
เลขประจ ำตวัสอบ

900001 นาย จตุภูมิ ภักดีบุตร
900002 นาง ธวัลรัตน์ พูลเพียร
900003 นางสาว ธัชพร ศิริไพศาล
900004 นาย ดิศนันท์ ป้องกัน
900005 จ่าอากาศโท มานพ เลาศรี
900006 นางสาว ศุภิสรา ศรีวิไล
900007 นาง นิภา นรากิจพงศ์
900008 นาย จาตุรนต์ ทวีศรี
900009 นางสาว ปวีณา โกคูณ
900010 นาย ขจรศักด์ิ ทองแสง
900011 นางสาว ปรีหทัย บุญทอง
900012 นางสาว สิริภา ศรธนู
900013 นาย ภูสิษฐ์ บุญปลูก
900014 นาย นฤพน สุปันนุช
900015 นางสาว ปานชีวัน ไวยพัฒน์
900016 นาง กชกร ราชแป้น
900017 นาย กฤชนนท์ ขวัญรอด
900018 ว่าทีร้่อยตรี เกษม อินใจวงษ์
900019 นางสาว ศิริลักษณ์ โสธร
900020 นางสาว เพ็ญศิณี ดิฐชัยพันธุ์
900021 นาย ธนรัฐ นันทนีย์
900022 นางสาว พิชชาพร ทิพเนตร
900023 นาย ศิวเวช เวชกร
900024 นาย ฐิติกร ต่วนชะเอม
900025 นาย อภิชาติ อินเอียด
900026 ว่าทีร้่อยตรี ยุทธพิชัย ศรีพุฒภัทรโยธิน
900027 นาย ประพัทธ์ ศิริรัตนบวร
900028 นาย สุวิทวัส สาโพธิ์
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900029 นางสาว จุฑามาศ ชุมแก้ว
900030 จ่าอากาศโท อมร มโนศิลปกร
900031 นางสาว กุญชลี วรรณโร
900032 นางสาว ณัฐชนก อินสี
900033 นางสาว สุนิษา ท่าจีน
900034 จ่าอากาศเอก นิทัศน์ นานอก
900035 นาย ยุทธศักด์ิ อุดมศักด์ิ
900036 นางสาว รุ่งทิวา ทานะขันธ์
900037 นางสาว นิตินาฏ แก้วกล่ิน
900038 นางสาว พรวิษา ใจแหน
900039 นาย วีรภัทร์ อินทรนาค
900040 นาย อนุชาติ ตะระรัมย์
900041 นางสาว พลอยกนก กล่ินหวล
900042 นาย ปิยกูล คุณแก้ว
900043 นาย หฤษฎ์ เตียวสกุล
900044 นางสาว ญดา อินคโณ
900045 นางสาว มุขรินทร์ คงสิน
900046 นาย วัชรพล ช่างสากล
900047 นาย เพชรกมล ศิริกุล
900048 นาย วรเศรษฐ์ ดิสสงค์
900049 นางสาว พรทิพา แปงเพ็ชร
900050 นาย สุรสิทธิ์ พูลล้น
900051 นางสาว กรนิทัศน์ เครือทอง
900052 นาย ปรีชา วงษ์สุวรรณ
900053 นาย สุรสิทธิ์ โนภิวงค์
900054 นาย พุฒิพงศ์ ปิน่รารัยนนท์
900055 นาย ธนวัฒน์ เจี๊ยะทา
900056 นาย นวพันธ์ เทีย่งเจริญ
900057 นาง พิชชานันท์ จุ้ยช่วย
900058 นาย ธณพล เเสงอนันตการ
900059 นาย วันใหม่ ค าแดงใส
900060 นาย กฤษฎา วงษ์วิวัฒนาวุฒิ
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900061 นางสาว ดวพร พวงเจริญ
900062 นาย ไพโรจน์ ถีติโพคา
900063 นาย ภานุวัฒน์ ยางงาม
900064 นางสาว บุษยากรณ์ บุญทอง
900065 นาย รัฐปกร สุขทวีด ารงค์
900066 นางสาว รุจิรา ภูมิผล
900067 นาย อลงกต เทพค าอ้าย
900068 นาย ธนงศักด์ิ ฟักเนียม
900069 นางสาว ขันทอง ประดับศรี
900070 นางสาว รุ่งนภา พาระพันธ์
900071 นางสาว อินธิดา จ านงนิตย์
900072 นาย วงศกร ค าหอม
900073 นาย ณัฐธนนท์ รุ่งนิธิกวีวงศ์
900074 นาย ปราโมทย์ วงศ์แก้ว
900075 นางสาว ศศิประภา ทารพันธ์
900076 นางสาว อัจฉรพรรณ จันทร์ประทีป
900077 นาย อนุสรณ์ แก้วทันค า
900078 นาย ธนภัทร์ วิสุทธิสมาจาร
900079 นาย สุทธิพงศ์ สงตลาด
900080 นาย เทวฤทธิ์ ฦาชา
900081 นางสาว ปุญญิศา แก้วมหา
900082 นางสาว กันธิชา รัตนาธนภูวดล
900083 นาย สราวุธ จันก้อน
900084 นาย ศรัณย์ สุนทรส
900085 นางสาว สีนวล หมวกแก่น
900086 นาย อลงกรณ์ ศิริกุล
900087 นางสาว จิรวรรณ บุญเจริญ
900088 นาย อมรเทพ ถาวรเจริญสุโข
900089 นาย ศุภวิชญ์ พลยมมา
900090 นาย ธวัชชัย ทวีผล
900091 นาย พลากรณ์ พลึกรุ่งโรจน์
900092 นาย ธันยบูรณ์ สุนทรสัตถาพร
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900093 นาย วีรพัฒน์ สังข์เจริญ
900094 นาย อาณัฐ จันทรี
900095 นางสาว วัลรวี คงเสถียรภาพ
900096 นางสาว ปานขวัญ แอหลัง
900097 นางสาว กรรณิการ์ ขจรฤทธิ์
900098 นาย นนธวัฒน์ มีนิล
900099 นางสาว พรวลี หนูรอด
900100 นาง ณัฐธิดา สังข์ศิลป์ชัย
900101 นาย วัลลภ จินดา
900102 นางสาว ศิริพิมล เสือหนู
900103 ว่าทีร้่อยตรี ชินชัช มณีเพ็ชร
900104 นางสาว พรทิพย์ แก้วหนองยาง
900105 นาย พสิษฐ์ ลิมปิติฐกรานนท์
900106 นาย ชัยธวัช ยุทนาวา
900107 นางสาว อนงค์ เทียนเมาะ
900108 นาย ณัฐพงษ์ ลิขิตรัตน์เจริญ
900109 นางสาว อัชญา มาวิเลิศ
900110 นาย คมสัน จันทะสิทธิ์
900111 นาย จตุรงค์ ลามหล่ิง
900112 นาย นิพนธ์ ถาดทอง
900113 นาย รศิ คณาพิสุทธิ์
900114 นางสาว กมลชนก ก้อนสมบัติ
900115 นางสาว ปรางศรี ทิพย์รักษา
900116 นางสาว วนิดา ศตวรรษจินดา
900117 นาย ศรัญญู ยอดสุรางค์
900118 นาย ภาคภูมิ บัวแก้ว
900119 จ่าสิบเอก ยศพัทธ์ พงศ์ปลอดภัย
900120 นางสาว ธัญญารัตน์ ศรีสุมาตย์
900121 นางสาว อภิสมัย พัฒน์ทอง
900122 นาย วรวีร์ บุญราช
900123 นางสาว ธัญรัศม์ กิตติคมเมธา
900124 นาย เจนวิทย์ เรืองชัยพัฒนกุล
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900125 นาง สุนิษา นาคเสวี
900126 นาย ชุติเดช จ านงค์ภักดี
900127 นาง ปาลิดา วังหล้า
900128 นาย รังสรรค์ สว่างพานิช
900129 นาย นิติธร จดจ า
900130 นาย พงษ์สิทธิ์ อุทิศานนท์
900131 นาย ณัฐพล ยอดหวาน
900132 นาย พิพัฒน์พล วงศ์สมุทร
900133 ว่าทีร้่อยตรีหญิง พรจรัส พรมกลัดพะเนาว์
900134 นาย ศุภชัย สุภาภรณ์
900135 นาย จ าลอง ยาอยู่สุข
900136 นาง ณฐพร โพนสิงห์
900137 นาย อนุสรณ์ รอดมา
900138 นาย ยศพนธ์ เจดีย์
900139 นาย ปิยะวัฒน์ อินวรณ์
900140 นางสาว ณัฐิดา พรหมพินิจ
900141 พันจ่าอากาศเอก ชยรพ แตกหนองโน
900142 นางสาว สุพรรษา จันทร์ซ้าย
900143 นางสาว กณิตา สร้อยอุทา
900144 นาย วิษณุพงศ์ หน่อแก้ว
900145 นางสาว จุฑามาศ ขวัญแก้ว
900146 นาย ประพันธ์ กุออ
900147 นางสาว อารดา ดวงสุริยเนตร
900148 นางสาว ธัญวรัตน์ วันแอเลาะห์
900149 นาย วรากร ล้ิมศิริ
900150 นางสาว อัณณ์ชญากร สุขเกษม
900151 นางสาว นัณฐ์ทัศชภรค์ จันร์ทรา
900152 นาย ชยพล ภูนิคม
900153 นาย ชวลิต ซ่ือสัตย์
900154 นาย วชิระ สุดจิตร
900155 นาย ปกครอง หวานนวล
900156 นางสาว บงกชพร อ่อนพึง่
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900157 นาย ณัฐวัตร ทาเกิด
900158 นางสาว จารุวรรณ กลับแก้ว
900159 นางสาว ผไทมาส นิ่มค า
900160 นางสาว อังคณา รุกขพันธุ์
900161 นางสาว อังคณา มหาค า
900162 นางสาว พิมพ์นภัส ไชยวงค์
900163 นาย อดิลักษณ์ แสงมณี
900164 นาย กรวิก ไทยรินทร์
900165 นางสาว อลีนา ยาทิพย์
900166 นางสาว พนิตนันท์ สุรัตน์โรจน์
900167 จ่าอากาศโท กิตตินันท์ แสงจันทร์
900168 นาย ทัตพงศ์ พฤกษชาติ
900169 นาย ด ารงค์ศักด์ิ เหนือคลอง
900170 นาย สุวิทย์ อังศุภากร
900171 นาย กิตติภพ ต้นสาลี
900172 นางสาว ศิริพร กองสุข
900173 นาย เอกพิษณุ สุง้ิวงาม
900174 นาย ขวัญชัย ปิยะวงษ์
900175 นาย กิติศักด์ิ คล้ายวิเชียร
900176 นาย พลวัฒน์ อินต๊ะลอ
900177 นาย ณัฐพล โตสารเดช
900178 นาง รัตติกาล บุญยุภู
900179 นางสาว ศิริรัตน์ แสงเพ็ชร์
900180 นาย ธนาคม เลิศศรี
900181 นางสาว กนกวรรณ ปัญญาไว
900182 นาย วัฒนา อินลี
900183 นาย กามาล สุระสิทธิ์
900184 นาย พักตร์ดี นามศรี
900185 นาย วิทยากร การสรรพ์
900186 นาง ปาณิสรา นาจันทัด
900187 นางสาว ยศกมล ช่วยบ ารุง
900188 นาย นฤดล กลันทกพันธุ์
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900189 นางสาว วิลาวัณย์ อ่อนแก้ว
900190 นาย วิศวะ เชียงแรง
900191 นางสาว นวลรหงษ์ ยิ่งได้ชม
900192 นางสาว ริญญาภัสร์ โฆษิตพงศ์เลิศ
900193 นางสาว วีระยา ศรีบุญมา
900194 นาง เฉลิมพร มะโนธรรม
900195 นาย ไชยเชษฐ เกษมาลา
900196 นาย วัชรพงศ์ ดีเหมาะ
900197 นางสาว พัชรา เอี่ยมแจง
900198 นาย อานนท์ เทพส าเริง
900199 นางสาว นนทวรรณ วงษ์แสวง
900200 นางสาว อมรรัตน์ อุปเวช
900201 นางสาว พรรณิดา พันธ์พืช
900202 นางสาว ลลิตา โห้สมบูรณ์
900203 นางสาว ปลงใจ สมศรี
900204 นางสาว อรณัฐ ปิยะจารุวัฒน์
900205 นางสาว กฤษณา สมวุฒิ
900206 นาย สุภคม สุขศรีเพ็ง
900207 นางสาว เมธามาศ สมบุญ
900208 ว่าทีร้่อยเอก ธเนศ ชาคริตสกุล
900209 นางสาว จินดาพร เบาใจ
900210 นาย จิรวัฒน์ ดีวะรัตน์
900211 สิบต ารวจโท ณัฐพงศ์ นาคทุง่เตา
900212 นางสาว สุนิสา เจริญมังสัง
900213 นาย พสิษฐ์ อุทธา
900214 นาย พลภัทร พูลเกษร
900215 นางสาว พิมพ์ร าไพ ทองศรีแก้ว
900216 นาย ธีรวุฒิ ดาวภิรมย์
900217 นางสาว จิตต์ตรา ราชวงศ์
900218 นางสาว วิลัยวรรณ สว่างชื่น
900219 นาย จักราวุธ แววสง่า
900220 นาย อาคม เศษสุวรรณ์
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900221 นางสาว ฝนทิพย์ ทองลา
900222 นาย เขมกร ค าโสม
900223 นางสาว วิมานทอง ชีพสุกใส
900224 นาย อเนชา พรหมมา
900225 ว่าทีร้่อยตรี กิตติพงษ์ ทาหะพรหม
900226 นางสาว ปิยธิดา สุวรรณละออง
900227 นางสาว สกุลรัตน์ พัฒน์ชู
900228 นาย ณัฐวุฒิ จันทร์แก้ว
900229 นางสาว ธนชัญญา ไชยาพร
900230 นาย ก้องสกุล สุขกระจ่าง
900231 นาย ศุภชัย แวงค า
900232 นาย พรเทพ นวไพบูลย์
900233 นาย อธิป ฤทธิธรรม
900234 นางสาว มุขระวี สีทองสา
900235 นาย สุบรรณชา ขันติวงค์
900236 พันจ่าอากาศเอก กฤษกร แจ้งเนตร
900237 นางสาว พรเพ็ญ รักน้ าเทีย่ง
900238 นาย มณฑล บิณศิรวานิช
900239 นาย ปวีณวัช ปาระมีศรี
900240 นาย ค านวณ จันทร์ทอง
900241 นางสาว มะลิวัลย์ พริกประสงค์
900242 นาย อนุสรณ์ อุปะมาโน
900243 นาย พูนลาภ มายาง
900244 นางสาว ศิวะพร ศรีสวัสด์ิ
900245 นาย พัฒนศักด์ิ ทนุด ารง
900246 นางสาว ปิยนุช นาคะบุตร
900247 นางสาว ปภัสร ส าเภาทอง
900248 นางสาว ทิตยา วงษ์ไกร
900249 นาย พงศ์ธร สุภเวที
900250 นางสาว ศศิภา ขวัญอ่อน
900251 ว่าทีร้่อยตรีหญิง จุฑามาศ ศรีข า
900252 นางสาว อัมพวา ไชยเพชร
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900253 นางสาว นิศา ขบวนกล้า
900254 นางสาว ณัฐกฤตา จอมศรี
900255 นาย ธนวัฒน์ มุลทา
900256 นางสาว ณัฐพร กล่ินจันทร์
900257 นาย รัฐพล ศรีธรรมา
900258 นางสาว พัชริดา เตียวตระกูล
900259 นางสาว ธิดารัตน์ สุขวิเศษ
900260 นางสาว ขนิษฐา เศวตศิลป์
900261 สิบต ารวจตรี จิรเดช เชิงกล
900262 นาย วชิรวิชญ์ ยศธนเศรษฐ์
900263 นางสาว ชยาภา ศรีสุข
900264 นางสาว สุกัญญา มาตสอาด
900265 นาง วีรวรรณ วิพลชัย
900266 นาย อิทธิพล หิรัญเนตร
900267 นาย วุฒิกาฬ ใยพันธ์
900268 นาย สมเกียรติ เพชรานันท์
900269 นางสาว นันท์นภัส ดวงอินทร์
900270 นาย ศิริชัย ต้ังรัตนพิบูลย์
900271 นาย ชินดนัย ประทีปโชติพร
900272 นางสาว นัสรีน มะแซ
900273 นางสาว นันทินี พลเศษ
900274 นาย ภาคิน คูณขุนทด
900275 นางสาว พาณี ณ นคร
900276 นางสาว วรลักษณ์ สุวัตถิกุล
900277 นางสาว วราลี ผ่องวุฒิกุล
900278 นาย ชนัญญู วรรณวงศ์
900279 นางสาว มุนินทร์ภัช วัฒนศักด์ิเลิศ
900280 นาย นาวิน ชนะณรงค์
900281 นาย สันติ ผิวแก้ว
900282 นาย ณัฐวุฒิ กิจโสภี
900283 นางสาว ธัญพร แสนค าวัง
900284 นาย เขตรัฐ นิลแนบแก้ว
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900285 นาย ธวัชชัย สดใส
900286 นาย คมสัน รัตนไตร
900287 นางสาว ชลธิชา พูลทวี
900288 นาย พงษ์ชัย ชุมปวน
900289 นางสาว ปริญพัชร์ จินตโกศลวิทย์
900290 นาย ทวีศักด์ิ ส ารี
900291 นางสาว นันฐ์สินี สีน้อย
900292 นาย โยธิน โพธิบ์ูลย์
900293 นาย ศราวุธ เซ่งแก่น
900294 นางสาว วฤณพร ชื่นจิตร์
900295 นาย สุวิทย์ พยุยงค์
900296 นางสาว ปัทมา พุฒซ้อน
900297 นาย จักรพงค์ ประกอบการ
900298 นางสาว วราลักษณ์ แก้วสุพรรณ
900299 นาย ภคิน สมคิดทวีโชค
900300 นาย ศักด์ิชัย สุทธิชาติ
900301 นาย ดนุพล ศรีคง
900302 นาย เอกพล รัตนนารถ
900303 นาย เทพสรร ผ่ึงผาย
900304 นางสาว ปนัดดา ตันติวรพิพัฒน์
900305 นาย วรพจน์ หิง้ทอง
900306 นางสาว กาญจนา แก้วอรสาน
900307 นาย ทรงพล แก้วขุนทอง
900308 นาย ประดับ แก้วบุญเรือง
900309 นางสาว ธันยพร สิทธิสงวนไทย
900310 นางสาว ชิดชนก ชูนุช
900311 นาย ธีรพล แก้วก าเนิด
900312 นางสาว ศวพร ทองหม่อมราม
900313 นางสาว สาวิตรี จีนะพันธุ์
900314 นางสาว พชรพร ประสาจันทร์
900315 นาย เกษม แก้วสนั่น
900316 นางสาว กรรณิการ์ ประจันนวล
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900317 นาย พงศธัช ขันธะมูล
900318 นางสาว อรญา สอาดจิตต์
900319 นาย วุฒิคม เทศรังสี
900320 นาย ชัชวาลย์ ขุนทดเรืองโรจน์
900321 นาย จิระเดช เสนีวาสน์
900322 นางสาว นิติพร มีไพฑูรย์
900323 นางสาว ฐิติชญา วงศาโรจน์
900324 นางสาว สุพรรษา อุดมพิทยารัชต์
900325 นาย นราศักด์ิ ค ายันต์
900326 นางสาว ฐิตารีย์ แพนเดช
900327 นางสาว ลดาวัลย์ คณาดี
900328 นาย ธีระชัย แย้มพรายดี
900329 นาย หัสฎายุ ภูร่ะหงษ์
900330 นาย อายุธ ศรีประเสริฐ
900331 นาย สิทธิสมชัย พงษ์ธนู
900332 นาย นวคุณ ปรุงรัตนะเสน
900333 นาย อรรถพงค์ คชศักด์ิ
900334 สิบโท ณัฐวุฒิ พรมมา
900335 นาย ประมุข ภิรมย์ทอง
900336 นาย วชิรวิชญ์ รักษาศรี
900337 นางสาว วันทนา ด้วงช้าง
900338 นางสาว ธิติยา ครุธทามาส
900339 นาย วิทวัส ศรีราม
900340 นางสาว ภานุมาศ วาระสิทธิ์
900341 นาย อรรถพล คงคา
900342 นางสาว อรอุมา แก้วบัวดี
900343 นางสาว ประภาพร สีหา
900344 นาย อรรถพร เอียดชุม
900345 นางสาว เบญญาภา เพชรพงษ์
900346 นาย บัณฑิต ศรีวัฒนานนท์
900347 นาย เชษฐา แก้วขาว
900348 นางสาว ศิริรัตน์ โกฎิค า
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900349 นาย ไพชยนต์ ชยกรโชติวัฒน์
900350 นาย ปรัชญา ประกอบพันธุ์
900351 นาย เสริมศิลป์ รวยทรัพย์
900352 นาย กฤตวุฒิ ศรีไชย
900353 นาย ศุภกฤต หล้าหล่ัน
900354 นางสาว พลอยไพรินทร์ กิจพ่อค้า
900355 นางสาว กรณ์ณัฏฐ์ รัตนะมงคลกุล
900356 นาย เฉลิมเกียรติ ผาพิมพ์
900357 นาย สาธิต ฉ่ าใจดี
900358 นาย ศักรินทร์ ทองอ่อน
900359 นางสาว สุธิสา สุรินทร์รัฐ
900360 นาย อธิวัฒน์ เพชรโชติ
900361 นางสาว ไพจิตร เลพล
900362 นาย พิทักษ์พงศ์ พรหมทอง
900363 นาย ปัญญา เวียงนนท์
900364 นาย วศิน วิบุลศิลป์
900365 เรือตรี นิติพัฒน์ ซ่ือดี
900366 นางสาว พรทิพา น้อยเล็ก
900367 นาย เอกชัย คงวัชระ
900368 นาย สุรชัย สุนุรัตน์
900369 นาย วรวุฒิ ช่วยรอด
900370 นาย ชลทิตย์ แสนมุงคุณ
900371 นาย บุญแท้ มุ้งกลาง
900372 นางสาว วิภาวี รัตนะ
900373 นาย มติชน ปัญญาฟู
900374 นาย พิชญ์พงศ์ วงษ์สุวรรณ
900375 นางสาว ปิยะนันท์ แสนน าปน
900376 นางสาว ธัญญารัตน์ ศรีวิชัย
900377 นาย นิรุชร์ ทิศมี
900378 นางสาว อภิฤดี พุฒซ้อน
900379 นาย ภาณุพงษ์ ใจมาลัย
900380 นางสาว นุชนารถ บุญเอื้อ
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900381 นาย วิชัย เต้มีย์
900382 นางสาว วรางคณา ธรรมเพชร
900383 นาย ธนาพงศ์ แตงหนู
900384 นาย อภิสิทธิ์ ยาโต
900385 นาย วรเมธ ประดิษฐ์อาชีพ
900386 นาง รุจิรา จันขวา
900387 นางสาว สิริลักษณ์ ไชยนิตย์
900388 นาย นันทวัฒน์ นวชาตะนันท์
900389 นาย จิรวัฒน์ ใจส าราญ
900390 นาย เกรียงไกร ตนัยพุฒิ
900391 นาย ณัฐภัทร ไชยชาติ
900392 นาย นเรศ โกฎทอง
900393 นางสาว พัชรินทร์ ไชยบาล
900394 นาย ธีระพัฒน์ แสงจันทร์
900395 นางสาว อัญชฎารัตน์ ทองอัตตะ
900396 นาย คามิน ดาหาญ
900397 นาย ศราวุฒิ ศรีบุญแปลง
900398 นางสาว ชญาดา พรหมพิทักษ์กุล
900399 นางสาว สาวิตรี แสงสว่าง
900400 นาย ปิยะพงศ์ พงษ์สุด
900401 นาย ปรีติภัทร วันนา
900402 นางสาว กนกวรรณ ต๊ะม่าน
900403 นาย ธนคม หอมหวล
900404 นางสาว นุจรินทร์ สมประดี
900405 นาย วรงค์กรณ์ ไวพ่อค้า
900406 นางสาว ภัสราภรณ์ แก้วขุนทอง
900407 นาย ธรรมรัตน์ ธนวิชชานันท์
900408 นางสาว เกษฎา กล่อมปัญญา
900409 นาย วัชรพล จงใจภักด์ิ
900410 นาง รุ่งฤดี สดกลาง
900411 นางสาว ณัฏฐาพร สุนทรโรจน์
900412 นางสาว จริยา เอี่ยมเจียม
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900413 สิบต ารวจโท ธาวิต ชัยวัฒนานนท์
900414 นาย พิตรพิบูล อินทะสอน
900415 นาย จีระศักด์ิ ไชยวรณ์
900416 นาย ณัฐนันท์ สินสมบัติ
900417 นางสาว สุคนธา พงษ์ศิริ
900418 นางสาว พีรญา ดวงแก้วกลาง
900419 นางสาว เสาวลักษณ์ สังข์น้อย
900420 นางสาว ธันยพร ทวีรัตน์
900421 นางสาว จิรฐา ทองกล่ า
900422 นาย ชัชวาลย์ เตชะวิวัฒน์กุล
900423 นาย ทศพร พุม่เจริญ
900424 นางสาว รุ่งนภา ทวีสุข
900425 นาย ณัฐพร เป้าทอง
900426 จ่าสิบตรี ปิยะวัฒน์ เกตุแก้ว
900427 นางสาว ธรรณญธร ดลปัดชา
900428 นาย ตรีระพร รัตนพันธ์
900429 นางสาว สุธีสินี วิลัยเลิศ
900430 นาย อมเรศ ภูพา
900431 นาย เดชาวัฒน์ เพ็ชรล้อมทอง
900432 นาย ประเสริฐ เคว็จด า
900433 นางสาว ภคบงกช ป้องพาล
900434 นางสาว รัชนีวรรณ วงค์อามาตย์
900435 นางสาว วรินทร์ธิชา แบบอย่าง
900436 นาย ยุทธพล ชามทอง
900437 นาย วีระพงษ์ สมหวัง
900438 นาย รัฐกรณ์ ชูยกปิน่
900439 สิบเอก นเรศ อึ้งเทียน
900440 นาย สิรวิชญ์ จีนย้าย
900441 นางสาว ณัฐกานต์ พงษ์อุบล
900442 นางสาว กชกาญจน์ ทองใบ
900443 นางสาว นิลเนตร วงษ์เพ็ชร
900444 นาย ธวัช พรหมพิทักษ์กุล
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900445 นาย นิรุต หัตถะผะสุ
900446 นางสาว จินดาพร อ่อนยิ่ง
900447 นาย ฐกฤต โมสิกานนท์
900448 นาย อัฒฑชัย เอื้อหยิ่งศักด์ิ
900449 นาย สันติพงษ์ เพชรพิฆาฎ
900450 นาย ณรงค์ ศรีทนันชัย
900451 นางสาว วิภาดา เติมเกาะ
900452 จ่าสิบเอก นที กิจมณี
900453 นางสาว ณัฐรดา ค าเสือ
900454 จ่าอากาศเอก อภิศักด์ิ อามาตย์
900455 นางสาว สุชาดา คุณัญญาตระกูล
900456 สิบเอก ชวลิต แก้วสาร
900457 นาย คมชาญ สง่าศรี
900458 นาย ชัยรัตน์ สุภาพรม
900459 นางสาว หทัยรัตน์ แซ่หุย้
900460 นาย จักรี อินท า
900461 นาย สุริยะเทพ ฉายาพิทักษ์กุล
900462 นาย ชัยพร บัวต๊ิบ
900463 นาย ปิยณัฐ สุริยวรรณ
900464 นาย มงคล สาธุพันธุ์
900465 นาย บุรินทร์ แปะด า
900466 นาย ธนวัฒน์ คงศิริ
900467 นาย เศกสรรค์ ขจรโมทย์
900468 นางสาว เกศกนก ทุณพัฒน์
900469 นาย ศรายุธ หอมชะมด
900470 นางสาว อุมาพร กันสาตร์
900471 นางสาว ชนิดา ทองทรง
900472 นาย พงศธร อุทัยศรีผดุงกุล
900473 นาย จิรพงศ์ เสมียนเพชร
900474 นางสาว นันทกานต์ ปานสง
900475 นางสาว ผกาแก้ว ทองมา
900476 นาย ปิยพงษ์ พลเรียงโพน

หน้าที ่15 จาก 372



เลขประจ ำตวัสอบ ชื่อ - สกุล

900477 นาย กิตติภพ ตันสกุล
900478 นางสาว นัยเนตร แสงบุญ
900479 นาย สุทธิรักษ์ ไชยาศิรินทร์โรจน์
900480 นาย พนม นอนา
900481 นาย อธิพงศ์ ใจซ่ือ
900482 นาย อภินพ ปสันตา
900483 พันจ่าอากาศเอกหญิงศิริวรรณ ครองคุ้ม
900484 นางสาว วลัยลักษณ์ ชัยนอก
900485 นางสาว พิจิกาญจน์ เดชะ
900486 นางสาว ปิยพร จงจิตตานนท์
900487 นางสาว ปิยะอนงค์ คงพิรอด
900488 นางสาว ธัญพร หล้าซิว
900489 นางสาว วรรษชล สุขชาตะ
900490 นาย ทวีชัย เกตุสาระธรรม
900491 นาย วิสันต์ จุปะมัดตัง
900492 นางสาว มนาภรณ์ ชัยบัณฑิตย์
900493 นางสาว โกศล จรวุฒิพันธ์
900494 นาย สหศักด์ิ ฤทธิรั์กษา
900495 นางสาว อาภาพร สุริยะ
900496 นาย กรกรรณ เจริญรัตน์
900497 นาย กิตติพัชญ์ สุขสวัสด์ิ
900498 นาย ศิรชัช ช่างทอง
900499 นาย อรรถพล พูลทอง
900500 นางสาว ปัตถามาศ สุขหอม
900501 นาย อานนท์ พรมเพ็ชร
900502 นาย กฤษฎา เสวกวิหารี
900503 นาย สุเมธี จิตต์ปภัสสร
900504 ว่าทีร้่อยตรี ปฐมพงศ์ กล่ ามาศ
900505 นางสาว รัตนาภรณ์ พรมคุณ
900506 นางสาว พัชราภรณ์ เกิดสิน
900507 นาย วืทวัส ปาละจูม
900508 นาย ประพันธ์ มหาวรรณ์
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900509 นาย อัครวิชช์ ปัญญาผาบ
900510 นาย อภิชา ตติบรรจงลาภ
900511 นางสาว จันทิมา สายสุวรรณ์
900512 จ่าอากาศเอก วริศ ศิริแสง
900513 นางสาว วนาลี เรืองภักดี
900514 นาย เลิศศิลป์ รัตน์มณี
900515 นาย ณัฐวุฒิ เทพารักษ์
900516 นางสาว กัญญาพัชร์ วิชัยพล
900517 นาย บุญช่วย ปักษี
900518 นาย ภาคิไนย สุภายะ
900519 จ่าสิบตรี จักรพงษ์ ชัยวันดี
900520 นาย วัลลภ เยี่ยมสมร
900521 นาย ธัชกร เกษมโสตร์
900522 นางสาว พิมพ์นิภา เตชพิพัฒน์พงศ์
900523 นาย ณัฏฐ์ มาตุทอง
900524 นาย สมศักด์ิ ท้องพิมาย
900525 นางสาว ชลดา แก้วสาร
900526 นางสาว มัตสริน ใจเอื้อ
900527 นาย อธิการ โคตรบุญเรือง
900528 นางสาว พัชราภรณ์ ผู่พานิช
900529 นางสาว เบญจมาศ ก้อนดี
900530 นาง ธนพร เพชรวารี
900531 นาย ธีรภัทร์ มณี
900532 นาย ธีระพงษ์ บุญปัน๋
900533 นาย วิชเวช กระตุดนาค
900534 นางสาว กมลรัตน์ ทองบุรี
900535 นางสาว พิมพ์พิมล สัตราศรี
900536 นาย สุชาติ วงค์สะโสม
900537 นาย อาทิตย์ สนหมื่นไวย์
900538 นาย ศิขรินทร์ กระทุม่
900539 นาย พลหฤษฏ์ กรมแสง
900540 นาย เจษฎา สอนวิชัย
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900541 นาย อรรณพ เดชรักษา
900542 นาย ชนม์วิศิษฎ์ ใจโลกา
900543 นางสาว ณัฏฐกานต์ คัดทะมาร
900544 นาย ศุภชัย สุริฉาย
900545 นาย ธีรศักด์ิ ลิมปติยากร
900546 นางสาว ชุติมา แสงมณี
900547 นาย อนุรักษ์ สมจริง
900548 นาย กฤษณ์ ปัญโญ
900549 นาย วิรุฒ ไสลรัตน์
900550 นางสาว ชุติมา ไชยพงษ์วิสุตษ์
900551 นางสาว ชฎาพร หล่อประโคน
900552 นาย มนต์ชัย สวนนุ่ม
900553 นาย สิทธิพงษ์ ดาสงเคราะห์
900554 นางสาว รัชฎาภรณ์ พรมทอน เบ้าทอง
900555 นาย ปณต เจ้ยจู
900556 นาย กฤษณ์ ระฆงัทอง
900557 นาย จ าเริญ หนูเหมือน
900558 จ่าสิบเอก ภัทร นาคแก้ว
900559 นาย จีรพงศ์ ปภาสกุลวงศ์
900560 นาย วีระยุทธ ระเวง
900561 นาย เอกพงษ์ นุ่มพู่
900562 นาย กฤษณชัย ค าจันทร์
900563 นาง กัญญารัตน์ ตันติโกวิทย์
900564 นาย ณัฐภัทร สระบัว
900565 สิบต ารวจตรี จักรกรินทร์ อุปัชฌาย์
900566 นาย ธีรวัฌน์ หมีค า
900567 นาย สุริยา คลังใหญ่
900568 นาย จ าเริญ ทองตรี
900569 พันจ่าอากาศเอก ภูมพิพัฒน์ เชื้ออินท์
900570 นาย วิศิษฏ์ จันทร์ลุน
900571 นาย ปิยะณัฐ น้อยศรี
900572 พันโท ชัยอารีย์ แก้วสาร
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900573 นาย โยธิน ค าฝอย
900574 นางสาว ณัฐวลัญช์ สุวรรณรัตน์
900575 นาย โสภณ จันทดิษฐ์
900576 นางสาว เมชญา เสรีเกียรติ
900577 นาย ประทีป พูลเลิศ
900578 นาย อนุชิต พูลแพ
900579 นาย พีรพล เล้ียงเจริญทรัพย์
900580 นาย การัณยภาส ต่อตรงนิสาร
900581 นางสาว ชนกานต์ หมัดเลียด
900582 นางสาว จินต์จุฑา อินทวัฒน์
900583 นาย ณัฏฐวัฒน์ หน่อวงศ์
900584 นาย มานะ น้อยดี
900585 นางสาว ณัฐทิชา เป๊กทอง
900586 นางสาว จุฑาทิพย์ แก้วเหมือน
900587 นาย ช านาญ มาลุน
900588 นางสาว กนกพลอย ระหว่างบ้าน
900589 นางสาว ภิญญดา เกษียร
900590 นางสาว วัลลภา อินทร์สุพัตรา
900591 นาย วสันต์ เขื่อนค า
900592 นางสาว ภาวิณีย์ อินทะรังษี
900593 นางสาว นิศรา ราชคม
900594 นาย ศาตนันทน์ สุขสอาด
900595 นางสาว จารุเนตร เกื้อภักด์ิ
900596 นางสาว จิรารัตน์ คงเส้ง
900597 นางสาว ผกามาศ ทองวงศ์
900598 นางสาว ศิรินันท์ พงษ์สิน
900599 นางสาว สุภาภรณ์ แก้ววันดี
900600 นาย ปกรณ์ศิริ บัง้ทอง
900601 นาย มหาชัย วงษ์เค่ียม
900602 นางสาว ปัจน์หทัย บรรดาพิมพ์
900603 นางสาว ศิริวรรณ ยามี
900604 นางสาว กรรณิการ์ ไชยชมภู
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900605 นาย ชมรักษ์ ชัยสนิท
900606 สิบต ารวจเอก นภรัตน์ ชยเศรษฐ์มนตรี
900607 นางสาว ปุณณ์ภัสสร อ่ ากลัด
900608 นางสาว กนกพร ไชยสมบูรณ์
900609 นาย อภิรักษ์ รักนวล
900610 นาย อนุพันธ์ โรยทองค า
900611 นางสาว สยามล กุหลาบศรี
900612 นางสาว ชลธิชา แสงนาค
900613 นาย ชิติพัทธ์ สุขส าราญ
900614 ว่าทีร้่อยตรี รังสรรค์ สุขเกษม
900615 นาย มงคลชัย เค้าโคน
900616 นางสาว นันทิยา แก้วกอง
900617 นางสาว สวิชญา กวาวตาง
900618 นางสาว วาสนา ประทุมทอง
900619 นางสาว กานต์ธิดา อะติถะ
900620 นาย กิจจารักษ์ วงษ์ไพศาล
900621 นางสาว ภวิกา กล้าหาญ
900622 นาย นพรวี มณีกุต
900623 นาย ชนกันต์ เจริญรัมย์
900624 นางสาว ชัญญณ์พัทธ์ พันโพธิ์
900625 จ่าสิบโท ณัฐพล แจ่มสุกใส
900626 นางสาว วีณา ชัยเพชร
900627 นางสาว อริสา พึง่เจียก
900628 นาย ภานุพงศ์ สายเจริญ
900629 นาย อนันตชัย บุญกาพิมพ์
900630 นางสาว นริสา รักนวล
900631 นางสาว เกศศิริ สารพล
900632 นาย ทนงศักด์ิ พิลา
900633 นาย ภูมิพัฒน์ ทยาน
900634 นางสาว พนิจนาฏ สุวรรณกุล
900635 ว่าทีร้่อยตรีหญิง เพ็ญนภา นันทะเสนา
900636 นางสาว ธิมารัชต์ อธิภัทร์สถาพร
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900637 นาย สิทธิชัย โนฤทธิ์
900638 นาย สุพัฒน์ ลักษณา
900639 จ่าสิบตรี พีรพล เจียมจันทร์
900640 นาง ณัชฐินันท์ ครุฑคง
900641 นางสาว ยุพินพร เงินทองแดง
900642 นางสาว ณัชชา อินต๊ะรัตน์
900643 นางสาว นฤมล กาฬภักดี
900644 นาย อธิศ ปิยะธนาพิพัฒน์
900645 นาย วราวุฒิ องค์การ
900646 นาย ศักด์ิสิทธิ์ ภิรมย์สมบัติ
900647 นางสาว ณิชชา เอียดมาก
900648 นาย ปิยะณัฐ อินเทียน
900649 นาย ธีร ต้ังวิเทศจิต
900650 นาย ไพรัตน์ ศรีวิสัย
900651 นาย กัณจนภัทร ชิณโท
900652 นาย ปฏิพัทร์ แก้วเมืองอนันท์
900653 นาย ชนม์ธวัช แก้วหนองเสม็ด
900654 นางสาว อรุโณทัย อนุสสรราชกิจ
900655 นาย ฐิติวัฒน์ ศรีสมทรัพย์
900656 นาย ปัฐมพงศ์ รัตนโกศัย
900657 นาย ธีรชัย ด าแก้ว
900658 นาย วีระศักด์ิ ศรีจุดานุ
900659 นางสาว รวิสรา อิ่มกูล
900660 นางสาว กีรติกานต์ แก้วทอง
900661 นาย บัญชา จันทร์เต็ม
900662 นางสาว พวงเพชร บัวทอง
900663 ว่าทีร้่อยโท เอกชัย สอนบุญชู
900664 นาย ร้ิม ภูกันยา
900665 นาย ปิยะวัฒน์ ด าน้อย
900666 นางสาว รัตน์ระวี ฉลองสัพพัญญู
900667 นาย พงศ์พิษณุ สร้อยเกียว
900668 นาย สมพร ก้านขุนทด
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900669 นาย ทวิช ชัยเพ็ง
900670 นาย ประพันธ์ สุทธหลวง
900671 นาย สมควร ค าน้ านอง
900672 นาย สุขุม กุลชาติ
900673 นาย กิตติพงษ์ แก้วดุสิต
900674 นาย ฉัตรชัย อภินันท์เทิดไทย
900675 นางสาว เสาวลักษณ์ ค าหว่าง
900676 นาย เจษจรัส นามอาษา
900677 นาย สาโรจน์ ดวงเดือน
900678 นาย วิโรจน์ บุญเลิศ
900679 นางสาว ปัทมาพร ตะโหนดไธสง
900680 นาย ธนชัย อดิพนากิจ
900681 นางสาว พัชยา นารักษ์
900682 นาย ชาญวิทย์ ช่างทอง
900683 นาย ศรราม มูลวิไชย
900684 นาย พิภูมิพงศ์ บัวอ่อน
900685 ว่าทีร้่อยตรี ธวัชชัย ไหวพริบ
900686 นางสาว อุทุมพร ฝ่ังนที
900687 นางสาว วรรณิษา ขัดชุมศรี
900688 นางสาว ชโนทัย ทานให้
900689 นางสาว ฉัตรกนก พูลสมบัติ
900690 ร้อยต ารวจโท พีรณัฐ สุริวัน
900691 นางสาว ศิริพร เต่าทอง
900692 นางสาว ธันย์ชนก พลหาญ
900693 นางสาว อภาวดี ใจพยุงตน
900694 นาย พุทธดง ชัชวาลย์
900695 นางสาว ธัญยรัชต์ ธรรมอริยนันท์
900696 นางสาว จีรนันท์ นาคเสน
900697 นาย ชานนท์ วีระสวัสด์ิ
900698 นางสาว ศยามล บรรยง
900699 นางสาว สุภัตตรา กันตรง
900700 นางสาว พิชามญชุ์ ธวัชชัยวิสุทธิ์
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900701 จ่าสิบตรี ภูธิป ศรีสอาด
900702 นาย ณัฐพงษ์ ฐิติวัฒนธีระธาดา
900703 นางสาว บุษราพร กุลทอง
900704 นางสาว กฤษฎิณิ์ชา ไชยเสนบดินทร์
900705 นาย บรรจง อาลากุล
900706 นาย สุชาครีย์ จันทนยิ่งยง
900707 นาย อนุชิต โมพันดุง
900708 นาย ทัฬหพงศ์ ปาเวียง
900709 นาย กฤตพล เทียมทอง
900710 นางสาว กัลยา ศิริถาวรวงศ์
900711 นางสาว ณัฐพร นามหนองปรือ
900712 นางสาว ศศิพรรณ ชามะรัตน์
900713 นางสาว ณัฐกานต์ วิชัยวงษ์
900714 นางสาว อรอุไร ใหมทอง
900715 นางสาว อรษา ร่มโพธิช์ี
900716 นาย ปรัชญา ค าแหง
900717 นาย ธีระพงค์ พลเกษตร
900718 นายหมู่ใหญ่ ณรงค์ศักด์ิ สุจันศรี
900719 นาย นิรุธ วาปีเก
900720 นางสาว ธณัฐกมล สุขราม
900721 นาย อภิชาติ โตมอญ
900722 นาย ชนก ทรัพย์กาญจนา
900723 นาย จ านรรจ์ แสงฉ่ า
900724 นาย กุศล ทองประดิษฐ์
900725 นางสาว เฟือ่งลดา สิงหาวงค์
900726 นาย สฤษด์ิ มหิทธิกร
900727 นาย วิทิตพงศ์ ตัวขยัน
900728 นาย ภราดร ไชยศรี
900729 นาย สามารถ ฉิมนาค
900730 นาย วิษณุ ปาระจูม
900731 นางสาว จุฑาทิพย์ พานพบ
900732 นางสาว พนัชกร ล้านแปง
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900733 นางสาว สร้อยศรี ดีทองอ่อน
900734 ว่าทีร้่อยตรีหญิง อรพินท์ ไชยาหมื่น
900735 นาย ปรัชญา สิทธิท์อง
900736 นางสาว รัตติกาญต์ ช่องลมกรด
900737 นางสาว กรรณิการ์ บรรเทิงจิตต์
900738 นางสาว นภัสสร พรหมเขียว
900739 นาย อัครวุฒิ พราวศรี
900740 นางสาว สุกฤตา ศักดิภัทรสุนทร
900741 นาย ภาคย์ แซ่ต้ัง
900742 นางสาว กนกวรรณ มหาทวย
900743 นางสาว สุขนิรันดร์ จตุพรเรืองรอง
900744 นาย วิญญู โพธิศ์รี
900745 นาย ศรัณย์ จันโทภาส
900746 นางสาว ศุทธินี กับปุละวัน
900747 นาย ชยุตพงศ์ เกศวัฒนกุล
900748 นาย วีระ ภูอ่รุณ
900749 นาย ยิ่งยศ สุวรรณศักด์ิ
900750 นางสาว ณปภัช ณัจยาวิภัช
900751 นางสาว ปิยาภรณ์ จ านงจิตร
900752 นาย พิพัฒน์ ยาปาธนะทรัพย์
900753 นาย กันย์ ฉันทภิญญา
900754 นาย ศุภณัฐ ทีปิวัฒน์
900755 นาย ฉัตรชัย ทองค าพันธุ์
900756 นาย สุริยา ถูกอย่าง
900757 นาย พงศ์พิสุทธิ์ รักศีล
900758 นาย ศุภกร ขอนทอง
900759 นาย พรพิทักษ์ ทองขาว
900760 นางสาว กฤตยา ยอดสอน
900761 สิบต ารวจโท อนุชิต หนูฤทธิ์
900762 นางสาว จิดาภา สายสูง
900763 นาย เจษฎา สามารถ
900764 นางสาว วันทนีย์ คงทอง
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900765 นางสาว ปานวาด ยิ่งยศ
900766 พันจ่าอากาศเอก สัมผัส ศิวิไล
900767 นาย โชติ ชื่นนิรันดร์
900768 นางสาว ธีระศุภางค์ เรืองภัทรปัญญา
900769 นาย นที บุญเรือง
900770 นาย ชีวานนท์ ชูเมฆา
900771 พันจ่าอากาศตรี นเรศ หนูทอง
900772 นาย ณัฐวุฒิ แก้วบัวระพา
900773 นาย เชี่ยวชาญ กุลยะ
900774 นางสาว ปาริชาติ คงแก้ว
900775 นาย ธีรศักด์ิ ไชยพล
900776 นาย กานต์ เพิม่พานิช
900777 นาย ภิญโญ สร่างไธสง
900778 นางสาว ธนรดา อาจสุรินทร์
900779 นาย นคเรศ ชิดเชื้อ
900780 นาย สิงหรา วรรณประเวศ
900781 นางสาว วรินทร ทิพย์ค า
900782 นางสาว ชนากานต์ สุวรรณข า
900783 นาย นฤพล จันทร์ด้วง
900784 นาย ชัยวัฒน์ กิจจะบรรณ์
900785 นาย เอกพันธ์ บุญรมย์
900786 นาย ประพาฬ เวสารัชกร
900787 นาย ศิวกร นาคบุญชัย
900788 นางสาว วราภรณ์ ศรีกุลจันทร์
900789 นางสาว ธัญญลักษณ์ ทรรพนันทน์
900790 นางสาว วันวิสาข์ ทองคง
900791 นาย ธีรวัฒน์ กงภูเวช
900792 นางสาว สุพัตรา ทองภูเบศร์
900793 นาย มาวิน เขียวเอี่ยม
900794 นางสาว อภิญญา พิเภก
900795 นางสาว แสงเดือน แสงอรุณ
900796 นาย ภัคพศุตม์ พศุตม์วรภัทร
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900797 นาย พีระวิทย์ ชื่นชูกล่ิน
900798 นางสาว โสรยา ชูทอง
900799 นาย ณัฐวุฒิ อ่ าเคลือบ
900800 ว่าทีร้่อยตรี พรชัย วรสาตร์
900801 นาย ธนภัท ถูกจิตต์
900802 นาย ณฐพร สุทัศน์ ณ อยุธยา
900803 ว่าทีร้่อยตรี ธนะสิทธิ์ เมธาวี
900804 นาย วีระชัย บุเงิน
900805 นาย พันธ์ปิติ เหรียญโมรา
900806 นางสาว ธิดารัตน์ ทองขาว
900807 นางสาว ริญญรัตน์ ไชยบุญยเกียรติ
900808 นางสาว ฉัตราวดี ทองรวย
900809 นาย ปุณณภพ มณีเวช
900810 นางสาว พรรณิภา สุพรหมอินทร์
900811 นาย คุณานนท์ ศิริบุตร
900812 นางสาว พัชรี ชุมแสงศรี
900813 นาย จิรายุทธ นามศิริพงศ์พันธุ์
900814 นาย สุทธิราช ค าป๊ก
900815 นางสาว ธนัชพร มะลิวัลย์
900816 นางสาว ปิยธิดา เผ่าศิริ
900817 นางสาว กรกมล กุลกมลมั่น
900818 นางสาว ศิริลักษณ์ หอมสมบัติ
900819 นาย ศุภภัค ล่ิมวรพันธ์
900820 นางสาว วทัญญุตา มูลอาจ
900821 นาย ศักด์ิชาย หม่องกระโทก
900822 ว่าทีร้่อยตรี ศราวุธ ศักด์ิประโคน
900823 นางสาว ร าเทียน รองวงศ์
900824 นางสาว ชุติวรรณ แก่นนาค า
900825 นางสาว ดวงนภา จันทราภินันท์
900826 นาย อนุชิต วัตรุจีกฤต
900827 นาย นฤพณ แวววับศรี
900828 นางสาว วราภรณ์ เข่งสมุทร
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900829 นาย ณัฐภูมิ บริบูรณ์
900830 นาย กฤชทร จงกล
900831 นาย เอกราช เทพหนู
900832 นาย ธีระพงษ์ อุบลศรี
900833 นาย ฐนธรณ์ ศรีมาพล
900834 นาย กิตติพงศ์ หยูนิษ
900835 นางสาว พัชราภรณ์ หมั่นนางรอง
900836 นาย ปัทวี สีสองชั้น
900837 นางสาว ฐิฏินันท์ สอนศิริ
900838 นางสาว ภัคธดา แสงหล้า
900839 นางสาว ภคมน คัจจกุเนตร
900840 นางสาว เสาวภา สุทธิวารี
900841 นางสาว ณัฐกานต์ ฐิติกาล
900842 นางสาว พรทิพย์ สุดสุก
900843 นางสาว ชุวดา เชียงสอน
900844 นางสาว ฉัตรฑริกา ปัญญาโสภา
900845 นาย คณิศร มณีกาศ
900846 นางสาว ทามาริน บีทาร์
900847 นางสาว สโรช์บล สิรินักษัตร
900848 นาย ณรงกรณ์ พุทธลา
900849 นาย ภัคพล วรรณพฤกษ์
900850 นาย ชัยรัตน์ มณีวิหค
900851 นาย คมสัน วงศ์แหลมมัจฉา
900852 นาย เจษฎา สุมามาลย์
900853 นางสาว พรสวรรค์ มากบุญ
900854 นาย ธนสรณ์ อัครสุขบุตร
900855 นาย ศุภกิจ สารชร
900856 นางสาว พิกุล โตเอี่ยม
900857 นางสาว สายชล เปรมปรี
900858 นางสาว กาญจนา ประเสริฐ
900859 นาง ณัฐปภัสร์ อินทรสุวรรณ
900860 นาย ภูธินันท์ ศรีวิชัยมา
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900861 นาย หิรัญ พูลเกตุ
900862 นาย ชมชน ขุนทวาท
900863 นาย สรวรรธน์ ศิริวัฒน์
900864 นาย สุทธิพงษ์ เฟือ่งฟุง้
900865 นางสาว วิไลวรรณ เรืองโสม
900866 นาย วิรัตน์ ชุ่มมงคล
900867 นาย จารุวิทย์ คงนคร
900868 นางสาว น้ าผ้ึง ข าด า
900869 นาย ณัฐวุฒิ วุฒิ
900870 นางสาว กัลยาณี พันธมิตร
900871 นาย วัฒนา ภูมิวัฒนะ
900872 นาย พลวัฒน์ แสนสุข
900873 นาย ธนพล สวัสด์ิวงษ์
900874 นาย สราวุธ บัวรุ่งสวัสด์ิ
900875 นาย ธัชชัย มณฑาสุวรรณ
900876 นาย วุฒิพงศ์ ปิน่เดช
900877 นาง สุจิตรา แสนศรีมหาชัย
900878 นางสาว จิราทิพย์ บ่อค า
900879 นาย อธิกรณ์ สุวรรณนันท์
900880 นาย เกียรติพิทักษ์ คงชนะ
900881 นางสาว สิริสกุล โกเจริญกิจ
900882 นางสาว นภสรณ์ นพสุวรรณ
900883 นางสาว ปิยพร จ าเริญ
900884 นาย คเณศ พูลเกษม
900885 สิบต ารวจโท เกียรติศักด์ิ ค าแหง
900886 นางสาว โสพิศตา พลิคามิน
900887 นาย ยุทธภูมิ รามศิริ
900888 จ่าสิบโท พลากร ศรีมาลา
900889 นางสาว ญาณินท์ สัมฤทธิ์
900890 นาย วีรยุทธ แจ้งไข
900891 นาย สุทธิพงษ์ เจริญภักดี
900892 นาย พีรวิชญ์ โสตะวงศ์

หน้าที ่28 จาก 372



เลขประจ ำตวัสอบ ชื่อ - สกุล

900893 นาย จิตตพล ชนะคุ้ม
900894 นาย วสวัตต์ิ ทองดี
900895 นางสาว ชบาไพร ชัยพฤกษ์
900896 นาย จักร์กทัณฑ์ ขัดธิพงษ์
900897 นาย อัษฎาวุธ โคตรเคร่ือง
900898 นาย ชัยวร เทพทอง
900899 นางสาว วชิราภรณ์ เกษร
900900 นาย อมรชัย วิไลรัตน์
900901 นางสาว นาตยา มณีทร
900902 นาย กิตติชัย ชูปล้ืม
900903 นาย จิตรพงษ์ สิทธิวงศ์
900904 จ่าสิบเอก อธิปไตย ยุปาระมี
900905 จ่าอากาศเอก วรชัย นิลแจ้ง
900906 นางสาว ภัทร์ธีนันท์ ศิริวรรณ์
900907 นางสาว ธฤดี สถิตย์สร
900908 นางสาว พชรวรรณฐ์ เอมรัตน์
900909 นางสาว ภรณ์อุมา แจ่มจ ารัส
900910 นาย สราวุธ ใหม่เทวินทร์
900911 นาย วิทยา นามค า
900912 นาย เสกสรร มณีฉาย
900913 นางสาว ณัฏฐาพัชร์ สอาดเอี่ยม
900914 นางสาว อามีนี ดาโอ๊ะ
900915 นาย ธิปติ ภัทรนาวิก
900916 นางสาว นัฎฐา เจริญผล
900917 นาย ชุมพล แก้วมีศรี
900918 จ่าสิบตรี สุทธิพงศ์ สุวรรณ์
900919 นางสาว รพีพร โมฬีพันธ์
900920 ว่าทีร้่อยตรี ธนวัฒน์ พะยัติ
900921 นาย อดิศักด์ิ จุลจันทร์
900922 นางสาว ศรัณยา สมตน
900923 นาย นิเวศ ทองจรัส
900924 นางสาว กฤชอร พิมพ์จ่อง
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900925 จ่าอากาศโท ชัยชนะ โฉมงาม
900926 นาย นนท์พิสิฐ ตีระมาตย์
900927 นาง ศุภธิดา พิศวาส
900928 นาง พรพิมล ส าราญใจ
900929 นางสาว ศิริวรรณ เสนาบุตร
900930 นาย พิสิฐชัย รักเกียรฐิ อ่อนสิงห์
900931 นาย จิระยุทธ รจพจน์
900932 นางสาว กนกวรรณ นาคช่วย
900933 นาย ธนเกียรติ ประทุมวงศ์
900934 นางสาว ตตริกาญจน์ นวลศิริ
900935 นางสาว ธันยนันท์ สิงหะสุริยะ
900936 นางสาว สุภาวดี นิลสนธิ
900937 นางสาว นันทวรรณ ชูแก้ว
900938 นาย ปกรณ์เกียรติ นิจสุข
900939 นาย ศึกศิษฏ์ จ านงค์สุทธิ์
900940 นางสาว ชญานุช สะราค า
900941 นาย เกียรติพงศ์ สุริยันต์
900942 นาย คมศักด์ิ ยงกสิกรรม
900943 นางสาว ชนากานต์ หนูพริก
900944 นาย ปรัชญา กอใหญ่
900945 นาย นูรุดดีน โตะตาหยง
900946 นางสาว สุพรรษา ค ากล้ิง
900947 นาย ชาญวิทย์ ช่วยมาก
900948 นางสาว อภิชญา เภาประดิษฐ์
900949 นาย เอกพล ขจัดมลทิน
900950 นาย สุรชัย รุ่งสกุลรัตน์
900951 นางสาว นงเยาว์ จันทร์ต้น
900952 นางสาว วรัชยา ประสิทธิว์รนันท์
900953 นางสาว ฌณัฌตา ช านาญพล
900954 นางสาว สุพัตรา นามวงศา
900955 นาย วรรธนัย ไชยชมภู
900956 จ่าอากาศเอก ภาณุพงศ์ ไชยวุฒิ
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900957 นาย ชุมพล ขันทพันธ์
900958 นาย มาตุภูมิ ธรรมราช
900959 นาย ภีระเดช กาวิละ
900960 นาย อนวัช ค าวังแก้ว
900961 นาย ปิน่พงศ์ เหล่ียมธนวัฒน์
900962 นางสาว ชลลดา ส ารวมรัมย์
900963 ว่าทีร้่อยตรีหญิง ธนัตถ์นันทร์ บุษบา
900964 นางสาว มลฤดี ชัยสงค์
900965 นาย ณัฐวัชร์ ใจเดช
900966 นาย นฤพนธ์ แดงศิริ
900967 นาย ภูธเนษฐ์ ทองโท
900968 นาย จิราวัฒน์ แจ่มชั่งสมบุญ
900969 นางสาว ทิพยาภรณ์ ไกลถิ่น
900970 นางสาว จุติพร มาเพิม่ผล
900971 นาย วชิราวุธ ศรีชัยอุ๊ด
900972 นางสาว สุเนตร เชยทอง
900973 นาย โชคชัย ชัยค า
900974 นางสาว วันทนีย์ ล่าแยง
900975 นาย ธีรภัทร สุจารีย์
900976 นางสาว เกศกนก หวังศักราทิตย์
900977 นาย นรธีร์ เพ็ชรพูล
900978 ว่าทีร้่อยตรี เพียงพอ นนท์ไพบูลย์
900979 นางสาว โรฮานี สาลาตาโซ๊ะ
900980 นางสาว ณิชาภา ก าลังดี
900981 นาย กษิด์ิเดช วัชรคิรินทร์
900982 นางสาว สาวิตรี ขันแก้ว
900983 นาย ทัศไนย วิเศษคุณ
900984 นางสาว สิฐินันท์ พรหมมณี
900985 นาย เสฏฐวุฒิ แถวถาธรรม
900986 นาย วิชัย ปรางค์จันทร์
900987 นางสาว จันทนา ยอดเสาร์
900988 นางสาว ดวงธินันท์ ห้อมหา
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900989 นางสาว เนตรดาว ยามช่วง
900990 นาย สัตยา ทองอ้วน
900991 นางสาว มัณฑนา อรุณสินประเสริฐ
900992 นาย ไวท์วุฒิ โฉมเฉลา
900993 นาย นที กันหมุด
900994 สิบต ารวจโท ณัฐพล เหลาชัย
900995 นางสาว น้ าฝน โพธิป์ลอด
900996 นาย ชิตพล อินฤทธิพงศ์
900997 นาย อชิรญาณ์ ฉิมพุก
900998 นาย พรพิพัฒน์ ไทยถานันดร์
900999 นาย พงษ์เพชร เชื้อบุญมี
901000 นาย อนุชิต นรเศรษฐกร
901001 นางสาว สุรัสวดี สุจรต
901002 นางสาว ธิดา จรุญญาติ
901003 นาย อนุรักษ์ แก้ววงษ์
901004 นางสาว สุภาณี ขันพิทักษ์
901005 นางสาว โศภิตร าไพ ศิวมจุพรก้องฟ้า
901006 นาย ชานุวัฒน์ รัตนวงศ์
901007 นาย อดิศร เข็มทิศ
901008 นางสาว กุลลดา กองท า
901009 นาย กษิดิศ ศิริชัยเจริญ
901010 นาย ณัฐวัฒน์ แก้ววันทา
901011 นาย อรรถวิทย์ ภักดี
901012 นาย อนุรักษ์ อุ่นภิรมย์
901013 นาย ธนพชร กุลธวัชศิริ
901014 นาย อิบรอเฮง อาแซ
901015 นาย อภิศักด์ิ สิทธิเวช
901016 นาย ชนะพล เทีย่งธรรม
901017 นาย ชนภพ พฤกษชาติ
901018 นาย ฮาซัน ยะเยริ
901019 นาย ตะวัน ทองสัมฤทธิ์
901020 นาย ชาญวิทย์ ศรีทองทา
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901021 นางสาว กรกมล จ าเนียรสุข
901022 นาย ชยุต เหล่าพิทักษ์วรกุล
901023 นางสาว สุภาวดี กุลณดี
901024 นางสาว กุสุมา รัตนเศียร
901025 นางสาว นิสานาถ วรสุทธิพ์ิศาล
901026 นางสาว ศุภรัตน์ ปาสาณพงศ์
901027 นางสาว ศุทธหฤทัย วิเทศ
901028 จ่าสิบต ารวจ แก่นแก้ว จ านงค์ประโคน
901029 นางสาว อาซีย๊ะ ดอเลาะ
901030 นาย สุรเดช อรัญเวช
901031 นางสาว ประชาพร บุญมา
901032 นางสาว ลักษณ์นารา หาดแมน
901033 นาง จุฬาลักษณ์ กุลธวัชศิริ
901034 นางสาว วรรณนิภา ถาวร
901035 นาย เปรม ถาวรประภาสวัสด์ิ
901036 นาย ชัยวัฒน์ ภมรเวชวรรณ
901037 นางสาว ศุภลักษณ์ กล่ินศรีสุข
901038 นางสาว พัณณิตา เทพบุตร
901039 นางสาว ธิดารัตน์ จันทร์เกตุ
901040 นาย อภิรักต์ พุม่จ าปา
901041 นาง สุวิมล มาตรา
901042 นาย สัญญา มงคลสุข
901043 นางสาว อรวี แววดี
901044 นาย ธีระพล เมาะโหล่
901045 นาง จรรยา พันธพัฒน์
901046 นาย กฤษณ์ อายุสุข
901047 นางสาว ชญาดา ภาสุธนรัฐ
901048 นางสาว ยุวดี ฟูแก้ว
901049 นางสาว ธนาภรณ์ พงษ์อุตทา
901050 นางสาว ปุณณภา แก้วจันทร์
901051 จ่าสิบตรี ธนพล พวงมะลิ
901052 นางสาว ไพรจิตรา มากมี

หน้าที ่33 จาก 372



เลขประจ ำตวัสอบ ชื่อ - สกุล

901053 นาย ธนากร ลิมปิวรรณ
901054 นาย พงศ์ปณต ตระกูลพิชยะชัย
901055 นาย เปรมอานันท์ แขสว่าง
901056 นางสาว พักตร์ชนก แก้วล้วน
901057 นาย วาทิตย์ ปริธิสาร
901058 นางสาว กมลเนตร สร้อยมาลุน
901059 นางสาว รวิภัสนันท์ ติค ารัมย์
901060 นาย เกียรติภูมิ เติมยศ
901061 นางสาว อาภากร จันทกิจ
901062 นางสาว สุภารัตน์ ทองทวี
901063 นางสาว อัจฉรา อุดมรัตน์
901064 นาย ณัฐวรรธน์ แก้วปาเฟือย
901065 นาย ปวัตร สุริยา
901066 นางสาว วารีวรรณ ใจเอี่ยม
901067 จ่าอากาศเอกหญิง สุภลักษณ์ อินทยศ
901068 นาย ฐานันดร์ พรหมบุญแก้ว
901069 นางสาว สุรดา ช านาญกุล
901070 นาย พรประทาน ทาท านุก
901071 นางสาว ชนัญชิดา รักเกื้อ
901072 นาย อนุสรณ์ พรหมสุวรรณ
901073 นาย พชรศิลป์ สิงห์สม
901074 นางสาว วันวิสา สายแสงจันทร์
901075 นางสาว ศุภิสรา สิงห์คูณ
901076 นาย อัฐพล ยีตาหวี
901077 นาย คมกฤช นุ้ยสวี
901078 นาย วสุพล เครือรัตน์
901079 นาย ฤทธิชัย หิสวาณิชย์
901080 นาย ณัฐพงศ์ รอดเพชร
901081 นางสาว วิมลรัตน์ ปานสวัสด์ิ
901082 นางสาว ยลดา สืบพรหม
901083 นาย อับดุลรอแม มาน๊ะ
901084 นางสาว ผกามาส ไพจิตจินดา
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901085 นาย กิตติพงษ์ สีกัลยา
901086 นาย ปรัชญา โอดพิมพ์
901087 นางสาว ณปภัช เพ็งเกร็ด
901088 นางสาว นันทวรรณ ค านวน
901089 นางสาว รอบียะห์ เจะลง
901090 นาย พิพัฒน์พงศ์ ตุลาพงษ์พิพัฒน์
901091 นาย บรรษัทกาญจน์ ลักษวุธ
901092 นางสาว พิชชาพร พรหมนิวัติ
901093 นาย อนุวัฒน์ ชารีวงศ์
901094 นาย รัชพล รุ่งรัศมี
901095 นางสาว นันทภัค สีเขียว
901096 นาย ธารทอง ห่อวงศ์สกุล
901097 นางสาว ณิชกานต์ วิรัตินันท์
901098 นางสาว หัตถพันธ์ ทองกรด
901099 นาย ถาวร อ่อนชัยภูมิ
901100 นาย ปฐมพงศ์ ก าเนิดสวัสด์ิ
901101 นาย กชกร กรีรัตน์
901102 นาย ศุภกร เดชนันทรัตน์
901103 นางสาว ดนยพร สุวรรณรัตน์
901104 นางสาว ญาณิศา บัวงาม
901105 นาย พลหนึ่ง กัจฉปานันท์
901106 นางสาว วารุณี หมื่นจันทร์
901107 นาย อภิชัย ขวัญมาลัย
901108 นางสาว วรรณกมล บุญยวง
901109 นาง ดารานาถ ปราบไพรี
901110 นางสาว สรัญญา วะสารชัย
901111 นางสาว กัญญนันทน์ โรจน์ปักษาเทพ
901112 นางสาว วาสนา กวางแก้ว
901113 นาย ยุทธพงศ์ วงศ์ค าลือ
901114 นาย ทีฆายุ วันเนา
901115 นาย สมชัย จันทร์ทอง
901116 นาย ณภัทร รุจิเสถียร
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901117 นางสาว รัชดาภรณ์ มังคราช
901118 นางสาว นัญฆณา ถิ่นนาราม
901119 นางสาว อริศรา แก้วก ายาน
901120 นาย อิทธิพงษ์ ลุ้งบ้าน
901121 นาย ปรัชญา ศรีพงศ์พยอม
901122 นางสาว สุพัตรา โคตรศรีวงษ์
901123 นาย ฉัตรชัย พิศาลโกศล
901124 นางสาว ชนิสรา ลินกลาง
901125 นางสาว จีรนันท์ บุญธรรม
901126 นาง รฐา เพียรเจริญ
901127 นาย สัณฐิติ ตรีโชติ
901128 นางสาว รมล๊ะ ลางีตัน
901129 นาย ประภาส ชมปากเกล้ียง
901130 นาย จตุรพัฒน์ อ านวย
901131 นางสาว กนกวรรณ สดใส
901132 นาย สัญญา หลีประเสริฐ
901133 นาย ธีระพัฒร์ ปัน้มา
901134 นาย ภาคภูมิ โตโคกสูง
901135 นางสาว ณิชกานต์ เชื่อมวงศ์
901136 นางสาว จุฑามาศ อินทร์เอี่ยม
901137 นาย อลงกรณ์ ศรีพงศ์พยอม
901138 นางสาว ทิวาพร สุทธกัน
901139 นาย ภราดร เทพสุภา
901140 นางสาว กรรณิการ์ เลขาผล
901141 นาย ภาณุพงศ์ วสันต์ศิริ
901142 นาย สงวน สิมมะวงศ์
901143 นาย วีรยุทธพล ปาขัน
901144 นางสาว สุธาสินี น่วมด้วง
901145 นางสาว กันต์กนิษฐ์ ต่ายตระเวณ
901146 นางสาว สุพรรณี รุ่งเรือง
901147 นาย ธีรานนท์ โพธะราช
901148 นาย สิงหา บวรมงคลชัย
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901149 นางสาว ภัทรา จิตราวัลย์
901150 นางสาว ดารา แก้วมาลา
901151 นาย ประกิต อึ้งเจริญ
901152 นางสาว ศศิร์อร เสริมประเสริฐ
901153 นางสาว เพ็ญพร ช านาญพันธ์
901154 นาย อานนท์ กาศเจริญ
901155 นาย ไพศาล ทวีผล
901156 นางสาว ยุพา สุภาพ
901157 นางสาว นงลักษณ์ ถนอมพลกรัง
901158 นาย ธนพลวรรธน์ พิบูลวุฒิกูล
901159 นางสาว จุฑาภรณ์ ปัญญาสาร
901160 นาย ยศกฤต แย้มเกตุ
901161 นาย ศุภชัยกุนต์ วัชรกาฬ
901162 นางสาว ถนอมจิตต์ บุญเพ็ง
901163 นางสาว ณัฐวรรณ วงศ์สวัสด์ิ
901164 นาย นิวัฒน์ ชูรัตน์
901165 นาย ประสิทธิ์ ธารศิริสิน
901166 นางสาว ขัตติยา สุทธิเกิด
901167 นาย กิตติพันธ์ ศิรายุพงศธร
901168 นาย ธนวัฒน์ วรพัฒน์
901169 นางสาว พัชรนันท์ เรืองกาญจน์
901170 นาย ขวัญใจ คงสมบัติ
901171 นางสาว ชนัฏนันท์ ถิ่นเดิม
901172 นาย จารุ ชูก าเนิด
901173 นาย ปิยังกูร สุภาภา
901174 นาย ชยพล แพงศรี
901175 นางสาว ธีรพร ผาติไกรศรี
901176 นางสาว วจีผล ค าเตย
901177 นาย วิทวัส หาศิริ
901178 สิบต ารวจโท ธนศักด์ิ ทวีโชติ
901179 ว่าทีเ่รือโท ทรงต้น เกษมสันต์
901180 นาย ณัฏฐ์ สมพืน้
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901181 นาย รติการ พลการ
901182 นางสาว วราภรณ์ อินปัน๋
901183 นางสาว เสาวลักษณ์ เชื้อข า
901184 นาย จีรายศ ยศเรืองศักด์ิ
901185 นาย มานนท์ ตาทอง
901186 นางสาว โสติรัตน์ สมัด
901187 นางสาว ทิพวิมล จักรวาฬนรสิงห์
901188 นาง วรัญญ์รัตน์ ธระเสนา
901189 นาย ธวัช ดีด่านค้อ
901190 นาย ภานุวัฒน์ ท่าวสมาน
901191 นาย จุฑาพันธุ์ วัดแพง
901192 นาย โชติวัฒน์ มงคลเกษตร
901193 สิบต ารวจตรีหญิง ธนทร พวงแก้ว
901194 นางสาว ภัคกร เตชะกรเกียรติ
901195 นาย ชนินทร ใหม่อุด
901196 นางสาว ศิริกานต์ ทองเครือมา
901197 นาย นพดล ศรีแจ่ม
901198 นางสาว อุมาพร แดงประเสริฐ
901199 นางสาว ชุติรัตน์ พลค า
901200 นาย ธีระพันธ์ วงค์วิลาศ
901201 นางสาว กวินตรา ธีรกานต์พร
901202 นางสาว กาญจนา สุดชารี
901203 นาย ปัณณพัฒน์ วงศ์ธนพิชชา
901204 จ่าสิบเอก ภัทรพล พระหะชา
901205 นาย ภานุวัฒน์ แตงทอง
901206 นาย อนุสรณ์ สุขสถิตย์
901207 นาย ทนงศักด์ิ ทองเจริญ
901208 นางสาว ชุติกาญจน์ หนูแก้ว
901209 นางสาว ไปรยาลภัส สหพัฒนสมบัติ
901210 นางสาว นพรัตน์ วิชิสโร
901211 นาย คเณศ ศรีตระกูล
901212 นางสาว ธัญลักษณ์ ภาคภูมิ
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901213 นาย ชยพัทธ์ นภวรภูมิ
901214 นาย ธวัชชัย วงษ์แสน
901215 นางสาว ชนิดาภา ชายะสิทธางกูร
901216 นางสาว สุวัชรี บ ารุงวงค์
901217 นางสาว ธัญญาภรณ์ ลาจันทะ
901218 นางสาว อรอนงค์ ศรีสุวรรณ
901219 นาย ณัฐกานต์ โมคภา
901220 นางสาว ชนม์พิสุทธิ์ บุณยประคอง
901221 นางสาว ภัทราภรณ์ ด ารัตน์
901222 นาย นพดล แย้มแก้ว
901223 นาย สุรเดช กิตติวิจารณ์
901224 นาย ชลัฏกิตต์ิ เหมะธุลิน
901225 นาย ปรมินทร์ ถาวรานุรักษ์
901226 นางสาว พิรุฬห์พร เพียงพิมพ์
901227 นางสาว พลอยปภัส ตังควณิชย์
901228 นาย คมน์กรณ์ อมรเสริมศักด์ิ
901229 สิบต ารวจตรีหญิง จิตพิสุทธิ์ คงมณี
901230 นางสาว อัมพร ขัยหิน
901231 นางสาว ภัคจิรา จันทศิลา
901232 นาย กฤษฎา พิณมณี
901233 นางสาว นิภาธร ว่องเกษกิจ
901234 นาย ปองพล สุดวิไลพร
901235 ว่าทีร้่อยตรีหญิง อรอุมา บุญจันทร์
901236 นาย ณัฐดนัย แย้มทับ
901237 นาย ธฤษณุ โกวิทชัย
901238 นาย นนทวัชร์ ถาน้อย
901239 นางสาว วิชุตา มานะ
901240 นาย วีระศาสตร์ ขอพรกลาง
901241 นาย สุรเชษฐ์ เล้ียงวงษ์
901242 ว่าทีร้่อยตรีหญิง นัยนา โอชา
901243 นางสาว กัญญาภัค ศรีอุดร
901244 นาย ช านาญวุฒิ กล้าหาญ
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901245 นางสาว อรอมล อินทรสุวรรณ
901246 นางสาว พิมพ์ภัช ฤทธิโชติ
901247 นางสาว ปุณยนุช เขียวพอ
901248 นาย สมภพ มะลิฉ่ า
901249 นาย รัฏฐาพัชญ์ รัชตชนานนท์
901250 นางสาว ปราณปิยา แม่กะแส
901251 นางสาว อัสมา หลีเยาว์
901252 นางสาว ภาวินี ชินอ่อน
901253 นางสาว สุพัตรา เกษมพร
901254 นาง สุพิชชา ทองใส
901255 นางสาว ชลิดา โพธิส์ะอาด
901256 นาย ภาสวุฒิ นาไพศาล
901257 นาย กิตติพันธ์ นาพงษ์
901258 นางสาว ชลลดา มาสบดี
901259 นางสาว มณีรัตน์ บุญประถัมภ์
901260 นางสาว มนัสชนก จากยางโทน
901261 นาย อัสลาน หลีเส็น
901262 นางสาว มุกดา คู่ประเสริฐ
901263 นาย นาซอรี มะเก
901264 นางสาว พรจิต รัตนอนันต์
901265 นางสาว กรองกาญจน์ รูปใหญ่
901266 นางสาว ศุภราภรณ์ ผัดขัน
901267 นาย ภาณุวัฒน์ พวงศรี
901268 นาย วรเชษฏฐ์ กาวิใจ
901269 นาย ไพศาล แดงเจริญ
901270 นาย ฉัตรชัย ส่งเสริม
901271 นางสาว สุวลีย์ เดชะปราปต์
901272 นาย ทวีศักด์ิ ชื่นสมบัติ
901273 นางสาว นันทปัทม์ สาริมาน
901274 นางสาว ชญานันทน์ วิโรจน์รัตน์
901275 นาย สมศักด์ิ คชคง
901276 นาย เอกสิทธิ์ ขามรัตน์
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901277 นาย สุเชาว์ ชยมชัย
901278 นางสาว ฉฎาธร ขวัญพรหม
901279 นางสาว สุภาพร ศรีหิรัญ
901280 นาย วัชรินทร์ ดังสท้าน
901281 นาย ประสงค์ ค าปาละ
901282 นาย ซอฟรอน มะนิ
901283 นางสาว ลลิตา ไสย์แสง
901284 นาย กฤษฎิธ์ิปก ประเสริฐกุล
901285 นาย ยุทธนา เหมือนเอี่ยม
901286 นางสาว ชญานภัส ชูเล่ือน
901287 นางสาว รัชฎาภรณ์ ค าลอย
901288 นาย จีระศักด์ิ อินทร์แก้ว
901289 นางสาว ปรียารัตน์ มิ่งขวัญ
901290 นางสาว สุวรางค์ นาคนาม
901291 นางสาว ราตรี ด าดี
901292 นางสาว นฤมล แก้วเปีย้
901293 นาย อมร ชัยอารีกิจวัฒน์
901294 นางสาว วาริชา โพธิพันธ์
901295 นาย พนม สาผาย
901296 นางสาว ดนิตา กอบกุลธนชัย
901297 นางสาว สุภาพร มูลรัตน์
901298 นางสาว จณิสตา อินทรสุวรรณโณ
901299 นางสาว นัยน์ปพร นาควารีสุวรรณ
901300 นางสาว นารีรัตน์ สมุทรหล้า
901301 นางสาว จิตติมา ทองแย้ม
901302 นาย ณัฐกุล ก ากัดวงษ์
901303 นางสาว นิมาเรียม เตาะสาตู
901304 นาย สันติภพ แสงหิรัญ
901305 นางสาว จิรัชญา รังสฤษฏ์วีระโชติ
901306 นาย กัณภพ คุณรัตนาภรณ์
901307 นาย วิรากร หมายมี
901308 นางสาว มินตรา เจริญสุข
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901309 นางสาว ทัศพร ด้วงอ่อน
901310 นางสาว วัชราภรณ์ ศรีนุช
901311 นาย ศุภชัย พุทธรักษ์
901312 นางสาว ภัทร์ระพี วารีดี
901313 นาย พงศธร ทองเกิด
901314 นาย ภาณุวัฒน์ แสนยมาตย์
901315 นาย วัฒนาพันธุ์ กันทะเสน
901316 นาย นที นาคสุด
901317 นาย จักริน พรหมปัจจา
901318 นางสาว จาริณีย์ พรหมพลจร
901319 นาย ธนากร ปุรารัมย์
901320 นาง สุมิตรา สบายจิตต์
901321 นาย พรเทพ กลีบล าใย
901322 นางสาว จิราภรณ์ สุวรรณหงษ์
901323 นางสาว จันทรา แย้มใย
901324 นาย ณัฐวุฒิ รัพยูร
901325 นาย สรายุทธ ไชยบัญดิษฐ์
901326 นาย สกลกร ศรีไชย
901327 นาย วิศววิชญ์ วงษ์สมศรี
901328 นาย นพภูมิ พงศ์ธ ารงศักด์ิ
901329 นาย ชุติพันธุ์ กอบฝ้ัน
901330 นาย ยุทธเลิศ ศรีวิเศษ
901331 นาย กิตติศักด์ิ หงวนตัด
901332 นาย สุรชัย บุญเรือง
901333 นางสาว เพ็ชรี แห้วเพ็ชร
901334 นาย วิรัตน์ น้อยดา
901335 นาย ธวัชชัย เทพชุมภู
901336 นางสาว จุฬามณี เหมือนช้าง
901337 นางสาว ปัจศิมาภรณ์ จ านงค์รักษ์
901338 นาย พอเจตต์ มีบุญ
901339 นาย ดนัยวัฒน์ ศรีเมือง
901340 นางสาว นัยนา ทองบัว
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901341 นาย ภควัฒทร์ ระอุ่ง
901342 นาย ชาญณรงค์ สุขชาติ
901343 นางสาว กัณฐมณี หอมค าวะ
901344 นางสาว ธิติมา ไชยราช
901345 นางสาว เตือนตา พงษ์เขียว
901346 นางสาว ธิดารัตน์ ธดากุล
901347 นาง นัตยา บุญนาค
901348 นางสาว กิตติยา ยี่นันต๊ะ
901349 นาย กัญจน์ คงแจ้ง
901350 นาย วโรตม์วุฒิ พราหมศรีชาย
901351 นาย มนิตย์ โสเก่าข่า
901352 นางสาว สุพัตรา อุบัติ
901353 นาย ธนาดุล กาญวิจิตร
901354 นาย อติชาต มะระโชติสกุล
901355 นาย ภาณุวุฒิ อยู่เย็น
901356 นางสาว พัชลาวัณย์ สุขพิทักษ์
901357 นาย ณัฐพล สุดจิตต์
901358 นางสาว ภัทรกิต์ิ บุญละคร
901359 นาย สุรศักด์ิ นาคสกุล
901360 นาย วรัญญู จิตราวุธ
901361 นางสาว อพัชชญา จันปาล
901362 นาย พิชญ์พูน เกษเดช
901363 นางสาว รังสิยา พรหมเผ่า
901364 นาย กฤษณุ เตจ๊ะนัง
901365 นาย อิทธิศักด์ิ ต๊ะค า
901366 นาย ปรากาล สารสิมมา
901367 นาย ก้องฟ้า ค้าก ายาน
901368 นางสาว นัสริน บินอิสหาก
901369 นางสาว ปิยะนาถ เกตุเหมือน
901370 นาย สิรวิชญ์ ทองศรีนุช
901371 นางสาว เสาวคนธ์ อาจปักษา
901372 นาย อนวัช อ่ ามาก
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901373 นางสาว นิโลบล คัมภีระมนต์
901374 นางสาว เบญจมาส อุตวรรณา
901375 นางสาว กานต์ธนัตถ์ คงชัย
901376 นาย จตุพล โชคนัติ
901377 นางสาว สุพรรณี ศรีสงคราม
901378 นาย ธนภูริภัสสร์ ทัพทวี
901379 นางสาว จุฑามาศ พูลสวัสด์ิ
901380 นาย ส าเริง คณโฑเงิน
901381 นางสาว สายชล พิทักษ์
901382 นางสาว นุชเนตร ไพรสณฑ์
901383 นาย โชคอนันต์ แดงเอียด
901384 นาย อนุชิต ผิวผาด
901385 นางสาว วารินทร์ อดุลยติธรรม
901386 นาย ชินวัฒน์ ยศมา
901387 นาย เกรียงไกร นาคแก้ว
901388 ว่าทีร้่อยเอก ศราวุธ บุตธิวงค์
901389 นาย ณรงค์ ชูสงค์
901390 นาย ปิยะพงษ์ วงค์กา
901391 นาย จิรยุทธ์ ศรีรักษ์
901392 นางสาว ณัฎฐ์ภัทร์ มาลัยวงษ์
901393 นาย จิรายุทธ โต๊ะหมาด
901394 นาย ฐกฤต ใคร้โม่ง
901395 นาย หิรัณย์ หีดจันทร์
901396 นางสาว ปานระวี ทัดทาน
901397 นาย ยอดเพชร เหมะธุลิน
901398 พันจ่าอากาศโท พงศ์พิชญ์ ภูลวรรณ
901399 นาย สุภัทร์ เพ็ชรัตน์
901400 นางสาว อัมพรพรรณ ขุนชาตรี
901401 นางสาว ภัทริยา หนูนิล
901402 นางสาว พิชชาพร ศรีตระกูล
901403 นาย อรรถพล วงศ์เมือง
901404 นาย อภิวัฒน์ วุฒิกรณ์
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901405 นาย อนุวัฒน์ กันเกษ
901406 นาย สุเทพ โต๊ะอิ๊
901407 นาย ไมตรี พฤกษชาติ
901408 นาย ชัยพร ถนอมรอด
901409 นาย ณภัทร เก้าเอี้ยน
901410 นาย จักรพันธุ์ ทิพย์ศิริ
901411 นางสาว นวรัตน์ ชมชื่น
901412 นาย สรพล ภักดีวิจิตร
901413 นาย ศักดา ไหมเหลือง
901414 นาย นิราศรพ พรมกลาง
901415 นาย พันธวิชญ์ ปาณะศรี
901416 นางสาว อาทิตยา ภุสถาน
901417 นางสาว กุลฤดี มนขลัง
901418 นาย นราวุธ สายแวว
901419 นาย นนทิวรรธน์ สามัญบุตร
901420 นาย ฉัตรชัย เนินพัน
901421 นาย วิวรรธน์ กิจเจริญ
901422 นาย บุดดา ชอบท าดี
901423 นางสาว ปิน่พลอย อินทฤทธิ์
901424 นาย พงษ์ศิริ กุลสุทธิ์
901425 นาย วิทวัส ปาโต
901426 นาง ณัฏฐ์พัชร์ บรรจงช่วย
901427 นางสาว มนัญญา กุยโกฎิ์
901428 นางสาว ยุพา ชัยมั่น
901429 ว่าทีร้่อยตรี ณัฐยศ วรรณทะนะ
901430 นาย คมกริช มุกดาสนิท
901431 นางสาว ณัฐวดี พรหมปลัด
901432 สิบเอก พาสุ มีมาก
901433 นางสาว สุรางศ์ลักษณ์ นุ่มนาค
901434 นางสาว ฤทัยชนก เชิงหอม
901435 นางสาว สุรัสวดี ดีเจริญ
901436 นาย ชานนท์ ธนาไพศาลพงษ์
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901437 นางสาว เพ็ญสินี เสริฐลือชา
901438 นางสาว ทศพรวรรณญ์ อินทร์ขาว
901439 นาย อนุชา ต๋าค าปัน
901440 นาย กิตติพงษ์ แก่นแก้ว
901441 นาย พิรชัช พรมดี
901442 สิบต ารวจเอก ธนกฤษณ์ ศาสตร์ศิลป์
901443 นาย กิตติชัย สูงโฮง
901444 นางสาว อาทิตยา สมศรี
901445 นางสาว สุภาวดี มุสิกสาร
901446 นางสาว จารุวรรณ ผินสู่
901447 นาย เคน กิจจะ
901448 นาย ศิริพงษ์ เจือโร่ง
901449 นางสาว กันต์ธีรา กิ่งแก้ว
901450 นาย พีรณัฐ ศรียอด
901451 นาย ธีรศักด์ิ ทรงประกอบ
901452 นางสาว ธีระพร นาแซง
901453 นาย ธีร์วรา ดาวัลย์
901454 ว่าทีร้่อยตรีหญิง ณัฐฐาพร ชนะดี
901455 นาย อาทิตย์ ประเสริฐ
901456 นางสาว ศิริภรณ์ บุญเพียร
901457 นาย กิตตินันท์ อินทะเสโน
901458 สิบต ารวจโท วรายุทธ เหมืองห้า
901459 นางสาว นันทิกานต์ จันทร์สงเคราะห์
901460 นางสาว นันทิยา สุขคุ้ม
901461 นาย เปรมปภัทร์ เตชนันท์
901462 นาย นัซรัน เจ๊ะอามะ
901463 จ่าสิบเอก อมรินทร์ ทิพย์อักษร
901464 นาย นพรุจ หวันสู
901465 นาย อภิชัย กุญชรชัย
901466 นาย สิทธิชัย สายแก้ว
901467 นาย อิศราวุฒิ นลินวิจิตร
901468 นาย ณัฐกิตต์ิ ผลบุญ
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901469 นาย จักรกฤษณ์ ยานะพันธ์
901470 นางสาว สุดาภรณ์ สีวัง
901471 นางสาว นุชรัตน์ แสงสุริย์
901472 นาย ปัณณพัฒน์ ศรีประทุมวัฒนา
901473 นางสาว พรหมพรรณ พะเนิกรัมย์
901474 นางสาว สุกัญญา ฉัตรกระโทก
901475 นาย วีรยุทธ สังข์สกุล
901476 นางสาว ศิริมาศ แสงขุรัง
901477 นาย ประวิทย์ นามนา
901478 นาย ศุภชัย ขุมทอง
901479 นาย เกษมชัย สายเสมา
901480 นาย ภูวดล ปุญญา
901481 นางสาว สุไลยา หมู่เก็ม
901482 นาย สิทธิพัฒ บุญทรง
901483 นางสาว อาภาภรณ์ บุญแจ่ม
901484 นาย อกิชาติ พันธุ
901485 นาย เจษฎาภรณ์ เขื่อนแก้ว
901486 นาย กิตติศักด์ิ บุญแก้ว
901487 นาย ณัฐชัย ณ ล าปาง
901488 นาย วิรัตน์ อินปันดี
901489 นาย อับดุลตอเล๊ะ เป๊าะซา
901490 นางสาว รจนา สุพรัตน์
901491 นางสาว ฐตภา จันทร์อิ่ม
901492 นางสาว อรธิดา บุญโถ
901493 นาย ยุทธนา สุทธสม
901494 นางสาว จิรัชยา ดับประดิษฐ์
901495 นางสาว เนตรทราย กระจ่างสุวรรณ
901496 นางสาว ธัณย์สิตา อริยพรรัฐกุล
901497 นางสาว กุสุมา มุ่งเรืองกลาง
901498 จ่าอากาศโท วัชรพล สีหาพรหม
901499 นางสาว ชุติมณฑน์ บูรณะหิรัญ
901500 นางสาว ปริดา ธูปแก้ว
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901501 นาย ชาญฤทธิ์ ทองนาค
901502 นาย อภิวุฒิ ชาวเมือง
901503 นางสาว ทัศนีย์ รุ่งสว่างสาธิต
901504 นาย พัลลภ มาศพงศ์
901505 นางสาว สุรีย์พร สรรพกุล
901506 นาย นนทวัฒน์ แร่ทอง
901507 นางสาว หทัยชนก ชูจันทร์
901508 นาย ป นนทนันทน์ เรืองจันทร์
901509 นางสาว ศศิเพ็ญ เอนกสุวรรณกุล
901510 นางสาว ณิศรา หมื่นภู่
901511 นางสาว วรรณนิศา เกตุแก้ว
901512 นาย ณัฐพล ยอดเหล็ก
901513 นาย วรเดช พรมพนัส
901514 นาย วิเชียร โสมอ่อน
901515 นางสาว ฐิติภรณ์ ทองส้ัน
901516 นาย วัชระชัย ภูกิ่งเงิน
901517 นาย ธนวัฒน์ ศรีสวัสด์ิ
901518 นาย วรธนมงคล ยะถา
901519 นางสาว ปูริดา สัจจะบุตร
901520 นางสาว ศิรินทร์ทิพย์ เครือศรี
901521 นาย ธวัช แสนบัว
901522 นางสาว พัชรา ทองเหลา
901523 นางสาว จุฑามาศ ปานจู
901524 นาย ณรงค์ศักด์ิ ฮารง
901525 นาย มงคล พายส าโรง
901526 นางสาว วิรญา มงคล
901527 นาย ธนพล โพธากาญ
901528 นาย พีรวัส สุขทอง
901529 นางสาว ชนกนันท์ อุดร
901530 นางสาว สุภัค กรุดทอง
901531 นางสาว วิลาสินี กีรติวิมลรัตน์
901532 นาย อธิปไตย กว้างขวาง
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901533 นางสาว กมลรัต หน่องพงษ์
901534 นางสาว สุรีย์รัตน์ ค าวงศ์
901535 นางสาว บุปผาชน ไกรเทพ
901536 นางสาว ปัญญาพร ราชเครือ
901537 นาย สมาน จ าปางาม
901538 นางสาว นิตยา มามิดา
901539 นางสาว สมฤทัย อรัญชัย
901540 นางสาว ศุจิวรรณ ชูไสว
901541 นาย อภิชัย ขันอาษา
901542 นาย จักริน ทิพย์ประเสริฐ
901543 นางสาว ราชาวดี จันทร์สุวรรณ
901544 ว่าทีร้่อยตรี ธนวิชย์ ถาวร
901545 นางสาว กิ่งแก้ว อ่วมองอาจ
901546 นาย ปัญญรัตน์ รัตตรัตน์
901547 นาย บัวทิพย์ สุวรรณโมลี
901548 นาย อนวัช นาจรูญ
901549 พันจ่าตรี สุทัศน์ พรามกระโทก
901550 นางสาว ดวงรัตน์ อยู่เลิศ
901551 นาย กฤษดา รัตนเจริญ
901552 นาย นพพร วนิชนพรัตน์
901553 นางสาว พรวิภา คูณมา
901554 นาย อภิรัฐกร อินทฤทธิ์
901555 นางสาว ชัญญา กระแสโท
901556 นางสาว พัชรี ขาวดี
901557 นาย เมธานีย์ ผิวหลง
901558 นาง ณพิชญา ด าชื่น
901559 นาย พีรณัฐ เวทการ
901560 นาย ณัฐวุฒิ ชัชวงษ์
901561 นางสาว อัจฉรพรรณ พืน้นวล
901562 นางสาว กนกลดา ช่วยยิ้ม
901563 นางสาว นิดา ตอกอ
901564 นาย ศตวรรษ อุ่นจางวาง
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901565 นางสาว วรรณา ชุ่มจังหรีด
901566 นางสาว วิชุดา เอียดรอด
901567 นาย พงษ์ศักด์ิ ดอกพวง
901568 นาย อนิรุทธ์ ตันตระกูล
901569 นางสาว ทตยาพร เลิศสุริยะกุล
901570 นาย บันลือศักด์ิ ทิพยชิต
901571 นาย ฐานพัฒน์ ไชยฉิม
901572 นาย ภูเมธ โพธิสี์ดี
901573 นาย กฤตพล แสงวิชัย
901574 นางสาว กัลชลี เทีย่งธรรม
901575 นาย ศักด์ิสุริยา แก่นแก้ว
901576 นาย ยุทธนา ตุทาโน
901577 นางสาว จันทิมา ผิวหลง
901578 นางสาว จุฑาพร ศักด์ิรัตน์
901579 นาย พลวุฒิ พัฒนวัชรกุล
901580 นาย จรูญ อุ่นเมือง
901581 นาย นิรันดร์ บัวงาม
901582 นาย สุวิทย์ นิระปะกะ
901583 สิบตรี กิตติพัฒน์ จังก๋า
901584 นางสาว กามีละห์ ยะโกะ
901585 นาย สุรศักด์ิ ริยะนา
901586 นาย ณรงค์พล แจ้งสุวรรณ
901587 นาย ครรชิต พินิจมนตรี
901588 นางสาว เมสินี แก้วชาดก
901589 นางสาว สุวรรณภา เสมอสาย
901590 นางสาว บุญญาพัตร์ ช่วยหล่ า
901591 นาย วรเวทย์ ประชาพิพัฒ
901592 นาย ฐานันต์ เลาหรัตนาหิรัญ
901593 นางสาว ชฎาภรณ์ คงเผ่าพงษ์
901594 นางสาว ยามีล๊ะ มะแอ
901595 นาย ธนาพัฒน์ เครือเมฆ
901596 นาย ธีระพล ชากรม

