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ประกาศส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 

  

เร่ืองผลการสอบภาคหนึ่ง สมัยที่ 66 ปีการศึกษา 2556 

  

กลุ่มวิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

  

 

 
  

ด้วยคณะกรรมการสอบความรู้วิชากฎหมายส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติ     

บัณฑิตยสภาได้ท าการสอบข้อเขียนความรู้วิชากฎหมายตามหลักสูตรและระเบียบของส านักอบรมศึกษา

กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาแล้วปรากฏว่ามีผู้สอบได้ความรู้กฎหมายภาคหนึ่ง สมัยท่ี 66 ปีการศึกษา 

2556 กลุ่มวิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นจ านวน 1,697 คน เรียงตามเลขประจ าตัวสอบดังต่อไปนี้ 

 
  เลขประจ าตัวสอบ                                    ชื่อ – นามสกุล 
 

15  นาย อมรวิชญ์ ศรีระบุตร 

30  นางสาว จันทิมา เทพเรือง 

48  นาย วัชรา กลสามัญ 

52  นางสาว สุพัชชา เทศใจ 

54  นาย อนุกูล เพชรคุต 

66  นาย สิทธิพันธ์ุ สีนวล 

82  นางสาว ณัฐสุดา   อนันตมงคลกุล 

91  นาย สถาพร ราชสาวงศ ์

93  นาย กรทัศน์   ศุขเฉลิม 

95  นาย จักรพันธ์ ทะวะละ 

99  นางสาว วรรัตน์   พูลเพิ่ม 

106  นาย กรวีร ์ บูรณโยชน์กุล 

ส ำนักอบรมศึกษำกฎหมำยแห่งเนติบัณฑิตยสภำ 
INSTITUTE OF LEGALEDUCATION  THAI BAR ASSOCIATION 

32/2-8  หมู่ที ่16  ถนนกำญจนำภิเษกแขวงบำงระมำดเขตตลิ่งชันกรุงเทพมหำนคร  10170 
โทรศัพท์  0-2887-6835  หรือ 0-2887-6801 – 9 ต่อ 405โทรสำร   0-2887-6839 
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109  นางสาว แสงดาว  สันติสุข 

119  นางสาว สุรัชฐา  ชินชฎาธาร 

132  นาย วรวรรณ   อ่ิมจันทึก 

135  นางสาว จินตหรา ไชยพลบาล 

141  นางสาว ดารัตน์ ขาวสุทธิ ์

169  นาย สุทิน ทิพย์รัตน์ 

171  นาย บรรเจิด  พรหมโสภา 

183  นาย เกษียร นวนน่วม 

202  นาย กสินธุ ์  เถินมงคล 

237  นางสาว เสาวณีย์ เสาวรัญ 

261  นางสาว ศุภลักษณ ์ มูลชัยสุข 

264  นาย ธีรภัทร์ ก่อเกียรติ 

269  นางสาว ปุริมปรัชญ์ เถระวัตน์ 

291  นาย ลิขิต   พานิชย์ดี 

297  นางสาว สาอีดะห์ สาและ 

328  นาย นที ค าประกอบ 

329  นาย ธีรภัทร์ แสงทอง 

330  นาย ชาญวิทย ์ ชัยวงศ ์

331  นาย วรสรณ ์ คงปาน 

332  นางสาว ชญาดา น้อยอ่ า 

364  นางสาว ศิริพร โคตรแสนลี 

366  นาย ชนกศักดิ์ ยิ้มวิไล 

373  นางสาว อัญชล ี  จัตุรงค์แสง 

379  นางสาว วิลาวรรณ ตันติสิทธิพร 

386  พันต ารวจโท นิยม รื่นเริง 

393  นาย ศิริเดช เขียวด า 

395  นางสาว ฉัตรลดา ยานารส 

396  นาย ภานุวัฒน ์  นาวีพัฒนา    
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397  นาย สันทัด   อย่างเสรี 

398  นาย ประเทือง เรืองนภารัตน์ 

406  นาย ภาณุพงศ ์  ในเรือน 

407  นาย นรากร นามบุตร 

409  นางสาว นวลปรางค์ เพียผือ 

413  นาย วรเดช เกรียงสันติกุล 

431  นางสาว อัญชล ี  แดงกระจ่าง 

458  นางสาว วชิราพร กลัดเจริญ 

468  นาย ธรรมรัตน์   สุรเมธากุล 

471  นางสาว วราภรณ ์ กรินรักษ์ 

490  นาย ชัยพร ถั่วสวัสดิ์ 

495  ร้อยต ารวจโท วุฒิพงศ ์ คงทอง 

496  นางสาว อมรพิมล จันทร 

497  นางสาว ปาจรีย์   ลือตระกูล 

499  นาย กานกวิญจน์ โค้วสีหวัฒน์ 

502  นาง อังศุมาลิน สินทชาต ิ

506  นางสาว ศศินันท ์  ธรรมนิฐินันท์ 

525  นาย พีรยุทธ ศรีเมือง 

528  นาย วสันต ์ ทาระแพน 

531  นางสาว อุทุมพร   พุทธ ารงค ์

532  นาย กวีศักดิ์ ก้องเวหา 

534  นางสาว ขวัญชนก   ปวิธากุล 

545  นางสาว ธัญญา วงษ์กมลชุณห์ 

551  นาย ณัฐพงศ ์ สมพันธ์ุ 

553  นาย พงศ์ธเนศ   เขียวรัตน์ 

557  นาย ชนาธิป ศิริเศรษฐ ์

559  นาย อดิศร แก้วกองกูล 

562  นางสาว ณฐมน วิสุทธิแพทย์ 
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575  นาย อภิสิทธิ ์ นธีนาม 

577  นาย ณัฐวุฒ ิ ยงค์ศรี 

585  นางสาว จีราวรรณ สามล 

589  นางสาว สุพรรณี   นิลวรรณา 

601  นาย ศราย ุ แสนดัง 

602  นาย นิพนธ ์ โตบารมีกุล 

607  นางสาว เอมิกา คงคา 

612  นางสาว ชมพูนุช   มั่งคั่ง 

616  นาย ศุภชัย ทุมโฆสิต 

623  นาย โชติ ชูติกาญจน์ 

624  นาย บุณณ์เดชน์ จรุงศักดิ์เศรษฐ์ 

625  นาย สุเมธ อินสุข 

626  นางสาว ธนาภรณ์   บุญเกิด 

636  นางสาว ณัฐชยา   จันทร์ทอง 

638  นางสาว ศรัญญา โต๋วสัจจา 

640  นางสาว กมลชนก ร่มโพธิ์ทอง 

664  นางสาว สุรางรัตน์ โฆษิตธนสาร 

676  นาย ธราดล สุชินมาศ 

678  นาย กฤติน พีรยานนท์พิสุทธิ ์

688  นางสาว สาริศา หมาดใหม่ 

693  นาง สุธิดา ศุภวิวรรธน์ 

695  นาย อธิราช ธรฤทธ์ิ 

727  นางสาว จิตรารัตน์   พูลศิลป์ 

742  นางสาว จารุณี ใหญ่ย่ิง 

746  นางสาว ฐนิตา ศิลามงคล 

755  นางสาว พัชรินทร ์ อินเถิง 

765  นาย สุทธิศักดิ์ สุขนิยม 

768  นางสาว ไพลิน เจียงเจริญตระกูล 
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780  นางสาว พิมพาพร อัศวะภูมิ 

784  นาย อภิวัฒน์ ขยันกิจ 

796  นาย เอกพล   พงษ์พันธ์เกษม   

801  นางสาว กุลธิดา   สถิตย์กุลรัตน์ 

806  นาย ณัฐพล สิทธิพราหมณ ์

811  นาย รุ่งนิรันดร์ มณีโรจน ์

821  นาย พชร รุ่งเศวตกุล 

833  นาย ชยุติ กิตตินภดล 

838  นาย วิฑูรย ์ เก่งงาน 

839  นาย นรนิติ มานะกิจ    

840  ว่าท่ีร้อยตร ี นฤพล เรืองสังข ์

841  นางสาว วราภรณ ์ บริพันธ ์

849  นาย วรนาต ไชยรักษ์ถาวร 

852  นางสาว พร้อมพรรณ   ชลถาวรพงศ์ 

853  นาย สุรพงศ ์ ศรีรัตน์ 

861  นาย ณัฐพล  อินทอง 

863  นางสาว คณิตรา   พยัคกุล 

868  นางสาว สิริพริมา ชมภูมิ่ง 

869  นาย เทวฤทธ์ิ ดีสองชั้น 

882  นางสาว อาภาพรรณ   วาทีรักษ์ 

894  นางสาว พิมพ์มาดา บุญเพลิง 

909  นาย เอกราช   สุขแสง  

915  นาย ฉัตรภิวัฒน์   ค าพันธ์ุ 

919  นาย ศุภักดิ์   ยามมา 

923  นางสาว ธิดา   โตโชติสิน 

924  นางสาว สิริลักษณ ์ เหมชาติลือชัย 

927  นางสาว พัชรมน   ภูริเดชภากรกุล 

937  นาย อนุรักษ์   อุ่นภิรมย ์
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941  นางสาว จิดาภา   อินอยู ่   

954  นางสาว กรุณาภรณ ์ กบิลพัฒนากุล 

965  นางสาว อทิตญา เจริญตั้งกิจไพศาล 

970  นาย กิตติพนธ ์ เชาว์บวร 

971  นาย สุทธ ิ จันทร์ชูกลิ่น 

974  นาย ฐิติพงศ ์ ดวงศร ี

977  นางสาว วรัญดา หมาดเท่ง 

979  นางสาว นริศรา ถาวระ 

1003  นาย กิตติศักดิ์ สุขประเสริฐ 

1006  นาย ศานติพจน ์ อายุวัฒน์ 

1009  นาย อุทัย งามพรม 

1011  นางสาว สุธาทิพย ์ พิบูลย์ 

1015  นางสาว กุลวีณา เฉลิมวุฒิศักดิ์ 

1035  นาย สุดเขต   สาต้นวงษ์ 

1036  นางสาว หทัยชนก จิตรีเนตร 

1039  นางสาว ณัฐธยาน ์ หาญป่า 

1040  นาย พีระพงศ์   ปานพวงแก้ว 

1062  นาย เกษม   ศิริบุญมา 

1066  นาย พลวัฒน์   ลีธีระ 

1072  นางสาว พัชรพร   ดุสิตพันธ ์

1087  นาย มงกุฎ สุดเกตุ 

1088  นาย กิตติคุณ พงศ์เพ็ชร ์

1092  นางสาว อนุสรา เกื้อข า 

1108  นาย มีดี ฏิระวณิชย์กุล 

1110  นาย วีระดิฎฐ ์ คุ้มตัว 

1112  นาย เทิดเกียรติ ปานยัง 

1115  นาย ศรัณย ์ ปุญญบวรชัย 

1126  นาย ครรชิต ช่อเกตุ 
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1131  นางสาว ภาพิต ตรีรัตนพันธ ์

1133  นาย อภิวัฒน์   กรุณาน า 

1137  นาย แสนภูมิ   ศรีษะแก้ว 

1156  นาย ภาณุพงศ ์ แซ่โจว 

1157  นาย นราพฤกษ์ ภวจิตตทาน 

1169  นาย ภาคภูมิ   ทากาฮาช ิ

1171  นาย ปัณณธร ชัยธนะสมบัติ 

1172  นาย กิตติศักดิ์   สมพล 

1188  นาย เอกวิศว ์  คุณดิลกกาญจน ์

1193  นางสาว นฤมล ลักษณะวิมล 

1197  นางสาว วรรณพร   ตั้งตระกูล 

1203  นาย สาคร ศรีเกตุ 

1218  นาย ภูวดล พิพุธวัฒน์ 

1229  นางสาว อังคณา เลอศักดิ์พงษา 

1232  นางสาว ศรัณญา   สอนดี 

1248  นาย อานนท์ เบญมาตย ์

1252  นางสาว พัฒนารี ชาญกิจ 

1254  นาย สุรกานต์ จันตั้งอัด 

1266  นางสาว รุจิรา ไชยลังกา 

1276  นาง ปานจันทร ์  มงคลสินธ์ุ   

1277  นาย เกรียงไกร   เสวตสมบูรณ ์

1280  นางสาว บูรตา วงษ์อุไร 

1284  นาย ทศพล ปานทอง 

1288  นาย ปริญญา ชัยธาน ี

1289  นางสาว จันทร์จิรา เสือรักษา 

1292  นางสาว กุลนิษฐ ์ วัฒภากุล 

1294  นาย คมศักดิ์   จ าแนกยุทธ ์

1297  นาย กิตติกร ทองไหล 
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1308  นาย พชภร คุณาพร 

1314  นางสาว ชูติกานต์   ช่วยแท่น 

1322  นาย ณัฏฐพรรษ   ญาณวาร ี

1329  นาย นัฐพร แสนสุข 

1332  นางสาว พิชญา   กลับกลาย 

1336  นางสาว ชมพร บางโม 

1343  นางสาว กิตติยา   งามจรรยาภรณ์   

1344  นาย ภาณุเทพ   ฮีสวัสดิ์ 

1355  นาย ณรงค์กร พุทธผล 

1359  นาย สุรพงศ ์ วรดิษฐ ์

1370  นางสาว พิมพ์ชนก เจริญกิจขจร 

1373  นาย พิสุทธิ ์ ภาคีพันธ ์  

1374  นาย ธนวัฒน์   บุญช่วย 

1380  นาย รพ ี ศรีจงใจ 

1381  นางสาว ปวีณ์กร คงประยูร 

1395  นาย ปัญญาพล จินดา 

1396  นาย เอกชัย ซอดี 

1408  นางสาว นวลสมร จริยอมรเวช 

1416  นางสาว ชมภูนุช ทองดี 

1421  นางสาว พราวรว ี ว่องไวทวีวงศ ์

1425  นางสาว กมลวรรณ จิววัฒนารักษ์ 

1427  นางสาว จริยาวดี เย่ียงยงค์ 

1428  นางสาว นิธินนท์ ล่องวิไล 

1440  นาย พัทธดนย ์ เตชะไพบูลย์ 

1450  นาย อัศวเดช พิยวัฒนตระกูล 

1453  นาย ดนุพล เอ่ียมสกุลเวช 

1471  นาย ฐาปน์กร บัวโชติ 

1472  นาย กรเลิศ ธีระตระกูล 
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1494  นางสาว ศิริพร   มณีรัตน์ 

