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ประกาศสํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา 

เรื่อง  ผลการสอบภาคสอง สมัยที่ 67 ปการศึกษา 2557 

กลุมวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 

   
ดวยคณะกรรมการสอบความรูวิชากฎหมาย สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา

ไดทําการสอบขอเขียนความรูวิชากฎหมายตามหลักสูตรและระเบียบของสํานักอบรมศึกษากฎหมายแหง

เนติบัณฑิตยสภาแลวปรากฏวามีผูสอบไดความรูกฎหมายภาคสอง  สมัยท่ี 67 ปการศึกษา 2557  

กลุมวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเปนจํานวน  2,476 คน เรียงตามเลขประจําตัวสอบ 

ดังตอไปน้ี 

 
        เลขประจําตัวสอบ    ช่ือ – นามสกุล 
 

1 นาย ชัยวัฒน วัฒนะชัยยันต 

5 นาย อนุพล ทองทิพย 

6 นางสาว ภรมน  ธัญญาพรกมล 

8 นาย นิติศาสตร รักษาพันธ 

13 นาย วุฒิชัย  ชอบธรรม  

20 นาย กวิน  สมตน 

21 นางสาว นวพร รวีเดชดํารง 

22 นาย นิฐิพงษ เดชวารี 

30 นาย กอเกียรติ  ภูพันธตระกูล 

31 นาย ไกรนิษฐ ธนาภาเสฏฐสิทธิ 

32 นางสาว ลาวัณย ออนโฉม 

37 นางสาว มะลิสา แซต้ัง 

39 นางสาว ชิดตะวัน ชนะกุล 

สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา 
INSTITUTE OF LEGALEDUCATION  THAI BAR ASSOCIATION 

32/2-8  หมูที ่16  ถนนกาญจนาภิเษกแขวงบางระมาดเขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร  10170 
โทรศัพท  0-2887-6835  หรือ 0-2887-6801 – 9 ตอ 405 โทรสาร   0-2887-6839 
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46 นาย กนตธร กาญจนาศรีโรจน 

47 นางสาว ภาวินีย วงศนาปา  

49 นาย นันทวัฒน ทองชวง 

57 นาย ธนบวร ชูวัฒนขจร 

62 นาย ชนกพร บุญนวล 

71 นาย เกรียงศักด์ิ ทองแกว 

75 นางสาว พีชานุช โยธะการี 

76 นางสาว สุพิชชา กิตติวัฒน 

97 นางสาว อัญวิชญ ลิมวัฒนานนท 

106 นางสาว นลินทนิภา  บุณรัตนประสิทธ์ิ 

117 นางสาว สุทธิดา พันธุผึ้ง 

118 นางสาว อรลัดดา ธนากรเมธา 

119 นางสาว เหมือนทิพย ศิริวรรณพร 

120 นางสาว จิตศิริ ทิวทัศน 

129 นาย สาธิต เหลืองตระกูลรุง 

130 นาย วัฒนชัย  ฉายวิเศษพล 

137 นาย ภัทรพล จันทรเจริญแดง 

144 นางสาว วนาทิพย อธิคมานนท 

147 นางสาว ชญานิศ ทรัพยมา 

148 นางสาว ชนิกานต วรคําแหง 

160 นาย ปยะ โพประยูร 

184 นางสาว พิมพวรา ธนาพิริยจรัส 

186 รอยตํารวจโท พงษวุฒ ิ วุฒิพงศ 

196 นาง สุนันทา  สุวรรณโณ 

199 นาย ธนันทเศรษฐ  ศรีวิชัย 

208 นาย นภัส  หลอวงศไพบูลย  

215 นางสาว วิวรรณ  พันธศรีมังกร 

217 นางสาว จิตรารัตน  พูลศิลป 

223 นางสาว ชนิดา ชูไกรไทย 
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224 นางสาว รัชฎา พุดไทย 

233 นางสาว สุพนิดา สีภูมินทร 

239 นาย อดิศักด์ิ บุญเจิม 

251 นาย ไชยยศ สุนทราภา 

253 นางสาว จินดาพร จินดาศักด์ิชัย 

260 นางสาว กัลยาณ ี ชิดทอง 

268 นาย ภูมิมเรศ เชิกรัมย 

271 นาย คธาวุฒ ิ โตะเส็น 

273 นาย ธนวรรธน  แกวกลาไชยวุฒ ิ

279 นางสาว คนธรส  รัตนโสภณ 

288 นาย พีระพงษ สุขประเสริฐ 

294 นางสาว แกวมุกดา สุขยุคล 

295 นางสาว นิฏฐิตา ประเสริฐสังข 

297 นาย ณัฐวุฒ ิ คําแหง 

310 นางสาว ศศิชา ศรีสุข 

318 นางสาว สุภางคทิพย อานนทกูล 

320 นาย เกียรติศักด์ิ  โสประดิษฐ 

324 นางสาว อริศรา ชอพยอม 

328 นางสาว ชฎาภรณ  พรหมเอียด 

329 นาย อําพล บุญจันทรเพชร 

330 นางสาว พัชรินทร  จัยสิทธ์ิ 

337 นางสาว รจนา สุดนาลาว 

340 นาย ปฐวี หลางหวอด 

341 นางสาว วิชชุดา ปญญาตระกูล 

345 นางสาว ปารณริญ มวงมิตร 

347 นางสาว สุรินุช เฟองฟ ู

353 นาย ศุภกิจ เกียรติณรงค 

355 นางสาว เสมอใจ  กรณีย 

358 นางสาว ศิรินทรา  เลืองวัฒนะวณิช 
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359 นาย ธากฤช สิทธิประเสริฐ 

376 นาย อนุทา สุดคําภา 

378 นางสาว จิราภรณ  ฤทธิชัย 

381 นางสาว พรอมพรรณ  ชลถาวรพงศ 

383 นาย เอกพงษ แยมกรานต 

395 นาย กสินธุ  เถินมงคล 

405 นาย ธนินพัชร คชนพพลจรัส 

408 นาย นิรุตติ เฮืองศรี 

418 นาย ชัชตะวัน อัมพร 

424 นาย อุเทน อุดนัน 

435 นางสาว ณัฐรดา พุมกลิ่น 

436 นาย กิตติพงษ ทองประกอบ 

454 นางสาว ฉัตรพร  แสนศรีแกว 

457 นาย ณัฐชนนท  เทพวิภาวกุล 

460 นางสาว วันวิสาข สอาดโอษฐ 

468 นางสาว วรวรรณ นรเหรียญ 

472 นางสาว วรารัตน ศรีสถิตวงศ 

481 นาย ณัฐวัตร สมเรือง 

487 นางสาว วิภารัตน  ธรรมขุนนุย 

488 นางสาว กวิสรา ตันซู 

489 นาย ธวัชชัย ถาวรานุรักษ 

491 นางสาว พวงพรรณ  จิตบรรจง 

496 นาย ธีรพงษ  รูปเล็ก 

500 นางสาว ขวัญสุดา บิลหรีม 

501 นาย กฤษฏิ์ชนันทน วัฒนกุล 

513 นางสาว ปองเกษม วงศวิเศษ 

523 พันตํารวจตรี ภูวิช จารุพิพิธ 

524 นาย คมศักด์ิ  แซออง 

529 นาย อภิชาติ แดงทองใส 
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531 นาย วุฒิพงษ ศุภพิชน 

538 นางสาว พิมพชนก มณีทิพย 

540 นาย กนก กุลกิตติรังษี 

550 พันตํารวจตรี อติโรจน พิทักษสกุลกิตยา 

551 นางสาว อวัสดา คงอวน 

552 นางสาว นิภาพร  พันธหนองหวา 

555 นางสาว เชอรร่ี  สองส ี

561 นาย อลัมภิน พิพัฒนบรรณกิจ 

565 นาย เจริญพงษ  ใจพิทักษทรัพย 

567 นาย สากล จิรวัฒนกุล 

568 นางสาว ศศธร ธาราเกษม 

570 นาย ธีระพงษ เชียนพลแสน 

573 นาย เขตน เทิดทูนการคา 

574 นางสาว ณัชชา แกวย่ิงยงค 

575 นางสาว พรวิมล  มากสุวรรณ 

578 นาย ธงชัย วองกิตติศักด์ิ 

583 นางสาว กรแกว เหลืองธนะกุล 

593 นาย ปกรณ จโนภาส 

602 นาย ศรายุทธ บุญญาภิสมภาร 

607 นางสาว จิราพร ชวยแกว 

613 นาย วรวุฒ ิ บัวจิตต 

615 นาย วสันต เครือเสนห 

619 นางสาว เพียงตะวัน พงษไพบูลย 

622 นาย ณัฐ อินทรวิชัย 

624 วาท่ีรอยตรี ธีรภัทร ทัพจันทร 

625 นางสาว พัชชารัศมิ์ สุเต็นจันทร 

635 นางสาว ปทมา  กองจันทร  

636 นาย ดนัยพันธ บุญรัง 

637 นางสาว รุงนภา เพ็ชรรัตน 
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638 นาย รัชพล ตันสุวรรณ 

639 นาย ทศพร สกุลทรัพยวัฒนา 

642 นางสาว เสาวณีย  เพชรคุณ 

645 นาย อริยธัช เครือณรงค 

651 นางสาว วารี หนอทิม 

656 นาย อัตรา  ขุนทองจันทร 

659 นาย ภูชิชย ภูริสิริกุล 

661 นาย ศรราม สรศิลป 

668 นางสาว ภัทรมาศ ฉันทนานุวัฒน 

670 นาย ศิระ ชิมาภรณ 

671 นางสาว กนกวรรณ  อุนอนันต  

684 นาย พลภัทร พิมใจใส 

686 นางสาว สุดารัตน  การงาน 

695 นาง อุรุพรรณ เบญจรุราวงศ 

701 นาย นิติวงศ  หมอมวงศ 

706 นาย ทัตเทพ นาคประสงค 

709 นางสาว ณัฐธยาน ศรีสุวรรณ 

715 นาย อรรคพล สองเมือง 

720 นาย เชาวนินทร  ชูบุตรี 

724 นางสาว ศุภการย สุขตาย 

728 นาย พัสกร วุฒิโอฬารกุล 

729 นางสาว เบ็ญจวรรณ ตระกูลสุขอนันต 

731 นางสาว ผลินทิพ เอิบรพีพันธ 

749 นาย ชิษณุทัต อินทจักร 

756 นาย จักรกฤษณ  พวงทอง 

757 นาย ดํารงค โตตามวงศ 

764 นาย ปรัชญสพล สุตาวงษ 

780 นางสาว ศุภิสรา สิงหเสนา 

782 นางสาว อัจฉรา ตรีภุมมารักษ 
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786 นางสาว ธัญยรัตน ชัยรัตนรุงเรือง 

795 นาย วุฒิพงษ พงศประภาอําไพ 

797 นางสาว ณัฐชยา เชิดชู 

801 นาย ดนุพล เอี่ยมสกุลเวช 

808 นางสาว อิสรีย เจียมทรัพย 

812 นางสาว ฉฎาธร ขวัญพรหม 

813 นางสาว วารุณ ี โพรงทอง 

816 นางสาว ภาพิต ตรีรัตนพันธ 

821 นาย อภิศรัณนนท มณฑีรรัตน 

831 นาย พงษนรินทร กังแฮ 

832 นางสาว กานตวรัทย ผลสินธ 

838 นางสาว เพ็ญพิศ อินทมะ 

845 นาย ณัฐพงศ ศรีเปร่ือง 

847 นาง ขวัญฤทัย  ศิริพัฒนโกศล 

865 นาย กฤษฎาภัค  วงษวัน 

876 นาย ติณพัชร ลาโสตร 

879 นางสาว ประไพพักตร ชูแสงศรี 

880 นาย ภานุวัฒน อวนศรี 

883 นาย วิษณุ สิมาจารย 

885 นางสาว ปญชรพร  หาญรังสรรค 

887 นางสาว ศิริลักษณ ศรีกระจาง 

888 นาย เอกธนา  ธนถาวรนนท 

891 นาย นีรพัฒน  บุญคง 

898 พันตํารวจโท ชัยพร ทองนาเพียง 

902 นางสาว รพ ี วีรพงศธงไชย 

910 นางสาว เพียงวล ี สังขแกว 

919 นาย ทิฆัมพล ศุกรสุต 

920 นางสาว นวพร ทองคมขํา 

926 นาย วัชระวี อินบํารุง 
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943 นางสาว ชนิกานต  แสนภักดี 

949 นาย พีรชัย ประเสริฐ 

954 นางสาว นุชดา พัฒนทวีกิจ 

963 นาย สมชาย  วงศพัฒนวุฒิ 

975 นาย นรินทร สุวรรณโณ 

989 นางสาว เนตรนภา ขุนศรีจันทร 

990 นางสาว เสาวลักษณ ตราโต 

1003 นางสาว นฤมล  นุยภักดี 

1004 นางสาว สุทธิมาศ ทากั่ว 

1006 นาย องอาจ พินทอง 

1008 นางสาว เสาวนีย พรมบุตรดี 

1010 นาย วีระศักด์ิ  แสงอรุณ 

1012 นาย กันตวิชญ วชิรมงคลพงษ 

1021 นางสาว วิลาวัณย พันธัง 

1024 นาย ณัฐนนท นุยฉิม 

1027 นาย อดิศักด์ิ  สุริกัน 

1035 พันตํารวจตรี  อภิชาติ วินิจพงศ 

1039 นางสาว เพ็ญนภา แซต้ัน 

1040 นางสาว ปยนาถ จันทรโชติ 

1042 นางสาว สิริญา  แสงอํานาจ 

1044 นาย จักรกฤษณ  เองฉวน 

1049 นาย เนติธร  หลินหะตระกูล 

1053 นาย นวพล นวลิมป 

1056 นาย ทาเคโยซ ิ คิโยฮารา 

1057 นาย วิทยา สังวรรณา 

1065 นาง สําอาง ทองสกุล 

1066 นาย กษิดิศ เรืองมาก 

1067 นาย เจนณรงค พลขันธ 

1068 นาย ไชยกร หูพารักษา 
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1082 นางสาว นันทิดา ฤทธิศักด์ิ 

1083 นางสาว นฎาประไพ  สุวรรณชัยรบ 

1085 นางสาว มณฑา สามงามพุม 

1088 นางสาว กนกวรรณ แคโอชา 

1089 นางสาว ศิรารัตน พลายแกว 

1090 นางสาว ช่ืนสุมน ณ นคร 

1091 นางสาว นุชนันท ชาญศักด์ิวานิช 

1101 นาย กมล เอี่ยมสําอางค  

1103 นางสาว นภาพร ชอบดี 

1113 นางสาว กิตติยา  งามจรรยาภรณ  

1116 นางสาว ศศินันท  แสงทอง 

1122 นาย คณดล ศรีเจริญวณิชย 

1124 นางสาว ณิชาภัทร ฉัตรชัยสกุล 

1127 นาย ชาคร ขาวสบาย 

1135 นางสาว กชภัส ภาณุพลภักดี 

1136 นาย ศิริ ศิริรักษ 

1139 นางสาว เทียนขวัญ สิทธิเกษร 

1144 นาย บุรพล ชูจันทร 

1146 นางสาว ปยภัทร สุจิตตกุล 

1160 นางสาว กนกวรรณ  กมัณฑา 

1161 นาย ไกรวิชญ  ขุนนอย 

1162 นางสาว นํ้าฝน  โพธ์ิปลอด 

1165 นางสาว วรรณณ ี สงศรีบุญสิทธ์ิ 

1168 นาย ชัชชม ศรีวงษกลาง 

1176 นางสาว กัลยสุดา ยนตตระกูล 

1177 นางสาว กุสุมา ทิพยอักษร 

1179 นางสาว อรดี สังเพ็ง 

1183 นาย อดิศร  เพ็งหมาน 

1184 นางสาว ธิดารัตน  แกวแกมแข 
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1186 นางสาว บุญสิตา  เชาวทอง 

1190 นาย ณัฐพล  แชมัง 

1196 นาย วิทวัส รุงแสง 

1201 นางสาว ชมพร บางโม 

1202 นางสาว จรวยพร เหมรังษ ี

1203 นางสาว อิสรีย  อินทศร 

1208 นางสาว เสาวณีย  จินดาหลวง  

1210 นางสาว บุษบา ตรีภพ 

1219 พันตํารวจเอก ชาญณรงค สําราญใจ 

1221 นางสาว นนทวิกา วงษสกุล 

1223 นางสาว เกศกนก  ทุณพัฒน  

1237 นางสาว เปรมกมล นาขวัญ 

1242 นาย ศิลป  แสงประทีป 

1245 นางสาว อัจฉรา  โพธ์ิกลาง 

1251 นางสาว โสภิดา  ละจา 

1255 นาย รณชัย  วิชามุข 

1258 นางสาว เสาวลักษณ กันทวรวงศ 

1261 นางสาว นฤมล แซออง 

1267 นาย พีระพงศ  ปานพวงแกว 

1274 นางสาว ภัทรพร  เอี่ยมพิชัยมงคล 

1281 นาย กิตติศักด์ิ ศรีวุทธานันท 

1282 นาย ณัฐวุฒ ิ ยงคศรี 

1288 นาย กิตติพงค ศรีสุขใส 

1291 นางสาว ศิริรัตน สิริพัฒนานนท 

1295 นาย นักสิทธ  แกวตรีวงษ 

1305 พันจาเอก สุชินทร เขงพิมล 

1318 นาย ปกรณ สายเช้ือ 

1320 นาย ทินกร  สกุลกูชวโรจน 

1323 นาย ฤทธิชัย ขันอุระ 
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1324 นางสาว พิชญา  ภูเจริญ 

1326 นาย วรภพ ชัยเฮือง 

1328 นางสาว ภัทราวรรณ อุนเมตตาอารี 

1337 นาย สิทธิพงษ ทองลิ้ม 

1338 นาย อนุชา สัมพันธารักษ 

1339 นางสาว เอมอร ชนชิต  

1343 นางสาว เฉลิมขวัญ ศรศิลป 

1346 นางสาว นภัสวรรณ มิตรคุณ 

1347 นาย สุวรรณ จําปาแกว 

1358 นางสาว เสาวลักษณ  สืบญาติ 

1360 นางสาว โสรยา ชลสงคราม 

1362 นาย ธนะชัย มูลพรม 

1375 นางสาว ออมดาว  บุญประเสริฐ 

1384 นาย ณรงคฤทธ์ิ  เช้ือกุณะ 

1387 นาย อิทธินนท ศิริบุตร 

1388 นาย ณรงครัฐ ชาติสุทธ์ิ 

1394 นาย พิทักษ ศาลาคาม 

1395 นาย ธีรเทพ จงพัฒนพงศ 

1396 นาย อรุณพงษ ทองดอนโพธ์ิ 

1404 วาท่ีรอยตรี ณัฐวุฒ ิ กันธิยา 

1420 นางสาว วิภาวดี ทุมทวน 

1425 นางสาว อุไรวรรณ  นวลปาน 

1426 นางสาว ภัสสร เรืองฤทธ์ิ 

1431 นาย โชคอนันต  บรรพบุตร 

1432 นาย ชัยวัฒน  สุกทอง 

1436 นางสาว อัจฉรา หงอสกุล 

1439 นาย ทนงศักด์ิ นาครินทร  

1443 นาย ฉัตรชัย สงแสง 

1445 นาย ขนบรัฐ  อุดมการไพศาล 
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1458 นาย ธนัท อุนโชคดี 

