
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับคืนค่าประกันของเสียหาย 

รอบการช าระเงินผ่าน Counter Service วันที่ 20 กุมภาพันธ์ ถึง 6 มีนาคม 2566 

ผ่านระบบพร้อมเพย์เลขที่ประจ าตัวประชาชน ในวันที่ 13 มีนาคม 2566 
 

ล าดับที่     ชื่อ-นามสกุล รอบท่ีส าเร็จการศึกษา 

 

1 นายอัษฎาวุธ สุทธิ์ฤทธิ์ รอบท่ี 19/2564 
2 นายธนดล  วาทะวุฒิ รอบท่ี 19/2564 
3 นายจิระวัฒน์ เอกเฉลิมเกียรติ รอบท่ี 19/2564 
4 นายถาม์พร มะสันต์ รอบท่ี 19/2564 
5 นางสาวสุชานาถ เกลื่อนสันเทียะ รอบท่ี 19/2564 
6 นางสาวภัทรวดี  จุลโสด รอบท่ี 19/2564 
7 นางสาวนันทวัน บุญเพ็ชร รอบท่ี 19/2564 
8 นายสหรัฐ แก้วฝ่ายนอก รอบท่ี 19/2564 
9 นายกิตติพันธุ์ กุหลาบสวัสดิ์ รอบท่ี 19/2564 
10 นายศรัณย์ ดวงอุดมชัย รอบท่ี 19/2564 
11 นางสาววาสนา ป้องค ามี รอบท่ี 19/2564 
12 นายธวัชชัย แฝงเชียงเหียน รอบท่ี 19/2564 
13 นางสาวชนิดา สว่างเนตร รอบท่ี 19/2564 
14 นายนนท์นริศร์ นูมหันต์ รอบท่ี 19/2564 
15 นางสาวธัญดา ธนชัยไกรกุล รอบท่ี 19/2564 
16 นายอนิรุทธ์ ใจกรุณา รอบท่ี 19/2564 
17 นายศุภชัย เฉิน รอบท่ี 19/2564 
18 นายปกรณ์ จะรคร รอบท่ี 19/2564 
19 นายสมัชญ์ เขียวรัตน์ รอบท่ี 19/2564 
20 นางสาวกมลชนก เพลียวงศ์ รอบท่ี 19/2564 
21 นายกีรติ ทองสุข รอบท่ี 19/2564 
22 นางสาวญาณิศา ผาสุก รอบท่ี 19/2564 
23 นายกรวิทย์ หอมหวล รอบท่ี 19/2564 
24 นายสุวิชา พรมศรี รอบท่ี 19/2564 
25 นางสาวจิดาภา บึงกิจเจริญ รอบท่ี 19/2564 
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26 นางสาวสุพิชญา กลิ่นทอง รอบท่ี 19/2564 
27 นางสาวปณิตา  สุยะเทพ รอบท่ี 19/2564 
28 นายดิษฐ์พงศ์ สังข์รักษา รอบท่ี 19/2564 
29 นางสาวกัญญารัตน์ พุกท่าไม้ รอบท่ี 19/2564 
30 นายมหาสมุทร สุภัทธ์ รอบท่ี 19/2564 
31 นางสาวฐิติพร  พิกุล รอบท่ี 19/2564 
32 นายกมลวัฒน์ ตรีเมฆ รอบท่ี 19/2564 
33 นายธนากร ศรีชมภู รอบท่ี 19/2564 
34 นางสาวนฤนาท อัมพร รอบท่ี 19/2564 
35 นายภาคภูมิ เจริญผล รอบท่ี 19/2564 
36 นายกันต์กวิน สิทธิชัย รอบท่ี 19/2564 
37 นางสาวสุชาดา สุขชา รอบท่ี 19/2564 
38 นายภานุพงศ์ สมฤทธิ์ รอบท่ี 19/2564 
39 นางสาวธัญมน  ค าสุขศรี รอบท่ี 19/2564 
40 นายนัฎรพี ทรัพย์เอ่ียม รอบท่ี 19/2564 
41 นางสาวอโณมา ปานจ้อย รอบท่ี 19/2564 
42 นายการัณย์ วุฒิอัศวมานะ รอบท่ี 19/2564 
43 นางสาวจิรัชญา ดิษระคะโน รอบท่ี 19/2564 
44 นางสาวบุญสิตา แก้วกอง รอบท่ี 19/2564 
