
 

 

 
 

 
 
 

  ประกาศส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑติยสภา 

  เร่ือง ผลการสอบภาคหนึ่ง สมัยที่ 73 ปกีารศึกษา 2563 

  กลุ่มวิชากฎหมายอาญา 
   

   
ด้วยคณะกรรมการสอบความรู้วิชากฎหมายส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

ได้ท าการสอบข้อเขียนความรู้วิชากฎหมายตามหลักสูตรและระเบียบของส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง
เนติบัณฑิตยสภาแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สอบได้ ภาคหนึ่ง สมัยท่ี 73 ปีการศึกษา 2563  กลุ่มวิชากฎหมายอาญา 
เป็นจ านวน 1,735 คน เรียงตามเลขประจ าตัวสอบ ดังต่อไปนี้ 

 
      เลขประจ าตัวสอบ     ชื่อ – นามสกุล 
 

17 พันต ารวจโท บุญเอก สรรพคง 
25 นาย นิรันดร ์ กองรัตนานันท์ 
30 นางสาว สุภัคธิดา  ชื่นคลัง  
42 นางสาว ศศิธร  ทองศรี 
55 นางสาว กาญจนภา เป็งโท 
68 สิบเอก กิตติศักดิ ์ ภาโว 
72 นางสาว ฐิติพร เทียมพยุหา 
74 นางสาว อริสา  อริยะปิติ 
88 นางสาว รวิสรา  โพธิวราพรรณ  
95 นางสาว กุลจิรา  ใสสุวรรณ  
97 นาย บุญญฤทธิ ์ ปานสมุทร 
106 นางสาว กาญจนาพร  จั่นชาวนา 
109 นาย ศุภชัย  สุดสิน  
110 นางสาว ขนิษฐา ศรีธรรมา 
113 นาย ศุภวิชญ์ เลิศลิขิตวรกุล 

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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114 นางสาว มธิน ี พาทา 
117 นาย เสฐียรพงษ์ พรรณแฉล้ม 
122 นางสาว พิชชาพัชร  อยู่คงดี  
125 นางสาว ศุภิสรา  วุฒิกุล  
131 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง จิรัชญา กลีบสุวรรณ์ 
132 นางสาว ศิรินพร ชุ่มแจ่ม 
134 นาย กฤษณพงศ์  นพวงศ์ ณ อยุธยา  
137 นาย วงศธร  พุมาเกรียว 
140 นางสาว ณัฐธิดา พารี 
141 นาย จิรวัฒน์  ดวงชาทม 
142 นางสาว ร่มข้าว  ปัทมามาลย์  
144 นาย ปกรณ์ เกศจรัสวรรณ 
158 นางสาว ธัญญลักษณ์  แสงใส 
163 นาย ศุภณัฐ แม้นบุตร 
167 นาย นุติ ยี่แพร 
183 นางสาว ผไทมาส  เตียวเจริญโสภา  
203 นาย มานนท์  รัตนนาคะ 
209 นางสาว มาศมน  นภดลลดาภรณ์  
217 นางสาว ฤกษ์วริศ  วรฉัตร  
221 นาย ธนะรัชต์  ชาลีเครือ 
222 นางสาว จุรีพร มณีคะ 
227 นางสาว มลชา  แทนศิร ิ
229 นาย บริสุทธิ์  จันทร  
230 นาย พงษ์วิวัฒ ิ วัชรพาณิชย์ 
239 นางสาว บุณฑริกา  เจริญบุญญาฤทธ์ิ  
242 นาย พิสิษฐ์  สีหาวัฒน์  
244 นาย ภัควรรธน์  วราธนาณวัธน์ 
246 นาย เนติธร พานิชสุข 
249 นาย สิทธินนท์ วรภัทรชัย 
253 นาย ณัฐยศ  อาจหาญ 
257 นาย ณัฐพงษ์  ธงภักดิ์ 
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258 นาย เศรษฐวัฒน์ บัวขวัญ 
261 นางสาว ศิริทรัพย์ อร่ามรุ่งทรัพย์ 
269 นางสาว พรรณวรท รวีเดชด ารง 
272 นางสาว ธนวรรณ  นาคเกตุ 
275 นางสาว นันทิชา  สุนทรสารทูล 
282 นางสาว บงกชธร ด่านรุ่งเจริญ 
287 นางสาว มัณฑิยา กุลสุวรรณ 
293 นาย ณัฐพล เทียมศร 
307 ร้อยต ารวจโทหญิง หัทยา  แก้วชูศรี 
308 นาย กุศล เจริญสวรรค์ 
330 นางสาว ศรีเพชรรัตน์ เมฆวิวัฒนาวงศ์ 
334 นาย เทอดเกียรติ เอ่ียมรอด 
344 นาย จิรัฏฐ์ ธรรมคุณานนต์ 
356 นางสาว ปุญญิศา  อินทิวร 
361 นาย กฤษฎ์ขจร กฤษฎาธีระ 
362 นางสาว วรรณวิมล ดิเรกอุดมศักดิ์  
367 นาย ชัยณรงค์  รักนาวี  
376 นาย ปัณวรรธน์  สุขชู 
382 นาย ปิยะพันธ ์ กาญจนศิริ 
389 นาย กานต์  เก่งสกุล 
400 นางสาว ณัชชา  เมณฑกานุวงษ์ 
415 นางสาว ภัทรศยา  ปัทมะ 
420 นางสาว ณัฐวรา  กลัดอ่ า 
429 นาย นิติพนธ์ เพ็งน้อย 
451 นาย ณัฐวุฒิ ริศศรี 
452 นางสาว ฐิติมา  ศรีกะพา  
460 นาย บัณฑิตย์  อมรวดีกุล 
473 นาย ปฐมพงศ์  อภิไชย 
481 นางสาว สมฤดี หนูนุ่น 
484 ร้อยต ารวจโท ภูริภัทร ศรีพจน์ธรรม 
485 นาย โชกุน พิสุทธิมาน 
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496 นาย จักรกฤษณ์  เห้งขาว 
510 ร้อยต ารวจโท เชษฐพร บัวจันทร์ 
532 นาย ปิยังกูร เจริญเกียรติ 
536 นางสาว ดวงหทัย ยิ้มสรวล 
548 นาย เนติพงษ์  เขียนทอง  
555 นาย จิตตพัฒน ์ ณรัตน์ยศกร 
559 นางสาว พัชราภรณ์ ศรีฉ่ า 
562 นางสาว ฉัตรกนก  สพานทอง  
566 นางสาว นันทนัท  พงษ์สมถ้อย 
571 นางสาว อภิตญา ดีศีลรักษ์ 
573 นางสาว วริษฐา  บูชาพันธ์  
575 นางสาว จินต์จุฑา  ศรีธรรมราช 
595 นาย เทพฤทธ์ิ พัสระ 
598 นาวาตรี พลาย ถมมา 
602 นางสาว รัชดาวดี บ ารุงแคว้น 
604 นาย จักรนรินทร์  สุดาเดช  
606 นางสาว วราภรณ์ เสียงแก้ว 
628 นาย นพนันท์  ตรียุทธวัฒนา  
640 นาย ทรงทิพย์  นักรู ้
654 นางสาว ขวัญสุดา  ยืนชีวิต  
661 นาย วีระ  ประเสริฐนุกุล 
662 นางสาว กมลชนก  ชาวไร่  
665 นางสาว ศุภาพิชญ์ บุศย์ประจง 
668 นาย วัฒนา  นวกูลโกมล  
672 นางสาว เบญจวรรณ ทวีชัย 
685 นาย พชรวิชญ์  แจ่มแจ้ง  
711 นางสาว ธัญวลัย เถระสวัสดิ์  
718 นางสาว จิตรลดา  ยามบุญน า 
725 นางสาว พิชญ์ศุภา  แซ่ว่อง  
732 นางสาว รติมา  จารุธเนศ 
739 นาย กฤตภพ  แพงทิพย์ 



 
 

5 
 

 
 

743 นางสาว ชญานันทน์  ทองดี  
754 นางสาว ใบบุญ  ภู่ทอง  
760 นาย พิพัฒน์ บุญมณี 
776 นาย สิรวิชญ์  เสรีพงศ์  
788 นางสาว ลักษมณ  โอภาสวัฒนา  
796 นาย ฐานันดร์  ฤกษ์ดี  
808 นางสาว ภรพัฒกมล หาญฟ้าเขียว 
810 นางสาว ประกายวรรณ เฮงษฎีกุล 
814 นาย อภินันท์  สะมะทอง 
816 นางสาว ภัทรวดี เจนพจนารถ 
818 นางสาว กัญญาวีร์ เพียรสันเทียะ 
831 นางสาว สร้อยนภา  งามบุญวงค์ 
847 นางสาว วนัทปรียา  ดีเสมอ 
853 นางสาว ศิริลักษณ์  ศรีบัว 
871 นางสาว เพชรรัตน์  โรจน์อนนท์  
889 นางสาว พิชญา  นิธิภัคสิร ิ
895 ร้อยโท จตุพล สุดปรีดา 
898 นาย ยศวัฒน์ วราพงศ์พิศาล 
907 ร้อยต ารวจเอก ชัยวัฒน์ ซาท่าไม้ 
930 นางสาว นัฐรินทร์  จ านงค์วัฒน์  
939 นางสาว วริศรา รุ่งทอง 
969 นางสาว วรพนิต  เกื้อสกุล  
972 นางสาว กาญจนา  ศิวะพิมล 
973 นางสาว ธันยธรณ์  วรรณโชติ 
976 นางสาว มัณฑนา ชนะรัชชรักษ์ 
982 นาย ภวิศ  มาศพงศ์  
995 นางสาว วัชรมน ดีมา 
997 นาย วณิช ว่องไว 
1005 นางสาว ธิดารัตน์  ศรีสม 
1014 นางสาว พิชญาภา ศักดิ์วิทย์ 
1024 นางสาว เอมมิกา  ภิรักจรรยากุล 
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1030 พันต ารวจโท จิรายุ คชประดิษฐ ์
1037 นาย คัมภีร์ คัมภีรยส 
1041 นางสาว จินตนา  ศุภศรีวสุเศรษฐ์  
1060 นาย ภาณุพงษ์  อินอ่อน  
1072 นางสาว อนุธิดา  สุภามงคล  
1075 นาย กฤษณะ  โลกัตถจริยา 
1080 นาย นันทกิจ ศุภนิกร 
1081 นางสาว ชณิกา  รัศม ี
1089 นางสาว สุภานันท์ แจ่มศรี 
1093 นางสาว สุพิชชา  บุดดาเลิศ  
1102 นาย วรณ  จันทรทิพย์  
1104 นาย ปราชญา  อภิบาลศรี 
1109 นางสาว ธนาภา สุรารัตน์ 
1134 นาย คัลชัชชัย วงษ์ชอุ่มเครือ 
1139 นางสาว นันท์นภัส  มะลิเถา  
1140 นางสาว ปวริศา  ผลกล้า  
1141 นาย ภูมิพัฒน์ เกิดบัวเพชร 
1144 นางสาว ภัทราวดี ทักษิณ 
1160 นาย ธาดา วัดอุดม 
1166 นาย ธีรภัทร กิจกุลน าชัย 
1168 นาย ศุภวิชญ์  จันทร์เสถียร  
1175 นางสาว พิรดา  ธัญพิมล 
1204 เรืออากาศตร ี กฤตยศ  สหัสทัศ 
1221 นางสาว มลฑาทิพย์  รอดผล  
1248 นาย ธนพงศ์  บุตรดี  
1249 นางสาว ปิยวรรณ งามข า 
1254 นางสาว เมธีรา ศรีสวัสดิ์ 
1257 นางสาว กีรติ บุณยะวุฒกุล 
1264 นาย พัฑฒิพงษ์ ปัทมวราวงศ์ 
1267 นาย จุฑาชนิต วิจิตรานันท์ 
1282 นางสาว อรพร  ศิริโสพล  
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1299 นางสาว ทาริกา พูลศักดิ์  
1302 นางสาว ปุริมปรัชญ์  ทองสงโสม 
1307 นาย ภวัต  โกศัยพลกุล 
1308 นางสาว อนันดา  เล้ียงพฤกษา 
1319 นางสาว ยลดา  สมานทอง 
1326 นางสาว ไฝฝัน โคติเวทย์ 
1344 นางสาว จุไรรัตน์ สงขาว 
1354 นางสาว ชนิกา  ชุมทอง  
1377 พันต ารวจโท ชีวิฬ  โภคิณธนาโชติ  
1378 นาย รัฐนิติ  นิติอาภรณ์  
1381 นางสาว ธรรมชาติ  ฮุ่นตระกูล  
1404 นางสาว เกวลิน ตันติมุกดาวงศ ์
1416 นาย เกียรติศักดิ์  บุญรักษ์  
1419 นาย สิรวิชญ์  พุกกะเวส 
1425 สิบต ารวจโท จุฑามาศ แม้นมณี 
1455 นาย กฤษดา สายเสมา 
1456 นางสาว นิธิกานต์  ธุลีจันทร์  
1470 นางสาว พัชราวดี  ขุนแก้ว  
1487 นางสาว อรทัย  อรัญแล  
1496 นาย ภูมิ นามวิเศษ 
1518 นาย พงศกร  กุลดิลกชัย 
1534 นาย พงศกร แวววับศรี 
1539 นางสาว พัชรียา พงศ์กรเกียรติ 
1540 นางสาว สายสุวรรณ  เกตุด า 
1570 นาย สุธางค์  สวัสดี  
1572 นางสาว พรทิภา ภูมิโคกรักษ ์
1579 นาย ชยพัทธ์ สุทธากาญจน์ 
1592 นาย ดุลพาห สายสมบัติ 
1599 นางสาว ธนัตดา  ค าแดงไสย์ 
2005 นาย พีระพงศ์ พวงสุวรรณ 
2008 นางสาว สายธาร  เกษจันทร์ทิวา 
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2019 นางสาว วรนาถ บุญเฉลียว 
2021 นาย สิริราช  สุทธะมา 
2051 นาย ปฏิรพ  ปองประพฤทธิ์  
2052 นาย จักรกฤษณ์  สุวชิรัตน์ 
2057 นางสาว นุชรี  พรวีรกุล 
2058 นาย กิตติพงษ์  เชียรวิชัย  
2060 นางสาว หทัยชนก เทียมตระกูล 
2061 นางสาว วิภวานี โรจนวรฤทธ์ิ 
2067 นางสาว หทัยชนก  หร่ายวงศ์ 
2069 นางสาว อภิชญา ธนูศิริ 
2071 นาย ชัยกุล  โตเจริญนิรัติศัย 
2076 นาย กุลพัชร  มีกุล  
2078 นางสาว บุญหมาย อินรัมย์ 
2088 นางสาว ชยาภรณ์ สมบัติชัย 
2096 นางสาว วาริสา  อุ้ยมาก 
2097 นางสาว กนกอร สุวรรณโรจน์ 
2100 นาย กมลพันธ์  ภาคิณ 
2104 นางสาว นัทธ์ชนัน ฉ.โรจน์ประเสริฐ 
2112 นางสาว ทิวลิป อังควินิจวงศ์ 
2124 นาย พินิจพงษ์ จรรยาลิขิต 
2126 นางสาว จุฑารัตน์  มันยานนท์ 
2127 นางสาว กนกพร  จิวัจฉรานุกูล 
2128 นางสาว พิมพิศา ชุณหกมลรักษ์ 
2133 นางสาว ธัญญภัสร ์ ไชยพิชญเวทย์ 
2149 นาย สิริพงศ์ จันทร์แดง 
2153 นางสาว นันธิยา ชุ่มเย็น 
2155 นาย ศิวะโรจน์  โตอิ้ม  
2158 นาย เจษฏากร  สินธุชัย  
2159 นางสาว ณัฐรัตน์  สินธุชัย 
2162 ร้อยต ารวจตรีหญิง ชวพร  วงศ์ศรีสุนทร  
2171 นางสาว กมลทิพย์  ทองรักษ์  



