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เลขประจําตัวสอบ คํานําหนา ชื่อ สกุล

นักการทูตปฏิบัติการ :  วุฒิปริญญาตรี จํานวน 4251 คน

10001 นาย ปวีณ พิมาน

10002 นางสาว นภัสวรรณ จันทรทิพยมณี

10003 นาย โชติ แสงทอง

10004 นาย ธันยธรณ วัลไพจิตร

10005 นางสาว ปณฑิรา ไชยวงค

10006 นาย ภาณุวัฒน หาญยุทธ

10007 นาย กฤตัชญ รัสมิภูตานนท

10008 นาย ปยวัฒน วิริยะนันทวงศ

10009 นาย ธนภัทร วองเลิศ

10010 นาย พงศกร สุขาวดีกุล

10011 นางสาว กาญจนหทัย สิทธิภา

10012 นาย เพชรพัฒน นิ่มเรือง

10013 นางสาว สุภัค ดุสิตโรจนวงศ

10014 นางสาว พันธุชนก คงไทย

10015 นาย สุธิพันธ แกวจันทรเพชร

10016 นาย กัญจนณพงศ สายทิพยวดี

10017 นางสาว นันทนภัส ภัทรอังกูร

10018 นาย เอกกมล สิงหศิฬิ

10019 นาย ณัฐพงษ ฐิติวัฒนธีระธาดา

10020 นางสาว อัญชิสา สีดํา

10021 นางสาว ปยธิดา วิสุทธิรัตน

10022 นาย วรพล รัตนวราวงศ

10023 นางสาว รักษสุดา ศิริชาพรรณ

10024 นางสาว นวพรรษ แกวไทรนันท

10025 นาย ภัทร ภักดีธรรม

10026 นาย กฤตพัส หิรัญธนาธัช

10027 นางสาว พรรณิกา ทองสวัสดิ์

10028 นาย รชฏ หวังกิจเจริญสุข

10029 นางสาว ชุติมา นุยสุข

10030 พันจาอากาศเอก วิทูล หุนเภตรา

10031 นาย นนทิวรรธน สามัญบุตร

10032 นาย ศาศวัต ชินภักดี

10033 นางสาว สิตานัน ทั่งศิริ

10034 นาย ณัฏฐนันท ไพบูลย

รายชื่อผูสมัครสอบเพื่อวัดความรูความสามารถทั่วไป

สําหรับการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการในตําแหนงนักการทูตปฏิบัติการ ประจําป 2561

แนบทายประกาศกระทรวงการตางประเทศฯ ลงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561
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10035 นางสาว ลักษมี ศิลาลิขิต

10036 นาย แทนพงศ วงศบุญเกิด

10037 นางสาว ณภัค นวลแกว

10038 นาย ณัฎฐปวินท กุลจารุสุวพร

10039 นางสาว วิมลสิริ สวธานนท

10040 นาย ธนากร บุญญาภิสมภาร

10041 นางสาว วรางคณา ธรรมเพชร

10042 นางสาว วิทิตาภรณ สังขประคอง

10043 นางสาว นิราวรรณ ศรีบุตตะ

10044 นาย ชานน เอี่ยมโซะ

10045 นาย กฤติกร สิริวรพาส

10046 นางสาว อมรรัตน กฤดิเกรียงไกร

10047 นางสาว ชญานิษฐ วิจารณพล

10048 นาย เฉกชนม จึงสงาสม

10049 นางสาว ซอฟยะห หะยีหามะ

10050 นาย ปุณยวีร เตชะอําไพ

10051 นาย โกวิทย ใจทา

10052 นาย ณฐพล นวลโพธิ์

10053 นาย ปยะวัฒน รวยสําราญ

10054 นาย ณัฐ เสกธิพร

10055 นางสาว ฐานภา จงทอง

10056 นางสาว ปรวีร ภูประเสริฐ

10057 นางสาว ปณชญา บุญตระกูล

10058 นางสาว ภารวี เตชะเพิ่มผล

10059 นางสาว ฉัตรธิดา วิเศษสมิต

10060 นางสาว วริษฏา แสงวัชร

10061 นางสาว ณัฐกุล อินทรมีสุข

10062 นางสาว วัชราภรณ สุขรอด

10063 นาย ธีรินทร จันทวัฒนา

10064 นาย วสันต ปราชญศิลป

10065 นางสาว ธรรมพร สุริยะรังษี

10066 นางสาว ถาวรีย วิบูลยพันธุ

10067 นางสาว สุคนธา เพชรชิต

10068 นางสาว นภัสสร ปูรณคุปต

10069 นาย พิทักษ เลิศวณิชยวัฒนา

10070 นางสาว ณภัสสรณ อิศรศักดิ์ ณ อยุธยา

10071 นาย ชัยพิสิทธิ์ แปนอินทร

10072 นางสาว ศุภรพรรณ สถิรวงศวรรณ
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10073 นาย ณัฐดนัย ศรีนนท

10074 นางสาว เหมือนตะวัน จุลจักรวัฒน

10075 นาย ธีธัช ธุระทอง

10076 นางสาว กีรหญิง ทองนาคพันธ

10077 นาย ธีรภัทร ภูมาลี

10078 นาย จิตติพัฒน พัชรภากรกุล

10079 นางสาว อรพรรณ พงษกิจการุณ

10080 นางสาว มุจรินทร ดารามะ

10081 นาย เปรม นาเตจะ

10082 นางสาว รมณ สางสาร

10083 นาย ฉัตรธร ทองนันธนกูล

10084 นางสาว รัชริน เลาสม

10085 นาย สุวิชัย อุตตะมัง

10086 นาย วโรตม ชอินทรวงศ

10087 นางสาว สาธิตา บัวแพง

10088 นางสาว ธัญภา ปาไม

10089 นางสาว ทัตพิชา จันทรเกตุ

10090 นางสาว ฟองฝน ศรีดุษฎี

10091 นางสาว ถิรพร สิงหลอ

10092 นางสาว นนทวรรณ แสงทับทิม

10093 นาย ธีรวัฒน ศรีสุรัตนากร

10094 นาย พีระพล ลีลาสิทธิกุล

10095 นาย เพิ่มเพชร เพ็ชรบูรณ

10096 นางสาว สายน้ําผึ้ง ไตรรักษ

10097 นางสาว หัทยา เตชะธีรปญญา

10098 นาย วีรภัทร เรืองจันทร

10099 นาย วรุตม เปลี่ยนพานิช

10100 นาย ทักษ พหลโยธิน

10101 นาย นพพร โฮเม

10102 นางสาว นัทยา ชวยชนะ

10103 นาย กองภพ เทอดสุวรรณ

10104 นางสาว ยุคลธร เตชะวนากร

10105 นาย ติณณภพ เตียวเจริญกิจ

10106 นาย ชัยพัชร พิงคะสันติ์

10107 นาย พุฒิเมธ กันธะ

10108 นางสาว นรินธร พรหมจิต

10109 นางสาว ปฏิญญา พันธุพาน

10110 นางสาว วราภรณ ขัดสาย
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10111 นางสาว อาทีนา บินลาเตะ

10112 นางสาว ดวงสุดา ศรีเพชร

10113 นางสาว มทินา บุญปราโมทย

10114 นาย ธีรวิทย วชิรคพรรณ

10115 นางสาว วิภาวี มีชัย

10116 นางสาว วีรนันท โชติเสถียรทรัพย

10117 นางสาว ปริยา พุฒธรรม

10118 นางสาว วารุณพร อุทยานิก

10119 นาย พันธกานต บุญประเสริฐ

10120 นางสาว ปุณฑริกา เรืองฤทธิ์

10121 นางสาว วริศรา ลิ้มสําอางค

10122 นางสาว อาภิษฎา แจมใส

10123 นางสาว ปวีณา ประวัติวิไล

10124 นาย กษิดิ์เดช ธนานุวัฒนกิจ

10125 นางสาว ณัฐธีรยา วิชกิจ

10126 นางสาว ฐิติชญาน เปยมวิวรรธนา

10127 นางสาว พฤฒาวรรณญ อินทรขาว

10128 นางสาว ณัฐญาดา บุญโพธิ์แกว

10129 นางสาว สุขธารทิศ ศิรินทรวงศ

10130 นางสาว สุภชาดา สืบศาสนา

10131 นางสาว จริญญา ลีพรมมา

10132 นางสาว จรัสพร สมศรี

10133 นาย วัศพล ชินสรอย

10134 นาย จักริณ ตรีดารา

10135 นาย จิรวีร อัษฎานุวัฒน

10136 นาย ณธรรศ ลาสูน

10137 นางสาว ธนพร เอื้ออรชรพงศ

10138 นาย อับดุลเลาะ ยูฮันนัน

10139 นาย วรพันธ เรืองพยัคฆ

10140 นางสาว จุฑามาศ ทองแกว

10141 นางสาว ภัทรกันย แสวงมี

10142 นางสาว อรุณรัตน ประเสริฐศิลป

10143 นาย กิตติณัฏฐ จันทรสุเทพ

10144 นาย หัตถสิทธิ์ จันทรเสี้ยวรัศมี

10145 นางสาว บุศรินทร ศรีชาติ

10146 นาย วุฒิพร ลิ้มวราภัส

10147 นางสาว รดารัตน ยามะเพวัน

10148 นาย สุกฤษฎิ์ พนม
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10149 นาย เคน กิจจะ

10150 นางสาว ชญาดา เขียนนอก

10151 นางสาว ดุสิตา เพ็ชรมีศรี

10152 นาย พลวัชร รอยอําแพง

10153 นาย อภิวิชญ หมอยา

10154 นางสาว ปฐมา นิรมร

10155 นาย นครินทร สมกิ่ง

10156 นาย ทศพล ศรีเทศ

10157 นางสาว พันมพลอย เพิ่มภัทร

10158 นางสาว ทิพยสุรางค วะชุม

10159 นาย กษิเดช แกวอารีลักษณ

10160 นาย ชนินทร นฤมิตพันธุเจริญ

10161 นางสาว ชนัญชิดา บุญสิทธิ์

10162 นางสาว ญดา วัฒนะเลิศภาดา

10163 นางสาว พิมพปาณี รัตนหาญ

10164 นางสาว ชไมพร เที่ยงธรรม

10165 นางสาว เมศินี คูประชามิตร

10166 นาย ชุติเดช เจียวทาไม

10167 นางสาว พลอยไพลิน โมฬีชาติ

10168 นางสาว ณิชากร สุดเกตุ

10169 วาที่ ร.ต. พงศกร สวัสดิ์จันทร

10170 นางสาว สุวลักษณ ศรีสันต

10171 นางสาว สุดาฐิติ กลิ่นสนธิ์

10172 นาย อภิสิทธิ์ นิตยะ

10173 นางสาว ณภัสนันท กฤตยนันทศักดิ์

10174 นางสาว กนกวรรณ หัศกรรจ

10175 นาย ทรงพล ธรรมชีวทัศน

10176 นาย จีระ กนกเงิน

10177 นาย อมีนันต ศรมณี

10178 นางสาว จิรกมล วุนหนู

10179 นาย กองภพ มรกฏจินดา

10180 นาย พิชญ เวชชธรรม

10181 นางสาว ชุติมา ศรีแปง

10182 นาย อิสระ จาริยะ

10183 นางสาว สวรรยา เตชะมาถาวร

10184 นางสาว จุติบุญญ แสนสวัสดิ์

10185 นางสาว จุฬากานต พงศอัมพรสกุล

10186 นางสาว พิชญสิณี ชวยรอด
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10187 นางสาว จิดาภา วัฒนวงศ

10188 นางสาว กานตพิชชา บุญกาญจน

10189 นาย ฉัตรวัฒน หวังศิริกําโชค

10190 นางสาว พุทธพร เภาภู

10191 นาย วัฒนา สมบัติพูนศิริ

10192 วาที่รอยตรีหญิง ประดับพร วงศปญญา

10193 นาย ทรงพจน พูลสิน

10194 นาย ปภพ เกิดทรัพย

10195 นางสาว ดมิสา ตรีรัตนพันธุ

10196 นางสาว เมธาวี วิเชียรทอง

10197 นางสาว ธัญลักษณ โสรส

10198 นางสาว สโรชา ปติเดชาชัย

10199 นางสาว กษมน ฉัตรธรรมพร

10200 นาย ดรัสพงศ วิจิตรประภาวงศ

10201 นางสาว วรางครัตน พุทสมสู

10202 นางสาว ดาราลักษณ ภูทอง

10203 นางสาว สราวลี คาดี

10204 นาย นพพรรษ ศิริ

10205 นาย ศุภวิชญ ศิริ

10206 นาย ธนา ปุสยะไพบูลย

10207 นางสาว ณัฐชนันท สรอยศักดิ์

10208 นางสาว ญาดา บุญเข็ม

10209 นางสาว วลัย โชคชัยชํานาญกิจ

10210 นาย กรธวัช สงวนรัตน

10211 นาย ธนัท มูลเจริญพร

10212 นางสาว สนธิกาญจน โปตะวนิช

10213 นางสาว ศศิญา ชลาภิรมย

10214 นางสาว รัศมิมาน จองนอยแสง

10215 นางสาว พิชญาภา ปญญาศิริ

10216 นางสาว หทัยชนก มีกุล

10217 นางสาว พรรณพรรธน จําปาแพง

10218 นางสาว วรุณรัตน ถือเงิน

10219 นางสาว ชนาภา ชะเอม

10220 นางสาว เกสราภรณ เกิดผล

10221 นางสาว นภัสรวัลย กะสีวัฒน

10222 นาย วัฒนะพงศ ธนูวัฒนศิลป

10223 นางสาว วรินธร หมีเทพ

10224 นางสาว สุมนา โสระธิวา
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10225 นางสาว ฐิติชญาน ทองกูล

10226 นางสาว ญาณิศิกา พันธุขันธ

10227 นาย กฤษฎา สงาเมือง

10228 นาย กฤตกร หนูนิล

10229 นาย นัทธนัย ครองชนม

10230 นางสาว วันอุษา รักนุย

10231 นางสาว สุธิดา แสนศิริพันธุ

10232 นางสาว กุลวดี กิตติบุญโรจน

10233 นางสาว ญาณิชศา ประสพผล

10234 นาย รัฐทณัฐ สูเจริญ

10235 นาย คําผอง วงษวรรณ

10236 นางสาว มนสินี น้ําจันทร

10237 นางสาว ชัชฎา นิธิศธานี

10238 นาย มนัสพงษ สุปนะวงศ

10239 นางสาว อภิญญา บุนนาค

10240 นางสาว กมลชนก วุฒิกุล

10241 นางสาว นิภาพร สองศรี

10242 นางสาว โชษิตา พานิชสวัสดิ์

10243 นางสาว มลทิพย นาคใหม

10244 นางสาว สุธาสินี พวงชมภู

10245 นางสาว ณิชา กฤษณพันธุ

10246 นางสาว ธัญฐพร เวทยประสิทธิ์

10247 นาย สิพพิสุฏ บูรณเขตต

10248 นางสาว รมยรวินท ทองมา

10249 นางสาว โสภิดา เลิศอัศวพล

10250 นางสาว มัสศยา ศิริมาตยนันท

10251 นาย พงศทอง จงรักวิทย

10252 นาง โศภิษฐา พรหมงาม

10253 นาย วิวัฒน เที่ยงธรรม

10254 นางสาว ศศิธร จิณแพทย

10255 นาย ฐิรดนย ปนวรพันธกุล

10256 นางสาว อภิชญา นาคมรกฎ

10257 นาง ปวรพร สันเจนดง

10258 นางสาว ญานิศา นอมศิริ

10259 นาย ปวีณ ไสลวงษ

10260 นาย พิชณ เลิศจารุเกตุ

10261 นาย อาทิตย มีไมตรี

10262 นาย วันรุสลัน ฮารน
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10263 นางสาว ณัฐวิภา ลิ้มกิจประเสริฐ

10264 นางสาว นันทนภัส สุรัชตชัยพงศ

10265 นางสาว เพชรรัตน เห็นถูก

10266 นาย สันติพงศ ทองจะโปะ

10267 นาง อุไรวรรณ เทศารินทร

10268 นางสาว วาสิตา วงศวรการ

10269 นางสาว รัชฎาภรณ แทนปน

10270 นางสาว ภัทริญา หรรษาวงศ

10271 นาย ศุภณัฐ ชาวนา

10272 นางสาว จุฑามาศ หวังสวัสดิ์

10273 นาย นครินทร อวมทอง

10274 นางสาว เมธิญา เมืองมีทรัพย

10275 นางสาว มานิตา แกวจินดา

10276 นางสาว ณภัคสุรางค จิตรพูคณุตม

10277 นาย ปรัชญา พิมพิสาร

10278 นางสาว พิมพชนก รัตนพิเศษ

10279 นางสาว อารยา ณ มโนรม

10280 นางสาว ธัญวรัตม ศิริบุญฤทธิ์

10281 นางสาว ชญานิศ โพธิ์พงศา

10282 นาย นพดล อิศรางกูร ณ อยุธยา

10283 นาย พงษศิกรณ นพนาคีพงษ

10284 นาย ณัฐพันธุ เทียนแกว

10285 นาย ชลธี ทับทอง

10286 นางสาว ธนมน โรจนสุวรรณ

10287 นาย ชัช ศิริพงษ

10288 นาย บารมี วงคบรรใจ

10289 นาย ลลิตภัทร พันธุนิธิ

10290 นางสาว รัชนี มณีแดง

10291 นางสาว อุสรา เอนกปญญากุล

10292 นาย อาลาอุดดีน กะดะ

10293 นางสาว จันทรจิรา สังขมัน

10294 นาย วรพรต ยอดเพชร

10295 นางสาว คริษฐา กลอมนที

10296 นางสาว กุลนารี เฉลิมสถาน

10297 นางสาว สมิตา สุนทรารักษ

10298 นาย กัมปนาท ขุนวรรณ

10299 นางสาว รัตนธิดาภรณ บุตรศรี

10300 นางสาว ทิชา อึ้งบริบูรณไพศาล
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10301 นางสาว ภาวิณี นําภา

10302 นางสาว นิภาพร เนียมประยูร

10303 นาย รัชพล จํานงค

10304 นางสาว กัญจนรวีร กําเหนิดหลม

10305 นางสาว ไพรินทร สกลสุขสวัสดิ์

10306 นางสาว ขันน้ําทอง พูลนอย

10307 นาย ทิวากร คงทอง

10308 นาย ศุภฤกษ เวสารัชช

10309 นางสาว กรรณิการ สุภาพงษ

10310 นางสาว ณัฏฐิรา ชัยประสิทธิ์

10311 นางสาว เบญญทิพย อาทิตยศรัณยากร

10312 นางสาว สายดวงใจ พหุบุญพงษ

10313 นางสาว ธมนวรรณ รักรอย

10314 นางสาว ครองทรัพย หนูทองแกว

10315 นางสาว ธัญจิรา บัวทอง

10316 นาย รดิศ รุธิรพงษ

10317 นางสาว ธนัญญา ปานนาค

10318 นางสาว ณัชปภา สีบูพิมพา

10319 นางสาว นันลฏรัตน ธีระราษฎร

10320 นางสาว พิชญาลักษณ พบรมเย็น

10321 นางสาว พิมลลักษณ สุวงศสินธุ

10322 นางสาว ฑุธารัตน ตอเติมพันธุ

10323 นางสาว จีระกัญญา ประยูรศิริ

10324 นาย ชิดพงษ พูนเพ็ง

10325 นางสาว ญาณิศา ถนอมรอด

10326 นางสาว พลอยพงา บุญเสริม

10327 นางสาว สุธาสินี พงเกษ

10328 นางสาว สุขุมา อุทรักษ

10329 นางสาว กัณฐิกา พงศสกุล

10330 นางสาว เขมจิรา ตันตรานนท

10331 นาย วีรศักดฺ ซันประสิทธิ์

10332 นาย พิพัฒพงศ ชูประสิทธิ์

10333 นางสาว มนัสนันท หุตากร

10334 นาย มาโนช ขาวจันทร

10335 นางสาว ธนัญญา พลายนอย

10336 นางสาว สุชาวดี ปานแจม

10337 นางสาว นิศาชล พลรักษา

10338 นางสาว นิลุบล ศรธนะรัตน
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10339 นางสาว กันตกนิษฐ พงษเจริญ

10340 นาย ศักดิ์สิรัตน สรวงพนากุล

10341 นางสาว ณัฐจาพักตร เสิบกลิ่น

10342 นางสาว ชนากานต สายวงศ

10343 นางสาว วริษฐา คงเขียว

10344 นางสาว อรวรรยา วิชัยลักษณ

10345 นางสาว กัญญารัตน ฤดีสิน

10346 นางสาว อัญญารัตน ออนนอม

10347 นางสาว วรรณวิมล วังพิลาภ

10348 นาย ภัทรพล เลาหพงษ

10349 นาย อินทัช นําแสงวานิช

10350 นางสาว ธิดารัตน จั่นสามัญ

10351 นางสาว สมฤทัย เหรียญตระกูล

10352 นางสาว จิราพร หอมสมบัติ

10353 นางสาว ธัญชนก แกวมณี

10354 นาย จักรี กลิ่นชั้น

10355 นางสาว พิมพชนก ไกงาม

10356 นางสาว ธัญญกานต บุษบรรณ

10357 นางสาว ชมพูนุท อยูโต

10358 นาย พงศเทพ บุญญเพ็ชร

10359 นาย ศักดินันท เรียงเครือ

10360 นางสาว กัญญวรา จันทิมา

10361 นางสาว นฤมล แยมสรวล

10362 นางสาว ชัญญพัชญ ทัดภู

10363 นางสาว กมลรัตน โขบุรี

10364 นางสาว กิตติยา มลิวัลย

10365 นาย อภิชัย เองสิริดํารงกุล

10366 นางสาว ภัทราวดี อาจเอี่ยม

10367 นางสาว ณิชาปวีณ พรรุจีลักษณ

10368 นางสาว ณัฏฐธิดา พงษพิชิตภูมิ

10369 นางสาว วิสสุตา สําราญศรี

10370 นางสาว บุษยพรรณ ลิ้มยิ่งเจริญ

10371 นางสาว กานตรวี จิตรองอาจ

10372 นางสาว ชนมณิชา ภัทรอังกูร

10373 นางสาว สิรภัทร พุทธชู

10374 นางสาว กันตินันท ชาติพิพัฒพงศ

10375 นาย พลวัชร ลีละวัฒนากูล

10376 นาย ชานน หนุนภักดี
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10377 นาย นนรวี ชัยชมภู

10378 นางสาว พิทยาภรณ พิบูลย

10379 นางสาว ศศิ โกเมนธรรมโสภณ 

10380 นาย อโณทัย ภูรีสถิตย

10381 นางสาว พิชญา สุนทรศิริ

10382 นาย เศรษฐชัย ฉัตรภูมิสุวรรณ

10383 นาย สหรัฐ ลิ้มศิริตระกูล

10384 นาย ปรัชญา จับฟน

10385 นางสาว พชรวรรณฐ เอมรัตน

10386 นางสาว ปภัสรศมล ยลพัฒนศักดิ์

10387 ร.ต. เสฏฐวุฒิ อุดาการ

10388 นางสาว เนตรทิพย พฤกษพราวพงศ

10389 นางสาว ฮัซซูนา ไซยกุล

10390 นางสาว กรกมล ปรปกษขาม

10391 นางสาว วิภาณี อินทพันธุ

10392 วาที่รอยตรี ตฤณณภัทร คงมี

10393 นาย กฤติน บุญจิต

10394 นางสาว ประภัสสร สิงหวงษ

10395 นางสาว จันทรเพ็ญ สนเสริฐ

10396 นาย นราธิป บุญจิต

10397 นางสาว ชาริณี เยือนอัมพร

10398 นางสาว กรวรรณ โคตรชมภู

10399 นางสาว พรรณระวี ทรงศิลป

10400 นาย สุชาวัฒน เลิศเกียรติวงศ

10401 นางสาว นัฐนันท ศิริประภาอนันต

10402 นาย กฤษดา สิงหา

10403 นางสาว พรรณิภา เปลือยหนองแข

10404 นางสาว พัชรี แซชิน

10405 นาย นรุณ รุงอุทัย

10406 นางสาว สรัลพร คําปญญา

10407 นางสาว อรกานต สําเร็จประสงค

10408 นาย มนัสวี วัดบุญเลี้ยง

10409 นางสาว ฐิตาภา โชติแสงศรี

10410 นางสาว สวรส วงศารัตนศิลป

10411 นาย ภีระ มุงแฝงกลาง

10412 นางสาว ศรีวัลยา ตั้งจิตนุสรณ

10413 นางสาว รวิภา ปานสินธ

10414 นางสาว ณัฐพร ธนานิตย



12

เลขประจําตัวสอบ คํานําหนา ชื่อ สกุล

10415 นางสาว กนกวรรณ มากอน

10416 นาย นันทิน กุยยกานนท

10417 นางสาว ปณิตา นพนาคีพงษ

10418 นางสาว ลาวัลย มาสะระ

10419 นางสาว สุชานุช ลุสนานนท

10420 นางสาว ศิญาณพัฒน นิลคูหา

10421 นางสาว ภคมณ สายขุนทด

10422 นาย หนึ่งบุรุษ จามนอยพรม

10423 นาย วิภู สุขสุเมฆ

10424 นางสาว หทัยชนันบ กานตการันยกุล

10425 นางสาว เพ็ญโสภา บุญกลอม

10426 นาย นครินทร ลมุนพันธ

10427 นาย ธนวัต ธนะมูล

10428 นางสาว พัชรพร อวมลาภเอก

10429 จาอากาศเอก วัชรพงศ ทานันท

10430 นางสาว ศิรินภา มาหา

10431 นาย ปอ ขัมภลิขิต

10432 นาย ภัทรพล รัตนวรรณ

10433 นางสาว ขวัญชนก สุขประเสริฐ

10434 นางสาว ดุษณี ฝปากเพราะ

10435 นาย พุฒิพงศ ทองเครือ

10436 นาย ปติพล อุตราวิสิทธิกุล

10437 นางสาว นพธีรา เจนวิถีสุข

10438 นาย ชินโชติ แพนอย

10439 นางสาว วรดา เจริญสุข

10440 นางสาว พรวิภา ใจวงค

10441 นางสาว วรางคณา สุวรรณรัตน

10442 นาย ณภัทร ชีวาภิสัณห

10443 นางสาว พิมพอัปสร อุนสกุล

10444 นางสาว ธัญวรัตม เลาหอารีวุฒิ

10445 นางสาว ธัญลักษณ เพ็ชรประสิทธิ์

10446 นางสาว กัณฐมณี สีหามูล

10447 นาย ธีรพันธ สุริวรรณ

10448 นางสาว ตัณฑิตา สุโขบล

10449 นางสาว กชกร กันพิพิธ

10450 นางสาว ธิภัทร ธรรมโชติ

10451 นาย นวพล เกตุชาติ

10452 นาย ณบดี ณ ถลาง
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10453 นาย ชาญยุทธ ตั้งดํารงธรรม

10454 นางสาว ชลัฐธร สุทธิชาติ

10455 นางสาว ปาณิศรา นันไชยอุด

10456 นาย พัฒนสกุล ขุนทอง

10457 นางสาว ธันยมัย นภรส ธนาพัชริสา

10458 นางสาว ธนวรรณ เที่ยงพิมล

10459 นาย ภาคภูมิ เนินหนู

10460 นางสาว อภิลักษณ ฮัมดาหลี

10461 นาย ราชศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ

10462 นางสาว รัญชนก นพรัตน

10463 นาย อภิชาต สุคนธสาคร

10464 นางสาว จิราวรรณ ยิ้มแยม

10465 นางสาว พธูสิริ เอี่ยมวิจารณ

10466 นางสาว เพ็ญวิสาข ลุยจันทร

10467 นางสาว เกวลี เดโชชัยพร

10468 นางสาว หทัยชนก ศิริสมรรถนะ

10469 นางสาว ตวงทิพย ทองทวี

10470 นางสาว นิตยา กราซุย

10471 นางสาว บุษกร พรหมมินทร

10472 นาย ปราณพล ดิษยะกมล

10473 นาย ติณพงศ มาจอมพล

10474 นางสาว ปาลิดา ประการะโพธิ์

10475 นางสาว พิมลพรรณ ราตรี

10476 นางสาว ศิริกานต จําปรัตน

10477 นางสาว ธัญชนก เชื้อขําดี

10478 นางสาว เพ็ญพิชชา สกุลปยะเทวัญ

10479 นาย พงศกร รจิตวิไล

10480 นางสาว กชกร ถาวรรัตน

10481 นางสาว ชุติกาญจน ทรงมิตร

10482 นาย ณัฎฐ ภัทรภูษิต

10483 นางสาว รุจิราภรณ คําหลง

10484 นาย ณภพ ทองงามขํา

10485 นางสาว นภสร กมลสรรพกิจ

10486 นางสาว ธนาภรณ บุญสุวรรณ

10487 นาย ธนาวุฒิ ภักดียา

10488 นางสาว ปภาวรินทร คํากาศ

10489 นางสาว ศศิชล พงศศรี

10490 นางสาว ทรรศนีย ปวนยอด
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10491 นางสาว วีนัสรินทร ศิริผล

10492 นาย ณวัฒน สุโขบล

10493 นางสาว สายลําภุญชย โปธิบาล

10494 นางสาว ธัญสุดา เทพกุล

10495 นางสาว ชนิดาภา ชายะสิทธางกูร

10496 นางสาว นันทิยา พิรุฬหเมธี

10497 นางสาว ญานิกา ลิ้มตระกูล

10498 นางสาว อัจฉริยา แดงแสงทอง

10499 นาย พิชญ พลสมบัติ

10500 นาย อามิง อูมา

10501 นาย ปถวี สาระวรรณ

10502 นางสาว ปยธิดา โฮงจิตร

10503 นางสาว ธาริณี โยธินไทย

10504 นาย สิรภพ ผุดพัฒน

10505 นางสาว ภัทรวดี สุขคง

10506 นางสาว โชติมณี ริ้วกุล

10507 นางสาว หทัยชนก พรมทาว

10508 นาย ศรัณญ จุณศิริ

10509 นางสาว อัยยาภา ธรรมกุล

10510 นาย ปองภพ ตระกูลศุภชัย

10511 นางสาว ศุภรดา โตะหมาด

10512 นาย สวิตต กอมงคลกูล

10513 นาย พงศพลฐ บุญชูชีพ

10514 นางสาว ฉัตรญาดา รักสะโมะ

10515 นางสาว สรินทร คําดาว

10516 นาย ปญญาฤทธิ์ ทองกลิ่น

10517 นางสาว อินทีวร ไพบูลยรัตน

10518 นางสาว สุพิชญชญา สิทธินามสุวรรณ

10519 นางสาว ภรภัทร ศรีปนตา

10520 นาย ณัฐพล นิยมพงษ

10521 นาย เอกรินทร รักษามั่น

10522 นาย วรกรณ กิ่งมั่น

10523 นางสาว สุรชฎา มานะจิตต

10524 นาย อิศวีร สุวรรณรัต

10525 นางสาว ธนพร เกาพิมาย

10526 นางสาว ปยาภรณ พวงสุด

10527 นาย จักรวัฒน ขวัญชัย

10528 นางสาว ธารทิพย มวงโมรา
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10529 นาย เชาวลิตร เสลานอก

10530 นางสาว สุชานาฏ ชวนชม

10531 นาย พงศสิริ กองสินกิตติสุข

10532 นาย อริญชย นิลประพันธ

10533 นางสาว สิริกานต แยมประเสริฐ

10534 นาย ณัฐวัฒน หนูทอง

10535 นาย ณัฐนนท นาครินทร

10536 นางสาว ญาณิศา หมื่นแสน

10537 นางสาว ณัฐชานันท จอยชารัตน

10538 นาย กฤษณชัยพน อาชีวปาริสุทธิ

10539 นางสาว ศศิวิมล แผนมณี

10540 นางสาว ขนิษฐา บุตรเนียร

10541 นางสาว นภัทรชินี ออเพชร

10542 นางสาว เกษศิรินทร ไพรสันต

10543 นาย นพพล ประชิตโรมรัน

10544 นางสาว เขมณัฎฐ เอกปรียาชัยกุล

10545 นางสาว นุดาภา เดชทรัพย

10546 นาย มะซุกรี มะดีเยาะ

10547 นาย พงษประยูร ยืนยง

10548 นาย รชา ตั้งอานุภาพ

10549 นาย ฐาปนนท คฤหเดช

10550 นางสาว ธนัชชา ขําเจริญศักดิ์

10551 นาย วัชระพงศ ศุภเกษม

10552 นางสาว สุภิชา จิตตลําจวน

10553 นางสาว พิมพณัฐิกา อังคณาจีรธิติ

10554 นางสาว ชลธิชา พวงอารมย

10555 นางสาว มัฆวรรณ สนิทชน

10556 นางสาว ภัทรสุดา โรจนรัตนชัย

10557 นางสาว อภิชญา แสงสําราญ

10558 นางสาว ศิโรรัตน หุตะสิงห

10559 นาย ภูมิปฏิเวธ รัชตะหิรัญ

10560 นางสาว ณิชา ตั้งวรชัย

10561 นางสาว กัญญารัตน ไชยวัต

10562 นางสาว ฐิติพร พงศพานิช

10563 นางสาว วัชราวลี หุตะวัฒนะ

10564 นาย วรพจน ภูสวาง

10565 นาย อินทรรัตน เขื่อนรัตน

10566 นางสาว พิมพสุดา วิริยะโกศล
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10567 นางสาว คมนพร ศรีรักสูงเนิน

10568 นางสาว ธัญชนก สายทอง

10569 นางสาว ปุญพัทธ กาญจนพงศ

10570 นางสาว นันทิศา แดงนรรักษรัศมี

10571 นาย เฉกฉัตร อันไชยศรี

10572 นางสาว ไลลา ปานขลิบ

10573 นางสาว อทิตตา แซหลู

10574 นางสาว วิริยาภรณ จันทรแดง

10575 นางสาว ภัฏฏินวดี สุภากุล

10576 นางสาว สิริญาภรณ ปญญาบวรรัตน

10577 นาย วรวัชร จรรยงควรกุล

10578 นางสาว อภิสรา สุขศรี

10579 นางสาว อําพรศิริ รอบรูเจริญ

10580 นางสาว อัจฉรา แกวจุรัตน

10581 นางสาว ภัคชาภา จุลละศร

10582 นางสาว ชาคริยา กัทลีพันธ

10583 นาย ไชยวัฒน ปฏิพัทธภักดี

10584 นางสาว ณัฐวรรณ รังสิยานันต

10585 นางสาว ภัทรพร หลังยาหนาย

10586 นางสาว นราขวัญ กิตติอุดม

10587 นางสาว อิงฉัตร สุภาพยาม

10588 นาย อัครวัฒน ฮะอุรา

10589 นางสาว รอยพร โชติกาญจนวัฒน

10590 นางสาว อริศรา บุรีสิริรัตน

10591 ร.ต.หญิง มณิสร หวังศักราทิตย

10592 นางสาว ภัทรพักตร นพนาคีพงษ

10593 นางสาว เกศกนก หวังศักราทิตย

10594 นางสาว สุชาวดี เพ็งมาก

10595 นางสาว อัซมาวีย อนนตตรี

10596 นาย มนตรี เรือนเย็น

10597 นางสาว นฤวรรณ อุบล

10598 นางสาว กุลณัฐา อินทสร

10599 นาย ชัยสิทธิ์ ยังชีพยืนอยูดี

10600 นางสาว จันทิมา ผุดผอง

10601 นางสาว ชุติมณี กันอินทร

10602 นาย กฤษณา ศิริวิวัฒนกรกุล

10603 นาย อินทัช สุริยวิรุฬห

10604 นาย อรรถจินต แกวภิรมย



17

เลขประจําตัวสอบ คํานําหนา ชื่อ สกุล

10605 นางสาว ทัตพิชา เรืองศรี

10606 นาย ณัฐ มะลี

10607 นางสาว ศศินิภา ศรีสุคนธรัตน

10608 นางสาว ปยะนันท ไพรสรรณ

10609 นางสาว ชนนิกานต เชื้อหมอ

10610 นางสาว ภาริฏฐา ชัยราช

10611 นางสาว เพียงฝน ดอเลาะ

10612 นางสาว ทิศากร เดชะ

10613 นางสาว กรชนก มูลบรรจง

10614 นางสาว ณัฐลิดา สําแดงเดช

10615 นางสาว จินดารัตน คุมปยะผล

10616 นางสาว ปญฑารีย ธนะจันทร

10617 นางสาว ภาราดา วัฒนวรวิทย

10618 นางสาว ณัฐชา บุญมี

10619 นาย ธีรพงศ เรืองขํา

10620 นางสาว จริยาภรณ สมปู

10621 นางสาว พิมพชนก ศรีวันชัย

10622 นางสาว นาฏนลิน เมฆแชม

10623 นางสาว ชณิกามาศ เลี้ยงถนอม

10624 นางสาว จิดาภา อึ้งวนิชบรรณ

10625 นางสาว วิชยา วรรณสิน

10626 นาย สรสีห วรพงษ

10627 นางสาว ทิพกันยา อินทรไข

10628 นางสาว ปองกานต กระจางมล

10629 นาย กฤษฏ ไชยงาม

10630 นางสาว ชนาภัทร บุญญะสุวรรณ

10631 นางสาว อัญชลี พิมพดี

10632 นาย กันต กูประเสริฐ

10633 นางสาว ธัญชาติ วิชายะ

10634 นางสาว ฑาริกา ปญญา

10635 นางสาว วันวิสาข นาคปมุต

10636 นางสาว ปานจิตร คลายแกว

10637 นางสาว อภิชญา หมวดเมือง

10638 นางสาว ดนิตา พุมฉายา

10639 นางสาว แพรพลอย อัศวรัชตพัชร

10640 นาย อนุวาร แวสาเมาะ

10641 นางสาว จินหนิภา ไกรวิชญพงศ

10642 นางสาว สุพิชชา สกุลอาภาสัตย
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10643 นางสาว ปติญา ธัญธนพัต

