








รายชือ่ผู้มีสิทธสิอบแข่งขันเพือ่วัดความเหมาะสมกับต าแหนง่ ในต าแหนง่นติิกรปฏบิัติการ

เลขประจ าตัวสอบ

0010 นาย อัษฎา หงสท์อง

0013 นาย ฉกรรจ์ ประพมิพา

0020 นางสาว ภาพร เพ็ชร์ดี

0030 นาง เกสรสริิ ลลีาลยั

0039 นาย ชัยสทิธิ วังสคีณุ

0041 นาย ภาคภมูิ ปยิะดา

0046 นาย วทิย์ธวัช ศรีขวัญ

0052 นาย ธรรมนญู แสนยะ

0053 นางสาว สทุตัตา รัตนคช

0055 นาย อรรถพร คงนวล

0056 นาย อมรชัย เตยีวยวด

0062 นางสาว พรชนติว์ ชติณรงค์

0064 นาย คณุานนัต์ มทุกุนัต์

0071 นาย ศภุกร ขอนทอง

0074 นาย จุฑาวุธ ชอบชื่น

0079 นางสาว ภาสนิี วงศป์ระดษิฐ์

0080 นาง ศริิภานย์ี ณ ระนอง

0085 นางสาว กลุวดี กนุดี

0086 นาย ธนภมูิ บรรณเกยีรติ

0094 นางสาว สธุดิา เจริญศกัดิ์

0101 นาย ธรีพงศ์ ออ่นแกว้

0116 นางสาว ดลพร ธรีวศิรุต

0118 นาย จักราวุฒิ มงัคะวัฒน์

0122 นาย ธรีพล ศรีสขุ

0126 นาย ประพจน์ ชูแกว้

0128 นางสาว ธนดิา พานเมอืง

0141 นาย เอกธนา ธนถาวรนนท์

0143 นางสาว เกศณีิ โพธิ์เลี้ยง

0144 นาย พัสกร เจริญผล

0145 นาย ณัฐพัชร์ ใจศริิ

0148 นางสาว ภทัรพร วงษศ์รีแกว้

0151 นางสาว ณัฐพร ไชยวงค์

0154 นาย ธนะรัชต์ รอดรังนก

0162 นาย ธนทั อยู่ชัยเทศะ
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ชื่อ - นามสกุล
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0171 นางสาว ชนนกิานต์ หนจูินจิต