หน้าที ่50 จาก 372



เลขประจ ำตวัสอบ ชื่อ - สกุล

901597 สิบต ารวจเอกหญิง ชุลีพร โปร่งอากาศ
901598 นาย พัทธดนย์ เวียงดาว
901599 นางสาว มาริษา นันสมบัติ
901600 นาย คมกริช แก้วค า
901601 นาย ธิติพงศ์ ทองแป้น
901602 นาย กิตติชาติ กองแก้ว
901603 นาย ทศพล ชะลอย
901604 นางสาว สุวรินทร์ ภัสตราภรณ์
901605 นาย วณัฐ โคสาสุ
901606 นาย นรุตม์ ขัดธินนท์
901607 นาย ซารอิน ดอเลาะ
901608 นาย ชารีฟ เอมซ์บุตร
901609 นางสาว พร้อมพสุชา หรรษา
901610 นางสาว สูหัยนี เจ๊ะมิ
901611 นางสาว เวธกา ฉลาดสุข
901612 จ่าสิบเอก เทพกร เนตร์สว่าง
901613 นางสาว ศิริรัตน์ ซุ่นพงศ์
901614 นางสาว ณิชภัส บ ารุงศักด์ิ
901615 นาย วัชรชัย องคเรียน
901616 นางสาว นิราภรณ์ พิลึก
901617 นางสาว อฐิณัฏฐ์ น้อยวิเศษ
901618 สิบต ารวจโท ฐิติพงศ์ เผ่าต๊ะใจ
901619 นาย วรกันต์ เอิบสุขสิริ
901620 ว่าทีร้่อยตรี ชโนทัย ศรีคุณ
901621 นางสาว ธัญสุดา กาศเรือนแก้ว
901622 นาย กิติพงษ์ มณีสาร
901623 นาย มณู ลันดา
901624 นางสาว ลีลานุช สังกะสินสู่
901625 นาย สัมปทา ช้างบุญมี
901626 นางสาว จีรนันท์ สีแดง
901627 นางสาว วาทินี พรมกูล
901628 นาย ธิติ ฉัตรบูรณะพานิช
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901629 นางสาว นูรอานีซา ลอนา
901630 นางสาว กรองแก้ว พงประดิษฐ
901631 นางสาว ทิพวรรณ์ ศรีมันตะ
901632 จ่าเอก สงกรานต์ อุทุมเพ็ญ
901633 นาย อธิวัตน์ เกตุมณี
901634 นาย เฉลิมพล ประยูรพันธ์
901635 นางสาว ศิวลักษณ์ ง้ิวโสม
901636 ร้อยต ารวจเอก วิทูร เรืองชัยเดชะ
901637 นาย วรรนธนาพรรด์ิ บัวมาศ
901638 นาย ภัสพล กั้งโสม
901639 นางสาว วิลาวรรณ ณรงค์สระน้อย
901640 นาย ธราธร เฟือ่งนิภากรณ์
901641 นาย ไพโรจน์ บัวขาว
901642 นาย กฤษฎิศั์กด์ิ เคหะวัฒกานนท์
901643 นางสาว จิรัชญา สุระเสรี
901644 นางสาว กรชิตา วังแก้วหิรัญ
901645 นาย ณัฐวุฒิ ถิ่นจันท
901646 นาย เจษฎ์ตพงศ์ ปัญญธนชัยกุล
901647 นาย สุรสิทธิ์ เดชธรรม
901648 นาย ทิวา ขาวฉ่อง
901649 นาย อนุสรณ์ อะทะวงษา
901650 นางสาว สโรชา ทรงถาวรทวี
901651 นาย รัฐพงษ์ จันมา
901652 นางสาว พัชรีรัตน์ อารีพิพัฒ
901653 นางสาว ณีรวัลย์ กันทะวี
901654 นางสาว ซัลมา อาแว
901655 สิบเอก ศตวรรษ บุตรนาแพง
901656 นาย สมพร สรณนุกุล
901657 นาย ภูชิต คามพิทักษ์
901658 นางสาว พิริยา ชาณะโต
901659 นาย ปัณณวัฒน์ วงษ์บุญ
901660 นาย พงศธร ธรรมยุติ
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901661 นางสาว จิรภา กันตา
901662 นางสาว ภัสราพร ทวีชัย
901663 นางสาว เปรมฤดี ปราระบับ
901664 นาย ณัฐวุฒิ ทองนุ่ม
901665 นาย ธณัฐ วรวัฒน์
901666 นางสาว คัทลิยา วรรณปะเก
901667 สิบโท อานุพันธ์ จ้อยมี
901668 นาย ราชารัฐ วรรณลักษณ์
901669 นางสาว จีราพร อ้อมแอ้ม
901670 นาย วสันต์ ศรีสมพงศ์
901671 นางสาว มณฑิตา มั่นอ่ า
901672 นางสาว เสาวรส พลเทีย่ง
901673 นาย อดิศักด์ิ เบ้านาวา
901674 นาย วิโรจน์ สีสนิท
901675 นาย ณรงค์ ภูย่ิ้ม
901676 นางสาว กัญญาภัทร ชุมสิงห์
901677 ว่าทีร้่อยตรีหญิง อมรรัตน์ ใจโต
901678 นางสาว ธนิตา จุฬามณีรัตน์
901679 นางสาว ทวิติยา ยอดเมือง
901680 นางสาว พชรพรรณ อดิวัฒนชัย
901681 นาย สิทธิพันธ์ รัตนกัลยาณชัย
901682 นาย พินโย พร้ิงเพราะ
901683 นางสาว กรุณา หนูเซ่ง
901684 นางสาว ปาณิสรา เปสุริยะ
901685 นางสาว ณัฐปภัสร์ กันทะ
901686 นาย กนก วงศ์ชรินรัตน์
901687 นาย จตุพล ยะจอม
901688 นาย จารุกิตต์ิ ปิน่สกุล
901689 นาย รัฐโรจน์ พุฒิสถาวรนันท์
901690 สิบต ารวจโท กฤษดา ปีบ้้านท่า
901691 นางสาว พิมพารัตน์ เป็งมณี
901692 นาง พิจิตรา ชื่นเมือง
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901693 นาย พงษ์นิรันดร์ วันทองทักษ์
901694 นาย วิรวัฒน์ แก้วใส
901695 นาย ธวัชชัย มานะเจริญทรัพย์
901696 นาย นิติพันธ์ หมวกทอง
901697 นาย สัญชัย จารัตน์
901698 นาย ภูวณัฏฐ์ ไตรติลานันท์
901699 ว่าทีร้่อยตรี สายฟ้า สุณาอาตม์
901700 ว่าทีร้่อยตรี วิริยะ แหล้จันทร์ค า
901701 นางสาว สุชาวดี กระแสร์ฉัตร์
901702 นาย กิตติวัชร หนูเพชร
901703 นาย นัตพล ดูชัยรัมย์
901704 นาย ธนากร กันทะ
901705 นาย ปรัชญา ปัญโญ
901706 นางสาว น้ าฝน วงศ์ล่าม
901707 นางสาว มุกรินทร์ ปิน่ระลึก
901708 นาย ไกรวิชญ์ สุตาวงค์
901709 นาย ชัชพิสิฐ สุระค าพันธ์
901710 นาย ปิยนาจ นานอก
901711 นาย ศราวุฒิ สมลา
901712 นาย สกลชัย ชอบท ากิจ
901713 จ่าเอก พิเชษฐ์ คล้ายนาค
901714 นาย วีรภัทร ใจวงษ์
901715 นาย ปิยะพงษ์ นุชท่าโพ
901716 นาย วัตรพล ยอดราช
901717 นาย กฤษธิปดี วงลี
901718 นาย ไพศาล เละดุวี
901719 นางสาว กัญยาณี หีมเกตุ
901720 นาย ธนวัฒน์ ยอดราช
901721 สิบต ารวจตรี ปิยวิทย์ แสงประดับ
901722 นาย สุพัฒน์พงศ์ บุญยก
901723 นาย เสกสรร สุวรรณมณี
901724 นาย ศักดิธัช พนารัตน์
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901725 จ่าอากาศเอก ชยพล อิ่นค า
901726 นาย อุณวีร์ วรรณวงค์
901727 นางสาว อัญชลี การปลูก
901728 นางสาว อัจฉราพร ชุมดาวงค์
901729 นาย คามาล หะยีดอรอนิง
901730 นาย ศุภชัย แก้วดวง
901731 นาย พิชาญ์นนท์ ทวีสุข
901732 นางสาว เบญจภาวัญ ดวงจันทร์
901733 นาย มงคลเดช ชาตานันท์
901734 นางสาว อรพิน ซาเสน
901735 นาย สิริชัย บุญเอื้อ
901736 นาย วิชชากร สิริอนุศาสน์
901737 นางสาว พัชรีรัตน์ โพธิคามบ ารุง
901738 นาย วาที สกุลซ้ง
901739 นาย ประวิทย์ เกิดดี
901740 นาย พชร โหตระไวศยะ
901741 นาย ธีรพล ปานมี
901742 นาย นพดล แก้วนอก
901743 นางสาว ฐิติญาภรณ์ รอดหลง
901744 พันจ่าอากาศเอก สุเมธ นาคหนองหาร
901745 นาย จักรกฤษ ม่วงศรี
901746 นาย ภราดร จันงาม
901747 นางสาว ณัฐญา ทองวิเศษ
901748 นาย รัตน์ดนัย ชัยวงศ์
901749 นาย ชัยธวัช สีผ่องใส
901750 นาย ไชยมงคล ถมยา
901751 นางสาว ณัชชา วชีระสูตร
901752 นาง พัชรินทร์ เจริญยศ
901753 นางสาว กนกเลิศภาลัย ประพิณ
901754 นาย ทองอยู่ กิติพัฒน์มนตรี
901755 นาย กันทชาติ คงอุป
901756 นาย ชาญวิทย์ ทองสม
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901757 นางสาว วชิรามาศ วงศรีอาจ
901758 นางสาว บังอร เงาศรี
901759 นาย อภิชาติ ม่วงงาม
901760 นางสาว ธนากานต์ สอนอินทร์
901761 นางสาว ณัฐฐินันท์ นงค์นวล
901762 นางสาว สุรวี ค ามีแก่น
901763 นาย ประสิทธิ์ บุญณะ
901764 นาย กฤชเทพ เนตรอรุณ
901765 นาย ธนภูริพัศ โพธิพ์รหม
901766 นางสาว เนตรนภิส ลายทิพย์
901767 นางสาว ดวงแก้ว แซ่ล่ิม
901768 สิบต ารวจโท อ าพล ศรีวิชัย
901769 นาย อุทัย สายสุวรรณ์
901770 นาย กรปภัช ดีทองแก้ว
901771 นางสาว จุฬารัตน์ สมประสงค์
901772 นางสาว อณัฎญ์ชา ทับพรหม
901773 นาย ฑีฆายุ พุฒสวัสด์ิ
901774 นาย สมพงศ์ รักสถาน
901775 นางสาว อาริษา บุญจันทร์
901776 นางสาว นพรัตน์ กุลสันตติ
901777 นางสาว ณัฐนิชา ทองชาติ
901778 นางสาว ณัฐฐาพร จันโททัย
901779 นาย สิทธิกร ล่ิมศิลา
901780 นาย ศุภมิตร บัวซ้อน
901781 นางสาว ลัดดาวรรณ นนปะติ
901782 นาย ธารินทร์ รังสิมันต์ุวงศ์
901783 นางสาว ลลิตา นวนขนาย
901784 นางสาว เกตุทิพย์ โนนไธสง
901785 นาย จรุง ใจห้าว
901786 นางสาว วิลาชินี สิมสินธุ์
901787 ว่าทีร้่อยตรี สวภณ อาวรณ์
901788 นาย ภานุวิชญ์ วัจนะรัตน์
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901789 นาย สิทธิชัย รุ่งรังษี
901790 นางสาว ภัทราภรณ์ พรหมเทศ
901791 นางสาว สิริผกา ตรีศิลสัตย์
901792 นาย อิสรีย์กร แก้วประเสริฐ
901793 นาย พงศ์พัฒน์ เพชรรัตน์
901794 นางสาว ปาริชาติ พรมจรรย์
901795 นางสาว สุรีย์ เลิศพิพัฒน์วงศ์
901796 นาย ยุทธนา ศรีเลิศวัฒนา
901797 นางสาว กรกนก ประสูตร์แสงจันทร์
901798 นางสาว พูนสุข ขันทับทิม
901799 นางสาว ดาราณี เวียงเหล็ก
901800 นางสาว สุภาวดี ทับแว่ว
901801 นางสาว รัติยาพร คล้ายมาลา
901802 นางสาว อภัสรา สีปา
901803 นาย เอกรัตน์ ด าสีไหม
901804 นาย สุทธิชาติ ปานแจ่ม
901805 นางสาว บุญศิตา ปีกกระโทก
901806 นาย สหชัย บุญสิน
901807 นาย ภาณุ พัฒน์ระวังด่าน
901808 สิบต ารวจโท ยุติศักด์ิ สโมสร
901809 นางสาว กิ่งเทียน ธรรมปัญโญ
901810 นาย อภิชาติ เกิดผล
901811 นาย ภิญโญ รัตนวงศ์
901812 นาย ธนาวุธ สายวิจิตร
901813 นางสาว จรัญญา วงษ์หนูหนองรี
901814 นางสาว สิริพร ชนะบาล
901815 นางสาว ทัดสุดา ปะระมัสโส
901816 นางสาว เบ็ญจวรรณ ทิพย์มณเฑียร
901817 นางสาว สุดารัตน์ มงคลประภากร
901818 นางสาว สุนันทา จงรักษ์
901819 นาย กฤษฎา บุญปก
901820 นาย สุภัค ธีระบุตร
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901821 นางสาว พิกุล กล้าหาญ
901822 นางสาว เนตรชนก มุกธวัตร
901823 นาย นัฐพงศ์ โกละกะ
901824 นางสาว ขนิษฐา ทาโคตร
901825 นาย นนท์ จีราระร่ืนศักด์ิ
901826 นาย รชต ชินปิติวงษ์
901827 นาย ถาวร กิจเรณู
901828 นางสาว วาสนา อ่ าเจริญ
901829 นาย ศรศิษฏ์ พูลสวัสด์ิ
901830 นาง พิมพ์พิชชา เซียวประยูร
901831 นาย สมพร ธรรมอุด
901832 นางสาว นุชนาฎ ธานีวรรณ
901833 นาย ธีระวัฒน์ แก้ววงษา
901834 นาย หนึ่งสยาม มีแสงเพ็ชร์
901835 นาย ณัฐวุฒิ วิกรมไกรกิตต์
901836 จ่าสิบต ารวจหญิง รัชนก อินทร์กล่ิน
901837 นาย รชานนท์ ภิบาลวงษ์
901838 นาย นิติกร ปะจะนัง
901839 นาย อิทธิกร แสงผา
901840 นาย พชร ทองสุข
901841 นางสาว น้ าผ้ึง ผันกระโทก
901842 นาย มงคล กลับสกุล
901843 นาย สุรชัย เกือกรัมย์
901844 นางสาว นันท์รภัสช์ เชื้อกุดรู
901845 สิบเอก จิรวัฒน์ โกศลชวาล
901846 นางสาว วรัญญา เจริญรัมย์
901847 นาย ชินดนัย แสงบุญ ชินดนัย แสงบุญ
901848 นางสาว ธิดารัตน์ ข่าทิพย์พาที
901849 นาย สุธน ทองคุปต์
901850 นาย วราธร ศรีรินต๊ิบ
901851 นาย วศวัจน์ ภูมิภัทราคม
901852 นาย ธนภัทร ยาชะรัด
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901853 จ่าสิบเอก เจริญรักษ์ อัจฉะกาญจน์
901854 นาย ถิรวิช เพชระกระจ่าง
901855 นาย ภูมิทัศน์ พิศไทย
901856 นางสาว ดวงทิพย์ พวงดอกไม้
901857 นาย รุ่งโรจน์ วันทุมมา
901858 นางสาว ปลิดา โสวภาค
901859 นาย อาทิตย์ บัวงาม
901860 นางสาว วันนิสา กะภูพันธ์
901861 นาย คณิน ก้องเสนาะ
901862 นางสาว ปภานาธ สร้อยส าโรง
901863 นาย อัลอามีน โต๊ะโยะ
901864 นาย ธรรมรงศักด์ิ ด าโรม
901865 นาย เอกตะวัน อนุยะโต
901866 นางสาว วิจิตรตรา หลวงภักดี
901867 นางสาว สุพัตรา เกษมจิตต์
901868 นาย นพนิวัฒน์ อัคจร
901869 นาย ทินวัฒน์ ยศชูสกุล
901870 สิบต ารวจตรี อาทิตย์ แสนปัญญา
901871 นาย ไตรรัตน์ ลุลาภ
901872 นาย ทวีสันต์ ตาปนานนท์
901873 นางสาว ธัญญา วงค์เมือง
901874 นาย พลพัฒน์ ขันแข็ง
901875 นางสาว นพมาศ สิงหาราช
901876 นาย พิตรพิบูล เพชรเกิด
901877 นาย บริพัทธ์ พรศักด์ิ
901878 นาย ซัมซูรี อีบุ๊
901879 นางสาว นิธินันท์ สมบุตร
901880 นาย สุรชา ประกอบแก้ว
901881 นางสาว ชาณิศา ศรีพยอม
901882 นางสาว อุภาภรณ์ ก้อนทอง
901883 นางสาว มณีรัตน์ เชื้ออยู่
901884 นาง อรอุษา บุญอ่อน
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901885 นาย ฉัฐวัฒน์ อ่อนแก้วทวีสิน
901886 นาย พุทธินันท์ พุทธิวิชยานันท์
901887 นางสาว ลีลาวันต์ มณีนวล
901888 นางสาว ดาวใจ ดีดวงพันธ์
901889 นางสาว สิรีรัชฏ์ นันทะสมบัติ
901890 นางสาว ศุภลักษณ์ ธัญทะพิพงศ์
901891 นางสาว ฐิตาพรรณ หนูชู
901892 นาย สุไลมาน เวาะเซ็ง
901893 นางสาว พิชชานันท์ โคตรศรีเพชร
901894 นางสาว ทิพย์พรัตน์ หยู่เห้ง
901895 นาย บุณพจน์ ศรีพงษ์สุวรรณ
901896 นางสาว ปวีณา มาลัย
901897 นาย ชูติวัฒน์ ตังคโนภาส
901898 นาย วรเดช โชคทองเพียร
901899 นาย พงษ์ทร หุนประยูร
901900 นาย รักไทย พันลูกท้าว
901901 นาย ยุทธนา ศรีสมบัติ
901902 นางสาว นริศรา เนตรเถื่อน
901903 นาย กุมภวัฒน์ ฉายารินทร์
901904 นาย ศราวุฒิ จ าหงษ์
901905 นาย สัญชัย ไวยะกรรณ์
901906 จ่าเอก พรเทพ กุลเสวตต์
901907 นาง ลัดดา ลาดอุ่น
901908 นางสาว ธัญญวรรณ สุวรรณคีรี
901909 นาง กฤติยาณี บัวเผ่ือน
901910 นาย เอกรัตน์ แหก้าน
901911 นาย อภิมุข เชิญอักษร
901912 นาย เกียรติศักด์ิ นิลมณี
901913 นางสาว พิมพ์สุจี จันทะวิชัย
901914 นางสาว พิมพ์ชนก พุฒทอง
901915 นางสาว ภัทรวดี แก้วเดชะ
901916 นางสาว สุวีณา เภาพาน
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901917 นาย วรรณกร โพธิป์ระดิษฐ์
901918 นางสาว เรืองไร สุวรรณด ารงชัย
901919 นางสาว สิริวรรณ เงินแดง
901920 นางสาว เบญญาภา พิพัฒนพงศ์พยุหะ
901921 นาย ยุทธพงษ์ มีศรี
901922 นาย วัชรินทร์ แก้วค าศรี
901923 นาย กิตติพันธ์ บุตรเจียมใจ
901924 นางสาว พินญา เพ้งหล้ง
901925 นาย สหะ ตุลานนท์
901926 นางสาว เพ็ญพิชชา บุญน า
901927 นางสาว ยุวดี ปรอดโปร่ง
901928 นางสาว อัญชนา แสงแก้ว
901929 ว่าทีร้่อยตรี อาทิตย์ อกอุ่น
901930 นางสาว วีณา อรุณ
901931 นางสาว นภวรรณ สุขประเสริฐ
901932 นางสาว นัดที บุญมาก
901933 นางสาว นันท์สิตา ศรีรักษา
901934 นางสาว บุศรากร หมาดแหล้
901935 นางสาว รัตนาภรณ์ สองแก้ว
901936 นางสาว ธารพระพร ศรีสุโพธิ์
901937 นางสาว ฐิติวรดา ปิณฑศิริ
901938 นางสาว สุนทรี สังข์แก้ว
901939 นางสาว ณัฐพร แสงสุวรรณ
901940 นาย พัฒนพงศ์ พานทอง
901941 นางสาว รัชฎาพร เต็งพันธ์
901942 นางสาว พิชยา วีสเพ็ญ
901943 นางสาว ธีราพร พาพิมพ์
901944 นางสาว พิมพ์นิภา สุวรรณมณี
901945 นางสาว ฐิตาภา มาปลูก
901946 นาย เอกพจน์ ประจ าเมือง
901947 นาย ธีรยุทธ บุญสิน
901948 นาง วิไลวรรณ สุริย์แสง
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901949 นางสาว เบญจมาศ ไข่นุ่น
901950 นาย ธนรัตน์ ซายขาว
901951 นาย พฤหัสบดินทร์ พันธุช์ัยเพชร
901952 สิบเอก ภิญโญ สีหะวงษ์
901953 นางสาว สรินนา ทุมทา
901954 นางสาว ปุณยนุช พรานเกิด
901955 นางสาว ฐานมาศ แก้วงาม
901956 นาย อนุรักษ์ อนุชาติ
901957 นาย สุริยา มะหะจิ
901958 นางสาว บุณณดา ผิวอ้วน
901959 นาย เอกชัย อนุชาติ
901960 นางสาว ธนัสชา สุขาภิรมย์
901961 นาย อ านาจ พรหมกัลป์
901962 นาย ไพศาล วงศ์วานโต๊ะขุน
901963 นาย อัคราทร พรรณขาม
901964 นางสาว มุกรวี สุขสวัสด์ิ
901965 นาย ไตรรงค์ ดวงบุหงา
901966 นาย ดนมานัพ นกเกษม
901967 นางสาว ปิณฑยา แพทย์ไชโย
901968 นางสาว ศรัญญา กองแก้ว
901969 นาย จิรัศย์พล เจริญวงศ์
901970 นางสาว ชุดากัญ นามพระหัส
901971 นาย ธนพร อันโนนจาน
901972 นางสาว ณัฐกานต์ โคกมณี
901973 นางสาว ชญาดา น้อยอ่ า
901974 นางสาว สุภาพร ดอนกันหา
901975 นางสาว อ้อมจันทร์ เพ็ชรเย็น
901976 นาย ยศพงษ์ งามรัตนไพบูลย์
901977 นาย ภูนันท์ บุญสีทอง
901978 นาย โชคชัย ธนกิจเกษม
901979 นาย วิชญ์ หงค าเมือง
901980 สิบเอก พุฒิพงศ์ คล้ายแท้
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901981 นาย พรพิพัฒน์ ฉิมพินิจ
901982 นางสาว ณัฐธภา เขื่อนวัง
901983 นางสาว อัจฉรา เนียมศรีเพชร
901984 นาย ไชยพศ สมพงษ์พันธุ์
901985 นาย ปรัชญา สุนทร
901986 นางสาว จิรารัตน์ ค ารินทร์
901987 นาย อภินัทธิ์ มูลชนะ
901988 นางสาว กานต์ธิดา จักรวาฬนรสิงห์
901989 นาย นิธิชา พลพิลา
901990 นางสาว วิภาดา วรรณจันทร์
901991 นางสาว พิกุล พรมตาแก้ว
901992 นาย คณินทร์ เกิดสมศรี
901993 นางสาว ปฏิญญา หมื่นสิน
901994 นาง จารุวรรณ ทองบานเย็น
901995 นาย กวี ภูวฐิตานนท์
901996 นางสาว วิภารัตน์ ศิริสุทธา
901997 นางสาว สัตยาภรณ์ สัตยวงศ์ทิพย์
901998 นางสาว ปภัชญา ยวนรัมย์
901999 นางสาว อัจฉรา ไชยะวงศ์
902000 ว่าทีร้่อยตรีหญิง สุรีรัตน์ อยู่เปรม
902001 นางสาว อัญธิกา วงศ์สวัสด์ิ
902002 นาย ฟารฮัม มะแซ
902003 นางสาว กาญจนา โสดา
902004 นาง ลัดดาวัลย์ พันธุก์า
902005 นาย ณัฐพล ทัดจ าปา
902006 จ่าสิบเอก นิติธร ขวัญด า
902007 นางสาว ณัชชา เสือแดง
902008 นาย วีรวัฒน์ ปิงพยอม
902009 นาย พิชญ์ภิวัจน์ อ่อนคง
902010 นางสาว ชนัทท์นันท์ กรมยา
902011 นางสาว ศิริพร วีวร
902012 สิบต ารวจโท เอกวิทย์ นนทฤทธิ์
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902013 นางสาว รัตนาวดี วิธวาศิริ
902014 นางสาว สยุมพร สุขเกตุ
902015 นางสาว อัจฉราภรณ์ โคมร้าย
902016 นางสาว กรกนก วงษ์สุวรรณ
902017 นางสาว อติกานต์ อธิสุมงคล
902018 นางสาว คณิตา สีชัง
902019 นางสาว จิดาภา จิตต์สุวรรณ
902020 นางสาว ศุภนิดา ทองปัน
902021 นางสาว ณิชา มณีดุลย์
902022 นางสาว ประภัสสร เชื้อเมืองพาน
902023 นาย เกตุโสภณ ธ ารงอภิชาตกุล
902024 นาย ขันติยากร หนองข่า
902025 นาย อนุชิต อาจธิมะ
902026 นาย ธนพล ทุนทอง
902027 นางสาว เบญจพร ชยุตชนาภา
902028 นาย วราเมธ สีอ่อน
902029 นาย สิทธิพงษ์ แก้วพาดี
902030 นางสาว ภัสสรา ประดน
902031 นาย ศุภวิชช์ ทรัพย์ศิริสวัสด์ิ
902032 นาย บารมี บุณยรัตนสุนทร
902033 นาย อดิศร สุริยะ
902034 นางสาว นพภัค จิตมั่นคงธรรม
902035 นางสาว จิราพร โปธิวงค์
902036 นาย น าพล เจริญพิพิธพรชัย
902037 นาย พันศักด์ิ รู้ยืนยงค์
902038 นางสาว อรภาณีย์ ไวยเริงโรจน์
902039 นางสาว จุฑามาศ แซ่ภู่
902040 นาย สิริกร โชติมนต์
902041 นาง ศิริวรรณ อินทรเทศ
902042 นาง ณเรืองลักษณ์ ธีระปรีชา
902043 ว่าทีร้่อยตรี หัสชัย หนูศักด์ิ
902044 นาย ปรเมศวร์ มาตผาง
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902045 นางสาว ณัฏฐณิชา พรมทาระ
902046 นาย ศุภภณ เป็งทินา
902047 นางสาว พิชญานันท์ นามศรี
902048 นาย เอนก บุญสิงห์
902049 นางสาว มุกรินทร์ ใจซ่ือ
902050 นาย ธนวิทย์ ตุระซอง
902051 นาย กรวิชญ์ ลอยหา
902052 นาย กานต์ มั่นคง
902053 นาย วรรธนะ ผิวพรรณ
902054 นาย สิทธิศักด์ิ ผาใต้
902055 นางสาว ธิดารัตน์ จันทร์สิงห์
902056 นาย ตะวัน ปานเพชร
902057 นาย กิตติพงศ์ นครานุรักษ์
902058 นางสาว วนิดา จันเสถียร
902059 นางสาว ณัฐชะนันท์พร นาสถิตย์
902060 นางสาว ปนาลี วุฒิมานพ
902061 นางสาว น้ าผ้ึง ชุ่มแช่ม
902062 นางสาว พิมวดี ทองประชุม
902063 นาย สุภิญ ยี่สุ่นแสง
902064 นางสาว ศศิธร จักร์นารายณ์
902065 นางสาว สาวิตตรี กิจประกายมุข
902066 นาย วัชพล ธิกะ
902067 นางสาว จันทร์ติมา ยอดจันทร์
902068 สิบเอก อนุรักษ์ ศิลป์ไพราช
902069 นางสาว ชญานี ทองนุ่ม
902070 นางสาว ศิริรัตน์ จั่นสังข์
902071 นางสาว อรอุมา ทองก้อน
902072 นาย ธีรภัทร สินทรัพย์
902073 ว่าทีร้่อยตรี ภาณุวัฒน์ สุ่มทา
902074 นางสาว ธีราภรณ์ เฉลิมแสน
902075 นาย สุวิชชา โกศินานนท์
902076 นางสาว จรรย ภรณ์  บุญพิชัย
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902077 นาง สายบัว สิงหาเวช
902078 นาย จิระศักด์ิ ต้ังจารุวัฒนชัย
902079 นาย วรพล ชัยธีรณัฏฐ์
902080 นาย ฤทธิไกร แง้เจริญกุล
902081 นาย วัชระ โคตรสุโน
902082 นางสาว สาทิตย์ คงจันทร์
902083 นางสาว อุมากาญจน์ ประแดงปุย
902084 นางสาว ณัฐนิชา ลาสุนนท์
902085 ว่าทีร้่อยตรี พร้อมศักด์ิ จิตจ า
902086 นาย วีรวัตร ทองต าลึง
902087 นางสาว ชญานันท์ สุภาษร
902088 นางสาว ขนิษฐา แสงแจ่ม
902089 นางสาว อัซมาวี อิแอ
902090 นาย สุริยัน พัฒเจริญ
902091 นางสาว นิลวรรณ บุญสันต์
902092 นางสาว จุฑารัตน์ ด าปาน
902093 นางสาว รุจิษยา ทองน้อย
902094 นางสาว เจนจิรา โนภีระ
902095 นาย ธนภัทร คุ้มครอง
902096 นาย พงศกร ยาห้องกาศ
902097 นาย จิรชัย บุญศรี
902098 นางสาว กัลยกร เทียนดี
902099 นาย พัธนา คุณชื่น
902100 นางสาว พจนารถ มะโน
902101 นางสาว สุภิดา เตะหมาน
902102 นางสาว เยาวเรศ เดชฤกษ์ปาน
902103 จ่าอากาศโท ศรัณย์ อุหมัด
902104 นางสาว ธันย์ชนก จิตสุวรรณ
902105 ว่าทีร้่อยตรีหญิง เสาวนิต สุวรรณรัตน์
902106 นาย ธราดล คุณชื่น
902107 นาย ชาญชัย สุวรรณสอน
902108 นางสาว ลภัสนันท์ บุญสม
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902109 นาย ประมุข ชูสงค์
902110 นางสาว ศิริวิมล พิมพ์โคตร
902111 นาย เลิศชาย หอมหวล
902112 นาย จักรกฤษ อัญญโพธิ์
902113 นาย พงษ์รัตน์ เมืองปาก
902114 นาย รัชพล ธนะเกียรติวารี
902115 นาย คุณานนต์ หมายดี
902116 นาย รักเกียรติ เชื้อสายอิน
902117 นาย ทรงพล ชมด่านกลาง
902118 นางสาว รัตติกาล วิรุณพันธ์
902119 นางสาว สุภาวรรณ หมื่นแก้ว
902120 นางสาว จีระพร เปีย่มบริบูรณ์
902121 นางสาว สุนิสา จันทร์ผอม
902122 นาย ธนกฤต ล้ิมวรรณดี
902123 นางสาว กรรณิการ์ ทวีมหาคุณ
902124 นางสาว ภัทรา ศิริจันทราวงษ์
902125 นางสาว สุกัญญา ศรีวรรณะ
902126 นาย ชัยธวัช นนตะเสน
902127 นางสาว สุดารัตน์ ปัดนา
902128 นางสาว สุดารัตน์ พรหมกูล
902129 นางสาว กัญญารักษ์ อุเทน
902130 นาย ไพรัตน์ สัตย์ธรรม
902131 นางสาว สุภัสสรา พุทธชนม์
902132 นาย มิตรชาย มีอิ่ม
902133 นาย กมลนันท์ ชัยภูมิ
902134 นาย อาลักขณ์ คงศร
902135 นางสาว ธนภรณ์ จารุพันธุเศรษฐ์
902136 นาย ฤทธิชัย บุญห่อ
902137 สิบต ารวจตรี อุกฤษ เสาร์แดน
902138 นางสาว น้ าฝน ปวนลอง
902139 นางสาว จิตสุภา ศรีค าปลิว
902140 นางสาว ภิญญาพัชญ์ ศรีสุภา
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902141 นาย เศรษฐพล ค าแฝง
902142 นางสาว ชุติกาญจน์ แสนใจ
902143 นาย ตะวัน อ่ าออมสิน
902144 นาย ธีระพร เพิม่ฤาชัย
902145 นาย กานต์ ล้วนแก้ว
902146 นางสาว ทิพย์สุดา คณาศรี
902147 นางสาว สุดารัตน์ คงทวี
902148 นาย อับดุลเลาะ ตาเยะ
902149 นาย ธนกฤต ศุภธัญวลัย
902150 นาย ชาตรี คู่ณรงค์นันทกุล
902151 นาย นิรันดร์ ขาวสังข์
902152 นาย รัตนชัย เนื่อง ณ สุวรรณ
902153 นาย กิตติพันธ์ งามเจริญไพศาล
902154 นาย ปริญ พงษ์ศรี
902155 ว่าทีร้่อยตรีหญิง ศศิวิมล คุ้มทอง
902156 นาย ศิรวิชญ์ จามพัฒน์
902157 นาย ฐิติราษฎร์ ทองค า
902158 นางสาว ดวงใจ บ ารุงผล
902159 ว่าทีร้่อยตรี อภิลักษณ์ ใคร่ครวญ
902160 นางสาว ทิพวรรณ เพ็งทิพย์
902161 นาย สมาธิ จันทร์เทศ
902162 นาย กัณตพงศ์ จันทร์โอกุล
902163 นาย วีรวัฒน์ รุ่งสันเทียะ
902164 นางสาว อ านวยรัตน์ บุญกระจ่าง
902165 นางสาว นิชาภัทร หวงพิสิษฐ์กุล
902166 นางสาว รังสิยา จิณะสิทธิ์
902167 นาย พงศกร รุประมาณ
902168 นางสาว สุรีย์ สิงห์ทอง
902169 นาย เพ็ชรนคร ผาดนอก
902170 ว่าทีร้่อยตรีหญิง กนกวรรณ บุญประกอบ
902171 นาง นุชนาฎ เครือสุวรรณศิริ
902172 นางสาว ปนัดดา ตรีรัตนาวิทยา
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902173 นางสาว สารีฝ๊ะ แวสารี
902174 นาย สุชาครีย์ ใจการณ์
902175 นาย พิชญ์พงศ์ ทองศิริกุล
902176 นางสาว รานี ใบอาสัน
902177 นางสาว ธนัฏฐา แก้วกองมูล
902178 นาย ณภัทร ว่องธรรมวิชา
902179 นาย วีระชัย เชยล้อมข า
902180 นาย ชนม์ชนันทร์ สันเกาะ
902181 นางสาว ชลิตา คุณารัตน์
902182 นาย วีระพล อิทธิมา
902183 นางสาว วันใหม่ หมิยิ
902184 นางสาว ฐานิต ฉับพลัน
902185 นาย สุทัศน์ เพชรจ ารัส
902186 นางสาว ณัฏฐวิภา จิตปัทมา
902187 นาย มงคล ใสนวล
902188 นางสาว ปรานอม นาแก้ว
902189 นาย บุญโชค คุปต์หิรัณย์
902190 นางสาว เกวลี หาเรือนธรรม
902191 นาย อนุรักษ์ หนูยิ้ม
902192 จ่าสิบเอก สิงหนาท แตกโพธิ์
902193 นาย นวพงษ์ คุ้มพงษ์
902194 นาย เจษฎาพงษ์ แสงสุวรรณ์
902195 นาย ไชยวัฒน์ มะกรูดอินทร์
902196 นาย ธีรศักด์ิ วรนุช
902197 นางสาว ริสา ทองยา
902198 นางสาว ปัทมนัดดา ด าช่วย
902199 นาย อิทธิพล พินทิสืบ
902200 นางสาว รุ่งทิวา เงินปัน
902201 นาย พชรพล ขาวศิริ
902202 นางสาว กนกพิชญ์ ฟองค า
902203 สิบเอก ทวีวัฒน์ ข ามา
902204 นาย ธีรนัย ศรีเพ็ง
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902205 นาย วัฒนพล จันทรา
902206 นาย ชนะชล จันต๊ะสุรินทร์
902207 สิบโท ศรัณยู แดงนวล
902208 นาย วัชรินทร์ แก้วเสน่ห์ใน
902209 นางสาว วิมลรัตน์ ปิน่เพชร
902210 นาย วิรัตน์ แผลงศร
902211 นางสาว สิริวาริน สีหา
902212 นางสาว ปภาวี เหล็กกล้า
902213 นางสาว อทิตยา พงค์ชยุดา
902214 นางสาว ภวัญญา เดชติน
902215 นางสาว จริยา รอเสนา
902216 นางสาว ทัศนีย์ เกิดเทวา
902217 นางสาว ปรางวดี ฉันทะ
902218 นาย ศิรเมธังกร แสนชัย
902219 นางสาว ณัฐวดี เมฆนิ
902220 นาย สุทธาวุธ หนูแป้น
902221 จ่าเอก ขจรศักด์ิ เต็มดี
902222 นาย กฤษณพรรณ เทพพิชัย
902223 นางสาว ยุวธิดา ศรีกันยา
902224 นางสาว ทิพวรรณ สุธรรม
902225 นางสาว จิณัฐตา นึกเศษ
902226 นาย ธเนษฐ์ นวเจริญภรณ์
902227 นาย ศราวุธ โค้วประดิษฐ์
902228 นาย พิทัก จันทราช
902229 นางสาว กรณิศ ท้วมทองดี
902230 นางสาว ธณัฐชา ชอบธรรม
902231 นาย อภิชัย พาบุ
902232 นาย จาตุรนต์ สิงห์โตทอง
902233 นางสาว สุปรางค์วดี พิมพ์แดง
902234 นาย อาบัส สะนิ
902235 นางสาว อภิชนา ลุยจันทร์
902236 นางสาว ปทุมทิพย์ สีริด
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902237 นางสาว โชติรส บัวศรี
902238 นางสาว ปรีดา มีชะนะ
902239 นาย พิทักษ์พงษ์ แสงอยู่
902240 นางสาว ปรียาพัศ ปรางทับทิม
902241 นาย พงษ์พันธ์ สุมาลี
902242 นางสาว จุฑาทิพย์ อินทับทิม
902243 นางสาว นิตยา หัวหนอง
902244 นาย นิรุตต์ิ กุศลเอี่ยม
902245 นาย วันชนะ สุทธิกรณ์
902246 นางสาว ศศิกานต์ ชัยล้ินฟ้า
902247 นาย ณัฐพล ปาลี
902248 นาย พิสิฐ จารุจิตร
902249 นางสาว พิชามญชุ์ บุษบงค์
902250 นาย สถาพร เสนาวงค์
902251 นางสาว อุทุมพร เฉลียวชาติ
902252 นางสาว ศิริวรรณ จันคูหา
902253 นาย กฤตภพ ยังส้มป่อย
902254 นาย สุพี เนธิบุตร
902255 นางสาว ชลธาร ฤกษ์น าผล
902256 นางสาว อรอนงค์ จันทร์สุข
902257 นางสาว เสาวลักษณ์ ปุกแก้ว
902258 นาย วรชนก คงเผ่า
902259 นาย ชัยวัฒน์ ไกรเทพ
902260 นาง กรรณิการ์ รัศมี
902261 นาย ธิติวัชร์ ทองสว่าง
902262 นาย ประเสริฐศักด์ิ ทัตสอย
902263 นางสาว ลักษณพร ราชกิจ
902264 นางสาว ณัฐสุดา โสทรอดิศัย
902265 นางสาว ศิรินภา ดวงบุญมี
902266 นาย ณัฏพงษ์ ล้ิมประเสริฐ
902267 นางสาว เพชราภรณ์ โภคภิรมย์
902268 นาย ณัชนารา มูลจันทร์
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902269 นาย ฟูเกียรติ วังนิล
902270 นาย นนทพัทธ์ อรรคมูล
902271 นาย ชูชาติ เคือสาร
902272 นาย พัทธษนันท์ อกอุ่น
902273 นาย ธรรมปพน จันทร์แก้ว
902274 นางสาว ฤทัยรัตน์ อ้างอิง
902275 นางสาว พัชราภรณ์ อินทร์สุวรรณ
902276 นางสาว มัทรีญา ศรพรหม
902277 นางสาว ชนัสส์ฉัตร์ น้อยสกุล
902278 นาย ณัฐวุฒิ สุกทอง
902279 นางสาว นริศรา เลิศสงคราม
902280 นางสาว มาริสา ยนต์พิทักษ์กิจ
902281 นางสาว สายสุนีย์ นุ่นด า
902282 นาย วุฒิชัย เสือด้วง
902283 ว่าทีร้่อยตรีหญิง จิดาภา ฉิมเกื้อ
902284 นาย นิจปฏิภาณ มาตขาว
902285 นาง บุญญาภรณ์ สุดเสียงสังข์
902286 นางสาว ปนัดดา อังศุธรรม
902287 นาย วัศนันท์ วันจันทร์
902288 นาย วิชชาวุธ รักพุทธคุณ
902289 นาง นุชนารถ ช่วยอุปการ
902290 นางสาว จุฑามาศ จันทนนท์
902291 นาย วสันต์ แสงทอง
902292 นางสาว กฤษฏิน์ิพัทธ์ โพธิห์ล า
902293 ว่าทีร้่อยตรี พิชัย ทองคงอ่วม
902294 นาย สุธีรภาพ สังข์ด้วง
902295 จ่าอากาศโท ราชัน บุตรศรี
902296 นาย ทรงพล แก้วตา
902297 นาย ณภัทร นพรัตน์
902298 นางสาว กิดากานต์ ลักษโณสุรางค์
902299 นางสาว มนันยา ทองอร่าม
902300 นางสาว ศิริพร คัมภิรานนท์
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902301 นางสาว ฐิติพร พรทิพย์เทวา
902302 นาย ชลพรรษ ชาญเชี่ยว
902303 นางสาว พัชรี แก้วสุวรรณ
902304 นาย จอมกฤษณ์ คุณเอนก
902305 นางสาว นันทวรัตน์ เนขุนทด
902306 นาย ปวีณ หลวงใหญ่
902307 นางสาว อัณณวี สังข์แก้ว
902308 นาง ชวารินทร์ มูลอ ามาตย์
902309 นาย ฉัตรบรรณ ชมบาล
902310 นางสาว อัจฉราภรณ์ อัครนิติรักษ์
902311 นาย ณฐภัทร ล้ีอิศรามาศ
902312 นางสาว สุพรรษา หอมเนียม
902313 นางสาว บุญพิทักษ์ เสนาธรรม
902314 นางสาว ณปภัช มูลยะเทพ
902315 นาง ณิชกานต์ กฤษกลาง
902316 นาย วิยะพงษ์ สิงหาแผด
902317 จ่าสิบเอก วชิรพงศ์ พรมศรีแก้ว
902318 นาย ชินวัตร เทพวาลย์
902319 นาย เทวาธิบดี สุทธวงค์
902320 จ่าสิบเอก สมศักด์ิ วงค์แสน
902321 นางสาว จุรีรัตน์ บัวฤทธิ์
902322 นางสาว รัตนา รักษาศีล
902323 นาย ภาคภูมิ เรืองฤทธิ์
902324 นาย ภัสสร์คุณ พิทักษ์
902325 พันจ่าอากาศเอก ปิยกุล ศุโภทยาน
902326 นางสาว บุศรินทร์ ศักด์ิดีชุมพล
902327 นาย หัตถศิลป์ บุญช่วย
902328 นาย ชินพงษ์ กะไชยวงษ์
902329 นางสาว ปัทจมา ทับสี
902330 นาย ไอลวิน คล้ายสุบรรณ์
902331 นางสาว เนตรทิพย์ ทองเรืองนิ่ม
902332 นาย เศรษฐสิทธิ์ สารากรบริรักษ์
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902333 นางสาว ศรัญญา วงค์โสภา
902334 นางสาว ธนัชพร แตงกลับ
902335 นางสาว สุชาดา นุสยา
902336 นางสาว รักชนก มหาศักด์ิสวัสด์ิ
902337 นางสาว สุวิมล เทศชมภู
902338 นาย ธนดล ทองประกอบ
902339 นาย ศรีศักด์ิ มีรักษา
902340 นาย วิเศษ วงษ์พรม
902341 นาย จีรสิทธิ์ แขนโพธิ์
902342 นางสาว กัญญา ชาวส้าน
902343 นางสาว นันทิชา ศรประสิทธิ์
902344 นาย ฐปนน เมฆต้ัง
902345 นางสาว สร้อยสุดา มั่นหมาย
902346 นาย สันชัย พรมโภชน์
902347 นาย ทวีศักด์ิ พันทอง
902348 นาง ชวนพิศ สุริย์แสง
902349 นางสาว โยธกา แก้วค า
902350 นางสาว สุนิสา รักษา
902351 นางสาว พรพรรณ ประดิษฐ์แท่น
902352 นางสาว กัลย์สุดา เวทย์สุวรรณ
902353 นาย กรินทร์ ยิ่งค านึง
902354 นาย โยธิน หอมสมบัติ
902355 นาย อรรถพล ชั่งใจ
902356 นาย ทศพร อาตมผดุง
902357 นาย ณรรฐพงศ์  เรือง วิวัฒนโรจน์ 
902358 นาย ธีระศักด์ิ คาพูน้อย
902359 นางสาว ชรินทิพย์ เนตรสุวรรณ
902360 นางสาว ทิวาพร จ าปาเทศ
902361 นางสาว ธนัตถ์นพนันท์ จูจันทร์
902362 นางสาว ปนัดดา กันทะรัญ
902363 นาย นฎิศวร์ แยบดี
902364 นาย เอนก เขียวฉอ้อน
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902365 นางสาว บุษกร เอี่ยมสอาด
902366 นาย เสฏฐนันท์ จ าเนียรกุล
902367 นาย ทวิช บุญญจักร์
902368 นาย กฤติน มีชัย
902369 นาย อภิชัย หอมจันทร์
902370 นางสาว ณฐมน ราชนาค า
902371 นางสาว เด่นนภา สืบไทย
902372 นางสาว น้ าทิพย์ หวังสิวกลาง
902373 นางสาว สุนิสา หมื่นเดช
902374 นาย รชตะ ต้ังพานิช
902375 นาย ภัทรพงศ์ เกื้อด า
902376 นาย ภฑิล นิยม
902377 นางสาว ชนัตตา ปัญญาไว
902378 นางสาว สุวรรณี ไชยวุฒิ
902379 นางสาว กิรณา ศรีอาวุธ
902380 นาย ณัฐปกรณ์ แก้วนะรา
902381 จ่าสิบต ารวจ ธนาภัทร์ ชาฎา
902382 นางสาว วรรณภา วันอ้น
902383 นางสาว รัชฎาพร ศรียากุล
902384 นาย ฐานเศรษฐ อิ่มใจ
902385 นาย นนทพัทธ์ สวัสด์ิพาณิชย์
902386 นาย พลาทร ส าราญอยู่
902387 นาย ศักด์ิชัย อุทัยคู
902388 นางสาว ลดา พันธ์ชมภู
902389 นาย นาทบดินทร์ ไชยนา
902390 นาย ณัชพล สังขะโห
902391 นางสาว ฤทัยชนก ติยะวัฒน์
902392 นาย ชัยวัฒน์ พนมรัตน์
902393 นางสาว ศศิพิมล สุมา
902394 นาย ชัยวัฒน์ กุศล
902395 นาย ชารีฟ ปากบารา
902396 นาย ภาณุวัฒน์ ขาวผ่อง
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902397 นางสาว รัชนก ทองสุพรรณ์
902398 นาย พงศธร จิตนา
902399 นางสาว กุลธิดา เลิศหล้า
902400 นาย จักรกริช หลวงสา
902401 นาย ปฏิวัติ ประจิต
902402 นาย ทรงพล พรมสวัสด์ิ
902403 นางสาว สิริกาญจน์ ไชยกมลโรจน์
902404 นางสาว ทิฆมัพร ภูม่ณี
902405 นาย ธีรพล ทาประจิตร
902406 นางสาว ยุวดี กระราชเพชร
902407 นางสาว วรวสุ นาคถนอม
902408 นางสาว อรจิรา สาระอูม
902409 นาย อัศวิน มีโชค
902410 นางสาว ปราณี เรืองอรุณกิจ
902411 นาย วชิรวิชญ์ เลิศสิทธินนท์
902412 นาย ภาสกร ศักดานุภาพ
902413 นางสาว อาทิตยา พิพัฒน์ธาดานุกูล
902414 สิบต ารวจโท ประจักษ์ เรือนแก้ว
902415 นางสาว นฤมล โพธิท์อง
902416 นางสาว อภิญญา ปาลี
902417 นางสาว สุพร สุขสว่าง
902418 นาย กนกศักด์ิ มะอิ
902419 นาง สุภาวดี ค าสูง
902420 นาย เอกรัตน โพธากุล
902421 นางสาว ธัญลักษณ์ วิบุญมา
902422 นาย ปิยะพงษ์ ทองงอก
902423 นาง รัตนาวลี นาคะเสง่ียม
902424 นางสาว สุกัญญา พรมมินทร์
902425 นาย เจษฎาภรณ์ ถูระวรณ์
902426 นางสาว กุลธิดา ทองภูเบศร์
902427 นาย ธัชชัย สุยะ
902428 นางสาว นุชนภา พันธ์ทา
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902429 นางสาว วาสิฏฐี นิลัมภะ
902430 นางสาว อโณทัย พิมโคตร
902431 นางสาว ศรีประไพ ใจผ่อง
902432 นาย ภาณุพงศ์ เพลาข า
902433 นาย สิทธิโชค พรมสะอาด
902434 นางสาว สาริณี นานุกุล
902435 นาย ภควา ศรีบุญเรือง
902436 สิบต ารวจตรี ศุภชัย จันต๊ะคาด
902437 นางสาว ยุภาพร เทีย่งธรรม
902438 นาย สัณห์ ค าเต็ม
902439 นาย เกลียวพันธุ์ จันต๊ะคาด
902440 นาง จิราพร กาญจนวัฒนา
902441 นางสาว ติณณวรรณ สายแก้ว
902442 นาย วันชนะ ดวงจันทร์ทิพย์
902443 นาย ผดุงศักด์ิ จันทโกศล
902444 นาย ฮัมดาน มิดคาดี
902445 นางสาว จรรยา พุทธขิน
902446 นางสาว ฑาริกานันทร์ ภูริพัฒนสกุล
902447 นางสาว สุธิดา พลพงษา
902448 นางสาว ปภาดา ศุภพิบูลย์กุล
902449 นาย อดิศร ล้อถิรธร
902450 นาย อดิศักด์ิ เจี้ยงรักษา
902451 นาย ประเสริฐศักด์ิ ทองดุลย์
902452 นางสาว มาริษา พละอาชีพ
902453 นาย สรวีย์ วิจิตรอินทรามาศ
902454 นาย ณัฐวุฒิ วัฒนอุดม
902455 นาย ระวินันท์ นาคสินธุ์
902456 นางสาว ทักษพร วงศ์วีระขันธ์
902457 นางสาว จิรัญญา สง่าพงษ์
902458 นาย สมพนธ์ บุตรเลิศวิเศษฐีฐะ
902459 นาย สิทธิศักด์ิ สกุลเล้ียงวานิช
902460 นางสาว หทัยรัตน์ โยริยะ
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902461 นางสาว น้ าทิพย์ พร้าชาวนา
902462 นาย สมชาย ใจใส
902463 นาง กฤษณา ศรีสนั่นวงษ์
902464 นาย ศุภชัย ล้ิมวัฒนะ
902465 นาย เจตนิพัทธ์ ชินภาชน์
902466 นางสาว วนัชพร กวงค า
902467 นาย เดชาภัคว์ กุลภวัฒน์
902468 นาย ณัฐพล อนุพันธ์
902469 นาย เจตพล มั่นดี
902470 นางสาว สุภาวดี ศรียาภัย
902471 นาย พีรวัส ดงพะจิต
902472 นางสาว ณัฐวศา ศิริสุนทร
902473 นาย ฮาริชาร์ท สุขใส
902474 นาย ศุภชัย แก้วทะชาติ
902475 นาย ณัฐกิตต์ิ อัคคะปัญญาวงศ์
902476 นางสาว กรองทอง สุขปุณพันธ์
902477 นาย ณัฐพล สินธุวา
902478 นางสาว มาลัยวรรณ เอี่ยมมา
902479 นางสาว สุริศา บุญณบุรี
902480 นางสาว จิราวรรณ รักมิตร
902481 นางสาว ยุวรัตน์ เด็นหลี
902482 นาย นฤเบศร์ แก้วดวงตา
902483 นาย อธิวัฒน์ โมฆรัตน์
902484 นาย บุญยกร อินทการ
902485 นางสาว วาทินี สิริวัฒนปภา
902486 นางสาว นิราวรรณ ศรีบุตตะ
902487 นางสาว ลดาวัลย์ ขะหัส
902488 สิบต ารวจตรี นิธิ แจ่มรัสมี
902489 นาย รัฐกร ชนะวงศ์
902490 นาย ธนกร อาจหาญ
902491 นางสาว น้ าทิพย์ กุลอ านวยชัย
902492 ว่าทีร้่อยเอก อนันตชัย ไชยเอียด
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902493 สิบต ารวจตรี วรุฒ จันทร์ดี
902494 นาย ศักดาพจน์ จันทร์ภิวัฒน์
902495 นางสาว สุลาลัย เหลาเจริญ
902496 นางสาว วรรณา ไชยรักษ์
902497 นางสาว ฐิติกาญจน์ ยางทอง
902498 นาย พันธุธ์ิช สีเทา
902499 นางสาว กมลวรรณ บุตรศรี
902500 นางสาว กนกพร อุปค า
902501 นาย อลงกต สุขุมาลย์
902502 นางสาว ศิริรัตน์ อินทร์ดิษฐ์
902503 นาย นิวัฒน์ เกตุมณี
902504 นางสาว กรรณิการ์ ชัยเจริญ
902505 นาย อาทิตย์ จรจรัส
902506 นาย พงศ์วัฒน์ สายแก้ว
902507 นาย วราวุธ ปูแ่ก้ว
902508 นางสาว จารุณี แก้วนามชัย
902509 นาย สุวิจักษณ์ สุวพงษ์
902510 นาย ธนาธาร อักษร
902511 นาย สันติ ปัญญา
902512 นาย ณัฐวุฒิ กิณเรศ
902513 นาย ชาญณรงค์ กิจรักษา
902514 นางสาว จิรสุตา มยุรา
902515 นาย อนุชิต ค าศรีพล
902516 นาย พงษ์ศักด์ิ กาสยานนท์
902517 นาย ภูริทัต เผ่าภูรี
902518 นางสาว จิรพรรณ ชูชาติ
902519 นาย อนุกิตต์ิ เขื่อนสาร
902520 นาย ธวัชชัย มูลลี
902521 นางสาว อรอุมา อินพรหมมา
902522 นางสาว สุจิตรา มีศรีสม
902523 นางสาว นุสเร๊าะห์ หมะและ
902524 นางสาว วิมลพัชร ทองไทยนันท์
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902525 นางสาว วราภรณ์ รตนเพชรมณี
902526 ว่าทีร้่อยตรี ชุมมาธิป จันทรเขตต์
902527 นาย อภิวิชญ์ ศรีโภคา
902528 นางสาว บุณฑริก คันธชาติ
902529 นาย บุญญฤทธิ์ เมืองชุม
902530 นาย ณกรพช นาคะสนธิ์
902531 นางสาว บุหลัน บุญรักษ์
902532 นางสาว อภิญญา เพียรภูเขา
902533 นาย นที บุญวิจิตร
902534 สิบต ารวจโท ธิติ บุณยัษเฐียร
902535 นาย สุวิจักขณ์ สีโนนสูง
902536 นางสาว ชนิกานต์ หนุนอนันต์
902537 นาย จิรยุทธ อาญาเมือง
902538 นาย จิรภัทร ชูจันทร์
902539 นาย ฑเณต แก้วสุวรรณ์
902540 สิบเอก วีระยุทธิ์ ตระกูลศรสูรย์
902541 นางสาว อารีรัตน์ อินศรี
902542 นาย สุรเชษฐ์ โคตะมา
902543 นางสาว ธนาทิพย์ เอียดเกล้ียง
902544 นางสาว นิภาพร ปลีบุตร
902545 นาย นิวัฒน์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
902546 นางสาว อริสา พงษ์เผือก
902547 นาง วรุณรัตน์ พลับสวาท
902548 นาย นพณัช เพ็ญวรรณ
902549 นางสาว มณีวัลย์ ไทยถานันดร์
902550 นางสาว เบญจพร ตวงหิรัญวิมล
902551 นาย ณัฐพงษ์ แก้วกลับ
902552 นางสาว สุทธิกานต์ แท่งทอง
902553 นางสาว สุพัชญา ปานแสง
902554 นาย กันต์ธีร์ แสงกล้า
902555 นาย ศราวุธ งาสิทธิ์
902556 นางสาว ถลัชนันท์ ลังกาพินธุ์
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902557 นาย สุริยันต์ รักษาชีพ
902558 นาย ภูวิศ วงศ์วิษณุ
902559 นาย ธนวรรธห์ ทองจันทร์
902560 นาง วีนา เพ็ญพิมพ์
902561 นาย ศุภมงคล นิลก าแหง
902562 สิบต ารวจโท กีรติ นุ่มสุวรรณ
902563 นาย ณัฐพงศ์ พ่อไชย
902564 นางสาว ณัฐรดา รามช่วย
902565 นาย ศุภชัย เดชเดชะ
902566 นาย ปิยะศักด์ิ ชาชุมพร
902567 นาย ป้อมเพชร ชูช่วย
902568 นางสาว ดวงดาว ผ้าผิวดี
902569 นางสาว วิภาสินี ธรรมสละ
902570 นาย มนตรี ขวัญทอง
902571 นางสาว รัตนาภรณ์ ก้องคีรี
902572 นางสาว กนกพร ดีประเสริฐ
902573 นางสาว อารยา สุทธิอาจ
902574 นางสาว เจริญขวัญ เพ็ชรแจ้ง
902575 นาย จักรพงศ์ ศิริพันธ์
902576 นาย ปานศักด์ิ ศิลป์ภูศักด์ิ
902577 นางสาว พิสินี ดีประเสริฐ
902578 นาย ทศพร จิตสุภาพ
902579 นาย เอกชุมชน ทรัพย์พร้อม
902580 นางสาว พนิตพิชา ใต้แสงทวีธรรม
902581 นางสาว พรรณสุภา โพธิย์้อย
902582 นาย ธีรศักด์ิ รักไร่
902583 นาย สุภี สังข์ลา
902584 นาย จิรานุวัฒน์ โสภา
902585 นางสาว พศวีร์ ก้อนเมฆ
902586 นางสาว กัลยา บุญจันทร์
902587 นางสาว ปาตีเมาะห์ บินยูโซะ
902588 นาย ศรัณย์ เพ็ชรตุ่น
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902589 นาย ชรินทร์ อาระหัง
902590 นาย ศรณฤทธิ์ สังข์เจริญ
902591 นางสาว แคทลียา โคตรลาค า
902592 นาย สุธิพัฒน์ วงศ์สุวรรณ
902593 นาย ณัฐพล กุฎีศรี
902594 นาย อนุพงศ์ บุญจันทร์
902595 นาย พิเชฐ การุญ
902596 นางสาว วรนันท์ วรปัญญา
902597 นาย วงศ์ศิริ ศิริสุวรรณ
902598 สิบต ารวจตรี สุนทร นามบุดดี
902599 นาย ณัฐกฤษ กรวรกาญจน์
902600 นางสาว จังคนิภา ชุ่มทอง
902601 นาย สิปป์ปกรณ์ ธันยาธนภรณ์
902602 นาย ธนวุฒิ ไกรว่อง
902603 นางสาว ปุญศรินณ์ ปะนะภูเต
902604 นาย อดิเทพ เกิดแสง
902605 พันจ่าอากาศเอก พิชญ์ภูมิ พิมพ์ศรี
902606 นางสาว ชนากานต์ ประสารวุฒิ
902607 นาย สาธิต จิตจ านงค์
902608 นางสาว กาญจนา ณะนุ้ย
902609 นางสาว ไพรินทร์ เสาวนิจ
902610 นางสาว ชยากร วงศ์จันทรา
902611 นาย สิทธิชน บุญเกล้ียง
902612 นางสาว จุฬวดี อ าภา
902613 นาย พลเอก สิทธิหล่อ
902614 สิบเอก เฉลิมชัย ขุมทอง
902615 นาย ธนพล จิโสะ
902616 นางสาว อภิรุจี ปานทิพย์
902617 นาง จุฑาทิพย์ รักษาชาติ
902618 นาย ธงไชย นพกิจก าจร
902619 นางสาว เนตรนภา ปิณฑโก
902620 นางสาว กมลนัทธ์ น้อยพลี
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902621 นางสาว สุชาดา เจริญพจน์
902622 นางสาว พิมพ์ขนิษฎา ราชรินทร์
902623 นางสาว ชลินันท์ ไกรเทพ
902624 นาย รวิพล จันทร์สุวรรณ์
902625 นางสาว ลัดดา นาประโคน
902626 นาย พันธวัช แสงธรรม
902627 นาย ผดุงศักด์ิ สิทธิด ารงค์
902628 นางสาว อาภาศิริ วันจิ๋ว
902629 นาย วีระพล ช านาญเวช
902630 นาย เอกราช ใจแจ่ม
902631 นาย ธนพล เกษตะระ
902632 นางสาว ศรัณยา ศุภลักษณ์
902633 นาย กิตติศักด์ิ สงครามศักด์ิ
902634 นาย พรเทพ สายทอง
902635 นางสาว วรารัตน์ สามกองงาม
902636 นาย รติพงษ์ ศรีสุมิ่ง
902637 นาย ศิริศักด์ิ ยากาษา
902638 ว่าทีร้่อยตรีหญิง หนึ่งฤทัย เห็มอ่อน
902639 นางสาว ธิดาวรรณ พจนโพธา
902640 นาย วีระ รอดเกล้ียง
902641 นาย ไชยลาภ สร้อยเพชร
902642 นาย ยศนันท์ ศรีอรุณเอี่ยม
902643 นาย ชยพล เรืองเพ็ง
902644 นาย สิริชัย เกล้ียงแก้ว
902645 นาย ยุทธพงษ์ ยองแสงจันทร์
902646 นาย ไมตรี ปิงเมือง
902647 นาย ฉัตรชัย จุรานนท์
902648 นางสาว วรางคณา เร่ิมยินดี
902649 นาย วิทยา ปัญญาอิ่นแก้ว
902650 นาย ชยากร โรจนี
902651 นาย วุฒิ บุญยงค์
902652 สิบต ารวจตรี สุรศักด์ิ ชนะกิจ
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902653 นางสาว ธนาพร ทองฤทธิ์
902654 สิบต ารวจเอกหญิง พรนภัส ชัยบัน
902655 นางสาว สุชานันท์ บุญรัตน์
902656 นาย ปวริศร์ จิณเสน
902657 นางสาว ณัฏฐากร มุสิราช
902658 นางสาว กุลนันทน์ มธุรัญญานนท์
902659 นาย ธวัฒชัย บุญแสง
902660 นาง ขนิฐา บ าเพ็ญบุญ
902661 นาย ปราเมศฐ์ิ พูลช่วย
902662 นาย อิสมาแอล ซาโยะ
902663 นาย อนุรักษ์ ศรีกระสัง
902664 นางสาว ฐิตินันท์ มีชะนะ
902665 สิบต ารวจตรี นัธทวัฒน์ ดีดาษ
902666 นางสาว พรรณราย สุระชาติ
902667 นาย สันติชัย แผลงศร
902668 นางสาว วรัชญ์ชญา แตงเทีย่ง
902669 นาย ณัฐชนน ไชยวิเชียร
902670 นางสาว แวววลี อนุเวที
902671 นางสาว พิมพ์พร เริงทัย
902672 นาย ธีรภัทร ปิน่หอม
902673 จ่าสิบต ารวจ วสุธนาศักด์ิ สนธิ
902674 นางสาว สุภาพร นามบุญเรือง
902675 นางสาว ภาวิณี ทัดสวน
902676 นางสาว อัจฉรา ผาสุข
902677 นาย วิศรุต ขจรกิตติบวร
902678 นางสาว นวนศรี มาลี
902679 นางสาว จิดาภา ขุมเพ็ชร
902680 นาย ปรีชา นุ่นปาน
902681 นาย ธันวา ทะนันไชย
902682 นาย ภาณุพงศ์ สุวรรณโชติ
902683 นางสาว อัมพร สาริกา
902684 นาย สราวุฒิ อรรคศรี
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902685 นางสาว เมชยา ชูวงศ์สวัสด์ิ
902686 นาย สุทธาวัฒน์ พรสุขนิมิตกุล
902687 นาย ยรรยง อันทินทา
902688 นาย ภาณุวัฒน์ สิงหกุล
902689 นางสาว อติกานต์ จุลนันโท
902690 นาง ขวัญตา พงษ์ธนู
902691 นาย ไชยศิริ อุปสาร
902692 นาย ณัฐวุฒิ สวัสด์ิกิตติพงศ์
902693 นางสาว ณัฐฐินีภรณ์ ช้างเนียม
902694 นางสาว บุณยาพร หมื่นหาญ
902695 นางสาว พิมผกา สุขเจริญ
902696 นาย เมธีชัย ศรีสิริยานนท์
902697 นาย สิทธิพร ต้นงาม
902698 นางสาว ศริญญา สุขรี
902699 นาย สุทธิพันธ์ ปัญญาสงค์
902700 นาย สรวิศ เกื้อหนุน
902701 นาย อดิศร แก้วขวัญ
902702 นางสาว วัชราภรณ์ พรมพลเมือง
902703 สิบต ารวจโท วิจิต ว่องพรรณงาม
902704 นางสาว ตรีชฎา แก้วลีเล็ด
902705 นาย วิสุทธิพรรษ์ อินทมะโน
902706 จ่าเอก จรงค์ ขุนเดช
902707 นางสาว วริศรา วงค์รักษ์
902708 นาย ไพรวัลย์ บางใย
902709 นางสาว ณัฐวศา กอนวงษ์
902710 สิบต ารวจโท พงศธร สิงห์โต
902711 นาย อัมรันด์ สะอุ
902712 นาย สุนทร ค าแพง
902713 นางสาว มินตรา ประศาสน์กุล
902714 นาย อัครพล พูลผล
902715 นาย ยุทธพล ฟูวงศ์
902716 นาย หฤษฏ์ เสนรังษี
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902717 นางสาว วิภาฉวี จวงพลงาม
902718 นาย จีรวัฒน์ สุรางแสงมีบุญ
902719 นางสาว ปัทมา เพ็ชรแดง
902720 นางสาว จันธิมา ก้อนสุวรรณ์
902721 นางสาว จันทร์จิรา น่าเยี่ยม
902722 นาย อาทิตย์ แสงมณี
902723 นาย อิศเรศ ทรัพย์สกุล
902724 นางสาว พัชรินทร์ หอมนาน
902725 นาย ธนพงษ์ มีพันธ์
902726 นาย สุริยา นนทะลุน
902727 นางสาว จิราวรรณ จันทรวิจิตรกุล
902728 นาย ชาลี ธิมาทา
902729 นาย ภราดร เสรีสมบูรณ์
902730 นาย ณัฐสิทธิ์ สิมมาวัน
902731 นาย ฐานธวัช อิงค์อนันต์นาท
902732 นาย เจษฎา ปาตุ้ย
902733 นาย ณัฐธนัน เถกิงผล
902734 นางสาว ไพลิน กาสี
902735 นางสาว ช่อทิพย์ กัวพานิช
902736 นาย ตุลาศานต์ เหล่าออง
902737 นาย จักรพงษ์ ศิริคุณ
902738 นางสาว คณิตฐา ค าภาค
902739 นางสาว นริศรา พชรโสภิต
902740 นางสาว จรีลักษณ์ กิจพิทักษ์
902741 นาย โจมพล ทองวินิชศิลป
902742 นางสาว ปริชาติ ดวงค าน้อย
902743 นาย บุรุษเพชร วงค์ค า
902744 นาย ทรงสุรพันธุ์ ชูแสงศรี
902745 นางสาว จงกลนี งามทรง
902746 นางสาว ณิชากร พานิชย์
902747 นางสาว สุรยา พันธุ
902748 นาย ธนวัฒน์ รัฐวรวรรธ์
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902749 นางสาว พัชรากร คงเจริญ
902750 นาย สุทาทร จันทร์หอม
902751 นาย วิโรจน์ ลัคนาชาติพันธ์
902752 นาย สุนทร โค้จัน
902753 นาย ธีรัช ขอจิตต์
902754 นางสาว สุพรรษา เกษสีแก้ว
902755 นางสาว นิตยา ค าจันทร์
902756 นาย ศักด์ิชาย ซ้ายพัฒน์
902757 นางสาว พิมลพรรณ หมอช้าง
902758 นาง อัญชลี ศรีชมภู
902759 ว่าทีร้่อยตรี มูฮัมหมาด หลังเกตุ
902760 นางสาว พิมพากานต์ ยนต์พันธ์
902761 นางสาว ศิริลักษณ์ บุญมาก
902762 นาย มูฮัมหมัดซิกรี มะแด
902763 นาย คนายุทธ์ สุราตะโก
902764 นางสาว อรอนงค์ ว่องเชิงยุทธ
902765 นางสาว เก็ฏชมิรันฎา เทพเล่ือน
902766 นาย ณัฐนนท์ เส้งวัน่
902767 นาย อธิภัทร พิมมาศ
902768 นางสาว ศุภารัตน์ ใจภิภักด์ิ
902769 นาย ณรงค์ อูปแก้ว
902770 นาย พรพินิต ภูห่นู
902771 นางสาว ตอยยีบ๊ะ แวปาแต
902772 นาย ภานุ แสมรอด
902773 นาย จรูญ พลับอ่อน
902774 จ่าอากาศเอก ตุนท์ นามตาปี บ ารุงศักด์ิ
902775 นางสาว กนกวรรณ วงศ์เลิศประยูร
902776 จ่าอากาศเอก ยุทธพงษ์ ทวิชศรี
902777 นางสาว อนงค์นาฏ จารุพันธ์
902778 นาย สรรณวรรษ เจนสาริกิจ
902779 นางสาว จุไรรัตน์ เกษทับทิม
902780 นาย ทศวรรษ ปัญญาแก้ว
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902781 นางสาว ณิชากร เข็มทอง
902782 นาย อ านาจ ใจตาวงค์
902783 นาย ยุทธนา โสล าภา
902784 นาย จิรศักด์ิ สุวจนพงศ์
902785 นาย ณัฐปกรณ์ จินาย
902786 นาย สกนธพิชญ์ ปวงกลาง
902787 นาย วัชร รุ่งโรจน์วณิชย์
902788 นางสาว นิตยา สารกุมาร
902789 นาย ภวินท์ภัทร แสงตะวัน
902790 นางสาว อัชฌาวี ศรีกฤตยาวัฒน์
902791 ว่าทีร้่อยโท นัธทวัฒน์ เรือนพิมพ์
902792 นางสาว ดวงฤทัย ชาติมนตรี
902793 นาย ภานุพงษ์ พันอุษา
902794 นางสาว สาวิตรี ยศทะราช
902795 นาย อดิธร ภูมิวงค์
902796 นาย ธนพล อริยานันทพงศ์
902797 นางสาว มนสิชา จินา
902798 นาง โสภา ภูเชียงชา
902799 นาย จิรายุ ประชาบุตร
902800 นาย นันทชัย พิทักษ์สิริมงคล
902801 นาย วสันต์ แก้วทอง
902802 นาย สุรจักษ์ งามสม
902803 นางสาว ชลมนัส เหมหอมวงษ์
902804 นาย ชุตินันท์ ค าประเสริฐ
902805 นางสาว ชุติกาญจน์ อู่อินทร์
902806 นาย เสกสรร สุวรรณศรี
902807 นาย เกียรติศักด์ิ จิยวัฒน์
902808 นาย ทนงศักด์ิ แสมรัมย์
902809 ว่าทีร้่อยตรี ชาญชัย เหล็กไหล
902810 นางสาว สุรภา เอมสกุล
902811 นางสาว ณัฐภัทร พิลาจันทร์
902812 นางสาว วิภาพร แตงแดง
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902813 นาย ธิติ หนูรัตน์
902814 นางสาว อัสมา วันหวัง
902815 นางสาว จันทร์เพ็ญ ค าลา
902816 นางสาว ธัญญาภรณ์ ภาสะฐิติ
902817 นาย ภาสกร แก้วเล่ือมใส
902818 นาย ไกรสร พูลใหญ่
902819 สิบโท บันเทิง สังข์เงิน
902820 นางสาว นุตศรา วนสันเทียะ
902821 นาย พชร สินธุส์อาด
902822 นาย นนทวัฒน์ วุฒิลักษณ์
902823 จ่าอากาศตรี รัฐพล สีระโก
902824 นาย ศราวุฒิ พรหมศิริ
902825 นางสาว ชลิพร เชื้อคง
902826 นางสาว รุจิรา สุทธาเนตร
902827 นาย ภาสกร อภิชาติโยธิน
902828 นางสาว นูรีซา ดิงพะแน
902829 นางสาว ศศิธร สิมเข้าจ้ า
902830 นางสาว จินดาวัฒน์ ทับทิมไสย์
902831 นาย กฤตยะ โสมา
902832 นางสาว เอื้อการย์ ชุ่มดี
902833 นางสาว ปิยะนาต อังกินันทน์
902834 นาย เอกวัฒน์ ป้องกัน
902835 นางสาว สุภาพร เสกขา
902836 นางสาว วราพร ไวนฤนาท
902837 นางสาว กิตติยาภรณ์ ชื่นศรี
902838 นางสาว ภัทรพร บุญยก
902839 นาย จักรกฤษณ์ สวนนุช
902840 นางสาว มัลลิกา พงษ์สิงห์จันทร์
902841 นาย ภัทรพงศ์ บุง่นาแซง
902842 นาย ประมวล ขันทอง
902843 นาย เสริมวิทย์ วัชระไชยคุปต์
902844 นาย สุรัตน์ มีสุทธิ์
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902845 นาย ธนวัฒน์ ราชาเดช
902846 นางสาว จุฑามาศ ยานะ
902847 นาย กีฬาบอล กอนแสง
902848 นาย คมสันต์ วิชัย
902849 นาย เฉลิมชัย นาคินทร์
902850 นาย นินทนาท ผางจันทดา
902851 นางสาว ณัฏฐธิดา รามัญวงษ์
902852 นาย ต่อลาภ ศรีจันทร์
902853 นาย พิริยะ อนุรักษากรกุล
902854 นาย พิเชษฐพงษ์ ทองจันทร์
902855 นางสาว ธนภรณ์ เนตรทิพย์
902856 นาย นิรันดร์ โดงกูล
902857 นาย เนติพัท กบิล
902858 นาย คันศร แสงศรีจันทร์
902859 นาย ณัฐพฤทธิ์ โชติปรีดาไพศาล
902860 นางสาว ศศิธร สุคนธ์
902861 นางสาว ณัฐสุดาวรรณ นิลจันทร์
902862 นางสาว สุวภัทร เขียวอรุณ
902863 นาย บุญประกอบ จองจิตบริสุทธิ์
902864 นาย วชิระ น้อยวงษ์
902865 นางสาว อุมาพร บุญสม
902866 นางสาว วาสนี ล าถึง
902867 นางสาว นงลักษณ์ แสงรุจิเวทย์
902868 นางสาว เกศมณี แสงทอง
902869 สิบเอก รฐนนฐ์ ฟักแก้ว
902870 นาย ชินกฤต เกียรติวัฒนานนท์
902871 นาย ธนพิสิษฐ์ ดิศฐาวัฒนา
902872 นางสาว พิไลวรรณ บรรหนองทุม่
902873 นาย ปุลวัชร์ อุ่นแก้ว
902874 ว่าทีร้่อยตรี พชรพล หาญเมือง
902875 นาง ชลกานต์ แดงนุ้ย
902876 นาย กฤษณะ เวียรศิลป์
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902877 นาย กิติศักด์ิ เจียมจับเล่ห์
902878 สิบต ารวจโท กฤษฎา รสจันทร์วงษ์
902879 นาย อภิพงศ์ พรหมมา
902880 นาย วุฒิชัย จินากูล
902881 นางสาว สุดา มหาชาติ
902882 นางสาว พัทธนันท์ ครุธแก้ว
902883 นาย พิสิษฐ์ ปักปิน่
902884 นางสาว สิรินภัทร์ ใจแก้ว
902885 นางสาว วริษฐา กะดามัน
902886 นาย ธรรม์นพ วังสโรจน์
902887 นางสาว ธัญญารัตน์ เหล่าบุตรศรี
902888 นาง วันนา ขันเงิน
902889 นางสาว ขวัญจิรา เพชรคง
902890 นางสาว ภิรญา ศรีภมร
902891 นาย ทวีศักด์ิ สาครเย็น
902892 นางสาว ชลิดา ขจรเกียรติอาชา
902893 นาย ประธาน ทรัพย์ประดิษฐ์
902894 นางสาว พยุดา จันทงาม
902895 นางสาว บุษบา นุสลศาลา
902896 นาย ปิติ ค าหอม
902897 นาย วีระศักด์ิ สุทธิ
902898 นางสาว ญาดา บุญเข็ม
902899 นางสาว นิศากร วิชา
902900 นาย กนกพงษ์ ฤกษวิเชียร
902901 นาย เมธา สุดฉลาด
902902 นาย ปิยะกุล ชูเกตุ
902903 นางสาว กาญจณี ยะโส
902904 นางสาว มณีกานต์ เหมือนหงษ์
902905 นาย วิศรุต สัจจะบุตร
902906 นางสาว รัตนาวลัย สรเดช
902907 นาย ธนาดล บุตรนามรักษ์
902908 นาย พงษ์ศักด์ิ พุทไธสง
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902909 นางสาว รณิดา ยอดแก้ว
902910 นาย ชวัลวิทย์ ตินะโส
902911 นาย ปิยะนัฐ กุลหงษ์
902912 นาย ธนกร เดชาศรุตาชัย
902913 นาย ภาณุพงศ์ ช่างเกวียน
902914 นาย วีรภัทร ป่านประโคน
902915 นางสาว อลิตา คงสิน
902916 นาง สุรนิตย์ กาพย์แก้ว
902917 นาง ณัฏฐกมล มาลัย
902918 นางสาว ปภาวี ชนะศรี
902919 นางสาว ตุลาพร เพิม่ทองค า
902920 นางสาว สุภาพ ศรีบาล
902921 นาย สุชาติ บ ารุงกิจ
902922 นาย พลวัฒน์ พุทธานุวัฒน์
902923 นางสาว ภัทรวดี เภาชา
902924 จ่าสิบเอก สมเกียรต์ิ ไฝเพ็ชร
902925 นางสาว ณัฐณิชา คุ้มแพทย์
902926 นางสาว ธิรดา นันทิสุทธิ์
902927 นาย อัษฎาวุธ ทิพย์บุญศรี
902928 นางสาว อังค์วรา ทาปัญญา
902929 นาย ณัฐพล จารย์เขื่อง
902930 นางสาว นภาพร สาเกตุ
902931 นางสาว ชนากานต์ นาคบัว
902932 นางสาว สุภาวดี ดีสวัสด์ิ
902933 นางสาว เพ็ญนภา พะยังเค
902934 นาย จิรวัฒน์ อินโท
902935 นางสาว วิชุดา คูณสวัสด์ิ
902936 นางสาว จิตตานาถ เมืองมูล
902937 นาย ศุภณัฐ อินทะเรืองรุ่ง
902938 พันจ่าอากาศตรี สันติภาพ วายุระกุล
902939 นาย พรภวิษย์ ชูใหม่
902940 นาย วิศิษฏ์ สูงสนิท
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902941 นางสาว สุนิสา กุลอ่อน
902942 นางสาว หทัยรัตน์ เส้งช่วย
902943 นาย ศิริศักด์ิ กาวิละ
902944 นางสาว สิริมล กะชิรัมย์
902945 นาง ทิวาพร ธนาคุณ
902946 นาย ราเมศร์ กมลโชติ
902947 นางสาว จีรพร เสนแก้ว
902948 นางสาว อรวรรณ ศาสตริน
902949 นาย วสันต์ ทองกวด
902950 นาง ชยาภาภรณ์ ทองบ่อ
902951 นาย นราพงษ์ คมบาง
902952 นางสาว สุนิสา ปัญญา
902953 นาย สหัส เปียกบุตร
902954 นางสาว ลภัสพร ก าจร
902955 นาย ธีรนิตย์ กาต๊ิบ
902956 นาย อพิเชษฐ์ ศรีสุวรรณ
902957 นางสาว สุปราณี พรมสิทธิ์
902958 นาย วสันต์ ประมาณ
902959 นางสาว ผกากรอง พันแทน
902960 นาย ชยณัฐ พงษ์สวัสด์ิ
902961 นางสาว ธัญญลักษณ์ เคนท้าว
902962 นาย วีระพล บุตรแก้ว
902963 นางสาว ภาณัฐดา เอี่ยมนาค
902964 นาย วรินทร พงษ์วัน
902965 นาย สมรัฐ บัวทอง
902966 นาย สมเกียรติ แย้มช่วย
902967 ว่าทีร้่อยตรี นพ ด ารงค์ชีพ
902968 นางสาว สิรินทร์รัตน์ เชื้อชัยกูล
902969 นาย ธนดล ช้อยวิเชียร
902970 นางสาว ปัณณพร พวงสมบัติ
902971 นาย เมรุราช เมี้ยนมิตร
902972 นางสาว กัลย์กมล อรัญวารี
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902973 นางสาว พิชญา ชูสระน้อย
902974 นางสาว พุทธรักษ์ ภาคเจริญ
902975 นางสาว พัชรี พร้อมสุข
902976 นาย ธนศักด์ิ เเสงภารา
902977 นางสาว อภิญญา ปานม่วง
902978 นาย สัญลักษณ์ ฝาหละเหย็บ
902979 สิบต ารวจตรี ภาณุพงศ์ นาอนันต์
902980 นางสาว หัทยา ด าน้อย
902981 นางสาว เบญญาภา เสนสุวรรณ์
902982 นาย ทวีศักด์ิ ปะนะที
902983 นางสาว อรุณกมล ทองค ามา
902984 นาย ปิยวัฒน์ มาศเมฆ
902985 นางสาว ศศิประภา ดารารัตน์
902986 นาย อนัส สนิทวาที
902987 นาย ปฐมพงศ์ กิ้มเท่ง
902988 ว่าทีร้่อยตรี รังสิต เกษมภูมิเจริญพงษ์
902989 นาย ภัทรศักด์ิ เครือไชย
902990 นางสาว กานต์ชนก นวลทอง
902991 นางสาว น้ าฝน นามเริง
902992 นาย วสันต์ สาแม
902993 นาย ธาตรี แพทย์สมาน
902994 นางสาว นลินี ศรีเมือง
902995 นางสาว นิษฐนาถ บุลสถาพร
902996 นาย ค าพล หนองยาง
902997 นางสาว ณัฐชลีพร รัตนชัยสิทธิ
902998 นาง วริศรา บุญมณี
902999 นาย วิโรจน์ คงเทพ
903000 นาย กอบชัย วรเวชสิทธิกิจ
903001 นาย เนติ แก้วจงประสิทธิ์
903002 นาย นพณัฐ อินทร์จันทร์
903003 นางสาว นาถลดา ปรีชาหาญ
903004 นาย ศุภณัฐ ภัทรพิศาล
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903005 จ่าเอก ธนกรณ์ จุตาผิว
903006 นางสาว กัญญาวีร์ บัวหลวง
903007 นางสาว ศิริพร นามวันดี
903008 นางสาว ปิยะนุช เปล้า
903009 นางสาว ณภัทร แก้วกระจาย
903010 นาย ฐาปนันท์ บรรทอง
903011 นาย อธิวัฒน์ ฝีปากเพราะ
903012 สิบเอก ดนกอลี ชายเหร็น
903013 นางสาว จิรัชญา แก้วจงประสิทธิ์
903014 ว่าทีร้่อยตรี ปรารภ กิ่งแก้ว
903015 นางสาว พรนภา อุ่นสมัย
903016 นาย ศุภสิทธิ์ ถีราวุฒิ
903017 นาย ดนัยวุฒิ สระทองพลอย
903018 นาย โกสินทร์ จันทร์ทอง
903019 นางสาว วรรณิศา โตส าลี
903020 นาย ปกรณ์ จากัน
903021 นางสาว ประภารัตน์ บุสภาค
903022 นางสาว อุษา เนติวัชราจารย์
903023 นางสาว เพลินทิพย์ ทนงใจ
903024 นาย ประเสริฐ จันหนู
903025 นางสาว อัจฉรา เจริญวิริยะภาพ
903026 นางสาว ณฐมน ชิยางคะบุตร
903027 นาง สิริกร ค าน้อย
903028 นาย องอาจ สุขอุ้ม
903029 นาย พนมพร หล้าสร้อย
903030 นาย สมพงษ์ ช านาญ
903031 นาย ปิยะศักด์ิ สายแก้ว
903032 นางสาว อารยา เดชฟุง้
903033 นาย ภานุวัฒน์ กาวี
903034 นาย บุญฤทธิ์ ผิวนวล
903035 นางสาว สุกานดา หล าแก้ว
903036 นาย นวกร เรืองศรี