10644 นางสาว ปรียาพร สายตา

10645 นางสาว ศุภาลักษณ พงศพรธรรม

10646 นาย มกรนนท รณสิทธิ์

10647 นางสาว ณัฐวดี คําภิรานนท

10648 นางสาว ยศยา แกวเพชร

10649 นางสาว สัจจพร แสนอินอํานาจ

10650 นาย ธีรรัชช อําพันทองปภากุล

10651 นางสาว จินดารัตน มณีแกว

10652 นางสาว กรรวีร ถังมณี

10653 นางสาว นิศากร โกศล

10654 นางสาว แพรวพรรณ รักขิโต

10655 นางสาว สโรชา อาหรับ

10656 นางสาว จิตตาภา กาลวิบูลย

10657 นาย จักรพรรดิ เวชภูติ

10658 นาย ปองคุณ แหลงสทาน

10659 นาย อัณณณวัชร ประยูรพันธ

10660 นางสาว สุวิชา บุญญานุพงศ

10661 นาย พจน เพชรหลอเหลียน

10662 นางสาว หทัยชนก โพธิ์ไพร

10663 นางสาว ศิริมาส สิทธิโชค

10664 นาย ธนวัต รินธนาเลิศ

10665 นาย ภีมภัทร จุกจันทร

10666 นางสาว กุลธิดา ธารทิพยวงศ

10667 นาย พงศปณต โชติชวง

10668 นางสาว บุญนภัส ขําหินตั้ง

10669 นางสาว กันตสิริ ดอกไม

10670 นาย ณัฐกริชพัชร รุจจนพันธุ

10671 นางสาว ปาณระวี สกุลแกว

10672 นางสาว อัญญารัตน ถิ่นสุข

10673 นางสาว ณัฐกานต อินทรออน

10674 นางสาว กิติยา วงศเบี้ยสัจจ

10675 นางสาว สุภาวิณี ฤทธิธาดา

10676 นางสาว รวีวรรณ ตราชูกุล

10677 นาย ชินกฤต คําตุย

10678 นางสาว อัญธิกา จิตรธรรม

10679 นางสาว ตวันยรัตน ภักดี

10680 นางสาว ชนาภา ทรัพยเจริญ
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10681 นาย อยุทธ จริตงาม

10682 นางสาว ศรุดา ฤกษนันทน

10683 นางสาว ไพลิน ปยวนิชพงษ

10684 นาย กลทีป เเมนซาโน

10685 นาย ปาณัสม เสียงเจริญ

10686 นางสาว หยกรักษ คําออน

10687 นางสาว ภัคกมล จีรวัฒนเกษตร

10688 นางสาว บงกช กวีกมลมาลย

10689 นาย หทัย บุตรสุทธิวงศ

10690 นาย ชินกฤต จันทรคง

10691 นางสาว ไพลิน บุญเรือง

10692 นางสาว รพีภัทร รินดวงดี

10693 นาย ศิรวุฒิ ฉิมแฉง

10694 นาย เปรม รักตะบุตร

10695 นางสาว ศรัณยา สงวนวงศ

10696 นาย อานันท พูนบุญญากร

10697 นาย คณวัชร นาคสูสุข

10698 นาย สุกิจ วัชโรทัย

10699 นาย วิภู สังขอยูศิริ

10700 นาย วิทวัส ศรีรัตนพันธ

10701 นางสาว ภูริชญา ภิงคารวัฒน

10702 นาย ณัฐนันท ทรัพยนิมิตร

10703 นางสาว ศุริศา ศุภกุล

10704 นาย พิชญ รตนะมโน

10705 นาย กิตติศักดิ์ วรรณวิริยะ

10706 นาย เจษฏา เชียงสง

10707 นางสาว มิ่งขวัญ แกวโสนด

10708 นาย ชนะศักดิ์ นิลประภา

10709 นางสาว จันทิมา ยศศักดิ์

10710 นาย รัชตพล พันธุจําเริญ

10711 นางสาว สุเมธินี แซตั่น

10712 นาย หริดาล จรดํา

10713 นางสาว ชนิปกาญจน พงษอุตทา

10714 นาย กฤษ ทองเมืองหลวง

10715 นางสาว นารีรัตน จิตเที่ยง

10716 นางสาว จามิกร โสดาศรี

10717 นาย ศุภณัฐ ผลตระกูล

10718 นางสาว ชนาภรณ บุตรกินรี
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10719 นาย ณธัญ วงศวานิช

10720 นางสาว จิตสุภา ตุงคะศิริ

10721 นางสาว วิภาวี เหลืองบริสุทธิ์

10722 นาย กองเพ็ช ภูมิสวัสดิ์

10723 นางสาว ชนาพร นพรัตน

10724 นางสาว กิ่งกาญจน ยืนไพโรจน

10725 นางสาว นาราชา จันทรเสน

10726 นางสาว ธนัศชลัญ หนูฤกษ

10727 นาย ธนกฤต นิมิตหทัย

10728 นางสาว พิมพขวัญ เงยวิจิตร

10729 นาย โยธิน พิรุฬหเมธี

10730 นางสาว วรลักษณ วัชรัมพร

10731 นางสาว สุพัตรา ณ นุวงศ

10732 นางสาว สุชาบดี เหลืองอารีพร

10733 นาย สมโชค ไชยสีดา

10734 นาย สรวิทย สมศรี

10735 นาย ชวิน โพธิวัชร

10736 นาย ศุภเกียรติ ศุภศักดิ์ศึกษากร

10737 นางสาว สิริประภา สําราญเวทย

10738 นางสาว วาราดา คําลือชา

10739 นาย อับดุลกอวีย อาเนาะกาแซ

10740 นาย ยุทธศักดิ์ คํามีมา

10741 นางสาว ณัฐธยาน โลหสมบูรณ

10742 นางสาว พิมล กิจเจริญ

10743 นางสาว จุฑาทิพย ทองสิงห

10744 นาย ภาณุพงศ โชติวงษ

10745 นางสาว ณิชารีย แถมรัตน

10746 นาย เรืองวิชญ นวลโคกสูง

10747 นางสาว มธุรวี คําอินบุตร

10748 นางสาว ภัทรียา บุญเอี้ยว

10749 นางสาว วรัชยา รอดแพง

10750 นางสาว พชรภร เลียงประสิทธิ์

10751 นางสาว กาญจนา ศักยพันธุ

10752 นางสาว พลอยหทัย ชุมแกน

10753 นางสาว ปวีณา มโนมัยธํารงกุล

10754 นางสาว นุช บุตรพา

10755 นางสาว ปุณญชา ปรางคชัยกุล

10756 นาย ณรงคกรณ อัจฉริยญาติ
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10757 นางสาว อนรรฆวี ศรีพรหม

10758 นางสาว ปฐมพร อุดมวงศศักดิ์

10759 นาย พัฒนชัย คงอุดม

10760 นางสาว ปยะฉัตร สลีวงศ

10761 นาย อัครภณ ชัชวาลวานิช

10762 นางสาว อมรพรรณ เหตุทอง

10763 นางสาว ทรรศิกา สิงหตุย

10764 นางสาว เพ็ญพิสุทธิ์ กานจักร

10765 นาย อินทัช ณ นคร

10766 นาย ธนธรณ ดวงรัตน

10767 นางสาว นิชนันท จุลโลบล

10768 นาย ชาคริต อิสมัญ

10769 นางสาว สุกัญญา วิเศษศรี

10770 นางสาว สโรชิน สมพงษพันธุ

10771 นาย อภิสิทธิ์ ดวงทาวเศษ

10772 นางสาว กนกนิภา สะเหรียม

10773 นางสาว ธัญญากานต แสงพงศานนท

10774 นาย ชัชพงศ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

10775 นาย กร ปรัตเถ

10776 นางสาว ภูริตา เรืองทอง

10777 นาย ชินภัทร มณีรินทร

10778 นางสาว เบญญา เจียรวาป

10779 นางสาว สิรภัทร ศรีฟา

10780 นางสาว รุงแพรวพรรณ นาคตรีทิพย

10781 นางสาว ณัฐนันท บุญเนาว

10782 นางสาว สุพิชญา ตันติวัฒนะผล

10783 นางสาว พิชญา โกศิยะกุล

10784 นางสาว ธัญวรัตน ธารารมย

10785 นางสาว อธิพร พรหมพิทักษ

10786 นาย วศิวิญุ สารกิจปรีชา

10787 นางสาว ดลนภา สิงขรอาสน

10788 นางสาว ชนนิกานต บุญนาค

10789 นางสาว อาทิมา วรินทรอุดมสุข

10790 นาย จิณณวัตร ชัยวณิชยา

10791 นางสาว กัญจนพร มณีวรรณ

10792 นางสาว วนัสบดี ติลวรรณกุล

10793 นางสาว กัณฐมณี ศิริประภา

10794 นางสาว วรปญญ จิตราวุธ
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10795 นางสาว ลักษิกา อุดมศรีสําราญ

10796 นางสาว วัชรินทร พันธุเภา

10797 นางสาว ศศิกานต แทนทอง

10798 นางสาว พิญนิชาร โสคํา

10799 นางสาว บวรรัตน พุมจันทร

10800 นางสาว สิตานันท ลือทุกขสิ้น

10801 นาย ซัฟฟรี มะ

10802 นางสาว เมวิยา วิบูลอุปถัมภ

10803 นางสาว อริสรา มีสงา

10804 นาย ปรมัตถ ขุนชิต

10805 นาย ณพสิทธิ์ พิพิธพงศสันต

10806 วาที่รอยตรี จักรพันธ จันทะเภา

10807 นาย ทักษะ สุดเสนผม

10808 นางสาว เบญจรพี สระฏัน

10809 นางสาว นลินนิภา สุตะวงค

10810 นางสาว พรชนก ชูโชติ

10811 นาย ศุภณัฐ ทิพยมนตรี

10812 นาย คชาพัฒน ศิวะพรประภาษณ

10813 นาย อนุชา ออกราโชติ

10814 นางสาว พิณพลอย พูนขํา

10815 นาย ภูรี กองสุข

10816 นาย สรรเพชญ เกตตะพันธ

10817 นาย ณัฐกริช มนัสสา

10818 นางสาว สมฤทัย สมัครสมาน

10819 นางสาว พรพิชชา แกวสัมฤทธิ์

10820 นางสาว นพรดา ระเบียบกุล

10821 นางสาว นาถชุดา เอี่ยมจิรกุล

10822 นางสาว กนกรัตน โภคินธเนตร

10823 นางสาว ปาริษา เทพนรินทร

10824 นาย ปรียพันธ รองแกว

10825 นาย ปรียฉัตร รองแกว

10826 นาย กฤตภัทร ทองปรีชา

10827 นางสาว ณัฐธิดา รัตอาภา

10828 นาง เอมอัชนา จันทรอินทร

10829 นาย ปฏิภาณ ปติพัทธพงศ

10830 นางสาว ธัญสินี ศรีอนุสรณวงษ

10831 นางสาว ปาลิตา ปุราวัฒนากุล

10832 นางสาว นดา แวยูโซะ
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10833 นางสาว เกศินี นามแดง

10834 นางสาว พลอย แมนพวง

10835 นางสาว สุชาวดี วงศมยุรา

10836 นางสาว พชรลัศน ปวิชวงศวริศ

10837 วาที่รอยตรี ณัฐวัฒน แดงจันทึก

10838 นางสาว รินรดา หมายเจริญ

10839 นางสาว ลัลนลลิต รัตนวิเศษ

10840 นาย ดุสิต อาทิตยา

10841 นาย บุญเลิศ รัตนธานี

10842 นางสาว ปาณิศา เส็มสัน

10843 นางสาว โชติกา ถาวรเลิศทวี

10844 นางสาว สุรัฉชา สุผล

10845 นาย คณพศ ขันวงษ

10846 นางสาว นิชานันท เอี่ยมศรี

10847 นาย นําพล หงษจักรเพชร

10848 นาย โตมร จูฑะพล

10849 นางสาว ปาลิตา ณ สงขลา

10850 นาย กันต นาเมืองรักษ

10851 นางสาว มัธวรรณศ สุจริตธนารักษ

10852 นาย พศิน ลิ้มโอภาส

10853 นางสาว ประภาพร เลากอที

10854 นาย ธนรัชต ธนปติพงศ

10855 นาย ศิรทัช กันทะวงศ

10856 นาย อากร ทรัพยอังคณา

10857 นางสาว ชุติกาญจน สลิลปราโมทย

10858 นาย วรวรรธน มนตรีกุล ณ อยุธยา

10859 นาย ณัฐพงศ มุขแจง

10860 นางสาว กุลปริยา ศรีเชียงหา

10861 นาย ณัฐชา บุญเฉิด

10862 นาย ณัฐนันท โพลงพันธ

10863 นางสาว ลลิต จันทรเรือง

10864 นางสาว ประภัสสรา ศิลปชัย

10865 นางสาว พลอยชนก สุวรรณโคตร

10866 นาย ชนะพล เจริญเรืองวานิชย

10867 นาย อลงกรณ นครศรี

10868 นาย ทัตติยะ พัฒนถาบุตร

10869 นางสาว ฐิตารัตน ดีรอด

10870 นางสาว อักษราภัค จักรกลม
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10871 นางสาว ศศิกาญจน จันทิมา

10872 นาย พิชิต พิมโคตร

10873 นาย ปณิธาน บัวพึ่ง

10874 นาย สัณหณัฐ เจนเจษฎา

10875 นาย พิสิฐ ชินานุพันธ

10876 นาย กิตติศักดิ์ เอี่ยมอาจหาญ

10877 นาย ภาสกร สุภัทรพันธุ

10878 นางสาว สุภัทชา รวยสูงเนิน

10879 นางสาว โชติยานันท พัชรพรนันท

10880 นางสาว อวัสดา โพธิ์ประทับ

10881 นางสาว ชิดชญา ติสโร

10882 นาย ธนพนธ อดุลทิฐิพัชร

10883 นาย คมเคียว รักขสวัสดิ์

10884 นาย ศักดิสิทธ อริยะวงษ

10885 นางสาว นภัส วิภูษณะภัทร

10886 นางสาว ธัญพิมล จําปาศรี

10887 นาย วงศกร วนสุวานิช

10888 นางสาว ศิรภัสสร วนสุวานิช

10889 นาย บริบูรณ สิทธิวงศ

10890 นางสาว ปฏิมาภรณ ลังกาวงศ

10891 นาย พุฒิพล ลิมปวุฒิวรานนท

10892 นางสาว รัชดา ภิรมยสนธิ์

10893 นางสาว วริศรา ศาลางาม

10894 นาย สิทธิโชค มณีคันโท

10895 นางสาว เมธาวี จัตุรัส

10896 นางสาว อริยา ฌาณวัฒนศิริ

10897 นาย ธนวรรธน พงษเกิด

10898 นางสาว สิกขมา แสงหิรัญ

10899 นางสาว ภัทริยา ชูสกุล

10900 นาย จักรี จันทา

10901 นาย ครรชิต ศิริรัตน

10902 นางสาว ลภัสรดา เจะหมัด

10903 นาย วัชระ แกวศรี

10904 นาย ณัฐอานนท ชอคง

10905 นางสาว ปริยา เรืองศรี

10906 นางสาว ปุณณาสา คชศิลา

10907 นางสาว สิริรชา แกวหยอง

10908 นางสาว ธิดารัตน สนธิ์ทิม
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10909 นาง เอมอร กาเบรียล

10910 นาย ธานน ชีวสิทธิรุงเรือง

10911 นางสาว ธนัญญา ประทุมศิริ

10912 นางสาว กรรณิการ ตันบุญ

10913 นางสาว สิรีธร ลีฬหรัตนรักษ

10914 นางสาว สุธิดา เงินยวง

10915 นางสาว กุลิสรา ประกายแกว

10916 นางสาว สุดาพรรณ พลเดช

10917 นาย เอกนาท วาณิชยเจริญ

10918 นาย วรวิทย สมิทธิเวทยวงศ

10919 นางสาว คริสตินา นิลสัน

10920 นางสาว อตินุช พงคนุต

10921 นางสาว อุรัสยา เเยมนุน

10922 นางสาว สิริไพลิน วินิจฉายะจินดา

10923 นางสาว ปุณยนุช โรจนารุณ

10924 นางสาว ตปนีทัศไนย หาญพูนวิทยา

10925 นางสาว ทิพนาถ ตันติภัณฑรักษ

10926 นางสาว พิมพสนิท ศรีวิหค

10927 นาย ณพวีร กฤษิชีวิน

10928 นางสาว รัศมี ดวงคํา

10929 นางสาว ศุภิสรา พิเชียรโสภณ

10930 นาย ทีรฆ ทีรฆะยศ

10931 นางสาว แสงระวี วิริยะ

10932 นางสาว ศุภนิดา มีทิพย

10933 นางสาว สุวิมล ปนทอง

10934 นาย ณัฐวีร ทรัพยเกิดปญญา

10935 นางสาว วราลี พูลเกษ

10936 นาย กานต บุญอารีย

10937 นางสาว สาวิตรี สุจริต

10938 นางสาว กรรณิการ สกุลแกว

10939 นาย มูฮัมหมัดอาฟฟ ซาเระ

10940 นางสาว กันยาวัตร หงษวิไล

10941 นาย สมัชชา กุลเพ็ชร

10942 นางสาว สุธาสินี พุทธจันทร

10943 นางสาว อุรชา เฟองเรือง

10944 นาย วิศิษฐ นิโครธา

10945 นางสาว อาภามณี โอศาสตร

10946 นางสาว บุหลัน จันทรศิริไพบูลย
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10947 นางสาว พรรณพัทธ ธรรมศรีสวัสดิ์

10948 นางสาว ปรางทิพย ตลาดเงิน

10949 วาที่รอยตรี ปริเวศน สุวรรณเจริญ

10950 นางสาว มนัสชนก ทองจันทร

10951 นางสาว โยบล สุวรรณไชยรบ

10952 นางสาว กมลนัทธ พัฒเวช

10953 นางสาว ปภัสสรา ปุตุรงค

10954 นางสาว วรรณภา สุนทรบัณฑิตย

10955 นางสาว ศราวดี หอมทรัพย

10956 นาย ปกรณ สินสวัสดิ์

10957 นาย อัณณ ศรีอัมพรแสง

10958 นางสาว รภัส สิริพันธวราภรณ

10959 นางสาว ปานหทัย วาสนาวิจิตร

10960 นาย กิตติศักดิ์ เลิศเพิ่มผล

10961 นาย สิรวิชญ ประดิษฐกุล

10962 นาย พงศภัค พุฒินาถ

10963 นางสาว มนัญชยา โชคสกุลวัฒนา

10964 นางสาว อิงอร อารียวงศ

10965 นางสาว ชุติศา จินาวงค

10966 นางสาว ปภัสวรรณ ชํานาญนก

10967 นาย จักษวัชร ทามวง

10968 นางสาว แสงระวี เคาโคน

10969 นาย ศุภณัฐ จันทรโชติ

10970 นาย นพวิทย สิริปริยศักดิ์

10971 นาย ปวรรฐภูมิ เจริญสุข

10972 นางสาว บุญนิชา บุญชุม

10973 นาย จักรรัตน พรหมบุตร

10974 นางสาว เกษกมล แสงสุพรรณ

10975 นางสาว ทิพยอาภา ชาสินธุ

10976 นางสาว พิชยะภรณ อาจจรูญพงศ

10977 นาย ศิรวัชร จรัสโชค

10978 นางสาว นาถลดา ชาติพงศ

10979 นาย อริยพงษ จิตธรรมสาร

10980 นาย เจนภพ ดานไธสง

10981 นางสาว ปานระวี จรัสแสงโรจน

10982 นาย เมธี ศรีภูโรจน

10983 นางสาว สุทธิกานต สันติธรรมพงศ

10984 นางสาว นาฏประวีณ ศุภศรี
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10985 นางสาว จงจิต ตระกูลไทยพิชิต

10986 นางสาว พิมพพญา นาคะรัศมี

10987 นางสาว ชนาธินาถ โชติกสถิตย

10988 นาย เกรียงไกร สุขเขียว

10989 นางสาว ภิรญา กุลจิรารวีนิภา

10990 นางสาว รุจีพร ตั้งปณิธานนท

10991 นางสาว พิชามญชุ วิศรุตดานันท

10992 นาย กานต แสงกลัด

10993 นางสาว ณัฐณิชา หรี่จินดา

10994 นาย สิทธเชษฐ ชูกลิ่น

10995 นางสาว กุลิสรา จําปาหอม

10996 นางสาว พิมพพลอย จันทร

10997 นางสาว ฑิฆัมพร ศรีบูรณะ

10998 นางสาว นุชวรา พิทักษสิน

10999 นางสาว พลอย แกวเกื้อ

11000 นางสาว เมธินี ชีวสิทธิรุงเรือง

11001 นาย สุริยัน พัฒเจริญ

11002 นาย ชัชรินทร ทองหมอมราม

11003 นางสาว ศลิษา อนุถาวร

11004 นาย วรากร พุทธิรักษกุล

11005 นางสาว ปนัดดา สาลี

11006 นางสาว พิชญกานต จันทรศร

11007 นาง บุตรีรัตน ปารค

11008 นางสาว สาวิตรี เปนเครือ

11009 นาย สุทธินันท ดวงภุมเมศร

11010 นางสาว ภัชช โตวิบูลย

11011 นาย ดุรงฤทธิ์ ดุลคนิต

11012 นาย วีรพงศ วิทูรวุฒิกุล

11013 นางสาว ณวดี ฤทธิโรจน

11014 นางสาว หทัยกาญจน ศรีสุข

11015 นางสาว ธันยวีร เลื่อนเชย

11016 นางสาว บุญรักษา สถาวรสมิต

11017 นางสาว ศกลรัตน ลครไชย

11018 นางสาว กานตธีรา ภูริวิกรัย

11019 นาย ชวยศ ภูกําชัย

11020 นางสาว ลักษิกา นาคสอิ้งศาสน

11021 นาย นรเศรษฐ ชุมถนอม

11022 นางสาว นภัสสร วัฒนศิริ



28

เลขประจําตัวสอบ คํานําหนา ชื่อ สกุล

11023 นางสาว อรุณศรี กสิกิจพาณิชย

11024 นางสาว เสาวรส ทิพยรัตน

11025 นางสาว วทันยา โกนจนันท

11026 นางสาว กรรัตน แมลงภู

11027 นางสาว ปยะนุช ชูดวง

11028 นาย จิรัฏฐ ธนัชปญเจริญ

11029 นางสาว ชัชสรัยย ผุดเพชรแกว

11030 นาย ชาญวิทย ดิษเจริญ

11031 นางสาว ขวัญขาว แสนบอ

11032 นางสาว ธนภรณ หันวิสัย

11033 นาย อดุลย หลีเส็น

11034 นางสาว จินดารัตน สุกใส

11035 นาย วณฏ เงารังษี

11036 นาย ปยพนธ พรมนอย

11037 นาย สวิทย เจริญสุวรรณ

11038 นางสาว ปาณิสรา จันทรนวล

11039 นางสาว ทัตพร ปริฉัตรวัชระกุล

11040 นางสาว ชนกนันท ชุมสง

11041 นาย มาลัยแมน แสงสวาง

11042 นางสาว ขวัญชนก ปยะนันท

11043 นาย เมธาสิทธิ์ คชอาจ

11044 นางสาว นุชชาดา สวดมาลัย

11045 นางสาว สุธินัน อินอําไพ

11046 นางสาว ปุณฑรา มหาศรานนท

11047 นางสาว ณัฐชญา มะลิเผือก

11048 นาย ธนพล ศาสตรสูงเนิน

11049 นางสาว บัณฑิตา ตรีทานนท

11050 นางสาว อดิศา เดชคง

11051 นาย กานติ์ รักษสุจิตรัตน

11052 นางสาว พรชนก แสงหิรัญ

11053 นางสาว พราวฟา จันทประดิษฐ

11054 นางสาว จิตติมา อะชัยยัง

11055 นาย ปวรา รัตนเรืองเดช

11056 นาย ตะวันฉาย พิภพพรพงศ

11057 นางสาว มัญชรี พงศเศรษฐกุล

11058 นางสาว บุญเนียน ณ ถลาง

11059 นางสาว นิภาพร พลครบุรี

11060 นางสาว ผไทแกว อนันตธนกุล
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11061 นางสาว ชนมปภัสร สุมารินทร

11062 นางสาว ปยะพร สุพรม

11063 นางสาว นุชชนก โนนุช

11064 นางสาว อภิสรา หลออริยา

11065 นางสาว ปุญสิตา ฤทธิกาญจน

11066 นางสาว ฐิตาพร หิรัญออน

11067 นาย วงศกร ศรีอรรคจันทร

11068 นางสาว หงษฟา วีระนพรัตน

11069 นาย กิตติ์ธเนศ เจริญวิริยรัฐ

11070 นาย ภัทรธร อินทรทอง

11071 นาย ธนบูรณ เปยมสุข

11072 นาย สันติ บูหลัง

11073 นาย ประวิทย ฮับยูโส

11074 นางสาว กชกร รุงเรืองชัยศรี

11075 นางสาว ฐิติวัลคุ ฤทธิสิน

11076 นางสาว รสริน ผิวบุญเรือง

11077 นางสาว ศิริพร อภัยภักดิ์

11078 นางสาว มานิตา สิทธิไพร

11079 นางสาว จิตติมา กลิ่นสุวรรณ

11080 นางสาว ฉัตรธิดา สังขสัญญา

11081 นางสาว ศุภากร ตันธนกุล

11082 นางสาว ธนาทิพย โรจนบุนสงศรี

11083 นางสาว สุญาดา ชาญนารถ

11084 นางสาว สุประวีณ ตาลวงศาณินันท

11085 นางสาว ณัฐสุภา ปทมพันธุ

11086 นางสาว พัชราภา แทงทอง

11087 นางสาว รัตนา เสนาะพิน

11088 นาย พชรดนัย ถิราติ

11089 นางสาว วรานิษฐ มีลือสาร

11090 นางสาว อทิตยา อรุณสวัสดิ์

11091 นาย วาริส วงษสวาง

11092 นางสาว สกุลเกศ พวงสวัสดิ์

11093 นางสาว ทัตติกาญ ทวีชาติ

11094 นางสาว วนัสนันท ละมายศรี

11095 นางสาว จิรัชญา เดชสกุลฤทธิ์

11096 นางสาว วรพรรณ คําแวน

11097 นาย สรวัฒน นิยมไทย

11098 นาย พิชญะ นิเวศนรังสรรค
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11099 นางสาว โยษิตา เปรมอําพล

11100 นางสาว อรชนา แอนลอย

11101 นาย ชยพฤกษ กองจันทร

11102 นางสาว ปุญญิสา แจมจํารัส

11103 นางสาว ณัฐณิชา อยูสวัสดิ์

11104 นางสาว พริม มณีโชติ

11105 นางสาว เวฬุกานต ยิ้มสิน

11106 นางสาว ตรีสิริ เซะวิเศษ

11107 นางสาว ณัฐธยาน วสิฐไชยพล

11108 นางสาว ณัฐชพร พรหมคํา

11109 นางสาว ชนนิกานต วาณิชยพงศ

11110 นางสาว มินตรา อยูเย็น

11111 นางสาว นูรอัยมี หวันชิตนาย

11112 นาย ชนมชนก วงษพิทักษ

11113 นางสาว ภัชชภร นาคะประวิง

11114 นางสาว รัสมิ์กร นพรุจกุล

11115 นาย อริญชย บัววัฒนา

11116 นางสาว วิมลสิริ คุมทรัพย

11117 นางสาว นภัสรส แผนทอง

11118 นาย ศิรสิทธิ์ กลิ่นสุวรรณ

11119 นาย อิทธิศักดิ์ สงประสพ

11120 นางสาว ณิชกมล สงชูอภิวัฒโน

11121 นาย จรัล นันทบุตร

11122 นาย ณชรัฐ ชาตรีนันท

11123 นาย พงศกร นวลตา

11124 นาย โชน เชาวไว

11125 นาย ชยกร โสตถิกุล

11126 นางสาว สุธินี ชนะขันธ

11127 นางสาว บุณฑรีก ปรีชม

11128 นางสาว ปริสุทธิ์ บุญยุบล

11129 นางสาว ปารมี สุรพงษรักตระกูล

11130 นางสาว ศศิประภา สระกาศ

11131 นางสาว ปฏิมา ไชยบุญทัน

11132 นางสาว อัญชิสา แกวประหลาด

11133 นางสาว ศุจินันท พูลสวัสดิ์

11134 นางสาว ศิรภัสสร ตายวัลย

11135 นาย กฤษฎา สืบภา

11136 นางสาว กมลสุดา ภัทรธรรมา



31

เลขประจําตัวสอบ คํานําหนา ชื่อ สกุล

11137 นางสาว อังศุมาลิล เกตุวัฒนเวสน

11138 นางสาว อรพรรณ ผลิผล

11139 นางสาว อรดา โมรา

11140 นางสาว ณัฎฐินิ พรหมวิมุติ

11141 นางสาว นภาภัทร ทับทิมพราย

11142 นางสาว ณิชา ชัยชาติ

11143 นางสาว เบธาณี สมนึก

11144 นาย ศุภวิชญ ปุรณสุธีมงคล

11145 นาย วิลเลี่ยมบลู แอทวูด

11146 นางสาว นันทพร ดุริยศาสตร

11147 นางสาว ชนัญชิดา รัตรสาร

11148 นางสาว ศศิภา ชัดเชื้อ

11149 นางสาว ทิภากร ออนอิ่มสิน

11150 นางสาว ภาวิดา กระจาย

11151 นางสาว ภัครดา ดีประดับ

11152 นาย พิพัฒนพน พรจรรยา

11153 นางสาว วิยดา แสงศรี

11154 นางสาว อัญญลิปรียา สุภารังษี

11155 นางสาว ณัฐธิดา ปาลวัฒน

11156 นางสาว ณิชาภา พัดเจริญ

11157 นางสาว ภัทราพร รุงเรืองวงศ

11158 นางสาว ภัทราวรรณ รุงเรืองวงศ

11159 นางสาว ณัฐชา เอี่ยมสอาด

11160 นาย คุณานนต จันทรภูมิ

11161 นางสาว มนสิชา ทอนสระนอย

11162 นางสาว ศุภอร กองเพ็ง

11163 นาย ปกปอง รัตนบุรี

11164 นางสาว จินตจุฑา มาสุข

11165 นาย ธิติ สมอิ่ม

11166 นางสาว หทัยทิพย เครือวิชฌยาจารย

11167 นางสาว วิลาวัลย วงศใหญ

11168 นาย อุกฤษฎ ทองธรรมชาติ

11169 นาย ฐิติวัฒน บุญมี

11170 ส.ต.อ.หญิง สุกัญญา จะรักษรัมย

11171 นาย ธิวัชร ดําแกว

11172 นาย ภูศิษฐ ธนชัยวรพงศ

11173 นางสาว ธนิดา ตันติอาภากุล

11174 นางสาว ซามัลดา สิงฆาฬะ
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11175 นางสาว ณิชกานต ไชยโย

11176 นางสาว ปาจารีย ณ นาน

11177 นางสาว ปยาลักษณ พงศาปาน

11178 นาย พีรพฒน รัตนชาติชูชัย

11179 นางสาว พรนภัส เพศยนาวิน

11180 นาย ฐาปนพงศ ศิรสิทธิ์นันทิวัช

11181 นางสาว นัชชา นุชนารถ

11182 นางสาว วรรัมภา ศรีปานันท

11183 นาย ฤทธิ์หทัย วิบูลยชาติ

11184 นางสาว วิภาวี มณีจันทร

11185 นาย วีรยุทธ ไวใจ

11186 นางสาว สิริลักขณ เปากลางไพร

11187 นาย วุฒิภัทร คําพิทักษ

11188 นางสาว อาจารสิริ อังสนั่น

11189 นาย ศุภกฤษ แกวประสาท

11190 นางสาว กุศลิน สุโกรัตน

11191 นาย ธีรชัย สีหา

11192 นางสาว มธุริน ศรีสวาง

11193 นางสาว วนัชพร ธาราแสวง

11194 นางสาว กวิตา พลศรี

11195 นางสาว ทัชชา สมคะเณย

11196 นาย ปฐมพงศ แดนอวน

11197 นางสาว ณัฐชยา ทองพอก

11198 นางสาว ณฐวร ศักดิธัชชัย

11199 นางสาว ปริยฉัฐ เลิศอนันต

11200 นางสาว มารีเยาะ มะเกะ

11201 นางสาว ญานิกา คุมภัยเพื่อน

11202 นางสาว พณิตา เศรษฐวิชัย

11203 นางสาว เมธวดี ลิมปวิริยจิต

11204 นางสาว ทมิตา ภัคโรจนจินดา

11205 นาย ธงชัย คงพารา

11206 นางสาว เบญญาภา รัตนสัค

11207 นาย ภาวิต พลอยพานิช

11208 นางสาว พิมพพิชชา เขพัฒน

11209 นางสาว เสาวลักษณ รัตนาคร

11210 นาย ศุภชัย รุงโรจนวุฒิกุล

11211 นาย วรวุฒิ สดใส

11212 นาง เพียงฤทัย แกวอัคฮาด



33

เลขประจําตัวสอบ คํานําหนา ชื่อ สกุล

11213 นางสาว ภรณนภัส ทองแกว

11214 นางสาว ญาณิศา คูกิติรัตน

11215 นางสาว ชุตินันท อยูพิทักษ

11216 นาย กฤตนุ คลี่พันธุ

11217 นาย ชัยธวัช ปญญาเลิศทรัพย

11218 นางสาว จุฬาลักษณ แกวสองสี

11219 นาย ชลธาร ทรัพยไพบูลยเลิศ

11220 นางสาว นฤมล ไชยราช

11221 นางสาว ณิชรัตน โรจนแสงนนท

11222 นางสาว เตชินี เกียรติไพบูลย

11223 นางสาว ลลิตตา อินทะสอน

11224 นางสาว สิริลักษณ  พฤกษวิมลพันธ 
11225 นาย เอกวิริยะ ชุมภู

11226 นางสาว สันติยา จันทรเดช

11227 นางสาว สิริยากร โสวิทยสกุล

11228 นาย พรหมมินทร เพชรพรมมี

11229 นางสาว ปาริฉัตร กําเหนิดสุข

11230 นางสาว เจิมขวัญ โชติสุวรรณ

11231 นางสาว ธิดาพร แสงแกว

11232 นางสาว ณัฐพัชร สัจจธรรมคุณ

11233 นางสาว ศันสนีย ทัศนสมบูรณ

11234 นางสาว พนิตนันท สุจินตวงษ

11235 นางสาว พิชชาพร ชูเชื้อ

11236 นางสาว สุธินี อภินันทธรรม

11237 นาย จิรายุ ธนาวุฒิ

11238 นางสาว วีรินท แกวทอง

11239 นาย กิตติวัฒน เอี่ยมยิ้ม

11240 นางสาว อภิญญา แกวมา

11241 นางสาว กรวรรณ เกตุแกว

11242 นางสาว สุพิชชา จารุภูมิ

11243 นาย จัฟฟนี เดนสุมิตร

11244 นางสาว เนติกานต นวลเกลี้ยง

11245 นางสาว พิมพิกา ประสานศักดิ์สกุล

11246 นางสาว ไกฟา กิตติโชควัฒนา

11247 นางสาว ปณฑา สมคิด

11248 นางสาว เชาวศิริ ชวยจันทร

11249 นาย ธนกฤต จิตภิลัย

11250 นาย ภัทรพล บูรณา
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11251 นางสาว เจน ประสาทบัณฑิตย

11252 นางสาว ภัสราภรณ สวยงาม

11253 รอยตรี ชนะเทพ แสงนุม

11254 นางสาว จุฑามาศ สถิตเดชกุญชร

11255 นางสาว เมธาวี ชุณหวุฒิยานนท

11256 นางสาว วัชรพรรณนัสก สุทธาวาศ

11257 นางสาว ภัทรา ณรงควงศวัฒนา

11258 นางสาว อังคณา อานนท

11259 นางสาว รชยา นอสิทธิ์

11260 นางสาว จิดาภา อยูจรรยา

11261 นาย พงศธัช ตรีวิสูตร

11262 นาย วรากรณ บุตรศรีชา

11263 นางสาว ลลิล โพธิ์ศรี

11264 นาย กรกช เจียกใจ

11265 นางสาว กนกวรรณ แสงฉาย

11266 นาย ณัฐพล ทองสีขาว

11267 นางสาว รักชนก หรายเจริญ

11268 นางสาว พิชญดา เกยงค

11269 นางสาว สุณีย หมะหลี

11270 นาย ธนกร ชีวะโกเศรษฐ

11271 นางสาว สรัลพร เผาพงษจันทร

11272 นางสาว ชาคริยา สถาพรวจนา

11273 นางสาว จัสมิล มุมินรุงเรืองเดช

11274 นางสาว รวิวินย โชติปภสวัสดิ์

11275 นาย พงศกร อุนอบ

11276 นางสาว มนธิรา มณีรัตน

11277 นางสาว สุธาสินี สายสุคนธ

11278 นางสาว พชรรัตน เกษมชัยนันท

11279 นาย ยศพล ศรีคํา

11280 นางสาว พัทธธีรา แชมชื่น

11281 นาย ภานุ สงวนทรัพย

11282 นางสาว ธชพรรณ จงจรัล

11283 นางสาว สิรีรัศมิ์ เบญจศุภาพงศ

11284 นางสาว ฌานิน ศิริรัตน

11285 นางสาว ธนพร กีรติสมิต

11286 นางสาว ทิพยสุดา ชาติชนบท

11287 นาย พชร อังศุสุกนฤมล

11288 นางสาว สุกฤตา ตั้งคุณาพิพัฒน
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11289 นางสาว ฐานิต กิจเจริญ