0181 นาย อธกิาร โพธิ์อนิทร์

0191 นางสาว วภิาสนิี สทุธรัิกษ์

0194 นาย ภทัรพล มโหฬารกจิ

0195 นางสาว กฤษณ์ธรีา ค าแหง

0199 นางสาว ปณพร สหีราช

0201 นางสาว ศภุวรรณ ใหมดี

0203 นาย จิรัฏฐ์ ดอกสนธิ์

0204 นางสาว สธุสิา ทองดี

0213 นาย สทิธณัิฐ รักฐิตธิรรม

0214 นางสาว พมิพป์ระภทัร์ เตง็แย้ม

0226 นาย วรปรัชญ์ โสภา

0237 นางสาว จีระพร สภุะกะ

0238 นางสาว พรทพิย์ ตั้งใจ

0239 นางสาว ชวัลนาถ สดีลรัศมี

0241 นาย เดชสทิธิ์ ร้ัวส าราญ

0244 นาย จักรเพ็ชร เตมรัีกษ์

0247 นางสาว นชิาภสั จันทร์ด า

0255 นางสาว กนกวรรณ ชูจิตตป์ระชติ

0258 นาย ธนพล ลมิทวสีมเกยีรติ

0261 นาย ธนากร เจียมดี

0263 นางสาว เพชรรัตน์ งามแสงสริิทรัพย์

0271 นาย ธนากร แทนวันดี

0273 นาย ณัฐพล เทยีมศร

0277 นาย บดศีร นจิธรรมสกลุ

0284 นางสาว พจิิตรา ตนัสาย

0288 นางสาว วชริากรณ์ ขาวคม

0304 นาย พงศธร เกรอด

0305 นางสาว ปญัญารัตน์ นมิาลา

0315 นาย ชยธร ศรธนะรัตน์

0319 นางสาว ปทดิา กลอ่มเมอืง

0324 นาย อนิทชั อ านวยสาร

0329 นางสาว พลอยปภสั ปยิวัฒนว์ุฒกิลุ

0330 นาย คณิต ชัยสภาผล

0338 นางสาว รัฐตกิาล โนพวน

0339 นาย อดไิท พจนจ์ าเนยีร

0340 นางสาว ปยิะพร พงษป์ธาร

0343 นางสาว ไอศกิาร์ มะธุระ

0357 นาย วรพจน์ งามสขุ
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0361 นางสาว ธดิารัตน์ สขุปอ้ม

0376 นางสาว อังคณา ใจทศันก์ลุ

0382 นางสาว สภุาวดี อนิแถลง

0390 นางสาว กชมา อุดมศลิป์

0396 นาย ฐาปนพงศ์ สขุประเสริฐ

0402 นางสาว นรินทร์ ชะเทยีนรัมย์

0407 นาย เจษฎา เพ็งหนู

0409 นาย พุฒพิงศ์ นาคบญุชว่ย

0411 นาย ณัฐปคลัภ์ ซนิเม

0418 นางสาว ลภสัรดา อารีรักษ์

0420 นาย ภาณุพัฒน์ เย่ียมออ่น

0422 นางสาว วชิญาพร พวงจันทร์

0429 นาย พรีเกยีรติ เกยีรตดิ ารง

0430 นางสาว วภิาดา ก ารัมย์

0432 นางสาว วัลย์ลยิา คลา้ยมณี

0435 นางสาว พชรวรรณ วรรณวงษ์

0438 นาย กมัพล ศรีรักษา

0447 นางสาว พมิพร รุ่งทฆิัมพรชัย

0449 นางสาว ศริิรัตน์ พฤษภา

0453 นาย วุฒพิงษ์ ศภุพชิน์

0460 นางสาว กญัญาพัชร ภู่วรรณะ

0463 นางสาว เฉลมิพร สทิธศิกัดิ์

0480 นางสาว อัญมณี คมิหนัตา

0483 นาย นชุา สริิสนิเพิม่พูน

0486 วา่ที่ร้อยตรี รัฐสภา จันทร์ตากอง

0487 นาย ศริิ ภกัดสีขุ

0498 นาง สนี้ า ช านาญกจิ

0501 นาย อทิธพิรพงศ์ สมบตัสิวัสดิ์

0503 นาย ณัฐวุฒิ ทองเกลี้ยง

0505 ร้อยต ารวจโท ปริชาติ ด าแกว้หลอ่

0506 นางสาว ลลติาพร ซื่อสตัย์

0511 นางสาว รสสคุนธ์ จิตรด า

0515 นาย วสิทุธพิรรษ์ อนิทมะโน

0518 นางสาว เกณิกา วัชรสนิธุ์

0525 นางสาว ปยิะธดิา พลทะกลาง

0526 นาย นวนติ สวัสดกิลู

0530 นาย เทพฤทธิ์ ปาเวยีง

0531 นาย เพชรมณี ศรีออ่น

0540 นางสาว สรัุตนา โกยเกบ็
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0542 นางสาว นภสัสร ทพิย์สวุรรณ