 
 

9 
 

 
 

2173 ร้อยต ารวจโท อติชาติ  โพธิอะ 
2176 นางสาว ณัฐกานต์ ตุ่มแก้ว 
2187 ร้อยต ารวจโทหญิง สุภาพร  สีทองทุม 
2188 นาย ธนพล  โอชาญสิร ิ
2190 นางสาว พุทธิพร  ลาภรัตน์  
2216 นาย ณัฐพล  คุณวโรตม์ 
2217 นาย อภิชา วงศ์รัฐธนา 
2221 นางสาว กมลมารดา ภัทรโชติกาญจนา 
2230 นาย กัมปนาท บุญผสม 
2235 นางสาว กัลยา  ค าเอื้อ 
2238 นาย ธนาวี โตศร ี
2239 นางสาว กชพร  ณ ถลาง 
2241 นางสาว กมลชนก  ด าแก้ว  
2242 นางสาว บุณยนุช ค าพล 
2244 นางสาว จริยภัทร  โภคทรัพย์ทวีกุล 
2248 พันต ารวจตรีหญิง รินทร์ลิตา วีระจรูญศักดิ์ 
2253 นางสาว วรรณกร กิจหว่าง 
2254 นางสาว พิมพา แก้วขจรสิริกุล 
2255 นางสาว วรรณภรณ์  นิ่มเรือง 
2258 นาย สินสาริทธิ์ ศดิศวัตรสุรภา 
2259 นางสาว ปภัสวรรณ  ปัญญาแหลม 
2261 นางสาว พรปภา  พละศิลา  
2266 นางสาว ปุณยนุช  บุญประถัมภ์ 
2268 นาย ธนายุต วงษ์อ านาจ 
2276 นางสาว ดารุณี อ าพร 
2315 นางสาว วารุณี รัตนพล 
2316 นางสาว กุลฉัตร พิมานทิศากร 
2323 นาย ธนพงศ์  ปลั่งกลาง 
2325 นางสาว ธัญมาศ  วังคะฮาต 
2329 นางสาว นพฤกษ์  ยิ้มรุ่งฤกษ์  
2352 นาย นิรัช บุญรัตนหิรัญ 



 
 

10 
 

 
 

2356 นางสาว ณัฏฐณิชา  อันช่ืน 
2372 ร้อยต ารวจโท โสภณัฐ กลัดเกษา 
2374 นางสาว พัชราภรณ์  ไชยชิต  
2376 นาย รพีพงศ์ วรากุลวรพันธ์ 
2387 นางสาว ถิรวรรณ  ตาแก้ว  
2388 นาย ธีรวุฒิ แก้ววิเชียร 
2393 นาย อัฒพงศ์ อัมรานนท์ 
2395 นางสาว วัลยา  จตุวัลย์  
2396 นาย อรรถฤทธิ์  เต็กจินดา  
2413 นาย ธีธัช รัตนปนัดดา 
2421 นาย วรปรัชญ์ โสภา 
2424 นาย ภูบดี ทองเนื้อขาว 
2426 นางสาว บุณยกร มุสิโก 
2434 นางสาว ปัณฑารีย์ ศรเสณี 
2435 นางสาว พัชรวลัย จงศรีอดิสรณ์ 
2438 นางสาว ปรัชญาดา  วัจนะรัตน์ 
2442 นาย จิรายุทธ์  ยุทธศรี 
2443 นางสาว ชนิกานต์  ภักดี  
2444 นาย ณัฐพล คุ้มวงศ์สกุล 
2445 นาย พงค์พันธ ์ สะอาดพรรค 
2446 นาย พัดพงศ์  ตรงศูนย์  
2448 นางสาว ทิพวรรณ  หิรัญ 
2452 นางสาว กรณ์กวิน  อัตวุฒิ 
2453 นาย กิตติเดช  พวงน้อย 
2463 นาย วีรวัฒน์ หลักไชย 
2477 นางสาว กวินทรา เกียรติชัยศักดิ์ 
2481 นางสาว กุลนาถ เตวุฒิธนกุล 
2483 นางสาว ฐิติพร  วิเศษนคร  
2504 นางสาว วัลยา อารีรัตน์ 
2508 นาย บัญญพนต์ สิทธิจู 
2509 นางสาว ณัฐนันท์  มีชัย  
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2511 นางสาว ณัฐจรีย์  พฤทธ์ิไพศาล  
2514 นางสาว ชนิสรา  บูรณะพาณิชย์กิจ 
2518 นางสาว จินตนา  ฤกษ์อยู่สุข  
2529 นางสาว วณิชชากร  มีบุญ  
2532 นางสาว กรกนก ใจแกล้ว 
2534 นางสาว ศศินา  สิงห์ยะบุศย์ 
2545 นาย พสิษฐ์  โฆษิตชัยพิทักษ์ 
2548 ร้อยตรี ยอดเอก บุญมา 
2549 นางสาว อมลณัฐ  เตียตระกูล 
2551 นางสาว เบญญา  สุขวัฒน์ธนิกกุล 
2555 นางสาว สุมิตรา บุหงางาม 
2556 นางสาว อรรถพร ใจยา 
2570 นางสาว ณัฏฐิติ ใจดี 
2578 นาย ศักดิณพ  หอมหวล 
2584 นางสาว ณัฐชา  จันทรมณี  
2588 นาย เสฎฐวุฒิ โฆษิตชัยมงคล 
2596 นางสาว กุลธรา คู่ตระกูล 
2602 นางสาว ภรรณิภา  ตันศุภเจริญโชค 
2610 นาย กฤติน  แสงเพ็ง 
2613 นาย ไตรภพ จันเหลือง 
2616 นางสาว กุลนิษฐ์  ทองศุภโชค 
2623 นางสาว พาณิภัค ภัคพงศ์สิร ิ
2627 นางสาว กัญย์วราริณ ด ารงศักดิ์ตระกูล 
2628 เรือตรีหญิง นันทนัช คุปต์กาญจนากุล ร.น. 
2635 นางสาว ฐิตาพร  แดงมณี  
2640 นางสาว พัทธมน สาธุภาพ 
2648 นาย อรรถสิทธ์ิ จารีบูรณภาพ 
2663 นาย วิทยา อินทนิล 
2666 นางสาว ปนัดดา ทองจันทึก 
2674 นางสาว กุลวดี  ริ้วแดง 
2689 นางสาว ลลิตาพร  ซื่อสัตย์  



 
 

12 
 

 
 

