
เอกสารแนบทา้ยประกาศ ๑

เลขประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล
นักกำรทูตปฏิบตัิกำร :  วุฒิปรญิญำตร ี จ ำนวน 3,218 คน
10001 นาย รุ่งเรือง ไพรบึง
10002 นางสาว วริษา วไิลวงศ์
10003 นางสาว ณรินทรา ทุมพงษ์
10004 นาย ฉัตรชัย รักคง
10005 นางสาว ธมนพชัร์ เรือนบุรี
10006 นางสาว มัลลิกา ทิพย์โอสถ
10007 นางสาว วนิดา ศรีออ่น
10008 นางสาว บรรณฑรวรรณ คงพงศา
10009 นางสาว ภูริชา ล าธารทอง
10010 นางสาว สิรินดา ผลบุญ
10011 นางสาว ชุติมันต์ วรรณวาส
10012 นาย ธนกฤต สมบัติวรรณทนา
10013 นางสาว กรรภิรมณ์ ตุ้ยเต็มวงค์
10014 นางสาว ปาณิสรา ตันติกติติ
10015 นางสาว นุสลีน่า สองเมือง
10016 นาย ยีช่ิน ภักดีเศรษฐกลุ
10017 นาย ทันสิษฐ์ ทะกนัจร
10018 นาย ปราณพล ดิษยะกมล
10019 นาย ธนัยพงศ์ ฉันทนิมิ
10020 นางสาว โชติกา บ ารุงหงษ์
10021 นางสาว ชัชชญา ศรีเมือง
10022 นางสาว กมลชนก แสนคุณท้าว
10023 นาย วชิิตศักด์ิ โสมเกษตรินทร์
10024 นางสาว เกล็ดฟา้ เหาะสูงเนิน
10025 นาย พรีะ วงษ์มา
10026 นางสาว กษัมาพร สาตะโรจน์
10027 นางสาว อานาปานุส วงศ์กระพนัธ์
10028 นาย นครินทร์ แสงค า
10029 นาย วศิรุต เรืองโวหาร
10030 นางสาว กชกร ถาวรรัตน์
10031 นางสาว จันจิรา เพชรคง
10032 นางสาว สมิตานัน แกว้เสมอ
10033 นาย ธรรมรัฐ มณฑล
10034 นางสาว เพลินจิตร อปุถัมภ์
10035 นาย ธชัธฤต วณิชชานนท์
10036 นาย พรีะพล ทิพณีย์
10037 นางสาว ปัทมพร สุระจิตร์
10038 นางสาว อาทิมา วรินทร์อดุมสุข
10039 นางสาว ธรรญธรณ์ ลิปล่ัง
10040 นางสาว ศุภรชฎา ชาวสีฐาน

รำยชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจแุละแต่งตั้งบคุคลเข้ำรบัรำชกำร
ในต ำแหน่งนักกำรทูตปฏิบตัิกำร ประจ ำป ี2565
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10041 นางสาว นวพร มนตรี
10042 นางสาว จินห์นิภา ไกรวชิญพงศ์
10043 นาย หัตถสิทธิ์ จันทร์เส้ียวรัศมี
10044 นาย พสิิทธิ์ พมิพแ์กว้
10045 นาย จิรกานต์ จิวะสันติการ
10046 นาย คมสันต์ จันทรเสนา
10047 นางสาว พนัชกร สุระจิตร์
10048 นาย ธรีพล ด ารงรักษ์
10049 นางสาว ปัณฑารีย์ กรวยทอง
10050 นางสาว อติกานต์ แจ่มศรี
10051 นางสาว รวรัีตน์ วริิยานภาภรณ์
10052 นาย ธมีนต์ เดชอฬุาร
10053 นางสาว พลูชนก พลูสวสัด์ิ
10054 นาย พงศกร มิ่งศิริรัตน์
10055 นางสาว วริศรา อยูสุ่ขอาบ
10056 นาย กวนิเลิศ กลีบบัว
10057 นาย ปรัชญา แลสันกลาง
10058 นางสาว พชัชนันท์ วรีะมนทนาศักด์ิ
10059 นาย กวี เรืองมานะมงคล
10060 นางสาว ดรุณี มณฑารัตน์
10061 นางสาว กฤติญา วงศ์เมฆ
10062 นาย ศุภวสัส์ อนุรัตน์บดี
10063 นาย ธนิทธิ ม่วงนภา
10064 นาย กต์ิติภูมิ ยุระศรี
10065 นางสาว พชิามญชุ์ ต้ังค า
10066 นางสาว อิม่บุญ ศักดาศรี
10067 นาย กฤตกร หนูนิล
10068 นางสาว สิริลักษณ์ พฤกษ์วมิลพนัธ์
10069 นาย กนก จันทร์แกว้
10070 นาย อนุวฒัน์ ข าน้ าคู้
10071 นางสาว กนกรัตน์ จันทร์แกว้
10072 นางสาว นราขวญั กติติอดุม
10073 นาย บริวฒัน์ เกตุศรีบุรินท์
10074 นาย ณัฐพงษ์ วรินทร์
10075 นางสาว พรนภัส วรรัตนานุรักษ์
10076 นางสาว พรพรรณ ภู่เสม
10077 นาย วชัรเกยีรติ สวสัดิรักษา
10078 นาย ธนกฤต เพญ็บ ารุงวงศ์
10079 นางสาว จิติมา อปุลา
10080 นาย ศุภากร แทนธนภัทร์
10081 นาย นนทพทัธ์ โล่ห์สุวรรณ
10082 นางสาว มณีรัตน์ เกษตรเอีย่ม
10083 นาย ภูชิสส์ ผลพนัธนิ
10084 นางสาว วงศ์กรองกาญจน์ วงศ์รอด
10085 นาย พจนสิทธิ์ กติติธรสมบัติ
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10086 นาย กเูอม็รอน วงศ์ศุภรานันต์
10087 นางสาว กษิตินาถ กัว่พานิช
10088 นางสาว พรนภา จินดารัตน์
10089 นางสาว พชิญาดา เขม้นงาน
10090 นาย ณัฐพล มลิวลัย์
10091 นางสาว กาญจนา การร้อย
10092 นางสาว พณัณ์ชิตา สงค์ประเสริฐ
10093 นาย ธนกร สุอรุณ
10094 นางสาว ยุคลธร เตชะวนากร
10095 นางสาว จุฑาทิพย์ สุทธนิิยม
10096 นาย กฤษนันท์ แพทย์สมาน
10097 นาย ธชีภาคย์ กองศรี
10098 นางสาว จริยา บุญแท้
10099 นางสาว วรินทร์ทิพย์ สายมงคลเพชร
10100 นางสาว ณัฐพร สิทธกิลุ
10101 นาย วธญัญู พึ่งตาแสง
10102 นาย ธรรมสิทธิ์ ศรีสวสัด์ิ
10103 นางสาว ชัญญพชัร์ ตันมี
10104 นาย ทยุต บุญโชติ
10105 นาย ธนภัทร ยุกตานนท์
10106 นาย ศุภกานต์ ศิริรุ่งเรืองวชิญ์
10107 นาย บุณยวตัร องอาจ
10108 นางสาว ไฟรญ่า เฟื่องฟา้ แวนฮาเมล
10109 นางสาว ศุภวรรณ จงเกษกรณ์
10110 นางสาว ขวญัธริา แท่นนาค
10111 นาย ธรีวฒัน์ เหล็กเพชร
10112 นางสาว ชมพนูุท อรุณทวทีรัพย์
10113 นาย รัฐศักด์ิ สูบเด็น
10114 นาย ภวศิพงศ์ เทพไชย
10115 นางสาว ธนัชพร ลดาวลัย์ ณ อยุธยา
10116 นางสาว พทุธดิา เวชนุเคราะห์
10117 นางสาว อภิสมัย วรรณสังข์
10118 นางสาว กานต์สิรี เอือ้ตรงจิตต์
10119 นางสาว ธญัพมิล จ าปาศรี
10120 นาย วฒิุพงศ์ ชัยปลัด
10121 นางสาว พรรณวรท แสงอรุณจรัส
10122 นางสาว วชิราภรณ์ ธาระนารถ
10123 นางสาว ณิชา แต้มทอง
10124 นาย ศักด์ิสิทธิ์ ใจกวา้ง
10125 นาย กฤติพงศ์ สุวรรณรุ่งเรือง
10126 นางสาว อภิสรา จันโทมา
10127 นางสาว นภัสวรรณ อน้สาย
10128 นางสาว ชญานุช ยอดสุวรรณ
10129 นาย ธนิต ธราวธุ
10130 นางสาว ชุติมา โสภา
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10131 นาย เอกภพ อว่มสวสัด์ิ
10132 นาย ไชยรัตน์ มุขศรี
10133 นาย ปรัชญา พมิพสิาร
10134 นาย พทุธรักษ์ นามสุขี
10135 นางสาว สุทธห์ทัย ธติิวรพนัธุ์
10136 นาย อภิเจษฎ์ เจษฎานนท์
10137 นางสาว สกลุฤดี ธติิวรพนัธุ์
10138 นางสาว อมรรัตน์ คงพนัธ์
10139 เรือโท จักรพงศ์ ละออเอีย่ม
10140 นาย ธรณ์ธนัย์ อณุหะโชติ
10141 นางสาว ปิ่นมณี อนิทรัตน์
10142 นางสาว ปิยะดา มานะวงศ์
10143 นาย จิรภัทร พงศ์พชัราพนัธุ์
10144 นาย สรณ์ขวญั จักกะพาก
10145 นางสาว พชิญาภัสสร์ คีรีรักษ์
10146 นาย กญัจน์พสิิษฐ์ สันตยากร
10147 นางสาว รวมีาศ ศรีนิล
10148 นางสาว โซฟยีะห์ สานิ
10149 นางสาว ตวนัยรัตน์ ภักดี
10150 นางสาว เพญ็พชิชา กลางประพนัธ์
10151 นาย วชิชุพงศ์ อศัวเสรีนนท์
10152 นางสาว ทิฆัมพร เจิมศักด์ิ
10153 นางสาว ธรินทร สันประเสริฐ
10154 นางสาว อภิสรา ทัพพพนัธ์
10155 นาย อนพชั จันทร์กระจ่างแจ้ง
10156 นางสาว อรสุรัชย์ ศุภชัยสิริกลุ
10157 นางสาว ณิชากานต์ ค ามูล
10158 นางสาว จุฑามาศ พชิญโสภากลุ
10159 นางสาว ฐานิตดา ถูปาอา่ง
10160 นางสาว นัจลา มีบุญลาภ
10161 นางสาว วศัิลย์ศยา แจ้งสุข
10162 นางสาว เทพนรี เชือ้ไทย
10163 นางสาว นันญารัตน์ แดงรักสกลุ
10164 นาย สิรวชิญ์ ทิพย์รัตน์
10165 นาย ธนภัทร ลิมปอารยะกลุ
10166 นางสาว ณัฐญาดา เรืองฤทธิ์ราวี
10167 นาย ปธานิน ค าดี
10168 นาย กฤตพสั พกุนิลฉาย
10169 นาย จันทรุกขา แม้นพมิพ์
10170 นาย พลิศร์ ม่วงประเสริฐ
10171 นางสาว มัลลิกา กฤษวตานนท์
10172 นางสาว ดัชนีย์ ทะสัน
10173 นางสาว ณัฐวดี นองทรัพย์
10174 นางสาว เพญ็ยุพา หลิมวานิช
10175 นางสาว ศศินา สุติก
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10176 นางสาว องัคณา อมัรัตน์
10177 นาย ทศพล บุญเฮง
10178 นางสาว นัทชา สุกฤตศาตนนท์
10179 นางสาว วรณภัทรชญณ์ สุวรรณไตรย์
10180 นางสาว สิรภัทร โคระทัต
10181 นาย พรีพงศ์ พลูพนัธ์
10182 นาย ศุภราช ทองสุข
10183 นางสาว กมลทิพย์ นวมโคกสูง
10184 นาย ณัฐพล ฉายาภักดี
10185 นางสาว ศศินันท์ ระวสิะญา
10186 นางสาว ปิยะบุตร สวา่งเดือน
10187 นางสาว เชฏฐินี คงคาสุริยฉาย
10188 นาย อภิวชิญ์ ต๊ะตา
10189 นาย กลัย์วรุฒม์ คงศรีเจริญ
10190 นาย ณัฐนันทพล มากจุย้
10191 นางสาว ลักษณาภรณ์ ยิม้ละม้าย
10192 นางสาว อาทิตยา เรือนชัย
10193 นาย ศุภกร ด้วงนา
10194 นางสาว เจนจิรา วงษ์พระจันทร์
10195 นางสาว นพมาศ คงสิบ
10196 นางสาว ศศิญา ด้วงยาง
10197 นางสาว พริมรตา คงคาเขตร
10198 นางสาว อภิชญา ศรีขาว
10199 นางสาว ฐิติกานต์ จันแทน
10200 นางสาว กติติยา ทาเรือน
10201 นางสาว กรกมล ปรปักษ์ขาม
10202 นางสาว ชนาธปิ พงษ์พานิช
10203 นาย กมัปนาท ยมสุข
10204 นางสาว พชิญาภา ปัญญาศิริ
10205 นางสาว รริฌา ทองกติิวณิชย์
10206 นางสาว นิศากร ใจเย็น
10207 นางสาว สราลี วงษ์สุวรรณ
10208 นางสาว วริศรา ศรีสวาท
10209 นางสาว ฉัตรญาดา รักสะโม๊ะ
10210 นางสาว กมลวรรณ ฉันฉายา
10211 นาย พชัรพล อนิทรมาศ
10212 นาย สมเจตน์ กล่ินองักาบ
10213 นาย มติชน จุฬารมย์
10214 นางสาว พชิชาภรณ์ หมื่นหาวงศ์
10215 นางสาว จรรยพร ทับยูง
10216 นางสาว ปณัฏฐนิช หาญนอก
10217 นางสาว อมรรัตน์ กลัปพฤกษ์
10218 นาย ชนินทร์ อนิทุราม
10219 นางสาว พรรษศรณ์ บุญมาก
10220 นางสาว กาญจนาพร ชัยนาม
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10221 นาย เดชาธร วงษ์สมบูรณ์
10222 นางสาว วไิลลักษณ์ คาบุตร
10223 นางสาว ศุภกานต์ ศิลป์วสุิทธิ์
10224 นาย ศราวธุ ค าเศษ
10225 นาย วศิน ภาสดา
10226 นาย ปฏิการ ทรงคาศรี
10227 นางสาว ปภาดา แกว้กอ่ง
10228 นางสาว ทอฝัน วสุธนโภคิน
10229 นางสาว ธมลวรรณ จงดี
10230 นาย พงศนาถ ยิม้ศรี
10231 นางสาว รุจิรดา จุลหอม
10232 นางสาว ปุญญิศา ชูแดง
10233 นางสาว จณิสตา ธนาธรชัย
10234 นาย ธนวฒัน์ ออ่นใจเอือ้
10235 นาย เอกวทิย์ ซอหะซัน
10236 นางสาว วศินี สรรพกจิจานนท์
10237 นาย วรชิต จูพานิชย์
10238 นาย กฤตภาส อ านวยสุข
10239 นาง ณิชารีย์ ปานต๊ะระษี
10240 นางสาว ศุภิสรา พนิิจบุตร
10241 นางสาว ปณิธี บัวเพช็ร
10242 นาย นรวชิญ์ กล่อมจิตต์
10243 นางสาว วชิราภรณ์ โพธิ์เงินนาค
10244 นางสาว กลัยรัตน์ สิริบุญโรจน์
10245 นาย ณัฐภัทร แกว้วเิชียร
10246 นางสาว ฐิติรัตน์ กองแกว้
10247 นาย ภควตั บัวแสง
10248 นาย ชิษณุพงศ์ อุน่กนัทา
10249 ส.ต.อ.หญิง ศศิธร ไขกระโทก
10250 นางสาว ลักษมณ สุขประเสริฐ
10251 นาย ลัทธธิญั ลือชาธรรม
10252 นางสาว โสรยา ชัยดุษฎีกลุ
10253 นางสาว วรดา อยุพตัิง
10254 นาย อาทิตย์ สินสืบผล
10255 นางสาว พรรณนิภา คลังสูงเนิน
10256 นางสาว อติกานต์ แดงเทศ
10257 นางสาว ณัฏฐากรู ค าแกว้
10258 นางสาว ณัฐมน จารุมาศ
10259 นาย กนัต์ธนัน ด าดี
10260 นางสาว ธมนวรรณ จารุมาศ
10261 นางสาว ชนิกานต์ สุขประสงค์
10262 นาย ณัฐวฒัน์ จารุวฒัน์
10263 นาย อคัรเศรษฐ์ นันท์ธนาวรกลุ
10264 นางสาว อภิญญา เอง่ฉ้วน
10265 นางสาว สุไรยา สายวารี
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10266 นางสาว จณิสตา เจติยานนท์
10267 นางสาว ธญัณิชา ยามโสภา
10268 นาย ปุญญพฒัน ปวงแกว้
10269 นางสาว นันทิภัคค์ ฉัตร์เบญจนนท์
10270 นางสาว กรอร กฤชคงพนัธุ์
10271 จ่าอากาศเอก นฤทธิ์ หอมนาน
10272 นางสาว เมขลา สุขภูธนวาณิช
10273 นางสาว ธนัยมัย นภรส ธนาพชัริสา
10274 นาย ภูริพนัธ์ จันทคณานุรักษ์
10275 นางสาว สุพตัรา เอโกบล
10276 นางสาว ธญัญา อณะสุวรรณ
10277 นางสาว สุวนัทนีย์ แสกรุง
10278 นางสาว กลุกลัยา บุญถึง
10279 นางสาว ญาดา สันต์จิตโต
10280 นางสาว สมัชญา ทองเลิศ
10281 นางสาว ปวณ์ีธดิา ศรัทธาสุข
10282 นางสาว พรรณทิภา ฤทธิ์ไกรกลุ
10283 นาย จิรายุส วนัสุทันต์
10284 นาย ณภัทร พระงาม
10285 นาย รัชกร แกว้เปรมกศุล
10286 นาย นิธวิฒัน์ แกว้เปรมกศุล
10287 นางสาว พนิดา ไชยดวงศรี
10288 นางสาว สุธธีดิา โสภณพงษ์
10289 นาย คุณ กติติณัฐคุณ
10290 นาย เด่นพงศ์ แกว้เกล้ียง
10291 นางสาว ชัญญานุช ทองเนียม
10292 นาย อธพิฒัน์ บุญปาน