หน้าที ่95 จาก 372



เลขประจ ำตวัสอบ ชื่อ - สกุล

903037 นางสาว ลักษณาวดี แซ่เล้า
903038 สิบต ารวจตรี วีรชน ศิริเวิน
903039 นาย เทอดพงศ์ ทองมี
903040 นาย ภูธิชย์ สันต์เสริมสุข
903041 นาง วรัญญา พิริยะ
903042 นางสาว ภัณฑิรา ประทุมมา
903043 นาย เขมินท์ บุญฉุน
903044 นาย เกียรติศักด์ิ เพิม่ศรี
903045 นาย พีรพงศ์ ลิปิรุจิระ
903046 นางสาว นันท์มนัส จันทะ
903047 นางสาว จันดาพร เจนจบ
903048 นาง อรทัย พรัดภู่
903049 นาง ณปภัช จันทร์มณี
903050 นาย ชนะชล ชูดวง
903051 ว่าทีร้่อยตรี ศิริชัย บุญจันทร์
903052 นาย วสุ สมศักด์ิ
903053 นาย อธิปพงศ์ สาลีวัฒนผล
903054 นางสาว พรนิภา ทองสุขดี
903055 นางสาว เจนจิรา สุปัญญา
903056 นาย ไปรวิทย์ ปาริน
903057 นาย มารวย บางสิม
903058 นาย ไกรสร เถากิตติกุล
903059 นาย ไชยรัตน์ แตงเกตุ
903060 นางสาว รวิดา อุตธรรมชัย
903061 นาง ชนัญธร ด านุ้ย
903062 นาย ธิติสรรค์ ด่านนคินทร์รัตน์
903063 นาย ปวีร์ ทวีกิจอนุกูล
903064 นางสาว สิรินทร์พร วงศ์สาสาย
903065 นาย ชลนที หนูบุญ
903066 สิบต ารวจโท ฑูรย์ แก้วเกษ
903067 ว่าทีร้่อยตรีหญิง ขนิษฐา ล าพันโพธิศ์รี
903068 นางสาว กรรญกร วรรธนะวรกุล
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903069 นาย ฐิติกรณ์ เจนศิริวงษ์
903070 นางสาว นวรัตน์ แสนสุภา
903071 นาย นวพล รักสัตย์
903072 นางสาว นันทภรณ์ ประสานเชื้อ
903073 นางสาว สุดฤทัย ฟองจ า
903074 นาย สมชาย ศักด์ิสินดอย
903075 สิบต ารวจโท กิตติพงษ์ ธิวงศ์
903076 นาย พงศกร ช่วยบ ารุง
903077 นาย ดนุพล สุขสวัสด์ิ
903078 นาย เนติลักษณ์ สุวรรณมณี
903079 นางสาว เจษฎาภรณ์ พุทธขันธ์
903080 นาย เกษม อุดทาหาญ
903081 นางสาว กัลยา มากพิณ
903082 นาย สราวุฒิ สุขสวัสด์ิ
903083 นาย ญาณทัศน์ หิรัญแสงใสสี
903084 นาย กานะพงษ์ เวียงศิลา
903085 นาย นาวิน กั้นกลาง
903086 นาย ชัยณรงค์ จงใจ
903087 นางสาว แพรพิไล นันทวิสิทธิ์
903088 นาย รัฐชัย ช านาญไพร
903089 นางสาว ณปภัช วิวัฒน์โชดก
903090 นางสาว เจนจิรา จีระโร
903091 นาย ณัฐพงษ์ ศรีรักษา
903092 นางสาว ณัฐนิชา ออมทรัพย์
903093 นางสาว จิตจารัตน์ โนนรุ่งเรือง
903094 นางสาว ฐาปนีย์ ด่ืนตา
903095 นาย อัครปรัชญ์ นกมั่น
903096 นาย พงษ์พัฒน์ หาญเชิงชัย
903097 นาย ชาญณรงค์ วงษ์เนียม
903098 นางสาว เสาวคนธ์ ฉัตราธรรม
903099 นาย ธวัชชัย เหล่าศรีสกุล
903100 นาย นิติรุจน์ นิติระวีพงศ์
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903101 นาย เทพนฤมิตร ต๊ิบหน่อ
903102 นาย ประวิทย์ พราหมณ์แก้ว
903103 นางสาว นริษรา เพชรพฤทธิ์
903104 นาย ปราโมช หมีแดง
903105 นาย อนุลักษณ์ เมืองกลัด
903106 นาย ภานุวัฒน์ สองเมือง
903107 นาย สุรศักด์ิ ค าพงค์
903108 นางสาว ปัทมนันท์ แสงมณี
903109 นาย อลงกต ปานนิล
903110 นาย เมธานนท์ คงมี
903111 นางสาว สุมิตา รุ่งแจ้งรัศมีวงษ์
903112 นาย ณภัทร วิวันชัย
903113 นางสาว สุทธิลักษณ์ ส ารวมจิต
903114 นาย สุมนภัศร์ คุ้มจันทร์
903115 จ่าสิบเอก อนุชา วรจันทรา
903116 นาย ฟิตตรี มะดาโอะ
903117 จ่าสิบตรี นาวิน สรรพวุธ
903118 นางสาว สุดคนึง แก้วชัย
903119 นาย วีระ พิมพ์หนองหว้า
903120 นาย ศุกรีย์ แวสุหลง
903121 นาย บุณย์รวิช พรหมศรียา
903122 นาง รุ่งประภา วรจันทรา
903123 นาย เพชรโพธิช์ัย เลียบไธสง
903124 นางสาว จินดาพร ทาราษฎร์
903125 นางสาว ภรณ์รัมภา สุทธะ
903126 นาง อุมากร วิเศษวงษา
903127 นาย ประจวบ พิกุลทอง
903128 นางสาว สุพรรณี สระประทุมมาศ
903129 นางสาว สมพร ยงยุทธ
903130 นาย ธีระ อ่อนเทศ
903131 นางสาว วิสาขมาส อินทรชูติ
903132 นาย ธนาพงษ์ อุปลศิลป์

หน้าที ่98 จาก 372



เลขประจ ำตวัสอบ ชื่อ - สกุล

903133 นาง ลัดดา ยารวง
903134 นาย ยุทธนา เส้ียมแหลม
903135 นาย ธนายุทธ ศรีจันทร์สอาด
903136 นาย กษิดิศ กล้าหาญ
903137 สิบเอก สราวุธ ค ามาตร
903138 นาย นิรันดร พวงแก้ว
903139 นางสาว เขมิกา ศรีวรรณะ
903140 นาย ไชยพันธุ์ ภูข่วัญเมือง
903141 นางสาว ดวงพร ค าทุน่
903142 นางสาว ศิรินันท์ มุ่งหมาย
903143 นางสาว ภัทรียา หนูจู
903144 นางสาว ปริศนา ทับดิษฐ์
903145 นางสาว ละมุล แล่ล้อม
903146 นาย เชาวลิต ภูเยี่ยมจิตร
903147 นาย ธีระวัฒน์ โพธิว์ัฒน์
903148 ว่าทีร้่อยตรี ธัญเทพ เบญจมิตร
903149 นาง เบญจวรรณ แสวงผล
903150 นาย ขวัญชัย พรมพิทักษ์
903151 นางสาว จรงค์ทรัพย์ พันธุว์รรณ
903152 นาย ชาญวุฒิ วิชระโภชร์
903153 สิบเอก สิทธิโรจน์ เรืองสุธรรม
903154 นาย ชัยพร จิตต์ประสงค์
903155 นาย สัตยา ประเสริฐ
903156 นาย วริทธิธ์นัตถ์ สุวรรณมณี
903157 นาย วรวัชร์ จันทร์วิริยะกุล
903158 นาย รัชสรณ์ วงษ์จันทร์
903159 นางสาว ปิยธิดา อ่อนทอง
903160 นางสาว ภัทร์หทัย ครินชัย
903161 นาย ด ารงค์เกียรต์ิ งามใจ
903162 นาย รณรงค์ พงษ์สวัสด์ิ
903163 นาย จิรเกียรติ สิทธิเวช
903164 จ่าสิบต ารวจ ธงชัย ป้อมปาปัง
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903165 นาย ธนกฤต ขัดทาน
903166 นางสาว ศิริวรรณ นุ่มศรี
903167 นาย อลงกรณ์ ชัยจ ารัส
903168 นางสาว สิริภา ดาวเฉลิมวงศ์
903169 นาย ณัฐพล เมนขุนทด
903170 นาย ศิวกร เพ็ชรสีเงิน
903171 นาย อุกฤษณ์ สกุลวงค์
903172 นางสาว พิชญรดา พันธุธ์ร
903173 นางสาว จิราพร แซ่เอี๊ยะ
903174 นางสาว อรพรรณ ห้วยหงษ์ทอง
903175 นางสาว เขมณัฏฐ์ ดิสสงค์
903176 นาย คมกริช สมรูป
903177 นางสาว วชิราภรณ์ จันต๊ะนุ
903178 นาย เฉลิมพล ดิลกพิบูล
903179 นางสาว เยาวลักษณ์ แก้วละเอียด
903180 นาย ซัยฟูรดีน หมัด
903181 นางสาว พรรณภา แตงทอง
903182 นางสาว อัจฉราภรณ์ ปัน้ทองค า
903183 นางสาว ขนิษฐา นนทะชาติ
903184 นาย เทียนชัย สุนทรียกุล
903185 นางสาว ศุภษา สิริวรวัชร
903186 นาย ชนม์ชีพ นิ่มเฉลิม
903187 นางสาว นิดารัตน์ จันมนตรี
903188 นาย ตักกะพงษ์ สุขวรรณ
903189 นางสาว กรรณิกา พุม่ไม้
903190 นางสาว ศรัญยา มิกาศ
903191 นางสาว จุรีพร พางาม
903192 นาย จักรพงษ์ เกื้อรอด
903193 นาย ณรงค์ ฟ้อนฟุง้
903194 นางสาว ธันย์ชนก จันแก้ว
903195 นางสาว ชัญญาณุช วันอังคาร
903196 นาย สรศักด์ิ ชัยอนันต์วรพล
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903197 พันจ่าอากาศเอก ณัฐพล ราชภูเขียว
903198 นาง มาลัย ธิบูลย์
903199 นางสาว มาลาทิพย์ โชติช่วง
903200 นางสาว ภาวินี ทองแดง
903201 นาย กฤตภาส แสงศรีรัตน์
903202 นาย วีระศักด์ิ วงษ์วิวัฒน์
903203 นาย สุปรีชา ฉัตร์วัชรากูล
903204 นาย ปิยะพงษ์ รุ่งสาโรจน์
903205 นางสาว อภิชญา บุญมี
903206 นาย ศุภลักษณ์ ท้าวค าลือ
903207 นางสาว สุภาพร ศรีโชค
903208 นาย เอกธนา ธนถาวรนนท์
903209 จ่าอากาศโท สุระศักด์ิ สมเย็น
903210 นาย โชคชัย โสสิม
903211 นางสาว สุชานันท์ วัฒนปรากรม
903212 นางสาว สิริลักษณ์ นวลขาว
903213 นาย ปัญธณัฐ พรหมโชติ
903214 นางสาว ไอศิการ์ มะธุระ
903215 นางสาว สุพรรษา ชายเสย
903216 นาง วิชุดา สมณะช้างเผือก
903217 นาย กฤติธรณ์ เกษตรการุณย์
903218 นาย กันตภณ มากสมบูรณ์
903219 นางสาว เบญจมาพร แซ่โง้ว
903220 นางสาว ศิรประภา วงศ์แก้ว
903221 นาย โรจน์คักด์ิ ทัง่จันทร์
903222 นาย พิทักษ์ ทองลาว
903223 นาย จีรายุทธ ริยะวงษ์
903224 นางสาว กมลวรรณ สอนพุดไทย
903225 นางสาว พรพิมล เปล่ียนอ ารุง
903226 นาย วัชรพล มหาไวย
903227 นาย ภาณุพงศ์ กิติก าธร
903228 นาย เรืองวิทย์ โหตระไวศยะ
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903229 นาย อุทิศ อินทรกุล
903230 นาย วิทยา สุดสาย
903231 นางสาว ศศิธรพลอย ไชยโยชน์
903232 นาย ประชากร อนันเต่า
903233 นาย กฤษณะ โคตรศรีวงษ์
903234 นาย ธีรพันธ์ พระให้พร
903235 นางสาว พิมพ์สิริ พลภักดี
903236 นาย พิรัฐ ต้ังสุขเจริญกุล
903237 นาง ศรัญญา เก่งจริง
903238 นางสาว อารียา ทับทิมทอง
903239 นาย ประทีป ดวงค า
903240 นางสาว ศิราณี แฝพิมาย
903241 นางสาว ทัศติการณ์ ผัดโน
903242 นาย ชลกร ปัญญะสังข์
903243 นาย มิตร ศรีหมอก
903244 นาย ฤทธิชัย บ่อชล
903245 นาย เนติรักษ์ มณีวงศ์วิจิตร
903246 นางสาว ณัฏฐณิชา กล่ินโลกัย
903247 นาย ณัฐวุฒิ พรรณาศร
903248 นางสาว ทิพวรรณ์ เพิม่พูล
903249 นางสาว แสงดาว บริบูรณ์
903250 นาง พันธ์วิรา คงกาล
903251 นางสาว ธนาพร พรมเสน
903252 นางสาว กรรณพร สมสถาน
903253 นางสาว นภัสสร ดาวเรือง
903254 นาย ศุภวิชญ์ ขันอ่อน
903255 นาย ณัฐวุฒิ อันปัญญา
903256 นาย พิศุทธิ์ ดาวเรือง
903257 นางสาว กนกวรรณ บรรพโต
903258 นาย พิชัย กันตะนะ
903259 นางสาว กนกรัตน์ โภคินธเนตร
903260 นาย ธวัชชัย โนนวงศ์
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903261 นางสาว สายนที โสดา
903262 จ่าอากาศเอก วศิน สกุณา
903263 นางสาว ธันย์ปพัชญ์ มงคลพีระเดช
903264 นาย ชัยอนันต์ บุญประเสริฐ
903265 นางสาว ยุพา หนูแสง
903266 สิบต ารวจตรีหญิง นิศาชล จตุพรพิทักษ์กุล
903267 นางสาว รุ่งรัตน์ ร่มโพธิ์
903268 นาย ศราวุธ ดวงแจ่ม
903269 นางสาว พุทธพร พิมพ์พรรค์
903270 นาย ณัฐกร อิ่มอุไร
903271 นางสาว ชฎาภรณ์ พลเยี่ยม
903272 นาย ชัยณรงค์ แก้วกระจ่าง
903273 นางสาว ปริยชาต หนูแย้ม
903274 นาย ดนุพล ตาขุมเหล็ก
903275 นางสาว ธนารัตน์ ลิขิตมงคลสุข
903276 นาย สมศักด์ิ พรมโสภา
903277 นาย ธีรศาสตร์ มหาสิงห์
903278 นางสาว จินตนา วงศ์ละ
903279 นางสาว กวินทิพย์ ภูมิศาสตร์
903280 นาย สงวนศักด์ิ ชารมาลย์
903281 นาย ธีรรักษ์ ภารการ
903282 นาง ศิริประภา ประสมบุญ
903283 นางสาว ศิราณี ศรีวรษา
903284 นางสาว อลิสา จันทร์เพ็ง
903285 นางสาว พัชรินทรณ์ หินเมืองเก่า
903286 นางสาว วิมพ์วิภา โนรินทร์
903287 นางสาว กัญญาณี พัตตานนท์
903288 นางสาว อนุชธิดา ดีธัมมา
903289 นางสาว อณิษฐา หาญภักดีนิยม
903290 นางสาว ชุติญา เขียวค า
903291 สิบเอกหญิง กัญภัคนัฐ สีดาบุญ
903292 นางสาว วันวิสาข์ นาคสง่า
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903293 นางสาว ชนากานต์ วัฒนะ
903294 นาย พีรวิชญ์ สามารถ
903295 นางสาว จิรนันท์ พาที
903296 นางสาว วิภาวดี หงษ์ทอง
903297 นางสาว สุรีภรณ์ อินทร์อ่ า
903298 นาง ศันสนีย์ อิ้ววังโส
903299 นางสาว พลอยชมพู นิลพฤกษ์
903300 นางสาว สุชาวลี ขุนทอง
903301 นางสาว วันวิสา ศรีสายค า
903302 นางสาว รพีพรรณ กล่ินหอม
903303 นาย สุภัทรชัย คล่องการ
903304 นางสาว จิดาภา กล่ินจิ๋ว
903305 นาง รัดเกล้า เหมือนพันธุ์
903306 นาย สิรภพ ลีละสกุลมีเกียรติ
903307 นาย ประเสริฐ พลกลาง
903308 นางสาว วาสนา แก้วชูทอง
903309 นาย ธันย์ภศุตม์ อ่อนเพชร์
903310 นาย ภัทรกร ภัทรปรีชาการ
903311 นาย พิทักษ์ ฤทธิสุทธิ์
903312 นาย อากร หยังหลัง
903313 นาย วิโรจน์ ด าสองศรี
903314 นางสาว อมรรัตน์ เสนาะ
903315 ว่าทีร้่อยตรีหญิง วิยะดา ศรีเศษ
903316 นาย กิติพันธ์ จึงสงวนสิทธิ์
903317 นางสาว กวิสรา สว่างศรี
903318 นาง ปุณยนุช อินทรผดุง
903319 นาย กฤษวัชร์ เจริญกิจสุพัฒน์
903320 นางสาว บุญสิตา พาอ้อ
903321 นางสาว จิรัชญา สุวรรณสุข
903322 นางสาว เขมวรรณ มากหลาย
903323 นาย อนุรักษ์ เพชรแสน
903324 นางสาว กรรณิการ์ ล าธาร
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903325 นาย นเรศ เศรษฐบุตร
903326 นางสาว สุดารัตน์ ก๋านันตา
903327 นางสาว วารุณี เหง้าเกษ
903328 นาย ปรีดี หอมพนา
903329 นาย ศรศักด์ิ รักษาจิตร
903330 นางสาว กีรติ บุณยะวุฒกุล
903331 นาย พีรพัฒน์ อภัยกาวี
903332 นาย ทองเหล็ก ครองเชื้อ
903333 สิบต ารวจโท ธนธรณ์ ทองช่างเหล็ก
903334 นาย อนุรักษ์ บุณยะวุฒกุล
903335 นางสาว พัชรินทร์ ค าแดง
903336 นางสาว กุลภาญา ธรรมวิเศษ
903337 นางสาว สกาวเดือน เพ็ญแสง
903338 นางสาว เพชรรัตน์ ทีเวียง
903339 นางสาว ณัฏฐา ไชยภักดี
903340 นางสาว สุจิตรา ทับชู
903341 นางสาว กัณญชิตา วางโต
903342 นาย พลรัฐ ศรีคูบัว
903343 นาย สิทธิโชค ไชยพร
903344 นาย โคแนน ภูมิพันธุ์
903345 นาย อธิป ทิพย์รักษา
903346 นางสาว เนต์ิหัทยา วิสิฐเนติกานต์
903347 นาย อาทิตย์ กิ่งวิเศษ
903348 นาย ยศวริศ เหมรัตน์
903349 นาย วุฒิชัย เคลือสกุล
903350 นางสาว เกศรินทร์ ศรีมูล
903351 นางสาว ปรียนันท์ วุฒิสุพงษ์
903352 นาย ชัยอนันต์ อัยวรรณ
903353 นาย กิตติชัย บ ารุงภักด์ิ
903354 นาย วีระยุทธ โสมสุพิน
903355 นางสาว ญาณตา รัตนคุณเลิศ
903356 นาย รังสิมันต์ เพ็ชร์วิโรจน์
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903357 นางสาว กุลชญา พัฒนกุลตระกูล
903358 นาย วิชัย ผลมาก
903359 นาย พิชญุตม์ พลทม
903360 นาย ณพล นิลรัตนกุล
903361 ว่าทีร้่อยตรี เอกวิทย์ อรัญวัฒนานนท์
903362 นางสาว ณัฐชานันท์ วงค์ค าจันทร์
903363 นาย ราชัณย์ ไชยรศ
903364 นางสาว ภัคนภัสนันท์ ค าภิระแปงปวินทร์
903365 นางสาว สุภาพร อัญญะโพธิ์
903366 นาย วีรยุทธ คุมสุศรี
903367 นางสาว วันวิสาข์ จิดารักษ์
903368 นางสาว ปิยพร ปาโท
903369 นาย วรวุฒิ ทะนะมาศ
903370 นาย สุรศักด์ิ ตุ้มทอง
903371 นางสาว ยุพา เทนโสภา
903372 นาย อาชาติ พรหมปลัด
903373 นางสาว ปรีดา ไวยราบุตร
903374 นางสาว เกษณี ค าทองแก้ว
903375 นาย กฤษณนัยน์ แก้วค าอ้าย
903376 นางสาว จุฑาภรณ์ ทองเกล้ียง
903377 นาย อานนท์ ไชยชาติ
903378 นางสาว ปิยนุช วอกลาง
903379 นางสาว ณัฐชนันท์ อนุ
903380 นาย สันติ ค าปล้อง
903381 นางสาว วนิดา ใจดี
903382 นางสาว นันทิชา ทรงประวัติ
903383 นาง เสาวลักษณ์ กองแก้ว
903384 นาย วีรศักด์ิ ข าเกิด
903385 นางสาว อภิญญา สมีพันธ์
903386 ว่าทีร้่อยตรี พิศาล จรสุข
903387 สิบต ารวจโท ธนินพงษ์ สาสังข์
903388 นาย ปกรณ์ พุทธพรหม
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903389 นางสาว สิรินภา ศรีวนค้ า
903390 นางสาว จิตรา นาคทัง่
903391 นางสาว อภิญญา วงค์ษา
903392 นางสาว สุกิตติยา บุญหลาย
903393 นาย ปิยะณัฐ บุญหลาย
903394 นางสาว ทิวาพร ศรีปา
903395 นาย เกียรตินิยม รักษาแดนสมบูรณ์
903396 นางสาว ปัทมา เจริญขวัญ
903397 นาย เฉลิมชัย พรัดชู
903398 นางสาว สาวิตรี บุญช่วย
903399 นางสาว อติกานต์ รวดเร็ว
903400 นางสาว จันทราวรรณ สกุลวันทนีย์
903401 นาย กฤษณ ลาค า
903402 นางสาว ขวัญลดา นิลดา
903403 นางสาว พัณนิดา ตะพานบุญ
903404 นางสาว วิไลพร เรียงความ
903405 นาย อภิเดช หล่อยดา
903406 นางสาว นิรชา แทนคุณากุล
903407 นาง จุฑาทิพย์ สายเพชร
903408 นาย สุรภัฎ วรรณเสริฐ
903409 นาย สุริยา นาดอน
903410 นาย วิริยะ ศรีรัตนพันธ์
903411 นาย ฐิติพงศ์ เพ็งชัย
903412 นาย ปิยกิตต์ิ เกลือมีผล
903413 นางสาว นัฐยา บุญมาก
903414 นาย จักรี พรพิบูลย์
903415 นาย สมเกียรติ ช่วยเพ็ชร
903416 นางสาว กนกวรรณ พงศ์สวัสด์ิ
903417 นาย โพธิพุฒิพัฒน์ เพ็งชัย
903418 นาย เกรียงศักด์ิ ภักดีโยธิน
903419 นาย ชัยทัต เพ็ญธัญการ
903420 นางสาว จินตหรา ชัยจิตร
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903421 นางสาว จรรยา แซ่อื้อ
903422 นางสาว กนกรดา กสิเจริญ
903423 สิบต ารวจตรี วรพัฒน์ ยอดเรือน
903424 นาย นฤพนธ์ ซ่ือก าเนิด
903425 นาง ชนิดาภา ไพทูลพิม
903426 นางสาว สุธิดา เพิม่พูล
903427 นาย รณชัย ทองใบ
903428 นาย กิตติธัช ฟูจิตร์
903429 นาย วีรภัทร วรลักษณ์ภักดี
903430 นาย อังคาร ละม้าย
903431 นาย อุกฤษฎ์ คงกล่ันดี
903432 นางสาว ศิริพร โตพึง่พงศ์
903433 นางสาว ศิรนภา สุขสุวรรณ
903434 นาย วงศธร บุตรเสน
903435 นาย ทวีศักด์ิ วชิราภากร
903436 นางสาว มณีรัตน์ รุ่งจะเรา
903437 นางสาว เนตรชนก วิภัคอัครกุล
903438 นาย อลงกรณ์ วงค์สิงห์
903439 นางสาว กัญญ์ณณัฏฐ์ เทียบหนู
903440 นาย ธรรมภณ สุวรรณลาภา
903441 นาย จรุงพัฒน์ ใจวงศ์ผาบ
903442 นางสาว ชญาภา เทียบหนู
903443 นางสาว เดือนนภา โพธิห์อม
903444 นางสาว ธันย์ทัชชญา สุขหาม
903445 นางสาว ธัญญารัตน์ ภูมุลเมือง
903446 นางสาว ศันสนีย์ ศรีวิชัย
903447 ร้อยต ารวจเอก วินัย ชูฟอง
903448 นางสาว รินรดา พิณะสา
903449 นางสาว นาทนรี ตาทิคุณ
903450 ว่าทีร้่อยตรีหญิง ดุจมณีรัตน์ ลือชา
903451 พันจ่าอากาศเอก อาทิตย์ พร้ิงเพราะ
903452 นางสาว เมวิกา หาญอาษา
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903453 นาย โอมาร์ โอมณี
903454 นางสาว ชไมพร อ่อนสะอาด
903455 นาย ดนุภพ เกิดศรี
903456 สิบเอก ฉัตรชัย อุ่นเรือน
903457 นาย ธนพล นวมหอม
903458 นางสาว เชษฐ์สุดา เศษวิสัย
903459 นาย พลากร ถันชนนาง
903460 นางสาว ณัฏฐ์ศิกาญจน์ บัวดี
903461 นางสาว เสาวลักษณ์ ทาใจ
903462 นาย ดนุสรณ์ สุภักดี
903463 นางสาว กานต์ดา ด้วงดน
903464 นาย วสันต์ ปรีวาสนา
903465 นาย มาโนช ชินเกียรติสกุล
903466 นางสาว อาภาพรรณ วาทีรักษ์
903467 นางสาว พิชญาณี คุ้มทัว่
903468 นางสาว อรุวรรณ จ านงค์วุฒิ
903469 นาย คุณัชญ์ สุขสวัสด์ิ
903470 นางสาว ศุภนันท์ วุฒิธาดา
903471 นาย พูนศักด์ิ มังกรแสงแก้ว
903472 นาย ปิยพงค์ จิเบ็ญจะ
903473 นาย ภูวนาท จะรา
903474 นาย อภิชัย ธูปะเตมีย์
903475 นางสาว ณัฏญา เงาะปก
903476 นางสาว มณีนุช ชลินทรวัฒน์
903477 นาย นฤดม ส่วนบุญ
903478 นาย อนุชิต ขยัน
903479 นางสาว วารีรัตน์ ขงวน
903480 นาย อุดมศักด์ิ สีเหลือง
903481 ว่าทีร้่อยตรี ภาณุพงษ์ จันทนะภัค
903482 นาย ประการ กุออ
903483 นางสาว สุกัญญา กะตะศิลา
903484 นางสาว กนกวรรณ พรมณา
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903485 นางสาว ผานิตย์ นวลนิ่ม
903486 นางสาว แจ๋ว ทินกระโทก
903487 นางสาว พิมพ์นภัส ภูมิจารณ์
903488 นาย สุรไกร อินต๊ะปัน
903489 นาย พลภัทร จันทร์ลุน
903490 นาย กัมพล เพ็ชรล้อมทอง
903491 จ่าอากาศโท สุริยา อโนราช
903492 นาย ศรัญญู เพชรัตน์
903493 นาย ฮาด้ี หนิแหละหมัน
903494 นางสาว ชลิดา อินทรสกุล
903495 นางสาว วรรณวรพัสส์ นารินทร์
903496 นางสาว จันทิมา มงคลสวัสด์ิ
903497 นาย สุทธาธิโรจน์ ยางงาม
903498 นาย สิทธิชัย ระหาญนอก
903499 นางสาว กนกอร ชูศรี
903500 นางสาว กัญญ์ชลา ไตรศรี
903501 นางสาว นิติยา ปักนอก
903502 นางสาว นียรัตน์ เพ็ชรินทร์
903503 นาย อวิรุทธ์ สุเพ็งค าภา
903504 นาย อนันตโชติ ทูค ามี
903505 นาย ชัชวรินทร์ ผาณิตพจมานกุล
903506 นาย วิศวะ ค้ าชู
903507 นาย พิสิฐ เภาแก้ว
903508 นาย อรรถพล รัตนอุบล
903509 นางสาว เบญจมาศ บุญปลูก
903510 นางสาว นันทนาพร จิตมงคล
903511 นางสาว เกณิกา ส่ีหิรัญวงศ์
903512 นาย พีระพงศ์ พุทธวงค์
903513 นางสาว อทิยา วิจาราณ์
903514 นางสาว ภัทรนิษฐ์ จรัสปัญจพงศ์
903515 นางสาว วราภรณ์ นันทอง
903516 นาย สุนิกร ทองปัญญา
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903517 นางสาว อรรัจนา แสงจินดา
903518 นาย สาณุวัฒน์ ช่วยคงมา
903519 นางสาว พรลีณา แย้มดอนไพร
903520 นางสาว ณิชาภา โพธิรัตน์
903521 นางสาว วราภรณ์ ปรางยิ้ม
903522 นางสาว รุ่งวิไล คงมี
903523 นาง ฝ้าย จ าปาทอง
903524 นาย ณัฐพงศ์ ไกรนรา
903525 นางสาว กรรณิการ์ หน่อค า
903526 นางสาว ณัฐณิชา ไชยชนะ
903527 นางสาว พิมพา สกุณี
903528 นางสาว จิรัฏฐ์ฎา ค ารังษี
903529 นางสาว สายแก้ว ศรีนาดวง
903530 นาย อรรถพล ปรังพันธุ์
903531 นาง วรรณศิริ ค าวงค์ทิน
903532 นาย ระวิรัฐ ศรีแก้ว
903533 นาย จรินทร์ สนธิการ
903534 นางสาว ประทุมทิพย์ ปานหงษ์
903535 นางสาว อังคณา สุภาพร
903536 นางสาว จิรัชยา จิ้นสุริวงษ์
903537 นางสาว สุภาวดี เจริญไชย
903538 นาย ธรรมนูญ เส็มย้ง
903539 นางสาว วิรัลพัชร ไทยค า
903540 นาง นันทนา โพธิพ์รม
903541 นาง พัชรีรัตน์ ประชาเรือนรัศมี
903542 นางสาว ปรียา ปูนขุนทด
903543 นาย รัฐการ มุกดาบุญ
903544 นาย จิรวัฒน์ ศรีอนันต์
903545 นางสาว อัญชริกา ฤทธิรณยุทธ
903546 นาย สุทธิศักด์ิ ใจดี
903547 นาง ขนิษฐา ขาวหนูนา
903548 นาย จักรพงษ์ โต๊ะถม โต๊ะถม
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903549 นาย สมศักด์ิ มากมณี
903550 นางสาว ปวีณา ภูมิศรี
903551 นางสาว ดวงนภา เพชรแท้
903552 นางสาว ดวงกมล สาคร
903553 นางสาว ศรีอรุณ ช่วยสังข์
903554 นาย ชูศักด์ิ ค าพล
903555 นาย แผน โอดคง
903556 นาย นิติศาสตร์ ผ่องพันธุ์
903557 นาย วิชาติ น้อยศรี
903558 นาย วิศรุต มีดี
903559 นาง นริสรา เขียวทิพย์
903560 นาง อนัญญา มุกดาม่วง
903561 นางสาว สุดาทิพย์ อินควร
903562 นาย วัฒนากร เกิดโต
903563 นางสาว ศรีญาภรณ์ บ ารุงศรี
903564 นาง ปิยมาศ บางขุนทด
903565 นางสาว จุฑามาศ กรุณามิตร
903566 นางสาว ธิดารัตน์ บุญลาภ
903567 นาย ธานินทร์ สุขเทศ
903568 นางสาว นิลรัตน์ คงใหญ่
903569 นาย อภิเชษฐ์ นุ่มน่วม
903570 นาย โยธินทร์ วิเศษทรัพย์
903571 นางสาว ศรัณย์ภัทร กล่ินหวล
903572 นาย พลกฤษณ์ โตแย้ม
903573 นาง ศุภวรรณ แร่สุข
903574 จ่าสิบต ารวจ นฤนาท ด้วงเนียม
903575 นางสาว สุวลักษณ์ แพงศรี
903576 นางสาว กฤติกา ฟองจันทร์
903577 นางสาว อังศุพร นันทวรรณ
903578 นาย ศุภัช ณ สุวรรณ์
903579 นางสาว วรรณภา นิเทศธัญญกิจ
903580 นาย ณัฐกรณ์ มณีนิล
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903581 นาง วีริสา ด้วงเนียม
903582 นางสาว วิมล รุ่งฉวี
903583 นาย ฉลองเกียรติ ขันหล้า
903584 นาย สาทิศ นาแก้ว
903585 นาย พีรพัฒน์ มงคลหัตถี
903586 นางสาว วิยดา คงแก้ว
903587 นาย กตัญญู ทาต่อย
903588 นาย ก้องภพ คงขันธ์
903589 นางสาว พรพิชญา ปากกล้า
903590 นางสาว พลอย แสงศิริทองไชย
903591 นาย จักรพงษ์ ตาลเล้ียง
903592 นาย นพพร จารุสิงห์
903593 นางสาว ศรีวิไล ศรีวารี
903594 นางสาว กนกวรรณ ทองเงิน
903595 นาง ปิยนุช กิติ
903596 สิบต ารวจโท นิกร สอนส าโรง
903597 นาย ภูริทัต บุญเจือ
903598 นาย กุลโรจน์ บุญสอาด
903599 นางสาว มนอุษา อินทรบัวบุญ
903600 จ่าสิบต ารวจ มงคล กิติ
903601 นาย มนตรี กาญจนโรจน์
903602 นาย ศุภวิชช์ กิจสนาโยธิน
903603 นาย กฤษทร มั่นทองเหลือง
903604 นางสาว พัชระ ศรีทอง
903605 นาย ปณาวุฒิ ปานด า
903606 นาย อัมรินทร์ ปานอ่อง
903607 นาย ชัยนาท คูหา
903608 นาย พรเทพ กงชุน
903609 นางสาว จุฑาลักษณ์ น้อยศรีอยู่
903610 นาย ขจรศักด์ิ สงแสง
903611 นางสาว มัชฌิมา ดาวเรือง
903612 นาย ธีรเทพ ทุย่อ้น
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903613 นางสาว แพงใจ จันปัดชา
903614 นาย อัศนัย สังข์ชู
903615 นาย เจตนิพัทธ์ โลหิตยา
903616 นางสาว วณัชภรณ์ ดอนค าใจ
903617 นางสาว เกวลิน จันมโนวงษ์
903618 นางสาว สร้อยสุดา บุญแนบ
903619 นาย พรชัย อุบลรัตน์
903620 นางสาว กาญจนา จิตจักร
903621 นาย วรรณเกียรติ แสงจันทร์
903622 นาย นิธิพฤทธิ์ ธรรมสกุลเวทย์
903623 นางสาว อังศุธร พูลประสาธน์พร
903624 นาย ภูพาน แก้วอัคฮาด
903625 นางสาว ธวัลกร หุน่นวล
903626 นาง สุชญา ศรีวันทนาสกุล
903627 นาย ราเชนทร์ มหานิล
903628 นางสาว จรุงจิรา ใจฉ่ า
903629 นางสาว ญาณิศา เพ็ชร์ป้อม
903630 นางสาว ศุภักษร ทองศิริประภา
903631 นาย อาฟันดี เดง
903632 นางสาว เชิญขวัญ มนต์เดช
903633 นางสาว ยุวนันท์ หวลอาลัย
903634 นางสาว ชนม์นิภา สมเด็ด
903635 นางสาว ปวีณา แสงศร
903636 นางสาว กชพรรณ วงศ์จันทรัตน์
903637 นาย พรชัย สีหมงคล
903638 นางสาว ภาวิณี ผลหมู่
903639 นาย อุดมทรัพย์ ขาวดี
903640 จ่าสิบต ารวจ เฉลิมเกียรติ ยอดเพชร
903641 นาง ชญาภา อัศเวศน์
903642 สิบต ารวจเอก อรรถชัย ภักดีอักษร
903643 นาย ธนกฤต ประกอบดี
903644 นางสาว ศิวาพร โคตรวิชา
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903645 นางสาว ณัชนาราวดี บุตรสนาม
903646 นางสาว เพ็ญนภา ก่อการ
903647 ว่าทีร้่อยตรี ศักด์ิสยาม เวียงทอง
903648 นาย ภูมิ ปฏิสันถาวร
903649 นางสาว ณัฏฐวรรกัญญ์ ศิริปัณวงษ์
903650 นาย ยุทธนา ผาสุข
903651 นาย อินทัช รอเกตุ
903652 นางสาว วิไลรัตน์ สมพุทธ
903653 นางสาว อัญชิสา ผงสุภา
903654 นางสาว พิจานันท์ ยิ่งด านุ่น
903655 ว่าทีร้่อยตรี ปรีชา ด าสนิท
903656 นาย วิชิต สุบุญมา
903657 นาย ณกฤช ไชยพารา
903658 นางสาว นัฐธิดา ล้อประกานต์สิทธิ์
903659 นาง ผุสดี นาดี
903660 นาง พิชญา กาญจนรุจี
903661 นางสาว พัชริน ปานอ่วม
903662 นาย อดิเทพ บริพัตรโกศล
903663 นางสาว อรณี หนุนพระเดช
903664 นางสาว กัญญา งอกศิลป์
903665 นาย พงษ์พิพัฒน์ ศรีจันทร์
903666 นาย อณวัชร์ ช านาญโชติ
903667 นาย อดิศร น้อยชนะ
903668 นางสาว อุษาวดี วาดเมือง
903669 นางสาว จันทร์ทิพย์ น้อยบุดดี
903670 นางสาว ธัญญรัตน์ เพ็ชรรัตน์มุณี
903671 นาย เสรี บุญฤทธิ์
903672 นางสาว สิริลักษณ์ กรดแก้ว
903673 นางสาว อรพรรณ มณีกาญจน์
903674 นาย อัฏฐากร สมศิลป์
903675 นางสาว วรารัตน์ วรกาญจน์
903676 นางสาว รัชนี ภูขันซ้าย
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903677 นาย คุณภัทร สวรรค์สุข
903678 นางสาว ชนิตา เกื้อก่อยอด
903679 นางสาว รัตติยากร ไทยเล็ก
903680 นางสาว อรนุช กูลแก้ว
903681 นาย พิสิษฐ์ วงศ์เมธานุเคราะห์
903682 นาง จิรฐา ศรีวงศ์กลาง
903683 นาย ณัฏฐชัย ภาคธูป
903684 นาย อนุพนธ์ ปรารมภ์
903685 นางสาว ฑิตยาวรรณ กงเพชร
903686 สิบต ารวจตรีหญิง สุภาดา ขุนเจริญ
903687 นาย ภูดล รัตนโชติวงศ์กุล
903688 นางสาว ทัศนีวรรณ กันตรง
903689 นางสาว รัชฎาภรณ์ บุตรค าโชติ
903690 นางสาว ธัญภา ป่าไม้
903691 นางสาว ภัทรียา บุญธรรม
903692 นางสาว สุชิรา โพธิศ์รี
903693 นางสาว ธันยพร อ้นข า
903694 นาย ศรัณย์ภัทร ศรีวิชัย
903695 นางสาว ศุภรัตน์ แซ่อื้อ
903696 นางสาว ปาริชาติ ปราสาททอง
903697 นางสาว มยุรา สุริยนต์
903698 นาย ธรรศ กนกวราสุวรรณ
903699 นาง มาลินี เหล็กเงิน
903700 นาย ชรินทร วงษาฝ้ัน
903701 นาย อรุทัย รัตนโอภาส
903702 นาย สัณห์ ป้องค ารด
903703 นางสาว กานดาณภัทร กาญจนะเลขา
903704 นาง ธิญาดา ไชยจะโปะ
903705 นาย ชิติพัทธ์ ภูลา
903706 นางสาว สวิชญา เลาเรือง
903707 นาย อรรถกร วงษ์หุน่
903708 นางสาว สมฤทัย เกตุเทศ
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903709 นาย ยศพล ศรีเมฆ
903710 นาย ศิลา บางศิริ
903711 นาย คณาพจน์ เทพเรือง
903712 นาย ขจรศักด์ิ ชุมแก้ว
903713 นางสาว สุกัญญา ชิตอุทัย
903714 นาย ณัฎฐนัยต์ พลายเจริญ
903715 นางสาว สุธิวา พรมสวัสด์ิ
903716 นาย ชานนท์ ปิน่ตระกูล
903717 นาย อริญชย์ ก าบัง
903718 นาย ปิติพงษ์ วิริยปิยะ
903719 นางสาว สุพัตรา มงคลบัณฑิต
903720 นางสาว จันทิพา โทธะรินทร์
903721 นางสาว ปิยนันท์ ช่วงวงษ์หล้า
903722 นางสาว วารุณี ผิวค า
903723 นางสาว ณัฐกาญจน์ ศรีไพร
903724 นางสาว กัญญ์ชยาวีร์ นาทามภูดิฐสกุล
903725 นาย วี สุรางค์รักษ์
903726 นาย วัชรพงษ์ สอนเสริม
903727 นางสาว กัลยกร บุญชมภู
903728 นางสาว อาภากร ชัยวิเศษ
903729 นาง ฮานาณ สาและ
903730 นางสาว วัชราภรณ์ อินทชื่น
903731 นาย กฤษณพงษ์ เจริญทัพ
903732 นาย ปรัชญ์ อาศิรพงษ์พร
903733 นาย อิศรา ค าวัฒน์
903734 นางสาว ทิพย์เกสร วิไลรัตน์
903735 นาย พฤก ผ่องพันธุ์
903736 นางสาว จีรวรรณ ทองอยู่
903737 นาย มนตรี นวลเศษ
903738 นางสาว ชุติมา หยีมะเหรบ
903739 นาง วิภารัตน์ กองเงิน
903740 นางสาว ปิยภรณ์ อนันทสวัสด์ิ
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903741 นางสาว นูรีซ่า ใจหล้า
903742 นางสาว ศิริพร คชาโภชน์
903743 นาย ธนพงศ์ ผิวข า
903744 นาย วิชาญ คงนาวา
903745 นาย ชิตกานต์ จงวัชรสถิตย์
903746 นางสาว ปารมี ซ้ิมอิ่ม
903747 นาย ชาธิปัตย์ กิตติธนดิตถ์
903748 นาย บุญชิน พันธ์นิตย์
903749 นางสาว พัชรินทร์ ยอดวัน
903750 นางสาว อมรรัตน์ ธนู
903751 นาย อนุวัฒน์ ศรีวิลัย
903752 นางสาว มาลัยพร เนื่องนอง
903753 นาย พีรพัฒน์ เฮิงโม
903754 นาง ลัดดาวรรณ ศรีเพชรพูล
903755 นาย ธนวัฒน์ ศิริสังข์ไชย
903756 นาย ธนกร ธนาคงพัฒน์
903757 นาย ศักด์ิชัย ชื่นสมบัติ
903758 นาย ธนากร ชูเอียด
903759 นางสาว วรวลัญช์ พรหมเทพ
903760 นางสาว กชกร ครุฑพงษ์
903761 นาย เรวัฒน์ ยลถนอม
903762 นางสาว นาฏนัฎฎา เนื่องโคตะ
903763 นางสาว ภาณุมาศ จันทะนป
903764 นาย โกศล ไชยสลี
903765 นางสาว อมรา นพกุล
903766 นาย ทรงพล กันยาบาง
903767 นางสาว จารุวรรณ หงษ์อินตา
903768 นาย ฉัตรชัย ใยยนต์
903769 นางสาว ชนิภรณ์ แสงวิโรจน์
903770 นาย สวัสด์ิ ยิ้วอ่อน
903771 นาย ศิริพงษ์ ก้อมณี
903772 นาย นิพิฐพนธ์ จุงวงศ์สุข
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903773 นางสาว รัชนี รักชาติไทย
903774 นาย สุรัตน์ ชูรัตน์
903775 นางสาว กุลธิดา สาคร
903776 นาย ภูวิศ ชัชวาลยางกูร
903777 นาย อุดร นิ่มด า
903778 นาย ธนกฤติ จันทร์ถง
903779 นาย ธรรมศักด์ิ รัตนเสวี
903780 นาย บรรดิษฐ์ ดวงแก้ว
903781 นางสาว ณัฐธิดาริน ชินชนะ
903782 นาย สมนึก ปานซ้าย
903783 นาย วรวิทย์ พัฒนวิศิษฏ์กุล
903784 นาย ณัฐพงษ์ สีเน
903785 นาย ธ ารง เทพแก้ว
903786 นางสาว ปิยธิดา บุญโสพิศ
903787 นาย อ านาจ หัสแดง
903788 นางสาว วิธิดา บุญที
903789 นางสาว ปุณณ์สิริ ธีรพงศ์สกล
903790 นางสาว ธนศร สันทะเนือง
903791 นางสาว ธิดารัตน์ แซ่ล่ิม
903792 นาย อภิโชติ ธนะมัย
903793 นางสาว ศุภลักษณ์ กาลึกสม
903794 ว่าทีร้่อยตรีหญิง ศิรินาฏ นวลแก้ว
903795 นางสาว จรรยา สมเพาะ
903796 นางสาว ภัทราวรินทร์ สายวาริน
903797 ว่าทีร้่อยตรีหญิง จุฑามาศ แก้วขวัญ
903798 นาย วุฒิชัย ดวงจันทร์นี
903799 จ่าสิบต ารวจ สมศักด์ิ ชะริชน
903800 นางสาว พลอยไพลิน ฤกษ์สโมสร
903801 นางสาว ปัทมาวดี จันทร์เอียด
903802 นาย ศุภวิชญ์ ไทยแสน
903803 นาย พงษ์พันธ์ มูลจันทร์
903804 นาย สุขเกษม แลดี

หน้าที ่119 จาก 372



เลขประจ ำตวัสอบ ชื่อ - สกุล

903805 นางสาว ปรีญาลักษณ์ เหมืองหม้อ
903806 นาย ปรเมศวร์ มาบพันนา
903807 นางสาว ผจงพร แก้วมณี
903808 นาย ชัยวัฒน์ หังสเนตร
903809 นาย เอื้ออังกูร จันทร์ประสพชัย
903810 นาย เด่นทนง ภูนาโคก
903811 นาย วีระวัฒน์ เสนาพร
903812 นางสาว สุรีพร บุตรรัก
903813 นางสาว บุณยาพร ระพิพันธุ์
903814 นางสาว ศุทรา ศิริรักษ์
903815 นางสาว อติกานต์ ชื่นตา
903816 นางสาว ชนินทร์ทิพย์ นันทเสรี
903817 นาย จักรีพันธ์ พรหมเมือง
903818 นางสาว ปทุมมาศ สุตา
903819 นาย อติโรจน์ ตู้ด า
903820 สิบต ารวจโท จักรพันธ์ คชาโภชน์
903821 นาย จักรพงศ์ ลาภนภากุล
903822 นางสาว วราภรณ์ เกิดปาน
903823 นางสาว สุพรรณษา สังเมฆ
903824 นาย กฤษณะ ใจหาญ
903825 นาย อนุชา รอเกตุ
903826 นาย สิทธิกร ศรีสวัสด์ินุกุล
903827 นางสาว เบญจวรรณ จันทร์วรรณ์
903828 นางสาว ชติมันต์ คุ้มภัยเพือ่น
903829 นาย ชรินทร์ สุขไกร
903830 นาย ณัฐวุฒิ สีลาทอง
903831 นาย ปิยะ ปากุลวงศ์
903832 นางสาว พลอยนารี สุวรรณศรี
903833 นาย นุวัตร แสงสว่าง
903834 นางสาว จิดาภา สุดเสนาะ
903835 นางสาว สุดารัตน์ ศรีพักตร์
903836 นางสาว มนัสวี รอดอิ้ว
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903837 จ่าสิบเอก รัฐภูมิ กุณณา
903838 นาย พงษ์ศิริ ไพรรุณ
903839 นางสาว เปรมจิต กันทะวงศ์
903840 นางสาว กิริยา พัดพิน
903841 นาย ธเนศ ปราณสุข
903842 นาย ธีรภัทร พันธุรั์ตน์
903843 นาย พงศภัค แสงใสแก้ว
903844 นาย คูณทวี อัคลา
903845 นาย นิธิศ ศรีเมือง
903846 นาย อนันต์ จันทร์กล่ า
903847 นาย นิติพงษ์ มณีวรรณ
903848 นาย กิตตินันท์ ชัยภูมิ
903849 นางสาว ปุณยนุช สุดขันธ์
903850 จ่าสิบต ารวจ พงษ์พิทักษ์ คามะดา
903851 นาย รณชัย พรัมรัตนพงศ์
903852 นาย ธนบดี สายทิพย์
903853 จ่าสิบเอก อนุรักษ์ ตันวีระ
903854 นางสาว ทัศรินทร์ สุขใจ
903855 จ่าสิบเอก เด่นศักด์ิ สุดใจ
903856 สิบต ารวจโท ยุรนันท์ จอมมิ่ง
903857 นางสาว สะคราญ บุญทศ
903858 นางสาว มณีรัตน์ วงค์อนุกุล
903859 นาย ณัฐวรท ผ่องสุวรรณ์
903860 นางสาว ศศิธร กวดส าโรง
903861 นาย วิชญา ดุลยาดุษฎี
903862 นางสาว ศรัญญา จูจินดา
903863 นางสาว ปุณญพัฒน์ ธรรมนิยมเจริญ
903864 สิบต ารวจตรี กอบกิตต์ิ สุขวุฒิยา
903865 นางสาว ชวัลนุช อยู่ยืน
903866 สิบต ารวจโท อรรคพล เนาชารี
903867 นางสาว วาสนา วงษ์อ่อง
903868 นาย ณรงค์ฤทธิ์ สีหะวงษ์
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903869 นาย พิชิตพล ยานะกุล
903870 นาย ต่อสกุล พุทธพักตร์
903871 นางสาว เจษฎาภรณ์ ปราบพล
903872 นางสาว ธัญญธรณ์ หาญกลาง
903873 นาย โกสนธยา รัตนพันธุ์
903874 นาย นิติพัฒน์ มีดี
903875 นาย วิทิต รังสิวุฒาภรณ์
903876 นางสาว พนิดา พรรณเนตร
903877 นางสาว ภัทรพร ปรีเปรม
903878 นางสาว วรรณภา เรืองจันทร์
903879 นางสาว กัลยาณี ผิวนวล
903880 นางสาว รัตนาภรณ์ สะสม
903881 นางสาว รุ่งนภา ญาณพัตร์
903882 นาย สิทธิพงษ์ บุญรินทร์
903883 สิบต ารวจโท วัฒนา สีสุข
903884 นางสาว อธิตยา ชัยศร
903885 นาย ไกรสรณ์ ข าสุนทร
903886 นางสาว ชนิดาภา แซ่หลี
903887 นางสาว นิมัสรา แวซู
903888 นางสาว อลิสา ศรีก าพล
903889 นางสาว ธีริศรา ค าดา
903890 นางสาว สุรินทร์ญา รักษา
903891 นาย พงศธร แก้วตา
903892 นางสาว วัชรา โคตบุดดา
903893 นางสาว ศิรินรันย์ บุญสวัสด์ิ
903894 นางสาว ปัทมาดา วิลาวรรณ
903895 สิบเอกหญิง จิรวรรณ ค าอ่อน
903896 นาย กฤษฎา ก าเนิดมณี
903897 นางสาว ศิรินภา บัวพัฒน์
903898 นางสาว สุวรรณา กัลยาบุตร
903899 นางสาว สิริกร พวงเพชร
903900 นาย ปิยพล ศรีพูล
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903901 นาย วิทวัส สวนจรูญ
903902 นาย ทองพุฒ เทียรยุทธ
903903 นาย สุวรรณ สุรางค์รักษ์
903904 สิบต ารวจตรี อิสระพงษ์ วันเเก้ว
903905 นางสาว สุธิศา มาทน
903906 นางสาว บุญรัตน์ ล าภาศาล
903907 นางสาว สุนิสา ค าปล้อง
903908 นาย เชาวนันท์ พิณสุวรรณ์
903909 นาย อภิชัย วงศ์โชคชัยปิติ
903910 นางสาว วิลาสินี สงแสง
903911 นางสาว อุษาสิริ เต็งหลี
903912 ว่าทีร้่อยตรี กิตติธัช พาเหมาะ
903913 นางสาว พรลดา พัฒนะ
903914 นางสาว ศรัณญ์รัชต์ พงษ์พรม
903915 นาย โยธิน เอติรัตน์
903916 นางสาว สุทธิณี ธรรมรักษา
903917 นาย ดาวเหนือ ทองน้อย
903918 นางสาว กณิศนันท์ ต้ิงถิ่น
903919 นางสาว ณัฐนันท์ ประมวลพรสถิต
903920 สิบต ารวจตรี สุชรัช บุเงิน
903921 นาย ปรมัตถ์ สระศรีรัตน์
903922 นาง สุภารัตน์ แถวไธสง
903923 นาย ปฏิญญา สอนโยธา
903924 นางสาว อรพิชชา บุบผาวาส
903925 นางสาว สุภาวดี ไทยพลับ
903926 นางสาว พรธิภา คันศร
903927 นาย นรินทร์ จินดาศรี
903928 นาย จตุรภัทร แสงจันทร์
903929 นางสาว ลลิตภัทร เนียมจันทร์
903930 นาย ณัฏพงษ์ วงษ์โต
903931 นาย รวุธ จันทร์ตะกุล
903932 นาย ประกาศิต ชนะพจน์
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903933 นาย ปุณณพัฒน์ อธิศจิรโรจน์
903934 นาย ภัทรพล ตุ้มกลีบ
903935 นาย บูระฮัน เจะเซะ
903936 นาย ศาสตรา เพ็ชรพงศ์
903937 นางสาว กนกวรรณ ฉีดอิ่ม
903938 นาย ศุภกร เทียกมูล
903939 นางสาว อภิรดี เสนสัก
903940 นางสาว วิชิดา พรหมรัตน์พรรณ์
903941 นาย ศุภโชค ลบพืน้
903942 นางสาว สุจิตรา สาตจีนพงษ์
903943 นาย พุติพงศ์ เชื้อดวงแก้ว
903944 นาย เกียรติพงษ์ พุม่กระสวย
903945 นาย รวีภัทร์ ฉัตรไชยเดช
903946 นาย ธวัชโชค สัตบุตร
903947 นาย พรเทพ เป้าทอง
903948 นาย ธวัชชัย สุขุม
903949 จ่าเอก วิสา ชอบท ากิจ
903950 นางสาว พุฒิชา โชติชูช่วง
903951 นางสาว นิภารัตน์ สาค า
903952 นาย กิตติพงษ์ ไชยศล
903953 นางสาว อรพิน อ าพร
903954 นาย ศักชัย บัวทองจันทร์
903955 นาง ธนิษฐา จารุจินดา
903956 นางสาว ธนาณัฐ ชูดวง
903957 นาย อภิสิทธิ์ ววมขุนทด
903958 นางสาว นวลพรรณ ทองชื่น
903959 นาย วินัย เค้าแก้ว
903960 นาย ปรัชญา ทะวาปี
903961 นางสาว ปิยธิดา ประเสริฐศรี
903962 นาย วันธันชนก บุญแต้ม
903963 พันจ่าเอก วีระศักด์ิ ขาวผ่อง
903964 นางสาว พิชญ์สินี ซ้ายเกล้ียง
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903965 นางสาว อรพรรณ นามพิชัย
903966 นาย ชัยวัฒน์ น้ าใจดี
903967 นางสาว อรอนงค์ ผิวข า
903968 นาย บุญฤทธิ์ ปฏิสนธิราภา
903969 นางสาว อารีรัตน์ จรลังกา
903970 นางสาว สิริลักษณ์ รวมภักดี
903971 นาง สุมิตตา เพ็ชรอินทร์
903972 นาย ชัยอนันต์ ค ารักษ์
903973 นาย ธีร ค าแสง
903974 นางสาว กรวิภา มูลศักด์ิ
903975 นางสาว พัสตราภรณ์ เหลืองอิงคะสุต
903976 นาย สิทธิศักด์ิ หนูแม่น
903977 นางสาว ลัดดาวัลย์ พาหุมันโต
903978 นางสาว อรอุมา แป้นกลัด
903979 นางสาว ภิญญาพัชญ์ เพียงแก้ว
903980 ว่าทีร้่อยตรี จิรัฐติกัณฑ์ เนื้อทอง
903981 ว่าทีร้่อยตรี ธีระดา ศิริงาม
903982 นาย ภัทรพล พงษ์ส าราญ
903983 นาย สมเกียรต์ิ สายบุตร
903984 นางสาว ปรียาภรณ์ พุม่บุตร
903985 นาย กานต์ ภัทรปรีชาการ
903986 นางสาว ยมาภรณ์ โกศายานนท์
903987 นางสาว วีรยา ปารมีศรีจรรยา
903988 จ่าเอก อนันตสิทธิ์ จงห่อกลาง
903989 นางสาว นิธิมา นิสัยกล้า
903990 นาย ภาณุพงศ์ มุสิก
903991 นางสาว เพ็ชรไพลิน พชรจารุวัสส์
903992 นางสาว กนกอร อนันต์อาชญาสิทธิ์
903993 สิบโทหญิง ภัคนันท์ แก้วประสาร
903994 นางสาว ทิพวรรณ พงศ์ตระกูลนนท์
903995 นางสาว จิรัชญาภรณ์ บุญทศ
903996 นาย สกานต์ สุขอุดม
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903997 นางสาว พรรษกร พันธนี
903998 นาย เกรียงศักด์ิ จัดสนาม
903999 นางสาว จิรัชยา นุมา
904000 นางสาว ณัฏฐ์นลิน ทรงเดช
904001 นาย ณัฐกิตต์ิ สุขยุง
904002 นางสาว นริศรา วงษ์ลา
904003 นางสาว ทิพมาศ จ านงค์รักษ์
904004 นาย นิธิกร สมพงษ์
904005 นาย พิพัฒน์พงศ์ คงเรือง
904006 นางสาว รัชนีพร ศรีกอง
904007 นาย ธราพงษ์ มโนรส
904008 นางสาว ปีชะวรรณ์ เพชรอาวุธ
904009 นาย วัฒนา ศรีค า
904010 จ่าสิบต ารวจ วสันต์ สอนแสง
904011 ร้อยต ารวจโทหญิง ชลันดา ดีสร้อย
904012 นางสาว จุฑามาศ นันทะ
904013 นาย ภราดร ทุม่ทอง
904014 นางสาว นุชจรี ขาววิเศษ
904015 นางสาว นงลักษณ์ สุทธิสาร
904016 นางสาว ธนัญญา มานะตา
904017 นางสาว สุจิตรา แก้วแก่นเพชร
904018 นางสาว สกุลรัตน์ ศิลางาม
904019 นางสาว จันทรา นิยมทอง
904020 นาย ศิรสิทธิ์ ภัครกุลกาญจน์
904021 นาย เรืองวุฒิ กาญจนารัตนากร
904022 นาย ปรัชญา จ านงธรรม
904023 นางสาว ธนัฎฐา บุญสุข
904024 นางสาว ณัจทริกา เพลินพฤกษา
904025 นางสาว ประภาพร ประมูปถัมภ์
904026 นาย จิราวัฒน์ จันทร์คูเมือง
904027 นาย วุฒิไกร แซ่จู
904028 นาย พีรพงษ์ หมื่นอินทร์ชัย
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904029 นาย วินัย ธรรมแสง
904030 นาย เกษมสุข สรรพสิทธิพานิช
904031 นาย ศุภศิษฎิ์ วรพิสุทธิวงศ์
904032 นาย สุทธิพงศ์ โชคกิจ
904033 นางสาว จุฑามาศ สังมะณี
904034 นาย วรรณพงษ์ โมราราย
904035 จ่าสิบโท สุพรรณ จันดาบุญ
904036 นางสาว ธัญญา โล่วณิชเกียรติกุล
904037 นาย กฤติภัท เดชฐานะบวร
904038 นาย วัทธิกร ประจิตร
904039 นางสาว สุพัฒน์ จ าเริญศรี
904040 นาย ธีรินทร์ เรืองสวัสด์ิวงศ์
904041 นางสาว ณัฐกฤตาภัทร สังข์เนียม
904042 นาย ปก อ่วมเกื้อมิตร
904043 นางสาว วชิรญาณ์ มารศรี
904044 นาย วีระพล ณ พลฤทธิ์
904045 นางสาว อุทัยวรรณ พิศาลสินธุ์
904046 นางสาว จันทร์จิรา อุปะละสัก
904047 นาย ประพัต อาจสามารถ
904048 นาย ธนนนท์ สุทธายศ
904049 นาย สมพงษ์ ดอกพุฒ
904050 นางสาว อภิญญา คงกล้า
904051 นางสาว ภัทรวดี ล าพองชาติ
904052 นาย ชลชัย สุนทโร
904053 นางสาว อุษา แสงฉาย
904054 สิบต ารวจโท นาวีศักด์ิ เอื้อทวีสัมพันธ์
904055 นางสาว รมย์ณลิน พิลาภ
904056 นางสาว ศรินทร์ทิพย์ แก้วมาก
904057 นาย พิเศษฤทธิ์ โพธิย์้อย
904058 นางสาว ชนกานต์ สุวรรณขันธ์
904059 นาย เตชวัชร มนูเดชาวัชร
904060 นาย ภูวิชญ์พงษ์ ศักด์ิกิตติพงษ์
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904061 นางสาว รัตน์สิชล ม่วงน้อย
904062 นาย อดิศักด์ิ ช่วยระดม
904063 นาย ชวิน ใจกล้า
904064 นาย คมชาญ หมวกวรรณ์
904065 นาง ณัฏฐ์กฤตา เชาวนะธรรม
904066 นางสาว สุชารัตน์ เอ่งฉ้วน
904067 นาย สุทิน แสนตา
904068 นาย ปิติพงศ์ ทิพยเกษร
904069 นาย อิทธิเชษฐ์ ศิริวัจนางกูร
904070 นางสาว สุพัตรา บุญจันทร์
904071 นาย ธนวรรธน์ ศรีสาเนตร
904072 นาย ธนา กณะโกมล
904073 นาย อภิชาติ คชสวัสด์ิ
904074 นาย ธนพงศ์ ปล่ังกลาง
904075 สิบต ารวจโท วิทูรย์ ทับกลาง
904076 นางสาว วิภารัตน์ ทองบ่อ
904077 นางสาว กัญญาภัทร กัณหาวัฒนานนท์
904078 นาย ณัฐพงศ์ เพ็งเรือนงาม
904079 นาย ฐิตินนท์ ไวถนอมสัตว์
904080 นาย วิศิษฏ์ ผลบุภพ
904081 นาย จีระพงษ์ พาเก่าน้อย
904082 นาย ดิเรก โพธิไ์พจิตร
904083 ว่าทีร้่อยตรีหญิง ทัศนภรณ์ โสเสมอ
904084 นางสาว ณัฏฐา พลศักด์ิ
904085 สิบเอก สุเทพ ปีปวน
904086 นาย ณรงค์ เอี่ยมสะอาด
904087 นาย พรรณุพงษ์ ยะสุรีย์
904088 นาย ณัฐวุฒิ ภาโอภาส
904089 นางสาว จุฑาทิพย์ ใจช่วย
904090 นาย ศตวรรษ สมจิตร์
904091 นาย ปรเมศวร์ แก้วกมล
904092 นางสาว พรรณปพร ดวงสกุล
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904093 นางสาว วิไลย์ ดวงศรี
904094 นางสาว จันจิรา รักสิทธิ
904095 นางสาว พิชญาภา จุลเจิม
904096 นาย เกรียงไกร สุดพาห์
904097 นาย เกียรติภูมิ บัวแดง
904098 นางสาว เกตน์นิภา สุริยะ
904099 นาย สิรวิชญ์ แย้มอาษา
904100 นาย โชดก ทัพประเสริฐ
904101 นางสาว สุทัตตา ทรงเดช
904102 นางสาว ณัฐฐาภรณ์ แพทย์เจริญ
904103 นางสาว อัมพร แผนท าลา
904104 นาย อัครพล ทองมาก
904105 นาย ปวันวิทย์ จงเฉลิมชัยฤกษ์
904106 นางสาว นาตยา หารทะเล
904107 นาย ธรรมรัตน์ มิ่งภูษา
904108 นาย วรากร ทองไวย์
904109 นางสาว ปุณยนุช สุตะพรม
904110 นางสาว พนัดดา จ าปามี
904111 นาย ชัยวัฒน์ ยอดเณร
904112 นาย ขจรศักด์ิ ณ นรินทร์
904113 นาย ณัฐพงษ์ รุกชาติ
904114 นาย ยศพรธ์ นบน้อม
904115 นางสาว อริยา จะวรรณะ
904116 นาย ชยากรณ์ เหรียญทองชัย
904117 นาย ภาณุภัทร ศิรินันทิภาคย์
904118 นาย สุรศักด์ิ ใจกล้า
904119 นาย พิชัย แก้วจ ารัส
904120 นาย ธีรพล สังข์ทอง
904121 นางสาว สุภาพร แซ่จิว
904122 นาย ไพโรจน์ พิมพากุล
904123 นางสาว ศิริมา ภูมิเหล่าแจ้ง
904124 นาย เศรษฐสิทธิ์ จ าเรียง
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904125 นางสาว สสิธร เวียงสงค์
904126 จ่าอากาศโท อภิชัย พรหมปลัด
904127 นางสาว ศรินทิพย์ บุญรอด
904128 นางสาว พัชรียา โตเจริญ
904129 นาย กิตติศักด์ิ ถาวร
904130 นางสาว วราพร นิ่มธุภะริยะ
904131 นางสาว ทัฏฐภรณ์ สิทธิการ
904132 นางสาว กันนิดา เพ่งพิศ
904133 นาย ปิลันธน์เชษฐ์ ทาศรีภู
904134 นางสาว ศรัญญา มารุตสุพรรณ
904135 นางสาว อาทิตยา บุญสม
904136 นาย ศิริเพ็ญ แก้วศรี
904137 นาย คมกริช เทนุรักษ์
904138 นาง วรรณเพ็ญ ฮ้อยปัด
904139 นางสาว ชนินาถ ขันทะ
904140 นางสาว มาศติกาล หมั่นงาน
904141 นางสาว ณัฐพัชร์ บุญดล
904142 นางสาว สุธีกานทร์ ท้าวยศ
904143 นางสาว ศิริลักษณ์ ใจก าแหง
904144 นาย อดิศร อิ่มเอิบ
904145 นางสาว นิชนันท์ เลอศักด์ิอนุสรณ์
904146 นางสาว กมลทิพย์ กล่ินทอง
904147 นาย ด าเกิง แฝงศาสตรา
904148 นางสาว กิติยา ตุงคศิริวัฒน์
904149 นาย อภิชาติ จันทรวงศ์
904150 นางสาว พัชรพรรณ จันทร์สว่าง
904151 ว่าทีร้่อยตรี ธีรรัตน์ ย่วนภู่
904152 นางสาว พรรณนิภา จิญกาญจน์
904153 นางสาว อักษรภัค เต็งรัง
904154 นางสาว นฤมล อินตา
904155 นาย กฤตกร วิถีเทพ
904156 นาย นฤทธิ์ พีระประเทือง
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904157 นาย รัชกฤต กิตินันท์
904158 นางสาว พัชราพร ขัดดี
904159 นางสาว ลักษิกา พันธ์ศรี
904160 นางสาว ชฎากานต์ ชอบท ากิจ
904161 นางสาว ณัฏยา อินตา
904162 นางสาว วรพร เจริญคีรี
904163 นาย รักชาติ แสนจันทร์
904164 นางสาว มุขระวี ค าเขื่อน
904165 นางสาว จุฑารัตน์ รบชนะ
904166 นาย สมชาย เขม้นงาน
904167 นาย นวกานต์ วิภาสชีวิน
904168 นาย อาทิตย์ นุ้ยโส๊ะ
904169 นาง ศิริพร เนี่ยมมา
904170 นาย ศราวุธ รักสีทอง
904171 นางสาว วันทนา จิวเจริญกาล
904172 นางสาว รัตนรัตน์ สุนทรทิพย์
904173 นาย ภัทรวุฒิ สุริยุทธ
904174 นาย พัลลภ คณาวิทยา
904175 นาย สายัณห์ ศิริกุลชัย
904176 นางสาว อรทัย พระทัด
904177 นางสาว สุพัตรา บุญเหลือ
904178 นางสาว ศศิธร พินิจ
904179 นาย กาณฑ์กิตติณัช ห้วยหงษ์ทอง
904180 นางสาว อนุสรา เกาะสมัน
904181 นางสาว แววตา อินทรชิต
904182 นาย ไพทูรย์ โสภาพล
904183 นางสาว นัยนา ค าภักดี
904184 นางสาว ศศิธร ศาลางาม
904185 นาย พีระ แดงทองดี
904186 นางสาว จันทรลักษณ์ ช่วยเนียม
904187 นาย กฤษฎ์รวี ไวยนันท์
904188 นาย ณรงค์ศักด์ิ โพธิอ์่อง
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904189 นาย วิษณุ อยู่จ านงค์
904190 นางสาว ศิริกุล ทองรัตน์
904191 นางสาว ธนวรรณ ณ นคร
904192 นางสาว ดาราทิพย์ ประทีปเมธากุล
904193 นางสาว ชโลชา โรจนวิจิตร
904194 นางสาว แพรวตา บุตรไส
904195 นาย ณัฐนัย ชาวเวียง
904196 นางสาว จารุวรรณ ถาติด
904197 นางสาว พรชนก ศูนย์จันทร์
904198 นาย ชาญวิทย์ เนียมจีน
904199 นางสาว กัญญาณัฐ เตชะนอก
904200 นาย เฉลิมศักด์ิ หาทรัพย์
904201 นางสาว สายรุ้ง สุขสวัสด์ิ
904202 นางสาว วจิรา แก้วขุนทอง
904203 นาย ภูมิพงษ์ เชื้อพราหมณ์แพ
904204 นาย ดนัยภัทร พวงกนก
904205 นาย ยิ่งยศ แสงมณี
904206 นาย ฐาปกรณ์ จงจัดกลาง
904207 นาย นพวัตต์ิ กิจพิสิฐปรีชา
904208 นาง ธณกร บุณยวรรณเดชา
904209 นางสาว ชุติมา สมเหมาะ
904210 นางสาว ณภัทร วิโรจน์วัฒนกุล
904211 นาย ภาสกร นิลปะกะ
904212 นาย ศรัญญู ฉุ้นย่อง
904213 นางสาว อโณทัย ขุนเพชรวัน
904214 นางสาว สุพรรณิพา วันวิเศษ
904215 นาย ราชัย เพ็งเก่ง
904216 นางสาว โสภิต ศรอิสาน
904217 นาย สุเมธี ธนพิพัฒน์พงษ์
904218 นางสาว เกวลิน รุกขพันธุ์
904219 นาง นิตยา ทวีสุข
904220 ว่าทีร้่อยตรีหญิง สุดารัตน์ ชาญพล
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904221 นางสาว สุวนันท์ ทับเขียว
904222 นางสาว ภรณ์ทิวา ล้ิมนิติกรวรกุล
904223 นาย เสกสรร ศรีสุระ
904224 นาย ฐิรวิทย์ ทองค า
904225 นาย ณัฐชาต ชัยมงคล
904226 นางสาว นภัสสร มีไขยโย
904227 นางสาว กนกพร พิมพา
904228 นาย อนุรักษ์ ภูพวก
904229 นางสาว พิราพร ศรีบุญโฮม
904230 จ่าสิบต ารวจ ฐปนนท์ สมบัติบุญสวน
904231 สิบต ารวจโท ชานน มาศนิยม
904232 นาย สมศักด์ิ ยาฝาด
904233 ว่าทีร้่อยตรี อภิยุทธ สุตัญต้ังใจ
904234 นางสาว สุนิสา โม่งปราณีต
904235 นางสาว ผกาวรรณ พรมแก้ว
904236 นางสาว ทวินันท์ ทับโทน
904237 นางสาว ขวัญหล้า ไชยพลบาล
904238 นาง กนกวรรณ พลบูรณ์
904239 นางสาว ยุวรัตน์ แท่นจินดารัตน์
904240 นาย เกรียงไกร อังศุโภไคย
904241 นาย ชีวภัทร์ สวิงสุวรรณ
904242 นาย สราวุฒิ เมยขุนทด
904243 นางสาว กริชสุพร ไชยเสน
904244 นาย พิทยา จันทราพันธุ์
904245 นาย ชาญศักด์ิ หงษ์สอ
904246 นาย อานนท์ สุวรรณศรี
904247 นางสาว ชลธิชา ศรีสวัสด์ิ
904248 นาย ศรีโรจน์ พงศ์ศรีโรจน์
904249 นาย วิทยา วรรณวารี
904250 นางสาว ธนาภรณ์ รุ่งยศ
904251 นาง พิมพ์วลัญช์ แสวงสิน
904252 นางสาว ปุญชรัศมิ์ ด้วงไข่
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904253 นาย ธีรชัย บุญชุ่ม
904254 นางสาว ชนม์ณกานต์ โรจน์วิมลการ
904255 นางสาว ศุภลักษณ์ หวานวาจา
904256 นาย อัครพล พลเวียง
904257 นางสาว ลินดา มณีจันทร์สุข
904258 นาย เฉลียว โพชะ
904259 นาย คณิน ศรีเจริญ
904260 นาย ปาณโชคชัย มีคุณ
904261 นาย ด ารงค์ฤทธิ์ เลิศอักษร
904262 นางสาว ณัฐฌาพัชญ์ บุญชื่นชม
904263 นางสาว บังอร บัวผัน
904264 นาย ศดายุ สตารัตน์
904265 นาย คุรุวิทย์ สุดชา
904266 นางสาว อัจฉรา ยานะ
904267 นาย เอกฉัตร วิทยาขาว
904268 นางสาว ลักขณา นามจันโท
904269 สิบเอก สันติชัย ขมิ้นแก้ว
904270 นาย วัชรพงษ์ ศรีสุข
904271 นาย จักรพงศ์ รอดรักษ์
904272 นางสาว รัตรติ พัฒนเมธาวี
904273 นาย ศตวรรษ ภูมิลุน
904274 นาย อาณัติ ต๊ะตุ้ย
904275 นาย ภานุวัฒน์ นามวัน
904276 นาย นัฐพล ต้ังมงคลธรรม
904277 นาย ประวิทย์ สุสกุลโชคดี
904278 นาย ธนวัฒน์ หัสชู
904279 นางสาว อาลิญา อินนันทะ
904280 นางสาว วิไลมาศ ดีเลิศ
904281 นาย จิรสิทธิ์ ชัยพรมมา
904282 นางสาว เฌอริลิณณ์ ศศิธนกรรักษ์
904283 นาย ปรีชา ฤทธิห์งษ์
904284 นางสาว กิตติวรรณ คุณยศยิ่ง
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904285 นางสาว สุทธิกานต์ หลงขาว
904286 นางสาว อรพรรณ พัฒนสิงห์
904287 นางสาว อภิษฎา อรัญพูล
904288 นาย กฤตสิทธิ์ เชตุพงษ์
904289 นางสาว ขวัญวรา ลือเกียรติไพศาล
904290 นาย กิตตินันท์ ต้ันต้ัง
904291 นาย กัณฑ์พงษ์ ท าสวน
904292 นาย ณฐนนท์ ภูมี
904293 สิบตรี ธนพัฒน์ บ ารุงเกตุอุดม
904294 สิบต ารวจโท สมภพ ห้วยทราย
904295 นาย อดิศักด์ิ ศรีสุทธิญาณ
904296 นาย นพพล คงตุก
904297 นาย ณัฐวัฒน์ชัย กันเกตุ
904298 นาย ปฐมพงศ์ ทองรวย
904299 นาง อารญา เกวลิน
904300 นางสาว อรอนงค์ พรหมพิมพ์
904301 นาง ทัศนีย์ ต๊ะค า
904302 นางสาว สารีห๊ะ สะมาแอ
904303 นาย พันธุน์ิกร สุทธพันธ์
904304 นาย อภิวัฒน์ อู่พิมาย
904305 นางสาว พรรวินท์ พิชิตเธียรธรรม
904306 นาย จิรายุ วงศ์ลือชา
904307 นางสาว ดาริน อินทรคล้าย
904308 นางสาว เปรมกมล กสิการ
904309 นางสาว วนารินทร์ อินทรพันธ์
904310 นาย ระพีพัฒน์ พลอยแสง
904311 นาย สุริยะ ลีบ่อน้อย
904312 นางสาว สุภาพร หาญเชิงชัย
904313 นาย ไมรตรี มุลตรีภักด์ิ
904314 นางสาว สุพรรษา ไชยนิตย์
904315 นาย ชยุต หาญชาญพาณิชย์
904316 นางสาว วิกานดา วงษ์สุดิน
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904317 นางสาว ณัฐธิดา ประสมศรี
904318 นาย ปรัชญา สายทอง
904319 นางสาว ศศิธร จันทร์อ่อน
904320 นาย ณัฐสิทธิ์ ค าอุ่น
904321 นางสาว สินีนาฏ แตงทรัพย์
904322 นาย ยุพนธีร์ พิงคารักษ์
904323 นาย ดนุสรณ์ ศรีทองกุล
904324 นางสาว ภรณ์รวี ทาธรรม
904325 นางสาว ประทุมพร สังข์ชุม
904326 นาย พิธาน แสงสุริยัน
904327 นางสาว มานัสนันท์ พ่องประสาท
904328 ว่าทีร้่อยตรี สุรเชษฐ์ พรหมทองแก้ว
904329 นางสาว กรธิดา ทองอรัญญิก
904330 นางสาว สุมลฑา พรหมรักษา
904331 นาย อภิลักษณ์ บุญเหลือ
904332 นาย เอกสกุล บุญศิริ
904333 นาย มงคล เชื้อบัณดิษฐ
904334 นางสาว ณัฐญาภา เวียงค า
904335 นาย อนุวัฒน์ แก้วผาบ
904336 นางสาว รัตนาภร วุฒสังข์
904337 นาย สราวุธ สนิทกลาง
904338 นางสาว ปัญญ์ปภัส ชมเชย
904339 นาย ชวภณ ฐิติสโรช
904340 นาย อัตตไชย สืบสิมมา
904341 นางสาว จันทิมา ก้อนจันทร์เทศ
904342 นางสาว วรุณี อยู่ครบ
904343 นาง เพ็ญนภา สุนทรา
904344 นาย ร่มหลี น าวายกอ
904345 นางสาว เกวลิน ปิณฑวิหค
904346 นางสาว สุภา สุกใส
904347 นางสาว ประภาพร สุทธิ
904348 นาย จิรโรจน์ เดชรักษา
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904349 นางสาว ศศิธร จันทสาร
904350 นาย กริชกาย อินยาศรี
904351 นาย พัทธวัฒน์ รัตนผ่องใส
904352 นางสาว กรรณิกา แซ่เนี้ยม
904353 นางสาว สุธิดา ไทยวงษ์
904354 นางสาว บุหลัน มานาดี
904355 นาย นัฐพล ศรียา
904356 นางสาว หทยา ศิริเศรษฐวงศ์
904357 นาย นนทวัฒน์ มีช านาญ
904358 นาย นพดล คุณวุฒิ
904359 นาย นวพล แก่นจ าปา
904360 นาย อธิปัตย์ หมอยา
904361 นางสาว ธันยนันท์ รอดเหลือจาด
904362 นางสาว สุภิยดา แสงอร่าม
904363 นาง จิราวรรณ อุปนันท์
904364 สิบต ารวจตรี ชาติ เกิดร่ืน
904365 นาย จตุรงค์ เสมาวดี
904366 นาย ธงชาติ ตาดสุวรรณ์
904367 นางสาว อุไรพร อภิเนตร
904368 นางสาว รัชนีกร ราชอุปนันท์
904369 นาย อรรถพงษ์ ทองดอนเหมือน
904370 นาย อุทัย เฉิดดิลก
904371 นาย พชร สพโชค
904372 นาย รุ่งโรจน์ ศรีทับทิม
904373 นาย กฤษณะ คล้ายบุญมี
904374 นาย อัฐพล โนะ
904375 นาย ประเสริฐ นาจรัส
904376 นางสาว ชัชชรินทร์ นาคสุข
904377 นางสาว ช่อทิพย์ ชาติช านิ
904378 สิบต ารวจตรี นันทภพ ตุลยนิษก์
904379 นางสาว นภชนก นฤภัยมงคล
904380 นาย กิตติคุณ บุญสมร