2697 นางสาว สรัสวฎี จากนอก 
2701 นาย ธราเทพ กลิ่นจันทร์ 
2702 นางสาว ปุณยวีร์  ศุภรินทร์  
2705 นาย พิชญ์ ด ารงเกียรติ 
2706 นางสาว วารุณี โฉมงามด ี
2707 นาย กรลภัส เล้าโสภาภิรมย์ 
2710 นางสาว ธันวา อ่อนเจริญ 
2714 ร้อยต ารวจเอก กฤศณัฐฏ์ งามแสง 
2746 นางสาว สิริกร  เวชแพทย์  
2749 นางสาว ณิชกมล พึ่งแสงส ี
2753 นาย ฐานิสร รุ่งเรือง 
2769 นาย กิตติพจน์  กิตติขจร 
2780 นางสาว ญาณินี  เกตุวัตถา  
2785 นางสาว อัญชนา เชิญทอง 
2788 นางสาว จุฬาลักษณ์  ประมาพันธ์ 
2790 นาง สุจิตรา หล่อศิริรัตนากุล 
2801 นาย สุภกณห ์ กล่ าจีน 
2804 นางสาว แพไพร า แสงรุ่ง 
2815 นาย มรุต ทิพยโสตถิ 
2816 นางสาว อรุณกมล แซ่กู ้
2828 นางสาว ธันยพร เกตุเม้า 
2841 นางสาว ศิรประภา  ปรีดา 
2850 นาย พรชัย  สาเล็ก 
2857 นางสาว ดวงสุรีย์ ผ่อสุขสวัสดิ์ 
2860 นางสาว ปัญจภร  หอมฤทัยกมล 
2867 นางสาว จ าเนียร  ขันขาว  
2890 นางสาว ชัญญภัทร  ปิญชาน์ไรวินท์ 
2895 นาย วิชญ์วิสิษ โชติกิจพิศาล 
2916 นางสาว ชนัตดา เดชกล้าหาญ 
2918 นาย ปัณมาสน์ อร่ามเรือง 
2920 นาย วงศ์วริศ เตชะประจักษ์จิตต ์
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2924 นางสาว อารียา วรรณศิริกุล 
2947 นาย ภูริพงศ์  เลิศสุรวัฒน์ 
2951 นาย นพรัตน์  โพธิแสนสุข 
2952 นางสาว เกตุสุดา บุญกาวิน 
2954 นาง เกษศิรินทร์  บุญตา 
2968 นางสาว วัชราวลี หุตะวัฒนะ 
2973 นางสาว โสมสราญ  หลักดี 
2991 พันต ารวจตรี รัฐวิรุฬห์ จันทสุบรรณ 
3008 นาย ณัฏฐ์กวี  ทองแท้  
3009 นาย ดุลยวัต ล้อมสมบูรณ์ 
3015 นางสาว มนัสวี  งามสง่า  
3016 นาย อรรคพล  บุญสม 
3019 นาย สุชัย  ศรีสุพัฒนะกุล 
3030 นางสาว ฉัตรชนิกา นิติภักดิ ์
3035 นาย ปริญญา สุภาพ  
3047 นางสาว วารีรักษ์  วิมลศรี 
3048 นาย กฤตภาส  ใจเย็น 
3049 นางสาว รชยา  หาญานุวัฒน์ 
3059 นาย ณสรวง วงศ์สรรพ์ 
3079 นาย ธนินทร์ เพชรศิริ 
3083 นางสาว สิพิมพ ์ พิทักษ์รัตนโชต ิ
3085 นาย ศราวิน อินกลิ่นพันธุ์  
3092 นาย ณฐพงศ์ ฐปณัธ 
3094 นางสาว วนันฐญา  ชิดบุรี  
3100 นางสาว ศุภาพิชญ์ อิงคโชติวณิช 
3101 นาย ยุตติ  อมรเลิศวัฒนา  
3132 นาย วรเทพ ค าคล้าย 
3136 นางสาว มนัชยา  บุญรอด 
3153 นาย เมธาสิทธิ์ โคตรณรงค์ 
3158 นาย หรรษธร  กานต์ชนาพงศ์ 
3162 นางสาว แพรพรรณ ใจรังษี 
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3166 นาย ณัฐพล สุ้นโหย 
3172 นาย ยงยศ หวาดปูเต๊ะ 
3182 นางสาว ญาณัจฉรา รัตนพรม  
3213 นาย ธตรัฐ อุฬารธรรม 
3219 นางสาว มธุริน  ทองบุญ 
3226 นางสาว จิรัชญา  วงค์เดช 
3239 นางสาว อัญชิสา  เริงหทัยธรรม  
3244 นางสาว ชุติกาญจน์ ด้วงชะเอม 
3251 นางสาว ฉฎาภา  สาโท 
3258 นาย บรรหาร  สร้อยทอง  
3259 ร้อยต ารวจเอก บุญฤทธ์ิ เชิญเชื้อ 
3275 นางสาว กีรดา  อัครปรีดี 
3293 นาย พชรพล  บุญศรีโรจน ์
3302 นาย ฉัตรชัย  รูปงาม 
3315 ว่าท่ีร้อยตรี ชยุต ตั้งมนัสธรรม 
3324 นางสาว จินนาภา  วิชัยดิษฐ์  
3326 นาย ธนบดี  บุญศรีนุกุล 
3329 นางสาว เปรมสินี  ลิ้มประเสริฐ  
3330 นางสาว อรุโนทัย  ดวงค า 
3336 นางสาว ปรัชญ์ภัสร  วิวัฒนไพศาล 
3364 นาย ฐานะปราชญ์  รัชนกุล  
3369 นางสาว ผจงรักษ์  ด่านประดิษฐ์  
3380 นาย มารุต  สุธาสินีวรรณ  
3381 นางสาว ภรปวีร์ โค้วเจริญ 
3399 นาย จิรภัทร  ชูจันทร์กุล 
3403 นางสาว พรรณรวี  นามพระจันทร์  
3423 ร้อยต ารวจตรีหญิง อรุณลักษณ์ สิริรักษ์  
3427 นางสาว กมลลักษณ ์ สุ่ยแสงชัย 
3445 นางสาว ตรีรักษ์ ร่มรุกข์ 
3467 นางสาว สารดา มโนสุดประสิทธิ์ 
3500 นาย พิทยา  นิลแสง  
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3512 นาย ภานุพงษ์  ภักดีรอด 
3530 นาย ทวีเกียรติ์ เพชรชาติ  
3531 ร้อยต ารวจเอก ต่อตระกูล นาคผจญ 
3550 นางสาว นันทน์ประณิธ์ิ วาทิกทินกร 
3572 นางสาว ญาณิศา สงเคราะห์ผล 
3575 นาย ชยุต อินสุวรรณ 
3606 นาย สุรเชษฐ  เนียมทัง  
3634 นาย ธนโชติ  แก้วประดับ  
3635 นางสาว วรากร  วัฒนกุล  
3638 นาย พิทักษ์พงศ์ เรืองพุธ 
3645 นางสาว พรพิมล  เพชรสูงเนิน  
3650 นางสาว พัชธร  พลยะเดช  
3652 นางสาว วิลาสินี  ทิพยรัตน์  
3654 นางสาว สิริวิมล กมลบูรณ์ 
3656 นางสาว สุภาภรณ์  พลายบัว  
3659 นางสาว ณัฐวรรณ  หนูด้วง  
3665 นางสาว ศรัณย์พร  สุวรรณ 
3690 นาย วิชชา  เนตรหัสนัยน์  
3694 นาย รุจจ์จิฬาทราทิตย์ ทอหุน 
3696 นาย พลวศิน ตันติสุวรรณกุล 
3697 นาย สุทธิพร  แสงทอง  
3698 นางสาว ญาดาพิชชา หัตถา 
3708 นางสาว สรัญญา สุกุลนนท์ 
3732 นาย จิรายุ  พึ่งประชา  
3733 นางสาว ปัญญารัตน์  นิมาลา 
3753 นาย ศิริโชค  ขันติบัญากุล 
3754 นางสาว นงนภัส  อินทร์เสวียด  
3763 นางสาว ชนัญชิดา  วงคเ์งิน  
3766 นางสาว มณฑนา ชวะกูล 
3774 นางสาว เพียงพร บ าเริบ 
3792 นาย ศุภฤกษ ์ เรืองหิรัญวนิช 
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3799 นาย พชรพล โสขุมา 
3810 นางสาว กรรฑิมา แดงเครือ 
3813 นางสาว ธัญชนก  พัวพันธ์ประเสริฐ  
3814 นางสาว ชญานี  พรชัยประติมา  
3815 นางสาว อักษริน ธนวัฒน์เดช 
3824 นาย ปฏิพล กอสุนทร 
3851 นางสาว พริมา น้อยประสิทธิ์ 
3855 นาย เอกลักษณ์ สุวรรณ์ 
3859 นางสาว นวรัตน์ คงคล้าย 
3863 นาย ทองเอนก ศิริสัมพันธ์ 
3864 นางสาว อนัญญา  จ่าวัง  
3867 ร้อยต ารวจโท จารุพันธ์  เอ่ียมโหมด 
3873 นาย เอกศักดิ์  โอดบาง 
3882 นางสาว อาภาภัทร น้อยโสภา 
3891 นาย อัมรินทร์ พรมประโคน 
3897 นางสาว ฐิติชญา  ธนบุญงาม 
3903 นาย พิพัฒน์ คุ้มพะเนียด 
3915 นาย จิรัฏฐ์ ตั้งศรีไพโรจน ์
3934 นางสาว พัชรินทร์  ใจทน  
3935 นาย นัทธพงศ์  บัวงาม 
3936 นางสาว ศุภาพิชญ์  นันที  
3941 นาย ภาณุพงศ์ จันแก้ว 
3950 นางสาว แพรวา  ฤทธิศักดิ์  
3951 นาย นิติวัฒน์  มิกราช 
3968 นาย ณัฐพล  รัตนรัตน์  
3971 นาย ศุภณัฐ  บรรจงสุทธิ์  
3972 พันต ารวจโท กานดิศ ระวิโรจน์ 
3973 นาย อุดรเขตต์  โนนน้อย  
3981 นาย ชยังกูร กลับอ าไพ 
3989 นาย สุเมธา แสงโพธิ ์
3991 นางสาว ณัชภัส จันดาเขียว 
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3992 นาย นัฐพล ชมภูนิช 
4007 นาย ธีรธร  สิงห์กาล  
4040 นาย กิตติภณ กลิ่นหอม 
4041 นางสาว ดลชณก คุปตจิตต ์
4044 นางสาว ภิญญาพัชญ์ ภิญเดช เสน่ห์สังคม 
4069 นาย ธีระศักดิ์ ช่วยพิทักษ์ 
4099 นางสาว สุนทรี  ใช้เจริญ  
4101 นางสาว ฐิติรัตน ์ ฉัตราภรณ์พงศ์ 
4119 นาย สหทรัพย์ วรินทรเวช 
4121 นาย ภัทรจาริน  ตันจ ารัส  
4134 นางสาว ณัฐธิดา  เป่ียมปฐม 
4138 นางสาว วิมลภัค  พลน้ าเท่ียง 
4146 นางสาว เบญจรัตน์  พรมวงษ์  
4149 นาย ภัทรวุฒิ โอปอ เปรมมานะดี 
4152 ร้อยต ารวจโท วันเฉลิม วิชัยวงษ์ 
4155 นาย อรรถพล ชมพัฒนา 
4158 นางสาว พัชราภรณ์ กมลวาทิน 
4165 นางสาว มิรันตร ี ปัญญาสวัสดิชัย 
4177 นาย วิวรรธน์  จรัสศรีธรรัตน์ 
4183 นางสาว ไผ่งาม เศรษฐบุตร 
4194 นางสาว พิชญ์สินี  เตชะสีหบุตร  
4195 นางสาว ชุติมณฑน์  พงษ์บุญ  
4196 นางสาว ธิติกาญจน์  อนันต์สวัสดิ์  
4205 นาย ทศพร อุดมสินศิริกุล 
4207 ร้อยต ารวจโท ภูษิต ฮ้อประเสริฐ 
4208 นางสาว วรลักษณ์ อรุณเรืองศิริเลิศ 
4211 นางสาว วิภาภรณ์  จันทวี 
4212 นางสาว อรญา  เถลิงพล  
4217 นาย คณิสส์  ภวพงศ์สุภัทร  
4218 นางสาว นัทชา  อักษรพันธ ์
4219 นาย ปาณัสม์ วราอุบล 
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4221 นางสาว ศศินุช  สิงห์อุดร  
4222 นางสาว อาภาวดี  เดชะพรหมพันธุ์  
4225 นาย ณัฐวุฒิ  คงชุม  
4235 นาย ฤทธิเกียรติ ช่วงโชติ 
4238 นาย ธันยบูรณ์  เพชรกัณหา  
4239 นางสาว วิระนันท์  องค์วิเศษไพบูลย์  
4240 นางสาว พิชญ์ธิดา  ชินชัย 
4242 นางสาว พิมพ์ชญา  รุ่งฉัตร์รัฐโชติ 
4243 นางสาว ปภาวี  ยิ่งกิจภิญโญ  
4244 นาย สหวัฒน์ เล้ียงสมบูรณ์ 
4245 นาย ปุณณพัฒน์  โลห์ศิริ 
4246 นาย กิตติภูม ิ เมฆไตรรัตน์  
4249 นางสาว ศศิภา  เจียมใจไพบูลย์  
4251 นางสาว ชญานิน  มุ่งถิ่น 
4252 นางสาว ณิชาภัทร  มหาพัณณาภรณ์ 
4531 ว่าท่ีร้อยตรี เกษม  บุญนวล 
4534 นางสาว สายใย  มีตา 
4538 นางสาว ฐิติญา รุ่งฟ้า  
4549 พันต ารวจโท เทิดเกียรติ  รักษาพล 
4551 นาย วิชยุตม์ โพธิ์ทอง 
4556 นางสาว สุพัตรา สุติน 
4560 นาย ธีรภัทร แก้วสุก 
4572 นางสาว นฤมล ศักดิ์สง 
4573 นาย อาณาจักร ยอดเรืองวงค์ 
4578 นาย ภาคภูมิ  นิติวีรวงศ์  
4582 นาย ชัจกฤษฏิ ์ ชูช่วย 
4589 นาย ฉันทะ  หมื่นทอง 
4591 นาย ธนวัฒน์  ถนอมวงศ์  
4600 นาย พีรวัส ศรีภา 
4611 นางสาว ปรียา  ค าชมภู  
4618 นางสาว ธชานันท์ สุขีลักษณ ์
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4624 นาย ปกรณ์  ตู้จินดา  
4626 นาย อัยยาภัทร แสงสว่าง 
4627 นาย พุฒิพิชญ์  ขวัญยืน  
4639 นางสาว แฟโรนิก้า มุทเทนธาเลอร์ 
4641 นาย ณัฐพงศ์ ทิพย์สุวรรณ 
4642 นางสาว รมิตา  สายเชื้อ 
4650 นาง สรินดา ศรีปน 
4653 นาย ธีรโรจน์ รัตนประพันธ์พร 
4654 นาย กัมปนาจ ฐปนานนท์ 
4663 นาง ปกิตตา นิภาวรรณ โชติกิตติกุล 
4668 นางสาว พิมกมล  นิธิคุณทรัพย์ทวี  
4669 ร้อยต ารวจเอกหญิง ตาราไต  ใจกล้า  
4670 นางสาว กนกรักษ์  จินตนา  
4703 นางสาว วิไลพรรณ  ทองประยูร  
4709 นาย ราชพง  ภูมิพงศ์ 
4710 นางสาว ดวงกมล  เมนัช 
4712 นาย พัสกร  พันธุ์ทอง 
4718 นางสาว วารัตดา  ฟักแฟง 
4730 นางสาว ณัฐรียา  พรมมา 
4737 นางสาว ภิรดา  สุดหอม  
4742 นางสาว พัทธ์ธีรา  บุญรักษ์ 
4749 ร้อยต ารวจโทหญิง มนต์ริสสา บุญก้ า 
4754 ว่าท่ีร้อยต ารวจโท รชต ส่อซิ้ว 
4755 นาย วิชาญ  วงศ์ผาบุตร 
4771 นางสาว สายธาร ปุ่นปัญญา 
4772 นาย สรายุทธ  สรวิชญ์ธนากุล 
4784 นางสาว บุณฑรีก์ ก าจรกิจการ  
4786 นางสาว วรรณนิภา  พรหมศิริ 
4796 นางสาว ฤดีมาศ  อักษรเสนาะ 
4805 นางสาว ชนิภา  หาทองค า 
4810 นางสาว วรรณวิศา  พุทธวงศ์ 
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4818 นาง กาญจนา  ใจทน  
4824 นางสาว สุภานันท์  บุญท านุก 
4825 นางสาว ธนัญญา  เขตช าน ิ
4844 นาย วัชริศ ทับทิมเมือง 
4851 นาย เบญจพล ชวลิต 
4865 นางสาว ณัฐนชาภัทร์ พรทุมธนัตถ์ 
4870 นางสาว ยุวนันต์ฑา  ธาราพุฒิ 
4872 นาย พิชญ์  พาณิชย์ตระกูล 
4893 นาง สิรภัทร เม่นแย้ม 
4896 ร้อยต ารวจโท จเรศักดิ์ สุวรรณสนธิ์ 
4915 นางสาว ศศินา ธีระสาร 
4917 ว่าท่ีร้อยตรี ดุสิต หอมหวล 
4924 นางสาว สุดารัตน์  ขัดหย่อม  
4938 เรืออากาศเอกหญิง จุติพร  บ ารุงศิลป์  
4941 นาย วริศ คูหาเรืองรอง 
4954 นาย พีระวุฒิ  คุ้มสุวรรณ  
4957 นางสาว ชวิศา  ฉัตรเนตร  
4958 นางสาว ศิรภัทร  ศิริภาพ  
4973 นาย คมกริช  คิ้วดวงตา 
4975 นาย วงศธร  เลิศตระกูลพิทักษ์ 
4980 นาย ชนภัทร  สุดาวงศ์ 
4989 นางสาว ปาณิศา  อิศราพฤกษ์  
4993 ร้อยโทหญิง คีรยา  จ าเริญนุสิต  
5011 นางสาว วิภาวรรณ  บ ารุงสิน  
5021 นางสาว วิลาวัลย์  ประเสริฐศักดิ์ 
5037 พันตรีหญิง ยัสม ี รุ่งเรือง  
5046 นาย กนกเทพ  จันทร์สอน  
5051 นางสาว ฟ้า เทอดไทย 
5052 นาย สัจจพงษ ์ ล้านพุฒ 
5062 นาย เจด็จ  โนรี 
5088 นางสาว กนกอร  มารูยาม่า  
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5097 นาย นพณัฐ หัวนา 
5108 นางสาว กาญจนา พรมเสน 
5112 นางสาว สัชฌกร  ขุนทอง 
5114 นางสาว ศรัญญา วิเชียรโมลี 
5115 นางสาว จิราภรณ์ เกตุเล็ก 
5116 นาย สานิต  คลังทอง  
5124 ร้อยต ารวจเอกหญิง นิติยา ขัดแก้ว 
5128 นางสาว มาลินี เปาค า 
5130 นางสาว จันตา โปทาเมือง  
5131 นาย อนุพนธ์  เดชวรสุทธิ  
5160 นาย สุธีร์ เจริญต้นภูบาล 