45 นายชนินทร์ แก้วแดง รอบท่ี 19/2564 
46 นายณัชพล  ติรชูพันธ์ รอบท่ี 19/2564 
47 นายภูเทพ ภาถีร์ รอบท่ี 19/2564 
48 นายธนกิจ สุวรรณรัตน์ รอบท่ี 19/2564 
49 นางสาวอาภานันท กนกเลิศฤทธิ์ รอบท่ี 19/2564 
50 นางสาวภัทราพร อัศวภูมิ รอบท่ี 19/2564 
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51 นายศุภณัฐ  สูงโคตร รอบท่ี 19/2564 
52 นางสาวพักตร์พิไล แสนประเสริฐ รอบท่ี 19/2564 
53 นายสุธิราช ใสงาม รอบท่ี 19/2564 
54 นายยศัสวิน  เดียวตระกูล รอบท่ี 19/2564 
55 นายวีรพงศ์ นพคุณ รอบท่ี 19/2564 
56 นายธนคร จิตนอก รอบท่ี 19/2564 
57 นางสาววัชรี ดีเวช รอบท่ี 19/2564 
58 สิบโท วรพจน์ สาตร์ข า รอบท่ี 2/2565 
59 นางสาวศศิวิมล มีชูวาศ รอบท่ี 2/2565 
60 นางสาวธันยชนก มีแก้ว รอบท่ี 2/2565 
61 นางสาวทัศน์วรรณ ตรีภณี รอบท่ี 2/2565 
62 สิบเอก ธีรศักดิ์  พัฒนดอนพันพล รอบท่ี 3/2565 
63 นางสาวประภาศิริ สิงห์โต รอบท่ี 5/2565 
64 นางสาวธัญลักษณ์ ดอกเคน รอบท่ี 5/2565 
65 นางสาววราพร ชาญชัยศิลปการ รอบท่ี 5/2565 
66 นางสาวกัลยา อุดมฉวี รอบท่ี 5/2565 
67 นางสาวเจนจิกาญจน์ ทุมมี รอบท่ี 5/2565 
68 นางสาวจันทกานต์ โสภา รอบท่ี 5/2565 
69 นางสาวธิดารัตน์ ถนิมกาญจน์ รอบท่ี 5/2565 
70 นายภาณุพงศ์ อดิศรวรวุฒิ รอบท่ี 5/2565 
71 นางสาวพรชิตา นุพัฒน์ รอบท่ี 5/2565 
72 นางสาวชยาภรณ์ มินาบูรณ์ รอบท่ี 5/2565 
73 นางสาวสิริกร กีบขุนทด รอบท่ี 5/2565 
74 นายกิตติภพ เกตุแก้ว รอบท่ี 5/2565 
75 นายกิจการ มียอด รอบท่ี 5/2565 
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76 นางสาวชุติกาญจน์ พูลทวี รอบท่ี 5/2565 
77 นางสาวณัฐนารี มาอยู่ รอบท่ี 5/2565 
78 นางสาวสราพร หาญทะนา รอบท่ี 5/2565 
79 นายกิตติกรณ์ เหล่าสุข รอบท่ี 5/2565 
80 นางสาวเบญญาภา ศรีนาค รอบท่ี 5/2565 
81 นางสาวดุสิตา ชาวประมง รอบท่ี 5/2565 
82 นายอัครวิชญ์ ด่วนเดิน รอบท่ี 5/2565 
83 นางสาววรรณา พิมพ์พา รอบท่ี 5/2565 
84 นายวัชรพล ขาวล าใย รอบท่ี 5/2565 
85 นางสาวรนิตา พานแก้ว รอบท่ี 5/2565 
86 นางสาวศิริรัตน์ ถิรไท รอบท่ี 5/2565 
87 นางสาวพัทธนันท์ เคียงกลาง รอบท่ี 5/2565 
88 นางสาวสุรัตน์ สิงห์คาร รอบท่ี 5/2565 
89 สิบต ารวจเอก วราวุฒิ  ไชยกาล รอบท่ี 5/2565 
90 สิบต ารวจเอก วีรพงษ์  ปิยะดา รอบท่ี 5/2565 
91 นายกษมา บุญมี รอบท่ี 5/2565 
92 นางสาวชนากานต์ เงินทิม รอบท่ี 5/2565 
93 นางสาวสายป่าน ขุมทอง รอบท่ี 5/2565 
