
เลขประจําตัวสอบ
200001 นางสาว ทิพยวัลย แสนเรือง
200002 ว�าท่ีร�อยตรี ปฐมภณณ แป�นจรัสธีรมี
200003 นาย ฉัตรชัย อุไรประเสริฐ
200004 นางสาว สุชญา ถิรพงศพันธ
200005 นางสาว ธิยากรณ พรมสุรี
200006 นาง ชุวดา เชียงสอน
200007 นางสาว ภัทรนิษฐ จันทบูรณ
200008 นางสาว อัญชฎารัตน ทองอัตตะ
200009 นางสาว พรพิไล เสนาจ
200010 นาย ศุภกร ไชยมี
200011 นาย กฤษณะ แก�วของแก�ว
200012 นาย กรวิชญ ศรวิชชุมาลี
200013 นาย เมธีชัย ศรีสิริยานนท
200014 นาย วิชัย แพงศรี
200015 นางสาว ศิริลาวัลย ธรรมนรภัทร
200016 นางสาว สุชัชญา ดาศักด์ิ
200017 ว�าท่ี ร.ต. คุณากร ปกป�อง
200018 นางสาว กรรณิการ หน�อคํา
200019 นาย นวพล ยี่รัญศิริ
200020 นางสาว กานติมา เชื้อสาย
200021 นางสาว ณัฐชาภรณ อภิชาตกุล
200022 นางสาว ปุณยาภรณ แก�วมาลา
200023 นาย อัฐพล วงศผาบุตร
200024 นางสาว ภรณวิรินทร อ๋ิวสกุล
200025 นางสาว ชยากร วงศจันทรา
200026 นางสาว ปูริดาภัทร สุขโสทรสกุล
200027 นาย ธีระ สายพรม
200028 นางสาว ประภาวดี จํานงคสุทธิ์
200029 นางสาว ตรีสุคนธ นนทจันทร

ช่ือ - นามสกุล

เอกสารแนบท�าย 2 ตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงวันท่ี 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562
รายช่ือผู�สมัครสอบแข.งขันเพ่ือบรรจุและแต.งตั้งบุคคลเข�ารับราชการในตําแหน.งนักวิเคราะห2

นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตําแหน.งนิติกรปฏิบัติการ และตําแหน.งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
วันอาทิตย2ท่ี 22 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 - 16.30 น.

ตําแหน.งนิติกรปฏิบัติการ
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200030 นาย อนุสรณ อุปราช
200031 นางสาว สุทธิชา บุญสิทธิ์
200032 นาย มานัส คินขุนทด
200033 นางสาว บุญสูง ชุมคง
200034 นาย เรืองวิทย โหตระไวศยะ
200035 นางสาว กนกรดา กสิเจริญ
200036 ว�าท่ีร�อยตรีหญิง เยาวลักษณ ฤาชา
200037 นาย ทนงศักด์ิ คงด�วง
200038 นางสาว ศรัณยา ศุภลักษณ
200039 นางสาว พรชนิตว ชิตณรงค
200040 นาย ธนิสร เกิดสม
200041 นางสาว แพรพรรณ จันทรศัพท
200042 นางสาว ลักษิภา เสนาพิทักษ
200043 นางสาว อรวรรณ โปCงปDนตEะ
200044 นางสาว ชนกานต ทองอ�อน
200045 นาย จิรวัฒน กลิ่นคง
200046 นางสาว กมลวรรณ รัตนะ
200047 นางสาว กิติยา สุขเขตร
200048 นาย ภูวนัย มณีเนตร
200049 นางสาว ชลดา แก�วสาร
200050 นาย ชยพล เรืองเพ็ง
200051 นางสาว ปHยะรัตน ตรีสุนทรรัตน
200052 นาย นพดล สุปDนตIา
200053 นางสาว พิมธิชาพัสณ อรรถเนตร
200054 นาย ธีรศักด์ิ ลิมปติยากร
200055 นาย จีรวัฒน สุรางแสงมีบุญ
200056 นางสาว ฉัตรทิพย พันธุทอง
200057 นางสาว กุลพัชร จันทรสว�าง
200058 นาย ปฏิเวธ ปานแจ�ม
200059 นางสาว รุ�งระพีเพชร สุภากูล
200060 นางสาว ระอองแก�ว บุตรศรี
200061 นางสาว กัลยณัฏฐ บุญชู
200062 นางสาว วนัชพร จันทรสุริยา
200063 นาย สหวุฒิ พันธพิทักษ
200064 นาย สุริยันต นามโฮง
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200065 นางสาว ภัทราวดี แก�ววิชิต
200066 นาย ดีนะ คําเมือง
200067 นางสาว ปาริชาต ครุฑนรชัย
200068 นางสาว ณัฏฐญาดา ดีเอียด
200069 นางสาว ธีราพร อํ่าเจริญ
200070 นาย อานนท เตรียมจักร
200071 นางสาว กัญญวรา สัลลวิทย
200072 นางสาว พิชญา เดชเกลี้ยง
200073 นางสาว กัณณิกา เฉลิมชัย
200074 นางสาว ตวงพร สาดี
200075 นางสาว กันยาวีร แสงสีแก�ว
200076 นาย ณัฐยศ อาจหาญ
200077 นาย พงศธร สระวารี
200078 นางสาว ศรัณยา กองพอด
200079 นาย อภิชาติ อินเอียด
200080 ว�าท่ีร�อยตรีหญิง เดือนกาวิล ชูถนอม
200081 นาย รัฐพงศ ติดเมิง
200082 นางสาว นันทัชพร วิทยานุเคราะห
200083 นาย สมเกียรติ โกศลจิตร
200084 นางสาว ปณพร สีหราช
200085 นางสาว ชนัตตา หนูชู
200086 นางสาว ชนัญชิดา ไชยสถาน
200087 นางสาว รุ�งนภา เลิศเวช
200088 นาย วิทูรย ชาติเง้ียว
200089 นางสาว นภัสนันทน ณิชามงคลสินธุ
200090 นางสาว ปริยาดา โคนชัยภูมิ
200091 นาย สรรเพชญ ราชแก�ว
200092 นาย ดนุชา ลิมปMไกรสร
200093 นาย ศรพรหม ผลดี
200094 นางสาว กวินธิดา สุวรรณพรหม
200095 นางสาว พัสตราภรณ หาญกล�า
200096 นางสาว รัตนาภรณ โสภายนต
200097 นาย เผ�าพล ปราบมีชัย
200098 นางสาว วิชิดา พรหมรัตนพรรณ
200099 นางสาว ณัฐศิมา มูลสาร
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200100 นาย สุธาธิษณ โกยตัน
200101 นางสาว พีรยา ห�องโสภา
200102 นางสาว ศิริรัตน สายหยุด
200103 นาย เพ่ิมธนา สดใส
200104 นาย กิตติศักด์ิ สกุลลิ่มสุวรรณ
200105 นางสาว กัลยสุดา เวทยสุวรรณ
200106 นางสาว รุจิราภา ไชยนรา
200107 นาย ภาคภูมิ ปHยะดา
200108 นางสาว ศจี ดวงนิล
200109 นาย คุณัชญ สุขสวัสด์ิ
200110 นาย ศุภฤกษ วิจิตรโท
200111 นางสาว ศศิกานต รังสีวงกตทิพย
200112 นางสาว อังควรา ใบชิต
200113 นาย บุญฤทธิ์ จอมศรีกระยอม
200114 นาย เดชาธร ดิษยาภูดินันท
200115 นางสาว วิภาพร รติธีรเดช
200116 นาง ฐิติกานต เตียวตระกูล
200117 นางสาว พรพิลาศ มูลทรัพย
200118 นางสาว สุทธิพร เกษร
200119 นาย ณัฐวุฒิ สุกทอง
200120 นางสาว สุภาวดี รักจันทร
200121 นางสาว ณัฐจรี คําภีรทอง
200122 นางสาว พันธนิดา แสงสว�าง
200123 นางสาว วันนิสา เทียมดี
200124 นาย เอกธนา ธนถาวรนนท
200125 นาย สมเกียรติ ปDญญาเปรียว
200126 นางสาว ชลธิชา แสงนาค
200127 นางสาว พิมพนิภา สุวรรณมณี
200128 นางสาว สิรพัชร บูรณศักด์ิภิญโญ
200129 นาย วชิรศักด์ิ เตชะตานนท
200130 นาย โรฒวิชญ เทียมศักด์ิ
200131 นาย กรกช พูลสระคู
200132 นางสาว กฤตติกา บุญสุข
200133 นางสาว อรอนงค อุมา
200134 นางสาว จันทรธิมา จันทรกระจ�าง
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200135 นางสาว อชิรญาณ วงศสุวรรณ
200136 นาย ธารา ทับเกลี้ยง
200137 นางสาว สุภาภรณ สาริมา
200138 นาย ภาณุ พงศ พุ�มคล�าย
200139 นาย ฐิติพันธ สิตาพงษ
200140 นางสาว ศุภากร ประยุทธ
200141 นางสาว ภูริชา ศรีอินทร
200142 นาย คุณวัชร เล็กสมบูรณไชย
200143 นางสาว อัจฉรา สืบแสงทอง
200144 นางสาว บัวหลวง แทนมณี
200145 นาย ภวิสสติ ศรีเมืองทอง
200146 นางสาว อโณทิยา เรืองฤทธิ์
200147 นาย วัชระ สินจังหรีด
200148 นางสาว วชราภรณ สังขเรียง
200149 นางสาว ปลิดา วุฒิทรงสกุล
200150 นาย อภิรักษ รักนวล
200151 นางสาว มลทิชา จันทรตEะวงค
200152 นาย อกนิษฐ เพ็ชรขวัญ
200153 นางสาว สุภกัญญาวรรณ สดับ
200154 นาย กฤษฎา บัวชุม
200155 นางสาว ศุภร สุธรรม
200156 นาย เอกพจน อินทรปDOน
200157 นาย ศรายุทธ พุทธวรรณ
200158 นาย ฉัตรมงคล สิงหกลาง
200159 นาย ธีรเมธ ไชยวุฒิ
200160 นาย วรวิทย วัชรโชติสกุล
200161 นาย สิทธิชัย บุญไพโรจน
200162 นางสาว เสาวภา สุทธิวารี
200163 นางสาว เยาวลักษณ พิมพมีลาย
200164 นาย ธีรพล ศรีสุข
200165 นาย เรวัต วรสุข
200166 นางสาว นภัสรา ชัยนาคิน
200167 นาย วิชาญ โพธิ์ทอง
200168 นาย อภิภูมิ นันทราช
200169 นาย สุทธิพงศ อุ�นเรือน
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200170 นาย อธิราช จันทรส�อง
200171 นางสาว วรินทรลดา หมาดสะ
200172 นางสาว วันทิพย จําปานนท
200173 นางสาว วิมลวรรณ จัตตามาศ
200174 นางสาว ชนาภา เพ็ญสวัสด์ิ
200175 นางสาว ธีรดา มีพงษ
200176 นางสาว จิราวรรณ มากเขียว
200177 นางสาว กัลยา พงษกล�า
200178 นาย วันจักรี สุคต
200179 นางสาว สุภิญญา สุวรรณ
200180 นาย ธวัชชัย สันติวิชัยกุล
200181 นางสาว พรวิภา พรพัฒนะสกุลชัย
200182 นาย เนติพล ยอดจันที
200183 นางสาว กรรวี ธรรมวงค
200184 นางสาว มนตทิพย ประเสริฐพรศักด์ิ
200185 นางสาว สุชานาฏ โพธิ
200186 นางสาว วรันธร ปภัสสร ศิริ 
200187 นางสาว สุวพัชร สอนดี
200188 นางสาว ปภัสษา ตุลานนท
200189 นาย กลวัชร อมรลักษณ
200190 นาย ทวีวุฒิ บรรเทิงสุข
200191 นาย นฤพงศ ขนอนคราม
200192 นางสาว กนกวรรณ ชูจิตตประชิต
200193 นางสาว จิรวนันท ศรีแก�วณวรรณ
200194 นางสาว ปDญชนิตย นาคะเสง่ียม
200195 นางสาว นริศรา แก�วศรี
200196 นาย ธีระศักด์ิ ภาคภูมิ
200197 นาย ภูวริศ สุนทรนนท
200198 นาย กิตติศักด์ิ วิบูลยศิลปM
200199 นาย ปรมัติ เห็นชอบ
200200 นาง กฤศปMจีรัสย ผลเจริญ
200201 นางสาว สังวาลย แก�วตา
200202 นางสาว จิตตมาส หาญกล�า
200203 นางสาว รัตนาภรณ ขวาไชวี
200204 นาย กิติพันธ จึงสงวนสิทธิ์
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200205 นางสาว ธนพร อินทกาญจน
200206 นาย ณรัฐกร สุเภากิจ
200207 นางสาว ซูไฮลา บินเจEะมิง
200208 นาย ไพรัตน สิริเบญจวรรณ
200209 ว�าท่ีร�อยตรีหญิง สุทธิกานต ชูชุม
200210 นางสาว ผานิตย นวลนิ่ม
200211 นาย วสินธุ บุตรแสน
200212 นางสาว ธัญชนก คีรีวงค
200213 นางสาว เมระวี จอกเกล็ด
200214 นางสาว อโณชา เนียมใจดี
200215 นางสาว ชาลินี เอ่ียมโอน
200216 นางสาว กวิตรี มาหมัด
200217 นางสาว ภาวิณี เซ�งเข็ม
200218 นาย ภูวดล ทองมาก
200219 นางสาว อัญชลีกร วรรณสาตร
200220 นาย ธุวานนท ทองเจริญ
200221 นาย พงศธร แสนวิจิตร
200222 นางสาว อาทิมา บุตรศรีชา
200223 นางสาว ปรีดา ไวยราบุตร
200224 นางสาว ดวงดาว เฮงมัก
200225 นาย วราวิชญ มะเด่ือ
200226 นางสาว วรรษมน ใจห�าว
200227 นางสาว อนัสฟSญา ศรีแสง
200228 นางสาว อุไรวรรณ ไกรสร
200229 นางสาว ปริยากร สุบันทมา
200230 นางสาว ปฐมาวดี ปฐมทอง
200231 นาย อาทิตย ธรศรี
200232 นางสาว สุพัตรา นิลจู
200233 นาย ชนะมนต ไชยแก�ว
200234 นางสาว ชุติกาญจน หนูแก�ว
200235 นาย ปกรณ สุทธินนท
200236 นางสาว ชัญญานุช ฉลองชาติ
200237 ว�าท่ี ร.ต.หญิง ชลธิชา สุตานันท
200238 นาย ชินวัฒน กอประเสริฐ
200239 ว�าท่ี ร.ต. ธรรมรัตน นิลประดับ
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200240 นางสาว วัชรารัตน กุลทอง
200241 นางสาว ผกากรอง ผาแสน
200242 นาย คณากร กาญจนคเชนทร
200243 นาย ธีรเศรษฐ บุญแสนกุลธวัช
200244 นางสาว ณัฐนรี ตอนนอก
200245 นางสาว ปรารถนา นิ่มนวล
200246 นางสาว รติรส นามประเสริฐ
200247 นาย อิทธิพรพงศ สมบัติสวัสด์ิ
200248 นาย กิตติเดช พวงน�อย
200249 นางสาว ปรัษฐา กระต�ายทอง
200250 นางสาว ธิดารัตน แก�วแกมแข
200251 นาย นราทร เพ็งจันทร
200252 นาย ปรเมษฐ บุญเรือง
200253 นาย ภาคภูมิ โตโคกสูง
200254 นาย ภูษิต สุขุมมังคลารัตน
200255 นางสาว กานตพิชชา อ่ิมอก
200256 นาย พันทิพย เขตภาคย
200257 นาย ชุติพงษ คงเสน
200258 นางสาว ณิชกานต สัจกุล
200259 นางสาว วิภารัตน วงศขาว
200260 นางสาว พนิตนันท พนิตนันท
200261 นางสาว วิจิตราวรรณ จําปาเทศ
200262 นาย ศุภชัย ณรงค
200263 นาย ชุติพนธ บุญสิทธิ์
200264 นางสาว กานตสินี องอาจ
200265 นางสาว ทัศวรรณ จันเทือง
200266 นางสาว จิดาภา ฉิมงาม
200267 นาย ฐนพัชญ แสงเงิน
200268 นาย พศิณ สุวรรณโกตา
200269 นางสาว ชุติกาญจน แสนใจ
200270 นางสาว นิพัทธา ดีทรัพย
200271 นาย ชยานนท อ่ินคําฟู
200272 นางสาว ชิดชนก วงศแก�ว
200273 นางสาว นริศสา แสงศิลาวุฒิกุล
200274 นาย เอกพจน ประจําเมือง
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200275 นางสาว พัชยา ผาสุข
200276 นางสาว ธารารัตน สุขสวัสด์ิ
200277 นาย ชัชนนท ดีทองอ�อน
200278 นางสาว ลลิตา กล่ําเจริญ
200279 นางสาว วชรพร จันทรฉลอง
200280 นางสาว วราลักษณ ทองภู
200281 นาย พิศุทธิ์ ซําเผือก
200282 นาย มานะพันธ พุกกะณะสุต
200283 นางสาว พัชราภรณ มะสุนี
200284 นางสาว ธิดาทิพย ผิวขํา
200285 ว�าท่ี ร.ต. ฐากูร โลหกาญจน
200286 นางสาว ปภัศรา จันทกูล
200287 นางสาว ศรัณยรัชต บุญญทองอุษา
200288 นาย อนุวัฒน รติเรืองรอง
200289 นาย เกษมสันต มณีวรรณ
200290 นางสาว โปรยฝน มีสีดี
200291 นางสาว นัฏฐากร ศุภพฤกษ
200292 นางสาว สิริลักษณ ศักด์ิเศรษฐ
200293 นางสาว วิลัยลักษณ สร�อยเพชร
200294 นางสาว มัณฑนา บรรลือศักด์ิ
200295 นาย สุวิจักขณ แก�นแก�ว
200296 นางสาว กัลยา ตุนก�อ
200297 นาย กฤษณพงษ ประเสริฐดี
200298 นางสาว อรวรรณ หงสโชคทวี
200299 นางสาว วรรณกานต บัวอาจ
200300 นางสาว เกศวดี เบญจวงศ
200301 นางสาว ชญาณี อู�รอด
200302 นางสาว วรรณิกา เกิดสมศรี
200303 นาย จิรวัฒน อาศัยราษฎร
200304 นางสาว จุฬาลักษณ นามประเทือง
200305 นาง นูรอัยณี องศารา
200306 นางสาว วรัญชญา จันทรศรี
200307 ว�าท่ีร�อยตรีหญิง เชาวเนตร ชื่นจิตร
200308 ว�าท่ี ร.ต.หญิง พรพรรณ จอนสุวรรณ
200309 นางสาว ณัฐกฤตา เถาวชาลี
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200310 นาย ภานุวัฒน สุรินทร
200311 นางสาว มณฑิชา เปVงหน�อย
200312 นางสาว ปาริชา กัลยาณธรรม
200313 นางสาว วาสิฏฐี แก�งคํา
200314 นาย ทศพล อริยะพงศ
200315 นางสาว ณิชาภัทร ระหารไทย
200316 นางสาว กัลยกร ศรีชุมจันทร
200317 นาย กฤตยพล ปDจฉิม
200318 นางสาว เสาวนีย สุทธฤทธิ์
200319 นางสาว ศิริธร อินทะเกษ
200320 นางสาว บ�อทอง โพธิ์ทอง
200321 นาย ธัญกร ลาภนิมิตรชัย
200322 นาย ธารินทร หยังกุล
200323 นาย ภาสวุฒิ นาไพศาล
200324 นางสาว สิรีธร จําปSเจริญสุข
200325 นางสาว วรรษชล เกรียงไกรแสงมณี
200326 นางสาว สุรัตนา สายโน
200327 นาย ยงยุทธ อินตาคํา
200328 นางสาว ภัทรา กาญจนวรางกูร
200329 นางสาว สาวิตรี สุราฤทธิ์
200330 นาย ปรีชาพล บุญพรม
200331 นาย ธนพจน วิทิตสุนทร
200332 ว�าท่ี ร.ต.หญิง เสาวลักษณ กลิ่นสุคนธ
200333 นางสาว สุธิตา แซ�โค�ว
200334 นาย ธีรศักด์ิ ทวีผล
200335 นางสาว หรรษา กูลเกตุวงศ
200336 นางสาว พิชญสิณี หม่ืนไธสง
200337 นาย ปHWน กุลสันตติ
200338 นาย พนัส จิวสืบพงษ
200339 นาย บุณยสิทธิ์ ทองโพธิ์
200340 นางสาว เพชรรัตน เรืองราย
200341 นางสาว นลิน บุญญานุพงศ
200342 นางสาว อภิญญา มโนต้ือ
200343 นางสาว ณัฐสุภา พรมปลูก
200344 นางสาว วิไลวรรณ พันธราช
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200345 นางสาว นิมาภรณ หล�าอ�าย
200346 นางสาว ปภานาธ สร�อยสําโรง
200347 นาย ผดุงศักด์ิ จันทโกศล
200348 นาย วุฒิชัย ประสารพจน
200349 นาง นงคลักษ พลอยท�วม
200350 นาย สถาพร อ�อนหัวโทน
200351 นางสาว วิรัลพัชร จุนทะวงศเท่ียง
200352 นาย ดนุเดช เวชประสิทธิ์
200353 นางสาว สุวาตี มะเซ็ง
200354 นาย สมพงษ ศรีกับ
200355 นาย ธีรชัย ดําแก�ว
200356 นางสาว ศิริพร การะกัน
200357 นาย พันธุชัย อุตรชน
200358 นางสาว ภูษิตา จิตคําภาพันธ
200359 นาย วรกันต เอิบสุขสิริ
200360 นาย สืบตระกูล สวนงาม
200361 นาย กิตตินันท อินทะเสโน
200362 นางสาว นิสาชล เข็มทอง
200363 นางสาว ณัฐสุดา โสทรอดิศัย
200364 นางสาว กนกกร ทิพยพีทานนท
200365 นาย วุฑติชัย จันทรัตน
200366 นางสาว ณฐวร ศักดิธัชชัย
200367 นาง ขนิฐา บําเพ็ญบุญ
200368 นาย ธรรมรัตน เกตุอินทร
200369 ว�าท่ีร�อยตรีหญิง เสาวนิต สุวรรณรัตน
200370 นางสาว ดีน�า รังสรรค
200371 นาย ประธาน ฉายแม�น
200372 นาย ภณ คงโพธิ์
200373 นางสาว สุดรัก เศรษฐชาญวิทย
200374 นางสาว กุลวดี กุนดี
200375 นางสาว กมลนัทธ หม่ืนภู�
200376 นางสาว ณฐา ทิพยวรเดช
200377 นาย วสันต ศรีใหม
200378 นางสาว ชไมพร สาวิสิทธิ์
200379 นาย จิระสินทรัพย เศรษฐการ
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200380 นาย มนตรี สุขโหตุ
200381 นาย ธวัชภูมิ เขียวจันทร
200382 นาย สายชล ดูพิมาย
200383 นางสาว ธัญวรัตม ท�าวมะลิ
200384 นาย ธนพล เกิดทรัพย
200385 นางสาว สิริญา มาลาสุข
200386 นาย สมพร บุญเก่ิง
200387 นาย ภานุรุจ ทะนันชัย
200388 นางสาว เบญจมาภรณ เพชรไข�
200389 นางสาว สุธีกานทร ท�าวยศ
200390 นาย อนุชา กําแหงหาญ
200391 นาย กษิดิ์เดช พนมเสริฐ
200392 นางสาว ปรียาภรณ พุทธา
200393 นางสาว ลีลนันท ศักดา
200394 นาย เจษฎาพงษ ตุนาโปCง
200395 นางสาว อรณิชา น�อยพันธ
200396 นางสาว จารุวรรณ เกิดแก�ว
200397 นาย ภัทรพงษ เหลืองภิรมย
200398 นางสาว เนตรชนก มุกธวัตร
200399 นางสาว ธนวรัท ธนาธิภัคชัย
200400 นางสาว ศศิธร เกตุทอง
200401 นางสาว ภัทรพร วงษศรีแก�ว
200402 นางสาว ลภัสรดา เตชะอําไพ
200403 นาย อธิวัชร ศรีใจม่ัน
200404 นางสาว รัตนาวลี ศิริยุทธ
200405 นางสาว สุปDญญา อินแตง
200406 นางสาว สาวิตรี ชํานาญกุล
200407 นางสาว พรฤดี ศิริโชติกาญจน
200408 นาย ภาสกร ซ�อนมณี
200409 นาย เดชสิทธิ์ รั้วสําราญ
200410 นาย สัณหสิริ ม�วงสุข
200411 นางสาว ชุติมา ไชยพงษวิสุตษ
200412 นาย ธนกร จันทรประทุม
200413 นาย ณัฐพัชร ใจศิริ
200414 นางสาว สิรินรัตน คําไชย
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200415 นาย ภุชงค ปานช�วย
200416 นางสาว มัตสริน ใจเอ้ือ
200417 นาง ธันยชนก อินแตง
200418 นางสาว พิมพตะวัน อติศักด์ิ
200419 นาย ทัตธน สมเขาใหญ�
200420 นางสาว จุฬาลักษณ วงคสิริ
200421 นางสาว อรอมล อินทรสุวรรณ
200422 นาย นรงกรณ อินหา
200423 นางสาว ณัฎฐณิชา สงบุตร
200424 นางสาว จีรัฐวาดี จรัสรุ�งชนินธร
200425 นาย พัลลภ สุขบุญทอง
200426 นางสาว เรวดี แซ�อ๋ิว
200427 นาย ขจรภิเษก รักษไกรเดช
200428 นาย ธเนศ ชาญปรีชารัตน
200429 นาย นามบัญญัติ มะโรตระกูล
200430 นางสาว ปHยสุดา กัญญาคํา
200431 นางสาว ฐิฏินันท สอนศิริ
200432 นาย กัมพล นาคโต
200433 นาย เอกลักษณ ชอบเอียด
200434 นางสาว ณัฐธิดา สิทธิชัย
200435 ว�าท่ีร�อยตรี นราธร วงศกรวรศิลปM
200436 นาย เดชาวัต มุ�งสอนกลาง
200437 นาย เอกรัฐ แออุดม
200438 นาย วีรภัทร ไกรวิมล
200439 นางสาว นพวรรณ ไชยภักดี
200440 นางสาว จริยา สุพยากรณ
200441 นาย ชนมพิพัฒน ค�าคล�อง
200442 นางสาว กชกร ยะโสภา
200443 ว�าท่ี ร.ต. กฤษฎา ท�ายนาวา
200444 นาย เฉลิมเกียรติ เทพรินทร
200445 ว�าท่ีร�อยตรีหญิง กฤตพร ถิรธรรมพิทักษ
200446 นางสาว สุดารัตน ปSดแก�ว
200447 นางสาว ชลธิชา ศรีสวัสด์ิ
200448 นาย ปฏิรพ ปองประพฤทธิ์
200449 นาย กีรติ นกชัยภูมิ
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200450 นางสาว สุนิษา อักษรสุวรรณ
200451 นางสาว บุณยาพร ระพิพันธุ
200452 นางสาว กมลพร โมรา
200453 นางสาว สิริกาญจน ไชยชาติ
200454 นาย ก�องภพ วิศิษฎวงศ
200455 นาย พิเศษฤทธิ์ โพธิ์ย�อย
200456 ว�าท่ีร�อยตรี ณัชกร ชัยทอง
200457 นางสาว ภภัสสร กําจาย
200458 นางสาว เนตรนภา เมืองคํา
200459 นาย ภควัฒน ศิริวงศ
200460 ว�าท่ีร�อยตรี เฉลิมพล คงสกุล
200461 นางสาว ตติยา สมดวง
200462 นาย กันณ ไกรยราช
200463 นาย อิศรา ขจร
200464 นาย ศราวุฒิ แสงกรณ
200465 นาย นคนันท ร�วมใจ
200466 นางสาว ศิรินารถ ธุระกิจ
200467 นางสาว นุชนาถ วิเศษสันติศิริ
200468 นาย กันตกมล ช�วยคง
200469 นางสาว พิมพฐดา ภูริวรอธิวงศ
200470 นางสาว กองทรัพย ภูก่ิงผา
200471 นางสาว ศุภาพิชญ ยอดแก�ว
200472 นางสาว สุกัลยา คงช�วย
200473 นาย วิษณุ อรรถโยโค
200474 นางสาว ศิวาพร ลึกประโคน
200475 นาย ภัทรพงษ พวงรัตน
200476 นางสาว ดลยา ถนอม
200477 นาย คณินทร เกิดสมศรี
200478 นางสาว พัศชนันท พุฒิศรี
200479 นาย ณัฐนนท จรุตานันท
200480 นางสาว โอบอุ�ม ถึงศรี
200481 นาย ทรงพล จันพินิจ
200482 นางสาว ภรณทิพย บุญสม
200483 นางสาว ปHยวรรณ พันธวงค
200484 ว�าท่ีร�อยตรี อรรถพล จันตาธรรม
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200485 นางสาว วชิรกุล คชแก�ว
200486 นางสาว ชนนพร บุญช�วย
200487 นางสาว นฤภร ศิริวัฒนาวงศา
200488 นางสาว พัชราวดี วุ�นสีแซง
200489 นาย ปกาศิต ชูบัวขาว
200490 นาย วรินทร ศิริสิมะ
200491 นางสาว ธัญลักษณ ชุ�มพระวงศ
200492 นางสาว พรรณนิภา จิญกาญจน
200493 นาย ยศชนินทร กะตารัตน
200494 นางสาว ศจีพัต สุวลักษณ
200495 นาย จิรัฎฐ ศิริภัทรพีรดา
200496 นาย ธนากร เศวตธนาดุล
200497 นางสาว ยุวดี ส�องแสงกล�า
200498 นางสาว จริยา กุลบุตร
200499 นาย สุระชัย พงกันยา
200500 นางสาว พิมพรําไพ ทองศรีแก�ว
200501 นางสาว ดุจตะวัน ภัคศุกลภัทร ชุณหถนอม
200502 นาย มนตรี จันทะบาล
200503 นางสาว ณัฐวดี คงชนม
200504 นางสาว ปDญญารัตน นิมาลา
200505 นางสาว รัตนฉัตรร จันทร
200506 สิบตํารวจเอก ปกรณ วระพันธ
200507 นางสาว อรสา ภักดีเมือง
200508 นางสาว รัตนาภรณ นากองแก�ว
200509 นางสาว วรุณยุพา เตชะโต
200510 นาย ประชิดชล ผิวมะลิ
200511 นางสาว เกตนสิรี ทองเปSย
200512 นาย ธนภัทร ทองภักดี
200513 นาย เสรี เคียงกิติวรรณ
200514 นาย ศิโรตม จันทรนวล
200515 นางสาว บุษกล จิตรเพ�ง
200516 นางสาว พัสตาภรณ รัตนรังษี
200517 นางสาว สุดารัตน ผลศัพท
200518 นาย ศมน ชูศรี
200519 นางสาว จิณณพัต วงคชมภู
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200520 นางสาว กัญญานี พันบัว
200521 นางสาว สุธินี หนูงาม
200522 นางสาว กุลมดี กุนดี
200523 นางสาว พัทธธีรา บรรยง
200524 นางสาว นิชชิมา เทศวงค
200525 นางสาว อัสมี แนราฮิง
200526 นาย ศุภกฤต ต้ังรัตนพิบูลย
200527 นางสาว พนิตตา บุญทํานุก
200528 นางสาว อาทิตยา ธัมมัญXู
200529 นางสาว จุฑามาส ทองวาว
200530 นางสาว หทัยรัตน บุญรักษ
200531 นางสาว ช�อเอ้ือง วงษแก�ว
200532 นาย ศักดินนท พิทักษเมธี
200533 นาย สตบงกช เรือนจันทร
200534 นาย สุรพงศ วงคจันตา
200535 นางสาว สราลี อินทพิบูลย
200536 นาย ณัฐ ศรีภิรมย
200537 นางสาว ยุพดี เพ็ชรจํารัส
200538 นางสาว อาริสา ปานมณี
200539 นางสาว มัลลิกา โหรสกุล
200540 นาย วีรวัฒน วุ�นน�อย
200541 นางสาว กมลวรรณ คงนุ�น
200542 นางสาว อุมมีนา ฤทธิ์บุญ
200543 นางสาว กวินดา เสถียรกานนท
200544 นางสาว เบญจวรรณ จันทรวรรณ
200545 นางสาว สิราพร สังขเกิด
200546 นาย ปราบ นาวาเจริญ
200547 นางสาว จุธาทิพย ยิ่งยง
200548 นางสาว ปณิธดา บัณฑิตไทย
200549 นางสาว เพ็ญพร พุทธสุภะ
200550 นางสาว นุชนาฎ ธานีวรรณ
200551 นางสาว ณัชชา คงกะพัน
200552 นาย สุรพล นาคสู�สุข
200553 นางสาว กรรณิการ แก�วเพ็งกรอ
200554 นางสาว สุภาภรณ คงสม
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200555 นางสาว วิรากานต ศรีสุข
200556 นางสาว เยาวดี ผุดผ�อง
200557 นาย เจษฎา หาญณรงค
200558 นาย ณภัทร โกศล
200559 นางสาว นิศรา เชือนหยู
200560 นางสาว ฤทัยรัตน มีหม่ืนพล
200561 นาย ณพงศ โกศล
200562 นาย ธนดล ดีหะสิงห
200563 นางสาว พัชราภรณ รอดพูน
200564 นางสาว จุฑารักษ ทองสีนวล
200565 นางสาว ณัฐชยา ศรีสมุทร
200566 นางสาว ปDถวี จุลรัตน
200567 นางสาว ศิริรัตน อินทรดิษฐ
200568 นางสาว สุภาพร ชูราศรี
200569 นางสาว เบญจวรรณ ทัศไพร
200570 นางสาว สุทิตา ถนอมจิตดี
200571 นางสาว ปาลิ ตา เพชรชูช�วย
200572 นางสาว สุพรรษา นัยกิจ
200573 นาย วรากร ทองไวย
200574 นางสาว ลัดดา นาประโคน
200575 นาย พิพัฒน กุณสิทธิ์
200576 นางสาว ศศิธร ประสาทพรโรจน
200577 นางสาว กาญจนา ณะนุ�ย
200578 นาย ณัฐพล เหล็กเกิดผล
200579 นางสาว ปวริศา ชัยวิชิต
200580 นางสาว จารุมน จิตตานันท
200581 นางสาว ปาริชาติ คงแก�ว
200582 นางสาว ภัสรา บุญโกมุด
200583 นาย พงษวรินทร ศรีอินทร
200584 นางสาว มีนา ยีแมเฟYอง
200585 นาย วุฒิรณพัสษ ภูลา
200586 นาย กิตติพงษ นิลสนธิ
200587 นางสาว สิริกาญจน สินสาย
200588 นางสาว นวลักษณ ผลทรัพยภิญโญ
200589 นางสาว เกศิณี โพธิ์เลี้ยง
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200590 นาย จีรกฤษ ทะนันชัย
200591 นางสาว ศิริรัตน คงสีปาน
200592 นาย สืบสกุล สุเตนัน
200593 นางสาว จินตจุฑา อินทวัฒน
200594 นาย นิภัทร หนูนุ�น
200595 นางสาว สุธิดา บุตรสาธรรม
200596 นางสาว อลิศชา บุญยมินทร
200597 นางสาว วรัชยา วงศบา
200598 นาย สราวุธ บุญรักษ
200599 นางสาว มัจณา เจEะมานะ
200600 นางสาว ชุดาภา ทองศักด์ิ
200601 นางสาว นิชาภา อาจหาญ
200602 นางสาว พัสวี ชื่นใจ
200603 นาย ณัฐชนน วิมล
200604 นางสาว พิมพชนก พรศุภมาศ
200605 นางสาว แสงดาว นวลจันทร
200606 นาย สุวัฒน จันทรศรี
200607 นาย อดิเทพ พินธุทอง
200608 นางสาว ม นัน พัทธ คงทอง
200609 ว�าท่ี ร.ต.หญิง กนกกาญจน บุญทอง
200610 นาย จิตรภาณุ ราชพิบูลย
200611 นางสาว พิชญา มณีนิล
200612 นางสาว ปวีณธิดา ยอดแก�ว
200613 นางสาว กัญญานัฐ เหล็กเพ็ชร
200614 นางสาว อัญธิกา หนูบูรณ
200615 นางสาว กอกนก ขวัญใจ
200616 นางสาว ณธิชา แสนสีมนต
200617 นางสาว ฐิติพร กายละออง
200618 ว�าท่ีร�อยตรี ภัทรพล ดวงโสภา
200619 นาย ธนิสร สติแน�
200620 นาย รัชมังคล อินทชาติ
200621 นางสาว ชิตชนก จันทรานุสรณ
200622 นาย วรากร บุญมณี
200623 นาย มงคล ไพศาลเจริญทรัพย
200624 นางสาว รัตนา ปDญญากดแก�ว
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200625 นาย ธนะ ต้ังไชยคีรี
200626 นาย ชวการ สุนทรโภคิน
200627 นาย กิจพฤทธ ชมกรด
200628 นาย อดิพงษ บุปผาโท
200629 นาย ศักด์ิชาย นาคมี
200630 นางสาว วารัตดา ฟDกแฟง
200631 นางสาว อรุโณทัย ทับงาม
200632 นาย พงศธร เกรอด
200633 ว�าท่ีร�อยตรีหญิง ณัชชา ใจทําดี
200634 นางสาว ธนัชชา แสงมณี
200635 นางสาว อภิวัลย มีศักด์ิ
200636 นาย ติณภพ ไขลาเมา
200637 ว�าท่ี ร.ต.หญิง ชนิดา พวงพุ�ม
200638 นาย ณัฐภณ เต็มเปSWยม
200639 นางสาว วราพรรณ ปDนทะโชติ
200640 นางสาว วนิดา ชัยมงคล
200641 นางสาว ยลดา สืบพรหม
200642 นางสาว ณัฐนรี สนิทมัจโร
200643 นางสาว รินทรลิตา จิรวิเชียรฉัตร
200644 นางสาว อนุรัญญาฑ ตันพชราติวานนท
200645 นางสาว ไอลดา เทียนเงิน
200646 นาย ธนวินท สุเต็ม
200647 นางสาว อัจฉรา แก�วปา
200648 นาย มฆวาน ทวีรัตน
200649 นาย กุลเดช กุลเจริญ
200650 นาย ภานุวัฒน แจ�งสมบูรณ
200651 นาย อาลักขณ คงศร
200652 นาย เดชาวัฒน เพ็ชรล�อมทอง
200653 นางสาว กาญจนา เกตุเกลี้ยง
200654 นางสาว วิภากร จันทรัตน
200655 นางสาว นัทธมน สุนทรยาตร
200656 นาย เผ�าพงษ อริยะกอง
200657 นางสาว สมฤทัย ไตรพิพัฒน
200658 นางสาว พิราวัลย รุ�งสว�าง
200659 นางสาว อาริยา วงษพิมเสน
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200660 นางสาว ณิชากร หนูอุไร
200661 นาย ชัยชนะ วงศสม
200662 นาย ธีรศาสตร มหาสิงห
200663 นางสาว ศันสนีย จ�อยเสือร�าย
200664 นางสาว พิชาภัค แสนโบราณ
200665 นางสาว โสภิตา เฝ�าทรัพย
200666 นางสาว สโรชา สงวนปรางค
200667 จ�าสิบตรี รณภูมิ หมุนเอียด
200668 นางสาว ศุภารัตน นิราช
200669 นางสาว เทียนศรี หนูปลอด
200670 นาย ธีรพล เสนาทิพย
200671 นางสาว อารียา สิทธิวงษ
200672 นางสาว สุจิราพร โอภาศรีโรจน
200673 นางสาว ปHยรัตน ศรีสุขเกษมรัตน
200674 นางสาว อัชฌาริกุล คงตระกูล
200675 นาย เจตนิพัทธ จตุพรม
200676 นางสาว สุรางคนา คําแพ�ง
200677 นางสาว นัยนา ผิวผ�อง
200678 นาย กิตติชัย นพไพบูลย
200679 นาย ธันยพศุตม แสงสว�าง
200680 นางสาว อัญธิกา ฉัตรศรี
200681 ว�าท่ีร�อยตรีหญิง ปHยาพัชร บุญจําเนียร
200682 นางสาว ปริญสินีย พรสวัสด์ิ
200683 ว�าท่ี ร.ต. มนตรี เน�าบู�
200684 นางสาว ผกามาศ พรหมอุตม
200685 นางสาว ศรินรัตน ชัยพิศิษฐ
200686 นาย สุทธิพงศ โชคกิจ
200687 นางสาว ธมกร เหมตะเวน
200688 นาย มนตรี โมสิกานนท
200689 นาย ภาพบุญ ชัยบุญญานุภาพ
200690 นางสาว วศมล แซ�ซ่ิม
200691 นาย สิทธิพร พิณสุวรรณ
200692 นาย ดนัย รัตนวราหะ
200693 นางสาว พรกนก ยอดระบํา
200694 นางสาว ธาดา อภิมุขเจริญ
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200695 นางสาว ดวงกมล วชิรเดชาพล
200696 นางสาว โนริสา สมานพิกุลวงศ
200697 นางสาว กมลชนก ขําจา
200698 นาย อดิลักษณ ป�อมทะเล
200699 นาย อานนท พันมณี
200700 นาย พิชญวุฒิ หนูเจียม
200701 นาย เกรียงไกร กรมทะนา
200702 นางสาว จุฑารัตน เปลี่ยนภู�
200703 นาย ชาตรี คู�ณรงคนันทกุล
200704 นางสาว ณัฎฐิกา บัวชุม
200705 นางสาว ก่ิงหยก แก�วหลวง
200706 นาย วิชเญศ บัวโต
200707 นางสาว กมลชนก จรัสจันทร
200708 ว�าท่ีร�อยตรี วัชรภพ สุขใส
200709 นางสาว กนกวรรณ คําตา
200710 นาง ศุภักษร ลิ้มอ�อง
200711 นาย ลุคมาน ยูโซะ
200712 นางสาว ณัฐธีรยา วิชกิจ
200713 นาง สุดหทัย วงศบาตร
200714 นาย ศุภดิษฐ สร�างอําไพ
200715 นางสาว วัชรีพร เคหะฐาน
200716 นางสาว กุลจิรา ใหมดี
200717 นางสาว ไข�ขวัญ ทุมพุฒิ
200718 นาย นิติพัฒน สิขัณฑกะสมิตร
200719 นางสาว ธัญทิพย ปHณฑยา
200720 นาย อภิสิทธิ์ ศรีวะสุทธิ์
200721 นาย ชํานาญ หนุนโชค
200722 นางสาว ณัฐนันท มีชัย
200723 นางสาว ลภัสรดา อารีรักษ
200724 นาย จิรายุทธ ยุทธศรี
200725 นางสาว ธนาภรณ อ�อนคําวงค
200726 นางสาว รัษฎากร ดวงจันทร
200727 นางสาว ฆรณี แก�วศรี
200728 นางสาว สุทธิกานต บุญยะประสิทธิ์
200729 นาย ศุภกร ธนัทสารสมบัติ
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200730 นางสาว กานตรวี คําวิเชียร
200731 นางสาว พิชญาภรณ ศรีแสง
200732 นางสาว วรีชญา ประสมเพชรหิรัญ
200733 นาย ลัทธพล ไชยมณี
200734 นาย วิทวัส ฝDOนอุตมะ
200735 ว�าท่ีร�อยตรีหญิง ธนภรณ สีหะวงค
200736 นาย ทรัพยสิน ทองโคตร
200737 นาง วรรณิศา สุภาพ
200738 นาย ดิลก ศรีเรือง
200739 นางสาว อัจฉรา แย�มโพธิ์ใช�
200740 นางสาว อัญชิสา ทองสง�า
200741 นางสาว ศิริทรัพย อร�ามรุ�งทรัพย
200742 นางสาว สุนิตา เนาวรัตนวัฒนา
200743 นาย ภัทรวรรธน เวชจิราพิศุทธิ์
200744 นาย ธนพล แสงศุภกร
200745 นางสาว ธนภร วรรณทอง
200746 นาย กุลพัชร มีกุล
200747 นาย ภทรพงค เกียรติสุต
200748 นางสาว ไพลินรัตน สายสอน
200749 นางสาว อัจฉรา คําสีสังข
200750 นาง สุภัค วงษภักดี
200751 นางสาว พัชรนันท เรืองกาญจน
200752 ว�าท่ีร�อยตรีหญิง สมฤดี ปHงเมือง
200753 นาย สหชาติ วารีสอาด
200754 นางสาว พิชญเนตร เรขะวิชัยดิษฐ
200755 นางสาว จิราวรรณ ขันทะครุฑ
200756 นางสาว อรพรรณ สีลิ
200757 นาย ยุทธนา ประเสริฐทรงงาม
200758 นาย พชรพล อัตชู
200759 นาย ศักด์ิชัย สุทธิชาติ
200760 นาย ธีรภัทร สุขขํา
200761 นางสาว เบญจพร ภู�ทองวัฒนวงษ
200762 นาย จักรพงศ จันทรหอม
200763 นางสาว อนัญญา พุฒผา
200764 นาย อภินันท ปริยาปDญจางค
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200765 นางสาว ภาวิณี หะธรรมวงค
200766 นางสาว ชนมนิภา สมเด็ด
200767 นางสาว สุภาวดี อินแถลง
200768 นางสาว วัชราภรณ ล�องแดง
200769 นางสาว สิริกัญญา บุญมาก
200770 นาย สันติ มาตสุริยวงศ
200771 นาย นราธิป หรสิทธิ์
200772 นางสาว สุณิสา จิตราวุธ
200773 นางสาว อมรรัตน พิพัฒจิตตระกูล
200774 นาย คเณศ เสมาเงิน
200775 นาย วิทวัส นามโคตร
200776 นางสาว ภัทราภรณ จําลองกูล
200777 นาย อักษร ปานเนาว
200778 นางสาว นวพร ไกรสุขุม
200779 นาย วุฒิพงษ ศุภพิชน
200780 นาย ภัทรพงศ มัจจุปะ
200781 นางสาว ฤทัยชนก ติยะวัฒน
200782 นางสาว ภูริชญา ผันประเสริฐ
200783 นางสาว ธมลวรรณ พัฒนยรรยง
200784 นาย ชัยวัฒน ชัยชนะศิริ
200785 นางสาว บุญธิภา ฉิมพาลี
200786 นางสาว สุพิชชา โทนกล�า
200787 นาย กมเลศน กอสกุล
200788 นาย บุญเลิศ งามรัมย
200789 นาย ศิริศักด์ิ เรื่อนศรี
200790 นางสาว สุพรรษา คําวัน
200791 นาย พิชัยวุฒิ แสงสง
200792 นาย วชิรวิชญ เลิศสิทธินนท
200793 นางสาว อารีรัตน อินศรี
200794 นางสาว ศศิภา ไชยชนะ
200795 นาย พชร คณะวรรณ
200796 นางสาว สุภัสสร ตระกูลประดิษฐ
200797 นางสาว กานตรวี ทองคํา
200798 นาย ภูมิพัฒน ศรีปDญญา
200799 นางสาว อัมพรพรรณ ขุนชาตรี
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200800 นาย สุทธิพงษ พวงสมบัติ
200801 นาย อนนท อุ�นทยา
200802 นางสาว ขวัญจิรา เชาวสุวรรณ
200803 นาย ปรัชญานนท สุเภากิจ
200804 นางสาว พชรวรรณ วรรณวงษ
200805 นางสาว นิจฉรา จันทรหอม
200806 นาย กิตพล ปDงสันเทียะ
200807 นางสาว ประภาพรรณ เล็กอําพัน
200808 นาย ภากร สุขสุภกิจ
200809 นางสาว รังสิมา ดวงโฮ�ง
200810 นาย สหัสชัย การอินทร
200811 นางสาว สาธิตา ดาวังปา
200812 นางสาว กัลยา ถํ้าทอง
200813 นางสาว ขัชชญา ลิ้มวัฒนา
200814 นางสาว ทิพยสุดา ชูมณี
200815 นาย บุรณพิภพ ธนะเพ่ิม
200816 นาย ชัยยุทธ คงสุวรรณ
200817 นางสาว กวิสรา ไชยม่ิง
200818 นาย นิคม สาธรพันธ
200819 นางสาว กรรณิการ เพียรพล
200820 นางสาว ณิชานาฎ มุ�งหมายผล
200821 นางสาว สุกานดา มีเวช
200822 จ.อ. วิเชียร สิริอาภัสสร
200823 นางสาว ตุลณัฐ มงคลเนติรักษ
200824 นางสาว เสาวลักษณ คงเมือง
200825 นาย พิทักษ ปDWนแก�ว
200826 นางสาว ณัฐธิดา ไชยมงคล
200827 นางสาว ธัญสุดา แสนลือชา
200828 นางสาว เบญจวรรณ บัวสุวรรณ
200829 นางสาว พรอุมา ยอดประเสริฐ
200830 นาย โยธิน นิ่มดวง
200831 นาย พลวัฒน อุ�นทอง
200832 นางสาว นทิตา ธนภานุกิตต์ิ
200833 นางสาว จุฬาลักษณ ประมาพันธ
200834 นางสาว ณัฐพิมล กิตติกูล
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200835 นางสาว ภัชราภรณ ใจเสน
200836 นาย พันรพ สุดเทวา
200837 นางสาว ธัญญณัฏฐ ชนะกิจกําจร
200838 นางสาว อรอนงค ขวัญเพชร
200839 นางสาว ยศปนา เนาวสันต
200840 นางสาว แพรวพลอย เสือชาวนา
200841 นางสาว ปวีณา มาตรา
200842 นาย รัชกฤต กลั่นเลี้ยง
200843 นางสาว กมลชนก แสนพรหม
200844 นางสาว อมรา มาตยาคุณ
200845 นางสาว นิฟาราหฮานา เปาะอาเดะ
200846 นางสาว จิดาภา พงศ
200847 นาย อําพล พิพัฒนวัฒนสกุล
200848 นางสาว สุภาวดี ดินเตบ
200849 นางสาว ญาดา ไชยเดช
200850 นางสาว ธัญญารัตน เพ็งประโคน
200851 นาย วรากร หอมเย็น
200852 นางสาว วรฉัตร กีรติวิโรจนกุล
200853 นางสาว ญาณิศา ทองสวัสด์ิ
200854 นางสาว รจนา เทียบรัตน
200855 นางสาว พัชราพรรณ โพธิบัณฑิต
200856 นางสาว สุภัทรา บุญธปDญญา
200857 นาย ฐปกรณ เสมียนเพชร
200858 นาย นิติธร ทัดแก�ว
200859 นางสาว พิฑฒิดา ตันเจริญ
200860 นาย เลอสันต จิตรอ�อง
200861 นางสาว สิรินทร คลังระหัด
200862 นางสาว อังคณา ใจทัศนกุล
200863 นางสาว สุพัฒตา สุพลจิตร
200864 นางสาว ฐิติมา ผลผลา
200865 นางสาว มาศชฎา จันทราทิพย
200866 นางสาว ทักษพร มาสิงห
200867 นางสาว สิรินาถ ขําทัพ
200868 นาย บุนยธร จันทรกระจ�าง
200869 นาย เลอสรรค มงคล
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200870 นาย ชนินทร สิทธิ
200871 นางสาว ขวัญอนงค นาคน�อย
200872 นางสาว ณัฐฐาพันธุ ต้ังศิริรัตนา
200873 นาย พรเทพ บุตรสี
200874 นางสาว จุติพร บํารุงเมือง
200875 นางสาว สิริพักตร ภความนตรี
200876 นางสาว ฝนทิพย เหมทานนท
200877 ว�าท่ีร�อยตรี ปวีณวัชร นวรัญธร
200878 นางสาว สไบพลู คุ�มบัว
200879 นาย ปHยพนธ กลับศรีอ�อน
200880 นาย ไพรัตน เทพทองดี
200881 นาย ภูริเดช กะตะศิลา
200882 นางสาว มัณฑนา อรุณสินประเสริฐ
200883 นางสาว ปุณยาพร มาสอน
200884 นางสาว กรรณิการ สมจีน
200885 นาย ปุณยวัฒ แสนแก�ว
200886 นางสาว ศิริลักษณ จันทรเรือง
200887 นางสาว สุภัทรา เชี่ยวชาญ
200888 นาย นวพรรษ เอ็บมูล
200889 นาย พิพัฒนพงศ กาหลง
200890 นางสาว นิศารัตน อินสุวรรณ
200891 นางสาว ชนาภัทร ปDทมชนะโชติ
200892 นาย สราวุธ ส�งศรี
200893 นางสาว อัญชลี แผ�วงค
200894 นาย ศักดา ปDญจมาพรกุล
200895 นางสาว อมรรัตน แสนโคตร
200896 นาย กฤษดา บุตรจันทร
200897 นาย กิตติพัฒน พรหมเมือง
200898 นางสาว รุ�งรัตน สุขแก�ว
200899 นาย พฤฒิชัย สระทองอEอด
200900 นางสาว ณัฐณิฌาฏ ศรีลาศักด์ิ
200901 นางสาว สุนันทา สายปDOนเหน�ง
200902 นาย มารุต หิรัญศรี
200903 นางสาว รุจิรา ศรีนวล
200904 นางสาว อุ�มพลอย จันธรรมรงค

หน�าท่ี 26 จาก 216



เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกุล
200905 นาย โชติศักด์ิ รักธรรม
200906 นางสาว เรวดี คีรีเดช
200907 นาย อุดร นิ่มดํา
200908 นาย กิตติศักด์ิ ทองศักด์ิ
200909 นางสาว กมลวรรณ กองแก�ว
200910 นางสาว นภัทรธมณฑ แสงโสดา
200911 นางสาว อริสรา หม่ืนไวย
200912 นางสาว พิศมัย กินะสีทา
200913 นางสาว สิยาภรณ สัมมากฤษณ
200914 นาย บริรักษ ฤทธิ์นาคา
200915 นางสาว บุศรินทร คชรินทร
200916 นาย พัสกร คงสาคร
200917 นางสาว ขนิษฐา หนูม่ัน
200918 นางสาว กานตธิดา เกิดเปลี่ยน
200919 นาย วรวิทย กินะสีทา
200920 นางสาว กนกพร การสอน
200921 นางสาว เมธานีย นนตะเสน
200922 นางสาว นชนก สมทรง
