


เลขประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล
นักกำรทูตปฏิบตัิกำร :  วุฒิปรญิญำตร ี จ ำนวน 3,238 คน
10001 นางสาว สุพัตรา ณ นุวงศ์
10002 นางสาว กานต์รวี จิตรองอาจ
10003 นางสาว สรรสิริ ซายามา
10004 นางสาว พสกพร สุขุมมะสวัสด์ิ
10005 นางสาว ดวงกมล กองสันเทียะ
10006 นางสาว จุฑาทิพย์ ช่วยรัมย์
10007 นาย ธีรวัฒน์ ศรีสุรัตนากร
10008 นางสาว เฌอปัญญ์ จึงสิริมนตรี
10009 นางสาว กนกพร เทพนิมิตร
10010 นาย ธีระศักด์ิ เพ็งยิ้ม
10011 นาย ธีรพล ด ารงรักษ์
10012 นาย ปราญชล รอดเผ่ือน
10013 นางสาว กรชนก นุชเกษม
10014 นางสาว นาฏภุชงค์ กรมแขวง
10015 นางสาว วรากร อนันต์รัตนสกุล
10016 นางสาว กิติยาภร ปรีชาหาญ
10017 นาย ภัทร ภักดีธรรม
10018 นางสาว พรพัสกร เพ็ญสว่าง
10019 นางสาว กมลลักษณ์ กาวิจิตร
10020 นาย จิรภัทร นรนิ
10021 นางสาว พรกนก ทะสอน
10022 นางสาว ยวิษฐา ปฐมวัฒนพงศ์
10023 นางสาว วิภาวี วิเศษภักดีวงศ์
10024 นางสาว โชติกา บ ารุงหงษ์
10025 นางสาว กุลณัฐา อินทสร
10026 นางสาว สุภาวดี ธนไชย์
10027 นาย นนทิวรรธน์ สามัญบุตร
10028 นางสาว จุฑามาศ พิชญโสภากุล
10029 นาย นครินทร์ แสงค า
10030 นางสาว ณัชฌา มณีปกรณ์
10031 นาย จักรี วินทะไชย
10032 นางสาว ธัญญภัสร์ แสนท้าว
10033 นางสาว ณัฏฐากูร ค าแก้ว
10034 นาย อภิสิทธิ์ วงศ์เดอรี
10035 นาย พลภัทร บุญจันทร์

รำยชื่อผู้สมัครสอบเพ่ือวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป
ส ำหรบักำรสอบแข่งขันเพ่ือบรรจแุละแต่งตั้งบคุคลเข้ำรบัรำชกำรในต ำแหน่งนักกำรทูตปฏิบตัิกำร ประจ ำป ี2564

แนบท้ำยประกำศกระทรวงกำรต่ำงประเทศฯ ลงวันที่ 23 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564



2

เลขประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล
10036 นาย พีระ วงษ์มา
10037 นาย หัตถสิทธิ์ จันทร์เส้ียวรัศมี
10038 นางสาว ปัญญาพร มกรพงษ์
10039 นางสาว จินตนา ค าอุดม
10040 นางสาว พิจิตรตรา ค าบ่อ
10041 นาย ลุกมาน อาดัม
10042 นาย ณัฏฐพล พิพัฒนาศักด์ิ
10043 นาย ณัฐกิตต์ิ สิทธิสุขสกุล
10044 นางสาว ฌานิดา นิยะพัตร์
10045 นางสาว อภิญญา แผ้วเกษม
10046 นางสาว กัญฐมาศ หาญเลิศสิริกุล
10047 นางสาว วรรณพร อินต๊ะสอน
10048 นางสาว ภัทรวดี ประกายศรี
10049 นางสาว ฉัตรแก้ว ธ ารงลักษณ์
10050 นางสาว เกณิกา พนาวัฒนวงศ์
10051 นางสาว สุจิรารัตน์ ช่างเหล็ก
10052 นางสาว กมลวรรณ กวีรัตนธนะ
10053 นาย เอกพันธุ์ ขวัญเรือน
10054 นาย ฤทธิรงค์ เหมชะญาติ
10055 นางสาว ภัชชภร ศรีญะพันธ์
10056 นาย วิชิตศักด์ิ โสมเกษตรินทร์
10057 นางสาว ญาณาชา รังสินธุ์
10058 นางสาว วรกัญญา มีสุข
10059 นาย ชิตวร สนิทมัจโร
10060 นางสาว จุฬาลักษณ์ แก้วสองสี
10061 นางสาว กนกมณฑ์ ภูประไพ
10062 นาย บุณยวัตร องอาจ
10063 นาย ธนกร สุอรุณ
10064 นาย วิศรุต บุญรักษา
10065 นางสาว อรณิชา สายกิ้มซ้วน
10066 นางสาว ณิชารีย์ ชูแดง
10067 นางสาว ทิพย์สุดา สังศรีโร
10068 นาย กันต์ธนัน ด าดี
10069 นางสาว สุวรรณา วิทยพัฒนาพร
10070 นางสาว วลัยลักษณ์ คูหาวิชานันท์
10071 นาย วิสัน แตงภู่
10072 นางสาว ณัฐณิชา ศรีเพชร
10073 นางสาว สุพิชชา เสิกภูเขียว
10074 นางสาว ณัฐณิชา บัวมี
10075 นางสาว ศุจิกา สิงห์ปาน
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10076 นาย ณธฉัฏฐ์ ฐาน์ธิณิฏ
10077 นางสาว ณัฐนันท์ อินทร์จักร์
10078 นางสาว พิชญาภัค จะเกรง
10079 นาย เสฎฐวุฒ กงเต้น
10080 นาย ปรัชญา แลสันกลาง
10081 นางสาว ชลิกา เหมะรัชตะ
10082 นางสาว พุธิตา ศุขเนตร
10083 นาย ชัจจ์ ขวัญศรี
10084 นาย กษิดิศ มั่นพรม
10085 นาย ภูริ อรุณมานะกุล
10086 นาย เมธาวัฒน์ วรศรี
10087 นาย ณัฐรัฐ ชมภูพล
10088 นาย พันทิพย์ เขตภาคย์
10089 นาย ชนิสร แต่งงาม
10090 นางสาว สุพิชญา ช้างทอง
10091 นาย นันทิพัฒน์ พรเลิศ
10092 นางสาว หรรยดา แดงเพ็ง
10093 นางสาว แพรพลอย บวรสมสฤษด์ิ
10094 นางสาว ชัญญุกาญจน์ จรัสทวีสิน
10095 นาย พัทธนันท์ มณีฝ้ัน
10096 นาง ภูษณิศา มาพิลูน
10097 นางสาว กมลลักษณ์ กล่ินดี
10098 นาย รัฐธนินท์ ลีลาสวยสุด
10099 นางสาว เชฏฐินี คงคาสุริยฉาย
10100 นางสาว แพรพรรณ ภักดีสังข์
10101 นาย ภาณุพงษ์ ต่อสกุล
10102 นางสาว พิชญา ประชาธ ารง
10103 นางสาว ออมทรัพย์ อาศนเวช
10104 นาย ณรงค์ฤทธิ์ โชติเกียรติคุณ
10105 นางสาว พิศุทธิดา ศรีนวล
10106 นาย ณัฐธนชัย ชูทอง
10107 นางสาว กาญจนาภัทร จันทรสาขา
10108 นางสาว อารยา บัวศรี
10109 นาย คณิน ทองปัสโน
10110 นางสาว นราขวัญ กิตติอุดม
10111 นาย เจษฎา สวาทนันท์
10112 นางสาว เอมิล่ี โทมัสสัน
10113 นางสาว กัญญารัตน์ ไชยวัต
10114 นาย จีระ กนกเงิน
10115 นาย รัชพนธ์ พีระพล
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10116 นางสาว สโรชา ธานี
10117 นาย วศิน ภาสดา
10118 นางสาว ปรางทิพย์ รังทอง
10119 นาย ธรรมรัตน์ นาคสิงห์
10120 นางสาว วิสาขา โทธรัตน์
10121 นางสาว พิมพ์นารา พัฒน์ธนกิจเจริญ
10122 นางสาว นงลักษณ์ มังคละโสภณ
10123 นาย ศิริพงษ์ เเสงบุญเรือง
10124 นาย เกษม นิลสวัสด์ิ
10125 นางสาว ธมลวรรณ ชนิตรนันท์
10126 นางสาว ภรณ์ทิพย์ บุญสม
10127 นาย อาซฮารี ดีโซะ
10128 นาย วสุธาร พันธุอ์ร่าม
10129 นาย ชิดพงษ์ พูนเพ็ง
10130 นางสาว ธัญชนก ฉันทอุทิศ
10131 นางสาว พิชญาภา ปัญญาศิริ
10132 นางสาว ชณิกามาศ เล้ียงถนอม
10133 นางสาว สุรภา มหาขันตรี
10134 นาย นรเศรษฐ์ ศรียมก
10135 นาย บวรรัตน์ ดินประเสริฐ
10136 นางสาว พริมรตา คงคาเขตร
10137 นางสาว บุศย์วรรณ น้อยสง่า
10138 นางสาว เกตุนภา พรหมสงฆ์
10139 นางสาว ปัญจพร ปลากัดทอง
10140 นางสาว ชฎาพรรณ ไชยสม
10141 นาย กฤตพัฒน์ ศรีสุพรรณ
10142 นางสาว กชกร ถาวรรัตน์
10143 นาย สุรเชษฐ์ ธรรมธร
10144 นาย กิตติณัฏฐ์ จันทร์สุเทพ
10145 นางสาว ชนัญชิดา รัตรสาร
10146 นางสาว พรรณผกา สิงคีวรรณ
10147 นางสาว รุจิรา นาวิไลกุล
10148 นาย พัทธดนย์ นนทกะตระกูล
10149 นางสาว ติยาภรณ์ ต่อติด
10150 นางสาว อาทิมา วรินทร์อุดมสุข
10151 นางสาว จิรประภา จิรวชิรประภากุล
10152 นางสาว นฤมล ศิริวิศาลสุวรรณ
10153 นางสาว สริตา สดเจริญ
10154 นาย เอ้ยายา จอรถ
10155 นางสาว ปิยะวัลย์ สิริคุตตานนท์
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10156 นางสาว ปารีณา ก๊กเครือ
10157 นาย ธีมนต์ เดชอุฬาร
10158 นาย ชวนะพงษ์ จะสุวรรณ์
10159 นาย ศุภอรรถ ไพสิน
10160 ว่าทีร้่อยตรี ชาคริต ไตรยางค์พินิจ
10161 นางสาว กฤติยาพร ศิริสิทธิ์
10162 นาย สรวิศ วรรณศรี
10163 นางสาว ปิยธิดา กิตวงค์
10164 นาย ธีระเดช เปียนวม
10165 นางสาว พอใจ กรวยทอง
10166 นาย พิพัฒน์ พัวศรีพันธุ์
10167 นางสาว ยุคลธร เตชะวนากร
10168 นางสาว ขวัญชนก ธรรมสัตย์
10169 นางสาว ชนนิกานต์ อุ่นอบ
10170 นาย ทศพล บุญเฮง
10171 นางสาว ชัญญา วามะสิงห์
10172 นางสาว ปพิชญา นวลศรี
10173 นางสาว บุณฑริกา คุ้มค า
10174 นาย ภิปูณฐ์ ศรีประพันธ์
10175 นาย นัทธชาติ อุไรรงค์
10176 นางสาว สราลี สุวรรณปัญญา
10177 นาย พิสิษฐ์ พุฒิสกุลวงศ์
10178 นางสาว อักษิพร อุมานนท์
10179 นางสาว วรรณรวี กอบพึง่ตน
10180 นาย คเณศ จันตาสิงห์
10181 นาย นันทวัฒน์ พระพรหม
10182 นางสาว นิชดา สังขนิตย์
10183 นาย อุ้มบุญ ต้ังบุณยเกียรติ
10184 นางสาว กวิสรา สังขมุรินทร์
10185 นาย วัณณุวรรถน์ บุญเกิด
10186 นาย ก้องวิช อักขระเสนา
10187 นางสาว พรธีรา หุน่จ าลอง
10188 นางสาว ปานวิชญาณ์ ดีแก้ว
10189 นางสาว อลีนา นารูลา
10190 นางสาว อาฑิตยา บุญลาโภ
10191 นางสาว พรณิชา เผ่าพันธ์
10192 นาย ชัญญ พหลโยธิน ยุกตะเสวี
10193 นาย เวธิต โอทกานนธ์
10194 นาย ชัช ศิริพงษ์
10195 นาย กรวิช แสงทอง
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10196 นาย ธนพล ยุพานวิทย์
10197 นางสาว โชติกา ภาโนชิต
10198 นาย วศิวิญญ์ุ สารกิจปรีชา
10199 นางสาว ลีลาวดี ต้ังมิตรเจริญ
10200 นาย ภูรินทร์ เพียรจงกล
10201 นางสาว พูลชนก พูลสวัสด์ิ
10202 นางสาว มนัสนันท์ จอมพันธ์
10203 นาย อริญชย์ ศิริชาติ
10204 นางสาว พิมพกานต์ ชุลีพันธุมาศ
10205 นางสาว เกตน์สิริ กองสินพิพัฒน์
10206 นาย โฆสิต แจ้งจงดี
10207 นาย ดิศรณ์ ง้วนพันธ์
10208 นาย อภิมุข เจริญสุข
10209 นางสาว จินต์จุฑา มาสุข
10210 นาย ทัตติยะ พัฒนถาบุตร
10211 นาย ธนกร ชีวะโกเศรษฐ
10212 นางสาว คณาพร น้ ารักษ์
10213 นาย โรจน์วศิน มาลา
10214 นาย ศุภกิตต์ ชีช้าง
10215 นางสาว ณัฐหทัย ภูมี
10216 นางสาว ไฟรญ่า เฟือ่งฟ้า แวนฮาเมล
10217 นางสาว ศรีกัลยา มาลาบุญ
10218 นาย อภิมุข ตวงสิทธิกุลชัย
10219 นางสาว เบญญา มิตรประชา
10220 นาย ศิรวิชญ์ รุ่งโรจน์สาคร
10221 นาย พุฒิพงศ์ ทองเครือ
10222 นางสาว ศศิประภา แก้วพลกรัง
10223 นาย ชลันธร จันทร์สุข
10224 นาย ปัฐปกรณ์ แช่มสุขขี
10225 นางสาว อาภาภรณ์ สันตะพันธุ์
10226 นาย ธนพล สหทรัพย์ขันเงิน
10227 นาย สิทธิศักด์ิ แก้วธรรมานุกูล
10228 นางสาว จริญญา แย้มประโคน
10229 นางสาว ญาณิศิกา พันธุขันธ์
10230 นาย จักรภัทร จีรวรานนท์
10231 นาย ธนกฤต เพ็ญบ ารุงวงศ์
10232 นางสาว สุกัญญา กองช่าง
10233 นางสาว นาเดียร์ มาแฮ
10234 นาย ชานนท์ เจือน้ าหอม
10235 นางสาว ซาฟี บานิสซาตร์
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10236 นางสาว นันทวรรณ คงกรุด
10237 นาย คมกฤช รุ่งสมัย
10238 นาย พิชาภพ เข็มพุดซา
10239 นาย ภาณุทัต วัชราภรณ์
10240 นางสาว ภัทราพร พินธุรักษ์
10241 นางสาว กัญรดา รัตนปริญญา
10242 นางสาว พิมพ์ภัทรา ณ กาฬสินธุ์
10243 นาย ทยุต มงคลรัตน์
10244 นางสาว ธัญญา อณะสุวรรณ
10245 นาย กองเพ็ช ภูมิสวัสด์ิ
10246 นางสาว เพชรไพลิน วัฒนประดิษฐ
10247 นาย ประพันธ์ มีอินทร์ถา
10248 นาย อติกานต์ เมธาวัชรากร
10249 นางสาว อลิสา ขยันกิจ
10250 นาย วิชชวัฒน์ ศรีสุวรรณ
10251 นางสาว อัญชลี ทวิติยกุล
10252 นางสาว อรทัย สมิตานนท์
10253 นาย สิทธิชัย คานดง
10254 นาย พุทธิธร ลิมโกมลวิลาศ
10255 นางสาว สถิตลดา ดีพงศานนท์
10256 นางสาว จินต์จุฑา ไกรเทพ
10257 นางสาว นิษฐ์ชญา อุชาดี
10258 นาย กันต์พงษ์ ธารฤทธิท์วีพร
10259 นาย กฤษณพงศ์ ภูมี
10260 นาย ศุภัจฉริยะ สีชนะ
10261 นาย พริษฐ์ รัตนะ
10262 นางสาว แพรว ประสิทธิท์อง
10263 นางสาว ณิชาปวีณ์ พรรุจีลักษณ์
10264 นาย สุวพิชญ์ สุวรรณพันธ์
10265 นางสาว ธัญญรัตน์ เทพวารินทร์
10266 นาย กฤติพงศ์ สุวรรณรุ่งเรือง
10267 นาย ศุภชัย ศรีชาย
10268 นาย วัชระพงศ์ ศุภเกษม
10269 นางสาว ชมภูพรรณ แสนดี
10270 นาย สิทธิพัฒน์ ธนประดิษฐ์
10271 นางสาว กัลยรักษ์ วิไลศิริลักษณ์
10272 นาย ณัฏฐ์วัฒน์ เตชะละออศรี
10273 นาย ปาณัสม์ เอกจิตต์
10274 นางสาว ศศิณพัชญ์ อัศวรัชตนาคิณ
10275 นางสาว ญาสิตา ดีรอด
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10276 นาย กฤษนันท์ แพทย์สมาน
10277 นาย พงศธร วงศ์สีดา
10278 นางสาว สมิตา พาหาญ
10279 นาย เฉกชนม์ จึงสง่าสม
10280 นาย กิตติภูมิ สมมะโนหมาย
10281 นางสาว สุธีรา อยู่ยรรยง
10282 นางสาว กัญชิตา นุชนัย
10283 นางสาว อภิชญา หมวดเมือง
10284 นาย ชยุตม์ ทีประวิภาต
10285 นาย พงษ์ประยูร ยืนยง
10286 นางสาว ปวรรัตน์ เทียนศิริฤกษ์
10287 นางสาว สถชนม์ มีนาภา
10288 ส.ต.ท.หญิง จุฑากาญจน์ สมนึก
10289 นางสาว ญารวี สวยสะอาด
10290 นาย ธนโชติ ใจแสน
10291 นางสาว ชลิตา วัฒนศิริ
10292 นาย พชร ศิริวัฒน์
10293 นางสาว อารียา สมปัญญา
10294 นางสาว ณัฐฐา ศราวุธานุกูล
10295 นาย เทอดพงศ์ ธรรมเสนา
10296 นางสาว ธรรมพร ปัจจัยโค
10297 นางสาว ปิยะจิตต์ บ ารุงจิตต์
10298 นาย ณสิฏฐ์ ใจหาญ
10299 นาย พลวัชร ลีละวัฒนากูล
10300 นางสาว เบญญาภา เบญจกุล
10301 นางสาว อรณิช สวัสดี
10302 นาย ณฐ์ชนนท์ ล่ิมบุญสืบสาย
10303 นางสาว อรวรา คงจุ้ย
10304 นางสาว วรุณรัตน์ วงษ์ข า
10305 นางสาว ชื่นนภา สุขแจ่ม
10306 นางสาว พัชชนันท์ วีระมนทนาศักด์ิ
10307 นางสาว ธนัชภรณ์ ค ามณี
10308 นางสาว พิชญ์สินี เพ็งพุม่
10309 นางสาว รักษ์วนา รุ่งแสง
10310 นางสาว ชัชชญา พงษ์สุขพิณ
10311 นางสาว ศุภาวรรณ ใยสีงาม
10312 นางสาว ธัญรดา เลิศลักษณาพร
10313 นาย ทนงศักด์ิ โพธิม์ะฮาด
10314 นาย ศิวฤทธิ์ ศิลางาม
10315 นางสาว หทัยรัตน์ รัตนพิทักษ์พงศ์
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10316 นาย ธนกร สุธีธนานนท์
10317 นาย กิตติภต ทองพันช่าง
10318 นางสาว ธัญภัทร โตไพบูลย์
10319 นางสาว ชลาลัย วีระโสภณ
10320 นางสาว มาลีรัตน์ ข าสกุล
10321 นาย จิตรภณ เหล่าศรีสิน
10322 นางสาว ณัฐญาภรณ์ วิโรจน์ปัญญาภรณ์
10323 นางสาว วรรษมน ท่าดี
10324 นาย ธนพล เรืองนาม
10325 นางสาว ทัชชกร จันทนา
10326 นางสาว กมลพร บุบผาศรี
10327 นาย ณัฐวุฒิ ถามา
10328 นาย ศิระ โสตถิภิญโญ
10329 นาย กิตติศักด์ิ จ าปาสด
10330 นางสาว สุทธ์หทัย ธิติวรพันธุ์
10331 นางสาว พรรษชล ศรีประเทือง
10332 นาย วีระศักด์ิ มิกขุนทด
10333 นางสาว ศศิประภา สระกาศ
10334 นาง วิชุตา ไพจาน
10335 นางสาว วรรษมน หนูประดิษฐ์
10336 นาย ไวทยา ปิยรุ่งโรจน์
10337 นาย ภคธร แคธเธอรีน เพชรแดง
10338 นาย ฐิติกร ดิษฐสโร
10339 นางสาว มนทิญา ทองค าสี
10340 นางสาว นภัสนันท์ ค าทะเนตร
10341 นางสาว วิรัญดา ภูมิสุจิตโต
10342 นางสาว ลัญฉพิชญ์ ศรีเรือง
10343 นางสาว พิชญ์สินี โสพรรณพนิชกุล
10344 นางสาว มนัสนันท์ พันธ์เกษมสุข
10345 นางสาว พิราภรณ์ บ ารุงตน
10346 นางสาว คุณิตา โคะคูโบะ
10347 นางสาว ฉัตรญาดา รักสะโม๊ะ
10348 นางสาว วิรนีย์ รัตนพันธ์
10349 นาย วัชรพล โรจน์วัฒวุฒิ
10350 นาย บะห์รุดดีน หะยีอาหวัง
10351 นาย ภูมิตะวัน ศรีโคตรจันทร์
10352 นาย พีรกร ขาวสุทธิ์
10353 นาย วิริยะ วิริยพัตร
10354 นางสาว พัชรลัญจน์ เทียนฟัก
10355 นาย ธิติศักด์ิ โชติสิริพิทักษ์
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10356 นางสาว ชนพร สระวิสูตร
10357 นางสาว ปิยธิดา สัตรัตน์
10358 นางสาว ปานวาด ผดุงยศ
10359 นางสาว ธุวดารา เกศแก้วรณฤทธิ์
10360 นาย ธีรสุต หิรัญกานต์กิจ
10361 นาย ธีระเดช ปานสมุทร
10362 นางสาว ณัฐศิริ ฉิมวงษ์
10363 นางสาว อัญชนา คงวัฒน์
10364 นางสาว สิริวิศา วงษ์บุบผา
10365 นางสาว ภัทรพร วิริยะไกรกุล
10366 นางสาว มัณฑนา ค าทา
10367 นางสาว มัญชุภา เพชรเจริญ
10368 นางสาว ลลิตสุดา บุญล้อม
10369 นางสาว พรรณรมณ มหาสุวรรณ
10370 นางสาว ศรีสุภา ด้วงลา
10371 นางสาว เขมจิรา สพานแก้ว
10372 นางสาว พนิดา ไชยดวงศรี
10373 นางสาว บุษน้ าเพชร เหล่าเจริญ
10374 นางสาว ปาณิสรา ตันติกิตติ
10375 นาย วงศ์วริศ ลภัสอธิวัฒน์
10376 นาย ฐาติภูมิ ดอนสมหมาย
10377 นาย พุฒิพัฒน์ ลภัสอธิวัฒน์
10378 นางสาว สุภัทชราวดี เผ่าวิหค
10379 นาย กฤตภาส อ านวยสุข
10380 นางสาว กาญจนาพร กาสี
10381 นางสาว ปัญชรี ยืนยง
10382 นางสาว ณภัค บุบผาโชติ
10383 นางสาว ภัชษร หาญกิติวัธน์
10384 นางสาว พัชราภรณ์ จอมใจป้อ
10385 นางสาว มัสลินทร์ ดีมี
10386 นางสาว บูชณียา บูรณเขตต์
10387 นางสาว ณัฏฐณิชา กาวีระ
10388 นาย เจิดชัย เรือนแก้ว
10389 นางสาว ศุภาพิชญ์ สุวรรณโณ
10390 นางสาว ทองส่องแสง จันทรโณทัย
10391 นาย กฤตภาส ธวัฒนพงษ์
10392 นาย เกรียงกมล กุณามา
10393 นางสาว สถาพร สุขศรีวรรณ
10394 นาย กณฑกานต์ พลตรี
10395 นาย กฤษฎา ไชยนาเคนทร์
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10396 นาย ธนบูรณ์ ลีลาอมรพันธ์
10397 นาย สุขภัทร์ รัศมิทัต
10398 นาย กานต์ิ รักษ์สุจิตรัตน์
10399 นางสาว กชพรรณ ผิวสะอาด
10400 นางสาว รัชรินทร์ ยิ่งยืนยง
10401 นางสาว วรัญญา สุขสว่าง
10402 นางสาว เมธาวี วิเชียรทอง
10403 นาย มูฮัมหมัดอิฟฟา หมาดทิง้
10404 นางสาว ณัฐวดี สร้อยระย้า
10405 นางสาว อุมาพร เรียวเรืองแสงกุล
10406 นาย วริทธิธ์ร บุญรักษา
10407 นาย สุทธิวโชติ ศรีศิริโชคชัย
10408 นางสาว นันทิกานต์ จันทร์ใย
10409 นางสาว ธัญญรักษ์ ค าวงษา
10410 นาย กมลศักด์ิ ด่านจิตร์ตรง
10411 นางสาว อินทิรา พูลเจริญ
10412 นางสาว สิริวิมล ประทีปรัศมีกุล
10413 นางสาว ภัทราภรณ์ สายเสมา
10414 นาย สิรภพ เดชะบุญ
10415 นาย อรรถวิท พรเจริญโรจน์
10416 นางสาว จรรยวรรธน์ รุ่งเรืองอังกาบ
10417 นางสาว เทียนทอง บัวใหม่
10418 นางสาว จิรวัฒน์ ริยาพันธ์
10419 นางสาว ปิยลักษณ์ ธรรมบุตร
10420 นางสาว จิรัตติกาญจน์ เพชรฤทธิ์
10421 นางสาว ทักษพร เอียดเพชร
10422 นางสาว ธัญญากานต์ แสงพงศานนท์
10423 นางสาว ศรีรัตน์ ดวงบารมี
10424 นางสาว คัทลียา ล้ิมทอง
10425 นางสาว ณฐมน เลิศรตนบดี
10426 นาย ภูมิเดช จันทรสมบัติ
10427 นาย สิรภพ อ่อนศรี
10428 นางสาว กวิสรา เอียดเพชร
10429 นางสาว กิริตา สมสุข
10430 นางสาว สิดาพร ม่วงศิริ
10431 นาย ธิติธัช หิรัญเบญจทรัพย์
10432 นาย กฤษฏิ์ มนูญญา
10433 นางสาว จุฑามาศ ผาสุขขันธุ์
10434 นางสาว วัลยา มณีวรรณ์
10435 นางสาว อุมาวดี วิมลภัทรกุล
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10436 นาย ณัฐภณ อินทรา
10437 นางสาว ณฐยา วงศ์วรการ
10438 นาย อาวุธ เทียมภักดี
10439 นาย เถกิงศักด์ิ เพียงค าพร
10440 นาย ศาศวัต ค าพัฒน์
10441 นาย สิรวุฒิ ธัชกวิน
10442 นางสาว รัตนพร บุญพรม
10443 นาย กฤษณโชติ แคจติร์
10444 นางสาว นภัสวรรณ เจริญภักดี
10445 นางสาว ชลธิดา นันทนเสรีวัฒน์
10446 นางสาว วีรดา ชื่นชวนสังคม
10447 นางสาว ต้องตา เจริญทรัพย์
10448 นางสาว ณัฏฐ์ชุดา ชุติพงศ์วัฒน์
10449 นางสาว พิชชาภา เขมะวานิช
10450 นาย อัครทัศน์ โชคบุญส่งสวัสด์ิ
10451 นาย พศิน กิติศรี
10452 นางสาว สุภิสา สิกวานิช
10453 นางสาว สิตา เกื้อกูล
10454 นางสาว ชนัญญา เต่งภาวดี
10455 นางสาว ลลิดา ปิยะโรจนานุกูล
10456 นางสาว สุทิวดี สมปา
10457 นางสาว แพรวา ลีนะนิธิกุล
10458 นาย ต่อกมล วิเศษสุมน
10459 นาย พลัฎฐ์ เลิศอัศวะวณิช
10460 นางสาว ศิถี สนธิศิริกฤตย์
10461 นางสาว ศุภลักษณ์ แสนใจ
10462 นางสาว ธนัญญา นราพงษ์
10463 นางสาว ฐิตารัตน์ ดีรอด
10464 นางสาว ปิยธิดา อุษมากรกุล
10465 นางสาว อารีย์ ชนกนาถวดี
10466 นางสาว ญาณิศา ประจักษ์กร
10467 นาย บัญญวัต วิฑูรย์
10468 นางสาว กฤษกร แก้วธ ารงค์
10469 นางสาว กานต์สินี หิรัญเกตุ
10470 นางสาว พฤกษามาศ ค าสิงห์
10471 นางสาว ชนม์นิภา เถลิงนวชาติ
10472 นางสาว วรัญญา ประสานชีพ
10473 นางสาว ภาสินี วิชัยวงศ์
10474 นางสาว เฉลิมรัตน์ ฉัตรทอง
10475 นางสาว ปิยาพัชร ต้ังตระกูลพงศ์
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10476 นางสาว ปวีณรัตน์ กล่อมประเสริฐ
10477 นางสาว กันต์นภัส จารุการ
10478 นาย กฤษดนัย เทพณรงค์
10479 นาย ไกรสิทธิ์ ไกรปุย
10480 นางสาว ณัฐสิริ กอเกียรตินันท์
10481 นาย ปกาศิต ล่ิมกุลพงษ์
