
 

 

 
 

 
 
 

  ประกาศส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑติยสภา 

  เร่ือง ผลการสอบภาคหนึ่ง สมัยที่ 73 ปีการศึกษา 2563 

  กลุ่มวิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
   

   
ด้วยคณะกรรมการสอบความรู้วิชากฎหมายส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

ได้ท าการสอบข้อเขียนความรู้วิชากฎหมายตามหลักสูตรและระเบียบของส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง
เนติบัณฑิตยสภาแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สอบได้ ภาคหนึง่ สมยัท่ี 73 ปีการศึกษา 2563 กลุ่มวิชากฎหมายแพ่ง-  
และพาณิชย์ เป็นจ านวน 1,724 คน เรียงตามเลขประจ าตัวสอบ ดังต่อไปนี้ 

 
  เลขประจ าตัวสอบ     ชื่อ – นามสกุล 
 

3 นาย พุธ ตุลยธัญ 
6 นาย ชัจวลิน เชาวน์ดี 
9 นาย สมเกียรติ โคตวงศ ์
35 นางสาว จุฑารักษ์ ดวงกุดั่น 
37 นางสาว สราลี  สองหลวง 
38 นาย ศุภลักษณ ์ ผ่องสุวรรณ 
44 นางสาว รอฮานา ปาลาวัน 
45 นางสาว เพชรอาภรณ์  ชลพัฒนา  
46 นางสาว กุลวดี หิรัญวัฒน์ศิริ 
58 นาย สัญชัย  โอสิริสกุล 
66 นางสาว วริสสรา ธีรทัตตานนท์ 
73 นางสาว พีรญา  สิริวรางกูล 
80 นางสาว วริศรา พุทธประสาท 
90 นาย ภูรินทร์  ศรีหร่าย  
100 นาย ธัชกร โคตรจันทร์ 
102 นาย จักรกฤษณ์ มณีโชติ 

ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 
INSTITUTE OF LEGAL EDUCATION THAI BAR ASSOCIATION 

32/2-8 หมู่ที ่16 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 
โทรศัพท์ 0-2887-6835 หรือ 0-2887-6801–9 ต่อ 405 โทรสาร 0-2887-6839 
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103 นางสาว ศิรดา เรืองวัฒนา 
106 ว่าท่ีร้อยตรี เมธาสิทธิ์  ทองสุข 
110 นาย อติคุณ อภิรัตน์มนตรี 
111 นางสาว เปมิกา ปุณยวโรภาส 
115 นางสาว สาริศา เพชรล้วน 
117 นางสาว สสิภญา สันติพิทักษ์ 
118 นาย คงศักดิ์  เดชคุณมาก 
124 นางสาว สุตาภัทร ใสสุวรรณ 
131 นางสาว ชนากานต์ โล่ห์วีระ 
140 นางสาว สิริประภา  ผลส่ง  
152 นางสาว ณัฏฐญา เหมือนพะวงศ์ 
154 นางสาว สุพัตรา บุดตานันท์ 
157 นาย เสฐียรพงษ์ พรรณแฉล้ม 
159 นางสาว ศรัณย์ภัทร  แก้วไวยุทธิ์  
168 นาย ธนาธรณ์  ศิริวิชยกุล 
179 นางสาว ณัฐธิดา พารี 
181 นางสาว ร่มข้าว  ปัทมามาลย์  
182 นางสาว นุชรีย์  เกิดดี 
185 นาย ปกรณ์ เกศจรัสวรรณ 
192 นางสาว รัตนาภรณ์  ช่วยเกิด  
193 นางสาว ณัฐกาญจน์ ธรรมวีณาสกุล  
194 นางสาว ศศิธร จันทร์ทรง 
197 นาย ชยณัฐ สุธรรมราช 
198 นางสาว ปณตกร โพธิ์ศรี 
205 นาย ปฐมพร  หนูดี 
211 นางสาว ไข่มุก สีสมยา 
214 นาย สิริวัชร์ อิทธิธรรมรัตน์ 
221 นาย ชวการ  เอกธนดิตถ์ 
225 นาย พชร  อินทอง 
228 จ่าสิบเอก พิทักษ์  ฤทัยสุจริตกุล 
232 นาย ทรงพล ภิมุข 
239 นางสาว ศศิธร จันมา 
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240 นางสาว ธนาพร  ประทุมสาร 
246 นางสาว ชนัญญา ประสานเกียรติราช 
251 นาย สุพจน ์ ชนะค้า 
252 นางสาว มัทวัน  กลิ่นหอม 
257 นางสาว อัญชนา พวงสุดรัก 
265 นาย ธีรพงศ์ เผือกสีสุก 
271 นางสาว ณัชชา  พูลศิริ  
274 นางสาว จิตรวรรณ  พัฒนสระคู 
275 นางสาว มาศมน  นภดลลดาภรณ์  
277 นางสาว ธนัชชา  ขุนอักษร  
282 นาย ภวินท์ธรรศ ชีวะเสรีชล 
288 นาย วรพล  ชุมชาติ 
292 นางสาว ณัฐธยาน์  พรสินชัย  
294 นาย ณัฐชนน อักษรารัตนานนท์ 
296 นางสาว มลชา  แทนศิร ิ
300 นางสาว ปิยะพักตร์ พรหมประภัศร์ 
311 นาย ธันชวิชญ์ จันทระ 
316 นาย ภัควรรธน์  วราธนาณวัธน์ 
318 นางสาว ณัฐมน  ดิษฐประชา  
319 นางสาว ชัญญา  รัตนคุปต์  
320 นาย วิระ จ าพรต 
321 นางสาว กนกพร  บัวจีบ 
325 นางสาว ณัฐชา ขาวฉลาด 
326 นางสาว ขนิษฐา ถาวรวรกุล 
330 นาย สิทธินนท์ วรภัทรชัย 
331 นางสาว เพชรรัตน์ งามแสงสิริทรัพย์ 
333 นางสาว วราลี ศรีพวาทกุล 
336 นางสาว ไปรดา  จันทรภิรมย์  
339 นาย ณัฐพงษ์  ธงภักดิ์ 
344 นางสาว ศิริทรัพย์ อร่ามรุ่งทรัพย์ 
347 นางสาว บุณยานุช  กาญจนานนท์ 
352 นาย นิรันดร์  เปรมศิริ 
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357 นางสาว นันทิชา  สุนทรสารทูล 
360 นาย อ าพล  พูลธนพงษ์  
369 นาย ณัฐภัทร  วิเศษกิจ 
370 นาย วิชชา  ตั้งพูนผลวิวัฒน์  
371 นาย ปฏิพล  ลิ่มตระกูล  
376 นาย สุรศักดิ์ เผือกจีน 
378 นางสาว อรพรรณ  ศุภเสถียร  
382 นาย อนุพงษ์  ปลิวทอง 
383 นางสาว บุษบากร โสภา  
388 นาย นริศพันธ์ วณิคพันธุ์ 
393 ร้อยต ารวจโทหญิง ปวริศา  ศรีกาญจนากาศ  
395 นางสาว วิรมณ ดาวดวง 
398 นางสาว กรชนก สุริยาเรืองฤทธ์ิ 
401 นาย การุณ ตั้งเจริญกิจสกุล 
416 นางสาว แก้วตา  ทัศน์อัญชุลีกุล 
429 นางสาว เกณิกา พนาวัฒนวงศ์ 
434 นาย เกรียงศักดิ์ แสงอาทิตย์ 
438 นางสาว พุฒิศา คงพากเพียร 
445 นาย กฤษฎ์ขจร กฤษฎาธีระ 
449 ร้อยต ารวจตรี ธนัฑชรง หงส์พิพัฒน์ศักดิ์ 
450 นาย สันติสุข ไทยทะบะ 
452 นาย ชัยณรงค์  รักนาวี  
459 นางสาว กรรวี  อรุณเจริญพรชัย  
465 นาง ณัฐกมล  โอกาศ 
468 นางสาว อารียา จารุอรอุไร  
470 นางสาว ศจี ชุ่มอินทรจักร 
473 นาย กานต์  เก่งสกุล 
479 นางสาว วศิน ี รัศมี 
483 นางสาว วรรณวิมล พงศาปาน 
486 นางสาว พิชญาภา เท่ียงจิตร์ 
487 นางสาว วรวีร์ ภิรมย์วีระดล 
493 นางสาว ปิยาภรณ์ กรุดนาค 
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495 นางสาว ปิ่นอนงค์  นุ้ยพิน  
503 นางสาว ภวิกา  เหมือนชู  
512 นาย อนุศักดิ์ สิงห์ดง 
513 นางสาว ณัฐวรา  กลัดอ่ า 
521 นางสาว ณฐพร  วิริยะลัพภะ 
524 นาย กิตติ์นิต ิ วิชญไพศิฐสกุล 
526 นาย เจริญรัตน์  ตรีเวชอักษร 
529 ร้อยต ารวจเอก พรชัย  จงจรูญเกียรติ 
533 นาย ธนภูมิ  ไพศาลศิลป์  
559 นาย เขษมศักดิ ์ ทองกลับ 
596 นาย อภิวิชญ์ หงสกุล 
597 จ่าอากาศเอก วิทมนต์ ไชยมงคล 
607 นาย ธีรภัทร  เฟ่ืองวณิชศาสตร์  
609 นางสาว ปรีญาภรณ์ กลางทิพย์ 
626 นางสาว อชิรญา ภู่พงศกร 
627 นาย เลิศศักดิ์  พุทธวงษ์ 
630 นางสาว ฐิติภัสร์  ตั้งสิริพัฒน์  
643 นาย ชวัลวัฒน์ หงส์ลดารมภ์ 
644 นางสาว ดวงหทัย ยิ้มสรวล 
646 นางสาว มฤษฎา ค าสิทธิ 
654 นาย กิตติคุณ  หว่างเพียร 
655 นาย ณัฐวุฒิ ค าแหง 
659 นางสาว ณัฐชยา  แก้วพินิจ  
666 นางสาว พีระนุช เอ่ียมขันทอง 
679 นาย เคารพ ลอยทอง 
681 นาย กฤษฎา  กิจธุระวาณิช  
684 นางสาว สิรภัทร  พูลสงวน  
696 ร้อยต ารวจเอก สมภพ ศฤงค์สวัสดิ์ 
701 นางสาว จินต์จุฑา  ศรีธรรมราช 
708 นาย ธีรวัฒน์ พัฒนชัยวงษ์คูณ 
725 นาย เทพฤทธ์ิ พัสระ 
749 นาย วราพงศ์ ศรีเพชราวุธ 
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753 นาย นพนันท์  ตรียุทธวัฒนา  
761 นาย คณิน  คชไกร 
769 นางสาว เอกมณี  วาณิชเจริญกุล  
774 นางสาว อัญชลิกา ศรีทร 
779 นางสาว สุรีมาศ  กันหาเรียง  
780 นางสาว ดุจดวงมณี  เครือแก่นแก้ว  
784 นาย วีระ  ประเสริฐนุกุล 
791 นาย กฤษดา ชีช่วง 
814 นาย พชรวิชญ์  แจ่มแจ้ง  
824 นาย สุพงษ์ธนา อธิเดชไพบูลย์ 
828 นาย สัณหณัฐ  ศรีอนุชาต 
829 นางสาว หนึ่งฤทัย  อนุเผ่า 
837 นาย ศุภณัฐ อิ่มทอง 
862 นาย กรกฤช เดือนฉาย 
874 นาย รชฏ เชียงส่ง  
897 นางสาว ใบบุญ  ภู่ทอง  
906 นาย ปุญชรัสมิ์ เรืองวิริยะถาวร 
912 นางสาว ดวงใจ เชยชม 
915 นาย คมสัน  บรรลือทรัพย์ 
926 นางสาว ปัทมวรรณ  ต่ายล ายงค์ 
931 นาย วัชรากร ชาวตะโปน 
932 นาย ธนกรณ์  เอกเพชร  
935 นางสาว สุตตรีพินันท์  สายลอด 
938 นาย ฐานันดร์  ฤกษ์ดี  
944 ร้อยต ารวจโท นวภัทร  ไฝเครือ 
961 นางสาว อาจรีย์ รุจิระลาวัณย์  
968 นาย วีระ  จันทร์นาค 
993 นางสาว วิรากานต์  ศรีสุข 
995 นาย เช่ียววิทย์  ระดาชัย  
996 นางสาว ศิริลักษณ์  ศรีบัว 
1002 นางสาว ณัฐชยา  ควรรักษ์เจริญ 
1018 นางสาว ณัชพร เศษจันทร์ 
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1021 นาย ชัยยศ ปัญจวรารัตน์ 
1026 นางสาว พิชญา  นิธิภัคสิร ิ
1030 นางสาว อรัญญา สุขสวัสดิ์ 
1045 นางสาว พิมพ์ชนก นาคทรัพย์  
1049 นาย ภาคภูมิ อรทัย 
1058 นาย ไพรัช ถิ่นธาน ี
1063 นางสาว นัฐรินทร์  จ านงค์วัฒน์  
1074 นางสาว นภัทร์ ภักดีชน 
1089 พันต ารวจโท วีระ เทพกล่ า 
1090 นางสาว สุภารัตน์  วารีบ่อ 
1096 นาย สาโรช ประเสริฐ 
1097 นาย มนูศักดิ์ ยีอุมา 
1107 นางสาว มนรวี ทองนิล 
1110 นางสาว ธันยธรณ์  วรรณโชติ 
1112 นางสาว ศุภิสรา  ค าสายใย  
1113 นาย ปติพัธน์  แก้วทอง  
1117 นาย ภวิศ  มาศพงศ์  
1139 นาย ธนวัฒน์ เพ่ิมจิระพานิช 
1149 นางสาว เอมมิกา  ภิรักจรรยากุล 
1166 นางสาว จินตนา  ศุภศรีวสุเศรษฐ์  
1168 นางสาว กมลรัตน์ รัตนบุรีวงศ์  
1189 นาย ยุทธนา  ทองบุญฤทธ์ิ  
1201 นางสาว สุภาวดี เพชรขาว 
1220 นางสาว สุพิชชา  บุดดาเลิศ  
1225 นาย อนุวัฒน์ เวชกร 
1226 นางสาว สวรรยา อนุมาศ 
1231 นาย ปราชญา  อภิบาลศรี 
1236 นางสาว ธนาภา สุรารัตน์ 
1240 นางสาว มัญชุพร  แสงสุข 
1255 นางสาว กรทอง  เวชชยานนท์ 
1267 นางสาว นันท์นภัส  มะลิเถา  
1296 นางสาว อลีนา สกุลสิริวิริยะ 
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1324 นาย ทรงพล  อภินันท์ธรรม  
1350 นางสาว ศิริพร  สมหวัง 
1351 นางสาว ศิริพรรณ  สมหวัง  
1373 นางสาว กมลพร  ยศนันท์  
1377 ว่าท่ีร้อยตรี สาธิต  สุขอินโท 
1391 นางสาว เพชรชมพู  กิจบูรณะ 
1397 นางสาว สุนิสา  เกษสุพรรณ 
1402 นาย กรุงทัย วงษ์วัฒนพงษ์  
1416 นางสาว พิมพ์ธนรัฐ พัชระธนาโชติ 
1430 นางสาว ปุริมปรัชญ์  ทองสงโสม 
1433 จ่าเอก ณัฐพงศ์  ด าแม็ง 
1438 ร้อยต ารวจโท อมรเทพ ใหม่มา 
1450 นางสาว ไฝฝัน โคติเวทย์ 
1455 นางสาว ฤทัยทิพย์  คูณตุ้ม 
1473 นางสาว ธนพร  ประหยัดทรัพย์  
1507 นาย พจบดินทร์  ทองประกาศิต 
1517 นาย ปิยะณัฐ  พูลจันทร์ 
1523 นางสาว พิริยาภรณ์ ศาสตร์บัณฑิตย์ 
1538 นางสาว จุติพร วงศ์ไวทยากูร 
1540 นาย อิทธิพล หิรัญเนตร 
1559 นาย กฤษดา สายเสมา 
1561 นาย ชิตชัย มณีกาบ 
1562 นางสาว นิธิกานต์  ธุลีจันทร์  
1563 ร้อยต ารวจโทหญิง อินทุพร ธุลีจันทร์  
1577 นางสาว พัชราวดี  ขุนแก้ว  
2001 นางสาว ฟ้าฤดี ทรงลักษณ์ 
2002 นางสาว ธนาพร เอนกลาภ 
2004 ร้อยต ารวจโทหญิง ชลดา โชคดีศรีจันทร์ 
2005 นางสาว สุจิตรา  สุทธิบุตร 
2006 นางสาว มนัสว ี รุ่งเรืองด้วยบุญ 
2007 นางสาว รุ่งนภา ฉัตรค้ าจุนเจริญ 
2008 ว่าท่ีร้อยตรี เสริมศักย์ แสงมณี 
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2013 นางสาว ณัฐกฤตา วราอุบล 
2026 นางสาว นงค์นภัทร  ศรีจันทร์ 
2027 นาย ชยุต  เหล่าพิทักษ์วรกุล 
2028 นาย ธนพล  ลี้ส าราญ 
2042 นางสาว พิชญา  เดชหามาตย์ 
2045 นาย ธนโชต ิ เทียมทัด 
2052 นาย ปริญญา ชาวกงจักร์ 
2057 นาย ภิเษก  วิไลรัตน์  
2061 ร้อยต ารวจตรี นัทพล จีนทอน 
2065 นางสาว ธีรญา  เหมชินะกูล 
2066 นาย จักรกฤษณ์  สุวชิรัตน์ 
2071 นางสาว พนิตา อุดมกิจอาร ี
2073 นาย กิตติพงษ์  เชียรวิชัย  
2074 นางสาว จินต์ศุจี  วีรวงศ์ตระกูล  
2081 นาย วินัย ชารัมย์ 
2086 นางสาว ภามาศ วณิกกุล 
2087 นาย ทิตยวัฒน์  วังทอง 
2093 นาย พงศ์พิชญ์ พิชากูล 
2095 นาย วุฒิชัย  สุดชาฎา 
2097 นางสาว ปิยธิดา คุณารัตน์ 
2109 นางสาว วิภาพร  แซ่ผู ่
2110 นาย พันธุ์เทพ ปัญญรัตน์ 
2112 นางสาว อนงค์วรรณ  ประดิษฐวัฒนะกุล 
2115 นางสาว วิจิตรา  เมตตามตะกุล 
2116 นางสาว อังสุมาลิน  ตังตระกูล 
2119 นางสาว น้ าทิพย์  อมรวิลาศ 
2130 นางสาว พรพิมล หอมช่ืน 
2131 นางสาว นัทธ์ชนัน ฉ.โรจน์ประเสริฐ 
2143 นางสาว ชิดชนก  สายแสง  
2160 นางสาว ปทิตตา  รอดนวล  
2161 นางสาว จุฑารัตน์  มันยานนท์ 
2163 นาย ธนารักษ์  สมฤทธ์ิ 
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2165 นางสาว มนัสนันท์ สุวรรณฤทธิ์ 
2166 นางสาว ภัทรวดี  เลิศวิรุฬห์  
2167 นางสาว พิมพิศา ชุณหกมลรักษ์ 
2168 นาย ฉัตรชนก  เพ็งพี 
2176 นางสาว สุดธิดา ธนาสมบูรณ์ผล 
2177 นางสาว กมลชนก  ชมเมือง  
2182 นาย ปริภัทร ชั่งทอง 
2190 นาย ธนวิชญ์  เทพประดิษฐ์  
2193 นางสาว โชติกา  พรมเพิก 
2195 นาย พสิษฐ ์ งามปฐม 
2201 นาย ทรงชัย  แซ่ด่าน 
2223 นาย อทิตย สิขรีไพศาล 
2225 นางสาว วีรัชญา  โมนยะกุล  
2239 นางสาว เขมจิรา  ตันตรานนท์ 
2246 นางสาว สุนิตา  เดชยศดี  
2258 นาย เทิดพงศ์ เขจรรักษ์ 
2264 นาย เอกลักษณ์  พลเสน 
2274 นางสาว เพกา ลัภนะก่อเกียรติ 
2278 นางสาว วรนุช  ถิระวัฒน์  
2284 นางสาว กานดาวีร์ สายเชื้อ 
2286 นางสาว ณัฐปภัสร์ ณรงค์กิจพาณิช 
2287 นางสาว ชุติมณฑน์  สิริอินทร์  
2290 นาย เจนณรงค์  ขุนทอง 
2297 นาย กฤษฎา  ประเสริฐบูรณะกุล  
2302 นางสาว ปัณฑิตา  จรัสสมบูรณ์สุข  
2308 นาย ทศพร  ไทยวิวัฒนะวงศ์ 
2316 นางสาว ธิดารัตน์ พงศ์ประยูร 
2320 นางสาว นิตยา  ปริญญาปริวัฒน์ 
2331 นางสาว ณัชปวีณ์  ลิ้มฉาย 
2334 นางสาว วชิราวัลย์ ศรีลัย 
