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ประกาศสํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา 

เรื่อง  ผลการสอบภาคสอง สมัยที่ 67 ปการศึกษา 2557 

กลุมวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 
 

   
ดวยคณะกรรมการสอบความรูวิชากฎหมายสํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา

ไดทําการสอบขอเขียนความรูวิชากฎหมายตามหลักสูตรและระเบียบของสํานักอบรมศึกษากฎหมายแหง

เนติบัณฑิตยสภาแลว  ปรากฏวามีผูสอบไดความรูกฎหมายภาคสอง สมัยท่ี 67 ปการศึกษา 2557  

กลุมวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความแพงเปนจํานวน  1,778 คน เรียงตามเลขประจําตัวสอบดังตอไปน้ี 

 
       เลขประจําตัวสอบ                                    ช่ือ – นามสกุล 
 

2  นาย ชัยวัฒน วัฒนะชัยยันต 

4  นาย รณภพ คงตุก 

8  นาย นิติศาสตร รักษาพันธ 

10  นางสาว ลักขณา   ชนะบุตร 

17  นาย กวีศักด์ิ กองเวหา 

21  นาย กวิน   สมตน 

34  นางสาว ลาวัณย ออนโฉม 

35  นางสาว พิชชาภรณ บุญคุม 

37  นางสาว มะลิสา แซต้ัง 

39  นางสาว ชิดตะวัน ชนะกุล 

42  นาย ไพโรจน เกิดสมุทร 

46  นาย กนตธร กาญจนาศรีโรจน 

57  นาย ดุษิต คงสุจริต 

60  นาย ธนบวร ชูวัฒนขจร 

สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา 
INSTITUTE OF LEGALEDUCATION  THAI BAR ASSOCIATION 

32/2-8  หมูที่ 16  ถนนกาญจนาภิเษกแขวงบางระมาดเขตตล่ิงชันกรุงเทพมหานคร  10170 
โทรศัพท  0-2887-6835  หรือ 0-2887-6801 – 9 ตอ 405โทรสาร   0-2887-6839 

 



 

2 

 

 
 

76  นาย พชร สนิทใจ 

82  นางสาว พนิดา ตีรกาญจนา 

83  นาย พิพัฒน   เพียราชโยธา 

86  จาเอก ศักด์ิชาย วันใส 

93  วาท่ีรอยตรี พศวัต สิริกุลพัฒนสาร 

94  นางสาว อัญวิชญ ลิมวัฒนานนท 

97  นาย จักรพันธ ทะวะละ 

98  นาย นิเวศ คงสันติถิรชัย 

104  นางสาว ภัคพิชา ชอบธรรม 

105  นางสาว นลินทนิภา    บุณรัตนประสิทธ์ิ 

110  นาย นพรุจ สรวมศิริ 

120  นางสาว สุทธิดา พันธุผึ้ง 

121  นางสาว อรลัดดา ธนากรเมธา 

130  นาย วิริยะ เพงผล 

133  นางสาว มณฑิรา หมอนทอง 

138  นางสาว ศิริวรรณ ทองคง 

139  นางสาว จิดาภา   อินอยู    

149  นางสาว วนาทิพย อธิคมานนท 

151  นางสาว ชญานิศ ทรัพยมา 

156  นาย ภาณุเทพ   ฮีสวัสด์ิ 

161  นางสาว สหัสญาริณ พันธุงามวงศ 

166  นาย พชร ชัยวี   

174  นางสาว จุฬารัตน นวลศรี 

180  นาย สุรภณิชย ธารสิริสกุล 

190  นางสาว พิมพวรา ธนาพิริยจรัส 

201  นาย ธนันทเศรษฐ   ศรีวิชัย 

203  นาย ชานนท   รํ่าเรียนกิจ 

210  นาย นภัส    หลอวงศไพบูลย      

222  นางสาว จิตรารัตน      พูลศิลป 
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229  นางสาว รัชฎา พุดไทย 

232  นางสาว นฤมล    มีชูกรณ 

233  นาย กานกวิญจน โควสีหวัฒน 

235  นางสาว นํ้าออย พันกับ 

238  นางสาว สุพนิดา สีภูมินทร 

241  นางสาว ธนัชพร   นาคเอี่ยม 

254  นางสาว วริศชา เตชะรวีโชติ 

256  นาย ประสิทธ์ิ โพธ์ิศรี 

257  นางสาว จินดาพร จินดาศักด์ิชัย 

271  นาย จิรายุ ฟกประไพ 

272  นาย ภูมิมเรศ เชิกรัมย 

277  นางสาว พิสุทธ์ิ ฤาชุตานันท 

278  นาย ณัฐพงษ เหลาพิเดช 

280  พันตํารวจเอก นิยม ร่ืนเริง 

281  นาย ธนวรรธน    แกวกลาไชยวุฒ ิ

295  นางสาว พันธิตรา   พรจรูญพงษ 

300  นาย ธีรภัทร แสงทอง 

304  นางสาว วราภรณ จารุครุฑ 

313  นาย ภาสวิชญ บัณฑิตทัศนานนท 

320  นางสาว สุภางคทิพย อานนทกูล 

325  นางสาว อริศรา ชอพยอม 

328  นางสาว พรทิพย เกียรติบวรกุล 

332  นางสาว พัชรินทร   จัยสิทธ์ิ 

338  นาย ปฐวี หลางหวอด 

352  นาย อัตถศาสตร ชัยประสิทธ์ิ 

353  นาย ลิขิต อุบลพันธ 

361  นาย นพรัตน ออนโกก 

371  นางสาว นริสา นาคกัญ 

380  นางสาว นนทพร   ชูศิลป 
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384  นางสาว พรอมพรรณ    ชลถาวรพงศ 

387  นางสาว ปนัดดา มณีฉาย 

399  นาย กองเกียรติ อองสันเทียะ 

408  นาย นิรุตติ เฮืองศรี 

413  นาย ชัชตะวัน อัมพร 

427  นางสาว ณัฐรดา พุมกลิ่น 

430  นางสาว อาภาพร     เจริญมั่น 

433  นาย ศุภวัฒน    วิจินศาสตรวิจัย 

446  นาย ชินเชษฎ แสนวันดี 

450  นาย ณัฐชนนท   เทพวิภาวกุล 

460  นางสาว มณีณัฐ ชลธิศพิทักษ 

472  นางสาว วรารัตน ศรีสถิตวงศ 

481  นาย ณัฐนันท สมเรือง 

484  นาย นราวุฒ ิ  คําปาตัน 

491  นางสาว ณัชชา ชมงาม 

492  นาย อานนท เบญมาตย 

499  นาย ลําไผ ภิรมยกิจ 

504  นาย กฤษฏิ์ชนันทน วัฒนกุล 

517  นางสาว ภรณทิพย ไทพาณิชย 

523  นาย คมศักด์ิ          แซออง 

529  นาย กรวรรต วุฒิวงศ 

539  นาย สัมฤทธ์ิ ฉัตรมงคลกุล 

542  นางสาว พิมพชนก มณีทิพย 

556  นางสาว กชกร แกวสวี 

565  นาย อลัมภิน พิพัฒนบรรณกิจ 

569  นาย เจริญพงษ   ใจพิทักษทรัพย 

573  นาย ธีระพงษ เชียนพลแสน 

576  นาย เขตน เทิดทูนการคา 

577  นางสาว อุทุมพร มานิล 

ketwasu.k
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580  นาย สานิตย   ศรีทวี 

587  นาย กุลเดช สุทธิวรชัย 

590  นางสาว กรแกว เหลืองธนะกุล 

591  นาย สุธิศิลป เกิดขาว 

596  นางสาว สุขฤดี เฉลิมศรี 

602  นาย ปกรณ จโนภาส 

624  นางสาว เพียงตะวัน พงษไพบูลย 

626  นางสาว สุชาดา แสงสุกวาว 

630  นาย แสนสุข    นุรักษ 

644  นาย รัชพล ตันสุวรรณ 

645  นาย ทศพร สกุลทรัพยวัฒนา 

648  นางสาว เสาวณีย    เพชรคุณ 

650  นางสาว ยุพดี เพ็ชรจํารัส 

654  นาย อัตรา      ขุนทองจันทร 

660  นาย ธัญพงศ      แววสงา 

664  นาย ศิระ ชิมาภรณ 

665  นางสาว กนกวรรณ   อุนอนันต   

668  นางสาว ดวงทิพย สิทธินาม 

671  นาย จงรัก พิมพล 

672  นางสาว อุมาพร แอโสะ 

676  นางสาว ดุษฎี บุญรัศมี 

679  นางสาว สุดารัตน   การงาน 

687  นาย อัครพล พิศลยบุตร 

689  นาย วีรชาติ หวินคํา 

694  นาย นิติวงศ      หมอมวงศ 

705  นางสาว ณัฐธยาน ศรีสุวรรณ 

706  นาย ไพรทูล ตุนเฮา 

711  รอยตํารวจโท ปราโมทย     ศรีมวงพันธ 

715  นาย เชาวนินทร   ชูบุตรี 

ketwasu.k
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722  นางสาว เบ็ญจวรรณ ตระกูลสุขอนันต 

723  นาย พนาดร  ชูภักดี 

727  นางสาว ผลินทิพ เอิบรพีพันธ 

728  นาย นิติ ทรัพยกรณ 

729  นาย นิธิโรจน      มาตรา 

734  นางสาว กุลวีณา เฉลิมวุฒิศักด์ิ 

752  นาย ชิษณุทัต อินทจักร 

758  นาย จักรกฤษณ   พวงทอง 

759  นาย ดํารงค โตตามวงศ 

760  นาย จิรวัฒน แสงตุม 

765  นาย ปรัชญสพล สุตาวงษ 

776  นางสาว สิรินารถ พิลึก 

784  นางสาว ปรีชญา   เพชรวิสัย 

797  นาย ธนวิทย แซหอง 

805  นางสาว ศศิญาพร ศิริคช 

851  นางสาว ณัฐธยาน ธิราชรัมย 

871  นางสาว ชุติญาภัค อุตทาพงษ 

876  นาย ภานุวัฒน อวนศรี 

887  นาย เอกธนา   ธนถาวรนนท 

897  นางสาว กรรณิการ ทองนาเพียง 

898  นาย สาโรช   ลิวัฒนโสภา 

911  นาย ยุรทิต พรมเวียง 

917  นาย ธีรวัชร แสงไชย 

918  นาย อัครพล ซื่องาม 

921  นางสาว นวพร ทองคมขํา 

944  นางสาว สายชล   กังศศิเทียม 

947  นาย มนัส   พรมมร 

948  นางสาว เกศินี  เจริญพรวัฒนา 

955  นาย อดิศักด์ิ พิมพล 
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956  นางสาว วรรัตน      พูลเพิ่ม 

957  นางสาว มริสา     แกวรัตน    

960  นาย อภิทักษ บุตรดางาม 

963  นาย ธวัชชัย   นุมแกว 

964  นางสาว มนัสติกาล อยูทิม 

965  นาย ศิริ สุรินทรตา 

967  นาย กันตภณ ชวยบํารุง 

968  นางสาว อุมาพร มีศิลป 

969  นาย ธวัชชัย      สุระคําแหง 

971  นาย สุเทพ จันทรปาน 

973  นาย ญาณภัทร อมรชาติ 

974  นางสาว จุฑารัตน สิทธิยากรณ 

989  นางสาว รจนา พรมพันธุ 

997  นางสาว นวลจันทร ทิพาศรี 

999  นางสาว จันทนา รัตนชาติ 

1011  นางสาว เสาวนีย พรมบุตรดี 

1030  นาย อดิศักด์ิ   สุริกัน 

1036  นาย ศรายุธ ยอดอุทา 

1037  นาย ทินเทพ   ลิ่มมณ ี

1045  นางสาว เพ็ญนภา แซต้ัน 

1048  นาย สุชาติ มสันต 

1050  นาย จักรกฤษณ     เองฉวน 

1067  นาย ณัฐพล โชคประกิจสุนทร 

1082  นาย กิตติศักด์ิ สุขประเสริฐ 

1084  นางสาว บุษกร   สมหวัง 

1085  นาย พัชรพงษ วัชรเสถียร 

1088  นางสาว นฎาประไพ   สุวรรณชัยรบ 

1091  นาย พุฒิพงศ จออนันต 

1093  นางสาว มาริสา ปนหุน 
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1098  นางสาว ศิรารัตน พลายแกว 

1118  นางสาว พราวรวี วองไวทวีวงศ 

1134  นางสาว ณัฐนิช ฉัตรชัยสกุล 

1137  นาย ชาคร ขาวสบาย 

1139  นาย สุรพงศ วรดิษฐ 

1141  นาย พีระพงค ต้ังทรงสวัสด์ิ 

1144  นางสาว วนิดา รักขะนาม 

1151  รอยตํารวจโท อนุรักษ รัตนามาศ 

1159  นาย บุรพล ชูจันทร 

1166  นาย ไตรรัตน สนิทนาน 

1167  นาย ณัฐพงศ เศรษฐสุข 

1173  นาย สราวุฒ ิ     ชวยวิเศษ    

1174  นางสาว นันทนภัส พูลเฉลิม 

1175  นาย ณัฐพงศ เชียรวิชัย 

1177  นาย วรยุทธ ดวงวิเชียร 

1182  นาย ดรุษกร พิฐิภัทรพงศ 

1183  นาย วีระพัฒน พืชนุกูล 

1184  นาย ปานนท    ฤทธิเดช 

1193  นางสาว กัลยกมล จะรา 

1195  นางสาว บุญสิตา   เชาวทอง 

1198  นาย ณัฐพล   แชมัง 

1211  นางสาว ชมพร บางโม 

1212  นางสาว จรวยพร เหมรังษ ี

1213  นาย ชัชวาลย ทองบุศย 

1216  นางสาว รสสุคนธ   นาคไธสง 

1218  นางสาว ชุลีพร จํารัสฤทธิรงค 

1230  นาย ศิรพงศ จิตจิรวัฒน 

1231  นาย วิทยา แกวดารา 

1249  นาย อดุลยพร มะสันต 
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1263  นางสาว พิชาวีร เดชสุภากูล 

