  กานต์รวี โหตรภวานนท์ 6201003998 

2710 นาย  พิชยั ชะเอม 6201076711 

2711 น.ส.  ใยปาล์ม กล้าอยู ่ 6101010356 

2712 น.ส.  พลอยไพลนิ บญุเชิด 6101034132 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

2713 นาย  ศิวชัณวฒุิ รุณภยั 6201089024 

2714 น.ส.  ชลลดา คนัทะไชย์ 6001006542 

2715 น.ส.  สริิน ก าประโคน 6201069448 

2716 น.ส.  ภษูณิศา พลูสขุโข 6201019604 

2717 นาย  มิชชา วรรณปะเก 6201007506 

2718 นาย  เกง่กาจ กมุไธสง 6001047590 

2719 นาย  อลงกรณ์ ศรีกรีพทุธนะ 6101019265 

2720 นาย  วศิน อมรรัตนศิริกลุ 6401035373 

2721 นาย  ภาณพุงศ์ เก้าลิม้ 6101037091 

2722 น.ส.  ดษุฎี สมานรัตน์ 6101101962 

2723 น.ส.  ปัณณพร เหมือนช ู 5801084874 

2724 น.ส.  กมลเนตร นรคีม 6001040798 

2725 น.ส.  กรพชัร บญุยืน 5901094900 

2726 น.ส.  สรัลธร เรือนช้าง 6101002705 

2727 นาย  อนรัุกษ์ สารสวุรรณ 5801005271 

2728 นาย  ศภุกานต์ ศิลปชยัเรือง 5801023296 

2729 น.ส.  ธนภรณ์ โนรอด 5901030077 

2730 น.ส.  ขวญัดาว เดชสงดั 5901053268 

2731 นาง  นทัธียา ผกูพนัธ์ 6101039737 

2732 น.ส.  มณีรัตน์ จนัทรวิบลูย์ 5601059375 

2733 นาย  นิพนธ์ พิศาลเศรษฐกลุ 6101017234 

2734 น.ส.  กญัญาภคัร์ สาสาย 6101034560 

2735 น.ส.  กรนิกา หาญมนต์ 6201091130 

2736 นาย  มานะ ค าหงษา 6201020094 

2737 นาง  นนัทนา จนัทรวิบลูย์ 5601086930 

2738 น.ส.  นิตยา กญุแจทอง 5701052206 

2739 น.ส.  เขมจิรา ชเูนตร 5601091211 

2740 นาง  วรนนัต์ งามข าสทิธิสห์ี 5901045902 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

2741 นาง  ลกัสกิา อุน่พงษ์ 5901003604 

2742 น.ส.  เยาวลกัษณ์ จินดานรัุกษ์ 6101011745 

2743 น.ส.  นจุรีย์ จนัทร์นิคม 6201047171 

2744 นาย  สมพร อณุหศิริกลุ 6101093784 

2745 นาย  วชัรินทร์ มัน่มา 5801113942 

2746 นาง  สริิกร วงัสนัต์ 5901042050 

2747 นาย  ภริูยพงษ์ ทองตนั 5901082189 

2748 น.ส.  กสุมุา เอี่ยมดวง 6001066694 

2749 นาย  กนัตพฒัน์ เงินเรืองโรจน์ 6001081916 

2750 นาย  ธีรพงษ์ อินต๊ะค า 5901011111 

2751 น.ส.  ปิยพา ตลุนานนท์ 5901025524 

2752 น.ส.  ธนญดา นาราฐิติกร 6001110518 

2753 นาง  ตปนีย์ พรหมบงัเกิด 6401025637 

2754 นาย  ณฐัพงศ์ อยูพ่ิทกัษ์ 5901043842 

2755 น.ส.  พรรณี ไฝจู 5801025636 

2756 น.ส.  จิราพร สงโศรก 5801034408 

2757 นาย  ทิวากร ค านวนจิตร 5801066499 

2758 นาง  เพ็ญศรี เชาวลติ 6001038158 

2759 น.ส.  พนชักร แก้วประจ ุ 6201086179 

2760 นาย  ภทูยั ธานีรัตน์ 6201090733 

2761 น.ส.  เฉลมิวรรณ กลกัดวงจิตต์ 6201090725 

2762 นาง  ชไมพร ใหมเ่ชือ้จีน 6301079124 

2763 น.ส.  รัตนา เครือทอง 6101103183 

2764 น.ส.  สภุาพร ลอ่งลอย 6401020852 

2765 นาย  ฐิตวิฒัน์ สายป่าน 6201090745 

2766 นาย  มนสั ศีลประชาวงศ์ 6001077261 

2767 นาย  กิตติพงศ์ บวัด า 6101062735 

2768 นาย  กิตติพร ชสูทุน 6201020539 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

2769 นาย  อมรเทพ ดโนทยั 5901023615 

2770 นาย  เกียรติศกัดิ์ อรชร 5901052127 

2771 น.ส.  อมัพวนั พนัธุ์โชติ 6101002704 

2772 ร.ต.อ.  สรุสทิธ์ิ ขนุทอง 5901099695 

2773 น.ส.  สขุนิษฐ์ พงัทนู 6201090729 

2774 นาง  สพุิชฌาย์ โอเ่รือง 6101039174 

2775 นาย  ภรัญโรจน์ วรรณชาตรีพชัร์ 5801101178 

2776 น.ส.  จฑุารัตน์ ไกรทอง 5801087381 

2777 นาง  ศศิธร โต๊ะสนั 5901104107 

2778 นาง  จารี ทรัพยากร 6001007330 

2779 น.ส.  อจัฉราวรรณ สขุเกือ้ 6201057988 

2780 น.ส.  นตัยา ขบวนสาร 5901077621 

2781 น.ส.  ศรีสดุา สงคง 6101092367 

2782 น.ส.  เนาวรัตน์ สงคง 6101101215 

2783 ร.ต.ต.  สวุิทย์ ทองสภุา 6001038529 

2784 น.ส.  สภุาพร มีเทียม 5901021310 

2785 นาย  สริิชยั วงศ์ค าจนัทร์ 5801006814 

2786 น.ส.  อมรรัตน์ คนซื่อ 5901005642 

2787 น.ส.  ลดัดา ทะนธุรรมกลุ 5101074890 

2788 น.ส.  อรชพร สขุรมย์ 6001011604 

2789 นาย  ธีรพงษ์ ไทยกลุ 5901005676 

2790 นาย  อภิชาติ ปลืม้พนัธ์ 5801005752 

2791 นาย  อภิชยั ปลืม้พนัธ์ 5801020285 

2792 นาง  เกตฬุฎาฐ์ ฤทธิฐ์ิณนัฏ์ 5901026195 

2793 นาย  วิชา รุ่งวชิานวิฒัน์ 6001048214 

2794 น.ส.  มธันา เกตโุพธ์ิทอง 6001050522 

2795 น.ส.  ฉนัทณา บวัหลวง 5201000497 

2796 น.ส.  มจัฉา พวงรัตน์ 5701075800 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

2797 นาย  สริุยาวชิญ์ ยิม้จนัทร์ 6001041177 

2798 นาย  จรยทุธ รัตนวนั 6101057658 

2799 น.ส.  ยพุา สขุทวี 6201067211 

2800 น.ส.  วรรณชนก ริมสาคร 6001012186 

2801 นาย  เสกสรรค์ สงัข์ทอง 6401029007 

2802 นาย  ภทัรธร สงัข์ทอง 5901099099 

2803 น.ส.  สริุยาพร อทุยาพงษ์ 6001029607 

2804 น.ส.  จิราภรณ์ อานภุาพ 6201088314 

2805 นาง  ดาวใจ เวียงสมิา 5701045463 

2806 นาง  อาภรณ์ ศรีนรัุตน์ 6101047170 

2807 น.ส.  สพุตัรา เร่งก าเนิด 5901016588 

2808 น.ส.  สริิวรรณ เจริญสวรรค์ 6101046072 

2809 น.ส.  ณทัญา ธนอารยกลุ 5701053007 

2810 น.ส.  สญัจิตา ประภารัตน์ 5901110567 

2811 น.ส.  วาสนา มีอิ่ม 3901012849 

2812 น.ส.  ชญากลุ เฟ่ืองฟ ู 5701082714 

2813 นาย  น า้เพช็ร ตัง้วชัรกลุชยั 6101058465 

2814 นาง  ชญาณ์นนัท์ ธีรศภุเศรษฐ์ 5101094525 

2815 นาย  เอกลกัษณ์ สมศิริวฒันา 6201025610 

2816 นาย  โออ่า่กิจ เริงฤทธ์ิ 6001014726 

2817 นาย  นิธิศ อิศรางกรู 5701081960 

2818 นาย  ด ารงค์เกียรติ เพช็รรัตน์ 5701100401 

2819 น.ส.  วิกรานต์ เริงฤทธ์ิ 5301056202 

2820 น.ส.  ฐิติมา จิตนอก 6101062727 

2821 น.ส.  ณชัชา กาญจนไพสฐิ 5301096008 

2822 นาง  สรวงกนก สจุริตพานชิ 5101074186 

2823 น.ส.  สมุาล ีภกัดีหาญ 5901103060 

2824 น.ส.  ณฏัฐา ดีออ่น 6101080766 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

2825 นาย  บญุพิพฒัน์ เร่ิมศรี 4401019974 

2826 นาง  วรรณพร ประทมุธรรมากร 5501035084 

2827 นาง  กญัญลกัษณ์ แฉ่งสวุรรณพงศ์ 3501016350 

2828 น.ส.  จริยา คะบตุร 6101051823 

2829 น.ส.  ฐิติพร ไชยชนะ 6101006898 

2830 นาย  นเรศ กิม้ถ้อง 6101022060 

2831 น.ส.  ฉวีวรรณ สมฤทธ์ิ 4001037188 

2832 นาย  สองเมือง พรรณา 4001020999 

2833 น.ส.  เบญจมาศ กลิน่ด ี 5501057414 

2834 นาย  ภริูเมศ แวทไธสง 5701004364 

2835 นาง  พรปวีณ์ ปะหปูะปา 6101083847 

2836 นาย  ภวูิวรรธน์ บญุประดบัพงศ์ 5801029406 

2837 น.ส.  วรรณภา สวุรรณแก้ว 5801029936 

2838 นาย  สมศกัดิ์ สนพะเนาว์ 6001027856 

2839 น.ส.  ภารดี สมผะเดิม 6201032031 

2840 น.ส.  ศรัญญา นวนทา 6201087896 

2841 น.ส.  ประภาศิณีย์พร จนัทร์โส 5601050353 

2842 นาง  รุ่งนภา จอมค าสงิห์ 5901001258 

2843 นาง  วาสนา ตามสรัีมย์ 6401036313 

2844 นาง  เตยีงทอง พนัธ์สวสัดิ ์ 6201033935 

2845 นาย  เจนวิทย์ เกตไธสง 5601008306 

2846 น.ส.  กาญจนรัตน์ นนัทโชคชินวฒัน์ 6001041861 

2847 น.ส.  ณฐัชญา ศิริมา 6201087218 

2848 น.ส.  ประถม สกุทน 4501043662 

2849 นาย  อทุยั จนัทร์ชมภ ู 5901087268 

2850 นาง  สพุรศรี จนัทร์ชมภ ู 6001027870 

2851 น.ส.  พฒัน์ชญา วศรุจน์ด ารงค์ 5701046887 

2852 นาย  สริภพ อินทร์นอก 6201011163 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

2853 น.ส.  มยรีุ ศรหิรัญ 5801111879 

2854 น.ส.  พชัราภรณ์ ชาบตุรโคตร 6201050114 

2855 นาย  อภิรัตน์ เอกชาติปัญญา 6001106650 

2856 น.ส.  สริิรัฏฐ์ นิลพนัธุ์ 6001040202 

2857 นาง  อรญา วงษ์ไทย 5601084639 

2858 นาง  มลฤดี สวุิโรจน์ 5301009676 

2859 น.ส.  ล าลอย ตุน่จิต 4001036711 

2860 น.ส.  ฟา้ เสนางาม 4601000426 

2861 น.ส.  อารีย์ หลกัค า 5001024365 

2862 น.ส.  กลุจิรา บณัฑิตพรรณ 4901077869 

2863 นาย  วิรัตน์ สถิรพนัธุ์ 6001055075 

2864 น.ส.  จรรยพร จิตต์ออ่นน้อม 6101060600 

2865 นาย  ศภุกฤต รักซ้อน 5401030065 

2866 น.ส.  จอมขวญั จิตต์ออ่นน้อม 6201001638 

2867 นาง  ลดัดา รักซ้อน 5801089096 

2868 น.ส.  ธญัญมน อดุธิยา 5901080611 

2869 น.ส.  รัตนา ใสจวง 5601116528 

2870 นาย  พงศธร รังผึง้ 5701034765 

2871 นาง  จมุรี เตี๋ยวประสงค์ 6201090098 

2872 น.ส.  ธนาวดี ศกัดิ์วิริยะวฒันะ 5201046506 

2873 น.ส.  รัตนาภรณ์ ก าเหนิด 6201079055 

2874 นาง  มณฑิรา แซเ่ฮีย 5701083347 

2875 นาง  ประภาพร ตาปนานนท์ 6201084270 

2876 นาย  กมลโลจน์ วงศ์จิตรมานะ 5801011898 

2877 นาย  ตฤณภทั ปวตุตานนท์ 5601026774 

2878 นาย  มาโนช นาคาพงษ์ 5701019042 

2879 นาง  ปรียาภรณ์ เยื่อทองเทศ 6001008290 

2880 นาย  จกัรพนัธ์ เตชวชัรจฬุากรณ์ 5801073430 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

2881 นาง  ณิชนนัทน์ ธนตัถ์พิริยกร 4701062674 

2882 น.ส.  กฤษรี สวา่งอารมณ์ 5601013437 

2883 นาง  ประทมุวนั นาสา 5801013467 

2884 นาง  ธภาภคั กงสมิมา 5301006550 

2885 นาย  วิรัช คล้ายจีน 6301003808 

2886 น.ส.  พรรณนิภา ภสูติตา 6201072329 

2887 นาง  สมหวงั เพิ่มสวา่ง 5701031464 

2888 นาง  เมธาวี คมัภีรวฒุิ 4501052875 

2889 นาง  พรรณี แสงจนัทร์ 5801108757 

2890 น.ส.  ศิวลกัษณ์ ธ ารงโชติ 5701022238 

2891 น.ส.  จีรวรรณ อินบริสทุธ์ิ 6201042096 

2892 น.ส.  นิสากร ส าเร็จเฟ่ืองฟ ู 6001049778 

2893 นาย  หตัถชยั พดุซ้อน 6201094268 

2894 น.ส.  ปริศนา โหก้่องไตรภพ 5801065510 

2895 นาย  อนนัตพล มายศุิริ 5501040936 

2896 นาย  ณฐัวฒัน์ เชิดโกธา 6201093311 

2897 นาง  รุ่งนภา หมอผึง้ 6201095666 

2898 น.ส.  มรกต ศรีสนัต์ 6201095668 

2899 น.ส.  โชติรส ตณัฑนนัท์ 6201095675 

2900 นาง  จิตราภา วรกมล 6201095677 

2901 นาย  กิตติพงษ์ พงษ์ซุ้ย 6201095678 

2902 น.ส.  สายสนุีย์ ก าพล 6201095659 

2903 นาง  สงัวาลย์ พวงจ าปา 6201095660 

2904 น.ส.  อนชุ สทุธิธนกลู 6201095656 

2905 น.ส.  ดวงตะวนั พอ่ปอ้งขวา 6201095638 

2906 น.ส.  นรินทร์รัชต์ สงัข์สวุรรณ 6201095642 

2907 นาย  พฒุิพฒัน์ วีรพฒุิพงศ์ 6201095683 

2908 นาย  สมัพนัธ์ ริดน้อย 6201095647 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

2909 นาง  วชัราภรณ์ ชัง่ทองค า 6201095635 

2910 น.ส.  ชิติญานทัธ์ิ ศรีสวุรรณ 6201095634 

2911 น.ส.  ฐิตินนัท์ เฉียวกลุ 6401002193 

2912 นาง  ปิยดา วงศ์ประเสริฐกลุ 5601106758 

2913 นาง  ปารดา วิศวเวชเมธี 6201096651 

2914 นาย  กนัตภณ อดุมโชคปิต ิ 6301000342 

2915 น.ส.  รัตดาวรรณ พาระหนัต์ 6301000346 

2916 นาย  สนิพนา อรุาร่ืน 6301000542 

2917 วา่ที่ร.ต.  โตวนั ดลุยลา 6301000547 

2918 น.ส.  แพรชมภ ูจนัทร์ใด 6301001147 

2919 น.ส.  ฐิติมา อคัระจิรากาญจน์ 6301001688 

2920 นาง  วฏาการ เชาวน์คณุ 6301001690 

2921 น.ส.  ชานนัดา ทาทอง 6201014729 

2922 น.ส.  อทุมุพร จนัทรารัตนสกลุ 6301001870 

2923 นาง  ปาจรีย์ อูรั่งสมิาวงศ์ 6101070010 

2924 นาย  บวร ขินทอง 5701089803 

2925 น.ส.  รัตนาภรณ์ รงค์ภกัดี 6201092344 

2926 น.ส.  พิมพ์พิชชา ดวงจนัทร์ 6201089768 

2927 น.ส.  กนกวรรณ์ สิน้โศรก 6101089179 

2928 นาย  อดลุย์ ทองนชุ 5801001044 

2929 น.ส.  กษมน พนัธุ์อนกุลู 5901029188 

2930 นาย  ชยัณรงค์ วงค์วาน 6201095710 

2931 น.ส.  องัศมุา โตสวุรรณ์ 5901035908 

2932 นาง  ศริญญา ต้นเพชร 5901073187 

2933 น.ส.  กนกวรรณ สร้อยมาลา 6001012645 

2934 น.ส.  อมราภรณ์ วงศ์ก่อ 5901103550 

2935 นาย  อภิชาติ บวัใจ 6001094344 

2936 น.ส.  พิชญา ดลเฉลมิเกียรติ 5501054657 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

2937 น.ส.  สาลนิี ศรีสขุ 6201084019 

2938 นาย  ณฐนน วชัโรทยั 6201082382 

2939 น.ส.  วรรณา ธนพฒัน์พิสทุธ์ิ 6201086189 

2940 น.ส.  นาถฤดี วงศ์นารี 5801025653 

2941 นาง  วิไลวรรณ โสมณี 6201081336 

2942 น.ส.  ฉตัร์วนิชย์ พวงมาลยั 6201083622 

2943 นาง  อภิสรา ทองมา 5701047331 

2944 นาย  ธราธร เจียรบตุร 6301000197 

2945 น.ส.  นชุรา แก้วบาง 6001064275 

2946 นาง  บญุญารัตน์ บตุราษฏร์ 6301000202 

2947 นาง  ละออง ขาวสอาด 5801110746 

2948 นาย  วิโชติ วงศ์เป่ียมทรัพย์ 6101086130 

2949 น.ส.  ข า จนัทะศิลา 6401012396 

2950 น.ส.  กญัญาณฐั ค าชา 6301003825 

2951 น.ส.  ศตกมลพรรณ ก าดดั 6301003783 

2952 น.ส.  ซูไฮลา บากา 6301003790 

2953 น.ส.  มนชยา ตนัติกลุพงศ์ 6301003798 

2954 น.ส.  เกษราภรณ์ เกษราพงศ์ 6301003824 

2955 นาย  ปรัชญา ชลดิาอรรถวิชญ์ 6301004123 

2956 น.ส.  นิตยา โทปริุนทร์ 6301004119 

2957 น.ส.  อญัชล ีเผือกงาม 6301004122 

2958 น.ส.  วรินทร์รัตน์ ทองสร้อย 6301004164 

2959 นาย  สนุทร ลงัเดช 6301004170 

2960 น.ส.  กรรณตรัตย์ วิเศษธรรมภทัร์ 6301004172 

2961 น.ส.  พชัรา พฒันพงศ์สริิกลุ 5901025541 

2962 น.ส.  พิมพ์รัตน์ มณีฉาย 5901082179 

2963 น.ส.  เกศินี พิมจฬุา 5601032994 

2964 น.ส.  อมุาพร ชวนอาจ 5501106809 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

2965 น.ส.  จินรวดี วฒุิสาร 6001065436 

2966 นาง  ชรินทร์ทิพย์ กณัฑะสทิธ์ิ 5901044797 

2967 น.ส.  จฑุามาศ คงแก้ว 6201094250 

2968 น.ส.  ณพศรี บญุยะวฒุกลุ 6301005350 

2969 น.ส.  สนุนัทา โพธาราม 6301005353 

2970 น.ส.  กรรณิการ์ ไสยสทิธ์ิ 5901099708 

2971 นาง  สธุาทิพย์ มมุม์ 6201036921 

2972 น.ส.  ชญานิศโชติภคั ชิษณเุดชเขมนิธศั 6201082381 

2973 น.ส.  พรสวรรค์ เร่ิมศรี 5901070175 

2974 นาย  จิราย ุปอ้มค า 6301014984 

2975 น.ส.  ราตรี ประกอบผล 6301006144 

2976 นาง  บญุยวีร์ ถาวรเกษม 6301006146 

2977 น.ส.  ปราณี โพธ์ิวตัร์ 6301006158 

2978 นาง  ล าดวน ภิรมย์รักษ์ 6401015999 

2979 น.ส.  จารุวรรณ ด้วงเทพ 6401014869 

2980 นาย  อภิวิชญ์ ไพศาลทรัพย์ 6301006624 

2981 น.ส.  ปรารถนา สถาปิตานนท์ 6301006629 

2982 นาย  อภินพ ปราบนอก 6301006632 

2983 นาย  ธนรัตน์ บษุมงคล 6301006633 

2984 น.ส.  เพลนิจิตร ตนัติพิพฒันา 6301006634 

2985 น.ส.  นนัทินี นาราศรี 6301004854 

2986 นาย  อรรถพล เพียรประเสริฐกลุ 6301007392 

2987 นาย  ธีรศกัดิ์ แก้วมาก 6301008598 

2988 น.ส.  ปิยนชุ เส้งอัน้ 6301007643 

2989 น.ส.  สรัลนชุ รัตนวตัรการ 6301008034 

2990 พ.ต.ท.  ณรงค์ มสุกิะไชย 6301008036 

2991 น.ส.  ศศิธร แก้วแฝก 6301008035 

2992 วา่ที่ ร.ต.หญิง  ชนิดาภา สญัญจิตต์ 6301008434 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

2993 นาง  รัดดา ตัง้ตรง 6301008596 

2994 น.ส.  ปภาภรณ์ สมพนัธ์ 6301008597 

2995 นาง  สาวติรี แอนเดอร์สนั 6301009123 

2996 นาย  สวุฒัน์ เปลีย่นศรี 6301009126 

2997 นาย  บญุสง่ รัตนวนั 6301009127 

2998 นาง  อณฐั กรรณิกา 6301009133 

2999 นาง  ทิวา บญุรอดพานิช 6401008798 

3000 น.ส.  ภคัปภสัร์ แหวนแก้ว 6301008599 

3001 น.ส.  เอมมิกา สมับิณฑิยะ 6301009687 

3002 นาง  รุจิษยา ไกรดษิฐ์ 6301009690 

3003 นาย  นิติพสัส์ เจียมพานทอง 6301009696 

3004 นาย  อภิชาติ ศิริวรรณชยั 6301009716 

3005 นาย  ชยัวฒัน์ มิลาวรรณ 6301009698 

3006 น.ส.  ชลดิา เรืองศราพร 6301009699 

3007 นาย  สภุทัร ตัน้สกลุ 6301009694 

3008 น.ส.  กลุฤดี เกียรติศิริ 6301009700 

3009 น.ส.  รัฐนนัท์ สมใจ 6301009695 

3010 นาย  พงศกร หนสูงค์ 6301010181 

3011 น.ส.  ปิยภรณ์ คุ้มมาคุ้ม 6301010227 

3012 นาย  สมชาย ตัง้ตรง 6301009715 

3013 นาง  ชารินี บวัจมู 6301008595 

3014 น.ส.  ฆาวรี จิรธนงั 6301010500 

3015 น.ส.  ปราณี สฤุทธิ 6301009131 

3016 นาย  นรากร เอียดชว่ย 6301011246 

3017 น.ส.  ชญนชุ จิรรัตนสกลุ 6301011247 

3018 นาย  เจริญวิทย์ โคจร 6401023864 

3019 น.ส.  ศภุษรา เสยีมไหม 6301011250 

3020 น.ส.  มทันียา เทพพรชยั 6301011733 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

3021 น.ส.  นจุรี เตชะวณิชนนทน์ 6301011734 

3022 น.ส.  วรารัตน์ วิชายะ 6301011737 

3023 นาง  ชะวี น่ิมปญุญก าพงษ์ 6301011740 

3024 น.ส.  นริสา ทรัพย์เจริญ 6301012187 

3025 น.ส.  สภุมาส ค านาโฮม 6301012093 

3026 น.ส.  เกตนุภสั กาญจนมณี 6301012100 

3027 น.ส.  วนัดี เทพรัง 6301012101 

3028 น.ส.  ธาราทิพย์ โพธ์ิค าอภิชยั 6301012104 

3029 น.ส.  ชลธิชา บดุดา 5901031870 

3030 นาย  ณกรณ์ ทองออ่น 6301013502 

3031 น.ส.  เมธา สายค ากอง 6301013506 

3032 นาย  ธนะพงษ์ ตัง้ตรง 6301013511 

3033 นาง  สพุรรณี รุ้งมณีมงคล 6301013513 

3034 น.ส.  ชชัฎา ภวนิธิพร 6301013514 

3035 นาง  อรนภา พงษ์สระพงั 6401015998 

3036 น.ส.  วิจิตรา ศรีสร้อย 6301013523 

3037 นาย  ทน ุศภุกลุ 6301013526 

3038 น.ส.  กรรณิกา แซว่า่ง 6301013531 

3039 น.ส.  กรอมุา หอมเดช 6301013530 

3040 นาง  พชันีย์ บญุอารีย์ 6401013880 

3041 น.ส.  สกลุรัตน์ ทองรินทร์ 6301014298 

3042 นาย  ยงยทุธ ภาคาเพียร 6401017912 

3043 นาย  ณฐัพจน์ เอีย่มมานนท์ 6301014316 

3044 นาง  มยรีุ ฐิติฐาปน 6301014302 

3045 น.ส.  ปณุยาเกต ุทานะศิลป์ 6301014312 

3046 น.ส.  สรีุย์ลกัษณ์ ค าอินทร์ 6301014317 

3047 นาย  สมศกัดิ์ ตรีมรูต ิ 6301023057 

3048 น.ส.  พิมพกานต์ เทพกลาง 6301023058 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

3049 นาย  นฐัวฒุิ บญุพนัธ์ 6301023059 

3050 น.ส.  สริิมา จนัทรังษี 6301014511 

3051 น.ส.  ขนษิฐา ชิณศรี 6301014514 

3052 น.ส.  วนิดา เบญจาพลเลศิ 6301014518 

3053 น.ส.  สชุาดา สหสัสธารา 6301014521 

3054 นาย  ก้อง เบญจลกัษณพร 6101020949 

3055 น.ส.  พิมพ์รภสั คมน์อนนัต์ 4901061430 

3056 น.ส.  จเูรีย ชร์ูพฟ์ 6301014519 

3057 นาย  วฒุกิร กนัคล้อย 6301014979 

3058 นาย  วรวฒุิ โอภาสถิรกลุ 6301014980 

3059 นาง  ปภาวรินทร์ เตง็รัตนไพบลูย์ 6301014988 

3060 นาย  ทกัษิณ เจริญกิจววิฒัน์ 6301014991 

3061 น.ส.  ศศิธร จวนกระจ่าง 6301014994 

3062 น.ส.  ปาริชาต แสนแก้ว 6301014995 

3063 น.ส.  ก่ิงแก้ว ศรีหาวตัร 6301014998 

3064 นาย  ฉตัรนรินทร์ รอดเสง่ียม 6301015861 

3065 นาย  นิพพิชฌน์ โกวิทวณิชกานนท์ 6301015850 

3066 นาย  วชิระ มกีลิน่หอม 6301015855 

3067 นาย  กนัต์พิชญ์ฌาณน สารเงิน 6201015865 

3068 นาย  สมาน มณีรัตน์ 6301015889 

3069 นาง  พจนา ศภุเฉลมิชยั 6401016000 

3070 นาง  ค าพนัธ์ ลาดแทน่ 6301015852 

3071 นาง  จ าเนียร เชือ้ทอง 6301016160 

3072 นาย  นรนิติ โมงขนุทด 6301016162 

3073 น.ส.  ศรุดา นาสารีย์ 6401017914 

3074 น.ส.  กลุสิรา ศิลศร 6301016176 

3075 นาง  เพชรี ฤทธิเดช 6301013512 

3076 นาง  เพ็ญพิชชา เอกปิยมงคล 6301014307 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

3077 น.ส.  นนัท์นภสั ดีเลศิ 6301008603 

3078 นาย  อนิรุธ เกิดปราง 6301017134 

3079 น.ส.  ภคัศรัณรัชต์ วรินทราภรณ์ 6301017137 

3080 น.ส.  จฑุามาศ ชยัวงศ์ 6301017143 

3081 นาย  สรุศกัดิ์ เส้งอัน้ 6301017152 

3082 นาง  ณภาภชั บญุมาเลศิ 6301017157 

3083 น.ส.  ภทัร์สริิย์ คณูอาจ 6301017169 

3084 นาย  วรเศรษฐ์ ชยัอคัรพชัร์ 6301016158 

3085 น.ส.  ธญัญรัศม์ วรภทัร์ฐานนท์ 6301016164 

3086 น.ส.  พชัมณ แซจิ่ว 6301017889 

3087 น.ส.  หญิง ทนัอิว้ 6301017958 

3088 น.ส.  เจียระไน ภทัรมงคลเขตต์ 6301017964 

3089 นาย  กิตตินพฐั บญุรอด 6301018039 

3090 นาย  ประมวล สดุใจ 6301010248 

3091 น.ส.  บตุรี ตนัรุ่งเรือง 6301017160 

3092 นาง  ปิยนชุ พงษ์เศวต 6301019034 

3093 นาย  สนัทดั จิตบรรจง 6301019043 

3094 น.ส.  อ้อมใจ ชิตรัตน์ 6301019041 

3095 น.ส.  ภคัวรินทร์ โรจน์ไชยวชัร 5901087867 

3096 นาง  ธนัย์จิรา ชยัอคัรพชัร์ 6301017980 

3097 นาง  อมัพร ศิลาเณร 6301016165 

3098 น.ส.  พิมพ์จฑุา สรุะวิโรจน์ 6301019042 

3099 นาง  ปณุณดา ติรยาวรเมธ 6401022767 

3100 น.ส.  มยรุา ล้วนรอด 6301027846 

3101 น.ส.  ศภุมาส เช่ียวนาวิน 6301019268 

3102 น.ส.  วลัลภา พึง่บญุ ณ อยธุยา 6301019270 

3103 นาย  ไพรัช บญุทองเลก็ 6301019263 

3104 นาย  ปัญจพฒัน์ จิโน 6301019281 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