94 นางสาวจิตติมา เกตุแก้ว รอบท่ี 5/2565 
95 นางสาววรรณวิภา ศรีนวนจันทร์ รอบท่ี 5/2565 
96 นายอภิสิทธิ์ สายเครือ รอบท่ี 5/2565 
97 สิบโท ณัฐภัทร เพชรอาวุธ รอบท่ี 5/2565 
98 นายวัชรพงษ์ สัตย์ไสย์ รอบท่ี 5/2565 
99 สิบต ารวจเอก ธนายศ คุณอุ่น รอบท่ี 5/2565 
100 สิบต ารวจโท ทศพร มีช านาญ รอบท่ี 5/2565 
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101 นางสาวจรรยพร วงศ์นันตา รอบท่ี 5/2565 
102 นายศรวัสย์ เซี่ยงว่อง รอบท่ี 5/2565 
103 นายธนกฤษณ์ สว่างรัตน์ รอบท่ี 5/2565 
104 นางสาววิรมณ พันธ์พิทักษ์ รอบท่ี 5/2565 
105 นางสาวอรทัย เอกคุณปัญญา รอบท่ี 5/2565 
106 นางสาวเบญญาภา ผาด่านแก้ว รอบท่ี 5/2565 
107 นางสาวนันทิดา รัตน์อมรชัย รอบท่ี 5/2565 
108 นายปณิธิ มั่งคั่ง รอบท่ี 5/2565 
109 นางสาวฐิติภา หิรัญวรปรีดา รอบท่ี 5/2565 
110 นายวงศ์วริศ ธนันชัยโชต ิ รอบท่ี 5/2565 
111 นางสาวอุษณีย์ สมัยสงฆ์ รอบท่ี 5/2565 
112 นายจักรดุลย์ นาวารักษ์ รอบท่ี 5/2565 
113 นายดุษฎี พุกตรง รอบท่ี 5/2565 
114 นางสาวโสธญา สง่าศรี รอบท่ี 5/2565 
115 นางสาวกัลยา  อุ่นแสง รอบท่ี 5/2565 
116 นางสาวสุภาพร จวนสาง รอบท่ี 5/2565 
117 นางสาวพิมนพัทธ์ ภู่รุ่งเรือง รอบท่ี 5/2565 
118 นางสาววนัชพร สุขทวี รอบท่ี 5/2565 
119 นางสาวอมราพรรณ อุสิทธิ์ รอบท่ี 5/2565 
120 นายภัทรพล พลศรี รอบท่ี 5/2565 
121 นางสาวอัญชิสา  ทาศร รอบท่ี 5/2565 
122 นางสาวจิราภรณ์ อนันตะภูมิ รอบท่ี 5/2565 
123 นางสาวกวินธิดา อ่วมสุข รอบท่ี 5/2565 
124 นางสาวภัทรานิษฐ์ ไตรรัตนประพันธ์ รอบท่ี 5/2565 
125 นายบูรพา เอี่ยมสมบูรณ์ รอบท่ี 5/2565 
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126 สิบต ารวจตรี จิรเดช  รัตนบัวจันทร์ รอบท่ี 5/2565 
127 นางสาวพินทุศร  ฝอดสูงเนิน รอบท่ี 5/2565 
128 นางสาวผกามาศ พลอยบุตร รอบท่ี 5/2565 
129 นางสาวรติตา ลูกโดด รอบท่ี 5/2565 
130 นางสาวลอร์ เงินงาม รอบท่ี 5/2565 
131 นางสาวใบเตย ข าใจ รอบท่ี 5/2565 
132 นางสาววารีรัตน์ ดวงสวัสดิ์ รอบท่ี 5/2565 
133 นางสาววราภรณ์ พูดเพราะ รอบท่ี 5/2565 
134 นางสาวชุติมา พืชหงษ์ทอง รอบท่ี 5/2565 
135 นางสาวกุลิสรา จันทวีป รอบท่ี 5/2565 
136 นายปรีดา แก้วใจ รอบท่ี 5/2565 
137 นางสาวศิริพร เกื้อนุ่น รอบท่ี 5/2565 
138 นางสาวปนัดดา สุมทอง รอบท่ี 5/2565 
139 พันต ารวจตรี พีรวุฒิ  ใหม่อ่อง รอบท่ี 5/2565 
140 นางสาวชลิตา เลี่ยงก่ี รอบท่ี 5/2565 
141 จ่าสิบต ารวจ ยุทธนา  มังคะตา รอบท่ี 5/2565 
