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   เส้นทางสู่อนาคตและความสาํเร็จของบัณฑิต 

เอกสารชุดท่ี 1 
ลําดบัขั้นตอนพิธีพระราชทานปรญิญาบตัร 

กรณีไม่มีการพระราชทานปริญญาบตัรระดับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑติ 
 
 

1.  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เสด็จฯ โดยรถยนต์พระที่น่ังถึงประตูสวน
อัมพร (สถานที่ที่กําหนดในการพระราชทานปริญญาบัตรแต่ละภูมิภาค) วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญ
พระบารมี บัณฑิตบัณฑิตกิตติมศักด์ิ อาจารย์ บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ และแขกผู้มีเกียรติลุกขึ้นหันหน้า    
สู่เส้นทางเสด็จฯ กลางหอประชุม 

2.  ผู้แทนบัณฑิตทูลเกล้าถวายมาลัยข้อพระกร 
3.  เมื่อสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เสด็จฯ เข้าหอประชุม เพลงสรรเสริญ

พระบารมีดังขึ้นอีกครั้ง เมื่อสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เสด็จฯ ผ่านแถวบัณฑิต  
แต่ละแถว ให้บัณฑิตถวายความเคารพพร้อมกัน แล้วหมุนตัวกลับหันหน้าเข้าสู่เวทีหอประชุม 

4.  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เสด็จฯ ไปห้องทรงฉลองพระองค์ครุย 
บัณฑิต บัณฑิตกิตติมศักด์ิ อาจารย์ บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ และแขกผู้มีเกียรติ ยืนตรงหันหน้าสู่เวที
หอประชุม 

5.  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เสด็จฯ จากห้องทรงฉลองพระองค์ครุย   
สู่เวทีหอประชุม บัณฑิตอยู่ในท่าตรงโดยตลอด 

6.  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฏราชกุมาร ทรงจุดธูปเทียนเคร่ืองนมัสการบูชา 
พระรัตนตรัย บัณฑิต บัณฑิตกิตติมศักด์ิ อาจารย์ บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ และแขกผู้มีเกียรติ     

ยืนตรงพนมมือ      
7.  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ประทับพระราชอาสน์ บัณฑิตบัณฑิต

กิตติมศักด์ิ อาจารย์ บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ และแขกผู้มีเกียรติ ถวายความเคารพแล้วน่ังพร้อมกัน 
8.  ผู้แทนบัณฑิตทูลเกล้าถวายสูจิบัตร (เฉพาะรอบที่ 1 วันแรกของการพระราชทาน       

ปริญญาบัตร) 
9. ประธานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ กราบบังคมทูลถวายรายงานการดําเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
และขอพระราชทาน พระราโชวาท (เฉพาะรอบแรกของการพระราชทานปริญญาบัตร) 

10.บัณฑิต บัณฑิตกิตติมศักด์ิ อาจารย์ บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ และแขกผู้มีเกียรติ ยืนตรง    
ถวายความเคารพ  พร้อมรอรับพระราชทานพระราโชวาท 

11.สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร พระราชทานพระราโชวาท 
12. บัณฑิต  บัณฑิตกิตติมศัก ด์ิ  อาจารย์  บุคลากร ผู้ปฏิบั ติหน้าที่  และแขกผู้มี เ กียรติ            

ถวายความเคารพแล้วน่ังพร้อมกัน 
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13.นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ กราบบังคมทูลถวายรายงานผลการศึกษา และเบิกตัวบัณฑิต
กิตติมศักด์ิเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (ถ้ามี) 

14.อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏและคณะ กราบบังคมทูลเบิกตัวผู้สําเร็จการศึกษา             
เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

15.พระราชทานปริญญาบัตรตามลําดับ (พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา) 
16.ในกรณีที่คาบน้ันมีการรับพระราชทานปริญญาบัตรพร้อมกันหลายมหาวิทยาลัยราชภัฏ      

เมื่อบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏแรกรับพระราชทานปริญญาบัตรเสร็จสิ้น นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําดับถัดไป กราบบังคมทูลถวายรายงานผลการศึกษา และเบิกตัวบัณฑิตกิตติมศักด์ิ
เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (ถ้ามี) 

17.อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏและคณะลําดับต่อไป กราบบังคมทูลเบิกตัวผู้สําเร็จการศึกษา
เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

18.พระราชทานปริญญาบัตรตามลําดับ (พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา) 
19.ผู้แทนบัณฑิตกล่าวนําคําปฏิญาณ  
20.บัณฑิตและบัณฑิตกิตติมศักด์ิกล่าวคําปฏิญาณตามผู้แทนบัณฑิต 
21.บัณฑิตและบัณฑิตกิตติมศักด์ิถวายความเคารพ 
22.อาจารย์ บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ และแขกผู้มีเกียรติ ยืนตรงถวายความเคารพ 
23.บัณฑิต บัณฑิตกิตติมศักด์ิ อาจารย์ บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ และแขกผู้มีเกียรติ ยืนตรงรอ    

ส่งเสด็จฯ  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร 
24.สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฏราชกุมาร เสด็จฯ ไปทรงกราบพระ และเสด็จ         

ไปทรงเปลี่ยนฉลองพระองค์ครุย  
25.สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนินกลับ บัณฑิตร้องเพลง

สรรเสริญพระบารมี ขณะที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมารเสด็จฯ ออกหอประชุม    
ผ่านแถวบัณฑิต แต่ละแถว ให้บัณฑิตถวายความเคารพพร้อมกัน แล้วหมุนตัวตามเส้นทางเสด็จฯ        
จนหันหน้าสู่ประตูหอประชุม 

26.ผู้แทนบัณฑิตขึ้นถวายเคร่ืองไทยทานแด่พระสงฆ์ 
27.เสร็จพิธี 
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เอกสารชุดท่ี 2 
ลําดบัขั้นตอนพิธีพระราชทานปรญิญาบตัร 

กรณีมีการพระราชทานปริญญาบตัรระดับดุษฎีบณัฑิตและมหาบัณฑิต 
  

1.  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เสด็จฯ โดยรถยนต์พระท่ีน่ังถึงประตู    
สวนอัมพร (สถานที่ ที่กําหนดในการพระราชทานปริญญาบัตรแต่ละภูมิภาค) วงดุริยางค์บรรเลงเพลง
สรรเสริญพระบารมี บัณฑิตบัณฑิตกิตติมศักด์ิ อาจารย์ บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ และแขกผู้มีเกียรติ      
ลุกขึ้นหันหน้าสู่เส้นทางเสด็จฯ  กลางหอประชุม 

2.  ผู้แทนบัณฑิตทูลเกล้าถวายมาลัยข้อพระกร 
3.  เมื่อสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมารเสด็จฯ เข้าหอประชุม เพลงสรรเสริญ

พระบารมีดังขึ้นอีกครั้ง เมื่อสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมารเสด็จฯ ผ่านแถวบัณฑิตแต่
ละแถว ให้บัณฑิตถวายความเคารพพร้อมกัน แล้วหมุนตัวกลับหันหน้าเข้าสู่เวทีหอประชุม 

4.  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เสด็จฯ ไปยังห้องทรงฉลองพระองค์ครุย
บัณฑิต  บัณฑิตกิตติมศักด์ิ อาจารย์ บุคลากรผู้ปฏัติหน้าที่ และแขกผู้มีเกียรติ ยืนตรงหันหน้าสู่          
เวทีหอประชุม 

5.  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เสด็จฯ จากห้องทรงฉลองพระองค์ครุย    
สู่เวทีบัณฑิตอยู่ในท่าตรงโดยตลอด 

6.  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ทรงจุดธูปเทียน เครื่องนมัสการ         
บูชาพระรัตนตรัย บัณฑิต  บัณฑิตกิตติมศักด์ิ อาจารย์ บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ และแขกผู้มีเกียรติ ยืนตรง 
พนมมือ      

7.  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ประทับพระราชอาสน์ บัณฑิต               
บัณฑิตกิตติมศักด์ิ อาจารย์ บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ และแขกผู้มีเกียรติถวายความเคารพแล้วน่ังพร้อมกัน 

8.  ผู้แทนบัณฑิตทูลเกล้าถวายสูจิบัตร (เฉพาะรอบที่ 1 วันแรกของการพระราชทาน       
ปริญญาบัตร) 

9. ประธานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ    
ทั่วประเทศกราบบังคมทูลถวายรายงานการดําเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และ ขอพระราชทาน
พระราโชวาท (เฉพาะรอบแรกของการพระราชทานปริญญาบัตร) 

10.บัณฑิต บัณฑิตกิตติมศักด์ิ อาจารย์ บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ และแขกผู้มีเกียรติ ยืนตรง    
ถวายความเคารพ  พร้อมรอรับพระราชทานพระราโชวาท 

11.สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร พระราชทานพระราโชวาท 
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12.บัณฑิต บัณฑิตกิตติมศักด์ิ อาจารย์ บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ และแขกผู้มีเกียรติ ถวาย        
ความเคารพแล้วน่ังพร้อมกัน 

13.นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ กราบบังคมทูลถวายรายงานผลการศึกษา และเบิกตัว       
บัณฑิตกิตติมศักด์ิเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (ถ้ามี) 

14.อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ กราบบังคมทูลเบิกตัวนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งเป็น
ผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต
และมหาบัณฑิต 

15.สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร พระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตและ
มหาบัณฑิต แก่นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ (พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา) 

16.อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏและคณะ กราบบังคมทูลเบิกตัวผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

17.พระราชทานปริญญาบัตรตามลําดับ (พระสงฆ์เจริญชัยมงคงคาถา) 
18.ในกรณีที่คาบนั้นมีการรับพระราชทานปริญญาบัตรพร้อมกันหลายมหาวิทยาลัยราชภัฏ และ  

มีการรับพระราชทานปริญญาบัตรระดับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏลําดับถัดไป
ดําเนินการตามเอกสารชุดที่ 2 ข้อ 13, 14, 15, 16 และ 17 ตามลําดับ 

19.ผู้แทนบัณฑิตกล่าวนําคําปฏิญาณ  
20.บัณฑิตและบัณฑิตกิตติมศักด์ิกล่าวคําปฏิญาณตามผู้แทนบัณฑิต 
21.บัณฑิตและบัณฑิตกิตติมศักด์ิถวายความเคารพ 
22.อาจารย์ บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ และแขกผู้มีเกียรติ ยืนตรงถวายความเคารพ 
23.บัณฑิต บัณฑิตกิตติมศักด์ิ อาจารย์ บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ และแขกผู้มีเกียรติ ยืนตรง        

รอส่งเสด็จฯ  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร 
24.สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เสด็จฯ ไปทรงกราบพระ และเสด็จฯ      

ไปทรงเปลี่ยนฉลองพระองค์ครุย 
25.สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนินกลับ บัณฑิตร้องเพลง

สรรเสริญพระบารมี ขณะที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เสด็จฯ ออกหอประชุม 
ผ่านแถวบัณฑิต  แต่ละแถว ให้บัณฑิตถวายความเคารพพร้อมกัน แล้วหมุนตัวตามเส้นทางเสด็จฯ         
จนหันหน้าสู่ประตูหอประชุม 

26.จัดเตรียมสถานที่ เพ่ือประกอบพิธีพระราชทานปริญญาบัตรระดับดุษฎีบัณฑิต                
และมหาบัณฑิต 
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27.นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏถวายความเคารพพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
แล้วอัญเชิญปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตมายังพานเบ้ืองหน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จ   
พระเจ้าอยู่หัว 

28.อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏประกาศพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว 
29.อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏและคณะ ขานนามบัณฑิตผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ระดับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต 
30. ดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากพานเ บ้ืองหน้า                

พระบรมรูปพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวตามลําดับ 
31.ในกรณีที่คาบนั้นมีการรับพระราชทานปริญญาบัตรพร้อมกันหลายมหาวิทยาลัยราชภัฏ และ  

มีการรับพระราชทานปริญญาบัตรระดับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏลําดับถัดไป
ดําเนินการ ตามเอกสารชุดที่ 2 ข้อ 27, 28, 29 และ 30 ตามลําดับ 

32.ผู้แทนบัณฑิตขึ้นถวายเคร่ืองไทยทานแด่พระสงฆ์ 
33.เสร็จพิธี 
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เอกสารชุดท่ี 3 
สิ่งท่ีมหาวิทยาลัยราชภฏัแต่ละแห่งต้องดําเนินการ 

 

1.  ฝึกซ้อมบัณฑิตตามลําดับขั้นตอนให้คล่อง เพ่ือให้บัณฑิตสามารถเข้ารับพระราชทาน  
ปริญญาบัตร โดยเฉล่ียประมาณนาทีละ 32 คนขึ้นไป 

2.  นัดหมายบัณฑิตไปต้ังแถว ณ บริเวณจุดรวมบัณฑิต ตามเวลาดังต่อไปน้ี 
 รอบเช้า  ต้ังแถว  เวลา 08.30 น. 
   เดินแถว  เวลา  09.00 น. 
 รอบบ่าย ต้ังแถว  เวลา 12.30 น. 
   เดินแถว  เวลา  13.00 น. (หรือจนกว่าบัณฑิตรอบแรกเข้ารับ) 

3.  ตรวจสอบรายช่ือบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เรียงลําดับให้ตรงกับบัญชี          
ผู้ขานนามบัณฑิต และบัญชีการจัดเรียงลําดับปริญญาบัตร 

4.  แจ้งจํานวนบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ให้ฝ่ายจัดที่ น่ังบัณฑิตของแต่ละ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ หรือคณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมและจัดที่น่ังบัณฑิตทราบโดยเร็ว เพ่ือประสาน      
ผู้ขานนามบัณฑิตและฝ่ายจัดเรียงลําดับปริญญาบัตร 

5.  จัดอาจารย์หรือบุคลากรน่ังกํากับแถวบัณฑิต แถวละ 1 คน 
6.  การนัดหมายบัณฑิตกิตติมศักด์ิเพ่ือการฝึกซ้อมบนเวที ให้บัณฑิตกิตติมศักด์ิเข้าหอประชุม 

โดยที่ไม่ต้องเดินแถวพร้อมกับบัณฑิตอ่ืนๆ 
รอบเช้า  เวลา 10.00 น. 
รอบบ่าย เวลา 14.00 น. 
7.  บัณฑิตที่มีความผิดปกติทางร่างกาย เช่น ขาหัก แขนหัก ตาพิการ ใช้ไม้เท้า หรือต้องใช้       

ผู้พยุง หรือใช้มือซ้ายรับพระราชทานปริญญาบัตร ขอให้แจ้งช่ือ เลขที่ และรายละเอียดของความบกพร่อง 
พร้อมสาเหตุใ ห้ฝ่ ายจัดที่ น่ั ง บัณฑิตของแต่ละมหาวิทยาลัยราชภัฏทราบล่วงหน้า  เ พ่ือแจ้ง                  
ให้คณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมและจัดที่น่ังบัณฑิตทราบ 

8.  ให้อาจารย์หรือบุคลากรผู้กํากับแถวบัณฑิตตรวจการแต่งกายและความเรียบร้อยของบัณฑิตใน
ความรับผิดชอบ ให้เป็นไปตามระเบียบที่กําหนด 

9.  หากมีบัณฑิต 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในรอบเดียวกันให้
มหาวิทยาลัยราชภัฏแรก จัดผู้แทนบัณฑิตทูลเกล้าถวายมาลัยข้อพระกร และผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
หลังกล่าวนําคําปฏิญาณ 

อน่ึง อาจารย์หรือบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามจุดต่างๆ ให้เตรียมความพร้อมก่อนที่บัณฑิตจะเดินแถว
เข้าหอประชุม หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ อาจารย์พิสิษฐ์  มีวอน 081-936-5362 
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เอกสารชุดท่ี 4 
การแต่งกายของอาจารย ์บุคลากร และแขกผู้มีเกียรต ิ

 

การแต่งกายของอาจารย์และบุคลากร 
1. อาจารย์และบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่บนอาคารหอประชุม สวมเครื่องแบบชุดปกติขาว       

หรือชุดขอเฝ้า  
2. อาจารย์และบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่กํากับแถวบัณฑิต สวมเคร่ืองแบบชุดปกติขาว          หรือ

ชุดขอเฝ้า  หรือชุดสูทสีกรมท่า และสวมครุยวิทยฐานะ 
3. อาจารย์ที่น่ังเป็นแขกผู้มีเกียรติ สวมเคร่ืองแบบชุดปกติขาว หรือชุดขอเฝ้า และสวมครุย     

วิทยฐานะ 
 

การแต่งกายของแขกผู้มีเกียรติ 
1.  ชาย 

- สวมเคร่ืองแบบชุดปกติขาว หรือชุดขอเฝ้า หรือชุดสากลนิยม 
- สวมครุยวิทยฐานะ (ถ้ามี) 

2.  หญิง 
- สวมเคร่ืองแบบชุดปกติขาว หรือชุดขอเฝ้า หรือชุดไทยพระราชทาน หรือชุดสากลนิยม 
- สวมครุยวิทยฐานะ (ถ้ามี) 
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เอกสารชุดท่ี 5 
การแต่งกายของบัณฑติ 

 

การแต่งกายของบัณฑิตที่ไม่ได้เป็นข้าราชการ 
1. บัณฑิตชาย 

- สวมเสื้อเช้ิตแขนยาวสีขาวไม่มีลวดลาย  
- สวมกางเกงขายาวและเสื้อสูททรงสุภาพสีเดียวกัน (อนุญาตเฉพาะสีกรมท่าเท่าน้ัน) 
- ผูกเนคไทสีกรมท่าสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
- ใส่เข็มขัดสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
- สวมถุงเท้าสีดําไม่มีลวดลาย 
- สวมรองเท้าคัทชูหนังหุ้มสน้สีดําล้วนไม่มลีวดลายและไม่เปิดหัว หรือเคร่ืองตกแต่ง โลหะ 
- ตัดผมทรงสุภาพ ไม่ไว้หนวดเครา 
- สวมครุยวิทยฐานะตามวุฒิการศึกษา 

2. บัณฑิตหญิง 
- สวมเสื้อเช้ิตแขนสั้นสขีาวไม่รัดรูป กลัดกระดุมเคร่ืองหมายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทุกเม็ด

ของกระดุมเสื้อและคอเสื้อ และติดเข็มมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เหนืออกด้านซ้าย 
- สวมกระโปรงเข้ารูปสีกรมท่า ยาวคลุมเข่าเล็กน้อย และไม่ฟิตจนเกินไป 
- ใส่เข็มขัดสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
- สวมถุงน่องสีเน้ือไม่มีลวดลาย (แบบเต็มตัว) 
- สวมรองเท้าคัทชูหนังหุ้มส้นสีดําไม่มีลวดลายและไม่เปิดหัว หรือเคร่ืองตกแต่งโลหะ 
- สวมครุยวิทยฐานะตามวุฒิการศึกษา 
- บัณฑิตหญิงที่ต้องสวมชุดคลุมท้อง ให้ใช้เสื้อสีขาวคอเช้ิตต่อกับกระโปรงสีกรมท่า           

ติดซิปหลัง 
- การทําผมให้เกล้าผมเก็บขึ้นให้เรียบร้อย 

 

การแต่งกายของบัณฑิตที่เปน็ข้าราชการ 
1. ข้าราชการพลเรือน 

- สวมเคร่ืองแบบชุดปกติขาว ไม่สวมหมวก 
- สวมครุยวิทยฐานะตามวุฒิการศึกษา 
- การทําผมให้เกล้าผมเก็บขึ้นให้เรียบร้อย (บัณฑิตหญิง) 

2. ข้าราชการตํารวจและทหาร ชั้นสัญญาบัตร 
- สวมเคร่ืองแบบชุดปกติขาว  
- สวมครุยวิทยฐานะตามวุฒิการศึกษา 
- คาดกระบ่ีกับสามชาย หรือสายกระบ่ี  
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- นําถุงมือสีขาวไปด้วย  
- การทําผมให้เกล้าผมเก็บขึ้นให้เรียบร้อย (บัณฑิตหญิง) 

3. ข้าราชการตํารวจและทหาร ชั้นประทวน 
- สวมเคร่ืองแบบตามที่ส่วนราชการต้นสังกัดกําหนด (ชุดสําหรับเข้าเฝ้า) 
- สวมครุยวิทยฐานะตามวุฒิการศึกษา 
- คาดกระบ่ีกับสามชาย หรือสายกระบ่ี  
- นําถุงมือสีขาวไปด้วย  
- การทําผมให้เกล้าผมเก็บขึ้นให้เรียบร้อย (บัณฑิตหญิง) 

การแต่งกายของบัณฑิตกิตติมศักด์ิ 
1. บัณฑิตกิตติมศักด์ิชาย 

- สวมเคร่ืองแบบปกติขาว (ถ้าเป็นข้าราชการ) หรือ 
- สวมชุดขอเฝ้า หรือชุดสูทสกีรมท่า หรือชุดสูทสีสุภาพ 
- สวมครุยวิทยฐานะตามวุฒิการศึกษา 

2. บัณฑิตกิตติมศักด์ิหญิง 
- สวมเคร่ืองแบบปกติขาว (ถ้าเป็นข้าราชการ) หรือ 
- สวมชุดขอเฝ้า หรือชุดสากลนิยม หรือชุดไทยพระราชทาน 
- สวมครุยวิทยฐานะตามวุฒิการศึกษา 

 
หมายเหตุ  

บัณฑิตมุสลิม หรือนักบวชคาทอลิก หากมีความประสงค์จะแต่งกายตามระเบียบของศาสนา
สามารถกระทําได้ โดยแต่งกายตามระเบียบของศาสนา ใช้ผ้าคลุมสีดํา 
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เอกสารชุดท่ี 6 
ข้อปฏบิัตตินของบัณฑติ 

 

1.  ฝึกซ้อมตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด 
2.  แต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบที่กําหนดไว้ มิฉะน้ันจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับพระราชทาน

ปริญญาบัตร 
3.  ห้ามตกแต่งร่างกายด้วยเครื่องประดับสะท้อนแสงต่างๆ เช่น สวมต่างหูเพชร ทอง ห้ามติดก๊ิบ

สะท้อนแสง  ผูกโบว์สีต่างๆ หรือผูกโบว์มีลวดลายดอกดวง ฯลฯ ให้ใช้ยางสีดํารัดผม 
4.  เครื่องประดับอ่ืนๆ เช่น แหวน หรือนาฬิกา ให้ประดับที่ข้อมือซ้ายเท่าน้ัน 
5.  ห้ามทาเล็บและไว้เล็บยาว 
6.  ห้ามสวมแว่นตาสีดํา อนุญาตให้เฉพาะสวมแว่นสายตาเท่าน้ัน 
7.  ห้ามนําอาหาร เคร่ืองด่ืม ของขบเค้ียว บุหรี่ ไม้ขีดไฟ ไฟแช้ก เศษสตางค์ ปากกา กระดาษ   

ทิชชู แหวน ต่างหู ยาอม  ตลับแป้ง ลิปสติก ยาหม่อง โทรศัพท์มือถือ หรือเคร่ืองมือสื่อสารอื่นๆ ฯลฯ     
เข้าไปในหอประชุมเด็ดขาด 

8.  เมื่อเข้าน่ังในหอประชุมเรียบร้อยแล้ว จะไม่อนุญาตให้ออกจากหอประชุมโดยไม่จําเป็น     
หากมีความจําเป็นจริงๆ ต้องแจ้งอาจารย์หรือบุคลากรผู้กํากับแถวบัณฑิต เพ่ือแจ้งฝ่ายจัดที่น่ังบัณฑิต       
แต่ละมหาวิทยาลัยราชภัฏและคณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมและจัดที่น่ังบัณฑิตช่วยแก้ปัญหา 

9.  เงินที่เป็นเหรียญ หรือพวงกุญแจ หากจําเป็นต้องนําติดตัวไปด้วย ให้ใส่กระเป๋าสตางค์       
ใบเล็กแบบพกติดตัว (บัณฑิตชาย) 

10. บัณฑิตหญิงควรตัดกระโปรงที่มีกระเป๋า สําหรับใส่ผ้าเช็ดหน้า แต่จะไม่อนุญาตให้นํากระดาษ
ทิชชู  เข้าโดยเด็ดขาด และไม่อนุญาตให้เหน็บสิ่งของใดไว้ที่เอวหรือที่เสื้อช้ันใน 
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เอกสารชุดท่ี 12 
การฝึกซ้อมบัณฑติ 

  

1.  ประธานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษา    
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ กราบบังคมทูลถวายรายงานการดําเนินงานพิธีพระราชทาน     
ปริญญาบัตร และขอพระราชทาน พระราโชวาท (เฉพาะรอบแรกของการพระราชทานปริญญาบัตร) 

2.  บัณฑิต บัณฑิตกิตติมศักด์ิ อาจารย์ บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ และแขกผู้มีเกียรติ ยืนตรงถวาย
ความเคารพ  พร้อมรอรับพระราชทานพระราโชวาท 

3.  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร พระราชทานพระราโชวาท 
4.  บัณฑิต บัณฑิตกิตติมศักด์ิ อาจารย์ บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่และแขกผู้มีเกียรติ ถวาย      

ความเคารพแล้วน่ังพร้อมกัน 
5.  เมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเริ่มกราบบังคมทูลถวายรายงานผลการศึกษา ให้อาจารย์

หรือบุคลากร  ผู้กํากับแถวบัณฑิต แถวที่ 1 ให้สัญญาณ บัณฑิตทั้งแถวลุกขึ้นยืน เมื่อบัณฑิตได้ยิน     
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกล่าวว่า “บังคมทูล” ให้บัณฑิตถวายความเคารพพร้อมกัน เมื่อได้ยินคําว่า 
“ละอองพระบาท” แล้ว  ให้เดินไปยืนตรงเชิงบันไดจุดขึ้นรับด้านซ้ายมือ เตรียมขึ้นรับพระราชทาน
ปริญญาบัตร บัณฑิตคนแรกยืนรอ ที่บันไดจุดขึ้นรับขั้นบนสุด บัณฑิตที่น่ังฟากขวามือให้ก้าวข้ามลาดพระ
บาทโดยไม่ต้องถวายความเคารพ (ยกเว้นบัณฑิตที่น่ังฟากขวามือ แถวที่ 1, 2 และ 3 ต้องทําความเคารพ
ก่อนก้าวข้ามลาดพระบาท โดยหันหน้าสู่เวทีหอประชุม)  

6.  เมื่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเริ่มกราบบังคมทูลเบิกตัวผู้สําเร็จการศึกษา ให้บัณฑิต   
คนแรกเดินขึ้นเวที  หยุดถวายความเคารพ ณ จุดที่ 1 แล้วเดินต่อไปยืนตรงจุดที่ 14 ตรงหน้าที่ประทับ 
บัณฑิตคนที่  2  ถึงบัณฑิตคนที่ 14 เดินตามไป หยุดที่จุด 13, 12, ตามลําดับ จนถึงจุดที่ 1 เมื่ออธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ขานช่ือบัณฑิตคนแรกให้บัณฑิตทําความเคารพที่จุด 14 แล้วเดินเข้าสู่จุดที่ 15 (ไม่ต้อง
ทําความเคารพที่จุด 15) บัณฑิตเอางานและรับพระราชทานปริญญาบัตร 

7.  เมื่อบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรแล้ว ให้ถอยหลังเฉียง 3 ก้าว ยาวๆ พร้อมกับม้วน
ข้อมือที่ถือปริญญาบัตรแนบอก ถวายความเคารพแล้วหมุนตัวไปทางขวาเดินลงจากเวทีหอประชุม
ทางด้านขวามือ (ให้บัณฑิตเดินชิดซ้ายติดผนังบันได โดยไม่เหยียบลาดพระบาท) 

8.  เมื่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏขานช่ือบัณฑิตคนที่ 1 เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
(บัณฑิตในหอประชุมปรบมือให้) บัณฑิตคนต่อๆ ไป เคลื่อนเข้าสู่จุดถัดไปพร้อมๆ กัน (บัณฑิตจะถวาย
ความเคารพ ณ จุดที่ 14 และ 16 เท่าน้ัน) 
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9.  เมื่อบัณฑิตลงจากเวทีหอประชุมไปถึงแถวที่ตนน่ัง ให้หันหน้ากลับสู่เวทีหอประชุมถวายความ
เคารพก่อนเดินเข้าแถวไปยังที่น่ังของตน ถวายความเคารพก่อนน่ัง (กรณีบัณฑิตน่ังทางฟากซ้ายมือก่อน
เดินข้ามลาดพระบาทกลางหอประชุม ให้หันหน้ากลับสู่เวทีหอประชุม ถวายความเคารพ แล้วจึงเดินไปยัง
ที่น่ังของตนถวายความเคารพก่อนน่ังอีกคร้ังหน่ึง) 

10.การปรบมือของบัณฑิต 
    10.1  ปรบมือให้แก่บัณฑิตกิตติมศักด์ิแต่ละท่านขณะที่รับพระราชทานปริญญาบัตร 
    10.2  ปรบมือให้แก่บัณฑิตคนแรกของแต่ละมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
    10.3  ปรบมือให้แก่บัณฑิตคนสุดท้ายของแต่ละคาบ 

11.เมื่อบัณฑิตคนสุดท้ายของแต่ละแถวเดินออกจากแถวเพ่ือรอขึ้นเวทีหอประชุม ให้อาจารย์ 
หรือบุคลากรผู้ควบคุมแถวบัณฑิตแถวต่อไปลุกขึ้นให้สัญญาณ บัณฑิตทั้งแถวน้ันลุกขึ้นพร้อมกัน        
ถวายความเคารพแล้วเดินไปต่อแถวเตรียมขึ้นรับพระราชทานปริญญาบัตรต่อไป 

12.ช่วงพัก 
    12.1 การเปลี่ยนมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ขึ้นรับพระราชทานปริญญาบัตร ในช่วงพักให้

บัณฑิต คนแรกรอที่บันไดจุดขึ้นรับขั้นบนสุด เมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกราบบังคมทูลถวาย
รายงานผลการศึกษาจบ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏและคณะเริ่มกราบบังคมทูลเบิกตัวผู้สําเร็จ
การศึกษา ให้ปฏิบัติตามเอกสารชุดที่ 1 หรือเอกสารชุดที่ 2  

   12.2  ในกรณีจัดช่วงพักในมหาวิทยาลัยราชภัฏเดียวกัน ให้บัณฑิตคนแรกในช่วงต่อไป
ยืนรอที่บันไดจุดขึ้นรับ   ขั้นบนสุด เมื่อผู้ขานนามบัณฑิตกล่าวกราบบังคมทูล บัณฑิตคนแรกถวาย     
ความเคารพที่จุดที่ 1  แล้วเดินไปหยุดรอที่จุด 14 เมื่อผู้ขานนามบัณฑิตอ่านช่ือบัณฑิตให้บัณฑิตถวาย
ความเคารพที่จุดที่ 14 แล้วเดินเข้ารับในจุดที่ 15  

13.การเปลี่ยนมหาวิทยาลัยราชภัฏในขณะไม่ใช่ช่วงพัก 
13.1  กรณีเปลี่ยนมหาวิทยาลัยราชภัฏให้บัณฑิตคนแรกรอที่บันไดจุดขึ้นรับขั้นบนสุด 

        13.2 กรณีเปลี่ยนเป็นสถาบันการพลศึกษา ให้บัณฑิตคนแรกของสถาบันการพลศึกษา
ยืนรอท่ีจุด 10 เมื่ออธิการบดีสถาบันการพลศึกษาเริ่มกราบบังคมทูลเบิกตัวผู้สําเร็จการศึกษา ให้บัณฑิต
คนแรกถวายความเคารพก่อนเดินไปที่จุดที่ 14 เมื่ออธิการบดีสถาบันการพลศึกษาขานช่ือบัณฑิตให้
บัณฑิตถวายความเคารพก่อนเดินเข้ารับปริญญาบัตรที่จุดที่ 15 

14.เมื่อบัณฑิตคนสุดท้ายของคาบลงจากเวทีไปถึงเสาต้นที่สองของหอประชุม ให้ตัวแทนบัณฑิต
ผู้ทําหน้าที่กล่าวนําคําปฏิญาณยืนขึ้น ถวายความเคารพ แล้วเดินไปที่หน้าหอประชุม เมื่อเดินไปถึงแถว
แขกผู้มีเกียรติ ให้หยุดเล็กน้อย (เพ่ือเป็นสัญญาณให้บัณฑิตและบัณฑิตกิตติมศักด์ิยืนขึ้น) ผู้แทนบัณฑิต
เดินต่อไปยังไมโครโฟน บัณฑิตและบัณฑิตกิตติมศักด์ิถวายความเคารพพร้อมผู้แทนบัณฑิต เมื่อกล่าวคํา
ปฏิญาณสิ้นสุดลง บัณฑิตและบัณฑิตกิตติมศักด์ิถวายความเคารพ ผู้แทนบัณฑิตถอยหลัง 2 ก้าว      
ถวายความเคารพ แล้วหมุนตัวทางขวากลับเข้าที่  

15.บัณฑิตและบัณฑิตกิตติมศักด์ิถวายความเคารพ 
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16.อาจารย์ บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ และแขกผู้มีเกียรติ ยืนตรงถวายความเคารพ บัณฑิต     
บัณฑิตกิตติมศักด์ิ อาจารย์ บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ และแขกผู้มีเกียรติ ยืนตรงรอส่งเสด็จฯ เมื่อสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เสด็จฯ กลับจากการไปเปลื้องฉลองพระองค์ครุย เข้ามายัง
หอประชุม บัณฑิต   และบัณฑิตกิตติมศักด์ิเปล่งเสียงร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ด้วยเสียงอันดังอย่าง
พร้อมเพรียงกัน  ขณะที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร   เสด็จฯ  ออกหอประชุม ผ่าน
แถวบัณฑิตแต่ละแถว ให้บัณฑิตถวายความเคารพ แล้วหมุนตัวตามเส้นทางเสด็จฯ จนหันหน้าสู่ประตู
หอประชุม เมื่อจบเพลงสรรเสริญพระบารมี บัณฑิต บัณฑิตกิตติมศักด์ิ อาจารย์ บุคลากร ผู้ปฏิบัติหน้าที่ 
และแขกผู้มีเกียรติ ถวายความเคารพแล้วน่ังพร้อมกัน 

17.เมื่อสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เสด็จฯ พ้นประตูสวนอัมพรแล้ว 
(สถานที่ที่กําหนดในการรับพระราชทานปริญญาบัตรแต่ละภูมิภาค) บัณฑิตทุกคนออกจากหอประชุมได้ 
(รอบเช้าให้บัณฑิตออกทางซ้ายมือหอประชุมด้านเดียว) 
 

หมายเหตุ    
1.  การให้สัญญาณของอาจารย์หรือบุคลากรผู้กํากับแถวบัณฑิต กระทําโดยวิธียืนตรงถวายความ

เคารพ แล้วก้าวไปข้างหน้า 1 ก้าว ย่ืนมือขวาไปข้างหน้าโดยหงายมือ เป็นสัญญาณให้บัณฑิตทั้งแถวลุกขึ้น
ยืนพร้อมกัน แล้วควํ่ามือขวาพร้อมกับค่อยลดมือลง เป็นสัญญาณให้บัณฑิตถวายความเคารพพร้อมกัน 
แล้วอาจารย์หรือบุคลากรผู้กํากับแถวบัณฑิตเดินถอยหลังมาหยุดตรงหัวแถวถัดลงมา เพ่ือหลีกทางให้
บัณฑิตเดินออกจากแถว เมื่อบัณฑิตออกจากแถวหมดแล้ว อาจารย์หรือบุคลากรผู้กํากับแถวบัณฑิตเข้าน่ัง
ที่เดิมถวายความเคารพก่อนน่ัง 

2.  ให้บัณฑิตหยุดรอ เมื่อผู้ขานนามบัณฑิตขานเปลี่ยนปริญญาบัตรหรือเปลี่ยนอันดับปริญญา 
บัณฑิตเดินเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อผู้ขานนามบัณฑิตเริ่มขานช่ือตน 
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เอกสารชุดท่ี 13 
การฝึกซ้อมบัณฑติ 

กรณีมีการพระราชทานปริญญาบตัรดษุฎีบัณฑติและมหาบัณฑิต 
 

1.  การจัดที่น่ังบัณฑิตให้บัณฑิตระดับปริญญาตรีน่ังฟากซ้ายมือ แถวที่ 1 ดุษฎีบัณฑิต 
มหาบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิต น่ังฟากขวามือ แถวที่ 1 ดังภาพ 
  

ที่น่ัง            แขกผูม้ีเกียรติ                 แขกผู้มีเกียรติ 
                            อาจารย์หรือบุคลากรผู้กํากับแถวบัณฑิต 
     

แถวที่ 1            บัณฑิต                                         ดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต 
                           

แถวที่ 2                 บัณฑิต                                                     บัณฑิต 
 

2.  เมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเริ่มกราบบังคมทูลถวายรายงานผลการศึกษาให้อาจารย์
หรือบุคลากรผู้กํากับแถวบัณฑิต แถวที่ 1 ให้สัญญาณบัณฑิตแถวที่ 1 ลุกขึ้นยืน ถวายความเคารพพร้อม
กัน บัณฑิตปริญญาตรีเดินไปยืนตรงบันไดจุดขึ้นรับด้านซ้ายมือ ส่วนมหาบัณฑิตเคลื่อนตัวผ่านเก้าอ้ี       
น่ังแทนที่บัณฑิตฟากซ้ายมือ  

3.  บัณฑิตคนแรกยืนรอที่บันไดจุดขึ้นรับขั้นบนสุด บัณฑิตที่น่ังฟากขวามือให้ก้าวข้ามลาด         
พระบาทโดยไม่ต้องถวายความเคารพ (ยกเว้นบัณฑิตที่น่ังฟากขวามือแถวที่ 1, 2 และ 3 ก่อนก้าวข้ามลาด
พระบาทให้ถวายความเคารพ) 

4.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเริ่มกราบบังคมทูลเบิกตัวนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเป็น
ผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรระดับมหาบัณฑิต 

5.  เมื่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏและคณะเร่ิมกราบบังคมทูลเบิกตัวผู้สําเร็จการศึกษา ให้
บัณฑิตคนแรก เดินขึ้นเวที หยุดถวายความเคารพ ณ จุดที่ 1 แล้วเดินต่อไปยืนตรงจุดที่ 14 หน้าที่ประทับ 
บัณฑิตคนที่ 2 ถึงคนท่ี 14 เดินตามไปหยุดที่จุดที่ 13, 12, ตามลําดับ จนถึงจุด  ที่ 1 เมื่ออธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏขานชื่อบัณฑิตคนแรก ให้บัณฑิตทําความเคารพที่จุด 14 แล้วเดินเข้าสู่  จุดที่ 15    
(ไม่ต้องทําความเคารพจุดที่ 15) บัณฑิตเอางานและรับพระราชทานปริญญาบัตร  
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ขั้นตอนการฝึกซ้อมให้ดําเนินตามเอกสารชุดที่ 2 
เมื่อสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนินกลับแล้ว จะ

ประกอบพิธีพระราชทานปริญญาบัตรระดับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต ขั้นตอนจะดําเนินการต่อไปดังน้ี 
1.  จัดเตรียมสถานที่ 
2. นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏถวายความเคารพพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

แล้วอัญเชิญปริญญาบัตรมาวางบนพานเบ้ืองหน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ถวายเคารพ
แล้วถอยกลับเข้าที่น่ัง 

3.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏประกาศพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
4.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏและคณะขานนามบัณฑิตผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ระดับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต จากพานเบ้ืองหน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
5.  ดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรตามลําดับ 
6.  ผู้แทนบัณฑิตขึ้นถวายเคร่ืองไทยทานแด่พระสงฆ์ 
7.  เสร็จพิธี 
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ก้าวเฉียงออกด้วยขาขวา 
3 ก้าวยาวๆ 

  จุดที่ 16 

เอกสารชุดท่ี 14 
รายละเอียดประกอบการฝึกซ้อม 

 

  1.  จุดบนเวทีทั้งหมด 16 จุด แต่ละจุดมีระยะทางห่างกันประมาณ 90 เซนติเมตร จุดที่ 15 เป็น
จุดที่บัณฑิตจะรับพระราชทานปริญญาบัตร อยู่ห่างจากพระแท่นประมาณ 45 เซนติเมตร จุดบนเวที    
จะเรียงในลักษณะดังน้ี 

 ถ้าจากภาพจุดที่ 1 ถึงจุดที่ 12 เป็นแนวเส้นตรงเดียวกัน จากจุดที่ 12 เริ่มเลี้ยวเข้าจุดที่ 13 จาก
จุดที่ 13  เริ่มเฉียงเข้าสู่จุดที่ 14 จุดที่ 14 และจุดที่ 15 อยู่แนวเส้นตรงเดียวกันจากพระแท่นที่ประทับ 
และจุดที่ 16 เป็นแนวเส้นฉียง 45 องศา 

 
 
                                                                                                                                         

                                                       จุดท่ี 15        
                                                                                  

               
 
           

                                                 จุดท่ี 13 
 
                                            

 
จุดท่ี 1            จุดท่ี 12 
 

หมายเหตุ  - จุดที่ 16 ไม่มกํีาหนดบนเวที 
   - จุดทําความเคารพ 
 
2.  ในการเดินเข้าสู่จุดแต่ละจุดให้บัณฑิตทุกคนบนเวทีเริ่มเดินพร้อมกันเมื่อผู้ขานช่ือบัณฑิตขาน

คําว่า นาย  นาง  นางสาว หรือตําแหน่งยศ ให้บัณฑิตเดิน 2 ก้าว อย่าเดินก้าวเดียว (โดยเฉพาะบัณฑิต
ชาย) จะทําให้มองดูเหมือนลักษณะกบกระโดด โดยใช้จังหวะก้าวเท้าซ้าย ขวา ชิดในแต่ละจุด 

 

พระแทนสูง 1.21 ซม. 

จุดที่ 14 กําหนดเป็นรูปกากบาท 

 

180  ซม. 

ห่างจากพระแท่นประมาณ 45 ซม.
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3.  การยืน ณ จุดต่างๆ บนเวที ให้ยืนเท้าชิดหันหน้าตรงสู่จุดแต่ละจุด กรณีที่จุดหน้าบัณฑิตว่าง
อยู่หลายจุด  ให้เดินผ่านจุดว่างโดยไม่หยุดยืน การหยุดยืนให้หยุดที่จุดถัดจากจุดที่มีบัณฑิตยืนอยู่เสมอ 

4.  การเดินบนเวทีเดินหน้าตรง แขนแนบลําตัวไม่แกว่งแขน 
5.  บัณฑิตถวายความเคารพจุดที่ 14 และจุดที่ 16 ไม่พร้อมกัน 
6.  วิธีถวายความเคารพ 

การถวายความเคารพสําหรับบัณฑิตชายและบัณฑิตหญิงที่แต่งเครื่องแบบนักศึกษา 
บัณฑิตชาย 
-  ยืนชิดเท้า โค้งลําตัวต้ังแต่เอวขึ้นไป ก้มศีรษะ มองปลายเท้าแล้วเงยหน้าให้อยู่ในท่าตรง 
บัณฑิตหญิง 
การถอนสายบัวจุดที่ 14 

-  ยืนตรง ชิดเท้า ชักเท้าซ้ายเฉียงไปข้างหลัง งอเข่า ย่อลําตัว ลําตัวต้ังแต่ท่อนเอวขึ้นไป ต้ังตรง
ชักเท้าซ้ายไปข้างหน้าติดต่อไปเลย เพ่ือเข้าจุดที่ 15 แขนแนบลําตัว 

การถอนสายบัวจุดที่ 16 
-  ยืนตรง ชิดเท้า ชักเท้าใดเท้าหน่ึงตามถนัดเฉียงไปข้างหลัง งอเข่า ย่อลําตัว ลําตัวต้ังแต่      

ท่อนเอวขึ้นไป ต้ังตรง ชักเท้ากลับเข้าที่เดิม แขนแนบลําตัว 
การถวายความเคารพสําหรับบัณฑิตชายและบัณฑิตหญิงที่เป็นข้าราชการ 

บัณฑิตชายที่เป็นขา้ราชการ    
ถ้าแต่งเคร่ืองแบบข้าราชการหรือไม่แต่งเคร่ืองแบบข้าราชการ การถวายความเคารพให้       

ถวายคํานับเหมือนกับบัณฑิตชายที่แต่งเคร่ืองแบบนักศึกษา 
บัณฑิตหญิงที่เป็นข้าราชการ  
ถ้าแต่งเคร่ืองแบบข้าราชการ การถวายความเคารพให้ถวายคํานับ ถ้าไม่แต่งเคร่ืองแบบ

ข้าราชการ ใช้วิธีถอนสายบัวเหมือนกับบัณฑิตหญิงที่แต่งเคร่ืองแบบนักศึกษา 
7.  การเอางาน ยืนตรง ยกแขนขวาเหยียดตรงสูงระดับไหล่ กระดกข้อมือขึ้น แล้วช้อนมือ        

จับปริญญาบัตร  แขนซ้ายเหยียดตรงแนบลําตัว ขณะจับปริญญาบัตรให้ถอนหลังทันที 
8.  วิธีถือปริญญาบัตร ถือปริญญาบัตรด้วยมือขวาแนบอก ข้อศอกติดลําตัว ปริญญาบัตร     

ขนานกับลําตัว ในแนวตรง และจะต้องถืออยู่ตลอดเวลาในหอประชุม   
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หมายเหตุ    
การถวายความเคารพของบัณฑิตหญิงที่ต้องถอนสายบัวให้เร็วกระทําได้ ดังน้ี  
1.  เมื่อเดินจากจุดที่ 13 เข้าจุดที่ 14 ให้ใช้จังหวะซ้าย ขวา ย่อ แทนการใช้จังหวะซ้าย ขวา ชิด  

ปัดเท้าหลังเล็กน้อย 
2.  ต่อจากน้ันให้ใช้ขาซ้ายที่ปัดอยู่ข้างหลังที่จุดที่ 14 ก้าวมาข้างหน้าติดต่อไปเลย เป็นจังหวะ

ซ้าย ขวาชิด พร้อมกับเอางานและรับพระราชทานปริญญาบัตร 
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เอกสารชุดท่ี 15 
 

คําปฏญิาณของบัณฑติผู้ได้รบัพระราชทานปริญญาบตัร 
 

ให้เริ่มกลา่วคาํปฏิญาณหลงัจากท่านประธานทรงเก็บกระบี่เรยีบร้อยแล้ว 
( ผู้แทนบัณฑิตกราบบังคมทูลคนเดียว ) 

 
ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบ ฝ่าละอองพระบาท 

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาส / นําบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรใน
วันน้ี/ ถวายคําปฏิญาณดังต่อไปน้ี 

( บัณฑิตกล่าวตามพร้อมกัน ) 
 ข้าพเจ้า/.........................( กล่าวช่ือของตนเองทุกคน)...................................................  
ขอกล่าวคําปฏิญาณต่อที่ประชุม / อันมีพระรัตนตรัย / สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร / 
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ / และคณาจารย์ / ซึ่งชุมนุมพร้อมกัน ณ ที่น้ีว่า 

1. / ข้าพเจ้าจักเทิดทูนชาติ / ศาสนา / พระมหากษัตริย์ / อันเป็นหลักเพ่ือความวัฒนาถาวร / 
ของประเทศชาติ และประชาชนชาวไทย 

2.  / ข้าพเจ้าจักบําเพ็ญตนเป็นพลเมืองดี / สมกับเป็นผู้มีวัฒนธรรมและศีลธรรม  / ใช้ความรู้ที่
ได้รับมาในทางที่ชอบ / ประกอบการงานในหน้าที่ด้วยสุจริตธรรม / และใฝ่หาความรู้อยู่เสมอ 

3.  / ข้าพเจ้าจักรักษาไว้ / ซึ่งศักด์ิและสิทธ์ิแห่งปริญญาโดยเคร่งครัด  /  จักเคารพนับถือ
อาจารย์ / และเทิดทูนเกียรติแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสืบไป 
 
 

                    ( ผู้แทนบัณฑิตกราบบังคมทูลคนเดียว ) 
                                                                            ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 
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เอกสารชุดท่ี 16 
การจัดท่ีนั่งบัณฑติและการนําบัณฑติเข้าหอประชุม 

 

1.  การจัดที่นั่ง 
เก้าอ้ีในหอประชุมแบ่งเป็น 2 ฟาก ฟากละ 28 ตัวต่อแถว รวมเก้าอ้ีแถวละ 56 ตัว          

จัดบัณฑิตน่ังเรียงตามลําดับ เพียงแถวละ 55 คน เก้าอ้ีตัวแรกฟากซ้ายมือให้อาจารย์หรือบุคลากร                  
ผู้กํากับแถวบัณฑิตน่ัง 

2.  การนําบัณฑิตเข้านั่งในหอประชุม 
เมื่อแถวบัณฑิตขึ้นมาบนปีกหอประชุมและได้รับการตรวจแล้ว ฝ่ายจัดที่น่ังบัณฑิตแต่ละ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ และคณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมและจัดที่น่ังบัณฑิตจะเป็นผู้นําบัณฑิตเข้าประจําที่
น่ัง 

3.  กรณีที่เกิดปัญหาต่างๆ 
เช่น บัณฑิตเข้าแถวไม่ทัน บัณฑิตไม่สบาย ฯลฯ ขอให้ติดต่อแจ้งฝ่ายจัดที่น่ังบัณฑิตแต่ละ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ และคณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมและจัดที่น่ังบัณฑิตทราบ เพ่ือแก้ไขปัญหา 
4.  กรณีในรอบที่มีการพระราชทานปริญญาบัตรระดับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต การจัด

แถวท่ีนั่งบัณฑิตให้จัดตามเอกสารชุดที่ 13 ข้อ 1 
 
             แถวแขกผู้มีเกียรติ              แถวแขกผู้มีเกียรติ 
 
 แถวที่ 1         บัณฑิต                 ดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต  
          (27 คน)                    (28 คน) 
 

 5.  กรณีบัณฑิตระดับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต มีจํานวนเกิน 55 คน ให้บัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีนั่งแถวที่ 2 
              แถวแขกผู้มีเกียรติ              แถวแขกผู้มีเกียรติ 
 
 แถวที่ 1        ดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต         มหาบัณฑิต  
          (27 คน)                     (28 คน) 
 แถวที่ 2         บัณฑิต                     มหาบัณฑิต  
          (27 คน)                     (28 คน) 
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กําหนดการ 
งานพิธีพระราชทานปรญิญาบตัร ประจําปี พ.ศ. 2557 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

---------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

วันที่ เวลา มหาวทิยาลัยราชภฏั 
ระดับ รวม 

ป.เอก ป.โท ป.ตรี เฉพาะแห่ง ต่อรอบ ต่อวัน 
วนัองัคารท่ี 

29 ก.ค. 2557 
11.30 น. 
15.00 น. 

จนัทรเกษม 
เพชรบรีุ 
จนัทรเกษม 

- 
22 
- 

- 
143 
54 

2,650 
1,503 
803 

2,650 
1,668 
857 

2,650 
2,525 

 
5,175 

วนัพธุท่ี 
30 ก.ค. 2557 

11.30 น. 
15.00 น. 

นครปฐม 
เทพสตรี 

1 
- 

69 
606 

2,040 
2,165 

2,110 
2,771 

2,110 
2,771 4,881 

วนัพฤหสับดีท่ี 
31 ก.ค. 2557 

11.30 น. 
15.00 น. 

สวนสนุนั 
สวนสนุนั 

- 
29 

- 
624 

2,500 
1,897 

2,500 
2,550 

2,500 
2,550 

5,050 

วนัศกุร์ท่ี 
1 ส.ค. 2557 

 

11.30 น. 
15.00 น. 

บ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 
พระนครศรีอยธุยา 
บ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 

- 
4 
20 

- 
176 
700 

2,100 
1,144 
566 

2,100 
1,324 
1,286 

2,100 
2,610 4,710 

วนัเสาร์ท่ี 
2 ส.ค. 2557 

11.30 น. 
15.00 น. 

สวนดสุติ 
สวนดสุติ 

- 
45 

- 
87 

2,600 
2,500 

2,600 
2,632 

2,600 
2,632 

5,232 

วนัอาทิตย์ท่ี 
3 ส.ค. 2557 

11.30 น. 
 
15.00 น. 

กาญจนบรีุ 
สวนดสุติ 
ธนบรีุ 

- 
- 
- 

68 
- 

135 

1,178 
1,170 
2,470 

1,246 
1,170 
2,605 

2,416 
 

2,605 
5,021 

วนัจนัทร์ท่ี 
4 ส.ค. 2557 

11.30 น. 
15.00 น. 

พระนคร 
รําไพพรรณี 
หมู่บ้านจอมบงึ 

15 
- 
- 

175 
84 
99 

2,542 
923 
760 

2,732 
1,007 
859 

2,732 
1,866 4,598 

วนัองัคารท่ี 
5 ส.ค. 2557 

11.30 น. 
15.00 น. 

ราชนครินทร์ 
วไลยอลงกรณ์ 

2 
64 

35 
437 

2,572 
1,737 

2,609 
2,238 

2,609 
2,238 

4,847 

  รวมทัง้สิน้ 202 3,492 35,820 39,514 39,514 39,514 
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กําหนดการ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมงกุฎราชกุมาร 
เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ 

พระราชทานปริญญาบตัรแก่ผู้สําเรจ็การศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา                                               

ณ  อาคารใหม่สวนอัมพร 
วันศุกร์ท่ี  1  สิงหาคม  2557 

--------------------------- 
 

  เวลา  11.30  น. - สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ พระราชดําเนินโดย 
     รถยนต์พระที่น่ังถึงอาคารใหม่สวนอัมพร(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   
     ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประธานและรองประธานกรรมการสภา   
     มหาวิทยาลัยราชภัฏ  เลขาธิการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ  นายกสภา    
     มหาวิทยาลัยราชภัฏ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ราชภัฏ  อธิการบดี  
     มหาวิทยาลัยราชภัฏและคณาจารย์เฝ้าฯ รับเสด็จ  ) 

     - วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี  บัณฑิตทุกคนลุกขึ้นหันหน้าสู่  
     เส้นทางเสด็จฯ กลางหอประชุม 

    - ผู้แทนบัณฑิตทูลเกล้าฯ  ถวายพวงมาลัย 

    - เมื่อเสด็จ ฯ เข้าหอประชุม  เพลงสรรเสริญพระบารมีดังขึ้นอีกคร้ัง เมื่อเสด็จฯ  
     ผ่านแถวบัณฑิตแต่ละแถวให้บัณฑิตถวายความเคารพพร้อมกัน แล้วหมุนตัว   
     กลับหันหน้าเข้าสู่เวทีหอประชุม 
    - เสด็จฯ ไปยังห้องทรงฉลองพระองค์ครุย บัณฑิตและแขก ผู้มีเกียรติยืนตรง    
     หันหน้าสู่เวที 
    - เสด็จฯ จากห้องทรงฉลองพระองค์ครุยสู่เวที บัณฑิตอยู่ในท่าตรงตลอด 
    - ทรงจุดธูปเทียน เครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย บัณฑิตและแขกผู้มีเกียรติ  
     ยืนตรงพนมมือ 
    - ประทับราชอาสน์ บัณฑิตและแขกผู้มีเกียรติถวายความเคารพแล้วน่ังพร้อมกัน 
    - นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กราบบังคมทูลรายงาน  
     ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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    - อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กราบบังคมทูลเบิกตัว   
     นายกสภาประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นตัวแทน    
     มหาวิทยาลัยฯ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และ 
     ประกาศนียบัตร 
    - อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และคณะ กราบบังคม  
     ทูลเบิกผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
    - พระราชทานปริญญาบัตร (ตามลําดับ) (ขณะนี้พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา) 
    - บัณฑิตกล่าวนําคําปฏิญาณ 
    - เสด็จฯ ไปทรงกราบพระ และเสด็จฯไปทรงเปลี่ยนฉลองพระองค์ครุย 
    - เสด็จพระราชดําเนินกลับ บัณฑิตร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี 
    - จัดเตรียมสถานที่ 
    - พิธีพระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต 
    - ผู้แทนบัณฑิตขึ้นถวายเคร่ืองไทยทานแด่พระสงฆ์ 
    - เสร็จพิธี 

( จบพิธีรบัพระราชทานปริญญาบัตรในรอบเช้า ) 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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กําหนดการ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ 

พระราชทานปริญญาบตัรแก่ผู้สําเรจ็การศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และ มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

ณ  อาคารใหม่สวนอัมพร 
วันศุกร์ท่ี  1  สิงหาคม  2557 

--------------------------- 
เวลา  15.00  น.  - สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ พระราชดําเนินโดย   
     รถยนต์พระที่น่ังถึงอาคารใหม่สวนอัมพร (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ     
     ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประธานและรองประธานกรรมการสภามหาวิทยาลัย      
     ราชภัฏ  เลขาธิการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ     
     กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏและคณาจารย์ 

     เฝ้าฯ รับเสด็จ) 

  - วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี  บัณฑิตทุกคนลุกขึ้น หันหน้าสู่เส้นทาง   
     เสด็จฯ กลางหอประชุม 

          - ผู้แทนบัณฑิต  ทูลเกล้า ฯ ถวายพวงมาลัย 
  - เสด็จฯ ไปยังห้องทรงฉลองพระองค์ครุย 
  - เสด็จฯ จากห้องทรงฉลองพระองค์ครุย 
  - ทรงจุดธูปเทียนเคร่ืองนมัสการบูชาพระรัตนตรัย 
  - ประทับพระราชอาสน์ 
  - นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กราบบังคมทูลรายงานผลการ  
     ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  - อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กราบบังคมทูลเบิกตัวนายกสภา  
     ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ  
    เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรมหาบัณฑิต และประกาศนียบัตร 
  - อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและคณะกราบบังคมทูลเบิก  
    ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
  - พระราชทานปริญญาบัตร ( ตามลําดับ )  ( ขณะนี้พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ) 
  - บัณฑิตกล่าวนําคําปฏิญาณ 
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  - เสด็จฯ ไปทรงกราบพระ และเสด็จฯ ไปทรงเปลี่ยนฉลองพระองค์ครุย 
 - เสด็จพระราชดําเนินกลับ 
 - บัณฑิตร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี 
 - จัดเตรียมสถานที่ 

   - พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิต 
  - ผู้แทนบัณฑิตขึ้นถวายเคร่ืองไทยทานแด่พระสงฆ์ 

 - เสร็จพิธี 
  ( จบพิธีรบัพระราชทานปริญญาบัตรในรอบบ่าย ) 
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แผนผังสวนอัมพร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  สถานที่ในแผนผังบางส่วน อาจมีการเปลี่ยนแปลง 
 
 
 

1.   ท่ีนัง่บณัฑิตรับพระราชทานปริญญาบตัร 
2.   ทางเดนิบณัฑิต ( ในร่ม ) 
3.   จองรูป 
4.   ประชาสมัพนัธ์ , 4.1 จดุบริการ 
5.   , 5.1 ผู้ปกครองและแขกรับเชิญ 
6.   ท่ีรวมบณัฑิต / ท่ีพกับณัฑิต 
7.   ปฏิคม 
8.   ร.ป.ภ. / 8.1 เตน็ท์รับเสดจ็ 
9.   ท่ีพกัเจ้าหน้าท่ี / 9.1 เตน็ท์รับเสดจ็ 
10.พยาบาล 
11.ดริุยางค์ 
12.กองเกียรตยิศ 
13.ซุ้มถ่ายรูป 
14.ท่ีจําหนา่ยเคร่ืองด่ืมและอาหาร 
15.สขุา  , 15ก. ท่ีพกัเจ้าหน้าท่ีสวนอมัพร 
16.สง่เสือ้ครุย 
17.จําหน่ายช่อดอกไม้ 
18.ฝ่ายจดัอาคารสถานท่ี 
19.จําหน่ายฟิล์มและบริการถ่ายรูป 
20.ป้ายทรงพระเจริญและธงประดบั 
21.ศนูย์โทรทศัน์ / ศนูย์วทิย ุ
22.ท่ีเก็บของผู้ทรงคณุวฒุ ิ( ฝ่ายเลขานกุาร ) 
23.ท่ีทานอาหารสําหรับเจ้าหน้าท่ี 
24.จดุนดัพบบณัฑิตและผู้ปกครอง / วงดนตรี 
25.ประเมินผล และรายได้ 
26.จําหน่ายปกพลาสตกิ / 26.1 นวดตวั นวดฝ่าเท้า 

27.ท่ีรับฝากของ 
28.ท่ีจอดรถพระท่ีนัง่ 
29. , 29.1 ท่ีบนัทกึเทปโทรทศัน์ 
30.ท่ีพกับคุคลสําคญั / วีไอพี 
31.ห้องแตง่ผม – เสริมสวย 
32.ท่ีพกัอาจารย์ 
33.ท่ีถ่ายสตกิเกอร์ 
34.ท่ีเลีย้งพระ 
35.ท่ีพกัอาจารย์ มรภ.จนัทรเกษม 
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สถานท่ีจอดรถยนต ์
 

สําหรับบัณฑิตและผู้ที่มาร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
1. ภายในสวนสัตว์ดุสิต ( เสียค่าบริการ ) 
2. ถนนอู่ทอง บนฟุตบาทตรงข้างรัฐสภา 
3. ภายในพิพิธภัณฑ์พระที่น่ังวิมานเมฆ 
4. บริเวณถนนศรีอยุธยาด้านข้างสวนอัมพร 
5. บริเวณถนนราชดําเนินนอกข้างกองบัญชาการตํารวจนครบาล 

 
หมายเหตุ   

1. ห้ามนํารถที่ไมม่ีใบอนุญาตจาก มรภ. เข้ามาภายในสวนอัมพร 
2. เน่ืองจากสถานที่จอดรถมีจํานวนจํากัด จึงขอความร่วมมือจากผู้ปกครองและญาติที่มา

ร่วมงานรับพระราชทานปริญญาบัตร ให้เดินทางโดยรถสาธารณะ จักสะดวกที่สุด 
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หมายเหตุ   1. วันซ้อมใหญ่ใหแ้ต่งกายสวมครุยเหมือนวันรับจริง  
  2. มหาวิทยาลยัฯ ขอความกรุณาบัณฑิตโปรดอย่านํารถเข้ามาจอดภายในมหาวิทยาลัยฯ    
      เน่ืองจากภายในมหาวิทยาลัยไม่มีพ้ืนที่รองรับ  

 3. บัณฑิตที่มาโดยรถโดยสาร (แท็กซี)่ ให้จอดบริเวณ ปากซอยอิสรภาพ 15 ตรงข้ามกับ 
     มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

สายการศึกษา/ลําดับ วันซ้อมย่อย วันซ้อมใหญ่ วันรับจริง 
น.บ.  01 - 007 

วศ.บ.  001 - 023 
ค.บ.  001 - 075  
นศ.บ.  001 - 154 
ทล.บ.  001 - 270 

28 - 29  กรกฎาคม 2557 
อาคาร 27 ช้ัน 1 

08.00 – 16.00 น. 