3105 น.ส.  พรพิศ อกัษรดี 6301017971 

3106 น.ส.  ปวีร์ชิสา วรหารกลุเศรษฐ์ 6301019274 

3107 น.ส.  ธนญัญา สทุธิจิตร 6301019276 

3108 นาย  วิชยั รักเสอืเดช 6301019279 

3109 นาย  ธนเสฏฐ์ บญุเฉลมิพงศ์ 6301019282 

3110 นาง  สพชัญ์นนัทน์ บริรักษ์ 6301019654 

3111 น.ส.  ลดัฎาพร วงศ์โสภา 6101024358 

3112 น.ส.  กาญจน์เกล้า ค าบญุ 6301023056 

3113 น.ส.  วรรณศณิ ละลี 6301023060 

3114 นาย  วีรวฒัน์ กฤษณะกาฬ 6301020270 

3115 นาย  ภสักิต ทองดีน้อย 6301020286 

3116 นาง  นิรมล แก้วแก่น 6301020288 

3117 น.ส.  นลนิวสัสา ภาณลุภสัศิริ 6301020289 

3118 นาง  ฐิตกิา กองพล 6301020373 

3119 นาย  พฒันา ปะหะกิจ 6301021205 

3120 นาง  ศิราวรรณ สดุหนองบวั 6301054620 

3121 น.ส.  อรอมุา ภูอ่ร่าม 6301021844 

3122 น.ส.  ชตุิมณฑน์ศรี มหาสวุรรณี 6301022146 

3123 นาง  พิสมยั เกิดเรือง 6301022148 

3124 น.ส.  ธนพร สงัฆมณี 5601106756 

3125 นาง  จฬุาลกัษณ์ ทบัค ามลู 5801042619 

3126 นาง  ปัญจรัตน์ ศรีกตุา 6201051086 

3127 นาย  ภีมภชิูสส์ น่ิมสกลุจนัทร์ 6301022473 

3128 นาย  กฤษฎางค์ พนัหอม 6301022474 

3129 นางสาว  อรทยั จนัทร์น า้ค า 6401023776 

3130 นาย  ทศพร วานชิกร 6301022479 

3131 นาย  ขจร สอนชา 5801099917 

3132 นาง  สายสมร จงอายวุรรณะ 6301022826 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

3133 นาย  เจษฎา เสาร์เย็น 6401024608 

3134 นาย  ธนกร เกษมระวีพร 6301022821 

3135 นาง  สพุิศตา สงวนงาม 6401024606 

3136 นาย  วฒุชิยั หิรัญวฒัน์ 6301023148 

3137 น.ส.  ชนิดา เสอืราช 6301023149 

3138 นาง  ปรียาภสัสร์ เหลก็เพชร 5801037663 

3139 นาย  สรวิชญ์ แสงงาม 6301023301 

3140 น.ส.  จิราพร ภสูวุรรณ 6301023484 

3141 นาย  เตชินท์ นนัทิวิภาวี 6401024607 

3142 นาง  ณฎัฐา ศรีพทุธา 6301023479 

3143 นาย  สมดลุย์ แซฟุ่ง้ 6301023483 

3144 น.ส.  ณภสันนัท์ แสนพล 6301023678 

3145 นาย  ธศรัณย์ จารุโรฒพงศภรณ์ 5801101899 

3146 นาง  ชนิดา แก่นกหุลาบ 6301023884 

3147 นาย  วิริทธ์ิพล สคุนัธปรีย์ 6301023885 

3148 น.ส.  ณฐัปภสัร์ พิชยประภาพรกลุ 6301024120 

3149 น.ส.  กนัยาวีร์ เชือ้แหลม 6301024233 

3150 น.ส.  กญัญาชญั ขนุทอง 6301024490 

3151 นาย  เดชา ค ามงุคณุ 6301024592 

3152 นาย  วรพจน์ จินดาศรีสภุคั 6301024754 

3153 น.ส.  ปณุยนชุ วงศ์พิตธินนัท์ 6301024755 

3154 นาย  ชาคริต สวุรรณคณุ 6301024711 

3155 นาง  ณิชาภา เกษมระวีพร 6301024925 

3156 นาย  อทิยากร ลาดบรูณ์ 6301025341 

3157 นาย  ธเนศ ธรรมวิจิตเดช 6301025343 

3158 นาย  ชยัยะ ทบับญุ 6301025347 

3159 น.ส.  ชยานิษฐ์ อรัณเจริญวงศ์ 6301025342 

3160 นาย  ศภุณฏัฐ์ พนูเพ็ชรประดบั 6301025478 
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3161 นาย  สทิธิชยั เอือ้พนูทวี 6301025480 

3162 น.ส.  บษุรา อดุมศิลป์ 6301025481 

3163 น.ส.  สภุาวดี ลปีระโคน 6301025536 

3164 น.ส.  กสุมุา ตระกลูแพทย์ 6301025537 

3165 น.ส.  ปริญญา ค ารัตน์ 6301025073 

3166 น.ส.  ภทัทิยา โพธ์ิจนัทร์ 6301025816 

3167 น.ส.  ศิริกญัญา ล าใย 6301025820 

3168 นาง  สกุนัยา เมฆขนุทด 6301026189 

3169 น.ส.  ลาวณัย์ ฟองธนกิจ 6301026188 

3170 ร.ต.  ประดิษฐ์ จ ารัสไว ร.น. 6301026320 

3171 นาย  ประศาสตร์ พรชยั 6301026324 

3172 น.ส.  พิเชียรภรณ์ ปัญญาเมธาพร 6301026326 

3173 นาย  วงศธร โคตะรุชยั 6401032502 

3174 น.ส.  บงัอร ฤกษ์ดี 6301026333 

3175 นาย  วิษณ ุวิสทุธาจารี 6301026334 

3176 น.ส.  พนิดา โนนศรีชยั 6301026338 

3177 นาย  ณฐัชนนัท์ ริโยธา 6301026339 

3178 น.ส.  ภทัรียา อตุมงัค์ 6401031765 

3179 น.ส.  รัตติกาล พาช่ืน 6301026345 

3180 น.ส.  นิศาชล แวน่ศิลา 6301026346 

3181 น.ส.  พรทิพย์ แพงน้อย 6301026347 

3182 นาย  ธนกฤต โสดาวฒัน์ 6301026322 

3183 นาย  บณัฑิตย์ ปรัชญคปุต์ 6401035829 

3184 นาย  ปพนศกัดิ์ ชว่ยสถิตย์ 6301026329 

3185 น.ส.  รัตนา ศกัดาบรุานกิุจ 6301027854 

3186 น.ส.  วรรณพา ราณีเวชช 6301040152 

3187 น.ส.  รัชดา ศกัดาบรุานกิุจ 6301027855 

3188 นาง  เตือนใจ มานน้อย 6301026183 
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3189 นาง  ธิตินนัท์ ทิพากร 6301027853 

3190 น.ส.  วราภรณ์ ศกัดานภุาพ 6301026186 

3191 น.ส.  มณีู เลาะลาเมาะ 6301026192 

3192 นาย  มานิตย์ มานน้อย 6301026194 

3193 นาย  อดิสรณ์ ช่ืนปราณี 6301026588 

3194 นาย  สมหมาย พราหมณี 6301026590 

3195 น.ส.  ทตัพร สงัฆมณี 6401033338 

3196 นาย  เฉลมิชยั สธุรรม 6301026593 

3197 น.ส.  ศิวาภรณ์ ศรีฟา้ 6301026594 

3198 นาง  นฤมล เมสซ์เนอร์ 6301026601 

3199 น.ส.  ปภสัสร จินดา 6301026602 

3200 น.ส.  รัฐภรณ์ ปฐมวิจิตร 6301026598 

3201 น.ส.  อมุาพร ทบัเพชร 6301026599 

3202 นาย  ยศวจัน์ รุ่งวงศ์สวุรรณ 6301027128 

3203 น.ส.  กมลวรรณ คุ้มนภา 6301027131 

3204 นาย  เอกบดินทร์ นวลประดษิฐ์ 6301027142 

3205 น.ส.  กฤษณีย์ นว่มส าล ี 6301027133 

3206 น.ส.  มรกต วณิชย์พฒัน์พงศ์ 6301027134 

3207 น.ส.  จฬุาลกัษณ์ ลกูอินทร์ 6301027135 

3208 นาย  มงคล ขวญัเผือก 6301027139 

3209 นาย  พงษกร จารุเมธีชน 6301027404 

3210 น.ส.  อาภสัรา วรรณสขุ 6301027414 

3211 น.ส.  พรทิพย์ ศรีชา 6301027419 

3212 นาย  ธนโชติ สอนจนัดา 6301027420 

3213 น.ส.  เนาวรัตน์ วงศ์เป่ียมทรัพย์ 6301027424 

3214 น.ส.  กนกวรรณ เจียมรัมย์ 6301027432 

3215 นาย  วินิจ เอยีดช่วย 6301027433 

3216 นาย  สวสัดี ภชูงค์ 6301027434 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

3217 น.ส.  ชลธิฌา โอเ่รือง 6301027437 

3218 น.ส.  ณฐัริณีย์ ขนุทอง 6301027438 

3219 นาย  อดิศกัดิ์ ทิพย์รักษ์ 6301027439 

3220 นาง  สรุางค์รัตน์ ปอ้มสวุรรณ 6301027449 

3221 นาง  แพรวพรรณ พนาลกิลุ 6301027450 

3222 น.ส.  ชนนิกานต์ ทิพากร 6301027870 

3223 น.ส.  ณฐัพร ทองบวั 6301027881 

3224 นาย  จิรเดช ศรศิริ 6401035371 

3225 นาย  คณิสร์ ปราบภยั 6301028434 

3226 น.ส.  ปิยธิดา นามวจิิตร 6301028423 

3227 นาง  นิติกลุ เอียดชว่ย 6301028427 

3228 นาง  กชรัตน์ เอมมิน้อม 6301028428 

3229 น.ส.  อภิชาดา อาสภวิริยะ 6301028430 

3230 นาง  สภุาวดี จนัทร์สายทอง 6301028433 

3231 น.ส.  สภุาพร ดวงประภา 6301028436 

3232 นาง  รัสรินทร์ จรินยากลุวฒัน์ 6301028438 

3233 นาย  เกษม วชิระเจริญวงศ์ 6301028439 

3234 น.ส.  ศิษฐาปนี ชยัสาร 6301027444 

3235 น.ส.  สกุญัญา ช่วยนุ้ย 6301028876 

3236 น.ส.  นิรชา ขนุศิริ 6301028878 

3237 น.ส.  ฉตัรกมล ตนัติพงศ์ 6301028882 

3238 นาย  นพไพสษิฐ์ ตระกลูนาบ ารุง 6301028884 

3239 นาย  ชนวฒัน์ จนัทวฒัน์ 6301028886 

3240 นาย  สเุมธ เจียรศิริ 6301028890 

3241 น.ส.  อรปรียา ลมิป์วรกลุ 6301028893 

3242 นาย  ธนชัธร ศิริวฒันาวานชิ 6301029325 

3243 น.ส.  วนชัชา เงินราษฎร์ 6301029326 

3244 นาย  อภิรักษ์ เจริญพร 6301029327 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

3245 น.ส.  ปรียาภรณ์ จนัทร์ชมภู 6301029333 

3246 น.ส.  จิริดา โคผดงุ 6301029336 

3247 นาย  พงษ์พนัธ์ ภกัดีดินแดน 6301029337 

3248 นาง  วรฤทยั เมาลทีอง 6301029339 

3249 น.ส.  อรอนงค์ ฟตูระกลู 6301029351 

3250 น.ส.  ธณัย์จิรา รวีวชัรโตภทัร 6301029338 

3251 นาง  อ าพร วงัเอก 6301029407 

3252 น.ส.  อารีรัตน์ เพชรบรูณิน 6301029414 

3253 นาง  สนุิตา โลมะวิสยั 6301026187 

3254 นาง  ฐิติรัตน์ ธนเดชวราเมธ 6401035827 

3255 นาง  พทัธนนัท์ จินต์จ ารัส 6301029772 

3256 น.ส.  เบ็ญจวรรณ คุ้มวงค์ 6301029780 

3257 น.ส.  ณิชา ลคันาภิเศรษฐ์ 6401037827 

3258 นาย  นตัติ ธรรมารักษ์ 6301029794 

3259 น.ส.  ณชัลดัดา ประกอบบญุ 6301029798 

3260 น.ส.  อารียา ศรีบษุย์ 6301029786 

3261 นาง  พิมพ์พจี พิพรรธกลุกร 6301029787 

3262 นาง  กรรณิกา รัศมิทตั 6301029785 

3263 น.ส.  ณฐัชยา พวงมะล ิ 6301030431 

3264 นาย  ฤทธิรงค์ โพธิยะ 6301030434 

3265 นาย  ทศพิธ โพธิยะ 6301030435 

3266 นาง  กนกวรรณ ทมุมากรณ์ 6301030440 

3267 น.ส.  ศิริวรรณ ยอดทองด ี 6301030761 

3268 น.ส.  จริญญา สตัยวณิช 6301030763 

3269 น.ส.  อภิญญา สติประเสริฐนนัท์ 6301030766 

3270 น.ส.  ภิญญดา ศรีสนุทร 6301030767 

3271 นาย  ยอดสวุณั พมุดวง 6401036507 

3272 นาง  ผกามาศ โคตบตุร 6301029782 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

3273 น.ส.  พรพรรณ์ ค าธิศรี 6301028422 

3274 น.ส.  โชติกา นิทาน 6301030429 

3275 นาย  ธนาธิป ตาแล 6301028879 

3276 นาย  นนัทวฒัน์ เตหลนิ 6301028873 

3277 น.ส.  พิมพ์พิชชา เพชรวารี 6301028892 

3278 น.ส.  อภิวรรณ เครือวลัวงษ์ 6301031637 

3279 น.ส.  ชญัญา บญุสงัข์ 6301031638 

3280 น.ส.  ณฐัพิมล เพชรพิรุณ 6301031640 

3281 น.ส.  จตุิมา แก่นสาร์ 6301031646 

3282 น.ส.  อจัจิมา อ่ินค า 6301031648 

3283 น.ส.  สภุาวดี หนอูินทร์ 6301031649 

3284 นาง  ทิพย์นฤมล โคตรบตุร 6301031650 

3285 น.ส.  อญัชล ีลพีฒันากลุ 6301031658 

3286 นาย  สวุฒัน์ ใจด ี 6301037442 

3287 น.ส.  ณฐมน สาธารณะ 6301037443 

3288 น.ส.  จฬุาลกัษณ์ หลอดทอง 6301036269 

3289 น.ส.  จนัทิมา มีหิริ 6301036267 

3290 น.ส.  นลนิรัตน์ สายแสง 6301036266 

3291 น.ส.  วชัรี บญุมา 6301036265 

3292 น.ส.  ประภสัสร แก้วพิภพ 6301031979 

3293 น.ส.  ภทัรริน ใจเปรียว 6301031976 

3294 น.ส.  ยพุา นาก้อนทอง 6301031978 

3295 นาย  พงษ์พนัธุ์ โคตบตุร 6301032423 

3296 นาง  เพ็ญมณี ออ่นโพธ์ิทอง 6301032432 

3297 นาง  น้อมจิตร จดัสนาม 6301032434 

3298 น.ส.  มานิตา มานน้อย 6301032444 

3299 น.ส.  อนลุกัษณ์ ภทูองเงิน 6301032447 

3300 นาย  ณฐัพนัธ์ แสงค ากลุ 6301032448 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

3301 น.ส.  อรุณวดี สกลุชวูงศ์ 6301032451 

3302 นาย  รังสรรค์ พิศวงวิไล 6301032459 

3303 น.ส.  แพรวไพลนิ บชูานนั 6301032461 

3304 น.ส.  กมลพร โสดาวิชิต 6301032435 

3305 น.ส.  ศิริรัตน์ วะชมุ 6301033175 

3306 น.ส.  ภคนนัท์ รุ่งวิชานวิฒัน์ 6301033183 

3307 น.ส.  ชลธร เกียรติธนะบ ารุง 6301056108 

3308 นาย  สามารถ สงวนทรัพย์ 6301033409 

3309 นาย  เดชนะ รักษ์จรรยาวงศ์ 6301033417 

3310 น.ส.  ฐิตารีย์ พจนชยัศกัดิ ์ 6301033420 

3311 นาย  รังสมินัต์ ญาต ิ 6401035825 

3312 นาง  ดาริกา เลศิสคุนธรส 6401039673 

3313 นาย  วิรัตน์ ตรงพิทกัษ์กลุ 6301033424 

3314 นาง  พรรณรังศรี ตรงพิทกัษ์กลุ 6301033423 

3315 นาย  ยิ่งศกัดิ์ สาครวรรณศกัดิ ์ 6301038239 

3316 นาง  นงธนทั สขุมุินท 6301043422 

3317 นาย  นิรุธ เพ็ชร์กระ 6301043423 

3318 นาย  ธนกฤษ ชณุหขจร 6301038240 

3319 นาง  ดวงพร ชณุหขจร 6301038242 

3320 น.ส.  ฐปนทั กิติวรรโณ 6301033978 

3321 นาย  ทวีเกียรติ กิติวรรโณ 6301033425 

3322 น.ส.  วารุณี ซาร่าห์ ดินสอ บอสซอร์ 6301033411 

3323 น.ส.  ปานวาด ปภาจารุกลุ 6301038241 

3324 น.ส.  นวลจรี บญุโสพิศ 6301033955 

3325 นาย  อธิป อิ่มเย็น 6301033961 

3326 น.ส.  ศศิวิมล ใจรักษ์ 6301033962 

3327 นาย  อดิศร มีหอม 6301033963 

3328 นาง  กรรณิการ์ เลขาวจิิตร 6301033965 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

3329 น.ส.  ศิรมณี ราชมี 6301033967 

3330 น.ส.  นจุรินทร์ บญุสขุา 6301033968 

3331 น.ส.  ศิรภคั ตรวจมรรคา 6301033969 

3332 น.ส.  ภคมน แก้วเสน 6301033975 

3333 นาง  มณีรัตน์ หงษ์ริญญา 6101082446 

3334 นาย  บรูณ์พิภพ สรุภาพมงคล 6401036177 

3335 น.ส.  นชันนัท์ ศิริสงูเนิน 6301035257 

3336 นาง  กมภาพนัธุ์ พนัธุ์ออ่น 6301035267 

3337 นาย  วิวฒัน์ สลีา 6301035260 

3338 น.ส.  ปภสัสร นามจิรโชต ิ 6301035263 

3339 น.ส.  เบญญารัต ชวลติทิพากร 6301033971 

3340 นาง  นพรัตน์ กระลาม 6101083742 

3341 น.ส.  ศิษฐาภรณ์ ชยัสาร 6301035818 

3342 นาย  ชชัวาลย์ ดวงแก้ว 6301035819 

3343 นาย  สริุยนั มลูทราย 6301035830 

3344 นาย  อมรินทร์ ชะมนุ ี 6301035833 

3345 น.ส.  ชมยัพร พาตา 6301035836 

3346 นาย  เกียรติยศ ศภุชยัรัตน์ 6401037380 

3347 น.ส.  ขวญัดารินทร์ ธนวฒัน์เสถียร 6401036508 

3348 นาย  สวาท ผิวเมืองปัก 6301035840 

3349 นาย  กฤษฎา มณีโชต ิ 6301036272 

3350 น.ส.  ยอดธิดา ลกูอินทร์ 6301036277 

3351 นาย  เกียรติศกัดิ์ นาคทอง 6301036278 

3352 นาย  อภิสทิธ์ิ ศกัดิ์เกษมชยักลุ 6301036280 

3353 น.ส.  ขนิษฐา ชยัหงษา 6301036259 

3354 น.ส.  อรณี มณีโรจน์ 6301036252 

3355 น.ส.  แสงระวี ไพโสภา 6301036249 

3356 น.ส.  เอมมิกา เวยีนพิษ 6301036258 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

3357 นาย  วศิน ดวงประภา 6301031977 

3358 น.ส.  กญัญาภคั พงษ์สงวน 6301036271 

3359 น.ส.  พิมพ์ณภา ค าหอม 6301031659 

3360 นาย  สมชาย ศรีบษุย์ 6301037450 

3361 นาย  คฑาวธุ ทิศพระภมู ิ 6301036260 

3362 น.ส.  วีระนชุ กองมา 6301036262 

3363 นาย  สราวฒุิ ผกูจิตร 6301036263 

3364 น.ส.  ศิวพร น้อยหว้า 6301036261 

3365 น.ส.  นโลบล หลอดทอง 6301037446 

3366 น.ส.  สจิุตรา ค าภเูงิน 6301036257 

3367 น.ส.  อฐัภิญญา โสประธาน 6301037445 

3368 นาย  สธีุ ศรีประเสริฐ 6301036254 

3369 นาย  พงสกร พรมท้าว 6301036253 

3370 นาย  คณิน แก้วอินทร์ 6301037415 

3371 น.ส.  ธญัญารัตน์ สรุพนัธนากร 6301037418 

3372 น.ส.  กรรณิการ์ หลกัค า 6301037421 

3373 นาย  นรินทร์ จฑุาศิโรรัตน์ 6301037425 

3374 น.ส.  รังสมิา สเุสง่ียม 6301037427 

3375 น.ส.  อไุลภรณ์ พืน้พนัธ์ 6301037441 

3376 น.ส.  ภคพร รูปสะอาด 6401037826 

3377 นาย  ณฐันนท์ บญุยิ่ง 6301037593 

3378 นาย  พิษิณ ทองรัตน์ 6301037594 

3379 น.ส.  นพชพรรณ กศิริไพบลูย์ 6301032430 

3380 น.ส.  จิราศิณี วิมงัสขุ 6301037433 

3381 น.ส.  อรพินท์ วงศ์ก่อ 6401039224 

3382 น.ส.  อรัญ ทองขาม 6301037582 

3383 นาย  กิตติภพ สาธารณะ 6301037583 

3384 น.ส.  จิตนิชา สาครวรรณศกัดิ ์ 6301044678 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

3385 นาย  มงคล ศิริสายณัห์ 6301035827 

3386 นาย  จอม เพช็ร์กระ 6301050418 

3387 น.ส.  สวุิมล เพ็ชร์กระ 6301035825 

3388 นาง  จิตสภุา หอวฒันานนัท์ 6301033979 

3389 นาย  ยทุธศกัดิ์ ปัญญาเมธาพร 6301038228 

3390 นาย  ธวชัชยั ธญัญะพานิช 6301038229 

3391 น.ส.  นงลกัษณ์ สวนยา 6301038232 

3392 น.ส.  ณิชาภา โอฬารภทัรากร 6301038235 

3393 นาย  ภทัรโชค ช่ืนบางบ้า 6301031652 

3394 น.ส.  มนสัวี บางชะวงษ์ 6301033956 

3395 นาย  ศิริศกัดิ์ เลาหวิโรจน์ 6301038236 

3396 น.ส.  ธชฤภา แข็งพิลา 6301038238 

3397 นาย  วลัลภ ก้อนมณี 6301038249 

3398 น.ส.  ขนิษฐา ภมูิฐาน 6301037586 

3399 น.ส.  นิยม ศรีสมดี 6301039017 

3400 นาย  วสพุล ญาติทรงศกัดิ ์ 6301039030 

3401 นาย  บญัชา ดวงทิพย์จนัทร์ 6301039031 

3402 น.ส.  อรุโณทยั สบืส าราญ 6301039032 

3403 น.ส.  เพียงฤทยั ทองเงา 6301039034 

3404 นาง  นชุนาช แดนศิริ 6301039036 

3405 นาย  สมัฤทธ์ิ พิชยัช่วง 6401038594 

3406 นาย  เลศิชยั ร้อยพรมมา 6301039039 

3407 นาย  นพชยั ทองจนัทร์ 6301039041 

3408 นาย  นที นิว้จนัทกึ 6301039042 

3409 น.ส.  ขวญัใจ พิมพรสงิห์ 6301039066 

3410 นาง  อญัชนา ชนุหสวุรรณ 6301039026 

3411 น.ส.  ศศิพร เรืองบญุสขุ 6301039062 

3412 น.ส.  วรรนิภา ลิม้พิพฒัน์ชยั 6301039023 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

3413 นาง  พชัราภรณ์ ร่ืนชล 6301039024 

3414 น.ส.  กนกวรรณ อาจยางค า 6301039046 

3415 น.ส.  สริินนา กอบสวสัดิ์ 6301039048 

3416 น.ส.  มริษา โคตรวงค์ 6301039049 

3417 นาย  ภวูรา สมกิจศิริ 6301039050 

3418 นาย  สทุศัน์ พึง่ภิญโญ 6301039051 

3419 นาย  พิชยารัชต์ เบญจผอ่งวฒันา 6301039055 

3420 น.ส.  อรทยั ทองนอก 6301039057 

3421 น.ส.  ชาฬิสา บตุรเนียร 6301039061 

3422 นาย  เอกชยั เมืองทว ี 6401039225 

3423 น.ส.  กิติยาภรณ์ สายแวว 6301040155 

3424 นาย  ฉตัรดนยั ดาด ี 6301040158 

3425 น.ส.  สายฝน ยามา 6301040613 

3426 นาง  ค าบู ่แสนภงูา 6301040627 

3427 นาง  นชุนาถ มโนน้อม 6301040634 

3428 นาย  ณฐั เทพพิมล 6301039064 

3429 น.ส.  ยพุเยาว์ ด้วงปล ี 6301039056 

3430 น.ส.  ปณุชญา เปรมนพคณุ 6301039058 

3431 น.ส.  สชุานรี ภิรมย์เปรม 6301039021 

3432 นาย  พจน์ภคิน รติเฉลมิวงศ์ 6301039020 

3433 นาย  ณฐันนัท์ ณทัภานิช 6301039022 

3434 นาง  สรีุพร เค้าสมิ 6301041070 

3435 น.ส.  ศิริลกัษณ์ พงษ์พาล ี 6301041075 

3436 น.ส.  ชตุิมา วงศ์อน ุ 6301039737 

3437 นาง  ดรุณี เคนมา 6301041865 

3438 น.ส.  นิตย์ชญา สงิห์ด า 6301041866 

3439 น.ส.  นิตยา มาลา 6301041870 

3440 น.ส.  กนกพร ธรรมนาม 6301041875 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

3441 น.ส.  คณุญัญา มีเดช 6301042383 

3442 นาง  กญัภร ทศนาถทวีพร 6301042384 

3443 นาง  ณฐัรินีย์ ปานสแีพงมล 6301042390 

3444 น.ส.  ณชัชารีย์ ธีรโชติธนศกัดิ ์ 6301042435 

3445 น.ส.  ปกเกศ วิชาชยั 6301043393 

3446 น.ส.  ศิริพร ภิญโญยาง 6301043414 

3447 นาย  ทศพร เผา่ปฏิมากร 6301041874 

3448 นาง  นภาพร เผา่ปฏิมากร 6301041871 

3449 น.ส.  ศศิธร ไนยะกลู 6301043417 

3450 น.ส.  ศิราณี ค าเหลอืง 6301038246 

3451 นาง  ระออง แสงกล้า 6301043439 

3452 นาง  วิยะดา เมืองศิริ 6301043440 

3453 น.ส.  วราภรณ์ อ าไพร 6301043430 

3454 นาย  ปริญญา สขุผล 6301043431 

3455 นาย  เสกศกัดิ์ กิจสนิท 6301041864 

3456 นาย  ธีทตั นุ้ยขาว 6301041077 

3457 นาย  ภทัรพงษ์ ศรีสงูเนิน 6301041876 

3458 นาย  นนทิวรรชณ์ ดวงแก้ว 6301044097 

3459 น.ส.  ปวีณ์ธิดา หงษ์สวสัดิ ์ 6301044100 

3460 น.ส.  วนัทนา สขุจิต 6301044110 

3461 นาย  ธนณฏัฐ์ ศตายสุกลุวงศ์ 6301044121 

3462 นาง  นพมาศ ทนัธะศิริ 6301044106 

3463 น.ส.  จินดารัตน์ เต็มสงสยั 6301044115 

3464 น.ส.  ดวงฤทยั หมัน่ค านวน 6301044119 

3465 นาย  พิชยดนย์ สมรรัมย์ 6301041873 

3466 น.ส.  ยพุาพร สายศร 5701040554 

3467 นาง  สรัญญา อินนดัดา 6301053606 

3468 น.ส.  อไุรวรรณ สวุรรณแก้ว 6301044674 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

3469 น.ส.  วาววจี โกศลัวิตร 6301044654 

3470 นาง  นลนิ ป่ินโรจน์ 6301044659 

3471 น.ส.  นพวรรณ กลิน่กระสงัข์ 6301044661 

3472 นาย  กิตตวิฒัน์ วรภทัรทวีสทิธ์ิ 6301044663 

3473 นาย  พรเลศิ เกษา 6301044665 

3474 น.ส.  ศศิตา สายสวุรรณ 6301044667 

3475 น.ส.  กิตติพร เกียรตินนัทวิมล 6301044696 

3476 นาย  วชัรพงษ์ เวชวงษ์ 6301044676 

3477 นาย  ณชัธ์ทรงยทุธ ตัง้จิราภทัร์ 6301044680 

3478 น.ส.  วีนา นิทาน 6301044686 

3479 นาย  นรากร จงึธนาวฒัน์ 6301045083 

3480 นาย  ณศรันย์ ค านงึเกียรตวิงศ์ 6301045085 

3481 นาย  โชคชยั สชีะนะ 6301045086 

3482 น.ส.  ญาดา เฉลมิล้น 6301045914 

3483 น.ส.  อรพรรณ กมลกิจการ 6301045922 

3484 นาย  พิเชษฐ์ชยั ลาภญาณภทัรไพศาล 6301045929 

3485 นาย  เอกสทิธ์ิ เต็นลง 6301045930 

3486 น.ส.  อญัชล ีเพ็ชรพฒันพงศ์ 6301045931 

3487 น.ส.  มลธิดา ชลดิาอรรถวชิญ์ 6301045925 

3488 น.ส.  สปุราณี สขุแสงจนัทร์ 6301044669 

3489 นาย  รัฐภณ ศรีสนุทร 6301046640 

3490 นาง  ภชัรี วฒันา 6301046646 

3491 นาย  สเุมธสั วฒันา 6301046648 

3492 นาย  ธรรมนญู อิ่มเสมอ 6301046651 

3493 น.ส.  ชตุิมา พรรณะ 6301046655 

3494 น.ส.  ดวงพร บตุรนาค 6301046656 

3495 น.ส.  ดาริการ์ มานะรวยสมบตัิ 6301046658 

3496 นาง  แสงระวี ภกูองไชย 6301046662 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