1265  นางสาว อัสรา ติวุตานนท 

1276  นาย พีระพงศ   ปานพวงแกว 

1277  นาย อดิศักด์ิ ฟกหมิด 

1287  นางสาว ภัทรพร  เอี่ยมพิชัยมงคล 

1288  นาย ชัยชนะ หนูอินทร 

1296  นาย กิตติโญ แตงสวน 

1300  นาย กิตติพงค ศรีสุขใส 

1303  นางสาว ศิริรัตน สิริพัฒนานนท 

1306  นาย นักสิทธ     แกวตรีวงษ 

1310  นางสาว ขวัญชนก อินทรนอย 

1317  นางสาว กิตติยา   โทกวิน 

1318  นาย วีรศักด์ิ ธรรมแสง 

1325  นางสาว พุฒิธาดา ศรีปาน 

1332  นางสาว วลีรัตน   นอยนารถ 

1333  นาย สุทธิชัย เจริญสกุลใหม 

1334  นางสาว อิสรา ภูชอธรรม 

1337  นาย ฤทธิชัย ขันอุระ 

1343  นาย ปฏิมากร สามงามทอง 

1351  นางสาว พลอยไพลิน เลื่องสีนิล 

1353  นาย วัลลภ ศรีสวัสด์ิ 

1364  นาย ธนเสฏฐ ธนภาคยประไพ 

1371  นางสาว ธีรัช จูฑะเตมีย 

1382  นางสาว นภัสสร เลิศอัศววิวัฒน 

1389  นางสาว ออมดาว     บุญประเสริฐ 

1396  นางสาว จิราพร โสดแกว 

1402  นาย สุธาทร มงคลกมลวัทน 

1410  นาย เจษฎา เพ็งหนู 

1418  นางสาว พัชรกมล    เจริญขํา 
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1420  นาย ธนพล ออนนา 

1429  นาย โชคอนันต   บรรพบุตร 

1437  นาย ทนงศักด์ิ นาครินทร   

1460  นาย อนันตภรณ     โชติวิชญพิพัฒน 

1461  นาย เสริมอัครวุฒิ แววเสียงสังข 

1482  นางสาว เบญญพร จันมณี 

1504  นางสาว ศีตลา ชัยปริญญา 

1507  นางสาว โชติมา บุญชูดวง 

1508  นางสาว ณัชชารีย คันธพงษจิรภาส 

1511  นาย ปฏิภาณ เกิดศรีพันธุ 

1517  นาย ปฐมโชค ทองรวย 

1525  นางสาว พัชรธิดา วงศวิลาวัณย 

1531  นาย ศิริพงษ อันติมานนท 

1540  นาย ปรรณวิสิฐ ปรเมษฐานวัฒน 

1555  นางสาว ภัทราภรณ วิมลรัตน 

1574  นางสาว สุดาวรรณ อุปคําแดง 

1580  นาย ทัตตนันท คงลําธาร 

1596  นาย ธนภัทร  ธนเจริญปญญา 

1605  นาย นารา สาระพาณิชย 

1619  นางสาว นภสรวง ศรสําราญ 

1622  นางสาว ทวินันท นามโคตร 

1624  นางสาว นิศาชล ลัญฉเวโรจน 

1625  นาย กมล นาถมทอง 

1626  นางสาว กันยลภัส ภัทรศรีพงศ 

1630  นาย ณัฐพงษ    มิ่งแกว 

1633  นางสาว จาจรัส บุญสิริ 

1635  นางสาว ภัทริน นิธิวรการ 

1639  นาย วราวุธ   เลาหาง 

1652  นาย ศุภนุ บุญชูวงค 
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1655  นาย รุงอรุณ เลาสกุล 

1656  นางสาว สิยารัตน   เมธานวกุล 

1659  นาย นัทพล อุดมศิลป 

1680  นาย ภาณุศักด์ิ อึ้งประเสริฐ 

1685  นาย กันตพัฒน วงศสินอุดม 

1691  นาย กษิด์ิเดช โรจนรัตนางกูร 

1707  นาย พันธวีร   รัตนะ 

1713  นาย จุฑาวัชร บุญทอง 

1718  นางสาว จารีรัตน    หนูแกว 

1720  นาย ศิวา ไมจันทร 

1721  นาย พงศภีระ       วรพิบูลยวิทย 

1722  นาย ณัฐวุฒ ิ   ชุนเชย 

1723  นาย วโรตม   งามสุวรรณวานิช 

1732  นาย กฤษณ แสงแกว 

1734  นาย สถาพร สมศักด์ิ 

1737  นาย นันทพงษ   พุทธจิตร 

1741  นาย กรณาธิป เจียมสงวนวงค 

1742  นาย กันติพจน กองแกว 

1755  นางสาว สายใย   มีตา 

1761  นาย อารชวิน สุวิรนิตย 

1765  นาย ศราวุธ อาบสุวรรณ 

1766  นางสาว อิสราภรณ สุวรรณคํา 

1771  นาย พิเชฐ หนูแกว 

1784  นางสาว ฐนิตา ศิลามงคล 

1789  นาย อรรถพงษ แวสือนิ 

1793  วาท่ีรอยตรี สุชาติ พระเพชร 

1794  นางสาว สัตยาภรณ     ปนประเสริฐ 

1801  นาย ปยากร อาชวสุนทร 

1807  นาย สิทธิชัย    ปานศิริ 
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1811  นาย วัชรพล ชนโนราช 

1814  นางสาว ลีลานาฏ พิมพพัฒน 

1815  นาย อิทธิพล สนธิณรงค 

1818  รอยเอก กิตติ ปรึกษากร 

1829  นาย ชัยพร ถ่ัวสวัสด์ิ 

1830  นางสาว นัสรินทร ไทรงาม 

1842  นาย นิกร มีชู 

1846  นาย ไชยเชษฐ ดวงรัตน 

1852  นาย นิติภูมิ     พุทธคุณ 

1868  นาย ศุภกร   สุริยะ 

1869  นางสาว นันทนภัส นิธิเมธธีรนนท 

1874  นางสาว เจนจิรา เปยวัฒน 

1888  นาย อธิป ทิพยรักษา 

1905  นาย เอกรินทร สุขไสย  

1907  นาย อรรถชัย โตจีน 

1908  นางสาว ศิริลักษณ จันทรเรือง 

1910  นางสาว มนชฎา  ทองแสงแกว 

1915  นาย สุเมธ อินทรทอง 

1917  นาย นิติ หวังสุนทรชัย 

1921  นาย นวัต รัตนมาลัย 

1924  นาย วงศสวัสด์ิ กิจบัญชา 

1927  นางสาว นัสนันท   หนูนุม 

1930  นางสาว กัญญารัตน แตมสีคราม 

1932  นาย จิรวัฒน ทิวคุณากร 

1934  นาย พิศาล วงคพันธุ 

1955  นางสาว ณัฐกาญจน กาญจนดิษฐ 

1956  นาย ธันวาเทพ กานตสมเกียรติ 

1962  นาย ภาณุวัฒน      ชวยเดช 

1965  นางสาว ธนิตา     พึ่งเนตร 



 

13 

 

 
 

1978  นางสาว ศิริวิมล สุวรรณมงคล 

1985  นางสาว อัยรินทร บุญญาศิริโรจน 

1990  นางสาว รังสิมา ดาราพงษ 

1991  นางสาว นํ้าออย     เลาสุวรรณ 

1994  นางสาว จิรัชญา ทองแสน 

2021  นางสาว ปทมาพร    สุวุฑฒิศาสตริน 

2023  นางสาว ศริยา     สาล ี

2050  นาย วิทยา เนียมแสง 

2058  นาย อนันตชัย คีรีกิจขจร 

2059  นาย ภราดา เมืองนารถ 

2067  นาย ปฐพงค จันทรนิยม 

2068  นาย วรภัทร ชอบเพื่อน 

2085  นางสาว ชลพร     พละศึก 

2089  นาย อธิปไตย จันทรพูล 

2090  นาย วัฒนชัย ศรีจริยา 

2098  นางสาว อภิรดี   รักษธรรม 

2110  นาย จิระเดช ลิมปประภากุล 

2121  นาย นฤฤทธ์ิ จันทรขาว 

2137  นาย หนูเกณฑ เพียรทํา 

2162  นางสาว ดวงพร ขลายแยม 

2164  นางสาว ชนัญชิดา บุญยอด 

2165  นางสาว วิภาวัลย ตอไพบูลย 

2166  นาย อนุกูล เพชรคุต 

2191  นางสาว ปภาวดี หริมเทพาธิป 

2198  นาย ธนัยนันท ทองรอด 

2202  นางสาว ปองรัตน หอกุล 

2209  นาย เสฐียรพงษ สังขศิริ 

2215  นาย สุพจน จีนนอก 

2221  นางสาว ปฐญา ตันกุลโรจน 
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2223  นางสาว รวีภัสร ภูทอง 

2229  นาย กิตติศักด์ิ    สมพล 

2231  นางสาว เชอร่ี เช้ือสุดใจ 

2240  นาย กิตติศักด์ิ ตองเดช 

2255  นาย อภิชาติ อัตตกิจกุล 

2263  นางสาว พรพิมล อัสนี 

2268  นางสาว วรินทชญา ภูหอยบุญวัฒน 

2270  นาย สมพร จันทรแกว 

2277  นาย สัญญา เทศทองมี 

2290  นางสาว ทศพร ทองบําเรอ 

2295  นางสาว อินทิพร เตชะสหะพัฒนา 

2330  นางสาว พิมพร สีบุตรา 

2336  นาย บุรินทร แปะดํา 

2341  นาย อริยะ ตัญจพัฒนกุล 

2346  นางสาว ธีระดา จําปา 

2368  นางสาว พิชญา     กลับกลาย 

2373  นาย ธนดล พิษณ ุ

2376  นางสาว พุทธชาติ บุญกลอม 

2380  นาย เชาวลิต เจริญพร 

2385  นาย ศาสดา    แจมแจง 

2389  นางสาว ณัฐชยา    จันทรทอง 

2394  นางสาว ชัญธิกา ภาษิต 

2405  นางสาว ณัฐธยาน   ตรังกาญจนาวงค 

2407  นาย เอกราช สารธิมา 

2408  นาย ชลกานต สุขมล 

2409  นาย ฉัตรชัย เทียนยอย 

2415  นาย สิขรินทร เฉิดฉาย 

2434  นางสาว นิศรา รัตนเกียรติกานต 

2435  นางสาว เสาวภา เปยมฤทัยพินิจ 
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2440  พันตํารวจโท สมนึก     มุมทอง 

2444  นาย อัครพล ศักด์ิแกว 

2446  นาย สุรภาพ สุวรรณรัตน 

2453  นาย พลพิพัฒน พันธชนะ 

2455  นางสาว นิศานาถ แยมสาหราย 

2469  นางสาว นิภาพร รัตนวงศ 

2470  นางสาว ธัญวรัตน ดุลยพงศพันธ 

2489  นาย ภราดร อึ้งสิทธ์ิภักดี 

2491  นางสาว วชิราภรณ ทองอราม 

2497  นาย ธนพล ลิ่ววิทยาคม 

2508  นาย ราชัย  เพ็งเกง 

2510  นางสาว รพีพร แปนปลื้ม 

2512  นาย คมสัน กิจประสงค 

2516  นาย กิตติภัท เจริญ 

2520  นางสาว จินดาภา   รุงฟา 

2535  นางสาว กษิรัตน      อุดมรัตน 

2540  นางสาว ศศิธร      จันทรงาม 

2541  นาย ชรินทรเดช สุขประดิษฐ 

2542  นาย อิทธิพล บุญศรี 

2549  นาย เอกรัฐ ไชยผล 

2553  นางสาว พิชญรดา พันธุธร 

2555  นางสาว ปญจภรณ หอมหวล 

2556  วาท่ีรอยตรี ทนงศักด์ิ ฤกษดี 

2557  นางสาว สุนิสา   โนริยา 

2591  นาย ชัยพร มานะกิจจงกล 

2599  นาย ประสาท  เวียงแกว 

2605  นางสาว พรรณิภา   แสงหาว 

2608  นาย กมลตรี มีศรี 

2609  นางสาว ปทมาภรณ รัตนวงษา 



 

16 

 

 
 

2612  นางสาว สลิลภร เสงโสตะ 

2614  นางสาว ภาระนา แกวทรายขาว 

2617  นางสาว ภัทราพร พิทักษานนทกุล 

2635  นาย สรรชัย สมสุข 

2653  นางสาว อนุสราวดี มฤคศิรมาส 

2655  นางสาว อรณิชา ชยันตนคร 

2662  นางสาว ชนัญญา   รัตนเจริญ 

2691  นาย สุรศักด์ิ     มีบัว 

2701  นาย สุทธิพงค หนูชวย 

2703  นาย โชคชัย   พาณิชปฐมพงศ 

2704  นางสาว เพ็ญนภา    นิราส 

2709  นาย พงศภัทร เสมรสุต 

2711  นาย อานนท ทวีโชติ 

2719  นาย ภักด์ิธรรม    พรหมทอง 

2728  นาย ชัยโย พลแกว 

2733  พันตํารวจโท สุรศักด์ิ ปลอดจินดา 

2736  นางสาว ขนิษฐา บุญโต 

2745  รอยตํารวจโท ศักยศรณ เจริญศิลป 

2749  นาย อดิศร แกวกองกูล 

2754  นาย สายสิทธ์ิ เจตสิกทัต 

2789  นางสาว พจนา เพียสุรินทร 

2801  นางสาว พิกุล มาตรังษ ี

2809  นาย ทรงกฤษ ทองคํา 

2825  นางสาว จิราพร  ศิริพันธ 

2827  นาย ศกิจปดาร บุติมุลตรี 

2829  นาย ฐาปกรณ ชุมใจ 

2832  นางสาว เปรมใจ เกียงเอีย 

2833  นางสาว จตุพร คงทอง 

2841  นาย ธนา เกียงเอีย 
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2865  นางสาว เบญญาภา    เชาวลิต 