30 กรกฎาคม 2557 
อาคาร 27 ช้ัน 1 

08.00 – 16.00 น. 

1 สิงหาคม 2557 
(รอบเช้า) 

 
บธ.บ. 

001 - 537 

28 - 29  กรกฎาคม 2557 
อาคาร 27 ช้ัน 4 

08.00 – 16.00 น. 

30  กรกฎาคม 2557 
อาคาร 27 ช้ัน 4 

08.00 – 12.00 น. 

1 สิงหาคม 2557 
(รอบบ่าย) 

ศศ.บ. 
0001 – 1,000 

28 - 29  กรกฎาคม 2557 
อาคาร 27 ช้ัน 4 

08.00 – 16.00 น. 

30  กรกฎาคม 2557 
อาคาร 27 ช้ัน 4 

13.00 – 16.00 น. 

1 สิงหาคม 2557 
(รอบเช้า) 

บช.บ.  001 - 143 
 

28 - 29  กรกฎาคม 2557 
อาคาร 1 ช้ัน 1 

08.00 – 16.00 น. 

 
30  กรกฎาคม 2557 

อาคาร 1 ช้ัน 1 
08.00 – 16.00 น. 

1 สิงหาคม 2557 
(รอบเช้า)  

วท.บ.  001 – 470 
 

ปริญญาเอก   
(วิทย์) 001 – 005 
(ครุ)   001 – 011 

 
29 กรกฎาคม 2557 
สํานักศิลปวัฒนธรรม 
08.00 – 16.00 น. 

 
30 กรกฎาคม 2557 
สํานักศิลปวัฒนธรรม 
08.00 – 16.00 น. 

1 สิงหาคม 2557 
(รอบบ่าย) 

ปริญญาโท  
ค.ม.  

001 – 185 
ศศ.ม.  

 001 – 023 
วท.ม.  

 001 – 008 
ส.ม. 

001 – 010 
รป.ม. 

001 – 275 
บธ.ม. 

001 - 100 

งานราตรีบัณฑิต 
1 กรกฎาคม 2556 

งานเริ่มเวลา 17.00 น. 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

กําหนดการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปกีารศึกษา 2555 – 2556 
ซ้อมวันที่ 28  กรกฎาคม 2557 -  30  กรกฎาคม  พ.ศ.  2557 

รับจริง วันที่ 1 สิงหาคม 2557 
ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 



เอกสารประกอบการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
- 29 - 

   เส้นทางสู่อนาคตและความสาํเร็จของบัณฑิต 
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ระเบียนบัณฑิต 
ปรัชญาดุษฏบีัณฑติ 

 

ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
รหัส ชื่อ – สกุล ท่ีอยู่ โทรศัพท์ 

4961104002 นางสาวสุพรรณิกา สีสอาด 11 ม.5 ต.นาโพธิ์ อ.สวี จ.ชุมพร 86130 082-2948948 
4961104003 จ่าเอกวิชัย พรหมมี 54/2 ม.1 ต.อ่าวลึกเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110 084-3322308 
4963103001 นางสาวนิชานันท์ ตันงาม 143/147 ซ.3 ต.บางบอน อ.บางบอน จ.กรุงเทพมหานคร 10150 089-0437270 
4963103003 นางสาวชมนภัส เพ็ญสว่าง 491/29 ถ.จรัญสนิทวงศ์ 35 ต.บางขุนศรี อ.บางกอกน้อย จ.กรุงเทพฯ 10700 0-9128-6995 
4963103008 นางสาวอวยพร สมศรี 210  ม.4 ต.เขื่อน อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140 08-7802-1848 
4963103011 นางสาวศิริพร สนานคุณ 159/3 ม.9 ต.ตากแดด อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 08-3175-6816 
4963103023 นางสาวทัศนีย์ จักรกลัด 156  ม.1 ถ.ปรมินทรมรรคา ต.บางหมาก อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 08-6273-7970 
4963103041 นางจุฑาภรณ์ จิตณรงค์ 87/1 ม.4 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77230 084-3182877 
4963104046 นายกฤษติธี ประทุมสินธุ์ 77/1 ม.5 ต.นิลเพชร อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 089-9118111 
5063103005 นางสาวศศิณี จุลรักษ์ 120 ม.1 ต.หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 089-9085500 
5063103008 นายสมควร มักอาน 30/3 ม.2 ต.มะมุ อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110 089-7233889 
5063103010 นายปรีชาพล ทองพลอย 55/14 ม.2 ต.บางหมาก อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 077-571203 
5063103018 นางสาวอนงค์ รัตนพร 276/3 ต.หลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110 077-545138 
5063103038 นางอมรรัตน์ บรรดา 22 ม.8 ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 08-1082-0437 
5063104045 นางจันทร์จิรา ทองพลอย 35/1 ม.4 ต.ด่านสวี อ.สวี จ.ชุมพร 86130 087-880003 
5063104069 นางสาวมยุรี มรกต 2 ม.1 ต.ขุนกระทิง อ.เมือง จ.ชุมพร 86190 077-503461 
5063104147 นายเชาวฤทธิ์ ศาสตร์ประสิทธ์ิ 287/2 ม.2 ซ.ประชาอุทิศ28 ต.บางมด อ.ทุ่งครุ จ.กรุงเทพมหานคร 10140 0-2872-5666 
5063104251 นางวีนัส ประจันบาน 104/62 ม.3 ต.บางบอน อ.บางบอน จ.กรุงเทพมหานคร 10150 02-4571291 
5063139005 นายพล หิรัณยศิริ 359  ถ.อิสรภาพ ต.คลองสาน อ.คลองสาน จ.กรุงเทพมหานคร 10600 08-9030-6567 
5063139008 นางสาวกวีสิริ เล็กฉลาด 54  ม.9 ต.ทวีวัฒนา อ.ทวีวัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร 10170 08-6035-9128 
5063139010 นางรุจิพันธุ์ โรจนานนท์ 37/131 ม.6 ต.ลาดพร้าว อ.ลาดพร้าว จ.กรุงเทพมหานคร 10230 08-3887-2091 
5063139011 นางสาวสิริมา พิมพาภัย 419/1202  ม.5 ซ.32/5 ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 08-6011-6892 

รหัส ชื่อ – สกุล ท่ีอยู่ โทรศัพท์ 
4773138014 นางสุทิพย์พร โชติรัตนศักด์ิ 161/835 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.บางขุนศรี อ.บางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร 10700 02-8068644 
4773138021 นายสุวินัย เกิดทับทิม 10/8 ม.9 ต.คลองกุ่ม อ.บึงกุ่ม จ.กรุงเทพมหานคร 10230 081-8355301 
4773138022 นางสาวตุลยราศรี ประเทพ 732/5  ถ.อภัยธรรมรักษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 086-761-7605 
4973249005 นางสาวพงษ์จิตต์ เกตุภู่พงษ์ 14 ถ.แสงชูโต ต.บ้านใต้ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 034-511137 
4973249007 นายสุวรรณ ต้ังจิตรเจริญ 70/3 ซ.สีน้ําเงิน ต.บางซื่อ อ.บางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร 10800 086-3289456 
5073249005 นายบดินทร์ชาติ สุขบท 43/7 ม.6 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 081-7545944 
5073249009 นางณัฐกานต์ พวงไพบูลย์ 301 ม.1 ต.สลักได อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 087-4592712 
5073249014 นางสาวกรกฎ เพ็ชร์หัสณะโยธิน 130 ม.2 ต.หนองค้างพลู อ.หนองแขม จ.กรุงเทพมหานคร 10160 02-4201141 
5173104003 นางลัดดา อํ่าสอาด 19/3 ม.15 ต.บางระมาด อ.ตล่ิงชัน จ.กรุงเทพมหานคร 10170   
5173104005 นางรัชนี ธรรมสโรช 230/23 ซ.กรุงธนบุรี 6 ต.บางลําภูล่าง อ.คลองสาน จ.กรุงเทพมหานคร 10600 083-8153778 
5173104009 MR.CHAN KUN    
5173104010 นายประเสริฐ ล้ิมสุขวัฒน์ 93  ซ.เพชรเกษม92/1 ต.บางแคเหนือ อ.บางแค จ.กรุงเทพมหานคร 10160 0814207372 
5173104013 นางฐิติมา นาคะผดุงรัตน์ 88/158  ม.17 ต.ศาลาธรรมสพน์ อ.ทวีวัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร 10170 086-5552544 
5173104014 นางสาวปัญจนาฏ วรวัฒนชัย 50/91  ม.5 ต.มหาสวัสด์ิ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 081-6214872 
5273104004 นายวสันต์ แสงเหลา 44  ม.8 ต.บ้านโคก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 084-8223620 
5273104022 นางภัทรา จุลวรรณา 147/120  ม.1 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 085-1655403 



เอกสารประกอบการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
- 32 - 

 เส้นทางสู่อนาคตและความสาํเร็จของบัณฑิต 

รหัส ชื่อ – สกุล ท่ีอยู่ โทรศัพท์ 
5163103015 นางนํ้าเพ็ชร สุวรรณวิเศษ 34/67 ถ.ประชาสงเคราะห์33 ต.ดินแดง อ.ดินแดง จ.กรุงเทพมหานคร 10400 081-9246792 
5163103050 นางกุลธิดา จิระโร 61/5 ม.4 ต.ปากน้ํา อ.เมือง จ.ชุมพร 86120 080-8262364 
5163103052 นางอรรัจนา พิพัฒน์ 161/5 ม.12 ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 077-599149 
5163103060 นางสาวสมพร แก่นร้านหญ้า 296/1 ม.5 ต.หนองบัวระเหว อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ 36250 087-2521928 
5163103064 นางบุษบา แสนลํ้า 167/108 ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 08-4895-8256 
5163103066 นางสาวอรอนงค์ อ่ิมวิเศษ 69/5 ม.1 ต.บ้านกอก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130 081-0533310 
5163104013 นางสาวปรินทร์รัตน์ เขมวีราวงศ ์ 126/21 ม.9 ต.สําโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 086-3393263 
5163104019 นางสาวนฤมล บุรีรัตน์ 79 ม.4 ต.หนองตาไก้ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230 084-9170799 
5163104028 นายศุภชัย ตักชะเลง 413 ม.4 ต.หงษเ์จริญ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 077-613185 
5163104034 นางพรรนิภา มากผล 318 ม.7 ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 091-0343646 
5163104040 นางสาวมยุรี เดชธานี 92/2 ม.4 ต.ตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 86220 086-2761455 
5163104256 นางชญาดา ด้วงสงฆ์ 22/72 ม.7 ซ.วิภาวดีรังสิต 33 ต.สีกัน อ.ดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร 10210 02-5362074 
5163104264 นายพัทธรินทร์ หลําชม 6/28 ม.1 ซ 1 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 02-9278290 
5163104372 นางสัญญลักษณ์ จิตมณี 8 ม.5 ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 035-417289 
5163104382 นางรัชฎาภรณ์ บริสุทธิ์ 193/8  ม.1 ต.วังใหม่ อ.เมือง จ.ชุมพร 86190 08-4442-6212 
5163104401 นางสาวจุฑาทิพย์ ขําบุญเกิด 186/2  ม.10 ต.นาทุ่ง อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 086-2780371 
5163144009 นายอํานวย พันธ์ผูกบุญ 99/2087  ม.1 ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก 26000 087-8103899 
5263103005 นางสาวจุลจิรา สุจันทร์ศรี 331 ม.9 ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 089-4867927 
5263103024 นางสาวศิริธร ศรียากุล 90 ม.1 ต.ปากหมัน อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120 08-1657-0120 
5263103028 นางสาวศิริกาญจน์ เกล้ียงกล่อม 37/4  ม.9 ต.ตากแดด อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 080-5287738 
5263103044 นางสาวศุภรัสมิ์ สกิดใจ 25/1 ม.11 ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86230 086-2665396 
5263103046 นางสาวชมพูนุท ธนบัตร 17 ม.11 ต.ปากจ่ัน อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110 080-8025102 
5263103049 MISS YU HAI YAN 555/5-6 ซ.สุขเสมอ 9 ถ.ท่าตะเภา ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 085-1352215 
5263104019 พระมหาบุญเที่ยง นิยมโชค 108/5  ม.2 ต.หอมเกร็ด อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 086-8746561 
5263104071 นายเจริญพงศ์ เจริญชัยอารีกิจ 902  ถ.รามอินทรา ต.คันนายาว อ.คันนายาว จ.กรุงเทพมหานคร 10230 089-8238844 
5263104290 นางสาวภรภัทร คล้ายศรี 399/55 ซ.บางแค 1 ถ.สุขาภิบาล 1 ต.บางแค อ.บางแค จ.กรุงเทพฯ 10160 089-7953888 
5263104362 นางสาวพนิดา จิรสัตยาภรณ์ 135/18 ม.5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 085-9423649 
5263104417 นายสาโรจน์ ยอยรู้รอบ 23  ม.2 ต.ดอนมะเกลือ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72220 0857432086 
5263104472 นายรอหีม สันหะกิจ 3 ม.4 ต.อ่าวลึกน้อย อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110 084-7458463 
5263104503 นายบุญส่ง ถิ่นวงษแ์ดง 179 ม.6 ต.สระยายโสม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72220 089-5518807 
5263104546 นางวนิดา ศรีสุข 47/3 ม.1 ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 081-1357239 
5263157003 นางสาวเกษราภรณ์ นาคบญุชัย 821/1 ซ.วัดจันทร์ใน ต.บางโพงพาง อ.ยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร 10120 087-5997020 
5263157004 นายสหราช เวทยาวิกรมรัตน์ 251/7 ถ.อิสรภาพ ต.วัดอรุณ อ.บางกอกใหญ่ จ.กรุงเทพมหานคร 10600 085-1518307 
5263157006 นางสาวณวภรณ์ จริศักด์ิ 563 ซ.วัดสุทธาวาส ถ.รัชดาภิเษกท่าพระ2 ต.บุคคโล อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพ 10600 086-3424656 
5263157014 พระมหามานะ ถวิลพงษ์ 12 ม.6 ต.บ้านปรือ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160 086-0567123 
5363103011 นางสาวพินิดา ศิริมาสกุล 63 ม.2 ต.นากระตาม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 087-8926697 
5363103021 นางสาวศิรินทร์ยา รัชวการ 120 ม.2 ต.วังใหม่ อ.เมือง จ.ชุมพร 86190 0899252029 
5363103033 นางวรรณา กรเพ็ชร 234/49 ม.5 ถ.เล่ียงเมือง ต.มะขามเต้ีย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 86170 0848498732 
5363104047 นายธนเสฏฐ์ พัฒนนธิิธรณ์ 333 ม.2 ต.หัวโพธิ์ อ.สองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบุรี 72110 089-7879306 
5363104050 นางสาวภัทรา จุมพรม 15 ม.3 ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 090-4386585 
5363104051 นางศิริวรรณ งามทอง 220 ม.3 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 084-0337835 
5363104056 นางรดาพัชร ไทยทวี 8/2  ต.พังตรุ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140 089-2810350 
5363104057 นายศิริ ไทยทว ี 8/2  ม.9 ต.พังตรุ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140 081-1982837 
5363104058 นางสาวกานต์นารี ป่างพรม 78/2  ม.1 ต.สระแก้ว อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 089-1471003 
5363104059 นางสาววิภาวดี ศรีเหรา 45  ม.7 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 084-0338048 



เอกสารประกอบการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
- 33 - 

   เส้นทางสู่อนาคตและความสาํเร็จของบัณฑิต 

รหัส ชื่อ – สกุล ท่ีอยู่ โทรศัพท์ 
5363104089 นายภูชิต ไกรดํา 373/1 ม.1 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130 0894795195 
5363104096 นางสาวชนม์นิภา ละมุล 230 ม.6 ต.แสลงพัน อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130 088-11307911 
5363104099 นางสาวลักขณาวดี พลเย่ียม 35 ม.2 ต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110 081-4899292 
5363104138 นางวิจิตรา กิตติราช 20/1 ม.4 อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150 0811562014 
5363104140 นางสาวนิสา หาญกล้า 8 ม.6 ต.วังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว 27250 089-6832868 
5363104145 นางสาวชณิดา เทศแก้ว 67 ม.1 ต.ดอนข่อย อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม 73140 0840043574 
5363104191 นางสาวชนิดาภา ศรีคล้าย 109/6 ม.3 ต.บางหิน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง 85120 083-3940940 
5363104207 นางสุชาดา พ่ึงแย้ม 25/7 ม.10 ต.ปากจ่ัน อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110 087-8845215 
5363104211 นางสาวกิติยา ลาภปฏิมาพร 88  ม.11 ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71170 0812909957 
5363104212 นางสาวฐิติรัตน์ เกียรติศักด์ิกําธร 61  ม.8 ต.หนองบ่อ อ.สองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบุรี 72190 090-4464943 
5363104213 นางสาวสุภาวดี จาวสุวรรณวงษ์ 139  ม.14 ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบุรี 72190 0898365127 
5363104376 นางสาวศิริรัตน์ เจริญใจ 620  ม.5 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 0847128548 
5363104420 นายสรวิชญ์ ปูนชาวนา 20/5 ม.6 ต.หลักสอง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120 081-9843129 
5363104528 นายอํานาจ วาทะยา 124 ม.2 ต.นาคา อ.สุขสําราญ จ.ระนอง 85120 081-7267757 
5363104529 นางอารมย์ วาทะยา 16/2 ม.12 ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 93140 081-1793790 
5363104563 นายธฤษฏา เมืองสีทอง 91/24  ม.9 ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81120 089-4463963 
5363104596 นางอรุณ มูลเซอร์ 27/339 ม.8 ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 0890069142 
5363104600 นางสาวประภาพร เพ่ิมโสภา 49/2 ม.3 ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 0896093596 
5363104604 นางธัญรัศม์ิ ตรีนพรัตน์ 23/490 ม.2 ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 090-1347859 
5363104621 นายเกรียงไกร แย้มขยาย 66 ม.1 ต.สามเรือน อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0844131595 
5363104624 นางภัณฑิรา คเชนทร 91 ม.7 ต.ขมิ้น อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 089-3013025 
5363104625 นางสาวปวิชญา สีภา 108 ม.15 ต.ห้วยเม็ก อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ 46170 0899945565 
5363104644 นางกานดา มังคละ 468/167 ม.5 ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 0863218791 
5363104645 นางฐิติรัตน์ เนาวภาส 340/520 ม.3 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 0853401176 
5363104648 นางสาวรัชญา เทียนอร่าม 189 ม.2 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 0898916191 
5363104678 นางเฟ่ืองรัชฎา คีรีวรรณ์ 43/3 ถ.พาณิชย์เจริญ ต.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น 40120 0898465431 
5363104691 นางสุเนตร อาศัยนา 219 ม.1 ต.กระชอน อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 0878723959 
5363104693 นายสุริวงศ์ เล้ียงวงษ์ 240 ม.6 ต.โนนทองหลาง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120 0813905662 
5363104709 นางวิภารัตน์ จันทร์ปัญญา 148 ม.2 ต.ทรายมูล อ.น้ําพอง จ.ขอนแก่น 40120 0807490202 
5363104714 นางสาวนฤนง เทพณรงค ์ 27/8  ม.4 ต.คลองยา อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110 082-8048282 
5363104724 นายวงษ์เทพ เทพวงษ ์ 218 ม.1 ต.กระชอน อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 0817904911 
5363104748 นางณัฏฐนิช จําปีขาว 19/3 ม.4 ต.โพไร่หวาน อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 0865579745 
5363104794 นางสาววรรณพร ต้ังแสงสุวรรณ 936/1  ม.6 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 081-0176633 
5363104795 นางสาวพาฝัน ทองมณโฑ 47  ม.7 ต.ทุ่งบัว อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม 73140 0860647775 
5363104796 นางสาวนิษฐกานต์ จันทรานนท์ 16/1  ม.13 ต.ลําเหย อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150 087-1513793 
5363104799 นางวิรัชดา ศรีคําแหง 41  ม.3 ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 089-5475729 
5363104800 นายวีรวิชญ์ ชูศรีจันทร์ 240  ม.1 ต.กระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 0898376831 
5363104801 นางวิภาวี นาคศรีโภชน์ 183  ม.1 ต.กระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 0861708869 
5363104803 นางสาวปรยา เคนผาพงศ์ 113  ม.4 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 089-0439989 
5363104804 นางสาวกานดา หงษ์เวียงจันทร์ 262  ม.6 ต.ดอนคา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 0895075977 
5363104805 ว่าที่ร้อยตรีวีระพล ใยขาว 52/1 ม.4 ต.องครักษ์ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150 0806544308 
5363104806 นางนันท์นภัส ชูศรีจันทร์ 177 ม.1 ต.กระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 0898378239 
5363104808 นางกุลรวีย์ เชาวโนทัย 69  ม.8 ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 72250 0817037240 
5363104809 นายหัสดิน เป็นสุข 362/3 ม.6 ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 10240 085-0661732 
5363104813 นายราชศักด์ิ เอ่ียมผาสุข 669/100 ซ.สุขุมวทิ 101 ต.บางจาก อ.พระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร 10260 087-6717002 
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5363104824 นายยุทธนา บุตรฉ้ิว 48 ม.1 ต.เขาทอง อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 081-272525 
5363104829 นางหทัยวรรณ บุตรฉ้ิว 48 ม.1 ต.เขาทอง อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 087-2806063 
5363104831 นางสาวปิยาภรณ์ อนุกูล 8/2 ม.5 ต.เขาใหญ่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110 081-3973423 
5363104832 นางเทวธิดา วงศ์สายจันทร์ 40 ม.4 ต.บ้านเสด็จ อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี 84260 089-0410008 
5363104833 นางสาวปรีดา ชูศรี 185 ม.7 ต.เขาต่อ อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ 93110 085-6912617 
5363104834 นายธีระศักด์ิ อักขบุตร 46/5 ม.7 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 089-8759144 
5363104837 นางสาวสุรีย์วรรณ ทองเก้ือ 54/5 ม.5 ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180 083-1680295 
5363104839 นางสาวผกาวัลย์ ท่าดี 185 ม.3 ต.เขาต่อ อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ 81160 0810867085 
5363104840 นางสาวดารุณี แสดงมิตร 124 ม.3 ต.เขาต่อ อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ 81160 087-8851340 
5363104841 นางสาวสุจิตรา ชูเดช 98 ม.6 ต.เขาต่อ อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ 81160 081-0827954 
5363104843 นางสาวนันทัชพร บุตรสู 24 ม.7 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 081-7979018 
5363104844 นางสิริรัตน์ ขลิกคํา 176 ม.5 ต.เขาต่อ อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ 81160 081-2727145 
5363104845 นายนทีไทย เทพอักษร 9 ม.1 ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ 81160 081-5393314 
5363140001 นางสาวกาญจนา แก้วสี 35 ซ.ศิริเกษม 19 แยก 6 ต.บางไผ่ อ.บางแค จ.กรุงเทพมหานคร 10160 0891191998 
5363140002 นางสาวกุลธิดา คนเสงี่ยม 4 ม.7 ต.หนองแสง อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130 037389240 
5363140018 นางสาวอรอนงค์  อ่องไล่ 116/2 ม.1 ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 80000 0819695378 
5363157003 นางสาวศิริลักษณ์ จันทร์สว่าง 80 ม.5 ต.สามัคคี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120 045584434 
5363157008 นางสาวบุปผา ไทยก่ิง 20/15 ม.5 ต.บางเด่ือ อ.เมือง จ.ปทุมธานี 089-4450   
5463104026 นางสาวจรัสศรี ใจเฉ่ือย 135/1 ถ.เจริญนคร ต.คลองต้นไทร อ.คลองสาน จ.กรุงเทพมหานคร 10600 089-5935105 
5463104027 นางรุ่งทิพย์ ทองไว 158/12  ถ.เพชรเกษม ต.วัดท่าพระ อ.บางกอกใหญ่ จ.กรุงเทพมหานคร 10600 086-8374799 
5463104029 นางสาววชิราภรณ์ สมตน 44/3  ม.6 ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180 093-5795698 
5463104032 นางสาวพิมพ์พรรณ เขี้ยวเพ็ชร์ 121  ซ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน 10 ต.บุคคโล อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10600 087-9022904 
5463104040 นางสาวภูษณิศา ฑีฆาพิสิษ 305 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 2 ต.วัดท่าพระ อ.บางกอกใหญ่ จ.กรุงเทพมหานคร 10600 087-8229981 
5463104043 นายบรรจบ ชํานาญภักดี 134/257 ม.5 ต.ท่าแร้ง อ.บางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 10220 0813589979 
5463104044 นายจักรพล งามศรี 7  ม.10 ซ.พรรณพฤกษา ต.ศาลาธรรมสพน์ อ.ทวีวัฒนา จ.กรุงเทพฯ 10170 0895063530 
5463104045 MISS NGO THANH THANH     
5463104046 MISS NGUYEN THI THU HA     
5463104047 นางพรรณนิภา สุจริตจิตร 229 ม.8 ต.ธงชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 089-6789497 
5463104048 นางนํ้าค้าง สีเดือน 27 ม.2 ต.ท่าเสน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150 081-0095144 
5463104049 นางมณียา ถมปัต 25/132 ม.6 ต.ต้นมะม่วง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 081-7638288 
5463104050 นางสาวสุรีย์ จันทร์ปรุง 109 ม.10 ต.ท่าแลง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130 081-0110775 
5463104051 นางสาวสาลินี เล่ียมพาน 10 ม.9 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี 76160 089-8365286 
5463104052 นางสาวขวัญตา วัดสว่าง 108 ม.3 ต.ปึกเตียน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130 081-0116787 
5463104055 นางสาวเบญจมาศ มิ่งแม้น 225 ม.13 ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 76170 085-7001315 
5463104056 นางนงนาฎ วิเชียรวุฒิชัย 117/4 ถ.โพธิ์การ้อง ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 081-5886088 
5463104057 นายขวัญชัย วิเชียรวุฒิชัย 111/13 ม.2 ต.บ้านกุ่ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 081-8569106 
5463104058 นางสาวชรินทิพย์ รอดสวัสด์ิ 69 ม.11 ต.ดอนยาง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 086-5449053 
5463104059 นางสาวจุธฑามาศฆ์ หลิมตระกูล 5 ม.8 ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150 089-9197067 
5463104060 นายสหภูมิ กุมภคาม 109 ถ.ราชดําเนิน ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 085-2980023 
5463104061 ว่าที่ร้อยตรีหญิงวารุณี โอ้อากาศ 8/1 ม.2 ต.ต้นมะพร้าว อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 086-6142018 
5463104062 นายนาวี ต้นแจง 21 ม.1 ต.วังไคร้ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130 080-6527199 
5463104064 นายอนุรักษ์ ทับสมบัติ 254 ม.11 ต.หนองกุงศรี อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 41240 081-8737728 
5463104065 นางสาวอัญชลินทร์ ใจเที่ยง 121 ม.7 ต.หนองจอก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130 082-2422259 
5463104066 นางสาวสิริขวัญ สายประเสริฐ 437/3 ม.1 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130 088-4586866 
5463104067 นางศรัณยา สเต็กลา 246 ม.9 ต.ธงชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 090-1404832 
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รหัส ชื่อ – สกุล ท่ีอยู่ โทรศัพท์ 
5463104068 นางสาวภัสสนันท์ ขําทวี 110/1 ม.9 ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130 087-1157053 
5463104069 นางบุญมา ม่วงศรี 18 ซ.ซอยหมู่บ้านหัวดอน ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 0909744698 
5463104070 นางวิภารัตน์ ชาแจ้ง 123 ม.3 ต.วังก์พง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120 081-0067596 
5463104071 นายอนุพงศ์ ขันกา 8/29 ถ.คลองเทียม ต.ชะอํา อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี 76120 087-1054921 
5463104072 นางสริญญา ขันกา 8/29 ถ.คลองเทียน ต.ชะอํา อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี 76120 089-9112653 
5463104073 นางสาวจรรยา ศรีสวัสด์ิ 8/1014 ซ.หมู่บ้านเขาเต่า ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ ์77110   
5463104074 นางสาววรวรรณ จิตรนิยม 616 ม.6 ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120 089-6093915 
5463104076 นางสาวศิริพร เนียมปุก 19 ถ.ราชวิถี ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบรีุ 76000 084-1274639 
5463104077 นางสาวปัณฑารีย์ ศรีสวัสด์ิ 209 ม.5 ต.ไร้สะท้อน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150 087-8050854 
5463104078 นางสาวเจษฎาภรณ์ บุตรจันทร์ 64 ม.4 ต.ไร้สะท้อน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150 086-1757422 
5463104079 นางสาววาสินี รอดพ่วง 14/58 ซ.หมู่บ้านสมอโพรง ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 080-1130240 
5463104080 นางสมหทัย ประสมศรี 81/12 ม.9 ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง 21000 089-9188738 
5463104081 นายสมเกียรติ หวังเอ้ืออัตตชน 79/32 ม.1 ต.บางใหญ่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 083-8999622 
5463140015 MISS BUI TRAN THUY TRANG K390/09  LeDuan-Danang  089-6940319 
5463140018 นายเอษณ ยามาลี 92/12  ม.6 ซ.ฉิมกุล อ.ทุ่งครุ จ.กรุงเทพมหานคร 10140 0831346441 
5463140021 นางสาวอริสรา ปินใจ 143/1  ม.7 ซ.ท่าวังทอง 46 ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา 56000 0860211261 
5463140023 นางสาวปริญา ศิลาโงน 289/2  ม.2 ซ.นวลทอง ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130 0859067192 
5463140027 นางสาวสุทธิรัตน์ อักษรวิลัย 999  ม.2 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130 084-4270734 
5463157002 นายนิวัฒน์ เจริญศิริ 30 ม.14 ต.ชุมแสง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150 089-4282077 
5463157008 นางสาววราภรณ์ ศรีแสงฉาย 167 ซ.พระยามนธาตุแยก 17 ต.บางบอน อ.บางบอน จ.กรุงเทพมหานคร 10150 091-7469964 
5463157010 นายวีรพล กนกภัณฑ์กุล 413/4 ซ.อ่อนนุช 54 ต.สวนหลวง อ.สวนหลวง จ.กรุงเทพมหานคร 10250 081-4555574 
5563104015 นางสาวมณี จันทจร 10 ม.14 ต.เขวา อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 02-4372327 
5563104016 นางภคมน เจริญจักร์ 101/5 ม.9 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 080-0839643 
5563104039 นายขวัญชัย หน่อคําหล้า 33/2 ม.8 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 034-869750 
5563104051 นายณรงค์ฤทธิ์ สิงหชัย 18 ม.10 ต.โคกสะอาด อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130 0890128203 
5563104063 นายเสนอ แนมใส 42/504 ถ.เพชรเกษม69 ต.หนองแขม อ.หนองแขม จ.กรุงเทพมหานคร 10160 0817140542 
5563104073 นายสง่า แก้วคําแสน 429  ต.หนองแขม อ.หนองแขม จ.กรุงเทพมหานคร 10160 0891344699 
5563104074 นางศิริรัตน์ ยอดโตมร 35/35 ม.3 ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 089-8148124 

 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

รหัส ชื่อ - สกุล ท่ีอยู่  โทรศัพท์ 
5063401002 นางสาวนาตยา สุวรรณเนาว์ 7/5  ถ.หมู่บ้านอวยชัย ต.ขันเงิน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110 086-925222 
5063401046 นางสาวธัญญรัศม์ ขําบุญเกิด 93/1 ม.9 ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร 86170 089-7230949 
5063401086 นางอังคณา เจิมมหานนท์ 161 ม.6 ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร 86170 08-4507-7028 
5063401155 นางสาวศศิวิมล เพชรสุวรรณ 12 ม.6 ต.ปากน้ํา อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86150 083-5058588 
5163401007 นางสาวอภิญญา จันทร์นวลเมฆา 35 ซ.พุทธมณฑลสาย 1 ซอย 7 ต.บางด้วน อ.ภาษีเจริญ จ.กรุงเทพฯ 10160 081-8129388 
5163401211 นายรณรงค์ พ้นภัย 16/4 ม.8 ต.บางแขม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 086-1662259 
5163401253 นางสาวอัจฉราภรณ์ แตงพลับ 2/151 ถ.ยิงเป้าใต้ ต.สนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 089-6679998 
5163901159 นางสาวภัคจิรา ปลิโพธ 200 ม.11 ซ.โพธารส ต.บางหมาก อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 0858888020 
5263401013 นางสาวศรินญา เกตุแว่น 51/3  ม.6 ต.มหาสวัสด์ิ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 087-8001887 
5263401030 นางลมุน ปราชญ์มนตรี 904  ม.5 ซ.รังสิตนครนายก 64 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 086-6139697 
5263401031 นางสาวกรชศา วังสถิตย์ 26/313  ม.10 ซ.ประชาพิจารณ์ ต.ลาดสวาย อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 02-5924181 
5263401036 นายจีน นาโสก 111/341  ม.2 ต.ทุ่งสองห้อง อ.หลักส่ี จ.กรุงเทพมหานคร 10210 0895286706 
5263401037 นาวาอากาศโทพิสันต์ ต้ังใจ 171/2079  ม.2 ถ.พหลโยธิน ต.สายไหม อ.สายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 10220 0819385443 
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รหัส ชื่อ - สกุล ท่ีอยู่  โทรศัพท์ 
5263401038 นางณีรนุช ต้ังใจ 328/67 ม.2 ต.ทุ่งสองห้อง อ.หลักส่ี จ.กรุงเทพมหานคร 10210 081-9045113 
5263401039 นายปภัชณุวัฒน์ วงศ์ลาภอนันท์ 37/528  ม.4 ซ.2/2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 0896958982 
5263401155 นายธนศักด์ิ บุตรยี่ 255/62  ม.3 ซ.รามคําแหง112 ต.สะพานสูง อ.สะพานสูง จ.กรุงเทพฯ 10240 0850478209 
5263401173 นางสาวสุภาศิณี เวชประสิทธิ์ 442 ม.9 ต.จ.ป.ร. อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110 0822799097 
5263401207 นางสาววรรลภา ทองคํา 116/1  ม.3 ต.ท่าโรงช้าง อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130 0813263850 
5263401212 นางสาวชุติมา นวลมี 87 ม.8 ต.คีรีวง อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ 81160 080-7185833 
5263401268 นางสาวปราณี นวนศรี 94 ม.1 ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 81120 086-5313968 
5263401287 นางสาววิยดา มากท่าไม้ 1127 ซ.รังสิตนครนายก 64 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 081-7412772 
5263401290 นางจรีพร เอกติชัยวรกุล 164/3 ม.1 ต.คลองประสงค์ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 086-4765319 
5263401291 นางวิภาวดี สุขกุล 229 ม.6 ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 086-2813352 
5263401312 นางสาวปิยาภรณ์ ครึชาร์ค 10  ม.1 ต.ยุ้งทะลาย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 0807774874 
5263401352 นางศิริพันธ์ ศาสตร์สง่า 97/441 ม.1 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 089-9690995 
5263401353 พระครูปลัดคํารณ แย้มเยื้อน 14036 ซ.วัดราชาธิวาส ต.วชิรพยาบาล อ.ดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร 10300  
5263401368 นางสุวดี คําเจริญ 6   ม.4 ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120 0895977715 
5263401372 นางสุวพัชร เจนวิชชุเมธ 173    ม.4 ต.ละมอ อ.นาโยง จ.ตรัง 92170 0810801572 
5263401373 นางณัฐธิกานญ์ สิงขร 177   ม.1 ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180 086289270 
5263401376 นางสุนี ต้ินหนู 41   ม.4 ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120 0862861276 
5263401411 นางสาวนภสร อนันต์มั่งคั่ง 46   ม.5 ต.บางเป้า อ.กันตัง จ.ตรัง 92110 081-1871534 
5263401414 นางดารารัตน์ คงเทพ 21   ม.13 ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110 0872955035 
5263401418 นางชลลดา เจนหรรษา 13 ซ.หัวหมาก 9  แยก 3 ต.หัวหมาก อ.บางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 10240  
5263401435 นางสาวณิชา กิตติธนะพันธ์     
5263401436 นายประเสริฐ บําเพ็ญบุญ 9/358 ม.8 ต.อนุสาวรีย์ อ.บางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 10220  
5263401437 นางผุสดี แบรีแมน 70 ม.2 ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140  
5263401438 นายวัลลภ คชินทร 1042/88 ซ.สุขุมวิท 101 ต.บางจาก อ.พระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร 10260  
5263401440 นายสมประสงค์ เล่ากิมพงษ์สวัสด์ิ 27/1 ม.3 ต.คลองเขิน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000  
5263401441 นายสรรพสิทธ์ สนนา 44 ม.9 ต.ดงใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110   
5263401442 นางรัศมี มีมี วิจิตรศรีพรกุล 130 ซ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า 4  ต.บางย่ีขัน อ.บางพลัด จ.กรุงเทพมหานคร 10700  
5263401443 นางดวงใจ ลํ้าเลิศ 111/26 ม.1 ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร 86000  
5263401444 นางสังวาลย์ จรรยา 184 ม.1 ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180   
5263401445 นางนิรมล สตาคัพ 3/240 ม.1 ต.ทุ่งสองห้อง อ.หลักส่ี จ.กรุงเทพมหานคร 10210   
5263401446 นางบัวแก้ว อุ่นศิริ 63 ม.4 ต.ขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140   
5263401505 นายธนา คําสุพรหม 45 ม.8 ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 0857601212 
5263401540 นางสาวนันทวัน นรสาร 304  ม.1 ต.พอกน้อย อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47220 042746154 
5263401580 นางสุวลักษณ์ กันธิยะ 72 ม.2 ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลําพูน 51160 084-9505851 
5263401592 นางสาวกรองแก้ว หอกคํา 11 ซ.5 ถ.ราชดําเนิน 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กําแพงเพชร 62000 087-3075300 
5263401630 นางสาววัชราพร ศิริหล้า 37 ม.4 ต.ชัยพฤกษ์ อ.เมือง จ.เลย 42000 086-8512190 
5263401638 นางพรพิมล มุ่งดี 55/1 ถ.เลยเชียงคาน ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000   
5263401641 นายเฉลิมชัย เฉลยเพียร    
5263401669 นางบัณฑิตา ลีลาศ 123  ม.2 ต.บ้านเล่ือม อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 0842719191 
5263401688 นางอัมพร เดชพรม 690/10 ม.10 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130 081-1832277 
5263401689 นางณัฐริญา กลมเกลียว 161/1 ม.1 ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36110 0860377066 
5363401003 นางสุรัสวดี ทีเขียว 67/356  ม.10 ซ.21 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140  
5363401005 ว่าที่ร้อยตรีอิทธิพล ชมสุวรรณ 8/11  ม.6 ซ.ทวีสุข ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 034-422911 
5363401018 นายคุณากร อักษรพรมราช 39 ม.12 ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 086-3455005 
5363401021 นายณัฐวัสส์ เขินประติยุทธ 26/603  ม.10 ต.ลาดสวาย อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 081-3002429 
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รหัส ชื่อ - สกุล ท่ีอยู่  โทรศัพท์ 
5363401023 นางสาวกนกอร ทองมี 47  ม.7 ต.หนองกระทุ่ม อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140 0817794846 
5363401029 นายปกาศิต บัวฉุน 158/29  ม.1 ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 081-0062223 
5363401034 นางสาวนันท์นภัส เปรมณัช 163/1 ม.7 ต.บ้านยาง อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 091-2653277 
5363401053 นางสาวศศิธร เข็มไทย 388 ม.10 ต.หนองตากยา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 089-9148527 
5363401054 นางปราณี ล้ิมประเสริฐ 30/4 ม.3 ต.หนองตากยา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 081-3648822 
5363401055 นางสาวภิญญลักษณ ์กุลธนานิธิโรจน์ 13/1 ม.8 ต.โพรงมะเด่ือ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 0890636133 
5363401077 นายทศพล จันทร์ชฎา 70/1 ม.3 ต.โคกสูง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000 086-1579205 
5363401078 นายชลกรานต์ ภูพาดศรี 289 ม.8 ต.นาเสียว อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000 081-3215913 
5363401087 นายภัทรโชค คลังระหัด 535/1 ม.1 ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120 080-0035400 
5363401110 นางชาริณี มีทรัพย์ 39/3 ม.3 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 089-9165148 
5363401115 นางสาวจริงจิตร์ แก้วนาบอน 51/4  ม.1 ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง 85000 081-078-9883 
5363401123 นางจิณกนก ธนโชติชญานี 12/1    ม.1 ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง 85000 081-0915859 
5363401145 นายจักริน คงด้วง 19  ม.18 ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210 080-4743312 
5363401170 นางสาวเจนจิรา ฝอยทอง 53/11  ม.6 ต.ตล่ิงชัน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 089-589-7271 
5363401205 นางศิริพร ธรรมเรืองทอง 400/10 ม.8 ต.ปากน้ํา อ.เมือง จ.ชุมพร 86120 081-5390135 
5363401231 นางสาวเมตตา สว่างท่ัว 31/4 ม.10 ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77190 081-0103257 
5363401266 นางกนิษฐา ฤทธิสอน 116 ม.12 ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 30440 0898467801 
5363401267 นางพรรณี สุริยะ 295 ม.12 ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 30440 089-2806401 
5363401270 นางสาวพิมพ์ลภัส เทพขาว 86 ม.4 ต.มะกอก อ.ป่าซาง จ.ลําพูน 51120 088-2580480 
5363401282 นางสาวไพรวรรณ เตยแก้ว 93  ม.11 ต.นาโหนด อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 083-5096447 
5363401284 นางสาววันดี ศรีเอ่ียม 50 ม.2 ต.ทุ่งคอก อ.สองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบุรี 72110 0898379302 
5363401296 นางอนุสรณ์ แถวเพณี 71 ม.6 ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี 41210 085-6452635 
5363401309 นางสาวจุไรรัตน์ พาขึ้นพร้อม 100/164  ม.5 ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 0815809142 
5363401310 นางนงลักษณ์ นาคน้อย 71/1   ม.8 ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 0849019218 
5363401311 นางกชพร ล้วนเนตรเงิน 279  ม.5 ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71170 090-5644569 
5363401336 นายบุญแพง บุญเกิด 48/9 ม.2 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กําแพงเพชร 62000 081-9714432 
5363401384 นางกมลวรรณ เอ่ียมปา 50/5 ม.3 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 089-5241105 
5363401400 นายพิทักษ์ พูลทอง 145 ม.6 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110   
5363401405 นางสาวอัญญิการ์ ใจโปร่ง 24 ม.2 ต.แม่กลอง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170 089-2728699 
5363401406 นางสาวจุฑาทิพย์ เสือเดช ม.14/5 ถ.สวรรค์วิถี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 084-9903996 
5363401409 นายวีระวัฒน์ ธิมะณี 1/8 ซ.หลังวัดดอนไชย ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 08-1973-3787 
5363401437 นางสุริภา ทบหลง 165 ม.6 ต.กุมภาวปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110   
5363401440 นางวริศรา บุญศิริธนโชควรกุล 49 ม.21 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 086-860-7108 
5363401455 นางสาวธิติมา สุชาติ 37 ม.3 ต.เหมืองง่า อ.เมือง จ.ลําพูน 51000 080-5024449 
5363401456 นายเอกชัย ยากุลี 16/1 ม.11 ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลําพูน 51000   
5363401458 นางสาวนํ้าอ้อย แต้คํา 338 ม.11 ต.แม่ตืน อ.ล้ี จ.ลําพูน 51110 083-3196781 
5363401459 นางบังอร คําชัยวงค์ 110/1 ม.1 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 087-5776659 
5363401460 นางสาวทัศนีย์ เทพศักด์ิ 141 ม.15 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลําพูน 51000 089-2658811 
5363401461 นางประนอม สุพรม 221 ม.13 ต.อ่างทอง อ.เชียงคํา จ.พะเยา 56110 081-3874817 
5363401463 นางสาวฉันทนา ว่องสาริกิจ 22 ม.5 ต.บางปะหัน อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220 084-9882769 
5363401517 นางวันวิสา โสมรักษ์ 49 ม.16 ต.ภูเขาทอง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210 088-0536255 
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

รหัส ชื่อ – สกุล ท่ีอยู่ โทรศัพท์ 
4963307005 นางสาวศศิกาญจน์ ไชยคําภา 34/12  ม.9 ต.หนองค้างพลู อ.หนองแขม จ.กรุงเทพมหานคร 10160 089-6792324 
5063307004 นางสาวอรอนงค์ ภาคแสงศรี 37/58  ม.4 ต.บางขุนเทียน อ.จอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร 10150 02-893-1724 
5063352009 นายสุรศักด์ิ อุสาหะกานนท์ 26/2 ม.10 ต.ดงเดือย อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170 085-8747247 
5063352018 นางอรัญวดี แสงทอง 146/142 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 086-9426069 
5063352025 นายชัยณรงค์ รองงาม 382 ม.3 ซ.สรรพกร ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 081-3799871 
5063353008 นายคงพันธ์ ประภาศิริสุลี 995/38 ซ.ลาดพร้าว87 ต.คลองจ่ัน อ.บางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 10240 086-8167654 
5063353009 นายวิสุทธ์ิ ไพเราะ 59/386 ม.6 ต.ลาดสวาย อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 02-1522518 
5163311001 นายณัฐมน มีมาก 13  ม.6 ต.บ้านอิฐ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 035612842 
5163311005 นางสาวปิยะพัสกร สะระสมบูรณ์ 30/10  ม.5 ต.ทุ่งครุ อ.ทุ่งครุ จ.กรุงเทพมหานคร 10140 084-4655299 
5163311007 นายวงศกร บํารุงพงศ ์ 163  ม.2 ต.ทุ่งครุ อ.ทุ่งครุ จ.กรุงเทพมหานคร 10140 0894560229 
5163311009 นายภคพล กนกนาค 29/113  ม.1 ต.ทุ่งสองห้อง อ.หลักส่ี จ.กรุงเทพมหานคร 10210 090-9855362 
5163311021 นายสุเมธ สิงหวรวงศ์ 235/1    ซ.สุขมาศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 081-6693035 
5163352010 นายศิริวัฒน์ บัวคําสี 22 ม.6 ต.คลองน้ําใส อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 083-1182252 
5163352016 นายวีระศักด์ิ อักษรถึง 49 ซ10  (เพชรเกษม)   ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 081-9698224 
5163352020 นายสหภัส อักษรถึง 181 ซ.5(รัตนอุทิศ) ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 081-4785504 
5163352025 นายกิตติศักด์ิ ธรรมประพัทธ์ 172/1 ซ.47 ถ.ไทรบุรี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 085-6625531 
5163352029 นายนิทัศน์ ขําตรี 31 ม.7 ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110 080-3642616 
5163353001 นายวรภพ ประสานตรี 12/218  ซ.แสนสุขใต้ ต.คลองเตย อ.คลองเตย จ.กรุงเทพมหานคร 10110 08-9135-1268 
5263352018 นายสิทธิเวท เพ็ญนวลออง 188 ถ.ราษฎร์อุทิศ  200  ปี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150 089-7354061 
5263352034 นายวิเชียร ธนลาภประเสริฐ 22/1  ม.8 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160 0814326935 
5363352001 นายสราวุฒิ บัวกลีบ 105  ม.2 ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 081-7056209 
5363352045 นายอัครวัตร เชื่อมกลาง 194 ม.5 ต.บิง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160 084-4741195 
5463361002 นายบัวลา แก้วบุญทัน 1265 ซ.จรัญสนิทวงศ ์46 ต.บางย่ีขัน อ.บางพลัด จ.กรุงเทพมหานคร 10700 087-7004792 

 
สาธารณสขุศาสตรมหาบัณฑติ 

รหัส ชื่อ – สกุล ท่ีอยู่ โทรศัพท์ 
5163801001 นางอรณี สิทธิอํานวย 79/73 ซ.พหลโยธิน54/1 ต.สายไหม อ.สายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 10220  
5163801003 นายชาย พรบิดา 29 ซ.สุจริล 1 ต.ห้วยขวาง อ.ห้วยขวาง จ.กรุงเทพมหานคร 10310  
5163801004 นางสาวพรชนก ยามงคล 127 ม.5 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000  
5163801005 พระมหาชลอ สวดประโคน 49 ม.6 ต.โคกย่าง อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140  

รหัส ชื่อ – สกุล ท่ีอยู่ โทรศัพท์ 
4963216001 นางสาวสุภาวดี ภักดีนุกุลกิจจา 81 ถ.ประสาทวิถี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 0-4010-2201 
4963216004 นางณัฐณัญช์ สุนทรานุสร 6/711 ม.1 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 0-1934-4843 
4963216005 นางระวีวรรณ กล่ินทิพย์ 1/6  ซ.วัดคลองเตยใน 1 ต.คลองเตย อ.คลองเตย จ.กรุงเทพมหานคร 10110 08-4138-4794 
4963216007 นางสาวชัฌชญา ทังโส 230 ม.11 ต.นาเยีย อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี 34160 08-6557-7996 
4963216009 นางพรนภัส เชื้อจีน 959/5 ซ.สุขสวัสด์ิ 26 ต.บางปะกอก อ.ราษฎร์บูรณะ จ.กรุงเทพฯ 10140 081-8309840 
5063216005 นางสาวกฤษณา ปาสานํา 177/254  ม.9 ซ.หนองใหญ่ป ต.บางแค อ.บางแค จ.กรุงเทพมหานคร 10160 081-5936765 
5163258014 นายเอกภพ บูรณวิจารณ์ 23 ซ.2(จามเทวี) ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลําปาง 52000 081-6030222 
5363277007 นางสาวผุสดี ศรพรหม 214  ต.สองพ่ีน้อง อ.สองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบุรี 72110 0838371264 
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รหัส ชื่อ – สกุล ท่ีอยู่ โทรศัพท์ 
5163801006 นายบัณฑิต ศรสูงเนิน 607 ซ.ลาดพร้าว 80 ต.วังทองหลาง อ.วังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร 10310  
5163801007 พระอดิเรก อ่างคํา 86 ม.8 ต.เรณู อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170  
5163801008 นางสุนทรี หงษ์สูง 42/2 ม.10 ต.หนองค้างพลู อ.หนองแขม จ.กรุงเทพมหานคร 10160  
5163801009 พระมหาวรเชษฐ์ สมนึก 55 ม.4 ต.ห้วยหลัว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 47140  
5163801010 พระบุญพิทักษ์ จอมทอง 77 ม.1 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000  
5163801013 นางขนิษฐา เล็กอุทัย 7  ซ.2 (ถนนสมัตประดิษฐ์) ถ.สมันตประดิษฐ์ ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 91000  