10293 นาย พริษฐ์ รัตนะ
10294 นางสาว บุษยมาศ สุทธสัิงข์
10295 นาย จิรพฒัน์ รัตนาพรวดี
10296 นาย วนัชัย สุทธธิารธวชั
10297 นางสาว ปวชิญา ศักยาภินันท์
10298 นาย ชาญชิด บุเกษ
10299 นางสาว กาญจนา ทองพลับพลา
10300 นางสาว ภัทรวดี สุวรรณทัต
10301 นาย ธชัพล ยะพรม
10302 นาย เทวญั ไชยเชษฐา
10303 นางสาว ธมิาพร สืบสุข
10304 นางสาว ยุพา ยะมะกา
10305 นาย นิพฐิ ศรีค าลือ
10306 นาย ณัฐพล ทองทับ
10307 ส.ต.ท.หญิง พมิพศิ์ริ ญาติทอง
10308 นาย ปารเมศ เต็งเฉีย้ง
10309 นาย วชัระ แกว้ศรี
10310 นางสาว กรกนก เชือ้จินดา
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10311 นางสาว ปริยากร เทพหัสดิน
10312 นางสาว นรีนาถ ศิริแกว้
10313 นาย ปฏิพล พลค าแกว้
10314 นางสาว สิริกาญจณ์ ชูเกยีรติพงศ์
10315 นางสาว ฐิติรัตน์ หวานสนิท
10316 นางสาว ณัฐริกา สุวรรณรัตน์
10317 นางสาว ธนิดา จันทรโกศร
10318 นางสาว ปาริฉัตร ก าเหนิดสุข
10319 นาย ศิลปะ พึ่งธรรมสุจริต
10320 นางสาว หิรัญญิการ์ กาญจนะ
10321 นางสาว อาบีเกล ศรีชัย
10322 นาย ชูวงศ์ วงศ์กาไสย
10323 นางสาว สุพชิญา เกดิอะโณ
10324 นาย กฤตเมธ สะมาน
10325 นางสาว อภิรดี ยวงศรี
10326 นาย สิรวชิญ์ รักษายศ
10327 นางสาว ธญัญรัศม์ อภิศุทธคิ าพร
10328 นางสาว รัตนาภรณ์ เชีย่วชาญ
10329 นางสาว ศศิธร จิณแพทย์
10330 นาย หรรษกร นาถบุญโญกฤต
10331 นาย พพิฒัน์ พวัศรีพนัธุ์
10332 นาย ธรีะเดช เปียนวม
10333 นางสาว พมิพศิ์ริ อริุตะวี
10334 นางสาว ภวรัญชน์ ล้ิมตระกลู
10335 นางสาว นวพร ซ่ือต่อตระกลู
10336 นางสาว ทิวากร ปรุงนิยม
10337 นางสาว จิตตราพร จันทร์พนัธ์
10338 นางสาว นันทณัฏฐ์ อสิารพายุห์
10339 นางสาว ฐิตานันท์ เจียวกก๊
10340 นาย วฒันา หินนอก
10341 นาย อสิรา สิทธโิชติ
10342 นางสาว กรบงกช หออมัพวนัวงศ์
10343 นาย อานิก ช่วยจวน
10344 นางสาว กรกมล อนิทรานุกลู
10345 นางสาว บุศย์วรรณ น้อยสง่า
10346 นางสาว ธนพร สิทธสิงคราม
10347 นาย วริทธิ์ธร ชืน่อารมณ์
10348 นาย เขมทัต ชูมะณี
10349 นาย พรีพงษ์ สมปาน
10350 นาย กานต์รพี พลฤทธิ์
10351 นางสาว ปานวชิญาณ์ ดีแกว้
10352 นาย ปวณ์ีกร บุตรวงษ์
10353 นาย สมศักด์ิ หมาดมานัง
10354 นาย ธา่นน์ ชีวสิทธรุ่ิงเรือง
10355 นางสาว รักษณา บุญเจริญ
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10356 นาย ณภัทร ไชยสุข
10357 นาย อรรถวทิย์ เอกปฐมศักด์ิ
10358 นางสาว กรชวลั กณัฐสุทธิ์
10359 นางสาว เร่ียมพลอย กศุลชู
10360 นางสาว พชิญาภา สินภูธรณ์
10361 นางสาว ณัฐธยาน์ บุญเทียม
10362 นาย วงศธร อิม่กมล
10363 นางสาว ศศธร ระไวกลาง
10364 นางสาว วรรณภา มูลสาร
10365 นางสาว พชรวรรณฐ์ เอมรัตน์
10366 นางสาว ชนกนันท์ พุ่มเงิน
10367 นางสาว ณัฏฐ์ภรณ์ กจิกอ้งขจร
10368 นางสาว อรุณณีย์ สรรพากจิวฒันา
10369 นาย ชนันท์ ชนยุทธ
10370 นาย ภูเบศ แสงดี
10371 นางสาว ชลณิชา ยมเสถียร
10372 นางสาว กนกกณัฑ์ เถือ่นฤาชัย
10373 นางสาว พมิพช์นก ไกง่าม
10374 นางสาว ปิยดา เรืองเดช
10375 นาย มาริษ ปานิสวสัด์ิ
10376 นาย วชิญ์ศานติ วงศ์โภไคย
10377 นางสาว สุทธาสินี พตัราภรณ์วโิรจน์
10378 นาย ศุภพล เลิศนีรนาท
10379 นาย วรพล ทิมเม็ด
10380 นางสาว พมิพดิา แป้นทอง
10381 นาย ณัฏฐากร ออ่นมั่ง
10382 นาย อดิเทพ ชัยเฉลิมวฒิุพงศ์
10383 นางสาว มนธชิา เจียมผ่อง
10384 นางสาว ฟาตีฮ๊ะ เยะแล
10385 นางสาว ศศิดามาศ สุภาวงค์
10386 นางสาว นภัสกร อนิทนชิตจุย้
10387 นางสาว ตรีทิพย์ ปัทมะศิริ
10388 นางสาว รวกีานต์ ศิริ
10389 นางสาว ปรายฟา้ ชมภูมิ่ง
10390 นาย พจิชญ บุญเฉลียว
10391 นาย ณฐ์ชนนท์ ล่ิมบุญสืบสาย
10392 นางสาว กานต์พชิชา ศรีวายพราหมณ์
10393 นางสาว อนงค์พร เฉยเจริญ
10394 นาย วงศธร สิงหพนัธ์
10395 นาย ศิรณัฐ เมธยิานนท์
10396 นางสาว สุพตัรา คุณากะโร
10397 นางสาว มานิตา โลหะสุวรรณ
10398 นาย ณัฐวฒิุ ยาค า
10399 นางสาว ปภาดา ถิรดาพฒันสิริ
10400 นาย ภูมิรวศิร์ สนทนา
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10401 นาย ธนวชิญ์ สุขแกว้
10402 นางสาว ณิชากาญจน์ ศิรกาญจนวาณิช
10403 นางสาว ศุศิกานต์ วงศ์ประชุม
10404 นางสาว ธนีิดา ภัทรเจษฐทิศ
10405 นางสาว วรัญญา ชัมภารีย์
10406 นาย ณัชพล ธนเดโชพล
10407 นางสาว อสิรีย์ แกว้เศวตพนัธุ์
10408 นาย ชนะเทพ แสงนุ่ม
10409 นาย ธนพจน์ เพง่ผล
10410 นางสาว เณศรา ทองศรี
10411 นางสาว กาญจนา เรืองขจร
10412 นาย บริรักษ์ ภูทอง
10413 นาย คุณาวชัร ดวงหัสดี
10414 นางสาว พมิพช์นก สะเทิงรัมย์
10415 นางสาว เบญญาพร สวา่งเดือน
10416 นางสาว สุธาวี ไทยวานิช
10417 นางสาว อทิตยา เทียมจันทร์แจ่ม
10418 นาย ภูมิพฒัน์ เปล่ียนข า
10419 นาย แทนไท แดนโพธิ์
10420 นางสาว กาญจนา มนตรีกร
10421 นาย สุรเกยีรติ พรหมรัตน์
10422 นางสาว บุณฑริก จริโมภาส
10423 นาย ปรมัตถ์ รุ่งแสง
10424 นางสาว อภิรมล งามละม้าย
10425 นาย ฌาน งานนฤมลกจิ
10426 นางสาว ณิชนันชน์ พงศ์จตุรภัทร์
10427 นาย ธนกร พฎุลือชา
10428 นางสาว ขัตติยา วฑุฒยากร
10429 นางสาว นิศาชล วรดี
10430 นาย ภาณุวฒัน์ เส็งหะพนัธุ์
10431 นางสาว ธมลวรรณ ศิริทรัพย์จนันท์
10432 นาย นภันต์ บุญสมพงศ์
10433 นาย ธนเดช ศรีชาหลวง
10434 นางสาว ชวลัรัตน์ ฤทธสุินทร
10435 นาย กรณพ วรรณเมธี
10436 นางสาว นนทนันทน์ วรรณแมน
10437 นาย ธาดาธร วฒันพนม
10438 นาย ณัฏฐ์วฒัน์ เตชะละออศรี
10439 นางสาว กลุณัฐา อนิทสร
10440 นาย พลัฏฐ์ อริยชัยพงษ์
10441 นาย ธรีภัทร เหลืองพงศ์รัตน์
10442 นาย สัณหณัฐ แย้มสุข
10443 นางสาว เพญ็พชิชา อนิทรชิต
10444 นาย วนัเฉลิม ย ายวน
10445 นาย อฟันาน เล็มโดย
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10446 นาย วษิณุพร เงินดี
10447 นาย ภาณุวฒัน์ อรุณรุ่ง
10448 นางสาว ณิชารีย์ ชูแดง
10449 นางสาว ณิชาภัทร ถาวร
10450 นางสาว ชนากานต์ เสนาณรงค์
10451 นาย ศิรพชัร ตู้จินดา
10452 นางสาว เพญ็นภา ชนะชัย
10453 นางสาว ชลธชิา ไหมทอง
10454 นางสาว ภคโศภิต พลภูเมือง
10455 นาย วริศ เหลืองวชิชเจริญ
10456 นางสาว สุพชิญา รวนิันท์ชูวงษ์
10457 นาย ชัช ศิริพงษ์
10458 นาย นันทวฒัน์ พระพรหม
10459 นาย วรีภัทร์ อนิทรนาค
10460 นางสาว สุชานันท์ รจนา
10461 นางสาว อสิรีย์ เกษมรัตน์
10462 นางสาว หนึ่งหทัย เมฆดี
10463 นาย สุวพชิญ์ สุวรรณพนัธ์
10464 นางสาว สุภาภรณ์ สุ่มทรัพย์
10465 นาย ราชศักด์ิ เอีย่มวจิารณ์
10466 นาย พณิชย์ อศัวสถาพร
10467 นางสาว เบญญาภา เจนก าจรชัย
10468 นาย พรหมวสั เกษมสันต์ ณ อยุธยา
10469 นาย ธรีภัทร เพชรรักษ์
10470 นางสาว กลุนาถ ภัทรพรศักด์ิ
10471 นาย วริทธิ์ธร บุญรักษา
10472 นางสาว ชลิดา ยันตรัตน์
10473 นางสาว ขัตติยา ชุมเกดิ
10474 นาย กนัต์ รอดแกว้
10475 นางสาว ณิชารีย์ ลายพยัคฆ์
10476 นาย ปริวตัร์ บุรณรัตนวจิิตร
10477 นาย จิรา สุขสมบูรณ์วงศ์
10478 นางสาว ชัญญานุช บุญมาหล้า
10479 นางสาว มาลัยศรี แกว้มาก
10480 นางสาว กชกร วรแสน
10481 นางสาว งามชญา สมบูรณ์สุข
10482 นาย กองเพช็ ภูมิสวสัด์ิ
10483 นาย ศฤงคาร ศิลป์วสุิทธิ์
10484 นาย ณัฐนันท์ จันทร์แจ่มศรี
10485 นาย ศรุธ ธนเสรี
10486 นาย ปิติกลุ ประจวบเหมาะ
10487 นางสาว ณฐมน ด ารงมณี
10488 นางสาว ฑิติยา ออ่นรักษา
10489 นางสาว อภิชญา หมวดเมือง
10490 นาย ไทชาย กกขุนทด
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10491 นาย ชัยธชั ทัพทวี
10492 นางสาว สวสิสา แจ้งปิยะรัตน์
10493 นางสาว รุจิรา นาวไิลกลุ
10494 นางสาว ณัฐธรินันต์ ตระกลูกฤตศิลป์
10495 วา่ที่ ร.ต. กติติพศ ประทีป ณ ถลาง
10496 นาย ภาณุพงค์ ไชยเสน
10497 นางสาว ศวติา พมิพาแป้น
10498 นางสาว ณัฐริกา สุขดิษฐ์
10499 นางสาว ณฐพรรณ อภิรัตน์มนตรี
10500 นางสาว ชลธชิา เฉลียวรุ่งกมล
10501 นางสาว ชนม์ณิชา ภัทรองักรู
10502 นาย อบัดุลเลาะ ยูฮันนัน
10503 นางสาว ณัฐนรี ธานีรัตน์
10504 นาย ณัฐภัทรพงษ์ เทียมน้อย
10505 นางสาว กลุพชัร จันทร์สวา่ง
10506 นาย วรเมธ โกศัลวฒัน์
10507 นางสาว ศิริลักษณ์ ปินตา
10508 นางสาว ธมนวรรณ อยูสุ่ขี
10509 นาย ธรรมศักด์ิ สุริโย
10510 นางสาว ปรมาภรณ์ ป้อมสนาม
10511 นาย เมธารัศมิ์ วริิยะนิธพิร
10512 นางสาว กนกพชิญ์ ศักด์ิสกลุวริิยะ
10513 นาย ลภัส โรจน์รัตนวาณิชย์
10514 นางสาว ธนัญญา นราพงษ์
10515 นาย ธเนศวร ดวงไพชุม
10516 นางสาว สาริศา อนุสุริยา
10517 นาย ศุภวฒัน์ พรหมแสง
10518 นาย กฤษฏภาส อนุจันทร์
10519 นางสาว พมิพภ์ัทรา ณ กาฬสินธุ์
10520 นางสาว พรรณผกา สิงคีวรรณ
10521 นาย วฒันะ โอวยัยะ
10522 นาย ณธายุ พลไทย
10523 นางสาว ศุลีพร อาจอาษา
10524 นาย ศุภวรรษ สันทราย
10525 นางสาว พรนิชา รัตนพงษ์
10526 นางสาว ขวญัชนก รัตนพฤกษ์
10527 นาย สิรวชิญ์ วอ่งวจิิตรศิลป์
10528 นาย สุทธวิโชติ ศรีศิริโชคชัย
10529 นางสาว มินตรา บ ารุงราษฎร์
10530 นาย ธรีภพ สุขบุญสังข์
10531 นาย ชลเทพ รอดวจิิตร
10532 นางสาว เอลล่ี ล้ิมประเสริฐ
10533 นางสาว ปิยธดิา โกพลรัตน์
10534 นาย คเณศ จันตาสิงห์
10535 นาย ทรัพยากร ก ามเลศ
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10536 นางสาว กลัย์ธภัทร เตชะเรืองยงค์กลุ
10537 นางสาว อรินท์มาศ เลิศฤทธิ์ธราสิน
10538 นางสาว สุนันทา ทองสุข
10539 นาย ศิริพงษ์ คันธะวงศ์
10540 นางสาว ภัทรียา ตันฑวรักษ์
10541 นาย ศุภกร ลัคคะวสิสุต
10542 นาย ชานนท์ มุ่นหมุนลบ
10543 นางสาว ซารีฟะ๊ ปุเตะ
10544 นาย นิติธร คุณพว่ง
10545 นางสาว นันท์มนัส อศัวเทวนิทร์
10546 นาย สุทธพิร พานิชวฒันาเจริญ
10547 นางสาว กนกวรรณ ทองสุภา
10548 นาย สีตรัศมิ์ สุดสาย
10549 นาย ปีติ รัชตะปีติ
10550 นาย ศุภากร ชัยชนะ
10551 นางสาว บุณยวร์ี กาญจนจงกล
10552 นางสาว ปรวาณี คงวฒิุติ
10553 นางสาว วรพรรณ บัวเงิน
10554 นาย อภิสิทธิ์ วงศ์เดอรี
10555 นางสาว กนกวรรณ พทิักษ์วงศ์
10556 นาย นพพร โปตะวนิช
10557 นาย เกยีรติศักด์ิ กาทอง
10558 นางสาว สนธกิาญจน์ โปตะวนิช
10559 นาย พนัธกานต์ บุญประเสริฐ
10560 นาย พรีพฒัน์ ส าเภาแกว้
10561 นาย พฤฒ จีนใจเย็น
10562 นางสาว นลพรรณ กรรณิการ์
10563 นาย วรีพจน์ บุญโล่ง
10564 นาย ปุณณวชิ แสงมุกดา
10565 นาย สิงหเดชา บุญน้อม
10566 นาย ปวณีพฒัน์ ธนบดีศร
10567 นางสาว ณัฐฐินี ค าปิวทา
10568 นาย ประสพสุข บาลี
10569 นาย วรวชัร สุขเกือ้
10570 นางสาว ศิรดา มหาขันธ์
10571 นาย ภัคภูชิสส์ โพธิ์พฒันชัย
10572 นาย ศุภธชั ทองเอยีด
10573 นางสาว สุธาสินี ภาววมิล
10574 นางสาว วภิาดา งามสมัย
10575 นางสาว อรนงค์ ชืน่คุ้ม
10576 นางสาว ธนัญญา เทพวารินทร์
10577 นาย วรรธน์ตวนั เกตุสาระธรรม
10578 นาย วลัลภัทร นาคบัว
10579 นาย ชุติพนธ์ ทรัพย์ส าราญ
10580 นางสาว ธนัยธรณ์ เสร็จกจิ
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10581 นาย นัทธพงศ์ นิลวงศ์
10582 นางสาว ชลกร ดีสมเจริญเดช
10583 นาย กฤษณพงศ์ สามภูศรี
10584 นางสาว ณัฐกฤตา บุญอนิทร์
10585 นาย จีราวฒัน์ คุณกติติยานนท์
10586 นางสาว วภิาพร พลวงั
10587 นาย ปัณณวฒัน์ ตันบุญยืน
10588 นางสาว สุชานาถ จ้ายเจ๊ก
10589 นาย สหัสพนต์ สอดส่องจิตร
10590 นาย ศุภธชั วงค์เมฆ
10591 นาย พสิษฐ์ วจนะดิษยาวงศ์
10592 นางสาว ฐิตา ไชยูปถัมภ์
10593 นางสาว ปุญญพฒัน์ เมธาจันทรโภคิน
10594 นางสาว ณิชารีย์ ชมภูศรี