2868  นางสาว สุรยา พันธุ 

2869  นาย เตชิต จิตรักษ 

2884  นาย ภูเบศวร   พรหมชัยศรี 

2890  นางสาว รพีพร จันทรเสนา 

2893  นาย พงษพัชร ประกอบกล 

2900  นางสาว วรรณนิษา      พัฒนประดิษฐ 

2904  นาย วัชรพล เอี่ยมสะอาด 

2906  นางสาว ยลดา   บํารุงศิลป 

2912  นาย พิเชษฐ ณ คาม 

2914  นาย ชัชวาล     การุญบริรักษ 

2929  นาย เสรี เคียงกิติวรรณ 

2931  นาย ศุภกร จันทรชวย 

2945  นางสาว นวลจรีย ดอกไม 

2950  นาย สุรศักด์ิ      ประมงค 

2958  นาย วีระดิฎฐ คุมตัว 

2975  นาย นรายุตม สันเมือง 

2999  นาย ธนาวัฒน ทองตําลึง 

3011  นาย ตุลกร   สุริยวงศ 

3019  นางสาว ชนิสรา ไทยสงวนวรกุล 

3026  นางสาว นรินทร ชะเทียนรัมย 

3029  นาย ภัทรภณ     เล็กประเสริฐ 

3031  นางสาว ทิพยสุดา     สายสวาท   

3032  นางสาว กมลชนก    แดงสวัสด์ิ 

3034  นางสาว ศิริวรรณ     เอมโอช 

3046  นาย วศิน ร่ืนพิทักษ 

3047  นาย กิตติศักด์ิ    อภิวงศ 

3056  นาย ฐิติพงศ ดวงศรี 

3063  นาย พิษณุกร เรือนใจดี 
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3067  นางสาว กัญญาภัค อาริยะกุล 

3071  นางสาว ชลิตา คชพลายุกต 

3089  นาย ยุทธพงศ โสมปาน 

3111  นางสาว ธารารัตน ปานเลิศ 

3126  นางสาว ชัชฎาพร พยัคษา 

3135  นาย เนติรัตน    พลแดง   

3137  นาย ชาญณรงค ทองนุน 

3152  นางสาว ศุภลักษณ กาลึกสม 

3159  นางสาว กรณกัลย    แกนแกว 

3167  นาย ณัฐพงษ อุนตะ 

3170  พันตํารวจโท  สมพงษ หงษไพลิน 

3190  นางสาว ณิศรา      เจษฎาอภิบาล 

3198  นาย พงศกร เหมยากรณ 

3200  นาย ดุษฎี พุทธรักษา 

3204  นาย สมปราชญ จิระนภารัตน 

3205  นางสาว กรรณิกา จําเริญนุสิทธิ 

3216  นาย เอกพงษ ไชยสิทธ์ิ 

3226  นาย ณัฐวุฒ ิ  โยชนสุวรรณ 

3251  นาย อรรถพล เซี่ยงฉิน 

3262  นาย อัครวัฒน ศรีนวล 

3266  นาย ธุวานนท   มหาทรัพย 

3267  นาย ศตพัฒน   แขกเพ็ง 

3269  นาย วุฒิศักด์ิ ตันหยงมาศกุล 

3275  นาย ไวทยา     ชมภูพื้น 

3276  นางสาว ขนิษฐา บัวสิหลา 

3283  นางสาว สุดาภรณ ทองปุย 

3302  นางสาว อรฤทัยวรรณ ใหมศรีกรด 

3304  นางสาว แอนนา ปตะพงษ 

3307  นางสาว ฐิศิรักน บุญรักษ 
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3313  นาย อดิเรก   มีศรี 

3318  นาย ธนา พาสมบูรณ 

3319  นางสาว ทักษอร     ลีลานุวัฒน    

3321  นางสาว กรองแกว บุญยัง 

3328  นาย รัตนธร อุประ 

3338  นางสาว อรสิริ พระเมือง 

3346  นาย บัญญัติ    สีจะแปง 

3347  นาย ไพฑูรย จันทรดาหาร 

3351  นาย จรัญ   ยศมาก 

3353  นางสาว สุดธิดา โฆษิตนิธิกุล 

3361  นางสาว อรวี เพ็ญประชุม 

3365  นางสาว วาสนา ไชยคชบาล 

3368  นางสาว อาญาดา ใจแข็ง 

3379  นาย พลเทพ ชวยเจริญ 

3405  นางสาว วรินยุพา    นํานาผล 

3412  นาย ธรรมนูญ เกศทองคํา 

3420  นาย ธนบดี ณ นคร 

3432  นางสาว เกิดกาญจน สุขเกษม 

3435  นาย พิรพงศ  จัตตามาศ 

3458  นางสาว ชูติกานต   ชวยแทน 

3462  นาย ณัฐพงศ   สะภะพันธ 

3558  นางสาว กฤษณา      ศรีบุญเรือง 

3586  นาย ภาคิน วาณิชยากูล 

3590  นาย บัสรี นิโลง 

3609  นางสาว ธิติมา ทองเรือง 

3621  นาย ธีรพงศ   สุวรรณโชติ 

3623  นาย สุชาติ ท้ิงหลง 

3626  นางสาว ทุติยา โลหสุวรรณ 

3666  นางสาว สุดารัตน สุบรรณ 
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3671  นางสาว อมรรัตน ยันตะพันธ 

3686  นาย อานนท เทพบุรี 

3710  นาย ธงชัย   สุวรรณชัย 

3725  นาย ตุลยวัฒน พันธนัทธีร 

3730  นางสาว พัชรินทร อินเถิง 

3736  นาย สุรพงษ   ศรีอิสรานุสรณ 

3765  นาย กษิภัท คงจันทร 

3766  นาย กิตติศักด์ิ ปนนาค 

3775  นาย กรกฏ เพ็ชรพงษ 

3778  นาย ธนัท อินทร 

3790  นาย เกียรติภูมิ พรหมนอย 

3795  นาย ภาณุพงศ    พิบูลย   

3797  นาย เนติกร วรรณประโพธ์ิ 

3818  นางสาว ประภัสสร อ่ําพิจิตร 

3821  นาย วิชย   จันทรเวคิน 

3830  นาย ธัชวีร ธนีวุฒิ 

3853  นางสาว มัทนา สิริอินทร 

3917  นาย กฤษฎา ใจคํามา 

3922  นางสาว วรรณภรณ    อนุรักษ 

3923  นางสาว จุฑามาศ บุญแส 

3925  นาย จักรพงศ    วงษมากสกุล 

3926  นางสาว นลินี พุมนวน 

3927  นาย อัษฎากร งั่นบุญศรี 

3928  นางสาว หทัยชนก วรรณปะเก 

3929  นาย อุกฤษ สุขสินธ 

3930  นางสาว พิมผกา สิงหสุข 

3932  วาท่ีรอยตรี อนันตฤทธ์ิ    ขันเศรษฐพงศ 

3944  นาย พิสิทธ์ิ แกวพุทธ 

3945  นางสาว ธัญพิชชา แกวทอง 
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3949  นาย สมัคร ขุมทอง 

3957  นาย วสันต สมหวัง 

3969  นางสาว โสธยา อิ่มเลง 

3986  นาย ณัฐวุฒ ิ สุภาวิทย 

4003  รอยตํารวจโทหญิง จันทรจิรา     เวียงมูล 

4004  รอยตํารวจโทหญิง กฤษณา   วิสาปา 

4007  นาย ลือศักด์ิ กุลชโมริน 

4009  นาย วิชชากร   มีจุย 

4013  นางสาว พัชรี เลื่อมสําราญ 

4020  นางสาว สุรางคนา    ล่ํารุงเรือง 

4025  นาย ศราวุธ นามบุรี 

4026  นาย ชัฐรธนิกพล ศรีออน 

4036  นาย สุริยันต ท้ิงเทพ 

4040  นาย อิทธิพล เรืองศักด์ิประชา 

4041  วาท่ีรอยตรี ตุลาการ คมสุวรรณ 

4057  นาย นวมินทร   ไกรเทพ 

4082  นางสาว จิตรา พลแกว 

4104  นาย ชานนท ชูโลก 

4111  นาย พิวัฒน   ผดุงชอบ 

4117  นางสาว ศุภารมย กรภัทร 

4181  นาย ณัฐวุฒ ิ ภาโอภาส 

4186  นางสาว ณพัฐธิกา ฐิติกรเหมทานนท 

4187  นาย ภัคพริสร เรืองศรี 

4188  วาท่ีรอยตรี ชยพล บริเพชร 

4191  นาย พิชุตม มีนะกนิษฐ 

4193  นางสาว ณัฐฐิตา   มีทอง 

4200  นางสาว ปรัชญิ์ชิณีย วิชิตวาที 

4210  นางสาว ชุดานุช วิสะมิตนันต 

4213  นาย ธีระศักด์ิ   ชวยวงค 
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4219  นางสาว จินดาพร สุวรรณมณ ี

4222  นางสาว วรรณนิภา    รัตนญาติ 

4225  นางสาว เกศิณี    ถีระแกว 

4227  นางสาว สุชาดา แกวชนะ 

4231  นาย ณัฐพงศ   ศรีสงค 

4262  นาย ปยะพงษ เฟอยงาราช 

4269  นาย บุญฤทธ์ิ ขวัญแกว 

4272  นาย เกรียงไกร   ปฐมเอกมงคล 

4291  นาย จิรศักด์ิ ชัยเดช 

4312  นาย เฉลิมเกียรติ วจะสุวรรณ 

4316  นาย โรจนศักด์ิ    ศรีเทพ 

4318  นางสาว นันทวรรณ    เพชรคง 

4322  นางสาว ณัชชพัฒน      เลิศนิธิศุภเมธี 

4324  นาย ปยะณัฐ       สําราญ 

4344  นางสาว เรณุพร ชูวิทยสกุลเลิศ 

4345  นางสาว อมรวดี ชูวิทยสกุลเลิศ 

4346  นาย ธีรพงษ   รูปเล็ก 

4372  นาย ขันธชัย  ศรีสมบูรณ 

4375  นาย อนุสิทธิ แสงน่ิมนวล 

4378  นางสาว ปรัชญารพ ี กุลวิจิตรรัตน 

4379  นาย ชาญชัย อมรสรวง 

4392  นาย รัฐภูมิ จันทรเทา 

4427  นาย กฤษฎิ์ ภักดีรักษพงศ 

4430  นาย ชํานะพล สรอยเกียว 

4441  นาย ภานุรุจ   ช่ืนภักดี 

4447  นาย ไชยา    จันทรสุข 

4448  นางสาว สุภัจฉรี   ชิดชอบ 

4458  นาย ยุทธนา สาลีขาว 

4492  พันตํารวจโท ชาญเดช มณีวรสิทธ์ิ 
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4497  นาย ภัคธร     ฉิมวงศ 

4508  นาย วีระยุทธ หอมช่ืน 

4519  นาย อดุล   ชินรัตนพิสิทธ์ิ 

4523  นาย ยสินทร พราหมมณ ี

4534  นาย เอกพันธ     จันทรรักษ 

4535  นาย ศุภชัย คงทอง 

4538  นาย ธีรวุฒ ิ ทองเอม 

4541  นาย พีระศิลป เพิ่มสุวรรณ 

4551  นางสาว ปยพร อึ๊งพลาชัย 

4553  นางสาว พัทธนาถ สรัคคานนท 

4560  นาย อัครชัย ตุลยะนันท 

4594  นาย โทติวิทย แสงจันโท 

4595  นาย รพีพล วุธยากร 

4599  นาย กิตตินันต อิสริยอนันต 

4616  นาย สมเกียรติ   คงเกลี้ยง 

4623  นาย ชูศักด์ิ อุนใจ 

4633  นาย ธนิศร วรพจน 

4634  นาย ณรงค คงสิน 

4660  นาย เอกพล รัตนสูตร 

4682  นาย วิศาล วิทยาทอง 

4686  นาย ปยวัช นาคเวียง 

4691  นาย บุญเกิด   สุกใส 

4715  นาย เอกนันท กอสัมพันธ 

4736  นาย ทวีศักด์ิ หอมทรัพย 

4739  นาย ทศพล จิตตสูงเนิน 

4743  นาย พนมกร     พูลสวัสด์ิ   

4745  นางสาว เลอลักษณ บริรักษ 

4761  นาย สรรกฤช   สุขคุม 

4762  นาย ภานุวัฒน ศรีสงา 
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4771  นาย ชวกุล    สิทธิศักด์ิ 

4776  นางสาว กรระวี    เฉตาไพย 

4787  นาย วัชรพงษ ทองคง 

4820  นาย สมฤธัต สุทธิภูล 

4837  พันจาเอก ชยุตรา คํามูลคร 

4846  นาย ปยะพงษ ยอดคํามี 

4862  นาย ชวลิต วัฒนาพันธุ 

4865  นาย ธนกิจ ชมจันทึก 

4866  นางสาว ศศิธร แจมจันทร 

4872  นางสาว ธัญพิชชา   วงศอัศวเวศย 

4873  นาย ศรัณย ปุญญบวรชัย 

4924  นาย วิศิษฏ      สายสุวรรณนที 

4948  นาย รัฐณัฐ หังสพฤกษ 

4952  นาย พิริยะ คงโรจน 

4957  นางสาว อรผกา ลือกิตินันท 

4965  นางสาว จุฑามณ ี บุตรภักด์ิ 

4975  นาย อนวัช ศรีนภาสวัสด์ิ 

4989  นาย เจตนรินทร เจตนุรักษ 

4994  นาย สุพัฒน แหวเพ็ชร 

4998  วาท่ีรอยตรี นราทิตย จิตพิทักษ 

5004  นาย สิทธิกร   วิจิตรโสภา 

5018  นาย วิทวัส จันทรา 

5026  นาย ธานินทร อินทยงค 

5029  นาย นิพนธ ทองสุกดี 

5062  นางสาว สุภาวดี สวัสด์ิมงคล 

5094  นางสาว กมลชนก วรนุชกุล 

5128  นาย สรศักด์ิ      สุทธิโภชน    

5158  นางสาว รุจิรางค วงศกระสันต 

5160  นางสาว นันชนก อธิกิจรุงเรือง 
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5166  นาย คมกริช ทองเรือง 