 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ 

รหัส ชื่อ – สกุล ท่ีอยู่ โทรศัพท์ 
4963310144 นายสมชาย ลีละวนาเศรษฐ 27/13 ม.2 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 02-4259902 
50631001024 นายอนุชา พรหมฉวี 15  ม.5 ต.ขันเงิน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110 08-1893-8320 
5063901052 ว่าที่ร้อยตรีชาล์ หิรัญศุภโชติ 32 ม.5 ต.หนองบ่อ อ.สองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบุรี 72190 089-6099960 
5063901262 นางสาวศุภรา แซ่ฉ่ัว 5/76 ม.1 ต.ดอนกํายาน อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 089-8365060 
51639011008 นายธนกฤต พลอยน้ําเงิน 101/11 ม.4 ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 08-9799-3990 
51639011030 นางธิดา มากวงษ์ 87/22  ม. 6 ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 0866633447 
51639011097 นายชนาณัฐ พุทธิพงษ ์ 34 ซ.หมอแก้ว ต.ดินแดง อ.ดินแดง จ.กรุงเทพมหานคร 10400 089-5150298 
5163901704 นายพงศธร เอกนิรันดร์ 1604/48 ม.6 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 0810319726 
5163901884 นางกมลพร ฉายอรุณ 306/4 ม.2 ต.บ้านแหลม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150 086-7546574 
5163902037 นายไพศาล สุทธิวงษ์ 141/2 ม.1 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 36170 4963103041 
5163902054 นางสาวรัตนาพร ขุ่ยคํามี 223 ม.8 ต.สระโพนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120 081-2652365 
5163902083 นายมงคล เกิดมงคล 123 ม.6 ต.หลุบคา อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150 083-7213755 
5163902098 นางสุดารัตน์ ทักษะวิเรขะพันธ์ 228/2 ม.4 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000 086-8304757 
5163902108 นางขวัญดาว จาดเมือง 186 ม.3 ต.หนองสังข์ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150 082-7467430 
5163902117 นางสาวเอกบุญวัลย์ พันธุ์นา 386/3 ม.2 ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000 080-0024408 
5163902119 นางนงนาฏ สุทธิวงษ์ 61 ม.5 ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150 084-4752124 
5261901001 นางสาวเตือนใจ แก้วเขียว 20/2 ม.5 ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล 91130 082-4421708 
5261901003 นายธีระวุฒิ ทัดวอน 1812 ม.12 ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 02-9260369 
5261901014 นายพัฒนฉัตร อยู่ศรี 123/1  ม.4 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 087-7579928 
5263901009 นายสุธี ปิยะวัฒน์ 31 ม.9 ซ.บางแวก 70 ต.บางแวก อ.ภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร 10160 089-7951911 
52639011032 นางสาวฐานิชชา ภาสภิรมย์ 310/857 ม.3 ต.สีกัน อ.ดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร 10210 089-8663861 
52639011054 นางสาวกนกพร อินทร์ปัน 42 ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000 087-2258355 
5263901113 พ.ต.ต.ทะนงศักด์ิ สุวรรณวัฒน์ 128/3 ม.9 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 086-9056364 
52639011148 นายอํานวย สายดวง 18 ม.3 ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 086-1033248 
52639011157 นายเกษมสันต์ ประโพธิ์ทัง 5 ม.1 ต.หนองแสน อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120   
52639011210 นางสาวมาริสา ลือเทพ 103/1 ม.10 ต.หนองบัวสะอาด อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120 087-7084345 
52639011242 นางนิดาพร ธนกรพิบูล 21/1 ม.1 ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140 083-8708207 
52639011334 นางสมศรี ประสพเนตร 46 ม.4 ต.พ้อแดง อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110 08-9475-5594 
52639011362 นายบรรณวิชย์ บุญช่วย 136/26 ม1  อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 93110 0835149806 
52639011387 นางสมลักษณ์ ไชยรัตน์ 51 ม.13 ต.โนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด 45190   
52639011411 นายธนา สมสุข 53 ถ.พุทธรักษา ต.ห้วยจรเข้ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 081-9813557 
52639011484 นายชาญวิทย์ วงษ์นอก 73  ม.2 ต.หัวดง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม 44180 087-8566141 
52639011520 นายวิรัตน์ คูหะรัตน์ 36 ถ.เทพโยธี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000   
52639011529 นายพูลลาภ จูมทอง 34 ม.2 ต.ถลุงเหล็ก อ.โคกสําโรง จ.ลพบุรี 15120 085-3661869 
52639011534 นายสําเริง ประจําเรือ 62 ม.5 ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000   
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รหัส ชื่อ – สกุล ท่ีอยู่ โทรศัพท์ 
52639011535 นางรุ่งรัตน์ ปั้นศิริ 95/224 ถ.บรมราชชนนี ต.อรุณอัมรินทร์ อ.บางกอกน้อย จ.กรุงเทพฯ 10700  
52639011536 นางสาววลิลดา ปั้นศิริ 15 ซ.ช่างทอง ต.ศาลเจ้าพ่อเสือ อ.พระนคร จ.กรุงเทพมหานคร 10200   
52639011538 นายประยุทธ์ ช่วยเพชร 11/20 ม.14 ซ.หมู่บ้านเขตขยายใหม่ ต.บางซื่อ อ.บางซื่อ จ.กรุงเทพฯ 10800 086-7228875 
52639011541 ด.ต.ประเดิม ยมขวัญเมือง 99/3 ม.3 ต.นาสัก อ.สวี จ.ชุมพร 86130 081-7876375 
5263901245 นางรักษิตา วงศ์พานิช 4/7  ม.2 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 0868902219 
5263901251 นางจิตตาภรณ์ วิมลวัฒนา 68/25 ถ.บางลี ต.สองพ่ีน้อง อ.สองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบุรี 72110 089-1218577 
5263901270 นายกิตติธร ประทุมมา 16 ม.3 ต.หินแก้ว อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86190 087-1256828 
5263901279 ด.ต.อธิปพัฒน์ เลิศรัตน์ธาดากุล 279/294  ถ.ประชาอุทิศ ต.บางมด อ.ทุ่งครุ จ.กรุงเทพมหานคร 10140 02-4639044 
5263901321 นางสาวจิตติมา ตีระพันธ์ 47 ซ7 ถ.ราศฎร์อุทิศ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 36210 089-7168039 
5263901322 นายธารินทร์ งาหัตถี 52/2 ม.11 อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36120 089-5815205 
5263901328 นายระวนิ เครือธนาวิทย์ 82 ม.15 ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130 089-9672274 
5263901329 นางสาววรลักษณ์ แอ่งบัวใหญ่ 97/3 ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130 081-0410183 
5263901333 นางชาลิสา บุญเสนา 201 ม.10 ต.ท่าใหญ่ อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210 081-0717364 
5263901334 นางเสาวลักษณ์ ยงขามป้อม 186 ม.7 ต.วังชมภู อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภมูิ 36210 081-0653363 
5263901341 นางสาวเนตรดาว คงสนั่น 587 ม.2 ต.ดอนคา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 086-7662956 
5263901342 นาวาอากาศตรีสมควร ยงยุทธ 249  ม.7 ต.สระพังลาน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72220 0818589238 
5263901380 นายประสิทธ์ิ ใจโอบอ้อม 30  ม.4 ต.ดอนมะเกลือ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72220 0813789288 
5263901381 นางสาวอรุณี เหล็งหวาน 225  ม.4 ต.ดอนคา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 0818583027 
5263901382 นางสุมน พรพิทักษ์พงศ์ 103 ม.13 ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 0859696787 
5263901383 นางสาวเกสรา หม่ันประกอบ 559  ม.19 ถ.อู่ทองสระกระโจม ต.ดอนคา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 0892541980 
5263901476 นายทิพย์เนตร ผ่อนตาม 241/2 ม.2 ต.โนนแดง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 36170 086-2490303 
5263901605 นางสาวอําภา อ่อนละเอียด 18  ม.1 ต.ต้นมะพร้าว อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 081-8208797 
5263901620 นายนพดล นาคสินธ์ุ 1390/8  ม.6 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 0817632147 
5263901657 นายรัฐธีร์ นาคศรีชุ่มศักด์ิ 109 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 83 ต.บางอ้อ อ.บางพลัด จ.กรุงเทพมหานคร 10700 084-7300034 
5263901665 นายทรงพล ศรีสวย 17  ม.1 ต.สระพังลาน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72220 0892079974 
5263901666 นายอนันต์ กระจกภาพ 114  ม.1 ต.ยุ้งทะลาย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 0813826452 
5263901726 นายสรพงศ์ สังยวน 20/2  ม.4 ต.ละมอ อ.นาโยง จ.ตรัง 92170 0843072171 
5263901727 นางชฎารัตน์ อ่อนพูล 58 ม.4 ต.ช่อง อ.นาโยง จ.ตรัง 92170 0819786778 
5263901729 นางจิราภา เพชรรักษ์ 157  ม.1 ต.ละมอ อ.นาโยง จ.ตรัง 92170 075278078 
5263901736 นายธีระพงษ์ โลกมิตร 27/1 ม.8 ต.ขุนกระทิง อ.เมือง จ.ชุมพร 86190 077-576556 
5263901756 นางสาวผุสดี ศรพรหม 242 ม.1 ต.เนินพระปรางค์ อ.สองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบุรี 72110 083-8371264 
5263901757 ดาบตํารวจสมชัย แก้วสิมมา 331 ม.1 ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210 081-9413190 
5263901777 นางสาวปาริชาติ คชฤทธิ์ 74  ม.2 ต.ยายซื่อ อ.ควนโดน จ.สตูล 91160 087-4797610 
5263901779 นางสาวอรทัย พรหมเพชร 596  ม.4 ต.กําแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110 074783373 
5263901793 นางสาวพิมรดา แสงพันธุ์ 189 ม.3 ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 0865642145 
5263901794 นางสาวสมใจ วัฒนชีวโนปกรณ์ 63/38 ถ.หลวงทรงพล ต.ท่าพ่ีเล้ียง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 085-8256433 
5263901795 นางสาวสุภารัตน์ ต้ังนิติกาล 280 ม.2 ต.บางปลาม้า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150 035-588023 
5263901796 นางสาวสุกัญญา โบศรี 18/6 ม.4 ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77230 08-9260-2660 
5263901804 นายอนุวัตร นิ่มทิม 45/8 ม.4 ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 02-8799592 
5263901878 พันโทพลกฤต เทียนน้อย 57 ม2 ถ.ลาดปลาเค้า อ.บางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 10220 084-1159181 
5263901907 นางสาวอุไรพัชร เพชรสูงเนิน 4 ม.17 ต.โนนแดง อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา 30360 0813897627 
5263901989 นายอุเทน หนูทอง 170 ม.3 ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 72250 0851511595 
5263901997 นายศุภนันท์ ขุนเมอืง 119/14 ต.หลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110 089-9853686 
5263901998 จ.ส.ต.หญิงสายฝน ป้องศรี 1016 ม.10 ต.รับร่อ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86190 085-7877295 
5263901999 นางสาวพนิดา อนุพงศ์พิชิตกุล 38 ม.7 ต.ท่าข้าม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 081-9794261 
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53639010003 นายประเพียร รังวิเศษ 60  ม.12 ต.แคน อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120  
53639010004 นางฎัชนีวราพักด์ิ สอรักษา 191 ม.1 ต.หนองหิน อ.หนองหิน จ.เลย 42190 086-0825491 
53639010005 นางพรรณนิภา สละ 7/1 ม.10 ต.หนองผือ อ.ท่าล่ี จ.เลย 42140 089-8561819 
53639010006 นายวุฒิชัย สอทา 178 ม.1 ต.ทรัพย์ไพรวัลย์ อ.เอราวัณ จ.เลย 42220 089-8261092 
53639010008 นางปิยะมาศ เฉลยจิต 135/3038 ม.5 ต.เกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 086-7500716 
5363901005 นายธวัชชัย ศักด์ิสมบูรณ์ 989/7 ซ.9 ต.วัดอรุณ อ.บางกอกใหญ่ จ.กรุงเทพมหานคร 10600 089-2053800 
5363901021 นางวิภาพร ชื่นทวี 8/2   ม.8 ต.วังตะกู อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 090-4474228 
5363901027 นางสุดา สง่าแสง 61/2  ม.7 ต.บ้านยาง อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 086-0748550 
5363901036 นายเทพภวัน เทียนเจริญ 18  ซ.เพชรเกษม 50/4 ต.บางหว้า อ.ภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร 10160 081-6347465 
5363901059 นางสาวอนงค์นาฏ สุขกลับ 3/36 ซ.สารีบุตร ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 080-0406748 
5363901068 นายอาคม รูปสูง 21 ม.8 ข.วังตะกู ต.วังตะกู อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 085-9404945 
5363901090 นางเครือวัลย์ คลังระหัด 111 ม.1 ต.หนองบวัแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210 084-8259221 
53639011005 นางสาวธวนิดา ฮามไสย์ 140 ม.1 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000   
53639011018 นายกัณฐพัศร อุปมาอํ่า 53 ม.9 ต.ประดู่ยืน อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160   
53639011020 นางสาวเสาวภา สามารถ 8 ม.1 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160   
53639011050 นางธนัชญาณ์ ขาวอ่อน 63/1 ม.8 ต.ป่าตัน อ.แม่ทะ จ.ลําปาง 52150 081-9802112 
53639011051 นางสาวนิรมล อุตสม 255 ม.3 ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลําพูน 51000 089-4296791 
53639011052 นายเจษฎา วงค์อินทร์ 80 ม.9 ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120 084-3785118 
53639011053 นางมณีทิพย์ เทพอิน 109 ม.10 ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลําพูน 51000 086-6594413 
53639011054 นางสาวพรชนก มาวิเลิศ 95/1 ม.5 ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลําพูน 51140 080-5011581 
53639011056 นายอนุวัตร ขาวอ่อน 266/395 ม.15 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลําปาง 52000 081-7469252 
53639011057 นายไตรภพ ขจรจิตร์ 139 ม.5 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลําปาง 52240 054-823087 
53639011058 นางบุญทิวา กันธิมา 107 ม.2 ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลําปาง 52240 087-6606063 
53639011059 นายจรัน อารีศีลธรรม 180 ม.7 ต.ขะเนจ้ือ อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140 087-8426623 
53639011060 นางวันวิสาข์ วงค์อินทร์ 80 ม.9 ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120 086-9136696 
53639011065 นายสมพาล พรหมภักด์ิ 186 ม.12 ต.ทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี 41310 084-7421467 
5363901107 นางสาวเกศสุดา มาตรวิจิตร 26 ม.3 ต.มะขามล้ม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบรีุ 72150 081-9230580 
53639011073 นายสราวุธ ขันติวงศ์ 142 ม.5 ต.ช้างเผือก อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130   
53639011084 นางสาวไพเราะ เชื้อทอง 182  ต.วังไผ่ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170 089-8049823 
53639011099 นายมานิตย์ อิตถาฤทธิ์ 269 ม.2 ต.หินโงม อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 086-8644566 
53639011105 นายวีรวัฒน์ วจีประศรี 129/87 ถ.บ้านเหล่า ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 081-9756876 
53639011112 นางปาลีรัญญ์ พรสิริพินิศ 99/9 ม.1 ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม 73140   
53639011114 นายวุธเนตร รัตนมณี 9 ม.4 ต.หนองคัน อ.ภูหลวง จ.เลย 42230 086-2219693 
53639011115 นางปรวรรณ สีคํา 88/229 ม.5 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี 71190 087-2339221 
53639011116 นางสาววิภา ภู่โกสีย์ 52 ม.10 ต.กระโทก อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190 081-0655719 
53639011117 พันจ่าเอกสรวิชญ์ ชูแสง 114/1 ม.1 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 081-8790343 
53639011118 นางสุพรรณี ไชยชาติ 86/1 ม.6 ต.โนนคูณ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180 089-7101074 
53639011119 นางรจเรศ บุญสะอาด 70 ม.9 ต.โนนคูณ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180 089-7203142 
53639011128 นางสาวเสลย ศรีอําคา 223   ม.2 ต.ขุหลุ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130 0819767469 
53639011129 นางจันทร์เพ็ญ ชินวงค ์ 123 ม.4 ต.โคกสะอาด อ.น้ําขุ่น จ.อุบลราชธานี 34260 080-1585557 
53639011134 นางสาวปณิศรา ปู่ไทย 168 ม.3 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150 080-8159422 
53639011143 นางสาวเรือนขวัญ วิจิตรจริยา 844 ซ.มิตรภาพ 15 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 087-8773131 
53639011145 นางนงลักษณ์ โปรณะ 108 ม.11 ต.นาจาน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 40220 081-9666983 
5363901139 นางจุฬาลักษณ์ บุญมีฤทธิ์ 1-2 ม.2 ต.บางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม 73190 087-6650895 
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5363901140 นางภัทชา สุขสมกิจ 206 ม.6 ต.บางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม 73190 086-9776744 
5363901141 นายประทีป รัตน์นุ่มน้อย 104/3 ม.6 ต.หินมูล อ.บางเลน จ.นครปฐม 73190 081-193854 
5363901142 นางวันดี ศรีเหรา 305 ม.5 ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 71170 081-3781973 
5363901143 นางวินัฐดา หลอดทองแดง 10/114 ม.5 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 082-2439442 
5363901144 นายเชิด โพธ์ิไพจิตร 216 ม.3 ต.สระยายโสม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72220 086-1737825 
5363901170 นางสาวชัญญานุช อากาศ 117/116 ม.6 ต.คูคต อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 0819178372 
5363901180 นายคิรีภาค เล็กลมุด 7 ม.6 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120   
5363901192 นายสําราญ พิณจรัสรุ่งเรือง 114 ม.9 ต.โนนตาเถร อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา 30360 089-8461138 
5363901218 นายวัลลภ จันทร์หอม 5  ม.4 ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 086-3077137 
5363901219 นายพีรยุทธ์ สิริธนาวณิชย์ 57/2  ม.3 ต.ศรีสุราษฎร์ อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 083-1152112 
5363901220 นางสาวธีระภร อุดมมาลี 103  ม.4 ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 089-9891983 
5363901221 นางสาวธันว์วดี เสถียรอุดมการณ ์ 139  ม.10 ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 080-0491098 
5363901222 นางสาวกัญญณัชฐ์ สิริธนาวณิชย ์ 57/2  ม.3 ต.ศรีสุราษฎร์ อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 089-6894946 
5363901223 นายภัทรดร คงวิวัษน์ 222 ม.6 ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 081-4338299 
5363901224 นางสาวกนกวรรณ ดีวิหก 29/5  ม.10 ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 087-1002786 
5363901226 นายสมศักด์ิ แย้มปิ๋ว 67  ม.3 ต.บางแค อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 081-7052361 
5363901227 นางสาวนริศรา ภทัรปวัตน์วิทู 88 ม.1 ต.ศรีสุราษฎร์ อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 083-1586138 
5363901228 นางสาวปนัดดา อุ่นเจริญ 113  ม.2 ต.ศรีสุราษฎร์ อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 081-6292516 
5363901229 นายวสันต์ มงคลลักษมี 93/5  ม.4 ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 087-7690734 
5363901230 นายก่อพงศ์ ทิพยทัศนัน 88  ม.1 ต.ศรีสุราษฎร์ อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 081-0072055 
5363901231 นางสาวขวัญเรือน รัตนมุง 72/4  ม.8 ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 081-4911955 
5363901232 นายสุภัทร ตันประภัสสร 56  ม.3 ต.สวนหลวง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 084-6345921 
5363901233 นางสาวพรไพลิน พึงใจแก้ว 14  ม.5 ต.ประสาทสิทธิ์ อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70210 081-5854787 
5363901234 นายปรีชา สมประสงค ์ 24  ม.7 ต.วังเย็น อ.บางแพ จ.ราชบุรี 70160 087-9751477 
5363901307 นางอําพร ปาโม้ 75  ม.12 ต.หนองสังข์ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150 085-142-0323 
5363901314 นางสาวปาริชาต เหมือนทับ 28 ม.8 ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 0867873277 
5363901319 นางขวัญใจ ทะไกรราช 159 ม.11 ต.นาแซง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 083-1413897 
5363901322 นายทนงย์ชัย สุดชา 47 ม.6 ต.หนองหิน อ.เมอืงสรวง จ.ร้อยเอ็ด 45220   
5363901339 นางสํารวย ทองโป้ย 25/1 ม.3 ต.หนองลาน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130 085-2904700 
5363901341 นายเจษฎาพงศ์ ชูแก้ว 103 ถ.มงคลประชา 2 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 083-5119111 
5363901378 จ่าสิบโทสุรัชต์ วัชระนภาพงศ์ 37 ม.4 ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสด์ิ จ.กาญจนบุรี 71250 0848849337 
5363901436 นางสาววรรณนิภา สําเร็จ 90 ม.2 ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130 0862188859 
5363901447 นางยุภาพร ดวงหาคลัง 1 ม.7 ต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120 089-280-8598 
5363901483 นายณัฐวุฒิ ชุ่มบุญชู 65/9 ม.2 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220 081-1980433 
5363901489 นางสาวเนตรนภา วรรณพงษ์ 83 ม.14 ต.บ้านเล่า อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000 082-1569951 
5363901516 นายดนัย เจติยสุวรรณ 98/1 ม.1 ต.บ้านค่าย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36240 080-4853139 
5363901531 นางสาวแพรวพรรณ บุรีพงษ์ 9/2 ม.8 ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 081-2919319 
5363901532 นางสาวอรพรรณ เสนาคํา 1/7 ม.3 ต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง 21110 082-4603536 
5363901533 นางสาวกันย์สินี ชัยวุฒิรัฐ 38 ม.5 ต.บางกะจะ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 084-5451816 
5363901534 พันจ่าเอกสัมพันธ์ จันทร์รักษ์ 8/26 ซ.พระยาตรัง 3 ถ.พระยาตรัง ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 089-2458350 
5363901585 นางสาวพรพิมล ทองประศรี 35/10 ม.4 ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 081-3466857 
5363901586 นางสาววนิดา ม่วงศรี 39/1 ม.4 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 083-4285318 
5363901587 นางสาวสริญญา พัชรประภาพันธ์ 99/9 ม.12 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 081-3784327 
5363901588 นางสาวดวงทิพย์ เกตุษเฐียร 49/447 ม.4 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 084-5422968 
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รหัส ชื่อ – สกุล ท่ีอยู่ โทรศัพท์ 
5363901589 นายโชติพัฒน์ วชิรไพบูลย์สุข 12 ม.9 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 081-8134848 
5363901590 นายณัฐวัฒน์ ดํารงกุล 31/41 ม.4 ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 089-7456790 
5363901592 นายวิรัช สะอาดดี 286/20  ม.4 ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 0818570176 
5363901593 นางสาวสินีนาฏ พลรบ 270 ม.2 ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบุรี 72190 0899634984 
5363901594 นางสาวยุรดา เอ่ียมสะอาด 1 ม.5 ต.ถ้ํารงค์ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150 087-0733346 
5363901606 นายสุนทร ดีซื่อ 50/175 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 089-7535330 
5363901607 นางนารี พนัสอนุสรณ์ 192 ม.14 ซ.4 ถ.สุขุมวิท ต.คลองนารายณ์ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 039-419070 
5363901608 นายพงษ์วุฒิ สีหาพงษ ์ 76/21 ม.8 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 089-0982608 
5363901609 นางสาวสิริพร ฮายีมา 50/4 ม.9 ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120 088-2021796 
5363901610 นางนงนุช ทรัพย์โภคา 20/5 ม.14 ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 22160 087-4800334 
5363901611 นางสาวปัญจพร ธรรมเกษร 34 ม.5 ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120 089-2446670 
5363901612 จ่าเอกบุญโชค ผู้เล่ืองลือ 134/49 ม.6 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 081-8636932 
5363901613 นางสาวชวนชม พุชชงค ์ 99/11 ม.2 ต.เขาวงกต อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี 22160 086-1396138 
5363901638 นายบํารุง ตรีเพชร 53/1 ม.3 ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120 081-8800239 
5363901643 นางสาวยุพิน ปานอาภรณ์ 35 ม.5 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 085-2632997 
5363901644 นางปัทมา เรืองสุกใส 4 ต.ท่าจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 081-5019612 
5363901657 นางศภุรดา ชอบรส 260/1  ม.1 ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด 23130 081-7611721 
5363901686 นางทิพวรรณ ปัดถาวะโร 142 ม.4 ต.บ้านจีต อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี 41130 088-3248131 
5363901700 นางณครรัตน์ กุมารจันทร์ 51/8  ม.5 ต.นาตาล่วง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 089-6489557 
5363901701 นางสาวกาญจนา คงสี 61 ม.9 ต.ทุ่งค่าย อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140 086-9499064 
5363901710 นางสาวอาภรณ์ คงมสิุก 103  ม.8 ต.ทุ่งตะไคร อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 86220 089-2904228 
5363901711 นางสาวสุดารัตน์ เรืองฤทธ์ิ 52  ม.5 ต.นาใต้ อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี 84240 083-0884425 
5363901717 นางสาวนฤมล วัชระพงศ์ไพบูลย ์ 31  ม.7 ต.โพธิ์พระยา อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 0818433025 
5363901723 นางอนัญญา นวลศรี 201/5 ถ.เทศบาลสาย 2 ต.ขลุง อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110 086-8308046 
5363901725 นายศุภชัย สําราญสม 44/2 ม.3 ต.หนองชิ่ม อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี 22130 086-2308710 
5363901727 นางนงนุช วงศ์สกุลภักดี 15/2 ม.2 ต.ราม อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 087-2524335 
5363901731 นางสาวพลอยงาม เรืองสุข 64 ม.11 ต.ศรีสองรัก อ.เมือง จ.เลย 42100 0856456688 
5363901732 นางนงค์รัก ตะนะสอน 75 ม.3 ต.เอราวัณ อ.เอราวัณ จ.เลย 42220 081-0488805 
5363901733 นางสุดาวรรณ สว่างชาติ 25 ม.10 ต.เอราวัณ อ.เอราวัณ จ.เลย 42220 089-5762402 
5363901734 นางสาวนิชนภา จันทะวงค์ 198 ม.3 ต.น้ําแคม อ.ท่าล่ี จ.เลย 42140 086-2224233 
5363901735 นางสาวลัดดาวัลย์ วงษ์โสภา 174 ม.4 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 0817775456 
5363901736 นางสาวอรษา โกงจีน 70 ม.1 ต.หนองคัน อ.ภูหลวง จ.เลย 42230 089-0361375 
5363901737 นายณรงค์ เกษทองมา 82 ม.2 ต.ผาบิ้ง อ.วังสะพุง จ.เลย 42130   
5363901738 นายดํารงฤทธ์ิ ทัตเศษ 1/9 ม.1 ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย 42150 089-5081132 
5363901739 นายกฤษณะ ภูมิภักด์ิ 572 ม.9 ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย 42000 087-9450318 
5363901740 นายพงษภัทร พลหอม 113   ม.4 ถ.ปากชม  ท่าบ่อ ต.ห้วยพิชัย อ.ปากชม จ.เลย 42150 080-7650539 
5363901741 นายพณพงษ์ อาจแก้ว 281 ม.1 ต.ปวนพุ อ.หนองหิน จ.เลย 42190 083-3487747 
5363901742 นายจรูญ จันทวงษ์ 511 ม.8 ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 081-9648749 
5363901743 นางวัลย์ไร จันทวงษ์ 511 ม.8 ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 087-2244929 
5363901744 นางสาวสมยงค์ บุญหลาย 129 ม.6 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 083-3548028 
5363901745 นางสาวพัชรินทร์ โพธิราช 783/1 ม.5 ถ.สุขาภิบาล2 ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110 089-5759430 
5363901746 นางสาวนุตยา สมบัติธง 17 ม.7 ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย 42000 088-5401277 
5363901765 นายนรินทร์ อู่อรุณ 132/1 ม.2 ต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี 72240 084-3482948 
5363901768 นายธีรยุทธ ต๊ะปินตา 130  ม.4 ต.กระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 085-7277701 
5363901773 นายสมบัติ รู้รอบ 76/19  ถ.ศรีสําราญ 2 ต.สองพ่ีน้อง อ.สองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบุรี 72110 0825576243 
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รหัส ชื่อ – สกุล ท่ีอยู่ โทรศัพท์ 
    5363901774 นายวสันต์ ปรีชาวิภาคผล 446 ม.10 ต.ทุ่งคอก อ.สองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบุรี 72110 086-1643746 

5363901807 นางสาวจันทิมา พัทธรากรณ์ 37/3 ม.3 ต.เกาะขวาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 084-3605089 
5363901808 นายธนวัสส์ ร่วมโพธิ์รี 22/9 ม.3 ต.เกาะขวาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 082-2117419 
5363901809 นายวงกต กะลัมพะนันทน์ 50/269 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 081-8654660 
5363901810 นางดวงเดือน พุ่มพา 59/194 ม.1 ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 22160 087-0845087 
5363901811 นางปาริชาติ ทองคําเจริญ 47 ถ.เทศบาลสาย 3 ต.ท่าใหม่ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120 085-6605408 
5363901812 นางณัฐกฤตา แสงกัน 38 ม.2 ต.พวา อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี 22160 089-8840980 
5363901814 พันจ่าอากาศเอกนพดล ขันคํา 484/7 ม.5 ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140 085-0527124 
5363901815 นายวิษณุ ทวีวรรณ 87 ม.11 ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 081-0533866 
5363901817 นางสยุมพร สังปัสสา 70 ม.3 ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120 083-3518945 
5363901845 นางทิษฏยา สุดแจ้ง 86   ม.3 ต.หนองโอ่ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 0897954705 
5363901846 นางสาวขวัญเรือน คําไพเราะ 73 ม.3 ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 035417346 
5363901870 สิบตํารวจตรีธวัช มัตสยะวนิชกูล 3/5 ม.13 ต.คุ้งพยอม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 0839155427 
5363901878 นายภาคิม แสงดี 345/1 ม.6 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77210 080-118441 
5363901891 นายสักรินทร์ สร้อยศิลา 68 ม.2 ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160 080-7332688 
5363901913 นางปานิกา ทับทิม 369 ม.4 ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค ์60150 089-8399978 
5363901914 นางสาวปนุชชา ทรัพย์สมบัติ 46/46 ม.3 ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 086-7639992 
5363901915 นายศุภฤกษ์ พ่ึงไทย 38/1 ม.4 ต.พงตึก อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 084-7565914 
5363901916 นางสาววิภาพร บุตรแก้ว 30/40 ม.5 ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 081-7008711 
5363901917 นายสรายุธ จีนาภักด์ิ 4/1 ม.2 ต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 081-9390930 
5363901918 นางสาวนํ้าผ้ึง หมู่ม่วง 256 ม.11 ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 086-0312561 
5363901919 นางสาวคนึง ปิยะพันธ์ 115 ม.7 ต.พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140 089-5485379 
5363901920 นายบัณฑิต ไชยสิริมงคลกุล 158/4 ม.4 ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 084-3371885 
5363901921 นางกาญจน์พิสชา มณีวงศ ์ 73/5 ม.1 ต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 089-8147443 
5363901922 นางบุณฑริก แช่มช้อย 34/1 ม.4 ต.พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140 089-9184546 
5363901923 นางสาวประวรรณา แสนสุด 124 ม.3 ต.ดอนกระเบ้ือง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 086-7632297 
5363901924 นายจรัญ ภู่ระย้า 26/1 ม.2 ต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 082-2928736 
5363901925 สิบเอกวัฒนา สังขจาย 22/3 ต.สามกอ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110 081-9944015 
5363901929 นางสาวอัญชลี สมบูรณ์เหลือ 192 ม.6 ต.บางพลับ อ.สองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบุรี 72110 081-2802682 
5363901934 นางสาวเพชรา เกษมสงคราม 73/1 ม.6 ต.ตาสัง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180 0852995748 
5363901936 นายอาชา เชิดสวรรค์ 40 ม.3 ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก 63160   
5363901937 นายชัยวัฒน์ ศรีจันทร์ 264 ม.3 ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140 086-2004304 
5363901938 นายชูศักด์ิ การเร็ว 131/3 ม.5 ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140 086-4402809 
5363901939 นางชมพูนุท การเร็ว 131/3 ม.5 ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140 086-4482807 
5363901940 นางสาวอรสา สรรวิชัย 16 ม.4 ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140 084-8123953 
5363901941 นายอณุพล จงศักด์ิสวัสด์ิ 10  ม.13 ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71170 034571015 
5363901942 นายภานุพงศ์ รักษาศักด์ิชัย 182  ม.1 ต.วังไผ่ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170 0899159186 
5363901944 นางสาวยุพิน แต่แดงเพชร 294  ม.9 ต.วังไผ่ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170 081-8577349 
5363901947 นางมารยาท หงษ์สอง 89/1131 ม.3 ต.ตลาดบางเขน อ.หลักส่ี จ.กรุงเทพมหานคร 10210 083-7887734 
5363901960 นางวัชรีณ์ นิ่มอนงค์ 133  ม.4 ต.หัวโพธิ์ อ.สองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบุรี 72110 081 - 0056363 
5363901961 นางสาวอนงค์ ธงหาร 67 ม.15 ต.โคกเครือ อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 46220   
5363901964 นายไพรจิตร บุญทา 1 ม.16 ต.โพนงาม อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130 081-0491706 
5363901968 นายปราโมทย์ อุ่นวงศ ์ 72 ม.4 ต.หนองกุงทับม้า อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 41280 081-8724163 
5363901971 นางสาวฐิติวรรณ เนตรสุวรรณ 52 ม.1 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบรีุ 71110 084-6727662 
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รหัส ชื่อ – สกุล ท่ีอยู่ โทรศัพท์ 
5363901973 นายชัยชนะ เชิดฉาย 220 ม.2 ต.ดอนเจดีย์ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140 086-0485509 
5363901974 นายสุรสิทธ์ิ นนทสุต 20/1 ม.4 ต.บางแพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี 70160 089-9151489 
5363901975 นางเบญจวรรณ ทิพย์พินิจ 250 ม.2 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 081-1782596 
5363901976 นางสาววิมล สุริวรรณ์ 147/4 ม.1 ต.หนองไผ่ อ.ด่านมะขามเต้ีย จ.กาญจนบุรี 71260 089-9104476 
5363901977 นางสาวปาริชาติ ธนาวรรณ 91/73 ม.13 ต.บางตีนเป็ด อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 081-3059832 
5363901980 นางอัญชลี วภักด์ิเพชร 106/3 ม.5 ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140 086-2151116 
5363901983 นายนนทพัทธ์ องการ 1 ม.3 ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก 63160   
5363901985 นางวิลาสินี กิตติยังกุล 142/1 ม.9 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160   
5463901001 ร.ต.ต.หญิงพิมพ์ชนก ศิลาจันทร์ 19/7 ถ.สุขสวัสด์ิ 70/2 ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 089-6702445 
5463901002 นางณัฐนรี ทาวัน 50/9 ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230 081-6043382 
5463901003 นางนิศานาถ อยู่สุข 39/148 ถ.เพชรเกษม 81/6 หนองค้างพลู อ.หนองแขม จ.กรุงเทพฯ 10160 085-3316148 
5463901004 พันตํารวจโทสุทศ รุ่งโรจน์ 6/8 ถ.พุทธบูชา ซอย 24 ต.บางมด อ.ทุ่งครุ จ.กรุงเทพมหานคร 10140 089-813-4247 
5463901006 นายมนตรี พูลคล้ายวงศ ์ 63/80   ม.3 ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 081-9412960 
5463901008 นายสรณ์พิจักษณ์ มีนิล 1/132 ม.8 ต.คลองกุ่ม อ.บึงกุ่ม จ.กรุงเทพมหานคร 10230 083-3038884 
5463901009 นางชัญญา พาณิชยวิบูลย์ 99/1035 ม.2 ต.สะพานสูง อ.สะพานสูง จ.กรุงเทพมหานคร 10240 081-8054118 
5463901010 นางสาวสุพรรณนา มีนิล 29/112 ม.2 ต.ลําโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 081-8080069 
5463901012 นางวารุณี อ่อนอก 805 ม.9 ต.สําโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 086-1016594 
5563905001 นายศราวุฒิ สมัญญา 73 ม.88 ต.บ้านชบ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150 086-6056380 

 
ครุศาสตรบณัฑิต 

รหัส ชื่อ – สกุล ท่ีอยู่ โทรศัพท์ 
4781132037 นายคัมภีร์ ภักด์ิชัยภูมิ 27 ม.5 ต.สําโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 09-9926235 
4824112008 นางสาวสาวิตรี ทุมวงษ ์ 58 ม.5 ต.ต้นตาล อ.สองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบุรี 72110  
4881107027 นายธีรวัจน์ สามกษัตริย์ 71/1 ถ.เทศบาล8 ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000   
4921112012 นายวรรณศักด์ิ พลับพลึง 94/15  ม.4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 014200246 
4921316043 นางสาวสมสุดา โตนน้ําขาว 67/39 ต.บางขุนนนท์ อ.บางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร 10700 02-4337398 
4981110015 นางสาวนาฏอนงค์ เรืองรัศมีพงษ์ 17/13  ม.2 อ.หนองแขม จ.กรุงเทพมหานคร 10160 05-0661581 
5021108001 นางสาวช่อทิพย์ ราชา 53/1 ม.13 ถ.ลัดตะนจ ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 086-7827291 
5021112072 นายสันทัด สุสมบูรณ์ 136  ม.13 ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 36140 0832743708 
5081107001 นางสาวกัญญารัตน์ ม่วงงาม 10/3 ม.2 ต.บางจะเกร็ง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 034-718179 
5081124015 นางสาววรรณรัตน์ สุรินทร์ 134  ม.3 ซ.3 ต.เปือ อ.เชียงกลาง จ.น่าน 55160   
5081126025 นายสุทธิพงษ์ ผ้ึงเล็ก 50 ม. 9 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 089-7871096 
5081132040 นายอภิบาล วงศ์เกษร 55/99 ม.9 ซ.9 ถ.เทพารักษ์ บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 02-3123789 
5121108005 นายกอล์ฟ ซาระกํา 179/274 ม.8 ต.บางแค อ.บางแค จ.กรุงเทพมหานคร 10160 082-6823885 
5121108007 นางสาวภิญญาพัชญ์ บัวขํา 11 ม.5 ต.วัดสุวรรณ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 20270 089-9214901 
5121312082 นางสาวชลธิชา ถินทิพย์ 75/1 ม.2 ต.นาโคก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 0867990775 
5181110037 นางสาวเจนจิรา นาแว่น 120  ม.11 ต.หนองแวงใต้ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120   
5181123021 นางสาวบุญญาณี หินชีระนันท์ 322 ม.3 ถ.เพชรเกษม ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180 032-688028 
5181123036 นางสาวดารินทร์ มาดี 64/115 ม.3 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290   
5181126013 จ่าสิบเอกชวลิต พงพุฒ 273/3 ม.10 ต.บางแค อ.บางแค จ.กรุงเทพมหานคร 10160 087-9437083 
5181126026 นางสาวธัญญลักษณ์ ช่วยนวล 20 ซ.7 ถ.หลังสวน ต.แหลมทราย อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110   
5181126029 นางสาวชลธิชา แป้นสุขา 362 ม.7 ต.เซกา อ.เซกา จ.หนองคาย 43150 086-0750294 
5181126040 นายมูฮัมมัดฮาฟีช สามะ 32/1 ม.1 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 0898780635 
5181126052 นายศุภฤทธิ์ บุญตาม 53 ม.1 ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา จ.อํานาจเจริญ 37110   
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รหัส ชื่อ – สกุล ท่ีอยู่ โทรศัพท์ 
5181126054 นายอาฟัรดี ดะแซ   
5181136012 นางสาวรัตนา ทองมี 4  ม.5 ต.บึงบูรพ์ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ 33220   
5184107003 นางสาวพรอุษา สว่างแสน 40/5     ม.8 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 0890090525 
5184107042 นางสาวปาริชาติ แกมนิล 123/50 ซ.ชุมชนลานทราย อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 086-5719584 
5221112011 นางสาวเนตรทราย สุพรรณ์หนู 319/27 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.บางขุนศรี อ.บางกอกน้อย จ.กรุงเทพฯ 10700 083-9033600 
5221112014 นายวชิระพงศ์ ดวงเตชะ 69   ม.1 ต.ขนวน อ.หนองนาคํา จ.ขอนแก่น 40150 080-0630123 
5221147002 นายสุเมธ ขุนทอง 274/8 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ํา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 089 - 1858238 
5221147006 นายจักรพงศ์ โนนสาย 14    ม.6 ต.โดด อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ 33120 085-3278341 
5221147008 นางสาววนาลี นักจะเข้ 9/5 ม.2 ซ.เลิศพัฒนาใต้ ต.จอมทอง อ.จอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร 10150 082- 0763554 
5221147015 นายนิรันดร์ สานุการ 17 ม.5 ต.บึงแก อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130 087 - 2450620 
5221147018 นายวิทวัส บุญเขตต์ 4/3 ม.13 ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30320 085-4904402 
5221147019 นายธีรศักด์ิ สุทธา 48/230  ม.4 ถ.เสรีไทย ต.คลองกุ่ม อ.บึงกุ่ม จ.กรุงเทพมหานคร 10230 081 - 4879115 
5221147034 นางสาวจันทิมา ปรางศรี 101   ม.8 ต.สิ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150 080-1498311 
5221147035 นายกมลศักด์ิ เสร็จธุระ 1280 ซ.ร่วมพัฒนา ต.บางบําหรุ อ.บางพลัด จ.กรุงเทพฯ 10700 083-8241505 
5221147036 นางสาวสุพัตรา วงษ์ชาลี 74   ม.11 ต.ห้วยยาง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120 081-0724715 
5221148007 นางสาวณัฐธิดา แสงนิล 35 ม.3 ซ.วัดสิงห์ ถ.เอกชัย ต.บางขุนเทียน อ.จอมทอง จ.กรุงเทพฯ 10150 086-6060888 
5221156003 นายนิพนธ์ ซั่วเซ่งอ่ี 101/2  ม.7 ต.ทุ่งระยะ อ.สวี จ.ชุมพร 86130 082-4126657 
5221156006 นายคณิน เชื้อเจริญ 344  ม.4 ต.บ้านคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 082-075454 
5221156009 นางสาวสุภารัตน์ ล่ิวสกุลวงศ์ 12 ม.1 ถ.ตรังปะเหลียนเก่า ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140 087-4664662 
5221156010 นายอุดร ศรียางนอก 109/72 ม.6 ซ.สุขสวัสด์ิ 6 ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 085-9081824 
5221245044 นายถิรภัทร์ คงเลิศ 40/83    ม.1 ต.หนองค้างพลู อ.หนองแขม จ.กรุงเทพมหานคร 10160 02 - 4444063 
5281112004 นายกรวิชญ์ วัฒนกูล 98/17    ม.4 ต.บางไผ่ อ.บางแค จ.กรุงเทพมหานคร 10160 087-6753647 
5281112007 นายโตมร กรานกุล 539 ม.1 ซ.ราษฏร์บูรณะ33 อ.ราษฎร์บูรณะ จ.กรุงเทพมหานคร 10140 02-4639359 
5281112011 นายกีรติ สิทธิเขตการ 100/76   ม.14 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 080-2648467 
5281112020 นายทวีทรัพย์ มีสมศัพย์ 41/12 ม.1 ซ.จอมทอง 13 ต.จอมทอง อ.จอมทอง จ.กรุงเทพฯ 10150 02 - 8780128 
5281112039 นายวัชรา วิบูลย์อรรถ 5/1 ม.1 จ.สุรินทร์ 32110 080-4859524 
5281124025 นางสาวถิรนันท์ บุญประเสริฐ 18/3  ม.4 จ.อ่างทอง 14110 089-7437696 
5284132001 นางสาววันเพ็ญ แขกประยูร 443 ซ.เจริญนคร 48 ต.บุคคโล อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10600 086-7805557 
5321154001 นางสาวโสภิดา ศรีสําราญ 205/2  หมุที่  11  อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 082-5854033 
5321154002 นางสาวปารวตรีย์ รอดน้อย 98/1  หมูที่ 6  ต.เกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 086-1605969 
5321154003 นางสาวสุชานุช ปะวะเสนัง 2  ม.8 ต.ขามป้อม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120 082-7431327 
5321154005 นางสาวอาทิตยา มะทะโจทย์ 230  ม.2 ต.วังทอง อ.วังเหนือ จ.ลําปาง 52140 087-5326672 
5321154006 นายโศภาคย์ พันธุ์อโนทัย 1592 ซ.พระราม2 43 ต.บางมด อ.จอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร 10150 082-4575593 
5321154008 นางสาวธีรารัตน์ เนตรจู 63/169  ม.2 ซ.ซ้ายอุดมเดช อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 083-9451708 
5321154009 นางสาวสาธิยา กองกูล 874/1 ซ.เจริญนคร 14 ต.คลองต้นไทร อ.คลองสาน จ.กรุงเทพฯ 10600 02 - 8622930 
5321154010 นางสาวสุดาพร อินสุวรรณ์ 87 ม.8 ต.คันธุลี อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170 085-5916485 
5321154011 นางสาวสิณีภรณ์ รุจิรวงศ์ 8/92 ม.5 ซ.โชคสําอางค์ อ.บางแค จ.กรุงเทพมหานคร 10160 087-7081940 
5321154012 นางสาวนิยดา ทองประดิษฐ์ 436  ถ.ประชาอุทิศ อ.ทุ่งครุ จ.กรุงเทพมหานคร 10140 085-8491073 
5321154014 นางสาวบุญญิสา เพ่ิมเจริญ 20 ม.3 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 083-7178147 
5321154015 นางสาวจิราวดี ศรวิชัย หนองขุน 7/7 ม.3 ต.ผักแพว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130 080-1501259 
5321154017 นางสาววารุณี เย็นสุวารินทร์ 41/102 ม.5 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130 089-2074927 
5321154018 นางสาวรัตนาพร แย้มพงษ์ 147 ม.11 ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 087-9701841 
5321154020 นางสาวบุษราคัม รักพวก 70  ม. 19  ตหนองเชียงทูน อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170 0856121181  
5321154022 นางสาวชัญญานุช เพ็งพล 184 ม.9 ต.ขนวน อ.หนองนาคํา จ.ขอนแก่น 40150 086-8031802 
5321154025 นายก่อสกุล ศรีสุทธา 718/3  ม.3 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110 086 - 3392330 
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รหัส ชื่อ – สกุล ท่ีอยู่ โทรศัพท์ 
5321154028 นางสาวเกศราภรณ์ หงษ์ทอง 271/1 ม.3 ต.น้ําร้อน อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130 088-3667528 
5321154031 นางสาวเสาวลักษณ์ แสงแก้ว 596  ถ.ประชาธิปก ต.หิรัญรูจี อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10600 086896556 
5321154032 นายเดชาวุฒิ ทองพาศน์ 816  ซ.เทอดไท 33 ถ.เทอดไท ต.ดาวคะนอง อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพฯ 10600 024765304 
5381110025 นางสาวจิราพร กล้องแก้ว 2 ต.โพธิ์แทน อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 083-7679048 
5381123031 นางสาววันดี เกิดแจ่ม 12/1 ม.6 ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 082-7817245 
5381136018 นางสาวศิริพร นิยมราช 38/1 ม.7 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 087-3615264 

 
เทคโนโลยีบณัฑิต 

รหัส ชื่อ - สกุล ท่ีอยู่  โทรศัพท์ 
5221240011 นายคมสัน วงศ์วิลาศ 91 ถ.เทอดไท ต.ปากคลองภาษีเจริญ อ.ภาษีเจริญ จ.กรุงเทพฯ 10160 084-2062260 
5221261001 นายสุทธิลักษณ์ คงคาชนะ 82/67  ม.19 ต.ศาลาธรรมสพน์ อ.ทวีวัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร 10170 02-8870623 
5221261002 นายประเสริฐ สุวะไชย 252/41042   ถ.หลว อ.ป้อมปราบศัตรูพ่าย จ.กรุงเทพมหานคร 10100 084-7286791 
5221261003 นางสาวธนิดา ก้านเพชร 133  ม.5 ต.กุดค้าว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110 087 - 5129252 
5221261004 นางสาวปรางฟ้า จํารัส 1048   ม.3 ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 086-6080692 
5221261009 นายอนุชิต เค้าหัน 15   ม.3 ต.หนองแจ้งใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120 02-4665408 
5221261011 นายสิทธิชัย พยุงวงศ์ 204   ม.9 ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี 41290 086-0615917 
5221261012 นายสุวัฒน์ นุชเฟ่ือง 372/6 ถ.เจริญกรุง ต.บางคอแหลม อ.บางคอแหลม จ.กรุงเทพฯ 10120 082-5870626 
5221261015 นายวัชรินทร์ สร้อยเพชร 119  ม.3 อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 085-7735318 
5221261016 นายกิตติศักด์ิ เล้ียงรักษา 34   ม.6 ซ.สาย 4 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 089-6630551 
5221261017 นายไกรศักด์ิ ประทุม 35/5   ม.4 ซ.เพชรวิฑูรย์ ต.แสมดํา อ.บางขุนเทียน จ.กรุงเทพฯ 10150 082-0854900 
5221261019 นายภูทัย ศรีปราชญ์ 1   ม.4 ต.หนองไฮ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120 082-1477251 
5221261021 นายสุพินิจ ธงสันเทียะ 3/3 ม.3 ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000   
5221261024 นายโชติพัฒน์ แพงอ่อน 26/3  ม.10 อ.ราษฎร์บูรณะ จ.กรุงเทพมหานคร 10140 083-2459691 
5224230001 นายวิรัตน์ เรืองฤทธ์ิ 1 ม.6 ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110 0872996946 
5224261006 นายนพดล ขันติวงค์   08-6161-8687 
5334246001 นายวิสุทธิศักด์ิ เป๋อรุณ 316/8 ม.1 อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 087-4976270 
5334246002 นายพงศกร พัชรธรรม 1/2 ม.6 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 081-7550450 
5334246003 นายประวิทย์ นามบุตร 14/48 ม.12 ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 086-5888072 
5334246004 นายกฤษฎา ภูมี 150 ม.3 ถ.กะโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 081-5578439 
5334246005 นายจรัล อินต๊ะจักร 89/ ม.11 อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150 089-2924959 
5334246006 นายนาวิน บรรจบพุดซา 21 ซ.ลาดพร้าว 36 ข.คลองจ่ัน ต.คลองจ่ัน อ.บางกะปิ จ.กรุงเทพฯ 10240 087-9124776 
5334270003 นายสุรศักด์ิ ศิริอาชารุ่งโรจน์ 86/2 ซ.ประชาสงเคราะห์ 27 ต.ดินแดง อ.ดินแดง จ.กรุงเทพฯ 10400 082 - 8508227 
5334270018 สิบเอกคมสัน ลําแพน 27   ม.7 ต.นาแต้ อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ 37000 082-7888121 
5334270019 นายอดิศักด์ิ ศักด์ิสิงห์ 6 ม.4 อ.เมือง จ.ภูเก็ต 10600   
5334270046 นายสุขสันต์ แสงมาศ 30   ม.5 ต.ตูม อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170 08-7023-4633 
5334270055 นายเอกพล อุ่นอ่อน 95/5 ม.6 ต.เมืองน้อย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130 080-0432678 
5334270059 นางสาวดารารัตน์ สุนทรชื่น 162/1 ม.5 ต.อําแพง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120 085-3824227 
5334270085 นางสาววินัย บุญคํา 6/1 ม.6 จ.สุรินทร์ 32110   
5334273001 นายจักรกฤษณ ์พันธมาศ 70/198   ม.8 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 08-6683-1239 
5334273002 นายณัฐวุฒิ ปิ่นแสง 23/3 ถ.บางขุนนนท์ ต.บางขุนนนท์ อ.บางกอกน้อย จ.กรุงเทพฯ 10700 087 - 8029474 
5334273005 นายวรเศรษฐ์ ขําพูล 10/2  ม.1 ต.ท่าฉนวน อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110 082 - 0899383 
5334273006 นายสุรศักด์ิ วรรณศิริกุล 99/263 ซ.ร่วมมิตร ต.ช่องนนทรี อ.ยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร 10120 086 - 5695155 
5334273007 นายธีรศานต์ กอพล 56 ซ.จันทน์ 43 แยก33 ต.บางโคล่ อ.บางคอแหลม จ.กรุงเทพมหานคร 084-1362066 
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รหัส ชื่อ - สกุล ท่ีอยู่  โทรศัพท์ 
5334273009 นายปรีชา ฉายินธุ 21 ซ.กรุงธนบุรี 4 ต.บางลําภูล่าง อ.คลองสาน จ.กรุงเทพมหานคร 10600 089-0565175 
5334273010 นายธเนศ แสงภักดี 238 ซ.เทียมบุญยัง ต.คลองต้นไทร อ.คลองสาน จ.กรุงเทพมหานคร 10600   
5334273011 นายชรัตน์ ปิยะโชติ 68  ม.1 ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120 02 - 8168177 
5334273012 นายวัชระ ขําสร้อยทอง 78/2 ม.4 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290   
5334273013 นายนิพนธ์ บรรยง 108/292 ม.1 ซ.บางกระดี่ 23 ต.แสมดํา อ.บางขุนเทียน จ.กรุงเทพฯ 10150 083 - 7153163 
5334273014 นายปรัชญา แก้วปาริฉัตร 93 ซ.หลังวัดหัวลําโพง ต.ส่ีพระยา อ.บางรัก จ.กรุงเทพมหานคร 10500   
5334273015 นายธีรศักด์ิ คล้ายสุวรรณ 55 ม.6 ต.บางปะกอก อ.ราษฎร์บูรณะ จ.กรุงเทพมหานคร 10140 0839862834 
5334273016 นายปัญญา อ้นกระทอง 34/2 ม 5 ต บางกอบัว  อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 085-1204814 
5334273017 นายศกลวัฒน์ ศรีสวัสด์ิ 56/2 ต ท่าชุมพล  อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 0809059905 
5334273019 นายอํานาจ เสวกชาติ 358 ข ช่องนนทรี  อ.ยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร 10120 0858241669 
5334273020 นายวิริยะ รุโจประการ 11/8 ม.6 ถ.พระราม 2 ต.บางมด อ.จอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร 10150 0875638804 
5334273021 ว่าที่ร้อยตรีปัญญา จันทร์หอม 29/2 ม 1 ต คําหยาด  อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120   
5334273022 ว่าที่ร้อยตรีนพดล จันทิมางกูร 103/1 ม 5 ต อบทม  อ.สามโก้ จ.อ่างทอง 14160 08-3258-9235 
5334273024 นายอนุชา เถามะนะกุล 74/28 ม 1 ข บางตราด  อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 0875853856 
5334273025 นายจิรพงศ์ สังข์ทอง 58/1 ม.3 ต.ส่ีร้อย อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110 083-8946548 
5334273026 นายสามารถ เฉลิมนามเคน 93  ม.15 ต.ดอนอะราง อ.หนองก่ี จ.บุรีรัมย์ 31210   
5334273027 นายอายุวัต ศิริภูวณิชย์ 39/440  ม.6 ซ.ประชาอุทิศ 123  ต.ทุ่งครุ อ.ทุ่งครุ จ.กรุงเทพฯ 10140 081 - 4329946 
5334273029 นายสุภราช เถาสุวรรณ 15 ม 2 ข คอหงส์  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 0841362066 
5334273031 นายชานนท์ ศรีแพ่ง 53/116   ถ.ทหาร ต.ถนนนครไชยศรี อ.ดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร 10300 02 - 6683496 
5334274003 นายสุริยา บํารุงสุข 800/6  ม.11 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 08-9114-5644 
5334274004 นายนนที นาหัวดง 170  ม.5 ต.โพนงาม อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130 08-3601-7249 
5334274005 นายชัยกร สมนาค 42   ม.3 ต.สําโรงทาบ อ.สําโรงทาบ จ.สุรินทร์ 32170 08-9995-3457 
5334274006 นายวีรวัฒน์ มณีวงศ์ 59   ม.11 ต.เถินบรีุ อ.เถิน จ.ลําปาง 52160 08-4040-0298 
5334274009 นายปิยะวัฒน์ เปรมเหล็กกล้า 73/17   ม.1 ซ.วัดวังหิน ถ.วัดวังหิน ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 08-9248-0045 
5334274010 นายฐาปน พะชะ 6   ม.4 ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250 08-1159-6831 
5334274011 นายมนเทียน เชื้อเพชร 96  ม.8 ต.จิกดู่ อ.หัวตะพาน จ.อํานาจเจริญ 37240 08-6828-7129 
5334274014 นายธนากรณ์ ยอดดี 58   ม.8 ต.หนองตูม อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 08-6829-1591 
5334274015 นายทินกร แก่นทอง 82/2   ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 08-4140-1082 
5334274017 นายพงษ์พันธ์ ม่านทอง 118   ม.48 ต.ดอนจิก อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110 08-6157-1311 
5334274018 นายสิทธิชัย สายเปียง 292/3   ม.7 ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลําปาง 52150 08-1618-4662 
5334274019 นางทิพวรรณ ทับทิมเทศ 156/174   ม.4 ถ.บายพาส ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 08-4362-0988 
5334274020 นายพิริยะ ทับทิมเทศ 156/174   ม.4 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 08-4016-8867 
5334274021 นายจักรกฤษ สะการันต์ 206/90  ม.11 ซ.หนองขาม ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 08-3589-5384 
5334274022 นายวรวุธ นารี 43   ม.4 ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250 08-4074-5488 
5334274024 นายอรรถกิจ ปิงวงศ์ 147   ม.5 ต.นายาง อ.สบปราบ จ.ลําปาง 52170 08-9751-8005 
5334274033 นายเกรียงศักด์ิ ดํารงเวชศักด์ิ 35/58   ม.3 ถ.สาย 9  กิโล ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 08-7601-8042 
5334274041 นายธีรภาพ พูลสมบัติ 253/10   ม.2 ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 08-1983-1764 
5334274042 นายขจรศักด์ิ สูงสันเขต 93/1   ม.3 ถ.มิตรภาพ ต.น้ําพอง อ.น้ําพอง จ.ขอนแก่น 40140 08-7924-4646 
5334274044 นายธนันพัชร์ นาทอง 160/67   ม.12 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 08-9804-1371 
5334274046 นายฉันทะ รอดขันเมือง 52   ม.7 ต.หนองเม็ก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130 08-9800-8172 
5334274048 นายเฉลิมพล มั่นกล่ิน 49   ม.8 อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190 08-6204-4703 
5334274053 นายอนรรคพล ถิรพันธุ์ 60   ม.5 ต.สากเหล็ก อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร 66160 08-5407-5846 
5334274060 นางสาวดลฤทัย แสงทอง 88/65  ม.3 ซ.9 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 08-2217-4892 
5334274061 นายสมหมาย ธาระกิจ 35/6  ม.11 ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 089-1287528 
5334274062 นายสราวุฒิ เพ่ิมสาย 14 ม.4 ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 032-344122 
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รหัส ชื่อ - สกุล ท่ีอยู่  โทรศัพท์ 
5334274063 นายกฤกษดาชัย เจริญจิต 100  ม.10 ต.นครชุมน์ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 086-1636371 
5334274064 นายโชติช่วง มีเฟ่ืองฤทธิ์ 110  ม.6 ถ.ริมน้ํา ต.ดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 086-9027003 
5334274065 นางสาววาสนา สิงห์พิทักษ์ 49   ม.6 ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 0851935169 
5334274066 นายประทานพร ชวลี 99/4   ม.5 ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 080-6505013 
5334274067 นางอําไพ เจริญวงค์ 24  ม.1 ต.หันห้วยทราย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180 084-7342172 
5334274070 นายสุธรรม เวียงวัฒนชัย 205  ม.1 ต.ขอนแตก อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150 085-4154526 
5334274071 นางสาวอมลรดา ธนชลรัตนกุล 1459  ม.3 ถ.เอกชัย ต.บางบอน อ.บางบอน จ.กรุงเทพมหานคร 10150 0-28925509 
5334274072 นายชัชพล หวลระลึก 128  ม.8 ต.สลักได อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 085-3011117 
5334274073 นายมนัส มะดอลอ 490/1  ม.1 ซ.ประชาอุทิศ 69 ต.ทุ่งครุ อ.ทุ่งครุ จ.กรุงเทพมหานคร 10140 084-1605163 
5334274075 นางสาวหนึ่งอนงค์ พิมเสน 57 ม.3 อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 089-0129841 
5334274076 นางสาวศิริธรณ์ คําหร่ิม 109 ซ.เอกชัย 77 ถ.เอกชัย ต.บางบอน อ.บางบอน จ.กรุงเทพฯ 10150 082-4899829 
5334274077 นางสาวดวงใจ เผือกน้อย 175 ซ.เอกชัย109 ถ.เอกชัย ต.บางบอน อ.บางบอน จ.กรุงเทพฯ 10150 086-7021411 
5334274078 นางสาวณภัค ศุภวรกาญจน์ 119/14 ม.2 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 089-7772387 
5334274079 นายสมคิด  รัตนะ 112/181 ซ.เจริญพัฒนา 7 ต.บางชัน อ.คลองสามวา จ.กรุงเทพฯ 10510 0-29187385 
5334274080 นางสาววรลักษณ์ ฟักทับ 66   ม.6 ต.เบิกไพร อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 087-0659243 
5334274081 นางสาวรัตนาภรณ์ มุมแดง 144   ม.3 ต.ดอนกระเบื้อง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 084-1545615 
5334274082 ว่าที่ร้อยตรีธนากร นิลรอด 12/1   ม.2 ต.โคกตะบอง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 083-7750646 
5334274086 นางสาวณปภัช ภัทร์วรานนท์ 99/13   ถ.แสงชูโต1 ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 084-3253308 
5334274087 นางสาววรรณรัชต์ หงษาครประเสริฐ 5/2231   ม.7 ถ.สามัคค ีต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 032-221807 
5334274091 นายวสวัตด์ิ จงศิริภัควัฒน์ 84   ม.12 ต.แสนตอ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130 083-3087509 
5334274092 นายธีรพงศ์ กบิลสิงห์ 62/7   ม.9 ถ.เพชรเกษม ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 081-0071518 
5334274093 นายมนตรี   ใจซื่อสมบูรณ์ 108/14  ม.5 ถ.สวนหลวง ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110   
5334275001 นายกล้า ว่องไว 65/35   ม.1 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 08-1294-0523 
5334275004 นายศักด์ิสิทธิ์ แพรเสมอ 161/4   ถ.เจิมจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 08-9222-1811 
5334275005 นายวรกิจ ปุณริบูรณ์ 305/11  ม.5 ซ.จตุจัตรศรีราชา ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 08-4110-0626 
5334275006 นางสาวจันทร์ธิดา อินพันธ์ 152  ม.4 ต.ฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ 53160 08-7149-5481 
5334275007 นางสาวพรพรรณ พรหมจรรย์ 267   ม.7 ซ.13 ถ.ราษฎร์บูรณะ ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลําปาง 52000 034-408400 
5334275008 นางพัชณียา คํางาม 191/177  ม.5 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 08-1723-2464 
5334275012 นายเมธา ศิริสะอาด 803 ก.   ถ.เจตน์จํานงค ์ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 08-4771-2220 
5334275013 นายนรินทร์ บุญมี 179  ม.5 ต.บ้านกล้วย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67190 08-5731-1984 
5334275014 นายสนธยา วงษ์น้อย 4   ม.7 ต.โป่งแดง อ.เมือง จ.ตาก 63000 08-3243-0702 
5334275015 นายธีรวัฒน์ ศรีชัยญา 113/76  ม.2 ต.ตะเคียนเต้ีย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 08-5181-7967 
5334275016 นายโอภาส ระฉัตร 77/42   ม.3 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 08-1735-8911 
5334275017 นายสุวิชัย ศรีฉํ่า 13/36   ม.3 ต.ตะเคียนเต้ีย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 08-3613-9382 
5334275018 นายธีรพล จันทร 13/36  ม.3 ต.ตะเคียนเต้ีย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 08-4866-7949 
5334275020 นางณัฐกานต์ พลคง 38/14   ม.8 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 08-9938-5794 
5334275021 นางอุรัตน์ อัคฮาด 199/16  ม.8 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 08-9408-6346 
5334275022 นางสาวเพ็ญนภา สันดวงดี 29   ม.1 ต.ท่าเทววงษ ์อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี 20120 08-5174-6420 
5334275023 นางสาวสุจิตรา แสนรัตน์ 204/5   ม.7 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 08-0569-0692 
5334275024 นางสาวสุวิษา ผลเกิด 100   ม.5 ต.ท่าข้าม อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 08-2466-8849 
5334275025 นายธเนตร หุ้มแพร 145   ม.4 ต.ทุ่งทราย อ.ทรายทองวัฒนา จ.กําแพงเพชร 62190 08-4926-2771 
5421416112 นางสาวอรุณรัตน์ วันคํา 469  ม.1 ต.ห้วยบ่อซืน อ.ปากชม จ.เลย 42150   
5431270002 นายดาวรุ่ง นาคทะเล 21 ม.9 ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000   
5431270005 นายชานนท์ ศาสตร์ประสิทธ์ิ 8 ม.5 ต.ยายแพง อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120   
5431270006 นายอภินันท์ การอ้วน 74  ม.2 ซ.15 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000   
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รหัส ชื่อ - สกุล ท่ีอยู่  โทรศัพท์ 
5431270007 นายวงศ์รวี เนตรล้อมวงศ ์ 32 ม.3 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 034-857022 
5431270008 นายสาทนนต์ คงชู 290 ม.3 ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93110   
5431270009 นายภัทรพล สุขจิตร์ 79/293  ม.3 ซ.81/6 ถ.เพชรเกษม ต.หนองค้างพลู อ.หนองแขม จ.กรุงเทพมหานคร 10160   
5431270011 นายปิยะวัฒน์ ราชสุข 344 ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง 85000   
5431270012 นายอานนท์ สุวรรณโชติ 75/111 ม.1 ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000   
5431270013 นางสาวเมธาวี สาครพันธุ์ 26/1  ม.1 ต.ย่านซื่อ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 028313093 
5431270015 นายณัชกร วชิรรังษีกุล 575/20 ม.4 ถ.ประชาอุทิศ 79 ต.บางปะกอก อ.ราษฎร์บูรณะ จ.กรุงเทพมหานคร 10140   
5431270016 นายอิสรา ทองสุขเจริญ 78/86 ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง 85000   
5431270017 นายขจรศักด์ิ พุ่มขจร 30 ม.10 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 02-8158428 
5431270018 นายอิสราพร วันทา 89/1 ม.4 ซ.สุขสวัสด์ิ 41 ต.บางพ่ึง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130   
5431270019 นายวราวุธ ศรีทองดี 136/33 ม.3 ซ.ประชาอุทิศ76 ต.ทุ่งครุ อ.ทุ่งครุ จ.กรุงเทพมหานคร 10140   
5431270020 นายวุฒิเขต นามศิริหัสนัย 61/38 ซ.เพชรเกษม75 ต.หนองค้างพลู อ.หนองแขม จ.กรุงเทพฯ 10160   
5431270021 นายธีระศักด์ิ โพธ์ิน่วม 81 ม.4 อ.สวี จ.ชุมพร 86130 082-4115453 
5431270023 นายธีรโชติ พุทธผล 57 ม.4 ต.คลองเขิน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000   
5431270025 นายศิรพงศ์ ธรรมพิพรรธน์ 71 ม.1 ซ.บางจะเกร็ง 1 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000   
5431270028 นายนรินทร เอ่ียมสอาด 41 ม.4 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 02-8155631 
5431270030 นายศรัณย์ สงนอก 20/10 ม.5 ต.บางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000   
5431270034 นายกฤษณพงศ์ กองเลิศ 204  ม.10 ต.คูเมือง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 31190   
5431270035 นายไชยวัฒน์ ผ้ึงแสง 41/2 ม.7 ต.บางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000   
5431270036 นายวรวิช เจิมสิทธิประเสริฐ 16/5   ม.4 ต.บางพ่ึง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130   
5431270038 นายพิพัฒน์พล แช่มพุดซา 51/85  ซ.เพชรเกษม 69 ต.หนองแขม อ.หนองแขม จ.กรุงเทพฯ 10160   
5431270041 นายพงษ์สันต์ ฐิติวัฒนรักษ์ 358 ม.4 ซ.อัสสัมชัญ 23 ต.บางไผ่ อ.บางแค จ.กรุงเทพมหานคร 10160   
5431270042 นายวุฒิพงษ์ พันธุ์ทา 18 ม.3 ซ.อัสสัมชัญ 8 ต.บางไผ่ อ.บางแค จ.กรุงเทพมหานคร 10160   
5431270043 นายอารอฟัต บือราเฮง 255/8   ม.2 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000   
5431270047 นายศักรินทร์ โตร่ืน 640  ถ.พระราม 2 ต.แสมดํา อ.บางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร 10150   
5431270048 นายภุชงค์ แจ่มจันทร์ 4/170  ม.9 ต.หนองค้างพลู อ.หนองแขม จ.กรุงเทพฯ 10160 02-8062779 
5431270051 นายศุภกิจ จินดาสมุทร 10/3  ม.3 ต.บ้านบ่อ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000   
5431270054 นางสาวกนกวรรณ ชัยมารถ 59 ม.2 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220   
5431270055 นายประสงค์ วันทุมา 40  ม.11 ต.ทุ่งคอก อ.สองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบุรี 72110   
5431271001 นายสุภชัย จรูญเรือง 83   ม.7 ต.หนองตรุด อ.เมือง จ.ตรัง 92000   
5431271002 นายคณธร กลีบบัว 240   ถ.เพชรเกษม ต.บางด้วน อ.ภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร 10160   
5431271003 นายอนุรักษ์ คงน้อย 194  ม.5 ต.ละมอ อ.นาโยง จ.ตรัง 92170   
5431271004 นายกําภู นุ่นปาน 5/1   ม.5 ต.นาพละ อ.เมือง จ.ตรัง 92000   
5431271005 นายสถาพร ชัยแก้ว 97/1  ม.5 ต.ละมอ อ.นาโยง จ.ตรัง 92170   
5431271006 นายกัมปนาท ทองหนัน 100  ม.3 ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรัง 92170   
5431271007 นายอภิรัฐ คณานุรักษ์ 79/2     ม.2 ต.คอกกระบือ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 94130   
5431271010 นายธรรมรัตน์ เลิศผล 1/17  ม.2 ซ.พูลสุข 1 ต.หนองแขม อ.หนองแขม จ.กรุงเทพมหานคร 10160 02-8112348 
5431271014 นายจิรพงษ์ สารทอง 234/30 ม.1 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290   
5431271016 นายพิภพ สุโพธิ์ 33/58 ม.3 ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130   
5431271017 นายชนะชัย เดชจินดา 166/49  ซ.วัดราชาธิวาส ต.วชิรพยาบาล อ.ดุสิต จ.กรุงเทพฯ 10300   
5431271018 นายธนวัฒน์ สงเสือ 73 ม.7 ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรัง 92170   
5431272004 นางสาวกนกกร พูลศรี 150  ม.3 ต.ประดู่ยืน อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160   
5431272007 นายเอกชัย ตองดํา 150/1 ม.2 ต.หนองบัว อ.ปะคํา จ.บุรีรัมย์ 31220   
5431272008 นายอลงกรณ์ คงวัน 64  ม.4 ต.อําแพง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120   
5431272012 นางสาวชลิตา พวงนาค 64/1 ม.3 ซ.วัดลาดปลาดุก ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110   
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5431272014 นางสาวบุษบงรัตน์ พรสุพิกุล 41/119 ม.19 ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130   
5431272018 นายศักด์ิดา พิลาอาพิษ 15 ม.7 ต.โนนเปือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140   
5431272019 นางสาวรสา ศศิธร 76/13  ม.2 ซ.นนทบุรี6 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 02-5270851 
5431274003 นายธนิต สนนารี 82/1 ม.4 ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000   
5431274004 นายมะลูดิง อาแว 265 ม.8 ต.ตล่ิงชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130   
5431274006 นายอภินันท์ ไชยเดช 45 ม.11 ต.เมืองฝาง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000   
5431274007 นายเอกสิทธิ์ โนนทิง 29/157   ต.สามวาตะวันตก อ.คลองสามวา จ.กรุงเทพมหานคร 10600 028622174 
5431274008 นายสายชล เอ่ียมสุวรรณ์ 12/2  ม.4 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 02-8155680 
5431274009 นายธนพงษ์ บุญนาค 89  ม.3 ต.สองพ่ีน้อง อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140   
5431274010 นายกานต์ ยนตยศ 67/66  ม.2 ถ.พระราม 2 อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000   
5431274011 นายขจร กสิพานิช 294  ซ.เพชรเกษม  110 ต.หนองค้างพลู อ.หนองแขม จ.กรุงเทพฯ 10160   
5434270001 นายสมคิด มะโซะปะยา 55/1 ซ.4 ต.ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180 02-2864300 
5434270003 ว่าที่ร้อยตรีภูวดล มูลวงศ์ 43 ต.หนองแขม อ.หนองแขม จ.กรุงเทพมหานคร 10160   
5434270005 นางสาวชลลดา เหียมสันเทียะ 49 ม.7 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี 76160   
5434270006 นางสาวภรณ์ทิพย์ น้อยวงศ์ 13 ถ.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000   
5434270007 นายเทวราช เคารพ 85  ม.4 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110   
5434270008 นายภคิน บุญไพศาล 165 ซ.ริมทางรถไฟ 2 ต.บางย่ีเรือ อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10600 02-8032222-6 
5434270010 นายณัฐวุฒิ หลีวิบูลย์ 39  ซ.พระราม 2 56 ต.แสมดํา อ.บางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร 10150 02-8995928 
5434270011 นายชัยณรงค์ พลอยเพชร 57 ม.2 ต.วัดจันทร์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000   
5434270012 นายสมภาส รามโคกกรวด 8 ม.2 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220   
5434270015 นายนาวี แก้วจีน 86 ถ.เอกชัย ต.บางบอน อ.บางบอน จ.กรุงเทพมหานคร 10150   
5434270018 นางสาวกรรณิการ์ เพ่ิมภูเขียว 119 ม.11 ต.ชีลอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000   
5434270021 นายคเนศร์ รอดฤทธิ์ 62 ม.9 ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 087-8864173 
5434270023 นายอนุสรณ์ สายทองอินทร์ 139/1 ม.14 ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี 84220 0878925978 
5434270024 นายรัชกฤช โชติธราเดชากุล 46 ม.5 ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 02-8318999  
5434270025 นายอิทธิพล เหล่ียมมุกดา 59/14 ถ.สําโรง ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110   
5434270026 นายศุภกิจ ยิ้มนาโพธ์ิ 63/10 ม.6 ซ.สมาคม ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120 02-6133514 
5434270027 นายธวัชชัย จันทร์เจริญ 79 ซ.เทอดไท 33 ถ.เทอดไท  02-8032222-6 
5434270028 นายเอนกพล ธรรมผุสนา 312/1  ซ.เทอดไทย 23 ถ.เทอดไทย 27 อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10600 0637834232 
5434270029 นายเศรษฐพงศ์ นางาม 62  ซ.62/4 ถ.เพชรเกษม อ.บางแค จ.กรุงเทพมหานคร 10160 084-1460652 
5434270030 นายสรศักด์ิ แก้วขาว 49/1  ม.4 ต.ท่าข้าม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 02-2606666 
5434270032 นายวันเฉลิม ฤกษ์วิจิตร 81 ม.8 ต.บ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110   
5434270033 นายธิวากร นนทฤทธ์ิ 184 ม.2 ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240 02-6133514 
5434270034 นายพีรณัฐ อ่อนระเบียบ 204 ซ.เพชรเกษม 62/1 ต.บางแคเหนือ อ.บางแค จ.กรุงเทพฯ 10160 02-8045173 
5434270036 ว่าที่ร้อยตรีวฤทธิ์ เท่ียงแท้ 121/105  ม.7  ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000   
5434270037 นายพงศธร การย์สกุลธร 363/1 ม.2 ซ.สุขสวัสด์ิ 26 ต.บางปะกอก อ.ราษฎร์บูรณะ จ.กรุงเทพฯ 10140   
5434270039 นายกิตต์ิธเนศ หงส์ธนรัตน์ 15 ม.9 บางบอน1 ซ.7 ถ.บางบอน1 อ.บางบอน จ.กรุงเทพมหานคร 10150 02-8064849 
5434270040 นางสาวก่ิงแก้ว เงินทอง 2 /10 ขว.หนองหญ้าไซ  อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี 72240 082-0720524 
5434270044 นายสุรศักด์ิ ฟักแฟง 101/7 ซ.หมู่บ้านปัญญา ต.สวนหลวง อ.สวนหลวง จ.กรุงเทพฯ 10250 02-9456246 
5434270046 นายอัครพัชร์ จิระสิทธิชัย 31/172 ถ.วงแหวนรอบนอก ต.หลักสอง อ.บางแค จ.กรุงเทพฯ 10160 02-8878807 
5434270047 นายโชคมงคล หล้ากันยา 23 ม.2 ต.หนองเด่ิน อ.บุ่งคล้า จ.หนองคาย 43140 - 
5434270048 นายนนท์ ศิลปี 55/234 ม.5 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 02-2229499 
5434270049 นายธงชัย หีบแก้ว 15 ถ.ศาลธนบุรี ต.บางหว้า อ.ภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร 10160 02-2986740 
5434270050 นายยุทธศักด์ิ น้อยแสง 23  ซ.นาคนิวาส 24 ต.ลาดพร้าว อ.ลาดพร้าว จ.กรุงเทพมหานคร 10230 02-2986740 
5434270051 นายสุทธิชัย คลองข่อย 31  ถ.ติวานนท์ ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 02-5809448 
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5434270052 นายพล มุ่งครอบกลาง 58/155 ม.1 ซ.สิงห์ฉิบ ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 02-2424125 
5434270054 นายชัยยงค์ ยางหงษ์ 81  ม.15 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120 02-4672828 
5434270055 นางสาววันวิสา สินธุสุวรรณ์ 66  ม.3 ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290  
5434270056 นายวศิน คล้ายสังข์ 47/132 ม.8 ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110   
5434270058 นายศิโรจน์ ภูน้ําย้อย 8 ซ.เพชรเกษม 79 แยก25 อ.หนองแขม จ.กรุงเทพมหานคร 10160 02-7248757 
5434270059 นายนวพล ช่างเหล็ก 18  ม.6 ซ.บรมราชชนนี 35 ต.ตล่ิงชัน อ.ตล่ิงชัน จ.กรุงเทพมหานคร 10170 02-4197344 
5434270061 นางสาวโชษิตา หมวกน้อย 59/133  ม.3 ถ.เลียบวารี ต.โคกแฝด อ.หนองจอก จ.กรุงเทพฯ 10530   
5434270065 นายวิโรจน์ มามะมาก 66   ม.6 ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 02-5863663 
5434270066 นายปภังกร ผิวเกล้ียง 41/74  ต.ดอนเมอืง อ.ดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร 10210 02-6683040-7 
5434270067 นายปิยราช มั่งมี 33 ม.9 ต.ทุ่งหลวง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160   
5434270068 นายเอกกพงศ์ ผิวอ่อน 139  ถ.สุขุมวิท ต.บางนา อ.บางนา จ.กรุงเทพมหานคร 10260   
5434270069 นายเกรียงศักด์ิ สนใจ 57  ม.2 ต.บ้านหลวง อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110 02-3524777  
5434270070 นายคนึง บุญช ู 49/945  ม.4 ถ.เอกชัย ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000   
5434270072 นายนพรัตน์ ไฝเครือ 1 ม.6 ต.ศรีโพธิ์เงิน อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 57190   
5434270074 นายพีระ รินประเสริฐมีชัย 49/1190 ม.4 ซ.4 ถ.เอกชัย ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000   
5434270075 นายลิขิต ศรีภูวงค์ 39   ม.10 ต.ลานสะแก อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 44110 02-5971141 
5434270077 นายบรรจง จรูญบรรพต 5 ม.8 ต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก 63110   
5434270081 นายสุรเชษฐ ศรีประทุม 22/144 ม.6 ถ.พระราม 2 ต.บางโทรัด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000   
5434270083 นายสานิตย์ เจ๊กรวย 61 ม.9 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140 02-6253333 
5434271001 นายเฉลิมพล โพทา 28/36    ถ.ประชาอุทิศ   75 ต.ทุ่งครุ อ.ทุ่งครุ จ.กรุงเทพมหานคร 10140   
5434271002 นายกําธร กนกกาญจนะ 32/1 ม.7 อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130   
5434271003 นายธวัชชัย เฮ้าแสง 66 ม.16 ต.ยายแย้มวัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ 31170 02-9852250-3 
5434271004 นายกิตติศักด์ิ แตงอุดม 17/1  ม.10 ต.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170   
5434271006 นายอานนท์ ทองสง 47 ถ.ราเมศวร์  12 ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 074-620874 
5434271009 นายธนันท์ กิตติอธิภ 35/20  ซ.เพชรเกษม 1 ต.วัดท่าพระ อ.บางกอกใหญ่ จ.กรุงเทพฯ 10600 02-4531999 
5434272003 นายภัทรพล โรยนิมิตร 146   ม.2 ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 02-8614801-10 
5434272005 นายสุรศักด์ิ เกศกนกวรกิจ 440/80 ถ.วัดไผ่เงิน ต.บางโคล่ อ.บางคอแหลม จ.กรุงเทพมหานคร 10120 02-2117241 
5434272006 นายพนม สุขสวัสด์ิ 40/12 ม.2 ต.บางแวก อ.ภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร 10160 02-4103816 
5434272007 นายปรวิทย์ ศรีสินธุ์ 52/13  ม.8 ซ.อบต.5 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210 02-1415365 
5434272010 นายนิรุตต์ิ ภูวเกียรติกําจร 683 /127 ถ.จรัญ ต.อรุณอัมรินทร์ อ.บางกอกน้อย จ.กรุงเทพฯ 10700   
5434272012 นายสมคิด จึงธีรพานิช 118  ต.วัดเทพศิรินทร์ อ.ป้อมปราบศัตรูพ่าย จ.กรุงเทพมหานคร 10100   
5434272013 นายธนกฤต รัตน์ฐิติ 118  ถ.สาธุประดิษฐ์ ต.บางโพงพาง อ.ยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร 10120   
5434272014 นายสราวุช ช้างวัลย์ 59/31  ม.5 ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 02-3571969 
5434272017 นายวัชระ ชูทอง 8/4  ม.4 ต.หนองค้างพลู อ.หนองแขม จ.กรุงเทพมหานคร 10160   
5434272018 นายพิรพัฒน์ อยู่พ่วง 120/77 ถ.จันทร์ ต.วัดพระยาไกร อ.บางคอแหลม จ.กรุงเทพฯ 10120 02-2262381 
5434272019 นายมงคล แก้วดํา 611 ถ.อิสรภาพ ต.วัดอรุณ อ.บางกอกใหญ่ จ.กรุงเทพมหานคร 10600   
5434272020 นางสาวฉัตรรวี ไชยนนท์ 949/3 ม.4 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 085-4887612 
5434272021 นายธนศักด์ิ อ้นใจหาญ 20/238 ม.11 ต.บางเชือกหนัง อ.ตล่ิงชัน จ.กรุงเทพมหานคร 10170   
5434272022 นายสมพงศ์ ธูปเอ่ียม 184/4 ม.3 ต.ทับผ้ึง อ.ศรีสําโรง จ.สุโขทัย 64120 02-6411500 
5434272023 นายวสันต์ เหลาโชติ 188/19 ม.3 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000   
5434272024 นางสาวเรืองวิไล พูลเอ่ียม 193/123 ต.บางคอแหลม อ.บางคอแหลม จ.กรุงเทพมหานคร 10120 02-3523232 
5434274006 นายชัยวัฒน์ กระต่ายเพ็ชร์ 97/25  ซ.โยธี ถ.พระราม 6 ต.ทุ่งพญาไท อ.ราชเทวี จ.กรุงเทพฯ 10400 02-2424214 
5531270001 นายนัฐพล สายแสง 54 ม.1 ต.ย่านซื่อ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 035625065 
5531270003 นายอรรถชัย ขันแก้ว 52/76 ม.5 ต.ราษฎร์บูรณะ อ.ราษฎร์บูรณะ จ.กรุงเทพมหานคร 10140  
5531270006 นายอรรถพล กลางแก้ว 227/10 ม.1 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540 027061813 
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รหัส ชื่อ - สกุล ท่ีอยู่  โทรศัพท์ 
5531270016 นางสาวจันทิมา รักสกุล 176 ม.6 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53140  
5531270021 นางสาวเสาวนีย์ สามลา 104/73 ม.5 ต.ฉิมพลี อ.ตล่ิงชัน จ.กรุงเทพมหานคร 10170 024484408 
5531270024 นางสาววณิชชา ภู่ทองอยู่ 145 ซ.เพชรเกษม64 ต.บางแคเหนือ อ.บางแค จ.กรุงเทพมหานคร 10160 0820026144 
5531270027 นายจตุพงษ์ ชื่นศรี 342 ม.2 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลําปาง 52100  
5531270033 นายณัฐ แซ่เจียง 19/325 ถ.ริมคลองบางค้อ ต.บางค้อ อ.จอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร 10150 024764243 
5531270035 นายธีระพล ปรารมภ์ 29 ม.5 ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140 0904780457 
5531270037 นายกรีฑาพล เพียรดี 1/3 ม.4 ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 0837585341 
5531272003 นางสาวปทุม เขยกลาง 67 ม.2 ซ.12 ถ.ท่าวังผาเชียงคํา ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่าน 55160   
5531272004 นางสาวกรกนก กรองแก้ว 17 ม.6 ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150  
5531272010 นายจักรพันธ์ เหมือนแก้ว 102/25 ถ.เทศบาล4 ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000  
5534270112 นายณัฐพล เพ็ชรแก้ว 894 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.บางอ้อ อ.บางพลัด จ.กรุงเทพมหานคร 10700 024352912 