10595 นางสาว ปิยะพรรณ ลือชัย
10596 นางสาว ศศิชา โพธิ์สุวรรณพร
10597 นาย อชิรวชิญ์ จิตรประเสริฐ
10598 นาย สรสิช พงศ์เศรษฐ์กลุ
10599 นาย พรีะพฒัน์ วฒันศิลป์
10600 นางสาว กลัภัสสรณ์ ปิ่นทรัพย์
10601 นางสาว อทุัยทิพย์ จันทะวาลย์
10602 นาย อนิทัศน์ ภักดีวริิยาวฒิุกลุ
10603 นาย เรืองศิลป์ มหาวงศนันท์
10604 นางสาว ทักษพร เอยีดเพชร
10605 นางสาว กวสิรา เอยีดเพชร
10606 นางสาว สุวรียา ผลทวี
10607 นางสาว ชญานิศ ศรีกมลพฒันาวธุ
10608 นางสาว สุจิวรรณ ยิม้ยวน
10609 นาย พรพรหม ดวงแกว้
10610 นางสาว บัณฑิตา กลุธรรมมานนท์
10611 นางสาว ศรัณย์ภัสส์ ศรีเกตุ
10612 นางสาว ฉัตรชญา ทองเล็ก
10613 นางสาว จินต์จุฑา ไกรเทพ
10614 นางสาว สุดารัตน์ กศุลศิลปวฒิุ
10615 นางสาว ชาลิสา ผาแกว้
10616 นางสาว ไตรรัตน์ ชัยปลัด
10617 นาย ณัฐวฒัน์ กรีอารี
10618 นาย ปฐวี ปริญญารักษ์
10619 นาย ณุจิรม เสนาะเมือง
10620 นางสาว อชิรญาณ์ เตชะนฤดล
10621 นางสาว ณรัชฏ วฒันเขจร
10622 นางสาว ธาวณีิ สีขวาพา
10623 นาย ชนาธปิ ทิวทอง
10624 นางสาว จารุนันท์ แสนวงค์
10625 นางสาว ชมนาท วงศ์ทองดี
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10626 นางสาว นหงหยก รักษาชอบ
10627 นางสาว วรัชยา ดีพฒัชนะ
10628 นางสาว ชลิตา มงคลเวช
10629 นางสาว นันท์นภัส สุโกมล
10630 นางสาว กลุธดิา ตันพชิัย
10631 นาง สร้อยทิวา ธนะโชติมาบุตร เจมส์
10632 นางสาว พมิพย์ุคนธ์ ปองนาน
10633 นางสาว จันทินี ชินวไิล
10634 นางสาว ชลธชิา พลิาดี
10635 นาย อนิทัช รัมมะพนัธ์
10636 นาย พชิญะ รุจางกรู
10637 นางสาว กชรัตน์ พวงปทุมานนท์
10638 นาย เอกนาท วาณิชย์เจริญ
10639 นางสาว ภคบงกช คชจันทร์
10640 นาย จารุกติต์ิ โกนสันเทียะ
10641 นางสาว ชลันธร วนัเพง็
10642 นางสาว สุภาวดี ฉ.เจริญผล
10643 นาย ธวุชิต โชติกะคาม
10644 นางสาว นพรดา มาศศิริ
10645 นาย ปริญญา เจริญชัยนนท์
10646 นางสาว สิริสกลุ อเนกบุณย์
10647 นางสาว ธนพร แซ่เต้ียว
10648 นางสาว ภัทรภร รุ่งเรือง
10649 นางสาว จิราพรรณ จักรแกว้
10650 นาย จารุวฒัน์ มูลเขียน
10651 นางสาว ฝากฝัน อ าพนิ
10652 นางสาว พลอยวลี วนชยางค์กลู
10653 นางสาว ศรันย์พร จันทร์ศรีวงศ์
10654 นาง พมิพม์าดา บุญมาตุ่น
10655 นางสาว อมัรารัตน์ ยกเส้ง
10656 นาย ศรัณญ์ ปล้ืมจิตต์
10657 นางสาว ชวศิา กิง่แกว้
10658 นาย สิธญั สุคนธปฏิภาค
10659 นางสาว ธญัญรักษ์ ค าวงษา
10660 นางสาว รพภีัทร วลัลศิริ
10661 นางสาว อาทิตยา อดทน
10662 นาย วรีภัทร ภักดีวงศ์
10663 นางสาว พมิพต์ะวนั นิธอิทุัย
10664 นางสาว ปิ่นปินัทธ์ เกือ้บาง
10665 นางสาว สุพชิฌาย์ แกน่จันทร์ธนกลุ
10666 นางสาว กนกวรรณ สุปัชชา
10667 นางสาว อริยนาฏ คุรุเจริญ
10668 นาย ประสบโชค โพธปิักขิย์
10669 นางสาว กญัญาณี บรรลือทรัพย์
10670 นางสาว เอมมิลา โงนมณี
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10671 นางสาว มัรวะ พลายพล
10672 นาย ปฐมพงศ์ กวางทอง
10673 สิบต ารวจตรี ชิดพงษ์ พนูเพง็
10674 นาย ณัฏฐ์ทฤนห์ ศิริวงศ์
10675 นาย ณัฐภัทร อฬุารพติร
10676 นางสาว ภีม อดุมบุณยลักษณ์
10677 นางสาว อิม่เอม เตชะมา
10678 นาย พชร นากเลอร์
10679 นางสาว นันทมาศ เนาวรังสี
10680 นาย ภูมินทร์ ชูมี
10681 นางสาว แพรวพรรณ ตันติวฒันกลุชัย
10682 นางสาว สุมนา โสระธวิา
10683 นาย ยุทธการ อาสมะ
10684 นางสาว สุภาวรัตน์ สุขเกษม
10685 นางสาว อติพร คงเจริญ
10686 นาย ภูมิภัทร สุปัญญา
10687 นางสาว พลอยไพลิน เจีย่โชติกลุ
10688 นาย ณปภัช เสโนฤทธิ์
10689 นางสาว ธรัิชฌา หมัดอาดัม
10690 นางสาว กมลลักษณ์ กาวจิิตร
10691 นางสาว พมิพลั์กณ์ วงศ์ประสาร
10692 นางสาว ลักษมณ เล็กวจิิตรตระกลู
10693 นาย ฐาปกรณ์ ทองทิพย์
10694 นางสาว พรรณาลัคน์ โพธิ์เสนา
10695 นาย ยุววฒัน์ ไตรจิต
10696 นางสาว ฐิติรัตน์ หาญเดชานนท์
10697 นางสาว ติยาภรณ์ ต่อติด
10698 นาย พงศธร วมิุติสุนทร
10699 นาย ศุภธชั นิ่มวรรณัง
10700 นางสาว ประภารัตน์ รัตนกจิไพบูลย์
10701 นาย ณภัทร กลุธรเธยีร
10702 นางสาว กลัยภรณ์ พารุ่ง
10703 นาย ฮาริส ฤทธิ์สอน
10704 นางสาว สมฤทัย สุหร่าย
10705 นางสาว รัศมี กองแกว้
10706 นาย กอ้งภพ ปัญจะการ
10707 นาย กสานต์ ทวตีา
10708 นางสาว สุภิกา ภุชฌงค์
10709 เรือตรี ชลชัย ศิริสวสัด์ิ
10710 นาย ชมชนก ปริญฐิติภา
10711 นางสาว อริสา เนียมถนอม
10712 นาย กษาปณ์ เอกนพวฒิุ
10713 นาย เปรมทรัพย์ ด้วงเปรม
10714 นางสาว สุพรรษา สุเทศ
10715 วา่ที่ ร.ต. สิรวชิญ์ สุขกจิบ ารุง
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10716 นาย สรัล นนทะวงษ์
10717 นางสาว ชลัยยกร เอีย่บริสุทธิ์
10718 นางสาว บงกชมาศ ฤทธรัิตน์
10719 นาย ณัฏฐพงศ์ ผกผ่า
10720 นาย พชิญุตม์ มิ่งขวญั
10721 นาย อทิตย์ ซาอรัุมย์
10722 นางสาว นลพรรณ ชมวงษ์
10723 นาย ณัฐวชัร วรกจิววิฒัน์
10724 นางสาว อภิญญา แกว้ไชโย
10725 นาย ภูริวฒัน์ รุ่งสิตา
10726 นางสาว สิตานันท์ ลือทุกข์ส้ิน
10727 นาย รชพล เสถียรุจิกานนท์
10728 นางสาว เอกปวร์ี สุภาวอ
10729 นาย อกนิษฐ์ บุญส าราญ
10730 นาย คุณภัทร ศรีเวยีงธวชั
10731 นาย อลัอาเซ็ม ประมวลการ
10732 นางสาว ณฐิตา ศิริมานะกลุ
10733 นางสาว อรณิชา เพช็รทรัพย์
10734 นาย วฒิุพร ติเพยีร
10735 นางสาว เมธาวี เชรษฐศิริ
10736 นาย ปฐวี สิงห์สถิตย์
10737 นาย เอกพนัธุ์ ขวญัเรือน
10738 นางสาว วรรณรักษ์ ไข่สุข
10739 นางสาว ศิริพรหม ตัณฑัยย์
10740 นาย สิรเดช ล าเบร์ตี ปิ่นทอง
10741 นางสาว รินรดา ชนะคุ้ม 
10742 นาย พรีพล พลจันทร์
10743 นาย พรีสันต์ เดชะชีพสาคร
10744 นางสาว สรัลชนา ล้ิมววิฒัน์ไพศาล
10745 นางสาว ณัฏฐณิชา ประดิษฐ์ค่าย
10746 นาย อศิริยะ ตีวกลุ
10747 นาย ปิยะพล เสมอเหมือน
10748 นาย ศาสตรา สิงห์โต
10749 นางสาว ศิริพร ทิพยมงคล
10750 นาย อภิมุข ตวงสิทธกิลุชัย
10751 นาย วษิณุ ตันปิติ
10752 นางสาว สุณิสา ทองศรีจันทร์
10753 นางสาว อาทิมา สมเพาะ
10754 นาย ปรภัทร ชิวปรีชา
10755 นางสาว พจน์ณิชา พงษ์สุวรรณ
10756 นางสาว ศิวนาถ สมาน
10757 นางสาว ชนกรกมล ขุนไชย
10758 นางสาว กนกพชัร ใจงาม
10759 นางสาว ปุณณภา วราพรม
10760 นาย พรเทพ ดวงดาว
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10761 นางสาว ธชัญาณ์ หุยทุมา
10762 นาย จารุกติต์ิ ร่ืนภาคพระคุณ
10763 นางสาว เตชินี ไชยโย
10764 นาย สรวศิ ตูวเิชียร
10765 นาย จิรานุวฒัน์ พลประสิทธิ์
10766 นางสาว วรวรรณ ท้วมแสง
10767 เรืออากาศโทหญิง กรชนก นุชเกษม
10768 นาย ทรัพย์ จาริกภากร
10769 นางสาว ธราธาร อนิทรชาธร
10770 นางสาว นันท์นภัส สุรัชตชัยพงศ์
10771 นาย ณัฐวฒัน์ นิมิง
10772 นางสาว ชวลัญา โสภาชีวะ
10773 นางสาว ธญัชนก ฉันทอทุิศ
10774 สิบต ารวจเอก ภัทรพงษ์ วฒันพงษ์ภรณ์
10775 นาย อภิรักษ์ ธรานุเวชน์
10776 นาย วชัรินทร์ มุ่งเกดิ
10777 วา่ที่ร้อยตรีหญิง ธนิสตา จิรานพโชติ
10778 นาย ณชยกร ประยงค์ทรัพย์
10779 นาย จิรวฒัน์ พนัธน์ุ่ม
10780 นางสาว ธวลัพร เพช็รเรือนทอง
10781 นางสาว ภัทรวดี อคัรธนันดร
10782 นางสาว เบญจกาญจ์ อดุมโชคไพบูลย์
10783 นาย สิทธณัิฐ ผุดผาด
10784 นางสาว กชมน สุดสายเนตร
10785 นาย สิรภพ สุปรีดากลุ
10786 นาย อดุลย์ หลีเส็น
10787 นาย ณัฐนันท์ พลายเพช็ร์
10788 นาย เป็นเอก รักสุวรรณ
10789 นาย นนทวฒัน์ พนัธเ์ต้ีย
10790 นางสาว ณัฐชนากานต์ ชัยโรจน์กาญจนา
10791 นาย ศิริพงษ์ วบิูลย์จันทร์
10792 สิบตรี อกุฤษฏ์ ธรรมวงศ์
10793 นางสาว หทัยกาญจน์ บุญทอง
10794 นางสาว จิณัฏฐ์พา อภิรัตน์ทองธนา
10795 นาย อคัรวนิท์ ประทุมโทน
10796 นาย นิฮัมดี หะยีแวสามะ
10797 นางสาว ณัฐนรี ศิริบรรจง
10798 นาย คุณานนต์ รักยงค์
10799 นางสาว อภิสรา คงถาวร
10800 นางสาว นัทรียา ฐานะกอง
10801 นางสาว ปาณิสรา โน๊ตศิริ
10802 นางสาว อภิชดา ปิยะรัชดานนท์
10803 นาย เศรฐวตัน์ แกป่ระโคน
10804 นาย วรพล ไพศาลสุขะกลุ
10805 นาย วทิิต จันทร์แกว้
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10806 นางสาว ปิยธดิา กล่ันแกว้
10807 นางสาว อสิราภรณ์ พลแสน
10808 นาย พฒิุเมธ พทุธสุวรรณ
10809 นางสาว กรรณ์ชฎาวรรณ บุญรงค์
10810 นางสาว วรรณภรณ์ เลาะวธิี
10811 นางสาว สุบัณพร ศรีสุระ
10812 นาย ประสบโชค กศุลส่ง
10813 นาย ปรัตถกร ใจเย็น
10814 นาย เติมเศวตชัย นาคสุข
10815 นางสาว นันทพรรษ จัน่เพิ้ง
10816 นาย จิรยศ เพชรกอ
10817 นางสาว อวสัดา บินนิโซะ
10818 นางสาว วรัญญา ยางสวย
10819 นางสาว ธนัย์ชนก ศิริสมบูรณ์
10820 นางสาว ตาบทิพย์ เลาหบรรจง
10821 นางสาว สุดาพรรณ พลเดช
10822 นาย กษมพนัธ์ ยุทธนา
10823 นางสาว มลธณีิ บุญพนมชัย
10824 นางสาว อาจารี แป้นเกดิ
10825 นางสาว ปณิชา เดชธนบดินท์
10826 นางสาว สุธาสินี ชุมชนะ
10827 นางสาว ชลธชิา ซอนุช
10828 นางสาว อวศัยา ยุวานนท์
10829 วา่ที่ ร.ต. ชัยภูมิ เตียวสกลุ เพิ่มงาม
10830 นาย ภูมิ ชีวงักรู
10831 นางสาว แพรวนภา มังษี
10832 นางสาว ศิริลดา ปิณฑศิริ
10833 นางสาว ภัสร์วรัตน์ วมิลเมือง
10834 นางสาว อารียา สมปัญญา
10835 นาย ธญัเทพ จุฑาสงฆ์
10836 นางสาว พชิชาภา เขมะวานิช
10837 นางสาว จุฑารัตน์ สวสัด์ิพนู
10838 นางสาว อรณิชา ศิลปรัสมี
10839 นาย เจษฎาวฒัน์ ศรีขวญัใจ
10840 นาย ธธีชั บัณฑุรัตน์
10841 นางสาว สุจิตรา ก่ าแกว้
10842 นางสาว ณภัทร โพธิ์ทอง
10843 นาย รพี ทาปทา
10844 นาย พงศ์นรินทร์ โพธิ์เจริญธรรม
10845 นางสาว พนูสุข ประทีปกอ้งเจริญ
10846 นางสาว ชนิตรา ชืน่เปรมปรีด์ิ
10847 นางสาว ลัลนา ยอดชมภู
10848 นางสาว วราภรณ์ กล่ าค า
10849 นาย กติติศักด์ิ เพยีรเกดิช านาญ
10850 นาย ณัฐวฒัน์ ลินทะละ



20

เลขประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล
10851 นางสาว กรชนก เพชรยก
10852 นางสาว ธนพร ชาติสุวรรณ
10853 นางสาว ศิรประภา แสนเสนาะ
10854 นางสาว อรไพลิน ธนิตเรืองศักด์ิ
10855 นาย ฐิตตะวนั ปรีด์ิเปรม
10856 นาย จิตรภณ ผุยสาธรรม
10857 นาย วรีะศักด์ิ มิกขุนทด
10858 นางสาว พรรษชล พริิยะชัยวรกลุ
10859 นางสาว พมิวณัิฐ พลูสิทธิ์
10860 นางสาว มณฑิรา มั่นเหมาะ
10861 นางสาว บุราภา คงอดุหนุน
10862 นาย กติติพศ พริิยะธนานุกลู
10863 นางสาว กลุภัสสรณ์ โสสกลุวฒันา
10864 นาย สุรวธุ องัศุสิงห์
10865 นางสาว กนกนันท์ ไชยสุกมุาร
10866 นางสาว หนึ่งฤทัย อนัโนนจารย์
10867 นางสาว สุนิตา เผือผ่อง
10868 นางสาว ณัฐพร สุริยะฉาย
10869 นางสาว ณัฐหทัย พชิัยสวสัด์ิ
10870 นางสาว ชลทิชา อยูเ่ย็น
10871 นาย ชนินทร์ ไพเราะ
10872 นางสาว กมลนิตย์ แช่มเสือ
10873 นางสาว สิริลักษณ์ ทบวงษ์
10874 นาย อริญชัย โภคา
10875 นาย ณัฐพล บัวแกว้
10876 นาง นันทิวา ภู่นาค
10877 นางสาว รฐา อริยธนกร
10878 นาย พงษกร พงษ์วนั
10879 นางสาว พงศ์รวี ธญัญสิริ
10880 นางสาว พณิปภัสรา ชนาทิตย์
10881 นางสาว กนกวรรณ วอ่งไว
10882 นางสาว อมรพนัธุ์ พวงค า
10883 นางสาว อญัมณี บุญธรรม
10884 นางสาว อชิยา หนูเกือ้
10885 นาย วชิาญ ซ่ือตรง
10886 นางสาว ชิดชนก บัวเลิศ
10887 นางสาว ภัทราภรณ์ อทุัยศรี
10888 นางสาว อภิชญา นาคมรกฎ
10889 นางสาว นิภาวลัย์ เจริญ
10890 นางสาว สิรภัทร พทุธชู
10891 นาย ภูรินท์ จารุธรีศานต์
10892 นาย ศุภณัฐ เทียนแย้ม
10893 นางสาว สุขุมา อทุรักษ์
10894 นางสาว ภาวติา ทิตย์สีแสง
10895 นาย สิทธธิชั รุจิโชค