5181  นาย สุชาครีย นันใจยะ 

5197  นางสาว ชุดามาศ     พรรณพงาพันธุ 

5199  นาย วุฒิพงษ   ธรฤทธ์ิ 

5202  นาย นิสสรณ      ศรีประภาพัฒน 

5203  นางสาว ธมลวรรณ ชีวะเกรียงไกร 

5204  นางสาว สุภญา พิชญานุพงศ 

5218  นางสาว ยมลภัทร   เนียมกุล 

5221  นาย สาธิน   สิทธิพันธ 

9003  นางสาว ตวงพร เอ็งวงษตระกูล 

9011  นางสาว กฤตยา จันทรชิรัตน   

9014  นางสาว รินทรลภัส ขาวสิทธิวงษ 

9015  นาย กสิณ   ทองสกุล 

9018  นาย นิธิ    ละเอียดดี 

9019  นาย ตรีณพงศ ศรีภพภควัฒน 

9024  นาย ศิรสิทธ์ิ ภูศรีทอง 

9026  นาย กานตภพ ศรียุทธศักด์ิ 

9030  นาย ชัยสิน เลาหะวีร 

9034  นางสาว จีรภา บุญฤทธ์ิไชยศรี 

9036  รอยตํารวจตรี ชยพัทธ ประสพดี 

9043  นาย ภูวรา ครอบตะคุ 

9048  นางสาว ฝนรดา ภูจีบ 

9055  นางสาว สิรีธร   รัตนนาคะ 

9057  นางสาว กรรติกา    รัตนรังสรรค 

9062  นางสาว วิรัญจญา เพียรสกุล 

9067  นาย ชนะฉาย สีหานาท 

9070  นาย ธนภูวภัสสร สีสวย 

9073  นางสาว รัตนสรณ วสุธาดา 

9074  นางสาว กันตฤทัย   ไววิทยะ 
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9077  นางสาว กรณพร มนตสัตตา 

9078  นาย สัณหณัฐ สุขสงวน 

9082  นางสาว นิดาภัทร มิ่งมงคล 

9102  นางสาว กรณกมล ประเสริฐศักด์ิ 

9104  นางสาว พรสรวง ปานพรหม 

9108  นาย ปุณกัณฐ ฐิติภัค 

9109  นางสาว สวรส สนเอี่ยม 

9113  นางสาว วิสา     หวังสุวรรณ 

9115  นาย พลเทพ    เกิดมุด 

9116  นางสาว ณัชชา ธนะวัฒนานนท 

9117  นางสาว ชนากานต   สรรพิทักษเสรี 

9121  นาย บุญเลิศ    แจมนิยม 

9125  นางสาว กัญทิมา แกวทาไม 

9127  นางสาว พศวจ ี ปราบพาล 

9129  นางสาว ธนพรรณ ภูริพันธุภิญโญ 

9145  นาย สุกฤษฎิ์ ต้ังวรรณวิบูลย 

9147  นางสาว นวพร   ไทยย่ิง 

9150  นางสาว นิรชร ขจรไชยกูล 

9151  นางสาว วัลทนา จําปาทอง 

9160  นางสาว ถวัลยรัตน ธารีสาร 

9179  นาย เกง  นิติกิจไพบูลย 

9190  นาย ณัฐดนัย     ศรีสวัสด์ิ   

9191  นางสาว จตุพร ชุมประเสริฐ 

9193  นางสาว ศีนุช ธรรมพิทักษ 

9194  นาย ศักด์ิสิทธ์ิ สุนันตา 

9204  นางสาว ธวัลหทัย สุรพานิช 

9207  นางสาว ผกาวรรณ     แสนออน 

9208  นาย นฤศักด์ิ     ชมสุวรรณ 

9217  นาย ธนากร ธนวาณิชย 



 

27 

 

 
 

9220  นางสาว เมษรวี แจมแจง 

9222  นาย พีรพงษ    ไชยวิภาสสาทร   

9226  นาย นิธิศักด์ิ เก็งวินิจ 

9232  นาย ประกาศิต     ขุราษ ี

9247  วาที่รอยตํารวจโทหญิง ฉัตรนภา   มหถาวร 

9268  นางสาว วัชราภา พิชยวัฒน 

9273  นางสาว สาวิตรี     งาวิจิตร 

9274  นางสาว นภสร สวัสด์ิวอ 

9289  สิบตํารวจเอก ภัทรพล ทองออน 

9294  นางสาว สุธาสินี บัวโคน 

9295  นางสาว จุฑาพร เกงการเรือ 

9297  นาย บรรจง รัตนวงศ 

9299  นาย ธนกร หุงเมือง 

9303  นาง เพ็ญศรี กันพรอม 

9305  นาย โอสธี ทะริยะ 

9307  นาย ทวีชัย   พละสาร 

9312  นาย เอกลักษณ     ขาวประภา 

9314  นาย วิศิษฎ สวยรูป 

9319  นางสาว เบญญา อยูประเสริฐ 

9321  นาย เอกรัฐ    อินทรักษ    

9332  นาย กิตติทัช ใจเย็น 

9350  นาย ปรีชา สุทธิพงษประชา 

9354  นางสาว ฐิตานันท   ศรีภัทรานุสรณ 

9355  นางสาว ศศิมณี สุวรรณนิล 

9357  นางสาว พิชญศุภางค วิริยะชัยวงศ 

9359  นาย คณิน วงษทวีทรัพย 

9366  นาย พัทธดนย เตชะไพบูลย 

9367  นางสาว หทัยชนก จิตรีเนตร 

9369  นาย กิตติพงศ   ฤทธ์ินรัตน 
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9370  นาย สิทธิศักด์ิ อินพรมมา 

9374  นาย เผาพงศ ฝอดสูงเนิน 

9375  นางสาว สกาวรัตน ลลิตจรูญ 

9376  นางสาว ปทิตตา เมืองพุทธา 

9380  นาย มนัส ฉันทะ 

9388  จาเอก คงเดช   สวัสดินที 

9391  นาย พีรยุทธ มะระยงค 

9400  นาย วินิจ ศรีราตรี 

9406  นางสาว สกุลตรา    จิตรานนท    

9416  นาย มงคล ชัยศิลป 

9421  นางสาว กมลวรรณ      ลิ้มวินิจฉัย 

9426  นาย ธันยนันท ผดุงเกียรติวัฒนา 

9430  นางสาว ณิชาวรรณ ประทุมวงษ 

9433  นางสาว วรางคณา โรจนอนนท 

9436  นาย ภิวัฒน วงศชนะพิบูลย 

9442  นางสาว นัฏฐิกา   เตชะบุญสม 

9450  นางสาว จันทนา     เกษมโกสินทร 

9456  นางสาว วรวิมล   เย็นจิตต   

9461  นาย อิทธิชัย รามสูต 

9462  นางสาว บงกช เอกกาญธนกร 

9463  นาย ทายาท สุพิมพานนท 

9468  นาย ศรีรัฐ สุวรรณพฤกษ 

9469  นางสาว อารีรัตน จั่วจันทึก 

9472  นาง ปาจรีย สังขอินทรี 

9475  นาย พงษเทพ ดีพิจารณ 

9476  นาย พงษทัช ดีพิจารณ 

9480  นางสาว ดวงพร กลีบกลาง 

9487  นาย วัชรากร  ฉันทะ 

9494  นาย บุณณเดชน จรุงศักด์ิเศรษฐ 
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9500  นางสาว กัณณิกา   บุญสิริพิพัฒน 

9507  นางสาว ทิพวรรณ     เดชพิทักษ 

9518  นาย สันติภาพ หมันหลิน 

9524  นางสาว ณัฐธิดา   ใจเย็น 

9526  นาย ถิรวัฒน โชติกมาศ 

9531  นางสาว พุธติมา    ศรีมะเริง 

9536  นางสาว ปยาพร   ยะโสธร 

9539  นาย ชาญชัย จิระเดชประไพ 

9541  นาย ฐาปนกร บัวโชติ 

9546  นางสาว อชิชา พานิชา 

9556  นางสาว พิมพิกา วงศมีเกียรติ 

9582  นางสาว ชนากานต พวงสุวรรณ 

9589  นาย อติคุณ มณีรัตน 

9592  นางสาว ณัฐรดา อินทรศร 

9595  นาย สมชาย แซต้ัง 

9605  นาย ปรมัตถ   สุวรรณเสรี 

9612  นางสาว สโรชา แดงรัศมี 

9614  นางสาว จิณตจุฑา ลัภยานุกูล 

9620  นางสาว พนิตนันท สุรัตนโรจน 

9627  นางสาว รัชมาพร ณ นาน 

9628  นาย พัฒนวงศ หนูทองแกว 

9639  นางสาว พวงพยอม เกษฎางศรี 

9647  นางสาว จตุรพร ศรีสมบัณฑิต     

9651  นางสาว ภัทรพร เกาทัณฑทอง 

9655  รอยตํารวจโท ศุภโชค   พอคาไทย 

9656  รอยตํารวจโท อดิเรก ยาปน 

9678  นาย เทวินทร   จันทรเทศ 

9688  นางสาว นีดา อินทุสุต 

9692  นาย สมภพ สุวรรณมณ ี
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9706  นาย ปรัชญ แกวพิพัฒน 

9709  นางสาว สุวิตา  กังวานสุระ 

9711  พันตํารวจเอก ชาติ อาจเจริญ 

9712  นางสาว ปรียารัตน สุรเจริญใจ 

9716  นาย ชาญชัย อังกูรวิวัฒน 

9719  นางสาว ปยธิดา  บุญพา 

9726  นางสาว สิริวรรณ ช้ินไพบูลย 

9727  นาย นิมิต ศรีแสน 

9728  นาย สถิตย ศรีสงคราม 

9737  นาย ณฐกร กับปะหะ 

9751  นางสาว นงนภัส ทรงศิลป 

9752  นาย ปยชาต สงวนหงษ 

9755  นาย วุตตินันท ศรีวัฒนวรัญู 

9769  นางสาว ปภาวี   หิรัญวัฒนศิริ 

9774  นางสาว สรรพรัตน ต้ังสัจจธรรม 

9775  นางสาว สุกฤตา อัตนวานิช 

9790  นางสาว อารดา ประทีปทอง 

9809  นาย ฐิตินันท จันทรกานตานนท 

9810  นางสาว ภัททิยา แกวบํารุง 

9811  นางสาว ปนัดฐา สิริประเสริฐศิลป 

9813  นาย ธาม   ชัยนุกูลศิลา 

9820  นาย รชฏ กลแกม 

9823  นาย วรกร แกวศรีจันทร 

9844  นางสาว ณัฐิธิดา ชุมภูทอง 

9866  นาย วีรวิชญ      ตนุยาอภินันท 

9879  นางสาว รักชนก ใบเนียม 

9880  นางสาว แสงรัศม ี ศรีออน 

9884  นางสาว บุษบรรณ สารานพกุล 

9892  นางสาว สาริณ ี รัตนมณี 
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9915  นาย พงศกเศม บุรัสการ 

9936  นาย วศวัจน ภูมิภัทราคม 

9941  นาย ปริวัฒน สอนดี 

9943  นาย ธนัช เลิศธนธร 

9948  นาย สิทธิโชติ สนามชวด 

9950  นาง สุชาดา       สรรพานิช 

9959  นางสาว ฉัตรชนก   ชลวาณิชกุล 

9966  นาย ภานุ ภิญโยวงค 

9968  นางสาว ปวริศา วิริยพงษสุกิจ 

9969  นางสาว พิชญวดี สงวนพงษ 

9973  นาย ประกฤษฎิ ์ ชุมบัว 

9980  นางสาว พรรษชล เกษราพงศ 

9985  นางสาว บุณยกร   จิราภัสร 

9986  นางสาว ฐิติรัตน ตติยยุทธ 

9987  นางสาว ณัฎทริกา    สุวรรณศรี 

9990  นาย ธนภัทร เจริญบุญ 

10004  สิบเอก นรพนธ     จันทรงาม 

10016  นางสาว พิชญสินี รักษสุวรรณ 

10026  นาย พิชญ    บุญเลี้ยง 

10031  พันตํารวจตรี เดนมานะ ผิวออน 

10035  นาย ปฏิภาณ จันทรใจดี 

10038  นางสาว ทรรศนีย ทนสระนอย 

10039  นางสาว อริมาพร    เชิงวิวัฒนกิจ 

10044  นางสาว วิณัฏฐิกา ศรีประเสริฐ 

10045  นางสาว กานตรวี ฐิติอาชากุล 

10055  นางสาว ธัญญลักษณ พลชํานิ 

10058  นาย ปราโมทย กัลยาลักษณ 

10070  นางสาว พิรุณรักษ ศิวารมณ 

10079  นาย ฉัตรชนก   บุญทรงสันติกุล 
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10086  นาย ธีรจิต ทองสุข 