 
นิติศาสตรบณัฑิต 

รหัส ชื่อ - สกุล ท่ีอยู่  โทรศัพท์ 
5221903011 นางสาวรัชดาภรณ์ ภู่เอ่ียม 32/3   ม.7 ต.บางแค อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 082-4939878 
5221903018 นายเอกพงษ์ บุญประสิทธิ์ 90  ม.2 อ.เขาสมิง จ.ตราด 23130 082 - 2127089 
5221903019 นายจิรศักด์ิ จันที 41  ม.8 ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150 081-255-4484 
5221903021 นางสาวกมลชนก ดําเล็ก 36   ม.9 ต.คลองเขิน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 085-058-5571 
5221903024 นายกอบชัย ศรีวชิโรบล 103    ซ.สันติภาพ ถ.นเรศ ต.ส่ีพระยา อ.บางรัก จ.กรุงเทพมหานคร 10500 089-6796360 
5221903025 นางสาวมาลินี สุรเดช 1428   ถ.ประชาราษฎร์1 ต.บางซื่อ อ.บางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร 10800 086-5755338 
5221903053 นายสรวี ปุยแก้ว 99/269 ม.3 ซ.กํานันแม้น ต.บางขุนเทียน อ.จอมทอง จ.กรุงเทพฯ 10150 085-1251793 

 
นิเทศศาสตรบัณฑติ 

รหัส ชื่อ - สกุล ท่ีอยู่  โทรศัพท์ 
5221207053 นายศศกร พิบูลย์รุ่งเรือง 111/271  ถ.บ้านกล้วยไทรน้อย ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 081-4015557 
5221207088 นายนิกรณ์ แจ่มปัญญา 167/15 ม.3 ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 080-7779448 
5221316007 นางสาวณัฐจิรา สุริยา 90/2  ม.4 ซ.8 ถ.เชียงของ  เทิง  ต.บุญเรือง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140 087 - 7877010 
5221316011 นางสาววิลาสินี ช้างขวัญยืน 443/1 ม.8 ต.ราษฎร์บูรณะ อ.ราษฎร์บูรณะ จ.กรุงเทพฯ 10140 082- 3314360  
5221316012 นางสาวอมินตรา แซ่โล้ว 411/59  ม.10 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 081- 5806172 
5221316013 นายประพฤทธ์ิ สวัสดิพงษ์ 8/14   ถ.สุนทรโกษา ต.คลองเตย อ.คลองเตย จ.กรุงเทพมหานคร 10110 084-7163091 
5221316016 นางสาวอมลวรรณ ยิ่งผล 6/7  ม.6 ถ.อัมฤทธิ์ ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000 083-8868134 
5221316024 นางสาวหยกมณี ส่งแสง 393 ซ.วัดจันทร์ใน ต.บางคอแหลม อ.บางคอแหลม จ.กรุงเทพฯ 10120 083-8555635  
5221316033 นางสาวนิศาชล แตงเนียม 52/2  ซ.ทานสัมฤทธิ์ 21/3 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 087 - 5051060 
5221316037 นางสาวรุ่งรวี หนูทรัพย์ 88/908 ม.5 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130 086-9566480 
5221316038 นายสุเนตร ซังเก 71/15  ม.2 ต.ดอนแฝก อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 082-0044257 
5221316042 นางสาวอาภาภรณ์ ใหม่วงค์ 340 ซ.เจริญกรุง 67 ถ.เจริญกรุง ต.ยานนาวา อ.สาทร จ.กรุงเทพมฯ 10120 084-0087586  
5221316048 นายอดุลย์ ทองอาจ 104  ซ.กัลปพฤกษ ์6 แยก 1 ต.บางหว้า อ.ภาษีเจริญ จ.กรุงเทพฯ 10160 02-8766051 
5221316049 นางสาวฉัตรวลี มีศิริ 42/2 ม.11 ซ.วัดโพธ์ิแก้ว ต.บางมด อ.จอมทอง จ.กรุงเทพฯ 10150 082-6309354 
5221316053 นายสหรัตน์ บิดาแก้ว 56/167  ม.11 ต.บางแวก อ.ภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร 10160 080-2966943 
5221316059 นางสาวรุ่งนภา บัวงาม 9/191 ม.8 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 082-0782270 
5221316060 นางสาวฐานมาศ แสนสุริยะเดชา 153  ม.2 อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 089 - 0229023 
5221316066 นางสาววิชุดา เสียงดัง 32/7  ม.3 ซ.2 อัสสัมชัญ ต.บางไผ่ อ.บางแค จ.กรุงเทพมหานคร 10160 087 - 3609821 
5221316068 นางสาวสุกานดา ณ นคร 199/11 ซ.ห้องสุเหร่า ถ.อิสรภาพ ต.หิรัญรูจี อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพฯ 10600 087-0172787 
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รหัส ชื่อ - สกุล ท่ีอยู่  โทรศัพท์ 
5221316069 นายภูวนาถ ม่วงคํา 9 ม.5 ต.หนองบัวระเหว อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ 36250 085-7782925 
5221317003 นายวชิระพันธ์ แสงทับทิม 119/23 ต.บางพ่ึง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 02 - 4636844 
5221317004 นายทศพล ก้อนนาค 949/105  ต.บางโพงพาง อ.ยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร 10120 02 - 2949639 
5221317016 นางสาวสุกัญญา ยอดระฆัง 25/8  ม.6 ต.หนองค้างพลู อ.หนองแขม จ.กรุงเทพมหานคร 10160 02- 0803653 
5221317017 นางสาวศิรินภา ทองลือ 278/1  ม.1 ต.เขิน อ.น้ําเกล้ียง จ.ศรีสะเกษ 33130 085-1550558 
5221317026 นายกระสาน กําจัดภัย 100/271  ม.7 ต.บางแค อ.บางแค จ.กรุงเทพมหานคร 10160 082-4556209 
5221317029 นายธีระพงศ์ พันธ์รังษ ี 307/1    ม.3 ต.กําแพงเซา อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280 075 - 762941 
5221317031 นางสาวฐานมาศ อนันยรัตน์ 466   ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150 084-0192958 
5221317043 นางสาวจิตตินาถ ชูกะนันท์ 40/2   ม.4 ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 055 - 627050 
5221317051 นางสาวเหมือนฝัน กมลแมน 106/68   ม.6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 083 - 2316115 
5221317064 นางสาวสุรีย์พร แสงงาม 70   ม.9 ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130 080-1257729 
5221317065 นายณพัศ พิมพิสาร 269     ม.2 ถ.สุวรรณศร ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130 037-410607  
5221317067 นายจามร จันทรวิโรจน์ 419/344   ม.10 ถ.ประชาอุทิศ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 082-8431645 
5221317075 นางสาวชุติมา แซ่หล่อ 1079  ต.วัดท่าพระ อ.บางกอกใหญ่ จ.กรุงเทพมหานคร 10600 02-8918846 
5221317077 นางสาวรุ่งอรุณ รอดภัย 129  ม.3 ต.ตระการ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130 087-7692979 
5221317090 นายอกนิษฐ์ สุทธิธรรม 34/23  ม.14 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.บางระมาด อ.ตล่ิงชัน จ.กรุงเทพฯ 10170 02 - 8655114 
5221317097 นายอทิป ทองเสริม 85  ม.3 ต.สามสวน อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 36190 084-0955019 
5221317099 นางสาวอภัสนันท์ เวลาดี 12  ถ.เทศบาล 1 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 084-1171461 
5221317101 นางสาวฉัฐพัณ จันทร์เปล่ง 52  ถ.กระบี่ ต.ปากนํ้า อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 081-5361113 
5221317117 นางสาวพิริยา ปัญญาชนเจริญ 60  ม.1 ต.โคกสลุด อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบรีุ 15150 02-4571391 
5221317136 นางสาวโสรยา รัตนพันธุ์ 119/37     ม.5 ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 087-8105725 
5221317137 นายสมศักด์ิ ภัทรพงษาธิต 2001/200  ต.บางจาก อ.พระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร 10260 082-5700309 
5221317139 นายมงคล ยังตรง 457/259  ถ.เจริญกรุง 107 ต.บางโคล่ อ.บางคอแหลม จ.กรุงเทพฯ 10120 02 - 6886093 
5221317150 นายชัชวาลย์ ประดิษฐ์พรกูล 100-102  ถ.รอบเมือง ต.รองเมือง อ.ปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร 10330 02-2152060  
5221317154 นางสาววริษฐา จันทร์เทศ 333/81  ม.2 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 086 - 7330010 
5221317161 นางสาวแพรวพรรณ ปรัชญานิพนธ์ 18/17   ม.5 ถ.รองเมือง ต.รองเมือง อ.ปทุมวัน จ.กรุงเทพฯ 10330  02-2155097 
5221317173 นายคณิน จงอภิชัย 11  ซ.ศาลธนบุรี  27 ต.บางหว้า อ.ภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร 10160 02 - 4557689 
5221317187 นางสาวอาทิตติญา หัยกิจโกศล 220/199 ม.4 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290  084 - 635-9275 
5221317196 นายธีรวีร์ ปึงวัชรสมิทธ์ิ 39/162 ม.1 ต.หนองค้างพลู อ.หนองแขม จ.กรุงเทพมหานคร 10160 087-6785014 
5221318004 นางสาวสุกัญญา ยวนใจ 78/60  ม.14  ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 02 - 4638165 
5221318033 นางสาวอัจฉรา นาคสุขสน 43/1  ม.5 ซ.เพชรเกษม 48  ต.บางด้วน อ.ภาษีเจริญ จ.กรุงเทพฯ 10160 02 - 8698301 
5221319013 นายวรวุฒิ เครือมาศ 1/42  ม.6 ถ.บางบอน ต.บางบอน อ.บางบอน จ.กรุงเทพมหานคร 10150 081-5849880 
5221319016 นายเอกกฤต ยมศรีเคน 98/6  ซ.จอมทอง 2/1 ต.บางค้อ อ.จอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร 10150 083-9153086 
5221319022 นายอโณชา สุวรรณโยธี 15/10    ซ.27 (ถนนไทรบุรี) ถ.ไทรบุรี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 074 - 315881 
5221319030 นางสาวองุ่น แก้วเพ็ชร 32  ม.12 ต.เกษม อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130 089-8227245 
5221319031 นายกิตติพงษ์ เพ็ชร์เย็น 79  ม.4 ถ.สุขสวัสด์ิ ต.นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 081-6018180 
5221319035 นายประพัฒน์พงศ์ อ๊ึงพานิชย์ 36/8 ม.2 ต.บางระมาด อ.ตล่ิงชัน จ.กรุงเทพมหานคร 10170 02- 4486909 
5221319036 นายพงศกร ถวัลย์เศรษฐ ์ 542 ม.3 ถ.เพชรเกษม ต.หนองแขม อ.หนองแขม จ.กรุงเทพฯ 10160 087-5620727 
5221319041 นายทรงวุฒิ นุ่นแก้ว 88/8  ม.1 ถ.ฉิมพลี อ.ตล่ิงชัน จ.กรุงเทพมหานคร 10170 081-438-5584 
5221319042 นางสาวนลินรัตน์ เหมือนประสาท 70  ม.6 ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130  080-0570527 
5221319044 นางสาวศรญา ศรีสุข 62/1   ม.6 ถ.เพชรเกษม ต.หอมเกร็ด อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 084-5504211 
5221319045 นางสาวชนัญญู สุนิธิ 615/1 ต.วัดอรุณ อ.บางกอกใหญ่ จ.กรุงเทพมหานคร 10600 086-035-4980 
5221319047 นางสาวจันทร์ทิมา มงคลดี 24  ซ.อินทรพิทักษ์ 5 ถ.อิสรภาพ อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10700 085-678-0359 
5221319048 นายภานุพงศ์ ขุนสวัสด์ิ 47/6   ม.4 ต.เบิกไพร อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 084-0964749 
5221319049 นายณพล สืบเพ็ชร 99/3122   ม.1 ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก 26000 086-7092581 
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5221319051 นางสาวพรวิมล จงปิยะโชติ 9/84 ถ.จรัญสนิทวงศ์ อ.บางกอกใหญ่ จ.กรุงเทพฯ 10600 02 - 8640442 
5221319052 นายเอกสิทธ์ิ เก่งประยูร 29/53  ถ.กาญจนาภิเษก ต.หลักสอง อ.บางแค จ.กรุงเทพมหานคร 10160 02-8036545 
5221319053 นางสาวอมรรัตน์ ปุญญาคม 36/30  ม.2 ถ.เพชรเกษม ต.บางแคเหนือ อ.บางแค จ.กรุงเทพฯ 10160 080-9782860 
5221319060 นางสาวเกศินี ใจปล้ืม 1018/46 ม.7 ถ.เพชรเกษม ต.หนองค้างพลู อ.หนองแขม จ.กรุงเทพฯ10160 082-0981650 
5221319061 นางสาวทัณฑิกา พอดี 20/2 ม.4 ถ.เพชรเกษม ต.บางจาก อ.ภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร 10160 086-6105578 
5221319063 นายพงศ์พฤทธิ์ พันเมือง 6/27   ซ.พรหมประทาน ถ.กสิกรรม ต.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น 40120 043-414661 
5221319064 นายวัชระ ศรีสล่าง 88  ม.1 ต.หนองหิน อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 087-3770425 
5221319070 นายกฤษณะ ยานนาวา 3/30 ถ.อิสรภาพ ต.วัดอรุณ อ.บางกอกใหญ่ จ.กรุงเทพมหานคร 10600 080-2653051 
5221319071 นางสาวพรสรัญ รักสะอาด 585 ม.6 ต.หลักสอง อ.บางแค จ.กรุงเทพมหานคร 10160 02-8087762 
5221319077 นางสาววิภา สาครธนะศักด์ิ 249 บางขุนนนท์ ต.ศิริราช อ.บางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร 10700 083-4493029 
5221319078 นางสาวนราวรรณ แซ่ล้ี 29 ถ.เจริญกรุง ต.บ้านบาตร อ.ป้อมปราบศัตรูพ่าย จ.กรุงเทพฯ 10100 089-1149127 
5221319081 นายวรวุฒิ ชูชัย 37/3   ม.8 ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130 084-3027280 
5221319091 นางสาวสุศญา สละน้อย 304   ม.5 ถ.ราชดําเนิน ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 083-2532976 
5221319100 นายธนัง วาสนาส่งเสริม 41/15 ถ.บางขุนนนท์ ต.บางขุนนนท์ อ.บางกอกน้อย จ.กรุงเทพฯ 10700 080 - 6164442   
5221319101 นางสาวนริศรา อ่อนกุล 325 ซ.เทอดไทย 23 ต.บางย่ีเรือ อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10600 02-4657540  
5221319107 นายฐิตินันท์ ยมภา 155/92 ซ.ปลูกจิตต์ ถ.พระราม 4 ต.ลุมพินี อ.ปทุมวัน จ.กรุงเทพฯ 10330 080-9298841 
5221319118 นายวิทวัส ปณีตจิตต์ 353    ถ.รองเมือง ต.รองเมือง อ.ปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร 10330 086-379-7255 
5221319120 นายชาคริต โพธิ์เขยีว 326/16  ถ.ฉิมพลี ต.คลองชักพระ อ.ตล่ิงชัน จ.กรุงเทพมหานคร 10170 084 - 7303010 
5221319124 นางสาวกัญญาณัฐ ต้ังตรงผล 385/7  ม.4 ถ.เพชรเกษม ต.บางแค อ.บางแค จ.กรุงเทพมหานคร 10160 02 - 4133913 
5221319126 นางสาวทานตะวัน ยินดีอมรชัย 10-12  ซ.อิสรภาพ 18 ต.วัดกัลยาณ์ อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10600 080-2746041 
5221319127 นางสาวนิตยา โต๊ะชาลี 127/97 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.บ้านช่างหลอ่ อ.บางกอกน้อย จ.กรุงเทพฯ 10700 02-4122209 
5221319128 นายวรเศรษฐ์ อรรถนนท์นิธิศ 61 ถ.จรัญสนิทวงศ์ 13 ต.วัดท่าพระ อ.บางกอกใหญ่ จ.กรุงเทพฯ 10600 089 - 1458941 
5221319132 นายสุนทร ศรีเจริญ 16/146 ม.1 ต.จอมทอง อ.จอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร 10150 080-6282898 
5221319135 นายศุภชัย คงเจริญ 16/2   ถ.เกษมสุข ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 081-5414169 
5221319144 นางสาวจิระประภา เต๊ียนสุวรรณ 28/24  ถ.รถไฟ ต.ศิริราช อ.บางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร 10700 082-5290401 
5221319152 นางสาวปิยะดา แก้วปรีดี 329/18  ตรอกตลาดน้อย ต.ตลาดน้อย อ.สัมพันธวงศ์ จ.กรุงเทพฯ 10100 081-3079374  
5221319157 นางสาวจรรสมร ฮะบุญมี 87   ถ.ตากสิน   เพชรเกษม ต.บุคคโล อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10600 084-0250470 
5221319158 นางสาววรรณิศา เจริญรอด 36   ม.11 ต.นครชุมน์ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 082-3517046 
5221319160 นางสาวจิราพร มณีโชติ 47  ถ.โรงพัก อ.นาโยง จ.ตรัง 92000 083-5289740 
5221319161 นายสราวุฒ จิรังกูล 8 ซ.เพชรเกษม 68 บางแคเหนือ อ.บางแค จ.กรุงเทพมหานคร 10160 080-0851588 
5221319164 นางสาวฐิติพร อ่อนน้อม 2/12 ม.10 ซ.เอกชัย7 ต.บางขุนเทียน อ.จอมทอง จ.กรุงเทพฯ 10150 087- 0013876  
5221319170 นางสาวอทิตยา สุทธิผล 1072/79 ซ.สุขุมวิท101/1 ต.บางจาก อ.พระโขนง จ.กรุงเทพฯ 10260 083-8878583 
5221319171 นางสาวกรรณิการ์ จันทร์สม 106/5  ตรอกซุง  ถ.เจริญเวียง ต.สีลม อ.บางรัก จ.กรุงเทพมหานคร 10500 083-7841513 
5221319173 นางสาวรัตนา หลักทอง 7/18    ซ.ปลูกจิตต์ ถ.พระราม 4 อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 34140 080-6009226 
5221319178 นางสาวจุฑามาศ มาตรศรี 99   ม.2 ต.หนองโอ่ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 085-5105033 
5221319190 นางสาวอารยา เข็มทอง 186 ถ.สาธุประดิษฐ์ ต.บางโพงพาง อ.ยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร 10120 081-5439124 
5221319196 นางสาวสุกัญญา เจริญประทีปกิจ 321 ซ.เทอดไทย 23 ต.บางย่ีเรือ อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10600 082-5784226  
5221319206 นายณพดนัย พัดเชื้อ 52/2   ซ.ประสานมิตร ต.หิรัญรูจี อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10600 085-1414927 
5221319217 นายสิทธิพงษ์ ทองอินทร์ 19 ซ.นราธิวาส 14 ถ.ทนุรัตน ์ต.ทุ่งวัดดอน อ.สาทร จ.กรุงเทพฯ 10120 089-6461402 
5221319218 นายฉัตรพล พจนศิลป 40/6 ม.4 ซ.พหลโยธิน 52 ต.คลองถนน อ.สายไหม จ.กรุงเทพฯ 10220 086-6619955 
5221319219 นายอนุพงษ์ ปุลพัฒน์ 160/29 ถ.ริมทางรถไฟเก่า ต.บางนา อ.บางนา จ.กรุงเทพมหานคร 10260  
5221319227 นางสาวศิริพรรณ แววนํา 144 ม.4 ต.ท่าพุทรา อ.คลองขลุง จ.กําแพงเพชร 62120 082-5731088 
5221319231 นายสุทธิศักด์ิ ธุวะนาคะ 76/64 ถ.ริมคลองบางค้อ ต.บางค้อ อ.จอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร 10150 083-9094565 
5221319244 นายอนุวัฒน์ ผกาสูตร์ 51/25  ม.5 ซ.สุขาวดี ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 02-4246536 
5221319252 นางสาวชญานุช แสงอ่อน 265  ซ.อ่อนนุช  30 ถ.สุขุมวิท ต.สวนหลวง อ.สวนหลวง จ.กรุงเทพฯ10250 084-6377518 
5221319254 นางสาวเสาวภา อมรกิจไพโรจน์ 5492206  ซ.จรัญฯ 37 ต.บางขุนศรี อ.บางกอกน้อย จ.กรุงเทพฯ 10700   083-9084049 
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5221319259 นายสหธัช อุทัยเศรษฐวัฒน์ 101/61  ม.7 ถ.กาญจนาภิเษก ต.หลักสอง อ.บางแค จ.กรุงเทพฯ 10160 086-8868175  
5221319260 นางสาววิชุดา จันทร์แก้ว 111/6 ม.11 ต.ประเวศ อ.ประเวศ จ.กรุงเทพมหานคร 10250 02 - 4106345 
5221319263 นายทรงศักด์ิ สร้อยแสง 73/1 ม.5 ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 083-4353800 
5221319264 นางสาววันทนี วรรณชนะ 14/2  ม.3 ต.บ้านบ่อ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 080-65567666 
5221319279 นางสาวสุดารัตน์ บุบผาพวง 14/26 ม.4 ต.คลองขวาง อ.ภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร 10160 086-5141828 
5221319286 นางสาวกิตติยา เอ้ือวิริยะวิทย์ 152 ซ.เจริญคร 6 ถ.เจริญนคร อ.คลองสาน จ.กรุงเทพมหานคร 10700 085-5059927 
5221319289 นายพงศ์นรินทร์ หงษ์ทอง 2  ซ.เพชรเกษม 79 แยก 28 ต.หนองแขม อ.หนองแขม จ.กรุงเทพฯ 10160 02 - 8089642 
5221319291 นางสาวดุจเดือน ผลกระโทก 6/40 ม.4 ซ.3 ถ.อาจณรงค์ ต.คลองเตย อ.คลองเตย จ.กรุงเทพฯ 10110 08-32353132 
5221359111 นางสาวสิริยาภรณ์ ศรีอรัญ 186 ถ.สุขุมวิท 93 ต.บางจาก อ.พระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร 10260 080-2280743  
5221359114 นายนิพนธ์ แก้วดี 40/5 ม.4 ซ.เอกชัย 31 ต.บางขุนเทียน อ.จอมทอง จ.กรุงเทพฯ 10150 080-9431246 
5221359115 นายวรวุฒิ วิชพงษ์ 77/147 ม.8 ซ.เอกชัย 46 ต.บางบอน อ.บางบอน จ.กรุงเทพฯ 10150 083-8247373 
5221359116 นายเดช โฉมศรี 53/222  ม.10 ซ.บางบอน 3 ต.บางบอน อ.บางบอน จ.กรุงเทพฯ 10150 081-4055741 
5221414117 นายพิเชษฐ์ โอสถานนท์ 254/19-20   ม.7 ถ.สุขสวัสด์ิ อ.ราษฎร์บูรณะ จ.กรุงเทพมหานคร 10140 02-4271304 
5221414141 นายนิเวศน์ สิงห์รอ 82  ม.8 ต.วังอิทก อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก 65140 083 - 2376503 
5281112053 นายสักกรัชญ์ แผนน้อย 88/14  ม.8 ซ.เอกชัย 40/1 ต.บางบอน อ.บางบอน จ.กรุงเทพฯ 10150 086-6669366 
5321312205 นายสุนทร แก้วเหล่า 1022/29 ก  ถ.วิเชียรโชฎก ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 084 - 5265932 
5321316002 นางสาวอรุณรัตน์ ศรสืบสินธุ์ 49/94  ม.6 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 02-4242327 
5321316006 นายวีรวัศ ทวีวัฒนรัชต์ 55 ม.12 ซ.ศาลธนบุรี 37 ต.บางหว้า อ.ภาษีเจริญ จ.กรุงเทพฯ 10160 087-3373510 
5321316008 นางสาวรพีพร สว่างศิริ 108  ม.3 ต.นาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 081-8540750 
5321316012 นางสาวปิยพร ใช้ประทุม 98/64 ซ.107 ถ.ประชาอุทิศ อ.ทุ่งครุ จ.กรุงเทพมหานคร 10140 083-8263964 
5321316023 นายวิชัย สิทธิชัยกุศล 93/30 ซ.พัฒนาการ1 อ.ยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร 10120 087-8092789 
5321316028 นางสาวสุพัตรา ถิระพล 8 ม 5 ต.หนองแขม อ.หนองแขม จ.กรุงเทพมหานคร 10160 084-4549479 
5321316037 นายพลวัฒน์ พงศ์เก้ือ 153/117 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 084-2911488 
5321316057 นางสาววิชญา สัยวุฒิ 9/122 ม.1 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 086-6216964 
5321316058 นายกิตติชัย ปานเฟือง 8/1  ม.2 ต.คลองพระอุดม อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140 085-9488001 
5321316092 นางสาวพชรนรรณ์ เอ่ียมสนธิทรัพย์ 29/3  ม.15 ต.บางด้วน อ.ภาษีเจริญ จ.กรุงเทพฯ 10160  024558742 
5321316093 นายสุรเชษฐ์ กระถินทอง 88/10  ม.5 ซ.วัดขุณ  ต.บางแคเหนือ อ.บางแค จ.กรุงเทพฯ 10160 0829904721 
5321317011 นายสุเมธ เวชวิบูลย์ 71/189 ม.4 ต.ท่าตําหนัก อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 084-6779128 
5321317037 นายวิชญ์พล จิระเสถียรพงศ์ 46 ซ. เจริญนคร 28  ต.บางลําภูล่าง  อ.คลองสาน จ.กรุงเทพฯ 10600 081 - 9147875 
5321317099 นางสาวศรัยรัตน์ ระหงษ์ 33 ถ.เพชรเกษม 69 ต.หนองค้างพลู อ.หนองแขม จ.กรุงเทพฯ 10160 082-4557978 
5321317109 นางสาวสุวิมล สือเจริญ 76 ห้อง313 ต.วัดเทพศิรินทร์ อ.ป้อมปราบศัตรูพ่าย จ.กรุงเทพฯ 10100 02-6217957 
5321318008 นางสาวอภิญญา วิริโยธิน 10/7  ม.2 ต.หนองค้างพลู อ.หนองแขม จ.กรุงเทพมหานคร 10160 0809342499 
5321319001 นางสาวธัญญลักษณ์ ผ่องคําพันธ์ 502 ม.2  ถ.ปู่เจ้า ต.บางโปรง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270  087-0076724 
5321319028 นางสาวอธิกา นามวงษ ์ 43/132  ม 2  ซ  พระราม 2 ต บางมด  อ.จอมทอง จ.กรุงเทพฯ 10150 083-9130185 
5321319029 นางสาวชลิตา พันธุ์รุ่งลักษณ์ 171 ถ.มังกร ต.ป้อมปราบ อ.ป้อมปราบศัตรูพ่าย จ.กรุงเทพมหานคร 10100 080-4528118 
5321319128 นายสุรศักด์ิ สีลาน 1082/21 ต.บางโพงพาง อ.ยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร 10120 089-9376543 
5321319190 นายจีรพล น้อยดัด 54/21 ม.3 ต.บางขุนเทียน อ.จอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร 10150 02-893-2089 
5321319210 นายกิตติพงษ์ คงเพชราทิพย์ 96/55  ซ.เพชรเกษม 10 อ.บางกอกใหญ่ จ.กรุงเทพมหานคร 10600 081-3405371 
5321319242 นางสาวปรารถนา อาสนสุวรรณ์ 96 ซ.เจริญกรุง 103 ต.บางคอแหลม อ.บางคอแหลม จ.กรุงเทพฯ 10120  085-4874547 
5324317025 นายกิตติ กุลทอง 8 ม.1 ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120   
5324319008 นางสาวอรวี การีกล่ิน 217  ถ.อิสรภาพ ต.วัดอรุณ อ.บางกอกใหญ่ จ.กรุงเทพมหานคร 10600 087-0014058 
5421363231 นางสาวการะเกด สุภาสนันท์ 275  ซ.สมเด็จ 39 ถ.ตากสิน ต.บุคคโล อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10600 082-1599992 
5421366309 นายวิธาน แซ่เอ็ง 122/59  ซ.บรมราชนนี 70 อ.ทวีวัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร 10170 089-982-7787 
5421366355 นายกานต์ พูนศิริ 8/17 ซ.แสงชูโต 18 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000   
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บริหารธุรกิจบัณฑติ 
รหัส ชื่อ - สกุล ท่ีอยู่  โทรศัพท์ 

