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1 59003 นาง ดาวเดือน ยศเรอืงสา เดือน อีสาน 

2 59005 นาง ทัศบูรณ ์ พรหมรักษา เจน เหนือ 

3 59009 นางสาว บุญมีธรรม กล้าจน ปลากระพง อีสาน 

4 59014 นางสาว วิจิตรา มีทรัพย ์ แท็ก อีสาน 

5 59015 นาย วิชัย จตุภัทร์ วิชัย ใต้ 

6 59016 นางสาว วีนา เหลืองออ่น นา อีสาน 

7 59018 นาย สุทธิศักดิ ์ แก้วแกมจันทร ์ ปลวก อีสาน 

8 59019 นาง สุรีรัตน ์ มีทรัพย ์ แต๋น อีสาน 

9 59020 นาย สู่แสงสูญ มีมา แสงสญู อีสาน 

10 59022 นางสาว อรวรรณ ปลื้มสามเณร จอม กลาง 

11 59025 นาย เอม จันทร์แสน เอม อีสาน 

12 59026 นาง ชูจิต ไชยชนะ นกน้อย กลาง 

13 59029 นาย ธีระพล มุ่งชมกลาง บี (บอย) อีสาน 

14 59030 นาง นันทิยา ขวัญจันทร ์ นัน ใต้ 

15 59031 นาย นิยม แก้วสถิตย ์ ด า กลาง 

16 59032 นาง บานเย็น สิงห์นาคลอง เย็น อีสาน 

17 59033 นาย ใบ สิงห์นาคลอง ใบ อีสาน 
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18 59034 นาย ปณชัย คุรุธัช ลิบ อีสาน 

19 59036 นาง พิมพณ์ภัทร ทับทิม หนิง กลาง 

20 59038 นางสาว เรวดี อามาตย์เสนา เร อีสาน 

21 59039 นาง สังข์หอม สีระสา หอม เหนือ 

22 59041 นางสาว สุรีพร ตันติอ านวย ส ุ กลาง 

23 59043 นาง ดวงกมล ภูนวล แหม่ม เหนือ 

24 59044 นาง นัยนา เดชเพชร เจี๊ยบ กลาง 

25 59046 นาย วันชัย เบญจพรชัย กุ๊งกิ๊ง กลาง 

26 59051 นางสาว สมพศิ พรพสิุทธิวรกุล หมวยสาธ ุ กลาง 

27 59052 นาย สมศักดิ ์ ทับเนียม น้อย กลาง 

28 59054 นางสาว สุณิชานันท ์ กาชัย ผิน เหนือ 

29 59055 นางสาว ณฐมน วงค์ภักด ี ติ๋ม กลาง 

30 59056 นาย ณรงค ์ ศรีเมอืง ณรงค ์ ใต้ 

31 59058 นาง พิมพ์ใจ ชาตะศิร ิ   กลาง 

32 59059 นาง พิมพพ์ศินา สิทธิประเสริฐ หม ู อีสาน 

33 59060 นางสาว รจรินทร ์ อักขะโคตร กิ๊ฟ อีสาน 

34 59062 นาง วันมาฆะ ศรีเมอืง โค้ก ใต้ 

35 59064 นาย เอกศิร ิ ตันติศรีไกรแสง เอก กลาง 
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36 59067 นาง ก้าน ไตรยสทุธิ ์ ก้าน อีสาน 

37 59068 นาย ค านึง ไชยชนะ นึง กลาง 

38 59070 นาย ชัยภัทร ชุติคาม ี เช อีสาน 

39 59071 นาย ชัยวิวัฒน ์ ชูนวพันธ์ ตุ ๊ กลาง 

40 59072 นาง ณัฐพร คงประเสริฐ   กลาง 

41 59073 นางสาว ทองเพญ็ ปาละก้อน เพ็ญ เหนือ 

42 59074 นาย ทิวากร ชุมจีด บ่าว ใต้ 

43 59075 นาย ธานินทร ์ มุ่งชมกลาง บอย อีสาน 

44 59076 นาง บุญทัน มะลริส ทัน อีสาน 

45 59077 นางสาว ประภัสสร วาร ี   อีสาน 

46 59080 นาย ประสิทธิ ์ อิ่มปัญญา สิทธิ ์ เหนือ 

47 59082 นาย พีรพงษ ์ จันดี ต๋อง กลาง 

48 59083 คุณ พูนศร ี พรมหมสุรินทร ์   ตปท. 

49 59084 นาง ภณิตา ภัทรกิติชัย หล้า เหนือ 

50 59085 นาย ภราดร รังคะวภิา โจ๊ะ อีสาน 

51 59088 นาง มะล ิ บริจินดากุล มะล ิ เหนือ 

52 59089 คุณ เรือนทพิย ์ สิ่งห์ค า (Mahwe)   ตปท. 

53 59090 นาย วรพงค ์ ศรีจันทร์ดร แอ๊ด เหนือ 
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54 59091 นาย วิริยะ ลิ่มมั่น ยอด กลาง 

55 59092 นาง ศรีรวม มั่งมา ศร ี เหนือ 

56 59093 นาง ศุลีพร ชิณศิร ิ ป้าสุ อีสาน 

57 59095 นาย สมัชชา พลเขต โอเล ่ อีสาน 

58 59096 นาง สริตา บัวแก้ว บี กลาง 

59 59097 นางสาว สันทนา ประวงศ ์ โอ อีสาน 

60 59099 นาง สุจินต ์ เกตุไทย อาจิน กลาง 

61 59100 นาย สุเมธ พรหมรักษา สุเมธ เหนือ 

62 59101 นางสาว เสริมศร ี ชวานิสากุล แป้ง อีสาน 

63 59103 นางสาว อุดมทรพัย ์ เจริญวัย เอ็ม อีสาน 

64 59109 คุณ โกสุม สวีเทค    ตปท. 

65 59111 คุณ จริยา เตชะชยัพรพจน ์   ตปท. 

66 59112 คุณ จิระนันท ์ ดีบุกค า   ตปท. 

67 59115 คุณ ไชยณรงค ์ มโนชญา   ตปท. 

68 59117 คุณ ตวงพร ทรรพนันน ์   ตปท. 

69 59119 คุณ ทฤษฏ ี โฮลเด็น (อยานนท์)   ตปท. 

70 59123 คุณ นุจิรา วงศ์ปาลยี ์   ตปท. 
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71 59124 คุณ บุญมี โง่นหงษ ์(Romero)   ตปท. 

72 59125 คุณ บุญเรือง เกตุพงศ์สุดา   ตปท. 

73 59127 คุณ เบญจพร อุตศร ี   ตปท. 

74 59128 คุณ ปกครอง พรหมสรุินทร ์   ตปท. 

75 59130 คุณ ประภาทพิย ์ พิทยพิสทุธิ ์   ตปท. 

76 59131 คุณ พรพมิล สินไชย   ตปท. 

77 59132 คุณ พลศักดิ ์ สุขยิ่ง   ตปท. 

78 59133 คุณ พิชญ ์ แก่นก าจร   ตปท. 

79 59134 คุณ พิมลพร บ ารุงเชื้อ (เนลสัน)   ตปท. 

80 59135 คุณ ยุจิรา จิรภิญโญ   ตปท. 