200923 นางสาว สุทธวีร อินทกูล
200924 นาย อดินันท จารู
200925 นางสาว ปุญญชิตา บุญมี
200926 นางสาว สุมิตตา ธรรมขันธ
200927 นางสาว แพรวา จันทรประชุม
200928 นางสาว จีรนันท ก่ิงนอก
200929 นางสาว นิชาภัส จันทรดํา
200930 นางสาว ปHยนุช ห�าวจันทึก
200931 นางสาว กนกวรรณ จิตเนียม
200932 นางสาว ปHยมน ห�าวจันทึก
200933 นาย ธรรมรักษ สุนทรภักดี
200934 นางสาว วิลาสินี ธรรมปDญโญ
200935 นาง กนิษฐา แซ�อ่ึง
200936 นางสาว สุดารัตน หนูคง
200937 นางสาว เพชรลดา กาฎีโรจน
200938 นางสาว นะวรรณ แปลงงาม
200939 นางสาว วิไลวรรณ ฤทธิ์ประเสริฐ
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200940 นางสาว วรัญญา วรกิจ
200941 นาย ธนภัทร เมฆกิจ
200942 นางสาว ณภัทร ไชยเชษฐ
200943 นางสาว ศิริพร ธรรมโสภณ
200944 นางสาว กมลฉัตร กันธิ
200945 นางสาว จิราพร สุปHรยะ
200946 นางสาว ฉัตรปวีณ วัชระธนะพงศ
200947 นางสาว ภคดี ศรีวัจณะพงษ
200948 นาย อนุสรณ เขจรศาสตร
200949 นางสาว เสาวลักษณ สุภาพัฒน
200950 นางสาว นันทัชพร รัตนเลิศ
200951 นาย ศดายุ มุทุตา
200952 นางสาว เรณุมาศ สุวรรณศรี
200953 นาย ประวิทย อ่ินต๊ิบ
200954 นางสาว ฉัตราภรณ สังขประไพ
200955 นางสาว วิลาสินี บุญมีประเสริฐ
200956 นางสาว พรนิภา สุขเกษม
200957 นางสาว เพ็ญพักตร เอกศิริภักดี
200958 นาย กันตภณ อินพ�วง
200959 นางสาว พัชรี โพธิ์สัย
200960 นาย นพพล คงตุก
200961 นาย ชุติเดช โรจนมนต
200962 นางสาว เจนจิรา สุตตะระ
200963 นางสาว รอมาซะห อาแว
200964 นางสาว กัญญา ศรีทอง
200965 ว�าท่ีร�อยตรี นันทศักด์ิ ปานเกลี้ยง 
200966 นางสาว สุทัตตา แหม�มเพชร
200967 นางสาว พัชรา อาจแก�ว
200968 นางสาว สุภาวดี เจริญไชย
200969 นาย ชาธิป สุจิบาล
200970 นางสาว ศุจารี ประกอบดี
200971 นาย อมรเทพ แปลกวิสุทธิ์
200972 นางสาว สุดารัตน สุบรรณ
200973 นางสาว โยธกา ศรีแสงทอง
200974 นาย นนทพัทธ ทองใบ
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200975 นางสาว ณภัทรกาญจน ปานเพชร
200976 นางสาว กัสมา เตบสัน
200977 นางสาว ชยาภา ชัยอภิวัฒน
200978 นางสาว อรอนงค จันทรสุข
200979 นางสาว กัญญาพัชร กริชเตโช
200980 นางสาว จิดาภา สุปHรยะ
200981 นางสาว แพรวพรรณ พรหมเจริญ
200982 นางสาว นาริษา นาคสิงห
200983 นางสาว ศุศิชา ช�วงชิด
200984 นางสาว พัชราภรณ จิตนารินทร
200985 นาย รัฐพงษ เพชรสุก
200986 นาย สุรัตน มีสุทธิ์
200987 นางสาว จิดาภา กิจโชติทวี
200988 นางสาว อุมาพร สุริยะ
200989 นางสาว วรัญญา ภู�เบญญาพงศ
200990 นางสาว วัลภา ทองสง
200991 นาย ณฐภัทร ลี้อิศรามาศ
200992 นางสาว เยาวลักษณ สินบุญรอด
200993 นาย ปรมินทร ชูวงษ
200994 นาย ภูเบศ บุตรเคน
200995 นาย สรพงศ กุนัน
200996 นางสาว วิชชุดา ว�นเคือ
200997 นางสาว ชุติมน เกรียงณรงค
200998 นางสาว สร�อยสุดา จันทรหยวก
200999 นาย ธวัชชัย น�อยจิตต
201000 นาย วรปรัชญ เรืองฤทธิ์
201001 นาย อัษฎา หงสทอง
201002 นาย ชัยโชค สุนัย
201003 นาย สิทธิกร สุคลธา
201004 นาย อธิวัฒน วงษม่ัน
201005 นาย โจมพล ทองวินิชศิลป
201006 นางสาว ปรียาวดี อินทรกง
201007 นางสาว พัชรี ชุมแสงศรี
201008 นาย จักรพงศ จรัณพันธพงค
201009 ว�าท่ี ร.ต. อําพล อินทชิต
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201010 นางสาว รัตนาภรณ อุปสิทธิ์
201011 นางสาว กนกวรรณ ทุงจันทร
201012 นางสาว ธนัชพร จันพลา
201013 นางสาว น้ําทิพย สิทธิจินดา
201014 นางสาว อรทัย ใจหงอก
201015 นางสาว ฉัติพร พิลาวัลย
201016 นาย จักรี อินทํา
201017 นางสาว รัตติยากร บัวลอย
201018 นางสาว นภาพร ผิวผ�อง
201019 นาย ปรัญชัย ศิริศักด์ิวัฒนา
201020 นาย จตุฉัตร นามบุปผา
201021 นาย ณัฐพงศ กรแก�ว
201022 นางสาว อรกัญญา พชรวัฒน
201023 นาย เจษฎาชัย ศรีคําแหง
201024 นางสาว มินตรา เจริญสุข
201025 นางสาว อภิญญา ศิริไพรวัน
201026 นางสาว จุฑามาศ รุ�งเชตุ
201027 นาย อรุณ คงช�วย
201028 นางสาว นงนุช คงเขียว
201029 นาย ทศพล สว�างอัมพร
201030 นาย ณธัช สิทธิการ
201031 นางสาว ปาลิตา ชาวเวียงจันทร
201032 นางสาว วนัสนันท กัลยาคู
201033 นางสาว ยุพาภรณ นารีรัตน
201034 นางสาว ศิริมา ภูมิเหล�าแจ�ง
201035 นางสาว พิจิตรา ตันสาย
201036 นาย นพปฎล บํารุงรักษ
201037 นาย ภูมิรพี ศิริสหวัฒน
201038 นางสาว ภัทรกันย พิชัยยุทธ
201039 นางสาว สุนิษา นิ่มนวล
201040 นางสาว ปุริมปรัชญ ทองสงโสม
201041 นาย วาสิน มีธรรม
201042 นาย จิรายุ อาสว�าง
201043 นางสาว เกษริน พังคา
201044 นาย เจนภพ ไขโพธิ์
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201045 นางสาว นภสวรรณ มากบุญ
201046 นางสาว นิภาวรรณ ปราณี
201047 นางสาว ธันยชนก ภู�ระย�า
201048 นางสาว เมตตา พลายละหาร
201049 นาย พสุ พะระรามันห
201050 นาย ชัยวัฒน แสงแก�ว
201051 นาย สุรวุฒิ พูลเกษม
201052 นางสาว ไพลิน สาราบรรณ
201053 นาย เสรีภาพ ศรีบุรี
201054 นางสาว กานดา พงพันศธร
201055 นาย กฤษฏิ์ อมรส�งเจริญ
201056 นาย ธนบดี บุญศรีนุกุล
201057 นางสาว ชนนิกานต หนูจินจิต
201058 นางสาว สลินลา เพ็ชรตะก่ัว
201059 นาย ศักดา ด�วงแพง
201060 นางสาว เนตรทิวา กาลวรรณ
201061 นาย ทรงวุฒิ พรหมบุตร
201062 นางสาว มัญฑกา ณ ตะก่ัวทุ�ง
201063 นาย ชนะพล วัฒนาฟุ�งเจริญ
201064 นาย เทพประทาน ถาโท
201065 นางสาว ศศิญาพร ศิริคช
201066 นาย บูลญามีน มูนะ
201067 นาย พิชิต แซ�แต�
201068 นางสาว กรณิกา กฤษณัมพก
201069 นางสาว มาธุสร โสภาพล
201070 นางสาว ธัญชนก แก�วมณี
201071 นางสาว ชมัยพร ฝDนเทพ
201072 นาย วัฒนา สิงหทอง
201073 นางสาว กชกร บุญครองปรีชาญ
201074 นางสาว ลดาวัลย ครุฑวงศ
201075 นาย กัณฐัตว เขาบาท
201076 นางสาว จิราวรรณ ประสานศักด์ิ
201077 นาย วีระพล ณ พลฤทธิ์
201078 นางสาว รื่นฤดี ดําเดิม
201079 นาย สถิตพร อุตระธิยางค
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201080 นางสาว กัตฌัชญา พัชรชมพู
201081 นางสาว วรนุช เอ่ียมอินทร
201082 นาย เปVนหนึ่ง ศาลางาม
201083 นาย เชษฐา สายสุนทร
201084 นาย ณัฐวุฒิ สวัสด์ิกิตติพงศ
201085 นาย ณรงคศักด์ิ ไพรอนันต
201086 นาย ปณวัชร วายโสกา
201087 นาย ภูเวียง คํามุงคุณ
201088 นาย สันติชัย ภูมูลเมือง
201089 นาย เอกจุฑา แสงมณี
201090 นาย ชํานิ ธนบริบูรณพงศ
201091 นางสาว นิภารัตน ศรีพิโรจน
201092 นาย สุรเกียรติ บุญยง
201093 นางสาว ขวัญเรือน ลีโคกกลาง
201094 นางสาว ณัฐกันตา ญาณแก�ว
201095 นางสาว วัลลภา พฤฒามาตย
201096 นาย ณัฐพงศ พลชม
201097 นางสาว วาลวิชนี จันทรเกิด
201098 นาย ธเนศร ทองงาม
201099 นางสาว พรมลิน ปริธรรมมา
201100 นางสาว ละอองดาว แสงรัมย
201101 นางสาว เจนณิน ช�างเหล็ก
201102 นาย กรกช เปSWยมทรัพย
201103 นาย วศิน สุพรรณไพ
201104 นางสาว อรกัญญา บุษบาแย�ม
201105 จ�าเอก ภาคิไนย มะปะโท
201106 นางสาว กมลชนก บุญธรรมมี
201107 นาย จักรกริช ศิริมาศ
201108 นางสาว ชุดารัตน หุ�นยนต
201109 นางสาว น้ําทอง รอดนิยม
201110 นางสาว เบญจพร ดิษยบุตร
201111 นาง สมบูรณ บุญยงค
201112 นางสาว โสธญา สุภาพงษ
201113 นางสาว พลอยไพรินทร กิจพ�อค�า
201114 นางสาว พัชรพร เสาโกมุท
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201115 นาย วีรชน ชนกล�าหาญ
201116 นางสาว ประภาพรรณ วิชัยดิษฐ
201117 นาย วิทวัฒน ด�วงทอง
201118 นาย พงศธร รักรัง
201119 นาย ภัทรกร แก�วจันทร
201120 นาย ธิติพงศ ทองแป�น
201121 นาย เด�นพิชัย เลื่อนจันทร
201122 นาย เบญจพล เอ่ียมสกุล
201123 นางสาว สุจิตรา เรืองรัตน
201124 นางสาว รอฮานา ตูหยง
201125 นางสาว ริญญาภัทร ภัครกุลเกษม
201126 นางสาว บุณยนุช ไฝจู
201127 นาย ณัฐวุฒิ ปรIอกระโทก
201128 นางสาว รุจิกาญจน พรหมศร
201129 นางสาว จารุวรรณ อําภาพร�อม
201130 นางสาว มุกดาวรรณ รัตนสงเคราะห
201131 นางสาว ปภัญญา วงศคําจันทร
201132 นาย คุณนิธิ สุวรรณถาวร
201133 ว�าท่ีร�อยตรี พรเทพ เกตุษา
201134 นางสาว เบญจมาศ แจ�มมณี
201135 นาย ชนะชัย บุญคง
201136 นางสาว อัญชิสา จิตราภิรมย
201137 นางสาว ฐิติมา บุญรอด
201138 นาย วิธวัช แสนคํา
201139 นาย สมัชญ ผการัตน
201140 นาย ชฎิลเดช อ�วนแก�ว
201141 นาย พงศวัฒน รัตนมณี
201142 นางสาว พรอุมา สมวงศ
201143 นางสาว พรพิมล เกิดทอง
201144 นาย พงศปณต ตระกูลพิชยะชัย
201145 นางสาว โบวิภา โคตรปะโค
201146 นาย กิตติพงษ เชียรวิชัย
201147 นางสาว กานตชนก นวลทอง
201148 นาย ปุณมนัส พงษผล
201149 นาย ศุภสิทธิ์ จุลจันทนโพธิ์
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201150 นาย ณัฐพงศ แสงเกตุ
201151 นาย ปฐมพงศ งันปDญญา
201152 นางสาว ชัชชญา เอ๋ียวสกุล
201153 นางสาว ศศิวรรณ มุสิด
201154 นาง สําเนียง บุญมุข
201155 นางสาว พราว เสมสุขกรี
201156 นาย ทัศนัย ขาวน�อย
201157 นาย วทัญXู วาสิคาม
201158 นาย วิริทยพล พรหมศิลปM
201159 นาย สหจร สังขสุจิต
201160 นางสาว ฐิติญาภรณ เนาวสุวรรณ
201161 นางสาว นริชา จันทะศรี
201162 นางสาว พัชรชิรพัทธ คําหอมรื่น
201163 นาย จักรพงศ จินดาวงค
201164 นาย พงศพิสุทธิ์ สุริโย
201165 นาย ธรรศ กนกวราสุวรรณ
201166 นางสาว ทิพวัลย สุขยอด
201167 นางสาว มัลลิกา ศรีริทิพย
201168 นางสาว วิภาวรรณ แสงขาว
201169 นาย อภินันท ลิขิตอํานวย
201170 นางสาว พัชรพร ใหม�หลวงกาศ
201171 นาย วุฒิชัย ไตรคีรีสถิต
201172 นางสาว อรนุช สิงหทอง
201173 นางสาว อริศรัตนธร วงษธนัชปHติกร
201174 นาย ภาสกร เจริญสุข
201175 นางสาว หทัยชนก เขมปริยากร
201176 นาย สุภฤกษ ส�งศรี
201177 นางสาว วาสินี เทพามาตย
201178 นางสาว มณฑาทิพย พงษชัยสิทธิ์
201179 นาย อภิวัฒน สาริสิทธิ์
201180 นางสาว ชยกร ภูดิศดรุสกุล
201181 นางสาว นวรัฐ กุลโนนแดง
201182 นาย นิรติ หามณี
201183 นาย ธรรมเกษม สุขสมเกษม
201184 นาย ศิวกร เตEะขันหมาก
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201185 นาย เก�ากลยุท บุญมาก
201186 นางสาว สุชาดา วรเวก
201187 นางสาว กมลวรรณ มีอยู�
201188 นาย ธนวิช สุภาแพ�ง
201189 นางสาว เนตรนภา สุขแพทย
201190 นางสาว ณัฐฐพัชร นาคประเสริฐ
201191 นางสาว ธนัชภัค อาภาขจร
201192 นาย อากาศ หัสดง
201193 นางสาว อัมพวา ไชยเพชร
201194 นางสาว วรรณพร กอนดี
201195 นาย ภีศเดช วงศสุริยะรัศมี
201196 นาย ธงชัย เทศปDญ
201197 นาย สาวิต ว�องศิลปM
201198 นาย สรภัทร สมจินตนากุล
201199 นางสาว พิชญานิน ลิ้มสกุล
201200 นางสาว อาทิตยา สายสุข
201201 นางสาว อัชนา รัตนรัตน
201202 นางสาว จุฑารัตน มูลวงษ
201203 นาย เอกพล เพ็งเเจ�ม
201204 นาย วิชาญ หลาวทอง
201205 นาย ปราชญา หนูน�อย
201206 นาย สรศักด์ิ ชัยรัฐภาส
201207 นาย พิชัย เรียนไธสง
201208 นาย อัครกันย วิมลวงศสกุล
201209 นางสาว นุชเนตร ไพรสณฑ
201210 นางสาว ชลิดา โพธิ์สะอาด
201211 นางสาว กาญจนา แก�วกับเพชร
201212 นาย ไชยเชษฐ นุ�นใหม�
201213 นางสาว สุพรรษา สุทธิรอด
201214 นาย พงษฐกร สารจูม
201215 นาย กีรพงษ มานะพัฒนพงศ
201216 นาย ธวมรพงศ ศุภรัตนมุลกุณี
201217 นางสาว จริญญา พังจันตา
201218 นางสาว อรวรรณ เติมสวัสด์ิ
201219 นาย วิศรุต รัตนวงษ
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201220 นาย วัฒนา ภูมิวัฒนะ
201221 นาย พงศภวัน ภิรมยเมือง
201222 นาย อภิชัย คล�องดี
201223 นางสาว ประภัสสร สุนทรเสนาะ
201224 นางสาว พิมชนก อรุโณประโยชน
201225 นาย พัฒนฉัตร โสภาบุตร
201226 นางสาว โชติรส โชติพรมราช
201227 นางสาว อรณี คะสุระ
201228 นาย ธนายุต วงษอํานาจ
201229 นางสาว ชนิสรา สินชัยวุฒิวงศ
201230 นาย กมล สายศร
201231 นาย ศราวุธ กาญจนาโรจน
201232 นางสาว ธนัญญา ศรีรัตน
201233 นางสาว กุสุมา ฉิมทับ
201234 นางสาว ธนัชพร ใจประทุม
201235 นางสาว สุธีญา พูลเพ่ิม
201236 นาย อับดุลเลาะ อูมา
201237 นางสาว ณัฐธิดา ศิริบริรักษ
201238 นางสาว ภาณิศา ยอดเอ่ียม
201239 นางสาว รัตนากร พิพัฒนจิตร
201240 นาง ษิญาดา ธงยศ
201241 นางสาว กัญญาภัค สุขด�วง
201242 นาย นพกาญจน ขุนทอง
201243 นางสาว อนิฐศรา ทองไชย
201244 นาย จักรพงษ ชัชวาลวงศา
201245 นางสาว พัณนิดา ขวัญอ�อน
201246 นาย จักรกิจ วงศใหญ�
201247 นาย เทพฤทธิ์ ปาเวียง
201248 นางสาว โชติมนธ ปCาหลวง
201249 นางสาว ธิดารัตน เหมือนทิพย
201250 นาย นพพร วนิชนพรัตน
201251 นางสาว สิริภา ดาวเฉลิมวงศ
201252 นาย กานตสุกฤต ชุณหกมลรักษ
201253 ว�าท่ีร�อยตรี พลภัทร ศรีกุล
201254 นางสาว ณิภาวรรณ ขาวสังข
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201255 นางสาว ธัญญารัตน เพ็งลาภ
201256 นางสาว เกศศินี อันปDญญา
201257 นางสาว อรรัมภา ชุมสงฆ
201258 นาย สมศักด์ิ ทัศนา
201259 นาย ธีรภัทร ปรีชาพิริยะกุล
201260 นาย ภัทรพล สิทธิบุญ
201261 นางสาว นันทัชพร เฑียรฆโรจน
201262 นางสาว ปวิชญา แก�วขุนราม
201263 นางสาว ธัญลักษณ ยศพัฒนสิริ
201264 นาย สุทธิพจน บุญอุ�น
201265 นางสาว ปHยะพร ปารมีโชค
201266 นางสาว ปDณณพร สมทบสุข
201267 นาย วรวิช เดชเจริญ
201268 นาย ภูบดินทร ปลักปลา
201269 นางสาว วราภรณ วัฒนจิตต
201270 นางสาว กนกพร บัวจีบ
201271 นางสาว จิณหนิภา ไพรัตน
201272 นางสาว วันใหม� พรหมศิลา
201273 นางสาว นันทณรัตน เกิดขํา
201274 นางสาว กุลธิดา แก�วสุข
201275 นาย สุวรุฬ อภิภานุกิจ
201276 นาย กิจโฆษิต ทองจรัส
201277 นางสาว นุจรีย กนกวิจารณ
201278 นางสาว นภาภรณ พวงจันทร
201279 นางสาว กนกพร ดงพะกิจ
201280 นางสาว ปรางฤทัย ลุสมบัติ
201281 นางสาว จิรายุ แพ�งจันทึก
201282 ส.ต.ท. สุธิกิติ์ ประเสริฐฤทธิ์
201283 นางสาว ชฎาภรณ บัวอ�อน
201284 นาย กิตติกร อินชัยยงค
201285 นาย อรรถกร กัญจนโรจน
201286 นาย รัฐพงศ เกษรพุด
201287 นางสาว สุธาศิณี พ�วงเฟYWอง
201288 นาย ธนศิริ มาน�อย
201289 นางสาว ทิพยกนก คําวัง
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201290 นางสาว น้ําเพชร ธงชัย
201291 นางสาว รุ�งทอสี มชะศรี
201292 นางสาว ณัฐชนัน สร�อยแสงทอง
201293 นาย กล�าณรงค บุญมา
201294 นางสาว กิตติยา เทพสุวรรณ
201295 นาย รชานนท ละอองทอง
201296 นางสาว นิโลบล เพ็ญตระกูล
201297 นางสาว ศิรัญญาพร นาบุญ
201298 นางสาว วราลี พรมกะจิน
201299 นางสาว สุดารัตน ธรรมจักร
201300 นางสาว ชมนภัส ปDททุมมี
201301 นางสาว สุธิมา ภู�สวัสด์ิ
201302 นางสาว ฝาตีเหมEาะ มุเส็มสะเดา
201303 นาย จุรินทร ม่ันคง
201304 นางสาว โสภิดา ธัญญโชติ
201305 นางสาว พรพรรณ สายวะเดช
201306 นาย วีรภัทร เรืองจันทร
201307 นางสาว วาสนา แก�วชูทอง
201308 นางสาว ทิพยวิมล เพ็ชรน้ําน�อย
201309 นางสาว ฟาติมา หวังภุชเคนทร
201310 นางสาว ดรุณี ศรีสมยา
201311 นางสาว ปาจรีย วรโพด
201312 นางสาว ธีรนุช ธีรกุล
201313 นาย พรรณลพ ผิวขม
201314 นาย ธนพล แก�วประเสริฐ
201315 นางสาว จมาภรณ จิตบรม
201316 นางสาว นราวดี หีบพิมาย
201317 นางสาว กาญจนา โยลัย
201318 นาย ชาตรี เพ่ิมพูล
201319 นาย จัตุรงค รอดพ�น
201320 นาย อัศวิน นาวายนต
201321 นางสาว สกุลรัตน พัฒนชู
201322 นางสาว พิชญสินี สุขประเสริฐ
201323 นาย เจษฎากร บุปผาชาติ
201324 นาย นัธวุฒิ โอภาพันธ
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201325 นาง จุฑาทิพย โสภาจารย
201326 นางสาว ปนัดดา ทองมี
201327 นางสาว ชนัญชิดา เทียมใจ
201328 นาย สุรศักด์ิ กองกมล
201329 นาย ธีรเชษฐ แก�วกําเนิด
201330 นางสาว ศิรินทิพย วงคใจ
201331 นางสาว อังคณา ผ�องผิว
201332 นางสาว นลิน วันทอง
201333 นางสาว ธีรดา แก�วพรหม
201334 นางสาว สุพิชา ตัญกาญจน
201335 นาย ศิวกร เพ็ชรสีเงิน
201336 นางสาว ลดาวัลย สีขม้ิน
201337 นางสาว สุรีย สุทธนี
201338 นางสาว สุพัตรา ภูบ�านหม�อ
201339 นาย สมรรถชัย บุญยัง
201340 นางสาว เบญจวรรณ สายสิน
201341 นาย ศตคุณ แก�วแกมทอง
201342 นางสาว วาสิฏฐี นิลัมภะ
201343 นาย ต�อศักด์ิ ภู�ระหงษ
201344 นาย ศุทธวีร ไชยชมภู
201345 นาย พัฒนพงษ พิมสอน
201346 นางสาว ชุติมา พันธคาร
201347 นาย วีระชัย คุ�มแคว�น
201348 นางสาว พรชนก กระต�ายทอง
201349 นาย พีระภัทร รัตนมุณี
201350 นาย มฆวัต กัลปพฤก
201351 นางสาว ศุภคชา เพ็ญภักดี
201352 นางสาว จิรภา วะเท
201353 นาย เอกราช ปDญญาวศิน
201354 นางสาว เรืองริน คงเจริญ
201355 ว�าท่ีร�อยตรี เนติธร โควรรณ
201356 นางสาว อริสา กัลปพฤก
201357 นาย สุทธิพงศ ยอดแก�ว
201358 นาย ธีระศักด์ิ มีมา
201359 นางสาว นิสริน กิตินัย
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201360 นาย วัชรพล เกิดมงคล
201361 นางสาว วรวีร คําศรี
201362 นางสาว จิรภา ศัลยพงษ
201363 นางสาว สุลาลัย เหลาเจริญ
201364 นางสาว สุฑารัตน ไชยเลิศ
201365 นางสาว วราภรณ ปานพรม
201366 นางสาว ดรุณี ชอบธรรม
201367 นางสาว อภิชญา แน�งน�อย
201368 นางสาว พัชราภรณ ฤทธิ์มงคล
201369 นางสาว สุชาดา ชุมนุม
201370 นางสาว ลัดลมัยพร พระสุนนท
201371 นาย สุทธินันท สีแสง
201372 นางสาว จุฑารัตน ให�หวัน
201373 นางสาว ปนัดดา แซ�เบE
201374 นางสาว กัญญารักษ อุเทน
201375 นางสาว ธนัญญา รินธิโย
201376 นางสาว ณัฐธพิมพ อยู�แย�ม
201377 นางสาว สมลักษณ จะสุพงษ
201378 นาย ปHยกุล สร�อยศรี
201379 นาย ศราวุฒ สีมาตา
201380 นาย อรุทัย รัตนโอภาส
201381 นาย ตวงสิทธิ์ บุญกอบ
201382 นางสาว ขวัญนภา ภูก่ิงหิน
201383 นาย อนาวิล ปSWเพราะ
201384 นางสาว รัตนาภรณ กลิ่นสังข
201385 นางสาว ลภัสรดา ไชยถา
201386 นางสาว นิชกานต วาหลวง
201387 นางสาว สุภาวดี พุทธชัย
201388 นางสาว จุฬาลักษณ ราชสิงห
201389 นางสาว อัญมณี คิมหันตา
201390 นาย ธณา อุปการ
201391 นางสาว อรทัย อมรจตุรกุล
201392 นางสาว พนิดา หนูวัฒนา
201393 ว�าท่ีร�อยตรีหญิง อามิลทตรา ทองยืน
201394 นางสาว ไอลดา ไกรกลาง
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201395 นางสาว ทิพรดา ผุสดี
201396 นาย พัฒนณัทภูมิ เจียรณัย
201397 นางสาว พิชญาภรณ มณีราชกิจ
201398 นาย ธณกร เนติวิบูรกวาณิช
201399 นาย ธนบดินทร รสโหมด
201400 นางสาว มาลัยวรรณ เอ่ียมมา
201401 นาย คณินทณัฏฐ อุดมสินกุล
201402 นางสาว อภิชญา อนุรักวงตระกูล
201403 นางสาว พิชญสินี ใหม�คง
201404 นาย พันธวัฒน แก�วศรีนวล
201405 นางสาว ชัญญานุช ศรีอาวุธ
201406 นาย เดชา สุวรรณอาภรณ
201407 นาย มาโนช ชินเกียรติสกุล
201408 นางสาว นงคนุช ประเสริฐแท�น
201409 นางสาว ณิชารีย ฉันทพจน
201410 นาง สาวิตรี ศิริบุตร
201411 นาย ธัขพล อินทามระ
201412 นางสาว สุภาพรรณ ปDญญา
201413 นางสาว ตริตาภรณ ดีวงษ
201414 นาย ชิษณุพงษ ทองสิน
201415 นางสาว ณัฐทิชา เป]กทอง
201416 นาย พิพัฒนพล วงศสมุทร
201417 นางสาว อภิสรา เทวฤทธิ์
201418 นาย สิปปนนท นามประดิษฐ
201419 นางสาว ภัทราพรรณ จันทรเพ็ง
201420 นางสาว ปนัสญา ปุณวัฒนา
201421 นาย มานิตย บรรณจิรกุล
201422 นางสาว เรณู จงโปร�งกลาง
201423 นางสาว กมลลักษณ เครือสังข
201424 นาย พงศระวี ยวงสุวรรณ
201425 นางสาว ปรานอม นาแก�ว
201426 นาย ทัตพงศ เต�าทอง
201427 ว�าท่ีร�อยตรี ปริวัฒน เส็นยีหีม
201428 นางสาว อมรรัตน วัชราทิพยชลกุล
201429 นาย วัชรพงศ ดีเหมาะ
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201430 นาย ปริญญา ชาวกงจักร
201431 นาง นุชพร บุนนาค
201432 นาย ธนโชติ เวชการ
201433 นาย ทวีโชค พรมขันตี
201434 นางสาว กรกมล เถาสุวรรณ
201435 นางสาว ณัฏฐดารินทร เจริญสุข
201436 นางสาว จันทนี ดีล�อม
201437 นางสาว พิมกานต ชวนรมย
201438 นาย จักรกฤษ สืบสุนทร
201439 นาย ฐิติวัฒน พิพัฒนฐิติกร
201440 นางสาว ชฎาภรณ พรหมเอียด
201441 นาย อํานวย เพียโคตร
201442 นางสาว ชุดาพร สังขประสิทธิ์
201443 นางสาว อุไลวรรณ ตากกระโทก
201444 นางสาว ชยุตรา กฤษณา
201445 นาย วรรณธนะ ชูพันธ
201446 นาย สันติ เขียวรัมย
201447 นาย วิศรุต คล�ายคลึง
201448 นางสาว วัชราภรณ พรธาดาวิทย
201449 ว�าท่ีร�อยตรีหญิง สิมาภรณ ยอดเพ็ชร
201450 นางสาว ยูนีฮัน อาบEะ
201451 นางสาว หัสยา วีระสมวงศ
201452 นางสาว สุดารัตน อินทรสุวรรณ
201453 นาง เฉลิมขวัญ คงอรุณ
201454 นางสาว ธัญญาภัทร อุดมไพรวารี
201455 นาย วัชระ แก�วศรี
201456 นาย ชัยรัตน จันทดี
201457 นางสาว ปวีณา สุวรรณประทีป
201458 นางสาว วิมลรัตน ธนะภพ
201459 นาย ธนาทิพย หนูวงศ
201460 นาย ธีรพงษ สมบัติหอม
201461 นางสาว ภัทธนัน วรสุทธิไพบูลย
201462 นางสาว สุมินตรา ผาบุลาน
201463 นาย จิราวัฒน ศรีดี
201464 นางสาว อินทรธุอร ไกรสิทธิ์
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201465 นางสาว มัณฑนา ชนะรัชชรักษ
201466 นาย ณัฐพัชร ฉัตรอุดมพันธ
201467 นาย โรจนณรงค คะณา
201468 นางสาว ละมุน ทองดี
201469 นาย ธนพงษ มีพันธ
201470 นางสาว นิศาชล ภูตีกา
201471 นาย จักรพงศ แก�วเมือง
201472 นาย กฤษณ พงษพันธ
201473 นาย รุ�งสุริยา ปHนะดวง
201474 นางสาว พัชรินทร โสภา รัก ษ
201475 นางสาว นิลมล สุวรรณรักษา
201476 นาย กฤษณะ ไก�แก�ว
201477 นาย พีรภูมิ เอ่ียม ละออ 
201478 นางสาว วิมล คําใจ
201479 นางสาว แพรวพลอย แก�วเชิด
201480 นางสาว บัณฑิตา ไตรมนตรี
201481 นางสาว อมิตา วรสวัสด์ิ
201482 นาย สิทธิพงษ มีนะโตรี
201483 นางสาว คมคาย แก�วเพชร อารมณฤทธิ์
201484 นางสาว สุประวีณ ดวงภักดี
201485 นาย ภูบดี สืบวงษ
201486 นาย รังสิเมศวร จันทรวิไชย
201487 นาง นภัสสร ชาวเมืองโขง
201488 นาย ณัฐวัฒน เพ็งที
201489 นาย จตุพล โพธิ์ศรี
201490 นางสาว อริศรา พยอม
201491 นางสาว สุรินทิพย หนุนนาค
201492 นางสาว ภูษณิศา ก้ิมขู�
201493 นางสาว อรฤดี โคตรแก�ว
201494 นางสาว ธิดารัตน ขุนฤทธิ์
201495 นางสาว จิดาภา นุชนวล
201496 นางสาว รณิดา อ�วนเส�ง
201497 นาย พรลภัส ควรรณสุ
201498 นาย ทวี อุ�นทวง
201499 นางสาว วรดา ปริสุทธิ์กุล
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201500 นางสาว สิริโชค แก�วช�วง
201501 นาย อภิลักษณ ค�าเจริญ
201502 นาย อนุพงษ สามล
201503 นาย คณาธิป รอดสุโข
201504 นาง ยุภาลักษณ ทองจุ�น
201505 นางสาว ชฎาพร คงศิริ
201506 นาย วีราพัชร ฤทธิเจริญพัฒน
201507 นางสาว นันทพร นันทโพธิ์เดช
201508 นางสาว นิตยา โพธิ์ภักดี
201509 นาย ชยังกูร ใจห�าว
201510 นาย ธีรวุฒิ แฉ�สูงเนิน
201511 นางสาว นัฐยา บุญมาก
201512 นาย เจษฎา เพ็งหนู
201513 นาย คชาพัฒน ขวัญแก�ว
201514 นางสาว เปSWยมศิริ กันดา
201515 นาย วีรพล เขียวขํา
201516 นางสาว อมลณัฐ ประสานพิมพ
201517 นางสาว พรอนงค แสนหาญ
201518 นางสาว จุติรักษ ศรีมันตะ
201519 นางสาว หัสษณีย บุญกัน
201520 นาย นักรบ พรมรัตน
201521 นางสาว สุชาดา ใจรื่น
201522 นางสาว เจนจิรา ศักด์ิบริบูรณ
201523 นางสาว ปวริศา บัวสองสี
201524 นางสาว พันณิดา พรหมฤทธิ์
201525 นางสาว ปลายฝน ยอดกล�า
201526 นางสาว ธนิษฐา บรรจงสุทธิ์
201527 นางสาว เอมวดี นะคะจัด
201528 นางสาว จารุวรรณ บูลยประมุข
201529 นางสาว อนัญญา อํ่าพ�วง
201530 นาย เกรียงไกร คีรีเขต
201531 นาย พีรดนย อ�อนช�อย
201532 นาย ชิดไชย พูลสวัสด์ิ
201533 นางสาว สุดารัตน ขจรฤทธิ์เดช
201534 นางสาว ธัญรดี โฉมศรี
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201535 นาย ธีทัต โฉมศรี
201536 นางสาว วิลันดา รางสาด
201537 นาย อนุรักษ ฝCายทอง
201538 นางสาว สุวิมล พรหมยก
201539 นางสาว ศุภรดา ชัยวิรัตนะ
201540 นาย ยุทธภัทร แย�มทรัพย
201541 นางสาว แพรวพรรณ มุนตรี
201542 นางสาว ยวิษฐา ฤทธิคง
201543 นางสาว เบญจมาภรณ ซาทรง
201544 นาย ธนวัฒน นาคะอินทร
201545 นางสาว ธนาภา พ�อค�า
201546 นาย ภาณุภัทร แดงโชติ
201547 นางสาว สุรัสวดี แก�วมัน
201548 นาย ภาคิไนย สุภายะ
201549 นาย เนติกรณ ดEะวี
201550 นางสาว ฤดีมาศ อักษรเสนาะ
201551 นางสาว ชติมันต คุ�มภัยเพ่ือน
201552 นาง อรอุมา ทิพยเทพ
201553 นาย ภัทราวุธ ฉวีนิล
201554 นางสาว วนัดดา พวงอินทร
201555 นางสาว มุขรินทร คงสิน
201556 นางสาว วิลาวัลย ทาทอง
201557 นางสาว โสภิชา รัฐธรรม
201558 นาย วิสสุต บุญช�วย
201559 นางสาว วริศรา โมกหลวง
201560 นาย เมธี เนติวุฒิสาร
201561 นางสาว อัญชิษฐากรณ วันนิจ
201562 นางสาว เกสรี ทนทาน
201563 นางสาว ภคบงกช ป�องพาล
201564 นาย เมธา กิจรัตน
201565 นางสาว ปามีลา ฮามุ
201566 นาย กุลนันทน จันทรทิวานนท
201567 นางสาว ภัคกร เตชะกรเกียรติ
201568 นางสาว ชฎายุ อินทะเสโน
201569 นางสาว ภัทราพร นพภาพันธ
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201570 นางสาว ภควรรณ อินทรจันทรดี
201571 นางสาว ซูไฮลา สะแม
201572 นางสาว ฐานิตา คงเมือง
201573 นางสาว ณัฐชยา ศรีสิงห
201574 นางสาว ปรารถนา มณีฉาย
201575 นางสาว วิไลรัตน บันหาร
201576 นาย ศุภศักด์ิ พิทักษมาตุภูมิ
201577 นาย ภาณุพงษ เกตุไทย
201578 นางสาว ณัฐชยา วงษนาคเพ็ชร
201579 นาย วัชราวุธ อุตรศาสตร
201580 นางสาว เสาวคนธ สุขฉนวน
201581 นางสาว นิตยา ปDนส�วน
201582 นางสาว ทัศนีย สุขฉนวน
201583 นาย กําจาย ประจญกาญจน
201584 นางสาว พัชรี ยศประเสริฐ
201585 นางสาว สรวรรณน ไชยทองศรี
201586 นางสาว แคทลียา เพ็งเขียว
201587 นางสาว นารีรัตน สอนกลาง
201588 นาย อาทิตย กิติกา
201589 นาย วิสัน แตงภู�
201590 นางสาว สุปราณี สงคคําจันทร
201591 นางสาว ธีรกานต ทับทิมศรี
201592 นางสาว นิชานันท รัตนโสภาพันธ
201593 นางสาว สิรภัทร ปานแก�ว
201594 นาย อานนท ขําสุวรรณ
201595 นางสาว ศันสนีย ฉลูศรี
201596 นาย ชาญวิทย ไชยมีสุข
201597 นางสาว ชญาภา โสกัณทัต
201598 นางสาว ภัทรพร แก�วพิมพ
201599 นาย ข�าน ประเสริฐกลาง
201600 นางสาว อมรรัตน เสนาะ
201601 นางสาว รังสินี จุ�ยส�องแก�ว
201602 นางสาว รุ�งนภา ลั่นสิน
201603 นางสาว วดี ยาวะประภาษ
201604 นาย นพรัตน เง่ือนกลาง
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201605 นาย กิตติพงษ กิตติวาณิชย
201606 นาย อธิวัฒน รัตนุ�มน�อย
201607 นางสาว โชติกานต ชูทรัพย
201608 นาย กรณัฐ เกษมจิต
201609 นาย ยุทธภูมิ วงศชัย
201610 นาย นพณัช อยู�ยิ่ง
201611 นาย สรายุทธ อุณเวทยวานิช
201612 นาย เกศน จันทคัต
201613 นางสาว ดวงประทีป ปDตตะพงศ
201614 นาย ครองรัฐ ตEะคํา
201615 นางสาว ชวิกา พงศดํารงวิทย
201616 นางสาว นีรนุช แสนสุริวงค
201617 นาย ชาญฤทธิ์ ชัยเต็ม
201618 นาย อนุสิทธิ์ ศรีกาญจน
201619 นาย ชากร พงศดํารงวิทย
201620 นาย พีรณัฐ ไชยจําเริญ
201621 นางสาว ภาสินี มีทองคํา
201622 นางสาว ธัญลักษณ เชียรวิชัย
201623 นาย จิรศักด์ิ พรมมินทร
201624 นางสาว กฤษณา ลิมาจิรากร
201625 นางสาว พรนภา คําแปง
201626 นางสาว วิมลมาศ ทันธรานนท
201627 นาย ปDณณพัฒน ศุภราภรณ
201628 นางสาว เมทินี สุขแก�ว
201629 นางสาว ปาจรีย แสนเลิศ
201630 นางสาว ปริญญา ดิสดี
201631 นาย พิสิษฐ สุวรรณรัตน
201632 นางสาว เมยวดี ทวีวัน
201633 นางสาว ญาณิศา เมืองยศ
201634 นางสาว รวิวรรณ เพ็งอุบล
201635 นางสาว พรรณธิดา สืบศรี
201636 นางสาว อรดี พรหมดํา
201637 นาย ปราชญา พรหมสุรินทร
201638 นางสาว ธนิดา จันทรกระจ�าง
201639 นางสาว สุรีพร วรรณแก�ว
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201640 นาย พัชรพล ไชยมงคล
201641 นาย ธิติวัฒน วัฒนา
201642 นาย พิชิตชัย แฝงยงค
201643 นาย สิทธิพงษ หอมกลิ่น
201644 นาย สุชาติ เหมแดง
201645 นางสาว ธนิดา ฮวดพิทักษ
201646 นางสาว จิราพัฒน สุยะเวช
201647 นาย อัครพล พลเวียง
201648 นาย ฉันนะ ทองโชติ
201649 นาย ธงชาติ ตาดสุวรรณ
201650 นางสาว ศิริพร กาศกระโทก
201651 นางสาว นันทนา เดชทศ
201652 นาย เตวิช ทองตรี
201653 ว�าท่ีร�อยตรี ณัฐวุฒิ พุทฏิ
201654 นางสาว ปวีณา อุสาห
201655 นางสาว ทวีรัตน ขุระสะ
201656 นางสาว อมรพันธุ รัตนศรีสมพร
201657 นาย พงศภัค วรรณาโส
201658 นางสาว วิภาณี ยอดทอง
201659 นาย ภาณุพงศ หารัญดา
201660 นาย เจตนสฤษฏิ์ อาภาวิลาศ
201661 นาง ระวิวรรณ แสงศิริ
201662 นาย วริทธิ์ ลิขิตภิญโญ
201663 นาย วัศพล ทองม�วน
201664 นางสาว กิตติยาพร พิงชัยภูมิ
201665 นาย วิศรุต เล�าทรัพย
201666 นางสาว กานตธีรา กล�อมแสง
201667 นาย ณัฏฐ ชอุ�มดวง
201668 นางสาว วรารัตน ลุงคํา
201669 นางสาว ศลัยวรรณ ประสงคทรัพย
201670 นาย ภูวนาถ เชิดโฉม
201671 นางสาว ดวงนภา นันตาแสง
201672 นางสาว กชมา อุดมศิลปM
201673 นางสาว สุธาดา สุภิษะ
201674 นาย เติมศักด์ิ ปHยัง
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201675 นางสาว อภิญญา แก�วศรีชัย
201676 นาย วสุพล แสงอรุณ
201677 นางสาว ชุติมณฑน เกิดศิริชัย
201678 นาย ชาญชัย สมงาม
201679 นางสาว อภิกษณา แสงทอง
201680 นาย สุมิตร ทองมา
201681 นางสาว อติกานต อธิสุมงคล
201682 นางสาว ณัฐกฤตา พวงพิลา
201683 นาง สุนิษฐาพร นิลคง
201684 นางสาว สุภาวดี จําปามูล
201685 นางสาว นลินภัทร เพชรทอง
201686 นาย ทินกร แจกกระโทก
201687 นาย สหพล เเสนทวีสุข
201688 นาย ธีรภัทร งามพร�อมมงคล
201689 นางสาว นุชรินทร กาฬเนตร
201690 นาย สิทธิธรรม พิลาบุตร
201691 นาย พัชรวัตร ยายิรัมย
201692 นาย วีรพันธ ตันเกียง
201693 นาย อดิพัชร พาสุนันท
201694 นางสาว เพ็ญนภา เดชเกิด
201695 นางสาว ปภาวดี พรหมเดช
201696 นางสาว วณัชกรณ นันทศุภกร
201697 นาย วัชระ บาระมี
201698 นาย อภิรัตน อาทิตยทอง
201699 นาย ทศวรรษ ทิพยมณี
201700 นางสาว อังคณา วิเศษสิงห
201701 นาย นนทวิทย ศรีลาศักด์ิ
201702 นาย อิมรอน เจEะนุE
201703 นางสาว ปานรดา หาญเหมือน
201704 นาย เติมพงศ บรรลือ
201705 ว�าท่ีร�อยตรีหญิง จุฑามาศ อัตถาเวช
201706 นางสาว ศิริพรรษ แก�วนุช
201707 นาย โรจนศักด์ิ เกตุย�อย
201708 นางสาว อภิญญา ตุพันธวงษ
201709 นางสาว ปรียดา โชติสังข
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201710 นางสาว ปรีดาลักษณ ม่ันคง
201711 ว�าท่ีร�อยตรี อณุสิทธิ์ เจริญสุข
201712 นางสาว ณัฐธยาน ทองรส
201713 นาย ชนินทร โชตยะกุล
201714 นางสาว ภัทราพร รัตนเมธาวงศ
201715 นาย สิรวิชญ พุกกะเวส
201716 นาย ปHยณัฐ สงวนถ�อย
201717 นางสาว ปณิชา เครือก�อน
201718 นาย วสันต สังขวิเศษ
201719 นาย ปDญจพล ปอโนนสูง
201720 นาย พีระพงศ ลําเหลือ
201721 นางสาว ณัฐสินี ศักด์ิแก�ว
201722 นาย กิตติศักด์ิ จีนสีคง
201723 นางสาว พัชรี ขลิบทอง
201724 นาย วิศว ท�วมจู
201725 นาย ปHยะณัฐ อารีรักษ
201726 นาย วรายุทธ สมร
201727 นาย รัฐพงษ จันมา
201728 นางสาว นวพร งามละมัย
201729 นาย ณัฐวุฒ ใจสําริด
201730 นางสาว มาริสา หลีน�อย
201731 นางสาว ปHยนุช นาคะบุตร
201732 นางสาว จุฬาลักษณ แก�วทองคํา
201733 นางสาว รําเทียน รองวงศ
201734 นางสาว ฐิติยานารี ตาทิคุณ
201735 นาย ถิรวัฒน ช�างคิด
201736 นางสาว เมธิณี จันทรเลิศ
201737 นางสาว สุภาพร เสกขา
201738 นางสาว พัชรินทร ศรีช�างสาร
201739 นางสาว นรินรัตน นวนรื่น
201740 นางสาว เขมวรรณ มากหลาย
201741 นาย ยุทธนา ผาสุข
201742 นาย ประกาศิต หอมเงิน
201743 นางสาว วิสุทธิดา ชนาชน
201744 นาย ปHยครุฑ วนพงศธร
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201745 นาย ปภังกร วิเศษสุขวรกุล
201746 นางสาว จรรยาวดี พรสมบูรณกิจ
201747 นาย ธนาพร ศรีพิณ
201748 นาย จารุกิตต จันทรทิพย
201749 นางสาว กมลรัตน อรรถนิตย
201750 นางสาว กวิสรา ฉุยฉาย
201751 นาย วุฒิพงษ ศิริทรัพยชัยกุล
201752 นาย จักรพันธ บุญสุวรรณ
201753 นาย ภัทรธร ฉันทวรภาพ
201754 นาย ดุลยวัต ธรรมรัตนวิมล
201755 นางสาว ภัทรินทร แก�วกัลยา
201756 นางสาว ธีรารัตน โสมนรินทร
201757 นาย นิอามีน ซาอุ
201758 นาย อภิวัฒน พงษสุภา
201759 นางสาว จุฑามาศ กลแกม
201760 นาย พสุทิต กุมภีร
201761 ว�าท่ี ร.ต.หญิง อรอุมา อัศวภูมิ
201762 นางสาว ณัฐนันท มังกรแก�ว
201763 นางสาว ภัสรา ทุกขนิโรธ
201764 นาย ศักดินนท โยกัญญา
201765 นาย เจริญ วิไลรัตน
201766 นางสาว นันทินี พูนกระโทก
201767 นางสาว ชุติมาพร พันธงาม
201768 นางสาว ลาตีพะห วาเลEาะ
201769 นางสาว ภัทรศยา สื่อสุนทรานนท
201770 นางสาว อรทัย เผือกไชย
201771 นางสาว วราภรณ อัคคี
201772 นางสาว เบญจพร แสนสด
201773 นางสาว นุชนารถ ดําอ�อน
201774 นาย วุฒิไกร งามลา
201775 นางสาว วิจิตรา แสงแดง
201776 นาย นพวิชญ ศรีสุวรรณ
201777 นาย ปรียพันธ ร�องแก�ว
201778 นางสาว มินตรา เภตรา
201779 นาย เสกสรรค ชูศักด์ิ
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201780 นาย ณัฐกฤษ ทองสง�า
201781 นางสาว พัชยา นารักษ
201782 นางสาว ติณณา งามพร�อม
201783 นาย ประสานศักด์ิ บุญโต
201784 นางสาว ปรารถนา จันทรมีเทศ
201785 นางสาว สุชาวดี แก�วปวงคํา
201786 นางสาว อัมพิกา จอมธรรม
201787 นางสาว ณัฐติยา จันทะลุน
201788 นาย ณัฐวรรธน วีระกุล
201789 นางสาว ชยิสรา เบาราญ
201790 นางสาว ปHยนุช ณ ระนอง
201791 นางสาว ลัดดาวัลย หนูจบ
201792 นาย ธนาวุฒิ วิชาดี
201793 นาย เจตนิพัทธ ศรีตัมภวา
201794 นางสาว เสาวณีย บุญสูง
201795 นางสาว ซารีนา เจEะแวง
201796 นาย พิมเสน ชาญณรงค
201797 นาย ชาคริต จันทรมณี
201798 นางสาว ธิติยาภรณ สีคต
201799 นางสาว เขมจิรา กูโน
201800 นางสาว จุรีรัตน ภูมิสุข
201801 นางสาว อรทัย เทพเกลี้ยง
201802 นางสาว เบญจวรรณ อ�อนเนตร
201803 นางสาว มนตดารา อุดมนาค
201804 นาย ญาณเดช คงปรือ
201805 นางสาว ณัฐภรณ บุญแจ�ม
201806 นาย นิรัญช ธรรมพนิชวัฒน
201807 นาย ศุภัช ปDตตพัฒน
201808 นางสาว กันธิชา ห�องริ้ว
201809 นางสาว ปHยธิดา ชนะภัย
201810 นางสาว ฉัตรแก�ว ยิ่งศักด์ิมงคล
201811 นาย กิตติเดช ตรีรัตน
201812 นางสาว กาญจนา นาแซง
201813 นาย มารุต เกยูรวงศ
201814 นาย เอกพละ คําดี
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201815 นางสาว ดวงนภา สาลี
201816 นางสาว ปริญาพร ศรีแก�ว
201817 นาย อดินันท แวนา
201818 นางสาว ชลธิชา ชูทอง
201819 นางสาว พชรพรรณ อดิวัฒนชัย
201820 นางสาว จันทนีย หิรัญโรจน
201821 นางสาว พิมผกา ปDญญาวงค
201822 นาย รัชชานนท พิมพา
201823 นาย พัชรพล สงเคราะหราช
201824 นาย อธิการ โพธิ์อินทร
201825 นางสาว ดวงรัตน เชียงธรรม
201826 นาย คมกริช ค้ิวดวงตา
201827 นางสาว วิภาดา อัจฉริยวงศเมธี
201828 นางสาว กนกวรรณ กามินี
201829 นาย ณัฐพงษ ม�อมพะเนาว
201830 นาย ฉัตรชัย ช�างดี
201831 นาย อธิพงษ ท�นไชย
201832 นางสาว กชกร วงศาโรจน
201833 นางสาว ฐานณัฐ อมรภิรมยรัฐ
201834 นาย อุฬาร แก�วบริสุทธิ์
201835 นาย ชนาธิป สุนทรกรัณย
201836 นาย สมกนก ชัยทอง
201837 นาย สมใจ สุขโอ
201838 นางสาว ปHยนุช ลิ้มวิจิตร
201839 นางสาว ชลกนก เกิดศรี
201840 นางสาว ทัศนีย บุญฤทธิ์
201841 นาย จิรเมธ ปาละวงศ
201842 นาย อนิชชา วงคโพธิ์
201843 นางสาว สุกฤตา ศักดิภัทรสุนทร
201844 นาย จักรกฤษ บุญปDญญา
201845 นาย ดํารงฤทธิ์ ศรีเลิศ
201846 นาย สถาพร ขันทะมูล
201847 นางสาว ปาลิตา ขวัญบังเกิด
201848 นางสาว ธนิตา จุฬามณีรัตน
201849 นาย วีรยุทธ นวลน�อย
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201850 นางสาว ลักขณา สมีหวัง
201851 นาย พิสิฐ จรัสรักษ
201852 นางสาว กฤษณา จันทรัตนทโน
201853 นาย กษิดิศ นิรันตสุข
201854 นางสาว ดวงใจ ลิ้มไส�หั้ว
201855 นาย วุฒิไกร อุปลา
201856 นางสาว ภัทรสุดา รอดคํา
201857 นาย ธราเทพ มหาพรหม
201858 นางสาว นูรีตา ดาโอEะ
201859 นางสาว กฤติยา เขตประทุม
201860 นาย นวพล สายวุฒิ
201861 นางสาว จุฬารัตน สุระคาย
201862 นางสาว ริญญาภัทร ม�วงทอง
201863 นาง ธันยญภา คงแท�น
201864 นางสาว ฉัตสุภางค เขียวสะอาด
201865 นาย สมเดช พรหมวิเศษ
201866 นาย พีรวัส ภูสมศรี
201867 นางสาว ภาณุมาศ บุตตะกุล
201868 นาย ภูสิษฐ ขุนแก�ว
201869 นาย ทรัพย พนาสันติกุล
201870 นาย อรรถพร พูลเผ�า
201871 นางสาว มธุรดา ทองแม�น
201872 นางสาว อภิญญา วรเวก
201873 นางสาว เสาวรส ศรีสวัสด์ิ
201874 นาย พีรภัสร ประทีป ณ ถลาง
201875 นาย ศรายุทธ บุญญาภิสมภาร
201876 นาย กฤติเดช สิทธิพงศ