4721408375 นายรัฐตระกูล น้อยสงวน 37  ม.3 ต.ห้วยตามอญ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140 082-7552294 
4821408468 นางสาวปิยะนุช เหรียญหิรัญ 46 ม.32 ซ.เจริญนคร 32  ต.บางลําภูล่าง อ.คลองสาน จ.กรุงเทพฯ 10600 081-4954380 
4824408079 นางสาวนารีรัตน์ ศรีอินกิจ 7/29  ม.2 ต.จอมทอง อ.จอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร 10150 085-1551465 
4921404056 นายณัฐพล แก้วทับทิม 1247/82 ม.1 ถ.ไชยพร ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 084-1383212 
4921404180 นางสาวมาลินี อินทร์ธูป หมู่ 1 ม.1 ต.โคกไทย อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี 25190 059361934 
4921404263 นายสุพจน์ ทองศรี 75 ม.5 ต.ปราสาท อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ 31000 086-9089740 
4921408023 นายพรเทพ ภิญญศรี 411/187 ม.10 อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 02-4618840 
4921408052 นางสาวกรกนก สมประสงค์ 3/1 ม.7 ต.บางพ่ึง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 085-0627551 
4921408387 นายวีระยุทธ์ ฮูไซนี 256/25 ต.ลาดยาว อ.จตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 10900 02-4663285 
4921501024 นางสาววราภรณ์ เบ็ญมูซา 2/4 ม.4 ซ.โรงสวด  ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 02-9227994 
4924308004 นางสาวรัตนา ศรีโยธี 31/84 ซ.วัดบางขุนนนท์ อ.บางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร 10700 081-5617963 
4924405314 นางสาวไผ่ตง หอมดุสิต 27/553 ม.3 ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 084-3160240 
4924405316 นางสาวจิระนันท์ สมบัติศิริ 406/34 ถ.วิสุทธวิาตวิถี ต.ท่าฉลอม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 08-4016-2232 
4924408018 นายอดิเรก ตรีวิชัย 287/19 ต.ปากคลองภาษีเจริญ อ.ภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร 10160 02-891-3921 
4924501024 นางสาวอุไรวรรณ คางคํา 100 ม.4 ต.หนองหลวง อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ 32130 087-3812616 
5021207017 นายณัฐพงศ์ วงศ์จิรสกุล 64/529  ม.4 ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 0292346132 
5021404060 นายภัทรศักด์ิ จุฬาวังฤทธิ ์ 206 ม.6 ซ.วัดโรมัน ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 034-287459 
5021404100 นายณัฏฐกิตต์ิ เกิดสุข 245 ถ.เจริญกรุง ต.ยานนาวา อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร 10120 02-6753527 
5021404134 นางสาววราภร อยู่เย็น 45/97 ม.11 ถ.บางบอน 4 บางบอน อ.บางบอน จ.กรุงเทพมหานคร 10150 0-2892-4993  
5021404163 นางสาวสรญา นาคสวัสด์ิ 594/30  ซ.จรัญ35 ริมคลองชักพระ อ.ตล่ิงชัน จ.กรุงเทพมหานคร 10170 085-9533404 
5021404173 นายวันเฉลิม ศิลปี 379/14  ม.1 ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 02-3895283 
5021408068 นายกิตติพัฒน์ อังศุวัฒนากุล 94/13 ถ.อิสรภาพ ต.หิรัญรูจี อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10600 024722098 
5021408167 นายวัชรพงศ์ วงศ์สุมาลี 55/29  ม.1  ต.หนองแขม อ.หนองแขม จ.กรุงเทพมหานคร 10160   
5021408298 นางสาวเน้ือทิพย์ สังคนนท ์ 1402 ซ.เทอดไทย 21 ต.บางย่ีเรือ อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10600 084-661-2775 
5021408378 นางสาวเบญจมาภรณ์ สายดํา 145  ซ.2 ต.ท่าเยี่ยม อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร 66160 084-1499264 
5021408381 นายสุวัฒน์ชัย งามสม 39/4 ม.2 ต.ท่าพระยา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 089-2421536 
5024404095 นายจุฑาวัตร์ มหาวรรณ์ 93/177 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 0836105899 
5024404107 นายอดิเทพ บุญรินทร์ 24/79 ต.คลองมะเด่ือ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 0819142580 
5024405299 นางสาวลลดา ปัญญาวงค ์ 119/34 ม.14 ต.บางพ่ึง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 08-6588-4555 
5024405303 นางสาวอรพรรณ โรจน์รุ่ง 95/2 ม.5 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 08-5507-3392 
5024405309 นางสาววารุณี ไตรรัตนจรัสพร 27/10 ม.3 ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง 21160 038-651277 
5024405310 นายวสันต์ บุญนิ่ม 32/8 ม.2 ต.คลองถนน อ.สายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 10220 02-7081612 
5024408060 นายวีระ เคร่ืองกลาง 159 ม.5 ต.หนองหัวฟาน อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290 086-8802692 
5024408072 นายอิทธิพล นาคระเดชไชยา 403/115 ถ.จรัญสนิวงศ์ ต.บางขุนศรี อ.บางกอกน้อย จ.กรุงเทพฯ 10700 02-4112991 
5024408079 นายเจษฎา อัญญะมณี 19 ม.7 ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 089-7651372 
5024408105 นายนันตพงษ์ บุญถม 235  ซ.เจริญนคร ถ.เจริญนคร อ.คลองสาน จ.กรุงเทพมหานคร 10600 024379013 
5024501027 นางสาวพัณณิตา จันทร์ตรี 420  ถ.อโศกดินแดง ต.ดินแดง อ.ดินแดง จ.กรุงเทพมหานคร 10400   
5034404102 นางสาวนิภาพร นาอุดม 200/581 ม.2 ซ.แจ้งวัฒนะ20 ต.ทุ่งสองห้อง อ.หลักส่ี จ.กรุงเทพฯ 10210 0863645802 
5034404103 นางสาวอิริยา คิดอ่าน 78 ซ.เจริญนคร60 ต.บุคคโล อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10600 086-5572034 
5034405564 นางสาวพจนาจ วงศ์สนิท 168/3 ถ.เพชรเกษม ต.วัดท่าพระ อ.บางกอกใหญ่ จ.กรุงเทพฯ 10600 0868119516 
5034405707 นายสมคิด สุระภี 111 ม.6 ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง จ.กําแพงเพชร 62120   
5034408132 นายวีรศักด์ิ เอมบํารุง 266 ซ.เจริญกรุง79 ต.วัดพระยาไกร อ.บางคอแหลม จ.กรุงเทพฯ 10120 02-2911500 
5121310039 นางสาวสุพัตรา คงประเสริฐ 63  ม.4 ต.แจงงาม อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี 72240 083-545-6187 
5121404041 นายอรรถพล ทวีสง่า 120/11  ซ.สุขสวัสด์ิ26 ต.บางปะกอก อ.ราษฎร์บูรณะ จ.กรุงเทพฯ 10140 024277532 
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รหัส ชื่อ - สกุล ท่ีอยู่  โทรศัพท์ 
5121404072 นายพหุรัช แซ่ล้ี 588 ต.เขาพัง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี 84230 077-346050 
5121404151 นายณัฐวุฒิ ทรายเพชร 67  ม.7 ต.บางกระสอบ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 084-6504852 
5121404157 นายนิรัติศัย ปรัชญาภรณ์ 29 ซ.อิสรภาพ23 ถ.อิสรภาพ ต.วัดอรุณ อ.บางกอกใหญ่ จ.กรุงเทพฯ 10600 02-4724991 
5121405093 นางสาววราพร วาทีบุญเลิศ 47/402 ซ.1/9 ถ.พระราม2 ต.ท่าข้าม อ.บางขุนเทียน จ.กรุงเทพฯ 10150 0894422850 
5121408035 นายโกศล วิริยะไพโรจน์สกุล 4/2   ม.5 ต.ตลาดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 0344843398 
5121408081 นายสราวุธ แปวประเสริฐ 56/9   ซ.สุขสวัสด์ิ26 ต.บางมด อ.จอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร 10150 0849114495 
5121408100 นางสาวสุกัญญา เวชยา 146  ม.16 ต.วังกะทะ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 024219738 
5121408136 นางสาวพัชรา สารศรี 45/36  ม.7วัดทอง ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000   
5121408160 นายสถาพร หุ้นเอ่ียม 45/1 ม.5 ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110   
5121408166 นางสาวปาริชาติ มั่นคง 430/12 ม.5 ซ.โรงไม้ ต.บางแคเหนือ อ.บางแค จ.กรุงเทพมหานคร 10160 028069713 
5121408243 นายธัญ พันธุ์สมุทร 1 ม.1 ต.จอมปลวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120   
5121408262 นายอดิศร อาลี 122/3 ม.7 ต.ยี่งอ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180 073591080 
5124142008 นางสาวมณฑินี ศรีจันทราพันธุ์ 403/72 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.บางขุนศรี อ.บางกอกน้อย จ.กรุงเทพฯ 10700 087-5082447 
5124404013 นายพิษณุ แตงกระโทก 154 หฒู่ 7 ต.สีสุก อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230 085-2056316 
5124404058 นางทํานอง ราชคํา 26  ม.1 ต.ขวาว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 089-1330970 
5124404070 นางสาวมลนภา เผดิมรอด 6/120 ม.8 ต.ศาลาธรรมสพน์ อ.ทวีวัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร 10170 08-6514-7781 
5124405007 นางสาวกัทลี ศาสตร์วัฒนโรจน์ 32/8  ม.2 ถ.วงแหวน ต.หลักสอง อ.บางแค จ.กรุงเทพมหานคร 10160 028036965 
5124405074 นายอนิรุตต์ ศรีสุนทร 168 ม.3 ต.ปราสาททนง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 084-4722920 
5124405089 พระเสน่ห์ ฟักทิม 97 ม.6 ต.ทุ่งครุ อ.ทุ่งครุ จ.กรุงเทพมหานคร 10140 08-1702-1788 
5124405095 นายสิทธิโชค เหลืองโรจนี 58/3 ม.10 ต.บางพ่ึง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 089-4873292 
5124405105 นายมงคล ศรีวิลัย 128  ซ.จ่าโสด ถ.ริมทางรถไฟเก่า ต.บางนา อ.บางนา จ.กรุงเทพฯ 10260 081-8149549 
5124405125 นางหทัย สิทธิชูรักษ์ 220/1146 ม.4 ซ.วัดใหญ่ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 02-4251412 
5124405148 นางสาวอนุสรา ลืออ้าย 97  ม.12 ต.หนองแจง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160 087-1101419 
5124405173 นางนารี ทางเจริญ 220/1255 ม.4 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 085-1365449 
5124405178 นางสาวมาลัย โสภารักษ์ 81 ม.6 ต.บากเรือ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130 0860180629 
5124405180 นางสาวนาตยา ทองศรีสวรรค์ 53 ม.3 ต.ปังกู อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 089-8642360 
5124405183 นายกฤษณ์ดนัย มาทอง 56 ถ.แสงสวรรค์เหนือ ต.ชุมแสง อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60120 0872041768 
5124408001 นายสุทธิพจน์ ชัยพัฒน์ภูวดล 67/55  ม.3 ถ.จอมทอง อ.จอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร 10150 0855500159 
5124408012 นายยุทธการ กุลให้ 547 ถ.อิสระภาพ15 ต.หิรัญรูจี อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10600 02-47274212 
5124408024 นายนริศ บุบผาสุวรรณ 50/1 ม.9 ต.ดอนกรวย อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130   
5124408025 นายเสกสรร กําเนิดคํา 66/21 ถ.บางแวก ต.คลองขวาง อ.ภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร 10160 024447316 
5124408029 นางสาวมยุรี เป็นสกุล 16/51 ม.7 ต.ท่าข้าม อ.บางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร 10150 089-9656769 
5124408030 นายสุทัศน์ กรีวาส 34 ม.11 ต.วังทอง อ.เมือง จ.กําแพงเพชร 62000 086-2110068 
5124408039 นายธนวุฒิ เต็มพร้อม 93/71 ซ.ตากสิน22 ต.บุคคโล อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10600 02-8766283 
5124408044 นายเกรียงไกร อัศวมณีรัตน์ หมู่บ้านหรรษา 38/2 ถ.เพชรเกษม อ.หนองแขม จ.กรุงเทพมหานคร 10160 024207773 
5124408087 นางสาวปรียาวดี สุขศรี 81 ม.2 ต.บ้านโปร่ง อ.หนองโดน จ.สระบุรี 18190 085-910-1495 
5134404049 นางสาวรุ่งทิวา ปั้นเพชร 351 ซ.เพชรเกษม ต.หนองแขม อ.หนองแขม จ.กรุงเทพมหานคร 10160 02-8099155 
5134404086 นายชํานาญ ตันตราชีวธร 455/82 ถ.จรัญสนิทวงค ์ต.บางขุนศรี อ.บางกอกน้อย จ.กรุงเทพฯ 10700 086-3297223 
5134404140 นางสาวหงสรถ สมุทรวารี 62/31 สุขสวัสด์ิ ม.18 ต.บางพ่ึง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 02-8172626 
5134405028 นางสาวอุตราพร นาสารีย์ 87  ม.5 อ.ราษฎร์บูรณะ จ.กรุงเทพมหานคร 10140 086-7094210 
5134405411 นางสาวอารี วังจินดา 60/1  ม.4 ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140 081-9185866 
5134405418 นางสาวขณิดา จันทร์อุดม 137 ม.4 ต.นาดินดํา อ.เมือง จ.เลย 42000 087-6700549 
5134406096 นางกาญจนา ประสงค์ดี 12/3 ม.6 ต.บางโทรัด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 08-7170-5919 
5134406101 นางสาววัลลี ฮู้ตราทอง 48/37 ม.8 ต.บางโทรัด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 08-7678-6508 
5134406116 นางสาวสุกัญญา กล่ินอบเชย 183/62 ถ.พิษณุโลก ต.สวนจิตรลดา อ.ดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร 10300 02-6280061 
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รหัส ชื่อ - สกุล ท่ีอยู่  โทรศัพท์ 
5134408033 นางสาวเครือฟ้า อโนโพธิ์ 92 ม.1 ต.ยอด อ.สองแคว จ.น่าน 55160 087-8078248, 
5134408034 นางสาวกาญจนา รักบุญ 44  ม.6 ต.เขาขลุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 080-0558552 
5134408036 นายศิริศักด์ิ เพ่ิมสกุล 41  ม.1 ต.บางจาก อ.ภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร 10160 02-8686718  
5134408120 นายจิโรจ สาเทียน 4/192 ซ.11 ต.หนองแขม อ.หนองแขม จ.กรุงเทพมหานคร 10160 081-8064192 
5221156007 นายกิตติภณ ดาดก 233/112   ม.13 อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 086-5583578 
5221156008 นายณัฐวัตร เชื้อเขา 121/148   ม.5 อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 082-0668399 
5221207045 นายณัฐวิทย์ เขียวกายสิทธิ์ 818 ซ.โรงน้ําแข็ง ถ.สาธรใต้ ต.ยานนาวา อ.สาทร จ.กรุงเทพฯ 10120 084-6999477 
5221207085 นายสุภกิณห์ สมชื่อ 1/11   ม.3 ถ.เพชรเกษม ต.ราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง 85000 087-544-6779 
5221239003 นายธีรนิติ พุ่มโพธ์ิถาวร 161    ม.5 ต.ปากท่อ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140 085-7043636 
5221318024 นางสาวธนารัตน์ จําปาดี 67    ม.4 ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210 084 - 8016397 
5221344004 นางสาวดลยา ยิ้มแต้ 40/1  ม.7 ต.คลองตาคต อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 032 - 232140 
5221359143 นายปฏิพัทธ์ โพชสาลี 115/96   ถ.ราชปรารภ ต.มักกะสัน อ.ราชเทวี จ.กรุงเทพมหานคร 10400 084 - 2099910 
5221411005 นางสาวตรีรัตน์ ภู่เพ็ชร์ 155   ม.9 ถ.บางแวก ต.บางไผ่ อ.บางแค จ.กรุงเทพมหานคร 10160 087-6360805 
5221411020 นางสาวสุวรรณี เฉวียงหงส์ 8/2  ม.6 อ.จตุรพักตร์พิมาน จ.ร้อยเอ็ด 087-7711908 
5221412012 นางสาวสาธิยา บัวเกตุ 411/243  ม.4  ถ.ประชาอุทิศ ต.บางมด อ.ทุ่งครุ จ.กรุงเทพมหานคร 10140 089-7935758 
5221412013 นางสาวมุจลินทร์ รัศมี 156  ซ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน34 ต.ดาวคะนอง อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพฯ 10600 086 - 658268 
5221412014 นางสาวธัญสินี ชังคะรัตน์ 111/151     ม.7 ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 034-473868 
5221412021 นายอนุวัตร โพธิ์ศรี 62   ม.8 ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.กําแพงเพชร 62000 085-3283148 
5221412027 นางสาวณัฐวดี จ้อยชะรัด 2   ม.2 ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110  
5221412029 นายวรัชญ์ อุดมมังกร 133 ซ.สารภี1 ต.สมเด็จเจ้าพระยา อ.คลองสาน จ.กรุงเทพมหานคร 10600 085-0433655 
5221412036 นายบัญชา ศรีทอง 208 ม.2 ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210 089-7942214 
5221412037 นางสาวเสาวภา หงษ์ทอง 5 ซ.พวงทอง ถ.หงษ์หยกอุทิศ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 083-6479560 
5221412038 นางสาวศิริพร วิโรจน์ธรรม 100  ถ.พระราม 4 ต.คลองเตย อ.คลองเตย จ.กรุงเทพมหานคร 10110 086-5113659 
5221412039 นางสาววิลาวรรณ วงค์เลิศ 153/5    ม.2 ต.ทุ่งครุ อ.ทุ่งครุ จ.กรุงเทพมหานคร 10140 085-5183646 
5221412042 นายอนุพล ใจใส 174/63 ม.1 ถ.สุคนธวิท ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 086-7960568 
5221412047 นางสาวสุภาพรรณ พูลบุญ 31/244  ม.4 ซ.6/5 ถ.เอกชัย ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 083-1587975 
5221412050 นายพีรวีร์ ระดีวงษ์ 85/3  ม.1 ซ.ประชาอุทิศ 78  ต.ทุ่งครุ อ.ทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 085-1281143 
5221412051 นางสาวยุวลักษณ์ เอกสมุทร 824/11 ซ.บ้านเช่า ถ.ซอยบ้านเช่า ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 087-3649553  
5221412054 นายนําโชค เลิศอัศวดํารงกุล 998/335  ม.1 ซ.ประชาอุทิศ 79 ต.ทุ่งครุ อ.ทุ่งครุ จ.กรุงเทพฯ 10140 084-6651680 
5221412055 นางสาวกัญญาลักษณ์ นาทองพูน 166  ม.3 ต.หนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 086-7764462 
5221412065 นางสาววรันธร ทองย้อย 22/1 ม.11 ถ.บางบอน 4 ต.บางบอน อ.บางบอน จ.กรุงเทพมหานคร 10150 083-9073635 
5221412071 นางสาวสุนิสา แสงเพ็ง 40  ม.4 ต.พิมายเหนือ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170 085-1478469 
5221412072 นายคงศักด์ิ พรหมหาญ 54/1  ม.10 ถ.จรัญสนิทสวงศ์ ต.บางพรม อ.ตล่ิงชัน จ.กรุงเทพฯ 10170 02-8648268 
5221412075 นางสาวสุรางคณา ทองคํา 370  ซ.เพชรเกษม 94 ต.บางแคเหนือ อ.บางแค จ.กรุงเทพมหานคร 10160 02-4216124 
5221412080 นางสาวทัชชา เบ็ญมูซา 20  ม.4 ซ.รางนํ้า ถ.ไทรน้อย ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 086-8129302 
5221412099 นายจันทร พากเพียร 4/2   ม.2 ต.บางระมาด อ.ตล่ิงชัน จ.กรุงเทพมหานคร 10170 085-1451261 
5221412106 นางสาวสุนิสา ยิ้มแย้ม 168/7  ถ.เจริญกรุง ต.วัดพระยาไกร อ.บางคอแหลม จ.กรุงเทพฯ 10120 080-6054292 
5221412108 นางสาวรจนารถ อรทัย 117  ม.1 ต.ดวนใหญ่ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 33270 085-3106535 
5221412110 นายสาโรจน์ แสงฉาย 104/5   ม.1 ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 085-4236860 
5221412111 นายการัณย์ อ้ึงพานิชกิจ 275/1  ม.1 ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 082-5233051 
5221413007 นางสาวกานติมา สาแก้ว 187  ซ.เทอดไทย  23 ถ.เทอดไท ต.บางยี่เรือ อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพฯ 10600 087-4852238 
5221413011 นายณัฐศักด์ิ สุขสม 359 ม.1 ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150 089 - 9165153 
5221413013 นายพิชานนท์ โทแสง 30  ม.1 ต.บึงงาม อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด 45170  
5221413026 นางสาวนภาพร อํ่ามาก 115   ม.5 ซ.สวนผัก 32 ต.มหาสวัสด์ิ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 087-5647757 
5221413028 นางสาวมลฑาทิพย์ จักร์ผัน 62   ม.7 ต.เสือโฮก อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 089-9030587 
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5221413032 นางสาวจารุวรรณ สถิตสุข 24/1  ม.4 ต.บุฤาษ ีอ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 086-1963576 
5221413037 นายวริศ อินทรประชา 120 ถ.จรัญสนิทวงศ์ 86 ต.บางอ้อ อ.บางพลัด จ.กรุงเทพมหานคร 10700 083 - 4290494 
5221413043 นายสิทธิชัย สุนทรฐิติ 47 ถ.เจริญกรุง ต.วัดพระยาไกร อ.บางคอแหลม จ.กรุงเทพมหานคร 10120 02-2921267 
5221413049 นางสาวชนิภรณ์ เย็นสุขใจชน 1137/2   ซ.รุ่งโรจน์ ถ.ไชยพร ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 085-9426546 
5221413050 นายนพดล สุขวิบูลย์ 1/52 ม.1 ถ.พระราม 2 ต.ท่าข้าม อ.บางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร 10150 085-1430523 
5221413060 นายณัฐพล ศิริกําธรกิจ 108/81 ม.8 ซ.เอกชัย 56 อ.บางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร 10150 083-8280176  
5221413078 นายธงไชย งามโอฬารเลิศ 26/86  ซ.เย็นจิตต์ ถ.จันทน์ ต.ทุ่งวัดดอน อ.สาทร จ.กรุงเทพฯ 10120 080-9850954 
5221413080 นางสาวสุดารัตน์ เทียมศรีรัชนีกร 44/155   ม.8 อ.เมอืง จ.สุพรรณบุรี 72000 081-8580024 
5221413082 นายปฏิมา สีสม 4  ม.11 ซ.บังผ้ึงพัฒนา ต.บางกอบัว อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 082 - 3404623 
5221413084 นายทนุวงค์ กานุสนธ์ 111/246     ม.1 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 081-8238179 
5221413086 นางสาวนันทิดา พันธุ์มงคล 85/39  ม.6 ต.แสมดํา อ.บางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร 10150 083-7130626  
5221413101 นายวันเฉลิม ทองใบ 106/171 ถ.ริมทางรถไฟแปดร้ิว เพชรบุรี อ.ราชเทวี จ.กรุงเทพฯ 10400 084-9241514  
5221413147 นายเอกราช นาดํา 6/1    ม.6 ต.ชุมพล อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190 087 - 7018891 
5221413149 นายทนงชัย แซ่เจ่ีย 522/194-195  ซ.วัดไผ่เงิน ต.บางโคล่ อ.บางคอแหลม จ.กรุงเทพฯ 10120 089-5022240  
5221413170 นางสาววรวรรณ แซ่โค้ว 4195  ม.6 ซ.แบร่ิง ต.สําโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 083 - 2216580  
5221414006 นางสาวพรทิพย์ อยู่ในวงศ์ 33/2  ม.3 อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 085 - 1657265 
5221414010 นายสมเกียรติ หาดสืบวงษ ์ 2/80  ม.5 ซ.เทวินทร์3 ถ.พุทธมณฑลสาย2 อ.ภาษีเจริญ จ.กรุงเทพฯ 10160 085-9515356 
5221414023 นายชวลิต บึงสว่าง 44/8    ม.1 ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 034 - 844466 
5221414024 นางสาวยุวนุช หมู่พยัคฆ ์ 155/61  ม.6 ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150 056-317391 
5221414026 นางสาวมัชติกา พรหมสุรินทร์ 94  ม.6 ต.นางตะเคียน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 0347-64009 
5221414028 นายปัญญวัฒน์ หิรัญอารีทวีสุข 24/3  ม.3 ซ.สุคนธวิท 5 ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 087-7542844  
5221414036 นายวรวิทย์ จิตโรจน์ 113    ม.9 ต.ไม้เรียง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80260 084-5502693  
5221414038 นางสาวจันทิมา เกิดเจริญ 110  ม.1 ต.คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 087-6636392 
5221414040 นางสาวนวนันท์ มาดี 7  ม.7 ต.ท่าจําปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120 082-4843367 
5221414045 นางสาวอําพร เสือผู้ 108 ม.1 ต.หนองหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 089-0232650 
5221414046 นางสาวสุพัทธา พรหมชนะ 42    ม.1 ซ.1 อ.ศรีสวัสด์ิ จ.กาญจนบุรี 71250 084-3284280 
5221414048 นางสาวทรงกร กกฝ้าย 710/86 ถ.จรัญสนิทวงศ์35 ต.คลองชักพระ อ.ตล่ิงชัน จ.กรุงเทพฯ 10170 084-1223244 
5221414049 นางสาวอมรรัตน์ น้อยมี 22/2  ม.8 ถ.คลองสิบศอก ต.ขุนศรี อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150 083 - 2512124 
5221414050 นางสาวรุ้งณภา น้อยมี 22/2   ม.8 ถ.คลองสิบศอก ต.ขุนศรี อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150 085-1459570 
5221414051 นางสาวจันทิมา บุญมาก 140/1  ม.1 ต.หาดอาษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 086-7744098 
5221414053 นางสาวกรรณิกา ลอยล่ิว 32/2   ม.13 ถ.เทศบาล 5 อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี 22130 085 - 8275143 
5221414056 นางสาวพัชรินทร์ ทิยะ 53   ม.1 ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน จ.ลําปาง 52240 087-9818791 
5221414058 นางสาวนิภาภรณ์ เตโชภาส 738/22  ต.คลองชักพระ อ.ตล่ิงชัน จ.กรุงเทพมหานคร 10170 086-9987879  
5221414059 นางสาววีรดา แสงพุ่ม 38/1  ม.5 ซ.กํานันแม้น ต.บางขุนเทียน อ.จอมทอง จ.กรุงเทพฯ 10150 082-0891212 
5221414060 นายทรงกลด แซ่โง้ว 52  ซ.จันทน์ 16 แยก 18 แชวงทุ่งวัดดอน อ.สาทร จ.กรุงเทพฯ 10120 083-2637406 
5221414064 นายทศพล เอกโรจน์ปรีชา 151  ม.4 ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 087-4583644 
5221414066 นางสาวเด่นนภา ศรีวิลาบ 57/92  ม.5 ถ.ตล่ิงชัน-สุพรรณบุรี ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 083-1369141 
5221414067 นางสาวพรทิภา ศรีเกิดพงษ์ 24/15  ม.8  ต.บางแวก อ.ภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร 10160 087-0608204  
5221414068 นางสาวอรอนงค์ แก้วนารายณ์ 16/3  ม.14  ต.ศาลาธรรมสพน์ อ.ทวีวัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร 10170 082-0836124  
5221414070 นางสาวจันทนา มณีทาบ 370   ม.2 ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290 083-7797029 
5221414073 นายวรวุฒิ หงษ์คํา 1023/25 ถ.สาธุประดิษฐ์ ต.บางโพงพาง อ.ยานนาวา จ.กรุงเทพฯ 10120 027-6577630 
5221414075 นายพชร โดมขุนทด 9/11    ม.6 ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120 080-4337795 
5221414076 นางสาวนริสา ปั้นเล็ก 23/20  ม.6 ถ.ประชาอุทิศ ต.ทุ่งครุ อ.ทุ่งครุ จ.กรุงเทพมหานคร 10140 02-8158605 
5221414077 นางสาวสาวิตรี ระเบียบ 25  ม.13 ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 085-9916414 
5221414078 นางสาวนฤมล พัฒนศิลป ์ 280/6  ซ.วุฒากาศ 24 ต.ตลาดพลู อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10600 083-8431080 
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รหัส ชื่อ - สกุล ท่ีอยู่  โทรศัพท์ 
5221414079 นางสาวอัจฉราภรณ์ สําราญจิตต์ 432/2  ถ.จรัญสนิทวงศ์32 ต.ศิริราช อ.บางกอกน้อย จ.กรุงเทพฯ 10700 085-8951382  
5221414082 นายอานพ ขจรภพ 47/89    ม.4 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73160 080-4567301 
5221414083 นางสาวบัว ไกรนอก 67 ซ.อิสรภาพ 21 ต.วัดท่าพระ อ.บางกอกใหญ่ จ.กรุงเทพมหานคร 10600 02-8911233 
5221414088 นางสาวเกษร ดอนเหลือม 1/1   ม.9 ต.โพธิ์ศรี อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170 081-1300711 
5221414089 นางสาวณัฐชานันท์ คูธนะวนิชพงษ์ 105-107  ม.3 ต.บางตาเถร อ.สองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบุรี 72110 081-2453276 
5221414096 นางสาวปุณฑริกา ส่งศรีเมฆ 201/8  ซ.วัดอัมพวา ต.บ้านช่างหล่อ อ.บางกอกน้อย จ.กรุงเทพฯ 10700 02-8658881 
5221414097 นางสาวฐปนี เลิศอภิรักษ์วงศ์ 88/376 ม.6 ถ.พระราม 2 ต.แสมดํา อ.บางขุนเทียน จ.กรุงเทพฯ 10150 02- 8928343 
5221414098 นางสาวณัฐกา สุวรรณาดิสัย 19/302  ม.10 ถ.บางแวก ต.บางแวก อ.ภาษีเจริญ จ.กรุงเทพฯ 10160 02- 4107056 
5221414100 นางสาวณัชชา เตชะนิติพน 55/21   ม.9 ต.บางมด อ.จอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร 10150 085-9718127 
5221414104 นางสาวสุพิชชา ต่อศักด์ิประเสริฐ 27  ซ.มไหสวรรย์4  ต.บางคอแหลม อ.บางคอแหลม จ.กรุงเทพฯ 10120 02-2918625 
5221414105 นายนครินทร์ ปล้ืมถนอม 30/17 ม.3 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130 084-081-5974 
5221414106 นางสาวชฎาพร เผ่าผา 377 ซ.นวลจิต ต.คลองตันเหนือ อ.วัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร 10110 083-0292821 
5221414107 นางสาวพรพิมล ชัยบัญญัติ 199/7  ม.1 ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120 084-1246178 
5221414108 นางสาววราภรณ์ สืบกินร 45/55 ม.9 ถ.สุขาภิบาล 1 ต.บางแค อ.บางแค จ.กรุงเทพมหานคร 10160 02-4559873 
5221414110 นางสาวยุวรี มายุรส 52   ม.14 ต.ป่งไฮ อ.เซกา จ.หนองคาย 43150 087-8579185 
5221414118 นางสาวสุพัตรา ชินวรพิทักษ์ 128/4 ม.14 ซ.สุขสวัสดิ์ 62 ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 080-0789007  
5221414120 นางสาวเพ็ญจันทร์ คงบุญ 1016/69  ม.15 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540 085-1405338 
5221414121 นางสาวชไมพร จันทร์สว่าง 68/15 ม.3 ซ.แสมดํา18 ต.แสมดํา อ.บางขุนเทียน จ.กรุงเทพฯ 10150 084-1188034 
5221414123 นางสาวขนิษฐา เอ่ียมสําอางค์ 1   ม.3 ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120 082-0705059 
5221414131 นายจตุรงค์ อยู่ดี 22/11   ถ.อู่ทอง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 084 - 2112560 
5221414132 นายพนมนพพร ทองธรรม 304/52   ม.5 ซ.ประชาอุทิศ 90  ต.ทุ่งครุ อ.ทุ่งครุ จ.กรุงเทพฯ 10140 081-7437632 
5221414135 นางสาวชัชสรัญ ก้องกังวาลย์ 7/501  ม.13 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 02-9212683 
5221414140 นางสาววีรวรรณ แก้วกลึงกลม 107    ม.2 ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 30000 084 - 2970632 
5221414142 นางสาวศรัญญา พลเจริญ 79/1 ม.6 ซ.หลัง 9 A ถ.กรุงเทพ  นนท์ ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 086 - 997-6421 
5221414145 นางสาวดวงรัตน์ สลับใหม่ 257/13   ซ.ทําดีมีสุข ถ.เดิมบาง ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 080-2031149 
5221414146 นายอนุชา แก้วละมุล 172   ม.1 ต.กู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170 045 - 910911 
5221414148 นายกิตติพงศ์ วิริยะชัยอมร 287 ซ.เพชรเกษม28แยก 22 ต.คูหาสวรรค์ อ.ภาษีเจริญ จ.กรุงเทพฯ 10160 085-9584483 
5221414149 นางสาวพรรณพร พัตสร 822/6    ม.6 ต.นาเฉลียง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67220 082 - 4842528 
5221414158 นางสาวนุชจรินทร์ เชิดเพชรรัตน์ 56   ม.2 ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290 02-4573551 
5221414159 นางสาวภาสุนี บุญสวน 679/1   ถ.อรุณอัมรินทร์ ต.วัดอรุณ อ.บางกอกใหญ่ จ.กรุงเทพฯ 10600 083-8280369 
5221414164 นายจีรยุทธ แสงอรุณธาราวัฒนา 456 ซ.บรมราชชนนี 76  ต.ศาลาธรรมสพน์ อ.ทวีวัฒนา จ.กรุงเทพฯ 10170 083-5427449 
5221414175 นางสาววรารัตน์ ไชยเดช 267  ม.3 ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110 084-5282427 
5221414178 นายพงษ์ศักด์ิ ยิงรัมย์ 17  ม.2 ต.ท่าม่วง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150 085-8366504 
5221414181 นางสาวดวงพร ติณวัฒนานนท์ 450   ม.3 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 089-9803782 
5221414182 นางสาวอรวิภา พรหมขลิบนิล 29  ม.5 ต.ดอนกํา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 087-4068273 
5221414183 นางสาวจิตต์มณี สุขใจ 30/20 ม.3 ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 082-0598302 
5221414186 นางสาวสุมลกาญจน์ ฉํ่าช้าง 63/2   ม.3 ต.ท่าซุง อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000 084-5774680 
5221414187 นางสาวพิชญาพร พูลเหลือ 449  หมูที่ 1  ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160 087-673498 
5221414188 นายรวินทร์ แสงทองล้วน 52  ซ.ทรายทอง 9 ถ.ติวานนท์ ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000   
5221414195 นายสันติ สิโรดมสกุล 48/48 ม.4 ซ.83 ถ.พระราม 2 ต.แสมดํา อ.บางขุนเทียน จ.กรุงเทพฯ 10150 084-5251480 
5221414200 นางสาวกฤษณี วงษบ์ริสุทธ์ิ 457 ม.1 ซ.ประชาอุทิศ 69 ต.ทุ่งครุ อ.ทุ่งครุ จ.กรุงเทพมหานคร 10140 02-4261936 
5221414201 นายสิริชัย หมอนทอง 109/2  ม.4 ต.ท่าแค อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 085-9781989 
5221414203 นายวรรณนิเวศน์ ช่างทําร่อง 89   ม.2 ต.กองทูล อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140  
5221414206 นายกฤษฎา วัชกรอมรไชย 421/79 ถ.จรัญสนิทวงศ์ 35 ต.บางขุนศรี อ.บางกอกน้อย จ.กรุงเทพฯ 10700 02  - 8665261 
5221414208 นายศักด์ิดา จันทร์ฉายทอง 2258/1    ถ.จันทน์ อ.ยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร 10120 02-2854757 
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รหัส ชื่อ - สกุล ท่ีอยู่  โทรศัพท์ 
5221414210 นางสาวสายป่าณ มากหมู่ 389/68   ม.4 ซ.ว.ป อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 086 - 7500569 
5221414212 นางสาวพรรณนภา ทองคํา 150   ม.6 ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 34220 085-4900429 
5221414217 นายอิทธิฤทธิ์ เขียวแก้ว 727/61 ถ.อิสรภาพ ต.บ้านช่างหล่อ อ.บางกอกน้อย จ.กรุงเทพฯ 10700 083-6000290 
5221414219 นางสาวกิติยา เส็งสุข 57/3 ม.4 ซ.สุขสวัสด์ิ2 ต.จอมทอง อ.จอมทอง จ.กรุงเทพฯ 10150 02-4681475 
5221414220 นายพิเชษฐ์ ทัศนีย ์ 199 ม.1 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี 76120 083-8925994 
5221414223 นายกนกศักด์ิ จุฑาเทพ 14/2832  ม.1 ซ.5/6 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 089-2241344 
5221414226 นายธีรวัฒน์ แจ้งประจักษ์ 105  ถ.พิชัย ต.ถนนนครไชยศรี อ.ดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร 10300 02 - 2448661 
5221414239 นางสาววิจิตรา พนมเขต 7  ม.9 อ.จตุรพักตร์พิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180 085 - 6077147 
5221414243 นางสาวสุดารัตน์ บุตตะโคตร 73   ม.10 ต.หนองแก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลําภู 39180 082-8593839 
5221414244 นายปริวัฒน์ สุขประเสริฐ 14   ซ.สุขสวัสด์ิ 9 ถ.สุขสวัสด์ิ อ.ราษฎร์บูรณะ จ.กรุงเทพมหานคร 10140 02-4112357 
5221414247 นางสาวอุบล สุวรรณเมือง 114   ม.6 ต.เกาะสะบ้า อ.เทพา จ.สงขลา 90150 086-9632977 
5221414250 นางสาวปาจรีย์ เกิดถาวร 772  ม.2 อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภมูิ 36170 084-0392606 
5221414252 นายรุ่งโรจน์ เปรมปราชญ์ 4287   ม.3 ต.สําโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 082-0760445 
5221414253 นายสมบัติ นุ่นดอนโด 9/21   ซ.ศาลาครืน ต.บางค้อ อ.จอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร 10150 02-8789828 
5221414258 นายปรัชญา เทพณรงค์ 534/37  ม.4 ถ.สุขสวัสด์ิ ต.บางปะกอก อ.ราษฎร์บูรณะ จ.กรุงเทพฯ 10140 081-1392672  
5221414271 นายอนุสรณ์ ภิบาลวงษ ์ 25   ม.2 ต.หนองบัว อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160  
5221414276 นางสาวพงศ์สภา ฤทธิรงค์ 59/13  ม.1 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.บางแวก อ.ภาษีเจริญ จ.กรุงเทพฯ 10160 083-9937865  
5221414283 นายจักรกฤษ ปทีตานัง 23  ม.7 จ.สระแก้ว 27000 087-3210771 
5221414289 นางสาวณัฐวดี นัยนะแพทย์ 91  ม.1 ต.พระพุทธบาท อ.เชียงกลาง จ.น่าน 55160 089-0884249 
5221414297 นายณัฐวุฒิ กุลประชากิจ 19/327 ซ.ศิลปเดช ถ.ริมคลองบางค้อ อ.จอมทอง จ.กรุงเทพฯ 10150 02 - 8762020 
5221414302 นางสาวเนตรนภา หลานวงษ์ 5  ม.2 อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ 10170 085 - 7442975 
5221414309 นายสุชาติ มงคล 85   ม.7 ซ.อาหารป่า ถ.เศารฐกิจ ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 034-816729 
5221416003 นางสาวสุทธิดา กลึงสําโรง 20/1 ม.2 ต.บ้านปรางค์ อ.คง จ.นครราชสีมา 30260 084-6369654 
5221416007 นางสาวอัยลดา แกมเกตุ 56/4  ม.6 ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77130 089-2343599 
5221416010 นายณัฐวิทย์ บุญประเสริฐ 144  ซ.อ่อนนุช 11 ต.สวนหลวง อ.สวนหลวง จ.กรุงเทพมหานคร 10250 02-3115699 
5221416014 นางสาวพัชราภรณ์ สอนสะอาด 38/3  ม.5  ถ.ประชาอุทิศ ต.ทุ่งครุ อ.ทุ่งครุ จ.กรุงเทพมหานคร 10140 02 - 8158830 
5221416015 นายกิตติชัย อุทธา 48/67 ถ.อิสรภาพ ต.วัดท่าพระ อ.บางกอกใหญ่ จ.กรุงเทพมหานคร 10600 087-0489530 
5221416018 นางสาวอัจฉรา แก้วขาว 320/94  ม.6 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 084-6058184 
5221416021 นางสาวสุภาวดี ว่องไว 3/4  ม.10  ต.บางกระสอบ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 089-8815475 
5224412169 นายนิสิต ศรีสัตยวงศา 80/165    ม.เพ็ญพร ซ.1 ต.บางมด อ.ทุ่งครุ จ.กรุงเทพมหานคร 10140 0-2426-4280 
5224412224 นางรจนา เถื่อนใย 112/5 ม.5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 08-1299-5139 
5224412226 นายหร่ัง นงคราญ   08-6808-9041 
5224412233 นายวันชัย สวัสด์ิแดง   08-1498-6340 
5224412261 นางสุไตรรัตน์ ภู่ระหงษ์ 105 ม.1 ต.โคกตาล อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140 034839597 
5224412264 นางสาวทิพยว์รรณ ชมพูพงษ์ 124/216      ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 088-6856446 
5224412285 นางสาวอารีย์ ศรีทองอ่อน 14  ซ.19 ถ.ราษฎร์อุทิศ อ.สองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบุรี 72110 0858062533 
5224414059 นายไพรโรจน์ ปาสารักษ์ 68 ม.9 ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170 084 - 1370167 
5224415004 นางสาวสมใจ ลอยวานิช 9/6   ม.9 ต.จอมทอง อ.จอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร 10150 081-7869905 
5224415007 นายคงรัฐ น้อยเคลือบ 225/107 ม.4 ต.บางแคเหนือ อ.บางแค จ.กรุงเทพมหานคร 10160 089 - 9202165 
5224416007 นางสาวมณฑา ทูลฉลาด 344  ม.7 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 038 - 775005 
5224416008 นางสาวศิริลักษณ์ สนิทกูล 374/1   ม.8 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 038 - 101374 
5224416010 นางสาวจารุวรรณ วราวุฒิ 98/12   ถ.สุรศักด์ิ ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 081 - 9129330 
5224416011 นางสาวศกุนตลา ขนบธรรมกุล 5  ถ.เจิมจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 080 - 5664731 
5224416014 นางสาวกนกวรรณ คุ้มคง 130/1   ม.9 ซ.มโนรม ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 038 - 494278 
5224416015 นางสาววณัชกาญจน์ ทับเปรม 47/62   ม.3 ถ.สานเก้ากิโล ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 038 - 773477 
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5224416018 นายเช่ียวชาญ ไพเรืองโสม 126/105   ม.9 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 085 - 8322521 
5224416026 นายณรงค์ฤทธิ์ กล่ินเพ็ชร์ 260/206  ม.5 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 037 - 641175 
5224416028 นางสาววาสนา สุดใจรัก 13/1   ม.4 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 089 - 4024184 
5224416083 นายณเดชน์ นุวงษ ์ 20/6   ม.4 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 038 - 775068 
5224416089 นายวรจักร์ ทัศคร 99/82   ม.7 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 038 - 774755 
5224416093 นางสาวนพรดา คุ้มรักษ์ 230  ม.12 ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77190 080 - 0969165 
5234246049 นายก้องไพร จุเติม 236/296 ม.4 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 085-8341619 
5234406019 นางสาวช่อทิพย์ นามดิษฐ ์ 1/3   ม.4 ต.ม่วงชุม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 085-9915936 
5234412017 นางสาวนํ้าค้าง คงปรีพันธ์ 203 ม.2 ต.พิหารแดง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 08-6525-5657 
5234412021 นางสาวเพ็ญพรรณี ยอดสม 31/1 ต.กาหลง อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 08-5409-8376 
5234412041 เรืออากาศตรีสินชัย โล้หนู 1/292  ม.7 ต.กระตีบ อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม 73180 089-9301112 
5234412042 นายสุวรรณ สกุลพราหมณ์ 1/1  ถ.หลวงนายฤทธ์ิ ต.ท่าพ่ีเล้ียง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 081 - 7369291 
5234412045 นางปาณิสรา มาลัยทอง 64/1  ม 2  ต.กระตีบ อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม 73180 0895518162 
5234412047 ส.อ.หญิงดุจเดือน ศรีแก่นชัย 183/1620    ถ.สรงประภา อ.ดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร 10210 081-1566458 
5234412050 จ่าเอกหญิงกฤษณา ชาตศิลป์ 49  ม.4 ต.พิมูล อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ 46170 085-9549573 
5234412062 นางจุทาทิพย์ ศรีไชย 200/25    ม.1 ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130   
5234412072 นางศุกฤทัย พินิจการ 27  ม.3 ต.คลองจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 089-9961449 
5234412108 นางสาววาสนา บุญส่ง 335   ม.8 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110 081 - 2971272 
5234412123 นางสาวปิยมน แม้นมรกต 147 ม.4 ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 08-7152-4439 
5234412145 นายวิฑูรย์ สุริวงศ์ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี  0871587101 
5234412152 นายเขมณัฎฐ์ วีรนนท์ธนโชติ 51/117    ม.6 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 08-1313-2703 
5234412176 นางสาวกัญญาภัทร ภู่ถาวร 8/3 ม.8 ต.ศีรษะจรเข้ใหญ่ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540 086-8961569 
5234412180 นางสาววารุณี ประโสติยัง 58 ม.3 ต.ยอดแกง อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 087-9003597 
5234412181 นางบุญประคอง พงษ์จํานงค์ 82/31 ม.5 ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 086-5421981 
5234412182 นางสาววราพร อ่ิมใจ 41 ม.1 ต.เนินแจง อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000 081-9255773 
5234412188 นางสาวณัฐฐา อัชชเสวต 897/275   ซ.ประชาอุทิศ59 ต.บางมด อ.ทุ่งครุ จ.กรุงเทพมหานคร 10140 08-3762-6893 
5234412271 นางสาวธุมากร กุลหอม 108/1  ม.4 ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมทุรสงคราม 75110 08-7169-7478 
5234412288 จ่าสิบเอกพิษณุ กันภัย 17/441  ซ.รามอินทรา อ.บางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 10220 08-7715-2752 
5234412299 นายเนติ เจดีย์ 27 ม.4 ต.บ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 0841591886 
5234412312 นายจารุต โชคนําตระกูล 18 ม.7 ต.พิกุลออก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 0898461999 
5234412318 นางสาวธัญญาทิพย์ ผ่องกมล 14 ม.5 ต.เอกราช อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14130 081-5132066 
5234412358 นางสาวธนภรณ ์ขจรบุญ 99/48  ม.3 ถ.อู่ทองอุทัยธานี ต.หนองโอ่ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 0800250676 
5234412380 นายสถาพร งามวงษ์ 159/2 ม.13 ต.ดงละคร อ.เมือง จ.นครนายก 26000 0835410957 
5234412399 นางสาวนภาพร ระด่ิงหิน 170  ม.7 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110   
5234412420 นายไวกูณฐ์ ลําภา 83/1  ม.1 ต.บางขนัแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 089-2045950 
5234412429 นางสาวสิริรัตน์ ชาวนาฝ้าย     
5234412440 นายทวีเพียร มณีรัตน์     
5234412443 นางสาวอารีลักษณ์ สงแก้ว 130/1   ม.7 อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000   
5234412499 นางสาวนํ้าอ้อย สังข์เสือโพธิ์ 50  ม.3 ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 086-1899572 
5234412511 นางศิวิไล แก้วปัญญา 28/83   ม.5 ต.สีกัน อ.ดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร 10210 08-9236-3967 
5234412530 นางสาวณัฐธิดา พิมพขันธ์ 1/47  ม.3 ต.นครชัยศรี อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120   
5234412533 นางกุลณิชาภัทร ศุกระเศรณี 148/20 ม.3 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 0833179189 
5234412557 นางสาวนิภาวรรณ ตันเส็ง 41 ม.10 ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 081-4278186 
5234412574 นางสาวจิตตรา ปราณีชน 15/3   ม.4 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 08-3533-2160 
5234412575 นางสาววรรณภา พละเดช 98/589 ม.10 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 088-6490006 
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5234412576 นางสุณี พงษ์เก่า 141 ถ.พะเนียง ต.วัดโสมนัส อ.ป้อมปราบศัตรูพ่าย จ.กรุงเทพฯ 10100 08-2595-6233 
5234412586 นายวิรัตน์ ผายพิมพ์ 195/1  ถ.โพธิ์กลาง ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110 08-9754-5747 
5234412594 นางสาวอ้อยทิพย์ ผากงคํา 90  ม.11 ต.อากาศ อ.อากาศอํานวย จ.สกลนคร 47170 084-3280780 
5234412606 นางสาวนที นนท์แก้ว 162/122 ม.5 ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 081-433-9274 
5234412615 นางสาวสุภัทรา วงศ์ประเทศ 12  ม.7 ต.นาเรือง อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี 34160 089-2160334 
5234412622 นางจีรนันท์ เณรตาก้อง 65  ม.8 ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 087-16921896 
5234412639 สิบตรีหญิงศิริพร ชมฉํ่า 100/4 ม.2 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 0-2968-0121 
5234412642 นายวิศิษฏ์ วงศ์กรวิจิตร 201 ม.5 ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71170 0891826303 
5234412649 นางกฤษฎี แสงฉาย 28/2 ม.8 ต.บางกอบัว อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 02-8196039 
5234412651 นางสาวสุวิมล พันธุสุข 99/224  ม.7 ต.บางบอน อ.บางบอน จ.กรุงเทพมหานคร 10150 083-6018747 
5234412658 นางสาววิมลวรรณ สุบรรณ์ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี  089-5035960 
5234412659 นางสาวยุวดี เกิดสังข์ 38  ม.1 ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 085-6670664 
5234412662 นางสาวจรรยา บุษย์ดี 241  ม.4 ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 08-7111-4268 
5234412684 นางสาวอาภรณ์ ภู่พันธ์ 70/120   ม.2 ต.อนสุาวรีย์ อ.บางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 10220 08-6066-8080 
5234412724 นายไกรวุฒิ คนึงเพียร   08-1068-2352 
5234412726 นายสุชาญ ศีลอํานวย 29/454  ม.11 ต.บางบอน อ.บางบอน จ.กรุงเทพมหานคร 10150 02-6226504 
5234412727 นางสาวณัฐญา นาคสมบูรณ ์ 10   ม.6 ต.บางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 08-7055-8140 
5234412731 จ่าสิบตรีชาญชัย สว่างเนตร 100  ซ.โรงเจ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 08-6081-7900 
5234412743 นางสาวเอ้ือมพร พลีงาม 130 ม.1 ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 086-0143685 
5234413006 นายอรรถพงษ์ เผ่าจินดา 85/2 ม 4 ต.ท้ายหาด อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 08-3594-2312 
5234414002 นายหัสถชัย นวนประสงค์ 99/92 ม.3 ต.บางรักน้อย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 08-6570-3778 
5234414008 นางสาวอุษา ฉุนหอม 1  ม.7 ต.บ้านเบิก อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 15150 08-4711-8013 
5234414010 นางสาววลีรัตน์ รองเมือง 68 ม.5 ต.โคกสูง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000 08-6261-6090 
5234414022 นางสาวนํ้าผ้ึง ศรีชูเปี่ยม 61/1  ม.7 ต.คลองนกกระทุง อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 0890664924 
5234414023 นางพจรินทร์ ศรีพัฒน์อินทร์ 40  ม.4 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 034301809 
5234414024 นางสาวณัฐนันท์ ชิณราศรี     
5234416011 นางสาวจารุรัตน์ อยู่บรรพต 186/25   ม.5 ซ.แสนสุข ถ.แสนสุข ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000 087 - 8356372 
5234416043 นายอดิเรก อินไกร 299/40 ม.4 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 02-815-5607 
5234416044 นางสาวเกษสุลักษ์ เชิงหอม 104 ม.14 ต.หินกอง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 083-3651901 
5234416045 นางสาวนพมาศ พัดทอง 40/7 ม.11 ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 089-7653827 
5234416046 นางสาวเบญญาภา นาเมืองรักษ์ 40/33  ม.6 ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 081-6296937 
5234416047 นางตรีกมล สุขศิริรัตน์กุล 47/118 ม.5 ต.แสมดํา อ.บางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร 10150 02-896-1657 
5234416050 นางสาวกนิษฐา ศรีสาคร 151/5 ม.4 ต.มะนาวหวาน อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15140 082-6716615 
5234416052 นางสาวสุทธิรักษ์ วังคีรี 258 ม.11 ต.บ้านโคก อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบวัลําภู 39270 086-0514297 
5234416053 นางสาววนิดา อะนันต์ 419/956 ม.10 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 02-8152060 
5281110027 นางสาวพิมพ์พิชชา แก่นอินทร์ 61   ม.2 ต.ตูม อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170 087 - 5584245 
5321307069 นางสาวธารทิพย์ ธนาวัฒนกุล 1119  ถ.จรัญสนิทวงศ4์1 อ.บางพลัด จ.กรุงเทพมหานคร 10700   
5321312168 นางสาวจิดาภา สิริภูบาล 35/104 ม.3 ถ.เอกชัย ต.บางขุนเทียน อ.จอมทอง จ.กรุงเทพฯ 10150 083-6890317 
5321411002 นางสาวจีรภา ชัยมุงคุณ 88/234 ม.1 ซ.นนทบุรี 20 บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 086-5094399 
5321411010 นางสาวศรสวรรค์ มิตรมาก 8/2 ม.9 ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 086-0642738 
5321411011 นางสาวฐานะมาศ ศิริสาคร 14  ม.2 ต.บางนํ้าจืด อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86150 0872807490 
5321411012 นางสาวอุทัยวรรณ เรืองไชยอนุกูล 69/90  ม.15 ถ.ตล่ิงชันบางนา อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 0806766226 
5321411014 นางสาวพรรณยุณี เสือขํา 64/4  ม.4 ต.บางนางล่ี อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 0823317312 
5321411017 นายปริญญา สุทธนะ 126 ม.6 ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมือง จ.แพร่ 54000 054-022098 
5321411019 นายสมชาย แซ่ล้ี 291 ม.4 ต.วังก์พง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120 083-7596779 
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5321411020 นายธนันทร ร่มเย็น 93 ม.2 ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160 084-5129975 
5321411021 นางสาวรุจิรา บุญละออ 47/2  ม.5 ต.หินต้ัง อ.เมือง จ.นครนายก 26000 085-3883046 
5321412005 นางสาวพรพิมล กองนาง 658  ซ.บ้านแซ่ ต.ตลาด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 080-2617891 
5321412006 นางสาวอัญญาพร จันทร์ทองสุข 2/1  ม.2 ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 080-2339195 
5321412010 นายอดิเทพ ไทรเกตุ 70 ม.3 ซ.ร่มเย็นพัฒนา ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 087-7678731 
5321412011 นางสาวมานิตา สวนผลไม้ 70/8 ง   ถ.เจษฎาวีถี ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 034 - 840035  
5321412020 นางสาวมัณฑนา มงคลศุภมาส 22/3 ม.1 ซ.ท่าเสา 4  ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 034-471619 
5321412021 นางสาวปัญญาพร สําอางค์ 5/54  ต.หนองแขม อ.หนองแขม จ.กรุงเทพมหานคร 10160 084-5256283 
5321412023 นางสาวสุดารัตน์ ศรีตาล 32 ม.3 ต.หนองปลาหมอ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น 40110 080-4021152 
5321412027 นางสาววรพรรณ วินิจสิทธิพงศ ์ 128/39  ต.คลองมหานาค อ.ป้อมปราบศัตรูพ่าย จ.กรุงเทพมหานคร 10100 083-7069875 
5321412032 นางสาวกานติมา ตุลยากําจาย 17  ม.2 ซ.พัฒนา 2 อ.ตล่ิงชัน จ.กรุงเทพมหานคร 10170 086-6210291 
5321412037 นางสาวสุธาสิณี เชยวงษ ์ 2 ห 153   ถ.อิสรภาพ อ.บางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร 10700 083-9217582 
5321412046 นายวิษณุ แซ่ล้ิม 326/25 ม.2 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290   
5321412050 นางสาวสุพัตรา สิงห์เทียน 94/3   ม.4 ต.เกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 084 - 4123917 
5321412051 นางสาวอุษา ยังยืนยง 60/7   ม.6 ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 086-6231483 
5321412053 นางสาวปาริฉัตร บุญอุ่น 89 ซ.พระราม2 ต.บางมด อ.จอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร 10150 0809107803 
5321412054 นางสาวอัมพร คงชาตรี 59/540 ม.1 ต.ท่าข้าม อ.บางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร 10150 082-6566096 
5321412072 นางสาววิภาพร เวียงแก 107 ม.4 ต.ขามเปี้ย อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130 02-8935511 
5321412075 นางสาวอทิพร โคตาสา 776 ซ.เจริญนคร 67 ต.ยานนาวา อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร 10120 085-5598568 
5321412077 นายเมธี ปรากฎผล 416 ถ.เจริญนคร ต.คลองต้นไทร อ.คลองสาน จ.กรุงเทพฯ 10600 082-5659431 
5321412080 นางสาวสมศิริ แสนธรรม 67/88      ซ.ทวีวัฒนา ต.ทวีวัฒนา อ.ทวีวัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร 10170 085-8042202 
5321412089 นางสาวปรีดาภรณ์ เพชรศรีจันทร์ 24/3  ม.1 อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 083-1070095 
5321412092 นางสาวปรีชญา ชิ้นสุวรรณ 6/3 ม.8 ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73160 082-0591670 
5321412095 นางสาววรัญญา กล่ินบัว 113  ม.5 ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 028152962 
5321412097 นางสาววรรณภา สมสุด 118 ซ.ศรีบุญยืน ต.บางซื่อ อ.บางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร 10800 0858344548 
5321412103 นายผดุงพงษ์ พรมจันทร์ 150/33  ม.13 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130 08-6013-5498 
5321412106 นายสถาพร สีนวน 167/2 ม.7 ต.ศาลาขาว อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72210 08-6588-7827 
5321412120 นางสาวชาริณี สุระคําแหง 226 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 085-0775064 
5321412121 นางสาวจารุวรรณ เรืองกิจ 329  ต.หนองแขม อ.หนองแขม จ.กรุงเทพมหานคร 10160 087-0057267 
5321412124 นางสาวเยาวลักษณ์ พิลาบุตร 48 ม.4 ต.หลักด่าน อ.น้ําหนาว จ.เพชรบูรณ์ 67260 084-5799920 
5321412131 นางสาวขวัญเรือน เอ่ียมวิจารณ์ 26/5 ม.22 ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 089-6940558 
5321412132 นายอรรถศิลป์ พาสน์พาชี 100/179 ม.4 ต.บางแคเหนือ อ.บางแค จ.กรุงเทพมหานคร 10160 08-4372-0237 
5321412143 นางสาวทิพย์พธู ยิ้มสวัสด์ิ 20/3  ม.5 ซ.รุ่งเรือง ถ.สุขสวัสด์ิ อ.ราษฎร์บูรณะ จ.กรุงเทพมหานคร 10140 086-0688776 
5321412157 นายกิตติ วงศ์ธนโสภณ 333  ถ.กรุงธนบุรี ต.บางลําภูล่าง อ.คลองสาน จ.กรุงเทพมหานคร 10600 02-4386131 
5321413001 นางสาวอทิตา เชื้อดี 2204  ม.12 ต.รับร่อ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86190 082-8151761 
5321413002 นางสาวเบญจวรรณ กิจไธสง 77  ม.5 ต.แดงใหญ่ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ 31120 080-7239715 
5321413016 นางสาวยุวดี บุญเฟรือง 21/2  ม  2  ต  บักดอง  อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150 087-8018659 
5321413017 นายสุธา ปภากิจวาณิชย์ 260 ซ.จรัญสนิทวงศ์3 ต.วัดท่าพระ อ.บางกอกใหญ่ จ.กรุงเทพฯ 10600 088-6393073 
5321413025 นางสาวปวีณา ปานสันเทียะ 167  ม.15 ซ.มรกต 5 อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130 089-4376121 
5321413027 นางสาวณัฐธิดา สุทธิสุนทร 222/79 ม.10 ซ.กรมหลวง10 อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 083-5200428 
5321413028 นางสาวธนันพัชร์ ทิโน 516 ม.7 ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 085-7366645 
5321413029 นางสาววิภารัตน์ ภู่ไชย 42/773 ต.หนองแขม อ.หนองแขม จ.กรุงเทพมหานคร 10160 084-1367779 
5321413030 นางสาวหัสถิญา ทองธรรม 51/2037  ม.3 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 081-3025348 
5321413031 นายวรายุ จิตรวีระนันรังษี 26  ซ.ตลาดพลู 3 ต.ตลาดพลู อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10600 083-9609995 
5321413032 นางสาวกุลธารา เหล็กดี 39/50 ม.4 ต.แสมดํา อ.บางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร 10150 086-8913556 
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5321413033 นายสําเริง เกิดสาย 73/39  ม.2 ถ.ฉิมพลี ต.ฉิมพลี อ.ตล่ิงชัน จ.กรุงเทพมหานคร 10170 02-8862618 
5321413037 นางสาวเนติมา เนติโกศล 204 ซ.กรุงธนบุรี 6 ต.บางลําภูล่าง อ.คลองสาน จ.กรุงเทพมหานคร 10600 083-7048226 
5321413039 นางสาวฐษิตรา จุลศร 664  ซ.ริมคลองบางกอกน้อย อ.บางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร 10700 0827046804 
5321413043 นายกวิน โตแก้ว 135/145 ต.คลองเตย อ.คลองเตย จ.กรุงเทพมหานคร 10110 082-5817685 
5321413045 นางสาวนุสรา แจ้งล้อม 3 ซ.เพชรเกษม79 แยก19 ต.หนองแขม อ.หนองแขม จ.กรุงเทพฯ 10160 084-7171428 
5321413046 นางสาวพัชรินทร์รัตน์ แก้วพะโอะ 86/16  ม.8 ต.หนองแขม อ.หนองแขม จ.กรุงเทพมหานคร 10160 083-5451919 
5321413047 นางสาวสุพรรษา เอ้ียงชะอุ่ม 40/4 ม.2 ซ.สุขุมวิท 25 ถ.มะขามหวาน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 086-76865801 
5321413048 นางสาวจุฑามาศ จันทร์สังข์ 11/127 ม.2 ต.บางขุนเทียน อ.จอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร 10150 085-1338568 
5321413055 นางสาวสุรัตนา บุตรสุข 12 ม 2 ต.ยางคํา อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40240 087-4312377 
5321413056 นางสาวสุนีรัตน์ มณีกัญย์ 238 ม4 ต.ภูเงิน อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 085-7548304 
5321413063 นางสาวปาริฉัตร เตชะธรารักษ์ 76 ม.14 ซ.กัลปพฤกษ์ ต.บางหว้า อ.ภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร 10160 084-0059250  
5321413069 นางสาววรญา คงคาหลวง 481/193 ถ.จรัญสนิทวงศ์ 37 ต.บางขุนศรี อ.บางกอกน้อย จ.กรุงเทพฯ 10700 082-3435609 
5321413072 นางสาวจามจุรี สัมมาประณิธาน 260/8-10 ถ.อิสรภาพ ต.วัดอรุณ อ.บางกอกใหญ่ จ.กรุงเทพมหานคร 10600 087-3223369 
5321413076 นางสาวเยาวลักษณ์ แสงครุฑ 6 ม.7 ต.บางลาย อ.บึงนาราง จ.พิจิตร 66130 088-2379762 
5321413103 นางสาววรรณี แซ่ฉ่ัว 13 ซ.อิสรภาพ18 ถ.อิสรภาพ18 ต.วัดกัลยาณ์ อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพฯ 10600 085-9721028 
5321413105 นางสาวศลิลทิพย์ การเสนารักษ์ 246 ถ.พญาไม้ ต.สมเด็จเจ้าพระยา อ.คลองสาน จ.กรุงเทพมหานคร 10600 080-2891643 
5321413106 นายกอบกร ไตรศุภมงคล 2264 ถ.ท่าข้าม ต.ตลาดน้อย อ.สัมพันธวงศ์ จ.กรุงเทพมหานคร 10100 086-5233218 
5321413124 นายธีรวิทย์ เชาวนศิลป ์ 63 ม.6 ต.บ้านค้อ อ.คําชะอี จ.มุกดาหาร 49110 029277998 
5321413126 นายธณานนต์ สิงห์เถื่อน 345  ซ.เทอดไท 9 ถ.ริมทองรถไฟ ต.บางย่ีเรือ อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพฯ 10600 085 - 3709169 
5321413128 นางสาวรัตนา ระยับศรี 89/17  ม.7 ซ.ทองพูน3 ต.บางไผ่ อ.บางแค จ.กรุงเทพมหานคร 10160 02-8894963 
5321413130 นางสาวธัญญธร ช้างเจริญ 1467 ถ.เทอดไท ต.ตลาดพลู อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10600 087-3256503 
5321413134 นางสาวอัญชลี ท้าวกัลยา 97 ม.7 ต.ศรีสําราญ อ.สองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบุรี 72110 083-2306092 
5321413136 นางสาวธนพร ผันอากาศ 170/1 ม.1 ต.ดงป่าคํา อ.เมือง จ.พิจิตร 66170 08-9113-1058 
5321413138 นางสาวนงนุช นุ่มเนียม 50 (1 ม.8) ซ.สุขสวัสด์ิ ต.ราษฎร์บูรณะ อ.ราษฎร์บูรณะ จ.กรุงเทพฯ 10140 02-8731677 
5321413140 นางสาวสุภาภรณ์ พิศมัย 38/121 ม.14 ต.บางหัวเสือ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 085-9919481 
5321413141 นายพันเลิศ ตันสุขเติม 88 ซ.แก้วฟ้า ต.มหาพฤฒาราม อ.บางรัก จ.กรุงเทพมหานคร 10500 085-8033656 
5321413150 นายชัชวาล สอนโกษา 330  ต.บางย่ีเรือ อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10600 081-3448764 
5321413154 นางสาวเกวลิน สัตยานุกูล 49/152 ม.3 ซ.บุญศิริ ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 0894912815 
5321413158 นางสาวรุจิรา สังข์เพชร 3/1 ม.6 ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130 080-7714875 
5321413166 นางสาวกาญจนา อินปัญญา 2/1  ม.10 ต.นิคมพัฒนา อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140 088-1209305 
5321413184 นายจิรายุส อมรไทยสุนทร 44 ซ.เพชรเกษม 56 ต.บางหว้า อ.ภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร 10160 08-2491-1409 
5321413187 นางสาวเพชรรัตน์ ทองบัว 56/2 ม.13 ต.ทุ่งปรัง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120 089-7304194 
5321413188 นางสาววิจิตรา หนูเพชร 80 ซ.ชัยพฤกษ์ ต.บางขุนนนท์ อ.บางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร 10700 0865109896 
5321413193 นางสาวพรชนก อารีย์ 32 /2 ซ.วุฒากาศ 26 ต.บางค้อ อ.จอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร 10150 083-8516375 
5321413200 นางสาวเกตนิกา แก้วเพ็ชร 21  ซ.เทอดไท 77 แยก1 ขว.บางหว้า อ.บางแค จ.กรุงเทพมหานคร 10160 083-7786506 
5321413206 นางสาวชุติมา ชมพนันทน์ 317/13 ต.วัดโสมนัส อ.ป้อมปราบศัตรูพ่าย จ.กรุงเทพมหานคร 10100 085-5453587 
5321413209 นางสาวภาวิตรี ศรีสวัสด์ิ 79/3  ม.6 ซ.51 อ.บางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร 10150 0802739152 
5321413212 นางสาวณัฐฐา ปันนาผล 184/1 ม.4 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 034-478008 
5321413244 นางสาวณัฐณิชา ซมึือ 100 (3)  ม.2 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57110 087-7564240 
5321413264 นายอนิวรรต เงินถาวร 5/27 ม.3 ต.มะม่วงสองต้น อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 075 - 310746 
5321414002 นางสาวอัจจิมา ช่วยมณี 95    ม.16 ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร 86170 080-4568312 
5321414019 นางสาวสุนิสา สมพันธุ์ 60  ม.2 ต.มหาสวัสด์ิ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 034-299165 
5321414020 นางสาวศิมาภรณ์ ห้อยมาลี 47  ม.2 ต.มหาสวัสด์ิ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 080-6570969 
5321414039 นางสาวรัตติยา ฤทธิ์ขํา 67/4  ม.1 ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 0860728360 
5321414041 นางสาวทุติยา โตปัจจุบัน 1255/128  ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 08-0430-8757 
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รหัส ชื่อ - สกุล ท่ีอยู่  โทรศัพท์ 
5321414049 นางสาวสกุณา แนมขุนทด 385/3 ม.10 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 086-8261503 
5321414059 นางสาวธัญญา นิตยศรี 287 ถ.เทอดไท ต.ปากคลองภาษีเจริญ อ.ภาษีเจริญ จ.กรุงเทพฯ 10160 086-7943871 
5321414066 นางสาวสมฤดี นาคงาม 41/1  ม.4 อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 86180 082-4726882 
5321414073 นางสาวอมรรัตน์ บุญขุนช่วย 67  ม.2 ซ.ดําริห์ อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี 70170 083-4946590 
5321414074 นางสาวเพชรรัตน์ กันณศักด์ิ 160  ม.4 ต.บางตะเคียน อ.สองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบุรี 72110 085-1477238 
5321414076 นางสาวอมรรัตน์ แสงสี 13/2  ม.3 ต.เกาะศาลพระ อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี 70170 084-4124574 
5321414077 นางสาวพรรณรัตน์ ศรีมาลัย 24/1  หมูที่ 5 ต.คุ้งกระถิน อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 086-1759937 
5321414085 นายกิตติศักด์ิ พรหมสุวรรณ์ 51 ม.1 ต.โรงเข้ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120 081-4463235 
5321414086 นางสาวณัชชารีย์ สุริยชัยศิรโชค 71  ซ.พุทธบูชา44 อ.ทุ่งครุ จ.กรุงเทพมหานคร 10140 089-7871523 
5321414088 นางสาวสุมนา สระทองอินทร์ 90/34 ม.8 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 080-9193008 
5321414092 นางสาวจิราภรณ์ ใจดี 63/1  ม.10 ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180 089-8185353 
5321414094 นายชิษณุ ไกรวิจิตร 114  ม.3 ต.ทุ่งบัว อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม 73140 087-0910578 
5321414095 นายมานัส จันที 46  ม.9 ต.กองโพน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี 34170 0802262014 
5321414096 นางสาวสุวิมล เท่ียงความ 19 ม.1  โนนประดู่ อ.สีดา จ.นครราชสีมา 30430 080-0035719 
5321414097 นางสาวแคทรียา ฉายชัยภูมิ 95  ม.4 ต.หนองตาไก้ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230 084-3542960 
5321414107 นางสาวรักษิตา เพ็งสว่าง 189/3  ม.7 ต.พรมเทพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120 083-8802034 
5321414112 นายเอกราช คิดการดี 32/163 ซ.ประชาอุทิศ58/1 ต.ทุ่งครุ อ.ทุ่งครุ จ.กรุงเทพมหานคร 10140 087-1264104 
5321414148 นางสาวมณีรัตน์ บุตรคง 189/1  ม.11 ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120 082-3465065 
5321414153 นายอภิศักด์ิ เมชิรานุรักษ์ 21/133 ม.4 ซ.เอกชัย 35 ถ.เอกชัย อ.จอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร 10150 083-4933612 
5321414165 นางสาวฉันทิตา อยู่ถนอม 32/7 ม.6 ต.หนองค้างพลู อ.หนองแขม จ.กรุงเทพมหานคร 10160 02-4454923 
5321414166 นายธนพล ไชยเกษร 3/26 ม.12 ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 087-6732507 
5321414169 นายรณวิทย์ ศรีรัมย์ 14/13  หมูที่ 12 ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 086-9988368 
5321414183 นายนฤพล พัดเชื้อ 10/72 ม.8 ขว.บางบอน อ.บางบอน จ.กรุงเทพมหานคร 10150 087-7144322  
5321414187 นางสาวปฐมาภรณ์ เปลนากลาง 33/16 ม.15 ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 084-1474988 
5321414200 นายวศิน พงศ์โชคชัย 114/41 ม.6 ซ.เอกชัย73 ถ.เอกชัย อ.บางบอน จ.กรุงเทพมหานคร 10150 02-4151355 
5321414202 นายกันตภณ สายัณห์ศิริ 57 ม.1 ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120 034-482465 
5321414204 นายไพแสง พันธนะหิรัญ 14 ซ.เพชรเกษม 58 แยก 16 ต.บางด้วน อ.ภาษีเจริญ จ.กรุงเทพฯ 10160 02-8050985 
5321414211 นางสาววรรณวิสาข์ สายสืบ 4/41 ม.9 ซ.บรมราชชนนี77 ต.ฉิมพลี อ.ตล่ิงชัน จ.กรุงเทพมหานคร 10170 02 - 4486620 
5321414237 นายอนุพงศ์ ขําอนันต์ 2  ม.9 ต.นาพญา อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110 0803832327  
5321414239 นายอนุสรณ์ นาคไพจิตร 42  ม.2 อ.บางพลัด จ.กรุงเทพมหานคร 10700 028816805878 
5321414240 นายผดุงเกียรติ แสงประกาย 48/3  ซ.พลายงาม ถ.ศรีมาลา อ.บางพลัด จ.กรุงเทพมหานคร 10700 0806830256 
5321414241 นายกชกร ลอวิดาล 213/21  ถ.บุษบา อ.เมือง จ.พิจิตร 66000 0846188903 
5321414284 นางสาวณัฐณิชา ครุปิติ 11  ม.5 ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120 086-3164983 
5321414321 นางสาวพรหมศิริ เกตุดี 310  ถ.สามเสน อ.พระนคร จ.กรุงเทพมหานคร 10200 0852594794 
5321414325 นายประวิทย์ ผดุงถิ่น 67  ม.6 ซ.เอกชัย 81 ถ.เอกชัย อ.บางบอน จ.กรุงเทพมหานคร 10150 080-2944416 
5321414367 นางสาวลีลาวดี บุญปกป้อง 107  หมูที่ 2 ต.ยางนํ้ากลัดเหนือ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี 76160 084-9767057 
5321414426 นางสาวสุภัษรา บัวริ 1/134 ซ.ปลูกจิตต์ ต.ลุมพินี อ.ปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร 10330 087-6777656 
5321414432 นางสาวจิรนันท์ ปิตาระเต 29/5 ม.2 ซ.ซ.บ้านม่วง ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 089-2577571 
5321415001 นางสาวธิติมา วิจิตรสมบัติ 11/1  ม.3 ต.หนองคันทรง อ.เมือง จ.ตราด 23000 0874861020 
5321415008 นางสาวชลธิชา ชัยสมพร 666 ม.9 ต.หนองขาม อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี 72240 085-3739190 
5321415010 นายศรัณย์ เปี่ยมจิตรกร 33 ซ.เพชรเกษม48 ต.บางด้วน อ.ภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร 10160 02-4673276 
5321415013 นางสาวรัศมี บุญคง 32/5  ม.7 ต.หลักสอง อ.บางแค จ.กรุงเทพมหานคร 10160   
5321415014 นางสาวมยุรี ธีระจรรยาภรณ์ 55/179 ม.1 ต.หนองแขม อ.หนองแขม จ.กรุงเทพมหานคร 10160 02-8076582 
5321415016 นายสมนึก จันทรินทรากร 188 ม.1 ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120 086-0039101 
5321415017 นางสาวดวงพร แจ่มจํารัส 59/2 ม.3 ต.ท่าชุมพล อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 084-3861699 
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รหัส ชื่อ - สกุล ท่ีอยู่  โทรศัพท์ 
5321416004 นายวารุจ หนูขาว 157/7 ม.3 ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 083-6485485 
5321416018 นางสาวกฤตยา ขุนโต 4/24 ม.2 ต.บางขุนเทียน อ.จอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร 10150 083-2586979 
5321416028 นายชิดตะวัน อ่ิมสรรค์ 31/5 ม.7 ต.บางหัวเสือ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 02-3859621 
5321416041 นางสาวสุภาพ เอ่ียมเจริญ 140  ม.9 ถ.กาญจนาภิเษก อ.บางแค จ.กรุงเทพมหานคร 10160 085-9022413 
5321416042 นางสาวอาภัสรา สายสร้าง 10/1 ม.7 ถ.หมายเลข9 อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 02-9254891 
5321416044 นายโยธิน วรรณะ 15/2 ม.5 ต.บางนางล่ี อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 080-9031189 
5321416060 นางสาวอณิสา วัชรกาญจน์ 56/2 ม.2 ต.ส่ีขีด อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120 081-0875494 
5321416074 นายอุทัย สาสุนันท์ 26/73 ม.4 ถ.เพชรหึงษ์ ต.บางยอ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 080-5902308 
5324412010 นางสาวนฤมล ภานุรักษ์ 37  ม.14 ต.เอราวัณ อ.เอราวัณ จ.เลย 42220 087-0176168 
5324412093 นายพลพิพัฒน์ กุลยี่สิบแสน 111   ม.3 ต.สบบง อ.ภูซาง จ.พะเยา 56110 085 - 2567741 
5324412131 นายนันทวัฒน์ ขวัญแก้ว 63 ซ.ประชาอุทิศ 33 ต.บางมด อ.ทุ่งครุ จ.กรุงเทพมหานคร 10140 08-1407-8683 
5324412165 นางภุมรินทร์ อักษร 112    ม.4 ต.บางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 086-5665024 
5324412166 นายโสภณ คลํ้าฉิม 767/15 ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 081-2689888 
5324413013 นางนิภาธร เต็มสินผดุง 69 ต วัดไทร  อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130   
5324413016 นายภาคภูมิ เดชาพงศธร 737   ซ.เจริญกรุง 67 ต.ยานนาวา อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร 10120 02 - 2864970 
5324413024 นางสาวบุศยา ฮูเซ็น 97 ซ.เจริญราษฎร์1 แยก7 ถ.สาทร ต.ยานนาวา อ.สาทร จ.กรุงเทพฯ 10120 02 - 2123299 
5324413028 นางสาวศิรัญญา ปวงคํา 77  ม.3 ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260 083 - 3065386 
5324413044 นางสาวณัฐนรี อัศวภูษิต 71/41 หมู่ 15 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 080-5566252 
5324413053 นายวรเชษฐ์ คงอมรสมบัติ 22 ซ.เทอดไทย48 ต.ปากคลองภาษีเจริญ อ.ภาษีเจริญ จ.กรุงเทพฯ 10160 02-4576077 
5324413088 นายกฤตธกร พันธุ 196  ซ.เจริญนคร 18 ต.บางลําภูล่าง อ.คลองสาน จ.กรุงเทพฯ 10600 083-5440087 
5324414012 นางสาวสุภาพร สุรัตน์ 24  ม.2 ต.ตะดอบ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 0833657132 
5324414014 นายภูมิพิพัฒน์ มั่นศักด์ิ 52/8  ม.7 ต.ตล่ิงชัน อ.ตล่ิงชัน จ.กรุงเทพมหานคร 10170 084-6826146 
5324414017 นางสาวจารุวรรณ ตาสี 81/229 ม.4 ซ.เพชรเกษม47 ถ.เพชรเกษม อ.บางแค จ.กรุงเทพฯ 10160 083-2403384 
5324414062 นายกรกต เพชรกุญชร 262 ม.6 ต.หอมเกร็ด อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 02-8821504 
5324414072 นางสาวสุภาภรณ์ จุลเศียร 29/29 ม.7 ถ.เพชรเกษม อ.ภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร 10160 088-6316009 
5324414127 นายสุทน แสนสา 65 ซ.กรุงธนบุรี 4 ต.บางลําภูล่าง อ.คลองสาน จ.กรุงเทพฯ 10600 081 - 2975031 
5324414142 นางสาวเยาวลักษณ์ ตินตะบุระ 58/1   ม.9 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 08-9402-3654 
5324414143 นางฉวีวรรณ พรอดิเรกลาภ 1/204  ม.7 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540   
5324414146 นางสาวจริยา ทองทิพย์ 24   ม.11 ต.นาวัง อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ 37000 08-2255-7003 
5324414147 นางสาวกิตติมา ขีดวัน 34/36   ถ.เจิมจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 08-1863-4088 
5324414153 นางสาวพรเพชร ประไมยะ 46   ม.9 ต.หนองกุงทับม้า อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 41280 08-5000-2484 
5324414162 นางสาวอรุณรัตน์ พิพัฒน์วรชัย 419/677 ม.10  ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 02 - 8169190 
5324415001 นายมาโนช ทาแป้ง 43/1 ม.6 อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 10500 081-6475539 
5331412003 นางสาวเจมจีรา ชาวแปดร้ิว 7/4 ม.10 ซ.เอกชัย33 อ.จอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร 10150 080-9837870 
5331413004 นางสาวศรัณยา เจริญเอม 12/5  ม.11 ซ.วัดทอง ถ.บรมราชชนนี อ.ตล่ิงชัน จ.กรุงเทพมหานคร 10170 084-0148325 
5331414005 นายวัชรพงศ์ พรรณฑูล 38     ม.11 ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160 083-6077828 
5331414006 นางสาวเสาวรถ น้ําใจดี 64     ม.6 ต.หัวโพธ์ิ อ.สองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบุรี 72110 082-2439952 
5381110029 นางสาวพิมพิลา ฤทธิจรจาก 2/37  ม.1 ต.บางบอน อ.บางบอน จ.กรุงเทพมหานคร 10150 02-8112829 
5421413181 นางสาวรุ่งอรุณ เอ่ียมยี่ 16 ซ.วัดโพธิ์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 087-6243692 
5424412021 นายธนภัส โรหิตาจล 70/96 ม.2 ถ.บรมราชชนนี ต.ฉิมพลี อ.ตล่ิงชัน จ.กรุงเทพมหานคร 10170 08-9667-1240 
5424413149 นางสาวนิชาภา ธนโชตจงศิริ   080-073-3689 
5424413150 ว่าที่ร้อยตรีรุ่งอรุณ มิ่งโพธิ์เต้ีย   080-066-4436 
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บัญชีบัณฑิต 
รหัส ชื่อ - สกุล ท่ีอยู่  โทรศัพท์ 