หน้าที ่137 จาก 372



เลขประจ ำตวัสอบ ชื่อ - สกุล

904381 นาย ธีระยุทธ วายโศรก
904382 นางสาว เสาวลักษณ์ พันตาเอก
904383 นางสาว อรอนงค์ มีพร
904384 นาย หิรัญกฤษฎิ์ สิริจันท์ธนา
904385 นางสาว จารุวรรณ ปิน่จอม
904386 นางสาว ภคมน จันทร์น้อย
904387 นางสาว ปิยะนุช เทพรักษ์
904388 นาย จักรพงษ์ เอนกคณา
904389 นาย วัชรินทร์ อินทชูติ
904390 นาย ธนกฤต ธรรมทินโณ
904391 สิบต ารวจตรี ภาณุรุจ ชูเชิด
904392 นางสาว วรมน นฤมาณนลินี
904393 นาย ตรีภพ เบญจวนิช
904394 นางสาว สุพีรณัฐ ต้ัวสกุล
904395 นาย ซูฮามิน มะดือเระ
904396 นางสาว ศีตลา ปะนาเต
904397 นางสาว ดวงพร แนวณรงค์
904398 นาย ธนกร หวันชัยศรี
904399 นางสาว ปิยะนัฐ ปีอาทิตย์
904400 นาย ทัศนัย ขาวน้อย
904401 นาย พัฒธาวินท์ นันท์วิชชานนท์
904402 นาย จักรกฤษณ์ ปันเจียง
904403 นางสาว พรพิมล ลิมปิทีป
904404 นางสาว วราภรณ์ รอดร าพึง
904405 นาย จักรพรรณ หวันปูเต๊ะ
904406 นาย ธ ามรงค์ บุญเติม
904407 นาย เอกพงศ์ หงษ์พฤกษ์
904408 นาย สุรเดช สีสุด
904409 นางสาว ชมพูนุช ศิริสวัสด์ิ
904410 นางสาว พชรพร วงษ์วาน
904411 นาย เอกจุฑา แสงมณี
904412 นาย ธีระพงษ์ เดชาฐาน
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904413 นาย เฉลิมวุฒิ ขัมภรัตน์
904414 นางสาว วราวรรณ อินธิปีก
904415 นางสาว วนิดา ชัยมงคล
904416 สิบต ารวจโท ยุทธพงษ์ ชูเสือหึง
904417 นาย ดนัย กิตติประภาวัฒน์
904418 นาย เกียรติยศ สุวรรณพิศุทธิ์
904419 นางสาว กัลยกร บุญรักษา
904420 นาย พิภพ มีดี
904421 นาย อานนท์ ไชยส าแดง
904422 นางสาว ชไมพร เทีย่งธรรม
904423 นางสาว ศรีวิศา มาเอี่ยม
904424 นางสาว จิราภรณ์ จ าปาจี๋
904425 นาย วัฒนา ค าแสน
904426 นาย สมเดช เกริกชัยวัน
904427 นาย ภิติภพ ตาทิพย์
904428 ว่าทีร้่อยตรีหญิง ณัฏฐ์ฎาพร ศิริธรรม
904429 นาย ณัฐกร บุตรกลัด
904430 นางสาว นฤมล นาคสมพันธ์
904431 นาย อวยพร กรรณกานนท์
904432 นางสาว กุณฑิกา พฤกษะศรี
904433 นางสาว พิรดา ธัญพิมล
904434 สิบต ารวจโท นฤพล นรภาร
904435 นางสาว กมลพัชร เถือกค า
904436 นางสาว ยุวดี มุณีพู
904437 นาย ชลพรรษ เลิศพัชรานนท์
904438 นาย สุริยาวุธ พิทักษ์สงคราม
904439 นางสาว สร้อยสุนีย์ นามจิต
904440 นางสาว อรทัย ชัยนคร
904441 นางสาว ชนิตา แก้วรัตน์
904442 นาง อาภาพร บุญฤทธิ์
904443 นาย ปิยะณัฐ กระจางจิตร์
904444 นางสาว ภูษณิสา วิยะ
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904445 นาย วรพล วิมลอักษร
904446 นาย วันชนะ ช่างงาน
904447 นางสาว สุพัฒนา พาเจริญ
904448 ว่าทีร้่อยตรี ชาคริต ทองเต็ม
904449 นาย ศดายุ อินสาร
904450 นายหมู่ตรี การุณ เนียมสุวรรณ
904451 นางสาว สุชาบดี เหลืองอารีพร
904452 นางสาว ชัญญาภัค มงคลสังข์
904453 นาย มิ่งขวัญ แทนค่ า
904454 นางสาว อรอุมา เอมพิณ
904455 นางสาว ปฏิมา ศรศิริ
904456 นางสาว สุวาสินี เมธิยะพันธ์
904457 นางสาว ขวัญธิดา ศศิสุวรรณ
904458 นางสาว ฐิตาภา ช านิธุระการ
904459 นาย อัดทวัน ตันเลียง
904460 นางสาว กัลยาณิน กันเงิน
904461 นาย พชรพงศ์ โปธาค า
904462 นาย ธวัชชัย จอมจันทร์
904463 นาย ชินาธิป แสงงาม
904464 นางสาว ดุจเพชร หีตช่วย
904465 นางสาว จิราพร รัตนรัตน์
904466 นาย ภานุมาศ ค าเลิศ
904467 นาย สมโชค แสงสี
904468 นางสาว พรลภัส สวยสม
904469 ว่าทีร้่อยตรี ปฐมภณณ์ แป้นจรัสธีรมี
904470 นางสาว อาบพร ใบยา
904471 นาย กรัณย์ วัชรสินธุ์
904472 นาย ปกรณ์เกียรติ สิทธิ
904473 นางสาว ลีลาพร ไชยฮะนิจ
904474 นางสาว กิ่งแก้ว กรรณเลขา
904475 ว่าทีร้่อยตรี บุญญาพัฒน์ ทะสา
904476 ว่าทีร้่อยตรี ประดิษฐ์ ผ่านสุวรรณ
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904477 นางสาว ศรัญญา พาชอบ
904478 นางสาว ญาณิศิกา พันธุขันธ์
904479 นางสาว จิราพัชร อัตสกุลเรือนรุ่ง
904480 นางสาว เทพี วรวัตร
904481 นางสาว จุฑาภรณ์ ข ามาก
904482 นางสาว สุพริกา ประพฤติตรง
904483 นาย ทวีศักด์ิ เห็นครบ
904484 นาย ธนกฤต ดังกลาง
904485 นาย สายชล หิรัญ
904486 จ่าเอก อนุสรณ์ รัตนภาสกร
904487 นาย พัชร เลิศรัตน์
904488 นาย ทันกร หัสเถื่อน
904489 นางสาว ศศิล ค านึง
904490 นาย วิบูลย์ แพรุ้งสกุล
904491 นางสาว ชุติมา พิเคราะห์
904492 นางสาว วิภาดา สิทธิขวาเศษสันต์
904493 นางสาว ณัฐกฤตา คุณธนสิทธางกูร
904494 นาย เดชชาติ นาคพุม่
904495 นาย สราวุฒิ บุญทอง
904496 นางสาว สุรัสวดี โทหนองตอ
904497 นางสาว ธีราพรรณ์ จันทรมานนท์
904498 สิบต ารวจตรี ปฏิกรณ์ อินเชียง
904499 นางสาว นิโลบล แสงค า
904500 นาง กนกวรรณ บุญวงศ์
904501 นางสาว เสาวนีย์ สวัสดี
904502 นางสาว นภาภรณ์ ธรรมป๊อก
904503 นาย พิพัฒน์ เตียวตระกูล
904504 นาย ปรินทร วุฒิเขต
904505 นางสาว มยุรีย์ สุวินัย
904506 นางสาว มัสยา สุธัมมา
904507 นาย พุทธิพงษ์ รูปสม
904508 นาย อมรกานต์ วิเศษสัตย์
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904509 นาย ณฐรักษ์ สุวรรณรัตน์
904510 นาย ฐานิศร์ พรรณพิสุทธิ์
904511 นางสาว สุดารัตน์ เหมยมณีวรรณ
904512 นาย สิทธิพล ซายเขว้า
904513 นาย ภูริวัฒน์ คันใจ
904514 นาง จารุณี มธุรพจน์
904515 นาย ตุลธรรม ชัยชนะ
904516 นาย ตวงศักด์ิ ไชยสลี
904517 นางสาว รัตติยา บุญมาหา
904518 นาย ชวิน คันธาจละ
904519 ว่าทีร้่อยตรี ไพโรจน์ ศักด์ิกัณหา
904520 นางสาว วัชร์ภรณ์ ชัยชนะ
904521 นางสาว สาวิตรี มะรังศรี
904522 นางสาว ปาริชาต ปานช่าง
904523 นาย ศรายุทธ พันภู
904524 นาย กฤษณัฐ เกี๋ยงหนุน
904525 นาย จีรพงษ์ ทองทับ
904526 นางสาว ชิดชนก ศรีโอฬารบุญ
904527 นาง กรุณา ค าเนตร
904528 นาย พิษณุ ทองทัพ
904529 นางสาว รศานันท์ เพ็งที
904530 นางสาว รัตนาภรณ์ พันธรักษ์
904531 นางสาว จิตรลดา ส ารวมจิต
904532 นางสาว เนตรนพิศ เพ็งไธสง
904533 นาย ฐปนัท ไตรสุทธิเกษม
904534 นางสาว จรรยพร ต้ังภากรณ์
904535 นางสาว ชนัญชิดา ไชยสถาน
904536 นางสาว อมรลักษณ์ พิมพ์วิชัย
904537 นางสาว ขนิษฐา จันทบุรมย์
904538 นางสาว ศิริลักษณ์ เทพภูตา
904539 นาย กัมปนาท ถาวงษ์กลาง
904540 นางสาว วารุณี ค าเครือ
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904541 นาย สุมโน ณ พัทลุง
904542 นาย ณัฐพล สายโสม
904543 นาย วรพงษ์ สุวรรณพันธ์
904544 นาย พงษ์พิรันต์ ปัญญาฟู
904545 นางสาว ธารารัตน์ คงพูน
904546 นางสาว พัชรา อรุณโรจน์
904547 นาย วัลลภ ศรีนุกูล
904548 นางสาว สุพัตรา วุฒิชัย
904549 นางสาว ธาริณีย์ จิรคงสวัสด์ิ
904550 นางสาว สายสมร จันทะเสน
904551 นาย พฤฒิพล พฤกษวานิช
904552 นาย วิภพ ศิริด ารงณ์
904553 ว่าทีร้่อยตรี บุญสิทธิ์ รินสง
904554 นาง จิรชยา เหล่าสะพาน
904555 นางสาว ณัฐฌสุดา ปริญญา
904556 นาย ธนาเกียรติ คงคา
904557 นาย จตุพร พรมโคตร
904558 นางสาว รพีพร ศรีศักดา
904559 นางสาว สุมยา มวยดี
904560 นางสาว อรอุมา ธนูศิลป์
904561 นางสาว นันทิยา ฟ้องเสียง
904562 นาย จตุพงษ์ จันทราช
904563 นาย สุภิชาติ มณฑา
904564 นาย บุญฤทธิ์ เรารุ่งโรจน์
904565 นาย จิรศักด์ิ จันทร์แดง
904566 นาย วัชรพงศ์ พลับจีน
904567 นาย ปิยพงศ์  สิทธิสมบูรณ์
904568 นาย จิรายุ แก้วใหม่
904569 นางสาว อติญา มูลจันดา
904570 นางสาว จุฑานันท์ วงษ์วิสิทธิ์
904571 สิบเอก วันชนะ เปรมปรีด์ิ
904572 นางสาว ผาณิต สิงห์สุวรรณ
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904573 ว่าทีร้่อยเอก ศิรเมศร์ ทวนทอง
904574 นางสาว ศุภาพิชญ์ ทรัพย์เมฆ
904575 นางสาว ดาวใจ บุญจันทร์
904576 นาย พันเลิศ ปราบสงคราม
904577 นาย ธนิศร์พล ขุนอ่อน
904578 นางสาว สรัญธรณ์ บุตรชัย
904579 นาง จิรัฐกาญจน์ ปากบารา
904580 นางสาว วรารัตน์ หลงสมบุญ
904581 นางสาว อริษรา โพธาศรี
904582 สิบต ารวจโท สมชาย กันเงิน
904583 นางสาว บุญณิสา ผ่องใส
904584 นาย ณัฐวรรธน์ เลิศคารม
904585 จ่าสิบเอก สิริวุฒิ ชมโอสถ
904586 นาย อิทธิพล เถาเบา
904587 จ่าสิบเอก ธรรมกฤษ สุขศิริกิจ
904588 นาย สุธีรพล พูลสวัสด์ิ
904589 นางสาว ศิริวรรณ โพธิสุ์ข
904590 นางสาว นงลักษณ์ ปรีชา
904591 นาย ธนกร เลิศจิระกุล
904592 นาง ศัสยา มั่นเข็มทอง
904593 นาง ศุภรดา จันทตรัตน์
904594 นาย ธีรพงษ์ คงตุก
904595 นางสาว กนกพร พูลวงศ์
904596 นางสาว จิราภา แพทย์เจริญ
904597 นางสาว จารุพัสตร์ ปุกค า
904598 นางสาว นงลักษณ์ สกุลไพบูลย์ดิลก
904599 นาย ฐิติพงษ์ อุตยะราช
904600 ว่าทีร้่อยตรีหญิง รุ่งนภา ศรีแก้วใส
904601 นาย ศรวัณ บรรจงกิจ
904602 นาย อมรเทพ มะโนวรรณ์
904603 นางสาว สุพัตรา ค าภา
904604 นาย เกรียงศักด์ิ ชาภักดี
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904605 นาย อมรชาติ แสะอะหมัด
904606 นาย ศราวุธ เลิศอ ารุงกุล
904607 นาย อ านาจ อวดห้าว
904608 นางสาว เมธาวี สิงห์ช านาญ
904609 นาย สุพชา ชูชมชื่น
904610 นางสาว ทิพย์รวี กล่ินจันทร์
904611 นาย เกรียงศักด์ิ ชื่นอยู่
904612 นางสาว อุไรพร พฤกกาเหลา
904613 นาย ฐานุรัตน์ ปัญญาเอก
904614 นาย ชุมพล บุญแน่น
904615 นางสาว อภิชญา บูรณวัฒน์
904616 นาย ชัชวาลย์ งอยภูธร
904617 นางสาว วนิดา ขอชนะ
904618 นางสาว ณัฐกานต์ หล้าล้ า
904619 นางสาว เกศริน มธุรส
904620 นางสาว พิมลพรรณ เปีย่มคล้า
904621 นาง วัชรินทร์ จิตรบุญ
904622 นางสาว พิไลวรรณ ผาสุข
904623 นาย ชัด วันแรก
904624 นางสาว เพชรไพลิน ธรรมลงกรต
904625 นาย ทศพล นูกลึง
904626 นาย อรรถพล พวงทอง
904627 นางสาว กรรณิชา กรสมบัติ
904628 นางสาว ฐานะมาศ พานุรักษ์
904629 นาย วิทยา ทองศรี
904630 นาย สุรวิศ อารียะ
904631 นางสาว ปทุมวดี นิกรพรม
904632 นางสาว มัลลิกา เพชรรัตน์
904633 นางสาว สุญาดา ชาญนารถ
904634 นางสาว สุดารัตน์ ธรรมจักร์
904635 นาย เทอดศักด์ิ ยาใจ
904636 นาย ยศวัฒน์ เนธิบุตร
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904637 นางสาว นิรมล สิงห์ธนะ
904638 นางสาว เบญจมาศ สืบตระกูล
904639 นางสาว เบญจมาศ เกียรติด ารง
904640 นางสาว ดาริกา สุระแสน
904641 นางสาว ชิดชนก ศักด์ิแสง
904642 นางสาว ธารทิพย์ เจนสัญญายุทธ
904643 นาย นิสิต เจียมทรัพย์
904644 นาง ภาวินันท์ บุตรอากาศ
904645 นาย อนุวัต หนูดี
904646 นาย เบญจพล กฤษณะภูติ
904647 นาย จักรกฤษณ์ ชัยศรี
904648 นาง ชุลีพร คุ้มท้วม
904649 นางสาว พชรพร ตาลเล้ียง
904650 นางสาว ชญาภา เปล่ียนพานิช
904651 นางสาว พณุมาษ กองนอก
904652 นาย โยธิน มีพันธ์
904653 นางสาว ศิริลักษณ์ ชาวชายโขง
904654 นางสาว ชนากานต์ วรรณมาลิกพันธ์
904655 พันจ่าเอก พลวัฒน์ เกงขุนทด
904656 นางสาว พิไลวรรณ ไกรรัมย์
904657 นางสาว ชนิภา คนบุญ
904658 นางสาว พนิดา ปานอ้น
904659 นาง วรางค์สิริ นาคา
904660 นางสาว ฐิตารีย์ พงศ์นิธิศ
904661 นาย วุฒิศักด์ิ หร่ายมณี
904662 นาง หัทยา สดใส
904663 นางสาว กรกาญจน์ จิตรสวัสด์ิกุล
904664 นางสาว พีชญา พลอยมี
904665 นางสาว ปุริมปรัชญ์ ตาค าวี
904666 นางสาว นลินี ปรางทับทิม
904667 ว่าทีร้่อยตรี อรรถพล รักษ์แก้ว
904668 นางสาว นภัค สนโสม
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904669 นาย สถาพร วงศ์ประภา
904670 นางสาว รุจิรา ค ารอด
904671 นางสาว เมริน ศิลปสังข์
904672 นางสาว รัตนาภรณ์ เลียดด า
904673 นางสาว นิลาวัณย์ สนแก้ว
904674 นางสาว ขวัญชนก เสนสีทอง
904675 นางสาว อาภาภรณ์ พวงหอม
904676 นางสาว ธิดา จิตต์ล้ าเลิศกุล
904677 นาย ไพรัช ถาวร
904678 นางสาว ชมพูนุช นระดี
904679 นางสาว ยุพา กระสายศรี
904680 นาย กฤษฎา บุญปก
904681 นางสาว สุญญตา ถาวรศักด์ิ
904682 นาย ปองพล สนแสวงผล
904683 นาย เนตินัยน์ ศรีทน
904684 นาย กฤษฎา รติวัฒน์
904685 นาย กุลพันธ์ ศิริทองสุข
904686 นางสาว พัทธนันท์ เยาด า
904687 นางสาว วิชชุตา ขันอุดทา
904688 นาย รัชพงศ์ โนนจันทร์
904689 นาย อภิรักษ์ สุขพิทักษ์
904690 นางสาว ณัฐณิชา แสนปัญญา
904691 นาย รอมดอน มาลี
904692 นาย กิตติทัต พลานนท์
904693 นาย ภาฒิภัทร ฉิมเสือ
904694 นาย ธานินทร์ คงทรัพย์
904695 นาย ศรายุทธ ปาปะกัง
904696 นางสาว ปิยพัชฒ์ บุญสวน
904697 นาย กิตติศักด์ิ ลือพัฒนวีรกุล
904698 นางสาว ทินภา เทศารินทร์
904699 นาย พัชรากร อุทธาปา
904700 นาย ธรธรร การมั่งมี
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904701 นาย ทินกร ดิษฐ์ภู่
904702 นางสาว อภิชญา จินดาทะเล
904703 นางสาว ธนวรรณ ถนอมสินรัตน์
904704 นางสาว จารุวรรณ เอี่ยมไกรษร
904705 นาย สุริยศักด์ิ ขันทราษฎร์
904706 นางสาว โศจิรัตน์ พรหมอารี
904707 นาย วิชาญ ปีนะเก
904708 นาย ภาณุพงศ์ โอ้โถง
904709 นาย ไชยรัตน์ สุวรรณภักดี
904710 นาย เวคิน ระว้า
904711 นาย ประทีป สุทธิเกิด
904712 นางสาว สุนันทา แก้วนิสสัย
904713 นางสาว จินดารัตน์ วงค์ค า
904714 นางสาว พิชญาภา เพชรสงค์
904715 นางสาว ณัฐวจี เขียวลือ
904716 นางสาว นันทนา จั่นแจ้ง
904717 นางสาว อัญชลี บุญภิโย
904718 นางสาว ปัญจภรณ์ หอมหวล
904719 นางสาว ไกรวัลย์ กุศลคุ้ม
904720 นาย ปรเมศร์ สุจริต
904721 นางสาว สุจิตราภรณ์ กันตุ่ม
904722 นางสาว สมสมร อุประ
904723 นาย ชลัช วรรณิโยชน์
904724 นาย เอกสิทธิ์ หิรัญเศรษฐ์
904725 นางสาว จินตนา แย้มปัน้
904726 นางสาว สุจิตย์ตรา บุญโท
904727 นาย ปรีดี นาคล าภา
904728 นางสาว วารุณี หมื่นยา
904729 นางสาว ลัดดา ยิ่งสันเทียะ
904730 นาย เจษฎา เสถียรรัมย์
904731 นาย เฟาซีย์ บูสู
904732 นางสาว จุฑามาศ โพธิไ์ทร
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904733 นาย ภานุพงศ์ ไข่แก้ว
904734 นาย สุนทร ชูเมือง
904735 นางสาว รัชนี สองสีโย
904736 นางสาว ปริตา บุญมาลี
904737 นางสาว จริญญา ธรรมประเสริฐ
904738 นางสาว จุฬาลักษณ์ เหมสุวิมล
904739 นางสาว วารุณี วงค์มีแก้ว
904740 นางสาว นภาวรรณ ค าแปน
904741 นาย สมพงษ์ สังข์เงิน
904742 นางสาว ภูษณิศา กัญญาศรี
904743 นางสาว กันย์สินี เกรียงไพศาล
904744 นางสาว จันทนี เฮ่าฮู่เทีย่น
904745 นางสาว นาตยา พรหมบุตร
904746 สิบเอก ศราวุฒิ วันชา
904747 นางสาว ชนันญา ชาติปราโมทย์
904748 นางสาว ณัชชา สิริวร
904749 นางสาว ดุจดาว วรรณทวี
904750 นางสาว กันยารัตน์ บัวศรี
904751 นางสาว พิมล แสงสุวรรณ์
904752 นาย ธิติคุณ วีรบวรกุล
904753 นาย ณรงค์ฤทธิ์ รักษาชน
904754 นางสาว วาสนา ไข่แก้ว
904755 นางสาว พิมพ์ชนก มาบ้านไร่
904756 นาย เสริมศักด์ิ มงเล่ห์
904757 นางสาว ธนาภรณ์ อินข าเครือ
904758 นาย ธวัชชัย ไตรยวงศ์
904759 นาย พชรพล ปารสูตร
904760 ว่าทีร้่อยตรี ปัญญา บุง้จันทร์
904761 นางสาว ชญานี บุญรอดรัมย์
904762 นาย บงกช สุขแสงรัตน์
904763 นางสาว สุภาวิดา ภักดี
904764 นางสาว กันณ์กมล จาใจ
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904765 นาย ณัฐพงษ์ เพชรรัตน์
904766 นางสาว สุคนธ์ทิพย์ ดวงดูสัน
904767 นาง พิชยา ฤดีขจรไชย
904768 นางสาว เมรัดดา จินดาวงค์
904769 นางสาว ชนัญญา ศิริธรรม
904770 นางสาว ปาริชาติ ไชยภักด์ิ
904771 นางสาว กัญญาพัชญ์ มาลาแก้ว
904772 นางสาว ณัฐสุดา พลชา
904773 นาย นพนนท์ ขาวข า
904774 นาย ธนกร ทิพย์ปัญญา
904775 นางสาว ธนภรณ์ ตาตะมิ
904776 นางสาว ทักษพร รักษ์พานิช
904777 นางสาว สิริพักตร์ ภความนตรี
904778 นาย ชัยชาญ ศรีอารยชาติ
904779 นางสาว ศรินฑิกา เพชรพงศ์
904780 นางสาว อรณิชา คลืนสันเทียะ
904781 นางสาว จิรภิญญา พญาศรี
904782 นางสาว สกุณา แสนบุญ
904783 นาย พชร จรโคกกรวด
904784 นาย ศุภกิจ ตันทะดา
904785 นาย ภิวัช ขอบรูป
904786 นางสาว อังสุมาลี ฟองค า
904787 นาย จุฬพงษ์ กิจจาวิเศษ
904788 นาย อภิสิทธิ์ สุขสงสาร
904789 นาย วรวุฒิ ศรีอุทิศ
904790 นาย วาณิช จุลวงศ์
904791 นาย อาลตา แก้วกลม
904792 นาย ปรีชา บินหมูด
904793 นางสาว เมธาวี เกื้ออรุณ
904794 นาย พีรพงษ์ บุญสาร
904795 นางสาว สุภาพร ชูสุวรรณ
904796 นางสาว กรรณิการ์ อุกฤษต์
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904797 นางสาว เพ็ญ หมื่นสุข
904798 นางสาว พัณนิดา ศรีจันทร์
904799 นางสาว ประภา ปาณะศรี
904800 นาย กิตติคุณ ใจวงษ์
904801 นาย วสันต์ิ ขาวสงค์
904802 นาย บรม มณียศ
904803 นางสาว กานติมา ศรีโวหะ
904804 ร้อยตรี จักราวุธ ชุ่มมงคล
904805 นาย วีระนนท์ จากผา
904806 นางสาว อัชรี ชุดนอก
904807 นาย พนมศักย์ สุขทอง
904808 นาย ณัฐภูมินทร์ สวัสด์ินาที
904809 นางสาว ปิยมาศ แน่นอุดร
904810 นาย ชัยวัฒน์ เมฆแสน
904811 นาย สราวุธ ทานศรี
904812 นางสาว ชลิดา พลอยมุข
904813 นาย อ านาจ นาคสิงห์
904814 นางสาว สิริกุล พรหมกันธา
904815 นาย ภูวดล จินะราช
904816 นาย ณัฐวิโรจน์ เตมีศักด์ิ
904817 นางสาว สุธินัน อินอ าไพ
904818 นาย สมบูรณ์ ราชบุตร ราชบุตร
904819 นาย ทินพงษ์ เขจรศาสตร์
904820 นาย พูนศักด์ิ ช่างทอง
904821 นาย ประจักษ์ ศรีประจันทร์
904822 นาย สัตยา วรรณวงศ์กา
904823 นาย ธีร์รัชช์ ภิญโญนพสกุล
904824 นางสาว กรรณิกา บรรเทิง
904825 นางสาว ชนิสรา รงค์ทอง
904826 นาย ชัชชม สังข์ทอง
904827 นางสาว สิริลักษณ์ เอมอุไร
904828 นาย นักรบ ชินมาตร์
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904829 นาย สมภพ ฉิมสุข
904830 นาง ภัทรกันย์ บุญคง
904831 นางสาว สิริภัค รัตนรักษ์
904832 นาย ปกรณ์ นิลศรี
904833 นางสาว นิตยา จินดาวรรณ
904834 นาย เขมชาติ วิเสโส
904835 นางสาว วิภาวี กุโรรัตน์
904836 นาย ณัฏฐพล รัชชโต
904837 นาย สาธิต นพเก้า
904838 นางสาว ปานว่าน สาแก้ว
904839 นางสาว จรัญญา พายุบุตร
904840 นางสาว พัสตราภรณ์ ชัยปัญหา
904841 นาย วัฒนา วงค์จันทร์
904842 นาง อรทัย เมืองนา
904843 นาย ธณกฤต เล่ือมใส
904844 นาย คณิน สุนทรประเสริฐ
904845 นาย สุมิตร ปัณฑะโชติ
904846 นางสาว รัชฎาพร รัตนบ ารุง
904847 นางสาว ชนกานต์ แสงดอก
904848 นาย เกรียงศักด์ิ ทายี่
904849 นางสาว ภคมน นามเจริญ
904850 นาง อัญชิษฐา ปล่ังศรีสกุล
904851 นางสาว วาสนา สารขาว
904852 สิบต ารวจโท ศิโรจน์ พุฒแก้ว
904853 นาย อนุชา เสนาพิทักษ์
904854 สิบต ารวจโท ยุทธพล โต๊ะไหน
904855 นาย ศิรภัทร กองวงสา
904856 นางสาว ปาจรีย์ ด้ายรินรัมย์
904857 นางสาว อรพรรณ พรมขัดดุก
904858 นาย ปิติพงษ์ บุญช่วง
904859 นาย บาดือรู อาแว
904860 นางสาว สุรีย์พิชญ์ พัชรกีรติ
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904861 นางสาว มนัสนันท์ สีสวรรค์
904862 นางสาว มนทกานต์ เพชรปิตุพงษ์
904863 นาย มูฮัมหมัดซายูตี หะยีสาอุ
904864 นางสาว ฤทัย เช้าชื่น
904865 นางสาว วิจิตรา ทับขัน
904866 สิบต ารวจโท ทนงศักด์ิ นาไพรวัน
904867 นางสาว แวฮามีดะห์ ยาเมาะ
904868 นางสาว ประภา ค ามูล
904869 นางสาว จิราพร สุขสวัสด์ิ
904870 นาย สันติภาพ สกุลพราหมณ์
904871 นาย สุกรี เจ๊ะเด็ง
904872 นาย ชยางกูร น้อยปลูก
904873 นางสาว จินดาวรรณ รามทอง
904874 นาย ปัญจะ ถนอมชัย
904875 นางสาว วรรณนิษา เส้งวุน่
904876 นาย ปฐมพร โทนขุนทด
904877 นาย วุฒิชัย ไพรใหม่
904878 นางสาว กนกวรรณ น้อยเสนา
904879 นาย ธีรวัฒน์ คงชู
904880 นางสาว นพวรรณ ไชยภักดี
904881 นางสาว สุรดา ฉัตรเมืองปัก
904882 นาย โดม ศิลาแยง
904883 นาง พิมพ์นิภา บุญทา
904884 นาย เมธี นุชนารถ
904885 นาย สามารถ อิแอ
904886 นางสาว อัญชลี สิทธิธีรกุล
904887 นางสาว ศุภนัสต์ิ นามด้วง
904888 นางสาว สหัชชา เกตุพันธุ์
904889 นาย ศุภชัย ธัญญะรักษ์
904890 นางสาว ศรัณย์ภรณ์ วีระอาชากุล
904891 นางสาว วนิดา เสร็จกิจ
904892 นางสาว มลิวรรณ์ ชนะสงคราม
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904893 นาย พุฒิพงษ์ พงศ์ประภาอ าไพ
904894 นางสาว จิรารัตน์ ค ามุงคุณ
904895 จ่าสิบเอก พรชัย พรหมเรือง
904896 นาย ธีริศ ก๋าเขียว
904897 นางสาว พัฒนฉัตร เพมะ
904898 นางสาว อ้อยทิพย์ จันทราช
904899 นางสาว ณัฐพร เนตรวิชัย
904900 นาย จิรวัฒน์ ทองจูด
904901 นางสาว เบญจมาศ สายาจักร์
904902 นางสาว สรีระ จริยะคุณทวี
904903 นาย ณัฐดนัย พรมจันทร์ตา
904904 นางสาว ปิยพัชร์ ชูบริบูรณ์พงษ์
904905 นาย จิรเดช คะโยธา
904906 นาย อนุชิต เฉลิมมิตร
904907 จ่าสิบเอก ไพฑูรย์ แสงชาติ
904908 นาย สมพร ศรีจันทร์
904909 ว่าทีร้่อยตรีหญิง นลิน ตันสกุล
904910 นาย เอกพักตร์ แพใหญ่
904911 นาย ธีรยุทธ ฉันทมิตร
904912 นาย เจนณรงค์ พงษ์รามัญ
904913 นาย ปาณิก เสนาฤทธิไกร
904914 นางสาว วิชชุตา คงนาน
904915 นางสาว วีรณา ละครมูล
904916 นางสาว กัญญัชราภรณ์ ศรีวรรณา
904917 นางสาว ศรีธารา เจตน์กสิกรณ์
904918 นางสาว หนึ่งฤทัย ทัศนียรัตน์
904919 นางสาว ภวรัญชน์ ดวงประภา
904920 ว่าทีร้่อยตรีหญิง ทิพย์กมล คงสามารถ
904921 นางสาว สิริธร คงนคร
904922 นาย นันทภพ บัวจีน
904923 นางสาว จริยา วิเชียรวรรณ์
904924 จ่าตรีหญิง รุจา กันภัย
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904925 ร้อยโท องอาจ เหลาเคน
904926 นาย ชยุต มณีรัตน์
904927 นางสาว วรางกูร พนิชการ
904928 นางสาว สุพรรษา ขวัญมงคล
904929 นาย พงศชา ขุนจักร์
904930 นาย จักรวาล เรือนกูล
904931 นาย เกริกฤทธิ์ หมื่นภูเขียว
904932 นาย ณัฐภัค เพ่งพิศ
904933 นาย นีรพัฒน์ บุญคง
904934 นางสาว มัธนา บุญอาษา
904935 นาย ภราดร โมกไธสง
904936 นาย ปรีชา สุริวรรณ
904937 นางสาว จารุวรรณ บูลย์ประมุข
904938 นางสาว นิธิมา พงษ์ไพบูลย์
904939 นาย พร้อมพงษ์ ค าชมภู
904940 นางสาว สุทธิพรรณ เนตรประไพ
904941 นางสาว สิริพร คล้ิงบัวทอง
904942 นาง พิมพ์ชนก เป็นสุข
904943 นาย ศิรภพ บุญเติม
904944 นาง สุคนธ์ทิพย์ สืบเนียม
904945 นางสาว ณัฏฐณิชา ปุกสร้อย
904946 นางสาว สุนิษา ดนมินทร์
904947 นางสาว ดนิตา มงคลวิทย์
904948 นางสาว นันทวัน ละอองสุวรรณ
904949 นางสาว นันทิชา ลือพืช
904950 นางสาว สุวรรณี กองลาพงษ์
904951 นาย วุฒิชัย ไชยขวัญ
904952 นาย สรวิศ ชินมาตย์
904953 นาย วัชระพงษ์ อาจหาญ
904954 นางสาว อรพรรณ เทพกิฬา
904955 สิบต ารวจโท วระวุฒิ ส าลี
904956 นาย ธนิต จันทร์กระจ่าง
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904957 นาย เจตรินทร์ โสรัตินนท์
904958 นางสาว พรณพรรษ พฤกษายิ่งเจริญ
904959 นางสาว ปราณี เสาวรส
904960 นางสาว นคร ผิวอ่อน
904961 นาย ธานี รัตนปรีชาชัย
904962 นาย ณัฐพงศ์ บรรจงแต้ม
904963 นางสาว ปริศรา ริยะกาศ
904964 นางสาว รุ่งฤดี ศรีหบุตร
904965 นางสาว อารียา ยอดชุมสุวรรณ
904966 นาย ณัฎฐกฤช รัตนบุรี
904967 นาง วิลัยพร อุ่นแก้ว
904968 นาง จิตราภรณ์ จ าศิลป
904969 นาย อรรถกร สนิทประโคน
904970 นาย อิสมาน ยูโซะ
904971 นาย ธนดล จิราภรณ์
904972 นางสาว ประภารัตน์ ฆงัคะมะโน
904973 นาย เอกพงษ์ รังสิยารมณ์
904974 นางสาว ณัฐกานต์ ผลศรัทธา
904975 นางสาว รัชณีย์ ช่วยเกื้อ
904976 นาย ณัฐภพ มะโนใจ
904977 นาย สิทธินนท์ ขุนปลาด
904978 นางสาว ธัญจิรา เชาวน์แล่น
904979 นางสาว ทิวา ก้อนสิน
904980 นางสาว ศิริรัตน์ บุญนา
904981 นางสาว วรรณกร ชูช่วย
904982 นาย นรินทร์ ภาพเมืองมูล
904983 นาย ศิวพงษ์ บุญนา
904984 นาย นิติ ผุสดี
904985 นาย ธวัช สายค าดี
904986 นางสาว ลาวัลย์ รัตน์อัน
904987 นางสาว พนารัตน์ บุญทัน
904988 นางสาว มยุรี เฉลิมศาล
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904989 นาย อภิโชติ สายค าปัน
904990 นาย พุทธิพงษ์ พันธ์ชูเพชร
904991 นางสาว กิตติวรรณ ศรีกระจ่างศิลป์
904992 นางสาว วรางคณา อู่ทรัพย์
904993 นางสาว อัจฉราวรรณ เกษทอง
904994 นางสาว ภรัณภัทร ใจสุข
904995 นางสาว อมรพรรณ ทองเฟือ่ง
904996 นาย อานนท์ อ่องอุทุมพร
904997 นางสาว กนกอร ศิริปรุ
904998 นาย จิรเดช โพธิแ์จ่ม
904999 นาย รุ่งโรจน์ ไชยรักษ์
905000 นาย อชิตพล ศรีเวช
905001 นางสาว สุมณฑา เรืองศรีจันทร์
905002 นาย ชาคริต เลิศบุญครอง
905003 นางสาว กันยารัตน์ คมจิตร
905004 นางสาว รสิตา มาพิบูลธัญชาติ
905005 นาย ลินพิชญ์ ทองประดับ
905006 นาง ธนวันต์ จิตประพันธ์
905007 นาย สมพงษ์ งามลี
905008 นางสาว ปัทมาพร โมราศิลป์
905009 นาย สุขเกษม หลาวทอง
905010 นาย พัฒณพงษ์ นาคะพงษ์
905011 นาย ภราดร โมยะ
905012 ดาบต ารวจ เฉลิมพล นาสิงห์ทอง
905013 นาย วสันต์ ธานิสพงษ์
905014 นาย พาสน์ บุญญานุพงศ์
905015 นางสาว ไอลดา ไธสง
905016 นางสาว ศิริวรางฆ์ โกศลสิทธิกุล
905017 นาย อานันท์ อมรินทร์
905018 นาย อดิศักด์ิ แก้วประสิทธิ์
905019 สิบต ารวจตรี ปฤจกร ยอดแก้ว
905020 นางสาว ภูริชญา กันทะเนตร
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905021 นางสาว ปรียาภรณ์ หงษ์แก้ว
905022 นางสาว กรรณิกา เอี่ยมเผ่าจีน
905023 นาย นิธิ นิธิวัฒนเลิศ
905024 นาย อิสรภาพ มีศรี
905025 นาย วริษฐ์ จารุมาศมงคล
905026 นางสาว ชวนพิศ ถิ่นจันทร์
905027 นาย บัณฑิต กินจิม
905028 นางสาว ปิน่มณี ศรีคาน
905029 นาย ปฏิภาณ เคล่ือนเพชร
905030 นาย พีรเดช พันธจักร์
905031 นางสาว กัลยพัชร นิธิเจริญมิตร
905032 นางสาว อัสนี ค าเงิน
905033 นาย ฮารง วาโด
905034 นาย เฉลิมศักด์ิ รอดเกล้ียง
905035 นาย ยุทธชิต มาลีวัด
905036 นาย จักรี อ่อนพรม
905037 นาย ศรันย์ เฉลิมกิตติชัย
905038 นาย ณัทวสุชภา ใจเพียร
905039 นางสาว ปาจรีย์ ล้ิมประสิทธิว์งค์
905040 นาย สอ งานจัตุรัส
905041 นาย ณัชพน กนกธาดาสกุล
905042 นาย ปวริศ แสงเมือง
905043 นาย อนุศิษฐ์ ช้างวงศ์
905044 นาย วิชากร จ าปาดวง
905045 นางสาว จิรนันท์ เมืองแมน
905046 นาง นรินทรา ดวงแก้ว
905047 นาย สุรพิชญ์ เข็มแก้ว
905048 นาย นพดล พิลาชัย
905049 นาย ศุภอรรถ มะโนเสาร์
905050 ว่าทีร้่อยตรี รวมเลิศ สุภานันท์
905051 นางสาว นิชชิมา เทศวงค์
905052 นาย ไฟซอล เจ๊ะมามะ
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905053 นาย อาทิตย์ แหล่งสนาม
905054 นางสาว ลัดดาวัลย์ ตันปิน
905055 นาย วิศรุต ทิพย์โสดา
905056 นางสาว ประภัสสร นุชนิยม
905057 นางสาว ณิชากร โพธิน์ิ่มแดง
905058 นาย พีรพงษ์ ใจเอื้อ
905059 นาย กฤตกร ทองทิพย์
905060 สิบต ารวจตรี ศักด์ิพล อุบลสุข
905061 นางสาว กนกวรรณ รักสวัสด์ิ
905062 นาย สมาน มือลี
905063 นาย กิติวัฒน์ กัดก้อน
905064 นาง ศรีสุรางค์ มาชื่น
905065 นางสาว ผุสดี แก้วเล็ก
905066 นางสาว ปริมประภา นนท์ดารา
905067 นางสาว อัมพิกา อวบอ้วน
905068 นางสาว วรรษมน แก้วดวงดี
905069 นางสาว ประภัสสร นาชอน
905070 นางสาว อุไลวรรณ์ อินตา
905071 นางสาว ทวินันท์ สาขา
905072 ว่าทีร้่อยตรีหญิง สายฝน ธรรมมา
905073 นางสาว ศิริกาญจน์ จันทสระ
905074 นางสาว สิริภักด์ิ ศรีศิลารักษ์
905075 นาย วุฒิกูล ชมภูน้อย
905076 นางสาว ฉัตรนภา อารามรมณ์
905077 นาย ธีรยุทธิ์ จันทบุรี
905078 นางสาว อัจจิมา ไชยวงค์
905079 นางสาว อมรรัตน์ อ ามาตเสนา
905080 นางสาว สาวิตรี ช านาญกุล
905081 นาย ธัญญะ ธรรมนารักษ์
905082 นางสาว ศิริขวัญ มั่นคงค า
905083 นางสาว รมณ วิริยะประกอบ
905084 นางสาว วาสิณี โพธิเ์พชร
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905085 นางสาว ทิวารัตน์ คิดควร
905086 นางสาว ชัญญาภัค พรหมมาตย์
905087 นางสาว จีรวรรณ พุทธบุรี
905088 นาย ทวีวัฒน์ ทองบุญ
905089 นางสาว ศศิธร อินไชยา
905090 นางสาว วชิราภรณ์ ขวัญยัง
905091 นางสาว กัญญาภัค เวสารัตน์
905092 นางสาว ธนพร เอี่ยมส าอางค์
905093 นาย เทพทัตต์ คมขวัญเมือง
905094 สิบเอก ณรสพล เตชะราช
905095 นาย วิชยุตม์ ค าโท
905096 นาย ทศพล แสนมีรัก
905097 นางสาว ดวงกมล โมมีเพชร
905098 นางสาว อาจะรี พรมบุตร
905099 ว่าทีร้่อยโท อดินันท์ ขวัญเมือง
905100 นางสาว สรินทร์ทิพย์ สุวรรณธรรมมา
905101 นางสาว อมลณัฐ แสงสุโท
905102 นางสาว ศิริขวัญ ชูกล่ิน
905103 นางสาว ลภัสรดา ในจิตร
905104 นางสาว ณัฐธยาน์ นิ่มนวล
905105 นาย เอกชัย แก้วคง
905106 นางสาว สายธาร ค าทัศน์
905107 นาย ทินกร คงศรีชาย
905108 นาย อธิชาติ แก้ววงศา
905109 นางสาว นววรรณ สุมูลเวช
905110 นางสาว ชุลีพรรณ วงษ์มะณี
905111 นางสาว สุนิษา ทองขาว
905112 นาย พีรพงษ์ อุทธา
905113 นาย วราเทพ รัตนแสนยากร
905114 นาย อริญชย์วิธน์ ตันสุวรรณ
905115 นางสาว สุจารี กล่ันสุวรรณ
905116 นางสาว พรพิมล พลเยี่ยม
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905117 นางสาว เทียนแสง พันธ์ศรี
905118 นาย สรายุทธ เลกากาญจน์
905119 นาย สรวิชญ์ รอดขวัญ
905120 นางสาว ปาลิดา วงษ์ทองทิว
905121 นาย จิรายุ ปานอินทร์
905122 นางสาว ณัฐภัสสร บุญกิจ
905123 นางสาว รัติยากร คนเทีย่ง
905124 นาย นิวัติ พรหมวิง
905125 นางสาว ปิยวดี ชูมี
905126 นาง กรรณิการ์ ธิทะ
905127 นาย มนต์ชัย ขุนสนธิ
905128 นาย วิศิษฎ์ นันทะเสน
905129 นางสาว อัจฉริยา น้ ารอบ
905130 นาย ศักยะ เชื้อหมอ
905131 นาย เอกชัย ไชยด้วง
905132 นาย ณธัญ วงศ์วานิช
905133 นาย ณัฐภูมิ ทับงาม
905134 นางสาว ปิยะมาศ นพฤทธิ์
905135 นางสาว เปรมฤดี เนาว์สุข
905136 นาย ทีฆะ ภะรตะศิลปิน
905137 นาย วรวิช เขียวเขิน
905138 นาย พันธศักด์ิ อินทรไพโรจน์
905139 นาย ฉัตรชัย กองแก้ว
905140 นางสาว วนิดา หาศรี
905141 นาย วัชรา อ้นสุวรรณ
905142 นางสาว ดนยารัศมิ์ บัวแก้ว
905143 นางสาว วันวิสาข์ ต่ันทรัพย์สิน
905144 นางสาว ดลดา เพชรอาภา
905145 นาย สมปอง สุขแล้ว
905146 นาย ฉัตรชัย รูปงาม
905147 นาย จิระเดช โลหะเวช
905148 นางสาว วัชรินทร์พร บูรณะชาต
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905149 นาย ณัฐพล เพ็งมา
905150 นางสาว ณัฐสุดา ขวัญสกุล
905151 นาย พรพิทักษ์ ศิลาเลิศ
905152 นาย โสภณ ทิพย์ตัน
905153 นางสาว จันจิรา แซ่ว่อง
905154 นาง อรัญญา เอสุจินต์
905155 นาย อภิวัฒน์ พารา
905156 นางสาว ชุติมา นุ่นทอง
905157 นาง สกุลตลา ชั้นพิภพ
905158 นาย ยอดขวัญ วิเศษศรี
905159 นางสาว ลลิตา ทรัพย์ด า
905160 นาย ธีรภัทร รักษ์ศิริ
905161 นาย สนธยา ปานมี
905162 นางสาว ชรีญา โลหรัตน์
905163 นางสาว กองทอง ชุ่มมุณีรัตน์
905164 นางสาว นิภาวรรณ สิทธิสาร
905165 นาย จิรวัฒน์ กุบแก้ว
905166 นาย ภูมินทร์ ไทยานันท์
905167 นาย ทวีศักด์ิ แสงสว่าง
905168 นางสาว สุภาพร โพธิเ์พียร
905169 นางสาว เบญจวรรณ พงษ์พา
905170 นาย ธิติธรรม อนันตรสุชาติ
905171 นางสาว จิตกัญญา ชาญศิลป์
905172 นางสาว หฤทัย กุลสุทธิ์
905173 นาย อุปถัมภ์ สินธุชัย
905174 นาย สมพงษ์ กุณารักษ์
905175 นางสาว พรนิชา พิมพาสูง
905176 ว่าทีร้่อยตรีหญิง กชพร ไชยวงค์
905177 นาย วันชาติ เพ็ชรรัตน์
905178 นางสาว สริญญา กาญจนดิษฐ์
905179 นาย ชนะชน ชมเชี่ยวชาญ
905180 นางสาว อิสรียา สีชาเหง้า
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905181 นาง ชลพรรษ วรรณยุทธ
905182 นาย อดิศักด์ิ สีโร
905183 นาย ประกิจ หลีเหมือน
905184 นาย พิษณุพงษ์ เบ็ญจุฬามาศ
905185 นาง มัลลิกา ปานดวง
905186 นาย ณัฐวิศว์ ศรีทองสุข
905187 ว่าทีร้่อยตรี อาลีฟ สือรี
905188 นางสาว บงกชธร ด่านรุ่งเจริญ
905189 นางสาว ณัฏฐกาญจน์ ม าขุนทด
905190 นาย ศิริวัฒน์ เตชะภิญญาวัฒน์
905191 นางสาว ภัทรกันย์ แสวงมี
905192 นาย นิติศาสตร์ ฉลาดล้ า
905193 นางสาว กอกนก ขวัญใจ
905194 นาย อาริศคาน ฮิบมันคาน
905195 นางสาว กฤติยาภรณ์ แก้วกลางชล
905196 นางสาว ปนัสยา บุษบา
905197 นาย เจษฎา อุทเบ็ญ
905198 นาย เรวัต หุนารัตน์
905199 นางสาว ทัศนีย์ บุษบา
905200 นาย ฟิตรอห์ มั่นใจเกษตร
905201 สิบเอก สิริศักด์ิ พูลสวัสด์ิ
905202 นางสาว อ้อมใจ เขียวไสว
905203 นาย อานนท์ นันสอาด
905204 นาย มนตรี พรหมจรรย์
905205 นางสาว จีราวไล บุญเสริฐ
905206 นางสาว กนกวรรณ เจริญ
905207 นาย ณพดล คงยาดี
905208 นาง สุนภา ชาตรี
905209 นางสาว สาลินี รอดค า
905210 นาย เกริกก้อง เกริกชัยวัน
905211 นาย ปฐมพร คงงาม
905212 นางสาว ชญาดา อรกูล
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905213 นาย กานต์ ศรีอรุณ
905214 นางสาว อารยา ยิ้มยันยง
905215 นางสาว ศิรินภา เรืองหิรัญ
905216 นางสาว ปัทมพร รัตนเสรีวงศ์
905217 นางสาว ณิชานันท์ สุขใส
905218 นาย ณัฐดนัย ชมญาติ
905219 นาย เจษนรินทร์ แจ่มกระจ่าง
905220 นางสาว ณัฐธิดา ทาริยะ
905221 นาย ประหยัด คงประพัฒ
905222 นางสาว ศุภธิดา สุวรรณาคม
905223 นาย อภิชาติ เติมคุนานนท์
905224 นางสาว เพชรลดา จ าแนกยุทธ
905225 นาย มานิตย์ เข็มหนู
905226 นางสาว เยาวภา ปลดปลิด
905227 นาย วิศรุต ลีลาเลอเกียรติ
905228 นาย อุกฤษณ์ วัชรวิเชษฐ์
905229 นางสาว อุมาพร ศรีฉลวย
905230 นางสาว เวณิกา จันคุ้ม
905231 นาย นนทชา เสือช้อย
905232 นาย วิชัย ว่องสาริการ
905233 ว่าทีร้่อยตรีหญิง ศิวพร จั่นแจ้ง
905234 นาย วรภัทร เคนสุโพธิ์
905235 นาย กรกช นกพึง่
905236 นางสาว อมราภรณ์ นวลจันทร์
905237 นางสาว อโณชา เนียมใจดี
905238 นาย สุธิกิต์ิ ประเสริฐฤทธิ์
905239 นาย เจริญ เพชรอาวุธ
905240 นาย ประสาน สืบเชื้อ
905241 นาย ศราวุธ บรรจงทรัพย์
905242 นางสาว พิชชาภา บุญญานนท์
905243 นาย สมศักด์ิ วงศ์ปรเมษฐ์
905244 นางสาว ธารารัตน์ นิลโคตร
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905245 นาย สังวาลย์ จันทร์หอม
905246 นางสาว กวิตา ศรีสุกใส
905247 นางสาว พาทินธิดา ผินแสง
905248 นางสาว วารุณี กองมณี
905249 นางสาว ทัดดาว เทวะยุรัง
905250 นาย ธราวุฒิ ร่าหมาน
905251 นางสาว พิมผกา นลินวัฒนา
905252 นาง ขวัญดาว ไชยมงคล
905253 นาย วีรภัทร ไกรวิมล
905254 นางสาว สุวิมล แซ่ก่อง
905255 นาย อุทาร เพชรเกตุ
905256 นางสาว ธัญจิรา ปันยารชุน
905257 นาง หทัยรัตน์ แสนบุญมา
905258 นาย ณัฐดนย์ โกศัยธนอนันท์
905259 นาย มังครักษ์ อุทกิจ
905260 นาย จีระศักด์ิ เหล็กเพชร
905261 นาย สมพร ทองรักษ์
905262 นางสาว จนัญญา บุญเรือง
905263 นางสาว วิชญาภา ด าทองสุก
905264 นาง มนต์นภา จันทสี
905265 นางสาว สุทินันท์ ผิวผ่อง
905266 นาย เนติพจน์ จุลสายพันธ์
905267 นาง ปนัดดา ดีปัญญา
905268 นาย สุนทร สาแก้ว
905269 นางสาว ธัญญธร ยอดออน
905270 นางสาว กนกรัตน์ ไกรราช
905271 นางสาว เบญจมาศ ทองศรี
905272 นางสาว กนกอร ทองผิว
905273 นาย ปริญญา เงินมูล
905274 นางสาว หนึ่งฤทัย ค าทา
905275 นางสาว สิรินพิชญ์ ศิริพัฒนขันธ์
905276 นาย ประสพโชค เต่าหลาย
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905277 พันจ่าเอก สุบรรเทิง จันทร์อิน
905278 นางสาว มัตติกา ลอยเมฆ
905279 นาย พิสิทธิ์ มีแสง
905280 นาย พบพริษฐ์ หมู่ดวง
905281 นางสาว นิศานาถ เวศวิทย์
905282 นาย ศุภณัฐ ค าตา
905283 นาย ศรายุทธ ประสาทนอก
905284 นาง สิริญาดา ยังอ้น
905285 จ่าสิบเอก ปรัตถกร สิทธิเสนา
905286 นางสาว ณปภัช เพ็ญแสงอ่อน
905287 นางสาว ดารุณี หมานหมาด
905288 นางสาว ศิริพรรณ เรือนค าฟู
905289 นาย ปัญญา ชารัญจ่า
905290 นางสาว ชญาณ์นันท์ ชัยธิติพันธ์
905291 นางสาว ธัญลักษณ์ ตันพานิช
905292 นางสาว นพวรรณ ค าปวง
905293 นาย สมมาตร ฉัตรไทย
905294 นาย กิตติคุณ ถิ่นพยัคฆ์
905295 นางสาว นิรัตน์ ไชยสน
905296 นางสาว กิตติยา ค าหอมกุล
905297 นางสาว ศิราภรณ์ สนสร้อย
905298 นาย ฤทธี โพธิสาร
905299 นาย สุชาติ จารย์รัตน์
905300 นางสาว วัชราภรณ์ มีสารี
905301 นางสาว สาวิตรี อุปชา
905302 นางสาว พณัชกร วิชัด
905303 นางสาว จุฑามาศ สามศรี
905304 นางสาว ฑัณฑิกา คตโคตร
905305 นางสาว จันทิรา สุนันตา
905306 นางสาว รัชดาภรณ์ จันสุก
905307 นางสาว นภัสสรณ์ พิพัฒน์นิธิเดช
905308 นางสาว จันทิรา นิลจันทร์
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905309 นางสาว สุวิมล พรหมยก
905310 นางสาว ทิพวรรณ ธิโนชัย
905311 นาย พิรวิช พรมเสาร์
905312 นางสาว สุปรียา วังใน
905313 นางสาว มณฑิรา คงไธสง
905314 นาย ธีรยุทธ จันทะมาลา
905315 นาย ชัชวาลย์ คะโน
905316 นาย นวพล ล าพล
905317 นางสาว รัชฎาภรณ์ ทีดินด า
905318 นาย ดนุพล บุญวีรบุตร
905319 นาย สุรศักด์ิ ยอดเพชร
905320 นางสาว มยุรา ทีปุง้
905321 นาย มัทธิว วิสาละ
905322 ว่าทีร้่อยตรี ภัทรพล ดวงโสภา
905323 นางสาว ชลาลัย แสวงสุข
905324 นาย อนุวัตร ไชยเพชร
905325 นาย ณรัฐ อินทร์กลับ
905326 นางสาว สมัชญา พรศิวะกุล
905327 นางสาว ณัฐธยาน์ ดีสวัสด์ิ
905328 นาย อติวิชญ์ สมจิตต์
905329 นางสาว อนงนุช แก้วแดง
905330 นางสาว ดลชณก คุปตจิตต์
905331 นางสาว ตุลยดา นวลนุช
905332 นาง อรวรรณ มากหนู
905333 นางสาว ปฐมาวดี มีแก้ว
905334 นาย นัทธพงศ์ กุลวงษ์
905335 นาย ปฐมพงศ์ จันทร์เครือ
905336 นาย นิวัฒน์ นามสง่า
905337 นาย สมชาย นกรู้รัก
905338 นางสาว อภิญญา หมื่นวิเศษ
905339 นาย ภานุมาส ประทีป ณ ถลาง
905340 นาย ชนินทร์ โชตยะกุล
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905341 นาย ภูชิชย์ นรสิงห์
905342 นาย ณรงฤทธิ์ เพชรนุ้ย
905343 นางสาว วรรณภา ไชยเหมือน
905344 นางสาว ดนยา ชั้นประดับ
905345 นางสาว อังคณา น่วมเจริญ
905346 นาย อัษฎา ยอดทองเลิศ
905347 นาย ธรรมสรณ์ ศรีคิรินทร์
905348 นางสาว รัตน์ตยา โนนแก้ว
905349 นาย ธีรเดช วงศ์ภักดี
905350 นาย ศิวะวิทย์ ปานสวัสด์ิ
905351 นางสาว รจติราพร ค าทู
905352 นาง จริยา หล้าปาวงศ์
905353 นางสาว รภัส พรหมภิภักด์ิ
905354 นางสาว ศีตลา เสือทิม
905355 นางสาว ชยานันต์ วงค์ปล่ัง
905356 นาย รัชชวัฒน์ ปรือปรัง
905357 นางสาว วรวรรณ กันมณี
905358 นางสาว มณีวรรณ สมยา
905359 นาย ธารนรินทร์ กรัชกายพันธ์
905360 นางสาว วิมาลา เกื้อสกุล
905361 นาย พิรุณ ทองวันดี
905362 นาย ศุภฤกษ์ สรณคมน์
905363 นางสาว นภัสณัญช์ อินดี
905364 นาย วิทยา ไชยพิเนตร
905365 นาย ธนุวัฒน์ เมืองจันทร์
905366 นาย สุธาธิษณ์ โกยตัน
905367 นาย นิธิณัฐวงศ์ วุฒิชัย
905368 นางสาว เบญจมาส ปูเ่ดือน
905369 นาย มาณะ พุทละ
905370 นาย ธนพันธ์ น่วมธะนัง
905371 นาย วันชนะ วิชาชัย
905372 นาย ภคพล โปสยะบุตร
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905373 นางสาว ธัญมน ชิดนอก
905374 นางสาว ปวีณา สุภาพันธ์
905375 นางสาว พรพิไล สองสีดา
905376 นางสาว จุไรรัตน์ สาคร
905377 นาย ธวัชชัย ปัญญาดิษฐ์วงษ์
905378 นางสาว อรอนงค์ อุมา
905379 นาย มนชัย ใจชื่น
905380 นางสาว วาธินี รอดทอง
905381 นาย ชูเกียรติ ยิ่งยงยุทธ
905382 นาย อัครวุฒิ หงษ์สามสิบเจ็ด
905383 นาย นิผล ถิรสุทธินันท์
905384 นาง รัชดาภรณ์ หมอยาดี
905385 นางสาว ชุลีภรณ์ สิทธิยา
905386 นาย ธงชัย จันทฤทธิ์
905387 นาง ปัณฑิตา ไชยสุวรรณ
905388 นาย โชคชัย โพธาราม
905389 นางสาว มาศวดี จิรพุทธกร
905390 นาย กัญจน์ ตัณฑัยย์
905391 นางสาว อัจฉราพรรณ วนไธสง
905392 นางสาว หทัยชนก สุกใส
905393 นางสาว กนกพร นิไชยโยค
905394 นางสาว กีรติณัทพร ตะวันแสงเพชร
905395 นาย อานนท์ จันทร์เรือง
905396 สิบเอก อภิชาติ ศรีผาโคตร
905397 นางสาว อนัญญา พิมพามา
905398 นางสาว จันทิมา วงค์เสวก
905399 นางสาว วรรณวิสา แต่งวัด
905400 นาย คงพล ค ากอง
905401 นาย ไกรลักษณ์ แต้ล าพัว
905402 นางสาว จริยา รัฐนิยม
905403 นางสาว จุติพร สายนุ้ย
905404 นางสาว จันทนี ดีล้อม

หน้าที ่169 จาก 372



เลขประจ ำตวัสอบ ชื่อ - สกุล

905405 นางสาว สุภาพร จุมพล
905406 ว่าทีร้่อยตรีหญิง พัชรี เหมืองเพิม่
905407 นาย พิริยพงศ์ ศรีบุญลือ
905408 นางสาว ชยาพร ดาวตุ่น
905409 นางสาว กุลยา เทียมสุวรรณ
905410 นางสาว ธัญวรัตม์ คนยืน
905411 นาย ศุภณัฏฐ์ เชิดกลาง
905412 นางสาว ณิชาวัลค์ุ ชวลิต
905413 นางสาว รุจิราภา วิทยาพาสุข
905414 นางสาว สุกานดา ฉิมสุข
905415 นางสาว พัชรินทร์ สมศรี
905416 นางสาว สุดารัตน์ ไทยถัด
905417 นางสาว ทิพย์วรรณ เดชะผล
905418 นาง สุทธิกานต์ จันทร์บุญแก้ว
905419 นาย ธนากร ค านึง
905420 นาย สุริวงศ์ อันทะเดช
905421 นางสาว วลัยพร ลอยสูงเนิน
905422 นาง ธันย์ญภา คงแท่น
905423 พันจ่าอากาศเอก คงกฤช เครือมูล
905424 นาย ศรัณย์ วงษ์มาก
905425 นาย วิชาติ ซ่ือสัตย์
905426 สิบเอก พัฒนพงษ์ พรมป้อ
905427 พันจ่าตรี ไพโรจน์ สุมามอญ
905428 นางสาว สุภาพร ทองเบ้า
905429 นาย วัฒนศักด์ิ พาพันธุ์
905430 นาย ทิชากร ห้องนาค
905431 นางสาว ดารารัตน์ อุปลา
905432 นางสาว วัณย์พัชร์ กุลธนันโชค
905433 นางสาว กิติยา อินทรอุดม
905434 นาย ณัฐวุฒิ มัททวีวงศ์
905435 นาย จักรภพ ศรีสุนทร
905436 นางสาว พัชรี ดวงแก้ว
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905437 นางสาว ภรณ์ทิพย์ จินตนา
905438 นาย ณัฐนันท์ จะบัง
905439 นางสาว ลลิตา สงค์แก้ว
905440 นาย สานิต ช้างเจริญ
905441 นาย สุประวัติ อินอ่อน
905442 นางสาว เกศินี มีศรี
905443 นางสาว จุทราพร กองไธสง
905444 นาง อัฉริยา อรุณรัตน์
905445 นาย ชนินทร์ ศรีอาค๊ะ
905446 นางสาว ประภาพร แสงฤทธิ์
905447 นางสาว ชัญญานุช ศรีอาวุธ
905448 นางสาว เกศราภรณ์ ตันสร้าง
905449 นาย ชยณัฎฐ์ เสรีรัตน์
905450 นาย จิราพัชร มั่งค่ัง
905451 นางสาว สุภัททรา อมรวงศ์ไพบูลย์
905452 นาย อดิศัย นาเลิศ
905453 นาย ภรภัทร สังมาตร
905454 นาย กุลบัณฑิต สุทธรัตนเศรษฐ
905455 นาย คเณศ เสมาเงิน
905456 นางสาว เกศสุดา จุฑางกูร
905457 นางสาว ชลณัฐดา เฉียบแหลม
905458 นาย ชวัลลักษณ์ ทองชมพูนุช
905459 นางสาว ณัฐหทัย ประไวย์
905460 นาย ธนกิติ หลวงแสนแก้ว
905461 นางสาว ปรานต์ สิทธิชัย
905462 นางสาว สกุลรัตน์ เพ็งกล่ิน
905463 นางสาว ศิริพร ศรีสุข
905464 สิบต ารวจตรีหญิง วรพรรณ ค าแว่น
905465 นาย เอกรักษ์ แก้ววิมล
905466 นายหมวดตรี นนทวัฒนา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา
905467 นาย ติณณ์ ติณรัตน์
905468 นางสาว ดาราวัลย์ พงษ์ตุ้ย
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905469 นางสาว ภาคินี มีสุวรรณ
905470 นางสาว รฐิภรณ์ ภูมิโสม
905471 นาย พิพัฒพงษ์ วันทองสังข์
905472 นาย รวิศุทธ์ มะลิต้น
905473 นาย ศิวัช ปานทน
905474 นาย วริทธิธ์ร ศรีสวัสด์ิ
905475 นางสาว กิตติมา แก้วชะเนตร
905476 นาย ยุทธนา ศรีธรสุทธิ์
905477 นาย วีระชัย ประทาพันธ์
905478 นางสาว ทิพภาพร พันธุเ์ลิศ
905479 นางสาว วรรณธิชา ไทยข า
905480 นางสาว ฌานิดา นิยะพัตร์
905481 นางสาว รดามณี เดชะบุญ
905482 นาย วิศาสตร์ ทองประค า
905483 นางสาว พิมบงกช หนองหงอก
905484 นาย ภาณุพงษ์ ชารีวงศ์
905485 นางสาว อัมพิกา แสนธิวัง
905486 นางสาว ฤทัยรัตน์ สุดมา
905487 นางสาว พัชราพร พุทธานุ
905488 นาย พิษนุ ทองบุตร
905489 นาย สุธี ศรีชัย
905490 ว่าทีร้่อยเอก ณัฐวัฒน์ ยุงสันเทียะ
905491 นาย ปฏิบัติ เอี่ยมส าอางค์
905492 นาย ริฎวาน หะมิดง
905493 นางสาว ณัฐกานต์ อินต๊ะพรม
905494 นางสาว อังคณา พวงสุดรัก
905495 นาย เมธินทร์ ผาบจันดา
905496 นางสาว รัตนภรณ์ แสงทอง
905497 นาย วรชัย จันทร์นา
905498 นาง วชิราภรณ์ รักษาภักดี
905499 นางสาว อินทิรา เปรมปราศัย
905500 นาย อภิเชษฐ์ จักรแก้ว
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905501 นาย เมธานันท์ มะค าแป้น
905502 นาย อนิวรรตน์ แก่นสุวรรณพงศา
905503 นางสาว ณัฐธยาน์ ทองรส
905504 นาย สมัชชา พรมลา
905505 นางสาว พัชราภา ทาเกิด
905506 นาย ธงชัย กะรนรักษ์
905507 นาย วิชญ์วิสิฐ ธิราชรัมย์
905508 นางสาว ชนิสรา มุ่งหมาย
905509 นาย ปฐวี การเพียร
905510 นาย ปริญญา พิบูลย์ศิริกุล
905511 นางสาว กฤติยานี สาริยา
905512 นาย ดนัย รัตนสมสุขกุล
905513 นาย ปัญญาพล กล่อมเกล้ียง
905514 นาย นิรัติศัย สาริยา
905515 นาย คุณณัฎฐ์ ศักดิกร
905516 ว่าทีร้่อยตรีหญิง นิตยา ปาค าทอง
905517 นางสาว ปริยากร โชคกิตติวรากูล
905518 นางสาว เนตรนภา ตันกุระ
905519 นาย วิสิษฐ์ หวลกระจาย
905520 นาย จรุเวช ตัณฑะสุวรรณะ
905521 นาย สุทธิเกียรติ พงษ์ไพบูลย์
905522 นางสาว ภรภัค บุญวิรัตน์
905523 นาย ธีระศักด์ิ พรมโภชน์
905524 นาย กวิน ศิลป์พิทักษ์วงศ์
905525 นาง จริยา ณ พัทลุง
905526 นาย ณัฐชนน สุนทรวิภาต
905527 นาย ณัฐวุฒิ ดาวกระจาย
905528 นางสาว กัญรินทร์ ราชธานี
905529 นาง กันตา กึ่งกลางดอน
905530 นางสาว ณปภัช สวนคร้ามดี
905531 นางสาว ปรางทิพย์ อาษากิจ
905532 นางสาว จ าเรียงวิทย์ วังกลาง
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905533 นางสาว จีรพรรณ ดอนคุณศรี
905534 นางสาว กรกนก จ าเนียรกูล
905535 นางสาว รสจรินทร์ พงษ์ศรี
905536 นาย ไพฑูรย์ แก้วมณี
905537 นาย สมบัติ ปัญญา
905538 นางสาว โชติกา ทองโสม
905539 นาย กฤษณะ ศรีนาราง
905540 นางสาว นฤตยา ปัญญามี
905541 นางสาว รัชนา รัชนะวีระกานต์
905542 จ่าสิบเอก ชาญณรงค์ ดิเรกชัย
905543 นางสาว รัชนู พัฒนโพธิ์
905544 นางสาว วิภาวดี เพชรสลับแก้ว
905545 สิบต ารวจโท เฉลิมพงศ์ อั้วซ้าย
905546 นางสาว เฉลิมรัตน์ รอดคืน
905547 นาย ค ารณ ค ามา
905548 นางสาว อมรารัตน์ เชื้อแขก
905549 นาย สหรัฐ ล้ิมศิริตระกูล
905550 นางสาว ณัฎฐาภรณ์ ศรีทิพย์
905551 นางสาว กิตต์ิรวี นพชัยกิตติยุต
905552 นาย พิจักษณ์ บุญชัย
905553 นาย ชัชพงศ์ ศิริกาญจนวงศ์
905554 นาย ไกรวิชญ์ เจียมพงศ์ไพศาล
905555 นางสาว มาลัย รัตนพันธ์
905556 นาง ยุวดี เทีย่งผดุง
905557 นางสาว ฉัตราภรณ์ วิสาละ
905558 นางสาว จันทร์จิรา เขียวรักษา
905559 นางสาว ทิพย์วรรณ ปทุมล่องทอง
905560 นาย อิสรา เกตุสุรจรรยา
905561 นางสาว อัญชลี เงินยวง
905562 นางสาว สมฤทัย นาทอง
905563 นางสาว กมลเนตร อังกาบ
905564 นางสาว จุฑารัตน์ บาดดี
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905565 นาย ศิรณัฏฐ์ ทุง่ทอง
905566 นางสาว ณิชากร ฤกษ์ศิริ
905567 นาง รณิดา คงดี
905568 นางสาว พรไพลิน สุทธิสวาท
905569 นางสาว มนธิรา ฐานไชยชู
905570 จ่าอากาศเอก ณัฐพล วงศ์ไพรบูลย์
905571 นาย ปรัชญา ศรีจันทร์
905572 นาย วีรธัช อุณหเลขกะ
905573 นางสาว วัชรี กันทะวงศ์
905574 นาย จอมพร พันธุรัตน์
905575 นาย ณกฤช พิมพิสาร
905576 นาย อดิเทพ วงค์ไชย
905577 นางสาว พรทิภา หวังกะจิ
905578 นาย อดิศักด์ิ เครือวัลย์
905579 นาย ประวิทย์ วัฒนสุนทร
905580 นางสาว ปวริศา บัวสนิท
905581 นาย ฐากูร ฉุนตู
905582 นาย บริพัตร เอี้ยวน้าว
905583 นางสาว วัลลภา โกมาสถิตย์
905584 นาย ปวีณวัช หวัน่ท๊อก
905585 นางสาว ณัฐวรรณ เอี้ยงผล
905586 นางสาว ภคมน ศรีปิงชัย
905587 นาย ณัฐ เอี้ยงผล
905588 นางสาว สุลาวัลย์ พรมด้วง
905589 นาย กิตติคุณ เวศยาสิรินทร์
905590 นาย ประทีป แก้วเจริญ
905591 นาย พรชัย พรหมด้วง
905592 ร้อยตรี ลัภพงษ์ จุ่มผัด
905593 นาง ชยานันต์ เชื้อเงิน
905594 นาย รัตนพล ค าฝ้ัน
905595 นาย ณิธิพัฒน์ สุขะตุงคะ
905596 นางสาว ปิยะรัตน์ ศรีรวัฒน์