10089  นางสาว วลัยพัชร วงศสุนทร 

10091  นาย อรรถพงษ ศรุติธาดา 

10103  นางสาว ปรีญาภา      เกื้อกูลรัฐ 

10110  นางสาว อรสินี ผองออน 

10113  นาย อติคุณ สยมภาค 

10134  นางสาว ปาณิสสรา สุดชูเกียรติ 

10141  นางสาว พิมลดา     ผลพันธิน 

10144  สิบตํารวจเอก สุทัศน ชํานาญ 

10148  นางสาว ทิวาพร     โพธ์ิสุพรรณ 

10149  นางสาว สรินยา      บัวบาน 

10156  นางสาว พรรษสลิล รีพรหม 

10157  นาย พีรภาส วิบูลยวัฒนกิจ 

10160  นางสาว นฤมล โภคากร 

10162  นาย พาทิศ เกษมคุณ 

10163  นางสาว ปญญปวีณ    ขวัญเช้ือ 

10166  นางสาว ปาริชาต อุณทริจันทร 

10170  นาย พิพัฒน ต้ังตรงสุนทร 

10189  นางสาว ศรีเสาวคนธ   ประเสริฐสุข 

10192  นางสาว อัญวีณ สินธุพุฒิพงศ 

10204  นาย รุจิสรรค เลียวพานิช 

10208  นางสาว สัจจานรี มานะกลา 

10210  นาย กิมสูนย    กอนผา 

10220  นาย กิตติพล บุตโคต 

10225  นาง วาสินา ตันศราวิพุธ 

10229  นางสาว ชวิศา   ธีรัชกุล 

10235  นาย พิสิฐ ภมรศิลปธรรม 

10236  นาย ยุทธศาสตร อุดต๊ิบ 

10278  นางสาว อัชนา ไชยชนะ 
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10279  นาย จิรวัฒน     จันทรพาณิชย 

10281  นาง ทรรศนีย   พุมขจร 

10291  นางสาว กมลลักษณ    บุญดิเรก 

10292  นาย ศฐาวุฒิ ศรีสรานุกรม 

10293  นาง อลิสรา ทองอําไพ 

10309  นางสาว นุชนันท วงศรินทราเมธี 

10312  นาย กิตติศักด์ิ     ศิริสุทธิเดชา 

10313  นางสาว ประภัสสร กาพรหมวงศ 

10317  นาย ประยุทธ์ิ การสมกลา 

10320  นางสาว ธิดา มาลัยศรี 

10326  นาย ชวางกูร   กองสมบัติ 

10329  วาท่ีรอยตรีหญิง ยุวรัตน ชารี 

10331  นางสาว โศภิษฐา  เซงมาก 

10333  พันตํารวจตรี ศักระพี จอมหงษ 

10337  นาย พิสิษฐ แสงจันทรศิริ 

10339  นางสาว สุจิตตา มโหธร 

10343  นางสาว ดุษฎี ลาวิน 

10353  นางสาว บุญราศรี   เกิดโชค 

10359  นางสาว ดุษฎี โสระธิวา 

10361  นางสาว บงกชพร ศุภอรรถสิทธ์ิ 

10365  นางสาว ชิดาภา คงรัศมี 

10377  พันตํารวจโท สุขสันต  ไตรทิพย 

10381  นาย เอกลักษณ เบกขุนทด 

10386  นางสาว พรทิมา    กุศลมานิตย 

10387  นางสาว ณัชชา พลวิลัย 

10393  นางสาว บุญญรัตน   อินทรรัตน 

10405  นางสาว ศิริกาญจน   สอนศีลพงศ 

10408  นางสาว พรประภา   ทิศา 

10424  นางสาว วรวลัญช       เหลืองระลึก 
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10429  นางสาว สุรัตนา   ทรงศิลป 

10444  สิบตํารวจตรีหญิง ปราณ ี นาไชยสงค 

10445  นางสาว ณัฐธิดา     สุวรรณ 

10451  นาย ฉัฐพล ชวยประสาทวัฒนา 

10467  นางสาว จุฑาทิพย ทองกิ้ม 

10475  นางสาว อัมภาพันธุ      ชวยเมือง 

10477  วาท่ีรอยตรีหญิง ธิดารัตน      ยวนทอง 

10484  นางสาว ปาณิสรา      เรืองมณ ี   

10485  นาย สุทธิพงศ อาวะภาค 

10486  นาย พุฒิมณฑ ทิพยรัตน 

10491  นางสาว นันทชา ชุณหชา 

10497  นางสาว จุฑามาส เกียรติวรศรีกุล 

10501  นางสาว อมรวรรณ พันธหวา 

10508  นางสาว จินตนา อําไพศรี 

10509  นาย ประเสริฐศักด์ิ กุมภีพงษ 

10510  นางสาว พิชญา    ราญสระนอย   

10514  นางสาว โชติมา เทศสีแดง 

10523  นางสาว ประภาพร ภาคาหาญ 

10536  นางสาว พรพิมล สะราคํา 

10542  นางสาว ญาณมาศ ประภารุงโรจน 

10553  นาย วีรภัทร มะล ิ

10554  นางสาว ธัญลักษณ วัฒนกูล 

10555  นางสาว ณัชชา   รัตพันธุ 

10565  นาย วิศวชาติ ฉลาดธัญญกิจ 

10567  นาย วีรยุทธ โพธิยา 

10568  นางสาว จุไรวรรณ ขุนชาตรี 

10576  นาย วิรัตน ขอโนนแดง 

10587  นางสาว ธนฐา ตัณฑเสถียร 

10588  นางสาว พัชรินทร เรือนช่ืน 
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10598  นาย ภูวเรศ   สมพร   

10618  นางสาว กานตรวี   ทองเสน 

10620  นาย ยุทธพงศ ภูวเศรษฐาวร 

10623  นาย จักรินทร มุงจิตธรรมมั่น 

10631  นาย วสันต นาคํา 

10632  นาย สุธรรม คุมทรัพย 

10633  นางสาว ภัค สุฉันทบุตร 

10635  นางสาว ปาริฉัตร    ศรีพุทธา    

10643  นาย นนทิวัฒน คูพัฒนาพิบูลย 

10649  นางสาว แพรวพรรณ     ปาลานุสรณ 

10660  วาท่ีรอยตํารวจตรี ชวพล ยินดีผล 

10672  นาย อภิรักษ คงคาเพชร 

10673  นาย กฤติชัย สําราญบํารุง   

10684  นาย อานุภาพ ปรีชาวุฒ ิ

10689  นางสาว จุฑาทิพย สิงหกลางพล 

10690  นางสาว มัณทนา    ศรีมุกข 

10698  รอยตํารวจโท พีระศักด์ิ สุระมะณ ี

10708  นาย สมหมาย แยมย่ิง 

10713  นาย สุปวีณ นิมิตกุล 

10750  นางสาว วิรตี ศิริยุทธวัฒนา 

10753  นางสาว ญาณิศา แวนแกว 

10758  นางสาว กาญจนาภา ลําดับวงศ 

10760  นาย ณัฐพงษ จําเรียง 

10763  นาย วงค มาล ี

10766  นาย สุกิจ อุไรรัตน 

10773  นาย ศุทธิวัฒน ธีระรัชตานนท 

10777  นาย วีระวัฒน    ศรีสุข 

10797  นางสาว ปญญปพร   นกหนู 

10800  สิบตํารวจตรี เชียน กันใจยา 



 

36 

 

 
 

10810  นางสาว เบญจภรณ พรหมสูตร 

10831  นาย วชิรวิชญ แกวอุดม 

10840  นาย ไรวินทร ดิฐกุลพิพัฒน 

10841  นางสาว ตรีรัตน   มีทอง 

10845  นางสาว สุภัค สวัสด์ิประทานชัย 

10850  นางสาว สุวิจักษณ รุจนวงศ 

10852  นาย พรมมา เถาวัลยดี 

10855  รอยตํารวจเอก บุญเชิด พลแสน 

10858  นาย  นิวัตร เกษมสันต ณ อยุธยา 

10880  นาย พิวัฒน สามวัง 

10894  นางสาว ศรัณยพร   สุวรรณ 

10907  นาย จุฑาเทพ จุฑานนท 

10908  นางสาว พิมพชนก เย็นสวัสด์ิ 

10918  นางสาว อลิสา  โพธ์ิกมลวงศ 

10923  พันตํารวจตรี ติณณภพ วิชนีลักษณ 

10926  นางสาว ธมน    นาคะประวิง 

10937  นางสาว อภิชยา คณาประเสริฐกุล 

10938  นางสาว ปญจิรา บุญติด 

10939  หมอมหลวง ปรียทิพย เทวกุล 

10940  นางสาว ประภาสินี   ฉินสกลธนาพร 

10947  นางสาว จิตติกาญจน    นุกูลชิต 

10951  พันตํารวจโท ศักด์ิชัย จรัสบุญประชา 

10953  นาย กมนพัฒน   คุญชะวล ี

10970  นางสาว ชุตินันท รัศมี 

10978  นางสาว ชุติมณฑน ชนะทรัพยสกุล 

10983  นางสาว กันยารัตน สุทธิมนัส 

10989  นาย รุง รักสํารวจ 

11005  พันตรี วรจักร แซงสีนวล 

11015  นาย ธนันธรณ สุทาวัน 



 

37 

 

 
 

11028  นาย สิรวิชญ ทีวะกุล 

11042  นางสาว กันติชา คงแยม 

11047  นาย ณฏฐพล บัวเงิน 

11050  นางสาว อัณณชญา สุติน 

11063  นางสาว ชอทิพย   ไทยกุล 

11064  นางสาว จุฑามณ ี นิลศิริ 

11073  นาย จักรินทร กายแกว 

11091  นาย ธนวัตร กุลชา 

11112  นาย ธีรภัทร ตางวิวัฒน 

11128  นาย ปวรุตม   จงศิริรักษ 

11146  นางสาว ฐานิต จันทรแสงศรี 

11159  นาย เอกพันธ วาเพชร 

11167  นางสาว มนทนี หีดฤทธ์ิ 

11178  นาย สุจินต จินตนิติ 

11180  นางสาว วรัญญา เจนจบ 

11183  นางสาว สกนธรัตน เรืองโชติพัฒน 

11190  นางสาว ปยะนุช เปาชัง 

11197  นาย ณัฐนันท      วัชราวิวัฒน 

11204  นางสาว จิรฐา ธนิตกิตติภัทร 

11205  นาย มนตรี บัวมาก 

11207  นางสาว พิศสุดา นิลภา 

11218  นาย อภิวัฒน เชาวลิต 

11219  นาย วโรดม จูกระจาง 

11223  นาย สุชาติ ทศราช 

11235  นางสาว วิลาสินี ห.เพียรเจริญ 

11239  นางสาว ธัญญทิพย พุมจันทร 

11241  นางสาว ภัทรพร เรืองฤทธ์ิ   

11257  นางสาว นิติลักษณ   พูนศิริ 

11259  นาย ภูวเดช รักษกุลวิทยา 
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11261  นางสาว พัชราภรณ มะโนคํา 

11297  นางสาว สุรัสวดี จันทรภักดี 

11305  นางสาว ชุติมา คีรีรัฐพิศาล 

11321  นางสาว จิตอาภา สุนันทลิกานนท 

11338  นางสาว อมรรัตน ปยะดํารง 

11368  นางสาว อนุตรพร ฐิตพิชญ 

11447  นางสาว พรพิมล หอมช่ืน 

11469  นาย วินุรัตน พัฒศรีเรือง 

11485  นางสาว ณัฐรดา สมศรี 

11499  นาย ชาตรี ศิลาภา 

11509  นาย พิเชียร ตฤณธีรบูลย 

11512  นางสาว ณปภัช แสนนันตา 

11517  นาย ภาณุพงศ   นอมจุย 

11521  นาย กิจชนะ จันทรแกว 

11533  นาย ยุทธภูม ิ สมพามา 

11558  นางสาว ชอทิพย สุนทรวิภาต 

11573  นาย ปฏิญญา คําโสม 

11607  นางสาว รัตนาภรณ     จันทรตรง 

11674  นาย นนทธวัช   ธัชประมุข 

11681  รอยตํารวจโท ปุณณวิทย ศิริวิวัฒนะกุล 

11687  นางสาว มานิตา เฮงหร่ีประสพโชค 

11692  นาย ชํานาญวิทย ภูมรินทร 

11701  นาย ตรียศ     สําเภา   

11707  นาย อานนท   ปอโนนสูง 

11728  นาย ไกรเวช รักชาติ 

11730  นางสาว ชุติกาญจน   วินิตวรเวสม 

11732  นาย นิติธร กรุงวงศ 

11758  รอยตํารวจตรี สรอยเพชร พันทิม 

11764  นาย ณพล เวทยปญจศีล 
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11778  นาง สุคนธทิพย อิงคะวะระ 

11789  นางสาว เบญจรัตน บินลอย 

11791  นาย สันติพงษ มนตวิเศษ 

11797  นาย สุพจน วิเชียรวรรณ 

11798  นางสาว ศิริพร กิจวานิชขจร 

11800  นาย จิรวัสส สินไชย 

11804  นาย ศิวัจน อนันตธรรมชัย 

11816  นางสาว กัญยารัตน   ไชยวัฒน 

11821  นาย ชยากร แจงพันธุ 

11823  นางสาว กานดา   เปยคําภา 

11825  นาย อัครวุฒิ จงสุจริตธรรม 

11826  นาย อิศวพร ศิริวจนา 

11847  นาย พีรเดช สมุทรจิตต 

11850  นางสาว เนติมา   โฆมานะสิน 

11854  นางสาว สุกัญญา กิจกอบชัย 

11857  นาย เจริญศักด์ิ กลั่นประชา 

11872  นางสาว ลําพูล   ทองพูน 

11873  นาย ธนพล พุฒสกุล 

11879  นาย ธนัท   สิทธิพลพร    

11880  นาย ภูมิพงศ จงสกุล 

11887  นางสาว ธนพร มิ่งมั่นคง 

11924  นางสาว กรชนก   พันธุฟก 

11931  นาย อนุรักษ    วณิชเจริญการ 

11935  นาย จาตุรงค พงศเสาวคนธ 

11936  นางสาว ตองใจ วัชรบุศราคํา 

11937  นาย พชร ธรรมวาทศักด์ิ 

11938  นาย ธีรเดช สูงเจริญ 

11946  นาย มนตรี มณีจิรวัฒก 

11972  นาย พรรษวุฒ ิ โกศลานันท 
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11975  นาย ภานุวัตข ทองชาติ 