81 59136 คุณ ยุพา บุบผา   ตปท. 

82 59137 คุณ ยุวดี มโนชญากร   ตปท. 

83 59138 คุณ รวมพร พูนเกษม   ตปท. 

84 59141 คุณ วัฒนา เคม   ตปท. 

85 59143 คุณ วารุณ ี เกตุพงศ์สุดา   ตปท. 

86 59144 คุณ วิจิตร ศรีบรรยงวัฒน ์   ตปท. 

87 59145 คุณ วิยะดา ยูเปิ้ล   ตปท. 

88 59146 คุณ ศรีธวัช ตรีเข้ม   ตปท. 
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89 59147 คุณ ศักดิ์สุนทร ทรรพนันทน ์   ตปท. 

90 59148 คุณ ศิริเกศ กฤษณานุวัตร ์   ตปท. 

91 59149 คุณ สมบัติ เบคเกอร ์   ตปท. 

92 59151 คุณ สะอาด ศรีบรรยงวัฒน ์   ตปท. 

93 59152 คุณ สิรินันท ์ ใจเย็น   ตปท. 

94 59156 คุณ สุมาล ี พิพัฒน์วรีวัฒน ์   ตปท. 

95 59157 คุณ แสงทิพย ์ สเตนท์เซล   ตปท. 

96 59158 คุณ อรชา พุ่มแก้วโจนส ์   ตปท. 

97 59163 นาง กาญจนา วัฒนกุลจรัส เล็ก เหนือ 

98 59165 นาย กุศล บูรพากล้าจน เล็ก กลาง 

99 59167 นาย คมสัน แกมไทย เก ๋ กลาง 

100 59171 นาง จิราภรณ ์ โอวาด จิ อีสาน 

101 59172 นาง จิราภรณ ์ ทองคู ่ จิ, น้ าไพรศีล เหนือ 

102 59173 นาง เจนจิรา ดิลกกุลเวช เจน เหนือ 

103 59175 นาง ชวนชม ค าท้วม ชม ใต้ 

104 59176 นาย ชัยวิทย ์ เลิศทรัพย์สรุีย ์   อีสาน 

105 59184 นาง นงนภัทร จรินทร ์ จันทร์ เหนือ 

106 59185 นาง นงยันต ์ หาระวงศ ์ นง อีสาน 
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107 59186 นาง นฤมล เฉ่งไล ่   ใต้ 

108 59187 นางสาว นวลนภา ยุคันตพรพงษ ์ จิ๋ว กลาง 

109 59190 นาง ปฐมา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ฮุ้ง เหนือ 

110 59191 นาง ปทิตตา ศิริญญามาศ จ๋า อีสาน 

111 59194 นาง ปุณยนุช ภูมิอมร นุช อีสาน 

112 59195 นาง พรทพิย ์ เป็งค าตา ตุ้ม เหนือ 

113 59200 ร.ต. พิสัย ทองประจักษ ์ ตุ๋ย อีสาน 

114 59207 นางสาว ภัทราพร จุ่นหัวโทน เก ๋ อีสาน 

115 59208 นาง ภาคิน ชเตเฮลี เล็ก ใต้ 

116 59214 นาง ราตร ี ห่านตระกูล ตรี เหนือ 

117 59219 นางสาว ละเอียด เทพจินดา เอียด อีสาน 

118 59220 นาง ลดาวัลย ์ เมืองศร ี วัลย ์ ใต้ 

119 59224 นางสาว วริษา สังคมศิลป ์ แพน อีสาน 

120 59225 นาง วลัยพรรณ พลอยแสงสาย น้อง กลาง 

121 59228 นาง วันยา เรียนจันทร ์ อิ๊ด กลาง 

122 59238 นาง ศิริพันธ ์ เวชเตง ปุย ใต้ 

123 59241 นาง สมบัติ สุทธยากรณ ์ ต๋อย อีสาน 

124 59242 นาย สมพร ยอดระบ า พร ใต้ 



 

 
   สถาบันวิชชาราม มูลนิธิแพทยว์ิถีธรรมแห่งประเทศไทย หน้า 8 

 ประกาศวันที ่22 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ล ำดับ รหัส ค ำน ำ ชื่อ นำมสกุล ชื่อเล่น, ชือ่ทำงธรรม สังกัด 

ปีกำรศึกษำ 2559 

125 59243 นางสาว สมฤด ี วงษ์วิริยะกุล หลี อีสาน 

126 59246 นางสาว สุขฤด ี แก้วอ าไพ ต้อย เหนือ 

127 59247 นางสาว สุพัชดา วีรมนูญภาค หน่อง กลาง 

128 59248 คุณ สุภา ลอวส์ัน   ตปท. 

129 59251 นางสาว สุวีร์พฒัน ์ อังคุณากรณ ์ พัท อีสาน 

130 59252 นางสาว แสงอรณุ สังคมศิลป ์ ต้นหลิว อีสาน 

131 59255 นางสาว อรทยั แสงทอง กบ ใต้ 

132 59257 นาง อัญชล ี กุศลสถิตย ์ จิ๋ม กลาง 

133 59258 นาง อาทิตยา คงทอง สา อีสาน 

134 59259 นางสาว อารยี ์ โพธสิมภาร ตุ้ม อีสาน 

135 59264 คุณ กมลวรรณ กระแสรญ์   ตปท. 

136 59265 คุณ ขวัญตา ชื่นมีศร ี   ตปท. 

137 59269 คุณ จิญานุช โกมลไสย   ตปท. 

138 59273 คุณ ธีราวรรณ เดชสุภา   ตปท. 

139 59275 คุณ บัวหลาด พันธ์พัฒน ์   ตปท. 

140 59276 คุณ ประวัต ิ จันทร์ทอง   ตปท. 

141 59278 คุณ พัฒนา รัตนะ   ตปท. 

142 59283 คุณ วันทนา อรรควัฒน ์   ตปท. 
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143 59284 คุณ ศรีสรุางค ์ สินไธสง   ตปท. 

144 59285 คุณ ศุทธิน ี จรรโลงจริยา   ตปท. 

145 59291 คุณ วิวัฒน ์ หวังวัฒนะ   ตปท. 

146 59292 คุณ สมใจ หวังวัฒนะ   ตปท. 

147 59294 นางสาว จีรวัลย ์ วัฒนสิน จี ใต้ 

148 59295 นางสาว สุกัญญา มโนบาล  โอ,๋ ใจแสงธรรม ตปท. 

149 59296 นาย ชัชวาล ทา้วอุตม ์ ชัช ตปท. 