10482 นาย ธนัตกัญจน์ พงศ์บูรณะกิจ
10483 นางสาว ฤทัยรัตน์ อาวิพันธุ์
10484 นางสาว ธิรารัตน์ พร้อมประเสริฐ
10485 นาย ภาณุพงศ์ จงมีสุข
10486 นางสาว ปิยะดา ปริกัมศีล
10487 นางสาว ชัญญานุช ยอดพิจิตร
10488 นางสาว อัญญ์ลิปรียา สุภารังษี
10489 นาย ธีรวัต นนทสวัสด์ิศรี
10490 นาย พีระพงษ์ เตียวยอด
10491 นางสาว วรรษชล พรหมสินธุศักด์ิ
10492 นางสาว ภาสินี ศรีสุนทรพินิต
10493 นางสาว ขนิษฐา อนันตศักด์ิ
10494 นางสาว ณปภัช อธิณัธธ์สกุล
10495 นางสาว วริศรา ล้ิมส าอางค์
10496 นาย ฐิติพันธ์ วัฒนรัตน์
10497 นาย เอกราช พุฒิด ารง
10498 นาย ศิวัชฐ์ วรรณโกมล
10499 นาย โยธิน มีชัย
10500 นางสาว กรกมล ปรปักษ์ขาม
10501 นาย จักรกฤษ ม่วงแก้ว
10502 นาย ภาวัช อครเปรมากูน
10503 นางสาว พิชญาดา เขม้นงาน
10504 นาย วิภูพัฒน์ ธีร์ธนะกาญจน์
10505 นางสาว สิรีกานต์ สมบูรณ์เทอดธนา
10506 นางสาว ธมนวรรณ จารุมาศ
10507 นางสาว วชิราภรณ์ ศรีข า
10508 นาย กรวินท์ กั๋งเซ่ง
10509 นางสาว พันธ์วิรา ฉันทาวสันต์
10510 นางสาว กัญญาณัฐ อุณชาติ
10511 นางสาว อรุณรตี แสงสว่าง
10512 นาย วริทธิ์ เสนาวัตร
10513 นางสาว บุษยรัตน์ ศรีคง
10514 นาย อิทธิพล กล่ินดี
10515 นางสาว ณัฐกานต์ คลังกลาง
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10516 นางสาว ชนิษฐา จันทร์ภักดี
10517 นาย อภิรักษ์ ภิรมย์
10518 นาย ปรัชญา โกมาร
10519 นางสาว กัณชิกานต์ อ่อนเกตุพล
10520 นางสาว สุภรดา ธนาทรัพย์เจริญ
10521 นางสาว กานต์ธีรา ภูริวิกรัย
10522 นางสาว กัญญารักษ์ อยู่ไกล
10523 นางสาว นภัสสร ณ นคร
10524 นางสาว จุฑามาศ บุญนาม
10525 นาย ณัฐพงษ์ มงคลชนก
10526 นางสาว กวิสรา แก้วแดง
10527 นางสาว เมธิญา เมืองมีทรัพย์
10528 นาย พัฒวิทย์ ล้ิมวัฒนา
10529 นางสาว คณิศร สวนปาน
10530 นางสาว สาวิตรี ศรีอนันต์
10531 นางสาว สุชาวดี ดีอุดมวงศา
10532 นางสาว ณัฐชยา ชวลิตชัยกุล
10533 นาย เศรษฐ การ เศรษฐเกรียงไกร
10534 นางสาว วริศรา สินธุสอาด
10535 นางสาว ณัฐรดา ศิริอัครลาภ
10536 นาย นิธิกูล จันทดวง
10537 นางสาว ชนาภา สุดแสนสง่า
10538 นาย ปฏิวัติ ดีพัฒนกุล
10539 นางสาว พชรพร จรรย์นาฏย์
10540 นาย รพีพงศ์ ยงประดิษฐ์
10541 นางสาว ปิยภาวีร์ ลือเวศย์วณิช
10542 นาย กรธัช เตียวภาธร
10543 นาย ไชยวัฒน์ สุวรรณไกษร
10544 นาง หนูยิ้ม สุขสะอาด
10545 นาย ธิศวรรษ เกษตรสินสมบัติ
10546 นางสาว ทิวาพร เจนสรรพกิจกุล
10547 นาย กิตติภพ กันคล้อย
10548 นางสาว ชนิษฐา ปรีเปรม
10549 นาย ธ ารงศักด์ิ สุนทรภัค
10550 นาย ธันย์ ฤทธิพันธ์
10551 นางสาว ปราณปริยา วงแวงน้อย
10552 นางสาว ซัลมา จูกอ
10553 นางสาว จีรภา ภูสาหัส
10554 นาย สรวีร์ วีระพงษ์
10555 นาย พีระพัฒน์ วัฒนศิลป์
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10556 นาย สัณหนัฐ สิทธิวุฒิวรพันธุ์
10557 นางสาว อรณา อาเก็ม
10558 นางสาว กรกนก วีระพงษ์
10559 นาย ชนินทร์ นฤมิตพันธุเ์จริญ
10560 นาย ทีฆทัศน์ ธรรมวิโรจน์
10561 นางสาว อนรรฆวี เกิดสมบูรณ์
10562 นาย พศวีร์ สุขวัฒนานุกิจ
10563 นางสาว พรสินี เจริญวงศ์
10564 นางสาว ชนมน สวัสด์ิ
10565 นางสาว เสริมศิริ บุญยิ้ม
10566 นางสาว เมธิญา พุดกลาง
10567 นางสาว ฐปนัตย์ รอดอารี
10568 นาย สุรเกียรติ พรหมรัตน์
10569 นาย พีรสันต์ เดชะชีพสาคร
10570 นาย ปภาวิน จันทร์เสนา
10571 นางสาว พัณณิตา เดชะชีพสาคร
10572 นาย พัชรพล ปัน้สังข์
10573 นาย ชนก พิสัยพันธ์
10574 นางสาว ธณัฏฐา ฉายามงคล
10575 นาย พงศธร พันธ์จินดา
10576 นาย ฮีลาล ปาแนแจกะ
10577 นาย เอเซีย วายะโยะ
10578 นาย อิทธิพัทฐ์ เจริญเตชะวัฒนา
10579 นาย วัชรเกียรติ สวัสดิรักษา
10580 นาย กันตพัฒน์ เศรษฐวัฒนากุล
10581 นาย อธิวัฒน์ สินสิริวาณิชย์
10582 นาย พงศกร เบีย้วทุง่น้อย
10583 นาย อิบรอเห็ม บูลัดลีจิง
10584 นางสาว ศุภลาภา จารุดิลกกุล
10585 นางสาว พรรณกร สุวรรณวงษ์
10586 นาย ประพนธ์ ไพรอังกูร
10587 นางสาว พิชญ์ณภัทร ศรีค า
10588 นางสาว สุธาทิพย์ พวงมณี
10589 นาย นครินทร์ ภริงคาร
10590 นาย ปัฐพงศ์ ทีเขียว
10591 นาย ณัฐชัย ธีรติวาณิชย์
10592 นาย สุรเกียรติ มงคลธนวัฒน์
10593 นางสาว เขมิสรา อ าพะมะ
10594 นางสาว พิมพ์นิภา ทวีเพชร์สกุล
10595 นางสาว ธมนพัชร์ จิรกุลถาวรพัฒน์
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10596 นางสาว กมลรัตน์ โกมลนิรมิต
10597 นาย พันธกานต์ บุญประเสริฐ
10598 นางสาว มรกต ว่องไว
10599 นาย จักรกฤษ เสนาพรหม
10600 นาย นัฐสิทธิ์ โล่กันภัย
10601 นาย ปฏิภาณ วัฒนาพงษ์ศิริ
10602 นางสาว เบญญทิพย์ ยิ้มละม้าย
10603 นางสาว นราวดี บัวใจบุญ
10604 นาย ภคพล จารุกิตติยนตร์
10605 นาย วรปรัชญ์ มงคล
10606 นางสาว กัญญาภัทร บุญให้ลาภ
10607 นาย สิงหเดชา บุญน้อม
10608 นางสาว กิตติยา ทาเรือน
10609 นาย ทิวัฒน์ นามงาม
10610 นางสาว นันทัชพร สร้อยศักด์ิ
10611 นาย ณภัทร ปิยศุภรกุล
10612 นาย จุฑาภัทร นัยโกวิท
10613 นาย ปุณยวัจน์ ศุภวุฒิ
10614 นางสาว กรรวี กาญจนะวีระ
10615 นางสาว ปิน่ประภา ปักเสติ
10616 นางสาว พลอยนพรัตน์ นพคุณ
10617 นางสาว สิริธร เพชรทองเรือง
10618 นางสาว ยศยา แก้วเพชร
10619 นาย บุนยะมิน สาเมาะ
10620 นางสาว พัชญ์สิตา ชัยภิวัฒน์โสภณ
10621 นาย มิ่งเมือง วัฒนะศุกร์
10622 นางสาว ธัญธร ยาประดิษฐ์
10623 นาย พิตรพิบูลย์ ปลุกใจ
10624 นาย นพวิชญ์ มะลิแก้ว
10625 นางสาว ฐิติชญา พนัสนอก
10626 นางสาว สุภาวดี โชติกวิบูลย์
10627 นางสาว นลพรรณ วุฒิช่วย
10628 นาย ทรงรพ อิ่มน้ าขาว
10629 นางสาว สมฤดี ศัลยประดิษฐ
10630 นางสาว มธุริน นาถประชา
10631 นางสาว สัญห์วจี เสียงเอก
10632 นางสาว ฉัตรนภา จันทร์คามิ
10633 นาย เอกพัฒน์ อาดัม
10634 นางสาว ณฤดี ปักการะนัง
10635 นางสาว นิภามาศ คงเจริญ
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10636 นาย นราธิป บุญจิต
10637 นางสาว ชัญญา ต้ังตรงคิด
10638 นางสาว พวงบุปผา สงแก้ว
10639 นางสาว ชุติมณฑน์ ญาณไพศาล
10640 นางสาว นวพร สร้อยสุวรรณ
10641 นางสาว ณัฐรัตน์ บุญเนตร
10642 นางสาว นัชญา สายพันธ์
10643 นางสาว นิรชิตา บางผ้ึง
10644 นางสาว เกษศิรินทร์ ไพรสันต์
10645 นาย กฤษณา เสนาเวียง
10646 นางสาว กัญญาณัฐ จงสิริจรรยาพร
10647 นาย ณัฐวัฒน์ ชนะชัยวิบูลวัฒน์
10648 นางสาว สุพิชชา ด้วงแค
10649 นางสาว นงลักษณ์ การรัมย์
10650 นาย ปิติกุล ประจวบเหมาะ
10651 นางสาว ณัฏฐนิช สารภาพ
10652 นางสาว แพรวมณี อินทรลิบ
10653 นาย รชตะ ปีทอง
10654 นางสาว นันท์นภัส สุรัชตชัยพงศ์
10655 นางสาว พิมพ์พิชชา เกษมนวกุล
10656 นาย นวนนท์ วัฒนอริยกิจ
10657 นาย จิรวัฒน์ หงสกุล
10658 นางสาว ชนัญชิดา ลีเสถียรกุล
10659 นางสาว สุดารัตน์ ภูมิชิน
10660 นางสาว ณัชชา พูลศิริ
10661 นางสาว ชนัญชิดา ชื่นชม
10662 นางสาว ศิริพร อมรลีตระกูล
10663 นาย ณัฐพล นิลธ ารงค์
10664 นางสาว น้ ามนต์ คณะเวทย์
10665 นาย ภานรินทร์ ทัพพะวัฒนะ
10666 นางสาว ภูริชา อุ่นเรือน
10667 นางสาว อาภาภรณ์ นารี
10668 นาย กรกิจ สว่างแจ้ง
10669 นางสาว ศิรินภัทร์ พิสูจน์
10670 นางสาว รัตน์ติยา แพรดอก
10671 นางสาว ภาสิริ เอี่ยมศิริ
10672 นางสาว อุทัยพรรณ พรหมขัติแก้ว
10673 นาย ภาณุวิชญ์ ศรีตะปิยะ
10674 นางสาว วิชญาภรณ์ ขุนดี
10675 นางสาว อารียา วสิกชาติ
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10676 นางสาว ชนาภรณ์ บุตรกินรี
10677 นางสาว ธรรญธรณ์ ลิปล่ัง
10678 นางสาว มานะวีร์ วงษ์ศรีรักษา
10679 นางสาว สุธาสินี ณ นคร
10680 นาย กษิดิศ แก้วบัว
10681 นางสาว วีรยา ข าคม
10682 นาย วัฒนะพงศ์ ธนูวัฒนศิลป์
10683 นาย ปัญจะ หิรัญญสุทธิ์
10684 นาย ธีระศักด์ิ หล้าหลัน
10685 นาย ธาดาธร วัฒนพนม
10686 นางสาว เบญจพร แก้วประสิทธิ์
10687 นาย ธนกฤต กลมเกลา
10688 นางสาว ปิน่มณี อินทรัตน์
10689 นางสาว สิริมา ศรีมาทรัพย์
10690 นางสาว รัชนีกร การสว่าง
10691 นางสาว สุวนันท์ ศลินศิริ
10692 นางสาว รวินันท์ พุธวัฒนะ
10693 นาย อรรถวิท วิจิตรพลยุทธ
10694 นางสาว มัญชุลิกา วงศ์ไชย
10695 นางสาว มลธิณี บุญพนมชัย
10696 นาย กษมพันธ์ ยุทธนา
10697 นางสาว แพรวพรรณ รักขิโต
10698 นาย วัฒนพงษ์ วงศ์ศรีวัฒนกุล
10699 นางสาว พัชรี ขลิบทอง
10700 นางสาว พรนภสร ปุณณะเวส
10701 นาย ธนานพ ธูปเทียนรัตน์
10702 นางสาว ณิชากร สุดเกตุ
10703 นาย กรวุฒิ ทองแดง
10704 นาย วิชญ์ภาส เกสรวิบูลย์
10705 นางสาว วิชญาพร ฝางค า
10706 นางสาว วรินทร อึ้งส าราญ
10707 นาย ภาณุภัทร แดงโชติ
10708 นางสาว ไพลิน ชนประสูตร
10709 นางสาว ณภัทร รัตนคูหะ
10710 นาย สรวิชญ์ โกเมนทร์
10711 นางสาว พลอยเพชร ศรีไตรรัตน์
10712 นางสาว กนิษฐา สิริเวชพันธุ์
10713 นาย กษิดิศ สอนไว
10714 นางสาว วิมพ์วิภา มหาวงค์
10715 นาย วิภู สังข์อยู่ศิริ
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10716 นางสาว วรดา เดชเกรียงไกร
10717 นางสาว แพรวา บุญกล่ัน
10718 นาย เทอดธรรม เศรษฐเชื้อ
10719 นางสาว ฐิติรัตน์ หวานสนิท
10720 นางสาว พลอยนภัส ภาษาสุต
10721 นางสาว อาภัสรา ปุตุรงค์
10722 นางสาว อภิลักษณ์ ฮัมดาหลี
10723 นาย ปวริศ โรจนเลิศประเสริฐ
10724 นาย ณัฐภัทร จิตรบรรเจิดกุล
10725 นาย อับดุลอะซีซ ส าเร
10726 นางสาว ปาจารีย์ ณ น่าน
10727 นางสาว ชัชฎาภรณ์ นาคแก้ว
10728 นาย อดิศักด์ิ มหารักษิต
10729 นาย ปกครอง แย้มยินดี
10730 นาย สมพงษ์ ร่มโพรีย์
10731 นาย ณภัทร กรรณิการ์
10732 นางสาว อัจฉราวดี ศรีนันทพล
10733 นางสาว กชกุลชา บ้างสกุล
10734 นางสาว สุกัญญา ปาลา
10735 นาย ภูมิใจ กระแสร์นุช
10736 นางสาว โสรยา ตันเจริญ
10737 นาย ธนภัทร แก้วชู
10738 นางสาว กัญญาณัฐ น้อยพันธ์
10739 นางสาว มณีรัตน์ญามาศ ดวงเจริญพรลาภ
10740 นางสาว นิชนันท์ จันทรวัฒน์
10741 นางสาว ปิยธิดา เถวนสาริกิจ
10742 นางสาว วดีลดา อาด า
10743 นางสาว สลิลทิพย์ ศิธรกุล
10744 นางสาว อิงวดี แสงมณี
10745 นางสาว สิกขมา แสงหิรัญ
10746 นางสาว วริศา จินาไหม
10747 นางสาว มัธวรรณศ์ สุจริตธนารักษ์
10748 นางสาว พชรวรรณฐ์ เอมรัตน์
10749 นางสาว ภัคพิชญ์ญา สีหพุทธิพงศ์
10750 นางสาว นุชรี แซ่โค้ว
10751 นาย ทัพพนนท์ เหลืองเสรี
10752 นาย วงศธร ยืนหาญ
10753 นางสาว ฐิตานันท์ เจียวก๊ก
10754 นาย พฎาศรัย เชาวนะกิจ
10755 นางสาว ธัญญ์ฐิตา นราสินอนันตชัย
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10756 นาย อัครพล คูหาคติภพ
10757 นาย ณัฐนนท์ พงษ์ดี
10758 นางสาว ภัทรพร นนทะภา
10759 นางสาว ศิลามณี ช านาญจิต
10760 นางสาว เสาวณิต ชาญณรงค์
10761 นางสาว ภัทรชนก ธีระการณ์
10762 นางสาว ปภัสรินทร์ ศรีประทินภัสร์
10763 นางสาว นันธิชา นิจจันพันธ์ศรี
10764 นางสาว กนกรัตน์ โภคินธเนตร
10765 นางสาว วรรณศิริ สีมา
10766 นางสาว อาลักษยา ศิริทรัพย์
10767 นาย ฉัตรชัย รักคง
10768 นางสาว ปุณยนุช ตันธนาสุวัฒน์
10769 นางสาว อัญชุลี ยงขามป้อม
10770 นาย ชยพล โพธิสิ์งห์
10771 นางสาว สิริกาญจน์ ปองนาน
10772 นาย ชัชวาล อิศรางกูร ณ อยุธยา
10773 นาย ศิรวิชญ์ ศรีสาคร
10774 นาย ยูฮัน สะตาปอ
10775 นาย จิรัฏฐ์ จันทร
10776 นางสาว กันทิมา นาเสง่ียม
10777 นาย เกียรติพล จันทร์เพชร
10778 นาย พีรวิชญ์ จะมือ
10779 นางสาว เจนณิสสา ศิริวิเศษ
10780 นางสาว จิรภัทร กุลศักด์ินันท์
10781 นางสาว วณิชชา หุน่ศาสตร์
10782 นาย โชติวิทย์ ศิลปกาลประดิษฐ
10783 นางสาว กนกฉัฐ จารุจินดา
10784 นางสาว นัฐฑิยา เนตรพุกกณะ
10785 นางสาว นิภาวรรณ พาลแพน
10786 นางสาว พรรณวลัย ซู
10787 นางสาว อาจารี แป้นเกิด
10788 นางสาว ดวงพร นาคะนคร
10789 นาย อลงกต ซิงรัมย์
10790 นางสาว สุภาวดี ทองแก้ว
10791 นางสาว อภิสรา หล่ออริยา
10792 นางสาว จุฑาภรณ์ สิงห์ชุม
10793 นางสาว ชุติมา ภูษิต
10794 นาย ณรงค์ศักด์ิ จันทร์พวงทอง
10795 นางสาว ญาณีพร กาญจนบัตร
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10796 นาย วิชพงศ์ จิรพงศ์ภิญโญ
10797 นางสาว เกล็ดฟ้า เหาะสูงเนิน
10798 นางสาว ปัถยา พิไลพงศ์
10799 นางสาว ภาวดี ศรีชาทุม
10800 นางสาว พรพนิต ค าชุม
10801 นางสาว ปณิตา เตชานุรักษ์
10802 นาย กันตวัฒน์ มะลาไสย
10803 นาย ณภัทร ใบแก้ว
10804 นาย ชัยพฤกษ์ ไพรบึง
10805 นาย ศราวุฒิ อังกุลดี
10806 นาย ณัฐวัฒน์ จารุวัฒน์
10807 นางสาว ศวิตา พิมพาแป้น
10808 นางสาว ภัทรวดี อัครธนันดร
10809 นางสาว ศิริยมาศ พาภักดี
10810 นางสาว อารยา นิลศาสตร์
10811 นางสาว ณิชากร ปล้องคง
10812 นางสาว วิมณฑา จันทร์บ ารุง
10813 นางสาว ศุภนุช นงนุช
10814 นางสาว ปัทมาภรณ์ มุมทอง
10815 นางสาว ชนุภา กล่ินพงศ์
10816 นางสาว สุภางค์วณี ตันธนกุล
10817 นางสาว นภาพร เพ็งสุวรรณ์
10818 นาย อานนท์ พงษ์ประเสริฐสุข
10819 นาย เหมกานต์ จิวสิทธิประไพ
10820 นางสาว กรปภา ศรีสมัย
10821 นางสาว จิดาภา อุดมผล
10822 นางสาว รวิพร ประสานศรี
10823 นางสาว สุดฤทัย อินค า
10824 นางสาว บุณยานุช สานุช
10825 นางสาว กมลชนก มุสิกสูตร
10826 นาย ไชยภัทร พรหมบริรักษ์
10827 นางสาว เฉลิมขวัญ กองแพงค า
10828 นางสาว มนัญชยา พานิชถาวร
10829 นางสาว อริยนาฏ คุรุเจริญ
10830 นางสาว พิรญาณ์ พงษ์พานิช
10831 นาย นพชัย ศรีรัตน์
10832 นางสาว ศมวฤณ คชขันธ์
10833 นาย นภนต์ กิ่งเนตร
10834 นาย ชุติพนธ์ สงเดช
10835 นาย ธนภัทร สาตร์เพ็ชร์
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10836 นาย กฤตบุญ ไกรทัศน์
10837 นาย กิตติกร บุญมาตย์
10838 นางสาว วรวรรณ ท้วมแสง
10839 นาย เรืองวิชญ์ นวลโคกสูง
10840 นาย ณัฐวัฒน์ กรีอารี
10841 นาย เชาวลิตร์ เสลานอก
10842 นาย สหทรรศน์ จินดากุล
10843 นางสาว ชมพูนุท อรุณทวีทรัพย์
10844 นาย ธนัช เตชะมหพันธ์
10845 นางสาว กรวัลล์ิ อัศวสุวรรณ
10846 นางสาว ศุภกาญจน์ ด่านด ารงรักษ์
10847 นางสาว ยศยาณี ไชยเสนา
10848 นางสาว หทัยชนก ค ากัมพล
10849 นาย สุกัลย์ รัตนส าเนียง
10850 นาย สิทธิธัช รุจิโชค
10851 นางสาว ธัญญลักษณ์ เจียวก๊ก
10852 นางสาว ณัฐกฤตา มกรพันธุ์
10853 นาย ยุพนธีร์ เขียวข า
10854 นางสาว สีรุ้ง ไตรแก้ว
10855 นาย จิรัฐพงษ์ จันทะรัง
10856 นาย จรณทิต อินเนียม
10857 นางสาว ปุญญิศา คงบ าเพ็ญ
10858 นางสาว ธัญธร เงินเปีย่ม
10859 นาย เกรียงไกร สุขเขียว
10860 นาย พร้อม ชูวงศ์ประทีป
10861 นางสาว นันทิยา แลบัว
10862 นาย กิตติวัฒน์ เอี่ยมยิ้ม
10863 นางสาว พิมลนาฏ ธนาวุฒิ
10864 นางสาว ณิชาภัทร กฤติเดช
10865 นางสาว สุมาลี มารศรี
10866 นางสาว เพชรรัตน์ จิตณรงค์
10867 นางสาว ลภัสรดา สุขพิบูลย์
10868 นาย นววิทย์ โพธิก์ลาง
10869 นางสาว มธุรส โสวรรณี
10870 นางสาว ณพิชา ปาละนันทน์
10871 นางสาว กุลธาสินี แสนสุข
10872 นาย กวิน สมบูรณ์ศิลป์
10873 นางสาว เอมปวีร์ กีรติอัครศักด์ิ
10874 นาย ภาคภูมิ พรผุดผ่อง
10875 นาย ชาญชิด บุเกษ
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10876 นาย ปกรณ์ ตัญศิริสุข
10877 นางสาว ญาณี เรืองฤทธิศักด์ิ
10878 นาย ชลวิช อัคควุฒิ
10879 นางสาว ทัชธิตาพร ยิ่งส่ัว
10880 นางสาว รังสิต เนาวกูล
10881 นาย ธนาธิป หัสดินทร ณ อยุธยา
10882 นาย สิริฤกษ์ ณ พัทลุง
10883 นางสาว อชิมา ห้องหิรัญ
10884 นางสาว อรนลิน วิเชียร
10885 นางสาว ณิชากร ราชพิบูลย์
10886 นางสาว พิชามญชุ์ ต้ังค า
10887 นาย วริศ เหลืองวิชชเจริญ
10888 นาย รัชพล พิชญานุกุล
10889 นางสาว ธนะพัฒน์ พิริยะตรัสกุล
10890 นาย ปารุสก์ เวียงศรี
10891 นางสาว วรยา ตาตุ่น
10892 นาย ปรเมษฐ์ นาคแก้ว
10893 นาย พงศ์สิทธิ์ ญาณธนพงศ์
10894 นาย นิฮัมดี หะยีแวสามะ
10895 นางสาว ธวัลพร เพ็ชรเรือนทอง
10896 นาย กัมปนาท ยมสุข
10897 นางสาว พรสมสรวง สัจจาอัครมนตรี
10898 นางสาว เพชรรินทร์ สาแก้ว
10899 นาย กฤษณพงศ์ สามภูศรี
10900 นาย นิธิวัศ เตียวมณี
10901 นางสาว กรัณฑรัตน์ เยี่ยงยงค์
10902 นางสาว ภัทรพร อุดมกิจพิพัฒน์
10903 นางสาว หรรษกาณต์ เหลืองสุนศรีทร
10904 นางสาว พรสวรรค์ ประสงค์
10905 นางสาว แพรวพรรณ ยุทธศาสตร์
10906 นาย รุ่งรดิศ แสงแก้วศรี
10907 ส.ต.ต.หญิง ศิริณี คุณาบุตร
10908 นางสาว ภัสราภรณ์ แก้วมณี
10909 นาย ปุณยวัจน์ บวรวัฒนวานิช
10910 นางสาว เบญญาภา ขาวงาม
10911 นาย นิธี เกิดชูชื่น
10912 นางสาว ณัฐพร มหิงษ์
10913 นาย ภูมิพัฒน์ พรเจริญสุข
10914 นางสาว พรรณพรรธน์ จ าปาแพง
10915 นางสาว พิมพ์พิศา พิศาลศุภกุล
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10916 นางสาว พรนภัส สุวลักษณ์
10917 นาย ชยุตพงศ์ เพ็ชราภรณ์
10918 นางสาว ศมิษฐา เฟือ่งฟูสวัสด์ิ
10919 นาย ณัฐนันท์ โพลงพันธ์
10920 นางสาว อัธยาภรณ์ ตังทวีทรัพย์
10921 นาย นิษฐ์นรวิชญ์ วงศ์สว่างพานิช
10922 นาย วสวัตต์ิ อัครดิษฐวัฒน์
10923 นางสาว ชนัญชิดา มลิวัลย์
10924 นาย อิสระ ชื่นบาน
10925 นางสาว ปาริฉัตร ก าเหนิดสุข
10926 นาย ยศภัทร เถาว์หิรัญ
10927 นาย ฉัตรชนก เถาว์หิรัญ
10928 นางสาว รุ่งรวินันท์ ใจแก้ว
10929 นาย ภูริวัตต์ เขียวอุไร
10930 นาย กรธัช เจริญโชติญานิต
10931 นางสาว จุฬาลักษณ์ ธรรมจักรศิลา
10932 นางสาว หทัยภรณ์ มีทิพย์
10933 นาย เอกสกุล ไพศาลรังสรรค์
10934 นางสาว สุทินา วัสสานกูล
10935 นาย ภูวดล วัฒนพิสิทธิ์
10936 นางสาว สุทธิดา จุฑานนท์
10937 นางสาว สมัชญา ทองเลิศ
10938 นางสาว ภคนันท์ แซ่อุ้ย
10939 นางสาว ชญานิศ หนูนาค
10940 นางสาว ทอฝัน อุตมขจรกุล
10941 นาย ธรรม์ เกตุทัต
10942 นางสาว สุดากร ยารังษี
10943 นางสาว อรอนงค์ วงศ์โสภา
10944 นางสาว ศศินันท์ ต่างงาม
10945 นางสาว วิมลมาศ เหรียญราชา
10946 นาย วรัญญู จุปะมะนัย
10947 นาย ปัญญา หัวดอน
10948 นาย พลวัชร ปานงาม
10949 นาง ธัญญารัตน์ โคเลโซวา
10950 นาย บอริส สลาว่า
10951 นาย พาทิศ รัศสุวรรณ์
10952 นางสาว ชญาค์นิษฐ์ สัตยาชัย
10953 นาย รัฐนันท์ ตะพานแก้ว
10954 นาย อัครพล ถาลิปน
10955 นางสาว ธนพร สรนันท์
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10956 นาย ณัฐภัทร หงษ์ขุนทด
10957 นางสาว จุฑามาศ ล้ิมวงศกรวณิช
10958 นางสาว ณัฐวรา เนียมแก้ว
10959 นาย ณัฏฐ์ พงศ์พีราวัศ
10960 นางสาว ชนม์ณิชา ภัทรอังกูร
10961 นางสาว ดมิสา ตรีรัตนพันธุ์
10962 นาย อภิศักด์ิ อัคพิน
10963 นางสาว นัจลา มีบุญลาภ
10964 นางสาว นวพรรษ์ แก้วไทรนันท์
10965 นาย ภูรินท์ จารุธีรศานต์
10966 นางสาว ณัฐาภรณ์ พรมดอนชาติ
10967 นางสาว สวิสสา แจ้งปิยะรัตน์
10968 นาย นภนต์ อิทธิพันธุก์ุล
10969 นางสาว นัศรีน อารยสมัย
10970 นางสาว อาซีลา ดอรอแต
10971 นาย สุทธิรัตน์ ไชยสุทธินันท์
10972 นางสาว สุวีรภา วิชัยธนพัฒน์
10973 นางสาว ธรณ์ธันย์ ฤทธิค์ ารพ
10974 นาย ศรัณญ์ สุทธิวานิช
10975 นางสาว ธนพร เกิดสมบูรณ์
10976 นางสาว ดลญา ยีมัสซา