11982  นางสาว ณิชกานต คลายพรหม 

11996  นาย สิทธิชัย   ผสมทรัพย 

12004  นางสาว เขมจิรา วิชัยดิษฐ 

12005  นางสาว ธาริณ ี เมธาธรรม 

12010  นาย ณัฐวุฒ ิ พาโนรักษ 

12014  นาย ศักดิพงศ หมวดมณ ี

12018  นาย กายจิระ สังคหะพงศ 

12019  นาย เจนณรงค แสงสุวรรณ 

12024  นาย จักรกฤษณ ครองระวะ 

12027  นาย ปวีณพิมุกข ภิรมยไกรภักด์ิ 

12051  นาย ปติ ทวีทรัพยอาภรณ 

12069  นางสาว รันตี อัศวพิศาลบูลย 

12073  นางสาว ธันยพัชร ชอบธรรม 

12074  นางสาว หยาดฝน ชูแสง 

12075  นาย พัฒนวัจน ตรากลาง 

12090  นาย กัณฑพสิษฐ ไชยสงคราม 

12111  นาย วรเมธ ยางสิงออ 

12119  นาย ภูเบศน แกวประเสริฐ 

12130  นางสาว คณิตา สุขเจริญ 

12140  นางสาว โชติวรรณ     นฤเทพ   

12151  นาย วิชพงษ ถินจันทร 

12152  นางสาว วิจิตรา กาสิงห 

12178  นาย ทศพล    ศิริตันต์ิ 

12185  นาย นพรัตน   ฟูเกษม 

12215  นาย ณฐภัทร จุงพิวัฒน 

12225  นาย เศกสรรค แสนเสริม 

14004  นางสาว ภารดี อติศัพท 

14008  นางสาว ญาณิกร ปุญญทลังค 
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14011  นาย เกรียงศักด์ิ เลี่ยวศรีสุข 

14019  นาย ศราวุฒ ิ อารมยดี 

14029  นางสาว อัญชิสา พริกบุญจันทร 

14030  นางสาว มณีจุฑา ปานะชา 

14031  นางสาว วิภาวี ไกรศิริโสภณ 

14038  นาย สิริภาส บุญยงค 

14039  รอยตํารวจเอก ศราวุธ สถาพรเรืองไร 

14043  นาย พงศธร บุญวิภัทรเสวี 

14046  นางสาว สุรีย สมกมลชนก 

14048  นาย สานิตย อองธรรมวงศ 

14049  นาย ปฐมพงศ     ตุมสุวรรณ 

14050  นางสาว อรอุมา ไชยสุกัลย 

14051  พลตํารวจโท กิตติธัช เรือนทิพย 

14053  นางสาว วลัยพรรณ คําปาน 

14054  นาย สมชาติ    วิเศษสิงห    

14056  นาย ทนุ วิสิทธิกมลโยธิน 

14060  นาย สันติ จันทกมล 

14061  วาท่ีรอยตํารวจตรี ขจรเกียรติ   หมีทอง 

14062  นาย กิจจา ปญญาวุฒิธรรม 

14063  นาย ธณัชย    สุริวงค   

14068  นาย ณัฐภัทร   ณ  นคร 

14070  นาย นฤพนธ   ธุลีจันทร 

14071  นางสาว ชนันภรณ     สามัคคี 

14073  นางสาว จิรภัทร ชีรวินิจ 

14074  นาย วันชัย  โพธ์ิรักษา 

14078  นางสาว พรสวรรค กาญจนจันทร 

14079  นางสาว นวรัตน   ตระกูลพรายงาม 

14080  นางสาว ฐิติชญาน ทวีนันทเชยโชติ 

14081  นางสาว นริศรา ชาญจารุ 
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14084  นาย พุฒิพงศ     ศรีสมพันธ 

14091  นาย ธัชพล เจริญพงศ 

14093  นาย จิรณะ นุตจรัส 

14095  นางสาว อรวรรณ    บุญสม 

14097  นางสาว พัชรีกูล มงคลพรวิทยา 

14099  นาย วงศกริสนัน จันทิรา 

14100  นาย กษิดิศ เผาเจริญ 

14106  นางสาว เมธาวี   พัตตานิชานนท 

14112  นางสาว ศุภาณกุล วิเวก 

14114  นางสาว ธนิศา นิลยกานนท 

14115  นางสาว แกวฤทัย   กาญจนสุวรรณ 

14116  นางสาว รัดเกลา วรนุช 

14119  นางสาว ธิดารัตน      ขุนฤทธ์ิ 

14120  นางสาว นิภาพร มีคํา 

14126  นาย จักรินทร    เหยาสุวรรณ 

14128  นาย วิชัย ขุนแกว 

14132  นาย มนตรี ต้ังธนชัย 

14138  นางสาว สุภา ลือประกร 

14140  นางสาว พัชรา กาวิละ 

14141  นาย กฤษดิศักด์ิ เพชรชวย 

14144  นาย อาณัฐ   ฉลองชนม 

14145  นางสาว ผกามาศ   ทองจันทร 

14147  นางสาว กัลยาณ ี เสือเฒา 

14148  นางสาว อรญา   คงมะลวน 

14151  นางสาว ปญญดา  อินทุณห 

14153  นางสาว ภัชลภา กานดิศยากุล 

14154  นางสาว วันทกาญจน จิตนาม 

14157  นาย วรุตม   เจียรวัฒนาวิทย 

14159  นางสาว นิภา   เพชรพัด 
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14161  นาย จักรพงศ     โฮมแพน 

14162  นางสาว ปฤจฉาพร คินธร 

14166  นาย สมเจตน รัตนวารินทรชัย 

14167  นางสาว ธัญชนก นาคมณี 

14169  นาย ณัฐพล เหลืองจรัสหลา 

14171  นางสาว คุณัญญา   แสงสุวรรณ 

14176  นาย นรา ถ่ินนัยธร   

14177  นาย วิโรจน จริงรักวงษ 

14180  นางสาว จันทิมา ปณฑศิริโรจน 

14185  นาย ฐนิภณ สังขปกษา 

14190  นาย เอกชน เกษมถาวรศิลป 

14191  นางสาว มานิตา รุงเรืองตันติสุข 

14192  นาย ชนวัชร ไชยรัตนะ 

14193  นาย คณิติน อุทัยวัฒนา 

14196  นางสาว ภัทรพร สหกิจพิจารณ 

14200  นางสาว มัชฌิมา บริสุทธ์ิพงศากุล 

14201  นางสาว ดารินี พูลโสภา 

14202  นาย วุฒิชัย เต็งพงศธร 

14205  พันเอกหญิง มณีจันทน พัฒนพัชร 

14206  นาย ปภาวิน ลิ้มบารมีกุล 

14217  นาย สมบัติ   เผือกเงิน   

14218  นาย อภิณัฐ เอี่ยมปรัชญา 

14221  นาย พีรพงศ จงไพศาลสกุล 

14228  นางสาว วรารัตน พิทักษปกรณ 

14238  นางสาว ภคนันท ตันติยาสวัสดิกุล 

14240  นาย ณัฐกิตต์ิ    ชูจิตร 

14246  นางสาว จรัญญา ชวยนุม 

14247  นาย เทวินทร สระทองหอย 

14248  นาย นพคุณ ถูกจิตร 
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14250  นาย มงคล ไพศาลเจริญทรัพย 

14252  นาย ณัฐกานต โมคภา 

14254  นางสาว ชนุตพร   รัตนจันทร 

14255  นางสาว จุฑารัตน      รัตนตันติกุล 

14257  นาย จิรัตน พลเดช 

14260  นาย ธนณัฏฐ   ชีวกฤษนันท 

14263  นางสาว วัชรี วรรณล ี

14270  นาย พงษพิพัฒน ศรีนวล 

14273  นางสาว ดลพร ศัลยพงษ 

14277  รอยตํารวจเอก อัษฎางค ทองแดง 

14279  นางสาว สิราพร สังขเกิด 

14282  นาย ประพิณพงศ พงษทัดศิริกุล 

14283  นาย พงศกร เพ็ญจันทร 

14284  นางสาว ธิราภรณ     โพธิราชา 

14288  นาย ทรงวุฒ ิ ลออวรากุล 

14291  นางสาว วลัยพรรณ    กิมไพ 

14294  นางสาว กิติญา พักษาหาร 

14299  เรือโท วันชัย มากวงค 

14302  นาย ภาคภูมิ อรทัย 

14306  นาย พชร รวยสําราญ 

14307  นาย บัญชา สีดาพันธ 

14311  นางสาว ภัทรลภา หนูเอียด 

14313  นาย ณรงคกฤษณ นิมโรธรรม 

14315  นาย ศรัณย   สัจจานุกูล 

14324  นาย บุญสวัสด์ิ ชวลิตกุล 

14329  นางสาว วิชิรา ต้ังวงศพัฒนกิจ 

14335  นางสาว ธีรพร    ผาติไกรศรี 

14341  นางสาว พัชญณกัญญ มีสมศักด์ิ 

14343  นางสาว ณัฐชยา พารุง 
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14347  นางสาว ณัฐกานต ทัศนโกวิท 

14349  นางสาว สุธัญญา    วีระโพธ์ิประสิทธ์ิ 

14351  นาย วรายุทธ แกวเหล็ก 

14357  นางสาว ปริศนา เย่ือใย 

14359  นาย กิตติคุณ   บุญสมร 

14360  นางสาว ภัทรวดี เลี้ยงฤทัย 

14370  นาย วรวิช ชุมเปย 

14374  นางสาว สุชา โฉมศรี 

14375  นาย ชัยยศ ผจงชวโรจน 

14376  นาย ภรัน สุกกสังค 

14378  นาย วัชรชาติ ศิริกานตนนท 

14380  นางสาว ชญาพร อัศวินปรีชา 

14381  นาย นพกช พวงหอม 

14382  นาย นิติกร พุทธลา 

14383  นาย กมลภพ บุญมา 

14385  นาย ปญญา   อวมออน 

14390  นางสาว สุดารัตน ศรัทธาพันธ 

14392  นาย กรีฑา วิศาลศิริกุล 

14395  รอยตํารวจตรี สมเกียรติ    ทิพยนุรักษ 

14402  นาย วราวุฒ ิ คงสวาง 

14418  นางสาว กอกานต แกวฤทธ์ิ 

14424  นางสาว วรพรรณ วิสิฐธนวรรธ 

14429  นางสาว มิรันตี มีแสง 

14430  นาย ธีรศักด์ิ    บุญเลิศ 

14433  นางสาว ยลฬฑิตา ศรีมาวิน 

14442  นาย สกนธ วงศชวย 

14445  นาย พิชชากร ธนสมบัติสกุล 

14447  นาย วชิรา นาวาศรีพร 

14448  นาย สพล ปนประเสริฐ 
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14453  นาย ธนัท  ดุษฎีพร 

14454  นางสาว รับพร โดมทอง 

14458  นาย เสฎฐวุฒ ิ  ศิริวุฒิ 

14459  นาย ธาวิน ชพานนท 

14461  นาย ชวลิต สีหลิ่ง 

14462  นางสาว ธมน ดานแกว 

14463  นางสาว วิชุฎา อารีมิตร 

14464  นาย เกรียงศักด์ิ แกวนิสัย 

14468  นางสาว ศีตลา   ดวงปน 

14470  นางสาว กิตติภัค ฉลอม 

14473  นาย ทรงพล   อภิวัฒนานันท 

14474  นาย ชาญชัย เชาวนางกูร 

14482  นาย ณัฐพงศ   รงคทอง 

14483  นาย อรรถวิท อิศรเดช 

14484  นาย ณัฐวุฒ ิ คลายขํา 

14485  นางสาว สุนิตา   ราคาลัม 

14489  นาย เดชาศัย อินทรมณี 

14492  นาย ทรงยศ ตระกลทรัพย 

14496  นางสาว ปยะวรรณ จันทรศัพท 

14500  นาย จิรวัฒน สรรเพชร 

14502  นาย ธนากร  บรรเลง 

14503  นาย ศาสตร อาชวนิจกุล 

14508  นาย ชลัฏ ฟองกษีร 

14516  นาย จีรวุฒ ิ ชนิดกุล 

14517  นาย ปยะณัฐ โยธี 

14523  นางสาว กษมา ประเสริฐสังข 

14534  นาย ครีตวรรณ นิธิกุล 

14540  นางสาว พัชราภรณ     ไหลหลั่ง 

14543  นาย ณพงศ จีรประภาพันธุ 



 

47 

 

 
 

14544  นางสาว นรัญญา เส็งเจริญ 

14548  นางสาว ศิศิรา น่ิมนวลกุล 

14549  นางสาว ณัฐธยาน มหาคุณากร 

14551  นาย เอกราช พิทักษไพร 

14556  นางสาว ชนาธิป ขอประเสริฐ 

14557  นางสาว กัญจนนิกข ชุติมา 

14563  นางสาว ณัจภัค จินตจันทรวงศ 

14566  นาย พัฒจิตร วัฒนศิริชัยกุล 

14567  นาย ธนพงษ    วงศเสรี 

14568  นาย ศุภณัฐ    หัศภาดล 

14569  นางสาว อภิพร       วีรญาณธนาการ  

14570  นางสาว ธัญญธนิษฐ เลาหวณิช 

14572  นาย กุลวิชญ โชคสถาพร 

14573  นางสาว ธัญญอธิษฐ เลาหวณิช 

14574  นาย พุทธชาติ    จันทรณธาดา   

14581  นางสาว อรุณรัตน ธํารงศรีสุข 

14583  นางสาว สาวิตรี โสภารุงเรือง 

14585  นาย คณิน     คชไกร 

14586  นางสาว กรัญญา    จางศิริ   

14590  นาย อรรถพร พานแกว 

14591  นาย อนุวัฒน หนูพรหม 

14592  นาย สุทธิศักด์ิ     ยศเมฆ 

14594  นาย ฟูรกอน บอเถาะ 

14595  นาย เกษมพงศ ติรณานนท 

14596  นางสาว ชวิพร   สุวรรณวงศ 

14598  นางสาว กรภัทร ศิริพรรณาภิรัตน 

14599  นาย วิศรุต   กุลบุญเรืองรัตน 

14602  นาย อัศราวุธ    เตจะยา 

14608  นางสาว จิณหจุฑา ตระกูลพิชยะชัย 
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14610  นาย จิรายุ วงศชุมพิศ 

