
ชื่อ นามสกุล เลขทีบ่ตัร ประเภท
กาญจนาภรณ์ ลอดแก้ว 7329 บคุลากรบ านาญ
กิตตชิยั วัฒนานิกร 6677 บคุลากรบ านาญ
จารุนันท์ เชาวน์ดี 6678 บคุลากรบ านาญ
จินตนา กออนันตกุล 6109 บคุลากรบ านาญ
จินตนา สิริพิทยานานนท์ 5416 บคุลากรบ านาญ
จิราภรณ์ จันทร์ค า 6104 บคุลากรบ านาญ
จิราภรณ์ จันทร์ค า 7330 บคุลากรบ านาญ
เฉลิมชาติ สุจริตรักษ์ 6105 บคุลากรบ านาญ
ชยกฤต ม้าล าพอง 5417 บคุลากรบ านาญ
ชยกฤต ม้าล าพอง 7331 บคุลากรบ านาญ
ชลธิชา เรืองยทุธิการณ์ 6679 บคุลากรบ านาญ
ชยัยศ สันตวิงษ์ 7904 บคุลากรบ านาญ
ฐิตกิา ชยัศรี 8260 บคุลากรบ านาญ
ทรงเชาว์ อินสมพันธ์ 7905 บคุลากรบ านาญ
ทวีศักดิ์ ระมิงค์วงศ์ 7332 บคุลากรบ านาญ
ทัศนีย์ อภิชาตสิรางกูร 6102 บคุลากรบ านาญ
ทินกร สินธุรัตน์ 5418 บคุลากรบ านาญ
ธัญภรณ์ เกิดน้อย 5419 บคุลากรบ านาญ
ธีระพล วงศ์ชนะพิบลูย์ 5420 บคุลากรบ านาญ
นงเยาว์ พุทธค า 6680 บคุลากรบ านาญ
น  าทิพย์ ศรีรักษ์ 7333 บคุลากรบ านาญ

รับบตัร วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เปน็ตน้ไป
(ช าระเงินวันที่ 1 - 6 ตลุาคม 2561)
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บวัผิณ จันทร์แสง 5421 บคุลากรบ านาญ
ประภา วัฒนะคีรี 6681 บคุลากรบ านาญ
ประภาส โพธิ์ทองสุนันท์ 5422 บคุลากรบ านาญ
ประศักดิ์ ถาวรยตุกิารต์ 6100 บคุลากรบ านาญ
พรทิพย์ เธียรธีรวิทย์ 6101 บคุลากรบ านาญ
รัชนี คูรุ่งเรือง 5423 บคุลากรบ านาญ
รุจิเรข ชยัปญัญา 6103 บคุลากรบ านาญ
วัฒนาวดี ศรีวัฒนพงศ์ 6682 บคุลากรบ านาญ
วิภาภรณ์ ประดษิฐ์ด ารง 7334 บคุลากรบ านาญ
วิภาภรณ์ ประดษิฐ์ด ารง 7335 บคุลากรบ านาญ
วิโรจน์ พ่ึงปา่ 8259 บคุลากรบ านาญ
วิลาวัลย์ สุวรรณสัมฤทธิ์ 6106 บคุลากรบ านาญ
สาลิกา อริธชาติ 7906 บคุลากรบ านาญ
สุธาดา โกมลฐิติ 5424 บคุลากรบ านาญ
สุปราณี ฟูอนันต์ 7336 บคุลากรบ านาญ
เสาวภา เลี ยงสกุล 8258 บคุลากรบ านาญ
อนุชา บญุญาธรรม 5425 บคุลากรบ านาญ
อังกาบ บญุยอ้ย 6108 บคุลากรบ านาญ
อ าไพ ศาสตระรุจิ 6107 บคุลากรบ านาญ
Akkeepas Leerasetthakorn 6683 บคุคลภายนอก
bovornsak dejphol 5591 บคุคลภายนอก
bovornsak dejphol 5592 บคุคลภายนอก
bovornsak dejphol 5593 บคุคลภายนอก
bovornsak dejphol 5594 บคุคลภายนอก
bovornsak dejphol 5595 บคุคลภายนอก
Chanistha Tiyapun 6684 บคุคลภายนอก
chatchanok anjanbhati 6121 บคุคลภายนอก
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haripon thammanarak 6685 บคุคลภายนอก
hataipatra Sriudom 8286 บคุคลภายนอก
jittipong buddharaksa 7907 บคุคลภายนอก
jittipong buddharaksa 7908 บคุคลภายนอก
Kanjana Nuanthachamjan 7909 บคุคลภายนอก
Karntiya Wangkajai 8287 บคุคลภายนอก
Kittima Kongsing 5596 บคุคลภายนอก
Krittaporn Ruangsutta 5597 บคุคลภายนอก
Nitiphat Hongsuwan 6122 บคุคลภายนอก
palita torjaroen 6686 บคุคลภายนอก
Pannee Chullapiya 7337 บคุคลภายนอก
Pojjamarn Semawattanakit 7910 บคุคลภายนอก
Pornpimol Tasujai 7338 บคุคลภายนอก
Sipaluk Ratpithak 7911 บคุคลภายนอก
Siripong Sritan 6123 บคุคลภายนอก
Siripong Sritan 6124 บคุคลภายนอก
Sittikorn Songkumchom 6125 บคุคลภายนอก
SOONTARA KAEWTATHIP 6126 บคุคลภายนอก
TOKOKAZU ENDO 5598 บคุคลภายนอก
Tuanthong Thongprasert 7339 บคุคลภายนอก
Tuanthong Thongprasert 7340 บคุคลภายนอก
Tuanthong Thongprasert 7341 บคุคลภายนอก
Tuanthong Thongprasert 7342 บคุคลภายนอก
Tuanthong Thongprasert 7343 บคุคลภายนอก
Tuanthong Thongprasert 7344 บคุคลภายนอก
Tuanthong Thongprasert 7345 บคุคลภายนอก
Wanphen Nopeera 5599 บคุคลภายนอก
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waruree jaikueankeaw 6687 บคุคลภายนอก
Weraphat Bunkittibhakdi 6127 บคุคลภายนอก
younggwan song 7346 บคุคลภายนอก
กชกร ดงีาม 6688 บคุคลภายนอก
กนกวรรณ เตี๋ยตระกูล 5428 บคุคลภายนอก
กนกวรรณ เนตรนิยม 5427 บคุคลภายนอก
กนกวรรณ เนตรนิยม 5429 บคุคลภายนอก
กนกวรรณ อังกสิทธิ์ 6128 บคุคลภายนอก
กนกวรรณ อังกสิทธิ์ 6129 บคุคลภายนอก
กนกวลี สุขเข 5430 บคุคลภายนอก
กนิษฐา ลังกาพินธุ์ 5431 บคุคลภายนอก
กนิษฐา ลังกาพินธุ์ 5432 บคุคลภายนอก
กรพิชา ฟักฟูญาติ 5433 บคุคลภายนอก
กรรณิการ์ ทรงเมฆ 7347 บคุคลภายนอก
กรัณฑ์พร จุฑารัตนากูล 7348 บคุคลภายนอก
กรัณฑ์พร จุฑารัตนากูล 7349 บคุคลภายนอก
กรัณฑ์พร จุฑารัตนากูล 7350 บคุคลภายนอก
กรัณฑ์พร จุฑารัตนากูล 7351 บคุคลภายนอก
กรัณฑ์พร จุฑารัตนากูล 7352 บคุคลภายนอก
กรัณฑ์พร จุฑารัตนากูล 8288 บคุคลภายนอก
กรัณฑ์พร จุฑารัตนากูล 8289 บคุคลภายนอก
กรัณฑ์พร จุฑารัตนากูล 8290 บคุคลภายนอก
กรัณฑ์พร จุฑารัตนากูล 8291 บคุคลภายนอก
กรัณฑ์พร จุฑารัตนากูล 8292 บคุคลภายนอก
กรัณฑ์พร จุฑารัตนากูล 8293 บคุคลภายนอก
กรัณฑ์พร จุฑารัตนากูล 8294 บคุคลภายนอก
กฤตกร กฤโตปการ 6689 บคุคลภายนอก
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กฤตนัย นุตกุล 6690 บคุคลภายนอก
กฤตนัย หอวัฒนพันธ์ 5434 บคุคลภายนอก
กฤตย์ ยอดศรี 6130 บคุคลภายนอก
กฤตย์ ยอดศรี 6131 บคุคลภายนอก
กฤตย์ ยอดศรี 6691 บคุคลภายนอก
กฤษฎา บญุชม 6692 บคุคลภายนอก
กฤษณ์ แก้วเพ็ชร์ 5435 บคุคลภายนอก
กฤษณา รัตนพฤกษ์ 6132 บคุคลภายนอก
กวินทรา ศิริศาสตร์ 7912 บคุคลภายนอก
กษมา กาลูน 8295 บคุคลภายนอก
กอร์ปบญุ ภาวะกุล 6133 บคุคลภายนอก
กอร์ปบญุ ภาวะกุล 6134 บคุคลภายนอก
กอร์ปบญุ ภาวะกุล 6135 บคุคลภายนอก
กอร์ปบญุ ภาวะกุล 6136 บคุคลภายนอก
กัญจณ์ชญา กันทะ 6137 บคุคลภายนอก
กัญญา ชมุสันตกุิล 6138 บคุคลภายนอก
กัญญาณัฐ ถ่ินเครือจีน 7913 บคุคลภายนอก
กัญญาพร เมคพัธน์ 5436 บคุคลภายนอก