1497  นาย กิตติชัย   ผอมทอง 

1501  นางสาว ฐิศิรักน์ บุญรักษ์ 

1502  นาย สุภพัชร เอียดเจริญ 

1520  นางสาว มนชฎา  ทองแสงแก้ว 

1528  นาย เสถียรพงษ ์  พงษ์เจริญ 

1531  นางสาว พิไลวรรณ เพชรช ู

1532  ว่าท่ีร้อยตรีหญิง ธิดารัตน์   ยวนทอง 

1536  นาย นภนต์ มาศหิรัญ 

1537  นาย ศุภเดช   เต็มรัตน ์

1543  นาย ชันยธร   กริชชาญชัย 

1563  ร้อยต ารวจเอก ชัยเดช  ใจวงศ์เป็ง 

1578  นางสาว ทวิวงษ์   แสงพงษ์ชัย 

1598  นางสาว ฐิหัถยา โด่งดัง 

1601  นางสาว วีรวัลย์ พุทธศิริ 

1605  นาย ปกรณ์ ภูฆัง 

1611  นาย อุกฤษฏ์ โยธสิงห ์

1647  นางสาว พรภวิษย ์ เค้าสงวนศิลป ์

1654  นาย วราสิทธิ ์ ศรีบุณยาภิรัต 

1678  นางสาว ภัทรา   บุญโรจน์พงศ ์

1690  นาย คมสัน แคะกระโทก 

1691  ว่าท่ีร้อยตรีหญิง อัญชล ี  นาด ี

1692  นางสาว ภาวด ี รุ่งเมือง 

1693  นาย สุริยัน ศรีสุวรรณ ์

1694  นางสาว นฐวรรณ สุธาพร 

1695  นางสาว สุนิสา บุญส่ง 

1731  นางสาว ศสิรินทร ์ จิรอิชยางกูล 

1733  นาย นพคุณ อินทร์ช่วย 
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1735  นางสาว ภาณุมาศ   บุตตะกุล 

1740  นางสาว นรีทิพย ์ ศรีสัตนาควงศ ์

1741  นางสาว ณัฐพร   สุวัฒนะพงศ์เชฏ 

1753  นางสาว กุหลาบ เม่นคง 

1756  นาย ภณ พงศ์ภัทรเวท 

1759  นาย อุเทน อุดนัน 

1783  นาย ธีรวัจน ์ ลิ่วศรีวิไล 

1805  นาย คชาชาติ ภูมิกาศ 

1826  นาย กิติพัฒน์ กุลชาติกิตติพัทธ์ 

1829  นางสาว มณฑา สามงามพุ่ม 

1832  นาย พิริยะ ฉายศุภกุล 

1834  นางสาว นันท์นภัส บุญยวีร์วัช 

1840  นางสาว สุธาทิพย ์ กาญจนะ 

1852  นางสาว สิรินญา ธวัชชัยพิบูลย ์

1853  นาย วิทูล ชูมณี 

1860  นาย สุชาติ มสันต์ 

1867  นางสาว ณัฐธิดา   ใจเย็น 

1868  นางสาว ยอดวรุณ   วิไลรัตน์ 

1878  นางสาว จิราพร   อินทเสโน 

1879  นางสาว ปาวีณา   นาทอง 

1885  นางสาว เบญจพร ตันโห 

1895  นางสาว ชัญญาภัค ดาชเมา 

1909  นาง กรรณิการ ์  จันปุ่ม 

1921  นาย สุเชษ สุขสงค ์

1923  นางสาว รพิศา จันทร์แจ้ง 

1928  นาย สุเมธ จุติพร 

1941  นาย ธันย์วิชญ ์ นาคสวาท 

1954  นางสาว นันท์นภัส พูลเฉลิม 



 

11 
 
 

1955  นาย สมพงษ์ รัตนก้านตง 

1956  นาย ณัฐวรรธน์ ยิ้มอ่อน 

1968  นางสาว พวงทอง   ทิพรัตนอุดมสุข 

1970  นางสาว ชญานุช เกล้ียงพิบูลย ์

1973  นาย พันธ์ภูม ิ  สุจิปุตโต 

1976  นาย พีระพล แก้วประทุมรัศมี 

1977  นาย ธนพล นรเศรษฐสถาพร 

1984  นาย เกียรติภูมิ พรหมน้อย 

1988  นางสาว ชนม์นิภา   ผาเย็นสกุล 

1996  นางสาว ณัฐวดี จิรสีทอง 

2000  ร้อยต ารวจตรี กิตติมศักดิ์   เปียยก 

2002  นางสาว อุทัยวรรณ   มีจันทร ์   

2007  นาง ปรานีญา พูลหน่าย 

2010  นางสาว ญาณิท ไหลหรั่ง 

2014  นางสาว อภิญญา หนูเรือง 

2054  นาย จักรภัทร   ต้นติทวีรัตน์ 

2071  นาย รชต   ฉัตรวชิระวงษ์ 

2074  นางสาว ณพัฐธิกา ฐิติกรเหมทานนท์ 

2079  นาย พุฒิพงศ์ จออนันต์ 

2106  นาย ธนศักดิ์ โชติมานนท์ 

2137  นางสาว พีรยา ถนอมสิงห ์

2152  นางสาว วิวรรธน ี ปานเกษม   

2153  นางสาว วิจิตตรา รักกมล 

2166  นางสาว ธนพร สรรวิชัย 

2198  นางสาว มณินทร แสงสรศรี 

2208  นางสาว อรอนงค์   สุทธิชยาพิพัฒน์ 

2213  นาย นิภัทร์ นิ่มนวน 

2214  นางสาว ชนิกา จันตระกูล 
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2218  นาย พุทธา ศรีเกิน 

2219  นาย สมรัฐ   ส าราญวงษ์ 

2221  นาย กมลภพ จิตรณรงค ์

2229  นาย พรเทพ   แสวงสุข 

2234  นาย ดุลยวัต ตั้งธนรพ ี

2237  นาย วิศรุต พานิช 

2265  นาย พิพัฒน์   สุขไพบูลย์วัฒน์ 

2273  นาย ณัฐพล โชคประกิจสุนทร 

2276  นางสาว กรรณิการ ์ ศิริภาภรณ ์

2277  นาย จิรัฏฐ์ จ ารูญหิน 

2299  นางสาว ดวงพร ขลายแย้ม 

2304  นาย อัศนีย ์ หาญขจรสุข 

2310  นางสาว สายทอง จันทร์จรมานิตย ์

2317  นาย เตชิต จิตรักษ์ 

2328  นางสาว ยุวดี บุญถัด 

2356  นาย ฉลอง มหิตธิ 

2359  นางสาว พิมพ์ธีรา   หอรุ่งเรือง 

2376  นางสาว เอมอร   ทองน้อย 

2378  นางสาว เมธารี   รานุรักษ์ 

2386  นาย ณัชพล สุวรรณเวช 

2387  นางสาว อลิษา   เพ็ชรเกลี้ยง 

2395  นาย รชา มากมณี 

2404  นาย วิชญุตร์ จันทวงศ์วิไล 

2406  นาย ตามใจ บุณยรัตพันธุ์ 

2424  นาย บุญญฤทธิ ์  เมืองฮาม 

2456  นาย กีรติ ไชยนาเดช 

2458  นาย ชัชชาย ถ่อนสันเทียะ 

2459  นางสาว สุชาดา แก้วชนะ 
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2472  นาย อาทิตย์ พิมพ์สาล ี

2473  นาย สุนทร   นพพา 

2475  นาย ชาญชัย อมรสรวง 

2478  นางสาว ลดา ตรีศักดิ์ศรีสกุล 

2499  นาย วัจน์ธนิศร ์ ศรีวิชัย 

2538  นางสาว บุญทิพา   วสุวานิช 

2556  นาย พิพัฒน์   เพียราชโยธา 

2563  นาย วีรยุทธ โพธิยา 

2567  นาย พันเลิศ เอกบรมสิร ิ

2571  นางสาว อรัญญา   บุญธรักษา 

2577  นาย วิชย   จันทรเวคิน 

2615  นางสาว ธันยพร อัจฉริยวงศ ์

2626  นางสาว พลอยแก้ว   แสงรุ่ง 

2630  นาย กิติศักดิ์ สุขส าราญ 

2639  สิบเอก อภิวัฒน์ ภูมิผักแว่น 

2646  นางสาว พัทธนาถ สรัคคานนท์ 

2647  นางสาว ปิยพร อึ๊งพลาชัย 

2693  นาย สรายุทธ แนบสนิท 

2721  นางสาว ศิวะพร มหาวรรณ 

2729  นาย วุฒิพงษ์   ธรฤทธ์ิ 

2735  นางสาว ปริตา ปิติวัฒนะภัทร 

2739  นาย เอนกพงค ์ วงค์เมฆ 

2744  นาย จิรพงษ์ แก้วผ่องศร ี

2773  นาย อภินวพล   อินทเสม 

2776  นาย วรยุทธ ดวงวิเชียร 

2779  นาย กิตติธัช ท่อแก้ว 

2780  นางสาว ภาวิณี  จ้อจันทึก 

2793  นาย ดรัญญะ สติมั่น 
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2807  นาย พิชชา   บ าเพ็ญศร ี

2809  นาย ชัชชม ศรีวงษ์กลาง 

2812  นาย อนุชา เหมือนพงษ์ 

2816  นาย สิรภพ จูฑะประชากุล 

2820  นาย ธนพจน ์ พุทธรักษ์  

2840  นาย เกรียงศักดิ์ นวลศรี 

2849  นางสาว เสาวรส แสงศร ี

2853  นาย วัชรพล ชนโนราช 

2854  นางสาว อัญชล ี ยอยรู้รอบ 

2857  นาย วศิน ไป่ทาฟอง 

2877  นาย ชัยพร กอสนาน 

2886  จ่าสิบต ารวจหญิง เพ็ญศร ี เลิศวิริยวรางกูร 

2899  ร้อยต ารวจโท สมชาย หมายมั่น 

2904  นาย ชวัลวิชญ์ อัชรีวงศ์ไพศาล 

2914  นางสาว วัลภา น าพา 

2930  นาย ชัชวาลย ์ ทองบุศย์ 

2932  นาย ดนุนัย พิสุทธินรเศรษฐ์ 

2947  นาย จักรวรรดิ์   ช่วยช ู

2951  นาย ศุภกร จันทร์ช่วย 

2952  นาย ภิญโญ เมืองไข่    

2965  นาย มังกร   เนตรน้อย 

2971  นาย ประเสริฐ   สุกใส  

2980  นาย เกียรติศักดิ์ พรหมเทพ 

2985  นางสาว พัชณี หารกุดเลาะ 

2986  นางสาว นันทิยา คงช ู

2987  นาย อดิศักดิ์ พิมพล 

2989  นาย กฤษฎา ไชยศร ี

2992  นาย กิตติกรณ์   บุญโล่ง 
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2994  นาย สรรซ์พงษ์ ฐิติกรทับทอง 

2996  นางสาว สริญญา วระวลัย 

3006  นางสาว ยุวมาลย ์ หุนตระณี 

3026  นาย ประสพชัย แสงโตโพธิ์ 

3035  นางสาว ปรีดา ขาวผ่อง 

3038  นาย ธนวิทย ์ แซ่ห้อง 

3041  นาย กฤช ศรีสุริยชัย 

3097  นางสาว ภัสกัญจณัฎฐ ์ นะดม 

3111  นาย ธนกร ไตรเวชสม 

3116  นางสาว ปัญชนา เสนาคุณ 

3185  นางสาว พิราวรรณ   สิงห์ช ู    

3201  นางสาว สุดธิดา โฆษิตนิธิกุล 

3204  นาย สันติสุข เภสัชชา 

3215  นาย อาทิตย์ ปัญจพันดร 

3260  นาย สุระ แท่งมณี 

3264  นาย ประกอบบุญ   สุวรรณโมลี 

3269  ร้อยต ารวจตรี นพนันท์ เล่ืองเลิศ 

3277  นางสาว ชมบงกช ธนาภรณ์พิบูล 

3290  นางสาว บุญธิดา   เพ่ิมธรรมสิน 

3296  นางสาว อภิรดี ทองตัน 

3300  นางสาว ทุติยา โล่ห์สุวรรณ 

3307  นาย วิฑูรย ์ แย้มศร ี

3311  นาย ชวลิต วัฒนาพันธุ ์

3315  นางสาว พัชรียา พงศ์กรเกียรติ 

3334  นางสาว วรวรรณ หงษ์เทียมทอง 

3360  นางสาว จิรัชญา ทองแสน 

3362  ร้อยต ารวจโท วิทวัส วงษา 

3387  นาย วิสุทธิ ์  ฉันทแดนสุวรรณ 
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3393  จ่าอากาศเอก อติวัณณ์ สุภานิชย์ 

3402  นางสาว ศิริรัตน์ จุฑาพลพิทักษ์ 

3403  นาย สิขรินทร ์ เฉิดฉาย 

3406  นาย พิชิตชัย เชิดชู 

3417  นางสาว ชนัญธิดา ชูบุญศร ี

3425  นางสาว รพีพร จันทรเสนา 

3456  นางสาว พิชญา อธิประยูร 

3482  นาย ภาณุพงศ ์  สมโรจน์รัตน์ 

3483  นางสาว ปวิศรัฐฐ ์ ติยะไพรัช 

3485  นางสาว สาวิณี เติมสินวาณิช 

3493  นาย เกรียงศักดิ์   ถิรพัฒนะ 

3497  นางสาว อรทัย ทาติ๊บ 

3504  นาย นิติ ทรัพย์กรณ์ 

3544  นางสาว ชนิกานต์   แสนภักดี 

3550  นางสาว ชฎาภรณ์ รื่นภาค 

3552  นางสาว อมรรัตน์ ยันตะพันธ ์

3554  นาย ชาตร ี ศรีโยม 

3558  นางสาว วธิดา ทองขาว 

3559  นาย สุชาครีย์ นันใจยะ 

3561  นาย วสรร ไชยเวช 

3566  นางสาว ศิริกรณ ์ ยงเกียรติกานต์ 

3576  นาย พุฒิพันธ ์ เกริกกุลธร 

3581  นาง ดาวเรือง ยางไธสง 

3587  ร้อยโทหญิง ภาวัน เมฆาสุวรรณรัตน์ 

3589  นาย ยสินทร พราหมมณี 

3594  นางสาว พรพรรณ สุนทรสุข 

3614  นาย อ านวยศิลป ์ มานะงาน 

3625  นางสาว สุจิตรา จุลละวานิช 
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3661  นางสาว สิริรัตน์ ฐานมั่นคง 