1459 นาย อดิศร พวงจินดา 

1461 นาย สถาพร ออยหวาน 

1462 นาย เทิดทัย เกษรามัญ 

1463 นาย อนันตภรณ  โชติวิชญพิพัฒน 

1466 นาย วีระพงษ สียางคะบุตร 

1470 รอยตํารวจโทหญิง สุดารัตน มูลสา 

1482 นาย กฤษดา พงษพานิช 

1493 นางสาว ชนัดดา  เช้ือกุณะ 

1495 นางสาว เนปจูน จันทรศิริ 

1496 นางสาว สกาวเดือน พหลทัพ 

1503 นาย ลัชชานนท ทองโปรง 

1517 นางสาว โชติมา บุญชูดวง 

1520 นาย ปฏิภาณ เกิดศรีพันธุ 

1522 นาย วรพจน  ผลิอรุณ 

1532 นาย ปฐมโชค ทองรวย 

1533 นาย อภิเชษฐ ภูรุงเรือง 

1541 นางสาว พัชรธิดา วงศวิลาวัณย 

1547 นาย ศิริพงษ อันติมานนท 

1550 นาย สมนึก จุลพิภพ 

1553 นาย ณัฐพงศ วงศแสงเอี่ยม 

1577 นางสาว ดลหทัย ใจสมัคร 

1578 นาย ณภัทร รุจิเสถียร 

1580 นางสาว จมาพร หมื่นชนะ 

1585 นางสาว สุดาวรรณ อุปคําแดง 

1599 นางสาว เปรมศิริ แกวลี 

1600 นาย วราพงศ กลมทุกสิ่ง 

1602 นางสาว ธนัชพร น่ิมวิศิษย 

1605 นางสาว จิตพิสุทธ์ิ สุโทนี 
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1606 นางสาว เรณุกา  ทักษะกรวงศ 

1610 นาย กฤติน  ณ นคร 

1611 นาย ศิริศักด์ิ ศรีบุรินทร 

1613 นาย ไพศักด์ิ ชูไกรไทย 

1622 นางสาว สารินทรธร บริสุทธ์ิ 

1627 นาย นารา สาระพาณิชย 

1628 นางสาว ปญจณา  คอวัง 

1635 นาย สมเกียรติ ลอยลิบ 

1649 นางสาว สุวรรณ ี ใจรวม 

1654 นาย ทองไท นามโคตร 

1658 นาย ปญญา ถินกลั่น 

1660 นาย กมล นาถมทอง 

1664 นาย ณัฐพงษ  มิ่งแกว 

1669 นางสาว จาจรัส บุญสิริ 

1672 นางสาว ภัทริน นิธิวรการ 

1674 นาย วราวุธ  เลาหาง 

1687 นางสาว ปริมประภา ชาญชัย 

1699 นาย อัครวิทย สมบุญ 

1701 นาย สุทธิพงค บุญพันธ 

1702 นาย กวิน นิยมญาติ 

1711 นางสาว เพชรไพลิน แซต้ัน 

1712 นาย จรัสพัฒน  อิศรางกูร ณ อยุธยา 

1713 นางสาว จินตนา คําไพบูลย  

1715 นาย วรายุทธ  บุญรักษา 

1719 นางสาว นัฐนันท  มีศรี 

1722 นางสาว กัญญาลักษณ จันทรเขียว 

1723 นางสาว นภัสชนุตร โชติวัฒนวริทธ์ิ 

1725 นาย กษิด์ิเดช โรจนรัตนางกูร 

1730 นางสาว ทิพยรัตน  ดิษฐเณร 
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1734 นางสาว กวิศา เพ็ชรคง 

1737 นาย ชาญวุฒ ิ คุณสุข 

1739 นาย นิติพัฒน ออนแกวทวีสิน 

1741 นาย สรรพกร  กนก บุญสนอง 

1744 นาย พีรพัฒน โฆษิตมาศ 

1745 นางสาว นุตประวีณ สุวรรณรัตน 

1747 นางสาว ชัชฎา  ปญญาเหมือง  

1748 นางสาว จารีรัตน  หนูแกว 

1750 นางสาว วรรณพร อัคคี 

1755 นางสาว อัญญารัตน ชัยเดน 

1761 นางสาว ณัจยา ทัตติยพงศ 

1764 นาย กฤษณ แสงแกว 

1768 นาย นันทพงษ  พุทธจิตร 

1774 นาย สงวนศักด์ิ  เจียมสงวนวงค 

1779 นาย สมคิด ใหมคํา 

1784 นางสาว เพาวิธู  วีรวัฒน 

1787 นางสาว สายใย  มีตา 

1788 นาย ศุภชัย  เมาใจ 

1791 นาย อารชวิน สุวิรนิตย 

1795 นาย ศราวุธ อาบสุวรรณ 

1796 นางสาว อิสราภรณ สุวรรณคํา 

1798 นางสาว พิจิตรา รัตนประภา 

1800 นาย สงาพันธุ พงศเทพูปถัมภ 

1812 นาย ณัฐพล สังขไทย 

1813 นางสาว เกตุสุดา ดวงพรม 

1821 นาย นัฐพล  ตรีโชติ 

1823 นางสาว ผกามาศ  การะเกตุ 

1829 นาย โอวาท สุขหลาย 

1831 นาย ธวัชชัย ศรีทาว 
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1834 นาย สิทธิชัย  ปานศิริ 

1835 นาย วสุสกิจจ อินทนิล 

1837 นาย ระพีวิทย  แกววิเชียร 

1839 นาย สัชฌุกร คุณารูป 

1852 นางสาว นัสรินทร ไทรงาม 

1858 นางสาว กมลลักษณ สุยแสงชัย 

1863 นางสาว เนติรัชฏ พานิช 

1864 นาย ศรัณย จุฑานฤปกิจ 

1869 นาย ณัฐวัฒน  คําติ 

1873 นางสาว สุกัญญา บัวประหลาด 

1876 นางสาว สรณีย ประเสริฐ 

1880 นาย ภาสกร สินสมุทร 

1883 นาย ปราณ  หอเจริญ 

1889 นาย รุงเพชร รัตนประโคน 

1890 นางสาว ศศธร โภคสวัสด์ิ 

1898 นาย ถิรพงศ รักษาแกว 

1904 นาง วลัยพรรณ แรมจบก 

1922 นางสาว ฤทัยทิพย  คูณตุม 

1935 นาย กฤษณะ นาวารัตน 

1950 นาย เอกนรินทร ไชยพงศ 

1965 นาย วงศสวัสด์ิ กิจบัญชา 

1966 นางสาว ประนิตา จําเนียรพล 

1968 นางสาว ปทมา พูลสวัสด์ิ 

1969 นางสาว นัสนันท  หนูนุม 

1972 นางสาว กัญญารัตน แตมสีคราม 

1974 นาย จิรวัฒน ทิวคุณากร 

1991 นาย ราชวรรณ ขวัญศรี 

1996 นาย มงคล ศิริจันทรรัตนา 

2020 นาย ชยณัฐต เดชนะ 
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2030 นางสาว เสาวลักษณ  วชิมาเภท 

2034 นาย พิชิต ชัยวงศ 

2035 นางสาว ศศิรดี สะเดา 

2042 นางสาว สุกานดา  หลวงหาร  

2050 นางสาว สุจิตตรา  ประพันธ 

2063 นางสาว จิตติมา นาคเสน 

2068 นางสาว กนกกาญจน แกวอําไพ 

2073 นาย วิทยา เนียมแสง 

2101 นางสาว ปรารถนา หัสแดง 

2105 นาย อนุวัฒน เวชกร 

2107 นางสาว อภิญญา  ศิริโภคาสมบูรณ 

2115 นาย ประพันธ ทาระเวท 

2118 นาย อธิปไตย จันทรพูล 

2121 นาย ธีรนัย โลหคุมกันภัย 

2130 นางสาว ฐิตินันท  มีชะนะ 

2134 นาย จิรัฏฐ จํารูญหิน 

2140 นาย วิจิตร สุทธิศรีปก 

2145 นางสาว อภิญญา หนูเรือง 

2151 นาย กุลดิลก  วรรณดิษฐ 

2170 นาย ภาณุพงศ แสงบรรจง 

2176 นาย อนุสิษฐ  บาลทิพย 

2177 นาย วศศาสตร บุญสม 

2178 นางสาว กิตติยา สายโสดา 

2184 นางสาว นิศารัตน  หิ้นฮั้น 

2187 นางสาว ดวงพร ขลายแยม 

2188 นาย อนุกูล เพชรคุต 

2190 นางสาว ทัดตะวัน บุญธรรม 

2198 นางสาว ศิริพร พูนบุญ 

2203 นางสาว พิมพชนก  ธรรมหมื่นยอง 
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2217 นาย พิศาล ตุลารักษ 

2225 นางสาว ชนันธร หมื่นสา 

2227 นาย ธนัยนันท ทองรอด 

2241 นาย เสฐียรพงษ สังขศิริ 

2249 นางสาว ชนกชนม  อภิรักษเนติพงศ 

2250 นางสาว พิมพชญา เมนเกราะ 

2251 นางสาว รัตนะ ดวงสีดา 

2257 นางสาว กมลรัตน แกวคง 

2258 นาย ธงชัย  รอดภัย 

2264 นางสาว เชอร่ี เช้ือสุดใจ 

2268 นางสาว หน่ึงฤทัย  พรวนประมูล 

2269 นางสาว ผกามาศ เลิศคุณลักษณ 

2279 นาย ณัทเดช ผลิตวานนท 

2280 นางสาว ธิรารักษ กมลพรมงคล 

2291 นางสาว สลิลทิพย  จําเนียรแพทย 

2298 นาง วราพร ชูทอง 

2300 นางสาว พรพิมล อัสนี 

2303 นางสาว นิสิตตา  ชัยรังษี  

2308 รอยตํารวจโท อนุชา  พูลยอด 

2309 นาย ประกาย อินทรฉาย 

2321 รอยตํารวจโทหญิง ศศิณัฏฐ บุญชาติ 

2325 นาย จาตุรันต อักกะมานัง 

2332 นางสาว นิธิดา  อุดมศิลป 

2349 นาย วุฒิชัย ไตรคีรีสถิต 

2358 นางสาว ศศิธร  พานแกว 

2368 นางสาว สุพัชฌา ศรีปราชญ 

2380 นางสาว ธีระดา จําปา 

2381 นางสาว ธีรติอร อรุโณประโยชน 

2397 นาย กิตติศักด์ิ สถาปตานนท 



 
~ 18 ~ 

 

 

2405 นาย ชวณัส รักจริง 

2407 นาย อัศนีย หาญขจรสุข 

2408 นางสาว ศดานันท โสดาดิษฐ 

2418 นางสาว ผาณิตา  เชยชม 

2421 นางสาว พรณิชชานน  กะการดี  

2423 นาย ศาสดา  แจมแจง 

2430 นาย พัฒนา บัวแพง 

2431 นาย ภราดร พิลารักษ 

2441 นาย เอกราช สารธิมา 

2442 นาย ฉัตรชัย เทียนยอย 

2443 นาย นาวิน เจียมสุขสุจิตต 

2445 นางสาว คณิตา ทองขุนดํา 

2457 นางสาว รัตนากร  เคนวิเศษ 

2463 รอยตํารวจโท ศุภชัย ชาติมนตรี 

2489 นางสาว ขวัญฤทัย คงทอง 

2499 รอยตํารวจเอก มาณพ พงษพันธ 

2501 นางสาว บุษกร  ลิ่มเหรียญทอง 

2509 นางสาว จีรนันท  พรหมทอง 

2511 นาย ณัฐวุฒ ิ นครเอี่ยม 

2514 นางสาว รัตนาพร สุพร 

2515 นาย ธีรนาถ ดาวังปา 

2518 นาย สุติศักด์ิ แกวหอด 

2519 นาย อนุชา  ปรารมภ 

2522 นาย นิพนธ โตบารมีกุล 

2526 นางสาว อรพิน กุลวุฒิ  

2533 นางสาว วรรณ ี รักษจํารูญ 

2549 นางสาว รพีพร แปนปลื้ม 

2556 นาย กิตติภัท เจริญ 

2562 พันตํารวจตรี ประทีป อําพะวัน 



 
~ 19 ~ 

 

 

2564 นางสาว จินดาภา  รุงฟา 

2568 นาย อรุณ หล่ําสุข 

2570 นางสาว สาวิตรี  หมวดโคกสูง 

2571 นาย พิษณ ุ กอแกว 

2581 นาย เอกชัย  เหมชาญสิริ 

2587 นางสาว กัญภัฏฐ ไหมบุญอุยกวิน 

2605 นาย ภูวดล ยกทวน 

2612 นาย แสงสุริยา  โฉมทอง 

2613 นาย เทพบุตร สุวรรณรัตน 

2631 นาย ฐาปกานต รอดการทุกข 

2633 นางสาว ณิลาวัณย รุงรัศมี 

2636 นาย มหาพร มังคลา 

2648 นางสาว พรรณิภา  แสงหาว 

2651 นางสาว ปทมาภรณ รัตนวงษา 

2654 นางสาว สลิลภร เสงโสตะ 

2655 นางสาว สรัณยา ทองโสม 

2656 นางสาว ภัทราพร พิทักษานนทกุล 

2672 นาย พชระ ลี้สุทธิพรชัย 

2676 นาย จรูณ แกวกาญจน 

2682 นาย สรกานต เดชสุข 

2685 นางสาว ธัญธร อินดี 

2687 นาย พีระณัฐ เย่ียมแสง 

2697 นาย อธิป เตชะเสนา 

2712 นางสาว ณัฐณิชา  พันธรินทร 

2715 นางสาว ปยมาภรณ  อยูดี 

2716 นาง จิตรา มณีวงษ 

2717 นาย การุณ เทียมทรัพย 

2720 นาย วิทยา  สมบูรณ 

2736 นางสาว วิชุดา ไชยชนะ 
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2737 นาย ฉัตรชัย มุงเมือง 

2744 นางสาว วัชณีย กลางประพันธ 

2747 นางสาว วชิรากรณ ขาวคม 

2755 นาย อานนท ทวีโชติ 

2771 นาย อภิสิทธ์ิ มาตยวิเศษ 

2780 นาย ยุทธนา  อารีรมย 

2786 นางสาว ศุภนาถ ขุนพิลึก 

2788 นาย ชยกฤต เจตสิกทัต 

2789 นาย ดนุพล แสงศรีบุญเรือง 

2790 นางสาว ดุสิตรา มนชัยภูมิ 

2793 นางสาว พัชระ ศรีทอง 

2802 นางสาว สุนิศา  บรรจง 

2803 นางสาว นิพัทธนา ปกิรณะ 

2818 นาย บริรักษ มีสุขโข 

2819 พันตํารวจตรี ดํารงค คงสุข 

2821 นาย โชคดี  หอมกระจุย 

2831 นาย อดิศักด์ิ เหมือนพันธ 

2842 นางสาว พิกุล มาตรังษ ี

2844 นางสาว อาภากร คําวรรณ 

2846 จาอากาศโท ภูเมศวร  เมืองแกว 

2852 นาย ณรงศักด์ิ  สวนแกว 

2861 นาย ชัชวาล พันธุโยธิน 

2877 นางสาว นิภาภรณ  บุญมา 

2880 นาย ติณห จริตงาม 

2883 นางสาว สราญรัตน พัฒนพงศ 

2884 นาย ชาคริต จันทรมณ ี

2887 นาย ศรัณยู ทองเถาว 

2892 นาย ธนา เกียงเอีย 

2893 นาย เศกศักด์ิ ทรายขาว 
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2930 นาย สุพรรณ เกื้อสุข 

2940 รอยตํารวจโท วุฒ ิ คงช่ืน 

2946 นาย พงษพัชร ประกอบกล 

2951 นาย คทารัตน ท่ังทอง 

2957 นางสาว วรรณนิษา  พัฒนประดิษฐ 

2959 นางสาว ธนัตถนพนันท จูจันทร 

2961 นาย ธารา ศิรินิกรวงศ 

2962 นาย วัชรพล เอี่ยมสะอาด 

2964 นางสาว ยลดา  บํารุงศิลป 

2987 นางสาว ประภัสสรณ ประทุมวิง 

3010 นาย คัมภีร ประเสริฐผล 

3021 นาย พรอมพงษ  เดนโชค 

3022 นาย ประมวล มนเทียน 

3027 นาย เกริกชัย  สมเขียวหวาน  

3037 นางสาว ศิรประภา อ่ํารอด 

3050 นางสาว สกาวรัตน  นิตยสุทธิ 

3051 นางสาว ประภาพร บุญรักษา 

3052 นาย สงกรานต  ศรีทวีกุล 

3058 นาย ศิวกร อรัญญิก 

3062 นาย ชัชวาล กฤชดามนิล 

3064 นาย ดนุนัย พิสุทธินรเศรษฐ 

3084 นาย กิตติทัศน ศักด์ิภมรวัฒน 

3086 นางสาว สโรชา ทองเพิ่ม 

3091 นาย ตุลกร  สุริยวงศ 

3097 นางสาว ชนิสรา ไทยสงวนวรกุล 

3103 นางสาว ทักขิญญ ระหวางบาน 

3104 นางสาว พรพิมพ เทวเดช 

3133 นาย วศิน ร่ืนพิทักษ 

3134 นาย กิตติศักด์ิ  อภิวงศ 
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3135 นางสาว พรรณทิพย ฉิมรักษ 

3136 นางสาว จีรนุช  ปรีดาศักด์ิ  

3147 นางสาว กิตติยา เสนาคํา 

3148 นางสาว สุรีย จําปาเงิน 

3155 นางสาว พรรณภัทร  วรินทร 

3158 นางสาว สิริญญา หลามงคล 

3159 นาย บุญชัย บําเพ็ญทาน 

3160 นางสาว กัญญาภัค อาริยะกุล 

3171 นางสาว ปญญารัตน  รักย่ิง 

3176 พันตํารวจโท วัชระ ศรีสวาง 

3177 นางสาว อริยา สีหอม 

3179 นางสาว วิภาดา ปกษา 

3182 นางสาว พิชชาภัทร ชดเชย 

3183 นาย ธีระศักด์ิ เกื้อวงศ 

3195 นาย วราวุธ ชิวปรีชา 

3197 นางสาว สุนิสา  วันทอง 

3203 นาย เจษฎา ทองดา 

3204 นาย นพวงษ พัฒนาศักด์ิ 

3214 นางสาว กาญชนา จันทรแกว 

3221 นาย ธีรพงศ  เพ็ชรคงทอง 

3223 นางสาว ชัชฎาพร พยัคษา 

3225 นางสาว ณปภัช สุจิตพันธ 

3234 นางสาว ผกามาศ ดาวกระจาย 

3240 นายแพทย วาโย อัศวรุงเรือง 

3246 นางสาว อังคณา หนุยลําพูน 

3248 นาย อดิศักด์ิ กลาหาญ 

3255 นางสาว ศุภลักษณ กาลึกสม 

3257 นาย อดินันท พรมรัตน 

3264 นาย ภานุวัฒน  จันทรัตน 
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3267 นางสาว มลฤดี ณิชากรพงศ 