0553 นาย ธนบดี บญุศรีนกุลุ

0556 นางสาว ฤทยัทพิย์ คณูตุ้ม

0559 นางสาว ศรสวรรค์ วันเสอื

0572 นางสาว ศรินธร นลิก าแหง

0577 นาย วศิรุต รัตนวงษ์

0578 นาย วุฒภิทัร พุทธารักษ์

0579 นาย วุฒโิรจน์ กาญจนคหูา

0586 นางสาว กญัณัฏฐ์ รวภีคัพงศ์

0609 นางสาว สรีุรัตน์ ลอยบณัดษิฐ

0617 นางสาว กนกวรรณ กรไกร

0621 นาย ศกัดิ์ระพี ศรีประภา

0626 นางสาว นารีรัตน์ คะกะเนปะ

0634 นางสาว สลุาลยั เหลาเจริญ

0635 นางสาว ธดิา มาลยัศรี

0641 นางสาว จิราพร ออ่นแกว้

0657 นางสาว ศศมิาภรณ์ จ้อยสระคู

0665 นางสาว ริญญาภทัร์ ภคัรกลุเกษม

0670 นางสาว สจุิตรา อนิทร์จันทร์

0674 นางสาว วรวรรณ นรเหรียญ

0676 นาย คณิศร ไกรนรา

0694 นางสาว นวพร งามละมยั

0710 นางสาว กติยิา สขุเขตร์

0712 นางสาว กนกอร ศรีแกว้

0725 นาย ภานพุงศ์ เกยีรตผิดงุพงศ์

0726 นางสาว อมรา นพกลุ

0728 นาย คณุะชนม์ พัฒยานนัท์

0731 นาย ชนนิทร์ โชตยะกลุ

0736 นาย กา้นเพชร แซก่งั

0737 นางสาว สปุวย์ี ทมุทอง

0742 วา่ที่ร้อยต ารวจตรี อารชวนิ สวุรินติย์

0746 นางสาว ปารณีย์ นวลสง่

0750 นาย ปรเมศร์ โปบ๊ญุมา

0756 นางสาว นศิา รักอักษร

0759 นาย ทตัพงศ์ เตา่ทอง

0767 นาย อนรัุกษ์ เสนาชาติ

0771 นางสาว ณัฐชยา ศรีสงิห์

0787 นาย อธปิไตย จันทร์เทพย์

0791 นางสาว ชาลนิี คงสตรี
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0793 นาย จิรวัฒน์ พูนสวัสดิ์พงศ์