11290 นางสาว ทิพวรรณ ประทักขินัง

11291 นางสาว ถวิกา สุภาษิต

11292 นางสาว อมรรัตน เบ็ญอาหลี

11293 นาย วรรณสิงห วิถีศาสตร

11294 นางสาว สาริกา จันตะนุ

11295 นางสาว กัญญาวีร ภูริปญญาวรกุล

11296 นางสาว นัฎฐาภรณ กาญจนประดิษฐ

11297 นาย เทียนทอง วชิรวิชัย

11298 นาย ชานน กันยะมี

11299 นางสาว จิดาภา จินดา

11300 นางสาว กัลยกร ดานกุลชัย

11301 นางสาว พุมพวง มาสมาน

11302 นาย จิระศิลป ทองมา

11303 นาย ศาสตรา มาพร

11304 นาย อภิพล แซตั้ง

11305 นาย เขตตตะวัน นิ่มมา

11306 นาย พงษพัฒน ประสงค

11307 นาย สมิทธิ เทพสุทธิ์

11308 นางสาว ปุณปภัส อภิวัฒนกุล

11309 นางสาว ปราณปรียา สุคนธสาร

11310 นางสาว จุฑามาศ เมธีวรเวช

11311 นาย กฤตนันท เพ็ญศิริสมบูรณ

11312 นางสาว วิชิดา คงครินทร

11313 นาย รอสลี ดือเระ

11314 นางสาว ณภัทร คําเดนเหล็ก

11315 นางสาว สุพิชญา เกตุวงศวิริยะ

11316 นางสาว กฤิธญา ปฐมธญาเมธ

11317 นางสาว จิราพร ประสิทธิ์พรภักดี

11318 นางสาว ปนัดดา ทนทาน

11319 นาย อิทธิกร บุนนาค

11320 นางสาว ศิรารัศมิ์ ขําคง

11321 นางสาว ปารวดี ทับทิมออน

11322 นางสาว สุวิชญา กีปทอง

11323 นาย ปติกุล ประจวบเหมาะ

11324 นางสาว ติยาภรณ ตอติด

11325 นาย ภัทร เชื้อเทศ

11326 นางสาว ชนภัทร สิงหทอง



36

เลขประจําตัวสอบ คํานําหนา ชื่อ สกุล

11327 นาย ราฟ ทิพยาวงษ

11328 นาย พชร คณะมะ

11329 นาย วิรัช แสงโชติ

11330 นางสาว ทอแสง จันทรแสน

11331 นางสาว วิรังรอง สุจิตพันธ

11332 นาย ธนากร ใสโศก

11333 นางสาว ทิพสุคนธ แปนจันทร

11334 นาย คุณานนต รักยงค

11335 นางสาว บุณยาพร รอดยินดี

11336 นาย พีรวัส สาลีอรรถ

11337 นาย ฐาปนิก ผาสุกะกุล

11338 นางสาว ลภัส ไพรินทราภา

11339 นางสาว เปรมประภา เอกภาพันธ

11340 นางสาว สุรภา ทิพยศิริ

11341 นาย ณัฐพงศ ฤกษสงา

11342 นางสาว บุษญา เสือเฒา

11343 นางสาว พัชราภรณ ไชยเจริญ

11344 นางสาว ชมพูนุท กรุดพันธ

11345 นาย ธัฐวัฒน ใจกลา

11346 นางสาว ศิริธนัญกรญ เรืองธัญญกุล

11347 นางสาว ณัฐริกา พูลเอียด

11348 นางสาว พรกมล ทีรฆฐิติ

11349 นางสาว ธัญญารัตน หนูสิน

11350 นาย ธีรุตม สุทธิเวชกุล

11351 นางสาว สุวภัทร ทัศนา

11352 นางสาว ตริตาภรณ จันทรหัสดี

11353 นาย เทอดพงศ ธรรมเสนา

11354 นางสาว อมรา ศรีงาม

11355 นางสาว ทวิวัลย แกวเทศ

11356 นางสาว มณฑกานต งดงาม

11357 นางสาว กมลวรรณ แนวพนิช

11358 นางสาว อภิสรา บุญเรศ

11359 นางสาว สุวิดา เอี่ยมชื่น

11360 นาย ชวิน พนังนุวงศ

11361 นางสาว วรพร คําแกนคูณ

11362 นาย ชยานนท เจริญธรรม

11363 นางสาว นนทิภา แกวเกตุทอง

11364 นางสาว ปทมาภรณ ไกรราช
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11365 นาย ดลวัฒน สุวรรณา

11366 นาย ธันวฐิติ เสนีวงศ ณ อยุธยา

11367 นาย สรรพมงคล สมวงษ

11368 นาย ศิรัส วงศอินทร

11369 นางสาว พรพัสกร เพ็ญสวาง

11370 นาย ปรินทร สุจริตกุล

11371 นางสาว เกวลี ปานดํา

11372 วาที่รอยตรีหญิง ทิพวรรณ หุนพงษ

11373 วาที่รอยตรี ภาณุวัฒน รัตนวุฒิพร

11374 นาย ศุภศร อุสุพานิชย

11375 นางสาว ณัฐชยา อินทรวัตร

11376 นางสาว อําไพรัตน เหมพิจิตร

11377 นาย ชลัชวัฒน ศรีหลา

11378 นางสาว ณัฐรดี รักษาล้ํา

11379 นาย ธีรวัฒน รักษกําเนิด

11380 นาย อนันต ยุพา

11381 นางสาว ชญานิศ อินทอง

11382 นางสาว ภัทรกันย นอยเอนก

11383 นาย กษิดิศ บัวมีธูป

11384 นาย ศิรเทพ ศรีบุญ

11385 นางสาว ภิรมยา ลิมปศุภวาณิช

11386 นางสาว อณัศยา ชัยบัณฑิตย

11387 นางสาว ธนพร มีสนุน

11388 นาย วศิน เจริญเกียรติ

11389 นางสาว พรวลี จัทรดวง

11390 นางสาว สุพรรณี ศรีษะเนตร

11391 นางสาว รัตนาพร เขมนกิจ

11392 นาย อัครศาสด ศุภาลัยวัฒน

11393 นางสาว สุมาลิน มินกระโทก

11394 นางสาว กัญฐมาศ หาญเลิศสิริกุล

11395 นางสาว สโรชินี เตียวธนโชติ

11396 นางสาว ณิชาภรณ ธีรานุตร

11397 นางสาว สุวรรณษร เพ็ชรหนู

11398 นางสาว มณีรัตน จั่นกลาง

11399 นางสาว กนกวรรณ หงษทอง

11400 นางสาว ปนัดดา ผิวออน

11401 นาย เกษมสันต จันทรทิม

11402 นางสาว สุชาดา พิพัฒสุวรรณชัย
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11403 นางสาว ฐิติมาฆ ไพบูลย

11404 นางสาว ภัทราพร เทพนรินทร

11405 นาย ธนาพงษ คงเซ็น

11406 นาย ชยุตพงศ เพ็ชราภรณ 
11407 นางสาว ชวัลรัตน ฤทธิสุนทร

11408 นาย ธนธรณ ทองแกว

11409 นางสาว รัชฎาพร โรจนพิพัฒนพงศ

11410 นางสาว นิพพาน ชัยศิริ

11411 นางสาว หนึ่งธิดา เสนศรี

11412 นางสาว จํานงจิต จวงตระกูล

11413 นางสาว วรวรรณ วรเนตร

11414 นางสาว กมลรัตน พันชีวงษ

11415 นางสาว วรางคณา ไทยเจริญ

11416 นางสาว กรรณิการ ปนปาน

11417 นางสาว วรินยุพา นพกูล

11418 นางสาว นภาภรณ หนุนอริยทรัพย

11419 นาย พศธน แสงวันลอย

11420 นางสาว ธารารินทร สุนทรสุข

11421 นางสาว ศิวนาถ ปะนันโต

11422 นาย พชร พลทรัพยศิริ

11423 นาย ชโลทร สินเพราะ

11424 นางสาว ชรินรัตน วรรณภิละ

11425 นางสาว ปทมาวดี พุทธิมา

11426 นางสาว ทิชา ยวงอักษร

11427 วาที่รอยตรีหญิง สิรีพิชญ อินทรักษ

11428 นาย ประสพพล หลาวงษา

11429 นางสาว ฉัตรกนก พูลสมบัติ

11430 นางสาว ณัฐฑิตา สุขพงษไทย

11431 นางสาว ทักษพร พัติบูรณ

11432 นางสาว พิมพอัปสร ศิริสุข

11433 นางสาว ดุจมณี เอี่ยมศิริ

11434 นาย ธนานันท อนธนารักษ

11435 นางสาว ณัฐนันท ออนศรี

11436 นางสาว นิชาภา ธานีรัตน

11437 นาย นิติธร ครุทบางยาง

11438 นาย วันปติ วรรณสิทธิ์

11439 นางสาว สุประวีณ สิรินิธิกูล

11440 นางสาว เมธาวี พิริยะปญญาวงศ
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11441 นางสาว บุศยวรรณ นอยสงา

11442 นางสาว สุธาสินี สุนทรธรรม

11443 นางสาว ญาณิมาศ อิศรางกูร ณ อยุธยา

11444 นางสาว มนัสนันท จงมีเสร็จ

11445 นางสาว นิชธยาน สิทธิชอบธรรม

11446 นาย รัชชวรินทร ไตรนภาเมตต

11447 นางสาว ปทมพร โพธิ์สุรินทร

11448 นางสาว ศิริรัตน ศรีรักษา

11449 นางสาว จุฑาภรณ เจียจันทรพงษ

11450 นาย จีรวุฒิ บุญรัศมี

11451 นางสาว ศิรภัสสร ยวงทอง

11452 นางสาว ทสพร ฐานะตระกูล

11453 นางสาว ศวัสรัญ ชัยจิต

11454 นางสาว ธนพิชญ เพชรมุณี

11455 นางสาว เมริสา เสลาคุณ

11456 นางสาว ฟารีดา วะคีมัน

11457 นางสาว กฤติกา ชุมยวงศ

11458 นางสาว พิชญาภัค จะเกรง

11459 นางสาว รัตนาภรณ หนอแกว

11460 นาย เผาเกียรติ อัครพันธุทวี

11461 นางสาว ภัททิยา กระเสาร

11462 นางสาว สุทธิดา ใจภักดี

11463 นาย อัศเวศ อองคํา

11464 นาย จักรพงษ ดวงสีจันทร

11465 นางสาว ธนิษฐา แสงจันทร

11466 นางสาว โยษิตา สามหวย

11467 นางสาว เหมทิวา ชนะเดช

11468 นางสาว สิริรัตน ยกโต

11469 นางสาว นริศรา รุณกาศ

11470 นางสาว ภูริชญา ยี่ทอง

11471 นางสาว พลอย เลาหเสรีกุล

11472 นางสาว สมฤดี พิมพโคตร

11473 นางสาว ณัฐกฤตา มกรพันธุ

11474 นาย วัชริศ เหมพัฒน

11475 นางสาว แพรไหม พงษสุพัฒน

11476 นางสาว ฐิติมา เอื้ออภิสิทธิ์วงค

11477 นางสาว พัชริดา เชาวลิต

11478 นาย ภาณธฤต ศรีนอย
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11479 นางสาว ชวิกา หลูสุริยา

11480 นางสาว ประภัสสร กอประภากิจ

11481 นาย กุลวัฒน ปุณทริกโกทก

11482 นาย ชัชพิมุก ตรีธนกิตติ

11483 นางสาว ชัญญานุช ทรงสวัสดิ์

11484 นางสาว กมลนัทธ เอี่ยมพร

11485 นางสาว ปภาวรินท คํานนท

11486 นาย กฤตธี พุมงามขํา

11487 นางสาว กานตชนก จุลกิจวัฒน

11488 นางสาว วิภาดา คูณทรัพย

11489 นาย สุรวิชญ เรือนจันทร

11490 นางสาว พรจิรา สงวนตระกูล

11491 นางสาว ศรีสุภา ศรีเปารยะ

11492 นางสาว หทัยภัทร เพ็ชรฤาชา

11493 นาย ณัฐวุฒิ คําโสภา

11494 นางสาว ฉัตรสุดา แกวโยธา

11495 นางสาว ปาริตา สูตินันทโอภาส

11496 นาย พงศกร ภาณุรักษ

11497 นางสาว กนกพร ทองเจริญ

11498 นาย กานตชนิต เลิศสิริเพียร

11499 นาย ภูมิภัทร แพทวีทรัพย

11500 นางสาว อภิสรา ฮาดสม

11501 นางสาว นลินดา สุวรรณประสพ

11502 นางสาว ญาดา เลิศวิจิตรสกุล

11503 นางสาว ภวันนี ศรีนุน

11504 นางสาว พิชญสิณี โสสกุลวัฒนา

11505 นาย ชโลทร ทิมหอม

11506 นาย ศิวฤทธิ์ ศิลางาม

11507 นางสาว ณัฐพร สิทธิชยาพรกุล

11508 นางสาว เบญจมาศ ยามปลอด

11509 นางสาว พรพิชชา เทียมเพ็ง

11510 นางสาว วริษา ทองบอ

11511 นาย สหัสชัย โผดนอก

11512 นาย ณัฐพล ศรีสุธรรม

11513 นาย อภิศักดิ์ คลังดี

11514 นางสาว จีราภรณ ทองบอ

11515 นางสาว ธันยชนก ทองรวง

11516 นางสาว จุฑามาศ อะมั้ล หมุดประภากร
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11517 นางสาว เมธาวี สะนี

11518 นาย ธัชกร เปลี่ยนกลิ่น

11519 นางสาว ภาสิริ เอี่ยมศิริ

11520 นางสาว สลิลดา พิศาลสุทธิกุล

11521 นางสาว บุณยานุช หมื่นกุล

11522 นางสาว วิจิตรา ธีรศรัณย

11523 นาย สุเมธ พิมพสินธุ

11524 นาย พงษกร โตเนตร

11525 นาย อัครพล ชูบํารุง

11526 นางสาว หนึ่งนุช เชื้อแขก

11527 ร.ต.อ.หญิง ทอปด เอี่ยมอุดม

11528 นางสาว ปกระพี จินดาอินทร

11529 นางสาว วรินยุพา บูรณอารียพงษ

11530 นางสาว ธนพร คงธรรมวงศ

11531 นางสาว เจนจิรา พิมพกรรณ

11532 นาย ณัฐธวัช แจมประเสริฐ

11533 นางสาว พิชญจิรา โพธิ์นอก

11534 นางสาว ฐิตาภรณ แพพวง

11535 นางสาว ฐิติภา แพพวง

11536 นางสาว วรรณวิศา บุญนิมิตรภักดี

11537 นางสาว ญาณินท ชางหลํา

11538 นางสาว วรรณรัตน หรินทรานนท

11539 นางสาว อัจฉราภรณ สมจิตร

11540 นางสาว ศิญดา ดาริการนนท

11541 นางสาว พรชรินทร ชนะภัย

11542 นางสาว นริศราวรรณ ดีรักษา

11543 นางสาว ชลธาร โชคอนันต

11544 นางสาว ธนพร เถาวอั้น

11545 นางสาว ณัฐวรรณ อินยะบุตร

11546 นางสาว ภัณฑิรา แกวสังข

11547 นางสาว ดลยา จงเกียรติขจร

11548 นางสาว เพชรินทร ปนหอมกุล

11549 นางสาว ชนนิธร ขมิ้นเครือ

11550 นางสาว นวพร ทับเพ็ชร

11551 นางสาว พิชญา คําสันต

11552 นางสาว ฐิตารีย ตั้งกิจเชาวลิต

11553 นางสาว วิชญาดา เมฆหิรัญศิริ

11554 นางสาว จิราพร ศรีบุรินทร
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11555 นางสาว มาริษา พุมพิริยพฤนท

11556 นาย ณัฐวุฒิ อังกุรทิพากร

11557 นางสาว พิมพา ไชยหาญ

11558 นาย เอกวัฒน ชาญภิญโญ

11559 นาย วงศวัชร วัชรบุตร

11560 นางสาว ณัฐณิชา ปาละโชติ

11561 นางสาว ศรีบังอร สุนนท

11562 นางสาว ณัฏฐธภา ตั้งขจรชัยศักดิ์

11563 นาย บัลลังก บุญสง

11564 นางสาว ณัฐธัญภัคสร ศิริไปล

11565 นาย ปุญญพัฒน คณะภิกขุ

11566 นาย รัฐพล สาเครือ

11567 นางสาว ฤทัยรัตน ใจโปรง

11568 นาย ทศพล โพธิโภคสัมพันธ

11569 นางสาว กานตรวี ศรีษะสุวรรณ

11570 นาย วรายุส สิทธิเวช

11571 นางสาว อัญมาศ ภูเพชร

11572 นาย สุทธิกานต เทพสนิท

11573 นาย นรากร วงษสันต

11574 นางสาว กนกพร คุณโฑ

11575 นางสาว พัชรี สัตยารังสรรค

11576 นาย พงศพิสุทธิ์ บุญชู

11577 นาย เอกสุวัชร ยอดอุดมนิพัทธ

11578 นางสาว เพชรพราว อินทนนท

11579 นางสาว จิดาภา ศรีไชยา

11580 นาย อนุตร ผลเจริญ

11581 นาย อภิรักษ วงศพันธุ

11582 นางสาว ชอเพ็ชร นพรัตน

11583 นาย พีรวัส ไพบูลยศิริ

11584 นาย วัชริศ มีลาภเลิศ

11585 นางสาว จริยาพร ออนพิมพ

11586 นางสาว วชิราภรณ ชมภูเมืองชื่น

11587 นาย ธานัท ปตานนท

11588 นางสาว วีรวรรณ อินทะกนก

11589 นาย วิชยา กรวยศิริวงศ

11590 นาย ธเนศ ชํานาญนา

11591 นางสาว บุณยานุช พรหมเขจร

11592 นางสาว ญาตาวี สังขศรีอินทร
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11593 นางสาว กุลกรอง สุภาเส

11594 นาย อนัน วิเศษแกว

11595 นาย ปญญา วิเศษแกว

11596 นางสาว ธวัลรัตน อินทรจักร

11597 นางสาว กนกนันท พรหทแกว

11598 นาย นิวัฒนา พรมมาสิทธิ์

11599 นางสาว กนกพัชร ใจงาม

11600 นาย เสฎฐวุฒิ มีธนาถาวร

11601 นางสาว อรอนงค จาเรือน

11602 นางสาว นภมณ นภาศรี

11603 นางสาว วรัญญา กิจประไพอําพล

11604 นางสาว ฐิรญาดา ซื่อตรง

11605 นางสาว วันเสาร อิสรากําพต

11606 นางสาว ภัทรฐิตา บวรไชยโรจน

11607 นางสาว อภิชญา ศรีรัตน

11608 นางสาว ฐปาณกานต อุไร

11609 นางสาว อิสริยาภรณ เตโช

11610 นาย จิตตพล จันทรแสง

11611 นางสาว ฉัตรสุดา โสรัสสะ

11612 นางสาว พันธิตรา ขันติบารมี

11613 นางสาว นาตยา เกิดเดชา

11614 นางสาว รัฐพร นันทะลัย

11615 นางสาว สุขภาพร ระวีไพบูลย

11616 นางสาว ชนกพร สุวิทยพันธุ

11617 นางสาว ศิริพักตร ผิวออน

11618 นาย ปยะพงษ ลีลาสวยสุด

11619 นางสาว พรชนก เพิ่มพูล

11620 นาย นัทธพงศ วิวิธสุรการ

11621 นาย ศัลย ทระเทพ

11622 นาย คีตธารา นาเมืองรักษ

11623 นางสาว สุภัค วงศมยุรฉัตร

11624 นางสาว ปาจรี ถวัลยภิยโย

11625 นางสาว ปวีณา มากเกตุ

11626 นาย อลงกรณ และซัน

11627 นางสาว จารุวรรณ ปญญา

11628 นางสาว เจิดจันทร ศรีขวัญ

11629 นางสาว วรรณวิษา สารทอง

11630 นางสาว ปริฉัตร คงบัว
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11631 นางสาว บุณยาภา แกวมณีวรรณ

11632 นางสาว ณัฐณิชา พลิกานนท

11633 นาย ศรัณ กิตติรัตนวศิน

11634 นาย สิรดนัย คงผอม

11635 นางสาว วิลาวัณย ปานยัง

11636 นางสาว วิชชาวี รักประเสริฐสุข

11637 นางสาว ณัฐญาดา สิทธิฤทธิ์

11638 นางสาว วรรษมน มินขาว

11639 นาย ณัฐศรัณย จีรานุโกศล

11640 นาง ชินภา ตอรบรัมย

11641 นางสาว มุกดามณี เจริญชีพ

11642 นางสาว สุชญา วงษจันทร

11643 นางสาว กมลลักษณ แดงโสภณ

11644 นาย กสมา สุขสุวรรณ

11645 นางสาว วรรณภา สาสกุล

11646 นางสาว ชนากานต นาคบัว

11647 นางสาว ชลธิชา ออนศรี

11648 นางสาว ปทมมาลา บุญเดช

11649 นางสาว ปยาภรณ ทองศิริ

11650 นางสาว อัยชะห บินแวยะโกะ

11651 นางสาว ณัฐรดา ศิริอัครลาภ

11652 นาย เกริกกฤษณ พลลเขตรไพบูลย

11653 นาย นวัต วรรณแสงทอง

11654 นาย ธีรภัทร เมธาพิรุฬหโชค

11655 นางสาว เชษฐสุภางค อาษาแกว

11656 นาย ชวณัฐ ปญญาสิม

11657 นางสาว พิชญา วัชโรภาส

11658 นาย จิตรทิวัส นุยภักดี การะเจดีย

11659 นางสาว พลอยไพลิน เกษมอมร

11660 นางสาว ชนาพร ประพันธกาญจน

11661 นาย คมภูศิษฐ ศุภกรณนิธิภพ

11662 นางสาว พลอยไพฑูรย เผือกพยงค

11663 นาย ชวนากร วิริยะกังสานนท

11664 นางสาว สิริรัตน แกวหีตนุย

11665 นางสาว พจมาน ปนเคหา

11666 นางสาว ฐานัทธฌากาญจน เหล็กทั่ง

11667 นางสาว ฉัตรแกว เพ็ญศิริ

11668 นางสาว ศุภิสรา แววบุตร
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11669 นาย พัชรพล พุมสงวน

11670 นางสาว พิชญา หวามุกข

11671 นางสาว สุภัสสรา พุทธชนม

11672 นางสาว ปริยา พลายเถื่อน

11673 นางสาว สิริกุล พรหมกันธา

11674 นางสาว ณิชาภัทร แสงนาค

11675 นาย ณัชพล ติง

11676 นางสาว ปภัสรา เดชทรัพย

11677 นาย ธนาธิป เย็นทรวง

11678 นาย มงคล โกศลวิทยาธรรม

11679 นางสาว พชรวรรณ ปทมานันท

11680 นางสาว นราพร กุลชุมภู

11681 นางสาว นูรซีฟา ปูยามา

11682 นางสาว ปรัชญาพร บุญทูล

11683 นางสาว ธนภร เหลาธนาวิน

11684 นาย จตุรวิทย เครือวาณิชกิจ

11685 นางสาว ณัฏฐนภพร ภัทรศรีอังควรา

11686 นางสาว นลิน เพชรรงค

11687 นาย ภัทรพล จันทรเทพา

11688 นาย ฮุซัยน จันทรวิโรจน

11689 นาย ธัญพิสิฏฐ บุญพัฒนาภรณ

11690 นางสาว จารุวรรณ บุญดารา

11691 นางสาว ศิริวรรณ ศรีทองคํา

11692 นางสาว ณัฐวรา สนิทวงศ

11693 นางสาว รัตนาภรณ ปคุณาชกุล

11694 นางสาว ธนัชนิชา ธนบูรณรุงโรจน

11695 นางสาว เกียรติมาภรณ แกวทองคํา

11696 นางสาว นิลอุมา ดุลลาพันธ

11697 นางสาว ฟาใส ณ เชียงใหม

11698 นางสาว จุฑามาศ บุญปก

11699 นางสาว พรพิมล เลยยุทธ

11700 นางสาว นริศรา หลักพรม

11701 นางสาว อรนันท ขาวดี

11702 นาย รัฐนันท เจียมปญญารัช

11703 นางสาว อริสรา พุทธวงษ

11704 นาย คณภพ จองจิตรมั่น

11705 นาย ณภัทร สถิตยุทธการ

11706 นางสาว อุทัยพรรณ พรหมขัติแกว
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11707 นางสาว บาลา เต็กสุวรรณ

11708 นาย จิรภัทร รื่นเจริญ

11709 นาย ภูกิจ นิธินวกุล

11710 นางสาว มุทิตา จรรยาไพบูลยลาภ

11711 นางสาว วัลยา อารีรัตน

11712 นางสาว ภัทรธีรา เหลาะเด็น

11713 นาง พัฒนนรี สารแสน

11714 นางสาว จอมขวัญ สุวรรณานนท

11715 นางสาว วรัญญา ยิ่งสถาพรอนันต

11716 นางสาว รมยธีรา สุดชา

11717 นาย ธีรศักดิ์ สงวนเผา

11718 นางสาว วรรณฤดี เพชรเขียว

11719 นาย ปฏิภาณ เต็มสุข

11720 นาย ศรนรินทร ธัญญพิชชากร

11721 นาย ปฐปกรณ แชมสุขขี

11722 นาย อิทธิพล ทรัพยดํารงมั่น

11723 นาย รัศมินทร พุทธอินทรา

11724 นาย ปฏิพัทธ ลาพิมล

11725 นางสาว กมลพร วิวัฒนทรัพย

11726 นาย ภัทรพล มโหฬารกิจ

11727 นาย อิศรพงศ อรัณยกานนท

11728 นางสาว นันทนัช พรมสมซา

11729 นางสาว นวพร ณ นคร

11730 นางสาว จินตภา อรรถนิติกุล

11731 นาย กัญจน เตรียมศิริวรกุล

11732 นางสาว อนันญลักษณ อุทัยพิพัฒนากุล

11733 นาย วชิรวิทย ชางเยาว

11734 นางสาว นิชนันท มัดตาเฮด

11735 นางสาว ลัดดาวัลย อุนศรี

11736 นาย ศุภณัฐ เทียนแยม

11737 นาย ประกฤษฎิ์ รักษวงศ

11738 นางสาว สุดา บุดชาดี

11739 นางสาว กรชนก นุชเกษม

11740 นางสาว พีรยา โปะลําพงษ

11741 นางสาว พิชามญชุ สิงหรา ณ อยุธยา

11742 นางสาว ภรณี นาคประดับ

11743 นางสาว ศิริรักข แกวมาพะเนา

11744 นางสาว นันทนา ประชานิมิตชีวิน
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11745 นางสาว ภัทรา เริ่มมีสุขสันต

11746 นางสาว อุษณียาภรณ ชัยประเสริฐ

11747 นางสาว วรรณวิศา คําวัน

11748 นางสาว พิมพชนก เกิดขวัญ

11749 นางสาว ธนภรณ งามสมทรัพย

11750 นางสาว ชนัฎา จันทะ

11751 นางสาว ภณาณัฐ ชวประพันธ

11752 นางสาว เกษรินทร ทรัพยขํา

11753 นางสาว ปยวรรณ โสตะ

11754 นางสาว นภสร แกวอรสาร

11755 นาย วศิน คูทองกุล

11756 นางสาว ยุวรัชต กตัญูตะ

11757 นางสาว สุวรรณมณี เกตุวงศตระกูล

11758 นาย ปกรณกฤษณ พูลลาภ

11759 นางสาว จิดาภา ชวยเกิด

11760 นางสาว สริตา พรพัฒนกุล

11761 นาย ธารินทร วงศเสงี่ยม

11762 นาย ณัฐดนัย สุบิน

11763 นาย ศิรยศ แสงทอง

11764 นางสาว จันทรจิรา เขียวรักษา

11765 นางสาว ณรรฐพร สิตกมล

11766 นางสาว อมรรัตน โมชัย

11767 นางสาว พรชนัน วัธนจิตต

11768 นาย อิศรภัทร พรหมภัทร

11769 นาย วัชรินทรพงศ เบญจประยูรศักดิ์

11770 นางสาว อมรรัตน พรมการ

11771 นางสาว ศศิวิมล ราชานนท

11772 นางสาว จิรัชฌา วงศนครสวาง

11773 นางสาว กมลวรรณ แตสกุล

11774 นาย ธีระเทพ มีศิริ

11775 นางสาว กาญจนาภา ดวงนคร

11776 นางสาว ชัชรีย ศรีเดช

11777 นางสาว อัสมา อูมา

11778 นางสาว เมทิกา มีทรัพย

11779 นางสาว ปานชนก ชูหนู

11780 นางสาว ปยวรรณ เมฆผล

11781 นาย สพลเชษฐ โรจนไพรวงศ

11782 นาย เอกพล ชุมพล
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11783 นาย กอกฤตภ เบญจกูล

11784 นางสาว อภิชญา ซาฮิบ

11785 นาย กิตติพัทธ แสงบุดดี

11786 นางสาว สุจิตรา ธนะเศวตร

11787 นาย ชุติพงศ อํานาจถิรเลิศ

11788 นางสาว จรินทรทิพย ศรีอักษร

11789 นางสาว สุชานัน หมื่นเเกว

11790 นาย อรัญ กุลฉันท

11791 นางสาว พิชญา สุวรรณรัตน

11792 นางสาว ปฏิญญา มานารัตน

11793 นางสาว กฤษนี ชาวบานแหลม

11794 นางสาว กมลชนก วัฒนอารียกิจ

11795 นาย ณัฐภัทรพงษ เทียมนอย

11796 นางสาว ปณฑชนิต สุขจันทร

11797 นาย จิรพงษ อรรคฮาต

11798 นางสาว ณัฐวดี เจนสิริผล

11799 นาย จิรวัฒน แพวงษ

11800 นางสาว ณัฏฐณิชา ฉ่ําแจม

11801 นาย วีระวัฒน ทองประดิษฐ

11802 นางสาว ชุฎาภักษ อวมทาวุง

11803 นางสาว กมลพร ชนิตสิริกุล

11804 นางสาว อารียา ศรีโท

11805 นาย จิตวัฒน วิจิตรถาวร

11806 นางสาว ปวิชญา พานทอง

11807 นางสาว ปยาภา เนียมหอม

11808 นางสาว ธธิดา กังวาลวงศ

11809 นาย ชยังกูร ดอนปนไพร

11810 นางสาว ศศกร วรรณวิมลศรี

11811 นางสาว ไอมี่ มาราสา

11812 นางสาว อรปรียา อุนนังกาศ

11813 นางสาว ญาณิศา ขวัญละมัย

11814 นางสาว ดลพร นิจสาธร

11815 นางสาว มนัสวี ผูผอง

11816 นาย ณัฐธัญ จินดานุวัฒน

11817 นางสาว พสธร เปรมชื่น

11818 นาย ดิศรณ งวนพันธ

11819 นาง หนูยิ้ม สุขสะอาด

11820 นาง เบญจมาศ สงวนวงศ
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11821 นาย รัตภูมิ ลีลาภรณ

11822 นางสาว ไหมแกว เพชรแกว

11823 นางสาว ชฎาพรรณ ไชยสม

11824 นาย ชีพชนก หุตะชาต

11825 นาย ประพนธ ไพรอังกูร

11826 นางสาว ศิริรัตน รามรินทร

11827 นางสาว อกนิษฐ ณศร

11828 นาย อภัย เอื้อสุนทร

11829 นางสาว อาจารีย เรนแกว

11830 นางสาว อวัสดา บินนิโซะ

11831 นางสาว จิตชนก ศรีประเสริฐ

11832 นางสาว ศุภิสรา กุศลฉันท

11833 นาย ชินพงษ จุลละนันทน

11834 นางสาว สิริกาญจน จึงธีรพานิช

11835 นาย อิทธิพงศ ดนัยวรรณ

11836 นางสาว เบญญรัตน โชติขุนทด

11837 นางสาว ปรียกาญจน ศรีแกนจันทร

11838 นางสาว สุดากาญจน หลินศุวนนท

11839 นางสาว ปวีณา มูระคา

11840 นางสาว อรุณี กนกเพ็ชร

11841 นางสาว มัสถการ พรหมกาล

11842 นางสาว ณัฏฐนิช วิชัยศึก

11843 นางสาว รวิรัตน เสนาะพิน

11844 นาย ชานน เนตรวิชัย

11845 นางสาว พิมพนารา พัฒนธนกิจเจริญ

11846 นางสาว พิมพชนก ชาญวิชิต

11847 นางสาว ณัฐชา ธนายศศนันท

11848 นางสาว ธมลวรรณ ปงเมือง

11849 นาง อนัญวีร ตรีวชิรนันท

11850 นาย ธนภณ นิลพัฒน

11851 นางสาว กนกนันท ธูปะเตมีย

11852 นางสาว พรรณมณี วัดพวง

11853 นางสาว เฉลิมรัตน ฉัตรทอง

11854 นาย พศิน จิตราธนวัฒน

11855 นาย ชัยพฤกษ ภัทรเดชากุล

11856 นาย ณัฐพันธ สุขสวัสดิ์

11857 นางสาว บัณฑิตา กุลธรรมมานนท

11858 นาย สิรกิจ พรบังเกิด
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11859 นางสาว นันทพร ศรีธนสาร

11860 นางสาว วีรดา ทิพจรุญ

11861 นางสาว แพรพลอย กลอมจิตร

11862 นาย จิรัฏฐ เอกธรรมรักษ

11863 นาย เถกิงศักดิ์ เพียงคําพร

11864 นาย รัชภาคย รัตนบานกรวย

11865 นางสาว ภิมอร นิลยกานนท

11866 นางสาว นภัชฑ ศิริวัชชกุล

11867 นาย จิรวัฒน เทียนนาวา

11868 นาย วชิรวิทย วงศรักไทย

11869 นางสาว ญาณิกา ผลความดี

11870 นางสาว กีรติ พรมสวาท

11871 นางสาว อรปรางค พรเพิ่มพูน

11872 นาย ธนวิชญ พรมโนนศรี

11873 นาย วุฒิพงศ ชัยปลัด

11874 นางสาว กันตฐิตา หนึ่งใจ

11875 นาย ปณณ อัครานันท

11876 นางสาว ภิรมยลักษณ เลื่อนไชย

11877 นางสาว ปาลิตา คงสวาสดิ์

11878 นาย ยศพงศ สิทธิภาคยธัญธร

11879 นาย กีรติ อาจสาลี

11880 นางสาว พิมพพนิต หทัยวรรธน

11881 นาย ตรีภูมิ ไกรสรทองศรี

11882 นางสาว อัญชิสา สวัสดิกิจ

11883 นางสาว น้ําหนึ่ง ลีละวัฒน

11884 นางสาว โสภิชญา กิจรุงโรจนเจริญ

11885 นางสาว เกวลิน บัวทิพยเนตร

11886 นางสาว พิชญานิน โหตระไวศยะ

11887 นางสาว มาดาย เจะสามะ

11888 นางสาว กรวรรณ ใจยาว

11889 นางสาว จิรัชยา ชาญฤทธิ์

11890 นางสาว กานติมา ศรีแกว

11891 นาย จิรายุ ฉัตระทิน

11892 นางสาว จุฑามาศ วรนุช

11893 นาย อรรถพล ทันประเสริฐ

11894 นางสาว ณิชากร รักษศรี

11895 นางสาว ภัณฑิรา เศรษฐจิรวิโรจน

11896 นางสาว วริษฐา พรมานุสรณ
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11897 นาย รุชดี หลาจิ

11898 นางสาว ปพบพร จันทรวัฒนกุล

11899 นางสาว กมลวรรณ บรรจงปรุ

11900 นางสาว บุญญาภา กิจบัญชา

11901 นางสาว กมลนิตย ลิมปรังษี

11902 นางสาว เบญจวรรณ โรจนบุนสงศรี

11903 นางสาว นภัสกร สุวรรณรักษา

11904 นางสาว นภัสรดา ณ นาน

11905 นางสาว อิษยา อนิวรรตน

11906 นางสาว ฐิตาภรณ พลับพลาทอง

11907 นางสาว ศศิกัญชณาพร ณ นาน

11908 นางสาว มณีรัตน เกษตรเอี่ยม

11909 นางสาว บุราภา คงอุดหนุน

11910 นางสาว อตินุช ศรีศักดิ์นอก

11911 นางสาว ขนิษฐา วาทิน

11912 นางสาว หทัยรัตน ศรีสวัสดิ์

11913 นางสาว นัฐนิษฐา อภิสิทธิ์มนตรี

11914 นาย อับดุลเราะหมัน สุหลง

11915 นาย พาฤกษ พวงบานเย็น

11916 นางสาว ศุภนุช เชื้อไพบูลย

11917 นาย ณฐพล ขําวัฒนพันธุ

11918 นางสาว อลิสา ทิพยไกรลาศ

11919 นางสาว วรรณนิภา ยอดสงา

11920 นาย อัศวิน ศิลปอาชา

11921 นางสาว เพ็ญพิริยะ กาญจนบูรณ

11922 นางสาว เพ็ญเพชร สนั่นเมือง

11923 นางสาว ปณรส หนูจันทร

11924 นาย ธนวัฒน ทองทัพ

11925 นางสาว ณัฐรินีย กิจลือเกียรติ

11926 นาง พิมพสุจี สายสุพรรณ

11927 นางสาว นาราภัทร ขําหิรัญ

11928 นางสาว สุภัสรา ไชยจันดา

11929 นางสาว ปราณปริยา โชติชัยสถิตย

11930 นางสาว ณริณทรธร โพธากุล

11931 นางสาว เบญจมาศ ธาตุชัย

11932 นางสาว พุทธาพร อัครยุทธ

11933 นางสาว พิชญดา ธนะสุนทร

11934 นาย ปกครอง แยมยินดี
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11935 นางสาว อัจฉราวดี ศรีนันทพล