กัญญาภัทร บญุทวี 6693 บคุคลภายนอก
กัญญาภัทร บญุทวี 6694 บคุคลภายนอก
กัลยารัตน์ ศรีสิทธิพจน์ 5437 บคุคลภายนอก
กาญจนัษ อนันตะ 7353 บคุคลภายนอก
กาญจนา ปิน่แก้ว 7354 บคุคลภายนอก
กาญจนา ปิน่แก้ว 7355 บคุคลภายนอก
กานต์ วอนเพียร 7914 บคุคลภายนอก
ก่ิงกาญจน์ ถุงแก้ว 7915 บคุคลภายนอก
กิตกิร ศรีวิชยันันท์ 5438 บคุคลภายนอก
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กีรติ ทรัพยจ์ุล 7916 บคุคลภายนอก
กุณฑล ขจีจิตร 7356 บคุคลภายนอก
กุลยก ตนัเรืองพร 6695 บคุคลภายนอก
กุลยก ตนัเรืองพร 6696 บคุคลภายนอก
กุลยก ตนัเรืองพร 6697 บคุคลภายนอก
กุลยก ตนัเรืองพร 6698 บคุคลภายนอก
กุลยก ตนัเรืองพร 6699 บคุคลภายนอก
กุลยก ตนัเรืองพร 6700 บคุคลภายนอก
กุลยก ตนัเรืองพร 6701 บคุคลภายนอก
เกริก ผักกาด 5439 บคุคลภายนอก
เกรียงยทุธ วรศีตกาลกุล 7357 บคุคลภายนอก
เกศสุดาภรณ์ เกียรตอินันต์ 8296 บคุคลภายนอก
เกศินี ปริปณุณะ 6139 บคุคลภายนอก
เกษสุดา ฉตัรอุทัย 6702 บคุคลภายนอก
เกียรตศัิกดิ์ ไชยพัฒนะพฤกษ์ 6703 บคุคลภายนอก
เกียรตศัิกดิ์ ทรงค า 7358 บคุคลภายนอก
แก่นกมล บณุยพิพัฒน์ 5441 บคุคลภายนอก
แก่นกมล บณุยพิพัฒน์ 5442 บคุคลภายนอก
โกศล แสนละเอียด 7359 บคุคลภายนอก
ไกรลาศ ดอนชยั 6140 บคุคลภายนอก
ไกรลาศ ดอนชยั 6141 บคุคลภายนอก
ขจร ตรีโสภณากร 7917 บคุคลภายนอก
ขวัญฤดี ปหีนู 6112 บคุคลภายนอก
เขม็ชาติ ศรีไม้ 7918 บคุคลภายนอก
เขม็ชาติ ศรีไม้ 7919 บคุคลภายนอก
เขมิยา สิงห์ลอ 6704 บคุคลภายนอก
คเชนทร์ เรือนทอง 6705 บคุคลภายนอก
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คเชนทร์ เรือนทอง 6706 บคุคลภายนอก
คฑาวุธ พุฒประทุม 6707 บคุคลภายนอก
คณิต เมคพัธน์ 5443 บคุคลภายนอก
คณิน เลาหวิริยะกมล 5444 บคุคลภายนอก
คนึงทิพย์ จึงกิจรุ่งโรจน์ 7360 บคุคลภายนอก
ครรชติ ผุสดี 7920 บคุคลภายนอก
คัทรียา ศรีอรุณ 7361 บคุคลภายนอก
แคทเธอริน แซ่ฟู 5445 บคุคลภายนอก
ฆนธรส ไชยสุต 5446 บคุคลภายนอก
จงกล พรมยะ 6142 บคุคลภายนอก
จงกล พรมยะ 6143 บคุคลภายนอก
จตรุงค์ ทาวิโรจน์ 7362 บคุคลภายนอก
จรรยา ตะริโย 5447 บคุคลภายนอก
จรินทร กาญจนวิภาดา 7921 บคุคลภายนอก
จริยา ปามูล 6144 บคุคลภายนอก
จริยาลักษณ์ ใจปญัญา 7363 บคุคลภายนอก
จรียว์รรณ พุทธานุรักษ์ 6708 บคุคลภายนอก
จรียว์รรณ พุทธานุรักษ์ 6709 บคุคลภายนอก
จักรพงษ์ ค าแหง 6710 บคุคลภายนอก
จักรพงษ์ เพ็งผล 7364 บคุคลภายนอก
จักรินทร์ ถ  าแก้ว 8297 บคุคลภายนอก
จักรินทร์ ถ  าแก้ว 8298 บคุคลภายนอก
จันทร กล่อมแก้ว 7365 บคุคลภายนอก
จันทร์จิรา สินธุบญุ 6145 บคุคลภายนอก
จันทร์เพ็ญ มิคะนุช 6711 บคุคลภายนอก
จารุณี สุวรรณสุทธิ 6146 บคุคลภายนอก
จิณณาพัต ชเูชาวน์ 7922 บคุคลภายนอก
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จิตตมิา ทองเล็ก 5448 บคุคลภายนอก
จิตสุภา ข าคม 7366 บคุคลภายนอก
จินตภ์าณี ศาตพรธนบลูย์ 5449 บคุคลภายนอก
จิรพร จินดาหลวง 8299 บคุคลภายนอก
จิระประภา ปมิปวง 5450 บคุคลภายนอก
จิรัศม์ชญาย์ ค าเดน่เหล็ก 6147 บคุคลภายนอก
จิรา อินทจักร 6148 บคุคลภายนอก
จิราภรณ์ ชมุภู 5451 บคุคลภายนอก
จีรนันท์ ชายปา่ 7367 บคุคลภายนอก
จีรนันท์ ชายปา่ 7368 บคุคลภายนอก
จีรวรรณ กลางจอหอ 6712 บคุคลภายนอก
จีรศักดิ์ ชยังาม 6713 บคุคลภายนอก
จุฑาทิพย์ ทนันไชย 8300 บคุคลภายนอก
จุฑารัตน์ ยศลาภใหญ่ 5452 บคุคลภายนอก
จุฑารัตน์ ศิริจันทร์ชื่น 6149 บคุคลภายนอก
จุฑารัตน์ ศิริจันทร์ชื่น 6150 บคุคลภายนอก
จุฑารัตน์ ศิริจันทร์ชื่น 6151 บคุคลภายนอก
จุฑารัตน์ ศิริจันทร์ชื่น 6152 บคุคลภายนอก
จุไรรัตน์ ฝอยถาวร 7369 บคุคลภายนอก
ฉตัรกมล เบยีดตะคุ 6714 บคุคลภายนอก
ฉตัรชยั ดาวทอง 6715 บคุคลภายนอก
ฉตัรนภา เลิศวณิชยว์ัฒนา 8262 บคุคลภายนอก
ฉตัรพันธ์ ภัทรกมล 8282 บคุคลภายนอก
ฉตัรพันธ์ ภัทรกมล 8301 บคุคลภายนอก
ฉานรัตน์ การัตน์ 6716 บคุคลภายนอก
เฉลิม กันทวงค์ 6717 บคุคลภายนอก
เฉลิมชาติ ฉมินาคพันธุ์ 6718 บคุคลภายนอก
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เฉลิมพร คัมภีรพันธุ์ 7370 บคุคลภายนอก
เฉลิมพร คัมภีรพันธุ์ 7371 บคุคลภายนอก
เฉลิมพร คัมภีรพันธุ์ 7372 บคุคลภายนอก
เฉลิมพร สัณหาภิรมยกุ์ล 6153 บคุคลภายนอก
เฉลิมพร สัณหาภิรมยกุ์ล 6154 บคุคลภายนอก
เฉลิมศิลป์ นันทวงศ์ 6155 บคุคลภายนอก
ชญาณิศา นิตยาง 6156 บคุคลภายนอก
ชญาณิศา นิตยาง 6157 บคุคลภายนอก
ชนกนันทน์ นันตะวัน 7923 บคุคลภายนอก
ชนกานต์ เดชคง 6724 บคุคลภายนอก
ชนกานต์ ตุ่นใจ 6719 บคุคลภายนอก
ชนกานต์ ตุ่นใจ 6720 บคุคลภายนอก
ชนกานต์ ตุ่นใจ 6721 บคุคลภายนอก
ชนกานต์ ตุ่นใจ 6722 บคุคลภายนอก
ชนกานต์ ตุ่นใจ 6723 บคุคลภายนอก
ชนม์ ลินพิศาล 7924 บคุคลภายนอก
ชนาภรณ์ คุณเจริญ 7373 บคุคลภายนอก
ชลิฎา นิภารักษ์ 6725 บคุคลภายนอก
ชวลิต จิตสัมพันธ์สุข 6726 บคุคลภายนอก
ชวัลรัตน์ ซ่ือตรง 8283 บคุคลภายนอก
ชชัพิมุข บญุยะรัตน์ 7925 บคุคลภายนอก
ชญัญานุช ไชยทองศรี 8284 บคุคลภายนอก
ชยัธัช เชื อไทย 7374 บคุคลภายนอก
ชาญ ตนัตสิุกฤต 7375 บคุคลภายนอก
ชาญณรงค์ ศิริ 6727 บคุคลภายนอก
ชนิกาญจน์ ค าปอ้ 7926 บคุคลภายนอก
ชนิดนัย ชณุหวิริยะกุล 7376 บคุคลภายนอก
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ชนิพันธ์ เลือดนักรบ 5453 บคุคลภายนอก
ชตุกิาญจน์ จินดา 5454 บคุคลภายนอก
ชตุมิา แสนสมบตัิ 6728 บคุคลภายนอก
ชชูพี ประพุทธ์พิทยา 7927 บคุคลภายนอก
ชนูพคุณ ค าเขยีว 5455 บคุคลภายนอก
ชวูงศ์ ชพีธรรม 6158 บคุคลภายนอก
ชวูงศ์ ชพีธรรม 6159 บคุคลภายนอก
ไชยรัตน์ อุบล 6160 บคุคลภายนอก
ไชยรัตน์ อุบล 6161 บคุคลภายนอก
ฌาลิศา ศิริกันทา 7377 บคุคลภายนอก
ฐปกร แก้วพรม 5456 บคุคลภายนอก
ฐาปนันท์ สุวิทยาลังการ 5457 บคุคลภายนอก