201877 นาย นิวิฐพล เธียรจารุมาศ
201878 นางสาว สร�อยประทุม ใหม�เงิน
201879 นาย ณัฐศรุจน ศิริสัตย
201880 นางสาว ปรารถนา สารคาม
201881 นางสาว เพ็ญนภา เทพธรานนท
201882 นางสาว นิศาชล แก�วจรูญ
201883 นางสาว พิจักขณา สงรักษ
201884 นางสาว สมฤดี ชินสร�อย
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201885 นาย ณัฐดนัย ทักษิณาธรรม
201886 นาย ยุรนันท ชุมชู
201887 นาย เอกวิทย บุญแสง
201888 นาย จีรวัตน ทรฤทธิ์
201889 นาย นิธิศ พันธโม�
201890 นาย จิรวัฒน ศิริสําราญ
201891 นางสาว ศิวาภรณ พิเดช
201892 นาย ดลวัฒน สิริธิติ
201893 นางสาว ฑิฆัมพร หวังพิทักษ
201894 นาย ธนกฤช ชูหมน
201895 นางสาว ปHยพรรณ คําหอม
201896 นางสาว ธันยากรณ ศรเกษตรินทร
201897 นาย อมรชัย เตียวยวด
201898 นางสาว เยาวภา ปลดปลิด
201899 นาย ธนกร พงษธา
201900 นางสาว รุ�งทิพย ชิตุภา
201901 นางสาว ยุพรัตน รัตนแก�ว
201902 นาย ฉัตรพล พูลสวัสด์ิ
201903 นาย ชิตวร อนุรักษ
201904 นางสาว กมลวรรณ ไวยโรจน
201905 นาย ศุภกร พูลลาภ
201906 นางสาว เพ็ญสุดา ตEะต๊ิบ
201907 นาย ธวัชชัย อากรแก�ว
201908 ว�าท่ีร�อยตรี พงศเพชร เวทยาวงศ
201909 นางสาว นภัสวรรณ อุปติ
201910 นางสาว พรประพา ทองแก�วเจริญ
201911 นาย เฉลิมพล เสลาหอม
201912 นาย ณัฐปกรณ จินาย
201913 นางสาว เกศราภรณ เวระนะ
201914 นาย กิตติชัย พ่ึงพระพุทธ
201915 นางสาว จุฑาธิป ยินดีรักษ
201916 นาย ไกรฤทธิ์ พานิช
201917 นาย เนติภูมิ บางชุมแพ
201918 นางสาว เสมอใจ สืบวิเศษ
201919 ว�าท่ีร�อยตรีหญิง เยาวเรศ บุรีรักษ
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201920 นาย เกียรติศักด์ิ ศรีจันทร
201921 นางสาว วริศรา บุญศิริ
201922 นางสาว วลัยพร แก�วลบ
201923 นางสาว ชุติกาญจน บุญเกิด
201924 นางสาว พิชญา ชูสระน�อย
201925 นาย ชฎายุ สิงหสถิตย
201926 นางสาว ทิพวัลย แซ�เอ๊ียะ
201927 นางสาว จุไรรัตน อยู�ระหัส
201928 นาย กฤตเมธ ราวะรินทร
201929 นางสาว ทัศนีย ศรีทรัพย
201930 นาย นรากร การินทร
201931 นางสาว อัจฉราพร ชุมดาวงค
201932 นางสาว รัตติยา พุ�มศรี
201933 นางสาว พัชราภรณ ม่ันยุติธรรม
201934 นาย อมรเทพ นาพันธุเริ่ม
201935 นางสาว ณัฏฐณิชา ปาลวัฒน
201936 นางสาว เกสสราพร เกตุเต็ม
201937 นาย บุญหลาย ทาแก�ว
201938 นางสาว สุปรียา สมเพชร
201939 นางสาว ทัศวรรณ จันทรแก�ว
201940 นางสาว รามวลี ทองเรือง
201941 นาย สานิต ซิลพรมราช
201942 นาย อดิศร พ�วงจินดา
201943 นางสาว พรพรรณ เรืองฤทธิ์
201944 นางสาว ทรรศพร จิตนิยม
201945 นางสาว ชมพูนุท เอ่ียนเล�ง
201946 นางสาว ชวัลญา ชีวะพฤกษ
201947 นางสาว พิชญา อินทุรัตน
201948 นางสาว จุฑารัตน โฉมวิไล
201949 นางสาว สุภาพร พิมมะโคตร
201950 นางสาว เปรมกมล ชัยโชติ
201951 นางสาว ปานตะวัน ลือเลิศ
201952 นาย ณัฐพงศ โสภณ
201953 นาย ศุภรัชต เจียมอมรรัตน
201954 นางสาว ณัชปภา เทียมดวงแข
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201955 นางสาว เพทาย สัตยสัณหสกุล
201956 นาย นิคม ศรีดี
201957 นางสาว รุจิรา นาวิไลกุล
201958 นางสาว อรอนงค ว�องเชิงยุทธ
201959 นาย ปกรณ เย็นชุ�ม
201960 นางสาว ศุภิสรา บวรวงศพิทักษ
201961 นางสาว มณฑิตา วิษณุวงศ
201962 นาย ณัฐพล นกขาว
201963 นางสาว สุธามาศย ภูผามานัง
201964 นางสาว พุธิตา ปHWนทองพันธุ
201965 นาย ยุติวิชญ วรเกียรติสิริเดช
201966 นาย วรรธิษณุ สุระคําแหง
201967 นางสาว ทศวรรณ ธรรมเพชร
201968 นาย สากล ทองงาม
201969 นางสาว สมศรี สีลาทิพย
201970 นางสาว อรพรรณ แก�วไทรท�วม
201971 นาย สถาพร นุ�ยผุด
201972 นางสาว สุภาวดี ฉิมพุทธ
201973 นางสาว หทัยชนก แสงน�อย
201974 นางสาว สิริพา ฮายีมา
201975 นาย อนณ บุรวงศ
201976 นางสาว นัยนปพร สุขสีพันธ
201977 นางสาว ไพลิน ไชยกิจ
201978 นาย ภูวเดช เจริญผล
201979 นาย ณัฐรัฐ เสมพิพัฒน
201980 นาย ชัยธง พรมนิยม
201981 นาย อนิรุต พุกพบสุข
201982 นางสาว จิตราพร สิงหโกวินท
201983 นางสาว สุพัดทรา คชเดช
201984 นาย อติพงษ มีสุขศรี
201985 นาย สุวศิน จาตุรัญสมบูรณ
201986 นาย ภีญทรรศน พลีวัน
201987 นางสาว พัทธธีรา มณีรัตน
201988 นางสาว พรสวรรค ไชยสอน
201989 นาย ศราวุฒิ แสนสุพันธ
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201990 นางสาว นวธิดา ลีฬหะวัฒนะ
201991 นางสาว กิดากานต ลักษโณสุรางค
201992 นาย พิทักษ ศรีโนนยาง
201993 นาย ลักษมัณฑ เอกุล
201994 นาย เนตินันท สุขชุม
201995 นาย ธีรวัตร ชูพงศ
201996 นางสาว จันทรจิรา ประเสริฐวรพงศ
201997 นาย ภูมิธิป ลุศนันทน
201998 นาย ธีระชัย สายธิยศ
201999 นางสาว สุนิษา แย�มขยัน
202000 นางสาว อาทิตยา อุ�ยฟDก
202001 นางสาว สุภาดา บุญมาตุ�น
202002 นางสาว ธนิกานต ไพโรจน
202003 นางสาว มณีวรรณ แกล�วเชิงค�า
202004 นาย อโณทัย ทองใส
202005 นาย ณัฐชัย มานะโส
202006 นางสาว ศิริขวัญ เชื้อสาทุม
202007 นางสาว ภาพร สมบูรณสุข
202008 นางสาว ดวงฤทัย นามคันที
202009 นาย สุริยา ปานเพชร
202010 นาย จุฬวิทย หม่ืนไธสง
202011 นางสาว จณิสตา สีดาโคตร
202012 นางสาว ยูถิกา สุวรรณธีรกุล
202013 นางสาว ปณิตา แก�วคล�าย
202014 ว�าท่ีร�อยตรีหญิง ปาณิสรา ยอดคง
202015 นางสาว วรกัญญา ธรรมสถิตยม่ัน
202016 นางสาว สุรีวัลย อ้ันซ�าย
202017 นางสาว เพชรรัตน มนทินอาจ
202018 นาย สัญญา มาลา
202019 นางสาว จิดาภา เก้ือกิจ
202020 นางสาว พสชนัน พงษพานิช
202021 นาย ดนุพลกฤต กัณฑาบุญ
202022 นางสาว สุรินุช เฟYWองฟู
202023 นาย นัทธพงศ จิตคุ�ม
202024 นางสาว จิราพร โสกันธิกา
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202025 นาย ธีรศักด์ิ แก�วศรี
202026 นางสาว นันทนภัส ชารีแก�ว
202027 นางสาว สิรินธร นาคสมบูรณ
202028 นาย อดุลยศักด์ิ เชิดโคกสูง
202029 นางสาว วาธินี รอดทอง
202030 นาย ภูวดล เผ�าเพ็ง
202031 นางสาว เบญจพร สโมสร
202032 นาย นุติ ยี่แพร
202033 นาย จิตรพงษ สิทธิวงศ
202034 นางสาว อภิชญา พัสดุสาร
202035 นาย ปฏิพัทธ รอบคอบ
202036 นาย จิระเดช ลิมปMประภากุล
202037 นางสาว สุพัตรา ก่ิงจําปา
202038 นางสาว รุจิรดา ด�านประสิทธิ์
202039 นางสาว จอมขวัญ จันทรโพธิ์เต้ีย
202040 นาย อรรถพันธ บัวทอง
202041 นางสาว อัจฉราพร ด�วงเผือก
202042 นาย ภูษิต ฝCายอินทร
202043 นางสาว ชฎาพร พงษไพบูลย
202044 นางสาว กชกร โคตสา
202045 นาย พลากร เบิกนา
202046 นางสาว น้ําผึ้ง ไชยรังษี
202047 นางสาว ณภัค นวลแก�ว
202048 นางสาว เบญจวรรณ ดอกพอง
202049 นาย จักรพันธ ชุมภู
202050 นาย ปริวัติ จันทโร
202051 นางสาว ดารุณี ม่ันคง
202052 นางสาว อริสา ทัศนาจุรีสกุล
202053 นางสาว สุปราณี ลาดสาวแห
202054 นาย รัฐพัสกร มาลา
202055 นาย ธนกฤต ศริวัฒน
202056 นางสาว สิริพา นากลางดอน
202057 นางสาว เพ็ญธนา พงษเหล�าขํา
202058 ว�าท่ีร�อยตรีหญิง กนกวรรณ กุลมล
202059 นางสาว รัตนาภรณ สงคราม
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202060 นางสาว สุขแสงงาม กลีบม�วง
202061 นางสาว มัสยา กองเผือก
202062 นาย ปฏิวัติ ศรีประดิษฐ
202063 นางสาว บุพลักษณ โตยธรทรัพยมณี
202064 นาย ภาณุวิทย ทับพรหม
202065 นาย ฉัตรมงคล ในแสน
202066 นาย ทัศนพล ทองย�น
202067 นาย ธีระวุฒิ เหมือนพรรณราย
202068 นางสาว วรรณณา มะลิวัลเครือ
202069 นางสาว ธารทิพย พลเกษตร
202070 นางสาว ฐิติชญา ประสพสม
202071 นางสาว หทัยกาญจน กวยกูล
202072 นาย ศิวราชย สังขศรีเพชร
202073 นางสาว สุชาวดี เพชรอาวุธ
202074 นางสาว เวธกา ฉลาดสุข
202075 นางสาว ไอยวรินทร โพธิปฐม
202076 นาย อรรถพร พูลช�วย
202077 นางสาว จารุมน พลรัฐธนาสิทธิ์
202078 นาย สุรพงษ ศรีอิสรานุสรณ
202079 นางสาว สมัชญา เกษมไพบูลย
202080 นางสาว อังสนา อยู�ยืนยง
202081 นาย ชาญณรงค เพ็งชุ�ม
202082 นาย กฤตย บุญถนอม
202083 นาย ฤทธิชัย อุดม
202084 ว�าท่ีร�อยตรีหญิง นุ�มละไม พิมพคํา
202085 นางสาว กัญญารัตน ทะนมปS
202086 นางสาว สุธาทิพย พูนจันทร
202087 นางสาว กฤติยาภรณ พลอยนิน
202088 นาย พีรพงศ เฟYWองฟู
202089 นาย ธนพงษ สิทธิบุญมา
202090 นาย วุฒิพงศ แคว�งไชย
202091 นางสาว นวรัตน สอนดี
202092 นางสาว ศิริพร มะลิทอง
202093 นาย ทัศนพล คํามี
202094 นาย ทวีศักด์ิ ทองมูล
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202095 นาย เกรียงไกร ประวาลปDทม
202096 นาย ณัฐวุฒิ ทองเกลี้ยง
202097 นางสาว กาญจนาพร ธรรมสาลี
202098 นาย คมสัน ลายทอง
202099 นางสาว ธิดารัตน มนัสเกษมศักด์ิ
202100 นาย ปกรณ วันคํา
202101 นางสาว เพ็ญทิพา อุปถัมภ
202102 นาง พัชราภรณ เดชอินทร
202103 นางสาว ฉายจิต ทองแหยม
202104 นาย นนทวัฒน สุวรรณ
202105 นาย รุ�งโรจน เรืองวิริยะ
202106 นางสาว ณัฐฑิยา จอมพงศ
202107 นางสาว สลิลา ประเสริฐสงค
202108 นางสาว ญาตาวี ช�างทองเครือ
202109 นางสาว อินทิรา แซ�โง�ว
202110 นาย พิทวัส นาคบํารุง
202111 นาย ตุลยวัต จิรศิริเลิศ
202112 นางสาว สิริธิดา นาคบํารุง
202113 นางสาว ลลิตวดี จันทรอ�อน
202114 นางสาว ณิชกุล สุวรรณ
202115 นางสาว จิราพัชร เหมวิเชียร
202116 นาย ทีปนนท เล็กขาว
202117 นาย วัชระ สุ�มมาตย
202118 นาย เกียรติศักด์ิ เทพเทียน
202119 นางสาว จินตนา ขันธิมา
202120 นาย จิรศักด์ิ พันธุชา
202121 นางสาว กิตติยาวดี พูลจันทร
202122 นางสาว พิชาพัทธ โรจนธนินพงศ
202123 นาย สิทธิชัย หนูแสง
202124 นาย เอกวิทย ขาวดี
202125 นางสาว รังสิมา โหมดเกษม
202126 นางสาว โสรยา สุขอนันต
202127 นาย เอกชุมชน ทรัพยพร�อม
202128 นางสาว วราพร ผุยลานวงค
202129 นาย ลิขิต ภาคยธนินภูสิทธิ์
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202130 นางสาว ธาริตรี เคียนทอง
202131 นางสาว สุธาสินี ศรีทอง
202132 นาย ภูวนัย ภู�ทอง
202133 นาย วศิน พุฒินวพงศ
202134 นาย จํานงค ใจเอ้ือ
202135 นาย พชร อินทอง
202136 นาย เรืองอํานาจ สุเพ็งคํา
202137 นาย ฉัตรชัย ซ่ือสัตย
202138 นางสาว วฤณฎา นุกูลกิจ
202139 นาย มนัสพล ศรีบุญคํา
202140 นางสาว มัสยา ศรีจรัส
202141 นางสาว ภัสปภา เกิดสวัสด์ิ
202142 นางสาว สิริกานดา โพจันทร
202143 นางสาว ปDทมาภรณ คําคุ�ม
202144 นางสาว ชนพิสุทธิ์ มะโนจิต
202145 นาย อัมรินทร พรหมจิตต
202146 นางสาว ร�มธรรม ปDทมามาลย
202147 นางสาว ลักษณา ลีตระกูล
202148 นางสาว ร�มข�าว ปDทมามาลย
202149 นาย มนัสวี แว�นแก�ว
202150 นางสาว สรวรรณ โปจีน
202151 นางสาว จิราภรณ จําแม�น
202152 ว�าท่ีร�อยตรี กฤษณะ สุขีวิก
202153 นางสาว ศศิธร ผองขํา
202154 นาย ปวินท บริสุทธิ์
202155 นางสาว สรัลนุช เจียวกEก
202156 นางสาว รัชฎาพร จันทเลิศ
202157 นางสาว ภัทรวดี ไชยบาล
202158 นางสาว ปลิตา ตรีสาร
202159 นางสาว มุธิดา ทรงธรรม
202160 นาย พีรพล ตียะไพบูลยสิน
202161 นาย ปกิด เกียรติประดับ
202162 นางสาว กัญญารัตน มัชฌิมานันท
202163 นางสาว กนกกาญจน ปHนะสุ
202164 นางสาว ฐิติรัตน ติละบาล
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202165 นางสาว อุไรลักษณ ศรีภักดี
202166 นาย ไพศาล มากทอง
202167 นางสาว กาญจนา ต�องหา
202168 นาย พลากร ศรีบุญเรือง
202169 นางสาว พัชราภรณ นิยมสินธุ
202170 นางสาว สุชานันท โล�สถาพรพิพิธ
202171 นาย บารมี ไวยกูล
202172 นางสาว สโรชา จินตนพันธ
202173 นางสาว ลลิตา ชีวะเกรียงไกร
202174 นาง เวียน เข่ือนเพชร
202175 นาย สมเกียรติ นกเขียว
202176 นางสาว จุฑาทิพย กิจรักษา
202177 นาย ปราโมทย สุทธิมาศ
202178 นางสาว ศุภิสรา บุดดีคํา
202179 ว�าท่ีร�อยตรีหญิง ฤทัย เช�าชื่น
202180 นางสาว สุนิสา ทัศนสถาพร
202181 นางสาว ภาวิณี ผลวิสุทธิ์
202182 นางสาว ปวีณสุดา มาลีหอม
202183 นางสาว ปรารถนา ตอเสนา
202184 นางสาว ณัฐธิดา ดํารงบุล
202185 นางสาว น้ําหวาน สุวรรณรัตน
202186 นาย ภาคภูมิ ภูชาดึก
202187 นางสาว วชิรญาณ โฉมเฉลา
202188 นางสาว พลอยไพลิน เมืองแก�ว
202189 นางสาว กาญจนา ดิษฐธวัช
202190 นาย วุฒินันท มูลรังษี
202191 นางสาว เทพธิดา พุ�มโต
202192 นางสาว ศศิวิมล ชาวเหนือ
202193 นางสาว ฐิติพร ใจศิริ
202194 นาย วรปรัชญ โสภา
202195 นางสาว ธนภรณ เอ่ียมเอิบ
202196 นางสาว สิริวรรณ เงินแดง
202197 นางสาว ธนัฐวรรณ นาสมจิตร
202198 นาย อํานาจ หงษโต
202199 นาย ซารอิน ดอเลาะ
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202200 นาย สุรศักด์ิ สุวรรณพางกูร
202201 นาย ธนาคม บัวมา
202202 นาย วรรณญาพงษ วุฒิ
202203 นาย ภิวัฒน รักษตานนทชัย
202204 นางสาว สุกานดา ไกรพ�น
202205 นางสาว ชุติกาญจน ชาญพิพัฒนไพบูลย
202206 นางสาว กนกภรณ ศิริรักษ
202207 นางสาว ณิชากร รักเมือง
202208 นางสาว อมรรัตน ส�องเเสงรักษ
202209 นาย อนิรุทธ จันตEะอุตม
202210 นาย สุทธิพงษ วิทยามณีกุล
202211 นาย พีรพล สัตรูพ�าย
202212 นาย ณัฐพล หนูจันทร
202213 นาย มนตรี ถีระแก�ว
202214 นางสาว รติรส เอ่ียมเรือง
202215 นาย ก�อเกียรติ ตันสิทธิพันธุ
202216 นาย นิติพงษ ถาวร
202217 นางสาว ศิรินันท วิเชียรสรรค
202218 นาย อิทธิพล เอกประดิษฐ
202219 นางสาว วรรณา ไชยรักษ
202220 นางสาว ชุติมณฑน แสงซ�าย
202221 นางสาว ศุภลักษณ เผยพร
202222 นางสาว ซาฮร�า ชูมรรคา
202223 นางสาว จันทิมา สังเกตการณ
202224 นางสาว ศิวพร แสงเจริญ
202225 นาย ครองวงศ เพ็ญโชติรส
202226 นางสาว นันทกาญจน แสวงศักด์ิ
202227 สิบโท ไกวิทย แสนรักษ
202228 นาย ชัยวัฒน ชูขาว
202229 นางสาว สุชาพิชญ งามพิพัฒนกุล
202230 นาย ชยุต เหล�าพิทักษวรกุล
202231 นางสาว พิมพสุภา นิติพานจันทรกุล
202232 นางสาว มุธิตา แสงทอง
202233 นางสาว ณัฐกฤตา พริ้มพราย
202234 นางสาว ปDณณภัส พริ้มพราย
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202235 นางสาว เมทิกา วิลาสรัตน
202236 นางสาว วัชรภรณ ชัยชนะ
202237 นาย วีระพล บุตรโคตร
202238 นางสาว รฐา รังษีวงค
202239 นาย มหรรณพ สิทธิวงศ
202240 นางสาว ระพีภัทร แก�วมูณี
202241 นาย วรพงศ พันธุวิชาติกุล
202242 นางสาว สุกัลยา หอมขํา
202243 นาย วสันต พรหมศร
202244 นางสาว ชุติมา ไกรวงศ
202245 นางสาว นูรุลฮูดา มามุ
202246 นางสาว ปราชนา ปรัชญนาวิน
202247 นาย ธนดล จันทรเจริญ
202248 นางสาว จุฑาภรณ หนูขวัญ
202249 นางสาว กมลรัตน อิฐรัตน
202250 นางสาว ก่ิงกานต กันทะถํ้า
202251 นางสาว จุฑามาศ ศรีรัง
202252 นาย ธนพล พิพิธแสงจันทร
202253 นาย อรรถพร ศรีสุข
202254 นางสาว กัญญาณัฐ บัวอ�อน
202255 นางสาว วัสสิกา ปานเจริญ
202256 นาย สืบธาดา พิณแก�ว
202257 นาย วีรพงษ กาศรี
202258 นางสาว พิมพิชา ตันติเสวี
202259 นางสาว เจนจิรา แก�วม�วงพะเนา
202260 นางสาว อัญชิสา ม่ันคง
202261 นางสาว อาทิตยา จิตภิรมย
202262 นางสาว ศุภมาศ กัญญาภัคโภคิน
202263 นางสาว จันทิรา ปDญญาทรง
202264 นาย เตชะวิทย เล็กพุฒิกานต
202265 นางสาว ณัฐฐินันท แสนจันทร
202266 นางสาว แพรววนิต ภูคําแสน
202267 นาย อินทัช เอ่ียมมี
202268 นาย อรรถฤทธิ์ เต็กจินดา
202269 นาย รุสลี กอตอ
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202270 นาย นวินธร กุลพญา
202271 ว�าท่ีร�อยตรีหญิง ขวัญจิรา มีบุ
202272 นางสาว กฤติกา วรภัย
202273 นาย กฤษดาพร กลิ่นจันทร
202274 นาย พชร ชูชํานาญ
202275 นาย ยุทธศักด์ิ วุฒนาม
202276 นางสาว ณัฏฐาปาณ จิตรสม
202277 นางสาว ทิศาชล คามบุตร
202278 นางสาว ณัฐวรา ใจกล�า
202279 นางสาว สุปราณี ยาหัด
202280 นางสาว ณัชพร เศษจันทร
202281 นาย สุวิทย ลําพุทธา
202282 นาย ณัชพล คุตพันธ
202283 นางสาว ทิฆัมพร สารไชย
202284 นางสาว รักขพร ไชยลาภ
202285 นางสาว พิมลรัตน สุวรรณวงศ
202286 นาย สิรวิชญ ชูเพ็ชรทอง
202287 นาย ณัฏฐรงค สงวนรัตน
202288 นางสาว โกลัญญา สันทัด
202289 นางสาว ศิรประภา หมัดหนิ
202290 นางสาว จุฑามาศ คํ้าจุน
202291 นางสาว อัจฉราภรณ เรื่องเจริญ
202292 นาย ศราวุธ ประธานทรง
202293 นาย ยศพนธ กิตติบุญญาทิวากร
202294 นางสาว สุจิตรา บุญยง
202295 นาย จิรวัฒน ไวกสิกร
202296 นาย สุรเชษฐ เมาะอะ
202297 นางสาว นิธิวรรณ ศรีวิเชียร
202298 นางสาว หทัยชนก แถลงการณ
202299 นางสาว ศิริภัทรา ตุระซอง
202300 นางสาว ปณิชา พงษเพ็ญสวัสด์ิ
202301 นางสาว พรพิมล ชารีแก�ว
202302 นาย กีรติ แสงโสมแจ�ม
202303 นาย พิเชษฐ ใจศรี
202304 นางสาว พิมพสมร บุญฤทธิ์
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202305 นางสาว ทิพากร เสวิกา
202306 นางสาว สุวิมล คชภักดี
202307 นางสาว นาถตินันท ศรีอุ�นศรี
202308 นาย ชวกฤช มิตรโกสุม
202309 นางสาว จุฑารัตน เจริญสุข
202310 นาย สุรเชษฐ พิทักษสุธีพงศ
202311 นางสาว ณัฐริกา ภิราญคํา
202312 นางสาว กนกวรรณ สุริยะชัย
202313 นางสาว ชนิสรา นิติวิทยากุล
202314 นางสาว อมรรัตน ปูCสุข
202315 ว�าท่ีร�อยตรีหญิง วรัลญา ฉิมแป�น
202316 นางสาว วราภรณ มีทองคํา
202317 นาย สุรศักด์ิ คงแก�ว
202318 นางสาว วรากานต การะกัน
202319 นาย ศุภกิตต์ิ มโหฬาร
202320 นาย นรรัตน พ่ึงอาศัย
202321 นาย ธีรวัฒน สุวรรณโพธิ์สุทธิ์
202322 นางสาว หิรัญญา กําเนิด
202323 นางสาว ธัญญาภรณ ขลิบทองคํา
202324 นางสาว พัชรีย ปHยะพงค
202325 นางสาว จิตโสภี โพธิสาร
202326 นาย ศุภวัฒน ซาเสน
202327 นาย ปรัชญา ศรีพงศพยอม
202328 นางสาว เขมณัฏฐ รอดทอง
202329 นางสาว ณภัทร รักษสุวรรณ
202330 นาย คงศักด์ิ ติวสุภาพ
202331 นางสาว อัญชุลีพร เรืองฤทธิ์
202332 นางสาว สรัญญา จงเอ้ือนกลาง
202333 นาย ภูดิศรัฐ เก้ือทอง
202334 นาย สุรเชษฐ สุริอาจ
202335 นาย บรรณวิชญ อนันตศักด์ิ
202336 นางสาว วรรณพร เจริญวงษ
202337 นางสาว วรรณา ศรีวิรัตน
202338 นางสาว อภิสรา หยองบางไทร
202339 นางสาว ณัฏฐพร หยองบางไทร
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202340 นางสาว พรสวรรค วุ�นซ้ิว
202341 นางสาว วันวิสาข เทพวงค
202342 นางสาว ศุภลักษณ กันทา
202343 นาย รณวัฒน สังขวารี
202344 นางสาว ภัทราภรณ พรานระวัง
202345 นางสาว ปHWนแก�ว โพธิสาร
202346 นาย สกลกร วรรโณภาศ
202347 นางสาว นุชนาฏ เพชรคง
202348 นาย สิทธิชัย ช�างคํา
202349 นางสาว รัตนา แป�นน�อย
202350 นาย กูอาเรส ตวันดือราแม
202351 นาย ศิรเวทย เกษมจิต
202352 นางสาว กมลชนก มุสิกสูตร
202353 นาย สุวิทย อ�อนหนู
202354 นางสาว ชุติมา จันทรแดง
202355 นางสาว รัชนีกร ทองคุ�ม
202356 นางสาว ปHยาพัชร ลิ่มวรพันธ
202357 นางสาว ณฐมน ชํานิกุล
202358 นางสาว ณัฐธิดา จันทนา
202359 นางสาว วิไลพร ไวยะพันธ
202360 นาย สุไลยมาน ราฟSร
202361 นาย ไตรรงค ขุนรงค
202362 นางสาว นงภัค พุทธกาล
202363 นาย นิลวัฒน ไทรจําปา
202364 นาย พชรพล จิระเสวร
202365 นางสาว สุพรรณี นักธรรม
202366 นาย พิสิฐ ปานม�วง
202367 นางสาว สุพิชชา เสิกภูเขียว
202368 นางสาว สุรัตนา ธรรมวโร
202369 นาย บดินทร ภักดีโชติ
202370 นางสาว สุมินตรา กลิ่นทอง
202371 นางสาว หทัยชนก ทองเหมือน
202372 นาย พงษสิทธิ์ โรจนประสิทธิ์กุล
202373 นางสาว วัชรี ปานบุญ
202374 นางสาว อารีรัตน แทนโป
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202375 นางสาว ชนนิกานต อ�อนเกตุพล
202376 นางสาว นุชรา ช�วยเก้ือ
202377 นางสาว กรปวีณ ต้ังปรัชญากูล
202378 นาย ศตวรรษ ทิวาพัฒน
202379 นางสาว จรีวัลย น�อยผาง
202380 นาย กรกช แลดี
202381 นาย ชื่นชม สุคนธสาคร
202382 นางสาว พนิดา วรรธนันทชัย
202383 นางสาว ผกามาส กิจประชา
202384 นาย ยศพนธ ทับธานี
202385 นางสาว วิมลมณี อยู�มณี
202386 นาย คณพศ เดชาพิพัฒนโภคิน
202387 นางสาว ธิตินันท พานทอง
202388 นางสาว วิไล หอมเย็น
202389 นางสาว วรุจจีรากรณ ศิลารัตน
202390 นางสาว สิริณิพัชร ไชยสิม
202391 นางสาว สมเพชร สัตนาโค
202392 นางสาว ปDนณฬดากร สุนารทพิณ
202393 นาย บวรรัตน บุญนาค
202394 นาย กิตติภพ พุ�มโพธิ์ทอง
202395 นางสาว พิชามญชุ หว�างสกุล
202396 นาย ภาษิต จุฑามณี
202397 นาย ทวีศักด์ิ เหล�าสกุล
202398 นางสาว จิดาภา ตรีบวรรัตนะ
202399 นาย ณัฐกิตต์ิ ซุ�นสุวรรณ
202400 นางสาว อังศุมาลิน ชาญวิจิตร
202401 นาย จิรวัสส ฉวีรักษ
202402 นางสาว ขนิษฐา มูลสุวรรณ
202403 นาย พิทยา ยาป�อม
202404 นางสาว วชิโรบล เตจาคํา
202405 นางสาว กมนรัตน แก�วมงคล
202406 นางสาว มุทิตา บุญทองโท
202407 นาย ศกลรัตน วรพงศ
202408 นาย จิราวัฒน เบญจวาณิชยกุล
202409 นางสาว ปDทมา เดชเล
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202410 นาย พิชXุตม คําสมาน
202411 นางสาว นวพร ฉิมสุนทร
202412 นาย ยศวริศ เหมรัตน
202413 จ�าเอก ธนาวุฒิ แสงใสแก�ว
202414 นาย อนุรุต บุญคง
202415 นาย ปฏิพล เณรหนู
202416 สิบเอกหญิง กัญภัคนัฐ สีดาบุญ
202417 นาย ภูมิศักด์ิ ศิริอินทร
202418 นาย ณัฐดนัย จรรยาพงษ
202419 นางสาว ชนากานต เกวลิน
202420 นาย ณัฐพงษ แจ�งอักษร
202421 นาย สุกฤษฎิ์ กรมเกลี้ยง
202422 นาย ชัยอนันต ข�วงทิพย
202423 นางสาว จุฑารัตน ทิยาว
202424 นาย ประกิจ ประเสริฐชาติ
202425 นางสาว อัจฉริยา คงหอม
202426 นางสาว อรทัย บุญตะนัย
202427 นางสาว ภิญญาพัชญ ม่ังค่ัง
202428 นางสาว ศรอนงค บุญชู
202429 นางสาว ทิพวัลย แสงอุไร
202430 นาย อนันตพงษ นิธิปDญญากุล
202431 นางสาว กรรณิกา พิมคีรี
202432 นางสาว วรรณภา สุวรรณกุล
202433 นางสาว เพ็ญพิชชา ทองไสย
202434 นาย ศรัณยกร เรืองดิษฐ
202435 นางสาว รพีพรรณ สุจีรพันธ
202436 นาย นิวัฒน แมนสืบชาติ
202437 นางสาว ภัทราภรณ สมวงค
202438 นาย แสนชาติ เกียรติกําจร
202439 นาย ปDทมวัฒน ใจกองคํา
202440 นาย เอกชัย ชัยทอง
202441 นางสาว ทิพรัตน ศรีชาย
202442 นาย ภูชินพัทธ แสงพันธ
202443 นางสาว ธัญฐพร เวทยประสิทธิ์
202444 นาย สุพล ใจหาญ
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202445 นางสาว พรพิมล ศศิฉาย
202446 นาย ภัทรพงศ ไชยยา
202447 นาย ปณิธาน ก่ิงมาลา
202448 นางสาว ลัดดาวัลย ราชธรรม
202449 นาย ยศวัฒน ธนานนทวุฒิไชย
202450 ว�าท่ี ร.ต.หญิง ศศิวิมล คุ�มทอง
202451 นางสาว พิมลมาศ โคกดอกไม�
202452 นางสาว พรลภัส กาญจนภักด์ิ
202453 นาย บูชา จุ�ยม�วงศรี
202454 นาย พงศกร โชติรัตน
202455 นางสาว กรรณิการ ต๊ิบหลวง
202456 นาย นนทนันท วิริยะสังวร
202457 นางสาว วริษฐา นุ�มวงศ
202458 นางสาว ณัฐมน เจตบุตร
202459 นางสาว ธนภรณ ธรรมศร
202460 นางสาว ศศิวิมล วายะมะ
202461 นางสาว ศันสนีย ศิลาคํา
202462 นางสาว ศิริรัตน เรืองขจร
202463 นางสาว จันทรจิรา ดาทอง
202464 ส.ต.ท. ศิริวัฒน ศาสตรสาระ
202465 ว�าท่ีร�อยตรี อภินันท เพชรักษ
202466 นาย ทวีพัฒนพงศ ปHลวาสน
202467 นางสาว ขวัญนภา กEกศรี
202468 นางสาว สิริวิมล ทินราช
202469 นางสาว ธัญลักษณ พงศแพทย
202470 นาย ทินาคม ศูนยศร
202471 นางสาว กนกลดา ลักษณะวิมล
202472 นาย ณัฐวิทย บุญกองชาติ
202473 นาย ธราธิป อนันตรวรรณ
202474 ว�าท่ี ร.ต.หญิง ขนิษฐา ลําพันโพธิ์ศรี
202475 นาย ภานุพงษ เจิมสูงเนิน
202476 นาง วิภาวดี บุญแปลง
202477 นางสาว ณัฐภาวิณี สีสุวอ
202478 นางสาว สุดารัตน พุทธิมา
202479 นางสาว ศุภาพิชญ คําเรืองศรี
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202480 นางสาว นันทรัตน ลีลาธนาวิทย
202481 นาย พันธทิวา บุญคํา
202482 นางสาว ปนัดดา บุญเจริญ
202483 นางสาว ณรินทร ทองดี
202484 นางสาว ภูรีรัตน สูรยาวัฒนสกุล
202485 นางสาว ณิชารีย ม่ิงสุวรรณ
202486 นาย ฐิตพัฒน สุขกิจวิโรจน
202487 นาย ศิณพงศ จินตธนวัฒน
202488 นาย สรศักด์ิ รุ�งแจ�ง
202489 นางสาว ฐิตาพร โสมสงค
202490 นางสาว วลัยพร ธนาราย
202491 นาย เมธา อ�อนตา
202492 นาย ปริญญา ประดิษฐถาวร
202493 นาย กัณตพงศ จันทรโอกุล
202494 นางสาว ผกาวลี ประโพธิ์ศรี
202495 นางสาว วันวิสา กิตตินภาดล
202496 นาย คมกริช ถ่ินพระบาท
202497 นางสาว ชนมณกานต โรจนวิมลการ
202498 นางสาว ชนิตา หม่ืนหนู
202499 นางสาว สุมิตรา มิมไธสง
202500 นาย ธีระวุธ สิงหสิทธิ์
202501 นางสาว ศิรประภา แสงใส
202502 นางสาว เบญจรัตน รัตนาวดี
202503 นาย พันธยศ ศรีอินทร
202504 นาย ศักด์ิชัย พุกมาก
202505 นาย ยุทธศิลปM งามขํา
202506 ว�าท่ีร�อยตรี จักรี แป�นจันทร
202507 นาย สุรเกียรติ นวลยานัส
202508 นาย ตระการ จุ�นปาน
202509 นางสาว เชิญขวัญ มนตเดช
202510 นาย จินดาวัฒน ภมรพล
202511 นางสาว ธัญลักษณ ดวงดี
202512 นาย ธวัชชัย สังฆมณี
202513 นางสาว ดวงใจ กองเกิด
202514 นาย คมกฤษ เฉลิมผจง
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202515 นางสาว ปานวาด ทับทัง
202516 นางสาว ณัฐฐาพร ชนะดี
202517 นางสาว พิไลวรรณ โทบุรี
202518 นาย แสนชัย มีชิตสม
202519 นาย อัฐวุฒิ มาตยวิเศษ
202520 นางสาว ภัทรวดี กังวาลดี
202521 นางสาว ภัททิรา ไชยทิพย
202522 นางสาว กนกวรรณ สดใส
202523 นางสาว ชลลดา กองสุข
202524 นางสาว พัชรินทร สังขอ�อน
202525 นางสาว ดวงกมล แก�วกลาง
202526 นาย ภูมินันท เส�งนวล
202527 นางสาว สุขุมาล หิรัญ
202528 นางสาว ปHยะธิดา พลทะกลาง
202529 นางสาว จุฬาลักษณ ยศธสาร
202530 นาย หาญณรงค พิมสวัสด์ิ
202531 นางสาว จุฑามาศ สังมะณี
202532 นางสาว กนกวรรณ สีเขียวรัตน
202533 นาย ภูมิพัฒน รังสิมาภรณ
202534 นาย วัชระพล ศรีบุญเรือง 
202535 นาย สุเมธ วงศสุริยะ
202536 นาย ธีรภัทร แก�วสุก
202537 นางสาว ช�อผกา ขันธุรา
202538 นางสาว ธิดารัตน โชติเจริญนาน
202539 นางสาว นันทนา นิลพลอย
202540 นางสาว อรพรรณ บุญโท
202541 นางสาว รสรัณย เฮาเธอรมันส
202542 นางสาว สาวินี สุนทระศานติก
202543 นาย ณัฐวุฒิ ม�วงเย็น
202544 นางสาว พรพรรณ ม่ันสกุล
202545 นางสาว สุฉัตรา สุขศิริ
202546 นาย อํานาจ ขุมทอง
202547 นาย สิทธานต ตัณฑุลานนท
202548 นาย ชาตรี ยิ้มใหญ�หลวง
202549 นางสาว พุธติมา ศรีมะเริง
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202550 นางสาว ภัทราวดี จินาอ�อน
202551 นาย อาทร มุงคุณ
202552 นาย ณัฐกร เหลืองสุวรรณ
202553 นางสาว สวรรณยา ศิลปไชย
202554 นางสาว นิธิวดี บัวทอง
202555 นางสาว กัญญารัตน พรคํา
202556 นาย ปDญญา สุวรรณวงศ
202557 นาย กฤษณนัยน ศาสตรสูงเนิน
202558 นาย ชานนท ธนาไพศาลพงษ
202559 นาย ธีรวัฒน ธรรมโชติ
202560 นางสาว ชูจุฑา ผาสุขศาสตร
202561 นาย วสันต สุกิน
202562 นางสาว กมลชนก ศรีคํานวล
202563 นางสาว ฤดีมาศ คงฤทธิ์
202564 นาย เกียรติยศ พยุงวงษ
202565 นาย เหมือน สุขมาตย
202566 นาย ณัฏฐฐากูร ยะวิเชียร
202567 นางสาว ตุลสิริ วาตะ
202568 นางสาว โสภิตา สินมา
202569 นางสาว จันทรลักษณ ช�วยเนียม
202570 นาย สุรสักก วิปุลากร
202571 นางสาว ณัฐฐาภรณ แพทยเจริญ
202572 นางสาว ดาราทิพย ประทีปเมธากุล
202573 นางสาว จริยาพร วงษละคร
202574 นาย ชินกฤต คําตุ�ย
202575 นางสาว อุทุมพร เหมือนวงษธรรม
202576 นาย ธนกนก กลิ่นสวาทหอม
202577 นาย นฤพล ประยูรพันธ
202578 นาย ปรินทร ศรีบุระ
202579 นางสาว ชนันนัทธ ขาวเผือก
202580 นาย กฤษนันท ธรรมโร
202581 นาย ทักษดนัย จันทรดอน
202582 นาย พรอนันต เชื้อคําเพ็ง
202583 นางสาว จุรีภัณฑ คล�ายจันทรพงษ
202584 นางสาว มานัสนันท พ�องประสาท
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202585 นางสาว สุธินี คล�ายจันทรพงษ
202586 นางสาว ศรัณยา ศิริวัฒนะกูล
202587 นาย ขจรพัฒน ปทุมลักษณ
202588 นางสาว จิราภรณ แสงใส
202589 นางสาว อัญญาวีร เมธีวัชรสมบัติ
202590 นางสาว สุทธิดา งามสมโภชน
202591 นางสาว กรกมล เกตตะสา
202592 นางสาว ธารธันย แสงสม
202593 นาง คุณิตา ดิลกพรหิรัณย
202594 นาย ภัทรกฤษฏิ์ ภู�แก�ว
202595 นางสาว ชนินันท วัฒนาพันธุ
202596 นาย อาหลี นาดมา
202597 นางสาว ชลนิกานต ไชยมะง่ัว
202598 นางสาว พิมพชนก ปทุมารักษ
202599 นาย พิสุทธิ์ โคนพันธ
202600 นาย สุทธิวโชติ ศรีศิริโชคชัย
202601 นางสาว อัญชราพร ม่ันคง
202602 นาย ณัชภูมิ มีบัณฑิต
202603 นางสาว ธัญญลักษณ สิงหสถิต
202604 นางสาว ณปภัช ณัจยาวิภัช
202605 นาย ณัฎฐวัฒน ฮุนสวัสดิกุล
202606 นางสาว พรทิพย ริดนุด
202607 นางสาว พัชรีย ชุมพล
202608 นาย มงคล นิ่มประเสริฐ
202609 นางสาว วารุณี จันทรสําเนียง
202610 นาย ปHยะชาติ มริเวช
202611 นางสาว จีรนันท คนป�อม
202612 นาย พีรพันธ หอมฟุ�ง
202613 นาย ปฏิญญา แย�มพราย
202614 นาย นิติพงศ เนาวนัติ
202615 นางสาว บัวแก�ว มงคลคูณ
202616 นางสาว วิมล ศรีบูรณ
202617 นาย ปวีณวัช ปาระมีศรี
202618 นาย พงศนรินทร มากรัตน
202619 นาย ปฏิภาณ คงสิงห
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202620 นางสาว ศริญญา สอนสุภาพ
202621 นาย ธวัชชัย เพชรสุด
202622 นางสาว ปHWนธิดา ยุกตจรงค
202623 นางสาว ศุภัชฌา ฆารถนอม
202624 นางสาว ดวงพร ปHWนพงษ
202625 นาย สถาพร พันธงาม
202626 นางสาว ณัฐกมล สุดแป�น
202627 นาย จักรพงศ ประเสริฐ
202628 นางสาว สุอาภรณ มะณีรุ�น
202629 นางสาว กาญจนา มิฟองฟู
202630 นางสาว ธัญลักษณ เพ็ชรประสิทธิ์
202631 นางสาว ชัญญานุช ตรีครุธพันธ
202632 นาย เกียรติคุณ ขําเอนก
202633 นางสาว อรอนงค หยุ�มไธสง
202634 นาย ดารพุธ ศรีธรรมวุฒิ
202635 นางสาว พุทธรักษ มะลัยทอง
202636 พ.จ.อ. วิเศษศักด์ิ คําศักด์ิดา
202637 นางสาว ทฤฒมน เอ่ียมละออ
202638 นาย กสานต์ิ ปDญญาชัยรักษา
202639 นาย ประสพ ตราชู
202640 นาย ธีรภัทร สินทรัพย
202641 นาย มนสิช กันธิวาท
202642 นางสาว กฤตาภรณ เกษร
202643 นางสาว ลดารัตน โชติรัตน
202644 นาย นัยสิทธิ์ ทองขจร
202645 นางสาว ณัฏฐา กองคํา
202646 นาย การุณย รําจวน
202647 นาง ยุวดี เถาวัลยราช
202648 นางสาว ศุภจิต อุมะวิชนี
202649 นางสาว นิฤมล วรรธนันทกุล
202650 นาย สุวิทย นิตชยพล
202651 นาย รัชณพล พรหมกําเหนิด
202652 นางสาว สุทธวีร บุญรัตน
202653 นาย กิตติภัฏ กาญจนสุวรรณ
202654 นางสาว ปHยะกานต สกุลแก�ว
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202655 นางสาว จุฑามณี บุตรภักด์ิ
202656 นาย ณัฐชานนท บุญมา
202657 นางสาว กุลนิษฐ มุ�งธัญญา
202658 นาย กิตติพันธ มะลิลา
202659 นางสาว วรัญญา โดยพิลา
202660 นางสาว ณัฐณิชา กิติศรีวรพันธุ
202661 นาย ศุภกร ขอนทอง
202662 นางสาว ธัญญา กะลินตา
202663 นางสาว สุกัญญา สุขช�วง
202664 นางสาว ปDญจภรณ ภูศรี
202665 นางสาว ขนิษฐา นนทะชาติ
202666 นาย ณัฐปกรณ ผึ้งศรี
202667 นาย อานุภาพ แท�นนิล
202668 นางสาว ปาณิสรา ธรธีรวาณิช
202669 นางสาว อมรทิพย บุญรักษา
202670 นาย กฤษฎา ดวงเทศ
202671 นาย สรายุทธ รอดศรีนาค
202672 นาย วีรศักด์ิ รอดเกิด
202673 นางสาว จิราภรณ รุ�งขาว
202674 นางสาว สริตา รักษาศิริ
202675 นางสาว สาวิตรี ทวิชสังข
202676 นางสาว รัชดาภรณ กันทริกา
202677 นาย อลงกรณ เกิดจันทรทอง
202678 นางสาว นลพรรณ ใบไม�
202679 นางสาว วนาลี เรืองภักดี
202680 นาย ธีระพงศ พงคทองเมือง
202681 นาย จิรายุ สุขวิลัย
202682 นาย พฤหัส รัตนวิจิตร
202683 นางสาว ฮินดล ยูนุ
202684 นาย สุฏีระศักด์ิ ปาลี
202685 นาย ชนุดม เธียรลีลา
202686 นาย อรรคพล สองเมือง
202687 นางสาว กีรติ สาธุเม
202688 นาย ณัฐสิทธิ์ สุขด�วง
202689 นางสาว อนงควดี เนื่องจํานง
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202690 นาย วิวัฒนชัย ธนูธรรมเจริญ
202691 นางสาว พรนภา สงแจ�ง
202692 นาย ชาติชาย อนงคพรยศกุล
202693 นางสาว ภัทราภรณ ค�าสุวรรณ
202694 นาย ภาสุวัติ กาญจนสมบูรณ
202695 นาย วันทญานนท หอมสูงเนิน
202696 นางสาว ปุญชรัสม์ิ ดีชัง
202697 นาย โสภณัฐ รัตนโกเศศ
202698 นางสาว อัจฉราภรณ เอ่ียมเมธาวี
202699 นาย ปฏิรูป เขตอนันต
202700 นางสาว วราภรณ เข�งสมุทร
202701 นาย ธีรวรา วีรวุฒิไกร
202702 นางสาว สิริยา ภูตาสืบ
202703 นางสาว อามีเนEาะ บือซา
202704 นางสาว สุชาดา แก�วชนะ
202705 นาย จิรายุ อุ�นบุญ
202706 นาย ณัฐชนน สมขาว
202707 นาย ยืนยง เรืองฤทธิ์
202708 นาย เอกพงษ ธนะพัฒนา
202709 นาย พรนับพัน ศิริพิทักษชัย
202710 นาย อภินันท เกียรติกมเลศ
202711 นางสาว ภัทรภร จันทรสมิตมาศ
202712 นาย กรกฎ ภูวนานนท
202713 นางสาว อุทุมพร แก�วมาลา
202714 นางสาว ณัฐนันท จําปา
202715 นางสาว เบญญาภา สิทธิฤทธิ์
202716 นางสาว อนันตญา เองมหัสสกุล
202717 นาย มนตมนัส นมัสโก
202718 นาย นรเศรษฐ นวลจํารัส
202719 นาย วชิรวิทย สิงหเรือง
202720 นางสาว วรินทร ภักดีฉนวน
202721 นาย สุทธิพัฒน ทุนผลงาม
202722 นางสาว กนกวรรณ ชัยรัก
202723 นาย ศุภอรรถ บาลทิพย
202724 นางสาว สุนันทา ตอบไธสง
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202725 นาย นรากร เจริญรุกขชาติ
202726 นางสาว ชนิกานต วงศพุธ
202727 นาย ภัทรกร มณีโลกย
202728 นางสาว ศรินยา เจริญยิ่ง
202729 นางสาว กัญภิรมย เหมือนเสมา
202730 นาง ดวงพร เรืองกิจ
202731 นาย ทินกร สกุลกู�ชวโรจน
202732 นางสาว สาริณี แสงสกุล
202733 นางสาว นุสรา ผาตะนนท
202734 นาย สันติ โอกาศ
202735 นาย วิทยา คณิตสาร
202736 นาย กัณจนภัทร ชิณโท
202737 นาย กิตติชัย ธาตุชัย
202738 นางสาว อัฟอีดาตง อาแวกะจิ
202739 นาย เกรียงไกร วชิระวาณิชย
202740 นางสาว กัณทิมา แสนโสม
202741 นาย พีรวิชญ จันทรเครือยิ้ม
202742 นางสาว วลัยวรรธน นัดทะยาย
202743 นางสาว อริยวดี วงษสงวนศรี
202744 นางสาว ธันยพัต อัดซ้ิน
202745 นาย ศิวณัฐ รัญเสวะ
202746 นางสาว จิราพร ภูครองจิตร
202747 นางสาว ธัญวัฒน จันทรเทศ
202748 นางสาว ชนัญชิดา ทองเอ้ียว
202749 นางสาว ระพีพรรณ บุญธรรม
202750 นาย ภานุพงศ โกศลเกียรติสกุล
202751 นาย วรัญXู ชูหะรัญ
202752 นางสาว จิตราภรณ เอ้ียงอ�อง
202753 นางสาว วันวิสา มหานิติพงษ
202754 นาย ปวิช น�อยมณีกุน
202755 นาย วรงคกรณ อุปศรี
202756 นางสาว ปุณฑริก เกิดทิพย
202757 นางสาว คียาภัสร สุขทิพย
202758 นาย ทรงเกียรติ ดิสสระ
202759 นาย ภาคภูมิ วรรณทอง
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202760 นาย อภิชาติ สมศรี
202761 นาย ณัฐวุฒิ บัวหุ�ง
202762 นาย กําพล จําเนียรพล
202763 นางสาว วราภรณ เหมือนเหลา
202764 นางสาว จตุรพร วรเวช
202765 นางสาว ผานิตตา บุญชูดํา
202766 นางสาว ดารณี อนันทวัน
202767 สิบตํารวจโท ดนุสรณ มากจงดี
202768 นางสาว ชลธิชา กุลชา
202769 นาย วสุ แน�นสิงห
202770 นางสาว รัชญา เจริญมายุ
202771 นางสาว ไฝฝDน โคติเวทย
202772 นางสาว วิภากร นามไธสง
202773 นางสาว อาริยา จิตจํานงค
202774 นาย สุวิจักขณ มารยาท
202775 นางสาว กุลธิดา หองทองคาน
202776 นางสาว นิรมล วงเวียน
202777 นาย อดิสร รุ�งวัฒนไพบูลย
202778 นางสาว สุกัญญา อุทัยแสน
202779 นาย ปวีร พิริยาพิทักษภรณ
202780 นาย มีเดช นาคะภากร
202781 นาย ธนภูริพัศ โพธิ์พรหม
202782 นางสาว พิมพพนิต บุญนํา
202783 นาย ธฤต ต้ังวงศตระกูล
202784 นางสาว สุภาวิณีย กลมสวรรค
202785 นางสาว เกศิณี ถีระแก�ว
202786 ว�าท่ีร�อยตรีหญิง สิริภัสสร คํายอง
202787 นาง กาญจนา ทรัพยสิน
202788 นางสาว น้ําผึ้ง สินทรา
202789 นางสาว กาญจนภา เปVงโท
202790 นางสาว อาภาภรณ พรหมดํา
202791 นาย ภูสิทธิ์ จันทรบุตร
202792 นาย นพนรินทร พรประพันธ
202793 นาย ธนาวัฒน บัวนาค
202794 นาย ปริญญ อยู�สุข
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202795 นางสาว กชกร สาลี
202796 ว�าท่ีร�อยตรี ณรงคฤทธิ์ สวัสด์ิรัมย
202797 นางสาว ชนิกานต ล่ําสัน
202798 นาย วีระพงศ ขาวขวงค
202799 นางสาว นิตติยา สัสดี
202800 นาย สรวิศ สาราบรรณ
202801 นางสาว ปDทมา พรหมจันทร
202802 นางสาว วชิรญาณ วิรานันท
202803 นางสาว พัทธนันท ชูประเสริฐสิริ
202804 นาย ณรงคฤทธิ์ บริคุต
202805 นางสาว สุจิตรา แก�วสีนวน
202806 นาย ฉัตรชัย พุทธสงฆ
202807 นางสาว กานตพิชชา กาญจนะ
202808 นาย คนิตกูล ไม�เศร�า
202809 นางสาว บุษราคํา ศรีแสง
202810 นาย จิณวัตร ตาวงษ
202811 นางสาว ณัฐฐา บุญงาม
202812 นาย โสภณวิชญ ตุนวัฒนกิจเจริญ
202813 นางสาว รัชตวรรณ เอมโอช
202814 นาย พลเพชร ประเสริฐสังข
202815 นางสาว วิไลพร แก�วเกิด
202816 นาย ฐากูร พรมทรัพย
202817 นางสาว จารุวรรณ บุญมี
202818 นาย ธนวัฒน พากเพียร