11936 นางสาว ธนัชพร ธนะบรรณ

11937 นางสาว ศุภิสรา วรรณโท

11938 นางสาว มัณยาภา สุภาโท

11939 นางสาว จุฑารัตน ใหหวัน

11940 นางสาว กนกวรณัฏฐ อดิตโต

11941 นางสาว เปมิกา ราชสาร

11942 นางสาว ณัฐนิชา หลิมบุญงาม

11943 นางสาว กัลยกร ทองเต็ม

11944 นางสาว ณัฏฐณิชา ถึงวงษ

11945 นาย ภูริณัฐ สุขแปง

11946 นางสาว ณัฐกฤตา สุขแสงกุลธาดา

11947 นาย พีระ ประเสริฐ

11948 นาย โจฮัน หลีเส็น

11949 นางสาว ณัชชา เหลืองเอี่ยม

11950 นาย พงศพิสุทธิ์ เจริญศิริวัฒน

11951 นางสาว ธันนธนภรณ พุมแพรพันธ

11952 นางสาว พาขวัญ ขําทอง

11953 นางสาว ปวีณณภัทร เชาวรัตน

11954 นาย ศิขรินทร ศิริกิจ

11955 นาย ศุภกร ศรีมั่น

11956 นางสาว จงจิตร ฤทธิกูล

11957 นางสาว พราวพิชชา เนตรเจริญ

11958 นาย จาตุรงค มามี

11959 นางสาว ประภัสสร บุญสถิตย

11960 นาย กันตพงศ แกวใหม

11961 นางสาว ฐิตาภา คําวันนา

11962 นางสาว ตัสนีม อัซซอมาดีย

11963 นางสาว พรรณทิภา ฤทธิ์ไกรกุล

11964 นาย ศราวุธ ปญญาสาร

11965 นางสาว ธัญญานันท จิโรชอนันตกิจ

11966 นางสาว เเทนหทัย วงษกลัด

11967 นางสาว ศศิกานต ศิริมา

11968 นางสาว กฤตพร คารมคม

11969 นางสาว เอธิตา ศรีแกว

11970 นางสาว จิราภรณ ศิระวรกุล

11971 นาย ศุภมิตร ลีลา

11972 นางสาว ปญชรี ยืนยง
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11973 นาย จงสฤษฎ ศรีสุวรรณ

11974 นางสาว พิชญาภา เพ็ชรสิทธิ์

11975 นางสาว ชนัญชิดา เจริญ

11976 นาย พิชยะพัฒน นัยสุภาพ

11977 นางสาว วิจิตรา คงเคารพธรรม

11978 นางสาว ณัฐวดี โพธิ์มะฮาด

11979 นาย กันติพิชญ นนทจีรพัส

11980 นางสาว เมธิญญา มัดธนู

11981 นางสาว ปทมาวดี ตันสกุล

11982 นางสาว กวิรัศมิ์ นนทจีรพัส

11983 นางสาว พาณิภัค ชํานาญกุล

11984 นางสาว สิโรธร ทองบุญเรือง

11985 นาย ทศวรรษ จักษุพา

11986 นางสาว มิรา อุไรกุล

11987 นาย สุขวิช ชาญณรงคกุล

11988 นางสาว ปพิชญา กันทาสุวรรณ

11989 นาย ณรงคกร มโนจันทรเพ็ญ

11990 นางสาว วรรณภรณ เลาะวิธี

11991 นางสาว มานิตา โลหะสุวรรณ

11992 นางสาว นภภัสสร บุญดี

11993 รอยเอกหญิง ชอทิพย นราภิรมยสุข

11994 นาย พินิจพงษ จรรยาลิขิต

11995 นางสาว ณัฐกฤตา เจดียวุฒิกุล

11996 นางสาว ชนมทิภา พิริยะกูลธร

11997 นาย พีรพล วนิชชากร

11998 นาย สุรสีห โลหะศิริ

11999 นางสาว ฮานาน สะแลแม

12000 นาย ขจรยศ ศรีทวี

12001 นาย ซูกีปลี เซ็งโตะ

12002 นางสาว ณัฐกานต ชูแสง

12003 นางสาว นวพร นอยหาด

12004 นาย ภัทระ คํานุน

12005 นางสาว กรวรจ ศรแผลง

12006 นางสาว สิรนันท ไชยสาร

12007 นางสาว อาภาภรณ คลายขํา

12008 นางสาว พัชริยา หมื่นฤทธิ์

12009 นางสาว วราพิชญ แนบเนียด

12010 นางสาว ภาพตะวัน จิวัธยากูล
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12011 นาย สุวพันธ อุตสาห

12012 นาย ฐิติพงศ วัฒนพายัพกุล

12013 นางสาว ปณยา สุภิตาภรณ

12014 นางสาว กนกวรรณ ไชยภักดี

12015 นางสาว กมลนิตย แชมเสือ

12016 นางสาว ริญญารัตน ธนรัตนเสถียร

12017 นางสาว กมลวรรณ อักษรสวัสดิ์

12018 นาย ปรมินทร ศรุติโกสุม

12019 นางสาว ปุริมปรัชญ ยิ้มอําพันธ

12020 นาย นรวิชญ อูนากูล

12021 นาย ธัญวัฒน บุนนาค

12022 นาย ปยวิทย แสงประดับ

12023 นาย อัมรินทร บัวอิ่ม

12024 นางสาว จิรัชญา ศรีสุริยะธาดา

12025 นางสาว ณัฐชยา ไพศาล

12026 นางสาว ธนพร ลองทอง

12027 นางสาว สุชานาฏ โพธิ

12028 นางสาว นลัทพร พิชัยสวัสดิ์

12029 นางสาว กรวีร เจริญวิริยะภาพ

12030 นางสาว ธัญญพัทธ ลิขิตธนสมบัติ

12031 นางสาว ธวชินี รุงอนันตศิริ

12032 นางสาว กาญจนา ธรรมศรัณย

12033 นางสาว เมธาวี เทวรังษี

12034 นาย สัภยา ฉิมเนียม

12035 นางสาว ภณิดา สันติวงษ

12036 นาย ณัฐพงษ สุมโนธรรม

12037 นาย บุญฤทธิ์ รอยพุทธ

12038 นางสาว สิริภาภรณ ชื่นศรี

12039 นางสาว ปยปาณ อรรถเสถียร

12040 นางสาว ลลิดา ปยะโรจนานุกูล

12041 นางสาว นลัทพร ปรีชาจารย

12042 นางสาว ประภาพรรณ เอี่ยมอนันต

12043 นาย พัทธพล ทิมอ่ํา

12044 นางสาว ณิญา กิตติ์นิธิ

12045 นางสาว ศรัณญา แกวจันทึก

12046 นางสาว พริมา ชัยศิริรัตน

12047 นางสาว กาญจนมาส เอกธรรมสุทธิ์

12048 นางสาว อาทิฏิยา พิสิษฐภาคินกุญช
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12049 นางสาว พัทธวริน ไกรสุขธชพัฒน

12050 นางสาว ดารารัตน มนตรี

12051 นางสาว พัชรากร พิมทนต

12052 นาย กนตธร พรหมชาติ

12053 นางสาว สิรี สุวรรณศิลป

12054 นาย ชลัช ภมรบุตร

12055 นาย ญาณเดช ภควัตฐาปนา

12056 นางสาว ธนาพร จงเสถียรธรรม

12057 นาย นรมัน เจษฎาไกรสร

12058 นางสาว ณัฐธิดา โฆสิตาภา

12059 นาย มุตตะกีน บาดา

12060 นางสาว ธนพร บุญยกบัณฑิต

12061 นาย พงศกร จันลาเศษ

12062 นางสาว กัลปพฤกษ พัฒนนุกูลวงศ

12063 นางสาว กานตชนันทน แตงสกุล

12064 นาย วีรชิต สึกเสือพะเนา

12065 นาย วชิร อเนกะเวียง

12066 นางสาว ทิพยสุดา บุญทิพย

12067 นาย อวิรุทธ สวางวัน

12068 นาย มุสรีฟูดีน สามะ

12069 นางสาว พรพิรุณ สังขสน

12070 นาย อิสดาริด บูเดียะ

12071 นางสาว วรัญญา วิเชียรฉาย

12072 นาย ภาณุทัศน สารา

12073 นางสาว เจตนิพิฐ ศรีสิงหสงคราม

12074 นาย ราชาธน ศรีพันธุ

12075 นางสาว ประภัสสร สวัสดี

12076 นาย พศุตม บุญทวีสกุล

12077 นางสาว ศิริวรรณ บุญมี

12078 นางสาว นิสิตา วงษบุญมาก

12079 นางสาว พิมชนก คีรีวงค

12080 นางสาว เหมือนฟา เฉลิมจิตรอุทัย

12081 นาย นนทฤทธิ์ เพชรานนท

12082 นางสาว กัญญาพัชร รัตนโกเศศ

12083 นาย ณัฐวุฒิ คชศักดิ์

12084 นางสาว ชนมชนก ตะโจปะรัง

12085 นางสาว กุสุมา เลี้ยงเสริมสุข

12086 นาย วันชัย สุทธิธารธวัช
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12087 นางสาว เตชินี ไชยโย

12088 นางสาว ปวิชญา มาหมื่นไวย

12089 นางสาว รัชนี บัวศรีแกว

12090 นาย ณัฐพงศ พิกุลขาว

12091 นางสาว นัทธมน จันทรปติกุล

12092 นาย ธัญภูมิ ภูงามทอง

12093 นาย วัชรพล มณฑลผลิน

12094 นาย ธนพัฒ พรหมทา

12095 นางสาว รดา อักษรนิติ

12096 นางสาว มาติกา กูประเสริฐ

12097 นางสาว มฤษฎา คําสิทธิ

12098 นางสาว น้ําฝน บุญรักษา

12099 นาย ชนาธิป บุญรินทร

12100 นางสาว อนัญญา จารุณ

12101 นางสาว ธนัชพร สุนทรศิริบุญญา

12102 นางสาว ณัฐนรี คงทอง

12103 นางสาว สุมาลี พงษสีดา

12104 นางสาว ชนัญชิดา สอนดี

12105 นางสาว ไอริณ พูนสิน

12106 นาย ธนวิชญ พนานิธิ

12107 นางสาว สิรินธารา ตีระมาศวณิช

12108 นางสาว รุงนภา แข็งแรง

12109 นาย อนุชา ขัดธิพงษ

12110 นางสาว สุธิดา ผาสุข

12111 นางสาว ธนพร โสรัจจ

12112 นางสาว มณีกานต บินมามะ

12113 นางสาว วลัยภัทร ฉ่ําสุภาพ

12114 วาที่รอยตรี ธนพัฒน อุไรรัตน

12115 นางสาว เบญจาวัลย ศรีโยธี

12116 นางสาว วริศรา วงษพานิช

12117 นางสาว พุธิตา รังสิมันตศิริ

12118 นาย ชวิศ จตุรัฐพล

12119 นาย คณาธิป อภิโชติมหาคุณ

12120 นางสาว บุญค้ํา มณีโชติ

12121 นางสาว จุฑามาศ กิติเกียรติโสภณ

12122 นางสาว อโนชา ธุวะนุติ

12123 นางสาว พรรณธร ธรรมนิภานนท

12124 นาย อนุชิต คงจันทร
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12125 นางสาว ปวิชญา บรรณาธรรม

12126 นาย ธีรติ ไตรศักดิ์ศรี

12127 นางสาว ศุภวดี ชัยศร

12128 นางสาว สิริกาญจน ประพฤติตรง

12129 นางสาว ณิชรัตน อัครวราศัลย

12130 นาย ธีรภูมิ ทองอยู

12131 นางสาว กายทิพย ฉัตรจรัส

12132 นางสาว มุกระวี เจนธนานันท

12133 นาย ฐาปณัฐ หนูเกื้อ

12134 นางสาว ปริสุทธิ์ ขวัญแกว

12135 นางสาว พัชรี ขาวดี

12136 นางสาว เพชรดารินทร สุวรรณเสรีรักษ

12137 นาย ศิริพงศ อยูบํารุง

12138 นางสาว ณัฐา สุขารมณ

12139 นางสาว ภาสินี ศรีสุนทรพินิต

12140 นางสาว ธณาภา แซลิ้ม

12141 นาย ธํามรงค เคนคม

12142 นางสาว ชนัดดา ใจเย็น

12143 นางสาว อารยา ปานศรี

12144 นางสาว เอริยาปดาห เฌอรฎีฐ

12145 นางสาว ธิคณา ศรีบุญนาค

12146 นาย ปฏิรูป บุญสา

12147 นางสาว ณิชาภัทร อรุณโรจน

12148 นางสาว เก็จมณี ถินถนอม

12149 นางสาว ณัชธิชา อุตรา

12150 นาย ชยพล ปองทิพย

12151 นางสาว สุจิราพร โอภาศรีโรจน

12152 นางสาว นาฏภิญญา ศรัณยนิติกุล

12153 นางสาว เวธกา คําเพ็ญ

12154 นางสาว วรรณพร นพคุณ

12155 นางสาว จิดาภา พลนอก

12156 นางสาว สุดาทิพย วรเนติโพธิ์

12157 นางสาว ศศิกานต ศิรินาวิน

12158 นาย สวัสดี เจริญชาง

12159 นางสาว ดารกร เหรัญ

12160 นางสาว ฐิตารีย ธิแกว

12161 นางสาว กฤติกา แซตั้ง

12162 นางสาว ดารานาถ เปรมอนันต
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12163 นางสาว กวินนา ขาวแดง

12164 นาย ณัฐดนย โกศัยธนอนันท

12165 นางสาว อุรัฐฐณีก โรจนสุมล

12166 นางสาว วิลาสินี กีรติวิมลรัตน

12167 นางสาว บุญชนิต กฤษณะศิริชัย

12168 นางสาว ณิชารีย ศิริพัฒนานุกูลชัย

12169 นาย ทรงพล ภูเกิด

12170 นาย ชาญธานินท ใสแกว

12171 นางสาว สุพรรณิการ เมืองทอง

12172 นางสาว ศรัญญา วงศหมุด

12173 นางสาว ศิริพร ไชยวิสูตร

12174 นางสาว ชภาภัทร โสตถิอนันต

12175 นางสาว กันตชนัน วีรพัฒนานนท

12176 นาย พิชาภพ นอยเจริญ

12177 นางสาว จันทรัชต สุทัศน ณ อยุธยา

12178 นางสาว ณัฐนิช รอยแกว

12179 นางสาว ศมนภรณ สุนศิริ

12180 นางสาว ฑิฆัมพร ประสิทธิ์

12181 นางสาว ดวงกมล พิริเกรง

12182 นางสาว สิรามล สังฆวิจิตร

12183 นางสาว ธีรวรรณ มิ่งบัวหลวง

12184 นางสาว ญาดา วัดอุดม

12185 นางสาว วันสิริ ไทรสาคร

12186 นาย สุภวิต พราหมณอนงค

12187 นาย รุงโรจน ธนกรดิษฐ

12188 นางสาว รัลนรลิต ทาสุวรรณ

12189 นาย ซูไฮดี ยูโซะ

12190 นางสาว กนกนาถ แกววิเชียร

12191 นางสาว ประภาพรรณ หมายกลาง

12192 นางสาว จิรฐา จันทรมีศรี

12193 นางสาว โยฑณัฐพร ตั้งชนะชัยพงษ

12194 นาย วงษกร พันธุนิธิ

12195 นางสาว กรรณิกา ลอยลอง

12196 นาย ธีรวุฒิ สืบเรือง

12197 นางสาว ชุติกาญจน ปงโสภา

12198 นางสาว ณัฐชญา มุงหมาย

12199 นางสาว กนกวรรณ จันโทริ

12200 นาง นภาลัย ฟกเชือก
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12201 นางสาว วิสาขา โทธรัตน

12202 นางสาว ฐิติรัตน บุญพิทักษ

12203 นาย ชัยกร วิชิตชลชัย

12204 นาย สิทธิกร สีโหมี

12205 นางสาว คัทลียา เอี้ยวตระกูล

12206 นางสาว วาสิตา พิมลสิทธิ์

12207 นางสาว ราชาวดี ใสสะอาด

12208 นางสาว อภิญญา ดวงแกว

12209 นางสาว จณิสตา ชีวะพันธ

12210 นางสาว ขวัญกมล งานเลิศ

12211 นางสาว พรรณธิพา สุวรรณี

12212 นางสาว อัฐภิญญา ทิพวาที

12213 นาย จิรภัทร คงคาชาติ

12214 นางสาว ทิพวรรณ พินิจกุล

12215 นางสาว มณีรัตน ทิพยกา

12216 นางสาว ศุภัชฌา อิงคภากร

12217 นาย ศุภฤกษ วิภวากุล

12218 นางสาว รุจิรดา ยะราช

12219 นาย ดํารงฤทธิ์ รังคสิริ

12220 นาย ภัทรวีร สูญทุกข

12221 นางสาว ธนัชชา ศิริกมลเสถียร

12222 นางสาว นวบุศย กิจกอบชัย

12223 นางสาว ฐิติพรรณ ปณาลี สุขสําเร็จ

12224 นาย ปุณยวัจน ศุภวุฒิ

12225 นางสาว ศศิวัลย วิหครัตน

12226 นางสาว นรี มรดกเกษม

12227 นางสาว ณิชาภา โกยสวัสดิ์

12228 นางสาว รัชนี ทาเกิด

12229 นางสาว อภิญญา อินทรชัยศรี

12230 นาย ณัฐพล สุทธิแสน

12231 นาง กฤษณา ขํามะโน ริยาไฮย

12232 นางสาว ฉัตรวลัย สินธุพาชี

12233 นาย สุรสีห บัวจันทร

12234 นางสาว มาริสสา อมาติ

12235 นางสาว ตะวันรัตน เซน

12236 นางสาว พรปวีณ ประชุมฉลาด

12237 นางสาว ธัญญพร โกฎธิ

12238 นางสาว อาภา สีโสฬสสกุล
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12239 นางสาว กัญญารัตน ทองประสาน

12240 นางสาว ณัฐนันท ศรีรอด

12241 นาย ผดุงรัตน ยิ้มมาก

12242 นางสาว ชนกพร ปานรสทิพย

12243 นางสาว ยุพารัตน บุญศรี

12244 นางสาว กมลภัค ศรีวงษกลาง

12245 นางสาว ณยา สายประเสริฐ

12246 นางสาว ธัญญลักษณ ธนโชติกาญจนากร

12247 นางสาว วิริศรา กิจพิทยาฤทธิ์

12248 นางสาว ธัญนรินทร รัตติวรรณ

12249 นางสาว พลอยทับทิม ปอกตาล

12250 นาย ปฏิภาณ พรศิริเสวี

12251 นางสาว เกศินีย กิจประชุม

12252 นางสาว ดลภัส ศรศิลป

12253 นาย ฐิติสันต เทพทอง

12254 นางสาว อารีรัตน อินทะรัตน

12255 นางสาว นาบี ศรีสะอาด

12256 นางสาว รุงกานต วิจิตรจันทร

12257 นางสาว ธีรภัทรา สนองนุกูล

12258 นางสาว นูรีฮัน มิงมะมา

12259 นาย ภควัส จัดพล

12260 นาย ทันสิษฐ ทะกันจร

12261 นางสาว ศจีพิชญ เภาพันธ

12262 นาย พิริยพงศ ศรีบุญลือ

12263 นางสาว ชวินี เจิมสุวรรณ

12264 นางสาว กฤติมา อโนตะ

12265 นางสาว อาธัญญา ไชยสุกุมาร

12266 นางสาว วโรชา บัวทอง

12267 นางสาว ณัฐวรินทร ไชยภักดี

12268 นางสาว ชิงเดือน ปงเมือง

12269 นางสาว พุทธชาด พูลสิงห

12270 นางสาว ศศิพิมล รุงรัตนอาภา

12271 นางสาว สปริ้นท พรหมเกษ

12272 นาย พิระวุฒิ อินทรพรหม

12273 นาย ธีรภัทร โมฬีนนท

12274 นาย บถวิชย สรณพานิชกุล

12275 นางสาว ณฐอร ขวาเนาว

12276 นางสาว พิมพชนก คุมวงศดี
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12277 นางสาว ณัฎศรัณย ฟองเลา

12278 นาย อติพล ดานเสถียร

12279 นางสาว จัสมิน ศาสนดํารง

12280 นางสาว กิรณา สุขสวัสดิ์

12281 นางสาว พิมพฉัตร เพิ่มพูน

12282 นาย เจษฎา มีทรัพย

12283 นาย เนติภัทร ผองอําไพ

12284 นาย วิศรุต พูลพังงา

12285 นาย สุณิชย มะลิทอง

12286 นางสาว กรวัลลิ์ อัศวสุวรรณ

12287 นาย ชัยพร กวยานนท

12288 นางสาว ฐิตารีย พิเศษธนศักดิ์

12289 นางสาว พิจิตรา แกวกา

12290 นาย ภาณุรุจ สังขวรรณ

12291 นาย พัชรพงษ คงสุภาพกุล

12292 นาย วรายุทธ พิทักษวงศ

12293 นาง ชฎารัตน แมนเดช

12294 นาย ศดิศ ศาสตรปรีชา

12295 นางสาว ดลพร อรุณคุณารักษฺ

12296 นาย วิศรุต รุจิธรรมกุล

12297 นาย โสมนัส ทองคํา

12298 นาย ภูริช คูวินิชกุล

12299 นางสาว วรางคณา คุเณนทราศัย

12300 นาย ธนกร สมประสงค

12301 นางสาว ศุจีภรณ ซื่อตรง

12302 นางสาว จิรพรรณ พูลเอี่ยม

12303 นางสาว พิมพวิภา ชูสุวรรณ

12304 นาย ธีรภัทร อนันตวราศิลป

12305 นางสาว นิตยา อนทอง

12306 นางสาว ธัญกมล พิบูลแถว

12307 นางสาว ชนากานต มาทวม

12308 นางสาว ธวัลรัตน เพิ่มสุขทวี

12309 นางสาว วิลาสินี มะแกว

12310 นางสาว ชวัลรัตน อนันตวราศิลป

12311 นาย จักริน ศรสง

12312 นางสาว ณิชนันทน แกวสวาง

12313 นางสาว ปญฑารีย ดีประเสริฐไชย

12314 นางสาว พิชญสินี กนกฉันท
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12315 นางสาว ซุลฟา สุหลง

12316 นางสาว กัญญาพัชร ศรีอินทร

12317 นางสาว บุตรี จันทแสนโรจน

12318 นาย ธนาธิป ยางงาม

12319 นางสาว วรภาพร ปองโกเซ

12320 นางสาว อัญชิสา ทองเสน

12321 นาย ฉัตรชนก คชเถื่อน

12322 ส.ต.ต. เสรี หมุดแกว

12323 นางสาว ศุภากร เอี่ยมจิตต

12324 นางสาว เวณิตา พรธีรลานนท

12325 นางสาว กนกพรรณ สายทอง

12326 นางสาว ดลพร หมอกยา

12327 นางสาว สุธิตา สุขสมบูรณ

12328 นางสาว ลัดดาวัลย บันหาร

12329 นาย เอกลักษณ งิ้วพรม

12330 นางสาว อรณิช ทาพรหม

12331 นางสาว เกศณี ศิริวงศ

12332 นางสาว ตวงสวรรย ปานกุล

12333 นางสาว สุริฉาย บุตรชา

12334 นางสาว พรพิชชา ดานสิริสันติ

12335 นาย ฐกฤต สัจจปาละ

12336 นางสาว จันทนา รวยรินเสาวรส

12337 นางสาว พรชนก ประดิษฐทอง

12338 นาย ฉัตรพงศ ทองมั่ง

12339 นางสาว มัญชรี ลาเมอร

12340 นางสาว พิมพชนก พรมพิมพพุฒแกว

12341 วาที่รอยตรีหญิง รัฐกร พึ่งบุญ

12342 นางสาว เกษศิรินทร กังสกะวิน

12343 นาย กรณ คงคารัตน

12344 นางสาว พัชรณัฐ อุนแกว

12345 นางสาว ทัศนี ออนรูที่

12346 นางสาว ณิฐารัตน โยปญญา

12347 นางสาว ทมิยา อิศรางกูร ณ อยุธยา

12348 นางสาว พรริษา คลายสุบรรณ

12349 นางสาว สมาริน ศิริสวัสดิ์

12350 นางสาว กนิษฐา หลิ่มศิริ

12351 นาย ยศพร ดวงประจักษ

12352 นางสาว อมลรวี ประชากุล
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12353 นางสาว ปทิตตา สิทธิเกษร

12354 นางสาว จุฑาทิพ แจมสุวรรณ

12355 นาย รัชชานนท แสนพันธ

12356 นาย ภิปูณฐ ศรีประพันธ

12357 นาย ไวทยา ขัดผาบ

12358 นางสาว ศิรีธร อรุณรักถาวร

12359 นางสาว สุภัคชญา บุญยง

12360 นางสาว มรีน ทองแดนไทย

12361 นางสาว จิรวรรณ ปญญาพรหม

12362 นางสาว พจนา ไกรนุกูล

12363 นางสาว รัตนาภรณ ธนบํารุงกุล

12364 นาย วิชญะ เสริมชัยวงศ

12365 นางสาว นารดา ไทรงาม

12366 นางสาว กิ่งดาว พูนขวัญ

12367 นางสาว สุวรรณรัตน พิลาคุณ

12368 นางสาว นิภาพรรณ โวะนิเน็ง

12369 นาย พจศกร ศรีโสภณ

12370 นาย ธนกร ชูสวรรค

12371 นาย นิรภัย อุนเพ็ญ

12372 นาย ธนโชติ อุยสุย

12373 นางสาว วันวิสาข ชาญอาวุธ

12374 นาย จิรัฐิฏิ นนทธรรม

12375 นางสาว กันธนากาญจน อินทศร

12376 นางสาว มานูเอลา อุยา

12377 นาง ศศิรกร แกวเนตร

12378 นาย จารุกิตติ์ บรรณากิจ

12379 นางสาว ขวัญขาว คงเดชา

12380 นางสาว ฮานาน สิดิ

12381 นางสาว วิภาภัทร นิวาศะบุตร

12382 นางสาว นิชชมล เจริญบุญทันตา

12383 นางสาว กษมา คําพูล

12384 นาย ศรัณย ปญคิวจณาณ

12385 นางสาว ยศวดี มัลลัม

12386 นางสาว ปรียาภัทร คงฤทธิ์

12387 นางสาว กนกมาศ สนานอย

12388 นาย บุรพล ใหมชู

12389 นางสาว รุงพรรษา โรจโชติกุล

12390 นาย ปวเรศ ศิริโกมล
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12391 นางสาว บงกชธร ดานรุงเจริญ

12392 นาย จิระวิน ถิ่นบาง

12393 นาย ชยกร สุวรรณโชติ

12394 นางสาว ธิดาวรรณ จันทรุกขา

12395 นางสาว ศศิวิมล ประสานศรี

12396 นางสาว ฐิติรัตน จันทรฤทธิ์

12397 นางสาว กรรวี ศรีตา

12398 นางสาว ทิพานัน แกวประสิทธิ์

12399 นาย พรภวิษย ศรีพระราม

12400 นาย ปติภัทร เชยชม

12401 นาย วาทิศ ดานรุงเจริญ

12402 นางสาว พิชญชานันท สุทธินุน

12403 นางสาว ชาคริยา แกวเนียม

12404 นาย ฐิติวัฒน สุวรรณโสภา

12405 นางสาว นิราภร ทองคําแท

12406 นางสาว นนทนีย วิบูลยกุล

12407 นางสาว พีรดา บือแนสะเตง

12408 นางสาว นัฏวิภา แตะกระโทก

12409 นาย ภาณุวัฒน ปานทอง

12410 นางสาว นฤภัทร สายทอง

12411 นาย ศุภมงคล ปราชญโกสินทร

12412 นางสาว ศิริจิตร จันทรสวาง

12413 นางสาว กรกนก อยูเปนสุข

12414 นางสาว ณัฐพร ทวยนันท

12415 นางสาว พรนิภา ชัยชมภู

12416 นางสาว ภัทรภาว สุขเกษม

12417 นางสาว ทักษิฏา ยิ่งเจริญสุข

12418 นางสาว สุกฤตา ใชไมหมด

12419 นางสาว นิตยา กาศโอสถ

12420 นางสาว ดวงพร นามวิเศษ

12421 นางสาว ขวัญหทัย เพ็งผล

12422 นาย พิทยุตม วิเศษศิริ

12423 นาย ณัทฐดนย นุชโสภา

12424 นาย อริยะ สกุลทองดี

12425 นางสาว ทิศทยา ชวยดิษฐ

12426 นาย ธวัชชัย พิณะพงษ

12427 นาย ธรัช ประดับศิลป

12428 นางสาว จิตปรีดา ตั้งจิตปรีดานนท
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12429 นางสาว ปภัสสร จุลสําลี

12430 นางสาว สรวงสุดา โรจนวิเชียร

12431 นาย ธนัท ประดับศิลป

12432 นางสาว เดือนเพ็ญ พงษพันธ

12433 นาย อิศริยะ ตีวกุล

12434 นาย ภาณุเทพ สันติสุขไพศาล

12435 นาย ณภัทร สุวรรณพฤกษ

12436 นางสาว ยศชลินทร แสนภักดี

12437 นาย ปวีณ จันทรรัตน

12438 นางสาว วรรณวิภา สืบเนื่อง

12439 นางสาว ณัฐธิดา ศรีนุน

12440 นางสาว ขวัญชนก หนองตรุด

12441 นางสาว เบ็ญจภา โลหสุวรรณ

12442 นางสาว จารุวรรณ ศรีทรงเมือง

12443 นางสาว อรุณกมล แซกู

12444 นางสาว จันจิรา แซเจียม

12445 นาย ธนกร สอนเพ็ชร

12446 นางสาว ณัฐพร ฐิติปญญาวัฒน

12447 นางสาว กานตชนานันท อ่ําปลอด

12448 นาย ณัฐชัย พัฒนพานิชชัย

12449 นาย ณัฐิวุฒิ อิทธิกุล

12450 นางสาว ชุติมันต ไฉนงุน

12451 นางสาว ดลหทัย รวบรวม

12452 นางสาว หทัยภัทร สุภธีระพงษ

12453 นางสาว จุฑารัตน สุริยะชัย

12454 นางสาว ภาณุมาศ สังขศิริ

12455 นาย คเชนทร จันทรเทศ

12456 นางสาว นิชาภา เตชาภัทรวรกุล

12457 นางสาว กุลภัสสรณ โพธิ์จันดี

12458 นางสาว ญาณิศา จันทรเฉลียว

12459 นางสาว กนกวรรณ พฤกษพนาสันต

12460 นาย พสธรณ ศิริวัฒน

12461 นาย ธีรศานต ตันเรือน

12462 นางสาว ปาลิน พิชัยรัตน

12463 นาย ธนาวิทย นอยจินดา

12464 นาย ชยาพัฒน พุธินาถวรางคกูล

12465 นางสาว กันตฤทัย นาคสุข

12466 นางสาว นิศาชล นิลสุวรรณ
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12467 นางสาว ธัญธร ลาภธนกิจ

12468 นางสาว ธัญชนก ฉันทอุทิศ

12469 นาย กฤตย พฤกษจํารูญ

12470 นางสาว ปณิดา พงษประดิษฐ

12471 นางสาว พุทธิรักษ ยิ้มพักตร

12472 นาย ภคพงศ สุริยะไกร

12473 นางสาว ปริศนา จําปาเรือง

12474 นางสาว สิริกาญจน ปองนาน

12475 นางสาว ธัญมน ตนสกุลเดช

12476 นางสาว พรทิพย พรหมสูงวงษ

12477 นาย อดุลย แสงทอง

12478 นางสาว นูรีซาน อนันทอภิพงษ

12479 นาย หะสัน พิทักษบัญชาการ

12480 นาย พิชุตม บงกชพรรณราย

12481 นาย นพวิชญ บุญจุน

12482 นสต. เอกราช จันทา

12483 นางสาว ปณฑารีย ทวีศรีเจริญลาภ

12484 นางสาว พิชญาภัค จิตนิยม

12485 นางสาว วันดี คําเมา

12486 นาย ฤทธิดล ธานีตระกูล

12487 นางสาว ภรณทิพย บุญสม

12488 นาย ฐิติพงศ พุมศรี

12489 นางสาว ชมพู สงอาจินต

12490 นางสาว ฐิติรัตน ชางทอง

12491 นางสาว กานตสินี แกวเพ็ง

12492 นาย นิรุตติ์ บานนบ

12493 นางสาว ญาณิศา เพชรลอม

12494 วาที่รอยตรี อาบีดีน หะยีป

12495 นาย พิทักษ โควินท

12496 นางสาว อัญณิการ เรืองกสิกรณ

12497 นางสาว กัญญณัช เลิศธนสารสกนธ

12498 นางสาว หทัยชนก พุทธะศักดิ์เมธี

12499 นางสาว รังสิมา จันทรพัฒนะ

12500 นางสาว เกล็ดฟา เหาะสูงเนิน

12501 นาย ธนากร มณีบู

12502 นาย ณัฐชนน เลื่อนเจริญ

12503 นาง ปทุมารินทร ทินาทิน

12504 นาย ธนภูมิ ศรีโท
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12505 นาย ภาณุพงศ ขําทอง

12506 นางสาว สราลี ขําทอง

12507 นางสาว สวรินทร ละครราช

12508 นาย จิรัฏฐ ชนะชัย

12509 นางสาว รัตนพร พลบุตร

12510 นาย ปรัชญา ซารยีด

12511 นางสาว พสุภัค คงประยูร

12512 นางสาว ธัญญานุช ปนสุวรรณ

12513 นาย ปริทัศน ศะศิธร

12514 นางสาว สุพรรษา พันนา

12515 นางสาว พรปรียา จํานงบุตร

12516 นาย นรากร คูสกุล

12517 นางสาว นันทนภัส ธเนศากร

12518 นางสาว ธัญวรรณ รักถนอม

12519 นางสาว นัฐฑิยา เนตรพุกกณะ

12520 นางสาว ศิริพร แสนตรี

12521 นาย นพพร รุงอุทัย

12522 นาย ธนัชชา รักษาพล

12523 นางสาว ชนันทกานต โพธิ์พันธ

12524 นางสาว ปนมณี สุทธิวงษ

12525 นางสาว ณัฏฐนรี มโหฬาร

12526 นางสาว อรุโณทัย บัวทอง

12527 นาย อิทธิโชติ ธรรมปราโมทย

12528 นางสาว นรีพัฒน ศรีทวีป

12529 นางสาว มัณฑิรา เลาอิทธิโชติ

12530 นางสาว มณฑิรา สุบงกฎ

12531 นางสาว วนิชา ธรรมโชติ

12532 นางสาว นวิยา คุณาดิลกฤทธิ์

12533 นางสาว เวณุกรรณ พุฒใจกา

12534 นางสาว ฐานิตา ธารี

12535 นาย ภาวัช อครเปรมากูน

12536 นาย ชัยณรงค สีแหล

12537 นางสาว นลพรรณ ขนอม

12538 สิบตํารวจตรี ทีฆทัศน พุฒแกว

12539 นาย นฤชิต สุทธิรักษ

12540 นางสาว กรชนก ทรัพยสุนทร

12541 นางสาว กนกภรณ ดวงธิ

12542 นาย สรัล วัฒนธรรมรักษ
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12543 นางสาว ชญานิศ วีระมโนกุล

12544 นาย สุทธิภาส เข็มทองคํา

12545 นางสาว อรจิรา เตียงเกตุ

12546 นาย ภูมิ ภักดีรอด

12547 นาย กอบชัย ขวัญมงคล

12548 นาย กฤษพงษ ปริปุณณะ

12549 นาย ชานนท เจือน้ําหอม

12550 นาย เกษมพันธุ จิตรเย็น

12551 นางสาว ปริชญา มุงเอื้อมกลาง

12552 นาย สัณห เพ็ชรมี

12553 นาย พัสกร เอี่ยมรอด

12554 นาย ภูมิศักดิ์ ติยะพัฒนกุล

12555 นางสาว พิมพใจ วรรณพงษ

12556 นางสาว ปยธิดา เพชรรัตน

12557 นางสาว อรณิชา ขวัญชื้น

12558 วาที่รอยตรี ณปกรณ พรหมพิทักษ

12559 นางสาว วฤนท ขุนศรี

12560 นางสาว สิณีพร ตาคํา

12561 นาย ณัฐภัทร ทรงโบรัศมี

12562 นาย สิริภาส แซผู

12563 นาย ธาม ธนเวชกุล

12564 นางสาว ธันยชนก ทรัพยวณิช

12565 นางสาว มาริสา เจริญสุข

12566 นางสาว ศิระวรรณ บัวศรี

12567 นางสาว ฐิตา แสงหลี

12568 นางสาว ฉันทชนิต บุณยาขุ

12569 นางสาว พัชรพร จิรแพศยสุข

12570 นาย ชาเนศ เจียมเมืองปก

12571 นาย วัลธบุตร กันทะสอน

12572 นางสาว ฮัสนีดา หะยีตอเละ

12573 นางสาว พุทธิตา เดนฟานภาพล

12574 นางสาว กรณัฏฐ บูรณะกิจ

12575 นางสาว พัชรา คําสุวรรณ

12576 นาย นิพทธ ประกอบกาญจน

12577 นางสาว จิรนันท ปนชัย

12578 นางสาว ภัทรานิษฐ ตันตะยาภรณ

12579 นาย จิรวัฒน ตัณทานนท

12580 นางสาว วรินทร ศรีเงินงาม
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12581 นางสาว จิรารัตน เบญจขันธ

12582 นางสาว เพ็ญศิริ ศิริสมสกุล

12583 นางสาว นลิน บุสสยา

12584 นาย พิพัฒน จารุศิริ

12585 นางสาว สุทธาทิพย กล่ําทวี

12586 นาย จิรัตน หาญคงแกว

12587 นางสาว วรรณวนัช พรหมเดชะ

12588 นาย โชดก เกริกเกียรติสกุล

12589 นางสาว วนิศรา กิจจริต

12590 นางสาว เนตรนภา สุขดํา

12591 นางสาว คัทลียา ลิ้มทอง

12592 นางสาว กนกลดา แสนวงษ

12593 นางสาว พินทุสร ออนนอม

12594 นาย พชร ผลฉาย

12595 นาย กรัณยภัฏ เสียงเสนาะ

12596 นางสาว จณิสตา ทับทิมทอง

12597 นางสาว ภัทรภร โกกิละวาที

12598 นางสาว ชุติกาญจน วงศวัฒนะ

12599 นาย มนัสวี บัวจํารัส

12600 นาย สุธีวรรธน ภัทรกอพงศสุข

12601 นางสาว นพฤกษ ยิ้มรุงฤกษ

12602 นาย ธนา รางนอย

12603 นางสาว มาฆประภา ศรีจันทร

12604 นางสาว ปริณาห ทุงกอ

12605 นางสาว แพรพรรณ ทองออน

12606 นางสาว พิชชาพร เลิศเกียรติปติ

12607 นางสาว ณฐิญา รอดเดช

12608 นางสาว ชณิกา รัศมี

12609 นางสาว ชนินาถ เเสนสุข

12610 นางสาว ลูกรัก มาลัย

12611 นาย นราวิชญ รุจานันท

12612 นาย สุเมธี ดํารงรักษธรรม

12613 นาย อธิภัทร วจนะวโรดม

12614 นางสาว วรากร วิมุตติไชย

12615 นาย พลพรรธน รัตนากร

12616 นางสาว นันทนภัส สมโรจนรัตน

12617 นางสาว รชารินทร อาลัยลักษ

12618 นางสาว เกสรา เกษร
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12619 นางสาว ทรรศวรรณ รัชเศรษฐากุล