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10896 นาย วรีะ จิรธรรมมงคล
10897 นาย อฟันาน จรัลศาส์น
10898 นาย เปมทัต จันทร์หอม
10899 นางสาว นูรฟริดา มะหนิ
10900 นาย สมิทธิ เทพสุทธิ์
10901 นาย ธชัชัย ตันตยกลุ
10902 นางสาว เปรมจิต ไพเราะ
10903 นางสาว ปภาวี บริสุทธิ์
10904 นางสาว พณิแพรวา แสงงาม
10905 นางสาว กชนิภา เพชรปยุตธนา
10906 นางสาว รุ่งทิวา เวชเพิ่ม
10907 นาย พงศ์สรร จองศรีวรัตน์
10908 นางสาว พญิญศิกานต์ วงศ์เกยีรต์ิขจร
10909 นางสาว อภิสรา ขวญัสุวรรณ
10910 นางสาว ณัฐริกา ศรีค า
10911 นาย เยีย่มยุทธ สุทธฉิายา
10912 นางสาว ภัทธริา ศรีทอง
10913 นาย โรจน์วศิน มาลา
10914 นาย ยศพล ชินสมพล
10915 นางสาว สุดฤทัย อนิค า
10916 นาย ธนพนธ์ ข้อเพชร
10917 นางสาว สุติยาภรณ์ ยอยโพธิ์สัย
10918 นาย พรรษธร ผลเจริญสุข
10919 นางสาว ปุญญตา พทิักษ์ธานิน
10920 นางสาว ญาณิศา สุขจันทร์
10921 นางสาว เมธาวี วฒิุเมธานนท์
10922 นางสาว ชมภูนุช ธรรมอนันต์
10923 นาย รัชชานนท์ ชะบา
10924 นาย ฐกฤต กติติวฒัน์
10925 นาย วศัพล เกดิลาภผล
10926 นางสาว อจัฉราพรรณ ศรีสวสัด์ิ
10927 นางสาว ธนภรณ์ สิทธขิวา
10928 นางสาว เบญจวรรณ รัตนทองโรจน์
10929 นางสาว ธนพร ประทักษ์วริิยะ
10930 นางสาว ปัณณิกา ล้ีมิ่งสวสัด์ิ
10931 นาย รัชชานนท์ บุญเพช็ร์
10932 นาย ชนภัทร ทิพยมณฑล
10933 นางสาว สิริกาญจน์ ปองนาน
10934 นางสาว วกิานดา กญัญา
10935 นาย พฒิุเมธ พรหมมา
10936 นาย นิรอมซีย์ นิเยะ
10937 นางสาว ณัฐวมิล ลักษณะวมิล
10938 นางสาว แสงจันทร์ รัตนวงษา
10939 นาย ปิยทัศน์ ชัยเสนา
10940 นางสาว ฉัตรชนก บุญสนอง
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10941 นาย อริย์ธชั วงศ์ประสิทธิ์
10942 นาย เรืองยศ เธยีรโอภาส
10943 นางสาว พรกนก ชัยเรืองศรี
10944 นางสาว ณัฐวรรณ เมฆวลัิย
10945 นางสาว ณัฐสุดา อนัตรี
10946 นางสาว สุภชา ตรีเหลา
10947 นาย อภิลักษณ์ ดาวศรประศาสน์
10948 นางสาว ณัฐณิชา สุรสิทธิ์
10949 นางสาว ชญาณ์นันท์ รุจิธนิาวศัร์
10950 นางสาว นิชาภา ธรรมาภานนต์
10951 นาย นราดล เมฆวมิลมาศ
10952 นางสาว ธนพร ประยูรรัตน์
10953 นางสาว ปนัสยา สิงห์ภา
10954 นางสาว เมธาวี เทวรังษี
10955 นางสาว ตริตาภรณ์ จันทร์หัสดี
10956 นาย สุรบดี มะลิทอง
10957 นาย ณัฐกานต์ เทพนรินทร์
10958 นางสาว ณัฐรดา ศิริอคัรลาภ
10959 นางสาว เบญญาภา เบญจกลุ
10960 นางสาว ธนัชพร สุริวงศ์
10961 นางสาว พมิพภ์ัทร พนันุกจิ
10962 นางสาว ชญานิน บุญบุรี
10963 นางสาว อภิสรา พลประสิทธิ์
10964 นางสาว จุฑาทิพย์ เข็มโคกกรวด
10965 นาย กติติณัฏฐ์ จันทร์สุเทพ
10966 นางสาว พรพติรา บุญเที่ยง
10967 นางสาว ณัฏฐวรรณ พฒันแกว้
10968 นาย ยศกร กางทอง
10969 นาย ณัฐดนัย ขามใหญ่
10970 นางสาว ณัฐชา บุญมี
10971 นางสาว พชิญา วงศ์ใหญ่
10972 นางสาว รังสิมา สะเหรียม
10973 นางสาว ธนัชพร หลานไทย
10974 นางสาว ณิชาภัทร ปิยสันติวงศ์
10975 นาย เพชรสายฟา้ พงษ์พาณิชย์
10976 นางสาว นรินทร์สิรี หนูหลง
10977 นางสาว ภรณ์ศิริ จิตต์ชะนะ
10978 นางสาว วรันธร จริยากรกลุ
10979 นางสาว วนัชพร โลหะญาณจารี
10980 นาย ณัฏฐ์ รันทกจิธนวชัร์
10981 นางสาว รติมา พงษ์อริยะ
10982 นางสาว ปาริชาด เปี่ยมสอาด
10983 นางสาว มณีวรรณ พลูสวสัด์ิ
10984 นางสาว ฑิตยา ไชยศรีหา
10985 นางสาว วาสนา พานิกลุ
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10986 นางสาว จารุวรินทร์ ค าสัตย์
10987 นางสาว คณิศร ล่ันซ้าย
10988 นางสาว พมิพศิ์ริ ปิยาพรวฒันกลุ
10989 นางสาว สราติมา เส่ียงบุญ
10990 นางสาว พจิิตรตรา ค าบ่อ
10991 นางสาว องัสนา ประวติั
10992 นางสาว สริตา ปิ่นแกว้
10993 นางสาว ผ่องฉวี วนันา
10994 นางสาว ไอริณ วงศ์พพินัธ์
10995 นางสาว สิภาลักษณ์ พนูศิริเกยีรติ
10996 นาย กติติศักด์ิ เลิศเพิ่มผล
10997 นางสาว มิลินต์ ดวงเดช
10998 นาย รุสลัน บือนา
10999 นางสาว ปภาวดี ถินประวติั
11000 นาย ยศธร แกว้มูลค า
11001 นางสาว ปทิตตา พระรักษา
11002 นาย ภาสกร ชาติสุวรรณ
11003 นาย ศักดา ฉายสิทธิ์
11004 นางสาว กลุภัสสรณ์ โพธิ์จันดี
11005 นางสาว จุฑามณี ศรีระสันต์
11006 นางสาว สมกมล มาลา
11007 นาย บุญญฤทธิ์ ลับเหล่ียม
11008 นางสาว ณัฐนิชา ศุภมิตรพบิูลย์
11009 นางสาว สโรชา บุญน า
11010 นางสาว ฟาร์เดีย กามะ
11011 นาย เอเซีย วายะโยะ
11012 นาย ณัฐชนน ภัทรภิญโญกลุ
11013 นางสาว พมิพช์นก จ าปาทิพย์งาม
11014 วา่ที่ร้อยตรี ปรมินทร์ หอมเหมือน
11015 นาย ธรีะเดช ปานสมุทร
11016 นางสาว ธภทรธร ฤทธกิาญจน์
11017 นาย ธนวร์ี ตะพานทอง
11018 นางสาว กมลนัทธ์ พจนอารี
11019 นางสาว พกัตร์สุภางค์ สุขทองสา
11020 นาย กฤษกร เพชระโยธนิ
11021 นาย อภิณัฎฐ์ภูมิ เถระพฒัน์
11022 นางสาว อริศรา วงษ์ศรีจันทร์
11023 นาย กติติภพ กนัคล้อย
11024 นางสาว สมิตรา ไกวลันรเศรษฐ์
11025 นาย พรรษกร แสนกล้า
11026 นางสาว นวนิดา ตามไท
11027 นาย วชิญ ภิบาล
11028 นางสาว อนันตญา โลมิน
11029 นางสาว ชัญญานุช มหาภิรมย์
11030 นางสาว พริาภรณ์ ศรีบาง
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11031 นางสาว ชนกเนตร ผ่านอน้
11032 นางสาว กญัญาวร์ี ปิตุรัตน์
11033 นาย ธนทัต มอบนรินทร์
11034 นางสาว ปริยอร เถาวห์ิรัญ
11035 นาย เกรียงศักด์ิ มาผาบ
11036 นาย ภูมิ รังสิยานนท์
11037 นางสาว ดาริณ โกศลวฒันะ
11038 นาย เชาวลิตร์ เสลานอก
11039 นาย กติต์ิธนัญนภ วงศ์คชาฐานิศร์
11040 นาย ภูมิตะวนั แย้มพึ่ง
11041 นางสาว จันทร์จิรา สังข์มัน
11042 นางสาว นัชชา วงษ์เจริญ
11043 นาย เบนจามิน จี ่เจีย้น ทัน
11044 นาย สุรวงศ์ สิงห์น้อย
11045 นางสาว หทัยรัตน์ ล่ิมกลุ
11046 นาย วรวธุ วงศ์กวี
11047 นางสาว กมลทิพย์ สังข์วงษ์
11048 นางสาว สาธนิี ออ่นท้วม
11049 นาย ภคพล เหง่ียมไพศาล
11050 นางสาว วภิาวี รักษาสัตย์
11051 นางสาว ธนัยนันท์ จิรัชพงศธร
11052 นาย สิทธกิร ศรีสมบูรณ์
11053 นางสาว พทิย์รดา เพช็ร์สุวรรณ์
11054 นางสาว สุชัญญา สิงห์สกลุรัตน์
11055 นาย ณัฐิวฒิุ แกว้กมล
11056 นาย สุกฤษฏิ์ พรหมสุรินทร์
11057 นางสาว กมลวรรณ เขียวคราม
11058 นางสาว ชนัตตา ภิบาล
11059 นาย เป็นหนึ่ง มณีโชติ
11060 นางสาว นพเกา้ เจริญพระธรรมดี
11061 นาย จิรเมธ ยอดสุรินทร์
11062 นางสาว ธารินี ชูลี
11063 นาย กติติพงศ์ ภัทรากรทววีงศ์
11064 นางสาว กญุชรี ถนัดเดินข่าว
11065 นาย ปราญชล รอดเผ่ือน
11066 นางสาว อรอนิทุ์ ววิฒัน์วงศ์วนา
11067 นางสาว ชนิกานต์ ยาวลิะ
11068 นางสาว หนึ่งฤทัย ทองยาว
11069 นางสาว อรรัมภา ประสานชีพ
11070 นางสาว องัสิยา อะหลี
11071 นางสาว รมย์ชลี ภักดี
11072 นาย ภูมินิทรรศ ปอกกนัทา
11073 นางสาว ธรรมพร สุริยะรังษี
11074 นาย นพลักษณ์ พร้อมสันเทียะ
11075 นางสาว ธนัชญา มีโพธิ์
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11076 นางสาว บุษย์ไพลิน ฉิมพาลี
11077 นางสาว ธญัญ์ธชันันท์ ทรงลักษณ์
11078 นางสาว ฐานิดา เพชรล่อเหลียน
11079 นางสาว ปิยธดิา สัตรัตน์
11080 นาย ชาลี ถาชืน่
11081 นางสาว จิตตินนุช ครุฑใจกล้า
11082 นางสาว พชิฎา สมวี
11083 นาย จิรวฒิุ มาลานิยม
11084 นาย วชิญ์ภาส ข ามาก
11085 นางสาว ธนัญญา จันทร์พลับ
11086 นางสาว กมลนันท์ เนื่องอดุม
11087 นาย พพิากษา ศรีลาศักด์ิ
11088 นาย อตัโนมัติ ปานจันทร์
11089 นางสาว ณัฐพร ด้วงน้อย
11090 นาย สุวจิักขณ์ โพธิ์งาม
11091 นางสาว กมลวรรณ เกดิโถ
11092 นางสาว กมลเนตร แกว้เจริญศรี
11093 นาย ณัฐวรรธน์ บุญณ์ณรังสี
11094 นางสาว ณัฐรดี เกดิปั้น
11095 นางสาว เบญญา รัตนผล
11096 นางสาว นันท์หทัย บัวเลิศ
11097 นางสาว ณัฐณิชา ธรีะสาสน์
11098 นาย อธชินัน วงศ์อรุณ
11099 นางสาว พทัธวรรณ ค้ิวยม
11100 นางสาว ธมนพชัร์ จิรกลุถาวรพฒัน์
11101 นาย ธนภัทร รัตนพรพรม
11102 นางสาว มัณฑิรา เล่าอทิธโิชติ
11103 นางสาว อนันตยา สมวงศ์
11104 นาย วฒิุภัทร อดุมพชื
11105 นางสาว ปรางค์ทิพย์ นามเพราะ
11106 นางสาว ภาสุมินทร์ ปั้นหยี
11107 นางสาว อภิญญา วงษ์รักษ์
11108 นาย ชยุตม์ แกว้จีน
11109 นางสาว ณิรชา กร์ีติบุตร
11110 นางสาว ณิชา เปาอนิทร์
11111 นางสาว อภิชญา กนัยาประสิทธิ์
11112 นางสาว ฑิตฐิตา สมพงษ์
11113 นางสาว กชกร วฒันมีแกว้
11114 นางสาว เสาวลักษณ์ เงินสลุง
11115 นางสาว วภิาดา อาภรณ์ศรี
11116 นาย ณวฒัน์ ประสงค์สุข
11117 นางสาว จินต์ศจี ประกจิ
11118 นาย ศิวกรณ์ ไทรหอมหวล
11119 นางสาว ศศิวมิล หนูนุ่น
11120 นาย ธนัตกญัจน์ พงศ์บูรณะกจิ



26

เลขประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล
11121 นางสาว นันท์ลภัส ปัญญาพรรุ่งโรจน์
11122 นาย เอกชัย กองแกว้
11123 นางสาว สิริกร วงศ์วรเนตร
11124 นางสาว ชนิสรา จีระธนาทร
11125 นางสาว ธรณ์ธนัย์ ฤทธิ์ค ารพ
11126 นางสาว สกณุ กลุชนะรงค์
11127 นาย ศิลป์พรีะ นาคจ ารัสศรี
11128 นาย กนกชนม์ แสนมุข
11129 นาย กฤช อาสาสรรพกจิ
11130 นางสาว ปาริฉัตร สาระรัตน์
11131 นางสาว พมิพช์นกมาตา กดุหอม
11132 นางสาว พรจิรา ทองออ่น
11133 นาย สุขวชิ ชาญณรงค์กลุ
11134 นาย วริิยธปิด์ิ ไพศาลสุทธิ
11135 นาย สิรภพ เดชะบุญ
11136 นาย ธนธรณ์ คงจริง
11137 นางสาว ธญัชนก บุญเรือง
11138 นาย มนัสวี แสงเดือนฉาย
11139 นาย จิรายุ สันสอาด
11140 นาง ฮุสนา ดาราฉาย
11141 นางสาว ดาหลา ธนาจิรเสฐ
11142 นาย นราธปิ บุญจิต
11143 นาย กฤติน บุญจิต
11144 นาย อกุฤษฎ์ อรุณราษฎร์
11145 นางสาว อรนลิน เอีย่มสอาด
11146 นาย ปรมินทร์ จีนหวาด
11147 นางสาว วภิาวี ไกรศิริโสภณ
11148 นางสาว ธนัย์ชนก อ่ าทิม
11149 นางสาว สิริวศิา วงษ์บุบผา
11150 นางสาว มณทิชา แจ่มสุวรรณ
11151 นางสาว จินต์ภาณี ศรีวฒิุชาญ
11152 นาย พฒิุพงศ์ ทองเครือ
11153 นางสาว จิรัชญา อบุล
11154 นาย สุรวชิ สุขนิตย์
11155 นาย ชนนพงศ์ ชูโต
11156 นาย ธนุส ทยาธรรม
11157 นางสาว ณัฐรัตน์ บุญเนตร
11158 นางสาว นิภามาศ คงเจริญ
11159 นางสาว เบญจมาภรณ์ บุญโท
11160 นางสาว วรนิษฐ์ รุ่งโรจน์นิธโิชค
11161 นางสาว วราลี มหาคุณวงศ์
11162 นางสาว เกศเกล้า โชสนับ
11163 นางสาว ศยามล ตรีอทุก
11164 นางสาว น้ าฝน เอีย่มเจริญ
11165 นางสาว นงนภัส เขมะนุเชษฐ์
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11166 นางสาว ธนพชิญ์ เพชรมุณี
11167 นาย นครินทร์ สุขไพบูลย์
11168 นางสาว ธญัญ์ฐิตา อนันต์นิตยกจิ
11169 นาย เฉลิมรัช พรประสิทธิ์พงศ์
11170 นางสาว จิดาภา ทองสังข์
11171 นางสาว นัฎฐิกา เดชานุภาพ
11172 นางสาว จารุนาถ วโิรจน์ชีวนั
11173 นาย สารัช พฒันกจิ
11174 นางสาว รัชรินทร์ ยิง่ยืนยง
11175 นาย เมษวสัส์ อารีรบ
11176 นางสาว ธญัชนก สุวรรณะ
11177 นาย วชัรภูมิ ค าปัญญา
11178 นาย เฉียบชนก นาสัก
11179 นาย ธรีวฒิุ ใจเพชร
11180 นางสาว แพรวา ทิพย์สร
11181 นาย วชัรศร เลิศล้ า
11182 นาย รัชพล นิกร
11183 นางสาว ปารวี ศุภจิตต์
11184 นาย ภูมิภัทร อทุิตานนท์
11185 นางสาว วชัรีวรรณ จักร์สุวรรณ
11186 นางสาว จิราพรรณ ปานด า
11187 นาย ศิวกร ล้ิมเจริญ
11188 นาย นิมูฮ าหมัดฟาฏิน สาแม
11189 นาย จารุพงศ์ วไิลพศิ
11190 นางสาว กชกร จตุรจรรยาเลิศ
11191 นางสาว มลนสา เเพทวงษ์
11192 นาย ภูริทัต เพง็หยวก
11193 นางสาว เบญจรัตน์ อภิวฒันานนท์
11194 นางสาว อรุณี หลักค า
11195 นางสาว อจัฉรา ลิขิตภุมรา