3277 รอยตํารวจเอกหญิง เพ็ญศรี  เลิศวิริยวรางกูร 

3279 นางสาว พิมพจิรา วุฒิประดิษฐ 

3285 นาย ธวัชชัย  ทิพวัลย 

3288 นาย พีระ ศรีทะโชติ 

3299 นางสาว อาภรณ สอนอุบล 

3301 นางสาว เนตรดาว บุณยะตุลานนท 

3302 นางสาว นงนุช จุลมุส ิ

3304 นาย ชาตรี ศรีโยม 

3308 นาย รัชชานนท จําปาทุม 

3311 นาย สุรเชษฐ เสริมศาสตร 

3312 นาย ดุษฎี พุทธรักษา 

3314 นางสาว สุชฎา ขนุนนิล 

3330 นางสาว เบญญาภา ครจํานงค 

3335 นาย ณัฐวุฒ ิ โยชนสุวรรณ 

3339 นางสาว วรรศิกา ขุนอินทร 

3345 นางสาว ปานแกว รัตนพันธ 

3347 นางสาว กิตติยา  โกมุทธพงศ 

3351 นาย จักริน  สุวรรณมัย 

3352 นาย จิรศักด์ิ  ศิลปประกอบ 

3355 รอยตํารวจโท ศุภณัฐ กอบกาญจนพฤติ 

3356 นาย อรรถพล เซี่ยงฉิน 

3358 นางสาว ศศรักษ วรรณสาย 

3359 นางสาว ธัญดา  จันดาห 

3361 นางสาว วิชุตา มานะ 

3367 นางสาว ปฐมาวดี ขวัญเพชร 

3368 นางสาว ภัทราภรณ  มุณีแนม 

3370 นาย ธุวานนท  มหาทรัพย 

3371 นาย ศตพัฒน  แขกเพ็ง 
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3372 นาย อมเรศ นวลศรี 

3373 นาย วันชาติ เหลากอปกิจ 

3380 นางสาว อารีรัตน  ไกรสุวรรณ 

3383 นาย ไวทยา  ชมภูพื้น 

3385 นาย ธนวัฒน ขูวิชัย 

3390 นาย ธนกฤต  วัฒนสมบัติกุล 

3391 นาย สุรชัย วรชาติศิริกุล 

3393 นาย สุทธิเกียรติ จันทรสุขศรี 

3406 นาย ยุทธนา  ตรีศรี 

3415 นางสาว ชนิดา  เพชรรัตน 

3423 นางสาว พิมพชนก แยงทิพย 

3425 นาย จรัญ  ยศมาก 

3431 นาย ทินกร พยาชัย 

3436 นางสาว สุดารัตน จุลศรี 

3447 นาย อรรถพล  ไชยสวัสด์ิ 

3453 นาย อภิฑูรย หนูเอก 

3455 นาย กิตติศักด์ิ  นิสัยกลา 

3460 นางสาว ศิรกาญจน นิลทอง 

3476 นาย นพดล ทองภิรมย 

3494 นางสาว ณัฐชยา  นุมาศ 

3496 นาย จตุภัทร ลิมประพฤทธ์ิกุล 

3498 นาย นรนิติ ศิลาเกษ 

3500 นาย เจษฎากร ธีระพันธพงศ 

3502 นางสาว ฉัตราวดี ทองรวย 

3505 นางสาว ศศิธร ชุนชวยเจริญ 

3515 นาย ประดิษฐ ลํานัย 

3516 นางสาว สาธิตา เพชรแกว 

3527 นาย วีระชัย มณีวงษ 

3538 นาย ธีรวุฒ ิ เพ็ชรสงฆ 
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3539 นาย ณัฐพงศ  สะภะพันธ 

3542 นาย อมรศักย หิ้นประดับ 

3558 นางสาว นฤมล ศักด์ิสง 

3559 นาย กฤษฎา  ต้ันพัฒนกิจ 

3587 นาย ภูธเนศ  ชะหนู 

3595 นางสาว พัฒนพร  ภักดีใหม 

3617 นางสาว อัญชลี บุญภิโย 

3620 นาย ปราการ  พุทธจิตร 

3627 นางสาว จุฑามาศ  จันทนนท 

3631 นาย สิทธิพัฒน  สุขประกอบ 

3643 นางสาว ฐาปนีย  นามโชติ 

3654 นางสาว พิมทรัพย  ชูรัศมี 

3656 นาย อธิปถย อองกุลนะ 

3660 นาย อภิเชษฐ หงษบิน 

3661 นาย ประเสริฐ  ศรีทา 

3664 นางสาว ดรุณวดี พรหมรักษา 

3672 นาย ณัฏฐ แกวทอง 

3674 นาย ธนาภัทร ศรีทอง 

3684 นาย วิชัย เพชรรัชตะชาติ 

3698 นางสาว เชาวนี  ดุลคนิจ 

3705 นาย สุวรรณโณ ศรีสุขใส 

3714 นาย วัชรากร ใจดวง 

3719 นาย ดิษยภัทร โมคศักด์ิ 

3727 นางสาว ฐิตาภา ฤทัยสวัสด์ิ 

3742 นางสาว สุภาพร มูลรัตน 

3752 นางสาว เมลิสา ดุลยมาศ 

3757 นางสาว ปทมาลัย วงศปง 

3764 นางสาว มารีหยัน สํามะเน๊ียะ 

3768 นาย วรวุฒ ิ รัตนมุง 
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3774 นาย จักรพันธุ คุมแกว 

3779 นาย วิชาญ พวงทอง 

3782 นาย สุวิทย ชมช่ืน 

3793 นางสาว คณิณณัฏฐ เอี่ยมตระกูล 

3797 นาย นิรันดร  เฮงดี 

3819 นางสาว สุดารัตน วิริโยธา 

3852 นาย ธนากร แสงประกอบ 

3860 นาย วราวุฒ ิ ไชยรัตน 

3884 นาย พงษอมร สุวรรณกูล 

3892 นาย จิรวุฒ ิ มาลานิยม 

3896 นาย พิเชฐพงศ เณรนุน 

3900 นางสาว ศิริรัตน  สมุหนวล 

3902 นาย ตุลยวัฒน พันธนัทธีร 

3906 นาย วุฒิพงศ  รัตนะรัต 

3914 รอยตํารวจโท วิษณุชัย  คารมย 

3931 นางสาว ณัฐธยาน น่ิมนวล 

3937 นางสาว ศิริพร คงระบํา 

3945 สิบเอก ทัศพร วงษชา 

3948 นาง กูรชญา  สามาเถ่ือน 

3949 นางสาว รักชนก สิทธิโยธี 

3950 นาย สิทธิศักด์ิ จันพันธ 

3952 นาย กษิภัท คงจันทร 

3954 นาย กิตติศักด์ิ ปนนาค 

3955 นาย สุพัฒน  บุญสุข 

3957 นาย ธาม โพธิสุนทร 

3960 นาย เดชา ตันวิเศษ 

3961 นาย ฐิติภัทร นาคประไพ 

3966 นาย ประเสริฐ เตียนพลกรัง 

3967 นางสาว ญานิกา  คุมภัยเพื่อน 
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3971 นาย กรกฏ เพ็ชรพงษ 

3974 นาย ธนัท อินทร 

3987 นาย ราชพง  ภูมิพงศ 

3991 นาย  ชินวัฒน  ศรีคงคา  

4005 นาย ปริญญา ปริปุณณะ 

4006 นางสาว กุลวรางค โฆษจันทร 

4027 พันตํารวจโท อัศจรรย  สังวโรสกุล 

4029 นาย นครินทร เจียรมาศ 

4036 นางสาว รัชตวดี เฟองปรางค 

4044 นางสาว จันทรจิรา ดินงาม 

4059 นาย อภิสิทธ์ิ  วรรณเชษฐ 

4073 นางสาว ปณณภัสร พรหมพินิจ 

4109 นางสาว ศรัญญา  เจะหมัด 

4117 นางสาว พัฐสุดา สิงหปน 

4121 นาย ทวิปรัชญ ปญญามี 

4124 นางสาว สุคนธ เช้ือบอคา 

4125 นางสาว วสุธารา เดชชาย 

4133 นางสาว เกรซ ธัญสิริวุฒ ิ

4142 นาย เปรมศักด์ิ พิมพหลอน 

4161 นางสาว ชาลินี  อินทรฤทธ์ิ 

4162 นาย กิตติชัย ไพบูลยอภิบาล 

4163 นาย พิสิษฐ วงศเธียรธนา 

4172 นาย กฤษฎา ใจคํามา 

4173 นาย สมเดช แยมพราย 

4180 นางสาว อนิษา  คําฤาชา 

4181 นาย ชินศรี ศรีศักด์ิ 

4218 นางสาว วิมลศิริ ชูลิ้ม 

4221 นางสาว ธารธันย แสงสม 

4224 นาย พีรณัฐ รุงโรจนวิทยากุล 
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4225 นางสาว นวมน อินทรจันทร 

4237 รอยตํารวจตรี ศุภกร เจนอนุศาสตร 

4260 นาย รณภูมิ หมุนเอียด 

4280 นาย เมธัส อุดมวิทย 

4286 นาย ศราวุธ  กุลชโมริน 

4287 นาย ลือศักด์ิ กุลชโมริน 

4289 นาย วิชชากร  มีจุย 

4292 นางสาว หน่ึงนุช ธนวัฒนไพศาล 

4303 นางสาว สุรางคนา  ล่ํารุงเรือง 

4314 นาย ชูชาติ กอนกลีบ 

4316 นาย พินิต นาคสุขุม 

4321 นาย ธีระพงษ มณีศรี 

4323 นาย กฤตย สิงหเหลือง 

4324 นาย อิทธิพัทธ  ไพบูลย  

4329 นาย เจือพอพจน เตชะประสาน 

4330 วาท่ีรอยตรี ตุลาการ คมสุวรรณ 

4331 นาย สุทธิพงษ รักษมณี 

4340 นาย กฤติณ สุขชู 

4346 นางสาว กฤษรา ถาวรแกว 

4378 นางสาว จิตรา พลแกว 

4382 นาย ประนม ศักด์ิขุนทด 

4387 นางสาว กานติมา คําดํารงกุล 

4403 นาย วุฒิชัย ชัยมงคล 

4407 นาย ปรินทร จอยล ี

4415 นาย วิเศเวศ ศิริมณีธรรม 

4417 นางสาว ณัฐชนิกานต เกตุคําขวา 

4418 นางสาว แพรทิพย ชาติสวัสด์ิ 

4436 นาย ปกครอง  ทองศรีออน 

4444 นาย ภูริวัฒน  ทิมมาศ 
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4454 นางสาว ศศิพิม ฉิมวิเศษ 

4464 นางสาว นันทนา  แกวนวล 

4486 นางสาว จิตราพัชร  สุขเจริญ 

4492 นาย สรรเพชร  ถือแกว 

4510 นาย เดชา สุวรรณกิจ 

4531 นาย ณัฐวุฒ ิ จํานงกิจ 

4534 นางสาว กรรณิการ  พรหมสิทธ์ิ 

4537 นางสาว ฐิติพร สังขแกว 

4539 นาย ปยะพงษ เฟอยงาราช 

4556 เรือตรี สมัย จีนขี 

4560 นางสาว ธนวรรณ ณ นคร 

4561 นาย ศิริพศ ดาวกระจาย 

4563 นางสาว วรรณสิริ สุธีบรรเจิด 

4569 นาย ทวีศักด์ิ  ผกามาศ 

4577 นางสาว กนกกร  นิจสินธุ 

4580 นางสาว ธิดารัตน  ชวยมิตร 

4590 นางสาว นงเยาว เจสา 

4593 นางสาว สุภาณัฐ ประมาณ 

4598 นาย จิตติพัชร เณรพลาย 

4605 นางสาว พรชนก ปลองไหม 

4619 นาย เอกนรินทร ธรรมนาม 

4627 นาย ประกอบ ศรีมอย 

4636 นาย วิทวัช ธะนะสูตร 

4640 นางสาว วริศรา  โมกหลวง 

4641 นาย อรรถสิทธ์ิ ทิพยสัตย 

4646 นาย จตุภัทร เพี้ยนผล 

4650 นาย ปยะณัฐ  สําราญ 

4651 นางสาว ชนมณิภา  บุญชวย 

4653 นางสาว วณัชนันท  มาประโสม  
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4654 นาย เอกพล จันทรวิสุทธ์ิ 

4660 นาย พิเชฐ คนใหญ 

4663 นางสาว ฌัลลิกา  ทองไชย 

4683 นาย อธิคม  ทองแดง 

4698 นาย ศิวัชญ สารรักษ 

4701 นางสาว ภัทรวี บุตรโพธ์ิ 

4716 นาย ไกรวัฒน เทียมพยุหา 

4719 นาย อนุสิทธิ แสงน่ิมนวล 

4721 นาย อนวัช สืบสังข 

4722 นางสาว ปรัชญารพ ี กุลวิจิตรรัตน 

4723 นาย ชาญชัย อมรสรวง 

4724 นางสาว สุกัญญา กัณหกุล 

4739 รอยตํารวจตรี นัทพล จีนทอน 

4743 นาย ธีรนันท เมืองแกว 

4747 วาท่ีรอยโท นธี เรือนพิมพ 

4751 นางสาว ณัฐพร โชคชัยธรรม 

4752 นางสาว ณัฐกานต ประมวลวุฒิรณ 

4769 พันจาเอก เรืองเดช สิทธิชัย 

4772 นางสาว กัลยารัตน เทพประสิทธ์ิ 

4776 เรือตรี ศักดา สุพล ร.น. 

4782 นาย ชัยภักด์ิ มีทองคํา 

4789 นาย นัฐพงษ พรมราช 

4799 นาย กชกมล แสนศักด์ิหาญ 

4811 นาย อนันทวัช  จันตะรังษ ี

4812 นาย ชํานะพล สรอยเกียว 

4816 นาย สิรวิศ ศรีวิลาศ 

4818 นางสาว อุษา ไทยทอง 

4835 นางสาว สุภัจฉรี  ชิดชอบ 

4842 นาย ภูวดล  นาคหวัง 
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4853 นางสาว เพ็ญภักด์ิ โพธ์ินํา 

4869 นางสาว สุภาวิตา  สาระศาลิน 

4873 นาย ปพน กอบติกูล 

4874 นาย คําภีร ศรีคํา 

4878 นางสาว บัวหลวง สืบประสงค 

4879 นาย อัลฟานด้ี กะลูแป 

4895 นาย ภัคธร  ฉิมวงศ 

4897 นางสาว ธิดารัตน ไชยจิตต 

4900 นาย กฤตย บุศยพลากร 

4914 นางสาว ณปาภัช เพ็งพูนสุข 

4926 นาย อดุล  ชินรัตนพิสิทธ์ิ 

4927 นาย คมสัน กิตติพัฒนดิลก 

4936 นาย ทักษดนัย  ใจยาว 

4939 นางสาว วิลาสิณ ี มีศิลป 

4947 นาย ปรัชญนนท ประเสริฐธนิน 

4949 นาย พีระศิลป เพิ่มสุวรรณ 

4951 นางสาว สุกัญญา เอี่ยมสอาด 

4953 จาเอก อาทิตย  อาจหาญ 

4958 นาย ทฤษฎี  สัมมาเนตร 

4960 นาย ภคพงษ คงลิขิต 

4982 นาย รัชกฤต ทิพธนินทร 

4986 นางสาว รัชนิชา ชูชวย 

4989 นางสาว สุวิชา สุขนาน 

4995 นางสาว เพชรจรัส กาญจนะ 

5010 นางสาว สิเพ็ญ  รพีมนัส 

5014 นาย สิทธิ ศุภธรรมโชติ 

5041 นาย สมเกียรติ  คงเกลี้ยง 

5062 นาย ธนิศร วรพจน 

5063 นาย ณรงค คงสิน 
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5067 นาย เฉลิมศักด์ิ  ไชยชินวรวัฒน 

5068 นางสาว วราภรณ สุวรรณศิริ 

5069 นางสาว วัชรีภรณ แซช้ิน 

5072 นาย ภาคิน จินาภักด์ิ 

5082 นาย ศิวกร  รัตนางกูร 

5095 นาย นิรัช บุญรัตนหิรัญ 

5104 นาย วีรวัฒน ชางอุไร 

5105 นาย ธนะรักษ สุเชาวนกุล 

5108 นางสาว รสสุคนธ  รูปขําดี 

5111 นาย ชุติวัต  ประดิษฐพัสตรา 

5134 รอยตํารวจตรี  อนุชา  สรรพัญุติ 

5135 นาย ปยวัช นาคเวียง 

5140 นาย บุญเกิด  สุกใส 

5141 นาย วัชระ เมืองซาย 

5146 นางสาว วันวิสาข  อภิรัตนวราธร 

5147 นาย ศิวารุจ  รัตนสุภา 

5157 นาย ประเสริฐ อุนญาติ 

5168 นาย วิจิตร  เจียมวงศ 

5186 นาย สรรเพชร สุชาติพงษ 

5197 นาย เอกลักษณ อินทรเกตุ 

5200 นางสาว พิชญนันท ทิพยมณี 

5202 นาย ทวีศักด์ิ ทองมูล 

5204 นาย นครินทร วงศไพบูลย 

5206 นางสาว นันทิพร  โชติรัตน 

5215 นาย ธารา  แสวงทอง 

5216 นางสาว กานตกมล  ขวัญคีรี 

5229 นาย ธีระวัช โกงเหลง 

5233 นาย เสรี  ทองทา  

5244 นาย กิตติ นุมประสิทธ์ิ 
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5257 นาย สิปปภาส สีลเตโชธาม 

5259 นางสาว เพียงพิศ เพียรชนะ 

5263 นาย เกียรติชัย ภาพลงาม 

5267 นางสาว เจียระไน  วังสวาง 

5273 นาย ธนพจน คชสุนทร 

5286 นาย วิรพล  เพ็ชรทอง 

5287 นางสาว ธันยากรณ ศรเกษตรินทร 

5291 นางสาว เมทินี แสงสุวรรณ 

5307 นางสาว สุคนทิพย ใจกลา 

5315 นาย กฤษณะ พิจิตรแสงเสรี 

5318 นาย พิเศก  เอี่ยมกี ่

5325 สิบตํารวจตรี กิตติพงค จันทรางกูร 

5331 พันจาเอก ชยุตรา คํามูลคร 

5337 นาย บัญชา ชินรักษา 

5338 นางสาว สุวิชญา วงศอํามาตย 

5341 นางสาว มุกดาวรรณ รัตนสงเคราะห 

5345 นาย บรรจบ เพาะนาไร 

5356 นาย ศรัณย  ย่ิงชล 

5357 นางสาว ลิดา สมพงษ 

5363 นาย นรินทร  สงเคราะหราช 

5372 นาง ลภัสรดา สุขจิระทวี 

5376 นางสาว ญาณิกา  จันทรศักด์ิ 

5381 นางสาว ศิวาพร อินทรสุข 

5386 จาสิบเอก สมชาย  โสมนัสนานนท 

5437 นาย วิศิษฏ  สายสุวรรณนที 

5444 นางสาว วีรนุช สุรินคํา 

5445 นาย กฤษฏิ์ สิทธิสร 

5461 พันตํารวจโท พีระพงษ  ภาพพันธ 

5462 นาย โชคใหม  ไชยคําภา 
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5468 นางสาว รอฮัมนา ตามาซอ 