2339 นาย ทศพล ทองทิพย์  
2340 นางสาว เมธิณี  เพชรขาว 
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2343 นางสาว ฉัตรแก้ว ตันติวรสิทธิ์ 
2345 นางสาว วรรณเรขา รักษ์คิด 
2349 นางสาว พิมพา แก้วขจรสิริกุล 
2354 นาย สินสาริทธิ์ ศดิศวัตรสุรภา 
2355 นางสาว นัฐฎาพร เอ้ือเฟื้อ 
2359 นางสาว พรปภา  พละศิลา  
2361 นางสาว พิชามญชุ์ ตันตระกูล 
2362 นาย กัมพล ศรีรักษา 
2368 นาย ธนายุต วงษ์อ านาจ 
2369 นาย ธีระวัฒน์  จตุริยสัจจกุล 
2375 นางสาว ศุทธินี ตันติวรสิทธิ์ 
2378 นางสาว วิสสุดา  คชกฤษ  
2382 นางสาว วลัยพรรณ ค าปาน 
2386 นางสาว ฉันทชา  อาสาสรรพกิจ 
2389 นางสาว พรสวรรค์  วุ่นซิ้ว 
2392 นางสาว สลินธิพย์ คงเศรษฐกุล 
2393 นางสาว ขวัญพร  เจริญพงศ์  
2402 นางสาว เจตนิพิฐ ศิริวัลย์ 
2403 พันต ารวจตรี วงศกร  ชุติมาสถาพร  
2404 นาย เศกสรรค์ คงคชวัน 
2420 นาย นราวิชญ์ พรมดี 
2440 นางสาว สุรีรัตน์ พิมพ์บุญ 
2443 นาย ศิวัช รัตนนาคินทร์ 
2448 นางสาว พิชชาภา ฝั้นสุข 
2463 นางสาว อิสริยา รัษฎาเพชร 
2477 นางสาว สุทธญาณ์  ชอบงาม  
2491 นาย นนทวัฒน์  กันทา  
2507 นาย ศุภวิชญ์  บุญนิธิ  
2514 นางสาว ธณัญชนก สุทธิศักดิ์ไพบูลย์ 
2518 นางสาว ชีวารัตน์ พรายมี 
2519 นางสาว อนุวรรณ  คุ้มฉายา 
2520 นางสาว วันวิสาข์ ราชอาจ 
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2522 นางสาว กชกร ประดิษฐ์ 
2524 นางสาว พิมลพรรณ  ถิรางกูร  
2528 นาย ฉัตรมงคล  คงแสงบุตร 
2529 นาย สุทัศนัย สุวรรณศิลป์ 
2534 นางสาว สุกฤตา กติกา 
2540 นางสาว อัญชิสา  มะสุวรรณ 
2541 นาย จีรศักดิ์  ขันทะเสน 
2542 นาย ปณิธาน พิมลวิชยากิจ 
2543 นางสาว กันยภัทร รัตนวิลาส 
2544 นาย ธนพล  ลิมทวีสมเกียรติ 
2545 นางสาว ณิชมน  ฤทธ์ิผดุงศิลป์  
2548 นาย อัฒพงศ์ อัมรานนท์ 
2558 สิบต ารวจตรี ราชัญ อ่อนใจ 
2563 นางสาว อัจฉรา  เลิศธ ารงศักดิ์ 
2565 ร้อยต ารวจโทหญิง ณัฐกานต์ พูลผล 
2571 นางสาว เบญจวรรณ  กาวิน 
2574 นาย ธีธัช รัตนปนัดดา 
2579 นางสาว ผริตา  สุรกุลประภา  
2580 นางสาว เจนจิรา ดาวเรือง 
2581 นางสาว พิชชาพร เหมหงษ์ 
2588 นาง นิตยตา รัศมี 
2590 นางสาว นภัสวรรณ  ศรีสาคร  
2599 นาย วีระยุทธ ลิ้มศิร ิ
2605 นางสาว สุภาวดี  ดินเตบ 
2618 นางสาว อภิชญา ตั้งประเสริฐ 
2620 นาย ชนัต  ศรีสุข 
2626 นางสาว สุพิชฌาย์  แจ่มจรรยา 
2627 นาย วัยวัฒน์ สละศรี 
2628 นางสาว ปริสรา  ประหารข้าศึก 
2629 นางสาว พิณทิรา  ทวีปัญญายศ 
2631 ร้อยต ารวจเอก ณัฐวุฒิ  จิวศิริวงษ์ 
2632 นางสาว เสาวณีย์ อ่างสุวรรณ์ 
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2633 นางสาว ภัทริกา โภคาพาณิชย์ 
2634 นาย ณัฐพล คุ้มวงศ์สกุล 
2638 นางสาว ขวัญสุดา  ศรีพอ 
2641 พันต ารวจเอก ปราโมทย์  จันทร์บุญแก้ว 
2642 นางสาว สุภาวดี ศรีภา 
2644 นางสาว กรณ์กวิน  อัตวุฒิ 
2648 นาย อดิศร  คงทอง  
2652 นางสาว พชรดา  ศรีวรกุล 
2671 นางสาว ภัทรานิษฐ์  นิลวงศ์ 
2674 นาย ธนพัทธ์  ศุภสิทธ์ิ  
2675 นางสาว วิภาสินี  สุทธิรักษ์ 
2676 นางสาว กวินทรา เกียรติชัยศักดิ์ 
2679 นางสาว กมลพรรณ วิชิตสุรกิจ 
2680 นางสาว ปารุดา  พนาราม 
2681 นางสาว ธัญธร  จินตนพงศ์พันธุ์  
2682 นางสาว ฐิติพร  วิเศษนคร  
2689 นาย ธนาตย์ อัจฉริยศรีพงศ์ 
2694 นางสาว กิตติลักษณ์  นิ่มเชื้อ 
2700 นาย สกล พงศ์พลาญชัย 
2701 นาย ณัฐปคัลภ์ ชินเม 
2704 นาย ชิษณุ ขจรจักษณ์ 
2708 นางสาว บาลา เต็กสุวรรณ 
2710 นาย ทวีทรัพย์  โพธิ์นอก 
2712 นางสาว วัลยา อารีรัตน์ 
2722 นางสาว ณัฐจรีย์  พฤทธ์ิไพศาล  
2726 นางสาว นงลักษณ์  ถาวัง 
2729 นางสาว จินตนา  ฤกษ์อยู่สุข  
2731 นาย อธิวัฒน์  ลิปภานนท์ 
2740 นางสาว ปวีณา อภิชัยธนกุล 
2746 ว่าท่ีร้อยต ารวจโท สถาพร ก้อนสันทะ 
2748 นางสาว กรกนก ใจแกล้ว 
2753 นางสาว เพ็ญนภา ทองศิริ 
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2757 พันต ารวจตรี เสฎฐวุฒิ กลีบการะเกตุ 
2759 จ่าเอก ธัชชัย พันธ์ค า 
2761 นางสาว ลภัสรดา ณัฐอาภาพล 
2765 นางสาว รัตนาภรณ์ โพธิ์ชุ่ม 
2769 นาย พสิษฐ์  โฆษิตชัยพิทักษ์ 
2770 นาย ธนภัทร  สิริโปราณานนท์  
2775 นาย จักราวุธ  เฟ่ืองฟุ้ง 
2778 นาย วศิน แก้วพิทักษ์ 
2785 นางสาว อรรถพร ใจยา 
2796 นางสาว วารุณี สอิ้งทอง 
2797 นางสาว ธัญชนก ตันติเสรี 
2820 นางสาว ภัทรศญา ห่อทรัพย์ 
2825 นางสาว จิราพร สุปริยะ 
2830 นางสาว กฤตพร อินทมณี 
2831 นางสาว ธนพร  เอ้ืออรชรพงศ์  
2836 นางสาว รัตตัญญ ู ศรุติรัตน์วรกุล 
2838 นาย ศุภชัย จ าปาศรี 
2840 นางสาว ชัญญา  สังข์สูงเนิน 
2850 นาย ทัตพงศ์ ไทรงาม 
2852 นาย ศุภกฤต ธนัยรุ่งโรจน์ 
2858 นางสาว จุฬาลักษณ์  ดวงพุทธา  
2885 นาย จิรายุ  โพธิ์รักษา 
2887 นางสาว ภัสพิชา บุญลอย 
2892 นาย หัสชัย นาคทองแก้ว 
2893 นางสาว ยสวดี  โค้วคาศัย 
2902 นางสาว วณิตา  ศรีซุย 
2909 ร้อยต ารวจโท ชัยภักดิ์ สมภักดี  
2911 พันต ารวจตรี ศรายุทธ พฤทธ์ิภคเศรษฐ์  
2912 นางสาว เหมือนฝัน จันทร์ส าราญ 
2917 นาย ชยานันท์ รื่นจิตต์ 
2925 นาย พิสุทธิ์ โคนพันธ์ 
2926 นางสาว สุดารัตน์ แก้วก าเหนิด 
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2927 นางสาว ทัศนีวรรณ แก้วปาน 
2939 นางสาว พชรพร เสนาชัย 
2943 นางสาว ศราวลี  ชัยสวัสดิ์ 
2957 นางสาว ชนินาถ  สุขเจริญไกรศรี 
2962 นางสาว เจนจิรา แสงศรีศิลป ์
2963 นาย พิชญ์ ด ารงเกียรติ 
2969 นางสาว ศิริรัตน์  พฤษภา  
2978 นาย วัฒนา  เกยูรรัศมี 
2981 นางสาว กนกอร  ซิ้มเจริญ 
3003 นางสาว สุวิมล แคล้วแก้ว 
3008 นางสาว ฉัตรนันทน์ สุนทร 
3009 นาย วรวิทย์ วัชรโชติสกุล 
3013 นาย วิศรุต ค าสอนทา  
3018 นาย ธิติวัฒน์  อรัญญานนท์  
3024 นางสาว ณิชกมล พึ่งแสงสี 
3030 นาย ภานุวัฒน ์ นวลล าใย 
3038 นาย กฤษณะ ระเบียบโอษฐ์ 
3044 นาย ปัณณธร ปั้นอุดม 
3049 นาย ภวัต  จิตต์สาคร 
3057 นางสาว ญาณินี  เกตุวัตถา  
3058 นาย ภูภัฎ ลิ้มศรีตระกูล  
3064 นางสาว กัญญาพัชร  กองมงคล 
3069 นางสาว เพชรรัษฎา  วรรณบุรี 
3073 นางสาว พิภัทรา  ธรรมสถิตย์มั่น 
3074 นาย ไพสิฐ  แก้วไทรหงวน 
3080 นาย ญาณเสฎฐ์ คงทน 
3087 นาย มรุต ทิพยโสตถิ 
3095 พันต ารวจเอก ธัญญะ ครุฑเผือก 
3097 นาย ชัยชัช ตุรพงษ์ 
3111 นางสาว วิภาวรรณ  หิรัญอร 
3122 นาย วุฒิพงศ์ จิตอ่อนน้อม 
3133 นางสาว จ าเนียร  ขันขาว  
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3138 นาย สิริวิช สุรนิวงศ์ 
3145 นางสาว อภิชญา  หมวดเมือง 
3151 นางสาว วรรณวิสา เพียรโชคดี 
3154 นางสาว ชัญญภัทร  ปิญชาน์ไรวินท์ 
3160 นาย วิชญ์วิสิษ โชติกิจพิศาล 
3163 นาย พิษณ ุ พานิช 
3164 นางสาว ภิรัญญา  ศิษย์ประเสริฐ 
3178 นางสาว ฐิติพร  เจริญสุข 
3194 นาย ปัณมาสน์ อร่ามเรือง 
3199 นาย วงศ์วริศ เตชะประจักษ์จิตต ์
3206 นาย เกษียร ธ ารงวราภรณ์ 
3219 นางสาว จุตินภา  นาคเสน  
3225 นาย ณัฐพล  รัตนเจริญชัยแสง  
3235 นาย ณัฐพงศ์ มณีจักร์ 
3241 นางสาว ณัฏฐา อ่อนอ่ิม  
3251 นางสาว ณัฐชยา สังฆะกาโร 
3259 นางสาว วรรชฎา  เครือจันทร์  
3264 นางสาว โสมสราญ  หลักดี 
3265 นางสาว อวัศยา ไตละนันทน ์
3274 นางสาว บูชณียา บูรณเขตต์ 
3282 พันต ารวจตรี รัฐวิรุฬห์ จันทสุบรรณ 
3284 นาย นรุตม์  จิตตะปาโล 
3285 นาย ธีรภัทธ์ คัมภีร์พันธุ ์
3286 นาย เสฎฐพัฒน์  จิโนวัฒน์ 
3288 นาย มุจรินทร์  รุ่งศาศวัต 
3290 สิบต ารวจตรี ทัตเทพ  มิตรวิจารณ์ 
3292 นางสาว กนกวรรณ เกิดกรุง 
3293 นาย วิรัช เวสสุกรรมานุกูล 
3307 นาย ณัฏฐ์กวี  ทองแท้  
3310 นางสาว วิภาวี ไกรศิริโสภณ 
3311 นางสาว มนัสวี  งามสง่า  
3314 นาย ธิติสรรค์  บัณฑิตพิสุทธิ์ 
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3315 นางสาว เกวลิน  วัฒนภูสิทธิ 
3317 นาย ณัชพล  สิงหาพรม  
3319 นาย วรงค์ชัย  เผ่ือนปฐม 
3338 นางสาว มาลัย ศศินวนิช 
3340 นาย วรทัศน์ มงคลทรัพยา 
3349 นาย วีรวัฒน์  เวชมะโน 
3351 นางสาว วารีรักษ์  วิมลศรี 
3353 นาย กฤตภาส  ใจเย็น 
3365 นางสาว ธนพร  แสงประดับ 
3366 นาย ณสรวง วงศ์สรรพ์ 
3371 นาย ทรงวุฒิ ลออวรากุล 
3381 นางสาว สิพิมพ ์ พิทักษ์รัตนโชต ิ
3383 นาย จักกริน วรนาม 
3387 นาย ณฐพงศ์ ฐปณัธ 
3389 นางสาว วนันฐญา  ชิดบุรี  
3403 นางสาว ชิชา  ทองจ ารัส 
3410 นาย อิทธิพล นาคามดี 
3419 นาย สุภวุฒิ แสงรัสมี 
3423 นาย กิตติพันธ์ กิตติพงศ์ไพศาล 
3424 นาย ชัยวัฒน์  เกษมพิทักษ์พงค์ 
3434 นางสาว รตานรี แก้วจรูญ 
3439 นางสาว อภิญญา  ศรีสุวรรณ 
3443 นางสาว เมธินี  ชีวสิทธิรุ่งเรือง  
3456 นาย หรรษธร  กานต์ชนาพงศ์ 
3466 นางสาว น้ าทิพย์  ไม้สุวรรณกุล 
3471 นาย ปิยคุณ  นพคุณ  
3477 นาย กานต์  สิตรังส ี
3479 นาย ไชยคมน์  ใจเอ็นดู 
3482 นาย กิตติกร ดอกเงินค าดี 
3483 นางสาว ญาณัจฉรา รัตนพรม  
3491 นางสาว วันทนีย์ เพ่ิมพรม 
3494 นาย ธัชพล  สกีแพทย์  
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3504 นางสาว ศิริรัตน์ สุขสุเวช 
3529 นางสาว ณัฎฐณิชา กล้วยแดง 
3531 นางสาว ภาพร เพ็ชร์ดี 
3534 นางสาว จิรัชญา  วงค์เดช 
3535 นางสาว อมลิน ี อนุสาสนนันท์ 
3536 นางสาว พุทธชาด  พุลสิงห์  
3542 นาย เฉลิมวัฒน ์ สุวรรณ 
3558 นางสาว ชุติกาญจน์ ด้วงชะเอม 
3562 นางสาว รดากร สพโชค 
3573 นาย นราธิป พาสงค์ 
3595 นาย ทัตเทพ นาคประสงค์ 
3613 นาย ฉัตรชัย  รูปงาม 
3626 นาย ธนบดี  บุญศรีนุกุล 
3630 นางสาว อรุโนทัย  ดวงค า 
3638 นางสาว ปรัชญ์ภัสร  วิวัฒนไพศาล 
3640 นาย นุรัสกร พงษ์ปรีชา 
3646 นางสาว ศิขรินทร์ ศรีสุข 
3665 นาย ฐานะปราชญ์  รัชนกุล  
3670 นางสาว ผจงรักษ์  ด่านประดิษฐ์  
3683 นาย ปรัชญา  เมืองเกียง 
3685 นาย ณัฐวุฒิ  เหลี่ยมผา  
3693 นาย เมธาสิทธิ์  สัตรัตน์ 
3700 นาย อัครชัย วัชรีฤทัย 
3702 นาย พชระ เชาวน์นิรัติศัย 
3704 นาย วชิรากรณ์ พรหมขจร 
3712 นาย รัฐชาติ ก าหอม 
3738 นางสาว ชมพูนุช ศิริสวัสดิ์ 
3749 นางสาว ศิริวรรณ  จันทร์ละออ 
3753 นางสาว วรรณพร อัคคี 
3762 นางสาว ชุติญา ศุภกิจศิลป์ 
3779 นาย วัฒนา วงศ์ส้ม 
3781 นาย ณัฏพงษ์  วงษ์โต 
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3782 นางสาว สารดา มโนสุดประสิทธิ์ 
3785 นางสาว วัจน ี มีคุณ 
3808 นางสาว อัยละดา  เสน่ห์วงศ์ 
3825 นางสาว วรันต์พร เจริญพร 
3827 นาย ภานุพงษ์  ภักดีรอด 
3835 นางสาว นนลธร หัสนันท์ 
3848 นางสาว ธณัฐสินาถ  แก่นทอง  
3863 นาย สิทธิชัย กิตติมิ่งมงคล 
3897 นางสาว ญาณิศา สงเคราะห์ผล 
3903 นางสาว รสรัณย์  เฮาเธอร์มันส์ 
3905 นาย ศุภวิชญ์ นิมมานสมบูรณ์ 
3915 นาย วิศรุต อ้นน่วม 
3921 นาย สุรเชษฐ  เนียมทัง  
3927 นางสาว อริยา  บุญนิมิตร 
3945 นาย ธนโชติ  แก้วประดับ  
3946 นางสาว วรากร  วัฒนกุล  
3959 นางสาว พัชธร  พลยะเดช  
3985 นางสาว นันท์นภัส  ตันตินันทวัฒน์ 
3988 นางสาว พรรณราย  ยันตะพันธ์  
3998 นาย พงศ์ธร  ศิริโรจน์  
4005 นาย กฤษกรณ์  ศรีชัย  
4015 นาย พิชิตพล แก้วบุบผา 
4041 นาย จิรายุ  พึ่งประชา  
4044 นางสาว ใจรัก ธนาเจริญพร 
4045 นางสาว ชุติมา วงศานันท์ 
4047 นางสาว มิ่งโกมุท  ชนะกุล 
4057 นางสาว รักสิตา  สังข์ทอง  
4062 นาย ศิริโชค  ขันติบัญากุล 
4066 นางสาว เปรมวดี ฟองศิริ 
4090 นางสาว ณิชา วชิรโกวิทย์ 
4107 นาย อุสสาหะ พงษ์ประดิษฐ 
4109 นางสาว อุมารินทร์ จันมี 
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4115 นางสาว ทิพวรรณ แสนอุบล 