3497 น.ส.  พิจิตรา กาญจโนภาส 6301046663 

3498 นาย  ศภุกิจ ป่ินเกต ุ 6301046652 

3499 นาง  บญุช่วย นามวรรณ 6301047208 

3500 น.ส.  อารมณ์ โตแก้ว 6301047209 

3501 น.ส.  กิตติมา จริยาวรเมท 6301047211 

3502 นาย  เฉลมิศกัดิ์ ศรีชยั 6301048033 

3503 นาย  ณรงค์ วงัเสาร์ 6301048048 

3504 น.ส.  สายชล เลีย้งอยู ่ 6301048041 

3505 น.ส.  ประภสัสร จุ้ยซื่อ 6301048042 

3506 น.ส.  มทัวนั เมืองอินทร์ 6301048044 

3507 น.ส.  ฉตัรแก้ว นนทฤทธ์ิ 6301048045 

3508 น.ส.  นภสัวรรณ หุน่งาม 6301048047 

3509 นาง  ชญาณพฒัน์ นนัท์ธนพนัธ์ 6401001754 

3510 น.ส.  แพรวขวญั นนัท์ธนพนัธ์ 6301048037 

3511 นาย  วรัญญ ูหวงัดีธรรม 6301049164 

3512 นาง  วิภา หอ่ทอง 6301049165 

3513 นาย  ทศัน์ปักษา ภาเขม็ 6301049173 

3514 นาย  วฒุศิกัดิ์ โคตรวงค์ 6301049174 

3515 นาย  กิตตกิลุ ภวูงศ์ 6301049175 

3516 น.ส.  กสนิา รมยานนท์ 6301049177 

3517 น.ส.  ธนพร ภมูิสงิห์ 6301049180 

3518 น.ส.  ศิริญทิพย์ นวลมี 6301049186 

3519 น.ส.  ณิชารีย์ ค าทอง 6301049169 

3520 นาย  ชศูกัดิ์ วิทยาขจรศาสตร์ 6301049827 

3521 น.ส.  นพรัตน์ นาครุ้ง 6301049822 

3522 น.ส.  ปณิตา ลลิติชยักลุ 6301049830 

3523 นาง  สพุิชญา สอรักษา 6301049833 

3524 นาย  ศภุรัตน์ รินรุด 6301049836 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

3525 นาง  กาญจนี มิพล 6301049837 

3526 นาง  สพุรรษา สมิณี 6301049838 

3527 นาย  ชนาธิป พิมพ์สราญ 6301049843 

3528 น.ส.  อ้อยใจ จนัดาชาติ 6301049844 

3529 น.ส.  นงนชุ บตุรสงฆ์ 6301049846 

3530 น.ส.  มกุรินทร์ วรรณทรัพย์ศิริ 6301049847 

3531 นาย  กฤตชญา ทองตะนนุาม 6301048105 

3532 นาย  วิเชียร สหีมอก 6301043434 

3533 น.ส.  ณภสัสรณ์ อมรธญัญพชั 6301050419 

3534 น.ส.  แพรวพรรณ เนียงสา 6301050422 

3535 น.ส.  นพลกัษณ์ บญุธนฐิตวิฒัน์ 6301043429 

3536 น.ส.  รสริน พกัเหมือน 6301043407 

3537 นาง  สพุตัรา ศิริโสม 6301050414 

3538 นาย  ทรงวฒุิ ฉาบกงัวาล 6301050425 

3539 น.ส.  วรรณกร มณีวงศ์วจิิตร 6301050432 

3540 นาง  อรทยั ศิริจนัทร์ 6301050433 

3541 น.ส.  ญาดา พิษณแุสง 6301050436 

3542 นาย  ณฐัพชัร์ อยูญ่าตวิงษ์ 6301043395 

3543 น.ส.  ปานตา ยิ่งเฮง 6301043394 

3544 น.ส.  รชยา เฉลมิอาภาเดช 6301051143 

3545 น.ส.  พิกลุ ทนึรถ 6301051147 

3546 นาง  มีสขุ กภุาพนัธ์ 6301051139 

3547 ร.ต.อ.  แสน พรมนาม 6301051130 

3548 นาย  ชนะ สงัข์ผาด 6301051150 

3549 น.ส.  ปริุมปรัชญ์ วงศ์เวไนย 6301051148 

3550 นาย  อาทิตย์ หดันาค 6301061421 

3551 นาย  อภิสทิธ์ิ ทินกร ณ อยธุยา 5901033256 

3552 น.ส.  กลัป์ภทัร สง่อภิธนะเสรี 5801028390 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

3553 นาย  อิสรา พิสวาท 5801028361 

3554 นาย  ธนภทัร รัตนธรรม 5801026198 

3555 น.ส.  กาญจนา ทาค ามา 5801028949 

3556 นาย  สริินทร สนิอนนัต์ 5801028364 

3557 น.ส.  ศศิธร แซโ่ค้ว 5801040939 

3558 น.ส.  นนัท์นภสั ศรีเจริญวิภาค 5801029816 

3559 น.ส.  นิตยา วงษ์ประดษิฐ์ 5801026196 

3560 น.ส.  วรัชยา ประสม 5801028378 

3561 นาย  อ าพล ชิณวงค์ 5801033560 

3562 น.ส.  สนุิสา ลคัษร 6101002766 

3563 นาง  ปณิตา สขุเกษม 5901042598 

3564 น.ส.  มาลนิี หดันาค 5801028937 

3565 นาย  กฤษณะ วงค์อามาตย์ 5801026203 

3566 น.ส.  ภานิชา เสารีรัมย์ 5801028938 

3567 นาย  สรุพล สมภกัดี 5901066405 

3568 นาย  สพุรรณ พาพนัธ์ 5801054119 

3569 น.ส.  นยัน์ปพร กิติกลุไกรสนิ 6001088939 

3570 น.ส.  ณฐัณิชา มากู ่ 5901004062 

3571 นาย  เอกพนัธ์ จนัทร์หาญ 5901051892 

3572 น.ส.  แก้วใจ มีพร้อม 5901109800 

3573 น.ส.  ลมยั จนัปอแดง 6001022028 

3574 น.ส.  นิศากร ไขกระภาย 6101051787 

3575 นาย  วฒุิพนัธ์ บญุทรง 5801028376 

3576 นาย  พรอนนัต์ ป่ินเวหา 5801028939 

3577 น.ส.  สพุรรษา สขุสมประสงค์ 5801040949 

3578 น.ส.  สพุรรณษา หมอ่งค ามี 5801041394 

3579 น.ส.  ชนิดา ศะศินิล 6301052322 

3580 นาย  ณสนัต์ ธรรมจิตติโชคด ี 6401004731 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

3581 น.ส.  สทุธ์ิรัศมิ์ จนัทร์เทา 6301052346 

3582 น.ส.  กญัญาวชัร์ คมัภีระ 6301052326 

3583 นาย  ธชัชยั ธนาวชินนั 6301044108 

3584 นาย  จตพุร รังคะกนก 6301052327 

3585 น.ส.  พสัชา อนรัุกษ์จรรยง 6301052334 

3586 นาง  งามจิต ปสนัตา 6301052335 

3587 นาง  มานติา สมสนิท 6301052337 

3588 นาย  วิชยั แร่นาค 6301052339 

3589 นาง  นิมิตพร สสีดุ 6301052340 

3590 น.ส.  นพวรรณ อาจารีย์ 6301052341 

3591 น.ส.  นิลวรรณ ตนัปาน 6301052342 

3592 น.ส.  พิมพ์อกัษร พรมพิมพ์พฒุแก้ว 6301052345 

3593 น.ส.  ณฐัสดุา วงษ์เสน 6301043427 

3594 นาย  รัฎฐ์ ผลพิฒัน์ 6301052332 

3595 น.ส.  เยาวลกัษณ์ กลญัชยั 6301045094 

3596 นาย  นิวฒัน์ ศิลปเสริฐ 6301053587 

3597 น.ส.  เบ็ญจมาภรณ์ ทองเพิ่ม 6301053588 

3598 นาย  กฤษฎาพร พานิชนอก 6301053590 

3599 นาย  ธวชัชยั กนัหามี 6301053599 

3600 นาย  สทุธิศกัดิ์ พรหมเศษ 6301053602 

3601 น.ส.  องัคณา กิตติพล 6301053604 

3602 น.ส.  จิราวรรณ นามสม 5801111814 

3603 น.ส.  พิไลวลัย์ จนัทร์หาญ 5901065034 

3604 นาย  ปติพฒัน์ จนัด ี 5901044738 

3605 น.ส.  ยภุาวดี สวุรรณธร 6001002584 

3606 น.ส.  เบญจมาศ แสนแก้ว 6201063786 

3607 น.ส.  ฤทยัรัตน์ สงิห์จนัทร์ 6001004323 

3608 นาย  ธีรภพ ชยัเงินสวุรรณ 5901079755 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

3609 นาย  สรุศกัดิ์ ทรงศรี 5801028931 

3610 น.ส.  ธญัญารัตน์ พนัธ์งาม 6401009856 

3611 น.ส.  ศิริวรรณ สทิธิวงค์ 5901086876 

3612 นาย  สมภพ พลไทย 6001098526 

3613 น.ส.  พรพิมล ทาบญุมา 6101075827 

3614 น.ส.  เสาวนีย์ ทองยา 6301019267 

3615 นาย  ยทุธนา ครุฑวฒันา 5901017964 

3616 นาง  ยวุธิดา เยี่ยมศิลปเมธี 6101009301 

3617 น.ส.  อรสา ชมุแวงวาปี 6101089132 

3618 นาง  อนนัต์ญาณ์ นิยมวงค์ 6201060353 

3619 น.ส.  ละอองดาว ถ่ินโสภา 6201060354 

3620 นาย  สนัชาติ ตรีสาตร์ 6001014074 

3621 น.ส.  เจนจิรา เครือจินดา 5801079219 

3622 นาย  วชัระ วิสทุธ์ิ 5901016546 

3623 วา่ที่ร.ต.  สวุิทย์ สมฤทธ์ิ 5801028930 

3624 นาย  ณตวนั ใจนวล 5901008045 

3625 นาย  เทวฤทธ์ิ ใหญ่แก้ว 5801026199 

3626 น.ส.  กมลชนก แสวงสขุ 5901031873 

3627 น.ส.  ทศวรรณ กออ าไพ 5901009415 

3628 น.ส.  ปิยะวรรณ์ ก่ิงแก้ว 5801087105 

3629 น.ส.  วิราวรรณ ศิริ 6201086026 

3630 นาย  วิระ สวุรรณด ี 6101002768 

3631 น.ส.  หทัยา นิดกระโทก 6101008518 

3632 นาย  ณฐัภาส กลิน่เกษร 5801028951 

3633 น.ส.  จฑุาทิพย์ ด าแก้ว 5901056809 

3634 น.ส.  รุจิดา หดันาค 5901056808 

3635 น.ส.  วาสนา สาระกลุ 5801026172 

3636 นาง  อมัพร รัตนธรรม 5801033561 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

3637 นาย  ภมร จนัทร์ประสาท 6101001838 

3638 น.ส.  ธญัรัตน์ ยางธิสาร 5901056827 

3639 น.ส.  ศภุางค์วรรณ ประเสริฐพงษ์ 6201071247 

3640 นาย  กวินธร ยนัตา 5801049535 

3641 นาย  อมัรินทร์ บญุเสมารัตน์ 5801028362 

3642 น.ส.  วรัติยา นาสวนสวุรรณ 6001002583 

3643 น.ส.  น า้ตาล สสีงัพะเนาว์ 6001087007 

3644 น.ส.  สภุรัตน์ พาพนัธ์ 5801077245 

3645 นาย  วฒุชิยั สวา่งวงค์ 6001053900 

3646 นาย  มนตรี ฐิติพิทกัษ์ธรรม 5901020369 

3647 นาย  พรพรรณ ป่ินเวหา 5801028945 

3648 น.ส.  ชนิศา ทองดี 5801028374 

3649 น.ส.  สมฤดี อุน่สงูเนิน 5901027447 

3650 นาย  อนวุตัร ทรงศรี 6401004742 

3651 นาย  ฟา้สาง สมภกัด ี 6101017396 

3652 น.ส.  อมรรัตน์ ศรีไชยวาลย์ 6001049797 

3653 น.ส.  นิอร น าอิน 5901068028 

3654 นาย  ภาณวุฒัน์ เพ็ชทลู 6301054936 

3655 นาย  ธน สบิพนัทา 6401045157 

3656 น.ส.  ลญัญลกัษณ์ ระกิต ิ 6301054943 

3657 น.ส.  พรพรรณ พรมมาตร์ 6301054911 

3658 น.ส.  สภุญา พงัทนู 6301054915 

3659 น.ส.  อารีย์ ศรีรัตนา 6301054920 

3660 น.ส.  ดวงหทยั ปสนัตา 6301054921 

3661 น.ส.  พชัรินทร์ ตอ่เขตร 6301054924 

3662 นาย  อรรณพ เพชรเจริญ 6301054926 

3663 นาย  สราวธุ องัคตรีรัตน์ 6301054947 

3664 น.ส.  กญัญพชัร ถ่ินปกาสยั 6301054948 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

3665 นาย  ปกรณ์ สหีมอก 6301043436 

3666 น.ส.  กนกวรรณ โพธ์ิเกต ุ 6301043397 

3667 นาย  ปัสยา ช้างวิเศษ 6301043396 

3668 นาย  ชรัชพงษ์ สหีมอก 6301043438 

3669 น.ส.  สมุาล ีสงิห์ภกัดี 6301043398 

3670 น.ส.  อจัฉราพร สหีมอก 6301043432 

3671 น.ส.  ธญัญ์ฐิตา ศิริชยัรัชต์กลุ 6301026185 

3672 นาย  วิสนั พงศ์สทิธิศกัดิ ์ 6301056093 

3673 น.ส.  เบญจา เอี่ยมสงคราม 6301056094 

3674 นาย  ณพงศ์ คงธนสโิรดม 6301056097 

3675 นาย  ยทุธนากร ปัสสาโก 6301056100 

3676 น.ส.  บณุยานชุ แสนแก้ว 6301056102 

3677 น.ส.  พรสวุรรณ ถนูาแก้ว 6301056112 

3678 น.ส.  โยษิตา เกตอุินทร์ 6301056115 

3679 น.ส.  กลุนารี ศกัดิ์จินดารัศม ี 6301056118 

3680 น.ส.  คิริเมขล์ แก้วสโุข 6301056087 

3681 น.ส.  ปรียานชุ ป่ินมณี 5901070053 

3682 น.ส.  ธิภาภรณ์ คล้ายวิจิตร 6201049602 

3683 นาย  ปวิชพงศ์ ธนาชยตุพงศ์ 6301057225 

3684 น.ส.  พรภิมล ขนัทอง 6301053589 

3685 น.ส.  วาสนา เสกล า 6301057202 

3686 นาง  ดารณี พงษ์สาระนนัทกลุ 6301057203 

3687 นาย  ภาคิน วงศ์อาษา 6301057209 

3688 นาง  ทิพาพร อินทร์พรหม 6301057214 

3689 น.ส.  อณัชญาน์ พิกลุทอง 6301057216 

3690 นาง  ชาริณี ศรีคราม 6301057218 

3691 นาง  หมว่ย กนัภยั 6301057223 

3692 นาย  นิวฒัน์ มากมลู 6301057228 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

3693 นาง  วรารัตน์ จารนาเพียง 6301057231 

3694 น.ส.  เปรมสนิ วสพุลพสักร 6301057233 

3695 น.ส.  นิตยา ภพูวก 6301057234 

3696 น.ส.  ชลรัตน์ดา วงค์สถาน 6301057237 

3697 นาย  นนัทวฒัน์ ค าทะเนตร 6301057238 

3698 น.ส.  ณฏัฐาณิชา ค าอ า 6301057239 

3699 น.ส.  อนสุรา ทาสดี า 6301057240 

3700 น.ส.  สติกมล ใยโฉม 6301057246 

3701 น.ส.  วาสนา ศรีภมุมา 6301053584 

3702 น.ส.  พรรณราย พลบัแจ้ง 6301056109 

3703 น.ส.  มนญัชญา ซื่อด ี 6301053591 

3704 นาย  พยศ ออ่นสวุรรณ์ 6301057248 

3705 น.ส.  จามรีย์ วฒุิยิง่ยง 6301057255 

3706 นาง  นิภา บญุช ู 6301058236 

3707 น.ส.  เยาวเรศ ประทีปคีรี 6301058241 

3708 น.ส.  จริยา วงศรีช ู 6301058242 

3709 น.ส.  ยวุดี นิลประสทิธ์ิ 6301058243 

3710 น.ส.  ชลธิชา ปัตถา 6301050421 

3711 นาย  ณฏักิตติ์ ไตรยสทุธ์ิ 6301056090 

3712 นาง  วชิราภรณ์ พาติกบตุร 6301058860 

3713 น.ส.  ฑิตยา จิตรโคตร 6301059488 

3714 นาย  ณฐัวฒุิ บ ารุงศรี 6301058866 

3715 นาย  ไกรสร ออ่นสี 6301058867 

3716 น.ส.  สมิตา เตชจิรัฐกาล 6301058869 

3717 นาย  พิศิษฐ์ ศรีอ ่าด ี 6301058873 

3718 น.ส.  เพ็ญพิสทุธ์ิ เพชรบรีุกลุ 6401011766 

3719 น.ส.  ณฐักานต์ เพชรบรีุกลุ 6301057236 

3720 นาย  สนุทร คลงัช านาญ 6301059490 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

3721 น.ส.  จริยา อินทนยั 6301059481 

3722 น.ส.  รุ้งลาวณัย์ ชยัวงค์ 6301059486 

3723 นาย  วรงค์กฏ นิธิจิราภิรมย์ 6301060353 

3724 นาย  วราโรจน์ นิลนนท์ 6301060357 

3725 นาย  กมัพล นิทาน 6301060363 

3726 นาย  รณชยั โคตรบตุร 6301060343 

3727 นาย  ณฐัวสัส์ จนัทร์ศรี 6301060346 

3728 นาย  ชิษณพุงศ์ เลศิกมลวฒันชยั 6301060348 

3729 นาง  วชัรี ดาขาว 6301074740 

3730 น.ส.  ณชัธ์เนมิน แตงน้อยธรรม 6301060373 

3731 น.ส.  ฮสุนา หศันี 6301060378 

3732 นาง  โสมรัศมิ์ เกษมสนัต์ ณ อยธุยา 6301060380 

3733 น.ส.  เยาวธิดา ช านาญกิตติชยั 6301060383 

3734 น.ส.  ปภา จงสริิฤกษ์ 6301060364 

3735 น.ส.  วินิธา พาช่ืนใจ 6301061402 

3736 น.ส.  ณฐัรดา มงคล 6301061403 

3737 นาย  เขมณฏัฐ์ เสาวอรรจน์ 6301061404 

3738 น.ส.  พนัธนนัท์ สอนร า 6301061406 

3739 น.ส.  กรกนก คุ้มกระจ่าง 6301061408 

3740 นาย  พงศ์นรัศร์ ศิริกาญจณ์ 6301061410 

3741 น.ส.  วงเดือน โฮ้หน ู 6301061415 

3742 นาย  อนนท์ พรมเมืองซ้าย 6301061418 

3743 น.ส.  วรางค์รัตน์ พิชญะวรากลุ 6301061419 

3744 น.ส.  ฐิติรัตน์ ศิรินามมนตรี 6301061431 

3745 นาย  นิรัชชยั โปทาหนกั 5801094051 

3746 น.ส.  ฐาณพธัณ์ ภสัสรณ์ทิพปภา 6301048029 

3747 นาง  กญัจน์พร ใจหาญ 6301061873 

3748 น.ส.  พิชามญชุ์ จิราเลศิรัตน์ 6301058878 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

3749 น.ส.  บญุญิสร สวุรรณชาติ 6301061900 

3750 น.ส.  กาญจนาพรรณ ด้วงด า 6301061876 

3751 นาง  สนุีย์ ศรีเตชะ 6301017885 

3752 น.ส.  ชไมพร อศัวเศรษฐโสภณ 6301061885 

3753 น.ส.  มนญัชญา วงษ์จิตร 6301061882 

3754 นาง  ศรีทอง เดียขนุทด 6301061888 

3755 นาง  นภสัภรณ์ ค าภนูอก 6301061892 

3756 นาย  โอภาส รานไพร 6301061893 

3757 น.ส.  ธนัยาภทัร์ ศภุดล 6301061894 

3758 นาย  ปองปรีดา เหลา่บญุมา 6301061896 

3759 น.ส.  นพรัตน์ ยิ่งแจ่มศิริ 6301061897 

3760 นาง  พชัรีรัตน์ อดุม 6301061898 

3761 น.ส.  วรรณา เข็มเงิน 6301061901 

3762 น.ส.  วิไลลกัษณ์ วงษ์อยัรา 6301062187 

3763 นาย  ษมาวีร์ ชะเอม 6301062204 

3764 น.ส.  กลัยกร อามาตย์มนตรี 6301062205 

3765 นาย  บวร งวนหอม 6301062188 

3766 นาง  ประเทือง ผนันภานกุลุ 6301062190 

3767 น.ส.  สกุญัญา เหมือนกรุง 6301062191 

3768 น.ส.  กญัญานนัท์ โสภณธนะรังสี 6301062192 

3769 น.ส.  รัชนก สขุขมุ 6301062193 

3770 นาย  ชยัวิทย์ จนัคะณา 6301062196 

3771 นาง  เกศสดุา ทพัธานี 6301062197 

3772 น.ส.  สริิพรรณ ศรีเพ็ชร 6301060377 

3773 นาง  เสาวลกัษณ์ ช่วยสถิตย์ 6301062850 

3774 นาย  วณิช ประลมพ์กาญจน์ 6301062854 

3775 นาย  วิรุฬห์ จ าปานิล 6301062856 

3776 นาง  นงเยาว์ ประทมุมา 6301062868 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

3777 นาง  พรพิมล คณูหลกั 6301062848 

3778 น.ส.  วีวิกา เหรียญตระกลู 6301062863 

3779 นาย  กมัพล พรมแดน 6301062865 

3780 นาง  อรพินท์ แก่นน้อย 6301062869 

3781 น.ส.  วาริณี ภกูองไชย 6301062870 

3782 น.ส.  พิมประไพ บญุเพ็ง 6301062874 

3783 น.ส.  นารีรัตน์ เหลก็คง 6301063692 

3784 น.ส.  จิดาภา คงเย็น 6301063695 

3785 นาย  พนัธนนท์ สง่อภิธนะเสรี 6301063707 

3786 นาย  เขมณฐั เสนารินทร์ 6301063694 

3787 นาง  สชุารัตน์ พลหาญ 6301063704 

3788 น.ส.  ณฐัฐ์ณปอง พนัธุ์เมือง 6301063705 

3789 ม.ล.  กนกลดา โยทองยศ 6301063725 

3790 น.ส.  สลนิดา ประภาสทิธ์ิ 6301043428 

3791 นาย  วิทวสั ช่ืนชม 6301064069 

3792 นาย  เดชา ประกอบค า 6301064056 

3793 น.ส.  เกษมศรี บญุเพชร 6301064058 

3794 นาย  วรเศรษฐ์ กิติกลุไกรสนิ 6301064063 

3795 นาย  ปิยชาติ บตุรศรีเมือง 6301064074 

3796 น.ส.  สภุารัตน์ วิจิตร์ 6301063710 

3797 น.ส.  ภทัราภรณ์ เก๊ียงบางยาง 6301064057 

3798 น.ส.  อรุณรุ่ง สรุาวรรณ์ 6301062860 

3799 น.ส.  พิมพ์พนิต พิพรรธกลุกร 6301064906 

3800 นาย  อดิศกัดิ์ ถือพลอย 6301064913 

3801 นาย  ไพฑรูย์ จิระเกษมนกุลู 6301064914 

3802 จ.ส.ต.  วิระพนัธ์ โอเ่รือง 6301064917 

3803 นาย  วิทยา ไชยโชต ิ 6301064962 

3804 นาง  ดวงทิพย์ สละ 6301064923 
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3805 นาง  วรนชุ เอือ้สงวนกลุ 6301064931 

3806 นาย  วฒันา คงทศัน์ 6301064068 

3807 นาย  ปรีชา มติรลบั 6301064067 

3808 น.ส.  อภิญญา ประภาสทิธ์ิ 6301064912 

3809 น.ส.  มารยาท ช่ืนใจ 6301064932 

3810 น.ส.  ยพุาพร เคลอืนตุยางกรู 6301064911 

3811 น.ส.  ปิยะดา หนปูาน 6301064940 

3812 น.ส.  ปิยะภรณ์ แพงมา 6301064941 

3813 น.ส.  ปนิดา วงษ์อามาตย์ 6301064944 

3814 นาย  ณฐัภทัร โอทอง 6301064945 

3815 นาย  อธิภทัร ศรีทอง 6301064946 

3816 น.ส.  ปิยะนาฏ ตรีด ารง 6301064950 

3817 นาง  ปิยพร บนุนาค 6301064965 

3818 น.ส.  วนันา หล้าสวย 6301065982 

3819 นาง  นฤทยั เทพจนัตา 6301066046 

3820 น.ส.  สพุิชชาณชั เดชสภุา 6301066048 

3821 นาย  เมฆพดั อิสสระสงคราม 6301066053 

3822 นาย  รัชพงศ์ เรืองกิตต์อคัร 6301065945 

3823 น.ส.  ลดัดาวลัย์ พนัวนั 6301065947 

3824 น.ส.  สมร สรน า้ผึง้ 6301065951 

3825 นาย  อมร มาลาศรี 6301065953 

3826 น.ส.  ศศิธร บญุมา 6301065955 

3827 น.ส.  นิพา เดชมา 6301065957 

3828 นาย  ธนวฒัน์ ดวงมณี 6301065963 

3829 นาย  ณฐักิตต์ แซล่ ี 6301065965 

3830 น.ส.  กวีภทัร โสประธาน 6301065967 

3831 น.ส.  ศิริรัตน์ เหลาสงิห์ 6301065971 

3832 นาย  ประกาศติ โพธิเสน 6301065977 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

3833 น.ส.  จิตสริินทร์ จรูญเพ็ญธนตั 6301065979 

3834 นาง  บญุมี สายส ี 6301065984 

3835 นาง  ณฐัวิภา บญุแก้ว 6301066018 

3836 นาย  ศกัดิพฒัน์ ธินาค า 6301066039 

3837 นาย  กิตติ์ธเนศ ธนาพิริยรัตน์ 6301066899 

3838 น.ส.  จารุวรรณ ต๊ะตาล 6301066892 

3839 นาย  ณฐัพล ทางนะที 6301066895 

3840 น.ส.  ธนวรรณ จลุมณฑล 6301066896 

3841 น.ส.  ทิพาพร สวุรรณคีรี 6301066904 

3842 นาง  จิราภา ฮาดวิเศษ 6301066906 

3843 นาย  สมคิด คงทศัน์ 6301066047 

3844 น.ส.  ปนดัดา อ านาจประดบัทอง 6301064064 

3845 น.ส.  วิลาพรรณ งามโนนทอง 6301067312 

3846 นาง  สรีุพร ยาหิง 6301067318 

3847 นาย  วศิน คดูิษฐาเลศิ 6301067320 

3848 น.ส.  ภาวรินทร์ สงัรวมใจ 6301067375 

3849 นาย  บญุชอบ หมัน่ค านวน 6301067377 

3850 นาย  วิญญ ูชมุพล 6301067379 

3851 น.ส.  จิราภรณ์ นิตย์ภกัดี 6301067381 

3852 น.ส.  ณฐัมาพร ค าศรี 6301067382 

3853 น.ส.  ศภุกร สริิมงคลสกลุ 6301067385 

3854 น.ส.  สกุฤตา วาสกลุ 6301067389 

3855 นาย  สภุกร จนัตะนา 6301067937 

3856 น.ส.  จินดารัตน์ จินตนเสฐียร 6301067938 

3857 นาย  ปกรณ์ ภพูีระสพุงษ์ 6301067939 

3858 น.ส.  ภทัตรา บญุตัง้ 6301067940 

3859 น.ส.  ธญัพิชชา ภูภ่กัดี 6301067942 

3860 นาง  อินตา ทาติด 6301067947 
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3861 น.ส.  วิลาวณัย์ สขุวรรณ 6301067951 

3862 นาง  นิตยาพร เตีย้วสกลุ 6301067952 

3863 นาง  นงลกัษณ์ จิตรถ่ิน 6301067955 

3864 น.ส.  ชณฎัฐ์ฑิตา ค าพบั 6301068641 

3865 น.ส.  อรพินท์ สภุาการณ์ 6301068647 

3866 น.ส.  กานดา ไม้สงัข์ 6301068634 

3867 นาง  เบญจมาศ บญุมานะประเสริฐ 6301069257 

3868 น.ส.  องัค์วรา เทียบทา่ทอง 6301069261 

3869 น.ส.  ไอยรา แสงทอง 6301069264 

3870 น.ส.  ขนิษฐา พรมจนัทร์ 6301069270 

3871 นาย  ชชัชยั มว่งภเูขยีว 6301069273 

3872 น.ส.  สดุารัตน์ พรพรม 6301069274 

3873 น.ส.  ศิริมา นาคทรงแก้ว 6301069283 

3874 นาย  ภดูิท ทินกร 6301069284 

3875 น.ส.  ปรางดาว วชัรตระกลู 6301069285 

3876 น.ส.  สมร ท ามาทอง 6301069287 

3877 นาย  สนัน่ บญุมานดั 6301069289 

3878 น.ส.  ปิยะนชุ ไปปอ 6301069293 

3879 น.ส.  วิลาวรรณ ช่วยแก้ว 6301069277 

3880 น.ส.  ศิริพรรณ พนัธุ์แตง 6301069600 

3881 น.ส.  ชาลสิา บญุมาพบ 6301069601 

3882 น.ส.  วิลาสนิี สีละพฒัน์ 6301067314 

3883 น.ส.  กชศร พึง่น้อย 6301069992 

3884 น.ส.  สนิทร พิมมะศรี 6301069996 

3885 น.ส.  ปวริศา บตุรโพธ์ิ 6301069997 

3886 นาย  จตพุล เพ็งเพชร 6301069999 

3887 นาง  ชาชนา ริยะปาน 5701017782 

3888 น.ส.  สวุภทัร โตสมบญุ 6401016016 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