ฐิตารีย์ ตนัสุรัตน์ 6729 บคุคลภายนอก
ฐิติ สุนันตะ๊ 7928 บคุคลภายนอก
ฐิตกิร เหลืองทองค า 6730 บคุคลภายนอก
ฐิตพิงษ์ ศรีไศลไพศาล 7378 บคุคลภายนอก
ณฐตชิา คูมาดะ 7379 บคุคลภายนอก
ณฐมน อังกธนโชติ 6162 บคุคลภายนอก
ณพิชญา กันทาหงษ์ 6163 บคุคลภายนอก
ณพิชญา กันทาหงษ์ 6164 บคุคลภายนอก
ณพิชญา กันทาหงษ์ 6165 บคุคลภายนอก
ณพิชญา กันทาหงษ์ 6166 บคุคลภายนอก
ณพิชญา กันทาหงษ์ 6167 บคุคลภายนอก
ณภัทร โชตนิิธิเดชา 5458 บคุคลภายนอก
ณรงค์ฤทธิ์ ดา่นตระกูล 7380 บคุคลภายนอก
ณัชพล เขจรไข 6731 บคุคลภายนอก
ณัฎฐ์ชดุา ปนัแก้ว 6168 บคุคลภายนอก
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ณัฐกร สุภิทะ 5459 บคุคลภายนอก
ณัฐกาญจน์ บวรธรรมปติิ 6732 บคุคลภายนอก
ณัฐกาญจน์ รัศมีธรรมจักร์ 5460 บคุคลภายนอก
ณัฐกาญจน์ รัศมีธรรมจักร์ 5461 บคุคลภายนอก
ณัฐชา ยิ มสวัสดิ์ 6169 บคุคลภายนอก
ณัฐฎธาราทิพย์ ไกรรณฤทธิ์ 6170 บคุคลภายนอก
ณัฐฐิญา ชมตระกูล 7381 บคุคลภายนอก
ณัฐดนัย แก้วสุข 5462 บคุคลภายนอก
ณัฐธิชา ตาใจ 6733 บคุคลภายนอก
ณัฐพงศ์ นันไชย 5463 บคุคลภายนอก
ณัฐพงษ์ จิณะแสน 5464 บคุคลภายนอก
ณัฐพงษ์ จิณะแสน 5465 บคุคลภายนอก
ณัฐพงษ์ จิณะแสน 5466 บคุคลภายนอก
ณัฐภาค วังจังหวัด 7382 บคุคลภายนอก
ดนตรี จิรภัทรพิมล 7929 บคุคลภายนอก
ดลญา แก้วมา 6171 บคุคลภายนอก
ดลญา แก้วมา 6172 บคุคลภายนอก
ดวงจิตร กองแก้ว 7930 บคุคลภายนอก
ดวงดาว จาดเทียน 5467 บคุคลภายนอก
ดวงดาว จาดเทียน 5468 บคุคลภายนอก
ดวงพร วงศ์ดาว 6734 บคุคลภายนอก
ดวงสมร ชยัอินทร์ 7383 บคุคลภายนอก
ดารารัศมี อารีย์ 7931 บคุคลภายนอก
ดารารัศมี อารีย์ 7932 บคุคลภายนอก
ดารารัศมี อารีย์ 7933 บคุคลภายนอก
ดาราวดี พลอยเลื่อมแสง 7384 บคุคลภายนอก
ดารุณี ศักดิ์บญุ 7385 บคุคลภายนอก

ประเภทบคุลากรบ านาญและบคุคลภายนอก ช าระเงิน 1 - 6 ตุลาคม 2561 11 of 38



ชื่อ นามสกุล เลขทีบ่ตัร ประเภท

ดาวิด ศิริชยั 6735 บคุคลภายนอก
ดาวิด ศิริชยั 6736 บคุคลภายนอก
ดเิรก จินาพันธ์ 6737 บคุคลภายนอก
เดชา ดั นเมฆ 6113 บคุคลภายนอก
ตะวัน โชคไพจิตรกุล 7386 บคุคลภายนอก
ตะวัน แซ่ตั ง 7387 บคุคลภายนอก
ตนัตมิา ปาลี 5469 บคุคลภายนอก
ตนัตมิา ปาลี 5470 บคุคลภายนอก
ถิรพัฒน์ วิลัยทอง 6173 บคุคลภายนอก
ถิรพัฒน์ วิลัยทอง 6174 บคุคลภายนอก
ถิรายุ ธรรมธัญลักษณ์ 5471 บคุคลภายนอก
เถาวัลย์ อุตรศาสตร์ 7934 บคุคลภายนอก
ทนงศ์ กรองไผ่กลาง 6175 บคุคลภายนอก
ทรงวุฒิ ชมภูศรี 6738 บคุคลภายนอก
ทรรศนี ชาวแพร่ 7943 บคุคลภายนอก
ทวีป ชาภูพ่วง 7388 บคุคลภายนอก
ทวีป ชาภูพ่วง 7389 บคุคลภายนอก
ทวีป ชาภูพ่วง 7390 บคุคลภายนอก
ทวีป ชาภูพ่วง 7391 บคุคลภายนอก
ทัดหทัย หงษ์ทอง 8302 บคุคลภายนอก
ทัศนีย์ เกตนิุล 5472 บคุคลภายนอก
ทัศนียศิ์ริ ขวัญสุวรรณ 6739 บคุคลภายนอก
ทินกร เล้าตระกูล 6740 บคุคลภายนอก
ทินกร เล้าตระกูล 6741 บคุคลภายนอก
ทินกร เล้าตระกูล 6742 บคุคลภายนอก
ทินกร เล้าตระกูล 6743 บคุคลภายนอก
ทินกร เล้าตระกูล 6744 บคุคลภายนอก
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ทินกร เล้าตระกูล 6745 บคุคลภายนอก
ทิพวรรณ มณีมงคล 6117 บคุคลภายนอก
ทิศาชล จินณะแก้ว 7935 บคุคลภายนอก
ธงชยั เปีย้ทา 5473 บคุคลภายนอก
ธงชยั เปีย้ทา 5474 บคุคลภายนอก
ธงศักดิ์ ธิยะพฤกษ์ 7936 บคุคลภายนอก
ธนกร โฉมที 6746 บคุคลภายนอก
ธนกร โฉมที 6747 บคุคลภายนอก
ธนกฤต พุทธวรรณ 6748 บคุคลภายนอก
ธนกฤษ วีค าชยั 6749 บคุคลภายนอก
ธนพร ดศิีริ 7937 บคุคลภายนอก
ธนพร ดศิีริ 7938 บคุคลภายนอก
ธนพล วรรณชยั 7392 บคุคลภายนอก
ธนพล วรรณชยั 7393 บคุคลภายนอก
ธนพล วรรณชยั 7394 บคุคลภายนอก
ธนพล วรรณชยั 7395 บคุคลภายนอก
ธนภร อินทวงศ์ 5475 บคุคลภายนอก
ธนวรรษ วิชาศิลป์ 7939 บคุคลภายนอก
ธนวรรษ วิชาศิลป์ 7940 บคุคลภายนอก
ธนวัฒน์ บวัเปดิ 7396 บคุคลภายนอก
ธนะรัชต์ อาขาล 8303 บคุคลภายนอก
ธนัชพร ธาตทุอง 7397 บคุคลภายนอก
ธนันต์ พิทยโชคชยั 7398 บคุคลภายนอก
ธนา ปญัญาค า 8304 บคุคลภายนอก
ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ 7399 บคุคลภายนอก
ธนู พลอยเลื่อมแสง 7400 บคุคลภายนอก
ธนูชยั สมิตะสิริ 6750 บคุคลภายนอก

ประเภทบคุลากรบ านาญและบคุคลภายนอก ช าระเงิน 1 - 6 ตุลาคม 2561 13 of 38



ชื่อ นามสกุล เลขทีบ่ตัร ประเภท

ธนูชยั สมิตะสิริ 6751 บคุคลภายนอก
ธเนศ มนัสวิยางกูร 6752 บคุคลภายนอก
ธเนศ มนัสวิยางกูร 6753 บคุคลภายนอก
ธวัช โตสิตารัตน์ 7401 บคุคลภายนอก
ธัญกร พฤกษ์ประเสริฐ 6754 บคุคลภายนอก
ธัญกร พฤกษ์ประเสริฐ 6755 บคุคลภายนอก
ธัญญพัฒน์ เพียรรักษ์การ 7941 บคุคลภายนอก
ธัญญารัตน์ เทพวงค์ 5476 บคุคลภายนอก
ธัญวลัย ภักดิ์บญุปัน๋ 5477 บคุคลภายนอก
ธัญวา วงศ์ประสิทธิ์ 6756 บคุคลภายนอก
ธัญวา วงศ์ประสิทธิ์ 6757 บคุคลภายนอก
ธัณยพงศ์ พิทักษ์ธีรดา 7402 บคุคลภายนอก
ธัณยพงศ์ พิทักษ์ธีรดา 7403 บคุคลภายนอก
ธารทิพย์ ทองชาติ 7404 บคุคลภายนอก
ธิดาภรณ์ อินตะกูล 7405 บคุคลภายนอก
ธิดารัตน์ เพ็ญวิจิตร 5478 บคุคลภายนอก
ธีรทัศน์ ชา่งหัด 6758 บคุคลภายนอก
ธีรนาฏ ศักดิ์ปรีชากุล 7406 บคุคลภายนอก
ธีรพงศ์ สายต า 6176 บคุคลภายนอก
ธีร์ภัทร ธรรมตา 8305 บคุคลภายนอก
ธีรศักดิ์ รุ่งเจริญ 7942 บคุคลภายนอก
ธีระกาญจน์ ไทยสะเทือน 7407 บคุคลภายนอก
ธีระพงศ์ วุฒิธนากร 7408 บคุคลภายนอก
ธีรินทร์ กันธะรส 6177 บคุคลภายนอก
เธียรกานดา วัตถุ 5479 บคุคลภายนอก
นคร อรุณสวัสดิ์ 6759 บคุคลภายนอก
นครินทร์ เกียรตอินันต์ 8306 บคุคลภายนอก
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นงนุช สุขถาวร 5480 บคุคลภายนอก
นงนุช สุขถาวร 5481 บคุคลภายนอก
นงลักษณ์ แสงทอง 6760 บคุคลภายนอก
นงวรา วานิยะพงศ์ 6178 บคุคลภายนอก