4120 นาย พชรพล โสขุมา 
4144 นางสาว อักษริน ธนวัฒน์เดช 
4149 นางสาว ชิดชนก  เรืองศรี  
4150 นาย ปฏิพล กอสุนทร 
4155 นางสาว ธัชตะวัน  ทองปาน 
4169 นาย เอกลักษณ์ สุวรรณ์ 
4176 นางสาว แพรทิพย์ ชาติสวัสดิ์ 
4188 นาย ทองเอนก ศิริสัมพันธ์ 
4196 นางสาว อนุสรา แสงศักดิ ์
4216 นางสาว พนิดา เอ้ือบูรณากุล 
4225 นาย อัมรินทร์ พรมประโคน 
4226 นาย เนติกร  ดวงประทุม 
4227 นาย ศุภณัฐ  คงตรีแก้ว 
4233 นาย ชนุดม อาณาประโยชน์ 
4241 นางสาว ธันยพร  รุจิขจรเดช  
4244 นาย พงศภัค อรรคฮาต 
4254 นาย ณัฐพล  รัตนรัตน์  
4503 นาย ประเสริฐ ศรีเกตุ 
4512 พันต ารวจเอก สมพล เรืองเกตุพันธุ์ 
4513 นาย ธนารักษ์ อภิรักษ์เสรี 
4519 นางสาว ธันยมัย   อินทรวิเศษ    
4531 นางสาว จันทร์จิรา เป่ียมสุขสมบูรณ์ 
4532 นางสาว ภรมน   ธัญญาพรกมล 
4538 นาย ณัฐเสฏฐ์ เพชรรักษ์ 
4542 นาย พนม พุ่มโพธิ์ 
4547 นาย ณัชวรางค์ พฤกษศรี 
4549 นาย ก่อประภาส เลขะวิพัฒน์ 
4552 นางสาว อุมาพร แอโสะ 
4554 นาย กว ี อุ้งเภา 
4560 นางสาว ชัญญาณ์ภัช อุปถัมภ์ 
4563 ร้อยต ารวจโท พงศธร แก่นพุฒ ิ
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4565 นางสาว วนาลี ไตรสุวรรณ 
4566 นาย นวัต      จูมงคล     
4571 นาย ธนพนธ์ วัฒนกุล 
4573 นาง สุชาดา       สรรพานิช 
4574 นาย อภิสิทธิ์ เสาวลักษณ์ 
4576 นางสาว ชญาณี แผลงประพันธ์ 
4583 นาย ชัยพิชิต     ภูลายดอก 
4586 นางสาว ปาลิน กุญแจทอง 
4601 นาย ทัตพงศ์   เต่าทอง   
4604 นางสาว กมลทิพย์ อภิพงศ์วัฒนกุล 
4640 นาย ณัฏฐศักดิ์       ฤทธิคุปต์ 
4644 นางสาว อนันตพร วงศ์ค าลือ 
4648 นาย ปกรณ์      ตู้จินดา    
4655 นาย ทัศน์พงษ์     แสงกองมี 
4661 นางสาว ณัฐสุภา    เหล่าสกุลชัย 
4670 นางสาว ศรัณย์ภัทร เกตุสาคร 
4681 นางสาว สัตยาภรณ์     ปิ่นประเสริฐ 
4683 นาย ศรัญ ฤกษ์อัตการ 
4688 นาย กัมปนาจ ฐปนานนท์ 
4695 นาย พิศณุ    ข านุรักษ์ 
4698 นาย พงศ์พล สนิทชอบ 
4708 นางสาว ภัทรภร    พวงภาคีศิริ 
4709 นางสาว นารีรัตน์     นิ่มนวล 
4712 นาย ทรงพล   เบ้ียวทุ่งน้อย   
4725 นาย กฤษฎา สง่าเมือง 
4727 นางสาว พิมพ์ใจ เสนแก้ว 
4743 นางสาว ประภาพรรณ เอ่ียมอนันต์ 
4745 นาย ภคพล สุขสวัสดิ์ 
4750 นางสาว กนกลักษณ์ มีสุขรื่นรมย์   
4755 นางสาว ปิยะวรรณ ศรีปัตติวงศ์ 
4760 นางสาว วริสรา   ห่อเย็น 
4784 นาย ชาญณรงค์   กิจรักษา 
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4785 นางสาว สุภาจรี ทัดภูธร 
4791 นาย กิตติพศ      น้อยหมอ 
4792 นาง กนิษฐา นรารักษ์ 
4797 นาย ศิริพงศ์      รัตนบุรี 
4798 นาย นิพัทธ์ พรหมพันธกรณ์ 
4805 นางสาว อรวรรณ มหาเจริญ 
4807 นาย ภานุกร พลแก้ว 
4828 ว่าท่ีร้อยโท ทัศนะ      เหล่าชัย 
4837 นางสาว สุพรรณี นิสารัตนพร 
4849 นางสาว ญาณิศา เนื่องจ านงค์ 
4853 นางสาว ฤดีมาศ     อักษรเสนาะ 
4859 นาย ธนรัตน์ สวัสดีผล 
4862 นางสาว ชนิภา     หาทองค า 
4871 นางสาว กชกร         ฉัตรวชิระกุล 
4884 นางสาว สุภานันท์     บุญท านุก 
4885 นางสาว ธนัญญา   เขตช านิ 
4903 นางสาว นริศรา     รุ่งประชาเดช   
4906 นาย เบญจพล ชวลิต 
4924 นาย ภานุพงษ์ อัมพรมหา 
4948 นาย วุฒิพงศ์ ทวีแสง 
4955 นาง สิรภัทร เม่นแย้ม 
4956 นาย จิรา จินดาภู 
4958 นาย ปณิธาน บรรณกิจ 
4966 นาย ภูริวัฒน์     ทิมมาศ 
4983 นาย กฤตณัฐ     ศรีชวนชื่นสกุล   
4987 นางสาว แพรวพรรณ    กิจธารทอง   
4988 นาย อรบิล พรหมจันทร์ 
4996 นางสาว วิจิตรา นิปุณ 
5001 นาย สามารถ พรมพุทธา 
5006 นาย ธีรนัย     ไกยสวน 
5011 นาย อภิชัย รัญชนาภรณ์ 
5012 นาย ชยธร ศรธนะรัตน์ 
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5018 นางสาว นฤมล    มีนิสัย 
5023 นาย ปริญญา  รักพ่อ    
5032 นางสาว นัทธมล จันทร์เพ็ญ   
5033 นางสาว นันท์นภัสร์ ขาวดี 
5035 นางสาว กุลวลี พลแก้ว 
5036 นาย สรวีย์   อัครเดชเรืองนาม 
5045 นาย วงศธร   เลิศตระกูลพิทักษ์ 
5048 นางสาว ศศิกาญจน์ อัศวินทรางกูร    
5050 นาย ชนภัทร     สุดาวงศ์ 
5055 ว่าท่ีร้อยตรี วิทวัส รุ่งแสง 
5081 นางสาว ปภัสชญา พิกุล 
5086 นาย พงษ์ศธร ปรีชา 
5089 นาย ณัฐพงษ์    วัฒนาวณิชย์วุฒิ 
5094 นาย วรินธร       เนตรน้อย    
5096 นาย ชวัลวัฒน์ โกศิน 
5105 นาย วรวิช   เดชเจริญ 
5112 นางสาว สุรินุช เฟ่ืองฟู 
5122 นาย สราวุธ   เขมะสมบูรณ์ 
5136 นางสาว วรภัทร โรจนสุพจน์ 
5141 พันจ่าอากาศเอก ศตวพงชณ์      ผาดงยาง   
5151 นางสาว พัชรพร อนันตกูล 
5152 นางสาว กนกอร   มารูยาม่า       
5154 นางสาว ยุวดี   งามวงษ์ 
5162 นางสาว ชญากรลักษณ์ จันครา 
5173 นาย สุขสันต์       มาดี 
5192 นางสาว วริษฐา      สุวรรณศิริกุล    
5204 นาย อนุพนธ์     เดชวรสุทธิ   
5220 นาย วสันต์      วิเศษโกสิน 
5224 นาย ยอดยศ    คาวีวงศ์ 
5226 นาย ณัฐพล    มาลีผล 
5232 นาย สุธีร์ เจริญต้นภูบาล 
5233 นาย ฐิติภัทร นาคประไพ 
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5237 นาย ถิรวัชร ฤาเดช 
5239 นางสาว ศตนันท์ นวลข า 
5246 นางสาว ธนภรณ์ ฦาแรง 
5247 ร้อยตรี ศรายุทธ  พางาม 
5251 นางสาว กุลนิษฐ์    สิงหะคเชนทร์     
5257 นาย วิศรุต       กัณฑิโกวิท 
5258 นาย วรเมธา สถานสุข 
5266 นางสาว ณัฐณิชา    จันทร์บรรจง 
5281 นาย วีรศักดิ์ สิทธิ     
5291 นางสาว ณัฐกฤตา น้อยโพนทอง 
5296 นาย ภาสกร     รอดคล้าย 
5297 นาย คณิต   กันนะวงค์ 
5302 นาย พีรวัฒน์ พูลเพิ่ม 
5316 นางสาว สรินพร เครือวุฒิกุล 
5318 นาย พิสิฐ    นาคข า 
5328 นางสาว ธนิดา   จันทร์กระจ่าง 
5340 นางสาว ศิราณี      วงค์กันทิยะ 
5347 นางสาว กาญจนพร นิลสว่าง 
5357 นางสาว ยศปนา   เนาวสันต์    
5362 นาย สุเมธ อินทร์ทอง 
5369 นางสาว หนึ่งฤทัย    พรวนประมูล 
5405 นางสาว พิศมัย ตาสี 
5411 นางสาว นริสา นาคกัญ 
5417 นางสาว ธนภร      ธนัชณัฐพร 
5421 ร้อยต ารวจตรี ยุทธนัน จันทร์เนตร 
5425 นางสาว ณัฐริกา   นกน้อย   
5439 นางสาว อรสินี   เชาวเลิศ 
5446 นาย วรวงศ์ รามางกูร 
5452 นาย เจนวิทย์ นิตยพลสิทธิ์ 
5458 นาย ธเนศพล       จิตต์ก าแหง 
5459 นางสาว ปัทรินทร์   นีระพล 
5460 นางสาว พนิดา   ไม้สุขจิตร 
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5480 นางสาว พรนพิน   คันธาเวช 
5490 นางสาว ฉมาพันธ ์ คณาชัยวิรุจน์ 
5533 นางสาว นันทภรณ์ ตีคิยานันท์ 
5537 นางสาว จีน่า สเก๊าว์ 
5552 นางสาว ศศิประภา    ผ่องอ าพันธ์ 
5556 นาย ทศพล นูกลึง 
5561 นาย สิทธิกร สาริวาท 
5566 นาย พชร    โกสุมวัชราภรณ์ 
5567 นาย วริทธิ์      แก่นแก้ว 
5571 นางสาว สรณ์ชญา บุญประสิทธิ์ 
5572 นางสาว ฉัตรกมล    มงคล 
5579 นางสาว ปิยพร    สุทธิประภา 
5600 นางสาว วณัฐชยา รักแก้ว 
5608 นาย ศักดิ์ชัย   บุญทด 
5617 นาย สมพร สินธุรักษ์ 
5618 นางสาว ชลผกา สันติสุข 
5619 นางสาว ลัดดาวัลย์ สงสถิตย์ 
5621 นางสาว อัจฉรียา อุณจักร 
5627 นาย ณัฐวุฒิ   มิลลิมิตร      
5631 นางสาว รัชดาพร      ศิริสกุลฉาย    
5639 นางสาว อริสา วิธวัชกุล 
5645 นาย ภูริวัจน ์ วงศ์ตันติเจริญ 
5682 นางสาว อารียา  สายสิงห์ทอง 
5689 นาย ภานุมาส สุภาพ 
5690 นาย สุรศักดิ์ จารวัฒน์ 
5695 นาย ธีรพงษ์ งามข า 
5715 นาย วชิรวิทย์ สิงห์เรือง 
5718 นาย นัฐพงษ์     อภัยรัตน์   
5725 นางสาว สิตาภา สงวนทรัพย์ 
5726 นาย ณัฐวุฒิ    เพชรสังข์   
5736 นางสาว อรพรรณ   จันทร์แป้น 
5740 นางสาว ธนธร กาญจนนิรัติศัย 
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5754 นาย ดุษด ี อินยะบุตร 
5763 นาย ฤทธิพงศ์      คงแก้ว   
5772 นางสาว ธันยพร โรจน์ไพศาลสกุล 
5778 นาย ธนิก โฆษิตวงศ์สกุล 
5811 พันต ารวจเอก ชาญณรงค์ ส าราญใจ 
5822 นาย สมบัติ ค้าสม 
5824 นาย อิศนันท์      เจริญศรีวงษ์ 
5827 นางสาว นภาวรรณ สินตา 
5831 นาย วสันต์    สุกิน    
5834 นางสาว นิตยา       กาวี 
5850 นาย วรินทร์ศักดิ์ ต่อมค า 
5858 นางสาว สุวรรณา   แซ่อึ้ง 
5860 นาย ศาศวัต ดาโรจน์ 
5872 นางสาว ดวงใจ นุ้ยฉิม 
5873 นางสาว วรัมพา   ดุลยานุรักษ์ 
5875 นาย น้ าเอก สนทะมิโน 
5876 นาย อัษฎา เกิดล าเจียก 
5885 นาย พัชรพล   จรัสตระกูล 
5893 นาย กฤตภาส     แมนเมือง 
5899 นาย ชวัลวิทย์      ตาฟูย้อย    
5922 นาย อดิศักดิ ์ ไชยส าพัง 
5937 นางสาว วชิรา เวชกิจวาณิชย์ 
5949 นาย ณัฐกนต์      คงดี 
5954 นาย เกริกเกียรติ   บุณโยดม 
5958 นางสาว จิดาภา   เนาวประดับ 
5996 นางสาว ดาวัลย์ กาวิโร 
6012 นางสาว ปิยะดา    สุคนธรส 
6013 นาย วันรัฐ งามนิยม 
6018 เรืออากาศเอก อนุพงศ์ ไชยตา 
6021 นาย ภาสกร    แตงเผือก 
6027 นางสาว สลักจิตร   สมเพ็ชร 
6028 นาย อธิปไตย   จันทร์เทพย์ 
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6037 นางสาว ศิริลักษณ์     แก้วไทรเลิศ 
6040 นางสาว ธัญรัตน์ นาคคีรี 
6044 นาย ณัฐพงษ์      จันทร์ยอด 
6056 นาย สุทธิวัฒน์     เหล่าอาภากุล 
6057 นางสาว รัชนก     คงชูช่วย 
6059 นาย ธีรภัทร์ ปรีชาพิริยะกุล 
6069 นางสาว ออมเพชร องค์ศิริพร 
6091 จ่าเอก ชัชวาลย์   นักดนตรี   
6098 นาย สิทธิชัย    ปานศิริ 
6100 นาย ไพบูลย ์ หนูอินทร์ 
6109 นาย ธนภัทร จงทวีผล 
6113 นาย ญาณเสฎฐ์ หว้าธนาปัญญานันท์ 
6119 นางสาว ณิชกานต์   สมฝั้น   
6120 นาง สุดาทิพย์   จารวัฒน์ 
6124 นางสาว ณัฐวรา     เด็ดขาด 
6127 นางสาว มณฑกานต์ ชัยสุนทรพันธุ์ 
6132 นาง นริศรา เนียนเฮียน 
6158 นางสาว จิราภรณ์   สิทธิการ 
6160 นางสาว ลัคณากรณ์ สังเทียบ 
6169 นางสาว ณัฏฐกานต์ ผ่องโสภณ 
6174 นางสาว วีรินท์ เพ่ิมพิบูลย์ 
6178 นางสาว นวรัตน์     สวยงาม   
6192 นางสาว สุทิน ค าวิชัย 
6206 นางสาว อุมีรา ซาริคาน 
6210 นาย วิชัย  โชคกาญจน์กวี 
6217 นางสาว เมธินี คงศักดิ์วรเวช 
6218 จ่าเอก สมโภชน์   ทิสารัมย์   
6224 นาย สันติ บุญดา 
6225 นางสาว ขนิษฐา เรืองอุไร 
6251 นางสาว นุสรา สุขเกิด 
6258 นางสาว พัชรวลัย      ตัณฑประศาสน์ 
6269 นางสาว ศิรินันท์ สิงหนาท 
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6292 นาย เกียรติศักดิ์ รั่วกุล 
6295 นางสาว รพีพร เพ็งศรีรัตน์ 
6305 ร้อยตรีหญิง ณัฐนิชา เนตรสกุล 
6308 นาย ศิวะนันทร์ มาตระวงษ์ 
6317 นางสาว วรณัน  ยุทธปรีชานันท์  
6323 นางสาว สุกัญญา ศรีกัน 
6329 นาย สรายุทธ์ จีวะระพุทธ 
6333 นางสาว สุณิสา จิตราวุธ 
6336 นางสาว เนตรทิพย์   พฤกษพราวพงศ์   
6345 นางสาว พรชนันญาณ์ คล้ายจันทร์พงษ์ 
6362 นาย วุฒิรณพัสษ์    ภูลา 
6378 นาย พงศ์พิสุทธิ์     สุขสมพงษ์ 
6390 นาย ธนพล    พฤทธิพงศ์ 
6395 นาย นิติพล กล าเงิน 
6399 นางสาว จารุวรรณ    บุญแสน 
6422 นาย นพกมล   แสงรุ่งอรุณ 
6424 นาย อัษฎาวุธ สวนมาลัย 
6435 นาย อดิศักดิ์     ทองโท    
6438 นาย คุณากร   สุวรรณะ 
6460 เรือตรี อนันต์ กลางสวัสดิ์  ร.น. 
6471 นาย ธนากร   วราสินธ์ 
6474 นาย ทศพล สุขวิทย์ 
6475 นาย นรินทร์ศักดิ์ พรมทอง 
6483 นาย อิศม์เดช    ทับทิมไส    
6489 นาย บริวัฒน์ โพธิ์ทอง 
6509 นาย ณัฐวรรธน์     เลิศคารม 
6511 นาย เบญจพล   เอ่ียมสกุล 
6540 พันเอก อัครวิชญ์ เจริญพร 
6556 นาย ศภิษฐ์พงศภัค เพ็ญแก้วบวรภัค 
6565 นางสาว พิมพ์รัก   พลคณา    
6585 นาย นิติพลพงษ์     ศรีสุขวงศ์แพร 
6598 นางสาว ชยิสรา เบาราญ 
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6611 นาย อาริฟ กุนนาบี 
6614 นางสาว ทัศน์ธิชา ทัศนิยม 