11196 นางสาว เมธณีิ สุริยะพรหม
11197 นางสาว ชญาณิศา มั่นคง
11198 นางสาว ปรีดาภรณ์ ทรงงาม
11199 นาย อนุสรณ์ เรือนดารา
11200 นาย วฒันพงษ์ วงศ์ศรีวฒันกลุ
11201 นางสาว กนกพร แกว้นพรัตน์
11202 นางสาว ชาลิสา ทองออ่น
11203 นางสาว ศศิญา รินทรวฑูิรย์
11204 นางสาว ชยาภรณ์ ผลโกศล
11205 นางสาว มนิดา เตชานุวตัร์
11206 นางสาว กฤติยาภรณ์ ปั้นทิม
11207 นางสาว นิสิตา วงษ์บุญมาก
11208 นางสาว มุกวารี ทองกลู
11209 นาย ณฐกร เกือ้วงค์
11210 นาย ณัฐพล เลิศศิริสกลุชัย
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11211 นาย กายสิทธิ์ บุญมี
11212 นางสาว นนทิกาญจน์ เกลียวเพยีร
11213 นางสาว มนัสนันท์ พนัธเ์กษมสุข
11214 นางสาว อมรรัตน์ เเสงหาชัย
11215 นางสาว อาทิตยา สิงห์ทิศ
11216 นางสาว พมิลลักษณ์ สุวงศ์สินธุ์
11217 นางสาว ตรีญาภรณ์ บุญมี
11218 นางสาว ธนิตา ชาญชิตปรีชา
11219 นางสาว ญาณี เรืองฤทธศัิกด์ิ
11220 นาย วรีะพฒัน์ รัตนธรีวงศ์
11221 นาย อาลาอดุดีน กะด๊ะ
11222 นางสาว พชัรียา แกว้ลอย
11223 นาย รุชดี หล้าจิ
11224 นาย ธรีภัทร งามกจิ
11225 นางสาว ณัฏฐณิชา ติณณ์ณภัทรสกลุ
11226 นางสาว ชลิตา สุภานิช
11227 นางสาว ชินภา ปาปะเขา
11228 นางสาว วรฉัตร เลิศธนชัย
11229 นาย นริสร์ ขนิษฐบุตร
11230 นางสาว วชัรีภรณ์ เนตรแสงสี
11231 นางสาว ธญัญสตรี ชาโญพงษ์
11232 นาย พรพฒัน์ พทุธเจตน์
11233 นางสาว อภิญญา กาญจนมณี
11234 นางสาว วริศรา วงษ์พานิช
11235 นาย ชานน ธรรมศร
11236 นาย พชิญ์ ใบประเสริฐ
11237 นาย ปิยะพงษ์ มูลทรัพย์
11238 นาย พงศกร ค าพฒุ
11239 นางสาว แพรพลอย ต่างใจ
11240 นางสาว สุภาวดี หนองหลวง
11241 นางสาว ณัฐรินีย์ เพลิดพราว
11242 นางสาว ณิชาภัทร มูลคนธ์
11243 นางสาว ปัณรส พยาน้อย
11244 นาย ทศธร ถินอภัย
11245 นาย ตรีทศ แกว้ไทรเกดิ
11246 นาย สิรวชิญ์ แสงพนัสธาดา
11247 นาย ชุติวฒัน์ ไกแ่กว้
11248 นางสาว ณัฐธยาน์ บุญคงมา
11249 นาย ธนกจิ รุ่งทิพย์ธนกจิ
11250 นาย อธชิา หะทัยธรรม
11251 นาย พสิษฐ์ ศรีโท
11252 นางสาว ศุราภรณ์ ธนิกกลุ
11253 นางสาว ณัฐธยาน์ ลัดดาหอม
11254 นางสาว ชุติกาญจน์ ขาวเอีย่ม
11255 นาย สิริธนา หลุยเจริญ
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11256 นางสาว พลอยพรม ภู่พนัธศ์รี
11257 นางสาว ชัญญา ณ พกิลุ
11258 นาย ธร์ีธวชั ศรีชัยเวชย
11259 นางสาว นวพร รอนใหม่
11260 นางสาว วภิาภัทร์ นิวาศะบุตร
11261 นางสาว ณัฐชยาภรณ์ วฒันธรรมรักษ์
11262 นางสาว ณัฐชา เฉลยสุข
11263 นางสาว ชลาลัย วรีะโสภณ
11264 นาย ภูบดี แสงเฟอืง
11265 นาย ศุภวชิญ์ ปิ่นสุวรรณ์
11266 นาย ธติิสรรค์ ศิลปวงษา
11267 นางสาว ทิติภา รัตนวโิรจน์
11268 นางสาว ปาลิตา มณีสอดแสง
11269 นาย ณฐภัทร ปัถวี
11270 นาย นาบีล หัสการบัญชา
11271 นางสาว ภัคฑิกรณ์ กอ่พงศ์ศานต์
11272 นาย สิชล นครินทร์
11273 นางสาว ชนาพร วนิิชวงศ์
11274 นางสาว ปวณ์ีธดิา สิทธสิรรค์
11275 นาย ชาครีย์ รังษีพลาสวสัด์ิ
11276 นาย ธนวฒัน์ ประทุมรัตน์
11277 นาย ธเนศ ไชยวฒิุ
11278 นางสาว พริญาณ์ จันทคนธุ์
11279 นางสาว ญาณิศิกา พนัธขุันธ์
11280 นาย พทุธพร ชัยเสน่ห์เมือง
11281 นางสาว สโรชา ศรีวชิัย
11282 นางสาว เส้นนภา รักขะกลูฒม์
11283 นางสาว จิดาภา ทองค า
11284 นาย หริดาล จรด า
11285 นางสาว ศุจีพชัร พรพลศรัณย์
11286 นางสาว อภิสรา จันทร์นิตย์
11287 นางสาว องัค์วรา จรัสก าจรกลู
11288 นาย สุรฉัตร ศิริกลุวฒันา
11289 นาย บุริมนาถ ธรรมเจริญ
11290 นางสาว อริสา ช่วยอปุการ
11291 นาย ทรงพล ภู่เกดิ
11292 นางสาว ปทิตตา ทีรวม
11293 นางสาว ปฏิมาพร ขันราม
11294 นางสาว ปาริชาติ พุ่มนวล
11295 นางสาว ธนกร เกตุแกว้
11296 นางสาว ภัทรวดี รักษ์สังข์
11297 นางสาว เกวลี จิตรภักดี
11298 นาย กติติพงศ์ วชิิตวาที
11299 นาย ศิภัทร เหมทานนท์
11300 นางสาว สุนันทา ชุมวรฐายี
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11301 นางสาว ฏติปภา สบายสุข
11302 นาย อมฤต นวลก าแหง
11303 นางสาว ศศิพมิพ์ มหารศ
11304 นางสาว พชิญาธารณ์ สังวรเวชชภัณฑ์
11305 นางสาว ชาลิสา วงศ์ภักดี
11306 นางสาว ปิยาณี ชืน่ชู
11307 นาง ณปภา เมฆาสุวรรณด ารง
11308 นาย นพกร ศรีจันทร์
11309 นางสาว ญาณิศา หันชัยศรี
11310 นางสาว พชิชาอร โตสุวรรณ์
11311 นางสาว สุรีย์พร เดชทองจันทร์
11312 นางสาว พรรักษา ศาสตร์ข า
11313 นางสาว ดวงกมล กองสันเทียะ
11314 นาย จิรกร หนูแกว้
11315 นาย อลัอามีน ตันธนวฒัน์
11316 นางสาว กมูีอา ยาวอหะซัน
11317 นาย ณัฐพงศ์ เกษศิรินทร์เทพ
11318 นางสาว ฟองฝน จิวสืบพงษ์
11319 นางสาว เกศกนก คงแกว้
11320 นาย ณัฐพล นิลธ ารงค์
11321 นางสาว ธมกร สังเผือก
11322 นางสาว พชิญ์ณภัทร ศรีค า
11323 นางสาว จุติกานต์ ชูสุข
11324 นางสาว กฤติยาพร ศิริสิทธิ์
11325 นางสาว จุฑามาศ หะรินสวสัด์ิ
11326 นาย นิธธิาดา ตันฑอดิสัย
11327 นาย พรเสก ดิตถกร
11328 นาย วรรณวนัช พรมเทศ
11329 นางสาว พชิญ์ภัทรณ์สญา เลิศสนองบุญ
11330 นาย ภาสวชิญ์ ศรีมุก
11331 นางสาว กานต์สิรี แกว้มรกต
11332 นาย ธนโชติ อยุสุย
11333 นาย มีน ล้ิมธรรมมหิร
11334 นางสาว โชติรส วศิิษฐ์ศรี
11335 นางสาว สุปวณ์ี พวับัณฑิตกลุ
11336 นาย ธนพล รัตนพนัธ์
11337 นางสาว พชัธนันท์ รัตนสุขวมิล
11338 นางสาว นิชนันท์ เพราพร้ิง
11339 นาย สิรภพ ทาสุคนธ์
11340 นาย ธรรมราช พริกเม็ดทอง
11341 นาย วชัริศ เหมพฒัน์
11342 นางสาว พชัชโรทัย ใจตาง
11343 นาย มานะพนัธ์ อกัษรไพศาล
11344 นาย ณัฐกติต์ิ เอีย่มดิลกวงศ์
11345 นางสาว พมิพช์นก เอีย่มสะอาด
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11346 นาย ณัฐวฒิุ ภูมิลาวลัย์
11347 นางสาว กนกพร แวน่ระเว
11348 นางสาว อรอมุา เกล้ียงสุวรรณ
11349 นางสาว อรวี สุขวรรณะ
11350 นางสาว พริมา สีบูโฮม
11351 นางสาว กญัญาณัฐ เหมือนรอดดี
11352 นาย ธรรมธร ค าโมง
11353 นางสาว รวติา ไชยคุณา
11354 นางสาว กลัยฉัตร บวรธรรมจักร
11355 นาย วธิวนิท์ คงเกต
11356 นาย ศิวฤทธิ์ ศิลางาม
11357 นาย สรวฒิุ อรุณวฒันานันท์
11358 นางสาว อภิญญา ทองใหญ่
11359 นางสาว เบญญาภา ธงสิบสอง
11360 นางสาว สุวรรณา วทิยพฒันาพร
11361 นาย เมธาวฒัน์ งามศิริ
11362 นาย สิริวทุธิ์ สุประดิษฐ์
11363 นางสาว องัศุญาดา รัตนภักดี
11364 นางสาว วณิชชา คงสกลุ
11365 นางสาว วนัวสิา กกุทุพนัธ์
11366 นาย ปภาวนิ จันทร์เสนา
11367 นาย ชัชชล กวนิกลุ
11368 นางสาว ปภาวรินทร์ พรมออ่น
11369 นาย ติณณภพ บัณฑุนาค
11370 นาย ศิริดล อน้ขวญัเมือง
11371 นางสาว ณัฐธดิา โพนยงค์
11372 นางสาว พมิพภ์ัค พุ่มแกว้
11373 นางสาว โยษิตา ตุลา
11374 นาย พพิฒัน์พงศ์ ทองทัศน์
11375 นาย ศุภณัฐ พงษ์ปรีชา
11376 นาย เอกลักษณ์ หน่องาม
11377 นาย ภวรัญชน์ มงคลค า
11378 นางสาว ปวริศา ตันเจริญ
11379 นางสาว ศุภนุช นงนุช
11380 นางสาว กลุปริยา เดชพล
11381 นางสาว บัณฑิตา สัจจามรรค
11382 นางสาว ทิภาวลัย์ ลานทอง
11383 นาย ภูเบศ สถิรลีลา
11384 นางสาว ชนิภา ปัจจักขภัติ
11385 นาย จิรวฒัน์ หงสกลุ
11386 นาย ภูดิศ อคัรนิธศิกลุ
11387 นาย ชิษณุพงศ์ ทองหนู
11388 นาย อทิธกิร สงวนวงศ์
11389 นางสาว กลุธรีา จรัสพงศ์พสุิทธิ์
11390 นาย ปริญญา อทุโธ
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11391 นางสาว นภัสวรรณ กญุแจนาค
11392 นาย อจัฉริย์ วรามิตร
11393 นางสาว นภัทร เลิศศิลป์เจริญ
11394 นางสาว วรรณวมิล สุขเกษม
11395 นางสาว รุจิรา ทิพกนก
11396 นางสาว สุดารัตน์ พมิพแ์กว้
11397 นาย อสิไมส์ เลอศักด์ิอนุสรณ์
11398 นางสาว บุญสิตา ตันตนะรัตน์
11399 นาย ภูภ์ฏวณัณ์ ลาภมาก
11400 นางสาว สุวรัิญญา สาละวนั
11401 นาย ธรีวฒัน์ ตรงเที่ยง
11402 นางสาว ขวญัดิน ไชยโพธิ์
11403 นางสาว พริิยาภรณ์ บุญค า
11404 นางสาว ธญัชนก เขียนนอก
11405 นางสาว ณัฏฐ์ชุดา ชุติพงศ์วฒัน์
11406 นางสาว ชมบงกช จันทร์เจ๊ก
11407 นางสาว สิริมา มหาเวทศาสตร์
11408 นาย สรวชิญ์ โกเมนทร์
11409 นางสาว พรรณวดี พรรณพพิฒัน์
11410 นางสาว ศิริชนก ชมภู
11411 นาย พสักร ทัดมาลัย
11412 นาย ธนะรัชต์ ศรีเพชร
11413 นางสาว พทิยาภรณ์ พบิูลย์
11414 นางสาว ธญัวรัตน์ ธงภักด์ิ
11415 นางสาว ฟยัยาห์ ศานติปรัชญา
11416 นาย ยศพล บุณยพรพงศ์
11417 นาย สิวลี วงศ์สวา่งพานิช
11418 นางสาว รุ่งฟา้ บุญเจริญ
11419 นาย พฒัน์ มณีโชติ
11420 นางสาว กติติมา ช่วยชู
11421 นางสาว ป่านนภา พจน์บรรดิษฐ์
11422 นาย ณัฐวฒัน์ เลิศค าฟู
11423 นางสาว นพชักร ปานะโปย
11424 นางสาว อรรยา ต้ังรัตนโชติกลุ
11425 นางสาว อกัษรา บุญยืน
11426 นางสาว ธนัญญา สุกดิาการ
11427 นาย กรีติ ต้ังกอ้งเกยีรติ
11428 นางสาว ณัฐสิมา นครกณัฑ์
11429 นางสาว ธยาพร เรืองศรี
11430 นางสาว ซูรีต้า ดือราแม
11431 นาย ธนภัทร เขตร์สุพรรณ
11432 นางสาว เจตนิพฐิ ตันติช านาญกลุ
11433 นางสาว ณัชปพฒัน์ ท าสวย
11434 นาย สุปาฏิ สายเชือ้
11435 นาย พนัธกานต์ พากแกว้
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11436 นางสาว ตวงพร กล่ันเสนาะ
11437 นาย ณัฐภัทร ดาราพงศ์
11438 นางสาว ณภัทร คงเหลือ
11439 นาย รวชิญ์ จันทร์รัตน์
11440 นาย เจตริน ประมูลศิลป์
11441 นางสาว พนัพลอย เพิ่มภัทร
11442 นาย ณัชพล ทรัพย์ประเสริฐ
11443 นาย จักรกฤต ววรณ์แกว้
11444 นางสาว แพรวพลอย จิตต์ไทย
11445 นาย ณภัสภณ ทิมาศาสตร์
11446 นาย ธรีธร โต๊ะตระกลู
11447 นางสาว ปติมา จันทรเสวต
11448 นาย ชนายุส บุญทวี
11449 นาย พชร ผลฉาย
11450 นางสาว ศุมินตรา ศรีทอง
11451 นางสาว ณัฏฐ์รดา รุจิรัตน์ชยังกรู
11452 นาย พาทิศ รัศสุวรรณ์
11453 นางสาว ฤทัยรัตน์ อาวพินัธุ์
11454 นาย ภูมิ กลับแกว้
11455 นางสาว จุฑารัตน์ เป็นมูล
11456 นาย ภาณุวฒัน์ วงษ์ศิริ
11457 นางสาว ณัฐณิศา พทุธสีมา
11458 นางสาว ณัฐนิษชา แตงไทย
11459 นางสาว กญัญณัฐ สุขเกือ้
11460 นาย ธนภณ นิลพฒัน์
11461 นางสาว ณัฐกฤตา ชุม่ใจ
11462 นางสาว ปิณฑิรา ไชยวงค์
11463 นางสาว อวีา ลอด์ย ซูลลิลแวน
11464 นางสาว ทิพย์สุวรรณ ตันธวฒัน์
11465 นางสาว ปัฐมาวดี ทวกีสิกรรม
11466 นางสาว ชิฬากวี ปานสอน
11467 นางสาว ชนัญชิดา มลิวลัย์
11468 นาย พสิิษฐ์ วงสวา่งพานิช
11469 นาย สัณหณัฐ จันทร์ประเสริฐ
11470 นางสาว สานรัก พรหมพล
11471 นางสาว นงค์ลักษณ์ เยาวนารถ
11472 นาย พงศ์เทพ แสงทอง
11473 นาย ชยังกรู มูลมา
11474 นาย อภิรักษ์ หอสกลุ
11475 นาย อคัรทัศน์ โชคบุญส่งสวสัด์ิ
11476 นาย ชญานนท์ ครองบุญชู
11477 วา่ที่ ร.ต.หญิง ฑิฆัมพร ประสิทธิ์
11478 นางสาว ธมลวรรณ กรองทอง
11479 นาย อชิระ ตันเจริญ
11480 นางสาว ชณิดาภา สิทธกิรณ์
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11481 นางสาว พมิพว์ภิา จ าปาทอง
11482 นางสาว ฑิฆัมพร นาคฤทธิ์
11483 นางสาว นันทนัช มีเหล่าดี
11484 นาย กนัตวฒัน์ มะลาไสย
11485 นาย สหรัฐ เบ้าทอง
11486 นางสาว ศิวปรียา ไมตรีจร
11487 นางสาว กรรณิการ์ ไมตรีจร
11488 นางสาว จิดาภา สงวนศักด์ิ
11489 นาย ณัฐชนน ล าจวน
11490 นางสาว สุนทราภรณ์ ทองนพคุณ
11491 นาย กติิกจิ วนัเพญ็
11492 นางสาว ปรัชญาใจ กลุมิ่ง
11493 นางสาว ยลภัค ประจันทร์เสน
11494 นางสาว สิรินทร์ คชานุกลูย์
11495 นางสาว ปิยะธดิา จูวฒันส าราญ
11496 นางสาว อสมา เจริญช่าง
11497 นางสาว อาจรีย์ แย้มใหม่