0794 นาย ภาสกร แตงเผือก

0807 นางสาว ภริูชญา ผันประเสริฐ

0827 นาย กรกช ข ากฤษ

0828 นางสาว กานตช์นก จูฑะศรี

0835 นาย พฤฒพิงศ์ วรีะกจิ

0840 นาย ศภุดษิฐ์ สร้างอ าไพ

0850 นาย อธวิัฒน์ รัตนุ่มนอ้ย

0854 นางสาว ชุตมินต์ ตลบัศรี

0863 นางสาว กมลรัตน์ อรรถนติย์

0874 นางสาว ธนวรรณ นาคเกตุ

0875 นาย กติตพิงษ์ สกีลัยา

0885 นาย ธนบดี ออ่นละออ

0889 นาย รัชพล พงึไชย

0893 นาย สรุพล นาคสู่สขุ

0895 นาย ศรัณยู เกื้อกอ่ออ่น

0899 นางสาว นวพร อนิจันทร์

0900 นาย ณัฐชานนท์ บญุมา

0901 นางสาว ธวัลรัตน์ บญุรอด

0906 นาย รัฐพนธ์ พานชิกลุ

0908 นาย กฤตเมธ ทองประไพ

0910 นางสาว จิดาภา สปุริยะ

0914 นางสาว แพรภคภร วศิษิฎเ์วคนิ

0916 นางสาว ชุตกิาญจน์ อ าพันประสทิธิ์

0922 นาย อรรณพ สขีาบ

0928 นางสาว ภทัราภรณ์ ไมตรีจิตต์

0934 นางสาว นงภคั พุทธกาล

0938 นาย รัฐนนัท์ โลหะชพี

0941 นางสาว สริินดา กรีตวิุฒกิลุ

0942 นาย ณัฐพล วรศลิปช์ัย

0943 นางสาว สกุลัยา ราชบรีุ

0945 นางสาว นนัทดิา ฤทธศิกัดิ์

0956 นาย สาธติ หอมหวล

0972 นางสาว วริศรา (จตพุร) คงทอง

0973 นางสาว อัญชษิฐากรณ์ วันนจิ

0976 นาย ชาตชิาย อนงคพ์รยศกลุ

0989 นาย เดชา ดาราศรีศกัดิ์

0991 นาย ยุทธภมูิ พลชนะ

0993 นาย อดศิกัดิ์ อันทะโย
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0995 นางสาว ณัชชา กอ้งเจริญกจิ

1009 นาย สมพนธ์ บตุรเลศิวเิศษฐีฐะ

1010 นาย ปญิณัฐ สงวนถอ้ย

1013 นาย สชุาติ เหมแดง

1019 นาย สทิธชิัย ย้ิมแย้ม

1022 นางสาว ปวริศา บวัสองสี

1028 นาย ภาษณัยย์ สมจิตร์

1039 นาย ปวทิย์ หาเรือนโภค

1042 นางสาว กรกนก ชาญเชงิพานชิ

1043 นาย ธรีพล ชาญเชงิพานชิ

1045 นาย พณัีฐกาญจน์ ปงิเมอืง

1063 นางสาว ผณิตา เพชรกาฬ

1067 นาย จิราวุฒิ บตุรวาปี

1072 นาย ชาญชัย อมรสรวง

1073 นาย ภวูนาถ เชดิโฉม

1075 นาย ธณะ อารีพรรค

1077 นางสาว ปราณี ไพรสยม

1078 นาย ศภุโชค เกาะไพศาลสมบตัิ

1079 นางสาว เบญจรัตน์ สนุทรก าจรพานชิ

1084 นาย ปภงักร วเิศษสขุวรกลุ

1092 นาย ธนกร พงษธา

1119 นางสาว ธมกร พันธุพ์านชิ

1123 นางสาว ฉฎาภา สาโท

1124 นาย ฮาริส พงศย่ี์หลา้

1130 นางสาว ชาลสิา ชาตปิญัญาวุฒิ

1133 นาย กติตเิดช ตรีรัตน์

1136 นางสาว กฤษณา ลมิาจิรากร

1148 นางสาว ศภุณัฏฐ์ แกว้แดง

1152 นางสาว นนัทช์ญาน์ มว่งศรี

1157 นาย ธงชัย สทิธกิานต์

1160 นางสาว อภรุิจี ปานทพิย์

1161 นาย ธรีวัฒน์ พัฒนชัยวงษค์ณู

1186 นางสาว พรรณทพิย์ ชาญชัยวรวทิย์

1187 นาย บรรณวชิญ์ อนนัตศกัดิ์

1188 นาย กติตศิกัดิ์ จีนสคีง

1189 นางสาว อภญิญา กติแิกว้

1193 นางสาว วรรษชล ณัฐพูลวัฒน์

1201 นางสาว กรกมล เกตตะสา

1205 นางสาว กรรณิกา ธรีะพันธ์
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1221 นาง กหุลาบ อัญชลกีรณีย์