5121307057 นางสาวลภัสกร ดีด้วยมี 41 ม.5 ต.ชุมแสง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160 083-7202800   
5121501005 นายพันธ์ภูมิ งามถิ่น 102/39  ม.8 ถ.เอกชัย ต.บางบอน อ.บางบอน จ.กรุงเทพมหานคร 10150 0814482475 
5121501054 นายกฤษดา สอนอ่ิม 8 ม.2 ถ.บ้านคลองเจ้า ต.ทวีวัฒนา อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150 0875636098 
5121501059 นางสาวพรพรรณ เอมโอฐ 379/3  ม.12 ต.ดอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86210 089-8727091 
5121501062 นางสาวทิฆัมพร ชมจันทร์ 32/2 ม.4 ซ.ประชาอุทิศ 68 ต.ทุ่งครุ อ.ทุ่งครุ จ.กรุงเทพมหานคร 10140   
5121501100 นางสาวกิจยานี ศรีวิชัย 5/11  ถ.วรวิชัย ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000 054-757464 
5121501109 นางสาวอารยา เจริญรัมย์ 206 ม.1 ต.ชุมแสง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160 084-6565970 
5121501112 นางสาววีริยา นันทิประภา 600/316  ถ.เพชรเกษม อ.บางแค จ.กรุงเทพมหานคร 36000 087-2609797 
5121501117 นางสาววรรณรัตน์ ดีสมบัติ 53/1 ถ.รองเมือง อ.ปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร 10330 089-4299944 
5121501140 นางสาวบุษกร ตุ้มวิจิตร อ.บางพลัด จ.กรุงเทพมหานคร  085-3668543 
5121501150 นางสาวปนัดดา ประยูรชาญ 111  ม.14 อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120 044866301 
5124501101 นางสาวเสาวณีย์ เหล่ือมศรี 314  ม.1 ต.นาคู อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160 089-0628854 
5221501007 นางสาวนฤมล เมืองคํา 175/1    ม.8 ต.น้ําปลีก อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ 37000 083-1291091 
5221501015 นางสาวสุปราณี พลพาล 43 ม.11 ต.ไค้นุ่น อ.ห้วยผ้ึง จ.กาฬสินธุ์ 46240 083-8024309 
5221501029 นายกฤติเดช พิพัฒน์เดชสกุล 257/17  ม.5 ซ.สามัคค ัถ.สะพานปลา ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง 85000 087-6233382  
5221501030 นางสาวคณัสนันท์ นันคํา 349/18  ม.6 ซ.ราษฏร์บูรณะ อ.ราษฎร์บูรณะ จ.กรุงเทพมหานคร 10140 087-5140719 
5221501031 นางสาวปาจรีย์ เสือแดง 76  ม.7 อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 087-4313166 
5221501034 นางสาวศิริรัตน์ บุณยนิตย์ 28/1   ม.5 ต.สร้อยฟ้า อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 085-1496916 
5221501041 นางสาวสุภัทรา ธงขาว 114/93  ม.8  ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 086-8992506 
5221501046 นางสาวจุฑามาศ ถิรวิริยาภรณ์ 46/4    ม.6 ถ.ประชาสามัคคี ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 083 - 6455767 
5221501053 นางสาวสุภาวิดา สร้อยเพ็ชร์ 17/1   ม.7 ถ.สุทธิวาต ต.ท่าจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 081-8231153 
5221501057 นางสาวนุชรี ประทุมทิพย์ 28   ม.3 ต.ขวาว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 087-4254090 
5221501061 นางสาวรัชนิดา แรงครุฑ 100     ม.11 ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 083-2635330 
5221501070 นางสาวมณฑณีย์ เพชรสุข 41/4  ม.8 ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 084-7192049 
5221501079 นางสาวอารีรัตน์ แดงโสภา 1595  ม.6 ซ.บุญประคอง ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 083-5450109 
5221501083 นายสุรเดช สุวรรณจินดา 173  ซ.ตากสิน 44  ต.ดาวคะนอง อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10600 02-4660360 
5221501097 นางสาวนพวรรณ ขนอม 80/2   ม.1 ต.ปากแพรก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี 84340 077-259101 
5221501121 นางสาวสุชีรา โพธิสัย 79    ม.4 ต.ดงใหญ่ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120 02-8985653 
5221501132 นางสาวกัญจน์ณัฏฐ อรุณรุ่ง 34/4  ม.1 ซ.ประชาอุทิศ 54 ต.บางมด อ.ทุ่งครุ จ.กรุงเทพมหานคร 10140 083 - 4452250 
5221501153 นางสาวสุดาทิพย์ ตูเละ 10/204  ม.8 ซ.กํานันแม้น 5 ต.บางบอน อ.บางบอน จ.กรุงเทพฯ 10150 087 - 5-443251  
5221501157 นางสาววริษา นิเวศน์ 413 ซ.สุขุมวิท 22 ถ.สุขุมวิท ต.คลองเตย อ.คลองเตย จ.กรุงเทพฯ 10110 084 - 3830313 
5221501179 นางสาวนุจรินทร์ พันธ์เพ็ง 221   ม.5 ต.นาโพธิ์ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230 083-1268059  
5221501180 นางสาวลัดดาวัลย์ เลขนอก 87  ม.5 ต.ด่าน อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160 085-6363667 
5221501182 นางสาวสุพัตรา หลีค้า 431/1   ม.6 ต.บางปะกอก อ.ราษฎร์บูรณะ จ.กรุงเทพมหานคร 10140 080-4597836 
5224414017 นางสาวฐิตารีย์ กู้วงศ์บัณฑิต 469/41 ถ.ราชปรารถ ต.มักกะสัน อ.ราชเทวี จ.กรุงเทพฯ 10400 081-6234352 
5224501010 นางสาวกันยา สมพงษ์อินทร์ 24/34  ม.13 ซ.ราชพฤกษ์ 13  อ.ตล่ิงชัน จ.กรุงเทพมหานคร 10170 081-8543910 
5224501024 นางสาวศิรินาถ วงษ์จํารัส 65 ม.3 ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 0877067446 
5224501025 นางสาวศิราพร บุนนาค 99/1343 ม.7 ขว.บางขุนเทียน อ.บางขนุเทียน จ.กรุงเทพมหานคร 10150 080-2910087 
5224501033 นางสาวมณทิรา แก้วรัตน์ 28/2   ม.6 ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 084-5871690 
5224501034 นายสมจิตร ปันปา 78  ม.20 ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย 57120 080-6072143 
5224501035 นางสาวพิชามญธ์ุ แสงทอง 51/6   ม.3 อ.ศรีสําโรง จ.สุโขทัย 64120 086-9396925  
5224501062 นางสาวจินตนา เนาว์แก้งใหม่ 47 ม.2 ต.เวียงคํา อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110 08-4094-3581 
5224501078 นางสาวฉวีวรรณ์ ผงคํา 59 ม.5 ต.แสนตอ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 085-1102340 
5224501084 นางสาวรัตชนี เทศน้อย 45 ม.4 ต.ขามสมบูรณ์ อ.คง จ.นครราชสีมา 30260 08-7159-7861 
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รหัส ชื่อ - สกุล ท่ีอยู่  โทรศัพท์ 
5224501100 นางสาวนิภาพร บุตรจีบ 70 ม.5 ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140 08-4523-3286 
5224501138 นางสาวกรรณิการ์ บํารุงศักด์ิ 321  ม.12  ต.บางหว้า อ.ภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร 10160 080-9281204 
5321501001 นางสาวศรีสกุล นฎานนท์ 160 ถ.ศรีสําราญ 3 ต.สองพ่ีน้อง อ.สองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบุรี 72110 088-2283684 
5321501002 นางสาวพัชรี ใจซื่อ 337 ม.17 ต.ศรีสําราญ อ.สองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบุรี 72110 083-7126924 
5321501003 นางสาวเกษร แก้วเกตุ 25/2  ม.2 ต.หอไกร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120 0803441127 
5321501005 นางสาวปรียาภรณ์ มณีนวล 14 ม.2 ต.บ้านควน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110 087-4626760 
5321501006 นางสาววราพร ชัยสกุลวัฒน์ 34 ซ.ตากสิน 34 ต.ดาวคะนอง อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10600 084-7273806 
5321501008 นางสาวเสาวลักษณ์ ไชยเพส 200/2  ม.6 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150 0845095710 
5321501013 นายรัชชานนท์ แสงสว่าง 12 ม.8 ต.ห้วยแคน อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 080-0675269 
5321501015 นางสาวรุ่งทิวา แย้มสิงห์ 31/1 ม.17 ต.บางระมาด อ.ตล่ิงชัน จ.กรุงเทพมหานคร 10170 084-1437642 
5321501017 นางสาวธนาพร บุญดี 1  ซ.เพชรเกษม  33/7 ต.บางหว้า อ.ภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร 10160 082-0851236 
5321501020 นางสาวอรนุช คงเล็ก 131 ม.5 ต.สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120 089-4132756 
5321501021 นางสาวรัญรักษ์ วงศ์พันธุเศรษฐ ์ 99/661 ม. 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 080-2618240 
5321501022 นางสาวโสภิญญา มูณีผล 8/2   ม.2 ต.ลานสกา อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230   
5321501023 นางสาววชิราภรณ์ แก้วเพ็ชร 29  ม.6 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150 085-4062612 
5321501024 นางสาวกมลวรรณ อ้นป้อม 87/1   ม.3 ต.ปากพระ อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 080-1198736 
5321501025 นางสาวภัชรัศม์ ดียิ่ง 144   ม.1 ต.บ้านแหลม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150 086-0882676 
5321501026 นางสาวนิตยา อักกุลดี 16/2   ม.6 ต.บางใหญ่ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150 080-9182646 
5321501028 นางสาวภัทรา เจนเขียน 21/2  ถ.เลียบทางด่วน ต.ทุ่งครุ อ.ทุ่งครุ จ.กรุงเทพมหานคร 10140 085-057-9886 
5321501029 นางสาวเบญญาภา กุ้งคํา 798/6 ซ.สวนพลู ต.ทุ่งมหาเมฆ อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร 10120 080-0680896 
5321501031 นางสาวดาริณี คิดการ 182  ซ.เพชรเกษม 79 ถ.เพชรเกษม อ.หนองแขม จ.กรุงเทพฯ 10160 087-3234220 
5321501036 นางสาวจริญญา เครือแวงมล 22  ม.11 ต.โหรา อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160 085-6368412 
5321501039 นางสาวเสาวลักษณ์ เพ็ญบูรณะสันติ 2/1 ม.2 ต.หนองกร่าง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71220 083-3140354 
5321501041 นางสาวสุวพร วุฒิประเสริฐ 45/450  ม.พงษ์ศิริชัย ถ.มาเจริญ อ.หนองแขม จ.กรุงเทพมหานคร 10160 086-6060584 
5321501043 นางสาวประภาพร รินทร 47 ม.7 ต.พิมาย อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170 081-6395006 
5321501045 นางสาวดารารัตน์ สรรเจริญเผ่าไทย 59/470 ม.3 ต.บ้านคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 085-9075901 
5321501048 นางสาวจันทร์ตุรงค์ กลับมาอนุรักษ์ 1 ม.9 อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 10600 084-7645456 
5321501049 นางสาวอัมราวดี เครือพฤกษ์ 212 ม 2 ต.บางพ่ึง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 089-7920911 
5321501051 นางสาววรรณุรักษ์ ปั้งเอ้ียน 140 ม.3 ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล 91130 087-3994581 
5321501053 นางสาวกนกวรรณ ไพศาลสุทธารัตน์ 3/6 ม.4 ถ.หนองบัว ต.เกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 0873719808 
5321501054 นางสาวณัฐกาน แหวนทองคํา 429/41 ต.บ้านช่างหล่อ อ.บางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร 10700 083-2249560 
5321501058 นางสาวอัจฉรา กุสโล 12/41 ม.1 ต.ท่าข้าม อ.บางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร 10150 087-3223982 
5321501060 นางสาวพรทิวา พลเย่ียม 114 ฒ.13 ม.13 ต.หนองใหญ่ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110 089-4199667 
5321501062 นางสาวดาริกา เย็นใจ 70  ม 13  ต  จอมบึง  อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 085-2993666 
5321501065 นางสาวประไพพร อดใจ 369/6  ต.ทุ่งวัดดอน อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร 10120 08-0222-6103 
5321501069 นางสาวมณฑิรา วงสมศรี 68 ม.6 ต.เหล่าอ้อย อ.ร่องคํา จ.กาฬสินธุ์ 46210 087-44742808 
5321501075 นางสาวเบญจมาศ เกิดน้อย 43/10 ม.8 ถ.บางขุนเทียนชายทะเล  ต.ท่าข้าม  อ.บางขุนเทียน จ.กรุงเทพฯ 10150 083-7707401 
5321501076 นางสาววรรณิสา เฮ้งเจริญ 2/1 ม 1  ต ยกกระบัตร  อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120 080-5779357 
5321501077 นางสาวมาลี สารภี 23/10 ม.4 ถ.เพชรเกษม ต.หนองค้างพลู อ.หนองแขม จ.กรุงเทพฯ 10160 089-1473321 
5321501078 นางสาวมาลัย สารภี 23/10 ม.4 ถ.เพชรเกษม ต.หนองค้างพลู อ.หนองแขม จ.กรุงเทพฯ 10160 024293402 
5321501082 นางสาววิรดา อยู่ดี 46/16  ม.7 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 083-8374268 
5321501085 นางสาวลลิตา สังข์ทิน 60/1 ม.6 ต.เนินทราย อ.เมือง จ.ตราด 23000 087-5382069 
5321501086 นางสาวมลิวรรณ จันทาพูน 107  ม.5 ต.บ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57220 087-6769698 
5321501091 นางสาวกัญญามาศ ทองย้ิม 67/1 ม.3 ต.ปางสวรรค์ อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์ 60150 083-5566239 
5321501094 นางสาวสุพรรษา แซ่อ้ึง 67/3 ตรอกพระเจน อ.ปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร 10330 084-6539470 
5321501096 นายพงศ์ธร สุวรรณธิการ 45/181 ม.6 ถ.พระราม2 ต.แสมดํา อ.บางขุนเทียน จ.กรุงเทพฯ 10150 087-5196627 
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5321501097 นางสาวจิรภา สุพรรณวิรัตน์ 69/34  ม.4 ต.แสมดํา อ.บางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร 10150 084-2182407 
5321501099 นางสาวเพ็ญศิริ นิลวงษ ์ 178/1 ม.2 ต.นาข้าวเสีย อ.นาโยง จ.ตรัง 92170 080-0413735 
5321501100 นางสาวเจนจิรา สังข์โสม 111/364 หมู่ 6 ซ.19/16 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 084-0860753 
5321501103 นางสาวมาลัย คลายทุกข์ 119/1  ม.1 ถ.บ้านนาแก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110 0894007616 
5321501104 นางสาวมณีรัตน์ จันทร์ดาสงค์ 273/3  ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110 089-0112690 
5321501106 นางสาวสุภาวดี รุ่งศรานนท์ 1184/312  ต.บางโคล่ อ.บางคอแหลม จ.กรุงเทพมหานคร 10120 083-2375342 
5321501108 นายศุภโชค เตชะบวรสกุล 81/54 ม.2 ต.หนองค้างพลู อ.หนองแขม จ.กรุงเทพมหานคร 10160 0-26821515 
5321501112 นายอนุชา ช่อสุวรรณ 399  ถ.สุคนธวิท ต.ตลาดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 083-5598150 
5321501113 นางสาวนันทิกานต์ บุตรประโคน อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ   0870343433 
5321501117 นางสาวศิริพร ต้ังวฒันกุลชัย 111  หมูที่ 5  ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130 085-9513802 
5321501118 นางสาวดารณี คล้ายสีทอง 105  หมูที่ 3 ต.เนินพระปรางค์ อ.สองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบุรี 72110 089-1077865 
5321501121 นางสาวเขมสิรา แมกขุนทด 68/2  ม.3 ซ.เจษฎาวิถี 1 อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 082-5654225 
5321501127 นางสาวกัณทิมา ไชยฤทธิ์ 6/1 ม.3 ต.บางกระเบา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 080-5453414 
5321501132 นางสาวจิราภรณ์ วรรณวงษ์ 478/3  ถ.รองเมือง อ.ปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร 10330 0886189024 
5321501133 นางสาวสายธาร ทิพย์ลม 9/1 ม.10 ต.สําพะเนียง อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา 30360 083-6170607 
5321501134 นางสาวพัชรีย์ ฉิมสุข 40 ม.10 อ.เมือง จ.กําแพงเพชร 62000 086-6266215 
5321501135 นางสาวศุภลักษณ์ ภักดี 59 ม.2 ต.สุขสวัสด์ิ อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180 084-6070509 
5321501138 นางสาวมินตา ไฝนอก 6 ม.17 ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110 084-4368837 
5321501143 นางสาวศิริวิมล เดชนา 295 ม.1 ต.เจดีย์ชัย อ.ปัว จ.น่าน 55120   
5321501146 นางสาวอรวรรณ สิริศิลปวิทยา 558/153  ม.2 ซ.สุขสวัสด์ิ 38 อ.ราษฎร์บูรณะ จ.กรุงเทพฯ 10140  0890187347 
5321501157 นางสาววนิดา บุญเจริญ 27/278  หมูที่ 3 ต.บางนา อ.บางนา จ.กรุงเทพมหานคร 10260 087-8073522 
5321501159 นางสาวพรรณฤดี บุญภูมิ 190 ม.8 ต.โนนสําราญ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36240 083-3779133 
5321501160 นางสาวปณาลี ทัศนถวิล 162/199  ม.9 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 024200932 
5321501162 นางสาววิสา ทองคล่ี 21/2  ถ.เทศบาล 29 จ.สระแก้ว 27000 089-5322292 
5321501163 นางสาวจันทร์จิรา ทองโฉม 32/24  ม.1 ซ.ประชาอุทิศ 58/1 อ.ทุ่งครุ จ.กรุงเทพมหานคร 10140 087-0136366 
5321501164 นางสาวรุ่งฤดี ร่วมทรัพย์ 67 ม.8 ต.สะพุง อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240 087-6318494 
5321501165 นางสาวนุสรา แซ่จู 10 หมู่ 11 ต.ทุ่งขนาน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 22180 088-5282693 
5321501166 นางสาวพิศมัย แซ่หยาง 76 ม.2 ต.เขก็น้อย อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67280 084-8146771 
5321501169 นางสาวพิลัยวัลย์ แสงกล้า 94  ม.1 ต.ยาง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130 087-8565526 
5321501173 นางสาวผุสดี คันธา 78  ม.4 ต.ศรีสุข อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 40220 085-7611989 
5321501176 นางสาวฉัตรทิพย์ ฉัตรมงคล 99/1262  ม.7 ถ.ท่าข้าม ต.แสมดํา อ.บางขุนเทียน จ.กรุงเทพฯ 10150 082-9595199 
5321501179 นางสาวสุภาพร หลีค้า 41/41  ซ.ตากสิน 41 ต.บุคคโล อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10600   
5321501183 นางสาวศิริรัตนา ไตรนาทถวัลย์ 7  ม.4 ซ.เอกชัย 197 ต.บางบอน อ.บางบอน จ.กรุงเทพมหานคร 10150 083-4349155 
5321501185 นายพลวัชร เหลืองเกสรสกุล 20/78  ม.22 ต.วัดท่าพระ อ.บางกอกใหญ่ จ.กรุงเทพฯ 10600 024673183 
5321903011 นายณรงค์ศักด์ิ อ้นทอง 78 ม.13 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110 0895872515 
5324412116 นางสาวธิดารัตน์ ม่วงรอด 19  ซ.ประชาอุทิศ 54 ต.บางมด อ.ทุ่งครุ จ.กรุงเทพมหานคร 10140 08-6797-3144 
5324501007 นางสาวอรณี แจ่มจันทร์ศรี 5/7  ม 7  ต ท่าข้าม  อ.บางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร 10150 02-8921448 
5324501026 นางสาวพัชรา พรมพุ้ย 46/6  ม.1 ต.บางยอ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 02 - 4610922  
5324501037 นางสาวจิตตาภรณ์ เอ่ียมสว่าง 517/190 ม.6 ต.บางปะกอก อ.ราษฎร์บูรณะ จ.กรุงเทพมหานคร 10140 087-3449024 
5324501042 นางสาวกัลยา นิลณะบดี 76/1 ม.8 ต.บางกอบัว อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 087-9735797 
5324501043 นางสาวสุพรรณี ศักด์ิวิเศษ 302 ม.11 ต.พังเทียม อ.พระทองคํา จ.นครราชสีมา 30220 087-44339216 
5324501044 นางสาวสุวรรดี ฟุ้งพิมาย 99/23   ม.8 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 080-2858744 
5324501055 นางสาวขวัญฤดี อุ่นพิกุล 51 ม.1 ต.ไพศาล อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170 084-6837379 
5324501057 นางสาวภัสภา แก้วมนมะดัน 52/25  ม 1 ต บางพรม  อ.ตล่ิงชัน จ.กรุงเทพมหานคร 10170 0869811071 
5324501062 นางสาวปณิษฐา ประสารวงค์ 158/1  ม.12 ต.หนองหว้า อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110 084-9423296 
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รหัส ชื่อ - สกุล ท่ีอยู่  โทรศัพท์ 
5324501067 นายดุสิต ผ่านไฟ 121  ม.2 ต.กลาง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160 086 - 9820320 
5324501077 นายธนิต ศรีทองแท้ 119 ม.9 ต.หัวโพธิ์ อ.สองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบุรี 72110 087-3642310 
5324501084 นางสาวอารีย์รัตน์ ยงยุทธ 129  ซ.เจริญนคร 34 ต.บางลําภูล่าง อ.คลองสาน จ.กรุงเทพฯ 10600 02 - 4393068 
5324501090 นางสาวชมพูนุช จันทร์จางวาง 43/80 ม.4 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 087-6643555 
5324501091 นางสาวสิริพร แซ่ต่ัน 16 ม.2 ต.ท่าจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 087-4000695 
5324501117 นางสาววรรณวิภา จันทร์หอมกุล 22  ม.5 ต.บ้านช้าง อ.สองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบุรี 72110 080 - 0831885 
5331501001 นางสาวลักษ์คณาพร จันทร์ศรี 44     ม.10 ต.แสมดํา อ.บางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร 10150 085-9929255 
5331501002 นางสาวกัลยาณี ประชุมสอน 50/744  ม.5 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150   

 
วิทยาศาสตรบัณฑติ 

รหัส ชื่อ - สกุล ท่ีอยู่  โทรศัพท์ 
4721225008 นายวิรุธ เรืองสินธุ์ 371/16 ม.1 ต.ทุ่งครุ อ.ทุ่งครุ จ.กรุงเทพมหานคร 10140 02-873-5510 
4821207012 นายนัฏฐพงษ์ กรเลิศวานิช 40/74 ซ.วุฒากาศ 30 ต.บางค้อ อ.จอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร 10150 024764888 
4821207014 นางสาววัลวรี สามบุญเที่ยง 114 ม.15 ต.ห้วยขวาง อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม 73140 092390626 
4821207015 นางสาวจันทร์เพ็ญ กลีบคํา 159 ม.12 ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120 056747303 
4821207040 นางสาวปัทมาภรณ์ แพงบุญ 307/85 ซ.ประชาอุทิศ 90 ต.ทุ่งครุ อ.ทุ่งครุ จ.กรุงเทพมหานคร 10140 028158717 
4821207041 นางสาวสุมาพร แจ่มกระจ่าง 73 ม.6 ต.นราภิรมย์ อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 047264818 
4821207075 นายปิยะ คุ้มทรัพย์ 122/167 ซ.วัดราชสิทธาราม อ.บางกอกใหญ่ จ.กรุงเทพมหานคร 10600 024724150 
4821207092 นางสาววิลาสินี พวงภู่น้อย 14/25 ถ.เพชรเกษม ต.หนองค้างพลู อ.หนองแขม จ.กรุงเทพฯ 10160   
4821207121 นายรัชตะ ตันติชัยนุสรณ์ 8/75  ม.7 ต.บางด้วน อ.ภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร 10160 02-4542698 
4821207130 นายพิเชษฐ์ จิววิกุล 37/57   ม.12 ต.หนองค้างพลู อ.หนองแขม จ.กรุงเทพมหานคร 10160 02-8074025 
4821207172 นายพิทักษ์ เครือนาค 41 ม.9 ซ.อยู่เจริญสุข ต.บางไผ่ อ.บางแค จ.กรุงเทพมหานคร 10160 02-8653227 
4821207175 นางสาวณัฐพร บุญยพัตร์ 45/1971 ม.1 ถ.เพชรเกษม อ.หนองแขม จ.กรุงเทพมหานคร 10160   
4821207177 นางสาวอรุณโรจน์ เจดีย 837 ซ.วานิช2 ต.ตลาดน้อย อ.สัมพันธวงศ ์จ.กรุงเทพมหานคร 10100 022348502 
4821207179 นายปุณมนัส ปคุณาโภคพิพัฒฒ์ 160/65 ต.ปากคลองภาษีเจริญ อ.ภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร 10160 024675497 
4821207183 นางสาวดวงกมล จันทร 86/102 ม.2 ต.สําโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 060034978 
4821207189 นางสาววรางคณา ยงประกิจ 75/27  ม.8 ถ.บางบอน5 ต.หนองแขม อ.หนองแขม จ.กรุงเทพฯ 10160 02-4293522 
4821207208 นายอาคม สุขศรี 19/172 สุขสวัสด์ิ 14 ต.จอมทอง อ.จอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร 10150 02-4769879 
4821207216 นายกู้เกียรติ สาโรชสุวรรณ 613 ม.7 ถ.เพชรเกษม ต.หนองค้างพลู อ.หนองแขม จ.กรุงเทพฯ 10160 02-8093511 
4821207219 นายสมจริง พล่ัวจินดา 60 ซ.46 ถ.เจริญนคร ต.บางลําภูล่าง อ.คลองสาน จ.กรุงเทพฯ10600 02-4373780 
4821207221 นายเสวก ใจดี 177  ม.11 ต.ทุ่งคอก อ.สองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบุรี 72110 08-1546221 
4821207223 นายธงไชย โลหะโรจน์วิเชียร 69/159 ม.12 ต.หนองค้างพลู อ.หนองแขม จ.กรุงเทพมหานคร 10160 02-8050775 
4821207224 นายขจรฤกษ์ นพดุลย์เดช 10/12  ม.8 ต.บางแวก อ.ภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร 10160 02-865-8109 
4821207227 นายยุทธรงค์ เพชรวัชระ 73/268  ม.10 ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150 08-4263503 
4821207237 นายธนศักด์ิ ปานดํา 42/10 ซ.12 ต.หนองค้างพลู อ.หนองแขม จ.กรุงเทพมหานคร 10160  
4821207270 นายสานิตย์ ภู่ทอง 39/2 ม.5 ซ.ประชาอุทิศ 76 ต.ทุ่งครุ อ.ทุ่งครุ จ.กรุงเทพมหานคร 10140 02-8738857 
4821207276 นางสาวสิริบุญญากร สุริยะ 22/1 ม.8 ต.วัดประดู่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 07-8252017 
4821207335 นายภูมิชนก สาตร์สุข 13 ม.7 ถ.สุขสวัสด์ิ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130  
4821207336 นายระพีพัฒน์ เปรมสุข 60/197 ม.7 ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 024640964 
4821208001 นายอภิสรรค์ พลายเล็ก 4/22  ม.3 ต.บางบอน อ.บางบอน จ.กรุงเทพมหานคร 10150   
4821225034 นายวีระยุทธ เจียตระกูล 53/35 ซ.เพชรเกษม88 ต.บางแคเหนือ อ.บางแค จ.กรุงเทพฯ 10160 02-8048238 
4821231014 นางสาวชัญญากาญจน์ วิไลลักษณ์ 404/5 ม.8 ต.ไพศาลี อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 60220 09-1937515 
4824207009 นายวิราด ศรีมาศ 143  ม.15 อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180 06-0285306 
4824207030 นายอรรถพล ทรัพย์เหม 603/964  ซ.เพชรเกษม 55/2 ต.บางแค อ.บางแค จ.กรุงเทพฯ 10160 02-4546568 
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รหัส ชื่อ - สกุล ท่ีอยู่  โทรศัพท์ 
4824207037 นายศุภกฤต วิเศษจิรกาล 392/120  ซ.เพชรเกษม62/4 ต.บางแคเหนือ อ.บางแค จ.กรุงเทพฯ 10160 02-8046137 
4824228024 นางสาวจารุณี ทองใบ 21/47 ม.2 ต.ทุ่งครุ อ.ทุ่งครุ จ.กรุงเทพมหานคร 10140 02-8734378 
4824228025 นางสาวอัจฉรา พลอยแก้ว 275 ม.2 ซ.ประชาอุทิศ 30 ต.บางมด อ.ทุ่งครุ จ.กรุงเทพมหานคร 10140 01-772-8000 
4834207001 นายธารารัตน์ ร่มแก้ว 12  ม.1 ต.สวนแตง อ.ละแม จ.ชุมพร 86170   
4921203010 นางสาวศิรินทรา สถูปไชย 129  ถ.อิสรภาพ ต.หิรัญรูจี อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10600 0841088739 
4921207010 นางสาวชุติมา วงศาสุลักษณ์ 2/13 ถ.อรุณอมรินทร์ตัดใหม่ ต.วัดกัลยาณ์ อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพฯ 10600 02-890-0559 
4921207037 นางสาวเพ็ญนภา พิมพ์ทอง 74/2 ม.2 ต.หนองบัว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120 034850574 
4921207104 นางสาวพิมพ์วรัญฑิญา สุพรรณ์ 76 ม11  นาหัวแรด  อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110 0865496438 
4921207114 นายพรชัย เจริญเอม 8 ม.1 ถ.จรัญ35 อ.ตล่ิงชัน จ.กรุงเทพมหานคร 11110 02-9036402 
4921207151 นายสุรินทร์ ต้ังนวพันธ์ 28/13  ม.5 ซ.เพชรเกษม79 ต.หนองแขม อ.หนองแขม จ.กรุงเทพฯ 10160 028089344 
4921236003 นางสาวสิรันดา หมอโอสถ 265 ม.1 ถ.ประชาอุทิศ 69 ต.ทุ่งครุ อ.ทุ่งครุ จ.กรุงเทพมหานคร 10140 02-4261380 
4921236008 นายนรินทร์ แก้วละลัย 23 ม.4 ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120 06-0414378 
4921236009 นายภราดร สอนใจ 64/6 ม.4 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 038-736913 
4921236014 นายดนุสรณ์ กลํ่าอินทร์ 260 ม.8 ถ.เหล่านาดี ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 06-2390500 
4921236015 นายศุภชัย พงษ์ปลัด 273 ม.16 ซ.16 ต.หนองหว้า อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 27000 07-1475528 
4921236016 นายทัศไนย พานิจเจริญ 6/3    ม.7 ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86210 01-0917252 
4921236027 นางสาวธัญธร โน๊ตศิริ 1351 ถ.บ้านดัง ต.ตลาด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 02-6292686 
4921236049 นางสาวลินดา มัสการ 52 ม.5 ต.บา้นดุง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190 0898856548 
4921237023 นายอานันตชัย ชื่นชม 8  ม.1 ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130 07-0974987 
4921237029 นายนิธิ เหลืองอรุณ 264  ซ.อินทรพิทักษ์1 ถ.ตากสิน ต.บางยี่เรือ อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพฯ 10600 09-8275410 
4921237053 นายวิทยา เพ็งนุ่ม 240 ซ.เพชรเกษม 68 ต.บางแคเหนือ อ.บางแค จ.กรุงเทพฯ 10160 096780148 
4921237068 นายศักด์ิสิทธ์ิ กิจการประสพผล อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร  02-4688109 
4921237076 นางสาวกรรณิกา จันดี 99/1007 ม.7 ต.แสมดํา อ.บางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร 10150 087-8131218 
4921237088 นายชลากร สุดกระโทก 235/28 ม.1 ต.หนองแขม อ.หนองแขม จ.กรุงเทพมหานคร 10160 084-1626136 
4921237089 นายศุภสิทธิ์ สุภัคตระกูล 37 ซ.ริมทางรถไฟ ต.บางย่ีเรือ อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10600 02-8905316 
4921237092 นายชัยชาญ อิงควรานนท์ 65/67 ซ.เพชรเกษม63 ต.หลักสอง อ.บางแค จ.กรุงเทพมหานคร 10160 02-8017387 
4921237093 นายพรพรหม เทพสนองสุข 59/101 ม.6 ต.คูคต อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 02-9875258 
4921237101 นางสาวเปมิกา ธนีเจริญ 151 ม.2 ต.บ้านกุ่ม อ.สองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบุรี 72110 035-488084 
4921238001 นางสาวยุพา ประไพพงษ์ 91/10   ม.9 ต.บางแค อ.บางแค จ.กรุงเทพมหานคร 10160 02-8027697 
4921238002 นายทนุพงศ์ นุ่มประทุม 66   ตรอกตึกดิน   ต.เสาชิงช้า อ.พระนคร จ.กรุงเทพมหานคร 10200 02-4387963 
4921238004 นายคมสัน มะลิทอง 123   ม.11 ต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี 72240 07-1556841 
4921238012 นางสาววรางคณา ดอกบัว 578    ม.4 ต.คลองสามประเวศ อ.ลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร 10520 01-4021675 
4921238017 นางสาวศุภาวรรณ ช่วยกันจักร์ 15/4  ม.11 ถ.บางแวก ต.บางแวก อ.ภาษีเจริญ จ.กรุงเทพฯ 10160 02-4105121 
4921238026 นายวสันต์ คําคนซื่อ 275/98   ม.1 ต.แชร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160 07-1495405 
4921238034 นายสมชัย วู 427/563 ม.2 ถ.เศษฐกิจ ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130 02-8101754 
4921238037 นายชัยวัฒน์ วนะชีวิน 221/25  ม.13 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 024259565 
4921238041 นายศรัญญู ทรัพย์สินโอฬาร 405/40   ม.4 ต.บางมด อ.ทุ่งครุ จ.กรุงเทพมหานคร 10140 09-146-9194 
4921238071 นายโกวิทย์ เนื่องจํานงค ์ 34 ซ.ราษฎร์เสรี ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110   
4921238084 นายวิรฉัตร์ สุขสวัสด์ิ 119/1 ม.2 ต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี 72240 035-411242 
4921239006 นายอดิศร อ่อนหวาน 61/9   ม.8 ถ.ปู่เจ้า ต.สําโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 02-3943647 
4921239013 นายอดิเทพ รุ่งปัญญาชัย 14   ม.3 ต.บางใหญ่ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150 086-6258729 
4921245091 นายณัฐพันธ์ ศุนาลัย 113 ถ.ราชดําเนินกลางเหนือ บวรนิเวศ อ.พระนคร จ.กรุงเทพฯ 10200 02-280-8697 
4921245110 นางสาวกนกวรรณ มหาวรรณ์ 39 ม.11 ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140 0-5938-6641 
4921245193 นายจิระพงศ์ เอ่ียมอําไพ 37/24 ซ.เพชรเกษม 3 ต.วัดท่าพระ อ.บางกอกใหญ่ จ.กรุงเทพฯ 10600 02-4650840  
4921246016 นายเอกราช แสนกล้า 28  ม.2 ซ.เพชรเกษม48  ต.บางด้วน อ.ภาษีเจริญ จ.กรุงเทพฯ 10160 02-8696518#2109 
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รหัส ชื่อ - สกุล ท่ีอยู่  โทรศัพท์ 
4921306227 นายสุรเชษฎ์ ครุฑเกตุ 474 ม.7 ถ.คชสาร ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 089-5291598 
4921342020 นายพงศ์พันธุ์ สัตพงศ์พันธุ์ 7  ถ.ศรีจารุสัมพันธ์ 3 ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 038-461774 
4921405068 นางสาวอรุณศรี วิเชียร 385  ม.1 ต.นาเจริญ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160 050230731 
4921408218 นายปานศักด์ิ จันทร์ปาน 263 ม.8 ซ.สุขทวี ต.ศาลาธรรมสพน์ อ.ทวีวัฒนา จ.กรุงเทพฯ 10170 084-1228392 
4924207003 นายกานต์ วิวัฒน์วานิชกุล 51/4 ม.12 ถ.เพชรเกษม 48 ต.บางด้วน อ.ภาษีเจริญ จ.กรุงเทพฯ 10160 02-4577234 
4924216003 นางสาวอลิษา วงษ์มาน 453 ม.1 ซ.เสรีไทย ต.คันนายาว อ.คันนายาว จ.กรุงเทพมหานคร 10230 02-3799591 
4924216004 นางสาวมาริสา ดวงแก้ว 499/449  ถ.ศรีอยุธยา ต.ทุ่งพญาไท อ.ราชเทวี จ.กรุงเทพฯ 10400 02-3544529 
4924241004 นายอานนท์ ปักกลาง 23  ซ.เจริญนคร 4 ต.คลองต้นไทร อ.คลองสาน จ.กรุงเทพฯ 10600 06-2723382 
4924241005 สิบเอกกุลชาติ แสนแก้ว 9 ม.44 ถ.นางล้ินจ่ึ ต.ทุ่งมหาเมฆ อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร 10120 02-287-3900 
4924241007 นายอรรถวุฒิ กุลกําพล 341/74 ถ.เจริญกรุง 107 ต.บางคอแหลม อ.บางคอแหลม จ.กรุงเทพฯ 10120 02-2891458 
4924241008 นายธนวัฒน์ แหล่งสนาม 34  ม.15 ต.โพนเมือง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160 09-1170546 
4924241009 นายดํารง ฟุ้งธรรมสาร 491/24-25  ซ.เพชรเกษม4 อ.บางกอกใหญ่ จ.กรุงเทพมหานคร 10600 02-4669799 
4924241011 นายโยธิน แสนมนตรี 47/1  ม.13 ต.บ้านเขือง อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด 45000 0-9180-2237 
4924241022 นายบุญส่ง พรหมอินแก้ว 92-102 ซ.8 ถ.เจริญนคร ต.คลองสาน อ.คลองสาน จ.กรุงเทพฯ 10600 02-8638291 
4924243001 นายนพดล ชูลีกร 579/31 ม.1 ถ.ประชาอุทิศ ต.ทุ่งครุ อ.ทุ่งครุ จ.กรุงเทพมหานคร 10140 02-8735176 
5021204001 นางสาววารี แซ่จัง 25/44 ซ.วุฒากาศ 47 ต.บางค้อ อ.จอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร 10150 02-468-9311 
5021204003 นางสาววรพรรณ ม่วงประเสริฐ 337/2 ถ.พัฒนาการ อ.ภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร 10160 087-6767386 
5021204021 นายธนิต พรพงษ์สุริยา 26/12 ม.2 ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 085-9547239 
5021207016 นายอวิรุทธ์ ร่มโพธิ์ทอง 261/4 ม.11 ต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 0894900978 
5021207025 นายอาทิตย์ ลีลาจารุวรรณ 15/40  ซ.9 ถ.สุขาภิบาล1 ต.บางบอน อ.บางบอน จ.กรุงเทพฯ 10150 02-8992117-8 
5021207026 นายภูชิต นิลพัฒน์ 42/357  ซ.8  ถ.เอกชัย ต.บางบอน อ.บางบอน จ.กรุงเทพฯ 10150 02-8935052 
5021207038 นางสาวอาธรทิพย์ อ้นคําแหง 38/49 ม.8 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 034826585 
5021207135 นายวิสูตร วงศ์กําจัดภัย 70/13  ซ.กันตนา ต.บางใหญ่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 02-9187250 
5021208015 นายสุนทร ปานหว่าง 242/ ม.5 ต.ดอนโพธ์ิทอง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 081-7445322 
5021211012 นางสาวนิธินันท์ เศรษฐนพนันท์ 27  ซ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน 23 ต.สําเหร่ อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพฯ 10600 02-476-2230 
5021211020 นายนุรักษ์ เปี่ยมพงษ์สานต์ 81/1  ม.5 จ.ระยอง 21130 086-1584674 
5021225004 นายชิษณุ วิศวแสนสุข เลขท่ี 1 ซ.3 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 034-857253 
5021225006 นายสิทธิ วงศ์ช่างเลิศ 1046/65 ซ0ประชาอุทิศ 41 ต.บางมด อ.ทุ่งครุ จ.กรุงเทพฯ 10140 02-4272580 
5021234001 นางสาวลักษมี จันทราศรี 75/300 ม.3 อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 0859657702 
5021236022 นางสาวสุรัญญา พันธ์หินกรอง 134/3  ม.8 ถ.บางบอน5 ต.หนองแขม อ.หนองแขม จ.กรุงเทพฯ 10160 02-8112270 
5021236047 นายเดชา ศรีหะ 118  ม.6 ต.โนนเมือง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลําภู 39140 084-322-7465 
5021237003 นายไกรวุฒิ เดชสุภา 134 ม.4 จ.สระแก้ว 27000 0851267807 
5021237015 นายศุภนัฐ วิชาชัย 44 ม.3 ต.ไทรย้อย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190   
5021237031 นายวาณิชย์ บุญธรรม 74/19 ม.4 ต.แสมดํา อ.บางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร 10150 02-4528183 
5021238004 นางสาวอรพิมล สมพงษ์ 39/2 ม.4 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 034-623098 
5021238017 นายธงไชย พุ่มแก้ว 19/1 ม.4 ต.ประสาทสิทธิ์ อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70210 032360686 
5021241025 นายภาณุพงศ์ บุญเกลือ 514/535  ซ.สุขสวสัด์ิ38 อ.ราษฎร์บูรณะ จ.กรุงเทพมหานคร 10140 02-4287789 
5021244001 นายบุญเลิศ เมฆประสพสุข 10/47 ม.11 อ.หนองแขม จ.กรุงเทพมหานคร 10160 024213937 
5021244002 นายบัณฑิต ธนะวิบูลย์ชัย 431/3  ม.1 ถ.เพชรเกษม อ.บางแค จ.กรุงเทพมหานคร 10160 024211895 
5021245065 นายสุโชติ ญาณทัศนาการ 67/182 ม.8 ต.บางบอน อ.บางบอน จ.กรุงเทพมหานคร 10150 028948772 
5021245068 นายเจริญชัย บูชา 122 ซ.อินทามระ 41 ถ.สุทธิสาร ต.ดินแดง อ.ดินแดง จ.กรุงเทพฯ 10400 022768215 
5021245100 นายกิตติพงศ์ สอนดี 112/303 ซ.เจริญนครวิลล่า อ.จอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร 10150 024165920 
5021245119 นายเกษตร วันทนา 172/26 ถ.จรัญสนิทวงศ์ อ.บางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร 10700 0840743997 
5021246021 นายถิรพิทย์ ฉายดํารงค์ 79 ม.6 ซ.ซ.กลับเจริญ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 0851460134 
5021306063 นายกิตติกร ต่อชีพ 88/1 ม.4 ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 27000 086-5276054 
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   เส้นทางสู่อนาคตและความสาํเร็จของบัณฑิต 

รหัส ชื่อ - สกุล ท่ีอยู่  โทรศัพท์ 
5024230010 นายบริสุทธ์ิ ภู่แก้ว 76 ซ.3 ถ.น่านท่าช้าง ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่าน 55160 084-7723303 
5024236001 นางสาวทิยารัตน์ เทียนถาวร 103/31  ซ.วุฒากาศ15 ต.ตลาดพลู อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10600 024660065 
5024236003 นางสาวสุนันทา แสนทวีสุข 330 ถ.พรานนก ต.ศิริราช อ.บางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร 10700 081-39336563 
5024245002 นางสาวจีระวดี ยี่หวา 7 ม.7 ต.เนินทราย อ.เมือง จ.ตราด 23000 085-2212820 
5024245003 นางสาวสุภรัตน์ นาคประสิทธ์ิ 210  ถ.เจริญกรุง ต.วัดพระยาไกร อ.บางคอแหลม จ.กรุงเทพฯ 10120 02-2917043 
5024245006 นายบอฬฬ์ พรหมคุณ อ.ดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร  022826149 
5024252004 นายธนากร สุนทรัตต์ 57/40 ต.บางปะกอก อ.ราษฎร์บูรณะ จ.กรุงเทพมหานคร 10140 0843245084 
5121204008 นางสาวศิธร เอ้ือเฟ้ือ 24/1  ม.2 ต.บางด้วน อ.ภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร 10160 029227157 
5121204012 นางสาวกวินทรา โชติศิริพาณิชย ์ 51/97  ถ.หทัยราษฎร์ ต.มีนบุรี อ.มีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10510 0840749390 
5121204020 นางสาวกฤตพร เอ่ียมวรเมธ 99/13 ม.1 ซ.เพชรเกษม 84 ต.บางแคเหนือ อ.บางแค จ.กรุงเทพฯ 10160 02-4123331 
5121204028 นางสาวเกวลิน บัวสังข์ 99 ม.10 อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120 0873197697 
5121204029 นางสาวอารยา รุจิโมระ 26 ม.11 ซ.พิชัยนนท์15 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 029688277 
5121207008 นางสาวธิดารัตน์ สีสุดโท 53 จ.สระแก้ว 27000 081-4363126 
5121207010 นายชัญษา วงษ์ดี 46/2 ม.2 กรีนเลค ถ.บางนาตราด อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 085-3565589 
5121207020 นางสาวสุปรียา โคมปิ่น 39/100 ม.1 ต.แสมดํา อ.บางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร 10150 024515590 
5121207022 นางสาวอรอุมา ไหลประสิทธิ์พร 80/2 ม.1 ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150 0871631208  
5121207036 นางสาวอารดา ทวีชัย 49 ม.ที 9 ต.บางบอน อ.บางบอน จ.กรุงเทพมหานคร 10150 0849441095 
5121207045 นางสาวนุชนาถ คล้ายนิ่ม 215 ม.1 ต.ซับน้อย อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67180   
5121207047 นายนิวัฒน์ เจริญราช 94 ม.3 ต.ระเวียง อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ 32130 0817053231 
5121207048 นางสาวยุพาพร เทียรบาล 83/78 ม.3 อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 034840604 
5121207070 นายธนกร พิมลธนาพร 119 ซ.วัดภคินีนาถ ถ.ราชวิถี ต.บางย่ีขัน อ.บางพลัด จ.กรุงเทพฯ 10700 028833873 
5121207074 นายณัฐพล สมปรุง 52/2 ม.6 ต.บ้านปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 034752928 
5121207075 นางสาวเบญจวรรณ แปรพันธุ์ 35/41 ม.12 ต.ห้วยร่วม อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร 66210 0843753538 
5121207080 นายสรศักด์ิ สิริสมบัติไพบูลย์ 12 ซ.เจริญนคร 8 ต.คลองต้นไทร อ.คลองสาน จ.กรุงเทพมหานคร 10600 02-876-1283 
5121208009 นายภูมินทร์ ยอดเกตุ 131 ม.3 ต.ยางโกลน อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120 083-9623139 
5121210010 นายศราวุฒิ ภูพังเทียม 40  ม.8 ต.นายม อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ 37000   
5121211009 นายอัสนี วงคําหาร 30  ม.3 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 40220 089-0508956  
5121211013 นางสาวอุไรวรรณ วรพงศ์ธิติธาดา 22/3 ม.3 ต.บางแคเหนือ อ.บางแค จ.กรุงเทพมหานคร 10160 085-8627661 
5121211022 นางสาวบุษญารัตน์ ปานเกิด 189 ม.3 ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120 083-6937987 
5121215002 นายอนุรักษ์ ทองขจรศักดา 1  ม.1 ต.บางแค อ.บางแค จ.กรุงเทพมหานคร 10160 024553089 
5121216005 นางสาวอรนุช ผ่องอําพล 191 ม.1 ต.เมืองน้อย อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170 026884283 
5121216008 นางสาวภูษณิสา อนันตภูมิ 114  ม.4 ต.เหล่าไฮงาม อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110 083-673-5347 
5121225005 นางสาววัชราภรณ์ อังคะนิจ 22  ม.5 ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 0850244254 
5121225020 นางสาวราตรี ธีรศรีพงค์ 58 ม.1 ต.บ้านคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 028738080 
5121230022 นายสัญลักษณ์ บุญอินทร์ 63  ม.4 ต.ไผ่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160 0899494963 
5121234008 นายกนก พิลากุล 16/111 ซ.เคหะคลองเตย3 ต.คลองเตย อ.คลองเตย จ.กรุงเทพฯ 10110 086-645-3226 
5121236001 นางสาวทัตติยา หาญสงคราม 157/5  ม.6 ถ.สุขสวัสด์ิ อ.ราษฎร์บูรณะ จ.กรุงเทพมหานคร 10140 0842979985 
5121236003 นางสาวศุภร พัววิริยโสภณ 32/62  ถ.จอมทอง อ.จอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร 10150 0894455803 
5121236010 นายกฤษนนท์ เกตุนาค 125/7  ม.3 ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 0875974834 
5121236011 นางสาวสุวรรณา ดีระ 32  ม.4 ต.คําน้ําสร้าง อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140 0844055809 
5121236012 นางสาวสุนิษา ปัญจศิริ 240   ม.4   ต อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110 077820378 
5121236014 นางสาวพิมพิมล ศรีประเสริฐ 127/2   ม.9 ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่ 54110 0899951321 
5121236015 นางสาวสาวิตรี สว่างสุวรรณ 334/7 ม.10 ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่ 54110 087-7877559 
5121236016 นายไพรัช เหลาเทพ 65/126 ม.13 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 0851139628 
5121236023 นางสาวณัฐณิชา ศรีเพชรแก้ว 48/1  ม.1 ต.สวี อ.สวี จ.ชุมพร 86130 077-531586 



เอกสารประกอบการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
- 76 - 

 เส้นทางสู่อนาคตและความสาํเร็จของบัณฑิต 

รหัส ชื่อ - สกุล ท่ีอยู่  โทรศัพท์ 
5121237006 นายธีรพงศ์ ปรือทะเล 130/12  ม.8 ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 085-1340218 
5121237009 นายพูนศักด์ิ เอ่ียมกระแสสิน 850 ถ.สมเด็จเจ้าพระเจ้าตากสิน ต.บุคคโล อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพฯ 10600 024680224 
5121237013 นางสาวปิยะธิดา คนชม 78/5  ม.4 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 02-4524966 
5121237023 นายอธิศ ลีวงศ์วัฒน์ 123 ซ.จันทร์49 ต.ทุ่งวัดดอน อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร 10120 02-6751718 
5121237037 นายบรรณสิฏฐ์ โภคสมบัติ 926/134  ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 034-422407 
5121237039 นายชนินทร รัตนาแพง 27/297  ม.3 ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 089-1855777 
5121238001 นางสาวจรรยา บัวงาม 272 ม.8 ต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 0842631463  
5121238007 นายกิติพัฒน์ อินจวงจิรกิตต์ 6/1  ม.4 ต.ท่าเสน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150 032454233 
5121238009 นายสถาพร สําราญ 237/200 ถ.เอกชัย ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 034423750 
5121238014 นายสันติ พ่วงพิศ 27 ม.5 ซ.จรัญสนิทวงศ3์5 ต.บางพรม อ.ตล่ิงชัน จ.กรุงเทพฯ 10170 028648285 
5121238022 นายธีรศักด์ิ ทองใบ 2/27  ม.4 ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 02-4472518 
5121240007 นางสาวอุมากร คําเพียร 11 ม.13 ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120 056-709584 
5121241007 นายสารัช ตันติกิตติ 1/10 ถ.ถวาย ต.ท่าฉลอม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 034-818079 
5121241015 นายพงษ์ขจร ศุภผล 111ก/7  ม.2 ต.หลักสอง อ.บางแค จ.กรุงเทพมหานคร 10160 085-0188412 
5121243002 นายพิทักษ์ ทองฤทธิ์ 17  ม.1 ซ.สุขาภิบาล1 ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140 0895887502 
5121244001 นางสาวนุชจริญา ศุภเตชนาถ 4/5  ซ.สุขุมวิท23 ต.คลองเตยเหนือ อ.วัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร 10110 027426607 
5121245001 นายวิศิษฐ์ เย็นพันธุ ์ 1511 ถ.ริมทางรถไฟ ต.ตลาดพลู อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10600 0859749191 
5121245002 นายนรา เรือนเพ็ง 2  ม.2 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 034743067 
5121245006 นายสรวิชญ์ ฟองเมตตาจิต 269  ซ.ตากสิน15 ต.บุคคโล อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10600 024382174 
5121245011 นางสาวสุกฤตาณัท รุ่งธนธนา 120  ถ.ไร่เกาะต้นสําโรง ต.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 0813942680 
5121245018 นายกฤษฏ์ิธรรศภณ อ้ึงสุวรรณพานิช 229/51-52  ถ.นารายมหารา ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 036411440 
5121245019 นายนพฤทธ์ิ ใจนวล 168/50  ถ.คลองบางจาก ต.คูหาสวรรค์ อ.ภาษีเจริญ จ.กรุงเทพฯ 10160 028110254 
5121245021 นายสามารถ ทองภู 108/4  ม.70 ถ.พระราม3 อ.ยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร 10120 026710434 
5121245022 นายนิตินันท์ กองชา 122/26 ม.6 ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 087-765-0305 
5121245024 นางสาวสุชาดา วงศ์ษา 69  ม.7 ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 0851372445 
5121245028 นายอธิวัฒน์ มีแก้วสุข 503/11 ม.3 ต.จอมทอง อ.จอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร 10150 028680872 
5121245033 นายทวีศักด์ิ ชูกลีบ 34  ถ.หน้าพระกาฬ ต.ท่าหิน อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 036420690 
5121245034 นางสาวสุวิมล ขําชื่น 20/204 ม.11 ต.บางเชือกหนัง อ.ตล่ิงชัน จ.กรุงเทพมหานคร 10170 028652633 
5121245039 นายพิพัฒน์ ธีระวรกุล 161/117 ม.3 ซ.กํานนัเม้น 24  อ.จอมทอง จ.กรุงเทพฯ 10150 0865181202 
5121245040 นายกิตติศักด์ิ สุกรินทร์ 27/9  ม.9 ต.บางขนุเทียน อ.จอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร 10150 0802508350 
5121245041 นายกฤษฎา บุญหลัง 40/646 ม.9 ต.บางบอน อ.บางบอน จ.กรุงเทพมหานคร 10150 0839811954 
5121245042 นายจักรินทร์ ทรัพย์นิมิตร 169  ม.4 ต.บางมด อ.ทุ่งครุ จ.กรุงเทพมหานคร 10140 024641779 
5121245049 นางสาววลัยพร เฉลิมเรืองรอง 27  ซ.ลาดพร้าว10125 ต.คลองจ่ัน อ.บางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 10240 0876187977 
5121245055 นางสาวมนรดา อ้ึงตระกูล 243/13 ต.ปากคลองภาษีเจริญ อ.ภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร 10160 02-868-5232 
5121245056 นายธนานันต์ กวาวสิบสาม 228 ม.6 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 083-8612110 
5121245057 นายกัณฐรัตน์ ชลิงสุ 178/41 ถ.ริมทางรถไฟเก่า ต.บางนา อ.บางนา จ.กรุงเทพมหานคร 10260 081-2683299 
5121245059 นายเจริญศักด์ิ แซ่ฟุ้ง 150 ม.6 ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา 95110 073-234200 
5121245063 นายจรุงศักด์ิ จําเหล่ 92  ม.2 ต.เตาปูน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 032-359-659 
5121245069 นางสาวนภา อมรพิสิฐกุล 336 ม.1 ต.บางมด อ.ทุ่งครุ จ.กรุงเทพมหานคร 10140 02-4278140  
5121245076 นายวิทวัส เหล่าสิทธิสุข 44/81 ม.3 ต.บางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 02-9034168 
5121245079 นายวิชยั ใจปันทา 125/1 ม.15 ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 083-5519427    
5121245081 นายสรรพกร ปิ่นศรีเพ็ชรกูล 294 ซ.จรัญสนิทวงศ์69 ต.บางพลัด อ.บางพลัด จ.กรุงเทพฯ 10700 02-4513800  
5121245083 นางสาวศิริลักษณ์ ศิรินทร์วรเวทย์ 19/6 ถ.สมเด็จประปิ่นเกล้า อ.บางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร 10700 02-8831172 
5121245086 นายสัจจวัฒน์ สนธิเณร 101/49 ม.7 ต.บางบอน อ.บางบอน จ.กรุงเทพมหานคร 10150 02-4510328 
5121245087 นางสาวพัชราภรณ์ ภู่ชัยภูมิ 9ห158 ถ.นางล้ินจ่ี ต.ทุ่งมหาเมฆ อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร 10120 02-6794420 
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รหัส ชื่อ - สกุล ท่ีอยู่  โทรศัพท์ 
5121245090 นายธาวินธ์ พรมศรี 5 ม.12 ต.สําโรงตาเจ็น อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140 089-5317349  
5121245108 นายจิรยุทธ์ ศิริธานันท์ 37/1  ม.2 ต.ขุนพิทักษ์ อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 032245632  
5121245135 นายพงษ์ศักด์ิ แก้วพลอย 36/1 ม.2 ต.บางปิด อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120 0861570813 
5121245138 นายฉลองรัฐ สดวกดี 140/48 ม.4 ถ.สุขสวัสดิ์68 ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 02-463-2090 
5121246040 นายพิชิตชัย วิบูลย์เวชวาณิชย์ 119/132 ม.14 ซ.สุขสวัสดิ์37/5 ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 02-4632463 
5121246041 นายณัฐวุฒิ อินทร์สุข 85/103 ม.6 ซ.ประชาอุทิศ119 ต.ทุ่งครุ อ.ทุ่งครุ จ.กรุงเทพฯ 10140 085-4433522 
5121405078 นางสาวชุตินันท์ มธุพจน์ 120/8   ม.7 ถ.เศรษฐกิจ1 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 0851830517 
5121701001 นางสาวศิริรัตน์ ศรีทุมมา 101  ม.4 ต.ห้วยไร่ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 36140 0897179683 
5121701002 นางสาววราภรณ์ ดาวเรือง 146/1  ม.5 ต.กุดตุ้ม อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000 0816608732 
5121701004 นายวิริยะ จันทร์เขียว จ.นครสวรรค์  089-1728545 
5121701006 นายปฏิภาณ คูตระกูล 148  ม.12 ต.กระเบื้องนอก อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา 30270 0801534395 
5121701011 นางสาวนิตยา สุวรรณเหลา 18  ม.7 ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330 0872508114 
5121701014 นางสาวสุมาพร ถาวรศักด์ิ 104/1  ม.3 ต.กุดยม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110 0862212571 
5121701016 นายยศกร ชอบธรรม 60  ม.7 ต.โพธิ์ศรี อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230 0871021745 
5121701019 นางสาวธราภรณ์ เสมียนชัย 119  ม.7 ต.กุดตุ้ม อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000 0895855290 
5121701020 นายนพรัตน์ ดีโสภณ 25/45  ซ.รามคําแหง174 ต.มีนบุรี อ.มีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10510 029176968 
5121701021 นางสาวเสาวลักษณ์ ราศรี 13  ม.1 อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 0850176998 
5121701022 นางสาวกรรณิการ์ แสงประสิทธ์ิ 8  ม.5 ต.ค้อเหนือ อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 0831327109 
5121701025 นางสาวศศิมาภรณ์ สุสดี 53   ม.2 ต.ละลม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140 0857669795 
5121701026 นางสาวศิรินภา แสนปัญญา 181  ม.11 ต.ตูมใหญ่ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 31190   
5121701028 นางสาวลภัสรินท์ สิริรุ่งเรืองยศ 20  ม.6 ต.กระโทก อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190 084-7188569 
5121701029 นางสาวศิริวิมล แก้วกระโทก 27  ม.6 ถ.เสรีประชา ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190 0831267425 
5121701030 นางสาวไปรมา สุทธิชัย 33  ม.12 ต.บ้านโคก อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลําภู 39270 0807476177 
5121701031 นางสาวอาอีเซาะ หะยีอูมา 22   ซ.2 ถ.ยะกัง2 ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 0866262120 
5121701043 นางสาวสุวรรณา มงคลเปี่ยม 104/1  ม.14 ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190 0869272564 
5121701044 นางสาวพิมนารี ม่วงอินทร์ 35  ม.7 ต.ท่านางงาม อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก 65140 0865899520 
5121701046 นางสาวรุ่งนภา เสลาลักษณ์ 256  ม.8 ต.นาสิงห์ อ.ศรีวิไล จ.หนองคาย 43210 0832880977 
5121701047 นางสาวศิริธร มณีฉาย 121  ม.1 ต.หนองแคน อ.ปทุมรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด 45190 080756456 
5121701054 นางสาวศันสนีย์ กอนจันดา 115  ม.5 ถ.สุขาภิบาล16 ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด 45190 0856462377 
5121701057 นางสาววิภารัตน์ ลีลาศ 7  ม.17 ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110 0837415936 
5121701059 นางสาวจิรภัทร เจียมจิรประเสริฐ 9/1-2  ม.3 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม ่จ.จันทบุรี 22170 0840031360 
5121701064 นางสาวกาญจนา ทรงแบน 90/1  ม.2 ต.หนองเสม็ด อ.เมือง จ.ตราด 23000 0875383450 
5121701065 นางสาวลัลน์รภัทร ศรีสวัสด์ิ 78/39  ม.2 ต.บางไผ่ อ.บางแค จ.กรุงเทพมหานคร 10160 028031838 
5121701067 นางสาวนารีนาถ มหาจันทวงศ์ 67  ม.8 ต.ภารแอ่น อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 44110 0836673696 
5121701069 นางสาวนงลักษ์ เพ็ญจันทร์ 2  ม.3 ต.ห้วยใต้ อ.ขุขันธ ์จ.ศรีสะเกษ 33140 0837205259 
5121701070 นายอนุชิต ดาราวรรณ์ 48  ม.6 ต.ตูมใหญ่ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 31190 044-615628 
5124142010 นางสาวหทัยทิพย์ คูณสวัสด์ิ 31 ม.23 ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160 0865830425 
5124207001 นางสาวธัญชนก ต้ังถิ่น 107 ถ.ชัยภูมิตากโตน ต.นาฝาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000 085-3235069 
5124207004 นายธนเสฏฐ์ แย้มยศ 19/4 ม.4 ต.บางแวก อ.ภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร 10160 028086112 
5124207010 นางสาวปัญจพร ใจสุข 31 ม.13 ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 0873746652 
5124207011 นายโสภณวิชญ์ กันนิดา 117 ม.1 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150 0852420830  
5124207017 นายวริตติน ลุนลาว 289 ม.1 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150 0868765516 
5124207022 จ.อ.กฤติเดช ทรรศนะกุลเกษม 42/1 ม.2 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 081-4699796 
5124207023 นายธนวัฒน์ ปัญญาวงค์ 127 ม.2 ต.จอมพระ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140 0856247933 
5124207032 นางสาวสายฝน นิลพยัคฆ์ 56 ม.3 ต.ทะเมนชัย อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130 086-678-9295 
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5124208001 นายเกษม จันทวงษ์ 20  ม.7 ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130 087-5618983 
5124208002 นายศรุต เทพสวัสด์ิ 243/20 ต.ปากคลองภาษีเจริญ อ.ภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร 10160 089-1772527 
5124208003 นายสุพจน์ ชินะโรจน์ 80/89 ม.3 ต.บางปะกอก อ.ราษฎร์บูรณะ จ.กรุงเทพมหานคร 10140 081-8286851 
5124247008 นางสาวนิตยาภรณ์ เพชราเวช 65/1 ม.1 ต.โนนค้อ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 33250 080-1602065 
5124250002 นางสาวอัจฉริยา ลาภารัตน์     
5124404039 นางสาวพนิชพิชา ศรีนอก 11 ม.2 ต.บ้านใหม่ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 40220 086-6809723 
5134218081 นางสาวสุภาพร มั่นเกษกิจ 2/6 หมูที่ 7 จ.นครสวรรค์ 60130 085-7294298 
5134218094 นายวุฒิชัย สุขภิญโญ 157/359  ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540 087-5633137 
5134230004 นายบุญญฤทธิ์ กล่ันเปา 35/5 ม.8 ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 02-9039759 
5134230005 นายนันทวัฒน์ การัตน์ 2015 ม.1 ถ.สุขุมวิท 107 ต.สําโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 084-6448656 
5134230006 นายชัยพร อ่วมอ่ิมพืช 57 ซ.จรัญสนิทวงศ์75 แยก6/1 ต.บางอ้อ อ.บางพลัด จ.กรุงเทพฯ 10700 087-5134018 
5181110004 นางสาวโศรยา ศรีเอ่ียมกุล 56/2  ม.2 ซ.เพชรเกษม ต.หลักสอง อ.บางแค จ.กรุงเทพมหานคร 10160 0860642742 
5221203006 นางสาวรัถยา น้อยศรี 630    ม.20 ต.รับร่อ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86190 084-3854508 
5221203014 นางสาวพรรณนิภา พงศ์นิภากร 77/67 ม.2 ถ.เพชรเกษม ต.หนองค้างพลู อ.หนองแขม จ.กรุงเทพฯ 10160 085-1495497 
5221203019 นางสาวฐิติรัตน์ รุ่งปึงเจริญ 218/51 ม.7 ซ.สวนผัก48 ถ.สวนผัก ต.ฉิมพลี อ.ตล่ิงชัน จ.กรุงเทพฯ 10170 02-8844633 
5221203020 นายธนาธิษณ์ เชียงกา 15/1  ม.1 ต.กําแพงแสน อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม 73140 083-3144468 
5221203030 นายภูบดินทร์ สุขเอ่ียม 75/6401 ถ.พระรามท่ี 6 ต.ทุ่งพญาไท อ.ราชเทวี จ.กรุงเทพฯ 10400 083-9959252 
5221203038 นางสาวยุวดี แสงนิล 3/35 ม.8 ซ.ชักพระ 8 ถ.ชักพระ ต.ตล่ิงชัน อ.ตล่ิงชัน จ.กรุงเทพฯ 10170 085-8987485 
5221203039 นายจิรวัฒน์ วงศ์หงส์ 115/1 ม.5 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางสทีอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 02 - 8837409 
5221203050 นางสาวนทีกานต์ ชื่นโกสุม 50 ม.1 ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 085-8487404 
5221207002 นายมณฑล ทันบุญมา 52/1  ม.1 ต.บ้านใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 02-8137981 
5221207010 นายเชิดเกียรติ กล่ินชูกร 150/4  ม.3 ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 082-4981615 
5221207064 นายญาณเดช เทียนประทีป 176 ซ.เพชรเกษม 62/1 ต.บางแคเหนือ อ.บางแค จ.กรุงเทพฯ 10160 02-4559102 
5221207072 นางสาวนาฎยา โพธิ์ขํา 150/215  ม.13 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130 02- 8110748 
5221207089 นายวรินทร์ พรใบหยก 157 ซ.สมเด็จเจ้าพระยา7 ต.สมเด็จเจ้าพระยา อ.คลองสาน จ.กรุงเทพฯ 10600 084-6621112  
5221207101 นางสาวบุรพร ศรีสุวรรณ 232/16 ถ.อรุณอมรินทร์ อ.บางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร 10700 084-5475222  
5221208004 นายอภิวุฒิ แก้วบุตร 4/4  ม.4 ต.สํานักแต้ว อ.สะเดา จ.สงขลา 90120 082-4383313 
5221208005 นายสุรพงษ์ ยังสุข 94  ม.11 ต.ทุ่งคา อ.เมือง จ.ชุมพร 86100 089 - 5864806 
5221208006 นายสัมพันธ์ สมบูรณ์ 31/1    ม.6 ต.ด่านสวี อ.สวี จ.ชุมพร 86130 087-5659513 
5221208007 นายอาทิตย์ พงษ์คําพันธ์ 133   ม.1 ต.ลอมคอม อ.พล จ.ขอนแก่น 40120 082-1158863 
5221208008 นายณภัทร งิ้ววิจิตร 183/13   ม.7 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 085-9612211 
5221208009 นายอ๊ิด สรวลสันต์ 51  ม.2 ต.โคคลาน อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 27180 087-5071308 
5221208012 นายกันตูพิชญ์ นุใหม่ 50  ม. 3   (บ้านหนองเต่า) อ.เมือง จ.น่าน 55000 054 - 601108 
5221208013 นางสาวศรารี จิตตัง 31/5  ม.7 ต.โกรกพระ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ 60170 087-5725770 
5221208014 นายวทัญญู ปรุงเรณู  080-7866548 
5221208015 นายศรากรณ์ ภมรดล 38/19  ม.2 ซ.36 ถ.เพชรเกษม ต.บางจาก อ.ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 085-2279678 
5221208016 นางสาวจิราภรณ์ งามเอนก 45    ม.2 ซ.นเรศวร 6 ต.ดอนมะนาว อ.สองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบุรี 72110 085-1801731 
5221208018 นางสาวอมลรดา นราศรี 54/12  ม.9 ต.คลองมะเด่ือ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 080 - 4522493 
5221208020 นางสาวกุสุมา มหาจันทวงศ์ 67  ม.8 ต.ภารแอ่น อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 44110 087-6369630 
5221208022 นางสาวกนกวรรณ เขื่อนคํา 147  ม.1 ต.นาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน 55150 081-3866606 
5221208023 นางสาวหทัยทิพย์ จิตมะโน 113  ม.5 ต.ตาลชุม อ.เวียงสา จ.น่าน 55110 080-1230048 
5221208024 นางสาวกิติยา เจริญขึ้น 583/65    ม.11 ซ.9 ถ.น่าน  พะเยา ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน 55000 080-6006602 
5221208028 นางสาวพัชรา แก่นบุตร 117  ม.2 ต.พระเหลา อ.พนา จ.อํานาจเจริญ 37180 089-6281653 
5221210004 นางสาวปิยาภรณ์ อินทญาติ 371/1     ม.4 ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลําปาง 52160 083-2773466 
5221210005 นางสาวพิชญาภรณ์ อาจสัญจร 26/90 ถ.สุขสมบูรณ์ ต.เกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 086-5102629 



เอกสารประกอบการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
- 79 - 

   เส้นทางสู่อนาคตและความสาํเร็จของบัณฑิต 

รหัส ชื่อ - สกุล ท่ีอยู่  โทรศัพท์ 
5221210007 นายทินกร กุลชาติ 93   ม.2 ต.นาโก อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110 083-4664307 
5221210010 นางสาวธนิฏฐา โต๊ะเจ 290/512 ม.12 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 084-2074927 
5221210015 นางสาวปรางทิพย์ พลอยสุวรรณ 56/15 ม.3 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 080-933916  
5221210016 นางสาวพักดี คุณประเสริฐ 131  ม.7 ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ 53180 082-1691506 
5221211013 นายเอกพร นาคแก้ว 35/77 ม.19 ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 02-7544653 
5221211014 นางสาววิภาพร บุญศรี 47/5 ม.8 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 089-8287371 
5221211016 นายชัยวัชร์ ขจรพันธ์ 511 ซ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน 23 ต.สําเหร่ อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพฯ 10600 085-5544530 
5221211023 นายขวัญชัย ศรีรักษา 360 ม.2 ต.ยางสาว อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130 087-3587490 
5221211024 นางสาวธนิษฐา อภัยแสน 19/26 ม.4 ถ.สุขสวัสด์ิ อ.ราษฎร์บูรณะ จ.กรุงเทพมหานคร 10140 086-5030993 
5221211025 นายรุ่งโรจน์ มาประชุม 17/2 ม 5 ต ท่าทราย  อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 087-5653639 
5221211029 นางสาวมัธณา สุขยิ่ง 65/4 ม.1 อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72210 080-2086861 
5221215001 นางสาวพรพิมล พลหงษ์ 218  ม.2 ต.เหล่าใหญ่ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110 087-9458457 
5221215002 นายสุรสิทธิ์ ปักครึก 383/2  ม.1 ต.วังนํ้าเย็น อ.วังนํ้าเย็น จ.สระแก้ว 27210 082-4977492 
5221216001 นายธนวัฒน์ บุญน้อย 54/1  ม.4 ต.แหลมใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 080-2744199 
5221216003 นางสาววาสนา วรรณทอง 37 ม.10 ต.บัวงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160 082-3706949 
5221216007 นางสาวจิราภา มะวงษ ์ 21   ม.8 ต.จาน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130 085 - 1047178 
5221216009 นางสาวนุจรี พิเคราะห์งาม 44  ม.7 ถ.ชัยภูมิ  เมืองพล ต.ละหานนา อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230 083-1452750 
5221216010 นางสาวออรยา พิทักษ์อยู่เย็น 66  ม.7 ต.บ้านค่าย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36240 084-8262024 
5221216012 นายกิติชัย ต้องตรงทรัพย์ 43/4 ม.5 ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 086-9910992 
5221216013 นางสาวยุพิน สัจธรรม 41 ม.1 ต.หนองไข่นก อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 34140 087 - 4688631 
5221216014 นางสาวอสมาภรณ์ เดียวตระกูล 42 ซ.5 ถ.สุมนเทวราช ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000 084-4768066  
5221225004 นางสาวนพรัตน์ ศิรินุพงศ์ 485/6 ม.9 ซ.ประชาอุทิศ14 ต.ราษฎร์บูรณะ อ.ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ10140 080-6063403 
5221225005 นางสาวจารุวรรณ เสือคล้าย 190/183  ม.3 ซ.เอกชัย131 ต.บางบอน อ.บางบอน จ.กรุงเทพฯ 10150 089-9950040 
5221225010 นายเอกชัย ขุนเจิม 152/1 ม.7  อ.ราษฎร์บูรณะ จ.กรุงเทพมหานคร 10140 086-9016819 
5221225016 นายชนกานต์ ดิษยบุตร 13/1 ม.5 ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120 081-2586071 
5221225017 นางสาวลลิตา สุวรรณเกต 22/100   ม.4 ถ.เศรษฐกิจ ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 082-3503940 
5221225018 นางสาวสิริกัญญา วังทอง 101/783 ม.7 ถ.สังฆประชา ต.ลําผักชี อ.หนองจอก จ.กรุงเทพฯ 10530 087-7575763 
5221225024 นายชัยรัตน์ สายทอง 19/308   ม.1 อ.บางแค จ.กรุงเทพมหานคร 10160 081-1714553 
5221225030 นายสสิโชต สมจิตต์ิ 795 ถ.เจริญนคร ต.บางปะกอก อ.ราษฎร์บูรณะ จ.กรุงเทพฯ 10140 084-0210993 
5221230002 นายธนพล กิจภาค 475/9 ถ.นนทรี ต.ช่องนนทรี อ.ยานนาวา จ.กรุงเทพฯ 10120 080-2508241 
5221230005 นายวิทวัส ละดาพงษ์ 20/80 ม.10 ซ.9/2 ถ.พระราม 2 ต.บางมด อ.จอมทอง จ.กรุงเทพฯ 10150 089-4855797 
5221234002 นางสาวศรีสุข ตองอบ 296   ม.1 ต.สําโรงพลัน อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180 087-9957730 
5221235001 นายมารุตย์ ปลาดศรี 136/2  ม.7 ต.บางพ่ึง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 089-1717721 
5221235002 นางสาวกาญดา เทียนมนัส 26/2  ม.7 ต.ขุนกระทิง อ.เมือง จ.ชุมพร 86190 083 - 8802302 
5221235006 นายบอย แซ่หลิว 484   ม.1 อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 10100 085-9924218 
5221236007 นางสาวมัลลิกา สีลาอุดม 5/3  ม.11 ต.ระเวียง อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ 32130 085-1281006  
5221236018 นายวศิน คงสุขจิรากร 154  ม.13 อ.วังนํ้าเย็น จ.สระแก้ว 10250   
5221237013 นายธีระพล บัวจันทร์ 52/9  ซ.ตรอกนอ ถ.ทรี ต.ช่องนนทรี อ.ยานนาวา จ.กรุงเทพฯ 10120 080-9760725 
5221238003 นางสาวชฎาธร นิลจันทร์ 61  ม.8 ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160 080-4722122 
5221238036 นางสาวจุฑามาศ เอมชาวนา 8/2 ม.10 ซ.หมู่บ้านรางไผ่ ต.บางบอน อ.บางบอน จ.กรุงเทพฯ 10150 080-4547299 
5221238040 นายวรวุฒิ ชาตาสุข 419/68 ม.10 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 086-8987959 
5221240003 นางสาวธันยพร เรียนเจริญ 55   ซ.เพชรเกษม 68 ถ.เพชรเกษม อ.บางแค จ.กรุงเทพมหานคร 10160 081 - 3078911 
5221240004 นายปิยณัฐ จันทร์ผอง 59  ม.7 ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180 043-376343 
5221240007 นางสาวชไมพร สินม่ัน 23  ม.3 ต.ห้วยยาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180 085-3124734 
5221240010 นายอิทธิพล ชัยราช 97 ม.2 ต.สําโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 31170 089-9166119 
5221241013 นายพัฒนะ ตัญญพงศ์ปรัชญ ์ 110/60 ถ.อิสระภาพ ต.วัดท่าพระ อ.บางกอกใหญ่ จ.กรุงเทพฯ 10600 02-4727389 
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5221241017 นายเฉลิมเดช ดุสนิยม 265/5   ม.9 ซ.3 ถ.กรมหลวง ต.นาทุ่ง อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 083-1049656 
5221245004 นางสาวจิรวดี วิบูลย์กิจอาภากุล 12/15   ม.9 ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150 082-0184475 
5221245013 นายบดินทร์ จตุภูมิเดชา 57  ม.6 อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ 53160 085-7127912 
5221245022 นายอดิศักด์ิ สมารอมาณี 35/3   ม.9 ต.คลองสิบ อ.หนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร 10530 084 - 0662658 
5221245024 นางสาวพรรณธิญา ไชยทอง 146    ม.2 ต.นาทุ่ง อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 082-2862991 
5221245026 นายอิทธิพัทธ์ คีรีศรี 175  ม.3 ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170 081-0815802 
5221245031 นายชยนนท์ วิริยะ 427/505  ม.2 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130 082-7817941 
5221245032 นางสาวกันยารัตน์ ศาลารมย์ 7/36    ม.3 ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 081-1434086 
5221245034 นายณฐพล พันธ์ภูโต 2  ม.1 ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180 086-9970507 
5221245035 นางสาวก่ิงแก้ว ขําพินวงษ์ 14/23  ม.11 ซ.พรทิพย์ 1/3 ต.บ้านใหม่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 081-9258497 
5221245036 นางสาวภัฐธีรา จุลพันธ์ 69 ม.1 ถ.พัฒนาการ ต.หนองคันทรง อ.เมือง จ.ตราด 23000 083-0836918 
5221245038 นายธีรเดช ฉุยฉาย 82/2  ม.6 ถ.จินตกานนต์ ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150 085-4347423 
5221245041 นายพิเชฐ ชิงชัย 9  ม.6 ต.ประณีต อ.เขาสมงิ จ.ตราด 23150 082-2094558 
5221245047 นายธนาธัญญ์ พรหมมายน 24/3 ม.11 ซ.30 ถ.พระราม 2 ต.จอมทอง อ.จอมทอง จ.กรุงเทพฯ 10150   
5221245050 นายจตุพงษ์ เทียนศิริฤกษ์ 60/155 ม.6 ถ.เพชรเกษม ต.หนองแขม อ.หนองแขม จ.กรุงเทพฯ 10160 083-1308587 
5221245055 นายอนุรักษ์ จงวิบูลย์ 6191/8  ซ.สุขุมวิท50 ต.พระโขนง อ.คลองเตย จ.กรุงเทพฯ 10110 02-3115402 
5221245060 นายแธน จตุพรภิรมย์ 699  ถ.จรัญสนิทวงศ์ 71 ต.บางพลัด อ.บางพลัด จ.กรุงเทพฯ 10700 085-3848702  
5221245069 นางสาวศศิวิมล อ่ิมแสง 253/1  ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี ต.บางซื่อ อ.บางซื่อ จ.กรุงเทพฯ 10800 02 - 9112970 
5221245070 นางสาวศิริรัตน์ แซ่คู 19/21  ม.4 ต.มหาสวัสด์ิ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 081-5633281 
5221245080 นายอัชชา ยิ่งยศนิพนธ์กุล 59/2  ม.10 ถ.เพชรหึง ต.บางยอ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 081-1078320 
5221245081 นางสาวเอมวดี คงรุ่ง 217/6   ถ.ไตรรัตน์ ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 077 -  506557 
5221245082 นายทัตเทพ ดีทวี 3/2  ม.13 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 086 - 1693799 
5221245091 นางสาวศรัญญา เพ็ชรหยอย 64   ม.1 ต.ดอนพุทรา อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150 087-8287164  
5221245095 นางสาวสมจิตร ขําชัยภูมิ 104    ม.14 อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130 080- 6379897 
5221245096 นายศักด์ิชัย อุษณะอําไพวิทยา 94   ม.4 ถ.เพชรเกษม ต.บางแค อ.บางแค จ.กรุงเทพมหานคร 10160 084-1055181 
5221245097 นายรพินทร์ ตันประเสริฐ 26/3 ม.2 ซ.สายไหม 30 ต.สายไหม อ.สายไหม จ.กรุงเทพฯ 10220 085-5514175 
5221245115 นายอิรฟาน มะดาโอะ 49  ม.1 ต.แม่ดง อ.แว้ง จ.นราธิวาส 96160 090-0146991 
5221245127 นายณภัทร โซ่พิมาย 36/240   ม.8 ซ.วัดกําพง ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 083-8930092 
5221246007 นายศนิรุต อยู่ศิริ 168/43  ม.6 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 087-6663378 
5221246019 นายสมภพ ศุภโชคบรรดาล 810/2 ม.1 ซ.54 ถ.ประชาอุทิศ ต.ทุ่งครุ อ.ทุ่งครุ จ.กรุงเทพฯ 10140 082-5918593 
5221246028 นายทิวา พลาโส 23   ม.4 ต.ชัยฤทธิ์ อ.ไชโย จ.อ่างทอง 14140 082-7809639 
5221246035 นายศุภชัย จันทร์ทอง 4  ม.4   ต สวนป่าน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 080-4333024 
5221251001 นางสาวกัลยา นารินทร์ 35/3  ม.4 ซ.ห้วยท่อม ต.ลําเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110 081-3679940 
5221251002 นางสาวพนิดา จ้อยพุดซา 54/1 ม.2 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 080-7782123 
5221251005 นางสาววนิดา ปลอดดํา 103/1   ม.12 ต.บางขัน อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช 80360 085-4781324 
5221251009 นางสาวลลิตา ไชยดี 14    ม.11 ต.โคกกลาง อ.ลืออํานาจ จ.อํานาจเจริญ 37000 080-4801878 
5221251010 นางสาวพนิตสุชา จําเมือง 39/4  ม.18 ต.บางพ่ึง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 084-831-0742 
5221251011 นายกมล พรพงศ์วิทย์ 208 ซ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน42 ต.ดาวคะนอง อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพฯ 10600 082-7048384 
5221251012 นางสาวจรรยา อัมภรัตน์ 7  ม.4 จ.ศรีสะเกษ 10700 087-4557131 
5221251013 นายอัฐวิทย์ อุเทนสุต 19 ซ.เพชรเกษม 68 แยก 25 ต.บางแคเหนือ อ.บางแค จ.กรุงเทพฯ 10160 02-8042614 
5221251018 นางสาวกมลนันท์ ริมปิรังษ ี 234  ม.7 ต.นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 085-1690010 
5221251019 นางสาวกมลนัทธ์ ริมปิรังษ ี 234   ม.7 ต.นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 081-5564568 
5221251021 นางสาวเอ้ืออารีย์ งามชื่น 32  ม.14 ต.บุแกรง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 32180 083-120378 
5221251022 นางสาวเพ็ญพร จีนคําพะเนา 61/1   ม.2 ต.ไทรทอง อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 27260 087-4846624 
5221251023 นางสาวรัตนา ป้อมสุวรรณ 17   ม.1 ต.บ้านแท่น อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 36190 085-7794854 
5221251025 นางสาวรัชนี รัตนาภูผา 508/21 ถ.เจริญกรุง ต.บางคอแหลม อ.บางคอแหลม จ.กรุงเทพฯ 10120 084-3264898 
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5221251026 นางสาวเกร็ดแก้ว มุขแสง 136   ม.2 ต.ทัพเสด็จ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 27180 084-8688315 
5221251027 นางสาวรพีพร โกกระบูรณ์ 190/11 ซ.หิรัญรูจี ถ.ประชาธิปก ต.หิรัญรูจี อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพฯ 10600 081-8503727 
5221260004 นายเสฎฐวุฒิ ศรีพรม 184   ม.9 ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110 089-8445976 
5221414008 นางสาวธนกานต์ เครือปฏิภาณ 816/4    ถ.จันทน์ ต.ทุ่งวัดดอน อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร 10120 02-2112326 
5221701001 นายสุชาติ คุ้มกระโทก 131 ม.10 ต.กระโทก อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190 034-8312004 
5221701002 นางสาวนารินทร์ บุญเรืองพะเนาว์ 6  ม.4 ต.หินโคน อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130 087-4393882 
5221701004 นางสาวขนิษฐา ปฏิพงศ์วัฒนา 100/20   ม.5 ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 02-8863369 
5221701005 นางสาววิลัยพร ชูศรี 516/100  ซ.รามคําแหง 151/1 ต.สะพานสูง อ.สะพานสูง จ.กรงุเทพฯ 10240 086-272-5891 
5221701010 นางสาวยุพิน แดงสกุล 84/1  ม.2 ต.คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 034-327544 
5221701014 นางสาวธิดารัตน์ คุ้มโพธิ์น้อย 127  ม.11 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000 085-3090039 
5221701016 นางสาวจีราพร ไสยวรรณ 917   ม.1 ถ.โคทองพัฒนา อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 36170 086-7201770 
5221701017 นายรัฐนันท์ ทวงศ์เฉลียว 29/45   ซ.เด่นธานี ต.ธาตุเชิงชมุ อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 042 - 724307  
5221701019 นางสาววิชุดา ภารวงษ ์ 14   ม.19 ต.เวียงสะอาด อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 44110 082-1513834 
5221701022 นางสาวพรนิภา ซินรัตน์ 6/1   ม.9 ต.ชีลอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000 089 - 6282753 
5221701025 นางสาวนํ้าทิพย์ มุ่งสมัคร 224/2  ม.5 ต.โนนแดง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 36170 083-7480523 
5221701035 นายทักษ์ ปีกกลาง 22  ม.17 ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 083-3344232 
5221701036 นายศุภวัฒน์ ทรัพย์พล 4/1    ม.6 ต.กกแก้วบูรพา อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190  
5221701037 นางสาวมุจรินทร์ แสงชํานิ 100/1  ม.16 ต.ดงสิงห์ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000 084-8879585 
5221701038 นางสาวอิบตีซาม ดอแน 61/1   ม.5 ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180 089-8784363 
5221701039 นางสาวต่วนสูไฮลา สือรี 63/2   ม.3 อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 96000 084-9655305 
5221701040 นายสุภชาติ ฉํ่ามณี 47  ม.2 ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 086-9931039 
5221701041 นางสมบัติ ฉํ่ามณี 47   ม.2 ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 035 - 546876 
5221701044 นางสาวสุกัญญา พลพระ 26  ม.3 ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180 087-3033788 
5221701049 นางมลฤดี กุสาวดี 1/2  ม.10 ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71170 083-0440490 
5221701051 นางสาวอรนุช ภูพุทธา 24   ม.2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 46130 085-4581636 
5221701053 นางสาวดิศราพร เผือดนอก 13  ม.8 ต.บ้านแก้ง อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150 084-8320893 
5221701055 นางสาวพิมลดา สาระวงศ์ 36   ม.8 อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 46130 085-6076899 
5221701059 นายอาทร แดงมณี 41/3   ม.2 ต.ลําปํา อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 089-0126300 
5221701061 นางสาวศิริพร หอมกําปัง 4   ม.10 ต.คูซอด อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 085-2093050 
5221701062 นายนักสิทธ์ิ มณีรัตน์ 77  ม.7 ถ.หน้าค่าย ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 084-1750473 
5221701063 นางสาวอุมารินทร์ ภาระจ่า 59  ม.2 ต.โนนสง่า อ.ปทุมรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด 45190 080-4138648 
5221701064 นางสาวสุนัญญา นาบุญ 4  ม.6 ต.โนนตูม อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270 083-7324514 
5221701067 นางสาวยุพารัตน์ พรมแพน 60  ม.7 ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด 45190 082-8505040 
5221701068 นายกรนรินทร์ อินอร 237 ม.5 ต.ป่าซาง อ.ดอกคําใต้ จ.พะเยา 56120  
5221701069 นางสาวเสาวรส อินโนนเชือก 213/1 ม.16 ต.ตลาดแร้ง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 36170 080-1601635 
5221701070 นายเปรม พวงจําปา 643/1 5  ถ.ร่ืนรมย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 085-7553463 
5221701073 นางสาวญาดา พละกระโทก 34   ม.13 จ.นครราชสีมา 30410 081-0717730 
5221701076 นางสาวรัชกร หนุนภักดี 13/2   ม.6 ต.หลักสอง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120 089-1368564 
5224245001 นางสาวอรวรรณ จันทร 55/2 ม.12 ต.พระนอน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 083-7638454 
5224250017 นางสาวรุ่งรวี โพธ์ิทอง 225  ซ.จรัญ 57 ถ.จรัญ อ.บางพลัด จ.กรุงเทพมหานคร 10700 0894842997 
5231219006 นายอนุพงษ์ ก้อนแข็ง 4/6 ม.2 ต.สระแจง อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130 084-6516475 
5231229006 นายยอดรัก ภักดีงาม 38 ม.3 อ.เมือง จ.ตราด 23000 084 - 5654253 
5231229007 นายกิตติชัย เขียวพยับ 9/4  ม.1 ต.กาหลง อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 083 - 1582019 
5231230008 นายวิริยะ กิจแก้ว 137 ม.4 ต.นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 086 - 905-4909 
5234218070 นายเอกชัย กิตติวงศ์ไพบูลย์ 103/92 ม.7 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 038 - 060054 
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รหัส ชื่อ - สกุล ท่ีอยู่  โทรศัพท์ 
5234219002 นายขวัญมา บึ้งเวียง 257  ม.10 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 40220 02-8691818  
5234219003 นายสันทนา หาญสุริย์ 120  ม.3 ต.บ้านเปด็ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 02-4271679  
5234219010 นายเมธา ชัยกิตติภรณ์ 74/10 ม.1 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180 08-3444-7508 
5234246027 นายสุวัฒน์ กาสําโรง 219 ม.15 ค.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 086-2639835 
5234246048 นายอมรเทพ เฉิดฉายวงศ์ 399/5  ม.4 ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 083-6884219 
5281123043 นางสาวกุสุมา คําล้อม 189  ม.2 ซ.นายาว ต.หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 087-8824708 
5321230007 นายณัฐพงศ์ ชมทรัพย์ 2/3 ม.7 ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 083-1554846 
5321246001 นางสาวโสรัจจะ กล่ันสุข 135/21 ม.6 ถ.เศรษฐกิจ ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 084-0921434 
5321246002 นางสาวเสาวลักษณ์ ตะสอน 60  ม.9 ต.ดงพระราม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 086-8553055 
5321246005 นายกฤษณะ น่าบัณฑิต 57/7 ม.7 ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 083-4945658 
5321246015 นายวุฒิพงศ์ หลักเพชร 48 ม.1 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 0860249871 
5321246016 นายวีระศักด์ิ แฉ่งจําเนียร 1300/6 ถ.นรราชอุทิศ ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 085-1835818 
5321246021 นายสินศักดา ทา้วลา 5 ม.5 ต.กระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 08-2292-1005 
5321246026 นายพงศธร แก้วพินิจ 130/154 ม.6 ต.มะขามเต้ีย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 028067024 
5321246028 นายกฤษฎา กิริมิตร 101 ม.10 ต.เมืองไพร อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 083-5638851 
5321246032 นางสาวหนึ่งฤทัย คําเป็ง 360/1 ม.8 อ.เด่นชัย จ.แพร่ 54110 085-7299801 
5321246033 นางสาวอัสฎาพร ศรีสุขหู้ 173 ม.9 ถ.รถรางเก่า  ขว.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 082-6494697 
5321250001 นางสาวภัททราพร พรมวงศ์ 105 ม.4 ต.โพน อ.คําม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180 087-8604088 
5321250002 นางสาวทัศนีย์ เซี่ยงฉี 233  ม.7 ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140 086-1620355 
5321250003 นางสาวสุพรรณี เกวิโก 116 ม.8 ต.ปะหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 44110 082-7970640 
5321250005 นางสาวพรรณนิภา สุขแก้ว 20  ม.5 ต.เวียงสะอาด อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 44110 082-4810408 
5321250006 นางสาวชนิตา แสงจันทร์ศิริพร 124  ม.10 ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150 082-3478450 
5321250008 นางสาวชยาภรณ์ หนูสะพลี 269  ม.7 ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 088-4475121 
5321250011 นางสาวอาภัสรา กูลนรา 76/1  ม.7 ต.ท่ากุ่ม อ.เมือง จ.ตราด 23000 082-7879847 
5321250013 นางสาวอุไรภรณ์ สําราญ 153 ม.1 ต.บางหิน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง 85120   
5321250016 นางสาววิมลวรรณ วงแวง 98 ม.3 อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30270 083-7354959 
5321250025 นางสาวนิศาชล สมัยนิยม 96 ม.1 ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120 083-3557609 
5321250028 นายธนพงษ์ เทศนิยม 207 ม.6 ต.ศรีษะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน 55150 084-3510187 
5321250031 นางสาวอัจฉราภรณ์ พวงบุตร 217    ม.10 อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี 10150  
5321250040 นางสาวกนกวรรณ ศีลโสภณ 154 ม.15 ต.พระนอน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 085-0437943 

 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑติ 

รหัส ชื่อ - สกุล ท่ีอยู่  โทรศัพท์ 
5121319009 นายสินธนา เทียนศรี 56/411 ซ.เพชรเกษม ต.หลักสอง อ.บางแค จ.กรุงเทพมหานคร 10160 0876782045 
5121319029 นางสาวจิรพรรณ โพธิ์ปาน 2/201  ซ.วุฒากาศ42 อ.จอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร 10150 028753928 
5121404016 นายณัฐพร เลิศวุฒิปิติพันธ์ 113/68 ม.16 ต.บางพ่ึง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 085-1527307 
5121404017 นายพิพัฒน์ เรืองศรี 9/31 ม.7 ต.บางหัวเสือ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130   
5121601002 นายอานนท์ จันทร์โอภาส 28  ม.5 ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 023342872 
5121601007 นายเจริญวิทย์ อําภัย 4 ม.4 ต.ชัยนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130 0871202514 
5121601009 นายนิธิภัศ แซ่เตีย 322/52  ถ.นิคมรถไฟ ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 0836088163 
5121601011 นายวีรพล ดอนมอญ 5/20 ซ.7 ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 0892358541 
5121601019 นายธนา บุญมี 4 ม.2 จ.นครศรีธรรมราช 80230 089-120-5039 
5121601022 นายอิศิวัฒณ์ พักผ่อน 38/29 ม.3 ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 02-8187042 
5221312163 นายวุฒิศักด์ิ สุขกําปัง 41/22  ม.2 ซ.ภานุมาภรณ์ ต.จอมทอง อ.จอมทอง จ.กรุงเทพมร 10150 02-8757739 
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รหัส ชื่อ - สกุล ท่ีอยู่  โทรศัพท์ 
5221318035 นางสาวพรทิพย์ ส่งแสง 53/14  ม.6  ถ.เทอดไท ต.บางหว้า อ.ภาษีเจริญ จ.กรุงเทพฯ 10160 089-1183733 
5221602005 นายนิภาส นิลโนรี 39/1 ม.3 ถ.พระราม 2 ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 082-0028924 
5221602009 นายธนวัต ศรีบุญเรือง 198  ม.11 ต.สระขุด อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190 085-0181158 
5221602015 นางสาวสุธิดา เวียงสิมมา 159   ม.4 ต.ขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160 083-6752005 
5221602018 นายโกวิทย์ เจริญยงชัยกิจ 38/1 ม.9 ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67270 081-6406268 
5221602020 นายวิริยะ อู๋สมบูรณ์ 83/100  ม.3 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 034 - 426429  
5221602021 นายพิชิตพล อยู่พะเนียด 33/1 ม.1 ต.พะเนียด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 034-333631  
5221602025 นายสิริเดช สุขปล่ัง 99/93 ม.1 ถ.เอกชัย 66 ต.บางแค อ.บางแค จ.กรุงเทพมหานคร 10160 086-5158224  
5221602027 นายสมศักด์ิ สลับศรี 211  ซ.ประชาธิปก 2 ต.วัดกัลยาณ์ อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10600 087 - 4984658 
5221602036 นายปิยะนัฐ ชาสินธุ์ 61/261   ม.2 ถ.เพชรเกษม ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 080 - 0728366 
5221602044 นายพิชิตชัย สานส่งศักด์ิ 165/3 ต.โกรกกราก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 087-7674158 
5221602051 นายฉัตรชัย พุทธิดีพาวณิช 3/18  ม.10 ถ.เอกชัย ต.บางขุนเทียน อ.จอมทอง จ.กรุงเทพฯ 10150 080 - 5858330 