14611  นาย ธิติชัย ยันตรศรี 

14613  นางสาว เนตรดาว   ลิ้มวงษทอง 

14619  นางสาว สุดหทัย ศรีสุข 

14621  นางสาว เมธาวี แกวแฝก 

14622  นาย วงศกร   ชูขันธ 

14624  นางสาว ชญานิศ จามรมาน 

14630  นาย โรม นาคเรือง 

14633  นางสาว กัลยพิมล   นาคศิลป 

14635  นาย คมสันต ฟากระจาง 

14640  นางสาว ภัทรสุดา วรสาร 

14644  นางสาว ฉัตรลดา ยานารส 

14649  นาย ธนาคาร นอยพิทักษ 

14650  นางสาว กิตติมา สรอยนาค 

14652  นางสาว นิติดา คําแถม 

14657  นางสาว ปราณ ี ไพรสยม 

14658  นางสาว สุธัญญา      กิตติมิ่งมงคล 

14664  นาย สุกิต กังวล 

14667  นาย มาโนชญ   เรียนสรอย 

14668  นางสาว หทัยภัทร บุญชูดวง 

14669  นาย ศิวากร เจริญวิริยภาพ ประทุมชาติภักดี 

14670  นางสาว ศศินทร เตียงพานิช 

14672  นาย ฉายฉาน แกนลา 

14673  นาย กฤดิทัต ฉายไสว 

14676  นาย ณัฐนัย งานประโคน 

14677  นางสาว ขวัญทิชา มีศีล 

14678  นาย พศวีร โชวธนะพานิช 

14679  นางสาว ณัฐณิชา สุดเสนห 

14682  นางสาว สุชาดา สวางพงษ 
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14683  นาย สิทธิเดช รูปประดิษฐ 

14684  นาย คมฉาน ทองดี 

14685  นาย สัณทวัฒน วีระนคกุล 

14688  นาย จักรรินทร    มิ่งขวัญ 

14692  นาย อรรถเดช ชินพงศ 

14693  นาย เจษฎา     แซฮุย 

14696  นาย กฤษณธนา จันเทศ 

14697  นางสาว เปยมศศิมาศ ชูวงศ 

14698  นาง อัจฉริยา สันติปรีชาวัฒน 

14699  นางสาว เกศินี ยุกตานนท   

14704  นางสาว ณัฐวจ ี จักรสาร 

14710  นางสาว จุติรัตน วรรณโชติ 

14719  นาย ณัฐพงศ   สีเสมอ 

14720  นาย วรรษภณ     จําปาวงษ 

14723  สิบเอกหญิง กัญญพิชญา หนอแดง 

14743  นาย อานนท แกวกอง 

14744  นางสาว ปาวิสา   บุญนวล 

14749  นางสาว มาลินี   นิธิชัยชัชวาล 

14772  นาย เชษฐพงษ พรหมนิวาส 

14776  นาย นิติรุจน          หิรัญรัตนกุล 

14784  นาย สุริยา    องคสาท 

14786  นาย กุณฑสูติ   อรุณสุดา 

14788  วาท่ีรอยตรีหญิง พัชราภรณ พุมทอง 

14789  นางสาว เพชรลดา สําลีทอง 

14792  นางสาว ดวงทิพย บุญปลูก 

14793  นางสาว มนทกานต์ิ  เชมนะศิริ 

14797  นางสาว หทัยชนก อภิชัยชัชวาล 

14798  นางสาว ภัทริน รัตนเมธานนท 

14799  นางสาว ปทมาสน บรรจงประเสริฐ 
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14800  นาย กษิต์ิเดช ออนลออ 

14803  นางสาว ณัฐฐินันท   บุญณะสิทธ์ิ 

14804  นาย ปฐมพร ถาวรวงษ 

14806  นางสาว ณัฐฤดี สอนนนฐี 

14807  นาย สฤษด์ิพงษ ทองแสง 

14809  นาย ภาสุร   ณ  สงขลา 

14810  นาย ธนพัทธ คณาวิวัฒน 

14811  นาย วรัญธร   บุญเพ็ง 

14812  นางสาว สิรินทรา   ไชยชนะสงคราม 

14813  นาย พัชรสิทธ์ิ ศิริวิริยะ 

14817  นาย กิตติพันธ ธิติธนาทรัพย 

14818  นางสาว ชนกกานต วีระพงศ 

14820  นาย อภิสิทธ์ิ บุญแกว 

14821  นาย อิสระพงศ ยวงลําใย 

14833  นาย อนุภัทร    จิราภิรมณ 

14839  นาย อัครพล อรามเจริญ 

14843  นางสาว ภัทราพร อูทอง 

14846  นาย คมสันต แซโหลย 

14852  นางสาว ชลลดา คุมมวง 

14853  นางสาว วริศรา กิตติวัฒนากูล 

14854  นางสาว สุวิชา   จันทวงศ 

14857  นางสาว ปรีชริน แขดอน 

14862  นาย วิกรม ดูวา 

14870  นาย ธนา ภัทรภาษิต 

14871  นางสาว อมรารัตน แปนนอก 

14877  นางสาว มัญชรี ช้ันทองคํา 

14884  นางสาว ภัทริน นภานุเคราะห 

14891  นางสาว โศรญา วงศเบญจรัตน 

14896  นาย พงษพัฒน        หลังสัง    
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14901  นางสาว ภัทรวัฒน      อิ่มช่ืน 

14909  นางสาว นิรชา บุญวงศ 

14914  นางสาว ศุภิสรา แยมมณ ี

14916  นางสาว ธนวรรณ    บุณยะผลึก 

14923  นาย ระพีพงศ มีแสง 

14928  นางสาว ชิสา ฉัตรงามอภิชาติ 

14936  นางสาว ปูริดา ระวัง 

14937  นาย คมสัน สุขแพทย 

14938  นางสาว พิมพศิริ จันทรแจง 

14952  นางสาว ลลิตา วรฉัตรธาร 

14956  นางสาว ประวีณา ทองจีน 

14957  นางสาว ชุติมา   ฉ.โรจนประเสริฐ 

14958  นางสาว ภาวินี หาญธงชัย 

14970  นางสาว ชุลีกร มานะเจริญวงศ 

14975  นาย ดนัย เฉลิมโชคอํานวย 

14976  นางสาว ณิชวรรณ ธนสมบัติกุล 

14979  นาย อรรถชัย อุดมดิเรกกุล 

14991  นางสาว ชัญญานิษฐ เช่ียวชาญศิลป 

14992  จาสิบเอก พิทักษ      ฤทัยสุจริตกุล 

14995  นาย อรุษ จันทรเดนแสง 

14997  นางสาว ศศิวรรณ เปลี่ยนประเสริฐ 

15002  นาย ชุติพงษ      อุเสนา 

15009  นางสาว สุวิตา   ชวยพิทักษ 

15016  นางสาว วนาล ี มีคําทอง 

15026  นาย ศุภชัย ตระกูลจันทรแสง 

15031  นางสาว ฐิติพร ชละเอม 

15040  นาย ธนกฤษ ตันสุขชัย 

15041  นาย ธีรภัทร กิจกุลนําชัย 

15042  นางสาว ณิชารีย พงษประสิทธ์ิ 
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15055  นาย วสวัตต์ิ ปญญาจิรภาส 

15059  นางสาว ปวีณา    วงษวิวัฒนาวุฒ ิ

15060  นางสาว เกษรา เลาหพิสิฐพาณิชย 

15064  นางสาว นุชนาฎ แซต้ัง 

15075  นางสาว ธนัชญา   อยูพะเนียด 

15080  นาย พิสิฐ อัครอภิโภคี 

15083  นาย อนิรุจน กายพันธ 

15100  นางสาว อโนทัย นรสิงห 

15103  นางสาว อภิญญา บุญมาศ 

15106  นาย บุญชนะ   ไมสุวรรณกุล 

15119  นาย ศุภยุทธ ชาติประสิทธ์ิ 

15123  นางสาว ชมภัสสร วิวัฒนวรารมณ 

15125  นาย นวพล สนิทแจง 

15126  นาย บุญชัย เติมวิริยะกุล 

15131  นาย อภิชาติ   ดิษบงค 

15132  นาย ศุภพงศ ตันเงิน 

15133  นาย เกรียงศักด์ิ    ทองสุขดี 

15134  นางสาว พรรณนภา เลาหสุวรรณรัตน 

15137  นาย อรรถพร พูลเผา 

15141  นาย หรรษา สีแดง 

15142  นาย สุรวุธ แสงบุญ 

15147  นาย ยุทธนา สินชวาลวัฒน 

15151  นาย อนณ     รัตนอุดมพล 

15159  นางสาว ศานิตา หวงวงษ 

15161  นาย สุเทพ   มิ่งมาลัยรักษ   

15168  นาย พงศสิริ สินอุดม 

15169  นางสาว โยษิตา   แจงความดี 

15171  นางสาว แสงรวี ดานเทศ 

15175  นาย ธนพงศ ดอนไพร 
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15176  นาย ชณทัศ ย่ิงสุขวัฒนา  

15185  นางสาว รุงทิวา จอมงาม 

15187  นางสาว ศศิธร   ทองวิเศษ 

15188  นาย ธนาพล ใจเสงี่ยม 

15195  นางสาว อารยา เปรียบกลา 

15197  นางสาว ณิชกานต รัตนเดช 

15199  นางสาว ชญานภัส ภูมิคอนสาร 

15200  นาย โกมินทร    ฮามพิทักษ 

15202  นางสาว พิชญพัชร เลาหรุงพิสิฐ 

15212  นาย วรพิชญ งามแกว 

15215  นาย ไพรัช ถ่ินธานี 

15221  นางสาว พรทิพย ทิพฤาตรี 

15222  นาย กิตติ ทองพอก 

15223  นาย นินาท ลาวัณยวุฒ ิ

15229  นางสาว สุชาวฎี    แสนคํา 

15234  นาย อิสระพงศ เอี่ยมพลอย 

15236  นางสาว เมธาวี ภูริเอกทัต 

15251  นางสาว ศิวพรรณ พิชิชัยรุง 

15257  นางสาว ดวงฤทัย   บุญญาเสถียร 

15258  นางสาว ศิรดา    วรสาร 

15261  นาย พงศธร คําแหง 

15263  นาย สุรพจน บุญนํา 

15265  นาย วรวิทย อมรวัฒนพงศ 

15266  นาย สรรณวรรษ เจนสาริกิจ 

15283  นางสาว กอบกุล ตระกูลเกิด 

15288  นางสาว ขนิษฐา รุงเจริญกิจ 

15292  นางสาว อาภัสรา บัณฑิตนิยมานนท 

15294  นางสาว ชนิตนันท ปญญาวัฒชิโล   

15297  นางสาว วิสาลักษณ สังขกรด 
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15298  นางสาว พัสวีร   กัลยาณคุณาวุฒ ิ

15299  รอยตํารวจตรี กมลศักด์ิ หมื่นภักดี 

15301  นาย อานนท ศักด์ิมังกร 

15302  นาย กฤติเดช ลักษณานันท 

15310  นางสาว ศศิพิมล เผาวิริยะ 

15312  นาย ชัยยุทธ ศรีจันทร 

15316  นางสาว พีรนุช พิพัฒนพิบูลผล 

15338  นาย กิตติพงค วิบูลยศิลป 

15339  นางสาว เจนจิรา เช่ียวชาญวิศวกิจ 

15341  นาย ตรีเนตร    แปนนอย 

15344  นางสาว กมลพรรณ สินชัยวนิชกุล 

15345  นาย วรเชษฐ พันธภูวงศ 

15366  นางสาว กนกวรรณ    ชัยวิสุทธ์ิ 

15372  พันจาเอก ครรชิต อุทะจันทร 

15373  นางสาว นันทิปรัชญ   จําปานิล 

15379  นางสาว ธีรนุช เผดิมปราชญ 

15382  นาย ปยกร ปรมีศณาภรณ 

15383  นางสาว สุธินี โชติเธียรชัย 

15390  นางสาว ณิชา ภมรบุตร 

15391  สิบตํารวจตรี ภาคภูมิ เชยกีวงศ 

15399  นางสาว อัญชลี   พันธเฉลิมชัย 

15400  นาย ณภัชร   เล็กพงษ 

15401  นางสาว สุธารัตน สังวิจิตร 

15404  วาท่ีรอยตรี ชวนันท กนกวิจิตรศิลป 

15408  นาย นิพิฐพนธ   หงษใจ 

15413  นาย ณัฐนันท ต้ังสกุล 

15417  นางสาว สุภาพร   บานยาง 

15430  นาย กฤชวัฏ จัมปาสุต 

15437  นาย ฤทธ์ิธาดา เครือสุข 
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15441  นางสาว ปดิวรัดา บุญนํามา 