5512 นาย อดิศัย นาเลิศ 

5532 รอยตํารวจโท สันติ มณีรัตน 

5533 นาย อนวัช ศรีนภาสวัสด์ิ 

5543 นาย รัตนพล รอยแกว 

5558 นางสาว ธวัลรัตน กองสุวรรณ 

5560 นาย เจตนรินทร เจตนุรักษ 

5574 นาย กิตติ สนองกูล 

5579 นาย ประกาศิต  แสงกลา 

5582 นางสาว ปรารถนา โลนุช 

5583 รอยตํารวจโท พิชญะ ชาญณรงค 

5596 นางสาว ยุวดี ราหา 

5636 นางสาว ชุณหมณี นันทพิศาล 

5637 นางสาว อรณิชา มังคละ 

5639 นาย สมัชชัย มุกมุณี 

5651 นางสาว รุจิราลัย นนทิโกมล 

5652 นางสาว ธาราพิมพวรรณ แววนกยูง 

5657 นางสาว ชนิกา เองชวเดชาศิลป 

5685 นางสาว จินตลีย อุเจริญ 

5688 นาย เศกสรรค แสนเสริม 

5692 นาย รุงโรจน  สรอยบวบ 

5727 พันตํารวจโท ปรีชา  จิตโศภิษฐ 

5737 นาย ศุภณัฐ ศิริรุงวัฒนชัย 

5745 นางสาว กิตต์ิชญาห เหมทานนท 

5746 นาย อลงกรณ  สีคําอินทร 

5777 นาย นิติพงศ ยอดแกว 

5783 นาย อภิวัฒน อินทรหา 

5792 นางสาว นันทกา  สันติวิมล 

5796 นางสาว จิตราภรณ  ทองเน้ือสุก 
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5797 นาย ถวัลยศักด์ิ  ถองแท 

5805 นาย ศิริพงศ ชัยอํานวยศิลป 

5809 นางสาว ธิริศรา  บัวชุม 

5832 นาย พงศกร  ติสามัด 

5847 รอยตํารวจโท ปฏิญญา เนียมหอม 

5848 นางสาว นันชนก อธิกิจรุงเรือง 

5852 จาสิบตํารวจ พิชัย ธาดาวงษา 

5876 นาย ณัฐพล รัตนทัศนีย 

5885 นางสาว พรนพิน  คันธาเวช 

5889 นางสาว ชุดามาศ  พรรณพงาพันธุ 

5894 นาย นิสสรณ  ศรีประภาพัฒน 

5895 นางสาว ธมลวรรณ ชีวะเกรียงไกร 

5897 นางสาว สุภญา พิชญานุพงศ 

5910 นางสาว พิญญานิศร   จันทรหอม 

5914 นางสาว ธัญสุดา   กาศเรือนแกว 

5916 นาย ธิติรัตน เพ็งลํา 

5927 นางสาว ยมลภัทร   เนียมกุล 

5928 นาย ธนิน   ย่ิงสกุล 

5934 นาย พนัส ผาดเรือง 

5941 นาย วัชรพนธ จันทรกระจาง 

9003 นางสาว ตวงพร เอ็งวงษตระกูล 

9005 นางสาว วิภาวี แจมแจง 

9007 นางสาว กฤตยา จันทรชิรัตน  

9009 นางสาว รินทรลภัส ขาวสิทธิวงษ 

9016 นาย รณชัย จตุรจรรยาเลิศ 

9021 นางสาว สิรินภา ไทรนนทรี 

9027 เรืออากาศเอกหญิง พรประภา จันทรอัมพร 

9030 นาย ดํารงคชัย วนาวัลย 

9037 นาย ศราวุธ ศิริวัย 
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9039 นางสาว ฝนรดา ภูจีบ 

9040 นางสาว แกวตา สุวรรณเทศกุล 

9042 นางสาว ศศิพิมพ จันทรมณีเลิศ 

9051 นาย อนันต ประภาศิริ 

9053 นางสาว กรรติกา  รัตนรังสรรค 

9061 นาย ชนะฉาย สีหานาท 

9066 นางสาว กัญณิฌา หวังมุทิตากุล 

9067 นางสาว รัตนสรณ วสุธาดา 

9068 นางสาว กันตฤทัย  ไววิทยะ 

9070 นางสาว กรณพร มนตสัตตา 

9071 นาย สัณหณัฐ สุขสงวน 

9075 นางสาว ภัสพิชา สุนทรทัศนพงศ 

9086 นาย ณรงค จันทรดําริกุล 

9087 นางสาว กรณกมล ประเสริฐศักด์ิ 

9089 นางสาว พรสรวง ปานพรหม 

9093 พันตํารวจโท ปญญา ชะเอมเทศ 

9096 นาย สมิท หวงมณ ี

9097 นางสาว สวรส สนเอี่ยม 

9099 นาย ภูมิศักด์ิ ชูช่ืนบุญ 

9100 นาย พลเทพ  เกิดมุด 

9103 นางสาว ณัชชา ธนะวัฒนานนท 

9104 นางสาว ชนากานต  สรรพิทักษเสรี 

9106 นาย สมภพ บุญยะ 

9110 นางสาว พศวจ ี ปราบพาล 

9111 นางสาว ธนพรรณ ภูริพันธุภิญโญ 

9115 นาง พินิจนันท ศรีทัศน 

9116 นาง ธารทิพย  ช่ืนจรูญ 

9118 นางสาว บุษยพรรณ ลิ้มย่ิงเจริญ 

9125 นางสาว หทัยชนก ชูจันทร 
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9126 นาย สุกฤษฎิ์ ต้ังวรรณวิบูลย 

9128 นางสาว นวพร  ไทยย่ิง 

9129 นางสาว นิรชร ขจรไชยกูล 

9133 นางสาว ณัฐรดา ไลทองคํา 

9139 รอยเอกหญิง สุนิสา  แกววิเศษ  

9142 นาย รัชกฤช ศรีธนานิธิ  

9143 นางสาว วราวรรณ จันภูถ่ิน 

9144 นาย สน่ัน พาจันดี 

9147 นางสาว เสาวลักษณ  ฉริยะพงศพันธุ 

9150 ดาบตํารวจ ธนพล อินทะมูล 

9161 นางสาว มัณฑนา ฉางแกว 

9162 นางสาว กรณัฐ ขวัญมนิจ 

9166 นาย นฤศักด์ิ  ชมสุวรรณ 

9169 นางสาว กุลนิษฐ  รัตนคูสกุล 

9179 นาย อาณัติ  มานพ 

9180 นาย สุรศักด์ิ เนาวรัตนพนมมาศ 

9182 นางสาว พิมพไศล โมสิกมาศ 

9184 นางสาว เมษรวี แจมแจง 

9186 นางสาว ศุภลักษณ อาจกลา 

9188 นาย โภคิน ศักด์ิดี 

9191 นาย พัคคนาถ บุญยอ 

9194 นาย สรรเสริญ  บุญสิทธ์ิ 

9197 นาย ณกรพช นาคะสนธ์ิ 

9199 วาที่รอยตํารวจโทหญิง ฉัตรนภา  มหถาวร 

9201 นางสาว อิ่มทรัพย  ทรัพยแกว 

9205 นาย พงศกร วังคํา 

9207 นาย ชาตรี คําหอมร่ืน 

9211 นาย นนทวัชร หนูรอด 

9214 นางสาว รัตนาภรณ ยงยุทธวิชัย 
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9216 นาย เอกสิทธ์ิ ธนะเวช 

9218 นางสาว วัชราภา พิชยวัฒน 

9222 นางสาว สิริญา มาลาสุข 

9225 นาย กิตต์ิรัฐ  ประเสริฐฤทธ์ิ 

9226 นางสาว นภสร สวัสด์ิวอ 

9229 วาท่ีรอยตรี ไพศาล เอกคณิต 

9233 นางสาว ธนิพรรณ แซงศรีนวล 

9241 นางสาว สุธาสินี บัวโคน 

9244 นาย ธนกร หุงเมือง 

9248 รอยตํารวจโท ประยูร วิเศษชาติ 

9249 รอยตํารวจโท สมภพ  พันแสน 

9251 นางสาว สุกัญญา สุวิทยชยานนท 

9254 นางสาว ปารณัท จิตตสําเริง 

9255 นาย เอกลักษณ  ขาวประภา 

9259 นางสาว ศิริพร  เบญจพร 

9267 นางสาว พุทธาณ ี พวงทอง 

9269 นาย กิตติทัช ใจเย็น 

9271 นาย เฉลิมศักด์ิ พิกุลศรี 

9272 วาท่ีรอยตรี เสกสรร สุขเกษม 

9276 นาย ศุภนพ  มัดจันทร 

9277 นางสาว สิรินดา ธรรมประทีป 

9282 นางสาว อรุโณทัย ดิษบรรจง 

9288 นาย ภาณุพงศ  บัวมาตร 

9292 นางสาว จิราพร สุปรยะ 

9303 นาย คณิน วงษทวีทรัพย 

9307 นางสาว ศรสวรรค ใชสุวรรณ 

9310 นางสาว ปทิตตา เมืองพุทธา 

9313 นางสาว สุกฤตา ฉัตรพรธนดุล 

9319 นาย อภิรักษ  แกวพวง 
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9320 นางสาว ณภัค อัครภาศรณ 

9321 นางสาว รจนา บัวทอง 

9325 นางสาว สุภาวรรณ  สุขใจ 

9326 นางสาว ทยิดา กิจพิพัฒน 

9330 สิบเอก พิสิทชัย ปุนยะสาร 

9332 นาย กริษฐ วสุอาภา 

9335 นาย นพดล การะกรณ 

9337 รอยตํารวจโท บุรินทร ทองกอ 

9339 นางสาว สุนทรี นาคทอง 

9345 นาย เฉลียว พรหมพินิจ 

9349 นาย ธีรชัย ภูนุช 

9353 นาย มงคล ชัยศิลป 

9358 นางสาว สุทธิพร อุทัยลาภทอง 

9369 นางสาว วรางคณา โรจนอนนท 

9376 นางสาว นัฏฐิกา  เตชะบุญสม 

9378 นางสาว จิรัฐิพร เกษมุล 

9381 นางสาว ฤทัยรัตน อาวิพันธุ 

9384 นางสาว เพชรนภา ตันสาย 

9385 นาย อนุชา โพธิพันธ 

9388 นาย ทายาท สุพิมพานนท 

9392 นางสาว อารีรัตน จั่วจันทึก 

9396 นางสาว ปาริชาติ  ทาเจ็ง 

9397 นาย พงษเทพ ดีพิจารณ 

9398 นาย พงษทัช ดีพิจารณ 

9399 นาง รัชนก  คําอายอาจ 

9402 นางสาว อรุณวรรณ  จันทสระ 

9406 นางสาว ผุสดี ลิ่วเรืองสุวรรณ 

9412 นาย กรนิต์ิ บูรณเจริญ 

9416 นางสาว ปทิตตา สงสุก 
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9417 นาย สมเจตน ฮะเฮง 

9419 นาย ณัฐภูเบศวร มณีวงษ 

9424 นาย พงศภัทร สน่ันศิลป 

9427 นาย แทนภพ ปราบณรงค 

9428 นาย สรชัช จุลมนต 

9430 นางสาว ชุติกานต  ฉิมเอนก 

9431 นาย ธนากิต บุญเทาว 

9433 นาย สันติภาพ หมันหลิน 

9434 นาย ราเมศวร จาภา 

9436 นางสาว นภกมล วงษวิสิทธ์ิ 

9437 นาย วิชชากร  สุขานุศาสน 

9440 นาย ถิรวัฒน โชติกมาศ 

9441 นางสาว สิริรัตน  กีรติบุตร 

9442 นาย พยัตพงศ  โมฆรัตน  

9444 นางสาว สโรชา โตความรู 

9451 นางสาว ปยาพร  ยะโสธร 

9452 นาย วัชรพล  ชัยปญญา 

9453 นาย ชาญชัย จิระเดชประไพ 

9454 นาย ฐาปนกร บัวโชติ 

9457 นาย ชนินทร เอี่ยมจิตติรักษ 

9458 นางสาว อนงศนาฏ จันทรังษ ี

9459 นางสาว สุชารัตน  เองฉวน 

9462 นาง พรรณเพ็ญ ประหยัด 

9463 นาย กิจจา ธรรมสถิตวงศ 

9465 นางสาว สุภัทรา  ลิ่มป 

9466 นางสาว วีรินทรอร มั่นพันธ 

9469 นางสาว พรชนก ทองคําดี 

9470 นาย ปริญญวัฒน บรรเทา 

9481 นาย ณัฐ ดําริหชอบ 
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9486 นางสาว สุพัตรา  ภูบานหมอ 

9488 นางสาว แคทลียา  สังสัย 

9502 นางสาว จุฑาทิพย นันทโพธิเดช 

9505 นาย สิทธิศักด์ิ พลรัฐธนาสิทธ์ิ 

9507 นาย อติคุณ มณีรัตน 

9510 นาย สมชาย แซต้ัง 

9513 นาย เสฏฐพงษ ไทพาณิชย 

9515 นางสาว มนธิดา อัครสามารถ 

9516 นางสาว รัฐพร จักรนวรัตน 

9530 นาย นักสิทธ์ิ จันทรสกุลพร 

9532 นางสาว ธิดา  โตโชติสิน 

9534 นาย จักรพล จันทิตย 

9542 นาย ยุทธพล จรูญเรือง 

9545 วาท่ีรอยตรีหญิง เดือนกาวิล ชูถนอม 

9554 นางสาว ภัทรพร เกาทัณฑทอง 

9557 รอยตํารวจโท อมรพันธุ  ฉิมอิ่ม 

9558 รอยตํารวจโท ศุภโชค  พอคาไทย 

9559 รอยตํารวจโท อดิเรก ยาปน 

9561 รอยตํารวจโท วิศิษฐ จันทนะลิขิต 

9563 นาย พัฒนพงศ อินทรวารี 

9570 นาย ชนมภูมิ งามภูพันธ 

9571 นาย นิติศักด์ิ  สุวัธน 

9575 นาย วิวัฒน โชติประยูร 

9578 นางสาว ธัญชนก  นวลทอง 

9579 นาย เทวินทร  จันทรเทศ 

9582 รอยตํารวจเอก จิรวัฒน บุรีงาม 

9584 นางสาว ชิดเช้ือ วงษเกลียวเรียน 

9590 นางสาว นีดา อินทุสุต 

9594 นางสาว รัศมี พรมคํา 
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9599 นาย คึกฤทธ์ิ  เมืองสนธ์ิ  

9602 นางสาว กฤติกานต เหมะปทมะ 

9604 นางสาว สุวิตา  กังวานสุระ 

9605 นางสาว อัญชนา สุขปญญาธรรม 

9608 นาย ชาญชัย อังกูรวิวัฒน 

9616 นางสาว นํ้าทิพย แสนทวี 

9621 นาย ณฐกร กับปะหะ 

9622 นาย อดุลเดช จินตศิริกูล 

9630 นางสาว กนกวรรณ วุฒ ิ

9635 นางสาว รุงตะวัน ประชากิตบํารุง 

9636 นางสาว นงนภัส ทรงศิลป 

9637 นาย วุตตินันท ศรีวัฒนวรัญู 

9638 นางสาว เบญญาดา พฤฒิคุโณดม 

9651 นางสาว นภัส เชยเดช 

9655 นาย ภู ลิ้มทอง 

9658 นางสาว สรรพรัตน ต้ังสัจจธรรม 

9659 นางสาว สุกฤตา อัตนวานิช 

9665 รอยตํารวจเอก ธนเสฏฐ ทรัพยเจริญ 

9666 นางสาว อารดา ประทีปทอง 

9669 นาย ณฐนน เกตุชาติ 

9671 นางสาว ทิวารี ฟรานเซน 

9673 นาย ปรเมศวร สุขกมลอนันต 

9675 นาย บุญยเกียรติ  วรรณศิริ 

9676 นาย สักรินทร แซต้ัง 

9680 นาย วันรัฐ งามนิยม 

9684 นาย กิตติคุณ จึงตระกูล 

9687 นางสาว รวิภา สุดมี 

9693 นางสาว ปนัดฐา สิริประเสริฐศิลป 

9694 นาย ธนาพิพัฒน ชัยนรานนท 
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9695 นางสาว นันทกา  พรโชคชัย  

9698 นางสาว พนิตสุภา บวรพิพัฒนพล 

9699 นางสาว พนิดา หมาดเทง 

9701 นาย รชฏ กลแกม 

9706 นางสาว นัดดาวัลย โอฬารสกุลชัย 

9707 นางสาว เพชรอําไพ ภุมรินทร 

9710 นาย อภิชาต ทิพยชมภ ู

9717 รอยตํารวจเอก พีระพันธ วันที 

9719 นางสาว ทะเลรุง  วงศศิวะวิลาส 

9725 นางสาว จันทรเพ็ญ เลิศสุขสมบัติ 

9727 นาย โสภณ บุญวิริยะ 

9730 นางสาว ทิพยสุดา ขาวสําอางค 

9733 นาย พิชญพิสิฐ ศรีสมาน 

9740 รอยตํารวจเอก ปพน ตาขันทะ 

9744 นาย ธีรภัทร อนันตวราศิลป 

9746 นางสาว อภิชญา รุงจิรารัตน 

9747 นาย ภัทรพงษ  สิงหราช 

9758 นาย ศุภพร ถิระวัฒน 

9761 นางสาว บุษบรรณ สารานพกุล 

9763 นางสาว จุทารัตน  พงศาปาน 

9765 นางสาว ไรวินน  ไอยะรา 

9768 จาสิบตํารวจ บัณฑิต อาษานอก 

9771 นางสาว อัมพร อํานวยฤทธ์ิ 

9773 นางสาว กานดา กูลแกว 

9782 นาย เศรษฐพงศ สุวรรณธาดา 

9785 นาย พงศกเศม บุรัสการ 

9786 นาย ปรีติวงษ บุรัสการ 

9793 รอยตํารวจเอก อุทัย  ทองสาหราย 

9796 นางสาว สุธิชา เมฆอัมพร 
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9798 นาย จิรายุ  พลรัฐธนาสิทธ์ิ 

9800 นางสาว สุกัลยา ราชบุรี 

9815 นาย นิศักด์ิ คติอุดมพร 

9820 นาย พฤทธ์ิ พรหมขาม 

9821 นาง สุชาดา  สรรพานิช 

9824 นาย บดี วงศเจนสันต 

9826 นางสาว สกุลขวัญ เอกอุรุ 

9838 นางสาว ปวริศา วิริยพงษสุกิจ 

9839 นางสาว พิชญวดี สงวนพงษ 

9843 นาย ธนกฤต อํานวยพานิช 

9845 นาย ประกฤษฎิ ์ ชุมบัว 

9859 นางสาว บุณยกร  จิราภัสร 

9860 นางสาว ฐิติรัตน ตติยยุทธ 

9862 นาย ธนภัทร เจริญบุญ 

9875 นาย ธนวัฒน ลิมปโสภณ 

9878 นาย องคอาสน เจริญสุข 

9882 สิบเอก นรพนธ  จันทรงาม 

9883 นางสาว อัญชลี  ศรีขาว  

9884 นางสาว สุชาคีย คําแปน 

9889 นาย ณธกร มูสาล ี

9892 นาย จารุเกียรติ พิมพตา 

9894 พันตํารวจโท กุล ปานานนท 

9895 นางสาว พิชญสินี รักษสุวรรณ 

9899 นาย มานพ พุฒรัตนา 

9900 นาย สุทธิชัย เอื้อวัฒนอํารุง 

9901 นาย คณินทร  เกิดสมศรี 

9903 นางสาว สิริรัตน ธํามรงครัตน 

9909 นางสาว สุรางคนา วรเวก 

9913 นาย ธริศ  พูลวงศ 
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9916 นางสาว ทรรศนีย ทนสระนอย 