นนรา มีมูซอ 5482 บคุคลภายนอก
นนรา มีมูซอ 5483 บคุคลภายนอก
นนรา มีมูซอ 5484 บคุคลภายนอก
นนรา มีมูซอ 5485 บคุคลภายนอก
นนรา มีมูซอ 5486 บคุคลภายนอก
นนรา มีมูซอ 5487 บคุคลภายนอก
นนรา มีมูซอ 8307 บคุคลภายนอก
นปภัช สุทธิชาญบญัชา 6761 บคุคลภายนอก
นปภัช สุทธิชาญบญัชา 6762 บคุคลภายนอก
นปภัช สุทธิชาญบญัชา 6763 บคุคลภายนอก
นพดล รัตนประเสริฐ 6764 บคุคลภายนอก
นพภัสสรณ์ ชยัหิรัญยศ 8308 บคุคลภายนอก
นภดล สิทธิตนั 7944 บคุคลภายนอก
นภดล สิทธิตนั 7945 บคุคลภายนอก
นภัสสร์ ฟ้าสะท้อน 7409 บคุคลภายนอก
นภาพร ทางทิศ 6765 บคุคลภายนอก
นรา จิรภัทรพิมล 7946 บคุคลภายนอก
นเรศ สุริยกาญจน์ 8309 บคุคลภายนอก
นฤมล กระถินทอง 6179 บคุคลภายนอก
นฤมล กระถินทอง 6180 บคุคลภายนอก
นฤมล กระถินทอง 6181 บคุคลภายนอก
นฤมล เขยีวมูล 5488 บคุคลภายนอก
นลพรรณ สายกองค า 5489 บคุคลภายนอก
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นลพรรณ สายกองค า 5490 บคุคลภายนอก
นวพล ค าฝอย 6182 บคุคลภายนอก
นวรัตน์ กิตตวิินิชนันท์ 7947 บคุคลภายนอก
นัฐรินทร์ มูลสาร 6118 บคุคลภายนอก
นัทธพงศ์ มุทุมล 7410 บคุคลภายนอก
นัทธ์ลัดดา สี่ชยักุลธรณ์ 6766 บคุคลภายนอก
นันทกานต์ สุใจจา 5491 บคุคลภายนอก
นันท์นภัส บญุปาล 6768 บคุคลภายนอก
นันท์นภัส บญุปาล 6769 บคุคลภายนอก
นันทภัค มณีวงศ์ 6183 บคุคลภายนอก
นารีรัตน์ ผุยเจริญ 7411 บคุคลภายนอก
น  าฝน สุทธิกุญชร 7412 บคุคลภายนอก
น  าฝน สุทธิกุญชร 7413 บคุคลภายนอก
นิตยา ณ เชยีงใหม่ 6770 บคุคลภายนอก
นิตยา ณ เชยีงใหม่ 7414 บคุคลภายนอก
นิตยา ณ เชยีงใหม่ 7415 บคุคลภายนอก
นิธิ วณิคพันธุ์ 8266 บคุคลภายนอก
นิพนธ์ ห่วงมิตร 7416 บคุคลภายนอก
นิภา วินิจ 7417 บคุคลภายนอก
นิภา วินิจ 7418 บคุคลภายนอก
นิภา วินิจ 7419 บคุคลภายนอก
นิยดา ผุยเจริญ 6184 บคุคลภายนอก
นิยดา ผุยเจริญ 6185 บคุคลภายนอก
นิลุบล สุยะตา 6186 บคุคลภายนอก
นิวัฒน์ ปญัญาศรี 6771 บคุคลภายนอก
นิสารัตน์ อภิชาตปิยิกุล 6187 บคุคลภายนอก
นุสรา คัทมาร 8267 บคุคลภายนอก
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โนรี แสงโมลี 8265 บคุคลภายนอก
บรรจง จันทนะเปลิน 5492 บคุคลภายนอก
บรรจง ภูษาพานิชย์ 7948 บคุคลภายนอก
บวรศักดิ์ สมเคราะห์ 7420 บคุคลภายนอก
บวรศักดิ์ สมเคราะห์ 7421 บคุคลภายนอก
บณัฑิต จารุเนตร 7949 บคุคลภายนอก
บวัวรรณ ตนะทิพย์ 8280 บคุคลภายนอก
บญุเจริญ ปะมาละ 7422 บคุคลภายนอก
บญุเจริญ ปะมาละ 7423 บคุคลภายนอก
บญุเฉลา สุริยวรรณ 6188 บคุคลภายนอก
บญุเชดิ อยู่หลาย 5493 บคุคลภายนอก
บญุทัน พุฒลา 8310 บคุคลภายนอก
บญุทัน พุฒลา 8311 บคุคลภายนอก
บณุฑริกา จันทน์ด า 6189 บคุคลภายนอก
บศุรา ปาระมี 8312 บคุคลภายนอก
บศุรินทร์ ใจเสมอ 7950 บคุคลภายนอก
บศุรินทร์ ใจเสมอ 7951 บคุคลภายนอก
บษุกร พันธวงค์ 7424 บคุคลภายนอก
บษุกร พันธวงค์ 7425 บคุคลภายนอก
เบญจวรรณ์ นุตตะละ 6772 บคุคลภายนอก
เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม 7426 บคุคลภายนอก
เบญ็จา สวัสดโิอ 7427 บคุคลภายนอก
ปฏิวัติ โพธิ์ชุ่ม 7428 บคุคลภายนอก
ปฏิวัติ โพธิ์ชุ่ม 7429 บคุคลภายนอก
ปฐมวรรษ วงศ์รัตนกมล 7430 บคุคลภายนอก
ปฐมวรรษ วงศ์รัตนกมล 7431 บคุคลภายนอก
ปณชยั โอสถาพันธุ์ 6190 บคุคลภายนอก
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ปณชยั โอสถาพันธุ์ 6191 บคุคลภายนอก
ปณิธาน ชยัพันธ์ 7432 บคุคลภายนอก
ปณิธาน ชยัพันธ์ 7433 บคุคลภายนอก
ปภาดา อินทะหลุก 6773 บคุคลภายนอก
ปรเมษฐ์ คุปตะเวทิน 6774 บคุคลภายนอก
ปรวี บริทตนั 5494 บคุคลภายนอก
ปรวี บริทตนั 5495 บคุคลภายนอก
ประจักษ์ กัลยาวีร์ 6192 บคุคลภายนอก
ประณุท สุดประเสริฐ 5496 บคุคลภายนอก
ประณุท สุดประเสริฐ 5497 บคุคลภายนอก
ประณุท สุดประเสริฐ 5498 บคุคลภายนอก
ประทุมพร ปา๋มี 6775 บคุคลภายนอก
ประนอม วิเชยีร 7434 บคุคลภายนอก
ประพัฒน์ วิสาปา 6776 บคุคลภายนอก
ประพัฒน์ วิสาปา 6777 บคุคลภายนอก
ประพันธ์ ศิริพลับพลา 6193 บคุคลภายนอก
ประไพพิศ บวัชมุ 7435 บคุคลภายนอก
ประไพพิศ บวัชมุ 7436 บคุคลภายนอก
ประภาพร มุทุมล 7952 บคุคลภายนอก
ประภาพันธ์ พลายจันทร์ 7437 บคุคลภายนอก
ประวัติ เรือนค า 6778 บคุคลภายนอก
ประวีณ์นุต สุนะ 5499 บคุคลภายนอก
ประสงค์ จินตนา 6779 บคุคลภายนอก
ประสงค์ จินตนา 6780 บคุคลภายนอก
ประสิทธิ์ สุนะชแูสง 7953 บคุคลภายนอก
ประสิทธิ์ สุนะชแูสง 7954 บคุคลภายนอก
ประเสริฐ ชุ่มใจ 6781 บคุคลภายนอก
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ประหยดั ไชยชนะ 7438 บคุคลภายนอก
ประหยดั ไชยชนะ 7439 บคุคลภายนอก
ประหยดั ไชยชนะ 7440 บคุคลภายนอก
ประหยดั ไชยชนะ 7441 บคุคลภายนอก
ประหยดั ไชยชนะ 7442 บคุคลภายนอก
ประหยดั ไชยชนะ 7443 บคุคลภายนอก
ประหยดั ไชยชนะ 7444 บคุคลภายนอก
ประหยดั ไชยชนะ 7445 บคุคลภายนอก
ประหยดั ไชยชนะ 7446 บคุคลภายนอก
ประหยดั ไชยชนะ 7447 บคุคลภายนอก
ประหยดั ไชยชนะ 7448 บคุคลภายนอก
ปรัชญา ธงทอง 6782 บคุคลภายนอก
ปรัชญา นามวงค์ 5500 บคุคลภายนอก
ปรัชญา อุดมความสุข 6194 บคุคลภายนอก
ปราณี แก้วจันทร์ตา 7449 บคุคลภายนอก
ปริวันท์ วังแปง 6783 บคุคลภายนอก
ปรีชา ชมภูใบ 7450 บคุคลภายนอก
ปรีชา พนิตสุภากมล 7955 บคุคลภายนอก
ปรีญาลักษณ์ โรจนเสาวภาคย์ 6784 บคุคลภายนอก
ปรีญาลักษณ์ โรจนเสาวภาคย์ 6785 บคุคลภายนอก
ปวันรัตน์ เวียงลอ 7451 บคุคลภายนอก
ปวิชญา อริยะ 7452 บคุคลภายนอก
ปวีณวัช สุภานุสร 7956 บคุคลภายนอก
ปองพล อนุพันธุ์ 7957 บคุคลภายนอก
ปาณวัฒน์ ประไพพิศ 8314 บคุคลภายนอก
ปานฤทัย สิทธิราษฎร์ 7453 บคุคลภายนอก
ปาวษา โหมานันท์ 8315 บคุคลภายนอก
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ปติพิงษ์ หล้าวงษา 6786 บคุคลภายนอก