3889 น.ส.  สมฤทยั โตสมบญุ 6301070799 

3890 น.ส.  ณฏัฐ์ชนกภรณ์ จิวตัธนิน 6301068653 

3891 น.ส.  ณฐิัดา แสงกล้า 6401014884 

3892 น.ส.  ณฎัฐธิดา สหนุิล 6301070811 

3893 น.ส.  ภทัรรดา อุน่กมล 6301068655 

3894 น.ส.  ณภชันนัท์ ชแูก้ว 6301069993 

3895 นาย  บวร ออ่นพิมพ์ 6301049162 

3896 น.ส.  ฐิติพรรณ สพีา 6301067953 

3897 นาง  นภสักร อารีย์วงศ์ 6301067948 

3898 น.ส.  ชฎารัตน์ จู๋นางรอง 6301068638 

3899 น.ส.  ทิพวรรณ นามแสง 6301067950 

3900 นาย  ปัญญา ราศรีจนัทร์ 6301069598 

3901 น.ส.  วารุณี สวุรรณไตร 6301068650 

3902 นาย  พิพฒัน์ เงาไพบลูย์ 6301068648 

3903 นาย  ชวลติ วรกมล 6301069269 

3904 น.ส.  อมรวารี นนัทวงศ์ 6301069267 

3905 น.ส.  กิตติมา เหลา่รอด 6301068646 

3906 น.ส.  ไอริณ เทียนปรุ 6301070809 

3907 น.ส.  สพุตัรา โคบตุร 6301070812 

3908 นาย  ชยัยง ยงกลุวณิช 6301070813 

3909 น.ส.  วริทธ์ินนัท์ วรรณวีรพงษ์ 6301071657 

3910 นาย  พิชญ อินทร์พิบลูย์ 6301071658 

3911 น.ส.  นนัท์นภสั ชินเทพ 6301067949 

3912 น.ส.  อรพินท์ มาแก้ว 6301071673 

3913 นาย  ติณณภพ มาแก้ว 6301071670 

3914 นาง  พิศมยั สทุา่เรือ 6301070815 

3915 น.ส.  กมลพร ลลีะ 6301070778 

3916 นาย  อดิศร หาญบรูณะพงศ์ 6301070779 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

3917 นาย  จีระเดช ศรีชะฏา 6301070780 

3918 น.ส.  จิตรวิภา รามฤทธ์ิ 6301070781 

3919 นาย  ศภุวิชญ์ ทบัทอง 6301070782 

3920 นาย  นนัท์มนสั อคัรพรชยัสถิต 6301070783 

3921 นาย  สทิธิชยั ไกรภิรมย์ 6301070801 

3922 น.ส.  พรพรรณ พาสดา 6301070786 

3923 น.ส.  อภิญญา ตุน่สวสัดิ์ 6301070790 

3924 น.ส.  จนัทิมา ภิรมย์บวั 6301070791 

3925 น.ส.  พรกนก อิ่มจ าปา 6301070793 

3926 นาง  แหวน จงัโกฎิ 6301070794 

3927 น.ส.  นนัท์ติกานต์ มณีธนาพงศา 6301070798 

3928 นาง  มลวิรรณ วงษ์เพ็ญ 6301070800 

3929 นาย  ธนากร ผลอนนัต์ 6301070807 

3930 นาย  จตรุภทัร ประดบัเพชร 6301071672 

3931 นาย  อนชุา วิเชียรสาร 6301070796 

3932 น.ส.  ภทัรียา สมิน 6301071640 

3933 นาง  ภทัรา แสวงศกัดิ ์ 6401007387 

3934 น.ส.  จิราพชัร ฉตัรโพธ์ิ 6301071656 

3935 นาย  ณฐั วิไลลกัษณ์ 6301071650 

3936 นาง  วรรณรัสกลุ สทุวนัธนาพฒัน์ 6301071660 

3937 น.ส.  ชญาญ์พฎัฐ์ คงเพ็ชรศกัดิ ์ 6301071674 

3938 น.ส.  ลลดิาพร จนัทร์สงิห์ 6301071675 

3939 นาย  ธนชั เมืองมลู 6301071676 

3940 น.ส.  รุจิลาภา มาแก้ว 6301071677 

3941 นาง  กญัญาภคั ประดบัเพชร 6301071671 

3942 น.ส.  อภิชญา จ าปาโพธ์ิ 6301070797 

3943 น.ส.  ภริูตา ศรีระแสน 6301071646 

3944 น.ส.  รัชกร ไชยเทพ 6301071647 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

3945 น.ส.  อชัญา เหลา่อนั 6301071649 

3946 นาง  สณีุย์ พนัธ์กิจการ 6301071661 

3947 น.ส.  อไุรวรรณ กฤษณะภษิูต 6301071668 

3948 น.ส.  กมลวรรณ เจริญฤทธ์ิ 6301072413 

3949 นาย  มารุต ปานกลาง 6301072414 

3950 นาย  วีรัลพชั วชัรปัจจาภทัร์ 6301072416 

3951 นาย  ครรชิต จ้อยเชือ้ 6301073258 

3952 นาง  นิตยา ช้างจวง 6301073259 

3953 น.ส.  ทิพวรรณ ราชเสนา 6301073262 

3954 น.ส.  ชนดัดา ปานอินทร์ด ี 6301073265 

3955 นาย  ฐิตวิฒัน์ จิรมงคลโรจน์ 6301073266 

3956 นาย  สทุศัน์ มะโฮง 6301073267 

3957 นาย  เจตพงษ์ เชือ้ค าลอื 6301073276 

3958 น.ส.  สทุธิดา สาครวรรณศกัดิ ์ 6301071666 

3959 น.ส.  อรุณรัตน์ หวา่งแสง 6301068639 

3960 นาย  กิตตศิกัดิ ์ชชูาต ิ 6301073272 

3961 น.ส.  อติยา จ าปาวงษ์ 6301073273 

3962 น.ส.  นลนิรัตน์ สคุนัธปรีย์ 6301073291 

3963 นาย  วรายทุธ สงัข์เงิน 6301071665 

3964 น.ส.  ทศันีย์ แจ้งสวา่ง 6301068643 

3965 น.ส.  จฑุาพิชญ์ เมฆไพบลูย์วฒันา 6301064948 

3966 น.ส.  ปัณณวีร์ ชสูกลุไพบลูย์ 6301068652 

3967 น.ส.  วณิดา ปัสสวาท 6301068640 

3968 นาย  ชนินทร์ ร่มแก้ว 6301071663 

3969 น.ส.  เทวินวดี มว่งไทย 6301073274 

3970 น.ส.  วีดารัตน์ ถาวรเจริญสขุโข 6301073256 

3971 น.ส.  ประไพร พรายแก้ว 6301071639 

3972 น.ส.  ภทัรา กรังพานิชย์ 6301071644 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

3973 น.ส.  กิตติยา วจีทองรัตนา 6301071645 

3974 นาย  ศรายทุธ ปาวิลยั 6301073288 

3975 น.ส.  ณฐัวรรณ โฉสงูเนิน 6301073290 

3976 น.ส.  สรัลพร รักษาสตัย์ 6301073294 

3977 น.ส.  ศรัณย์ธรณ์ อธิมตุติสกลุ 6301073663 

3978 นาย  ฆฤณพศตุฒ์ ถ่ินกาแบง 6301073643 

3979 น.ส.  รวงอรุณ โชตินอก 6301074140 

3980 น.ส.  ธนชัพร ค าผา 6301073646 

3981 นาง  อมัพร พรสวุรรณ 6301073647 

3982 น.ส.  ศิวาภรณ์ ถาวรานรัุกษ์ 6301074158 

3983 น.ส.  ปัทมาภรณ์ ก ามะไชยค า 6301073651 

3984 น.ส.  ปารมี สขุเฉลมิชยั 6301073652 

3985 น.ส.  กลัยลกัษณ์ ไชยดวง 6301073654 

3986 น.ส.  ณฏัฐา ชมุแสง ณ อยธุยา 6301073655 

3987 น.ส.  ลลติา แก้วกญัญา 6301073664 

3988 น.ส.  สโรชา สภุาพพร้อม 6301073667 

3989 นาย  รัฐพล สหิ 6301073672 

3990 น.ส.  เหมือนฝัน จลุกะ 6301073673 

3991 นาย  สรุชยั หดันาค 6301064957 

3992 นาง  อดุร ออ่นสงิห์ 6301066036 

3993 นาย  อดลุย์ ทีค า 6301074132 

3994 นาย  วิธนนท์ หนหูมอก 6301074133 

3995 นาย  ยศชนินทร์ วงศพทัธ์ตา 6301074135 

3996 นาย  จิราย ุไทยสวุรรณ 6301074141 

3997 นาย  ชวลติ บญุรอด 6301074144 

3998 น.ส.  รัตนา อนงนวล 6301074146 

3999 น.ส.  กรดา แก้วประสทิธ์ิโชค 6301074148 

4000 นาง  รัตน์สคุนธ์ จริตเรียบ 6301074168 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

4001 นาง  รุ่งพิทยา สทุธิโอฬาร 6301074138 

4002 น.ส.  ประไพศรี แปง้เทา 6301074167 

4003 นาย  นนทวิชญ์ ปิดารังษี 6301074719 

4004 นาย  ชวลติ ตนัติสวุรรณนา 6401017202 

4005 นาย  ทวีสนัต์ สนุทรารักษ์ 6301075405 

4006 นาง  ณฐัปราย์ นาควิโรจน์ 6301070810 

4007 นาย  ชยัพฒัน์ สขุย้อย 6301052338 

4008 น.ส.  นยัรัตน์ คล้ายธนารักษ์ 6301074721 

4009 นาง  กอเลยี นาคทรงแก้ว 6301074723 

4010 น.ส.  ชไมพร ก้านจกัร 6301074728 

4011 นาย  กรกช พิลาดา 6301074729 

4012 นาง  พรวิภา ศรีอกัษร 6301074730 

4013 นาง  รวีวรรณ ปิดารังษี 6301074733 

4014 นาย  กนกพล นิกรเพสย์ 6301074736 

4015 นาย  บญุชยั โลห์่วงศ์วฒัน 6401001056 

4016 นาย  อนวรรษ บางชะวงษ์ 6301076355 

4017 น.ส.  ธิติมา จวงจนัทร์ 6301074751 

4018 น.ส.  พิมพ์ลดา ฐิตินนท์วงศธร 6301075419 

4019 น.ส.  พชัรี แก้วรุณค า 6301074758 

4020 วา่ที่ร.ต.  นฤปนาถ ศิริษา 6301074760 

4021 น.ส.  ณชัชาวีณ์ ธีระสนุทรเวทย์ 6301074761 

4022 นาย  พสธร อินทรศร 6301076335 

4023 นาย  เฉลมิชยั แซล่ ี 6301075408 

4024 น.ส.  ธนิภา งามสนิท 6301075409 

4025 น.ส.  อุน่เรือน มนสัวงษ์กาญจน์ 6301075410 

4026 น.ส.  ศศิธร จ าปาเงิน 6301075413 

4027 น.ส.  วรินทร์ กิจการกวิน 6301075417 

4028 นาย  วยากร วชิพนัธุ์ 6301075418 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

4029 น.ส.  ทิพวลัย์ โมคเบ็ญ 6301075421 

4030 น.ส.  สพุตัรา เนียมน้อย 6301076337 

4031 นาย  ยทุธชยั หนอ่แก้ว 6301075423 

4032 น.ส.  สธิุตา ณรงค์นภนนัท์ 6301075426 

4033 น.ส.  อดุมพรรณ ค าภนูอก 6301075428 

4034 น.ส.  กนกพร ประเสริฐสงัข์ 6301075429 

4035 นาง  เมลดา รุจิราชนาธร 6301075433 

4036 นาง  ไปรยา ปัตถาวะโร 6401023324 

4037 นาง  ชญธนนั ชตุเิดชานกุลู 6301071641 

4038 นาย  สทุธิพงษ์ ยมค้างพล ู 6301079045 

4039 นาง  ฉตัรกมล โยชิดะ 6301079049 

4040 นาง  ธญัชนก ชนะสงคราม 6301075434 

4041 น.ส.  รุ่งอรุณ ละดาดาษ 6301075436 

4042 นาง  สวรส วงค์ครองศกัดิ ์ 6301075437 

4043 น.ส.  อมรรัตน์ กลุสจุริตทรัพย์ 6301075438 

4044 นาย  เกียรติ จิรสนิมธัยสัถ์ 6301075439 

4045 น.ส.  ธนารัศมิ์ ประเสริฐศกัดิ ์ 6301075402 

4046 น.ส.  นาตยา สขุสมฤกษ์ 6301076336 

4047 นาย  สวุฒัน์ พรมเป็นสขุ 6301076340 

4048 น.ส.  ธนฎัฐา ดาทิพย์ 6301076342 

4049 น.ส.  จิรารัฐ พิศพรรณ 6301076343 

4050 นาย  อทัธ์ ทองเฉลมิสขุ 6301076345 

4051 นาย  ก้องกงัวาน บตุรอ าคา 6301076354 

4052 นาย  สวุิทย์ ภหูนองโอง 6301076356 

4053 นาง  พิมพ์นภสั ศรีวริสาร 6301077165 

4054 น.ส.  บญุนิสา เบญญาณฐักลุ 6301077169 

4055 น.ส.  อภิญญา ค าเขยีว 6301077170 

4056 น.ส.  อรยมุา พนัธ์ภงูา 6301077171 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

4057 นาย  วนัชยั ขนัติวงค์ 6301077172 

4058 น.ส.  ณฐัพร ธีร์วรานนัท์ 6301077174 

4059 นาย  โยธิน ศาลามาตร 6301077176 

4060 นาย  ติณณ์ ศขุโกเมศ 6301077188 

4061 น.ส.  เพชรนภา ทองชมภ ู 6301077192 

4062 น.ส.  ปวริศา วิเศษส ี 6301077199 

4063 นาย  กญั ชาลจีนัทร์ 6401024614 

4064 นาย  สงัทอง ทุง่ฤทธ์ิ 6301077196 

4065 นาย  สบดี แซโ่จว 6301077175 

4066 น.ส.  อจัฉราวรรณ บริบรูณ์มี 6301077197 

4067 น.ส.  ณฏัฐ์กานต์ ศรีทิพย์ 6301077198 

4068 นาย  ไบร์ท บญุศิริ 6401035830 

4069 น.ส.  รัสรินทร์ วรณรงค์พฒัน์ 6301078023 

4070 นาย  ธีระพล สริิธีรสนุทร 6301078024 

4071 น.ส.  นฤมล แปงชมุภ ู 6301078026 

4072 นาง  พิชญาภคั มาเฬีญนา่ สวินนิน 6301078027 

4073 น.ส.  ปิยวรรณ์ พรประภา 6301078029 

4074 นาย  ศิวรักษ์ สธุาพจน์ 6301078048 

4075 น.ส.  ฐิติพร สวสัดิ์เอือ้ 6301078051 

4076 น.ส.  ทศันีย์ เปงอินทร์ 6301078053 

4077 น.ส.  มสารัศม์ ณธีอคัรพฒัน์ 6301078054 

4078 นาง  อรทยั อนนัตะภมู ิ 6301078073 

4079 นาย  พรชยั ไพบลูย์ลสีกลุ 6301078074 

4080 นาย  ณฐันนัท์ ชยัธีรช านาญกลุ 6301078064 

4081 น.ส.  สรีุรัตน์ ดวงมณี 6301078066 

4082 น.ส.  นิธิมา อดุมเดชาณตัิ 6301078068 

4083 นาย  นนท์ ชาลจีนัทร์ 6301078072 

4084 นาย  ชลธาร ผดงุญาต ิ 6301078076 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

4085 น.ส.  ชลุพีร นวลละออง 6301078079 

4086 น.ส.  ธญัญารัตน์ ธนพฒัน์ชยัศร 6301078096 

4087 นาย  อนนัต์ อมตฉายา 6301078098 

4088 น.ส.  องัคณา ภิรมย์บวั 6301079129 

4089 นาย  เอกชยั ชมุขวญั 6301079025 

4090 น.ส.  กนกวรรณ มตุตามระ 6301079037 

4091 นาย  สชุาติ ฟินด ี 6401004225 

4092 น.ส.  ธรรศภสรณ์ ยงวจีพนัธ์ 6301079115 

4093 น.ส.  อนญัญา ศรีสงิห์ 6301079040 

4094 น.ส.  กลัยกร อินทรโมฬี 5601090406 

4095 น.ส.  ชญาพฒัน์ ภสูงู 5701088844 

4096 นาย  มนชยั ฉตัรวรกลุชยั 5701058038 

4097 นาง  เยาวลกัษณ์ ไชยกรู 6301079083 

4098 นาง  จารุพกัตร์ อ่ิมวิริยะกลุ 6301079112 

4099 น.ส.  นชุรินทร์ สขุชยั 6301079008 

4100 นาย  สรุพจน์ นกัรู้ 6301079011 

4101 น.ส.  บญุธิรา ลิม่สกลุ 6301079014 

4102 นาง  สพุรรณี สมแสง 6301079015 

4103 นาย  บญัชา ดาทิพย์ 6301079018 

4104 นาง  เดือนเพ็ญ อานนท์ 6301079020 

4105 นาย  วิชิต คเูจริญ 6301079021 

4106 น.ส.  ชลธิฌา กลิน่เกษร 6301079026 

4107 น.ส.  ธารทิพย์ กล้าอยู ่ 6301079028 

4108 น.ส.  อรทยั ดีอยู่ 6301079031 

4109 น.ส.  นารีรัตน์ คุ้มนชุ 6301079034 

4110 นาย  ศภุลกัษณ์ รัตนธรรม 6301079035 

4111 นาง  เรืองรพี วงศ์รัตนรัตน์ 6301079120 

4112 น.ส.  ทิพย์วิมล อดุไว 6301079041 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

4113 นาย  สชุาติ กลุบตุร 6301079082 

4114 นาย  เชิดชยั สนิสบืผล 6301079130 

4115 นาย  สรุนาท จ าปาเงิน 6301079131 

4116 นางสาว  พณัณ์วรา พิชญะสกลุพงศ์ 6301079133 

4117 นาง  จินห์จฑุา นชุนารถ 6301079139 

4118 น.ส.  กฤษชรดา เนตรซิว 6301079062 

4119 นาย  รัชนนท์ ศิลปประดิษฐ์ 6301079064 

4120 น.ส.  หนึง่ฤทยั ภูพ่ึง่ 6301079073 

4121 นาง  ถนอม ไชยปัญญา 6301079074 

4122 น.ส.  นภสร ดีสวสัดิ์วงษ์ 6301079084 

4123 นาย  แทนไทย โตสวุรรณ์ 6301079089 

4124 น.ส.  โยษิตา พกัไพโรจน์ 6301080693 

4125 น.ส.  ชาลสิา หงษ์เหิรนภา 6301079092 

4126 น.ส.  จฬุารัตน์ ตัง้ชารี 6301079091 

4127 นางสาว  ณฐพร ทองสกลุ 6301079098 

4128 น.ส.  อนงค์ สดุประเสริฐ 6301079099 

4129 น.ส.  สนุธิรา วงมะลยั 6301079102 

4130 นาย  ทกัษิณ ศรีปะโค 6301079107 

4131 นาย  ณภพ จาระเวชสาร 6301079108 

4132 นาย  ณฐักนต์ คงด ี 6301080087 

4133 นางสาว  วิภา ชินทะวนั 6301080095 

4134 น.ส.  ธญัย์วรินทร์ ทองนนัไชย 6301079106 

4135 นาย  เจษฎา เหมือนบญุสง่ 6301073296 

4136 นาย  พินิจ เทพมงักร 6301073287 

4137 น.ส.  เตชินีกรณ์ เหมือนบญุสง่ 6301073295 

4138 น.ส.  เมษรี เฉลยศิลป์ 6301080101 

4139 น.ส.  เบญจมาศ ทนัที 6301080091 

4140 นาย  ประจวบ แสงสวา่ง 6301080364 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

4141 น.ส.  รัตร์ดา ภดูินเจริญพร 6301080559 

4142 นาย  กรกต อภิชยัรุ่งเรือง 6301080687 

4143 นาย  สรายศุม์ ศศะยานนัท์ 6301079024 

4144 นาย  ภคัเมศฐ์ ศิระธญัญศิลป์ 6301059492 

4145 น.ส.  อญัชล ีสกีนั 6301054918 

4146 นาย  สรวิชญ์ เทียนทอง 6301059493 

4147 นาง  รัตนา อริยานนท์ 6301074163 

4148 น.ส.  ทอปัด อธิคมกลุชยั 6301054914 

4149 น.ส.  หทยัชนก เสลาฤทธ์ิ 6301054913 

4150 นาย  สนัติสขุ เทียนทอง 6301077195 

4151 น.ส.  ประภาศิริ ผดงุวาท 6301080364 

4152 นาย  เชษฐ์สดุา ค ากอง 6301078099 

4153 น.ส.  อิสยาภรณ์ หะมณี 5601065050 

4154 นาย  วงศพทัธ์ อรุณไพโรจนกลุ 6301060376 

4155 นาง  แพรวพรรณ สตัยาพนัธุ์ 6301074742 

4156 นาย  พีรชยั โปษยานนท์ 6301060381 

4157 นาย  พงศ์พนัธุ์ พิมพ์พรหม 6301074745 

4158 น.ส.  สะบาทอง เชือ้สะอาด 6301074739 

4159 น.ส.  พิชญา วงษ์ฟอง 6401000024 

4160 นาย  กิตติพฒัน์ นิลเทศ 6401000025 

4161 นาง  สมพิศ มทุาพร 6401000027 

4162 น.ส.  ธชนรรณ คนัทิพวนั 6401000232 

4163 นาย  บริุนทร์ สนุทรอมรรัตน์ 6401000233 

4164 นาย  วีรศกัดิ์ ธรรมพิทกัษ์ 6401000234 

4165 น.ส.  จริยา ศิริค า 6401000235 

4166 น.ส.  อนินทิตา เอี่ยมดีงามเลศิ 6401000237 

4167 นาย  วชัระ ราชวงษ์ 6401000484 

4168 น.ส.  จ าปี คอยขนุทด 6401000485 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

4169 น.ส.  นฤมล แผเ่รืองรัตน์ 6401000486 

4170 น.ส.  นงนชุ แพงแก้ว 6401000491 

4171 น.ส.  สชุาดา ดีพนัล า 6401000492 

4172 นาง  พรรณี เหมปฐว ี 6401000835 

4173 น.ส.  ปิติญา โพธ์ิงาม 6401000836 

4174 นาย  ณฐัพงศ์ เพื่อนสงคราม 6401000838 

4175 น.ส.  เจนจิรา เนียมนชุ 6401000839 

4176 น.ส.  พลบัพลงึ แสงสวุรรณ์ 6301080103 

4177 น.ส.  ณฏัฐานชุ ฉนัท์สทิธิโชค 6401001051 

4178 น.ส.  แพรวรุ่ง ใจเพิ่มศรี 6401001052 

4179 นาง  มนีวรรณ วาระทนั 6401001054 

4180 น.ส.  สภุาฤดี วรรณกรี 6401001058 

4181 นาย  พตัศกัดิ์ เรวฒุิธีรโรจน์ 6401001062 

4182 น.ส.  คณึงนชุ บตุรากาศ 6401001057 

4183 น.ส.  นงนชุ เลือ่มใส 6401001134 

4184 นาง  ชลดิา บญุญานพุงษ์ 6401001477 

4185 น.ส.  รุ่งทิพย์ เจริญสขุ 6401001478 

4186 น.ส.  กมลธร ใจกล้า 6401001482 

4187 น.ส.  ณชัชา จนัทร์สชีงั 6401001161 

4188 น.ส.  พิชชาวินี อตัโสภณ 6401001132 

4189 นาย  ธิติกร มสุกิสาร 6401001745 

4190 นาย  พลูศกัดิ์ สวุรรณกลอ่ม 6401001748 

4191 น.ส.  ณฐัชมนต์ ธนาโชติอมัรัตน์ 6401001750 

4192 นาย  กฤษณะ ตรีธนากลุ 6401001751 

4193 น.ส.  กรรณิการ์ ศิริโภคา 6401001752 

4194 นาง  สทุิพย์ ราชคีรี 6401002185 

4195 น.ส.  สชุาดา บญุอุ้ย 6401002186 

4196 น.ส.  ชนกฉตัร ดวงสมิมา 6401002188 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

4197 น.ส.  ก่ิงแก้ว เลยีวรัตนกร 6401002192 

4198 นาย  สรุเมฆินทร์ แสงเงิน 6401002194 

4199 น.ส.  ปาลดิา เครือโสภณ 6401002411 

4200 น.ส.  ส าเนียง พทุธา 6401002421 

4201 น.ส.  ณฐัภสัสร อชิระณฐัปกรณ์ 6401002423 

4202 นาง  กนกพร จกัรคณากร 6401002432 

4203 น.ส.  สมุาล ีครุธมีชยั 6401002437 

4204 นาย  ณธีพฒัน์ กรนิธิวิบลูย์ 6401002439 

4205 น.ส.  ธญัฤดี วงษารัตน์ 6401002443 

4206 น.ส.  วีร์สดุา มากิตติธร 6401002444 

4207 นาย  คณาศกัดิ์ พงษ์พาล ี 6401002451 

4208 นาง  ถนอม คงชาตรี 6401002452 

4209 น.ส.  ปิยะวรรณ เวียสวุรรณ 6401002458 

4210 น.ส.  โสภา โคตรทองใส 6401002435 

4211 น.ส.  ณภคั พลอยงาม 6401002463 

4212 นาย  ทองเร่ียม เสยีงหวาน 6401002465 

4213 น.ส.  ณภทัร์พรรณ ฤทธิรงค์ 6401002416 

4214 นาย  ไพโรจน์ สมบรูณ์พนูสวสัดิ์ 6401002419 

4215 น.ส.  สพุิศตา สนิอวยพร 6401044003 

4216 นาย  ศภุวชัร รชตสนิ 6401031339 

4217 น.ส.  กญัจน์รัชต์ ฉวีอินทร์ 6401002768 

4218 น.ส.  นิติมา บญุอ้อย 6401002769 

4219 นาง  จรรยา บานศรี 6401002770 

4220 น.ส.  รุ่งนภา ไทยเจริญ 6401002771 

4221 น.ส.  ภิสติา เก๋ียงหนนุ 6401002772 

4222 น.ส.  สมุิตรา อรุณพลูทรัพย์ 6401002773 

4223 นาง  จอมขวญั ไม้ดา่น 6401002776 

4224 นาง  อญัชล ีวงศ์หาเดช 6401002777 
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4225 นาง  ขา่ย ชมภรูาช 6401002778 

4226 น.ส.  สริินทรา อมรสวุรรณ 6401002787 

4227 นาย  สมบรูณ์ ตริณตระกลู 6401028973 

4228 นาย  กิตติพงษ์ ไตรสริิสมบตัิ 6401029830 

4229 น.ส.  วารุณี ไตรสริิสมบตัิ 6401002782 

4230 น.ส.  สรัลนชุ ชินเทพ 6301079104 

4231 น.ส.  นฤมล วงศ์ผา 6301073255 

4232 นาย  วรัชย์ชล กลิน่รอด 6401003162 

4233 น.ส.  บญุญกานต์ เลท่องค า 6401003164 

4234 นาง  วิมล มาเทียน 6401003171 

4235 นาย  ภเูมธ บษุยาเมธากลุ 6401003172 

4236 น.ส.  สรีุย์ณฐั พรหมภกัดิ์ 6401003173 

4237 น.ส.  เขมรัศมิ์ ศิระธนนัท์ฉตัร 6401002425 

4238 นาย  เกิดธรรม จิตรอบอารีย์ 6401002784 

4239 น.ส.  จนัทร์จิรา ซ้ายงาม 6401004213 

4240 นาย  ธนะเทพ รัตนปูการ 6401004214 

4241 นาย  สรุชยั พิชยศ 6401004215 

4242 น.ส.  ภาวดี ศรีชาติ 6401004216 

4243 นาย  รัตน รัตนพล 6401004217 

4244 นาย  พิพฒัน์ คณานวุฒัน์ 6401004224 

4245 น.ส.  กนัตา พรมวิเศษ 6401002413 

4246 นาย  เพชร พรมวิเศษ 6401001483 

4247 น.ส.  จฑุาทิพย์ ฟองแพร่ 6401010660 

4248 นาย  ณฐัพงษ์ สนิพิทกัษ์ 6401002469 

4249 น.ส.  เยาวลกัษณ์ ลกัษณ์อตวิิชญ์ 6201018503 

4250 น.ส.  ภาวินี ท าเวียง 6301080688 

4251 นาย  กฤษฎ์ ง้อตระกลู 6401002414 

4252 น.ส.  ปิยะนารถ น้อยสวสัดิ์ 6401002457 
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4253 นาย  เกรียงศกัดิ์ มีฟัก 6401002189 

4254 น.ส.  ธนษร มสุงิห์ 6401004221 

4255 นาย  สขุเกษม คงเพ็ชร์ 6401004219 

4256 นาง  ธนณฏัฐ์ มิตรเกรียงไกร 6301019259 

4257 น.ส.  ชนิสรา พวงประดบั 6401004233 

4258 นาย  สมศกัดิ์ ธิจริยา 6401004726 

4259 น.ส.  พิมพ์ลดา ธีรกลุชยัพงศ์ 6401004727 

4260 น.ส.  มินทร์ลดา โรจนพงศ์ภกัดี 6401004730 

4261 น.ส.  กานต์สริิ ค ามา 6401004733 

4262 น.ส.  พรสภุคั สทิธิพงศ์ 5801031971 

4263 น.ส.  นภสัสรณ์ ก าลงัเอก 6401004228 

4264 นาง  อรนลนิ แก้วประดษิฐ์ 6401002407 

4265 นาย  ธนงักร สมุามาลย์ 6401002408 

4266 น.ส.  ณฐันรี เลศิฤทธ์ิสกลุ 6401004711 

4267 น.ส.  สปุราณี สวาสดิ์วงค์ 6401004712 

4268 นาย  วชิระ แก้วจนัดา 6401004713 

4269 น.ส.  นทัยาพร พึม่กลุ 6401004234 

4270 น.ส.  สนิีนาถ เสถียร 6401004722 

4271 น.ส.  พชัรณฏัฐ์ นาบญุ 6401004725 

4272 พ.ต.ต.หญิง  กชวิภา เสยีงเพราะ 6401004916 

4273 นาง  เพลนิจิตร์ วงษ์ตระกลู 6401004918 

4274 น.ส.  กมลทิพย์ อดุมพร 6401004917 

4275 น.ส.  มธุรส ทาแนน่ 6401004919 

4276 นาง  อรนชุ พนัภกัด ี 6401005362 

4277 นาย  พงศ์ศรัณย์ สวุดชียักลุ 6401005350 

4278 นาย  ธีรศกัดิ์ หงษ์ทอง 6401005351 

4279 น.ส.  ณฐัชาพนัธ์ ศรศิรินนัท์ 6401007226 

4280 นาย  โทมสั สม ยานนิช 6401004212 
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4281 น.ส.  เศรษฐินี สอนราช 6401004739 