10977 นางสาว ปวิตรา ปุราวัฒนากุล
10978 นางสาว สุนทริตา สันวิลาศ
10979 นางสาว สุจิวรรณ ยิ้มยวน
10980 นาย เพชรสายฟ้า พงษ์พาณิชย์
10981 นางสาว ศิโรรัตน์ ไม้แก้ว
10982 นาย ศุภเกียรติ ศุภศักด์ิศึกษากร
10983 นางสาว ณัฐฐินันท์ ช่ าชอง
10984 นางสาว จิตรลดา กระต่ายจันทร์
10985 นางสาว ภารดี ทิพเสนา
10986 นาย กฤตพัส หิรัญธนาธัช
10987 นาย คอเละ บินยูเด็ง
10988 นางสาว สุณิสา สุวรรณสุนทร
10989 นาย ชวิศ ประภพรัตนกุล
10990 นางสาว นิลยา มิกี้
10991 นางสาว พิมพ์ชนก สุคันธศรี
10992 นางสาว ณิชา ศรีอินทรางกูร
10993 นางสาว ดวงกมล จุฬามณี
10994 นาย ณัฐนนท์ สุขเทียน
10995 นาย พีรณัฐ รุ่งเรือง
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10996 นางสาว รอรีซ่า ชอบงาม
10997 นาย ชนาธิป ทิวทอง
10998 นางสาว พิมพ์ณดา สรรพากิจวัฒนา
10999 นาย ปวีร์ วสุวิวัฒน์
11000 นาย ชาญธรรม วิริยะธนาวุฒิวงษ์
11001 นางสาว กนกวรรณ สังสุวรรณ์
11002 นางสาว ผ่องฉวี วันนา
11003 นาย วงศธร สิงหพันธ์
11004 นาย เหนือ พัฒนาศิริ
11005 นางสาว รัชนิดา ตรีภพ
11006 นาย รัฐธรรมนูญ สนทมิโน
11007 นางสาว ไปรยา ยังปักษี
11008 นางสาว พิชาภรณ์ กล่ินสุคนธ์
11009 นาย ชยพล บัวล้ิม
11010 นาย นิธิภัทร สายมา
11011 นางสาว กนกพัชร ใจงาม
11012 นาย พฤฒ บุญญาสัย
11013 นางสาว ระพีพัฒน์ กองรักษา
11014 นาย บัญญพนต์ แสงนาค
11015 นาย กฤชณัฎฐ์ กองเกิดสุข
11016 นางสาว ณัฐพร สุริยะฉาย
11017 นาย พิตรพิบูล ปานอยู่
11018 นางสาว ช่อทิพย์ สมรูป
11019 นางสาว ณัฐรดา เวชกูล
11020 นาย สัณห์จุฑา วนะวนานนท์
11021 นาย สหพงศ์ สถิธางกูร
11022 นาย ฉัตรชัย สีทะ
11023 นางสาว นลพรรณ นนท์นภาพันธ์
11024 นางสาว ศิริพร เจริญศิริ
11025 นาย จักรกฤษ ภัสสรประทีป
11026 นางสาว จินห์นิภา ไกรวิชญพงศ์
11027 นาย อัครภณ ชัชวาลวานิช
11028 นางสาว ฐิติมา กัลยาณกรสกุล
11029 นาย วัชริศ เหมพัฒน์
11030 นางสาว สุดาพรรณ พลเดช
11031 นางสาว อัญชนา ภาชนะกาญจน์
11032 นางสาว อภิญญา ตรีรัตไพบูลย์
11033 นางสาว กัณฐิกา เมฆา
11034 นางสาว ภัทรานี รุ่งทวีผล
11035 นางสาว ฉัตรชนก ไพศาลศักด์ิ
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11036 นางสาว ศิรดา ธีวันดา
11037 นางสาว ศุภาพิชญ์ ธีวันดา
11038 นางสาว ชุติกาญจน์ มหานาม
11039 นางสาว วรประติลักษณ์ ตรงศูนย์
11040 นาย ธีรวุฒิ ใจเพชร
11041 นาย ณัฐ โพธิจ์ันทร์
11042 นางสาว สุดปิติ แป้วบุญสม
11043 นาย คณภพ จองจิตรมั่น
11044 นางสาว ณกมล พุทธวรรณะ
11045 นาย ภูริช ทวีรัตน์รังสรร
11046 นางสาว วัชราภรณ์ สว่างวรนาถ
11047 นางสาว พรเพชรรานีวรรณ เวชกรกานนท์กุล
11048 นางสาว ภัทราวดี อาจเอี่ยม
11049 นางสาว สุวิสาส์ เวชกะ
11050 นางสาว ธัญธร ญาณพิสิฐกุล
11051 นางสาว ผกามาส กาญจนบุรางกูร
11052 นาย พงศ์วิรุฬห์ ค าเงิน
11053 นางสาว พนิตพร กล่ินหอม
11054 นางสาว กาญจนวรรณ กล่ินอวล
11055 นางสาว ณัฐชยา ปานแก้ว
11056 นาย ชาญพิพัฒน์ ฤทธิเดช
11057 นาย อัครพนธ์ เปล่ียนพันธ์
11058 นาย ณศักต์ พงษ์ศรี
11059 นางสาว อัจฉรา ลิขิตภุมรา
11060 นาย คมกฤช อาบสุวรรณ์
11061 นางสาว นุดาภา เดชทรัพย์
11062 นางสาว วรวรรณ วรเนตร
11063 นาย ณัฐดนัย ขามใหญ่
11064 นาย ณัฐพัชร์ เธียนชัยวัฒนา
11065 นาย จิรัฐติกาล ปีท่อง
11066 นาย โรจนินทร์ ศิรภัสสราวงศ์
11067 นาย ปิยวุฒิ รัตนานนท์
11068 นางสาว อนันญลักษณ์ อุทัยพิพัฒนากุล
11069 นาย เกียรติภูมิ บุญเป็ง
11070 นาย เผ่าเกียรติ อัครพันธุท์วี
11071 นางสาว ขวัญวรัญ เหลืองณะลาภีร์
11072 นางสาว พัฒนรัตน์ บุตรญาคุณานันท์
11073 นางสาว นลินรัตน์ วรรณยศ
11074 นางสาว สริตา สุวรรณสา
11075 นางสาว ณัฏฐณิชา มีพจนา
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11076 นาย วีระพัฒน์ รัตนธีรวงศ์
11077 นางสาว กมลทิพย์ ชามาน
11078 นางสาว กิตติกาญจน์ ศรีพรหมมุนี
11079 นางสาว สุทธิดา ทาค าสุข
11080 นางสาว รภัสสา เทวภูดิศ
11081 นาย วรเมธ โกศัลวัฒน์
11082 นางสาว กันยานี กุศลรัตน์
11083 นาย พันธกานต์ พุฒเขียว
11084 นางสาว อาทิตยา สิงห์ทิศ
11085 นางสาว ณัฐณิชา ต้ังเจียมศรี
11086 นาย รุชดี หล้าจิ
11087 นางสาว กิตติมา ช่วยชู
11088 นางสาว ศุภิสรา ศรีวุฒิชาญ
11089 นางสาว ธนินี สมทรง
11090 นางสาว พรรัตน์ เสริมดวงประทีป
11091 นางสาว รวิตา ไชยคุณา
11092 นางสาว ณัฐกุล อินทร์มีสุข
11093 นาย คริษฐ์ จินดา
11094 นาย ปฐกร โกละกะ
11095 นางสาว ศุมินตรา ศรีทอง
11096 นางสาว ศศิธร สมอแข็ง
11097 นาย กิจนันท์ จันทร์ฉาย
11098 นาย ณฐนน นรสาร
11099 นาย ปัณณธร ชัยประเสริฐ
11100 นางสาว อัญธิชา เล็กแหลมหลัก
11101 นางสาว กมลรัตน์ โข้บุรี
11102 นาย กฤติน บุญจิต
11103 นางสาว วรรณภรณ์ เลาะวิธี
11104 นางสาว วลัยพรรณ ศรีวิภานนท์
11105 นาย พชรพล แสงปัญญา
11106 นางสาว สุกัญญา บุญสวน
11107 นางสาว นงนาถ หลวงราช
11108 นางสาว พิมพ์รตา โพธิสั์ย
11109 นาย ปวินท์พนธ์ ถีระวงษ์
11110 นางสาว นุช บุตรพา
11111 นาย ลินิน พระนุรักษ์
11112 นางสาว ปัทมพรรณ จารุวนาลัย
11113 นาย ชนะชัย หล าปุน่
11114 นางสาว ปิยะรัชฎา ชูวิชัยวงศ์
11115 นางสาว คณิศร ล่ันซ้าย
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11116 นาย เพิม่เพชร เพ็ชรบูรณ์
11117 นางสาว ทิตย์ติยา ฐานิวัฒนานนท์
11118 นาย ณัฐดนัย เกียรติการุณ
11119 นางสาว เมธาดา ธนกวินนนท์
11120 นางสาว ภัสราภรณ์ งามสมจันทร์
11121 นางสาว พัชรินทร์ ดุลยะลา
11122 นางสาว สิริรัฐ หนูสี
11123 นาย กฤติน ธัญญธาดา
11124 นางสาว อามีรา ดาตูมะดา
11125 นาย กฤดินันต์ ไชยสมคุณ
11126 นาย ชุติวัฒน์ ไก่แก้ว
11127 นางสาว ศิริพร ทิพยมงคล
11128 นางสาว นภษร อินมั่น
11129 นางสาว กัญญาพัชร ลิขิต
11130 นางสาว วรรณกานต์ จีระวัฒนกุล
11131 นาย พงศ์พล บ้างวิจิตร
11132 นาย นิธิวัต อ้นรัตน์
11133 นางสาว ณัฐวีณา ชินรัตนลาภ
11134 นาย วิศรุต เลิศลาภยศ
11135 นางสาว วรินทร ผะอบเพ็ชร์
11136 นางสาว กิ่งกาญจน์ ยืนไพโรจน์
11137 นางสาว อังศุมาลิล เกตุวัฒนเวสน์
11138 นางสาว กัญญารัตน์ ชูนามชัย
11139 นาย ธนเดช ศรีชาหลวง
11140 นางสาว นิลุบล ขาวเมืองน้อย
11141 นางสาว ปลิสา แป้นสอน
11142 นาย ปิยวัฒน์ จิญกาญจน์
11143 นาย ณัฐนนท์ พึง่โต
11144 นาย ชัยณรงค์ นันทพันธ์
11145 นาย มกรนนท์ รณสิทธิ์
11146 นาย ศิรธันย์ สิทธิธัญวัฒน์
11147 นาย ชนกฤษณ์ ตันสมหมาย
11148 นาย นันทชัย อินทรอักษร
11149 นาย เอกนิติ วิเชียรผลา
11150 นางสาว พิมชนก เพชรฤทธิ์
11151 นางสาว ขนิษฐา เพชรสูงสกุล
11152 นาย รัชพล นิกร
11153 นาย ณัฐวัชร นามวิเศษ
11154 นางสาว ทองกร โภควรรณวิทย์
11155 นาย สุรวุฒิ ธ ารงศักด์ิ
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11156 นาย ธิติ รัชดาธิกุล
11157 นางสาว สุธาสินี ชุมชนะ
11158 นางสาว วริษา อุมารัตน์
11159 นางสาว ดุริยา บุญมั่น
11160 นางสาว กรณิกา พุดแจงงาม
11161 นาย ธนภัทร ชื่นอารมณ์
11162 นางสาว สุชานาถ พงคชาติ
11163 นาย ณัฐพงศ์ ผิวขาว
11164 นางสาว พัชนิภา แก้วเขียว
11165 นางสาว เขมจิรา ต้ังตฤษณกุล
11166 นางสาว นภัสมน สุวรรณเนตร
11167 นางสาว จิลดา บุตรสุทธิวงศ์
11168 นางสาว จิตติกร ปัดสาพันธุ์
11169 นางสาว ญาณิศา ศรีบุญมา
11170 นางสาว เอกปวีณ อนุสนธิ์
11171 นางสาว มณฐิยา อยู่ศรี
11172 นางสาว ธีร์จุฑา ธรรมวิจินต์
11173 นางสาว ณัฏฐณิชา ประดิษฐ์ค่าย
11174 นางสาว รวินท์ ศูนย์คล้าย
11175 นางสาว รัชพร วรรณวิจิตร
11176 นาย วันชัย สุทธิธารธวัช
11177 นางสาว แพรพลอย ต่างใจ
11178 นาย ปฐวี ปริญญารักษ์
11179 นางสาว พรรณภา มหิวรรณ์
11180 นางสาว ประภัสสร ตันวัฒนเสรี
11181 นางสาว ชลนิภา ศรีลัญฉกร
11182 นางสาว ฐิติภา ศิริวาส
11183 นางสาว ธิระวดี โฆสิตวัน
11184 นางสาว จินตนา บางยี่ขัน
11185 นางสาว ณัฐนรี เรืองฤกษ์
11186 นางสาว ณัฐณิชา หร่ีจินดา
11187 นาย พิสิฐชัย รักเกียรฐิ อ่อนสิงห์
11188 นาย วิศรุตม์ เทวอักษร
11189 นาย กฤษฏา ชูมงคล
11190 นาย สหรัฐ โพธิอรรถ
11191 นางสาว ทิพย์สิริ เล่าสุอังกูร
11192 นางสาว รังสิมา รอดถนอม
11193 นางสาว ธรินทร สันประเสริฐ
11194 นางสาว ชญาณ์นันท์ บุราณเศรษฐ์กมน
11195 นาย ฤทธิห์ทัย วิบูลย์ชาติ
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11196 นาย อภิวุฒิ บรรยงกะเสนา ณ อยุธยา
11197 นาย ปณัฐ พันธ์กิจนันทน์
11198 นางสาว ณวรา สุวรรณภิงคาร
11199 นาย สุรเชษฏ์ คงเสง่ียมวงศ์
11200 นาย วรวิทย์ พงศ์เพิม่กิจวัฒนา
11201 นางสาว กมลลักษณ์ งามเลิศ
11202 นางสาว จุฑามาศ วาดเขียน
11203 นางสาว อรัชพร ไชยรัตน์
11204 นางสาว วิมญชุ์รัสย์ สิงห์ค า
11205 นางสาว ฉันทิสา สันซัง
11206 นางสาว นราวดี โอมณี
11207 นางสาว พรรษวรรณ จันทรโสภา
11208 นาย เกียรติภูมิ เกียรติสุภาพพงษ์
11209 นางสาว ปาเจรา ธัญทรัพย์ธรากุล
11210 นางสาว พิมพ์เพ็ญ ควบพิมาย
11211 นางสาว ปุญชรัสมิ์ ผลลาภทวี
11212 นางสาว นุชากร หนุนภักดี
11213 นางสาว ดลชนก โต๊ะบุรินทร์
11214 นางสาว อัญชิษฐา ศิริอนุการวัฒนา
11215 นาย ธันยพงศ์ ฉันทนิมิ
11216 นาย ชยางกูร ปาตาน
11217 นาย กษิดิศ วงศ์ทอง
11218 นาย กัสกร ปังวิภาส
11219 นาย ธีรดล ปรีชา
11220 นางสาว ริล มาสันต์
11221 นาย ฤทธิเกียรติ พงศ์พิริยะกาญจน์
11222 นาย สรรเพชญ มงคลเสริมศิริ
11223 นางสาว นิภารัตน์ ศิลาสุวรรณ
11224 นางสาว เกวลี แซ่ต่ี
11225 นาย คณิต สุทธิประเสริฐ
11226 นางสาว นภาวรินท์ เกตุแก้ว
11227 นางสาว ปิยธิดา โกพลรัตน์
11228 นาย มงคลชัย พลบญ
11229 นางสาว ประพิณพร พงษ์ทัดศิริกุล
11230 นางสาว ณัฐภัสสร สุเมธีประดิษฐ์
11231 นางสาว ชินะนินนาท หาญศักด์ิสิทธิ์
11232 นาย มัฆวาน งานส าเร็จ
11233 นาย เรืองวุฒิ กาญจนารัตนากร
11234 นางสาว วราลี ใบเงิน
11235 นางสาว อโรชา แจ่มประเสริฐ
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11236 นางสาว พัชรี สัตยารังสรรค์
11237 นาย วรัจน์ จอนจ ารัส
11238 นางสาว จินต์จุฑา ธรรมนาม
11239 นางสาว วรินทร์ธร พัฒนธีระนันท์
11240 นาย พชร ล้วนวิจิตร
11241 นาย ธนทัต ทวีสิน
11242 นางสาว จินดารัตน์ มณีแก้ว
11243 นางสาว สิตานันท์ ลือทุกข์ส้ิน
11244 นางสาว ศิวรักษ์ มะโนพิงค์
11245 นาย รัชชานนท์ วงศาโรจน์
11246 นาย ศิวพันธุ์ บุญเหมาะ
11247 นางสาว สิริวิมล หงษ์โพธิ์
11248 นางสาว รังสิธร ม่วงรุ่ง
11249 นางสาว ทักษพร ศักด์ิสยามกุล
11250 นาย วนวัฒน์ เวชกิจ
11251 นาย ราชันย์ ปูย่ิ้ม
11252 นางสาว กุลชาสรณ์ สู่สุข
11253 นาย ธนกฤต ปานบัว
11254 นางสาว ภัทรภร พลเมือง
11255 นาย รักษ์ป่า อู่สุวรรณ
11256 นาย ณัฐนนท์ โสภณสุขสถิตย์
11257 นางสาว นิศาชล ภูตีกา
11258 นาย วุฒิวัฒน์ หมาดหมาน
11259 นางสาว มนัสศรณ์ นางาม
11260 นางสาว ชลธิชา สุขสุวรรณ
11261 นางสาว สุจิตรา พินทอง
11262 นาย จักรวรรดิ อนันต์โชตวงศ์
11263 นาย ธนันชัย นนทะชัย
11264 นาย พีชคณิต จริงบ ารุง
11265 นางสาว ธวัลพร บุญเซียม
11266 นาย อิลฮัม สาแล๊ะ
11267 นาย จุฑาภวิศน์ จุฑาต้ังเจริญ
11268 นาย จารุวัฒน์ มูลเขียน
11269 นางสาว อารดา หิรัญปัญญา
11270 นาย พิษณุพงศ์ บูชิตพงศธร
11271 นางสาว อัญธิกา ชลสินธุ์
11272 นางสาว อนัญพร จันทร์แย้ม
11273 นางสาว สิริพัชระ ธัญกรินธนะรัตนะ
11274 นางสาว สมัญญา เหมริหนี
11275 นางสาว บัวบวร อนันตศิลา
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11276 นางสาว พศิกา สท้านพล
11277 นางสาว นัฎฐิกา เดชานุภาพ
11278 นางสาว มนัสดา เพชรประเสริฐ
11279 นางสาว นิอร แก้วพวง
11280 นางสาว วริษา ขุนเจริญ
11281 นางสาว ธัญพิมล จ าปาศรี
11282 นาย ภานรินทร์ ขอร้อง
11283 นางสาว ชนัญชิดา บุญมาศิริ
11284 นางสาว ณัฐชยา วดีศิริศักด์ิ
11285 นาย ณัฐพล อุดมเมฆ
11286 นางสาว ปรัชญาพร หนุนภักดี
11287 นาย วัชริศ ทับทิมเมือง
11288 นางสาว ภัคธีมา บุญเพ็ง
11289 นางสาว ฐาปนี พรมดี
11290 นางสาว ไอลดา ทองปล้อง
11291 นางสาว ธัญยากร สานันท์
11292 นาง ศดานันท์ ถาวิกุล
11293 นาย กิตติภณ ปานกลีบ
11294 นางสาว เพ็ญพักตร์ ทังสมบัติ
11295 นางสาว ศิรดา อัศวพิศาลบูลย์
11296 นาย สิทธิชัย เจียรนัย
11297 นาย ณัฏฐ์นนท์ ชาญเชี่ยว
11298 นางสาว ชินามาศ นิธิวรนันท์
11299 นางสาว ศุทธินันท์ เพชรรัตน์
11300 นาย อิดริษ เล๊าะนะ
11301 นางสาว สุชานันท์ ระกิติ
11302 นางสาว ณิชากร ธนเดโชพล
11303 นางสาว รุ้งพลอย พิภพอนันต์ชัย
11304 นาย พลพัชร พัชรปิยะกุล
11305 นางสาว ทัตพิชา สกุลกิตติยุต
11306 นาย วงศธร ค าพานิช
11307 นางสาว ธนารักษ์ หอมจันทร์
11308 นางสาว สรารัตน์ เผ่าไทย
11309 นางสาว จันท์กันยา ฤทธิเ์ย็น
11310 นางสาว ศศิกิจา จันทร์ศรีรักษา
11311 นางสาว มณฑกานต์ เทียนสุวรรณ
11312 นาย อัณณ์ณวัชร ประยูรพันธ์
11313 สิบต ารวจตรี ปิยพนธ์ พรมน้อย
11314 นางสาว สิมิลัน ภักด์ิวาปี
11315 นางสาว จันทร์จิรา สังข์มัน



34

เลขประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล
11316 นางสาว จีรนันท์ ตริตระการ
11317 นาย ธนกฤต เจริญฤทธิ์
11318 นางสาว มณีเนตร  ลาสุดี
11319 นางสาว ฑิฆมัพร อาญาจงสวัสด์ิ
11320 นางสาว ศิกกา หงส์เจริญกุล
11321 นางสาว ศศิวิมล บุญลาภ
11322 นางสาว ชุติรัตน์ คล้ายหนองสรวง
11323 นาย นิธิเดช ฤทธิรงค์
11324 นาย ชินกฤต วัฒนา
11325 นาย อดุลย์ เต๊ะปูยู
11326 นางสาว กนิษฐา ทิพยาวงษ์
11327 นางสาว ศรัณย์พร อารีรมย์
11328 นางสาว ศศิชา พูลสวัสด์ิ
11329 นางสาว ธันยพร พานิชสมัย
11330 นางสาว ฐิติกาญจน์ บ ารุงชัยกุล
11331 นางสาว ณัฏฐ์นิดา ปิติมล
11332 นางสาว ณัฐนรี ศิริบรรจง
11333 นาย ตรีภูมิ ไกรสรทองศรี
11334 นางสาว นูรีฮัน เมาะมาแล
11335 นางสาว ณัฐกมล พิศาลธนกุล
11336 นางสาว หลินฟ้า สนธิสัมพันธ์
11337 นาย ปวรรฐภูมิ เจริญสุข
11338 นาย ธันยา สวนยศ
11339 นางสาว ศิริรัตน์ ท้าวน้อย
11340 ว่าทีร้่อยตรีหญิง สมใจ คงแสง
11341 นางสาว บุณณภา นิลวงศ์
11342 นาย ถนัดกิจ ทองจินดา
11343 นาย เกียรติคุณ ข าแก้ว
11344 นาย ณรงค์พนธ์ ส าแดง
11345 นาย น าโชค มหาภิเนษมุนีณ์
11346 นางสาว พิมพ์พรรณ เพียงล้ิม
11347 นางสาว ประกายดาว มโนรัตน์สกุล
11348 นางสาว บุษยา อู่ตะเภา
11349 นาย ปุญญพัฒน์ คณะภิกขุ
11350 นางสาว ศุภิสรา แม้นจักร
11351 นางสาว พิมพลอย ธ ารงธนสาร
11352 นางสาว อัชญา จุลชาต
11353 นางสาว ปิยะธิดา จูวัฒนส าราญ
11354 นาง สุรัสวดี โฮเชอร์
11355 นาย กิตติวัฒน์ จงเฉลิมชัย
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11356 นาย ศิวพล ทราวนันท์
11357 นาย ภูริทัต สุปรียธิติกุล
11358 นางสาว กุลธีรา จรัสพงศ์พิสุทธิ์
11359 นาย ภรัญยู มากอินทร์
11360 นาย อภิวัฒน์ ไมยวงษ์
11361 นางสาว ปิยธิดา ช่วงเพ็ชจินดา
11362 นางสาว ปิณฑิรา ไชยวงค์
11363 นางสาว ณัฐนิช สัมพันธ์ภักดี
11364 นาย ปกขวัญ กล้าหาญ
11365 นางสาว ณัฐสุดา สัตนาโค
11366 นาย พชรพล จิตรบุญ
11367 นางสาว อรรัมภา ประสานชีพ
11368 นาย ชลธรรม มาดายัง
11369 นางสาว ณัฐิดา ร่องวารี
11370 นาย รชต ร่องวารี
11371 นาย ธนุส ทยาธรรม
11372 นางสาว ศุภกานต์ มีสวัสด์ิ
11373 นาย ฉัตรชนก คชเถื่อน
11374 นางสาว ณชสร โรจน์สุริยาวงศ์
11375 นาย ณฐกร เกื้อวงค์
11376 ร้อยโทหญิง มณิสร หวังศักราทิตย์
11377 นางสาว นภัสวรรณ อ้นสาย
11378 นางสาว สุธีรา ลีลาเลอเกียรติ
11379 นางสาว อัญชลี ประศรีเวท า
11380 นาย ศุภกิจ สงจันทร์
11381 นาย นายจุฑาภพ บรรจงจัด
11382 นางสาว นภัทร์ ไชยปัญหา
11383 นางสาว อทิตตา แซ่หลู่
11384 นางสาว ภาณิตภัทร คงโกมินทร์
11385 นางสาว ฐิตาพร ค านึงคุณากร
11386 นาย เผ่าเทพ ผดุงผล
11387 นางสาว ธีระพรรณ จันทรินทร์
11388 นางสาว สุทัตตา ด ารงคดีราษฎร์
11389 นางสาว สุพัตรา สุภาวรรณ์
11390 นางสาว จุฑามาศ เฉื่อยอยู่
11391 นางสาว ธนพร เสวกวัง
11392 นาย กฤตัชญ์ ภูพ่ันธุ์
11393 นางสาว จริยา นุชศรี
11394 นาย ธนภูมิ สว่างเดือน
11395 นาย พงศธร สุขสุพรต
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11396 นางสาว มานิตา โลหะสุวรรณ
11397 นาย รพี ทาปทา
11398 นาย ฐานิกร เจริญยิ่ง
11399 นางสาว วลัยลักษณ์ ธรรมจักรศิลา
11400 นาย อโณทัย ประมาณเมือง
11401 นาย ภาณุวัฒน์ วงค์อุดดี
11402 นางสาว ธัษชาณา ไพศาลกิตติโสภณ
11403 นาย ปีติ เลียวลิขิต
11404 นางสาว ปรีวร์ วัชระคุปต์
11405 นาย ณภัทร เนืองเฉลิม
11406 นางสาว ภัทรียา สารการ
11407 นาย นิธิตินัย สถิตย์ธรรม
11408 นาย ณัฐชนน เกิดมั่นคง
11409 นาย นิติรัฐ ไล้ฉิม
11410 นาย กฤตณัฐ การุณยวนิช
11411 นางสาว สุธินี พิทักษ์สรยุทธ
11412 นางสาว ชนิดาภา อินชูรันต์
11413 นาย ปุณยกานต์ จุลาภา
11414 นาย ปารย์ อุตรวีระการ
11415 นางสาว ณัฐธิดา โพธิแ์ก้ว
11416 นาย พัสกร บุญสุภาวงศ์
11417 นาย นิธาน เทียนหิรัญ
11418 นางสาว ณัฐจนันท์ ต้นรุ่งโรจน์
11419 นางสาว พิรพร กองเงิน
11420 นางสาว ปภาวรินท์ คชมิตร
11421 นางสาว ภูริชญา สงใย
11422 นางสาว ทัตพิชา จันทร์เกตุ
11423 นางสาว ฤดี โสระบุตร
11424 นางสาว โชติกา ธรรมสุวรรณ
11425 นาย ศรัทธา เพชรจู
11426 นางสาว ศิรดา วงษ์ประเวศน์
11427 นางสาว ทัศนี อ่อนรู้ที่
11428 นางสาว กรรณิการ์ ไมตรีจร
11429 นางสาว กชกร วัฒนมีแก้ว
11430 นางสาว ธัญจิรา อาวุชานนท์
11431 นาย กันต์กิตติ ปรีชาธรพิพัฒน์
11432 นางสาว อมรรัตน์ เจนศิริเจริญวงศ์
11433 นางสาว ณัฐฑิกาญจน์ ปัณฑะโชติ
11434 นาย ทินาคม หมอกอ่อน
11435 นางสาว ศศิภรณ์ แสงจันทร์
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11436 นางสาว เสาวลักษณ์ แสงแก้ว
11437 นาย อภิสิทธิ์ ตร่ัน
11438 นาย ฐิติพงษ์ ศุภสังข์
11439 นางสาว เปมิกา เรืองสอน
11440 นางสาว แววจันทร์ สุขปัน
11441 นาย จิรยุทธ์ สุวรรณศิริ
11442 นางสาว นภัสรส แผ่นทอง
11443 นางสาว จุฑามาศ สงสกุล
11444 นางสาว อุไรวรรณ บุตรช้าง
11445 นางสาว เหมือนฟ้า เฉลิมจิตรอุทัย
11446 นาย กฤตภัทร ทองปรีชา
11447 นาย ศุภโชค โชติทอง
11448 นางสาว นัทธมน พรมหา
11449 นาย ชัยพัชร์ พิงคะสันต์ิ
11450 นาย ณัฏฐพงศ์ ผกผ่า
11451 นางสาว ชุติมา ชมเพลินใจ
11452 นางสาว โยษิตา ปิน่ประภา
11453 นางสาว ฮาฟีซัน มามะ
11454 นาย ชนทัต เกียรติพุฒิกร
11455 นาย ณภัทร อยู่คง
11456 นาย วสุทิน ขอดแก้ว
11457 นางสาว กิธิฎา ภัทรสมเจตน์
11458 นางสาว ผัลย์ศุภา พรมแสง
11459 นางสาว กรรณิการ์ จารุเพ็ง
11460 นาย ณัฐกานต์ เทพนรินทร์
11461 นางสาว รังสิมา จันทร์แจ่มใส
11462 นางสาว ณัฐมน บุณยเกียรติ
11463 นาย พัณวิส บัวรา
11464 นาย เอกนาท วาณิชย์เจริญ
11465 นางสาว อิสรีย์ ธวัชเจริญกิจกุล
11466 นางสาว ณัฏฐนิช วิชัยศึก
11467 นางสาว เมธิตา อุทารวิธาน
11468 นางสาว สุมิตาพร แย้มสมัย
11469 นางสาว ประภาพรรณ หมายกลาง
11470 นางสาว ฏิปาสวีต์ ธานีรัตน์