9919 นางสาว พิมลมาศ ศิลานุภาพ 

9921 นางสาว กมลลักษณ พันธุเจริญ 

9922 นางสาว ธัญญลักษณ พลชํานิ 

9924 นางสาว สุดคนึง  สมบูรณวงศ 

9925 รอยตํารวจโท ตันติกร เหล็กท่ัง 

9939 สิบเอก เอกภัค  พิมพงาม 

9944 พันตํารวจเอก ทศภูมิ  เจริญพร 

9953 นาย อรรถพงษ ศรุติธาดา 

9959 นาย ศุภวัจน เนยนม 

9960 นางสาว ศิริพร  ชวยชูจิตร  

9964 นางสาว พรสุดา สรอยเสนา 

9967 นางสาว ปรีญาภา  เกื้อกูลรัฐ 

9972 นางสาว อรสินี ผองออน 

9974 นาย อติคุณ สยมภาค 

9980 นาย สุริยัน ภักดีมี 

9985 นางสาว บุณยาพร หาญยืนยงสกุล 

9986 นางสาว ศิริรัตน กลอมสกุล 

9987 นาย ปฐมพงศ พิณกุล 

9988 นาย ฉัตรพล ปทมะเศรษฐ 

9989 นางสาว ภัชชา ธํารงอาจริยกุล 

9992 นางสาว หน่ึงฤทัย  เตมีซิว 

9995 นาย ชยุตมพงศ พรมวังขวา 

9997 นาย สมศักด์ิ วุฒิสารวัฒนา 

10000 นาย นวพล รัชตชูเกียรติ 

10001 นาย สุรเศรษฐ วชิรวราการ 

10011 นาง วลัยภรณ  กล่ําทวี  

10013 นางสาว ทิวาพร  โพธ์ิสุพรรณ 

10014 นางสาว สรินยา  บัวบาน 
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10016 นางสาว มุกดา ประสิทธ์ิสมบัติ 

10017 นางสาว วนัฌชา ศรีโพธ์ิทองนาค 

10020 นางสาว จุฑามนต์ิ รูปงาม 

10021 นางสาว พรรษสลิล รีพรหม 

10022 นาย พีรภาส วิบูลยวัฒนกิจ 

10023 นางสาว นฤมล โภคากร 

10025 นางสาว ปุณณนุช รัศมิภูติ 

10026 นาย พาทิศ เกษมคุณ 

10027 นางสาว ณัฐณิชา ทองเน้ืองาม 

10032 นาย พิพัฒน ต้ังตรงสุนทร 

10036 นางสาว นิลาวัณย  สนแกว 

10037 นางสาว วรรณวิศา  พุทธวงศ 

10038 นางสาว ละอองดาว  สันติดํารงพันธ 

10041 นางสาว ปริญญาพร ภาคสินธุ 

10042 นาย วิศรุต  สกุลพานิช 

10043 วาท่ีพันตรี อมรินทร สุวรรณศักด์ิสิน 

10045 นางสาว ธันยากานต ธัญเลิศพัฒนากิจ 

10046 นางสาว สุทธภา ธนธัญญา 

10048 นาย ธราเทพ กลิ่นจันทร 

10050 นางสาว อัญวีณ สินธุพุฒิพงศ 

10052 วาท่ีรอยตรี ฉัตรชัย  แกวคําปอด 

10056 นางสาว ปภาวดี อินทเจริญ 

10064 นาย วัชกร ไขแกว 

10067 นางสาว หนับเสาะ  อดลสมาน 

10069 นางสาว วณิภา ช่ืนฉํ่า 

10071 นางสาว วิพุธ ไพรอังกูร 

10072 นางสาว ปนัดดา หมั่นการนา 

10073 นาย สมศักด์ิ บุญตา 

10076 พันตํารวจโท นิรันดร นิสัยคาน 
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10085 นางสาว อัยละดา  เสนหวงศ 

10093 พันตํารวจโทหญิง จารุวรรณ เปยทอง 

10094 นางสาว พิชญา สุขเสดาะ 

10097 นางสาว ชนกานต นิติวิทยากุล 

10098 นางสาว สุนิสา ชัยชะนะ 

10100 นางสาว พิชญานิน ลิ้มสกุล 

10107 นาย ทรงกลด คุมวงศดี 

10108 นาย ฐาปกรณ แกวศรีงาม 

10111 นาย ชาวิช อิฐรัตน 

10136 นาย จิรวัฒน  จันทรพาณิชย 

10137 นาย ชานันทร  เพชรล้ํา 

10147 นาย สิทธิศักด์ิ  เงินสม 

10159 สิบตํารวจตรีหญิง ศิรินทรา เทพมาลัย 

10161 นาย เฉลิมวัฒน สุวรรณ 

10163 นาย สุทิน อินทรโม 

10164 นาย ประเชิง ครองดี 

10166 นาย อรรถมิตร ภูทอง 

10171 นาย วิมลพงศ แซมกระโทก 

10173 นางสาว พัชรินทร ไชยงค 

10174 นางสาว สุนทรีรัตน ศรีวรขันธ 

10176 นาย กิตติศักด์ิ  ศิริสุทธิเดชา 

10179 นางสาว รุจิรา เปาสุขกรี 

10180 นาย ไพรัช สินคาเจริญ 

10182 นางสาว ธิดา มาลัยศรี 

10183 นาย ดําริ ดีสันเทียะ 

10184 นางสาว ณพัชญา พระแป 

10192 นางสาว โศภิษฐา  เซงมาก 

10193 พันตํารวจตรี ศักระพี จอมหงษ 

10194 นาย ธาวิต จอมหงษ 
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10204 นางสาว ดุษฎี ลาวิน 

10206 นาย สมชาย ปกปอง 

10211 นาย พนาดร หมื่นไพ 

10217 พันตํารวจโทหญิง พรนิภา นามเมือง 

10218 นาย ธิติ บุณยะวรรธนะ 

10222 นางสาว บงกชพร ศุภอรรถสิทธ์ิ 

10235 นาย กานตกมล จันทรทองแท 

10236 นางสาว วาทินี เมฆวิมล 

10238 นางสาว พิมพมาฏาษ  เหลาชัย 

10243 นาย ภูวณัฏฐ วันดี 

10244 นาย สุรพิชญ อัตตนาถ 

10254 นาย นรพัทธ  ทรงเดชะ 

10255 นางสาว นารี ตันติมาวงศ 

10257 นางสาว บุญญรัตน  อินทรรัตน 

10258 นาย กฤตยชญ กลับมาอนุรักษ 

10259 นางสาว ปยนันท วันนา 

10268 นาย ณัฐวุฒ ิ อินทร 

10271 นางสาว จีราภา ทองคําฟ ู

10274 วาท่ีรอยตรี ศิลป บัวทอง 

10279 นางสาว เปรมิกา  ชิวิตโสภณ 

10282 นาง จันทรแรม ลิ้มโอภาส 

10287 นางสาว ดวงจรัส กองอภัย 

10290 นาง จรรยา โกมลบุณย 

10300 นางสาว รุงทิพย ศิริวัฒน 

10304 นางสาว เกศินี  ยศมาดี 

10309 นางสาว พรศิริ  นาคทองรูป 

10314 นาย กิตติณัฏฐ วิญญรัตน 

10319 นาย นรากร การินทร  

10320 นางสาว ณัฐธิดา  สุวรรณ 
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10325 นาย ฉัฐพล ชวยประสาทวัฒนา 

10335 นาย ฐานันตร แปงชาติ 

10338 นาย เจษฎา  เลงเวหาสถิตย 

10342 รอยตํารวจเอก สานิตย สุขแสน 

10346 รอยตํารวจตรี ณรงคฤทธ์ิ สุวะศรี 

10362 นาย สิทธิชัย  โพธ์ิสะ 

10367 นาย ยุทธภูม ิ มันกลาง 

10368 นาย โยธี  บุตรใส 

10369 นางสาว ปาณิสรา  เรืองมณ ี 

10379 นางสาว นันทชา ชุณหชา 

10389 นางสาว รสกร ไชยบัวแดง 

10393 รอยตํารวจโท วรพล เอี่ยมอําพร 

10396 รอยตํารวจตรี เจริญ บุญสิทธ์ิ 

10419 นาย อนุชา ถนนทิพย 

10427 นางสาว อาทิตยา แสนรักษ 

10433 นาย ชาญวิทย แพรสีเจริญ 

10438 นางสาว อัญชนา  ดําทิพย 

10441 นาย ธนพล ปานฉิม 

10446 นางสาว ณดาพัน บัวเผื่อน 

10451 นางสาว ธัญลักษณ วัฒนกูล 

10452 นางสาว ศศิธร องคเจริญ 

10453 นางสาว ณัชชา  รัตพันธุ 

10454 นาย ศิวกร จิโรจนวณิชชากร 

10462 นางสาว จิราณัฏฐ ครุธทะยาน 

10475 นาย วินัย สายแกว 

10481 นาย พีระพันธ มวงมัน 

10488 นางสาว อาชชวี หิรัณยะคุปต 

10489 นาย ภูวเรศ  สมพร  

10496 นางสาว ประทุมพร ศรีช่ืน 
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10498 รอยตํารวจโท อําพล ปญญาใส 

10501 นางสาว ไรชยา  สมบุญวงค 

10506 นาย สิทธิชน นามรัตน 

10509 นาย สุทธิพงศ เทียนกิ่งแกว 

10511 นางสาว ศุจินทรา เลิศสินไทย 

10512 นาย ปยะวุฒ ิ ประคองบุศย 

10513 นางสาว อรุณ ี วิชัยศร 

10515 นางสาว ภัค สุฉันทบุตร 

10524 นาย อุทัย วงศชนะภัย 

10528 นาย ศรัช นิรัญทวี 

10532 นางสาว ชนมนิดา ธีญะวุฒ ิ

10545 นางสาว กนกพร อัศวินเรืองชัย 

10546 นาย นัฐกานต จันทสุวรรณโณ 

10549 นาย ณัฏฐนนท  จารุวนาลัย 

10552 นางสาว ลักขณา ยุนพันธ 

10562 นาย รัชชานนท ตุนแกว 

10568 นาย อธิบดี กาวีจันทร 

10571 นาย รัฐพนธ พานิชกุล 

10572 จาสิบโท อภินันท สาระพิชญ 

10573 นาย อานุภาพ ปรีชาวุฒ ิ

10577 นางสาว จุฑาทิพย สิงหกลางพล 

10586 นาย ชะรงค พงศจันทรเสถียร 

10587 นาย ณัฐวุฒ ิ ปรีดายุทธ 

10588 นางสาว นัฐฎาพร เอื้อเฟอ 

10589 นางสาว กชมน สุธีรวัฒนกุล 

10590 นาย ภูธเนศ ภูหาด 

10601 นาย สุปวีณ นิมิตกุล 

10603 นาย กติกา เอี่ยมทา 

10626 นางสาว เนตรนภิส ลายทิพย 
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10636 นางสาว วิรตี ศิริยุทธวัฒนา 

10638 นาย ชยกฤต โรจนนภากุล 

10639 นางสาว จิรันธนิน สุนทรวริทธิโชติ 

10640 นางสาว ญาณิศา แวนแกว 

10642 นาย สุกัลย  วัฒนะ 

10644 นางสาว ชุฏิกานต รัตนคช 

10650 นาย กุลชา ศรีเมือง 

10652 รอยตํารวจเอก สุพร โลหาวุธ 

10654 นางสาว สุภาวดี อินทรทอง 

10657 นางสาว ชลกาญจน  ขอจวนเต๋ียว 

10658 นางสาว ศรีเพชรรัตน เมฆวิวัฒนาวงศ 

10661 นางสาว เปรมิกา พันทวีศักด์ิ 

10664 นาย สมศักด์ิ สุขวัฒน 

10673 นาย ณัฐพงษ หลวงนา 

10676 นางสาว จีรวัฒน สิทธิพงษ 

10680 รอยตํารวจโท ธรา  ผองพุฒ ิ 

10687 นางสาว ฐพัชร บุญเรือง 

10691 นางสาว อัจจิมา  แกวขุนทอง 

10694 นางสาว อัจฉริยา รสฉํ่า 

10696 สิบตํารวจตรี เชียน กันใจยา 

10698 นางสาว ประทุมพร ฤทธ์ิเทพ 

10703 นาย อมเรศ กระบวนสิน 

10716 นางสาว ชนัดดา กลิ่นบานหมอ 

10722 นาย วชิรวิชญ แกวอุดม 

10725 นาย เสฐียรพงศ ลอศิริรัตน 

10726 นาย อภิศักด์ิ  ภารกิจโกศล 

10727 นางสาว กัลยรัตน  เต็มเปยม 

10731 นางสาว นวิยา  จารุพงศา  

10733 นาย ไรวินทร ดิฐกุลพิพัฒน 
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10735 นางสาว ตรีรัตน  มีทอง 

10736 นางสาว กุลรวี  เตมียงค 

10737 นาย ณัฐวุฒ ิ อันลือชัย 

10739 นางสาว ชุติมา  ไกรฤกษโอฬาร 

10745 นาย เอกกมล สิทธิเกษร 

10746 นางสาว สุวิจักษณ รุจนวงศ 

10755 นางสาว ปทมาภรณ โกลาวัลย 

10765 นางสาว ธวัลรัตนห นาเมืองรักษ 

10775 นาย อนันต  ตาสีมูล 

10787 นางสาว วรินทรทิพย  วัฒนาอติคุณ 

10789 นางสาว มรรยาท บุรมัธนานนท 

10790 นางสาว ยุวดี กิ่งแกว 

10799 นางสาว ศรัณยพร  สุวรรณ 

10801 นางสาว วีรดา คงธนกุลโรจน 

10815 นาย เกรียงไกร พูนพิริยะพงศ 

10824 นาย วัฒนา  เรืองแกว 

10825 นางสาว ชญานนันท พลนราเศรษฐ 

10828 นางสาว อลิสา  โพธ์ิกมลวงศ 

10834 นางสาว ณัฐพร  โสมณ ี

10836 นางสาว ฐิตาภา  ประชานิยม 

10841 นางสาว นฤมล พงศเจริญ 

10842 นางสาว กุสุมา จูจีน 

10843 นางสาว อภิชยา คณาประเสริฐกุล 

10844 นาย ฐิติวัชร ปนคํา 

10847 นางสาว ชิดชนก ลําใย 

10848 นางสาว จรรยรัตน ขุนทอง 

10851 นาย ธีรพงษ จุฑาธรรมกุล 

10852 นางสาว สุพัตตรา ตีชา 

10862 นาย วิเชียร  พิสูจนผล 
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10873 นาย กิตติ สังขภิรมย 

10874 นาย กันตธกรณ เขาทอง 

10882 นางสาว ชนกกานต อวนไตร 

10883 นาย ณัฐชนน ธนานุรักษวงศ 

10894 นางสาว โชติกา หลอสุวรรณศิริ 

10895 นางสาว ชญาณี แผลงประพันธ 

10897 นาย ปยะพงศ ประกอบเสริม 

10907 นาย พรชัย อักษรชู 

10908 นาย มีดี ฏิระวณิชยกุล 

10913 นางสาว ปุริมปรัชญ เถระวัตน 

10917 สิบโท ขวัญชัย ชวยยา 

10921 นาย สันติ บุญดา 

10933 นาย วรทัศน โฉมสินทร 

10938 นางสาว รชนีกร จันทรเสนา 

10941 นาย สฤษด์ิ เรืองธรรม 

10944 นาย สิทธิวัฒน  สุดโคตร 

10945 นาย กฤษดา เย็นฤดี 

10947 นาย สมพล วิธีธรรม 

10954 นาย ตุลธรรม ชัยชนะ 

10966 นาย จุฑาวุธ ชอบช่ืน 

10967 นางสาว กันติชา คงแยม 

10979 นางสาว ฤดี รัตนเพ็ชร 

10984 นางสาว ศิริกุล ภูพันธ 

10995 นางสาว รัณญาพรหมกร ปจดี 

11002 นาย วรรณพร  คนไว 

11015 นางสาว กัญจนพร  ทับแสง 

11016 พันตํารวจตรี คมสันต พิมพันธชัยยบูลย 

11022 นาย ธนัท  ฉัตรเฉลิมกิจ 

11030 นาย ธีรภัทร ตางวิวัฒน 
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11035 นางสาว ณัฐวรรณ  คูดํารงสวัสด์ิ 

11042 นาย ปวรุตม  จงศิริรักษ 

11043 นาย ปวริศ  ปนสินชัย 

11045 นางสาว อรณัฏฐา สบายรูป 

11048 นางสาว เบ็ญวรางค  สิทธิเกษร 

11051 นาย นพรัตน จงเชิดชูตระกูล 

11075 นาย ทศพล เย็นต้ัง 

11076 นางสาว กัญญาณ ี พัตตานนท 

11080 นางสาว มนทนี หีดฤทธ์ิ 

11086 นาย ขวัญชัย อุดเขียว 

11102 นางสาว กรียาภรณ กนกประดิษฐ 

11117 นาย สมเดช ตันสมบัติ 

11118 นางสาว พิศสุดา นิลภา 

11122 รอยตํารวจเอก กิตต์ิพิสิฐ ระยายอย 

11134 นางสาว มะลิวัลย  หาญกาง 

11136 นาย วิชัย หนูเจริญ 

11146 นาย ณัฐสังคีต คนขยัน 

11147 พันตํารวจโท ประเทียบ จอมนงค 

11149 นาย วรวัฒน สุวรรณประเสริฐ 

11156 รอยตํารวจโท พศิน ขันเพ็ชร 

11158 นางสาว ภัทรพร เรืองฤทธ์ิ  

11159 นาย ทัศนพล คํ้าชู 

11161 นาย ปวัน จินาทอง 

11162 นางสาว สมฤทัย ชุมทวี 

11164 นาย กิตติศักด์ิ สัตถาพร 

11169 นาย สมชาย  หลงเศษ 

11174 นาย รัฐนันท โลหะชีพ 

11177 นางสาว มัทนา พรมเทศ 

11182 นางสาว จันทรวรรณ  วองเมธากุล 
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11184 รอยตํารวจตรี กิตติศักด์ิ รักษกุลวิทยา 