 
ศิลปศาสตรบัณฑติ 

รหัส ชื่อ - สกุล ท่ีอยู่  โทรศัพท์ 
4721306132 นางสาวเกวลี อินทรประสิทธิ์ 109  ซ.อ่อนนุช 40 ต.สวนหลวง อ.สวนหลวง จ.กรุงเทพมหานคร 10250 02-7421499 
4721310015 นายณัฐพล ปุจฉาการ 47/1 ม.4 ต.คลองตัน อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120 034-844-326 
4721316009 นายนิชคุน เกิดสมมาศ 226/215  ม.2 ถ.กรุงแสง ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110   
4721319440 นายณัฐวุฒิ ช่วยไทย 123 ม.3 ถ.สวีบ่อคา ต.ด่านสวี อ.สวี จ.ชุมพร 86130 07-279-5844 
4721321350 นางสาวอลิศา ลัภยเมธา 177 ซ.เจริญนคร20 ต.บางลําภูล่าง อ.คลองสาน จ.กรุงเทพฯ 10600 02-8602249 
4721338017 นายณัฐพล วงศ์ถามาตร 195 ม.3 อ.เมือง จ.สกลนคร 10170 06-0315809 
4721338185 นางสาวเกษวดี นาคฤทธิ ์ 142 ม.5 ถ.นาใหม่ ต.หลักช้าง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช 80250 07-8825163 
4722308023 นายปัณณทัต จิรเมธากิต 299/150 ม.4 ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 09-6419154  
4821207028 นายวสุพล ภูมลี 3/26 ม.8 ซ.ร่วมเก้ือ 18 ต.ทวีวัฒนา อ.ทวีวัฒนา จ.กรุงเทพฯ 10170 028899742 
4821306008 นายคเณศร์ ศรีพิบูรณ์ 158  ถ.ประชาธิปก ต.วัดกัลยาณ์ อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10600 0-2465-6374 
4821308080 นายพรสุวัชร์ จันทร์เพ็ญ 337/4  ต.ศิริราช อ.บางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร 10700 0-1010-6330 
4821316103 นางสาวนัทธิญาภรณ์ บุญแซม 20/90 ม.11 ถ.จรัญสนิทวงศ์ 13 ต.บางเชือกหนัง อ.ตลิ่งชัน จ.กรุงเทพฯ 10170 0-2410-4238 
4821321047 นางสาวปราณปรียา วิภาคาร 906/1 ถ.สามเสน ต.ถนนนครไชยศรี อ.ดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร 10300 02-2432284 
4821321054 นายเอกราช เชษฐสิงห์ 4/2 ม.9 ต.วัดประดู่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 02-8199305 
4821321116 นางสาวกรองกาญจน์ บุญญามาลย์ 75/1    ถ.เพชรเกษม อ.ภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร 10160 051133576 
4821321217 นางสาวมยุรี คงกระโทก 263  ม.15 ต.ท่าเยี่ยม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190 0-6529-3691 
4821338036 นายสมบูรณ์ รัตนพนากุล 55/4  ม.5 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 0-2866-2030 
4821338097 นางสาวดุษฎี ทองนันไชย 43 ต.สมเด็จเจ้าพระยา อ.คลองสาน จ.กรุงเทพมหานคร 10600 0-2439-1955 
4821338191 นายสุธีร์ อาสูนท์ 93/643  ถ.พระราม 2 ต.แสมดํา อ.บางขุนเทียน จ.กรุงเทพฯ 10150 02-8926853 
4921207006 นายอดิศักด์ิ นครสูตร 45 ม.7 ต.ลําปลาทิว อ.ลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร 10520 041387566 
4921245121 นางสาวสุธิดา สกุลมานนท์ 93/59  ซ.เพชรเกษม 7 อ.บางกอกใหญ่ จ.กรุงเทพมหานคร 10600 02-4574272 
4921245135 นางสาวสาธิยา เนียมสกุล 122/94 ถ.อิสรภาพ ต.วัดท่าพระ อ.บางกอกใหญ่ จ.กรุงเทพฯ 10600 0-1562-2991 
4921306087 นายนิติวัฒน์ ปานมา 11  ซ.วัดภคนีนาถ ต.บางย่ีขัน อ.บางพลัด จ.กรุงเทพมหานคร 10700 02-4230136 
4921306109 นายปิยะชาติ ถินสกุล 58 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 01-5846236 
4921306148 นายวัชรินทร์ ประทุมวงษ ์ 205  ม.1 ต.พิงพวย อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240 06-8770129 
4921308019 นายประโยชน์ เทวะประทีป 15/15 ม.6 ถ.พัฒนาการ ต.บางหว้า อ.ภาษีเจริญ จ.กรุงเทพฯ 10160 02-868-7254 
4921310119 นายปราโมทย์ แก้วงาม 26/89 ม.9 ซ.บางบอน 10 อ.บางบอน จ.กรุงเทพมหานคร 10150 01-6662588 
4921310205 นางสาวเอ้ือมพร อู่ตะเภา 65/36 ม.1 ต.ทวีวัฒนา อ.ทวีวัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร 10170 086-5136400 
4921317012 นายกรวิก ว่องไว 9 ม.1 อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 10600 02-8910028 
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รหัส ชื่อ - สกุล ท่ีอยู่  โทรศัพท์ 
4921317089 นายจิตติศักด์ิ มหาจันทร์ 1/69 ม.10 ถ.สุขุสวิท 113 ต.สําโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 06-976336 
4921317242 นางสาวธัญรดี แก้วนามชัย 58/7 ถ.อิสรภาพ23 ต.วัดท่าพระ อ.บางกอกใหญ่ จ.กรุงเทพฯ 10600 02-4722126 
4921317257 นางสาวกิติมา ศิริปานแก้ว 109  ม.1 ถ.สราญรมย์ ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลําปาง 52000 02-8031525 
4921317344 นายแสนยากร ถาวรสาลี 67 ม.8 ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110 A02-8820125 
4921319001 นายสุริยกมล พิศาลรุ่งโรจน์ 607 ม.1 ถ.ลําปางเด่นชัย ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลําปาง 52000 0-54314323 
4921319094 นายปิยะพงษ์ ไทรชมภู 62 ม.1 ถ.เศรษฐกิจ ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130 05-177-0904 
4921319244 นางสาวสรณีย์ สอนเช้ือจีน 166 ซ.ลาดหญ้า 17/1 ต.คลองสาน อ.คลองสาน จ.กรุงเทพฯ 10600 081-6331336 
4921321030 นายณัฐดนัย ชัยศรี 96/476  ม.7 ต.แสมดํา อ.บางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร 10150 016512170 
4921321079 นายสุธี อยู่สุข 88/2188 ม.6 ต.แสมดํา อ.บางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร 10150 024155908 
4921321140 นายติรกุณ เชี่ยวน้อย 420/62  ม.5 ซ.เศรษฐกิจ 46 ถ.เพชรเกษม อ.บางแค จ.กรุงเทพฯ 10160 02-8071695 
4921338098 นายไกรวุฒิ ภิญญชาติ 3 ซ.จันทร์ 16 แยก 1 ข.ทุ่งวัดดอน อ.สาทร จ.กรุงเทพฯ 10120 059494107 
4921338167 นางสาวสุพรรณี ตรวจสมบัติ 11/16 ม.9 ซ.เพชรเกษม35 ต.บางหวา้ อ.ภาษีเจริญ จ.กรุงเทพฯ 10160 06-5880180 
4921339006 นายณัฐวุฒิ สุดสกุล 68/3  ม.5 ถ.ประชาอุทิศ ต.ทุ่งครุ อ.ทุ่งครุ จ.กรุงเทพมหานคร 10140 0-2815-8556 
4921501084 นายพีรนันท์ ชุมสาย ณ อยุธยา 3 ซ.ตากสิน 12 ถ.ตากสิน ต.บุคคโล อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10600 01-6456228 
4924310049 นายชรินทร์ เฉลิมวงศ ์ 258/2 ม.1 ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 02-8152387 
4924310111 นายอําพล จันทร์มาลา 485 ม.3 ต.สระยายโสม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72220 086-8124244 
4924310272 นายกมล เทสิน 1056/83 ถ.พรานนก ต.บ้านช่างหล่อ อ.บางกอกน้อย จ.กรุงเทพฯ 10700   
4924310281 นายเอกรินทร์ จันลา 192 ม.7 ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 0-6732-8203 
4924310305 นายเสริมเกียรติ สุ่มสังข์ 406  ม.12 ต.บ่อนอก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77210 08-955-17951 
4924317007 นายสุขสันต์ิ กอบหิรัญ 721/1 ถ.อิสรภาพ ต.หิรัญรูจี อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10600 02-4651253 
4924317011 นายศุภณัฐ เรืองขจร 191 ต.บ้านช่างหล่อ อ.บางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร 10700 065217388 
4924319016 นายประวิทย์ บุญศรีวงศ์สกุล 49 ซ.จรัญสนิทวงศ์75 อ.บางพลัด จ.กรุงเทพมหานคร 10700 058031334 
4924319020 นายวัฒนชัย พงษ์ธารัก 251/4 ซ.6 ถ.เศรษฐกิจ ต.หลักสอง อ.บางแค จ.กรุงเทพมหานคร 10160 01-8324300 
4924321019 นายอัษมา สุริยะสาร 32/111 ซ.เพชรเกษม106 ต.หนองค้างพลู อ.หนองแขม กรุงเทพฯ 10160 02-8082282 
4924338011 นายคมสันต์ มูลยิ้ม ม.3  ม.3 ซ.สุขสวัสด์ิ 2 ต.จอมทอง อ.จอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร 10150 02-8759847 
4924338034 นางสาวพจมาศ สรพล 179 ถ.ริมทางรถไฟ ต.บางย่ีเรือ อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10600 02-4519150 
4934338048 นายสุรเชษฐ ภู่เพ็ชร์ 146 ม.9 ข.บางไผ่ ข.บางแค อ.บางแค จ.กรุงเทพมหานคร 10160 095285040 
4934338049 นางสาวจุฑาทิพย์ พลพันธ์ 342/ ซ.ราษฎร์บูรณะ ต.บางปะกอก อ.ราษฎร์บูรณะ จ.กรุงเทพฯ 10140 09-0510800 
4934338108 นายพันเอก พยุหนิกร 57/19 ม.4 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา 95000 075-292049 
5021306054 นายชนวัฒน์ ปราณี 102/10  ม.12 ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 055214261 
5021306073 นายปิยะบุตร ภาแก้ว 66/74 ม.3 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 0814940855 
5021306086 นางสาววรินทิพย์ สังข์ทอง 10-12 ถ.ราษฎร์อนุสรณ์ ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด 23000 0871380038 
5021306114 นายวัชระ วิทยภูติ 47/1 ม.5 ถ.นนทบุรี ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 046526621 
5021306117 นายเฉลิมพันธุ์ จันทร์ศรีเมือง 39/11 ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160 089-6840175 
5021306122 นายบุญญฤทธิ์ ฉาวกระโทก 1689 ซ.รังสิตนครนายก54 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 087-8254391 
5021306135 นายสรณ์สิริ นารอด 29 ม.1 ซ.ข้างเทศบาล ถ.เมืองเก่า ต.บ้านช้าง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 038-461139 
5021306144 นายวีระภทัร์ ชาตินุช 155/30 ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 02-4471781 
5021306184 นายณัฐพล เถิงนํามา 141  ม.บ้านบึงทวาย ซ.1 ต.บึงทวาย อ.เต่างอย จ.สกลนคร 47260 083-3356533 
5021306192 นายสมภพ ทรงกําพล 226 ซ.เพชรเกษม73/2  อ.หนองแขม จ.กรุงเทพมหานคร 10160 02-4443930 
5021306222 นายสุภวิทย์ พุทธา 712  ม.1 ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 27180   
5021306258 นายธีรพงษ์ นันตากาศ 203/1   ม.12 อ.แม่ทา จ.ลําพูน 51140 0857073925 
5021307005 นายเรวัติ สกุลสิงห์ดุสิต 145/33  ซ.หิรัญรูจี 2 ถ.ประชาธิปก ต.หิรัญรูจี อ.ธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 02-4669705 
5021307031 นางสาวคณาภา เงินธรรม 362/18 ซ.เจริญกรุง103/1 ต.บางคอแหลม อ.บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 081-8682467 
5021310031 นายภูวดล อยู่ทรง 604/6  อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 034-472329 
5021310074 นางสาวรัตน์เกล้า กล่ินขจร 54 ถ.สุขุมวิท101/1 ต.บางจาก อ.พระโขนง จ.กรุงเทพฯ 10260 02-7463228 
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รหัส ชื่อ - สกุล ท่ีอยู่  โทรศัพท์ 
5021310082 นายฉัตรชัย ทองเช้ือ 73  ม.2 ต.ดอนมะนาว อ.สองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบุรี 72110 085-8285343 
5021310088 นายอภินันท์ ทรัพย์มูล 33/1  ม.6 ต.ท่าจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 034-822041 
5021310089 นายเฉลิมพงษ์ ศรีธาตุ 45/8 ฆมู่ 6 ต.ท่าจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 034-822071 
5021310107 นายสุทธิพงษ์ หีดฤทธ์ิ 65 ม.1 ถ.บางสมบรูณ์ ต.ปากน้ํา อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86150 084-0535528 
5021310117 นายวีรยุทธ มะปราง 135 ม.5 ต.สําโรงพลัน อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180 087-5901124 
5021316036 นายกิจประพนธ์ แสงอวบสิน 167 ถ.เทศบาลสาย1 ต.วัดกัลยาณ์ อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10600 02-4653140 
5021317010 นายณัฐวัฒน์ อรุณทวีรุ่งโรจน์ 49 ถ.จรัญสนิทวงศ์ 62 ต.บางย่ีขัน อ.บางพลัด จ.กรุงเทพมหานคร 10700 02-4247559 
5021317060 นายธีรวิทย์ มังคลังกูร 339/4  ม.26 ถ.เพชรเกษม อ.บางแค จ.กรุงเทพมหานคร 10160 028080737 
5021317067 นายกนกพรรณ วิหคน้อย 78/59 ซ.57 ถ.จรัญสนิทวงศ์ 13 ต.บางแวก อ.ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 02-4107493 
5021317273 นายวัฒนา ศิริจันทราวงษ์ 8/32  ม.2 ต.ทวีวัฒนา อ.ทวีวัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร 10170 0867818092 
5021317344 นางสาววสิยาภรณ์ สุวรรณกฤต 14 ถ.สุนทรโวหาร ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110 087-6587094 
5021317363 นายภูริเสกข์ เจียมจักร 193/12107 ถ.ราชวิถี ต.ดุสิต อ.ดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร 10300   
5021318012 นายจิตชนัย อภัย 249/405  ซ.ประชาอุทศิ อ.ทุ่งครุ จ.กรุงเทพมหานคร 10140 028704194 
5021319088 นายสิทธิโชค สายแก้ว 21/4    ม.2 ต.คลองหอยโข่ง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 90230 074-445215 
5021319230 นายวรพล สันติกูล 193 ถ.พุทธมณฑลสาย2 บางแคเหนือ อ.บางแค จ.กรุงเทพฯ 10160 089-024-0298 
5021319331 นายกฤษฎา ศรีทอง 205  ซ.จรัลฯ ต.บางบําหรุ อ.บางพลัด จ.กรุงเทพมหานคร 10700 028943601-9 
5021319393 นายนเรศ สีจันทร์ อ.หนองแขม จ.กรุงเทพมหานคร  024312348 
5021319413 นายปกรณ์ กฤตสวนนท์ 391  ถ.จรัญสนิทวงค ์ต.ศิริราช อ.บางกอกน้อย จ.กรุงเทพฯ 10700 5003856 
5021319418 นายกษิดิศ ปริญญาจารย์ 9/2ม13 ต.บางพรม อ.ตล่ิงชัน จ.กรุงเทพมหานคร 10170 02-4499439 
5021319434 นายอภินันท์ อ้วนลํ่า 133/38  ม.10 อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 029252718 
5021321016 นายสุพัฒน์พงศ์ อนันต์คูศรี 51/257 ม.6 ถ.ตล่ิงชันสุพรรณ ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 02-5950506 
5021321030 นางสาวพรวิภา จับใจ 146 ม.3 ต.โพนางดําออก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150   
5021321044 นางสาวอรอนงค์ วังอาจ 17 ม.5 ต.ผือฮี อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130 026752872 
5021321071 นายสกลพัฒน์ ศรีคํา 387/406 ต.บางซื่อ อ.บางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร 10800 0893008303 
5021321116 นางสาวสมหญิง บุญชู 145/1 ซ.15 ถ.เพชรเกษม ต.บางด้วน อ.ภาษีเจริญ จ.กรุงเทพฯ 10160 0870535106 
5021336004 นายมติรัฐ นิติเมธีวัลลภ 46 ตรอกสองพระ ต.มหาพฤฒาราม อ.บางรัก จ.กรุงเทพมหานคร 10500 084-141-9799 
5021337042 นายณัฐวุฒิ บุญยิ้ม 1423  ซ.วัดบางสะแกใน ถ.ริมทางรถไฟ อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร  0865954620 
5021338019 นางสาวพนิดา อุดมผล 332 ซ.สีน้ําเงิน ถ.ประชาราษฎร์1 ต.บางซื่อ อ.บางซื่อ จ.กรุงเทพฯ 10800 086-703-2612 
5021338107 นางสาวบวรวรรณ ศรีคํา 21/9 ต.บางแวก อ.ภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร 10160 02-8664451 
5021339016 นางสาวนิภา ไชยยะ 74/16  ม.1 ต.ลําภู อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 0814783073 
5021340011 นางสาวอรวรรณ ผาภุมมา 86/2 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.บางอ้อ อ.บางพลัด จ.กรุงเทพมหานคร 10700 0817939476 
5024310023 นางสาวพิศนา ไชโยธา 97/1-2 ซ.อิสรภาพ 21 อ.บางกอกใหญ่ จ.กรุงเทพมหานคร 10600   
5024310024 สิบเอกทรงพล จันทร์ตรี 523 ซ.ดินแดน16  ขว.คลองสาน อ.คลองสาน จ.กรุงเทพมหานคร 10600 024377709 
5024310048 นางสาวอารดา เมืองผัด 109/2 ม.1 ต.ทวีวัฒนา อ.ทวีวัฒนา จ.กรุงเทพฯ 10170 086-5441335 
5024310053 นายทวีศักด์ิ เจริญคงธรรม 90/22  ซ.7 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000   
5024310065 นายพีรพงศ์ รุ่งเจริญศรีชัย 47/505 ม.4 ถ.เอกชัย ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 034-837505 
5024310113 จ่าสิบเอกยุทธนา วารีอุดม 81 ม.16 ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 085-4271193 
5024310144 นางสาวเจนจิรา ไชยวุฒิ 99 ม.7 ต.บ้านถ้ํา อ.ดอกคําใต้ จ.พะเยา 56120 02-4635664 
5024310163 นายสัญยา บัวเขียว 279/221 ม.4 ต.บางมด อ.ทุ่งครุ จ.กรุงเทพมหานคร 10140 02-8180929 
5024310178 นายธรรมนูญ เหียบขุนทด 71/3    ม.6 ต.นางรํา อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180   
5024310181 นางสาวฐานิตา สัตยาภรณ์ 601/412 ม 10 ถ.เพชรเกษม ต.บางแค อ.บางแค กรุงเทพฯ 10160 081-3398598 
5024310206 นางสาวศศิธร ทองสาร 217/15 ถ.เพชรเกษม ต.วัดท่าพระ อ.บางกอกใหญ่ จ.กรุงเทพฯ 10600 085-2155845 
5024310208 นางสาวสุรีย์ ทูขุนทด 222/1 ม.12 ต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210 083-9765741 
5024310256 นางสาวดวงนภา ชัยเวชการ 42 ม.1 ต.หนองฝ้าย อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210 087-6664243 
5024310260 นายรังสรรค์ สิงห์ใจดี 21 ม.3 ถ.มาลัยแมน ต.สระยายโสม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72220 086-6099437 
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5024310262 ดาบตํารวจสุวิทย์ บุญเกษม 64/5 ม.6 ต.จอมทอง อ.จอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร 10150 081-9034661 
5024310270 นายภาณุพงศ์ มีราศรี 515 ม3 ม.3 ต.สระยายโสม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72220 08-6542-3135 
5024310272 นายอดิศักด์ิ พูลขุมทรัพย์ 118 ม.3 ต.สระยายโสม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72220 0812977089 
5024310273 นางสาวบุญญวีร์ บุญยปรารภชัย 231-233 ถ.รถไฟ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 0818585065 
5024316018 นางสาววรานี วาณิชย์เจริญ 48/27 ซ.83 ถ.พระราม 2 ต.แสมดํา อ.บางขุนเทียน จ.กรุงเทพฯ 10150 089-0299014 
5024317001 นายวรพจน์ วงศ์ภักดี 121/132 ม.7 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 08-7026-8120 
5024319028 นายกฤษณะ สนปรุ 396 ถ.สุริยาตร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 084-9829514 
5024338002 นายศักดา ทะแดง 177/14  ซ.เพชรเกษม62/1 อ.บางแค จ.กรุงเทพมหานคร 10160 028046146 
5024338003 นางสาวสุวีณา มาโต 277/58 ม.3 ต.บางโปรง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 0876738294 
5024338018 นายวิโรจน์ ยศฟุ้งกุล 3  ซ.จันทร์ 18 ถ.จันทร์ ต.ทุ่งวัดดอน อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร 10120 02-286-5516 
5024338023 นายชลภัทร์ สุวรรณโครธ 844   ถ.นวมินทร์  ตงคลองจ่ัน อ.บางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 10240 02-3748303 
5034338023 นายอาทิตย์ ปานอู 8/1 ซ.บางกระดี่ ต.แสมดํา อ.บางขุนเทียน จ.กรุงเทพฯ 10150 02-4522038 
5121207021 นายณรุธ ชมสินเรืองฤทธิ ์ 233/4 ต.บ้านช่างหล่อ อ.บางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร 10700 024110141 
5121207058 นายเอกชัย เจริญสกุลภักดี 111/111 ม.6 ต.หนองแขม อ.หนองแขม จ.กรุงเทพมหานคร 10160 0814000458 
5121301002 นายจตุพร พัฒน์บุญเรือง 126  ม.16 ต.บ้านควน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110 0815372621 
5121301004 นายพสิษฐ์ ซายีดิน 110/3 ต.วัดพระยาไกร อ.บางคอแหลม จ.กรุงเทพมหานคร 10120 028734791 
5121301010 นายสรายุทธ สากลวารี 57/4  ซ.สุขสวัสด์ิ70 อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 024643498 
5121306008 นายวิสุทธ์ิ ลิขิตวงศ์ตรีศรี 4/30  ม.12 ต.สวนกล้วย อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 0846792559 
5121306028 นางสาวกชพร แก้วศักด์ิ 98/166 ม.1 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120 087-7143682 
5121306041 นายณัฐพงษ์ ล้ิมไพบูลย์ หมู่บ้านโนนสวรรค์  ม.บ้านโนนสวรรค์ ซ.9 อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 087-9508424 
5121306044 นายอภินันท์ เหล่ือมแก้ว 369/2  ม.7 ต.กลาย อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 0841836960 
5121306056 นายธาวิน ฉลองวาณิชย์ 89/8  ซ.กํานันแม้น ต.บางขุนเทียน อ.จอมทอง จ.กรุงเทพฯ 10150 0867574344 
5121306086 นายกรณ์พงษ์ กัญญ์กุญเศรษฐ ์ 37/27 ม.3 ต.ท่าแร้ง อ.บางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 10220 0853256355 
5121306089 นายภาณุพงศ์ สิริวัจนานนท์ 204/1 ม.2 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130   
5121306092 นายฐิติพงษ์ กันทา 51/1  ม.11 ซ.ครุใน ถ.สุขสวัสด์ิ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 0867542122 
5121306137 นายกฤษฎา เส้ียวเส็ง 167 ซ.2 ต.โคกปีบ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี 25190 087-7416511 
5121306139 นายอารยะ วจนะปกรณ์ 43/109 ซ.ทองหล่อ2 ข.ลาดยาว อ.จตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 10900 02-9115753 
5121306151 นายชัยภัทร เจ้ยชุม 38 ม.3 ต.ปรางหมู่ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 084-8552061 
5121306155 นายณัฐกิตต์ิ ทิวทอง 24 ถ.สันติประชา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 044-625228 
5121306196 นายทวินันท์ จันทะคัต หนองเทิง 168 ม.6 ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 089-8009551 
5121306202 นายสุวิทย์ ทองทา 341 ซ.เจริญนคร 18 ถ.เจริญนคร อ.คลองสาน จ.กรุงเทพมหานคร 10600 02-8601033 
5121306213 นายธีรวัฒน์ ปุณยประยูร 71 ถ.กรุงธนบุรี ต.คลองต้นไทร อ.คลองสาน จ.กรุงเทพฯ 10600 02-8621764 
5121307043 นายอาวุธ ออมสิน 8 ม.2 ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160 0-2462-6781 
5121307054 นางสาวบังอร ศุขะบุตร 6  ถ.อนุบาล ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 081-5300897 
5121307060 นายจิรสิน ฟูศรีนวล 1619/113 ม.6 ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 083-1085220   
5121307065 นางสาวพนิชา วงษ์ชารู 176 ม.16 ต.วังชัย อ.น้ําพอง จ.ขอนแก่น 40140 085-0985814 
5121307074 นางสาวจามลี ปฏิสัจจ์ 16 ม.6 อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ 36130 086-1409523  
5121307096 นายพลธวัช ชื่นชม 84/1 ม.6 ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 41280   
5121310003 นายสุวัจณ์ชา ลักษณะ 278/2  ม.7 ซ.สุขสวัสด์ิ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 084-6919511 
5121310015 นายสายชล ทองปัญญา 22  ม.9 จ.ศรีสะเกษ 33110   
5121310031 นายเบญจวิช มณีวงษ ์ 15/2  ม.4 ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 0854918845 
5121310076 นายธีระพงค์ ปัถวี 42 ม.3 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 084-4156723 
5121310079 นายจักรวาล หงษ์คํา 202 ม.4 ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 043-612026 
5121310090 นายสิริโรจน์ ดวงแก้วงาม 28/16 ม.5 ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 02-4477739  
5121310113 นางสาวช่อผกา พูลย์ศักด์ิ 411/103 ซ.วัดรวกสุทธาราม ต.บางขุนศรี อ.บางกอกน้อย จ.กรุงเทพฯ 10700 083-431-2539 
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5121310130 นายเอกปิยะ เลียวพานิช 653 ซ.บรมราชชนนี อ.บางพลัด จ.กรุงเทพมหานคร 10700 084-0044913 
5121310144 นางสาวรัตนา ชื่นจิตกวิน 77/1 ม.4 ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 085-5037470 
5121310147 นายอภิชาต แก้วมูลมุข 102  ม.4 ต.กวางโจน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110 0868236486 
5121310157 นายเฉลิมวุฒิ ไลไธสง 58/1 ม.5 ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ 31230 089-2228885 
5121310167 นายณัฐพล วรพันธุ์ 323 ซ.มะขามเทศ ถ.พระราม1 อ.ปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร 10330 089-7677478 
5121310170 นายปฏิวัติ จิตตะคาม 36/34 ม.7 ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 02-8177561 
5121310181 นางสาวเพชรา บัวเผียน 110 ม.12 ต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240 085-690-6632 
5121310188 นางสาวตะวันฉาย สมพงษ์ 66/1 ต.บ้านช่างหล่อ อ.บางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร 10700 02-865-8976 
5121310191 นางสาวศิราภรณ์ อัศวรุจานนท์ 218  ถ.บ้านหม้อ ต.วังบูรพาภิรมย์ อ.พระนคร จ.กรุงเทพมหานคร 10200 083-775-3340 
5121310195 นายอาเรฟ วามะ 174-175 ม.2 ต.มะนังยง อ.ยะหร่ิง จ.ปัตตานี 94150 084-666-7250 
5121312073 นางสาวชนิดา ทองไพรวรรณ 86/2 ม.10 ต.บางแค อ.บางแค จ.กรุงเทพมหานคร 10160 02-4443331 
5121312075 นางสาวขนิษฐา นนกระโทก 116 ม.2 ต.บางยอ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 086-8825976 
5121312087 นายวรเชษฐ์ ภู่ภูษิต 99/3 ม.2 ต.หลักสอง อ.บางแค จ.กรุงเทพมหานคร 10160 02-4545163  
5121312106 นางสาวพัชรนันท์ เกตุสุวรรณ 206/28 ถ.วิเศษกุล ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 0858802264 
5121316012 นางสาวนราทิพย์ เพชรชนะ 23/9  ม.3 ต.บางเชอืกหนัง อ.ตล่ิงชัน จ.กรุงเทพมหานคร 10170 028878902 
5121317079 นายศรวัสย์ สตมหาชลาสินธุ์ 162 ซ.วัดภคินีนาถ ถ.ราชวิถี ต.บางย่ีขัน อ.บางพลัด จ.กรุงเทพฯ 10700 084-1243434  
5121317089 นายณัฐวุฒิ ลังแตะกุล 590  ม.11 ต.บางปะกอก อ.ราษฎร์บูรณะ จ.กรุงเทพมหานคร 10140 02-8133712 
5121317095 นายศศิชา แสนพูลทรัพย์ 2 ซ.ลาดหญ้า ต.คลองสาน อ.คลองสาน จ.กรุงเทพมหานคร 10600 084-1031785 
5121317114 นายธนวัฒน์ วิวิธอักษรกุล 99 ซ.เพชรเกษม 92/2 ต.บางแคเหนือ อ.บางแค จ.กรุงเทพฯ 10160 0863382270 
5121317126 นายพีรติ สุรพนาวัลย์เวช 30 ม.3 ต.หนองแขม อ.หนองแขม จ.กรุงเทพมหานคร 10160 086-9074573 
5121317127 นางสาวอริสรา กล่ินขจร 168/18 ต.บางปะกอก อ.ราษฎร์บูรณะ จ.กรุงเทพมหานคร 10140 084-6822401 
5121317135 นายนิกรม สิทธิรุ่ง 342 ซ.วัดกัลยาณ์ อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10600   
5121317137 นายอรรถพล อินทรมหันต์ 405/1  ตรอกวัดหงส์  ต.วัดอรุณ อ.บางกอกใหญ่ จ.กรุงเทพฯ 10600 02-871624 
5121317138 นายชตาฤทธ์ิ ชีพสาทิศ 139 ซ.อิสรภาพ38 อ.บางกอกใหญ่ จ.กรุงเทพมหานคร 10600 02-4660200 
5121317139 นายวิศรุต อัตถวิโรจน์ 4 ม.9 ต.บางพรม อ.ตล่ิงชัน จ.กรุงเทพมหานคร 10170 02-4181213 
5121317141 นางสาวอรนุช กันใจ 232  ซ.กรุงธนบุรี ต.บางลําภูล่าง อ.คลองสาน จ.กรุงเทพมหานคร 10600 02-8121528 
5121317178 นายอนุกูล อยู่แฉ่ง 136/40  ซ.สุขสวัสด์ิ 26 อ.ราษฎร์บูรณะ จ.กรุงเทพมหานคร 10140 0868927169 
5121317206 นายธนภัทร คล้ายจินดา 126/29 ซ.รัตนสุวรรณ ถ.เอกชัย อ.บางนา จ.กรุงเทพมหานคร 10150 083-4120497 
5121318002 นายสหรัฐ สายบุญจันทร์ 128  ม.1 ต.ห้วยแย้ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ 36250 0860894223 
5121318005 นายอรรถพล รัตนนาวิน 223/185   ม.4 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 025822951 
5121318023 นายชกรณ์เกียรติ ดอกบัวเผ่ือน 106/1  ซ.สุขุมวิท53 ต.คลองตันเหนือ อ.วัฒนา จ.กรุงเทพฯ 10110 083-3056320 
5121318027 นายอานุภาพ ตะคามจันทร์ 175  ม.7 ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย 42000 042833570 
5121319002 นายชลนที สมศรี 1279/536 ม.6 ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 0835460233 
5121319013 นางสาวโสภา ตุ้ยพิมพ์ 7  ม.8 ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170 0839110569 
5121319031 นายจิรายุ ประสพรัตนสุข 17/158  ม.7 ต.ท่าข้าม อ.บางขุนเทียน จ.กรุงเทพฯ 10150 028973155 
5121319034 นายธีระพงษ์ กะลินตา 181/2  ม.15 ต.บางปะกอก อ.ราษฎร์บูรณะ จ.กรุงเทพฯ 10140 0831883790 
5121319106 นางสาวธนิษา จูเอ่ียม 67 ม.2 ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 034-843607 
5121319107 นายกิตติพันธ์ มากทรัพย์ศรี 26/3 ม.10 ต.บางปะกอก อ.ราษฎร์บูรณะ จ.กรุงเทพมหานคร 10140 02-4282946 
5121319118 นางสาวศศิภา แซ่เหล่ียง 815/2  ต.บางโพงพาง อ.ยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร 10120 085-4404799  
5121319137 นายศรัณยู เนียมตะเคียน 769 ม.1 ต.ทุ่งครุ อ.ทุ่งครุ จ.กรุงเทพมหานคร 10140 02-4267333 
5121319164 นายสมุย ใจเปี่ยม 11/96 ม.10 ต.ลาดพร้าว อ.ลาดพร้าว จ.กรุงเทพมหานคร 10230 02-5386538 
5121319165 นายวุฒิ แจ้งเนตร 2495/143 ต.วัดพระยาไกร อ.บางคอแหลม จ.กรุงเทพฯ 10120 085-0186701 
5121319192 นางสาวศรัญญา หร่ังศิริ 19/7 ม.5 ต.บึงทองหลาง อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 084-6643774 
5121319221 นางสาววิภาวรรณ ทองอ่อน 103/82  ม.1 ต.หลักสอง อ.บางแค จ.กรุงเทพมหานคร 10160 024544016 
5121319250 นายพรเทพ นิรันดร 769/4   ม.12 ต.ดงพระราม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 0879825832 
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รหัส ชื่อ - สกุล ท่ีอยู่  โทรศัพท์ 
5121319293 นางสาวอิศราภรณ์ ใจกว้าง 93 ม.1 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84310 081-0814848 
5121321006 นายสุเมธ ยิ้มเพชร์ 1265  ซ.ปริยานนท์ ต.บางโพงพาง อ.ยานนาวา จ.กรุงเทพฯ 10120 086-8051754 
5121321059 นางสาวพัชรินทร์ จันทร 63/1  ม.2 ซ.2 ต.ดอนมะโนรา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120 034-769173 
5121321087 นางสาวเกตทิพย์ ศรสุวรรณ 183 ม.4 อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160 083-4918726 
5121321122 นางสาววันเพ็ญ แก้วคํา 75 ม.5 อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 33190 0818493990  
5121321155 นางสาวรุ่งรวิน พัฒนเกียรติ 162/1  ต.สมเด็จเจ้าพระยา อ.คลองสาน จ.กรุงเทพมหานคร 10600 080-258-3503 
5121321163 นายปิยะ ดอนน้อยเยาว์ 214 ม.3 อ.จตุรพักตร์พิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180 089-5052092 
5121321169 นายรุ่งเรือง บุญเฟรือง 31 ม.2 ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150 0874429959 
5121321187 นางสาวเสาวพฤษ์ สุระชัย 162/12  ม.6 ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170 084-132558 
5121335020 นายภาสกร เทียนโชติ 24  ซ.จรัญ14 อ.บางกอกใหญ่ จ.กรุงเทพมหานคร 10600 024113104 
5121335023 นางสาวรัตนภรณ์ เลิศเกียรติตระกูล 136/4 ซ.สุขสวัสด์ิ 26 อ.ราษฎร์บูรณะ จ.กรุงเทพฯ 10140 085-4442292 
5121339016 นางสาวกิตติยา รัตนปัญญา 11 ต.ปากคลองภาษีเจริญ อ.ภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร 10160 0867024241 
5121340027 นายพิชิต เลิศไพบูลย์วงศ ์ 80/29 ซ.สว่าง2 ถ.พระราม4 อ.บางรัก จ.กรุงเทพมหานคร 10500 086-6694022 
5121341024 นางสาวนิสา เขมะชิต 103/37 ม.1 ถ.พุทธมณฑล2 อ.บางแค จ.กรุงเทพมหานคร 10160 02-8031347 
5121341026 นายทศพล เรียงเงิน     
5121344004 นางสาวเลิศมณีฉัตร สมโภชพรพงศ์ 9/93 บุญศิริ ถ.สุขุมวิท อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270   
5121344015 นางสาวรุ่งกานต์ พลศิริ 74 ซ.28 ถ.พระราม 6 ต.สามเสนใน อ.พญาไท จ.กรุงเทพมหานคร 10400 0877159794 
5121408303 นางสาวชุติกาญจน์ ด่านศิริวัฒน์ 96/634 ถ.พระราม2 ต.ท่าข้าม อ.บางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร 10150 084-3775678 
5121408318 นางสาวกิตติมา โสฬส 45/999 ซ.31 ถ.เพชรเกษม81 อ.หนองแขม จ.กรุงเทพมหานคร 10160 081-4731309 
5121409021 นายโสภณ ล้ิมสุวรรณ 107/648 ม.5 ถ.เศรษฐกิจ ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 034-479704 
5124306010 นายสุ ภาษีเนตร 2037/13 แฟลต37 ถ.ประชาสงเคราะห์ อ.ดินแดง จ.กรุงเทพฯ 10400   
5124306017 นายธงชัย กู่ทรัพย์ 127/5 ม.5 อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130   
5124307010 นางสาวบุญลักษณ์ จิรพงศ์ธนกร 774/5 ม.10 ต.หนองแขม อ.หนองแขม จ.กรุงเทพฯ 10160 083-9777765 
5124307013 นางสาวรัตติยา ทองผิว 1 ม.1 ต.ไพร อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150 086-866-7783 
5124310021 นางสาวจันทร์สุดา วงพุทธา 64/1 ถ.สุขุมวิท อ.พระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร 10260 081-2487352 
5124310037 นางสาวหทัยทิพย์ ทองโพธิ์ศรี รางไผ่  53/165 ซ.รางไผ่ อ.บางบอน จ.กรุงเทพมหานคร 10150   
5124310051 นายชินวุฒิ แสงสุขเอ่ียม 90/14   ม.2 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 081-8580054 
5124310056 นายนพพร หนูแย้ม 25/2 ม.3 ต.เขาโจด อ.ศรีสวัสด์ิ จ.กาญจนบุรี 71220 087-980-5832 
5124310061 จ่าสิบตํารวจประสาน สุวรรณโณ 921/80ง    ถ.สรศักด์ิ ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 034412533  
5124310062 นางสาวจิดาภา โฉมงาม 54   ม.3 ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120 086-1628994 
5124310071 นายภูวเดช กุลประดิษฐ ์ 58/19  ม.7 ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 081-861-3242 
5124310074 นางสาวอุมาวดี ถ้ําทอง 10  ถ.พฤกษาชาติ6 ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 084-156-9463 
5124310077 นายพิสิฐ ตันติเมธีวนิช 38  ม.12 ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 084-636-465 
5124310079 นางสาววาสนา เอ่ียมเจริญศักด์ิ 99/76   ม.6 ต.ท่าไม้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 085-170-6339 
5124310081 นางสมศิริ อบเชย 91/56  ม.1 ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 081-705-8236 
5124310083 นายสุจิตติ แย้มสํารวล 1/36 ม.2 ต.โคกพระเจดีย์ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 08-9508-5913 
5124310086 นายวิทูร วรรณพินทุ 120/4 ต.วัดท่าพระ อ.บางกอกใหญ่ จ.กรุงเทพมหานคร 10600 08-4544-3295 
5124310089 ดาบตํารวจชูชาติ วังคีรี 7/49 ม.2 ต.ทุ่งครุ อ.ทุ่งครุ จ.กรุงเทพมหานคร 10140 08-6628-9552 
5124310093 นายธนดิษ ธนบดีอนันต์ 69 ม.15 อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130   
5124310094 นายปุณณเมธ แก่นกายศ 42 ม.4 ถ.สุขสวัสด์ิ ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 02-46363006 
5124310097 นายเดโชชัย ภูริเอกทัต 59  ม.2 ถ.เพชรเกษม ต.สวนป่าน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 083-9813082 
5124310100 นายดนัย ทองกล่ิน 419/190 ม.10 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 085-5688856 
5124310111 นางสาวนุชนาฏ ชุมสงฆ์ 71 ม.10 ซ.ห้วยแก้ว อ.สวี จ.ชุมพร 86130 087-5574154 
5124310114 นายเฉลิมชาติ คะหาญ 106 ม.5 ต.คําผง อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ 32130 081-8599271 
5124310118 นายนําโชค เพชรบัวแต้ม 42/5 ม.11 ถ.สุขสวัสด์ิ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 089-1446174 
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5124310126 สิบตํารวจตรีรัฐพล สาระลัย 245/370 ม.1 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540 087-1177809 
5124310129 ดาบตํารวจณรงค์ เหลืองอร่าม 97/1 ม.7 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540 089-7942276 
5124310131 ดาบตํารวจสมัย เกียรติขุนทด 202/27 ม.4 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560 084-8766877 
5124310134 นายประเทือง เนตรทิพย์ 62 ม.7 ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน 55120 0855155662 
5124310140 นายวินัย ลายโถ 24  ต.เมืองเตา อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 44110 086-9707336 
5124310141 สิบตํารวจเอกธีรยุทธ จิตทวี 20213 ม.4 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560 081-7209074 
5124310142 สิบตํารวจตรีเผด็จ เทียนนาค 78 ม.7 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540 087-9726840 
5124310145 ดาบตํารวจวสันต์ สว่างแสงใส 55 ม.1 ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560 083-44056296 
5124310149 ร้อยตํารวจตรีศักดา สมพงษ์ 5/36 ม.3 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540 083-7749633 
5124310150 ดาบตํารวจชวลิต ทองเพียร อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ  081-9838933 
5124310151 นายนฤพนธ์ เอมแสง 101/42  ถ.พระราม2 ต.แสมดํา อ.บางขุนเทียน จ.กรุงเทพฯ 10150 089-4564656 
5124310153 นายณัฐวุฒิ ยิ่งได้ชม 3 ม.10 ต.กันทรารมย์ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160 08-6045-4041 
5124310169 นางสาวนภาพร สว่างวงษ์ไว 45/20  ซ.อพยพ 2 ต.บางค้อ อ.จอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร 10150 087-6564845 
5124310179 นางอารีรัตน์ แปงไธสง 258 ม.10 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290   
5124310181 นายเกริกเกียรติ ทัพใหญ่ 558/179 ม.2 ถ.สุขสวัสด์ิ ต.บางปะกอก อ.ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140   
5124310182 นางภานุมาศ โวทวี 24/2  ม.1 ต.บ้านม่วง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 032-372823 
5124310188 นายไพศาล พุ่มบางแก้ว 348 ม.2 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 089-8366209 
5124310192 นายอํานวย ดัดถุยาวัตร 180/1 ม.8 อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10130 08-6524-5974 
5124310197 นายสุชิน จุ้ยสกุล     
5124310205 นายพิทยา งามขํา     
5124310215 นางสาวยุพิน ทรัพย์ประเดิมชัย 32 ม.7 ต.หนองบ่อ อ.สองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบุรี 72190 0384473349 
5124310231 จ่าอากาศเอกภานุพันธ์ จันทร์กล่ัน 26/32 ม.10 ขว.บางขุนเทียน อ.ตล่ิงชัน จ.กรุงเทพมหานคร 10170 08-3923-8286 
5124310232 นายณัฏฐณปภัช เกิดผล 35  ม.2 อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140 086-3644355 
5124310241 นางสาวสุกฤตา อยู่เย็น 243/2  ม.9 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110 080-0223321 
5124310242 นางสาวปภัสสร สร้อยระย้า 18/1  ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140   
5124310245 นายกรกฤต เรืองสุวรรณ 11/2  ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.หนองปรง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140   
5124310255 นายพิทยา ภุมร 13  ม.6 ต.บ้านกุ่ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000   
5124310256 พระรุ่งศักด์ิ พลธร 464/12 ขว.คลองชักพระ อ.ตล่ิงชัน จ.กรุงเทพมหานคร 10170 0-2887-9285 
5124316011 นางสาวศรีพิณ ศิริโสภณ 70/20  ม.10 ถ.จรัญ13 ต.บางแวก อ.ภาษีเจริญ จ.กรุงเทพฯ 10160 02-865-2886 
5124316018 นางสาวโศภษิฐ์ กมลเดชกร 30/152 ม.1 ต.ท่าข้าม อ.บางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร 10150 02-4168393 
5124316024 นางสาวไพลัดดา ภักดีศิริวงษ์ 85 ม.6 ต.ไชโย อ.ไชโย จ.อ่างทอง 14140 0-2881-4455 
5124317004 นายรณกฤต โชติกฤษณะ 27/6 ซ.1 ถ.พระราม2 อ.บางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร 10150 02-4165566 
5124317020 นายพงศ์สฤษฎ์ิ ณรงค์ฤทธิ ์ 86/5 ต.วัดพระยาไกร อ.บางคอแหลม จ.กรุงเทพมหานคร 10120 085-0986312 
5124319002 นายพีรพงศ์ สถนิ 161/393 ซ.บุปผาสวรรค์ อ.บางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร 10700 02-8666034 
5124319016 นายอภิสิทธิ์ สรรค์ประสิทธ์ิ 987/6-7 ถ.อิสรภาพ ต.หิรัญรูจี อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10600   
5124321003 นางสาวนํ้าค้าง แสนคํา 178 ถ.เชียงใหม่ ต.คลองสาน อ.คลองสาน จ.กรุงเทพมหานคร 10600 043-580518 
5124321023 นางสาวอรพรรณ คันธจันทร์ 449/79 ม.2 ถ.ประชาอุทิศ90 อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 087-753280 
5124341008 นางสาวจารุรัตน์ จิรสถิตสิน 549 ซ.ตากสิน 5 ต.คลองต้นไทร อ.คลองสาน จ.กรุงเทพมหานคร 10600 02-862-1170 
5124405078 นายประสิทธิ์ จันสมดี 55 หมูที่ 4 ต.ทุ่งโพธ์ิ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220 083-0395047 
5124405085 นางสาวกฤษณี ชูศรี 601 ม.7 ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230 085-1538249 
5221225033 นางสาวกรกช เมฆประสาท 10/135 ม.5 ต.หนองแขม อ.หนองแขม จ.กรุงเทพมหานคร 10160 084-2115117 
5221306005 นายกัมปนาท กุลสิงห์ 14   ม.6 ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190 089-7093863  
5221306009 นางสาวสุกัญญา ศรีเชียงหวาง 92   ม.5 ต.สวก อ.เมือง จ.น่าน 55000 080-6756495 
5221306027 นางสาวรินฤทัย พินิจ 27  ม.3 ต.คมบาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 084-7525429  
5221306033 นายเบญจพล แข็งเขตกรณ์ 8    ม.1 ต.แม่ท้อ อ.เมือง จ.ตาก 63000 085 - 8497833  
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รหัส ชื่อ - สกุล ท่ีอยู่  โทรศัพท์ 
5221306038 นายวัชรพงษ์ คงโนนกอก 41/2   ม.12 ซ.ชัยมงคล 1 ถ.ชัยมงคล อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210 085-0177766 
5221306039 นายชาญวุฒิ ช้ํากลํ่า 141/4   ซ.17 ถ.ธรรมบูชา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 055 - 304155  
5221306049 นายดุสิต ประทุมพร 40/1305  ม.4 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 087-5974953 
5221306051 นายสุรัช เกตุรักษ์ 3/6   ถ.มหาราช ต.ช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60210 085-053-9624  
5221306052 นายพงศธร อุ่นใจ 76/1 ม.4 ต.หนองหม้อ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140 085-1925361 
5221306053 นายเกียรติภูมิ วิริยกาญจนสกุล 1003 ถ.จรัญสนิทวงศ์12 ต.วัดท่าพระ อ.บางกอกใหญ่ จ.กรุงเทพฯ 10600 02-8643848 
5221306062 นายจักรกฤษ วัฒนาเนตร 107  ม.7 ถ.นิคมทกัษิณ ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150 083-7232115 
5221306063 นายสุทธิศักด์ิ จรูญแสง 501    ถ.ศิริราษฎร์ศรัทธา ต.ปากน้ํา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 083 - 2511326 
5221306065 นายธนากร ลิมป์ภูวนนท์ 65/289  ม.6 ซ.เอกชัย 84 ต.บางบอน อ.บางบอน จ.กรุงเทพฯ 10150 085-448-1362  
5221306066 นายเกษมสันต์ พันธุมโกมล 3/35  ม.7 ถ.สุขุมวทิ 105 อ.พระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร 10260 084-7124337 
5221306070 นายจรัล จานแก้ว 137  ม.5 ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130 087-7698739 
5221306073 นายสมยศ ทองเอียด 16/2  ม.5 อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 082-4377097 
5221306095 นายรชตะ อํานาจอารีย์ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 084-8303882  
5221306107 นายศักราช รัตนผล 3000/1 ม.6 ซ.เจริญใจ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 02-7595258  
5221306109 นายศรชัย ขจรสุรเกียรติ 298 ซ.เทอดไท5 ถ.เทอดไท ต.บางย่ีเรือ อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพฯ 10600 089-1882477 
5221306113 นางสาวปิยณัฐ เกตุพงศ์ 173   ม.2 ถ.กระโรม จ.นครศรีธรรมราช 80230 084-3062850  
5221306114 นายนิรุต ชูมี 2002  ม.12 ต.รับร่อ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86190 080-7187099 
5221306132 นายพิพัชรพล นาอุดม 42 ม.13 ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230 083-1491822 
5221306142 นายรุ่งคุณ ไกรพิมาย 105/3   ม 2   ต นาทุ่ง  อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 087 - 5459584 
5221306163 นายณัตพล โสภา 54/2   ม.3 ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70190 083-8387790  
5221306176 นายกิติคุณ คอมนัน 126  ม.4 ต.ท้ายหาด อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 034-736679 
5221306181 นายวีรยุทธ คําแก้ว 58/10 ม.13 ถ.เพชรเกษม ต.บางด้วน อ.ภาษีเจริญ จ.กรุงเทพฯ 10160 087-7868547 
5221306198 นายทินกร กอนตะวัน 36  ม.12 ต.แม่ลาว อ.เชียงคํา จ.พะเยา 56110 080-9689946 
5221306207 นายธนัช ทัศมาลี 1235  ซ.เพชรเกษม 4 ต.วัดท่าพระ อ.บางกอกใหญ่ จ.กรุงเทพฯ 10600 084-1036980 
5221306210 นายนิติธร เกิดพิทักษ์ 29/214  ม.2 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 081-8619638 
5221306217 นายปิยวัชร หมดห่วง 300/29   ม.7 ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่ 54000 054-626264  
5221306228 นายภราดร บุญประคม 115/2 ม.6 ต.เหมืองง่า อ.เมือง จ.ลําพูน 51000 087-1787292  
5221306232 นายณัฐวร ดีมั่น 117    ม.2 ต.ทับยายเชียง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150 084 - 5973781 
5221306244 นายภาณุวัฒน์ สุขเจริญ 903 ถ.พระยายัพพิริยะกุล ต.ตลาด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 082-5958975 
5221306248 นายปุณทัศน์ ต่อรุ่งเรืองกิจ 266/302  ม.15 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลําปาง 52000 084-6113023 
5221306260 นายนิธวัฒน์ ปูเงิน 189/62  ถ.ท่ากลาง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 080-6960428 
5221306274 นายวิชา นุชชะนะ 102/38  ม.7 ซ.4 ต.สะพานสูง อ.สะพานสูง จ.กรุงเทพฯ 10240 083-306730 
5221306276 นายอัฐพร โพดพลัด 96/683   ม.1 ต.ม่วงชุม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 082-0922928 
5221307007 นางสาวรัตนารี จีนสุกแสง 235/28   ถ.ท่าเรือ ต.คลองเตย อ.คลองเตย จ.กรุงเทพมหานคร 10110 081-459-0164 
5221307019 นางสาวมณฑกานต์ วรศิริ 65/4  ม.9 ถ.เล่ียงเมือง ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 085 - 5084308 
5221307025 นางสาวเพ็ญนภา วรรณภูงา 47/1  ม.1 ต.เมืองทุ่ง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 087-2327200 
5221307041 นางสาวรจนา บรรดาศักด์ิ 62  ม.7 ต.ห้วยยาง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120 087-8115101 
5221307045 นางสาวรัตนา ปั้นสุวรรณ 249/1 ม.5 ซ.ประชาอุทิศ 10 ต.ทุ่งครุ อ.ทุ่งครุ จ.กรุงเทพมหานคร 10140 083-9877343 
5221307047 นางสาววิทัศนีย์ สุขเผือก 141/38  ม.6 ต.คลองมะเด่ือ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 034-448105 
5221307058 นายปรเมธ กิตติสุวรรณ 61/705 ม.5 ต.ลานตากฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 081-5842450 
5221307060 นายสุชาต ดาบณรงค์ 223 ซ.เทอดไทย 21 ถ.เทอดไท ต.บางย่ีเรือ อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพฯ 10600 02-89141178 
5221307061 นางสาวณชนก พรหมอยู่ 62   ม.17 ต.บ้านควน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110 084-6289197 
5221307068 นางสาวณรยา วิรอด 73/1  ม.8 ซ.กํานันแม้น 13 ต.บางบอน อ.บางบอน จ.กรุงเทพฯ 10150 02- 8022022  
5221307071 นางสาวพัชจุฑา นรินทร 108   ม.3 ต.ชะไว อ.ไชโย จ.อ่างทอง 14140 086-5461509  
5221307073 นายมูฮําหมัด อัสซูรีฮี อัลฮารบี 73/14  ซ.อิสรภาพ 11 ถ.อิสรภาพ ต.หิรัญรูจี อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพฯ 10600 02 - 4656066 
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รหัส ชื่อ - สกุล ท่ีอยู่  โทรศัพท์ 
5221307079 นางสาวบุษราคัม อาจทุมมา 129   ม.6 ต.กุดสิมคุ้มใหม่ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ 46160 084-5543444 
5221307080 นายอนันต์ โพธิสันต์ 66    ม.3 ต.เหล่าบก อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 34140 082 - 1417682 
5221307084 นางสาวหทัยรัตน์ คามราช 55   ม.2 ต.อากาศ อ.อากาศอํานวย จ.สกลนคร 47170  
5221307090 นายศุภชัย แสงพรม 5/67 ซ.เทอดไท 33 ถ.เทอดไท ต.ตลาดพลู อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพฯ 10600 086-53394908  
5221307095 นางสาวปาริฉัตร บวรไพศาล 150/5 ถ.ประชาสงเคราะห์ ต.ดินแดง อ.ดินแดง จ.กรุงเทพฯ 10400 0844623070 
5221310002 นางสาวพรพิชชา นิยมพลอย 15/1  ม.2 ต.หลุมดิน อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 081 - 4222250 
5221310003 นางสาวพัสนันท์ จันทร์ทอง 109  ม.17 ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150 085-6036510 
5221310004 นางสาวกานต์พิชชา รอดบัว 9/1  ม.7 ต.มหาสวัสด์ิ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130   
5221310005 นางสาวศิริรัตน์ พยุง 215/4  ม.8 ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 087-1638092 
5221310006 นางสาวฐิติวรรณ สุวรรณชัยทัศน์ 358  ซ.อินทรพิทักษ์ 5 ถ.เทอดไท อ.ภาษีเจริญ จ.กรุงเทพฯ 10600 086 - 0014690 
5221310008 นางสาวหทัยทิพย์ นารีนุช 48  ม.11 ถ.สุขสวัสด์ิ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 087-0867143 
5221310011 นายพิงพงษ์ อรุณเมือง 41/2 ม.3 ต.หาดอาษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 086 - 7377356 
5221310019 นายอนวุัฒน์ พวงทอง 138/31  ม.2 ซ.ประชาอุทิศ 28 ต.บางมด อ.ทุ่งครุ จ.กรุงเทพฯ 10140 02-8729369 
5221310021 นายภวกุล บุญรอด 126/1  ม.1 ซ.ร่วมศุกร์1 ถ.ท่าน้ํานนท ์ต.บางศรีเมือง อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 087 - 9362722 
5221310024 นางสาวอมรา ช่อปลอด 491  ม.7 ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120 080-7084037 
5221310030 นางสาวสุขสิริ ศรีป้อม 23  ม.1 ถ.เอกชัย ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 034- 823440 
5221310035 นางสาวเบญจรัตน์ หทัยเจริญชัย 57/9 ถ.พระราม 6 ต.รองเมือง อ.ปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร 10330 02-2144190 
5221310036 นางสาวอรทัย หวายลี 245  ม.18 ต.ภูเงิน อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 081-6700634 
5221310041 นางสาวปิยะนุช กรับทอง 149  ม.7 ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 089-2608948 
5221310044 นางสาวสุมนรัตน์ นิสัยดี 30  ม.2 ต.เขาวิเศษ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 92220 086-9468942 
5221310048 นายอรัญ ผลานิผล 25  ม.5 ต.จรเข้ร้อง อ.ไชโย จ.อ่างทอง 14140 084-0709720 
5221310049 นางสาวเจนจิรา ชันขนุทด 347 ม.2 ต.วังยายทอง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา 30210 089-4248819 
5221310054 นางสาวสุภาดา ยาคํา 28 ม.8 ต.ขุนหาญ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150 082-1546712 
5221310061 นายวันชัย แก้วเกตุ 69  ม.3 ต.หินแก้ว อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86190 083-5066835 
5221310065 นายธวัช ดวงสิงห์ 72/130 ม.4 ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 087-3595490 
5221310067 นายมนทวัฒน์ ปากนํ้า 45/60 ม.5 ถ.เพชรเกษม ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 02-8126724 
5221310070 นายวสันต์ชัย เกียรติระบือไกล 296/242 ต.ตลาดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 085-1903987 
5221310085 นายวรายุทธ กรมจรรยา 30  ม.9 ต.หนองชัยศรี อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ 31240 083-7295770 
5221310089 นายกิติวัจน์ นาจันทร์ 106/15 ถ.ประชาบํารุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 083-6543780 
5221310090 นายศิริพงษ์ อินทรประสิทธ์ิ 299/25  ม.12 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 087-3237792 
5221310091 นายอดิพันธ์ รัตนอุไร 681/13   ม.1 ถ.ประชาอุทิศ อ.ราษฎร์บูรณะ จ.กรุงเทพมหานคร 10140 083-4315136 
5221310092 นายปิยะพงษ์ เสาแก่น 2    ม.3 ต.ทะเลวังวัด อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี 15230 087-1172922 
5221310097 นายพีรพล สีกล้า 179/1  ม.1 ต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 080-6209538 
5221310099 นายอภิสิทธิ์ ขาวผ่อง 28  ม.6 ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 087 - 1593736 
5221310102 นางสาวสุภาณี แก้วสอดสี 38/16 ม.2 ซ.เพชรเกษม 88 ต.บางแคเหนือ อ.บางแค จ.กรุงเทพฯ 10160 086-0248492 
5221310104 นางสาวสุนารี คะมิ 25   ม.7 ต.อําแพง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120 034-443184 
5221310106 นางสาวอรรณภา ชาสําโรง 8/1  ม.13 ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110 080-0925149 
5221310110 นางสาววราพร บุญศรี 47/5 ม.8 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 089-8287371 
5221310116 นายอนิรุทธิ์ เกิดแดง 253  ม.3 ต.ฟากห้วย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 082-2061889 
5221310120 นางสาวศศิธร ดวงแสงฤทธ์ิ 68/41 ม.10 ซ.8 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 02-1947248  
5221310121 นายวรรณสิทธ์ิ สุขแก้ว 156/3 ถ.อินทรพิทักษ์ ต.หิรัญรูจี อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10600 084 - 1620483 
5221310128 นางสาวศิริวิมล ชินเขว้า 63/1  ม.7 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 36170 084 - 6685639 
5221310142 นายนัฐวุธ สุริโย 267  ม.20 ต.รับร่อ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86190 089-2951448 
5221310149 นายเมธี จันทร์หอม 90  ม.7 ต.คําผง อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ 32130 081 - 4428425 
5221310168 นางสาวนิภาพร สิมมี 54   ม.6 อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 087-9555704 
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5221310177 นางสาวเดือนเพ็ญ อ่อนพุฒธา 127   ม.8 ต.ขุนหาญ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150 083-6879321 
5221310181 นายอํานาจ กมลเลิศ 13   ม.11 ต.หนองทัพไทย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140 083-3280507 
5221310183 นางสาวพรเพ็ญ กล่ินพูน 58   ม.6 ต.ดงชน อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 085-9676170 
5221310184 นางสาวปวีณา สวดมาลัย 119/80   ถ.สาทรใต้ ต.ยานนาวา อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร 10120 083-2442238  
5221310185 นายสิริเกียรติ อธิพันธุ์ 50/42  ม.8 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 02-9228831 
5221310189 นายวีรพงค์ ประภาพักตร์ 94  ม.7 ต.บางตาเถร อ.สองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบุรี 72110 082-4911264 
5221310193 นางสาวพรพิชชา สําราญทรัพย์ 100/2 ม.3 ต.นครชัยศรี อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 083-9793121 
5221310194 นางสาวพิชชาวีร์ สําราญทรัพย์ 100/2  ม.3 ต.นครชัยศรี อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 089-5505229 
5221310195 นายวันธงไชย จารุทวีสิน 768 ซ.กาญจนาภิเษก008 อ.บางแค จ.กรุงเทพมหานคร 10160 02-8033713 
5221312057 นางสาวจันทร์ทิพย์ สุขสวัสด์ิ 71  ม.8 ต.ท่าข้าม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 087-4181654 
5221312064 นายธันวา เลาหะวิไล 127/20 ม.6 ซ.สุขสวัสดิ์78 ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 089-4549044 
5221312067 นายรุ่งคุณ อารีย์วงศ์ 9/5   ม.5 ซ.ศรีสุบรรณ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84220 077-371970  
5221312073 นายศักด์ิสิน บุณยรัตพันธุ์ 1506/189 ม.6 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 082-3575844 
5221312096 นายยุทธชัย ต้ังประเสริฐ 191  ถ.ริมทางรถไฟ ต.บางย่ีเรือ อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10600 086-5990820  
5221312097 นายพรชัย โรจนประจักษ์ 86 ซ.เจริญกรุง 67 ถ.เจริญกรุง ต.ยานนาวา อ.สาทร จ.กรุงเทพฯ 10120 083-8969028 
5221312101 นายธนพล นุตะศะริน 47   ซ.นนทบุรี 46 ถ.สนามบินนํ้า ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 082-2845142 
5221312105 นายศิริชัย ดีสันเทียะ 559  ม.9 ถ.สุขาภิบาล 1 ต.บางแค อ.บางแค จ.กรุงเทพฯ 10160 080-9445739 
5221312108 นางสาวปริยานุช ฉายสุริยา 181  ม.1 ถ.นาติว  ศรีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32000 044 - 582031 
5221312146 นายณัฐพงศ์ กล่อมเกล้ียง 61/673  ม.2 ถ.เพชรเกษม ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 087-5466124 
5221321008 นางสาวศุภัทษร สุนทรโอวาท 44/1    ม.7 ต.ท่ายาง อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 089-4691607 
5221335001 นางสาวรัตนาภรณ์ ยิ้มศิริ 49/2   ม.5 ต.บางตลาด อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา 24110 087 - 6013951 
5221335003 นางสาวโศภณิ พันธุ์ทอง 64  ม.4 ต.นาโพธิ์ อ.สวี จ.ชุมพร 86130 083-9840727 
5221335008 นางสาวสิริกาญจน์ วิริยา 201 ถ.ประชาราษฎร์บําเพ็ญ ต.ห้วยขวาง อ.ห้วยขวาง จ.กรุงเทพฯ 10310 085-9172632 
5221335018 นายณัฐวุฒิ นันทหน่อ 138/78  ถ.พหลโยธิน ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลําปาง 52100 084-0400741 
5221340007 นางสาวจันทิพร พวงทอง 84/4    ม.7 จ.อ่างทอง 14110 080 - 2754401 
5221340009 นางสาวสุภาพร ศรีหาญ 46 ซ.เจริญนคร 25 ต.บางลําภูล่าง อ.คลองสาน จ.กรุงเทพฯ 10600 085 - 254-8637 
5221340013 นายเอกลักษณ์ ใหม่คามิ 78/1  ม.8 ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150 080 - 0941638 
5221340015 นางสาวฐานวีร์ ชัชวาลย์ 18/5 ม.4 ซ.ศิริเกษม3 ต.บางไผ่ อ.บางแค จ.กรุงเทพมหานคร 10160 083-6034248 
5221340017 นางสาววชรพร ปิดตาทะเนา 12  ม.10 ต.ยางสีสุราช อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม 44210 089- 6382089  
5221340018 นางสาวปิยมาส แซ่อ้ึง 446 ซ.พัฒนาการ 61 ต.ประเวศ อ.ประเวศ จ.กรุงเทพฯ 10250 087-7177495 
5221340023 นางสาวศศิกานต์ สังสกฤษ 43/1  ม.1 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77230 080-5543932 
5221340024 นางสาวสุชินทอง เพ็งขุนทด 109  ม.4 ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ 36260 085-36667855 
5221340028 นางสาวสุจิตรา รัตนกรแก้ว 178/51 ซ.วัดดงมูลเหล็ก ต.บ้านช่างหล่อ อ.บางกอกน้อย จ.กรงุเทพฯ 10700 089-1352638 
5221340033 นางสาวซันย่า เครมเมอร์ 435/17   ม.8 ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 083-8017588 
5221340035 นางสาวชุติมา สินชัยรุ่งเรือง 56  ซ.เพชรเกษม79แยก28 ต.หนองแขม อ.หนองแขม จ.กรุงเทพฯ 10160 084-7214641 
5221340037 นายเพชรพนมรุ้ง เกิดจงรักษ์ 14/4 ม.2 ต.นาโคก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 087-5698760 
5221341003 นายพงศธร แก้วคงทอง 116   ม.1 ต.หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170 087-8902284 
5221341004 นางสาวสุดารัตน์ ทองพรหม 10/5  ม.3 ต.เขาแร้ง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 082-5474943 
5221341009 นางสาวอรทัย โรจนดุล 25 ม.1 ถ.เพชรหึงส์ ต.บางกอบัว อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 089-0300834  
5221341014 นางสาวปุณณณัช เสริมทรัพย์ 160 ม.6 ซ.ริมคลองบางมด ต.ท่าข้าม อ.บางขุนเทียน จ.กรุงเทพฯ 10150 080-9430384 
5221341015 นางสาวธนาภรณ์ แก้วโพธิ์ 67/170 ม.10 ซ.เอกชัย10 ต.บางขุนเทียน อ.จอมทอง จ.กรุงเทพฯ 10150 080-2654769 
5221341016 นางสาวดวงหทัย โพนพัง 457 ซ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน 19 ต.สําเหร่ อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพฯ 10600 083-4426936 
5221341024 นายพีรษา รักษ์วงศ์ 301/63  ม.5 ซ.ประาอุทิศ 90 ต.ทุ่งครุ อ.ทุ่งครุ จ.กรุงเทพฯ 10140 083-6987749 
5221341029 นางสาวกาญจนา สว่างศรี 1949/2 ถ.เจริญกรุง ต.วัดพระยาไกร อ.บางคอแหลม จ.กรุงเทพฯ 10120 084-0821563 
5221342001 นางสาวปวีณา เชื้อพหล 16/8 ม.14 ต.ศาลาธรรมสพน์ อ.ทวีวัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร 10170 080-2821077 
5221342002 นายภวิษว์ แก้วเทศ 23/2  ม.11 ซ.2 ถ.พระราม 2 อ.จอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร 10150 084 - 287703 
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รหัส ชื่อ - สกุล ท่ีอยู่  โทรศัพท์ 
5221342004 นางสาววริศรา เลิศเจริญสุข 121/237  ม.6 ซ.เอกชัย 66/5 ต.บางบอน อ.บางบอน จ.กรุงเทพฯ 10150 082 - 003881 
5221342005 นางสาวนิตยา บรรพโคตร์ 53/13/1 ซ.ติวานนท์ 20 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 086-0090127  
5221342006 นางสาววิชุดา สมานทรัพย์ 45 ม.4 อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 08-4083-3491 
5221344059 MR.HUANG ZENGZHENG     
5221344060 MISS PAN HUINING     
5221344061 MR.LI SHICHAO     
5221344062 MISS CHEN YUTING     
5221344064 MR.LU SHENGTIAN     
5221344065 MR.HUANG WUYI     
5221344066 MISS NONG JINGJUN     
5221346003 นางสาวอมรรัตน์ ศรสืบสินธุ์ 29/6  ซ.ปราโมทย์ 1 ถ.สุรวงศ์ อ.บางรัก จ.กรุงเทพมหานคร 10500 02 - 6359675  
5221346006 นางสาวกานต์พิชชา คล้อยตามวงค์ 2/8  ม.3 ต.ชัยมงคล อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 087-6663781  
5221346007 นางสาวอัมรา นะตะ 975 ถ.จรัญสนิทวงศ์ 57 ต.บางบําหรุ อ.บางพลัด จ.กรุงเทพฯ 10700 089-536345 
5221346008 นางสาวพนาธร หุตารมณ์ 5/655  ม.7 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 08-0427-2289 
5221348004 นางสาวอรวัลย์สร กอสุพรรณ 48 ซ.แสมดํา3 ถ.พระราม 2 ต.ท่าข้าม อ.บางขุนเทียน จ.กรุงเทพฯ 10150 084-6954382 
5221350007 นายจิราวัฒน์ ยวดย่ิงยง 110/6   ม.2 ถ.บางใหญ่  บางคูลัด อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 02-9247214 
5221357007 นางสาววิรัชยาภรณ์ ราชา 22 ม.5 ถ.เบญจรงค์ ต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30000 087-5611021 
5221357010 นายสถาพร พุทธิกา 147 ม.1 ซ.วัดกําแพง ต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 083-5311921  
5221357013 นางสาวนริศรา ประภาวงษ์ 407   ม.14 ถ.บูรพาชัย ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 36170 044-839639 
5221357024 นางสาวแก้วขวัญ บัวคํา 23  ม.3 อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 087-1231946 
5221357030 นางสาววราภรณ์ ภูมิโคกรักษ์ 815/2  ซ.ตลาดศธรทิพย์ ถ.สาธุประดิษฐ์ อ.ยานนาวา จ.กรุงเทพฯ 10120 083-4424405 
5221357040 นางสาวจุฑาพร มุขยพาณิชย์ 134/2 ม.3 ต.สวนกล้วย อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 084-4156763 
5221359009 นางสาวอิสรีย์ ศุรธีร์ธเนศ 29/709 ถ.กาญจนภิเษก ต.หลักสอง อ.บางแค จ.กรุงเทพมหานคร 10160 089-9276174 
5221359021 นางสาวปิยวรรณ ตันทกานนท์ 210 ม.16 ต.ทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร 35170 089-7217293 
5221359028 นางสาวเปรมิกา ผลชั้น 178 ม.4 ถ.เพชรเกษม 42 แยก1 ต.บางจาก อ.ภาษีเจริญ จ.กรุงเทพฯ 10160 083-1886269  
5221359029 นายราเชนทร์ ตันพิชัย 238  ซ.สุขสวัสด์ิ 1 ต.บางปะกอก อ.ราษฎร์บูรณะ จ.กรุงเทพฯ 10140 02-8767979 
5221359034 นางสาวนิชาภา กุ่ยสาคร 34/8   ม.13 ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 087-5680394 
5221359037 นางสาวศิรินทิพย์ พรหมจารีย์ 62 ซ.เพชรเกษม28 ต.ปากคลองภาษีเจริญ อ.ภาษีเจริญ จ.กรุงเทพฯ 10160 089-2320871 
5221359044 นางสาวขนิษฐา ฤทธิเดช 18  ม.2 ต.คลองลุ อ.กันตัง จ.ตรัง 92110 087-3807408 
5221359050 นางสาวศิรินภา เวียกไธสง 30 ถ.ราชพฤกษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.ภาษีเจริญ จ.กรุงเทพฯ 10160 089 - 5265249 
5221359052 นางสาววิลัยพร สีแดง 19  ม.5 ต.คูเมือง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 45220 087-3270479 
5221359053 นางสาวสุทธิดา คําพิษงู 215 ซ.เจริญนคร 3 ต.คลองต้นไทร อ.คลองสาน จ.กรุงเทพฯ 10600 085 - 9397389 
5221359054 นางสาววรีพรรณ ปลูกสมบัติ 77/236 ม.8 ซ.เอกชัย46 ถ.เอกชัย อ.บางบอน จ.กรุงเทพมหานคร 10150 081-5804674 
5221359055 นางสาวสุวิชา แซ่ล้ิม 16/44  ม.1 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 089-4502031 
5221359058 นางสาวณิชชา วงศ์แหลมทอง 457/116 ถ.เจริญกรุง ต.บางโคล่ อ.บางคอแหลม จ.กรุงเทพ 10120 084 - 0962980  
5221359059 นางสาวจิราพร แซ่ลอ 19  ม.3 ต.ปราสาท อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ 31000 087-4430164 
5221359063 นางสาวสุพิชชา สิทธิพร้อม 47/3  ม.4 ซ.สุขสวัสด์ิ 2 ต.จอมทอง อ.จอมทอง จ.กรุงเทพฯ 10150 084-1170432 
5221359064 นายพิภพ ชวลิตเนตร 40 ซ.สุขสวัสด์ิ 1 ต.บางปะกอก อ.ราษฎร์บูรณะ จ.กรุงเทพฯ 10140 02 - 4771156 
5221359066 นางสาวสุภาภรณ์ เนียลเซ็น 20 ซ.สาทร 19 ถ.สาทร ต.ยานนาวา อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร 10120 087-5619227 
5221359067 นางสาวกัลยารัตน์ รุ่งวัฒนา 68  ม.6 ต.ท่านัด อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 080 - 0877273 
5221359068 นางสาวศรีสุธรรม ปัทมจิตร 179  ม.9 ถ.เพชรเกษม ต.บางแค อ.บางแค จ.กรุงเทพฯ 10160 080 - 4429580 
5221359073 นางสาวดาราวรรณ เสาโมก 50  ม.2 ต.ดูกอ่ึง อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด 45140 087 - 9217301 
5221359075 นางสาวสุวดี ว่องไว 90  ม.7 ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150 080-2555420 
5221359078 นายธนเดช ศุภประชากร 94/18 ม.1 ซ.ทวีวัฒนา 11 ต.ทวีวัฒนา อ.ทวีวัฒนา จ.กรุงเทพฯ 10170 02-4442022 
5221359086 นางสาวชุติมา ภัยมณี 10  ม.11 ต.เขาทะลุ อ.สวี จ.ชุมพร 86130 082-4180098 
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รหัส ชื่อ - สกุล ท่ีอยู่  โทรศัพท์ 
5221359087 นายพีระพันธ์ ศรีวิลัย 47  ม.8 ต.นนทรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110 084-7803146 
5221359090 นางสาวสุพัฒตรา บุญวงศ ์ 46  ม.8 ต.หนองใหญ่ อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ 33120 081-5563071 
5221359098 นายคณุตม์ ศักดา 145 ต.สมเด็จเจ้าพระยา อ.คลองสาน จ.กรุงเทพฯ 10600 085-5069176 
5221359100 นายพรชัย บุญเสียงเพราะ 9 ม.10 ซ.เลียบราง ต.ดอนมะเกลือ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72220 083-6930870 
5221359146 นางสาวพลชา เปล่งปล่ัง 61 ม.4 ต.บางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86140 087-6005900 
5221359147 นางสาววรัญญา แท่นอินทร์ 48/1  ม.4 ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86230 081-8389454 
5221359150 นายวิชิต เกตุกุล 66/408  ม.5 ซ.นิสาชล ต.คลองขวาง อ.ภาษีเจริญ จ.กรุงเทพฯ 10160 084-1563162 
5221413035 นางสาวมนัสชนก ทองเป็น 54 ม.10 ซ.วัดนางพลี ต.บางโทรัด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 082-0012693 
5221414102 นางสาวมาลีรัตน์ สุวรรณศร 63/8 ถ.มาลัยแมน ต.ท่าพ่ีเล้ียง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 084-8014713 
5221414124 นางสาวมนต์สินี อังควิภากุล 96/249 ม.3 ซ.เอกชัย109 ต.บางบอน อ.บางบอน จ.กรุงเทพฯ 10150 02-8947665 
5221414278 นายธนพล ชิตกุล 63/10 ม.8 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 081-6386340 
5224359021 นางสมบูรณ์ จันทบดี 161/65    ม.9 ต.สีกัน อ.ดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร 10210 08-9473-9843- 
5281107081 นางสาวจีระประภา ผิวทองงาม 18 ม.13 ต.ทุ่งคอก อ.สองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบุรี 72110 080-1103739 
5281153016 นายกฤชพล ศรีขจร 1984/72 ม.1 ซ.ศิริคาม ถ.สุขุมวิท ต.สําโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 089-1593880 
5321261009 นางสาววิไลวรรณ สมนึก 83  ม.5  บ้านดุมใหญ่ ต.ดุมใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 34140 088-084-0225 
5321307003 นางสาวกิตติยา น้อยจินดา 15/164 ม.9  ขว.ประเวศ อ.ประเวศ จ.กรุงเทพมหานคร 10250 082-9689883 
5321307008 นางสาววราภรณ์ หมาดสตูล 20/3 ม.1 ซ.นาพลุ ถ.เพชรเกษม ต.โคกเคียน อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา 82110 084-6337538 
5321307012 นางสาวพันธนันท์ วิรุณพันธ์ 94/9 ซ.สุขุมวิท 101/1 ต.บางนา อ.บางนา จ.กรุงเทพมหานคร 10260 085-9643297 
5321307017 นางสาวลลิตา ดํานิล 48  ม.2 อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81120 087-6251523 
5321307018 นางสาวพัชรวรรณ จันมะณีย์ 166  ม 6  ต  โพนสูง  อ.ปทุมรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด 45190 080-0089235 
5321307019 นางสาวสาวิตรี ธรรมพงษ์ 140  ม 3 ต.บ้านเจียง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ 36260 0822050959 
5321307024 นางสาวดวงกมล คงรวย 35  ซ.บางแค 9 ถ.สุขาภิบาล อ.บางแค จ.กรุงเทพมหานคร 10160 087-5501918 
5321307028 นางสาวอัษฎางค์ ด่านแก้ว 9 ม 3 ต  วิ้ว  อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 089-4283150 
5321307029 นางสาวพรปวีณ์ ปักกานาโต 203 ม 4 ต สาหร่าย  อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270 085-4622953 
5321307032 นางสาวปนัดดา ตะโยเค 199 ม.5 ต.ถ้ําวัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210 089-6264426 
5321307033 นางสาวกฤษณา สีนอก 62 ม.8 ต.บ้านเจียง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ 36260 088-4677269 
5321307036 นางสาวกอบบุญ จันทร์สุก 111/56 ม.3 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 081-3772478 
5321307039 นางสาวธนัญธร สินวรโชติสกุล 23/27 ซ.สิทธิชัย ถ.กรุงเทพ ต.บางซื่อ อ.บางซื่อ จ.กรุงเทพฯ 10800 081-5536316 
5321307040 นางสาวณัฐมน จิณะไชย 22  ม.5 ถ.น่านทุ่งช้าง ต.ท่าวังผา อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140 087-2612770 
5321307044 นางสาวสุรางค์ โภคา 9809 หมู่ 8 ต.ลมศักด์ิ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140 083-1375542 
5321307045 นายธีระพัฒน์ ชัยราช 17  ม.5 ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130 0835971326 
5321307047 นางสาวปัทมา อนุอินทร์ 52/1 ม.8 ต.ท่าช้าง อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150 082-9795319 
5321307050 นางสาวชลนชิา ยิ้มดี 200/6 ถ.ธรรมคุณากร ต.โกรกกราก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 085-1870284 
5321307052 นางสาวกรรณิการ์ แซ่กวาง 21 ม.3 ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72210 087-7009967 
5321307053 นางสาวหัทยา เนาวราช 176/182 ม.6 ถ.พระราม2 ต.แสมดํา อ.บางขุนเทียน จ.กรุงเทพฯ 10150 028941589 
5321307055 นายธรรมธารา วังวิวัฒน์ขจร 7/14 ถ.ประชาบํารุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 074-616495 
5321307059 นางสาวญัฟนีย์ ดาโอ๊ะอุเซ็ง 51 ม.3 ต.กาเยาะมาตี อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 96170 084-1942105 
5321307066 นายนพดล ปานชัย 36/1 ถ.ยานนาวา ต.ช่องนนทรี อ.ยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร 10120 089 - 1674758  
5321307070 นางสาวกิตติมา จันทร์ดี 185 จรัญสนิทวงศ์ ต.บางอ้อ อ.บางพลัด จ.กรุงเทพมหานคร 10700 024330814 
5321307086 นางสาวณัฐพร ยืนยงวงษ์สกุล 295  ซ.ตากสิน 39 ต.ดาวคะนอง อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10600 080-5942577 
5321307090 นางสาวกรรณิกา ทิพย์ญาณ 68/8 ม.4 ซ.เพชรเกษม45 ต.บางแค อ.บางแค จ.กรุงเทพมหานคร 10160 02-8903116 
5321307097 นางสาวญาดา ถาวิกุล 12 อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 10600 080 356 7843 
5321307103 นางสาวนิภาวรรณ อ้ึงทอง 17/163 ม 14 ต  หนองแขม  อ.หนองแขม จ.กรุงเทพมหานคร 10160 083-9229809 
5321307112 นางสาวจิราพร ทองสุข 389  หมูที่ 8 ต.เมอืงเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160 084-6769772 
5321307120 นางสาวปวีณา เสลาคุณ 26  ม.6 ต.ตะครํ้าเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130 084-1598593 
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รหัส ชื่อ - สกุล ท่ีอยู่  โทรศัพท์ 
5321307123 นางสาวอภิญญา อันนะ 1267/53   ต.บางแค อ.บางแค จ.กรุงเทพมหานคร 10160 084-6567471 
5321307124 นางสาวสุธาดา เล่ียวบุ้นกิม 882/12 ม.7 ตอ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 082-2453686 
5321310001 นายรัตนกูล กองผา 15  ม.5 ต.พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140 0886381957 
5321310002 นางสาวสุนิสา พงษ์พันธ์ 75 ม.8 ต.จานแสนไชย อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210 089-9374117 
5321310003 นางสาวภาวิณี ด่านศรีสุข 71/1  ม.12 ต.คลองกระบือ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140 087-3871576 
5321310004 นางสาวกุราวดี นพรัตน์ 167/1 ม.2 ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120 086-0112308 
5321310006 นายวรฉัตร เทียมพันธ์ 127/1  ม.1 ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140 085-9020934 
5321310007 นางสาวกัญญพัตร ท่าวัง 1126 ต.ตลาด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 080-9441948 
5321310008 นายศุภพล คําชื่น 522 ถ.กาญจนาภิเษก ต.บางแคเหนือ อ.บางแค จ.กรุงเทพฯ 10160 02-8042186 
5321310013 นายสิทธิชัย ชาวบ้านเกาะ 47/24  ม.8 ถ.เศรษฐกิจ1 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 087-8025697 
5321310014 นายอาทิตย์ ชูฤกษ์ 239  ม.13 อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110 081-6770221 
5321310019 นางสาวอัญชลี กล้าหาญ 156 ม.4 ต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330 083-0033027 
5321310024 นายอานันท์ จงไมตรีพร 224 ซ.บางแค 3 ถ.สุขาภิบาล ต.บางหว้า อ.ภาษีเจริญ จ.กรุงเทพฯ 10160 08-4166-1459 
5321310025 นายปิยวรรต น้อยนารถ 78 ม.11 อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110 08-7273-8662 
5321310027 นายกฤษ แก้วสาคร 1300/118ด ถ.นรราชอุทิศ ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 0868119791 
5321310029 นางสาวต้องตา เรืองฤทธิ ์ 148  ม.2 ต.หัวโพธิ์ อ.สองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบุรี 72110 086-0303627 
5321310031 นายปิยะพงษ์ แสงสุกใส 255/149 ต.ส่ีแยกมหานาค อ.ดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร 10300 080-1352944 
5321310033 นายฐิติวัสส์ ภัทรศรัณยู 108/6 ม.13 ซ.สุขสวัสด์ิ 70 อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 083-8110762 
5321310034 นางสาวพรรณิดา เพชรแก้ว 149  ม.2 ซ.เจริญสุข อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 86220 083-3938423 
5321310039 นายธีรนัย นายอง 47/481  หมูที่ 8 ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 086-8845203 
5321310041 นางสาวธันยพร แข็งขัน 84/1 ถ.จิตต์ิสุวรรณ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 037-222751 
5321310042 นางสาวกนกวรรณ ทินแก้ว 132/2  ม.15 ต.นาสัก อ.สวี จ.ชุมพร 86130 080-5227669 
5321310046 นางสาวยุพา ห่อดี 23 ม.7 อ.ชานุมาน จ.อํานาจเจริญ 37210 089-8633894 
5321310048 นางสาวอัญชลี จอมคําสิงห์ 6/17 ม.6 ต.เมืองน้อย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130 087-7654746 
5321310049 นางสาวนํ้าหวาน สันติพิพัฒนพงศ ์ 132 ม.7 ต.เวียงห้าว อ.พาน จ.เชียงราย 57120 087-5423120 
5321310068 นายวีระชาติ แซ่เบ้า 94   ม.4 ต.บางแก้ว อ.ละอุ่น จ.ระนอง 85130 083-6442460  
5321310070 นายยุทธนา การะทอน 62 ม.9 ต.หนองเชียงทูน อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170 081-0621727 
5321310073 นางสาวศุภษร แก้วมณี 289  ม.1 ต.ดอนกํายาน อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 086-7517340 
5321310074 นายชัยมงคล นาคสมพล 111/1 ม.1 ต.ดอนโพธิ์ทอง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 087-7535591 
5321310078 นายรังสิมันต์ หอมช่ืน 57/2 ม.4 ต.คลองเขิน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 085-3856193 
5321310082 นายวรเดช แสงสาคร 3/5  .2  ต.บางกระเจ้า อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 083-3138434 
5321310090 นายปรีชาพล กันตังกุล 224/1 ม.1 ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 081-8149406 
5321310094 นายศตวรรษ เจะสา 110/2 ม.1 ต.เกาะสุกร อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92120 08-7474-2941 
5321310114 นางสาวสุพรรษา มะโนรัตน์ 99/31 ม.5 ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 083-5582164 
5321310124 นางสาวยลดา อ่อนพฤกษ์ภูมิ 33/1 ม.2 ต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120 02-8838823 
5321310133 นางสาวสกุลตลา มหาเจริญ 825 ซ.ส.ธรณินทร์8 ต.ห้วยขวาง อ.ห้วยขวาง จ.กรุงเทพมหานคร 10310 087-1137502 
5321310147 นางสาวพัชราวรรณ หนองหงอก 69 ม.4 ต.คําผง อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ 32130 085-1259932 
5321310151 นางสาวศศิกมล หัสฎางกูล 254/30 ต.ตลาดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 082- 2980906  
5321310165 นายอรรถพล อ่วมคํา 1270/43 ต.ตลาดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 081-1785606  
5321310166 นางสาวปล้ืมกมล ด้วงเจริญ 21/3  ม.2 ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 080-4424035 
5321310211 นายนพรัตน์ สุวรรณเลิศ 570/14 ข.คลองจ่ัน อ.บางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 10240 023777029 
5321310224 นายพิชิต ราชสีห์ 265 ม.2 ต.เนินพระปรางค์ อ.สองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบุรี 72110 089-5182361 
5321344007 นางสาวธนาภัคร โพธิ์พิทักษ์พาที 36 ถ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า 8 ต.บางย่ีขัน อ.บางพลัด จ.กรุงเทพฯ 10700 082-3326788 
5321345001 นางสาวพลอยชมพู ทัดบุบผา 104/3  ม.3 ถ.พระราม 5 อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 087-6834275 
5321345007 นางสาวศิริวรรณ ศรีภูมิเดิม 19 ซ.ช่างนาค ถ.สมเด็จเจ้าพระยา อ.คลองสาน จ.กรุงเทพฯ 10600 085-8348578 
5321346002 นางสาวกัณฑิมา บุญโต 9 ซ.สุเหร่าเก่า ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150 081-6634486 
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รหัส ชื่อ - สกุล ท่ีอยู่  โทรศัพท์ 
5321346003 นางสาวสุกัญญา ชัยโต 31 ม.1 ถ.สุขยวงศ์ ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา 95110 073-285136 
5321357003 นายสุริยา อารีสนั่น 58  ม.4 ต.หนองหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 083-4148496 
5321359049 นางสาวภัณฑิลา คดีพิศาล 9/6  ซ.1 ถ.พัฒนาการ ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110 089-7445908 
5321359094 นางสาวจริยา เอ้ืออานนท์ 145/52 ซ.เพชรเกษม48 แยก47 ต.บางด้วน อ.ภาษีเจริญ จ.กรุงเทพฯ 1016 08-6005-7150 
5321359096 นางสาวช่อทิพย์ ตัณฑรัตน์ 200/2 ถ.เพชรเกษม ต.วัดท่าพระ อ.บางกอกใหญ่ จ.กรุงเทพฯ 10600 080-0566309 
5321414152 นางสาวลลิตา เกิดบ้านไร่ 46/1 ม.4 ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 082-2404922 
5381123127 นายสุวิทย์ วีระวงศ์ 113 ม.2 ต.ช้างเผือก อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 084-7682717 
5381123197 นางสาวกนกพร ล่ิมศิริวงศ ์ 29/13   ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง 85000 087-3898752 
5421369002 นายรุสดี ลอแต     
5421369003 นางสาวอตมิา เงินยวงช่วงโชติ     
5421369005 นางสาวอารียา ศรีสุวรรณ     
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