ปยินาถ เกสโรทยาน 7454 บคุคลภายนอก
ปยิะ ลาดสา 7455 บคุคลภายนอก
ปยิะพร ยอดเพชร 7456 บคุคลภายนอก
ปยิะพันธ์ เชื อประเสริฐ 5501 บคุคลภายนอก
ปยิะมาศ ถาดแสง 7457 บคุคลภายนอก
ปณุณภา วงค์แก้ว 7958 บคุคลภายนอก
ปณุศยา วานิชกุล 7458 บคุคลภายนอก
ผ่องศรี มังกรทอง 8316 บคุคลภายนอก
เผขญิ ปษุยายนันท์ 7459 บคุคลภายนอก
พ.ต.ท. ณัทรภณ ทรงไทย 6787 บคุคลภายนอก
พ.ต.ท. ณัทรภณ ทรงไทย 6788 บคุคลภายนอก
พงศ์พันธุ์ พันธ์สุข 6789 บคุคลภายนอก
พงศ์พิชาญ กุลสิริอนันต์ 5502 บคุคลภายนอก
พงษ์เทพ อินจันทร์ 7460 บคุคลภายนอก
พงษ์พรรณ กันทากาศ 7959 บคุคลภายนอก
พจนีย์ ศรีวิชยั 6790 บคุคลภายนอก
พจนีย์ ศรีวิชยั 6791 บคุคลภายนอก
พนิดา บวัส้ม 7461 บคุคลภายนอก
พนิดา ภารดี 7462 บคุคลภายนอก
พรทิพย์ แยม้พรรณราย 5503 บคุคลภายนอก
พรนภา จินะปญัญา 5504 บคุคลภายนอก
พรนภา จินะปญัญา 5505 บคุคลภายนอก
พรนภา จินะปญัญา 5506 บคุคลภายนอก
พรพิมล กล่ าแวววงศ์ 6792 บคุคลภายนอก
พรภนา สมเกตุ 7960 บคุคลภายนอก
พวงทอง วุฒิเดช 6793 บคุคลภายนอก
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พัชราภร วรรณรัตน์ 7961 บคุคลภายนอก
พัชรี ถวิลประวัติ 6794 บคุคลภายนอก
พัชรี ถวิลประวัติ 6796 บคุคลภายนอก
พัชรี วรรณโน 6795 บคุคลภายนอก
พัฒนาศรี นิยม 7463 บคุคลภายนอก
พัฒนาศรี นิยม 7464 บคุคลภายนอก
พัณณ์ชติา พิทักษ์ภัคนันท์ 7465 บคุคลภายนอก
พัทธนันท์ บญุอ้าย 6195 บคุคลภายนอก
พัทธนันท์ บญุอ้าย 6196 บคุคลภายนอก
พัทธนันท์ ฟักแก้ว 6797 บคุคลภายนอก
พัทธมน เอ่ียมสุองค์ 6798 บคุคลภายนอก
พิกรม สุวรรณกนิษฐ์ 7466 บคุคลภายนอก
พิกรม สุวรรณกนิษฐ์ 7467 บคุคลภายนอก
พิกุล แซ่โล้ว 7962 บคุคลภายนอก
พิกุล แซ่โล้ว 7963 บคุคลภายนอก
พิกุล แซ่โล้ว 7964 บคุคลภายนอก
พิกุล เรือนตระกูล 7468 บคุคลภายนอก
พิกุล เรือนตระกูล 7469 บคุคลภายนอก
พิชญลักษณ์ พิชญกุล 6799 บคุคลภายนอก
พิชญลักษณ์ พิชญกุล 6800 บคุคลภายนอก
พิชญลักษณ์ พิชญกุล 6801 บคุคลภายนอก
พิชญลักษณ์ พิชญกุล 6802 บคุคลภายนอก
พิชญลักษณ์ พิชญกุล 6803 บคุคลภายนอก
พิชญา มงคล 7965 บคุคลภายนอก
พินพง สมบรูณ์ 5507 บคุคลภายนอก
พิมพ์ใจ สิทธิปราณี 7966 บคุคลภายนอก
พิมพ์ใจ สิทธิปราณี 7967 บคุคลภายนอก
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พิมพ์ประไพ สังขท์อง 6804 บคุคลภายนอก
พิสณฑ์ ศรีบณัฑิต 6197 บคุคลภายนอก
พิสณฑ์ ศรีบณัฑิต 6198 บคุคลภายนอก
พิสณฑ์ ศรีบณัฑิต 6199 บคุคลภายนอก
พิสัณห์ กิจสวัสดิ์ไพบลูย์ 7470 บคุคลภายนอก
พิสิษฐ์ วิมลธนสิทธิ์ 6200 บคุคลภายนอก
พิสิษฐ์พล สิทธิวงค์ 7968 บคุคลภายนอก
พีระนุช ฟักฟูญาติ 7969 บคุคลภายนอก
เพชร ชมภูรัตน์ 7970 บคุคลภายนอก
เพชรรัตน์ โชตกิอาภา 8317 บคุคลภายนอก
เพ็ญจันทร์ หารปา่ 7971 บคุคลภายนอก
เพ็ญจันทร์ หารปา่ 7972 บคุคลภายนอก
เพ็ญประวรรณ ตรันฝอง 5508 บคุคลภายนอก
เพ็ญพิรุณ เสรีกิตวิงค์ 7471 บคุคลภายนอก
เพลินพิศ รักษ์คิด 6805 บคุคลภายนอก
ไพจิตร นนทะน า 8263 บคุคลภายนอก
ไพจิตร นนทะน า 8264 บคุคลภายนอก
ไพบลูย์ รูปวิโรจน์ 5509 บคุคลภายนอก
ไพรพันธ์ ธนเลิศโศภิต 5510 บคุคลภายนอก
ไพรินทร์ สารภี 7472 บคุคลภายนอก
ภควัต จงชนะชยั 5511 บคุคลภายนอก
ภรณ์คณัสนันท์ คันน่ิงแฮม 5512 บคุคลภายนอก
ภรภัทร โคตรรัตน์ 5513 บคุคลภายนอก
ภัครศร จิตตพุฒวงศ์ 7473 บคุคลภายนอก
ภัครศร จิตตพุฒวงศ์ 7474 บคุคลภายนอก
ภัครศร จิตตพุฒวงศ์ 7475 บคุคลภายนอก
ภัครศร จิตตพุฒวงศ์ 7476 บคุคลภายนอก
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ภัครศร จิตตพุฒวงศ์ 7477 บคุคลภายนอก
ภัครศร จิตตพุฒวงศ์ 7478 บคุคลภายนอก
ภัฑรประสงค์ กันอินทร์ 6806 บคุคลภายนอก
ภาคภูมิ ตระกูลดาบทอง 6807 บคุคลภายนอก
ภาคศิริ ทองเสน 7479 บคุคลภายนอก
ภาคิน ชนุตตอั์มพร 7973 บคุคลภายนอก
ภาณุกูร วงศาบวรรัตน์ 7480 บคุคลภายนอก
ภาณุวัชร สุภามูล 6808 บคุคลภายนอก
ภาณุสันติ์ เชื อหงษ์ทอง 6201 บคุคลภายนอก
ภาราตรี ใจตา 5514 บคุคลภายนอก
ภิญญลักษณ์ วิเศษเชาวพัฒน์ 7481 บคุคลภายนอก
ภิญญลักษณ์ วิเศษเชาวพัฒน์ 7482 บคุคลภายนอก
ภุชงค์ แก่นไธสงค์ 6809 บคุคลภายนอก
ภูกิจ จงจิตรปญัญากร 5515 บคุคลภายนอก
ภูชติ สงวนศิลป์ 6202 บคุคลภายนอก
ภูวดล รัตนารักษ์ 6203 บคุคลภายนอก
มงคล ตนัตสิุขมุาล 7483 บคุคลภายนอก
มงคล ธิสิงห์ 6204 บคุคลภายนอก
มณฑลี พิทักษ์อรรณพ 6205 บคุคลภายนอก
มณฑิรา เจือสันตกุิลชยั 6206 บคุคลภายนอก
มนตรี เงาเดช 7484 บคุคลภายนอก
มนธิรา ฐิตปิญัโยภาส 6810 บคุคลภายนอก
มนัส อินทร์รุ่ง 7485 บคุคลภายนอก
มนัส อินทร์รุ่ง 7486 บคุคลภายนอก
มนัส อินทร์รุ่ง 7487 บคุคลภายนอก
มนัส อินทร์รุ่ง 7488 บคุคลภายนอก
มนัสวี ไทยาภิรย์ 7489 บคุคลภายนอก
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มนัสวี ไทยาภิรย์ 7490 บคุคลภายนอก
มนัสวี ไทยาภิรย์ 7491 บคุคลภายนอก
มยรุฉตัร บญุเจริญทรัพย์ 6207 บคุคลภายนอก
มยรุา พุฒประทุม 6811 บคุคลภายนอก
มะลิชาติ มหาวรรณ์ 7492 บคุคลภายนอก
มะลิชาติ มหาวรรณ์ 7493 บคุคลภายนอก
มัลลิกา แสงสว่าง 6208 บคุคลภายนอก
มานะ ไม้หอม 6209 บคุคลภายนอก
มานิตย์ มัลลวงค์ 6210 บคุคลภายนอก
มานิตย์ มัลลวงค์ 6211 บคุคลภายนอก
เมธินี หล้านามวงศ์ 7494 บคุคลภายนอก
เมธินี หล้านามวงศ์ 7495 บคุคลภายนอก
แมน ตุ้ยแพร่ 5516 บคุคลภายนอก
แมน ตุ้ยแพร่ 5517 บคุคลภายนอก
ยงยทุธ เพชรโมรีกุล 5518 บคุคลภายนอก
ยศ หวันจันทร์กูล 6812 บคุคลภายนอก
ยอดชาย เจริญวัย 8318 บคุคลภายนอก
ยทุธพล ด ารงชื่นสกุล 6813 บคุคลภายนอก
ยทุธพล ด ารงชื่นสกุล 6814 บคุคลภายนอก
ยพิุน โตวิจักษณ์ชยักุล 5519 บคุคลภายนอก
ยณูศักดิ์ พุฒิพิริยะ 6212 บคุคลภายนอก
เยน็ดี มณฑีรรัตน์ 7496 บคุคลภายนอก
เยน็ดี มณฑีรรัตน์ 7497 บคุคลภายนอก