11471 นางสาว นวรัตน์ ตุ่นทอง
11472 นางสาว นนทพร แสงสุวรรณนุกุล
11473 นาย ศุภกรโคตะ วาดะ
11474 นางสาว กชกร หัสโนดาต
11475 นางสาว รัตนกานต์ วณิชย์กุล
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11476 นางสาว สุวภัทร ด่านวรพงศ์
11477 นางสาว รมนก์ เตชวุฒิภัทร
11478 นางสาว สิตานัน ค าสิทธิ์
11479 นางสาว ณิชาภัทร ถาวร
11480 นาย พาทิศ หนูแย้ม
11481 นาย ดนุวัศ วิเชียรผลา
11482 นางสาว ปราณปริยา ประจนปัจจนึก
11483 นางสาว อภิสรา ค านา
11484 นาย อัตโนมัติ ปานจันทร์
11485 นางสาว เพ็ญพร ภูชิวัฒนพงษ์
11486 นางสาว โชติกา อ่องรัตนา
11487 นางสาว สุขุมา อุทรักษ์
11488 นางสาว ทัศนวรรณ เกษมศิริ
11489 นางสาว อสมา เจริญช่าง
11490 นาย พีรพัฒน์ มหาวัน
11491 นางสาว ปาณิสรา สิทธิโชค
11492 นาย พิติ ชินส าราญ
11493 นางสาว ภวรัญชน์ ล้ิมตระกูล
11494 นางสาว ณัฏฐกฤตตา ชัยพัฒน์สิทธิ
11495 นาย เมธี ศรีภูโรจน์
11496 นางสาว ชนิกานต์ ก้านจันทร์
11497 นางสาว ธัญญรัศม์ อภิศุทธิค าพร
11498 นางสาว ปรางค์ทิพย์ อุไร
11499 นางสาว โซฟียะห์ สานิ
11500 นางสาว สุรีลักษณ์ ศรีสวัสด์ิ
11501 นาย ต้นปี ศิริพันธ์บุญ
11502 นางสาว ธันย์ชนก พุม่พฤกษ์
11503 นาย นันทวัฒน์ อินทะชัย
11504 นางสาว พริม มณีโชติ
11505 นางสาว พรมภัสสร สายทอง
11506 นาย กฤษธร ไทรชมภู
11507 นาย เตชภณ วงศ์ครุฑ
11508 นางสาว ปุญญิศา กาญจนศร
11509 นางสาว นัฐชยา สิทธิธรรม
11510 นางสาว ธิตยา ขุขันธิน
11511 นาย ภคพล เหง่ียมไพศาล
11512 นาย นัฐพงษ์ ท้วมเกร็ด
11513 นางสาว ระวิวรรณ แดงเย็น
11514 นาย ศุภวิชญ์ สัตยานุกูล
11515 นางสาว ศิริพร แต้นิตยนันท์
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11516 นางสาว ปณิธี เต็งมีศรี
11517 นางสาว อักษราภัค อ านวยราษฎร์กิจ
11518 นางสาว พรทิพย์ ศรีชัย
11519 นางสาว ธัญวรรณ สุดดวง
11520 นางสาว ศรันย์ชนก ลิมวิสิบธนกร
11521 นางสาว อรวรรณ มิเลียง
11522 นาย สมิทธ์ อุงจิตต์ตระกูล
11523 นาย เมธี ทวีชนม์
11524 นางสาว จิณณ์ณัฏฐี สมตระกูล
11525 นาย ธราดล กมุทา
11526 นางสาว ประภาพร เกิดจิ๋ว
11527 นาย กรภัทร จีนอนันต์
11528 นางสาว ปภัสรินทร์ ทิศกลาง
11529 นางสาว อริสรา เด็ดดวง
11530 นางสาว ณัฐณิชา วัชระ
11531 นางสาว วริศรา เครือเนียม
11532 นางสาว วริศราพร จิตรการนทีกิจ
11533 นาย ธีรศานต์ ธรรมยศ
11534 นางสาว ปาณิสรา ก้านกิ่ง
11535 นางสาว มัชฌิมา รัตนวงษ์
11536 นางสาว ณัฏฐ์รดา บุญเต็งชาญ
11537 นางสาว ขวัญชนก ทักขิณะ
11538 นางสาว ณัฐริกา พูลเอียด
11539 นางสาว ดลหทัย รวบรวม
11540 นาย พงศ์พันธ์ แก้วสาร
11541 นาย อติพล ด่านเสถียร
11542 นางสาว ศุภรดา หิรัญอมรกุล
11543 นาย กิติศักด์ิ ใจจุลละ
11544 นางสาว ศวรรยา หงษ์ลาวัณย์
11545 นางสาว ญาธิดา ปาลศรี
11546 นางสาว เนื้อพลอย อรัญสิทธิ์
11547 นาย ปิยะเวช ชิวภักดี
11548 นาย ภัทรวิทย์ ขนาบศักด์ิ
11549 นางสาว จัสมิน หมีดเส็น
11550 นาย ปภาวิชญ์ งามเฉลียว
11551 นางสาว ทิพย์อาภา ประกอบสุข
11552 นางสาว ภัคพิชา เมืองชู
11553 นางสาว สาธิดา ชะนะฤทธิ์
11554 นาย สารัช พิทักษ์
11555 นางสาว พิมพ์ชนก ไก่งาม
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11556 นาย อมฤต นวลก าแหง
11557 นาย ธนพล ฉันทธีระ
11558 นางสาว เฌอร์ลิน เชาวภักด์ิทินโชติ
11559 นางสาว พรญาณี ค ากุณา
11560 นางสาว จารุภัททา จันทร์จวนสุก
11561 นางสาว ศุภรัตน์ สินฐวรา
11562 นางสาว อุบลวรรณ สร้อยสระคู
11563 นางสาว จันทิมาพร ภูษาแก้ว
11564 นางสาว มัฆวรรณ สนิทชน
11565 นาย ฐิตตะวัน ปรีด์ิเปรม
11566 นาย พุทธพร ชัยเสน่ห์เมือง
11567 นางสาว วิไล สุวัฒนเสนีย์
11568 นาย สุกิจ ด้วงเงิน
11569 นาย พีรวิชญ์ กุลจิตติประเสริฐ
11570 นาย กิตติพนธ์ สอนจันทร์
11571 นางสาว พฤฒาวรรณญ์ อินทร์ขาว
11572 นางสาว ปัณณิกา ล้ีมิ่งสวัสด์ิ
11573 นางสาว เพลงพิณริลลวดี ฮะเจริญ
11574 นาย นรากร วงษ์สันต์
11575 นางสาว อาชัทยา สิมะโชคดี
11576 นางสาว ชญาดา เขียนนอก
11577 นาย วิศรุต วงษ์น้อม
11578 นางสาว ชนารดี โรจนพิสิฐ
11579 นางสาว เกษมณี พยัตติกุล
11580 นางสาว แคทลียา ชูสกุล
11581 นางสาว ปาณิศา เส็มสัน
11582 นาย ธีรนัย ใจแสน
11583 นางสาว เบญญา รัตนผล
11584 นาย ทรงพล ภูเ่กิด
11585 นาย วรภัทร บุญยะวงศ์
11586 นางสาว จุฑามาศ ไทยเจริญ
11587 นางสาว กฤตวรรณ พิศาลธนากร
11588 นางสาว ภัทรวดี ใจทอง
11589 นางสาว สุมาลินท์ ยานีกล้า
11590 นางสาว โศจิรัตน์ วิชยานูรักษ์
11591 นางสาว ชัญญ์ลียา สิริปชา
11592 นางสาว เพชรรัตน์ เห็นถูก
11593 นางสาว ชนนิกานต์ เชื้อหมอ
11594 นางสาว นัทธมน วรรณวงศ์
11595 นางสาว เนตรดาว บุญเชิดฉาย
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11596 นางสาว นัทธมน หล่ิมเทศ
11597 นาย ธนาพงษ์ สายอุดมสุข
11598 นางสาว ปภาวรินทร์ บุรณนานนท์
11599 นาย พุฒิศักย์ จุ่นปาน
11600 นางสาว ณัฐชยา ประสิงห์
11601 นางสาว อธิพร สุโชดายน
11602 นางสาว พุทธาพร อัครยุทธ
11603 นาย ชวินก์ สาครสุขศรีฤกษ์
11604 นางสาว วรพักตร ก่อสันติมุกขัง
11605 นางสาว ศรัณยา คชเสนี
11606 นาย สมฤกษ์ พลอยงาม
11607 นาย ชารีฟ เดชรณภูมิ
11608 นาย วีรพจน์ บุญโล่ง
11609 นางสาว อรอนงค์ พิริยเศรษฐ์
11610 นางสาว นภัสวรรณ ถาวรปิยกุล
11611 นาย ธนภูมิ ศรีโท
11612 นางสาว นวินดา แฉล้มวารี
11613 นางสาว กนกรัตน์ คงวัฒน์
11614 นาย กฤษฎา ทองค าซุ่ย
11615 นางสาว จารุภรณ์ นันทกิจ
11616 นางสาว ชลิตา สุวจนกร
11617 นางสาว นลัทพร พิชัยสวัสด์ิ
11618 นาย หรรษวัฒน์ พึงปิติพรชัย
11619 นางสาว นิศารัตน์ มูสิกะชาติ
11620 นาย จิรทีปต์ ศรีดาวเดือน
11621 นางสาว สุภาพร ดาวจร
11622 นาย ศฤงคาร รุ่งพิทักษ์ไชย
11623 นางสาว เต็มศิริ เหล็กเรืองฤทธิ์
11624 นางสาว ปนัดดา โกวิชสกุล
11625 นาย โสภณ ฆอ้งส่งเสียง
11626 นาย ปรเมษฐ์ ทองนิตย์
11627 นาย ภูริณัฐ ธีระศรีสมบัติ
11628 นางสาว พิมลลักษณ์ สุวงศ์สินธุ์
11629 นางสาว ภิญญาพัชญ์ อัครบดีชยานันท์
11630 นาย กัมปนาท จันทร์ลอย
11631 นาย พีระเดช ทรัพยะประภา
11632 นาย อนันตชัย เจริญจิตต์
11633 นาย จิรายุ พิทักษ์มงคล
11634 นาย ภูบดินทร์ มุขแจ้ง
11635 นาย ปัญจสุทธิ์ ออไอศูรย์
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11636 นางสาว อภิสรา ทัพพพันธ์
11637 นาย ธันวา ตาดี
11638 นางสาว ธนพร พร้ิมทองตระกูล
11639 นางสาว สุพิชญา แก้วประเสริฐ
11640 นาย เจตริน ข่ายป้องค่าย
11641 นางสาว มัณฑิรา เล่าอิทธิโชติ
11642 นาย ศาศวีต สายฟ้า
11643 นางสาว จุฑานาถ ศรีส าราญ
11644 นาย เมธวรธนัง ธเนศสกุล
11645 นางสาว ทิพย์สุดา ชาติชนบท
11646 นาย ปุรชัย ชัยเลิศวณิชกุล
11647 นางสาว วีรลักษณ์ อินทรณรงค์
11648 นาย พัทธพล เทศงามถ้วน
11649 นาย ชัยคุปต์ เขื่อนสุวรรณ
11650 นาย ปุรเชษฐ์ ชัยเลิศวณิชกุล
11651 นางสาว พิชญาภา ผาณิตมาส
11652 นาย รุ่งโรจน์ จันทกูล
11653 นางสาว สุวิมล แป้นคุ้มญาติ
11654 นางสาว ชญานิน แก้วทิพยะ
11655 นางสาว ภัชดา สังข์ทอง
11656 นาย นันทวิช ยะวิเชียร
11657 นางสาว ธีวรา สัจจะเวทะ
11658 นางสาว ธัญกมล ไตรสกุล
11659 นางสาว กัลปังหา แป้นถนอม
11660 นางสาว อาริษา ฎาราณุท
11661 นาย ณัฐสิชฌ์ พินยะสิน
11662 นางสาว ปิวรัดดา นามพุทธา
11663 นาย ภานุพันธุ์ สันติปาตี
11664 นางสาว ชนัตตา ภิบาล
11665 นางสาว อักษราภัค คล้ายข า
11666 นาย ทยากร ต่วนทอง
11667 นาย พลานุภาพ สุทิน
11668 สิบต ารวจโท ธนกร ธงสิบเจ็ด
11669 นาย กฤษณะ ศรีสง่าสมบูรณ์
11670 นางสาว ภัทราทร วงค์เจริญ
11671 นางสาว ปาลิตา มณีสอดแสง
11672 นางสาว นิตยา เจนไร่
11673 นาย ธนานนท์ คัมภีระธัม
11674 นางสาว ชาคริยา พิสุทธิด์ ารง
11675 นางสาว ญาณิศา สุขจันทร์
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11676 นาย สมธนัช สุขวิบูลย์
11677 นางสาว ฆนญานี พูลวิทยกิจ
11678 นาย ธาวีร์ แซ่โอ้ว
11679 นาย ประวิทย์ ฮับยู่โส่
11680 นาย เผ่าพันธุ์ แย่งคุณเชาว์
11681 นางสาว วิรัญชนา ชาญพนา
11682 นางสาว ธัญชนก หนูรอด
11683 นางสาว คริษฐา ละอองดิลก
11684 นางสาว ธันยชนก ทองขาวเผือก
11685 นางสาว จุลลดา บูรณะสัมฤทธิ์
11686 นางสาว ธัญญนนท์ อมาตยกุล
11687 นางสาว สาวิณีย์ กันเกตุ
11688 นางสาว ชนากานต์ ปันต๊ะถา
11689 นาย ชลธิศ วิสุทธาจารย์
11690 นาย กนก จันทร์แก้ว
11691 ว่าทีร้่อยตรีหญิง ประดับพร วงศ์ปัญญา
11692 นางสาว กนกวรรณ พิทักษ์วงศ์
11693 นางสาว กุลนรี เกิดอิ่ม
11694 นาย มณฑล เหมวรรณ
11695 นาย นิธิพงษ์ มาประเทียบ
11696 นางสาว ศิวพร ไชยอุดม
11697 นาย ณัฐวิชญ์ วงศ์โกสิตกุล
11698 นางสาว ปรางค์ทอง หุน่พงษ์
11699 นางสาว ณิชารีย์ แสงทอง
11700 นางสาว นัจนันท์ คันธชาติ
11701 นางสาว ชลธิชา ดวงประสาท
11702 นางสาว ดวงสมร มาไมตรี
11703 นาย ภาคภูมิ กองขุนชาญ
11704 นาย กฤตเมธ ขวัญคง
11705 นางสาว ธนัญญา เทพวารินทร์
11706 นางสาว ณัฐฐิญา สุขเกษม
11707 นางสาว อัญชิสา ชัยบัณฑิตย์
11708 นางสาว กษริน จันทร์มา
11709 นางสาว ณัฏนภา ปล่ังดี
11710 นางสาว ศิภาภรณ์ สุสดี
11711 นาย ศุภเชษฐ์ สุขโหตุ
11712 นางสาว อธิษฐาน ศรีระสันต์
11713 นางสาว ธภัสสร นฤขัตรพิชัย
11714 นาย นพรุจ สุภาษร
11715 นางสาว พรรณนิภา คลังสูงเนิน
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11716 นาย คิมหันต์ เนตรคุณ
11717 นางสาว ศุภลดา เรือนเงิน
11718 นางสาว อังคนา คงมา
11719 นางสาว พิชญากานต์ มณีชัยกุล
11720 นาย ภัทรกร ประเวศทองโสภณ
11721 นาย ต่อลาภ ดวงสุริยเนตร
11722 นางสาว พราวฟ้า จันทประดิษฐ์
11723 นางสาว ภัสท์วิริน อริญชัยวัฒน์
11724 นาย ติณณ์ ตันติโกสุม
11725 นาย เอกชัย กองแก้ว
11726 นาย นิธิโรจน์ ธูปะวิโรจน์
11727 นางสาว ภัคสุภา รัตนภาชน์
11728 นางสาว เชอลีณเกศ์ปภา ขยันการนาวี
11729 นางสาว วดี สุดจริง
11730 นางสาว อิสริยาภรณ์ สุขสวัสด์ิ
11731 เรืออากาศโท กัณฐนันท์ สุขจันทร์
11732 นางสาว ภัทรมน ไชยเกษมสันต์
11733 นางสาว นิตยา แสงสุวรรณ์
11734 นางสาว นิชานันท์ เอี่ยมศรี
11735 นาย รณรงค์ ปัญญาบาล
11736 นางสาว พิจิตรา ผิวเกล้ียง
11737 นางสาว สุภานัน คงค า
11738 นาย คิมหันต์ ปฐมนันทกุล
11739 นางสาว นิสรีน ฤทธิง์าม
11740 นางสาว วรรณวรินทร์ เย็นสุข
11741 นางสาว ปภาวี บุญบันดล
11742 นาย นวพล ม่วงผ้ึง
11743 นาย เจนณรงค์ มณีพงษ์
11744 นางสาว ตวันยรัตน์ ภักดี
11745 นางสาว อัลวานีย์ โกสุมพันธ์
11746 นางสาว ชุษณา ชาญณรงค์
11747 นางสาว เพ็ญศิริ สนประเสริฐ
11748 นาย สหธัช เข็มกลัด
11749 นางสาว อมรรัตน์ ต้ังสันติกุล
11750 นางสาว ภาวิณี อุ่นทรัพย์วิบูลย์
11751 นางสาว ซอฟียะห์ หะยีหามะ
11752 นาย พณิชย์ อัศวสถาพร
11753 นาย ธนายุทธ ศรีวิไลเจริญ
11754 นาย จิรภัทร หลงสมบุญ
11755 นางสาว นิสิตา วงษ์บุญมาก
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11756 นาย อนุทัต แสงบัวหมัด
11757 นางสาว ทศวรรณ แท่นสุวรรณ
11758 นางสาว รินทร์ลภัส อินนุพัฒน์
11759 นาย เศรษฐกรณ์ พุทธมงคล
11760 นาย โอฬาร วรทวีธ ารง
11761 นางสาว พิมรักษ์ สุวรรณรักษ์
11762 นาย มาฮาเดร์ อับดุลเราะฮ์มานกุล
11763 นาย พีรพงษ์ สุธีรัตน์วัฒนา
11764 นางสาว กนกพรรณ บุนนาคสีชัย
11765 นางสาว รมิตา แก้วธรรมานุกูล
11766 นางสาว ชนกนันท์ เขียวบัว
11767 นาย เวกพลฐ์ เพชรคง
11768 นาย ธรณ์ธันย์ ทิพย์สุวรรณ
11769 นางสาว สุหรรษา จารุรัตนา
11770 นาย กฤตเมธ ชาญไชยเวช
11771 นางสาว พิชญาพร บ้างวิจิตร
11772 นางสาว เจียระไน อินทรวิเชียร
11773 นางสาว จินต์ศจี ประกิจ
11774 นางสาว จุติพร กมลรัตนกุล
11775 นางสาว รัตนาภรณ์ แข็งธัญญกิจ
11776 นาย ณัทธนนท์ ชีวะสกุลชัย
11777 นางสาว พรพรรณ จินตนาวิวัฒน์
11778 นางสาว ธัญญ์ฐิตา ศศิสุริยาภูมิ
11779 นาย กาจบัณฑิต บัณฑิตสกุลพร
11780 นางสาว ปาริฉัตร ศุภกิจเรืองโรจน์
11781 นาง ศรัจพรรณ ศุกรเสพย์
11782 นางสาว ภัทริญา หรรษาวงศ์
11783 นาย ณัฐพล ภูเ่อี่ยม
11784 นาย สุภัทร จันทร์ตะลิ
11785 นาย พรชัย สีลาดเลา
11786 นางสาว นวลแพร สิงห์ทน
11787 นางสาว ณิชารีย์ เทียมประเสริฐ
11788 นาย พลัฏฐ์ ทองหาญ
11789 นางสาว พิมพ์ภัทรา ผาทอง
11790 นาย กมเลศน์ กอสกุล
11791 นาย ฐิรวิทย์ ศิริตันหยง
11792 นาย วรษิต วิภูษิตวรกุล
11793 นางสาว แพรวรุ่ง วิเชียร
11794 นางสาว ชนกนันท์ ชุมสง
11795 นางสาว อติกานต์ ธรรมวิวัฒน์
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11796 นางสาว ไอริณ ทับทอง
11797 นางสาว สุทธิดา โสมะภีร์
11798 นาย อัษฎาวุธ สวัสดิทัศน์
11799 นางสาว จารุพร โอภาสรัตน์
11800 นาย วรวีย์ ขาวมาก
11801 นางสาว วาสิตา พิมลสิทธิ์
11802 นางสาว ทัศวรรณ ด าแป้น
11803 นางสาว กัญญาพัชร ชูกล่ิน
11804 นาย วรรธนัย ชูกล่ิน
11805 นางสาว นุเอราฟาซิราห์ กาเดร์
11806 นางสาว ศิริรัตน์ ศิริกุล
11807 นาย ณฐนนท์ ดุลยเภรี
11808 นาย ทศพล ชุ่มชื่น
11809 นางสาว ณัฐสุดา เล่ียวสมบูรณ์
11810 นางสาว บุราภา คงอุดหนุน
11811 นางสาว นฤภร ไซร้สุวรรณ
11812 นางสาว จารุภา รุจิรัตนากุล
11813 นาย กลวัชร ดีสิน
11814 นางสาว วิรวรรณ รักใหม่
11815 นางสาว ทิพย์อาภา อาศิรวาท
11816 นางสาว รวิวรรณ สกุลพานิช
11817 นาย กฤดิไกร รอดคง
11818 นางสาว ชลัยกร เพียรบัณฑิต
11819 นางสาว มานิตา สืบทิม
11820 นางสาว กัญญาภัค ภาระพันธ์
11821 นาย กรภัทร ขัมพานนท์
11822 นางสาว รสธร รุ่งเรือง
11823 นางสาว ภัทรธร ทองประเสริฐ
11824 นางสาว ธนพร เก่าพิมาย
11825 นาย จิรภัทร หมั่นประโคน
11826 นาย พีรภาส รัตนภาสกร
11827 นางสาว ประภาวดี บุญบางยาง
11828 นางสาว ปรียกาญจน์ ศรีแก่นจันทร์
11829 นางสาว วรรณกานต์ ประยงค์แย้ม
11830 นางสาว พีรญา นุชเปล่ียน
11831 นางสาว กนกอร สิงทิศ
11832 นางสาว ชนัญชิดา ขาวสะอาด
11833 นางสาว อนงค์พิชา ปัน้ทอง
11834 นางสาว จารุนันท์ อัจจุตมานัส
11835 นาย ปพนสรรค์ มหาราชเสนา
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11836 นางสาว ณิชรัตน์ โรจน์แสงนนท์
11837 นางสาว ชนนเนตร ภารการ
11838 นางสาว ศุภกานต์ ทองพัชรรัตน์
11839 นางสาว กัลยกร ใหญ่ผล
11840 นาย ณัฐดนัย สินสุพรรณ์
11841 นางสาว ชนัญชิดา ประจวบบุญ
11842 นางสาว กนกพร แว่นระเว
11843 นางสาว ญาดา สันต์จิตโต
11844 นางสาว ลัดดาวัลย์ อุ่นศรี
11845 นางสาว ญาณิกา เรียงวงค์
11846 นาย ปรมินทร์ พรนิมิตร
11847 นางสาว นราทิพย์ ปฐมวัฒน
11848 นางสาว จณิสตา ทับทิมทอง
11849 นางสาว ชลวนา มณีสวัสด์ิ
11850 นางสาว ณัฐชยา มีสม
11851 นางสาว นัฑวรรณ ละอองเดช
11852 นางสาว อชิตา นระเเสน
11853 นางสาว วรรณสรณ์ ศรีพรห์ม
11854 นาย ชัยพร ปิน่งาม
11855 นางสาว ณัฐชา บุญมี
11856 นาย อิศริยะ ตีวกุล
11857 นาย ธนินทร์ อัศวทวีบุญ
11858 นาย กมลพันธ์ แสงประดับ
11859 นาย คณิน พุทธรักษา
11860 นาย ณัฐดนัย ศรไชย
11861 นาย วรวิช ศิริจินตนา
11862 นาย รุสลัน ดือเร๊ะ
11863 นางสาว ชมพูนุช ภิญโญสโมสร
11864 นางสาว มณฐภัสสร นันทิพานิชย์
11865 นาย ธนวิน เก๊าไม้
11866 นางสาว ณัชศุภางค์ สภาพพร
11867 นาย ญาณพัฒน์ พัฒนแก้ว
11868 นางสาว ฉัตรกชกาญจน์ ธ ารงอุทัยแสน
11869 นางสาว พิมพ์ฉัตร เพิม่พูน
11870 นางสาว จุฑาทิพย์ แววสัมพันธ์
11871 นาย อัครพงศ์ เคหะนันท์
11872 นางสาว สุธาวัลย์ รังคะอุไร
11873 นางสาว ชนม์ชนก พรมสิทธิ์
11874 นางสาว ธัญญากมล แสนแก้ว
11875 นางสาว จันทัปปภา พันธนียะ
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11876 นางสาว สุรัฐณา เฮ่าบุญ
11877 นางสาว พนิตนันท์ แจ่มจันทร์
11878 นางสาว ณัชชา จิระมงคล
11879 นางสาว กิตติยา อุณาพรหม
11880 นาย สุขวิช ชาญณรงค์กุล
11881 นาย พงศ์ภัค พุฒินาถ
11882 นางสาว ดาหลา ธนาจิรเสฐ
11883 นางสาว กัลยธัช เจริญสุข
11884 นางสาว นราพร อินทรวงส์สักด์ิ
11885 นางสาว ภาวินี เรืองประภาวุฒิ
11886 นาย ภูมิรพี สุขแสง
11887 นางสาว พัณณ์ชิตา โชติจินตนาทัศน์
11888 นางสาว ปุณยาภรณ์ ทิพย์ปิน่เกล้า
11889 นางสาว เหมือนตะวัน จุลจักรวัฒน์
11890 นางสาว ณธษา รักเมือง
11891 นางสาว แพรวนภา มังษี
11892 นางสาว อรัญญา ตันติดีเลิศ
11893 นางสาว สุทธิดา เมืองพระฝาง
11894 นางสาว ธัญญารัตน์ เจริญวัฒนะ
11895 นางสาว นภสร พงศ์ไพบูลย์
11896 นางสาว วิชญาดา สินปรุ
11897 นางสาว พัชราวดี ขุนแก้ว
11898 นาย วิทิต จันทร์แก้ว
11899 นางสาว จิราพรรณ จักรแก้ว
11900 นางสาว ภูริตา เรืองทอง
11901 นางสาว วรรณพร มณีกาศ
11902 นาย กีรวัชร์ อัครปรีดี
11903 นาย สุเมธ จรดล
11904 นางสาว ธันยมัย นภรส ธนาพัชริสา
11905 นางสาว จิตตินันท์ รัตนะ
11906 นางสาว อิษฎาภา เกษมศรี ณ อยุธยา
11907 นางสาว ฐิตา ไชยสัจ
11908 นางสาว พรปรียา หาญชาญเลิศ
11909 นางสาว ญาณิศา ศิริ
11910 นางสาว ปิยดา เรืองเดช
11911 นางสาว ปัณฑารีย์ เป็นสุข
11912 นางสาว กษิตินาถ ผลิตนนท์เกียรติ
11913 นางสาว เมทินี วงศ์ชมภู
11914 นางสาว ธนพร ศรีสถาพร
11915 สิบต ารวจตรี กิตติณัฐ์ แสงประเสริฐ
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11916 นางสาว ธัญมน ตนสกุลเดช
11917 นางสาว วรัญญา ยางสวย
11918 นางสาว ธัญอินชิต แดงเอียด
11919 นางสาว ชิดชนก ทรัพย์ชู
11920 นางสาว ชญาพัช ราชาตัน
11921 นางสาว พิมประภา จินดาวัลย์
11922 นางสาว ภณิดา วงษ์วิกย์กรรม
11923 นางสาว สิราวรรณ พิมลพันธุ์
11924 นาย กิตติศักด์ิ ศิริสุทธิเดชา
11925 นาย ณัฐพงศ์ ปรีสิทธิ์
11926 นางสาว เอมนิกา เทียนไสว
11927 นางสาว สุกาญจนา คงคา
11928 นาย ธนภัทร ว่องเลิศ
11929 นางสาว อภิสรา เพ็ชรก้อน
11930 นางสาว จุฬาลักษณ์ มณีปกรณ์
11931 นางสาว ชนิกานต์ หินแข็งแกร่ง
11932 นาย พันธกานต์ เพียงกระโทก
11933 นางสาว นงลักษณ์ ต้นวงศ์
11934 นาย ดนวัต วิจิตรจั่น
11935 นางสาว ขวัญชนก สมพล
11936 นางสาว พิมพัทธ วีรวรรณภิญโญ
11937 นางสาว ณัฐศมน ศรีศรัยมณี
11938 นางสาว ลัคนา จันทร์โท
11939 นางสาว พัสน์นันท์ อุทยานิก
11940 นาย พศวีร์ กาญจนะ
11941 นางสาว กนกมาศ สนาน้อย
11942 นาย รัชภูมิ รัตนลาโภ
11943 นาย วนปรัสถ์ เจตชยานนท์
11944 นาย ปกรณ์ สินสวัสด์ิ
11945 นาย อัสวาน ปาเนาะ
11946 นางสาว บุณยวีร์ ธิติบดินทร์
11947 นางสาว วรรณภา มะเริงสิทธิ์
11948 นาย โชติวิทย์ กุลสุวรรณวงศ์
11949 นาย รตพร ราชผล
11950 นางสาว คณิดา ศิริสรณ์
11951 นาย ชนะศักด์ิ สิงห์เรือง
11952 นางสาว ศุภิสรา ชูภักดี
11953 นางสาว อชิรญาณ์ อยู่รอด
11954 นางสาว ชนิดาภา นิยมหาญ
11955 นางสาว อาทิตยา บัวบุศย์
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11956 นาย ชวิน สุปัตติ
11957 นาย พีระพล ทิพณีย์
11958 นางสาว อนงนาฎ ฤาวิชา
11959 นางสาว วศินี ไวทยกุล
11960 นางสาว สาธนี ธนะติวะกุล
11961 นางสาว ณัฏฐณิชา พกนนท์
11962 นาย นันทพงศ์ ทาทอง