4282 นาย  ภกิูจ พฒันเอกธาดา 6401006412 

4283 นาย  กฤศญดา เมธาสริิกร 6401004226 

4284 น.ส.  สมหญิง สายมาอินทร์ 6401004227 

4285 น.ส.  ณฐัฐิกานต์ ตนัเกษมขจรศรี 6401001480 

4286 น.ส.  พิมพ์วิภา บญุยงค์ 6401004734 

4287 น.ส.  ปรารถนา บญุประสม 6401005357 

4288 นาย  ฐนโรจน์ รพีฐิตวิงศ์ 6401005702 

4289 น.ส.  ทิพมล มานะมงคลชยั 6401005358 

4290 น.ส.  อรทยั แก้วค า 6401005701 

4291 นาง  อริสา ติว้สขิเรศ 6401005704 

4292 น.ส.  สรุวดี ศิริโสภณ 6401005707 

4293 นาย  สรุชาติ พิชยศ 6401005708 

4294 นาย  คมศกัดิ์ ขวญัยืน 6401005710 

4295 นาง  พรปรียา วินจิสวุรรณ์ 6401005711 

4296 นาย  สมจิต บญุแก้ว 6401005349 

4297 นาย  นพรุจ จิตรอบอารีย์ 6401006361 

4298 นาง  พทุธามาศ ค านนท์ 6401006367 

4299 น.ส.  แพรพรรณ อศัรัสกร 6401006368 

4300 นาย  ไวยณ์วฒุิ มีนมณีโชติ 6401006369 

4301 นาย  มานิตย์ เบ้าทอง 6401006398 

4302 นาง  ฐิตมิา บญุเป็ง 6401006399 

4303 วา่ที่ร.ต.หญิง  รภสัศา อเนกนิธิกร 6401006400 

4304 น.ส.  ภสัส์กญุช์ สทิธิศกัดิ์ 6401006410 

4305 น.ส.  ฉนัทนา จนัทร์เขียว 6401006352 

4306 ร.ต.  วีรวฒัน์ อ านาจเรืองไกร 6401006359 

4307 น.ส.  อรัญญา สขุสงคราม 6401006926 

4308 น.ส.  กลัยรัตน์ จีระโชคชยั 6401006934 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

4309 น.ส.  ภทัท์ชนก งามโนนทอง 6401006923 

4310 นาย  พศกร พชัรจารุสกลุ 6401006929 

4311 นาย  ศกัดิด์า ทองแนน่สริินนัท์ 6401005720 

4312 น.ส.  ภชัลกัษณ์ เรืองภิญโญพนัธ์ 6401005719 

4313 นาง  รัตติยา จงวิทยาดี 6401004231 

4314 นาง  พนาพร อรุณชยัภิรมย์ 6401006933 

4315 น.ส.  ครองขวญั อาจวชิยั 6401004229 

4316 นาย  เกง่วชิ แสนรักษ์ 6401007219 

4317 นาย  ภากร ยิม้พะ 6401007220 

4318 น.ส.  จิตรา เขียวเหลอื 6401007230 

4319 น.ส.  นภสันนัท์ พรนิรัตน์กลุ 6401007233 

4320 นาย  ปาลวฒัน์ จิรพีรพงศ์ 6401007383 

4321 น.ส.  รินลดา นามประสพ 6401007215 

4322 น.ส.  กลุธิดา ค าภา 6401007216 

4323 นางสาว  จ านงค์ เขม็เพ็ชร 6401007222 

4324 นาง  ชตุกิาญจน์ อทุยัเลีย้ง 6401007223 

4325 นาง  นจุรินทร์ โพธ์ิศรี 6401007224 

4326 น.ส.  ธญัญาวดี พิศาลรัตนคณุ 6401007386 

4327 น.ส.  ศราญรัตน์ ปัทมาคม 6401007390 

4328 น.ส.  อนงค์ คงเซ็น 6401007384 

4329 นาย  ปภาณ ศรีบษุย์ 6401007391 

4330 น.ส.  ศรีกมล คณาธาร 6401007392 

4331 น.ส.  จริยา ชอบดี 6401004716 

4332 นาย  ดิษฐกร บณุฑริกสดใส 6401008102 

4333 นาย  เยี่ยมวฒุิ เยีย่มดนตรี 6401008103 

4334 น.ส.  เกษกานดา สทิธิชยั 6401008104 

4335 นาย  นนัทวฒุิ ล้วนโค 6401008114 

4336 น.ส.  รัตนาภรณ์ แซล่ิว่ 6401008115 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

4337 น.ส.  อภิญญา พิมพาโห 6401008099 

4338 น.ส.  นิรชา โคตรวงศ์ 6401008107 

4339 นาย  กมัปนาท คุ้มนภา 6401008793 

4340 น.ส.  อรุณธิดา สลีากลุ 6401008806 

4341 น.ส.  นศุรา ไตรประคอง 6401008808 

4342 น.ส.  ดวงฤดี ทองยอดเกลือ่ง 6401008811 

4343 น.ส.  กลัยกร วงศ์สา 6401008801 

4344 น.ส.  พิมนภทัร์ รอดภยั 6401008802 

4345 น.ส.  แพรภทัร ธีราทตัชวิน 6401005360 

4346 นาย  มานะชยั ถนอมพลกรัง 6401023783 

4347 น.ส.  รัตนากร สวุรรณรัตน์ 6401019389 

4348 น.ส.  สชุาดา วรรณศิริ 6401021610 

4349 น.ส.  ปรวิศา ศิรภาวงศ์ 6401005368 

4350 นาง  แพรวพรรณ เปริญกลุ 6401008117 

4351 นาย  วงศธร เชือ้ชมบญุ 6401005366 

4352 นาย  สราวธุ เชือ้ชมบญุ 6401006365 

4353 นางสาว  ณฐัธิชา ยทุธนา 6401009876 

4354 น.ส.  วริยา ถงุสมบตัิ 6401009857 

4355 น.ส.  รพีพรรณ โลหะศาสตร์ 6401009859 

4356 น.ส.  พรสวรรค์ โคตรุชยั 6401009861 

4357 นาง  พทัธ์ธีรา เตว ี 6401009866 

4358 น.ส.  ปภสัรินทร์ เลศิพิชญาภสัร์ 6401009868 

4359 นาง  พทุธชาด วินทสมบตั ิ 6401009878 

4360 นาย  จิรวฒัน์ ทองด ี 6401009880 

4361 นาง  วิจิตรา เพิม่สขุ 6401009884 

4362 น.ส.  ชญนิศ พละมาตย์ 6401009886 

4363 นาง  ปิตินนัท์ ริมมากลุทรัพย์ 6401009832 

4364 น.ส.  ธิติกาญจน์ วงศ์ทวีรุจน์ 6401009834 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

4365 น.ส.  กนัต์กนิษฐ์ ผิวแดง 6401009837 

4366 น.ส.  พิชญานนัท์ สะท้านไหว 6401009838 

4367 นาง  ดอกไม้ อปุมาคาน 6401009840 

4368 นาง  สนุนัท์ ศรีบญุเรือง 6401009839 

4369 น.ส.  ทองขนัธ์ กลัยา 6401009841 

4370 นาง  แสงเดือน เมืองเลน 6401009842 

4371 นาย  ขาน เมืองเลน 6401009843 

4372 น.ส.  ช่อผกา เฮงส ิ 6401009845 

4373 น.ส.  นิยานนัท์ สทิธิวงศ์ 6401009846 

4374 นาย  ธวชัชยั ภดูินดาน 6401009847 

4375 น.ส.  พวงเพชร แซล่ ี 6401009848 

4376 นาย  สริุยา บญุเภา 6401010663 

4377 นาย  ยทุธนา สงา่ชาติ 6401010651 

4378 นาย  วรากร จนัทร์สวา่ง 6401010656 

4379 น.ส.  ระพีพฒัน์ งามค าพร้อม 6401010649 

4380 น.ส.  เจนจิรา สายตรง 6401010659 

4381 นาย  สบุิน เงินปัน 6401010661 

4382 น.ส.  อรชร แซซ้่ง 6401010969 

4383 นาย  สวุิทย์ ประทีปเมฆินทร์ 6401010972 

4384 น.ส.  คนงึนิตย์ ปัน้เพ็ง 6401010973 

4385 น.ส.  ปัญฑารีย์ ปภาเกียรติพนัธ์ 6401010974 

4386 นาย  กิตติภพ ฉตัรภตู ิ 6401010976 

4387 นาย  วลัลภ ทองแทง่ 6401010978 

4388 น.ส.  ฉตัรปวีณ์ ปัญญารวีพชัร์ 6401010979 

4389 นาย  ชยัวฒัน์ ธีระบญุยานนัท์ 6401010982 

4390 น.ส.  ชนาภา กรึงพทุรา 6401010983 

4391 นาง  เพ็ญพิมล งามสวสัดิ์กลุ 6401010985 

4392 น.ส.  ชลุธีร ศรีน าทา 6401010986 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

4393 น.ส.  ชฎาภรณ์ เชิงธรรมสตูร 6401010988 

4394 นาง  ดวงสดุา ทวีกลุ 6401010964 

4395 น.ส.  สพุตัรา ทองแย้ม 6401010967 

4396 นาง  อาลดา มณีพิสทุธ์ิเวช 6401010968 

4397 น.ส.  ปริุมปรัชญ์ ทองช่ืน 6401010673 

4398 น.ส.  รุ่งลาวลัย์ มะแม้น 6401011730 

4399 น.ส.  อศุนา โซล่าย 6401011735 

4400 นาย  รักษิต จนัทร์ทุง่ 6401011736 

4401 น.ส.  พรนภา หลกัค า 6401011739 

4402 นาง  มาศพรรณ ทวีสขุ 6401011742 

4403 นาย  แก่นธรรม เทียนอดุม 6401011743 

4404 นาง  วิศนย์ี อดุม 6401011749 

4405 นาย  คฑาวธุ มลูจนัทร์ 6401011752 

4406 นาย  อนยุตุ ศิริธนานนัท์ 6401011765 

4407 น.ส.  กาญจนา ดอนจอหอ 6401011767 

4408 น.ส.  พชัรบวรรัตน์ วสรุมย์สริภทัร 6401011769 

4409 น.ส.  ลลลิทิพย์ วรรณพงษ์ 6401011772 

4410 นาย  พนัแสง น า้ดอกไม้ 6401014873 

4411 นาย  ภาวชั นาคคลี ่ 6401022222 

4412 น.ส.  พศัมน ศรีนาคเรือง 6401022221 

4413 นาย  สามารถ พลูสวสัดิ ์ 6401023331 

4414 นาง  สรัุญชนา บตุรวเิชียร 6401011720 

4415 น.ส.  พวงพยอม ระวาดชยั 6401011721 

4416 นาย  อนิรุทธ์ ยางศรี 6401011723 

4417 นาย  สาคร สขุชยั 6401011725 

4418 นาย  ศิริวฒัน์ บริบรูณ์มงัสา 6401011726 

4419 น.ส.  อรพินธุ์ ประสม 6401011744 

4420 นาย  วีรพจน์ ค ากณุา 6401011747 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

4421 นาย  ฐานนัดร์ วงัวิไล 6401011748 

4422 นาย  ธนิสา สงัข์พาณิชย์ 6401011753 

4423 นาย  นวพล จนัทร์กระจา่ง 6401010671 

4424 นาง  บษุชาภร อินทรีย์ 6401011759 

4425 นาง  ดลยา ศรีกรณ์ 6401012393 

4426 น.ส.  ธานทั เปรมภทัรมาศ 6401012394 

4427 น.ส.  ธรรศจรส เกิดน าชยั 6401012395 

4428 น.ส.  ปาณิสรา ภูป่ระดบั 6401012401 

4429 น.ส.  ชชัฎา เขียวชม 6401012403 

4430 นาย  เอกภพ สมพงษ์ 6401012405 

4431 น.ส.  วนัวิสา เอนก 6401012408 

4432 นาง  อณญัญา ด้วงบุ้ง 6401012409 

4433 นาย  อ านวย เมฆชมภ ู 6401012415 

4434 น.ส.  รัตนา ตนัติฤทธิศกัดิ ์ 6401012416 

4435 น.ส.  ภณัฑิรา คุ้มแก้วเจริญ 6401012384 

4436 นาย  จกัรพนัธุ์ จนัทศร 6401012389 

4437 นาย  ศภุสทิธ์ิ หิรัญศกัดิ ์ 6401012390 

4438 นาย  ธนกฤต ยอ่ยดวงชยั 6401012398 

4439 นาย  ธชักฤต วงษ์ผม 6301039047 

4440 นาย  ทศพล เดชสภุา 6401012836 

4441 น.ส.  สพุรรณนี สกลุไชยรุ่งเรือง 6401012862 

4442 น.ส.  พลอยนภสั ลกัษณ์ทองมาก 6401012869 

4443 นาย  เพิ่มพร แหยมนาค 6401012421 

4444 น.ส.  ธญัณิชา สธีุวคณานนท์ 6401012418 

4445 น.ส.  ณชัชา เข็มวเิชียร 6401012419 

4446 น.ส.  สภุทัรา สภุานนต์ 6401012867 

4447 น.ส.  วรัญญา สธีุวคณานนท์ 6401012420 

4448 น.ส.  ธนิษฐ์นนัท์ ศรีบญุเรือง 6401012397 
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4449 น.ส.  ภาสนิี อินทโสตถิ 6401011737 

4450 น.ส.  ภทัรินทร์ เอกศิลป์ 6401013864 

4451 นาง  ภคัฐ์พิชา พมุดวง 6401013865 

4452 น.ส.  พรทิมา พรพิมลวฒัน์ 6401013866 

4453 น.ส.  กนกวรรณ ยาวิโล 6401013867 

4454 นาย  นริศ นิธิภคัสริิ 6401013871 

4455 นาย  จกัรพรรดิ์ ศิริวารินทร์ 6401013872 

4456 นาย  ธนวฒัน์ อบุลรัตน์ 6401013873 

4457 น.ส.  ยวุดี ทวญัเวทย์ 6401013876 

4458 นาย  มงคล อดลุยธรรม 6401013890 

4459 น.ส.  กมุารี นนัทกสกิร 6401013891 

4460 นาย  ธญัพิสษิฐ์ ทานนท์นอก 6401013892 

4461 นาย  จกัรพนัธ์ เกตแุก้ว 6401013893 

4462 น.ส.  อญัชณา สพุรหมจกัร์ 6401013895 

4463 น.ส.  ธนัยพฒัน์ ภคัเมธานนัท์ 6401013896 

4464 น.ส.  กิตติยา ทองปลวิ 6401013899 

4465 น.ส.  อรทยั บญุธรรม 6401013900 

4466 นาย  ปิยะพงษ์ ยอดแก้ว 6401013901 

4467 นาย  ชศูกัดิ์ สปัุน 6401013902 

4468 น.ส.  หยกฟา้ มโนสดุประสทิธ์ิ 6401012868 

4469 น.ส.  พิชนิกา ศิริ 6401009875 

4470 น.ส.  สนิีพร รัตนานิวตัรกลุ 6401013906 

4471 นาย  ฐิติพนัธ์ เพยีรพิเศษ 6401013908 

4472 นาย  กิติพร เศรษฐภมูิภกัด ี 6401013910 

4473 น.ส.  ณภคั มรกตจินดา 6401013912 

4474 นาง  วิลาวลัย์ ปาละสตูร 6401013881 

4475 น.ส.  ภคณฐั ตนัติเมธากร 6401013882 

4476 น.ส.  วชัรีวรรณ ปภงักร 6401013883 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

4477 น.ส.  วีณา รักชาติ 6201069938 

4478 นาย  พลฏัฐ์ ณชัสทิธิภาคย์ 6401014849 

4479 วา่ที่ร.ต.  มนสัวิน ปอ้มหิน 6401014850 

4480 น.ส.  ปาลกิา เจียมจนัทร์คปุ 6401014856 

4481 น.ส.  ณชญาดา พงษ์พะกิจ 6401014857 

4482 น.ส.  สธิุดา พมุดวง 6401014859 

4483 น.ส.  พิมพิศา สวุรรณรัตน์ 6401014875 

4484 นาย  สชุาติ พรมมา 6401014876 

4485 น.ส.  ชญาภา วงศ์อน ุ 6401014877 

4486 นาย  ภกูฤษ ขยนัอาจ 6401014881 

4487 นาง  แสงเดือน ไวยนาคร 6401014883 

4488 น.ส.  รัตน์ชนกณณัฑ์ พวงสมบตัิ 6401014891 

4489 น.ส.  สรัญรักษ์ ชมุอกัษร 6401014894 

4490 น.ส.  ทิพย์วาริน วฒุิเดชเกรียงไกร 6401013888 

4491 นาย  ณรงค์ ดมีาก 6401014851 

4492 นาย  สชุาติ ศรีสราญกลุวงศ์ 6401014871 

4493 น.ส.  ณฐัธิดา โชคชยั 6401008108 

4494 นาย  ศาตนนัท์ ศกัดามินทร์ 6401014890 

4495 น.ส.  รติภา วอ่งชาญกิจ 6401014887 

4496 นาย  กฤตเมธ พฒุธาธร 6401014889 

4497 น.ส.  ยพุาพร พลท า 6401012866 

4498 น.ส.  ปรียานชุ หมดุใจ 6401012837 

4499 นาง  ปิยมาภรณ์ นิมิตรถวิล 6401015978 

4500 นาย  สธีุร์ นิมิตรถวิล 6401015980 

4501 น.ส.  ฉตัราภรณ์ ยงัพะกลู 6401015981 

4502 นาย  สรุชยั หมวกเสนา 6401015982 

4503 นาง  วชัริน ศรีมงคล 6401015984 

4504 น.ส.  อภิญญา เลาะมิน 6401015985 
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4505 น.ส.  อรุชา ทิพย์ชิต 6401015986 

4506 นาย  วิศรุต คงภกัด ี 6401015987 

4507 น.ส.  นภสัสร ร่มโพธ์ิชี 6401015991 

4508 น.ส.  ญดา ธีรพิชญาสนิ 6401015993 

4509 น.ส.  นารัติชา โปสนัเทียะ 6401015994 

4510 น.ส.  ธนัย์จิรา วชัระจิรฉตัร์ 6401015995 

4511 นาง  ออมสนิ ศรีสวุรรณ 6401015996 

4512 น.ส.  จิรัสสา วิชาญจิตร 6401015997 

4513 นาย  กิตติอนนัท์ กสุลานนท์ 6401016019 

4514 น.ส.  ทิพย์วาณี กนัหา 6401016024 

4515 นาง  พนารัตน์ เจียนศิริจินดา 6401016025 

4516 นาย  เขษมศกัดิ์ บญุรุ่งศิริทรัพย์ 6401016028 

4517 น.ส.  ณฏัฐ์พชัร์ ธนเนตรวานิช 6401016029 

4518 นาง  ดลยา มุง่เจริญ 6401016030 

4519 น.ส.  ณฏัฐณิชา ต้นแพง 6401006406 

4520 น.ส.  เพ็ญวล ีจอมศรี 6401005709 

4521 นาง  นจัจนนัท์ ศรีสวุรรณเกศ 6401016032 

4522 นาย  ศกัดิ์สทิธ์ิ จนัทร์เอม 6401015979 

4523 นาง  กลัลภสัรมย์ ลภันะโยธิน 6401016045 

4524 นาย  อโณทยั จ านงค์ผล 6401016047 

4525 นาย  สทิธิวชัร์ ภวูพชัรีรัตน์ 6401016048 

4526 น.ส.  แสงนวล หาญวฒุิพงศ์ 6401016005 

4527 น.ส.  ศิริพร ศรีมะณี 6401004743 

4528 นาย  พนัธยทุธ เพชรอาวธุ 6401017172 

4529 นาย  กฤษฎา จนัทร์ผอ่ง 6401017175 

4530 น.ส.  นิตยา ทองออ่น 6401017184 

4531 นาย  สทิธิรักษ์ วงษ์กิตตวิฒัน์ 6401017186 

4532 น.ส.  เมลดา แซต่ัง้ 6401017188 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

4533 น.ส.  อาทิตยา ศรีจนัทร์งาม 6401017208 

4534 น.ส.  ศภุลกัษณ์ สวุรรณมณี 6401017216 

4535 น.ส.  พลอยนภสั วิสทุธ์ิธีรกลุ 6401017219 

4536 น.ส.  ณฐัรัตศร สมีา 6401017220 

4537 นาย  อรรถพล ภมรพล 6401017223 

4538 นาย  กิตติพงษ์ คงโพธ์ิน้อย 6401017224 

4539 น.ส.  ปิยภรณ์ ยพุาภทัรกลุ 6401017225 

4540 น.ส.  วิไลวรรณ กวินเมธาวนัต์ 6401017226 

4541 นาง  ชนากานต์ ศิริอรุณรัตน์ 6401017227 

4542 น.ส.  กรกนก นิลสงัข์ 6401017228 

4543 น.ส.  ณฐัธิดา การินทร์ 6401017229 

4544 นาง  ประเทือง อุน่แก้ว 6401017231 

4545 น.ส.  ปญุชรัสมิ์ มัน่ธฤดีเศรษฐ์ 6401017195 

4546 นาย  แสนอานนัท์ บณุยะศวิะ 6401020857 

4547 น.ส.  อลศิา ชะนะมา 6401017197 

4548 นาง  ณทัมนตร์ พลูรัตน์เกษมโชค 6401017191 

4549 นาง  ปวริศา สหวฒัน์ 6401017190 

4550 น.ส.  ศิริรัตน์ เพียรวิริยะ 6401017196 

4551 น.ส.  สณัห์สร ปักเข็ม 6401016017 

4552 นาย  ประยรู ไชยสหีา 6401017180 

4553 น.ส.  จิราวรรณ วิทยา 6401017181 

4554 น.ส.  วิมลทิพย์ ไชยศรี 6401017843 

4555 นาง  สริิประภา จ าเริญพนัธ์ 6401017844 

4556 น.ส.  กลัยาณี จนัทะบตุร 6401017846 

4557 นาง  กาญจนรัตน์ ใบไม้ 6401017850 

4558 นาย  ไพรวรรณ รุณชยั 6401017851 

4559 น.ส.  รุ่งนภา ทองเชือ้ 6401017852 

4560 น.ส.  พชันี ภมูิลา 6401017854 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

4561 น.ส.  หทยันชุ กาฬสนิธ์ 6401017855 

4562 น.ส.  ณฐัวรรณ นามมลุตรี 6401017856 

4563 นาง  พณันิภา ศรีเพง็ 6401017857 

4564 น.ส.  พิชยา ค าประวตั ิ 6401017859 

4565 น.ส.  นิภาพร ธุมา 6401017862 

4566 นาย  ธนพล ลิม้ญาณกีรต ิ 6401017863 

4567 นาย  วิสทุธา มาศรี 6401017864 

4568 น.ส.  เมวิกรานต์ ทรงอาจ 6401017865 

4569 นาย  สหุฤท บตุรวิเชียร 6401017867 

4570 นาย  สรุวิชญ์ บตุรวเิชียร 6401017868 

4571 น.ส.  อนญัพร องัคะสี 6401017870 

4572 น.ส.  เครือฟา้ บริบรูณ์มงัสา 6401017872 

4573 นาย  ภทัรศกัดิ์ หล้าเพชร 6401017873 

4574 นาย  ณฎัฐวฒัน์ เจนวิริยะกลุ 6401017913 

4575 น.ส.  ศศิพิชญ์ ธนะสหีวฒัน์ 6401017915 

4576 น.ส.  ภทัรานิษฐ์ ภารุจพิบลูศิลป์ 6401017876 

4577 น.ส.  ศิริลกัษณ์ ศรีเพ็ชร 6401017877 

4578 นาง  จิณห์จฑุา ตามเพิม่ 6401017878 

4579 นาย  ระพีพฒัน์ หาญจิตต์ 6401017879 

4580 น.ส.  ธญัญารัตน์ วิสารัตน์ 6401017881 

4581 น.ส.  จนัทรวรรณ ค าอาบ 6401017882 

4582 นาง  พชัรินทร์ อนนุาค 6401017884 

4583 น.ส.  นิษฐกานต์ มัง่ม ี 6401017885 

4584 น.ส.  สจิุตรา เสนารักษ์ 6401017890 

4585 นาย  พงศ์ศกัดิ์ ขนัเพชร 6401017899 

4586 น.ส.  ณทสันนัท์ สง่อภิธนะเสรี 6401017900 

4587 นาย  รัชภมูิ ตัง้วิเศษไพบลูย์ 6401017874 

4588 นาย  นพพร งามศิลป์ 6401017905 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

4589 นาย  ฉฐัวฒัน์ เมธีมานะศกัดิ ์ 6401017906 

4590 นาง  จริญญา เดชเจริญ 6401017908 

4591 นาง  พทุธินาถ พีระพรประเสริฐ 6401017932 

4592 น.ส.  สรารัตน์ รัตนกรกาญจน์ 6401017936 

4593 น.ส.  สภุาวดี ชาญโพธ์ิ 6401017937 

4594 ม.ล.  สขุศรี สขุสวสัดิ์ สริยากร 6401017938 

4595 น.ส.  สพุตัรา ภวงัคะนนัท์ 6401017942 

4596 น.ส.  อคัคเอือ้ ปักเข็ม 6401018655 

4597 นาย  ภาณพุงศ์ อินทร์สอน 6401018635 

4598 นาง  ลลลิพรดา รัตนกิตติโรจน์ 6401025648 

4599 น.ส.  ชมพนูทุ สกุแสง 6401017886 

4600 น.ส.  ภชัรินทร์ ธงเธียน 6401017901 

4601 น.ส.  เมวิกา สบายใจ 6401018579 

4602 น.ส.  ทิพวลัย์ คงเผือก 6401018580 

4603 น.ส.  อินทิรา นามรส 6401018581 

4604 นาย  ธีรวิชญ์ ไพรเพชรศกัดิ ์ 6401018584 

4605 น.ส.  ประภาพร กณุรักษ์ 6401018586 

4606 นาย  บญุชยั จินดากิจนกุลู 6401018621 

4607 นาง  กิรสฐ์ิญา สวุรรณทิพย์ 6401018598 

4608 นาย  สญัญพงศ์ เกตสุริุยงค์ 6401018599 

4609 น.ส.  ฐิติมา บญุเกิด 6401018601 

4610 นาง  วรินทรทิพย์ รัตนทตัจิรโชติ 6401018602 

4611 น.ส.  สนิุสา ขนุธนสูทิธ์ิ 6401018591 

4612 น.ส.  กลุนิภา อภิรัตน์มนตรี 6401018593 

4613 นาย  พรเทพ วรรณศิลป์ 6401018594 

4614 นาย  นรากร อินทรชิต 6401018595 

4615 นาย  อาทิตย์ พิพิธภณัฑ์ 6401018606 

4616 นาง  ปสตุา บวัขวญั 6401018605 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

4617 นาง  ณภทัรารัตน์ วฒันานสุทิธ์ิ 6401018610 

4618 น.ส.  ณฐัฐิญา กิตติโชตชิชัพงษ์ 6401018611 

4619 นาย  วิษณ ุถาวรวตัร์ 6401018612 

4620 นาย  เกียรติคณุ เชเวดิต 6401018614 

4621 น.ส.  ศิริลกัษณ์ วรรณรัตนถาวร 6401018617 

4622 น.ส.  คนิษฐ์นทั สร้อยสงูเนิน 6401018620 

4623 น.ส.  เขมรุจิ โตอินทร์ 6401018622 

4624 น.ส.  มณัฑกาญ อินทรมณี 6401018624 

4625 น.ส.  กญัญาพร แซเ่ซีย 6401018625 

4626 นาย  วชัริน อิมินา 6401018629 

4627 น.ส.  กญัญาภคั ละออ 6401018633 

4628 น.ส.  ณฐักานต์ ทิวาประโคน 6401018637 

4629 น.ส.  วรางคณา ทองแก้ว 6401018639 

4630 น.ส.  กรทิพย์ ชยัศิริ 6401018642 

4631 น.ส.  นิติกาญจน์ ถ้วยทอง 6401018643 

4632 น.ส.  วชิราภรณ์ กสวิฒันา 6401018650 

4633 นาย  คณาธิป เชิงธรรมสตูร 6401018652 

4634 น.ส.  สรัลชนา นชุสวาท 6401018660 

4635 น.ส.  ณฏัฐณิชาภสนิี พิบาลวงค์ 6401019372 

4636 นาย  พอล เพรสสิ ์ 6401019380 

4637 น.ส.  อรชร ไชยทอง 6401019381 

4638 น.ส.  ยวุล ีก าลงังาม 6401019388 

4639 นาง  สมุน แซต่ัง้ 6401019395 

4640 นาง  อมรรัตน์ บญุเย็น 6401019397 

4641 นาย  ประสทิธ์ิ สกุใส 6401019400 

4642 นาย  กฤษณะ บตุรด ี 6401020109 

4643 น.ส.  นารีรัตน์ คณชัวรกรณ์ 6401014893 

4644 น.ส.  ศภุรัตน์ ผกูพนัธ์ 6401025448 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