11498 นางสาว จุฑามาศ ทางธรรม
11499 นาย เจษฎา มงคล
11500 นางสาว ณัฐนันท์ มะลิเถา
11501 นางสาว ณัฐจิรา วริิยะบุศย์
11502 นางสาว กญัญาภัค โยธาภิรมย์
11503 นางสาว ณิชารีย์ นามมัน
11504 นางสาว พมิพป์ระภัส ผลรัตนไพบูลย์
11505 นางสาว ณฤดี ชมาฤกษ์
11506 นาย พชรพงศ์ พชรัณณวานนท์
11507 นาย ปาณัสม์ สุทธรัิกษ์
11508 นาย กนัต์พพิฒัน์ นิรินทร์
11509 นางสาว บงกชธร ด่านรุ่งเจริญ
11510 นางสาว บงกชชนก ด่านรุ่งเจริญ
11511 นางสาว ภาวนิี พนัธุ์สุวรรณ
11512 นาย กติิศักด์ิ อนุสาร
11513 นางสาว ชญา ธรุะสกลุ
11514 นาย สุวชิา สิทธเิชนทร์
11515 นาย พงษ์เทพ ทองต้ัง
11516 นาย ณัฏฐ์พงศ์ วศิลดิลกพนัธ์
11517 นางสาว ศิรภา สุคนธปฏิภาค
11518 นางสาว ศิวพรรณ วงศ์วเิศษ
11519 นาย วรุตม์ อดุมรัตน์
11520 นาย ศวสักร บริพศิ
11521 นาย สมณะ นทีทววีฒัน์
11522 นางสาว ภาวรินทร์ ประเสริฐศรี
11523 นางสาว ขวญัชนก อศิระภักดี
11524 นาย กฤษฏิ์ ภูมิโคกรักษ์
11525 นางสาว นภัสสร ต้ังเติมทรัพย์
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11526 นางสาว รัชนิดา ตรีภพ
11527 นาย สรายุธ เตยโพธิ์
11528 นาย กฤษชัย ปิยะสมบุญ
11529 นาย ภานรินทร์ ทัพพะวฒันะ
11530 นางสาว สรียาวรรจฒ์ เนาวรัิตน์
11531 นางสาว อษุณีษ์อาภา ศรีกสิพนัธ์
11532 นาย เกยีรติภูมิ ด าเกล้ียง
11533 นาย วงศพทัธ์ สัมพะวงศ์
11534 นางสาว พมิพอ์ปัสร ใจเอือ้
11535 นางสาว พมิพภ์าณิณ โชติมา
11536 นาย พชร สุ่มเงิน
11537 นางสาว ปณิชา ไทยสุริโย
11538 นาย คณิน พนิิจอปุพนัธ์
11539 นางสาว มนฤทัย ชินกาญจนโรจน์
11540 นางสาว นริศรา สีจันแดง
11541 นางสาว คัทลียา ล้ิมทอง
11542 นางสาว มัชฌิมา รัตนวงษ์
11543 นางสาว กฤตพร มหาวรีะรัตน์
11544 นาย ชีวติ มั่นเกตุวทิย์
11545 นางสาว พรเพชรรานีวรรณ วชิรเทวาภิภักด์ิ
11546 นาย เอกนิษฐ์ มีกลุ
11547 นางสาว ชนาภา สุดแสนสง่า
11548 นาย ณัฐรัฐ ชมภูพล
11549 นาย กรกช รัตนกรีฑากลุ
11550 นางสาว ศรันย์ชนก ลิมวสิิฐธนกร
11551 นางสาว พริญา วชัรจ ารูญ
11552 นางสาว ปิยะรัชฎา ชูวชิัยวงศ์
11553 นางสาว อชิรญา มั่นคงชืน่สกลุ
11554 นาย ภูวดล พลูสวสัด์ิ
11555 นาย อตัถ์ เดชพนัธุ์
11556 นางสาว กรองทิพย์ เจริญกติตินุกลู
11557 นางสาว ยสุตมา ปั่นเส
11558 นาย ภัทรธนศักฎ์ พงึปิติพรชัย
11559 นาย กรกฤต ปิ่นประดับ
11560 นางสาว ปทิตตา พรหมสาขา ณ สกลนคร
11561 นางสาว นฤสรณ์ สิงห์เนี่ยว
11562 นาย กฤตยชญ์ เฉลิมมีประเสริฐ
11563 นางสาว พชัร์ชนก อนิทรศร
11564 นาย รดิศ รุธริพงษ์
11565 นางสาว พชิชาพร โคสุวรรณ์
11566 นาย พชัรพงษ์ พฤทธพิงศ์กลุ
11567 นาย ณัฐ บุตรดา
11568 นางสาว ณัฐรดี อทิธสมบัติ
11569 นางสาว ศุจิกา สิงห์ปาน
11570 นาย กติิศักด์ิ บัวสิน



36

เลขประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล
11571 นางสาว อนิทุอร วงศ์ชาลีกลุ
11572 นาย ณฐวร ดีสมจิตร
11573 นาย ณัชนพ เผ่าชัย
11574 นาย จักริน ด่านขุนทด
11575 นางสาว อจัจิมา กาเผือก
11576 นางสาว มณฐิยา อยูศ่รี
11577 นาย สิรวชิญ์ ภูมิราช
11578 นางสาว มัลลิกา ล้ิมภูวนนท์
11579 นาย ณพงค์ คงสกลุ
11580 นางสาว กนกรดา คงทวี
11581 นางสาว พรไพรินทร์ หิระประยูรพงษ์
11582 นางสาว อภิสรา เอมศรีกลุ
11583 นางสาว ธวลัรัตน์ ม้าฤทธิ์
11584 นางสาว ญาณินท์ กา้นเหลือง
11585 นาย ภัทร ภักดีธรรม
11586 นาย ทินภัทร พสุิทธศิานต์
11587 นางสาว พชัมณ นิตย์โฆษกลุ
11588 นางสาว ชนาภา เสนาพนัธ์
11589 นางสาว กมลรัตน์ พนัชีวงษ์
11590 นางสาว อวตาร ล้ิมมธรุสกลุ
11591 นางสาว ชญานี หนูมาน้อย
11592 นางสาว สุดารัตน์ วงศ์ฟองทอง
11593 นางสาว กนัต์ภัสสรณ์ ยัง่ยืนนาน
11594 นางสาว อลีนา สกลุสิริวริิยะ
11595 นางสาว พมิพกานต์ จันทนันท์
11596 นางสาว ธญัธร เงินเปี่ยม
11597 นางสาว วลิาสินี โนนคู่เขตโขง
11598 นาย กติติพงษ์ จงคล้ายกลาง
11599 นางสาว จุฑากาญจน์ แซ่ล่ิม
11600 นางสาว ฟาติมะห์ เอกชน
11601 นางสาว สุธาทิพย์ ศรีทรัพย์
11602 นาย ร่มธรรม แสวงสุข
11603 นางสาว เบญจลักษณ์ อาภาศิริกลุ
11604 นาง ปารวี ดรุชกี้
11605 นางสาว พณัณ์ชิตา โชติจินตนาทัศน์
11606 นางสาว ธญัญ์ฐิตา ศศิสุริยาภูมิ
11607 นางสาว พริิยา เจียมตน
11608 นาย ณัฐวตัร สุวณิช
11609 นางสาว รุ่งทิพย์ ศิริไกรกลุ
11610 นาย ศรัณย์ภัทร ทัศวลิ
11611 นางสาว ดุสิตา เนตรโรจน์
11612 นางสาว อรธรีา มนูจันทรัถ
11613 นาย ธวชัชัย สิทธะเมธา
11614 นาย พงษ์ศิกรณ์ นพนาคีพงษ์
11615 นางสาว พระพร แหวนหลวง
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11616 นางสาว ศรัณย์พร อไุรรักษ์
11617 นาย ณัฎฐ์ชัย คงงาม
11618 นางสาว พทุธดิา เหมินทราภรณ์
11619 นางสาว จิดาภา อดุมผล
11620 นาย ณัทธนนท์ ชีวะสกลุชัย
11621 นาย คุณากร ทองปั้น
11622 นาย ชลัท จินดาสถาพร
11623 นางสาว ธนัชนก โกละกะ
11624 นาย โชดก เกริกเกยีรติสกลุ
11625 นางสาว วชิิตา ชีวเรืองโรจน์
11626 นาย วรพล อนิทนาม
11627 นาย พสธร จอมใจเหล็ก
11628 นาง สมวรรณ สุพานิช
11629 นาย ศุภกร ช้องทอง
11630 นางสาว กติติยา อณุาพรหม
11631 นาย อกีรอม องิดิง
11632 นางสาว นัศรีน ลาตีฟ
11633 นางสาว แพรวา รัตนากร
11634 นาย หริภูมิ ประสูตชัย
11635 นาย ธนกฤต สุวภาพสกลุ
11636 นาย ปภังกร แจ่มวถิีเลิศ
11637 นาย วศิรุต กจัจายะนันท์
11638 นาย ณัฏฐพงศ์ วงษ์สุวรรณ
11639 นางสาว นันท์นัฐชา วทิยาธนาเกยีรติ
11640 นางสาว ปาริฉัตร มีสมศักด์ิ
11641 นางสาว สจี ไชยวงศา
11642 นาย ศุภสัณฑ์ ศรีส าราญ
11643 นางสาว ศรีเสาวคนธ์ ประเสริฐสุข
11644 นาย ภพเจตนพฐิ จิตบรรจง
11645 นางสาว ธรรมรส กรกนก
11646 นาย ประภากร แกว้สมนึก
11647 นางสาว ศันสนีย์ ปรารมย์
11648 นางสาว ชนชม พงษ์สุวรรณ
11649 นางสาว จุติกานต์ ทิมประดับ
11650 นาย ปีติ เลียวลิขิต
11651 นางสาว รดา สุขกระสานติ
11652 นางสาว วรรณกานต์ วนัทวมิพ์
11653 นาย สุธี นาแกว้
11654 นาย พมิล แสงเมือง
11655 นางสาว ชีรีน พรมแสง
11656 นางสาว ธญัลักษณ์ โสรส
11657 นางสาว ศศิธร อกัษรวลัิย
11658 นางสาว นิธนิาถ แซ่ต้ัง
11659 นางสาว ภรณ์วมิล แกว้คุณ
11660 นาย สุรศักด์ิ เมืองดี
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11661 นาย วรีภัทร เปรมปรี
11662 นางสาว พชิญานิน ถือความสัตย์
11663 นางสาว ธนภรวรรณ์ เหง้าพรหมมินทร์
11664 นางสาว อคัริกา มีสอาด
11665 นาย ชวนิธร ปานทอง
11666 นางสาว อทุัยพรรณ พรหมขัติแกว้
11667 นาย จตุรพฒัน์ เชาวลิต
11668 นางสาว กมลชนก ลือค าสิงห์
11669 นางสาว วริศรา สุขี
11670 นาย ติณณ์ เจษฎาไกรสร
11671 นางสาว ณัฐนภัคร แพทอง
11672 นางสาว วรรณจิรา เจริญเขต
11673 นางสาว ณัฏฐณิชา คงแกว้
11674 นาย ธรีภัทร์ ศรีแสงออ่น
11675 นางสาว ดารินทร์ ออ้มค้อม
11676 นางสาว มนัสวี ขจรชีพ
11677 นาย คุณากร เพช็รรัตน์
11678 นาย ณัฐพงษ์ วงศ์ทวทีอง
11679 นาย ธรีภัทร วงศรีลา
11680 นาย กรวนิท์ กัง๋เซ่ง
11681 นาย พชิญุตม์ จิว๋พฒันกลุ
11682 นาย พงศ์ปกรณ์ กติิสมเกยีรติ
11683 นางสาว กนกอร ไกรนรา
11684 นางสาว ชาลิสา บุญ-หลง
11685 นาย กฤษณ ปัญญะบูรณ์
11686 นางสาว อภิสรา มณีวตั
11687 นางสาว ธนพร ไชยสงคราม
11688 นางสาว วศัิลย์ศยา มีพจนา
11689 นางสาว บุณฑริกา สุขศีล
11690 นางสาว ณัฏฐณิชา มีพจนา
11691 นางสาว ปัทมาภรณ์ มุมทอง
11692 นางสาว ปุณฑริก ปรีชา
11693 นางสาว ธนัยนัทธ์ มณีรัตน์
11694 นาย คณิศชาติ บุญแสง
11695 นางสาว กณัฐิกา เมฆา
11696 นางสาว ระพพีฒัน์ สุขนาน
11697 นาย พบพาน สุระตะมัย
11698 นาย ธนภัทร มิตรเชือ้ชาติ
11699 นางสาว ชนิกานต์ โชติสุต
11700 นาย พศิน วงษ์ดีศรีโยธนิ
11701 นาย ไชยวฒัน์ สุวรรณไกษร
11702 นางสาว กานต์รวี กรีติไพบูลย์
11703 นาย พรีะพงษ์ เพง็บุปผา
11704 นาย เลิศยุทธ สายประเสริฐ
11705 นางสาว พชัราภา ยาประเสริฐ
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11706 นางสาว ณภัทร รัตนมาลี
11707 นาย กติติภพ บุญตาระวะ
11708 นางสาว สุภาพร ดาวจร
11709 นาย สรรเพชญ์ ช้างโต
11710 นาย ณัฐธนชัย ชูทอง
11711 นางสาว นพณัช สุฐมานนท์
11712 นาย ภานุพงษ์ ธงศิลา
11713 นาย เมธาพฒัน์ รัตนอนันต์ยิง่
11714 นาย นภนต์ สุดหล้า
11715 นาย อมรพนัธุ์ อนิทร์สังข์
11716 นาย อดิศักด์ิ เคหะดิษฐ์
11717 นางสาว สัตตบงกช เงินอดุม
11718 นาย กรวร์ี หาญสกลุ
11719 นาย ณัฐนันท์ อนิทรสุภา
11720 นางสาว ณัฐิดา ร่องวารี
11721 นาย รชต ร่องวารี
11722 นาย วาริช ฤทธิ์หมุน
11723 นาย ธนกร ภูวศิณิศรา
11724 นาย เกษมวชัร กิง่ไทร
11725 นางสาว ชนากานต์ ชวลิตเมธา
11726 นาย วลัชนะ จินดาแดง
11727 นางสาว สุจิตรา โคตรไชย
11728 นางสาว สาธติา ตู้ประกาย
11729 นางสาว ปภาภัส ก าเนิดแขก
11730 นาย กฤตภาส ธวฒันพงษ์
11731 นางสาว ซูซัน หะยีแวดาโอะ๊
11732 นางสาว สิตานัน สิทธชิัย
11733 นางสาว พชิญาพร หงษ์ทรง
11734 นาย ทินพล เพช็รศิริ
11735 นาย พชิิต ทบภักด์ิ
11736 นาย กฤตบุญ กระโหมวงศ์
11737 นางสาว ณิชาภัทร กฤติเดช
11738 นางสาว รัตติยา ยอดอนิทร์
11739 นางสาว มานิตา พรมโสภา
11740 นาย กณัสุพงษ์ ฉออ้น
11741 นางสาว ชญาน์นัทช์ ธนินท์พงศ์ภัค
11742 นาย ปฏิภาณ อาบทิพย์วฒันากลุ
11743 นางสาว อทิตา อคัรธรธนา
11744 นางสาว รัตนากรณ์ สุขเทพ
11745 นางสาว ลลิตา ทองเอีย่ม
11746 นางสาว ณัฐกญัญา ดวงตา
11747 นาย นัชชพฒัน์ สมยาประเสริฐ
11748 นางสาว นันทนัช ดาโรจน์
11749 นางสาว สิริยากร งอกงาม
11750 นางสาว พนัดดา อทุัยหอม
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11751 นางสาว กนกพร ทิมประเทือง
11752 นางสาว ภัทริน นิลเอก
11753 นาย กติติวฒัน์ จงเฉลิมชัย
11754 นางสาว เบญญา เกดิสมนึก
11755 นางสาว สุวรรณมณี เกตุวงศ์ตระกลู
11756 นาย พงศภัค นัทธี
11757 นางสาว นัสริน ยะหร่ิง
11758 นางสาว สุทัตตา อคัรศิระกลุ
11759 นางสาว นะดา กติิมธานินทร์
11760 นาย รัฐพงษ์ จุทะมิต
11761 นางสาว นุดาภา เดชทรัพย์
11762 นาย ชานน อตุรศักด์ิ
11763 นางสาว ดมิสา ตรีรัตนพนัธุ์
11764 นางสาว ณัชชา เมืองโคตร
11765 นางสาว ไอศวรรค์ บุญเลิศ
11766 นางสาว สุพรรษา ชาวนาฟาง
11767 นาย พงษ์ ฐนา  ด ารง
11768 นาย ธรรมรัตน์ สิงห์คาร
11769 นางสาว จิตรามาศ วนัทะนะ
11770 นาย ชญชล ต๊ะเฟย
11771 นางสาว พรชิตา ธวชัร์วรกลุ
11772 นาย ธนิน ชาญปรีชารัตน์
11773 นางสาว ธญัชนก ผลเจริญสุข
11774 นางสาว วรางคณาง อภินันทสิทธิ์
11775 นาย ศรสรรค์ เพยีรสกลุ
11776 นาย เบญจพล โพธิ์ทอง
11777 นาย วร์ีวรัช สังขไพฑูรย์
11778 นางสาว วภิาวี ตรีศิลา
11779 นางสาว กนัต์กนิษฐ์ วษิณุวงศ์
11780 นางสาว วนิดา วสุธนันท์
11781 นางสาว ธญัญกานต์ บุษบรรณ
11782 นาย พศุตม์ จิรขจรชัย
11783 นางสาว สิริกาญจน์ จันทรภูวจิิตร
11784 นางสาว พริสา อสิระภาพ
11785 นาย เนติธร ภิริสมบูรณ์
11786 นางสาว จินต์อาภา ภิริสมบูรณ์
11787 นางสาว เกล็ดดาว เหาะสูงเนิน
11788 นาย ศิวชั วุ่นซ้ิว
11789 นางสาว ปราญชลี ภวภูตานนท์
11790 นาย วชิรวทิย์ สุปัญญา
11791 นางสาว ฉัตรธดิา ไกรชิต
11792 นางสาว นิสฟู ศิริบุญหลง
11793 นางสาว ชยุดา วงจวง
11794 นางสาว วมิลมาส อารีกลุ
11795 นางสาว พมิพช์นก ก าพลเดชขจรชัย
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11796 นาย วชิรวชิญ์ อนิแสง
11797 นาย ธนานนท์ คัมภีระธมั
11798 นางสาว แคททลียา รัตนวฒัน์กลุ