12620 นางสาว พนิดา ชิตสกุล

12621 นางสาว อัญมณี แกลวกลา

12622 นาย วรกิตติ์ ศรีทา

12623 นาย พิริยพงษ หนูเทพ

12624 นาย ธิติ รัชดาธิกุล

12625 นางสาว พิชามญชุ อินทรักษาทรัพย

12626 นางสาว ฐานิดา สุทธินพรัตนกุล

12627 นางสาว กานตชนิต โกศลวัฒนา

12628 นาย อานันท ธวัชชัยประชา

12629 นางสาว ขวัญตา มุสิกะ

12630 นางสาว ธัญญพัชต แสงศิริวรรธนะ

12631 นางสาว พลอยไพลิน ชัยอุดม

12632 นาย บัณฑูร เปลงสุริยการ

12633 นาย สหทรรศน จินดากุล

12634 นางสาว นภาวรรณ เกลี้ยงใหม

12635 นางสาว กัญญาภัค สาสงเคราะห

12636 นางสาว เบญจศิริ ทิศาภาค

12637 นางสาว จุฬาลักษณ โชครักษ

12638 นาย กฤษฎาชัย วรรณตรง

12639 นางสาว กนกกาญจน พรหมรส

12640 นาย ปริวัฒน วงษศรีรักษา

12641 นางสาว ปยะวาท ประจักษแจง

12642 นางสาว จุฑากานต ซอกิ่ง

12643 นาย สิริคุปต แตมคู

12644 นาย กรวิชญ สุขจิรัตติกาล

12645 นางสาว ปพิชญา เรืองฤทธิ์

12646 นางสาว ขวัญมณี มณีโชติ

12647 นางสาว ณดา มนัสศุภมงคล

12648 นาย กลวัชร คําวัง

12649 นาย ธิปตยพงศ วงษบัณฑิตเจริญ

12650 นางสาว วรญา ยุวพลธนากร

12651 นาย กอบกิตติ เอนกพงษ

12652 นางสาว สุภาภรณ ศรีสุข

12653 นางสาว ดารินี หงษหิรัญกุล

12654 นางสาว อังคณา แกวน้ําเย็น

12655 นางสาว พิมพิกา สมฤทธิ์

12656 นาย ศุภณัฐ เรืองขจร



71

เลขประจําตัวสอบ คํานําหนา ชื่อ สกุล

12657 นาย เบญจพล พลบัติ

12658 นาย ปณวริศ กาละศรี

12659 นางสาว ณัชชา ศิริตระการ

12660 นาย นภนต ศรีประไพ

12661 นางสาว วรินทร มานะกุล

12662 นางสาว ปรีดิพัทธ เหลืองออน

12663 นางสาว ณัฐริกา กอพิทักษ

12664 นาย พีรภัทร ธานีรัตน

12665 นางสาว ปรียนันท จันทรหวย

12666 นาย กฤษณพีระ รัตนธรรมศรี

12667 นางสาว กชกร ผลพยอง

12668 นางสาว ณิกฤชา กาญจนจิรเดช

12669 นางสาว สิริสกุล โกเจริญกิจ

12670 นาย กษิดิศ สอนไว

12671 นางสาว ชุตินธร ไชยสมศรี

12672 นางสาว กัญญา ภูภักดิ์

12673 นางสาว จริยาพร จิรพัฒนากุล

12674 นางสาว อุษารัชต กฤตยพรพงศ

12675 นางสาว รชเขม จินตรัศมี

12676 นางสาว ปาลิตา ทองเต็ม

12677 นางสาว วลีรัตน แซชื้อ

12678 นางสาว อัจฉรินทร ณรงค

12679 นางสาว อุมจิตต บัวงาม

12680 นาย แสนชาติ เกียรติกําจร

12681 นางสาว นฐวรท หมดมลทิน

12682 นางสาว สุพิดา เกิดอูม

12683 นางสาว เสริฐ อินทรแกว

12684 นางสาว ชนิกา ทองกัลยา

12685 นางสาว ศศิธร ณ สงขลา

12686 นาย ศรัทธา เพชรจู

12687 นาย พีชนพล ทวยหา กิจนิธิไพศาล

12688 นางสาว ศิรดา วงษประเวศน

12689 นางสาว ทิฆัมพร ลิขิตหัตถศิลป

12690 นางสาว ปยะพร จําศิลป

12691 นางสาว อนงคลักษณ ดวงแจมใส

12692 นางสาว ณิชชา ฉันทชัยรักษ

12693 นาย ปารณัท ยอดมณี

12694 นาย วศิน ไชยศิริ
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12695 นางสาว นวลประกาย เลิศกิรวงศ

12696 นางสาว จิราภรณ พินพาทย

12697 นางสาว กรชนก ชมแสงโชค

12698 นาย เจิดศักดา วีระวัฒนวงศ

12699 นางสาว พรกนก ทะสอน

12700 นาย กันตพล จีระเรืองรัตนา

12701 นาย ศิวนันทร พรพงศพิณ

12702 นางสาว อารยา คงพิน

12703 นางสาว นิชาภา อินสวาง

12704 นางสาว อมลธีรา โพธิพานิช

12705 นางสาว ปยกมล พิงคะสัน

12706 นางสาว กนกพร หงษทอง

12707 นางสาว พิชญนันท ทิพยมณี

12708 นางสาว ธัญวดี อมรศุภศิริ

12709 นาย คธี โตวิรัตน

12710 นาย เอกกวีร พิทักษธนัชกุล

12711 นาย ณัชพล กวยนิล

12712 นาย อาภา เจนพนัส

12713 นาย นนทวัฒน ทับบุญญาติ

12714 นางสาว ฉัตรกาญจน จันทรปรุง

12715 นางสาว พันทิวา บริบูรณ

12716 นางสาว รุสลาวาตี ไบเตะ

12717 นางสาว ชนิรสา เมืองแสน

12718 นางสาว อัญชิสา สุขประเสริฐ

12719 นางสาว ภริศนันท คําหมื่น

12720 นางสาว ศศิวนัส หัสดินทร ณ อยุธยา

12721 นางสาว พัชริกา ชยสิทธิภัทร

12722 นาย ศักดิ์ศิษฏ จอมพลาพล

12723 นางสาว กมลรัตน สุขิโต

12724 นางสาว ณฐกานต จิตรประไพ

12725 นางสาว รัฐวาณี กุณณา

12726 นางสาว ภักดิ์สุภา บุญประภาศรี

12727 นางสาว ธัญจิรา เหมะ

12728 นางสาว อาทิมา ธนะเพทย

12729 นางสาว ฐิตินันท มาแกว

12730 นางสาว ปวีณ รุงทวีชัย

12731 นางสาว ปยะดา สุคนธรส

12732 นาย อรรถนนท ฤกษเกษตร
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12733 นาย ศีขริน ศรีเปารยะ

12734 นาย ภัทรพงศ ศรีระอุดม

12735 นางสาว จันทมณี กัณฑวงศ

12736 นางสาว กชกรฉัตร คําอิสสระ

12737 นางสาว วันวิสาข ขันติโสม

12738 นางสาว ธัญลักษณ วัชราเวคิน

12739 นางสาว ณกมล โชติมาภรณ

12740 ส.ต.ต.หญิง นุชจรินทร ศรีดวง

12741 นางสาว หทัยกาญจน ศักดิ์คําดวง

12742 นางสาว มัณฑนา พืชผล

12743 นางสาว จุฑามาศ ภัทรพิมลธรรม

12744 นางสาว พรัสสุดา ชะเอมไทย

12745 นางสาว ธัญญาพร ชาญพินิจ

12746 นางสาว พิจาริน ชัยประสิทธิ์

12747 นางสาว พรพรรณ พึ่งเอี่ยม

12748 นางสาว อนัญญา ตนทอง

12749 นางสาว สุจิตรา ศรพรม

12750 นาย ศิวงพงศ มูลหลวง

12751 นาย ภูริณัฐ สิริมโนเสถียร

12752 นางสาว พลอยพรรณ พึ่งเอี่ยม

12753 นางสาว ณิชนันทน นันตาวงค

12754 นางสาว พาขวัญ ชุมสาย ณ อยุธยา

12755 นางสาว สุภาวดี จักรคํา

12756 นางสาว ณัฐธิดา ชัยศิริ

12757 นางสาว นวียา ทิพยางกูร

12758 นาย วรุตม วนิชยาโกศล

12759 นางสาว กนกอร วันทะวงษ

12760 นาย ปรัชญา เทพคุณ

12761 นาย ธนนันท เวียงหา

12762 นาย กัณตพงษ พงษสิทธิศักดิ์

12763 นางสาว ศริณยา ภุมมา

12764 นางสาว ญาสุมินทร รังสิยานนท

12765 นางสาว กนกกาญจน โสรจศรีสม

12766 นางสาว ทศพร ออนสุวรรณ

12767 นาย ทินกร อรุณปติชัย

12768 นางสาว ธนพรรณ คงชนะ

12769 นางสาว ศุภาพิชญ หลอวงศกมล

12770 นาย เมธัส พุกมะหะหมัด
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12771 นางสาว ปภาวีร แกวมุณีวงศ

12772 นางสาว สมฤทัย วิศาลาภรณ

12773 นางสาว ชนัตตา ภิบาล

12774 นางสาว เบญจวรรณ แกนจันทร

12775 นางสาว บัณฑิตา จึงตระกูล

12776 นางสาว เมทินี ศริพันธุ

12777 นาย ยุพนธีร เขียวขํา

12778 นาย ณาศิส กฤตนิวัตน

12779 นางสาว ชลลดา สุทธิวิไชย

12780 นางสาว ปุญญานุช บดินทรภักดีกุล

12781 นางสาว เบญญาภา กาญจนันท

12782 นางสาว ชญานิศวร เมธาสิทธิ์รวิกุล

12783 นาย จิรวุฒิ มาลานิยม

12784 นาย ฐิติวัฒน กิ่งคํา

12785 นางสาว เปรมกมล รัตนมุสิก

12786 นาย กวิน สาธิตเกษม

12787 นางสาว กมลพรรณ วรรณสุนทร

12788 นาย อักรอม เลิศอิรยะพงษกุล

12789 นางสาว กิตติยา อุณาพรหม

12790 นางสาว ณัฏฐา นอยเมือง

12791 นางสาว พรพิชชา โมกขะสมิต

12792 นางสาว อภิญญา กันสิทธิ์

12793 นางสาว ฐิชารัศม พิทักษธนางกูร

12794 นาย ธีรพันธุ แกวคง

12795 นาย พงศภรณ ชูนาค

12796 นางสาว จิราวรรณ สงสุข

12797 นาย ธงชัย กิจเจริญรุงโรจน

12798 นางสาว ทักษิณา กิจเจริญรุงโรจน

12799 นางสาว จุฑามาศ ธวัชศิริโรจน

12800 นาย นันทชัย ปญญาดิลก

12801 นาย กรรณเมต ครองพล

12802 นางสาว วิภารัตน วงคปอม

12803 นาย พสิษฐ กองผล

12804 นาย ธนกิจ เสาะสมบูรณ

12805 นาย ณภัทร อุดมวงศวิวัฒน

12806 นาย พชรพล สมฤทธิ์

12807 นาย เขมชาติ จันทนสุรคน

12808 นาย ธนิกชน ชาญด พัสตรกาลญ
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12809 นางสาว เศรษฐินี หนูชู

12810 นาย ชวพล จึงสมาน

12811 นาย ภาณุพงศ วงศประทุม

12812 นางสาว ปยะธิดา ละมาน

12813 นางสาว พิมพชนก บุญวัฒน

12814 นาย ณสรวง วงศสรรพ

12815 นางสาว ณัฐสุดา กรีธาดํารงเดช

12816 นางสาว ภคภูรี สามารถ

12817 นางสาว วิภาภรณ กุศลจูง

12818 นางสาว จารุภา ฝนชมภู

12819 นางสาว ชุติมณฑน มาลาวิบูลย

12820 นางสาว พรสวรรค จันทรยิ้ม

12821 ร.ต.ท. ศิลา กฤตานุสาร

12822 นางสาว กัณหนิฌามา ณัฐกรจิรกุล

12823 นางสาว แคนคํา มาลาเพชร

12824 นาย ศักดิเดช ขวัญใจธัญญา

12825 นาย ปยะ จันทรศรี

12826 นางสาว พลอยนภัส สิงหศรี

12827 นางสาว อาลิส อนุรักษ

12828 นาย ปุณยวีร อาชาพิทักษวงศ

12829 นางสาว รัมภรดา จันทรสุข

12830 นางสาว ชาตยา สุภาเพ็ชร

12831 นางสาว พรพิจิตร ไผนาค

12832 นางสาว มนัญชยา อินทรประสิทธิ์

12833 นางสาว กัญญนันทน ธรรมอํานวยสุข

12834 นางสาว นราวดี สุวรรณกูฏ

12835 นาย ศศศักดิ์ ศักดิ์พิบูลยจิตต

12836 นาย ปุณพจน ภิเศก

12837 นาย ชนิษดา สัตตารัมย

12838 นาย รัฐศาสตร ภัทรนุธาพร

12839 นาย จักรพงษ ตาละลักษมณ

12840 นางสาว รุงรวี มากมนต

12841 นางสาว สินีนาฏธ สกุลพันธุ

12842 นางสาว พรนภัส รุงสุข

12843 นาย ฐิติพันธ สมถวิล

12844 นางสาว กันตนิษฐ กองเมือง

12845 นางสาว ภัชราณิศร ศรีนวลกลา

12846 นาย ภูริณัฐ นิงสานนท
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12847 นาย ชยา เทพบํารุง

12848 นาย ณัฐชนน ทรงไตรย

12849 นาย ธนภัทร ศิริเรือง

12850 นาย ศรัณย สุขชม

12851 นางสาว สุนทรี นามลิวัลย

12852 นางสาว พิรญาณ ณ ถลาง

12853 นาย ชาครีย พึ่งสุดใจ

12854 นาย ธนดล เจงวัฒนพงศ

12855 นางสาว ปรารถนา คําพีระ

12856 นางสาว นันทภัทร อภิชาติโชติ

12857 นางสาว พรรณทิพย ธรรมใจ

12858 นาย ปราโมทย หิรัญพฤกษ

12859 นาย ธารินทร ดุลยพิทักษ

12860 นางสาว วรัทยา คงสิทธิ์

12861 นาย ชลัช เทพอยู

12862 นางสาว ชนาภัทร ทองอุนเรือน

12863 นาย วรุณเทพ รักชาติเจริญ

12864 นางสาว ณัฐชา กิจผดุง

12865 นางสาว เนตรชนก อิ่นแกวนาน

12866 นางสาว นัสริน ยีดอเหลาะ

12867 นางสาว ทัตพร นาคการะสิน

12868 นางสาว เกษญาณินท ปติคุณอิศมเดช

12869 นางสาว ชุติมน สิทธิโชค

12870 นางสาว ชนากานต ไชยวงค

12871 นาย ธนายุต นาคพันธุ

12872 นางสาว ลภัสรดา สุขพิบูลย

12873 นาย อับดุลเลาะฮ โตะเหม

12874 นาย กษมา นวลศรี

12875 นางสาว พิณทิพย ศรมงคลทรัพย

12876 นางสาว เคลาวเดีย โอเบอรฮูเบอร

12877 นาย ประวิช มุงสันติ

12878 นางสาว พิชญนันท มณีเนตร

12879 นางสาว วริษา สี่หิรัญวงศ

12880 นางสาว อัจฉริยา เสมสวัสดิ์

12881 นาย กิตติวัฒน จงเฉลิมชัย

12882 นางสาว วิภาวรรณ พรหมมิจิตร

12883 ร.ท. ธรรมวุฒิ พรหมทอง

12884 นาย อิลฟาน อาลีอิสเฮาะ
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12885 นางสาว รุงนภา เนื้อออน

12886 นางสาว ยุพดี มานะงาม

12887 นางสาว ปรางฉาย สรรควิทยากุล

12888 นางสาว ณัฐพร ปูทับหนู

12889 นางสาว อรนุช ทมไพร

12890 นางสาว นัฏฐนันท ตั้งประสมสุข

12891 นางสาว กฤษณา วงศษา

12892 นางสาว อัชวณิกษ จันทรเสง

12893 นาย กนกพล ปานสายลม

12894 นางสาว ตองตา กัลยาหัตร

12895 นางสาว ฎารณี โทปุรินทร

12896 นางสาว สุภาพร ดอกไมงาม

12897 นางสาว กัลยาวรรณ แสงทอง

12898 นางสาว ปมิตา สัสตวัฒนา

12899 นาย จิระวิน ประสพโชค

12900 นางสาว อภิชญา แซกวง

12901 นาย กิตติศักดิ์ ศิริกาญโกมล

12902 นางสาว ณัชชา เอี่ยมบุตรลบ

12903 นางสาว ณัฐศิริ ฉิมวงษ

12904 นาย สมัชญ อุปลา

12905 นางสาว ปริญญา กิจไพบูลยวัฒนา

12906 นางสาว นฤมล แตงสวน

12907 นาย อริยธัช วงศประสิทธิ์

12908 นาย ณัฏฐกิตติ์ ผุยคําสิงห

12909 นางสาว จิติมา แยมบุญมี

12910 นาย ฐมพร แกววชิต

12911 นาย ภัทรกร ศิริฟองนุกูล

12912 นาย ณภพ ทองสม

12913 นาย ธรรศ โชติจารุไชยา

12914 นาย อภิภู เครือวรรณ

12915 นางสาว ณัฏฐณิชา ดวงจรัส

12916 นางสาว สาธนี รอดวิมุต

12917 นางสาว ชนัญญา แสงศิลป

12918 นาย อรรถพล กระจางจาย

12919 นาย พีรคเณศร เพชรนิตย

12920 นาย ธนพล นวลมณี

12921 นาย ปยะ ปนใย

12922 นางสาว พิมพสิริ อนุรัตนบดี
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12923 นางสาว มัลลิกา พิทักษ

12924 นางสาว ณัฏฐา นุยา

12925 นางสาว แพรว ออนโอภาส

12926 นางสาว ธัณศร วรัสวรทร

12927 นางสาว พศิกา บุญสุวรรณ

12928 นางสาว ฐานิสร นาครินทร

12929 นาย ชัชพล พิทักษสาลี

12930 นาย นวคุณ มันทะติ

12931 นางสาว นฤมล กาลา

12932 นางสาว ชมภูพรรณ แสนดี

12933 นางสาว ณัฐพิชชา แสงรุง

12934 นางสาว จุฑามาศ สงสกุล

12935 นางสาว มนภรณ เดชโยธิน

12936 นางสาว ชนัทนันท ปกขาว

12937 นาย ณัฐพล ขําพลับ

12938 นางสาว ศศิยาพัชญ ดอนชัยรัตน

12939 นางสาว วรัญณัฎฐ ศุภฤกษพรชัย

12940 นางสาว สิรามล เขียวเครือ

12941 นางสาว พรพิตรา บุญเที่ยง

12942 นาย ณัชพล กาหลง

12943 นางสาว นันทธนัษฐ ไชยมงคล

12944 นาย ถิรชนม สุขผล

12945 นางสาว สรดา ใจประเสริฐ

12946 นางสาว นิศาวรรณ พงษปลัด

12947 นาย มูฮํามัด ซัยฟุลอิสลาม

12948 นางสาว สุพัตรา ลิมปนนาคทอง

12949 นางสาว สุรางคนา รัตนเรือง

12950 นางสาว พรสรวง ใจยา

12951 นาย ปรมัตถ ทรัพยศิริ

12952 นาย วศิน ชาญพิทยกิจ

12953 นาย พิศณุ ขํานุรักษ

12954 นาย ธรรศธรณ ชูนวล

12955 นางสาว แพรว อุณทริจันทร

12956 นางสาว นภัทรวลัญช จิตตตั้งตรง

12957 นาย สุรินทร เจนพิทยา

12958 นางสาว ปราญชลี โมมาลา

12959 นางสาว ธารทิพย ไชยสมบูรณ

12960 นางสาว จุฑาทิพย มั่นเหมาะ
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12961 นางสาว อัจฉราพรรณ มูลทอง

12962 นางสาว อพัฏศศิ นวะสิทธิ์

12963 นางสาว ปานณัฏฐา ฝนเชียร

12964 นางสาว อาจิณศรี พูลทอง

12965 นาย กิตติธัช ตันประเสริฐ

12966 นางสาว ภัคสิรี อรรถานิธี

12967 นางสาว สุธาทิพย พวงมณี

12968 นาย ธเนศ ไชยวุฒิ

12969 นาย อนาวิล นภาพงษ

12970 นางสาว ศิรดา พันธกิจไพบูลย

12971 นางสาว พจนธีตา ทิสาพงศ

12972 นาย พลภัทร นาคประดา

12973 นางสาว เกศทองกร สุวรรณทัต

12974 นาย ศุภกร กันทะวงค

12975 นาย กิตติชัย ยิ้มแกว

12976 นางสาว สุชานาถ ไชยสิริ

12977 นางสาว ณัฐลิกา ไวยพุฒ

12978 นาย ภัทรพล แททองหลาง

12979 นาย เลิศชัย จิรากร

12980 นางสาว ปภาวี โคกระบิน

12981 นาย รัฐลานนา มิ่งเชื้อ

12982 นางสาว ธารินทร กําไร

12983 นางสาว ปภาพรรณ หารบุรุษ

12984 นางสาว วัลรวี คงเสถียรภาพ

12985 นางสาว วลัยรัตน สวัสดี

12986 นาย กฤชฐิภัสส รัตนะ

12987 นางสาว ณรินทรา รื่นจิตต

12988 นาย จิตรภาณุ ปุณณภุม

12989 นาย นิพิฐพนธ จิรเมธาธร

12990 นาย อภิชาติ หอมเดชนะกุล

12991 นางสาว ปฐญา วีระไวทยะ

12992 นางสาว รมยชลี เดชบุญญพิศุทธิ์

12993 นาย กวีวุฒ สุขประเสริฐ

12994 นางสาว ปฏิญญา ปาเมืองมูล

12995 นาย ณัฐวร โภคาธิกรณ

12996 นางสาว ธันยพร กิตติอมรรัตน

12997 นางสาว คนึงพิมพ ดานพินิจบํารุง

12998 นางสาว ชรินพร เล็บนาค
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12999 นางสาว ฟารุง โสดา

13000 นาย ดนุโชติ ธานธรรม

13001 นาย สหวัฏ พุฒิวรงคโภคิน

13002 นางสาว กัญญณัฐ วัฒนเหลาวิชย

13003 นางสาว ชโลธร ชุดทะเล

13004 นาย ทศพล จีนเกษร

13005 นาย ธนาพิพัฒน สันธิ

13006 นาย พิชชาพงศ สิทธิมารพ

13007 นาย ศุภอรรถ ไพสิน

13008 นาย เสฎฐวุฒิ วีระประดิษฐ

13009 นางสาว ศกุนตลา เจริญศรี

13010 นาย เจษฎากร สวนจังหรีด

13011 นาย กฤชติณท แมนทอง

13012 นางสาว ธนัชพร เกษมพงษ

13013 นาย สิทธิกร คัชมาตย

13014 นาย ธัชดนัย ชูโต

13015 นางสาว ปรมาภรณ ชิตกุล

13016 พันตรี กิตติพงษ พานิชตระกูล

13017 นางสาว อรพันธุ แยมกลีบ

13018 นางสาว ศันสนีย สุวรรณรักษ

13019 นาย ประเสริฐพร เทียนแดง

13020 นางสาว นภัสกร มวนทอง

13021 นางสาว จุฑาภรณ สิงหชุม

13022 นางสาว ปริยฉัตร สัสดี

13023 นาย เทพทัต ลีลา

13024 นางสาว วันทนศิดา คําฤทธิ์

13025 นางสาว พลอยศิริ ลิ้มประเสริฐ

13026 นางสาว อิสรีย กิตติคุณไกรสร

13027 นาย อภิชัย ธูปะเตมีย

13028 นาย ปฏิภาณ สมสกุลชัย

13029 นางสาว ปริชญา เชื้อสิงหโต

13030 นางสาว พิมพนารา กมลสินมหัต

13031 นางสาว กรกนก สิงหะตะโน

13032 นางสาว โศภิษฐา เสนีวงศ ณ อยุธยา

13033 นางสาว รสธร อักษรานุเคราะห

13034 นาย ปติ เลียวลิขิต

13035 นางสาว รดาณัฐ อินทรสูต

13036 นางสาว ทัชรินทร ศรีถาพร
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13037 นาย ภาสกร เลขผสม

13038 นางสาว ปารดา อวัยวานนท

13039 นาย ปุลวิทย ชูไชย

13040 วาที่ ร.ต. พงศกร ฉัตรศรี

13041 นาย ธนวรรธน โกเมศ

13042 นาย สิรนิต อนุวงศศิลปชัย

13043 นางสาว ณัฐณิชา เดนไชยรัตน

13044 นางสาว กชวรรณ สถาปตย

13045 นางสาว อินทิรา พูลเจริญ

13046 นาย จุฑา เกตุปราชญ

13047 นางสาว นภัสวรรณ อนสาย

13048 นางสาว อักษร อุสาหะ

13049 นางสาว รุงนภา จําป

13050 นางสาว เบญจมาศ พิศชม

13051 นาย กานต มั่นคง

13052 นางสาว ศิรดา ศิริพันธุ

13053 นางสาว ฉายรวีภัทร ธีรภานุชัยกุล

13054 นางสาว มณีรัตน โชติสันต

13055 นางสาว สาธิตา จิตโอฬาร

13056 นางสาว จุฬาลักษณ ศิริสุนทรพานิช

13057 นางสาว ปาณิศรา พจนรังษี

13058 นางสาว ปยะพร ทับศรี

13059 นางสาว ธนพร ศรีบุญยวง

13060 นางสาว เมวียา ขอใหญกลาง

13061 นางสาว อัญชนา คงชัย

13062 นาย ภควัส แสงทอง

13063 นาย ธัญพิศิษฐ ทองพิลา

13064 นางสาว ชนิษฐา คานทองดี

13065 นางสาว ไอริณ ทับทอง

13066 นางสาว สตรีรัตน ศรีสมบัณฑิต

13067 นางสาว พราวตา พุฒตาล

13068 นาย ชลากร ภูเจริญ

13069 นาย สุชล ทองมาก

13070 นาย เมธิศ อุฒมนตรี

13071 นางสาว ฝนหลวง สุขโข

13072 นาย อัครวินท วงษประยูร

13073 นาย ภูริศ ธารวิทยากุล

13074 นางสาว ณิชกานต บุญเพ็ชร
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13075 นางสาว ปุญญิศา โพธิ์สูง

13076 นาย ธีรุตร รัตนรามา

13077 นางสาว สุภาวดี สีลิพิน

13078 นางสาว ธนวรรณ สรอยมณี

13079 นางสาว สุดารัตน ปจฉิมยาม

13080 นางสาว ภาวิดา ตองติดรัมย

13081 นาย ณฐกร เนาวโรจน

13082 นาย ภูมินทร รัตนสุภา

13083 นางสาว ฉัตรธิดา สุนทรสวัสดิ์

13084 นาย ภูมิชาย ฉายะภูติ

13085 นาย ชนะวงศ เจริญเรืองวานิชย

13086 นาย นภนต เเกวคุณงาม

13087 นางสาว ภูริชญา สงใย

13088 นางสาว ชลยา จันทรแรม

13089 นาย วิชญธร ฟูเจริญ

13090 นางสาว พิชโสภา คําหงษา

13091 นางสาว ปณิดา อารยะกุลสกล

13092 นางสาว พรชนก ใจมะสิทธิ์

13093 นาย กานต จิตสุขุมมงคล

13094 นาย วิทิต จันทรแกว

13095 นางสาว ปุณยาพร ยิ้มเศรษฐี

13096 นางสาว ณุชจิราพรรณ ลิ้มเจริญศักดิ์

13097 นางสาว วิสสุตา อําพลผล

13098 นางสาว ปยพร พันธุเปรม

13099 นางสาว กันตนา นันทวโนทยาน

13100 นางสาว กนกวรรณ จิวตระกูล

13101 นางสาว กมลชนก สวางศิลป

13102 นาย ศิระ จําพานิช

13103 นาย กรีฑา ถิระวัฒนทยาวัต

13104 นาย ชัยรัฐ ภัทรศิริผล

13105 นางสาว พัณณิตา ศรีประไหม

13106 นาย ณัฐกานต ฆองใหญ

13107 นางสาว ธัญชนก บุตรพินธุ

13108 นางสาว กนกกร ชูชวย

13109 นางสาว พิชชาวดี ชัยชนะ

13110 นาย เดชดนัย ศุภศิลปเลิศ

13111 นางสาว กาญจนา ซือมือ

13112 นาย คณุตม ฉัตรวรวิทย
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13113 นาย คณุตม ทองพันชั่ง

13114 นางสาว รัญชนา รุงเรือง

13115 นางสาว สุมาลินท ยานีกลา

13116 นาย ธนบดี เล็กประยูร

13117 นางสาว มณิสรา พวงเกษ

13118 นางสาว วรธิดา จรูญเรือง

13119 นาย ชนินทร วงศคําจันทร

13120 วาที่รอยตรีหญิง จันทรจิรา สิงหโต

13121 นางสาว ปรียารัตน มิ่งขวัญ

13122 นางสาว ปยาภา เรืองศรี

13123 นาย ภคพล ภัคเกษม

13124 นางสาว ปุณยภา ขําโขนงงาม

13125 นางสาว เกศินี ธรรมปริพัตรา

13126 นางสาว พิมพนิภา สงคราม

13127 นาย เกียรติ์กุล ดุสิตธนาพร

13128 นาย ธีริทธิ์ ประสพศักดิ์

13129 นาย ชนะศึก แปนคง

13130 นางสาว สุภาวีร สุวปรีชาภาส

13131 นางสาว พิมพนิภา ดุษฎีอนันต

13132 นางสาว ชาราวดี พูลคลาย

13133 นางสาว ณมณิช ชูทรัพย

13134 นางสาว อภิญญา มหาชัย

13135 นางสาว นฤมล พฤฒิภัสสร

13136 นาย อิลยาส บิดิง

13137 นางสาว โยษิตา ทองศรี

13138 นางสาว สรัลนุช ครุฑเมือง

13139 นาย ทัศนพล ถกลวิโรจน

13140 นางสาว นวพรรษ ศรีสรินทร

13141 นาย ตอวงศ สรอยสวัสดิ์

13142 นางสาว ธันยนก น้ําดอกไม

13143 นางสาว วรรณชนก ภาษยวรรณ

13144 นางสาว ปวีณรัตน วรรธนชุติพงศ

13145 นางสาว กิตติยา บุณยะกุล

13146 นางสาว สุพัตรา สุขเเกว

13147 นางสาว ณัฎฐณิยาน เส็งบุญมา

13148 นางสาว พัศมณฑ จันทรสวาท

13149 นางสาว นัจญวา เลิศอริยะพงษกุล

13150 นาย กฤตเมธ ชาญไชยเวช
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13151 นางสาว ปริษฐา สัญชยานุกูล

13152 นาย วทัญู ทาจันทร

13153 นางสาว ณัฎฐวลัญช วัฒนสิน

13154 นางสาว พรนภัส พันธุเขตกิจ

13155 นางสาว ศิริธร วงคหินกอง

13156 นางสาว ณชนก ชวยรัตนะ

13157 นางสาว เบญญา สุทธิยานุช

13158 นางสาว ณภาภัช เตชณัฐณฐภณ

13159 นาย บรรพต กฤตยานวัช

13160 นางสาว ธีรธารา กมลปราโมทย

13161 นางสาว กนกพรรณ กฤตยานวัช

13162 นาง มัสลิน วนาเนติกุล

13163 นางสาว ระลินธร เอมสถิตย

13164 นางสาว พันจิตตา เสนรังษี

13165 นางสาว นิลาวัลย เดชอุดม

13166 นาย สัมพันธ ปฏิสังข

13167 นางสาว บุษบง ใจบุญ

13168 นางสาว ศุทธาสิณี จันทมาลา

13169 นาย วนรัตน จันทรเพชร

13170 นางสาว สิตานัน โพธิ์นทีไท

13171 นางสาว กนกอร แสงจันทร

13172 นางสาว ปุญญะนันต อิสสรมาลา

13173 นางสาว ภทรวรรณ วรรณปทุมจินดา

13174 นาย ชนาธิป จาระสมบูรณ

13175 นาย มณฑป พฤกษปาริชาติ

13176 นางสาว นันทรัตน ปุสิงห

13177 นาย กฤษฎา ชูชวย

13178 นางสาว นภัสสร จาระสมบูรณ

13179 นางสาว ภาวิณี คันภูเขียว

13180 นางสาว นารินทร แสงศรี

13181 นางสาว ชุติกาญจน จันทรสวาง

13182 นางสาว นันทสินี หาญสมุทร

13183 นาย วรุตม บัวเขียว

13184 นาย รังสิมันต เสรีรักษ

13185 นางสาว วันวิสาข อึ้งเจริญ

13186 จาตรี ชนะศึก เชยชื่น

13187 นางสาว ปาณิศา เสนียวงศ ณ อยุธยา

13188 นางสาว เมธิกา ธนกุลสมบัติ
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13189 นาย ณัฏฐภัทร วรเศยานนท

13190 นางสาว หทัยทิพย เชื้อสอน

13191 นาย ไชยวัฒน สุวรรณไกษร

13192 นางสาว ณัฐธิดา ยอดแกว

13193 นาย ธนบดี ลุสวัสดิ์

13194 นาย พุฒิพงศ พจนจําเนียร

13195 นางสาว ดาริณ ชิตารมย

13196 นาย ธนาวิทย หวังภุชเคนทร

13197 นางสาว พรประดับ เสมียนเพชร

13198 นาย วชิรพันธ อนามธวัช

13199 นาย อนุพัฒน วัฒนา

13200 นางสาว อภิญญา ละอองพันธ

13201 นางสาว กัญญารัตน มีมงคล

13202 นางสาว จิตตานันท เจี้ยมดี

13203 นางสาว กาญจนฉัตร มิ่งมงคล

13204 นางสาว ธิดารัตน ประภาตะนันท

13205 นาย สุกฤษฏิ์ วัฒนลออสมบุญ

13206 นาย ภูมิพันธุ จันทรสวาง

13207 นาย ภวิศ ชัยรุงเรือง

13208 นางสาว รวิพร เครือคลาย

13209 นางสาว อนัญญา วัฒนภิญโญ

13210 นางสาว เบญจรัตน อภิวัฒนานนท

13211 นาย บรรณาลักษณ บุญมา

13212 นางสาว ธนัฏฐา รัตนะ

13213 นางสาว กฤตยา ศรศักดา

13214 นาย พิสิษฐ เจนเวชประเสริฐ

13215 นาย ธาตรี อินทรสูต

13216 นาย อมรเทพ สังวรณ

13217 นางสาว นิรัชพร ดวงมูล

13218 นางสาว วีริยา จันทร

13219 นาย โกศล อุดมศิลป

13220 นางสาว กฤติยาณี ผดุงวงษ

13221 นางสาว สุธาทิพย วิเชียรทอง

13222 นางสาว พิชญนรี พิบูลย

13223 นางสาว รังสิญาพร แสงลับ

13224 นางสาว สาวิณี พึ่งเนตร

13225 นางสาว พิจิตรา ปยะโยธิน

13226 นาย ยุวัฒน สุขแสงสุวรรณ
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13227 นางสาว รัญญา ทองดี

13228 นางสาว จิตสุภา สังขสุวรรณ

13229 นางสาว พัชราภา เดชหนู

13230 นางสาว ปณชนิตย พาหุมันโต

13231 นาย นนท เนียมสุวรรณ

13232 นางสาว พิมพชนก เลิศสุวรรณ

13233 นางสาว วิษมน มาลีรัตน

13234 นางสาว หทัยรักษ นันทิยา

13235 นาย วุฒิพันธ พุฒิมานิตพงศ

13236 นาย นิติธรรม จิตสงค

13237 นาย ภานุวัฒน โรจนะรัตน

13238 นางสาว พิชชาพร ฐิติไชโย

13239 นาย พิชญภิวัจน ออนคง

13240 นาย มูฮัมหมัด บิลละ

13241 นางสาว ใหม จันทรสมบูรณ

13242 นาย อุสมาน วาจิ

13243 นาย พลวัฒน ทองกลาง

13244 นางสาว ธัญนฤธดา แตงศรี

13245 นาย เริงรณชิต วรังครัศมิ

13246 นางสาว สุนิสา ขาวมาก

13247 นาย ชินวัตร โคตรตัสสา

13248 นางสาว ธมนวรรณ สงเคราะหธรรม

13249 นางสาว พิมลพรรณ หาญศึก

13250 นาย เกียรติยศ กิระวงศเกษม

13251 นางสาว เบญจมาศ ทองดา

13252 นาย นําพล ศรีคํา

13253 นาย บุริศร บริรักษมาตรชีพ

13254 นางสาว มณีรัตน สิทธิโชคเมธิน

13255 นางสาว ชณัฏฐา ศิริชู

13256 นางสาว วชิรญาณ โฉมเฉลา

13257 นางสาว ทิพยทิวา แสนวงศ

13258 นางสาว พริษา นิ่มเฉลิม

13259 นางสาว วริษฐา เจริญจิตต

13260 นาย ณธัช แกวเฉย

13261 นาย ภาคภูมิ บัวชาญ

13262 นาย สุทธิภัทร ภูกัลป

13263 นางสาว จุฑามณี เจริญสกุลทรัพย

13264 นาย ศิระ สิริทิพากุล
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13265 นาย อภิชาติ เติมคุนานนท