ปีกำรศึกษำ 2560 

150 60002 นางสาว จาริยา จันทร์ภักดี เล็ก ใต้ 

151 60003 นาง จิราวรรณ ดาโรจน ์ หน่อง กลาง 

152 60005 นางสาว ชุติวรรณ แสงส าล ี ไหม เหนือ 

153 60013 นาง นฤมล ชอบด ี หนิง กลาง 

154 60014 นาง เนาวรัตน ์ กระโจมทอง อ้อม กลาง 

155 60016 นาง ประคอง เก็บนาค คอง เหนือ 

156 60017 นางสาว พยอม ขวัญเชื้อ เป็ด อีสาน 

157 60018 นาง พรนภา บุรณศิร ิ อุ๋ย กลาง 

158 60020 นางสาว ภคมน ถิระธรรมภณ ษา กลาง 

159 60021 นางสาว ภรนัท จิระธรรมากุณ เต้ย กลาง 
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160 60024 นางสาว ภัทรวด ี เจียรมาศ น้อง กลาง 

161 60026 นาง เรือนแก้ว สว่างวงษ ์ นก กลาง 

162 60027 นางสาว ลักขณา แซ่โซ้ว คะน้า อีสาน 

163 60028 นางสาว วันทน ี ตรีสิงห ์ หนิง กลาง 

164 60029 นาย ศรายุทธ พูนพิน ตู ่ เหนือ 

165 60034 นางสาว ศิริเพญ็ ทองด ี แบว อีสาน 

166 60035 ผศ. สมพร กิ่วแก้ว นก เหนือ 

167 60037 นาย สุธีร ์ จินดาวงศ ์ สุธีร ์ ใต้ 

168 60039 นาง สุภานัน สงวนเผา่ ติ๋ว กลาง 

169 60040 นาย สุวิทย ์ ตันศิริวัฒนะกุล วิทย ์ เหนือ 

ปีกำรศึกษำ 2561 

170 61002 นางสาว จุฬิญญา ชายสวสัดิ์ จ๋อม ตปท. 

171 61003 นางสาว ชยารัตน ์ รัตนเสน เยลลี ่ กลาง 

172 61004 นางสาว ชรินรัตน์ ชุมจีด   ใต้ 

173 61006 นางสาว ดรุณ ี ศรีวิราช ปุ ๊ เหนือ 

174 61007 นาย ดิณห ์ ไอราวัณวฒัน ์ ดิน กลาง 

175 61008 นาย ตรงพุทธ ทองไพบูลย ์ แอล กลาง 

176 61010 นางสาว นงนุช พาสนาโสภณ นุช กลาง 
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177 61011 นางสาว นมลชนก แก้วเกษ น้อง เหนือ 

178 61013 นาย พลัฏฐ ์ รัตนวชิรินทร ์ อุ้ย กลาง 

179 61014 นาง มณเฑยีร ธโนปจัย มณ กลาง 

180 61016 นางสาว วรรณา พลรบ กล้วย กลาง 

181 61020 นาย สามารถ หนูทอง แคน กลาง 

182 61022 นางสาว สุพร สุดงาม หงา อีสาน 

183 61024 นางสาว อมรา อ่อนทรัพย ์ ตาล กลาง 

184 61025 นาง อารยี ์ นาสิงห ์ อารยี ์ กลาง 

185 61028 นาง เสาวร ี หวังประเสริฐ   เหนือ 

186 61029 นาง ภัชรศร ี สุขวิเศษสม   ตปท. 

187 61031 นาง พิมพ์ภทัร แดนโภชน์   เหนือ 

188 61032 นาง บุญล้วน สีโชละ   ตปท. 

189 61033 นาง ชุติกาญจน ์ นพคุณ   เหนือ 

190 61034 นาง เพิ่มสุข สังคมศิลป ์   เหนือ 

191 61036 นาย ชัยวัฒน ์ ลักษณ์ธนากุล   เหนือ 

192 61037 นาย วิลาศ พรมลา   เหนือ 

193 61038 นาย กัมปนาท กายรัตนา   เหนือ 

194 61040 นาง กุลนันทน ์ กันยะม ี   เหนือ 
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195 61043 นาง สมประสงค ์ ไวคช ์   ตปท. 

196 61044 นาย ตวัญจ ์ ธงสิบสอง   เหนือ 

197 61045 นาง ชนกนันท์ ฉัตรทองรอสตรอน   ใต้ 

198 61046 นางสาว กิรณา สุขสุดกุลชน   ใต้ 

199 61048 นาง บัณฑิตา โฟกท ์   ตปท. 

200 61049 นาง พรพรรณ เอ็ทสเลอร ์   ตปท. 

201 61050 นาง โยธกา รือเซ็นแบร์ก   ตปท. 

202 61051 นางสาว ขวัญจิต เฟื่องฟ ู   ตปท. 

203 61053 นาย จิรพงศ ์ วสุวิภา   อีสาน 

204 61056 นางสาว นิรมล ทองชะอุม่   ใต้ 

205 61057 นาง ประเสริฐ รัตนโชเต   ใต้ 

206 61059 นาง รัตธนฉัตร ์ เสนาวงค ์   เหนือ 

207 61060 นางสาว ล าพึง ก๋งจิ๋ว   อีสาน 

208 61061 นาย สมเดช อินทุประภา   ใต้ 

209 61064 นาย เสน่ห์ อารีรมัย ์   กลาง 

210 61065 นาย ล าสัน พวงภู ่   กลาง 

211 61066 นางสาว ศิริพร ค าวงษ์ศร ี หมู กลาง 

212 61067 นางสาว สมทรง นาคแสงทอง ติ๋ม กลาง 
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213 61070 นางสาว พวงผกา โพธิ์กลาง   อีสาน 

214 61072 นาง นปภา รัตนวงศา   ใต้ 

215 61074 นางสาว ธนกร ขุนจันทร์   ใต้ 

216 61078 นาง ฐานิตย ์ พรหมทอง   กลาง 

217 61080 นาง สุนิตา มอนิทเซอร ์   อีสาน 

218 61083 นาย เมธา ว่องวิวัฒนไ์วทยะ   ใต้ 

219 61084 นาง เจน หรั่งเจริญ   เหนือ 

220 61085 Mrs. Nang Khan Noon ปิ่น, ค าเพยีงเพชร  ตปท. 

221 61086 นาย ประพันธ ์ โพธิค์ า   ตปท. 

222 61092 คุณ ดวงใจ แนวจ าปา   ตปท. 

223 61093 คุณ รุ่งทิวา ปรีชาเสถียร   ตปท. 

224 61094 คุณ วันเพ็ญ ด าด ี   ตปท. 

225 61095 นาย เสริมพงศ ์ สุนทรพงศ ์   ตปท. 

226 61096 นาง แคนดี ้ สุนทรพงศ ์   ตปท. 

227 61097 คุณ ณีรวัลย ์ บีสลี ่   ตปท. 

228 61104 คุณ พิมพ ์ ลอเร็นเซ็ทต ิ   ตปท. 

229 61105 คุณ รักใจ โปวอนุสรณ ์   ตปท. 