6615 นาย เจษฎา    บุญล าไพร 
6616 นาย ธีระชัย ธราภรณ์ 
6621 นาย ฐกฤต สัจจปาละ 
6623 นางสาว ยอดธิดา   ลาภวิสุทธิสาโรจน์   
6627 นาย สรวิศ   คุ้มสุวรรณ 
6629 นาย ณพล นิลรัตนกุล 
6631 นางสาว สิริภัทร   ภิรมย์ทอง 
6637 นางสาว รื่นฤดี   ด าเดิม 
6664 นาย ณัฐวุฒิ    อนงค์    
6667 นาย ฤทธิพล    ศิริรัตน์    
6684 นางสาว ปรารถนา หัสแดง 
6689 นาย เดชา  จิตแสง  
6690 นาย ปวเรศ  เทียนทอง  
6692 นาย จิระวัฒน์    ลีละวาณิชย์ 
6712 นางสาว ปิยนุช ติวัฒนาสุข 
6718 นางสาว กัลยรักษ์       เวชสุวรรณ   
6723 นาย สรัล  อร่ามรัศมีกุล  
6757 นางสาว จักรีพร    ฤทธิโพธิ์ธิวัฒน์   
6760 นาย วรเทพ  สิริเฉลิมสุข  
6762 นางสาว พัตรพิมล อ ามฤต 
6764 นาย สิรวิชญ์ สิงคาถวณิช 
6765 นางสาว ณชารีญา บุญประเสริฐ 
6773 นาย สุนทร ชูประยูร 
6776 นาย ฉัตรมงคล        สุนิธิมงคลชัย 
6777 นางสาว กนกวรรณ จันทร์เกิด 
6778 นาย จักรกฤษณ์  พิชัย 
6790 นาย วุฒินันท์     มูลรังษี    
6791 นางสาว วรัญญา สาระพัสดุ์ 
6803 นาย ธรรมสรณ์    ชัยเพ็ชร 
6825 นาย พิสิษฐ์พล ศรีพลอย 
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6830 นาย ปกรณ์กิตติ์  บุญนคร  
6851 นาย สุภประเสริฐ   ตั้งกิตติรุ่งเรือง    
6853 นางสาว ชวัลนาถ สีดลรัศมี 
6892 นางสาว วาสินี ลิ่มรัตนมงคล 
6896 นางสาว กัญญาวีร์ มุกสุวรรณ 
6946 นาย ศุภพัฒน์ ศรีกมล 
6957 นาย รอฤทธิ์ นุชนารถ 
6959 นาย มนัส    บุญผิว 
6967 นางสาว สุกัญญา   บัวข า 
6972 นาง ดวงพร   วัฒนะโชติ   
6977 นางสาว นิจจารีย์ ชีสกุลรุ่งเรือง 
6987 นาย ศตายุ   เกิดผล   
6992 นาย ณัฐพล ปานสุวรรณ 
7004 นาย ธีรศักดิ์ ทองเสริม 
7016 นาย ทวีสิน สินสุวรรณ 
7018 นางสาว อมรรัตน์ บุญฤทธ์ิ 
7044 นางสาว ปิยาพัชร ธาดาดลทิพย์ 
7049 นางสาว ขนิษฐา เจริญผล 
7057 นางสาว ธิดารัตน์      ขุนฤทธิ์ 
7058 นาย ปริวัติ จันทโร 
7069 นาง อาทิตยา วงสมศรี 
7076 นางสาว กัญณัฏฐ์  รวีภัคพงศ์  
7079 นางสาว อรนิชา     ผุดเผือก 
7096 นางสาว วรรณวนัช   สุระค าแหง   
7100 นาย ธนชัย    สุยอย 
7102 ร้อยต ารวจโท อัครพนธ์   แก้วเกียรติยศ 
7118 นาย ยุทธนา      อารีรมย์ 
7121 นางสาว กมลมาศ ติรเดชาฤทธ์ิ 
7125 นางสาว นภิสา ล่ า 
7128 นาย พรชัย พันธุมา 
7138 นางสาว ณัฐริกา หิรัญสุข 
7145 นาย ภัทรพงศ์ ธนาคุณ 
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7150 นางสาว วสุกัญญา ธชีพันธ์    
7159 นาย ศิวัจน ์ พีระอุดมพัชญ์ 
7176 นาย ณัฏฐภัทร    ดวงส่าน 
7183 นาย ศุภณัฐ    อินนุพัฒน์ 
7195 นาย รณภณ      ศรีเริงหล้า 
7207 พันต ารวจตรีหญิง สุดารัตน์ มูลสา 
7217 นาย จตุภัทร ลิมประพฤทธ์ิกุล 
7220 นาย เอกอ านวย    มณีรัตน์     
7230 นางสาว เนธาวี แพรเพ็ชร 
7249 นาย รมณ โพธิทัด 
7255 นางสาว ชุติมันต ์ วรรณวาส 
7263 นาย ธรรมรัตน์ อมัตรวงศ ์
7273 นางสาว ภัทรวิภา รักษาแก้ว 
7279 นาย ศศิน อุไรวิชัยกุล 
7282 นาย ไพโรจน์ จงใจรัก 
7285 นาย วันชัย ทองสิน 
7292 นาย ฐิติพงศ์    อุดมกิจมงคล 
7293 ร้อยต ารวจเอก ทองแดง     แสงมุกดา   
7296 นาย ภาสกร วิภักดีรัตนมณี 
7301 นาย เกียรติศักดิ์ เวชชากุล 
7311 นาย ฐิติศักดิ์ กันสิงห์ 
7318 นางสาว ศศิวรรณ มุสิด 
7319 นาย ดุสิต เกษม 
7323 นางสาว จุฑาพร วงศ์วัฒนเดช 
7326 นาย อัครินทร์  ธนนท์อธิฉัตร์   
7339 พันต ารวจเอก สมชาย เพียขันธ์ 
7340 นางสาว เสาวลักษณ์ ตราโต 
7353 นาย กรณ์     สิงห์เลิศ     
7370 นาย ชุติพงค์ เกี้ยวทัพ 
7374 นางสาว ภูริชญา   วัชชิระนาวิน 
7377 นางสาว ณฐา      วิเชียร    
7396 นางสาว ภัทรนิธิ์ โสนารถ 
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7431 นาย ตรีภพ    โสวรรณรัตน์   
7433 ร้อยต ารวจโทหญิง สินีนาฏ แสนเตชะ 
7437 นางสาว เอเซีย เวชโพธิ์  
7449 นางสาว สุธิดา  ค าพันธ์ุ  
7459 นางสาว ทรงสุดา ถุงแก้ว 
7464 นาย ปฏิภาณ นิลศิร ิ
7470 นางสาว ศิริลักษณ์    ก๋าค า 
7474 นายแพทย์ วชิระ  พรหมนิยม  
7475 นาย เตชัสภณ นามโคตร 
7480 นางสาว ศรีกุลณัฐ อุบลไทร 
7481 นางสาว วริศศรุตา  อุบลไทร 
7491 นาย กัมลาส สุขแปง 
7493 สิบโท สวัสดิภาพ เกษหงษ์ 
7503 นางสาว มานิตา สร้อยคีรี 
7504 นางสาว ณัฐชาพร เพียซ้าย 
7507 นางสาว ยูก ิ ฮาเซะงะวา 
7510 นางสาว มุกดารัตน์    สุระสังข์    
7537 นาย อนุวุฒิ     เดือนประโคน   
7561 นาย ชวิน ดิษฐโชต ิ
7567 นางสาว วิชดา   สมมิตร    
7570 นาย ณัฐพล   ภูวดลไพศาล   
7573 นาย สุธางค์  สวัสดี  
7579 นางสาว รจนา เชิดกายเพชรา 
7595 นางสาว อรณิชา    ชัยสุริยะ         
7604 พันต ารวจตรี ปิติพัฒน์ เอกอัครภูววัฒน์    
7608 นางสาว ดรินรัก การธราชว์ 
7610 นางสาว กัลยรัตน์   เต็มเปี่ยม 
7611 นางสาว อธิชาติ์ ศรีเสริมโภค 
7624 นาย ไทยพชระ  ดวงแก้ว  
7630 นาย ไพรทูล ตุ่นเฮ้า 
7639 นางสาว ศุภวรรณ ใหมดี 
7644 นาย พรหมพิริยะ เมฆชัยภักตระกูล 
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7652 นางสาว ระวิวรรณ เลิศชัยมงคล 
7662 นางสาว ธัญวลัย บุตรทจี 
7671 นาย แสงสุริยา   โฉมทอง 
7679 นางสาว จารุนันท์     บุตร์น้ าเพชร์   
7681 นาย ณพวรรษ สาดี 
7691 นาย ธาม         สุวรรณศรี    
7701 นางสาว เชิญจุติ บัวเงิน 
7706 นางสาว อัญชลิกา     ดวงสุวรรณ     
7707 นางสาว ณัฐณิชา เพราะสุนทร 
7712 นาย ภาณุพงศ์     เรืองนภาเพ็ญ   
7713 นาย ภาณุพันธ์ เรืองนภาเพ็ญ 
7736 นาย อนุสรณ์ เจือโร่ง 
7740 นางสาว สุนิสา พรมหาร 
7742 นาย ธวัชชัย อินทแสง 
7743 นาง วรรณวิภา จิตมหาวงศ์ 
7748 นางสาว วรรณกร กรณ์ถาวรวงศ์    
7753 จ่าเอก เดวิด เตชะ 
7756 นางสาว ภัททิรา แวดาโอะ 
7760 นาย ราเหม หลีนุ่ม 
7765 นาย อัครวิทย์ สมบุญ 
7770 นาย เพชญ์สร เอ่งฉ้วน   
7771 พันต ารวจตรี อิษฎากร เทพเนาว์ 
7773 นาย ภัคพล  หนองน้อย  
7782 นาย เอกภณ     แก้วศิริ 
7786 นาย มารุต    สร้อยเพ็ชร์ 
7789 นางสาว พัชรภรณ์     ภาณุรัตน์      
7798 นาย แทนไท อินทปัน 
7851 นาย บุญชัย  ธาราบัณฑิต    
7863 นาย ปฏิพัทธ์ บุญรงค์ 
7868 นางสาว ลีนา มะห์โมด ี
7884 นางสาว ณกานต์ ตังวงศ์ประเสริฐ 
7894 นาย จิรัฏฐ์ ตั้งศรีไพโรจน์ 
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7899 นาย ศุภกฤต   วิบูลย์วัชรา   
7908 นาย วีรเดช ทัดโกสุม 
7910 นางสาว กนกนก    กกเปือย   
7928 นางสาว ดาวใจ บุญจันทร์ 
7938 นาย สุธ ี พงศ์ยี่หล้า 
7943 นางสาว ธนัชพร  ตุกชูแสง  
7948 นาย ศิวัชญ์ สารรักษ์ 
7953 จ่าสิบโท พินทอน     สุล านาจ 
7954 ร้อยโท อิสระพงศ์ ยวงล าใย 
7959 นางสาว เนตรนภา เอ่ียมสุภาษิต 
7975 นาย เพทาย    ดัสดี   
7977 นางสาว ภูริชญา   ไทรงาม   
8016 นางสาว พัชรินทร์  ใจทน  
8017 นาย นัทธพงศ์  บัวงาม 
8018 นางสาว ศุภาพิชญ์   นันที   
8019 นาย สิทธิศักดิ์ พิทักษา 
8026 นาย ธีรศาสตร์ มหาสิงห์ 
8031 นาย นักรบ พาที 
8058 นางสาว ต้นข้าว    พลวัน     
8061 นาย ยุทธภูมิ อุไรสาย 
8064 นาย ไชยยงค์ ยงกิตติสวัสดิ์ 
8077 นางสาว ประกายขวัญ นามสวัสดิ์ 
8080 นางสาว สุภัสสรา  ลิ้ม  
8087 นาย พีรเชษฐ์  เก่งกาจไพศาล 
8089 นาย กฤตพงศ ์ กลั่นวารินทร์ 
8094 นางสาว ปริญญภรณ์    แก้วชัย 
8099 นาย วรท  วรชินา  
8106 นางสาว กุลธิดา  งานสัมพันธฤทธ์ิ 
8112 นาย ไกรลักษณ์       ไชยโชต ิ
8126 นางสาว รุจิรา  เช้ือจิตต์  
8129 นางสาว ธันยา ลายเงิน 
8131 นางสาว ณิชาภัทร ตินทุกะสิริ 
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8132 นาย พสธร   เจริญชีวะกุล 
8134 นาย อัครเชษฐ์ สิมมาลา 
8148 นาย ณัฐพงษ์        กลิ่นชะนะ 
8149 นาย วุฒิชัย     รัตนปฏิมากรกุล   
8151 นางสาว แพรวา    ฤทธิศักดิ์    
8152 พันต ารวจเอก วสันต์ วิจิตพุทธิกุล 
8154 นาย ศักรพงษ์ บุญเอก 
8157 นาย วสุ     อติชาติกุล    
8166 นางสาว วรินท์รัตน์ ไชยวรรณ 
8171 นางสาว ศรุดา วิชชุรังษี 
8184 นางสาว อธิชา มาสันเทียะ 
8245 นาย ธัญเทพ เปล่งแสง 
8265 ร้อยตรี วงศกร ภู่หัสดร 
8284 นางสาว นันทิยา   เชาวนา 
8287 นาย ศุกรันทร์ ฮามิ 
8293 นาย แทนธวัช ล้อถาวร 
8320 นาย ธนากร บ ารุง 
8336 นาย พีรดิศ      จิตรธรรม 
8340 พันต ารวจตรี บัญชา เจือจาน 
8342 พันต ารวจโท กานดิศ ระวิโรจน์ 
8357 นางสาว นูรียา   บัวเพ็ชร   
8380 นาย เมธี คงรอด 
8384 นางสาว เบญจวรรณ ขุนเพ็ชร์ 
8393 ร้อยโท คมเพชร ยุติธรรม 
8404 นาย วาทิต ฟักแก้ว 
8410 นาย ภูมิพัฒน์ จันทร์แสง 
8422 นางสาว รุ่งตะวัน      เทพแสง   
8462 นางสาว ศิริลักษณ์ บัวดก 
8480 นางสาว สุขวสา ถมังรักษ์สัตว์ 
8482 นางสาว ภัทราพร     คุ้มทวีวุฒิ    
8491 นางสาว วรินทร์ทิพย์ วิงพัฒน์ 
8505 นางสาว ฐิติรัตน์      สิงห์ขรณะพัน 
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8509 นาย ธนรัตน์ ขันติโกวิท 
8515 นางสาว กัณฐิกา แก้วเจริญ 
8526 นางสาว ชญาภัส โบ เสน่ห์สังคม 
8528 นาย วิบูลย์ โพธิ์สม 
8549 นาย ณัชพล มะกง 
8574 นางสาว ศศินิภา    วรรณจาโร 
8591 พลตรี วิเชษฐ์  รัตนจรัสโรจน์  
8611 นางสาว พรวิสา คงเดิม 
8617 นาย สหพล    วาสิคาม    
8636 นาย ณัฐวุฒิ มีชัย 
8679 นาย ฐิติภัทร   รื่นรมย์   
8689 นาย ธีรธร    สิงห์กาล   
8717 นาย คุณาวัฒน์ สงวนวัฒนา 
8734 นางสาว ชนาภา เจียรศิริกุล 
8736 นางสาว มัทนา ฉันท์วิริยา 
8741 นางสาว เอกอนงค์ ปฎิภาณาภรณ์ 
8743 พันต ารวจตรี อุดม โกยเก็บ 
8769 นางสาว เจนจิรา เชียงแสน 
8802 นาย สกล   อดิศรประเสริฐ 
8808 พันต ารวจตรี ศักระพี จอมหงษ์ 
8809 นาย ธาวิต จอมหงษ์ 
8812 นางสาว เจษฎ์สุภา ณ ป้อมเพ็ชร์ 
8819 นาย กิตติภณ กลิ่นหอม 
8821 นางสาว ดลชณก คุปตจิตต ์
8837 นาย ทรงชัย ขอบข า 
8846 นาย จิราศักดิ์ ภูเขียว 
8847 นางสาว ไพลิน   ไชยกิจ 
8876 นางสาว วรรณศิริ หนูเพลา 
8877 นาย พัชรพงค์ วัชรปรีชา 
8908 นางสาว ศิรภัสสร    วนสุวานิช 
8914 นาย ศราวิน ฤทธิโสม 
8919 นาย ชิษณุพงศ ์ จันทวงศ์ 
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8965 นางสาว ปวิตรา ไพรสณฑ์ 
8973 นางสาว ศิริรัตน์     ศุกลเจริญโรจน์   
8976 นางสาว วรัญญา   วิวัฒนภูษิต 
8985 นางสาว กรฉัตร    ส่งเสริม 
8993 นาย วีรยุทธ์    หมุดละ 
8996 นางสาว พรพิไล     ช่วยขุน   
9008 นาง สุภาวดี ลางคุลานนท์ 
9011 นางสาว สุดารัตน์ บัวทอง 
9013 นางสาว ชนม์นิภา เฉลียวศักดิ์ 
9014 นาย ภูมิรพี   เข็มนาค 
9022 นางสาว นพวรรณ เตียละวณิชย์ 
9029 นางสาว สุนิสา      วันทอง 
9044 นางสาว ชนิตย์ตา  ธารเนตร  
9045 ว่าท่ีร้อยต ารวจโท ภูรินันท์  จั่นบางม่วง   
9047 ร้อยต ารวจโท ธนโชติ    เล้าพูนผล   
9056 นางสาว พัทธนันท์ บุญเมธีเกียรติ 
9067 นางสาว จิตตพัฒน ์ จิตบุณย์กุลธร 
9076 นางสาว หนึ่งฤทัย   ฐิติเสถียรธรรม 
9092 นาย ธนพนธ์       ลลิตมีชัย 
9103 นาย ปวีณ พงษธา 
9136 นางสาว พัชรา   พิมพา   
9141 นาย จตุพล    ศรีสวัสดิ์ 
9151 สิบต ารวจโท จุฑามาศ แม้นมณี 
9154 นางสาว วรินทร์ธร    ปฐมศิริพรเพชร 
9190 นาย ปวริศ แย้มชม 
9204 นางสาว สุนทรี  ใช้เจริญ   
9208 นาย รชต ไกยศรี 
9211 นาย ภาคิน ปานทองเสม 
9224 นาย กานต์ณรงค์ สมจันทร์ 
9233 นางสาว วิไลลักษณ์     พรหมจันทร์ 
9242 นางสาว ภัททิยา วงศ์รักษ์งาน 
9267 นาย โกสินทร ์ อาชญาทา 
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9305 นาย สนิตย์ จองโพธิ์ 
9320 นาย สุวิจักขณ์ ศรีภวัศราคม 
9344 นางสาว ภัทรพร   วงษ์ศรีแก้ว 