5165 นางสาว ศตนันท ์ นวลข า 
5171 นางสาว ธนภรณ์ ฦาแรง 
5175 นางสาว พันธวรรณ  พันธ์สายเชื้อ 
5179 นางสาว กุลนิษฐ์  สิงหะคเชนทร์  
5181 นางสาว จิณห์นิภา ชาติพงศ ์
5188 นาย วรเมธา สถานสุข 
5195 นาย สาธิต พนารี 
5213 นาย วีรศักดิ์ สิทธิ  
5217 ร้อยต ารวจโทหญิง ชัญญา โชติอัครวุฒิกร  
5225 นางสาว นิภาธร  หลินหะตระกูล 
5227 นางสาว ณัฐกฤตา น้อยโพนทอง 
5230 นางสาว ปวีณ์สุดา สินสมุทร 
5231 นาง ทานตะวัน  เกตุจ านงค์  
5235 นางสาว ปัณฑิตา เทียนหิรัญ 
5237 นางสาว สุภามาศ บ ารุงชาติ 
5245 นาย จักรกฤษณ์  พงษ์สนิท 
5256 นางสาว จิราพร  ชลสวัสดิ์  
5258 นางสาว พนิดา พวงทอง 
5267 นางสาว วีรยา  นิยมชัย  
5275 นางสาว กาญจนพร นิลสว่าง 
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5284 นางสาว อภิชญา  กิตติสาเรศ  
5331 นาย จักริน  ซูกองปาน 
5336 นาย พิชญะ  คูหาเรืองรอง 
5340 นาย ธนวุฒิ ชูผลา 
5353 นางสาว สุจิราพร  โอกาศรีโรจน์ 
5355 นางสาว อรสินี  เชาวเลิศ 
5386 นางสาว สุภัคชญา โชตทวีชัยกุล 
5407 นาย วีรวุฒิ  รัชวรพงศ์ 
5420 นางสาว อภันตร ี สอาดปรุ 
5427 นาย มานพ เยาวรัตน์ 
5435 นางสาว หิรัญญา ก าเนิด 
5437 นางสาว พรทิตตา ยุหะประโคน 
5443 นาย เอกศิต ศาลาโรจน์ 
5463 นางสาว กาญจนา  กระบี่น้อย  
5466 นางสาว ปิยะกานต์  สกุลแก้ว 
5478 นาย พชร  โกสุมวัชราภรณ์ 
5487 นางสาว กรรณาภรณ์ ผดุงธรรม 
5501 นาย สุบิล  นิลศร ี
5505 นางสาว ฉัตรแก้ว  สมบูรณ์  
5512 นาย ธันฐภัทร์  เศรษฐกุลเกียรติ 
5518 นางสาว นิลภัทร์ สงศรี 
5527 นาย กนกสิน มิ่งเชื้อ 
5532 นาย ณัฐวุฒิ  มิลลิมิตร  
5535 นางสาว เกวลิน กูลณาวงศ์ 
5537 นางสาว รัชดาพร  ศิริสกุลฉาย  
5545 นางสาว จิตรลดา  หลวงแสง 
5546 นาย เฉลิมลาภ  อ้วนศรี  
5554 นาย จรัมย์พล  พันแสน  
5567 นาย ธนากร  ค าภิระ 
5571 นางสาว ชนิกานต์ เก้อขัน 
5572 นางสาว พรนภัส ทองอุไร 
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5573 นาย กษิดิศ อักกะมานัง 
5608 นาย พิพัฒน์ แก้วหานาม 
5631 นาย ปิยณัฐ  สงวนถ้อย 
5682 นาย จารุวัฒน์  คงด้วง  
5686 นาย ภูชิต วงษ์ธัญกรณ์ 
5689 นางสาว ศรีสวรรค์  ด่านตระกูล 
5696 นาย มาโนช ชินเกียรติสกุล 
5707 นาย พาณุพงศ์ บวรธนสาร 
5711 นาย เตวิช  อร่ามผล 
5716 นาย อรรถชัย  จันทร์ชนะ 
5724 นางสาว สรัลนุช  ศุภฤทธิ ์
5733 นาย โกเสก สมอฝาก 
5735 นาย อธิวัฒณ์ เจริญศรีวงษ์ 
5759 สิบต ารวจโท ธีรวัฒน์ จันทร์ฤาชัย 
5787 นาย อัษฎา เกิดล าเจียก 
5807 นางสาว มุทิตา  อุณาศรี 
5809 นาย ชวัลวิทย์  ตาฟูย้อย  
5826 นางสาว จีรวัฒน์ สิทธิพงษ์ 
5831 นาย อดิศักดิ ์ ไชยส าพัง 
5835 นาย ชัยยุทธ สองประสม 
5856 นาย พรพิทักษ์ ภักดีใหม ่
5859 นาย ธัชพล ศรีทอง 
5862 นาย สิรวิชญ์ ศรีจันทร์ 
5867 นางสาว ศิริวิกาญจน์ ศิริวัฒน์ 
5873 ร้อยต ารวจเอกหญิง นาตยา ชัยฤทธิ์ 
5880 นาย อุดม  สิทธิพงศ์ 
5892 นาย ธีรธัช  แสวงศักดิ์  
5909 นางสาว กนกพิชญ์ เตมีบริบูรณ์ 
5914 นางสาว ดาวัลย์ กาวิโร 
5924 นางสาว ณิชาพร เอ่ียมศิริ 
5926 นางสาว ภาณิตา ทองรุ่งโรจน์ 
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5932 นาย ชิตพล ตามเพิ่ม 
5941 นางสาว วรรณวิษา อารีทม 
5947 นางสาว สุธาสินี จันทกูล 
5954 นาย อธิปไตย  จันทร์เทพย์ 
5967 นาย ณัฐพงษ์  จันทร์ยอด 
5968 นาย นิศักดิ์ คติอุดมพร 
5975 นาย ปริวรรต แป้นด้วง 
5977 นาย ธีรภัทร์ ปรีชาพิริยะกุล 
5979 นาย บริราช เกษมสร้อย 
5984 นาย มานิตย ์ ยาไก่ต้อย 
5988 นาย เสฏฐวุฒิ อมรชีวิน 
5991 นาง อริสา  ปาร์ค  
5998 นาย วราธัช สุทธิรัตน์ 
6000 นางสาว กุลนภา ฉิมพาล ี
6005 นาย ชลสยาม  ชตาถนอม 
6022 นาย สิทธิพงษ์  ชนะด ี
6031 นางสาว วริษฐ์ฤดี พรหมสังคหะ 
6032 นางสาว ณิชกานต์  สมฝั้น  
6033 นาง สุดาทิพย์  จารวัฒน์ 
6051 นาย สิทธิพร  พิณสุวรรณ์  
6062 นางสาว ศุภสุตา  สังข์ประไพ 
6076 นางสาว กนกวรรณ  ปานสมบัติ 
6102 นาย นพรุจ นิรันดร ์
6106 นาย ราเมศวร์ แสนย้อย  
6107 นางสาว อุมีรา ซาริคาน 
6119 นางสาว กฤตยา  เสนาะสวัสดิกุล 
6127 นาย สุวพัต  สุขทัศน์  
6135 นาย อานนท์  คล้ายรุ่ง  
6140 นาย ปฐมพร  พัฑฒโภคิณ 
6167 นางสาว พัชรวลัย  ตัณฑประศาสน์ 
6169 นาง วรวรรณ อักษรศาสตร์ 
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6172 นางสาว ธันยธร  พุทธิมา 
6175 นาย ปราบปราม เท่ียงกมล 
6186 นาย วรายุส ไพโรจน ์
6188 นาย อริษฎ์  อนุรักษ์อ าพัน 
6196 นาย สุรเชษฐ์ เอียดแก้ว 
6217 นางสาว กัญญาภัคร บรรลือ 
6223 นางสาว วรณัน  ยุทธปรีชานันท์  
6233 นาย ณัฐธรกรณ์  ค าหว่าง 
6237 นางสาว นงค์ลักษณ ์ พันส ี
6239 นางสาว เนตรทิพย์  พฤกษพราวพงศ์  
6260 นางสาว พรชิตา  เจริญศิลป์  
6264 นางสาว วรารัตน์  เกตุส าเภา  
6266 นาย วุฒิรณพัสษ์  ภูลา 
6268 สิบโท วัฒนา  ข าวงษ์ 
6280 ร้อยต ารวจโทหญิง ชฎาพร  กล้าหาญ 
6287 นาย สิทธิศักดิ์  สว่างศรี  
6290 นางสาว แพรภคภร วิศิษฎ์เวคิน 
6315 นาย วุฒิพงษ์  คงฤทธ์ิ 
6331 นางสาว อัยมี่  หวังพิบูล  
6340 นางสาว พิมตะวัน นิโรจน์ 
6361 นาย เทพบุตร  จันณรงค์  
6365 นางสาว มัลลิกา  มงคลเกษตร 
6379 นาย นรินทร์ศักดิ์ พรมทอง 
6380 นางสาว ศรีสุดา  ปัญหากิจ 
6390 นางสาว ณัฐทริกา  จิตเจริญ  
6418 นาย ณัฐวรรธน์  เลิศคารม 
6419 นางสาว บุณยนุช  ไฝจู  
6430 นางสาว โสภิณธิดา  พิมพ์น้อย 
6433 นางสาว สุภาพร ค าจันทราช 
6457 นางสาว ฐิติมา  สวยสด 
6459 นางสาว ฤทัยรัตน์ ค าไพ 
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6476 นาย สุริยา  ตาสี  
6478 นางสาว สุพรรษา ภู่แย้ม 
6492 นาย จตุพร  พาณิชปฐมพงศ์  
6493 นางสาว พิมพ์รัก  พลคณา  
6504 ร้อยต ารวจเอก อดิเทพ  ศรีเทพ 
6512 นางสาว กมลชนก ผลส่ง 
6515 นาย กิตติพศ ญาติทอง 
6516 นางสาว วันวิสาข์ ขันติโสม 
6517 นาย นิติพลพงษ์  ศรีสุขวงศ์แพร 
6521 นางสาว พัชรพร  ดานุวงศ์  
6528 นางสาว เกศวรางค์  แก้วกันเนตร์ 
6532 นางสาว กมลพร  สอนค าหาร 
6547 นางสาว ทัศน์ธิชา ทัศนิยม 
6562 นางสาว ชุลีกร มกรารัตต์ 
6565 นาย เอกชัย  ยุกิจภูติ 
6566 นางสาว ปิยธิดา  ประสพโชคชัย 
6570 นางสาว แก้วตา แก้วพนาสิริ 
6588 นาย วัฒนพงษ์  วงศ์ศรีวัฒนกุล 
6593 นาย วรุต  ลีจ้าวคนธรรพ์  
6603 นางสาว สุภาภรณ์  คงทอง 
6608 นาย อัครวิทย์  เถระวัลย์ 
6612 นางสาว อรสินี ผ่องอ่อน 
6621 นาย เดชา  จิตแสง  
6622 นาย ปวเรศ  เทียนทอง  
6664 นางสาว กัลยรักษ์  เวชสุวรรณ  
6666 นางสาว ธนัชพร แซ่เฮ้า 
6672 นาย สรัล  อร่ามรัศมีกุล  
6674 นางสาว สุธีกานต์  ภัคสิทธินันท์  
6679 พันต ารวจตรี เอกพงษ์  มหาธนวาณิช 
6690 นาย ธีรพล  ค่ายภักดี 
6697 นางสาว กานต์พิชชา  อุทัยแพน  
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6698 นาย นพ  นพวงศ์  
6704 นางสาว พัตรพิมล อ ามฤต 
6706 นาย สิรวิชญ์ สิงคาถวณิช 
6714 นาย สุนทร ชูประยูร 
6718 นาย จักรกฤษณ์  พิชัย 
6724 นางสาว จันทรวดี  ประธานทรง  
6730 นางสาว วรัญญา สาระพัสดุ์ 
6764 นางสาว พจนาพร  พรมพุทธ 
6771 นาย ปกรณ์กิตติ์  บุญนคร  
6784 นาย พิษณุพงษ์  ภาคภูมิ  
6785 นางสาว อารีย์น่าร์  อาแว 
6794 ร้อยต ารวจเอก จิรเมธ โชติรัตน ์
6798 นาย อิทธิพัทธ์ อโณทยานนท์ 
6809 ร้อยต ารวจเอก ธัชนัย ยุติธรรม 
6812 นางสาว ทิวาพร มาศพฤกษ์ 
6815 นาย ชิโนรส อุปัญญ์  
6818 สิบต ารวจตรี เชาวฤทธิ์  แสงอรุณ  
6828 นาย จักรพงษ์  บัวขันธ์ 
6838 นางสาว กัญญาวีร์ มุกสุวรรณ 
6841 นางสาว ศรุดา  ช่างประเสริฐ 
6842 นางสาว อรพิชญ์  ผ่องโสภณ  
6843 นาย อนุฉัตร  สุดิรัตน์  
6847 ร้อยต ารวจตรี วงศธร  มรรคนันท์  
6864 นาย เตวิช หะจิ 
6875 นางสาว อภิรุจ ี ปานทิพย์ 
6888 นาย ศุภพัฒน์ ศรีกมล 
6889 นางสาว ธารินี เพียรธรรม 
6898 นางสาว ปริมล  ศรีวงษ์  
6910 นาย จักรี  สาแมบากอ 
6920 นาง ดวงพร  วัฒนะโชติ  
6921 นางสาว พรณิภา  ข่าทิพย์พาที 
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6924 นาย อัชนัย  แสงจันทร์ดาว  
6934 นาย อมรเทพ  บัวมณี  
6955 นาย สุริยะ เพชรชนะ 
6973 นางสาว รภัสศา ภักดีรัตน ์
6992 นาย กนกพล  นิกรเพสย์ 
7031 นาย วัชรพงษ์ อาดัม 
7032 นาย หริรักษ์  เพชรประดิษฐ 
7034 นาย จักรพงษ์  ชัชวาลวงศา 
7036 นาย เทวฤทธิ์ รุ่งเรือง 
7066 นางสาว วันศุกร์  สรรค์นิกร  
7072 ร้อยเอก ชานนท์  บัวเปรม 
7074 นางสาว กาญจนา  มีบุญ  
7079 นางสาว ณัฐริกา หิรัญสุข 
7087 นางสาว กัญญณัช  ศรีวิไล  
7095 นาย ไกรวิชญ์  โถบ ารุง  
7102 นาย จิรกิตติ์ ตรีเมฆ  
7108 นาย ณัฏฐภัทร  ดวงส่าน 
7109 นางสาว นวพร  ศรีวิเศษ  
7127 นาย สรายุทธ์ โรจนพุทธิ 
7128 นาย ภาสวัฒน์ ปั้นมา 
7131 นางสาว รัศมน ศรีอาริยะจันทร์ 
7138 พันจ่าอากาศโท วรวิทย์ สุวรรณศรี 
7143 นาย ศุภกฤต เฮ้งนุ้ย 
7148 นาย กันอเนก หิรัญ 
7152 นางสาว วัชราภรณ์ มณีนุช 
7155 นาย เอกอ านวย  มณีรัตน์  
7176 นาย อภิเชษฐ ภูกองชนะ 
7185 นาย ฉัตรพล สิงห์คาร 
7190 นางสาว ชุติมันต ์ วรรณวาส 
7194 นาย ชลิต  ติ้วสกุล 
7207 นาย ศศิน อุไรวิชัยกุล 
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7215 นางสาว จุฑาภัทร  ศุภสินสาธิต  
7237 นางสาว ธนภรณ์ พึ่งสมบัติ 
7239 นางสาว ดารารัตน์ จันทร์ผ่อง 
7243 นาย อัครินทร์  ธนนท์อธิฉัตร์  
7249 นาย ภูริทัต  วรจิตติ 
7252 ร้อยต ารวจโทหญิง ชนิษา  โพละนก  
7260 นาย กรณ์  สิงห์เลิศ  
7275 นางสาว หทัยรัตน์  บุญโสภา  
7287 นางสาว ภูริชญา  วัชชิระนาวิน 
7323 นาย พิจักษณ์  เพ็ญพัฒนากุล  
7331 นางสาว ชุติกาญจน์ ยุ่นประยงค์ 
7344 ร้อยต ารวจเอก ศรศักดิ์ ใบมิเด็น 
7347 นางสาว กมลนัทธ์  กิตติขจร 
7360 นางสาว ชญาน ี ติยานันท์ 
7361 นางสาว เปรมกมล อุชุภาพ 
7366 นางสาว สุธิดา  ค าพันธ์ุ  
7367 นางสาว จิราวรรณ อุบัติ 
7377 นางสาว ดรัลรัตน ์ บุญเดช 
7383 นาย ปวิช  ญาณาพิศุทธ์  
7389 นาย บดีศร นิจธรรมสกุล 
7398 นายแพทย์ วชิระ  พรหมนิยม  
7403 นางสาว ศรีกุลณัฐ อุบลไทร 
7405 นาย เศรษฐโชติ คงสิทธิเศรษฐ์ 
7407 นาย สิรวิชญ์  เหล็งหนูด า 
7410 นาย อรุณ ทรงเรณู 
7422 นางสาว มานิตา สร้อยคีรี 
7423 นางสาว ณัฐชาพร เพียซ้าย 
7425 นาย สิทธิกร ศรีสวัสดิ์นุกุล 
7429 นางสาว ณัฏฐ์ กอดแก้ว 
7430 นางสาว ศิริมาศ ส าโรงแสง 
7432 นางสาว มุกดารัตน์  สุระสังข์  
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7441 นางสาว ณัฎฐามณี ตรังคประสิทธิ์ 
7456 นางสาว สุวิมล  ยืนยัน 
7463 นาย นราทร  เพ็งจันทร์  
7469 นาย อภิรักต์ ศิริเสถียร 
7472 นาย บัณฑิต  ซุ่นเส้ง 
7480 ร้อยต ารวจเอก สมพร รักเมียน 
7486 นาย ณัฐพล  ภูวดลไพศาล  
7490 ร้อยต ารวจเอก ชิตพล บุญน า 
7499 นางสาว รจนา เชิดกายเพชรา 
7502 จ่าอากาศเอก ดนัย สะอาดคต 
7508 นางสาว มัทรี สืบสิงห์ 
7511 นางสาว อรณิชา  ชัยสุริยะ  
7519 นางสาว นิลดา  มิตรน้อย  
7530 นางสาว อธิชาติ์ ศรีเสริมโภค 
7534 นาย รวมพร  พัทมินทร์ 
7539 นางสาว นภาพร ผิวผ่อง 
7540 นาย นัตพล  ดูชัยรัมย์ 
7544 นาย สญชัย  วสุนธรารัตน์  
7548 นางสาว ปณิตา ฝอยทอง 
7549 นางสาว อรณัฏฐา สบายรูป 
7555 นางสาว ศุภวรรณ ใหมดี 
7559 สิบเอก ณัฐพล  คลาดแคล้ว 
7566 นางสาว ระวิวรรณ เลิศชัยมงคล 
7574 นาย นิวัฒน์  โอบอ้อม 
7575 นางสาว สุปรียา ขจรรัตนศิร ิ
7584 นาย อภิสิทธิ์ ต่ายทอง 
7585 นางสาว นิพาดา รุ่งรัศมี 
7601 นาย ณพวรรษ สาดี 
7616 นาย อมรเทพ   สมประสงค์  
7619 นาย คุณาทิป  อ้นศรี  
7634 นาย ภาณุพงศ์  เรืองนภาเพ็ญ  