230 61108 คุณ เบญจวรรณ ภูมิแสน   ตปท. 
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231 61109 นางสาว นธการต์ สุวรรณ สมใจ ใต้ 

232 61110 นาง สุรีนารถ ราชแป้น จุก ใต้ 

233 61111 นาย ภาคภูม ิ ยอดปรีดา แบงค์ ใต้ 

234 61112 นางสาว พรทพิย ์ อิ่มทุ่งนอ้ย ก้อย กลาง 

235 61113 นางสาว จรรญา ชุมจีด เจี๊ยบ ใต้ 

236 61114 นาง พรทพิย ์ สามส ี พิทย ์ ใต้ 

237 61115 นางสาว นธกานต ์ สุวรรณ สมใจ ใต้ 

238 61116 นางสาว ศิรินภา ค าวงษ์ศร ี จิ๊บ กลาง 

239 61117 นางสาว ธภาภัค ฤตจารุภัทร ์ เอเอ, น้ าร่มศีล กลาง 

240 61119 นาง ชยาภรณ ์ เอมโอษฐ ภรณ ์ ใต้ 

241 61120 นาย พิเชษฐ ์ บุญย์วิรุฬห ์ ชุน ใต้ 

242 61121 นาง วิภาภรณ ์ กอจรัญจิตต์ เอ ใต้ 

243 61122 นางสาว ปรมัย ฉิมทับ จิ๊บ ใต้ 

244 61123 นางสาว สุดใจ โสะหาบ นิด กลาง 

245 61124 นาง เอมอร ศรีทองฉิม เขียว, เย็นน้ าค า ใต้ 

246 61127 นาย มานะ ยะสะนพ มนะ ใต้ 

247 61128 นาง วราพร กรสมบัต ิ กบ อีสาน 

248 61129 นาย ภิญโญ หมื่นจร   ใต้ 
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249 62001 นางสาว พฤทธิรักษา งาทองพศุตม ์ พุธ อีสาน 

250 62002 นางสาว กาญจน์สิตา งาทองพศุตม ์ แดง อีสาน 

251 62003 นาง ชลิตา แลงค ์ น้อย ตปท. 

252 62004 นาง มัณฑนา ชนัวร์ร เตี้ย ตปท. 

253 62005 นางสาว วิลาวลัย ์ ลือเรอืง วิ เหนือ 

254 62006 นางสาว นัฏฐา พิมาพันธุ์ศร ี นัท กลาง 

255 62007 นาง เสาวนยี ์ riedlberger กระเด็น - 

256 62008 นางสาว นภาพร วงศ์วิวัฒนฃ์ นก ใต้ 

257 62009 นาย ชัชศรัณย ์ เจริญไทย แอ็ด กลาง 

258 62010 นาง ศรีพร โมมยะกุล พร กลาง 

259 62011 นาย ปริญญ ์ ขวัญเชื้อ น็อต อีสาน 

260 62013 นาง ชูศรี จ าปา   ใต้ 

261 62015 นางสาว สันท์สิตา อินทร์วิเศษ แหม่ม กลาง 

262 62016 นางสาว นฤมล ยังแช่ม ปุ้ย เหนือ 

263 62017 พ.ต.ท ประเทือง ศรีสุวรรณ เทือง ใต้ 

264 62018 นาย ชลอ ดาษเสถียร ชะลอ ใต้ 

265 62019 นางสาว เขมรัสน ี สุทธิสืบพงศ ์ หญิง ใต้ 

266 62020 นางสาว มัลลิกา สวัสด ี   - 
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267 62021 นางสาว ชมเพลิน พรมจินดา   ใต้ 

268 62022 นาง อรวิภา กริฟฟิธส ์ อร ตปท. 

269 62023 นาง นงลักษณ ์ สมศร ี จุก, ลายใบไม ้ เหนือ 

270 62024 นาง ประไพพร คณิศริินทร ์ พร กลาง 

271 62025 นาง สนาสริ ิ หมอกแปง ต้อย เหนือ 

272 62026 นาย คฑาวุฒ ิ แสงอุทยั ตั้ม เหนือ 

273 62027 นางสาว สุภัคษา เต่าถมตา ส ุ กลาง 

274 62028 นาง ปวีณา แดงตระกูล จิ้งจก กลาง 

275 62029 นางสาว ทิพภัสสร อรรถวฒุิศลิป์ ลิงค ์ กลาง 

276 62030 นางสาว ธัญมน หมวดเหมน มน, มั่นแสงธรรม เหนือ 

277 62031 นาย แสงสวา่ง ฤทธิ์ช่วย หมีพ ู ใต้ 

278 62032 นางสาว Celine IDLAS มะล ิ ตปท. 

279 62033 นาง ภัทรวด ี บุญเสร็จ แนน กลาง 

280 62034 นางสาว จันทิรา ดีรักษา นุช ใต้ 

281 62035 นาง วนิดา กลมไธสง วัลย ์ อีสาน 

282 62036 นางสาว นิตยา สุเมธากลุวัฒน ์ เตียง ใต้ 

283 62037 นาย อภินันท ์ อุ่นดีมะดัน ก้อบ อีสาน 

284 62039 นาง จรรยา ส าราญ ติ๋ม ใต้ 
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285 62040 นางสาว ณัชจิตวัฒน์ เจริญวงศ ์ สดี า อีสาน 
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286 63001 นาง วรรณา สิริศาสตร์กุล กุ้ง ใต้ 

287 63002 นางสาว สุพัชชญา ทองเปรม น้ าผึ้ง กลาง 

288 63003 นาง นงลักษณ ์ สุวรรณครี ี ลักษณ ์ ใต้ 

289 63004 นางสาว ศิรประภา  ยาวงษ ์ ศ ิ ใต้ 

290 63005 นาย ประสงค ์ สายทอง ตี ๋ ใต้ 

291 63006 นาย จรูญ สุยะ ชาติพุทธ เหนือ 

292 63007 นางสาว อัญชลี  พุ่มแยม้ เล็ก, เย็นแสงธรรม กลาง 
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293 64001 นาง สุมา  ไชยช่วย มา ใต้ 

294 64002 นางสาว นาล ี วิไลสัก นาล ี ใต้ 

295 64003 นาง สาวิตร ี มโนวร กี ๋ ใต้ 

296 64004 นางสาว ศิริพร ไตรยสทุธิ ์ ก้อย ตปท. 

297 64005 นางสาว ศิริกัญญา ศรีประสม เก,๋ สื่อสารศลี ตปท. 

298 64006 นางสาว นฤมล จารุเดช มล ตปท. 

299 64007 นางสาว นพณัช งวงค านาม แสนสุข อีสาน 

300 64008 นาง กาญจนา คงภูชงค ์   ใต้ 
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301 64009 นาง จุฑามาศ วอล์กเกอร ์ สา ตปท. 

302 64010 นางสาว สัสยา วาทยานนท ์ ตุ้ยตุ่ย กลาง 

303 64011 นางสาว ปาวิดา ทองธวัฒน ์ สาว ใต้ 

304 64012 นาง แน่งน้อย ใจดี น้อย กลาง 

305 64013 นาง ช้อนทอง วิบูลย์เขียว โตโต ้ กลาง 

306 64014 นางสาว พรศริ ิ ซิม้สุรยิเดช ศ ิ กลาง 

307 64015 นาง เอื้อมพร สุทธิอาภาพงศ ์ จิ๋ม กลาง 

308 64016 นางสาว ณภัทร อนุรักษ์ชัย จิม กลาง 

309 64017 นาย ภาคิน โรจน์วิศิษฏ ์ ธง กลาง 

310 64018 นางสาว รภัสลดา ภูเจริญศร ี เมย ์ กลาง 

311 64019 นาง ณัชวรรณ ศรีเพชรส่องแสง   ใต้* 

312 64020 นาง บุศรา ภัทรพทุธิกุล บุศรา  กลาง 

313 64021 นางสาว ลลิดา ดีค าไฮ   อีสาน 

314 64022 นางสาว พวงเพญ็ ทองเย็น อาร ์ ใต้ 

315 64023 นาย จรูญ ศุภโรจน ์ เล็ก กลาง 

316 64024 นางสาว ภาวิน ี โสดายงค ์ ยุดี อีสาน 

317 64025 นาย มงคลชัย วิชาธรรม มงคล อีสาน 

318 64026 นางสาว ฐิตารีย ์ ธนัทพงศภัทร ์ ตุ๊กติ๊ก อีสาน 
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319 64027 นาง ปภาดา จีนมะเริง ซินด้ี อีสาน 