9347 นาย ธราดล     ทรงเจริญ   
9348 นาย ธนะรักษ์ สุเชาวนกุล 
9359 นางสาว อมรรัตน์   ฮาวบุญปั๋น 
9365 นาย รัฐศาสตร์ แสนโภชน ์
9388 นางสาว สุภาวดี    อินแถลง 
9389 นางสาว ณฐิตา เมฆสุริเยนทร์ 
9420 นางสาว นริศรา เพียรรักษ์ 
9430 นางสาว จิตรวรรณ์ ระลึก 
9450 นาย สมบูรณ์ แสนพรม 
9454 สิบต ารวจเอก ณรงค์ อินต๊ะกัน 
9456 นาย เอกพร เพชรรัตน์ 
9463 ร้อยต ารวจตรี ไตรภพ    นามวงศา   
9475 นาย อุรุพงษ์    สิงห์ลี 
9498 นางสาว จุติพร บ ารุงเมือง 
9502 นางสาว พิมพ์นรา    วุนาพันธ์   
9504 นาย ประเสริฐ    แสงพรสวรรค์     
9522 นาย ธราดล วิมุกตานนท์ 
9539 นาย ภานุวัฒน ์ ทิมน้อย 
9559 นาย สกุลชัย    ศรีทองมา    
9560 นางสาว มานิตา ค าฝึกฝน 
9564 นาย วิทวัส สุทธิสา 
9576 นาย จ าลอง    จันทร์ฝาก 
9580 นาย ภูริวัจน ์ โพธิศิระวงศ์ 
9598 นางสาว พุทธิดา ฤทธ์ิวิรุฬห์ 
9603 นางสาว พิชชาภัทร์ ชดเชย 
9604 นางสาว พรชนก ปล้องไหม 
9611 นางสาว ศศิธร      กั้วพรม    
9614 นาย ธีรพันธ์ อินต๊ะปาน 
9626 นางสาว สุภาวดี    รัตนมนตรี 
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9654 นางสาว ณัฐชยา     สุขศรี 
9658 นาย พัชรพล เกษมไพบูลย์สุข 
9663 นาย รัตนพล     อัศววิรุฬหการ 
9673 นาย ธนะวิทย์ กู้ชิงชัย 
9678 นาย ภูริต   กฐินสมิตร 
9680 นางสาว ณอร หาญสุวรรณ์ 
9687 นาย ชวรัฐ อยู่เปนสุข 
9692 นางสาว สายสุรีย์        เสียงใหญ่ 
9700 นางสาว ภัณฑิรา เร่งไพบูลย์วงษ์ 
9701 นางสาว วชิรญาณ์    มานะศิลป์   
9703 นาย เบญจรงค์ รุ่งมณีกุล 
9706 นางสาว วรวลัญช์   แก้วมงคลชัย   
9727 นาย ธีรัช       เทพรักษาใจ   
9746 นางสาว ศศินิภา     สุขเกษม    
9756 นาย ธนะศักดิ ์ สุทธิวงศ์ 
9761 นางสาว ศิริรัตน์  สมุห์นวล 
9764 นางสาว ธิดารัตน์   วงษ์พันเขตร 
9765 พันต ารวจตรี เกียรติศักดิ์   ชุ่มพุทรา 
9774 นางสาว ทอฝัน สุวรรณธนรัชต์ 
9811 นางสาว พัณณ์ชิตา ธันยาภัทร์เขมาพร 
9813 นางสาว สุธิดา   สาธิตสมิตพงษ์ 
9817 นางสาว ภัทรนันท์  เกิดก่อ  
9839 นาย ศุภษิต รอดสิน 
9840 นางสาว ณัฐชา   เหรียญเงิน   
9849 นางสาว พิศมัย บุตรตะกะ 
9857 นาย ทรงศักดิ์ ทรัพย์สิน 
9859 นางสาว เบญจมาภรณ์   ศิริอนันต์ 
9861 นาย นรานุวัฒน์ คงศร ี
9869 นาย ณัฐพงษ์ อนุเสธ 
9872 นาย ษณกร      จารุพวงจิตร  
9884 นางสาว ปรางค์ทิพย์    หอมวัน 
9894 นางสาว อารียา   เออ้าย   
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9906 นาย คาชาญ่า     อะหมะดี พีรชะหีด 
9912 นาย วิสาข แคว้นคอนฉิม 
9923 นางสาว พัชร ี ศรีชมภู 
9944 นางสาว กวินทรา      ศรีถนัด   
9946 นางสาว วัชราภรณ์ อิสริยะวัฒน์ 
9974 นางสาว สุภาพร ขวาวงษ์ 
9986 นาย เมษวัสส์ อารีรบ 
9995 นางสาว สุลัคนา     สุขลิ้ม     
9999 นาย กฤษธิชัย ประพรม 
10015 นาย พลาธิป    สุอริยพงษ์   
10058 นาย ศตรักษ์    สุวรรณฤทธิ์ 
10060 นาย วีระพงษ์ วงค์สิริ 
10062 นาย ฉัตริน    จีรังสุวรรณ 
10092 ร้อยต ารวจเอก พิชญะ ชาญณรงค์ 
10099 นางสาว พัณธิภา     เรืองศรีจันทร์ 
10110 นาย ด ารงค์ ปานมพฤกษ์ 
10138 นาย อติชาต สารรัตน์   
10141 นาย กันต์ ทองล้วน 
10149 นางสาว ยวียส ธวัลธรณ์ดิฐกุล 
10180 นาย นฤดล จันทกิจ 
10198 นาย อนิรุจน ์ แซ่แจ้ง 
10231 นาย ภาณุพงศ์   คงสมบูรณ์    
10238 นาย ธีรจิต ทองสุข 
10243 ร้อยต ารวจโท พรศักดิ์     ขวัญเมือง 
10275 นางสาว สุพิชชา กิตติวัฒน ์
10280 นางสาว พัชรินทร์ อุบลสถิตย์ 
10305 นาย สหทรัพย์ วรินทรเวช 
10307 นาย จิตรกร    แก้วประดับ 
10310 ร้อยต ารวจโท อภิชาติ พลสมัคร 
10321 นาง วัชรี พาทอน 
10322 นาย เอเซีย    หยุ่นจิตต์      
10324 ร้อยตรีหญิง รติกร ประภากร 
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10326 นางสาว ณัชชา แก้วพูลศรี 
10342 นาย อัษฎา   หงส์ทอง   
10345 นางสาว มัลลิกา โมโต ้
10352 นาย นรรถพงค์   บุญนิธิ  
10353 นางสาว พรนับพัน  ภมรสูตร  
10359 นาย ณัฐวัตร    เนียมหอม 
10360 นาย ทนงศักดิ์ รักอารมณ์ 
10376 นาย ธนัตถ์นันท์ ศรีวัฒนา 
10379 นางสาว อัญชลี   เครือแฝง 
10386 นางสาว ณัฏฐณิชา  ศรีธงชัย   
10413 ร้อยต ารวจโท กิตติธัช เพชรคง 
10426 นาย ศักดิ์ระพี   มีคุณ 
10464 นางสาว อิงควริศ จินดาธรรม 
10466 นางสาว ลลิตา   หลอมทอง 
10475 นางสาว อรจิรา  ชาดิษฐ์  
10478 นางสาว ลักขณา น้อยโสภณ 
10479 นาย กองปราบ   สมตัว    
10498 ร้อยต ารวจเอก โชคชัย   รวยสันเที๊ยะ 
10502 นาย ศรัณย์   ณ พัทลุง 
10510 นาย จักรพงษ์   เกื้อรอด 
10513 นางสาว น้ าทิพย์       โพธิ์นวล   
10524 นาย ชวภณ ฐิติสโรช 
10529 นางสาว ธัญญรัตน์    เขียวโสภณ 
10533 นางสาว พลอยไพลิน คุณาวัฒน์ 
10534 นางสาว กรกนก   เสือกลั่น 
10541 นางสาว วิลาสินี ขาวศิริ 
10542 นางสาว นรมน ดุรงค์ด ารงชัย   
10555 นางสาว กัญตา   การวิจิตร์ 
10560 นางสาว วศวดี มีนพัฒนสันติ 
10561 นางสาว วริศมน     มีนพัฒนสันติ 
10566 นาย พัฒนศักร     มูรพันธ์ุ    
10567 นาย ภูดิศ แสงแก้ว 
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10571 นาย กิตินันท์      ปะหา    
10577 นางสาว วิมลภัค    พลน้ าเท่ียง 
10608 นางสาว เมลินดา  สาลีผล  
10610 นางสาว ชญาดา      สินสวัสดิ์   
10611 นาย สุชานันท์ วงศ์มณฑา 
10615 นางสาว เอษรา  ขุนทอง  
10628 สิบเอก จิราวัฒน์ วังสว่าง 
10641 นางสาว เบญจรัตน์     พรมวงษ์   
10646 นาย วทัญญู ณ ราชสีมา 
10653 นาย กิตติพงศ ์ ชื่นสุวรรณชัย 
10655 นาย ชยานันท์     ไชยวุฒิ   
10667 นาย เนติรักษ์ กุหลาบโชติ 
10670 นางสาว สุพิชญา นันทวงษ์ 
10683 นาย ฐิติวัชร์ ปิ่นค า 
10688 นาย จาตุรงค์ จันทร์เรือง 
10691 ว่าท่ีร้อยตรี กิตติภพ ทองปล้อง 
10712 นาย อรรถพล ชมพัฒนา 
10715 นางสาว ดวงทิพย์ บุญปลูก 
10730 นางสาว มยุรี พุฒพวง 
10733 นาย สุรชาติ ดวงพรม   
10735 นางสาว กุลประภัสสร์ หวงโภคาภัณฑ์    
10740 นาย ชัยวัฒน์ ประถม 
10741 นางสาว ปลิตา พรหมพันธุ์ 
10744 นาย วงศกร     สิทธิไกรพงษ์    
10749 นางสาว ณัฐธยาน์     ชุตินิมิตกุล 
10752 นาย ณฐพล ยิ่งยมสาร 
10791 นางสาว สมิดา ศรีแฉล้ม 
10792 นาย ดาราศิลป์  ส ารองพันธ์  
10809 นาย สิริมงคล วิชัยศร    
10812 นาย ฉัตรมงคล    แนบเนียน   
10814 นาย นครินทร์ เลิศด้วยลาภ 
10826 นางสาว สิริพิรญาณ์     จันทรา    
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10840 นางสาว กมลวรรณ      คงอินทร์ 
10844 นาย สุทธิศักดิ์ เอ้ืออรัญโชติ 
10875 นางสาว ศิริญา     คล้ายทวน 
10886 นางสาว ไผ่งาม เศรษฐบุตร 
10893 นางสาว สกีน่า แจ้งวิถี 
10895 นาย กฤตภัทร   ทองปรีชา   
10906 นาย ฉัตรการ    เพชรชูทอง   
10911 นางสาว นิธิตา พรวชิราภา 
10924 นาย วชิรศักดิ์ อาษา 
10940 ร้อยต ารวจโท วทัญญู บุญหนุน 
10954 ร้อยตรี วินัย ชัยเพชร 
10962 นาย ธนะชาติ ค าผา 
10963 นางสาว วาริษา   แสงสวัสดิ์   
10964 นาย ธีระยุทธ ธีระนุกูล 
10969 นาย ธันยา ยศกลาง 
10976 นาย ธิติวัฒน์ แก้วคง 
10986 นาย สิบศิลป์  เพ็ชรธงไชย  
10989 นาย ชวมินทร์     ประถมเสาวนีย์   
11010 นางสาว สุทัศนา พงษ์ศิริ 
11015 นาย ศักดิ์สิทธิ์ วรวัตร 
11017 นาย ชาญวิทย์ คะดีเวียง 
11022 นางสาว จิตรานุช  หมวกวรรณ์  
11028 นาย ธวัชชัย น้อยจิตต์ 
11029 นาย โอวาท สุขหลาย 
11034 นาย กรณ์เชษฐ์ โชติวราธนศักดิ์ 
11036 นางสาว กัลยา ใกล้สว่าง 
11039 นางสาว พัชราวลัย  เกี่ยวแก่    
11046 นางสาว เมธาวี      รุ่งเรือง 
11054 นางสาว สุมิตรา อลิปริยกูล 
11071 นาย ฐาปนัท    เสียงหวาน 
11077 นางสาว ภัณฑิรา   นารินทร์   
11083 นางสาว กรกนก มะณ ี
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11089 นางสาว เสาวภา    โบสถ์แก้ว 
11097 นาย นิติธร สิงห์เสนา 
11111 นางสาว ภัทรา ภู่ประเสริฐ 
11113 นางสาว กัณฐลดา พึ่งอุบล 
11128 นาย ทินวัฒน์      ปัญญาปรุ 
11129 นาย อัครพล ศักดิ์แก้ว 
11130 นางสาว สกลสุภา  กังวานธนโชติ  
11132 นางสาว คนธรัตน์        บุญสนอง 
11134 นางสาว บุญญิสา พัฒนสุขวสันต์ 
11147 นางสาว วิภาดา เรืองสิทธิเดชกุล 
11159 นาง ณัชฌา      แสงนาค 
11164 นาย ทัศวินย์ เม่นประเสริฐ 
11168 นางสาว อมรา นพกุล 
11173 นาย พัสกร เจริญผล 
11190 นาย วศิน    สุวรรณวรางกูร   
11202 นาย นิติ พั้วทอง 
11221 นางสาว ณัฐจงกลรักษ์     กิจธรธรรม 
11226 นาย ศุภชัย ชื่นชม 
11227 นางสาว มัลลิกา   จันทศรีค า 
11234 นาย อธิวัฒน์ กมลเศษ 
11255 นาย โสฬส บุญชู 
11259 นาย ภูมิ จันธรรมาพิทักษ์ 
11264 นางสาว ปรียานุช ดวงเพชรแสง 
11277 นางสาว บัณฑิตา      ศรีนิล    
11279 นางสาว กุลยา   กัลยกร   
11325 นาย อัศวิน     โคสาสุ 
11338 นางสาว กัญญ์วรา   ชูแข   
11346 นางสาว น้ าทิพย์    บ าเรอเจ้า   
11398 นาย ปัญญาพล นิธิพานิช 
11402 นาย วัลลภ   กล้าหาญ 
11409 นางสาว ณัชชา   บัวผัด 
11422 นางสาว วริยา วสุประสาท 
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11436 นางสาว สุพัชรา เพ็ชรโต 
11437 นาย จงรักษ์ ประภาสกร 
11469 นางสาว ศิริธร    วงค์หินกอง 
11470 นาย ประเสริฐ กาฝาก 
11471 นางสาว ภัทรานันท์  มาศหิรัญ 
11485 นางสาว กุลนิษฐ์ดา แสวงการ 
11486 นางสาว วิภาภรณ์     จันทวี 
11487 นางสาว อรญา   เถลิงพล   
11491 นาย นิติพัฒน์ แสงเพชร 
11493 นางสาว  ทักษพร    ทัพภมาน   
11496 นาย สิทธิโชค   สายเสมา   
11504 นางสาว สุวิมล     วีระนนท์    
11522 นาย ธีรภัทร คูศรีสกุล    
11523 นางสาว ชญานิษฐ ์ อุทยมกุล 
11535 นาย อัษฎาวุฒิ ไทยสงคราม 
11575 นางสาว ศิริภรณ์      ศึกสม 
11584 นาย ภัทรพล  บุญอนันต์  
11589 นางสาว มันทนา     นิติศรีวรกุล 
11596 นางสาว อรอธิชา  ปรากฏ  
11603 นาย ปาณัสม์ วราอุบล 
11643 นางสาว กัญญารัตน์   สุขปุณพันธ์    
11645 นาย อภินันทร์    สูตถิพันธุ์   
11648 นาย มานิต    เวสารัชชนนท์ 
11664 นางสาว เมธินี        หมัดอาด า 
11667 นาย ปิยะบุตร มังวอ 
11674 นาย กันต์ จันทรา 
11677 นางสาว เกษฎาพร    พรรณขาม   
11679 นางสาว พิชญา   สุขใจ 
11682 นางสาว อาภาวดี     เดชะพรหมพันธุ์   
11706 นาย ธนาดุล อารมณ์ 
11731 นาย คุณานนต์     ปิ่นทอง   
11732 นางสาว มิ่งขวัญ สิทธิมณฑล 
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11742 นางสาว ณัฐธิดา   พูลทอง 
11749 นาย โชติวิทย์    ศิลปกาลประดิษฐ 
11759 นาย ณัฐพงศ์ ณ ล าปาง 
11762 นางสาว ณัฐชาญา    เพชรรักษ์ 
11771 นางสาว ชัญญาพร    อรุณเนตรทอง    
11774 นางสาว ปาณิสรา ว่องวันดี 
11778 นางสาว ชวัลนุช  จารุจารีต  
11779 นางสาว ฐิตาภรณ์    เกียรติสินทรัพย์ 
11782 นางสาว ปาลิดา     ภิญโญตระกูล 
11785 นาย หฤษฎ    ศิริวรรณพร   
11786 นาย กฤตภพ      ปัญญานนทชัย   
11789 นาย ณัฐภัทร์   เลิศสกุลผาสุข 
11790 นาย ธนพล   ตรีเพ็ชร   
11791 นาย จิราเจต สัพโส 
11794 นาย ฤทธิเกียรติ ช่วงโชติ 
11806 นางสาว ปภาวี      ยิ่งกิจภิญโญ   
11807 นาย สหวัฒน์ เล้ียงสมบูรณ์ 
11808 นาย ปุณณพัฒน์   โลห์ศิริ 
11809 นาย กิตติภูม ิ เมฆไตรรัตน์   
11816 นาย นที  พงษ์เสน  
11823 นางสาว ณัฐริณีย์ ภักดีณรงค์ 
11831 นาย กฤตเมธ       ชัยวินิตย์   
11836 นางสาว กรรณิกา   นิตยบูรณ์ 
11838 นางสาว ทิพย์สิตา เลิศชะเวียง 
11841 นางสาว ฐิติมา   โสมนัสเลิศ 
11844 นาย ปฐพี  พูลสวัสดิ์   
11846 นางสาว จิดาภา    ธีรัทธานนท์   