11185 นาย ภูวเดช รักษกุลวิทยา 

11187 นาย ดุสิต โกพลรัตน 

11189 นางสาว สมานัตตา ทิมฤกษ 

11190 นาย กรกช ขํากฤษ 

11193 นางสาว วฤตดา อรุณมานะกุล 

11200 นางสาว นาถยา  พรมแกว 

11222 นางสาว อัจฉนิดา  เทพไตรรัตน 

11223 นาย ปรัชญ อินพิทักษ 

11224 นางสาว ลภัสรดา ภูมิรินทร  

11226 นาย ณัฐนนท ลิ่มสกุล 

11229 นางสาว วราภรณ  เหมือนพันธุ 

11231 นาย ปราชญ  พันโนราช 

11232 นาง มนชิตา มีชอ 

11235 นางสาว ชุติมา คีรีรัฐพิศาล 

11245 นาย จักรกฤษณ  พุทธนานนท 

11250 นาย ธีรพงษ งามขํา 

11257 นางสาว อชิรญา ภูพงศกร 

11263 สิบตํารวจโทหญิง วิภาดา ด่ังเกษ ี

11277 นางสาว อัจฉรา เหลืองวัฒนวิไล 

11278 นางสาว ลําใย บุญเนตร 

11299 นาย วรธัช  เล็กปญญาโรจน 

11303 นาย ชุติณัฐ พุฒิประพัฒน 

11307 นาย สนธยา บุตรดี 

11311 นางสาว เกล็ดกาญจน  ยศศรี 

11351 นาย ณัฐ  ชุมพงศ 

11352 นางสาว ปรมาภรณ เขมะชัยเวช 

11354 นางสาว พรทิพย โสภาเจริญสกุล 

11361 นาย ภัทรกร กําเนิดพลอย 
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11364 นาย ทูนธิป ปาลกะวงศ 

11369 นาย ธีรนันทน ผิวนิล 

11373 นางสาว ปยะพร  เรียนกิ่ง 

11382 นางสาว รําไพ พาล ี

11383 นาย ปญญพัฒน แปลงรัตน 

11401 นาย ชาติชาย ดรสรรพ 

11407 นาย สุรเชษฐ  หนูพริก 

11409 นางสาว จันทกาญจน โชคพิบูลไพศาล 

11410 นาง กาญจนสุพัฒน สุขสวัสด์ิ 

11413 นาย ชูศักด์ิ ศรีทอง 

11417 ดาบตํารวจ เกียรติศักด์ิ พิมมานนท 

11421 รอยตํารวจตรี ธิติพงศ วิเศษวงศา 

11428 นางสาว ปองกานต ขุนภาษ ี

11431 นาย กัมพล คงทิพยพยัคฆ 

11434 นาย ศุภกฤต กุมารสิทธ์ิ 

11437 นาย กิตติชัย  ปานขวัญ 

11441 นางสาว นาตยา ศิวพรชัย 

11451 นาย เฉลิมพล พรหมเกิด 

11453 นาย อัมเรศน สิงหทวีศักด์ิ 

11464 นางสาว ญาณ ี ปุณโยปกรณ 

11468 ดาบตํารวจ อํานาจ หงษภักดี 

11479 นางสาว นูรอัยยนี พันธชยางกูร  

11496 นางสาว สุจิตรา  ศรีสุขโข 

11499 นางสาว อาภาวัฒน สถิตเสถียร 

11507 นางสาว ภัณภร ศิริปญญา 

11512 นาย ณัฐวุฒ ิ แสงรัตน 

11525 นาย ภัทรพงศ  ลือชัย 

11527 นาย วรัทภพ ดวงจิตสิริ 

11531 นาย เอกชัย  ใจอุตม 



 
~ 57 ~ 

 

 

11532 นาย สุทธิชัย  เงาเพชร 

11533 นาย วิทวัส ดีสุคนธ 

11534 นางสาว อังศุมาลิน ชาญวิจิตร 

11535 นาย ชวนันท มุสิกดิลก 

11556 นาย ธนาธิป สุวรรณรัฐ 

11581 นางสาว อรพรรณ  วงษสา 

11585 นางสาว กัลยสุดา สดส ี

11586 นางสาว ตวงพร ปยวิทย 

11587 นาย ศุภกร ฐิติโยธิน 

11600 นาย เศรษฐวิทย คุณเศรษฐ 

11606 นางสาว วารุณ ี กุลดําแดง 

11608 นางสาว จุฑามณ ี ขาวทอง 

11609 นาย ปฏิญญา คําโสม 

11623 นาย สรรคภัทร  ฉิมพาล ี

11626 นาย ทศพล  พลฤทธ์ิ 

11663 นาย ธีรวุฒ ิ พรามเพชร 

11671 พันตํารวจตรี อมร ไวยหงษ 

11673 นาย ศิริชัย ตุมทอง 

11686 นางสาว ศศิเขมนัฐ  ศุภธาเสฏฐ  

11687 นางสาว ธนิตา  สุขชวย 

11703 นาย กณภัทร ศรีเสริมวงศ 

11705 นางสาว พรพรรณ ทองผดุงโรจน 

11726 นางสาว สาลินี  ลิขิตพัฒนะกุล 

11739 นาง จตุพร หวานมาก 

11740 นางสาว มะลิวัลย ทองประเสริฐ 

11741 นาย อัครพล โทกุล 

11743 นาย นนทธวัช  ธัชประมุข 

11750 นางสาว อัญชนา  เรืองสุวรรณ 

11754 นางสาว มานิตา เฮงหร่ีประสพโชค 
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11756 นาย กวินภพ เกตุสุวรรณ 

11760 นาย ชํานาญวิทย ภูมรินทร 

11765 นาย สิทธิชัย วัชรสินธุ 

11771 นาย ณรงค  อยูเกิด  

11776 นาย นพดล จิตทรงบุญ 

11787 นางสาว เดือนนภา วงศจิรสกุล 

11804 นางสาว ภิรมยพร เอนกนวล 

11811 นาย ไกรเวช รักชาติ 

11817 นาย นิติธร กรุงวงศ 

11825 รอยตํารวจโท สุริโย แกวบุตรดี 

11829 นางสาว นํ้าฝน  สวัสดิภาพ 

11836 รอยตํารวจเอก ชาญศักด์ิ หลักคํา 

11843 นาย สุกฤษฎิ์ เหลืองวิลัย 

11845 นาย ณพล เวทยปญจศีล 

11856 นาย อรรถพล เทพสุวรรณ 

11860 วาท่ีรอยตํารวจโท สิทธิมณ สรอยภูระยา 

11861 นาย สหัส  หอมจันทึก 

11865 นางสาว สุตตรีพินันท  สายลอด 

11871 นางสาว พลอยไพลิน  บุญธวัชศักด์ิ 

11874 นาย อมรชัย  อมรสงเจริญ 

11876 นาง มัณฑนา  แกวยม 

11887 นางสาว ใจพิศุทธ ประสิทธ์ิไพศาล 

11897 นางสาว สุธากาญจน พันธุรัตน 

11900 นาย จิรวัสส สินไชย 

11904 นาย ศิวัจน อนันตธรรมชัย 

11905 นางสาว หทัยชนก นามวิเศษ 

11918 นางสาว นฤมล  ออนนอย 

11923 นาย อัครวุฒิ จงสุจริตธรรม 

11924 นาย ธนชาติ วงศวัฒนศานต 
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11947 นางสาว โสภญญา สุวรรณมณ ี

11948 นาย อธิบดี นิลดํา 

11949 นางสาว ศรัณยธรณ เดชะทัตตานนท 

11950 นาย ปยทัศน มณีนวล 

11953 นางสาว ศิริรัตน การนิธิ 

11957 นาย เนติพงศ โฆมานะสิน 

11961 นางสาว สุกัญญา กิจกอบชัย 

11970 นางสาว ชอทิพย  ชาตรูประชีวิน 

11983 นางสาว ฐิติมา สงวนไทร 

11986 นาย ประพฤทธ์ิ  พรหมเดช  

11989 นาย ธนพล พุฒสกุล 

11991 นาย ศรัณย นาคะ 

11992 นางสาว อรุโณทัย ไทยสวัสด์ิ 

12001 นางสาว สุภาวดี สิริฤกษวิภาส 

12018 จาสิบตรี วิฑูรย เนตรกรรม 

12019 นาย อดิศักด์ิ  จุลจันทร 

12024 นาย มงคลศักด์ิ บรรจง 

12027 นางสาว ปยกุล กิตติสิโรตม 

12030 นาง สิริพร  ปราบชนะศึก  

12033 นางสาว สุกัญญา โตะมุดอ 

12037 นางสาว ศศิธร  หร่ีอินทร 

12039 นางสาว กรชนก  พันธุฟก 

12041 นาย พงศณัฐ เมงเกร็ด 

12042 นาย ณัฐฤทธ์ิ  ฤทธิพิชญนันทน 

12049 นาย อนุรักษ  วณิชเจริญการ 

12051 นาย ชยพล ศรีรัตนา 

12054 นาย จตุภัทร สุคันโท 

12064 นางสาว จารุวรรณ ไชยภักด์ิ 

12071 นางสาว พัชรี  ศรีประเสริฐ 
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12089 นาย กฤตภาส  พูนเกษม 

12108 นาย ณัฏฐพงศ วิเชียร 

12114 นาย พรรษวุฒ ิ โกศลานันท 

12136 นาย บํารุง เชียงพันธ 

12145 นางสาว ชัญธิกา  ไชยมะโณ 

12154 นาย สิทธิชัย  ผสมทรัพย 

12173 นาย สิริพงษ อินริสพงศ 

12174 นางสาว ปุณิกา เกตุพันธ 

12176 นาย ณัฐวุฒ ิ พาโนรักษ 

12178 นาย ศักดิพงศ หมวดมณ ี

12183 นาย ธัญพิสิษฐ สุธรรมโกศล 

12188 นางสาว ภิญญาพัชญ อรรคฮาตศรี 

12190 นาย กายจิระ สังคหะพงศ 

12199 นางสาว ลัดดาวัลย ศรีหาวงศ 

12211 นาย อนุชน แวมประชา 

12212 นางสาว พรทวี มงคล 

12213 นาย รชตะ ธรรมนิยม 

12219 นางสาว ศิริรัตน  แสงภา 

12229 นาย อรรณพ เกณฑขุนทด 

12232 นางสาว ชมพู ดังคงเค็ง 

12242 นางสาว ณัฐกมล วงคขันตรี 

12255 นางสาว ธันยพัชร ชอบธรรม 

12262 นาย เกรียงไกร วิบูลยผล 

12264 นาย รัฐราม สิรันทวิเนติ 

12286 นาย ธีรชัย  ศรชัย 

12306 นางสาว กานตรวี ตรีพงษพันธ 

12317 นาย สุพจน ชนะคา 

12330 นาย วีรภัทร  จุมพล  

12354 นาย ธิติพล ดวงแกว 
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12358 นางสาว วรรษมน  ต้ันเอง 

12359 นางสาว อรอุษา อาสนะ 

12360 นางสาว ณัฐกฤตา มกรพันธุ 

12363 นาย ชิติพัทธ ตันติยานนท 

12368 นาย สหรัตน  เสือแกว 

12371 นางสาว รัตนรัตน ฤทธ์ิชู 

12383 นาย นพรัตน  ฟูเกษม 

14013 นาย พชร เลิศปรีชา 

14017 นาย ศราวุฒ ิ อารมยดี 

14025 นางสาว อัญชิสา พริกบุญจันทร 

14028 นางสาว พชรา เจนรักสุขุม 

14029 นางสาว สุกัญญา ศาสนปติ 

14030 นางสาว วิวรรณ เพชรรัตน 

14036 นาย สิริภาส บุญยงค 

14038 นางสาว ชนิกานต  เตสงาวงศ 

14041 สิบตํารวจตรี ราชัญ ออนใจ 

14044 นาย สานิตย อองธรรมวงศ 

14045 นางสาว อรอุมา ไชยสุกัลย 

14047 นางสาว ธีราพร นครากรกุล 

14050 นาย ณัฐวรรธน ธีรพิชญพงษ 

14055 นาย ปรัชญา ทองสังข 

14057 นาย สันติ จันทกมล 

14059 นาย ธารวัฒน  รุจิระโชติธาดา  

14069 นางสาว นวรัตน  ตระกูลพรายงาม 

14072 นางสาว สุรีพร ตันรัตนากร 

14073 นางสาว อภิญญา  สุขเรือง 

14074 นางสาว ธิดารัตน  ศรีเฉลิม 

14075 นาย ปฐมกร ตันไถง 

14079 นาย สิรภัทร ชัยสารเสรี 
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14081 นางสาว ทัศนีย เดชดี 

14082 นางสาว ศศิกานต จิวาลักษณ 

14084 นาย เสฏฐวุฒ ิ หินศรี 

14085 นางสาว อรวรรณ  บุญสม 

14087 นางสาว พัชรีกูล มงคลพรวิทยา 

14088 นางสาว อภิญญา วิจิตตโภคิน 

14089 นาย วงศกริสนัน จันทิรา 

14090 นาย กษิดิศ เผาเจริญ 

14091 นาย ธรรศนัย ออนทอง 

14093 นางสาว นิสิตา ชัยเกษม 

14097 นางสาว มัณฑนา อรุณสินประเสริฐ 

14101 นางสาว กนกวรรณ กรไกร 

14102 นางสาว ศุภาณกุล วิเวก 

14103 นางสาว ปทุมมาศ  ปยะกิจ 

14104 นางสาว ธนิศา นิลยกานนท 

14105 นางสาว แกวฤทัย  กาญจนสุวรรณ 

14106 นางสาว รัดเกลา วรนุช 

14109 นางสาว ธิดารัตน  ขุนฤทธ์ิ 

14110 นางสาว นิภาพร มีคํา 

14111 นาย ภัทรพล ศรีอุดมขจร 

14114 นางสาว ขนิษฐา เรืองอุไร 

14124 นาย นิติกร  อินทกูล 

14125 นางสาว กมลภัทร ลิ้มประเสริฐ 

14128 นางสาว สุชานัน หมื่นแกว 

14129 นางสาว ปญญดา  อินทุณห 

14130 นางสาว ภัทรา ควรสนธิ 

14131 นางสาว วันทกาญจน จิตนาม 

14134 นาย วรุตม  เจียรวัฒนาวิทย 

14136 นางสาว นิภา  เพชรพัด 
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14137 นาย รัฐพล บุญเร่ิม 

14138 นางสาว อรอนงค  เกียรติพิศาลสกุล 

14139 นาย จักรพงศ  โฮมแพน 

14140 นางสาว ปฤจฉาพร คินธร 

14144 นางสาว ธัญชนก นาคมณี 

14145 นางสาว รัชฎา พิทักษจรัสพร 

14146 นาย ณัฐพล เหลืองจรัสหลา 

14152 รอยตํารวจโท พรเทพ  เลี่ยมสุวรรณ 

14161 นาย ฐนิภณ สังขปกษา 

14163 นางสาว สุภัชชา  สิริวณิชารมณ 

14164 นางสาว วรรษนนท บรรณมาศ 

14169 นาย เอกชน เกษมถาวรศิลป 

14170 นาย คณิติน อุทัยวัฒนา 

14172 นาย ศุภวุฒ แจงส ี

14173 นางสาว ภัทรพร สหกิจพิจารณ 

14176 นางสาว มัชฌิมา บริสุทธ์ิพงศากุล 

14178 นาย กฤษณพงศ เกาสันเทียะ 

14182 นาย ปภาวิน ลิ้มบารมีกุล 

14186 นาย ณัฐพล เติมสายทอง 

14192 นาย อภิณัฐ เอี่ยมปรัชญา 

14195 นาย พีรพงศ จงไพศาลสกุล 

14197 นางสาว พัทธนันท สุวรรณเจษฎา 

14200 นางสาว วรารัตน พิทักษปกรณ 

14216 นาย ณัฐกิตต์ิ  ชูจิตร 

14219 นาย นพพล จันทนาคม 

14220 นางสาว จรัญญา ชวยนุม 

14221 นาย เทวินทร สระทองหอย 

14223 นาย มงคล ไพศาลเจริญทรัพย 

14225 นางสาว ปภาณิน สุขสืบนุช 
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14226 นางสาว สุธิตา ทองดา 

14227 นาย จิรัตน พลเดช 

14230 นาย ธนณัฏฐ  ชีวกฤษนันท 

14234 นางสาว วัชรี วรรณล ี

14238 นาย เรืองฤทธ์ิ พลายดวง 

14242 นาย ธีรนันท  วงศจอม 

14251 นาย ประพิณพงศ พงษทัดศิริกุล 

14254 นาย อานนทณัฏฐ เครือไชย 

14255 นาย คเณศ มั่นกตัญู 

14257 นางสาว โชติมา ทับทอง 

14259 สิบตํารวจโท ปรวุท ภูทอง 

14260 นาย กมลยศ พันธุมาศโกมล 

14267 นาย สิทธิพงษ  กังวาลไกล 

14268 นาย ฉัตรชัย จูจํารัส 

14271 นาย พชร รวยสําราญ 

14272 รอยตรี มนตรี หนูทอง 

14276 นางสาว บุษรา  คงชู 

14277 นาย ธนนท สุขวัฒก 

14279 นาย ศรัณย  สัจจานุกูล 

14283 นางสาว พิชยา จันทรมณ ี

14299 นาย สัจจา  หวังเอียด 

14300 นางสาว พิริยา วงศเจริญเกียรติ 

14303 นางสาว วรพรรณ  สีตลพฤกษ 

14308 นางสาว ณัฐกานต ทัศนโกวิท 

14311 นาย วรายุทธ แกวเหล็ก 

14313 นาย พิพัฒนพล กาญจนภักด์ิ 

14318 นาย วิศรุต อโนนาม  

14319 นางสาว ปริศนา เย่ือใย 

14321 นาย กิตติคุณ  บุญสมร 
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14322 นางสาว ภัทรวดี เลี้ยงฤทัย 

14323 นาย วุฒิกร น่ิมละมูล 

14326 นาย พงศธร แกวเอี่ยม 

14332 นาย บุญธรรม รัตนกิตติ 

14333 นางสาว ชนนิกานต จินดาศรี 

14334 นาย วรวิช ชุมเปย 

14338 นางสาว สุชา โฉมศรี 

14340 นาย ภรัน สุกกสังค 

14342 นาย วัชรชาติ ศิริกานตนนท 

14344 นางสาว ชญาพร อัศวินปรีชา 

14345 นาย นพกช พวงหอม 

14346 นาย นิติกร พุทธลา 

14347 นาย กมลภพ บุญมา 

14349 นาย ปญญา  อวมออน 

14353 นางสาว สุดารัตน ศรัทธาพันธ 

14354 นางสาว ศันสนีย เลิศอริยานันท 

14356 นาย เปรม ภูทอง 

14363 นาย เกียรติศักด์ิ เวชชากุล 

14372 พันตํารวจโท นรวิชญ  จุลวานิช 

14373 นางสาว นุชศรา เลิศสุดคนึง 

14375 นาย พรชัย อิทธิอนันตเกษม 

14376 นาย วิทวัส  อนุกูลพิพัฒน 

14380 นางสาว สิรินทร จันทรศร 

14381 นางสาว วรพรรณ วิสิฐธนวรรธ 

14385 นาย ธีรศักด์ิ  บุญเลิศ 

14386 นางสาว ทิฆัมพร เสียงไพรพันธ 

14387 นาย คทายุทธ  วิรัลหเวชยันต 

14389 นางสาว จิตสุภา  สมัครเขตการ 

14391 นางสาว กรรณิการ ปนทอง 
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14392 นางสาว สุภาวดี  ลิ้มสุวรรณ 