4645 นาย  เอกลกัษ์ พินากนั 6401019374 

4646 นาง  อลสิา หิรัญยไพศาลสกลุ 6401019409 

4647 น.ส.  อติกานต์ กองส าล ี 6401019377 

4648 น.ส.  ดษุฎีรัตน์ โกสมุภ์ศิริ 6401019386 

4649 น.ส.  เบญจมาศ ออ่นรุ่ง 6401020092 

4650 นาง  อรัญญา มีอดุร 6401020095 

4651 นาง  เรณ ูทิพยรัตน์ 6401020098 

4652 นาย  กิตตธร ทองเกิน้ 6401020091 

4653 นาง  ณฐัฐินนัท์ กมัพลานนท์ 6401020090 

4654 นาย  กฤษณรักษ์ เลก็แหลมหลกั 6401020089 

4655 นาย  วรินทร บ ารุงภมูิ 6401020088 

4656 น.ส.  วิภา น้อยทุง่ 6401020106 

4657 น.ส.  อมรรัตน์ มงคลทิศ 6401020079 

4658 นาง  ปภาดา เบญจกิตติพฒันา 6401020082 

4659 นาย  วิชญะ ตาแล 6401020084 

4660 น.ส.  วิภารัตน์ เหมือนนกึ 6401020085 

4661 น.ส.  ปาลดิา เสมามอญ 6401020086 

4662 น.ส.  นรีพฒัน์ จิราเจริญโชค 6401011745 

4663 นาย  วฒุชิยั ปริวฒันศกัดิ ์ 6401011755 

4664 นาย  สธีุ ตัง้ตระกลู 6401009883 

4665 นาย  คมเดช ธนสูวุรรณศกัดิ ์ 6401017215 

4666 น.ส.  กมลา ธรรมรัตนากร 6401009877 

4667 นาย  ธงชยั เมยีงอารมณ์ 6401002446 

4668 นาย  ศราวธุ กิตตธิรกลุ 6401017230 

4669 น.ส.  เพ็ญพร สนิสงัข์ 6401017201 

4670 น.ส.  ณฐัวนศรณ์ วนัทะมาศ 6401017200 

4671 นาย  นิธิศ กล้าการขาย 6401017931 

4672 นาง  จินตนา ภาจีรกลุไกร 6401017924 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

4673 น.ส.  ดวงธิดา พนัธ์เกษมสขุ 6401017926 

4674 นาย  อรงค์ยทุธ โสดาทิพย์ 6401017205 

4675 น.ส.  วราภรณ์ วนัศรีรัตน์ 6401017212 

4676 น.ส.  สกุลัยา ดอกพิกลุ 6401017204 

4677 น.ส.  ภิญญาพชัญ์ เกตงุาม 6401017187 

4678 น.ส.  ชลุกีร เทพเฉลมิ 6401017199 

4679 นาย  เกรียงศกัดิ์ ระบิลวงศ์ 6401019404 

4680 นาง  พรชนก จลุมาตร 6401017173 

4681 นาย  ธนภทัร สชีุเพ็ชร 6401020108 

4682 นาย  ชยัรัชต์ ศรีอรุุพงศ์ 6401020105 

4683 นาง  จินตนา ศิววิงษ์ 6401020856 

4684 นาย  พล พืน้พรม 6401020860 

4685 นาย  สวุิเศษ บญุชชู่วย 6401020862 

4686 น.ส.  ธมลวรรณ ตงักลุานพุนัธ์ 6401018654 

4687 นาง  พบบญุ สดีอกบวบ 6401021059 

4688 น.ส.  สรีุรัตน์ พาลไธสง 6401021058 

4689 นาย  เอกรัฐ ภูร่ะหงษ์ 6401021040 

4690 นาย  พนิตสนิธุ์ ชยัพชัรโชต ิ 6401021041 

4691 นาย  มารุต คงเป่ียม 6401021042 

4692 น.ส.  จนัทนี ชลสงคราม 6401021044 

4693 นาย  ไพบลูย์ คหูาทอง 6401021046 

4694 นาย  ชวษิฐ์ อินทรสตู 6401021048 

4695 น.ส.  ณฐักฤตา พนัเพียน 6401021050 

4696 นาย  ธญัพิสษิฐ์ อตุรี 6401021051 

4697 น.ส.  อรอารีย์ รีวรรณพฒัน์ 6401021052 

4698 นาย  วิชยั ทองประภา 6401021053 

4699 น.ส.  วรัญญา หลบภยัพาล 6401021056 

4700 น.ส.  สนุิสา วงคะแสง 6401021022 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

4701 น.ส.  สวล ีฟัน แดร์ ลาน 6401021023 

4702 น.ส.  สาธิตา รุ่งรัศมี 6401021024 

4703 น.ส.  วรลกัษมี สายประศาสน์ 6401021025 

4704 น.ส.  รมย์ชล ีบญุญะธนาสทิธ์ิ 6401021614 

4705 นาง  ปัทมา บญุลาภทวีโชค 6401029324 

4706 นาง  บปุผา ชมภแูดง 6401021049 

4707 นาง  รุ่งรัศมี เมืองมณี 6401021054 

4708 นาย  นพพร ปาล ี 6401021625 

4709 น.ส.  วาลณีิย์ เตภกัดี 6401021626 

4710 นาง  วิภาวี วิรัชเศรษฐกลุ 6401021606 

4711 น.ส.  นชุจรี บญุยืน 6401021607 

4712 น.ส.  ธญัชนก ชยัหิรัญภทัร 6401021611 

4713 นาง  ขวญัใจ วงศ์ศรีกลุ 6401021613 

4714 นาง  นิภาพร แสงอรุณากลุ 6401021617 

4715 น.ส.  อนสุรา แอลเลบ็ 6401021618 

4716 น.ส.  จาริยา มตัสยาวณิช 6401021601 

4717 นาย  รณภทัร ตระกลูคณุานนท์ 6401021604 

4718 นาย  กิตติทศัน์ เพชรด ี 6301076352 

4719 น.ส.  ปาริชาติ ฉายพิมาย 6401011746 

4720 นาง  สดุสาย อญัชลุ ี 6401016020 

4721 นาย  พชัรชาติ วฒันานกุลุ 6401017934 

4722 นาย  วิรัตน์ ยืนยงค์ 6401022223 

4723 น.ส.  ชนดัดา อินทชยั 6401014861 

4724 นาย  ณชพล ศรีนาคเรือง 6401022232 

4725 นาง  บศุราภรณ์ สขุทอง 6401022233 

4726 น.ส.  ปภสัรา ศิลาเณร 6401022234 

4727 นาย  สริุยา บตุรศรีภมูิ 6401022191 

4728 น.ส.  สภุาพร ชยัสวสัดิ์ 6401022193 
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4729 น.ส.  ศิระพร แสงเขียว 6401022213 

4730 น.ส.  วีร์นนัท์ สงิห์เงิน 6401022185 

4731 น.ส.  นิภาพร บญุเทียน 6401022189 

4732 นาย  ประครอง ชมุภชิูด 6401022194 

4733 นาย  สรรเสริญ ฤกษ์บรีุ 6401022195 

4734 น.ส.  ณชัพณัณ์ สมัมาขนัธ์ธรากลุ 6401022196 

4735 น.ส.  ดลฤดี เกิดอยู ่ 6401022197 

4736 น.ส.  สภุาพร สงิห์ทองรัตน์ 6401022198 

4737 นาย  กฤษขจร เพง็เพชร 6401022201 

4738 น.ส.  ศศิวรรณ แก้วปัญญา 6401022203 

4739 นาย  อาวธุ แจ้งมณี 6401022204 

4740 น.ส.  ปรางค์ทอง ทาค ามอง 6401022205 

4741 นาย  ณรนทร์ ธญัสริิโรจน์ 6401022206 

4742 น.ส.  ช่อผกา เอี่ยมแก้วประเสริฐ 6401022208 

4743 น.ส.  สภุาพร ปาละลกัษณ์ 6401022210 

4744 นาง  จิรวรรณ วมิาลยั 6401022211 

4745 น.ส.  จนัทร์เพ็ญ ค าสมยั 6401022217 

4746 น.ส.  ศภุวรรณ์ ไวยพุฒันธี 6401022218 

4747 น.ส.  ฐิติมา ทมุนนัท์ 6401022220 

4748 น.ส.  กณัฑ์กมณฑน์ นธกิจวิรุฬห์ 6401022236 

4749 น.ส.  พชัรี แววดี 6401022238 

4750 นาง  รัชนี โลหิตหาญ 6401022241 

4751 นาย  วิทวตัร จนัทพรม 6401022242 

4752 น.ส.  พีรญา ภทัรธรรมชยั 6401022761 

4753 วา่ที่ร.ต.  วสนัต์ จนัลา 6401022765 

4754 นาย  ณฐัโภคิน ฤกษ์พล 6401022768 

4755 นาย  ฉตัรมงคล เอีย่มแสง 6401022791 

4756 น.ส.  สลกัจิต กสวิฒันาวฒุ ิ 6401023305 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

4757 นาง  ศิวภรณ์ มากด ี 6401023301 

4758 น.ส.  กรรณิกา อินทร์ก้อ 6401023300 

4759 น.ส.  ณิรดา พรหมราช 6401023299 

4760 น.ส.  เรณกุา อานบั 6401023298 

4761 นาย  ธีรวฒุิ สขุจนัทร์ 6401023292 

4762 น.ส.  อมัพร ศรีจ าปา 6401023293 

4763 นาย  อนวุฒัน์ ใจด ี 6401023296 

4764 น.ส.  ลดัดาวลัย์ แบนจนัทร์ถา 6401023297 

4765 น.ส.  พชัญนนั ทองวงศ์ 6401023313 

4766 นาย  จกัรพนัธ์ ทิพย์วงศ์ 6401023317 

4767 นาย  ธนสรรค์ เป่ียมพกุ 6401023319 

4768 นาง  นชัชา โสภณวส ุ 6401023339 

4769 น.ส.  ตะวนั ราชไลกิจ 6401021047 

4770 น.ส.  จริยา เพิ่มความเจริญ 6401022192 

4771 น.ส.  ธญัญาภรณ์ สขุย้อย 6401023774 

4772 นาย  นิพนธ์ ศิริบวั 6401023775 

4773 น.ส.  กชกร โพธ์ิเงิน 6401023777 

4774 น.ส.  วนัเพ็ญ บญุซิว้ 6401023778 

4775 นาย  วฒุชิยั พลอยประดบั 6401023781 

4776 น.ส.  นาถรภี ศกัดี 6401022785 

4777 น.ส.  ศิริรัตน์ บานช่ืน 6401022226 

4778 น.ส.  ณาตยา สมยัมงคล 6401023859 

4779 น.ส.  สขุวาสนา วชิพนัธ์ 6401023860 

4780 นาย  สริุยา พิทกัษ์เจริญสขุ 6401023876 

4781 นาย  ณฐกร มณีวรรณ 6401023877 

4782 น.ส.  กรกต เพ็ชรสวุรรณ 6401023878 

4783 น.ส.  เกวลนิ ยินดีสขุ 6401023853 

4784 น.ส.  ยภุา หมว่ยนอก 6401023857 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

4785 น.ส.  นสุรี เฉลมิทอง 6401020861 

4786 นาง  ดวงใจ จ าปาโอ้ก 6401022186 

4787 น.ส.  วรินทร เทียนทอง 6401021612 

4788 นาย  ชนินทร์ จรูญเพ็ญ 5901008652 

4789 น.ส.  ธนพร ธาตอุินจนัทร์ 6401024281 

4790 นาย  รณพร ร่มไทร 6401024283 

4791 นาย  ศภุกร เนียมถนอม 6401024601 

4792 นาง  จินตนา เกิดประถม 6401024611 

4793 น.ส.  ณิชพณัณ์ ศิริสนิรุ่งเจริญ 6401024615 

4794 น.ส.  กิรณา ทองนาค 6401024602 

4795 น.ส.  ศิริราภรณ์ พรหมศร 6401024603 

4796 น.ส.  น า้เพชร บญุบรีุ 6401024613 

4797 นาง  นิญาพชัร์ เกตกุลอ่มอารมย์ 6401024616 

4798 นาย  วีระ แนน่หนา 6401024913 

4799 น.ส.  ณฐัชรินธร จินตภาองัค์วรา 6401024914 

4800 น.ส.  ปานรดา จนัทร์สวา่ง 6401024919 

4801 น.ส.  วรรณี ลวชยัโยธิน 6401024918 

4802 นาย  ศิลป์ชยั สวุรรณพนัธ์ 6301037440 

4803 น.ส.  สพุิชญา แก้วทนัค า 6401022776 

4804 นาย  ภวูดล พรมแดน 6401022779 

4805 น.ส.  ศศิวรรณ จนัทะคาม 6401022224 

4806 น.ส.  พรรณวิภา น า้เงิน 6401022788 

4807 นาง  ศิริพร ปทมุรัตนะชยั 6401022781 

4808 น.ส.  สายฝน แสนค า 6401022783 

4809 นาย  สรุพงษ์ โยชการ 6401023869 

4810 นาย  พชัรพล สพีงุเหลอืง 6401022786 

4811 น.ส.  อารีการ รัตนบญุทองเถิง 6401024612 

4812 น.ส.  ณอญัญา อาภาธีระโชต ิ 6401023335 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

4813 นาย  ณรงค์ ปรีชาบญุยพร 6401025309 

4814 น.ส.  พจมาน สชิาธร 6401025313 

4815 น.ส.  รัสรินทร์ เจริญพงศ์โสภณ 6401025315 

4816 น.ส.  ภรณ์ทิพย์ สพุร 6401025317 

4817 น.ส.  นิภาพร พิมพ์พงษ์ 6401025321 

4818 น.ส.  ฐามรา ศิริวฒันาเกษม 6401025323 

4819 น.ส.  บษุกร พิมพ์ 6401025327 

4820 น.ส.  ปริฉตัร เต็งรัตนไพบลูย์ 6401025329 

4821 น.ส.  ลดัดา หงษ์ทอง 6401025331 

4822 น.ส.  พรลดัดาวลัย์ หิรัญปณุยปรีดา 6401025333 

4823 น.ส.  สพุรรณี ตัง้อดุมมงคล 6401025383 

4824 น.ส.  ศิริลกัษณ์ เหง้าแก้ว 6401025379 

4825 นาย  กมล พวงเงิน 6401025418 

4826 นาย  กฤษดา พิมพรรณ 6401025424 

4827 นาย  ธนวรรธน์ พนัธุ์ยาง 6401025427 

4828 น.ส.  จิตรดา วงค์แดง 6401025428 

4829 นาย  ภาคภมูิ มุง่ด ี 6401025453 

4830 น.ส.  จีรวรรณ น่ิมตรง 6401025458 

4831 นาย  พีระศิลป์ บญุทอง 6401016001 

4832 น.ส.  ปภชัญา ธนบตัร 6401025623 

4833 น.ส.  ก่ิงฟา้ ก่ิงกนัยา 6401025624 

4834 น.ส.  โฉมฉาย พลส าโรง 6401025626 

4835 น.ส.  รวิสรา หวงัวิทยากลุ 6401025627 

4836 นาย  ณชัพล อุน่ทรัพย์ 6401025628 

4837 น.ส.  รุ่งทิวา วรรณพิรุณ 6401025632 

4838 น.ส.  สริิรัตน์ สรหงษ์ 6401025640 

4839 นาง  ศิริภรณ์ วิมกุตายน 6401025642 

4840 น.ส.  จิรธิดา วรนิสาภาวชั 6401025644 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

4841 น.ส.  สริิวรา สงวนรัมย์ 6401025645 

4842 นาย  ทินภทัร วรากรสกลุ 6401025646 

4843 นาย  ธนาดร โชคธนพทัธ 6401025647 

4844 น.ส.  นงนภสั เตาวลานนท์ 6401025643 

4845 นาย  ธนกฤต ศตธนารุจน์ 6401024288 

4846 นาง  เยาวรักษ์ นครรัตนชยั 6201049608 

4847 นาง  อารีย์ ผดงุญาต ิ 6401026017 

4848 น.ส.  สาวิตรี เขื่อนแก้ว 6401026019 

4849 นาย  ธีรภทัร์ ตรีภาค 6401026020 

4850 น.ส.  อรวรรณ ค ากอง 6401026021 

4851 น.ส.  รัตนภรณ์ ภาคสโุพธ์ิ 6401026023 

4852 นาย  เรวตัร ตงศิริ 6401026025 

4853 นาย  สายณัห์ ฉายสวุรรณ์ 6401026042 

4854 น.ส.  กนัตา ชาติสมบรูณ์ชยั 6401026024 

4855 นาง  ชญัญา ชยัชนะภากร 6401026006 

4856 นาย  ทองธารา สารมาศ 6401026014 

4857 น.ส.  ตรีรัก นิลพฤกษ์ 6401026015 

4858 น.ส.  นธัวรรณ ฤทธิบรูณ์ 6401026028 

4859 น.ส.  พรหยก ขนัติดิลกวงษา 6401026070 

4860 นาง  ชตุิญา เปรมนพคณุ 6401025421 

4861 นาย  จิรกิตติ์ หนกูายทอง 6401025423 

4862 น.ส.  กนกภชั คณูโชคธนานนท์ 6401025425 

4863 น.ส.  สดุารัตน์ อินทร์ก ่า 6301063702 

4864 นาย  วิชยั บญุทวีสมบรูณ์ 6301050424 

4865 นาย  อภิสทิธ์ิ แซอ่ึง้ 6301027411 

4866 น.ส.  หยาดฟา้ พลหลา่ 6001049368 

4867 น.ส.  โสภิตา เทพสาร 6401025371 

4868 น.ส.  ตติยา มากู ่ 6401025417 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

4869 น.ส.  สริุนทร์ยา หลกัดี 6401026314 

4870 นาง  อภิชญา ไตรอโุภค 6401026313 

4871 น.ส.  ธญัญานนัท์ พฒันวิศิษฐ์ 6401026308 

4872 นาย  ธฤตฑฐั หนเูขียว 6401026370 

4873 นาย  สวุฒัน์ วฒันสทิธ์ิ 6401026310 

4874 น.ส.  ดวงพร วฒันสทิธ์ิ 6401026069 

4875 น.ส.  อนรุดี จิตคนขยนั 6401025338 

4876 นาย  ชาญยทุธ์ สนัติภราภพ 6401025368 

4877 นาย  เกียรติกลุ อินทศร 6401026367 

4878 นาง  พชัรี ช้างเขยีว 6401026368 

4879 นาย  พิศิษฐ์ ซึง้ประสทิธ์ิ 6401026374 

4880 น.ส.  เอธยา ชนะภยั 6401030375 

4881 น.ส.  เสาร์วภา พรหมรักษ์ 6401026372 

4882 น.ส.  ภาวศทุธิ ชนะภยั 6401026369 

4883 น.ส.  อญัชล ีสนดี 6401030376 

4884 นาง  พิมพ์ใจ ชนะภยั 6401026373 

4885 น.ส.  กนกวรรณ เพ็ชรไฝ 6101033394 

4886 น.ส.  พชัร์นนัท์ สมิทธ์แสวงกรู 6301070814 

4887 นาย  ภคัวฒัน์ พลหาญ 6401026829 

4888 นาย  ธเนษฐ์ศกัดิ์ เพชรรัตน์ 6401026830 

4889 นาง  วลยัพรรณ เรียนเพ็ชร 6401026832 

4890 น.ส.  จฬุาลกัษณ์ เนื่องจ านงค์ 6401026835 

4891 น.ส.  อารดา เผือกแห้ว 6401026305 

4892 น.ส.  เกษร ภกัดีพล 6401026312 

4893 น.ส.  ศตพร สนดี 6401026840 

4894 น.ส.  กรรณิการ์ เฉลมิทอง 6401026315 

4895 น.ส.  มญัชพุฒัน์ พนัธ์เกษมสขุ 6401026822 

4896 น.ส.  นฤมล ถ่ินมาบแค 6401024916 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

4897 นาย  ชาคริต ธ ารงนาวานิติ 6401026317 

4898 น.ส.  ทิพยาภา สขุคณุอมรรัตน์ 6401027156 

4899 นาย  สถิตพนัธ์ ชาญช านิ 6401027161 

4900 น.ส.  จนัทรา อนศุาสตร์อทุยั 6401027155 

4901 น.ส.  นพมาศ สวุรรณศรี 6401027163 

4902 น.ส.  พิชชาพร ขอมีกลาง 6401027285 

4903 นาย  สรุศกัดิ์ อภิมติรัตน์ 6401027498 

4904 น.ส.  มะลวิลัย์ จนัโทภาศ 6401027496 

4905 น.ส.  ปรมาพร บญุเจริญ 6401027499 

4906 นาง  ชตุมิา สภุาการ 6401013885 

4907 นาย  ฐากรู คงมิง่ 6201018504 

4908 น.ส.  อจัฉราพร อรรคพฒัน์ 6401027772 

4909 นาง  ทตัธนนนัท์ มาราช รีด 6401027779 

4910 น.ส.  นิติยา อินทมะ 6401027774 

4911 นาง  สพุตัรา สลีะด ี 6401027775 

4912 น.ส.  พิมพ์นลนิ แสนจะมีสขุ 6401027777 

4913 น.ส.  อลศิา อมรภิญโญเอก 6401027781 

4914 นาง  สจิุตรา ทกัษิณ 6401027797 

4915 นาย  ธทัชภมูิ ตัง้ตรง 6401027798 

4916 นาย  ศิวกร ค าหล้าทราย 6401027791 

4917 นาย  ธนวฒัน์ เนตยารักษ์ 6401026825 

4918 น.ส.  อภิชา พลายงาม 6401027790 

4919 นาย  ศรายทุธ เหมหรรษา 6401027792 

4920 น.ส.  สวุนนัท์ คณุประทมุ 6401027794 

4921 นาย  วชัรพล เวียงนาค 6401027796 

4922 น.ส.  นิติรัตน์ พิบลูย์ไพศาล 6401027801 

4923 น.ส.  นศุรา วงษ์เทศ 6401027802 

4924 นาย  ยทุธพงศ์ จนัทรวรินทร์ 6401027803 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

4925 น.ส.  นาตยา ทรัพย์สงิห์ทอง 6401027804 

4926 นาง  ไพรัตน์ สทุธิพนัธ์ 5901081717 

4927 นาย  ศภุชั ปฏิเหต ุ 6401028072 

4928 น.ส.  ศิริพร กนัห์เสลา 6401028075 

4929 น.ส.  ล าไพ ฉิมสงูเนิน 6401028076 

4930 น.ส.  ดารารัตน์ วงัโน 6401028082 

4931 นาย  ธนกฤต กฤตเนติทศัน์ 6401016006 

4932 นาย  วฒันสนิ ร่มเย็น 6401028078 

4933 น.ส.  ณฏัฐ์นภพร ทองนพคณุ 6401028079 

4934 นาย  ไพศาล คีรีกลุไพศาล 6401028083 

4935 น.ส.  วิชดุา บรูณะพิสฐิ 6401028086 

4936 นาง  ประทมุ จนัทร์เจ้าฉาย 6401028111 

4937 ร.ต.  ภาน ุเป็นพวก 6401028113 

4938 นาย  พฒันพงศ์ ทองศรี 6401028084 

4939 น.ส.  อญัชสา พรมผิว 6401027166 

4940 น.ส.  ธญัลกัษณ์ พิลาแดง 6401027288 

4941 นาย  ณฐกร อาทติย์ประทานพร 6401022787 

4942 นาง  กนิษฐา อนพุิทกัษ์สมาน 6401022790 

4943 น.ส.  นิภาพร รวมธรรม 6401023342 

4944 น.ส.  อชิตา ปุ่ นกล้าหาญ 6401022789 

4945 นาย  ธนโชติ สไีธสง 6401023315 

4946 น.ส.  ลกัขณา ปรากฎผล 6401027778 

4947 น.ส.  อญัรัตน์ เวชไพรัตน์ 6401028521 

4948 นาย  บรรพต ขาวสลบั 6401028523 

4949 นาง  บญุชนก ภลูะมลุ 6401028524 

4950 นาง  กณัฐมณี นิธิศชะยานนท์ 6401028527 

4951 น.ส.  นิลบุล พลเยี่ยม 6401028529 

4952 นาง  จินตนา แสงเงิน 6401028532 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

4953 น.ส.  ณชัหทยัรัตน์ ธรรมภทัรชยั 6401028534 

4954 นาย  สมัพนัธ์ คงวนั 6101014978 

4955 น.ส.  กชพร ศิรภาวงศ์ 6401026044 

4956 นาย  บดินทร์ หมดัปอ้งตวั 6401046497 

4957 นาง  ปทิตตา ตะนาวศรี 6401016002 

4958 น.ส.  สรุภา นามศรีนวล 6401028971 

4959 นาย  พงศ์พิพฒัน์ พดุพิลา 6401028976 

4960 นาย  สทุิน เกท ู 6401028981 

4961 น.ส.  อจัฉราพร เพชรสกุใส 6401029008 

4962 น.ส.  ชลยัฉตัร นิกรพล 6401028999 

4963 น.ส.  พรพิมล รักธรรม 6401028987 

4964 น.ส.  เบญจวรรณ มัน่มุง่ยนต์ 6401022200 

4965 นาย  สมพร บรูณะสกลุชยั 6401019379 

4966 น.ส.  อมรรัตน์ สทีน 6401028988 

4967 นาง  ธนินทรา มตัสยึะ 6401028989 

4968 น.ส.  สธิุมา พาดา 6401028991 

4969 นาง  ศิริกลัยาภรล์ สาอตุม์ 6401028997 

4970 นาง  นพวรรณ โตใจ 6401029010 

4971 น.ส.  ภชัชากาญจณ์ ภกัดจีอหอ 6401029312 

4972 นาง  ช่ืนชนก ศิลาจนัทร์ 6401029313 

4973 นาย  ธนาวจัน์ เทียนแก้ว 6401029323 

4974 น.ส.  นิภาพร บตุรดี 6401029327 

4975 นาย  เอกรินทร์ บวับาน 6401029316 

4976 นาย  กิตตศิกัดิ์ นวลปาน 6401029317 

4977 นาย  ธนตัถ์สรณ์ เดชสทิธ์ิธาวนั 6401029319 

4978 นาย  ธนวตัน์ นิลทร 6401029320 

4979 น.ส.  อารีรัตน์ แสนปัญญา 6401022775 

4980 น.ส.  บญุญาพร บญุมว่ง 6401028982 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

4981 น.ส.  ภีญดา เอกคณาลกัษม ี 6401029457 

4982 นาย  ศิริศกัดิ์ ครุธาพนัธ์ 6401029465 

4983 น.ส.  พตัรา พืชโพธ์ิงาม 6401028979 

4984 น.ส.  ณฐักฤตา นนทรีย์ 6401028977 

4985 น.ส.  งามนิส เขมาชฎากร 6401029459 

4986 น.ส.  ธญัญะรัตน์ อศัววฒุิกลุ 6401029460 

4987 น.ส.  สริิธร ถาวงษ์กลาง 6401029461 

4988 นาย  จ าลอง ตู้แก้ว 6401029325 

4989 นาย  ตระกล อิทธิเวชเวชากร 6401028975 

4990 น.ส.  ศรัณรัตน์ เศรษฐสทุธานกุลู 6401028978 

4991 นาย  นิพล สงกา 6401027767 

4992 นาย  ชานนท์ จิริยะกลูชยั 6401026831 

4993 นาย  ศิริวฒุิ หลกัแหลม 6401029464 

4994 นาง  สพุิชชา รักมาก 6401029823 

4995 น.ส.  สวุรรณี แสงสนุี 6101017389 

4996 นาง  วรรณี เภรีกลุ 6401029826 

4997 นาย  มชัฌิม เนินพลอย 6401029829 

4998 น.ส.  ปณุณดา กิจเมธากลุ 6401029832 

4999 นาย  ปฐมภ ูคปุต์กญุช์ 6401028980 

5000 นาย  ประยรู ชยัโตษะ 6401022229 

5001 น.ส.  กิตินนัท์ พุม่ทองค า 6401029016 

5002 นาย  ลลติย์ ติวารีย์ 6401030191 

5003 นาย  สรรเพชญ พิเดช 6401030194 

5004 นาง  มยรุา สโุพโฮง 6401030198 

5005 นาย  ชานน ชมภเูอี่ยม 6401030377 

5006 นาง  มฐัณิกา คงคช 6401030371 

5007 น.ส.  สวุรรณ จินตอนนัต์กลุ 6401030372 

5008 น.ส.  วรรณิภา พระจนัทร์ 6401030373 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

5009 นาง  ชอุม่ โชตเิทวชพ 6401030374 

5010 นาย  กฤษณ์ จฑุามณี 6201001316 

5011 นาย  ณรงค์ชยั เสนาจ 6301009686 

5012 น.ส.  ศิรินทิพย์ ศรีเมือง 6401025464 

5013 น.ส.  พิชญ์สนิี ล้อมไธสง 6401030718 

5014 นาย  ประเสริฐ วงศ์สอนหล้า 6401030723 

5015 น.ส.  ทิพย์ภาวดี ปรากฎผล 6401030729 

5016 น.ส.  เขมจิรา สรัิชกฤษฎ์ 6401030730 

5017 นาย  อภิชาติ อศัดรบริการ 6401030731 

5018 น.ส.  วชัรี เกตกุารณ์ 6401030732 

5019 นาง  ศิริรักษ์ เทียนบตุร 6401030722 

5020 น.ส.  สาธิตา โมกหอม 6101007357 

5021 นาย  ธาดาพงศ์ ปุ่ นน่ิม 6401031052 

5022 น.ส.  ชมพนูทุ วชัรินทร์กร 6401031326 

5023 นาย  ศกัดิด์า เหงียนวนั 6401031329 

5024 นาย  ปริทศัน์ บรูพารัตน์ 6401031334 

5025 นาย  เอกชยั รังศิริรัตน์ 6401031338 

5026 น.ส.  ชเนตตี เหลก็สวุรรณ์ 6401031332 

5027 น.ส.  นิสรีน สาเมาะ 6401028085 

5028 น.ส.  ซอบารียะห์ วาเตะ 6401030189 

5029 น.ส.  รัชนี เชยชม 6301073649 

5030 น.ส.  อญัชล ีเลศิพนมวรรณ 6401031768 

5031 น.ส.  เปมิกา ศศิวรรณาพงศ์ 6401032047 

5032 น.ส.  มชัชา ทิวา 6401032045 

5033 นาย  ค ารน วรรณแสน 6401032046 

5034 น.ส.  ญาสมุินทร์ บรุาพนัธ์ 6301053582 

5035 นาย  ธชักร แสงโคตร 6301044668 

5036 นาย  ธานี มีสนัฐาน 6301052347 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