 
 

31 
 

 
 

7635 นาย ภาณุพันธ์ เรืองนภาเพ็ญ 
7639 นาย ไชยยัน  นวลกุ้ง 
7656 นาย ตะวัน  มุดซาเคน 
7668 นาย วัชรชัย ไฝกอบสม 
7672 นางสาว วรรณกร กรณ์ถาวรวงศ์  
7682 นางสาว ภัททิรา แวดาโอะ 
7690 นาง บวรลักษณ์ รักยงค์ 
7692 นางสาว สายรุ้ง  ทองปลอน  
7693 พันต ารวจโท อรรณพ แบ่งเพชร 
7694 นาย ภัคพล  หนองน้อย  
7697 นาย เอกภณ  แก้วศิริ 
7699 นางสาว สิริวรรณ สังข์สวัสดิ์ 
7706 นางสาว ปทิตตา อินทรวิชา 
7712 นางสาว ชลธิชา มุ่งดี 
7714 นาย แทนไท อินทปัน 
7717 นางสาว มณัญชยา เผือกเนียม 
7720 นาย พิมเสน  ชาญณรงค์ 
7723 นางสาว บุณยวีร์ ประเสริฐโสภา 
7737 นาย พร้อมพล  พระพรหม 
7739 นางสาว วรินทร ม้าเฉี่ยว 
7744 นางสาว สุนิสา จันทร์นิ่ม 
7754 นางสาว ปภัสนันท์  บูอนันต์  
7761 นาย อรุณชัย  แก้วนวลศรี  
7774 นางสาว กมลพร  โมรา 
7788 นางสาว พิมพ์วลัญช์ อินทะศร 
7795 นางสาว ชนิภรณ์  ฝ่ายชาวนา  
7804 นาย อรรถการ  เช้ือช่างเขียน  
7807 นาย ดิสนัยน ์ แสงเพชร  
7814 นางสาว กนกนก  กกเปือย  
7815 ร้อยต ารวจเอกหญิง เปมิกา  จันทนพ 
7820 นางสาว หงสรถ แสงแก้ว 
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7856 นาย ณัฐภัทร  ชัยปินชนะ  
7862 นาย รุ่งเรือง  ลาภรุ่งเรือง 
7863 นางสาว ณฐมน  ขวัญเฉื่อย 
7864 นาย สุรวิทย์  สัตถาวร 
7866 นางสาว พุทธพร  ชีพนุรัตน์ 
7872 นาย ก าธร  ชัยคงทอง  
7873 นางสาว พิชญ์สิน ี รักรู้ธรรม 
7881 นางสาว ลิดารัตน์  ชนะประโคน 
7889 นางสาว ภูริชญา  ไทรงาม  
7908 นาย สิทธิศักดิ์ พิทักษา 
7916 นางสาว สุวพัชร  สงวนพงษ์  
7927 นาย วิมาน  อินทร์พันธ์  
7928 นาย ปิยปาณ  จงถิรวงศ์  
7934 นาย มนตรี  ทองแกมแก้ว 
7943 นางสาว พิชญานันท์ สิงห์ปลอด 
7944 นางสาว ต้นข้าว  พลวัน  
7945 นาย ชนะศักดิ์  บังเมฆ  
7959 นางสาว สุภัสสรา  ลิ้ม  
7972 นางสาว วิสาขา โทธรัตน์ 
7978 นาย วรท  วรชินา  
7984 นาย ชนะ วรสัมปุรณะ 
7985 นางสาว กุลธิดา  งานสัมพันธฤทธ์ิ 
8001 นางสาว รุจิรา  เช้ือจิตต์  
8004 นางสาว ธันยา ลายเงิน 
8015 นาย กิตติศักดิ์  พงศ์จีน 
8016 นาย สราวุธ ฤทธ์ิวิรุฬห์ 
8019 นาย ณัฐพงษ์  กลิ่นชะนะ 
8020 นาย วุฒิชัย  รัตนปฏิมากรกุล  
8028 นาย อภิสิทธิ์  ศิริเฑียรทอง 
8039 นางสาว วรินท์รัตน์ ไชยวรรณ 
8041 นาย ศิวัส พรชัย 
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8052 นางสาว พิมลณัฏฐ์  ภัทรพงศ์  
8058 ร้อยต ารวจโท จิรพงศ์ เกิดเรณู 
8075 นางสาว ฤทัยรัตน์  คงมา 
8078 นาย วุฒิชัย  รังษา  
8079 นางสาว พิชชากร นันตะก้านตรง 
8090 นางสาว ศรุดา  กัญจน์กุญชร  
8103 นางสาว กันตพร  ท าดี  
8134 นางสาว กุลิสรา  แย้มกวีตระกูล  
8136 นางสาว ทิชา อึ้งบริบูรณ์ไพศาล 
8138 นางสาว ศศิธร  งามเจริญธนา 
8139 นางสาว ศศินันท ์ หยูตุ้ง 
8156 นาย ศุกรันทร์ ฮาม ิ
8176 นางสาว โยษิตา  ไชยสอน 
8212 นางสาว สุภัทรา พันธ์พฤกษ์ 
8218 นางสาว นูรียา  บัวเพ็ชร  
8236 นางสาว ชลธิชา  วงษ์มาเกษ  
8262 ว่าท่ีร้อยต ารวจโท ฐิติธร กมลบุตร 
8267 นางสาว รุ่งตะวัน  เทพแสง  
8293 นางสาว หนึ่งฤดี  ศุภกิจอนันต ์
8300 นาย วรวิทย์ สุดเพ็ชรโรจน์ 
8304 นาย รัชตพล  นิลสุพรรณ  
8325 นางสาว พิไลภัสสร์  ศจีรพงศ์ 
8330 นาย ฐิติวัฒน ์ พลนุรักษ์ 
8333 พันจ่าอากาศเอก นิวัตร  ก ามหาวงษ์ 
8337 นางสาว ปวีณา เจริญสุข 
8339 นางสาว วริศรา พิสุทธิ์เสรีวงศ์ 
8346 นาย มนต์สิทธ์ิ ภูกองชัย 
8377 นางสาว พัทธนันท์  เกื้อก่ออ่อน  
8389 นางสาว ภัทรภร  เฉลิมเพิ่มผล  
8415 นางสาว พรรณรัตน์  เกิดภาค ี
8420 นาย ธีรศักดิ์  ชินโสภณทรัพย์  
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8425 นาย สมรักษ์  อุดค าม ี
8432 นางสาว พรวิสา คงเดิม 
8436 นาย สหพล  วาสิคาม  
8444 สิบต ารวจตรี ปณิธาน แก้วน้ า 
8458 นางสาว แพรพลอย ชุติคุณากร 
8461 นางสาว เนธินี  ปิ่นทองพันธ์ุ 
8467 นางสาว สุธัญญา คชเสน 
8470 นางสาว สุธาสินี  แสงอรุณ  
8473 นาย พัชรพล วโรภาษ 
8489 นางสาว ภัทรนิษฐ์  ฉันท์พิชัย  
8495 นาย ณัฐชนัน เพ็ชรสีช่วง 
8533 นาย เผ่าพงษ์  อริยะกอง 
8537 นางสาว ชนากานต์  ปั้นงาม 
8540 นางสาว ปิยะวรรณ เขียวพละ 
8560 นาย ภาณุพงศ์  ปัญญาเหล็ก 
8561 นางสาว ณัฐชยา รัตนพล 
8610 นาย ธนกร อัตถาชน 
8632 ร้อยตรี กฤษดา  ภู่สัตยาธนพร 
8648 นางสาว ชนัญธิดา ชูบุญศร ี
8651 นางสาว อัญชลี  อนุจรพันธ์ 
8652 นาย ทรงชัย ขอบข า 
8655 นาย สุวรรณ  เหล่าจูม 
8657 นางสาว ทิวากร  ปรุงนิยม 
8663 นาย เดชอิทธินันท์ ใต้ชัยภูมิ 
8667 นาย ทัศน์พล ค าม ี
8669 นาย สิทธินันท์  จันทร์นคร  
8706 นางสาว นันทธิดา  เพ็ญสว่าง 
8708 นางสาว ชนัญญา  หอมช่ืน 
8730 นาย ศราวิน ฤทธิโสม 
8732 นางสาว รุจีรัตน์  จุลหอม 
8734 นางสาว ธวัลรัตน์ กองสุวรรณ์ 
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8784 นางสาว ปวิตรา ไพรสณฑ์ 
8808 นาย วีรยุทธ์  หมุดละ 
8813 นาย สามารถ ภูมิพันธ ์
8817 นาย ยศนนท์ สุขใจ 
8842 นางสาว นพวรรณ เตียละวณิชย์ 
8845 นางสาว นันทัชพร รัตนเลิศ 
8851 นางสาว ชวัลรัตน์ อัครวิเศษสกุล 
8872 ว่าท่ีร้อยต ารวจโท ภูรินันท์  จั่นบางม่วง  
8876 นาย พีระ น้อยป่ิน 
8877 นาย ณัฐพงศ์ เกตุก าพล 
8894 นาย ปริญญา ศรีสะอาด 
8897 นางสาว กชกร  คุณสามารถ 
8907 นางสาว วรัญญา  โดยพิลา 
8921 นาย พีรพงษ์ พรพิพัฒน์กุล 
8922 นาย พีรเดช พรพิพัฒน์กุล 
8939 นางสาว ปัณฑิตา  ศรีสุขใส  
8961 นางสาว รุ่งรัตน พิมพา 
8963 นาย กฤตนนท์ มณีบุตร 
8968 นาย ชาญวิทย์ เดชสุรางค์ 
8994 นาย กิตติพันธ ์ โชคชัยทัศน์ 
8996 นาย ศักดิโชต ิ ชวนสมบูรณ์  
9005 นางสาว รมิตา อติเรกวุฒิ 
9018 จ่าสิบเอก บรรพต วรชาครียนันท์ 
9031 นาย ธราธิป ชังช่างเรือ 
9034 นาย ศตวรรษ  ดวงแก้ว 
9043 นางสาว เพ็ญสุภา ศรีขุนทอง 
9089 นางสาว แคตตี ้ นาวานี  
9091 นางสาว ณัฐธิดา  รัตนาเดชาชัย  
9093 นาย พงศ์ภีระ บุญเกศ 
9099 นางสาว สุพรรษา ค าดี 
9101 นาย ทศพล  หรีกประโคน 
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9115 นาย อภิเดช อินต๊ะค า 
9133 นาย ชุติ เจริญศักดิ์ขจร 
9148 นาย อุดร  คงแก้ว  
9177 นางสาว ฐาณัฏฐกร ศักดิ์ประเสริฐ 
9187 นางสาว อัญชริกา  กิ่งมล ิ
9207 นาย ณัฐพล ใจค าติ๊บ 
9225 นางสาว ศกลวรรณ  แสงสุข  
9247 นางสาว วรรณกร  เฟ่ืองคอน 
9257 นางสาว นริศรา แม้นจิต 
9268 นาย คุณานนต์ อุ่นจิตต ์
9276 นางสาว กชมน หวานแก้ว 
9292 นาย ศุภโชค โตสกุล 
9307 นาย วีระชน  ล่องนาวา  
9308 นางสาว ปิยสุดา  กัญญาค า 
9314 ร้อยต ารวจเอก สุรศักดิ์  ปัญญา  
9337 นางสาว จิตวิสุทธิ์ วิริยะพงษ์  
9349 นาย อดิศักดิ ์ พุทธศิริ 
9350 นาย ปฏิรูป แสวงกิจ 
9376 นาย พชร เนตรประจิตร 
9395 นาง ณัฐกฤตา ทองประจง  
9396 นางสาว ศศิภา  เพ่ิมพานิช 
9400 นาย เสนาะ พริ้งเพราะ 
9411 นาย ภูชิชย์ แก้วประเสริฐ 
9417 นาย ธีรนัย  สินตุ้น  
9422 นาย ทวี ราชภักดี 
9446 นาย วรวีร์  เนตรกูล 
9451 นาย ศักดิพัฒน ์ ประทุม 
9453 นางสาว พิชชาภัทร์ ชดเชย 
9462 นาย ธีรพันธ์ อินต๊ะปาน 
9463 นางสาว ศิรินทร์ทิพย์  ไพศาลสุขเงิน 
9464 นางสาว หทัยรัตน์ สุขเงิน 
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9494 นางสาว ธิดารัตน์  เงินฉาย 
9512 นาย วสพล  สารวิจิตร 
9525 นาย วิชญ์พล อาจมีแก้ว 
9571 นางสาว ภัทรนันท์ แสงจันทร์ศิริ 
9573 นาย เศรษฐสิทธิ์ ชาติวิวัฒนาการ 
9610 นางสาว ปนัดดา  เขียววิลัย 
9619 นาย ศาสตรินทร์ สุทธิแสน 
9623 นางสาว ศศินิภา  สุขเกษม  
9624 นางสาว วรากร รัตนภักด ี
9628 นางสาว สุนทรียา  เศรษฐวงค์ 
9631 นางสาว อรปรียา งามสง่า 
9654 ร้อยเอกหญิง ทิพวรรณ์ กาวิชัย  
9666 นางสาว ณัฐชยา  สวนแก้ว 
9670 นางสาว สุพัตรา  เทพาศิริ  
9693 นางสาว ลภัสรดา เรืองสง่า 
9694 นางสาว ธนวรรณ  สิทธิสาร 
9719 นางสาว ภัทรนันท์  เกิดก่อ  
9730 ว่าท่ีร้อยตรี พิทยา  อาด า 
9731 นางสาว กานต์พิชชา แก้วบังเกิด 
9751 นาย ขจรศักดิ์  หาญเพชร  
9753 นาย กฤตานน ผรเมตต์ 
9758 นาย ประยูรศักดิ์ เล็กดา 
9763 นางสาว พิมพ์ชนก ศรีสารคาม 
9764 นาย พชรพล  โตมอญ 
9778 นางสาว พรเพชร อ่อนทุม 
9785 นางสาว ครองขวัญ  ทองสวรรค์ 
9791 นาย วรภัทร  เรียนสุด 
9795 นางสาว โศภิตา เกศมี  
9816 นาย ณรงค์ชัย  ชูเดช 
9819 นางสาว อารียา  เออ้าย  
9862 นางสาว จินต์จุฑา  บ าเพ็ญวัฒนา  
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9885 สิบต ารวจโท อมรเทพ เพชรทิม  
9888 นาย ณัฐพล จันทร์สุข 
9898 นางสาว สุทัตตา  แก้วเจริญไพศาล 
9899 นาย ก่อเกียรติ นิลปั้น 
9917 นาย ชานนท์  นานวล 
9940 นาย วรวุธ มงคลบุตร 
9944 นาย ยงยศ นงเกษม 
9949 นาย พลาธิป  สุอริยพงษ์  
9951 นาย อภิชา ทองมา 
9952 นางสาว ยลดา พิลาภ 
9972 นาย ธีรวัฒน์ ทวีวัน 
9997 นาย สุธีวรรธน์ ภัทรก่อพงศ์สุข 
10009 นาย ฉัตริน  จีรังสุวรรณ 
10030 นาย กชณัฐ  สุวรรณเทวะคุปต์  
10042 นางสาว ลลิฏา บุญโรจน์ 
10071 นาย ชัยพร  พุทธานุ 
10084 นางสาว นภัสสร  วิชัด 
10146 นางสาว สิริรัตน์  ไชยวงศ์คต 
10158 นาย นฤดล จันทกิจ 
10180 นาย พฤหัส รัตนวิจิตร 
10187 นาง ผาณิต  ใหญ่คุ้ม  
10217 นาย เผด็จ อัศวพัฒนานนท์ 
10225 นางสาว ศิธากาญฐ์ นันทาทอง 
10227 นาย ปราโมทย์ สิงห์ทอง 
10252 ร้อยต ารวจโท พรศักดิ์  ขวัญเมือง 
10255 นาย ปานเทพ  ค าเจริญ  
10264 นาย ปิติพงศ์  ชูสง  
10271 นางสาว ณัชชา ธนอารยกุล 
10279 นางสาว ปทิตตา ชนแดน 
10290 ร้อยต ารวจโท อนุรักษ์ ช่วยแก้ว 
10308 นางสาว พัชรินทร์ อุบลสถิตย์ 