หน้าที ่175 จาก 372



เลขประจ ำตวัสอบ ชื่อ - สกุล

905597 นางสาว นันทนา เทนุรักษ์
905598 นางสาว กุลธิดา หมุนสุข
905599 นางสาว ลักษณ์นารา ท าเนาว์
905600 นาย สามารถ ช่างเหล็ก
905601 นางสาว ณฐมน ชัยรัตน์
905602 นาย ธนาคม ค าวัฒนา
905603 นาย บุญฤทธิ ์สายทอง สายทอง
905604 นาย อานนท์ ชื่นชอบ
905605 นาย ชูปกรณ์ ผาสุขขันธ์
905606 นาย สุรเดช ปรีชา
905607 นางสาว สุนิตา เนาวรัตน์วัฒนา
905608 นางสาว กมลชนก โพธิมาศ
905609 นาย พิศิษฐ์ คงแก้ว
905610 นางสาว ภัสชญา บุญเลิศ
905611 นาย ธวัชชัย เกษียร
905612 นาง วงเดือน สรรเสริญ
905613 นางสาว มลิฉัตร มณีวรรณ
905614 นางสาว วิภารัตน์ พัฒน์มะณี
905615 สิบต ารวจโท สราวุธ สุขประเสริฐ
905616 นาย โกเมน ศรีโกศล
905617 นางสาว สาคร มุขสาร
905618 นาย กิตติ นัคเร
905619 นาย มรกต พองพรหม
905620 ว่าทีร้่อยตรี อาทร สุวรรณกิจ
905621 นาย พงศ์เทพ เรือนแก้ว
905622 จ่าอากาศโท กุมภา หอมจันทร์
905623 นาย วิทยา เวฬุวนารักษ์
905624 นาง ผกาพรรณ คงแก้ว
905625 นาย กฤศ ดาบพิมพ์ศรี
905626 นาย วนิช เอียดนุสรณ์
905627 นาย อัครชัย ชื่นชุมแสง
905628 นางสาว ผุสดี มีเดชา
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905629 นาย สากล บ ารุงสุข
905630 นางสาว สิริกร สะแจ้งตูม
905631 นาง กรวรรณ ขจีจิต
905632 นางสาว ศิรินภา พลโยธา
905633 นางสาว จินตนา เพียเกษม
905634 นาย โภคิน ชูเชื้อ
905635 นางสาว ศิริพร ศรีรัตน์
905636 นาย เอกสิทธิ์ อูเซ็ง
905637 นางสาว ธิติมา ถนอมรอด
905638 นาย โอฬารัก กาลจักร
905639 นางสาว กาญจนา ต่างจิตร
905640 นางสาว ภาขวัญ ชุมวรรณ
905641 นางสาว ศิวาพร อึ้งอารุณยะวี
905642 นาย วีรศักด์ิ บุญสิทธิ์
905643 นาย รุสวัน เบ็ญฮาวัน
905644 นาย พุทธพิทักษ์ วงศ์ศรีวิจิตร
905645 นางสาว ศรัญญา แก่นสา
905646 นาย เฉลิมพล สังข์ทอง
905647 นางสาว กานติมา โกศลวณิชย์กิจ
905648 นาย ธนา ร่างน้อย
905649 นาย ณัฐกิตต์ิ ฝาวดี
905650 นางสาว เอื้ออารีย์ พลศรีษะ
905651 นางสาว กชพร อาวุธพันธ์
905652 นางสาว รักษ์สิปางค์ ทิพย์บุรี
905653 นาย ตะวัน รอดรัตน์
905654 นาย อานนท์ แสงเมือง
905655 นาย ชานุลักษณ์ ปัดชา
905656 นาย อิสระพงศ์ มิ่งเมืองมูล
905657 นางสาว ชลัฐา เพ็งสาทร
905658 นาย ชาตรี ผลอ้อ
905659 นาย เชษฐศักด์ิดา เวียงเงิน
905660 นาย ปณัต ดุลยปวีณ
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905661 นาย สรายุทธ พรหมอารี
905662 นางสาว ศิริประภา สุทิน
905663 นางสาว จุรีรัตน์ ภูมิสุข
905664 นางสาว ชลีรัตน์ ฟูโคตร
905665 นาย ศราวุธ เพ็ชศิริ
905666 นาย เฟาซี แวนิ
905667 นาย สังวาลย์ ดวงตา
905668 นางสาว สุธิศา จันทร์ฉาย
905669 นางสาว ทัศนีย์ อุ่นเสียม
905670 นาย เอก ถาวระ
905671 นาย สุริยา ตรีศรี
905672 นางสาว โรสร่ี ศรีตุลาการ
905673 นาย ณัฐพัชร์ ใจศิริ
905674 นาย บุญมี ค าคูเมือง
905675 นางสาว อรยา บิหลังเจ๊ะ
905676 นาย ปิยะพงษ์ ศักดา
905677 นางสาว วันวิสา พันธุมะโอภาส
905678 นาย สุภักดี พึง่ประชา
905679 นาย พิสิษฐ์ เรืองจันทร์
905680 สิบเอก เทวฤทธิ์ ทะค า
905681 นาย คุณากร ชัยวิรัตน์
905682 นางสาว จรัสทิพย์ พรหมจรรย์
905683 นางสาว อริศรา ฤทธากรณ์
905684 นาย พิพัฒน์พงค์ หนูทองแก้ว
905685 นาย เกริกชัย คงทอง
905686 นางสาว กรกนก ดวงก้งแสน
905687 นาง ชณชนก บุญศิริ
905688 นางสาว กฤษดา บุญสวา
905689 นางสาว รัชมา ดาเดะ
905690 นางสาว ดาริน สีกาวี
905691 นางสาว ปรารถนา จันทราช
905692 นางสาว รัชฎาภรณ์ ไชยบุรี
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905693 นางสาว บุษราภรณ์ อวบอ้วน
905694 นางสาว ขวัญชนก รอดภัย
905695 จ่าอากาศโท สงกรานต์ พยุงเกษม
905696 นางสาว ศุภรักษ์ เนตรหาญ
905697 นางสาว ณภัสกุล ไชยเทศ
905698 นาย ชาญชัย บุญปก
905699 นาย คมกริช เพชรคมกริช
905700 นางสาว ปิยวรรณ คิดการ
905701 นาย พงษ์ศักด์ิ แซ่ฟุง้
905702 นางสาว กฤติญา แก้วพิทักษ์
905703 นาย อิทธิเดช ลาสนธิ
905704 นาย ชวริน วุฒิเกตุ
905705 นางสาว ธนพร ลอยแก้ว
905706 ว่าทีร้่อยตรี จตุพล ลือชา
905707 นางสาว ญาณากร สืบวิสัย
905708 นาง ชาลินี รองพล
905709 นางสาว นาฏยา นันทกิจโกศล
905710 นางสาว วิชุดา แซงวงษ์
905711 นางสาว สุคนธ์ คุ้มนุ่ม
905712 นางสาว ภัทรจาริน ทองเพ็ง
905713 นาย ปณายุทธ คงธนพงศ์
905714 นาย ธนัชฌาย์ นาตัน
905715 นาย ปิยะวุฒิ จันทะเกษ
905716 นางสาว เจริญศรี อาจวิชัย
905717 นางสาว สาลินี ยาโงะ
905718 นาย อ าพล ไทยใจอุ่น
905719 นางสาว เบญจมาศ อินหวัน
905720 นางสาว ณฐมณฑ์ สิงห์กา
905721 นาย ปฏิวัติ กาญจนอุดม
905722 สิบต ารวจโท ติณณภพ เพชรชู
905723 นางสาว อุไรวรรณ สุนิมิตไพรวัน
905724 นางสาว สุวธิดา วัฒนแสงบุญญา
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905725 นางสาว สุกัญญา พรมมานอก
905726 นางสาว ศิริรัตน์ โถแก้ว
905727 สิบต ารวจตรีหญิง นิลรัตน์ ชัยตรี
905728 นาย สฤษด์ิพัฒน์ ทองแสง
905729 นางสาว ยัสมิน โต๊ะมีนา
905730 นางสาว ปวีณา เกื้อนุ้ย
905731 นาย ณัฐวุฒิ เลิศนุวัฒน์
905732 นางสาว กมลวรรณ ทองคง
905733 นาย ปฐมพงศ์ พิณกุล
905734 นางสาว ณัฏฐนันท์ เจี่ยสกุล
905735 นางสาว วัชราภรณ์ เหมกุล
905736 นาย ยุทธชัย พลอยขาว
905737 นาย พัฒนพงษ์ ทองเนื้อสุก
905738 นาย ฐิติพงษ์ พยัคพันธ์
905739 นางสาว นวรัตน์ สอนดี
905740 นางสาว มัลลิกา ศรีริทิพย์
905741 นาย สมปอง สุมาลุย์
905742 นาย อุเทน บุญจันทร์
905743 นางสาว รูซณาณี ลือแบซา
905744 นางสาว ศญามล หนูรักษา
905745 ว่าทีร้่อยตรีหญิง ศิริพร ราชจันทึก
905746 นางสาว ศรสวรรค์ บุญญะ
905747 นางสาว อริสรา ต๊ะศรีเรือน
905748 นาย นันทวิชช์ เต็มนิล
905749 นางสาว ธัญญนุช ขวัญเมือง
905750 สิบตรีหญิง กัญญพัฒน พรายแสง
905751 นาง ภัคจิรา ศรีพิทักษ์
905752 นางสาว ประภาพรรณ พืน้สันเทียะ
905753 นาย นัษฐพงษ์ วงศ์ก๋องแก้ว
905754 นางสาว ไอลดา เกตุแก้ว
905755 นาย กฤตธัช มัจฉา
905756 นาง ปวีณา ดีปาละ
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905757 นาย พิริยกร จิตตะ
905758 นาย กรันต์ อริยะสกุลสุข
905759 นางสาว ชนมน วงศ์รักรัฐ
905760 นางสาว อัญชิสา บุญศรี
905761 นางสาว ปวีณา ลาแอ้น
905762 ว่าทีร้่อยตรีหญิง กนกวรรณ ภูขยัน
905763 นางสาว กรกมล โยธี
905764 นางสาว คณิศร เพิม่บุญ
905765 นาย มโนพัศ หมู่วินิจกุล
905766 นาย ไพรัช โพธิศ์รีเมือง
905767 นางสาว เหมือนฝัน เขียวแดง
905768 นาง จิรฐา แสงจินดา
905769 นางสาว วรัทยา โยลุง
905770 นาย เกริกเกียรติ บัวแบน
905771 นาง รุ่งทิวา วันโน
905772 นาย ภูริสิริ แสงจินดา
905773 นางสาว ธัชจิรา สอดแสงอรุณงาม
905774 นางสาว วนิดา ศรีประยูร
905775 จ่าสิบเอก ธนพล ศุกระมงคล
905776 นาย ปรมาต เรือนพิมพ์
905777 นางสาว ปัฐญวัตห์ วรรณสวัสด์ิ
905778 นาย ศิวรรจน์ ส าเภาเพ็ชร์
905779 นางสาว ทิพยรัตน์ กราพงศ์
905780 นาย ยอดมงคล ทรัพย์ไพศาลสุข
905781 นาย เลิศยศ ทรัพย์ไพศาลสุข
905782 จ่าเอก สมศักด์ิ ปูม่ิ้ม
905783 นาย พิชากร ยศอ่อน
905784 นาย ณรงค์ ไชยธานี
905785 นางสาว อริสา สมชาติ
905786 นาย กิตติภาส ภิรมณ์ชัย
905787 นาย สุมิตร เกตะสิทธิ์
905788 จ่าอากาศโท อ านาจ ขุมพลอย
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905789 นางสาว มยุรี หาญกุล
905790 นางสาว พิมญาดา เกตุเตียน
905791 นางสาว จิราพร มาตรวังแสง
905792 นาย ปีย์ทอง ผิวอ่อน
905793 นาง ดวงใจ ดาโสม
905794 นาง วาริ ปานเพ็ชร์
905795 นางสาว พนิตา สังข์สาลี
905796 นาย กฤษกร หนานปินใจ
905797 นาย ณัฏฐชัย อภิพรมงคล
905798 นาย อภิชาติ ค าจันทร์
905799 นาย วัชรพันธ์ ใจกล้า
905800 นาย โอภาส จิตตระกูล
905801 นางสาว อารยา โกวิทย์
905802 นาย ทวีวัฒน์ สมสงวน
905803 นาย เฉลิมชัย สีแดง
905804 นาย ณัฐภัทร เรืองจักร
905805 นางสาว สุมิตรา จาจันทึก
905806 นางสาว สุชญา ทองดี
905807 นาย ปฏิพัทธ์ รอบคอบ
905808 นาย พลังษิ อินต๊ะรังษี
905809 ว่าทีร้่อยตรีหญิง ภูษณิศา ศิลปเสวตร
905810 นางสาว ศศิภัส พูลเกิด
905811 พันจ่าเอก ไตรภพ สีชาแอน
905812 นาย ณัฐวุฒิ โสธารัตน์
905813 นาย ณชรต ฤทธิศักด์ิ
905814 นางสาว วิราวรรณ แดงค า
905815 นางสาว พจนีย์ มหานีรานนท์
905816 นาย อ าพล พิพัฒน์วัฒนสกุล
905817 นาย มนต์ชัย บุญพนมชัย
905818 นางสาว อารยา ถาวรประสิทธิ์
905819 นางสาว จิราวรรณ หนูสม
905820 นางสาว นาตาชา แก้วเรือง
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905821 นาย สิทธิศั์กด์ิ ปิยะชินบัญชร
905822 นาย บดินทร์ อึ่งทอง
905823 นาย ทองดี การบุญ
905824 นาย วิโรจน์ แสงวงศ์
905825 นาย วรวัฒน์ หาญพงศ์เจริญ
905826 นางสาว วชิรญาณ์ จิรศิริกุลวงศ์
905827 นาย ฟ้าคราม ไชยมงคล
905828 นาง วีระนุช ต่ายเพ็ชร
905829 นาย อัษฎายุธ สมชัย
905830 นาย กิตติพงษ์ โนรัมย์
905831 นาย ปฏิภัทร มีสุข
905832 นาย ศรัณวิชญ์ พันชนะ
905833 นาย จักรพันธ์ สุระมณี
905834 นางสาว กัญญาณัฐ พุฒพงษ์
905835 นางสาว เพ็ญนภา แชเชือน
905836 ว่าทีร้่อยตรีหญิง ศิริภัสสร เวชประพันธ์
905837 ว่าทีร้่อยตรี กฤษณะ ดิษรัก
905838 นาย วิรัตน์ วิสิทธิธ์นาวัฒน์
905839 นางสาว บุญญาพร บรรพหาร
905840 จ่าสิบต ารวจ นรินทร์ยุทธ ใจปิง
905841 นางสาว ธันวรัตน์ ล่ิมสกุล
905842 นางสาว ศิรกาญจน์ บ้านแสน
905843 นาย จีรวิชญ์ แพงแก้ว
905844 นาย ขวัญชัย โพธิ
905845 นางสาว ผการัตน์ พันธุรัตน์
905846 นางสาว เพชรรัตน์ เอี่ยมขอพึง่
905847 ว่าทีร้่อยตรีหญิง อภิษฎา ศุภสุข
905848 สิบต ารวจตรี วรพล เพ็งมูล
905849 นาย ธุวานนท์ แดงแก้ว
905850 สิบเอก อุทัย ค าภีร์
905851 นางสาว ทิพมาศ ยลโสภณ
905852 นางสาว จุฑามาศ บุญละ
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905853 นาง สุภักตา มาตนาคุณ
905854 นางสาว มลฤดี ถิ่นแก้ว
905855 นาย พลธกร สิงหนุต
905856 นาย ภาณุพงศ์ วงษ์แหวน
905857 นางสาว ทัศนีย์ วัฒนะ
905858 นาย ยศธร หงษ์ไพลิน
905859 นาย ศุภณัฐ เกษเพชร
905860 นาย ทรงฤทธิ์ แก้วกก
905861 นาย อภิชาติ จันทรง
905862 นาย นิทัศน์ จงเทพ
905863 นาง เจนจิฬา เกษเพชร
905864 นาย พิษณุ ทะสุมา
905865 นาย สถาพร สุขบาง
905866 นาง ปาริชาติ ชุมทอง
905867 นางสาว ศิริลักษณ์ ค าวิชิต
905868 นาย กฤษฎาบัณ ปานโท้
905869 นางสาว วิภาพร อ่อนเทีย่ง
905870 นางสาว ศิริพร กวินธัญสิริ
905871 นางสาว เพ็ญนภา เดชเกิด
905872 นางสาว ศุภมาศ สีดามาตย์
905873 นางสาว ฐานิตา กาละหงษ์
905874 นางสาว ลิกีโต เทากระแสร์สินธุ์
905875 นาย สรายุทธ์ หล าสะ
905876 สิบต ารวจตรี นวทรรศน์ ทีนาคะ
905877 นาย อาทิตย์ บัวบาน
905878 นางสาว ชนิดา คุ้มไกรสร
905879 นาย ธนพงษ์ สิทธิบุญมา
905880 นาย สาคร ชื่นชม
905881 นางสาว กรรณิกา โสภาเวทย์
905882 นาย ธนบดี ถาวร
905883 นางสาว สุนิษา ศรีธรรมมา
905884 นางสาว วิชญวัชร์ สุภสุข
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905885 นางสาว สายชล แตงไทย
905886 นาย ศราวุธ วงษ์แก้ว
905887 นางสาว นุชจรี ดิมาร
905888 นางสาว สุทธดา ภูอ่ร่าม
905889 นาย เอกลักษณ์ สุวรรณ์
905890 ว่าทีร้่อยตรี สามารถ เอียดแก้ว
905891 นาย สมพงษ์ พวงเงิน
905892 สิบต ารวจตรีหญิง ศิริพร บุญเลิศ
905893 นาย เฉลิมชัย โชติสุทธิ์
905894 สิบต ารวจตรี โชติวิทย์ นุ่งอาหลี
905895 นาย ประณต ทองอินทร์
905896 นางสาว พิชญาดา สังข์ใหญ่
905897 นางสาว ดุจดาว ยะอนันต์
905898 นางสาว มธุรส ศรีมหาพรม
905899 นาย ชัชชัย ชูชื่น
905900 นางสาว วิภาดา ศรีพรมมินทร์
905901 นางสาว ตติยาภรณ์ ปิน่แก้ว
905902 นาย สุพจน์ หลุ่ยจิ๋ว
905903 นางสาว ณัฐิกา สัตยาภิรนานนท์
905904 นางสาว ศิรดา ศุภผล
905905 นางสาว ชิษณุชา ใสแจ่ม
905906 นาย สุรัตน์ บุญครอง
905907 นาย วิสุทธิ์ แกล้วกล้า
905908 นาย สุริยัน ทองบุญ
905909 นางสาว วีณา พืน้แสน
905910 นาย อาทิตย์ เขมิกานาคะวงศ์
905911 นางสาว ศิริพร คุณมี
905912 นาง สุภาพร หอยแก้ว
905913 นาย เกียรติศักด์ิ ใสสด
905914 นาง ปาณัฐม์ รูปแกะ
905915 นางสาว อมรพรรณ พรหมมาศ
905916 นางสาว มัทยา พัฒนา
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905917 นางสาว อทิตยา ด าชื่น
905918 นาย ถนัดกิจ เป็งสุวรรณ
905919 สิบโท ฐิรเมศวร์ พูลสวัสด์ิ
905920 สิบต ารวจโท อธิวัฒน์ หอมเนียม
905921 นาย นคร วงษ์ถนอมศักด์ิ
905922 นางสาว ณัฏฐนันท์ หมีนโส๊ะ
905923 นาย ชาติชาย ศีติสาร
905924 นาย กมล เทพธรรม
905925 นางสาว นริศรา ดีอุบล
905926 นาย ธีระวิทย์ นาคบรรพ์
905927 นางสาว สิริมา นองมณี
905928 นางสาว พรไพลิน จันทมหา
905929 นาย ชาคริต สันรัตน์
905930 สิบต ารวจโท จักรินทร์ ทิพพิชัย
905931 นาย โชคชัย มณีวรรณ
905932 นาย วีรพงศ์ อ๋องอนุสรณ์
905933 นาง ถวิล พงษ์วัน
905934 นางสาว กมลพัฒน์ จารุสกลพันธ์
905935 นางสาว ณัฐชา นิกูลกาญจน์
905936 นางสาว กชพร คาสมบัติ
905937 นาย ภัทรภณ กล่ินสุคนธ์
905938 นาย อธิพงษ์ คงจา
905939 นาย บัญชา เชี่ยวชาญ
905940 นางสาว ภัทรภร น้อยมูสิก
905941 นางสาว พิชญา ศรีณรงค์
905942 นางสาว อมรรัตน์ หลีสู
905943 นางสาว นารินทร์ ปริสัตตะ
905944 นาย อภินันท์ อังอภิสิทธิ์
905945 นางสาว ศิริวรรณ จันทร์ละออ
905946 นาย ธนพิบูลย์ โคตรวงษา
905947 นางสาว นิตญา นาคด า
905948 นาย ไชยอธิวัฒน์ ไชยปัญหา
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905949 นาย กฤตธนกร ค าจิตร
905950 นาย อาทิตย์ กันเจ๊ะ
905951 นาย สมชาย บุญเชิญ
905952 นาย ธีรยุทธิ์ มั่งมี
905953 นางสาว ฉวีวรรณ ทองใบบล
905954 นาย ไพรบูรณ์ สาริยา
905955 นางสาว อัจฉรา เนติวัชราจารย์
905956 จ่าอากาศเอก พงษ์เทวิน ตันต้าว
905957 นาย รัตนชาติ ไพรินทร์
905958 นางสาว กมลชนก สมสะอาด
905959 นางสาว ศรัณยา กีรติรังสรรค์
905960 นางสาว จุฬารัตน์ จันทรโชติ
905961 นาย จรินทร์ หวังข้อกลาง
905962 นางสาว จิราวรรณ สมบูรณ์
905963 นางสาว นุชนาถ ทรัพย์อยู่เย็น
905964 นาย วรเดช ชื่นนิโรธ
905965 นางสาว จิรัชญา ทองหยิบ
905966 นางสาว วีรวรรณ บุญประคอง
905967 นางสาว ธาดา อภิมุขเจริญ
905968 นาย กิตติภพ ทองนุ้ย
905969 นาย พีรพัฒน์ หนูสุข
905970 นางสาว เบญจวรรณ สระส าอาง
905971 นาย ธงชัย รอดภัย
905972 นางสาว นิตยา มีบุญ
905973 ว่าทีร้่อยตรีหญิง อรณัชชา โรยดี
905974 นางสาว ดรุณี ชอบธรรม
905975 นาย ปองณัฐ ดีบุญชัย
905976 ร้อยโท ภคพงศ์ วีรพลพัฒน์กุล
905977 นาย เรืองเดช ศรีอาค๊ะ
905978 นางสาว ทัตสิณา บุญวาที
905979 นางสาว นันทกร เทีย่งธรรม
905980 นาย ชื่นชม สุคนธสาคร
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905981 นาย ศรายุทธ มีโภคา
905982 นาย ธนวัต ประวีณานนท์
905983 นางสาว ศุภพร มณีวงษ์
905984 นาย ศักด์ินิพนธ์ มาลาอุตม์
905985 จ่าสิบเอก เดชณรงค์ ไหลเลิศลักษณา
905986 นาย มาโนต บุตะโชติ
905987 นางสาว เบญญาภา จุทะสิงห์
905988 นางสาว ระพีพร แดงไธสง
905989 นาย ต่อพงษ์ กมขุนทด
905990 นาย ชาญนรัชต์ สาทนิยม
905991 นาย พัสกร คงสาคร
905992 นางสาว ชุมพูนุช เมืองแก้ว
905993 นางสาว วิชญาภา ศิริวัฒน์
905994 นางสาว สุระวิวรรณ จิโน
905995 นางสาว วิภารัตน์ ทับแสง
905996 นาย หนูกัน สวายน้อย
905997 นางสาว ปวริศา หล้าบุญ
905998 สิบเอกหญิง สุธิดา สีหะสุทธิ์
905999 นางสาว เกศินี แก้วบางพูด
906000 นางสาว นันติกา หย่าหลี
906001 นาย สหกรณ์ ค าขันตี
906002 นาย พลช ไพรีพินาศ
906003 นาย ชาญวิทย์ เธียรประดับ
906004 ว่าทีร้่อยตรี ศุภกร สายค าพันธ์
906005 นางสาว ธิดาพร เมืองมา
906006 นาย ณัฐพงศ์ เมฆอากาศ
906007 นาย ณัฐพงศ์ เป็นลาภ
906008 นางสาว สุธิสา ทองดี
906009 นางสาว อรวรรณ วระดิษฐ
906010 นางสาว อุนิษา ศรีคัทนา
906011 นางสาว นีรนุช เรือนใจ
906012 นาย พงษ์สถิตย์ ทองบุราณ
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906013 นางสาว พิชชาภา ศรีสวัสด์ิ
906014 นางสาว วลัยลักษณ์ อินทร์ขาว
906015 นาย จาตุรนต์ ต้ันสกุล
906016 นาย เอกศักด์ิ อรุณมาศ
906017 นางสาว บุปผา เพือ่มเสม
906018 นางสาว ณัฏฐณิชา อ านวยศิลป์
906019 นางสาว พรรณพัสตร์ จงเจริญวงศ์
906020 นาย เกณฑเณฏฐ์ จันทร์คง
906021 นางสาว กัญญ์วรา ลือราช
906022 นางสาว พัชนี ติระนนท์
906023 นางสาว สินี นาคสิงห์
906024 นางสาว พิมพ์ชนก ภูดินดง
906025 นางสาว กุลณัฏฐา วงศ์ไชย
906026 นางสาว ธันยรัศมิ์ รัตนเดชาพัฒน์
906027 นางสาว ศิริพร รักษ์เจริญ
906028 นางสาว อภิวดี โคสูงเนิน
906029 นาย อ านาจ เอี่ยมสะอาด
906030 นางสาว พรไพลิน เจาะขาว
906031 นาย ภูไท พุทธจันทร์
906032 นาย เสฐียรพงษ์ สังข์ศิริ
906033 นางสาว จีวภรณ์ ทิมพรม
906034 นาย เดชา ประโลมรัมย์
906035 ว่าทีร้่อยเอก สุพัฒน์ชัย ชื่นเมืองปักษ์
906036 นางสาว กุศลิน อินเฉิดฉาย
906037 นาง สุพัฒนา พัฒโท
906038 นางสาว อังคณา ส่งแสง
906039 นาย อ านาจ จรพิบูล
906040 นาย นิรุตน์ อ่อนทอง
906041 นางสาว เขมิกา พูลสุข
906042 นางสาว นราพรรณ กันหลวง
906043 นาย วีระพงษ์ หูเขียว
906044 นางสาว ขวัญใจ คงด า
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906045 นางสาว ศศิกร บาลทิพย์
906046 ว่าทีร้่อยตรี สกล เหรียญเครือ
906047 นางสาว เมธาพร จันไทย
906048 นางสาว สุภาพร วรรณเมธี
906049 นาย ประทีป มอนศรี
906050 นางสาว ภารวี สุวรรณกิจ
906051 นาย เฉลิมพล ขันตี
906052 นาย ธนชล สุทธสุวรรณ
906053 นาย ภัทรพล กล่ าทอง
906054 นาย วิชัย เอ็นสันเทียะ
906055 นางสาว จิตตานันทิ์ ธิติประเสริฐ
906056 นางสาว อรอุมา อาจน้อย
906057 นางสาว พรนิภา พิมพ์ชัยศรี
906058 นาย สุรสิทธิ์ องอาจ
906059 นางสาว อภิสรา สุวรรณรักษา
906060 นางสาว เมธินี ศรีอนุชาต
906061 จ่าสิบต ารวจ เกรียงไกร พรมมาสุข
906062 นาง กัณทิมา จันทร์โสภา
906063 สิบโท ภิรวัฒน์ หร่ิมเจริญ
906064 นางสาว ขนิษฐา สนธิคุณ
906065 นาย วินิจ เฉลยสาร
906066 นางสาว ศิรินทิพย์ เวียงนาค
906067 นางสาว นฤภร เพ็งจันทร์
906068 นาง นิรมล หาดสุด
906069 สิบโท สีทน แย้มยิ้ม
906070 นาย อารักษ์ พูลศักด์ิ
906071 ว่าทีร้่อยตรี ธีระพันธ์ สมบูรณ์
906072 นาย พรชัย คงทรัพย์
906073 นาย วุฒิไกร ปานะสุโต
906074 นาย ภูวนาถ สุนิล
906075 นางสาว พิราวรรณ ณะด า
906076 นางสาว ชลิตา ทันทโชติ
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906077 นาย กษปัถย์ เวชพูล
906078 นาย มนูญ ภูคงสด
906079 นางสาว ปิยมาภรณ์ พิศวงศ์เทวัญ
906080 นาย นาคร รัตนอาภากุล
906081 นางสาว สุวภัทร นุ่มประไพ
906082 นางสาว ขวัญใจ สุวรรณวงศ์
906083 นางสาว กัญจน์รัชต์ ตันติมณีโชติ
906084 นางสาว พิมพ์รัก สมฤทธิ์
906085 นางสาว จุติพร ราชอาษา
906086 นางสาว วีรญา แสงค า
906087 นาง อุมาพร เอี๋ยวสกุล
906088 นางสาว จิดาภา สุขสานต์
906089 นาย อดิเรก มีศรี
906090 นางสาว สาริศา ไหมนวล
906091 นางสาว วิพิมพ์ ทองล้วน
906092 นางสาว รัตนาภรณ์ แสงสุรินทร์
906093 นาย พลพิพัฒน์ เพชรรัตน์
906094 นาย หฤษฎ์ จินดาพรหม
906095 นาย วิทยา เนตรขันทอง
906096 นาย บรรณวิชญ์ อนันตศักด์ิ
906097 นางสาว เหมือนฝัน สรสาตร์
906098 นางสาว สุดสวาท พงศ์พัฒนากร
906099 ว่าทีร้่อยตรีหญิง พิลาวัลย์ สอนสวัสด์ิ
906100 นางสาว รติมา รัชชุศิริ
906101 นางสาว พรพิมล สงสังข์
906102 นาย ศรพรหม ผลดี
906103 นางสาว กาญจนา เกตุเกล้ียง
906104 นาย ฐิติรัชต์ ดาวสุวรรณ
906105 นาง ชณัญญา แก้วควรชุม
906106 นางสาว สุวิชาดา สุทธิสัย
906107 นางสาว จารุวรรณ สโมสร
906108 นางสาว ณัฐติภรณ์ ส ารวญ
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906109 นาย เสริมพงศ์ เมฆโพธิ์
906110 นาย กายเทพ ล้ิมสว่างวงศ์
906111 นางสาว จินดา ปิน่เเก้ว
906112 นางสาว บุญเรือน บุญศรี
906113 จ่าสิบโท กิตต์ิธเนศ ทรัพย์แสนล้าน
906114 นางสาว แสงระวี พลเยี่ยม
906115 นาย ปริญญา ผลเพิม่
906116 นาย ณัฐวุฒิ พองผลา
906117 นางสาว จรินทร์ทิพย์ วงษ์ปัญญา
906118 นางสาว ซูไวรียะห์ ปาทาน
906119 นาย สุรศักด์ิ แรมฤทธิ์
906120 นาย ประภาส แป้นประดิษฐ์
906121 นาง ศรัณยา ผลอ้อ
906122 นางสาว อัจฉรา ชาแสน
906123 นางสาว นริศภรณ์ อินทฤทธิ์
906124 นาย ธีระยุทธ ราชปึ
906125 นางสาว มัฐลิณี เนื่องจ านงค์
906126 นาย เศรษฐศักด์ิ พรมโชติ
906127 สิบต ารวจโท พลช พูลทอง
906128 นางสาว จุฑามาส รามทอง
906129 นาย วรวุฒิ ไขแสง
906130 นางสาว ขวัญฤทัย จูอ าไพ
906131 นาย สถาพร คุ้นมาก
906132 นาย อนุรักษ์ เพ็งวิชา
906133 นาง กฤติยา แหวนเงิน
906134 นาย ภาราดร ปาตีค า
906135 นางสาว ศันสนีย์ โต๊ะทอง
906136 นางสาว ชบาไพร ไชยหาเนตร์
906137 นาย กันตภณ เธียรจารุมาศ
906138 นางสาว พีชญพัฒน์ แก้วละเอียด
906139 สิบต ารวจโท ชวลิต บุษบา
906140 นาย ธนภัทร ทองภักดี
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906141 นางสาว ศศิพร อินอ่วม
906142 นาง รัชนีย์ แก้วยา
906143 นาย ภูมิชาย เอกมนสิการ
906144 นางสาว สุดารัตน์ ฤทธิสนธิ์
906145 นาย อนุชา ค าทราย
906146 นาย นัฐชนน น่ารัก
906147 นางสาว รัชฎาพร เขียวมาวงค์
906148 นาย ธานินทร์ หฤหรรษพงศ์
906149 นาง เกษกนก พงษ์กลาง
906150 นางสาว ทิพวรรณ อินตา
906151 นาย กรรณธชัย นวลแก้ว
906152 นาย สุรัตน์ สุรินทร
906153 นาย ณัฐพล สนธิสัมพันธ์
906154 นาย พลวิทย์ พสิษฐ์เนาวกุล
906155 นาย พีรวัส หาญสาริกิจ
906156 นางสาว ปภาณิน สุขสืบนุช
906157 นาย วิทวัส มาตขาว
906158 นางสาว กัลยกร ช่วยเมือง
906159 นางสาว ฉันทพิชญา พุทธวงศ์
906160 สิบเอก ปิยะพงษ์ คงช่วย
906161 นางสาว พิชญ์ชญาดา ขันติ
906162 นาย มกร แสงสุวรรณ
906163 นาย ณัฐพล ปกเกษ
906164 นาย จิตเรศ พรมหนะรา
906165 นางสาว พัทธนันท์ ธีรจิตตินันท์
906166 นาย ภูมินทร์ โพธิห์นองโคก
906167 นาย ธีรพงศ์ จันทร์ฝ้ัน
906168 นางสาว วรัญญา อังคะลา
906169 นาย ชัยวรุตม์ ทนุวรรณ
906170 นางสาว รัชนก คันธภูมิ
906171 นาง ภัทรวดี ตันเวหาศิริกุล
906172 นางสาว ชโลธร กิจรักษา
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906173 นางสาว เอมิกา ครีมจันทา
906174 นาย ดิลกธรรม ชาวบ้านกร่าง
906175 นาย ศักดินนท์ ศรีแสง
906176 นาย ศุภชัย หมีนสัน
906177 นางสาว ชญานี เพ็ชรสงคราม
906178 นางสาว ริณธีร์รา นามโลมา
906179 นางสาว รัฎเกล้า วิธานธ ารง
906180 นาย ธนพงศ์ ภิชัย
906181 นาย ยุทธนา โพชะโน
906182 นาย จิรศักด์ิ แสนพันธ์
906183 นาย ปวรวรรณกร โพธิบ์ุบผา
906184 นางสาว ณัฐชญา ยกให้
906185 นาย พีรวัฒน์ หนูนะ
906186 นางสาว เบญจวรรณ สีจันไชย
906187 นางสาว นาตยา ประเสริฐสังข์
906188 นาย ยน เหลืองกระโทก
906189 นาย กวินธร สุมนาวดี
906190 นางสาว อนันตญา เองมหัสสกุล
906191 นาง ผานิตย์ ปรือปรัก
906192 นางสาว นภัสวรรณ ขาวสะอาด
906193 นาง สุรีรัตน์ ศิริวงค์
906194 นางสาว อิงสราญ ศรีม่วง
906195 นาย พัฒนศักด์ิ ทองยา
906196 สิบต ารวจโท กฤษฎา พัชรกฤษนรากุล
906197 นาย กฤษณวัน อุดหนุนชาติ
906198 นาย ยุทธนา ภัทรสกลเกียรติ
906199 นางสาว ดาวเรือง ศรีวิชา
906200 ว่าทีร้่อยตรีหญิง รัตนาพร สุพร
906201 นางสาว ชนากานต์ มิสุด
906202 นางสาว สาลินี อินเลิศ
906203 นาย ศิระ จ าพานิช
906204 นาย นรินทร์ ขันวงษ์
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906205 นาย สุธีร์ ช่างม่วง
906206 นางสาว เบญจมาศ วุฒิคุณ
906207 นางสาว จิราวรรณ อารมคง
906208 นาย วัชรพล ประทุมวัน
906209 นางสาว นันทนัช โออิน
906210 นางสาว อารยา จันทร์เพชร
906211 นางสาว ศิรดา ชลประทิน
906212 นาย บัณฑิต แซ่ต้ัง
906213 ว่าทีร้่อยตรี ภูมิพัฒน์ รมย์นิรันดร์
906214 นางสาว จุฑามาศ กฤษณะพันธ์
906215 นาย เกรียงศักด์ิ ร่ืนนุสาร
906216 นางสาว ศิริพร วงใจ
906217 นาย มงคล ตุลาพันธุ์
906218 นาย ภัทรภูมิ จันทร์อุดม
906219 นาย ปิติภูมิ พานิชเลิศ
906220 ว่าทีร้่อยตรีหญิง ปาริชาต ขัติกันทา
906221 นาย ธนฤกษ์ เขียวสม
906222 นางสาว พรทิพย์ ภูกันแก้ว
906223 นาย นราธร เชาวนะกิจ
906224 นาย ภูริวัฑฒ ทองรักษ์
906225 นางสาว จันทร์จิรา ตันไชย
906226 นาย กฤตพจน์ ศิริเลิศวัฒนา
906227 นางสาว รัชฎาภรณ์ สีขาว
906228 นาย ศุภณัฐ วรคุณพินิจ
906229 นางสาว เยาวลักษณ์ โคตรหานาม
906230 นางสาว นาถนุช ภาคภูมิ
906231 นางสาว หยาดพิรุณ กองบุญ
906232 นางสาว มณีรัตน์ น้อยชา
906233 สิบต ารวจโท วิษณุพงศ์ วงศ์สุภา
906234 นางสาว สุพร สังข์แก้ว
906235 นางสาว วาสนา จันทร
906236 นาย ณัฐพล บุญพันธ์
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906237 นาย วีรวัฒน์ ทองคง
906238 นาย เจตน์ปัญญากร โมระพัฒน์
906239 ดาบต ารวจ มนตรี ศรศรี
906240 นาย ทินภัทร สุทธิจิตต์โต
906241 พันจ่าอากาศตรี นิรุธ สมสิงห์
906242 นางสาว พลอยไพลิน สามวัง
906243 นาย สืบพงษ์ สารดิษฐ์
906244 นางสาว อรุณวรรณ ศาสดา
906245 นางสาว ดวงเดือน ฟองเขียว
906246 นาย วิทวัฒน์ กลับใจ
906247 นางสาว ธิดารัตน์ หนังสือ
906248 นางสาว สุจิรา วรมิศร์
906249 นาย นิมุตอพา เจ๊ะเละ
906250 นาย ธันวสาส์น ตรงจิตต์
906251 นาย กฤษดา บดีรัฐ
906252 นางสาว เตือนใจ มุขดาพันธ์
906253 นาย เกรียงศักด์ิ สิริวัฒนโสภา
906254 สิบต ารวจตรี ชนกานต์ โกฎยา
906255 นาย วุฒิไกร เดชะ
906256 นางสาว เบญจพร สูงเทิง
906257 นางสาว วีสริตา โจมชู
906258 นางสาว สุปราณี หมีสา
906259 นาย กรวิชญ์ เจริญสุข
906260 นาง อทิดาพร ธรรมเจริญ
906261 นาย ทวีพงษ์ ไพรสารฤทธิ์
906262 นาย ชัยณรงค์ วิชพล
906263 นาย รัตนพล วงศ์จันทร์
906264 นางสาว นิภาพร พลับผล
906265 นาย อภิชาติ ศรีสุธรรม
906266 นางสาว เบญจวรรณ ดวงแสง
906267 นาย รัชชานนท์ จันทิมา
906268 นาย ปภัสร์ บุปผาสังข์
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906269 นาย สกล หน่อแก้ว
906270 นาย ฤทธิพงษ์ บวกไธสง
906271 นางสาว ทิพย์หทัย ภูท่อง
906272 นาย รัฐพล ทิพย์สุวรรณ
906273 นาง บุษบา สุมนะปัญญาวงศ์
906274 นางสาว ปาริชาต ครุฑนรชัย
906275 นาย ศรัณย์กฤษฏ์ ยารังษี
906276 นาง อัจฉรา ครองพวก
906277 นาย อธิภัทร สถิตย์ไพบูลย์
906278 นางสาว ณัฏฐิกานต์ อิ่มคง
906279 นางสาว สะรัญญา คงเอียด
906280 นางสาว กิตติยา สังข์สุวรรณ
906281 นางสาว ฉัตรธิดา นันทะโค
906282 จ่าอากาศตรี ทศพล สุรวิชัย
906283 นาย ภิรายุ ชมภูแสน
906284 นาย สุรชัย ชิณพันธ์
906285 นาย ศิริศักด์ิ หงษ์สิริ
906286 นาย ณัทธร แก้วทอง
906287 นาย ปิยณัฐ ตรงศิริ
906288 สิบต ารวจโทหญิง วิริยา โพธิล้ี์
906289 นาง ศิรินธร ทรงศิริ
906290 นาง นิตยา ทองขวัญ
906291 นาย พงศ์ชนก ศรีสุวรรณกุล
906292 นางสาว กัญญาวีร์ ราตรีพิพัฒนกุล
906293 นาย อัยการ ชัยหัง
906294 นาย ธวัฒน์ แสนภักดี
906295 นางสาว พรพิมล สันติวีระการ
906296 นางสาว นารีรัตน์ ยืนประโคน
906297 นาย ฐนิสพงษ์ ศรีเพชร
906298 นางสาว ปัณณกัญจน์ โคตรสีเขียว
906299 นางสาว ศิริรัตน์ สีสงคราม
906300 นาย ยุทธนา ประจิม
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906301 นาย ณัฐพงศ์ ยงประเดิม
906302 นาย พัฒน์พงษ์ แพนพัฒน์
906303 นาย พรทิวา น้ าแก้ว
906304 นาย อัคค์ศิลา สัญญะวิชัย
906305 นาย ศักด์ิชัย วินเกตุ
906306 นาย ชยุตพงศ์ อินทร์ชัยญะ
906307 นาย สุพัฒน์ จันผลึก
906308 นางสาว จิราพัฒน์ สุยะเวช
906309 นางสาว ศิริลักษณ์ คันธะวงค์
906310 นาย มนูญ ถมังรักษ์สัตว์
906311 นางสาว ศศธร โภคสวัสด์ิ
906312 นาย กิตติธัช กองภา
906313 นางสาว จณิสตา งามสมชล
906314 สิบต ารวจตรีหญิง สุภัทรา หันสันเทียะ
906315 นาย วศิญ เสียงล้ า
906316 นาง ธนาภรณ์ เปรมปรี
906317 นาย ธัญวิชญ์ สาลีวงศ์
906318 ว่าทีร้่อยตรีหญิง ณัชชา โกสากุล
906319 นาย สรยุทธ รักรงค์
906320 นาย ชัยอนันต์ สิงห์ลอด
906321 นาย พิพิธ ทองทัน
906322 นางสาว รินลดา ใจดี
906323 นางสาว ฐิติพร จุ้ยจ านงค์
906324 นางสาว ประวีณา ศรีทาบุตร
906325 นาย นัธทวัฒน์ แก้วก่า
906326 นาย เอกชัย พุทธชาลี
906327 นาย อุดร ปลอดใจดี
906328 นาย วรวุฒิ สาลี
906329 นางสาว จริญญา กันธิมาพงค์
906330 นางสาว เสาวณีย์ เต็มยอด
906331 นาย อาทิตย์ รักษ์พลพันธ์
906332 จ่าสิบต ารวจ พงษ์ดนัย จ าปาสา
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906333 นางสาว ปานตะวัน ทองปาน
906334 นางสาว สุภาภรณ์ สุขกลัด
906335 นางสาว เกษรินทร์ ค าบุรี
906336 นาย ทักษ์ดนัย ด่านรุ่งโรจน์
906337 นาย อนุรักษ์ สายยัง
906338 นางสาว อิสรีย์ บางกุ้ง
906339 นางสาว วาสนา ทาทอง
906340 นาย สันติภาพ สมบูรณ์วรรณะ
906341 นาย ศรายุธ นาคหงษ์
906342 สิบเอก รังสิมันต์ ขุนสุข
906343 นางสาว ปวีณา สลีสองสม
906344 นาย ณัฐวุฒิ แสงอุทัย
906345 นาย ณัฐวร โภคาธิกรณ์
906346 นาง กาญจนา ค ากอง
906347 นางสาว ปุณยนุช ลีตี
906348 นาย พงษ์พันธุ์ พรหมพันธุ์
906349 นาย ธาวิต โพธิง์าม
906350 นาย ทัด พิพัฒน์กุล
906351 นาย สรวิศ อิทธิศรัทธา
906352 นาย วรวิทย์ เอื้อพงศ์การุณ
906353 นางสาว ปิยะภรณ์ ทิพย์สุวรรณ
906354 ว่าทีร้่อยตรี ธนกร ทุนร่องช้าง
906355 นาย ธเนศร์ ทองงาม
906356 นาย วรภพ ทองจันทา
906357 นางสาว วรรณพนา ศาสนะ
906358 นาย ศักด์ิสิทธิ์ เช้ารุ่งเกียรติ
906359 นางสาว จุฬาภิชญ์ รัตนะ
906360 นาย เศรษฐพงศ์ พยัคฆพงศ์
906361 นาย พีระพงษ์ รอดจินดา
906362 นาย เสนีย์ สังข์ยก
906363 นาย ศิริวัฒน์ นามวงษา
906364 นางสาว ชมพูนุช ปาลวงษ์
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906365 นางสาว จุฑามณี ยอดปรางค์
906366 นาย นนทวิทย์ ลอยวิรัตน์
906367 นาย กฤษณะ ยอดสายออ
906368 นาย ชณพนธ์ เพชรประยูร
906369 นาย ธนภูมิ เคร่ืองทิพย์
906370 นางสาว จุฑาทิพย์ เจริญร่ืน
906371 นาย กันตธร ร่าเริงย่ิง
906372 นาย ส่องแสง มงคล
906373 นาย ปริญญา ภูย่้อย
906374 นาย ศุภกร เรืองแสงอร่าม
906375 สิบต ารวจตรี อนาวิล วุฒิพิมลรัชต์
906376 นางสาว นรินทิรา ผิวโต
906377 นาย ธวัชวิทย์ โพธิศ์รี
906378 นางสาว มณฑกานต์ ศรสุวรรณกุล
906379 นาย ขวัญหล้า ชุมภูแก้ว
906380 ว่าทีร้่อยตรีหญิง อัญชนา บุญนาค
906381 นาย ปิยาณัฐ บุญเป็ง
906382 นางสาว เบญจวรรณ จิตอ านวย
906383 นาย นพพร ไชยหาญ
906384 นางสาว สรญา สุทธิแพทย์
906385 นาย ณสุด เนินหนู
906386 นาย เศรษฐา ล้านเอ๊ะ
906387 นางสาว วรรณวดี หยดสนิทใจ
906388 นาย โสภณ สุขส าราญ
906389 นาย อิสสระพงศ์ ซิงรัมย์
906390 นางสาว ศิวธิดา พุทธิรักษ์
906391 นาย เอก จิระบวรภิญโญ
906392 นาย ประภากร อยู่โต
906393 นาย ปิติ ปิติพงษ์
906394 นาย อ านาจ อุปแดง
906395 นางสาว กรรณิการ์ โยรัมย์
906396 นาย ประยูร บัวทอง
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906397 นาย ธนกร สวนนุช
906398 นาย จักรกฤษณ์ แก้วเกล้ียง
906399 นาย ถาวร กาญจนา
906400 นางสาว เพียงตะวัน โม้ตา
906401 นางสาว รินทร์ลนันท์ หนูยอด
906402 นางสาว ชุติมน สวัสดิวราภา
906403 นางสาว ญาณกวี ทวีสุข
906404 นางสาว กมลวรรณ ป้องพาล
906405 นาย ประสิทธิ์ เจริญกุล
906406 นางสาว นันท์นิภา ธานี
906407 นาย บรรจบ ศรีวิชัยยศ
906408 นางสาว สาวิตรี หาญค าเถื่อน
906409 นางสาว เบญจพรรณ พิชัย
906410 นาย พงศกร รอดเนียม
906411 นาย นรินทร์ จันทน์หอม
906412 นาง สุดา ขวัญมุณี
906413 นางสาว วิมลรัตน์ สังขพงษ์
906414 นาง กชกร พาลเหนือ
906415 นางสาว ดิศพร ดิศแพทย์
906416 นาง ปุญญพัตน์ เหลาแตว
906417 นางสาว ขวัญฤทัย นาเมือง
906418 นางสาว สุรวดี หัสดี
906419 นาย ทายาท สุพิมพานนท์
906420 นาย สมสกุล ไชยนันท์
906421 นาย กิตติพงษ์ สุกทอง
906422 นาย สุชาติ จิตรพงษ์
906423 นาย ชัยณรงค์ พิมพ์งาม
906424 สิบต ารวจโท อัครเดช สมค า
906425 นาย อุทัย นนทอง
906426 นาย เพียรศักด์ิ อยู่ประสิทธิ์
906427 นางสาว สุภชา รังรองธานินทร์
906428 นาย ธนากร แก้วเกษศรี
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906429 นาย พสัณฐ์ สุขประเสริฐ
906430 นาย ธนชัย สุวรรณกาศ
906431 นางสาว อทิตยา ธิยานันท์
906432 นางสาว ศิริลักษณ์ เสริมสุข
906433 นาย ชนาธิป อิทธิปาลกุล
906434 ว่าทีร้่อยตรี ชัชกิจ หนูแก้ว
906435 นาย อภิศักด์ิ สารสมุทร
906436 นางสาว พุทธิดา พิมพา
906437 นาย จักรพันธ์ ปลอดแก้ว
906438 นาย คมกฤษ เฉลิมผจง
906439 นาย สมานพันธ์ บูรพา
906440 นาย นนท์ ฤกษ์หร่าย
906441 นาย สุรยุทธ สุนทรวารี
906442 นาย ชัยยนต์ ศรีทอง
906443 นางสาว มนสิชา ฉัตรชัยสุวรรณ์
906444 นางสาว ศศิธร นิจบรรณ์
906445 นาย ศุภศักด์ิ พิทักษ์มาตุภูมิ
906446 นาย บวรฉัตร จ าปานิล
906447 นางสาว ศุภิสรา สุกใส
906448 นาย ทวีป ฉายบัณฑิต
906449 นาย ชาลี พันธุเมฆ
906450 นาย กัมปนาท แก้วคง
906451 นาย ชิรพลพัชร ทรัพย์ประสม
906452 นาย ปิยะ ขวัญทอง
906453 นาย ธนกฤต พรามพิทักษ์
906454 จ่าสิบเอก วรวัฒน์ รัญเสวะ
906455 นางสาว ณัฐสุดา ก้อนทอง
906456 นาย เพิม่พล อุบลพันธุ์
906457 นางสาว พิชาวีร์ ฤกษ์วิจิตรัตน์
906458 นาย อ าพล เขียวลออ
906459 นางสาว อรอุมา พรหมน้อย
906460 นาย ธีรยุทธ ม่วงมณี
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906461 นาย วรินทร์ สารฤทธิคาม
906462 นาย ชัชพงศ์ รองเหลือ
906463 นางสาว สุจิตรา สุทธิบุตร
906464 นาย สมมาตร หมื่นเข็ม
906465 นาย มนต์ชัย สายทองต่ิง
906466 นาย พงษ์ธวัช บ ารุง
906467 นาย มนตรี ขุนพล
906468 นางสาว กัณย์ณภัธ พลายธ์เมฆ
906469 นางสาว จีรยา แถมพยัคฆ์
906470 นางสาว ทิพาภรณ์ แสนปัญญา
906471 นาย กิตติคุณ เกิดวงศ์หงส์
906472 นาย ประกาศศักด์ิ สิงห์สถิตย์
906473 นางสาว สมฤทัย วงษ์ศิลป์
906474 นางสาว ศศิวิมล วายะมะ
906475 ว่าทีร้่อยตรีหญิง ยลรดา คายทอง
906476 นางสาว อุบลกาญจน์ ปานแดง
906477 นางสาว ปรานต์ชญาน์ กุลหิรัญวิสิฐ
906478 นางสาว ดารณี เอี่ยมส าอางค์
906479 นาย ศราวุฒิ เสธา
906480 นาย สิปปภาส ชาญธีระเดช
906481 นางสาว สุภาพร เกษกุล
906482 นางสาว อาทิตยา ปูนพันธ์ฉาย
906483 นางสาว กรกมล เกตตะสา
906484 นางสาว เกิดกาญจน์ สุขเกษม
906485 นางสาว ชนนิกานต์ จิตประกอบ
906486 นาย ออมสิน ยุพา
906487 นาย ฐาปนพงษ์ จามพฤกษ์
906488 ร้อยตรี เอกศักด์ิ โอดบาง
906489 นางสาว สุดารัตน์ ทองสีด า
906490 นาย ภานุวัฒน์ แสงสุวรรณ
906491 นางสาว ณัฐธยาน์ จันทร์หอม
906492 นาย สิทธิชัย บุญลือ
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906493 นาย วิสวัส จิตอารีย์
906494 นางสาว กมลพร ทองศรี
906495 นางสาว จตุพร กาเทียม
906496 นางสาว วิสวาจี จิตอารีย์
906497 นางสาว แคทลียา จิตอารีย์
906498 นาย ธนกร เนียมชาวนา
906499 ว่าทีร้่อยตรี นพดล บุญนาคแย้ม
906500 นางสาว กสมา พันธุช์ื่น
906501 นาย ภูมินทร์ อันทลี
906502 นางสาว ศิริชนม์ โชติรัตน์
906503 นาย อัฟด๊อล ขาเรมดาเบะ
906504 นาย ศิรสิทธิ์ แสนศิริ
906505 นางสาว จามรี จ าปา
906506 นาย ทศพล ประกอบธรรม
906507 นาย วงศ์วรัณ จงประเสริฐกุล
906508 นางสาว ดวงจันทร์ โพธิสุ์วรรณ
906509 นางสาว กนกวรรณ รัตนปทุมวรรณ
906510 นาย สุทธิโรจน์ ศรีษะแย้มปุริน
906511 นาย พีระพัฒน์ ไกรเลิศ
906512 นาย ปวิช อนันตภิญญา
906513 นาย อดุลย์เดช ลือชา
906514 นาย พุทธรักษ์ มั่นคง
906515 นาย พร้อมพงศ์ พองศรี
906516 นาย อิทธิพล ราชดี
906517 นาง ชญาดา โสภากุล
906518 นางสาว นิรมล นครชัย
906519 นาย สิทธินันท์ อยู่ดี
906520 นางสาว เกศินี แตปูซู
906521 นาย ณฐพงศ์ แก้วโมรา
906522 นาย ธีราพัทธ์ สร้อยมาตย์
906523 นาย นิเวศ มุ่ยทุม
906524 นาย จักรพันธ์ พุม่พวง จักรพันธ์ พุม่พวง
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906525 นาย จักรกฤษ์ เชื้อเมืองพาน
906526 นางสาว ศศิลักษณ์ สุขกรณ์
906527 นาย สุรศักด์ิ สูตรประจัน
906528 นางสาว จิรัชกรณ์ จันมาทูน
906529 นางสาว จิตติมา ชูจิตร
906530 นางสาว หัทยา อามาตสมบัติ
906531 นาย ชัยวัฒน์ เส็งนา
906532 นาย รัชพล ชูประดิษฐ์
906533 นาย คารมณ์ บุญสืบ
906534 นาย อภิวัฒน์ ธรรมรุจี
906535 นาย ขวัญชัย วงษ์หาร
906536 นางสาว ณัฐชา พรหมบุตร
906537 นางสาว พรสุดา วงษ์บุญนาค
906538 นาย นุกูล ข าพร้อม
906539 นางสาว อรวรรณ นิยมสุข
906540 นางสาว ภัคจิรา บุญประคอง
906541 นางสาว พรอิศรา ทองเจริญ
906542 นางสาว ณัฐพร ภูแต้มนิล
906543 นางสาว พัทธ์ธีรา เงินสุข
906544 นาย ภัทร ค าเมืองปลูก
906545 นาย สันติ พรามจร
906546 นาย จิระเดช ศรีลาวงษ์
906547 นางสาว ปุณิกา เปล่งปล่ังศรี
906548 นางสาว จิตตาภรณ์ เข็มวิชัย
906549 นางสาว นภัสส์ชนันท์ สอนเครือ
906550 นางสาว ชญานิษฐ์ สิทธิวงศ์
906551 นางสาว ศรีลักษณ์ เปียงอุดร
906552 นาย พิชัย เจะ
906553 สิบเอก สุปรีติ ใจมั่น
906554 นาย นวพล ผูกโพ
906555 นางสาว เพชรอินทร์ อินทร์เพชร
906556 นางสาว กนกพร สายอินต๊ะ
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906557 นางสาว สมพิศ สายบุญชื่น
906558 นางสาว ทิพย์วรรณ จันทร์ค้ า
906559 นาย ธเนศ แสนสุทธิ์
906560 นางสาว พิชญารัตน์ สุวรรณสิทธิ์
906561 นางสาว ณัฐปภัสร์ สุพรมพันธ์
906562 นาย ธนัช คัมภีระ
906563 นางสาว วิภาวรรณ โชคเฉลิม
906564 นาย พงษ์พิชญ์ พรพนัสศรี
906565 นางสาว วนิดา คุณรอด
906566 นางสาว ดุษฎีวรรณ กันทะวงศ์
906567 นาย พชร สุขนันตพงศ์
906568 นางสาว พิศมัย หนองขุ่นสาร
906569 นาย ดรัณภพ แซ่เล้า
906570 นาย คมกฤษฎิ์ นันตะเวชกุล
906571 นาย อธิปัตย์ เหมาะประมาณ
906572 นางสาว ณัชชา เหลืองเอี่ยม
906573 นางสาว ธิดานุช เจริญนา
906574 นาย สมบัติ สังฆมะณี
906575 นางสาว วาสนา ทองเงิน
906576 นางสาว วิสสุตา ทิพย์สมบัติ
906577 นาย อนันต์ ตาละสา
906578 นาย วรุต แก้วภักดี
906579 นาย กลชัย คชรินทร์
906580 นาย นเรศ รักวงษ์
906581 นาย ชัยณรงค์ กองแก้ว
906582 นางสาว วริษฐา ชุมแสง
906583 นางสาว พรวรรณภัทร รอดเมฆ
906584 นาย พันธ์ทิวา บุญค า
906585 นาย ปรัชญ์ พิชัย
906586 นางสาว ชาลินี ณรงค์ฤทธิเ์ดโช
906587 นาย พีรพล วนิชชากร
906588 นางสาว อนงนาฏ มีสวัสด์ิ
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906589 นาย ธีรวุฒิ ชื่นหญ้าปลอก
906590 นาย สิทธิวัฒน์ ใจผุย
906591 นาย ดนุพล ทวีผล
906592 นางสาว ปนัดดา ราศรีจันทร์
906593 นางสาว ฌัลลิกา อ านวยผล
906594 นาย พงษ์ศักด์ิ ตรีทอง
906595 นาย อัศนัย เกิดมณี
906596 นางสาว มนสิการ สุระชิต
906597 นางสาว ศุภิสรา บุญแผ่ผล
906598 นางสาว วรรธยา สังข์สมบูรณ์
906599 นาย จเร ทัง่โต
906600 นางสาว ฉัพพรรณาภา ยินดี
906601 นางสาว ณัฐวดี อานนท์
906602 นาง พรทิพย์ เพชรสุวรรณ
906603 นาย ภาคภูมิ มณีทอง
906604 นาย วิทวัส โพธิศ์รี
906605 นางสาว นุชนาถ พลรักษา
906606 นาย โชคชัย ไชยเลิศ
906607 นาง สราวดี พาหา
906608 นาย อมร เมาลิชาติ
906609 นางสาว จิตรวดี รามณีย์
906610 ร้อยต ารวจเอก เจษฎาวุธฒิ เลิศอริยะวุฒิ
906611 นางสาว โสภิญา ปัญญารัตน์
906612 นางสาว พิมลพรรณ ราตรี
906613 นางสาว วิลาสินี ศรีขวัญ
906614 นาย วสุ แก้วระยะ
906615 นางสาว กิ่งแก้ว สังข์ทอง
906616 นางสาว ธณมน ทิศพ่วน
906617 นางสาว ศิริลักษณ์ ปะนาโท
906618 นางสาว นงลักษณ์ อมรไพศาล
906619 นางสาว พิชาดา มิลินทวิจิตร
906620 นางสาว ปรางทิพย์ เทียนวิหาร

หน้าที ่207 จาก 372



เลขประจ ำตวัสอบ ชื่อ - สกุล

906621 นางสาว พัฐสุดา สิงห์ปัน
906622 นาง วชิรา พันธวิกรณ์
906623 นางสาว ปาริตา ปาสีเหล็ก
906624 นาย พิราวัตร ศกุนะสิงห์
906625 นางสาว สุปวีย์ ทุมทอง
906626 นาง ศรีสมร วงศ์เทพบุตร
906627 นางสาว ละไม นามบุญ
906628 นาย สาทิศ มีแก้ว
906629 นาย ภูริชญ์ พุกแป้น
906630 นาย ทักษ์ดนัย ประทุมค า
906631 นางสาว อ าไพพรรณ วิไลรักษ์
906632 นาย ปฐมพงษ์ เส็งดอนไพร
906633 นางสาว ขนิษฐา สมศักด์ิ
906634 นาย วีระศักด์ิ สุขเสริม
906635 นาย ฐิติวัฒน์ ประเสริฐสังข์
906636 นาย วีระพันธ์ ไพยเสน
906637 นาย สิรธัญคิณทร์ ศรีทวีกูล
906638 นางสาว ปุณต์ชญานิษฐ์ เบ็ญจพันธ์
906639 นางสาว จิรักษ์สรา ศรีแจ่ม
906640 นางสาว สุธีพร ไชยนาวา
906641 นางสาว ศิรินทิพย์ วงค์ใจ
906642 นาย วิโรจน์ ประคองใจ
906643 นาย นันธวัช ศรีสม
906644 นาย ทินกร มูลตรี
906645 นาย ศักด์ิดา ทูลไธสง
906646 นางสาว ณิชาภา พิลาทอง
906647 นาย ชาญวิทย์ ไชยมีสุข
906648 นาย กุลวัฒน์ วงศาโรจน์
906649 นาย คทายุทธ์ วิรัลห์เวชยันต์
906650 นาง อริยา แสวงกิจ
906651 นางสาว สรัสวฎี จากนอก
906652 นาย พิษณุพงศ์ ไชยวุฒิ

หน้าที ่208 จาก 372



เลขประจ ำตวัสอบ ชื่อ - สกุล

906653 จ่าสิบต ารวจ จิรวัฒน์ ราชธา
906654 นาย อมรเทพ กัณฑิโกวิท
906655 นางสาว สุจิตรา บริสุทธิ์
906656 นางสาว กัญญาวีร์ ล้ิมศิริ
906657 นางสาว วรินยุพา คงสนุ่น
906658 นาย วีระพล นิติพจน์
906659 นาย นพพล ใจโปร่ง
906660 นางสาว สุภาพร ปรีชากูล
906661 นาย รุ่งโรจน์ สุกแป้น
906662 นาย อัมรินทร์ ซังปาน
906663 นาย อาทิตย์ ฝ้ายตระกูล
906664 นาย นิธิป หล้าโนนตุ่น
906665 นาย ธนพันธุ์ อินทรวงศ์
906666 นางสาว อัจฉราพรรณ สว่างเมฆ
906667 นาย พิพัฒ ยืนนาน
906668 นางสาว จารุพิชญา ศรีกาญจนาวรรณ
906669 นางสาว รัชฎาวรรณ วิทจิตร
906670 นางสาว กุลญาภา ยศถามี
906671 นาย สันติ ศรีศาสตร์
906672 นาย เมธี สังข์เรืองยศ
906673 นาย อุดม พิภพวัฒนา
906674 จ่าสิบต ารวจ พิสิษฐ์ วงภูธร
906675 นาย อธิกุล วงศ์ภักดี
906676 นาย ภาสพล บัวเงิน
906677 นาย ฉัตรชัย ขวัญแก้ว
906678 นางสาว เขมณัฏฐ์ บัวอยู่
906679 นางสาว เจนจิรา พรหมดี
906680 นางสาว จีรภัทร์ พรหมดี
906681 นาย กฤษดา นาวาโยธิน
906682 นาย อาสาฬ์ ศรีเทพ
906683 นาย ณัฐวัฒน์ เนตรถา
906684 นางสาว สาริธร สวัสดีรักษา
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906685 นางสาว พิชญาภา เทพฟองค า
906686 นาย ดวงจันทร์ ผาสุข
906687 นาย ปรีชา พรหมกุล
906688 นางสาว อุมาพร ชุมคง
906689 นาย ทรงภพ จิตธรรม
906690 นาง กนกวรรณ ศิริ
906691 สิบเอก มงคล โสดา
906692 นางสาว ศศิวิมล แสงโฮง
906693 นางสาว แววตา มาตรหมาย
906694 นาย เดโช ไชยชนะ
906695 นาย กษิด์ิบุณณ์ ธีร์รัตนนุกูล
906696 นาย รพีวิชญ์ วีระชน
906697 นาย ไพบูลย์ ครูรัตนานุวัฒน์
906698 นาย ฉัตรชัย บุญชู
906699 นาย ศุภพงษ์ เล็กยิ้ม
906700 นาย ภคณัท สุขจันทร์
906701 นาย ชัชวาล ค ามา
906702 นาง พัชรินทร์ แดนระเบียบ
906703 นาย จีระศักด์ิ ค าปาลี
906704 นาย รพีพัฒน์ ลาดศรีทา
906705 นางสาว ปิยพร ไหมชุม
906706 นาย จักรพงษ์ กองค า
906707 นาย เอกพจน์ ชูฉางหวาง
906708 นางสาว สุภาพร ปวะบุตร
906709 นาง กัณฑิมา ตุ้งซ่ี
906710 นางสาว อรอนงค์ ภักดีชน
906711 นางสาว โศภิตา วิสา
906712 นางสาว วาริธร เพ็ชรไทย
906713 นางสาว อนงค์นาถ นิลด า
906714 นางสาว นฤมล พูลผล
906715 นาย วรกานต์ ฟูแสง
906716 นางสาว ปิยะนุช เฟือ่งแก้ว
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906717 นาย อภิชาติ ขาวนวล
906718 นาย จิรเมธ ไฉนศิริยุทธิ์
906719 นาย พิพัฒน์ พิริยสฤษด์ิ
906720 นางสาว ณัฐรุจา ณ นคร
906721 นาย ชนะพล เจียมจงวัฒนา
906722 นางสาว วาสนา วรพันธ์
906723 นาย ณสหพลธ์ เจียมพิริยะกุล
906724 นาย ณิชกุล ปัญญาแก้ว
906725 นางสาว พิชญานันท์ สิงห์ปลอด
906726 นาย ประเทศ มะลิเผือก
906727 นางสาว อรรถฉรา รักษ์มณี
906728 นาย กีรติ เรืองกูล
906729 นางสาว มนัสชนก บางศิริ
906730 นาย ภาณุพงศ์ สวัสดิวงศ์
906731 นางสาว ณัฐฎาปภา รัตนพรชัย
906732 นางสาว กมลทิพย์ พิพิธกุล
906733 นาย ไพศาล ปานแป้น
906734 ว่าทีร้่อยตรีหญิง จีระนันท์ เศษสวย
906735 นาย เจตนา ศรีไว
906736 นางสาว มลธิรา ต าปาน
906737 นางสาว อภิชญา ร่อนรา
906738 นาย วัชราวุธ อุตรศาสตร์
906739 นาย กิตติศักด์ิ ภูวธนานนท์
906740 นาย วรพล เหล็กคงสันเทียะ
906741 นางสาว ศุภิสรา สุกากิจ
906742 นางสาว อรยา จันทร์รอด
906743 นาย สุรศักด์ิ หลินเจริญ
906744 นาย ปกาศิต รอดแพง
906745 นางสาว อารยา โคตะสา
906746 นาย ปิยะ ขันทะ
906747 นางสาว สุภาภรณ์ โชตินิคม
906748 นางสาว สุจิตรา จันทโชติ
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906749 นางสาว รุ่งอรุณ วัฒชะนะพงษ์
906750 นาย อดิศักด์ิ ใจหาญ
906751 นางสาว วรารัตน์ ตาระบัตร
906752 นางสาว ฟารีดา โอมณี
906753 นาย รัชพล ระหา
906754 นางสาว อัมรารักษ์ บุญมาก
906755 นางสาว พิชชากร ธนวัตถาภรณ์
906756 นาย นิติธร พุทธทองศรี
906757 นาย วรวุฒิ เลิศนา
906758 นาย ชิษณุพงศ์ สุวัตถี
906759 นางสาว พิชญาภา เลอวงศ์รัตน์
906760 นางสาว สไบทิพย์ จันทร์พิบูลย์
906761 นางสาว เกษศินี จันทร์หอม
906762 นาย จักรกราชัย บัวจันทร์
906763 นางสาว จันทร์จิรา มะโน
906764 นาย วุฒิรณพัสษ์ ภูลา
906765 นางสาว กรรณิการ์ ช่วยกลาง
906766 นาย จิรศักด์ิ อาวรณ์
906767 นางสาว สมฤทัย สายโน
906768 นางสาว จุฬาลักษณ์ สงมา
906769 นางสาว วิภา ยอดนุ่ม
906770 นาย สมพงศ์ สังข์แก้ว
906771 นาย อานนท์ โต้งยงค์
906772 นาย จิรายุ ล่ิมศิลา
906773 นาย นฤนาท ยอดอาจ
906774 นาย นัฐพร ทัพชัยยุทธ
906775 นางสาว พิมพ์เพชร ประกอบเสียง
906776 นางสาว อุษณี กลับประทุม
906777 นาย เฉลิมเดช เนื่องสุวรรณลักษณ์
906778 นางสาว จิรภัทร์ โพธิบ์าทะ
906779 นางสาว จินดาพร นุ่นทอง
906780 นางสาว มาริสา ทองเงิน
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906781 นาย แสงทอง ปล่ังกลาง
906782 นาย บุรินทร์ เทือกสา
906783 นาย ธนวัฒน์ ไข่หนู
906784 นางสาว ภารดา กิจพงษ์
906785 นางสาว พิชญ์สินี แดงทับ
906786 นางสาว นันท์นภัส เครือพันธ์
906787 นางสาว สุวนันท์ ขวัญราช
906788 นางสาว ทิพวรรณ นวลจันทร์
906789 นาย นพดล มณีศรี
906790 นาย สุขวุฒิ วรภัทรศัจธร
906791 นาย วีรยุทธ รวงกลาง
906792 นาง พรรณพัชร บุญกอบกิจไพศาล
906793 นาย ณัชภูมิ มีบัณฑิต
906794 นาง ยุพิน แสวงเวช
906795 นาย พีรพล โมคศักด์ิ
906796 นางสาว ภรรัช พูนนาค
906797 นาย สุทธิพร ทองประยูร
906798 นาย อรรควัฒน์ ศรีไวยพราหมณ์
906799 นางสาว ปุญชรัสมิ์ ค าตา
906800 นางสาว ศิรภัสสร อิ่มกมล
906801 นาย เจษฎาพงศ์ พรหมเผ่า
906802 พันจ่าเอก ธนกร ดีด้วยมี
906803 นาย ศุภกร อรรถพรไพศาล
906804 นางสาว ประทุมวรรณ เทียมเท่าเกิด
906805 นาย ณัฐวุฒิ นาคค า
906806 นาย เอกชัย แสนใจ
906807 นาย วัชรินทร์ ใจจะดี
906808 นางสาว อนุสรา จันตะคุณ
906809 จ่าสิบตรี จักรกฤษ กุณจ๋า
906810 นางสาว สุชานันท์ จันทร์วงษ์
906811 นาย กรนพ แจ้งรักษา
906812 นางสาว พัชรี อรุณสุวรรณ
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906813 นาย พิภพพงษ์ เขตบรรพต
906814 นาย ณัฐวุฒิ ชูมนุษย์
906815 นางสาว พิมพกานต์ รักกุศล
906816 นาย ศรัทธา เจ๊ะสู
906817 นางสาว ศุภรักษ์ พงศ์พานิช
906818 นางสาว จุฑาภรณ์ โรจน์วิทยาธร
906819 นางสาว นุศรา ค าภา
906820 นาย วัชรวิทย์ ลาดใจ
906821 นางสาว ธัญพร ควรสนอง
906822 นางสาว เมธิชา เสถียรจิตร
906823 นาย พิชญ์พงศ์ กล่ินสิงห์
906824 นาย บุญส่ง แท่นยั้ง
906825 นาย สันตินันต์ เสาวรส
906826 นาย ยุรนันท์ เถลิงรัมย์
906827 นางสาว มินตรา อิสาสะวิน
906828 นางสาว ปัณฑารีย์ เรืองแก้ว
906829 นางสาว ฉันทนา พานทอง
906830 นาย จตุพร หอมหวล
906831 นาย สุวรรณ สุโน
906832 นางสาว กัญญาภัค สารเทพ
906833 นาย อรรถกร เนื่องชมภู
906834 นาย อิศเรศ กล่ินสกุล
906835 นาย รณชัย ไชยเสนา
906836 จ่าเอก จงรักษ์ แสนทวีสุข
906837 นาย นพพล เพชรรัตน์
906838 นาย สุพัฒนา ขันธ์ถม
906839 นางสาว ธิดารัตน์ ศรีละมุล
906840 นางสาว สงกรานต์ แวดโส
906841 นาย ภาคภูมิ ฮ่ินเซ่ง
906842 นางสาว มะลิ ค าวัง
906843 นางสาว กรวรรณ เกียรติไกรวัลศิริ
906844 นาง กานดารัตน์ พูประเสริฐ
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906845 นางสาว กัลป์ภวพร เฮงโชคภูวิรัชต์
906846 นางสาว สุนันทา บุญเมือง
906847 นาย นฤพณ นพฤทธิ์
906848 นาย ธีระพงษ์ โคตรพัฒน์
906849 นาย ณพล สติมานนท์
906850 นางสาว กานต์รวี อาภาขจร
906851 นาย ศศิพงษ์ เมืองจันทร์
906852 นางสาว ปทุมมาศ ก้อนทอง
906853 นางสาว ชุติมณฑน์ รุ่งเรือง
906854 นาย ทนงศักด์ิ กาฬวงศ์
906855 นางสาว แอนนา พูลประสาน
906856 นางสาว ภรณ์วลัย ภูมินาถ
906857 นาย อัมรนต์ สูดี
906858 นาย กฤษณะพงษ์ วงษ์ษา
906859 นาย พีระกมล คชชา
906860 นาย วิทยา ค าศรี
906861 นาง สุพัตตา ภาคพรต
906862 นางสาว สมศรี วีระเสนา
906863 นางสาว สุวิมล สืบสุนทร
906864 นางสาว อัจฉรา พานนาค
906865 นาง ชิดชม เกตุมณี
906866 นาย กิตติธัช นุชประยูร
906867 นาย อนุสิทธิ์ สายแก้ว
906868 นาย อมร แสงกิตติไพบูลย์
906869 นางสาว สุภาพร ชาค ามุทร์
906870 นางสาว ปัทมาลัย วงศ์ปิง
906871 นางสาว นารีรัตน์ สาธุการ
906872 นาย อับดุลเลาะ เจ๊ะหลง
906873 นาง ทิพย์วิมล นิยมชาติ
906874 นาย ชัยพฤกษ์ อร่ามเกล้ือ
906875 นาย วริทธิน์ันท์ อัศวภักดี
906876 นาย ชวน กังวาฬวัฒนา
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906877 นางสาว สิวลี นันทนพิบูล
906878 นางสาว จุฑามาศ เกื้อสกุล
906879 นาย อ านาจ เกื้อสกุล
906880 นาย อัสนี จีนอ่ า
906881 นางสาว จิรัชญา ศรีสุริยะธาดา
906882 นาย อุสมาน นิสนิ
906883 นาย อภิศักด์ิ นครินทร์
906884 นางสาว ทักษพร ภูพ่รหมินทร์
906885 นาย กิตติศักด์ิ ธนาลาภสกุล
906886 สิบต ารวจเอก ณัฐวัชร์ ชุมฝาง
906887 นาย ธนพล นนทกะตระกูล
906888 นาย ณัฐดนัย ทรัพย์ทวีผลเลิศ
906889 นางสาว กชนิภา ศิริพรรณา
906890 นาย วีระพล ทองปัน้
906891 นางสาว ทิวาพร ขจรเกียรติอาชา
906892 นาง จริยา ส่งเสียง
906893 นางสาว อรสา ปาสาโท
906894 นาย อัครพงษ์ สิงห์ขาว
906895 นาย วุฒินันท์ สุวรรณสาม
906896 นาย ปวรุตม์ นพคุณ
906897 นางสาว พัชราพรรณ ชอบธรรม
906898 นางสาว ชุติกาญจน์ อ าพันประสิทธิ์
906899 นาย ธนพัฒน์ มั่นศิลป์
906900 สิบต ารวจโท ภาคภูมิ สุรินทะ
906901 นางสาว บุณยวีร์ องอาจ
906902 จ่าสิบต ารวจ สุคีรีคงคา จรูญภาค
906903 นางสาว ประภาวรินท์ เทพแก้ว
906904 นางสาว รุสนีดา บือเฮง
906905 นาย พิรุฬห์ สุภาพ
906906 นาย ศรกายสิทธิ์ วรินทรา
906907 ว่าทีร้่อยตรี กรณินทร์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
906908 นาย รณชัย ธูปทอง
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906909 นางสาว แพรวรุ้ง ศัยยกุล
906910 นาย สิทธิชัย สุขนิตย์
906911 นาย จักรพันธุ์ ทองทุม
906912 นาย ประเสริฐ โสนะจิตร
906913 นาย อัษฎาวุฒิ พฤฒิวรวงศ์
906914 นาย เกริกฤทธิ์ ชัยวัง
906915 นางสาว วันวิสาข์ แป้นพยอม
906916 นาย วรายุทธ นาคเขียว
906917 นางสาว ผกาวรรณ แหลมหลัก
906918 นางสาว ธาริกา สามาลา
906919 นาย พงศ์ภูดิศ ปองดี
906920 นาย นราศักด์ิ แหม่งปัง
906921 นางสาว ธัณญ์ณัฏฐา วงศ์ศรีนาค
906922 นางสาว สิริธิติมา งามชัด
906923 นาย วรพงศ์ มีพรสวรรค์
906924 นาย นันทวุฒิ ปิริยะ
906925 นาย วิวัฒน์ สร้อยสด
906926 นางสาว จารีย๊ะ หลงโซะ
906927 นาย ปัณณวิชญ์ ทะฟู
906928 นางสาว พจนีย์ กันศรี
906929 นางสาว ฟาตีมะฮ์ ซายามะ
906930 นางสาว แสงจันทร์ พิมพ์ดี
906931 นางสาว ลลิตา วรรณกุล
906932 นาย เฉลิมพล พิษณุ
906933 นางสาว สุนิสา กันณะ
906934 นาย สมบัติ ปาระมี
906935 นางสาว ศศินา สุจิตราพิทักษ์
906936 นาง จุรีพร มูลภักดี
906937 นาย วุฒิภัทร คงสมัย
906938 นางสาว จันทิมา วุฒิมาศ
906939 นางสาว สราญรัตน์ พัฒนพงศ์
906940 นาย พงศ์พินิจ พูลสวัสด์ิ
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906941 นาง กิวรากร แย้มนิยมพันธ์
906942 นางสาว สิรินธรา ร้ิวไหม
906943 นาง กุลสิริยา กอนแก้ว
906944 นาย กิตติคุณ สีทองค า
906945 นาย ปริวัฒน์ รัตนบุรี
906946 ว่าทีร้่อยตรี กฤษณ์ สินพิศุทธิ์
906947 จ่าสิบต ารวจ วสันต์ ศรีฟ้า
906948 นาย จักรภัทร เอติยัติ
906949 นาย เอนก วงจันทร์
906950 จ่าสิบเอก พิทยา รัชอินทร์
906951 นางสาว สุภาพร แท่งทอง
906952 นางสาว ยุวดี ชูแนม
906953 นางสาว เบญจวรรณ ขุนเพ็ชร์
906954 นางสาว กฤษณา แซ่โหงว
906955 นางสาว ลาวัลย์ ศรีสม
906956 นางสาว จุฑามาศ รินไธสง
906957 นางสาว ทิพย์วรรณ พิณพงษ์
906958 จ่าสิบเอก พัศกันฑ์ อริยะมั่ง
906959 นางสาว กานต์ธีรา กล่อมแสง
906960 นาย ณกรณ์ สายอุราช
906961 นาย ภทรภาดา วรวัฒนาวงษ์
906962 นางสาว กัญญาภัทร เหล่านอก
906963 นาย มูฮัมหมัดฮัมดี บาเหะ
906964 นาย ประชา สุธรรมปวง
906965 นางสาว นภสร ผาเพียว
906966 นางสาว เบญจมาศ พุม่มา
906967 นาย พยุงศักด์ิ โพธิง์าม
906968 นางสาว จารุวรรณ อ าภาพร้อม
906969 นาย ไพวัล กระสินเกตุ
906970 นาย สมุทร ชาทองยศ
906971 นางสาว ธณิธา คร่ าทอง
906972 นาง สุรวรรณ ตันยุชน
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906973 นางสาว ชนัญชิดา บรรณสาร
906974 ว่าทีร้่อยตรี สุรนาท อ่อนสอาด
906975 นางสาว มายีดะห์ ดาราแม
906976 นาย ทรงพล ทองรอบพิทักษ์
906977 นาย ภฤษฏ์ เจนการ
906978 นาย ชารีฟ ทองสีสัน
906979 นางสาว ปุณญาภัส โสมศรี
906980 นาย ธนศักด์ิ แสนสุข
906981 นาง ธัญภา พาพลงาม
906982 นาย เกรียงศักด์ิ ศรีวิชัย
906983 นาย ณัฐพงศ์ สุภา
906984 นาย รอฤทธิ์ นุชนารถ
906985 นางสาว อัญชลีพร สุคม
906986 นางสาว เบญจวรรณ ทวีชัย
906987 นางสาว สุนิสา ฉาวเกียรติ
906988 นางสาว ทิพวรรณ มังคละ
906989 นางสาว ทัศวรรณ์ จันทร์แก้ว
906990 นางสาว นิชาภัส จันทร์ด า
906991 นาย ปรัชญ์ แก้วพิพัฒน์
906992 นางสาว ฉัฎฐวีณ์ สุวรรณพงษ์
906993 นาย ศักด์ิชัย พิมพ์ภูธร
906994 นาย สุธี พบบุญ
906995 นาง สุภารัตน์ ค ายันต์
906996 นางสาว อัมพร นิวัตร
906997 นาย สดายุ ทองพรม
906998 นางสาว อัชรีฑ์ มณีรัตน์
906999 นางสาว ผกาสินี หอวิจิตร
907000 นาย นิรุตต์ แตงเอี่ยม
907001 นาง สุจิรา ล้ าเลิศ
907002 นาย สุรพงศ์ ปรีดากรณ์
907003 นาย ฤทธิเกียรติ วิจิตรเวชการ
907004 นางสาว นฤมล นุ้ยภักดี
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907005 นาย อนุวรรตน์ มากทุง่คา
907006 นาย เด่นศักด์ิ ยศราวาส
907007 นาย สมเชษฐ พรหมสมบัติ
907008 นางสาว อุทุมพร คงสีไพร
907009 นาย ชินโชติ บุญฤทธิ์
907010 นางสาว สุฑิษา จันทราภรณ์ศิลป์
907011 นางสาว รุ่งนภา อุตสาห์
907012 นางสาว ดลนภา ดิฐภักดีกาญจน์
907013 นางสาว วิสสุตา รามสมภพ
907014 นาย ฐากูร ภูชาญ
907015 นาย ศุภสิทธิ์ ศรีเฉลียว
907016 นาย มนตรี ชายผา
907017 นาย ธไนศวรรย์ งามบุณยรักษ์
907018 นางสาว รพีพร จันทร์จิรานุวัฒน์
907019 นางสาว ปวีณา กิ่งจันทร์
907020 นาย อภิศักด์ิ ทองนพคุณ
907021 นางสาว กรรณิการ์ แพงอ่อน
907022 นาย ชวนากร บุญสกันต์
907023 นาย ชานนท์ณัฎฐ์ กันเรืองชัย
907024 นางสาว กุสุมา สว่างจันทร์
907025 นางสาว ทัศนีย์ สาแก้ว
907026 นาย สมโภชน์ ร่ืนบุตร
907027 นางสาว จิรารัตน์ มูลศิริ
907028 นางสาว กิรณา จรกิจ
907029 นางสาว รพีพร ไทรใหญ่
907030 นาย ปิยะพล จิตรวิขาม
907031 นางสาว วลินพร สระทองดี
907032 นางสาว ชลธิชา รักษาชล
907033 นาย นัทธิธ์ีร์ โสธรจรัสโชติ
907034 นาย สมคิด สุขประเสริฐ
907035 นาย ธนกฤษ ผิวศรี
907036 นางสาว บุศรินทร์ ธิเขียว
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907037 พลอาสาสมัคร ภูมิพัฒน์ ฤาดี
907038 นาง จริญญา คนหาญ
907039 นาย นราธิป ผ่องแผ้ว
907040 นางสาว สุพัตรา ต่อชีพ
907041 นาง สุกัญญา จิตราภิรมย์
907042 นาย ปรีชา จิตราภิรมย์
907043 นาย ธงไชย ชัยบุรินทร์
907044 นาย อติคุณ มลป้อม
907045 นางสาว สุวรรณี มั่งมี
907046 นางสาว พิศมัย คงแก้ว
907047 นาย เทิดศักด์ิ สุภเสน
907048 นางสาว วริษา ทองบ่อ
907049 นาง พิศมัย ศรีรินทร์
907050 นางสาว จิราณี คมสาคร
907051 นาย กลย์ภัทร์ นาคศรีรุ้ง
907052 นาย สมศักด์ิ ค าแดง
907053 นาย ประเสริฐ ทวีทรัพย์เจริญ
907054 นางสาว รุ้งราวัล ขวัญสูงเนิน
907055 นางสาว แก้วสุดา ประภาวะตัง
907056 นาย กิตติวัฒน์ ราชฐาน
907057 นาย วัฒนา วงศ์ส้ม
907058 นางสาว ธัญญารัตน์ สิทธิประภา
907059 นางสาว กัญญาณัฐ มะลิมาศ
907060 นาย สมคิด ถุงเงิน
907061 นางสาว พัทธนันท์ ดาใหญ่
907062 นางสาว สมปอง เชิญกลาง
907063 นาย อดิศร์ภวัต พินทยพิสุทธิ์
907064 นาย ธวัชชัย สาโสดา
907065 นางสาว ปิยะวัลย์ ผิวงาม
907066 นางสาว มยุรี อุณวงค์
907067 นาง ปรียนันท์ พงษ์จิตสุภาพ
907068 นาย พัชรพงศ์ สายสังข์

หน้าที ่221 จาก 372



เลขประจ ำตวัสอบ ชื่อ - สกุล

907069 นางสาว นิภาพร แสงประดับ
907070 นางสาว จิตราภา พิญญาณ
907071 นางสาว เปมิกา ทัง่ทอง
907072 นางสาว สุภัสสร ประเสริฐกิจ
907073 นาย มณฑวรรษ เผือกตระกูลชัย
907074 นางสาว วราภรณ์ เจตะบุตร
907075 นาย นราวุฒิ หงษ์แก้ว
907076 นาย จิรณัฏฐ์ สายบุตรธนากูล
907077 นาย ธวัช วราสุนันท์
907078 นางสาว จรรยา ยานะโส
907079 นาย ศุภโชค แทนศิริ
907080 นางสาว กรกช อุทัย
907081 นาย สุทธิญาณ บุญทัน
907082 นางสาว ณัฐญาภรณ์ เศษคึมบง
907083 นางสาว อ าไพ ช่วยชม
907084 นางสาว วราภรณ์ เจริญศรีศิริพงษ์
907085 นาย พิเชษฐ์ เหตุทอง
907086 ว่าทีร้่อยตรี ณัฐวุฒิ มาคุ้มทัพ
907087 นาย ปรัชญา กรสุวรรณ
907088 นาย สราวุฒิ ขาวอรุณ
907089 นางสาว กันต์ฤทัย เพ็งรักษ์
907090 นางสาว สรวีย์ อุสรากร
907091 จ่าสิบตรี อภิศักด์ิ พลใส
907092 นางสาว ดวงวลัยรัตน์ ชลธาร
907093 นางสาว ณัฐพร ย่งไทย
907094 นางสาว ภิญญาพัชญ์ ศิริพันธุ์
907095 นาย วีรยุทธ ทองนุ่น
907096 นางสาว สุพัตรา พูลผล
907097 นาย ภัทรพงศ์ รักราวี
907098 นางสาว บงกช สามวัง
907099 นาย ประพฤทธิ์ อ่อนนิ่ม
907100 นาย อัคคภพ ทยานศิลป์
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907101 นางสาว พรพรรณ พรมมี
907102 นาย พุฒิพงศ์ แซ่โฮ
907103 นางสาว อ้อมฤดี บัวนาค
907104 นางสาว นุจรี แทนน้อย
907105 นางสาว วนิดา ใจธรรม
907106 นางสาว ชิดชนก หมวดฉิม
907107 นางสาว กมลวรรณ เป็งละวรรณ์
907108 นาย วัฒนา เสวตวงศ์
907109 นางสาว นารีรัตน์ ใจเกษิม
907110 นางสาว จุฬาลักษณ์ ประมาพันธ์
907111 นางสาว ประภัสสร โยธารักษ์
907112 นางสาว ปาริชาติ โสภาศรี
907113 นางสาว อุไรรัตน์ สุขกะบุตร
907114 นาง อาทิตยา ศรีจันดา
907115 นางสาว อัชรา ชุดนอก
907116 นางสาว แสงระวี ทองศรีเกตุ
907117 นาย อาทิตย์ บวกไธสง
907118 นาย กิตติศักด์ิ ทองศักด์ิ
907119 นาย ประวีย์ วงศ์ชนะ
907120 นางสาว นิสานาถ ชาญศิลป์
907121 นาย ณัฐวุฒิ เสาร์แดน
907122 นาย รชต อินต๊ะพิงค์
907123 นางสาว ณฐมน นิธิโกมลกุล
907124 นาย อานนทวัฒน์ ปัดโรคา
907125 นางสาว ศิริลักษณ์ เชื้อโพหัก
907126 นางสาว สุชิตา ฉิมนุ่ม
907127 นางสาว คนึงนิตย์ ปาแว
907128 นาย ศิวพงศ์ วัชรสินธุ์
907129 นาย กิตติภพ มั่นพานิช
907130 นาย กิตติกร สุนทรศิริ
907131 นาง สาธนีย์ แพ้ชัยภูมิ
907132 นางสาว กิ่งกาญจน์ สีหะวงษ์
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907133 นางสาว ซัลมา ตะเย๊าะ
907134 นางสาว นฤมล สุไชยสงค์
907135 นางสาว ณัตฏินันท์ ปักการะนัง
907136 นางสาว สุพัตรา จันทร์สมัคร
907137 นางสาว ปานทิพย์ เพ็งเอม
907138 นาย จิตติคุณ แซ่ต้ัง
907139 นางสาว นพเก้า ธารีบุตร
907140 นางสาว พัชราภรณ์ ต้ังมานะกิจ
907141 นางสาว ปทุมพร ขันติปกรณ์กุล
907142 นาย รพีพงฎ์ ทัพภมาน
907143 นาง นุชรินทร์ หวังขวัญ
907144 นาย เศรษฐชัย เภาพาน
907145 นางสาว รตพร ชะเอม
907146 นางสาว ณัฐธิรา มาฉาย
907147 จ่าสิบต ารวจหญิง ปุญชรัสมิ์ โรจน์พิรญาณ์
907148 จ่าอากาศโท กถาพงศ์ ทองพิมย์
907149 นางสาว ชญาภา โกสินทรานนท์
907150 นางสาว พันธุว์ีร์ พันธุอ์ าไพ
907151 นางสาว อภิชญา ภูริพัฒนสมบัติ
907152 นางสาว ชุติมา อุ่ยเจริญศักด์ิ
907153 นางสาว นันทินี พูนกระโทก
907154 นาย ธวัชชัย ปาพรม
907155 นาย ประธาน ผุดผ่อง
907156 นางสาว ญาณิศา จิตติเรืองเกียรติ
907157 นาย เอกพล ละอองพัน
907158 นาย วรรณเศรษฐ์ ผลานิสงค์
907159 นางสาว ทิพธัญญา ตาวิยะ
907160 นาย ธวัชชัย พีระพิสิฐ
907161 นางสาว นวพร ศรีนคร
907162 นาง พรลภัส พองพรหม
907163 นาย ฐิติวัสส์ เรืองโอชา
907164 นางสาว รัตกวินทร์ เล็กราช
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907165 นาย กฤษดา ถาดตะคุ
907166 นาย ประภาส กัญชนะกาญจน์
907167 นาย สมพร อักษรณรงณ์
907168 นางสาว ตุลาการ กันอาน
907169 นางสาว ธาริณี ลุ่มจันทร์
907170 นาย ตุลาการ ชื่นชม
907171 ร้อยต ารวจเอก พงษ์ภัทร์ อักษรชู
907172 นาย กมล ไสโยธา
907173 นางสาว ทิวาวรรณ ขุนจันทร์
907174 นาย ณัฏฐนันท์ ลมทวีวงศ์
907175 นาย วันชัย แสงผ้ึง
907176 นางสาว สาวิตรี แผ่นศิลา
907177 นาง เพ็ญพรรณ เมืองสุด
907178 นางสาว สยามล ขุนไพชิต
907179 นาย พนพงศ์ คชพล
907180 สิบต ารวจโท นัฐพงศ์ ชอบผล
907181 นาย ปรินทร ธีรชิตกุล
907182 นาย เทพณรงค์ วุน่พันธ์
907183 นางสาว ศศิวิมล โลขันสา
907184 นางสาว พัธรนันท์ แก้วค า
907185 นาย ทวีรัตน์ เพชรทีว่ัง
907186 นางสาว อาริยา บัวแดง
907187 นางสาว ฝนจุฑา อุทยานุวงศ์
907188 พันจ่าเอก สุรชัย ค าศรี
907189 นาย คุณานนต์ อนุโลก
907190 นาย กรกฤต มูลวงศ์
907191 นาย เอกสิทธิ สุบรรณพงษ์
907192 นางสาว ปรวีร์ หมอยาดี
907193 นาย นวรัตน์ ประเสริฐวสุ
907194 นาย บุญส่ง บรรดิษฐ์
907195 นาย เอกภพ บุญเพ็ชร
907196 นางสาว อัญชนา จ้อยบรรดิษฐ์