3665  นางสาว รวิพร ชุมชาต ิ

3673  นาย ปิยะวัฒน ์ พลันสังเกต 

3679  นาย ศรายุทธ   แซมรัมย์ 

3706  นาย ปรีดา โพธิ์ศร ี

3737  นาย ปิติคุณ   อู่ตะเภา 

3740  นางสาว ลลิต์ภัทร ทวีชีพ 

3741  นาย กฤษฎา ทับทิม 

3750  นางสาว ชวนันท์ ไกรนรา 

3765  นาย วิวัฒน์   ผิวอ่อน 

3773  นาย ธนศักดิ์ ลิสวัสดิ์ 

3789  นาย พักตรชัย เจนจบวงษ์ 

3793  นางสาว นาถชนก เพชรศรี 

3811  นาย รัฐกิจ   เอมเกต ุ

3815  นาย จารุวัตร แขกก้าน 

3816  นางสาว เบญญพร จันมณี 

3823  นาย เอกรินทร ์ สุขไสย  

3827  นาย สาธิต หอมหวล 

3832  นาย บุรินทร ์ แปะด า 

3839  นาย ธนุพงศ ์  แจ้งอักษร    

3842  นาย ภูธเนศ   ชะหนู 

3849  นาย สัญญา   เพ็ชรมาตศรี 

3857  นางสาว ชุดานุช วิสะมิตนันต์ 

3859  นางสาว กวิณา มากผ่อง 

3860  นาย ศุภโชค ทองตร ี

3871  นาย กรพงศ ์ ชินโน 

3872  นางสาว ลภัสรดา   บุญศรีโรจน ์

3873  นาย สราวุฒิ เอียดแก้ว 
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3882  นาย นิวัฒน ์ ขุนทอง 

3902  นางสาว กัลยารัตน์   จันทร์จิตรเพ็ชร 

3925  นางสาว เพ็ญนภา   นิราส 

3978  นางสาว กรมณี ทองมหา 

3993  จ่าสิบต ารวจ ชาญโชติ ชายกลาง 

4001  นาย สิทธิโชติ เตมะศิริ 

4016  นาย วิรินทร ์  โฮกอ่อน 

4020  นางสาว ปิยะนุช บัวสาย 

4024  นาย สมฤธัต สุทธิภูล 

4048  นาย นพนภา ช่วยเล่ือม 

4086  นาย ปณัสย ์ รัตนถิตะกุล 

4097  นาย สุขไพศาล บุญรอด 

4102  นาย วีระยุทธ   ด าเดิม   

4104  นางสาว อรดี สังเพ็ง 

4109  นางสาว วราวรรณ   อุดมแสวงโชค 

4122  นางสาว ราวิณี ศักดา 

4123  นาย วัฒนชัย ศรีจริยา 

4124  นางสาว ณัฐวรรณ   อารัมภ์วิโรจน ์

4128  นาย อณุวัฒน ์  น่าชม 

4131  นาย วรวุฒิ สิงห์ศักดิ์ศร ี

4154  นางสาว กนกวรรณ คล้ายมณี 

4155  เรืออากาศโท ฤทธิจักร จันทร์นวล 

4162  นางสาว วีรวรรณ พิศฐาน 

4167  ว่าท่ีร้อยตร ี ฐานันดร พิมพ์น้อย 

4194  นางสาว กุสุมา ธิบดี 

4200  นาง ทุเรียน พรมปัน 

4217  นาย จอมพล สิทธิไพร 

4222  นางสาว สุชานาฎ ยงวิกุล 
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4251  นาย สายทอง ใยเมือง 

4260  นางสาว รุโนทัย เสืออิ่ม 

4262  นางสาว อัจฉรา คงค าลี 

4265  นางสาว ฐิติภัณฑ ์ อนันต์ศิริภัณฑ ์

4272  นาย ฐาปกรณ์ ชุ่มใจ 

4291  จ่าสิบต ารวจ วัชรินทร ์  เขียวคง 

4292  นาย ศักดิ์สมิทธ ์ หนูสังข์ 

4299  นาย กิตติชัย   พัฒนเรืองโรจน ์  

4306  นาย นิธิโรจน ์  มาตรา 

4317  นาย ภวิน เนื้อนุ้ย 

4325  นาย รัชต์ นีรพัฒนกุล 

4327  นาย ธนันท์เศรษฐ ์  ศรีวิชัย 

4342  นาย ณัฐภัทรพล นิเทศ 

4343  นาย กฤษดา หมุนมิตร 

4358  นางสาว พรรษมน   หอรุ่งเรือง 

4361  นางสาว ถนอมขวัญ   ทาวุฒิ 

4363  นาย นวพล เขียวสง่า 

4382  นาย ชัยณรงค ์  สิริวัฒนานนท์ 

4387  นาย กันตพัฒน์ ธนาชัยจินดารัชต์ 

4417  นาย ณัฐวัตร สมเรือง 

4420  นาย อภิโชติ ธนะมัย 

4445  นาย โมกข์พิศุทธิ ์ รตารุณ 

4457  นางสาว นิลวรรณ หาญกล้า 

4460  นางสาว อรฤทัยวรรณ ใหมศรีกรด 

4465  นาย ธนาธิป มินรินทร ์

4466  นาย อภิชาติ อัตตกิจกุล 

4475  นาย ณัฐพงศ ์ เศรษฐสุข 

4478  นางสาว ศศิธร แจ่มจันทร์ 
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4484  นาง รัชนิศ ชนะสงคราม 

4503  นางสาว ณัฏฐณิชา แสงเพ็ชร 

4506  นางสาว หนึ่งฤทัย   ใจวังแสน   

4507  นางสาว พลอย   มณีปักษิณ 

4511  นาย อนุสิทธิ ์  สวัสดิ์ 

4517  นางสาว ดรุณวดี พรหมรักษา 

4536  นางสาว ชลธิชา จิรปฐมชัย 

4559  นาย อรรถ มนัสไพบูลย ์

4561  นางสาว สุกัญญา   แดงอนันต์    

4564  นางสาว มณีวรรณ   มั่นคง 

4568  นาย สิทธิพร สมทรง 

4574  นาย ปราการ พิทักษ์พินิจเลิศ 

4579  นาย ชัยวัฒนะ   กิติวงศ์วัฒนชัย 

4587  นาย ณฐกร พัฒนพงศ์ 

4598  นาย พิษณ ุ เพชรจิตร 

4600  นางสาว กาญจนา ผ่านส าแดง 

4633  จ่าสิบต ารวจ เฉลิมศักดิ์ อักษรเพียร 

4642  นาย จ าลอง   ศรีเรือง 

4648  นาย ภัททวิทย ์ เงาดุลยวัต 

4651  นางสาว ยุพดี เพ็ชรจ ารัส 

4659  นางสาว อัมภาพันธ์ุ   ช่วยเมือง 

4661  นางสาว กาญจนา โกปิน 

4665  นางสาว เสาวลักษณ ์ ศิลาชาต ิ

4673  นางสาว สมใจ   ธงพรรษา 

4674  นาย ภานุวัตร ์ พรหมศักดิ์ 

4703  นางสาว ปรัชญิ์ชิณีย์ วิชิตวาที 

4709  นาย ขันติชัย กุลตัน 

4713  นาย ณัฐกรณ์   จันทร์ทอง 
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4717  นาย ทวีศักดิ์   ผกามาศ 

4773  นาย ชัยชนะ หนูอินทร ์

4802  นางสาว ธนพร พราหมณ์ดี 

4804  นางสาว รังสิมา ดาราพงษ์ 

4805  นางสาว พักตร์พริ้ง จินดา   

4811  นางสาว กรรณิกา เมืองราม 

4818  นางสาว อัญญารัตน์   พันธ์โชติ 

4822  นาย ประกายเพชร   สิงคาร 

4823  นาย อรรถสิทธ์ิ ศรีสุข 

4825  นางสาว ลัดดาวัลย ์  พิระภาค 

4843  นาย นรุตม์   หิรัญวงษ์ 

4845  นาย จักรกฤษณ์ แสงเจริญทรัพย ์

4860  นาย วุฒิพงค ์ วงษ์รีย์ 

4864  นาย ภูเบศน ์ แก้วประเสริฐ 

4885  นาย วัชรินทร ์  เสือเพชร 

4915  นาย อภิรมย ์ ช่วยแก้ว 

4919  นางสาว อริสา   ใยฤทธ์ิ 

4934  นางสาว สุภาภรณ์   บ ารุงศรี 

4936  นางสาว โสภิดา   ธัญญโชติ 

4938  นางสาว สุนิษา   วิเชียร 

4944  นาย ปิยากร อาชว์สุนทร 

4949  นาย พงค์ธร ชาติสุนทร 

4950  พันจ่าอากาศตร ี ศักดิ์เกษม วิเลิศ 

4978  นาย วันชัย   ประณมศรี 

4981  นางสาว พิชามญชุ์ เครือชัยพินิต 

4996  นาย ไพรัตน์ รักษ์งาม    

5002  นางสาว สุพัตรา   สายหมั้น 

5003  นาย ชินกร   บัวใหญ ่  
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5009  นาย ประจักษ์   สุมทุม 

5010  นาย บัญญัติ   สีจ๊ะแปง 

5016  นางสาว จารุวรรณ ด าใหม ่

5019  นาย ญาณภัทร อมรชาติ 

5028  นางสาว ณัฐภากร พรล้ีเจริญ 

5029  นาย ศรัญญู จ าเนียรกูล 

5030  นางสาว ธารทิพย ์  อินทร์ทองมาก 

5032  นาย ลพเดช พีรพล 

5034  นาย ประเสริฐ   ศรีทา 

5038  นาย ปัญญวัฒน์ วุ่นสุวรรณ 

5039  นาย ธรรมศักดิ์ หนูสุก 

5052  นาย วิทวัส จันทรา 

5055  นาย อนันต์ชัย คีรีกิจขจร 

5057  นาย วิทยากร เสนาจิต 

5069  นาย วุฒิชัย   ข้อยี่แซ่ 

5093  นางสาว พรทิพย ์ ภูรินธนโชติ 

5122  นาย วรฉัตร วิเชียรรุ่งโสภณ 

5127  นาย รุ่งโรจน ์  สร้อยบวบ 

5161  นาย บุญประเสริฐ แก้วใหญ่ 

5165  นาย สรรกฤช   สุขคุ้ม 

5170  นางสาว ดลนภา ชุ่มใจ 

5178  นาย ณภัทร   กาญจนามุสิก 

5179  นาย ธนภูมิ มาลัยกรอง 

5193  นาย ธนุศ ตันวิรัช 

5195  นาย ชัยธวัช มิรัตนไพร 

5197  นางสาว นภัสสร   ลือใจ 

5199  นาย ธนากร ขอสกุลไพศาล 

5248  นางสาว วันทนา รัตนบุรี 
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5255  นาย จรัญ บรรลือ 

5257  นางสาว พรพรรณ ทองผดุงโรจน์ 

5285  นางสาว อารยา เรืองศิลป์ 

5289  นางสาว ปุณยภัค พรมอ่อน 

5291  นาย ณัฐพัฒน์   ศาสน์ประดิษฐ ์

5315  นาย พงศกร ข้องสาย 

5324  นางสาว แพรวา มั่นพลศรี 

5337  นาย วรชาติ คงจินดามุณี 

5342  นาย ธีรเทพ จงพัฒนพงศ ์

5374  นาย ธนาวัฒน ์ ทองต าลึง 

5376  นางสาว อัจฉรา   แย้มโพธิ์ใช้ 

5421  นาย ทิวัตถ์ สุวรรณหงส ์

5425  นาย กฤษนิมิต อุบลอ่อน 

5431  นาย ธนัทธ ์ หลายปัญญา 

5453  นาย นรินทร ์ สายธนู 

5466  นาย คทายุทธ ฉิมลี 

5470  นาย กฤตวิทย ์  ศรีสุข 

5531  นาย นรเศรษฐ ไทยย่ิง 

5534  นาย นิทัศน์ นัตรศร ี

5542  นาย สุระ เง้ียวสูงเนิน 

5612  นางสาว สมฤทัย ซื่ออริยประเสริฐ 

5623  นางสาว พนารัตน์ สุขโฉม 

12008  นางสาว ดวงรุ่ง   รัตนภิรมย ์  

12013  ร้อยต ารวจเอก วิญญู แจ่มใส 

12018  นาย อธิชัย   ยงคะอักษร    

12021  นาย อานุภาพ พันธ์หล่อโส 

12025  นาง ณฐชนน อานุภาพภราดร ชอบน้ าตาล 

12032  ร้อยต ารวจเอก ธีรพงศ ์ สุทธิจ านงค ์
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12038  นางสาว นริศรา ไกรราช 

12039  นาย ภัทรชัย คู่พิทักษ์ขจร 

12043  นางสาว ธนวรรณ จินตณวิชญ ์

12054  นางสาว ภารดี ดวงนภา 

12069  นางสาว ณัฐรดา เทสะเวส 

12070  นาย โกวิทย ์ พิมพ์สีทา 

12077  ร้อยต ารวจเอก ธีร์ สุทธริยะกุล 

12078  นางสาว ปรียานุช อินทรังษ ี

12081  นาย แดนชัย ไชวิเศษ 

12088  นาย ธีรเวทย ์ แพงแสงไพศาล 

12090  พันจ่าโท สุพิทย ์  ไสวงาม   

12095  พันต ารวจโท สะอาด วีสูงเนิน 

12096  นางสาว วจนพร พรหมกสิกร 

12099  นาย ทองเพิ่ม จ าศร ี

12104  นางสาว ปริศนา ธรรมวิทยาภูมิ 

12106  สิบเอก  พิชัย ค าแดง 

12109  นางสาว สมิหลา เอ่ียมอธิคม 

12114  นาย พีรพล วนิชชากร 

12116  นาย ธนภัทร   ชาตินักรบ 

12122  นางสาว พิมพิมล   วิภามณีโรจน์   

12127  นางสาว วรรษมน สาวงษ์ 

12129  นางสาว นาถยา ฟุ่มเฟือย 

12144  นาย เกียรติศักดิ์   ปานรังศรี    

12146  นางสาว ถวัลยรัตน์ ธารีสาร 

12147  นาย ศักดา รัตนเจษฎา 

12157  นาย ธีรโชติ ไผ่สุรัตน์ 

12163  นางสาว ศรสวรรค์ ใช้สุวรรณ 

12168  นางสาว ชนกนันท ์  นาคบัว 
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12169  นางสาว สุดาพร อุดมพรพฤฒิ 