11963 นางสาว ณฤดี ชมาฤกษ์
11964 นาย ศีขริน ศรีเปารยะ
11965 นาย โกวิท จุลวงศ์
11966 นางสาว ภัทร์ธิรา บุญศรีโรจน์
11967 นาย มัทธิว เอี่ยมพิกุล
11968 นางสาว ศรัณยา สงวนวงศ์
11969 นางสาว ศิริสกุล เมืองมา
11970 นางสาว จิราพรรณ หอมชิต
11971 นาย บริบูรณ์ สิทธิวงศ์
11972 นาย ศรัณย์ สุขชม
11973 นางสาว กัลยรักษ์ หมั่นหาดี
11974 นาย ศุภณัฐ ศรีจรัส
11975 นาย ธเนศพล สุโฆสิต
11976 นางสาว ธนัชชา เบ็ญโส๊ะ
11977 นางสาว สิตานัน ภูมิจิตร
11978 นางสาว นาฎนภัสร์ จรวงษ์
11979 นางสาว พรจิรา จิรวรกุล
11980 นางสาว ธมลวรรณ ปิงเมือง
11981 นางสาว ดรัณภัทร ไชยโย
11982 นางสาว ณัฐนิชา ศุภมิตรพิบูลย์
11983 นางสาว วิรินรดา ศรีพันธ์
11984 นาย ธนพงษ์ พึง่ยนต์
11985 นาย สรายุทธ ตุลยสุข
11986 นางสาว พัชรสุภา บุตรสุวรรณ
11987 นางสาว กรรณิการ์ มาหาญ
11988 นางสาว ทองพรรณ บุญปัญญาชน
11989 นาย อดิศร ปะสังคะโย
11990 นางสาว เลิศลักษณ์ ทองสุข
11991 นาย เจษฎาภรณ์ ช่วยแท่น
11992 นาย ธนโชติ ดีมีหาญ
11993 นางสาว อรอนงค์ ฤทธิม์าก
11994 นาย เอกพล ชุมพล
11995 นางสาว กิติรัตน์ ศุภศรี
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11996 นาย อธิพัฒน์ ยอดทอง
11997 นางสาว นฤมล ปลอดอินทร์
11998 นาย ศุภณัฐ เทียนแย้ม
11999 นางสาว ณัฐพร ล้ิมนิรันดร์กุล
12000 นางสาว ธัญชาติ วิชายะ
12001 นาย ณัฐสิทธิ์ ชัณวิจิตร
12002 นางสาว ฉัซวานี ด าดี
12003 นางสาว จิรัชญา ประชานันท์
12004 นางสาว ฐิตารีย์ รัตนวารี
12005 นาย ณัฐพงษ์ สุมโนธรรม
12006 นางสาว ศิโรวัลย์ ศิริวัฒน์
12007 นาย พุฒิเมธ กันธะ
12008 นางสาว ชนิตรา ประทีป ณ ถลาง
12009 นางสาว ศิรดา ศิริพันธุ์
12010 นางสาว จุไรภรณ์ เปล่ียนข า
12011 นางสาว อ.ขนิษฐา แต้มแก้ว
12012 นางสาว ไอลดา เชือนรัมย์
12013 นางสาว อลีนา สกุลสิริวิริยะ
12014 นางสาว กุสุมา ในทอง
12015 นางสาว อังสนา แก้วเขียว
12016 นาย อัครภัทร ถิระวัฒน์
12017 สิบต ารวจตรีหญิง พิมพ์ศิริ ญาติทอง
12018 นางสาว ญาณิษา ทองธิราช
12019 นางสาว ภัคจิรา ก่อนิธิ
12020 นางสาว นิศารัตน์ ช้างเย็น
12021 นาย ธนาเทพ ห้าวหาญ
12022 นาย พงษกร พงษ์วัน
12023 นาย ภานุวัฒน์ โรจนะรัตน์
12024 นาย ปฏิภาณ เร่ิมฤกษ์
12025 นางสาว มาลิสา ทองเพิม่
12026 นาย พจศกร ศรีโสภณ
12027 นางสาว ธนกาญจน์ พัฒธร
12028 นางสาว นิภารัตน์ ลินพ่อค้า
12029 นาย ธนรัช ไชยชมภู
12030 นาย ก้องภพ ฉัตรมณีสุวรรณ์
12031 นางสาว สุภา แซ่ฟ่า
12032 นางสาว จารุวรรณ แสงจันทร์
12033 นาย วีรธัช ทรงขจร
12034 นางสาว ราตรี ชารีวัณย์
12035 นาย พนธกร แสงศิริไพศาล
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12036 นาย พิสิทธิ์ วัฒนกุล
12037 นางสาว ชญานิศ ทิพย์รี
12038 นาย ณัฐพงศ์ จอมงาม
12039 นางสาว ชญา ธุระสกุล
12040 นาย สิฐวงษ์ ธีระเดชพิบูลย์
12041 นาย บดิพัทร ปิยะ
12042 นางสาว อัทธนีย์ สนทราพรพล
12043 นาย ธนันดร กันธะ
12044 นางสาว กานต์สิรี พรหมทัศน์
12045 นาย คณิศร สุวรรณ์
12046 นางสาว ศรุตา ศรีชูศิลป์
12047 นาย จิรวุฒิ มาลานิยม
12048 นางสาว อชิรญาณ์ ค าสมบูรณ์
12049 นาย ศุภวิชญ์ สุทธิวานิช
12050 นางสาว ญาณิศา สมิเปรม
12051 นางสาว กัลยาณี อ้นเพ็ชร
12052 นางสาว พิมพ์ณัฏฐา จันทรัศมี
12053 นางสาว เมทิกา ลิขิตบวร
12054 นางสาว สุธาทิพย์ คงน่วม
12055 นาย วรวุฒิ หมีค า
12056 นางสาว เบญจา สุขเอิบ
12057 นางสาว ชาลิสา สุนทรารักษ์
12058 นางสาว ธัญญาทิพย์ มิตรกูล
12059 นางสาว ธันยาภรณ์ พิมพ์ใจชน
12060 นางสาว พารัตตา ปัญญาธนภาวัน
12061 นาย วันชนะ เพ็ญนวลประเสริฐ
12062 นางสาว ภรัณยา จูจันทร์
12063 หม่อมหลวง ปารณัท จักรพันธุ์
12064 นางสาว ศรนรี สุทเธนทร์
12065 นางสาว อัญชิษฐา อินลือ
12066 นางสาว สิรภัทร วัชรนุกูลเกียรติ
12067 นาย ธนกฤต ชุ่มชื่น
12068 นางสาว รัตติยากร ผิวรัตน์
12069 นางสาว พัทธ์ธีรา แสงพล
12070 นาย อริญชย์ ยอดประสิทธิ์
12071 นาย ณภัทร สถิตยุทธการ
12072 นางสาว อรทัย รัตนมณี
12073 นางสาว วรวลัญช์ ค าเเจง
12074 นาย ธนกฤต โตพิสุทธิ์
12075 นางสาว มนตร์สมร รัตนโกสีย์กิจ
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12076 นาย ภณธนิน พงศ์ชินปภา
12077 นาย ปรัตถกร ชัยช่วย
12078 นาย อดิศัย กอเกียรตินันท์
12079 นางสาว นัทธมน ธนอารักษ์
12080 นาย จิรพัฒน์ สุวรรณดี
12081 นางสาว ณัฐภัสสร ฐานพูนทรัพย์
12082 นางสาว สิริญากร กองมะลี
12083 นาย ณัฐพล เปล้ืองเจริญผล
12084 นางสาว จริยา แซ่ย่าง
12085 นาย พัชร พิชญานุรักษ์
12086 นาย อัฟนาน จรัลศาส์น
12087 นางสาว ครองทรัพย์ หนูทองแก้ว
12088 นางสาว ธนัชพร วงศ์บุปผา
12089 นางสาว แทนหทัย พงศ์วิริยะศิริ
12090 นางสาว เนตรชนก วิไชยค ามาตย์
12091 นางสาว ปภาวรินทร์ เชยเดช
12092 นางสาว แกมกาญจน์ สระบัว
12093 นาย ชวัลวิทย์ แป้นประเสริฐ
12094 นางสาว จริดา จิตราวัฒน์
12095 นาย เจตน์ บุญร าพรรณ
12096 นางสาว รชนิศา เหล็กกล้า
12097 นางสาว ธิดารัตน์ แซ่เล้า
12098 นางสาว ทองกร ภวนานันท์
12099 นาย ณภัทร เวชกามา
12100 นางสาว เพ็ญนภา อ้อมแก้ว
12101 นางสาว ปรีดาภรณ์ ปอแก้ว
12102 นาย ชญชล ต๊ะเฟย
12103 นางสาว เมธาวี จัตุรัส
12104 นางสาว พิชญา สุวรรณทวี
12105 นาย กัญจน์ภิเษกฐ์ สุวรรณรัตน์
12106 นางสาว ปรัชญาใจ กุลมิ่ง
12107 นางสาว รุ่งทิวา มารศรี
12108 นาย พชร ทรายสมุทร์
12109 นางสาว อภิญญา ทรัพย์ฤทธา
12110 นาย ณภัทร โพธิพ์ุม่
12111 นางสาว ปฐมนัดดา ภาคสุภาพ
12112 นางสาว ฐานิดา รอดพิทักษ์
12113 นางสาว จรสวรรณ ศรีสุวรรณพัฒน์
12114 นาย พงศกร แกล้วทนงค์
12115 นางสาว นิรชา เตียสนอง
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12116 นางสาว พลอยชมพู เนื่องจ านงค์
12117 นาย กิตติพศ ทรรทรานนท์
12118 นางสาว ปภัสรินทร์ อนันต์ศิระบวร
12119 นาย ไชยพงษ์ พุฒวิบูลย์วุฒิ
12120 นาย พลังไทย แสงชาตรี
12121 นาย ภัทรพงศ์ ศรีระอุดม
12122 นางสาว เพ็ญชุดี ลาภลิขิตกุล
12123 นาย สัณทวัตน์ ผูกสี
12124 นางสาว ปาริชาต ดวงแก้ว
12125 นางสาว สุทธาทิพย์ กล่ าทวี
12126 นางสาว นริศรา ภาษี
12127 นางสาว กีรติ ค าแสนยศ
12128 นาย ชนะพล พิมเสน
12129 นางสาว กุลนิดา คณาญาติ
12130 นางสาว เรืองนภา ชอไชยทิศ
12131 นางสาว ชลลดา เสมอภาพ
12132 นาย ภาวิน แสงค าชู
12133 นาย ชวิศ ปุณยฤทธิเสนีย์
12134 นางสาว พรทิพย์ ขันลุน
12135 นางสาว อุทุมพร เชิดสุริยา
12136 นางสาว ศุภากร อู่อรุณ
12137 นาย นัทธพงศ์ ถนอมชยธวัช
12138 นาย ขจรศักด์ิ บุญจริง
12139 นางสาว มัลลิกา มูลทรัพย์
12140 นาย ธนาธิป แซ่ว่อง
12141 นาย อภิชาต สุขสวัสด์ิ
12142 นางสาว สิตรานีรัช นุสุริยาสันต์
12143 นางสาว นุสราภรณ์ วิบูลย์พันธ์
12144 นาย ภัทรธนศักฎ์ พึงปิติพรชัย
12145 นางสาว สุพิชชา ทับทรวง
12146 นาย วิชญ์พล แซ่เฮ้า
12147 นาย ณัชพล หิรัณยะคุปต์
12148 นางสาว อัจฉรา กันสิทธิ์
12149 นางสาว อภิญญา กันสิทธิ์
12150 นางสาว ณัฐรุจา เดโชสัณฑ์
12151 นางสาว เจตสุภา วงษ์เณร
12152 นาย นัฏฐพล นิรุธนภาพันธ์
12153 นางสาว พิชญานิน ถือความสัตย์
12154 นางสาว นันทนัช โพธิอ์ินทร์
12155 นางสาว ชนกนันท์ สุวรรณทรัพย์
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12156 นางสาว จันทราพร เกียรติกุลกังวาน
12157 นาย เกียรติขจร เนตินิยม
12158 นาย ธเนศ ช านาญนา
12159 นาง ชัญญา แซ่จู้
12160 นางสาว วิภาวี จันทรบุตร
12161 นางสาว นพรัตน์ ประดับพันธ์
12162 นางสาว วีรดา ทองค า
12163 นางสาว เบญญาภา คชชารีย์
12164 นางสาว ทิพย์วรรณ นาคนพคุณ
12165 นางสาว อรวรรณ ค้ าคูณ
12166 นาย ภคพงศ์ ด ารงรัตน์
12167 นาย กัมปนาท อินตานันท์
12168 นางสาว นูร์รียา ณ พิกุล
12169 นาย สิทธิศักด์ิ นุชิต
12170 นาย สถิตพงศ์ สินธนวิโรจน์
12171 นาย จิรพัฒน์ รัตนาพรวดี
12172 นางสาว ชิญาดา กิมทอง
12173 นาย คมเดช ชัยศร
12174 นางสาว ศุภวดี ชัยศร
12175 นาย อิทธิพัทธ์ อโณทยานนท์
12176 นาย ธรรมสาร ภักดี
12177 นางสาว ศศิยาภรณ์ ศรีสิงห์
12178 นางสาว ธัญชนก ศรีเรืองศักด์ิ
12179 นางสาว นลินนิภา ธานะราช
12180 นาย ภคพล ชมแสง
12181 นาย อมรศักด์ิ จันทโลหะวัฒน์
12182 นางสาว บุณยา ศรีสุวรรณ
12183 นางสาว ณิศ์ชากมล คงศรี
12184 นาย ปัญจ์ วิรเศรณี
12185 นาย ธนภูมิ ฮาวบุญปัน๋
12186 นาย นลธวัช ใจซ่ือ
12187 นาย สิรวิชญ์ ชูเกียรติโรจน์
12188 นางสาว ณัฐณรินทร์ เดชจูด
12189 นาย ชโลทร จรรยา
12190 นาย พสธร อมรสิริพงศ์
12191 นางสาว กอแก้ว สมิตะโยธิน
12192 นางสาว สุนันทา จิตรชัยกาญจน์
12193 นาย กรกฤต ปิน่ประดับ
12194 นางสาว พิมพ์สนิท ศรีวิหค
12195 นางสาว ณิชชาอร ค ามงคล
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12196 นางสาว ภิญญดา คุ้มประยูร
12197 นางสาว ภาสุนีย์ ศรีสุพัฒนะกุล
12198 นางสาว ดาริกา คงอ่อน
12199 นาย นววี วงษ์อารี
12200 นาย พิสิฐ นาคแสงทอง
12201 นางสาว วิมลสิริ มะโน
12202 นางสาว ธนุตรา หนูเดช
12203 นางสาว โยษิตา มาลีศรี
12204 นาย นราวิชญ์ โชติกะพุกกะณะ
12205 นางสาว กานต์รวี กีรติไพบูลย์
12206 นางสาว วรรัตน์ วรรณาลัย
12207 นางสาว ปนัดดา อิ่มศิริ
12208 นางสาว ภคอร โตประภัสสร
12209 นาย กฤตพัฒน์ แก้วล าพูน
12210 นางสาว ยุวรัชต์ กตัญญูตะ
12211 นางสาว จิรัชยา ชาญฤทธิ์
12212 นางสาว ชญานุช ยอดสุวรรณ
12213 นาย พรภวิษย์ ดีใจ
12214 นางสาว ณัฐธิดา รัตนโกศัย
12215 นาย ชายสิทธิ์ เจริญธรรมานนท์
12216 นางสาว ศิลป์ศุภา เดชขุน
12217 นาย พัสกร เรืองคณิตกุล
12218 นางสาว วริศรา อัศววรุณ
12219 นาย กิตตินันท์ รุ่งเรือง
12220 นางสาว สาวิตรี รัตนเพ็ชร
12221 นาย รพี หลิมวงศ์
12222 นางสาว ชนกพร พันธุรัตน์
12223 นางสาว ปฏิญญา พวงมาลี
12224 นาย ฐิติภูมิ ชัยเลิศ
12225 นาย ธนทัต ธเนศศรียานนท์
12226 นางสาว วิภาดา ลลิตภัทรกิจ
12227 นาย ปรเมศวร์ ไขขุนทด
12228 นางสาว ปุณิกา นุชจาวิทยาพร
12229 นางสาว ปฐมาวดี ผิวงาม
12230 นาย ธนภูมิ พรสวัสด์ิ
12231 นาย นรวีร์ บุนนาค
12232 นาย นุกูล พลอยขาว
12233 นางสาว ณิชาภา โรหิตรัตนะ
12234 นางสาว ประภาศิริ ภาคีพร
12235 นางสาว กานต์ิชนิต บูรณ์เจริญ
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12236 นางสาว อุบลรัตน์ ภักดี
12237 นางสาว จิตรามาศ วันทะนะ
12238 นาย ธิติสรร กวินวศิน
12239 นางสาว กมลชนก มณีวรรณ
12240 นาย มารุต พันธุส์าคร
12241 นางสาว ตรีสุคนธ์ พงศ์สุวากร
12242 นางสาว ปัทมาภรณ์ ชมภูประเภท
12243 นาย เผ่า ตันอรรถนาวิน
12244 นาย ฟิรดาวน์ พูลา
12245 นาย ศราวิณ ธนนาทธนะชน
12246 นางสาว สุภารวี จันทร์งาม
12247 นางสาว กุลจิรา เอี่ยมสอาด
12248 นางสาว ภารดี บูรณสมภพ
12249 นางสาว สิริมา อินทวงศ์
12250 นางสาว เขมินทรา ชาญกล้า
12251 นางสาว วริศรา สุขี
12252 นาย ศราวุฒิ ระสา
12253 นางสาว พรรณภา รอดยัง
12254 นางสาว เบญจมาภรณ์ สนทอง
12255 นางสาว วนัสนันท์ ประดับญาติ
12256 นางสาว ภัณฑิรา มังกร
12257 นางสาว ทัตพร ศรีมณี
12258 นางสาว อรอนงค์ เซอแลน
12259 นางสาว อาทิตยา อ่อนน้อม
12260 นางสาว บุษกร ศรีไทย
12261 นางสาว ทัตพิชา ปะละใจ
12262 นางสาว พชรอร แก้วมีศรี
12263 นาย ภานุมาศย์ วิชาเรือง
12264 นางสาว อภิญญา วงษ์รักษ์
12265 นาย บรรณกร ศรีพระราม
12266 นางสาว ศิริรัตน์ แสงทอง
12267 นางสาว ญาณินท์ ก้านเหลือง
12268 นาย ธิปัตย์พงศ์ วงษ์บัณฑิตเจริญ
12269 นางสาว ภัทรศยา นุชพันธุ์
12270 นางสาว อนัญญา อ่วมแจง
12271 นางสาว ศรุดา มูลวงษ์
12272 นางสาว แสงนภา บัวนาค
12273 นาย จักรกริช แก้วศรี
12274 นางสาว สุธิดา คางชัยภูมิ
12275 นางสาว รามาวดี เชาวเลิศ
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12276 นางสาว ฮานีซะห์ ดอเลาะ
12277 นางสาว ภัทรธิดา พุทธบุญ
12278 นาย นฤเบศ สิงห์คะนัน
12279 นางสาว ณภัทร จันหม้อ
12280 นางสาว ปณิดา ต้ังเจริญถาวร
12281 นางสาว รัญชิดา ประสาทเขตต์การ
12282 นางสาว ศิริภรณ์ ศรีดี
12283 นาย บุริศร์ บริรักษ์มาตรชีพ
12284 นางสาว วิลาสินี แก้วพิทักษ์
12285 นาย จีระกฤต แฝงดาหาร
12286 นาย ศัจธร ข านุรักษ์
12287 นางสาว ปนิดา อินทรสิทธิ์
12288 นางสาว ศศิพิมล รุ่งรัตน์อาภา
12289 นาย ธนวัตร สมัครารักษ์สกุล
12290 นางสาว กนกวรรณ บางบ่อ
12291 นางสาว พิมลดา พลวิเศษ
12292 นาย สงกรานต์ วงษ์ศิลาทัย
12293 นางสาว สาธินี อ่อนท้วม
12294 นางสาว อธิชา ดวงเงิน
12295 นาย ปริญญา สุวรรณชาตรี
12296 นาย ณัฐพงศ์ หนูศรีแก้ว
12297 นาย เตชินท์ เปีย่มโอภาศ
12298 นาย สิรชัย สหพรพันธ์
12299 นางสาว ณัฐสุดา วาดี
12300 นาย นภพล ค าเครือ
12301 นาย วริทธิธ์ร ใจทัศน์
12302 นางสาว ศรุตา ภวัตธนาดุล
12303 นางสาว ขวัญมนัส กองทอง
12304 นางสาว พิชญานิน เวชพิทยาภรณ์
12305 นาย ปรัชญา พิมพิสาร
12306 นาย ฉันทพัฒน์ จันทร์ปัญญา
12307 นางสาว ออมลออ พลอินทร์
12308 นาย ณัฐพล เดชอัคราช
12309 นางสาว สริตา แก้วค าลา
12310 นางสาว จิรภา พานิชวงษ์
12311 นางสาว ขนิษณัฐชา ดวงมณี
12312 นางสาว สโรชา สุวรรณเกื้อ
12313 นางสาว ประภัสสร ก่อประภากิจ
12314 นาย ภัทรวิชญ์ กาณารักษ์
12315 นาย ฉัตริน อุดมสมพร
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12316 นางสาว พรพิมล พลสุภาพ
12317 นางสาว วิลาสินี เจตน์จงใจ
12318 นางสาว นวพรรษ ภูมิอภิรดี
12319 นาย ปฏิภาณ พัดขุนทด
12320 นางสาว สุรัตติพร ปสาทนรักษกุล
12321 นางสาว ณัฐฐา อัศวเหม
12322 นาย วิทวัส อินทร์อร่าม
12323 นางสาว สุเมธินี แซ่ต่ัน
12324 นางสาว สุรัสวดี วิรวุฒิ
12325 นาย ฉันทวัฒน์ อยู่สมบูรณ์
12326 นางสาว วณิชญา ขันศรี
12327 นางสาว สุอาภา แซ่ยี้
12328 นาย วสวัตต์ิ ธาราภิวัฒน์
12329 นางสาว ปณิชา ธรรศโสภณ
12330 นาย นิธิ ยันตะศรี
12331 นาย ชาญพงศ์เศษฐ อภิโชติมหาคุณ
12332 นาย วิศววิท อุดมจิตพิทยา
12333 นางสาว ธนัญญา ศรสิทธิ์
12334 นางสาว ศุภิสรา จิระอภิรักษ์
12335 นาย ภัทร พิชัยรัตน์
12336 นางสาว ชนิษฐา ของเดิม
12337 นางสาว ปพิชญาพร กุลสุทธิ
12338 นาย ถิรายุ ประพฤติดี
12339 นางสาว พรรณพร ม่วงโมด
12340 นางสาว สมิตานันท์ สุขโชติ
12341 นางสาว สิริพร ทุง่สง
12342 นางสาว จิดาภา ลิมป์เลิศ
12343 นาย วีรวัฒน์ อุฬารวงศ์
12344 นางสาว ปรียาภรณ์ เนตรหิน
12345 นางสาว ปฏิมา ไชยบุญทัน
12346 นาย สุวิชา สิทธิเชนทร์
12347 นางสาว มนวิภา พ่วงเภตรา
12348 นางสาว ลลิดา วัลย์ศิริกุล
12349 นางสาว ณัฐนันท์ สมประสงค์
12350 นางสาว พิมพ์สิริน ประศาสน์เศรษฐ
12351 นางสาว สุญาณี ชัยสุวรรณ
12352 นางสาว พิชชากร ยมสวัสด์ิ
12353 นาย ณัฏฐพล สุวรรณประเทศ
12354 นางสาว ยาลีละห์ ดาราเเม
12355 นางสาว เกศรินทร์ มะลิออน
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12356 นางสาว ฐานนันท์ ขนุนทอง
12357 นางสาว สินีพร จิลลานนท์
12358 นาย ปราโมทย์ วงศ์ค า
12359 นางสาว ศิโรรัตน์ หุตะสิงห์
12360 นางสาว ลลิต์ภัทร โกสุมา
12361 นางสาว กรรภิรมย์ หันนะเว
12362 นางสาว พจน์ธีตา ทิสาพงศ์
12363 นางสาว บัณฑิตา แก้วเดียว
12364 นางสาว ชญาภา อาจพันธ์
12365 ว่าทีร้่อยตรี ปรมินทร์ หอมเหมือน
12366 นางสาว จิรภัทร สุขศรีตรี
12367 นางสาว ดรุณี หวังอัครางกูร
12368 นาย อนุสรณ์ เรือนดารา
12369 นาย พัธรวิชญ์ เกตุชาติ
12370 นาย ยุทธพร ประสานศรี
12371 นาย กฤตวัฒน์ สมบูรณ์
12372 นาย ชัยวุฒิ สุภานันท์
12373 ว่าทีร้่อยตรี อานันท์ทวี สุขมี
12374 นางสาว เอกทิพย์ เฟือ่งฟุง้
12375 นาย ติณณภพ หมื่นจักร์
12376 นางสาว ปาณิสรา ภูษาทอง
12377 นางสาว ธนาภรณ์ วงษ์ธิดา
12378 นางสาว ภนิตา เพ็งช่วย
12379 นางสาว อภิชญา ปินตา
12380 นางสาว ตติยา เพ็ชรแก้ว
12381 นางสาว ภัควดี เพียรล้ าเลิศ
12382 นางสาว สกุณ กุลชนะรงค์
12383 สิบต ารวจตรี ธนะพัฒน์ เมธีวุฒิจารุศิริ
12384 นางสาว สุทธาสินี พัตราภรณ์วิโรจน์
12385 นาย กชนล มนโกศล
12386 นาย พิพากษา ศรีลาศักด์ิ
12387 นางสาว วรญา ยุวพลธนากร
12388 นางสาว สาธินี เล่ืองอรุณ
12389 นาย อิศรา นิศากร
12390 นางสาว ญาดาว์ เพชรานนท์
12391 นาย ณฐพล ทองชิว
12392 นางสาว เบญจภรณ์ ตรีกุล
12393 นางสาว วรัทยา ใจภักดี
12394 นางสาว กชกร ทรัพย์สมบูรณ์
12395 นางสาว สิริวิมล ชัยสถิตย์
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12396 นางสาว ปุณยนุช พัดเย็น
12397 นาย สุวิจักขณ์ พานิชรักษาพงศ์
12398 นาย จิรัฏฐ์ ทวีวุฒิพันธุกร
12399 นางสาว อาอีช๊ะ หมาดสาหรน
12400 นางสาว ณัชชา เต็นภูษา
12401 ว่าทีร้่อยตรี ไซราม ประกายกิจ
12402 นาย ชินวัตร อดิศรวัฒนารมณ์
12403 นางสาว กันยารัตน์ วัจรินทร์
12404 นาย กาญจน์ สุภาภา
12405 นางสาว ยุพารัตน์ บุตรกิจ
12406 นาย นพวัฒน์ สุทธิพงษ์ไกวัล
12407 นาย ณัฐนนท์ เทพรัตน์
12408 นาง ณัฐชยา ยัง
12409 นางสาว กีรหญิง ทองนาคพันธ์
12410 นางสาว ร่มไม้ ขอจิตต์เมตต์
12411 นาย ธนชล สัตย์ธรรม
12412 นาย ทีฆทัศน์ พุฒแก้ว
12413 นาย อรรถวิท สุจิพงศ์
12414 นางสาว ศุภากร ตันธนกุล
12415 นาย ต้นตระกูล บุญทา
12416 นาย ธ ามรงค์ อ่อนรู้ที่
12417 นางสาว ชนิกานต์ สิทธิแสงชัย
12418 นาย พงศ์ภพ จันทร์ดี
12419 นาย พรพริษฐ์ กิตติณัฐตระกูล
12420 นาย อธิบดี นิลด า
12421 นาย ทนงศักด์ิ กุศลส่ง
12422 นาย นรินทร์ กรีนกล่ินจิตร์
12423 นางสาว สุจิตรา ก่ าแก้ว
12424 นางสาว ชัชนิต มะแก้ว
12425 นางสาว ชนิดาภา พัวพัฒนกุล
12426 นาย ธนกฤต จิตต์สุพร
12427 นาย พุฒินาท ด ารงศักด์ิ
12428 นางสาว ศศิธร สมขาว
12429 นาย ภูรี วิลสัน
12430 ว่าทีร้่อยตรี วรธัช มณี
12431 นางสาว หรรษมน ขวัญเอี่ยม
12432 นางสาว ธาราภรณ์ ข าละม้าย
12433 นาย เตชพัฒน์ สาเลศ
12434 นาย ณัฐวัฒน์ ทองสุทธิ
12435 นางสาว ปวันรัตน์ จริยโกมล
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12436 นางสาว พัชรมัย เหล่าเชื้อสกุล
12437 นาย อุสมาน วาจิ
12438 นางสาว ภัคณัฏฐ์ ธีรโรจน์ชาลี
12439 นางสาว สิรวดี ภควลีธร
12440 นางสาว จอมขวัญ สุวรรณานนท์
12441 นางสาว ศุภิสรา รักษานาค
12442 นาย ณัฐชนน โรจน์วัลลี
12443 นางสาว อภัสสร กั้วมาลา
12444 นางสาว ภัทรากร นาคเกล้ียง
12445 นาย ธรณ์เทพ พิชิตปรีชา
12446 นางสาว ธิติกาญจน์ พงษ์สาครสวัส
12447 นางสาว รวิสรา สิริกมลเนตร
12448 นางสาว คีตภัทร พรหมดี
12449 นางสาว สุนันทา กระเทศ
12450 นางสาว จิตรจารี พันธุลาวัณย์
12451 นาง สุกัญญา แสงกล่ า
12452 นาย มาหามะสบรี เจ๊ะมะ
12453 นาย อนุชา ชูวุน่
12454 นาย นัทธพัชร์ อัศววงศ์เกษม
12455 นาย อาด้ิล สุดใจดี
12456 นาย กฤตนัย ยามาโนะ
12457 นาย จิรภัทร เพชรสังข์
12458 นางสาว ปัณฑ์ชนิต สุขจันทร์
12459 นางสาว ศิจิตรา ทรงเจริญ
12460 นาย ทรงศักด์ิ พรหมเพศ
12461 นางสาว พิชญ์สุภา เรือนร่ืน
12462 นางสาว อรนาถ เสนวงษ์
12463 นางสาว ทัธนา ซัมวุง้