หน้าที ่225 จาก 372



เลขประจ ำตวัสอบ ชื่อ - สกุล

907197 นาย เกริกฤทธิ วงศ์พงษ์ค า
907198 นางสาว ปนัดดา วณารักษ์
907199 นางสาว สุมิตรา มาธุระ
907200 นาย ดิลก มัชฌิมา
907201 พันจ่าเอก วีระยุทธ ขวัญชุม
907202 นาย วงศธร ทุมทอง
907203 นาย นิรัติศัย หิรัญรักษ์
907204 นางสาว ธนาภรณ์ แก้วบุญมี
907205 นางสาว อุสุมา อร่ามทอง
907206 สิบต ารวจตรีหญิง ช่อทิพ แก้วใหญ่
907207 นาย ธนากร บรรเลง
907208 สิบต ารวจตรีหญิง ณัฐณิชา ขยายแย้ม
907209 นางสาว ชนิดาภา สาลี
907210 นาย เอกชัย อินทร์จันทร์
907211 นาย ชุมพล ด าแดงดี
907212 นางสาว อัจฉราพรรณ แสงแก้ว
907213 นางสาว วราลักษณ์ ไชยเสือ
907214 นาย วัลลภ นพสรอมรกิจ
907215 นาย กฤษณะ สุนันท์
907216 นางสาว ชิดกมล นพสรอมรกิจ
907217 นางสาว พนารัตน์ สลางสิงห์
907218 นาย เกรียงศักด์ิ อ าภาพันธ์
907219 สิบต ารวจตรี จักรกฤษณ์ ทองค าชุม
907220 นางสาว อุบลวรรณ โยธาราช
907221 นาย นิชนันท์ ทิมาตฤกะ
907222 นาย สรรเพชญ์ ชัยสิทธิ์
907223 นาย ภาณุภัทร แดงโชติ
907224 นาย อุทัย เติมโภค
907225 นางสาว รจนา รุ่งเรือง
907226 นาย รัฐภูมิ รอดทับ
907227 นาย เกรียงไกร สาละวินพรพนา
907228 นาย รพิพันธ์ ชัยโรจน์สัมพันธ์
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907229 นาย สุริยา ทานะมาศ
907230 นาย อนุศาสน์ อารีประเสริฐสุข
907231 นางสาว นฤมล นาคสีทอง
907232 นาง อภิสรา เพิม่ศรี
907233 นางสาว สุรีนันท์ มานะ
907234 จ่าสิบต ารวจ จตุพงษ์ น้อยยา
907235 พันจ่าเอก พงศกร ชูเล่ือน
907236 นางสาว สุนันทา ศรีมุงคุณ
907237 นางสาว พัชรฎา เปล่ียนไธสง
907238 นาย ศรัณญ์ จึงจิตรักษ์
907239 นางสาว อรุณี ปินแคน
907240 นาย ธสถิต สายรอค า
907241 นาย เอกพงษ์ ทองหน้าศาล
907242 นาย ศักด์ิกริน ฟังเย็น
907243 นางสาว กัตฌัชญา พัชรชมพู
907244 นาย จักรพันธ์ บุญสมร
907245 นางสาว รัชนีกร อินหันต์
907246 นาย จิระวิน สนเท่ห์
907247 นางสาว พิชญาภัค สิงรอ
907248 นางสาว บุบผา หลีรัตนะ
907249 นางสาว พเยาว์ สีงาม
907250 นาย วัชรากร วีระเชวงกุล
907251 นาย ตรัส วัตตะสิงห์
907252 นางสาว เจียม ศรีละเสน
907253 นางสาว ทัศนีย์ ดัชถุยาวัตร
907254 นางสาว พรรณิพา สารภี
907255 นางสาว ณัฐรัฐ ทองเสน
907256 นางสาว ธนพร สังข์แก้ว
907257 นางสาว ธนัชพร ระวังเหตุ
907258 นาย ธรรมรักษ์ สุนทรภักดี
907259 นาย ชนินทร์ บ ารุงศักด์ิ
907260 นาย ทวีศักด์ิ พันธ์ศรี
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907261 นาย บุรพล ใหม่ชู
907262 นาย กันต์ เลิศอาวาส
907263 นาย ชัยรัตน์ โพธิไ์ทรย์
907264 นางสาว อภิญญา ทิพย์สาคร
907265 นาย สุรศักด์ิ เกษมสุข
907266 นางสาว เบญจวรรณ มูสิการักษ์
907267 นางสาว อ าพรรณ หลู่โยธา
907268 นาย เอกราช ชิตรกุล
907269 นางสาว วรัญญา สุเตนันท์
907270 นาย ประมวล ประทุมศรีขจร
907271 นางสาว ทิรันยา ลือโสภา
907272 นาย ต่อศักด์ิ ลือโสภา
907273 นางสาว กาญจนา นุ่มวงศ์
907274 นาย สุเมธ นาคเชิดชูธรรม
907275 นาย วิทวัส มูลสุธน
907276 จ่าสิบเอก สมยศ ต้นทอง
907277 นาย ณรงค์ เทพรักษา
907278 นาย ปฏิภาณ มูลมา
907279 นางสาว หทัยรัตน์ ศรีบุญยะแก้ว
907280 นาย สาโรช ตุ้ยทา
907281 นาย ณัฐวุฒิ เพ็งอ่ า
907282 นางสาว ยุพารัตน์ แสงศรี
907283 นางสาว วิปักษา อุ่นค า
907284 นาง สายยุทธ์ อื่นประโคน
907285 เรือเอก วันชัย สุทธิธารธวัช
907286 ว่าทีร้่อยตรี วัชรพล เจือจันทร์
907287 นาย เอกนรินทร์ มีมาก
907288 นางสาว พศุตมา ผดุงหา
907289 นางสาว กนกวรรณ นวลศรี
907290 นาย เรืองยศ วัฒนศิริเดชา
907291 นาย นิวัช ยั่งยืน
907292 นางสาว กวิวรรณ ยิ้มจู
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907293 นาย พงศกร ปันใจ
907294 นางสาว หทัยรัตน์ บุญรักษ์
907295 นางสาว ลักษณาภรณ์ เจริญโพธิ์
907296 นาย พงศ์เทพ นวลมูสิก
907297 นางสาว ทิพพาภรณ์ ช่างย้อม
907298 นางสาว ธิดารัตน์ รอบรู้
907299 นางสาว กานต์ชนก สุขโข
907300 นางสาว ปริณดา จันทร์ทิพย์
907301 จ่าอากาศตรี ปณัย งามรัตน์
907302 นางสาว พรพรรณ ทองก่ า
907303 นาย เสกสันต์ สาโดด
907304 นาย วุฒิชัย ไฉนวงษ์
907305 นาง สุภาวดี คล้ายคลึง
907306 นางสาว เบญญทิพย์ รัฐธรรม
907307 นาง รัชฎาภรณ์ เชื้อประทุม
907308 นาย วุฒิพงษ์ พงษ์วัน
907309 นาย อัษฎาวุธ ชัยศรี
907310 นางสาว อรทัย ดีเจย
907311 นางสาว ณัชจรี อภิญญามนตรี
907312 นาย อาทิตย์ ตูวิเชียร
907313 นางสาว ภัทราภรณ์ เชยงาม
907314 นาย อรรถษฎางค์ ผางพันธ์
907315 ดาบต ารวจหญิง มัธวรรณ ทองเนื้อห้า
907316 นางสาว ณัฐวดี มณเทียร
907317 นางสาว นิภาพร มหายศ
907318 นางสาว นลัทพร ทองเอม
907319 นางสาว สุธาสินี มีสวาทนอก
907320 นางสาว ปนัดดา เพ็งรักษ์
907321 นาย ธนพล ไตรวัฒนะ
907322 นาย ภูมิปริญญ์ ทับทอง
907323 นางสาว ดาวณี ไอศุริยวงศ์
907324 นาย นรนิติ มานะกิจ
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907325 นางสาว สมฤดี ศิลา
907326 นาย คทาวุฒิ มั่งมูล
907327 นาย ดิษณพนฐ์ วัชรพันธ์นพ
907328 นาย ติณห์ คชรัตน์
907329 นาย กมลดิษฐ์ กฤตธนเวท
907330 นางสาว เรณู เรียนจังหรีด
907331 นาง ผกาวรรณ์ บัวนาค
907332 ว่าทีร้่อยตรี วินัย วงษา
907333 นางสาว ณิชาภัทร มุ่งแฝงกลาง
907334 นางสาว จิราพร ครองระวะ
907335 นางสาว ณัฏฐา รอดเคราะห์
907336 นาย ณรงค์ศักด์ิ กล้าปราบโจร
907337 นางสาว ราตรี สวนบ่อแร่
907338 นางสาว ชาลิสา กุลชุติสิน
907339 นางสาว ณัฐนันท์ ธีรสุวรรณจักร
907340 นาย เอกราช จินดาพล
907341 นางสาว ธัญญาภรณ์ สาเทศ
907342 นาย พิชิต ศรีบุรินทร์
907343 นาย อัลฟานด้ี กะลูแป
907344 นาย ภรรธนกฤษ กุนมล
907345 นางสาว กิ่งแก้ว บุน้เสา
907346 นางสาว ณัฐธิดา เรืองเจริญ
907347 นาย สินประสงค์ หาขุนทด
907348 นางสาว กนกภรณ์ เมฆด้ัง
907349 นาย รวิพงศ์ เทพจันทร์
907350 นาย อัฏฐชัย อันมาก
907351 นางสาว วริฏฐา รัศมี
907352 นาย พลาวัสถ์ นิลกรรณ์
907353 นางสาว นนทิมาศ อื้อจรรยา
907354 นาย วสันต์ จิตต์โภคกุล
907355 นางสาว สิรีธร จันทกุล
907356 นางสาว ชลธิชา อัฐนาค
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907357 นาย ปกครอง สังขะชาติ
907358 นาง ณัฐธยาน์ มั่นคง
907359 นาย วิษณุ มหาวงศ์
907360 นาย ศรัณย์ภัทร จักรแก้ว
907361 นางสาว ปัณณพร ควรพันธุ์
907362 นางสาว รุจิราภรณ์ ค าหลง
907363 นาย พัฒนันต์ ทองสมุทร
907364 นางสาว นทีมาศ สุขทวี
907365 นางสาว ปัณฑิตา ปุษยาบุญ
907366 นางสาว จริญา ปราบปรี
907367 นาย อรรณพ ชวลิตวงศ์สกุล
907368 นาย ปฐวี พงษ์กอปรสกุล
907369 นางสาว ศิริพร จิตแจ่ม
907370 นางสาว ริช จันทร์ประเสริฐ
907371 พันจ่าเอก บุญเหลือ คางค า
907372 นางสาว อภิวรรณ บัวบาล
907373 นาย วันชัย รัตนบูรณะ
907374 นาย วรกิจ ชุษณะโชติ
907375 นางสาว ศิวพร กรอบทอง
907376 สิบต ารวจโท ล้อมพงศ์ จันขุนทด
907377 นางสาว นลพรรณ ขนอม
907378 นาย ณฏฐพล สีหาทน
907379 นางสาว เสาวลักษณ์ เขียวผุด
907380 นาย กุลพงษ์ อินทร์แป้น
907381 นางสาว วิภารัตน์ โพธิว์ิจิตร
907382 นาย ดนุภพ สุภะ
907383 นาย ปราชญ์กวี สุดวิลัย
907384 นาย วีรวุฒิ บัวทอง
907385 นางสาว จันทร์ทิพย์ บัวเนี่ยว
907386 นาย ปิยะวัฒน์ ช่อผูก
907387 นางสาว เวธกา จันทร์สุพัฒน์
907388 นาย ชิญนุเษก ออมชมภู
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907389 นางสาว ทิพาพันธ์ ขุนเมือง
907390 นาง พิชญาภัค สีวันดี
907391 นาย ปรีดี แก้วลอย
907392 นาย สิรวิชญ์ุ แสนสุข
907393 นาย ศุภโชค บุญอ านวย
907394 นางสาว อริสา จันทร์ภาคภูมิ
907395 นางสาว ณัฐนิชา เหรัญญิก
907396 นาย สถาพร นิลบุตร
907397 นาย วีรากร อินเกตุ
907398 นาย จิรายุ แจ้งจันทร์
907399 นาย ภิพบ ค าสวาสด์ิ
907400 นางสาว เปมชาดา อินทรทิพย์
907401 นางสาว วริศรา ริมโพธิเ์งิน
907402 นาย อนุรักษ์ บุญเรืองเศษ
907403 นาย ธนภัทร์ สุวรรณรัตน์
907404 นางสาว พรสวรรค์ พับพุ
907405 นาง ทองขวัญ สันติพงศ์ศักด์ิ
907406 นาย โสฬส สันติพงศ์ศักด์ิ
907407 นางสาว รัตติกาล ทีส่ าราญ
907408 นางสาว ปิยพร เกษมภักดีพงษ์
907409 นาง สุภาพร พลสวัสด์ิ
907410 นาย จัตุรพงศ์ พรรณจันทร์แม้น
907411 นางสาว รุ่งนภา เพ็ชรรัตน์
907412 นางสาว เนตรนภา อาทากิจ
907413 นางสาว ธาริณีย์ ภูง่าม
907414 นาย ปรมัติ เห็นชอบ
907415 นางสาว ภัทรานิษฐ์ รุณแสง
907416 นาย เชษฐา กุลพรม
907417 นาย พันธุว์ศิน ทัศนเสถียร
907418 นาย สัญชนัท วงศ์สกุลสุขดี
907419 นาย รณฤทธิ์ อารมณ์มานัด
907420 ว่าทีร้่อยตรีหญิง นพมาศ โปธาวงค์
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907421 นาย อัตรคุปต์ มีฤกษ์
907422 นาย ณัฐวุฒิ พุฒฤทธิ์
907423 นาย รณชิต มนัส
907424 นางสาว ปาริชาติ ทองพันชั่ง
907425 นางสาว มนัสวี สนใจ
907426 นางสาว ธัชศศิร์ ผ่อสุขสวัสด์ิ
907427 นางสาว กาบแก้ว กิลันดา
907428 นาย สันติ จันทร์เอียด
907429 นาย มงคล บุญมาก
907430 พันจ่าเอก กิตติโรจน์ ธีระอนุกูล
907431 นางสาว สุนีย์ สุโพธิ์
907432 นางสาว ปารย์รวี ติดทะ
907433 นางสาว อัจฉราพรรณ พานิชเจริญ
907434 นางสาว ปาริชาติ เชี่ยวรอบ
907435 นางสาว สิรินทิพย์ สุวรรณมณี
907436 นางสาว วรัญญา จ าปาแพง
907437 นาย ชรินปกรณ์ วิชก าจร
907438 นางสาว ปรียาภรณ์ ชื่นชม
907439 นางสาว นาตยา เนียมชา
907440 นาย ดวงใจ สุระพินิจ
907441 นางสาว เจนจิรา มาลัย
907442 นาย ปรัชญา กองแสน
907443 นางสาว สุประวีณ์ ชัยบาล
907444 นาย เอกพงศ์ รุ่งโรจน์วุฒิพงศ์
907445 นาย รัฐนันท์ ชานันโท
907446 นาย กิตติศักด์ิ แซ่ซ่ือ
907447 นาย ปวีร์ กลายเจริญ
907448 นาย ธนาเศรษฐ์ นิธิประภาวัฒน์
907449 นาย สามารถ จิตรสว่าง
907450 นางสาว อมรวดี ชื่นกล่ิน
907451 นางสาว วารุณี ชัยหงษา
907452 นาย ธงชัย ดวงชัย
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907453 นางสาว ณหทัย อินสว่าง
907454 นางสาว กุลิสรา คงสงค์
907455 นางสาว สุนิสา ช้างพันธุ์
907456 นาย อนิรุทธ์ จันต๊ะอุตม์
907457 นาย วุฒิชัย ภิมาลย์
907458 นางสาว กุลธิดา หองทองคาน
907459 นาย ชัชวาล อินโต
907460 ว่าทีร้่อยตรีหญิง จิตนภา ทาค าฟู
907461 นาง อิสรีย์ยา ธนะวงค์
907462 นางสาว พัชรวรรณ บุญมาก
907463 นาย จารุกิตต์ิ สารสุ
907464 นาย ปิยะ คิดการ
907465 นางสาว ประภาพรรณ แก้วพิมพา
907466 นาย ไพโรจน์ บริพันธ์
907467 นางสาว รมิตา ขันตยานุวงศ์
907468 สิบต ารวจโท พรศักด์ิ เสาริน
907469 นาง อรวรรยา สง่าหวัง
907470 นางสาว ดนยา มีเสน
907471 นางสาว ณัฐธิดา พุม่สิโล
907472 นางสาว ยุพาพร คุ้มขัง
907473 นาย สุวิทย์ แก้วจ านงค์
907474 นาย ตามใจ พวงมาลัย
907475 นางสาว หทัยชนก จันทร์วงศ์
907476 นางสาว ยมลสุทธิ์ สมรูป
907477 สิบต ารวจโท สรรพัชญ์ สุขเรือง
907478 นาย สุพจน์ ก าเหนิดทอง
907479 นาย พิชญ พลสมบัติ
907480 นาย นิรุธ ชัยธงรัตน์
907481 นางสาว ปาริชาติ ทรัพย์ประเสริฐ
907482 จ่าสิบโท อนุสรณ์ พุม่มั่น
907483 นาย ปวิช อัญญ์มาลิกุล
907484 นาย พุฒิพร ประทีป
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907485 นาย ฬุวพล คชรินทร์
907486 นาย จารุพงษ์ แสงตันชัย
907487 นาย โกเศส กล่ันพร
907488 นางสาว วิมลศิริ สนิทชน
907489 นาง ปาริฉัตร มักทองหลาง
907490 นางสาว วนิดา สะตะ
907491 นาย พีรพงศ์ มาลาวงศ์
907492 นาย เอกชัย หารธงไชย
907493 นาง สุมาลี ศิริเลิศ
907494 นางสาว กฤษณัฐกาญจน์ สามกษัตริย์
907495 นาย ปัญญาพล แจกจันทร์
907496 นางสาว รสริน หัตถสงเคราะห์
907497 นาย ฉัตรชัย ภูเ่ล็ก
907498 นาย นรินทร์ อินสะอาด
907499 นาย อ านาจ คณารักษ์ ยศกรธนวิชญ์
907500 นางสาว อารัชพร กระตุดเงิน
907501 นาย มรกต ชินสร้อย
907502 นางสาว นันทพิชญ์ สินวรพันธุ์
907503 นาย ปิยะวัฒน์ ส่อนราช
907504 นางสาว อพิชชา เหรา
907505 นาย อภิวัฒน์ โก้ล่อง
907506 นางสาว กิตติมา ชูสกุล
907507 นางสาว นงค์ลักษณ์ ยุบลชู
907508 นางสาว วรรณวนัช ทองเข้ม
907509 นาย วิวัฒน์ กองค า
907510 นางสาว วิสสุตา บุญมรกต
907511 นางสาว สุขฤดี เฉลิมศรี
907512 นาย ณัฐภัทร ครองมณีรัตน์
907513 ว่าทีร้่อยตรี นที วันแรก
907514 นาย ด ารงค์ คงดอน
907515 นาย นิธิบูรณ์ เนตรบุตร
907516 นางสาว พนิดา เรียบส าเร็จ
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907517 นาย ทรงสิทธิ์ สนิทวงศ์ชัย
907518 นาย วรพล คีรีศรี
907519 นางสาว นริศรา พุม่ไพศาลชัย
907520 นางสาว นันทิชา โสภาจิตร์
907521 นาย สมพงษ์ บุญสนอง
907522 นางสาว วิไลย์ลักษณ์ อาจสนาม
907523 นางสาว วันวิสา แสงพันธ์
907524 นางสาว กัญญาวีร์ หนูชู
907525 นาย สมัคร เชื้อบุญมี
907526 นาย ศุภฤกษ์ ล าทอง
907527 นาย ธราดล จ่าพุลี
907528 นางสาว ศศิธร เดชะ
907529 นาย อุกฤษฏ์ พันเดช
907530 สิบต ารวจโท วิทวัส บุญสอน
907531 นาย จีรศักด์ิ แคนังเรียะ
907532 นาย ปรานต์ปราชญ์ เสาวภานันท์
907533 นาย เอกสิทธิ ไชยปัญญา
907534 นาย สุทธิพงษ์ นุสนธิ์
907535 นาย ประสงค์ พิมพา
907536 นางสาว สุภัสสร กล้าพยัคฆ์
907537 นางสาว สตรีรัตน์ ทวดสิญจน์
907538 นางสาว กิตติพร ยิ้มใย
907539 นางสาว มารีน่า โสธามาด
907540 นางสาว กานต์รวี อินทร
907541 นาย ปิยะพันธ์ เทศนา
907542 นาย เกรียงไกร วชิระวาณิชย์
907543 นาย วิเชียร เส็นหละ
907544 นางสาว จุลณี จินดาศักด์ิ
907545 นาย วิทวัส กล้วยดี
907546 นางสาว ชวนพิศ ชูอ่อน
907547 นางสาว เมทินี วารีพัฒน์
907548 นาย รัชพล อินทร์บัว
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907549 นาย ไพรัตน์ พงษ์ไพร
907550 นางสาว ร่มฉัตร คุณนาเมือง
907551 นาย นัฐกฤษ หมื่นขันธ์
907552 นางสาว ศุภลักษณ์ หงส์พันธุ์
907553 นางสาว ดวงนภา สิริสุขขากุลย์
907554 นาย เชิดศักด์ิ สายลุน
907555 นาง กัญยกร สุขทัว่
907556 นาย อัครวิธ จิตตานุปกรณ์
907557 นาย ทนงศักด์ิ สดใส
907558 นาย วิระวัฒน์ แก้วไชย
907559 นางสาว สุดาวัลย์ ฝ้ันปันวงค์
907560 นางสาว วิไลภรณ์ เย็นใจพร
907561 นางสาว ณิชภัทร์ กิจเจริญ
907562 นางสาว นภัสสร ทิพย์สุวรรณ
907563 นาย ศุภณัฐ ช่วยคุ้ม
907564 นางสาว ศิวพร อนันตะสุข
907565 นาย เอกมล วงษ์เค่ียม
907566 นาย สิทธิกร ยะค าแจ้
907567 นาย อรรถวิทย์ เวียงอินทร์
907568 นาย เทพนรินทร์ รอดบรรจง
907569 นาย เอกราช สุริต
907570 นาย นพชัย พลพวก
907571 นางสาว จินตหรา ปัญญาใส
907572 นางสาว กมลพร ผลเลขา
907573 นาย พลลภัตม์ ทองทวี
907574 นางสาว กิติยา ปาระมี
907575 นาย สมบัติ ทองระย้า
907576 นาง มณีนุช ด าศรีสวัสด์ิ
907577 นาย สหศิลป์ อินทะชัย
907578 นางสาว นัฐฐินี เหมมัน
907579 นาย สมลักษณ์ วรินทรนุวัตร
907580 นาย อารุดดีน หลงหา
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907581 นาย ฐิติพล ภมรพล
907582 นางสาว ศรัณย์พัทธ์ ไชยพงษ์
907583 นาย เอก พิมลศรี
907584 นางสาว วรัญญา เอื้อเฟือ้พันธ์
907585 นาย ทรงยุทธ สุราราช
907586 นางสาว ธนัสสรณ์ พงษ์สุวรรณ
907587 นางสาว พิมพ์ชนก เรืองสมบูรณ์
907588 นางสาว ชลิยา กองศรีนาง
907589 นางสาว โศจิรัตน์ บูรณะพงศ์
907590 นาย สิทธิพงษ์ ปรังการ
907591 นาย เกรียงไกร กรมทะนา
907592 นางสาว นริศรา บังใบ
907593 นางสาว อมรรัตน์ สุขวโรดม
907594 นาย ณัฏฐสิทธิ์ บุญเจริญ
907595 นาง รัชดา ขัดปัญญา
907596 นางสาว วันวิสาข์ ฤทธิรุตม์
907597 นาย พิพัฒน์ ขัดปัญญา
907598 นาย ภาณุชาติ พุม่พวง
907599 นาย ปกณฉัตร ตาระก๋า
907600 นาย ดิษณ์กร ดนัยรักษ์พงษ์
907601 นางสาว วันใหม่ พรหมศิลา
907602 นาย เดชณรงค์ คงเหลือ
907603 นางสาว บุษกร สนธิคุณ
907604 นาย กิตติศักด์ิ ชาติเผือก
907605 นาย พินิจ บรรลือทรัพย์
907606 นางสาว กัลโสมซ์ หนูนัง
907607 พันจ่าอากาศเอก สุทธิพันธ์ สังข์ทอง
907608 นาย ธนายุทธ อ่อนศรี
907609 นางสาว ประภาพร วงมาเกษ
907610 นาย กนกศักด์ิ น้อยมณี
907611 นางสาว สุชาดา ไสยลา
907612 นางสาว จารุวรรณ์ ศิริมา
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907613 นางสาว อัจฉริยาภรณ์ สอนสุภาพ
907614 นาย รณชัย แก้วบุญเพิม่
907615 นางสาว สุธิดา อัมภรัตน์
907616 นาย สมยศ เพชรรัตน์
907617 นาย สิปปนนท์ ต้นเนียม
907618 นาย ยุทธนา หอมเดิม
907619 นางสาว กนกอร ภูวดลไพโรจน์
907620 นาย บุญอัครเดช ยรรยงสิรวงศ์
907621 นาย อนุกูล กาญจนรัตน์
907622 นาย วิชัย ชานุชิต
907623 นาย ณัฐพงศ์ ด าแม็ง
907624 นางสาว ภัชราภรณ์ ใจเสน
907625 นาย ชวัลวิทย์ ท่องเทีย่ว
907626 นางสาว วิภาภรณ์ อุ่นภา
907627 นางสาว อุษณีย์ สายนวล
907628 นาย ดนุชา ลิมป์ไกรสร
907629 สิบต ารวจตรี พรประเสริฐ ช่อเส้ง
907630 จ่าสิบต ารวจ จ าลอง เอ็มประโคน
907631 นางสาว สาวิตรี สาทะโพน
907632 นาย อ าพล เสรีรัตน์วิภาชัย
907633 นางสาว พัชนี บุดดี
907634 นางสาว จิรปรียา คงกุล
907635 นางสาว อาทิตยา มีฤทธิ์
907636 นาย ปิย ชัยรุ่งโรจน์สกุล
907637 นางสาว ศุภรัตน์ รักถิ่นเกิด
907638 จ่าสิบต ารวจ วจพาสน์ เครือสุวรรณ
907639 นาย เกียรติคุณ อ่อนกล่ัน
907640 นางสาว กฤษณา พวงประโคน
907641 นางสาว ธนิตา พึง่เนตร
907642 นาย กิตติพงค์ ศรีสุขใส
907643 นางสาว วิรดา พรพงศ์พันธุ์
907644 นางสาว พรรณทิพย์ อุดม
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907645 นาย วีรคุปต์ มไหศิริโยดม
907646 นาย สรวิชญ์ พรรณพิสุทธิ์
907647 นาย ธนภัทร พาทอง
907648 นาย ศาศวัต ทองสีด า
907649 นาย ศรัญญู น้อยหลุบเลา
907650 นาย วิโรจน์ ซ้ิมสวัสด์ิ
907651 นาย สุธีรยุทธ พรหมทอง
907652 นาย อัจฉริยะ เพียรทอง
907653 นางสาว พูลทรัพย์ ได้พึง่
907654 ร้อยต ารวจโท สรรเพชร สุขเรือง
907655 นาย สิริพงศ์ วงศ์ชู
907656 นางสาว ธัชวรรณ พิริยะสงวนพงศ์
907657 นาย ศุภฤกษ์ สังข์แก้ว
907658 นางสาว ชลธิชา หนูน้อย
907659 นางสาว พัชนี เดชะพันธ์
907660 นาย อาทิตย์ พ่วงแพ
907661 นางสาว ศรัณย์ภัทร เตจ๊ะ
907662 นาย ทันสมัย อุค า
907663 นาย เอนก จันยา
907664 นางสาว ณัฐกฤตา สนิท
907665 นางสาว มาริสา บัวแก้ว
907666 นาย คณากร กาญจนคเชนทร์
907667 นางสาว สุภัคตรา อินปลัด
907668 นาย พนมศักด์ิ ทิพย์นวล
907669 นาย วิทยา ใบดุเก็ม
907670 นางสาว ปาริฉัตร บางตา
907671 นาย นัฐวัฒน์ มะลิค า
907672 นางสาว ฐิติรัตน์ มินตรา
907673 นางสาว อัลวีน่า บูส่ะเม๊าะ
907674 นางสาว ทิพย์พฤกษา วงศ์งาม
907675 นางสาว นราพิศ เพชรสน
907676 นางสาว นวรัตน์ จันทร์สอน
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907677 นางสาว เนาวรัตน์ ปัญญาวงศ์
907678 นาย สมเกียรติ มูลเมือง
907679 นางสาว พรณวรรณ อ่ าสกุล
907680 จ่าสิบต ารวจ นพพล อุทิศ
907681 นางสาว วิศนี เผ่ือนงูเหลือม
907682 นาย ทินกร ทองสืบสาย
907683 นาย ทวีศักด์ิ กิจปาโล
907684 นาย พงษ์รัก วังสันต์
907685 นางสาว สุพัตรา ลีซ้าย
907686 นางสาว นรินรัตน์ ช่างทองใบ
907687 ว่าทีร้่อยตรีหญิง พนิดา แก้วบุตรสา
907688 นาย พิกิต ปึงทมวัฒนากูล
907689 นาย อนิวัต รักหนก
907690 พันจ่าตรี ศิวกร หัสโร
907691 นาย ธนัสฐ์ พิทักษ์
907692 นาย ธีรยุทธ เกิดเรือง
907693 นาย ณัฐพล อานนท์
907694 นาย โกสินทร์ จันทร์แก้ว
907695 นาย วชิรวิชญ์ โสพิณ
907696 นาย วิชญ์พล เชาวลิต
907697 นาย นัฐพงค์ ทูลแก้ว
907698 นาย ศราวุฒิ เหมืองสาม
907699 นางสาว วิศรุตา แสนละเอียด
907700 นางสาว ชยุตรา บุราณ
907701 นางสาว ศิรินทร์ สิงสุวรรณ
907702 นาย หัสนัย หอมสุวรรณ
907703 นางสาว ธิติพร แสนแก้ว
907704 พันจ่าอากาศตรี บุญโฮม จ าปาแก้ว
907705 นาย สุธี ยงค์
907706 ว่าทีร้่อยตรี อนุสรณ์ ปัสสา
907707 นางสาว รัชฎาภรณ์ เต๊ะวงษ์
907708 นาย พีรวิทย์ พรหมแก้ว
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907709 นาย นัธทวัฒน์ ศตพรพิสิฐ
907710 นางสาว เจษฎาพร คชชัง
907711 นาย ณัฐ คุณานุวัฒน์ชัยเดช
907712 นาย วิเชษฐ ศรีชาวนา
907713 นาย เกียรติณรงค์ วงค์สุวรรณ
907714 นาย มงคล การรัตน์
907715 นาย ธัญนพ ศรีหาเวช
907716 นางสาว นิศากร จันทร์เทีย่ง
907717 นาย หัสชัย หนูอุไร
907718 นางสาว วราภรณ์ โพธิสุ์ข
907719 นางสาว สุทิศา นวลพลับ
907720 นางสาว ปรารถนา สหัสชาติ
907721 นางสาว ขวัญสุดา ศรีพอ
907722 นาย สมศักด์ิ จันทะคีรี
907723 นาย สุทธกาน สุวรรณกลัด
907724 นาย นภปฎล ศรีพิทักษ์ด ารง
907725 นาย นุกูล สีดาแก้ว
907726 นาย นรินทร์ ภูสุ่วรรณ
907727 นาง มาลีวัลย์ ศรีสุข
907728 นาย เบญจมินทร์ อุดิง
907729 นาย ไซยีดี อาแว
907730 นาย พรชัย สุขอยู่
907731 นาย ณัฐกฤษ ภานุมาส
907732 นางสาว พจนารถ อินนาค
907733 ว่าทีร้่อยตรี วรวรรษ อึ่งทอง
907734 นาย บุญเสริม ซ้อมจันทา
907735 นาย ฉัตรชัย ชมพนา
907736 นางสาว ยุพาวดี โคตรพันธ์
907737 นาย นพพร พระสุจันทร์
907738 นางสาว ธารธันย์ แสงสม
907739 นาย ชัยวัฒน์ น้อยสวรรค์
907740 นาย อดิศักด์ิ อุสังหาร
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907741 นางสาว อมรรัตน์ โพธิห์ิน
907742 นาย ธนภัทร ทองดี
907743 นางสาว ภัทรวดี ซอกดุลย์
907744 นางสาว จริยา ขันธ์วราพันธิชัย
907745 นางสาว วิสมล วุธรา
907746 นางสาว ขวัญพิชชา หอมไกล
907747 นาย ธนกฤต สุจริต
907748 นาง ธัญญารัตน์ แก้วเงินทอง
907749 นาย พิทยาวุฒิ พุฒพันธ์
907750 นาย ทิวพล วงศ์อภิชาติ
907751 นางสาว ดลหทัย ใจสมัคร
907752 นางสาว พิชญา นาคนงนุช
907753 นาย วรพงศ์ ศรีใจน้อย
907754 นาย ส่องแสง บุญสา
907755 นาย ปุญญพัฒน์ แสนแก้ว
907756 นางสาว ปุญญิศา สิชฌรังษี
907757 นางสาว อัมพร วิจิตรพลยุทธ
907758 นาง ฉวีวรรณ เวหา
907759 นาย ปรเมษฐ์ แจ้งตาโทน
907760 นาย รัฐกร เขียวไม้งาม
907761 นางสาว สวรรยา พานอังกาบ
907762 นางสาว รัตนาภรณ์ ทุเรียน
907763 สิบเอก สิทธิชัย มาลาศรี
907764 นางสาว ทิพย์วิมล ทุเรียน
907765 นาย นภัทร มีบุญรอด
907766 นาย ศิลาฤกษ์ รุ่งศิลา
907767 นาย นพพร ธนวรรณ
907768 นาง นัตยา การาม
907769 นางสาว ณมน ชูเพ็ญ
907770 นางสาว อุมาพร อรุณอมรไพศาล
907771 นางสาว สกาวรัตน์ งามหยดย้อย
907772 นาย ทนงศักด์ิ นิลวัฒน์
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907773 นาย ชัชวาล สุภาพบุรุษ
907774 นางสาว กรกฏ แน่นหนา
907775 นาย จตุพงศ์ เอียสกุล
907776 นางสาว ธนิตา เอี่ยมงาม
907777 นางสาว ศิริวรรณ บุญฤทธิ์
907778 นางสาว ปิยฉัตร ลุนส าโรง
907779 นางสาว อุษมา สุขส าราญ
907780 นางสาว ชุติมา มีทอง
907781 นาย วิทยา สีหัวโทน
907782 นาย กฤษณุลักษ์ เอกตาแสง
907783 สิบต ารวจโท อิทธิพล นิทรารมย์
907784 นาย วริษฐ์ พุกบุญมี
907785 นาย สฤษด์ิ สาสิงห์
907786 นาง มัลลิกา สุวรรณไตรย์
907787 นาย สันติ เจริญธรรม
907788 นางสาว สุภิญญา บุญจ า
907789 นาย เนติพันธ์ สมจิตต์
907790 นางสาว กุลนาถ มาตยาคุณ
907791 นางสาว ณิชชา จันทะแสง
907792 นาย ณัฐพจน์ เจียมหาทรัพย์
907793 นางสาว ปรียานุช แซ่โหงว
907794 นางสาว รุ่งทิพย์ พรมพิลา
907795 นางสาว จันทิมา สังเกตการณ์
907796 นาย สุทธิพงษ์ พันธ์ฤทธิด์ า
907797 นาย ศุภฤกษ์ บุญเจริญ
907798 นาย พิพัฒน์ ไชยขันธุ์
907799 นาย สถาปนิก วงศ์จิรกิตต์ิ
907800 นาย ภักด์ิศิดิชฐ์ เสาแบน
907801 นาย วริศ หาดทราย
907802 นาย รชานนท์ ลิขิตธรรมวาณิช
907803 นางสาว อรอนงค์ แก้วประจุ
907804 นางสาว สุดา เจริญวงศ์
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907805 นาย ศิริชัย จันทวงษ์
907806 นาย สัญญารัก บุตรวงษ์
907807 ว่าทีร้่อยตรี ทศพร ทองจันทึก
907808 นาย สกลวรรธน์ ศิริปรุ
907809 นางสาว ขวัญชนก เหล่าสุนทร
907810 นาย เสด็จ ค ามา
907811 นางสาว นลพรรณ นาคสุวรรณ
907812 นางสาว วริศรา แสวงหา
907813 นางสาว ณัฐนิภา วราสินธ์
907814 นาย จักรพันธ์ ชาวบน
907815 นาย จักรพันธุ์ แสงทอง
907816 นาย ภัทรพงษ์ โต๊ะจงมล
907817 นาง วารุณี วงโสม
907818 นางสาว ญาณินดา เทพวงศ์
907819 นาย บพิตร กิติรัตน์
907820 นาย ปรมินทร์ ทัว่ประโคน
907821 นาย สรวิชญ์ สมสนุก
907822 นาย ชานันท์ จุฑาธิปพงศ์
907823 นาย ภควรรษ เสริญไธสง
907824 นาย ปวเรศ ศิริโกมล
907825 นาย รุ่งรุจ จี่พิมาย
907826 นาย ณภัทร นิลทอง
907827 นาย วีรพล แผนกุล
907828 นาย กรีฑา จันประเทือง
907829 นางสาว พิมพ์ฑักษอร แสงทองไชย
907830 นางสาว พัชรา เมืองนาม
907831 นาย กฤษฎา นันทินธนาธรณ์
907832 นางสาว ขณิษฐา ชูศรี
907833 นาย จิรัตน์ พลเดช
907834 นาย ศิริพงศ์ กองแก้ว
907835 นาย ภาวิศ สรรเสริญ
907836 นาย ปริญญา ยะอิ่น
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907837 นางสาว สุดา คุ้มพงศ์สิริ
907838 นางสาว เนาวรัตน์ ภูร่ะหงษ์
907839 นางสาว ชลิดา จันค าภา
907840 นาย นพดล ชัยศิริ
907841 นางสาว ศิริพร รัตน์อัน
907842 นางสาว สิริมา กุลบุตร
907843 ร้อยต ารวจเอก อภิวัฒน์ แสนรัตน์
907844 นาย วัศพล ปริยกุล
907845 นางสาว กนิษฐา บัวโรย
907846 นางสาว พัทยา อินทรสันต์ิ
907847 นาย มะคอดาฟี แลแม
907848 นาย อนุวัฒน์ จงศิริพงษ์ปรีดา
907849 นางสาว ยลรวีร์กานต์ จันทร์ภัทรบูรณ์
907850 นางสาว ดาราวรรณ วงศ์สม
907851 นางสาว กนกพร กิตตินันทพงศ์
907852 นาย กนกศักด์ิ กิตตินันทพงศ์
907853 นางสาว สุธีรา อนันตศักด์ิ
907854 นางสาว ภาวิณี นาคสมบูรณ์
907855 นาย ธีรยุทธ วงศ์ประทุม
907856 นางสาว สุพิศตรา แนมสัย
907857 นาย วชิรารักษ์ บุญศักดาพร
907858 ร้อยต ารวจโท ภาวิน จิรเดชพิทักษ์
907859 นางสาว นันทวัน ชนะภัย
907860 นาย พสิษฐ์ พิลา
907861 นางสาว เสาวลักษณ์ เงียบสุข
907862 นางสาว วรัญญา ปินะถา
907863 นาย สุทธิวัชร์ เทียนศิริ
907864 นางสาว นุจรินทร์ โกมล
907865 ว่าทีร้่อยตรีหญิง พัทณวดี มะริธง
907866 นางสาว นิตยา ทาจันทร์
907867 นาย สิทธิชัย ฟองสี
907868 นางสาว ศาธิยา งามจ ารัส
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907869 นางสาว สุภาพร กล่ินทอง
907870 นางสาว กานต์พิชชา หนูราช
907871 นาย มูหมัดจ ารี แวหามะ
907872 นาย พีระ เหลืองสมบูรณ์
907873 สิบต ารวจโท บรรหาร จรรยาสุทธิวงศ์
907874 นางสาว วัชราภรณ์ มธุรกันต์
907875 นางสาว ธนกฤษตฤณ สาลีสุข
907876 นาย กัมปนาท เพชรสังกฤษ
907877 นางสาว สุกานดา เสนงาม
907878 นางสาว สิริพัชร ตันหราพันธุ์
907879 นาย รัชภาคย์ รัตนบ้านกรวย
907880 นาย กิตติศักด์ิ บุญบ ารุง กิตติศักด์ิ บุญบ ารุง
907881 นาย กฤตภพ สะดวก
907882 นางสาว ทิพย์ตะวัน เสน่หา
907883 นาย พิสิฐ อินสาร
907884 นาย ปราชญา หนูน้อย
907885 นาย วงศธร จิตตานุภาพ
907886 นางสาว พัชรนินท์ คงเกียรติอนนต์
907887 นาย ชัชวาล รัตนสุภา
907888 นาย ธนกฤต ขอพลอยกลาง
907889 นาง สุคนธรส ไชยแสง
907890 ร้อยตรี พีรพงษ์ ชินบุบผา
907891 นางสาว พิมพ์ลดา โชติดิลก
907892 นาย ไกรทอง สีทอน
907893 นางสาว ปิยมาดา ภูจ าปา
907894 นาย อัธวรรต เสนาเนียร
907895 นาย ภานุวัฒน์ แจ้งสมบูรณ์
907896 นาย ภูมิรพี ศิริสหวัฒน์
907897 นางสาว ภาณิศา นุชล ายอง
907898 นางสาว พรธีรา แสงท้วม
907899 นางสาว พัชรีญา บุญผ่อง
907900 นาย นิทัศน์ ล้ิมศิริวัฒน์

หน้าที ่247 จาก 372



เลขประจ ำตวัสอบ ชื่อ - สกุล

907901 นาง ครรชิรา ศรีค า
907902 นางสาว วัลภา แม้นชัยภูมิ
907903 นาย จามร ซ้อนบุญ
907904 นาย วีรเจตน์ รัศมีวิจารณ์
907905 นาย ธนา มหาปัญญาวงศ์
907906 นาย กิตติวุฒิ นิลนิสสัย
907907 นาย นัฐพล สหพงษ์
907908 นาย ณพัชรกัณฑ์ รัชต์เลิศโภคิน
907909 นางสาว จินดา บุญยรัตน์
907910 นาย ณัฐพงษ์ชัย เพชรเพ็ง
907911 นาย สุนาท วงศ์ล าดวน
907912 นางสาว ออนิชา สุพรรณ
907913 นางสาว สิริกัญญา ค่ายหนองสวง
907914 นาย ทศพร ดู่มณี
907915 สิบตรี นวพัฒน์ ธาราวุฒิ
907916 นาย วุฒิชัย ประกอบมูล
907917 นาย ณรงค์ กล้าหาญ
907918 นาย สุทธิภัทร บัวจันอัด
907919 นางสาว ชฎารัตน์ ทองรุต
907920 นางสาว อรชร พิมพ์โคตร
907921 นาย วัฒน์ธน เอี่ยมสมบูรณ์
907922 นางสาว สุภา ธรรมวงค์
907923 นาย พิเชษฐ แก้วบุญเรือง
907924 นาย สุรสิทธิ์ สงสุข
907925 นาย รัฐสภา บุตรสาร
907926 นางสาว ปิน่แก้ว โพธิสาร
907927 นาย อาคม ปาน้อย
907928 นาย จีรวัฒน์ อิ่มเต็ม
907929 นางสาว อิสรีย์ ศิลปวิจิตช์การ
907930 นางสาว กรุณา เริงส าราญ
907931 นางสาว อารยา เหง่ียมสูงเนิน
907932 นาย นิยม แจ้งสว่าง
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907933 นาย ธนกร บุษพันธ์
907934 ว่าทีร้่อยตรี รพีพงศ์ ศรีเพชรพงศ์
907935 นางสาว พลอยชนก ขันทีท้าว
907936 นาย อาชีวะ เยี่ยมแสง
907937 นาย สรพงษ์ ก้องเวหา
907938 นาย ชาญวิทย์ นาวารัตน์
907939 นาย อุทิตย์ โอษฐ์ประไพร
907940 นาย พันธุศั์กด์ิ จิณะไชย
907941 นาย วัชรพล แก้วเปรมกุศล
907942 นางสาว สายจิตต์ เชื้อดี
907943 นางสาว มณีรัตน์ โทพรม
907944 นาย ประทัย ขาวทอง
907945 นางสาว วันวิสาข์ ชาญอาวุธ
907946 นางสาว สุนทรี แสนณรงค์
907947 นางสาว จารุภัทร นนตานอก
907948 นาย ธนวัฒน์ ดวงเขียว
907949 นาย ธนเดช ศรีนาราง
907950 นาย นฤนาท ธรรมเจริญ
907951 นาย วัชรพงษ์ ณ บางช้าง
907952 นางสาว นาเดีย โพธิโ์ซ๊ะ
907953 นางสาว สาวิตรี งาคม
907954 นาย อภิชาติ ใจจินา
907955 นาย ศุภกิตต์ิ มโหฬาร
907956 นางสาว วีรวรรณ สังข์แก้ว
907957 นางสาว ชฎานุช สิทธิถาวร
907958 นางสาว อังคณา รักษาทรัพย์
907959 นางสาว รัฐสิณี น าหาโชค
907960 นางสาว เจณิสตา พัชรวาสนันท์
907961 นางสาว ชัชฎาภรณ์ บูระพา
907962 นางสาว หทัยภัทร วิเศษกิจ
907963 นางสาว อัญชลีพร สืบสายลา
907964 นางสาว นลินี สมถวิล
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907965 ว่าทีร้่อยตรี กันตภณ สุวรรณกล่อม
907966 นางสาว อุทัยวรรณ รัตนพิมพ์
907967 นาย พีรพล จิตติวงค์
907968 นาย อัครินทร์ อุ่นเวียง
907969 นาย ตุลยเศรษฐ เหลามี
907970 นาย ธนทัต ภุมรัตน์มกุล
907971 นางสาว ปารีณา ตันติพูล
907972 นาง ณัชชา โยชะออน
907973 นาย อภิเศก ปัน้งาม
907974 นาย สุรพจน์ บุญน า
907975 นาย ณัฐพล คงระงับ
907976 นางสาว รุจิกาญจน์ กล่ินเกล้า
907977 นางสาว ธนิตรา สุวรรณสุข
907978 นางสาว กัตติกา เดียวสุขประเสริฐ
907979 นางสาว จินตนา แนบชิด
907980 นาย สานนท์ สุขะพงษ์
907981 นางสาว กาญจนา โคกมะณี
907982 นางสาว ภัณฑิรา หนูในน้ า
907983 นาย นิตย์ ทองเพชรศรี
907984 นาย แสน วงษ์น้อย
907985 นาย ศราวุธ ทองโผ
907986 นางสาว แพรวา บุญสม
907987 นาย ชวพล จึงสมาน
907988 นาย ธณัฐพล ทุมนัต
907989 นาย จิรายุ เหาตะวานิช
907990 นาย ณภัทร สมนาค
907991 นางสาว สุพัตรา คุณาวงษ์
907992 นาย รภัทร เดชาโชติบดินทร์
907993 นางสาว นรีรัตน์ รีเรียบ
907994 นางสาว ปรางค์ฤทัย ยศแก้ว
907995 นางสาว สาวิตรี ทวิชสังข์
907996 นาย นรินทร์ นิยมแก้ว
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907997 นาย พรภิชัย ทะวงศ์
907998 นาย กีรติ อาจสาลี
907999 นางสาว สิริวิมล วรรณายุวัฒน์
908000 นาย อดิเรก พรมเสน
908001 นาย ศิวณัฐ ทองม่วง
908002 ว่าทีร้่อยตรี สมชาย ทักษ์อรุณกุล
908003 นาย วุฒิศักด์ิ ลาละคร
908004 นาย เขตขันฑ์ ม่วงสุข
908005 นาย ภูวเดช ทุติยพงษ์
908006 นางสาว พนิกุล นามมะเริง
908007 นาย สมศักด์ิ ทองวิเศษ
908008 นางสาว กฤติยา หมื่นขัติ
908009 นางสาว มินตรา กาพุด
908010 นาย จิรสิทธิ์ เอมะสุวรรณ
908011 ว่าทีร้่อยตรี พิรสิทธิ์ ทองประสาท
908012 นางสาว นุชนารถ เอี้ยงชะอุ่ม
908013 นางสาว กุลธิดา ลอองศรี
908014 นาย ทศพร พรหมโสภา
908015 นางสาว ชุติมา วรรณค า
908016 นาย ธวัช จอมทอง
908017 นาย นรเทพ พุทจีระ
908018 นาย ธนาวุฒิ แสนมณี
908019 นาย ยศพล จงธรรม
908020 นาย ท านุรัฐ ปะลาวัน
908021 นางสาว นิตยา ชัยพิพัฒน์
908022 นาย เกรียงไกร บุญอิ่ม
908023 นางสาว วนัชพร จันทร์สุริยา
908024 นาย อรรณพ ท้วมพิบูลย์
908025 นาย ภูสิทธิ์ ทองเรือง
908026 นางสาว นันทัชพร แนวเนื่อง
908027 นางสาว พิมพกานต์ สุรโชติ
908028 นาย ณรงค์ศักด์ิ แจ้งสนาม
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908029 นาย พฤพงษ์ บัวซ้อน
908030 นางสาว นันทิชา อิศรางกูร ณ อยุธยา
908031 นางสาว นงลักษณ์ ข าเต้ีย
908032 นาย ชาติชาย ค าวัง
908033 ว่าทีร้่อยตรี พงศ์นที เจนกาญจนดิลก
908034 นาย ถิรเวศย์ สมเปาจี
908035 นาย ธันวาเทพ กานต์สมเกียรติ
908036 นางสาว จุฑาทิพย์ นาคเป้า
908037 นาย นพฤทธิ์ ฆงัรัตนะ
908038 นาย ธีรพงศ์ ไชยสาส์น
908039 นาย เกียรติพงศ์ แสงมณีย์
908040 นาย อิสเรศ นามไธสง
908041 นาย ธนเดช ไลไธสง
908042 นาย วัชรศักด์ิ ค้าขาย
908043 จ่าสิบต ารวจ ธนกฤต พรายพรรณ
908044 นาย ธีรพล เวฬุวนารักษ์
908045 นาย วิรุฬห์ วิเชียรนรา
908046 นาย ณัฐฌานนท์ ทองภูบาล
908047 นาย คมกฤษ ค าสนิท
908048 นาย พงค์ศักด์ิ เผือกผ่อง
908049 นาย ภานุพงศ์ เกียรติผดุงพงศ์
908050 นางสาว หทัยชนก วงค์ค า
908051 นาย นิวัฒน์ แก้วเกิด
908052 นาง พรกมล พรมสิทธิ์
908053 นางสาว อลิษา อินปา
908054 นางสาว ณภาสุ เขียววัน
908055 นางสาว จุฑารัตน์ กลายกล่ัน
908056 นาย ทวี พรหมทอง
908057 นาย รัฐสกนธ์ นันทะแสน
908058 นางสาว เกศวดี ศรีสวัสด์ิ
908059 นาย อดิสรณ์ พลายแก้ว
908060 นาย ปราการ ปุด๊ตัน
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908061 นางสาว สุพัฒรา สุมาลี
908062 นาย ปริญญา ธาราพร
908063 นาย กัมปนาท สมานพันธ์
908064 นางสาว เกษวรร สืบสม
908065 นางสาว พัชรี ไสยพาที
908066 นางสาว พิมพ์สุภา ดอนทิพย์ทราย
908067 นางสาว ชุติมา คณะทอง
908068 นางสาว สุภัทร์ ไชยวงศ์
908069 นาย สุรชัย ทะจาย
908070 นาย กิตติพงษ์ แดนวิวัฒน์เดชา
908071 นาย กฤษณพล ศรทรง
908072 นางสาว ปัทวดี พรวีรกุล
908073 นาย วรวัฒน์ วนิชยาโกศล
908074 นาย วรพงษ์ วัฒนจรรสกุล
908075 นางสาว จริญญา วารินทร์
908076 นางสาว อมรรัตน์ ไตรนพ
908077 นางสาว ธัญสุดา เทพกุล
908078 นาย ทัณฑธร รัตนภิรมย์
908079 นางสาว จิรา จันทรัตน์
908080 จ่าเอก มนตรี จ่าพุลี
908081 นาง หทัยทิพย์ แก้วเหลา
908082 นาย รัชพล แก้วจิตคงทอง
908083 นาย จุรินทร์ จันทรัตน์
908084 นางสาว สุนันธินีย์ วาณิชย์ศิริ
908085 ว่าทีร้่อยตรี ยุทธนา จันทร์ดี
908086 นาย ชาคริต ไวปรีชี
908087 นาย ธีระพงศ์ ทิวากรพิสุทธิ์
908088 นางสาว นุชรี แก้วพะวงค์
908089 นาย จิรพัฒน์ นนตรี
908090 นาย ปรเมษฐ์ พิชญ์ชานน
908091 นางสาว กชกร จูห้อง
908092 ว่าทีร้่อยตรีหญิง ดวงดาว เตชะเจริญกิจ