เยน็ดี มณฑีรรัตน์ 7498 บคุคลภายนอก
เยาวเรศ ทองจันทร์ 6213 บคุคลภายนอก
เยาวเรศ ทองจันทร์ 6214 บคุคลภายนอก
เยาวเรศ วรศีตกาลกุล 7499 บคุคลภายนอก
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รจนา วรรณคุณ 8319 บคุคลภายนอก
รณิต เชื อพูล 7974 บคุคลภายนอก
รณิต เชื อพูล 7975 บคุคลภายนอก
รมิดา นันทิวิภาวี 7976 บคุคลภายนอก
รวย อภิวงค์งาม 6215 บคุคลภายนอก
รวย อภิวงค์งาม 6216 บคุคลภายนอก
รวิสม์ประภา รักเผ่าพันธ์ 5520 บคุคลภายนอก
รวิสม์ประภา รักเผ่าพันธ์ 5521 บคุคลภายนอก
รวิสม์ประภา รักเผ่าพันธ์ 5522 บคุคลภายนอก
รวิสม์ประภา รักเผ่าพันธ์ 5523 บคุคลภายนอก
รวิสม์ประภา รักเผ่าพันธ์ 5524 บคุคลภายนอก
รศ.จิราพร สุวรรณธีรางกูร 6815 บคุคลภายนอก
รศ.ดร.จงจิต ศรีพรรณ โรเบริ์ต 5525 บคุคลภายนอก
รองรัศมิ์ เผ่าจินดา 7977 บคุคลภายนอก
รองรัศมิ์ เผ่าจินดา 7978 บคุคลภายนอก
ระพีพรรณ ตาเถิง 5526 บคุคลภายนอก
ระพีพรรณ พลนาวี 7500 บคุคลภายนอก
ระวิกานต์ แก้วมานะประเสริฐ 7501 บคุคลภายนอก
รัชตพ์งษ์ หอชยัรัตน์ 7502 บคุคลภายนอก
รัตนวลี ลังกากาศ 6816 บคุคลภายนอก
รัตนวลี ลังกากาศ 6817 บคุคลภายนอก
รัตนวลี ลังกากาศ 6818 บคุคลภายนอก
รัตนวลี ลังกากาศ 6819 บคุคลภายนอก
รัตนวลี ลังกากาศ 6820 บคุคลภายนอก
รัตนา จันทร์ปงิ 7980 บคุคลภายนอก
รัตนา จันทร์ปงิ 7982 บคุคลภายนอก
รัตนา ทองเจริญเกียรติ 7979 บคุคลภายนอก
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รัตนา ทองเจริญเกียรติ 7981 บคุคลภายนอก
รัตนา ทองเจริญเกียรติ 7983 บคุคลภายนอก
รัตนาภรณ์ พิริยกมลพันธุ์ 5527 บคุคลภายนอก
รัตนาภรณ์ รักกาญจนันท์ 6217 บคุคลภายนอก
ร าพรรณ โรจน์มณีบรรพต 7984 บคุคลภายนอก
รุ่งตะวัน สุภาพัฒณา 7985 บคุคลภายนอก
รุ่งตะวัน สุภาพัฒณา 7986 บคุคลภายนอก
รุ่งนภา ทองอยู่ 5528 บคุคลภายนอก
รุ่งนภา ทองอยู่ 5529 บคุคลภายนอก
รุ่งนภา ทองอยู่ 5530 บคุคลภายนอก
รุ่งนภา ทองอยู่ 5531 บคุคลภายนอก
เรณู อุทธิยงั 6218 บคุคลภายนอก
เรืองรอง สุวรรณ 8320 บคุคลภายนอก
เรืองวุฒิ ชตุมิา 6821 บคุคลภายนอก
ฤชากร ค าตุ่น 7503 บคุคลภายนอก
ละอองดาว เร่งเงียบ 6822 บคุคลภายนอก
วงเดอืน ไชยซาววงศ์ 5532 บคุคลภายนอก
วชริาภรณ์ สุโพธิณะ 6219 บคุคลภายนอก
วชริาภรณ์ สุโพธิณะ 6220 บคุคลภายนอก
วชริาภรณ์ สุโพธิณะ 6221 บคุคลภายนอก
วรกุล แก้วยานะ 6823 บคุคลภายนอก
วรจักร์ เมืองใจ 7504 บคุคลภายนอก
วรนาฎ สิทธิฤทธิ์ 6824 บคุคลภายนอก
วรนุช ฉมิคล้าย 5533 บคุคลภายนอก
วรบงกช สุรินทร์ 6825 บคุคลภายนอก
วรพจน์ กันธาเดช 7505 บคุคลภายนอก
วรรณกิจ มิคะนุช 7506 บคุคลภายนอก
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วรรณดา วังทองค า 7507 บคุคลภายนอก
วรรณธนพร กุลสุทธิ์ 6222 บคุคลภายนอก
วรรณพร แสงพานิชย์ 6223 บคุคลภายนอก
วรรณา บตุรอามาตย์ 7987 บคุคลภายนอก
วรวิทย์ ไชยศรี 5534 บคุคลภายนอก
วรวิทย์ นิเทศศิลป์ 6224 บคุคลภายนอก
วรัชยาข์ คุตตกุิล 6114 บคุคลภายนอก
วรัญญา กันทะ 7508 บคุคลภายนอก
วรัญญา ก าปัน่ทอง 7509 บคุคลภายนอก
วรัญญา ศรีวิชยัล าพรรณ์ 6826 บคุคลภายนอก
วรัญญา ศรีวิชยัล าพรรณ์ 6827 บคุคลภายนอก
วรัญญา สุจันทร์ 6225 บคุคลภายนอก
วรัทยา มาภักดี 6226 บคุคลภายนอก
วรันนุช ยทุธวงศ์ 8321 บคุคลภายนอก
วราพงษ์ จรัสวุฒิเดช 7988 บคุคลภายนอก
วราพร สมมิตร 7510 บคุคลภายนอก
วราพร สมมิตร 7511 บคุคลภายนอก
วราพร สมมิตร 7512 บคุคลภายนอก
วรารัตน์ เพ็ชรพงษ์เกษม 7989 บคุคลภายนอก
วรารัตน์ เพ็ชรพงษ์เกษม 7990 บคุคลภายนอก
วลีทิพย์ อินทรัคคัมพร 5535 บคุคลภายนอก
วัชรินทร์ วิลยะกูล 5536 บคุคลภายนอก
วัชรินทร์ วิลยะกูล 5537 บคุคลภายนอก
วัชรี ผลมาก 7513 บคุคลภายนอก
วัชรียา อริวรรณา 5538 บคุคลภายนอก
วันทนา แสงไพโรจน์ 7514 บคุคลภายนอก
วัลลภา วงค์ษายะ 7515 บคุคลภายนอก

ประเภทบคุลากรบ านาญและบคุคลภายนอก ช าระเงิน 1 - 6 ตุลาคม 2561 27 of 38



ชื่อ นามสกุล เลขทีบ่ตัร ประเภท

วัลลภา วงค์ษายะ 7516 บคุคลภายนอก
วาทศิลป์ ศิริปญัญวัฒน์ 6828 บคุคลภายนอก
วาทศิลป์ ศิริปญัญวัฒน์ 6829 บคุคลภายนอก
ว่าทีร่.ต.รัฐพงศ์ วัจนคุณอนันต์ 6830 บคุคลภายนอก
ว่าทีร่้อยตรีฉตัรดนัย สุภาษี 5539 บคุคลภายนอก
วารินทร์ คมวงศ์วิวัฒน์ 7991 บคุคลภายนอก
วาสนา ชมชื่น 6227 บคุคลภายนอก
วาสนา ชมชื่น 6228 บคุคลภายนอก
วิจิตรา โดดาธรรม 6229 บคุคลภายนอก
วิชาญ เรืองชยั 5540 บคุคลภายนอก
วิเชยีร สกุณา 6831 บคุคลภายนอก
วิเนต วงศ์ใหญ่ 8322 บคุคลภายนอก
วิภาดา ฝ้ันเตม็ 7517 บคุคลภายนอก
วิภาดา ฝ้ันเตม็ 7518 บคุคลภายนอก
วิรงรอง สายศร 7992 บคุคลภายนอก
วิรงรอง สายศร 7993 บคุคลภายนอก
วิรวรรณ ฉมิพลี 8278 บคุคลภายนอก
วิริยา แซ่หลี 7994 บคุคลภายนอก
วิโรจน์ โนจา 8323 บคุคลภายนอก
วิลาวัลย์ หนักอาจ 7995 บคุคลภายนอก
วิไลลักษณ์ กังธาราทิพย์ 7519 บคุคลภายนอก
วิไลลักษณ์ กังธาราทิพย์ 7520 บคุคลภายนอก
วิไลลักษณ์ กิตตบิวรกุล 5541 บคุคลภายนอก
วิไลลักษณ์ กิตตบิวรกุล 5542 บคุคลภายนอก
วิวัฒน์ โมทนา 7521 บคุคลภายนอก
วิวัฒน์ โมทนา 7522 บคุคลภายนอก
วิวัฒน์ โมทนา 7523 บคุคลภายนอก
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วิศนี จิโนวัน 7524 บคุคลภายนอก
วิสุทธิ์ วังศานุตร 7996 บคุคลภายนอก
วิสุทธิ์ วังศานุตร 7997 บคุคลภายนอก
วิสุทธิ์ วังศานุตร 7998 บคุคลภายนอก
วีรชาติ โลหะโชติ 7525 บคุคลภายนอก
วีรชาติ โลหะโชติ 7526 บคุคลภายนอก
วีรพงศ์ พาลพ่าย 6115 บคุคลภายนอก
วีรพงศ์ พาลพ่าย 6116 บคุคลภายนอก
วีระชาติ ศิริไกรวัฒนาวงศ์ 5543 บคุคลภายนอก
วีระวัฒน์ ใสแก้ว 5544 บคุคลภายนอก
วุฒิชยั บญุมา 7527 บคุคลภายนอก
วุฒิพงศ์ ถ่ินถาวรกุล 7528 บคุคลภายนอก
วุฒิพงศ์ ถ่ินถาวรกุล 7529 บคุคลภายนอก