12464 นาย นนทรัฐ ทองชุม
12465 นางสาว เจนจิรา ชาติภูธร
12466 นางสาว สลิลทิพย์ พุทธวรรณะ
12467 นางสาว ชญาณี ภูเ่จริญชัยวรรณ
12468 นาย ธรรมวัฒน์ พัฒนาสุทธินนท์
12469 นางสาว ภัครดา โภควรานนท์
12470 นางสาว วศินี พรหมแก้ว
12471 นาย วัชฤทธิ์ บ ารุงพงศ์
12472 นางสาว ณัชชา อารยะกิตติพงศ์
12473 นางสาว พรนภัส แสงจันทร์
12474 นางสาว กุลฤดี อารักษ์พุทธนันท์
12475 นาย ณัฏฐวุฒิ พร้อมเพียงบุญ
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12476 นางสาว ลักษมณ ไชยกาญจน์
12477 นางสาว ธวัลรัตน์ สันติพฤทธิ์
12478 นางสาว วิรัญญา มีนชัยนันท์
12479 นาย ประวันวิทย์ มาเทศน์
12480 นางสาว จิระดา เหลืองจินดา
12481 นาย อ านาจ จิตวีระกุล
12482 นางสาว ศรีเสาวคนธ์ ประเสริฐสุข
12483 นางสาว สริตา วนเกียรติ
12484 นางสาว อติกานต์ อรุณโชติ
12485 นางสาว ณิชกมล สงชูอภิวัฒโน
12486 นางสาว พรชนก ใหม่คามิ
12487 นางสาว ฎารณี โทปุรินทร์
12488 นาย ภัทรพล บูรณา
12489 นางสาว ณัฎฐณิชา บัณฑิต
12490 นางสาว รัตนาวลี เชื้อไทย
12491 นางสาว อินทิพร ทวีพรปฐมกุล
12492 นางสาว พัชชุดาญ์วรรณ พรเจริญ
12493 นางสาว ชนิภรณ์ ทรัพย์มี
12494 นาย ธาวินวิชญ์ ลภัสจารุสกุล
12495 นางสาว จิราวรรณ จิระโร
12496 นางสาว ธนิษฐา สุกกล่ า
12497 นางสาว กัญญาวีร์ ภูริปัญญาวรกุล
12498 นางสาว เนติมา ท้าวหมื่น
12499 นางสาว พิมพ์พญา เจริญศิริพันธ์
12500 นางสาว วิภาวี มณีจันทร์
12501 นางสาว เวฬุกานต์ ยิ้มสิน
12502 นางสาว ณภัทรสร กาไว
12503 นางสาว จิตตมาศ มังกรแสงแก้ว
12504 นางสาว สุติยาภรณ์ ยอยโพธิสั์ย
12505 นาย ภัทรภณ ศิริวรรณ
12506 นาย ภูมิภัทร เจริญผล
12507 นางสาว พิชญาวี สีเลา
12508 นาย ธารินทร์ ดุลยพิทักษ์
12509 นางสาว อิสยาภรณ์ พฤกษ์เสถียร
12510 นางสาว ชัชชญา เศตะพราหมณ์
12511 นางสาว สุวภัทร หลีน้อย
12512 นาย ปรีดี ค าพา
12513 นาย คณิศชาติ บุญแสง
12514 นางสาว ปฏิญญา แสงสังข์
12515 นาย จักรภพ จงวรกุลวิวัฒน์
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12516 นางสาว ฑาริกา มีระหันนอก
12517 นางสาว เอมพิมล ธีรลดานนท์
12518 นางสาว พัชราภรณ์ บุญโต
12519 นางสาว ณัฎศรัณย์ ฟองเลา
12520 นาย สรรเพชญ เกตตะพันธ์
12521 นางสาว รัศมีเพชร ร่ืนรัมย์
12522 นาย กฤดิโชติ อินอุ่นโชติ
12523 นางสาว ธัญวัฒน์ เครือรัตน์
12524 นาย ณัฐภัทร บุญเอี่ยม
12525 นาย นิติพันธ์ บุญเสริมสุข
12526 นางสาว ชวัลรัตน์ ทวาโรจน์
12527 นางสาว พัดชา แผนสมบูรณ์
12528 นางสาว ศิวพรรณ วงศ์วิเศษ
12529 นางสาว ณิชชา วิมลสกุล
12530 นางสาว ณิชกานต์ ณ หนองคาย
12531 นางสาว ฐิติชญา พิทักษ์
12532 นางสาว ศตนันท์ ปัญญาอินทร์
12533 นางสาว ธัญลักษณ์ อู่ทองมาก
12534 นาย ปัณณพลวัชร์ เพชรวารี
12535 นาย ปฐมพงศ์ ศรีสุวรรณ
12536 นาย ธณัช ไวยโภชน์
12537 นางสาว ภาวิตา อินทร์ประสิทธิ์
12538 นางสาว ศุภาพิชญ์ ตะวัน
12539 นาย ลัทธิธัญ ลือชาธรรม
12540 นาย มุฮัมมัดศอดิก อัครศาสนภิบาล
12541 นางสาว สุชานาถ ยอดอินทร์
12542 นาย ณัฐภัทร ธรรมธัญญารักษ์
12543 นางสาว นวลพรรณ วัฒนะจรรยา
12544 นางสาว รมิตา สายเชื้อ
12545 นางสาว ชนุตม์สิรินทร์ สุวรรณอักษร
12546 นางสาว ชนินาถ ยี่ตัน
12547 นาย นวพรรษ ขันสุวรรณ
12548 นาย ธีธัช ธุระทอง
12549 นาย สมพงษ์ กมลสินธุ์
12550 นางสาว บุษกร ปานกล่ิน
12551 นางสาว ศุภาพิชญ์ มงคลประดิษฐ์
12552 นางสาว ลัลฐ์ลลิน รวยริน
12553 นาย ณัชพล ทรัพย์ประเสริฐ
12554 นางสาว ฐิติกาญจน์ จึงธีรพานิช
12555 นางสาว ลลิตา มีสันทัด



65

เลขประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล
12556 นาย ฐาปกรณ์ ทองทิพย์
12557 นาย อรรถพล วงศ์สุบรรณ
12558 นาย ไชยวัฒน์ ดุงโคกกรวด
12559 นางสาว กัญญ์จิรา มนัสไชยกุล
12560 นางสาว มัชฌิมา ลีละวัฒน์
12561 นางสาว ปรีณัญรดา แสงจักร
12562 นางสาว จิราวัฒน์ ทองเลิศ
12563 นาย พีระพัฒน์ เชียงแสน
12564 นางสาว สุนิสา โพธิง์าม
12565 นางสาว อนรรฆวี วงศ์เสนาอารี
12566 นาย ณัฐวุฒิ พุชชงค์
12567 นางสาว ศิญาภรณ์ สมอทอง
12568 นาย กฤษดา สิงหา
12569 นางสาว ปัญฐิตา จันทรคาต
12570 นาง เจตปรียา ยาวิชัย
12571 นาย พรภวิษย์ บุญรุ่ง
12572 นางสาว ชนากานต์ คุปติธรรมกุล
12573 นางสาว ณัฐธิดา ยอดแก้ว
12574 นาย หร้อเกบ หรนหมาน
12575 นาย สุรภาพ ศิรวัชรินทร์
12576 นางสาว กาญจนา จิตรกล้า
12577 นาย ณัฐธัญพงศ์ เกษมสันต์ ณ อยุธยา
12578 นาย รัฐพล ธัญชวนิช
12579 นางสาว กัญญาพร ประสาทเขตการณ์
12580 นางสาว ภาวินี ทามาศ
12581 นางสาว สาวิตรี เกิดมณี
12582 นางสาว พิมพ์ภัทรา คงเกษม
12583 นางสาว ศรัญญา หมวดชนะ
12584 นางสาว ธนภร หาญชัยวัฒน์
12585 นางสาว พรวิไล ค ายอด
12586 นางสาว พรกมล สังวรวงษ์พนา
12587 นางสาว อมรรัตน์ ปัดมะริด
12588 นางสาว สุชาดา ม่วงอ่อน
12589 นางสาว ถิรดา พิบูลกนกพงศ์
12590 นาย พงศ์ปณต โชติช่วง
12591 นาย อับดุลเลาะห์ มะสะ
12592 นางสาว พิชญ์นรี หยู่หนูสิงห์
12593 นาย สารัช ภานุสถิตย์
12594 นางสาว นภัสสร เลาหพรชัยพันธ์
12595 นางสาว จุฑามาศ เพ็ชร์พลอย
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12596 นางสาว ภัทราพร แดงกระสันต์
12597 นาย ภัทรภณ แดงกระสันต์
12598 นาย ศวีระ อักษรไทย
12599 นางสาว วรรณนภา ศรีเชื้อ
12600 นางสาว ศุภิสรา พิเชียรโสภณ
12601 นาย ธีทัต จันทราพิชิต
12602 นางสาว สิริยากร งอกงาม
12603 นาย อัครพล หอมละม้าย
12604 นางสาว นภัสสร อิงปัญจลาภ
12605 นางสาว จิตรานุช จันทา
12606 นางสาว นภนภัส หน่อนาค
12607 นางสาว ธนพร เชาวน์รัตนะ
12608 นาย อับดุลคอเดย์ พูลา
12609 นางสาว กนกกาญจน์ มานพ
12610 นางสาว สุปวีณ์ ภูก่ลาง
12611 นางสาว ชุติกาญจน์ ปานกลาง
12612 นางสาว พรรณิศา มณีสาร
12613 นางสาว จุฑามาศ แถลงนิตย์
12614 นางสาว พร โต๊ะลายเทศ
12615 นาย กานต์ภูชิต วิศิษฎ์วงศ์
12616 นางสาว ธชยา ทรงล ายอง
12617 นาย พิพัฒน์ หวานนุวงศ์
12618 นางสาว ทิพปภา สุตนนท์
12619 นางสาว ปุณยวีร์ การญาณ
12620 นาย วิศรุต พูลพังงา
12621 นางสาว ศศิภา หลวงใหญ่
12622 นางสาว รุจรดา ปิงวัง
12623 นาย เอกตะวัน รุ่งปัญญารัตน์
12624 นางสาว ณัฐริณีย์ บุญประคอง
12625 นาย กิตติธัช พรายงาม
12626 นาย ภูภุช กนิษฐชาต
12627 นาย ภวัต เกตแก้วศรี
12628 นางสาว กันยารัตน์ มานะจิตต์
12629 นางสาว โชติรส โชติรัตนตระกูล
12630 นาย อุดมวิชย์ กออุดม
12631 นางสาว ณัฏฐธิดา เสาร์ธรรม
12632 นาย ณัฐชนน ล าจวน
12633 นางสาว สุชานาฏ ธนโกเศศ
12634 นางสาว กนกพร ไทยขวัญ
12635 นาย วีระพงศ์ บัวทองค าวิเศษ
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12636 นางสาว รุ่งนภา แสงแจ่ม
12637 นางสาว วิภาลักษณ์ ตรีวุฒิ
12638 นาย ธนภัทร สียางนอก
12639 นางสาว ชนาธินาถ ยอดอินทร์
12640 นางสาว นันทิพร ชุมศรี
12641 นางสาว ณัฐปภัสร์ อารีย์พัฒนไพบูลย์
12642 นางสาว ณัฐมน หุตวันรัตน
12643 นางสาว กาญจนา หวังศักราทิตย์
12644 นางสาว สิรีวิภาส์ พรวิจิตรพิศาล
12645 นาง พัฒน์นรี หงษ์ษา
12646 นางสาว ธนารีย์รัฐ ชูฤทธิ์
12647 นางสาว อัญมณี ฤทธิท์องพิทักษ์
12648 นางสาว พรรณภัค ศรีฤทธิไกร
12649 นาย ปกรณ์ อุ่นจิตรพันธุ์
12650 นางสาว ศริยา พัฒนมานนท์
12651 นางสาว กัญญารัฐ อรุโณ
12652 นางสาว พัฒน์นรี กะการดี
12653 นางสาว ธฤดี อัศวนภ
12654 นางสาว แสนดี ล้ีก าจร
12655 นางสาว วรัญญา ริดมัด
12656 พันจ่าเอก พงศธร ขนอนเวช
12657 นาย นภสินธุ์ เศวตะดุล
12658 นาย ไตรราช คูณประโคน
12659 นางสาว อภิชญา หิรัญรัตน์
12660 นางสาว จิรภิญญา เอี่ยมผา
12661 นางสาว กชพรรณ สมบัติพิบูลย์
12662 นางสาว กาญจนา อนุพันธุ์
12663 นาย ณัฐภาส แช่มชมดาว
12664 นางสาว ณัฏฐาพร ส่ือเกียรติก้อง
12665 นางสาว วรกมล เบ็ญจาธิกุล
12666 นาย ธีธัช คุ้มไข่มุก
12667 นางสาว ดารารัตน์ ศิริวัฒน์
12668 นาย ประพัฒน์ จรูญ
12669 นาย จักรณรงค์ พิมพ์พันธ์
12670 นาย สิธาวัชร์ อัจฉริยะอนุชน
12671 นางสาว ประภาพร วรกิจธ ารงค์ชัย
12672 นาย ณภัทร ธรรมนิตย์นิยม
12673 นางสาว ชญานิศ ค ากลัด
12674 นาย พิทักษ์พงศ์ หน่อนารถ
12675 นาย ชวพล จึงสมาน
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12676 นาย เอกพจน์ ศรีมาพงษ์
12677 นาย ยุวเทพ กสิวิวัฒน์
12678 นางสาว ภัทรนรินทร์ อินโต
12679 นาย หริดาล จรด า
12680 นาย ภัทร์กร มีสมพืชน์
12681 นางสาว กนกวรรณ สิทธิบถญมา
12682 นางสาว ฐิติวรรณ เถื่อนนาดี
12683 นาย วีรพจน์ อินทรพันธ์
12684 นางสาว เมตติภาม ฤกษ์สมโภชน์
12685 นาย วุฒิพร ติเพียร
12686 นางสาว ณิกฤชา กาญจน์จิรเดช
12687 นาย ณธัญ วงศ์วานิช
12688 นาย ประดิพัทธ์ สุดสวัสด์ิ
12689 นาย กิตติพันธุ์ ศักรินพานิชกุล
12690 นาย ศตพัฒน์ ศิลป์สว่าง
12691 นางสาว ดรัลรัตน์ เลิศเพชรไพศาล
12692 นาย ทัตสรวง แนบเนื้อ
12693 นางสาว พิมพ์สุชา เทพทับทิม
12694 นางสาว บุษยรังสี อินทสโร
12695 นางสาว ชุลิตา สุรทัตศิริสกุล
12696 นาย ณนัท สมไทย
12697 นาย พิศรุจน์ ยกชม
12698 นางสาว กรรภิรมย์ วิเศษสิงห์
12699 นาย นรรัตน์ กรวิทยาคุณ
12700 นางสาว วรรณพร เติมทองสุขสกุล
12701 นาย ณัฐชัย พัฒนพานิชชัย
12702 นาย ฮัซซาน บารู
12703 นาย จอมภูภพ อิศโร
12704 นาย ชลันทร กาลาเอส
12705 นาย นัทธพงศ์ อายุวัฒน์
12706 นาย นิพันธ์  รัชพล สระทองใจ
12707 นางสาว ฟองฝน ศรีดุษฎี
12708 นาย พิสิษฐ์ ศุภธนาพันธุ์
12709 นาย จิรายุ ทอกี่
12710 นางสาว อาภา จงกลรอด
12711 นาย ธนภัทร ไชยพุทธรินทร์
12712 นาย อภิภัทร นันทนรเศรษฐ์
12713 นาย วรเมธ ฉายมณี
12714 นาย สัณหณัฐ เหล่าศิลปเจริญ
12715 นาย ตรีทศ แก้วไทรเกิด
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12716 นางสาว บุญฑริกา ภูภ่ัทรทิรากูล
12717 นาย วีระชน พันธโคตร
12718 นาย พีรเชษฐ์ อัครชาติภิรมย์
12719 นางสาว วารุณพร อุทยานิก
12720 ว่าทีร้่อยตรี พงศกร ฉัตรศรี
12721 นางสาว ระวี เลิกกระโทก
12722 นาย เสริมศักด์ิ ณรงค์อินทร์
12723 นาย สุทธิ บ ารุงศิลป์
12724 นาย นวชล พรมอ่อน
12725 นาย ศุภกร กันทะวงค์
12726 นาย อาริยะ ธรรมปัญญา
12727 นาย จิรพิพัฒน์ เรียบพร
12728 นางสาว ณัฏฐณิชา แจ่มวิมล
12729 นาย ณบดี ณ ถลาง
12730 นาย ธนัตถ์ศรณ์ แก้วเสียงเล็ก
12731 นางสาว กรพินธุ์ ปาลวัฒน์
12732 นางสาว ณัฐริกา ภักดีชน
12733 นาย พูนทรัพย์ เศตะพราหมณ์
12734 นางสาว พรรณิภา เปลือยหนองแข้
12735 นางสาว จุฑาทิพย์ ศรประสิทธิ์
12736 นาย พชร ผลฉาย
12737 นางสาว นิรมล กาฬภักดี
12738 นางสาว อิสรีย์ ศรีจันทร์ธเนศ
12739 นางสาว ปรียา อรุณพูลทรัพย์
12740 นางสาว สิริญญา ศรีค าภา
12741 นาย อิทธินันท์ เขษมพันธุ์
12742 นาย ณัฐวุฒิ จิรเวศยกุล
12743 นางสาว รัชนีกร รัตนกร
12744 นาย ชาคริต อิสมัญ
12745 นางสาว กัลยกร มาศวงศ์ศา
12746 นาย ณัฐพล กล่ินรอด
12747 นางสาว กรชนก พร้อมเพราะ
12748 นางสาว จิรัชญา สารมะโน
12749 นางสาว นวิยา มาศวงศ์ศา
12750 นางสาว ณิชนันทน์ ปรมสุวรรณพร
12751 นาย ชาคริต สายอุทัศน์
12752 นางสาว จุฑามาศ เอกวรกุล
12753 นางสาว เกวลี จินดาทจักร์
12754 นางสาว กานต์ธิดา กาญจโนภาส
12755 นางสาว อุบลวรรณ แสงสุวรรณ
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12756 นางสาว ทิพย์สุดา พรมยวง
12757 นางสาว กมลวรรณ กาญจโนภาส
12758 นางสาว นภัชชา เลืองยวี
12759 นาย รัตนพล ชูกล่ิน
12760 นางสาว ชรินทร์ทิพย์ หิรัญอ าไพ
12761 นางสาว กนกเกศ แหวนทองค า
12762 นางสาว มัญชุสา ยนต์สุวรรณ
12763 นางสาว ณัฐพร ศรียา
12764 นางสาว ณัฐชยา เอกวิริยกิจ
12765 นางสาว ณัชชา อโณทัย
12766 นาย ดัลลัส เคนนาเมอร์
12767 นางสาว ภูริชา สุขพินิจ
12768 นาย ณัฐชนนท์ ม่านมุงศิลป์
12769 นาย ภัทรพงศ์ สังข์เจริญ
12770 นาย พลนภัส บุญลอย
12771 นางสาว วรินทร์ รุจิธัมโม
12772 นางสาว วทันยา โกนจนันท์
12773 นางสาว ปานชีวา ฤทธากรณ์
12774 นางสาว ชลันธร ชูตินันท์
12775 นางสาว ภรณ์วรัตน์ สุวิชาชนันทร์
12776 นางสาว วริษา ไผ่สนจ าลองศรี
12777 นางสาว มนัสพร วงศ์สวัสด์ิ
12778 นางสาว จุฑามาศ บ ารุงเจริญ
12779 นาย ณชพล พรหมมาลี
12780 นางสาว ดลลชา ปัญญารัตน์
12781 นางสาว ปัทมพงศ์ สนธิไทย
12782 นางสาว ศิรดา พันธกิจไพบูลย์
12783 นางสาว ปาลิดา ส าเภาทอง
12784 นางสาว อสมาพร วงค์เวียง
12785 นางสาว กัญฐิสา พลากรกิจวัฒนา
12786 นางสาว ขวัญรัศม์ จันทร์ศิรินารา
12787 นาย กวีวุฒ สุขประเสริฐ
12788 นางสาว เปรมิกา แสนทอง
12789 นาย อศวัช สายเจริญ
12790 นางสาว เกศรินทร์ ภูล่ะออ
12791 นางสาว พรทิพย์ ศรีสันติสุข
12792 นาย ดาเนียล บาเหะ
12793 นางสาว เบญจรัตน์ อภิวัฒนานนท์
12794 นางสาว ศุภนิดา สุกช่วง
12795 นางสาว ปัทมาภรณ์ วิเศษพานิชกิจ
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12796 นางสาว อริณชาดา อัศวรัตนมนตรี
12797 นางสาว ณฐมน พิพิธกุล
12798 นาย ธีรุตม์ สุทธิเวชกุล
12799 นางสาว ปวีณรัตน์ วรรธนชุติพงศ์
12800 นาย ภีมัศวิน นิลมาลา
12801 นาย จีรวัฒน์ ปาละกาด
12802 นางสาว อรสินี วสุวัต
12803 นางสาว ฐิติมาฆ์ ไพบูลย์
12804 นางสาว วริศรา อยู่สุขอาบ
12805 นางสาว โยธิกานต์ ภิญโญ
12806 นางสาว พัฒน์นรี กิตติดุษฎี
12807 นาย กฎพงศ์ สุวรรณเทน
12808 นาย กิตติคุณ ทรงสมบูรณ์
12809 นางสาว ธิดารัตน์ เกตุหนู
12810 นางสาว กัลยมน วงศ์ค าสาย
12811 นางสาว วศินี พงษ์สุข
12812 นางสาว พิมพ์วิภา ชูสุวรรณ
12813 นางสาว ธนภรณ์ สิทธิธัญกิจ
12814 นางสาว ธันย์ทัชชญา สุขหาม
12815 นาย ศุภพัฒน์ วัฒนาดิลกกุล
12816 นางสาว ศุภัชฎา หาญชนะ
12817 นาย ปฏิภาณ โสมวิภาต
12818 นาย พงศ์ทิวา ถานันท์
12819 นาย วรพงษ์ นกวรรณ์
12820 นางสาว ทิพย์สุดา บุญทิพย์
12821 นางสาว บุษยรังสี พลศรี
12822 นาย สิรวิชญ์ ศิริทองค า
12823 นางสาว ชมพูกุญช์ ฉัตรดอน
12824 นางสาว สิริพร วิเศษศรี
12825 นางสาว ดาวิกา ภูมิภาโร
12826 นางสาว จุฑารัตน์ สวัสด์ิถาวร
12827 นางสาว กวินทิพย์ ดิษฐอาย
12828 นาย ศุรศักด์ิ มาลีสุคนธ์
12829 นาย นนท์ดณัย ต้ังตระกูล
12830 นางสาว อรนิศวร์ กฤตยาเรืองกิตต์ิ
12831 นาย พงศกร รจิตวิไล
12832 นางสาว กฤติกา คงชู
12833 นางสาว กัญญาณัฐ รุ่งเรืองพันธ์
12834 นาย กวินเลิศ กลีบบัว
12835 นาย อลงกรณ์ วัตตธรรม
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12836 นาย วัฒนา อิศาสตร์
12837 นางสาว แพรพิชชา เกษมสุข
12838 นางสาว นิรุชา ละอองพันธ์
12839 นางสาว มนัสชญา ล่ิมวงศ์
12840 นาย ธนชัย ปิน่วิถี
12841 นาย ชโลทร สินเพราะ
12842 นางสาว จีรวรรณ ใสแสง
12843 นาย วิชญ ภิบาล
12844 นางสาว พรพิมล ชิ้นแก้ว
12845 นาย ศุภวัสส์ อนุรัตน์บดี
12846 นาย พีรภัทร ธานีรัตน์
12847 นาย ภาณุวัฒน์ สิงหกุล
12848 นางสาว อินทิรา วิจิตรตระการสม
12849 นาย ปฏิพัทธ์ วิวัฒนานนท์
12850 นางสาว ดาริน สุขมาสรวง
12851 นางสาว อารีญา เกื้อชาติ
12852 นางสาว สุพิชญา พาทรัพย์มา
12853 นางสาว อามีรา ยะหร่ิง
12854 นาย ธนัญชัย ศักด์ิเกียรติก าธร
12855 นาย พิริยาพร ระหา
12856 นางสาว อัญมณี เลิศอาวาส
12857 นางสาว บรรณฑรวรรณ คงพงศา
12858 นางสาว รุจีรัตน์ สุขประเสริฐ
12859 นางสาว ชนิดา ธีรอภิศักด์ิกุล
12860 นางสาว ณัฐณิชา วิสุทธิแพทย์
12861 นางสาว สุวภัทร แดงบรรจง
12862 นาย พิสิษฐ์ ศิริปรีชากูล
12863 นางสาว ปารัช ศักด์ิดากร
12864 นางสาว กัณฐิกา ชัยราช
12865 นางสาว ฉวีวรรณ สุดแสง
12866 นาย เป็นหนึ่ง มณีโชติ
12867 นาย วิธวินท์ กล่ินคล้าย
12868 นาย ราชภัฏ แสงเดือน
12869 นางสาว สุธินี เตชาวงศ์
12870 นางสาว อาภาภรณ์ ดรุณเนตร
12871 นางสาว พิมพ์นิภา เจริญวัย
12872 นางสาว ชรินทร์ทิพย์ เตชะเพิม่ผล
12873 นางสาว ปวิตรา ฉันทะ
12874 นางสาว พลอยพิมล ใจจันทร์เดือน
12875 นาย จักรวัฒ ตู้บรรเทิง
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12876 นาย ธนาธิป ยางงาม
12877 นางสาว ญาณิศา ทิพยาวงษ์
12878 นางสาว ชลธิดา พรหมพักพิง
12879 นาย ชาญณรงค์ พรหมสาขา ณ สกลนคร
12880 นางสาว ภิษชา สิงห์บุตร
12881 นาย อาทิตย์ ฉิมนอก
12882 นาย ชลัมภ์พล สิงเหม
12883 นางสาว เพียงรวี เบ้าค า
12884 นางสาว ร้อยดาว เนาวโอสถ
12885 นางสาว ศศิธร จิณแพทย์
12886 นางสาว ฟาติมะฮ์ เชวงวรรณ
12887 นาย ปิยฉัตร ซาวค า
12888 นางสาว อชิรญา รอดสมัย
12889 นางสาว นิรัชพร เขียววิชัย
12890 นาย จักรกฤษ เนตรยอง
12891 นาย กิตติพักตร์ วิริยะจิตต์
12892 นางสาว บวรลักษณ์ เขื่อนแก้ว
12893 นางสาว ชมภูนุท เอมโอช
12894 นาย ณิชกุล หลวงราช
12895 นาย เดชไกร เย็นใจ
12896 นาย สมประสงค์ จริตไทย
12897 นาย สหพล ทองสม
12898 นางสาว ณัฐินี นรานฤดม
12899 นาย ชวลิต พันธ์ทองศรี
12900 นาย พิพัฒน์พน พรจรรยา
12901 นาย สุรยศ ผ่องส าเภา
12902 นางสาว เพ็ญชุกาญจน์ เพ็ชร์แสงนิล
12903 นางสาว ธนพร เพียรพัฒนางกูร
12904 นางสาว ศศิพัชร์ ศรีวะลา
12905 นาย สมชาย รัตนปริญญานนท์
12906 นางสาว อัชฌาวลัย กองสมบัติ
12907 นางสาว รัมภรดา จันทร์สุข
12908 นาย วรวี ปาลรังษี
12909 นาย คชา ศรีประเสริฐ
12910 นางสาว ภัทรวดี โพธินักขา
12911 นาย ทันสิษฐ์ ทะกันจร
12912 นาย ภัทรกานต์ เธียรวุุฒิกานต์
12913 นาย กฤษฏิพ์ิพัฒ กฤษฏิอนันภัท
12914 นางสาว วาสนา พานิกุล
12915 นางสาว ณ ฐธิดา ขุนสมุทร
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12916 นางสาว ภควดี ม่วงแก้ว
12917 นางสาว จรินทร์พร ทิพย์สุวรรณ
12918 ร้อยตรีหญิง กนกนันท์ ธูปะเตมีย์
12919 นาย กัลป์ กัลปดี
12920 นางสาว ชลดา สุขุมาลย์
12921 นางสาว ธัญมน ถาวรจิระอังกูร
12922 นาย จิรายุส สัตยาพันธุ์
12923 นางสาว กมลรัตน์ สุขิโต
12924 นางสาว อภิญญา ฉิ่งเล็ก
12925 นาย ณัฐนนท์ กลัดเจริญ
12926 นางสาว กมลธณัฐ ม่วงแก้ว
12927 นาย จักรพงศ์ วัตรานนท์
12928 นางสาว กัลยกร ส่งเสมอ
12929 นาย สุภณัฏฐ์ พร้อมสันติชน
12930 นางสาว พิชชากรณ์ สีหวงษ์วิลาศ
12931 นางสาว ปุณฑริก ค าสม
12932 นาย เจตน์ พัฒนวัตร
12933 นาย นิวัฒนา พรมมาสิทธิ์
12934 นางสาว นันท์นภัส พันธุไ์พโรจน์
12935 นาย กฤตนัย มาลัยวงษ์
12936 นาย สุริยรัตน รอดอ่อน
12937 นางสาว พิมพ์ภัทรา รักเดช
12938 นางสาว ยุพดี มานะงาม
12939 นางสาว มาเรียม ซาและ
12940 นาย ชาญวิทย์ ดิษเจริญ
12941 นางสาว ธันยา พิทักษ์ธีระบัณฑิต
12942 นาย ธัญพล โต๊ะซา
12943 นาย วรนันต์ นิติวราการ
12944 นาย ทรงวุฒิ ลีเมฆานนท์
12945 นางสาว มนสิชา อินต๊ะ
12946 นางสาว กรทอง เกียรติดิลกรัฐ
12947 นางสาว พิมวดี ประสาร
12948 นางสาว อรัชพร วงษ์นายะ
12949 นาย ราชภพ ศรีหล้า
12950 นาย ยุทธกาล กลางเหลือง
12951 นางสาว พุทธรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย
12952 นางสาว กชกร เดชสุวรรณ
12953 นาย วรเดช ม่วงน้อย
12954 นาย นาวี ศิลาบุตร
12955 นางสาว นัยน์ชนก แก้วสะอาด