13266 นาย ณภัทร กมลฉ่ํา

13267 นางสาว ธันญวริน พิชัยวงศ

13268 นางสาว รติมา หอมวงษ

13269 นางสาว วสุธิดา กมลรัตน

13270 นางสาว พัชรฉัตร คลองแคลว

13271 นางสาว ภรีณา ธโนทัย

13272 นาย สุวิทย กาดีโรจน

13273 นางสาว ยุพยง วงศสุรีย

13274 นาย พิสิษฐ เดชภพ

13275 นางสาว โชติกา ธรรมสุวรรณ

13276 นางสาว อทิตา วิจิตรานนท

13277 นางสาว ปยาภัสร แผนทอง

13278 นาย ปติภัทร สุขใย

13279 นางสาว พรพรรณ รัตนดากุล

13280 นางสาว ธารนภา ภวเวส

13281 นาย ภัทรกร จันทรหอม

13282 นาย นนทวิทย สุวินัย

13283 นางสาว จุฑาทิพย สิงหสําราญ

13284 นาย สิทธนา ธรรมธนาพร

13285 นางสาว ปรียา อรุณพูลทรัพย

13286 นาย ดนัย มีบุญรอด

13287 นางสาว พันทิวา บานแยม

13288 นาย ธนากร โตโส

13289 นางสาว พิมพชนก ปนจินดา

13290 นาย วิษณุรักษ ประสมทรัพย

13291 นางสาว กัลชิญา วันวาน

13292 นาย สุภัทร สมรรถไท

13293 นาย ธนานนท คัมภีระธัม

13294 วาที่รอยตรี อานุภาพ คําผง

13295 นางสาว ณมน นวลวิไลลักษณ

13296 นางสาว ปานแกว คําศรีจันทร

13297 นางสาว พัชรพร คามะนา

13298 นาย สุวพิชญ สุวรรณพันธ

13299 นางสาว วรญา คํากลาว

13300 นางสาว ศุภรัตน ทวีกิจมงคล

13301 นางสาว สุภัชฌา สุภาทอง

13302 วาที่รอยตรี กมล สันตยากร
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13303 นางสาว ณัฐธนิดา กุดจิก

13304 นางสาว พรรษา บุณยะกลัมพ

13305 นางสาว ศิรางครัตน อาษาแกว

13306 นางสาว พัณณิตา ทวีรัตน

13307 นางสาว ซัลมา จูกอ

13308 นางสาว พาขวัญ พินิจกิจวัฒน

13309 นางสาว ฐิติพร แตงคูหา

13310 นาย กฤตภัทร รําพรรณ

13311 นางสาว จิดาภา โภคิณปติโชค

13312 นางสาว ภาสุรัตน เจียมสายใจ

13313 วาที่ ร.ต.หญิง นฤมล ทองเอียด

13314 นางสาว อัจฉราพรรณ ดวงประเสริฐ

13315 นาย นคเรศ วะสมบัติ

13316 นางสาว ณัฐกุล ชูสิทธิ์

13317 นาย สิริพงศ โพธิ์สุวรรณ

13318 นางสาว อภิรดี เสนะเปรม

13319 นางสาว ณัฎธิดา เกตุลา

13320 นางสาว พิชญสินี คชสิทธิ์

13321 นางสาว นาดียะห แวสะแม

13322 นาย อรรคเดช สินเภตรา

13323 นางสาว กิตติกา หิรัญคํา

13324 นางสาว ปณฐพิศรางค บวรศุภะนนท

13325 นาง ณัฎฐา โอกาจิมา

13326 นาย นฤนาท ศรแดง

13327 นางสาว ศศิธร คาขาย

13328 นางสาว ธารินี นามวงษ

13329 นาย อุกฤต รักขวัญ

13330 นางสาว อลงกรณ อรรถาวีร

13331 นางสาว อรอุมา สุรพัตร

13332 นางสาว เมทินี ปญญามณีรัตน

13333 นางสาว สุปรียา ศรีเหรา

13334 นาย จงยุทธ นิ่มสมุทร

13335 นางสาว พรรณทิพย ทองเหลือง

13336 นางสาว เนติมา ปราการรัตน

13337 นางสาว ชุลีกร ภูสนาม

13338 นาย คณิน นิลนัครา

13339 นางสาว กนกรดา หวังกลุมกลาง

13340 นางสาว ขวัญโกมล ชินคํา
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13341 นางสาว อัญชิษฐา ศิริอนุการวัฒนา

13342 นางสาว พิไลวรรณ พาเจริญ

13343 นางสาว นูรฮาดียะฮ ตุกังหงัน

13344 นางสาว กานตพิชชา วงษทอง

13345 นางสาว ปลายฟา คําประกอบ

13346 นาย มูฮัมมัด ยูโซะ

13347 นางสาว วันฟรดาว วรรณมาตร

13348 นางสาว พัชญาดา จิระกิจ

13349 นาย ศักดิพงศ รักษเจริญ

13350 นาย ศรุส เนาวประโคน

13351 นางสาว ณัฐธยาน พัชรจันทรัตน

13352 นางสาว ปาลิตา สาครินทร

13353 นางสาว สุพิชฌาย ฐิติสมบูรณ

13354 นางสาว ณัฎฐากร ศรีศิลป

13355 นางสาว กมลชนก ชิตนวคุณ

13356 นางสาว สุพิชฌาย ฉันทวิเชียร

13357 นางสาว ธนภรณ อึ๊งภากรณ

13358 นางสาว ชนากานต วรสิงห

13359 นางสาว ศุภัทรา รชตะจีระพัฒน

13360 นางสาว อิลฮัม มะมิง

13361 นางสาว ภรดี เอกชยางกูร

13362 นาย กฤชภิพัชร เดชะนนทพันธ

13363 นางสาว ปนธิดา จันทรเพชรคง

13364 นางสาว สุภาวดี บุญคุม

13365 นางสาว ณัฐฐนิชชา ลักษมีวรานนท

13366 นางสาว ณัฐกานต เจียมรุจีกุล

13367 นางสาว จารุ วิกยานุเคราะห

13368 นางสาว ธันยพร จรรยาศักดิ์

13369 นางสาว พรลดา เคลือบอาบ

13370 นางสาว นิศรา ปานชาง

13371 นางสาว พิมพลภัส มานะพงศ

13372 นางสาว อุษา ชยางกูร

13373 นางสาว ญาณิน พูลทอง

13374 นางสาว ภาณิชา นพดลจินดา

13375 นางสาว กนกพร เจริญวัฒนมณีชัย

13376 นาย ปณิธิ ทองคํา

13377 นางสาว นุชนภา วิสาพรหม

13378 นางสาว ณิชารัศม บุญยิ่ง
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13379 นางสาว ปาจรีย สินประเสริฐ

13380 นางสาว สุธาสินี น้ําใจดี

13381 นาย เจตวัฒน วัฒนพิทักษพงศ

13382 นางสาว สุภัทรา ปรางจโรจน

13383 นางสาว จุฑามาศ หริกุล

13384 นางสาว อริสรา เด็ดดวง

13385 นางสาว ชัดณภาศิ ศิลปรํศมี

13386 นางสาว สุวิชชา คําแฝง

13387 นาย ชัยณภัทร จันทรนาค

13388 นางสาว วรมน จิรหฤทัย

13389 นางสาว สุวารินทร สุนันตะ

13390 นางสาว อรทัย พุฒตาล

13391 นาย สหธัช เข็มกลัด

13392 นาย ปรัญชัย จุฑาศานต

13393 นาย ธณัฐ พวงนวม

13394 นางสาว ญาณิศา บุปผากิจ

13395 นาย ชยาทิตย ชินรัตน

13396 นางสาว ศศิวิมล แสงสวาง

13397 นางสาว กนกวรรณ มังคละสวัสดิ์

13398 นางสาว ชนาภา กิ่งเล็ก

13399 นางสาว จิรัชยา สุวรรณปราโมทย

13400 นาย ชนะชัย บุญรัตน

13401 นางสาว กมลพร เรืองเดช

13402 นางสาว จันทรลดา หารออนตา

13403 นางสาว ทองคําธยาน เลิศวราพัฒน

13404 นางสาว จินตรา ทองเลิศ

13405 นางสาว สายฝน หาญเวช

13406 นางสาว วิลาสิณี ไชยชิต

13407 นางสาว บุณณภา นิลวงศ

13408 นาย อชิร จินตนะวณิช

13409 นางสาว เทียนรุง แข็งแรง

13410 นางสาว ชนมนิภา รัญจวน

13411 นางสาว ศุภิสรา วงษวีระขันธ

13412 นาย อิสระพงศ วงษปน

13413 นางสาว ปาณิศา ศิริสุนทโรทัย

13414 นาย นวรัฐ เรืองกฤษ

13415 นางสาว พรรณกร สุวรรณวงษ

13416 นางสาว สิรีรัชฏ นันทะสมบัติ
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13417 นางสาว กัญสพัฒน วงษสวัสดิ์

13418 นางสาว วิรากานต เชยชื่นสกุล

13419 นางสาว จีรนันท เกตุวิสุทธิ์

13420 นางสาว พฤกษา พฤทธิสาริกร

13421 นางสาว ณัฏฐนิดา ปติมล

13422 นางสาว อิชยา ธรรมสุวรรณ

13423 นางสาว วรรณวนัช เจริญวงศ

13424 นางสาว พิมพชนก เมืองเสน

13425 นางสาว ปฏิญญา พวงมาลี

13426 นางสาว อภิพร จุลกะโสภณ

13427 นาย เอกชัย กองแกว

13428 นางสาว มนสิการ พงษพันธ

13429 นางสาว สุพัตรา ไขคํา

13430 นางสาว สาวิตรี ไตรพิพัฒน

13431 นาย ศุภวิชญ สังคง

13432 นางสาว อุษณี เปลี่ยนสิน

13433 นางสาว ฌัลลิกา รามมาก

13434 นางสาว อิษิรา ธนรัช

13435 นางสาว ชอทิพย สมรูป

13436 นางสาว ชัชชยา นวลใหม

13437 นางสาว อินทิรา สุวรรณวรพินิจ

13438 นางสาว ปทิตตา สิทธิการ

13439 นางสาว ภรัชชณัณฐ สิทธิ

13440 นาย เจษฎา ยุบลไสย

13441 นางสาว ธนวรรณ เรืองสังข

13442 นางสาว ศิรัญญา อัตจริต

13443 นางสาว พิชชาพร จันทรานภาภรณ

13444 นาย ณัฐภัทร ฉิมโฉม

13445 นาย ฤทธิ์รณชัย วรังครัศมิ

13446 นางสาว ศศิชา มโนการ

13447 นางสาว สุรีลักษ โชติราศรี

13448 นาย จิรศักดิ์ ปรีสําเนียง

13449 นางสาว รัชนีกร บุณญะพานิชสกุล

13450 นางสาว ศศิโฉม ฤทธิ์บันเริง

13451 นางสาว กษมพร มหัตเดชกุล

13452 นางสาว วริษฐา เปยนุช

13453 นางสาว ศิรินาถ ไพศาลธารา

13454 นาย ชยพัทธ แดนเขตต
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13455 นางสาว พิชญา สายัณห

13456 นาย นัฏฐกรณ โพธิสาขา

13457 นางสาว บุณยวีร ธิติบดินทร

13458 นาย พีรภาส สองเมือง

13459 นางสาว ปยรัตน พันภูษา

13460 นาย ธงชัย วรวัฒนบัญชา

13461 นาย ภวัต เกตแกวศรี

13462 นาย นวพล มวงผึ้ง

13463 นางสาว สุธินี เตชาวงศ

13464 นางสาว เพ็ญทิวา สุระชัยปญญา

13465 นางสาว นัทธมน สิริสาธิต

13466 นางสาว ณัฐณิชา สุรสิทธิ์

13467 นางสาว พรพจี อยูสุขดี

13468 นางสาว พิจานันท ยิ่งดํานุน

13469 นางสาว ชัญญา เชื้อตาเคน

13470 นาย ธนัตถ ทรัพยรวงทอง

13471 นางสาว ปยะกาญจน ใจดี

13472 นางสาว ศุภลักษณ ผาบุญมา

13473 นาย ปฏิพล สารบูรณ

13474 นาย นราวิชญ เทพจันทร

13475 นาย วงศธร กตเวทวารักษ

13476 นางสาว รักษสุดา สัตยสุนทร

13477 นาย ธนภัทร หมัดสะและ

13478 นางสาว ขวัญชนก คํามณี

13479 นางสาว อรัชพร ไชยรัตน

13480 นาย วรัชญณัฏฐ ถาวรวงษ

13481 นาย คณาสิน ทิพยชนวงศ

13482 นางสาว นริศรา กลาณรงค

13483 นางสาว ศรินยา สังขแกว

13484 นางสาว ชาสินี ประดิษฐกุล

13485 นาย รัฐพงษ กาฬษร

13486 นาย อนิวรรตน ไชยรา

13487 นางสาว ชลธิดา พลตื้อ

13488 นาย กฤษนาจ พรหมเขียว

13489 นางสาว ภูมิหทัย กิตติพัฒนกุล

13490 นาย อารีเปง หามะ

13491 นางสาว ปยฉัตร ศาตรเพ็ชร

13492 นางสาว กนกพร พรบุตร



93

เลขประจําตัวสอบ คํานําหนา ชื่อ สกุล

13493 นาย สัณหฐากูร ชาญกล

13494 นาย วชิร พลบุญ

13495 นางสาว กุสุมาลย พรหมดนตรี

13496 นาย ธนกฤต บุตรกระจาง

13497 นาย ปวัน บุญประชา

13498 นางสาว ปญญารัตน ธัญญพืช

13499 นาย อรรถพล ทิพยศรีบุตร

13500 นาย ภัทรกร ประเวศทองโสภณ

13501 นางสาว พิชชาพร ถิรมงคลชัย

13502 นางสาว กิรณา ตั้งรวิณิช

13503 นางสาว รักตกันฑ สงชูอภิวัฒโน

13504 นาย ธนโชติ โรจนกนก

13505 นางสาว พนิตนาฏ เหมะวิศัลย

13506 นางสาว ธนภรณ พูลสวัสดิ์

13507 นางสาว เปรมมิกา บัวยิ้ม

13508 นางสาว วนิดา เลิศธะนะไชย

13509 นาย ชนสรณ พิศดําขํา

13510 นางสาว อดิศา ชูดวง

13511 นาย ธนสิทธิ์ มณีนอย

13512 นาย ปติพันธ หนูพลับ

13513 นาย ปญจพล ตั้งวิริยะ

13514 นางสาว เมธาวี ทองเรือง

13515 นาย เจษฎา อรามดี

13516 นางสาว ภคมน พิสูจน

13517 นางสาว กวินธิดา ละมาย

13518 นาย ภาณุวัฒน สิงหกุล

13519 นางสาว รัชฎาพร บัวศรี

13520 นางสาว อมราวดี ศรีตะบุตร

13521 นางสาว แกวสวรรค ผิวงาม

13522 นางสาว พสุพิชญ ดิษฐบรรจง

13523 นางสาว จิณณณิชา พูลสวัสดิ์

13524 นางสาว ธนณัฏฐ ชินโชติ

13525 นางสาว เพียงอัมพร ปนเหนงเพ็ชร

13526 นางสาว ไพลิน ดาวรัตนหงษ

13527 นาย ณัฐวัชร ทรงเจริญกิจ

13528 นางสาว พิชญสินี ทาวสาย

13529 นางสาว ปนัดดา โกมลหิรัญ

13530 นาย ธนรัตน ปญจพรอุดมลาภ



94

เลขประจําตัวสอบ คํานําหนา ชื่อ สกุล

13531 นาย จักรี โพธิมณี

13532 นาย ชินดนัย จันทรอุดม

13533 นางสาว บุปผชาติ จําปา

13534 นาย อธิป กลาวกระโทก

13535 นาย ชัยวัฒน ภัทรวงศวาณิชย

13536 นาย กษิกิจภ โยธะกา

13537 นางสาว โชติมา ใจแจง

13538 นาย พงศทิวา ถานันท

13539 นางสาว แกวกาญจน แกวแกมเกษด

13540 นาย วุฒิเกียรติ ชัยชนะ

13541 นาย ณัฐชนน อักษรารัตนานนท

13542 นาย ภคิน วีระชาญชัย

13543 นางสาว ศลิษฏา ศุภนาม

13544 นางสาว วรพธู ยุกตานนท

13545 นางสาว ปฏฐมา สระแกว

13546 นาย กาญจนะ สุจโต

13547 นาย สหรัชต ครึกครื้น

13548 นาย ณัฐพงศ ปยนามวาณิช

13549 นาย อภิวัฒน ลิ่มเจริญธนชาติ

13550 นางสาว วรัญญา พัฒนเสถียรพงศ

13551 นางสาว ปวิชญา ศรีสุรักษ

13552 นางสาว ชาลิสา ชูชวย

13553 นางสาว สุธีธิดา ชุมศิริ

13554 นางสาว พิมพวลัญช เหลาถาวร

13555 นางสาว สิริกร ฉัตรแสงอุทัย

13556 นาย พศวีร ทิพยสุข

13557 นาย ธนายุทธ หลอตระกูล

13558 นาย อาทอน บุญขาว

13559 นาย คนธพงษ ธนัชพงศจิระ

13560 นาย นิธิพงศ หงสอรุณ

13561 นางสาว วณิชชา อุนจันทร

13562 นางสาว ธนพร โพธิ์แตง

13563 นางสาว พุทธพร คงธรรม

13564 นาย ตฤณมัย เรืองศรี

13565 นางสาว วริทธิ์สร ดิษฐบรรจง

13566 นางสาว โศภากร เสนาธรรม

13567 นางสาว เมธาวี พิจิตรวิไลเลิศ

13568 นาย บรรหาร จีระแพทย
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13569 นางสาว ศิรินาถ คารวะบัญชา

13570 นาย จิรัฏฐ วิสุทธิวงส

13571 นางสาว นุสรา เจราหวัง

13572 นางสาว เณรัญญา จารยโพธิ์

13573 นางสาว กชกร สิทธิ์ทองหลาง

13574 นางสาว ชนนิกานต โพธิเดช

13575 นางสาว ณิชกานต เจราหวัง

13576 นาย นิตินัย คนเพียร

13577 นาย วีรภัทร หมวดทิพย

13578 นาย กายสิทธิ์ บุญมี

13579 นางสาว จุฑารัตน บุญจิตร

13580 นาย ชัยยา มานะจีรจรัส

13581 นาย ศุภวิชญ รวบรัด

13582 นางสาว ชิดาวัลย นันทโพธิ์เดช

13583 นางสาว ธันยรัตน โรจนศิริปญญากุล

13584 นางสาว จุฑามาศ ไทยเจริญ

13585 นางสาว ศดานันท สุขพานิช

13586 นางสาว จีรวัลย มีแสงนิลวีรกุล

13587 นางสาว ทิพวรรณ ศรีปญญา

13588 นางสาว เมษา สุริยเลิศ

13589 นาย อนุรักษ ธรรมสกุล

13590 นาย คณิศ มหิทธิมหาวงศ

13591 นาย อรรถสิทธิ์ ประไพวงษ

13592 นาย ปริญญ ซายออน

13593 นางสาว ชณล แรทอง

13594 นางสาว จุรีรัตน เชิดสกุล

13595 นางสาว สิริกานต ปะระดี

13596 นางสาว กิ่งแกว อัศวเสนา

13597 นาย วฒิธนวรรธน ยังอยูสุข

13598 นางสาว ธัญญลักษณ เพชรมณี

13599 นาย อภิชนนท แกวคําหา

13600 นางสาว วรรณรดา นิรมานสกุล

13601 นางสาว กาญจนา อนุพันธุ

13602 นางสาว นางสาวดุษฎี ไชยหาญ

13603 นางสาว ชวิศา มณีโกศล

13604 นางสาว ทิพยลักขณ ศรีแกว

13605 นาย เทพวิชญ การธนไพบูลย

13606 นางสาว มัทวัง เครือเวทย
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13607 นาย สัจจา มะลิ

13608 นาย นภีมร นาครัตน

13609 นาย ณัฐดนัย กุสินทรเกิด

13610 นาย พงศภัค มาลาเพชร

13611 นาย วิจักษณ วะสาร

13612 นางสาว มารีรักษ บุตรสุทธิวงศ

13613 นางสาว รัตนาภรณ พรมสา

13614 นางสาว กัลยาณี ผดาวัลย

13615 นาย ศุภณัฐ ตันติแกวฟา

13616 นาย อิสสระ เถื่อนเจริญ

13617 นางสาว ภูริศา กวีพันธ

13618 นางสาว สุจิวรรณ ยิ้มยวน

13619 นางสาว นาถธิดา เชาวเลิศ

13620 นางสาว ภูริดา กาญจนกีรณา

13621 นาย ธฤต รัตนสัค

13622 นาย เชนท เกตุชูรัตน

13623 นางสาว นิภัทรา ชัยประกอบวิริยะ

13624 นาย ภาสกรณ ประทุมพล

13625 นาย ชยพล รุงเรืองนานา

13626 นาย กรกช เชื้อแกว

13627 นางสาว สุชาดา ทองประศรี

13628 นางสาว ศิริวัฒนา โชคเจริญนิรันดร

13629 นาย พบธรรม ไรวิรัตน

13630 นาย ณภัทร ไตรเกษมศักดิ์

13631 นางสาว ฐานิกา รุงทอง

13632 นางสาว สุจิพรรณ ชื่นใจ

13633 นางสาว เมธาพร ผาสุขดี

13634 นางสาว ศศิวรรณ ฐานเจริญวิทย

13635 นาย ธีรภัทร ศิริปรุ

13636 นางสาว กวิสรา พุมนอย

13637 นางสาว ดลชณก คุปตจิตต

13638 นางสาว รังสิต เนาวกูล

13639 นางสาว ดาราวรรณ นุนเศษ

13640 นางสาว จุฬาลักษณ นาคเพงพิศ

13641 นางสาว ชณัฐฎา อะโน

13642 นางสาว คนึงนิจ พุกโพธิ์

13643 นางสาว ชวิศา ศรีรางกูล

13644 นางสาว กวาง ถิระศิลป
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13645 นางสาว บุณฑริกา มีชูชีพ

13646 นางสาว ปภาดา คงคา

13647 นาย พิชญพัชร โสตถิทัต

13648 นางสาว เกษแกว รื่นณรงค

13649 นางสาว กมลพัฒน จารุสกลพันธ

13650 นาย ภควัต มานัสนนท

13651 นางสาว พิญญศิกานต วงศเกียรติ์ขจร

13652 นางสาว กรกนก หาโชค

13653 นาย ชนะพล พิมเสน

13654 นางสาว เรืองนภา ชอไชยทิศ

13655 นาย กรกฤต ปนประดับ

13656 นางสาว พิมพวิภา พงศวชิราพร

13657 นาย คฤบดินทร เซงเสง

13658 นางสาว สุทธินีย เทียนสุวรรณ

13659 นางสาว ณัชชา กิจยะกานนท

13660 นาย วีระศักดิ์ มิกขุนทด

13661 นางสาว ศศิมาพรรณ อัครภูรีรัชต

13662 นาย ศาตนันท แทนมาก

13663 นางสาว นัฏฐิกา กานจักร

13664 นางสาว ปถย รอดบํารุง

13665 นาย ภาคิน อินทจักร

13666 นางสาว ศิรัญญา บุญปน

13667 นางสาว จันทิมา คงสนิท

13668 นางสาว ลีลญรดา พุทธิวงศ

13669 นางสาว พิชามญชุ ภิรมยจิตต

13670 นางสาว ลดาวรรณ ปญญานันทวัฒน

13671 นางสาว วรพรรณ เอียดแกว

13672 นางสาว ศิริญาดา เมธานุชิต

13673 นางสาว มนัสวี บุญนาค

13674 นาย ปริญญา ออนพลับ

13675 วาที่รอยตรีหญิง จณิสตา รัตนกุลวัฒนา

13676 นางสาว ขวัญชนก ตันทอง

13677 นางสาว ธนพร บุญนาค

13678 นางสาว กมลวรรณ แกวผัด

13679 นางสาว กนกวรรณ คามิมูรา

13680 นาย ภาณุพงศ พันธแกว

13681 นาย ปติ ชูกลิ่น

13682 นาย จุฑาวุฒิ พงษธรรม
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13683 นาย ณัฐวุฒิ จิรเวศยกุล

13684 นางสาว ธัญลักษณ เรืองเกตุ

13685 นาย นิพันธ  รัชพล สระทองใจ

13686 นางสาว ณัฐาชล ชัยเดช

13687 นางสาว ภาณุมาส พนมเขต

13688 นางสาว กุลกนิษฐ ตราชื่นตอง

13689 นาย ปุณณภพ มณีเวช

13690 นางสาว กาญจนาพร สงเสริม

13691 นางสาว ธีริศรา นิลวดี

13692 นาย ทศธาดา พรธรรมฉัตร

13693 นางสาว ปวิตรา ฉันทะ

13694 นาย นายมุสลิม ดอคอ

13695 นางสาว สุไพลิน พันธมุย

13696 นาย วิชญ พูนศิริ

13697 นางสาว ศศิวิมล นรมาศ

13698 นาย นิวัฒน ใจกวาง

13699 นางสาว บุษบาวรรณ หงสศิลาทอง

13700 นาย จตุรพร ใครบุตร

13701 นาย เสริมพชร ผิวเกลี้ยง

13702 นาย ทรงตน เกษมสันต

13703 นางสาว นรมน พุทธวงค

13704 นางสาว วรันดา แกวประดิษฐ

13705 นาย วัฒนัน พรเลิศพงศ

13706 นาย เทิน ทวีศรี

13707 นางสาว ธฤตพรรธน สุขใส

13708 นางสาว ตรีวิภา ชัยชนะ

13709 นาย บริพัตร อมราภิบาล

13710 นางสาว ฐปนัตย รอดอารี

13711 นางสาว ณัฏฐรัศมิ์ ปนยาโน

13712 นาย เจนณรงค ซากา

13713 นางสาว กรรณรัตน มาลีแกว

13714 นาย กฤษฎา โพธิ์แดง

13715 นางสาว บุญประภา ปราเวช

13716 นางสาว ณกมล มณีนุษย

13717 นางสาว พิมพพิสุทธิ์ ธรรมพิพัฒนกุล

13718 นางสาว พิชญา ภูจินดา

13719 นางสาว รติกร โตอิน

13720 นางสาว ดาลินธา วาศภูติ
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13721 นาย ยรรยง เบาจรรยา

13722 นาย ชยันต ใหญเลิศ

13723 นาย ศรายุธ หอมชะมด

13724 นาย พชร เจริญทรัพย

13725 นาย จักรพงษ อัครเสนาไพศาล

13726 นาย ฉัตรชัย สีทะ

13727 นางสาว ณัชชารีย ฉัตรรุงเรืองชัย

13728 นางสาว มาริสา เรืองโรจน

13729 นางสาว สุจิตรา ปาทาน

13730 นาย กันตกมล ไกรสิงหเดชา

13731 นางสาว กัญญจิรา มนัสไชยกุล

13732 นางสาว สันตพร ณ นคร

13733 นางสาว ภัทราพรรณ เสตา

13734 นางสาว ชนิดา ตั้งชูทวีทรัพย

13735 นาย มรุศ ชิงชนะ

13736 นาย ธัญกร ยงวิสุทธิ์

13737 นาย พีรภัทร จอมประโคน

13738 นางสาว วรรณพร ตนสกุลพร

13739 นางสาว ชมพูนุช บริบูรณสุข

13740 นางสาว แพรว วิชญเนตินัย

13741 นาย อัครวัฒน ฤทธวีสุธินันท

13742 นางสาว แพรวภา ชัยจํา

13743 นางสาว อัญญาภรณ ฉัตรไพบูรณ

13744 นางสาว รัชฎาพร บางบุญ

13745 นางสาว กุลชา วิชัยดิษฐ

13746 นางสาว มัชฌิมา แกวพรหม

13747 นางสาว จุฑารัตน ศรีพิพัฒน

13748 จาโทหญิง พริสา อิสระภาพ

13749 นางสาว พริมา โกษาคาร

13750 นางสาว จินตนา คําอุดม

13751 นาย การัณยภาส ศรีดาพันธ

13752 นางสาว อัจฉราพร ซื่อดี

13753 นางสาว อารียา ชินบุตร

13754 นางสาว วารียา โกสุมพันธ

13755 ส.ต.ท.หญิง พัชรินทร รุงเรือง

13756 นางสาว ณัฐินี นรานฤดม

13757 นาย ศรุต โคตะสินธ

13758 นางสาว ปาจรีย ยิ้มสรวล
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13759 นางสาว ณัฐพัชญ ศักดิ์ไพบูลย

13760 นางสาว วรัญญา ยางสวย

13761 นาย ฉัตรชัย ดวงแกว

13762 วาที่รอยตรี ปวัตน ทวีศักดิ์

13763 นาย ศุภกร แกลวกลา

13764 นาย สุภกิณห มณีรักษ

13765 นางสาว วรางคณา คงอุน

13766 นางสาว วรมาลี เงินดี

13767 นางสาว วศินี เกียรติไกรรัตน

13768 นาย ศศินนท สุบแสงทิพย

13769 นาย เกรียงสิน จรุญศรีสวัสดิ์

13770 นาย เจษฎา ปาตุย

13771 นาย ธนัตถนพนันท อวนจี

13772 นาย ภูมินทร ศุกรินทร

13773 นางสาว ธนาพร ทมเจริญ

13774 นางสาว สุพิชญชญา กิตติ์พรศิริกุล

13775 นางสาว นรีรัตน วิภาศรีนิมิต

13776 นางสาว สุชาวดี พรหมผองแผว

13777 นางสาว ปญญนัฎสร เรืองรัตนสุนทร

13778 นาย กิติศักดิ์ ใจจุลละ

13779 นางสาว ภัสสศา ทันตเวช

13780 นาย ธีรวัชร ทรัพยอนุกูล

13781 นางสาว สุริษา ธวัชชัยพิบูลย

13782 นางสาว สุภาวดี บุญธรรม

13783 นาย ศตพัฒน ศิลปสวาง

13784 นาย วิศรุต วัชระเสนีย

13785 นาย วิศรุต วงษนอม

13786 นางสาว ภัทรพร วงษจันทร

13787 นางสาว สุภาพร ไชยรา

13788 นางสาว วาราดา ทองจํานงค

13789 นางสาว จิตประภา ลีลาภรณ

13790 นางสาว พิชญาภรณ รวยสูงเนิน

13791 นางสาว ลลิตา แถวสามารถ

13792 นางสาว จินตนา เกื้อสกุล

13793 นาย วรเดช ทรรศนะวาร

13794 นางสาว ดวงกมล จินดาวงศ

13795 นางสาว ทัชชกร จันทนา

13796 นางสาว สุวรรณา นาควานิช
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13797 นางสาว ปุณยภา ไศละสูต

13798 นางสาว บัณฑิตา สุวรรณวงษ

13799 นางสาว ปนัดดา สุขอินทร

13800 นาย นรธิป แกวตะพาน

13801 นาย สุริยา เสนาะจิต

13802 นางสาว สุภัทรา กาญจนมนตรี

13803 นางสาว ณัฐณิชา ดวงดี

13804 นางสาว สุภาณี กงอุบล

13805 นางสาว พรกนก คําวิเชียร

13806 นาย ณัฐรัฐ สุนทรนันท

13807 นางสาว พิชามญชุ เจริญสุขสกุลชัย

13808 นาย คมกริช กตสุริย

13809 นางสาว อุทัยวรรณ จันทะโชติ

13810 นางสาว วรวรรณ สันตยากร

13811 นางสาว หะนาน มุสา

13812 นางสาว นันทณภัสล จันทรเรืองศรี

13813 นาย ศรายุทธ จรกรณ

13814 นางสาว ชลสรวง พรสุขสวาง

13815 นางสาว นภัสวรรณ ตั้งเสรีสิทธิกุล

13816 นางสาว รัษฎาภรณ ธรรมกิจ

13817 นาย เมธัส เจริญกาญจน

13818 นางสาว กรรณิการ สาระคํา

13819 นาย สําเนึยง แลงใล

13820 นางสาว นัทธมน ณ ระนอง

13821 นางสาว กัลยณัฐ สุขไพบูลย

13822 นาย ชยพล แสงอุไร

13823 นางสาว ฐิตารีย ฉัตรชัยสกุล

13824 นางสาว อริสา ทิวประยูร

13825 นางสาว ชาคริยา ชีวัตร

13826 นางสาว กรทอง เกียรติดิลกรัฐ

13827 นาย สุทธิรักษ โรจนวิภาต

13828 นางสาว สุธาลินี เต็มรัตน

13829 นางสาว ธนัชพร ระวังเหตุ

13830 นางสาว วนิดา แกงสันเทียะ

13831 นางสาว ประภัสสร โทวัฒนพันธ

13832 นาย ธนะพงษ ไชยเดชมงคลเลิศ

13833 นาย ธนศักดิ์ นาวีเกษมกุล

13834 นางสาว ภัทรพิชญชา วะลาพุทธ
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13835 นางสาว จุไรรัตน ลุสวัสดิ์

13836 นางสาว อมรรัตน โขยนึ่ง

13837 นาย ปาณัท ทองพวง

13838 นางสาว ปานทิพย วงศไตรรัตน

13839 นางสาว ณัฏฐาภรณ พรหมดนตรี

13840 นาย ภูวนาท จําปทูล

13841 นางสาว ปาณิศา ระงับทุกข

13842 นางสาว อาภาศรี ทองสุข

13843 นางสาว มนพัทธ ยังหัตถี

13844 นางสาว พรรณระวี แจงแสงฟา

13845 นาย ศาศวัต อารี

13846 วาที่รอยตรี สุภัช ศรีมาโนชญ

13847 นางสาว จินตนา ชมสวัสดิ์

13848 นาย พงศกร เที่ยงตรง

13849 นางสาว พัตราภรณ เจริยสุข

13850 นาย สุทธิรักษ สันงะ

13851 นาย ธีรภัทร โพธิ์สวาง

13852 นาย นครินทร ภริงคาร

13853 นางสาว จิรัชญา เวชกิจ

13854 นางสาว ภัทธิยา ภัทรเวสสกุล

13855 นาย ตนกลา ดานอุตรา

13856 นางสาว ธัญชิตา จริงจิตร

13857 นาย ธีรัช ตันติยสวัสดิ์

13858 นางสาว ภิญญดา คมสัน

13859 นางสาว กานตพิชชา อินทสุภา

13860 นางสาว เมทนี ทักทาย

13861 นาย ชานน นาคะเสถียร

13862 นาย ปุณยวีร สุนทรครุธ

13863 นางสาว ปารมี ทองบุตร

13864 นางสาว ชวัลรัตน บําเพิงรัตน

13865 นางสาว ศิริมน จริตงาม

13866 นางสาว ทิฆัมพร เดชค้ํา

13867 นาย ณัฏฐวุฒิ พรอมเพียงบุญ

13868 นางสาว วิมลวรรณ ประดับพงษ

13869 นาย รุงโรจน ณ ไทรทิม

13870 นางสาว พลอยอาภา ชุณหะนันทน

13871 นางสาว ศศิธร ศรียาภัย

13872 นางสาว พรรณิภา สุวรรณ



103

เลขประจําตัวสอบ คํานําหนา ชื่อ สกุล

13873 นาย อภิสิทธิ์ ภูระหงษ

13874 นางสาว กัญญารัตน ยศศรี

13875 นางสาว ปริมประภา เดชปาน

13876 นางสาว เนตรนภิศ ฤทธิสร

13877 นางสาว พสิตา สุวรรณพงษ

13878 นางสาว ปุริมปรัชญ ธนะศักดิ์เจริญ

13879 นางสาว มนสิชา มงคลนารา

13880 นาย สิทธิชัย ผายเพีย

13881 นางสาว ประวีณา เจริญสลุง

13882 นางสาว ศิริลักษณ รอดพันธ

13883 นางสาว จันทนโกมุท นิธิศุภโชค

13884 นาย ยศวิน สุภาพงษ

13885 นางสาว วิรมณ แสงสุวรรณ

13886 นางสาว วีรดา ชื่นชวนสังคม

13887 นาย เกียรติขจร เนตินิยม

13888 นางสาว กัญญาภรณ อินทแพทย

13889 นางสาว พิชญสินี สัจจธรรมนุกูล

13890 นางสาว สุพิชญา ฉิมวงศ

13891 นางสาว วรฤทัย เรืองสุขศรีวงศ

13892 นาย อุรชาติ บุญศิริกรกช

13893 นางสาว นิศานาท จันทรมณี

13894 นาย วรัญู ปญญาวชิโรภาส

13895 นางสาว ทัศนีย สงวนวงค

13896 นาย วัฒนพงษ วงศศรีวัฒนกุล

13897 นาย อดิศร อึ่งโทน

13898 นางสาว อนุสรา แจงสวาง

13899 นางสาว ขวัญกมล เหลือจอย

13900 นางสาว ภาสินี สวัสดิ์ตยวงศ

13901 นาย อนุสรณ สีโมรส

13902 นาย อลงกรณ วัตตธรรม

13903 นางสาว สุชนาภา ปลองสี

13904 นางสาว นภษร อินมั่น

13905 นางสาว วรวลัญช พันธุยางนอย

13906 นางสาว ศิริญาภรณ ชูสาย

13907 นางสาว ปวริศา นาคโชติ

13908 นางสาว พัชรี กอดแกว

13909 นางสาว กนกเนตร สมคะเณย

13910 นางสาว พุทธรัตน ประสิทธิศิลปชัย
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13911 นาย นนฐรุจ อุปถัมภ