15442  นางสาว กนกวรรณ เหลาโผน 

15443  นาย ทักษดนัย   ทองอินทร 

15444  นาย จําเริญ เรืองพุทธ 

15446  นางสาว จันทรจิรา   นอยยะ 

15448  นางสาว พรศิริ บุญย่ิง 

15453  นางสาว ภาวิณ ี นครพัฒน 

15455  นางสาว ณัฐนภา ดวงพรม 

15457  นางสาว ชัญญานุช กอบกุลธนชัย 

15466  นาย ประสิทธ์ิ     เหลืองรุงเกียรติ 

15470  นาย มานัส สังวร 

15472  นางสาว วรัญญา   วงศฤทัยวัฒนา   

15474  นาย ธิติวัฒน   วัฒนา 

15475  นาย กิตติพงศ รุงสิริทวีรัขต 

15478  นาย สมภพ บอทรัพย 

15479  นาย ยุทธพงศ     ภูประคํา 

15480  นางสาว พลอยไพลิน อิ่มสวาสด์ิ 

15487  นาย เกียรติศักด์ิ สรรพคุณ 

15489  นาย ธนวัฒน พัฒนเพ็ญ 

15490  นางสาว อัญชพร  สวาคฆพรรณ 

15491  นาย ธนันทชัย วงควิวัฒนชัย 

15510  นาย ธนินทรัฐ ตันติเตโชพัฒน 

15530  นางสาว มณีรัตน      กิติพิศาลกุล  

15536  นาย พีรพล มนตชัยกุล 

15539  วาท่ีรอยตรี ศิริวรวุฒิ ต้ังเศรษฐพัฒน 

15540  นางสาว รุงมิตร ชุนเฮงพันธุ 

15548  นางสาว สุปรีญา ซึ่งดํารง 

15549  นางสาว ทิพาลัคน คงบุญวิจิตร 

15550  นาย วรภัทร อธิรัตนปญญา 
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15566  นางสาว ณัฐสุดา      จําปาเงิน 

15571  นางสาว มาลินดา เทวาพิทักษ 

15574  นาย สมภพ ศิริธนานุกูลวงศ 

15578  นาย อรรถพงศ ทิพยอักษร 

15581  นางสาว เจนจิรา ทรัพยนภาพร 

15585  นางสาว อมรประภา แผนศิลา 

15588  นางสาว ณภัทร เดียวสกุล 

15595  นาย ธัญ คงสวัสด์ิเกียรติ 

15600  นางสาว วรวรรณ เกตุสุรินทร 

15601  นาย มรกต   ซิ้มประเสริฐ 

15606  นางสาว พิสมัย   ชูวงศโกมล 

15613  นาย ราจี๊ฟคาน ปาทาน 

15623  จาสิบตํารวจ ธนา นาคนิล 

15625  นางสาว ขวัญสิรี ชวงวิไล 

15630  นาย ยิน มีบุญ 

15645  นางสาว สุภวดี อยูสําราญ 

15648  นาย ณัฐเดช เหมยากร   

15649  นางสาว อาทิมา สอนเนย 

15651  นาย ปณณณพนธ อนันตพันธ 

15652  นางสาว อรวิภา รัตนะผล 

15656  นางสาว สุภารัตน    กิมกูล 

15657  นาย ชินะพันธ งามวงษนอย 

15660  นาย เศรษฐกิจ พงศพุทธางกูร 

15664  นางสาว ไพริน ขจรเกียรติสุข 

15667  นางสาว ดวงประทีป   ปตตะพงศ 

15673  นางสาว ดวงกมล พันธุพานิช 

15680  นางสาว ณัฐนิช   ชลิศราพงศ 

15694  นาย สิทธินนท       กี่สุขพันธ 

15696  นาย กิตติศักด์ิ    พูลสวัสด์ิ    
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15703  นางสาว สิรีธร   ราชเดิม 

15704  นางสาว วิภาดา ศักด์ิศรี 

15705  นางสาว ปองสิริ วิมลสุรนาถ 

15715  นาย สุรศักด์ิ เผือกจีน 

15716  นาย อนุสรณ     สวัสดี 

15718  นางสาว จินตนา ลาภเดโช 

15724  นาย กฤษกร เลิศสิทธิชัย 

15725  นาย สุวิจักขณ มารยาท 

15726  นาย ธีรพงษ เสวนาพร 

15728  นางสาว ณัฐชนา จัตตามาศ 

15736  นาย อนุพงษ ใจรังกา 

15737  นางสาว ทิฆัมพร ไชยแสงคํา 

15747  นาย ตุลย   เงยวิจิตร 

15748  นาย ณัฐพัชร  วงษศิริ 

15753  นาย อนันต โรจนศิลป 

15754  นาย ภูมิ สาระสมบัติ 

15755  นาย สุวิชา จักรเจริญ 

15758  นางสาว พูยา ทริปาทิ 

15766  นางสาว ไปรยา มีก่ํา 

15771  นาย ภานุพันธ จันทรโฉม 

15774  นาย ณัฐดนัย    อาจผึ่ง 

15775  นางสาว กรรณิกา   แซต้ัง 

15780  นาย ศรัญู ประทุติตา 

15781  นางสาว ผองพิศ สิริเวชชะพันธ 

15782  นาย ปรีชากุล ปนรอด 

15783  นางสาว ปยพร ทรงเกียรติวุฒิ 

15784  นาย เดชชยันต   จึงนิจนิรันดร 

15785  นาย ธีรวัชร ลิ้มสุวรรณ 

15786  นางสาว สุนิษา คงพัฒน 
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15787  นาย นพดล   คงทรัพยโสภณ 

15792  นางสาว สุนิสา   เกษสุพรรณ 

15797  นางสาว พรอมพร สกุลวัชรินร 

15808  นาย เฉลิมเกียรติ ศาลางาม 

15814  นาย กฤษฎา พจนสิทธ์ิ 

15816  นาย ประวิทย   วิชริน 

15818  นางสาว เพชรพลอย   จินดามุข 

15823  นางสาว อารดา กันวนา 

15825  นาย ปรีมนต เกิดโภคา 

15828  นางสาว ขวัญกมล     สวัสด์ิเรียวกุล 

15829  นางสาว วรัชญา ศรีมณฑา 

15834  นาย ประสิทธ์ิ   ศิระวัน 

15845  นางสาว จีราพร เกื้อชู 

15854  นางสาว ประภัสสร กาญจนพิบูลย 

15860  นางสาว พัชรี จรอนันต 

15861  นาย อมรพันธ นามเจริญ 

15864  นาย เพชรพิทักษ ใจบาน 

15866  นาย พงษกฤษณ เสงี่ยมอยู 

15870  นางสาว พัชรมน   ภูริเดชภากรกุล 

15879  นาย ศุภชัยณกร เปยมลาภ 

15880  นางสาว ณัฏฐทิตา    สีมา   

15884  นาย สมาวิษฐ กิตติเกษมศิลป 

15886  นางสาว นิภาภรณ ลาภเสถียร 

15887  นางสาว พรสุพพัต นันตะ 

15888  นาย สุธรรม สวยรูป 

15893  นาย ธนภูม ิ ศรีโพนทอง 

15896  นางสาว ณัฏฐาพร การโคกกรวด 

15899  นางสาว ธนัญญา ธนะโสธร 

15900  นางสาว ชลิดา อุปแกว 
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15904  นาย คมสัน แสงนิลุบลโสภา 

15906  รอยตํารวจโท รัฐวิรุฬห จันทสุบรรณ 

15907  นาย ปุลวิชช ตีคลี 

15910  นาย ธงชัย โคตรเพชร 

15913  นางสาว อุมาพร แกวลาด 

15918  นางสาว นราสุภา กิจชระภูมิ 

15933  นางสาว พรรณิภา ธัญญเจริญ 

15934  นางสาว รัตนาภรณ    จุลหนองใหญ 

15938  นางสาว สาวิตรี ทรงรัตนขจร 

15940  นาย ณัฐพล เสรีกุล 

15954  นาย ศิวานนท    แนมใส 

15959  นาย วิรินทร   โฮกออน 

15976  นางสาว พัชรินทร เทียมสิงห 

15979  นางสาว ฐาปนี ใจกลา 

15984  นางสาว ธมนวรรณ ศักดา 

15992  นางสาว นพวรรณ    สุจริต 

15995  นาย ธีรศักด์ิ     เฮงตระกูล 

15999  นางสาว มิณฑิตา อัศวศิริศิลป 

16001  นางสาว ภัทรภร วงศสิรสวัสด์ิ 

16005  นางสาว วสุรักษ ขุทรานนท 

16006  นางสาว สุภาพร เจริญสุข 

16009  นาย โรจนทวี ชัยวารีทิพย 

16013  นาย ปริวรรษ สัตถาวร 

16020  นางสาว กฤศญา   ฤกษเวียง 

16021  นาย อัสสชิ เสื้อวิจิตร 

16024  นาย คมกริช อุนนาทรรัตนกุล 

16028  นาย ปณชัย   บรรธุปา 

16029  นางสาว ณัฐศศิ เฟองวิวัฒน 

16030  นาย สิฐาพล ประยุทธพงศ 
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16035  นาย ภัทรกฤต วองปรีชากุล 

16037  นาย อาทิตย ภะวะ 

16042  นาย อภิสิทธ์ิ สุขพันธุถาวร 

16051  นางสาว อรกนก ทับทิมทอง 

16054  นางสาว ชุติมา    บริหาร 

16058  นางสาว อรชัช พลเชษฐ 

16061  นาย เจษฎากร ธีระพันธพงศ 

16062  นาย ศุภเดช   เต็มรัตน 

16065  นาย อภิสิทธ์ิ สุระคาย 

16068  นาย อนุพนธ พรมอินตะ 

16071  นาย เกียรติศักด์ิ ดอกบัว 

16076  นางสาว หน่ึงฤทัย ธรรมเลิศสกุล 

16097  นางสาว พิชญา   ภูมิพัทธ 

16099  นางสาว กัลปปภัส    นภฤกษสวัสด์ิ 

16100  นางสาว ศิรินภา    จันทรหงษ 

16107  นาย เริงชัย   อรรคทิมากูล 

16117  นางสาว มัญยานันท ไชยมณี 

16131  วาท่ีรอยตรี กฤษณ โงนคํา 

16135  นาย รัฐพล บุญถูก 

16136  นางสาว ชญานาถ   มหาจิราภัทร 

16137  นางสาว จริญญา พรหมมา 

16143  นางสาว ฐิตินาถ   พึ่งรักษาเกียรติ 

16149  นาย การุณย นุนกลาง 

16151  นางสาว มุทิตา คําเชิด 

16154  นาย อุดมศักด์ิ     กลิ่นพูล 

16155  นาย พิชญพงศ ทองศิริกุล 

16156  นาย ธินยา นุสีวอ 

16157  นาย เกียรติศักด์ิ   เวียงเงิน 

16163  นาย ธวัช ดุษฎีอําไพ 
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16166  นางสาว ขนิษฐา ดาวเรือง 

16170  นาย สุรเดช มาดะมัน 

16179  นาย พชร สมานพิทักษ 

16180  นาย ณันทวุฒ ิ  เหมือนหมาย 

16185  นางสาว ชนาภัทร   งามขจรกุลกิจ 

16186  นาย พงศกร เคยสนิท 

16202  นางสาว สุนียะ มุสา 

16204  นางสาว ภาวิตา    บุญเลี้ยง 

16226  นาย ปุลวิทย วาณิชยเศรษฐกุล 

16227  นาย สุกิจ อินอิ่ม 

16235  นาย ชิตชัย มณีกาบ 

16245  นาย สุนทร ประดิษฐสันติกุล 

16246  นาย กีรติ ไชยนาเดช 

16261  นางสาว ศิริรัตน   บุญออน 

16265  นาย บรรจง วงศสุนะ 

16266  นาย มนตรี เนาบู 

16270  นาย กฤษณพงศ รัตนชงค  

16274  นาย สุกฤษฎิ์ ภมรพงศอัมพร 

16279  นาย ณัฐ วงศพิริยะวาทิน 

16310  นางสาว เบญจวรรณ บุตรครุฑ 

16352  นาย ธีรพงษ มีคํา 

16353  นาย ธีรศักด์ิ ไชยพล 

16367  นาย ไกรศักด์ิ เจะดามัน 

16369  นาย อดิเทพ     ทับทอง     

16371  นางสาว ชนิสา     ชูประดิษฐ 

16372  นางสาว ฐิตาภา   นุศรีอัน 

16376  นาย กวิน ศิริตันติกร 

16383  นางสาว ฉัตรญาภรณ    นิรภัย 

16394  นางสาว อุษา   เอี่ยมประเสริฐ 
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16403  นางสาว พิมพชนก     วรรณะ 

16411  นาย วรนาท    แฝงโพนทอง 

16430  นาย สิริพงศ จันทรแดง 

16440  นาย อนุวัฒน ขันชัย 

16449  นางสาว กานตพิชชา เสนาปกธงไชย 

16453  นางสาว ศุภจิต คูสิทธิผล 

16454  นาย ธีรวิสิทธ์ิ เนตรสุริวงค 

16457  รอยตํารวจเอก ปาณเดชา มะโนเลิศ 

16458  นาย วิศรุตน    นามวงษ 

16461  นางสาว กรรณิการ แสงพลาย 

16465  นาย ชูฤทธ์ิ จันทา 

16474  นางสาว สลิลวรรณ เครือเทศน 

16475  นางสาว จินตกานต   เครือเทศน 

16478  นาย สรรพล แสงประทีปทอง 

16481  นางสาว มลินทร    ปณฑุยากร  

16486  นาย นรบดี สุริโย 

16493  นาย วัชระ ภูกันดาร 

16501  นาย พีระพันธุ ธรรมโอภาส 

16508  นาย ประกิต อึ้งเจริญ 

16536  นางสาว โสภญญา สุวรรณมณ ี

16537  นาย อธิบดี นิลดํา 

16538  นางสาว ศรัณยธรณ เดชะทัตตานนท 

16539  นาย ปยทัศน มณีนวล 

16558  นางสาว นิชาภา      ศรีอรุณสวาง 
     

/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 

     