142 สิบต ารวจเอก อนุพงศ์  เรืองศรี รอบท่ี 5/2565 
143 นางสาวพิทยรัศมิ์ ดีเสมอ รอบท่ี 5/2565 
144 นางสาวธนนันท์ สมบัติวงษ์ รอบท่ี 5/2565 
145 นางสาวแพรวา  ยิ้มแย้ม รอบท่ี 5/2565 
146 นางสาวจิรัชญา แววภักดี รอบท่ี 5/2565 
147 นางสาวชนจันทร์ แสงประเสริฐ รอบท่ี 6/2565 
148 นางสาวธิดา ศรีสุขจิตรจรูญ รอบท่ี 6/2565 
149 นายฉัตรมงคล อินเคน รอบท่ี 6/2565 
150 นายภูมินทร์ แหวนทองค า รอบท่ี 6/2565 
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151 นายณัฐพงษ์ ศูนย์ผล รอบท่ี 6/2565 
152 นายวิษณุ ตรีปาที รอบท่ี 6/2565 
153 นางสาวเบญญาทิพย์  เสกธีระ รอบท่ี 6/2565 
154 นายอายุทัย ดีค าศรี รอบท่ี 6/2565 
155 นายวรพล สถาวรัตนกุล รอบท่ี 6/2565 
156 นางสาวสิริกร  วิเศษนอก รอบท่ี 6/2565 
157 นายนิติพล  ดนตรี รอบท่ี 6/2565 
158 นายธีรภัทร เกษเสมา รอบท่ี 6/2565 
159 นายอริยะ วีระพงษ์ รอบท่ี 6/2565 
160 นางสาวภัณฑิลา เอ้ือพันธ์ศิริกุล รอบท่ี 6/2565 
161 นายพชรพล เมืองกรุง รอบท่ี 6/2565 
162 นายธีรพงศ์  ผลาผล รอบท่ี 6/2565 
163 นายวสิษฐ์ชัย แก้วบุญเพ่ิม รอบท่ี 6/2565 
164 นางสาวจินดารา โพธิ์แผน รอบท่ี 6/2565 
165 นางสาวกษิรา  เสมศักดิ์ รอบท่ี 6/2565 
166 นายอัษฎา  ทิพย์พิมานชัยกร รอบท่ี 6/2565 
167 นางสาวนันฐณิชา  โตอินทร์ รอบท่ี 6/2565 
168 นางสาวญาณี  ใจตั้ง รอบท่ี 6/2565 
169 ร้อยต ารวจตรีหญิง แก้วตา  สุวรรณรงค์ รอบท่ี 6/2565 
170 นายลัญจกร  พวงศรี รอบท่ี 6/2565 
171 นายสหรัฐ กรุตบาง รอบท่ี 6/2565 
172 นางสาวศิขรินทร์ รักจันทร์ รอบท่ี 6/2565 
173 นายศิวากร วิมุกตายน รอบท่ี 6/2565 
174 นายกัณฑวัฒน์ ณ ระนอง รอบท่ี 6/2565 
175 นางสาวกิตติญา ศาลยาชีวิน รอบท่ี 6/2565 
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176 สิบเอก รังสรรค์  ค าถาวร รอบท่ี 6/2565 
177 สิบเอก ธนชาติ  ศรีพิทักษ์ รอบท่ี 6/2565 
178 นายวาริท น้อยนงเยาว์ รอบท่ี 6/2565 
179 นางสาวกาญจนา เเซ่ด่าน รอบท่ี 6/2565 
180 นางสาวชริตา เอ่ียมเสือ รอบท่ี 6/2565 
181 นางสาวธนวรรณ ภู่สกุล รอบท่ี 6/2565 
182 นางสาวญาดา วิเท รอบท่ี 6/2565 
183 นางสาวญาณิศา โตใหญ่ รอบท่ี 6/2565 
184 นางสาวปวีณา  ศรีอรุณ รอบท่ี 6/2565 
185 นางสาวจุฑารัตน์ ประกอบการ รอบท่ี 6/2565 
186 นายพงศ์สมิต ทองดอนเหมือน รอบท่ี 6/2565 
187 นางสาวเตชินี มานะกิจสมบูรณ์ รอบท่ี 6/2565 
188 นางสาวปิยะธิดา คชสาร รอบท่ี 6/2565 