1240 นางสาว ธารธันย์ แสงสม

1248 นาย เทพจุติ พรหมเทศน์

1249 นาย คทายุทธ์ วรัิลหเ์วชยันต์

1255 นาย วรยุทธ ดวงวเิชยีร

1258 นางสาว ดวงตา พลพุทธรักษ์

1263 นาย ธนนิทร์ ภวูานค า

1270 นางสาว ดาวใจ บญุจันทร์

1273 นางสาว สริิพรรณ ศรีประดษิฐ

1279 นาย ปยิะณัฐ พูลจันทร์

1285 นางสาว ปทดิา ภสูวัสดิ์

1288 นางสาว ศรัณยา กาเตะ๊

1292 นางสาว รัตนาภรณ์ ศรีเภา

1294 นางสาว มณัฑนา ชนะรัชชรักษ์

1297 นางสาว พุทธติา เดชบญุ

1315 นางสาว ชลติา คงประเสริฐ

1316 นาย ภกูจิ เบลล์

1332 นางสาว จิดาภา อนิอยู่

1337 นางสาว ชลกาญจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว

1346 นางสาว นติยิา เจริญสขุ

1353 นางสาว ทศันภีรณ์ ทบัแสง

1367 นาย ชยุต เหลา่พทิกัษว์รกลุ

1371 นาย ศริพงษ์ สจัจาคณุ

1376 นางสาว ภทัรวภิา รักษาแกว้

1377 นาย คมกริช คิ้วดวงตา

1378 นาย พรีศลิป์ ขลบิเงนิ

1387 นางสาว สทุธวร์ี บญุรัตน์

1389 นาย เอกศติ ศาลาโรจน์

1398 นางสาว สภุารัตน์ ศรีกระจ่าง

1401 นางสาว ศภุพร มณีวงษ์

1416 นาย พลพรรธน์ รัตนากร

1433 นาย พุฒเิมธ วัชรภาสกร

1452 นางสาว สกุญัญา รัตนศริิส าราญ

1454 นาย ประภยั ริทศันโ์ส

1468 นาย วัชร์สร นาคศรี

1475 นางสาว ฐานณั์ฐ อมรภริมย์รัฐ

1476 นาย อรรถวทิย์ จิตส ารวย

1479 นางสาว ธัชตะวัน ทองปาน

1501 นางสาว ณัฐรัตน์ สนิธุชัย
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1509 นางสาว ทพิย์สดุา เทศศรีเมอืง

1519 นาย นติรัิฐ จันทร์จรัส

1525 นางสาว มทันยีา สถนิ

1531 นางสาว สรัลนชุ ศภุฤทธิ์

1536 นาย ชากร พงศด์ ารงวทิย์

1541 นางสาว กญัญว์รา พรหมรัตน์

1550 นาย ปรินทร์ เหมอืนพงษ์

1563 นางสาว พอพันธุ์ นลิวงศ์

1567 นาย ยุทธนา รอดประเสริฐ

1593 นาย พงคพ์ันธ์ สะอาดพรรค

1595 นางสาว พรเพ็ญ พทิกัษว์าณิชย์

1597 นางสาว จุตพิร บ ารุงเมอืง

1599 นางสาว ญาณิศา ลิ้มรุ่งเรือง

1600 นางสาว ธันย์ชนก แซเ่อี้ยว

1606 นางสาว ปญัชรพร หาญรังสรรค์

1611 นาย ภบูดนิทร์ วรชนิา

1613 นางสาว มนสัวี ธนวจิิตรพันธ์

1627 นาย ประภสัสร์ จีรภทัร์

1640 นางสาว สทุธพิร อุทยัลาภทอง

1644 นาย ตลุยวัต จิรศริิเลศิ

1682 นางสาว ชติา ธรรมสกลุปญัญา

1700 นาย อัครพงษ์ เนื่องนชุ

1707 นาย มงคล ไพศาลเจริญทรัพย์

1712 นาย ศริิวัฒน์ ด ารงคศ์กัดิ์

1715 นางสาว ปติณัิช ชูบางบอ่

1723 วา่ที่ร้อยตรี ชลกร  ไฟท้์ เปลี่ยนข า

1740 นางสาว ญาณิศา หร่ าพึง่

1741 นาย นติรุิจน์ อมรอนนัตว์ัชร

1750 นาย สชุาครีย์ ฉมิพาลี

1765 นางสาว กาญจนา เจริญมั่น

1767 นาย ดษิพงศ์ ปญัญมา

1769 นาย นนทวัฒน์ กนัทา

1789 นาย พรีดนย์ นนทสวัสดิ์ศรี

1800 นาย คปุติ กณิศาณรัณ

1804 นาย สรสทิธิ์ เสมอเชื้อ

1818 นาย จิรายุ สขุวลิยั

1821 นาย วศนิ อุบลแกว้

1831 นางสาว อภสิรา ไชยสลี

1844 นางสาว เกศณีิ ถรีะแกว้
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1849 นางสาว พัสวี ชื่นใจ