202819 นางสาว สุภาพร แสนลับสินธุ
202820 นาย อภิรักษ อัตตะพันธ
202821 นางสาว สุกัลยา ต้ังตระกูล
202822 นางสาว อรนภา ทองเขียว
202823 นาย ฮาชีมี โอมณี
202824 นางสาว ศรัณยภัทร แก�วไวยุทธิ์
202825 นางสาว สุชาดา มากชิต
202826 นางสาว เปรมจิต กันทะวงศ
202827 นางสาว ชูพิศ ต้ังตระกูล
202828 นางสาว นันทพร แก�ววรรณะ
202829 นาย กฤตภพ แพงทิพย
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202830 นางสาว ปHยาวัน อยูIคง
202831 นางสาว โสภิดา ฤดีกิจ
202832 นางสาว สิตา แก�วสังข
202833 นางสาว กุสุติยา หมุนแทน
202834 นางสาว ฟ�าใส พานทอง
202835 นางสาว ณัฐรียา กองเพชร
202836 นางสาว สุดารัตน ปHWนเขียน
202837 นางสาว ศรุดา ดวนใหญ�
202838 นาย เกียรติคุณ ฤทธิ์เรืองนาม
202839 นางสาว ชนานันท ฐานหม่ัน
202840 นาย วสันต ชุมชะ
202841 นางสาว ธัญญารัตน เตศิริ
202842 นาย พงศกานต จาดสอน
202843 นาย พิศณุ ขํานุรักษ
202844 นาย นวพฤทธ รักใหม�
202845 นางสาว กวิตา ยอดศิริ
202846 นาย พรหมพิริยะ เมฆชัยภักตระกูล
202847 นางสาว โสภา ศรีคง
202848 นางสาว กมลวรรณ มณีโชติ
202849 นางสาว ศศิกานต ทนสังขถ่ิน
202850 นางสาว ม�านฟ�า แก�วละมุล
202851 นาย สกลเดช วิลาวรรณ
202852 นางสาว มณีกาญจน แสนกล�า
202853 นาย เดชณรงค อดทน
202854 นางสาว อังควรา ทาปDญญา
202855 นางสาว น้ําทิพย คําผา
202856 นาย โสฬส ตาลคํามูล
202857 นางสาว วรัญญา จําปาแพง
202858 นางสาว เฉลิมพร ธรรมโชติ
202859 นางสาว ปุณณภา ป�อมแก�ว
202860 นางสาว ขวัญสุดา เจริญศรี
202861 นางสาว บุณยานุช หม่ืนกุล
202862 นางสาว สรารัตน สุระมณี
202863 นาย ธนพล ทอดสนิท
202864 นาย อัครพล ท�าวแพทย
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202865 นางสาว อนุสรา มะลิพันธ
202866 นางสาว วิมลศิริ เหงกระโทก
202867 นาย ชยุต พีรพชรกุล
202868 นางสาว กวิสรา ภิรมยาภรณ
202869 นางสาว กุสุมา เรืองสุขสุด
202870 นาย ปราโมทย สิงหทอง
202871 นางสาว พัชรีย นพวิจิตร
202872 นางสาว รณกฤต บวรเศรษฐี
202873 นาย ธนพล ขันธวิชัย
202874 นาย เฉลิมพงศ คงปราบ
202875 นางสาว ดนยารัศม์ิ บัวแก�ว
202876 นางสาว ณัฐพร ชีวสุทธิ
202877 นางสาว สุรียพร ล�องวิไล
202878 นาย ธนิก ญาณสุคนธ
202879 นาย ณฐวัฒน ปHยเรืองวิทย
202880 นาย นิพัทธ บุญชู
202881 นาย จักราวุธ คําดี
202882 นางสาว ณัฐวรรณ แก�วมณี
202883 นาย เพชรมณี ศรีอ�อน
202884 นางสาว จิราภรณ ตําเสก
202885 นาย ดํารงคพล เสนาจอหอ
202886 นาย วิวัฒน หารคํามูล
202887 นางสาว นภัค เหล�าสืบสกุล
202888 นาย จักรพงษ แร�มี
202889 นางสาว เปSWยมปารมี บุญวิชัย
202890 นางสาว ศศิธร หนูเอียด
202891 นางสาว หทัยชนก ชอบผล
202892 นางสาว ณัทนชญานันท อยู�เย็น
202893 นางสาว บูชณียา บูรณเขตต
202894 นางสาว ณัชชา พลอยสมุทร
202895 นางสาว ชลล สุ�มประดิษฐ
202896 นาย ปุณยวัจน ศุภวุฒิ
202897 นาย รัฐธนนท บารมีศิริสมบัติ
202898 นางสาว กมลชนก เยนา
202899 นาย ชยพล พิมพา
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202900 นางสาว ศศิวิมล ธรรมชาติ
202901 นาย สิทธิศักด์ิ กลับมาอนุรักษ
202902 นางสาว ขวัญดาว สัมมาทัต
202903 นางสาว จารุวรรณ พลเจริญ
202904 นาย ธีระวัฒน คงแก�ว
202905 นาย นฤพล ชาญสิทธิ์
202906 นางสาว โสธิดา ปานแก�ว
202907 นางสาว ธมลวรรณ เศษคง
202908 นางสาว สมัชญา เจตนะเสน
202909 นางสาว ภัทรพร ปรีเปรม
202910 นาย จีระศักด์ิ คําปาลี
202911 นางสาว ศาสนรัตน อัมพวา
202912 นางสาว นภาภรณ บัวชื่น
202913 นาย เด�นชัย อ�อนสองชั้น
202914 ว�าท่ี ร.ต. พงษสิทธิ์ หนันทุม
202915 นางสาว ช�อทิพย แซ�จิว
202916 นาย ธีริทธิ์ อภิสุนทรางกูร
202917 นาย รพี เพชรเครือ
202918 นางสาว พีระวรรณ เพชรแก�วนา
202919 นางสาว ภาวนา วันสูงเนิน
202920 นาย ศักดา อนุรักษ
202921 นาย ศิรพงษ สัจจาคุณ
202922 นางสาว ธนภรณ เนตรทิพย
202923 นางสาว ปHยะฉัตร ไชยเชษฐ
202924 นาย พรเทพ ศรีม�วง
202925 นางสาว เขมิกา ฉัตรวัฒนา
202926 นางสาว รัชฎาพร โทศก
202927 นางสาว ชลิตา รุ�งเรือง
202928 นางสาว ภานุมาศ วังฐาน
202929 นาย ชัยวัฒน ภิรมยเกียรต์ิ
202930 นาย สุนทร โกตน
202931 นางสาว กิตยาภรณ ธานะวัน
202932 นาย ยศธร นครพัฒน
202933 นาย จักรกฤษณ สมสวย
202934 นางสาว วรัญญา จันทรลิลา
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202935 นางสาว ณัฐภรณ พรมวงศ
202936 นางสาว ฐานิกา เจริญวานิช
202937 นางสาว สัจจาภรณ วิญญรัตน
202938 นาย ปองพล จํานงคประโคน
202939 นางสาว รัญชิดา สงขาวพิพัฒน
202940 นางสาว ปDทมนัดดา ดําช�วย
202941 นางสาว พนิดา ดีหลิว
202942 นางสาว สุวิดา ไชยจันทึก
202943 นางสาว กรกนก ละอองสุวรรณ
202944 นางสาว นฤมล โพธิ์นอก
202945 นาย ศักด์ินรินทร อินทกูล
202946 นาย ฌษฤทธ ทูปคันโธ
202947 นางสาว อัญชญา เกตุประกอบ
202948 นาย สุทธิพจน จันทรพงษ
202949 นางสาว ปริชาติ สงช�วย
202950 นาย ภูวดล มูลดี
202951 นางสาว เจตปรียา ธนะวงค
202952 นาง พนมพร พิพัฒนพิริยานนท
202953 นางสาว เพ็ญนภา รอดปลื้ม
202954 นาย ณัฐวุฒิ แสงบุญมาก
202955 นางสาว วลาลัย ปลื้มจิตต
202956 นาง ชนัญชิดา นวลเปSยน
202957 นาย ประพจน ชูแก�ว
202958 นางสาว ปาณิตา สายคําทอน
202959 นางสาว วิลาวัลย วิเชียรรัตน
202960 นางสาว ณัฐชา รุ�งเรือง
202961 นางสาว รัตนันน ฉายารักษ
202962 นางสาว ธิดารัตน เข็มทอง
202963 นางสาว วัชราภรณ หงษโง�น
202964 นาย ตะวัน เผือกผ�อง
202965 นาย วุฒิชัย ศรีรางวัล
202966 นางสาว รติรัตน เดชรักษา
202967 นางสาว พิชญา ชานัย
202968 นาย บุริศร สัมมาพรต
202969 นาย ปHยะโรจน มูลบัวภา
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202970 นางสาว เกณิกา โสดาศรี
202971 นางสาว บรรณฑรวรรณ ทองทับ
202972 นางสาว นิชนันท ผุยพงษ
202973 นางสาว กัญจนพร สัญญะวิชัย
202974 นาย นพรัตน อู�ตุ�ม
202975 นางสาว รัตนาภรณ จั่นรักษ
202976 นาย ภาษณัยย สมจิตร
202977 นางสาว ยุคนธร รองแก�ว
202978 นาย ยศอนันต แก�วมาก
202979 นางสาว เสาวภาคย เภาโพธิ์
202980 นางสาว ชนิกานต บุญยัง
202981 นาง อรุณรุ�ง ไทรงาม
202982 นางสาว ณัฐพุทธิญา แตงรอด
202983 นางสาว สิริกาญจน คําสม
202984 นาง ชนินันท น�อยม่ิง
202985 นาย ชนกฤษณ ตันสมหมาย
202986 นางสาว รัฐติกาล โนพวน
202987 นาย เกริกเกียรติ ละเอียด
202988 นางสาว สุดา ราโอบ
202989 นางสาว รสิตา เต่ือยมา
202990 นาย ธีทัต เมธีวิริยาภรณ
202991 นางสาว วัชราภรณ ทิพยรัตน
202992 นาย พีรวิชญ จิตรอักษร
202993 นางสาว บุษราคัม รัตนสูรย
202994 นางสาว ศสิรินทร จิรอิชยางกูล
202995 นางสาว เจนจิรา จาดอินทร
202996 นางสาว ฐิตาภา จันทโรจน
202997 นาย อธิพันธ ขันติจิต
202998 นาย พชรพล เส็งดี
202999 นางสาว สุจิตรา จงรักษ
203000 นาย สมบูรณศักด์ิ สุวัฒนรัตน
203001 นางสาว ณัฎฐณิชา อินทะเสน
203002 นางสาว ชวพรรณ ทานานนท
203003 นาย วริศ ผิวขํา
203004 นาย กฤตพัส หิรัญธนาธัช
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203005 นางสาว อนุสรา อินทรชัย
203006 นาย อาซือรีย มามะ
203007 นางสาว ฐาณัฏฐกร ศักด์ิประเสริฐ
203008 นางสาว หรรษา สิมมา
203009 นาย ภาณุพัฒน เยี่ยมอ�อน
203010 นางสาว กรรณิกา คําสุข
203011 นาย ฉัตรมงคล คงแสงบุตร
203012 นาย ภาณุวัฒน พันธนิตย
203013 นางสาว ชนมนิภา งามพิง
203014 นางสาว เสาวภา รัตนบุรี
203015 นาย ชัช ศิริพงษ
203016 นาย นพพร เกิดชื่น
203017 นาย ฉันทพัฒน อุดรพิมพ
203018 นาย วิทวัส โคตบาล
203019 นางสาว วทัญXุตา มูลอาจ
203020 นางสาว ลักขณา เสนีนวล
203021 นางสาว จารุกร สุวรรณโน
203022 นางสาว ธยานี เลิศฤทธิขจร
203023 นางสาว กนกวรรณ ใยขันธ
203024 นางสาว ลัดดาวัลย สงสถิตย
203025 นางสาว พัชมณฑ กันแสน
203026 นางสาว กชมน ธนะไชย
203027 นาย ณัฏฐชัย บุตรหลํา
203028 นางสาว ปาริชาต ปุ�ยหลวง
203029 นาย มนตรี ขวัญทอง
203030 นาย ณัฎฐวัฒน พิมพกิจ
203031 นางสาว อัญญารัตน คําหล�า
203032 นางสาว สุรีย สิงหทอง
203033 นางสาว อรพรรณ กัดโกนา
203034 นางสาว พรชญา มะธิปHไขย
203035 นางสาว ชุติพร มะธิปHไขย
203036 นางสาว กชพร รักษศิลปM
203037 นาย พงศภัค เจนวัฒนวิทย
203038 นาย สิทธิศักด์ิ ศรีจรูญ
203039 นางสาว ปHWนภัทรา จรัสแสงวัฒนา
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203040 นางสาว กัญญาณัฐ ดําเอ่ียม
203041 นางสาว พิมพวิภา หอมจันทร
203042 นางสาว พัทธนันท ยศเมฆ
203043 นางสาว วัชราภรณ แจ�มสว�าง
203044 นางสาว ณัฐธพัชร อินทรเนตร
203045 นาย เอกลักษณ ฤกษโหรา
203046 นางสาว ภิญทวี นิติอาภรณ
203047 นาย สุวิทย วนาสุวรรณวณิช
203048 นางสาว วสุกาญจน มากจุ�ย
203049 นาย สุปรีดา ประดิษฐแท�น
203050 นาย จิรทีปต ทองภูบาล
203051 นางสาว กมลชนก ศรีจันจรา
203052 นางสาว นพพรศิริ เหลืองาม
203053 ว�าท่ี ร.ต.หญิง เพ็ญพิชญา ลัดทา
203054 นางสาว สุพัชรา วงศเพ็ง
203055 นางสาว จิณหนิภา กัลยาศิริ
203056 นาย ภูรินทร ศรีหร�าย
203057 นาย ช�วงชัย จันทนวน
203058 นางสาว อัศวินี เปรื่องคํา
203059 นางสาว ธนวรรณ ถนอมสินรัตน
203060 นางสาว จิดาภา อุทัยพัฒน
203061 นาย ไพศาลสุข สุขเกษม
203062 นาย อภิภู สุนทรวุฒิคุณ
203063 นางสาว เอกอนงค พรหมถาวร
203064 นาย รัฐนิติ นิติอาภรณ
203065 นางสาว ทิพยคันธา แก�วสุข
203066 นาย สมมาตร ฉัตรไทย
203067 นางสาว เข็มทอง ถุงทอง
203068 นาย ปราบปราม พิทักษอุปกรณ
203069 นางสาว กานตชนก จูฑะศรี
203070 นางสาว ดาราวรรณ อุตมะพันธุ
203071 นาย วริทธิ์นันท เวียงอินทร
203072 นางสาว ยุรีวรรณ วิภักดีรัตนมณี
203073 นาย อิทธิชัย พลศรีดา
203074 นางสาว ณัฏฐาพร แก�วสาธร
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203075 นาย ระวิรัฐ ศรีแก�ว
203076 นางสาว เจนจีรา สิงหทอง
203077 นางสาว สุพินดา ราชนิยม
203078 นางสาว กุลนันทน จันทรแก�ว
203079 นางสาว อมลวรรณ สุขสมัย
203080 นางสาว อรศิริ ศรีรัตนาวรกุล
203081 นางสาว กฤติยาภรณ วันเมือง
203082 นางสาว พรทิพา อ�อมหม่ืน
203083 นาย เกรียงศักด์ิ ศรีสุวรรณ
203084 นาย ตุลา บรรจงใจ
203085 นาย วรุฒิ หมาดสะ
203086 นางสาว มณฑารัตน เพ็งสมบัติ
203087 นาย ธวัชชัย ม่ังมี
203088 นาย กันตภูมิ พงศอรพินท
203089 นาย พศุตม ดิษฐกระจัน
203090 นางสาว อัญชลี ทองอุ�น
203091 นาย ธนพล ภาคสุข
203092 นางสาว มัณฑนา เนียมอยู�
203093 นาย ลอราช ณรงคพันธ
203094 นาย พงษพัฒน แก�วมา
203095 นาย วรภัทร ยิ้มแย�ม
203096 นางสาว กมลพร กันธะวงศ
203097 นาย ศุภเจตน เจริญมายุ
203098 นาย วีระ รอดเกลี้ยง
203099 นางสาว ดวงจรัสแสง มณฑ สิริ 
203100 ว�าท่ีร�อยตรี วชิระวุธ พิมพพุฒิ
203101 นางสาว ธนภรณ ขาวคง
203102 ว�าท่ี ร.ต.หญิง นพรัตน ลาภนิธิพร
203103 นาย โสภณัฐ อนันตชาติ
203104 นางสาว อภิญญา หนูเรือง
203105 นางสาว นัฐกานต หนูเกตุ
203106 นาย ทัตพงศ พฤกษชาติ
203107 นางสาว วิภาวรรณ แสงฮวด
203108 นางสาว ธัญราณินทร วีระณรงค
203109 นาย สุริยา สุโพธิ์ใหม�
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203110 นางสาว กมลชนก เกิดประกอบ
203111 นาย อนุศิษฏ แก�วน�อย
203112 นาย วุฒิชัย ไชยบุรี
203113 นาย วิรวิชญ เรืองเพ็ง
203114 นางสาว อรพรรณ ทนงาน
203115 นางสาว พนิตตา ธนังศักด์ิ
203116 นาย โกมินทร ประมวล
203117 นางสาว ดนิตา เข็มทอง
203118 นางสาว นภัสสร ลอยลาวัลย
203119 นาย วีระเดช บุญเพ่ิม
203120 นางสาว อัจฉรา จะชาลี
203121 นางสาว อรวรรณ สุริยะ
203122 นางสาว ณัฐฐารินทร แก�วดารา
203123 นางสาว อาบพร ใบยา
203124 นาย ตะวัน รอดรัตน
203125 นางสาว นันทลภัส ก่ิงก�าน
203126 นาย รุ�งอนันต ลาดนาเลา
203127 นาย สิทธิพร จึงรุ�งฤทธิ์
203128 นาย ทวีป ฉายบัณฑิต
203129 นางสาว ปHยะธิดา ปHนตาวะนา
203130 นาย ณัฐภัทร ณ นคร
203131 นางสาว นวพรรณ แพงเพ็ง
203132 นาย คุณภัทร ฉัตรอินตา
203133 นางสาว ประภา อเนกา
203134 นาย ตุลยวัต ทิศษา
203135 นาย ชาญชัย อมรสรวง
203136 นางสาว อรวรรยา บุญฤทธิ์
203137 นางสาว ทิติยา พรหมจันทร
203138 นางสาว นฤมล สุขประดิษฐ
203139 นางสาว จริยาวดี พัดริม
203140 นางสาว กาญจนาพร เคนคําภา
203141 นางสาว สิริขวัญ จันคะณา
203142 นางสาว ปHยะนัฐ ปSอาทิตย 
203143 นาย ดํารงพล พวงมาลัย
203144 นาย เจษฎางค เกษทองมา
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203145 นางสาว กฤติมา ฉิมพาลี
203146 นาย แมนฤทธิ์ รุ�งทิวาเลิศล้ํา
203147 นางสาว อภิญญา มนตรีโพธิ์
203148 นาย วรพงษ วัฒนจรรสกุล
203149 นางสาว อาภาพร คําลือ
203150 นางสาว อัมพิกา โยธาทูล
203151 นาย เมธิน โพธิ์ศรี
203152 นาย อานัส โสะเบ็ญอาหลี
203153 นาย วริทธิ์ธร ธนาสิริฉัตรธนา
203154 ว�าท่ีร�อยเอก ชัยรัตน สิมแสน
203155 นางสาว เนตรทราย ขวัญยาใจ
203156 นาย วรินเศรษฐ สุขประเสริฐ
203157 นาย อรรคพล บุญสม
203158 นาย ธราเทพ พวงทอง
203159 นางสาว สุปวีย ทุมทอง
203160 สิบโท ภาณุวิทย แจ�มสวัสด์ิ
203161 นางสาว เกศกนก หลวงคําแดง
203162 นางสาว วชิรญาณ อินทรอุดม
203163 นาย ดนวัต พัดเย็นชื่น
203164 นาย สุริยัน พัฒเจริญ
203165 นาย โยธิน กาถา
203166 นาย ขวัญหล�า ชุมภูแก�ว
203167 นางสาว อัสมา สาและ
203168 นาย เจตนิพิฐ การุณรักษ
203169 นางสาว ปรางทิพย สีชา
203170 นาย ภูบดี จินะเสนา
203171 นาย รภัสกร จันอ�วน
203172 นางสาว ณัฐมน ขวัญประดับ
203173 นางสาว วราภรณ สุมาลี
203174 นางสาว ปHยะวรรณ ธรรมรังษี
203175 นางสาว ณิชยนาถ เมฆาพงศพันธุ
203176 นางสาว ตรีรัตน มีทอง
203177 นาย โชติ ชื่นนิรันดร
203178 นางสาว กนกอร ส�งสุข
203179 นางสาว บชกร เทพคําอ�าย
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203180 นางสาว ญาณมาศ ประภารุ�งโรจน
203181 นาย ศิริวัฒน อันไกรฤทธิ์
203182 นางสาว จารุวรรณ ขยันการนาวี
203183 นางสาว วราภรณ เสียงแก�ว
203184 นางสาว ปุญญิศา แสนศรี
203185 นางสาว ณัฐพัชญ ปุณะตุง
203186 นาย จารุพล หรดี
203187 นางสาว จิตติมา สิทธิการ
203188 นางสาว สุนิดา จันทรเต็ม
203189 นางสาว ผกาทิพย จําเริญศรี
203190 นางสาว กาญจนฐิตาภา ลุยภูมิประสิทธิ์
203191 นาย กีรติ สระคูพันธ
203192 นางสาว ลินดา เอ่ียมฉํ่า
203193 นาย ชาติชาย พรมวิหาร
203194 นางสาว จิตรสินี อุ�นบ�าน
203195 นาย ณัฐวิทย ชิตเดชะ
203196 นางสาว ศศิธร บัวทอง
203197 นางสาว กรวีร ศรีเสน
203198 นางสาว อัญญารัตน พันธโชติ
203199 นางสาว จิรามาศ บุญอินทร
203200 นางสาว วาริธร เพ็ชรไทย
203201 นางสาว พิมพพิลาส ใจม่ัน
203202 นาย ติณณ เวชศาสตร
203203 ว�าท่ี ร.ต.หญิง วลัยกร ไชยภักดี
203204 นาย อาปDณณา พรหมลิขิต
203205 นาย นัฐวุฒิ แสงภา
203206 นางสาว จุฬาวรรณ ทองหยู
203207 นาย นพรัตน ศรีวิเศษ
203208 นาย สุนทร สุขเตEะ
203209 นาย เดชจรัส เทียบทอง
203210 นางสาว เพ็ชรี แห�วเพ็ชร
203211 นางสาว สาริธร สวัสดีรักษา
203212 นางสาว สุพรรษา มันตะสูตร
203213 นางสาว เมธาวี พัตตานิชานนท
203214 นางสาว ลลิตา หล�าสุด
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203215 นางสาว สุพรรษา อินพิทักษ
203216 นางสาว กันจณิฐิตรา หริรักษ
203217 นางสาว กุลฉัตร พิมานทิศากร
203218 นาย ศุภณัฐ ศรีโบราณ
203219 นาย วิชชา คุระจอก
203220 นางสาว กัลยกมล อรัญวารี
203221 นางสาว ชญากาณฑ เดชสูงเนิน
203222 ว�าท่ี ร.ต.หญิง นงลักษณ คําภารัตน
203223 นาย สมศักด์ิ ปวงฟู
203224 นางสาว สุนิษา ใบหมุด
203225 นางสาว ภัทรภร พวงภาคีศิริ
203226 นาย ณปดล ดีบุตร
203227 นาย มณู หนองเปVด
203228 นางสาว สุพัตรา ประกอบชัย
203229 นางสาว จริยาพร ทองยา
203230 นางสาว กรรณิการ พรหมสิทธิ์
203231 นาย วีรภัทร ธารศรีทอง
203232 นาย พชร โกกระบูรณ
203233 นาย เศรษฐ ธรรมพิทักษ
203234 นาย ปฐวี พงษกอปรสกุล
203235 นาย ธนภูมิ เชื้อปูCคง
203236 นางสาว ชญานนันท วิพัฒนกิติกุล
203237 นางสาว รัชนีกร ราชอุปนันท
203238 นางสาว พิมพรวี ผาป�อง
203239 นางสาว จุฑาทิพย ทองสิงห
203240 นาย ณัฐวุฒิ พฤทธพจน
203241 นางสาว น้ําฝน ชารีจันทร
203242 นาย เอกกร สหปภาพัฒน
203243 นางสาว สุวพิชญ แมวขาว
203244 นางสาว สรัลนุช แนมไสย
203245 นาย นนทการณ ดวงกางใต�
203246 นาย ขวัญชัย พรมพิทักษ
203247 นางสาว ณัฏฐภรณ ผลโพธิ์
203248 นางสาว มนสินี ดุลยเภรี
203249 ว�าท่ีร�อยตรี ชินวุฒิ เนติธรรมากร
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203250 นางสาว ปDญณิกา พวงบุบผา
203251 นางสาว ธนัญญา ประทุมศิริ
203252 นาย อภิวัฒน หม�องกระโทก
203253 นางสาว เกษสุดา หลานเศรษฐา
203254 นางสาว วิไลรัตน จินดา
203255 นาย ทัณฑธร รัตนภิรมย
203256 นางสาว ภัทราภรณ มีสวัสด์ิ
203257 ว�าท่ี ร.ต. ภานุพงษ คิดถูก
203258 นาย เพ่ิมพูล สุขเปรม
203259 นาง วรรดี จงจิตร
203260 นาย อนุพงษ ขวัญสุด
203261 นางสาว ทัศนีย บุษบา
203262 นาย ณัฐ จะนต
203263 นางสาว อติพร หุ�นจําลอง
203264 นางสาว กชพรรณ ช�างทอง
203265 ว�าท่ี ร.ต. จิรวัฒน แสงตุ�ม
203266 นาย นิติ ไพศาลโอภาส
203267 นางสาว อลิสา กาต๊ิบ
203268 นางสาว ศกลวรรณ แสงสุข
203269 นางสาว ฐิติพร แสงนาครินทร
203270 นางสาว อักษรา วงศสุวรรณ
203271 นางสาว กัญวดา นิยมผล
203272 นางสาว ปุณยนุช บุญประถัมภ
203273 นางสาว กิติมา รัตนพันธ
203274 นางสาว สิทธิพร พ่ึงดี
203275 นาย ตุลธรรม ชัยชนะ
203276 นางสาว ภาพร เพ็ชรดี
203277 นางสาว วิลาวรรณ กลั่นจังหรีด
203278 นางสาว โศภิชา ตะติโชติพันธุ
203279 นาย ทวี พิมพะสอน
203280 นางสาว ปาริชา โศจิรัตน
203281 นางสาว รัษฎากมล ธรรมวิเศษ
203282 นาย ชนาวุฒิ สงพิน
203283 นาย อัมรินทร แสนภูวา
203284 นางสาว ดุริยภัทร ชะเอม
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203285 นางสาว ชุติมา สมเหมาะ
203286 นาย ธนภพ อรรณพเพ็ชร
203287 นาย สาธิต เสือสูงเนิน
203288 นางสาว อารยา มณีเอ่ียม
203289 นาย ศุภสิทธิ์ ไชยแสง
203290 นางสาว ศิริณ คําลือ
203291 นางสาว กิตติยา ตันเจริญ
203292 นางสาว ชุดาพร เปรี้ยวปรี
203293 นางสาว ธัญญลักษณ สิงหพรมมา
203294 นางสาว วรรณนิศา สุขสวัสด์ิ
203295 นาย ณัฐวี บุญรัตน
203296 นางสาว อรปรียา ทองเนื้อนวล
203297 นางสาว มณีรัตน เครือสายใจ
203298 นาย อิทธิพัทธ ลักษณานุรัตน
203299 นาย พีระ วงษมา
203300 นางสาว ศิรินาถ สุวรรณรัตน
203301 นางสาว ภาวิณี ปSWแก�ว
203302 นาย คเชนทร โคตรมุงคุณ
203303 นางสาว ศิริพร วรรณศิริ
203304 นางสาว นุชรี สุภาพ
203305 นาย อังติยะ นันทการ
203306 นางสาว เยาวดี สวัสดิสอนพงษ
203307 นาย ศิวาวุฒิ ศรีหาญ
203308 นางสาว วราภรณ พิพิทธภัณฑ
203309 นางสาว อรพรรณ ลีลาวงศกิจ
203310 นางสาว ศิริลักษณ สมสอง
203311 นางสาว ศศิรดา หวังสุนทร
203312 นาย วิศรุตน นามวงษ
203313 นาย มนตรี สัจจพันธพงษ
203314 นาย พงศปกรณ เกษรพุด
203315 นางสาว วทันยา สุขเหมือน
203316 นางสาว ศิริวรรณ ผดุงสัตย
203317 นาย สถาปDตย แสงไกร
203318 นางสาว ชาลินี มีนุ�น
203319 นางสาว สาคเรศ เเตงสะอาด
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203320 นาย นพภูมิ พงศธํารงศักด์ิ
203321 นางสาว นันทาศิริ แตงสะอาด
203322 นาย ศิรวัชร แต�มแก�ว
203323 นาย ภาสกร ศรีวิบูลย
203324 นางสาว รฐิภรณ ภูมิโสม
203325 นางสาว วิจิตรา สัตยากูล
203326 นาย รฐปฏิญญ น�อยอาษา
203327 นางสาว กชกร จิตหนักแน�น
203328 นางสาว สุชาภัคร โศภิตเวศยมนตรี
203329 นางสาว นัจกร อิสสภาพ
203330 นาย ยุทธนา จันทรวิรัตนชัย
203331 นาย สุวิทย ใสสุวรรณ
203332 นางสาว ภคณัท เบญจทวีป
203333 นาย นฤเบศร อ�อนเกตุพล
203334 นางสาว วริศรา อรรถจินดา
203335 นาย สุรศักด์ิ บุญทอง
203336 นาย วัชรินทร มองพิมาย
203337 นาย วาริท เพ็ชรสม
203338 นางสาว วรรณิศา คําฟูบุตร
203339 นาย ณัฐวุฒิ ชุมภักดี
203340 นางสาว รุ�งศิริ ไชยกุล
203341 นางสาว หทัยชนก สุวรรณไตรย
203342 นางสาว อัจจิมา เหมือนพรรณราย
203343 นางสาว เสาวลักษณ สมานรักษ
203344 นาย ธีรยุทธ เรือนเงิน
203345 นาย มนูญ ภูคงสด
203346 นาย จักรกฤษณ กันทะวงษ
203347 นาย ปฎิพัทธ มาโพธิ์ชัย
203348 นาย พีรวัส ไพบูลยศิริ
203349 นางสาว น้ําผึ้ง ชินมาตร
203350 นางสาว เลิศกัลยา แก�วมงคล
203351 นาย พงศธีร มณีแสง
203352 นางสาว แก�วกาญจน โตชัยทรัพยเจริญ
203353 นาย ก�านเพชร แซ�กัง
203354 นาย พงศภิวัตน เจริญวิริยภาพ
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203355 นางสาว ณัฐริกา นิลน้ําเพชร
203356 นาย หัตฐฤทธิ์ มะลิฉํ่า
203357 นาย ธนากร แทนวันดี
203358 นางสาว รัชนารถ อนันตกูล
203359 นาย ธนวัฎ ฟDกอินทร
203360 นางสาว พัชราภรณ รัตนบริคณ
203361 นางสาว สุพัตรา สุทธิโสภณธิ์
203362 นาย สุทัศน มณีโชติ
203363 นางสาว อาภาภรณ เครือศรี
203364 นางสาว กิตติวรรณ อุทรัง
203365 นาย อัครเดช ตรรกชูวงศ
203366 ว�าท่ี ร.ต. ณฐพล บุญลิ่มเต็ง
203367 นาย พรรฒนชนม เรืองสุภาวรรณ
203368 นาย องอาจ แอมประชา
203369 นางสาว พีรยา พรมคําอินทร
203370 นาย เก้ือ เจริญราษฎร
203371 นางสาว ชุติมา ทองฉิม
203372 นางสาว นวลหง เหมืองหม�อ
203373 นาย นพัตปภพ กลิ่นประชุม
203374 นาย ศรัณยพร ทองฉิม
203375 นาย ณัฐพล แก�วมาดีงาม
203376 นาย สุรเกียรติ ธนวัฒนเดชโชติ
203377 นางสาว วรรณิสา คุณพรม
203378 นางสาว ณัฐชยา หงษพนัส
203379 นางสาว ตุลยาธาร ตําหนง
203380 นาย นพรัตน คําผล
203381 นาย โอฬาร บุญญาภิรักษกุล
203382 นางสาว นันทธีรา ขวัญเพ็ชร
203383 นางสาว คันฉาย วงษสุวรรณ
203384 นางสาว จิรวรรณ พันทรกิจ
203385 นางสาว ภิญญาพัชญ เอกนิธิอัครภูดล
203386 นาย กรกช เจริญจิตร
203387 นางสาว วรรณภา เวียงไชย
203388 นาย ธนบดี มาลยมณฑล
203389 นางสาว ศุภณัฏฐ แก�วแดง
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203390 ว�าท่ีร�อยตรี จิรวัฒน อมรทิพยวงศ
203391 นาย เสฏฐนันท จําเนียรกุล
203392 นางสาว ดวงใจ เชยชม
203393 นางสาว ชุติมาพัฒน เกียรติมนัส
203394 นางสาว อุไรวรรณ โภคนิภา
203395 นาย จิรายุวัฒน ชินนอก
203396 นาย ประทีป สุดสนธิ์
203397 นาย ฮาบ๊ีบ หาดเนิน
203398 นาย อนุชิต เฉลิมมิตร
203399 นางสาว วัชราภรณ รอดแก�ว
203400 นาย บรรพต เพ่ิมพูน
203401 นางสาว ปฐมพร มาลีถาวร
203402 นาย ชัยสิทธิ์ ไชยชนะ
203403 นางสาว อภิญญา พลเสน
203404 นาย ทายาท สุพิมพานนท
203405 นาย สรสิทธิ์ เสมอเชื้อ
203406 นางสาว ขวัญชนก มรกต
203407 นางสาว เสาวลักษณ แสงมณี
203408 นางสาว นพรัตน ชิ้นงูเหลือม
203409 ว�าท่ีร�อยตรี กฤษณะ ดิษรัก
203410 นาย จักรพงษ ชัยธิ
203411 นางสาว สิริรัตน ธีระรางกูล
203412 นางสาว พัชนรินทร โพธิ์นิ่มแดง
203413 นางสาว พัชรินทร สายนาคํา
203414 ว�าท่ีร�อยตรีหญิง กัลยา แสงเขียว
203415 นางสาว นวพร จินตชิน
203416 นางสาว นภาพร สีธิ
203417 นาย ธีระศักด์ิ ทองบุ
203418 นางสาว พัทธมนัส ไพบูลยศิริ
203419 นางสาว ชณิษรา ชุมภูปH^ก
203420 นาย ไพสิฐ ใจเร็ว
203421 นางสาว ฐิติมา คงชาย
203422 นาย ภัตธนสันต เมาใจ
203423 นางสาว ศรัญญา รัตญา
203424 ว�าท่ี ร.ต.หญิง กุลธิดา ฟYOนฟ�า
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203425 นางสาว จนัสวรรณ ลาภวงศ
203426 นางสาว วิภาดา กิติปDญญา
203427 นาย วิวรรธน อุลิต
203428 นาย พีรพงษ เจ�หนูด�วง
203429 นาย กฤษติน มากแตง
203430 นาย ปฏิภาณ เคลื่อนเพชร
203431 นางสาว สุธิดา แดงทองใส
203432 นางสาว กวินทรา สิทธิเลิศ
203433 นาย ทวีศักด์ิ หอมทรัพย
203434 นาย นพพร ไชยหาญ
203435 นางสาว วนิดา สายหล�า
203436 นางสาว ณัฏฐณัชชา อัครโสภณภาคิณ
203437 นาย พรชัย ศรีคํามี
203438 นาย กฤษฎา คุณสมบัติ
203439 นางสาว สุพัฒตรา ช�วยหนู
203440 นาย ทศพล สีโคตร
203441 นางสาว อุมาพร แอโสะ
203442 นางสาว นิภาวรรณ สมจิตร
203443 นางสาว กมลพรรณ วิชิตสุรกิจ
203444 นางสาว อารียา ทับทิมทอง
203445 นางสาว ณัฏฐริณีย เค�าสิม
203446 นางสาว รัตนมล สกุลชัยแก�ว
203447 นาย ศิริพงษ พิลาไชย
203448 นางสาว เพียงนภัส ไตรเสนีย
203449 นางสาว แสงระวี เหล็กสิงห
203450 นางสาว จิณหวรา แซ�ซ�ง
203451 นางสาว รุ�งระวี ชนะศรี
203452 นางสาว เจริญศรี เปสันเทียะ
203453 นางสาว ปนัดดา มานะลี
203454 นางสาว ศศิธร ก้ัวพรม
203455 นางสาว จุฑามาศ แสนสุข
203456 นางสาว ปนัฎฐา นพกร
203457 นาย รังสี มุทธามุนี
203458 นางสาว ประภาสินี เนื่องสุมาลย
203459 นาย จตุรงค สิงหโต
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203460 นาย ยุทธศักด์ิ ใจกว�าง
203461 นางสาว สุดารัตน กัลยาวิสุทธิ์
203462 นาย กิตตินัย ทัพใหญ�
203463 นางสาว รินทรลภัส จงต้ังสัจจธัม
203464 นางสาว ธมนวรรณ จารุมาศ
203465 ร.ต.อ. บวร เชี่ยวชาญศิลปM
203466 นางสาว จันทรา สมัยปาน
203467 นางสาว พัชรินทร พงษพานิช
203468 นาย เมธาสิทธิ์ วรเมธโศภิษฐ
203469 นางสาว เกศินี วงศพระจันทร
203470 นางสาว อัญชิรา ทองขาว
203471 นางสาว สาวิตตรี สิงหปอง
203472 นาย พิชXุตม ดาราฤกษ
203473 นาย ณัชวรางค พฤกษศรี
203474 นาย ประมาณ สุขศรีดา
203475 จ�าเอก บุญเลิศ ชาวพงษ
203476 นาย ปุณยวัจน บุญสิทธิ์
203477 นาย ฮีซาม มายีซา
203478 นางสาว อรอนงค ชุมพล
203479 นาย เอกอินทร โยธารินทร
203480 นางสาว เฉิดเฉลิม แท�นนิล
203481 นาย ธีระศักด์ิ รักหนู
203482 นางสาว ณัฐนิชา ออมทรัพย
203483 นาย วีระ ทองสีดํา
203484 นางสาว วรัญญา เอ้ือเฟYOอพันธ
203485 นางสาว นพักตรษร พรมพิทักษ
203486 นางสาว สุพรรณวดี ดินโคกสูง
203487 นาย อภิสิทธิ์ สุภาวงค
203488 นางสาว มัณฑนา บุญใส
203489 นางสาว ชนกานต สุวรรณขันธ
203490 นาย กฤษณะ หนูท�าว
203491 นางสาว สุภาวดี แจ�มจํารัส
203492 นาย ณัฐพล ครองยุติ
203493 นาย มารุต ภูสุวรรณ
203494 นางสาว นัฏฐวรินทร จําปาหล�า
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203495 นางสาว ปDญญชิตา เงินจันทร
203496 นาย สุนทร ปฐมชัยรุ�งเรือง
203497 นางสาว นิชาภา ไชยจันดา
203498 นางสาว พิมพมาดา เทพจันทร
203499 นางสาว กนกวรรณ กันธิมา
203500 นางสาว ยูไรดา ดือเรEะ
203501 ว�าท่ี ร.ต. อรรถสิทธิ์ ซ่ือสกุล
203502 นางสาว แพรพลอย ต�างใจ
203503 นางสาว ธนัญญา จันทรเก้ิน
203504 นางสาว เปมิกา ชูเมือง
203505 นางสาว ศุภิสรา สุพรรณแสง
203506 นางสาว หทัยชนก โพธิ์พรม
203507 นาย สันตวิญญ แก�วตาสาม
203508 นาง ศศิธร ชนะวงควิสุทธิ์
203509 นาง รุ�งประภา วรจันทรา
203510 จ.ส.อ. อนุชา วรจันทรา
203511 นางสาว จรรยา พงศเลิศโกศ
203512 นาย เจษฎา แก�วนะรา
203513 นางสาว น้ําทิพย นุชสวาท
203514 นางสาว ปรียา คําชมภู
203515 นางสาว จีราภา ทองคําฟู
203516 นางสาว พรวิสาข จันทรบุญมาวงศ
203517 นางสาว ประกายขวัญ หนูบุญคง
203518 นาย ฑิตาพันธุ ไทยเจริญ
203519 นาย ธนาวุฒิ บุญเถิง
203520 นางสาว พิมพประภัทร เต็งแย�ม
203521 นาย ปุณณรัตน วงศยืน
203522 นางสาว ปนัสยา กาลมูสิทธิ์
203523 นางสาว รัตนาภรณ เหมียนเมือง
203524 นางสาว อารียา กาหลง
203525 นางสาว ชฎามาศ หนุ�มประดิษฐ
203526 นางสาว เชาวลิน สุขบรรพต
203527 นาย นิพันธ สวัสด์ิพิพัฒน
203528 นาย รัฐพล ผาเม�น
203529 นางสาว ณิชารีย ต้ังรัตนประเสริฐ
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203530 นาย ทศพล แสนสุภา
203531 นางสาว สุรีซา หะยีมะเกะ
203532 นาย อรรถพล ขันลา
203533 นางสาว ศุภักษรา หล�าสร�อย
203534 นาย ทนงเกียรติ มาตตายา
203535 นางสาว ปHยวรรณ วิลาพันธ
203536 นางสาว สุจิตรา แพรกปาน
203537 นาย สิทธิพงษ อินทรโสม
203538 นางสาว นิภาพร พลซา
203539 นางสาว พัฒนธิดา ปภุสสโร
203540 นาย ธนภณ เตตะมะ
203541 นางสาว วารุณี ศรีเจริญ
203542 นาย อัครชาติ ฮ�อเจริญโรจน
203543 นางสาว อัจฉรา พราหมนัส
203544 นาย สุรัตน สุราฤทธิ์
203545 นางสาว ธิดารัตน ธิภาศรี
203546 นางสาว อรนิภา ตันไถง
203547 นางสาว ทักษพร ภู�พรหมินทร
203548 นาย นิติพงษ คงแก�ว
203549 นางสาว ลักษณาวดี แซ�ลิ้ม
203550 นาย ธนวรรฒ จันทโชติ
203551 นางสาว จุฑาวรรณ โพธิ์ศรี
203552 นางสาว ธาราทิพย แสงสว�าง
203553 นางสาว นันทิดา กัลปตานนท
203554 นางสาว ขนิษฐา พันพิบูลย
203555 นาย ฐากูร ประปDกพ�าย
203556 นางสาว ณัฐธิดา รุ�งเจริญลักษณ
203557 นางสาว รัชฎาพร นนนุศาสตร
203558 นางสาว เสาวลักษณ วันทอง
203559 นางสาว นภัสทนันท ทองกร
203560 นางสาว พิมพกานต รักกุศล
203561 นางสาว พิมพนิภา มังกรเวช
203562 นาย สิทธิกร คัชมาตย
203563 นาย ดิษณกร ดนัยรักษพงษ
203564 นางสาว วนิชา สุพรรณพงศ

หน�าท่ี 102 จาก 216



เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกุล
203565 นาย รัชพล ระหา
203566 นางสาว วีรณัฏฐา ภูสีน�อยปริตร
203567 นางสาว จารุวรรณ พัฒชนะ
203568 นาย วิศรุต จินา
203569 นางสาว ศิรดา ทัศคร
203570 นาย ศิริ ภักดีสุข
203571 นาย จิรัฎฐิติกาล อภิธนนิมิตญ
203572 นางสาว อมรรัตน ทองทิพย
203573 นางสาว หนึ่งฤทัย เพชรช�วย
203574 นาย ราชศักด์ิ ศรีประสงค
203575 นาย พันธการย แข�งขัน
203576 นางสาว ปุณณณิษา จันทรปDญญารัช
203577 นางสาว มัลลิกา เกลี้ยกลาง
203578 จ�าเอก ราชันย บุญเรือง
203579 นาง ปHยธิดา เสียงล้ํา
203580 นางสาว อธิชา ปDญญาโกญ
203581 นางสาว วีรายา วิฬาร
203582 นางสาว ปDณฑา ชนะชู
203583 นาย ณัฐพศุตม รินรดาพงศสิริ
203584 นางสาว สโรชา เส�นขาว
203585 นาย ศิตภัทร ณ นคร
203586 นาย สืบสันต นันทบัญชา
203587 นางสาว พิชญลดา ขวัญดี
203588 นางสาว ฉัตรนภา หอมกลิ่น
203589 นางสาว พิชญากานต ศรีอุดร
203590 นางสาว วัชรีภรณ สินวิสูตร
203591 นางสาว ปวภัทร เทพาทิพวงศ
203592 นางสาว ธนาพร เครือสูงเนิน
203593 นาย กอสิน คงแขม
203594 นางสาว ณัฐสุดา จารุพูนผล
203595 นาย อิทธิกร บัวสมศรี
203596 นางสาว สุภาวดี ปานอินทร
203597 นาย ณัฏฐชยุต นุ�ยสวี
203598 นาย เปรม ไม�แดง
203599 นาย ปกาสิต พิกุลเงิน
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203600 นาย ณัฐกร อ่ิมอุไร
203601 นางสาว อรชพรกานท หิรัญวีรานันท
203602 นาย สาคร ชื่นชม
203603 นาย ชนาธิป พรหมสาขา ณ สกลนคร
203604 นางสาว ขนิษฐา ชูปาน
203605 นางสาว อนุชศรา ฤทธิ์มหา
203606 นางสาว โสพิศสุดา เสษโถ
203607 นางสาว ภัทรานิษฐ พูลทรัพย
203608 นางสาว ธัญลักษณ แก�นสนธิ์
203609 สิบตรี เจนวุฒ นิลดํา
203610 นางสาว ชฎาณิศ ภรภัทรวชิรา
203611 นางสาว เบญจวรรณ พินธุทอง
203612 นางสาว ณัฐวิภา จอมพลาพล
203613 นางสาว จุฑากช วรกรโชติกุล
203614 นางสาว ประไพพักตร ชูแสงศรี
203615 นางสาว กานตธีรา บุญเกลี้ยง
203616 นาย ธนาธิป วิชัยวงษ
203617 นางสาว ภัสกัญจณัฎฐ นะดม
203618 นาย ปHติชาติ ผ�านสถิน
203619 นางสาว ศศิวรรณ เปลี่ยนประเสริฐ
203620 นาง สิริรัตน สรรเพชรรัตน
203621 นางสาว นัจกร อภิญดา
203622 นาย ปวรา บุญรัตน
203623 นางสาว ณัฐฤทัย กระแสโสม
203624 นางสาว พิมลรัตน ผางดวงดี
203625 นางสาว ชนัญชิดา สันติเจริญเลิศ
203626 นางสาว สิรินทรรัตน เชื้อชัยกูล
203627 นางสาว ธัญญพัทธ คะปูคํา
203628 นาย อัครวัฒน ผาติทวีพัฒน
203629 นาย สรรเพชร สุชาติพงษ
203630 นาย วรพงศ ธนพาณิชยวัฒนา
203631 นางสาว นันทิชา โสภาจิตร
203632 นาย พชร แต�พานิช
203633 นาย อภิเศรษฐ รุ�งศิลา
203634 นาย อิศรานุวัฒน พ่ึงขุนทด
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203635 นาย ฉัตรชัย สมิงทับ
203636 นางสาว ดวงธิดา จิตหม่ัน
203637 นางสาว สาลินี พลเดช
203638 นาย ภูดิส บุญประคอง
203639 นาย กันตภณ นุชนิยม
203640 นาย ภราดร พรหมรา
203641 นางสาว ศรีญดา ธนชลนันท
203642 นาย ธเนศ อารมยชื่น
203643 นางสาว นพเก�า ธารีบุตร
203644 นางสาว วรารัตน คลังข�อง
203645 นางสาว ปรียาภรณ จงสมจิตร
203646 นางสาว พรนัชชา กะปุกปูC
203647 นาย วรเทพ สิริเฉลิมสุข
203648 นางสาว สุภัทศจี จันทรกําเนิด
203649 นาย ณัฐนนท นวลจันทร
203650 นางสาว ภูศิณี ชัยคงทอง
203651 นางสาว อภิญญา เจนชัย
203652 นาย วัชรพล บุษบงค
203653 นางสาว จันทนา ยอดเสาร
203654 นาย ธีรภัทร ศิริชัยเจริญ
203655 นางสาว อัญชนา เรืองชัยนิคม
203656 นาง ศิริภานีย ณ ระนอง
203657 นาย คณิน อดกลั้น
203658 นางสาว ปHยธิดา แก�วนิตย
203659 นางสาว นภาภัทร ทับทิมพราย
203660 นาย ปองพล ทับแสง
203661 นาย ราชพงศ เพ็งเพชร
203662 นางสาว สุวิมล บัวศรี
203663 นาย เทพประทีป ศรีทรัพย
203664 นางสาว กันตกนิษฐ ช�วยชู
203665 นาย จิราวุธ คงนคร
203666 นาย จินตนาการ บึงไกล
203667 นางสาว นิศารัตน อุปDญ
203668 นาย สราวุฒิ กว�างขวาง
203669 ว�าท่ี ร.ต.หญิง ทิพาวรรณ แก�วแหวน
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203670 นางสาว จารุณี ทัยพิษจิตร
203671 จ.อ. วัชรากรณ ชมภูบุตร
203672 นางสาว นีรนุช นาคอ�วมค�า
203673 ว�าท่ีร�อยตํารวจตรีหญิง ชุติมา บุตรจันทร
203674 นางสาว กมลทิพย อภิพงศวัฒนกุล
203675 นางสาว ทิพยอาภา ชาสินธุ
203676 นางสาว ฐิติชญาณ เกตุสุรินทร
203677 นางสาว กรองแก�ว เอ่ียมมาตร
203678 นาย วรนน ผลเจริญ
203679 นางสาว นันทิชา ก�อนผา
203680 นางสาว วิภาลักษณ แดงใจ
203681 นาย ธีรธร ลิ้มจุติธรรม
203682 นางสาว จิราภรณ ฤทธิชาญชัย
203683 นางสาว ภาวีรัตน สมบัติ
203684 นางสาว ณฐา วิเชียร
203685 นางสาว ศิริกมล เอ็งเส�ง
203686 นางสาว ธัญชนก บรรณสาร
203687 นางสาว ศิริรัตน มีเดช
203688 นางสาว จารุมน บุญรักษา
203689 นางสาว คณิศร เพ่ิมบุญ
203690 นางสาว วารีทิพย มะริน
203691 นางสาว รวิวรรณ อักษร
203692 นางสาว ปHยดา รามันบุตร
203693 นางสาว จิราภรณ แก�วประกาศ
203694 นาย เทพพิทักษ เภตรา
203695 นางสาว ธิดาวัลย กีทีประกูล
203696 นางสาว ชไมพร วุฒิมานพ
203697 นาย ชัยวัฒน เบ�าสมบูรณ
203698 ส.อ. พรหมรินทร เดชบุรัมย
203699 นาย สุรเชษฐ เนื่องวัง
203700 นางสาว อรชุมา อยู�คง
203701 นาย ชนกันต จันทรสว�าง
203702 นาย ภูมิพัฒน บัวเข็มทอง
203703 นาย คทายุทธ วิรัลหเวชยันต
203704 นางสาว ชมพูนุช พุฒเมือง
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203705 นางสาว สรัสวฎี จากนอก
203706 นางสาว ปานตะวัน ทองปาน
203707 นาย สมพงษ เพชรประกอบ
203708 นาย นครินทร วงศพจนีย
203709 นางสาว กรรณิการ แสงปราบภัย
203710 นาย ขจรรัตน วัฒนานิมิตสกุล
203711 นางสาว วทันยา พยุงรัตน
203712 นาย อิทธิฤทธิ์ นินทะลาด
203713 นาย ธีระศักด์ิ ศรีโห
203714 นางสาว พัชรี มีฤทธิ์
203715 นางสาว ปภัสสวรรณ สายพาน
203716 นาย อิทธิพัทธ อโณทยานนท
203717 นาย อวิรุทธ สุเพ็งคําภา
203718 นางสาว พัชรีภรณ สวัสดี
203719 นางสาว กนกวรรณ จ�าชัยภูมิ
203720 นาย กฤษกร โสนะชัย
203721 นาย ณัฐศาสตร นิยมการ
203722 นาย อณุวัช ดีเสมอ
203723 นาย ธนพล ไชยพันธ
203724 นางสาว นวพรรณ ตรรกชูวงศ
203725 นาย นิกสันต ศิริ
203726 นาง อังคณา เมืองหม้ิน
203727 นางสาว พัณณิตา กาลานุสนธิ์
203728 นางสาว ธนัญชนก ว�องไวเมธี
203729 ว�าท่ีร�อยตรี กฤดพิพัฒน รักสัตย
203730 นางสาว ธีรดา เวทยาวงศ
203731 นางสาว ศิริพร จักขุรักษ
203732 นางสาว นฤมล คําสอน
203733 นางสาว วณัฐษา ยะถาปCาน
203734 นางสาว เจนจิรา พิมพมหินทร
203735 นางสาว เบญจรัตน อุดคํา
203736 นางสาว นันทวรรณ คํานาน
203737 นางสาว ธัญญพัทธ โชติรัตนชัยกิจ
203738 นางสาว ประภาพรรณ ปDญญาแก�ว
203739 นาย จตุภูมิ โกมาสถิตย
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203740 นางสาว สุดารัตน ทองศรี
203741 นาย ณัฐพัชร เพชรดีไกรกุล
203742 นางสาว อภิชญา หมวดเมือง
203743 นางสาว พิมพธีรา ทรัพยสมบูรณ
203744 นางสาว ปHยฉัตร เอ้ือราษฎร
203745 นาย ธนา รักษาม่ัน
203746 นาย ธีรพันธ คํายันต
203747 นางสาว สุภัสนันท เหมือนประสาท
203748 นาย บวร แสงสิน
203749 นางสาว อภิชญา สารกุมาร
203750 นางสาว ปรียานุช เฉลิมแสน
203751 นาย ภคพล สุขสวัสด์ิ
203752 นางสาว สุวิมล ทองนอก
203753 นาย ติณณภพ ดิษฐบุญเชิญ
203754 นางสาว ธิดารัตน ลีนาลาด
203755 นางสาว จุรียพร อํ่าอ�วม