12170  นาย ศุภรัตน์ พึ่งศร ี

12173  นาย ฉัฐพล ช่วยประสาทวัฒนา 

12201  นาย ณฐกร กับปะหะ 

12213  นางสาว จิตรานุช นาคใหม ่

12216  นางสาว จิดาภา ศิริเขตต์บุญ 

12218  นาย ณคุณ ศรีดุษฎี 

12219  นาย อัมภากร ลาลด 

12220  นาย พีรวัส  สุขทอง 

12224  นาย สุทธิพงษ ์ จงกลณี 

12231  นางสาว พีรยา สุวรรณพนารักษ์ 

12239  นางสาว กุลนิษฐ ์  รัตนคูสกุล 

12255  พันต ารวจโท ประพันธ ์ กันสิทธิ ์

12257  นาย วิศิษฎ์ สวยรูป 

12261  นางสาว สุวิตา  กังวานสุระ 

12264  นาย วรัชญ์ จันทาโภ 

12273  นาย เทอดศักดิ์ จันทะวงษ์ 

12274  นาย วุฒิชัย ติณรัตน ์

12276  นางสาว อริสา   สกุลณี 

12286  นาย ปรฉัตร   รักษาวงษ์ 

12289  นาย ธารินทร ์  รินยานะ 

12299  นาย พชร วิเชียรสรรค ์

12301  นาย ภัทรพล พลรังสิต 

12311  นาย ปรุงศักดิ์ เชาวน์ชาต ิ

12315  นางสาว นพวรรณ เลาหบุญญานุกูล 

12347  นาย จตุพล ช านาญยา 

12357  นางสาว มัณฑนา   คลังบุญครอง   

12388  นาย กีรบด ี อัครปรีดี 
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12389  นางสาว ณปภัช   เลาหกาญจนกิจ 

12391  นางสาว หทัยชนก   แสงกลิ่น 

12393  นางสาว ณัฐธิดา   ล้อสุวรรณ 

12394  นางสาว ณัฏฐธิดา ธรรมแสง 

12401  นาย ปรมินทร ์ ชูมณี 

12408  นาย ธัชเศรษฐ ์ อธิอัครทวีโชติ 

12411  นางสาว มาริษา เผือกผล 

12413  นาย จาตุรนต์ ประดิษฐผลเลิศ 

12417  นาย สมชาย รอดสวัสดิ์ 

12419  นางสาว เนตรดาว ผลประมูล 

12422  พันต ารวจโท ประสิทธิ ์ ผลดี 

12435  นาย รัชเษก สิงหา 

12436  นาย สุทธินันต์ ศรีนาง 

12439  นางสาว พัดชา พานพิทักษ์ 

12440  นางสาว สุภัค   ชายผา 

12445  นางสาว เปรมิกา   ชิวิตโสภณ 

12455  ร้อยเอก  มิตรชา ดวงรินทร ์

12458  นาย ศักดา พิพัฒน์ธรรมกุล 

12461  นาง เพ็ญศร ี กันพร้อม 

12465  นางสาว ประทินทิพย ์  วิรุณพันธ ์

12468  นาย สนธยา ชนะชัยพิพัฒน์ 

12470  นางสาว ศศิพิมพ์ จันทร์มณีเลิศ 

12472  นาย ณรงค์ชาญ ผลดีนานา 

12481  นาย จรัส ไชยวาร ี

12483  นางสาว เยาวลักษณ ์  ชมจินดา   

12484  นางสาว กานต์ลดา นพรัตน์ 

12493  นางสาว ภัทราพรรณ วิสิทธวงศ ์

12494  นาย รัศมิ์ธศิลป ์ จีนสลุต 
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12496  นาย พุทธิพงษ ์ มาสง่า 

12498  นาย เจษฎา เพชรแอน 

12500  นางสาว พชรกร ทัสนานุตริยะ 

12517  นาย ระวิพันธ ์ สื่อกระแสร์ 

12540  นางสาว สุภาวดี   ด้วงกูล 

12547  นาย ศุภกร จินตนาดิลก 

12559  นาย วินัย ใจวรรณะ 

12566  นาย ศิริชัย   จงประเสริฐ 

12567  นาย ภูวนารถ แสงกุดเลาะ 

12572  นาย เพียรพันธุ ์ พิระภิญโญ 

12576  นางสาว ริษฎีกร สุริยจันทร ์

12584  นางสาว ฐิติรัตน ์ ศิริจันทร์สว่าง 

12586  นางสาว กมลลักษณ ์  บุญดิเรก 

12587  นางสาว อัญชล ี วานิจจะกูล 

12591  นางสาว ชิดาภา คงรัศม ี

12595  นางสาว ชุลีภรณ์ วิริยะรัตนพร 

12621  นางสาว ฐิติภรณ์   บูรณวรศิลป์ 

12624  นาย ณัฐพงศ ์  รัตนชัย 

12629  นางสาว สุดารัตน์   พรมงคลสุข 

12636  นาย พงศ์ศิระ นิ่มมานพ 

12637  นาย ณรงค์พล   จันทร์เอม   

12639  นางสาว ฐานวีร์ อารยะรังสฤษฏ์ 

12640  นางสาว หงษ์ณัฎฐา สิทธิกูล 

12696  นางสาว กณิศา   ชัยพรแก้ว 

12705  นาย ตรีณพงศ ์ ศรีภพภควัฒน์ 

12718  นางสาว เพียงตะวัน กันล้อม 

12726  นางสาว อัญชล ี  พันธ์เฉลิมชัย 

12730  นางสาว มณีรัตน์   พวงค า 
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12735  นาย ศุภชัย ปานพรหมมาศ 

12737  นาย ธนพงศ ์  จูสนิท 

12738  นาย กวินภพ เกตุสุวรรณ์ 

12740  นาย พันเลิศ บูรพวัฒน ์

12741  นางสาว วริษฐา วสาคารวะ 

12743  นางสาว ณัชชา   นุชด ารงค์ 

12744  นาย ภัทรกร   ศรีทองสุข 

12745  นาย ธาม   ชัยนุกูลศิลา 

12746  นางสาว จันทกาญจน ์ โชคพิบูลไพศาล 

12763  นางสาว ณิชาวรรณ ประทุมวงษ ์

12767  นางสาว ทยิดา กิจพิพัฒน์ 

12772  นาย นนท์ มงคลธรรมกุล 

12779  นางสาว ศศิภัสสร   รัตนประเสริฐ 

12788  นาย ชัชพงษ์ ศิริรักษ์ 

12792  นาย คมฉาน ทองดี 

12812  นาย พงษ์อนันต์   นามเมือง 

12813  นางสาว ปิยธิดา  บุญพา 

12842  นาย นิติรักษ์ วินิจเขตค าณวน 

12843  นางสาว รัชต์วดี เฟ่ืองปรางค ์

12844  นางสาว อาทิตยา ศุภวัชโรบล 

12861  นาย บุญครอง ธรรมลี 

12864  นางสาว สาลิน ี  ลิขิตพัฒนะกุล 

12881  นาย อภิชัย หาญชนะ 

12898  นาย ปิยชาต สงวนหงษ์ 

12907  นาย วุฒิชัย อิ่มประกฤติ 

12928  นาย วรพล สิทธิสุข 

12933  นาย ณรงค ์ หลวงเทพ 

12953  นาย คงกฤช กลั่นแก้ว 
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12954  นาย ประภัสร ์ ราชบัณฑิตย ์

12958  นางสาว สุวัฒนา   สืบสัมพันธ ์   

12959  นาง จีระนันท ์ วิรุณมณีรักษ์ 

12974  สิบเอก ภาคภูมิ นามกอง 

12982  นาย ส าราญ เพชรโชติ 

12983  นาย สุรศักดิ์ ฝอยทอง 

12995  นางสาว กชพร ทรัพย์โสม 

12996  พันต ารวจตร ี ปัญญาพล เรือนงาม 

13013  นาย พึ่งพงษ์ ถุงอนันติกานนท์ 

13028  นางสาว พรทิพย ์ บุณยสนธิกุล 

13041  นางสาว ปณิธาน พูลรักษ์ 

13047  ร้อยต ารวจเอก พิจิต พิจารณ์ 

13070  นาย กรเอก   บริรักษ์กุล 

13075  นาย ธีรภัทร์   จันทรัตน์ 

13081  นางสาว กาญจนา   เค้าแคน 

13103  นางสาว ปาริฉัตต์   อธิพรหม 

13140  นาย นวพล เอ่ียมสอาด 

13157  นางสาว นริศราพรรณ เผ่าวงศา 

13170  นางสาว ภัทรวดี ดวงขวัญ 

13176  นางสาว จันทนา   เกษมโกสินทร ์

13196  นาย ปรัชญ์ คุปพิทยานันท์ 

13199  นาย ลักษณ์พงศ ์ จันทระ 

13215  นาย วราวิส สาระขันธ์ 

13222  นางสาว สุจิรา เช่ือมไพบูลย ์

13226  ร้อยต ารวจโท วิสุทธิ ์ เกื้อกูล 

13228  นางสาว สุทธาร ี เขื่อนแก้ว 

13231  นางสาว ชนาภัทร   ปัทมชนะโชติ 

13233  นางสาว ญิศรา เกตุโพนทอง 
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13236  นาย พัฒพงค์ สุธรรมชัย 

13237  นาย ดิเรกชัย เนกอนันต ์

13238  นางสาว ศศิพิมพ์   ธรรมปัญญา 

13250  นาย อดิฐ   แก้วค า 

13251  นางสาว พริมา เรืองวีรยุทธ 

13256  นาย อนันท์   วัฒนเศรษฐกุล 

13260  นางสาว พรหทัย   จันทร์แสงศร ี

13261  นางสาว ขนิษฐา หล้าวิเศษ 

13262  นางสาว ศศิธร   เช้ือนุ่ม 

13274  นางสาว อัญชิษฐา ภัทรานนท์ 

13282  นาย วรวุฒิ   ทองชาติ 

13294  นางสาว สุพัฒชา ทิพรัตนเดช 

13297  นาย อรรถพล แกมเงิน 

13308  พันจ่าอากาศเอก สมเกียรติ ธ ารงพาณิชยกุล 

13315  นางสาว ศศิมณ ี สุวรรณนิล 

13322  นางสาว ชฎาภา อนุสินธ์ 

13327  นางสาว แพรวศุภางค ์ พงษ์สุวรรณ 

13337  นาย บุญยิ่ง ไชยมงคล 

13342  นาย บุญศักดิ์   หาญเทอดสิทธ์ิ 

13352  นางสาว ธนฐา ตัณฑเสถียร 

13387  นางสาว ภัณฑิลา พูลสุวรรณ 

13393  นาย เนรมิตร จันทะวงษ์ 

13405  นางสาว วีร์ธิชา   ตั้งรัตนาวลี 

13419  นางสาว สุภัค สวัสดิ์ประทานชัย 

13426  นาย ธีรภัทร   อภิชาตอ ามฤต 

13432  นาย กิตติรัฐ ฦาชา 

13434  นาย อรรคพร เนตรประภา 

13435  นางสาว ภัทรา   จีนาภักดิ์ 
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13436  นาย อิทธิพล   ดาววงศ์ญาติ 

13446  นางสาว ปราณิศา เตชะบัณฑิต 

13455  นางสาว สุวิชา ค าวชิรพิทักษ์ 

13521  นางสาว นภัทร สิงคาลวานิช 

13548  นางสาว ทิพย์วรรณ ปิ่นแก้ว 

13549  นาย คีรีวัชร ปิ่นแก้ว 

13573  นาย ปัฐม์พงศ ์ เฟสูงเนิน 

13575  นางสาว สุวิมล วริทธิวงศ ์

13577  นางสาว ปรางพิศุทธ ์ แก้วชูใส 

13582  นางสาว สศิพร   ปริยพงศ์พันธ์ุ 

13605  นางสาว ศศิภา พฤกษฎาจันทร ์

13618  นาย ประยุทธิ ์ การสมกล้า 

13658  ร้อยต ารวจตรี ธงฉาน ตันบุญเจริญ 

13663  นางสาว พิมพ์พร วิวัฒน์เจริญกิจ 

13665  สิบต ารวจตร ี ลือชา แก้วศรี 

13685  นางสาว สุธิสาร์ โรจนสุวรรณ 

13723  นาย อรรฆวัตร บัวจันทร ์

13755  นาย อุดมศักดิ์ นิรมลพิศาล 

13758  นางสาว กุญชนิตา กุญชร ณ อยุธยา 

13778  สิบต ารวจโท วิริยะ ชนเก่าน้อย 

13786  นาย เทอดไท ไทยศิริ 

13809  นาย กิตติธัช มานะ 

13819  นางสาว พลพร ไวทยางกูร 

13841  นางสาว กีรติ   บุญญานุสนธิ ์

13850  ร้อยต ารวจโทหญิง ชลิดา อุปัญญ์ 

13854  นาย วีรธัช อุณหเลขกะ 

13868  นางสาว เฉลิมพร ระดมสุข 

13874  นาย มาโนช ฉิมรักษ์ 
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13876  นาย วรพจน ์ ธ ารงเวียงผึ้ง 