 
 

39 
 

 
 

10333 นางสาว อลิสา น้อยทู 
10340 นาย ยศกร  วงศ์สุวัฒน์  
10344 นางสาว สุกัญญา  ข าสีนวล 
10345 นาย บรรจบ จอมใจเหล็ก 
10353 นางสาว ปทุมวรรณ  สอนมา  
10357 นางสาว เปรมฤดี  ประสบโชคสมบุญ 
10361 นางสาว ปิยรัตน์ รัตนมังคละ 
10369 นาย นรรถพงค์  บุญนิธิ  
10370 นางสาว พรนับพัน  ภมรสูตร  
10377 นาย ทนงศักดิ์ รักอารมณ์ 
10385 นาย ระพีพัฒน์  ค าทะเนตร  
10394 นาย กีรติ  นวลแก้ว 
10395 นางสาว กฤตยาภรณ์  โสหนองบัว  
10398 นางสาว เฟ่ืองลัดดา มูลเต็ก 
10419 นาย ฐิติกร  พลยาง 
10428 ร้อยต ารวจโท กิตติธัช เพชรคง 
10433 นางสาว ภัสปภา เกิดสวัสดิ์ 
10451 นางสาว ณัฐวศา ไตรยางค์  
10455 นางสาว ญาณิศา ไมตรีจิตต ์
10476 นางสาว สุมิตรา  พิมพ์ภู 
10478 นาย ณณ จูมจนะ 
10483 นาย พีรพัฒน์  โพธิ์ทัย  
10490 นาย พีรพงศ์  สุวรรณโน  
10499 นางสาว อรจิรา  ชาดิษฐ์  
10503 นางสาว ปุณยนุช  ชวานนท์  
10506 นางสาว ลักขณา น้อยโสภณ 
10507 นาย กองปราบ  สมตัว  
10519 นาย ณัฐพงศ์ มิ่งมิตรม ี
10523 นาย ชัชชาย แจ่มจันทร์ 
10527 นาย สุวรรณ  เหล่ามา 
10530 นางสาว พรพิมล  มาศเกษม 
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10533 นางสาว พิชญากร วรวงษ์ 
10554 นาย ภาณุมาศ มากบุญ 
10558 นาย ศิรสิทธิ์  ค าภักดี  
10559 นาย ดุษิต  ประสิทธิ์เขตกิจ 
10560 ดาบต ารวจ ศุทธา  เนียมเปีย 
10562 ร้อยเอก ปัญญาสิทธิ์ แป้นแก้ว 
10570 นาย วิสุทธิ  ฤาชัยสา 
10576 นางสาว นรมน ดุรงค์ด ารงชัย  
10584 นาย ชาญวิทย์  ธงวิชัย  
10597 นางสาว วศวดี มีนพัฒนสันติ 
10601 นาย พัฒนศักร  มูรพันธ์ุ  
10603 นางสาว ณัฐณิชา พรหมหอม 
10607 นาย กิตินันท์  ปะหา  
10629 นาย จิตรภาณุ คิดโสดา 
10631 นางสาว พิฐชญาณ์ วรวิวัฒนวงศ์ 
10633 นางสาว สุภลักษณ ์ อุตโรกุล 
10636 นางสาว เมลินดา  สาลีผล  
10637 นางสาว ชลันดา  คงดี  
10639 นาย สุชานันท์ วงศ์มณฑา 
10643 นางสาว เอษรา  ขุนทอง  
10646 นางสาว ปฐมาวดี ทองเครือมา 
10651 สิบต ารวจโท สุทธิรักษ์  ชูทอง 
10660 นางสาว บุษราคัม กาญจนะ 
10661 นางสาว ชุติพร  โพทุมทา  
10662 ร้อยต ารวจโทหญิง ลักษ์สุดา  โพธิ์ทอง 
10667 นาย ศิวกร  เกษม 
10679 นาย กิตติพงศ ์ ชื่นสุวรรณชัย 
10681 นาย ชยานันท์  ไชยวุฒิ  
10693 นาย กฤษณะ  ไกรวงศ์ 
10697 นาย เนติรักษ์ กุหลาบโชติ 
10706 นางสาว สโรชา พัวสุวรรณ์ 
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10713 ร้อยต ารวจโท ยุทธศาสตร์  ยวงหิรัญ 
10721 นางสาว ณิชกานต์  โพธิวาสวาริน  
10722 นางสาว จรรยารัตน์  ท่วมแก้ว 
10725 ว่าท่ีร้อยตรี กิตติภพ ทองปล้อง 
10732 นางสาว อภิญญา  ประดับวงษ์  
10759 นางสาว ศิรินันต์  รองนวล 
10762 นางสาว มยุรี พุฒพวง 
10774 นาย วงศกร  สิทธิไกรพงษ์  
10780 นาย ณฐพล ยิ่งยมสาร 
10799 นางสาว รพีภรณ์  ธรรมวงศา  
10819 นางสาว ขวัญกมล  บูระพันธ์  
10830 นาย สิริมงคล วิชัยศร  
10833 นาย ฉัตรมงคล  แนบเนียน  
10834 นาย จอมพลมรุต สายสวรรค์ 
10838 นาย นครินทร์ เลิศด้วยลาภ 
10858 นางสาว สิริพิรญาณ์  จันทรา  
10871 นางสาว วรมน บูรณ์เจริญ 
10873 นางสาว ชุติมา  วงค์สอ  
10874 นาย สุทธิศักดิ์ เอ้ืออรัญโชติ 
10875 ร้อยต ารวจโท วุฒิภัทร  บัวอุไร 
10878 นาย ยุทธนา  เวชสิทธิ์ 
10882 นางสาว กาญจนิศา  จันทร์ศิริ 
10883 นางสาว สุภาวดี ไสยรัตน์ 
10887 นาย อนุชิต หนูฤทธ์ิ 
10892 นาย ภัทรภพ  ลิ้มตระกูล  
10899 พันต ารวจโทหญิง นภารัตน์ วรรณโก 
10900 นาย จรูญ แก้วตา 
10901 นาย วสวัตติ์  สุขเสมอ  
10902 นางสาว ศิริญา  คล้ายทวน 
10915 นาย อภิสิทธิ์ เงินยิ่ง 
10924 นาย ฉัตรการ  เพชรชูทอง  
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10932 นางสาว ณิชา  ป้องขวาเลา 
10964 ร้อยต ารวจโท วทัญญู บุญหนุน 
10970 ร้อยต ารวจโทหญิง ปรียาลักษณ์ ศิริล้าน 
10973 นาย ปฎิภัฎ อังคะนาวิน 
10974 นางสาว เกตน์สิรี  แช่มวงษ์  
10982 นาย ทัชชกร  ลิ้มกีรติ 
10985 นางสาว ธันย์ชนก  พงค์ทองเมือง 
11000 นาย ธันยา ยศกลาง 
11007 นางสาว ณัฐพร  เพชรประดับ  
11013 นาย สิบศิลป์  เพ็ชรธงไชย  
11016 นางสาว นภาวัลย์  คงวิเศษ  
11017 นางสาว ปิยาพัชร  หาญโยธี  
11018 นาย ชวมินทร์  ประถมเสาวนีย์  
11040 ร้อยเอก ทินกร บุญชัยย่ิง 
11048 นาย ชาญวิทย์ คะดีเวียง 
11058 นางสาว ณัฐธยาน์  แย้มสรวล  
11072 สิบต ารวจตรี ณัฐพล  วันทองดี 
11082 นางสาว เมธาวี  รุ่งเรือง 
11092 นางสาว มีนา  ดีจันทึก  
11100 ว่าท่ีร้อยตรี ปริเวศน์ สุวรรณเจริญ 
11110 นางสาว ภัณฑิรา  นารินทร์  
11111 นาย ณัฐพงษ์  สันตโยภาส 
11128 นางสาว กวิสรา  มะโนรัตน์  
11130 นาย วิชัยยุทธ  เพชรฤทธิ์  
11134 นาย เฉลิมวุฒ ิ นิลรัตน์ศิริกุล 
11138 นาย อภินันท์  ตุละภิพาก  
11143 นางสาว ณัฐพร  จุลรัตน์  
11153 นาย ภูมิธิป ปฏิสนธ ิ
11154 นางสาว จันทร์จรัส จันคง 
11161 นางสาว คนธรัตน์  บุญสนอง 
11183 นางสาว กุลลดา จันทร์ถนอม 
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11184 นางสาว เบญจพร โชติธนภัทราคุณ 
11190 นาย ทัศวินย์ เม่นประเสริฐ 
11192 นาย ทวิยศ ชัชวาลวงศ์ 
11195 นาย กฤติน บุญญฤทธิ ์
11201 นางสาว อมรา นพกุล 
11213 นางสาว วิวิศนา แย้มจะบก 
11224 นางสาว อารยา พูญทัศน ์
11242 ดาบต ารวจ ธนพล อินทะมูล 
11255 นางสาว พรนิชา  ไผ่ดีนุกูล  
11267 นางสาว อนงค์วดี  เนื่องจ านง  
11272 นางสาว มัลลิกา  จันทศรีค า 
11289 นาย อานนท์ ชนประชา 
11301 นาย กฤษฎา  พรหมยา  
11309 นาย ไกรวุฒิ  สว่างแก้ว 
11311 นางสาว อมรพิมล  อมรลักษณ์ 
11312 นาย โสฬส บุญช ู
11339 นาย ธัฐสพงษ์ วงศ์โยธา 
11344 สิบต ารวจตรี ศุภกร พยัคฆพงษ์ 
11353 นางสาว อริญรดา ครุฑเสม 
11367 นางสาว ปรียดา  โชติสังข ์
11371 สิบเอก จิรายุทธพงษ์ สายทอง 
11389 นางสาว ปาริชาติ มงคลเสริม 
11392 นางสาว สิริกัญญา  พุ่มพวง  
11410 นางสาว พริมรพี วิจิตรสกุลศักดิ์ 
11414 ร้อยต ารวจโท ปวริศร หฤรักษ์ 
11422 นาย บัญญพนต์ วงษ์อ าไพวรรณ 
11424 นางสาว น้ าทิพย์  บ าเรอเจ้า  
11427 นางสาว พัชริดา ยิ้มเจริญ 
11436 นาย วรากร  เบ่าอุบล 
11472 นางสาว วาสินี กันทวีชัย 
11491 นาย ปัญญาพล นิธิพานิช 
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11495 นางสาว เจนจิรา  นิสัยสัตย์  
11497 นาย วัลลภ  กล้าหาญ 
11519 นางสาว วชิรญาณ์  มีอุดมศักดิ์  
11525 นางสาว วริยา วสุประสาท 
11526 นาย ณัชพล นิลเพ็ชร 
11533 นางสาว กานต์ทิมา  มากมูล  
11544 นาย สิทธิศักดิ์  ริมโพธิ์เงิน  
11554 นาย จงรักษ์ ประภาสกร 
11556 นางสาว กาญจน์ธิดา ลุนเพ็ง 
11574 นางสาว ไผ่แก้ว  สังขไพฑูรย์  
11580 นางสาว วิชญาพร วิสุเวส 
11591 นางสาว ศิริธร  วงค์หินกอง 
11599 นาย ชัยสิทธิ์  ไชยชนะ 
11622 นาย สิทธิโชค  สายเสมา  
11625 นางสาว อัจฉรา เหลืองวัฒนวิไล 
11630 นาย ธัญพิสิษฐ์  บุษบา  
11633 นาย ชนะมนต ์ ไชยแก้ว 
11646 นาย ธีรภัทร คูศรีสกุล  
11650 เรืออากาศตร ี ศักดิ์สิทธิ ์ พุทธิดิลก 
11658 นาย สิทธิชัย เหล่าอินทร์ 
11662 นาย อัษฎาวุฒิ ไทยสงคราม 
11678 นาย กฤติน วงศ์เมฆ 
11687 นาย ณัฐพงศ์  รัตนพันธุ ์
11690 นาย พิฆเนศ วินสน 
11692 ร้อยต ารวจเอก เกียรติชัย  ยอดรักษ์ 
11705 นางสาว จิณห์วรา เอราวัณโพธิ์ศรี 
11713 นางสาว ปิยธิดา  ส าราญภูมิ 
11720 นางสาว มณฑณ์ญภัฏ เจตน์จันทร์ 
11722 นางสาว ศิริพร พรมสง่า 
11729 นาย วีรภัทร  ค าตั๋น  
11730 นาย ภัทรพล  บุญอนันต์  
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11733 นางสาว ดาริน เหมทานนท์ 
11743 นาย วชิรวิทย์  วงษ์กลาง  
11746 นางสาว อรอธิชา  ปรากฏ  
11762 นางสาว กุณฑิกา  อนันทกาญจน์ 
11791 นาย อภินันทร์  สูตถิพันธุ์  
11804 สิบเอก วสันต์  มณีวงษ์  
11807 นางสาว พรรณพิลาส บูรณธรรม 
11823 นาย ปิยะบุตร มังวอ 
11826 นางสาว จันทิมา  นาคอ่อน  
11832 นาย กันต์ จันทรา 
11836 นางสาว เกษฎาพร  พรรณขาม  
11840 นางสาว พิชญา  สุขใจ 
11853 นาย นฤพล จิกยอง 
11869 นาย ธนาดุล อารมณ์ 
11875 นางสาว ศิริพร  พูลทอง 
11876 นาย กันต์พงษ ์ วลัยสุขฐิติ 
11884 นางสาว ยุวรัตน์ นาเม็ง 
11891 นาย สถาปณวัฒน์  นนท์ศิลา  
11892 นางสาว ตรีรัตน์  กันทาเดช  
11895 ร้อยต ารวจโท กีรติ  ถานโอภาส 
11897 นาย กฤติน  สีมานาถ  
11900 นาย คุณานนต์  ปิ่นทอง  
11908 นาย เมธา บุญม ี
11929 นางสาว ปภัสรา จันทร์สุนทราพร 
11935 นาย ประเสริฐ  โชติขันธ ์
11937 นางสาว ชมนวล ชูศิร ิ
11938 นางสาว ชัญญาพร  อรุณเนตรทอง  
11939 นางสาว นันทิชา  สุรวิลาศ 
11942 นาย พัฒนะ ทิณรัตน์ 
11943 นางสาว ปาณิสรา ว่องวันดี 
11945 นางสาว ชวัลนุช  จารุจารีต  
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11948 นาย หฤษฎ  ศิริวรรณพร  