320 64028 นาง ปรางทอง แก้ววิเศษ โต้ง เหนือ 

321 64029 นาง ดวงใจ นวลด ี เขียว อีสาน 

322 64030 นางสาว ธันยา พาด้วง คิตตี้ กลาง 

323 64031 นาง สิริกาญจน ์ ธรรมมา น้อย กลาง 

324 64032 นาย สุมิตชัย ศรีจันดี จ๊อด อีสาน 

325 64033 นางสาว ไปรยา เพื่อนพิมาย กล้วย อีสาน 

326 64034 นาย เสถียร บุญทน ไผ่ฟา้ อีสาน 

327 64035 นางสาว ณฐิตา อินชัยยงค ์ เบลล ์ กลาง 

328 64036 นางสาว สุภารัตน ์ จันโดน ไก่ อีสาน 

329 64037 นางสาว ดวงพร ฤทธิ์ถาวร จิ๋ม กลาง 

330 64038 นางสาว ดรุณวรรณ แซ่ห่าน เสาวนยี ์ ตปท. 

331 64039 นาง เวียงทอง นุ่นภักด ี ปลา อีสาน 

332 64040 นางสาว ชฎีมาศ ชัยวิริยะวงศ ์ เม่ย ใต้ 

333 64041 นางสาว รุ่งรัตน ์ นิรนาทล้ าพงศ์ เกียง กลาง 

334 64042 นางสาว ยุวดี สุวรรณชาต ิ ยุ ใต้ 

335 64043 นางสาว จรัสพักตร ์ จังหวะเพลง ใหม่ กลาง 

336 64044 นางสาว วาสนา ทูลแก้ว หยิน กลาง 
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337 64045 นาง สรุภ ี สนธิแก้ว แบค กลาง 

338 64046 นางสาว กัญญาภคั นนตระอุดร ตูน กลาง 

339 64047 นาง จุฑาทิพย ์ แซ่เฮง เล็ก ใต้ 

340 64048 นาง อาภรณ ์ เบญจานุวงศ ์ เฟื่องศีล ใต้ 

341 64049 นางสาว ธัญญ์นิธ ิ ภักดีชน ธัญญ ์ กลาง 

342 64050 นางสาว อัญชนาณิช ค าพมิูล อีฟ กลาง 

343 64051 นางสาว สรสิชา สายหยุดทอง น้อยหน่า, ตรงเตมิศลี เหนือ 

344 64052 นาง จ าปา ลัคณาสถิตย ์ แอ๋ว กลาง 

345 64053 นางสาว รสริน สังข์เกื้อ บี ใต้ 

346 64054 นางสาว วิศุษฏญา วรวะลัย หยก อีสาน 

347 64055 นาง กัญจนา อบรมชอบ ป้อม, เพยีรขวญัพุทธ กลาง 

348 64056 นาง กาญจนาณัฏฐ ์ กันตา รัตน์ เหนือ 

349 64057 นาง ณัชญ์ชาพัฒ วงศ์วิวิทย ์   กลาง 

350 64058 นาง บุษกร วรรธนะภูติ จิ๋ม กลาง 

351 64059 นางสาว เอ็นดู พูลสวัสดิ ์ หม,ู น้อมเพียรธรรม กลาง 

352 64060 นาย อัฑฒ์ฐากร ประทีปฐานิศร ์ กร กลาง 

353 64061 นางสาว จารุณ ี แซ่ห่าน เปิ้ล ใต้ 

354 64062 นาย ชัยวัฒน ์ ประพัฒนร์ังษ ี ชัย กลาง 
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355 64063 นาย ขวัญชัย ปิ่นแก้ว จร เหนือ 

356 64064 นางสาว นฤมล วงศา แป้ง กลาง 

357 64065 นางสาว คูณทพิย ์ วงษ์สุวรรณ ทิพย ์ กลาง 

358 64066 นางสาว วันเพ็ญ ตั้งสกุลวงศ ์ เพ็ญ  เหนือ 

359 64067 นาย ธนวินท ์ อินทนิล โกมินทร ์ อีสาน 

360 64068 นาง ดรุณ ี อินทนิล ณ ี อีสาน 

361 64069 นางสาว กิติยากร พลอาวุธ เบล กลาง 

362 64070 นาง ภัคภร จันทราสกุล เก ๋ กลาง 

363 64071 นางสาว กรวรรณ จันดาผล ขวัญ กลาง 

364 64072 นางสาว มนภร บวรภัคภคมน ปัทย์, มิ่งมนต์จันทร ์ กลาง 

365 64073 นางสาว อรสา โนนทอง น้ าผึ้ง อีสาน 

366 64074 นาง นบชุล ี เสาวนา นึก กลาง 

367 64075 นางสาว สุวรรณด ี ไชยวรุตม ์ จือ กลาง 

368 64076 นางสาว สุวภัทร ชุ่มชัยยา เกด กลาง 

369 64077 นาง กนิษฐา วงศ์ใหญ ่ ยิ้ม เหนือ 

370 64078 นาง อรวรรณ กิจเชวงกุล วรรณ  กลาง 

371 64079 นาย ทรงยุทธ อัคโกศล บี ๋ กลาง 

372 64080 นาง อาทิชา พรมม ี  เหนือ 
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373 64081 นางสาว ขวัญเรอืน ขาวฉลาด ขวัญ อีสาน 

374 64082 นางสาว พรรณทิพย ์ เทศน์สาล ี เปิ้ล กลาง 

375 64083 นาง ผาสุก ตันขวลิต อุ้ม ตปท. 

376 64084 นาย วิชญ์ภาส ค าดา เคน ใต้ 

377 64085 นางสาว จิรนันท ์ ขันทอง  ใจน้ าฟ้า อีสาน 

378 64086 นาง ทัศนีย ์ จันทา แตงไทย อีสาน 

379 64087 นางสาว ณัชชารีย ์ ศิริวัฒนานนท ์   กลาง 

380 64088 นางสาว ภนิดา ปิ่นมณี เจี๊ยบ เหนือ 

381 64089 นางสาว วันทนีย ์ ราษฎร์ด ี นิด เหนือ 

382 64090 นางสาว ชุติมันต ์ นิติไชยโรจน ์ อ้อย อีสาน 

383 64091 นางสาว ตรีทิพย์นภิา ไทยรักษา กุ๊ก อีสาน 

384 64092 นาง นฤมล แป้นคุ้มญาติ มล เหนือ 

385 64093 นางสาว ประทุมทพิย ์ ไชยชิตร แป้น ใต้ 

386 64094 นาง จารุวรรณ โกมลกุญชร วรรณ  ใต้ 

387 64095 พ.อ.อ.หญิง อุไรวรรณ แดนโพธิ ์ กบ เหนือ 

388 64096 นาง พรทพิย ์ ไทยเอียด จุ๋ม ใต้ 

389 64097 นางสาว รุ่งทิพย ์ ศิริคณุ ติ๊ก กลาง 

390 64098 นาง รมติา ซีบังเกิด สร ใต้ 
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391 64099 นางสาว ส ารวย รัตตนะ รวย, ผอ่งค าพทุธ ใต้ 