11799 นางสาว สุชญา จิระบวรภิญโญ
11800 นางสาว กณัฐิกา มาลัย
11801 นางสาว ณัชชา ทิพยแสง
11802 นางสาว นภัสสร ณ นคร
11803 นาย ชินวฒิุ ทาตรี
11804 นาย อาซาน ปริยวาทิต
11805 นางสาว ชุติกาญจน์ คนึงหมาย
11806 นางสาว วรลิปิการ์ สุริยะ
11807 นางสาว นุสบา บุญกลู
11808 นางสาว ทิพย์ผกา เพง็จันทร์
11809 นางสาว ณัฐนรี เกษา
11810 นางสาว ธนัญญา ปัญญสิน
11811 นาย เกรียงกมล กณุามา
11812 นาย เข็มทิศ ศิลมัฐ
11813 นาย นลธวชั ทิเกง่
11814 นาย พชิญะ ใจอารีย์
11815 นางสาว เพญ็พสุิทธิ์ กา้นจักร
11816 นาย นรากร วงษ์สันต์
11817 นางสาว ปณิตา น้ ายาง
11818 นาย ปุณณวชิ เนตรพระวงศ์
11819 นาย พรรษวฒิุ นัทธี
11820 นาย พชัพล วานิยะพงศ์
11821 นาย ภพธรรม สุขเจริญ
11822 นาย ปรเมษฐ์ เกยีรติกอ้งสกลุ
11823 นาย รัตน รัตนางกรู
11824 นาย ชิษนุชา สายบัวทอง
11825 นาย ชัชรัธพษั จัน่เคลือบ
11826 นางสาว พรียา หล่อเพญ็ศรี
11827 นางสาว รัญชิดา บุญเรือง
11828 นางสาว สุมนัสชนก เอือ้จิตร์
11829 นาย ฤทัต วรรณรัตน์
11830 นาย ภคิน แสนพนันา
11831 นาย ศุภวชิญ์ สุขสถิตย์
11832 นาย วสวตัต์ิ อคัรดิษฐวฒัน์
11833 นาย รพภีูวนาถ เพชรด ารงศาสตร์
11834 นาย ชัญญ พหลโยธนิ ยุกตะเสวี
11835 นาย สิปปภาส นฤดลโชติ
11836 นาย บริบูรณ์ สิทธวิงศ์
11837 นางสาว ฐายินี สุทธานันต์
11838 นาย กฤตศิลป์ ปัญญารัมย์
11839 นางสาว เนติมา ท้าวหมื่น
11840 นาย ชนะพล เหลืองอรุณ
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11841 นางสาว พนิตา เหลืองอรุณ
11842 นางสาว ภัคจิรา พรภิญโญ
11843 นาย นักรบ อนินาจักร
11844 นาย นฤเบศ สิงห์คะนัน
11845 นางสาว วชิราภรณ์ ชินนาค
11846 นาง นภัสวรรณ งามเจริญกลุ
11847 นาย ชัยฤทธิ์ ขาวผ่อง
11848 นาย ไชโย อรุณเดชาวฒัน์
11849 นาย ชญานิน บุณยะไวโรจน์
11850 นางสาว ขนิษฐา จิรวรนาถ
11851 นางสาว กานต์ธรีา เถินภู่วไิล
11852 นางสาว วจิิตราภรณ์ สุทธอิาจ
11853 นางสาว จุไรรัตน์ รากสี
11854 นางสาว รินรดา ทุมรินทร์
11855 นางสาว แทนหทัย พงศ์วริิยะศิริ
11856 นางสาว วชัราภา ประยูรพฒัน์
11857 นางสาว สิกขมา แสงหิรัญ
11858 นาย ชยุตพง เพชรตระกลู
11859 นาย ธรรม์ธวชั หลิมจานนท์
11860 นางสาว ภัทร์ธริา บุญศรีโรจน์
11861 นาย วรรธนัย ทองน า
11862 นาย กษิดิศ สุรดิลก
11863 นางสาว วรายุภัสร์ เกษมรังสรรค์
11864 นางสาว สุภาวรรณ วไิลประสงค์
11865 นางสาว ราชภัทร คุณกมุท
11866 นาย เตชินท์ เปี่ยมโอภาศ
11867 นางสาว ณภัสสร ชัยเสนา
11868 นางสาว นิธวิดี ชาวส้าน
11869 นางสาว รุจิรา ปิ่นทอง
11870 นางสาว คัทลียา มาศสุข
11871 นางสาว จินต์กญัญา สกลุภัทรเกยีรติ
11872 นาย วนสินธุ์ บุนนาค
11873 นาย กฤตภัทร ทองปรีชา
11874 นางสาว ตันหยง พชิัย
11875 นางสาว ศศิวกิราณฑ์ พมิพส์กลุ
11876 นางสาว กรรวี ปิ่นสุข
11877 นางสาว ธนัยพร เงินคีรี
11878 นางสาว ปณิตา เปรมปรีดี
11879 นางสาว ทันธยิา ไตรสุทันธ์
11880 นางสาว ชัญญานุช จันทร์ทัพ
11881 นางสาว จรรยพร เที่ยงตรง
11882 นางสาว ยศยา แกว้เพชร
11883 นาย กฤษดา มุงคุณ
11884 นาย กมลสิญจน์ โต๊ะวเิศษกลุ
11885 นาย ศัจธร ข านุรักษ์
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11886 นาย พรีพงค์ จันทร์ค า
11887 นาย ชัยชนะ อรุณโรจนวฒัน์
11888 นางสาว สลินา ชูเนตร
11889 นางสาว ณิชากร ต้ังบวรพเิชฐ
11890 นางสาว ภัทธดิา ณ หนองคาย
11891 นาย ธรีสุต หิรัญกานต์กจิ
11892 นางสาว เจนจิรา ภุมมา
11893 นาย วชัรพงษ์ คงตะโก
11894 นางสาว กลุพชัร สง่างาม
11895 นางสาว วรางค์ภรณ์ ศิริเลิศวมิล
11896 นางสาว ภัทรวดี วรรณสุข
11897 นาย บรม เหมทานนท์
11898 นาย วบิูลย์พงศ์ ซ่ือสัตย์
11899 นาย อนิธนิส ศิริชาติ
11900 นางสาว นภัสสร แสงสวา่งวฒันะ
11901 นางสาว นิภาวรรณ ขาวสังข์
11902 นางสาว ธญัรักษ์ ทิพย์ปลูก
11903 นางสาว ปิยาภัสร์ แผ่นทอง
11904 นาย กฤตภาส เส้งนนท์
11905 นาย กญัจน์ภิเษกฐ์ สุวรรณรัตน์
11906 นาย เจตณัฐ รอดประเสริฐ
11907 นางสาว ธนัญชนก พบิูลย์
11908 นางสาว ปาณิศา ภูสดสูง
11909 นาย เจตริน ล้ิมไพบูลย์
11910 นางสาว ชนิสรา ชิดชู
11911 นาย จิรโชติ สอนสกลุ
11912 นาย ทรงเกยีรติ น้องดี
11913 นาย ธนภูมิ สมานพงศ์พนัธุ์
11914 นางสาว พณัณิตา ตรีนิคม
11915 นาย ปรเมศ อลิุศ
11916 นาย อนิทรายุธ มโนหรทัต
11917 นาย ภวตั ภักดี
11918 นางสาว พรนัชชา เพช็รศรีอดุม
11919 นางสาว ธริารัตน์ พร้อมประเสริฐ
11920 นางสาว ธนัยพร เปรมสงวนศิลป
11921 นางสาว ญาณิศา แกว้วนัดี
11922 นาย พลไท แพทย์หลักฟา้
11923 นาย ณัฐสิชฌ์ พนิยะสิน
11924 นาย ดรัณภพ กญัญาศักด์ิ
11925 นางสาว บุณย์สุขรดา จุลละพนัธุ์
11926 นางสาว ณัฐณิชา บุญดาหา
11927 นางสาว ชลธชิา มีศรีสุข
11928 นางสาว อนัญญา คงสุวรรณ
11929 นาย วริทธิ์ พยัคฆ์ศิริ
11930 นาย ชัยภัทร ณ นครพนม
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11931 นางสาว ดลหทัย รวบรวม
11932 นางสาว ปานวาด แตงออ่น
11933 นางสาว เสาวณิต ชาญณรงค์
11934 นาย พฒิุเมธ ขอบทอง
11935 นางสาว สิขวญั ฉายากลุ
11936 นาย ชยาทิตย์ ชินรัตน์
11937 นางสาว สุวภิาส มาตุการุณ
11938 นาย สรรเพชร นระสาร
11939 นางสาว หทัยชนก ลามี
11940 นางสาว ธนพร เกา่พมิาย
11941 นางสาว ธนัวดี ยืนนาน
11942 นางสาว ณัชชา เหลืองเอีย่ม
11943 นางสาว วราภรณ์ สีหาบง
11944 นาย พงศกร สุขสาธุ
11945 นาย จิรายุ เทียนเจริญชัย
11946 นาย ณัฐชัย ยอดเดชภูมิ
11947 นางสาว อภิญญา ฉิง่เล็ก
11948 นาย ภานุพงษ์ สินธปุัน
11949 นาย ณรงค์ศักด์ิ เชฏฐพนิิต
11950 นางสาว วสัสิกา เอยีดบัว
11951 นางสาว นิชาพร ภู่แต่ง
11952 นางสาว ศิรภัสสร โอจันทร์
11953 นาย นพวทิย์ สิริปริยศักด์ิ
11954 นางสาว กนกมาศ สนาน้อย
11955 นาย ธาม ธนเวชกลุ
11956 นางสาว บงกชกร สหกจิประภัสสร
11957 นาย ปัณณวชัร์ กฤติธนินท์พงศ์
11958 นาย วรีะ สกลุชัยแกว้
11959 นางสาว ภพกมล บุญยะผลานันท์
11960 นางสาว สุพนิต กลัวชิา
11961 นาย พติรพบิูล ปานอยู่
11962 นางสาว จุฑามาศ นามสีแกว้
11963 นาย ลินิน พระนุรักษ์
11964 นางสาว ปัญญดา สอนสารี
11965 นางสาว ชารวี สอนสารี
11966 นางสาว นัฐฑิยา เนตรพกุกณะ
11967 นางสาว ชินกานต์ วงศ์ภูมิวฒัน์
11968 นาย ณัฐพงษ์ เหลืองอดุมชัย
11969 นาย ธรีดล ปรีชา
11970 นางสาว จีรนันท์ อนิทรพกุ
11971 นาย อบัดุลกอวยี์ อาเนาะกาแซ
11972 นางสาว สุพตัรา มาตยา
11973 นาย ศิรเทพ ศรีบุญ
11974 นาย พชิิตพงศ์ รักตะบุตร
11975 นาย วชัรินันท์ อปุพงษ์
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11976 นาย พทิยา พชิิตมารกลุ
11977 นางสาว สิริกร โพธิ์ทักษิณ
11978 นางสาว อสิรีย์ พฤฒิจิระวงศ์
11979 นาย พสิษฐ์ ภาวนาววิฒัน์
11980 นาย เสฎฐวฒุ กงเต้น
11981 นางสาว ภัชษร หาญกติิวธัน์
11982 นางสาว ศศิมาศ หงษ์ภักดี
11983 นางสาว นลินกร เตชะตา
11984 นางสาว ผุสดี เดนิสคีธ สมิธ
11985 นาย พงศกร แกล้วทนงค์
11986 นางสาว กรรวี สาระวถิี
11987 นางสาว ปาริฉัตร ทองอนิทร์
11988 นางสาว วรัิญชนา วงศ์วรกลุ
11989 นาย ธนิน สาโรจน์
11990 นาย พชิร เหล่าบุญชัย
11991 นางสาว ปอลิน จูงใจญาติ
11992 นางสาว อรภิชา ศรีตะบวรไพบูลย์
11993 นางสาว ปรียางค์ ศรีงาม
11994 นาย ปัณณธร ชัยประเสริฐ
11995 นางสาว พชัรพร วงศ์สวสัด์ิ
11996 นางสาว โมทนา ชูทอง
11997 วา่ที.่ร.ต. สรสีห์ วรพงษ์
11998 นางสาว เปรมปวร์ี พงษ์ประพนัธ์
11999 นางสาว ดลพร เหลืองอรุณ
12000 นางสาว อารียา เจริญวงศ์
12001 นางสาว สุชานันท์ รักเมือง
12002 นาย สุชาติ นิหะ
12003 นาย นรุตม์ ลิกขไชย
12004 นางสาว อภิญยพชัร์ ศรีจันทร์ธเนศ
12005 นาย นัทธพงศ์ ถนอมชยธวชั
12006 นาย นันณิพฒัน์ สุวรรณผล
12007 นางสาว ศศิกจิา จันทร์ศรีรักษา
12008 นาย กติติธชั กล่อมจิตต์
12009 นางสาว รักษยา การบรรจง
12010 นางสาว ฐิตาพร เกตุแกว้
12011 นางสาว มนพทัธ์ สุวะนาม
12012 นางสาว ภากมล จันทร์เที่ยง
12013 นาย ปวณีวชั ทองประสพ
12014 นางสาว โยธกิานต์ ภิญโญ
12015 นางสาว รติมา บริบูรณ์วฒัน์
12016 นางสาว ธนัยพร พานิชสมัย
12017 นางสาว ปาณิสรา หม่อมกลาง
12018 นาย ทัตติยะ พฒันถาบุตร
12019 นางสาว รักเสมอ ค ามุงคุณ
12020 นางสาว กมลวรรณ บุญจิตร
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12021 นางสาว กญัญ์วรา ศรีละมุล
12022 นาย สรวศิ เเซ่อึง้
12023 นางสาว ศุภัชฌา เดชะ
12024 นาย ภัทรภณ ศรีไสย
12025 นาย ศุภพฒัน์ ภู่เทพอมรกลุ
12026 นางสาว พริมา ฉันทกลุกจิ
12027 นางสาว ศุภากร เกตุเรืองโรจน์
12028 นาย กฤตภัทร ร าพรรณ
12029 นางสาว ณอาภา กจิฐาณศิริ
12030 นางสาว อาทิตยา ทองวชิิต
12031 นางสาว เบญญา อึง้
12032 นาย ธฤต ดุงศรีแกว้
12033 นางสาว รชนิกร วรวฒัน์
12034 นางสาว ทิพย์สุดา พรมยวง
12035 นาย ฐิติพงษ์ ศุภสังข์
12036 นาย สหชาติ เลิศศิริเภสัช
12037 นางสาว นฤมล ทาปทา
12038 นางสาว มูญาฮีดะห์ มีสา
12039 นาย ธนกฤต ไพฑูรย์จรัสเรือง
12040 นาย ชาคริต สายอทุัศน์
12041 นางสาว ศุภิสรา โลจน์รัศมีกลุ
12042 นางสาว ปลายฟา้ นพเกา้
12043 นางสาว อริศรา บุรีสิริรัตน์
12044 นางสาว มณิชญา หวานเสร็จ
12045 นาย กฤตภาส ยงเสมอ
12046 นางสาว ณัฐชยา ทองชุม
12047 นาง สุทธพิร เสฏฐิตานันท์
12048 นางสาว ลักขณา สามารถ
12049 นางสาว ดารารัตน์ ศิริวฒัน์
12050 นางสาว ศศิกานต์ โหติธะนัง
12051 นาย กฤตภาส กลุชาติชัย
12052 นางสาว ปริม เลิศบุษยมาส
12053 นางสาว วรรณกานต์ จุย้พทิักษ์
12054 นาย นลธวชั เกดิส่ง
12055 นางสาว ลักษณารีย์ อนิศรีไกร
12056 นาย มูฮ าหมัด นาพี
12057 นาย กษิด์ิเดช กาลัญกลุ
12058 นางสาว ฉัตรชนก จิตรหมั่น
12059 นางสาว ณิชชา เมืองเจริญ
12060 นางสาว กญัญารัตน์ พรหมมา
12061 นางสาว ภิรมณ อุน่จิตต์
12062 นาย สุรินทร์ รักษาผล
12063 นางสาว สุณัฏฐา วฒันจิราพงศ์
12064 นางสาว ชัญญา ศรีวะรมย์
12065 นางสาว อรัุฐฐณีก์ กติติธนปกรณ์
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12066 สิบเอก ปภังกร ชลออยู่
12067 นาย วรัญญู ชุมศรี
12068 นาย ประภาวษิณ์ ฉัตรเฉลิมพล
12069 นางสาว ชุติมา การุณวงษ์
12070 นาย พรีศุภ บุญดีสมโชค
12071 นาย นวพล ถาวรวฒันผล
12072 นางสาว หฤทัย ศึกษาศิลป์
12073 นางสาว ณปภัช ธญัญธนสกลุ
12074 นางสาว ธนัญญา เผือกทอง
12075 นางสาว ปนัดดา พมิูลขันธ์
12076 นางสาว วไิลลักษณ์ เอกฉัตราภรณ์
12077 นาย ธปิก ปั้นประสงค์
12078 นางสาว ชนนิกานต์ สุวรรณโชติ
12079 นางสาว จิดาภา เพช็รกลม
12080 นาย มาวณิ โทบิอสั
12081 นางสาว ฐิติภัทรธารา เตรียมไธสงค์
12082 นาย จักรกฤษ ปัญญาเรือน
12083 นางสาว กชกร มาลาค า
12084 นาย ซุลกฟิลี ฮัดญีสิดดิก
12085 นางสาว อารยา แกว้กระจก
12086 นางสาว กลัยธชั เจริญสุข
12087 นาย กติติณัฐ์ แสงประเสริฐ
12088 นางสาว ชุติภา ภูสันต์
12089 นางสาว ณัฐาภรณ์ พรมดอนชาติ
12090 นาย พงศ์ภัค เสรีวฒันา
12091 นาย ภิเษก กาญจนากร
12092 นางสาว ณิชชา ศิริมุสิกะ
12093 นางสาว อรกช กงัวานเกยีรติกลุ
12094 นางสาว ปรียกาญจน์ ศรีแกน่จันทร์
12095 นางสาว ณัฐธดิา รัตนโกศัย
12096 นางสาว พชัญ์สิตา ชัยภิวฒัน์โสภณ
12097 นาย พสิิษฐ์ ชูอรุณ
12098 นางสาว ทรรศนันทน์ ชูอรุณ
12099 นาย อทิธโิชติ เหลือบริบูรณ์
12100 นางสาว จิรติ สิรินุสรณ์
12101 นางสาว ปิ่นรวี มาระเนตร์
12102 นางสาว มณฑ์ศรัณย์ วงษ์เจริญ
12103 นางสาว ณัฎฐิยา สกลุคู