ไวยวิทย์ นาคโพธิ์ 5545 บคุคลภายนอก
ไวยวิทย์ นาคโพธิ์ 5546 บคุคลภายนอก
ไวยวิทย์ นาคโพธิ์ 5547 บคุคลภายนอก
ศริตวรรธน์ อรรถวินิจ 6832 บคุคลภายนอก
ศรีปริญญา เจียงคุณานนต์ 6230 บคุคลภายนอก
ศรีปริญญา เจียงคุณานนต์ 6231 บคุคลภายนอก
ศรีปริญญา เจียงคุณานนต์ 6232 บคุคลภายนอก
ศรีปริญญา เจียงคุณานนต์ 6233 บคุคลภายนอก
ศรีพรรณ งามสีข า 7530 บคุคลภายนอก
ศรีพิกุล ศรีพร 6833 บคุคลภายนอก
ศรีลัย จ าปา 7999 บคุคลภายนอก
ศรีวรรณ จันทะกี 6834 บคุคลภายนอก
ศรีวรรณ จันทะกี 6835 บคุคลภายนอก
ศรีวรรณ จันทะกี 6836 บคุคลภายนอก
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ศศิณ ศุภกุล 8324 บคุคลภายนอก
ศศิพัชร์ ปนัวารี 6234 บคุคลภายนอก
ศศิภัสร์ เทีย่งมิตร 7531 บคุคลภายนอก
ศักดิ์นรินทร์ เทพเทพา 7532 บคุคลภายนอก
ศักรินทร์ ฮั่นเกียรตพิงษ์ 8268 บคุคลภายนอก
ศักรินทร์ ฮั่นเกียรตพิงษ์ 8269 บคุคลภายนอก
ศักรินทร์ ฮั่นเกียรตพิงษ์ 8270 บคุคลภายนอก
ศักรินทร์ ฮั่นเกียรตพิงษ์ 8271 บคุคลภายนอก
ศักรินทร์ ฮั่นเกียรตพิงษ์ 8272 บคุคลภายนอก
ศักรินทร์ ฮั่นเกียรตพิงษ์ 8273 บคุคลภายนอก
ศานิต สุริยกาญจน์ 8325 บคุคลภายนอก
ศิรวิชญ์ โตใหญ่ 5548 บคุคลภายนอก
ศิริกาญจน์ ลิ มตระกูล 6837 บคุคลภายนอก
ศิรินีย์ มฤคพิทักษ์ 6838 บคุคลภายนอก
ศิริพร เตชะเทพ 7533 บคุคลภายนอก
ศิริภา ศิริรักษ์ 6839 บคุคลภายนอก
ศิริภา ศิริรักษ์ 6840 บคุคลภายนอก
ศิริภา ศิริรักษ์ 6841 บคุคลภายนอก
ศิริรัตน์ ทองสุวรรณ 6235 บคุคลภายนอก
ศิริรัตน์ พันธุ์ภักดี 6236 บคุคลภายนอก
ศิริลักษณ์ ไชยวงศ์ 5549 บคุคลภายนอก
ศิวัช โพธาราม 5550 บคุคลภายนอก
ศิวาพร สมศักดิ์ 5551 บคุคลภายนอก
ศุภเดช ไชยลังกา 7535 บคุคลภายนอก
ศุภมาส ชาญกล้า 6237 บคุคลภายนอก
ศุภมาส ชาญกล้า 6238 บคุคลภายนอก
ศุภรดา อัครภิบรูณ์ 6842 บคุคลภายนอก
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ศุภรัศมิ์ วงศ์อินทร์ 6239 บคุคลภายนอก
ศุภฤกษ์ ขอนดอก 5552 บคุคลภายนอก
ศุวศา กานตวนิชกูร 6110 บคุคลภายนอก
ศุวศา กานตวนิชกูร 6111 บคุคลภายนอก
เศรษฐกร สินหนัง 6843 บคุคลภายนอก
สกาว แสงแจ่ม 8000 บคุคลภายนอก
สนธิชยั สมเกตุ 8001 บคุคลภายนอก
สน่ัน พวรรณา 6844 บคุคลภายนอก
สมใจ รัตนยนต์ 5553 บคุคลภายนอก
สมชาย ลิขติก าจร 8002 บคุคลภายนอก
สมนึก ก๋าแก้ว 8003 บคุคลภายนอก
สมนึก ก๋าแก้ว 8004 บคุคลภายนอก
สมนึก ก๋าแก้ว 8005 บคุคลภายนอก
สมบญุ กิตนัินท์ 5554 บคุคลภายนอก
สมบญุ กิตนัินท์ 5555 บคุคลภายนอก
สมบรูณ์ ค าแสง 6240 บคุคลภายนอก
สมประสงค์ ศรีแก้ว 8326 บคุคลภายนอก
สมพงศ์ จันทร์นิธิ 6845 บคุคลภายนอก
สมพงษ์ ผุดผ่อง 7536 บคุคลภายนอก
สมพร ใหม่แก้ว 7537 บคุคลภายนอก
สมหมาย อินเพลา 8006 บคุคลภายนอก
สรรเสริญ เจริญพงศ์ 6846 บคุคลภายนอก
สรศักดิ์ เหลี่ยวไชยพันธุ์ 6847 บคุคลภายนอก
สะไบทิพย์ ชนะพรหม 6241 บคุคลภายนอก
สัญชยั พริ มขจีพงศ์ 7538 บคุคลภายนอก
สามารถ ยะเชยีงค า 7539 บคุคลภายนอก
สายกุล พงษ์พานิช 6848 บคุคลภายนอก
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สายฝน สิงห์ทอง 8007 บคุคลภายนอก
สายฝน สิงห์ทอง 8008 บคุคลภายนอก
สาวิตรี ปูย่า่ 6242 บคุคลภายนอก
สาวิตรี หน่ออุ่น 6849 บคุคลภายนอก
สิทธิกร หงษ์ค า 7540 บคุคลภายนอก
สิทธิพร โนเลี่ยม 5556 บคุคลภายนอก
สิระ ผลประเสริฐ 6850 บคุคลภายนอก
สิระ ผลประเสริฐ 6851 บคุคลภายนอก
สิระ ผลประเสริฐ 6852 บคุคลภายนอก
สิริกมล อุตเถิน 8009 บคุคลภายนอก
สิรินาถ ภูดวงเดอืน 7541 บคุคลภายนอก
สิริพร พัฒนวาณิชชยั 6853 บคุคลภายนอก
สิโรตม์ สุระวิโรจน์ 6854 บคุคลภายนอก
สุกรี อินทนะกุล 8010 บคุคลภายนอก
สุกิจ หิรัญสุข 6855 บคุคลภายนอก
สุคนธา เตจ๊ะใจ 6243 บคุคลภายนอก
สุคนธา เตจ๊ะใจ 6244 บคุคลภายนอก
สุจิตรา ทนดี 7542 บคุคลภายนอก
สุจิตรา ทนดี 7543 บคุคลภายนอก
สุจินต์ ธีรภานุสรณ์ 8011 บคุคลภายนอก
สุจิรา มิตดา 8012 บคุคลภายนอก
สุชญาดา อนุรุทธิ์เนตรศิริ 6245 บคุคลภายนอก
สุชญาดา อนุรุทธิ์เนตรศิริ 6246 บคุคลภายนอก
สุชญาดา อนุรุทธิ์เนตรศิริ 6247 บคุคลภายนอก
สุชญาดา อนุรุทธิ์เนตรศิริ 6248 บคุคลภายนอก
สุชญาดา อนุรุทธิ์เนตรศิริ 6249 บคุคลภายนอก
สุชญัญา เววา 6856 บคุคลภายนอก
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สุชาดา ทองโอฬาร 5557 บคุคลภายนอก
สุชาดา อินทรสาลี 6857 บคุคลภายนอก
สุณีย์ ลีลานุสรณ์ 6250 บคุคลภายนอก
สุทิน ใจปนิตา 8327 บคุคลภายนอก
สุนีย์ เทพเทพา 7544 บคุคลภายนอก
สุพจน์ โตตระกูล 6858 บคุคลภายนอก
สุพจน์ โตตระกูล 7545 บคุคลภายนอก
สุพรรณวดี ศิริโสม 5558 บคุคลภายนอก
สุพัตรา มาระดา 6859 บคุคลภายนอก
สุพิน ตนัตยานุสรณ์ 7546 บคุคลภายนอก
สุพินญา ขนัตภิาพ 7547 บคุคลภายนอก
สุภัทรธิรา พฤฒิวรนันทน์ 7548 บคุคลภายนอก
สุภาภรณ์ เกรียงชยัพฤกษ์ 7549 บคุคลภายนอก
สุภาภรณ์ ทองยอ้ย 6860 บคุคลภายนอก
สุภารัตน์ พิชวงค์ 7550 บคุคลภายนอก
สุภาวดี โนชยัวงค์ 7552 บคุคลภายนอก
สุภาวดี ศรีแยม้ 7551 บคุคลภายนอก
สุมิตร นิภารักษ์ 6861 บคุคลภายนอก
สุรเฉลิม นาน้อย 8274 บคุคลภายนอก
สุรชยั ชยัวงค์ 6251 บคุคลภายนอก
สุรชยั ชยัวงค์ 6252 บคุคลภายนอก
สุรเชษฐ เลิศรัตประภากร 7553 บคุคลภายนอก
สุรเชษฐ เลิศรัตประภากร 7554 บคุคลภายนอก
สุรเชษฐ เลิศรัตประภากร 7555 บคุคลภายนอก
สุรภิน สุรินทร์ค า 7556 บคุคลภายนอก
สุรสวดี สกุลพนารักษ์ 8013 บคุคลภายนอก
สุรสวดี สกุลพนารักษ์ 8014 บคุคลภายนอก
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สุรสวดี สกุลพนารักษ์ 8015 บคุคลภายนอก
สุรอาจ สุยะนันทน์ 5559 บคุคลภายนอก
สุรอาจ สุยะนันทน์ 5560 บคุคลภายนอก
สุรัช ทองแก้ว 8016 บคุคลภายนอก
สุรัช ทองแก้ว 8017 บคุคลภายนอก