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12956 นางสาว ดนยา เพชรยอดศรี
12957 นาย ภูวิศ พุพันธ์
12958 นาย สมปราชญ์ โชติกะพุกกณะ
12959 นางสาว ณัฐณภัทร อนันตวาร
12960 นางสาว สุชาสิริ เชื้อบุญ
12961 นาย พันธุเ์ลิศ ไพฑูรย์บัวทอง
12962 นางสาว เทียนสว่าง ห่อทอง
12963 นางสาว นันทพร ดุริยศาสตร์
12964 นางสาว รัชจิรา คงคากุล
12965 นางสาว กรกนก สุขเจริญ
12966 นาย อัมริน บิลอับดุลล่าห์
12967 นางสาว พัทธมน เจวจินดา
12968 นางสาว วัชรีวรรณ จักร์สุวรรณ
12969 นางสาว มัฌธนิปุญญ์ คงชื่นจิตต์
12970 นาย ณัฐกิตต์ิ ผาน้ าค า
12971 นางสาว ณิชากร รัตนเวชสิทธิ
12972 นาย สุรศักด์ิ บ าเรอเจ้า
12973 นาย วิภูษณะ มาลาวิทยา
12974 นาย ยศ อินทลักษณะ
12975 นางสาว คูณรุจา เครือแดง
12976 นาย บรรณาลักษณ์ บุญมา
12977 นางสาว สุพัตรา ศรีศิริ
12978 นางสาว กุลวดี ผ่องพันธุง์าม
12979 นางสาว นิศาชล เสียงล้ า
12980 นางสาว ณัฐพร เรืองรุ่ง
12981 นาย ธนกฤต รุ่งหล า
12982 นาย จาตุรงค์ ซ่ือตรง
12983 นางสาว ทิตยา โพธิปัญญาธรรม
12984 นาย รักษ์พงศ์ ทองชื่นตระกูล
12985 นาย ชานน หนุนภักดี
12986 นางสาว ศริญญา โพธิรุ่์งแจ้ง
12987 นางสาว ธนภรณ์ งามสมทรัพย์
12988 นาย จรัสพันธ์รวี ล้ิมมณี
12989 นาย เตชเสน โทนุบล
12990 นาย นวคุณ มันทะติ
12991 นางสาว เนฐิมา ขุมเหล็ก
12992 นาย ธนวัฒน์ ล้ิมธรเบญจพล
12993 นาย ตรีทเศศ ชื่นแสง
12994 นาย เกริกกฤษณ์ พลลเขตรไพบูลย์
12995 นางสาว ศุภรดา เทพมณีย์
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12996 นาย ศุภเสกข์ มีนุชนารถ
12997 นางสาว วริษฐา ส่องสว่าง
12998 นาย พัทธพล ทรงนภาวุฒิกุล
12999 นาย จีรวัฒน์ เขียวยะ
13000 นางสาว มนสิชา สุวรรณน้อย
13001 นางสาว รริณทร์ภัฏ สุวรรณทัพ
13002 นางสาว ประภัสสร สมบูรณ์ถานะ
13003 นางสาว มาริษา พุม่พิริยพฤนท์
13004 นางสาว ศานันทินี ไสยาสน์
13005 นางสาว ศิวรี ห้องแก้ว
13006 นางสาว ภูริศา กวีพันธ์
13007 นาย อักษร อ่อนศรี
13008 นาย ปุญฤทธิ์ ยาศรี
13009 นางสาว ปิยฉัตร ศาตรเพ็ชร
13010 นาย อนุพงศ์ บัวชุม
13011 นางสาว ลลิตวดี ค าหาญ
13012 นางสาว สิริภา เขมานุวงศ์
13013 นางสาว ชนกนันท์ ศรีเมือง
13014 นาย สุรวิช สุขนิตย์
13015 ว่าทีร้่อยตรี หญิง สุภัคจิรา วณิชย์สุวรรณ์
13016 นางสาว ปิยะธิดา พลานนท์
13017 นางสาว ศศกมล วิริยะเกียรติกุล
13018 นางสาว นูบีละห์ แวสนิ
13019 นางสาว ณัฐศนิชาภัทร ศิริพลต้ังมั่น
13020 นางสาว สุกัญญา วิเศษศรี
13021 นางสาว อาริญา มุขสมบัติ
13022 นาย กันตชาติ ประจ าค่าย
13023 นางสาว รัชดาวรรณ มาโยง
13024 นาย พรหมฐิติก์ ศุขวัฒน์
13025 นางสาว นครียา โมราวัลย์
13026 นาย ณัฐดรุตม์ โชติจินตนาทัศน์
13027 นางสาว พรชนก บุญครอง
13028 นางสาว พรชาวดี แสงเพ็ชร์
13029 นาย นภเกตน์ ศรีนวล
13030 นางสาว พัชรมน แก้วทอง
13031 นาย ธฤตธารณ์ ข าสุข
13032 นางสาว นิรัชพร พิมพ์สอ
13033 นางสาว ธัญรดี ศรีเมือง
13034 นางสาว พิมพ์พร เลิศอ าไพ
13035 นางสาว สุจารี ทองขาว
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13036 นาย อนุวาร์ แวสาเมาะ
13037 นาย พสุธร บุตรรัตน์
13038 นาย วิรัช ทองเกล้ียงเกตุ
13039 นางสาว กมลพร ระนาดแก้ว
13040 นางสาว สุพนิดา ขาวนวล
13041 นาย ประยุทธ ฤทัยรุ้ง
13042 นางสาว บัณฑิตา เกียรติมณีรัตน์
13043 นาย ดนัย ทิพยกุลไพโรจน์
13044 นางสาว เกวลิน ตุ้ยเต็มวงค์
13045 นางสาว ณัฐนิชา นาคะเต
13046 นางสาว ปิยมาส ศิริบรรณพิทักษ์
13047 นางสาว กุลิสรา ศุภดาชัชมณฑ์
13048 นางสาว ภัทรวดี ทองสุก
13049 นางสาว สุเนตรา รัตนพันธ์
13050 นางสาว ปรรณิก สายชุ่มอินทร์
13051 นางสาว ภัทรา ภูศรีฐาน
13052 นางสาว ปรียมิญช์ กันนะพันธุ์
13053 นางสาว ผกาพันธุ์ ประเสริฐบุญ
13054 นางสาว สุดารัตน์ ไพบูลย์สวัสด์ิ
13055 นาย ธิติวัฒน์ เนตรอาภา
13056 นางสาว สุทธิพร ค้ิมแหน
13057 นางสาว ศิรัญญา ลือชารักษ์
13058 นางสาว ศุภรัตน์ โส๊ะหมัด
13059 นาย ธีรัตม์ ชิราอิชิ
13060 นางสาว ปลายฟ้า ศิริประไพ
13061 นางสาว มุขสุดา ศรีจันทร์
13062 จ่าอากาศตรี สรณ์สิริ เต็มศรี
13063 นางสาว ขวัญแก้ว มังธิสาร
13064 นาย อัณณ์ ศุภวิฑิตพัฒนา
13065 นาย ภาณุพงษ์ กาญจนศรี
13066 นางสาว บงกชพร อ่อนสด
13067 นางสาว ณิชมน ศรีธนาอนันต์
13068 นางสาว ศุภาพิชญ์ เชี่ยวชาญประพันธ์
13069 นางสาว ณัฏฐ์นรี มโหฬาร
13070 นางสาว วริศรา วงษ์พานิช
13071 นางสาว มนัสนันท์ เลิศธนารัตน์
13072 นาย กรณิศ หรูสกุล
13073 นาย อาทิตย์ อิงค์พรสิน
13074 นาย ปพน สายแสงจันทร์
13075 นางสาว จิรนันท์ สิริจ าลองวงศ์
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13076 นางสาว ธันยรัตน์ วงศ์แสงเทียน
13077 นางสาว ธิดาทิพย์ ทองมนต์
13078 นางสาว สุพิชญา ฉิมวงศ์
13079 นาย นฤเบศร แย้มชุติ
13080 นางสาว กุลรัศมิ์ มีเขียว
13081 นางสาว รัตติยา ยอดอินทร์
13082 นางสาว ณัฐณิชา กุญชร
13083 นาย พศุตม์ สว่างวงศ์
13084 นางสาว ธัญสุตา ไก่ฟ้า
13085 นางสาว สริตา บูรณะสัมฤทธิ
13086 นาย นนทวัฒน์ สุวรรณ
13087 นาย ชาฮบุดดีน ฮายีบิลัง
13088 นาย อนุวัช บุตรดา
13089 นางสาว สุพิชญา อ้วนอินทร์
13090 นาย ธิติ ศรีโพธิ์
13091 นางสาว พรปวีณ์ ศรีโพธิ์
13092 นาย ชัยพฤกษ์ ภัทรเดชากุล
13093 นางสาว มาศศุภา สังฆรักษ์
13094 นางสาว วรางคณา สุวรรณรัตน์
13095 นางสาว รัญชนา รุ่งเรือง
13096 นาย ภูมิรัฐ ปัญโญวัฒน์
13097 นางสาว กมลชนก วุฒิกุล
13098 นาย ปิยะชัย จันดี
13099 นางสาว อัสมะห์ ดอเล๊าะ
13100 นางสาว รุจิราภรณ์ ค าหลง
13101 นางสาว จนิตา บินหมูด
13102 นางสาว มณสิการ เบ้าศรี
13103 นางสาว เพลินจิตร อุปถัมภ์
13104 นางสาว สุทธิดา เรียบร้อย
13105 นางสาว เพ็ญพสิษฐา โกนุทานุรักษ์
13106 นางสาว ขนิษฐา สุขแสง
13107 นางสาว ชนิกานต์ พรหมหาญ
13108 นางสาว พรชนก เจริญจริง
13109 นางสาว กรกนก สีแก้วคง
13110 นางสาว ฟ้าใส ลีลาธรรม
13111 นาย กฤษฎา ผ่ึงหอม
13112 นางสาว ณัฐนรี อริยพฤกษ์
13113 นาย ปิยวิทย์ พันธ์สิทธิ์
13114 นาย วรินทร์ คุปตานนท์
13115 นางสาว จรรยพร เทีย่งตรง
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13116 นาย รหัท วิเศษสิงห์
13117 นางสาว ดวงกมล ชนะบุญ
13118 นาย ธนพล ไสรัตน์
13119 นางสาว พลอยพิสุทธิ์ ทรัพย์จ านงค์
13120 นางสาว เอมิกา เตะเส็น
13121 นาย ไตรภพ ชาวเขาดิน
13122 นาย ธนาธิป ผ่องโสภา
13123 นางสาว ลฎาภา สิริบริรักษ์
13124 นางสาว เกศินี สิมมา
13125 นางสาว ปัญญ์จพัชช์ ศรีวิเชียร
13126 นาย อัครวิทย์ เหล่าทองสาร
13127 นางสาว พรนภัส รัตนโรม
13128 นางสาว ชิดหทัย เหล่าทองสาร
13129 นางสาว ญาธิดา วิไลวรรณ
13130 นาย ปฏิรูป บุญสา
13131 นาย อมรเทพ วันวัฒนกุล
13132 นางสาว สุพัดชา รัตนบุรี
13133 นางสาว บัวสวรรค์ แดนที่
13134 นางสาว ธิดารัตน์ นิมากร
13135 นางสาว อมรรัตน์ นกกาเรียน
13136 นางสาว แพรวา มะแก้ว
13137 นางสาว ณัฐญา อัญฤาชัย
13138 นางสาว กรรณิกา โครวัตร
13139 นางสาว อรอุมา เกล้ียงสุวรรณ
13140 นางสาว วรนิษฐ์ ฉัตรพัชระวัชร์
13141 นาย ภูวเดช เขื่อนค า
13142 นาย จิรายุ ชัยวิริยะพงศ์
13143 นางสาว กัลยกร ชูคันหอม
13144 นาย ชยกร สุวรรณโชติ
13145 นางสาว ธัญวรัตม์ คงทรัพย์
13146 นาย สุรินทร์ รักษาผล
13147 นาย ชยากร เติมสายทอง
13148 นาย สิทธิกร ศรีสมบูรณ์
13149 นาย ภัทรพล สานิพัน
13150 นางสาว จันทร์จิรา ธนวัชรกุล
13151 นางสาว กันตา มณีอินทร์
13152 นาย อภิวิชญ์ มากดี
13153 นางสาว นันทพร กรุณา
13154 นาย พสุพงษ์ ลีลาสวัสด์ิ
13155 นางสาว จันทร์จิรา คล้ายสุวรรณ
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13156 นาย ณัฐสิชฌ์ เลิศพสุโชค
13157 นางสาว รัตนา หมู่โสภณ
13158 นางสาว เสาวภา รัตนวราหะ
13159 นางสาว ชัญญานุช แก้วเคน
13160 นางสาว พรวรา สิทธิประศาสน์
13161 นางสาว กฤติกา แว่นแก้ว
13162 นางสาว พริม กัลยาณมิตร
13163 นางสาว กัลยาวรรณ แสงทอง
13164 นางสาว ธนสิริ เต้พันธ์
13165 นาย ปกป้อง กันตระกูล
13166 นาย ปรเมศร์ มีสุข
13167 นางสาว กรรณิกา หันตรา
13168 นาย อนวัช วงศ์ทวิชาติ
13169 นางสาว ปาจรีย์ ออกวะลา
13170 นาย ฟุรกอน วิทยานนท์
13171 นางสาว เกวลิน เล้าเจริญพานิชย์
13172 นางสาว ศิริวรรณ สีม่วงงาม
13173 นาย วสันต์ ล าแพน
13174 นาย ปุณยวีร์ อาชาพิทักษ์วงศ์
13175 นางสาว อมลรดา ยุตาคม
13176 นาย ชินกฤต สิงห์คุ้ม
13177 นาย ภาดร สาริกาพันธ์
13178 นางสาว กุลธิดา โอทอง
13179 นาย พิธี สมสืบ
13180 นาย ศราวุธ เชื้อบุญ
13181 นาย ชัยนันท์ สิงห์สน
13182 นางสาว นภัสสร พนานุสรณ์
13183 นางสาว ญาติกา รุ่งเจริญประสิทธิ์
13184 นาย นิติวัธน์ วัธนพงษ์พิน
13185 นาย นัทธพงษ์ โสถิน
13186 นาย อ าพุ สวนสวรรค์
13187 นางสาว ภัทรวดี ฤทธิเดช
13188 นางสาว ฉลิตตา สอนค าดี
13189 นาย ภาสกร เจียรธุวานนท์
13190 นาย หะสัน พิทักษ์บัญชาการ
13191 นางสาว พิมลพรรณ นิลอุบล
13192 นางสาว ภูษณิศา ลาเสือ
13193 สิบต ารวจตรีหญิง กนกนิภา สะเหรียม
13194 นางสาว ปวีณ์กร โตไทย
13195 นางสาว ชุติมณฑน์ กิติรัตน์
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13196 นางสาว ณัฏฐณิชา ไชยยะ
13197 นาย สกุลทอง ทองธิราช
13198 นางสาว รัตติกานต์ บริสุทธิ์
13199 นางสาว ศศินิภา จันทร์ทวีแสง
13200 นาย นค เจียมธีรสกุล
13201 นาย วิชญธร ฟูเจริญ
13202 นางสาว จันทิมา รัตนะรัต
13203 นาย อิสระ ตู้ทอง
13204 นาย สุธีวรรธน์ ภัทรก่อพงศ์สุข
13205 นางสาว ศรอนงค์ อิศรเสนา ณ อยุธยา
13206 นาย เอกกวีร์ พิทักษ์ธนัชกุล
13207 นาย ณัฏฐชัย ตันติราพันธ์
13208 นางสาว ประดิษฐา วีรสกุล
13209 นาย กนกชนม์ แสนมุข
13210 นางสาว พรไพลิน พงศ์ธนวิสุทธิ์
13211 นาย สุทธิรักษ์ สันง๊ะ
13212 นาย วิศววิท ศรีค าม้วน
13213 นาย ศุภณัฐ ส าเนียง
13214 นาย กิตติคุณ ล้ีกุลเจริญ
13215 นางสาว กาญจนาภรณ์ สุขเรือง
13216 นางสาว ชัชรีญา มารีกา
13217 นาย ศิริพงษ์ วรรักษา
13218 นาย เมธัส สายทองแท้
13219 นาย สุรพัศ แก้วงาม
13220 นาย ไชยวิทย์ เตระวิชชนันท์
13221 นางสาว จิราภรณ์ สิริกุลขจร
13222 นางสาว ลลิตา เมธาวี
13223 นางสาว กมลวรรณ วรรณสุทธิ์
13224 นาย จิรพัฒน์ ทองศรีจันทร์
13225 นางสาว นวลสิริ ปรีจิตต์
13226 นางสาว ศุภนารี บุญศรี
13227 นางสาว ศิริลักษณ์ มงคลศิริโรจน์
13228 นางสาว ชนนาถ ปันวงศ์
13229 นางสาว ภิญรดา รัตนบุญยกร
13230 นางสาว ศิระวรรณ บัวศรี
13231 นาย ชวดล สุวรรณภูมิ
13232 นางสาว วัชลาวลี ชินศรี
13233 นาย เสตฐวุฒิ ขนาบแก้ว
13234 นาย กิติคุณ วงษ์ธัญกรณ์
13235 สิบต ารวจตรี กฤษณะ ไพบูลย์ภิญญาเลิศ
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13236 นางสาว กมลลักษณ์ เชื้ออารีย์
13237 นางสาว อรนัดดา อยู่ยอด
13238 นาย สยาม ธนัตวรานนท์

นักกำรทูตปฏิบตัิกำร :  วุฒิปรญิญำโท จ ำนวน 694 คน
20001 นางสาว เศรษฐินี จิรภาสกุลพิธาน์
20002 นางสาว กฤติกา นิลวงษ์
20003 นาย ธนโชติ อุยสุย
20004 นางสาว นฤมล ชุ่มเจริญสุข
20005 นาย ณัฐพล นันทาวิวัฒน์
20006 นาย รัชกร แก้วเปรมกุศล
20007 นางสาว ชุติมณฑน์ ตุลยาพร
20008 นางสาว อรนัฏ ประสานพจน์
20009 นาย รัฐพงษ์ ชูมก
20010 นาย นิธิวัฒน์ แก้วเปรมกุศล
20011 นางสาว ภัทร์ไพลิน อภิวงค์งาม
20012 นางสาว นัททพร ณ นคร
20013 นางสาว กาญจ์พัณริณ อัมพุนันทน์
20014 นาย ภัทรฉัตร มณีฉาย
20015 นางสาว เนตรทราย อ่วมงามอาจ
20016 นางสาว ณิชารัศมิ์ สนธิ
20017 นาย ด ารงค์ชัย คุปต์กาญจนากุล
20018 นางสาว เฟือ่งบุญ อเนกบุณย์
20019 นางสาว จันทร์จรัส คชชา
20020 นางสาว สุธารัตน์ โพธิเ์งิน
20021 ร้อยโทหญิง วันจันทร์ ไม้แก้ว
20022 นางสาว ภัคสรกัญญ์ ศุภวณิชย์สกุล
20023 นางสาว บุษยพรรณ ล้ิมยิ่งเจริญ
20024 นางสาว กชศร พึง่น้อย
20025 นางสาว จริยา ทะทา
20026 นางสาว พรรษสลิล รีพรหม
20027 นางสาว พรชนก ชูโชติ
20028 นาง ณัทยาการย์ นพคุณ
20029 นาย ธาวิต หนุนภักดี
20030 นาย ศรัณย์ สัธนานันต์
20031 นางสาว ณัฐกานต์ เฉลิมชุติเดช
20032 นางสาว พิชาพัชร แก้วฉา
20033 นางสาว เบญจมาภรณ์ เลิศวุฒิ
20034 นาย ณรงค์ฤทธิ์ เลิศวุฒิ
20035 นางสาว กุลวดี กุลพักตรพงษ์
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20036 นางสาว สุรวลี ปิยะจิตเมตตา
20037 นางสาว วิปัศยา ศรีมาน้อย
20038 นางสาว ไตรดาว โรจนุตมะ
20039 นางสาว วิภาวี พิรุณย้อย
20040 ว่าทีร้่อยตรี ปกรณ์ โอฬาระชิน
20041 นาย ชนกันต์ โพธิเดช
20042 นาย วิธวินท์ ศิริพูนทรัพย์
20043 นางสาว ปริยาภัทร วัฒนเศรษฐพงศ์
20044 นางสาว แพรพรรณ แน่นอน
20045 นางสาว นันท์ชญา เดชผล
20046 นาย ทศธร ถินอภัย
20047 นางสาว นริดา พรนาคสอนโกษา
20048 นางสาว ศศิกัญญา จารุพูนผล
20049 นางสาว สรินดา กาญจนคช
20050 นางสาว กนกพรรณพร ครองภูมินทร์
20051 นางสาว ศุภัชฌา สุภาพันธ์
20052 นาย บริพัตร อมราภิบาล
20053 นางสาว ภัคจิรา เนินใหม่
20054 นางสาว สุธาสินี คงรอด
20055 นางสาว นภาพร แสนพิศ
20056 นางสาว มัสศยา ศิริมาตยนันท์
20057 นางสาว จันทกานต์ หาญศรี
20058 นางสาว ภัสธิร์ญา ภัคสิรีธร
20059 นาย อาลาอุดดีน กะด๊ะ
20060 นางสาว นันล์ฏรัตน์ ธีระราษฎร์
20061 นางสาว รจิตพิชญ์ เหมไพบูลย์
20062 นางสาว ปาริชาติ วงศ์สุนพรัตน์
20063 นาย พีร์นิธิ ฐานิวัฒนานนท์
20064 นาย เสฏฐเสฏฐ์ ขจรวงศ์สถิต
20065 นาย กรัญย์ สุขมาก
20066 นางสาว ตรีรัตน์ เกตุสอาด
20067 นางสาว ดุจมณี เอี่ยมศิริ
20068 นาย ธรรมธร ค าโมง
20069 นาย ภูพงศ์พนิต สระวาสี
20070 นางสาว อาภัสชญากรณ์ เกษมลภัสสรณ์
20071 นางสาว ณัฐนรี รักษาชอบ
20072 นาย กิจจาพัฒน์ เกศิรานนท์
20073 นาย พสุกันต์ ตีระอรรถกร
20074 นางสาว นิชิการ์ กุกเรยา
20075 นางสาว เปรมภัสสร อัมพรพิพัฒน์
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20076 นางสาว สายน้ าผ้ึง ไตรรักษ์
20077 นางสาว ณัชชา อ่อนสัมพันธุ์
20078 นางสาว สิรภัทร พุทธชู
20079 นาย สรรภพ ตุงคะเสน
20080 นางสาว พรเพชร โคเลิศ
20081 นาย นราดล เมฆวิมลมาศ
20082 นางสาว ฉัตชฎา กาญจนาชีวะ
20083 นาย อุษณกร สุพรรณเภษัช
20084 นาย ปฏิพัทธ์ กว้างคณานุรักษ์
20085 นางสาว พรทิพย์ สวัสด์ิพานิช
20086 นาย วรรณวุฒิ นันทศรี
20087 นาย ธีรภัทร์ ภูม่าลี
20088 นาย อัษฎางค์ ชลสาคร
20089 นาย เอกสิทธิ สุบรรณพงษ์
20090 นาย ศรัญยู แหลมหลัก
20091 นางสาว สรัญญา กองสวัสด์ิ
20092 นางสาว พชรลิตา หรรษคุณาฒัย
20093 นางสาว ศรัณยธร รัตน์ธนเกียรติ
20094 นางสาว ปรารถนา ส าราญสุข
20095 นางสาว นิชธิวัลย์ แขรัตนะ
20096 นางสาว แสงอุทัย จันทร์สิงขะ
20097 นาย นฤนาท เสวิวัฒน์
20098 นาย ธนากร เจียง
20099 นางสาว สรส สวัสดี
20100 นางสาว วิมลลักษณ์ วาณิชพราหมณ์
20101 นาย ณัฐพร อรรถพร
20102 นาย ปิยวุฒิ สุวรรณานนท์
20103 นางสาว กาญจนา ธรรมศรัณย์
20104 นางสาว นารถธนา สกลวิทยานนท์
20105 นางสาว นฤมล อยู่เย็น
20106 นาย ปริญญา บุญอรุณรักษา
20107 นาย ศิริพล เคารพธรรม
20108 นางสาว ณศรันย์ สุวรรณโณ
20109 นาย สถาณุ วสุวานิช
20110 นาย ณภัทร สุวรรณพฤกษ์
20111 นางสาว อัชฌา เย็นบุตร
20112 นาย ศุภกร เหมือนสุดใจ
20113 นาย ชัยพร จิรวินิจนันท์
20114 นางสาว ณิชกานต์ ทาราศรี
20115 นาย ราชฤทธา รัตนวรกานต์
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20116 นางสาว นลพรรณ แจ้งสี
20117 นาย วรเศรษฐ์ คูณทวีลาภผล
20118 นาย นภพล มุ่งปัน่กลาง
20119 นางสาว ฑิฆมัพร เร็มศรีงาม
20120 นางสาว เพ็ญจันทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
20121 นาย นครินทร์ ศรีจักร์
20122 นาย กรกช กล้าสมศักด์ิ
20123 นาย ณภัทร ศิริกุล
20124 นางสาว นภัสสร บูรณสมุทร
20125 นางสาว พรทิพย์ ศรีวิชัยกุล
20126 นางสาว ชัญญานุช รักษาภักดี
20127 นางสาว ณัชชา รังสินนท์
20128 นางสาว สิตานันท์ บุญสอน
20129 นางสาว จันทรานุช กาญจนกุญชร
20130 นาย ธนานพ ธรรมเสนา
20131 นาย วัชรพล เพชรทรัพย์
20132 นางสาว ขนิษฐา วาจาสัตย์
20133 นางสาว สยามพร จิตรประวัติ
20134 นางสาว สุชาวดี สุรกุล
20135 นาย วรกรณ์ กิ่งมั่น
20136 นาย อภิเจษฎ์ เจษฎานนท์
20137 นางสาว โชติกา จานิกร
20138 นางสาว ทิพย์พธู อุดมสมพร
20139 นาย ธีรทัศน์ กาญจนเสรมวงศ์
20140 นาย นนท์ วัฒนกิจ
20141 นางสาว ณิชารีย์ ชิงดวง
20142 นาย เจตธวัช ทัพวาที
20143 นาย เฟือ่งวิช เบญจาทิกุล
20144 นาย ชลัชวัฒน์ ศรีหล้า
20145 นางสาว บัวบูชา บุนนาค
20146 นางสาว เดือนฉาย แสงรุ่ง
20147 นางสาว กัณฐิกา เล้ียววัฒนาสกุล
20148 นางสาว ศุภรดา ศรีสงค์
20149 นาย ฐปนนท์ ปานแก้ว
20150 นาย วีรภัทร เล้ียงสัจธรรม
20151 นางสาว ยุพิน อุ่นแก้ว
20152 นาย ปฏิภาณ ปัญญานิธิกุล
20153 นาย อุกฤษฎ์ สุวรรณประภา
20154 นาย ภูมิพัฒน์ ข าเลิศ
20155 นาย นบีล ขันมณี
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20156 นางสาว มิณณา อัตพุฒ
20157 นาย จิรายุ กิจศรีวิเชียร
20158 นางสาว พิชญาภา เชี่ยวสาคร
20159 นาย รัฐภูมิ เห็นสว่าง
20160 นางสาว หทัยรัตน์ สมัครการ
20161 นางสาว วรัตม์ฐฉัตร มานุพีรพันธ์
20162 นางสาว ชนกกมล โกมลตรี
20163 นางสาว กาญจนา จันทร์ตรี
20164 นางสาว ปวีณา รุ่งสุวรรณรัชต์
20165 นาย วุฒิพร ล้ิมวราภัส
20166 นางสาว พิมพ์ภัทรพร สหายรักษ์
20167 นางสาว พิเศษสุจิ์ หิรัญประดิษฐ์
20168 นาย รักษิต โศภิษฐ์สกุลวงศ์
20169 นาย จิรายุ ธนาวุฒิ
20170 นาง วาสนา บูรณกิจวิสูตร
20171 นางสาว สุธาสินี จันทร์ผ่องศรี
20172 นาย ฤกษ์อารี นานา
20173 นาย ปาณโกสะ สุพงษ์ธร
20174 นางสาว อภัสรา สุวรรณประเสริฐ
20175 นางสาว เฌอรัณชน์ วัฒนชัยวรานนท์
20176 นางสาว ภคมน หรรษาจารุพันธ์
20177 นาย ชัชพงษ์ ทิพย์โยธา
20178 นาย พิพัฒพงศ์ ชูประสิทธิ์
20179 นางสาว จิตติมนต์ ศรีวิศาล
20180 นางสาว กมลา พาณิชวิบูลย์
20181 นาย นริศ พวงมณี
20182 นาย กันตพล นาวายนต์
20183 นางสาว ณัฐธิดา ค าประเสริฐ
20184 นาย ภัสรศักย์ พงศ์มากสิริกุล
20185 นาย ปารุสก์ เมฆกระจ่าง
20186 นาย พงศกร ตันตะราวงศา
20187 นาย นิติพล รุ่งเรืองศุภรัตน์
20188 นาย วิชาญ กุลาตี
20189 นางสาว สุทธินีย์ สารอินจักร์
20190 นางสาว นิติยา มหาชานิกะ
20191 นางสาว พัณณิตา ศรีประไหม
20192 นางสาว กมลลักษณ์ แดงโสภณ
20193 นาย อัครเดช อินทร์โท่โล่
20194 นางสาว ชญาณมัย เมฆธน
20195 นางสาว ชลิดา แย้มศรีสุข
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20196 นางสาว ปิยภรณ์ ประเสริฐวิทย์
20197 นางสาว กวิตา พลศรี
20198 นาย อัครพนธ์ เอี้ยวรัตนวดี
20199 นางสาว ณัฏฐนิช โพธิว์ิจิตร
20200 นาย ธนพล นวลมณี
20201 นางสาว สุดารัตน์ พงศ์ศิริภักดี
20202 นางสาว ภัทร์ศยา พงษ์พานิช
20203 นาย ณัช โชติวัฒนพงษ์
20204 นางสาว อรุณณีย์ สรรพากิจวัฒนา
20205 นางสาว เจสิตา พงษ์วิรัตน์