1862 นางสาว ญาณิศา แวน่แกว้

1872 นาย ธรีะพงศ์ โยทะสอน

1878 นางสาว ณัฏฐ์ กอดแกว้

1887 นาย ธรีวทิย์ เกดิแสง

1888 นาย พศิณุ ข านรัุกษ์

1905 นาย ภาคภมูิ ช านาญกจิ

1908 นางสาว ทชัชญา บญุนธิธินากจิ

1913 นางสาว รุ่งนภา เพ็ชรรัตน์

1916 นาย อนิทชั รอเกตุ

1917 นางสาว สกาววรรณ แสงตะวัน

1918 นางสาว ธดิารัตน์ เข็มทอง

1924 นาย ธนบดี มาลยมณฑล

1932 นาย ปฏพิัทธิ์ วงคค์ า

1938 นาย ชัยพัฒน์ อุชุกร

1948 นางสาว โศจิรัตน์ บรูณะพงศ์

1952 นาย ศลิปส์งดั ทองชู

1983 นางสาว พมิพกิา แสนนทิา

1991 นาย ปญุญฤทธิ์ ปานทอง

1998 นางสาว ณัฐนนัท์ มงักรแกว้

2002 ร้อยตรีหญงิ อังคณา บญุวงศ์

2016 นางสาว พัชราภรณ์ ฤทธิ์มงคล

2033 นาย พงศภคั อรรคฮาต

2036 นางสาว อัจฉรา แย้มโพธิ์ใช้

2042 นางสาว ชนมน์ภิา ผาเย็นสกลุ

2057 นางสาว วรรษมน แซล่ี้

2086 นาย ณัฐพงศ์ รักชาติ

2089 นาย ตอ่รุ่ง ธรรมชาติ

2092 นางสาว กานตภิา จันมา

2101 นาย กฤษฎา พรหมยา

2111 นาย อัครวนิท์ น้ าสมบรูณ์

2112 นาย ธนาธปิ สขุสวัสดิ์

2118 นางสาว กนกภรณ์ ศริิรักษ์

2130 นาย ภมูธิปิ ปฏสินธิ

2132 นางสาว ปริชญา สดุอุ่น

2136 นางสาว ปริญญภรณ์ แกว้ชัย

2149 นางสาว ปรางเพชร วรีะกลุ

2152 นาย เทอดภมูิ ทศันพมิล

2153 นางสาว ปณัณพร สารสขุ
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2165 นาย วศิษิฏ์ ภริมย์เอี่ยม