392 64100 นาง เกสร อินต๊ะปัญญา เกษร  เหนือ 

393 64101 นาง เพ็ญศร ี มงคลชาติไทย หน่อย ใต้ 

394 64102 นางสาว กันธิดา กุลวัชร ์ กันต์ เหนือ 

395 64103 นางสาว สรินยา ชะอ้อนชม หน่อย กลาง 

396 64104 ว่าท่ี ร.ต. หญิง ณัฐนก ธนกฤตธนันชล นัน กลาง 

397 64105 นาง ชวนพิศ แก้วประดิษฐ คิด เหนือ 

398 64106 นางสาว นภัสส์นญัท ์ มาตย์ค าม ี หนิง อีสาน 

399 64107 นางสาว สุคนธ ์ ศิลปบวรเลศิ หมวยเล็ก กลาง 

400 64108 นาง จิตรา กฤปานันท์ จริง อีสาน 

401 64109 นางสาว อุไร คงแก้ว อุไร กลาง 

402 64110 นาง ละอองดาว สง่างาม นาศีล เหนือ 

403 64111 นาง กฤษณา เกิดชาตรี แอ๊ต ใต้ 

404 64112 นางสาว วิญญา จันทะพล   กลาง 

405 64113 นางสาว ปภาพิศา มงคลธนาวุฒ ิ ณ ิ กลาง 

406 64114 นางสาว นรา แสงหิรัญวฒันา อาม่า กลาง 

407 64115 นาง วิไลวรรณ เองชวน พี่แมว ใต้ 

408 64116 นาง อัญชล ี โสภา แหว๋ว อีสาน 
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409 64117 นางสาว ลดาวรรณ เสรีเสถียร หุย ตปท. 

410 64118 นาง วสา ราญค ารัตน ์ ต้อย เหนือ 

411 64119 นางสาว ทัศนีย ์ แก้วหินลาย นีย์ เหนือ 

412 64120 นางสาว อังคณา ทิพยผ์ลาผล ณา เหนือ 

413 64121 นางสาว กมลชนก เช้าเที่ยง จิ๋ม กลาง 

414 64122 นาง เพ็ญศร ี อิทธิมา เพ็ญศรี  เหนือ 

415 64123 นาง ปาริชาติ จันทร์นวล ปา ใต้ 

416 64124 นาง สมใจ สิทธิพงษ ์ สมใจ  อีสาน 

417 64125 นาง สุขสุมน นีระพันธ ุ น้อย อีสาน 

418 64126 นาย ยศวีร ์ ปิณฑะศรีวัฒน ์ โจ้ กลาง 

419 64127 นางสาว วิมลวรรณ สินธุจริวัตร ต้อย อีสาน 

420 64128 นางสาว ไพเราะ ปั้นศิริ น้อย ตปท. 

421 64129 นาง กันยา จิรพลานรุักษ ์ ติ๊ก กลาง 

422 64130 นาง ลดาวัลย ์ มุลิตา ลดา กลาง 

423 64131 นางสาว รัตนา ศรีธนะ   เหนือ 

424 64132 นาย วสันต ์ แสนกือ ตุ ๊ เหนือ 

425 64133 นางสาว วรรณ ี พงศ์นพรัตน ์ แอ็ด กลาง 

426 64134 นางสาว จิรานันท ์ จ าปานวน แพม ใต้ 
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427 64135 นางสาว วรวลญัช์ ทรายค า ต่าย เหนือ 

428 64136 นางสาว สุนันท ์ พิมพศ์ร ี แต๊ะ เหนือ 

429 64137 นาง ชูนารถ โชคเจริญ ตา กลาง 

430 64138 นางสาว ธนันดา ชีพสุมนต ์ แคท กลาง 

431 64139 นางสาว วิภาพรรณ  เรืองไทย เม กลาง 

432 64140 นางสาว ประภาพรรณ โอษฐ์ยิม้พราย จุ๋มจิ๋ม กลาง 

433 64141 นาง สุรางค ์ โยโกยามา ณรัณ กลาง 

434 64142 นาง ณิรัชญา นาสวรรค ์ แตงไทย เหนือ 

435 64143 นาย ธวัช อิ่มสิน จ๊ะ กลาง 

436 64144 นางสาว สมพร โคตรวงค ์ กุ้ง กลาง 

437 64145 นาง สิร ิ ขจรวุฒิเดช น้องขาว กลาง 

438 64146 นาย สุนทร ค าเหลอืง พร เหนือ 

439 64147 นาย เกรียงไกร เฮงประเสริฐ ป้อม กลาง 

440 64148 นางสาว หทัยทิพย ์ วรรณศร ี เก ๋ อีสาน 

441 64149 ร.ต. สุรชัย สร้อยสวสัดิ ์ ตุ้ย กลาง 

442 64150 นางสาว พรทิวา ทรัพย์เจ้าพญา อิติโส เหนือ 

443 64151 นาย ธีระพล ศรีเวชศลิป์ ธี เหนือ 

444 64152 นาง ดอกไม ้ ปวะบุตร ใหม่ อีสาน 
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445 64153 นาย ทวีทรพัย ์ เพ็ชรสวสัดิ ์ เอก ทองเอก อีสาน 

446 64154 นางสาว รัตนาวด ี เหลืองเลิศไพบูลย ์ เปิ้ล กลาง 

447 64155 นางสาว รมย์ธรีา จันทร์วิเชียร กบ กลาง 

448 64156 นาง ธมกร พลสวุรรณ แอ๊ด กลาง 

449 64157 นางสาว กัญญารัตณ ์ สมพทุธวงศ ์ แดง เหนือ 

450 64158 นาง สุมาลัย ค าอาจ เหมียว อีสาน 

451 64159 นาง ธนภรณ ์ สวนมะไฟ มาศ ตปท. 

452 64160 นางสาว ทัศศริ ิ ชาญธนกิจ นก กลาง 

453 64161 นางสาว รสสคุนธ ์ อุปการดี  รส กลาง 

454 64162 นาง เรณ ู ไชยศร ี ณู เหนือ 

455 64163 นางสาว ชูขวัญ ไอยรา   ใต้ 

456 64164 นางสาว อารยา คณาชอบ ปิ้ค กลาง 

457 64165 นาง ยุพิน ไชยยศ พิน อีสาน 

458 64166 นาง น้ าผึ้ง ภูมิเรือง ผึ้ง อีสาน 

459 64167 นางสาว วลัยพักตร์ ชุมทอง เอาะ ใต้ 

460 64168 นาง สุนันท ์ พานิช นันท์ อีสาน 

461 64169 นาง ดลพร ไนเกรน แหม่ม ตปท. 