20206 นาย กัญจน์พัฒน์ ไร่สูงเนิน
20207 นางสาว กุสาวดี ตู้อ้น
20208 นางสาว สทาการ กิจเจริญภิญโญ
20209 นาย ชุติมันต์ โมรานนท์
20210 นาย ณัฐณรงค์ สูฝน
20211 นางสาว ทิพรัตน์ รักษายศ
20212 นางสาว นัทธมน ชูเอียด
20213 นางสาว ฐิติรัตน์ พานค า
20214 นางสาว อัญวรรณ ทองบุญรอด
20215 นางสาว ธัญพิชชา คงแสงชู
20216 นางสาว วีรี อินทรแย้ม
20217 นางสาว สมิตา ต้ังสุณาวรรณ
20218 นางสาว สุนทรี นามลิวัลย์
20219 นางสาว ชญานิศ สันตติวงศ์ไชย
20220 นาย พุทธิกร เกษมไพบูลย์สุข
20221 นางสาว ฮาซานี ประพฤติสุจริต
20222 นาย ภัทร เจิมสวัสด์ิ
20223 นาย ปิติภพ การุณยวนิช
20224 นางสาว กรรัก พงษ์เฉลิม
20225 นางสาว ปัญญนันท์ ปัญญา
20226 นางสาว พิชญา จรูญพงษ์ศักด์ิ
20227 นาย อรรถพล ระวิโรจน์
20228 นางสาว ชุติมา บัวพรหม
20229 นาย ภาสวิชญ์ จุฑาต้ังเจริญ
20230 นางสาว พิมพ์วลัญช์ เตไชยกูล
20231 นาย กิตติวุฒิ คนองเดช
20232 นางสาว สุวิสา สุขละมูล
20233 นางสาว ธนันพัชญ์ เอกธนากุลภัสสร์
20234 นางสาว ศลิษา มหาชน
20235 นางสาว จารุมาศ ล่ันซ้าย



88

เลขประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล
20236 นาย วีรภัทร วิบูลย์จักร์
20237 นาย รัชชานนท์ ชะบา
20238 นาย จิตตภัทร ศิริสรรพ์
20239 นาย ณพสิทธิ์ พิพิธพงศ์สันต์
20240 นาย เจตน์ อติพลภักดี
20241 นางสาว มณฑารัตน์ เพ็งสมบัติ
20242 นางสาว กัญญณัฐ วัฒนเหล่าวิชย์
20243 นางสาว ฐิติพร เปีย่มสุภัคพงศ์
20244 นางสาว ธวัลรัตน์ ไชยพงศ์พาณิช
20245 นางสาว รัศยา วงศ์รัตนรัตน์
20246 นาง จุฬาภรณ์ จุฑมาตยางกูร
20247 นางสาว สุชนิตา เจริญเลิศ
20248 นางสาว ศิรญา พรธาดาวิทย์
20249 นางสาว ภัทริดา เพ็งวงษา
20250 นาง กมลทิพย์ ซอลส์บูร่ี
20251 นาย วรภัทร รัตนชัย
20252 นาย วรัช กิจโมกข์
20253 นาย ธัชชัย พันธัย
20254 นางสาว ณิชวรรณ ธ ารงศักด์ิ
20255 นางสาว ธรณ์ธันย์ นพเก้ารัตนมณี
20256 นางสาว สมหทัย หาญวัฒนะชัย
20257 นาย ลัทธวิทย์ แสงมณี
20258 นางสาว เหมือนวาด บุรีรักษ์
20259 นาย คณพศ ภูมิสิทธิ์
20260 นาย พรรษวุฒิ ปูชนียกุล
20261 นางสาว ภัทราภา ปัญโญธีรกุล
20262 นางสาว ฐิติญา ชูมงคล
20263 นางสาว ศิริภัทร เฑียรเจริญ
20264 นางสาว ปถวี ศุขกิจ
20265 นางสาว ประภาภรณ์ สุนทรพัฒน์
20266 นางสาว ศศิพิมพ์ มหารศ
20267 นางสาว ปาลินนา กองจันทร์
20268 นางสาว ธวัลรัตน์ น าชัยทศพล
20269 นาย จักรพงษ์ ชดช้อย
20270 นางสาว วิชญาดา เชื้อวณิชย์
20271 นางสาว นันทรักษ์ วัจนะรัตน์
20272 นางสาว ศิริกัญญา เล็กมณีรัตน์
20273 นางสาว วิสสุตา แจ้งประจักษ์
20274 นาย ดิษพล ศิวะรัตนธ ารงค์
20275 นางสาว ชญาธิป วีระขจร
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20276 นาย ศิวนาถ ราชชมภู
20277 นาย ภัทรพล กมลศิลป์
20278 นาย ภูวิชญ์ นันทสุรศักด์ิ
20279 นาย ปิยะ เฮงมีชัย
20280 นางสาว ศิรินศ์ นฤภัทร์
20281 นางสาว พิชชาภา จตุวรพัฒน์
20282 นางสาว อิสนันท์ ว่องการณ์วิทย์
20283 นาย ปิยอครพงศ์ ฝ้ันอ้าย
20284 นางสาว พิชดา บุตรอ าคา
20285 นางสาว อัจฉราพรรณ ค าปันแปง
20286 นางสาว วิวันวิสาข์ วงษ์สวรรค์
20287 นางสาว สุรัญญา โฮ้เต้กิ้ม
20288 นางสาว พิมพ์พร บุญฤทธิกุล
20289 นางสาว ณัฏฐาภรณ์ พรหมดนตรี
20290 นางสาว เสียงทิพย์ มัยวงค์
20291 นาย เขม อุปถัมภากุล
20292 นาย วรววัชร วรวัชร
20293 นางสาว อภิญญา บุนนาค
20294 นางสาว ปพิชญา วัฒนไกร
20295 นาย แววพงศ์ แววฉิมพลี
20296 นางสาว จิรันธนิน กฤดิบวร
20297 นาย สัณห์พิชญ์ เติมประทีป
20298 นาย รัชตพล สภาวสุ
20299 นาย วชิรพล การะเกต
20300 นาย สราวุธ เทพรัตน์
20301 นางสาว ชดาษา ประดิษฐพงษ์
20302 นางสาว วศินี ทิพย์ประชา
20303 นางสาว อลิชา จัตุรภุชพิทักษ์
20304 นาง ชลธิชา น าพา
20305 นางสาว สุขอิงค์ชย พันธุอ์ร่าม
20306 นางสาว ณัฐวรรณ ทองโชค
20307 นางสาว ณัฐธิดา จันทะรัง
20308 นางสาว บัณฑิตา สีโท
20309 นาย ภูริช คูวินิชกุล
20310 นางสาว ธวัลธรณ์ เรืองไรรัตนโรจน์
20311 นาย เจษฎา ไชยวงค์
20312 นาย พงษ์ นีติวัฒนพงษ์
20313 นางสาว จิรกมล วุน่หนู
20314 นางสาว สุชาดา บินยูซบ
20315 นางสาว อภิรดี ปุงคานนท์



90

เลขประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล
20316 นางสาว สิรินธารณ์ วระไวย์
20317 นางสาว เจนจิรา เพ็ชรรัตน์
20318 นางสาว ปาลิดา เกาะลอย
20319 นางสาว รัฐฐากมล จันทรวราทิตย์
20320 นางสาว ตวงพร วงศ์ยิ้มย่อง
20321 นาย ฤทธิไกร บวรกมล
20322 นางสาว พิมพ์ชณก ภิบาลญาติ
20323 นางสาว ตรีนุช ข ากนก
20324 นางสาว พรปวีณ์ ตรังคชสาร
20325 นาย ปฏิภาณ มีวรรณะ
20326 นางสาว นลินี ทัศนาจิตร
20327 นาย ภาณุ พรหมมิรัตน์
20328 นางสาว ภิญญลักษณ์ นพพิศาลวงศ์
20329 นาย ยศกร ชลรัตน
20330 นางสาว สุภัทรา แป้นไทย
20331 นางสาว นภัสวัณ มีช านะ
20332 นางสาว รัตนา งามยิ่ง
20333 นางสาว กิตติยา มลิวัลย์
20334 นางสาว ตวงพร ภูวจรูญกุล
20335 นางสาว สลักจิต วรนารถ
20336 นางสาว อรอรุณ ศรีพระราม
20337 นางสาว สุขุมาล สิงห์อุสาหะ
20338 นางสาว รัชวลัย จันเอียด
20339 นางสาว วัชราภรณ์ สิงหเสนี
20340 นางสาว ศิริภัทรากร โฮมหงษ์
20341 นาย สุวณิชช์ จ านงไทย
20342 นาย ภัทรกร จันทร์หอม
20343 นางสาว สุภัสสร วงศ์ศาลา
20344 นางสาว รัตนากร บุญเย็น
20345 นาย จิระ หุตะมาน
20346 นางสาว อรไพลิน จ าปานิล
20347 นางสาว ธัญรดา มุ่งธัญญา
20348 นางสาว ถิรนันท์ ปลอบโยน
20349 นางสาว นฤมล ค าอินทร์
20350 นางสาว สุชาวดี แจ้งกระจ่าง
20351 นาย พัทธพล พรหมคง
20352 นาย กฤศ สุวรรณพงษ์
20353 นาย ณัฐพัทธ์ บุญฮก
20354 นางสาว วนัสนันท์ งวดชัย
20355 นางสาว จุฑาภรณ์ เจียจันทร์พงษ์
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20356 นางสาว จิตรานุช แซ่อิ๋ว
20357 นางสาว กนกกาญจน์ เวชชกรรม
20358 นาย ศักราช หนูทอง
20359 นางสาว เขมจิรณัฐ นราธรพิตรพิบูล
20360 นางสาว ปกระพี จินดาอินทร์
20361 นางสาว ณัฐฐานิตย์ คะเชนทร์
20362 นางสาว ฉัตรวรินทร์ เกื้อกิจ
20363 นางสาว เพ็ญลักษณ์ นิรัติศัย
20364 นาย มัททวะ จันทราทิพย์
20365 นาย จิรภัทร บุญน า
20366 นางสาว ชนิกานต์ หวังเจริญ
20367 นางสาว สุรางค์รัตน์ แสงชาติ
20368 นางสาว สิริน ไทยตรง
20369 นางสาว สมานันท์ ทรัพย์กุลชร
20370 นางสาว ระพีพัฒน์ สุขนาน
20371 นางสาว ศิรินัทธ์ ไชยวัฒนานนท์
20372 นาย ธันยทัพพ์ สัจจาลักษณ์
20373 นาย ภัทระ ค านุ่น
20374 นาย สามารถ สมัครการ
20375 นางสาว กมลทิพย์ นวมโคกสูง
20376 นาย กฤตกร สารกิจ
20377 นางสาว กรกชา มณีรัตนอนันต
20378 นาย กรนิศ กาญจนมุสิก
20379 นาย อินทรรัตน์ เขื่อนรัตน์
20380 นางสาว ขวัญกมล ศรีทอง
20381 นางสาว ภารวี เกตุสิริ
20382 นางสาว ลิลลาภัทร หว่างนุ่ม
20383 นางสาว รุจีพร ต้ังปณิธานนท์
20384 นางสาว ภูมิรัตน์ ภิงคารวัฒน์
20385 นาย บารมี พานิช
20386 นางสาว ธนัชญา ด่านกิตติกุล
20387 นาย นัฎฐ์ชพัฒน์ จั่นเพชร
20388 นาย กฤษฎา ผิวงาม
20389 นางสาว ญาณิศา โกษาคาร
20390 นางสาว สุทธิดา เลิศวัลลภ
20391 นาย ชัย รักวงศ์เกษม
20392 นางสาว จุติบุญญ์ แสนสวัสด์ิ
20393 นางสาว ปพิชญา ลีนะเปสนันท์
20394 นางสาว นิรดา สว่างอารมย์
20395 นาย อลงกต คชสาร
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20396 ว่าทีร้่อยตรีหญิง หนึ่งฤทัย สนั่นรัมย์
20397 นางสาว น้ าพลอย พรพิบูลย์
20398 นางสาว พรสุดา รักษาพันธ์
20399 นางสาว กนกรัตน์ ภักดี
20400 นางสาว บูรฉัตร จรัญวรพรรณ
20401 นางสาว บุญรักษ์ จรัญวรพรรณ
20402 นางสาว อัญชนา วัยวัฒน์
20403 นางสาว ชาลิสา แสงสว่าง
20404 นาย พลธริษตร์ นวลใย
20405 นางสาว ศุภิสรา โภชาดม
20406 นางสาว สุกฤตา หาญคณินมงคล
20407 นางสาว อัญญาพร สุคนธพันธ์
20408 นาย คณิต จันทวานิช
20409 นางสาว สุภารัตน์ โนนจุ้ย
20410 นางสาว รินทร์ เชื้อวัชรินทร์
20411 นางสาว กชพร วิมลธาดา
20412 นาย ณัฐพล อิ้งทม
20413 นาย เหมรัชฏ์ เจียมรุจีกุล
20414 นางสาว ศันสนีย์ ศรีประเสริฐ
20415 นางสาว วริฏฐา เทพนิมิตร
20416 นางสาว พรปวีณ์ รัสมี
20417 นาย จิรวัฒน์ อารีจิตสกุล
20418 นางสาว ศิริอร อนุศรี
20419 นางสาว ตรีวนิด ขวัญเมือง
20420 นางสาว พรทิพย์ ณิช สมิทธ์ศราการย์
20421 นาย กฤษฎาธาร คชาธาร
20422 นาย ชัชวาล เทพผา
20423 นางสาว ธนัชชา ยันตรัตน์
20424 นาย ปัญญาวุฒิ วรสง่าศิลป์
20425 นางสาว สวรรยา เตชะมาถาวร
20426 นางสาว เปมิกา เมฆานุรัตน์
20427 นาย ถิรพิทย์ สุริวงษ์
20428 นางสาว อัชฌา กวีตา
20429 นาย พัฒน์เกล้า ทิวะพันธุ์
20430 นาย ศอดิก เกตุสมบูรณ์
20431 นางสาว ณัฐธิดา ภูเ่จริญ
20432 นาย ฐานุวัชร์ รินนานนท์
20433 นางสาว บุญธิดา ด่านอินถา
20434 นางสาว วราลี พูลเกษ
20435 นางสาว สุภารัตน์ โปธาตุ
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20436 นาย จิรัฐสรรพ์ ประมวลศิลป์
20437 นาย สิทธิชัย ศรีเจริญประมง
20438 นาย ทรงพล ธรรมชีวทัศน์
20439 นางสาว ปรางวไล ศรีก าปัง
20440 นางสาว กรัณฑรัตน ชูพงศ์
20441 นางสาว ชณัญญา อินทรัมพรรย์
20442 นางสาว ชินกานต์ วงศ์ภูมิวัฒน์
20443 นาง กนกวรรณ เลพล
20444 นาย ปภังกร จินตชาติ
20445 นางสาว ชวนพิศ ทองดี
20446 นางสาว โอบอ้อม อรรถสิษฐ์
20447 นางสาว อรบุษป์ หล้าสมบูรณ์
20448 นางสาว ปภาดา คงคา
20449 นางสาว อรจิรา ค าบุศย์
20450 นางสาว ภัทร์ธีรา แก้วบุญเรือง
20451 นางสาว แพรไหม ค าดวง
20452 นางสาว วริษา กิมสวัสด์ิ
20453 นางสาว ภัทรา จันทราวิสุทธิ์
20454 นาย พีรพัฒน์ สันติมณีรัตน์
20455 นางสาว กานต์พิชชา เสนาวุธ
20456 นาย วัชรพล สิงห์เงิน
20457 นางสาว นิศาชล นิลสุวรรณ
20458 นางสาว ภรณี เกษมทรัพย์
20459 นาย จีรวัสส์ เมธาวัฒนานันท์
20460 นางสาว ชลฎา แสงอินทร์
20461 นาย ชลชาติ ขวัญขจรโรจน์
20462 นางสาว ณิชนันท์ โสภณวิริยานนท์
20463 นาย ตรีวุฒิ ลิมทโรภาส
20464 นางสาว ปรีญดารา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
20465 นางสาว ขวัญข้าว คงเดชา
20466 นาย สุคนธ์ เพ็ชรนิล
20467 นางสาว วรรณนิภา สีรัง
20468 นางสาว กชกร สิริโชคประเสริฐ
20469 นางสาว ทอฝัน สุวรรณธนรัชต์
20470 นาย พงศ์ธวัช งานไพโรจน์
20471 นาย รัฐภากร เสาร์โสภา
20472 นางสาว นุชกานต์ อนวัชมงคล
20473 นางสาว ณัฐธยาน์ ชุตินิมิตกุล
20474 นางสาว ฟ้าออม สายแสนทอง
20475 นางสาว ฟ้าอุ้ม สายแสนทอง
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20476 นาย นิติ พงศ์สุขเสถียร
20477 นางสาว ทวิวรรณ มุทะจันทร์
20478 นางสาว ภควดี เกษมทรัพย์
20479 นางสาว ปฏิมาภรณ์ ลังกาวงศ์
20480 นาย นฤพล ค ายิ่ง
20481 นางสาว ทัตพร ฉันทา
20482 นาย เชน แสงสุนทรพลกุล
20483 นาย วีรภัทร ดรุณ
20484 นางสาว ธนันพัชร กล่ินขจร
20485 นาย ธัญพาห์ ล้ิมประวานิช
20486 นางสาว ปวัน จิตต์โอภาส
20487 นางสาว ณัชชา ฮาเกมันน์
20488 นางสาว พัชรี วงศ์ทอง
20489 นางสาว พิมลพรรณ อภิชนบัญชา
20490 นาย ชนะ สินทรัพย์วโรดม
20491 นาย ชาญวิทย์ คงแคล้ว
20492 นางสาว อิสริยาภรณ์ เตโช
20493 นาย ชยพล จิรศรีสกุล
20494 นางสาว พลอยแพรวา สุภัควณิช
20495 นางสาว นฤมล ส่ิงค๊ะ
20496 นาย ภมร พงษ์พานิช
20497 นางสาว ธนิสา โพธิวิรัตนานนท์
20498 นางสาว นภาภัทร พุม่แจ้ง
20499 นางสาว นิชานันท์ เส่ียงโชคอยู่
20500 นาย เทวินทร์ อุตรวิเชียร
20501 นางสาว ชนาธิป ทองประกอบ
20502 นาย ทัศน์ชัย สรรค์นิกร
20503 นางสาว ปิยภัทร ปุจฉาการ
20504 นาย ศตพล สุคนธชาติ
20505 นางสาว สรัลพร เดชรัตนวิไชย
20506 นาย ธีรินทร์ จุลสวัสด์ิ
20507 นางสาว พรรัตน์ สกลพันธุ์
20508 นาย พฤทธิพล อักษรมี
20509 นางสาว ปาณิศรา นันไชยอุด
20510 นางสาว อัชฌา อันยะวรรธนะ
20511 นางสาว บุษยา คงแคล้ว
20512 นาย นาวิน บราวเนล
20513 นาย พลศรัณย์ สัมมาวิริยา
20514 นาย ชนาธิป เลพล
20515 นาย สหรัส ชาญประดิษฐ์
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20516 นางสาว อรรถยา ยศประสิทธิ์
20517 นางสาว ปัณฑ์ชนิต งามวิญญูพงศ์
20518 นาย ศาสตราวุธ บุญฤาชา
20519 นาย อรรถชัย อุตสาใจ
20520 นางสาว ธัญญาวดี เพ็งตะโก
20521 นาย ปพนพัทธ์ อธิษฐ์ดิษฐ์
20522 นางสาว อารียา พิทักษ์สิทธิ์
20523 นางสาว ดุดศิดา ซอหะซัน
20524 นาง สุปราณี โพเวลล์
20525 นางสาว สุธิดา โต๊ะแสง
20526 นาย วันรัฐ ประสิทธิส์ารปรีชา
20527 นาง แสงระวี จั่นทอง
20528 นางสาว ปวริศา ชายเพ็ชร์
20529 นางสาว สิตา แพงศรีละคร
20530 นางสาว สุจารี วัฒนะรัตน์
20531 นาย วุฒิพงษ์ ฐิติรักษ์
20532 นาย บรรพต กฤตยานวัช
20533 ว่าทีร้่อยเอก ณัฐสุรเชฏฐ พรหมสิงห์
20534 นาย ศุภณัฐ สุขโชติ
20535 นางสาว จารวี ทาน๊อด
20536 นางสาว วิมลมาศ มานุวงศ์
20537 นางสาว จิตรกัญญา กัลยาณมิตร
20538 นาย สุปาฏิ สายเชื้อ
20539 นางสาว ปัณณรัตน์ สิริพัฒน์ธิติ
20540 นาย ธนภัทร ศุภการัง
20541 นางสาว กชมน สิรินิลกุล
20542 นางสาว พรพรหม ไทยวรรณศรี
20543 นาย พีรวัชร สิงห์อังกุระ
20544 นาย จอมพล เชยโต
20545 นางสาว วรนุช อ้อนอุบล
20546 นางสาว ณัฐชยา ฤทธิสิริกุล
20547 นางสาว เสาวนีย์ สายใจ
20548 นางสาว มณีรัตน์ ศรีสุวรรณ
20549 นางสาว ขวัญสกุล กิติศรี
20550 นาย พีรพงศ์ พูลพันธ์
20551 เรืออากาศตรี อัครฤกษ์ ไกรฤกษ์
20552 นาย ชยพล อริยคุณากูร
20553 นาย ปวัฒน์ วิจารณ์
20554 นาย ฮาฟีซี โซะ
20555 นางสาว ชยาภรณ์ คุ้มเทียน
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20556 นางสาว ธัญชนิต กันประเสริฐ
20557 นางสาว สุภัทรา จันทรจตุรงค์
20558 นางสาว พิมพ์นภัส วิมุกตะลพ
20559 นางสาว ศิกษณีย์ ผลลาภทวี
20560 นาย วิชญ์วิสิษ โชติกิจพิศาล
20561 นางสาว พชรรัตน์ เกษมชัยนันท์
20562 นางสาว จินดาภัค นิยมศิริวนิช
20563 นางสาว ชนัญญา ไวยเนตตา
20564 นางสาว ปาลญา ภูร่ะหงษ์
20565 นาย สรณ์สกุล เถาหมอ
20566 นาย วรเวช สว่างเดือน
20567 นางสาว ภัทรณิสตา เณรานนท์
20568 นางสาว ทัศนี นิธิศาสิน
20569 นาย ธีรดนย์ กาศอุดม
20570 นางสาว ปิยภรณ์ เดชา
20571 นางสาว สิริวรางค์ เสนวงษ์
20572 นาย ไชยพศ ประคุณคงชัย
20573 นางสาว ณัฐวดี วงษ์เทศ
20574 นางสาว พรวริน ขนานใต้
20575 นางสาว ศุภกัญญา ก้อนทองค า
20576 นาย ชิตพล โปตะวัฒน์
20577 นางสาว นัทธมน วุฒิฐานทวี
20578 นางสาว อาภากร ปัญญา
20579 นางสาว กมลรัตน์ เชื้อเสือน้อย
20580 นางสาว สุธิดา ท้วมสุข
20581 นาย นนทวัฒน์ เส่ียงโชคอยู่
20582 นางสาว ณัฐชนก โสภณกิตยาภรณ์
20583 นาย พงศกร เขม้นเขตร์การณ์
20584 นางสาว พิชชาพร ถิรมงคลชัย
20585 นางสาว ดารารัตน์ วังโน
20586 นางสาว อารยา แป๊ะป๋อง
20587 นางสาว สุดาพร เขียวงามดี
20588 นาย วิทยา ไชยดี
20589 นาย ตะวัน เพชรรัตน์
20590 นางสาว ภคสุภา เพชรรัตน์ภาพร
20591 นาย ชนะศึก แป้นคง
20592 นางสาว พิมพ์ธิดา นักฟ้อน
20593 นางสาว สุมิตรา เครือวัลย์
20594 นาย ศิวกรษ์ ต้ังปอง
20595 นางสาว กฤษกร ร่มโพธิ์
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20596 นางสาว ธนัชพร นาคปทุมสวัสด์ิ
20597 นางสาว ภามิน อมรเทพรักษ์
20598 นางสาว สุภัสราภรณ์ ชูพิพัฒน์
20599 นางสาว กุลทีป สุทธิสนธ์
20600 นางสาว กรรฐิกรณ์ ตรีรัตนะ
20601 นางสาว วีรินทร์ ธรรมโชติ
20602 นางสาว พรพิชชา แก้วสัมฤทธิ์
20603 นางสาว เจนวรรณ ภูว่ิภาดาวรรธน์
20604 นางสาว พิมพ์วลัญช์ นิค า
20605 นาย ณัฏฐพงษ์ ประพัฒน์รังษี
20606 นาย กฤษฎา ทองมา
20607 นาย ศรทอง เสถียรทิพวรรณ
20608 นาย จิรพัชร จันทร์กล่ า
20609 นางสาว ภัทรมน ศิริโชติ
20610 นาย ภากร กาฬกาญจน์
20611 นางสาว พิชญาภรณ์ ไชยวัฒน์
20612 นางสาว อรัญญิกา เอมมัส
20613 นางสาว ปัญฐ์พิกา ภิรัฐพงศ์ธนากร
20614 นางสาว จิรัชญา ลีลาประภาภรณ์
20615 นางสาว อริสรา มีสง่า
20616 นางสาว ณุรัชภรณ์ เชี่ยววารีสัจจะ
20617 นางสาว พรวรินทร์ เตโชภาส
20618 นาย ก้องภพ น้อยหลุบเลา
20619 นางสาว จีรนันท์ จันชัยชิต
20620 นางสาว สุภาพร นามะยอม
20621 นางสาว ชุลินธร แจ่มจ ารัส
20622 นางสาว สิริพร โพธิน์้อย
20623 นางสาว สุทธิภา เฉลิมพักตร์
20624 นางสาว ธิดาพร วารีนิล
20625 นาย กฤศ พรหมเทศ
20626 นางสาว ภัทรภร ภูหงษ์สูง
20627 นางสาว อุตรานุช ช้างเสวก
20628 นางสาว ศิริวรรณ ลีประเสริฐพันธ์
20629 นาย ธนภูวดล เวชชวณิชย์
20630 นาย ธนพล ร่ืนเริง
20631 นาย อรรถวุฒิ ร้ังกลาง
20632 นางสาว สิริภัทร ทศธรรมรัตน์
20633 นาย วราพล ศีรษะโคตร
20634 นางสาว อธิชาต์ิ ศรีเสริมโภค
20635 นาย สมัชญ์ อุปลา
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20636 นางสาว ฉัตรกาญจน์ จันทร์ปรุง
20637 นางสาว พจมาลย์ กล่ินขจร
20638 นางสาว รสสุคนธ์ น้อยพรหม
20639 นาง พิมพ์พิมล นพรัตน์วรากร
20640 นาย นนทภัทร พูลศิริ
20641 นาย กุลวุฒิ เจริญธรรมวัฒน์
20642 นาย นิรันดร์ พจนี
20643 นางสาว ธิดารัตน์ มัจจุปะ
20644 นางสาว ชญานุช วศินสังวร
20645 นาย กิตติคุณ มีนพัฒนสันติ
20646 นางสาว กัญญ์สิณี ยุทธวรวิทย์
20647 นางสาว ขวัญสุดา ชนาทรธรรม
20648 นางสาว นวรัตน์ ศิวะสัมปัตติกุล
20649 นางสาว ผกาทิพย์ แซ่ล่ิม
20650 นางสาว วัชรี แซ่ตัง
20651 นางสาว มณีรัตน์ บัวค า
20652 นาย มาหามะคอดาปี สมวงค์
20653 นางสาว ศิรินันท์ วรเดช
20654 นาย อับดุลเราะห์มัน สุหลง
20655 นางสาว กัณตนัช มาทะวงษ์
20656 นางสาว เรณู นิยมเดชา
20657 นาย วีรกิจ อรุณรังษี
20658 นางสาว ชนากานต์ ณ นคร
20659 นาย จารุภัทร์ ปานพรหมินทร์
20660 นางสาว ธรรมิกา แสวงศรี
20661 นาย ธนบดี เล็กประยูร
20662 นาย เกียรติพงษ์ อุ่นเมือง
20663 นางสาว นัฏฐิกา ฉิ่งท่าไม้
20664 นางสาว ลดาวัลย์ อรุณราษฎร์
20665 นางสาว ปานชนก ชูหนู
20666 นาย นนทณัฐ เพ็ญประภัศร์
20667 นางสาว สิริกาญจน์ จึงธีรพานิช
20668 นางสาว ณัฏฐยา สุขสบาย
20669 นาง ริญญาภัสร์ พงศ์อิสรายศ
20670 นางสาว ธนัญกานต์ แสงสุวรรณ์พร
20671 นาย ปัญญพนต์ ชูเกตุ
20672 นาย อัจฉริยะ ปาทาน
20673 นางสาว อัจฉราพรรณ มูลทอง
20674 นางสาว ณัฐชนก อังคะพินทุ
20675 นางสาว กวิสรา สมทรัพย์
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เลขประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล
20676 นาย ธีรพล วีระศิริ
20677 นางสาว สุพิชญา เปล่งปล่ัง
20678 นาย สมชัย อุ่นเเก้ว
20679 นาย พงศธร ศรีพงษ์
20680 นางสาว สุมลรัตน์ พงศ์พันธ์
20681 นาย เสริมวุฒิ กาญจนศักด์ิ
20682 นางสาว อริยาภรณ์ มโนใจ
20683 นาย อภิภู เครือวรรณ
20684 นางสาว วันระวี รสซ์ เครือวรรณ
20685 นางสาว ศันสนีย์ อยู่เย็น
20686 นางสาว ศุภสุตา เล้ียงพานิช
20687 นางสาว จามาศ โฆษิตวิชญ
20688 นาย กิตติณัฐ รัตนวิสิทธิ์
20689 นาย เตชัส ว่องมงคลฤทธิ์
20690 นาย นัฐวุฒิ ศรีจอมค า
20691 นางสาว ณัฐิยาภรณ์ ประเทืองผล
20692 นาย ธนายุทธ์ จิรัฐพงศ์
20693 นาย เมธัส ปุณยาพรพงศ์
20694 นาย ธีระ อินทร์ประสิทธิ์