13884  นางสาว ศุภการย์   เหล่ามติ 

13923  จ่าสิบเอก ปิยะณัฐ   ทิพย์ไสยาสน ์

13924  นาย อิศวพร ศิริวจนา 

13946  นาย จตุรงค ์ เสนทอง 

13961  นางสาว จุฑารัตน์ มังคละกนก 

13986  นาย สุเมธ ธีระวัชรมาศ 

14004  นาย ชาวิช อิฐรัตน์ 

14005  นางสาว ศศิธร   พนากานต์    

14026  นางสาว จุฑาทิพย ์ วงค์ค าหล้า 

14049  นางสาว ชุติมณฑน ์ ทินะพงศ์ 

14056  นาย กฤช นิ่งน้อย 

14057  นางสาว สมทรง บุตรโต 

14080  นาย วัตรกาญจน์ พันธ์กอง 

14088  นาย สิทธิโชติ สนามชวด 

14089  นางสาว พรภิมล วิชัยพันธ ์

14100  นางสาว จันทร์ทิพย ์ เอกปัญญาสกุล 

14114  นางสาว วิลัยพร บรรพต 

14121  นาย วินิจ ศรีราตร ี

14131  นางสาว ณัชชา   เมืองสง 

14137  นาย กิตติธัช สงวนปรางค ์

14151  นางสาว รัตติยากร ชัยศรี 

14157  นาย ชนะศักดิ์   ศรีแก้วทุม    

14178  นางสาว ระพีพร รัตนเหลี่ยม 

14215  นาย พิสิทธิ ์  แสงนวล 

14216  นางสาว อมิตา กุลพันธ ์

14220  นางสาว อภิรดี ตั้งทรัพยากร 

14223  นาย เศรษฐวุฒ ิ  ตันติวาณิชกิจ 
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14233  นางสาว กมลชนก ลีลารัตนกุล 

14248  นาย ภิวัฒน์ วงศ์ชนะพิบูลย์ 

14255  นางสาว กอบกุล ตระกูลเกิด 

14256  นางสาว สุธารดี ผิวทองงาม 

14265  นาย วรวุธ สิงห์ธวัช 

14275  นางสาว จิตอาภา สุนันท์ลิกานนท์ 

14304  ร้อยต ารวจตรี สุวิทย ์ จันทร์มณี 

14316  นางสาว ฉัตรชนก   ชลวาณิชกุล 

14318  นางสาว พัตร์พัสตรา เปลี่ยนผลัด 

14334  นางสาว ธนิษฐ ์ ลีลากิจทรัพย์ 

14344  นาย จักรินทร ์ กายแก้ว 

14350  นาย กฤษกร   หงษ์วิไล 

14352  นาย วสันต ์ อันทวาป ี

14385  นางสาว วิสา   หวังสุวรรณ 

14388  นาย วีรวัฒน์ บุตรจันทร ์

14393  นางสาว ณัฐภัสสร แก้วมรกต 

14452  นาย สรศิษฎ์ พุฒิฤทธิ ์

14470  นาย วีระพงษ์ รูปสวย 

14484  นาย สุภัทร แสงประดับ 

14486  นาย ณฐภัทร์ จุ่งพิวัฒน์ 

14487  นางสาว อิศรารัตน์ อิศราภรณ์ 

14582  นาย พงศ์กเศม บุรัสการ 

14595  นาย ตรัยรัตน์ สมบุตร 

14630  นางสาว วรารัตน์ เวทยสาร 

14633  นางสาว สุภาวดี สิริฤกษ์วิภาส 

14635  นางสาว อภิกา อิ่นแก้ว 

14638  นางสาว กุลชญา สงวนพวก 

14643  นางสาว จุฑาทิพย ์ ทองกิ้ม 
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14796  นาย คัญชิด ค ายา 

14807  นาย กิตติพงศ์   พุกพ่วง 

18009  นางสาว ช่อทิพย ์  ไทยกุล 

18011  นางสาว พิชาพร   พรหมพินิจ 

18013  นางสาว นงพงา ประทุมวงศ ์

18014  นางสาว พร้อมพร สกุลวัชรินร์ 

18015  นาย ศุภกร เช้ือบุญชัย 

18017  นางสาว ภัทราวรรณ อินทรรักษา 

18018  นางสาว สุกฤตา ฉัตรพรธนดุล 

18019  นางสาว สิรินดา การวิวัฒน์ 

18024  นางสาว หทัยชนก อิ่มสงวน 

18028  ร้อยต ารวจโท ปราบดา สุขสุนทรีย์ 

18036  นาย ศุภนุ บุญชูวงค ์

18037  นาย ณัฐวิช ศิริกาญจน์ 

18039  ว่าท่ีร้อยตร ี ธีรภัทร์   สมวงศ์ 

18040  นาย ภูมิ สุนทรวรเชษฐ ์

18045  นางสาว กนกพรรณ ชลชวลิต 

18048  นางสาว พลอยไพลิน อิ่มสวาสดิ์ 

18049  นาย ยุทธพงศ ์  ภู่ประค า 

18050  นางสาว ชญาพัฒน ์ อัมพะวัต 

18051  นาง วรณิช ชี้เชิญ 

18053  นางสาว วราพร พฤกษ์สรนันทน์ 

18058  นาย สุทธิรักษ์ ยิ้มยัง 

18065  นางสาว เทพสุดา เกียรติสุขสถิตย ์

18067  นางสาว เขมจิรา จุ่นเจิม 

18080  นางสาว สุนิสา   สีทอง     

18082  นาย  จักรพงษ ์ หิรัญชัยศิลป ์

18086  สิบต ารวจโท จักราวุธ กลางคาร 
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18093  นาย จักรพรรณ ดิษฐเนตร 

18098  นางสาว รภัสสรณ ์  วีระกาญจนพงศ ์

18118  นาย พลภวิษย ์ พันธุ์ค าเกิด 

18122  นางสาว สิร์ดาภัทร   สุขอร่าม 

18123  นาย ประภัศร์ ทีรฆฐิต ิ

18156  นางสาว ณัฏฐศิร ิ เขียวปราง 

18170  นางสาว สิริภา ค้าขาย 

18210  นางสาว สุภัทรรินทร ์ อัศววัลลภ 

18220  นาย ณัฐพงษ์ อุ่นต๊ะ 

18222  นาย กริษฐ วสุอาภา 

18223  นางสาว ปิยะวรรณ กุวลัยรัตน์ 

18237  นางสาว ศิริยาภรณ ์ เฟ่ืองฟ้า 

18238  นางสาว จิราวรรณ สายโยธา 

18242  นางสาว สโรชา แดงรัศม ี

18243  นางสาว วิลาพร สุดหล้า 

18259  นาย ทิตย์พล จิตแจ่มแจ้ง 

18263  นางสาว กรองกาญจน์   แสงพยัพ 

18265  นางสาว กาญจนา  ทารินทร ์

18266  นางสาว ณัฏฐธิดา สุเมธารัตน์ 

18276  นาย ภวินท์ หาเรือนขวัญ 

18277  พันต ารวจตร ี เด่นมานะ ผิวอ่อน 

18280  นาย รัชพล   สัมฤทธ์ิ 

18283  นางสาว นันทวรรณ  จรเทศ 

18286  นาย อาสาฬห ์ สุกหอม 

18291  นาย อชิรพล ทัศนประพันธ ์

18294  หม่อมหลวง ปรียทิพย ์ เทวกุล 

18295  นางสาว พชรณัฏฐ ์ พิมพ์สิรินาถ 

18299  นางสาว โสภิดา แก้วมรกต 



 

36 
 
 

18300  นาย ชัยยันต์ สิบพันทา 

18305  นางสาว ทิพวรรณ พงศ์ตระกูลนนท์ 

18308  นาย กฤษดายุทธ   มังกร 

18311  นางสาว ผจงจิตต์ ชวาลีมาภรณ์ 

18317  นางสาว มานิตา ก้อนเกตุ 

18320  นาย อุดม  ศรีมาลัย 

18321  ร้อยต ารวจโท กิตติศักด์ เพ็ชรวงษ์ 

18329  นาย สมญา จุฬาค า 

18334  พันโทหญิง มณีจันทน ์ พัฒนพัชร 

18340  นางสาว จุฑาภา จุลาณุกะ 

18343  นาย สมบูรณ ์ ประสบพิบูล 

18348  นางสาว เสาวภา สุทธิวารี 

18374  นางสาว ขวัญมนัต รัตนติกุล 

18375  นางสาว สุธัญญา   วีระโพธิ์ประสิทธิ์ 

18376  นาง ขวัญขนิษฐ์ พิชิตานนท์ 

18383  นางสาว อัณณ์ศิญา ร่างสง่า 

18385  จ่าสิบต ารวจ กิตติภณ สืบมา 

18396  นาย อัศวิน   ไตรศรีศิลป ์

18397  นาย ทวีชัย   พละสาร 

18398  นางสาว อิษิรา ธนรัช 

18399  นาย เอกวัฒน์   สิริโสภณวรกุล 

18400  นางสาว ศรันยา แรงกุศล 

18402  นางสาว ลลิตา ลีละยุทธสุนทร   

18403  นางสาว ณัชชา   รัตพันธุ ์

18406  นาย ณฐนน เกตุชาต ิ

18409  นาย พงศ์ภัทร สนั่นศิลป์ 

18410  นางสาว นพวรรณ   สุจริต 

18411  นางสาว อมลณัฐ สนั่นศิลป์ 
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18416  นางสาว เอมิกา   พิทักษ์ชีวานนท์ 

18418  นางสาว สาธิตา เครือศรีสวัสดิ์ 

18424  นางสาว กันตยา ศิริวราวาท 

18427  นาย ธีระวัฒน์ แพงงา 

18431  นาย ไชยยศ สุนทราภา 

18438  นาย บุญยเกียรติ   วรรณศิร ิ

18441  นาย คมชาญ สว่างแจ้ง 

18442  นางสาว นภกมล หะวานนท์ 

18445  นางสาว พัชรินทร ์ ไชยยงค ์

18447  นาย อภิศิษฏ์ ภู่ภัทรางค์ 

18450  นางสาว เพชรลดา ส าลีทอง 

18451  นางสาว เมธินี สารสุวรรณ 

18455  นางสาว อรอุษา สมชัยมงคล 

18457  นางสาว ภัชลภา กานดิศยากุล 

18466  นางสาว ภัทราณี จิตค า 

18467  ว่าท่ีร้อยตร ี ยุทธนา   อินเฉลิม 

18479  นางสาว จารุณี   พรหมพนัส 

18482  นางสาว รัตติกาล เตชะสวัสดิพงศ์ 

18499  นาย อิทธิวัฒน์   รัตนธนาสาร 

18501  นางสาว สุพรรษา   รุ่งเรืองเศรษฐ ์

18519  นางสาว กอบกุล กอบกุลธร 

18521  นางสาว ลลิตา เปรมาสวัสดิ์ 

18524  นาย วัชรพนธ ์ จันทร์กระจ่าง 

18540  ร้อยต ารวจเอก คเชนท์ พันนุมา 

18546  นาย นวพล กาญจนสาธิต 

18551  นาย ศิริสิทธิ ์ จิตรสุวรรณ 

18552  นาย ชยานันต์ ลิ่มสุวรรณ 

18553  นางสาว ทิพจุฑา ไม้แก้ว 
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18558  นางสาว กษมา   ชลิตชากร 

18559  นางสาว นภสรวง ศรส าราญ 

18561  นางสาว พิมพิกา วงศ์มีเกียรติ 

18567  นาย พงษ์พัฒน์   หาญเชิงชัย 

18596  นางสาว ปาริฉัตร ์  จันทร์สมบูรณ ์

18598  นาย คมสัน สุขแพทย ์

18601  นางสาว วทันยา  โสภาจิตตวัฒนะ 

18602  นางสาว ฐานิต จันทร์แสงศร ี

18603  นาย วีระยุทธ   บุณยบุตร 

18604  นาย สุรวงศ ์ จันนาคิน 

18605  นาย กีรติ โชคคณาพิทักษ์ 

18606  นางสาว ชนัญญา   รัตนเจริญ 

18610  นางสาว มานิตา เฮงหร่ีประสพโชค 

18614  นางสาว ขวัญชนก   จึงสกุล 

18617  นางสาว ชญานาถ   มหาจิราภัทร์ 

18623  นางสาว วัชราภรณ ์  เอกประเสริฐ 

18630  นางสาว รจเรจน ์  ใสสอาด 

18650  นางสาว นพวรรณ อ านวยผล 

18666  นาย สุริยา ปิ่นแก้ว 

18671  นางสาว ศลิษา อาจหาญ 

18689  นาย ณัฐณรงค ์ สูฝน 

18703  นางสาว ศนิชา นิติวรางกูร 

18711  นางสาว ก่อกานต์ แก้วฤทธ์ิ 

18712  ร้อยต ารวจโท อานนท์ วังรุ่งโรจน ์

18713  นาย เขมรัชต์   แสนประดิษฐ์ 

18714  นาย ธณัชย ์  สุริวงค ์  

18741  นาย สุรวิชญ ์ วงศ์ละคร 

18747  ร้อยต ารวจเอก วิเชียร โสบุญ 
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18748  นาย จรุงศักดิ์ ชูสิทธิ ์

18749  นางสาว ปวีณา แจ้งสกุล 

18758  นางสาว อัยลักษณ ์ อิ้งจะนิล 

18767  นางสาว สุนันท์ กลิ่นเกษร 

18773  นาย สุรวุธ แสงบุญ 

18774  นางสาว อริสา บ ารุงสุข 

18786  นางสาว เนาวรัตน์ เรืองม ี

18787  นาย พลพิพัฒน ์ พันธ์ชนะ 

18798  นาย โกวิท บาลชายโขง 

18812  นาย นฤพนธ์   ธุลีจันทร ์

18815  นางสาว จารุวรรณ   ทองสีมัน 

18816  นางสาว ณุทารีย ์ บพิตรพิทักษ์ 

18817  นางสาว พรนัชชา   ชวนชม 

18818  นาย เริงชัย   อรรคทิมากูล 

18820  นางสาว ยุพา เลิศบุญอริยะศักดิ์ 

18827  นางสาว คัคนางค ์ เอมราช 

18828  นาย กฤษฎิน มุณีพรหม 

18830  นางสาว เป่ียมศศิมาศ ชูวงศ ์

18831  นางสาว ศศิวรา เลาหสุรโยธิน 

18833  นางสาว สลิลทิพย ์ อักษรนิตย์ 

18840  นาง วันทนีย ์ เขียวย้อย 

18861  นางสาว พัชรนันท์ รักพงษ์ไทย 

18867  นาย โยธิน เนติยากร 

18886  นางสาว จันทร์เพ็ญ ภิรอด 

18890  นาย ภูมมา จันทร์ผะกา 

18891  นาย ณฐพล ชินเวช 

18896  นางสาว วริฏฐา ขวัญสมคิด 

18898  นาย เอกรินทร ์  เท่งเจียว 
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18905  นาย สมปราชญ ์ จิระนภารัตน์ 