203756 นางสาว สินีนาฎ แตงทรัพย
203757 นาย ธนายุ พิมพาทอง
203758 นางสาว จิราพร แสนปาง
203759 นาย ราฟS ทิพยาวงษ
203760 นางสาว ประนมพร หน�อเรือง
203761 นางสาว กฤตชญา นวลฟู
203762 นางสาว ชฎารัตน อุ�นอบ
203763 นาย ฐิติรัชต ดาวสุวรรณ
203764 นางสาว ปานทิพย สิทธิภักดี
203765 นางสาว วรรณิษา อารีเอ้ือ
203766 นางสาว กนกศร ดวงเกิด
203767 นางสาว ญานิกา เกิดละเอียด
203768 นาย วัสสานะ อัคครินทร
203769 นางสาว ปาลิณี เพ็ชรเสนา
203770 นางสาว ปวีณธิดา ยันตะนะ
203771 นาย ธนัชธีร พันธงชัย
203772 นางสาว ศุภญา หงสารกุล
203773 นางสาว อุษมล ลุนสําโรง
203774 นาย จิรายุ จันทรดํารงค
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203775 นางสาว นิภาพร ไหมนุ�ย
203776 นางสาว ณัฐวดี นุ�นมี
203777 นางสาว สุภัสสร ชงสุวรรณ
203778 นางสาว นราวดี ศรีพราย
203779 นางสาว มนัสนันท พลสวัสด์ิ
203780 นางสาว ณัฐธิชา ณะวงวิเศษ
203781 นาย ศิวกร จะวะนะ
203782 นางสาว อังคริสา คําลือ
203783 นาย พิตรพิบูล อินทจักร
203784 นางสาว อัจฉราวดี แก�วพันธ
203785 นางสาว ธนพร บรรลือหาญ
203786 นางสาว จิราภรณ รัตนคามินี
203787 นางสาว โชติกา ชุมศรี
203788 นางสาว อิงคพิศา วสุบวรภัทร
203789 นางสาว สุวิมล วีระนนท
203790 นาย ปาลกร พิณรัตน
203791 นาย วัฒนา ดารายิ่ง
203792 นางสาว สุภารัตน ภูน้ําเงิน
203793 นางสาว ฉัตรวิภา พรหมมิ
203794 นาย ธเรศ นันทะลา
203795 นางสาว สุภาพร โพธิ์อยู�
203796 นาง ปราฐิดาห ชมแก�ว
203797 นาย ณัชพล รัตนะ
203798 นาย สมบัติ ดัดถุยาวัตร
203799 นาย อัมรินทร บินและ
203800 นาย ศิวา เจริญสุข
203801 นาย พลพรรธน รัตนากร
203802 นางสาว นิศารัตน เสนาะกรรณ
203803 นางสาว สมพร บุญจันทร
203804 นางสาว กนิษฐา ทะนันไชย
203805 นาย สนธิ คล�ายสุบิน
203806 นางสาว แพรวพรรณ พิบูลยเศรษฐ
203807 นางสาว รุ�งทิวา ลุล�วง
203808 นางสาว มุกดารัตน จวงเงิน
203809 นาย ปDญจพล ทรัพยทวีเจริญ
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203810 นางสาว ธัญญารัตน หนูทอง
203811 นางสาว อารียา สุวรรณวงศ
203812 นางสาว รัตนาวดี ฤทธิ์เพชร
203813 นางสาว รุจิราภรณ ดํานิล
203814 นางสาว สาธิดา ฤทธาคนี
203815 นาย สังเวียน บัวทอง
203816 นาย สืบสกุล รวีกานต
203817 นางสาว จิราภรณ สีทอง
203818 นาย ณรงคศักด์ิ บุญชาญ
203819 นางสาว พิมพชนก ดินประภา
203820 นางสาว พนิดา ไม�สุขจิตร
203821 นางสาว ธีรกาญจน สมอบ�าน
203822 นางสาว ธัชพรรณ บัวจันอัด
203823 นาย อัษฎาวุฒิ เพชรยวน
203824 นาย เดชวัต จันทรชัยภูมิ
203825 นางสาว ปาริตา กายา
203826 ว�าท่ีร�อยตรี ณัฐชนน ชํานาญศิลปM
203827 นาย กิตติคุณ ถ่ินพยัคฆ
203828 นางสาว ศิราณี แฝพิมาย
203829 นาย สุรสิทธิ์ สาลี
203830 นาย ญาณภัทร ทองเอ่ียม
203831 นางสาว หทัยชนก ปรีทรัพย
203832 นางสาว จิรัศยา พรานฟาน
203833 นางสาว กรรณิกา ชัยณรงคชัย
203834 นางสาว ธัญญาภรณ พิเคราะห
203835 นางสาว ธิดารัตน สุเทวี
203836 นาย ชวพัฒน สังขทอง
203837 นาย ณัฐธรกรณ คําหว�าง
203838 นาย เบรูทซ มานีวัน
203839 นาย เวชวัฒน โยโพธิ์
203840 นางสาว อรวรรณ กล�อมกูล
203841 นางสาว ศิรินาถ พรศักดา
203842 นางสาว มาเรีย เจะกอเดร
203843 นางสาว ชลดา กองแก�ว
203844 นาย ภูวดล อาจทวีกุล
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203845 นางสาว ปุณยนุช สุปHงคลัด
203846 นางสาว เสาวลักษณ พูลเพ่ิม
203847 นาย พีระพงษ พุ�มพวง
203848 นาย พราณัติ ยอดมณี
203849 นางสาว สมรัก เต�าเล็ก
203850 นาย วรกิจ จงรักษ
203851 นาย ไพฑูรย สาลา
203852 นาย กุลภัทร ขจิตตานนท
203853 นางสาว ณัฎฐธิดา เรืองศิริ
203854 นางสาว สาริศา ใจอินทร
203855 นางสาว ชลาลัย หะยีมะลี
203856 นางสาว ตุEกตา สิงพรม
203857 นาย เกียรติพิทักษ เกียรติอังกูร
203858 นางสาว ปาริฉัตร ติวาสิริพงศ
203859 นางสาว อรดา สิมมา
203860 นาย ศิวณัฏฐ วัชระธราดล
203861 นางสาว จันทกานต กิจสูงเนิน
203862 นางสาว นงนุช เจตินัย
203863 นางสาว ฉอ�อน ปลอดฟDก
203864 นาย อนุชา บุญประสานต์ิ
203865 นาย ณัฐพล บุญบรรจง
203866 นางสาว สิริมา นาทองชัย
203867 นางสาว รัศม์ิอาภา เจียมจรัสรังษี
203868 นางสาว วาสนา เชิดชู
203869 นาย รุ�งตะวัน สุวรรณพงค
203870 นางสาว ชุติมา ศรีแปง
203871 นางสาว ธัญรดี คําก�อน
203872 นาย ศิรวิทย แก�วโลก
203873 นางสาว กุลรัศม์ิ อมรชูเดช
203874 นางสาว ศุภิสรา แก�วโสภาค
203875 นาย วิด สุพรหม
203876 นางสาว ภัทรสุดา ธนพลเดชา
203877 นาย ธนพล แกล�วกล�า
203878 นางสาว แคทรียา ผิวผา
203879 นางสาว จิตญาดา เครือปลูก
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203880 นางสาว สุฤทัย นันทะชัย
203881 นางสาว ปวริศากรณิศ นาคํา
203882 นางสาว อัญชลี ดําแก�ว
203883 นางสาว สุชาดา ผลศัพท
203884 นาย ปวริศร วิเศษสุวรรณ
203885 นาย วัศพล ปริยกุล
203886 นางสาว อริยนาฏ คุรุเจริญ
203887 นางสาว สรัญรส จันทนอาภรณ
203888 นางสาว จุฬารัตน ศรีมะพลับ
203889 นาย ณัฐพงศ เกตุกําพล
203890 นางสาว รัตนาพร หม่ืนนารา
203891 นางสาว พรทิพย พรรษา
203892 นางสาว ภัทราภรณ ไมตรีจิตต
203893 นาย อาหมัด หวังเบ็ญหมัด
203894 นาย นราธิวัฒน ประภาสอน
203895 นาย ไกรสร ถาวรกุล
203896 นางสาว วรัทยา ไชยภารา
203897 นาย สมพงษ สุขผ�อง
203898 นางสาว ชนภา จันทรอ�อน
203899 นางสาว นันทลี สายมาลา
203900 นางสาว ปุญญิศา สิชฌรังษี
203901 นาย อิทธิพัทธ ช�วยเกลี้ยง
203902 นางสาว นภวรรณ สุขประเสริฐ
203903 นางสาว พุทธพร พิมพพรรค
203904 นาย อาณกร รอดอ�อง
203905 นางสาว ฐตภา จันทรอ่ิม
203906 นางสาว กาญจนา เกตุการณ
203907 นางสาว ปวีณกร กลิ่นจันทร
203908 นางสาว ธมนวรรณ ศรีภู�
203909 นาย ชัชวาล อ�วนตรงต�น
203910 นางสาว ณิชมน เตชะสาย
203911 นางสาว วิลาณี มากภู�
203912 นางสาว เสาวนีย ไตรโยธี
203913 นาย อติคุณ มูลป�อม
203914 นาย จํารูญ ธยาธรรม
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203915 นางสาว พรศิริ จันทรวิจิตร
203916 นาย เกรียงศักด์ิ สิริวัฒนโสภา
203917 นางสาว พรทิพย สิริวัฒนโสภา
203918 นางสาว รัตติยา อยู�พะเนียด
203919 ว�าท่ีร�อยตรีหญิง พรลภัส พรหมจันทร
203920 นางสาว ณาตยา เพ็ชรรัตน
203921 ว�าท่ีร�อยตรี นิติสิทธิ์ กลั่นน้ําทิพย
203922 นางสาว ศิริลักษณ พรหมณี
203923 นางสาว สุนิษา ทศวัฒน
203924 นาย ศักรพงศ เอกรัฐ ศรีมังคละ
203925 นางสาว นิชกานต หนูจุ�ย
203926 นาย อรุณชัย บ�มไล�
203927 นางสาว วราภรณ เสรีอภิวัฒน
203928 นาย นุติ สุริยศักด์ิ
203929 นางสาว ปวีณนุช กาญจนทอง
203930 นาย สิริพงษ ศรีพิมพสอ
203931 นางสาว ณัฐฐิกา โอภากุล
203932 นาย ตระกูล แก�วดี
203933 นางสาว พัชรี ทองวัน
203934 นางสาว วาสิณี โพธิ์เพชร
203935 นาย จักรกฤษณ ทุ�งสะโร
203936 นาย ภาณุวัฒน นาโควงศ
203937 นาย อรรถพล อุดมศิลปM
203938 นางสาว แสงรวี กิจนวม
203939 นาย พีรจิรายุ สนั่นเครื่อง
203940 นาย สถาพร ไชยนรินทร
203941 นางสาว อชิญา รามชุม
203942 นางสาว เนตรดาว สระแก�ว
203943 นางสาว นัฏฐิกา ขุนนุ�ย
203944 จ�าสิบตํารวจ ชาคริต เอ่ียมเอกสกุลณี
203945 นาย ศิวกร คําทะเนตร
203946 ว�าท่ี ร.ต.หญิง ฮานีตา ดือเลาะ
203947 นางสาว ปHยพร ทองทึง
203948 ว�าท่ีร�อยตรี อิสระ การะเกตุ
203949 นางสาว นิภาพร ทองทึง
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203950 สิบเอก ทรงสุรพันธุ ชูแสงศรี
203951 นางสาว กันตธนา สังขทอง
203952 นางสาว ธัญลักษณ อัคราช
203953 นาย ทวี พรหมเช็ก
203954 นาย ภูมิรพี วิเชฏฐพงษ
203955 นางสาว ศิรินทิพย ขจรสุขศิริ
203956 นางสาว สุกานดา เสนงาม
203957 นาย ตฤณ แย�มสุคนธ
203958 นาย อภิชาติ คําจันทร
203959 นางสาว กัญญพัชร โสดาลี
203960 นางสาว จตุพร เทพนุกูล
203961 นางสาว กวินทรา เข็มกลัด
203962 นางสาว บุณยาพร หม่ืนหาญ
203963 นาย ธีรเดช มาลาวงษ
203964 นางสาว ตรีรัตน ชัยสนาม
203965 นาย อารชวิน สุวิรนิตย
203966 นางสาว วันทนีย ล�าแยง
203967 นาย สุนทร คําภากุล
203968 ว�าท่ีร�อยตรี ปรีชา ดําสนิท
203969 นางสาว พันนิตา หนังสือ
203970 นาย มูฮัมหมัด หะยีสิตี้
203971 นาย สิรวุฒิ บุญสนอง
203972 นางสาว แพรพลอย ชุติคุณากร
203973 นางสาว ประดุจทิพย สายเมฆ
203974 นาย โรจ วิทยานุช
203975 นางสาว เพ็ญประภา รักษาขันธ
203976 นาง รัตติยา ทารวรรณ
203977 นางสาว ลักษมี สุวรรณคีรี
203978 นาย ปฐมพงษ ทัศนียชัยพร
203979 นาย อรุณศักด์ิ สกุลผอม
203980 นาย เจษฎา หาวงษ
203981 นาย อภิศักด์ิ พลายด�วง
203982 นาย พนพงศ คชพล
203983 นางสาว อรวรรณ เบญอาสัน
203984 นางสาว พิมพนารา พัฒนธนกิจเจริญ
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203985 นาย วณัฐพงศ ภูกองไชย
203986 นาย ภควัต ตัมพวิสิฎฐ
203987 นางสาว คัทลียา สะหมัดหานาย
203988 นาย ชนาธิป วัฒนสโรช
203989 นางสาว ปนัดดา ศุภมณี
203990 นางสาว มณฑกานต ดุจณรงค
203991 นางสาว รัตนาภรณ ยงยุทธวิชัย
203992 นางสาว ศรัณยภัทร เตจEะ
203993 นางสาว อุมาพร มณีนิล
203994 นางสาว นพมาส สารพัฒน
203995 นางสาว ธิติมา ทองจรัส
203996 นางสาว พรรษา ศิลปMประพันธ
203997 นาย ภาณุพงศ พุกจรูญ
203998 นางสาว บุศรา ศรีนันทกุล
203999 นางสาว ภูริตา เขตวิทย
204000 นางสาว สุพรรษา กองแสนแก�ว
204001 นางสาว สุภาพร ทองมหา
204002 นาย ศุภฤกษ สาสะเดาะห
204003 นาย ณภากร ขจรวงศ
204004 นาย ทวีศิลปM ดวงแก�ว
204005 นางสาว ยุวบล นันทะโคตร
204006 นาย ชัยชนะ หุ�นสวัสด์ิ
204007 นางสาว ฐิติพร ทองตะคุ
204008 นาย ชินวัฒน มีสักขี
204009 นาย พลวัฒน สุขแพ
204010 นางสาว กัญญวรา เจริญทรัพย
204011 นาย สุวรรณ แสงวิจิตร
204012 นางสาว นิตยา พาพรม
204013 นางสาว พิชชา เนตรจรัสแสง
204014 นางสาว อัจฉราวดี บุญฤทธิ์
204015 นาย จาตุรนต สิงหโตทอง
204016 นางสาว ญาณิศา เนื่องจํานงค
204017 นางสาว กัญญาณัฐ อินจา
204018 นางสาว อัญชลิกา ศรีทร
204019 นางสาว ภรณพรรณ จันทรโสดา
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204020 นางสาว มัลลิกา งามจบวิทยานนท
204021 นางสาว ภาสุรีย สาปคํา
204022 นางสาว จันทรัสม จิ้นสุริวงษ
204023 นางสาว รัตนชนก บุญโนนแต�
204024 นาย จีระ ปุณณินท
204025 นางสาว อ�อมดาว พรมวงษ
204026 นาย ปองเดช ทองตัน
204027 นาย ณัฐดนัย จําปาหล�า
204028 นางสาว เจนจิรา โกศล
204029 นางสาว สรรพรัตน จันทราช
204030 นาย กรัณย ศรีสุด
204031 นาย บุญวิจิตร นวกิจวงศ
204032 นาย ปรัตถกร วิลาศรี
204033 นางสาว บุษกร สนธิคุณ
204034 ว�าท่ีร�อยตรี อาทร นนทศิริ
204035 นางสาว ศิริณา อู�ตะเภา
204036 นางสาว สุพัตรา มูลพฤกษ
204037 นาย ชวัลลักษณ วิชัยลักษณ
204038 นาย ทวีศักด์ิ จักรคุ�ม
204039 นาย อัครพล จันทรจนา
204040 นาย วิทวัส กู�เมือง
204041 นางสาว โชติภัทร กิจติโรจน
204042 นางสาว พัชราภรณ ชวนพันธุ
204043 นางสาว นันทิยา วิชิต
204044 นาย ศิริศักด์ิ เจตสิริโรจน
204045 นาย ธีระพงศ โยทะสอน
204046 นาย อภิเดช อินทรทอง
204047 นางสาว ปภาวี แสงประดับ
204048 นางสาว รุสนี โสเพดา
204049 นางสาว ปนาลี วุฒิมานพ
204050 นาย ธนกฤต ใจกระจ�าง
204051 นาย ธนพล ชํานาญแก�ว
204052 นางสาว นันทิชา ยอดสุวรรณ
204053 ว�าท่ีร�อยตรีหญิง สุจินดา แสงหิรัญ
204054 นาย พิพัฒน นุดล
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204055 นางสาว กานดา เนาวบุตร
204056 นาย สถาพร ท�วมเจริญ
204057 นาย จิณณวัตร จันทอง
204058 นาย เจนณรงค กินขุนทด
204059 ว�าท่ีร�อยตรี ฐปพน อํานวยสมบัติ
204060 นาย ศักด์ิชัย ศรีเตชะ
204061 นางสาว ภัทรกันย สุภกุล
204062 นางสาว สุกัญญา พงษราศรี
204063 นาย มโนพัศ หมู�วินิจกุล
204064 นาย กฤตชภัช ช�วยแก�ว
204065 นางสาว นันทิยา คําปลิว
204066 นาย วัชรกร ศรีสว�าง
204067 ว�าท่ีร�อยตรี ชลกร  ไฟ�ท เปลี่ยนขํา
204068 นางสาว เขมฤดี แสงสว�าง
204069 นาย อณัติชัย สุวรรณรงค
204070 นางสาว สิริพร ปานสมทรง
204071 นางสาว เพ็ญณสิริ ธรรมคงทอง
204072 นาย ปฏิวัติ สุระนรากุล
204073 นาย มูบารEอค ถาวร
204074 นาย ปฏิพล โรจนอุดมพร
204075 นางสาว ณิชชาภรณ ปDญญานาค
204076 นางสาว วรรณิภา วงคบุญมา
204077 นางสาว สาธิยา จารุการ
204078 นางสาว กัตติกา เดียวสุขประเสริฐ
204079 นางสาว ศิรีนทร อิสระภักดีวงศ
204080 นางสาว รตนกมล นพวิบูลย
204081 นางสาว รัตนาภรณ จันทนวน
204082 นางสาว บุณยนุช คําพล
204083 นางสาว สกาวฟ�า ต๋ันคํา
204084 นาย สาธิต หอมหวล
204085 นาย คณาพจน มีสามเสน
204086 นาย พีระพงษ ใจกล�า
204087 นาย ธีรนัย ศรีเพ็ง
204088 นาย อธิคม วีระนนท
204089 นาย ทรงวุธ พันธุศักด์ิ
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204090 นาย ทนงศักด์ิ ศรีเกตุ
204091 นางสาว ณัจฉรียาภรณ พิมพเถ่ือน
204092 นางสาว พิมพกานต ช�อผูก
204093 นางสาว วราภรณ ศรีของไทย
204094 ว�าท่ี ร.ต. สุธีร นุ�ยเกลี้ยง
204095 นางสาว ณัฏฐิ์มาฏา พุทธบุญ
204096 นางสาว นภัสนันท เตือนวีระเดช
204097 นาย วีระชัย แป�นหาญ
204098 นาย แบงคชาติ กองปDญโญ
204099 นางสาว ฐิติพร ภารสงัด
204100 นาย สุทัศน เพ็งผ�าน
204101 นางสาว ชลณัฐดา เฉียบแหลม
204102 นาย ธนกิติ หลวงแสนแก�ว
204103 นางสาว ยุภา แก�วตอ
204104 นางสาว ชัญญานุช ค�ามาก
204105 นางสาว อภิชญา เขียนด�วง
204106 นางสาว โศภิตา เกศมี
204107 นางสาว ธันยพร จันตะเภา
204108 นางสาว อาภาศิริ ปลอดโปร�ง
204109 ว�าท่ี ร.ต. ธวัช หรุ�มวิสัย
204110 นางสาว อุ�มนรี กลิ่นทิพย
204111 นาย ปกครอง สัตถาวร
204112 นางสาว ศศิตา เฉลิมกิจ
204113 นาย กําธน มีเดชประดับ
204114 นาย กฤษฎา เลขะเจริญกุล
204115 นาย พิสิษฐ ชมสวนสวรรค
204116 นางสาว นงคนุช พลศรี
204117 นาย ณัฐพงษ นิพิฐชนะรักษ
204118 นางสาว ธัญวรัตม ว�องภัทรวาณิชย
204119 นาย กลยุทธ ค้ําชู
204120 นางสาว ณิชกมล วิสุทธิพันธุ
204121 นาย วีระชัย ทะวัน
204122 นาย ภานุวัตร โพธิ์ร�มเย็น
204123 นางสาว สุภาพร ปHติเขต
204124 นางสาว อนุสรา คํามี
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204125 นาย อาดนัน หลีเส็น
204126 นางสาว นวพร บุญเส็ง
204127 นางสาว พลอยไพลิน ยอดหล�า
204128 นางสาว วาสนา ช�อนรัมย
204129 นางสาว วันวิสา สีดํา
204130 นางสาว วรรณพร อัคคี
204131 นางสาว ปHยนันท ช�วงวงษหล�า
204132 นาย โกวิท ไชยช�วย
204133 นาย ธนพล จิตตะปาโล
204134 นาย ยุธิศักด์ิ พงษจีน
204135 นางสาว รัตนาวดี ยิ้มหยู
204136 นาย วัชรากร เต�าจันทร
204137 นางสาว นิติกาญลณ เกตุแก�ว
204138 นาย อุดมศักด์ิ เชี่ยวชาญ
204139 นาย กฤษฏิภัสณ ฤทธิเดช
204140 นางสาว ณัฐนิชา โกฎิกุล
204141 นางสาว รุจิรา ศรีแก�ว
204142 ว�าท่ีร�อยตรีหญิง พัฒณี ไชยบุรี
204143 นาย จิรพงษ ทองเดิม
204144 นาย พีระศักด์ิ พ่ึงม�วง
204145 นาย ภคพณ โตเสือ
204146 นางสาว สมิตรา โมเรือง
204147 นาย ณัฐพงศ ณ ลําปาง
204148 นาย วีรเทพ ภูฆัง
204149 นาย อธิวัฒน ขําเกิด
204150 นางสาว นัฐกานต วุฒิพิศาล
204151 นางสาว วรรษชล ณัฐพูลวัฒน
204152 นาย มงคล พายสําโรง
204153 นาย ณัฐนันท สมเรือง
204154 นางสาว วีรินทรพิมล หาญกิตติมงคล
204155 นาย ณพล ระวังการณ
204156 นาย พิชชากร คงลาภ
204157 นาย ณพทัศน สมบูรณ
204158 นางสาว จรัญญา ช�วยนุ�ม
204159 นาย ศุภกร สุพรรณรังษี
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204160 นางสาว มณัญญา พ่ึงพันธุ
204161 นางสาว สาลินี ชัยฤกษ
204162 นาย ธัชธรรม คํายาน
204163 นางสาว เกวลิน ชินวงค
204164 นางสาว สุนิสา บุญส�ง
204165 นางสาว ปฐมพร หนูซึม
204166 นางสาว พลอยปภัส นรอ�อน
204167 นางสาว สุดาวดี แสงชโรทัย
204168 นาย ภานุวัฒน ศรีสง�า
204169 นางสาว ทิวาพร ดอกไม�เทศ
204170 นางสาว วริศรา สินสาย
204171 นาย ณัชพล สุวรรณเวช
204172 นางสาว สุทธิพร อุทัยลาภทอง
204173 นาย จเรษา หนูบูรณ
204174 นาย วีระยุทธ ยังอภัย
204175 นางสาว วาสิฏฐี ศรีเมืองทอง
204176 นางสาว ณภัสรี ศรีติพันธ
204177 นางสาว สุภาลักษณ พิลาออน
204178 นางสาว พรรณี ทองผาทัศนีย
204179 นาย สุรเชษฐ ต�อเดชสกุล
204180 นางสาว สะคราญรัตน กึนสี
204181 นาย กรวิชญ เชาวลิต
204182 นาง พนิดา มณีวงค
204183 นางสาว มณีรัตน ม�วงมนตรี
204184 นางสาว พัชรียา โตเจริญ
204185 นาย วรันตพงษ วงศประทุมมาลย
204186 นางสาว ภาณุมาศ ใจแสง
204187 นาย ไตรรัตน ศรีสุพรรณ
204188 นางสาว สุภาพร จันทิชัย
204189 นางสาว ณัฐทรินีย สุวรรณ
204190 นาย สันติ เมืองศรี
204191 นางสาว สกุลธรา วงศปDญญา
204192 นางสาว จุฑามาศ ธะนะปDด
204193 นาย ณรงค วงษจู
204194 นาย สมัชญ เหลืองอร�าม
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204195 นางสาว ณิชา หระดี
204196 นางสาว จินดาวรรณ ทองจันทร
204197 นางสาว นภัสชล วิชัยธนพัฒน
204198 นาย ยงยุทธ ชูช�วย
204199 นางสาว เฟYWองฟ�า สุดมี
204200 ว�าท่ีร�อยตรีหญิง มาริสา แย�มเจริญ
204201 นางสาว สุพัตรา คําหอม
204202 นางสาว มาลีวัลย เครือแก�นแก�ว
204203 นางสาว ดาวัลย ขาวสนิท
204204 นางสาว สิรีธร บางสาลี
204205 นางสาว ณัฐธิดา ราชโสม
204206 นางสาว โยธกา อินแนน
204207 นาย ธีรวัฒน ศิลปMสุวรรณ
204208 นางสาว สายรุ�ง ภู�วัตร
204209 นางสาว ศิริยา หาแก�ว
204210 นางสาว พัชรา คงเฝYอ
204211 นางสาว ปาริชาติ หันสมร
204212 นาย ชญานนท ช�างวัลย
204213 นาย พุทธิพงษ นิติเชาวกุล
204214 นาย ทวีศักด์ิ ดิลกลาภ
204215 นางสาว ขวัญชนก ม่ันเขตรวิทย
204216 นางสาว สุริยะรังสี ธนะจันทร
204217 นาย อานนท มีเพชร
204218 นาย ศักดา ชัยชํานิ
204219 นางสาว ชมพูนท สังขพิชัย
204220 นาย พัฒนพงศ เพียผือ
204221 นางสาว แพรววิภา พรมวงค
204222 นางสาว โรสมาลิน ดุลยมาศ
204223 นางสาว สุนิตา คําแหง
204224 นางสาว วันวิสาข ต่ันทรัพยสิน
204225 นางสาว ปHยะกุล ขอบใจ
204226 นาง นุชนาถ กิติมา
204227 นางสาว นันทวรรณ สุวะจันทร
204228 นางสาว จิตตานันท ท�าช�าง
204229 นางสาว นิภาพร จุฬานนท
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204230 นาย อธิปปDตย จีระสมบัติ
204231 นางสาว ศศิธร สุวรรณจันทรรัศมี
204232 นางสาว ปุณญิสา ภักดีสงคราม
204233 นาย จารุวิทย ภูครองตา
204234 นาย พีระศักด์ิ จีนันตะ
204235 นางสาว ชิลิน คิดค�า
204236 นางสาว แพรวนภา ปDญญาคม
204237 นาย อดิศักด์ิ เบ�านาวา
204238 นาย ณัฐพล หินใหญ�
204239 นางสาว ปริฉัตร คําวัน
204240 นางสาว รดากร สพโชค
204241 นาย คมสัน ผลวาวแวว
204242 นางสาว ธันยชนก แก�วศรี
204243 นาย ธนกฤต สีลาดหา
204244 นางสาว ญาดานุช อ�อนนิภา
204245 นาย สิทธิกร เรืองมี
204246 นาย แทนทัย ฮาวบุญปD_น
204247 นางสาว ประภากร โพธิสัย
204248 นางสาว ปริยฉัตร เกษตรสุนทร
204249 นางสาว พลอยกนก กลิ่นหวล
204250 นาย ศุภณัฐ คงอํ่า
204251 นางสาว ธัญพิชชา ปHWนแสง
204252 นางสาว จริยา สงวนเผ�า
204253 นางสาว อรอุมา พลสา
204254 นางสาว สุนทรี ศรีสุวรรณ
204255 นาย กิตติศักด์ิ สุระมณี
204256 นางสาว ศิริรัตน จันพิรักษ
204257 นางสาว ศศิวิมล คําจันทร
204258 นาย ดุจไท ทองมาก
204259 นาย ตฤณพงษ ทับทิมสี
204260 นาย ทิวา จันทรศรีงาม
204261 นาย เชษฐศักด์ิดา เวียงเงิน
204262 นาย พงศธร รักษาการ
204263 นาย กฤษต์ิ จันทรศรี
204264 นาย ปHยังกูร แก�วปDนมา
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204265 นางสาว อรญา คงมะลวน
204266 นาย ชัยณัฐ มีมะแม
204267 นาย อานนท เมืองแก�ว
204268 นาย ไพโรจน สุกแดง
204269 ว�าท่ี ร.ต. พีรวิทย พรหมแก�ว
204270 นาย กนก อ่ิมสําอางค
204271 นางสาว จันทรจรัส จันคง
204272 นางสาว พรรณวดี คําเรืองศรี
204273 นางสาว พัชรินทร เลิศพิภพ
204274 นาย นิติ เปVงนวล
204275 นาย อารยะ ปนคํา
204276 นาย สุวิทย ช�วยออก
204277 นาย อัครเดช วรบุตร
204278 นางสาว นันทนภัสร ขาวดี
204279 นางสาว รักษหทัย แววรั้งรัตนกุล
204280 นาย กิตติชัย ปานขวัญ
204281 นาย อิคบรรณ อับดุลอาซีส
204282 นาย ฤทธิเกียรติ สักลอ
204283 นาย ปองพณ เนียมเกาะเพ็ชร
204284 นาย ชนพล พลายคง
204285 นางสาว อังคณา อานนท
204286 นาย ประสิทธิ์ โนนกลาง
204287 นางสาว สุพัตรา วงศพยัคฆ
204288 นางสาว ศศิธร ฉัตรจันทร
204289 นาย รัชชนนท ทองมี
204290 นาย กฤษณะ เลิศทวีสินสกุล
204291 นางสาว ปาลิตา ทองเหลือง
204292 นางสาว พิมพิสุทธิ์ สาระณะ
204293 นาย เกริกชัย แก�นภักดี
204294 นางสาว พัชรินทร ภูพาดศรี
204295 นางสาว กฤษสิริ อารีรักษ
204296 นาย ศิลปชัย เคนผา
204297 นาย ศราวุธ ใจเถิน
204298 นางสาว สุพิชชา กุโรรัตน
204299 นาย สุริยะกมล เปSWยมสกุล
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204300 นางสาว นภารัตน ภาโนมัย
204301 นางสาว วิจิตรา ขอบเพ็ชร
204302 ว�าท่ีร�อยตรี วริทธิ์นันท อัศวภักดี
204303 นาย อรุณ ยอดทองทอง
204304 นางสาว จุฑาทิพย ก�อบัว
204305 นางสาว ฐิตา สร�อยทรัพย
204306 นาย ชินโชติ ธาตุไพบูลย
204307 นางสาว ปาลิษา จันทรเทพ
204308 นางสาว วราลี ศิริรุ�งสกุลวงศ
204309 นาย ธนายุทธ คณะบุตร
204310 นางสาว ศุภาพิชญ บุศยประจง
204311 นาย ธนวิชญ ดําพริก
204312 นางสาว นิยาดา โชติ
204313 นาย สิทธิชัย ยิ้มแย�ม
204314 นางสาว วิชุตา มานะ
204315 นาย วัชรพล กันทะไชย
204316 นางสาว ลลิล สกุลวรรณวงศ
204317 นาย ศุภณัฐ พนิตพงศา
204318 นางสาว ลาวัลย ทองนรินทร
204319 นาย แซมนภา บุญเรือง
204320 นางสาว กรณิการ ธะนะวงศ
204321 นางสาว พรรณี หนองศรี
204322 นางสาว พรทิพย พวงศรี
204323 นางสาว สุมิมาพรภ เพ็งแจ�ม
204324 นางสาว กรรณิการ ชุมศรี
204325 นางสาว วรรณพร ฟ�าวิสุทธิ์
204326 นาย นฤชา นุ�ยเอียด
204327 นางสาว ลัดดาวัลย จันทรเทพ
204328 นางสาว เพ็ญทิพย แสนสมบัติ
204329 นางสาว มนัสญา ตรีจันทร
204330 นางสาว พิมพิสุทธิ์ ยมภักดี
204331 นางสาว ประภัสสร นิโครธา
204332 นาย วสันต แสงทอง
204333 นาย ศุภณัฐ ปHWนเกตุ
204334 นาย ศิริยงค สถาพรจตุรวิทย
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204335 นางสาว สุทธิดา บุญโสภา
204336 นาย ภาณุพงศ พรมเสพสัก
204337 นางสาว ภัทรียา บุญทองอ�อน
204338 นาย ณัฎฐพล คัมภีระ
204339 นางสาว พิชญานิน พยุงสุวรรณ
204340 นางสาว กันยารัตน วังคะฮาต
204341 นาย มารุต สร�อยเพ็ชร
204342 นาย วีระวัฒน ฆังคะสุวรรณ
204343 นาย ธนกร เอมมณีรัตน
204344 นางสาว พรรณพนัช บังเอิญ
204345 นางสาว ราวรรณ เฉิดรัศมี
204346 นางสาว อําเภาวรรณ แสงเดช
204347 นางสาว วรรณิกา ใจตรง
204348 นาย ธีรโรจน รัตนประพันธพร
204349 นางสาว ดาลยา นฤนาทสุนทร
204350 นาย ธนกฤต รามหนู
204351 นาย ธนวร นาคสินธุ
204352 นาย นนทธนัย ตลับทอง
204353 นางสาว นราพร สัมฤทธิ์สุขโชค
204354 นาย ธนากร สุปDนตIา
204355 นางสาว สกาววรรณ แสงตะวัน
204356 นาย ธันยภศุตม อ�อนเพชร
204357 นางสาว พนานันท ยะนันโต
204358 นาง ทิพาพร ผิวงาม
204359 นางสาว ปรัษณีย เชิงหอม
204360 นาย สิทธิพงศ สุวรรณมณี
204361 นางสาว เมธิรา เกตุดี
204362 นางสาว ศุจิราวดี ศรีเสถียรวงศ
204363 นาย อาคม เตางาม
204364 นาย สามารถ สุวรรณวงศ
204365 นางสาว วรารัตน พิทักษปกรณ
204366 นางสาว รวิวรรณ ช�วยชูเชิด
204367 นางสาว รัตนาภรณ ชุมจินดา
204368 นาย นนทพัทธ พวงรอด
204369 นางสาว สุวนิตย แต�มสีทอง
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204370 นางสาว อรพินท พงษเจริญ
204371 นางสาว กรรภิรมณ ตุ�ยเต็มวงค
204372 นางสาว ณพัชร สมพวงศ
204373 นาย วัชรินทร เสมาพิทักษ
204374 นาย บวร เหมือนสุ�ม
204375 นาย ชัยวัฒน พันสีทา
204376 นางสาว อารยา สารี
204377 นางสาว มรินทราณ ลอตระกูล
204378 นางสาว กรกนก ยอดเอียด
204379 นางสาว เพ็ญพิชชา ใจมีธรรม
204380 นางสาว อาทิตยา การเก�ง
204381 นาย อภินันท วงศประสิทธิ์
204382 นางสาว ณัฐฐา รักยืด
204383 นางสาว อาริตา นัยเนตร
204384 นางสาว จุฑารัตน ขันทอง
204385 นางสาว เสาวลักษณ กลิ่นคง
204386 นางสาว กฤศญดา พิทักษกฤติกร
204387 นาย นิติเทพ วรรณกุล
204388 นางสาว ปภาทิต อิทธิวิกุล
204389 นางสาว กฤษณา สอนสุภาพ
204390 นาย พิชานนท ประเคนแก�ว
204391 นาย กฤตธนา จอดนอก
204392 นางสาว สโรชา เเจ�มเเป�น
204393 นาย วีรพล แม�นปYน
204394 นางสาว มยุรา พูลพันธ
204395 นาย ปHยะ พันธเพลิงพฤกษ
204396 นางสาว เจนจิรา เขียวอ�อน
204397 นางสาว กีรติญา ลุนหล�า
204398 นางสาว อัตตพร นุตระ
204399 นางสาว ณัฐพัชร สุวรรณรัตน
204400 นางสาว กฤษธนัญชย พลเสน
204401 นางสาว กนกภรณ บุญศรัทธา
204402 นางสาว สุกัญญา พักบดี
204403 นาย ทินภัทร มีบุญมาก
204404 นาย ชลธิศ ศรีโกศล
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204405 นางสาว นันทิชา เข�
204406 นางสาว สุกัลญาณี พรรคนาวิกโยธิน
204407 นางสาว กัลยารัตน สงคแก�ว
204408 นางสาว บัวทิพย รอเสนา
204409 นางสาว อรพรรณ กงบังเกิด
204410 นางสาว สุชานาถ นิลดานุวัตร
204411 นางสาว พิจิตรา ภุชงค
204412 นางสาว สาวิตรี ไชยชนะ
204413 นาย ณัฐพงศ พ�อไชย
204414 นางสาว ฐิติกานต ศรีลือชา
204415 นางสาว จุฑามาส นาคทับทิม
204416 นางสาว จุฑามาศ นาโควงค
204417 นาย ยาการียา โตEะอาลี
204418 นางสาว เนติมา สุร�องช�าง
204419 นางสาว ปนัดดา วณารักษ
204420 นางสาว ไอราวัณย จิรเกรียงไกรกุล
204421 นางสาว สายรุ�ง ก�อนแก�ว
204422 นางสาว แพรวพรรณ ฐาปนะดิลก
204423 นางสาว ซูยานา หะมะ
204424 นาย ศักด์ิธิสิทธิ์ วรบุตร
204425 นางสาว เบญจพร จูรัตน
204426 นางสาว ธรรมสรณ เพ็ชรอําไพ
204427 นางสาว วิชุณีย มนูธรรม
204428 นางสาว สุธิดา เพ่ิมพูล
204429 นางสาว กุลนิษฐ ทองศุภโชค
204430 นาย ธนพรต เฉลิมสันต
204431 นาย จักรพันธ ปDญญาแจ�
204432 นาย ปรัชญ สร�อยสิงห
204433 นางสาว มัลลิกา ระเบียบ
204434 นางสาว สุทัตตา รัตนคช
204435 นางสาว สาวิตรี ปานสังข
204436 นางสาว ณิชกานต จันทพันธ
204437 นางสาว นารี คําสุข
204438 นาย ชัยพิชญ มุขดี
204439 นาย ธัชพล เจริญพงศ
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204440 นางสาว เกษราภรณ แช�มชื่น
204441 นางสาว ฉันทนา บุญผล
204442 นาย มนตรี ทองเเกมเเก�ว
204443 ว�าท่ีร�อยตรี หญิง สุพรทิพย อาจเอ่ียม
204444 นางสาว อทิตยตยา คานะมี
204445 นางสาว วันนิดา สุกแก�วณรงค
204446 นางสาว ภาวิณี พวงจันทร
204447 นางสาว วรินทชญา ภู�ห�อยบุญวัฒน
204448 นาย ธีรพล ไชยภูมิ
204449 ว�าท่ีร�อยตรี ณัฐวุฒิ วงศาเลิศ
204450 นางสาว แพรวพลอย จันทนาประเสริฐ
204451 นาย วัชระพงศ ธนไชยเต็มวงศ
204452 นางสาว อรนิชา ผุดเผือก
204453 นางสาว รัชณีวรรณ พรหมมาศ
204454 นาย กิตติคุณ ขุนพรหม
204455 นางสาว ณิชนันทน อิศรางกูร ณ อยุธยา
204456 นางสาว รัตนาพร โฮมละคร
204457 นางสาว นิภาวรรณ กลับประสิทธิ์
204458 นางสาว ปDณณภัสร พีรสกุลสิทธิ์
204459 นางสาว กานติมา บริบูรณ
204460 นางสาว ธัชยนันท เสริมสกุลวัฒน
204461 นางสาว อมรรัตน พินิจมนตรี
204462 นางสาว สิริพร กังวาฬ
204463 นาย วัชรสร นาคศรี
204464 นางสาว พีรียา พิริยสถิต
204465 นาย จตุพร ประกอบกิจ
204466 นางสาว ปาริชาติ ไชยภักด์ิ
204467 นาย จิรายุ โพธิ์รักษา
204468 นางสาว พิชญาพร สมบูรณ
204469 นาย ยุทธนา บุพตา
204470 นางสาว วรรณนิสา สุวรรณประเทศ
204471 นางสาว ชณาภัทร ประพันธ
204472 นาย ภัทรพล แสงราม
204473 นาย อภิรักษ เส็งไธสง
204474 นางสาว ฤทัยการต สายโรจนพันธ
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204475 นางสาว ทักษญา วุฒิสิริธร
204476 นาย ทวีศักด์ิ สมทรง
204477 นาย กิตติศักด์ิ รินทะนา
204478 นาย สะกิต พันทะ
204479 ว�าท่ีร�อยตรี วิทยาธร ฟองจามร
204480 ว�าท่ีร�อยตรีหญิง จินตนา สาธาระณะ
204481 นาย เทวา สุทินรัมย
204482 นางสาว สุดารัตน หวังสวัสด์ิ
204483 นางสาว ณัชวา โตEะประดู�
204484 นาย ปDณวริศ พาโคกทม
204485 นางสาว ญชุดา บุนนาค
204486 นางสาว ธัญญรัตน ตรีรัตนประคอง
204487 นาย สุวิทย หมัดอะดัม
204488 นาย ทรงยศ กุลชูศักด์ิ
204489 นางสาว กาญรัตน ชูแก�ว
204490 นาย อรรถสิทธิ์ บุญวิไลลักษณ
204491 นางสาว นาถยา สายกระสุน
204492 นาย ปรีชา บุญมาตย
204493 นาย ศุภณัฐ เมปริญญา
204494 นางสาว กานตธีรา เมฆเกรียงไกร
204495 นาย พีรพล โมคศักด์ิ
204496 นางสาว ณัฐวรรณ พูลจันทร
204497 นางสาว แก�วขวัญ โมฬิยสุวรรณ
204498 นาย ณัฐพล ผ�องแข
204499 นางสาว รัฐธิมากร ก�อทอง
204500 นางสาว วิบูรณรัตน เรืองคํา
204501 นาย สมรักษ ดําราม
204502 นาง กัญชนาณัฐ แก�วมณี
204503 นางสาว อรอนงค เผ�าชู
204504 นางสาว กรวรรณ ประทุมมา
204505 นางสาว เชาวนี อารียเอ้ือ
204506 นาย ธีรวัฒน ชัยภิบาล
204507 นาย เศรษฐสรร แสนประดิษฐ
204508 นางสาว ติณณมินทร แก�วประสิทธิ์
204509 นางสาว ณัฐธิดา เพ็ชรวงศ
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204510 นาย กิตติพล กระจ�าง
204511 ว�าท่ีร�อยตรีหญิง แก�วมณี ธงชาย
204512 นางสาว รัตนาภรณ ศรีเภา
204513 นาย พีรวัส ทองทวี
204514 นางสาว ศิริลักษณ สังขน�อย
204515 นางสาว พัชราภรณ ยิ้มทองหลาง
204516 นาย ปฏิญญา ปกป�อง
204517 นาย ภูรินท ณ พัทลุง
204518 นาย ภานุพงศ ไชยชุมพล
204519 นาย สิทธิพงศ สุดขาว
204520 นางสาว วจีผล คําเตย
204521 นางสาว ธมลวรรณ สิทธิดํารงค
204522 นาย ชาญชัย พรหมเสริมสุข
204523 นางสาว วันใหม� หมิยิ
204524 นาย ณฤดล ไชยฤทธิ์
204525 นาย ณัฐนนท ศรีเท่ียง
204526 นางสาว พรรณนิภา โลนไธสง
204527 นางสาว อสมาภรณ รังณเรนทร
204528 นางสาว ศิริลภัศ คําวงษา
204529 นางสาว วชิรญา สุขเอก
204530 นางสาว ชญานิศ สังขมณี
204531 นาย หัสนัยน ยืนนาน
204532 นางสาว จุฑามาศ อินทรชิต
204533 นาย ปHยะกุล ชูเกตุ
204534 นาย ณัฐพล สีตลารมณ
204535 นางสาว นานา สุวรรณนันท
204536 นาย พงศเทพ กล�าวรัมย
204537 นาย สุรชัย คงเรือง
204538 นาย ธีรพันธ เส�งวุ�น
204539 นางสาว สุนันทา จงรักษ
204540 นางสาว วรรณวิสาข ดีประเสริฐ
204541 นาย ธุวานนท บัวเพชร
204542 นางสาว ปนัดดา เลไธสง
204543 นางสาว พรรษชล หรรษา
204544 นางสาว วลัญชภัทร พิมดา
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204545 นาย ภาณุ ศรีพละธรรม
204546 นาย กิตต์ิพิวัฒน ดิษาภิรมย
204547 นางสาว มานิตา สุวรรณวงศ
204548 นาย มาวิน ประการแก�ว
204549 นาย พงษชัย จุติ
204550 นางสาว มณเฑียร พุ�มชะบา
204551 ว�าท่ีร�อยตรี สุพจน สร�อยพูล
204552 นางสาว วิไลพร ศิลปกุล
204553 นาย ณัฐพล ทองพูน
204554 นางสาว อารีลักษณ อารมณปลื้ม
204555 นางสาว เบญจวรรณ ศรีเมือง
204556 นาย พงศพลิน นงคโพธิ์
204557 นางสาว นันทวรรณ แก�วนวล
204558 นาย พงศกร อ้ันทอง
204559 นางสาว เสาวภา บรรลือ
204560 นางสาว สวิชญา เนียมหอม
204561 นางสาว นันทนิภา ธานี
204562 นางสาว กีรติกัณฑ ขัติวงศ
204563 นาย ภวัตพงษ ผลดี
204564 นาย สิทธิกุล นาชัย
204565 นาย กัมปนาท แก�วคง
204566 ว�าท่ีร�อยตรี ศรัณยู บุญทอง
204567 นางสาว ฐิติพร โพธิ์ไทรย
204568 นาย ยสยุต สมบัติวงศ
204569 นางสาว นิพาดา มหาศาล
204570 นางสาว ธนิดา พานเมือง
204571 นางสาว วรรณพร เฝ�าหาผล
204572 ว�าท่ีร�อยตรี ณัฐพงศ บางเฟYWอง
204573 นางสาว มนัญชยา พานิชถาวร
204574 นางสาว กรกฏ แน�นหนา
204575 นาย ไตรทศ ณรงคเพชร
204576 นางสาว บุษญา จันทรวิสุทธิ์
204577 นาย ทวัธชัย ศรีโยธา
204578 นาย ทิปไตย โชยะสิทธิ์
204579 นางสาว ศิริพร สุขสิงหสําอางค
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204580 สิบตํารวจโท สนั่น สีมาทอง
204581 นาง นรีนา อาดอามาตร
204582 นางสาว นภามาศ จินEะ
204583 นาย วัชระ สุขปาน
204584 นางสาว กนกรดา มีเกิด
204585 นาย ชิตชัย รวมสุข
204586 นาย พาสุก คํานวณ
204587 นางสาว จุฑาวรรณ วรรณชาติ
204588 นางสาว ณัฐรินีย โปทา
204589 นาย เกรียงศักด์ิ นวลศรี
204590 นางสาว จุฑาทิพย โทพิลา
204591 ส.ต.ท. อภิรักษ อินทะนิน
204592 นาย ขจรพัฒน ชื่นชมน�อย
204593 นางสาว โศรดา เทียนทอง
204594 นาย นันทพล ทับทาบ
204595 นางสาว ปDฐญาวัตห วรรณสวัสด์ิ
204596 นางสาว พะทัยรัตน สีหว�าสะโสม
204597 นาย ชวลิต ไชยชาติ
204598 นาย อาชัญ ชัยสิทธิ์
204599 นางสาว ปHยะนุช ยอดสิงห
204600 นาย ทักษดา คุ�มประยูร
204601 นาย ภูเบศ ช�วยหวัง
204602 นางสาว ณปภัช สายสิน
204603 นางสาว ณัฏฐนิช วิชัยศึก
204604 นาย ปDญจพล กลัดทอง
204605 นาย ศราวุฒิ คลังศรี
204606 นางสาว พิมพวรรณ วงษการค�า
204607 นางสาว ผกาศิริ วันทรัพย
204608 นาย อภิวัฒน แน�นอุพํา
204609 นางสาว รัศมี บุญศักด์ิ
204610 นางสาว วิจิตรา พีรฉัตรวุฒิกุล
204611 นางสาว เจนจิรา เจนนุวัตร
204612 นาย คณิศร ไกรนรา
204613 นางสาว เพ็ญพิสุทธิ์ รักน�อย
204614 นาย ภูมิภัทร วัจนเทพินทร
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204615 นางสาว ชนินาถ สุดรักษ
204616 นาย สุทธิ์ สมสุข
204617 นางสาว หนึ่งฤดี ดินแดง
204618 นาย ปพน บุญยศ
204619 นางสาว โยธิกา ทองเหลื่อม
204620 นาย ภัทรพล วรรณลี
204621 นางสาว พัชราวลี พิมพโคตร
204622 นางสาว จิรัชยา พะโยม
204623 นางสาว เพ็ญนภา หล�าลุน
204624 นาย กรวิทย ตุ�นมี
204625 นางสาว จิดาภา เรืองกิจเวช
204626 นาย ภูริณัฐ นารถสุรินทร
204627 นาย จตุรงค เเสนดี
204628 นาย วิศิษยศักด์ิ รัตนสุนทร
204629 นาย สานุ พาณิชยพงศ
204630 นางสาว ชูติกานต ช�วยแท�น
204631 นางสาว ธิดาทิตย เฉยฉิว
204632 นาย อัครเดช ไชยปะ
204633 นางสาว ปริชมน ศิริผล
204634 นางสาว กมลมาลย วงศโชติ
204635 นาย ไชยวัฒน เคล�าสวัสด์ิ
204636 นางสาว กานตฐิกา นิลยี่เรือ
204637 นาย ธีระวิทย เพ็งสกุล
204638 นางสาว จรีลักษณ กิจพิทักษ
204639 นาย ภูวนาท นาคบุตรศรี
204640 นาย ศรัญย ดีนุช
204641 นาย กรณัฐ สําราญภูมิ
204642 นาย ชยุตม แก�วสอาด
204643 นางสาว วริศรา พุทธวงษ
204644 นางสาว วชิราภรณ หนูโพนทัน
204645 นางสาว สุชาฎา สุขสวัสด์ิ
204646 นางสาว ชานิตรา เอ่ียมมาก
204647 นางสาว จิราวรรณ หนูสม
204648 นางสาว ตัสณิม เบ็นฮูเซ็น
204649 นางสาว จุฬาวรรณ เชื้อบ�านเกาะ
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204650 ว�าท่ีร�อยตรี ชินวัฒน บุญสุวรรณ
204651 นาย จิรพล วินารักษวงศ
204652 นาย วรรธนัย ชูกลิ่น
204653 นางสาว ประภาพร จันทะนิล
204654 นางสาว ปHWนพลอย อินทฤทธิ์
204655 นางสาว วาสนา จันทร
204656 นางสาว รักชนก เพชรประพันธ
204657 นาย อรรณพ เดชรักษา
204658 นางสาว ปรัชญปวัน ชลวิจิตร
204659 นางสาว ณัฐกานต ประกายรุ�งเรือง
204660 นาย จิระพัชร ทวงศเฉลียว
204661 นางสาว ชนนี ราชพรหมมา
204662 นาย วุฒิชัย ธุวะนุติ
204663 นางสาว ลัทธิวรรณ สว�างสุข
204664 นางสาว วรรณภรณ นิ่มเรือง
204665 นาย ก�องภพ ชาตะกาญจน
204666 นางสาว ศิริวรรณ ด�วงทองกุล
204667 นางสาว รสนันท สุขเอียด
204668 นางสาว อลิษา สุรัตน
204669 นางสาว นาฎวรัญ แก�วมณี
204670 นาย ทรงอภิสิทธิ์ กิจเธาว
204671 นางสาว พัชรี รอดชยันต
204672 นาย อนุสรณ ดํารงกิจ
204673 นางสาว เปมิกา ประจงจิตร
204674 นางสาว ณัฐกานต พูลเกิด
204675 นางสาว อลิสา อาฟู
204676 นาย ศุภณัฐ ขุนทอง
204677 นางสาว อทิตยา ปานแก�ว
204678 นางสาว ปภาวี วงศศรีจินดา
204679 นาย ณัฐพล รักสนิท
204680 นาง สุจิตรา อินตาพวง
204681 นาย กานต เทียนกริม
204682 นาย สุริยวงศ นานอน
204683 นางสาว พักตรสุดา พิมพโม�
204684 นางสาว ณัชณิชา โชติสุคนธมนตรี
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204685 นางสาว วิชาดา ใจงาม
204686 นาย อมรเทพ สนองบุญ
204687 นางสาว รัตติยากร เทพประสิทธิ์
204688 นางสาว ศุภากร ชัยเชื้อ
204689 นางสาว ชนารดี เกิดบํารุง
204690 นาย วีรพล จันทาน�อย
204691 นาย วรนภบดินทร กาลจักร
204692 นาย จิตบุณย จันทรรัศมีวิไล
204693 นางสาว ศิริพรรณ อ�อนม�วง
204694 นางสาว จิราพรรณ เผือกพ�วง
204695 นาย มนตรี สายทอง
204696 นางสาว ศุภมาส การดี
204697 นาย ลัทธวิทย คงสวัสด์ิ
204698 นางสาว รอฮานี แวดอเลาะ
204699 นาย คฑาวุธ ขําชุม
204700 นางสาว บัณฑิตา ดรุณ