462 64170 นาง วิไลวรรณ ชุมทอง จีน ใต้ 
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463 64171 นาย นที พิเชษฐวณิชย์โชค นะ เหนือ 

464 64172 นางสาว ณัฐชยา จินตนะรุ่งโรจน ์ จ๊ะเอ ๋ ใต้ 

465 64173 นางสาว ประวีณา ปรัชญคุปต์ เปิ้ล อีสาน 

466 64174 นางสาว รัตนา กิจเกื้อกูล นา กลาง 

467 64175 นาง กุลประภัสสร ์ สุขบาง  กบ กลาง 

468 64176 นาง ศศิกาญจน ์ กาพย์ไกรแก้ว แนน กลาง 

469 64177 พันตร ี สมยศ ภัทรกุลโชติพร อ.ยศ ใต้ 

470 64178 นางสาว สญาภา มยุรฤทธิ์ภิบาล แนน กลาง 

471 64179 นางสาว พริมรศัมิ ์ จิวเลิศเลขา หมวย กลาง 

472 64180 นาง ชนิดาภา วชิรบูรณ์สุข  นาง กลาง 

473 64181 นางสาว อรอมุา ภูบังดาว แหมม่, เพญ็แสงฟ้า ใต้ 

474 64182 นางสาว ฝากฟ้า เพชรพันธ ์ จุ๋ม อีสาน 

475 64183 นาง วราภา ร่าหมาน ม๊ะน้อย อีสาน 

476 64184 นางสาว เพิ่มพูน ชมภูรัตน ์ เพิ่ม กลาง 

477 64185 นางสาว ชลธิชา คุ้มภัย   กลาง 

478 64186 นาย โกศล อินทศร ท,ู หินแสงพทุธ กลาง 

479 64187 นางสาว วาสนา ศรีเพ็ง   เหนือ 

480 64188 นาง ณัฐชานันท ์ รัตนะด ารงค์ชัย นก กลาง 
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481 64189 นาง วิศน์ชญาพัชร ์ ธรรมราช รัตน์ ใต้ 

482 64190 คุณ สุภาพ พงศ์สวุรรณ   ใต้ 

483 64191 นาย อัฑฒ์ศภุกิจ พงษ์เภตรารัตน์ หยุ่ย กลาง 

484 64192 นาง พรรณธิพา แย้มบัว  นก เหนือ 

485 64193 นาง ตุ้มทอง พุทริ้ว ตุ้ม กลาง 

486 64194 นางสาว ประกายขวญั ปัญญาพร เจี๊ยบ กลาง 

487 64195 นางสาว อุษา บุตรพรม อุษา  กลาง 

488 64196 นาย สุภาส ลาภเกรยีงไกร ช้องยิ่ว กลาง 

489 64197 นางสาว มณีรัตน ์ ตรีสุภาพกุล เอ็ม กลาง 

490 64198 นาย มานิตย ์ แสนเกษม ครูตู ่ กลาง 

491 64199 นาง พิมพินันท ์ เตียวประเสริฐ พิม เหนือ 

492 64200 นางสาว ณัฐธยาน ์ เอื้อจ านงค ์ วัฒน์ เหนือ 

493 64201 นาง อนงค ์ ท่าข้าม  นงค์ เหนือ 

494 64202 นาง อรวรรณ แดงนวล กันหา ใต้ 

495 64203 นางสาว จันทรรัตน ์ ท าอาชพีดี ไก่ ใต้ 

496 64204 นาง ลาตร ี คุณเพียร   อีสาน 

497 64205 นาย ธีระเดช หน่อแก้ว อ๋อย กลาง 

498 64206 คุณ อรทยั มโน   อีสาน 
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499 64207 คุณ สุทัศณีย ์ วงษ์ก่ิง   อีสาน 

500 64208 นางสาว เพชร ี พรหมช่วย แหม่ม กลาง 

501 64209 นางสาว วรรษิดา อาศยัศาสน ์ จิ๋ม กลาง 

502 64210 นาง บุญนา บุญศร ี นา อีสาน 

503 64211 นาย กฎษฎิ ์ พฤกษ์ชาติกุล ฮอน กลาง 

504 64212 นางสาว สกลพัฒน ์ อ่อนน่วม หมู เหนือ 

505 64213 นาง ดาวรุ่ง บัวแก้ว   กลาง 

506 64214 นางสาว รัชกร กุลเสวต  ยู กลาง 

507 64215 นาย สมศักดิ ์ แดงอ่อน พระสม กลาง 

508 64216 นาย พูลศักดิ ์ โสภาวัฒนะโรจน ์ ศักดิ ์ เหนือ 

509 64217 นางสาว พัสรินทร ์ แซ่ตั้ง รินนี่ กลาง 

510 64218 นางสาว อุรา สงัข์ชม นาง กลาง 

511 64219 นาย มนตร ี ศรีทองเพ็ชร ยักษ์ กลาง 

512 64220 นาง พิกุล วันจันทร ์   ใต้ 

513 64221 คุณ เนาวรัตน ์ อิ่มลิม้ธาร   อีสาน 

514 64222 คุณ ดิษฐี ชูติธร   กลาง 

515 64223 คุณ ยุพิน หมายชื่น   อีสาน 

516 64224 คุณ ณัฐหทัย ฉันทนารุ่งภักดิ ์   กลาง 
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517 64225 นางสาว กรปภา ศูนย์ด า เมย ์ ตปท. 

518 64226 นางสาว รัตนาภรณ ์ เหมเซ็น นิ กลาง 

519 64227 นางสาว ปนิดา แซ่ห่าน โรส ใต้ 

520 64228 นางสาว นันทนา ตันสุขเกษม   กลาง 

521 64229 นาง จิตรา พูนกระโทก นกขุ่ม อีสาน 

522 64230 นางสาว วรวลญัช์ แซ่ห่าน ปู ใต้ 

523 64231 นางสาว สายพิณ ผลศริ ิ พิณ กลาง 

524 64232 นางสาว กนกพร อินแบน จิ๊บ เหนือ 

525 64233 นางสาว กมลวรรณ อังสกุลอาภรณ ์ มล กลาง 

526 64234 นาง อรษา ชูเรืองสุข อิ๊ด ใต้ 

527 64235 นางสาว กุหลาบ วงษ์ลุน กู ่ อีสาน 

528 64236 นางสาว กาญจนวัลย ์ ทวีแสงสกุลธ ารง ต กลาง 

529 64237 นาย พีรศักดิ ์ จารุตเกียรติสกุล ซาม กลาง 

530 64238 นาง ปุณณดา ลภัสโภคิน ผึ้ง กลาง 

531 64239 นางสาว พัชรนันท ์ คงแก้ว จุ ๊ กลาง 

532 64240 นางสาว ทิกฆัมพร จิตรยั่งยืน ป้าอาด เหนือ 

533 64241 นางสาว ธีรยา ทาอาสา   ใต้ 

534 64242 นางสาว ภัทรชวนันท ์ พัฒนธัญธนธรณ ์ นันท์  กลาง 
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535 64243 นางสาว ภัทรวด ี สีทับไทย วรรณ กลาง 