13912 นาย กฤษณกรุณ ครองพล

13913 นางสาว อันอัน ตั้งประเสริฐพงศ

13914 นางสาว ภิชญาพร กุศลผลบุญชุบ

13915 นางสาว ชลินทรา ปรางคทอง

13916 นาย หัสภรณ ชูวงศ

13917 นาย สุทธิวัตร ถวิลการ

13918 นางสาว สุธามาศ แกวของแกว

13919 นางสาว พรทิพย เจริญธรรมศิริ

13920 นางสาว อรวรรณ ค้ําคูณ

13921 นางสาว ณฐิณี ทับเที่ยง

13922 นางสาว อุษณีย วิชา

13923 นางสาว เอธยา มีสวัสดิ์

13924 นางสาว กิตติพิชญ คําแผนจิรโรจน

13925 นางสาว ศุภานัน ระภาเพศ

13926 นาย ศุภชัย จันทา

13927 นางสาว สินีพร วงษแปน

13928 นาย ธนาธย หลิมพานิช

13929 นางสาว ณัฐธร เคียนทอง

13930 นางสาว ปราณิศา ดีหนู

13931 นางสาว ศุภมาส รื่นสําราญ

13932 นาย ณัฐชนนท กะปนชลานนท

13933 นางสาว รัตกรณ วุฒิบูรณ

13934 นาย ปาไม พงษจินดา

13935 นางสาว ชนิกานต กรีฑาพล

13936 นาย อันวาร กอมะ

13937 นาย คณิศร มณีศรีสุวรรณ

13938 นาย ทนงศักดิ์ วิไลพันธ

13939 นางสาว สุรารักษ ทองแกว

13940 นางสาว วัลภา ปะจันทะศรี

13941 นาย กันตภณ ประภาภัทรธนิยา

13942 นางสาว นลิน เสียมไหม

13943 นาย ญาณเดช ประภาภัทรธนิยา

13944 นาย ฐิติ อังคะศิริวานนท

13945 นางสาว ศิริโสภา เพ็งพงศา

13946 นางสาว ณัฏฐณิชา โพธิ์ศรี

13947 นาย พันแสง วิชากรกุล

13948 นางสาว ลลิดา สุวรรณลักษณ
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13949 นางสาว พิมพอักษิพร สุขจันทร

13950 นาย ธีรุตม ธุระตา

13951 นางสาว สุธิดา เกิดพูล

13952 นางสาว นวพร จิระรัตนวรรณะ

13953 นางสาว พิชชาภา ไผทรัตน

13954 นางสาว อนิญธิรา อัตไพบูลย

13955 นาย ศิรณกร แสงจักร

13956 นางสาว ชยุดา ธนกุลวีระนันท

13957 นางสาว ปรีณัญรดา แสงจักร

13958 นางสาว ศุภธนา โกศล

13959 นาย กิติศักดิ์ สุวรรณนภาศรี

13960 นางสาว สุภาวดี มานิช

13961 นาย นิรันดร บางมณี

13962 นางสาว พรวดี สาตรา

13963 นางสาว ศศิธร เริงทัย

13964 นางสาว สุชานันท ยมสุขขี

13965 นางสาว สุนิตศรา ศรีวันเพ็ญ

13966 นางสาว ธัญณิชา ยามโสภา

13967 นาย พลภพ เอียวพันธ

13968 นางสาว ณพัทธชนก ศิริสรางสุข

13969 นางสาว ศุทธหทัย พวงรอด

13970 นางสาว ณพัฐอร พรหมรัตนสรณ

13971 นางสาว พิมพพิสุทธิ์ จตุรลาวัลย

13972 นาย ภูมิภูมิ โฉมฉาย

13973 นางสาว วรรณนิภา ถนอมเมือง

13974 นางสาว ธันยมัย อวัยวานนท

13975 นางสาว เพ็ญวดี ไชยภักดี

13976 นางสาว อรชุมา สวนยา

13977 นางสาว เพ็ญศิริ จันทรกรณ

13978 นางสาว แคทลียา อีทวิงเจ.อา

13979 นางสาว ชนานาฏ ยวนานนท

13980 นางสาว มุขรวี ธนาบริบูรณ

13981 นาย วิสรรทูร แจงวงษวรัศ

13982 นางสาว ปารัช ศักดิ์ดากร

13983 นางสาว ธนพร แสงประดับ

13984 นางสาว ปวีณรัตน ณ พัทลุง

13985 นางสาว วิไลลักษณ คุมกลาง

13986 นางสาว อรอนงค โรมพันธ
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13987 นางสาว วิไลวรรณ เพชรไพรพนาวัลย

13988 นางสาว จารีวรรณ สาระพล

13989 นางสาว ศุภลักษณ ศรีเดช

13990 นางสาว สุรัสวดี วิริโย

13991 นางสาว พรทิวา เจียงคํา

13992 นาย สิงห สิงหเตโช

13993 นางสาว อุทัยทิพย จันทะวาลย

13994 นางสาว บุษบา สมานทอง

13995 นางสาว อุรัสยา ทองสอน

13996 นางสาว ณัฐณิชา ศรีวิภา

13997 นางสาว โชติกานต เขื่อนสอง

13998 นางสาว ณัฐนรี ฐิติวิริยะกุล

13999 นางสาว หัสยา นพสุวรรณ

14000 นางสาว สลิลา เกษะประดิษฐ

14001 นาย พรเทพ พรศิริเชิด

14002 นาย ชิติพัทธ สุขสําราญ

14003 วาที่ ร.ต.หญิง ณหทัย กระแสเสน

14004 นาย วิชาญ วิริยะสัมมา

14005 นาย ณัชพล วงศสุวรรณ

14006 นางสาว ณภัทร สินทอง

14007 นางสาว อรอุมา คงหอม

14008 นางสาว นิชาภัทร พรหมดํา

14009 นางสาว ณัฐธิรา เวหาธรนาวี

14010 นางสาว ชุลีพร ออนละมัย

14011 นางสาว ศิโรธร ขยันพล

14012 นางสาว พรรณทิพย อุดม

14013 นางสาว คณิศร ลั่นซาย

14014 นางสาว นิรัชพร เขียววิชัย

14015 นางสาว มนนลัท จิตธราพงษ

14016 นางสาว อุมารัตน ตฤษณารมย

14017 นางสาว กุลวาณีย กะโด

14018 นาย ภาณุ บุญทรง

14019 นางสาว ศตพร กิจเกตุ

14020 นางสาว ชนิกานต สายทองอินทร

14021 นางสาว หฤทัย อุทธาทอง

14022 นาย ธนิศร จารุประกร

14023 นางสาว ลักขณา หลอเจริญ

14024 นาย ศุภวุฒิ แกวมณี
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14025 นางสาว กวิสรา แกนโพธิ์

14026 นางสาว ปติณญา นิธิธนิโยปกรณ

14027 นางสาว ยลดา ภูศร

14028 นางสาว รัตนาวดี มังษะชาติ

14029 นางสาว วิลาวัลย บุญลอด

14030 นาย ติณณภพ สุทธมงคล

14031 นาย จิณณวัตร กลิ่นพงค

14032 นาย ธิษณิน ถิรานุชิต

14033 นาย ธนิสสร มณีรักษ

14034 นางสาว ชลธิชา มูลตรีประฐม

14035 นางสาว จุฑารัตน จันทรรัตน

14036 นาย วริศ กระจายเกียรติ

14037 นางสาว พัชรี จันทวิเศษ

14038 นางสาว พริ้มเพรา สงสะอาด

14039 นางสาว นงลักษณ มีแกว

14040 นางสาว พิมพฤทัย มณีกร

14041 นาย ภาดร สาริกาพันธ

14042 นางสาว แพรพรรณ ปงจันดา

14043 นางสาว ธนพร เทศสุรินทร

14044 นาย ณัฐดนัย ขาวสําลี

14045 นางสาว พัชรา ไกรเทพ

14046 นาย ศุภัช นิลรุงรัตนา

14047 นางสาว ธัญชนก เอี่ยมสําอางค

14048 นาย กฤติคุณ อุนเรือน

14049 นางสาว ณิชารีย แสงทอง

14050 นางสาว อัญรัตน ดําแดง

14051 นางสาว กานติมา ปาโน

14052 นางสาว วริศรา โคตะปญญา

14053 นางสาว จันทิมาพร ภูษาแกว

14054 นาย ภัทรวัต แกวชวง

14055 นาย ธนกฤต สัสดีอําไพ

14056 นางสาว วลัยพรรณ จิตติกรยุทธนา

14057 นางสาว สภาวรรณ พลบุตร

14058 นาย คณินณัฏฐ ทองประดิษฐ

14059 นางสาว ณัฐธิดา รัตนอุไร

14060 นางสาว ภูษณิศา เส็งพานิช

14061 นาย ธนกฤต ชูออน

14062 นางสาว กานตรวี วิเวกวินย
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14063 นาย ธีระศักดิ์ ชัยกลิ่น

14064 นางสาว ภัทฌณิดา พันธุทอง

14065 นาย โกวิท ทองนอก

14066 นางสาว อลิสา ผาบัว

14067 นางสาว ชรินรัตน แกวดวงแสน

14068 นาย อัครเดช เบ็ญจวิทยวิไล

14069 นางสาว กรุณา ทรัพยประดิษฐ

14070 นางสาว ลลนันท วาที

14071 นางสาว อธิพร สุโชดายน

14072 นางสาว สุธันญา เหลืองอารีพร

14073 นางสาว อัครภา ประยูรรัตน

14074 นางสาว วิภาวี อุปสิทธิ์

14075 นางสาว ภัสชนันภัครา เครือสังกา

14076 นางสาว พิชญา ตระกูลสา

14077 นางสาว ลลิดา อุชุปจ

14078 นางสาว บุษยรังสี อินทสโร

14079 นางสาว พักตรสมิตา สิงหคํา

14080 นางสาว คีรีลักษณ ศิริคะรินทร

14081 นางสาว ไอยลดา เตชะสาย

14082 นางสาว พัทธธีรา ยศสมบัติ

14083 นางสาว อลิษา มวงไหม

14084 นางสาว พันธิชา ถามะพันธ

14085 นาย ทศพร ไสยกิจ

14086 นาย ธิติวัฒน ดวงทวี

14087 นาย ศุภวัฒน วัชราศรม

14088 นาย ปยราษฎร สุขราษฎร

14089 นางสาว จรัญญา หนูเมือง

14090 นางสาว ธัญญลักษณ จันทรังษี

14091 นางสาว วิภาวี มีเสน

14092 นางสาว กัญญาภัทร มีชัย

14093 นางสาว ชฎาณิศ ภรภัทรวชิรา

14094 นางสาว ราณี ปานเดย

14095 นาย ธรรมภณ สิงหพันธ

14096 นางสาว ชนาพันธ พุมพวง

14097 นางสาว ธัญญาวดี นงรัตน

14098 นางสาว ชลันธร ชูตินันท

14099 นาย เชษฐศักดิ์ดา เวียงเงิน

14100 นางสาว อุรชา ระฆังทอง
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14101 นางสาว สุชาดา ธาราศักดิ์

14102 นางสาว ณัฐณิชา นักรบ

14103 นางสาว จุฑาทิพย สมงาม

14104 นาย กิตติภัฎ ธรณธิติ

14105 นางสาว กิรณา กฤษฎาพงษ

14106 นาย สุทธิเกียรติ เพียรอดวงษ

14107 นาย อรรณพ กําเนิดแสง

14108 นางสาว ชวัลชา จันทรเพชร

14109 นาย เจษฎา ทัพวงศศรี

14110 นางสาว ชญานิษฐ อิศรภักดี

14111 นางสาว รุงทิวา เหมะรักษ

14112 นาย เยี่ยมยุทธ สุทธิฉายา

14113 นาย ธนบดี คงธนเกริก

14114 นางสาว กัญญาพัชร ศรีดาพันธ

14115 นาย ภูชิชญ ทองคํานุช

14116 นางสาว ณัฐมน ศิวะนาถนุสรณ

14117 นางสาว จันทรทิพย พรนิคม

14118 นางสาว ธันยา ชัยกิตติ

14119 นางสาว พิมพลภัส พูนผล

14120 นางสาว ปยนุช ติวัฒนาสุข

14121 ส.ต.ท.หญิง ศรัณยา พวงสะอาด

14122 นางสาว ปริณดา เดิมศรีภูมิ

14123 นาย ภูสิทธิ ศรีถัทธ

14124 นาย วชิรวิชญ ปติเสถียรหิรัญ

14125 นางสาว เปรมิกา แสนทอง

14126 นางสาว นิธินันท พุทธวิริยากร

14127 นางสาว อชิรญา สระแกว

14128 นางสาว ลลนา วัลลา

14129 นาย พงศรพี โพธิรังสิยากร

14130 นางสาว ปยธิดา หนูสาย

14131 นางสาว เกวลิน จันมโนวงษ

14132 นาย พรรณภณ เดชสุริยะพัทธ

14133 นาย รณกร ถอยสุนทร

14134 นาย ขจรเกียรติ กันทะวัง

14135 นางสาว ณัฐชุมา อยูไมย

14136 นางสาว อนัญญา กรรณแกว

14137 นางสาว ปรารถนา บุญทา

14138 นาย สุรีกฤษศิ์ กอนคง



110

เลขประจําตัวสอบ คํานําหนา ชื่อ สกุล

14139 นางสาว พรธิตา รุจิราพรพงศ

14140 นาย คุณาคม พลพานิช

14141 นางสาว ธนธรณ ชุมประสิทธิโชค

14142 นาย ชญานิน ไชยาพันธุ

14143 นางสาว ณชญาดา บุญยะกาญจน

14144 นางสาว สุกฤตา ทองทาบ

14145 นาย ภัคนันท ชวนะศักดิ์

14146 นางสาว ธันยทัชชญา สุขหาม

14147 นางสาว สุดปติ แปวบุญสม

14148 นาย วรภพ มณีล่ํา

14149 นางสาว ปวีณา ทับทิมเมือง

14150 นางสาว ปวีณา วุฒิสมบัติ

14151 นางสาว พรภัทร กัมพลานนท

14152 นางสาว ปพิชญา ศรีสารัตน

14153 นาย ภาณุวัฒน ตะพิมพ

14154 นางสาว ศดานันท ฉัตรเมธี

14155 นางสาว อังศุมาลิน สหะวงศวัฒนา

14156 นาย อภิสิทธิ์ ดิษบรรจง

14157 นางสาว เพ็ญภรณ แสงโชติ

14158 นางสาว รจิต ตันติกุล

14159 นางสาว ดุจเกลา อารยะศฤงคกุล

14160 นางสาว สรัลชนา วิริยะทวีกุล

14161 นาย วรนันต นิติวราการ

14162 นางสาว พิชชาภรณ นิรมล

14163 นางสาว นันทิยา คํากูล

14164 นางสาว วศินี พงศบุรีนนท

14165 นางสาว ฐิติชญา สวางเนตร

14166 นางสาว ปติญญา ศรีทองกุล

14167 นางสาว ชุติมา วันสุข

14168 นางสาว มาริษา เผือกนวล

14169 นาย กิตต สุยังกุล

14170 นางสาว พรหมนิสา ลัทธิธรรม

14171 นางสาว เสาวณีย สิทธิเชนทร

14172 นาย ณัฐพร ลาเสือ

14173 นาย ณัฐพงศ ชูกิตติพรศีกดิ์

14174 นาย อิสระพงศ อิสระภาพ

14175 นาย นัฐภูมิ ชัยภูมิ

14176 นาย กองวุฒิ พานิชผล
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14177 นาย พิฆเนตร ทองเที่ยง

14178 นาย สมชาย มีเดช

14179 นาย ปูรณ แตงใบ

14180 นางสาว ธนัชพร ชูประเทศ

14181 นาย อํานาจ จิตวีระกุล

14182 นางสาว ทัธนา ซัมวุง

14183 นางสาว กชพักตร คงปาน

14184 นางสาว อรประวีณ ประภารวีวรรณ

14185 นางสาว เบญจาวรรณ อินตะ

14186 นางสาว นภัสสร สุทธิประภา

14187 นางสาว ภัทรานิษฐ จิตประกอบ

14188 นาย เอ็มชัย แสนกรุง

14189 นางสาว ณรดา บุญขจาย

14190 นางสาว วรันธร  ปภัสสรศิริ 
14191 นางสาว นิตยา หนูชู

14192 รอยตํารวจโท ภาวิน จิรเดชพิทักษ

14193 นาย บริวัฒน เกตุศรีบุรินท

14194 นางสาว อุบลพันธุ ศรีวรศาสตร

14195 นางสาว นนทวรรณ เกลี้ยงแกว

14196 นางสาว ณัฐชุดา สมพันธ

14197 นาย พชร สุดประเสริฐ

14198 นางสาว สุชญา ถิรพงศพันธ

14199 นางสาว สถาปนา เที่ยงธรรม

14200 นางสาว สุภาสิริ แซจู

14201 นางสาว สุธิมาพร ศรีพารัตน

14202 นางสาว ฐิตา พลายรักษา

14203 นางสาว จุฑารัตน โฉมวิไล

14204 นาย สุรบถ สินธุโคตร

14205 นางสาว สริตา เข็มทอง

14206 นางสาว พัชรีภรณ โนนทอง

14207 นางสาว ณัฐชยา เรืองแสน

14208 นางสาว รุจาภา จุกจันทร

14209 นางสาว อัจณตา กลั่นฤทธิ์

14210 นาย ดรัณภพ กิจกสิกร

14211 นางสาว ภัสรักษ เกียรตินอก รังษีเพชรา

14212 นาย เสฎฐวุฒิ วิจิตรพร

14213 นาย จิตวัต ธัญธีรภาพ

14214 นางสาว อุษาวรรณ หอมสินธ
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14215 นางสาว เพ็ญศิริ ศรียัง

14216 นาย วรรธนะ สระคูพันธ

14217 นางสาว สุพัฒนา สายศรี

14218 นางสาว อิสรีย เพ็ชรวิลัย

14219 นาย ชญนัธ จันทขันธ

14220 นางสาว สุภมณี มณีสวัสดิ์

14221 นางสาว ชิตลดา เหลืองทอง

14222 นางสาว ธนิศรา เลื่อนสุขสันติ์

14223 นาย ธนกฤต สุจริต

14224 นางสาว นราทิพย ปฐมวัฒน

14225 นาย อัครพัฒน อนเจริญ

14226 นาย ณภัทร นพรัตน

14227 นาย ศรีวิชัย พงษฤกษ

14228 นาย นักปราชญ กันตีวงศ

14229 นาย เกรียงไกร โกมุทีกุล

14230 นาย ปยะวัฒน ภคปญญาวัจน

14231 นาย อรรถนิรุทธิ์ บริสุทธิ์

14232 นางสาว พัฒนประภา โชติธรรมโม

14233 นาย วิทวัส ศรีใครนุน

14234 นาย พีรกิตติ์ ศรีใครนุน

14235 นาย พยุห เกิดจงรักษ

14236 นางสาว นฤชล กฤษฎาสิมะ

14237 นางสาว วรินธร สุวรรณดิษ

14238 นางสาว ชไมพร วุฒิมานพ

14239 นางสาว อัจฉรา คําปา

14240 นางสาว ศศิธร เสริมสุข

14241 นางสาว อติภา สุวรรณมาฆะ

14242 นางสาว สมฤทัย อนุดํา

14243 นางสาว กิตติอาภา พรหมานนท

14244 นาย พีรณัฐ บุญญกิจ

14245 นางสาว ธนารียรัฐ ชูฤทธิ์

14246 นาย มัทนะ พลอยศรี

14247 นาย ภูผา กงอุบล

14248 นาย ธีรวรรธน ปงลังกา

14249 นาย ธนวัฒน องอาจอิทธิชัย

14250 นางสาว สิราภรณ ขันติสิทธิ์

14251 นาย ศุภณัฎฐ คําฝน
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นักการทูตปฏิบัติการ  :  วุฒิปริญญาโท จํานวน 985 คน

20001 นาย อัศวิน เผาอํานวยวิทย

20002 นาย กฤษนันท แพทยสมาน

20003 นาย เบญจมินทร ศิริตันติธรรม

20004 นาย ธวัชชัย กมลวรรณ

20005 นางสาว เอิบอร บัณณสิทธ

20006 นางสาว ณิชากร หอยสังข

20007 นาย จิรพัชร จันทรกล่ํา

20008 นางสาว สุรัชฐา ชินชฎาธาร

20009 นาย นิวัฒน สินไชย

20010 นาย ชัญญ  พหลโยธิน  ยุกตะเสวี

20011 นางสาว อภิญญา แผวเกษม

20012 นาย ชยกร พรหมนอย

20013 นางสาว พรรณิการ รัตนเมือง

20014 นางสาว วิไลวรรณ ศรีกําเหนิด

20015 นาย อานนท รักชาติ

20016 นางสาว วริญญา เลาหพงษ

20017 นางสาว กาณตชณิต เพ็ชรอําไพ

20018 นางสาว ธิสุดา มงคลโภชน

20019 นางสาว สุดารัตน คงคาชาติ

20020 นาย ธรรม เกตุทัต

20021 นางสาว พิลาสลักษณ ชุมตา

20022 นาย ชนะพล ชัยทัพ

20023 นาย ไตรวุฒิ วาสนาม

20024 นางสาว อภิสรา มงคลกิจภักดี

20025 รอยตํารวจเอก สิรภพ โหเหรียญ

20026 นางสาว ปวีณา ยะปญญา

20027 นางสาว วีรพร แกวเกิด

20028 นางสาว จันทนี อยูเย็น

20029 นาย สรสิช สวางศิลป

20030 นางสาว พฤฒิพร แปนสุวรรณ

20031 นาย มารุต ศูนยตรง

20032 นางสาว บังอร คานะมี

20033 นาย อารักษ ธาราพรรค

20034 นาย สุพัฒน กอบตระกูล

20035 นาย ชวัล เหลาสุนทร

20036 นางสาว บัณฑิตา สีโท

20037 นางสาว มาริสา พุฒคง
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20038 นางสาว หทัยทิพย เชิดศรี

20039 นางสาว พิชญา วิศัทวัฒนา

20040 นาย ศักราช หนูทอง

20041 นางสาว สมัชญา ทองเลิศ

20042 นางสาว ศรัณยธร รัตนธนเกียรติ

20043 นางสาว รอสิตา มะ

20044 นางสาว รุงรัช โกศการิกา

20045 นาย วิสุวัต โพธิ์ศรี

20046 นาย กฤติ มวงศิริ

20047 นางสาว ศศิกานต วิทยโชคกิติคุณ

20048 นางสาว วรางคณา มาสงา

20049 นางสาว ศศิพิชญนาถธ ดีสิงห

20050 นาย กฤชธัช หิรัญวัฒนา

20051 นาย ฎนุพล อวมพิทยา

20052 นางสาว พิมพนภัส กฤษดาวัฒน

20053 นางสาว ภณิชชา ลิ่มสกุล

20054 นาย สมโชค ศรีเงินถม

20055 นางสาว จิราพร ชัยติสกุล

20056 นาย สรรภพ ตุงคะเสน

20057 นางสาว สุริวัสสา ธัญญาณัฐวิทย

20058 นางสาว เปมิกา วรรธนะพันธุ

20059 นางสาว วิภาวี พิรุณยอย

20060 นางสาว นฏกร ธนารียรุงโรจน

20061 นางสาว ปทมพร วรทัด

20062 นางสาว กุลวาณี อาบีดีน

20063 นางสาว ภูมิรัตน ภิงคารวัฒน

20064 นางสาว ปวีญา ปุญทาเปน

20065 นาย สุชาติ เรืองนา

20066 นาย อาซฮารี ดีโซะ

20067 นาย สมใจ ประทุมทอง

20068 นาย คณิน เหลาพิรุฬห

20069 นางสาว ณิชาภา ลิมศิริธง

20070 นาย กสานติ์ ณ มโนรม

20071 นางสาว สรัสวดี ทุมนัส

20072 นางสาว สุชาดา บอทรัพย

20073 นาย รัชชานนท ชะบา

20074 นางสาว ณัฐธิดา นิสภกุลชัย

20075 นาย รมฉัตร พานิชพงศ
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20076 นาย ภัทร เจิมสวัสดิ์

20077 นางสาว นิศาชล แทนธัญลักษณ

20078 นางสาว รุงทิพย เลิศนิทัศน

20079 นางสาว จุฑาทิพย ขวัญแกว

20080 นางสาว สุทธิรัตน ลิศนันท

20081 นางสาว จันทิพยภา รัตนาโรจน

20082 นางสาว ศศินา วัฒนเขจร

20083 นางสาว ชลิตา สุขประสงค

20084 นางสาว อัจฉรา นรากรไพจิตร

20085 นางสาว กมลวดี รัมมนต

20086 นางสาว สุธีญา พรหมมาก

20087 นางสาว บุญญฉัตร ใสแจม

20088 นางสาว ธัญรดา เลิศลักษณาพร

20089 นาย ปภาวิน หันจัดการ

20090 นางสาว ฐิติพร ดวงทอง

20091 นางสาว ณัฐสินี เรืองประดิษฐ

20092 นางสาว ศีลินี นิลพฤกษ

20093 นางสาว กุลศิริ วรกุล

20094 นางสาว ชนกานต พูลทรัพยฺ

20095 นาย ชยุตม อัศวธีระเกียรติ์

20096 นาย ภูดิท ศิริวุฒิ

20097 นาย พันธกานต อัศวโชค

20098 นาย พิชญญ โชติพันธุ

20099 นางสาว สริตา สุริยาสิน

20100 นางสาว กมลสรร ทวีวงษ

20101 นางสาว ศันสนีย อยูเย็น

20102 นางสาว นุชนาถ ลองมัจฉา

20103 นางสาว ปวราทิพย เวทยประสิทธิ์

20104 นางสาว หทัยภัทร ชี้เชิญ

20105 นางสาว กฤษญกร สีหะวงษ

20106 นางสาว ขวัญจิรา มีนชัยนันท

20107 นาย อรัช สกุณี

20108 นาย วรปรัชญ มงคล

20109 นางสาว ณัฐวดี รมกลาง

20110 นาย จิรภัทร นิรินทร

20111 นางสาว ธิรีดา ชุมะศารทูล

20112 นาย สืบบุญ ไชยสิทธิ์

20113 นาย พีระวัฒน จิวาธนังกรกุล
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20114 นาย พัสกร จรรยากูล

20115 นาย กฤษฎา วิศิษฎสิน

20116 นางสาว พิมพชนก ขันธสะอาด

20117 นาย ปฏิภาณ ปญญานิธิกุล

20118 นางสาว ระพีพัฒน กองรักษา

20119 นาย ชนวีร ภาษานนท

20120 นางสาว เบญริสา เมธากุลหิรัญ

20121 นางสาว วิสณี คุปตธนโรจน

20122 นาย วศิน ภาสดา

20123 นางสาว เมทินี มุกดาอนันต

20124 นางสาว ธิณัฏฐญาณ ไทยสุโข

20125 นางสาว วราภรณ หลีสกุล

20126 นางสาว พลอยแพรวา สุภัควณิช

20127 นาย อัครฤกษ ไกรฤกษ

20128 นาย ปยภัค มหาโพธิ์

20129 นาย อัครินทร อังกุราภินันท

20130 นาย ภัทรพล กมลศิลป

20131 นางสาว ขนิษฐา วาจาสัตย

20132 นาย คณัชญ อนุรักษภราดร

20133 นางสาว วิชชุดา ทัศนสุวรรณ

20134 นาย อิศรา ทองทิพย

20135 นาง กฤษณา ชูวงศ

20136 นางสาว นันทพิชญ สินวรพันธุ

20137 นาย ดิษพล ศิวะรัตนธํารงค

20138 นางสาว นงลักษณ จันเหลือง

20139 นางสาว ชนากานต หอมละออ

20140 นาย ฉัตรพัฒน เหมะชัยสิทธิ์

20141 นาย สุรพงษ เวทพิสัย

20142 นาย พัฒนระพี ลีดาสวัสดิ์

20143 นางสาว วิลาสินี มีมุข

20144 นางสาว สุประวีณ อภิขณา

20145 นาย พงศพจน วรพงศ

20146 นางสาว ชญานิศ พิทักษวงศโรจน

20147 นาย ณัฐพงษ สุภาพงษ

20148 นางสาว วรพัทธ ลิขิตตานนท

20149 นาย มาก สิรภพ รักทองสุข

20150 นางสาว ชลยา เอกอัคร

20151 นางสาว อาภาพร ดอกพุฒ
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20152 นางสาว ปญาทิพย แสงเงิน

20153 นางสาว นลินทิพย มั่นธนกร

20154 นาย จิตตภัทร ศิริสรรพ

20155 นาย รัฐนันท เจริญพรวรนาม

20156 นางสาว ปรมา โอชา

20157 นางสาว กมลวรรณ กวีรัตนธนะ

20158 นางสาว สาริศา แสงรัตน

20159 นางสาว ณัฐนิชา ฉันทอุทิศ

20160 นาย กิตติวัฒน โกมลแผว

20161 นาย ภูวิชญ นันทสุรศักดิ์

20162 นางสาว พัชรวรรณ ภารัตนวงศ

20163 นาย นฤบาล สุระกุล

20164 นางสาว ชมพูนุช ปุณณมากุล

20165 นางสาว วาสินี รูทํานอง

20166 นางสาว รจเรข ลิ้มกิติศุภสิน

20167 นางสาว ปญญนันท ปญญา

20168 นางสาว กัญจนรัชต เศรษฐศุภพนา

20169 นางสาว ศิริภัทร เฑียรเจริญ

20170 นางสาว ลลิตา ฬิลหาเวสส

20171 นางสาว วรพรรณ คงศิริกร

20172 นางสาว ณัฏฐนันท แสนอาทิตย

20173 นางสาว กมัชชา สุภาวะไตร

20174 นางสาว อรวิภา รุมโรย

20175 นาย สมสกุล พุมมาก

20176 นาย ปาณโกสะ สุพงษธร

20177 นางสาว ศิจิตรา ทรงเจริญ

20178 นางสาว นราวดี รุจนพันธ

20179 นาย จิรพัชร พูลสุวรรณ

20180 นาย จิรวัฒน อารีจิตสกุล

20181 นางสาว สุจิตตา รักษวงศ

20182 นางสาว สุธีรา นาถึง

20183 นางสาว ศศิพิมพ มหารศ

20184 นาย ณพล รัตนพล

20185 นางสาว จิตรปติ ฐิติมนตรี

20186 นางสาว สรอยสุวรรณ แชมขํา

20187 นางสาว ณัชชา รังสินนท

20188 นาย วิชเยนทร โตลานุวัตร

20189 นาง ภัทรภร ตรีนุชกร
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20190 นางสาว เฟองบุญ อเนกบุณย

20191 นางสาว เกตน ถิ่นธานี

20192 นาย ฤชุพงศ การรื่นศรี

20193 นาย อนุชิต เชื้อประเสริฐศักดิ์

20194 นางสาว กรกมล จังธนสมบัติ

20195 นางสาว ดนุนุช วิเศษมงคล

20196 นางสาว ปยะนุช ทองวัน

20197 นางสาว ศศิธร กันตัง

20198 นาย มัตตัญู แจงโถง

20199 นาย ธนธรณ ชูชาติพงษ

20200 นางสาว อรปภางค ประชิต

20201 นาย สัญชัย สังขเรืองยศ

20202 นางสาว พิชชาภรณ ชัยรุงเรืองฤทธิ์

20203 นาย ณภัทร ศิริกุล

20204 นาย ชนินทร อินทรพิน

20205 นาย พีรวัส จันทรโณทัย

20206 นาย ณัฐจิต เอี่ยมธรรม

20207 นางสาว อรฑดา เพชรพลอย

20208 นางสาว กชพร วิมลธาดา

20209 นาย วริษฐ ดวงรักษา

20210 นาย วิโรจน เนียมแสง

20211 นางสาว ลักษณพร อินทรัตน

20212 นางสาว จริยา หมัดอะด้ํา

20213 นางสาว เฉลิมพร ปญจาสุธารส

20214 วาที่รอยตรี ทรงฤทธิ์ กอนแกว

20215 นาย วิเชียร ศรีชัยปญญา

20216 นาย ปรเมศวร ชรอยนุช

20217 นางสาว พนิดา มาคะผล

20218 นางสาว ธนพร เกริกกุลธร

20219 นาย นทีธร ฟกโต

20220 นางสาว รัชรินทร ยิ่งยืนยง

20221 นาย วัชรพล จุลโคตร

20222 นาง วรางคนางค เฉลิมชวง

20223 นางสาว ณิชมน ศรีชัยยงพานิช

20224 นางสาว เนตรชนก สุลัยมาล

20225 นางสาว วุฒิณี ทองแกว

20226 นางสาว สุนันทา สุขเจริญ

20227 นางสาว พจี ศรีศศลักษณ
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20228 นาย รัตนชัย คงมั่น

20229 นางสาว ปภัสรา ขุนสวัสดิ์

20230 นางสาว ศิริลักษณ มาลา

20231 นางสาว ศิรินรี สุพรรณสมพร

20232 นางสาว อัธยา อุณหเลขกะ

20233 นางสาว อรณิชา เสตะคุณ

20234 นาย วงศกร นาคนาวา

20235 นางสาว วิลาสินี โภไคสวรรค

20236 นางสาว จันทรจรัส คชชา

20237 นางสาว เกศกัญญา ศรีพุทธางกูร

20238 นางสาว สุมนา อมาตยกุล

20239 นางสาว ทัศดาว ลอมลาย

20240 นางสาว นิธิภา ชางหลํา

20241 นางสาว กฤติยา นิภากรสัมพันธ

20242 นางสาว มยุรินทร เพชรชัด

20243 นาย ธรณ แทนรัตนวิจิตร

20244 นางสาว สุวรรณา พรอมตั้งตระกูล

20245 นางสาว สุขสุดา ขุนราช

20246 นางสาว ภัทรกานต ภัทรธํารง

20247 นาย โสรัจ กริษฐาทิพย

20248 นางสาว ธิดาภรณ แดงสีออน

20249 นาย ทัศนพงษ พงษดนตรี

20250 นางสาว ปภาทิต อิทธิวิกุล

20251 นาย นทีลักษณ กุลเทศ

20252 นาย กรวิชช มิตรแกว

20253 นางสาว ปถวี ศุขกิจ

20254 นางสาว ทอขวัญ ดุริยประณีต

20255 นาง วัชรี เด็ดดวง

20256 นางสาว ณัฐณิชา กันฉาย

20257 นางสาว วรรณรัตน พวงสมจิตต

20258 นางสาว เกศรินทร บุญเรือง

20259 นางสาว ศิริพร โตพึ่งพงศ

20260 นางสาว พรนภา เลิศบัวสิน

20261 นางสาว ภัทรกุล ศิลปรัตน

20262 นาย เสฎฐวุฒิ ทาวแกว

20263 นาย ณัฐภัทร ลิมศิริธง

20264 นาย ธนัท เจริญสุข

20265 นาย ศุภวิชญ ทั่งตระกูล
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20266 นางสาว อธิษฐาน เสยยงคะ

20267 นางสาว สาริน อัศวมั่นคง

20268 นางสาว วิลาสินี งามดํารงเกียรติ

20269 นางสาว ชีวาภัสร ทับทิมไทย

20270 นางสาว ดวงเพ็ญ พูลสวัสดิ์

20271 นางสาว ฐิติภา กีรติสุนทร

20272 นาย ชนานนท คันธรักษา

20273 นางสาว วรัญญา แสนจิตร

20274 นางสาว สุมารินทร ประสพสุข

20275 นาย ธีรวีร กุระเดชภพ

20276 นางสาว พัฒนียา ทองโอฬาร

20277 นางสาว วารี ชัยทวีปพร

20278 นางสาว สุวิชชญา จันทรปฎก

20279 นางสาว ภัคชญากุล สุรินทรศิริรัฐ

20280 นางสาว กณิศา วงคคม

20281 นางสาว ปทมา สวางนอย

20282 นางสาว พรพรหม ศรีปฐม

20283 นางสาว ปทมา ปรีชา

20284 นางสาว ณัฎฐณิชา สุวรรณยิ่ง

20285 นางสาว ภัทรไพลิน อภิวงคงาม

20286 นางสาว ภัทฐิชา รองพล

20287 นางสาว นภัสวรรณ ตันโช

20288 นาย พชร ไลทองคํา

20289 นางสาว ทิพวรรณ กําศิริมงคล

20290 นางสาว อรอนงค อวมแจง

20291 นางสาว มัลลิกา ผองแผว

20292 นาย สืบสกุล ขันธทัต

20293 นางสาว พีรยา พัฒนคูหะ

20294 นาย ปวินท จันทนา

20295 นาย ฌาฏิวิทย ประยูรศรี

20296 นาย อัครวินท โกมุทานนท

20297 นางสาว พรสวรรค แสงทอง

20298 นาย ปาณัท สุภาสัย

20299 นางสาว วนาพร คําบุศย

20300 นางสาว ณภัทร อองวรานนท

20301 นางสาว ปยะภรณ ขุนทองแกว

20302 นางสาว หงษเหินใหม ศรีพรรณเพชร

20303 นาย วรัช กิจโมกข
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20304 นางสาว บุษยา หาญชนะชัยกูล

20305 นางสาว กุลริศา บูรพาเดชะ

20306 นางสาว ลีลาวรรณ ชาญเชี่ยวชิงชัย

20307 นางสาว กรกช วนกรกุล

20308 นางสาว ขวัญหทัย วิวิธวร

20309 นางสาว กฤตชญพร กลัดสมบูรณ

20310 นางสาว ปรีชญา ประวีณไว

20311 นาย ยศพงศ บูญปลูก

20312 นางสาว ภสัณหสรรพ สุขอนันต

20313 นางสาว ทัศนีย วัฒนโยธิน

20314 นาย ธนวรรธ กลาปราบศึก

20315 นางสาว ณภัทร บุญปญญา

20316 นางสาว ณัฐชยา ฤทธิสิริกุล

20317 นางสาว โอษฐสุมา ชุมพงศ

20318 นางสาว จิรรัตน จตุรานนท

20319 ร.ต.ต.หญิง สุธาสินี เพ็งนรพัฒน

20320 นางสาว ศุภัค ลิขิตวัฒนานุรักษ

20321 นาย อดิรุจ รัตนถิรพันธ

20322 นางสาว ธิดาศิลป ครุฑมณี

20323 นางสาว วาทิณี มาแจง

20324 นาย วีรวิชญ วีระฉัตรพงศ

20325 นางสาว กัษมาพร สาตะโรจน

20326 นาย ปฐพี ระวังภัย

20327 นางสาว กัลย เลาหสุขเกษม

20328 นาย พงศธร วสุวานิช

20329 นางสาว ฑัณธิมา สุวรรณพันธ

20330 นางสาว วัชราภรณ คงเนตร

20331 นาย พรพล สุวรรณมาศ

20332 นางสาว ธิดารัตน ขอประสิทธิ์

20333 นางสาว ลลิตวดี บุษราคัม

20334 นางสาว ปภาณพสุตม นวลตา

20335 นาย กฤษฎาธาร คชาธาร

20336 นางสาว นฤมล ใจหาญ

20337 นางสาว ศวิตา เมธิรานันท

20338 นาย มูฮําหมัดชะรีฟ เจะหมิ

20339 นาย ธิระพัชร เคหะลูน

20340 นางสาว พิชชามลญ พัฒนพงศธร

20341 นางสาว จินตภาณี มหาศรีทรัพย
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20342 นางสาว ศุภัชฌา สุภาพันธ