11847 นางสาว น้ าฝน นุโรจน์ 
11851 นางสาว คณิตตรา อุทามนตรี 
11869 นางสาว สุภาวดี    พานหาญ 
11883 นางสาว ลฎามาศ ใจสุข 
11891 นางสาว ศศิภา  เจียมใจไพบูลย์    
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11892 นางสาว แทนชนม์     เพชรรู้แจ้ง   
11903 นาย สายฟ้า   เบ็ญจาธิกุล 
11910 นางสาว ธิดารัตน์     ริยาพันธ์ 
11914 นางสาว ชนาภา   อุสาหกิจ 
11915 นางสาว ญาณิกา    ภาณุประภา    
11917 นางสาว นัทธมน     อุบลสุวรรณ 
11945 นางสาว จิรภา    ศัลยพงษ์   
11947 จ่าอากาศโท ภูเมศวร์   เมืองแก้ว 
11957 นาย ชาติชาย อนงค์พรยศกุล 
11959 นางสาว ปภัสสร   เท่ียงสุทธิสกุล    
11963 นางสาว พิมพ์สุรางค์     ชนินทรลีลา   
11966 นาย กฤตยชญ ์ กลับมาอนุรักษ์ 
11971 นาย อดุลวิทย์  บุญธิมา  
11979 นางสาว วิไลลักษณ ์ แจ้งโพธิ์ 
11986 นางสาว กัญญ์วรา   พรหมรัตน์   
11995 นาย ณัฐภัทร     สุกิจพิริยพันธ์ุ 
11999 นางสาว รัตนาวดี เคหะวัน 
12000 นาย บรรจบ จอมใจเหล็ก 
12001 นาย ณัฐกร ธรรมใจ 
12007 นางสาว ดุสิตา    ภักดีสุวรรณ   
12008 นางสาว เชอรี่ แซ่หลิง 
12009 นางสาว ทัศวรรณ จันเทือง 
12010 นางสาว จิลาวัลย์   บุญเกิด     
12011 นางสาว ปณิดา   พรภัทรา     
12012 นาย ปาณัสม์  จิตต์รัตนพงศ์  
12013 นางสาว นิพัทธา       ดีทรัพย์ 
12020 นาย ธนวิชญ์ น้อยไพโรจน์ 
12027 นางสาว นฤมล พงศ์เจริญ 
12028 นาย ภัทรวิชญ์ ประเสริฐสังข์ 
12031 ร้อยต ารวจตรี  มติชน วงษ์เบ้ากุล 
12071 นาย วุฒิพงษ์ พงศ์ประภาอ าไพ 
12078 นาย เมธา มะหมัด 
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12081 นางสาว สาริศา  อัตถากร  
12088 นาย พิสิษฐ ์ ธนะเพ็ชร์ 
12094 นาย ณัทภัค วิบูลย์ศิลป์ 
12095 นาย ภูรินท์     อาวัฒนกุลเทพ 
12097 นางสาว ปวริศา     วานิช 
12101 นางสาว พัชชา   อาภาวุฒิชัย   
12105 นาย ธีธัช ดิลกโกมล 
12111 นางสาว รินทร์รฐา   ธานินทร์วรภักดิ์ 
12123 นาย ธนนริศร์ จารุศักดิ์กิจชัย 
12124 นางสาว ศาตพร ซอโสตถิกุล 
12129 นางสาว อนัญญา ขันแก้วผาบ 
12143 นางสาว พรปภัทร    คล้ายแจ่ม 
12151 นาย ณัฐวัตร สุขสวัสดิ์ 
12153 นางสาว พรทิพย์ งามแสงสิริทรัพย์ 
12156 นางสาว ธวัลหทัย   สุมิตนันท ์
12158 นาย ศุภพงศ์ แสงอรุณ 
12178 นาย สุภนันทน ์ จันทรา 
12193 นาย กุลดิลก   วรรณดิษฐ์ 
12194 นางสาว กฤชษณ ี ค านึงสิทธิ 
12199 นางสาว ศิริพร จันทร์ทิพย์ 
12204 นาย หฤษฎ ์ พรหมเทพ 
12215 นางสาว โยธกา   ศรีแสงทอง   
12227 นาย ชานน เตียละวณิชย์ 
12252 นางสาว แอนตินา นพรัตน์ 
12253 นาย อภิสิทธิ์     นพรัตน์ 
12268 นาย อันดี    ธรรมศิริทรัพย์   
12270 นาย ราชสิทธิ์ โรจนวงศ์สกุล 
12272 นาย ธนากร    รัฐพงษฺกานต์   
12275 นางสาว ญาณิน     บุญถนอม   
12276 นางสาว ปาณิสรา   อารยะถาวร 
12279 นางสาว พิชญา    แก้วพันนา 
12281 นาย รณฤทธ์ิ   อริยะพัฒนพาณิชย์ 
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12287 นางสาว ณัฐวรา   ภูมี 
12306 นางสาว อนาวิล  ตันติวัฒนเสถียร  
12307 นางสาว กัญญาณัฐ  คล่องกระโทก  
12310 นางสาว ณัฐกมล  รวยระรื่น   
12336 นางสาว แพรวนภา   ปัญญาคม   
12339 นางสาว เนติพร   มะลิวัลย์   
12347 นาย นพดล ทองภิรมย์ 
12373 นาย ดิษยภัทร โมคศักดิ ์
12413 นางสาว สุภัสนันท์ เหมือนประสาท 
12415 นาย ปุญญพัฒน์    อจลานนท์ 
12419 นาย พิสุทธิ์ เพ็งธรรม 
12421 นางสาว ธัญชนก ขันทบัณฑิตย์ 
12423 นางสาว ชุตาภา นรัตถรักษา 
12425 นาย ปฏิภาณ ผันเพลิน 
12463 นาย ประสานต์   พรหมทอง 
12486 นางสาว ภรภัทร สาครเสถียร 
12507 นางสาว ณัฐวีร์   อสิพงษ์   
12517 นาย ปรินทร ธีรชิตกุล 
12528 นาย กฤษดา      คงค าลี 
12534 นางสาว กัญญาภัค วิริยพงษ์สุกิจ    
12535 นางสาว ปุณณภา   กลัดทอง   
12538 นาย จิรวัฒน์ บ ารุงสุข 
12544 นาย ณัฐภาส รัตนเสน 
12553 นางสาว ธัญพิสิษฐ์  ตฤณปฤษฎางค์  
12559 นาย เอกณัฐ สงวนสัตย์ 
12570 นางสาว นลิน ี ธรรมานุสาร 
12571 นางสาว วีรวรรณ ธรรมานุสาร 
12576 นาย ณัฐ     เนติภูมิกุล    
12614 นาย นิคม    ส่งแช้ม 
12625 นาย ปณตพร โสณะชัย 
12632 นางสาว สิริการย์ เสาวลักษณ์กุล 
12638 นางสาว อัจจิมา หม่ืนจักร์ 
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12644 นาย สันติสุข   ลิ้มกูล 
12647 นางสาว ทัตพิชา คลังกลาง 
12663 นางสาว วิภาดา ปักษา 
12673 นาย สวิตต์ จันต๊ะคาด   
12678 ร้อยต ารวจโท เจตพล        อินทรโฆษิต   
12690 นางสาว ลิลล่ี  ธีระ ธุระเจน  
12699 นางสาว มารศรี  แก้วลีเล็ด  
12715 นาย ธีรวิชญ์ เกิดกัน 
12716 นาย นิติธรรม   พรหมประกอบ   
12720 นางสาว อุษา  ภัทรน าโชค  
12774 นาย กฤษณะ    อินสะโร 
12778 นางสาว ญาณินี  ศรีแฉล้ม  
12785 นางสาว ปสุตา    รัญเสวะ 
12797 นาย ปวิธ  ดีโรจนวงศ์ 
12801 นาย สุรัฐ กิตติมิ่งมงคล  
12837 นาย นัฐวุฒิ พิชัย 
12838 นางสาว ณฐิณี  เอกวรพันธ์   
12854 นางสาว ชาญชญาณ์พัชร์ เทียบรัตน์ 
12856 นางสาว กุลจิรา   หล่อประเสริฐ 
12861 นาย ณัฐนันท์  ฉันท์บุญญวัฒน์  
12864 นาย จิรคม    โรจนวิริยาภรณ์ 
12875 นาย อภิวัฒน์ นามเสาร์ 
12880 นางสาว สินีอร นิโรจน์ 
12881 นาย จิรัฐ  นิโรจน์  
12887 นางสาว ธมลวรรณ ลาภานันต์ 
12949 นางสาว สุพิชญา ก้องสุพรรณ 
13009 นาย นุชา สิริสินเพิ่มพูน 
13086 นาย สามารถ   สังโวร ี
13127 นาย ทศพร แสนสวัสดิ์ 
13136 นาย วีรวัติ สามปั้น 
13146 นาย อาทิตย์ อุตนะวงษ ์
13181 นางสาว ปาลิตา  รุ่งระวี  
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13235 นางสาว นัทธมน รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 
13239 นางสาว รุ่งอรุณ หน่อค า 
13244 นางสาว กนกวรรณ อินทร์คง 
13259 นาย วงศกร   จันทร์เติม    
13270 นางสาว สุพิรญาณ์ พสิษฐ์ธุวานนท์ 
13271 สิบเอก พิชิตชัย   พัฒนโชต ิ
13289 นาย ปริหาร สิทธิเชนทร์ 
13298 นางสาว อัญรินทร์     โพธิศิระวงศ์ 
13299 นาย อดิศักดิ์   ชูเชียร    
13304 นาง ฑิตฐิตา สนธยานนท์ 
13316 นาย อาทิตย์     ปวงมาทา 
13318 นางสาว ภาณุมาศ      วรพัฒนานันต์ 
13327 นาย บัณฑิต   สิงหาบุตร   
13344 นางสาว นภษร ถิระวัชร์บวร 
13358 นาย สุรวิทย์     ชัยพินิจ 
13370 นาย กันยฤทธ์ิ   เช่ียวชาญ    
13383 นาย สุรศักดิ์ บ าเรอเจ้า 
13453 สิบเอก เอกนิษฐ์     ศรีสงค์   
13458 นางสาว ณัฐชนานันท์ มุสิกะ 
13477 นางสาว เบญจวรรณ ขาวเหลือง 
13480 นางสาว ชญานี    ชุ่มชื่น   
13486 นางสาว อัชราภรณ์ อริยสุนทร 
13491 นาย ชัชวาลย์   บุญคุ้ม 
13502 นางสาว ดลยา ชดช้อย 
13503 นาย สายหยุด เพ็งบุญชู 
13506 นางสาว ปภาวี  บรรจงประพันธ์  
13510 นางสาว ศิริวรรณ     จันทร์สว่าง 
13522 นางสาว วนิดา  อินศร  
13536 นาย อนวัช สืบสังข์ 
13545 นาย พันศิน   หลงสุวรรณ    
13564 นางสาว ชวิศา  รัศมีโสรัจ   
13571 นางสาว อริสรา ธ ารงลักษ์ 
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13575 นางสาว อภิษฎา    พฤฒิวรวงศ์    
13578 นางสาว เจน พยุงธรรม 
13582 นาย เอกชัย    บุญวิเศษ 
13584 นาย ภัควัฒน์     สุุกยิ้ม 
13610 สิบต ารวจโท ปิยะ พ้นเคราะห์    
13617 นางสาว วันทกา สามประทีป 
13621 นาย สมาร์ท อุปถัมภ์นิรันดร์ 
13644 นาย พงศธร กิยานนท์ 
13662 นางสาว ศิริรัตน์ การนิธิ 
13688 นาย คชาวุฒิ ยะยับสุข 
13700 นางสาว ทัศมล วรรณประสาท 
13707 นางสาว ชนิสรา รัตนานุกูล 
13716 นาย ณัฐพล เสียมหาญ 
13723 นางสาว กาลัญญุพรรษ ไชยรัตน์ 
13724 นางสาว ชนาภา ชาตะรูปะ 
13725 นางสาว ญาณิศา พิทักษ์แทน 
13746 นาย มารุต นามตะ 
13755 นางสาว นิรชา ทองพันธ์ุ 
13761 นางสาว เนติรักษ์ พรรษา 
13763 ร้อยต ารวจโทหญิง ณัฎฐณิชา     เวรศาสตร์ 
13766 นางสาว ชัตติญา    ตรงนุกุล 
13767 นางสาว จีริสุดา บุญน า 
13770 นางสาว ชนาภา สัญธิชัย   
13771 นางสาว วรัทยาภัสทร์ ยิ่งธนภัทร์ธาดา 
13776 นางสาว ชญาภรณ์     เจริญวงศ์    
13780 นาย ปุณยวีร์ โกยสมบูรณ์ 
13793 นาย จิตรภาณุ ราชพิบูลย์ 
13796 นางสาว อธิตยา    ด าจ านงค์   
13822 นางสาว สโรชา โตความรู้ 
13826 นาย นพรุจ  พัสสระ  
13852 นาย สุภัทรพงศ์  จิตต์จง  
13856 นางสาว จีรภิญญา วัฒนวงศ์วิสุทธิ์ 
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13890 นาย สิรภพ     แพร่กิจยนต์กาล 
13893 นาย กันต์ธวัชร      ภู่ถาวรทรัพย์ 
13894 นาย ภีมพัฒน์          ไกรวงศ์ 
13910 นางสาว รัษฎาพร อ าพันเสน 
13913 นาย จตุรงค์ วิจักขณ์อภิญญา 
13920 นางสาว ขวัญหญิง ขวัญเกื้อ 
13925 นาย พฤกษ์    ฉวีกุลรัตน์ 
13942 นาย สมัชชัย มุกมุณ ี
13995 นางสาว วิภาภรณ์      กุศลจูง 
14003 ร้อยต ารวจโทหญิง ธนวรรณ    ทองศรี 
14025 นางสาว สุปราณี พิมพ์จ่อง 
14026 นาย สรรวัชญ์ หนูสังข์ 
14041 นางสาว เกวลี      เมืองแก้ว    
14043 นาย สัตยา    ใจสุทธิ 
14046 นาย เขมรินทร์    ภูกิ่งหิน   
14059 นาย อนิวัตร สินอยู่ 
14093 นาย กิตติธัช กินนร 
14099 นางสาว ปัณฐิตา รักพานิชมณี    
14100 นางสาว สุธีรา แซ่ตั้ง 
14102 นาย วัฒนกร    อุทัยวิวัฒน์กุล   
14103 นาย ธีนาถ มีทรัพย์ประเสริฐ 
14104 นางสาว ทิพวรรณ     ศรเกตุ 
14112 นางสาว ณิชากร ปล้องนิราศ 
14116 นางสาว ธารินี ด่านไทยวัฒนา 
14141 นาย กันตพิชม์ ภูมิอัครนันท์ 
14149 นางสาว จุฑามาศ ตันติพัฒน์พงศ ์
14150 นางสาว ชฎาธาร ธิติยุกต์ 
14166 นาย อัคระ สวนศรี 
14168 นาย นวพล ข าสง่า 
14170 นางสาว วรนิษฐา    ทรัพย์ประดิษฐ 
14183 นางสาว ศรุตา พลอยเพ็ชร์ 
14192 นาย อธิป    ปิตกาญจนกุล 
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14193 นางสาว กานต์มณ ี ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์ 
14226 นางสาว เขมิกา จางศิริ 
14257 นางสาว กันตนา ม่วงชาติ 
14273 นางสาว ศศิมาพรรณ   อัครภูรีรัชต์ 
14276 นาย เศกศักดิ์ ทรายขาว 
14278 นาย วุฒินันท์   พิมพ์ศร ี
14282 นาย วุฒ ิ ไชยทองศรี 
14288 นางสาว กชภัส ลิ่มวิภาธร 
14298 นางสาว พนิดา สมัยภักดี 
14299 นางสาว นิรมล ใจจันทึก 
14302 นาย ณ กัน เสริมสุข 
14309 นางสาว โชติกา     มีมะโน     
14311 นาย ทีปรัณย์ จารุเมธีชน   
14312 นางสาว กานต์ธีรา    ตุ่นหล้า 
14314 นางสาว ศิวพร   อุทัยแย้ม   
14318 นางสาว พิชชา รุ่งแสง 
14319 นาย ธัญชนิต ล้อจินดา 
14320 นางสาว ขวัญลิขิต กริชชาญชัย 
14325 นาย นาวิญม์ นิมิตยนต์ 
14333 นางสาว สิริภัทร์ ทองทิพย์ 
14336 นาย ดรัณภพ เศรษฐารัศมี 
14338 นางสาว กุลจิรา เร่งไพบูลย์วงษ์ 
14339 นาย ภคิน ศิลาอาสน์ 
14340 นางสาว สิริกาญจน์   รังสิเกรียงไกร 
14343 นาย ธนทัต ยิ้มมงคล 
14351 นางสาว ศศิภา   ไชยชนะ 
14352 นางสาว ปาลิตา   ลาวัณย์รัตนากุล 
14353 นางสาว เพ็ญพิชชา   แก้วยาศรี 
14354 นางสาว ดลพร อนันต์ภิรานนท์ 
14363 นางสาว ภิญญาพัชญ์ มุขช่วย 
14365 นางสาว ทักษพร  สุขกันต์   
14367 นางสาว ขวัญรว ี จุฑาพล 
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14368 นางสาว ธัญชนก นะมาตร์ 
14369 นาย ธีรชัย บุณยรัตกลิน 
14370 นางสาว ฉัตรชยา จ าปาศรี 
14372 นาย ศุภศานต์ สระทองโฉม 
14376 นางสาว ภคพร เทียมทัน 
14377 นางสาว ชนาพร นิวัติศัยวงศ์ 
14378 นางสาว จันทรวิมล อารยะธรรมโสภณ 
14384 นางสาว สโรชา ขนุนทอง 
14385 นางสาว ฐานิดา ปิยโชติ 
14390 นาย ณัฐภัทร กลิ่นหอมโสภณ 
14391 นาย พงศกร เสนพงศ์ 
14397 นางสาว ณภัสสร    เจียมสิริ 