14393 นางสาว พัทธธีรา  รัตนชัย 

14394 นางสาว พิณทิพย พงศธรพิพัฒน 

14398 นาย พิชชากร ธนสมบัติสกุล 

14399 นาย ธนวัฒน เหลาบานเหนือ 

14400 นาย วชิรา นาวาศรีพร 

14401 นาย สพล ปนประเสริฐ 

14405 นาย ธนัท  ดุษฎีพร 

14406 นางสาว รับพร โดมทอง 

14410 นาย เสฎฐวุฒ ิ ศิริวุฒิ 

14411 นาย ธาวิน ชพานนท 

14412 นาย ปณิธาน พิมลวิชยากิจ 

14413 นางสาว ธมน ดานแกว 

14414 นางสาว วิชุฎา อารีมิตร 

14415 นาย เกรียงศักด์ิ แกวนิสัย 

14418 นางสาว ศีตลา  ดวงปน 

14420 นางสาว กิตติภัค ฉลอม 

14425 นางสาว ศิริพร ทาทอง 

14427 นาย อรรถวิท อิศรเดช 

14428 นาย ณัฐวุฒ ิ คลายขํา 

14429 นางสาว สุนิตา  ราคาลัม 

14433 นางสาว ปติวรรณ  ตันติชัยนุสรณ 

14436 นาย จิรวัฒน สรรเพชร 

14437 นางสาว วิภาวี หมายพิมาย 

14438 นาย ธนากร  บรรเลง 

14439 นาย นฤพล  ชาญสิทธ์ิ 

14440 นางสาว สุภาวดี ศรีภา 

14441 นาย วัชรากร ชาวตะโปน 

14442 นาย นพพล ทวีโคตร 
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14444 นาย ชลัฏ ฟองกษีร 

14445 นาย ทวีพงศ จิตมั่น 

14450 นางสาว อรภา ประกอบการดี 

14452 นาย จักรพันธ สันติไชยกุล 

14458 นางสาว วรวรรณ ศรีคงทน 

14459 นาง ภวิตา  จําปาทิพย 

14460 นาย สายันต มะโนรัตน 

14465 นางสาว ณัชกานต นิวะบุตร 

14467 นางสาว ศิรประภา เส็นคง 

14468 นางสาว รวิษฎา ปทมเรขา 

14470 นาย ครีตวรรณ นิธิกุล 

14473 นาย ศรัณย  พิมพงาม 

14474 นางสาว สิริมา นามนนท 

14475 นางสาว พัชราภรณ  ไหลหลั่ง 

14476 นาย ณพงศ จีรประภาพันธุ 

14477 นางสาว นรัญญา เส็งเจริญ 

14479 นาย ภัทรกฤติ สมทรัพย 

14480 นาย จอมฉัตร พัชรพงษศักด์ิ 

14481 นางสาว ศิศิรา น่ิมนวลกุล 

14482 นางสาว ณัฐธยาน มหาคุณากร 

14483 นาย เอกราช พิทักษไพร 

14485 นาย อนุชิต มีแสงแวว 

14487 นางสาว ชนาธิป ขอประเสริฐ 

14488 นางสาว กัญจนนิกข ชุติมา 

14490 นาย ฉัตรเฉลิม เช่ียววิทย 

14491 นางสาว สราญรัตน ลีลาศิริวณิชย 

14497 นาย ฐิติภัทร ภูแสนใบ 

14498 นางสาว ณัจภัค จินตจันทรวงศ 

14499 พันตํารวจโท ธราธิป เขงคุม 
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14508 นางสาว ธัญญธนิษฐ เลาหวณิช 

14509 นาย เดนภูมิ พิพัฒนเจริญกิจ 

14510 นาย กุลวิชญ โชคสถาพร 

14511 นางสาว ธัญญอธิษฐ เลาหวณิช 

14516 นาย สายันต ผิวฉิมพล ี

14518 นางสาว อรุณรัตน ธํารงศรีสุข 

14519 นางสาว ชุดาภา ทองศักด์ิ 

14520 นางสาว สาวิตรี โสภารุงเรือง 

14522 นางสาว สุวิมล แปนแหลม 

14524 นาย คณิน  คชไกร 

14528 นาย อรรถพร พานแกว 

14529 นางสาว ณัฐมน บุญชวย 

14530 นาย อนุวัฒน หนูพรหม 

14531 นาย สุทธิศักด์ิ  ยศเมฆ 

14532 นาย วรวิทย  สูหา  

14533 นาย เกษมพงศ ติรณานนท 

14534 นาย ชัยสวัสด์ิ อักษรนิติ 

14536 นาย วิศรุต  กุลบุญเรืองรัตน 

14539 นาย ธนภูม ิ ไพศาลศิลป  

14541 นางสาว แพรพรรณ  บุญญะมี 

14542 นางสาว ภาพพิมพ บุญญะมี 

14546 นางสาว จิณหจุฑา ตระกูลพิชยะชัย 

14548 นาย จิรายุ วงศชุมพิศ 

14549 นางสาว เนตรดาว  ลิ้มวงษทอง 

14552 นางสาว อิสรีย คําแสง 

14569 นาย โรม นาคเรือง 

14573 นางสาว กัลยพิมล  นาคศิลป 

14574 นาย ทวีศักด์ิ  แซต้ัง 

14575 นางสาว มณีกานต  สายสมุทร 
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14581 นาย ไตรรัตน เนียมกลิ่น 

14585 นาย พิพัฒน  ศาสตรศุภกิจ 

14588 นางสาว เพ็ญพิชชา ธรรมรมดี 

14589 นางสาว กิตติมา สรอยนาค 

14596 นาย เชฏฐวิทย มุสิกะศิริ 

14604 นาย สุกิต กังวล 

14605 นางสาว ศศธร  ปตุเตชะ 

14606 นางสาว วีราภรณ  โฉมนนทภัทธ 

14607 นาง นวพร เรืองพีระกุล 

14609 นาย วุฒิพงษ  ฝางคํา 

14619 นาย เศรษฐพล บุญสวัสด์ิ 

14620 นาย สิทธิเดช รูปประดิษฐ 

14622 นาย จักรรินทร  มิ่งขวัญ 

14625 นาย เจษฎา  แซฮุย 

14626 นางสาว ธิดารัตน  ศรีสม 

14629 นาย วิรัญจ ปพพานนท 

14630 นางสาว ปรียารัตน สุรเจริญใจ 

14636 นางสาว สุวรรณา  แซอึ้ง 

14639 นางสาว เทพสตรี บุญศิริ 

14641 นางสาว นัจนันท พงษธนาคม 

14646 นางสาว จุติรัตน วรรณโชติ 

14652 นาย ณัฐพงศ  สีเสมอ 

14653 นาย ทศพล ควรรักษเจริญ 

14662 นาย ชวลิต ไชยภาค 

14663 นางสาว กานตสิรี โสภณพนา 

14664 นางสาว รัตติกาล เตชะสวัสดิพงศ 

14665 นางสาว ธัญฐพร  เวทยประสิทธ์ิ 

14666 นางสาว สุดารัตน  วรรณเกื้อ 

14667 นางสาว สมฤทัย อรัญชัย 
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14672 นางสาว สไบทิพย  บุญสงวน 

14673 นาย อานนท แกวกอง 

14675 นางสาว พรภวิษย ประทีปโชติพร 

14679 นางสาว มาลินี  นิธิชัยชัชวาล 

14681 นางสาว วรารัตน วงษชัย 

14684 นางสาว พิชชานันท จําเริญสุข 

14688 นางสาว รัฐติกาล โนพวน 

14692 นาย นรรัตน  มุขแจง 

14699 นาย นพปกร แสงเปลงปลั่ง 

14705 นาย วีรพล สินมา 

14710 นางสาว วราพร โพธ์ิเงิน 

14711 นางสาว ปญชลี มนัสปยะเลิศ 

14713 นาย นิติรักษ แกวม ี

14721 นาย สุริยา  องคสาท 

14723 นางสาว อรุโณชา  สุทธิสาคร 

14725 นางสาว พรรณิกา แสงบานยาง 

14729 นางสาว หทัยชนก อภิชัยชัชวาล 

14730 นางสาว ภัทริน รัตนเมธานนท 

14731 นางสาว ปทมาสน บรรจงประเสริฐ 

14734 นาย ปฐมพร ถาวรวงษ 

14736 นางสาว ณัฐฤดี สอนนนฐี 

14737 นาย สฤษด์ิพงษ ทองแสง 

14738 นางสาว สลิลทิพย ศรีสิงห 

14739 นาย นนทกร โรจนอุนวงศ 

14740 นาย ธนพัทธ คณาวิวัฒน 

14741 นาย วรัญธร  บุญเพ็ง 

14742 นางสาว สิรินทรา  ไชยชนะสงคราม 

14743 นาย หิรัญ วิวัฒนวรกุล 

14746 นาย กิตติพันธ ธิติธนาทรัพย 
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14747 นาย ณัฐพงษ  รวบรัตน 

14748 นาย อภิสิทธ์ิ บุญแกว 

14751 นางสาว ณัฏฐญา เหมือนพะวงศ 

14752 นาย พงศพิษณ ุ กุลชะโมรินทร 

14753 นางสาว ศิรดา เต็งประทีป 

14755 นางสาว ธนวรรณ เลิศสิริธรรม 

14756 นาย ทัศมัญช  ใจหาญ 

14757 นางสาว รัตนาภรณ โพธ์ิชุม 

14758 นาย กฤษฏา ถาวรขจรศิริ 

14760 นาย อนุภัทร  จิราภิรมณ 

14766 นางสาว อังควรา  หิรัญโยดม  

14768 นาย พิชัย สุโขมีทรัพย 

14770 นาย อัครพล อรามเจริญ 

14779 นางสาว อุมารินทร  ปสสาศักด์ิ  

14780 นาย พิเชษฐ เปยมมีสมบูรณ 

14782 นางสาว ชลลดา คุมมวง 

14783 นางสาว วริศรา กิตติวัฒนากูล 

14786 นางสาว ธัญพร บุญมงคลกิจ 

14791 นาย วิกรม ดูวา 

14798 นางสาว รุงระวี สุนทรวีระ 

14800 นางสาว อมรารัตน แปนนอก 

14802 นางสาว ศินัฐชา จันทรเกษม 

14805 นางสาว ภัทราพร  นามธิราช 

14806 นางสาว จิรภา  ชุมจิตร 

14810 นางสาว พัชรนันท  พวงชมภ ู

14811 นางสาว พลอยทราย พรนุเคราะห 

14813 นางสาว มัญชรี ช้ันทองคํา 

14814 นาย กฤษฎา บุญชุม 

14816 นางสาว ปาริฉัตร  แกวกอง 
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14823 นางสาว ภัทริน นภานุเคราะห 

14827 นาย ณรงค เกียรติคุณวงศ 

14830 นาย พงษพัฒน  หลังสัง  

14831 นางสาว ปนัดดา วังใน 

14832 นาย ประเสริฐ  แกวฟอง 

14834 นางสาว อรพรรณ  เชาวันดี 

14836 นางสาว นันทลักข เอี่ยมกระสินธุ 

14837 นางสาว ภัทรวัฒน  อิ่มช่ืน 

14842 นางสาว นภัสภรณ พัฒนโศภนพงศ 

14848 นางสาว สุวิสาส อภัย 

14850 นางสาว นิรชา บุญวงศ 

14851 นางสาว นันทิชา อิศรางกูร ณ อยุธยา 

14855 นางสาว ศุภิสรา แยมมณ ี

14857 นางสาว ธนวรรณ  บุณยะผลึก 

14858 นาย ชูสิน บริเพชร 

14859 นางสาว พุทธิตา เดชบุญ 

14860 นางสาว ปภัทสร ขวัญซาย 

14861 นาย นิชชากร  ศรีโสภณ 

14866 นาย ยุทธนา สินธุแดง 

14869 นางสาว ชิสา ฉัตรงามอภิชาติ 

14872 นางสาว นิชธาวัลย เนติสุทธิกานต 

14881 วาท่ีรอยตรี ชยุต ต้ังมนัสธรรม 

14882 นางสาว อัจฉรา สงวนชิต 

14890 นางสาว ขวัญชนก นามเกียรติ 

14893 นางสาว ลลิตา วรฉัตรธาร 

14894 นางสาว ชีวารัตน มะลิวงษ 

14897 นางสาว ประวีณา ทองจีน 

14899 นางสาว ชุติมา  ฉ.โรจนประเสริฐ 

14902 นาย นิคม ปริมาส 
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14904 นางสาว อาริตา นัยเนตร 

14907 นาย โฆษิต รุทระวณิช 

14910 นางสาว ศิริพร ศิริวัฒน 

14912 นางสาว อรวรรณ  กิจผกามาส 

14914 นางสาว ปยะภรณ  กิ่งมิ่งแฮ 

14916 นาย อรรถชัย อุดมดิเรกกุล 

14926 นาย รวี  แสงรัตน 

14927 นางสาว ชัญญานิษฐ เช่ียวชาญศิลป 

14930 นาย วสันต ชุมชะ 

14934 นาย ณรงคฤทธ์ิ  พรมเรือง 

14941 นาย ชุติพงษ  อุเสนา 

14942 นาย กันตภณ แกวบุตร 

14949 นางสาว สุวิตา  ชวยพิทักษ 

14955 นาย กฤษฎา พูลประภัย 

14956 รอยตํารวจเอก พลกฤต เมฆสุพล 

14957 นาย สุทิศ ศรีเลศิลป 

14958 นางสาว วนาล ี มีคําทอง 

14964 นาย กิตติวิทย ชัยสวัสด์ิ 

14967 นาย ศุภชัย ตระกูลจันทรแสง 

14973 นาย เจนวิทย พานิชรักษาพงศ 

14978 นางสาว สิรินาถ  ขําทัพ 

14989 นาย ณัฐปคัลย โพธ์ิเขียว 

14990 นาย นนทศักด์ิ ผูสันติ 

14992 นางสาว ปวีณา  วงษวิวัฒนาวุฒ ิ

14993 นางสาว ณภัฌ ยศสมบัติ 

14995 นาย ธนนันท  พืชฟู 

14996 นางสาว ณัฐกานต  นาคเวช 

14997 นาย นันทพัฒน  สิรินลินรัตน 

15001 นางสาว นุชนาฎ แซต้ัง 
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15003 นางสาว อัจจิมา อาษาวัง 

15004 นาย จิรวิชญ ผูกเกษร 

15010 นางสาว ธนัชญา  อยูพะเนียด 

15011 นางสาว พัชรียาภรณ  พังแสงส ุ

15014 นาย พิสิฐ อัครอภิโภคี 

15017 นาย อนิรุจน กายพันธ 

15020 นางสาว วิลาวัลย  พรหมมา 

15023 นางสาว ชุมฉวี กิติวกูล 

15027 นางสาว อัญญา  โอวาสิทธ์ิ 

15038 นางสาว จันทิมา ยะนิล 

15044 นาย นพดล พรมสอน 

15046 นางสาว วนิดา บุญรอด 

15047 นางสาว กฤติกา ชลัย 

15049 นางสาว อังคณา  วิเศษสิงห 

15052 นาย ศุภยุทธ ชาติประสิทธ์ิ 

15053 นางสาว จุฑาภัค วันทาทราย 

15057 นาย บุญชัย เติมวิริยะกุล 

15059 นางสาว ศศิกานต บุญพิทักษ 

15062 นาย อภิชาติ  ดิษบงค 

15063 นาย เกรียงศักด์ิ  ทองสุขดี 

15068 นาย อรรถพร พูลเผา 

15072 นาย เดชาธร  วิเวโก 

15075 นางสาว กานตพิชชา กาศโอสถ 

15077 นาย อนณ  รัตนอุดมพล 

15080 นางสาว พิมพร รุงมณีพิพัฒน 

15084 นางสาว ศรัณยภรณ วีระอาชากุล 

15086 นางสาว ศานิตา หวงวงษ 

15089 นางสาว สุนิษา  วงษสิงห 

15092 นางสาว ชมากร  ชนะรัตน 
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15093 นางสาว สนธยา บุญเจริญกิจ 

15096 นาย มนตรี สัจจพันธพงษ 

15098 นาย พงศสิริ สินอุดม 

15104 นาย ภาณุวัฒน คัชชะ 

15110 นาย ปรัชญา  อําพัน 

15111 นางสาว รุงทิวา จอมงาม 

15112 นางสาว รตพร ชะเอม 

15114 นางสาว ศศิธร  ทองวิเศษ 

15120 นางสาว อารยา เปรียบกลา 

15122 นางสาว ธัทธนา  รุงตระกูล 

15123 นางสาว พิชญพัชร เลาหรุงพิสิฐ 

15137 นาย นินาท ลาวัณยวุฒ ิ

15138 นางสาว สุชาวฎี  แสนคํา 

15152 นาย เกษียร ธํารงวราภรณ 

15154 นางสาว ฉัตรรพ ี คันธสร 

15159 นาย ภูรินท  วิมลพันธุ 

15160 นางสาว ศิวพรรณ พิชิชัยรุง 

15162 นางสาว อุดมศรี สตางคทอง 

15167 นาย ทัศนธนัช  ภคปญญกร 

15169 นาย สุรพจน บุญนํา 

15174 นางสาว พรรณวิสาข นิลขํา 

15179 นางสาว ปรีชญา ศรีประทุมรักษ 

15181 นางสาว มนพัชร  กองวงสา 

15186 นางสาว ทิพยลักษณ นาเคณ 

15187 นางสาว กอบกุล ตระกูลเกิด 

15188 นางสาว สุธารดี ผิวทองงาม 

15189 นาย คุณาวุฒิ แกวนพรัตน 

15191 นาย สิทธิพงศ  นําชัยสี่วัฒนา 

15192 นางสาว ขนิษฐา รุงเจริญกิจ 
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15193 วาท่ีรอยตํารวจตรี ยงยุทธ ใหญโคกกรวด 

15195 นางสาว อาภัสรา บัณฑิตนิยมานนท 

15200 นางสาว พัสวีร  กัลยาณคุณาวุฒ ิ

15205 นาย กฤติเดช ลักษณานันท 

15207 นาย วัฒนา วงศสม 

15214 นางสาว ฐิตา ตุกชูแสง 

15216 นางสาว วาสนา  เรืองธรรมสิงห 

15218 นาย อชิตพล  นามมุงคุณ 

15223 นางสาว ฉัตรสุดา  โตสกุล 

15228 นางสาว เอมอร ศรีทา 

15232 นาย สุวิทย เมฆสุวรรณ 

15233 นางสาว เจนจิรา เช่ียวชาญวิศวกิจ 

15237 นางสาว ณัฐพร สัตนาโค 

15239 นางสาว กมลพรรณ สินชัยวนิชกุล 

15255 นาย ณัฐวุฒ ิ มีไชย 

15258 นาย อติชาต มะระโชติสกุล 

15269 นาย ธีรศักด์ิ  สงนุย 

15272 นาย สุรัช แสงเดือน 

15276 นาย ณัฐดนัย วงษนอม 

15282 นาย ชนานนท  ศุภวรรณกิจ 

15284 นาย ศราวุฒ ิ อุวิทัต 

15285 นาย ปยกร ปรมีศณาภรณ 

15286 นางสาว สุธินี โชติเธียรชัย 

15287 นาย พงษธวัฒน  พิมโสภา 

15289 นาย หนูเกณฑ เพียรทํา 

15294 พันตํารวจโท ธัญญะ ระยา 

15297 นางสาว เพียรรัตน ลีลาพงศธร 

15301 นางสาว อัญชลี  พันธเฉลิมชัย 

15302 นาย ณภัชร  เล็กพงษ 
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15305 รอยตํารวจตรี มนัส พรอมศักด์ิโสภณ 