5037 นาย  พงศธร เตชะเลศิกมล 6401000495 

5038 นาง  นวลจนัทร์ อนสุริุยา 6401031767 

5039 นาง  อรพนัธ์ ยตุิกาล 6401031766 

5040 นาย  ประชา ศรีชา 6401030719 

5041 น.ส.  กนกวรรณ ศิริพิทกัษ์ชยั 6401032505 

5042 นาย  ธนาพิชญ์ ประเสริฐศรี 6401032507 

5043 น.ส.  ฐานวีร์ ไชยสรุะปวีร์ 6401032508 

5044 น.ส.  นิศานาถ เลา่ตะ 6401032509 

5045 น.ส.  วราทิพย์ ภมรบปุผาชาติ 6401032503 

5046 นาย  พิษณ ุช้างวงษ์ 6401032500 

5047 น.ส.  อรชพร เหลอืงสวุรรณ 6401032499 

5048 น.ส.  ธนฎัฐา วิรุฬหธรรมรัต 6401032498 

5049 นาง  ดลยา สร้อยแก้ว 6401032512 

5050 น.ส.  ศศิกานติ์ สมัโปสะเสน 6401022774 

5051 น.ส.  นิภากร จนัดาผล 6401014858 

5052 นาย  สรายฒุ ประภาสทิธ์ิ 6401032511 

5053 น.ส.  สรีุรัตน์ ญาติปราโมทย์ 6401030728 

5054 นาย  ชนนัทร์ ลิม้ชณุหนกุลู 6301063699 

5055 น.ส.  พิมพ์พิชชา ตงุคะวรวิทย์ 6401032514 

5056 นาง  นิสา ต้นภเูขียว 6401032506 

5057 นาย  ชวลัวิทย์ สขุเชาว์ฤทธิไกร 6401032888 

5058 นาง  ปริศนา ชโรโกศล 6401032890 

5059 นาย  สทิธิชยั ร่มศาลา 6401032894 

5060 น.ส.  นิภาพร เสมฐิต ิ 6401032887 

5061 นาย  วีระชยั ศรีสด 6401032891 

5062 น.ส.  เบญญาภา เกิดส าราญ 6401032900 

5063 น.ส.  สภุาพร ชาญชิต 6401032901 

5064 นาง  อนตุตรีย์ สขุเชาว์ฤทธิไกร 6401032892 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

5065 นาย  จิรยศ จรดรัมย์ 6401032895 

5066 นาย  นพกฤษฏ์ิ ธนศรีวิจิตร์ 6401032893 

5067 น.ส.  คคนางค์ เพียรพจิารณ์ชน 6401032897 

5068 น.ส.  วาศิรินฑา สขุเสมอ 6401032896 

5069 นาย  เจษฎาวิทย์ เป่ียมงาม 6401020853 

5070 น.ส.  ศิราณี บวัแก้ว 6401032504 

5071 น.ส.  เยาวมาลย์ ฟฟูอง 6401032899 

5072 น.ส.  กนัติรัตน์ จนัทร์สโรจน์ 6401032898 

5073 นาย  วีระพล กองอดุม 5901035178 

5074 วา่ที่ร.ต.หญิง  กญัญา คนโท 5901021288 

5075 นาย  สรุศกัดิ์ พลงัศกัดิ ์ 6401033337 

5076 น.ส.  พิมฐ์นภสัค์ วงศ์นาป่า 6401033339 

5077 นาย  เศียร ศรีจนัทร์โท 6401033340 

5078 น.ส.  ฉตัตฤณ เกศมงคล 6401033341 

5079 นาย  เฉลมิเกียรติ สภุาพิศ 6401033342 

5080 น.ส.  ธญัสรณ์ แก้วขาว 6401033343 

5081 น.ส.  อรุณรัตน์ งามอร่ามวรางกรู 6401033345 

5082 น.ส.  ศภิุสรา วงศกรรุ่งเรือง 6401033346 

5083 นาย  ฉตัรชยั จนัทร์อินทร์ 6301008045 

5084 น.ส.  ชวลักร จงอ้อมกลาง 6401033415 

5085 น.ส.  นฤมล มาวงศ์ 6401022231 

5086 นาย  โสภณ ลาดศิลา 6401023870 

5087 น.ส.  อิสราภรณ์ เดชวิเชียรก าเกิง 6401023873 

5088 นาย  ฤทธิพร ปันเฉย 6401023875 

5089 น.ส.  ศิริพร บริุนทรโกษฐ 6401023874 

5090 นาย  ณฐัวฒุิ ไตรจกัร์วนชิ 6401023773 

5091 นาย  นเรศธร สงิห์นนัท์ 6401023779 

5092 นาย  อนรัุกษ์ บญุแย้ม 6001108102 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

5093 นาย  พงษ์สรุเดช เฟืองแก้ว 6401033347 

5094 นาย  อกุฤษ สารถ้อย 6401032513 

5095 นาย  พินิจ เจนบรรจง 6401033829 

5096 นาย  กมล โมตาล ี 6401033830 

5097 น.ส.  พรสดุา แฟงรัก 6401033831 

5098 น.ส.  ริญญภสัร์ วจันชาตรีภสัร์ 6401033832 

5099 น.ส.  คณุากร บวัผนั 6301015891 

5100 น.ส.  นนทล ีมรรคาวาณิช 4701030457 

5101 นาย  สวุิจกัขณ์ อธิคมกลุชยั 6401029463 

5102 น.ส.  พิลาวรรณ อธิคมกลุชยั 6401027773 

5103 นาย  เอกพนัธ์ กนัภยั 6301066900 

5104 น.ส.  สนุทรี ลาภจงประเสริฐ 6401034151 

5105 นาย  ชนาวีร์ สวสัดิ์ทตั ิ 6401034152 

5106 น.ส.  วิรตี กระกลูเพชรมาก 6401034161 

5107 นาย  เอียด สนด ี 6401034155 

5108 น.ส.  ธนญัชนก ส าเภาแก้ว 6401034156 

5109 น.ส.  ณฐักานต์ เบาว์บตุร 6401034157 

5110 น.ส.  กานต์ธิดา บญุธรรม 6401034158 

5111 น.ส.  ปาลติา มลูกิา 6401034159 

5112 น.ส.  สาวิตรี จนัทร์แก้ว 6401034160 

5113 น.ส.  สนุนัท์นชุ มีแสง 6401034283 

5114 น.ส.  กาญจน์สดุา ธนาวณิชย์ตระกลู 6401034284 

5115 น.ส.  อรรถพร สกลุวีรวรรณ 6401034867 

5116 นาย  ภวตั ชยัทศัสริิ 6401035374 

5117 น.ส.  ศิริวิมล สขุเลา 6401034150 

5118 นาย  สรุชยั ศิริปรีชาวิทย์ 6401034640 

5119 น.ส.  ธารรินทร์ ทองค า 6401034642 

5120 นาง  รินรดา เจิง้ 6401034643 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

5121 น.ส.  ณิชาภา อภิชาทวีกลุ 6401034645 

5122 นาย  สริุยา วเิศษสงิห์ 6401034646 

5123 น.ส.  นวิยา คณุาดิลกฤทธ์ิ 6401035375 

5124 น.ส.  ธมลณฏัฐ สกัคณุา 6401034927 

5125 นาย  พงศ์ธณชั พรผอ่งจิตต์ 6401034928 

5126 นาย  สายนั ทองอ้ม 6401034929 

5127 นาย  คมสนั ศีลบตุร 6401034930 

5128 น.ส.  เกวลนิ แก่นไม้ออ่น 6201087860 

5129 นาง  ลกัขณางค์ สทีองสรุภณา 6401035113 

5130 น.ส.  มาลนิี รังษี 6401035114 

5131 นาง  ธนธร เชาวน์ชะตา 6401035115 

5132 นาย  ธนพงษ์ ทวีพล 6401035370 

5133 น.ส.  ทิพยวรรณ์ ไกรนรา 6401035376 

5134 นาง  เพ็ญธนศิริ เปลีย่นวงศ์ 6401035377 

5135 น.ส.  พรรษสรณ์ ทิฆมัพรวิจิตร 6401018647 

5136 น.ส.  จนัทร ศรีเสริม 6401035481 

5137 น.ส.  อมรรัตน์ ธานี 6401035483 

5138 นาย  ชาตรี ทรัพย์เจริญ 6301070805 

5139 นาย  ลลติา แพหมาด 6401035818 

5140 น.ส.  นชุนาฎ แก้ววารี 6401035819 

5141 น.ส.  ชามา รุ่งเรืองมลูะกลู 6401035820 

5142 น.ส.  เกศดาวรรณ สวุรรณมณี 6401035821 

5143 นาย  ทศพณ ออ่นแฮน 6401035822 

5144 น.ส.  ศิริพร กลัยาณมิตร 6401035823 

5145 น.ส.  ชนิดา สมีนัตะ 6401035834 

5146 น.ส.  ยภุารัตน์ ภาคสโุพธ์ิ 6401035835 

5147 นาง  ขวญัหทยั อบุลหล้า 6401035836 

5148 น.ส.  สจิุตรา พาวงษ์ 6401035837 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

5149 นาย  พิมล ไพศาลธราดล 6401035838 

5150 น.ส.  ภทัรนิศวร์ สร้อยเพ็ชร์ 6401035839 

5151 นาย  สทิธิชยั ชเูมือง 6401035840 

5152 น.ส.  สมพร เฮงประเสริฐ 6401035842 

5153 นาย  ชชัฤทธ์ิ ดีเสง่ียม 6401035843 

5154 น.ส.  ฉฐัวสา นุม่สขุ 6401035916 

5155 นาง  กนัยาวีร์ สาครสนิธุ์ 6401036176 

5156 นาง  อบุล ก าสมทุร 6401036178 

5157 น.ส.  วิชญาพร นมัคนิสรณ์ 6401036179 

5158 น.ส.  สมวรรณ ตริณตระกลู 6401036181 

5159 น.ส.  เต็มศิริ ศิริวฒัน์ 6401036182 

5160 น.ส.  มานิดา ค าภ ู 6301048034 

5161 นาย  ชยัดี แซโ่อ้ว 6401036180 

5162 น.ส.  ศศิธร เจริญศกัดิ ์ 6401036312 

5163 นาย  พลวชัร ประสาทอาภรณ์ 6401036315 

5164 น.ส.  กญัญาวีร์ อินแปน้พะเนา 6401036314 

5165 น.ส.  พทัธนนัท์ แสนทวีสขุ 6401036316 

5166 นาย  กฤตเมธ ทองเรือง 6301079125 

5167 นาย  ณฐักิตติ์ ภวูพชัร์รชานนท์ 6401034644 

5168 น.ส.  มิณฐ์ณทัชา กิติธนาอนนัต์ 6401035841 

5169 น.ส.  จงกลณี ปกปอ้ง 6401036503 

5170 น.ส.  องัคณา คงเสน 6401036504 

5171 น.ส.  ทิพย์สดุา ปินะกาเส 6401036505 

5172 น.ส.  กลัยา เสพสขุ 6401036506 

5173 นาย  ประมาณ พิทยาธร 6401036509 

5174 นาย  กมัปนาท พรมล ี 6401036517 

5175 นาง  อรอมุา มจี ารัส 6401036520 

5176 น.ส.  นนัท์นภสั สกลุพงษ์ 6401036521 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

5177 นาง  ชตุิญา ศรีวานิช 6401036522 

5178 น.ส.  กชพร ชยัมีบญุ 6401034154 

5179 น.ส.  งามตาฟา้ กะรัตจิต 6401036658 

5180 น.ส.  อบุลวรรณ คงด้วง 6401036659 

5181 นาง  เนตรนภา อุน่น่ิม 6401036660 

5182 น.ส.  สกุญัญา แสนมหาเกษม 6301045909 

5183 นาง  นิธินาถ ขยนัอาจ 6401036512 

5184 น.ส.  ณิชาภา เลอืงลอื 6401036514 

5185 นาย  วิสทุธิผล จนัทาภากลุ 6401036513 

5186 นาง  ประกายพนัธ์ มะธิตะโน 6401036810 

5187 น.ส.  ภรินดา เหลอืงสอาดชยั 6401036812 

5188 นาย  สรุทิน ศภุกิจจารักษ์ 6401035915 

5189 นาย  ธีระนนัท์ธนา เก้ากระโทก 6401034931 

5190 น.ส.  จลุรัีตน์ เครือเพียกลุ 6401034933 

5191 นาง  พลอยพรรณ ภทู ามา 6401034932 

5192 น.ส.  พีรดา เพ็ชรห้อย 6401037009 

5193 น.ส.  ชรินทร์ทิพย์ กตะศิลา 6401037012 

5194 น.ส.  ชญานนัท์ วรฉนัท์ 6401037011 

5195 น.ส.  นริศา วงศ์ทรัพย์ 6401037013 

5196 วา่ที่ร.ต.  ณฐัพงศ์ เพ็ชรประสม 6401037014 

5197 น.ส.  อลสิา ตาค า 6401037015 

5198 นาย  ขจรศกัดิ์ เคหะ 6401036519 

5199 นาย  เอกรัฐ รัตนภาส 6401037381 

5200 นาง  ยวุดี ปัตติศานต์ 6401037384 

5201 น.ส.  ปฐาพชัท์ ชฎาวงษ์ 6401037385 

5202 น.ส.  จิราพชัร ทองแม้น 6401037388 

5203 นาย  ลขิิต รักษาใจ 6401037389 

5204 น.ส.  มนญัชยา ก้อนมณี 6401037390 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

5205 นาย  พิสษิฐ์ เลอืดกาญจนะ 6401037383 

5206 นาง  ศิริมา บงัศรี 6401023311 

5207 น.ส.  นวพร กศุลจิตต์ 6401037561 

5208 นาย  ณฐัพงษ์ จนัทองทิพย์ 6401036515 

5209 น.ส.  นราภรณ์ แสงเมือง 6401036516 

5210 น.ส.  ณฐัธิตา อรชร 6401037824 

5211 นาย  คชัพงศ์ ล านวน 6401037825 

5212 น.ส.  วล ีป่ินนาง 6401037828 

5213 นาย  อภิชาต ฉิมพล ี 6401037829 

5214 นาง  พลูศรี ยรุาวรรณ 6401037830 

5215 น.ส.  อริยา วงศ์หมัน่ 6401037831 

5216 นาย  พิทกัษ์ เหง้าแก้ว 6401037832 

5217 นาย  กิตตศิกัดิ์ ศิริมานะกลุ 6401037833 

5218 นาย  ศรัณย ูถาวงษ์กลาง 6401037834 

5219 น.ส.  นรีรัตน์ ช่วยทอง 6401037835 

5220 น.ส.  ฉฬาพิมพ์ ชยัสทุธินนัท์ 6401037836 

5221 น.ส.  อรอมุา นว่มพรหม 6401037837 

5222 น.ส.  สนุนัทา ชมสขุ 6401037838 

5223 นาย  ทวีสทิธ์ิ เจียวก๊ก 6401037839 

5224 นาย  ศราวธุ กหุลาบโชต ิ 6401037841 

5225 น.ส.  จนัทร์ฉาย จิตรมัน่ 6401037842 

5226 น.ส.  กิจณากรณ์ สขุะวิริยะสกลุ 6401037843 

5227 น.ส.  นภาพร เลาะสนัเทียะ 6401037844 

5228 น.ส.  บณัฑิตา คโุณปการ 6401037845 

5229 นาย  ธีรวตั บญุม ี 6401037846 

5230 น.ส.  นฤมล เพชรรัตน์ 6401038183 

5231 นาย  สมุิตรา ขวญัคุ้ม 6401038187 

5232 น.ส.  ภทัรภร ถนอมศิริ 6401038184 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

5233 นาย  กรพิพฒัน์ ค าอินทร์ 6401038185 

5234 น.ส.  รจเรข อาชาเทวญั 6401038188 

5235 น.ส.  ประภาพร คล้ายจินดา 6401038450 

5236 นาย  กิตติพงศ์ หะวิเกต ุ 6401038451 

5237 นาง  สวุรรณณีย์ คามาดะ 6401038452 

5238 นาย  ยสรศกัดิ์ วิริยะสชุน 6401038453 

5239 นาย  อนิรุทธ์ พิริยศกัดิม์นตรี 6401027283 

5240 นาย  ธีรภทัร์ แก้วปรางค์ 6401038589 

5241 นาย  ปิยกลู คณุแก้ว 6401038590 

5242 วา่ที่ร.ต.หญิง  เมธานนัท์ พนัธ์จนัทร์ 6401038592 

5243 นาย  วรพล ศิริบรูณ์ 6401038612 

5244 น.ส.  ปพิชญา เสาไธสง 6401038611 

5245 น.ส.  วิลาพรรษ จ าปาวรรณวฒัน์ 6401038595 

5246 นาย  พิษณ ุรินนายรักษ์ 6401038591 

5247 นาย  ชยัยศ กิจกมลวฒัน์ 6401038186 

5248 น.ส.  ณิชนนัท์ พลอยสวุรรณ 6401037386 

5249 นาย  รังสรรค์ สขุส าราญ 6401037387 

5250 นาง  ปวีณา ภหูดัการ 6401038961 

5251 นาย  อารุณรุ่ง เต็มเปียง 6401038962 

5252 น.ส.  ธนัย์กฤตา วฒัน์สถิตย์ 6401038967 

5253 น.ส.  พรรณี สขุดี 6401038968 

5254 น.ส.  นิตยา ขนุทน 6401038969 

5255 น.ส.  รักษิณา ขาวเผือก 6401039014 

5256 น.ส.  กิตติยา ออ่นจนัทร์ 6401039015 

5257 นาง  ปวีณา ร้อยพรมมา 6401039017 

5258 น.ส.  เจนจิรา สงัเกต ุ 6401039018 

5259 นาย  ณฏัฐสทิธ์ิ เขียวมณี 6401039019 

5260 น.ส.  ทิพภสัสร อรรถวฒุิศิลป์ 6401039021 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

5261 น.ส.  ปวีณา ทิพย์นาง 6101083698 

5262 นาง  ดาริกา หะวเิกต ุ 5801059253 

5263 นาย  อนชิุต พรหมจนัทร์ 6401039205 

5264 น.ส.  พสัน์นนัท์ รงค์ภกัดี 6401039206 

5265 นาย  ชยัณรงค์ฤทธ์ิ วาปีสนิ 6401039207 

5266 น.ส.  ฐานิดา นาคสขุ 6401039209 

5267 น.ส.  นริศรา พลยะเดช 6401039210 

5268 น.ส.  ป่ินปินทัธ์ เลือ่มประไพ 6401039212 

5269 นาย  ศิริชยั ชยัวงศ์ 6401039215 

5270 น.ส.  สกุญัญา ทองนพภา 6401039218 

5271 น.ส.  พชัรา ชนะ 6401039219 

5272 น.ส.  ฉตัราภรณ์ สถาปิตานนท์ 6401039220 

5273 นาย  จิรัฏฐ์ พลอยสวุรรณ 6401039221 

5274 น.ส.  ชยดุา ธนกลุวีระนนัท์ 6401039217 

5275 น.ส.  นริศรา บญุกลอย 6401039208 

5276 น.ส.  เขมรินทร์ ทองคณุ 6401039216 

5277 น.ส.  นิยาพร แก้วบญุ 6401039213 

5278 น.ส.  อภิญญา ถิตานนท์ 6401045818 

5279 น.ส.  นวลทิพย์ รุ่งทรัพย์สนิ 6401039214 

5280 น.ส.  ศภุธิดา โภคาเดช 6401039523 

5281 นาย  ยศพล ทมุขอน 6401039524 

5282 นาย  ปิยงักรู จ าบญุ 6401039525 

5283 น.ส.  ประสบสขุ เชียงเชาว์ไว 6401039526 

5284 จ.ส.ต.  ภทัทวฒัน์ กงัสถาวร 6401039533 

5285 นาย  เทวิน สอีดุ 6401039534 

5286 น.ส.  ดชันี คุ้มภยั 6401039535 

5287 นาย  ปทาน มหทัธนนัต์ 6401039540 

5288 น.ส.  โสรญา พงษาปาน 6401039541 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

5289 น.ส.  ศศิวลัย์ ทองศิริ 6401039542 

5290 น.ส.  ชนญัชิดา พรหมรา 6401039537 

5291 น.ส.  ธญัญรัตน์ จนัทรจ านง 6401039536 

5292 น.ส.  จนัทร์จิรา เบ็ญจมาด 6401039665 

5293 น.ส.  ช่อทิพย์ นวลศรี 6401039924 

5294 น.ส.  พิชญา อ ่าเชือ้ 6401039926 

5295 นาย  ฐิฏพลล์ นรชยัศกัดิ์พล 6401040314 

5296 น.ส.  วิชาฎา เพ็ชรห้อย 6401040305 

5297 น.ส.  นนทิตา วงศ์ปัญญาภรณ์ 6401040308 

5298 นาง  เมธาพร เทียกสบีญุ 6401040310 

5299 น.ส.  ณปภชั เลอืงลอื 6401040315 

5300 น.ส.  ดษุยา ส าโรง 6401040455 

5301 น.ส.  ณภสันนัท์ ปมตุสริิจิราย ุ 6401040451 

5302 นาย  จิรวฒัน์ รัตนอมตกลุ 6401040449 

5303 น.ส.  รักษ์ชนก จนัทร์ชาตรี 6401040450 

5304 นาย  ประวิทย์พงษ์ เฟืองแก้ว 6401040453 

5305 น.ส.  ชามนุา วรนาถฐิตาภา 6401039669 

5306 น.ส.  กณัณพร พนัธุ์กุ่ม 6401040309 

5307 น.ส.  ปภากร วนัเมืองเกา่ 6401038979 

5308 นาย  ภวูิพฒัน์ คณาทิพย์ภคัพล 6401038978 

5309 นาย  นฤนาท แลภเูขียว 6401038980 

5310 น.ส.  มยรีุ สขุสมพืช 6401037840 

5311 น.ส.  เหมือนฝัน บ ารุงตน 6401040735 

5312 น.ส.  ยลนภา เลศินพมณี 6401040736 

5313 น.ส.  ปรัษฐา กวางคีรี 6401040737 

5314 น.ส.  ภิญญดา ชชัจิรากลุเดช อีลคิ 6401040738 

5315 นาย  เศรษฐพงศ์ สระสม 6401040739 

5316 น.ส.  สปุรียา สรุจิตสกลุ 6401040723 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

5317 น.ส.  เหนือสชุา ถิรพนัธ์ุฤทธ์ิ 6401041316 

5318 น.ส.  ลกัษมี รุ่งกลอ่ม 6401041317 

5319 น.ส.  พรทิพย์ ไพศาลวชัรกิจ 6401041318 

5320 นาย  เลอทบ ศภุดิลก 6401041319 

5321 น.ส.  นพรดา แก้วตัน๋ 6401041320 

5322 น.ส.  วิยะดา ปัดทมุ 6401041321 

5323 นาย  ณนัทฤดี เครือขอน 6401041322 

5324 น.ส.  ปิยวรรณ จนัแขกหล้า 6401041323 

5325 นาย  เอกวีร์ คห์ูศรีวิโรจน์ 6401041324 

5326 นาย  ณฐัชนน ขมเลก็ 6401041325 

5327 น.ส.  ชชัชลยัย์ สละอไุร 6401041326 

5328 นาย  กววีฒุิ สริิลาภยศ 6401041327 

5329 น.ส.  วรัญญา วีระกงัวานกลุ 6401041328 

5330 นาง  มณฑิตา เดชศภุบญุ 6401041334 

5331 น.ส.  พิมพิชญา ไกรสทิธิรัตน์ 6401041331 

5332 น.ส.  วิมล โสภาภกัดี 6401041342 

5333 น.ส.  ปชิูตา สนุทรพฤกษ์ 6401041341 

5334 น.ส.  กญุช์ณฐัธารี พลบัวิชยั 6401041340 

5335 น.ส.  ณภทัร์ชญาน์ นิติโชติธนานนท์ 6401041339 

5336 นาย  ภาณพุงษ์ วงศ์แคะหล้า 6401041338 

5337 นาง  สดศรี คนกล้า 6401041337 

5338 น.ส.  พรพิมล รักษาภกัด ี 6401041330 

5339 น.ส.  ชลธิชา งามปานแก้ว 6401041336 

5340 นาง  ชตุมิา ก านาด ี 6401041482 

5341 น.ส.  ฉวีวรรณ ไชยปัญหา 6401041483 

5342 น.ส.  นิจวิภา วงค์ภาพ 6401041484 

5343 น.ส.  มทุิตา สระทองบกุ 6401041485 

5344 น.ส.  อมรรัตน์ เจริญศิลป์ 6401041486 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

5345 น.ส.  อรวรรณ พรรณขาม 6401041487 

5346 น.ส.  ปฐวีณา พดุลา 6401041488 

5347 นาย  วชัรินทร์ หมื่นเฮ้า 6401041489 

5348 น.ส.  วิจิตรา กลุเสนา 6401041490 

5349 น.ส.  ผสัพร ช่วยศรี 6401041491 

5350 น.ส.  ศิรินภา สวนโคกกรวด 6401041492 

5351 นาง  วรรณภา มทัทวีวงศ์ 6401041504 

5352 น.ส.  กหุลาบ ภแูขง่หมอก 6401041506 

5353 น.ส.  กรรณิการ์ ใจเปีย้ 6401041500 

5354 น.ส.  ธิดารัตน์ ปราบศตัรู 6401041499 

5355 น.ส.  กญัญาณฐั ทองใบ 6401041498 

5356 น.ส.  เกตสุรีุย์ เจริญสขุ 6401041497 

5357 นาย  พงษ์สทุธา มาศรี 6401041496 

5358 น.ส.  เกษศิรินทร์ สชีาวงค์ 6401041495 

5359 นาย  วีระยทุธ นาสงิทอง 6401041494 

5360 นาง  สจิุรา แสงบณัฑติ 6401041493 

5361 น.ส.  ณฐัวดี ศิริโกมทุ 6401041503 

5362 น.ส.  ศศิธร อบุลนชุ 6401041502 

5363 น.ส.  ลภสัจีรา เดชมา 6401041501 

5364 นาง  ณฐัรินีย์ ธนกาญจน์โชติภณ 6401041511 

5365 น.ส.  ศภุลกัษณ์ ณ เวชรินทร์ 6401041509 

5366 น.ส.  สมุาล ีกระจ่างรัตน์ 6401041508 

5367 น.ส.  อรอินทุ์ คงวิญญา 6401041510 

5368 น.ส.  เบญจมาศ ประภาสะวตัิ 6301011738 

5369 นาย  วินิจ พงษ์สภุา 6401041507 

5370 น.ส.  ชวิศา เทศวิเชียรชยั 6401041332 

5371 น.ส.  โชติกา ภมูิยงั 6401039668 

5372 น.ส.  เนาวรัตน์ ศรีทอง 6401039672 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

5373 น.ส.  ศิริยา ชพูลาย 6401039671 

5374 น.ส.  รัชนนัท์ ศรีเที่ยงตรง 6401039667 

5375 น.ส.  กนัตาภา ปสงัคานนท์ 6401039666 

5376 น.ส.  อรอษุา ดีสอน 6401039670 

5377 น.ส.  อลสิา สนิแสงไทย 6401041824 

5378 น.ส.  พนัดาว สอนอินทร์ 6401041825 

5379 น.ส.  บงกช อินต๊ะเสน 6401041826 

5380 น.ส.  สพุตัรา โต๊ะสา 6401041827 

5381 น.ส.  ไลลาวาตี พิมประสาร 6401041828 

5382 นาง  วชัราภรณ์ พนัตนั 6401041829 

5383 น.ส.  วิริญจ์ธร สกิุมานิล 6401041830 

5384 นาย  ธีร์ อินทกรณ์ 6401041831 

5385 นาย  ธีร์วศษิฐ์ พนัธุ์จ่อย 6401041832 

5386 น.ส.  ฐิตาพร ศิระยานนท์ 6401041833 

5387 นาย  จิณณวตัร สทุธะ 6401041834 

5388 น.ส.  อารยา ปู่ แก้ว 6401041835 

5389 นาย  นนทกานต์ การะเกด 6401041836 

5390 นาย  พงศกร โชติภโูสภา 6401041335 

5391 น.ส.  ศศิธร ไม้น้อย 6401042088 

5392 น.ส.  ปณุรดา อ าไพร 6401042089 

5393 น.ส.  เกศวราพร อปุมาคาน 6401042090 

5394 น.ส.  หนรัูก อดุแหมง่ 6401042091 

5395 นาย  วฒุชิยั สายทอง 6401042092 

5396 นาย  นนทรี สรุะวิชยั 6401042093 

5397 น.ส.  วินิกานต์ โฮมชยั 6401042094 

5398 น.ส.  นภาพร ไชยบบุผา 6401042095 

5399 น.ส.  ภทัราธร ภเูภาพฒันา 6401042096 

5400 น.ส.  ปาริชาต นาจาน 6401042097 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

5401 นาย  ณฐักรณ์ วิลยั 6401042098 

5402 นาง  สภุาพ มิ่งโอโล 6401042099 

5403 น.ส.  รุ่งฤดี พรมลา 6401042100 

5404 น.ส.  อณญัญา โคสวุรรณ 6401042101 

5405 นาง  อาภรณ์ ไพบลูย์ 6401042102 

5406 นาง  จริยาวดี นนับญุมา 6401042104 

5407 นาย  เทพนิรันดร์ ก้อนกลิน่ 6401042105 

5408 น.ส.  ปฐมาพร นิติธรรม 6401042106 

5409 น.ส.  สรุาลยั เมืองพราม 6401042107 

5410 น.ส.  ณฐันิช สภุะดี 6401042108 

5411 นาย  ปฐมพงษ์ ธรรมวงษ์ 6401042109 

5412 น.ส.  กรรณิการ์ หนอ่แก้ว 6401042110 

5413 นาง  ภทัรปภา ก้อนกลิน่ 6401042111 

5414 น.ส.  สริิฎา หนอ่แก้ว 6401042112 

5415 นาย  สทุิน พรมราตรี 6401042117 

5416 น.ส.  อษุณี โคตรธาดา 6401042115 

5417 น.ส.  นิลาวณัย์ ทองอุน่ 6401042114 

5418 น.ส.  นิจริยา ก้านจกัร 6401042113 

5419 น.ส.  กญัญารัตน์ ชมระกา 6401042103 

5420 น.ส.  ภทัรพร ผลพรหม 6401042116 

5421 น.ส.  ศิริทร ฐาศกัดิ ์ 6401038977 

5422 น.ส.  อจัฉราพร กฤตสริิไพศาล 6401038976 

5423 น.ส.  นนัท์นภสั เตจ๊ะนา 6401038975 

5424 น.ส.  ศภุลกัษณ์ สทุธนะ 6401039223 

5425 นาย  วศิน สนิเปียง 6401042772 

5426 นาย  วฒันา บญุเฮ้า 6401042742 

5427 นาย  ธิติสรรค์ สงิห์ทอง 6101042743 

5428 นาง  พชัรินทร์ พิริยศิลป์ 6401042744 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