2167 นาย เกรียงไกร สาระวทิย์

2169 นาย สรุวศิ อารียะ

2180 นาย อนสุรณ์ อุปราช

2183 นาย ชวกร กลา้หาญ

2186 นาย นธัวุฒิ โอภาพันธ์

2187 นางสาว ปองรัตน์ หอกลุ

2202 นาย วชริารักษ์ บญุศกัดาพร

2204 นาย เทดิพงศ์ เขจรรักษ์

2205 นาย ณัฐพงศ์ เกตกุ าพล

2207 นางสาว นภิาพรรณ วโิรจนรั์ตนกลุ

2215 นางสาว ปนสัยา บษุบา

2223 นางสาว บญุทริกา วงษาพาณิชย์

2226 นาย นรัุสกร พงษป์รีชา

2227 นางสาว บษุญา จันทรวสิทุธิ์

2248 นาย กฤษฎา พูลประภยั

2258 นาย เอกราช ทองแกว้

2264 นาย ธวัชชัย นอ้ยจิตต์

2271 นาย ชัยวัฒน์ ประถม

2273 นาย สริิพงษ์ ศรีพมิพส์อ

2275 นาย ชัยมงคล แทน่หนิ

2284 นางสาว ดวงพร ชอลี

2286 นางสาว อภชิญา อนรัุกวงตระกลู

2292 นางสาว ณัฐธดิา รุ่งเจริญลกัษณ์

2293 นางสาว กฤตกิา สพุลพงษ์

2296 นางสาว รมณ พรหมมา

2302 นางสาว ธมนวรรณ คมัภรีะ

2313 นาย พชิญะ คหูาเรืองรอง

2327 นางสาว ทศันธ์ชิา ทศันยิม

2361 นางสาว พัชราภรณ์ ชูแกว้

2368 นาย ณัชพล แสนอาทติย์

2381 นางสาว นวลนนัทนา ธโิกศรี

2383 นาย อนวุัฒน์ จงศริิพงษป์รีดา

2391 นางสาว อันธกิา พลเสน

2407 นาย สทุธพิงศ์ อาวะภาค

2408 นาย รณชัย วชิามขุ

2421 นางสาว ธัญพชิชา ปิ่นแสง

2428 นาย ธนาเศรษฐ์ วรีะธราพัฒน์

2442 นางสาว ศริประภา เสน็คง
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2443 นางสาว อริยพร อริยสนุทร

2444 นางสาว กนกอร มารูยามา่

2453 นางสาว นฤมล ออ่นนอ้ย

2454 นาย วงศว์ริศ เตชะประจักษจ์ิตต์

2455 นางสาว สวชิญา มว่งมติร

2472 นาย พพิัฒน์ ศรทตัต์

2473 นางสาว นศิากร กองทรัพย์

2476 นางสาว ปรีชญา เพชรวสิยั

2478 นางสาว ปรางรวี รักดศีริิสมัพันธ์

2479 นางสาว มณฑนา ชวะกลู

2481 นางสาว ศริิพร กายแกว้

2497 นางสาว ภทัราวดี ทบัทอง

2506 นางสาว แสงรวี ดา่นเทศ

2514 นางสาว ยุวดี มณีุพู

2519 นางสาว วนนัยา กสัยานนัท์

2527 นาย เตวชิ ทองตรี

2532 นาย ขัตตยิะ กนัซนั

2545 นางสาว สปุภาดา ช านาญกจิ

2555 นาย ทวิา น้ าใจสขุ

2580 นาย สราวุฒิ ยอดมณี

2581 นาย กฤตนิ คชาเสด

2615 ร้อยต ารวจโท ศริิพงศ์ ทองอารีย์

2625 นาย พงษศ์กัดิ์ อัศววัชรกลุ

2626 นาย กฤษดา คงค าลี

2627 นาย แบงคช์าติ กองปญัโญ

2633 นาย พริษฐ์ วพิุฑฒกิลุวาทย์

2649 นางสาว เมธาวนิี มติรศริิ

2671 นางสาว นลนิี พุมนวน

2684 นางสาว อมรรัตน์ สนุทร

2696 นาย ภากร สขุสภุกจิ

2702 นาย รัชชานนท์ ขุนพรม

2710 นางสาว ทศันย์ี เดชดี

2715 นาย จิตตพัฒน์ ณรัตนย์ศกร

2722 นาย เอกลกัษณ์ สวุรรณ์

2734 นาย คชาพัฒน์ บญุเงนิ

2743 นางสาว รจนา บวัทอง

2751 นางสาว ศวิาพร ใสสะอาด

2752 นางสาว ชญานชุ เพ็งเกร็ด

2754 นางสาว ณปภชั เพ็งเกร็ด
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2757 นางสาว นลินลนิ ศรีสงัข์