18915  นาย กุลเดช สุทธิวรชัย 

18917  นางสาว สุภาภรณ์ พินิจ 

18920  นางสาว มณฑา พรศุภกานต์ 

18924  นางสาว กุลลัดดา บุญอากาศ 

18972  นางสาว สุเพ็ญศร ี พื้นขุนทด 

18976  นาย ธีระพจน์ ยิ้มเลี้ยง 

18978  ว่าท่ีพันต ารวจโท ภาณุภณ   ชัยสนิท 

18979  นางสาว ฉันทิชา   สุวรรณปิฎกกุล 

18984  นางสาว กมลลักษณ ์ หวังวีระ 

18989  นางสาว นันทนัช ตันติไวทยพันธุ ์

18990  นางสาว ปวันรัตน์ แย้มพินิจ 

18991  นางสาว สุวิชา   จันทวงศ ์

19009  นาย ศิลชัย แก้วกันธา 

19011  นาย ชีวิน ภริตานนท์ 

19013  นาย อภิวุฒิ นะวาระ 

19019  นาย วีรวัฒน์ วายุภาท 

19020  นางสาว ดาริน ี พูลโสภา 

19028  นาย มนัสว ี วงษ์สุรีย์รัตน์ 

19031  นางสาว ทวินันท์ อุดมธรรม 

19040  นางสาว กรียาภรณ ์ กนกประดิษฐ 

19041  นาย สมพาน พันคลอง 

19043  นางสาว ชนัดดา สุวรรณยิ่ง 

19050  นาย กรกต   อัตติลากุล 

19052  นาง กัลยา หนูแก้ว 

19059  นาย นรินธร ใบกอเด็ม 

19061  นาย จารุวิชญ์ ชาวงษ์ 

19069  นาย ณัฐนนท์ ลิ่มสกุล 
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19077  นางสาว พิชามญชุ์ แก้วสิทธ ิ

19078  นางสาว แพรชนก   ศรีวิศาล   

19082  นาย ธวัชพงศ ์ เกตานิรุจน์ 

19083  นางสาว ปูนหอม สุกกสังค ์

19096  พันต ารวจโท เจริญ   พุ่มนวล 

19099  นางสาว นิศานาถ แย้มสาหร่าย 

19103  นางสาว กรกนก   วัฒนภูมิ  

19109  ร้อยต ารวจเอก สมบัติ อินถอด 

19111  นาง กาญจนา วรศรัณย ์

19144  นางสาว จุฬาลักษณ ์  รัตนะจินดาวงศ ์

19145  นางสาว ภาภัทร จินดา 

19153  นาย เสฏฐพงษ ์ ไทพาณิชย์ 

19154  นางสาว ปรารถนา ถนอมวงษ์ 

19157  นาย อภิทักษ์ บุตรดางาม 

19159  นาย วิทวัส   รัชตาจ้าย 

19169  นางสาว ชลธิชา แซ่ลิ้ม 

19171  นางสาว โสมอรุณ กาญจนไพหาร 

19187  นางสาว เอกอนงค ์  วงศ์เพชรรัตน์     

19194  นางสาว ณัฏฐภาณี หลีเกษม 

19202  นาย ภานุรุจ   ชื่นภักดี 

19204  นางสาว ปวีณา   เกียรติเสริมขจร    

19205  นาย ธณกฤต ด าทองเสน 

19211  นาย พีระณัฐ เย่ียมแสง 

19212  นางสาว อรณิชา ชยันต์นคร 

19215  นางสาว สมภัสสร หลิ่วผลวณิชย์ 

19216  นาย รัฐวุฒ ิ แสงจันทร์ 

19221  ว่าท่ีร้อยตร ี ชวนันท์ กนกวิจิตรศิลป ์

19227  นางสาว ขวัญ จารุไพบูลย์ 
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19228  นางสาว นิดาภัทร มิ่งมงคล 

19229  นางสาว อุดมศรี สตางค์ทอง 

19239  นางสาว ธนานันท์ รอดสังวาลย ์

19240  นางสาว โศรญา วงศ์เบญจรัตน ์

19245  นางสาว ผกาวดี แก้วชนะวิเศษ 

19247  นางสาว กรณพร มนต์สัตตา 

19249  นาย กฤษดา   เท่ียงธรรม 

19254  นางสาว นันทรัตน์ แซ่คู 

19269  นางสาว ภัสราวลัย แสงแปลง 

19279  นาย ปรีชา สุทธิพงษ์ประชา 

19282  นาย กิตติศักดิ์ สังข์ส ี

19294  จ่าสิบเอก บุญยืน สายเทียน 

19324  นางสาว สกนธรัตน์ เรืองโชติพัฒน์ 

19341  นาย สิทธิศักดิ์ พลรัฐธนาสิทธิ ์

19345  นางสาว ณัฏฐ์ทิตา   สีมา   

19347  นางสาว มุทิตา ศรีชัยชนะ 

19348  นางสาว ปณิตา ปิ่นแก้ว 

19349  นางสาว เนติมา คงระงับ 

19357  นางสาว ธารทิพย ์ หงษ์ทอง 

19368  นางสาว กนกวรรณ   ชัยวิสุทธิ ์

19378  นางสาว มานิตา รุ่งเรืองตันติสุข 

19385  นางสาว ณัฐธิดา กองสวัสดิ์ 

19407  นางสาว พีระพรรณ โลหิตหาญ 

19409  นาย อาทิตย์ ภะวะ 

19411  นาย พยัตพงศ ์  โมฆรัตน์   

19413  นางสาว ธมนวรรณ จิตสงค์ 

19474  นาย เฉลียว พรหมพินิจ 

19485  นางสาว ปดารณ ี กลิ่นสกุล 
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19486  นางสาว กมลพร เกศวพิทักษ์ 

19497  นาย กรวรรต วุฒิวงศ ์

19501  ร้อยต ารวจตรี ชยพัทธ ์ ประสพดี 

19506  นาย เดชชยันต์   จึงนิจนิรันดร์ 

19507  นาย ธีรวุฒิ จันทร์สราญแสง 

19508  นาย สุมนภัศร ์ คุ้มจันทร ์

19509  นางสาว พุทธิดา เวียงสงค ์

19510  นาย สัณทวัฒน ์ วีระนคกุล 

19513  นาย ภคพล ทิศธรรม 

19515  นาย อนุชา ถนนทิพย์ 

19530  นางสาว ณัฐณิชา ขัมมะรัตน์ 

19536  ร้อยต ารวจตรี ชุมพล ด้วงคง 

19544  นางสาว ธันยพร แสงแจ้น 

19550  นางสาว ภาสิน ี  เจริญวิริยะเทพ 

19551  นางสาว กฤตยา   ธีรนันทน์ 

19561  นางสาว พิรุณรักษ์ ศิวารมณ์ 

19562  นาย ณัฐภัทท์ โภควรพงศ ์

19565  นางสาว สุชาดา สว่างพงษ์ 

19571  นางสาว นันทกา   พรโชคชัย   

19579  นาย ฐษกร เภาทอง 

19587  นาย อุดม ลิมปสันติศิลป ์

19618  นางสาว ยลธิดา   สุทธิฤทธ์ิ 

19663  นางสาว เปลวเทียน อุตระชัย 

19686  นางสาว วิชชุตา   จีระเสมานนท์   

19695  นาย ชยชา   นุตราวงศ ์

19716  นาย ทนงศักดิ์ ศรีมนตร ี

19725  นาย ณัฐพัชร ์ สกุลเจียมใจ 

19738  นางสาว ปรางค์สิรินทร ์ เอนกสุวรรณกุล 
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19741  นาย รณัย การงานอันวิจิตร 

19747  นาย ณภัทร   กิจขจรกุลภัทร 

19758  นางสาว ชนิตนันท ์ ปัญญาวัฒชิโล   

19768  นาย นรภัทร ปิ่นเพ็ชร 

19769  นาย พงศ์ภัทร เสมรสุต 

19770  นางสาว ณัฐวรรณ   คูด ารงสวัสดิ์ 

19771  นาย วัชรพล   ชัยปัญญา 

19785  นางสาว ผุสดี ลิ่วเรืองสุวรรณ 

19789  นางสาว ศิรประภา อ่ ารอด 

19813  นาย ปริเยศ ระยารักษ์ 

19821  นางสาว ลลิตา ด ารงศักดิ์ 

19832  ร้อยตรี วัชพล  สุวรรณจูฑะ 

19833  นาย กรพงศ ์  คงสังข์ 

19838  นาย ณัฐพล เกิดปราโมทย ์

19840  นาย ณัฐ   กิตติรัตนไพบูลย์ 

19849  นางสาว ธนัชพร ฉันทาวรานุรักษ์ 

19861  นางสาว วันเพ็ญ ทองค า 

19864  นาย ชัยสิทธิ ์ ถนอมวงศ ์

19876  นางสาว เนติมา ยนต์วิกัย 

19879  นาย ธีรรัตน์   มังคุด 

19880  นาย ฟาญัร ศรีวรรณยศ 

19882  นาย สมพล วิธีธรรม 

19883  นางสาว ณัฏฐาพร การโคกกรวด 

19889  นางสาว ศิริพร สีกระแจะ 

19906  นางสาว ธีรกานต์ คงด้วง 

19948  นาย นราธิป เสนานุช 

19955  นางสาว อภิพร   วีรญาณปรีชาวิทย ์   

19957  นาย ศักดิ์ชัย ระเวงจิตร ์
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19979  นาย คมกริช นิลศิร ิ

19992  นาย กฤติน เรืองพยุงศักดิ์ 

20006  นาย สายัณห์  กฤตพละวัฒน์ 

20015  นาย ชวลิต   วิรัชวัฒนกุล 

20033  นาย วรจักร ์ กันตา 

20036  นาย วีระยุทธ หอมช่ืน 

20039  นาย เนติภูมิ เมฆฉาย 

20044  นาย มนตรี   ชุนหชัย 

20050  นาย กานต์ ตัณฑสถิตยานนท์ 

20058  นางสาว กัญยารัตน์   ไชยวัฒน์ 

20105  นาย สรัช ควรสนธ ิ

20126  นางสาว ปุณยนุช นครขวาง 

20153  นาย นัฐพล วัชระคิรินทร ์

22110  นางสาว สุอักษร   คงเมือง   

22113  นางสาว มณฑิรา เลิศวรไตรวิชญ์ 

22114  นางสาว แสงรว ี ด่านเทศ 

22115  นางสาว นพร เนติสัตยาภิบาล       

22116  นาย รัตนชัย   สิริรัตนสันติ 

22121  นางสาว ทัศนีย ์  ศรีมหาดไทย   

22122  นางสาว วรลักษณ ์ อุไรกุล 

22124  นาย สุพพัต ดรุณเนตร 

22125  นางสาว ศศิธร พินิจ 

22126  นางสาว ภคนันท ์ ตันติยาสวัสดิกุล 

22127  นาย พงศกร เพ็ญจันทร์ 

22129  นาย อดิศักดิ์ พาพุทธ 

22134  นาย รัฐวิทย ์ พรปณิธานพงศ์ 

22139  นางสาว นิสิตา ชัยเกษม 

22141  นางสาว ณัฐนันท์   สรรเกียรติกุล 
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22146  นางสาว สุจิตรา   ชูมณี 

22147  นางสาว อภิญญา   สุขเรือง 

22148  นางสาว สุกัญญา  ธรรมเสน 

22150  นาย พงศ์ภิส หนูคง 

22151  นางสาว อาทิการณ ์ สังขมณ ี

22152  นางสาว พัทธนันท์   เครือพันธุ ์

22155  นางสาว ธิดารัตน์   ศรีเฉลิม 

22156  นาย เทอดเกียรติ ทองศรีราช 

22169  นาย รเณศ ทรงสวัสดิ ์

22170  นาย ศิริชัย ตั้งรัตนพิบูลย ์

22171  นางสาว พรจรัส พรมกลัดพะเนาว ์

22172  นาย กัมพล เช้ือสอาด 

22173  นาย สุชาติ   อินอร่าม 

22174  นาย จีรวัสส ์  อินทะชิต 

22176  นาย ธนภัทร หลวงอินทร ์

22186  นางสาว นรีนุช โตเจริญทรัพย์ 

22189  นาย กฤษฏิ์ชนันทน ์ วัฒนกุล 

22195  นาย ถาพร ชาวข้าวไร ่

22201  นางสาว ชนุตพร   รัตนจันทร ์

22202  นางสาว สราลี   พุ่มพวง 

22206  นาย พุทธชาติ   จันทร์ณธาดา   

22207  นางสาว ศศิธร   ทองวิเศษ 

22213  นาย ศิรวิทย ์ ค้าธัญญมงคล 

22214  นาย วรเทพ เท่ียงธรรม 

22215  นางสาว กัลย์สุดา ยนต์ตระกูล 

22221  นาย พัชรสิทธิ ์ ศิริวิริยะ 

22224  นางสาว ฐิติชญาน ์ ทวีนันท์เชยโชติ 

22227  นางสาว ชมพร รักษาเกียรติศักดิ์ 
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22234  นาย ชิตชนก คงแดง 