204701 นางสาว กฤติยา สุทธนู
204702 นาย วินิจ จันทรอ�อน
204703 นาย ธนกฤต ยอดคีรี
204704 นางสาว สุพิชญา ช�วยเจริญ
204705 นางสาว ฉัตรชุลีกร จันจิรนิติวัฒน
204706 นางสาว กรกนก โพธิ์หลวง
204707 ว�าท่ี ร.ต. คริษฐ หัสมา
204708 นางสาว วรวรรณ เอ�งฉ�วน
204709 นาย ภูริภัทร เรืองทอง
204710 นางสาว ลัดดาวัลย แก�วช�วย
204711 นางสาว ธิดารัตน แสนทวีสุข
204712 นาย วิรัตน แสงเทศ
204713 นาย วงศวริศ เตชะประจักษจิตต
204714 นาย เปรมชนัน อ�วมทอง
204715 นางสาว วริศรา คงทอง
204716 นาย ประกฤษฎิ์ แก�วคะตา
204717 นาย นิติวัฒน ศรีสวัสด์ิ
204718 นาย พงศธร โลหะการ
204719 นาย เฉลิมเกียรติ บุตรประเสริฐ
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204720 นาย จิรวัสส เพชรมณี
204721 นาย ธีรพงศ สุภาพิน
204722 นางสาว มณฑิรา บุญเอิบ
204723 นางสาว อรอุมา อินทรักษ
204724 นาย ธีระเทพศ เมืองแก�ว
204725 นาย ศุภณัฐ เรืองเดชขจร
204726 นาย สิรวิชXุ แสนสุข
204727 นาย ชัชพงศ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
204728 นางสาว วิชชญาณพร สุวอาภาพัชร
204729 นางสาว สุดารัตน สุวรรณสิงห
204730 นาย อรรถพล ระวังแค�ม
204731 นาย วิชัย พลอยสี
204732 นาย ปริญญา กระชังแก�ว
204733 นาย ศุภกร แซวกระโทก
204734 นางสาว ชาริณี เอวจักร
204735 นาย คณิติน นายรักษา
204736 นาย ปDญญพนต ชูเกตุ
204737 นางสาว กตัญชลี ทวิชยานนท
204738 นาย วุฒิพศ พุฒเคน
204739 นางสาว ชิดชนก ชูสกุลนิติสินธ
204740 นาย พงศศักด์ิ สิงหโท
204741 นาย กาจมนัส จรเสมอ
204742 นาย มานิตย เข็มหนู
204743 นาย ธีรศักด์ิ คงทวี
204744 นางสาว ณลิตา นาคา
204745 นางสาว จิราภรณ รัตนะ
204746 นางสาว สุภาวดี บุญเต็ม
204747 ว�าท่ีร�อยตรี อนุกูล กองทุม
204748 นางสาว กมลวรรณ มุขโรจน
204749 นาย อานนท คร่ําครวญ
204750 นาย รณกฤต รังสรรค
204751 นางสาว พิมพสิริ พลภักดี
204752 นางสาว รับขวัญ ศารทูลทัต
204753 นาย พิรัฐ ต้ังสุขเจริญกุล
204754 นางสาว ฐาณัชชา อุตรนคร
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204755 นางสาว วัลลี แก�วโกชุม
204756 นางสาว เสาวนีย ทองกลึง
204757 นางสาว ณชญาดา บุญยะกาญจน
204758 นาย ชาญณรงค นพดลกนก
204759 นาย ศุภวัฒน สร�อยนาค
204760 นางสาว นันทมนัส จันทะ
204761 นางสาว ภัคพร จักรบุตร
204762 นางสาว บุญธิดา อยู�ชา
204763 นางสาว วราภรณ พลต�าง
204764 นางสาว ธัญญพัฒน สวยงาม
204765 นางสาว พิมพจุฑา วิญญรัตน
204766 นางสาว ธันยธรณ พลายงาม
204767 นาย เจษบดินทร วงษสนิท
204768 นางสาว พิชชาพร ก�อนสีลา
204769 นางสาว นฤมล มีนิสัย
204770 นางสาว รัตนาภรณ ไชยี่
204771 นางสาว ปHยาภรณ กรุดนาค
204772 นางสาว พนิตตา ไตรรัตน
204773 นางสาว พัฒนนรี แก�ววิเศษ
204774 นางสาว อารดา กันวนา
204775 นาย พงษพิพัฒน พุทธา
204776 นางสาว วราภรณ คชรัตน
204777 นางสาว กัญณัฏฐ รวีภัคพงศ
204778 นางสาว บุพพนาถ กาวชู
204779 นางสาว ชาลินี เซ็นทองหลาง
204780 นาย ชณัฏฐ จันทรอุดม
204781 นางสาว ศุทธินี จักรผัน
204782 นาย อนัส ปาลาเล
204783 นางสาว สุธีรา ศรีชัย
204784 นางสาว อารีรัตน ศรีหมอก
204785 นางสาว อนาฐิตา ดาราพงษ
204786 นางสาว วนิดา เล็กขํา
204787 นาย นวภัทร อักษรโกวิท
204788 นาย ลัสกร ศรีสวัสด์ิ
204789 นางสาว ศิริรัตน ขัดสม
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204790 นางสาว วรรณรวี พรสมบูรณศิริ
204791 นางสาว กรกนก จันทรสมบัติ
204792 นางสาว ลลิตา ปาระมี
204793 นาย วิทวัส จันทรสมบัติ
204794 นาย ษมภูมิ สุขอนันต
204795 นาย วสุ สมศักด์ิ
204796 นางสาว เอลิษา หลักดี
204797 นาย กานต ม่ันคง
204798 นางสาว วิมลรัตน สุพรรณวัฒนกุล
204799 นาย รัฏฐกฤษ กาญจนาภรณ
204800 นางสาว พิชามญชุ กองเม�ง
204801 นางสาว สุชาดา โพธิ์สุวรรณ
204802 นางสาว เปรียบแก�ว คล�ายมณี
204803 นางสาว กฤษณรพี เชื้อกุล
204804 นาย ภาสกร แตงเผือก
204805 ว�าท่ีร�อยตรี สุรเดช คุ�มสุพรรณ
204806 นาย ชาติชาย พรหมสังขกุล
204807 นาย คณิน คเชนทรชัย
204808 นางสาว วชิราภรณ คํามะยอม
204809 นางสาว ฐิติกาญจน ยางทอง
204810 นางสาว พลอยไพลิน กรทิพย
204811 นาย สัมฤทธิ์ ใจหาญ
204812 ว�าท่ีร�อยตรี สุรชัย จิตรถาวรมณี
204813 นางสาว นิภาพร หวังดี
204814 นาย สาระศิริ บุญเนี่ยว
204815 นางสาว อิสรีย คําแสง
204816 นาย ณัฐปคัลภ สวัสด์ิบุรี
204817 นาย รัชกฤช บุญอารักษ
204818 นาย ทองศุกร ธํารงลักษณกุล
204819 นางสาว สุมลมาล โยปDททุม
204820 นาย เนติรักษ อรรคฮาต
204821 นางสาว กนกอร ดวงอินทร
204822 นางสาว พรประภา ทองแก�ว
204823 นาย ศักรินทร สิงหใจ
204824 นางสาว ชุติพร พลวัฒน
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204825 นาย สัญลักษณ ฝาหละเหย็บ
204826 นาย ชินวัฒน วรรณรส
204827 นาย คุณากร งามฉ�องสกุล
204828 นาย ฉัตรพล จันทรคํา
204829 นาย ศุภกร ลําพระสอน
204830 นาย ประสิทธิ์ศักด์ิ น�อยเอ่ียม
204831 นางสาว ปราชญชนา เอ่ียมสะอาด
204832 นางสาว วรรณเลขา อรุณไพร
204833 นาย ธวัชชัย แก�วกัณหา
204834 นาย คีรีบูนน เจริญผล
204835 นางสาว กัญญปริญญ บุญรวบ
204836 นาย เอกวุฒิ คงคาภิรมย
204837 นาย อรรจฐานิศร เรืองเรื่อ
204838 นางสาว ปณภัช วรชนะนันท
204839 นาย เอกรัตน ชนะกุล
204840 นางสาว ปHยาภรณ สิงหาด
204841 นางสาว ศรีวิภา เฉลิม
204842 นาย อนุวัฒน วุ�นดี
204843 นางสาว ชวิศา แท�นปาน
204844 นาย ณัฐพงษ อินทรแขน
204845 นางสาว ณัฐชาวีย ดนัยนารีกุล
204846 นางสาว ม่ิงขวัญ สิทธิมณฑล
204847 นางสาว จุฑารัตน การิกาญจน
204848 นาย ชัยสิทธิ์ พันมา
204849 นาย ชนินทร บรรเทิงใจ
204850 นางสาว มัจจิมา เรื่องวงษดี
204851 นางสาว ณัฐริกา วรรธนะปกรณ
204852 นาย ชัยโรจน ปริวัตรพันธ
204853 นาย เมธา สิมมาคํา
204854 นางสาว สุภาภรณ ยะวิเชียร
204855 นางสาว นันทกานต อุ�นสกล
204856 นาย วรพจน ยศนันท
204857 นาย กฤษดา ทรงวัย
204858 นางสาว นภัสรา ฉัตรแก�วโพธิ์ทอง
204859 นาย ธนกร พรหมจันทร
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204860 นางสาว อนุสรา นาทะพันธุ
204861 นาง ศรัณยา ผลอ�อ
204862 นาย ภาคภูมิ บุตรน้ําเพ็ชร
204863 นาย บัญชา เฮืองศรี
204864 นาย บวร โพธิวราธร
204865 นาย ธนพิสิฐ บุตรน้ําเพ็ชร
204866 นาย คงเดช จันทรตรี
204867 นางสาว ธนธรณ บัวกิตติ
204868 นาย วิษณุ ญาณสาร
204869 นางสาว ณิชนันทน ภูบัวดวง
204870 นาย เศรษฐวิทย ฐานธัชพงศ
204871 นาย จอมเดช ชินราช
204872 นางสาว บุญธิชา คงทวี
204873 นาย ศักด์ิศิษฏ จอมพลาพล
204874 ว�าท่ี ร.ต. ณัฐพล สิงหสุวรรณ
204875 นาย วงศธร จิตตานุภาพ
204876 นางสาว กรกช ศรีทองกลาง
204877 นางสาว ลินดา เพ็ชพันธ
204878 นางสาว สิริอร โคตรสิม
204879 นางสาว ศิรินีย พิทักษจินดา
204880 นางสาว ปDทมา อุตมะ
204881 นางสาว ธิดา เเซ�ก้ัว
204882 นาย วิสิทธิ์ นุ�นงาม
204883 นาย ภาสดลย วิทยอุดม
204884 นางสาว สุธิตา บุญปาน
204885 นาย ปHWนพงศ พานิชสุนทร
204886 นาย นพดล คงสิมา
204887 นาง วิภาวี หลวงเรื่อง
204888 นางสาว ศุภลักษณ ชมพลัง
204889 นาย วุฒิกร ไชยพันธ
204890 นางสาว สุวัจนี ฤทธิ์จรรโลง
204891 นาย ธนูชัย แก�วเทพ
204892 นางสาว อุมาพร แก�วลาด
204893 นาย จตุพร พาณิชปฐมพงศ
204894 นางสาว อรวรรณ บุญโส
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204895 นาย ฐิติวัฒน อรุณสิริโชควงศ
204896 นางสาว จุฑารัตน อนันตรสุชาติ
204897 นางสาว สรัญญา เพชรหิน
204898 นาย นวพัฒน ฟYOนตน
204899 นางสาว กฤษติยา สวัสดี
204900 นางสาว แพรพรรณ อันทะไชย
204901 นาย กรกฎ งามเมือง
204902 นางสาว ชนัดดา เชื้อกุณะ
204903 นาย อดิศักด์ิ น�วมรัศมี
204904 นาย ธนกฤต ม�วงนอก
204905 นาย นิกร เสือไพรงาม
204906 นางสาว กุลสตรี รสมาลี
204907 นาย สุกฤษฏิ์ มีใหม�
204908 นางสาว จรูญจันทร แก�นจันทร
204909 นางสาว เสาวลักษณ ตระแก�วจิตร
204910 นางสาว วรลักษณ สลิดกุล
204911 นางสาว นิชาภา นาคเขียว
204912 นาย นครชัย สอนศรี
204913 นาย ปริญญา อ�อนพลับ
204914 นาย ทชภณ มัยรัตน
204915 นางสาว ยุวดี ประดิษฐ
204916 นางสาว เมทินี ไชยสุรินทร
204917 นาย พีรพัฒน ชัยอมรนุกูล
204918 นาย ราวุฒิ จงไกรจักร
204919 นางสาว จันทกานต ช�วยรอด
204920 นางสาว อลิสา แป�นน�อย
204921 นางสาว เสาวรส จันทรส�งสิงห
204922 นางสาว ธัญนันท พันธพิบูลย
204923 นาย สมชาย งวดสูงเนิน
204924 นาย กมลศักด์ิ รัตนบุรี
204925 นางสาว อมรรัตน สติภา
204926 นาย กฤษฎา บุญปก
204927 นางสาว จิรารัตน บุญเส็ง
204928 นางสาว ชมพูนุท อยู�โต
204929 นาย ทศพร สกุลทรัพยวัฒนา
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204930 นางสาว ณัฐชยา เผ�าทะไชย
204931 นางสาว ผกามาส จารุจินดา
204932 นางสาว กัญญณัฐณ ทองอร
204933 นาย ศิริชัย ใจชนะ
204934 นางสาว ปุญญิศา กมล
204935 นาย อรรถพล หัสทน
204936 นาย ชยุต โฉมยา
204937 นาย อิสระ เชื้อสอน
204938 นางสาว บุณฑริกา องอาจ
204939 นางสาว กชพร วรรณศิลปM
204940 นาย ภาณุพงศ เสนานุช
204941 นาย พงศปราชญ คล�ายเกตุ
204942 นาย เกรียงไกร สมประสงค
204943 นาย พลเทพ พวงไพโรจน
204944 นางสาว วิชชุดา พรหมเทศ
204945 นาย จักรนรินทร สุดาเดช
204946 นางสาว จิดาภา เจริญพร
204947 นางสาว ศิรินันท ลิ้มสุวรรณ
204948 นาย ณัชพล แสนอาทิตย
204949 นางสาว กุลภัสสร อรรคระน�อย
204950 นางสาว น้ําทิพย ไม�สุวรรณกุล
204951 นางสาว ภัทรศยา พลอยเพ็ชร
204952 นาย เฉลิมชัย สีแดง
204953 นางสาว นลินี ศรีเมือง
204954 นางสาว ฐาปนีย นามโชติ
204955 นางสาว ชลิดา สิริวเสรี
204956 นางสาว วิลาสินี ตันชูวงศ
204957 นาย ชิตดนัย ศรีกนก
204958 นางสาว สุคนธทิพย โมหนองเด่ิน
204959 นาย ธนธร แก�วไทรแย�ม
204960 นาย ไอศวรรย เปSยถนอม
204961 นางสาว พรไพริน คําสวัสด์ิ
204962 นางสาว อรุณกมล แซ�กู�
204963 นางสาว สุดารัตน พุทธังกุโร
204964 นางสาว จารุวรรณ ดีอ�อน
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204965 นาย จิรายุ คลังทอง
204966 นางสาว น้ําฝน ร�วมแก�ว
204967 นางสาว มนัสชนก สีทะนน
204968 นางสาว ภัทรวิภา รักษาแก�ว
204969 นางสาว ขนิษฐา สืบปาละ
204970 นาย ณรงคฤทธิ์ ประมูลวงค
204971 นาย จักรยุธ ทองคํา
204972 นาย อรรคพล ชัชวงษ
204973 นางสาว ทิพวรรณ วาทิปประพันธ
204974 นางสาว ธัญชนก ศรีจันทรทอง
204975 นางสาว กฤศอลิน แดงทองดี
204976 นางสาว พิชชานันท เสาวคนธ
204977 นางสาว นันทิพร โชติรัตน
204978 นาย วรพล โหมดชัง
204979 นางสาว อุมารีย ซ่ือตรง
204980 นางสาว วัลลภา ศรีไพสนธิ์
204981 นางสาว โสภินันท จันทรแย�ม
204982 นาย สุรัตน สุวรรณศิลปM
204983 นาย ชินเชษฎ แสนวันดี
204984 นางสาว ปาลิกา สว�างพฤกษ
204985 นาย เหนือราษฎร ทองอยู�
204986 นางสาว ชนิกานต เพชรอาวุธ
204987 นางสาว กาญจนาพร แสนสุภา
204988 นางสาว รมยธีรา แดนวงศ
204989 นาย วงศธร เลิศตระกูลพิทักษ
204990 นาย เจษฎา แซ�ฮุ�ย
204991 นาย ธนกร ธนัชโชติปรีดากุล
204992 นางสาว กัณฑฐิกรณ อังกินันทน
204993 นาย พรหมปกรณ พันธุสุข
204994 นางสาว วรางคณา ไกรนรา
204995 นางสาว อาริยา ประพฤติชอบ
204996 นาย วโรตม พัฒนสมุทร
204997 นางสาว สุมารินทร ประเศรษฐา
204998 นางสาว หนึ่งฤทัย สินเนือง
204999 นาง เบญจวรรณ สุขโข
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205000 นางสาว นภัสนันท เปรมสุริยา
205001 นาย วรายุทธ บุญรักษา
205002 นาย จักรพงษ บัวขันธ
205003 นาย ภาณุวัฒน พิมพิรัตน
205004 นางสาว ญาราภรณ ถํ้าทอง
205005 นาย อิบรอหีม เดชอรัญ
205006 นางสาว ศิริเนตร สุจจชารี
205007 นางสาว กฤษฎาภรณ สิทโท
205008 นางสาว ชมพูนุท มหาวรรณ
205009 นางสาว อัญชลี บุญภิโย
205010 นาย วีรชาพิภัทร ผาสุข
205011 นาย ชิณเรศ เกิดศรี
205012 นางสาว สุดารัตน ร�มลําดวน
205013 นางสาว ชนิสรา ทองประสาน
205014 นางสาว ลักขณา จิตติพันธ
205015 นาย ณัฐปกรณ แก�วนะรา
205016 นางสาว จิราพัชร โพธิยอด
205017 นาย วงศกร กันจินะ
205018 นางสาว ปรางคปรา ศิลปดุริยางค
205019 นางสาว ณัฐสุดา ผาสุข
205020 นางสาว สินีนาถ จึงสถาพรประชา
205021 นางสาว นภัทรธมณฑ ปDญญารัตน
205022 นาย ธีระพงศ ควรชม
205023 นาย ศิลปMศรุต เสารประโคน
205024 นาย ก�อเกียรติ นิลปDOน
205025 นาย คมกริช เพชรคมกริช
205026 นาย นิตย กรกนกกมล
205027 นาย คมชาญ ลิ้มเทียมเจริญ
205028 นาย ธนวุฒิ สกุลเทอดเกียรติ
205029 นาย ชัชพล พรหมสนธิ์
205030 นางสาว พรชนก อุ�นเมือง
205031 นางสาว ฉัตรทริกา เลิกนอก
205032 นางสาว จินตนา ธรรมสาลี
205033 นางสาว เบญจมาศ ตะโจระกัง
205034 นางสาว กิติรดา ตันจันตา
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205035 นางสาว สุนิสา กาสีนํา
205036 นางสาว จารุวรรณ อ่ิมสุวรรณ
205037 นางสาว ภัทรวดี จันทะวงษา
205038 นางสาว อัจฉราพันธุ ชฎาจิตร
205039 นางสาว ศิรินาฎ รัตนพันธ
205040 นางสาว นรยา ปะทะหา
205041 นางสาว ฐิติมาพร ระดาเขต
205042 นางสาว กุลจิรา ธนะดํารงชัยพร
205043 นาย ทวีสิน สินสุวรรณ
205044 นาย มุนินทร เอ่ียมศรี
205045 นาย ณัฐพงศ มีโชค
205046 นาย ชูเกียรติ เอียดสุดรักษ
205047 นางสาว อัจฉราภรณ เจริญสิน
205048 นาย พงศกร เจริญสิน
205049 นาย เบญจพล ชวลิต
205050 นางสาว รัฐชินี สยามประโคน
205051 นาย ยุทธภูมิ พลชนะ
205052 นางสาว ปHยะวดี อาจนารินทร
205053 นางสาว ณัฐพร นิลยาภรณ
205054 นางสาว ลดาภรณ ดวงอุปะ
205055 นางสาว ฐิติภา ญาณปDญญา
205056 นางสาว วัลลี สาระพล
205057 นางสาว กรองทอง ชุมเสน
205058 นางสาว กัณฌริดา ยางงาม
205059 นางสาว กัณฌริณีย ยางงาม
205060 นางสาว สุรารักษ แจ�มแป�น
205061 นางสาว ภัทรพร ยืนยั่ง
205062 นางสาว จริญญา จิรัฐจินตนา
205063 นางสาว มณฑิตา ชูรัตน
205064 นางสาว ธัญลักษม สาสุข
205065 นางสาว กัลยวีร ธนาพรวราพงศ
205066 นางสาว นวลปรางค ม่ังค่ัง
205067 นาย ธีระวัฒน เอ้ือนโอด
205068 นางสาว รัชณัณ บุญรัตน
205069 นาย ศตสิณฑ ตันชาลี
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205070 นางสาว ขวัญใจ ลีประโคน
205071 นางสาว วราภรณ เย็นสําราญ
205072 นาย กาจกมล ตันตระกูล
205073 นางสาว ศิวาพร ใสสะอาด
205074 นางสาว ทักษพร เอียดเพชร
205075 นาย กฤตพงษ มณีเกษกุล
205076 นางสาว กวิสรา เอียดเพชร
205077 ว�าท่ีร�อยตรี ชิตพล กองธรรม
205078 นาง จิราภรณ ฤทธาภิรมย
205079 นางสาว ทิพยสุดา วงศหล�า
205080 นางสาว สุมิตรตรี สีลาชาติ
205081 นาย ณัฐวุฒิ ราชมณี
205082 นางสาว กรชวรรณ จันทองพูน
205083 นาย เอกณัท สุชาติพันธุ
205084 นาย กฤษฎา ดีเหง�า
205085 นาย ปรเมศร มีสุข
205086 นางสาว นิภาพร ปวงนคร
205087 นางสาว ณัฐธยาน คชเดช
205088 นาย ธงชัย สีสะท�าน
205089 นางสาว จุฑามาศ แซ�ภู�
205090 นางสาว นววรรณ โพธิ์สิทธิ์
205091 นางสาว ศดานันท นกเขาเทศ
205092 นางสาว รัชชัญญา นิยมเดชา
205093 นางสาว สรินยา คํามูลอินทร
205094 นาย วีระชัย ชุ�มแก�ว
205095 นางสาว ลัดดาวรรณ สุรพัตร
205096 นางสาว ปาณิสรา เหล�าเขตรการ
205097 นางสาว เบญจลักษณ กาลจักร
205098 นาย ภูศิริ เชื้อโชติ
205099 นางสาว สุภาพร สีดาวงษ
205100 นาย บัณฑิต สิงหาบุตร
205101 นางสาว ลัดดาวัลย รักชาติ
205102 นางสาว วาสนา เทียมม�วง
205103 นางสาว อมิตา เวียงวิเศษ
205104 นาย รัฐพล สุสาร
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205105 นาย นิคม บรรเทิงใจ
205106 นางสาว ลภัสรดา อยู�ทอง
205107 นาย ณัฐพงศ ถ�วยทอง
205108 นางสาว ปรียานุช ฤทธิจอม
205109 นางสาว สงกรานต บริภารักษ
205110 นางสาว อรอุมา ถากงตา
205111 นางสาว เพลินทิพย สีผา
205112 นางสาว กฤตพร แสงสุรินทร
205113 นาย สการียา วงคนิสEะ
205114 นางสาว จิราภรณ แก�วสีสด
205115 นาย ประณิธาน ทิมให�ผล
205116 นาย จิรเมธ ปทุมเพ็ชร
205117 นาย โยธิน ช�างปลูก
205118 นางสาว นฤมล พรมแดง
205119 นางสาว ธนิตา รักคล�าย
205120 นางสาว สุคนธทิตย เชิญทอง
205121 นาย คมศักด์ิ ยินดีทรัพย
205122 นาง ณภัค มะลิวัลย
205123 นางสาว ชัชชวิไล เก็ดรัมย
205124 นาย จิระศักด์ิ ต้ังจารุวัฒนชัย
205125 นาย นิธิภัทร สายมา
205126 นาย เจษฎา อานันต
205127 นาย ณรงคศักด์ิ จงกลวนิช
205128 นางสาว เพกา ดีสกูล
205129 นางสาว มุกนรินทร ทองเกลี้ยง
205130 ว�าท่ีร�อยตรี อานันท วันชัย
205131 นาย กิตติบดินทร ชุติชัย
205132 นางสาว เจริญศรี อาจวิชัย
205133 นางสาว มินตรา ภูนารี
205134 นางสาว ภัสสร นฎิศวร
205135 นางสาว สิรินยา รินชัย
205136 นาย ชยานนท แก�วอาทะ
205137 นางสาว ปDทมาภรณ โมธรรม
205138 นาย เทพประสิทธิ์ มณีพันธุ 
205139 นางสาว ปวีณา สุภาพันธ
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205140 นางสาว ขวัญฤดี โจณสิทธิ์
205141 นางสาว รุจิกาญจน ธรรมคุณพิทักษ
205142 นางสาว กอแก�ว ศรีสกุลเมฆี
205143 นางสาว วณิตา ศรีซุย
205144 นาย พงศเกษม เกษมสุข
205145 นางสาว นภัทร แถมพยัคฆ
205146 นางสาว พัชรา สามารถกูล
205147 นาย อัยการ ชัยหัง
205148 นางสาว อัจฉรา แสนทวีสุข
205149 นาย สายัณห ศิริกุลชัย
205150 นางสาว สิริพร ภูศรี
205151 นางสาว ธาริณี ศรีบ�านโพน
205152 นาย กันตพัฒน โพธิ์ศรีทอง
205153 นาย นววิส คุ�มจอหอ
205154 นางสาว นิธิอร เกิดศักด์ิ
205155 นางสาว ธัญญาภัค จันทรดาประดิษฐ
205156 นางสาว สุกัญญา แสนกัน
205157 นาย ชาญณรงค รัตนโชเต
205158 นางสาว ภัทรสุดา พัฒนแช�ม
205159 นางสาว สริยา โมรา
205160 นางสาว จิรา จันทรัตน
205161 นาย ศศิพงศ ศิริเชียงพิณ
205162 นางสาว สุนิษา คําแหง
205163 นางสาว ฟุ�งฟ�า สังขแก�ว
205164 นางสาว อนุธิดา ป�องคํา
205165 นางสาว ทัศนีย เกิดแสงสุริยงค
205166 นางสาว สุขสันต แสนกล�า
205167 นางสาว วิไลวรรณ ไกรศิริ
205168 นาย กุลชาติ อารีราษฎรพิทักษ
205169 นาย เตชิษฏ` ขําพิมาย
205170 นาย คเณศร ศรีนามล
205171 นาย นลธวัช ลีโคตร
205172 นางสาว สมัญญา เรืองไชย
205173 นางสาว ฐิติรัตน ธรรมสิทธิ์ชัย
205174 นางสาว กมลทิพย ทองทิพย
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205175 นางสาว สุภาภรณ เอสันเทียะ
205176 นาย พรภวิษย พิมพสวรรค
205177 นางสาว วรรณธนา เปรียบดีสุด
205178 นางสาว พัชรนันท ตาระกา
205179 นางสาว อิสรา สุวรรณรัตน
205180 นาย นัฐพล พุทธวงษ
205181 ว�าท่ีร�อยตรี สุรวัตร บุญพบพิเคราะห
205182 นางสาว วัลลี เพียกง
205183 นาย พีระพงษ อนุรักษ
205184 นางสาว อินทุพา อินทะศร
205185 นาย ศุภวิชญ สุทธิวานิช
205186 นางสาว วรรณภา พงษสุวรรณ
205187 นางสาว ขวัญจุฬา จันทรโคตร
205188 นาย บุญฤทธิ์ สุวรรณเวช
205189 นางสาว ภรณทิพย เรืองนาค
205190 นาย สิทธิพงศ สมณกิจ
205191 นาง นิตยา สมณกิจ
205192 นาย สุจริต เปSWยมสุข
205193 นางสาว ดารุณี อําพร
205194 นาย รัฐพล บุรพันธ
205195 นางสาว ชญานิศ ปHWนทอง
205196 นางสาว ณัฐกาญจน บุญเอกอารีย
205197 นางสาว ชุลีพร แสงราม
205198 ว�าท่ีร�อยตรี จักรพันธ เพ็ญพิมพ
205199 นางสาว ปริตา จิระกิตติพร
205200 นาย ปฏิรพ พหลแพทย
205201 นางสาว วราภรณ แสงเงิน
205202 นางสาว วรพิชชา ทามะนิตย
205203 นางสาว กานตศศิน ณ สงขลา
205204 นางสาว ศิรดา ชลประทิน
205205 นางสาว ชนมชนก ทองม�วง
205206 นางสาว นันทนา อริยจินดา
205207 นาย ธนกฤต คําแก�ว
205208 นาย ศุภวิทย ฤทธิ์ชัย
205209 นางสาว ญาณิศา ลิ้มรุ�งเรือง
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205210 นางสาว กิตติพร มูลชมภู
205211 นางสาว กาญจนา สัญญากุล
205212 นางสาว ชณาบารมี เงานอ
205213 นางสาว อรอุมา ประภัสสราภรณ
205214 นาย กิตติพศ สิทธิหาร
205215 นางสาว สุธิดา เจริญศักด์ิ
205216 นาย สรายุทธ ไวยวงค
205217 นางสาว ชัชรีพร ชามนตรี
205218 นางสาว อัจฉราภรณ สารการ
205219 นาย ณัฐพงศ ปลิดดอก
205220 นาย เทิดศักด์ิ สุภเสน
205221 นางสาว ธนิฏฐา อบอุ�น
205222 นาย วโรตนม ภัทรแพทยหัสดิน
205223 นาย อภิสิทธิ์ กวางทอง
205224 นาย วิวัฒน เสาวกูล
205225 นางสาว วรวรรณ จรัสตระกูล
205226 นางสาว ชญานุตม หอวงศรัตนะ
205227 นางสาว ปวีณ พันธภูมิ
205228 นาย วิศรุต ทวีปะ
205229 นาย เบญจพล เกินชัย
205230 นางสาว กมลทิพย กลิ่นทอง
205231 นาย อภิรักษ พัวบัณฑิตกุล
205232 นางสาว อภิชญา เลิศไสว
205233 นาย วิกรม หลEะเลย
205234 นางสาว กลวัชร ยุติธรรมดํารง
205235 นางสาว ฐาปนีย มณีรัตน
205236 นาย ชินดนัย วรมณีรัตน
205237 นางสาว พัชมนต อาจหาญ
205238 นาย อภิสิทธิ์ แตงจEอก
205239 นางสาว มยุณีย แสงทอง
205240 นาย บรรลือ สุขยินดี
205241 นาย ศราวิน ฤทธิโสม
205242 นางสาว กรรวี อรุณเจริญพรชัย
205243 นาย ธัญพิสิษฐ ตาระเกตุ
205244 นาย ภราดา จันทรานุสรณ
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205245 นาย วศิน ไพชํานาญ
205246 นาย สนธยา แสงทอง
205247 นางสาว ศิริพร เภรีฤกษ
205248 นาย พงศกฤษ ติยะบุตร
205249 นาย สิทธิชัย บุระมาศ
205250 นางสาว สิริพรรณ ศรีประดิษฐ
205251 นาย ศุภวุฒิ ปาติมานนท
205252 นาย พชรพล ขุนเพชร
205253 นางสาว ปนัดดา มูลพาที
205254 นาย วสันต เสตสิทธิ์
205255 นาย ธีรพงศ ภูมิโมไนย
205256 นาย วรุจน วงษศุทธิภากร
205257 นาย พงษรพี บัวทอง
205258 นางสาว อรญา กองกูล
205259 นางสาว ทิพยวรินทร สุรดีวิราพันธ
205260 นางสาว เมธิณี เพชรขาว
205261 นาย วีรพงศ จันทรแก�ว
205262 นาย พุทธันดร รอดศรีนาค
205263 นางสาว กฤติยา เมฆทอง
205264 นาย สิรภพ เดชพันธุ
205265 นาย จักรพงษ เพชรแก�ว
205266 นางสาว พัชรียา สุวรรณรงค
205267 นาย นิติ จันทรทองแก�ว
205268 นาย ธีรภัทร สาดี
205269 นางสาว สุปราณี สีคํา
205270 นาย กฤษฎา ศรวิบูลยศักด์ิ
205271 นาย ปรีชาพันธ แก�นแจ�ม
205272 นางสาว พัชราพร ภูชํานิ
205273 นาย ณัฐพงษ วันวิน
205274 นางสาว ประดับมุก จุลนวล
205275 นาย จิระวัฒน มูลผาลา
205276 นางสาว ธมนวรรณ ศรเสณี
205277 นาย ทรงกช นิลเกษม
205278 นาย ชิณวัตร นามบุตรดี
205279 นาย สุรดิษฐ จารุศิริวัฒนา
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205280 นาย ธรรมรินทร กาเกตุ
205281 นางสาว รฐา แก�วพรรณราย
205282 นาย ธนกฤต อินทะวงศ
205283 นางสาว รติรส ธรรมสถิต
205284 นางสาว อริศรา ฤทธากรณ
205285 นาย พิพัฒน พง ค หนู ทอง แก�ว 
205286 นางสาว ปณิยา ทรงงาม
205287 นางสาว อรพรรณ ชาติเอกชัย
205288 นาย ฉัตรพงศ ทองม่ัง
205289 นางสาว สฐิตญา ลอยวิสุทธิ์
205290 นางสาว ยุพาวรรณ ไอยศูรย
205291 นาย ดลชัย ประมวล
205292 นาย ธนวัตร สุวรรณชัยรบ
205293 นาย ณัฐพงศ สาเขตร
205294 นาย พิศณุ นัยแสน
205295 นางสาว พรพิมล ศรีเครือดํา
205296 นาย จาฏaพัจน คงวัฒน
205297 นาย ธวัชชัย แข็งสง�า
205298 นาย พัฒนพงศ จันทวฤทธิ์
205299 นาย ก�องภพ พานดอกไม�
205300 นาย ยศละนัย เหมือนเหลา
205301 นางสาว ชฎพร บุญสุข
205302 นางสาว สาวิตรี บุญยืน
205303 นาย สรรพสิทธิ์ เอ่ียมสอาด
205304 นาย ภาณุเดช เดชนาเกร็ด
205305 นางสาว มาลัยวรรณ พงษกระฉัตร
205306 นาย สรวิชญ พรรณพิสุทธิ์
205307 นาย กัณฑเอนก ยินดี
205308 นางสาว ภัทราภรณ ภิญคุณ
205309 นางสาว ทัศวรรณ สุธงษา
205310 นาย นฤพนธ ซ่ือกําเนิด
205311 นาย ชุติมันต จินาวงษ
205312 นาย สุทัศน เตือนสติ
205313 นาย ปริยล ปHWนสุวรรณ
205314 นาย กมลชัย อวัยวานนท
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205315 นางสาว ธรินทรญา จันทรศรีนวล
205316 นางสาว บัณฑิตา ช�วยสงค
205317 นางสาว กรสิริ รุ�งเจิดฟ�า
205318 นางสาว ณัฐการณ ทองเงิน
205319 นางสาว มาลีวัลย ฉัตรพงศวิทยา
205320 นาย ภูมิธิป ปฏิสนธิ
205321 นาย อิมรอน ดาโอะ
205322 นาย ชัยมงคล แท�นหิน
205323 นาย มาโนช อ�อนพร�อม
205324 นางสาว ชัญญา ศรีสุวรรณ
205325 นางสาว กรณิศ เพชรขุนทด
205326 นาย เชษฐพงศ ประชานันท
205327 นาย กฤษฎากรณ พันธง
205328 นางสาว ฐิติมา นวลเจริญ
205329 นางสาว ณัฎฐณิชา พละระวีพงศ
205330 นางสาว อัครีมา ลงซา
205331 นางสาว ฐิติพร เสถียรลัคนา
205332 นางสาว อริยา สากํา
205333 นาย พงษระพี สมบุตร
205334 นาย วัชรวิทย นภาพันธ
205335 นางสาว ประกายขวัญ นามสวัสด์ิ
205336 นางสาว นีรชา พลภักดี
205337 นางสาว วนัสนันท กลิ่นประทุม
205338 นาย กรกมล ปDญญายม
205339 นาย ขจรศักด์ิ นิลทวงษ
205340 นาย สราวุธ รุ�งเรือง
205341 นาย เอกชัย หอมหวล
205342 นางสาว ปวีณา แจ�งสกุล
205343 นาย ปวริศร จิตตรัว
205344 นางสาว นันทนา หลับภา
205345 นาย พิษณุ สิทธิถนอมวงศ
205346 นางสาว ปาณิสรา เปสุริยะ
205347 นางสาว ปฏิมากร โปรดประโคน
205348 นางสาว ภัทรวดี จงชนะวิชัยชาญ
205349 นาย ศราวุฒิ เสวิสิทธิ์
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205350 นาย อดิศักด์ิ เหมือนพันธ
205351 นาย นพรัตน ขนุนอ�อน
205352 นางสาว อมรา เมืองม�วง
205353 นางสาว ธมน อ้ิววังโส
205354 นาย เอกรัฐ สร�อยประเสริฐ
205355 นาย วัชพล ธิกะ
205356 นาย ฉัตรชัย สร�อยประเสริฐ
205357 นางสาว กาญจนา รอบคอบ
205358 นาย ศักด์ิระพี ศรีธรรมกุล
205359 นางสาว อฑิตญา ธีรนิจกิตติคุณ
205360 นาย ปานชนก เกตุแก�ว
205361 นาย พีรวิชญ จิระจรูญพันธุ
205362 นางสาว อัญชลี สุขส�ง
205363 นางสาว ปุณณดา อินทิวร
205364 นางสาว สุวพีร ชํานาญเพาะ
205365 นางสาว รอกีเยEาะ ลาเตEะ
205366 นาย ณัฐวุฒิ ทับหิรัญ
205367 นางสาว อุษา สุวรรณชาติ
205368 นาย ยุคล พุดจีบ
205369 นางสาว มุขเอก เจียมจีรกุล
205370 นางสาว ฑิฆัมพร จันทศิลปM
205371 นาง ชวนพิศ เบ็ญฮาวัน
205372 ว�าท่ีร�อยตรี ศรัณยู จันทรแจ�ง
205373 นางสาว นวลพรรณ ชื่นชมภู
205374 นาย อิทธิพล จันทรสุนทร
205375 นางสาว วันวิสา รักนุ�ย
205376 นาย นลธวัช ปานแดง
205377 นาย วุฒิชัย พลอินทร
205378 นาย เมธา เงินเนตร
205379 นางสาว ณฐมน สกุลจุมจัง
205380 นางสาว อัยดา สายราง
205381 นาย จิรภาส ทองเสน
205382 นาย เดชา ศรีบุดดา
205383 นางสาว จิรวรรณ เดชแทน
205384 นาย จตุรงค ศรีสุมล
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205385 นางสาว อัจฉราวรรณ อิสโร
205386 นางสาว ปฐมา กันกา
205387 นางสาว สมนา นิลเนตร
205388 นางสาว ศิริอร ส�วยนนท
205389 นาย ธีระพงษ มณีศรี
205390 นางสาว ศศิประภา ไร�สงวน
205391 นาย วิสิษฐ หวลกระจาย
205392 นาย อภิสิทธิ์ พินิจผล
205393 นางสาว ประภากร หาญธงไชย
205394 นาย ศาศวัต ลีพิบูลยสวัสด์ิ
205395 นาย ธีรพงษ ขอสุข
205396 นางสาว วิภารัตน พัฒนมะณี
205397 นางสาว ชญากรลักษณ จันครา
205398 นางสาว สุภาพร มลิวัลย
205399 นาย นพดล เด็นหมิน
205400 นาย ภีมเดช นิ่มทับทิม
205401 นางสาว สุภัสสรา แก�ววงษไหม
205402 นาย ทศพร เวสประชุม
205403 นาย ธนกร จําปาวงษ
205404 นางสาว ณัฏฐณิภัค อนุศาสนัน
205405 นางสาว นิลาวรรณ กดอยู�
205406 นาย อติคุณ ทวีแก�ว
205407 นาย เชาวลิต พิมโคตร
205408 นาย พิชัย โยธาการ
205409 นาย โชติวุฒิ คมขํา
205410 นางสาว ปริมประภา นนทดารา
205411 นาย พงศธนิก พรหมเมือง
205412 นาย ปHติภูมิ พานิชเลิศ
205413 นางสาว พรทิพย เอ่ียมมี
205414 นาย อลงกรณ สีคําอินทร
205415 นาย ณัฐพงศ รักชาติ
205416 นางสาว มาศสิริ แววดํา
205417 นางสาว อาดีล�าห ยEะ
205418 นาย จําลอง พรหมศิลา
205419 นาย กิตติเทพ ไกรสินธุ
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205420 นาย อินทรประทาน น�อยโยง
205421 นางสาว ณัฐณิชา ปDนชัย
205422 นาย ธรรมฤทธิ์ ศักด์ิทอง
205423 นางสาว กานตระวี สุขฤกษ
205424 นาย กิตติศักด์ิ ทิมพูล
205425 นาย สถาปDตย ส�งเสริม
205426 นาย ปฏิพัทธ สวนงาม
205427 นางสาว จิตรัมภา กรแก�ว
205428 นาย นนทสฤษด์ิ โภคทรัพย
205429 นาย ปฏิวัติ รัชโพธิ์
205430 นางสาว กมลฉัตร ก่ิงวิชิต
205431 นาย อธิราช คําภูเวียง
205432 นางสาว ปHยทิพย มณทิพย
205433 นางสาว ภัทราพร คุ�มทรัพย
205434 ด.ต. เลอศักด์ิ ผดุงการ
205435 นาย ฮาริส พงศยี่หล�า
205436 พันจ�าอากาศเอก ณัฐพล ราชภูเขียว
205437 นางสาว กัญณิพา โปร�งภูเขียว
205438 นาย ชาญวิทย เลิศสําราญชัย
205439 นางสาว ชมภูนุช ทองคํา
205440 นาย ประเวศ ศรีสวัสด์ิ
205441 นางสาว สรารี สายพรหม
205442 นางสาว วิลัยพร แก�วตา
205443 นาย ศิริบดี จงวิบูลทรัพย
205444 นาย ธนวัฒน วรพัฒน
205445 นาย วศิน ปานเดช
205446 นางสาว วรินทร ดีทองอ�อน
205447 นาย ธีรพล สมัคร
205448 นางสาว จุฑามณี มณีเหล็ก
205449 นาย ชูเกียรติ หลวงภักดี
205450 นาย โผนไทย วงษสาธิต
205451 นางสาว พัชริดา อํ่าบุญ
205452 นางสาว อรนุช พานรินทร
205453 นางสาว ณัฏฐชามา สถิตยพงษ
205454 นาย ภาณุพันธ ชีลั่น

หน�าท่ี 156 จาก 216



เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกุล
205455 นางสาว ประภัสสร คะรังรํา
205456 นางสาว วริษา ทองบ�อ
205457 นาย นิพิฐพนธ จันโสม
205458 นางสาว นิศาพร สุทธิมาร
205459 นางสาว สุจิน รุ�งเรืองวนาศรม
205460 นาย เอกรัฐ เผ�าพงศประเสริฐ
205461 นางสาว ณัฐวดี ราษฎรสรรเสริญ
205462 นางสาว เพ็ญประภา ทับคง
205463 นางสาว อภิรดี รักษธรรม
205464 นางสาว นิลนลิน ศรีสังข
205465 นางสาว ชนมนิภา ชาวดร
205466 นาย วินัย ต๊ิบสาร
205467 นางสาว ศิริประภา ใจยวน
205468 นาย พงศภัค ทัดทอง
205469 นางสาว พิชามญชุ เดชะศิริ
205470 นาย ณัฐพล สาคร
205471 นางสาว จิราพร เจียมกีรติกานนท
205472 นางสาว วนิดา เหง�าทอง
205473 นางสาว วริศรา ถ่ินจะนะ
205474 นางสาว สุจิตรา สินทพ
205475 นางสาว ปรางรวี รักดีศิริสัมพันธ
205476 นางสาว อําไพพร เทวา
205477 นางสาว นภัส พบสุวรรณ
205478 นาย ธนบูรณ เปSWยมสุข
205479 นาย พีระชัย สือวงศประยูร
205480 นาย วรบดินทร สุวรรณศาโรจน
205481 นาย ภาณุวัฒน พลเพชร
205482 นาย สมใจนึก สังคําพันธ
205483 นางสาว รังสินี พุ�มโต
205484 นางสาว อังศุมาริน ชุมศรี
205485 นาย กนกเทพ ล�อมรื่น
205486 นาย สุทธิพงษ บุญพอ
205487 นางสาว บุษบา อุปฐาก
205488 นางสาว กันยารัตน บัวศรี
205489 นางสาว พิชญา วงศ พุฒิ 
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205490 นางสาว สุภิฤตรี ทัณฑะรักษ
205491 นางสาว ธนภัส ทรงวิทยาธรรม
205492 นางสาว พัชริดา ทิพยจ�อย
205493 นาย จักรพงษ จันทะดวง
205494 นาย นราชัย บุญยธนดิลก
205495 นาย วงศกร เลาะศิริ
205496 นางสาว สุพัตรา เต็มเปSWยม
205497 นางสาว กุลยา อุบลพงษ
205498 นางสาว สุชญา กูลศิริ
205499 นางสาว ลดารัตน เนตรพันธ
205500 นางสาว ฐิติมา คะชะเสน
205501 นางสาว วาสนา พงษชัยศรี
205502 นางสาว ญาณิศา บัวงาม
205503 นาย วีระชน ล�องนาวา
205504 นางสาว เบญญา สุภเดช
205505 นางสาว อรอุมา เส�งคุ�ย
205506 นาย ชนมเจริญ ทับทิมโต
205507 นาย สุเมธ คําอ�อน
205508 นาย สุพจน เรืองเพชร
205509 นางสาว รัตนาภรณ เรืองเพชร
205510 ว�าท่ีร�อยตรีหญิง ชลธิชา จันปุCม
205511 นาย กิตติพงษ หนูชุม
205512 นาย ณัฐพงษ ศรีรักษา
205513 นางสาว กรธิดา ทองอรัญญิก
205514 นางสาว เกษราภรณ อนุโรจน
205515 นางสาว อภิตญา ดีศีลรักษ
205516 นาย ศุภสิทธิ์ ธรรมธุระ
205517 นาย ณัฐฐินันท โพธิ์ประดิษฐ
205518 นาย กฤศวรรธน พิลาล้ํา
205519 นางสาว เฌณิศา กันต๊ิบ
205520 นาย อมรินทร มธุรส
205521 นาง นงลักษณ ยะสะกะ
205522 นาย โฆษิต จันทรฉ้ิน
205523 นาย วราธร บุญปาสะ
205524 นางสาว ดวงกมล ไชยสายัณห
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205525 นางสาว มนัสชนก ไหมจุ�ย
205526 นาย อรรถสิทธิ์ รัตนถาวร
205527 นางสาว กนกอร สีวะสา
205528 นาย นัฐวุฒิ มาศเกษม
205529 นาย โชคชนก เกียงเอีย
205530 นาย ธัญนุกรณ แสนนาม
205531 นางสาว ทัศพร แสนนาม
205532 นางสาว พิมพชนก ศิริยะราช
205533 นางสาว เพชรลดา จําแนกยุทธ
205534 นางสาว เสาวลักษณ ผิวละมุน
205535 นางสาว วิไลลักษ นาคํารอด
205536 นาย กิตตินันท ภาระกิจ
205537 ว�าท่ีร�อยตรี พงษศักด์ิ หมุดดํา
205538 นาย อภิมุข ศรีอําภรณ
205539 นาย อมรศักด์ิ เพ็ชรเนียม
205540 นาย พงศกรณ เสถบุตร
205541 นาย ปHติภูมิ ถาวรพจน
205542 นางสาว เบญจมาส ปูCเดือน
205543 นาย ชานนท นามวิเศษ
205544 นาย ฐานิต ไกรลาศ
205545 นางสาว หนึ่งฤทัย พรวนประมูล
205546 ว�าท่ี ร.ต. อรรถกฤษ สุราวรรณ
205547 นางสาว มณฑาทิพย จันทรบัว
205548 นางสาว ปHยะนุช เนหล�า
205549 นางสาว วาสนา ธรรมสอน
205550 นาย อัลอามีน โตEะโยะ
205551 นาย เดชฤทธิ์ พรหมโลก
205552 นาย เติมพล ทองสุทธิ์
205553 นางสาว บุษราคัม สุขกร
205554 นาย ภานุวัฒน มาตรา
205555 นางสาว ฐิตาพร พุ�มแก�ว
205556 นางสาว วิลาสินี กีรติวิมลรัตน
205557 นางสาว ศรสวรรค วงษคําหาญ
205558 นาย ธนบดี ภู�เพ็ง
205559 นางสาว กมลพร อินตEะยศ
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205560 นางสาว อภิญญา คงกล�า
205561 นางสาว อริษา คตชลน
205562 นางสาว นฤมล ราชสง
205563 นางสาว ธิดารัตน ปานสกุล
205564 นางสาว อจิรวดี ดําแก�ว
205565 นางสาว อมรรัตน คําน�วม
205566 นางสาว นันธิยา คํานึงคง
205567 นางสาว เสาวลักษณ บุตรต้ัว
205568 นางสาว ชญานุช น้ําใจม่ัน
205569 นางสาว ชยุฎาภัทร ทองกุล
205570 นาย ธีรศักด์ิ แก�วอุดร
205571 นางสาว ทรรษยา เขตนคร
205572 นาย สุกฤษฎิ์ กลัดนาคะ
205573 นาย วีรยุทธ สุริยันต
205574 นาย วีรภัทร ไทยประเสริฐ
205575 นาย ชัยยันต ระพีพัฒน
205576 นาย พีรพัฒน ฟDกเขียว
205577 นางสาว มนัญยา นกเขาเทศ
205578 นาย กัลชาญ เทียมกัน
205579 จ�าอากาศตรี ตุลา จอนเจEก
205580 นางสาว อรวรรณ จันทะคัด
205581 นางสาว สุธาทิพย พันธวงศ
205582 นาย อภิชัย วงศชัย
205583 นาย ชัยโรจน ถิรางกูร
205584 นาย ชัชวาล อ�อนวรรณะ
205585 นางสาว ณัฐกมล สุดสาย
205586 นาย ปรัชญา สมนอก
205587 นางสาว ปภาวี นิลวิสุทธิ์
205588 ว�าท่ีร�อยตรี อนันต จันลา
205589 นาย จิตพัฒน กู�ก�องกฤษฎากร
205590 นางสาว ณฐมน ขันสุวรรณา
205591 นางสาว ชมัยพร ทาจิตต
205592 นาย ศรัณญ จึงจิตรักษ
205593 นาง พุทธชาติ เพ็งประพันธ
205594 นาย จิตติชัย พัชรเดชาธร
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205595 นางสาว สุตาภัทร รัตนพันธ
205596 นางสาว ปHยวรรณ ทิพยประชาบาล
205597 นาย สุวรรณ สุรางครักษ
205598 นางสาว กัณทรีย ขวัญดํา
205599 นางสาว วรลักษณ สุวัตถิกุล
205600 นางสาว รัตติยาภรณ ธรรมสาร
205601 นาย มนตรี พิมพา
205602 นาย ภูดิส จิตตมานะ
205603 นางสาว ปวิชญา ภัทรรังษี
205604 นางสาว เบญจมาศ แก�วภักดี
205605 นาย ภัทรวีร มิสาโท
205606 นางสาว รัชนีกร เรืองศรี
205607 นาง คณิตา เนียมขันธ
205608 นาย ไพบูลย ศรีชื่น
205609 นาง คีฑภัทร เริ่มเสริมสุข
205610 นางสาว วลีพร แก�วชูทอง
205611 นาย ธีรวัตร เหล�าบุรี
205612 นาย ฮาฟHต ดอเลาะ
205613 นาย อัศฎา เครือมาก
205614 นาย ยุทธนา เชิญรัมย
205615 นาย นิพิฐวัชร ธนกรอังกูล
205616 นางสาว ฐานิกา ใจคํา
205617 นาย สุธิวัฒน สงแทน
205618 นางสาว ภัทรินทร เชิญรัมย
205619 นาย สุรสีห จันตะเคียน
205620 นาย ธนายุทธ อุ�นคํา
205621 นาย ธีระวุธ จงจิตต
205622 นางสาว ชุติมา จอมโคกสูง
205623 นาย อานนท ชนะสงคราม
205624 นาย พันธกรณ ทิมมณีสวัสด์ิ
205625 นางสาว สุณิสา บุญมี
205626 นาย โชติ กองมะณี
205627 นาย กิตติพศ น�อยหมอ
205628 นาง มลรัตน อังวะ
205629 นาย นพวิทย ฐิติธนมณีรัฐ
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205630 นางสาว อมรรัตน เรียงจารุสมบูรณ
205631 นางสาว ณัฐชนก แสนยาอุโฆษ
205632 นาย ไชยมงคล ถมยา
205633 นางสาว สุพัตรา ชูชุม
205634 นาย เกริกพล ธรรมวิจิตร
205635 นาย วทัญXู ถมยา
205636 นางสาว นิภาภัทร พรตระกูลพิพัฒน
205637 นางสาว นูรีน หะมะ
205638 นางสาว สิริภัทร นันทวิริยนนท
205639 นางสาว ฐิยาภรณ ทวีสิทธิ์
205640 นาย อติชาต กุลวิทิต
205641 นาย ณัฐพงศ คงคานิจ
205642 นางสาว บุศราพร ดอนโคตรจันทร
205643 นางสาว กมลรัตน รัตนบุรีวงศ
205644 นางสาว กัณฐิกา จันทรสว�าง
205645 นาย จเร สอนนุ�ย
205646 นางสาว ชวัลลักษณ ธนะสาร
205647 นาย ณัฐพงษ ตันปHWนเพชร
205648 นางสาว นิภาพร แสงวิเชียร
205649 นางสาว กมลชนก พัฒนปรีชาเสถียร