2758 นางสาว นภสันนัท์ เครือพันธุ์

2769 นาย ศกัดิ์ชัย บญุทด

2798 ร้อยต ารวจเอกหญงิ ปญุชรัสมิ์ ศริิสวัสดิ์

2799 นางสาว ตน้ขา้ว พลวัน

2833 นางสาว ยูกิ ฮาเซะงะวา

2834 นาย ศภุฤกษ์ สมสะอาด

2840 นาย ทศพล สวา่งอัมพร

2843 นาย สธรรดร รัตนรุจิภทัร

2850 นางสาว กนกวรรณ จานเจือ

2852 นางสาว ศโิรรัตน์ งตูลู

2868 นางสาว คณึงนจิ บวัไสว

2892 นางสาว ทศพร ทองบ าเรอ

2899 นางสาว ชนดิา ประทมุทพิย์

2913 นาย วสนัต์ สกุนิ

2927 นาย กนัตพงศ์ ชว่ยรักษ์

2938 นาย จิรายุ ปานอนิทร์

2945 นาย กนัตวชิญ์ วชริมงคลพงษ์

2954 นาย ณัฐพงษ์ ชาตา

2964 นางสาว ธนติา พึง่เนตร

2973 นางสาว ศริิรัตน์ ศกุลเจริญโรจน์

2977 นางสาว จิตตมิา จ าปาเงนิ

2984 นาย ปฐมพร ถาวรวงษ์

2986 นาย ชนิวัตร นาคพนิ

2994 นางสาว สลลิลา ขรรคช์ัยณรงค์

2996 นาย อภสิทิธิ์ พนิจิผล

2998 นางสาว พรรณิภา แสงหา้ว

3006 นาย คณาธปิ มณีรัตน์

3052 นาย สากล ประเทอืงมาศ

3053 นางสาว นธติา รัตนวัย

3054 นางสาว ภทัราวดี รัฐมนตรี

3055 นาย กอ้งภพ ชาตะกาญจน์

3066 นาย วุฒริณพัสษ์ ภลูา

3067 นางสาว ศตีลา ชัยปริญญา

3071 นางสาว ศริภสัสร วนสวุานชิ

3090 นางสาว พมิรพี ไอยะรา

3123 นาย พัชรพงษ์ เหลา่ขวัญสถติย์

3127 นาย วันจักรี ชาช านาญ

3132 นางสาว ธมลวรรณ สทิธดิ ารงค์
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3167 นาย พชร ชัยวี

3173 นางสาว ณัฐชา เหรียญเงนิ

3177 นาย กษดิศิ เรืองมาก

3191 นางสาว จารุวรรณ บญุแสน

3194 นาย เมธา ชัยชนะ

3204 นางสาว ณัฐธดิา คชฤทธิ์

3240 นางสาว สดุารัตน์ ตรีเทพ

3247 วา่ที่ร้อยต ารวจโท ทศัมญัช์ ใจหาญ

3251 นางสาว สนินีาถ จึงสถาพรประชา

3261 นางสาว จูน จรูญโรจน ์ณ อยุธยา

3286 นางสาว ภรณ์ทพิา หงษก์ลุทรัพย์

3290 นางสาว ปรียาภรณ์ ร่มขาว

3294 นาย ภาคนิ ชลวทิย์

3315 นาย ภาณุพงศ์ บ ารุงจิตร

3325 นาย ปวณี อิ้ววังโส

3343 นาย ศรัณย์วุฒิ นอ้ยภู่

3351 นาย ยศธนนัทน์ ทศันภกัดี

3357 นางสาว พาณิภคั ดนตรี

3372 นางสาว นวจิรดา เรืองวุฒิ

3378 นาย อนรรฆสติ กลบีจ าปา

3384 นาย อภวิรรตน์ พฤกษจ์ิราวัชร์

3410 นาย ศราวุธ นามบรีุ

3415 นางสาว นทัธห์ทยั พพิรพงษ์

3416 นางสาว ขวัญสรีิ ชว่งวไิล
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