11951 นาย ธนพล  ตรีเพ็ชร  
11952 นาย จิราเจต สัพโส 
11955 นาย กันตินันท์  บูรพาชีพ 
11966 นางสาว พีระวรรณ เพชรแก้วนา 
11967 นาย นที  พงษ์เสน  
11968 นางสาว ธมกร โกยตัน 
11979 นาย นักรบ พรมรัตน์ 
11986 นางสาว ดลยา  ชุนงาม  
11991 นางสาว ทิพย์สิตา เลิศชะเวียง 
11994 นางสาว ฐิติมา  โสมนัสเลิศ 
11995 นาย เอกภพ  วงศ์สวัสดิ์ 
11999 นาย ปฐพี  พูลสวัสดิ์  
12000 นางสาว จิดาภา  ธีรัทธานนท์  
12029 นางสาว สุภาวดี  พานหาญ 
12032 นาย วีรภัทร โรจน์วิรุฬห์ 
12054 นาย เอกโชติ คชฤทธิ ์
12066 นาย ณภัทร  บรรณโนภาศ  
12070 นาย ณัฐพงษ์  ศักดิ์สิทธิศักดิ์ 
12081 นางสาว จิภัสสร  เสริมสุวรรณ 
12082 นางสาว ชนาภา  อุสาหกิจ 
12083 นางสาว นัทธมน  อุบลสุวรรณ 
12099 นาย สิทธิเดช  สนั่นเสียง  
12107 นางสาว ปรียานุช น้อยกลาง 
12111 นาย เจนณรงค์  หมอกมืด 
12115 นางสาว กมลชนก  ทาระการ  
12117 นางสาว ปัณณพร เพชรเขาทอง 
12124 นาย แทน  วรรณศรี  
12136 นางสาว ปภัสสร  เท่ียงสุทธิสกุล  
12142 นางสาว พิมพ์สุรางค์  ชนินทรลีลา  
12155 ร้อยต ารวจเอกหญิง ณัฐวดี  ผิวจันทร์  
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12156 นางสาว อัจฉราวดี  รัชตเศรษฐ์  
12159 นาย กสิน คงคาทิพย์ 
12163 นาย ก าชัย คุณประเสริฐ 
12182 นาย พจนินท์ โตวงศ์ศรีเจริญ 
12183 นาย ณัฐภัทร  สุกิจพิริยพันธ์ุ 
12193 นางสาว เชอรี่ แซ่หลิง 
12197 นาย ปาณัสม์  จิตต์รัตนพงศ์  
12202 นางสาว อริศรา รุ่งศรี 
12203 นาย สาธิต วรานนท์ 
12207 นาย ธนวิชญ์ น้อยไพโรจน ์
12243 นาย ศรัณยู ฮีสวัสดิ์  
12249 นางสาว พรพรหม พรหมสวัสดิ์ 
12267 นางสาว พัดสรวง  แก้วเกตุ  
12277 นางสาว ธันย์ชนก หาสูงเนิน 
12285 นาย เมธา มะหมัด 
12289 นางสาว สาริศา  อัตถากร  
12300 นาย พิสิษฐ ์ ธนะเพ็ชร์ 
12306 นาย ชญานิน จงบุญเจือ 
12307 นาย ภูรินท์  อาวัฒนกุลเทพ 
12308 นาย กฤษฎ์  พงษ์ประภาพันธ์  
12309 นางสาว ปวริศา  วานิช 
12312 นางสาว อิสราภรณ์  เทพพานิช 
12313 นางสาว พัชชา  อาภาวุฒิชัย  
12315 นางสาว ชนม์นิภา  ชาวอบทม 
12317 นาย ธีธัช ดิลกโกมล 
12326 นางสาว รินทร์รฐา  ธานินทร์วรภักดิ์ 
12330 นางสาว สุธาสินี  คงสนอง  
12341 นางสาว ศาตพร ซอโสตถิกุล 
12346 นางสาว อนัญญา ขันแก้วผาบ 
12353 นางสาว สุจิรา อิสระลักษณ ์
12357 นาย พสุธร เจียมประเสริฐ 
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12367 นางสาว ธัญจิรา  กสิการ  
12371 นาย ณัฐวัตร สุขสวัสดิ ์
12372 นางสาว พรทิพย์ งามแสงสิริทรัพย์ 
12380 ว่าท่ีเรือโท ปราโมทย์  บุณยฤทธิชัยกิจ 
12396 นาย สมศักดิ์  เขื่อนทา 
12431 นาย สุรชัย รุ่งสกุลรัตน์ 
12432 นาย กิตติธัช พรพุทธพงศ์ 
12434 นาย ชลาศัย กังวานวัฒนานุกูล 
12442 นางสาว รัตนาภรณ์  ศรีเภา 
12443 นาย ธวัชชัย  โยธ ี
12445 นาย อธิวัฒน์ ฝีปากเพราะ 
12456 นางสาว ชลธิชา  เชิดฉาย  
12473 นางสาว รัชดาพร เพ้ียมแตง 
12492 นางสาว ญาณิน  บุญถนอม  
12493 นางสาว ปาณิสรา  อารยะถาวร 
12501 นางสาว พิชญา  แก้วพันนา 
12504 นาย รณฤทธ์ิ  อริยะพัฒนพาณิชย์ 
12517 นางสาว ณัฐวรา  ภูมี 
12531 นางสาว โชติกาญจน์  ชูดอนตรอ 
12533 นางสาว สุดารัตน์ สุบรรณ์ 
12538 นางสาว อนาวิล  ตันติวัฒนเสถียร  
12540 นางสาว กัญญาณัฐ  คล่องกระโทก  
12555 นาย ศรชัย  โพธิสูง 
12559 นางสาว เกศไพลิน ลักษณะวิลาศ 
12565 นางสาว แพรวนภา  ปัญญาคม  
12577 นาย ปวริศ  สรรพ์สมบัติ  
12579 นางสาว นันทิชา  หาญกุดตุ้ม  
12583 นางสาว ดุษฎ ี ลาวิน 
12600 ร้อยต ารวจเอก อดิศักดิ ์ คชศักดิ ์
12634 นางสาว จิตตา  จงอยู่เย็น  
12657 นางสาว กมลวรรณ  คงกล่ า 
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12664 นางสาว ณัฐพร  ไชยวงศ ์
12669 นางสาว เกตุศิรินทร์ ศิลา 
12697 นาย วรรณศิลป์ สุวรรณบ ารุง 
12709 นาย สหัสชัย การอินทร์ 
12727 นาย ภัทรพงศ์  อินทรวิพันธุ์ 
12733 นางสาว อารีวรรณ การวิจิตร 
12738 นางสาว รณิดา เอ็บศรี 
12747 นางสาว ณัฐมน  บุญเพ็ง  
12750 นางสาว รัตนโกสินทร์  นาวินธรรม  
12752 นางสาว ภรภัทร สาครเสถียร 
12754 นางสาว มณีนุช ชาญศิริเจริญกุล 
12766 นางสาว พัชรา ประเสริฐนู 
12779 นางสาว จันทร์จิรา  ประเสริฐวรพงศ์ 
12790 นางสาว พัทธ์ธีรา  บรรยง 
12802 นางสาว ธนัญญา  ผลชานิโก 
12810 นางสาว กัญญาภัค วิริยพงษ์สุกิจ  
12811 นางสาว ปุณณภา  กลัดทอง  
12838 นาย เอกณัฐ สงวนสัตย์ 
12851 ร้อยต ารวจเอก ธัญศิษฐ ์ โพธิ์เรือง 
12856 นาย กฤตเมธ ศิริวรรณหงษ์ 
12868 นาย มนู แสนค าแพ 
12907 นาย เทพฤทธ์ิ  ศิริบุญยืน  
12910 นาย ภควัฒน์  ทองมาก  
12916 นางสาว สิริการย์ เสาวลักษณ์กุล 
12929 นาย ปวเรศ มาใหม่ 
12932 นางสาว จิตต์โสภิณ  นรเศรษฐพงศ์ 
12939 นาย ธนชัย ยังช่างเขียน 
12944 นางสาว พัทธนันท์  ยศเมฆ  
12965 นางสาว ฤดีมาศ  สมศร ี
12975 นางสาว กัลยวีร์ ธนาพรวราพงศ์ 
12984 นางสาว ลิลล่ี  ธีระ ธุระเจน  
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12985 นางสาว รุจิรา ศรีแก้ว 
12998 นาย ณัฐนนท์ เนืองทอง 
13004 นางสาว ธมลวรรณ  เลียงเล็กจ านงค์  
13007 นางสาว ฐาน์ณัฐ  อมรภิรมย์รัฐ  
13026 นางสาว อุษา  ภัทรน าโชค  
13041 นางสาว หทัยรัตน์  นุ่มทองค า  
13042 นางสาว จินดาพร  กล่ าโกมล  
13050 นาย ธนากร  ลาโกตร  
13063 นาย อมรพันธ์ นามเจริญ 
13083 ร้อยต ารวจตรี อานินทร์ นวธนากุล 
13092 นางสาว ณัชชา เจริญลาภ 
13098 นางสาว ญาณินี  ศรีแฉล้ม  
13113 นางสาว กานติมา ทองลา 
13119 นาย ปวิธ  ดีโรจนวงศ์ 
13123 นาย สุรัฐ กิตติมิ่งมงคล  
13131 จ่าอากาศตรี รัชกฤต ด ารงพลภักดี  
13162 นางสาว ประภารัศมิ์  กิตติปรีชาเลิศ 
13164 นางสาว ปภิญญา  พิมพิสาร  
13169 พันต ารวจโท อ านวย บุญยืน 
13188 นางสาว ณัฐนิชา  รัตนาถาวรกิติ  
13190 นาย สิทธิพงษ์  วิลัยลา 
13218 นางสาว กุลจิรา  หล่อประเสริฐ 
13226 นาย ณัฐนันท์  ฉันท์บุญญวัฒน์  
13235 นาย นามวิสิฐ เสรีสุวรรณกิจ 
13242 นางสาว นิชดา  ชาสุวรรณ 
13246 นางสาว สินีอร นิโรจน์ 
13247 นาย จิรัฐ  นิโรจน์  
13248 นาย วีระชัย  บุเงิน 
13249 นางสาว รมย์รวินท์ พัวสุวรรณ 
13309 นางสาว กุสุมา แข่งขัน 
13311 นาย นพวิชญ์  ต๊ะส ุ
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13314 นางสาว สโรชา  สถาปิตานนท์  
13315 นางสาว ปรารถนา  อนุวงศ ์
13326 นางสาว ณิชนันทน์ ไหวพริบ 
13333 นางสาว สุพิชญา ก้องสุพรรณ 
13351 นางสาว ลักษณ์นารา พันคง 
13373 นาย ณัฐวศิลป์  แจ้งอรุณ 
13376 ร้อยต ารวจเอก ปฏิพล มหัทธนวิศิษฎ์ 
13380 นางสาว ทิตยาพร ชมิดท ์
13415 นางสาว พิมพลอย  อสัมภินพงศ์  
13428 นางสาว ภัทราพร สุทธิ 
13475 นาย ชนาธิป  เท่ียงธรรมกุล 
13481 นางสาว บุษยา ประดับศรี 
13502 นางสาว รตา ปลื้มใจ 
13535 นาย ฐิต ิ จิราทิวัฒนากุล 
13544 นาย ณัชพล  รัตนะ 
13568 นาย ปฐวี นองมณี  
13573 นาย อนวัช  พุทธิระพิพรรณ  
13604 นาย ธนกฤต  โจมฤทธิ์  
13621 นางสาว นุตประวีณ ์ สุวรรณรัตน์ 
13625 นาย นวพล  ธีระจารุวรรณ 
13632 นางสาว ปาลิตา  รุ่งระวี  
13635 นางสาว สุญาณี  วิกสิตเจริญกุล  
13659 นาย ชวกร  จิยางกูร  
13670 นาย ธนภูมิ  ณ นคร  
13681 นางสาว อภิญญา  มนตรีโพธิ ์
13684 นางสาว จันทร์สมร วรรณษา 
13686 ร้อยต ารวจโท เมธา และประโคน 
13698 นางสาว สิริพร  มีนะโยธิน 
13700 นาย วสันต์  บุญเจริญ 
13705 นาย ธาวิน ไลยยางกูร 
13706 นางสาว นัทธมน รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 
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13741 นาย ศุภชัย  ดีป้อง 
13743 นาย วิเชียร  พิสูจน์ผล 
13755 นาย อภิวัตน์ ปรัชพันธุ์ชัย 
13759 นาย เอนก  มากอนันต์  
13760 นาย สุริยา  จูทา  
13764 นาย พงศ์ธร  ธนากิจ  
13765 นาย ภูริณัฐ  ภมรสูต  
13766 นาย ปริหาร สิทธิเชนทร์ 
13791 พันต ารวจโท แสงอรุณ ศรีโสม 
13792 นาย พงศ์ศิร ิ ชิดเชี่ยว  
13799 นางสาว จารุภา ฉัตรสกุลพนิต 
13803 นาย ศรัณย์ อุตมพิมล 
13823 นาย สุทิน อินทรโม 
13865 นาย จิระเดช  แสงป้อง 
13875 นาย โฆสิต จิตต์ผ่อง 
13881 นาย สุรศักดิ์ บ าเรอเจ้า 
13889 นางสาว ธิดารัตน์  ศรีอินทร์เกื้อ 
13930 นางสาว รุจิรัตน์ ถนอมสัตย ์
13934 นาย สุรเดช  สุวรรณโชติ  
13935 นาย ชนาธิป  ยิ่งคงด ี
13938 นางสาว ณัฐรดา ชินรัตนลาภ 
13941 นาย กฤษฎิ์  สัมภวะผล  
13966 นาย ปารเมษฐ์ เตชาธนะเกียรติ์ 
13967 นางสาว ณัฐชนานันท์ มุสิกะ 
13978 นางสาว กนกอร  ดวงอินทร์  
13982 นางสาว จันทนา บ ารุงไทย 
13991 นางสาว ชญานี  ชุ่มชื่น  
14009 นาย ชัชวาลย์  บุญคุ้ม 
14011 นาย ศรายุธ ฟอพิมาย 
14017 นางสาว ณัฐธีรา  นิลพัฒน์  
14024 นางสาว ดลยา ชดช้อย 