22237  นางสาว กุมผกา ณ แก้ว 

22241  นาย สมเจตน์ รัตนวารินทร์ชัย 

22244  นาย วศิน วังวิเศษการณ ์

22245  นางสาว ดวงฤทัย   ไม้พวง 

22247  นาย กฤษฎา ทองจูด 

22255  นางสาว สุชาวฎี   แสนค า 

22259  นาย ทน ุ วิสิทธิกมลโยธิน 

22263  นางสาว กรรณพร ใจนวล 

22273  นางสาว อภิญญา   ทองสังข ์

22274  นางสาว วัชณีย ์ กลางประพันธ ์

22281  นาย ชนน ศิลปรัสม ี

22283  นางสาว วิศน ี  หองส่ า 

22284  นาย นพคุณ ถูกจิตร 

22285  นาย ฐากูร เสาวภา 

22287  นาย ธีรพงษ์ มีค า 

22288  นาย ณัฐธร   พิงภักดิ์ 

22290  นาย รัชต์กิจ เฝ้าหาผล 

22293  นางสาว ณิชา ภมรบุตร 

22295  นางสาว ขนิษฐา ดาวเรือง 

22302  นาย ทศธรรม แนวบรรทัด 

22312  นางสาว กฤศญา   ฤกษ์เวียง 

22313  นางสาว ทิพยวดี สาริกานนท์   

22317  นาย ชัชวิน คงเจริญ 

22321  นาย บุญยวัฒน์ การะเวกพันธุ์ 

22328  นาย เจษฎา อมรสิน 

22332  นาย คมสันต์ ฟ้ากระจ่าง 

22333  นาย ปณวัตร วงศ์มาศ 
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22339  นางสาว มิรันตี มีแสง 

22357  นางสาว ศิมลลญา ศิริผันแก้ว 

22362  นางสาว กันยกร นึกรักษ์ 

22374  นางสาว พัชรินทร ์ เทียมสิงห ์

22377  นางสาว ปะราลี ประดิษฐพงษ์ 

22384  นางสาว สุดาพร เจียมจูไร 

22388  นาย เชิดศักดิ์   คงผล 

22392  นาย ประวัติ   ไชยสว่าง 

22397  นางสาว กมลวรรณ   เกตุเวช 

22398  นางสาว อิษยา ศักดิ์เดชะมณี 

22399  นาย พันธกานต์ ชูจันทร ์

22401  นาย ต่อศักดิ์ ศรีผ่องงาม 

22413  นาย อธิการ   โพธิ์อินทร์ 

22414  นางสาว วิภาพร แสงอ่อนตา 

22417  นางสาว นริศรา ชาญจาร ุ

22435  นาย เพชรพิทักษ์ ใจบาน 

22443  นางสาว ชุติมณฑน ์  เสียงสุทธิวงศ ์

22444  นางสาว สุพัฒนา สุธาพร 

22445  นางสาว สุภาพร   คชธรรม   

22463  นาย เกรียงศักดิ์   ทองสุขดี 

22464  นางสาว ดารกา ดาวมุกดา 

22470  นาย อนิรุท   อินสมัย   

22471  นาย กลยุทธ ์ เศรษฐการ 

22472  นาย วรรษภณ   จ าปาวงษ ์

22484  นางสาว ปาวิสา   บุญนวล 

22490  นางสาว ณัฐวรรณ สิตวรเวศย์ 

22491  นางสาว เต็มพร   อินทรภักดิ์ 

22494  นาย ศาสตร์ อาชวนิจกุล 
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22495  ร้อยต ารวจโท ตุลย์วรรษ ณรงค์ศักดิ์ 

22505  ว่าท่ีร้อยตร ี เนติพงษ์ หล่าวเจริญ 

22507  นาย ศรายุทธ อรสินท์ 

22523  นาย ศักดา เจริญสันติพงศ ์

22526  นาย ภารุทธ ์ บุญมหาธนากร 

22527  นางสาว ทิพวัลย ์ เอ่ียมทรัพย์เอนก 

22533  นาย พิสิฐ อัครอภิโภคี 

22534  นางสาว กรรพ ี โรจน์บุญถึง 

22541  นาย สมพร   เสมอสุข 

22545  นางสาว สุภาภรณ์   ยะวิเชียร 

22546  นางสาว มธุริน เจริญภิญโญชัย 

22556  นางสาว สุดาวรรณ อุปค าแดง 

22563  นางสาว ฟ้าส่อง พูลผล 

22565  นาย ประสานศิลป ์ พันธ์ศิริ 

22566  นางสาว สุภมาส   โลหิตานนท์ 

22568  นาย พงษ์ศักดิ์ แซ่ฟุ้ง 

22570  นางสาว รวิวรรณ ดิเรกอุดมศักดิ์ 

22572  นาย อนุรักษ์ เจริญเกียรติ 

22573  นางสาว ปาริตา ชั้นงาม 

22582  นาย เกษม   อาภรณ์ภิญโญ 

22585  นางสาว วรุณยุพา ใจหงษ์ 

22589  นาย กิตติศักดิ์   คงข า 

22590  นาย พิสิฐพงศ ์ พันธุวัฒนา 

22593  นางสาว ณัฐวดี   อินทวงศ ์

22594  นาย ภาสุร์   ณ  สงขลา 

22595  นาย ปณาวุธ จอมใจ 

22596  นางสาว พรทิมา   กุศลมานิตย ์

22598  นางสาว วณิชชา   โสภาพล 
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22599  นางสาว ปุณยานุช   สุมะโน   

22600  นางสาว กานต์สิร ี สิทธิประสงค ์

22608  นาย วิกรม   วชิรมงคลพงษ์ 

22609  นางสาว วรางคณา เชิดจิระพงษ์ 

22634  นาย พัฒนา   นาหล่อง 

22635  นางสาว กฤตชญา เอ่ียมวรเมธ 

22640  นางสาว วชิรญาณ์ ถาพรผาด 

22644  นางสาว นิภาพร   พันธ์หนองหว้า 

22652  นางสาว วิภารัตน์   ดุลยกาญจน ์

22654  นางสาว จิริยาภา ขจรบุญ 

22655  นางสาว ชวีพร วิทยานุพงศ ์

22661  นางสาว วิภาดา คลังเปรมจิตต์ 

22662  นาย ศุภณัฐ   หัศภาดล 

22666  นาย สมัย มาตรวังแสง 

22668  นางสาว เกศิน ี ยุกตานนท์   

22677  นาย สมชาติ   วิเศษสิงห์    

22680  นาย กฤษฎา บุญชุม 

22682  นางสาว พรทิพย ์ ทิพฤาตร ี

22683  นาย กิตติ ทองพอก 

22688  นาย ภรัณย ู แกล้วกล้า 

22703  นาย ณัฐวุฒ ิ มีไชย 

22705  นางสาว จันจิรา แสงสว่าง 

22707  นาย นรบดี สุริโย 

22709  นางสาว รัฐวรรณ พุทธประสาทพร 

22710  นางสาว ภัทริน   กุศลชู 

22719  นาย ตะวัน   ศรีสวัสดิ์   

22720  นาย จตุพร   สังข์เพ็ชร 

22724  นาย สมภพ หน่อแก้ว 
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22726  นาย ธรรมราช ขนาน 

22730  นาย ธันวา   ถนอมเกียรติ 

22740  นางสาว วิไลลักษณ ์  แจ่มใส   

22743  นางสาว ขนิษฐา บัวสิหล้า 

22744  นางสาว กัลยาณ ี เสือเฒ่า 

22746  นางสาว เบญจพร   ภู่ทองวัฒนวงษ์ 

22748  นางสาว ทัตสิณา บุญวาที 

22751  นางสาว จิรดา กฤตยานุกูล 

22752  นางสาว จิตเรศ ปัญญาดี 

22757  นางสาว นันท์นภัส  ธนศรีวนิชชัย 

22763  นาย วัชรินทร ์  แสงสัก 

22766  นาย ณัฐภูมิ   แสงเลิศ 

22767  นางสาว ปูริดา ระวัง 

22768  นางสาว สุปาณ ี ขวัญจันทึก 

22771  นางสาว เบญจมาศ กล่อมจันทร ์

22784  นาย ครรชิต นันทสาร 

22785  นาย พงศธร บุญวิภัทรเสว ี

22786  นาย พลวัฒน์ อุ่นส าโรง 

22789  นาย อภิชาต สินธุวนิช 

22790  นาย กิตติเชษฐ์ จิตต์รัตนสุนทร 

22792  นางสาว รุ่งทิวา ตรียกูล 

22800  นางสาว ชนพร ปรัชญาอาภรณ์ 

22808  นางสาว ชนนิกานต์   ไชยพันธ ์

22811  นางสาว ปิยธิดา แก้วประสิทธิ ์  

22813  นาย ณัฐกิตติ์   ปิ่นทองดี    

22817  นาย ศุภฤกษ์ ชูศร ี

22818  นาย ศิกวัส กริ่งสันเทียะ 

22822  นางสาว กรรณภรณ ์  ลียติกุล 
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22826  นางสาว พัฒน์นร ี อัครโชติชัย 

22833  นาย ทวีพงษ ์ โภชน์พ่วง 

22842  นางสาว อัญมณ ี ตันรัตนะ 

22846  นางสาว นิยะดา   สุคัมภีรานนท์ 

22849  นาย ปกรณ์ สายเชื้อ 

22852  นางสาว ดวงพร   ห่อไธสง 

22855  นางสาว จีรนันท์ หวันชิตนาย 

22861  นางสาว นภาภรณ์ นากสุวรรณชาติ 

22862  นางสาว นัชชา เคียงประคอง 

22863  นางสาว จิราย ุ สุขนา 

22864  นางสาว นัชชพร ตันบัวคลี ่

22865  นางสาว ศรัณย์พร ไชยอนันต์ 

22874  นางสาว กชพร เขมวราภรณ ์

22881  นางสาว ศุภรดา   เสาร์น้อย 

22882  นางสาว สิปปวันต์ แสงรุ่งเรือง 

22887  นางสาว เกษรา เลาหพิสิฐพาณิชย์ 

22891  นางสาว บุศญา เหมือนสังข ์

22894  นางสาว สุกัลยา ยาป้อม 

22896  นาย โอสธี ทะริยะ 

22898  นาย เชาวรัตน์   โชติรัตน์   

22900  นางสาว แก้วหทัย   ฉันทศิริเวทย ์

22901  นางสาว วลัยรัตน์   เกตุวัตถา 

22902  นางสาว กรภัสสร อุ่นแสงจันทร์ 

22903  นาย ชนะโชค ศรีอนุสรณ์ชัย 

22905  นาย พร้อมพงศ ์  อุทัยดา 

22907  นาย ศรัณย ์ ศรีจันทร์อินทร ์

22910  นางสาว กรรณิกา โสภาเวทย ์

22916  นาย กิตติชัย สถิตย์มั่นวิวัฒน์ 
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22920  นาย สุทธิพงษ ์ พิลา 

22926  นางสาว กานต์ทิตา ทองสันตติ์ 

22927  นางสาว ศิริพร เหล่าสมบูรณ ์

22930  นาย  ศุภฤกษ์   เจนประวิทย ์

22935  นาย เกษม พาหุงมหากา 

22939  นางสาว ชนกานต์ สังสีแก้ว 

22957  นาย ณัฐวุฒ ิ  กาศเกษม 

22960  นาย ธนวรรธน ์ วรรณธนะเดชาธร 

22964  นาย เอกพล วรกิจธ ารง 

22966  นางสาว เจนจิรา ทรัพย์นภาพร 

22968  นางสาว ชุลีกร มานะเจริญวงศ์ 

22973  ร้อยต ารวจตรี กมลศักดิ์ หมื่นภักดี 

22985  นางสาว นันทพร อารีจิตร 

22995  นาย ธนพนธ์   ปึงจิตต์วิสุทธิ ์

22996  นาย วรรธนัย นาซีก 

23001  นางสาว วรรณิศาร์ เลิศบุญชัยกุล 

23002  นาย กิตติศักดิ์ พิลัย 

23006  นาย สรัชชพงศ ์ สัมฤทธ์ิอุทัย 

23022  นางสาว สิตราภรณ์ ตาทิคุณ 

23024  นางสาว ณัฐพร พิศนอก 

23030  นาย กันตภณ ไทยค า 

23031  นางสาว กันย์สิน ี เอกธนากุลพัชร 

23033  นาย อรรถวัฒน์ มีลาภ 

23037  นางสาว จิรารัตน์ พันสา 

23046  นางสาว หยาดพิรุณ งามรูป 

23072  นาย ฉัตรเฉลิม   ธรรมวินทร 

23073  นาย วุฒ ิ  ศรีธีระวิศาล 

23076  นางสาว ชนนพร บุญเลิศ 
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23077  นางสาว ชณาณุช   ตีระวัฒนานนท์   

23086  นาย อดิเทพ   ทับทอง     

23087  นางสาว จุฑารัตน์   ทองมั่น 

23097  นางสาว ไคริกา ยิ้มใย 

23098  นางสาว สุดาวร จันทิรา 

23101  นางสาว ประภาพรรณ จินดามัย 

23102  นางสาว ชุติมา   บริหาร 

23107  นาย พุทธิพงษ ์  สิริกุลวิวัฒ 

23108  ว่าท่ีร้อยตรีหญิง พัชราภรณ์ พุ่มทอง 

23119  นางสาว ชลธิชา บัวเขียว 

23124  นาย ภรัณย ู กัญญาศักดิ์ 

23140  นางสาว แพรวพรรณ   เตชะโกศล 

23146  นางสาว รพีพร   อภิภัทรางกูร 

23148  นางสาว ประณาลี จินดาศร ี

23154  นางสาว ธัญมน เลาหวิรุฬห์กุล 

23155  นางสาว ปรินทร จงศรีงาม 

23156  นาย กิตติศักดิ์   พูลสวัสดิ์    

23164  นาย ณรงค ์ จันทร์น่วม 

23165  นาย ทรงชัย มณีรัตน์ 

23174  นาย ปภาวินท์ เรืองศร ี

23178  สิบต ารวจโท ด าเนิน แสงหิรัญ 

23180  นางสาว อัจฉรา ทะสุใจ 

23181  นาย กฤษฎาพันธ์ุ ประเสริฐศิลป ์

23184  นาย พีระ   ระย้าเพชร 

23185  นางสาว ชุมฉว ี กิติวกูล 

23186  นางสาว จุติพร   ภูเรือง 

23190  นางสาว ณปภัช แสนนันตา 

23196  นางสาว ธนาทิพย ์ ค ารัตน์ 
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23201  นางสาว นาฏจุฑา นิลเล็ก 