5429 นาง  สกุญัญา ทรงสภุาพ 6401042745 

5430 นาย  ธีระญาณมนุี ศรีสทุโท 6401042746 

5431 น.ส.  ศิริพร ดิษยนนัท์ 6401042747 

5432 น.ส.  ขนิษฐา พิมภรูาช 6401042748 

5433 น.ส.  เจนจิรา นีอ ามาตย์ 6401042749 

5434 น.ส.  ปทิดา ตัง้ความเพยีร 6401042750 

5435 นาย  ศกัดิ์สทิธ์ิ ศิริประยรูศกัดิ ์ 6101042751 

5436 น.ส.  กรรณิกา สอนสภุาพ 6101042752 

5437 นาย  ภริูชพฒัน์ สนวฒันะ 6401042753 

5438 นาย  จกัรกริช กิติยะวงศ์ 6401042754 

5439 น.ส.  สวุรรณา รักษ์มณี 6401042755 

5440 นาย  ยศเสนห์่ ศรีตองออ่น 6401042756 

5441 นาง  จิตรลดัดา คณุผู้ 6401042757 

5442 นาย  ขนุทอง สขุสมพืช 6401042758 

5443 น.ส.  ปริมธญันนัทน์ นิลปานนัท์ 6401042759 

5444 นาย  พิเชษฐ์ มากทรัพย์ 6401042760 

5445 น.ส.  ประทิน ศรีมว่ง 6401042761 

5446 น.ส.  น า้ใจ ภแูขง่หมอก 6401042763 

5447 น.ส.  สร้อยเพชร น า้ค า 6401042764 

5448 น.ส.  บญุชรัสมิ์ กลุล าโกน 6401042765 

5449 น.ส.  ณฐัชยา ถนดัค้า 6401042766 

5450 นาง  ณฐัฐากลุ ประเสริฐรัตน์ 6401042767 

5451 นาง  สพุรรัตน์ สงิห์ธวชักิจ 6401042768 

5452 น.ส.  อทุมุพร จนัทร์เพ็ง 6401042769 

5453 นาย  วงศ์ภิพฒัช์ นนัท์กาญจนวาณิช 6401042770 

5454 น.ส.  รจนา ชยัสทิธ์ิ 6401042775 

5455 น.ส.  ณฏัฐ์นภคั อลัเดรสเซน่ เกียรติกาชยั 6401042776 

5456 นาง  ปรีญาอร โพธ์ิงาม 6401017858 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

5457 นาย  โฬมหสัดินทร์ วงศ์วิวฒัน์ 6401043213 

5458 น.ส.  รัตนาภรณ์ กิติวรรณา 6401043214 

5459 นาง  ปราณิสา กิจสมคัร 6401043215 

5460 น.ส.  พรนภา โฆษเกรียงไกร 6401043216 

5461 น.ส.  ตลุยา จิระสงิห์ 6401043217 

5462 น.ส.  ปรางค์รัก แกะประจกัษ์ 6401043218 

5463 นาง  จ าปา สนพลกรัง 6401043221 

5464 นาย  สหกิจ สวุรรณไพฑรูย์ 6401043222 

5465 นาย  ภริูภตั สวา่งอารมย์ 6401043223 

5466 นาง  พรปวีณ์ เอมเปรมศิลป์ 6401043224 

5467 นาย  วาสษิฐ์ สมใจ 6401043226 

5468 นาย  ภวูรินทร์ ศรแก้ว 6401043227 

5469 น.ส.  พาณิน พกุกล้าแข็ง 6401043228 

5470 นาง  ปาลดิา อมรสวสัดิ์วฒันา 6401043229 

5471 นาย  ชนะชล ลกูศร 6401042771 

5472 น.ส.  ชชัฎา โสภณกงัวาฬ 6401047967 

5473 นาง  ฐิติทิพย์ กีระพฒัน์ 6401043322 

5474 น.ส.  เมธาวี รามญัเพ็ง 6401043323 

5475 นาย  รัชพล บญุเจือ 6401043324 

5476 นาย  เดชาวตั ชยัภมู ิ 6401043325 

5477 นาง  ทองจนัทร์ บญุประคม 6401043326 

5478 นาย  อ าพล จีนสบืสขุ 6201091634 

5479 น.ส.  ลลลิต์ทิพย์ พชัรมหาบณัฑติ 6401043392 

5480 น.ส.  จิราวรรณ ภกัดีรักษ์ 6401043393 

5481 นาย  จีรเดช กล า่ผกั 6401043394 

5482 นาย  ศรัณย์ เจริญราช 6401041333 

5483 นาย  โชคทวี เอือ้เจียรพนัธ์ 6401041329 

5484 นาง  พิมพ์พจี จนัทร์วาศ 6301064930 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

5485 น.ส.  ประภาพร บวักรด 6401044004 

5486 นาย  ภาน ุเชือ้อภิรัตน์ 6401043940 

5487 น.ส.  วิภาวินี โรจน์จรุง 6401043941 

5488 น.ส.  ษิญาดา จนัทร์พุม่ 6401026302 

5489 น.ส.  ชมพนูทุ พลชารี 6401043943 

5490 น.ส.  รมณ ภาสธุนาภวูดล 6401044005 

5491 นาง  มาลยัพร แก้วเขียว 6401043964 

5492 น.ส.  รุ่งทิวา พลูเขตรกิจ 6401043944 

5493 น.ส.  วิไลวรรณ จวบฤกษ์เย็น 6401043945 

5494 น.ส.  ชนิชา จนัทร์กล 6401043946 

5495 น.ส.  ศพุฒัน์ตรา ทองเสง่ียม 6401043947 

5496 น.ส.  สภุากรณ์ จินดาฟอง 6401043948 

5497 น.ส.  มิลตา นวลมณี 6401043949 

5498 นาย  ส าเร็จ รัตนดิลก ณ ภเูก็ต 6401043950 

5499 น.ส.  จิตรติมา ประทมุมาศ 6401043952 

5500 น.ส.  วสนุนัท์ เตชะเอนก 6401043954 

5501 น.ส.  กานต์พิชชา จรัสเลศิรังษี 6401043956 

5502 น.ส.  กิรณา ปัน้หยาทอง 6401044006 

5503 น.ส.  วรัชยา สงัเกต ุ 6401043225 

5504 น.ส.  นฤมล อบุลไทร 6401043220 

5505 น.ส.  สปุระวีณ์ หมื่นนาค 6401043219 

5506 นาย  พรชยั กสกิิจด ารง 6401044007 

5507 นาย  เกรียงศกัดิ์ อินทร์พรหม 6401044008 

5508 น.ส.  สริิกนัยา ลมิปิษเฐียร 6401043957 

5509 นาย  ธิติพล บญุปลกู 6401043958 

5510 น.ส.  รจนา ดงูาม 6401043959 

5511 น.ส.  ธนพร เนตรศิริ 6401043961 

5512 นาย  ธนวฒัน์ พนิตพงศ์ศรี 6401043962 
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5513 นาย  ประกิต ลัง้แท้กลุ 6401044010 

5514 นาง  นชุล ีสอรักษา 6401044011 

5515 น.ส.  อรุณพร เจริญวฒุวิงษา 6401044012 

5516 นาย  ปิติ ปิยรัตนานนท์ 6401044013 

5517 น.ส.  เรณกุา ภาแสน 6401044014 

5518 น.ส.  อรอมุา บวัพึง่ 6401044015 

5519 น.ส.  ลลันา โสวภา 6401044009 

5520 น.ส.  วิสรา อินทร์แก้ว 6401043969 

5521 น.ส.  ณฏัฐ์ธยาน์ สกลุลมค าภากลุ 6401044117 

5522 น.ส.  ค ากอง พนัศรีดา 6401044118 

5523 น.ส.  จิรภทัร พรมวิเศษ 6401044141 

5524 น.ส.  นิภาพร แพงทอง 6401044119 

5525 นาง  สดุใจ ศาลาทอง 6401041020 

5526 น.ส.  ประไพภรณ์ เคหวตัร 6401044121 

5527 น.ส.  พรปวีณ์ บญุทอง 6401044122 

5528 น.ส.  นพรัตน์ ทองชมุภ ู 6401044123 

5529 น.ส.  รัตนา นามเจริญ 6401044124 

5530 นาง  สมจิต มแีก้ว 6401044125 

5531 นาย  พงศกร ค าภาเขียว 6401044142 

5532 นาย  เอกชยั เวชกามา 6401044126 

5533 นาย  ครรชิต สงิห์คิบตุร 6401044127 

5534 นาย  ภวูไนย จนัทร์สอ่ง 6401044128 

5535 น.ส.  จตุิพร แฝงละโคก 6401044129 

5536 น.ส.  นยันนัทน์ พรมเทพ 6401044130 

5537 นาย  อมรเทพ ศรีลาเคน 6401044131 

5538 น.ส.  พรนภสั นนัทะสงิห์ 6401044132 

5539 นาย  ทวีพร ท าน ุ 6401044133 

5540 น.ส.  ปวีณา หาฉวี 6401044134 
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5541 น.ส.  มณีวรรณ สขุประเสริฐ 6401044146 

5542 นาย  ชยัวฒัน์ คงเจริญ 6401044149 

5543 น.ส.  เกศรินทร์ พลลาภ 6401044135 

5544 นาย  อเุทน ช่างกลงึด ี 6401044144 

5545 นาย  ณฐัพงศ์ โสไสยนัต์ 6401044136 

5546 น.ส.  นิตยา แข็งฤทธ์ิ 6401044138 

5547 นาย  ธนะภทัร วงษ์ภธูรณ์ 6401044137 

5548 นาย  ธนากร จนัทะส าโรง 6401044139 

5549 น.ส.  อลุยัพร ไชยนา 6401044140 

5550 น.ส.  อารยา สวุรรณโชติ 6401044145 

5551 น.ส.  มนปริยา โนนตา 6401044150 

5552 นาง  ก าไร สมจนัทร์ 6401044147 

5553 น.ส.  ณลภสั อมัรินทร์ 6401044148 

5554 นาย  จิรัฏฐ์ อคัรทวีธนะวฒุ ิ 6401044143 

5555 น.ส.  ทิพย์เกษร อินทอง 6401043942 

5556 นาย  วีระยทุธ บญุไพบลูย์ 6401044771 

5557 นาย  ธรรมลกัษมณ์ สงัข์ภูใ่จทมิวฒุิ 6401044742 

5558 นาย  ดอ่น สงฆ์สขุ 6401044743 

5559 นาง  ดวงดาว โคตมลู 6401044744 

5560 นาย  เชาวฒัน์ ศรีนวลมาก 6401044741 

5561 น.ส.  ปรียสดุา วาสะสริิ 6401044774 

5562 น.ส.  ณิชาภทัร ภพูนันา 6401044770 

5563 น.ส.  รัชฎา ฟองธนกิจ 6401044765 

5564 น.ส.  ปานฤทยั เทพสถิตย์ 6401044766 

5565 น.ส.  แคทรียา เงินรุ่งเรืองโรจน์ 6401044769 

5566 น.ส.  ณฐัวดี ทองด ี 6401044759 

5567 นาย  มีภมูิ รักนาค 6401044767 

5568 นาย  อดิสร สโุนภกัดิ์ 6401044768 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

5569 นาง  ปภาสรณ์ มลูเอก 6401044749 

5570 น.ส.  ปิยะวรรณ สงัข์อุน่ 6401044748 

5571 นาง  กมลวรรณ ด าคล้าย 6401044745 

5572 น.ส.  ดวงจนัทร์ แสนทวีสขุ 6401044750 

5573 น.ส.  ณภาพร จิตตะโคตร 6401044751 

5574 น.ส.  ปาริชาติ เริงทศันา 6401044752 

5575 น.ส.  เมธาวี พานทอง 6401044753 

5576 นาง  แกมกาญจน์ ด้วนเลก็ 6401044746 

5577 น.ส.  ภริูดา สวุรรณดวง 6401044754 

5578 น.ส.  เมวีญา สงัเกือ้ 6401044755 

5579 นาย  สทิธิวฒัน์ ศรีสมโภชน์ 6401044747 

5580 น.ส.  กาญจนสริิ ออ่นดี 6401044756 

5581 น.ส.  วาสนา แก้วดอน 6401044757 

5582 นาย  ปริญญา สาลพีิมพ์ 6401044758 

5583 นาย  ไชยรวี ภาวงศ์ 6401044775 

5584 นาย  พิชานน ฉตัรธเนศ 6401044776 

5585 นาง  สภุาภรณ์ จนัละคร 6401044777 

5586 นาง  วงวาส ภพูนันา 6401044772 

5587 นาย  มงกฎุ อมัรา 6401044773 

5588 น.ส.  อรปรียา แก่นแก้ว 6401044760 

5589 น.ส.  วาสนิี พงษ์ประยรู 6401044778 

5590 นาย  กมนทตั แสงประยรู 6401045140 

5591 นาง  จตพุร ค าเพชรด ี 6401045141 

5592 น.ส.  ปิยาธินี ขาวข า 6401045142 

5593 น.ส.  สกุญัญา ทองด ี 6401045143 

5594 นาย  ภวูดล พรนวชยักลุ 6401045144 

5595 นาง  ณปภชั จาระเวชสาร 6401045145 

5596 น.ส.  จารุวรรณ เข็มเพ็ชร 6401045146 
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5597 นาย  เจษฎากร วฒันเจริญเกียรติ 6401045147 

5598 น.ส.  เกษราภรณ์ อมรเลศิวชิิต 6401045148 

5599 นาย  สทุศัน์ เสาร์เย็น 6401045149 

5600 นาย  ธนภณ วฒันากิติกร 6401045150 

5601 นาย  สรุสงิห์ เนื่องจ านงค์ 6401045151 

5602 นาย  ชวภณ สขุเกษม 6401045152 

5603 น.ส.  แสงระวี พิศาล 6401045153 

5604 น.ส.  ณิชภานนัทน์ ตนัธนาสวุฒัน์ 6401045154 

5605 นาง  ภิญญามาศ น้อยสอนเจริญ 6401045155 

5606 นาย  วชัรพงค์ ชะอุม่พนัธ์ 6401045156 

5607 นาง  ธมน ปัญญาเย็น 6401045167 

5608 น.ส.  ทศันีย์ ชวนมา 6401045171 

5609 นาย  นรภทัร นครสนัติภาพ 6401045170 

5610 น.ส.  ณฏัฐ์วลชั นนัทิสงิห์ 6401045172 

5611 น.ส.  ณฐัติยา สวุรรณเนกข์ 6401045173 

5612 น.ส.  ช่ืนจิต พนัเดช 6401043960 

5613 น.ส.  ณทัวรัณรัตน์ โพประยรู 6301046647 

5614 น.ส.  ณชัลดา นามมนตรี 6401026007 

5615 น.ส.  ชโลธร ยทุธเรืองโรจน์ 6401045494 

5616 นาง  สริิรักษ์ สนใจ 6401045519 

5617 น.ส.  ปณุณดา นาควิโรจน์ 6401045521 

5618 น.ส.  ยมลภทัร เจริญฐานะพนัธุ์ 6401045523 

5619 น.ส.  จิรนนัท์ นาคสขุศรี 6401045524 

5620 น.ส.  อษุณี มาประสทิธ์ิ 6401045525 

5621 น.ส.  อญัยารัชต์ ปกรณ์ลกัษณ์ 6401045527 

5622 น.ส.  ปณิตา มงคลฤด ี 6401045532 

5623 น.ส.  จรีุพร สทิธิศกัดิ์ 6401045535 

5624 น.ส.  กญัญาณฐั ไตรยสทุธ์ิ 6401045536 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

5625 นาย  สพุิชญนนัทน์ ภกัดีเรือง 6401045537 

5626 น.ส.  ขลัฑภสั ฤทธิยรรยง 6401045538 

5627 นาง  ทศันี ก่ิงจนัทร์ 6401045539 

5628 น.ส.  ดวงพร อนนัต์รักษ์ 6401045526 

5629 น.ส.  วรุณี รับงาน 6401045542 

5630 น.ส.  ศิวารัตน์ ศิริผล 6401045589 

5631 น.ส.  ภสัจิราพร ทองแดงสขุ 6401045590 

5632 น.ส.  เกษร เกษรเพช็ร 6401045591 

5633 นาย  เกียรติศกัดิ์ บญุราวกิลุ 6401045592 

5634 นาย  เดโช ขนนัดลู 6401045593 

5635 น.ส.  โสภิดา ไชยปัญญา 6401045594 

5636 น.ส.  จนัทร์จนา ทองขาว 6401045533 

5637 น.ส.  ณฐัณิชา วงศ์พงศาลี 6401044764 

5638 นาย  ตลุยากร ตาลพนัธุ์ 6401044763 

5639 น.ส.  ศศิธร ภจูกัเพ็ชร 6401044761 

5640 น.ส.  ณิชกานต์ อารีสริิรุ่งเรือง 6401044762 

5641 น.ส.  สวุิชญา ค ากณุา 6401045810 

5642 น.ส.  พณาวลัย์ พนัธะไชย 6401045811 

5643 นาย  พงษ์ศกัดิ์ พนัธ์ุบปุผา 6401045812 

5644 น.ส.  ไปรยา ทตัพลธนากลู 6401045813 

5645 น.ส.  จิดาภา พิชยักาญจนกลุ 6401045815 

5646 นาง  วาทินี หนกูายทอง 6401045816 

5647 นาง  วริญญา พนัธ์อดุม 6401045821 

5648 น.ส.  ทิพาภรณ์ ด้วงเกลีย้ง 6401045853 

5649 น.ส.  พิชญ์สกุานต์ญา มงัดลวโรดม 6401045854 

5650 นาง  สวุสา ลมิป์ธนะ 6401045855 

5651 นาย  กิตติพงศ์ วงศ์ทมุมาลา 6401045856 

5652 นาง  สมปอง สงิห์ค า 6401046207 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

5653 นาง  วงเดือน ยนสขุ 6401046208 

5654 น.ส.  ระดารัตน์ กุ้ งค้างพล ู 6401046209 

5655 นาย  อภิชาติ ผลมาตร 6401046210 

5656 นาย  พรพิพฒัน์ ฉิวรัมย์ 6401046211 

5657 น.ส.  อภิชญา อายสุขุ 6401046213 

5658 นาง  อรัญญา บญุล้อม 6401046216 

5659 นาง  ภสัรารัตน์ มิตรพระพนัธ์ 6401045534 

5660 น.ส.  มนสัลา แซล่ิม้ 6401045541 

5661 นาง  อธิตา ออ่นเอือ้น 6401045540 

5662 น.ส.  สภุสัสรา แร่เพชร 6401046496 

5663 น.ส.  ดชันี พลูน้อย 6401046489 

5664 นาย  ธีรพฒัน์ ศิรตานนท์ 6401046495 

5665 น.ส.  อรกิฬา ด้วงแหวะ 6401046490 

5666 น.ส.  วรรณิภา สารมู 6401046491 

5667 นาย  ประภาส ก าลงัมา 6401046492 

5668 น.ส.  พทัธนนัท์ วสพุรไพศาล 6401046493 

5669 นาง  ทองสขุ วิริยารมณ์บ ารุง 6401046494 

5670 นาย ชยัยทุธ ศรีขจรรัตน์ 6003021998 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 
 
 

2. การเสนอขายกรมธรรม์ประกนัภยัผา่นทางนายหน้าประกนัชีวติประเภทนิติบคุคล 

ล ำดับ ชื่อ เลขที่ใบอนุญำต 

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

2  บจก. ศรีกรุงประกนัชีวิตโบรคเกอร์ ช00002/2557 

3  บจก.3 วี โบรคเกอร์ ช00015/2552 

4  บจก.แชส ไลฟ์ อินชวัรันส์ โบรคเกอร์ส ช00005/2543 

5  บจก.ซีโก้ อินชวัรันส์ โบรกเกอร์ ช00002/2560 

6  บจก.เซ็นทรัล อินชวัรันส์ เซอร์วสิเซส ช00009/2557 

7  บจก.ดีทีเอส อินชวัร์ โบรกเกอร์ ช00008/2552 

8  บจก.ทรู ไลฟ์ โบรกเกอร์ ช00003/2553 

9  บจก.ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชวัร์รันส์ โบรคเกอร์ ช00014/2551 

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

11  บจก.นานาบริการ ช00201/2531 

12  บจก.นีโอ แอสชวัรันซ์  โบรคเกอร์ ช00008/2553 

13  บจก.ฟบูอน นายหน้าประกนัภยั (ประเทศไทย) ช00001/2557 

14  บจก.มายด์ ไลฟ์ แอสชวัรันส์ โบรกเกอร์ ช00001/2551 

15  บจก.มาร์ช พีบ ี ช00075/2523 

16  บจก.แรบบิท อินชวัรันส์ โบรคเกอร์ ช00011/2559 

17  บจก.ลอว์ตนัเอเซีย ไลฟ์ อินซวัรันส์ โบรกเกอร์ ช00019/2548 

18  บจก.วินน์ อินเตอร์เนชัน่แนล โบรคเกอร์ ช00006/2558 

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

20  บจก.สมาร์ท ไลฟ์ อินชวัร์ โบรกเกอร์ ช00004/2547 

21  บจก.สยามคอสมอสเซอร์วิส ช00004/2558 

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

23  บจก.อินชวัร์พีเดีย ช00013/2551 

24  บจก.อินชวัร์เอก็ซ์เซลเลนซ์ ไลฟ์ อินชวัร์รันซ์ โบรกเกอร์ส ช00016/2550 

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

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

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



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ เลขที่ใบอนุญำต 

28  บจก.เอสทีเอส คอนซลัแตนท์ ช00002/2558 

29  บจก.เอออน คอนซลัติง้ (ประเทศไทย) ช00047/2520 

30  บจก.เอแอล ไลฟ์ โบรกเกอร์ ช00026/2548 

31  บจก.แอคคอดไลฟโบรคเกอร์ ช00011/2548 

32  บจก.ไอคอน อินชวัรันซ์ โบรคเกอร์ส ช00011/2557 

33  บริษัท เอสเค อินชวัร์ โบรกเกอร์ จ ากดั ช00007/2563 

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

35  บจก.โกบอล เทเล นายหน้าประกนัชีวติ ช00020/2548 

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

37  บจก.ซิลค์สแปน อินชวัรันซ์ โบรกเกอร์เรจ ช00003/2559 

38  บมจ.ไรเดอร์ อินชวัรันส์ โบรกเกอร์ ช00006/2557 

39  บจก.ลอ็คตัน้ วฒันา อินชวัรันส์ โบรคเกอร์ส (ประเทศไทย) ช00127/2557 

40  บจก.เอเอม็จี อินชวัร์ โบรคเกอร์ ช00004/2562 

41  บจก.อินฟินิตี ้อินชวัรันส์ โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั ช00001/2558 

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

43  บจก. ไทยพาณิชย์ โพรเทค ช00003/2563 

44  บริษัท เออินชวัร์ โบรกเกอร์ จ ากดั ช00002/2559 

45  บริษัท เอ็มพีเค ไลฟ์ โบรกเกอร์ จ ากดั ช00010/2562 

46  บริษัท พรีมา่ โบรกเกอร์ จ ากดั ช00002/2548 

47  บริษัท อิออน ธนสนิทรัพย์ (ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) ช00012/2563 

48  บจก.นิสสนั อินชวัรันซ์ โบรคเกอร์ ช00011/2556 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

3. การเสนอขายกรมธรรม์ประกนัภยัผา่นทางโทรศพัท์ 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

1 น.ส. นิพสัวี ณชัธรณ์ธนัย์ 6001061978 

2 น.ส. นชุจรินทร์ กลุทะนา 6001050496 

3 นาย ณรงค์ฤทธ์ิ เหมรา 6001088942 

4 น.ส. ประทมุ จนัทะนะ 6001094761 

5 น.ส. ศภุวรรณ ดอกกหุลาบ 6001088160 

6 นางสาว ฐิดาย ุบพุศิริ 6001084144 

7 น.ส. อฉัราพรรณ อินตะโล 6301004449 

8 น.ส. วนัวิสา พนัธุ์ปลาโด 6001103614 

9 น.ส. ธนนัท์รัชต์ คงเพียรภาค 6001087017 

10 นาย ไพรวลัย์ เพ็ชรพวง 6001110484 

11 นาย กวิน สมานแก้ว 6001100854 

12 นาย สนัติ ภมูิเจริญ 6001101663 

13 น.ส. ศิริรัตน์ ศรสวุรรณ 6001101672 

14 น.ส. ศิริรุ่ง ทิศดี 6001062065 

15 น.ส. พิมพ์ใจ พาช่ืน 6001079415 

16 น.ส. รุจี อบัดลุลา 6101036219 

17 นาย ธนพล นนทการ 6101073372 

18 นาย พงษ์เทพ เอีย่มปรีชา 6101075438 

19 นาย ชินกร ตะวงษา 6101089138 

20 นาย สรุสทิธ์ิ สขุแสง 6201022582 

21 น.ส. กาญจนา ปริุมาส 6201036625 

22 นาง กรรณิการ์ ชาวงษ์ 6201055016 

23 นางสาว เนตรหทยั บญุสนอง 6201063788 

24 น.ส. สาวิตตรี ลาภพิเศษ 6201072317 

25 น.ส. ดาวรุ่ง เพียรปรุใหญ่ 6201072269 

26 นาง ลภสัรดา เสนากิจ 6201080261 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

27 น.ส. วรางคณา ขนัด ี 6201080266 

28 น.ส. ภคัวลญัชญ์ ทิพย์สขุมุ 6201088503 

29 น.ส. จารุณี ศรีรักษา 6201088508 

30 นาย ชินพฒัน์ ลิว่ชยัชาญ 6301003797 

31 น.ส. เสาวณีย์ พรมสงัข์ 6301003782 

32 นาย อคัเดช สพุรมเมือง 6301008435 

33 น.ส. เปมิกา โตปุย้ 6301008436 

34 นาย กลวชัร สระทองอ้อย 6301014314 

35 นาย นิทศัน์ วฒุิพงศ์ไพโรจน์ 6301014989 

36 น.ส. กาญจนา พุม่ช่ืน 6001078841 

37 น.ส. อรพิน ก่อแก้ว 6301022475 

38 น.ส. พิยดา ภชูาบตุร 6301029409 

39 นาย ริโอรีซนั เจะอาแซ 6301038222 

40 นาย โชคชยั บ ารุงอินทร์ 6301054929 

41 น.ส. ชชัชญา ทองโสม 6301056148 

42 น.ส. วรรณอนงค์ ชโลธรทวีสนิ 6301062256 

43 นาย นิตินยั กนัตสโีล 6301062254 

44 นาย กฤษณ์ สวนการุณ 6301073642 

45 น.ส. อษุา เหลีย่มหลมุภา 6301075403 

46 น.ส. จฑุามาศ จอทาร่ี 6401002779 

47 น.ส. วราลกัษณ์ องอาจ 6401002780 

48 น.ส. พิณจิรา แก้วบบุผา 6401004740 

49 นาย ธณิศร ยงัอุน่ 6401013913 

50 นาย โอภาส ช่วยบ ารุง 6101036218 

51 นาย ชยพล ปณชยัยศกร 6401023327 

52 น.ส. วรี อรุณรัตน์ 6401023326 

53 น.ส. สรีุย์พร ไกรศกัดิ์ศรี 6401023294 

54 น.ส. สธุาวี สวนเลศิ 6401023325 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

55 นาย วรกร สยีอด 6401025416 

56 นาย อานนท์ นาคด ี 6401025464 

57 นาย พฒุิพงษ์ วงษ์จ ู 6401027159 

58 นาย ภาสกร สง่าแสง 6401030193 

59 นาย ภาณพุงษ์ บตุรทอง 6401031048 

60 น.ส. กรรณิการ์ บญุมาล ี 6401033344 

61 น.ส. กรรณติชา ดีวินิจ 6401036510 

62 นาย พชรพล บญุงาม 6401036511 

63 น.ส. ณฏัฐริณีย์ กระสนัต์ 6401036518 

64 น.ส. ธิราพร สทิธิ 6401036523 

65 น.ส. อารีวรรณ มัง่ศิริกลุเดชา 6401038964 

66 นาย จิรชาติ สนธิทิม 6401038974 

67 นาย พนธกร บญุจง 6401038963 

68 น.ส. นฤสา กระพนัธ์เขียว 6401038966 

69 น.ส. นิภาวรรณ์ เพ็ชรสมบตัิ 6401038971 

70 น.ส. มนธิชา บญุชุ่ม 6401038965 

71 นาย บญุยิ่ง กลอ่งช ู 6301064076 

72 นาย กฤษฎา บญุมากลุ 6401039211 

73 น.ส. ชไมพร ศรีริเกต ุ 6401039530 

74 น.ส. ศรีวรรณ นชุอนงค์ 6401039539 

75 น.ส. นภาพร บวัภา 6401039538 

76 นาย กรวิทย์ กลิน่หอม 6401039532 

77 นาย เจนนวุฒัน์ ฤทธ์ิฉ ่า 6401039531 

78 น.ส. เฉลาลกัษณ์ ยิม้ตีบ 6401040313 

79 นาย ธนโชติ ตนะวิไชย 6401039529 

80 น.ส. ธญัลกัษณ์ บญุรินทร์ 6401040312 

81 น.ส. เบญญาภา พะยงุหอม 6401040456 

82 น.ส. รุ่งนภา ปลืม้บ าเรอ 6401040311 



 
 
 
 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต 

83 น.ส. ชมพนูชุ ลครศรี 6401040721 

84 น.ส. กรรณิการ์ บรรเทาทกุข์ 6401040733 

85 น.ส. น า้ฝน ศรีไชยวาน 6401040725 

86 น.ส. จารุวรรณ บญุเกิด 6401044980 

87 นาย อนวชั สจิุนตะมณี 6401044981 

88 น.ส. ชนฎักาณฐ์ ปอ้มสดุ 6401044982 

89 น.ส. รมิดา รัศมี 6401044983 

90 น.ส. พิมพ์รภสั ศิริ 6401044984 

91 นาง ปัญจาริสา ปุ่ นมีกิจ 6401044985 

92 น.ส. จนัทร์สดุา สงัขธรรม 6401044986 

93 น.ส. สวุรรณษา คงทิม 6401044987 

94 น.ส. ธนชัพร ห้วยแก้ว 6401044988 

95 น.ส. มลดิา นนท์นภา 6401045814 

96 น.ส. ภทัราภรณ์ อนมุาศ 6401045817 

97 น.ส. พฤติพร พลูสระค ู 6401045819 

98 น.ส. วสวตัติ์ ผวัะสงูเนิน 6401045820 
 

4. การเสนอขายกรมธรรม์ประกนัภยัผา่นทางธนาคาร 

ล ำดับ ธนำคำร เลขที่ใบอนุญำต 

1  ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั(มหาชน) ช00008/2546 
 

หมายเหต ุ

- ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2564 

- ข้อมลูนีเ้ป็นเพยีงข้อมลูทัว่ไปท่ีเปิดเผยเทา่นัน้ เพื่อประโยชน์ในการให้บริการประชาชนไมส่ามารถน าไปใช้อ้างองิได้ตาม

กฎหมาย 

 