หน้าที ่253 จาก 372



เลขประจ ำตวัสอบ ชื่อ - สกุล

908093 นางสาว ชัญญานุช อรุโณทัย
908094 นางสาว รัตนาภรณ์ ครรณุขา
908095 นาย อิทธิพล จ้อยจ าปา
908096 นาย ภพพล ร าเพยเพชร
908097 นาย สันติ นามบุญลือ
908098 นาย สุรพงศ์ คงแก้ว
908099 นาย ยอด สระแก้ว
908100 นางสาว อรพรรณ แสนอามาตย์
908101 นาย กมล ราชเมืองศรี
908102 นาย พีรฐาวัฒน์ เพชรนวล
908103 นางสาว ยุภา รุ่งทวีพิทยากุล
908104 นาย สุชาติ กัญชนะกาญจน์
908105 นางสาว นาถยา ค าปัน
908106 นาง ศิริภา เลาหะวรุตม์ชัย
908107 นาย วิเวส ทุมเกษร
908108 นาย นิติภูมิ ดลรัตน์
908109 นาย วัชระ ยมใหม่
908110 นางสาว สุรัตน์ สังคานาคิน
908111 สิบต ารวจโท ธงธน นาทวรทัต
908112 นาย เฉลิมพล ปกิน าหัง
908113 นาย ธีระ สมมิตร
908114 นางสาว ธิดารัตน์ ไชยพงค์
908115 นางสาว มาริษา ฟูตุ้ย
908116 นางสาว ขนิษฐา ประทุมารักษ์
908117 นางสาว ศิริกานดา จุ้ยเปีย
908118 นาย ชินพงศ์ เตจ๊ะยวง
908119 นาย ณัฐภัทร นันทะวงษฺ์
908120 นาย รัฐพงษ์ พาค า
908121 นางสาว สุรีวัลย์ สันโดด
908122 นาย อรรถพล พลอยเงิน
908123 นางสาว ปิยวรรณ เวทยะวานิช
908124 นางสาว ทิพวรรณ คุ้มไพรัตน์
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908125 นางสาว นลินภัสร์ เกิดแก้ว
908126 นางสาว นวลสิริ เพชรก าเนิด
908127 นางสาว สุภัทรา สรงประภา
908128 นาย สถาพร ธรรมขันแก้ว
908129 นางสาว ปราง เนตรไสว
908130 นาย วรพล บัวค า
908131 นางสาว สมคิด ต้นใหญ่
908132 พันจ่าเอก นพรัตน์ คงศิลา
908133 นางสาว จิรัชญา ทองแสน
908134 นางสาว จีระนันท์ แก้วราม
908135 นาย บรรพต เพิม่พูน
908136 นาย ณฐมน พันธ์หิรัญ
908137 นาย พงค์พิษณุ ยมรัตน์
908138 นาย นพณัฐ สีห์รา
908139 นาย คณพศ วรศาสตร์
908140 นางสาว นารินทร์ สระบัวทอง
908141 นาง วนิดา โม้แก้ว
908142 นาย นิคม วงศ์เชียงยืน
908143 นาย ภัทรพล เจริญฤทธิ์
908144 นางสาว อสมาภรณ์ รังณเรนทร์
908145 นาย พีระวัฒน์ สีลาบุตร
908146 นางสาว สุไลพร ขันทอง
908147 นางสาว ยุภาวดี คล้ายสุโข
908148 นาย ธงชัย อุติลา
908149 นาย พินัย นาคสุวรรณ
908150 นาย ธีรวัฒน์ จันกิติ
908151 นาย อัสมัน แวกามา
908152 นางสาว มาศญา ศรีสุข
908153 นาย ณ ฤกษ์ สวัสดิฤกษ์
908154 นางสาว ปวริศา ตรีรัตนเศวต
908155 นางสาว ชลธิชา ศรีลุนช่าง
908156 นาย คณิตย์ พันสุวรรณ
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908157 นาย กฤษณัฏฐ์ วิบูลย์ศักด์ิ
908158 นางสาว จารุวรรณ เอี่ยมสะอาด
908159 นาย วาสุกรี ยอดแก้วทะเล
908160 นาย กิตติพงษ์ เจนศึก
908161 นาย เจษฎา สมศิลา
908162 นาง วรรณะรัตน์ ชูมณี
908163 นาย ธีรเจต สิริโชติพล
908164 นาย จิตตพัฒน์ ณรัตน์ยศกร
908165 นาย จารุวัฒน์ โปร่งใจ
908166 นาย สิรภพ สมิงชัย
908167 นางสาว อังศิณา บัณฑิต
908168 นาย ธเนศ ช านาญนา
908169 นาย พันธ์เทพ สุจิตคิดดี
908170 นางสาว กานต์ธิดา พาหุรัตน์
908171 นาย ธนัดกิจ พิณรัตน์
908172 นาย ศุภฤกษ์ ชนะบางแก้ว
908173 นาย มนตรี หนูแดง
908174 นาย อนุรักษ์ ถอดเขี้ยว
908175 นางสาว ฤทัยรัตน์ ช้างเงิน
908176 นางสาว นงลักษณ์ จิ้วสกุล
908177 นาย ปริวัตร์ นันติ
908178 นาย ภูริชญ์ ขาวส าอางค์
908179 นางสาว ประภาพร ค าสาสินธ์
908180 นาย เชิดศักด์ิ น้อยโขง
908181 นางสาว ลลิตา มุงคุณ
908182 นางสาว รัตนาภรณ์ แซ่เฮง
908183 จ่าสิบตรี สร้างตระกูล สุขสวัสด์ิจิตต์
908184 นางสาว อโณทัย สินโพธิ์
908185 นาง เยาวลักษณ์ เปรมเจริญ
908186 นางสาว วลีรัตน์ แซ่ชื้อ
908187 นาย ฉัตรชัย นันทะมีชัย
908188 นาง พิดาภรณ์ ผลปัญญา
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908189 นาย กฤพงศกร คูนาดี
908190 จ่าสิบต ารวจ ยุตพงค์ บางหรง
908191 นาย สิทธิพงษ์ ค าเผ่า
908192 นาย มานิต ชรารัตน์
908193 นาย จิรพงศ์ เพิม่พูล
908194 นาย เพิม่ศักด์ิ เจียมกันยา
908195 นางสาว มณฑณ์ญภัฏ เจตน์จันทร์
908196 นางสาว อรนุช เสนะชัย
908197 นางสาว ปริชาต วรรณทอง
908198 นาย ฐิติพงศ์ พ่อเพ็ชร
908199 นางสาว อนงค์ ส่านเพ็ชร
908200 นางสาว สุวิมล พวงมาลี
908201 นาย เขมะชาติ วงศ์วิสุทธิ์
908202 นางสาว รจนีย์ แก้วสุข
908203 นาย ติณณ์ กิจนาคะเกศ
908204 นาย ชวนากร ก่อบุตร
908205 นางสาว พันธิวา สอนมา
908206 นางสาว ทัศนีย์ โกมลชูช่วย
908207 นาย ชโยนนท์ ฉัตราธรรม
908208 นางสาว สิรินันท์ ราชรินทร
908209 นาย วิสุทธิ์ โพธิไ์ทรย์
908210 นาย พิพัฒน์ พัวศรีพันธุ์
908211 นาย อุสมาน บากา
908212 นางสาว เรวดี รัตนบุรี
908213 นางสาว จุฑามาศ นวนนุกูล
908214 นาย อิสรนันท์ จันทรักษ์
908215 นาย ธีรศักด์ิ สิงหภูมิ
908216 นาย วินัย คณาศรี
908217 นาย ชินวร รัตนตรัยวงค์
908218 นางสาว ซอบารียะห์ สมมารถ
908219 นางสาว วริษฐา พลอยน าพล
908220 นาย ชนะชาติ บุญหล้า
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908221 นาย ธรรมนูญ จรศรี
908222 นาย กิตติภัค หามวงค์
908223 นาย อนันต์ อัศวพงษ์โชติ
908224 นาย วิทวัส คนดี
908225 นาย พีรเดช ตะรุวรรณ
908226 นาย ศิวราชย์ สังข์ศรีเพชร
908227 นางสาว ชุติกาญจน์ คะลา
908228 นางสาว กานต์พิมล ภูฆงั
908229 นางสาว พรปรีณัน ดอนสมจิตร
908230 นาย วิษณุพงษ์ สุกกรี
908231 นาย วสุนันต์ มาตโสภา
908232 นางสาว พันธนีย์ มิ่งขวัญ
908233 นาย สิทธิศักด์ิ เจี้ยงเต็ม
908234 นางสาว ดวงสมร เณรหล า
908235 นาย ลักษมณ์ เบญจมินทร เพชรบูรณ์
908236 นาย ปุณณัตถ์ ทองทวน
908237 นาย ทินกร สุวรรณภูมิ
908238 ร้อยต ารวจเอก อดิศักด์ิ ขันละ
908239 นาย สมโชค เพชรแดง
908240 นาย สรายุทธ เถาว์โท
908241 นางสาว วัจนา สมรัตน์
908242 นาย ธานัท มิ่งทองค า
908243 นาง ราตรี สุมนวัฒนกุล
908244 นาย สุทธิพงษ์ ฟองอินทร์
908245 นางสาว เสาวลักษณ์ บุญทองเล็ก
908246 นางสาว นงนุช จ าลองมุข
908247 นาย สากล สืบด้วง
908248 นาย จิราวุธ มณีบางกา
908249 นาย ศิรปัฐม์ จันทวัฒน์
908250 นาย ณัทพงศ์ สมนึก
908251 นาง อรทัย หินอ่อน
908252 นางสาว เอมอร เดชทะสอน
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908253 นาย ทวิช กาญจนพันธุ์
908254 นางสาว นาตยา สวัสดี
908255 นางสาว นภัสสร เตียงประโคน
908256 นางสาว จุฑาวรรณ วรรณชาติ
908257 นาย มนูญ หงษาธร
908258 นาย พิษณุ กรรข า
908259 นาย ธนวัฒน์ ประชาชน
908260 นางสาว พิชยา ต่างใจ
908261 นาย ปรเมศวร์ สุปราณี
908262 นางสาว วิภาพร จันทร์ทองเมือง
908263 นาง นิยาวาเฮร์ ไพบูลย์
908264 นาย สุรศักด์ิ วันจะรวย
908265 นาย เจษฎา โพกาวิล
908266 นาง อ่าฉะ ติเสส
908267 นางสาว บุศรากร จินาพันธ์
908268 นางสาว อมรรัตน์ พงศ์ประยูร
908269 นางสาว พิมพลอย ต้ังสิริสงวน
908270 นาย ปองภพ สมจันทร์
908271 นาง ฉณิขณัณทน์ ส าราญศิลป์
908272 นาย ภัทรพล จาตุธรรมผล
908273 นางสาว ณิรดา สุพรรณพงษา
908274 นางสาว นารีรัตน์ เหล็กคง
908275 นางสาว กิรณา อัยกูล
908276 จ่าเอก สมพงษ์ ทองค า
908277 นาย ยุทธนา เถวนสาริกิจ
908278 นางสาว จมรพรรณ จันทร
908279 นาย ชลธิศ เสาแก้ว
908280 นาย สุพัฒน์ชัย แก้วจันทร์หล้า
908281 นางสาว กิ่งเกษร ไข่รอด
908282 นาย กรกฎ งามเมือง
908283 นาย สมโภชน์ ปริกกระโทก
908284 นาย ชุติพงศ์ จุลจินดา
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908285 นาย กรธัช หฤทัยภูมิ
908286 นาย พสธร พรหมขาว
908287 สิบต ารวจโท เอกลักษณ์ ดวงแก้ว
908288 นาย วุฒินันท์ ตาแสง
908289 นาย กรวิชญ์ เชาวลิต
908290 นางสาว มุธิตา แสงทอง
908291 นาย กฤตพจน์ เจริญสุข
908292 จ่าอากาศตรี อนุวัฒน์ ปานค า
908293 นาย อานนท์ นันทะชิน
908294 นาย ณัฐวัฒน์ จิรสินโยธิน
908295 นาง ดุษณี ชุ่มผักแว่น
908296 นาย นิตย์ กรกนกกมล
908297 นางสาว ธนาพร เครือสูงเนิน
908298 นาย ศุภชัย พรหมพันธ์
908299 นาง นิรัชฎาภรณ์ บูสุ่ข
908300 นาย วฤทธวัส สุชาติพงศ์
908301 ว่าทีร้่อยตรี ธนาพล ชาวเวียง
908302 นาย จิรยุทธ รักชัย
908303 นางสาว ศจีพรรณ แสงอ่อน
908304 นาย วุฒิไกร อุปลา
908305 นาย อรรฆพร แสะอะหมัด
908306 นางสาว วรรณภรณ์ เลาะวิธี
908307 นาย ปกรณ์ สุขธรรมนิยม
908308 นาย กฤติ ม่วงศิริ
908309 นางสาว สุนันทา พุดแดง
908310 นาย สมโภช อาญาสิทธิ์
908311 นางสาว น้ าอ้อย บุญมาก
908312 สิบเอก ยุทธชัย แย้มชุมพร
908313 นางสาว ณฐมน เทพทิพย์
908314 นางสาว สุทธิดา แพทยานนท์
908315 นาง ณัฐกานต์ คนึงคิด
908316 นางสาว อลิสา ชูบุญล้อม
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908317 นาย อุดมศักด์ิ แสงสง่า
908318 นางสาว มณีกาญจน์ มาแก้ว
908319 นางสาว ลภัสรดา นุ่นเหวา
908320 นาย ปฏิภาณ นาสา
908321 นาย อภิศักด์ิ เหิมฮึก
908322 นาย วรวรรธน์ ทรัพย์รัตนกุล
908323 นางสาว ฑิภญาดา พีพ่านิช
908324 นาย วีรภัทร พรมชาติ
908325 นาย กิตติพงศ์ วงศ์เศษ
908326 จ่าสิบต ารวจ กฤษณะ จบศรี
908327 นางสาว ขวัญกมล เฉื่อยฉ่ า
908328 นาง กัญญา ทองสีไพล
908329 นาย เตชัส ผลามิตร
908330 นาย สิทธิโชค โชติชูช่วง
908331 นางสาว สมศิริ ศรีโกมุท
908332 นางสาว สายสุนีย์ สุขเกษม
908333 นาย นิราศ มุละสีวะ
908334 นางสาว วนิดา พลเสน
908335 นาย บัญณศักด์ิ ไชยปัญหา
908336 นาย อังคาร ชมนุช อังคาร ชมนุช
908337 นาย อธิวัฒน์ วงษ์สุด
908338 นาย มนตรี ประกอบศรี
908339 พันจ่าอากาศเอก วิทยา กาละเกตุ
908340 นางสาว พิชชานันทุ์ ใจค า
908341 นาย พีระภัทร สวรรค์พรม
908342 นางสาว รุจิรา สุริวงค์
908343 นางสาว ฝนทิพย์ เหมทานนท์
908344 นางสาว ธัญญพัทธ์ โชติรัตน์ชัยกิจ
908345 นาย วัชรพงษ์ นิลมูล
908346 พันจ่าตรี สมจิตร ห่วงเพชร
908347 นาย กรันต์ สุริยารังสรรค์
908348 นาย ทินกร พยาชัย
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908349 นาย วินัย แก้วเทพ
908350 นาย ถาวร คงสมของ
908351 นาย กฤตัชญ์ เทีย่งแท้
908352 นางสาว นัฎสิมา ม่าหมูด
908353 นาย เฉลิมวุฒิ วงศ์ชัย
908354 สิบต ารวจโท ฮากีม เซะบากอ
908355 นางสาว พิมพ์ชนก พิมพ์เกษร
908356 นาย พงษ์ภัทร รัตนา
908357 นาย เดชอนันต์ บัวแก้ว
908358 นางสาว กนกวรรณ อยู่ดีรัมย์
908359 นาย พิเชษฐ วงค์ศรี
908360 นาย วีระยุทธ เอ้งฉ้วน
908361 นางสาว นิภาววรรณ เทศนะ
908362 นาย อริย์ธัช โคตรสมบัติ
908363 นาย พิทักษ์ชัย บัวดก
908364 นาย ปฏิภาณ พานิช
908365 นาย กันตภณ นุ้ยเกล้ียง
908366 นางสาว พัฑฒิดา โอมพิทักษ์พงศ์
908367 นางสาว ชนิมน ชนะคุ้ม
908368 นาย จักรพงษ์ ใชยสา
908369 นาย กันต์ ก้าวพัฒนกิจ
908370 นางสาว สุรัสวดี กัลยาสิทธิ์
908371 นาย ธนากร ชลพันธ์
908372 นาย ธีระพนธ์ เทศเกิด
908373 นางสาว ฐานิศา วิจิตรไพศาล
908374 นาย ธงชัย คนบุญญา
908375 นาย จิรพัสธรน์ จวบลอย
908376 นางสาว พิชามญชุ์ ยอดรัตน์
908377 นาย ไวพจน์ จันทร
908378 นางสาว พิกุล บัวขาว
908379 นางสาว วรินกาญจน์ ปาละเสริฐธัญกุล
908380 นางสาว เสาวภา สาเม๊าะ
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908381 นาย วศิน วรวิทยาคม
908382 นาย อาณัติ ท าหินกอง
908383 นาย ฐิติโรจ มุขดาร์
908384 นาย กิตติ บัวหลวง
908385 นางสาว กนกมาศ คงถาวร
908386 นาย วีระชัย ชูหาญ
908387 นางสาว วัลย์นภัสร์ เจนร่วมจิต
908388 นาย จักรพัฒน์ รวมภักดี
908389 นาย กัญจน์ ตัณฑเวส
908390 นาย เสกสรรค์ คุ้มครอง
908391 นางสาว ผกากาญจน์ บุญขวัญ
908392 นางสาว สุภาพร เชื้อสกุล
908393 นาย วรฉัตร จีนคล้ า
908394 นาย พงศกร เพ็ญจันทร์
908395 นาย อนุวัติ เฉลิมวรรณ
908396 นางสาว ภัควดี มะเดโช
908397 นางสาว ทิพวัลย์ จีนละเอียด
908398 นางสาว สาริศา สุกน้อยพะเนา
908399 นาย วิรัตน์ ศรฤทธิ์
908400 นาย ประดิษฐ์ หมื่นหาวงค์
908401 นาย พฤฒิพงศ์ ฤทธิรงค์
908402 นาย รตนัย ตรีสุวรรณ
908403 นาย พุทธิพงศ์ สังฆก์ัจจายะ
908404 นางสาว รัชณีวรรณ พรหมมาศ
908405 นางสาว ศุภิสรา ภูบังเดือน
908406 นางสาว เปมิกา ยาวฟุน่
908407 นาย ปรมินทร์ จิโรภาส
908408 นาย อุทัย สถิตย์สร
908409 นางสาว เกณิกา รัตนเดโชพาณิช
908410 นาย ศาฐกิต ผิวทอง
908411 นางสาว ขวัญจิตร กมลช่วง
908412 นาย กฤษดา หล้าเเหล่ง
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908413 นาย พิเชษฐ์ หนูมาก
908414 นางสาว เจนจิรา แก้วมณี
908415 นาย จงสฤษฎ์ ศรีสุวรรณ
908416 นาย รัฐโรจน์ ใจกองแก้ว
908417 นางสาว วีณา สุวรรณโณ
908418 นาย วุฒิภัทร สิทธิมา
908419 นางสาว วิสนีย์ บุญมา
908420 นางสาว กาญจนา ผิวผ่อง
908421 นาย จตุพงศ์ ถิ่นตะเคียน
908422 ว่าทีร้่อยโท ปรเมศวร์ สุริยวรรณ
908423 นางสาว ปวีรา นิตสิริ
908424 ว่าทีร้่อยตรี สรรพศิริ ศิริสวัสด์ิ
908425 จ่าสิบเอก สุรพงษ์ ปะวะเสนะ
908426 นางสาว ดวงนภา สาลี
908427 นาย ปภังกร เทพอินทร์
908428 นางสาว ณัฐิยา ปาลพันธ์
908429 นาย สมคะเน ล่ิมสุวรรณ์
908430 นาย เอกชัย เล้าเรืองตระกูล
908431 นาย วิชาญ หลาวทอง
908432 นาย พงศ์พล ศรเล่ียมทอง
908433 นางสาว มณีวรรณ ดาวสุข
908434 นางสาว โชติมา พวงจันดา
908435 จ่าสิบต ารวจ สมเจตน์ ค าสาลี
908436 นาย ฉัตรชัย สีทะ
908437 นางสาว สกุลรัตน์ โคตรหลักค า
908438 นาย สายัณห์ สังขชาติ
908439 นางสาว อรนุช สุริฝ่าย
908440 นาง สุนิสา คงค า
908441 นาย ชโนโดม ชารัมย์
908442 นาย ธนวัตน์ ฉัตรมงคลพันธ์
908443 นางสาว เพ็ญพิชชา สุริยะจันทร์
908444 นางสาว ชฎาพร พงษ์ไพบูลย์
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908445 นาย นครินทร์ แป้นงาม
908446 นางสาว พัสวี บุญสิทธิ์
908447 นาย อภิสิทธิ์ จิรสัณจิต
908448 นาย เกียรติศักด์ิ แดงช่วย
908449 นางสาว วิชชญาณ์พร สุวอาภาพัชร์
908450 นางสาว อัญชนา อภัยโรจน์
908451 นางสาว จิราภรณ์ พูลพิพัฒน์
908452 นางสาว พิมพ์พร จันทรมณี
908453 นาย สุทัศน์ สันโดษ
908454 สิบต ารวจโท อมรพงษ์ ตุ้ยทา
908455 นางสาว นิราวรรณ ธรรมเสนีย์
908456 นาย เทียนชัย จ าปาเงิน
908457 นาย พีระภัทร รัตนมุณี
908458 นาย ศักด์ิดา ศรีวิชัย
908459 นางสาว ศุภิสรา กุลสุวรรณ
908460 นางสาว นัทศรินทร์ ค้าขาย
908461 นางสาว วชิราภรณ์ นิตย์สมบูรณ์
908462 นางสาว วาสินี ศิริสอน
908463 นางสาว ขนิษฐา สิทธิศักด์ิ
908464 นางสาว สุทธิษา วงษ์ปิน่
908465 นาย ชิณวัฒน์ ถิรโสตถินานนท์
908466 นางสาว ณหทัย เนติเกียรติวงศ์
908467 นางสาว ศมาพร ปราณีตพลารักษ์
908468 นางสาว พุฒิตา ปรีชาชาญพิชิต
908469 ร้อยตรี อัคคพล ศรีอินทร์
908470 นาย ภูริฑ มูลมิ่ง
908471 นาย กฤษณะ ไพบูลย์ภิญญาเลิศ
908472 นาย ศรัณย์ บุญเอนก
908473 นาย คารมณ์ เพ็งลุน
908474 นาย เฉลิมพล ยางสุข
908475 นางสาว จรรริยา หินแก้ว
908476 นาง จารุวรรณ บุญไชย
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908477 นาง ณัชชา สิริธนาพิพัฒน์
908478 นาย ณัฐพร ขุมบุญโต
908479 ว่าทีร้่อยตรี พิเชษฐ์ มีแก้ว
908480 นาย พิใน วงค์บุตรศรี
908481 นาย ศุภชัย รัตนพาไชย
908482 นางสาว พัชรินทร์ นารีวงค์
908483 นางสาว พาขวัญ เสาวคนธ์
908484 นาย วิษณุ เทพสินธพ
908485 นางสาว คันทรารัตน์ พันนพพงศ์
908486 นางสาว เปรมปรีด์ิ พันทุม
908487 นางสาว ขวัญใจ เล้ียงหิรัญ
908488 นางสาว อรทัย สามารถ
908489 นางสาว เจนจิรา อร่ามเรือง
908490 นางสาว ชนิตา บุญญานุวัตร์
908491 นางสาว พวงแก้ว คงสงค์
908492 นาย ธนวัฒน์ ขู่วิชัย
908493 นาย วินธร ข าสุนทร
908494 นางสาว กุลรัตน์ สุขศรี
908495 นาย คิมหันต์ โล
908496 นางสาว อนงค์พร ธาสถาน
908497 นางสาว เบญจพร มูลพงษ์
908498 นาย สุพัฒน์ ประหยัด
908499 นาย ปฐมพงษ์ เวชประโคน
908500 นางสาว ปิยวรรณ สุพรรณพงค์
908501 นาย นัสเซร์ มามะ
908502 นาย สภาวุฒิ ภูจอมขาว
908503 นางสาว อริญชยา ประภาศรี
908504 นาย ณัฐพันธุ์ ตันศิริ
908505 นาย พิชญ์ สุวัตถิกุล
908506 นางสาว จุฑามาศ เจริญบุญ
908507 นาย วีระศักด์ิ อุ่มชัย
908508 นาย วุฒีศักด์ิ ไชยขวัญ
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908509 นาย สุรศักด์ิ มณีโชติ
908510 นาย ชัยวัฒน์ ทรัพย์ไพบูลย์
908511 นางสาว ณัฐสรัลพร ปิยดนัยวุฒิกุล
908512 นาย ชญานนท์ วงค์เพ็ญ
908513 สิบต ารวจโท ภัคณวัฒน์ ยางงาม
908514 นาย วรพนธ์ เนินงาม
908515 นางสาว สาลินี ก้อนค า
908516 นาย ประมวล ดวงนิล
908517 นาย สงบ สีเลา
908518 จ่าสิบต ารวจหญิง ศิวรัตน์ ศิริพิบูลย์
908519 นางสาว นลินี เดชดี
908520 นาย ประภาส กะหรีม
908521 สิบต ารวจโท สุวิชชา เป้าประกิจ
908522 นาย สุระไกร แสงเนตร
908523 นาย เด่นพงษ์ พันธุง์าม
908524 นางสาว ขวัญอนงค์ นาคน้อย
908525 นาย สุรเดช เกตุแก้ว
908526 นาย ณรงค์ฤทธิ์ พรมเรือง
908527 นาย ศรัณยู ชมชิด
908528 นาย สายัณย์ นาคอ่อน
908529 นาย ณัฐศิษฏ์ งามเจริญ
908530 นาย ดิษยภัทร โมคศักด์ิ
908531 นาย นันตวรรธน์ รอดชู
908532 นาย ธีระวัฒน์ ไชยลังการ
908533 นาย สุทัศน์ เตือนสติ
908534 นางสาว สุภรัมภา หวังเจริญทรัพย์
908535 นางสาว อินทิรา เนียรมงคล
908536 นาย จักรกฤษณ์ พูลเกิด
908537 ว่าทีร้่อยตรี เศรษฐกิจ จันทศร
908538 นาย อานนท์ ศรีบัวลา
908539 นางสาว ณัฐนลิน ฉิมใจ
908540 นางสาว ทิพย์คันธา แก้วสุข
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908541 นางสาว อุมาพร ณ พัทลุง
908542 นาย ถาวร วิโสรัมย์
908543 นาย มีชัย นวลเพชร
908544 นางสาว ปนัดดา โตก า
908545 นาย จิรภัทร บัวสนิท
908546 นางสาว ศิรินรัตน์ ขันแก้ว
908547 นางสาว กิติมา ชาญศิลป์
908548 นาย วุฒิชัย บุญถนอม
908549 นางสาว นาดียะห์ ลันเด
908550 นางสาว สุดารัตน์ รัตนโชเต
908551 นาย กันต์ธร อารยะพนาวัลย์
908552 นาย สิทธิชัย พรหมมณี
908553 นางสาว ปิยะธิดา ชูโชติ
908554 นาย กิตติ ทองพอก
908555 นาย สิรวิชญ์ พิทักษ์ธ ารง
908556 นาย กิตติคุณ ต้ังชวลิต
908557 นาย สุรชัย สระค า
908558 นาย จีรศักด์ิ ราชนุเคราะห์
908559 นางสาว นิศารัตน์ เมืองแก้ว
908560 นางสาว เนทิตา สมนึก
908561 นาย ขวัญชัย แสงค า
908562 นาย ประทีป ฤทธิพันธ์
908563 นาง กัญญ์จิรัชยา จึงจริยพิพัทธ
908564 นางสาว วรัญญา ระมั่งทอง
908565 นาย กฤษฎา กราปัญจะ
908566 นาย สันติพงษ์ จินดา
908567 นาย บรรพต อนุมาตย์
908568 นางสาว เยาวเรศ นงค์นวล
908569 นาย กฤษฎา พรหมยา
908570 นาย อ านาจ เนรมิตกันทร
908571 นางสาว ทรรศนีย์ เรืองศรี
908572 นาย ศราวุธ ชุ่มมงคล
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908573 นาย อัครวัฒน์เดโช ถาปะนา
908574 นาย วิศวกร จุลแก้ว
908575 นางสาว อรทัย สุวรรณะ
908576 นาย พสิษฐ์ โชติรัตน์
908577 นาย ขวัญชัย ภูร่ะหงษ์
908578 นาย ธนพงษ์ เห็มพิลา
908579 นางสาว บัณฑิตา เมธาวิตากุล
908580 นางสาว เกศรา วัฒนสมัย
908581 นางสาว กัญญาณัฐ ด าเอี่ยม
908582 นางสาว ปวฎา นรธิปเดชากิจ
908583 นางสาว มาริสา โคตรชุม
908584 นางสาว สุพัตรา บุตรสาร
908585 นาย ธนะเมศฐ์ ธรรมนลินธรณ์
908586 นางสาว สุวิกรานต์ นนทศร
908587 นางสาว สุณิษา แดนธานี
908588 นาย ทวีพร ฝ้ายขาว
908589 นาย กษิดิศ กาญจนบุษย์
908590 นาง ยุภาพร วรรณศิริ
908591 นาย พิเชฐ ทิพย์มณี
908592 นาย ชัยวัฒน์ ศยามล
908593 นางสาว ศิริลักษณ์ ยุคุณธร
908594 นางสาว จิราภรณ์ เการ
908595 นาย สุรพงษ์ จันทฤาวัฒน์
908596 นางสาว พัชราภรณ์ กิ่งแก้ว
908597 นางสาว ชนิสรา ปัน้อินทร์
908598 นาย สมพร เกษรินทร์
908599 นาย ประเวถ รอดย้อย
908600 นางสาว พรกนก มั่นคง
908601 นาย ปวรินทร์ เทพแก้ว
908602 นาย ก้องชาติ สิงหปุณณภัทร
908603 นาย ณัฎฐวัฒน์ พิมพ์กิจ
908604 นางสาว หฤทัย อยู่คง
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908605 นาย เอกวินท์ รูปคมอิทธิกูล
908606 นางสาว เสาวณีย์ ไชโยธา
908607 นางสาว ธนันท์ธร โสภณดิลก
908608 นาย พงศ์เพชร มีจิตต์ใส
908609 นาย เสกสรร คงงาม
908610 นางสาว พลอยตะวัน อุรดา
908611 นางสาว ชาลิสา อาริยะ
908612 นาย พชร วิชัยค ามาตย์
908613 นางสาว โนรไลลา อับดุลบุตร
908614 นาย วรวุฒิ ผลินยศ
908615 นาง เขมนิจ วิตูล
908616 นาย อนุวัฒน์ ช่วยทอง
908617 นางสาว หฤทัย มินตรี
908618 นาย เกรียงไกร ติสัก
908619 นาย ธกรกฤต จันไชยยศ
908620 นางสาว ณิชาภัทร ชุมภู
908621 นาย ชโลชา เคร่ืองค า
908622 นาย นิมิตร โอ๊ดฟู
908623 นาย วชิราวุธ ทองด าชู
908624 นางสาว เหมือนขวัญ หนักเกิด
908625 นาย ณัฐกานต์ แก้วเมือง
908626 นางสาว ธิดาดวง ชูฟอง
908627 นาย ณัฐพล จันทะคุณ
908628 จ่าสิบต ารวจ อริยญ์พรรด์ิ บ ารุงจันทร์
908629 นาย ชลธี นาเล่ือน
908630 นาย ขอบเขต ธรรมวาโร
908631 นางสาว ชญาธร วิชญะโกมล
908632 นาย สุทธินันท์ มันทิกะ
908633 นาย ธนากร เรืองอุไร
908634 นางสาว จีรนันท์ แสวงการ
908635 นางสาว อัญญานี ปุจฉากาญจน์
908636 นาย วาริช สกุลพงศ์
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908637 นางสาว กษิรา กระธง
908638 สิบต ารวจโท สุรเชษฐ์ เรือไหล
908639 นาย วุฒิพงษ์ วงษ์พานิช
908640 นาย ประชาชัย เสือโรจน์
908641 นาย วิทักษ์ วิทักษบุตร
908642 นางสาว พรรณี หนองศรี
908643 นาย ปิยวัช บุญถนอม
908644 นางสาว จุฑามาศ ประสมทรัพย์
908645 นางสาว สุกัญญา ชัยศิริ
908646 นาย สุเทพ จ าเนียรกูล
908647 นางสาว อุทัยวรรณ มูลพันธุ์
908648 นาย ปรินทร์ ฮอหรินทร์
908649 นาย พรทวี บุญเพชร
908650 นางสาว มัณฑนา ลีลาน้อย
908651 นาย ภาคภูมิ ชูพิน
908652 นางสาว นารีรัตน์ ดวงกระโทก
908653 นาย กฤษณ์ พรหมเพ็ญ
908654 นางสาว ดาวใจ ใจเทีย่ง
908655 นาง ยุพาภรณ์ โกมัย
908656 นาย ธีรวัฒน์ ศักด์ิเพ็ญศรี
908657 นาย อดิศักด์ิ โสขุมา
908658 นางสาว กมลวรรณ ชินวงศ์
908659 นาย จงรักษ์ บุญเลิศ
908660 นาย ภูทเนศ วิสุทธินาพฤกษ์
908661 นาย ณรงค์ กันทา
908662 นาย ธนกฤต พิลอด
908663 นาย ณัฐนนท์ ฉัตรกมลวัฒน์
908664 นางสาว ภัทรา ภิญโญ
908665 นาย นรินทร์ กลับอินทร์
908666 นางสาว วรัญญา มโนกร
908667 นาย สุวิทยา พาอินทร์
908668 นางสาว วราภรณ์ ศรีบุญ
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908669 นางสาว ชญาพัฒน์ ตามไท
908670 นาย ศิริวัฒน์ ทิพย์มา
908671 นาย ประกาศิต เอี่ยมสอาด
908672 นาย ธนกฤต จ้อกระโทก
908673 นาย อดิศร ศังขจันทรานนท์
908674 นางสาว รุ่งทิตย์ บังไพล
908675 นาย ธนาวิทย์ จิตส ารวย
908676 นางสาว ประภาพร สุระเสียง
908677 นาย ธณกฤษ ดาบพลอ่อน
908678 นาย ภักดี ว่องสาโรจน์
908679 นางสาว ลักษิกา ทองใบ
908680 นาย วรวุฒิ พิมพ์แน่น
908681 นางสาว ศลิษา รัตนสร้อย
908682 นาย อับดุลเลาะฮ์ ยาง๊ะ
908683 นางสาว สิริพร เริงแสวง
908684 นางสาว วรรณวนัช ซุยชม
908685 นาย ธัชพล สีนวล
908686 นาย นววัฒน์ สุพรรณชนะบุรี
908687 นาย พีระพัฒน์ แขกเพ็ง
908688 นางสาว อธิชา ปัญญาโกญ
908689 สิบต ารวจโท เจนณรงค์ ทับทอง
908690 นาย สุรเกียรติ สุขวงศ์
908691 นางสาว อรธิดา ชูเชิด
908692 นางสาว ปิยะพร สมทิพย์
908693 จ่าสิบต ารวจ วีระพล ทิพย์บุิญ
908694 สิบต ารวจโท อิทธิพล บุญยอด
908695 นางสาว ปานนิธิ ไชยวุฒิ
908696 จ่าเอก สามภพ ศรีอักษร
908697 นาย สถาพร สมุทรน้อย
908698 นาย ประสิทธิชัย โกยกอง
908699 นางสาว พรรณิภา ไตริน
908700 นาย บดินทร์ ฤกษ์ตุลา
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908701 นาย ทรงศักด์ิ เนื่องแนวน้อย
908702 นาย กัมพล มีบุญ
908703 นางสาว เสาวภาคย์ เหลืองประมวล
908704 นางสาว สุนทรียา คเชนทรก าแหง
908705 นางสาว กาญจนา จันทร์เรือง
908706 นาย สหธัช เข็มกลัด
908707 นางสาว จิรสร อินทสิน
908708 นาย เชษฐไชย หิรัญจรรยาสิริ
908709 นาย วรวิชญ์ วงษ์ทอง
908710 นางสาว จุฑามาศ จุลจันทรังษี
908711 นาย อรรถพล บุตรดี
908712 นางสาว จินตนากานต์ ตาโม๊ะ
908713 นาย อธิภัทร วจนะวโรดม
908714 นาย ชาญชัย ปูระโน
908715 นาย ส าราญ ช่ออารี
908716 นางสาว สุภานันท์ รุ่งบรรณวิชญ์
908717 นางสาว สุนันท์ พัดผล
908718 สิบต ารวจเอกหญิง จันทิมา ยะนิล
908719 นางสาว อัญชนา ปินตา
908720 นาย เอกรัฐ สร้อยประเสริฐ
908721 นาย ป้องภัย มาลานนท์
908722 นางสาว พูนสิน นวลไทย
908723 นาย สราวุธ วงศ์เมือง
908724 นางสาว วันเพ็ญ ขอนทอง
908725 นาย ฐณพง ศรีบุรินทร์
908726 นาย เนติพล ยอดจันที
908727 นาย ธาดา ตาตะนุต
908728 นางสาว กฤตพร เจริญกุล
908729 นาย อดิศร สีหราช
908730 นาย จารุศักด์ิ ปุลาโส
908731 นางสาว มาลิสา แช่มนุ้ย
908732 นางสาว วราภรณ์ ศิริรัตน์
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908733 นาย ค าจันทร์ เย็นไธสงค์
908734 นางสาว ศันสนีย์ วารีเจริญชัย
908735 นางสาว ชนุตร์ นรดี
908736 นาย ยุทธพงษ์ พรหมแสนวิเศษ
908737 นาย อธิป กุลอ านวยชัย
908738 นางสาว สุวรรณี สุวรรณวงศ์
908739 นาย พีท โฮมแพน
908740 นาย ธีรยุทธ บุตรจันทร์
908741 นาย ณัฐภัทร ค าสิงห์วงษ์
908742 นาย จักรพันธ์ พิมาน
908743 นางสาว กนกวรรณ อ่ินใหม่
908744 นางสาว กนกวรรณ ชุ่มชูจันทร์
908745 นางสาว อุมาวดี อุทัยศรี
908746 นาย ศตวรรษ บุตรวาปี
908747 นางสาว สุมาลี สิทธิประเสริฐ
908748 นาย ชนินทร์ ค าภักดี
908749 นางสาว รังสิญาพร แสงลับ
908750 นาย ณัฐพงษ์ จริตงาม
908751 นาย สุเจน เพียรดี
908752 นางสาว ปัถวี จุลรัตน์
908753 นางสาว สุภาณี ล้ิมขจรเดช
908754 นางสาว วรัญญา ขัติยะ
908755 นาย อภิเดช เทพรังสาร
908756 นาย ณัฐวุฒิ สุรพันธเสรี
908757 นาย หริส เสรีวิสัย
908758 นาย ณัฐสมพล ด าเกิงเกียรติ
908759 นาย กฤษฎา นิจถาวร
908760 นางสาว โศภิษฐ์ ใจสุข
908761 นาง ดุจดาว ขาวจันทร์
908762 นาย อนุรักษ์ ล้วนแก้ว
908763 นางสาว ฤทัยรัตน์ ศรีแก้ว
908764 นางสาว วิปัศยา พิมศักด์ิ
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908765 นางสาว อมรพันธ์ กรุยะ
908766 นางสาว สุนทรี ก้อนจันเทศ
908767 นางสาว ตติยา สมดวง
908768 นาย มนัส พังไธสง
908769 นาย ศุภชัย สีเมือง
908770 นาย ภานุวัฒน์ ต๊ะหล้า
908771 นาย พลสินธุ์ ข่าขันมะลี
908772 นาย รัฐศาสตร์ หลักทอง
908773 นาย อัมรินทร์ ตลาดนา
908774 นางสาว ฐิติพร พลสุภาพ
908775 นาย วิทวัส สามสีลา
908776 นางสาว สราลี อินทพิบูลย์
908777 นาย ธีรวุฒิ ฉลองเดช
908778 นาย ศุภกฤต ต้ังรัตนพิบูลย์
908779 จ่าเอก ขจรเกียรติ เพียรสร้าง
908780 นาย เอกลักษณ์ จิตต์ชื้น
908781 นาย ทนงศักด์ิ แสงภักดี
908782 นางสาว ณริณทร์ธร โพธากุล
908783 นาย ตุลธร ช่องลมกรด
908784 นางสาว ปาลวี อร่ามศรี
908785 นาย หัสนัย บูชาคุณธรรม
908786 นาย นัฐกร กองตา
908787 นางสาว จันทร์อ าไพ ปวะภูโต
908788 นาย เบญจ อินดาวงศ์
908789 นาย ทรงชัย ด านุ้ย
908790 นางสาว ทัศนีวรรณ วงศ์ก่อ
908791 นาย ทรงวิทย์ อินไชยยา
908792 นาย ภัทรภณ ประภาศิลป์
908793 นางสาว ชนกปกเกศ เขมอัทธนีย์
908794 นางสาว เบญจมาภรณ์ ผิวอ่อนดี
908795 นาย ปิยะบุศย์ สุภาพ
908796 นางสาว สุพรรณี ค าเพชร
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908797 นาย สุริยา ขวัญแก้ว
908798 นางสาว สิริวิภา อ๊อกศิริ
908799 นาย วัฒนา อภัยโส
908800 นาย อนันต์สิทธิ์ จงรักษ์
908801 นาย ศุภกิตต์ิ อินนันชัย
908802 นาย สุรชัย ภวภูตานนท์
908803 นาย โชคดี ชัยเจริญพงศ์
908804 นางสาว ชนาภา บุตรกะ
908805 นาย ธรรมากร เปรมบ ารุง
908806 นางสาว ปณิชามนฑณ์ เปรมบ ารุง
908807 นางสาว เบญจมาศ ขันธวงศ์
908808 นางสาว จุฑาภรณ์ เทพษร
908809 นางสาว สายสุดา รายพิมาย
908810 นาย สุพจน์ ปวันเทา
908811 นาย ศศิพงศ์ บัวโครต
908812 นาย ศุภณัฐ ลีฬหาวงศ์
908813 นางสาว อรุณวรรณ จันทสระ
908814 นางสาว ณิชมน พลพานิช
908815 นาง มณีรัตน์ ออมสิน
908816 สิบโท กฤษณะพงษ์ คล้ายเคล่ือน
908817 นาย กัมพล ศรีรักษา
908818 นาย วีรยุทธ วิชัยเลิศ
908819 นาย ชัยวัฒน์ สหไชยบุญเรือง
908820 นาย สุรกิจ ผกาแก้ว
908821 พันจ่าเอก ไกรฤกษ์ มีแย้ม
908822 นาย วิทวัส แสงประดับ
908823 นาย ญาณวิทย์ ประสิทธิค์ณาภรณ์
908824 นางสาว ฐิติมาพร พลเยี่ยม
908825 นาย ภัทรพงษ์ เชื้อเมืองพาน
908826 นาย สุพัฒน์ บุญสุข
908827 นางสาว กนกวรรณ นิตย์กุล
908828 นาย นิวัฒน์ มะลิวันเครือ
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908829 นางสาว ยุคลธร สินเธาว์
908830 นางสาว กัญญาณัฐ ชินทนา
908831 นาย นิรุตต์ิ นันทิกะ
908832 นางสาว พิมลพรรณ รานอก
908833 นาย จีรพงษ์ บุญเพิม่
908834 นางสาว สิริกาญจน์ สมบุญ
908835 นาย วันเฉลิม นิ่มนุช
908836 นางสาว สุพิชชา พุฒเหียง
908837 นางสาว นิตยา เลาะหะนะ
908838 นางสาว จุฑามาศ แก้วปินใจ
908839 นางสาว นันทิณี ลอยฟ้า
908840 นาย เป็นหนึ่ง วันหนา
908841 นาย กฤษฏิติ์น ชื่นค้า
908842 นาย ธวัช สารนอก
908843 นาย วชิรวิทย์ ดวงวิโรจน์
908844 นาย เลอพงศ์ เลิศเลอศิลป์
908845 นาง ดวงวรรณ ทะลือ
908846 นาย ธนพล มูลนาม
908847 นาย กฤตกานต์ สิทธิกรเมธากุล
908848 จ่าอากาศโท ไพฑูรย์ เปาเล้ง
908849 นาย ชิติพัทธ์ บัวประคอง
908850 นาย วงศกร สัตตบุศย์
908851 นางสาว ขวัญชีวา คุ้มญาติ
908852 นางสาว ชลกานต์ ผดุงสิน
908853 นาย จิรายุทธ คิดงาม
908854 นางสาว พิชญ์ชุดา พันโกฎิ
908855 นางสาว ธันย์ชนก แซ่เอี้ยว
908856 นางสาว จอมขวัญ ประทักษ์ใจ
908857 นางสาว วลัยลักษณ์ นิลก าแหง
908858 นางสาว จิราพร อันสน
908859 นาย ลอราช ณรงค์พันธ์
908860 นางสาว กรรณิการ์ ทองละมูล
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908861 นาย สิริโรจน์ มุสิกะ
908862 นางสาว สุจิตรา พันชาตรี
908863 นางสาว อัยนี อูมา
908864 นาง รัตนา บุษบา
908865 นางสาว กุลรภัส ภูผา
908866 นางสาว ธิดารัตน์ จรรอด
908867 นางสาว พรรณวรท แก้วค าแสน
908868 นาย ธีระชาติ บุญปัน๋
908869 นาย พูนศักด์ิ พูลสวัสด์ิ
908870 นาง มณชนก ณ น่าน
908871 นางสาว ปาริชาติ ด ายศ
908872 นางสาว ภัทรวดี แจ่มสุวรรณ
908873 นางสาว จุติพร อุปนันท์
908874 นาย สุรศักด์ิ ทองเกียว
908875 นางสาว เมธัชกาน พงษ์อุดม
908876 นางสาว มัทรียา ส่งศรี
908877 นาย ธนะวรรธน์ ชนะพรหม
908878 นางสาว อมรรัตน์ กล่ันทิพย์
908879 นาย พรเทพ สมปัญญา
908880 นางสาว กนกพร ศึกหาญ
908881 นางสาว วินิตา ลุนพรม
908882 นาย ไพโรจน์ พวงเพชร
908883 นางสาว ณัฐรินทร์ รวมสุข
908884 นาย เสกสิทธิ์ แสงเรือน
908885 นาย ธีรชัย วันมงคลเจริญ
908886 นางสาว เกวลิน ศรีกฤษณ์
908887 จ่าสิบต ารวจ นฤพนธ์ วงค์พุทธค า
908888 นาย กฤษฎา ปาเส
908889 นาย ตรีนัยน์ นพรัตน์
908890 นางสาว อรอนงค์ หมันเส็น
908891 นาย ธีรพงษ์ มีค า
908892 นางสาว สาวิตรี อรชุนกะ
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908893 นาย จตุรัฐชัย จินตนาสิทธิคุณ
908894 นางสาว สุกัญญา พุกงาม
908895 นาย สุวัฒ สุธรรมป๋า
908896 นางสาว พัชญา เรืองไชยยศ
908897 นางสาว รวีวรรณ สัตย์ธรรม
908898 นาย บงการณ์ งามคง
908899 นาย สราวุธ ค าพิลัง
908900 นางสาว กัญญารัตน์ ทิพย์ธนเจริญ
908901 นาย ฐิตินันท์ ส าลีวงค์
908902 นางสาว ซาลีขอ สะระดล
908903 นาย ภาสวร ยานุทัย
908904 นาย พิพัฒน์ มณีวงษ์
908905 นาย เอกวิทย์ สังหลัง
908906 นาย พงษ์นารถ พิชิตริปู
908907 นาย สุขสันต์ อุดมปิง
908908 นาย พงศธร รุ่งทัพพวง
908909 นาย พิทักษ์พงษ์ อันเนตร
908910 จ่าสิบเอก พิจิตร จิตต์อ านวยศักดา
908911 นาย พัฒนะ วัฒนศิริ
908912 ว่าทีร้่อยตรี ชนัสถ์นนท์ พิมพ์สนาม
908913 นาย เรวัตร เสนประดิษฐ์
908914 นางสาว รัชฎาภรณ์ เสนประดิษฐ์
908915 นางสาว ละออ กู่แก้วเกษม
908916 นาย ทวีภาคย์ จันทรเพท
908917 ว่าทีร้่อยตรีหญิง นิศาชล ชาวดอนคูณ
908918 นาย ศิรวิชญ์ ประเสริฐสังข์
908919 นางสาว พศวจี ปราบพาล
908920 นาย หัตถชัย ศรีชมภู
908921 นาย ณัฏฐ์นนท์ สันติภาภรณ์
908922 นาย วิศวะ สิทธิอิสระ
908923 นางสาว ฐรินดา เจริญสุข
908924 นางสาว อรพรรณ ปัจจัยโค
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908925 นาย พีรพล สายจันทร์
908926 นางสาว เขมิกา ศิลปกูลวิวัฒน์
908927 นาย พีรพัฒน์ อนันตสมบูรณ์
908928 นางสาว ชมพูนุท ข าสุวัฒน์
908929 นางสาว อทิตย์ตยา คานะมี
908930 สิบต ารวจโท อนุรักษ์ เสง่ียมวงษ์
908931 นางสาว วริศรา ศรีชลา
908932 นาย ณัฐพงศ์ ชาบาง
908933 นาย พีรวุฒิ กีรติกานต์
908934 นางสาว วราพร ใจละออ
908935 นาย ฐิติพงศ์ มาฆะสิทธิ์
908936 นางสาว ชัชชญา ไชยริปู
908937 สิบต ารวจตรีหญิง จิตรลดา เดชครุฑ
908938 นาย วชิระพงษ์ กล้าขยัน
908939 นาย สิทธิพันธ์ กันใจยา
908940 นางสาว เอื้องสุดา แก้วกุลปรีชา
908941 นาย สิชล แก้วกุลปรีชา
908942 นางสาว บุหลัน ยุลสา
908943 นางสาว กมลวรรณ วิมลอักษร
908944 นางสาว สาลีทิพย์ เถื่อนกล่ า
908945 นาย นันทพงษ์ แดงพันธ์
908946 นางสาว พัชราภรณ์ ชวนพันธุ์
908947 จ่าอากาศเอก ชัยธวัช เนียมสวัสด์ิ
908948 นาย กล้าณรงค์ คูหา
908949 นาย คณาธิป เดชสะท้าน
908950 นางสาว ภรดารา ชนะมาร
908951 นาย ศิริเกียรติ สิงห์ยศ
908952 จ่าสิบต ารวจ วัชระ ชัยกุลเสรีวัฒน์
908953 นางสาว พิจิตรา ชั้นดี
908954 นาย พุทธิวงศ์ พุทธิพันธ์สกุล
908955 นางสาว กันญา สีผ้ึง
908956 นาย ชุติเดช เจียวท่าไม้
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908957 นาย ประพนธ์ เทพดู่
908958 นาย พอพล บุบผามาลา
908959 นางสาว เพียงฤทัย นิภากุล
908960 นาง วารุณี เงินราษฎร์
908961 นาย เข็มทิศ ฤทธิวงค์
908962 นางสาว ชณิตา ธนสารโสภิณ
908963 นางสาว สริญรดา หวานดี
908964 นาย สุทธิโรจน์ มาลัย
908965 นาย ณัฐนนท์ ประยูรหงษ์
908966 นาย นนทนันท์ จันทร์ครุธ
908967 นาย วีรพจน์ วงศ์ประยูร
908968 นาย วุฒิชัย ทองสงวน
908969 นาย กฤษณะ ทรัพย์สิน
908970 นางสาว กุลธิดา วงษ์น้อย
908971 นางสาว มัตติกา บุญมาก
908972 นางสาว สุลัดดา พักดี
908973 จ่าสิบเอก ณัฐกฤต ชะนิดไทย
908974 นาย จีระเดช ฤทธิรัตน์
908975 นาย ชาตรี พุทธรักษา
908976 นาย ณัฐพล สุขศรี
908977 นาง กิ่งแก้ว ลุนาหา
908978 นาย วิษณุ บุญสิต
908979 นางสาว ฉัตรกชกาญจน์ ธ ารงอุทัยแสน
908980 นาย อภิวัฒน์ แก้วกาญจน์วิเศษ
908981 นาย ศุบดี ศักด์ิชัยสถาพร
908982 นางสาว พัชราพรรณ โพธิบัณฑิต
908983 นางสาว ศุภรัตน์ คงเขียว
908984 นางสาว ปดารณี กล่ินสกุล
908985 นางสาว รติรัตน์ ปัญญานิรัติศัย
908986 นางสาว สุจิตรา กอนจันดา
908987 นาย สุพิศ ศรีมงคล
908988 นาย อิทธิพล หอเกียรติศักด์ิ
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908989 นางสาว ปัทมา มีชะนะ
908990 นางสาว เพชร จันทร์ลือ
908991 นาย จักรพงศ์ ชูไพ
908992 นางสาว นิตย์ทิวา พรหมแสนจันทร์
908993 นาย หฤษฎ์ คงแก้ว
908994 นาย สันติพล วงศ์แก้วโพธิท์อง
908995 นาง อ าไพ ทรัพย์พอก
908996 นางสาว สุพรรษา เนื้อแก้ว
908997 สิบต ารวจโท อดิศร กุดแถลง
908998 นางสาว วราภรณ์ พันดวง
908999 นางสาว อรวรรณ อัญชลีชไมกร
909000 นาย ณัฐวัตร ฤทธิฤ์ๅชัย
909001 นาย อมรฤทธิ์ นิ่มเฉลิม
909002 นาย สามารถ กลัดทอง
909003 นางสาว สุพัตรา อัศวพิทักษ์ภูมิ
909004 นางสาว กาญจนาพร ส่งเสริม
909005 นางสาว ธิติมา ธิอักษร
909006 นาย คณิตศักด์ิ ถิ่นสุวรรณ
909007 นางสาว ณัฏฐินี จันต๊ะวงค์
909008 นาย จิระวุธ บุญชัย
909009 นาย สมภพ ลิมป์คุ้มธรณี
909010 นางสาว ณัฏฐา ภราดรบัญชา
909011 นาย ชัยวัฒน์ นาสิงห์คาร
909012 นาย ธนา สมภักดี
909013 นางสาว ถิรดา หนูเรนทร์
909014 นาย ศรันญู อุดมพงษ์
909015 นาย วิทยา วรรณทอง
909016 นาย ณัฐชัย อัยวรรณ์
909017 นาย คมสันต์ หัศไทย
909018 นาย ปัณณวิชญ์ อินตา
909019 นาย วิริยะ อ่อนรอด
909020 นางสาว เสาวนีย์ ทวีมาก
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909021 นาย ณวงค์ทิพย์ ไชยตะมาตย์
909022 นางสาว อมรรัตน์ สายสอน
909023 นางสาว อวยพร นุ้ยสุข
909024 นางสาว วรรณภา ผิวประกายเพชร
909025 ว่าทีร้่อยตรี ปรัชญา แสงดี
909026 นาย ศราวุฒ โพธิศ์รีรัตน์
909027 นาย กนกศักด์ิ สุริยะโรจน์
909028 นาย วชรณรงค์ สิทธิด่าง
909029 นางสาว ศิริน วัฒนกุล
909030 นาย พยุงศักด์ิ แสงโทโพ
909031 นางสาว ณัชศุภกานต์ สุภารัตน์
909032 นางสาว กมณณัฏฐ์ ศรีนุรจน์
909033 นางสาว ภัทร์ศิรินกาญน์ ศรีสุข
909034 นาย ธีระพล วรรณสิกข์
909035 นาย ณรงค์ ปันเงิน
909036 นาย สุรเชษฐ์ ชะละจิตต์
909037 นาย ภูกิจ อัฝรีเอล(เบลล์)
909038 นางสาว ปิยนุช ภูมิพัฒน์
909039 นาย วรวิทย์ เชื้อหมอ
909040 นางสาว โชติรส ล้วนเส้ง
909041 นาย พุทธันดร รอดศรีนาค
909042 นางสาว อินทุพา อินทะศร
909043 นาย สรวิชญ์ เดชาอรรถนนท์
909044 นาย วิทวัส วงศ์รัตนตรัย
909045 นางสาว จิรวรรณ ชูเรือง
909046 นางสาว ภวิตรา พรเจริญ
909047 นางสาว ณัฐชา ตันติพจน์
909048 นางสาว เมตตา ภูจ าปา
909049 นาย รัฐพล ดีนอก
909050 นางสาว นิตยา ทองน า
909051 นางสาว สุณิชชา แซ่ต่ัน
909052 นางสาว สุทธิกานต์ คงพันธ์
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909053 นาย วสรรพ์ จันทชาติ
909054 นาย ค ารณ ริตนันท์
909055 นาง ยศวรรณ สายเชื้อ
909056 นาย กิตติศักด์ิ เเจ้งจิตร
909057 นาย สุนัย ศรีศักด์ิ
909058 นางสาว นงลักษณ์ เทียมพันโท
909059 นาย วันธชัย จันท า
909060 นางสาว ชงโค เกตุทิพย์
909061 นางสาว อาภาภรณ์ ข าจันทร์
909062 นาย ปฏิภาณ ผลสันต์
909063 นางสาว สมเพียร เพชรกลึง
909064 นางสาว ปภาณิน เลิศจินตนากิจ
909065 นาย พัชรพงษ์ ดวงภุมเมศร์
909066 นางสาว พัทลียา วงค์ดุษฎีกุล
909067 นางสาว ธนพร บรรลือหาญ
909068 นาง สุนิษา ทุมวัน
909069 นางสาว กรกช จ านงค์วัฒน์
909070 นาย จิรกิตต์ิ อุปจักร์
909071 นางสาว สาวิตรี ถนอมชาติ
909072 นาย นพปภัฏฐ์ พระขันธ์
909073 นาย ภราดร กูจิ
909074 นาง มะลิวรรณ พรหมวิเศษ
909075 นาย กฤษฎา ต้ันพัฒนกิจ
909076 นาย ศักดา มั่งมีผล
909077 นางสาว พัชรินทร์ อุดมวงษ์
909078 นาย ศิริชัย ธนะอุตร
909079 นาย ภาพบุญ ชัยบุญญานุภาพ
909080 นาย อนุพงษ์ จันทะคีรี
909081 นางสาว พิไลพร สดากร
909082 จ่าเอก ณัชนพ เพชรสุข
909083 นางสาว วิศรุตา วันวิสาห์ สระบัว
909084 นาย ศิวชน สุภัทรไชยศีล
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909085 นางสาว พรทิพา วงษ์มั่น
909086 นางสาว สุจารี สีสัน
909087 นาย ฐิติวิชญ์ เจริญหัตถกิจ
909088 นาย สัมพันธ์ อุดมวงษ์
909089 นางสาว นะริน ปัฐมา
909090 นางสาว วิมลจันทร์ ประพัสรางค์
909091 นางสาว กิตติยา กาบค า
909092 นางสาว กมลชนก ตัดพุดซา
909093 นาย วรุฒ พิมศร
909094 นาง กานต์นรี ทิพกฤตนรเสฎฐ์
909095 นางสาว มาลินี สามเสาร์ มาลินี สามเสาร์
909096 นาย อุทัย มาผาบ
909097 นาย เอกวิทย์ วรรณุรักษ์
909098 นาย ชัยรัตน์ วืทย์ธรรมานนท์
909099 นาย พิชาภพ ศานติบูรณ์
909100 ว่าทีร้่อยตรี สุริโย สมบัติค า
909101 นางสาว มานัสศรี เกษรี
909102 นาย วโรดม ตรีรัตนฐากูร
909103 นางสาว ภัณฑิรา อุ่ยประดิษฐ์
909104 นางสาว ไรวินท์ สังขภิญโญ
909105 นางสาว วงเดือน เกตุค า
909106 นาย กนกพล เสริมสุข
909107 นาย โฉมเพชร เสือสูงเนิน
909108 นางสาว เกษกานดา ยวงแก้ว
909109 นาย วิโรจน์ วงศ์ปิยนันทกุล
909110 นาย จักรา มังกร
909111 นาย วรัญญู วงค์อรยสกุล
909112 นางสาว จันทร์วิจิตร จันทร์มูล
909113 จ่าสิบต ารวจ คงกฤช ศรีทัยแก้ว
909114 นาย ธีระวุฒิ ทัดวอน
909115 นางสาว พิชญา พิมพ์สุข
909116 นางสาว สินีนาฏ เขตบ ารุง
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909117 นางสาว สุทัตตา สดใส
909118 นางสาว โนริสา สมานพิกุลวงศ์
909119 จ่าสิบเอก เกรียงไกร สุวะเลิศ
909120 นาย วิธาน จันทร์นาลาว
909121 นางสาว ตฤณธร กั่วพานิช
909122 นาย สมาน ดาเด๊ะ
909123 นาย ศิวะณัฐ โฮมวงค์
909124 นาย วีร์ชยุตม์ สุริยาประภา
909125 นางสาว ณิชกานต์ วงศ์กัณหา
909126 นาย ไพฑูรย์ สุขเกษม
909127 นาย ปนัด เย็นใจ
909128 นาย ฉัตราวัฒน์ ชาลี
909129 นาย กฤตณัฐ สุธาวา
909130 นางสาว เดือนเพ็ญ ร่องช้าง
909131 นาย ทัศดี ภูวิเศษ
909132 นาย ธีรัตม์ ภควัฒน์เปรมทวี
909133 ร้อยต ารวจตรี ชาญวิทย์ กาญจนบุรางกูร
909134 นางสาว สุภาภรณ์ มิตรรัตน์
909135 นางสาว ศศิธร มากพานิช
909136 นางสาว ศิริญาภรณ์ ใจแสน
909137 นางสาว วาสนา พันมหา
909138 นาย นนทวัฒน์ ถึงมี
909139 นางสาว ดารารัตน์ จาดภักดี
909140 นาย ธนกฤต ธนภูสิทธ์อุดม
909141 นางสาว อริศรา ศรีทองเย็น
909142 นางสาว สุจินันท์ อินทะสร้อย
909143 นาย ชนวัชร์ ไชยรัตนะ
909144 นางสาว ประภาพร ประถม
909145 นาย ชัยพิพัฒน์ โทแสง
909146 นาย ณภัทร ศรวิชชุมาลี
909147 นาย กิตติธัช ขุนเจริญ
909148 นางสาว จันทิมา ยศสมบัติ
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909149 นาย เรวัติ พรรณรังษี
909150 นาย วัชระ บุญน า
909151 นาย นนเร นาคจรุง
909152 นางสาว เสาวลักษณ์ รอดทอง
909153 นาง วิลัยพร จุลเกต
909154 นาย นวรรช จันทร์หอมฟุง้
909155 นางสาว ไพจิตร สารสุข
909156 นาย สุชาติ ชมชื่น
909157 นาย ปฏิภาณ ปิติพัทธ์พงศ์
909158 นาย มนตรี จิตนารี
909159 นางสาว นิภาพร บุญประจักษ์
909160 ว่าทีร้่อยตรี เด็ดเด่ียว วงค์ดาว
909161 นางสาว ปริญญา มหานิลทิพย์
909162 นาย ธนกฤต ช้างเผือก
909163 ว่าทีร้่อยตรี อิศรินทร์ บุญศิริ
909164 นาย อรรถพล มณเฑียร
909165 นางสาว ปรารถนา แสงแก้ว
909166 นางสาว ขวัญชนก สุนทรพงศ์
909167 นาย กัมพล พักเง้า
909168 นาย ณรงศักด์ิ สวนแก้ว
909169 นาย สุริยันต์ ปักปิน่
909170 นาย ณัฐพงศ์ ละลอกน้ า
909171 นาย วรพันธ์ สีด า
909172 นาย สุรพงษ์ จุลเจือ
909173 สิบต ารวจตรี ปิยพัทธ์ สุขสงวน
909174 นาย ชูวัฒน์ แก้วชู
909175 นาย อดิศร ขัติยะ
909176 นางสาว ปิยะพร ศรีวรสาร
909177 นางสาว พิชชาพร วงศ์สุวัฒน์
909178 นาง ประภัทร ภูดินทราย
909179 นาย คงศักด์ิ รีวงษ์
909180 นางสาว วิภาดา อัจฉริยวงศ์เมธี
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909181 นาย วัชระ ธนโรจน์ภักดีกุล
909182 นาย โชคชัย แผนเมือง
909183 นางสาว เกศินี เย็นสมุทร
909184 นาย พุฒิสรรค์ บุญชู
909185 นางสาว รวิษฎา เรือนงาม
909186 นาย กฤษณะ เกตุศิริ
909187 นางสาว กัญญาณัฐน์ ถนอม
909188 นางสาว จิรา พหนการ
909189 นาย เอกทวี ช่องวารินทร์
909190 นางสาว นภศมณ รัตนประเสริฐ
909191 นางสาว ณวิศา แสงสุวรรณ
909192 นางสาว จริณพร เพ็งผ้ึง
909193 นางสาว อนพัช โคกสันเทียะ
909194 นางสาว พิราวรรณ อย่าเก่ง
909195 นาย เฉลิมพงศ์ สุดไกรไทย
909196 นาย สุรเชษฐ์ พิมพ์พา
909197 นาย กรุณา กิมเกถนอม
909198 นางสาว รุ่งอรุณ ปามุทา
909199 นางสาว จิราพัชร์ ทองใบ
909200 นาย ณัฐวัฒน์ ชัยเลิศ
909201 นาย ปริญญา มหาโคตร
909202 นาย นิรันดร์ กะรัมย์
909203 นาย จตุพร แจ่มแจ้ง
909204 นางสาว นิรดา ชาติมนตรี
909205 นางสาว ฐาปนี ปล้ืมใจ
909206 นางสาว เบญจพร สุบงกช
909207 นาย ทรงพล เภาพาน
909208 นาย ช านาญ แสวงนาม
909209 นางสาว รินทร์ลภัส จงต้ังสัจจธัม
909210 นางสาว วรรณา ปุยภิรมย์
909211 นางสาว สุรีย์ลักษณ์ รัตน์ตยวรา
909212 นางสาว ณัฐชยาพร สิมสินธุ์
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909213 นาย กิตตินันท์ สองเมือง
909214 นางสาว ชวัลรัตน์ สิทธิกาญจนกุล
909215 นางสาว จุฑามาศ ขันทแพทย์
909216 นาย ณรงค์เวทย์ รัตนชาลี
909217 นางสาว กานดา ไพจิตจินดา
909218 ว่าทีร้่อยตรี ศุภกิตถ์ พันธุรัตน์
909219 นาย พีระ พีระเมธา
909220 นางสาว วันวิสา มหารมย์
909221 นาย บดินทร์เดช ภิญโญ
909222 นาย พลากรณ์ เคลือบคนโท
909223 นางสาว ยุมัยลา มะสันต์
909224 นาย ศุภกิจ มาตรไตร
909225 นาย กิตติพงษ์ ชัยชนะ
909226 นาย ธนวัฒน์ หลักค า
909227 นาย ภิชาติ แก้วบิดา
909228 นาย กิตติศักด์ิ ปิน่นาค
909229 นาย วิทยา กิมภา
909230 นาย ไวยวุฒิ สุทธาใจ
909231 นาย ศุภวัฒน์ จิวเมือง
909232 นางสาว ดลฤดี มังสุไร
909233 นางสาว นัทธมน จูจ้อย
909234 นาย วชิรากรณ์ คุณเลิศ
909235 นาย โชคณพงศ์ ชายเกตุ
909236 นางสาว กนิกมาศ ดวงมาศ
909237 นาย วงศธร แดงศรี
909238 นางสาว วิไลภรณ์ แพ่งโยธา
909239 นางสาว จันทร์เพ็ญ บุญสิงศร
909240 นาย สมเจตน์ หนูหมาด
909241 นางสาว กิ่งแก้ว ซุ้นสุวรรณ
909242 นาย ธีร์ เลขะวณิช
909243 สิบต ารวจโท พิทักษ์ บงแก้ว
909244 นาย ญาณพล สังขรัตน์
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909245 พันจ่าเอก ณัธพงษ์ อเนกบุณย์
909246 นาย กฤษณะ วัชรสมบูรณ์
909247 นาย จิรศักด์ิ แสงทอง
909248 นางสาว จุฑามาศ กลัดส าเนียง
909249 นางสาว พชรวรรณ ชัชวาลกิจกุล
909250 นางสาว กวินทรา เข็มกลัด
909251 นาย วัชรพงษ์ บุตรวงค์
909252 นาย อภิวัฒน์ กาญจนภักด์ิ
909253 นางสาว ธนันดา ปินใจกุล
909254 นางสาว ธัญชนก นามรมย์
909255 นางสาว กนกอร จันทร์กลัด
909256 นาย สราวุฒิ ปามุทา
909257 นางสาว ชลินทรา ปรางค์ทอง
909258 นางสาว กณิษฐา กิ่งวงษา
909259 นางสาว กานต์พิชชา กิจแสวงศักด์ิ
909260 นางสาว จริยาพร โทอึ้น
909261 นางสาว ชลันดา แสงรัตนาภรณ์
909262 นางสาว วาสนา โมริพันธ์
909263 นาย วิฑูรย์ เกิดด้วง
909264 นางสาว สุรีรัตน์ แสงเคลือบ
909265 นางสาว อนงนุช ศรีพรหมลักษณ์
909266 นางสาว วรางคณา วันตา
909267 นาย นิมิตร เทศเขียว
909268 นาย รัตน์ชนะ แสงแก้ว
909269 นางสาว ภาวิณี วัฒนา
909270 นาย วุฒิชัย ศรีทวี
909271 นาย สราวุฒิ สอนสระคู
909272 นาย ชรินทร์ ข าดี
909273 นางสาว พุทธรักษา อุทัยทอง
909274 นาย พีรพล นฤมลสกุลชัย
909275 นาย โมฮ าหมัดดาอิม สาหวี
909276 นาย นภัสถ์ สุธารักษ์
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909277 นางสาว ญาณี มาตย์วังแสง
909278 นางสาว ปทุมวัลย์ แก้วแป้น
909279 นาย อรรคพล อรรคนิตย์
909280 นางสาว สุกัญญา โมกไธสง
909281 นาย จิรพัฒน์ สิงห์วิเศษ
909282 นางสาว วิไลวรรณ เกตุมะ
909283 นางสาว วิลาวัลย์ ค ามุงคุณ
909284 นาย พฤทธิ์ ฉิมสอาด
909285 นาย สมเกียรติ กัณหกุล
909286 นาย ณฐพล สุวรรณกล่อม
909287 นางสาว ตรีกวินฒ์ โพธิเ์ขียว
909288 นาง นพรัตน์ เเจ่มฟ้า
909289 นาง ช่อพิกุล จอดนอก
909290 นาง ชุติมา ผาลิกา
909291 นางสาว พุทธิดา อุตมะ
909292 นางสาว สิรินาท นามการ
909293 นาย ศรนรินทร์ สินรัมย์
909294 นาย ศิริวัฒน์ มุงคุลโคตร
909295 นางสาว ญาธิณี อัศวยืนยง
909296 นาย ขจรศักด์ิ เชื้อเมืองพาน
909297 สิบโท ภาคภูมิ ไชยวงค์
909298 สิบต ารวจตรี ดนุสรณ์ มากจงดี
909299 นาย ทิวากร จริตงาม
909300 นาย ธีรวิศิฏฐ์ สืบเหล่ารบ
909301 นาย พัฒธกานต์ คงเจริญ
909302 นาย อิทธิกร นิลเพ็ชร
909303 นาย สหภพ ปานหมอก
909304 นางสาว ยศภัทร ติขิณานนท์
909305 จ่าเอก บรรชา บัวทอง
909306 นาย ปิยะพล เชื้อนาข่า
909307 นางสาว วรรณภา รักสวน
909308 นาย ภาณุพล พลับพลาทอง
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909309 นาย เกริกชัย ส้มเขียวหวาน
909310 นางสาว เขมิกา ประเสริฐสม
909311 นางสาว แคทราย จันทรากา
909312 นาย สิทธาเทพ เหล่าภักดี
909313 นางสาว สุดาพร พันธ์ยา
909314 นาย จิราวัฒน์ กุลวงค์
909315 นางสาว วนัชพร อินนุ่ม
909316 นาย ณัฐพงษ์ วงศ์ศรีใส
909317 นางสาว ทักษิณา ยอดประทุม
909318 นางสาว สุจิตตรา ข าทอง
909319 นางสาว จินตนา กั้วนามน
909320 นาย เมธี ศรีเจริญ
909321 นางสาว กิตติยา กาญจนกัณโห
909322 นางสาว ปองจิต โพทุมทา
909323 นางสาว ทัศนีย์ อินหาดกรวด
909324 นางสาว ธนพร เพ็ชรงาม
909325 นาย ชาญชัย บุตรโคษา
909326 นางสาว วรารัตน์ โตใหญ่
909327 จ่าสิบตรี พัฒนะ ต้นแก้ว
909328 นาย ศุภกร เพราะส าเนียง
909329 นาย เรืองวิทย์ สุวรรณรัตนโชติ
909330 นางสาว กัณฐาภรณ์ วุฒิงาม
909331 นางสาว วัลชญนัน หลจูแดง
909332 สิบเอก พิทักษ์ชน วงษ์นาค
909333 ว่าทีร้่อยตรี จุฑาวัชร พึง่เจียก
909334 นาย ทวีศักด์ิ ยูนุช
909335 นาง จุรีรัตน์ จินตนาสิทธิคุณ
909336 นาย ธิบดี วิญญูทาน
909337 นาย ภูวนาท เทพจันทร์
909338 นาย พชรดนัย มาธุระ
909339 นาย วรินทร์ธนิน ปยุดาสิราวิชญ์
909340 นาย พรณรงค์ จันหัน
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909341 นางสาว เจนจิรา ยีค า
909342 นาย ศิริศักด์ิ สุทธิโคตร
909343 สิบต ารวจโท ศิริชัย ผิวจันทร์
909344 นาย พิเชษฐ์ พวงเพชร
909345 นางสาว ลลันตรา มูลสุวรรณ
909346 นางสาว นิศารัตน์ เหมวิเชียร
909347 นาย พิรุณห์ ด้วงรัก
909348 นางสาว อมรพรรณ ทองใบ
909349 นางสาว สมิตรา อ้นมั่น
909350 นาย สุชานนท์ เตโช
909351 นางสาว ธัญญาภรณ์ เจริญประเสริฐกุล
909352 นาย ปราถนา แป้นเจริญ
909353 นางสาว สมรัก เต่าเล็ก
909354 นาย วัฏจักร จันทร์ภิรมย์
909355 นาย จิรัฏฐ์ วรกัณห์
909356 ว่าทีร้่อยตรี ทวีวัฒน์ ทองอ่อน
909357 สิบต ารวจตรี ช านาญ พุม่อิ่ม
909358 นางสาว ซูรัยนี ดีเยาะ
909359 นาย ยรรยง เขียวชอุ้ม
909360 นางสาว ก้อด้ีเหยาะ บาวกูล
909361 นางสาว เฉลิมพร สมมิตร
909362 นาย วัชรพล ยงวณิชย์
909363 นางสาว ปรีดา ขาวผ่อง
909364 นาย จิรัฐติกร เนติศุภชีวิน
909365 นาย เสกสันติ กล่ินถนอม
909366 นางสาว โสภา ชุมแก้ว
909367 จ่าสิบโท จิรศักด์ิ ปุณประวัติ
909368 นางสาว สุนิสา สุขดี
909369 นาย ศุภชัย อวยพร
909370 นางสาว นิลุบล ใจหงษ์
909371 นางสาว สุภัสสรา แสนทวีสุข
909372 นางสาว กรรณิการ์ แก้ววิเศษ
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909373 นางสาว มนัสนันท์ ก่อสกุล
909374 นาย ศิริ ศรีโชติ
909375 นาย ปิยณัฐ สงวนถ้อย
909376 นาย โอภาส ชิณสาร
909377 นาย ธนานนท์ วิเศษดี
909378 นาย อภินพนวัช หิรัญวีรานันท์
909379 นางสาว วันวิสา ชาวโพงพาง
909380 นาย ชญาน์วัต เต็มไป
909381 นาย เอกรินทร์ ศิริขันธ์
909382 นาย มานพ จันทพงศ์
909383 นาย อนวัช พงศ์สุวรรณ
909384 นางสาว จารุนีย์ รอดทอง
909385 นาย จักรพงษ์ พุทธสอน
909386 นาย ธนทรัพย์ รัศมีภูผา
909387 ร้อยโท ชุติพงษ์ อุเสนา
909388 นางสาว ธนิดา เอี่ยมสะอาด
909389 นางสาว วิราฬี ทิพย์โอสถ
909390 นาย อนุสรณ์ มีบุญ
909391 นาย ภาณุพงศ์ ยาวศิริ
909392 นาย ชัชรินทร์ บุญมั่ง
909393 นางสาว สุปราณี หอมหวล
909394 สิบต ารวจโท พงษ์สรรค์ ต้ังมั่น
909395 นาย กิตติคุณ เชื้อแถว
909396 นาง อภิญญา กาพล
909397 นาย ธีรสิทธิ์ พวงจันทร์
909398 นาย สมพงษ์ บุญเลิศ
909399 นาย ปวินทร์ มิ่งสุข
909400 นางสาว นพรัตน์ ปัททุม
909401 นางสาว วันทนา พิมพกันต์
909402 นาย ภัครินทร์ โกฎแสน
909403 นาย อดิสรณ์ เล็กผลจันทร์
909404 นางสาว สุณีรัตน์ ยะปะนันท์
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909405 นาย สมบัติ พันโนฤทธิ์
909406 นาย วชิระ สงหล า
909407 นางสาว กรรณิกา มาลัย
909408 นาย ปริวรรษ โต๊ะยี
909409 นาย ฐิชา พงษ์ไพร
909410 นางสาว ศิริวรรณ จินตประสาท
909411 นางสาว สุภาวดี หนองหลวง
909412 นาย กีรติ ต่อสกุล
909413 นาย กนกพิชญ์ ขาวสะอาด
909414 นางสาว ณารตา พงษ์จีน
909415 นาย วุฒิไกล บุญผาลา
909416 นาย ประยูร เรือนปลี
909417 นาย สถาพร วรรณราช
909418 นาย หัตถกรณ์ ชัยวร
909419 นาย ศรายุทธ สร้อยประดิษฐ
909420 นางสาว รัตนา เมฆนิติ
909421 นาย กฤติเดช พวงอินทร์
909422 นาย นพรัตน์ หอมค าผัด
909423 นางสาว เกษศิรินทร์ ศิริวัฒน์
909424 นางสาว วงเดือน ภานนท์
909425 นางสาว วรณี ปิน่สุวรรณ
909426 จ่าสิบต ารวจ คาลิต รองเมือง
909427 นาย บุญธรรม ภูน้ าเย็น
909428 นาย ทวีวัฒน์ แก้วพฤกษ์
909429 นางสาว ชนิสรา ศตะรัตน์
909430 นาย สุธีวรรธน์ ภัทรก่อพงศ์สุข
909431 นาย ปรัชญา ทวีวุฒิ
909432 นาย สัญฌา แก้วคง
909433 สิบต ารวจตรี กีรติ ดอนหว่างไพร
909434 นาย สุรัฐวัฏ เกิดประโคน
909435 นาย อรรถพจน์ บัวงาม
909436 นาย ปฐมพร บรรจงผล
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909437 นางสาว พัชรา ศรีสง่า
909438 นาย อลงกฏ พรมป้อง
909439 นางสาว สิริวิมล ใจตรง
909440 นางสาว ชัชชษา โนวงษ์
909441 นาย ภัคพล รัชตหิรัญ
909442 นาง มะลิวัลย์ มีศิลป์
909443 นาย ณัฐกร โชติช่วย
909444 นาย ณัฐภณ เต็มเปีย่ม
909445 นาง โกสินทร์ จันทน์หอม คิชเชล
909446 นางสาว สุภาสิณี มุ่งธิสาร
909447 นาย ธนิศร สาริการินทร์
909448 นางสาว อรรัมภา เฉลิมทรัพย์
909449 นาย เอกพล สืบศรีทอง
909450 นาย นวพล คุ้มภัย
909451 นาย วรวัฒน์ นกขุนทอง
909452 นาย เสกสรร ไชยณุกูล
909453 นาย ชาญชัย ศรีสนิท
909454 นาย ก าชัย สุวรรณเรือง
909455 นางสาว อรอุษา เค้าค า
909456 นาย นที ภูก่ันทอง
909457 นางสาว รัตนาภรณ์ หนุนจันทร์
909458 นางสาว วารี จันบุญศรี
909459 นางสาว อรอุมา พรมศรี
909460 นางสาว ทยา เลาหศิริวงศ์
909461 นาย ณรงค์ฤทธิ์ เพ็งเพา
909462 นาย ภัทรเวคินทร์ งามแสง
909463 นาย วิศรุต ประจะเนย์
909464 นางสาว กัญญารัตน์ ค าพวง
909465 นาย จักรพันธุ์ เต็มภู
909466 นาย เพิม่พงศ์ รอดแก้ว
909467 นาย กศิพัฒน์ สุขสุคนธ์
909468 นาย พิทักษ์ แววคุ้ม
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909469 นาย วศิน โภคา
909470 จ่าสิบเอก ประเสริฐ หัตถประดิษฐ
909471 นางสาว สินิดา ดอนสมจิตร
909472 นางสาว พัชราภรณ์ จงเจริญ
909473 นาย ภานุพงษ์ คลังดงเค็ง
909474 นาย มัชฌิมา จ าปา
909475 นางสาว สุภัสราภรณ์ ด าโอ
909476 สิบเอก พัฒนพงษ์ บัวสิม
909477 นาย อดิศักด์ิ เอียดขาว
909478 นาย เธียรธร วงศ์กิตติพร
909479 นาย กฤชสร กชพรธนันปภัค
909480 นาย สุนันท์ เหลืองงาม
909481 นางสาว วิรัตน์ สุภัททธรรม
909482 นาย ธีรวุฒิ เลือดไทย
909483 นางสาว วนารี ค าวาโย
909484 นางสาว สิริรัตน์ สุราตะโก
909485 นาย อิสระพงศ์ สุวรรณโณ
909486 จ่าสิบเอกหญิง วราลี โพธิท์อง
909487 นาย พิศาล แดงทอง
909488 นาย ธีระศักด์ิ จุรุพันธุ์
909489 นาย ธีรวุฒิ ก่ายแก้ว
909490 นาง ณตพร โพธิน์อก
909491 นางสาว เกวรินทร์ เมฆอากาศ
909492 นาย รณรงค์ หาญศึก
909493 นาย อรรถพล จงกลแพทย์
909494 นาย เผ่าพงศ์ ภูมิวิชิต
909495 นาย กฤตธนกร เรืองแก้ว
909496 นางสาว เพชรินทร์ แก้วประชุม
909497 นาย ภาสกร บินชัย
909498 นาย ยุทธศาสตร์ งามอินทร์
909499 นาย สุทธิศักด์ิ รักษาณี
909500 นาย เนตินันท์ สุขชุม
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909501 นางสาว วันวิสาข์ ธชาภินทร์
909502 นาย ประเสริฐศักด์ิ โพธิน์อก
909503 นางสาว ยุพาพร ท้าวนอก
909504 นาง วิมาลา โพธิเ์จริญ
909505 นาย วีระยุทธ ชูรัตน์
909506 นางสาว ชฎาพร ศาลา
909507 นาย วิศรุต มงคลหว้า
909508 นาย ธนวิชญ์ อินทร์บุญสังข์
909509 นางสาว จตพร บุญมาก
909510 นาย ธีรยุทธ ช่วยยก
909511 นางสาว วชิราภรณ์ สุขพรหม
909512 นาย พิชญ์ บุษยบัณฑูร
909513 นางสาว มัณฑนา นกเสวก
909514 นาย อภิมล กิจประชา
909515 นาย ปรินทร ธรรมชาติ
909516 นาย สุรัตน์ เกตุชรา
909517 นางสาว ณัชณภัทร ป้อมเสมา
909518 นาย เกริกเกียรติ โฮมวงศ์
909519 นาย พงศกร โล่ห์วัชรสันติ
909520 นางสาว สุวารี ถนอมทรัพย์
909521 นาย วรุณเทพ รักชาติเจริญ
909522 นางสาว อิชญา พลรบ
909523 นาย ไกรสร เมืองเฟือง
909524 นางสาว ภาวณี นักฟ้อน
909525 นางสาว เขมิกา ชาติมนตรี
909526 นาย เสมียน ทองดีนอก
909527 นางสาว เสาวลักษณ์ ทับทิมไสย
909528 นาย อนุวัฒน์ บุษบา
909529 นางสาว ภคมน มณีเนตร
909530 นาย พัชรพงษ์ ทองแดง
909531 นางสาว ศศิวิมล ค าวงศ์
909532 นางสาว อุบลรัตน์ ณ รังษี
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909533 นาย อภิวัชร์ ศรีสวัสด์ิ
909534 นาย เจนวิทย์ พลหาญ
909535 สิบต ารวจโท อนันต์ เทพไชย
909536 นางสาว ลออง อ านวย
909537 นางสาว สุธิรา พัดชา
909538 นางสาว วาสนา ชัยลังกา
909539 นางสาว ประภาพร เอมน้อย
909540 นาย ธีระยุทธ ทองนุ่น
909541 นาย พัฒนรักษ์ สิริวิศิษฏ์
909542 นางสาว แพรวพรรณ พรมเพียร
909543 นาย ไพจิต กงใจ
909544 นาย อัครเดช สาสีมา
909545 นาย ศุภกฤต ศรีพรหม
909546 นางสาว นฤมล คงประสิทธิ์
909547 นาย ภัทรวีร์ สูญทุกข์
909548 นาย นิพนธ์ วังเอก
909549 นางสาว รุ่งทิวา สีทา
909550 นาย นพรัตน์ ศรีวิเศษ
909551 นางสาว สายสุดา สอนศิริ
909552 นาย รณชัย สืบน้อย
909553 นาย ภูวดล ศรีบุญ
909554 นาย ธนภูมิ พุทธจักร
909555 นาย กิตติพงษ์ พรหมหิตาธร
909556 นางสาว ณัฐชวิภรณ์ จิตต์เรืองบุญ
909557 นาย วิชิต วงศาจันทร์
909558 นางสาว วรรณี หวัดแท่น
909559 ว่าทีร้่อยตรีหญิง เบญจมาศ อนันตพันธุ์
909560 นางสาว สุคนธ์ เถาทอง
909561 นาย สิรภพ ไชยวงชัย
909562 สิบต ารวจตรีหญิง สุนียาพร ซ่ือสัตย์
909563 นาง จรีพร ศิริรัตนานุกูล
909564 นาย ภาณุวัฒน์ อาจโยธา
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909565 นางสาว สุธาสินี เชิดโกทา
909566 นาย สุทธิพงษ์ พรหมเกตุ
909567 นางสาว สุรีรัตน์ วิจารณ์
909568 นาง กชพร อ่อนงาม
909569 นางสาว ปิยะดา ศรีกุล
909570 นาย วัชเรศร ดวงแสง
909571 นางสาว ภัสสร ชมภูยศ
909572 นางสาว ธิดารัตน์ บุญฉันท์
909573 นางสาว นงลักษณ์ ไทยประเสริฐ
909574 นางสาว จันทร์เพ็ญ เจริญทรัพย์
909575 นาย วันเฉลิม บุษยานุรักษ์
909576 นาย อภิธน แดงเอียด
909577 นาย อัฏฐพล นนทะพรหม
909578 นาย ครรชิต มะลิชู
909579 นางสาว เทวิกา แก้วเหลา
909580 นาย ภูมิเลิศ ตันติพงศ์
909581 นาย เมธี ใจถา
909582 นาย อดิศักด์ิ สละ
909583 นาย วัชรศักด์ิ ธนชัยภิวัฒนกุล
909584 นางสาว ธัญรดี โฉมศรี
909585 นางสาว จัสมิน หมีดเส็น
909586 นาย ฆโนทัย เดชะเทศ
909587 นางสาว ชลิดา ยี่สน
909588 นางสาว โสรยา อิ่มเอิบ
909589 นาย ธงชัย ไชยทองศรี
909590 นาย ประกฤษฏิ์ คุ้มยิ้ม
909591 นางสาว จิระประภา สารัตน์
909592 นาง ไพวรรณ ธินันท์
909593 นางสาว ธิติมา คู่มณี
909594 นางสาว อัยณี ปลัดมะเสาะ
909595 นาย ณัชพล รังสิปราการ
909596 นาย ชัยยันต์ พันธ์น้อย
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909597 นาย ณรงค์กร ทิพย์ศรี
909598 นางสาว กฤศ์ติญญาดา ผาสุข
909599 นาง กนกนวน พรหมชนะ
909600 นาย อัตถศาสตร์ ชัยประสิทธิ์
909601 นาย สัญญา แสงจันทร์
909602 นาย ศราวุฒิ บุญทันเสน
909603 นาย อภิชิต รวีเดชด ารง
909604 นางสาว นฤมล มากกมล
909605 นาย เสกสรรค์ นามบัวศรี
909606 นาง ประนอม บุตรพรม
909607 นาง รัชฎาภรณ์ แวงวรรณ
909608 นางสาว กนกรส รักษาพราหมณ์
909609 นาย วิศรุต เครือมิ่งมงคล
909610 นางสาว อนุสรา ช่วยธานี
909611 จ่าสิบเอก เลิศ ทองยวง
909612 นางสาว อรุณี กล่อมฤกษ์
909613 นาย ธนทัต เทพทัต
909614 นาง ชนาภา ศิลารักษ์
909615 นาง ธภัทร ผางจันดา
909616 นาย วรพงษ์ วุฒิพรชัย
909617 นาย สมัตถ์ ขัติจักร
909618 นางสาว ดวงดาว เฮงมัก
909619 ว่าทีร้่อยตรี กานต์ เลอวงษา
909620 นาย รัตนชัย ชมผ้ึง
909621 นาง ชลธิชา กุลสินธ์
909622 นางสาว อภิรดี ศุกรภาส
909623 นาย สมพร พันเจริญ
909624 นางสาว อารยา ท าทวี
909625 นาย พิทักษ์ อินทร์ปาน
909626 นางสาว เปมิกา หอมขจร
909627 นางสาว ธัญญลักษณ์ ตรีค า
909628 นางสาว นุชนาฏ ขนอม
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909629 นาย ธษณิน ป่วนเดช
909630 นาย ภัณพงษ์ สกุลเพชรถาวร
909631 นางสาว สุทธิกานต์ ศุภวาสน์
909632 นางสาว ฉัตรแก้ว ศรีสุวรรณ์
909633 นางสาว ประภัทสร ทองนุกูล
909634 นางสาว สรัลนุช ศุภฤทธิ์
909635 นาย กิติศักด์ิ ก าจัด
909636 นาย ธีรุตม์ ปางวิรุฬห์รักษ์
909637 นาย สิริวัศ ปัญเศษ
909638 นาย ธนากร สุขวิเศษ
909639 นาย กิตติพงษ์ รงค์สมัคร
909640 นางสาว ชนิดา พรมจันตา
909641 นางสาว วีรวัลย์ คงเพิม่
909642 นาย เทวัญ เนียมกรด
909643 นางสาว สุมัยยะห์ สาแม็ง
909644 นาย ธงชัย หมื่นหนู
909645 สิบต ารวจตรี ธีรวัฒน์ วันชาดี
909646 นางสาว สายสุนีย์ สีสถาน
909647 นาย สมยศ จุ้ยกระจาย
909648 นางสาว พีชญาณ์ ทัศนามล
909649 นาย ธนัฐ ชัยวัฒโนดม
909650 นางสาว จินดารัตน์ ซาวค า
909651 นางสาว หนึ่งฤทัย จันทร์จอม
909652 นางสาว เสาวลักษณ์ สุขคล้า
909653 นาย วีระพงษ์ เรืองรัมย์
909654 นาย ดนัย สุวรรณโคต
909655 นาย อาทิตย์ เอี่ยมนอก
909656 นาย ปรีชา อัคราช
909657 นาย ชัยรัตน์ สุขสวัสด์ิ
909658 นาย ติณณภพ เตียวเจริญกิจ
909659 นางสาว ณิชนันทน์ ประทุมมา
909660 นาย สุไลมาน แมกา
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909661 สิบต ารวจโท กิตติศักด์ิ พูลนิล
909662 นาย วัชรพล เชื้อจิ๋ว
909663 นาย ศรัณย์วุฒิ น้อยภู่
909664 นาย จักรี จันต๊ะคาด
909665 นาย ธนภัทร ทุง่ศรีแก้ว
909666 นางสาว กิตติยา ดีสูงเนิน
909667 นาย กิตติพงษ์ ทัดมาลา
909668 นางสาว กุสุมา เจือจันทร์
909669 นาย ธงเฉลิม บุษปวนิช
909670 นาย สุภาพ แหวนโคกสูง
909671 นาย ดิเรกฤทธิ์ แดงสด
909672 นาย ธนวัตน์ วิไลศิลปดีเลิศ
909673 นาย ปวัตรทรงยศ ปีปวน
909674 นาย อเนชา เกตุศรีณรงค์
909675 นางสาว วงศ์อะเค้ือ บุญศล
909676 นาย วีระชัย บึงไกร
909677 นางสาว มยุรี มณีน้อย
909678 นางสาว อรกัญญา นามจุมจัง
909679 นางสาว ราตรี สัญญะวิรี
909680 นาย เอนก จันทวงศ์
909681 นางสาว รุสลีนา เสนาทิพย์
909682 นาย จักรภพ แย้มเกษม
909683 นางสาว เบญญาภา ธิยัน
909684 นาย สาโรจน์ สารชาติ
909685 นาย อุทิศ เจริญยิ่ง
909686 นางสาว สุภาวดี เพ็ชรภูคาม
909687 นาง ศรินญา รามฤทธิ์
909688 นาย รติกร จันทร์ย่อง
909689 นาย ปกครอง ทองศรีอ่อน
909690 นาย อุทัย ขวัญนู
909691 นาย ชาตรี ไชยปัญหา
909692 นางสาว ทิพย์วัลย์ พลายพูล
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909693 นางสาว พัชณี รัตนบุรี
909694 นาย ณัฐนนท์ งามจิตต์เอื้อ
909695 นาย ตระกูลพันธุ์ พิมมล
909696 นางสาว ยิ้มฤดี มุ่งจันทร์
909697 นางสาว พัชราภรณ์ ขันทะสีมา
909698 นางสาว กานต์รวี จันทร์บรรจง
909699 นางสาว สาวิตรี บรรเทิงสุข
909700 นางสาว ปานจิตร บนบาง
909701 นาย ภัทรพล แย้มสวัสด์ิ
909702 นางสาว ณัชชา ทองฤทธิน์ุ่น
909703 นาย ดุษฎี ช้อยเครือ
909704 นาย อธิวัฒน์ โชคกิตติวัฒน์
909705 นาย ธเนศร์ ก้อนจันเทศ
909706 นางสาว พิณวดี ทองงาม
909707 นางสาว กานดา เนียมตะคุ
909708 นาย สุรวิช ฉิมฉวี
909709 นาย จีรภัทร วัฒกี
909710 นาย วิชาญชัย นันทเสนีย์
909711 นาย สิทธิชัย อัศวเอกสุนทร
909712 นางสาว ประพักษร กวางขุนทด
909713 นางสาว อนุศรา ภูเวียงแก้ว
909714 นาย กิติศักด์ิ ทรัพย์ด า
909715 นางสาว ยุวดี วังคีรี
909716 นางสาว นิศาชล พุทธารักษ์
909717 นางสาว จินดา ประสิทธิพ์ันธุ์
909718 นางสาว สุภาวดี พาสว่าง
909719 นาย ศิวาวุฒิ ศรีหาญ
909720 นาย พีรวิชญ์ ศรีชาเยศ
909721 นางสาว วัชรี ลอยฟู
909722 นาย ทรงยศ ท าสุข
909723 นางสาว ณัชชา เล่ือนลอย
909724 นาย นิธิอรรถ เรืองประสม
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909725 นางสาว พัชรนันท์ สุ่มทอง
909726 นาง กาญจนา แก้วจันทร์
909727 นางสาว จันทิมา มามาศ
909728 นางสาว พรทิพย์ พวงจ าปา
909729 นาย วันชัย เข็มขาว
909730 ว่าทีร้่อยตรี ประสิทธิ์ พรหมด า
909731 นาย วราคม ชั้นบัณฑิต
909732 นาย วิสันต์ วงษาสืบ
909733 นางสาว สุดาวัลย์ บุญสุวรรณ
909734 นาย ชวิน มณฑิราลัยพร
909735 นางสาว ณิชารีย์ พงษ์ประสิทธิ์
909736 นาย ดนขะหรีม หมัดเหม
909737 นาย ยุทธพล วรรณโก
909738 นาย คมสันต์ รุ่งก าจัด
909739 นาย ชัยวัฒน์ ภูบุ่บผา
909740 นาย จันทร์ โคณบาล
909741 นางสาว กาญจนา ศรีเจริญ
909742 นางสาว อธิชา สาระสุวรรณ
909743 นางสาว อภิษฐา วัฒนไทย
909744 นาย วัชรพล ธิกานนท์
909745 ว่าทีร้่อยตรี กรีฑาวัฒน์ พรหมสวัสด์ิ
909746 นางสาว ธัญสินี ธราภรณ์
909747 นาย สรวิศ เจริญรักษ์
909748 นางสาว กาญจนา เลิกบางพลัด
909749 นาย หลักชัย บูรณ์เจริญ
909750 นางสาว ชุติมา เสนา
909751 นางสาว ฐีตารัฐ สุวิจารณ์
909752 นางสาว ปาริชาติ สุริยะฉาย
909753 นางสาว ศิริบังอร ยี่สน
909754 นาย วิวัฒน์ชัย อาสาเสน
909755 นาย จุมพล ยงเกษกรรม
909756 นางสาว อรุณี อ้นมี
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909757 นาย ชัยพิชิต อิ่มใจ
909758 นาย ติระศักด์ิ ศิริพงษ์หิรัญ
909759 นางสาว ปิยาพร ปลอดโปร่ง
909760 นางสาว นันทวรรณ บุญประเสริฐ
909761 นาย สุเมธ มูลเกตุ
909762 นางสาว วจีนันท์ สิทธิรักษ์
909763 นาย สิทธิ อาษากิจ
909764 นางสาว ณัฐพร ศรีสกุลเตียว
909765 นางสาว ภัทรินทร์ วิเศษสา
909766 นาย นิรุตร์ นพสมบูรณ์
909767 นางสาว เจนจิรา สีมา
909768 นางสาว วรพิชชา ทามะนิตย์
909769 นาย ภูริวัชร์ เชาว์โรจนนนท์
909770 นางสาว สุรีญ์ฉาย ลาดี
909771 นาย ธนพงษ์ บุพศิริ
909772 นาย ภาณุพงศ์ ภิญญะโพธิ์
909773 นางสาว สุวรรณา หอมสนิท
909774 นางสาว ธิดา จิตบุญเรืองโรจน์
909775 นาย สุทธิพร เพิงคง
909776 นางสาว ภิมอร นิลยกานนท์
909777 นาย ชลกานต์ จุฑาทานต์
909778 นางสาว ธัญสุดา ปุญนุวงศ์
909779 นาย สักพัฒน์ ชัยรัตนมโนกร
909780 นางสาว พันธิวา แสนแก้ว
909781 นางสาว จินดารัตน์ ไชยศรี
909782 นาย พีระสันต์ ชัยศิลป์
909783 นางสาว รวินดา สุขสว่าง
909784 นางสาว เกวลิน แก้วตาปี
909785 จ่าอากาศโท พรพิพัฒน์ ศัตรูพินาศ
909786 นางสาว จิดาภา วัฒโนภาศ
909787 นาย พรศักด์ิ ฤทธิเพ็ชร
909788 นาย พีรพงศ์ เนตรภู่
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909789 นางสาว พิชชานันท์ ศิริวรรณ
909790 นาย ทรงเกียรติ กิจเชื้อ
909791 นาย อดุลเดช จินตศิริกูล
909792 นางสาว อรวิภา ทนครบุรี
909793 นางสาว จาริยา กันทากาศ
909794 นางสาว อัญชลี ดึงสุวรรณ
909795 นางสาว ธันยนันท์ ปรีชาบริสุทธิก์ุล
909796 นางสาว อนุธิดา หวังจุนกลาง
909797 นางสาว วีระนาฏ แก้วอุดม
909798 นาย บรรพจน์ วิมัส
909799 ว่าทีร้่อยตรี อดิศร สุวรรณอาภรณ์
909800 นางสาว วรวลัญช์ ดวงมา
909801 นาย จิระพงษ์ พุม่ไสว
909802 นาย สุรพันธ์ ขัดชุ่มแสง
909803 นาย ทรงพล เสริมราษฎร์
909804 นางสาว วิจิตรา เจิดภูเขียว
909805 นาย ปิติศักด์ิ นันผาด
909806 นาย รสสุคนธ์ จันทร์พร
909807 นางสาว ลัฐิกา เกื้อกูล
909808 นางสาว ศิริรัตน์ จันทร์ป้อม
909809 นาย ขันติชัย กุลตัน
909810 นางสาว พิไลรัตน์ ผลเงินชัย
909811 นาย พัฒน์ธรเดชพล เขียวชะอุ่ม
909812 นาย ภีมพัฒน์ สกุลวิโรจน์
909813 นาย สกลวร เฟือ่งกาญจน์
909814 นาย ยุทธนา ช้างมูบ
909815 นาย เนติ จันทร์เจริญ
909816 นาย ภานุวัตร แก้วยม
909817 นาย เจษฎา แสนรัง
909818 นางสาว ศิรวันประกาย วงศ์เบีย้สัจจ์
909819 นางสาว ธีร์วรา แซ่ล้ี
909820 นางสาว วรรณพร ดอนเหลือม
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909821 นางสาว จุฑามาศ ทิพย์เกษร
909822 นาย ปรีชา โพธิท์อง
909823 นางสาว วรรณวิสาข์ ดีประเสริฐ
909824 นางสาว นภาพร ภูสีโสม
909825 นาย ศรราม ใจเชื้อ
909826 นาย กิตตินันท์ มะเริงสิทธิ์
909827 นาย โชติวิทย์ ปัญญาบุญ
909828 นาย วุฒิชัย ชนะภัย
909829 นางสาว กรกช บัวเพชร
909830 นาย ณัฐพล จันทร์เพ็ง
909831 นาย พีระพล พงษ์สุพรรณ
909832 นาย นพณัฐ แก้วเกตุ
909833 นาย วิษณุพงษ์ บุรีมาศ
909834 นาย ภีศเดช พุกจินดา
909835 นาย วัชรินทร์ แสงตะวัน
909836 นางสาว ทัศวรรณ ทรัพย์ผล
909837 ร้อยตรี ทิพากร พองพรหม
909838 นาย สัมพันธ์ วังคีรี
909839 นาย ประดิษฐ์ หมาดปันจอร์
909840 นาย นิวัฒน์ ราชยา
909841 นาย นพพล หยาหยี
909842 นางสาว พัชรี นุชค า
909843 นางสาว สิเรียม เจริญพิทักษ์วงศ์
909844 นางสาว เอมอร พวงดาว
909845 นาย ธนพร จันทวะโร
909846 นาย กีรยุทธ์ อาจหาญ
909847 นางสาว กฤติยาณี ต้นงอ
909848 นาย นิวัตร์ พระธานี
909849 นาย ศุภมงคล ครุฑประโคน
909850 นาย กีรติ มนตรี
909851 นางสาว เพชรรดา จิตภักดี
909852 นาย ภัทรพล ทศมาศ
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909853 นางสาว วนิดา มารุ่ง
909854 นางสาว วันเพ็ญ ประสงค์
909855 นางสาว กนกวรรณ วิงวาท
909856 นาย ปริทรรศน์ สุขศรี
909857 นางสาว คณารัตน์ จันทร์สว่าง
909858 นางสาว อรวรรณ ชินบุตร
909859 นาย ภูมินทร์ นิลเพชร
909860 นาย วัชรพล มะลิซ้อน
909861 นาย วิทวัส จงรักวิทย์
909862 นางสาว อรุณวรินทร์ บุตรวิเศษ
909863 นางสาว ปนัดดา แย้มส ารวล
909864 นางสาว วิภัชรดา ตาระกา
909865 นางสาว นิสาชล เข็มทอง
909866 นางสาว นวกมล หมวดมะหิงษ์
909867 นางสาว ปรียาภรณ์ อยู่คง
909868 นางสาว ฉันทริยา นะช้อย
909869 นางสาว จิตรา สุพรรณ
909870 นาย ภานุวัฒน์ พันธุศ์รี
909871 นางสาว ฐิติมา ธีระภาพ
909872 นางสาว ภัณฑิรา วงศ์ประดิษฐ์ช่าง
909873 นาย ไพศาล วิศิษฎ์ศิลป์
909874 นาย ภัทรพงศ์ สิมสี
909875 นาย ธีรพล ไชยภูมิ
909876 นาย ศักด์ิสิทธิ์ สุวรรณประดิษฐ
909877 นาย สิวะกุล อามาตร
909878 นาย วีระศักด์ิ ยันไธสง
909879 พันจ่าเอก สุวิทย์ พรหมชนะ
909880 นาย ประกิตธร ฤทธิศ์รีบุญ
909881 นางสาว สุมนต์พร แก่นพิมพ์
909882 นาย ภูวดล ลาภจิตร
909883 นาย ขวัญ ดีอ่อน
909884 นาย นิคม อุ่นแก้ว

หน้าที ่309 จาก 372



เลขประจ ำตวัสอบ ชื่อ - สกุล

909885 นางสาว ทิฆมัพร สังข์ประไพ
909886 นาย ไชยวัฒน์ ชยวุฑฒิกุล
909887 นาย ทศพล ศรีไพร
909888 นาง ฐิตาพร สมบัติหอม
909889 นาย ชาตรี บุญคุ้ม
909890 นางสาว พิมลวรรณ ชัยสาด
909891 สิบเอก ธนภณ ดงพงษ์
909892 นางสาว ศิริพร จิตรมั่น
909893 นาย อัครพงษ์ นครแก้ว
909894 นาง อภิญญา เทศทอง
909895 นางสาว พิชยวรรณ ชัยศักด์ินันทกุล
909896 นางสาว ทิพมะณี วงอนันต์
909897 นาย ศิริพงษ์ แสงทอง
909898 นางสาว ปิญาทิพย์ แสงเงิน
909899 นางสาว อัญชลี พิทักษ์พลางกูร
909900 นาย พชร วงศ์ตา
909901 นาย สิทธิชัย เกษียรสมุทร
909902 นาย ศิวะ ช่วยชูหนู
909903 นางสาว จิราพร อัฐนาค
909904 นาย พิชิตชัย วงค์ล้อม
909905 นางสาว ศิริรัตน์ ศุกลเจริญโรจน์
909906 นางสาว สุกัญญา เดชาฤทธิ์
909907 นางสาว ณัชชา จีนสักโต
909908 นางสาว กุลนิษฐ์ พุทธรักษา
909909 นางสาว กันยารัตน์ นุตวัตร
909910 นาย ชโลทร สร้อยชั้น
909911 นาย ปัณณทัต ขันเชื้อ
909912 นาย สกลเกียรติ สังวรกิตติวุฒิ
909913 นาย สุริโย เร็วรุด
909914 นาย อ านาจ จ าปาหอม
909915 นางสาว พรตะวัน เร่ิมคิดการ
909916 นางสาว จิตรลดา ดวงไฟ
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909917 นาย สุรัตน์ สุราฤทธิ์
909918 นางสาว สุพัฒนา อิ่มทะเล
909919 นางสาว อมรา พัฒภู่
909920 นาย กิตติศักด์ิ ศิริพันธุ์
909921 นาย ไกรวีร์ พินธิสืบ
909922 นาย นฤพัชญ บัวขาว
909923 นางสาว เกณิกา รบุญญ์เรือง
909924 นาย ธีรพัฒน์ นาคนคร
909925 นางสาว สุชาดา งานนันไชย
909926 นาย อาคม ธนะวงศ์
909927 นาย ขวัญชัย ช่วยดวง
909928 นางสาว สุธาสินี อุดทาเรือน
909929 นางสาว ณิชาภา จตุพัฒนกุล
909930 นางสาว ศศิพิมล รุ่งรัตน์อาภา
909931 นาย สุพัตน์ เหิมขุนทด
909932 นางสาว สุจานา ปัญญาเสน
909933 นาย จิรัฏฐ์ ระวาทชัย
909934 นาย เทพประทาน วงษ์เดิม
909935 นางสาว เกษจรินทร์ ไชยมนตรี
909936 นางสาว นิภาพร ทองสุข
909937 นางสาว วรัญชรีย์ สุขใจ
909938 นาย ธีระศักด์ิ สุทธิมาศ
909939 นางสาว จิตติภัทร ชื่นตา
909940 นางสาว จิตศิกาญจน ตันติเอี่ยมสกุล
909941 นาย อุดมพงษ์ วืธีจงเจริญ
909942 นางสาว จิตรวรรณ มณเฑียร
909943 นางสาว วัชราภรณ์ แจ่มสว่าง
909944 นาย เสนาะ คล้ายเดช
909945 นาย ฐิติกร เสมสันต์
909946 นาย เชาว์ฤทธิ์ พันธวงศ์
909947 นาย ประเสริฐ ประยูร
909948 นางสาว สุนีรัตน์ ปัตติทานัง
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909949 นาง ขวัญฤทัย จันทคาม
909950 นางสาว ปัทมา จตุรพฤกษ์
909951 สิบต ารวจโท ปรณัฐ จินา
909952 ว่าทีร้่อยตรี ณัฐ ผลตาล
909953 นาย สมคิด ยุทธภัณฑ์
909954 นาย วีระพันธ์ ธนะวงศา
909955 สิบต ารวจเอกหญิง วิจิตรา แสงอ่วม
909956 นางสาว อุดมลักษณ์ แสงแก้ว
909957 นาย อานนท์ เจียกสะอาด
909958 นาย ศุกร์สิริ วรโชติพงศ์พันธ์
909959 นางสาว อารยา ดาลุนฉิม
909960 นาย ชัยโย ปิยะพันธ์
909961 นาย วิพุธ พรมจันทร์
909962 นาย นเรศ ขันตี
909963 นางสาว กาญจนา จิตรกล้า
909964 นาย วรกิจพิพัฒน์ ธรรมโชติ
909965 นางสาว จารุณี พึง่ทวี
909966 นาย พฤทธิ์ ล าพุทธา
909967 นาย นิมล เกิดเขียว
909968 นาย จิตตวรรธน์ เทียนทัด
909969 นางสาว อลิษา คุ้มผล
909970 นาย วิษณุ โชคเกื้อ
909971 นาย นรพัทธ์ ส้มเขียวหวาน
909972 นาย ศรีวิลาส มูลเหลา
909973 นางสาว สิริเลิศ วิมลรัตนชัยศิริ
909974 นาย ศุภกิตต์ิ มูลธร
909975 นาย ศราวุฒิ บัวชุม
909976 นาย ธนกร สมประสงค์
909977 ร้อยตรี จุลณภาค ชาติยานนท์
909978 นางสาว วรรณนภา บุญเขตต์
909979 นาย พชร ไชยเสนา
909980 นาย นัฐนนท์ ชัยขันท์
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909981 นางสาว ปาวีณา สนรักษา
909982 นาย สุขวัฒน์ สุภาวะ
909983 นางสาว พรพิรุณ ทิพย์แก้ว
909984 นาย สุริยา กองเกิด
909985 สิบต ารวจโท จิตรกร บุญเรือง
909986 นาย ธนวรรธน์ นันตา
909987 นาง เมทินี กองทอง
909988 นาย ชาญวิทย์ ศิริมา
909989 นาย ปฐมพงษ์ รัตนพันธุ์
909990 นางสาว สายสุรีย์ เกิดกัน
909991 นาย วิศรุทธิ์ แสงทอง
909992 นาย พงศ์ธร ตะโกพร
909993 นาย วิทยา ศรีนรคุตร
909994 นาย อุทัย พงษ์สุระ
909995 นางสาว ศุภมาส ไทยอ่อน
909996 นาย ศุภชัย ชมภู
909997 นาย สินทบ รักเดชะ
909998 นาง มานิดา เสารอง
909999 นางสาว วิภาจันทร์ ยิ่งก าแหง
910000 สิบเอก ทรงวุฒิ ตะนะสอน
910001 นาย จิระวัช สาระบุตร
910002 นาย วุฒิชัย ชัยมีแรง
910003 นางสาว ศิรินภา อินทปัตถา
910004 นาย นนทชัย นิลปะกะ
910005 นาง วิไลพร หนูพินิจ
910006 จ่าเอก สรายุธ เกียรติยศ
910007 นาย สุเทพ ทองประดิษฐ์
910008 นางสาว ปริศนา หอมบุญ
910009 นาย ปภินวิช ค าลือ
910010 นางสาว นงค์ลักษณ์ บุญญาพิทักษ์
910011 นาย ปริญญา เคร่ืองประดับ
910012 นางสาว ศุธินีย์ คล้ายสมบูรณ์
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910013 นางสาว สุนิสา นันทชลากรกิจ
910014 นางสาว กวิศรา อ าพรรทอง
910015 นางสาว ดนัยพร บุญเกิด
910016 นางสาว อภิญญา ปัน้ทรัพย์
910017 นางสาว ปิยะเนตร จันทร์ฉิม
910018 ร้อยตรี ณัฐพล เพิม่พูน
910019 นาย สิโรตม์ พิทยานุรักษ์
910020 นางสาว ธัญธิณี งามวัฒนากุล
910021 นาย กฤษกร สุขทรัพย์
910022 นาย ณรงค์ นพภาลี
910023 จ่าสิบเอก กิตติธัช ติยะโคตร
910024 นางสาว หทัยทิพย์ กล่อมกล่ านุ่ม
910025 นางสาว ศญามล รัตนคม
910026 นางสาว รุ่งทิพย์ ค าหาญพล
910027 นาย รัฐพล เพียรเสมอ
910028 นาย ศรัณย์ พานิชวงษ์
910029 นาย สรศักด์ิ อินทจันทร์
910030 นางสาว ดวงมณี สังสีนา
910031 นางสาว เบญญาภา หงษาวง
910032 นาย นราชัย ศักดิวงศ์
910033 นาย กิชติ จันทร์ดี
910034 นาย ชาตรี แทบทาม
910035 นาง ศุภพิชญ์ บุญทวี โคลงพิมาย
910036 นาย วาทิวุทธ เมืองแก้ว
910037 นาย สุทธิเกียรติ อินทานทุม
910038 นาย ช านาญ สิงห์สม
910039 นาย ปรีชา กุลชัยภูมิ
910040 นางสาว พิจิตรา สุทธคุณ
910041 นาย นิรุต แดนเดช
910042 นาย ธนพงศ์ ศักด์ิศรี
910043 นางสาว กฤตพร แก้วนาเส็ง
910044 นาย สุธนา ลิขิตธนสมบัติ
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910045 นาง รจนา เบ้าทอง
910046 นางสาว กนกวรีย์ เจริญบุตร
910047 นาย ณรงค์ฤทธิ์ กันทิม
910048 นางสาว อมรรัตน์ บุญศรี
910049 นาย เบญจพล ชัยดรุณ
910050 นาง เนตรนภา สืบมี
910051 ร้อยต ารวจเอก เขตต์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
910052 ว่าทีร้่อยตรี ศราวุธ วงค์ค า
910053 นาย ธวัชชัย บริรักษ์กุล
910054 นาง วิชุตา อินทรขาว
910055 นาย จตุพล สระมุณี
910056 นาย นิธินัย ศรีคราม
910057 นางสาว นันทนา หมื่นรักษ์
910058 นางสาว นพวรรณ เลิศผสมสิทธิ์
910059 นางสาว ทัศนีย์ ภักดี
910060 นางสาว ชลธิชา ข าเจริญ
910061 นางสาว นิฤมล ติธรรมโม
910062 นางสาว อริศรา คุ้มแก้ว
910063 นางสาว วรวลัญช์ ใหม่น้อย
910064 นางสาว ณัฐนันท์ แสนบุตร
910065 นาย วัฒนพงษ์ มณีกูลโรจน์
910066 นาย วีระศักด์ิ กันทา
910067 นางสาว ขนิษฐา ธรรมโชติ
910068 นางสาว พชรวรรณ วรรณวงษ์
910069 นางสาว จันทกานต์ เปรมฤทธิ์
910070 นาย รุ่งศักด์ิ จูพลาย
910071 นาย สมวิช วีระเชวงกุล
910072 นางสาว พรประภัทร์ แพ่งพิบูลย์
910073 นางสาว อรอนงค์ ผาดไธสง
910074 นาย จตุภูมิ คิรินทร์
910075 นาย สมมาศ สงณรงค์
910076 นางสาว อารีรัตน์ มีหมู่

หน้าที ่315 จาก 372



เลขประจ ำตวัสอบ ชื่อ - สกุล

910077 นาย ศุภเกียรติ มูลสาร
910078 นาย ณัฐพล อินจันทร์
910079 นางสาว เสาวณีย์ คงนคร
910080 นาย เกษียร ธ ารงวราภรณ์
910081 นาย สืบตระกูล สวนงาม
910082 นางสาว ศิรินภา พรมโสภา
910083 นางสาว นฤมล สมกูล
910084 นาย บริภัณฑ์ ปิมสาร
910085 ว่าทีร้่อยตรีหญิง กฤษณา สุรินทร์ต๊ะ
910086 นาย สุรเชษฐ์ เล็กสุวงษ์
910087 นางสาว มณีวรรณ เหล่าชัยวงษ์
910088 นางสาว วริศรา บุตกิจ
910089 นางสาว อภิญญา ชนชนะกุล
910090 นาย ภาณุพัฒน์ ถนอมทุน
910091 นาย สิทธิพร ปานด า
910092 นาย สุริยา ดวงจิตร
910093 นางสาว ปริชญา มะศักด์ิ
910094 นาย ชานนท์ คุณานันท์
910095 นางสาว ไพรัช แก้วย้อย
910096 นาย ภาณุพัฒน์ จ านงค์บุตร
910097 นาย จักรพันธิ์ โพธิศ์รีศาสตร์
910098 นาย กษิดิศ นิรันต์สุข
910099 นาย วุฒิชัย ด้วงค า
910100 นาย วิระพงค์ ใจห้าว
910101 นาย ณัฐนนท์ ปาโสรักษ์
910102 นางสาว นัฐศราภรณ์ ค านวนอินทร์
910103 นาย รัชพล หมื่นฝ้ัน
910104 นาย ธวัชชัย ยามสุข
910105 นาย จิรทีปต์ มายา
910106 นางสาว ปาริชาติ สังข์วงษ์
910107 นาย ธวัชชัย ตรีคุณา
910108 นาย สมพร เพ็ชร์สุข
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910109 นาย ทิฐฺิรัตน์ มันทุย่
910110 นาย อิทธิเดช พระเพ็ชร
910111 สิบต ารวจตรี รัฐศาสตร์ ตาสม
910112 นาย อธิปัตย์ ด าสง
910113 นางสาว เมธาวี ทองเรือง
910114 นาย จักรธร พลคชา
910115 นาย วีรชน เอี่ยมฉลวย
910116 นาย อุดร กิ้มเจี้ยม
910117 จ่าสิบตรี ทรงวุฒิ ไชยโย
910118 นางสาว อรปภา จินดาพล
910119 นางสาว ยุวภา เกษมศิลป์
910120 นาย หัสชัย ทนงาน
910121 นาย อดิศักด์ิ เฉลิมเกียรติสิริ
910122 นาย ภานุพงษ์ ไพศาลสุวรรณ
910123 นาง พลอยไพลิน กันธิยะ
910124 นาย สุพร ศรีสุพัฒนะกุล
910125 นาย จักรกริช ทับทิม
910126 นาย รัฐศาสตร์ ชินภักดี
910127 นาย นิวัฒน์ แมนสืบชาติ
910128 นาย ประเมิน ข าอิง
910129 นาย รัชพล เทพจร
910130 นางสาว รัตนาภรณ์ เก้าเอี้ยน
910131 นาย พชร จุ่นเจริญ
910132 นาง ปรีญานุช ดาวเรือง
910133 นางสาว สมปรารถนา เชื้อเมืองพาน
910134 นาย ปกรณ์เกียรติ หาญกาย
910135 นาย จาตุรันต์ ขวัญแก้ว
910136 นางสาว วราภรณ์ แซ่ล่ี
910137 นาย สุรินทร์ พรหมมา
910138 จ่าสิบตรี โกวิท ฮ่มปา
910139 สิบต ารวจตรี วัชรพงศ์ ถิ่นเดิม
910140 นาย สิทธิชัย ใจผ่อง

หน้าที ่317 จาก 372



เลขประจ ำตวัสอบ ชื่อ - สกุล

910141 นาง พัชรินทร์ มหาวีรวัฒน์
910142 นางสาว ศุภาพิชญ์ อิสระเศรษฐพงศ์
910143 นางสาว ประไพภรณ์ สิงห์วี
910144 นาย ชัยทัต สิริมโนเสถียร
910145 นาย เกรียงไกร สาระวิทย์
910146 สิบต ารวจโทหญิง กิติยา เข็มสุวรรณ
910147 นางสาว ชลัญญา เพ็ชรขัน
910148 นาย ศักด์ินรินทร์ ใจยะสาร
910149 นางสาว ชุติมา บูรณะปิยะสกุล
910150 นางสาว จิราภรณ์ ณีสันเทียะ
910151 นาย อโณทัย สวัสด์ิสลุง
910152 นางสาว นัฐรดา ปัตถทุม
910153 นาย วุฒิชัย จันทโชติ
910154 นางสาว อัญชนา สุริยะ
910155 นางสาว วรัทยา กล้าสาริกิจ
910156 สิบต ารวจโท ณยศ กุลพานิช
910157 นาย พงษ์พัฒน์ น้อยหัวหาด
910158 นาย เริงชัย ศรีรัตน์
910159 นาย อนุพงษ์ เอกพันธ์
910160 นาย สุเมธ แก้วสลับนิล
910161 นางสาว อรสา อามาตย์มุลตรี
910162 นางสาว ศศิธร พงษ์เมธี
910163 นาย วีรัตน์ ทิพวารี
910164 นาย คมภูศิษฐ์ คมศุภณัฏฐ์
910165 นางสาว กัลยา อธิกุลกวิน
910166 นางสาว ขวัญชญดา สามเมือง
910167 นาย สมิทธ์ อุงจิตต์ตระกูล
910168 นาย ธันวา สุภาพ
910169 นาย วัชรากร เต่าจันทร์
910170 นางสาว อริยาพร จูมจันทร์
910171 นางสาว อัจฉรา กาวิชัย
910172 นาย แสนโชติ มงคลกุล
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910173 นางสาว ณัฐิตา ขวัญทอง
910174 นางสาว ธนรรวรรณ ค าแหง
910175 นางสาว ศรัณยา หาญใจ
910176 นางสาว นฤมล ลิกขไชย
910177 นาย จิราวัฒน์ ตู้ไม้ป่า
910178 นาย ณัฐนนท์ ปล่ังสมบัติ
910179 นาย ธนวัฒน์ นุชสุข
910180 นาย ชัน หัตถนิรันดร์
910181 นาย บัญชา ศรีเพียชัย
910182 นางสาว กวิตา เชยบาล
910183 นาย ธีระพล หงษ์ใหญ่
910184 นาย จักรพันธ์ ศิริขันตยกุล
910185 นางสาว จันทนา ค าปัน
910186 นางสาว จรูญจันทร์ แก่นจันทร์
910187 นางสาว พิรุณพร มโนเจริญ
910188 สิบต ารวจตรี ยุทธยง อธิกธาดา
910189 นาย พิศิษฐ์ นวลเถลิงศักด์ิ
910190 นาย จามร ตันอาวัชนการ
910191 นางสาว กรชนก วงค์ชื่น
910192 นาย กฤตนน พรมงคลสกุล
910193 นาย สุจินดา สุวรรณราษฏร์
910194 นาย ชยพล สุวรรณพันธ์
910195 นาย นิภัทร จงประทีป
910196 นาย ชยุตพล ประทีปชัย
910197 นางสาว ดวงพร สุขสม
910198 นางสาว นันทิดา จันทพิมพ์
910199 นาย วิรุฬห์พันธุ์ รัสดาดาล
910200 นางสาว จุฑานิจ รามศิริ
910201 นาย เอกลักษณ์ สายแก้ว
910202 นาย พรชัย สวัสด์ิศรี
910203 นาย สรัล ราชซ้าย
910204 นางสาว จุฬาลักษณ์ นิลสม
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910205 นาย เกษม ศิริเชิดชูโต
910206 นางสาว กนกนาฏ มังสาทอง
910207 นาย ภัทรพล สอาดเอี่ยม
910208 นาย พชร เจริญทรัพย์
910209 นาย อัฐนันท์ รอดประดิษฐ์
910210 นาย ฐานิศร ทาท านุก
910211 นาย อดิศร ทองค า
910212 นางสาว กุลธิดา ไตรโชค
910213 นางสาว วิชชุดา ทองย้อย
910214 นาย เสฐียรพงษ์ แดงสงวนสุข
910215 นาย ประสพศักด์ิ สุขสุแดน
910216 นาย ณัฐพงษ์ จอมทัน
910217 นาย พงศ์เพชร หนูเพชร
910218 นาย กฤตติน กาญจนานนท์
910219 นาย ธนกร กล่ินจันทร์
910220 นางสาว หรรษา พรหมมณี
910221 นาย เอกรัฐ กูลกิจพัฒนา
910222 นาย ปริญญา มาลีรัตน์
910223 นางสาว นงลักษณ์ ชัดเจน
910224 นาย ปวริศร สมานมิตร
910225 นางสาว สุพัตรา โชคพัฒนกิจ
910226 นางสาว จิราภา ราชลี
910227 นาย ศุภกร เบิกศรี
910228 นาย ประพัฒน์พงศ์ วรพจน์
910229 นางสาว อรพรรณ วัดเข่ง
910230 นาย ณัฐภูมินทร์ สืบสิน
910231 นางสาว วัลลภา พรมเทพ
910232 นาย อโณทัย อานุน
910233 นาย ธิติสรรค์ วงศ์สุริยะเกษม
910234 นางสาว นุริน ประทุมมณี
910235 นางสาว วิภาดา หวานสนิท
910236 สิบต ารวจตรี สุฤเศฬษฐ์ บัวผัน
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910237 นางสาว สาวิตรี ชูวารี
910238 นาย ณัชพนธ์ มีแสง
910239 นาย นันท์นิพัทธ์ ระหว่างงาน
910240 นางสาว อัจฉรียา อรรถประจง
910241 นางสาว กมลลักษณ์ ปิน่ญาติ
910242 นางสาว ศลิษา พวงศรี
910243 นาย ยงยุทธ์ ทองดี
910244 นางสาว ธาราทิพย์ ด้ายทอง
910245 นางสาว กุลพัชร ปรีดากรณ์
910246 นาย เอนก มานะ
910247 นางสาว อาภัสภรณ์ จุทาฤทธิ์
910248 นาย ชัยยุทธ์ ตันติพงศ์กูล
910249 นาย สรวิชญ์ หมัดหลี
910250 นางสาว แจ่มนภา กองจันทร์
910251 จ่าโทหญิง พริสา อิสระภาพ
910252 นาย โอฬาร สายนวน
910253 นางสาว พัชร์ธีรัตน์ เรือนเงิน
910254 นาย กรณ์ แก้วก าไร
910255 นาย ณฤดล พรมชาติ
910256 นางสาว บุษญา จันทรวิสุทธิ์
910257 นาย ชัยวัฒน์ กุลวิวัฒน์
910258 นางสาว ซีตีซูใบดะห์ มามะ
910259 นางสาว จรินทร์ทิพย์ ธนะสันต์
910260 นาย วสุพัชร์ จ าปา
910261 นางสาว ณัฐกฤตา บุสม์ศรีทรา
910262 นาย ธนเทพ จันทรสาขา
910263 นาย ฐิติพงศ์ ไชยนันทน์
910264 นาย อรุณเดช เป็งแก้ว
910265 นาย อดุลย์ สุวรรณแสง
910266 นาง ทัศนีย์ ชุวานนท์
910267 นางสาว สุกัญญา ศรีมณีวงค์
910268 นางสาว นิชานันท์ พิมพ์ภักด์ิ
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910269 นาย สุรภัทร บุญญะรัง
910270 นาย วัชระ ลาค า
910271 นาย วศิน สุดถ้อย
910272 นางสาว พิชญนันท์ ทิพย์มณี
910273 นาย ธันย์ยุส ธานีใหญ่
910274 นาย วิษณุกร สู่ประเสริฐ
910275 นาย คเชนทร์ กาฟัก
910276 นางสาว อังคณา อานนท์
910277 นาย นิรภัย ศรีมุงคุณ
910278 นาย กษิรา นิติธนนันต์
910279 นาย ธรรมวุฒิ มะอินทร์
910280 นาย วสันต์ ผลโยน
910281 นางสาว พัชรี มลธุรัช
910282 นาย วรวิทย์ ขอประสิทธิ์
910283 นางสาว อรพรรณ ทรงสุวรรณ
910284 นางสาว อวัสดา ศรีลาจันทร์
910285 นางสาว พรพิสาข์ ประสมทอง
910286 นางสาว กัญญ์อัญ ด้วงรุ่ง
910287 นาย ชัยวัฒน์ บุญญัติศักด์ิ
910288 นาย เทวินทร์ สระทองห้อย
910289 นางสาว นงลักษณ์ เจริญศิลป์
910290 นาย ไพศาล เชียงทอง
910291 นาย ปรีชา นิลด า
910292 นางสาว พชรภรณ ทองดี
910293 นาย จักรพันธ์ แวววีรคุปต์
910294 นาย พิทักษ์ แก้วแสนเมือง
910295 สิบเอก ธนกร อารีเอื้อ
910296 นาย วัชระ สุภาพ
910297 นางสาว นันท์ชพร สีดอกบวบ
910298 นาย ธนพชร แสงทอง
910299 นางสาว สุภาพร สุรินทร์
910300 นาย ประพันธ์ ชรารัตน์
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910301 นาย มานพ ชาดแดง
910302 นางสาว พัทธนันท์ บุญสูง
910303 นางสาว เรืองริน คงเจริญ
910304 นางสาว อมรรัตน์ ลัดพลี
910305 นางสาว อุษณี แสงวัฒนากุล
910306 นาย ณฐพงค์ เพชรวงษ์
910307 นาย พรเทพ กล่ินหอม
910308 นางสาว จิตรเรขา ผากา
910309 นางสาว ศุภานัน วรรณทรวง
910310 นาย ปัณณวิชญ์ ขวัญเมือง
910311 นางสาว เพชราพรรณ สุสินธุ์
910312 นาย เฉลิมเกียรติ สอนวิสัย
910313 นางสาว กุสุมา วัฒนสิทธิ์
910314 นางสาว โยธกา ศรีแสงทอง
910315 นางสาว มัลยิกา มณีผ่อง
910316 นางสาว นัสรินทร์ ไทรงาม
910317 นาย ทศพร ทองชัย
910318 นางสาว วงศ์เดือน คล้อยแคล้ว
910319 นางสาว ญาดา สุภิมารส
910320 นางสาว โสธิตา รุ่งน้อย
910321 นาง สุพัตรา แสงสุวรรณ
910322 นางสาว จงรัก ศิริธนะ
910323 นางสาว ปุณญาพร ภูวงค์
910324 นาย ประมวล ด าอ าภัย
910325 นาย พงศ์ธร แสนฤทธิ์
910326 นาย วัชระ นามเพราะ
910327 นาย พงศธร ทองเนียม
910328 นาย รัชชวรินทร์ ไตรนภาเมตต์
910329 นาย พยงค์ อินทรสาร
910330 นาย จิระเดช นิลผาย
910331 นางสาว ชนิดา ประทุมทิพย์
910332 นาย ปัญญา โคตรธรรม
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910333 นาย ศักด์ิชัย สมัยมาก
910334 นาย พีรพงษ์ พิมพ์รักษา
910335 นางสาว ณัฐชา สังข์แป้น
910336 นางสาว ศิริประภา ปัญญาวงศ์
910337 นางสาว ภัทรา ศรีจ าปา
910338 นาย ปฏิภาณ ถาวร
910339 นาย ประสงค์ สิทธิเนตร
910340 นาย สรวิทญ์ บุญทศ
910341 นาย ทศพร เวชพนม
910342 นาง นิรชา สุขดี
910343 นางสาว ปริชาติ ศรีระพันธุ์
910344 นาย นรินทร ปัญญาเจริญ
910345 นาย วรภัทร เอี่ยมศิลา
910346 นาย ชัยกมล ภาคฤทธิ์
910347 นางสาว ปาริชาติ พูลสวัสด์ิ
910348 นาย ธีระฉัตร ขันทอง
910349 นาย ชวภณ ศรีจันทร์
910350 นาย คเชนทร์ จันทภูมิ์
910351 นาง สายทิพย์ จิตภักดี
910352 นาย ทิพกรณ์ คุ้มไพรัน
910353 นาย ณัฐธร ปัญญาเสวนมิตร
910354 นาย ณัฐกร เกาชวัต
910355 นางสาว อริสสรา มาก่อบุญ
910356 นาย ณัฐพัชร์ แป่มจ านัก
910357 นาย อานนท์ มณีวิไล
910358 นางสาว อภิญญา สุพรรณ์สาย
910359 นาย พิเชฐ จันทร์เพ็งสุริยา
910360 นางสาว รัชชานันท์ เข็มทิศ
910361 นาย กิตติศักด์ิ ขุนจางวาง
910362 นางสาว จิรารัตน์ มีชนะ
910363 นาย ทนงศักด์ิ พุม่พวง
910364 นางสาว ณัฐกฤตา พลอยแหวน
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910365 นาย พงศ์ศักด์ิ สังข์ท้วม
910366 นาย กิตติ ขันตี
910367 นาย เกียรติศักด์ิ ศรีจันทร์
910368 จ่าสิบต ารวจ เดชณรงค์ ทองจันทร์
910369 นางสาว บุษกร ด้วงชู
910370 นาย ภาษิต สุนาตุ
910371 นางสาว สายใจ ฤทธิม์นตรี
910372 นางสาว ลาวรรณ พรัดข า
910373 นางสาว วรรณิษา ชื่อมี
910374 นาง รจนา นุพล
910375 นาย สมปราชญ์ หาดอ้าน
910376 นาย นิวัติ กาจุลศรี
910377 นาย สิทธา ศรีอุบล
910378 นาย พิพัฒน์ วงศ์สวรรค์
910379 นาย สันต์ พันธุภัทร์
910380 นาย ณัฏฐ์ คงนวล
910381 นางสาว พัชรสรณ์ ศิริรักษ์
910382 นาย นิพนธ์ ชะนะภัย
910383 นางสาว จุฑาทิพย์ เยาวพงษ์
910384 นาย ปฐมพงศ์ อะจารู
910385 นาย พรเทพ อาญา
910386 นาย ยุทธนา จันทร์วิรัตนชัย
910387 จ่าสิบต ารวจ รุซดี กุลโรจนสิริ
910388 นาย ยุทธการ อินธิจักษ์
910389 นาย พงศ์ปณต โชติช่วง
910390 นางสาว อชิดา ไผ่โสภา
910391 นางสาว บังอร จันทวงค์
910392 นาย ชลอ คอยกลาง
910393 นาย ทัพทอง กรมทอง
910394 นาย พิทักษ์ เชื่อมาก
910395 นางสาว ณัฐพร ศิริปัญญา
910396 นาง กีรัตยา สุนารักษ์
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910397 นางสาว ปรัชญาภรณ์ สารก๋ม
910398 นาย จิตติวัฒน์ งอกค า
910399 นาย สุวิช พูลสระคู
910400 นาย ปกรณ์ สิงห์ภิรมย์
910401 นางสาว ธนทร อาวุธโสภาภูรี
910402 นางสาว ชลิตตา เชื้อพันธ์
910403 นางสาว คนึงนิจ สุทธิพัฒนกิจ
910404 นางสาว วีรวรรณ ปัญญาแก้ว
910405 นางสาว ชญานี จุลบล
910406 ว่าทีร้่อยตรีหญิง อุดมรัตน์ อินปัน๋
910407 นาย กันตภณ ธนาวุฒิพรกุล
910408 นาย เจริญธรรม วารีสระ
910409 นาย วัฒนา อาษาดี
910410 นาย ภานุวัติ แดงเขว้า
910411 นาย นิวุฒิ เทีย่งสิริกูล
910412 นางสาว วิชชุดา ชัยนิพพันธุ์
910413 นาย วัชเรนทร์ ค าเคร่ือง
910414 นางสาว จุติพร มณีนิล
910415 นาย ประวันวิทย์ แซ่ฉิน
910416 นาย พัศม ลาชโรจน์
910417 นางสาว เอื่ออารี แนวสุข
910418 นางสาว ทิพย์วรรณ สุขเกษม
910419 นาย ฉัตร จับปร่ัง
910420 นาย ศิรบดี สุพรมมา
910421 นาย อภิรักษ์ โคตะพันธุ์
910422 นางสาว บุปผา อ่อนหวาน
910423 นาย อนุชิต เหรียญทอง
910424 จ่าอากาศเอก ธนาวัฒน์ กรุดอินทร์
910425 นาย อภิชาติ ตาแปง
910426 นางสาว งามวิไล คนไว
910427 นาย อภิชาติ ยูงทอง
910428 นางสาว สาวิตรี อารีล้อม