189 นายเดชฤทธิ์ สวัสดิ์พึ่ง รอบท่ี 6/2565 
190 นายภัทรพงษ์ นุชก าเนิด รอบท่ี 6/2565 
191 นางสาวเบญจมาศ หนูสม รอบท่ี 6/2565 
192 นายพุทธิ ศรีสัมฤทธิ์ รอบท่ี 6/2565 
193 นางสาวไปรยมาศ  วันเพ็ง รอบท่ี 6/2565 
194 นางสาวชมภูนุช เชียรโคกกรวด รอบท่ี 6/2565 
195 นางสาวสโรชา โพธิค า รอบท่ี 6/2565 
196 นางสาวฉันท์ชนิด ข าประดิษฐ์ รอบท่ี 6/2565 
197 นายธวัชชัย จันทรดาคูณ รอบท่ี 6/2565 
198 นายสมาวุฒิ ขาวสุริจันทร์ รอบท่ี 6/2565 
199 นางสาวศิวพร  บุนนาค รอบท่ี 6/2565 
200 นายโชคชัย เพียรพบสุข รอบท่ี 6/2565 
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201 นางสาววรรณพร สกุลแก้ว รอบท่ี 6/2565 
202 นายปฏิภาณ  ภัทรจ านง รอบท่ี 6/2565 
203 นายทินภัทร ขลังธรรมเนียม รอบท่ี 6/2565 
204 นางสาวสสิกาญจน์ สมบัติบาล รอบท่ี 6/2565 
205 สิบโท ไตรเมต  เอ่ียมเจริญ รอบท่ี 6/2565 
206 นางสาวกมลทิพย์  ทีคะสุข รอบท่ี 6/2565 
207 นายกฤษณะ ศรีทอง รอบท่ี 6/2565 
208 นายกมลนัทธ์ เพ็ชรโชติ รอบท่ี 6/2565 
209 นางสาวปิยะดา ฤทธิรงค์ รอบท่ี 6/2565 
210 นางสาวจิรภา มารอด รอบท่ี 6/2565 
211 นายพิชิต คิดตรง รอบท่ี 6/2565 
212 นางสาวจันทมณี  เอ่ียมเพชร รอบท่ี 6/2565 
213 นายพีรพล จันทร์จ ารัสศรี รอบท่ี 6/2565 
214 นางสาววิชชุลดา  สวนนิ่ม รอบท่ี 6/2565 
215 นางสาวสุวิชญา  จันวิมล รอบท่ี 6/2565 
216 นางสาวสัตตบงกช จิตรณรงค์ รอบท่ี 6/2565 
217 นายธนากรณ์ บุญจันทร์ รอบท่ี 6/2565 
218 นางสาวธนพร เชื้อประทุม รอบท่ี 6/2565 
219 นางสาวลักษณพร หลานเพ็ง รอบท่ี 6/2565 
220 นางสาวขวัญฤดี ศรีหนองหว้า รอบท่ี 6/2565 
221 นางสาวสุภัสสรา เกียรติกุล รอบท่ี 6/2565 
222 นายเด่นพงศ์  บุตรประสิทธิ์ รอบท่ี 6/2565 
223 นางสาวอมรรัตน์  น้อยวัฒน์ รอบท่ี 6/2565 
224 นางสาวพัชรินทร์ โยธินทวี รอบท่ี 6/2565 
225 นางสาวณัฐวิภา ขานดา รอบท่ี 6/2565 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับคืนค่าประกันของเสียหาย 

รอบการช าระเงินผ่าน Counter Service วันที่ 20 กุมภาพันธ์ ถึง 6 มีนาคม 2566 

ผ่านระบบพร้อมเพย์เลขที่ประจ าตัวประชาชน ในวันที่ 13 มีนาคม 2566 
 

ล าดับที่     ชื่อ-นามสกุล รอบท่ีส าเร็จการศึกษา 

 

226 นายวัชรพล พลเมือง รอบท่ี 6/2565 
227 นางสาวชลธิชา พิชัยรัตน์ รอบท่ี 6/2565 
228 นางสาวนันทวรรณ กงชัยยา รอบท่ี 6/2565 
229 นายสหัสวรรษ ชัยสงคราม รอบท่ี 6/2565 
230 นายธีร์ พิรุฬห์รณกร รอบท่ี 6/2565 