 
 

53 
 

 
 

14029 นางสาว ปภาวี  บรรจงประพันธ์  
14043 นาย ธนรัตน์  พฤกษานุศักดิ์  
14069 นาย ทวีศิลป์ ปราบกรี 
14070 นางสาว ปัณฑ์ชนิต ศิริสาร 
14085 สิบต ารวจตรี อนรรฆสิต กลีบจ าปา 
14120 นางสาว อริสรา ธ ารงลักษ์ 
14122 นางสาว อภิษฎา  พฤฒิวรวงศ์  
14134 นางสาว กตัญชลี  สุวรรณชาตรี  
14162 สิบต ารวจโท ปิยะ พ้นเคราะห์  
14169 นางสาว วันทกา สามประทีป 
14175 นางสาว ณัฐชนันท์ ใจดี 
14188 นางสาว ภัสสิริ  หลวงเมือง  
14193 นางสาว ณัฐภาวิณี เช่ียวรุ่งโรจน์ 
14199 นาย พงศธร กิยานนท์ 
14223 นาย ปรียพันธ์  ร่องแก้ว 
14229 นาย จักรกฤษ  บุญตรี  
14230 นาย สิรภพ ประนิธ ิ
14244 นางสาว รุจิรา สุริวงค์ 
14249 นาย อกนิษฐ ์ ชูเกลี้ยง 
14261 นางสาว ฝนทิพณ์ ตูพานิช 
14264 นางสาว ณัฏฐชา ชุมสุวรรณ 
14265 นาย เพ็ชรแท้  ภู่สันติสัมพันธ์ 
14266 นาย พิสิษฐ์  รัตนวารี 
14281 นางสาว ชนิสรา รัตนานุกูล 
14283 นาย ขันประสิทธ์ิ หาญสติ 
14297 นาย วสันต์  มาลย์มาศภาณุ 
14299 นางสาว กาลัญญุพรรษ ไชยรัตน์ 
14300 นางสาว ชนาภา ชาตะรูปะ 
14319 นางสาว อัจฉริยา  ขวัญอ่อน  
14334 นาย มารุต นามตะ 
14341 นางสาว วิมลเรขา ศรีมงคล 
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14353 นาย นันทวัฒน์ ศักดิ์สกุลคุณากร 
14354 นาย ปกป้อง จุลโมกข ์
14360 นางสาว เนติรักษ์ พรรษา 
14365 ร้อยต ารวจโทหญิง ณัฎฐณิชา  เวรศาสตร ์
14371 นางสาว ชัตติญา  ตรงนุกุล 
14372 นางสาว จีริสุดา บุญน า 
14375 นาย ศรัญย์  ศรีธูป 
14378 นางสาว กุลปราณี  ศรีโนนม่วง  
14383 นางสาว ภัทรวดี แก้วปักษา  
14384 นางสาว ชญาภรณ์  เจริญวงศ์  
14388 นาย ปุณยวีร์ โกยสมบูรณ์ 
14389 นางสาว ศิรินทิพย์  ไผทพฤกษ์  
14390 นางสาว เมญาณี  เพชรชี  
14405 นางสาว วิจิตรา  สัมพะวงค ์
14418 นางสาว อธิตยา  ด าจ านงค์  
14441 นาย นพรุจ  พัสสระ  
14442 นางสาว นฤภร  กีรติยุตวงศ์  
14472 นาย สุภัทรพงศ์  จิตต์จง  
14482 นางสาว จีรภิญญา วัฒนวงศ์วิสุทธิ์ 
14486 นางสาว ญาณิศา พัวพิทย์ศิริกุล 
14490 นางสาว ธิติสุดา สุระอาภรณ์ 
14491 นาย สุรวุฒิ ธ ารงศักดิ์ 
14498 นางสาว รชตวรรณ  คงผดุง  
14517 นาย สิรภพ  แพร่กิจยนต์กาล 
14518 นางสาว วรรณฉวี  ชื้นจะบก 
14521 นาย กันต์ธวัชร  ภู่ถาวรทรัพย์ 
14529 นาย กมลทรรศน์  บุญหล่อ 
14532 นาย ศุภชัย  คูอนันต์กุล 
14546 นางสาว วิมลรัตน์ ตั้งมั่นวิทยศักดิ์  
14552 นาย จตุรงค ์ วิจักขณ์อภิญญา 
14554 นาย สิทธิศักดิ์  พรกิตติกุญชร 
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14559 นาย กฤติธ ี กูดทา 
14565 นาย พฤกษ์  ฉวีกุลรัตน์ 
14570 นางสาว เกียรติสุดา  แสนยานุภาพ 
14588 นาย ประวิทย์  เชยชื่นจิตร 
14608 นาย จีรวัฒน์  โชติธมภักด ี
14645 นาย วุฒิชาติ ประถมวงษ์ 
14664 นาย วรัญวัส จันทศิลา 
14669 นางสาว จันทกานต์  ชาวพงษ์  
14736 นาย เขมรินทร์  ภูกิ่งหิน  
14749 นางสาว กฤษชลภรณ์ พูลพิพัฒน์  
14760 เรือเอก ฐานันดร์ รัตนะนาม 
14762 นางสาว วิภาดา  วรรณจันทร์ 
14793 นาย เชาวลิต จุ่นแพ 
14798 นาย รัชพล แสงสุริยากร 
14814 นาย กิตติธัช กินนร 
14817 นางสาว ปัณฐิตา รักพานิชมณี  
14818 นางสาว สุธีรา แซ่ตั้ง 
14819 นางสาว กุลนิดา  คฤสาร 
14820 นาย วัฒนกร  อุทัยวิวัฒน์กุล  
14821 นาย ธีนาถ มีทรัพย์ประเสริฐ 
14822 นางสาว ทิพวรรณ  ศรเกตุ 
14823 นาย ราชศักดิ์  กุลกัลยา 
14834 นางสาว ณิชากร ปล้องนิราศ 
14850 นาย ยศพนธ์  หาญวิชัยวัฒนา  
14872 นาย กันตพิชม์ ภูมิอัครนันท์ 
14877 นาย อภินันท ์ ทองด า 
14881 นางสาว พรหมพร  ศรีคชเสนกุล 
14896 นาย เตชินท์ สมวงค์ 
14898 นาย พนา  เบิกนา 
14900 นางสาว น้ าทิพย์  นิ่มดิษฐ์  
14903 นางสาว กมลวรรณ แซ่เล้า 
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14910 นาย อัคระ สวนศรี 
14911 นาย นวพล ข าสง่า 
14914 นางสาว วรนิษฐา  ทรัพย์ประดิษฐ 
14921 นาย ทศพร เกื้อกิ้ม 
14927 นางสาว เจนจิรา  ซื่อต่อศักดิ์  
14934 นางสาว ศรุตา พลอยเพ็ชร์ 
14941 นางสาว แก้วขวัญ  โมฬิยสุวรรณ 
14949 นาย อธิป  ปิตกาญจนกุล 
14950 นางสาว กานต์มณ ี ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์ 
14978 นางสาว อมลวรรณ วิริยะดิลก 
15002 นาย ศิริชัย  จ าปา  
15008 นางสาว นราวดี นุ้ยบุตร 
15012 นางสาว กานต์ธิดา  ศรีรักษ์  
15015 นาย พลนฤดม เย็นสุข 
15044 นาย เศกศักดิ์ ทรายขาว 
15055 นาย ภัทรพงค์ ช้างกลาง 
15072 นาย เสฎฐวุฒิ  คีรีพอน 
15081 นาย ณ กัน เสริมสุข 
15084 นางสาว ชาลิสา พรหมพันธกรณ์ 
15088 นางสาว ธนันยภรณ์  พงษ์สุวรรณ  
15089 นาย ทีปรัณย์ จารุเมธีชน  
15095 นางสาว พิชชา รุ่งแสง 
15096 นาย ธัญชนิต ล้อจินดา 
15097 นางสาว ขวัญลิขิต กริชชาญชัย 
15108 นางสาว สิริภัทร์ ทองทิพย์ 
15109 นางสาว มัชฌิมา   ค าอิ่ม   
15111 นาย ดรัณภพ เศรษฐารัศมี 
15114 นางสาว กุลจิรา เร่งไพบูลย์วงษ์ 
15116 นาย ภคิน ศิลาอาสน์ 
15117 นางสาว สิริกาญจน์   รังสิเกรียงไกร 
15119 ร้อยต ารวจเอก มงคลชัย พรายพรรณ 
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15123 นางสาว กิ่งกาญจน์   วาณิชยชาติ 
15128 นางสาว ดลพร อนันต์ภิรานนท์ 
15131 นาย ศุภกร   จินดามณี   
15132 นาย มนัส ภูมิโคกรักษ ์
15138 นางสาว จิรากุล โสมิญะ 
15140 นางสาว ทักษพร  สุขกันต์   
15146 นางสาว ธัญชนก นะมาตร ์
15155 นาย ศุภศานต์ สระทองโฉม 
15158 นาย หัตถพงษ ์ หิรัญรัตน์ 
15161 นางสาว อลิสา บ ารุงเวช 
15165 นาย ธนบูรณ์ สมุทระกพงศ์ 
15167 นางสาว จันทรวิมล อารยะธรรมโสภณ 
15175 นางสาว ฐานิดา ปิยโชติ 
15177 นางสาว ไผทมาศ  จันทรังษ์ 
15179 นางสาว พิชญา   โอฬารสกุล 

      
 

          /ผู้ท่ีสอบได้... 
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     ผู ้ที ่สอบได้ทั้งภาคหนึ่งและภาคสองแล้ว  ต้องยื่นค าร้องขอขึ ้นทะเบียนสอบปาก
เปล่าตั้งแต่วันจันทรท่ี์ 9 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันจันทรท่ี์ 23 พฤศจิกายน 2563 หากไม่ยื่นภายในก าหนด
จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิเข้าสอบปากเปล่าครั้งท่ี 1 สมัยท่ี 73 ส่วนรายชื่อผู้มีสิทธิสอบปากเปล่าท้ังหมดจะ
ประกาศให้ทราบภายในวันพุธท่ี 2 ธันวาคม 2563 และจะท าการสอบปากเปล่าครั้งท่ี 1 สมัยท่ี 73 ในวัน
พฤหัสบดีท่ี 10 ธันวาคม 2563 ณ ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา (รายละเอียดการสอบ
ปากเปล่าจะแจ้งไว้ในท้ายประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบปากเปล่า) 
 
                               ประกาศ  ณ  วันท่ี  7 พฤศจิกายน 2563   

 
   เมทินี  ชโลธร 

  (นางเมทินี  ชโลธร) 
ประธานคณะกรรมการอ านวยการ 

อบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 
 

 ศักดา  ช่วงรังษี 
(นายศักดา  ช่วงรังษี) 

เลขาธิการ 
ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 