205650 นางสาว สุภัทรา พันธพฤกษ
205651 นาย ณัฐพล พระเมเด
205652 นาย พงศพิชญ จามพัฒน
205653 นางสาว สุดารัตน โสประดิษฐ
205654 นาย ชิรพลพัชร ทรัพยประสม
205655 นางสาว พรสวรรค แสงนาโก
205656 นางสาว ทิพวรรณ ฉิมกลาง
205657 นาย สุขสันต สิงหลา
205658 นาย จักรกริษ พลีจันทร
205659 นาย มานพ จิตนาวสาร
205660 นางสาว สิริกัลยา พวงทอง
205661 นางสาว จิรารัตน เก้ือกูล
205662 นาย ชนะพล ตนายะพันธุ
205663 นาย อานนท ศรีเดช
205664 นางสาว ปรมพร ต้ังพิพัฒนไพบูลย
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205665 นาย สุรพงศ กลับแก�ว
205666 นางสาว กฤษณา วงษบุญ
205667 นาย ปภาตพงศ พัฒโนทัย
205668 นางสาว จิราภา จีวระศิริ
205669 นางสาว ณัฐธนรรณ ใจเย็น
205670 นาย ปรัชญา หลีเยาว
205671 นางสาว กนกวรรณ แดนสุข
205672 นาย คณาธิป พิลาปุรณะ
205673 ว�าท่ีร�อยตรี ณวัสพล มูลทา
205674 นางสาว สุวิมล พวงมาลี
205675 นางสาว รมยนลิน ปHยวนิชพงษ
205676 นางสาว สายฝน นุชพัฒน
205677 นางสาว ภูษณิศา โชติธนถิรเดช
205678 นางสาว จิราวรรณ แก�นสวาท
205679 นาย ณัฐวุฒิ พันสมตน
205680 นาย อภิวัฒน สิทธิสาร
205681 นางสาว ปรีทยาภรณ ประสาทกลาง
205682 นางสาว ศรัญญ บุญประคม
205683 จ.อ. สกานต ใกล�สุข
205684 นางสาว เสาวลักษณ สุโขวัฒนกิจ
205685 นาย วชิระ ทองอ�อน
205686 นางสาว สยมพร จันทะโร
205687 นางสาว ฐิตารีย เจตนา
205688 นาย สราวุฒิ เกิดจั่น
205689 นาย คงศักด์ิ สุริยเลิศ
205690 นาย ณัฐพงษ พืชพันธุ
205691 นาย วรพจน เทียนทอง
205692 นาย พิพัฒพงศ ธนวัฒน
205693 นางสาว พรธิดา ศรีทอง
205694 นาย กีรติ สวยงาม
205695 นางสาว สุรีพร สอนเรียง
205696 นางสาว เวทิดา การันสันติ
205697 นางสาว ศศิธร ทองศรี
205698 นาย เจนวิทย จินตนพันธ
205699 นาย ธนกฤต ปDญญาใส
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205700 นางสาว วิวิศนา แย�มจะบก
205701 นางสาว สุนทรารักษ สิทธิวงษ
205702 นาย พิเศษสุด พูลสิทธิ์
205703 นาย ปุณภิลาศ นรากรพิพัฒน
205704 นาย ชนาธิป ยิ่งคงดี
205705 นางสาว ภัทรานิษฐ ประสงคสุข
205706 นาย ศาสตรศิลปM บูชากุล
205707 นางสาว นวลจุฑา โมทํา
205708 นางสาว นัฐพร วงลคร
205709 นางสาว อรนันท พุ�มศรี
205710 นาย ธิติ วัฒนธร
205711 นาย กวีวัฒน อินสอน
205712 นางสาว ณฐมน มูลสาร
205713 นางสาว บุศรากร จินาพันธ
205714 นางสาว อัมพร อินทรอํานวย
205715 นางสาว วราพร โคคํา
205716 นางสาว นารีรัตน หมวดดํา
205717 ว�าท่ีร�อยตรี ไตรภพ จันเหลือง
205718 นางสาว จริยา หนูวงค
205719 นางสาว อาภากร พ่ึงแสง
205720 นางสาว มัตติกา อินทปาสาณ
205721 นาย บัญชา เจริญวงค
205722 นาย พิพัฒน ขําปรางค
205723 นางสาว จุไรรัตน ปDนเงิน
205724 นาย ณัฐพงศ นพภักดี
205725 นางสาว สุวนันท ชัยวงค
205726 นางสาว ยุพิน ศรีอุ�น
205727 นางสาว วรรณิสา ล�านแก�ว
205728 นาย ปรเมศ กําจรชูวงค
205729 นาย ณัฐกร เครือหงษ
205730 นาย ธนศักด์ิ ศิรินาโพธิ์
205731 นางสาว อักษราภัค วังสะทุง
205732 นาย วรวิทย ทองขําดี
205733 นางสาว ชยาภา ปรกสะอาด
205734 นางสาว อัฎยากร ปลอดฤทธิ์
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205735 นาย กิตติวิริยะ ใจชื้น
205736 นาย พุฒิพงศ คําศรี
205737 นางสาว กรณศศิวรรณ สิทธิเชนทร
205738 นาย ถิรเจตน จิรวัฒน
205739 ว�าท่ี ร.ต.หญิง จุฑามาส อยู�คงศักด์ิ
205740 นาย ฐิติคม มะลิซ�อน
205741 นางสาว ปพิชญา พันธุชิน
205742 นาย ฤทธิชัย สอพิมาย
205743 นาย ทัศนพล มิลินทานนท
205744 นางสาว วิสุริยาพร สาคร
205745 นาย ธนะศักด์ิ ศรีโสภา
205746 นาย ฉัตรมงคล สุนิธิมงคลชัย
205747 นางสาว ชนานันท ลีเขาสูง
205748 นาย ยศกร วงศสุวัฒน
205749 นางสาว นาฏนภา หีตชะนา
205750 นาย เศรษฐกรณ แก�วลมัย
205751 นางสาว ชญาณินท วัชรกาฬ
205752 นาย สุทธิรักษ ประทุมวรรณ
205753 ว�าท่ีร�อยตรี ศกล รื่นเริงกลิ่น
205754 นางสาว อริษรา โพธาศรี
205755 นาย สําราญ หนูขาว
205756 นาย ชุณหพัฒน วัฒโนภาส
205757 นาย ปHยะชัย แก�วทอง
205758 นางสาว สุจิตรา สีสด
205759 นางสาว มาริสา ยนตพิทักษกิจ
205760 นาย สิทธิภัท หทัยธรรม
205761 นาย สุทธิราช คําป]ก
205762 นางสาว อังควรา ทะริยะ
205763 นางสาว ธนพร สุดใจ
205764 นาย อุสมาน เลาะมะอะ
205765 นางสาว ไอลดา ไธสง
205766 นาย ปริญญา ฐานะวัฒนา
205767 นางสาว ปริชาต มีชนะ
205768 นางสาว มลิวัลย นางา
205769 นางสาว กรกช ลิ่มพานิช
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205770 นางสาว สิริมา กุลจิรัชยา
205771 นาย มาโนช พูดเพราะ
205772 นางสาว กรกนก ใจแกล�ว
205773 นาย ตามภูมิ บุญเฉลิมรัตน
205774 นาย กษิดิศย ธรรมสวยดี
205775 นาย อภิศร รจนศิลปS
205776 นางสาว พรพิมล สบายวรรณ
205777 นางสาว พรสุดา จันทรหา
205778 นางสาว ชนัญญา สุภารัตนโชติ
205779 นาย เศรษฐา ศิริเวช
205780 นาย สรศักด์ิ มาติวงศ
205781 นางสาว นันทพร แตงสัน
205782 นางสาว เสาวภา นาคทอง
205783 นาย ชัยอนันต ผลวิริยชัย
205784 นางสาว นัฎธมน บุญหนัก
205785 นาย ธนากร ศรีนวล
205786 นางสาว ชัญญาภัค พิมพิลา
205787 นาย สุริยา วาสุโพธิ์
205788 นางสาว ยุวดี ดีแก�ว
205789 นางสาว สุนิสา ปทุมสูตร
205790 นาย วรวัจน สงกลิ่น
205791 นางสาว ศรุตา สอาดโอษฐ
205792 นาย จิรายุ เฮียงกุล
205793 นาย สุรภัฎ วรรณเสริฐ
205794 นาย พิทวัส อEอดพันธ
205795 นางสาว อาริญา เชียงไข�แก�ว
205796 นางสาว อารยา ดาลุนฉิม
205797 นางสาว ลดานุช ปุพพโก
205798 นางสาว ธนัชชา วันเพ็ญ
205799 นางสาว ธัญลักษณ สิงหโทราช
205800 นาย ภูรินท ชมชื่น
205801 นางสาว อริสา ผิวบาง
205802 นางสาว ธัญลักษณ บุญฤทธิ์
205803 นางสาว เพชรรัตน กรวยทอง
205804 นาย อรรถพล วงศา
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205805 นางสาว พัทราภรณ ชิมโพธิ์คลัง
205806 นางสาว ณัฐจิรา ไกรทอง
205807 นางสาว ชนัญชิดา ศิริภักด์ิ
205808 นางสาว รุจิรัตน หนูทิม
205809 นาย วิศวัสต ยกชู
205810 นาย พีรศักด์ิ ภาคินสกุลพัฒน
205811 นาย เนติภาคย พีรแสงทอง
205812 นางสาว อังศุมาลิน มณีสาร
205813 นางสาว จีระนันต ผลกาย
205814 นางสาว ชญาณี ชินวิภาส
205815 นางสาว ทัศนีวรรณ แก�วปาน
205816 นางสาว ธนิดา ระวิพันธ
205817 นางสาว เวธกา เงาธรรม
205818 นาย สุรศักด์ิ เนียมเกิด
205819 นาย เกษม สุวรรณโอภาส
205820 นางสาว สิรินาถ ศรีเกตุ
205821 นาย ปฏิภาณ ปHติพัทธพงศ
205822 นางสาว สายใจ บัวดง
205823 นางสาว รัชตา นวลสะอาด
205824 นางสาว พรสุดา ดุดง
205825 นาย ณัฐพล ตันสุวรรณ
205826 นางสาว สรัลนุช จีนธาดา
205827 นาย ฉัตรมงคล สถาน
205828 นาย พงษพัฒน ผันอากาศ
205829 นางสาว กิตติพิสุทธิ์ สระแก�ว
205830 นาง ทิพย เกงขุนทด
205831 นาย รัชเดช พนัสนาชี
205832 นางสาว กนิษา กําเนิดมณี
205833 นางสาว ศรินทรพร ลี้สุทธิพรชัย
205834 นางสาว ณัฐนรี สถิตไพบูลย
205835 นาย กิตติพงษ ชาลี
205836 นางสาว กวิสรา สว�างศรี
205837 นางสาว ชัชชยา นวลใหม�
205838 นาย นุฮ มะ
205839 นางสาว ดวงใจรัก บุญประเสริฐ
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205840 นาย สะอารี มามะ
205841 นางสาว ยุพาภรณ ไหลหลั่ง
205842 นาย เกียรติศักด์ิ ทะนันชัย
205843 นางสาว วรรณพร จันทรโสม
205844 นาย ภควัต เชาวรัตน
205845 นาย ณัฐภัทร เอกวิบูลสถิตย
205846 นางสาว ดลหทัย ใจสมัคร
205847 นาย นพดล ใจเฝYอ
205848 นาย ธนพงศ พุมมา
205849 นางสาว กาญจนธิดา ลุนเพ็ง
205850 นางสาว อัจฉราพร ลุกจันทึก
205851 นาย ณัฐธนนท จิตตวิบูลย
205852 นางสาว รุจิรา มะลิหอม
205853 นางสาว พัชรินทร อินบํารุง
205854 นาย วรพจน เจริญทรัพย
205855 นาย เอ้ืออังกูร จันทรประสพชัย
205856 นาย อนุพงศ รัตนบุรี
205857 นางสาว ปHยมน ช�างเกวียน
205858 นาย ชลดรงค วงษพรวน
205859 นาย ณัชพล สุวรรณภูเต
205860 นางสาว ลิษา ปDญญาศิลามงคล
205861 นางสาว จิรัชญา เยาวกุล
205862 นาย อนุสรณ สงสุวรรณ
205863 นางสาว จุฑา นันท วงษวิสิทธิ์ 
205864 นางสาว กนกกานต ภักดีสุวรรณ
205865 นาย ไพบูลย ครูรัตนานุวัฒน
205866 นางสาว วรณี ปHWนสุวรรณ
205867 นาย ไกรวิชญ โถบํารุง
205868 นางสาว นันทิตา ชฎา
205869 นางสาว ณัฐชนัน พิพัฒนเสถียรไทย
205870 นาย สุภลักชณ พ่ึงสุรินทร
205871 นางสาว อโณมา สมบัติเปรมปรีดิ์
205872 นาย ธีรศักด์ิ วิเศษอนุพงศ
205873 นาย สุทธิชัย เปลี่ยนพันธ
205874 นาย จักรราช กะระกล
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205875 นาย ณัฐภูมิ นรินทร
205876 นางสาว อุษณีย ศิริพัฒนพาณิชย
205877 นางสาว ปรียาภา วุฒิแขม
205878 นางสาว กชกร รับงาม
205879 นาย สุรพงษ มาละบุตร
205880 นาย กฤษดา ดวงเสนา
205881 นางสาว สุธิดา สุดหอม
205882 นางสาว ธัญ ลักษณ กาฬ นภา พันธุ 
205883 นาย นัฐวุฒิ ปราบคนชั่ว
205884 นาย กันยฤทธิ์ เชี่ยวชาญ
205885 นางสาว ณัฐชานันท พวงแก�วพีระ
205886 ว�าท่ีร�อยตรี สุรเดช สุทธิรักษ
205887 นาย วันเฉลิม จันทร
205888 นางสาว อุษามณี นามโคตร
205889 นาย พงศกร แสงทวี
205890 นาย สุทธิพงค บุญพันธ
205891 นางสาว อภิชญา ต้ังประเสริฐ
205892 นาย ศักด์ิดนัย สุขเกษร
205893 นาย ศุภกร พระแก�ว
205894 ว�าท่ีร�อยตรีหญิง สุจิรา สุขจิต
205895 นาย ณัฐดนัย แพรดอน
205896 นางสาว นิลาวัณย เงาะสนาม
205897 นาย ชัยธวัช สุขเศรษฐ
205898 นาย อธิรัชต บุญรอด
205899 นางสาว มณีรินทร กรุณา
205900 นางสาว ฐานิกา อ่ิมใจ
205901 นางสาว รัตนาพร พุทธเสน
205902 นางสาว ชิดชนก เสนพิมพา
205903 นาย ชัยวัฒน ศรีสวัสด์ิพงษ
205904 นาย ศุภณัฐ อัครวงศวิศิษฎ
205905 นางสาว บุษรินทร ฤทธิเจริญ
205906 นางสาว สรัลนุช ศุภฤทธิ์
205907 นางสาว จันทรา ชนะกุล
205908 นางสาว ชลธิชา ลามอ
205909 นาย ธนพันธ เรือนแก�ว
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205910 นาย ธัชพล ศรีทอง
205911 นาย อดิศร แก�วเพ็ชร
205912 นางสาว วิมลลักษณ แน�งน�อย
205913 นาย นิติธร ประทุมทอง
205914 นาย จิรวัฒน สุภาไชยกิจ
205915 นาย พลวัฒน เดชารัตน
205916 นางสาว สุมาลา โสมนัส
205917 นาย ปริวรรต คํากล�า
205918 นางสาว มนฤดี ชูรัตน
205919 นางสาว ศลิษา ศรีเสฏฐวุฒิ
205920 นางสาว สุรีมาศ ยาวะโนภาสน
205921 นาย คมสัน เพ็งทะเล
205922 นางสาว ทัศนธิชา ทัศนิยม
205923 นาย บรรหาร จรรยาสุทธิวงศ
205924 นางสาว สุทธิดา ศรีคัทนา
205925 นาย พิทวัส บุญญาภิรมย
205926 นางสาว กิตยาภรณ คนหาญ
205927 นาย ณัฐพฤทธิ์ โชติปรีดาไพศาล
205928 นางสาว ณัฐธิดา สัตยซ่ือ
205929 นาย ทศพล ห�วงศรีเอก
205930 นาย วิสิทธิ์ จันทวดี
205931 นาย เจนณรงค ทองใบ
205932 นางสาว ชวนากร สมบัติวงษ
205933 นาย วัชรพงค จันทรสุทัศน
205934 นางสาว พิมพหทัย คงสิม
205935 นางสาว วราลี พรรณราย
205936 นางสาว ปณาลี สัตยาพิพัฒน
205937 นาย พงคสิทธิ์ อินทรทองแก�ว
205938 นางสาว พรวิษา ใจแหน
205939 นางสาว สุจิตรา เสนานิคม
205940 นางสาว ณฐพร ยมมินทร
205941 นาย ชาเลศ สุทธินรากร
205942 นางสาว วลัยรักษ แพงจันทร
205943 นางสาว เขมรัตน กIาคํา
205944 นางสาว ปHยะรัตน ภูวะสุวรรณ
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205945 นางสาว สุชีรา รุ�งเรือง
205946 นางสาว ฤดีกร สุขแจ�ม
205947 นางสาว อลิษา ม�วงไหม
205948 นาย กฤษฎา ขาวเรือง
205949 นาย ศุภพงษ เปbาเงิน
205950 นาย ภูวเนศ ศรีทุม
205951 นาย เนติธร ธรรมวิชชาบูรณ
205952 นาย กรวิทย พ�อค�า
205953 นางสาว จิรารัตน ศรีเทียมเพชร
205954 นางสาว ปHWนใจ ฉุนชาวนา
205955 นางสาว มนัสนันท ก�อสกุล
205956 นาย ภาณุวัตร อักษรเนียม
205957 นาย ภากร จริงจิตร
205958 นางสาว อรวรรณ นันทบุตร
205959 นางสาว กนกวรรณ ศรีแฉล�ม
205960 นางสาว สุนิศา จอกแก�ว
205961 นาย กลวัชร ศรีหาบุญทัน
205962 นาย วริทธิ์ธร พงษกาญจน
205963 นาย พชกร บุญวิเศษ
205964 ว�าท่ีร�อยตรีหญิง จิรารัตน ขัดมะโน
205965 นาย อัสฮา นาระพอ
205966 นางสาว นิศากร ธรรมโสภณ
205967 นางสาว มินตรา จันทนะ
205968 นาย อดิศร เครือผักปDง
205969 นางสาว จุฑารัตน บัวเนียม
205970 นางสาว ธิดารัตน บุญช�วย
205971 นาย ณัฐวุฒิ พุชชงค
205972 นาย กิตติพงษ คุณปDญญา
205973 นางสาว กัญญารัตน พิลัย
205974 นางสาว พวงแก�ว จันทวานิช
205975 นาย นิติ ศรีจันทร
205976 นาย วิโรจน วงษนุ�ย
205977 นางสาว อัญชนา ยกกระบัตร
205978 นางสาว ชนิดา เพียรการนา
205979 นาย บุญยงค ชารี

หน�าท่ี 171 จาก 216



เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกุล
205980 นางสาว อรอุมา สินปรุ
205981 นางสาว ฐิติรัตน พุกปราง
205982 นางสาว ธณัญญา พรหมแก�ว
205983 นางสาว นัทรียา ยะมาแล
205984 นาย เฉลิมพล คมคาย
205985 นางสาว พัชรินทร บุญมี
205986 นาย สหทัศน คงช�วยชาติ
205987 นางสาว สิรินาถ อยู�แย�ม
205988 นางสาว กรภัทร เฟYองแก�ว
205989 นาย อานนท ชูคง
205990 นางสาว ณิชกานต เรืองวัชรศักด์ิ
205991 นาย ณัฐพล สนธิสัมพันธ
205992 นาย วรวิทย เอ้ือพงศการุณ
205993 นาย กสิณชล ไพจิตรโยธี
205994 นางสาว จุฑาทิพย ณ สุวรรณ
205995 นางสาว ลลิตา แก�วสีคร�าม
205996 นางสาว กัลยรัตน น�อยชา
205997 นางสาว อินถหวา เตียไธสงค
205998 นางสาว ชนกนันท คงพิรุณ
205999 นาย ณัฐวิทย โคตรสุโพธิ์
206000 นางสาว เสาวรัตน ชูหนู
206001 นาย ทัพพวริศช เสนคราม
206002 นางสาว ฉัตรศิรินทร สิงหเพ็ง
206003 นางสาว บุษราภรณ นนทขุนทด
206004 นางสาว เนติกานต ศรีโยธา
206005 นางสาว ชนิดา ทวีทรัพย
206006 นางสาว สุปราณี โสคําแก�ว
206007 นางสาว วิฤมล ศิริ
206008 นาย ชลกานต โตEะทองนพคุณ
206009 นาย อธิปพงศ สาลีวัฒนผล
206010 นางสาว ปาณิต ผาณิบุศย
206011 นางสาว หนึ่งฤทัย ดวงพรม
206012 นางสาว พรวรรณภัทร รอดเมฆ
206013 นาย ณัฐภิสรรค นันกระโทก
206014 นาย รุจิกร กีรติวศิน
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206015 นางสาว เมธาพร แซ�ตัน
206016 นาย พรชัย หริคําภา
206017 นางสาว สาวิตรี เปVนเครือ
206018 นางสาว สุมาลี พันธุ
206019 จ�าสิบตรี ตรีวิทย อินตEะปDญญา
206020 นาย ชัยพล ชุมทอง
206021 นาย มนตชัย ศรีสุวรรณ
206022 นางสาว จิตติมา วิษาพรม
206023 นาย สุกฤษฎิ์พงศ ศิริอักษรสาสน
206024 นางสาว ชนานาถ ธีระพงษ
206025 นางสาว กรชนก น�อยอินทร
206026 นางสาว จันทรจิรา บานที
206027 นาย ธนาพันธุ พรหมประพันธ
206028 นางสาว เตือนใจ วงศอภัย
206029 นาย ประวัชรากร ยาสาร
206030 นางสาว อชิรญา โชติพนัส
206031 นาย ราชพฤกษ เขียวผึ้ง
206032 นางสาว อนงคพร อ�วมสุข
206033 นางสาว ดวงหทัย แสงห�วยไพร
206034 นางสาว กัลยาณี ศรีวงศา
206035 นาย ศรัณย เจริญสุข
206036 นางสาว นันทิชา อิศรางกูร ณ อยุธยา
206037 นางสาว รสริน วงนาหล�า
206038 นางสาว นุตประวีณ จันทรจุติ
206039 นาย อภินันท จันมี
206040 นาย พัฒนรัฐ อ�อนแสง
206041 ว�าท่ีร�อยตรี วัชรพล ป�องเรือ
206042 นาย อภิเดช รุ�งเรือง
206043 นางสาว ศุวาณี ชมมี
206044 นางสาว อริยา ภิรมยเลี่ยม
206045 นางสาว กีรติวดี ศรีศุภร
206046 นางสาว ศิริญา หอมหวล
206047 นาย สิริวุฒิ เทียบกลาง
206048 นางสาว เกติญา จูมจี
206049 นาย ภาณุวิชญ ศรีพรหม
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206050 นาย วรากร สมานมิตร
206051 นางสาว ณิชาภา สับสนอง
206052 นางสาว ซูซัน เจะแม็ง
206053 นางสาว อดิศา เพชรมณี
206054 นางสาว นิอาอีเสาะ วาโมง
206055 นาง สมพร เกตุสถิตย
206056 นาย วิชชุ ชูศรีนาค
206057 นาย ชานนท ธานีรัตน
206058 นางสาว กรกนก แสนสุริวงค
206059 นางสาว วิภาดา แสนกันยา
206060 นาย ปรากาล สารสิมมา
206061 นาย ยงยุทธ สายใจบุญ
206062 นาย จิรภัทร สาทเสาเงิน
206063 นางสาว นงพงา เทือกภู�
206064 นางสาว กรรภิรมย วิเศษสิงห
206065 นาย สิริวัฒน พูนเกตุ
206066 นางสาว วีรวี ศรีสังข
206067 นางสาว ฉัตรชนก จันทรแก�ว
206068 นางสาว สกาวพรรณ เจนใจ
206069 นางสาว วิภาพร ไกรถาวร
206070 นาย ยุทธภูมิ มันกลาง
206071 นางสาว สุชาดา ถ่ินขาม
206072 นางสาว วิชุตา ฤทธิญาณ
206073 นาย วรพรต เคลือบวงค
206074 นาย ธนิตย มณีเลิศ
206075 นาย ศุภสิทธิ์ เดชโกมล
206076 นางสาว กรินทรรัชฎ ชูเมือง
206077 นาย บรรพบุรุษ น�อยนพ
206078 นางสาว จิรวรรธ สุทธิพัฒนกิจ
206079 นาย ธาม โพธิสุนทร
206080 นาย ณัฐภัทร พระทอง
206081 นางสาว วาริพินทุ ศรีบุญเรือง
206082 นาย วิกรานต อภิวัฒนนันทกิจ
206083 นาย กิตติชัย จันทะไพร
206084 นางสาว หทัยชนก สายหอม
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206085 นางสาว ภิญญดา สุวรรณพงศ
206086 นาย ศิริภูมิ ปุยอEอต
206087 นาย ปฐมกรณ ถาวรรัตน
206088 นางสาว วิภา วุฒิพรม
206089 นางสาว จิราภรณ หอมระรื่น
206090 นางสาว ศิริยงค บุญพินิจ
206091 นางสาว นิตยา ชัยพิพัฒน
206092 นางสาว สุภัทรา อินทานทุม
206093 นางสาว อรวรรณ คณะพันธ
206094 นางสาว สุชาดา เเก�วสุขใส
206095 นางสาว ชลฤทัย ติดสนิท
206096 นางสาว พรทิพย ซ้ิมสมบูรณ
206097 นางสาว ขวัญจิรา วรรณดี
206098 นางสาว จันทรจิรา จันเกิด
206099 นางสาว ปรียานารถ อินตEะสืบ
206100 นาย ภาณุวัฒน กันยาใจ
206101 นาย จักรภพ ปลีพุ�ม
206102 นาย ณัฐิวุฒิ วิริยะเศรษฐสกุล
206103 นาย พสิษฐ โชติรัตน
206104 นางสาว ธนัชชา ตะใบ
206105 นางสาว มณฑา ด�านเท�ง
206106 นาย ชัชวาลย ขจีรัมย
206107 นางสาว อริสรา สุทธิสุข
206108 นาย ชัยกันต พลหาญ
206109 นาย ทวีศักด์ิ หนองกก
206110 นางสาว วิรัลฐิตา โพธิตา
206111 นางสาว ภูมิรัตน ภิงคารวัฒน
206112 นาย จักรี ชะนะศรีสวัสด์ิ
206113 นาย นรงคศักด์ิ คลังคําภา
206114 นางสาว เมวิกา ทองประภา
206115 นางสาว ปรีดาภรณ แก�วด�วง
206116 นางสาว จันทกานต เจริญวงษ
206117 นาย นราศักด์ิ แหม�งปDง
206118 นาย นที อยู�สําราญ
206119 นาย เกรียงไกร บุตรกันหา
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206120 นางสาว มนัณญา บุญโทน
206121 นาย ณ ตะวัน ชูจิต
206122 นาย นัฐพงษ พลศรีเมือง
206123 นางสาว นราทิพย ชูคํา
206124 นางสาว ภาวิณี วรรณะพบ
206125 จ�าอากาศเอก เอกการวิน พิจารณ
206126 นางสาว ภคนันท เนตตกุล
206127 นางสาว นภัส วัฒนสงค
206128 นางสาว วนิดา ศรีแสงทรัพย
206129 นางสาว รสสุคนธ หมวกคํา
206130 นางสาว ณฤทัย ภูธร
206131 นาย อรรถกฤต วัยทอง
206132 นาย ชัยพร แมนสืบชาติ
206133 นาย ณัศฐนนภ ไชยเสนา
206134 นางสาว ชญานิษฐ อิศรภักดี
206135 นางสาว เบญจมาพร ต้ังพรชัย
206136 นาย กฤษฎี ศรีภิรมย
206137 นาย ภาคิน ชลวิทย
206138 นางสาว อมรรัตน เจริญพัฒนเดช
206139 นางสาว สุรัชนี ตันศรี
206140 นางสาว ปHยดา ประสาททอง
206141 นาย จิณณวัตร ด�านศรีชาญชัย
206142 นาย ภูธิป รอดชู
206143 นางสาว กมลชนก บุญทองโท
206144 นางสาว รัตนาวลี ทิพยมณฑล
206145 นาย อิทธิพร กันทะอุโมงค
206146 นาย พูนศักด์ิ ชินวงษ
206147 นาย ปฐมพงศ คงบัน
206148 นาย สุชาครีย มะโนเลิศ
206149 นางสาว ณัฐฐาพร จิตรดี
206150 นาย วิชยุตม สายพงษ
206151 ว�าท่ี ร.ต. พุฒิพัฒน หงสจุมพลธนา
206152 นาย ธนวุฒิ จวงพันธ
206153 นางสาว ผกาทิพย ไตรพัฒน
206154 นาย สุทธิพร แสงทอง
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206155 นางสาว อมรรัตน กองแก�ว
206156 นางสาว ญาดาพิชชา หัตถา
206157 นางสาว เบญจพร ทองภูธรณ
206158 นาย พชรพงศ จันทรามศรี
206159 นาย ชิญกฤช แจ�งยอดน�อม
206160 นางสาว บุญญา บุศบก
206161 นาง พัชราภรณ หินเมืองเก�า
206162 นางสาว ณัฐลดา รัฐมนตรี
206163 นาย กฤษดากรณ หินเมืองเก�า
206164 ว�าท่ีร�อยตรี พรมมิน เจียมกิตติ
206165 นาย ชิษณุพงศ จันตEะคาด
206166 นางสาว จุฑามาศ ชัยยุทธ
206167 นาย พงศธร บวรโกศลจิต
206168 นางสาว ปHยธิดา สําราญภูมิ
206169 นางสาว สิริวัฒนา แท�นสะอาด
206170 นางสาว ศิริวรรณ นามจันทร
206171 นางสาว กมลชนก สําราญภูมิ
206172 นางสาว กณิตญา พุ�มโพธิ์ฆัง
206173 นาย ธนนันท รุ�งเรือง
206174 นางสาว สุวิมล สุโกพันธ
206175 นาย ภูริณัฐ อุนจะนํา
206176 นางสาว ปรมาภรณ มากศรี
206177 นาย เอกรัตน รามสูตร
206178 ว�าท่ี ร.ต. ปHยะณัฐ เทพวงค
206179 นางสาว ชัชชญา ฐิตินนทเดช
206180 นางสาว คัทรียา เทพวงค
206181 นางสาว จุฬามณี ใต�ดอนไผ�
206182 นาย อนพัทย ใจเย็น
206183 นาย ภาคภูมิ อภิสิทธิ์ศักด์ิ
206184 นาย ขันติ วรรธนะภูติ
206185 นางสาว กมลชนก นาจรัส
206186 นาย ยุทธชัย ขมวดทรัพย
206187 นาย อภิรักษ ยังกล�า
206188 นาย ณัฐนนท กลัดเจริญ
206189 นางสาว วิภาพร แสงอ�อนตา
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206190 นาย นราทิพย คนทา
206191 นาย ศุภชัย คงทอง
206192 นางสาว ปภาวิชญ เอ่ียมทรัพย
206193 นาย สุธาณณท สายเชื้อ
206194 นางสาว ยุพาภรณ อะปะมายา
206195 นางสาว พัชรินทร ไชยรบ
206196 นางสาว จุฬาเพียรพร วงคแสน
206197 นางสาว สิริกาญจน ไชยกมลโรจน
206198 นางสาว ยุวดี ราหา
206199 นาย วรินทร เทพณรงค
206200 นางสาว ปลายทิพย แก�ววิจิตต
206201 นาย พงษสิรินันท บุตรศรี
206202 นาย งามฤดี ล�วนศรีมงคล
206203 นาย ปารเมศ ชูชาติ
206204 นางสาว ธนวรรณ ณ นคร
206205 นาย วีระ สิงหฉลาด
206206 นางสาว จุฑาภรณ บัวขาว
206207 นางสาว สุมารินทร หงษา
206208 นางสาว ชญาภา เปลี่ยนพานิช
206209 นางสาว สิโรธร ทองบุญเรือง
206210 นาย ครรชิต โอมาก
206211 นาย ชวลิต โชติมณีรัตน
206212 นาย กฤตพรต อ้ังโสภณ
206213 นางสาว ณัฏฐชุดา พิพัฒปHติพล
206214 นางสาว ณัฐรุจา ทิพยอักษร
206215 นางสาว อมรพรรณ พรหมมาศ
206216 นาย ธิปไตย เเช�มชูกลิ่น
206217 นาย หรัณย รุ�งวิริยพงศ
206218 นาย พฤกษศาสตร จันทรอยู�
206219 ว�าท่ีร�อยตรี สมหมาย แก�วไชยะ
206220 นางสาว ดารุณี อินไชยา
206221 นาย วีระ นามคุณ
206222 นาย อาทิตย จังโกฏิ
206223 นาง เกษฎาภรณ รุ�งเรือง
206224 นางสาว สิชณบุญ หนูทอง
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206225 นางสาว เกวลิน สมจิตร
206226 นาย ซอดีกีน ตูแป
206227 นาย หัสรัตน ฉัตรวงศทิวา
206228 นางสาว พนิตพิชา ใต�แสงทวีธรรม
206229 นางสาว วารุณี สายทอง
206230 นางสาว ณัฐชา มิตรดํารงค
206231 นางสาว นภัสวรรณ ดวงภิรมย
206232 นาย ศรัณยู เจริญชัย
206233 นางสาว ปาเจรา ปานขาว
206234 นางสาว พิราพร คําซาว
206235 นาย ประพน พัตจาลจุล
206236 นาย ปHยะ อินทะเกตุ
206237 นาย ขจรพงศ ต�นสีนนท
206238 นาย สุทธิศักด์ิ ใจดี
206239 นางสาว ภาริฏฐา โกรณ
206240 นาย วีรยุทธ ฟองจันทรสม
206241 นางสาว ณัฐธันยา จินโต
206242 นาย ปDณณพัฒน เสน�หา
206243 นางสาว ปวีณา เชตุราช
206244 นางสาว อภิสรา ดาราย
206245 นางสาว มัณฑกา นนทธิ
206246 นาย ไพโรจน ทองหยู
206247 นางสาว ฐิตินันท วงษไทย
206248 นางสาว กรกนก เอ้ือทรัพยทวี
206249 นาย อาชวิณ ภัทรสภาพรกุล
206250 นาย จิรยุทธ บุตรศรีภูมิ
206251 นางสาว วัลคุวดี พลไชย
206252 นางสาว ณัฐภาวิณี เชี่ยวรุ�งโรจน
206253 นาย วรวัฒน ธรรมรักษ
206254 นาย ธนวันต ส�งเจิม
206255 นาย นิติ พ้ัวทอง
206256 ว�าท่ี ร.ต.ต. ราชวรรณ ขวัญศรี
206257 นาย เดชธนา ปลอดเอ่ียม
206258 นาย พนธกร จึงธนาเจริญ
206259 นาย อนุสรณ โทแหล�ง
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206260 นางสาว ณิศาชล วงคตลาด
206261 นาย บุญรอด ทองเถา
206262 นางสาว ศาตนาฏ ลิขิตจิตถะ
206263 นางสาว กันทิมา มาตดก
206264 นาย ออมสิน ยุพา
206265 นาย ศุภณัฐ พนารัตน
206266 นาย คณัสนันท รัตนไพฑูรย
206267 นาย จิระเดช ด�วงดี
206268 นางสาว สุธิกาญจน มีธรรม
206269 นางสาว รุจิภาส มูลศรี
206270 นางสาว อนิตา เจริญสุข
206271 นาย ธนาดร ช�วยณรงค
206272 นางสาว วนิดา บัวล้ําล้ํา
206273 นางสาว อนงนาฏ หลัดกอง
206274 นางสาว ศุทธนุช โตจริง
206275 นาย เทิดพงศ เขจรรักษ
206276 นางสาว ธมลวรรณ ชิ้นปHWนเกลียว
206277 นาย เสถียร วาปS
206278 นาย กสิณ วุฒิสารวัฒนา
206279 นางสาว อรอนงค ปHWนคง
206280 นางสาว ทาริกา กันยา
206281 นางสาว ผกาสินี แดงทองดี
206282 นางสาว ธนพร จุลศรี
206283 นาย ไตรภูมิ ม�วงดี
206284 นาย ชัย วันศร
206285 นาย นัทติกร กรพันธ
206286 นางสาว วานิดา สังมาสา
206287 นางสาว กมลชนก ประสงคทรัพย
206288 นาย สิทธิภูมิ เก้ือสกุล
206289 นางสาว ชิดชนก ไชยกิจ
206290 นางสาว วันวิสาข ชาญอาวุธ
206291 นางสาว พรเพชรรัตน อําไพรัตนา
206292 นางสาว วรรณวิภา คําชัยภูมิ
206293 นางสาว มลนิรา อัศฤกษ
206294 นางสาว พนิจนาฏ สุวรรณกุล
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206295 นางสาว ศศรัช เฟYWองผล
206296 นาย ธีระพงษ สังขหลอด
206297 นาย เทพนิมิตร บํารุงหงษ
206298 นาย สิทธิ บูรณะภักดี
206299 นาย รัฐภูมิ กาญจนสอาด
206300 นางสาว กัญชนาถ เผ�าจินดา
206301 นาย ณัฐศรันย แก�วโภคา
206302 นางสาว อัจฉริยา พัฒนภรณ
206303 นาย ณัฐชา ดีพลงาม
206304 นางสาว นันทนภัส หอมชื่น
206305 นางสาว พรพิตรา บุญเท่ียง
206306 นาย บุรินทร จันวิไชย
206307 นาย ณัฐวุฒิ สามทอง
206308 นาย สุชาติ ผอมนุ�ม
206309 นางสาว ศุภิสรา ประธาน
206310 นาย จักรกฤษณ จุ�ยสื่อ
206311 นางสาว ศิรประภา ประธาน
206312 นางสาว นาวิกกา สุชาติวุฒิ
206313 นางสาว อภิญญา พิเภก
206314 นางสาว ชลิตา แก�วตุ�ย
206315 นางสาว พรประภา ส�งมาก
206316 นางสาว ณัชญา จันทรขํา
206317 นาย ธนกฤต เวศยวิบุล
206318 นาย วราเทพ รัตนแสนยากร
206319 นางสาว ปฏิมาภรณ ลังกาวงศ
206320 นาย ณัฐวัชร นิยมยาตรา
206321 นาย สุธี การสมดี
206322 นางสาว มาริสา ทรงเจริญ
206323 นาย ปริญญพงษ ทนินซ�อน
206324 นาย สาทิส ชะบาทอง
206325 นางสาว ต�องใจ วัชรบุศราคํา
206326 นาย ยุทธนา รอดประเสริฐ
206327 นางสาว ปHWนรํา ศรีภักดี
206328 นาย อรรฆสัณฑ จันทรคงช�วย
206329 นางสาว นภัสนันท เครือพันธุ
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206330 นางสาว โสรญา ประมล
206331 นางสาว ใจรักษ สุดใหม�
206332 นางสาว พิชญาภัค ตะเคียนทอง
206333 นาย ชริน สิทธิสังข
206334 นางสาว วิชุดา คูณสวัสด์ิ
206335 นางสาว อรพรรณ โทวิรัตน
206336 นาย นครินทร แป�นงาม
206337 นางสาว สิรินทลักษณ จรูญเรือง
206338 นางสาว ภัทราพร ติณศรี
206339 นางสาว มณฑกานต คําทา
206340 นาย สายัญ เลื่อนสุวรรณ
206341 นาย คมสัน รุ�งกําจัด
206342 นางสาว พนิตกานต ยืนยง
206343 นาย ชนวีร มีผ�องศรี
206344 นาย ปDณณวัชร ธีระวัฒนาวัชร
206345 นาย พริษฐ วิพุฑฒิกุลวาทย
206346 นาย ศุภกฤษณ ยาวิชัย
206347 นาย วิศวะพงษ มีพิษ
206348 นางสาว น้ําทิพย สายพราว
206349 นางสาว อัฐภิญญา แสงสว�าง
206350 นาย สงคราม ไชยนาม
206351 นางสาว กัญญารัตน อ่ิมทรัพย
206352 ว�าท่ีร�อยตรีหญิง ธนิฎฐา จิตรักษ
206353 นาย วัชรพลศักด์ิ อินทะชัย
206354 นาย ภิวัฒน รัตนวรรณี
206355 นาย สมเกียรติ จงประสิทธิ์
206356 นางสาว อัญธิญา ฉันทสุเมธากุล
206357 นาย ณัฐวุฒิ ช�วยพนัง
206358 นางสาว ณัฐชา ผาเจริญ
206359 นาย นพภณ ศรีรัตน
206360 นาย จิรภัทร จงอริยตระกูล
206361 นาย ปฏิภาณ ก�านจักร
206362 นางสาว ศุภญา สุวรรณวงศ
206363 นางสาว อริสา พจนศิลป
206364 นางสาว รสยา เกตุคง
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206365 นางสาว กนกวรรณ จันทมี
206366 นางสาว ปุญญิศา ไพโรจน
206367 นางสาว มนัสวี รัตนกถิกานนท
206368 นางสาว ปDณฑิตา ไพโรจน
206369 นาย ศุภณัฐ ศิวายพราหมณ
206370 นาย เกษมสันต ต�นวงศ
206371 นางสาว วรรณนิภา แก�วนรา
206372 นาย อําไพ แก�นทอง
206373 นางสาว สุกัญญา ชิตอุทัย
206374 นางสาว จิดาภา สุขสานต
206375 นางสาว ธัญญามาศ สุทารส
206376 นางสาว สุดารัตน จอมพุทรา
206377 นาย ภูมิปรัชญ อายุสุข
206378 นางสาว จุฑามาศ แก�วพิลึก
206379 นางสาว ปHยนุช มาโต
206380 นางสาว ชุติธิดา พุทธมนต
206381 นาย ชนาธิป แก�วนันไชย
206382 นางสาว จีริสุดา จันทนะสุต
206383 นางสาว ศศิยาพร เดชน�อย
206384 นางสาว อนงลักษณ คิดงาม
206385 นาย ณัฐนนท เผือกผ�อง
206386 นางสาว จามจุรี ปรังศรี
206387 นาย ยุทธนา จงใจ
206388 นาย เจษฎา เจริญมงคล
206389 นางสาว มะยุรี ผดุงดี
206390 นางสาว พัชราภรณ อินทรนอก
206391 นางสาว ธษา แว�นศิลา
206392 นางสาว กรรณิการ จีนพันธุ
206393 นาย ธวัชชัย อ่ิมใจ
206394 นาย พิศิษฐ เรือนบุตร
206395 นางสาว ชุติมา เกิดคล�าย
206396 นางสาว แสงระวี สุทธิจุฑามณี
206397 นาย ณัฐพล ออละอ�อน
206398 นาย เอกรินทร ฤทธิ์กริชชัย
206399 นางสาว กนกภรณ ปกติ
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206400 นางสาว วราพร มูลสุข
206401 นางสาว สุภาพร โพนสิงห
206402 นางสาว ทิพยนันต อ�อนสุด
206403 นางสาว วลักษณศณา ยอดรักษ
206404 นาย วุฒิศักด์ิ กองวงษา
206405 นาย พูนศักด์ิ มังกรแสงแก�ว
206406 นางสาว นภัสสร อุณวงค
206407 นางสาว สุภลักษณ อุตโรกุล
206408 นางสาว ปDณฑรีย อินทกูล
206409 นางสาว ปDณฑารีย เพียรทํา
206410 นาย อรรณพ ทองปDญจา
206411 นาย หรรษธร อํ่าเนินกุ�ม
206412 นางสาว สําราญ โคตรเมือง
206413 นาย ธนพล ศรีสวัสด์ิ
206414 นางสาว เกศินี พรหมแก�ว
206415 นางสาว ธนพร สุวรรณมณี
206416 นางสาว รัตฑิกา กัลยะเวทย
206417 นางสาว สุวรรณา โปจีน
206418 นาย วัชระ สุพรรณธนา
206419 นาย ธนกร แจ�มสุธี
206420 นางสาว สารินี เหตุเหลEาะ
206421 นางสาว ณัฐธีรยา ธรรมมา
206422 นาย ศักดา สุวรรณมาโจ
206423 นางสาว นภัทรธมณฑ บุญมา
206424 นาย อธิป แก�วคูณเมือง
206425 นางสาว อริญชย แก�วคูณเมือง
206426 นาย ธนกร สุริวงศ
206427 นางสาว สุนิสา ศิริสมบัติ
206428 ว�าท่ี ร.ต. กานตศักด์ิ ชัดเจน
206429 นางสาว สุธาทิพย แสงสว�าง
206430 นางสาว ฑิฆัมพร หาญสุริย
206431 นางสาว นนทภัสร หาญสุริย
206432 นางสาว สรินนา ทุมทา
206433 นางสาว ภัทรวดี สิงหชู
206434 นางสาว วรรณวิภา อุมา

หน�าท่ี 184 จาก 216



เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกุล
206435 นาย จิรัชย สุหร�าย
206436 นางสาว กัญญาพัชร กองมงคล
206437 นาย อาทร ผิวเฮ�าขา
206438 นาย ฐานันดร เดชไพรขลา
206439 นาย อนุกิตต มาลาอุบล
206440 นางสาว พิมพชนก แยงทิพย
206441 นางสาว ศรัณยพร ดวงดาวงษ
206442 นาย ดุสิต เต�งชู
206443 นางสาว ณัฐรดา วรพิทยพงศ
206444 สิบเอก ประกาศ ผิวอ�วน
206445 นาย ณัฐปคัลภ เครือยศ
206446 นาย อธิปDตย ดําสง
206447 นางสาว ธิดารัตน เถาตะกู
206448 นางสาว ปHยณัฐ ไขประภาย
206449 นางสาว อมรรัตน ไฝCจิตร
206450 นาย ชนะวงศ บุตรคาน
206451 นางสาว กาญจนา คํามูล
206452 นาย ศรันย เวียงสิมา
206453 นาย วรทัศน พัฒนพิชัย
206454 นางสาว อิสราภรณ ดาวัลย
206455 นาย ศศิพล บุญเสริม
206456 นาย ยงยุทธ ติสิงห
206457 นางสาว วรรณิดา อ�อนสุริวงศ
206458 นางสาว สุพิชชา พุฒเหียง
206459 นางสาว พรรณธิดา สุชัยชิต
206460 นางสาว จุฑามาศ แก�วปHนใจ
206461 ว�าท่ีร�อยตรีหญิง ปรารถนา บุตรน้ําเพชร
206462 นางสาว นารีรัตน บุญชุ�ม
206463 นางสาว นารีรัตน คะกะเนปะ
206464 นางสาว เจนจิรา กันทปHนชัย
206465 นางสาว พรพรรณ มาแป�น
206466 ว�าท่ีร�อยตรี อนุชา กรรมแต�ง
206467 นางสาว จิรายุ สุคันโธ
206468 นาย กรวุฒิ มิตรใจดี
206469 นางสาว แก�วตา จอนเจEก
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206470 นางสาว ปHยะธิดา วงศศิริวัฒน
206471 นาย จิรายุ ปานอินทร
206472 นางสาว วรัญญา อยู�แพ
206473 นาง จุไรพร กุมาร
206474 นางสาว อธิศปภา จิตปรีดา
206475 นางสาว น้ําฝน ช�างทํา
206476 นางสาว อัญชลี เผ�าแจ�
206477 นาย อุเทน ขนันไทย
206478 นาย สิรณัฐ เจตเขตกรรณ
206479 นางสาว นัฐพร นาคแก�ว
206480 นางสาว สกุณา ครุฑดํา
206481 นางสาว พรนภา พรมจักร
206482 นางสาว วิกานดา ปDญญาสาร
206483 นางสาว ทิฏิยาพร ระฆัง
206484 นางสาว พันธุ ทิพย อุดมพันธ 
206485 นาย ชสิท ไทยตรง
206486 นางสาว จินตนากานต ตาโมEะ
206487 นาย เอกพล ได�ฤกษงาม
206488 นาย ฆนาพงศ สุพงษ
206489 นาย จิรายุส สุริยวงศกุลการ
206490 นางสาว ญาณินี โตทรัพย
206491 นาย อัคคเดช ภาคภูมิ
206492 นางสาว ปรียาภรณ ใจหาญ
206493 นางสาว ปHยพร ดอนสมหมาย
206494 นางสาว สุภาพร ซ�อนกลิ่น
206495 นาย ชุติพงศ พันโพธิ์
206496 นาย วิศรุต ประจะเนย
206497 นาง กนกกรนิจสินธุ คงนุรักษ
206498 นาย ธนาวัฒน สารีคํา
206499 นางสาว กษมา ศรีโพธา
206500 นางสาว มณฑาณี หาแก�ว
206501 นางสาว ศุภนารี บุญศรี
206502 ว�าท่ีร�อยตรีหญิง วาริณี ฟูนัน
206503 นางสาว เบญจวรรณ พิเชษฐวรนันท
206504 นางสาว วิมลรัตน พันธุตา
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206505 นาย ทรงกลศ กลิ่นมาลี
206506 นางสาว พิมพวิมล นิสภา
206507 นาย ดนุสรณ เพียรชอบ
206508 นาย อัครพงศ สุจริตชัย
206509 นางสาว น้ําฝน สวัสดิภาพ
206510 นางสาว ปุญญพัฒน ระโส
206511 นางสาว แพรพลอย เห็มมะชาติ
206512 นางสาว ธันยชนก ก�อทอง
206513 นาย เอกวิศวร เลิศโภไคย
206514 นาย วรรเฉลิม มีนาม
206515 นางสาว ปวริศา สายบุญ
206516 นางสาว ปภัชญา ศรีโสภา
206517 นาย ตฤณภพณัฐกร บรรพชาติ
206518 นางสาว บุษบา ทองจินดา
206519 นาย พนมไพร พรมวงค
206520 นาย โชคนิวัฒน การฟุ�ง
206521 นางสาว นิภาภรณ บุญมา
206522 นางสาว วันทิตา อบสุวรรณ
206523 นางสาว เบญจมาศ แสงราม
206524 นางสาว มุกดา อ�อนไทย
206525 นางสาว มัลลิกา เทพเสน
206526 นาย สุรสีห พวงประเสริฐ
206527 นางสาว ธนัชพร เสารจันทร
206528 นางสาว วารุณี สิทธิการ
206529 นางสาว สิริมา อําภวา
206530 นางสาว ชนิดา จันทรมา
206531 นางสาว ศิรดา เรืองวัฒนา
206532 นาย จักรกฤษณ มณีโชติ
206533 นางสาว สุพิชวรรณพร สร�อยชมภู
206534 นางสาว วรางคณา แซ�ลิ้ม
206535 นางสาว สุกานดา หลวงหาร
206536 นาย เนติพงศ เพ็ชรศรี
206537 นางสาว ณัฐกฤตา กุลภัทรธนโชต
206538 นาย พฤกษ สมสะอาด
206539 นางสาว เบญญา สุทธิยานุช
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206540 นางสาว กานตธิดา ทองสวัสด์ิ
206541 นาย เวนิชย พฤกษารัตน
206542 นางสาว แพรทิพย ชาติสวัสด์ิ
206543 นางสาว วิภาวี อุกฤษต
206544 นางสาว ดวงพร โอภากาศ
206545 นางสาว วรรณธิภา ไตรภูมิ
206546 นางสาว กมลวรรณ จันอ�อน
206547 นางสาว กนกพร จัดเจน
206548 นางสาว อรอินทุ รุ�งสาคร
206549 นาย ธนยศ ประวรรณเน
206550 นางสาว ศศิมาพร ภูมูลมี
206551 นางสาว รุ�งทิวา สีโย
206552 นาย นัสรี อุสมา
206553 นางสาว จุฬาลักษณ การภักดี
206554 นางสาว เดือน อาจสูงเนิน
206555 นาย วีรวงศ กิตติชาติเชาวลิต
206556 นาย ไพบูลย คําศรีสุข
206557 นางสาว ณัฐธีรา รอดคํา
206558 นางสาว กรกนก ต้ิวต�ง
206559 นางสาว ชญานิศ พิทักษธรรมนาถ
206560 นางสาว ปHยวรรณ สุพรรณพงค
206561 นาย กฤษณพล พลองเพ็ชร
206562 นาย กัณภพ คุณรัตนาภรณ
206563 นางสาว ปานไพลิน กล่ํากลิ่น
206564 นาย กิตติพนธ ทรงเดชะ
206565 นางสาว ศุภิสรา คําสายใย
206566 นาย กรุณา กิมเกถนอม
206567 นาย ศรนรินทร แก�วบังเกิดผล
206568 นางสาว ธนวรรณ ยากองโค
206569 นาย ธนวิทย พลไทยสงค
206570 นางสาว กมลทิพย รัตนอุบล
206571 นางสาว สุนทรี แสงแก�ว
206572 นางสาว สุวิมล ยืนยัน
206573 นางสาว ชนิกานต วิมลพิมพ
206574 นาย อัมรินธร รสิตานนทกิติกุล
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206575 นางสาว รัตติกาล พันธิ์ไทย
206576 นาย รัฐพล เงินสมบัติ
206577 นางสาว ณัฐกานต เหตุทอง
206578 นาย วันชนะ สุทธิกรณ
206579 นาย ศรัณยวุฒิ น�อยภู�
206580 นางสาว ลดาพรรณ อามาตย
206581 นางสาว ฐิตินันท ไพนอก
206582 นาย อุดมศักด์ิ สุขอนันต
206583 นางสาว รวีวรรณ คุ�มหนองฮี
206584 นาย ชนินทร สุระไพฑูรย
206585 นาย ชวิทัศ วาจาสัตย
206586 นาย ชาญยุทธ อุทะกัง
206587 นางสาว อัญญิภา เจริญพานิช
206588 นาย จิรวัฒน ศรีสวัสด์ิ
206589 นางสาว รุจิราภรณ ศรีมูล
206590 นาย สุระเชฏฐ บุญเรืองเศษ
206591 นางสาว สรัณญา ฉายเพ่ิม
206592 นาย สืบศักด์ิ จินดาวัต
206593 นางสาว มนัสนันท กตะศิลา
206594 ว�าท่ี ร.ต. จตุรพร แสงประดับ
206595 นาย มูฮัมหมัดฟารีฮัน หะยีสันต์ิ
206596 นางสาว พิตตินันท ฉิมศรี
206597 นาย วัชสัณห ชูมณี
206598 นาย วิศรุต เครือม่ิงมงคล
206599 นาย กานต รัตกสิกร