536 64244 นางสาว ธันยากร แก้วพินิจ มิ้นท ์ กลาง 

537 64245 นาย อัมรินทร ์ ขาวน้อย ริน ใต้ 

538 64246 นาง กุลฉัตร ใหม่ละออ เอ กลาง 

539 64247 นางสาว กมลวรรณ ค าเดช วรรณ อีสาน 

540 64248 นางสาว พิทยา เชิดชูบัณฑิต ยา กลาง 

541 64249 นางสาว ละอองทพิย ์ อ้ายเตรียม ทราย กลาง 

542 64250 นางสาว สุวรรณา ดรุณสนธยา   กลาง 

543 64251 นาย อดิเทพ วรยศ นาย .ป อีสาน 

544 64252 นาง ส าร ี ปิดเพ็ง เหมียว อีสาน 

545 64253 นางสาว กัลยาณ ี สมัยสงค ์   ใต้ 

546 64254 นางสาว สุนทร ี อินทรยี ์ ฝน กลาง 

547 64255 นางสาว ชญานุช พันธ์ศร ี แจ๋ว กลาง 

548 64256 นางสาว ดวงกมล สุวรรณวัฒนาสุข ดวง กลาง 

549 64257 นางสาว จิสิรัฏฐ ์ อนุรักษ ์ แป้น ใต้ 

550 64258 นางสาว สิริวรรณ ฤกษ์สุทธิศิรเิดช เกรซ ตปท. 

551 64259 ด.ต. ปฐวี เชยเพ็ชร เอ ้ กลาง 

552 64260 นาง นิภาพร แสนแก้ว นุช อีสาน 
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553 64261 นาง ปติมา ภัคฐานันตร ์ ต้อย อีสาน 

554 64262 นาย คงกร ปลั่งศร ี มรรคคานคุา พุทธวจน กลาง 

555 64263 นางสาว ศุภร พันธุ์วัฒนสกุล   กลาง 

556 64264 นางสาว ทรงรัตน ์ พรหมช่วย จอย กลาง 

557 64265 นาง ธัญยธรณ ์ ธัญสิรพิิสิฐ ขวัญ กลาง 

558 64266 นาย วิชิต กองค า อ๊อด กลาง 

559 64267 แม่ช ี ณัฐพร อาภรณ์ศริิพงษ ์ แม่ชีณัฐ เหนือ 

560 64268 นางสาว สุกัลญาณ ี พรรคนาวิกโยธิน นางน้อย อีสาน 

561 64269 นางสาว พรกมล บุญเพิ่ม แพง อีสาน 

562 64270 นาง สุกัญญา วีเล่อร ์ รัตน์ กลาง 

563 64271 นาง ภัคเปมิกา อินหว่าง ภา ใต้ 

564 64272 นางสาว ปนัดดา เวชสุภัค นุ้ย กลาง 

565 64273 นาง ธันญาภัท นันทอัครกุล น้ าเพชร เหนือ 

566 64274 นาย เวชพิสิฐ โพธิศ์ร ี แม็ค กลาง 

567 64275 นาย ชนะชัย ฤทธิ์ถาวร  เหนือ 

568 64276 น.ส. ณปภัช เมฆประมวล เอ เหนือ 

569 64277 นาย ไพฑูรย ์ ทุมพันธ ์ ทูรย ์ อีสาน 

570 64278 น.ส. วิภา ถิ่นถาน หนุน กลาง 
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571 64279 น.ส. สุวรรณ กังวานนวกุล สุวรรณ กลาง 

572 64280 น.ส. สิริรัตน ์ ก้าวหน้าวาณิช ปู กลาง 

573 64281 นาย เชน อมรวรพักตร ์ ต๋อง กลาง 

574 64282 นาง วิภาว ี วงค์ศรทีา ญี่ปุ่น อีสาน 

575 64283 น.ส. แดง ภักดีพินิจ แดง อีสาน 

576 64284 นาง ชลิดาวรรณ เกษมสุจ หน่อย กลาง 

577 64285 นาย ญาฌาธิป ภัทราคม ไมน ์ เหนือ 

578 64286 นาง ธนารีย ์ ธนากรดลชัย ภีม กลาง 

579 64287 นาง เพิ่มพูน วราโภค เพิ่มพลู เหนือ 

580 64288 นาง พัชนีย ์ บุญหนัก พัชน์ เหนือ 

581 64289 นาย ชาญธนวัฒน ์ ชาแสง พี ใต้ 

582 64290 นาง วันทนา วณิชลักษม ี น้อง กลาง 

583 64291 นาง นิตยา คารโ์ดน่า แหม่ม ตปท. 

584 64292 นาง ศศิมา วรรณล ี เอ ๋ อีสาน 

585 64293 น.ส. บังเอิญ ทองมอญ เอิญ กลาง 

586 64294 นาย อ านวย วาจาด ี ตี๊ด กลาง 

587 64295 นาง ณัฏฐิธา พุทธิ์ฐามนต ์ อ้อม กลาง 

588 64296 นาง ณัฎฐมนต ์ ธีร์วรากุนต์ แอ๋ว กลาง 
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ปีกำรศึกษำ 2564 

589 64297 นาง ชลิดา วรรณเกษมสุข หน่อย กลาง 

590 64298 นาง สวรส เลาเวอร ์ รส กลาง 

591 64299 นาง มนทิรา ศรีวัฒนะธรรมา แดง กลาง 

592 64300 นาง เหม่ยลี ่ เฉิน หมวย ตปท. 

593 64301 นาง กอบกุล ดีสุกใส ปุ๋ย กลาง 

594 64302 น.ส. มุจลินีท ์ วาจาด ี ยุ้ย กลาง 

595 64303 น.ส. สุพัตรา สาครแก้ว โบว์ กลาง 

596 64304 น.ส. ณิฌาพัชฒ ์ วงศ์ฐิติธนากร เติ้ล ณิฌา กลาง 

597 64305 น.ส. พรณพิมพ ์ ทองหลอ่ พิมพ ์ กลาง 

598 64306 น.ส. เมตตา โพธสิุทธิ ์ เมตตา กลาง 

599 64307 สิบโทหญิง จารุวัส วงศกรพพิัฒน ์ เขมานันทา อีสาน 

600 64308 น.ส. ทิดสะด ี แก้วนาล ี ปาเป้า (ปั๋กเป้า) ตปท. 

601 64309 น.ส. ธันยาภัทร ์ ศรีบุญเรอืงไชย นิด กลาง 

602 64310 น.ส. รุ่งนภา เพ่งรุ่งเรอืงวงษ ์ รุ่ง กลาง 

ปีกำรศึกษำ 2565 

603 65001 นางสาว กุลธิดา แซ่ตั้ง หมู กลาง 

604 65002 นางสาว เธียร แซ่โหงว เธียร กลาง 

605 65003 นางสาว วรลักษณ ์ ธรรมนยิม แอม เหนือ 
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ปีกำรศึกษำ 2565 

606 65004 นาง อรษา พัฒนศุภวานิช ตุ๊กตา กลาง 

607 65005 จ.ส.อ. วรเศรษฐ ์ ชาญฤทธิ์นรีกุล แดง กลาง 

608 65006 นาย ประยูร บ ารุง   เหนือ 

610 65008 นาง นภัสพลอย อังวราวงศ ์ โรส อีสาน 

611 65009 นาง วาริศา สังข์ทอง แต๋ว ใต้ 

612 65010 นางสาว สุภาภรณ ์ กลางวิชัย จิ๊บ เหนือ 
 

 