23202  นางสาว อโณทัย โลมพันธ์ 

23204  นางสาว กรัญญา   จางศิร ิ  

23207  นางสาว อภิญญา บุญมาศ 

23211  นางสาว อรุณี   วิชัยศร 

23212  นาย พงษ์พิพัฒน์ ศรีนวล 

23213  นางสาว สุขสิร ิ  เทียนน าเจริญ 

23215  นาย กุณฑสูติ   อรุณสุดา 

23218  นาย ยิ่ง   แข็งแรง 

23220  นาย ชยพล   มูลเมืองมา 

23221  นาย ฑราวิท   เช้ือแอบราช 

23231  นางสาว จิราภรณ์   หอมกลิ่น 

23244  นางสาว ปนัดดา อรุโณทัยวิศรุต 

23248  นาย กรันต์ สุริยารังสรรค์ 

23250  นาย มงคล ไกรกิตติวุฒิ 

23264  นาย ทัศนัย ชูเชิด 

23267  นาย เกรียงศักดิ์ ฉ.โรจน์ประเสริฐ 

23292  นางสาว ปฤษฎี บูรณะวรกุล 

23296  นางสาว กัญญารัตน์ สามเมือง 

23304  นางสาว ณัฐชยา พารุ่ง 

23315  นางสาว กัลยาณ ี เลาหเรืองรองกุล 

23318  นาย พีรวัส วุฒิชัย 

23328  นางสาว ชลพรรษ ภิรมย์กิจ 

23332  นางสาว ชนิกานต์   วงค์เย็น 

23334  นาย วิศรุต   กุลบุญเรืองรัตน์ 

23340  นางสาว สุภิญญา   ภูมิคอนสาร 

23348  นาย ธีระพงศ์   บัวจันทร ์

23351  นาย ชัยชนะ สารสินธร 
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23355  นางสาว พรผจง ธรรมสุธน 

23357  นาย นวพล แย้มภิรมย์ศร ี

23363  นางสาว ศศิธร องค์เจริญ 

23365  นางสาว พรรษชล พรศรีนิยม 

23376  นาย ทศพล วายโสกา 

23382  นาย พิสุทธิ ์ บัวแย้ม 

23395  นางสาว นราสุภา กิจชระภูมิ 

23396  นาย สารัช ภัทรานนท์อุทัย 

23397  นางสาว สุริยา   พิชิตผจงกิจ 

23402  นางสาว ภาวิณี ไชยราช 

23444  นาย กฤชวัฏ จัมปาสุต 

23446  นางสาว ณิชนันทน ์ เครือสุวรรณศิริ 

23448  นางสาว วลัยพร อนุรักษ์อธิกุล 

23450  นางสาว เอ้ือสุดา   ตั๊งเจริญ 

23451  นาย ศิริพงษ ์ ใจแก้ว 

23463  นางสาว พรศิริ บุญยิ่ง 

23468  นางสาว อ้อมทิพย ์ ทวีสิน 

23472  นาย คธาวุธ ทองลอย 

23487  นางสาว รัตนาภรณ์   จุลหนองใหญ่ 

23495  นาย ระพีพงศ์ มีแสง 

23497  นางสาว ลลิลดา   อัครโสภณ 

23508  นาย ลือชัย วงค์คลัง 

23519  นางสาว อุษา   เอ่ียมประเสริฐ 

23520  นางสาว รุจิราลัย นนทิโกมล 

23527  นาย วรรณนพ อนุมาตรฉิมพลี 

23530  นาย ณัฐกิตติ์ สมสุข 

23546  นาย ธนาตย์ ชื่นวัฒนา 

23557  สิบเอก พนมรุ้ง   ไชยรัตน์        
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23560  นาย สมมิตร   อินดี 

23568  นาย กฤษดิศักดิ์ เพชรช่วย 

23570  นางสาว วลินพร สระทองดี 

23571  นางสาว นิศารัตน์   อุปัญ 

23573  นาย อนุรักษ์ รัตนามาศ 

23577  นางสาว มัญชร ี ชั้นทองค า 

23578  นาย กัมปนาท   โชติสิริสกุล 

23588  นาย ธนา ภัทรภาษิต 

23622  นางสาว สุพรรณษา   ธนะวรรณ 

23650  นาย ธน ู ภูวาดเขียน 

23659  นางสาว ชยุดา เรืองเอียด 

23660  นาย วันชัย ชื่นชม 

23663  นาย พิชญ์พงศ์ ทองศิริกุล 

23664  นางสาว ศุภจิต คูสิทธิผล 

23665  นาย เตชิต ชัยเดชสุริยะ 

23668  นาย กัมปนาถ ปัชชาพงษ์ 

23682  นางสาว สุภาวดี ธนาเนรมิตกุล 

23687  นาย ธานีธวัช   ลิ่มน าทอง 

23691  นาย อภิชาติ บุญจ านงค ์

23705  นางสาว สุภาพร ซ่อนกลิ่น 

23706  นาย ณรงค์ฤทธ์ิ สมพร 

23711  นาย ธีรัตต์   โพธิรัตน์ 

23712  นางสาว ทวินันท์ กรทอง 

23713  นาย ณรงค์ชัย เชียจอหอ 

23717  นางสาว กุลยา ศรีเปารยะ 

23723  นาย ธนพันธ์ พานทอง 

23724  นางสาว กมลวรรณ สมศร ี

23725  นางสาว สุปราณี   สีค า 
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23726  นาย ธีรยุทธ เจริญผลอนันต์ 

23730  นาย นพดล   คงทรัพย์โสภณ 

23733  นางสาว ธนบรรณ สกุลอรุณเพชร 

23735  นาย ขวัญชัย เผ่าเต็ม 

23755  นาย กมลภัทร วิสุทธิภักดี 

23756  นาย ดนุภัทร   วิสุทธิภักดี 

23769  นาย ชัยวัฒน์ อนุกูลวุฒิพงศ ์

23771  นาย สุชาติ โชติช่วง 

23779  นางสาว ปิติยา ฉัตรอุทัย 

23801  นาย ภานุวัฒน ์ เอมพิณ 

23818  นาย ธีรศักดิ์ ไชยพล 

23825  นาย สรวิศ ศรีตะวัน 

23826  นางสาว กัญญาภัทร เหมรา 

23833  นางสาว ณัฐ   ศีลวัตวิญญู 

23840  นาย มนตรี ถาวรยุติการต์ 

23844  นางสาว เมธาวี แก้วแฝก 

23857  นางสาว อรุณีย ์ ปุยนุ่น 

23868  นางสาว วนาเนตร   คงสิริเวทย ์

23871  นางสาว อัญญรัตน์   สว่างวงศ์เสร ี

23882  นางสาว ดวงทิพย ์ ดีศรีวงศ ์

23893  นาย ศุภผล   เลาบุษรารักษ์    

23927  นางสาว อัจฉรา สงวนชิต 

23939  นาย ธราวิชญ์ เรืองสนาม 

23941  นางสาว พิชญา อิทธิยาภรณ ์

23945  นาย กว ี โล่ด ารงรัตน์ 

23958  นาย อิสริยะ   สัตยธีรานนท์ 

23960  นาย นิติ ผุสดี 

23963  นางสาว วดา ต๊ะหล้า 
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23964  นางสาว พนิดา อรรฆย์วิกัย 

23965  นาย ศุภกฤษ ธนธรศุภโชค 

23972  นางสาว กัญทิมา แก้วท่าไม้ 

23990  นาย โกสินทร ์  แพงศรี 

23999  นาย เกียรติศักดิ์   เวียงเงิน 

24004  นาย กิตติ์พงศ์  รัตนชงค์   

24005  นางสาว ปุณณดา ยอดเครือ 

24006  ร้อยต ารวจเอก รณเดช บุตรศร ี

24009  นาย นวพล สนิทแจง 

24011  นางสาว ปิยพร ทรงเกียรติวุฒิ 

24012  นาย ประเสริฐ   แก้วฟอง 

24026  นาย เจษฎา พรหมนิวาส 

24027  นาย จักรินทร ์ โกเมศ 

24028  นางสาว ชนิดา เกิดกรรณ ์

24030  นาย อาทิตย์ น้อยหลุบเลา 

24034  นางสาว ปัญจพาณ ์ นรถี 

24037  นาย ชนวัชร์ ไชยรัตนะ 

24048  นาย อนวัช ศรีนภาสวัสดิ์ 

24053  นาย ภาษิต สังหาร 

24054  นาย อภิสิทธิ ์ สุระคาย 

24058  นางสาว ปวีณา   วงษ์วิวัฒนาวุฒิ 

24060  นางสาว ธาริณี เมธาธรรม 

24062  นางสาว เขมจิรา วิชัยดิษฐ ์

24063  นางสาว นรัตถา วรคุณธาดา 

24065  นางสาว ชลิดา เหมสูตร 

24068  นาย สมพร จงเทพ 

24072  นางสาว ณัฐนิช   ชลิศราพงศ ์

24073  นางสาว พลอยไพลิน ทรงนิลรักษ์ 
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24077  นาย ธีระพงษ์   สิงห์คราม 

24084  นาย กานดิศ   สีแก้วน้ าใส 

24085  นางสาว ธนพร   รัตนพิเชฐกุล 

24091  นาย ธนวัฒน์ ประภาพัฒน์ 

24092  นางสาว กฤตยา เศียรอุ่น 

24094  นาย ชาคริต จันทร์เต็ม 

24097  นางสาว พุธระพี วงศ์สิทธิภัทร ์

24102  นาย ชลิต คุ้มชัย 

24103  นางสาว คณิตา สุขเจริญ 

24104  นาย กิตติณัฐ์   ประสิทธิ์มีบุญ   

24105  นางสาว ภัทท์ธิดา ทับเทียมสุข 

24110  นาย พงค์กร อรรคนิตย์ 

24123  นางสาว จุฑามาศ ทิวากร 

24131  นางสาว กุลนิษฐ ์ ตรีบุพชาติสกุล 

24135  นาย ศรัทธา ครุฑถนอม 

24138  นาย เอกชัย อมรสุคนธ ์

24149  นางสาว ธนัชภรณ์ เจนวิริยะกุล 

24151  นางสาว ทิพย์รัตน์   กุหลาบแก้ว 

24155  นาย จตุพร ปรีชา 

24161  นาย ภาสกร เท่ียงพูนวงศ ์

24162  นางสาว สุทธิพร พุ่มมาลัย 

24164  นาย ณรัช เส้งพัฒน์ 

24169  นางสาว ณัฐศศิ เฟ่ืองวิวัฒน์ 

24171  นางสาว อภิชา ธนะมัย 

24172  นาย กีรติ ชาญศิลป์ 

24197  นาย ภาสวิชญ์ นวลละออง 

24223  นาย สุชาติ วัฒนาฟุ้งเจริญ 

24232  นาย โกมินทร ์ ธรรมชาติ 
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24255  นาย ศรณรรฐ บัวเลิง 

24257  นาย สมโภชน์ จันทะคุณ 

24265  นางสาว วัชรีณา   ตติยนันทกุล 

24274  นางสาว อังศุมาลิน   อุ่นวิเชียร 

24287  นางสาว มาลินดา เทวาพิทักษ์ 

24300  นางสาว มนัสชนก   มาตา 

24304  นาย ธีระ ช่วยเพชร 

24316  นาย อธิปไตย นุ่มถือสัตย ์

24319  นาย สรรณวรรษ เจนสาริกิจ 

24320  นาย อัศวิน ภูล าสัตย์ 

24332  นาย กิตติคุณ วงศ์ทองทิว 

24339  นางสาว กชกร   เผือกใจแผ้ว 

24342  นาย อธิพงษ์ ยิ้มทอง 

24347  นาย ธนากรณ์   ศรแสดง 

24370  นาย วิชชานนท์ เกษตรสิน 

24371  นางสาว ปิยะนุช ส าราญเริงจิตต์ 

24442  นาง อรทัย ทองมีอาคม 

24443  พันจ่าโท วันชัย มากวงค์ 

24446  นาย ภัทร เนตรเกื้อกูล 

24449  นาย ประสิทธิ์ศักดิ์ น้อยเอี่ยม 

24450  นางสาว พรทิพย ์  งีเกาะ 

24451  นาย ภาณุวัตร บรรเทา 

24476  นาย ฉัตรพล ป้องกัน 

24506  นางสาว สุพัตธร ทรัพย์พนาพรชัย 

24507  นางสาว ณิชาภัทร บุญช่วยส่ง 

24510  นาย วีระยุทธ บุตร ี

24559  นาย ไชยณรงค ์ วิริยะผล 

24565  นาย นิพนธ ์ ทองสุกดี 
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24571  นาย จีราวัฒน ์  จันทร์เทียม   

24586  นาย พัฒนวัจน ์ ตรากลาง 

24588  ร้อยต ารวจโท วรเศรษฐ ์ ศรีใหม่ 

24602  นาย ประวิทย ์ งามสิริศักดิ์ 

24621  นางสาว แสงเดือน แสงชาติ    
 
 
 

  ผู้ท่ีสอบได้ทั้งภาคหนึ่งและภาคสองแล้ว  ต้องย่ืนค าร้องขอขึ้นทะเบียนสอบปากเปล่าตั้งแต่

วันศุกรท่ี์ 1 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันศุกร์ท่ี 15 พฤศจิกายน 2556  หากไม่ยื่นภายในก าหนดจะถือว่าผู้นั้น

สละสิทธิเข้าสอบปากเปล่าครั้งท่ี 1 สมัยท่ี 66  ส่วนรายชื่อผู้มีสิทธิสอบปากเปล่าท้ังหมดจะประกาศให้

ทราบภายในวันอังคารท่ี 3 ธันวาคม 2556 และจะท าการสอบปากเปล่าครั้งท่ี 1  สมัยท่ี 66 ในวันอังคารท่ี 

10 ธันวาคม 2556  ณ ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา (ส าหรับรายละเอียดการสอบปาก

เปล่าจะแจ้งไว้ในท้ายประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบปากเปล่า)  

 

                              ประกาศ  ณ  วันท่ี  31  ตุลาคม  2556     

      

           ดิเรก  อิงคนินันท์ 

(นายดิเรก  อิงคนินันท์) 

ประธานคณะกรรมการอ านวยการ 

อบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 

 

สราวุธ  เบญจกุล 

(นายสราวุธ  เบญจกุล) 

เลขาธิการ 

 ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 

     