206600 นางสาว วาสนา เกิดศักด์ิ
206601 นางสาว ยุพา เมืองชุม
206602 นาย มะรอสดี อาแว
206603 นางสาว ณัฏฐกฤษตา บัวใหญ�
206604 นาย กฤษฎา แก�ววิลัย
206605 นางสาว หทัยกาญจน หาญธรรม
206606 นาย สิทธิพงษ แก�วนันไชย
206607 นาย รุ�งรุจ จี่พิมาย
206608 นางสาว ณัฐยา ภาวงศ
206609 นางสาว ณัฏฐา ปHWนเพชร
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206610 นางสาว ปาลิตา บุญอ�อน
206611 นางสาว ณัฐพร บัวสุวรรณ
206612 นางสาว อรวรรณ สังขวิเชียร
206613 นางสาว กานตชนก มณีโชติ
206614 นาย เฉลิมชัย สวาสนา
206615 นางสาว กฤชชุดา สิทธิรักษ
206616 นางสาว จูน จรูญโรจน ณ อยุธยา
206617 นางสาว นิรมล รัตนกาล
206618 นาย อภิชัย ศรีอ�อน
206619 นาย ศิรวิทย อักษรศรี
206620 นางสาว พรรษวรรณ ชัยรัตน
206621 นางสาว พิมพนภัส โคธิเสน
206622 นาย กุลชาติ อินทรแก�ว
206623 นาย อนิรุทธิ์ นาคพุธ
206624 นางสาว เบญจพร สมเขาใหญ�
206625 นาย ธนวรรธน วรรณธนะเดชาธร
206626 นาย ณัฐพงศ แก�วมณี
206627 ว�าท่ีร�อยตรีหญิง นที แววจะโปะ
206628 นางสาว กรรณิกา พุ�มไม�
206629 นางสาว เบญจวรรณ สมเขาใหญ�
206630 นางสาว สุพัตรา คําภา
206631 นาย อนุกูล ชํานาญสิงห
206632 นางสาว นัทธชนัน ขยันดี
206633 นางสาว จตุพร เกียรติดํารง
206634 นางสาว ตรีพิมายด พวงแก�ว
206635 นางสาว กรรณิการ แขกเพ็ง
206636 นางสาว จริยา มะค�าทอง
206637 นางสาว เวณิกา ทองลา
206638 นาย วัชรากร จิรโสภณ
206639 นาย วรวิชญ วงศวศวัฒน
206640 นางสาว ชนนชนก ก�อนมณี
206641 นางสาว นภาพร ถวัลยสิริพันธ
206642 นางสาว รัฐกานต ภัทรดุลยพิทักษ
206643 นางสาว กมลวรรณ คงกล่ํา
206644 นางสาว สุดารัตน กาญจนลักษณ
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206645 นางสาว พรพิมล บุญนาค
206646 นาย ฐาปกรณ ขวัญเมือง
206647 นางสาว ธัญชนก พรหมวาส
206648 นาย ชิตชัย มณีกาบ
206649 นาย เศรษฐวิชช โสภาภัณฑ
206650 นาย จุลพรรณ อมรนันทวงศ
206651 นางสาว ยลดา สมานทอง
206652 นางสาว วนิดา วงษนอก
206653 นาย ธนากร วราสินธ
206654 นาย สุริยา ดวงจิตร
206655 นาย ศราภพ คํามี
206656 นาย ณัฐวัฒน ปานดํา
206657 นางสาว สายฝน สุขเจริญ
206658 นางสาว จุฑาดา รักสวัสด์ิ
206659 นาย อภิวัฒน จอมมะเริง
206660 นาย วิชาญ กัญจนะกาญจน
206661 นาง ฟารีดา สุวรรณชาตรี
206662 นางสาว เมธาพร ราชวงศ
206663 นางสาว ภัทรทิยา ฤทธิ์บํารุง
206664 นางสาว อุษณี มอนศิลา
206665 นางสาว อุมาพร ขําทอง
206666 นาย ปฐพี วงศสมศรี
206667 นางสาว ระพีพัฒน สมพงษ
206668 นางสาว ครองขวัญ ใจเย็น
206669 นางสาว ยูริ ไชยวงค
206670 นางสาว ฐาปนี ไชยณรงค
206671 นางสาว จันจิรา รักสิทธิ
206672 นาย เด�นศักด์ิ จันคง
206673 นาย จักรณรงค ขาวมาก
206674 นาย ภาณุพงศ นุ�นทอง
206675 นางสาว อุทัยวรรณ ฤทธิคง
206676 นางสาว วรรณา สังขทอง
206677 นาย อธิปไตย หาปูCทน
206678 นาย ฤทธิ์ณรงค ดีไว
206679 นางสาว ธัญวรัตน พุ�มพวง
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206680 นางสาว นิศา มงคลเกษตร
206681 นาย วีรพล บุญญานุวัตร
206682 นางสาว พัชรินทร พลาพล
206683 นางสาว เหมวดี หีมโตะเตะ
206684 นาย ชัยวัฒน มุสิกสาร
206685 นางสาว สุนิสา สุนันทิพย
206686 นางสาว สิริรัตน ไชยโย
206687 นางสาว เปมิกา ยาวฟุCน
206688 นางสาว อัลิปรียา ศรีพัฒนกรพาณิช
206689 นางสาว จารี พรหมพล
206690 นางสาว ภาวดี ดวงสิน
206691 นาย อาทิตย สกุลศรี
206692 นางสาว ดนยพร สุวรรณรัตน
206693 นางสาว พันธนันท ถาวรศักด์ิ
206694 นางสาว ศศิประภา ไกยกิจ
206695 นางสาว ยุวรัตน รวยทรัพย
206696 นางสาว วีณา แก�วเรือง
206697 นาย สันนิธิ ช�างรบ
206698 นางสาว ธนาภรณ เยี่ยมพลัง
206699 นางสาว พิชญภัสสร ทรัพยเจริญ
206700 นางสาว ชฎาภัทร นกขุนทอง
206701 นางสาว ธนาภรณ แก�วบุญมี
206702 นางสาว เยาวเรศ คุณคําจัน
206703 นางสาว สุภาวดี แก�วอํารัตน
206704 นาย ธีระวัฒน เรือนเงิน
206705 นางสาว ชนนิกานต ทองมูล
206706 นาย สุชิน รัฐการวงศ
206707 นาย กิตติศักด์ิ มาสวัสด์ิ
206708 นาย กีรติกร คามวัลย
206709 นาย ปรเมษ ชมภูพล
206710 นางสาว ศรัญญา ยี่แพ
206711 นาย วิสูตร รัตนภิญโญพิทักษ
206712 นางสาว พิมพอัปสร สิริภาคิไนย
206713 นางสาว สุดารัตน ด�วงแก�ว
206714 นาย สุเทพ คงทอง
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206715 นาย วุฒิศักด์ิ สะแลแม
206716 นางสาว ปฏิญญา บ�มไล�
206717 ว�าท่ีร�อยตรี สุทัศน ยุทธธนอุดม
206718 นาย นัฐกร กองตา
206719 นางสาว สุทธิชา แก�วบัว
206720 นาย ไตรรัตน มุสิกวัตร
206721 นาย ทรงพล เภาพาน
206722 นาย เอกชัย นกรู�รัก
206723 นางสาว ชนิกานต สุวรรณธนรัชต
206724 นาย ปHยพนธ สุทธิประภา
206725 นางสาว วาริสา อุปชิต
206726 ว�าท่ี ร.ต. รพีพงศ ศรีเพชรพงศ
206727 นางสาว กฤติภร วิเศษพงษ
206728 นาย นพรุจ กุลวิเชียร
206729 นาย สิปปนนท ต�นเนียม
206730 นางสาว สุจิตรา ผิวผ�อง
206731 นางสาว พิชญตะวัน รุ�งเรือง
206732 นางสาว อุทุมพร เนื่องพระแก�ว
206733 นางสาว จุฑามณี ฆารละออง
206734 นางสาว พิมพกนก ภูจอมจิตร
206735 นางสาว ธรรมภัสส ปDญญาประดิษฐ
206736 ว�าท่ี ร.ต. ไกรศักด์ิ ศรีบุญเรือง
206737 นางสาว เสาวรส แสงศรี
206738 นาย กษิดิศ กล�าหาญ
206739 นางสาว วันวิสาข พลสยาม
206740 นางสาว ฉัตราภรณ นิยมธรรม
206741 นาย อนุชา น�อยเกิดมี
206742 นางสาว ปสุตา จ�อยใย
206743 นางสาว นันทิยา คู�กระสังข
206744 นางสาว รัชตารี ลาพิงค
206745 นาย รณชัย เพียรชนะ
206746 นางสาว ศุภาวรรณ รุ�งยิ้ม
206747 นางสาว ตรีชฎา ลอยทอง
206748 นาง ปริณดา สัตยรัตน
206749 นางสาว พรกรัณย เลิศธนพาณิชย
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206750 นางสาว ปDณฑิตา ปDญญาศิริ
206751 นางสาว กมลชนก แดงสวัสด์ิ
206752 นาย สนธยา มีแสง
206753 ว�าท่ีร�อยตรี บัณฑิต สมพิศ
206754 นาย สถาพร วรรณราช
206755 นาย ศิวพันธุ บุญเหมาะ
206756 นางสาว อัจฉรา จิตแป�น
206757 นางสาว ฉัตตมณี พันธวงศ
206758 นาย ณัฐพงศ แสงรุจี
206759 นางสาว จุติมา เจินธรรม
206760 นาย อัครเดช ยอดเสาวดี
206761 นางสาว กาญจนา พลภักดี
206762 นาย อภิสิทธิ์ ส�งเสริม
206763 นางสาว ณหทัย เนติ เกียรติ วงศ 
206764 นาย อนุวัฒน จงรักชอบ
206765 นางสาว สุทธินันท เพชรเล็ก
206766 นาย มงคล มอญคํา
206767 นางสาว มาริษา ผมงาม
206768 นาย พชรพล ศรีจันทร
206769 นางสาว กรณิกา แก�วเมืองกลาง
206770 นางสาว อัจฉราพร วันถุนัด
206771 นาย ทนงศักด์ิ รอดเกลี้ยง
206772 นาย บรรณรต นพนรินทร
206773 นางสาว กัญญณณัฐ ถุงเงินโต
206774 นาย นันทพัทธ ศักดิกร
206775 นางสาว แคทริยา ทํามิตร
206776 ว�าท่ีร�อยตรี วรายุทธ เหลินต�ายซ�าย
206777 นางสาว ปHWนกมล ศรีบาล
206778 นาย ดุษฎี ศรีขวัญแก�ว
206779 นางสาว สุคนธทิพย อ�นมณี
206780 นางสาว นัฐธิดา ทวีกสิกรรม
206781 นาย เจตริน ละชินลา
206782 นาย จักรพงษ ไชยคําจันทร
206783 นางสาว อาดีลา ยะปา
206784 นางสาว นันทิยา วงษาแก�ว
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206785 นาย รัตนพล คานพรหม
206786 นางสาว ยุพเรศ แก�วแพรก
206787 นาย วีระชัย โอษะคลัง
206788 นางสาว สุวรรณนาภรณ นาคภู�
206789 นางสาว สุชาริณี สันสําราญ
206790 นางสาว วราภรณ เนตรประดิษฐ
206791 นาย สมเกียรติ แสนทวีสุข
206792 นาย อธิวัฒน เส�งคุ�ย
206793 นาย ศุภโชค เดชาคํา
206794 นาย กิตติวัฒน จันทรเสน
206795 นางสาว กฤษณธีรา คําแหง
206796 นางสาว พัชรพร อนันตกูล
206797 นาย ณัฐชนน เอ่ียมสะอาด
206798 นางสาว วารุณี โฉมงามดี
206799 นางสาว นิชธิวัลย แขรัตนะ
206800 นาย กรลภัส เล�าโสภาภิรมย
206801 นาย ภูวเดช ระไวสมาน
206802 นาย สิริพงษ อินริสพงศ
206803 นาย จิราธิพัฒน พรหมมานนท
206804 นางสาว กัลยรัตน แย�มสุคนธ
206805 นางสาว ธวัลชญาน วัจนสุนทรวงศ
206806 นางสาว กนกวรรณ สัตนันท
206807 นางสาว กัญญฐิตา รุ�งสาโรจน
206808 นาย สุธีวรรธน ภัทรก�อพงศสุข
206809 นาย ธีรเจต กันยารอง
206810 นาย มังครัช ทองภูธรณ
206811 นางสาว จุฑาธิณี อํ่าขํา
206812 นาย ธีรพัฒน จริตรัมย
206813 นาย พชรพล คงม่ัน
206814 นาย วัฒนชัย ภูวงศบัติ
206815 นางสาว สมฤทัย ยุทธภัณฑบริภาร
206816 นาย อิทธิพล สุวรรณไตรย
206817 นางสาว กิตต์ิรวี นพชัยกิตติยุต
206818 นาย พงศกร นาคประเสริฐ
206819 นางสาว ชญานิสา ขําทอง
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206820 นาย ธีรจิต ทองสุข
206821 นางสาว วิไลพร อุตรศักด์ิ
206822 นางสาว นุชบา ภู� ทอง อ�อน 
206823 นาย นิวัฒน พฤษสม
206824 นางสาว ศศิธร สดคมขํา
206825 นางสาว ปDทมวรรณ ชาพงษ
206826 นางสาว จมาพร หม่ืนชนะ
206827 นาย บุญชนะ ไม�สุวรรณกุล
206828 นางสาว มัสลิน สีระวัลย
206829 นาย ยุทธการ จั่นมณี
206830 นาย ศักด์ิจินดา สิงหไกรหาญ
206831 นางสาว ศุภารัตน แสนจําหน�าย
206832 นาย จิตตพัฒน ณรัตนยศกร
206833 นาย วรนาท แฝงโพนทอง
206834 นางสาว ปริณดา จันทรทิพย
206835 นางสาว สุนิษา จงชมผา
206836 นาย ยุทธชัย พันเศษ
206837 นาย ปฏิกรณ แซงสีนวล
206838 นางสาว วัลยา เอ็มบุตร
206839 นางสาว คณพิชญ ศิริกาญจนกวี
206840 นางสาว เฉลิมขวัญ อ�อนเกตุพล
206841 นางสาว รูไวดา ดีสะเอะ
206842 นาย ธนรัตน อาจสาลี
206843 นางสาว ณัฐฐิมา พลรส
206844 นางสาว ซูฟSยะห สาและ
206845 นางสาว กมลฉัตร คีรีรักษ
206846 นาย นฤพัชร ศรีผดุง
206847 นางสาว อิฟฟSณี เจEะแต
206848 นาย วีระชัย วงคขุ�ย
206849 นางสาว ดวงตา พลพุทธรักษ
206850 นางสาว จิณณณิชา ชานุบาล
206851 นางสาว รุ�งนภา มาจันทร
206852 นางสาว ศศิกานต ศรีอินทร
206853 นาย กัณฑเอนก เพ็งหนู
206854 ว�าท่ีร�อยตรีหญิง ทิพรัตน แย�มศรี
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206855 นางสาว ธัญมาศ วังคะฮาต
206856 นางสาว ธิษะณา อินทเสม
206857 นาย อัจฉนะ ตาสาย
206858 นาย อลังการ บุญเติม
206859 นาย พยงค อินทรสาร
206860 นางสาว ศศิกาญน นุราช
206861 นาย กิตติโรจน พิทักษ
206862 นาย ภาณุพงศ บํารุงจิตร
206863 นางสาว แพรวพรรณ อร�ามศรี
206864 นางสาว พรนิภา สุขท่ัวญาติ
206865 นาย มงคลรัฐ จันทครุฑ
206866 นางสาว ศิริวรรณ มีเพ็ฃร
206867 นางสาว จุราวรรณ มะปะเม
206868 นางสาว ภูฑิญา บัวเผื่อน
206869 นางสาว หนึ่งฤทัย ทองสาลี
206870 นางสาว กรุงกาญจน เกษรามัญ
206871 นางสาว สายนรินท พุ�มกล่ํา
206872 นาย บุญฤทธิ์ ศรีสุขใส
206873 นาย อมรเทพ กัตพงษ
206874 นาย วิทยา สังวรรณา
206875 นางสาว ธนกร บุตรช�วง
206876 นางสาว ภัทราภรณ แสงชมภู
206877 ส.ต.ต. พิชิตศักด์ิ พุทธกรณ
206878 นาย ภูชิช ชูสกุล
206879 นาย ไพรน้ํานอง รู�รอบดี
206880 นางสาว นภัสสร โสมา
206881 ว�าท่ีร�อยตรีหญิง สุวรรณรัตน สวาทวงศ
206882 นาย วุฒิพงศ ศรีรักษา
206883 นางสาว ณัฐพร จอมคําสิงห
206884 นางสาว ชวัลนุช ดูเบย
206885 นางสาว ศวิตา เกียรติกําแหง
206886 นางสาว หรินทิพย คนไว
206887 นาย ประจักษ ชิณวงค
206888 นางสาว หนึ่งฤดี แก�วนาค
206889 นาง รัชภิญญดา เสริมสุนทรศิลปM
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206890 นางสาว พรทิวา ชัยศัตรา
206891 นางสาว นันตธนัง นวลศรี
206892 นาย เพิก จันทรดวงศรี
206893 นาง กฤศมน สุยอย
206894 นางสาว สุกัญญา บริรักษ
206895 นาย นคเรศ วะสมบัติ
206896 นาย กิตติพันธ จุลเจริญ
206897 นาย อนุวัฒน ท�าวกัลยา
206898 นาง นันทิดา ศิริธนานุกูลวงศ
206899 นาย ภูรินท สายสุวรรณ
206900 พันตํารวจโท ชัย เทียนวารี
206901 นางสาว ปาณิสรา กสิวุฒิ
206902 นาย นัทวุฒิ เรืองทรัพย
206903 นาย เอกเดชา ปDทมธนาวุฒิ
206904 ว�าท่ีร�อยตรี สุทิน ทวีการ
206905 นาย แสนรักษ สุขกาย
206906 ว�าท่ีร�อยตรี ภาณุพงศ บุญยิ่งยงค
206907 นางสาว ยูกิ ฮาเซะงะวา
206908 นางสาว ธารทิพย อินทรทองมาก
206909 นางสาว ปDญญาพร ขุมทอง
206910 นาย ชวลิต ซ่ือสัตย
206911 ว�าท่ี ร.ต. ดิสกานต แสงเพชร
206912 นาย ทนงศักด์ิ สุนทรวัตร
206913 นางสาว ธนิดา สายแก�ว
206914 นางสาว อาทิติยา เชื้อพรมมา
206915 นาย พลวุฒิ ทัสสะ
206916 นางสาว ดุสิตา เครือแดง
206917 นางสาว อัจฉราภรณ ไวว�อง
206918 นางสาว เมธชนัน เมสินี เจริญพานิช
206919 นางสาว อรพรรณ ปาประไพร
206920 นาย ธีระยุทธ ทองนุ�น
206921 นางสาว ธัญญาพร ดีคําวงค
206922 นางสาว อนันตญา สุขพิทักษ
206923 นางสาว วิลาสินี ศรีขวัญ
206924 นางสาว สุมัชญา สารพันลํา
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206925 นางสาว ปุญชรัสม์ิ เสียมสกุล
206926 นาย คมนชัยวัฒน น้ําในเมือง
206927 นาย ธีรพงศ ดํารงศักด์ิศิริ
206928 นางสาว นิศารัตน ภูมินานอก
206929 นาย ณฐกร จันทเขต
206930 นางสาว นุชธิตา แท�งทอง
206931 นางสาว ปภัสรา แก�วทองคํา
206932 นางสาว นุชาดา ตันประยูร
206933 นางสาว จารุวรรณ บุญเททิน
206934 นาย ปุณณัตถ ทองทวน
206935 นางสาว พิชญาภรณ เตียวตระกูล
206936 นาย พงษธวัช นนทะบุตร
206937 นาย จตุรงค เสนทอง
206938 นาย อภิสิทธิ์ วุฒิปราณี
206939 นาย พรพิพัฒน คีรีเพ็ชร
206940 นาย วีรพัฒน มีอัฐม่ัน
206941 นางสาว นลินี พุมนวน
206942 นางสาว วนิดา ชูจันทร
206943 นางสาว ณัฎฐณิชา กล�วยแดง
206944 นาย ธนากร ปุณธนภัทร
206945 นาย จุมพล พงศถาวรภิญโญ
206946 นางสาว อาภรณ คําจันทร
206947 นางสาว วริศรา เสียงเลิศ
206948 นางสาว ชุลีกร ภูสนาม
206949 นาย ณัฐิวุฒิ ถ่ินดวงจันทร
206950 นาย กฤษณะ โพธิ์เจริญ
206951 นางสาว ณริศรา นิยมราช
206952 นางสาว พัชรพร เขียววรรณ
206953 นาย พงษธร เพ็งคลิ้ง
206954 นาย ธีระพัฒน รสชื่น
206955 นาย ปริญญา วงศปราชญ
206956 นางสาว ณัฐธิดา คชฤทธิ์
206957 นางสาว อุมาพร บัวงาม
206958 นาย ภคพล โปสยะบุตร
206959 นาย ธนวัช โกฏิกุล
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206960 นางสาว อังศุมาลิน พันธหนองหว�า
206961 นางสาว ปานดวงใจ แพงสาร
206962 นางสาว น้ําฝน เครือแก�ว
206963 นาย วรวิทย นามวงษ
206964 นางสาว ปHWนรัสม เมษาลักขณ
206965 นางสาว ยลดา นภาดล
206966 นางสาว กัญญาณี คงภักดี
206967 นางสาว พลอย ตันเพ็ญนภา
206968 นางสาว พิชญา แก�วพิลา
206969 ว�าท่ีร�อยตรี ณัฐพล ใจสํารวม
206970 นางสาว เจกิตาน ชัยอามาตย
206971 นางสาว สุกัญญา รามหนู
206972 นาย วิชญพล กาญจนกําเนิด
206973 นางสาว ศรัณญา พันธศรี
206974 นาย ชัยวัฒน ประถม
206975 นาย กิตติพงษ สุพร
206976 นาย ทนงศักด์ิ โทสุวรรณ
206977 นางสาว กฤศณาภรณ จุลบุษรา
206978 นาย อิทธิกร อุรุวรรณ
206979 นางสาว อภิสรา คงสาคร
206980 นางสาว วีรนุช คําแคล�ว
206981 นางสาว รจนารถ ถนอมวงษ
206982 นาย เขมทัต ก่ิงทอง
206983 นางสาว อรกนก ทับทิมทอง
206984 ว�าท่ีร�อยตรี ภุชงค ธัญXุพักตร
206985 นางสาว ฐิติมน เทือกสุบรรณ
206986 นาย ณัฐพล ฟDกสกุล
206987 นางสาว ภัทรศยา ปDทมะ
206988 นางสาว สารีน�า เตEะมามะ
206989 นาย พงศอภิลาศ ภูวนาทโยธิน
206990 นางสาว เณฏิรัตน วิเศษเมธานนท
206991 นาย อมิตเดช พูนยิ้ม
206992 นาย ชินวัตร เตรียมพล
206993 นางสาว ศุภรัตน ศรีสมบูรณ
206994 นาย พรวุฒิ บุญพรหม
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206995 นางสาว ณัฐกานต พืชพันธุ
206996 นาย พีระ สิงหพรหม
206997 นาย ภูมิพัฒน ศรีวรษา
206998 นาย ศุภณัฐ ตาจุมปา
206999 นางสาว ศิริภรณ ศึกสม
207000 นางสาว จุฑารัตน โม�วงษ
207001 นางสาว ทิพาพร นวลณรงค
207002 นางสาว ณัฐฐาพร คํามูลมี
207003 นางสาว สินีนารถ ศรีวรษา
207004 นาย อิศรา ผือลองชัย
207005 นาย สิทธิศักด์ิ อินนิมิตร
207006 นางสาว ธนพร ไชยชนะ
207007 นาย ธนะวุธ เสนีย
207008 นางสาว สุดารัตน ดวงสีดา
207009 นางสาว นภสร เดชารัตน
207010 นาย วุฒิชัย เอียดบัว
207011 นาย ทินกร อรุณปHติชัย
207012 นาย อนิรุทธ ขันเขตต
207013 นางสาว นิชาภัทร รัตนา
207014 นางสาว สิรินภา แสนอินตา
207015 นางสาว ทราย มีพันธุ
207016 นางสาว สุจิตรา สุจริตจันทร
207017 นาย ศุภณัฐ จันทรโชติ
207018 นางสาว ศุทธินี ศรีเทพ
207019 นาย เทพฤทธิ์ ม�วงสุข
207020 นาง คคนางค สุชัย
207021 นางสาว จิราภรณ พงษศาสตร
207022 นางสาว จารุวรรณ ทองเอก
207023 นางสาว สุภาพรรณ พยาบาล
207024 นางสาว กมลทิพย สายพือ
207025 นาย ชยังกูร ดอนปHWนไพร
207026 นาย ศีลา เอ่ียมเมธาวี
207027 นาย ธีธัช มาลีหอม
207028 นาย อาทิตย ราชประโคน
207029 นาย พรุชง โคกแดง
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207030 นาง ฟารีซัน มามะแตหะ
207031 นางสาว พิชามญช เนินพัน
207032 นางสาว แกซะห ปูเตEะ
207033 นาย ชาภีม พิมพิศาล
207034 นาย ธํามรงค อ�อนรู�ท่ี
207035 นางสาว สุรีพร กฤษวงษ
207036 นาย พงศกร จันทรบรรจง
207037 นางสาว กมลพร วิจิตรปDญญา 
207038 นาย จิรกิฏิ กิติลือ
207039 นางสาว สุชัญญา ใจกว�าง
207040 นาย สมชาย จุลเอียด
207041 นาย ชัยวัฒน ป�อมพิทักษ
207042 นางสาว มนัสนันท ภิรมยจิตกรณี
207043 นางสาว กันตนิษฐา ชูชื่น
207044 นาย ภานุพงศ นิตยคําหาญ
207045 นางสาว อาทิตยา ปูนพันธฉาย
207046 นางสาว ณัฏฐณิชากร ขําสุวรรณ
207047 นาย วุฒิชัย เก้ือสุข
207048 นางสาว ศุภลักษณ อ�อนบาง
207049 นางสาว ศิขรินธาร แสนจําลา
207050 นาย อดุลย ชํานิจ
207051 นางสาว ปHยะนุช ตาธุวัน
207052 นาย ชลธิต เพ็งแจ�มแจ�ง
207053 นางสาว สุวรรณา สุพงษ
207054 นาย จิรภัทร สิทธิผล
207055 นาย อภิชา พิชญะธนกร
207056 นางสาว มุขสุดา พ่ึงเงิน
207057 นาย ดํารงศักด์ิ สุวรรณมณี
207058 นาย กฤษกร จงจัดกลาง
207059 นางสาว ปารีณา แก�วเนตร
207060 นางสาว นวพรรษ จรวุฒิพันธ
207061 นาย เสกสรร พูลสุด
207062 นางสาว มาริตา กองสิน
207063 ว�าท่ีร�อยตรีหญิง ยุพิน โสภามา
207064 นางสาว วัชรามาตย ใจเครือ
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207065 นางสาว ธนิษฐ ลีลากิจทรัพย
207066 นางสาว อภิญญา ผดุงโชค
207067 นาย ภาสุ โตEะประดู�
207068 นางสาว อชิรญา ภูมิโคกรักษ
207069 นาย สุรเชษฐ ตันตลา
207070 นางสาว ณัฐวดี หนักแน�น
207071 นาย ญาณพล สังขรัตน
207072 นาย ศิวะณัฐฑ ก�อมมังกร
207073 นาย เกรียงศักด์ิ ศรีวิชัย
207074 นาย อัครินทร พัชระวาณิชพงษ
207075 นางสาว นันทิยา รอดยัง
207076 นาย นวคุณ ล�องนาวา
207077 นางสาว นฤนาท มะเรืองศูนย
207078 นางสาว กรัณฑา ขะมันจา
207079 นาย จีรศักด์ิ โยมะบุตร
207080 นางสาว สุนิสา อินอุทัย
207081 นางสาว สร�อยสุวรรณ โชคติกมาศ
207082 นาย จีระยุทธ สมนึก
207083 นางสาว สุวัฒนา สืบสัมพันธ
207084 นางสาว สุดารัตน มรกฎสระน�อย
207085 นาย มารุต อาดํา
207086 นาย ฐิติพันธ ธิติภมรรัตน
207087 นางสาว มนัสนันท สมบัติมี
207088 นาย เนติวิชญ พรมจักรแก�ว
207089 นาย มนัสชัย อมรโรจนวรวุฒิ
207090 นางสาว ปวิตรา อู�อรุณ
207091 นางสาว นราพิศ เพชรสน
207092 นางสาว ฐิติรัตน โรจนแสงชัย
207093 นางสาว จิราพร นนทศิลา
207094 นางสาว ขนิษฐา จันทรอ�อน
207095 นาย เกริกเกียรติ กอบฝDOน
207096 นาย สุทธิพงษ ต�อโชติ
207097 นางสาว อมรารัตน กิจใบ
207098 นาย อิลยัส นูรุลอาดิล
207099 นาย รัชตพงษ ตรีเนตร
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207100 นางสาว เกวลี ชุมชิต
207101 นาย อนัส เฆดา
207102 นาย พีรพัฒน ขุนสวัสด์ิ
207103 นาย ชาญวิทย ศรีประทุมวงศ
207104 นาย ไพศาล เศษคง
207105 นางสาว สายชล พลทวี
207106 นาย วิทยา ชาหา
207107 นาย นัทธี ยังอ�น
207108 นางสาว ศรัญญภัค พอจัตุรัสวงศกร
207109 นาย ฮีซัม มะเด็ง
207110 นางสาว ชนิสรา นาทอง
207111 นางสาว ดลดา จันทรปาละ
207112 นางสาว บุณยนุช ทองดี
207113 นางสาว สายรุ�ง ฐิติวงศโกศล
207114 นาย จินตวัฒน เด�นดวง
207115 นาย สุพศิน บุญนํา
207116 นาย ภูริเดช นาคะ
207117 นาย กิตติกาญจน อัครวงษ
207118 นาย อัมนัส โตEะมิง
207119 นาย ฐาปกรณ อันสน
207120 นางสาว ปHยะภรณ ก่ิงม่ิงแฮ
207121 นาย วันชัย โพธิโสโนทัย
207122 นาย วงศศักด์ิ วงศเดชะโภคิน
207123 นาย ศรายุทธ หอมแก�ว
207124 นาย กฤตภาส กาญจนะ
207125 นางสาว พรพิรุฬ สารกาล
207126 นางสาว นิศารัตน ชื่นอุรา
207127 นาย พงศพัศ ชินธนาเรืองหิรัญ
207128 นางสาว พัทธนันท ดาใหญ�
207129 นาย ชาญเดช สายวงค
207130 นาย สิริวัฒน ชาญเฉลิม
207131 นางสาว ณัฏฐา เขินกลาง
207132 นางสาว ณัฐรวี สุววงศ
207133 นางสาว อรกานต โลหิตานนท
207134 นาย เกริกเกียรติ ดลโสภณ
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207135 นางสาว ชนิดา ประทุมทิพย
207136 นาย วีรภัทร ลีลานุวัฒน
207137 นางสาว กาญจนา วังวงค
207138 นางสาว ธยาดา จิตพิทักษ
207139 นาย ชัชวาลย เตชะวิวัฒนกุล
207140 นางสาว สุนิศา สุขสมทิพย
207141 นางสาว จุฑารัตน มูลเทพ
207142 นาย ธวัชชัย พลอยวิเลิศ
207143 นาย พนมภักดี ซาตาสุ
207144 นาย ศราวุธ หงษลอย
207145 นาย พันธมิตร ศรีนันทพันธ
207146 นาย สมนึก ไมทอง
207147 นางสาว ศิริลักษณ รักนาย
207148 นางสาว อมรรัตน ใบบ�ง
207149 นางสาว สิริการย เสาวลักษณกุล
207150 นางสาว ศันศนีย เหลาพรม
207151 นางสาว มาริษา ศรัณยูประสิทธิ์
207152 นางสาว เสาวนีย ทวนธง
207153 นางสาว มณีรัตน บุญประถัมภ
207154 นางสาว ชัชชรินทร นาคสุข
207155 นางสาว อรทัย คําทุม
207156 นาง เกศศิรา สามิบัติ
207157 นางสาว อารยา ห�อทรัพย
207158 นางสาว สุภาวดี สุรเนตร
207159 นางสาว ธิดามนู ใยบัวทอง
207160 นาย อัษฎายุธ สิงหเถ่ือน
207161 ว�าท่ีร�อยตรีหญิง สุกัญญา ทองบ�อ
207162 นาย ขจรศักด์ิ สังขแสง
207163 นาย อับดุลก็อฟฟาร หะมิ
207164 นาย วิศววิท อุดมจิตพิทยา
207165 นาย ศิริพล บุญมาธรรม
207166 นาย จตุรพร ด�านไทยนํา
207167 นางสาว ชฎาพร เซ�งฮะ
207168 นางสาว ทัศนีย เดชดี
207169 นาย ชาติสุชน สุนทรวัฒน
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207170 นาย ปวรุตม นพคุณ
207171 นาย เปรมอานันท แขสว�าง
207172 นางสาว จุติพร นากกล่ํา
207173 นาย ธัญพงศ จันทรเด�น
207174 นางสาว ศรัณยกานต พระสลัก
207175 นาย ณัฐพล แสนใจยะ
207176 นาย พีระพล ธรรมศิริ
207177 นาย ปริชญ วัฒนวิถี
207178 นาย ภัทรภณ กลิ่นสุคนธ
207179 นางสาว ศภิสรา เกียรติสุดาเก้ือกูล
207180 นางสาว ณัฐธยาน หาญปCา
207181 นาย ธีรศักด์ิ เทพมุณี
207182 ว�าท่ีร�อยตรีหญิง พรอารีย สุขประเสริฐ
207183 นางสาว ฉัตชญา พันลึก
207184 นาย ธีรภัทร สุขสมโสตร
207185 นางสาว วิลาสินี ภิญโญ
207186 นาย ธงไชย แสงประทุม
207187 นาย กฤตพัฒน หมอกชัย
207188 นาย กฤตภาส ศรีบุญสม
207189 นาย วิทวัส วะชุม
207190 นาย สุรศักด์ิ ยศสิงห
207191 นางสาว รัชฎาพร โล�หคํา
207192 นางสาว จิตรา เลื่อนแก�ว
207193 นาย ยงยุทธ บุตราช
207194 นางสาว สลิลทิพย จันทะคุณ
207195 นางสาว ณัฐวรรณ เปรมใจ
207196 นางสาว ฉวีวรรณ มนตทอง
207197 นาย ปHยวุฒิ ชุนเกาะ
207198 นางสาว พนมวรรณ ปรีชาชาญ
207199 นาย พชร ศุภการ
207200 นางสาว คมคาย อาจหาญ
207201 นางสาว อุมาพร ชูเกิด
207202 นาย ณัฐพล กวดนอก
207203 นาย เกริกเกียรติ บํารุงสุข
207204 นาย เฉลิมพรรณ สุวรรณมณี
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207205 นาย พิจักษณ เพ็ญพัฒนากุล
207206 นางสาว พีรดา ม่ันหมาย
207207 นางสาว สิริลักษณ อินทริยวงศ
207208 นางสาว ยศมล เคนานัน
207209 นางสาว ขวัญดาว หมอปาน
207210 นาย สุทธิพร บุญรัตน
207211 นางสาว กัลยารัตน วงควาศ
207212 นาย ชลิต ยอดพลู
207213 นางสาว ปHยพร หมวดมณี
207214 นางสาว สุทธินีย แสงสุวรรณ
207215 นางสาว ณัชกานต ผลาญไกรเพชร
207216 นาย ชาคริต ไวปรีชี
207217 นาย วัชรชัย ทองด�วง
207218 นางสาว กรองกาญจน ร�มแก�ว
207219 นางสาว พิพัฒน แสนท�าว
207220 ว�าท่ี ร.ต. วัฒนา สนั่นเอ้ือ
207221 นาย บรรพต ณ บรรพต
207222 นางสาว ดวงดาว คงทอง
207223 นาย สุรสิงห พุแค
207224 นาย ธีระพงษ คงเจริญศักด์ิ
207225 นาย ศุภชัย กุลภวัต
207226 นาย ภัทรวัฒน ฝ�ายขาว
207227 นางสาว ขนิษฐา ชวนจิตร
207228 นางสาว พลอยแพรวา ศรีอุบล
207229 นางสาว วิชุดา ญาติบํารุง
207230 นางสาว เบญจญาภา สงตลาด
207231 นางสาว ภัชชา ชนะภักดี
207232 นางสาว ปภาดา พิมพขันธ
207233 นาย วรพงษ ทิพยประพัทธกุล
207234 นางสาว ศนัญญา ประสานสุข
207235 นาย วุฒิพงษ ยี่สาคร
207236 นาย อดิศักด์ิ ฟDกหมิด
207237 นาย มานพ ขันอ�อน
207238 นางสาว ชลธิชา ปานจ�อย
207239 นาย ชยาวิชญ ขาวล�วน
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207240 นางสาว นันธิยา ประชัน
207241 นางสาว ชนากานต ไชยวงค
207242 นาย ธนกร แก�วกระจก
207243 นาย บัญชา บุญสอน
207244 นาย อนันต แก�วขวัญ
207245 นาย อรรถพล เทียนประสิทธิกุล
207246 นางสาว อัจฉราภรณ ไพรสณฑ
207247 นางสาว ปHยะรัตน สถิตยโชติการ
207248 นาย ฐกฤต รวมจิต
207249 นางสาว พรพิสุทธิ์ ประสานทวีผล
207250 นาย เฉลิมศักด์ิ ศรีน�อย
207251 นางสาว ทิวาพร พวงจันทร
207252 นางสาว นันทนภัส แสงแจ�ม
207253 นางสาว อภิลาภา เพียรการ
207254 ว�าท่ี ร.ต. วีระชาติ สมคุณา
207255 นางสาว สุชัญญา มีลา
207256 นางสาว นันธิดา โคตรทอง
207257 นาย กิตติชัย ศิริทัพ
207258 นาย วิศิษฏ ศรีแก�ว
207259 นางสาว นภัสวรรณ ยืนยาว
207260 นางสาว นนทิชา คงศิล
207261 นาย วรพล บุญจิตต
207262 นางสาว สุธิดา สาสนาม
207263 นาย อดุลย แก�วแสงแจ�ม
207264 นางสาว รอบียะ ลาเตะ
207265 นางสาว เบญจรัตน ภคเลิศพิบูลย
207266 นางสาว จุฑามาศ ห�าวหาญ
207267 นางสาว เนตรชนก แสงแป�น
207268 นางสาว ภัทรภร ภูมิภัทร
207269 นาย คมสันต เท่ียงกระโทก
207270 นาย วิทยา ศรีนรคุตร
207271 นาย สิทธิชัย นันทกิจโกศล
207272 นางสาว สายสมร เดชพละ
207273 นาย ปริญญา เทพสุขดี
207274 นาย ภาสกร เจริญชาติ
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207275 นาย จิรวัฒน วงศแหวน
207276 นางสาว ศิริกัลยา ชาตบุษปM
207277 นาย อลงกรณ บรรดิษฐ
207278 นางสาว สิริทัศน คงริน
207279 นางสาว ธานิษา รามวงศ
207280 นางสาว จิราพร ตรีชัย
207281 นาย กิตติศักด์ิ ติธรรม
207282 นาย ยุติธรรม เหมรัตน
207283 นางสาว ณัฏฐพิชา อรุณพัชรสิทธิ์
207284 นางสาว ธัญธร จินตนพงศพันธุ
207285 นาย กฤษฎา ปะนะ
207286 นาย ฉัตรมงคล ยางสวย
207287 นางสาว กันยนัจ การบรรจง
207288 นาย พัชรพล วงศจิตสุภา
207289 นาย ทรงพร ภุ�ระย�า
207290 นาย นัฐกรณ มะโนนึก
207291 นางสาว ภิญญาพัชญ กันทะรส
207292 นาย ภัทราวุธ เกิดศาสตร
207293 นางสาว วาสนา ทิพยทอง
207294 นางสาว สุรักษา ซาซิโย
207295 นางสาว จิราพร ดีพร�อม
207296 นางสาว สุนารี ทะนงค
207297 นาย สุชาติ ดาบพิมศรี
207298 นาย พงศกร สมจิตรานุกิจ
207299 นาย นรุตม พัฒนไพศาลชัย
207300 นาย เกรียงไกร เอ�งฉ�วน
207301 นาย สุริยา เกิดน�อย
207302 นางสาว นิตยา นุชเสียงเพราะ
207303 นางสาว เกศริน ดาวสาวะ
207304 นาย ฐพงศธัช สมบูรณ
207305 นางสาว ปริชญา สุดอุ�น
207306 นางสาว จันสุดา อุบลวงค
207307 นางสาว สุพรรณี สุขสกุลสังเกต
207308 นางสาว ณัฐชยา มะรัตน
207309 นาย ธนบดี อ�อนเหลา
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207310 นาย ศิริวัฒน ตะกะศิลา
207311 ว�าท่ีร�อยตรี ศุภชัย ธนาเจริญสกุล
207312 นางสาว รัชฎาภรณ ทับทิม
207313 นาย วันเผด็จ ธิบูรณบุญ
207314 นางสาว กมุทพร มะลิพุ�ม
207315 นางสาว ทิพาพร อินทรปราบ
207316 นางสาว กัลยธัช เจริญสุข
207317 นางสาว วิชญา จําเนียรสุขสกุล
207318 ว�าท่ีร�อยตรี สมัชญ วรรณโชค
207319 นางสาว วราภรณ ด�วงประสิทธิ์
207320 นางสาว บุณฑรีก ปรีชม
207321 นาย ภิเษก วิไลรัตน
207322 นางสาว กนิษฐา หินวัน
207323 นาย วรวรรธน เวชจิราพิศุทธิ์
207324 นางสาว ณัฐญาดา ทัพทวี
207325 นาง อนัญญา อาจจําปา
207326 นาย จรัมยพล พันแสน
207327 นางสาว วิลาวรรณ ทุมชะ
207328 นางสาว นิตยา ลิ่มเรืองกุล
207329 นางสาว นฤมล เสารศรี
207330 นาย กรพัศ เกียรติวินัยสกุล
207331 นางสาว ชฎาพร พรมเสมอ
207332 นางสาว สุวรา อินนุ�น
207333 นาย พรพฤทธิ์ หวลคะนึง
207334 นางสาว วรรณวิษา เหมทานนท
207335 นางสาว สุนิชญา แนนเกลี้ยง
207336 นาย จักรกฤช ไชยหาทัพ
207337 นาย สิทธิศักด์ิ มาสิงบุญ
207338 นางสาว ศรัณยา พุ�มแจ�ง
207339 นางสาว จุฬาลักษณ รุยันต
207340 นางสาว สุจิตรา ช�วยมณี
207341 นางสาว กมลทิพย พลากร
207342 นางสาว ศุภกัญญา กิตติกุล
207343 นาย หฤษฎ หังษา
207344 นางสาว นุชวรา พ�วงแย�ม
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207345 นางสาว ปนัดดา ธนูสนธิ์
207346 นางสาว เกวลี ธนูทอง
207347 นาย ศุภณัฐ ถึงมาก
207348 นางสาว ปDญญารัตน โกศลเวช
207349 นางสาว จิราพรรณ ครุฑใจกล�า
207350 นางสาว ปHยะพร โนนสูง
207351 นางสาว ไพจิต กุลสุวรรณ
207352 นางสาว อรอุมา นามมนตรี
207353 นางสาว สุธิดา บุญหนา
207354 นาย ศรานุวัฒน กุลาสา
207355 นางสาว จุฬาลักษณ ศรีอุ�นศรี
207356 นางสาว ชภัทรพร รองเดช
207357 นาย สมชาย จันทปDญญา
207358 นางสาว วันศุกร สรรคนิกร
207359 นางสาว ชนากานต ทองรักษ
207360 นาย จิรศักด์ิ ทองเกลี้ยง
207361 นางสาว ปาริชาต ขําอินทร
207362 นางสาว ฉัตรธศรณ ตติยวิวัฒน
207363 นาย สยุมพร นุชพะเนียด
207364 นาย ชวลิต วัฒนะสุวรรณกร
207365 นาย ประดิทรรศณคุณ สิรินทราณุกูล
207366 นางสาว ณัฐชยา สวนแก�ว
207367 นาย วัชระพล ปHตะวิเศษวงศ
207368 นางสาว ณัฐชา เหรียญเงิน
207369 นางสาว สุนิสา คุ�มสุวรรณ
207370 นางสาว วิภาดา คูณทรัพย
207371 นางสาว ลภัสสิริณ ธนิตสิริโรจน
207372 นางสาว ณีรนุช ไชยรัตน
207373 นางสาว ปนิดา จันบัวลา
207374 นาย นนทนที สุขเรือง
207375 นางสาว ฝนทิพย จตุรภัทรวงศ
207376 นางสาว รุ�งทิวา นวลศรี
207377 นาย กษิดิษ เกิดโต
207378 นางสาว รัตติยาภรณ ล�วนเซ�ง
207379 นาย อาณัต เก็มเบ็ญหมาด
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207380 นาย ภานุวัฒน ทิมน�อย
207381 นาย นวมินทร กาญจนาโรจนพันธ
207382 นางสาว ชญาธร ทวีทรัพย
207383 นางสาว รสิกร เจียตระกูล
207384 นางสาว พรวนา ทองศิริกุล
207385 นางสาว ขวัญฤดี ธรรมสันเทียะ
207386 นางสาว นันทพร ศุภพลธร
207387 นาย ภูผา เกิดสนอง
207388 นางสาว กรกช จํานงควัฒน
207389 นาย ศิรเมศร นิลวดีพุฒิพัชร
207390 นาย ภานุวัตร ภูวุฒิ
207391 นางสาว กนกวรรณ รักพานิชมณี
207392 นาย สิรวิชญ ซารัมย
207393 นาย ณัชพล มูสโกภาส
207394 นาย ประธีปโชติ อุณหศิริพร
207395 นาย อัครวัฒน สอนชา
207396 นางสาว ระวิวรรณ ทองทวี
207397 นาย สับรี มะลี
207398 นาย อลงกรณ ทศพันธุ
207399 นาย นพสรรค ธูปแก�ว
207400 นางสาว สุทธิษา วงษปHWน
207401 นาย จตุรภัทร เทพสุภา
207402 นางสาว นาเดียร จิตติกานต
207403 นางสาว วรรณรุจี ยันทะแย�ม
207404 นาย อดิเรก หอมกลิ่น
207405 นาย วีระยุทธ อ�อนขวัญเพชร
207406 นางสาว สกีน�า แจ�งวิถี
207407 นางสาว จารุกุล ยินดี
207408 นางสาว ศรุตยา ปHยะวัฒนกุล
207409 นางสาว สิริกาญจน ขุนณรงค
207410 นางสาว วาริชา โพธิพันธ
207411 นาย วิทวัฒน กําเนิด
207412 นาย ประจักร จันทรัตน
207413 นาย กัมพล จิตสงวน
207414 นางสาว ปDทมาลัย วงศปHง
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207415 นางสาว ศุภรดา ศิลปศร
207416 นางสาว ดรุณี ดานะ
207417 นางสาว พิรญาณ เทศจําปา
207418 นาย สุรกิจ ซ่ือสัตย
207419 นาย วิสุทธเทพ สุกุมลนันทน
207420 นาย วัชรพงษ ณ บางช�าง
207421 นางสาว ภัสสร ไพรี
207422 นาย ชัชวาล เจริญภักดี
207423 นางสาว จินดาภา คันศร
207424 นาย อภินัทธ รังษี
207425 นาย จิรวุฒิ ปานพรม
207426 นาย เมธาสิทธิ์ สัตรัตน
207427 นางสาว ศิริพร กายแก�ว
207428 นางสาว อฐิสิญา เอ่ียมอินทร
207429 นาย จิรพิพัฒน วณิกกุลรัตน
207430 นาย สิทธิชัย เจริญสรรพ
207431 นางสาว วรางคณา เหมืองจา
207432 นางสาว ปุณิกา บุญยิ่ง
207433 นาย ขจรศักด์ิ สุดศรี
207434 นาย อะนัส เจEะแว
207435 นางสาว อภิชญา บุญมี
207436 นางสาว รพิพรรณ คํ้าจุน
207437 นาย พงศศิริ สันติภาษิต
207438 นาย พีรพัฒน เภสัชพิพัฒนกุล
207439 นางสาว สุปราณี มีสวรรค
207440 นางสาว สุดารัตน เดชสุวรรณ
207441 นางสาว เจศิตา สารเสน
207442 นาย ประมาณ บุตรเลี่ยม
207443 นางสาว กัญญาภัค บุญมากประเสริฐ
207444 นางสาว วิกานดา ข�ายม�าน
207445 นาย สุพล กัญญาบุญ
207446 นางสาว พัชริดา รุ�งแสง
207447 นางสาว กฤษณา รามมณี
207448 นางสาว ทิพยกมล ประไพศิลปM
207449 นาย สมประสงค ปDทมะแก�นทราย
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207450 นาย ธีรสิทธิ์ เฟYWองฟูลอย
207451 นางสาว นุชจรี เดชนะ
207452 นางสาว สุจิตรา รักษาคุณ
207453 นาย คทาวุธ บัวสิน
207454 นางสาว สุพัชรี ตันกระโทก
207455 นางสาว อังสุดา เกิดสมบัติ
207456 นางสาว ชนาภา ชนะพล
207457 นางสาว อธิรัชต ส�านประสงค
207458 นางสาว ณัฐชยา อินทรน�อย
207459 นาย อมตะ ธรรมทักษิณ
207460 นางสาว ศศิธร คุณภูริปDญญา
207461 นาย กฤตมุข กาฬแก�ว
207462 นางสาว อุษณีย สมใจนึก
207463 นางสาว พัชณิฎา ชุมแก�ว
207464 นาย กรภพ ฤทธิ์เรือง
207465 นาย ธนายุ บุญญพงษ
207466 นางสาว ระพีพรรณ คํามูล
207467 นางสาว จีราพร อําพร
207468 นางสาว ภิรญา กุลจิรารวีนิภา
207469 นาย สมพงษ เจริญ
207470 นาย อัษฎางค ทิพจร
207471 นาย ภัคพล ภูลําสัตย
207472 ส.อ. คัมภีร เนียมจิตร
207473 นางสาว สุทธิมาศ สังขอIอง
207474 นาย วสันต สํารวมจิตร
207475 นางสาว พัชริดา เชียงอินทร
207476 นางสาว รสสุคนธ กันทะเมืองลี้
207477 นางสาว ศจีนาฏ วิริยปHยะ
207478 นาย นพดล ภักด์ิเกษม
207479 นาย ธนากร อุปลา
207480 นาย ศุทธา จินดาทรัพย
207481 นาย ภานุวัฒน หนูรอด
207482 นาย อํานวย พูดเพราะ
207483 นางสาว ณัฐกุล บุตรโสธรกุล
207484 นางสาว กัลยาภัทร มีผล
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207485 นางสาว ทิพยรัตน วงคช�างเงิน
207486 นางสาว พัตรพิมล ภิรมยรักษ
207487 นางสาว สุชาวดี โพธิ์บาย
207488 นางสาว พิชามญชุ ปุรินทราภิบาล
207489 นางสาว ชลลดา เกาะทอง
207490 นาย โกสินทร คงเสือ
207491 นาย อานันท ชาญเลิศชัยกุล
207492 นางสาว ธัญลักษณ สะตางาม
207493 นางสาว ทิพวัลย วงคช�างเงิน
207494 นางสาว รสสุคนธ เทีนบเทียม
207495 นางสาว กนกกาญจน คงสอน
207496 นาย ณัฐนนท ประยูรหงษ
207497 นาย เอกพันธ เกษมสวัสด์ิ
207498 นางสาว ฉัตรศิริ ไชยสัตย
207499 นาง จารุณี สีสิงห
207500 นาย ธนดล หน�อคํา
207501 นางสาว ดวงหทัย แก�วพรม
207502 นางสาว สุชาดา แก�วเหมือน
207503 นางสาว อนัญญา ทองงาม
207504 นางสาว อรปรียา จะบัง
207505 นางสาว กาญจนา ตรีโลเกศ
207506 นาย จิตติพัฒน น�าเยี่ยม
207507 นาย วิระพงษ เพ็ชรเรือนทอง
207508 นางสาว อรษา นุ�มนวล
207509 นางสาว ภัสสร ชมภูยศ
207510 นาย รัฐวุฒิ จิตรชนะ
207511 นางสาว พิมพวิภา มัยวิสัย
207512 นางสาว วีนัส เยาวสนิท
207513 นาย ฤทธิรงค ชัยชนะ
207514 นางสาว ขวัญจิรา ชนะสุข
207515 นาย วุฒิเดช พนิตชัยศักด์ิ
207516 นาย รชณัฐ มะโนแสน
207517 นางสาว ทัดญาพร วรรณะศิลปHน
207518 นางสาว กัลยกร มานิสสรณ
207519 นางสาว จุฑามาศ ฉิมกลาง
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207520 นางสาว ชุติกาญจน ศิริรัฐ
207521 นางสาว กรรณ ฉิมพาลี
207522 นาย ปHยพัทธ ศรีพยัคฆ
207523 นางสาว พรสุดา บรรณกิจ
207524 นาย กฤษณะปกรณ ริดมัด
207525 นาย อภิวิชญ สิทธิจําลอง
207526 นางสาว เอ้ืออัชฌา ธนเศรษฐวรภัค
207527 นาย ปกรณ มณีรัตน
207528 นางสาว ปรีดา ณะนุ�ย
207529 นาย วิทยา สมพบ
207530 นาย กฤษฎา เพ็งอําไพ
207531 นางสาว กนกชนม ภักดีพรหมมา
207532 ว�าท่ีร�อยตรี วศิน แก�วเเสงเเจ�ม
207533 นาย ตุลยเศรษฐ เหลามี
207534 ว�าท่ีร�อยตรีหญิง นวรัตน พรหมภากรณ
207535 นาย พูนศักด์ิ พูลสวัสด์ิ
207536 นางสาว นุชจรี ศิริรวง
207537 นาย สมพงษ ทองมาก
207538 นาย ธนาคาร ดวงสุดา
207539 นาย ไพโรจน เดชสงค
207540 นางสาว รัตนา วิหค
207541 นาย วิศิษฏ ไชยชุม
207542 นางสาว ปDญญดารา แก�วขาว
207543 นางสาว ธนิกา เทพแก�ว
207544 นางสาว นาซีฟะห โตะเจะ
207545 นาย จรูญโรจน เรือนแก�ว
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