15308 นาย นวพล กลาหาญ 

15311 นาย นิพิฐพนธ  หงษใจ 

15312 นาย สันติ รุงสมัย 

15319 นาย ณัฐนันท ต้ังสกุล 

15320 นาย วรรณกิจ  จิตเจริญดี 

15321 นาย วัฒนธนิน บุญกีรติโชติเจริญ 

15322 นางสาว ศรสวรรค วงษคําหาญ 

15323 นางสาว สุภาพร  บานยาง 

15329 นางสาว หน่ึงฤทัย  สุนทรพงษ 

15330 นาย วายุ โชตยะกุล 

15331 นาย สกลวรรณ  พันเพ็ชร 

15332 นางสาว นันทนลิน อินทะนัก 

15334 นางสาว ศศิธร ผองขํา 

15337 นาย อธิวัชร จันทรวิโรจน 

15339 นาย กฤษณพันธ  จันทราวงศ 

15341 นาย ทัตพงศ พฤกษชาติ 

15343 นาย ฤทธ์ิธาดา เครือสุข 

15344 นาง อมิตา ธํารงเกียรติ 

15345 นาย เสกสรร ธํารงเกียรติ 

15348 นางสาว กมลวรรณ มงคลศรี 

15350 นางสาว ปดิวรัดา บุญนํามา 

15351 นางสาว กนกวรรณ เหลาโผน 

15352 นางสาว จันทรจิรา   นอยยะ 

15359 นางสาว อนงคอร แทงทอง 

15360 นาย นรภัทร คําวงค 

15365 นางสาว ภาวิณ ี นครพัฒน 

15366 นางสาว พัชรี  ฉํ่าเย็นอุรา 

15367 นางสาว สุพิชญา เจริญวัฒนะโภคา 
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15368 นางสาว ณัฐนภา ดวงพรม 

15370 นางสาว ชัญญานุช กอบกุลธนชัย 

15378 นาย ประชาธิป จิตราวุธ 

15380 นางสาว ธันยพร อินทร 

15381 นางสาว กานติศา  สินจริยานนท 

15384 นาย พงศธร นักระนาด 

15388 นางสาว วรัญญา  วงศฤทัยวัฒนา  

15389 นางสาว อภิชญา  มหาวิริโย 

15391 นาย ธิติวัฒน  วัฒนา 

15394 นางสาว พนิดา สาธร 

15397 นางสาว ปวีณา  ฟุงตระกูล 

15401 นางสาว กิตติยา  สุดชดา 

15402 นางสาว จุฑารัตน  รุงศรี 

15403 นางสาว ณัฑริณฐ จริตงาม 

15404 นางสาว ปาริชาติ  รักกมล 

15407 นาย เกียรติศักด์ิ สรรพคุณ 

15408 นาย กิตตินันท  ธิวรรณรักษ 

15410 นางสาว อัญชพร  สวาคฆพรรณ 

15411 นาย ธนันทชัย วงควิวัฒนชัย 

15413 นางสาว ศศิมนต  รัตนติกุล 

15424 นางสาว จารุพัฒน จารุรัตนานนท 

15428 นางสาว เนตรชนก คงมั่น 

15429 นางสาว กุลธิดา ลอองศรี 

15430 นางสาว นุชนารถ เอี้ยงชะอุม 

15434 นาย ธนินทรัฐ ตันติเตโชพัฒน 

15437 นางสาว มอนิกาจอย เล็กวิจิตรธาดา 

15438 นาย โชติ ชูติกาญจน 

15440 นางสาว ณัฐรดี คําวัง 

15446 นาย กิตติชัย รุจิราพันธุ 
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15451 นาย ธีรเดช บุญเหมือน 

15453 นาย วุฒิพงศ จิตออนนอม 

15454 นาย ชวิณ สวัสด์ิบุรี 

15455 นาย พีรพล มนตชัยกุล 

15456 นางสาว ธันวา ออนเจริญ 

15461 นาย นวพรรธน เกียรติศรีภูชิต 

15462 นางสาว พิมพพัชร ผาสุขนิตย 

15467 นางสาว จิตประภัสสร ศิริวัฒพงศ 

15477 นางสาว ณัฐสุดา  จําปาเงิน 

15478 นางสาว ทิพยระวี  ขุดขํา 

15484 นาย สมภพ ศิริธนานุกูลวงศ 

15485 นาย ภทรพงค เกียรติสุต 

15493 นางสาว สุพรรณิการ กิตติวรากูล 

15502 นางสาว กัลยาณ ี สามงามยา 

15514 นาย ทศพล วายโสกา 

15516 นางสาว บูรณา แกวอราม 

15519 นาย ยศวัฒน วราพงศพิศาล 

15536 นางสาว ณัฐชยา แชรศรี 

15542 นางสาว ทิวากานต  กรรมถัน 

15547 นาย ณัฐเดช เหมยากร  

15548 นางสาว อาทิมา สอนเนย 

15550 นางสาว อรวิภา รัตนะผล 

15554 นาย เศรษฐกิจ พงศพุทธางกูร 

15555 รอยตํารวจตรี จักราวุฒ ิ แกวสุขสุด 

15556 นางสาว ตรีนุช ภูกนกพร 

15559 นางสาว พริชชา บํารุงศรี 

15564 นาย มงคล คําพันธ 

15566 นางสาว ภาวีตา อินทรชู  

15567 นางสาว บงกช สังคเลิศ 
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15570 นาย ตรีดนัย  สิทธิวิรัชธรรม 

15571 นางสาว วรรณวิสา เพียรโชคดี 

15573 นางสาว ดวงกมล พันธุพานิช 

15574 นางสาว แพรวนิต คําเพ็ง 

15579 นางสาว ศุภมาส หวังมหาพร 

15584 นางสาว บุญธิดา  ปนเปยมทอง 

15599 นาย สิทธินนท  กี่สุขพันธ 

15602 นางสาว ธิดาพร กรชูเดช  

15606 นาย วทัญู ถะยอด 

15607 นางสาว เจนจิรา  ลีลาศ  

15608 นางสาว สิรีธร  ราชเดิม 

15609 นางสาว วิภาดา ศักด์ิศรี 

15610 นางสาว นัฐกานต เสมอศรี 

15618 นางสาว กุสุมา อุทรักษ 

15619 นาย อนุสรณ  สวัสดี 

15620 นาย เกษมสันต ต้ังวรรักษกุล 

15626 นาย นิคม พุมไสว 

15629 นาย กฤษกร เลิศสิทธิชัย 

15630 นาย ธีรพงษ เสวนาพร 

15634 นางสาว อรุณ ี อุณหพงศา 

15638 นาย ประสพโชติ ปรีชาวรพิชญ 

15640 นาย อนุพงษ ใจรังกา 

15650 นางสาว มนัสวี ตระกูลดิษฐ 

15651 นาย จิติพล  สนธยานนท  

15653 นาย พุทธินันท วัลยะเพ็ชร 

15654 นาย ณัฐพัชร  วงษศิริ 

15655 นาย ภูมิ สาระสมบัติ 

15657 นาย เอกชัย ตรีรัตนสกุลชัย 

15664 นางสาว วรลักษณ อุไรกุล 
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15666 นางสาว อรชา  อิ๋วสกุล 

15668 นาย ภานุพันธ จันทรโฉม 

15669 นาย มรุต ประชาบุตร 

15670 นาย ณัฐดนัย  อาจผึ่ง 

15671 นางสาว กรรณิกา  แซต้ัง 

15674 นาย ศรัญู ประทุติตา 

15675 นางสาว สุนิษา คงพัฒน 

15678 นางสาว แกวหทัย  ฉันทศิริเวทย 

15680 นางสาว วลินพร สระทองดี 

15685 นางสาว สุนิสา  เกษสุพรรณ 

15689 นาย ณัฐวุฒ ิ ตรีทิพยวัฒนา 

15695 นาย กัมปนาถ ปชชาพงษ 

15706 นาย กฤษฎา พจนสิทธ์ิ 

15711 นางสาว เพชรพลอย  จินดามุข 

15713 นาย พงษพัฒน ผันอากาศ 

15715 นางสาว สุจิตรา  สุทธิบุตร 

15719 นาย ปรีมนต เกิดโภคา 

15724 นางสาว ลีนา เกษมภัทรพงศ 

15725 นาง นุชนภา อินทรพรหม 

15726 นางสาว ขวัญกมล  สวัสด์ิเรียวกุล 

15728 นางสาว วรัชญา ศรีมณฑา 

15733 นางสาว ดวงฤทัย บัวแกว 

15734 นางสาว สุรีภรณ  ฮึงวัฒนา 

15736 นาย กฤษณะ  สุวรรณมาณ ี

15757 นางสาว ประภัสสร กาญจนพิบูลย 

15758 นาย สังคม นาคสมบูรณ 

15762 นาย สรัชชพงศ สัมฤทธ์ิอุทัย 

15764 นางสาว ปนนาก ศรีสวาท 

15766 นาย พงษกฤษณ เสงี่ยมอยู 
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15768 นางสาว ภัทริยา  สินธวาชีวะ 

15769 นาย สัมพันธ มโนรัตน 

15770 นางสาว วริศรา  ชัยวัฒนไชย 

15778 นางสาว รัตวรรณ วงคชมภู 

15779 นางสาว นริศราวรรณ เมืองมณ ี

15788 นาย ธนภูม ิ ศรีโพนทอง 

15789 นางสาว ทศวรรธ  หิรัญบูรณะ 

15792 นางสาว พัชริดา  สวัสเดชะ 

15795 นางสาว กัลยามนต  จันทรอินทร 

15802 นางสาว ทวีภรณ  แซไหล 

15804 นาย จักรวาล กลีบบัว 

15808 นาย คมสัน แสงนิลุบลโสภา 

15811 นาย อดิศักด์ิ ประภัสสร 

15814 นาย ธงชัย โคตรเพชร 

15826 นาย ฟาญัร ศรีวรรณยศ 

15829 นาย นิวัฒนา ไกรยะวงค 

15835 นาย ภาณุพัฒน  ถนอมทุน 

15842 นาย ธนะชัย อนันตกิตติกุล 

15846 นาย นนทนันท  จันทรครุธ 

15849 นางสาว ชญานนท  แกวมูล 

15851 นางสาว จุฑาทิพย จันทรแจงดี 

15852 นาย รัฐธีร เจริญวุฒิลักษณ 

15856 นางสาว รัตนาภรณ  จุลหนองใหญ 

15861 นางสาว สาวิตรี ทรงรัตนขจร 

15863 นาย ณัฐพล เสรีกุล 

15881 นาย ธนกร ลอเทียน 

15884 นาย ปพนธนัย  แกวกุล 

15886 นางสาว นันทชนก ลีสุธรรมกุล 

15889 นาย ธงไชย  คูธํารงกุล 
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15895 วาท่ีรอยตรี อนุรักษ  จิ๋วตะ 

15899 นางสาว ธมนวรรณ ศักดา 

15900 นางสาว ธมนวรรณ จิตสงค 

15902 นางสาว กนิษชานันท กาละ 

15906 นางสาว ชนินาถ  ชวนะเวช 

15911 นาย ธีรศักด์ิ  เฮงตระกูล 

15916 นางสาว มิณฑิตา อัศวศิริศิลป 

15917 นางสาว ภัทรภร วงศสิรสวัสด์ิ 

15926 นาย ศิรธัช ศิริชุมแสง 

15928 นาย กิตตินัย ทัพใหญ 

15929 นางสาว ชนัญญา  เศวตสุนทร 

15935 นาย กนก ทองสกุล 

15943 นางสาว นุสรา  ฤทธ์ิเดช 

15945 นางสาว กฤศญา  ฤกษเวียง 

15948 นาย คมกริช อุนนาทรรัตนกุล 

15951 นาย ปณชัย  บรรธุปา 

15952 นาย สิฐาพล ประยุทธพงศ 

15958 นาย กีรติ เรืองจุย 

15959 นาย ภัทรกฤต วองปรีชากุล 

15968 นาย อภิสิทธ์ิ สุขพันธุถาวร 

15969 นาย อรรถวัฒน มีลาภ 

15978 นาง อริญชยา ฉวีวรรณ 

15994 นาย อนุพนธ พรมอินตะ 

16009 นางสาว ธนัตถนันท ชวยไทร 

16013 นาย ศรชัย  บุพพะกสิกร 

16017 นาย พงศธร  เหลืองรุงรัส 

16024 นางสาว บุญญาพร บุญแท 

16042 นางสาว ณัฐวดี  อูเจริญ 

16048 นางสาว ศศิวรดา จันทรกูล 
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16059 นาย ธริทธ์ิ วังสุภา 

16072 นางสาว สุนันทา พิลาล้ํา 

16081 นางสาว นภัสนันท ศุภเสถียร 

16089 นาย พิชญพงศ ทองศิริกุล 

16091 นาย ธินยา นุสีวอ 

16101 นาย ฉัตรชัย  รูปงาม 

16112 นาย ปรัชญา เมืองสุข 

16123 นางสาว ขวัญ จารุไพบูลย 

16124 นางสาว โสภักก  เพ็ญสาดแสง 

16127 รอยตํารวจโท พันธพัฒน  เศษบุบผา 

16132 นาย วสันต  สํารวมจิตร 

16134 นาย ณันทวุฒ ิ เหมือนหมาย 

16143 นาย พงศกร เคยสนิท 

16148 นางสาว จิราวรรณ สายโยธา 

16149 นาย วิชญพล จันพลา 

16155 นาย วรสงค  ต้ังสกุล 

16161 นางสาว วริษฐา รัตนชารี 

16173 นางสาว สุพัตรา อินทรโก 

16183 นาย ธีรเดช ลิ้มเทียมเจริญ 

16189 นาย สุวิทย ประเทืองผล 

16203 นางสาว จิตรเลขา เนตรประไพ 

16206 นางสาว เมธาวี ปลองออน 

16210 นางสาว ปทุมวรรณ  เหลืออน 

16212 นางสาว สมฤทัย  ยุทธภัณฑบริภาร 

16215 นาย กีรติ ไชยนาเดช 

16218 นางสาว วลี กันทวงค 

16227 นางสาว กาญจนา  นาแซง 

16229 นางสาว ปฏิภาณ ชุมรุม 

16230 นางสาว อาทิตยา  สุขพันธ 
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16231 นางสาว ณัฐณิชา พันธโสตถี 

16236 นาย บรรจง วงศสุนะ 

16255 นางสาว มิญชชญา ตระกูลมุทุตา 

16256 นาย ธีรพจน กิจชัยนุกูล 

16257 นาย ณัฐ วงศพิริยะวาทิน 

16259 นางสาว พิมพิชญา วิทูรวัชรเวธน 

16269 นางสาว บุศรา สายสุวรรณ 

16271 นาย ธนบดี ภาคพิชัย 

16281 นางสาว จิรารัตน พันสา 

16282 นาย ธราดล ไขแสงจันทร 

16283 นางสาว คัคนางค โลสกุล 

16291 นางสาว เบญจวรรณ บุตรครุฑ 

16311 นาย บุญชณะ อิศรางกูร ณ อยุธยา 

16314 นาย วีรพงษ กาศรี 

16321 นาย บูชิต วงษอยูนอย 

16326 นาย ธนานิติ พลคํามาก 

16339 นางสาว ศุภิสรา ศรีวิไล 

16349 นางสาว ศุภาพิชญ  คําเรืองศรี  

16352 นางสาว พิริยา หวังศิริวัฒนา 

16355 นาย ธีรพงษ มีคํา 

16356 นาย ธีรศักด์ิ ไชยพล 

16362 นาย วรัญญ สมตัว 

16363 นาย สมชนก ชัยประเสริฐสกุล 

16370 นาย ไกรศักด์ิ เจะดามัน 

16373 นางสาว ชนิสา  ชูประดิษฐ 

16374 นางสาว ฐิตาภา  นุศรีอัน 

16379 นาย กวิน ศิริตันติกร 

16380 นาย ณัฐพงศ  ชูม ี

16385 นาย คณะเดช เพ็ชรปานกัน 
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16393 นางสาว ชวิกา จําปาแสน 

16401 นาย พลากร อนาพร 

16427 นาย ชรินทร ชูสม 

16429 นาย ศิระ  พิมานทิพย  

16440 นาย สุเมธา แสงโพธ์ิ 

16451 นาย พงศพิษณ ุ ดาแกว 

16454 นางสาว กัญญาภัทร ฟูพานิช 

16464 นาย ธีรวิสิทธ์ิ เนตรสุริวงค 

16467 นาย วมินทร ศรีวิสุทธ์ิ 

16488 นางสาว จินตกานต  เครือเทศน 

16492 นาย สรรพล แสงประทีปทอง 

16494 นางสาว มลินทร  ปณฑุยากร  

16514 นางสาว กษมา ธาตุดี 

16516 นาย พิเชษฐ  ประเสริฐชัยชาญ  

16517 รอยตํารวจเอก วีระ  ไทยมะณ ี

16529 นางสาว นันทินี  สุนทรพิมล 

16530 นางสาว รมิตา โรจนสราญรมย 

16532 นางสาว วิชภรณ เอียงเทศ 

16535 นาย นัฐพงษ แซเต็ง 

16538 นาย วรเทพ คําคลาย 

16539 นาย สรรเพชร เครือยศ 

16542 นางสาว ปริญญาพร  ผาเปา 

16543 นาย ทรงศักด์ิ อึ้งภาภรณ 

16550 นางสาว นิชาภา  ศรีอรุณสวาง 

16553 นาย ณัฐพงศ ไชยทอง 

16555 นางสาว จุฬาลักษณ  ฤกษสุนทร 

16556 นาย กิตติพงษ  ยืนยง 
 

/ผูท่ีสอบได ... 
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   ผูท่ีสอบไดท้ังภาคหน่ึงและภาคสองแลว  ตองย่ืนคํารองขอข้ึนทะเบียนสอบปากเปลา  
ต้ังแตวันศุกรท่ี 24 เมษายน 2558 ถึงวันพฤหัสบดีท่ี 21 พฤษภาคม 2558 หากไมย่ืนภายในกําหนด 
จะถือวาผูน้ันสละสิทธิเขาสอบปากเปลาคร้ังท่ี 2 สมัยท่ี 67  สวนรายช่ือผูมีสิทธิสอบปากเปลาท้ังหมด 
จะประกาศใหทราบภายในวันจันทรท่ี 25 พฤษภาคม 2558 และจะทําการสอบปากเปลาคร้ังท่ี 2  
สมัยท่ี 67 ในวันอาทิตยท่ี 31 พฤษภาคม 2558  ณ สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา 
(สําหรับรายละเอียดการสอบปากเปลาจะแจงไวในทายประกาศรายช่ือผูมีสิทธิสอบปากเปลา) 
  

                              ประกาศ  ณ  วันท่ี   21   เมษายน  2558    

      

      

ดิเรก  อิงคนินันท 

(นายดิเรก  อิงคนินันท) 

ประธานกรรมการอํานวยการ 

อบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา 

 

 

สราวุธ  เบญจกุล 

(นายสราวุธ  เบญจกุล) 

เลขาธิการ 

สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา 

     

 