20343 นางสาว ฐิติญา ชูมงคล

20344 นางสาว เพ็ญพิศุทธิ์ สุวรรณฤกษ

20345 นาย ทิตตพันธ วาจานนท

20346 นางสาว วันซาลีนี ตระกูลศึกษา

20347 นาย มูหัมหมัดสอเเละ หะมัด

20348 นางสาว ขวัญรัศม จันทรศิรินารา

20349 นาย กลยุทธ อัศวินะกุล

20350 นางสาว จริญา คันใจ

20351 นางสาว พิชญา ไหมบุญแกว

20352 นาย ณัฐพงศ จันทรนอย

20353 นางสาว บุษยภา ตันตะยาภิรมยกุล

20354 นาย ณัฐวิทย จูฑะภักดี

20355 นางสาว กชภัท อมรินทรฤาชัย

20356 นางสาว ภารดี รัตนเศรณี

20357 นาย อรรถวุฒิ ลีไพศาลสุวรรณา

20358 นางสาว อิศราวดี วงศผาสุกโชติ

20359 นาย ภูริช อองวุฒิวัฒน

20360 นางสาว ณัฐพร เริ่มกอกุล

20361 นางสาว พัชรพรรณ พิมพบรรจง

20362 นางสาว ชณัญญา อินทรัมพรรย

20363 นางสาว สุธินี เสวตร

20364 นางสาว พิเศษสุจิ์ หิรัญประดิษฐ

20365 นางสาว อมรรัตน ปาลกะวงษ ณ อยุธยา

20366 นางสาว มัชฌิมา ทองจีน

20367 นางสาว ธิดารัตน เปนไชย

20368 นางสาว ณัฏฐนิตย พูนผล

20369 นาย อารยะ ทิมละมอม

20370 นางสาว กัลยาสิริ คําโคกกรวด

20371 นางสาว คัทริน มีสุวรรณ

20372 นาย อนุสรณ องอาจ

20373 นาย ธวัชรมาชญ ยาทะเล

20374 นางสาว สิริน พัดเอี่ยม

20375 นางสาว รัตนา จงเกียรติขจร

20376 นาย อรรคเดช แสงจันทร

20377 นางสาว ดนยารัศมิ์ บัวแกว

20378 นาย อรรถพล วอลคเกอร

20379 นาย อริญชย ภุมรินทร
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20380 นาย จักรพงษ ชดชอย

20381 นาย อริญชยวิชญ แสงนักธรรม

20382 นาย เพลงประพันธ กิ่งทอง

20383 นางสาว นพวรรณ สุขกลาง

20384 นาย พลากร จันตะไพร

20385 นางสาว สุดาวดี พูลลาภ

20386 นางสาว ชารวี บุตรดี

20387 นาย กอปรธรรม นีละไพจิตร

20388 นางสาว ปยาภัสร กัลยา

20389 นางสาว บัวบูชา เชิดชู

20390 นางสาว นีรชา สงวนทรัพย

20391 นาย ยุทธจักร วงศสวรรค

20392 นาย อัคพงษ สิทธิวงศ

20393 นางสาว กัลยสุดา สดสี

20394 นางสาว ภณิดา ปรัชญกุล

20395 นางสาว ฤณธาร แสงไสย

20396 นาย ฐานุวัชร รินนานนท

20397 นางสาว ณิชารีย บุญแฝง

20398 นาย ปวัตร มีเเกว

20399 นางสาว รัตนอาภา ทรัพยสมบัติ

20400 นางสาว กานติมา เจตนะจิตร

20401 นาย วาริสคาน ไทยอนันต

20402 นางสาว สุธาทิพย ลิ้นทอง

20403 นางสาว ลักษิกา จิรโมไนย

20404 นางสาว ศดานันท นิลบวร

20405 นาย ธิติสรร พึ่งกัน

20406 นางสาว พรธวัล อวิรุตม

20407 นางสาว วัชรา ดีมีชัย

20408 นางสาว อนัญญา อิ่มเงิน

20409 นางสาว ชัชภาม ตัณฑเกยูร

20410 นางสาว อิสริยา อนเงิน

20411 นาย ชนินทร เคทอง

20412 นางสาว จิรัชญา ศีลสัตยาวงศ

20413 นางสาว ภัทรา หุตะแพทย

20414 นาย จิตวัฒน ชัยเลิศวณิชกุล

20415 นางสาว ชัญญา จริเกษม

20416 นางสาว สุภัตรา ขาขันมาลี

20417 นางสาว อรรจนา บุณยรัตพันธุ
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20418 นางสาว จีรนันท จันชัยชิต

20419 นางสาว ณัชชา ฉันทรุจิกพงศ

20420 นางสาว วรรษมน จันทรสมวงศ

20421 นางสาว ณัฐธิดา ดวงอุไร

20422 นางสาว ปราณปริยา ประจนปจจนึก

20423 นางสาว ชนิษฐา จริตงาม

20424 นางสาว กันจณิฐิตรา หริรักษ

20425 นางสาว เรวดี ชูทอง

20426 นาย นภสิทธิ์ วิลัยกรวด

20427 นางสาว นิพาดา ทองคําแท

20428 นางสาว ชนาธินาถ ศรีสงา

20429 นางสาว นทภัค เชี่ยวเวช

20430 นางสาว อารีภา โชติทัตต

20431 นางสาว ศศิธร เรืองกูล

20432 นาย เอกณรงค อิสระพงศไพศาล

20433 นางสาว ภัสสรวง เครือรัตน

20434 นางสาว ณิชาภัทร เภาวิเศษ

20435 นาย สราวุธ พรศักดิ์กุล

20436 นาย ชูมิตร เปรมอุดม

20437 นางสาว พิชญนรี ฤทธิ์จังหรีด

20438 นางสาว อัจฉรา จินาพันธ

20439 นางสาว กษมา กิติสุนทร

20440 นาย อรรถพล ระวิโรจน

20441 นาย วิชนนท ฟองตระกูล

20442 นางสาว ฐานิกา ขวัญกิจวัฒนะ

20443 นาย ศิษฎา ศิริพงษาโรจน

20444 นาย กาลัญู อัมรานนท

20445 นางสาว อรวรรณ มิเลียง

20446 นางสาว ปณณพร สารสุข

20447 นางสาว มิเลน เพชรรัตน

20448 นางสาว ชนกนันท เหมะจันทร

20449 นางสาว ทิพยสุดา ชูจุย

20450 นาย ณัชกิตต ศิลปโยดม

20451 นางสาว กัลยธัช เจริญสุข

20452 นางสาว เอกธิดา แสงชนะศึก

20453 นาย บารมี พานิช

20454 นางสาว กะรัตเพชร คงรอด

20455 นางสาว พรจิตรา จันทรเจริญ
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20456 นางสาว พัสตราภรณ จอมขันเงิน

20457 นางสาว สมฤทัย ใครนุนกา

20458 นางสาว เพลินตา หาเรือนโภค

20459 นางสาว ฐานิยา นุชเจริญ

20460 นางสาว อรุณรุง ศิริเจริญ

20461 นาย ภัทรพิศิษฏ บุญธนาทวีผล

20462 นางสาว ภัททิยา รัตนมังคละ

20463 นาย ชยพจน ลีอนันต

20464 นางสาว นิรดา สวางอารมย

20465 นางสาว สุภาวิดา ชัยวิศิษฎ

20466 นาย เจตนินธ จันทรานุกูล

20467 นางสาว อสมา เต็มรัก

20468 นางสาว ปณณรัตน สิริพัฒนธิติ

20469 นาย สองยศ ประกอบผล

20470 นาย อภิวิชญ อนันตเสรี

20471 นาย คณพล วงศใหญ

20472 นางสาว อดิญาดา ศรีบุญแสน

20473 นางสาว พนาพร โพธิ์ศรีทอง

20474 นาย ศราวุธ ศรีพัก

20475 นางสาว ปรีชยา ชูเงิน

20476 นางสาว ฐายิกา ทิพยสุวรรณ

20477 นางสาว ฉัตรสุมาลย มงคลศิริ

20478 นาย กฤตนัย ชุติมาเทวินทร

20479 นาย วันเผด็จ พนายางกูร

20480 นางสาว ศจิดาภา สุขกอน

20481 นาย ฐานวุฒิ เทพลิบ

20482 นางสาว จณัญญา วสุสิริกุล

20483 นาย ปญญพนต ชูเกตุ

20484 นางสาว ชุติมา ดอนแดงรอด

20485 นาย ธนินทรเอก ศรีวิฑูรย

20486 นางสาว ณัฐพร สุประดิษฐ ณ อยุธยา

20487 นางสาว ปทุมรัตน สมรักษ

20488 นางสาว เยาวนาฎ ตันตินีรนาท

20489 นางสาว วิลาสินี สุวรรณสายะ

20490 นางสาว ธัญญะสุภางค โสภณศิริภักดี

20491 นาย วริทธิ์ หอรุงเรือง

20492 นาย รัฐสิทธิ์ รัตนสิทธิโรจน

20493 นางสาว สิริพร กังวาฬ
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20494 นางสาว บุษยา ศิลานิล

20495 นางสาว ธนาพร เต็งรัตนประเสริฐ

20496 นางสาว ฤติมา เอื้อวิจิตรอรุณ

20497 นาย ชุติวุฒิ รัตนสกุล

20498 นางสาว พิมพชนก ตะอาจ

20499 นางสาว ณัฐวดี พันธพงค

20500 นางสาว นภสร วงศตะ

20501 นาย ศุภโชค วงศสกูล

20502 นาย สุไลมาน สาแม

20503 นางสาว พิชญาภา โสดา

20504 นางสาว หรรษมน เพ็งหมาน

20505 นางสาว กุสุมา สิทธิวงศ

20506 นางสาว พัชรินทร โภคินมาศ

20507 นางสาว ชลธิดา นันทนเสรีวัฒน

20508 นาย คมพันธ ปานสกุณ

20509 นางสาว อาภากร ปญญา

20510 นาย วีรพงศ ปากระโทก

20511 นางสาว นันทพัชร ณ สงขลา

20512 นาย ณัฐวุฒิ อุนฐิติวัฒน

20513 นางสาว มนัสวี พูนสิน

20514 นางสาว ผกามาศ ขําพงษ

20515 นางสาว สิตานัน นิ่มดีเลิศ

20516 นาย กิตติ์ธเนศ เจริญดิษยารัตน

20517 นางสาว พชรพร ใหญสงา

20518 นางสาว ณัจยา ทัตติยพงศ

20519 นางสาว สโรชิน บุตรน้ําเพ็ชร

20520 นางสาว สิรินญา สิทธิมงคล

20521 นางสาว กุลธีร เกษมณี

20522 นางสาว วิภาดา ธรรมสาร

20523 นางสาว สิริกานดา กองโชค

20524 นางสาว ตวงพร อินทจักร

20525 นางสาว จันทิมา ถาวรนาน

20526 นางสาว เพียงพลอย ฤทธิ์บํารุง

20527 นาย สมพร รุจิกิตติอังศุธร

20528 นางสาว สุธิดา นวลละออง

20529 นางสาว หทัยรัตน จันทรเชิดผล

20530 นางสาว ปาณิศรา ศรีเย็น

20531 นางสาว ศิริพร เหลาสมบูรณ
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20532 นางสาว สาธนา รอดพรอม

20533 นาย ชัช ขําเพชร

20534 นางสาว ธนพร วองวาณิช

20535 นางสาว ชนกานต แซโกว

20536 นาย อลงกรณ จอกลอย

20537 นางสาว สุธาสินี แกวจินดา

20538 นางสาว สุพัตรา ชะเอมนอย

20539 นาง พิมพพิมล นพรัตนวรากร

20540 นาย ธเนศ ปทุมานนท

20541 นางสาว เทพรัตน วงศพรหมเมศร

20542 นางสาว กัญรดา รัตนปริญญา

20543 นางสาว ปราณิศา ชินกุลกิจนิวัฒน

20544 นาย จักรกฤษณ ปอพริ้ง

20545 นางสาว วิภาวี สองแสง

20546 นางสาว อุรชา บุญศรี

20547 นางสาว ปญญาพร มกรพงษ

20548 นาย กฤษณะ เดชาสุรักษชน

20549 นางสาว ดุจเพชร พุทธบูชา

20550 นางสาว ญาณิศา ชวงฉ่ํา

20551 นางสาว ผาณิต มุงสูงเนิน

20552 นาย ณัฐ ฆารประเดิม

20553 นางสาว ณัฐณิชา ศิริวงศ

20554 นางสาว วนิชชา สําอางค

20555 นางสาว รณิษฐา จาติเสถียร

20556 นาย ธัชพงศ เภกะสุต

20557 นาย อธิวิศน หวยหงษทอง

20558 นางสาว เปรมิกา พันทวีศักดิ์

20559 นางสาว พันธุพิศุทธ ธัมมวิสิฐกุล

20560 นางสาว ณฎา งามเนตร

20561 นาย กิตติคุณ มีนพัฒนสันติ

20562 นาย เดชพล มาประเสริฐ

20563 นาย นิธินันท วิกสุวรรณ

20564 นางสาว ธัญญพร จรรยพงษ

20565 นาย ศุภกร ณ พิกุล

20566 นางสาว ฉันทชนก คงเฉลิมนนท

20567 นาย กชโมกข ตันตินนท

20568 นางสาว ณภัคพร รุงเรืองประมง

20569 นาย วรวัชร สุขเกื้อ
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20570 นางสาว พัทธมน ใบศิริ

20571 นางสาว ธัญธร โอสถาพันธุ

20572 นางสาว ชญานิศา วองไว

20573 นางสาว เขมิกา พลสถาพร

20574 นางสาว ณฐวรรณ พรหมนอย

20575 นางสาว สุทธิชา พูลเกิด

20576 นางสาว ณภัทรา กาญจนดุล

20577 นางสาว จารุภัทร ขวัญเยื้อง

20578 นางสาว สลิลธร ทองมีนสุข

20579 นาย ธงไท หันตรา

20580 นางสาว อรัญญิกา เอมมัส

20581 นางสาว รสวรรณ หงษสุวรรณ

20582 นางสาว ดุริยากร ศรีชมชื่น

20583 นาย ณัฐภูมิ พลสนะ

20584 นางสาว อัจฉราพรรณ โรจนมณีบรรพต

20585 นางสาว ทิพากร เสนาทิพย

20586 นาย อุทัยเดช แอกทอง

20587 นางสาว โสภิดา โสพิณ

20588 นางสาว วรินทรธร วริทธิ์ธรนิรุช

20589 นาย รุงโรจน รุงโรจนสาคร

20590 นางสาว พัชนียา เสาโกมุท

20591 นางสาว พรรษพร สุวรรณากาศ

20592 นางสาว จารุมาศ ริ้วทอง

20593 นางสาว พัชราภรณ ขจรอินทร

20594 วาที่ ร.ต. กิตติคุณ จิตรสนธิ

20595 นาย ทีฆะ เสาวพฤกษ

20596 นางสาว จิตตสิรี ทองนอย

20597 นางสาว ปยธิดา โชติทัตต

20598 นางสาว มานิตา ทองเต็ม

20599 นางสาว ประวีณา กิติสมพรวุฒิ

20600 นางสาว พิชญา ประชาธํารง

20601 นาย สุรวิชญ เหลืองทอง

20602 นางสาว นภาพร ปานเขียน

20603 นาย คุณากร เกษมภักดี

20604 นาย เขมกร โกมลศิริสุข

20605 นางสาว ชนิดาภา ปยะวัฒนกุล

20606 นางสาว กชพร บุญมี

20607 นางสาว กรนิกา ศักดิ์แสง
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20608 นางสาว สิมิลัน จิตรเจริญ

20609 นางสาว นฤมล เพริศวงศ

20610 นางสาว ลดาวัลย อรุณราษฎร

20611 นางสาว ชนัญชิดา ภาชีศัพท

20612 นางสาว บุญญินท อนันตพงษสุข

20613 นาย เขมวรรธน นิติธนัญวงษ

20614 นางสาว เบญจมาภรณ เลิศวุฒิ

20615 นาย ณรงคฤทธิ์ เลิศวุฒิ

20616 นาย ภาณุพงษ แสงเพชร

20617 นาย ธนิษฐ ขจิตวรพันธ

20618 นาย พงศนรินทร สุขแจม

20619 นางสาว วิมลวรรณ เปยยก

20620 นาย รพีพงศ เนติขันทิพย

20621 นาย ชัชชลัญ อินทราชา

20622 นางสาว รัตนา กลิ่นจุย

20623 นางสาว กรวรรณ ใจซื่อกุล

20624 นางสาว พิมพนภัส ศิลาวรโชติ

20625 นางสาว วราภรณ ศรีบุญ

20626 นาง สุธาสินี วรรณุสิทธิ์

20627 นาง นิยตา ฟาง

20628 นาย กรัญย สุขมาก

20629 นาย เจษฎาพร ศรวิชัย

20630 นางสาว ปวรี วรรณภูมิ

20631 นาย กุลชาติ  วัฒนวงศ เวฬุวนารักษ

20632 นาย กฤตภาส เกเบรียน รัศมีแข

20633 จาเอก ภูดิศ ภูวนัยภักดี

20634 นางสาว ปภัสษร ธัมมะประสิทธิ์

20635 นางสาว วรัญญา รักษราษพิทักษ

20636 นางสาว พรทิพย ศรีวิชัยกุล

20637 นางสาว พรธีรา โอสถธนากร

20638 นาย ธนภัทร วัชรางกูร

20639 นาย อธิภัทร เงินหมื่น

20640 นาย เหมรัชฏ เจียมรุจีกุล

20641 นาย กันตวัฒน นพวงศ

20642 นาย ธนรัจจ เขียวแกว

20643 นาย ธนดล ถาวรรัตน

20644 นางสาว เกศนีย เรืองนภารัตน

20645 นางสาว บัวบูชา บุนนาค
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20646 นาย ธนุตม นันเพ็ญ

20647 นางสาว พิชามญชุ สูสุข

20648 นาย เทพฤทธิ์ ใหมสาลี

20649 นางสาว เพชรดา วัชราวุธพัฒนา

20650 นางสาว ศศิธร ใบพลูทอง

20651 นางสาว อรอุมา บัวทอง

20652 นางสาว ศุภรัสมิ์ สุวรรณสะอาด

20653 นาย ชาติไทย สุทธาภาศ

20654 นางสาว พิมพิชญา วิทูรวัชรเวธน

20655 นางสาว เกวลิน การกูลกิจ

20656 นางสาว ขนิษฐา ทิพยโสต

20657 นาย พิชิต เปลี่ยนขํา

20658 นางสาว นันทนี ชวยชู

20659 นางสาว นิโลบล นางแล

20660 นางสาว วราภรณ รักซอน

20661 นางสาว กนกพลอย ลิโมภาสิทธิ์

20662 นางสาว อภิรดา งามวงศสกลเลิศ

20663 นาย กมเลศน กอสกุล

20664 นาย คอลิด ซอหิรัญ

20665 นางสาว รวิสรา ชูฤกษ

20666 นางสาว สุชาดา ตาสาย

20667 นางสาว วารุณี พันธุแพง

20668 นาย ชินชาต วุฒิฒา

20669 นางสาว มนัชญา ญาณกิตติกุล

20670 นางสาว ภารวี เกตุสิริ

20671 นางสาว ดารกา สาพิโต

20672 นางสาว ณัชชา ทับทิมทอง

20673 นางสาว ศุภจิต อุมะวิชนี

20674 นางสาว วรัญญา มีชนะ

20675 นาย ธีระกุล จิตรใจ

20676 นาย อัครชัย กันธมาลา

20677 นาย วิชชุกร สุริยะวงศไพศาล

20678 นางสาว วลัยนาสภ มีพันธุ

20679 นางสาว พิมพัตรา นาคบุตรศรี

20680 นางสาว สุชลธี ฤทธิ์ไธสง

20681 นาย วรภัค ตันวงศวาล

20682 นางสาว ทรัพยสิณี อนุรักษ

20683 นางสาว เพ็ญจันทร อิศรางกูร ณ อยุธยา
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20684 นาย ชินภพ กูรมะสุวรรณ

20685 นางสาว ซัลเวีย เดนอุดม

20686 นางสาว วรางคนา วงศกัณหา

20687 นางสาว กมลพรรณ วงศพยัคฆ

20688 นางสาว ณภษร แสงอินทร

20689 นาย สุรศักดิ์ อนันตะโสพนธ

20690 นางสาว ฉัตรแกว ตันติวรสิทธิ์

20691 นาย อภิเชษฐ หงษบิน

20692 นางสาว นัยนา สถิตยเสถียร

20693 นางสาว ไอลดา ศรีประเสริฐ

20694 นางสาว สุนารี ศรีใหม

20695 นาย ปณิธาน แปนสุข

20696 นาย นนทพัทธ ชูรุจิพร

20697 นางสาว รัยหมะ ตาเละ

20698 นาย สงกรานต ศักดาโรจนหิรัญ

20699 นาย สมมาตร แปะโคกสูง

20700 นางสาว มนัสวี พงษาชัย

20701 นาย วัชริศ ทับทิมเมือง

20702 นางสาว วีณา สังขสินธุ

20703 นาย ศุภฤกษ เยี่ยมสมบัติ

20704 วาที่ ร.ต.ต. บริพนธ วิชิตชลชัย

20705 นาย ปยะ หอมไชยแกว

20706 นางสาว ภาวรินทร จันทรเสม

20707 นางสาว กอแกว สมิตะโยธิน

20708 นางสาว สราลัย จันทกุล

20709 นางสาว กรวรรณ พรหมเดิม

20710 นาย อภิวัชร สุทธิวิเศษ

20711 นาย ภาณุพงศ พันธุเสือ

20712 นาย ภูริวัฒน เกิดภิบาล

20713 นางสาว วรภรณ ตันภิบาล

20714 นาย เสถียรพันธุ ขุนมนตรี

20715 นาย พิรุณ แสงเทียน

20716 นางสาว วิภาวี ไทยคํา

20717 นางสาว วันระวี เครือวรรณ

20718 นาย นักรบ ใจหาญ

20719 นางสาว ชนัสสฉัตร นอยสกุล

20720 นางสาว เต็มศิริ กฤษณะวณิช

20721 นางสาว หทัยภัทร แพเกาะ
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20722 นางสาว เกวลิน สันติสถาวร

20723 นางสาว ลดาวัลย ทิพยสัตย

20724 นาง สุภัจฉรี วัญชนา

20725 นาย วิษณุ จันทรประสพพร

20726 นางสาว ชุติมา บัวพรหม

20727 นาย ปรัชญาไชย แชมชอย

20728 นางสาว ฐนิตนันท โภคปญจาภรณ

20729 นางสาว ชนกพรอนัน ไกรเทพ

20730 นาย รัฐพงศ ระหงษ

20731 นางสาว หทัยทิพย พรหมเพศ

20732 นาย จรัสพัฒน อิศรางกูร ณ อยุธยา

20733 นางสาว ตวงพร สิงหโต

20734 นางสาว สินิธร จงยิ่งยศ

20735 นางสาว ศุวิกา ชุมพงศ

20736 นางสาว พิชญา จริงจิตร

20737 นางสาว ธนิกานต สุขอราม

20738 นางสาว วริษฐา บอเกิด

20739 นางสาว เสาวนิต วุฒิไกรรัตน

20740 นางสาว ชิตนัน โสมะเกษตรินทร

20741 นาย ยชุรเวท หงสสิริ

20742 นาย พชร เนตรประจิตร

20743 นางสาว หิรัญยาเนตร ดิศรพงศ

20744 นาย ณศักต จันทรเจริญ

20745 นาย อนุสิทธิ แสงนิ่มนวล

20746 นางสาว พรวิภา ภักดีอาษา

20747 นาย ภรัณยู ขําน้ําคู

20748 นางสาว กอบแกว แกวทับทิม

20749 นาย เอกวุฒิ เวสโกสิทธิ์

20750 นางสาว อมรรัตน จานิกร

20751 นางสาว กันติชา คงแยม

20752 นาง ณัฐนรี คมปรียารัตน

20753 นางสาว รมยรวินท รบไว

20754 นางสาว รัชนิดา หมุดอุบล

20755 นาย ฐากร จิระกุล

20756 นาย อุษณกร ปลั่งแสงมาศ

20757 นาย เมธัส ปุณยาพรพงศ

20758 นางสาว ทศพร ใจกลาง

20759 นาย พงษพิชญ อุดมศิริรัตน
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20760 นางสาว ธัญวรัตน ถาวรโชติวงศ

20761 นางสาว โชติกานต วรรธนะชีพ

20762 นาย ปยะวัฒน บริรักษภูสิฐ

20763 นางสาว ภัสวัน เณรบํารุง

20764 นางสาว กุลกันยา ปากลาว

20765 นางสาว ศุภมน อิงคะประดิษฐ

20766 นางสาว อรอุมา สุขสี

20767 นางสาว วิชุดา นิวาสเวช

20768 นางสาว ชนกานต รักชาติ

20769 นางสาว วิมลมาศ มานุวงศ

20770 นางสาว ปุญญิศา ขาวสะอาด

20771 นาย ธัญพาห ลิ้มประวานิช

20772 นางสาว สุพาณี วรรณกายนต

20773 นาย พงศธร แสงแพง

20774 นางสาว ปติพร สุขใย

20775 นางสาว พิริย เฉิดเกียรติ์ไกร

20776 นางสาว นวลกมล พันธตาย

20777 นางสาว วรานิษฐ เอกสิริพงศภาส

20778 นางสาว ชนาพร คุรุรัตนพันธ

20779 นางสาว ธนัชพร กังสังข

20780 นางสาว วิยุดา มะลิมาศ

20781 นางสาว กอปรพัน เกิดผล

20782 นาย มงคล แคลวออม

20783 นาย ธนายุทธ จิรัฐพงศ

20784 นาย ปเยศ อรรจนสุพพัติ

20785 นาย เสริมวุฒิ กาญจนศักดิ์

20786 นางสาว พัทธธีรา พรหมปฏิมา

20787 นางสาว กอบุญ เพชรเรืองรอง

20788 นางสาว จรัสพร ศิวะพิรุฬหเทพ

20789 นาย อุกฤษฏ ยลธรรมธรรม

20790 นางสาว อโนชา หอยศรีจันทร

20791 นางสาว ธัญธิติ เฉตวงษ

20792 นางสาว ศศิภา แกวคํา

20793 นางสาว ณิชา พันธแกว

20794 นาย เกื้อ เจริญราษฎร

20795 นางสาว ชุตินาถ วรารัตนกุล

20796 นาย พิทท คูภิรมย

20797 นางสาว ฐิติพร คุปตานนท
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20798 นางสาว กวิตา อนันตนับ

20799 รอยโท ไตรสรณ หมวกแกว

20800 นาย จิระวัฒน เองฉวน

20801 นาย นิติ จันจิระสกุล

20802 นางสาว รวิวรรณ ดิเรกอุดมศักดิ์

20803 นางสาว ภัทรศยา พงษพานิช

20804 นาย วราวุธ ปริวรรตภาษา

20805 นางสาว ปางสิริ ชุติธรพงษ

20806 นาย อําพัน เหลาสุนทร

20807 นางสาว ฐานิกา มอมพะเนาว

20808 นางสาว ปญญศิริ ศรีสวยสกุล

20809 นางสาว อันนา หลอวัฒนตระกูล

20810 นาย พีรพงษ ปาฐะเดชะ

20811 นางสาว ณัสนันท เคลือบอาบ

20812 นาย เพชรณพัฒน ศรีวุทธิยประภา

20813 นาย ฐากร อักขระ

20814 นางสาว ธนัตติยา โพธิมู

20815 นางสาว นิลุบล นวลจันทรคง

20816 นางสาว กิตติภรณ พวงสุข

20817 นาย ประทีป ไชยพจนพานิช

20818 นางสาว กนกวลี ภักดีไทย

20819 นาย ศุภทัศน ประจบ

20820 นาย สิทธิศักดิ์ จริงจิตร

20821 นางสาว อธิชา ปญญาโกญ

20822 นางสาว สิริกานดา ศักดิ์รัมย

20823 นางสาว ปวิชญา มณีกาญจน

20824 นาย สหรัฐ เรืองศลป

20825 นางสาว ชญานิศ ชยุติ

20826 นางสาว รัฐสุดา สกลกิจติณภากุล

20827 นางสาว พรรณวดี ชัยกิจ

20828 นางสาว นาทชนก อายุคง

20829 นาย อนุวัฒน จี๋บุญมี

20830 นางสาว กมลพรรณ เอกณรงค

20831 นาย อุดร ปาณะศรี

20832 นางสาว กันยสินี สมใจ

20833 นางสาว ชนัดดา พราหมณมณี

20834 นางสาว จุฑามาศ ลุนบง

20835 นาย พงศกร รุทระวณิช
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20836 นางสาว สิริน ไทยตรง

20837 นาย สุชาครีย ศรีวิลัย

20838 นาย ปรัชญา งามวงค

20839 นางสาว ภัทรพร รักเปยม

20840 นาย กสานติ์ อักษรทอง

20841 นางสาว ทัตพร ฉันทา

20842 นาง จุฑามาส เลื่อนสุคันธ

20843 นางสาว สุขุมาล สิงหอุสาหะ

20844 นาย สุพรรธชาติ จันทโชติ

20845 นาย ศุภณัฐ แกวเล็ก

20846 นางสาว ภัทรพร ศิริโสภิตกุล

20847 นางสาว ปาณพร สมบัติเปยม

20848 นางสาว ณัฐธยาน เนื่องจํานงค

20849 นางสาว บุญสิดี แยมบุญเรือง

20850 นาย ศุภากร ลอยชูศักดิ์

20851 นาย ศรศักดิ์ ยอดผกา

20852 นาย ชนะภัย เจนอักษร

20853 นาย ชนินทร วิชัยณรงค

20854 นาย ชนกันต โพธิเดช

20855 ร.ต.หญิง ศุภนันท จงเจริญชัยสกุล

20856 นางสาว ณัฐสุดา เกื้อแกว

20857 นางสาว ณีรนุช ผลวานิชย

20858 นางสาว ปพิชญา สิตไทย

20859 นางสาว พัสตราภรณ ชนะภัย

20860 นางสาว ภูริดา จารุสมบัติ

20861 นางสาว ปรารถนา ทวีทอง

20862 นางสาว ณัฐนรี เกาเอี้ยน

20863 นางสาว อสมา อภัยวงศ

20864 นางสาว ชลธร ฤทธิ์ทองพิทักษ

20865 นางสาว สุรางครัตน แสงชาติ

20866 นางสาว ภรณี เกษมทรัพย

20867 นางสาว จิดาภา บัวใหญรักษา

20868 นาย ไกรสิงห มีผดุง

20869 นางสาว กนกวรรณ คุมทิม

20870 นาย พงศกร ชะอุมดี

20871 นาย ไชยวัฒน ชยวุฑฒิกุล

20872 นางสาว สมฤดี กอสนาน

20873 นางสาว ชนมมาศ สุขพัฒนวรา
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20874 นางสาว ปุณยาพร พูตระกูล

20875 นาย พิชญศักดิ์ พิชัย

20876 นางสาว ณัฐชา มีมานาน

20877 นาย ชัชวาล รัตนธรรม

20878 นางสาว ฤทัยพัณณ พุดลา

20879 นางสาว ธนิตา พิทักษอรรณพ

20880 นาย รัฐภากร เสารโสภา

20881 นาย ธนกฤต กฤษณจินดา

20882 นางสาว นฤกมล ภูมิภาค

20883 นางสาว ทรรศนันทน จิ๋วประดิษฐกุล

20884 นาย ธารวิชญ พรมนุชาธิป

20885 นาย นิวัฒน หลาพูน

20886 นางสาว นวลพรรณ พิมพิสุทธิ์

20887 นางสาว ประภาสิริ โกมะลานนท

20888 นางสาว สกุลพิชญ พรหมสิงห

20889 นางสาว ศศิมน เปรุนาวิน

20890 นางสาว ฐิติมา จงเจริญกมล

20891 นางสาว จารุกัญญ โพธิสิทธิ์

20892 นางสาว สุณิสา นะสอน

20893 นาย ธนากร วงศผดุงธรรม

20894 นาย อรัณย โตวิวัฒน

20895 นางสาว อรรุจี ออนหวาน

20896 นางสาว เสาวลักษณ ขาวผวน

20897 นาย ภาณุเกียรติ์ ไชยอุตร

20898 นางสาว ฐิติรัตน พานคํา

20899 นาย อรรถพล เปรมพาณิชยนุกูล

20900 นางสาว ฐานิตา นาคเกิด

20901 นาย ปองพล ออนขาว

20902 นางสาว ภาณิดา บัวเพ็ชร

20903 นาย กุลวุฒิ เจริญธรรมวัฒน

20904 นางสาว ภัคภร ธนาอภิมนตรี

20905 นาย จิรวิทย ลีละยุทธโยธิน

20906 นางสาว พิมพวรรณ โตวานิชกุล

20907 นาย ณัฐพงศ ระงับทุกข

20908 นางสาว พรชนก ดอนสีลา

20909 นางสาว วลีพร พิบูลยผล

20910 นางสาว วิภาปวีณ สุคันธาพฤกษ

20911 นางสาว ปารมี เสนหา
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20912 นางสาว ฐิตาพร ริมโพธิ์เงิน

20913 นาย โชคชัย พึ่งออน

20914 นาย รัฐพลช. ละเอียด

20915 นางสาว เอกอนงค ฟุงลัดดา

20916 นางสาว วิชชุดา เอื้ออารี

20917 นางสาว ชลนภ ศิริสรอย

20918 นาย พัทธพล บัวลอมใบ

20919 นางสาว ชนินันท สิทธิคุณ

20920 นางสาว ศศิประภา ดารารัตน

20921 นางสาว อันธิกา ธรรมเนียม

20922 นางสาว กฤตนันท มิ่งขวัญ

20923 นางสาว แวนดา ภูเผาพันธ

20924 นางสาว กฤตยา โพธิ์แดง

20925 นางสาว เอกพร คําสมบูรณ

20926 นางสาว ณิชาภัทร ทับทิมหิน

20927 นางสาว วราภรณ รักษาพราหมณ

20928 นางสาว ไอริณ ฐิตะฐาน

20929 นางสาว ภัคจิรา เกื้อสกุล

20930 นางสาว วรรณวิภา ธงศรี

20931 นาย โกวิทย ลวงลายทอง

20932 นางสาว กนกกาญจน สุขศรี

20933 นางสาว ษิญาภา ชรินานนท

20934 นางสาว เพียรศิลป ปนชัย

20935 นางสาว ณัฐธิดา คุณสงค

20936 นาย วันฉัตร หัตถกานนท

20937 นางสาว บงกชกันย ชุมสาย ณ อยุธยา

20938 นางสาว สิริกาณณ ทองมาก

20939 นาย วิศรุต สีหามาตย

20940 นางสาว ธิติยา สรอยสน

20941 นางสาว อัชลีย เอื้อวรรณกุล

20942 นาย เอกวุฒิ กวิศราศัย

20943 นางสาว เอ็นดู ชอบชื่น

20944 นางสาว ทิพากร โพธิ์นอย

20945 นางสาว ศิริลักษณ มงคลศิริโรจน

20946 นาย วรวุฒิ จิระวุฒิพงศ

20947 นางสาว สิรภัทร สุขสกุล

20948 นางสาว นัญรัศม วิจิตรรัฐกานต

20949 นางสาว วิลันดา อยูประเสริฐ
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20950 นางสาว เบญจภรณ จอมสงาวงศ

20951 นางสาว จารุมาศ ลั่นซาย

20952 นาย กฤษฎา ทองมา

20953 นาย วิศรุต ลีละหุต

20954 นาย สิริชัย แสงสุวรรณ

20955 นางสาว จินตจุฑา ถาวรพันธุมณี

20956 นาย วรินทร โชคธนะศิริ

20957 นางสาว เอมวลี ณ ลําพูน

20958 นาย ณฐา มะลิซอน

20959 นางสาว ลลิตา มิยาโมโต

20960 นาย ธีรสิทธิ์ แซเอี้ยว

20961 นาย อุทัยภัสสร เปยมพงศสานต

20962 นางสาว ณัฐหทัย วงศเจษฎาสกุล

20963 นางสาว รมิตา ทองเกตุ

20964 นางสาว ภัทรสุดา ยุทธคราม

20965 นาย ตอวงศ คีรีรัตน

20966 นางสาว ปณิชา พิมายกลาง

20967 นางสาว นงพงา ดาโสม

20968 นาย ธนทัต โชติชวง

20969 นางสาว พาขวัญ ปญญาโตนะ

20970 นาย คุณาพร โฉมจิตร

20971 นาย กุนณบุศย รุณภัย

20972 นางสาว ภัทริน องอาจอิทธิชัย

20973 นางสาว กานดา กุดเปง

20974 นางสาว ชุตินันท แกนสาร

20975 นาย ธัญพิสิษฐ ทัดศรี

20976 นาย วัชฤทธิ์ บํารุงพงศ

20977 นางสาว ภัทรวดี เทศสนั่น

20978 นางสาว ศิริวรรณ เบาเที่ยง

20979 นาย ทศพร จุลพันธ

20980 นาย มงคลชน โภคยสุพัสตร

20981 นางสาว วรรธนี ปารมวงศ

20982 นาย กูจัสมีน โตะฮาเมะ

20983 นางสาว ขวัญฤทัย อรามสุวรรณ

20984 นาย ปยพงศ สุพรัตน

20985 นาย ทศธิป สูนยสาทร
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