 

     ผู ้ที ่สอบได ้ทั ้งภาคหนึ ่งและภาคสองแล้ว  ต ้องยื ่นค าร ้องขอขึ ้นทะเบียนสอบ       
ปากเปล่าตั้งแต่วันจันทร์ท่ี 9 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันจันทร์ท่ี 23 พฤศจิกายน 2563  หากไม่ยื่นภายใน
ก าหนดจะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิเข้าสอบปากเปล่าคร้ังท่ี 1 สมัยท่ี 73 ส่วนรายชื่อผู้มีสิทธิสอบปากเปล่า
ท้ังหมดจะประกาศให้ทราบภายในวันพุธท่ี 2 ธันวาคม 2563 และจะท าการสอบปากเปล่าครั้งท่ี 1      
สมัยท่ี 73 ในวันพฤหัสบดีท่ี 10 ธันวาคม 2563 ณ ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 
(รายละเอียดการสอบปากเปล่าจะแจ้งไว้ในท้ายประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบปากเปล่า) 
 
                              ประกาศ  ณ  วันท่ี  7  พฤศจิกายน 2563   

 
เมทินี  ชโลธร   

  (นางเมทินี  ชโลธร) 
ประธานคณะกรรมการอ านวยการ 

อบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 
 
 

ศักดา  ช่วงรังษี 
 (นายศักดา  ช่วงรังษี) 

เลขาธิการ 
ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 