231 นายพันกร  ศรีชัยนาท รอบท่ี 6/2565 
232 นายตะวัน จันทร์พรหม รอบท่ี 6/2565 
233 นางสาวสุดารัตน์  จันทเเสน รอบท่ี 6/2565 
234 นายฐิติพัฒน์ รัตนวราหะ รอบท่ี 6/2565 
235 นางสาวฐิติยา  มณีรัตน์ รอบท่ี 6/2565 
236 นายปัณณธร บุญตา รอบท่ี 6/2565 
237 นางสาวพัชรินทร์ พราหมบุญมี รอบท่ี 6/2565 
238 นางสาวปวันรัตน์ ช่วยยิ้ม รอบท่ี 6/2565 
239 นางสาวทักษจันท์ จงเจริญ รอบท่ี 6/2565 
240 นายสิทธิพล บุญศรี รอบท่ี 6/2565 
241 นายปณชัย น่วมยิ้ม รอบท่ี 6/2565 
242 นางสาวนิศามณี ทองมาก รอบท่ี 6/2565 
243 นางสาววิษญาณุชย์ ว่องไว รอบท่ี 6/2565 
244 นายปริญญา  หลาบสุดตา รอบท่ี 6/2565 
245 นางสาวพรนภา  ศรีอ่อน รอบท่ี 6/2565 
246 นางสาวโสรยา  ไชยลังกา รอบท่ี 6/2565 
247 นางสาวกุลธิดา นันทะจักร์ รอบท่ี 6/2565 
248 นายเดชา บุญปาน รอบท่ี 6/2565 
249 นายธนกฤต  เพ็ชรสุทธิ์ รอบท่ี 6/2565 
250 นายธนชัย บางปา รอบท่ี 6/2565 
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251 นางสาวอริศรา  แสงรัศมี รอบท่ี 6/2565 
252 นายธวัชชัย ไชยสลี รอบท่ี 6/2565 
253 นางสาวศิรประภา  ทองอ่วมใหญ่ รอบท่ี 6/2565 
254 นางสาวณิศรา มณีน้อย รอบท่ี 6/2565 
255 นายนรบดี วิสยาคม รอบท่ี 6/2565 
256 นายอัดดีน เจ๊ะแฮ รอบท่ี 6/2565 
257 นายนพปฎล ตรีวิจิตร รอบท่ี 6/2565 
258 นางสาวสุรางคนา โพธิ์สุวรรณ รอบท่ี 6/2565 
259 นางสาวพิมรษา สระศรี รอบท่ี 6/2565 
260 นางสาวนิศารัตน์ อารีรักษ์ รอบท่ี 6/2565 
261 นายภานุวัฒ คงจร รอบท่ี 6/2565 
262 นางสาวภัทรชนก นิทัศนานนท์ รอบท่ี 6/2565 
263 นายสิทธินนท์ ส าหนาว รอบท่ี 6/2565 
264 นางสาวสุจิตรา กองศรี รอบท่ี 6/2565 
265 นางสาวนราพร พรานเนื้อ รอบท่ี 6/2565 
266 นางสาวนัสติกานต์  ค าจิตร รอบท่ี 6/2565 
267 นางสาวสุธิดา ทีอุทิศ รอบท่ี 6/2565 
268 นายวรดร  ศรีพจนารถ รอบท่ี 7/2565 
269 นางสาวสุภาณี  ศรีคต รอบท่ี 7/2565 
270 นางสาวอารีรัตน์  ดีโคตร รอบท่ี 7/2565 
271 นางสาวอรจิรา ขันจ่าง รอบท่ี 7/2565 
272 นายปราชญ์ภิวัตน์  ทาเจริญ รอบท่ี 7/2565 
273 นายนนทพัทธ์  ตั้งใจพัฒนะกิจ รอบท่ี 7/2565 
274 นายกฤติกร  กฐินใหม่ รอบท่ี 7/2565 
275 นายสิรวิชญ์  ยกช ู รอบท่ี 7/2565 
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276 นายสุรเชษฐ์  เจียรสกุลไชย รอบท่ี 7/2565 
277 นางสาวอภิชญา  บุญอุไร รอบท่ี 7/2565 
278 นางสาวพัชรีภรณ์ ทับห่วง รอบท่ี 7/2565 
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