หน้าที ่326 จาก 372



เลขประจ ำตวัสอบ ชื่อ - สกุล

910429 นางสาว บุญยรัตน์ เศวกพันธุ์
910430 นางสาว อนุสรา สุวรรณสะอาด
910431 นาย สารทัศน์ สุธากุล
910432 นางสาว ปกเกศ ชุมข า
910433 นาย ธีระชัย จ าปานิล
910434 นาย พลเพชร ประเสริฐสังข์
910435 นางสาว ปาริชาติ นาขวา
910436 นาย สรศักด์ิ มั่นยืน
910437 นาย อภิชาติ สิงห์ค า
910438 นาย ณัฐวุฒิ คุ้มสวน
910439 นาย พัชรพล พวงสุนทร
910440 นาย ณัฐพงศ์ พลอยเจริญ
910441 นาย อภิสิทธิ์ กล้องเจริญ
910442 นางสาว เพ็ญประภา กลางประพันธ์
910443 นางสาว ซัลวา หน๊ะหวัง
910444 นาย วัฒนา เกียรติสิริวัฒน์
910445 นาย ภาณุ เจี้ยงรักษา
910446 นาย ชิน เดชภิรัตนมงคล
910447 นางสาว รุ่งนภา มาศเสน
910448 นาย สิทธานันท์ วัฒนาไพบูลย์
910449 นางสาว วิวิชชัชนันท์ จันทร์มณี
910450 นาย นัตพงศ์ ราหมาน
910451 นาย ภีระ ม่วงสวาสด์ิ
910452 นางสาว พีรนุช ยอดศรี
910453 นางสาว ลดาวรรณ แสนมนตรี
910454 นางสาว นัฐติกาล บุญเพ็ง
910455 นาย วัชรา ลุนพรม
910456 นาย ชยากร พานทอง
910457 นาย สมเกียรติ พรชัยพิมลพันธ์
910458 นาย วรพงศ์ อาภรณ์รัตน์
910459 นาง ธนัชญา สุนทรธรรมกุล
910460 นาย ภูไท บ ารุงภักดี
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910461 นาย อรรถพล สังวังเลาว์
910462 นาย กฤษณพงษ์ ภูขลัง
910463 นาย สมลักษณ์ ไกรดีงาม
910464 นางสาว สุรีรัตน์ ทองออน
910465 นาย ธรรมสิทธิ์ ศิริสมบัติ
910466 นางสาว พิรอร เหล่าด ารงกูล
910467 นางสาว บุญญรัตน์ โพงขุนทด
910468 นางสาว ชดาภรณ์ ดิษฐ์โสภา
910469 นางสาว เยาวดี นุ้ยภักดี
910470 นางสาว ทัชวรรณ์ บรรเทา
910471 นางสาว ชญานิศ พูลศรี
910472 นางสาว เอมอร บัวซาว
910473 ว่าทีร้่อยตรี ศุภชัย ธนาเจริญสกุล
910474 นาย โกวิท ขันขวา
910475 นาย นิธิวุฒิ เสาะสุวรรณ
910476 นาย อนิรุจน์ ยิ่งผล
910477 นาย ปกรณ์ เพชรศรี
910478 นาย วีระวุฒิ นวลแก้ว
910479 นางสาว ทัศนีย์ แดนดี
910480 นางสาว กนิษฐา ชื่นชม
910481 พันจ่าเอก ราชันย์ แสงฝ้าย
910482 สิบต ารวจโท สราวุธ กายสะอาด
910483 นาย ปองคุณ จารุพันธ์
910484 นาย ติณณภพ สว่างแสงใส
910485 นาย นิตายูสศุบกี มุสตาฟา
910486 นาย จตุพล จันทะลือ
910487 นางสาว ประภัสสรา สาริยา
910488 นางสาว สุวิภา บุญทิวาพร
910489 นางสาว สลิตา ศิริสัมพันธ์
910490 นาย วรวิทย์ ลันไธสง
910491 นางสาว จารุภัทร ขวัญเยื้อง
910492 นางสาว รักษ์มณี แก้วค ารอด
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910493 นางสาว อรอนงค์ ชาวชอบ
910494 นางสาว ณิชา กาญจนรจิต
910495 นางสาว มยุรี โถตันค า
910496 นางสาว สุภา นาเล้ียง
910497 นาย ดุรงค์ฤทธิ์ คิดอ่าน
910498 นาย ธงชัย จันทสิทธิ์
910499 พันจ่าเอก สมคิด กับกระโทก
910500 นาย พงษ์พัฒน์ ดนตรีเสนาะ
910501 นางสาว ชลดา ชูจิตร
910502 นางสาว กรรณิกา ชิดชอบ
910503 นางสาว ณัฐนิช ร้อยแก้ว
910504 นาย ดิสกุล สุทธิธรรม
910505 นาย สุวิชชา พัฒนพิบูลย์
910506 นาย ธรรมรัตน์ ศรีวิเชียร
910507 นาง เยาวเรศ บัวพิทักษ์
910508 นาย ธนัสธรณ์ กังวาลสงค์วงษ์
910509 นาง สุนิษา ก่ายแก้ว
910510 นางสาว สุชาดา ศุภกรธนสาร
910511 นาย ภานุมาส ทรายแก้ว
910512 นาย วีระ เกตุเคน
910513 นาย วุฒิภัทร เจนแสวงโชค
910514 นาย วิริทธิพล อนุตราอภิวิชญ์
910515 นาย สุทธิชัย สุระนาถ
910516 นางสาว ชนัญชิดา ปัญญาน่าน
910517 นางสาว อนงค์ มีสิทธิดี์
910518 นางสาว เบญจวรรณ เลียบแสง
910519 นาย อภิรักษ์ นายางเจริญ
910520 นาย วัลลภ เกตุกรณ์
910521 นางสาว จิดาภา คงดี
910522 นาย วสุพจน์ ฤกษนันทน์
910523 นาย บุญชัย แก้วมณี
910524 นางสาว ศิรประภา เหลืองประทีป
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910525 นางสาว ชวิศา มณีโกศล
910526 นาย เฉลิมชัย ตันติไพศาลกิจ
910527 ว่าทีร้่อยตรีหญิง รัตนาพร เขียวทา
910528 นางสาว รังสินี ชอนบุรี
910529 จ่าอากาศโท ชัยทัต รัตนวงษ์
910530 นางสาว สาวิตรี ไพฑูรย์
910531 นางสาว ศันสนีย์ เถียรหนู
910532 นางสาว ชิลิน คิดค้า
910533 นาย ศุภชัย จักขุจันทร์
910534 นาย ปูมพงษ์ รอดรัตษะ
910535 นางสาว วรวรรณ เพชรสุริยา
910536 นางสาว พิชชา เผือกทอง
910537 นางสาว รัชนี บุตรประโคน
910538 นาย อนุทา สุดค าภา
910539 นาย พัฒนา สอดทรัพย์
910540 นาย อัสสชิ เส้ือวิจิตร
910541 นางสาว ธนาพร พิมพะบุตร
910542 นางสาว พวงเพ็ชร อุดมศรี
910543 นาย กิตติวุฒิ คนองเดช
910544 นาย นิลดล จิตร์แจ้ง
910545 นางสาว จันทิมา เพชรแก้ว
910546 นางสาว อัญชลี ดิลกวิทยรัตน์
910547 นาย วีรวัฒน์ รองชูเพ็ง
910548 ว่าทีร้่อยตรี วิษณุ โชติเจริญพิศาล
910549 สิบต ารวจโท นที ทองบ้านบ่อ
910550 นาย วริทธิ์ แก่นแก้ว
910551 นางสาว ธนิฏฐา อบอุ่น
910552 นางสาว นวพร รุ่งวงษ์
910553 สิบเอก บวรศักด์ิ สีหนาทลือชาชัย
910554 นาย วัฒนากรณ์ นันชัย
910555 นาย กิตติภพ ต้นโพธิธ์รรม
910556 นางสาว สุจิตรา คีรีศรี
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910557 นาย ธนาวุฒิ พุทธสุภะ
910558 นาย เจษฎา ทองดี
910559 นางสาว ธนวรรณ สัตยธีรานนท์
910560 นาย ยุทธภูมิ โพธิสิทธิ์
910561 นาย สมศักด์ิ พานจันทร์
910562 นาง นิตย์ธีรา อุ่ยสวัสด์ิ
910563 นางสาว วีรวรรณ หลิมศิริวงศ์
910564 นางสาว จุฬาลักษณ์ โชครักษ์
910565 นาย ธนกฤต ม่วงสุด
910566 นาย สัญติพงษ์ อุดานนท์
910567 นาย นวพล พรมมา
910568 นาย พิสิษฐ์ สุวรรณรัตน์
910569 นางสาว สุคนธา จันทราช
910570 นาย กานต์กวี นครขวาง
910571 นางสาว วันวิสา ป้อกันทัง
910572 นาย เริงฤทธิ์ สีไม่นาม
910573 นาย พรรฑกร อรินต๊ิบ
910574 นาย ชานนท์ นานวล
910575 นาง วาสนา ศิริไกร
910576 พันจ่าอากาศเอก วันวลิต เขียวแก้ว
910577 นาย พิเชฐ ท าการเหมาะ
910578 นาย อุดม มูลต๊ิด
910579 นาย กัมพล ช านาญศิลป์
910580 นาย ชาญเดช แก้วร่องค า
910581 นางสาว สุจัลย์ลี เดชอรัญ
910582 นาย วัฒณชัย สิมลี
910583 นางสาว วรรณวิสา เล็กแดงอยู่
910584 นาย กฤษดา คงค าลี
910585 นาย แท้ รอเสนา
910586 นาย ณรงค์ชัย ชัยภักดี
910587 นาย อนุวัฒน์ มิ่งมงคล
910588 นาย ประณต สุทธิเจริญ
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910589 นาย สมมนต์ มะลิลา
910590 นางสาว รุ่งทิวา เจนใจ
910591 นาย ภาคตะวัน ซัวตังไล้
910592 นาย ธีระวัฒน์ ทองฤทธิ์
910593 นาย ศิพัฒกรณ์ นารีย์
910594 นาย เทอดศักด์ิ ศรประสิทธิ์
910595 นาย กฤติน ต้ังวงษ์ไชย
910596 ร้อยต ารวจเอก ศุภนัฐ แก้วศรี
910597 นาย นวพล จ าปาวัตตะ
910598 นาย สัญญา กระจ่างวงค์
910599 นางสาว ปาริชาติ ชูสุวรรณ
910600 นาย วิวัฒน์ สายบุตร
910601 นาย กิจประสาน สงพิมพ์
910602 นางสาว สายใย เผ่ือนค า
910603 นางสาว แสงฤทัย กองสุวรรณ
910604 นาย ศุภวิชญ์ เสมอ
910605 นาย ธณกร ภัทรเสฏฐกุล
910606 นาย วิทวัฒชัย แสงศิริ
910607 นาย ไกรฤทธิ์ ศรีสูงเนิน
910608 นาย ใจขวัญ แก้วศรี
910609 จ่าสิบโท เกรียงไกร สายพาน
910610 นางสาว ทิพย์ธิดา ดอนเตาเหล็ก
910611 นาย พงษ์วิษณุ ประยูรพันธ์
910612 นางสาว รัตนา วณิชพันธุ์
910613 ว่าทีร้่อยตรี อภิรักษ์ แก้วสวย
910614 นางสาว พชรธิดา วระพินิจ
910615 นางสาว นันทนา สิงห์ซอม
910616 นางสาว ทรรศวัย สุวรรณนพ
910617 นาย นันทชัย ลอยลิบ
910618 นาย กฤษกร สิงมูล
910619 นาย วัฒนา จินดาวงศ์
910620 จ่าอากาศเอก อรัญ ศรีสุวรรณ
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910621 นางสาว สุดใจ ปุนหาวงค์
910622 นางสาว มาลาริน ทองป้อง
910623 นางสาว ณัฏฐ์ธนัน พฤกษ์ประมูล
910624 นาย ชวกร กล้าหาญ
910625 นาย ณรงค์ชัย ผาตินาวินวงศ์
910626 นาย ศักด์ินรินทร์ ชัยสถาน
910627 นางสาว สุกัญญา ยึนประโคน
910628 นาย สุรัตน์ อุปรีที
910629 นางสาว รสรินทร์พร ฉัตรธนาวงศ์
910630 นางสาว อนัญลักษณ์ ศรีสวัสด์ิ
910631 นาย ธนพล สัตยานุพันธุ์
910632 นาย อดุลย์ ช านิจ
910633 นางสาว ณัฐธยาน์ เนียมเปีย่ม
910634 นาย ปิยะพล เจียมรัมย์
910635 นางสาว สุภาพันธ์ แก่นจันทร์
910636 นาย วราวิชญ์ มะเด่ือ
910637 นาย วรวัฒน์ รุมนาค
910638 นาย นิคม รัตนวัน
910639 นาย วรวิทย์ ประยูรมหิศร
910640 นางสาว ณิชาภัทร สิงหพันธ์
910641 นาย เฉลิมเกียรติ วจะสุวรรณ
910642 นาย สกุล สาวิสิทธิ์
910643 นางสาว สาวิตรี แซ่เจียม
910644 นาย ปรีดา นาบ ารุง
910645 นาง อริสา วินทะไชย
910646 นาย ธีรศักด์ิ บุตรรักษา
910647 นาย ฤกษ์ชัย พงษ์อินทร์วงศ์
910648 นาย ศุภณัฐ เรืองเดชขร
910649 นาย สุทธิพงค์ ศิริค าลือ
910650 นางสาว พัชราภรณ์ ทิพย์จันทร์
910651 นางสาว ขวัญลภา ยินดีสุข
910652 นาย สมชาย แมลงผ้ึง
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910653 นาย อรุณ คงช่วย
910654 นาย วันชัย สมปาน
910655 นาย นพดล ภมรนาค
910656 นาย มานิตย์ กองษา
910657 นาย ชัยวัฒน์ แสงแก้ว
910658 นางสาว นวรัตน์ พละทรัพย์
910659 นาย จุฑา นฤปจาตุรงค์พร
910660 นาย ฤทธิศักด์ิ ในจิตร
910661 นาย พงศ์สวัสด์ิ นุ่มนิ่ม
910662 นางสาว พิศมัย ค ากอง
910663 นาย ธวัชพงษ์ ศรีมาพล
910664 นาย ศรายุทธ มณีขัติ
910665 นางสาว ทิพวรรณ อภินันท์
910666 นาย ภคิน ไพศาล
910667 นางสาว วิมาลา ยอดสนิท
910668 นาย บัญญัติ รักษา
910669 นาย พันธวัฒน์ จันทร์ทา
910670 นางสาว วิลาวัณย์ เหล็มสัน
910671 นางสาว อทิตตา แซ่หลู่
910672 นางสาว อัจฉราภรณ์ ไพรสณฑ์
910673 นาย นัฐภาส จริภักด์ิ
910674 นาย ธนพล พิพิธแสงจันทร์
910675 นางสาว วนิดา เรืองบุตร
910676 นาย ชัชวาลย์ คาร
910677 ว่าทีร้่อยตรี ตรีชาวัชร์ บุญจวง
910678 นาย จิรวัฒน์ อ่อนล ายอง
910679 นางสาว อมรรัตน์ อริยะเศรณี
910680 นาย ณัฐพล บรรเลง
910681 นางสาว นภชนก วงษ์น้อย
910682 นาย ชารัช ปาทาน
910683 นางสาว พัชรี เจริญผล
910684 นาย นัฐพงษ์ วรรณสว่าง
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910685 นางสาว กิตติยา เจียมรุ่งแสง
910686 นาย ภัคพล พลโฮม
910687 นาย อภินันท์ ลิขิตอ านวย
910688 นางสาว ภัทร์สริดา ชินดง
910689 นาย ปาณิดล ปุญจุบัน
910690 นาย ณภัสศัย หนูน้อย
910691 นาย ศุภณัฐ เจือจันทร์
910692 นางสาว ยุวดี โพธิกุล
910693 สิบต ารวจโท ศิวรุฒ ปิน่สกุล
910694 พันจ่าอากาศเอก เกรียงไกร กาญจนะ
910695 นางสาว อรนิชา พานิชเจริญ
910696 นาย กฤษศฎา โสมก าสด
910697 นางสาว พัสสนันท์ ปันใจดี
910698 นาย อานันท์ รวีนิภา
910699 นาย พลากร นิยมญาติ
910700 นาย เอกนรินทร์ อิ่มเจริญ
910701 นางสาว โชติกา วงศ์ข า
910702 นางสาว นุรยา ลาภอุดม
910703 นางสาว ศิริลักษณ์ ชาวโพธิท์อง
910704 นาย สหรัฐ อภิวังค์
910705 นาย นครินทร์ ทุมมาปักษ์
910706 นาย อุเทน แก้วคง
910707 นางสาว สุนีย์ พุฒวันเพ็ญ
910708 นาย วีระชัย จันชัยชิต
910709 นาย เอกรินทร์ ผลเกิด
910710 นางสาว ม่านฟ้า ว่องดาราภรสกุล
910711 นาย ธีรวุฒิ ศรีบุตร
910712 นางสาว อัญชุรี บุปะเท
910713 นาย ซานูซี สะรี
910714 นาย ชาคร พวงนาค
910715 นาย พศวัต รัตนวิฑูรย์
910716 นาย ภัทรพงษ์ ด ารงแดน
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910717 นาย อานนท์ มีเพชร
910718 นาย ธนกันต์ ปริกเพชร
910719 นาง ชมภัค เหมืองทอง
910720 นาย อิทธิพล แรงประโคน
910721 นาย พิฑูรย์ โบสิทธิพิเชฎฐ์
910722 นางสาว เพิม่พร พิพิทธนาทรัพย์
910723 นาย มงคล ยศชัยปัญญา
910724 ว่าทีร้่อยโท วิกรม ศรีหานาม
910725 นางสาว ชณิตฐา สาฟุม่เฟย
910726 นาย สมนึก เพชรนุ้ย
910727 นาย ธิติพงษ์ พนารัตน์
910728 นาย จักรพันธ์ ปานประเสริฐ
910729 นาง นัชยา รยะสวัสด์ิ
910730 นางสาว ปาริชาต แก้วเทียน
910731 นางสาว นันท์นลิน ยืนยง
910732 นาย ภูมินทร์ กงไสยา
910733 นาย เอนก ทับทิมเขียว
910734 นาย อภิสิทธิ์ ชมภู
910735 นางสาว กนกกาญจน์ มะลาง
910736 นาย ธนวัตร คูณค าตา
910737 นางสาว พิมพ์นารา กุลธีนานนท์
910738 นางสาว จุไรรัตน์ บุญทีสุ่ด
910739 นางสาว ศิริพันธ์ิ ยอดประทุม
910740 นาย ส าราญ แก้วขุนทอง
910741 นางสาว ปาริณร์ สุยะลา
910742 นางสาว กูซารีนี สะบูโด
910743 นาย วิกรม ท้าวธงชัย
910744 นาย เกียรติศักด์ิ โตแสง
910745 นาย อดิศักด์ิ ชูศรี
910746 นาย สาธิต เทพชุมภู
910747 นางสาว ธีราศรี ธิติยุกต์
910748 นางสาว ภาวดี แสงศรีเรือง

หน้าที ่336 จาก 372



เลขประจ ำตวัสอบ ชื่อ - สกุล

910749 นาย วิษวัตร ทองลือ
910750 นางสาว กุลธิดา สุรวาท
910751 นาย อภิรักษ์ นันทเสรี
910752 นาย เอกสิทธิ์ เหล่าธีรกาญจนา
910753 นาย ณัฐวุฒิ โพธิน์ิ่มแดง
910754 นางสาว เบญจรัตน์ ทรัพย์พิพัฒน์
910755 นาย สตางค์ พิศุทธ์พัลลภ
910756 นาย ทนงศักด์ิ เหน่งเพ็ชร
910757 สิบต ารวจตรี จิรายุทธ ภูโปร่ง
910758 นาย ธีระยุทธ อุ่นเมืองอินทร์
910759 นาย ยุทธพงศ์ อินทร์เชิง
910760 นางสาว ชลธิชา ยังฉิม
910761 นางสาว พันธ์วิรา กะตะโท
910762 นาย ชัชวาล สุขบัว
910763 นาง วริญย์ภัทร จรรยาภินันท์
910764 นาย ลภัส น้อยพึง่บุญ
910765 นาย อมิตเดช พูนยิ้ม
910766 นางสาว รินนภา เปีย่มพอดี
910767 นาย ตุลยวัต พุทธวงค์
910768 นางสาว พัชยา นุ่มแน่น
910769 นางสาว พิจิตรา กลางเสนา
910770 นางสาว จุรีย์รัตน์ ตันยุชน
910771 นาย บันลือศักด์ิ ค าเนตร
910772 นาย สุวิทย์ ชัยแหม่ง
910773 นาย เจษฎา หาริแสง
910774 นางสาว อธิชนาถ คงรัศมี
910775 นาย สุภเกียรติ บัวทองจันทร์
910776 นาย ภิญญู ชูประดิษฐ์
910777 นาย เนรมิต เหมือนจันทร์
910778 นาย อภิสิทธิ์ กัลยาณีวรรณ
910779 สิบต ารวจโท อ านวยโชค บุญช่วย
910780 นาย ภานุรุจ พรหมค าแดง
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910781 นาย ทรงพล กองสิน
910782 นาย นที บุญส่ง
910783 นาย สิทธิรักษ์ คชิณพักตร์
910784 นางสาว สุวรรณา ทายา
910785 นางสาว ลลิตพร สิงครุธ
910786 นาย อภิโชติ นาวรเดช
910787 นางสาว จิราพร พอพระ
910788 นางสาว วารีรัตน์ ป้องขันธ์
910789 นาย อนุพงศ์ สถิตย์
910790 นางสาว ปวีณา สีสวย
910791 นาย นิสิต แมนเมือง
910792 นาย กรรณ ชัยเลิศ
910793 นางสาว พรรณรุ่ง ก าลังว่อง
910794 นาย ศรายุทธ ก๋วยข้าว
910795 นาย ธนกร ทองมั่ง
910796 นางสาว ไพรวรรณ มูลหา
910797 นาย ภูมิ ฤทธิอักษร
910798 นาย จักรกฤษณ์ ภัทรนาวิก
910799 นางสาว วาสินี จันทบ ารุง
910800 นาย ธัญญา ไชยวงษ์
910801 นาย อภิชาติ ไชยศร
910802 นาย กฤติกร ชวนชื่น
910803 นาย เกียรติก้อง พระสว่าง
910804 จ่าสิบตรี ยุพณัฐ ขาวผ่องใส
910805 นางสาว ณภศา เกษมผลศิริ
910806 นาย อรัญ ชูปาน
910807 นางสาว นิตยา เสือชุมแสง
910808 นางสาว มลลนา มุลเมฆ
910809 สิบโทหญิง พัณณ์ชิตา จารุสาร
910810 นางสาว เนตรใจยา กองเพ็ชร
910811 นาย นภัทร มณีวรรณ
910812 ว่าทีร้่อยตรี วุฒิชัย แสงจันทร์
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910813 นางสาว มาลิสา ทองมี
910814 นาย ธณกร ธรรมปรัชญากุล
910815 นาย ฐิติพงศ์ บุญยงค์
910816 นางสาว ศรีสุริยา สุขศรี
910817 นาย พชรกร บุตรวงษ์
910818 นาย ประกาศิต แก้วค้าง
910819 นาย อุดมศักด์ิ ทองสดุดี
910820 นางสาว อรทัย ศรีพรรณทอง
910821 นางสาว ศศิพิมล ชูสินธนะศักด์ิ
910822 นาย สงคราม พุฒดี
910823 นางสาว ศศิกานต์ วิทยโชคกิติคุณ
910824 นาย ชยณัฐ ขนอม
910825 นาย อนุพงษ์ เต็มเจริญ
910826 นาย อภิรุนณวัชช์ กาใจ
910827 ดาบต ารวจ เด่น ปรักเอโก
910828 นาย ภูเบศ ด้วงค าจันทร์
910829 นางสาว ปิยสิริ ศรีอ าพร
910830 นาย วิศิษฎ์ ดินศรีชัยพฤกษ์
910831 นาย กฤษฎา ราชกรม
910832 นางสาว พชรพร เดชกวินเลิศ
910833 นาย วชิรวิทย์ ไชยสิงห์
910834 นาย ธนินเกียรติ มนตรีธนเกษม
910835 นางสาว สุวรรณา หาญชนะ
910836 นาย จีรยุทธ เพชรธ ามรงค์
910837 นาย ศุภกร มากชูชิต
910838 นาย ธีรพัฒน์ เพ็ชรแก้ว
910839 นาง นิสากร นมเนย
910840 นางสาว กุลนิษฐ์ คุ้มโภคา
910841 นาย อภิชาติ ศรีลาพจน์
910842 นาย นูร์ดิน กามาอุเซ็ง
910843 นางสาว อารียา มุขสุข
910844 นาย ปภาณ กล่ินรัตน์
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910845 นาย โรจนวิทย์ สุระพันธ์
910846 นางสาว จิรนันท์ จินดา
910847 นาย สิทธิ ศุภธรรมโชติ
910848 นางสาว ปานตะวัน ลือเลิศ
910849 นางสาว ศิวตา สุวรรณกูฎ
910850 นางสาว จีรภัช ฐิติกุลวัฒ
910851 นาย วิเชฐ ภูคงคา
910852 นาย ทัศนัย แสงเพ็ง
910853 นาย วัชระ สุขย้อย
910854 นาย ณัฐวุฒิ บรรลือพืช
910855 นาย กฤตภาส ศรีบุญสม
910856 นางสาว ศิริพร ภาคแก้ว
910857 นาย อดิศักด์ิ พาพุทธ
910858 นาย ปฏิญญา ชมกิจ
910859 นาย ทวีวัฒน์ กิตติกูรธินานนท์
910860 นางสาว วรรณี เทียมรัตน์
910861 นาย ชาญณรงค์ แสนเมือง
910862 นาง พิชญ์อาภา เพชรย้อย
910863 นาย ด ารงณ์ชัย เพชรย้อย
910864 นาย เกียรติศักด์ิ บุญมี
910865 นาย กบิล จันนาเมือง
910866 นาย สุทธิพงษ์ แดนแก้ว
910867 นางสาว สุรีย์รัตน์ ขิยะภัทร์
910868 นางสาว ณัฐวดี หนักแน่น
910869 สิบต ารวจโทหญิง หทัยชนก สีทาวงศ์
910870 นางสาว พรพิรุณ โอ่งอินทร์
910871 นาย ธีระ สายพรม
910872 นาย อดิสร ชมเชย
910873 นาย สุภรัฎ พันธ์พาน
910874 นาง พัทธนารี จิ๋ววิลัย
910875 นาย ภคพงษ์ คงลิขิต
910876 นางสาว พลอยไพลิน มงคลกาวิล
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910877 นางสาว อาภาพร สง่า
910878 นางสาว พิรุณรัตน์ แก้วประจุ
910879 นางสาว จอมใจ สุขโสม
910880 นางสาว วรรณิภา ค าภาทู
910881 นางสาว อุษณีย์ เทียรฆนิธิกูล
910882 นาย พิสิฐ สาโชติ
910883 นางสาว สิรินญา ตันติกิตติชัย
910884 นาย กฤษณ์ ล าพุทธา
910885 นาย กฤตนัย ทรัพย์ธน
910886 นาย มนัญชัย โหมดงาน
910887 นาย รัฐศาสตร์ อินวงษ์
910888 นางสาว เมนกา วรกรวีรวัต
910889 นางสาว นันท์นภัส ภูสุ่วรรณ์
910890 นาย คณิน เศวตวงศ์
910891 นาย ตะวัน อันสุข
910892 นางสาว ปัณญ์ญริศา พัฒนะคุณเกษม
910893 นาง สุปรียา ศรีนุ่น
910894 นางสาว จุฬารัตน์ ดวงดีแก้ว
910895 นาย ณฐกร โอภาสพงศ์
910896 นาย ปรัญจกร ชาธิรัตน์
910897 นาย วรวัฒน์ ยิ้มย่อง
910898 ว่าทีร้่อยตรีหญิง ปวันรัตน์ สมนึก
910899 นางสาว นลินทิพย์ นิยมแย้ม
910900 นางสาว ศิริพร คงศรี
910901 นาย เฉลิม ไชยชาติ
910902 นางสาว อัจฉราภรณ์ ปิน่ทอง
910903 นาย เจียรณัฐ อัฒจักร์กุล
910904 นางสาว พรรณิกา แปงสนิท
910905 นางสาว จริยา เจริญใจ
910906 นาย กวี โสนน้อย
910907 นางสาว ทัดดาว เสนา
910908 นางสาว พรรณภัทร สิมาจารย์
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910909 นางสาว วัชรินทร์ เมฆอับ
910910 นางสาว อระนิล บุปผา
910911 นาย อ าพล วัฒนะจ านงค์
910912 นาย ยุทธนา สุกใสยา
910913 นางสาว วิภาดา ผลินยศ
910914 นางสาว ฆณุนภัทร สุวรรณ
910915 นาย รติพงศ์ ไตรยงค์
910916 นาย พงศธร กิตติชยกรกุล
910917 นาย ศักด์ิภูมิ พรหมมาศ
910918 สิบต ารวจตรีหญิง รัตนา อ้วนนิมิตร
910919 นางสาว อัญชลี กอนจอหอ
910920 นางสาว รพีพรรณ สิงห์ทอง
910921 นาย ธนาดุล พิริยะสงวนพงศ์
910922 นางสาว จุฑารัตน์ จินดาวงศ์
910923 นางสาว พิชชาภา นิลละออ
910924 นางสาว ชุติมา จงรุ่งเรืองไสว
910925 นางสาว วิภาวรรณ เทศชื่น
910926 นาง อุษาวสันต์ หนูยศ
910927 นาย ธนกฤต ธีระวงศนันท์
910928 นาย ทัชชัย โพธิก์ีรติกุล
910929 นาย พัชร ชนะชนม์
910930 นาย พชรดนัย จานชา
910931 นางสาว กัญญา บุดดาจันทร์
910932 นางสาว อัฐพร ค าบุรมย์
910933 จ่าสิบเอก อัครเดช ถาวรจิตร
910934 นางสาว วิภา วาสนสิทธิ
910935 นาย วิเศษ บุญจันทร์
910936 นางสาว อรพิน สุพานโซ
910937 นางสาว สุวรรณา ทิมทอง
910938 นาง วาทินี บางทิพย์
910939 นางสาว ณริกา อินทร์ฤทธิ์
910940 นาย นครินทร์ ปานันท์
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910941 นางสาว ทัศน์มน บุญมุข
910942 นางสาว หทัยกาญน์ สารินทร์
910943 นางสาว อรไท สุนทรรัตน์
910944 นาย เสถียร อิสาน
910945 นาย นนทวุฒิ โกไศยกานนท์
910946 นางสาว จุฑาธิปัตย์ เทศแก้ว
910947 นาย ธีรวัฒน์ สิริอรรถสุข
910948 นาย จตุรภัทร แสนศรี
910949 นางสาว ปุญชรัสมิ์ คล้ายร่มไทร
910950 นางสาว สิริพร ชัยปราโมทย์
910951 นางสาว อุมารินทร์ บุญเจริญ
910952 ว่าทีร้่อยตรี สุพิชาติ ทองมี
910953 นาย ปรัชญา เทียบเพชร
910954 นางสาว ณัฏฐณิชา แก้วคง
910955 นาย ธัชสุคล หลุยจ าวัน
910956 นาย ณัฐวัฒน์ พลวัน
910957 นางสาว พิมพ์พนิต ไสยสุวรรณ
910958 นางสาว วรินดา วันกลึง
910959 นางสาว ฎีกา เจริญวัฒนา
910960 นาย ปรัชญา สีดารอด
910961 นาย คงฤทธิ์ ทองเพ็ญ
910962 นาย ทัฬหพัฒน์ ช่องจอหอ
910963 นางสาว ละอองดาว แสงรัมย์
910964 นางสาว พจนา ทรัพย์ปราชญ์
910965 นางสาว จินดารัตน์ รูปดี
910966 นาย ศุภเดช แก้วมณี
910967 นาย สันติสุข ประทุมวัน
910968 นางสาว ศิริพร ชนะคช
910969 จ่าสิบเอก นรินทร์ จันทร
910970 นาย สมบัติ บุญลา
910971 นางสาว กฤตญกร ทองศิริ
910972 นางสาว วรินทร อินต๊ะนอน
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910973 นาย บูชิต เจตนา
910974 เรืออากาศตรีหญิง สุพัตรา เจือทอง
910975 นาย ภูมิรัชต์ เงาเงิน
910976 นางสาว มณีบงกช ชัยพร
910977 นางสาว สุขุมาภรณ์ ผิวสร้อย
910978 นาย ฐิติวัชร์ จันเกษมกุลนันท์
910979 นางสาว กาญจนา ชายเกล้ียง
910980 ว่าทีร้่อยตรี สุทิตย์ จันทร์แดง
910981 ดาบต ารวจ พุฒิพัฒน์ วีระธราพัฒน์
910982 นาย นัฐดานัย สงวนสุข
910983 นางสาว ประภัสสรา ค าปาน
910984 นางสาว พิราวัลย์ ค าบุญเรือง
910985 นาย อิทธิวัฒน์ จันชัยชิต
910986 นาย กิตติทัต บรรจงปรุ
910987 นาย วุฒินันท์ สุตนนท์
910988 นาย ฉันทพัฒน์ เข่งก่ า
910989 นางสาว นันทรัตน์ เกตุแทน
910990 นางสาว ณัฐมน จินาโส
910991 นางสาว กาญจนาพร แสนสุภา
910992 นางสาว มยุรี บุดศรี
910993 นางสาว น้ าทิพย์ ขยันดี
910994 สิบต ารวจโท ธนากร จอมเกาะ
910995 นางสาว เปรมฤดี ปานมาตย์
910996 นางสาว จารุวรรณ พลเจริญ
910997 นาย กรณ์ หนูเกื้อ
910998 นางสาว ภัทรวรรณ อินทองปาน
910999 นาย จตุรพร ใครบุตร
911000 นาย ณัชพล ทรัพย์พล
911001 นางสาว รักษ์สุดา ปาปะขัง
911002 นางสาว ภัทราวดี บานเย็น
911003 นางสาว สิริมา เปล่งอรุณ
911004 นางสาว แสงอรุณ พันธ์สนธิ์
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911005 นางสาว ธมนวรรณ ธานีวรรณ
911006 นาย เทพฤทธิ์ ม่วงสุข
911007 นาย ผดุงกานต์ ทัพพโชติ
911008 นางสาว มณีจุฑา ปานะชา
911009 นางสาว ปรารถนา เหล่าวงโคตร
911010 นางสาว ศศิธร เมฆนันทไพศิฐ
911011 นางสาว สุธารัตน์ สุปัน
911012 นาย เลิศชาย อินจิว
911013 นาย ชยพล ป้องแดง
911014 นางสาว ณิชาภัทร วีระฉายา
911015 นาย ปุริม ศรีสมัย
911016 สิบต ารวจโท ชนากานต์ ศิริรัตน์
911017 นาย ธีรยุทธ ล่องแก้ว
911018 นาย สิทธิพงษ์ ทองศิริ
911019 นาย ศตวรรษ ไชยเดช
911020 นาย ณัฐกิตต์ิ กังวานรัตนกุล
911021 นาย ปานเทพ ฆงัรัตนะ
911022 นางสาว สุดาดวง พรจ าศิล
911023 นางสาว ปพิชญา กล่ินจิตโต
911024 นางสาว ศดานันท์ ซ่ือสัตย์
911025 นาย ปวรุตม์ เจริญฤทธิ์
911026 นาย ชินกานต์ เอมสมบุญ
911027 นาย ธีรวุฒิ เพ็ชรสงฆ์
911028 นาย กิตติทัศน์ ศักด์ิภมรวัฒน์
911029 นาย ธีรภัทร ภูมี
911030 นางสาว เบญจมาภรณ์ แย้มช่วย
911031 นางสาว สุธารัตน์ แลพวง
911032 นาย สมโภชน์ เทพทอง
911033 นางสาว ศศิธร ไตรทิพย์
911034 นางสาว หนึ่งฤทัย อินทรโชติ
911035 นาย สุรชัย ตุพิลา
911036 นาย บัณฑิต ไชยวงค์
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911037 นางสาว ธนัญชญา สาเมือง
911038 นาย อมเรศ นวลศรี
911039 นาย สามารถ ประเสริฐศรี
911040 นางสาว ณัฐกาญจน์ แช่มช้อย
911041 นาย ศุภวุฒิ ศรีมะหันต์
911042 นาย นพดล ปลายเนิน
911043 นาย อธิพัชร์ นิธิพัฒนดิษย์
911044 ว่าทีร้่อยตรี อภิศักด์ิ สยะนานนท์
911045 นางสาว คีตาพัทธ์ เฉลิมพันธ์
911046 นาย นพสัณชัย ธรรมบ ารุง
911047 นางสาว อรณี พรหมปาน
911048 นางสาว วิมลลักษณ์ ค าใบ
911049 นางสาว ทิตาพร ธัญญเจริญ
911050 นางสาว ณัฏฐ์นรี มโหฬาร
911051 นาย กฤษณพันธ์ พรมภักด์ิ
911052 นางสาว ชนาธิป นิตย์โชติ
911053 นางสาว ปภาพินท์ ค าอุดม
911054 นางสาว ฝนทิพย์ จตุรภัทรวงศ์
911055 นาย มารชิต เคร่งครัด
911056 นางสาว ศิวนาถ จูเทศ
911057 นาย วัลลภ เกตุวงษ์
911058 นางสาว พรพรรณ เฉลยภพ
911059 นางสาว มุทิตา มาดหนองจอก
911060 นาย วรรณพณธ์ บัวบาน
911061 นาย อานนท์ สินพูน
911062 นาย นวพล ลีนิน
911063 นางสาว ติยนา รินจันทร์
911064 นาย มิตร ใจมั่น
911065 นาย ชัยภัทร ขวัญแก้ว
911066 นาย ถิรายุ กิจเพิม่เกียรติ
911067 นาย สิปปกร ปรีชา
911068 นางสาว วรัญญา วุฒิพันธุ์
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911069 นาย พิมพร เวียงสมุด
911070 นางสาว กุสุมา สิทธิวงศ์
911071 นาย อรรถภูมิ สุขพันธ์
911072 นางสาว ภัคสุทธญาณ์ วงค์ทะนู
911073 นาง ปวีณา คุณสิงห์
911074 นางสาว ยอดขวัญ แสงวิเศษ
911075 นาย นิติพงษ์ อินทร์งาม
911076 นาง เนตรนภา สุวรรณมาโจ
911077 นาย ธนัท โสมวดี
911078 นาย อัครวัฒน์ ปานพิบูลพัฒน์
911079 นาย พชกร บุญวิเศษ
911080 นาง ทัศนีย์ ญาณรังษี
911081 นาย รุ่งโรจน์ พงษ์ศรี
911082 นาย อภิมุข ฤทธิแผลง
911083 นาย ธีรวัฒน์ ทองแก้ว
911084 นางสาว สุปราณี โสค าแก้ว
911085 นางสาว รัชนี บุญเวช
911086 นาย กิตติพล สอนสะติ
911087 นาย สุขสันต์ วารินทร์
911088 นาย พฤกษ์ วงศ์จารุพรรณ
911089 นาย เจนวิทย์ จินตนพันธ์
911090 นาย วสพล เกษียรสินธุ์
911091 นางสาว พัชราภรณ์ ชูแก้ว
911092 จ่าเอก ปรีชา ด้วงตะกั่ว
911093 นาย นันทพันธ์ คดคง
911094 นาย วีระยุทธ เทีย่งตรง
911095 นาย ชัยวิชิต พรมเสน
911096 นาย ปรเมศวร์ เอียดเพ็ชร
911097 นางสาว อรุณี ละมั่งทอง
911098 นางสาว ชลธิชา มีพัฒน์
911099 นางสาว อภัสรา ชาวนาใต้
911100 นางสาว อ าไพร สิทธิลาภ
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911101 ว่าทีร้่อยตรี จิระเดช อุดม
911102 นางสาว สราญจิต ศรีเมืองช่าง
911103 นางสาว พรพนาวรรณ์ สลางสิงห์
911104 นาย สมหมาย จรล าโกน
911105 นางสาว ณัฏฐกันย์ สว่างวงศ์
911106 นาย ปฐมพงษ์ ศรีบัวน า
911107 นางสาว สุวิภา พรหมประทีป
911108 นางสาว ทิพานันท์ คล้ายกระโทก
911109 นางสาว วิลาศินี พิกุลทอง
911110 นางสาว วันดี จิตต์รักไทย
911111 นางสาว คริษฐา วรยุทธการ
911112 นาย ชัยยุทธ หาหลัง
911113 นางสาว เพ็ญพิชญา ลัดทา
911114 นาย ทรัพย์ทวี โพธิใ์คร
911115 นางสาว หรรษกานต์ ปัญญา
911116 นางสาว ชณัฐกานต์ ฤทธิเลิศ
911117 นางสาว สุพรรณี ข ากร่ า
911118 นางสาว ทิพย์นันท์ สุธรรมมา
911119 นาง สุภรดา แสนศรี
911120 นาย นัฐพงษ์ เทพพรมมา
911121 นาย บุญฤทธิ์ เมืองจันทบุรี
911122 นางสาว นิภาพร โยมญาติ
911123 นางสาว สโรชา วิเชียรสรรค์
911124 นาย เปรมศักด์ิ จรูญศักดา
911125 นางสาว วิกานดา ข่ายม่าน
911126 นาย มณเฑียร พรานเนื้อ
911127 สิบต ารวจโท อรรคพล รัตนพันธ์
911128 นาย อุดมศักด์ิ ระดมสุข
911129 นาย ภานุวัฒน์ เสริฐเลิศ
911130 นางสาว สุพัฒฑรา ชื่นตา
911131 นาย กฤษฐ์สพล มนัสพิทักษ์ชัย
911132 นาง กานดา แย้มส ารวล
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911133 นาย ยุทธพงษ์ สิงห์สิทธิ์
911134 นาย ธนโชติ เวชการ
911135 ว่าทีร้่อยตรี สงกรานต์ ใจปินตา
911136 นาย อุกฤษ กมุทชาติ
911137 นาย ปัจฉิมณรงค์ ปัจฉิมเพ็ชร
911138 นาย สรวุฒิ ไกรรักษ์
911139 นาย คธาวุธ ธรรมเพชร
911140 นาง พัชรียา เจริญอภิพล
911141 นาย เอกฤทธิ์ เสียมไพรี
911142 นาย ทองปาน แพงศรี
911143 นางสาว บุณฑริก ยอมเยาว์
911144 นาย สหคงคม ไชยวิเศษ
911145 นาย พิเชษฐ์ รองาม
911146 นางสาว ภัทรา จันทร์ยาง
911147 นาย กิตติศักด์ิ ค าวัง
911148 นางสาว พรฤดี เกิดสุข
911149 นางสาว จุฑากานท์ รักสกุล
911150 นาย ต่อศักด์ิ คลองโคน
911151 นาย วีรวัฒน์ แก้วอินตะ
911152 นาย ธรรมนูญ บุญเจริญ
911153 นาย พรศักด์ิ นิ่มส าเภา
911154 นางสาว วรรณา อุรันต์
911155 นางสาว ศิริวรรณ แผงค า
911156 นางสาว ดลยา แสงเจริญ
911157 นาย เอกลักษณ์ ธรรมมา
911158 พันจ่าอากาศเอก มงคล กาวี
911159 นาย ภุชงค์ ธัญญุพักตร์
911160 นาย ภัทรยุทธ กสิคุณ
911161 นาย ชูศักด์ิ มีชูเชาว์
911162 นางสาว เมธิศา เมธารินทร์
911163 นางสาว กชกร นพอุดมพันธุ์
911164 นาย วันชนะ รูปโอ
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911165 นาย จักรพันธ์ แพทย์รักษ์
911166 นางสาว วรัญญา บุญยงค์
911167 นางสาว ชณัฐตา วุฒิเกตุ
911168 นาย เทอดศักด์ิ อาจสนาม
911169 นาง วิไลลักษณ์ ปิยไพร
911170 นาย ดนุพล สอนศิริ
911171 นาง นุชจิรา สงสัย
911172 นาย สรายุทธ เป็งยะสา
911173 นางสาว นิภาวรรณ คงเพชร
911174 นาย วรรณรัตน์ พงษ์ชมพร
911175 นาย สราวุฒิ แพงหนู
911176 นาย ปัญญา อินพุม่
911177 นาย จินดา แทนอินทร์
911178 นางสาว เดือนเพ็ญ แก้วมา
911179 นาย วฤนท์ ศรีบุญเรือง
911180 นาย สุปัน สายสินธุ์
911181 สิบต ารวจโท มงคล อยู่สุ่ม
911182 นางสาว อารดี สาราษฎร์
911183 นางสาว ปฏิญญา พวงมาลี
911184 ว่าทีพ่ันตรี อนันต์ ชัยสา
911185 นางสาว อาภาภรณ์ มะลิหอม
911186 นาย ปิยะวัฒน์ ถิรจิตโต
911187 นางสาว ลีลาวดี นันทะสี
911188 นางสาว สุนีย๊ะ มุสา
911189 นางสาว สุพรรณี สุทธิกรณ์
911190 นาย ประวิทย์ อิ่นต๊ิบ
911191 นาย นพพล วงศ์ศรีสังข์
911192 นาย ชัยณรงค์ แกะทาค า
911193 นาย กิตติสรณ์ ปิงยศ
911194 นาย บวรเดช เสสุตา
911195 นาย บัญชา เพ็งสุวรรณ์
911196 สิบต ารวจโท เอกพล ไพรบุญเจริญ
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911197 นาย เกรียงศักด์ิ บุญเชิด
911198 นางสาว ชนากานต์ เรืองศรี
911199 นาย สมภพ พิมพ์เสนา
911200 นาย วันเฉลิม เดชรัตน์
911201 นาง อัจจิมา ล าน้อย
911202 นาย ณัฐพล มีพร้อม
911203 นางสาว ปัญณกร พ่วงศรี
911204 นาย สถาพร อาริยวัฒน์
911205 นาย อุรุพงศ์ มีบ ารุง
911206 นาย นิติพงศ์ ขาวอิ่น
911207 นางสาว เมธาวี แซ่โซ้ง
911208 นาย รณกร สินธูรัตนะ
911209 นาย ศราวุฒิ ปิน่ทอง
911210 นางสาว ธัญลักษณ์ ถาวรจิต
911211 นางสาว วรรษกร มหาพรม
911212 นาย ชวลิต วัฒนะสุวรรณกร
911213 นาย สมพล นาคเมือง
911214 นาย สมพงษ์ สีทอง
911215 นางสาว จันทร์เจ้า เผือกสีสุก
911216 นางสาว อรกัญญา ยุทธวิไชย
911217 นาย ธิติพัฒน์ มาค า
911218 นาย อวฤทธิ์ วัฒนวิกกิจ
911219 นาย ธนะพงษ์ อยู่โต๊ะ
911220 นางสาว มณีรัตน์ ไข่มุกด์
911221 นางสาว ปรียาพร ใจเอื้อ
911222 นางสาว สุธาทิพย์ ปิยะพันธุ์
911223 นาย ติณพัฒน์ อินทร์สุริยา
911224 นาย ภาสกร กะรัตน์
911225 นางสาว เกศรินทร์ พรมวงศ์
911226 นาย นทีธร ชอบสร้างสิน
911227 นาง อัมราภรณ์ อุปมา
911228 นางสาว สุภานัน ยอดรัก
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911229 นาย วีรยุทธ จันแดง
911230 นาย ปกรณ์ ทิพราช
911231 นาย ทัตเทพ เตโชพิทยากูล
911232 นาง กัญญาภัค ฟุง้กล่ิน
911233 นาย พลรบ เรืองนุ่น
911234 นาย ชวลิต จารุชาต
911235 นางสาว งามตา งามพลทอง
911236 นางสาว ศิวาภรณ์ รสิตานนท์
911237 ว่าทีร้่อยตรีหญิง ปารัช ชูเชียร
911238 นางสาว อาภาภรณ์ เหมือยมะโน
911239 นาย ศักด์ิสิทธิ์ ณัฐวุฒิ
911240 นาย ณัฐวุฒิ ทะสุยะ
911241 นาย นิรันดร์ ล้ิมเจริญ
911242 นาย จ าลอง จิตติ
911243 นาย อรรถวุฒิ กุลหอม
911244 นาย นาคินทร์ รัตนะวงค์
911245 นาย ธนกฤต ผลทวี
911246 นาย กิตติศักด์ิ ด าฤทธิ์
911247 นางสาว ศิวพร บุญศรี
911248 นางสาว ภิญโญ ประจงใจ
911249 นางสาว ชมพูนุท ไชยวงษา
911250 นางสาว สุธิรา นาคะ
911251 นางสาว กัลยรัตน์ เทพนิมิตร
911252 นาย ป้อม วรรณโร
911253 นางสาว นุบาล เหมือนแก้ว
911254 นาย ชาญชัย รสจันทร์
911255 นางสาว กมลวรรณ ปิน่ทอง
911256 นาย ธนวัฒน์ ชินเสริม
911257 นางสาว ธฤตา โลกค าลือ
911258 พันจ่าอากาศเอก ประชา โจ้พิมาย
911259 นาย ภัทรพล ศิริเพชร
911260 นาย ธีรวัฒน์ ค ามา
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911261 นาย กฤษกร คงหนู
911262 นางสาว มณีรัตน์ ชัยอ านวย
911263 นางสาว ณิชกมล อังศุธนมาลี
911264 นาย ปราโมทย์ ภักดีจุ
911265 นาย สถาพร เกตุประกอบ
911266 นาย สถาพร วันนุกูล
911267 นาง โชติกา หนูจินดา
911268 นาย จักรภัทร ชิตานนท์
911269 นาย วีระพงษ์ พิกุลประยงค์
911270 นาย สิระวิชญ์ วิบูลกัลยาณกิจ
911271 ว่าทีร้่อยตรี เกียรติศักด์ิ หวันหยี
911272 นางสาว กนิษฐา ทะนันไชย
911273 นางสาว ภิรมย์ยา เห-รา
911274 นางสาว อโนชา ทิมปรางค์
911275 นาย อนุรักษ์ เตชะวัฒนเศรษฐ์
911276 นาง แสงเดือน แก้ววิเศษ
911277 นาย จักรกฤษณ์ ไกรสร
911278 นาย สมลักษณ์ ยนตรี
911279 นาย ธนพนธ์ บุญวัฒน์วราชัย
911280 นางสาว รัศมิ์ภาสร เอี่ยมอินทร์
911281 นาย ชาญคณินท์ ธีระสูตร์
911282 นาย นรินทร์ บัวผัน
911283 นาย ศุภฤกษ์ สมสะอาด
911284 นางสาว อุไรวรรณ จันทวี
911285 สิบโท สมพงษ์ เชื้อยี
911286 นางสาว วาทินี ค าแปง
911287 นางสาว พรนภา อุมาสะ
911288 นางสาว จุฑามาส จู่ตันซ่วน
911289 นาย วรจิตร เหล่าชัย
911290 นาย สถาพร คงสอน
911291 นาย ศิวรุฒม์ พยุง
911292 นางสาว จิรัชญา เมธีธนากร
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911293 นางสาว อธิฏาชนันท์ โพบานไพร
911294 นาย ปรีชา วงค์ราษฎร์
911295 นาย ธาคิน วงค์แพทย์
911296 นาย กวินภพ แสงปาก
911297 นาย ภูเบศ ค่ายสงคราม
911298 นาย จิระ ลานธารทอง
911299 นางสาว วิมล ภูมิรัตน์
911300 นาย อนุชา ชูรักษา
911301 นางสาว สุปรียา ไทยเจริญ
911302 นางสาว ณัฐฐิกา กัลยา
911303 นางสาว นิสารัตน์ แจ้งสว่าง
911304 นางสาว พัชรา นิติพานจันทร์กุล
911305 นาย ปิยชนน์ ต๊ะอาจ
911306 นางสาว นพรัตน์ ทองก าเหนิด
911307 ว่าทีร้่อยตรี สรรค์ชัย ปรีชา
911308 พันจ่าอากาศเอก อัครกิตต์ิ เจริญเดชาวิวัฒน์
911309 นางสาว สุจีรัตน์ บุญประเสริฐ
911310 นาย กิตติชัย ธาตุชัย
911311 นาย ปัญญ์ปนต ขวัญบุรี
911312 นาย ประพจน์ ดอกพิกุล
911313 นางสาว พิชยา กันตวารี
911314 นาย เจ้าพระยา มณีปกรณ์
911315 นางสาว ณิชากร กองแสง
911316 นาย ประกอบ ศรีมอย
911317 นาย วารี บุษหมั่น
911318 นาย วิโรจน์ แวววับ
911319 นาย ภานุ มัดหา
911320 นาย สุทธิพงษ์  สารศรี
911321 นางสาว ปรียาภัทร์ พันธ์เพชร
911322 นางสาว วีรยา พรมมา
911323 นาง นิตยา วงษ์เทียน
911324 นางสาว วงเดือน สุมารทอง
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911325 นาย สมศักด์ิ มาโยธา
911326 นางสาว หิรัญญิการ์ ลาสา
911327 นาย เชษฐตุพร จันทร์ต้น
911328 นาย รณชัย ไหมคามิ
911329 นางสาว พิไลวรรณ จิตรทศ
911330 นาย อนุพงษ์ แสนแก้วปุม้
911331 นางสาว นิศากรณ์ นุริตมนต์
911332 นางสาว สุจินันท์ เปรมสุข
911333 นางสาว ชนิดาภา สุนทรธนาภิรมย์
911334 นางสาว นิศาชล ภูตีกา
911335 นางสาว นภัสชล วิชัยธนพัฒน์
911336 นาย วชิระ กุลบุตร
911337 นาง ผ่องศรี พิกุลทอง
911338 นาย กนกพิชญ์ ศรีแพงมล
911339 นางสาว สุวรรณา อยู่เย็น
911340 นาย ธนากร ติระพัฒน์
911341 นางสาว รัฐพร อัศวพัฒนากูล
911342 นาย วรชิต รุ่งพรหมประทาน
911343 นางสาว ศราวดี ผจงศิลป์
911344 นาย วิเชียร ปะดุกา
911345 นาย อนุรักษ์ ประกอบนันท์
911346 นาย ไชยสิทธิ์ ทวีผลอุดมสิน
911347 นางสาว ดาวเรือง ตะกรุดเก่า
911348 พันจ่าเอก แสงชัย เสริมแสง
911349 นางสาว พัชรพร ไทยประยูร
911350 นางสาว ชลกานต์ พนมไพร
911351 พันจ่าเอก นิวัต ธาระพุฒิ
911352 นาย ขวัญชัย สอนชา
911353 นาย สมบูรณ์ ดวงจันทร์
911354 นางสาว ประไพศรี รัตน์เจริญ
911355 นางสาว อ าภา อนุศรี
911356 นาย วรวุฒิ เพิม่ทอง
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911357 นางสาว ณัฐธิดา ปุม่เพชร
911358 นาย วินัย นาคฉาย
911359 นาย อานนท์ เดชเจริญพร
911360 นาย จิตติ สุขพิลาภ
911361 นาย ภิวัชฐ์ศธร ไกยสิทธิ์
911362 นาย สมชาย จูเปาะ
911363 นาย ศักด์ิสิทธิ์ สายแก้ว
911364 นางสาว สมฤดี สุนจิรัตน์
911365 ว่าทีร้่อยโท เสถียร ปัทมวัฒน์
911366 นาย กิตติศักด์ิ จันทร์สุนะ
911367 นาย นุชา สมาน
911368 นาง รอซีดะห์ ยูโซ๊ะ
911369 นางสาว ปริสุทธิ์ ต้ังจิต
911370 นางสาว อัญชิษฐา ค าภาค
911371 นาย อิศรา พรหมฤทธิ์
911372 นาย กนกศักด์ิ สุขเต๊ะ
911373 นางสาว ดาวฤดี ศรีษะเกษ
911374 นาง นิธิรัตน์ แดนอินทร์
911375 นางสาว มยุรา หาญกลาง
911376 นาย ศุภชัย เลิศประเสริฐภากร
911377 นาย พิศลย์ หลังนุ้ย
911378 นาย ปรัชญา นิติธรรมโชติ
911379 นาย อภิรักษ์ โรจนานุกูล
911380 ว่าทีร้่อยตรี ธีระพงษ์ เอียดเรือง
911381 นาง ศิริรัตน์ รุ่งประภัศร์
911382 นาย ภานุวิชญ์ เจริญทรัพย์
911383 นาย คมสันต์ คงอ่อน
911384 นาย จรุงกิต พิลา
911385 นางสาว วราภรณ์ จันทร์ทองโชติ
911386 ว่าทีร้่อยเอก ณัฐกร ยะสะกะ
911387 นาย เอกลักษณ์ ภูส่ามสาย
911388 นาย มะพาริ กะมูนิง
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911389 นางสาว ริลิน ศรีเกรียง
911390 นาย ชัยยะ วิมลเมือง
911391 นาย ศรัณญู สินประเสริฐ
911392 นาย ณปภัช ลอยชูศักด์ิ
911393 นาย ชัยยศ เพ็ชรทิพย์
911394 ว่าทีร้่อยตรี ปฏิญญา คงแสนค า
911395 นางสาว ธัญลักษณ์ โนนหิน
911396 นาง ณฐมน ลอยชูศักด์ิ
911397 นาย วีระ นาศรี
911398 นาย ธรรมศักด์ิ รามันเศรษฐ
911399 นาย กฤษ ชมวิจิตร
911400 นาย นาวี บรรจบพุดซา
911401 นางสาว จรรยา บัวยิ้ม
911402 นาย จีระศักด์ิ โตมะนิตย์
911403 นางสาว รัตนาภรณ์ แก้วบัว
911404 นางสาว อัจฉรา สุทธา
911405 นาย ปิยกร นนลือชา
911406 นาย อัครเดช คล้อยบุญ
911407 นางสาว ปนัดดา ดาวแจ้ง
911408 นาย ชวลิต เกตุพิบูลย์
911409 นาย สิระ ภาคสุโพธิ์
911410 นาย ก่อกิจ อมรศักด์ิ
911411 นาย พิชิต เพียรหัด
911412 นาย สุภิญโญ วงษ์พยอม
911413 นาย พิพัฒน์ ศรทัตต์
911414 นาย คมสัน นามโส
911415 นางสาว พรเพชรรัตน์ อ าไพรัตนา
911416 นางสาว ศรัญญา บุตตะกุล
911417 นางสาว ปัญญาพร ตาทอง
911418 นาย สิริรังสรรค์ สายโสภา
911419 นาย รัตน์ชัยนันท์ สุวรรณเนตร
911420 นาย อาทิตย์ สุยะจิตร
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911421 นาย เตชสิทธิ์ เกิดแก้ว
911422 นาย ปุญญพัฒน์ โกฎยา
911423 นางสาว สุวนันท์ มะใบ
911424 นาย คณาธิป เวชกามา
911425 นาย สมชาย อิ่มแมน
911426 นาย ณัฐนนท์ หนูศักด์ิ
911427 นางสาว พุทธิตา จันทร์สว่าง
911428 นางสาว สุนิสา โพธิน์วม
911429 นาย สมยศ จันทร์เทศ
911430 นาย เกรียงไกร โคตรมี
911431 นาง มุกดา ศรีวัง
911432 นาย ปริชญ์ วัฒนวิถี
911433 นางสาว จรรยา ค าปวง
911434 นางสาว ธัญญมล ปัน้เพ็ง
911435 นางสาว วลัยภรณ์ พรมพิทักษ์
911436 นาย ศุภโชติ ค้าของ
911437 นางสาว ธนารัตน์ ฟุง้ทศธรรม
911438 นาย นัตพงค์ ชูปาน
911439 นาย เกดิษฐ์ แก้วอิน
911440 นาย นครินทร์ วัฒนไทย
911441 นางสาว เครือทิพย์ อิสะโร
911442 นาย วิทยา ชวลิตชัยชาญ
911443 นาย จตุรพร ผานาค
911444 นาย จตุรพร ด่านไทยน า จตุรพร ด่านไทยน า
911445 จ่าสิบตรี นัฐพล วุฒิยา
911446 นาย เฉลิมพล สมบูรณ์รุ่งโรจน์
911447 ว่าทีร้่อยตรี อุเทน แดนนาเลิศ
911448 นางสาว สุชานาถ ไพเราะ
911449 นาง พิศมัย ส าราญพิศ
911450 นาย ธวัชชัย ลายกินร
911451 นางสาว ชนิกานต์ ทองค า
911452 นาย อภิชัย มุทิตา
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911453 นางสาว ฐศิรกุล อัครบวร
911454 นาง นฏกร นันต๊ะสี
911455 นางสาว ศศิวิมล อ้นนา
911456 นาย พลกฤษ ล่ิมสกุลไพศาล
911457 นาย ศุภมิตร ดอยลอม
911458 นางสาว ศุภวรรณ สร้อยแก้ว
911459 นาย มงคล มอญค า
911460 นาย สรวิชญ์ วรอาจ
911461 นาย ภานุวัตร โนนทราย
911462 นาย คงเดช ประวรรณรัมย์
911463 นางสาว กนกวรรณ สวัสด์ิจิรพงศ์
911464 นางสาว จิตราวดี จิตพิทักษ์
911465 นาง เกษร ร้อยลา
911466 นาย อภิสิทธิ์ วุฒิปราณี
911467 นาย ภัทรพล พิมลทิพย์
911468 นาย วรยุทธ คุณยาเฮน
911469 นางสาว สโรธินี โรจนธนากร
911470 นางสาว จิรนันท์ ศิริศักด์ิวัฒนา
911471 นางสาว ณัฏฐ์ชุดา พิพัฒปิติพล
911472 นาย ทรงชัย ซ่ือไพศาล
911473 นาย สรชา เกิดชัง
911474 จ่าสิบต ารวจ สุรศักด์ิ นิสสภา
911475 นางสาว ปัทติยา วิมลศรี
911476 นาย ยุทธนา ลายโถ
911477 นาย ประสาน นาคเมฆ
911478 นาย ศาลยา ทองสงฆ์
911479 นางสาว หนึ่งฤดี ศุภกิจอนันต์
911480 นางสาว อัญชนา อ่อนศรี
911481 นางสาว ภาวินี อินพล
911482 นาย วัชรพงศ์ ดลประสิทธิ์
911483 นางสาว ดวงฤดี สุโพธิ์
911484 นางสาว วรินธร บุญเสมอ
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911485 จ่าเอก ชุติพนธ์ นิรัชกุลโรจน์
911486 นางสาว ขนิษฐา สวนเพลง
911487 นาย ทศพล อนุสิทธิ์
911488 นาย อมร ใสโยธา
911489 นาย กิตติกวิน อุปนันท์
911490 นางสาว ทัศนา นิติกรไชยรัตน์
911491 นาย พงษ์พัฒน์ เสนหอม
911492 นางสาว จารุวรรณ บุญมี
911493 นาย อัมริน บิลอับดุลล่าห์
911494 นางสาว ฐิติรัตน์ สมบูรณ์
911495 นาย อภิชัย แก้วชะโน
911496 นาย เด่น เมืองต๊ิบ
911497 นางสาว พรเกษม ไชยมาตร
911498 นางสาว เมทินี พราวแดง
911499 นาย ศิริวัฒน์ อัคคี
911500 นาย ราชิตด์ คนงาม
911501 นางสาว ปริยาภัสสร์ พัฒนะจินดากุล
911502 นาย อิทธิพล จันทร์หอม
911503 นาง หนึ่งฤทัย ชาน
911504 นาย โกสินทร์ แจ่มแจ้ง
911505 นางสาว ธัญญารัตน์ เรืองสุกใส
911506 นางสาว นุจรี ม่วงสวย
911507 นางสาว ขวัญใจ ฤทธิห์มุน
911508 นางสาว ขวัญเรือน ทิพย์วพงศ์
911509 นางสาว สุทร อ่อนค า
911510 นาย อิศรา เล่ียมสกุล
911511 นาย ภูวนาถ ศรีสุข
911512 นางสาว ธัญญา สุยะวงษ์
911513 นาย ภาพิสันต์ สาระค า
911514 นาย สุริยพงษ์ พรหมวิเชียร
911515 นางสาว เมธปิยา พาค า
911516 นางสาว ดุจฤทัย ชัยอิทธิพร
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911517 นาย ฉัตรชัย ดวงแก้ว
911518 นาย อรุณรัชช์ ทองเรือง
911519 นาย ฉัตรพล ชบาศรี
911520 นางสาว ฉ้ตราภรณ์ ภักดี
911521 นางสาว ริญญารัตน์ บุญอุ้ม
911522 ดาบต ารวจ วิทยา เชื้ออภัย
911523 นาย อนุสรณ์ อินทร์หลวง
911524 นาย อควี ศิลปกูลวิวัฒน์
911525 นาย อดิศักด์ิ กูลศิริ
911526 นาย อีดเรส แวกะจิ
911527 นาย ภาคภูมิ แก้วชิงดวง
911528 นาง ปรีญา ไชยสันต์
911529 นางสาว ศศิพร สัมพันธวงศ์
911530 นาย มาโนชญ์ นันทมนตรี
911531 นางสาว พรทิพย์ มุงคุณ
911532 นางสาว กิตต์ิธนพร พลละศักด์ิ
911533 นาย สุเมธ ศรีวิชัยอินทร์
911534 นาย สยาม ไชยศิรินทร์
911535 นาย อาหะมะสะกรี เจะแว
911536 นาย เฉลิม ไข่ติยากุล
911537 นาง วีรวรรณ หว่างแสง
911538 นาย วิทยา น้ านวล
911539 นาย ไกรวุฒิ สงชู
911540 นางสาว จิตราภรณ์ เอี้ยงอ่อง
911541 นาย ศักด์ิดา ใคร่ครวญ
911542 นางสาว เพชรัตน์ พ่วงจาด
911543 นางสาว ฐานียา กาฬรัตน์
911544 นาย อนุรักษ์ โประเทพ
911545 นาย ประพนธ์ มุ่งหมาย
911546 นางสาว กาญจนา ศิริทัศนากุล
911547 นาย ชัยโย โคตะ
911548 นาย กรวิทย์ หาญกล้า
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911549 นาย ธรรมเกษม สุขสมเกษม
911550 นางสาว นิภาพร อาจนาเสียว
911551 นางสาว โยษิตา คณาโชติโภคิน
911552 นางสาว ณฐมน อุดร
911553 นาย ณธกฤต หล่าบุตรศรี
911554 นาย รัตนภูมิ ยืนทน
911555 นาย อุทัย หนูทัศน์
911556 นาย กตัญญู จันทฤดี
911557 นาง จุรีพร พันธะศรี
911558 นางสาว นวิยา พลายมี
911559 นาย ณัฐวิโรจน์ อุสา
911560 นางสาว เจนจิรา ปุน่น้อย
911561 นาย นัฐวุฒิ คงใจดี
911562 นางสาว พชรมน โสดามรรค
911563 นาย เนรมิต หงษ์น้อย
911564 นางสาว สุปราณี ล่ืนภูเขียว
911565 นาย ใบเล่ย์ หุงขุนทด
911566 นาย รัฐธรรมนูญ เลิศชุติกาญจน์
911567 นาย คุณากร ทรงเย็น
911568 นาย ประพันธ์ พบร่มเย็น
911569 นางสาว ปวีณา ต่างมงคล
911570 นาย สุรศักด์ิ จับสูงเนิน
911571 ร้อยต ารวจเอก จารุวัฒน์ สุโพธิ์
911572 ร้อยตรี พชร ณ อุบล
911573 นางสาว นฤมล กล่ินหอม
911574 นางสาว กฤษณา ใจมาแก้ว
911575 นาย ยุติธรรม ภูจอมจิต
911576 นาย เชษฐา พลเสน
911577 นางสาว ญาณิศา พลายชุม
911578 นางสาว อัญชลีพร ชัยศิริ
911579 นางสาว อลิสา รูปศรี
911580 นาง ศิริรัตน์ สุดแสง
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911581 นาย เสกศักด์ิ รามศิริ
911582 นาย กรานต์ โนนสุวรรณ
911583 นางสาว รัตนพร ภูวารค า
911584 นาย จาตุรงค์ บุญยะรัตน์
911585 นาย พงค์สิทธิ์ อินทรทองแก้ว
911586 นาย อิทธิพล บุญสะอาด
911587 นางสาว นิตยา บุญยะรัตน์
911588 นาย ราเชนทร์ อรุณวงศ์ ราเชนทร์ อรุณวงศ์
911589 นางสาว อัสมา วิเศษศาสน์
911590 นาง วีรุทัย ไกรสีห์
911591 นางสาว อุทัยวรรณ แสงพัด
911592 นางสาว ณัฏฐนันท์ ทองอยู่
911593 นางสาว จารีย์ เเก้วศรีมล
911594 ว่าทีร้่อยตรี ธเนศ จันชูโต
911595 นาย ธนารัตน์ วงศ์ประทุม
911596 นาย จักรี ขอเจริญ
911597 นาย นนทนันท์ แป้นสุวรรณ
911598 นาย วุฒิกร จันทร์งาม
911599 นาย สุรศักด์ิ พรมศรี
911600 นาย ลีนวัตร วาลีประโคน
911601 นางสาว ผกาทิพย์ พุทธสุขา
911602 นางสาว นิรมล ธุระพันธ์
911603 นาย ปฏิวัติ ค าบุญส่ง
911604 นางสาว เต็มศิริ ชิดดี
911605 นาย เชาว์วัฒน์ กล่ินทอง
911606 นางสาว ปนัดดา เส่ียงบุญ
911607 นาง ลินดา ไผ่ล้อม
911608 นางสาว วันทนีย์ คงกล้า
911609 นาย วัฒนชัย ก้อนแหวน
911610 นางสาว จุฑามาศ มโนน้อม
911611 นาย วีรวัฒน์ ศรีรัตนสุภานนท์
911612 จ่าสิบต ารวจหญิง จารุณี ทองตะกุก
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911613 นาย ณัฐติกร สังข์ธูป
911614 นาย กาญจน์ พิทยานุรักษ์
911615 จ่าสิบต ารวจ สิทธิชัย รักษ์ศรีทอง
911616 นาย จักรพงศ์ สารใจ
911617 นางสาว ธัญลักษณ์ หิรัญ
911618 นาย วิรธิป ค ามาก
911619 นาย สมศักด์ิ เงางาม
911620 นางสาว ยูวีร่า สาดีน
911621 นาย ทรงวุฒิ ชุมสุข
911622 นาย เนติรัฐ หนองขุ่นสาร
911623 นางสาว ระพีพรรณ ค ามูล
911624 นาย วิเชียร อรรคบุตร
911625 นาย ภูวศิษฐ์ หวลสุวรรณ์
911626 นาย รัชชานนท์ ดวงแข
911627 นาย ณัฐพล ฮมแสน
911628 นาย จักรพันธ์ พละแสน
911629 นาง สุพัตรา อ่อนละม้าย
911630 นาย กชนัฑ สุขสวัสด์ิ
911631 นางสาว อังคณา ธิการ
911632 นาย ศักดิเดชน์ อินทร์ชัย
911633 นางสาว ปรางทอง กุลสิงห์
911634 นาง รติกร ไชยสักหาร
911635 นาย โอภาส พรมมา
911636 นาย วินัย พรมมา
911637 นาย ดนัย เหมยเงิน
911638 นาย สิทธิศักด์ิ จันทร์เฮียง
911639 นาย ซุฟยาน แวดือเร๊ะ
911640 นาย วิสุทธิพงษ์ นิ่งใจเย็น
911641 นาย วรภัทร์ ศรีสรรค์วิรัช
911642 นางสาว ลาวรรณ์ บิลทะศรี
911643 นาย กานต์ทัศน์ กานต์กิตติวัชร
911644 นางสาว หนึ่งฤทัย ภูแ่ส
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911645 นางสาว เมธิณี เชิญทอง
911646 นาย ชนสิษฎ์ ชินายศ
911647 สิบต ารวจตรี อภิชาติ วิชัยยา
911648 นาย ปนต สมบุญ
911649 นาย รุ่งอนันต์ ค าภาศรี
911650 นาย เจษฎา วิชยณรงค์
911651 นาง จิรานุช นิลส าราญ
911652 นาย อิศรายุทธ อบแย้ม
911653 นาย กฤษฎา ธรรมราช
911654 นาย สุธินันท์ หวังกุหล า
911655 นางสาว วรรนิษา จริยา
911656 นาย จีรศักด์ิ แก้วร่วง
911657 นาย ชัชวาล ค าภักดี
911658 นาย ณัฐพล เส้ียวภูเขียว
911659 นาย อิสระ อุปดี
911660 นาย วรวุฒิ บุญจริง
911661 นางสาว ฉัตรชนก รุ่งเรืองศิลาทิพย์
911662 นาย ชิตดนัย ศรี กนก 
911663 นาย วณัฐกร อึ้งเจริญ
911664 นาย จิรภัทร อินทรสกุล
911665 นาง พิมลกานต์ เทียนทอง
911666 นาย ธรรมจักร ฟักสุวรรณ์
911667 นาย สมพร มัธยันต์
911668 นาย ยุทกรานต์ ไข่ค า
911669 นาย สุชาติ จันทร์แดง
911670 นาย วรธัช เล็กปัญญาโรจน์
911671 นาย วินัย อิสโร
911672 นางสาว ปริยฉัตร ทัศแก้ว
911673 นาย เสริมศักด์ิ คล้ายแจ้ง
911674 นาย พีระยุทธ หลีซิม
911675 นาย วันนรัตน์ ขจิตต์
911676 นาย วรท อักโขสุวรรณ
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911677 นาย โกวิท เพชรงาม
911678 นาย ธีระพงศ์ ค าผุย
911679 นาย วิชญ์พล พีระพันธุ์
911680 นาย ณัฐพงษ์ ชนะพล
911681 สิบต ารวจโท ไกรฤกษ์ พึง่ภู่
911682 นาย ธนกิจ อุตะมะ
911683 ว่าทีร้่อยตรี พีรพงศ์ พยัคฆซ้อน
911684 นาย มานพ คลุ้มกระโทก
911685 นางสาว ภัคชิสา โพธิไพร
911686 นางสาว วันดี คงใหม่
911687 นางสาว ชนม์นิภา อาจหาญ
911688 นางสาว ดลนภา ท าทอง
911689 นางสาว แพรวทอง ชาญการ
911690 นางสาว ศรินญา หรีกประโคน
911691 สิบต ารวจโท วิทยา อนันตณรงค์
911692 นางสาว สุภาวดี จันทร์เทศ
911693 นางสาว ทัศนีย์ สมภักดี
911694 นาย เด่นชัย ชุ่มมงคล
911695 นาย วีระยุทธ ทองสาย
911696 นางสาว อภิรดี มิ่งวงศ์
911697 นาง กรรณิการ์ ชโนวรรณ
911698 จ่าอากาศโทหญิง วรารัตน์ พุม่พึง่ศรี
911699 นาย น าชาติ ตาสระคู
911700 นางสาว วรลักษณ์ พันธ์ชมพู
911701 นาย วัชระ พงษ์  หงษา
911702 นาย เอกบุรุษ บุตทาวิเศษ
911703 นาย กันย์ แก้วไพร า
911704 นางสาว ศุภนารี มุสิกสาร
911705 นาย สุริยา สิงห์สุวรรณ
911706 นาย พงศ์ธรนนท์ สุวรรณรัตน์
911707 นางสาว ปุณณชา วงษ์มานะสุข
911708 นางสาว ณิชาดา ซิมสุรชาติ
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911709 นางสาว ณัฐกฤตา สุวรรณรัตน์
911710 นางสาว พัชรี พรมเสน
911711 นางสาว สอางโสม สุวรรณรัตน์
911712 นาย ทวีป พลยืน
911713 นางสาว วิยะดา สีหาบุตร
911714 นางสาว โฉมธิดาภา สุวรรณรัตน์
911715 นาย เจษฎา โอภาสมั่งมี
911716 นางสาว จุฑารัตน์ แย้มจินดา
911717 นางสาว อนัญญา ครองสมบัติ
911718 นางสาว อารดา ดินแดง
911719 นาย กฤตพัชร์ ผิวเกล้ียง
911720 นางสาว อุษมล ลุนส าโรง
911721 นาย สุรทิน หมอไทย
911722 นางสาว อรสา คชภักดี
911723 นาย ศักด์ิดาวัฒน์ อุปมัย
911724 นางสาว อัชฌาดา พรมรัตน์
911725 นางสาว ทานตะวัน สุวรรณกูฎ
911726 นาย ประเสริฐ ประชุมของ
911727 นางสาว ศศิวิมล จันทรสาขา
911728 จ่าสิบต ารวจ ภัทรศักด์ิ ผู้มีทรัพย์
911729 นางสาว กิตติยาพร จิตหนักแน่น
911730 นางสาว พิมพ์รัตน์ ไชยมงคล
911731 สิบต ารวจตรี ด ารงค์เดช มณีรัตน์
911732 นางสาว วันวิสาข์ เรียวเรืองแสงกุล
911733 นาย ภิญโญ งามงอน
911734 นางสาว กิรณา สุริยมาตย์
911735 นาย รุ่ง ชุ่มเพ็งพันธุ์
911736 นางสาว มัลลิกา ชุมแสง
911737 นาย จีรวัฒน์ ศรีบูรณะ
911738 นางสาว จีระประภา พันธุป์ระเสริฐ
911739 นาย วิศิษฏ์ ศรีแก้ว
911740 นางสาว สุกัญญา ค ามาก
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911741 นางสาว จริยา สงวนเผ่า
911742 นางสาว ฐิติมา เกียรติสมบูรณ์
911743 นาย ธีรชัย ถาวรประเสริฐ
911744 นางสาว นิตยา มีศรี
911745 นาง เพลินพิศ ชนโนราช
911746 นางสาว นงนุช ด้วงเรือง
911747 นางสาว จิณห์จุฑารัตน์ คงเสถียร
911748 นาย กังวาล ศรีงาม
911749 นาย ธนพล อ่อนเรือง
911750 นาย ศราวุธ เหล่าสุวรรณ
911751 นางสาว ปรียานุช ทาชาติ
911752 นาง รสสุคนธ์ ออมขัน
911753 นาย จินตนาท เดชภักดี
911754 นาย กิตตินันท์ ทองบุญ
911755 นางสาว ปริญฎา แจ่มสุวรรณ
911756 จ่าสิบต ารวจ ชัยรัตน์ ชัยเดช
911757 นางสาว จีรพรรณ เปีย่มไพศาล
911758 นาย นาวิล เนาวพันธ์
911759 นางสาว วลัยภรณ์ ธัญญะ
911760 นาย ธนธรณ์ ทองแก้ว
911761 นางสาว กมลทิพย์ ใจใหญ่
911762 นางสาว รวีพรรณ ถุงแก้ว
911763 นางสาว ลลิตา แสงทอง
911764 นาย ชญนนท์ อินโอ้
911765 นางสาว สาวิตรี งามเจริญ
911766 นางสาว ชนิชา โชติมโนชญ์
911767 นาย ธีรสิทธิ์ ชัยทิวัฒน์กูล
911768 นางสาว เสาวคนธ์ ศรีนานนท์
911769 นาย วีรพล หมอนชู
911770 นาย เหมมะราช วรรณประใด
911771 นาย สุเมธ สุทธิปัญโญ
911772 นาย อดินันท์ หนูแก้ว
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911773 นางสาว ชนากานต์ ภาสะและ
911774 นาย แมนรัตน์ เจริญฤทธิ์
911775 นาย อธิราช เพิม่ขึ้น
911776 นางสาว ดาราพร โกพล
911777 นาย นพลักษ์ เขตสุภา
911778 นางสาว สุภาวดี มูลลี
911779 นาย ณัฐวุฒิ มะปะโม
911780 นาง สุกานดา งามสมบัติ
911781 นาย วิชิต วันทอง
911782 นาย ดนุวิศว์ บุนนาค
911783 นางสาว ปรกมล บัวขวัญ
911784 นางสาว นิภาพร บุญเพียร
911785 นางสาว ศิริลักษณ์ กรุณา
911786 นาง อินทุอร แพ่งพนม
911787 นางสาว พุทธิดา กาสกุล
911788 จ่าสิบต ารวจ สมบัติ พลอาจทัน
911789 นาย กษิภัท ไชยขวัญ
911790 นางสาว จิรวดี สากล
911791 นางสาว จริมา ไชยมณี
911792 นางสาว สุจิตรา นามประดิษฐ์
911793 นาย วัชรากร ประทุมชาติภักดี
911794 นางสาว ปัณฑ์ชนิต ศิริสาร
911795 นาย ธีภพ กลับไชย
911796 นางสาว วิภาดา โพชารี
911797 นาย ศรัณย์ เพชรพันธ์
911798 นางสาว อัญชลี สุขส่ง
911799 นาย ปณิธาน ขวัญสูงเนิน
911800 นางสาว ศิริยา สมถวิล
911801 นางสาว ลัดดา โยทองยศ
911802 นางสาว สิริวิมล แก้วแก่นเพชร
911803 นางสาว วาสนา ผาสุข
911804 ว่าทีร้่อยตรี วีรชน บัวลอย
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911805 นาย ศุภกิต วิรปัญญากุล
911806 นางสาว สิริพร มีแหยม
911807 นาย อนันต์ นิลบุตร
911808 นาย พัฒนพงศ์ คลังสูงเนิน
911809 นางสาว อัญชิสา กุญชรินทร์
911810 นางสาว ธนานิษฐ์ ชาติประสิทธิพงษ์
911811 นาย อัครศักด์ิ ลังกาพินธุ์
911812 นางสาว ณิชาภัทร ดิษสาย
911813 นาย กานต์ แก้วรุ่งเรือง
911814 นางสาว สุวรรณี พันนาคา
911815 นาย ทรงกรด พลเดช
911816 นางสาว กษมน ฉัตรธรรมพร
911817 นางสาว ศศิธร สาริขา
911818 นางสาว จิราภา ฝ่ายสัจจา
911819 นางสาว วนันยา กัสยานันท์
911820 นาย ธีระวัฒน์ ชาลือ
911821 นางสาว นฤมล ชัยวงษ์
911822 นาย วิชญ์ แก้วภราดัย
911823 นาย สุกฤษฏิ์ มีใหม่
911824 นางสาว รัชพร พานิชพันธุ์
911825 นางสาว วิมลรัตน์ กลีบกลาง
911826 นาย ณพกฤษฏิ์ แสนบ้าน
911827 นางสาว ศิริรัตน์ พิสัยเลิศ
911828 นางสาว เรวดี อภิวงค์ษา
911829 นางสาว อาทิตยา พิมประสาน
911830 นางสาว สุชาดา ชูสาเหาะ
911831 นาย วชิระ ปิน่กระจัน
911832 นางสาว สินีนาฏ ชูเลขา
911833 นางสาว มณฑกาญจน์ สุคนธามาศ
911834 นางสาว วิลาสินี ห่วงไทย
911835 นาย วัชระชัย ไสยวรรณ
911836 นางสาว จิราภา สงคง
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911837 นางสาว จุฑามาศ สรรพสมบัติ
911838 นาย ธนวัฒน์ วงษ์เวชประสิทธิ์
911839 นาย ภูชิต ภูเ่จริญ
911840 นาย ปิยะ สุวรรณโคตร
911841 จ่าอากาศโท สิทธิพล กลับคุณ
911842 นาย ชาญณรงค์ เพ็งชุ่ม
911843 นางสาว จิรัฎฐ์ วิโรจน์ธรรมธร
911844 นาย รพีพงศ์ พูลจารุทัศน์
911845 นาย พงษ์เดช ชูน้อย
911846 นางสาว พนิดา เกิดอุดม
911847 นางสาว สุปราณี สีสาวแห
911848 นางสาว กมณฑ์พัชญ์ ปทุมไกยะ
911849 นางสาว จิรายุ ไทยแท้
911850 นางสาว บางออน ปุญญา
911851 นาย เอกรัฐ อินทรแย้ม
911852 นาย เวทย์ยันต์ จอมสมสระ
911853 นาย อิทธิเดช ลอยลม
911854 นาย สิรวิชญ์ วิศิษฏ์ยิ่งเจริญ
911855 นางสาว นันท์นภัส เลียวรัชโอฬาร
911856 นางสาว ปุญญิศา ขาวสะอาด
911857 นางสาว ญานิกา ทิพย์พินิจ
911858 นาย พุทธาวัฒน์ ยัควงค์
911859 นาย จักรชัย ตัณฑศิลป์
911860 นาย อรรณพ นับถือดี
911861 นาย ฑิฆมัพร เพชรพิรุณ
911862 นาย อภิชาติ คลองเงิน
911863 นาย สหัสชัย เพชรบูรณ์
911864 ว่าทีร้่อยตรีหญิง อารดา อินทชาติ
911865 นาย ฉัตรดนัย พรหมมิ
911866 นาย อนุกูล ป้อพันธุดุ์ง
911867 นาย ธราดล เทวอักษร
911868 นางสาว ปรัชณา ทองรอด
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911869 นางสาว มณีรัตน์ จงรักษ์
911870 นาย ศิวะ หมอยา
911871 นางสาว สุกัญญา แก่นสุวรรณ
911872 นางสาว น้ าผ้ึง มั่นประสงค์
911873 นาย ณัฐพล พลนิกร
911874 นางสาว เบญจภรณ์ สิงห์สี
911875 นางสาว ธนภร หลุ่ยจิ๋ว
911876 นาย สุธี ศรีเฉลิม
911877 นางสาว อุษารัศมิ์ อภัยบริรัตน์
911878 นาย ทศพร อยู่สุข
911879 นางสาว ดาราณี ปรางนวน
911880 นางสาว วงเดือน ปะนามะตัง
911881 นางสาว ผกามาศ ดิษฐแก้ว
911882 นางสาว ณิชนันทน์ จันทร์สืบแถว
911883 นางสาว สรญา จิรพัทธ์พงศกร
911884 นาย อนุพงษ์ ปลิวทอง
911885 นาย พรพล วงศ์วรพล
911886 นางสาว ชุลีพร เพรงมา
911887 นางสาว ณัฐวลัญช์ มีทรัพย์
911888 นาย ดรันภพ ชูนุ้ย
911889 นาย ธันฐภัทร์ เศรษฐพุฒิบัณฑิต
911890 นางสาว บุญยานุช กันแก้ว
911891 นางสาว มนัญชยา ศรีศักดา
911892 นางสาว สมหญิง ชายะพันธุ์
911893 นาย มานพ โฉมทรัพย์เย็น
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