สุรางค์รัตน์ สายสุริน 8275 บคุคลภายนอก
สุวภัทร ก๋องโน 8018 บคุคลภายนอก
สุวรรณา พรหมกร 5561 บคุคลภายนอก
สุวิตรา สุพร 8019 บคุคลภายนอก
สุวิตรา สุพร 8020 บคุคลภายนอก
สุวิตรา สุพร 8021 บคุคลภายนอก
สุวิทย์ โคตรฐิตธิรรม 8328 บคุคลภายนอก
เสกสรร คงพิบลูยกิ์จ 7557 บคุคลภายนอก
เสกสรร คงพิบลูยกิ์จ 7558 บคุคลภายนอก
เสกสรรค์ สรฤทธิ์ชยัยนัต์ 7559 บคุคลภายนอก
เสนาะ อุเทน 8022 บคุคลภายนอก
โสมลดา โลหนันทน์ 8329 บคุคลภายนอก
หทัยทิพย์ ชยัสิทธิ์ 6862 บคุคลภายนอก
หน่ึงฤทัย มูลชดิ 8023 บคุคลภายนอก
หมาย กันธะวงค์ 8330 บคุคลภายนอก
หมาย กันธะวงค์ 8331 บคุคลภายนอก
หมาย กันธะวงค์ 8332 บคุคลภายนอก
หฤทัย อาษากิจ 6863 บคุคลภายนอก
หัศดนิ น  าทรัพยอ์นันต์ 6864 บคุคลภายนอก
อจลวิชญ์ หมอศาสตร์ 6865 บคุคลภายนอก
อจลวิชญ์ หมอศาสตร์ 6866 บคุคลภายนอก
อโณทัย ชนันชนะ 6253 บคุคลภายนอก
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อดศัิกดิ์ จ าปาทอง 6867 บคุคลภายนอก
อดศัิกดิ์ พรมเสน 6254 บคุคลภายนอก
อนงค์ แสงฤทธิ์ 8276 บคุคลภายนอก
อนงค์ แสงฤทธิ์ 8277 บคุคลภายนอก
อนงค์น้อย รัตนแก้ว 8024 บคุคลภายนอก
อนงพรรณ ศรีธิ 8025 บคุคลภายนอก
อนัญญา เดชะประทุมวัน 8261 บคุคลภายนอก
อนันต์ สมุทเฉทวิรัตน์ 6868 บคุคลภายนอก
อนันท์สิทธิ์ ไพโรจน์ 6255 บคุคลภายนอก
อนันท์สิทธิ์ ไพโรจน์ 6256 บคุคลภายนอก
อนุชา มาระดา 6869 บคุคลภายนอก
อนุชาติ ตนัพงษ์ 5562 บคุคลภายนอก
อนุสรณ์ จันทร์เรือง 6870 บคุคลภายนอก
อภิชน ตั งสัมพันธ์ 8026 บคุคลภายนอก
อภิชยั ศรีวงษากุล 7560 บคุคลภายนอก
อภิเชษฐ ปญัญา 7561 บคุคลภายนอก
อภิญญา เฟ่ืองฟูสกุล 6872 บคุคลภายนอก
อภิญญา สุวรรณ 6871 บคุคลภายนอก
อภิเดช ปยิพิพัฒนมงคล 5563 บคุคลภายนอก
อภิเดช ปยิพิพัฒนมงคล 5564 บคุคลภายนอก
อภิเดช มูลสุรินทร์ 5565 บคุคลภายนอก
อภิวัฒน์ วิใจค า 8027 บคุคลภายนอก
อมรเรศ สายตรง 6873 บคุคลภายนอก
อรนงค์ จงไกรจักร 6257 บคุคลภายนอก
อรพรรณ ตนัตวิีรสุต 8029 บคุคลภายนอก
อรพรรณ เตริยาภิรมย์ 8028 บคุคลภายนอก
อรพรรณ ทาเกิด 7562 บคุคลภายนอก
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อรพรรณ ทาเกิด 7563 บคุคลภายนอก
อรพินท์ ไชยนิตย์ 7564 บคุคลภายนอก
อรภา เมืองอินทร์ 5566 บคุคลภายนอก
อรรคเดช อัศริยะพันธุ์ 6258 บคุคลภายนอก
อรศิลิน ค าหมื่น 8030 บคุคลภายนอก
อรสา มาลีเซน 8333 บคุคลภายนอก
อรอนงค์ ไชยแสน 5567 บคุคลภายนอก
อริยาภรณ์ เขื่อนยงั 5568 บคุคลภายนอก
อริยฤทธิ์ กิตกิ าธร 8334 บคุคลภายนอก
อริยฤทธิ์ กิตกิ าธร 8335 บคุคลภายนอก
อรุณนพรัตน์ รุ่งสว่าง 6259 บคุคลภายนอก
อรุณี ภิรมยโ์ยธี 7565 บคุคลภายนอก
อลิสา ธนบญุโยธิน 6260 บคุคลภายนอก
อวยชยั โกวิท 5569 บคุคลภายนอก
อวยชยั โกวิท 5570 บคุคลภายนอก
อัคราภา วรรธนะพงษ์ 5571 บคุคลภายนอก
อังคณา ทัศนสุวรรณ 8031 บคุคลภายนอก
อังคณา ธรรมาธิวัฒน์ 6874 บคุคลภายนอก
อังคณา ธรรมาธิวัฒน์ 6875 บคุคลภายนอก
อังคณา ธรรมาธิวัฒน์ 6876 บคุคลภายนอก
อัจฉรา คูดษิฐาเลิศ 6119 บคุคลภายนอก
อัจฉรา คูดษิฐาเลิศ 6120 บคุคลภายนอก
อัจฉรา ธรรมนูญ 6877 บคุคลภายนอก
อัจฉรา ธรรมมารักษ์ 8032 บคุคลภายนอก
อัจฉรา ธรรมมารักษ์ 8033 บคุคลภายนอก
อัจฉรา ธรรมมารักษ์ 8034 บคุคลภายนอก
อัจฉรา ประจงกิจ 8279 บคุคลภายนอก
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อัจฉรา สุมนศาสตร์ 5572 บคุคลภายนอก
อัจฉรา สุมนศาสตร์ 5573 บคุคลภายนอก
อัจฉรา สุมนศาสตร์ 5574 บคุคลภายนอก
อัจฉรา สุมนศาสตร์ 5575 บคุคลภายนอก
อัจฉราพรรณ เขยีวพร้อม 7566 บคุคลภายนอก
อัจฉราพรรณ เขยีวพร้อม 7567 บคุคลภายนอก
อัจฉราพรรณ เขยีวพร้อม 7568 บคุคลภายนอก
อัชฌา ชงิชยั 8035 บคุคลภายนอก
อัญชลี ศรีกันยา 6261 บคุคลภายนอก
อัญพัชญ์ วรเมศร์ศรีกุล 6262 บคุคลภายนอก
อัมพร รินนายรักษ์ 6263 บคุคลภายนอก
อัมพา เปีย่มทองค า 7569 บคุคลภายนอก
อาณาจักร์ พิมสาร 7570 บคุคลภายนอก
อาณาจักร์ พิมสาร 7571 บคุคลภายนอก
อาทิตรา ใสทา 8036 บคุคลภายนอก
อาทิตรา ใสทา 8037 บคุคลภายนอก
อานนท์ เทิดไพรพนาวัลย์ 5576 บคุคลภายนอก
อานนท์ เทิดไพรพนาวัลย์ 5577 บคุคลภายนอก
อาภาพร ศรีวิชยั 8038 บคุคลภายนอก
อาภาภรณ์ เจริญชยั 6264 บคุคลภายนอก
อารียคุ์ณ อารียา 8039 บคุคลภายนอก
อารียคุ์ณ อารียา 8040 บคุคลภายนอก
อารียคุ์ณ อารียา 8041 บคุคลภายนอก
อารียคุ์ณ อารียา 8042 บคุคลภายนอก
อารีรักษ์ ค าก่ า 7572 บคุคลภายนอก
อ าพร จินดา 6878 บคุคลภายนอก
อ าพรรณ์ ไวสิทธิ์ 7573 บคุคลภายนอก
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อ าไพพรรณ จันทร์แก้ว 8281 บคุคลภายนอก
อินสอน บญุเผือก 8043 บคุคลภายนอก
อินสอน บญุเผือก 8044 บคุคลภายนอก
อินสอน บญุเผือก 8045 บคุคลภายนอก
อิศรา กันแตง 6265 บคุคลภายนอก
อิศรา กันแตง 6266 บคุคลภายนอก
อุบล กุลสุทธิ์ 6267 บคุคลภายนอก
อุบลรัตน์ ขณัฑ์แก้ว 6268 บคุคลภายนอก
เอกลักษณ์ วงศ์เปีย้ 7574 บคุคลภายนอก
เอกสิทธิ์ ลาภเดโช 5578 บคุคลภายนอก
เอนก ชติเกษร 6269 บคุคลภายนอก
เอนก ชติเกษร 6270 บคุคลภายนอก
เอนก ชติเกษร 6271 บคุคลภายนอก
เอนก ตาเจริญเมือง 5579 บคุคลภายนอก
เอนก ตาเจริญเมือง 5580 บคุคลภายนอก
เอสรา สดดุวีงศ์ 5581 บคุคลภายนอก
เอสรา สดดุวีงศ์ 5582 บคุคลภายนอก
เอสรา สดดุวีงศ์ 5583 บคุคลภายนอก
เอสรา สดดุวีงศ์ 5584 บคุคลภายนอก
เอสรา สดดุวีงศ์ 5585 บคุคลภายนอก
เอสรา สดดุวีงศ์ 5586 บคุคลภายนอก
เอสรา สดดุวีงศ์ 5587 บคุคลภายนอก
เอสรา สดดุวีงศ์ 5588 บคุคลภายนอก
เอื องพลอย ใจลังกา 6879 บคุคลภายนอก
เอื องพลอย ใจลังกา 6880 บคุคลภายนอก
ไอยรา ปรีดาสันติ์ 5589 บคุคลภายนอก
ไอยรา ปรีดาสันติ์ 5590 บคุคลภายนอก
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