12104 นางสาว รติมา ชุติชูเดช
12105 นาย กอ้งภพ ธารธารานุกลุ
12106 นางสาว สุวรียา อนิทสังข์
12107 นาย สหรัฐ สุขเกษม
12108 นาย ธนะพฒัน์ เมธวีฒิุจารุศิริ
12109 นางสาว ชณิตา สุนทรนนท์
12110 นางสาว ณฐมน โชติศิริ
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12111 นาย ศรัณย์ สุขชม
12112 นางสาว จิรภัทร แพงวเิศษ
12113 นางสาว สรญา ทัพทะมาตย์
12114 นาย กติติคุณ ธารางกรู
12115 นาย วรปรัชญ์ มงคล
12116 นางสาว โชฏิกา สถาพรวรศักด์ิ
12117 นางสาว เจสิตา ศิรกาญจนวาณิช
12118 นาย ชูชาติ พเิชฐปทุมสิทธิ์
12119 นางสาว จุฑามาศ กรุณามิตร
12120 นางสาว กานต์ธดิา เหมือนสุดใจ
12121 นาย ชัยพร ปิ่นงาม
12122 นางสาว ศรฤทัย ศิลาแกว้
12123 นางสาว เกวลิน เจริญพานิช
12124 นาย สิทธา ตันรักษา
12125 นาย กลทีป์ แมนซาโน
12126 นาย กานต์เทพ แสงสวา่ง
12127 นาย อลงกร แสงสวาสด์ิ
12128 นางสาว เกตุกาญจน์ เคราะห์ดี
12129 นางสาว พชิามญชุ์ ศรีกงพลี
12130 นาย ยศธร เนียมสอิง้
12131 นาย วชิญ์ภาส เกสรวบิูลย์
12132 นาย อนุพงศ์ สุระพนิิจ
12133 นาย ธนายุตม์ ยอดทอง
12134 นางสาว ณัฐวดี แย้มโพธิ์กลาง
12135 นางสาว พมิพพ์ชิญ์ พฒันรัฐ
12136 นางสาว ขัตติยา สุวรรณเวโช
12137 นาย กอ้งเกยีรติ แท้วรุิฬห์
12138 นาย กติตินันท์ เรืองโรจน์
12139 นางสาว มะลิ อร่ามเวชวรนันท์
12140 นางสาว วชัราภรณ์ วรพฒัน์กติติเดช
12141 นาย กนกพล ปานสายลม
12142 นางสาว สมหทัย หาญวฒันะชัย
12143 นางสาว ชลลดา กมุภวาปี
12144 นาย ภานุกร แซ่ตัน
12145 นางสาว บุณยวร์ี ธติิบดินทร์
12146 นาย ณรงค์ธร สร้อยทอง
12147 นาย เฉลิมหล้า บุญวชิัย
12148 นาย พฒิุพงศ์ วพิฒัน์ครุฑ
12149 นาย ณัฐวชิญ์ วงศ์โกสิตกลุ
12150 นาย พลูศักด์ิ เพชรชู
12151 นางสาว เจติยา รอดปราณี
12152 นาย ชนน จันทร
12153 นาย ธนพล เมืองสนธิ์
12154 นางสาว ทศพร ดุริยรัตนทัต
12155 นางสาว อริยา จันทร์หอม
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12156 นางสาว พมิพล์ดา ไชยสิทธิ์
12157 นางสาว อสิยาพร วุ่นดี
12158 นาย ปวริศร์ หนูทอง
12159 นางสาว ศศินิภา สุขโชติ
12160 นาย ฐิติกร เขมนันทกลุ
12161 นาย หัสดิน ศรีทนุ
12162 นางสาว ปุญชรัสมิ์ ผลลาภทวี
12163 นาย พรีภาส รัตนภาสกร
12164 นาย ศิวะชัย ทิมเจริญ
12165 นาย พนธกร แสงศิริไพศาล
12166 นาย ภัทรดนัย ไทยงาม
12167 นางสาว ศิกษณีย์ ผลลาภทวี
12168 นางสาว อรศิณี จันทรสุรินทร์
12169 นางสาว กญัญาวรัตน์ สิทธกิลุพานิชย์
12170 นาย อภิสิทธิ์ นพกลูวงษ์
12171 นาย ณัฐพชัร กติติกลุเสฏฐ์
12172 นางสาว อาภัสชญากรณ์ เกษมลภัสสรณ์
12173 นาย ภูภัทร์ ภิญโญ
12174 นางสาว อภิษฎา ทั่งทอง
12175 นางสาว ณัฏฐนิช เรือนแกว้
12176 นาย พงศ์ภัค พฒิุนาถ
12177 นางสาว อรทัย พนัธว์งษ์
12178 นางสาว ปานขวญั เรียนถาวร
12179 นางสาว ขนิษณัฐชา ดวงมณี
12180 นางสาว อมรรัตน์ ต้ังสันติกลุ
12181 นางสาว มิรา แสนวเิศษ
12182 นางสาว ณัฐญา อญัฤาชัย
12183 นางสาว ชุติมน ชาวดง
12184 นางสาว อบุลรัตน์ ค าโสภา
12185 นาย ชวลัวทิย์ อิม่สุวรรณ
12186 นางสาว ปัณณพฒัน์ นันทสมบัติ
12187 นาย ธนธรณ์ ทองแกว้
12188 นางสาว มนัสดา เพชรประเสริฐ
12189 นางสาว กญัภัทร สุรพงษ์วฒิุกลุ
12190 นาย ศิริพงษ์ เเสงบุญเรือง
12191 นาย ธนาวฒิุ วรรธนะภูติ
12192 นางสาว วรญา ทองยัง่ยืน
12193 นางสาว นภสร โชคลาภ
12194 นาย รัชกฤช เปรมศรี
12195 นางสาว ปิยเรศ สองแกว้
12196 นางสาว ธนัยธนากานต์ ลิมะวรารัตน์
12197 นางสาว ณัฐชยา ประสิงห์
12198 นาย ประยุทธ จงประเสริฐ
12199 นางสาว ฐิตลีลา บูรณะวเิชษฐกลุ
12200 นาย คณาสิน ทิพยชนวงศ์
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12201 นางสาว พชิญ์สินี ท้าวสาย
12202 นางสาว ธญัชนก ววิฒัน์ธนาฒย์
12203 นางสาว ภัธรวรินทร์ สีดาน้อย
12204 นางสาว ปวนัภัทร บุญเทียม
12205 นางสาว ปาลิตา กนัศิริ
12206 นางสาว ชณัญญา อนิทรัมพรรย์
12207 นาย นาราธร คนอรร์
12208 นางสาว ภิมตรา ศรีแกว้ดี
12209 นาย ภัทรภณ ไผ่เทศ
12210 นางสาว วริศรา ล าจวน
12211 นางสาว นัชญา สายพนัธ์
12212 นาย พงศธร เหล่าบุตรกี
12213 นางสาว นูรซัซวาณี โลหะสัณห์
12214 นาย สุชาครีย์ สุวรรณเวช
12215 นางสาว ดารารัตน์ ชูเกตุ
12216 นางสาว ณัฐกมล เรียนหม่อม
12217 นางสาว พชัร์ลิตา ถูกศรี
12218 นาย มิ่งเมือง วฒันะศุกร์
12219 นางสาว พมิพชิา เกดิมณี
12220 นาย สหธชั เข็มกลัด
12221 นางสาว ธมลวรรณ เจริญศิลป์
12222 นาย ภราดร มาตรศักดา
12223 นางสาว พมิพผ์กา ค าแตง
12224 นาย อรรถพล กระจ่างจาย
12225 นางสาว กลุนาถ ยศนันท์
12226 นางสาว ริญญารัศมิ์ ธนโชตน์ชยาภา
12227 นางสาว วลิาสินี ค าตรี
12228 นาย ศรัณญ์ จูฑามาตย์
12229 นางสาว กฤตยา ศิริรัตน์
12230 นาย พงศกร บุญเนื่อง
12231 นาย สุธวีรรธน์ ภัทรกอ่พงศ์สุข
12232 นางสาว รัสรินทร์ ทิศาสมบูรณ์สิน
12233 นางสาว ปัณฑิตา นิตยพลสิทธิ์
12234 นางสาว เพญ็พชิชา มุ่งงาม
12235 นาย ธญัธร สามารถ
12236 นาย ปัณณทัต เสมสันต์
12237 นาย ณัฐภัทร หงษ์ขุนทด
12238 นางสาว ปรัษฐ์ ม่วงงาม
12239 นางสาว นภัส สุทธนิีละพงษ์
12240 นางสาว วชัราภรณ์ รัตนจารุ
12241 นางสาว มณีรัตน์ญามาศ ดวงเจริญพรลาภ
12242 นาง ศุภธดิา วซิกาอโิน
12243 นาย ช่อทศภรณ์ จันทน์วมิล
12244 นางสาว ธญัชนก มณีราช
12245 นางสาว แอนจิรา มงคล
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12246 นางสาว นภาภรณ์ พยัคฆเพศ
12247 นางสาว จณิสตา ชีวะพนัธ์
12248 นางสาว ธนภรณ์ บุญรัตนกรกจิ
12249 นาย นรินทร สุดสวาท
12250 นาย สรัล รักษนาเวศ
12251 นางสาว ธติิมา มามาก
12252 นาย พฤกษา ยอดรัตน์
12253 นาย สหภาคย์ ศรีธนาดล
12254 นาย จักรีภัทร เรืองญาณ
12255 นาย ธทีัต จันทราพชิิต
12256 นางสาว เนริสา ไชยฤกษ์
12257 นางสาว ภิญญาพชัญ์ กาสา
12258 นางสาว สุพรรณี สมรูป
12259 นาย ณัชพล สังขะโห
12260 นาย เจนพฒัน หงษ์ไทย
12261 นางสาว ณัฐพร มหิงษ์
12262 นาย อภิชาติ ลองจ านงค์
12263 นางสาว ฆฤรัตน์ วจิิตรานนท์
12264 นางสาว อารยา คงพนิ
12265 นางสาว สุขริญาภรณ์ จันทร์พึ่งพลาย
12266 นางสาว ศรัญญา ฝากากบี
12267 นางสาว ดวงทิพย์ ดิษผ้ึง
12268 นางสาว ศศิวมิล ธรรมวญิญา
12269 นาย จิตรภาณุ ชมภูนุช
12270 นาย ชยุตม์ สุวรรณนิมิตร
12271 นางสาว กนกอร สิงทิศ
12272 นางสาว สุรกญัญา สังข์ทอง
12273 นาย รณชัย ฉายากลุ
12274 นาย ถิรรัติ สินบัวทอง
12275 นางสาว พมิพช์นก ภูวนาถปรีชา
12276 นางสาว แกว้ขวญั ขานตา
12277 นาย อาดิล อตุรสินธุ์
12278 นาย ฐานิกร เจริญยิง่
12279 นางสาว เปรมฤทัย กายะ
12280 นางสาว สุพชิชา แสงสิริไพบูลย์
12281 นาย กฤชณัฎฐ์ กองเกดิสุข
12282 นาย ต่อลาภ พลวงศ์ษา
12283 นาย อริรุธ มามุ
12284 นางสาว ภคินี เรืองรองสรไกร
12285 นางสาว ธญัชนก เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
12286 นางสาว อรัชพร วงษ์นายะ
12287 นางสาว ณัฐณภัทร หลักทอง
12288 นาย กรธนา ดีมณีรัตน์
12289 นางสาว นิราภรณ์ โลนุช
12290 นาย สุวจิักขณ์ คติวานิช
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12291 นางสาว รัตน โรจนะ
12292 เรืออากาศโท กณัฐนันท์ สุขจันทร์
12293 นาย ธติิพนัธ์ ครองระวะ
12294 นาย อภิพล นานาวราทร
12295 นางสาว ชญานุช วฒันะเดชากลุ
12296 นาย สหทรรศน์ จินดากลุ
12297 นาย กมัปนาท อนิตานันท์
12298 นางสาว เสาวภา รัตนวราหะ
12299 นางสาว ศรินรัตน์ ธงชัย
12300 นาย ธรณ์ธนัย์ ทิพย์สุวรรณ
12301 นาย ถาวรพล จันทนภุมมะ
12302 นาย ภวตั นววชิชาภรณ์
12303 นาย ศีศิษฏ์ รจิตโรจน์
12304 นางสาว สุจินดา หุนสนอง
12305 นางสาว มนัญชยา กาญจนคลอด
12306 นางสาว ณิชกมล สงชูอภิวฒัโน
12307 นางสาว เบญจรัตน์ ตะเภาพงษ์
12308 นางสาว สิรชยา มนูเสวต
12309 นางสาว ศุทธนิี สีละพฒัน์
12310 นาย ปุณณานันท์ ไชยพรหม
12311 นางสาว สุพชิญา อาจหาญ
12312 นาย ธนพล วฒันากลาง
12313 นางสาว พสิชา จิวเมือง
12314 นางสาว ภัทริกา พงศ์นุรักษ์
12315 นาย ศนันณ์ธฉัตร บุญประเสริฐ
12316 นางสาว โยษิตา มาลีศรี
12317 นางสาว รุ่งนภา หล่าหมื่น
12318 นางสาว อรณิษา ราชสิริเสนา
12319 นาย พสิิษฐเทพ ศรีชวนะ
12320 นางสาว ภัทรนิตา จันทร์ยิม้
12321 นางสาว ชุติกาญจน์ ขุมทรัพย์
12322 นางสาว ศิโรรัตน์ แสงทับทิม
12323 นางสาว พชัรวลัย อนุเทียนชัย
12324 นางสาว พสพชิญ์ ดิษฐบรรจง
12325 นางสาว จริญญา ทรงประโคน
12326 นางสาว พรทิพย์ ขันลุน
12327 นางสาว ธรีานันท ศรีเคน
12328 นางสาว สุพชิญา อนุสิทธิ์
12329 นางสาว ธภัสสร นฤขัตรพชิัย
12330 นางสาว ปลายฟา้ กาฬรัตน์
12331 นางสาว กานต์มณี ศรีทรัพย์
12332 นาย ชาญวทิย์ เดชคง
12333 นางสาว วรพร วาทิตต์พนัธ์
12334 นางสาว ณิชาภรณ์ ธรีานุตร
12335 นางสาว มนัสนันท์ ฉัตรอดุมผล
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12336 นางสาว นูรไอนี ยูโซ๊ะ
12337 นางสาว ชานิสา ชมเดช
12338 นางสาว ฐิตามร เขียวดี
12339 นางสาว ปารมี สุขเฉลิมชัย
12340 วา่ที่ร้อยต ารวจตรี พณัวสิ บัวรา
12341 นาย อภิศักด์ิ อคัพนิ
12342 นางสาว จุฑามณี พศิดาร
12343 นาย วริช เชาวรินทร์
12344 นางสาว ทัศนี ออ่นรู้ที่
12345 นาย ศิวกรษ์ ต้ังปอง
12346 นางสาว ศศิมล โฉมวฒันา
12347 นางสาว สรัลชนา สุขใย
12348 นาย รพพีฒัน์ บุญทอง
12349 นางสาว นันทกานต์ โทนุบล
12350 นาย วศิววทิ อดุมจิตพทิยา
12351 นางสาว พชิญา ธสูรานนท์
12352 นาย อทิธพิล กล่ินดี
12353 นางสาว ฟริร์ดาวส์ เสมสรร
12354 นางสาว ปัญญ์ณพชัร์ กลับดีวงศ์
12355 นาย เพิ่มเพชร เพช็รบูรณ์
12356 นาย ต่อตระกลู กติติศักด์ิชัย
12357 นางสาว รัชนก ศานติชาติศักด์ิ
12358 นาย กติติชัย วลัิยพงษ์
12359 นางสาว มัลลิกา พรหมเมือง
12360 นางสาว ฮาบีบี ลีวนั
12361 นาย นาราวชิฐ์ มีทรัพย์วฒันา
12362 นาย ธาวนิวชิญ์ ลภัสจารสกลุ
12363 นางสาว พชัรนันท์ ชวนิตย์
12364 นางสาว ณัชชาพชิญ์ ลาภรัศมีปารย์
12365 นางสาว อาทิมา จิระสถิตย์
12366 นาย ชินธนัย์ อนันต์ชัยธนกลุ
12367 นาย ธนันดร กนัธะ
12368 นางสาว ศิริลกษณ์ อนิอุน่โชติ
12369 นาย ศุภณัฐ แสนอดุม
12370 นางสาว กณัฐณีย์ ปิติศรีวรพนัธุ์
12371 นาย วรเวช สวา่งเดือน
12372 นาย กฤชนนท์ ดาราณรงค์
12373 นางสาว ฟองฝน ศรีดุษฎี
12374 นางสาว วลิาสินี เจริญฤทธิ์
12375 นาย วรงค์ เสริฐพรรนึก
12376 นางสาว ภานรินทร์ สังข์ทองงาม
12377 นางสาว ฮัซซูน่า ไซยกลุ
12378 นางสาว พนัธติรา จันทร์ชีลอง
12379 นางสาว จิณัชชา ดิลกคุณากลุ
12380 นางสาว ณัฐสรณ์ พรมประถม
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12381 นางสาว วชัราภรณ์ หล าหลี
12382 นางสาว อภิสรา ดิศยาสกลุ
12383 นางสาว อมัภัสชา สิริพนัธว์ราภรณ์
12384 นางสาว ปัทมพร จิดอน
12385 นางสาว รัสมี สะดียามู
12386 นาย ภาสกร อาจสมิติ
12387 นาย ชนมพฒัน์ เกตุอ่ า
12388 นางสาว ไอศิกา วงศ์รักษ์
12389 นางสาว กรีหญิง ทองนาคพนัธ์
12390 นาย ปัญณวฒัน์ อนันต์ชืน่
12391 นาย กรณ์กฤตย์ ฮารุดีน
12392 นางสาว สุพชิชา ทับทรวง
12393 นางสาว พชรภรณ์ ประสงค์เงิน
12394 นาย ธนภูมิ ศรีโท
12395 นางสาว ปิยธดิา ดีดสี
12396 นาย อคิติยารุดดีน หะยีบากา
12397 นางสาว กติญา หอมมณฑา
12398 นาย ครรลองธรรม ด ารงสุนทรชัย
12399 ส.ต.ต. รชกฤตม์ วริิยะกลุ
12400 นาย พจศกร ศรีโสภณ
12401 นางสาว ชวลัรัตน์ บุญเชิดฉาย
12402 นางสาว เนตรดาว บุญเชิดฉาย
12403 นาย ธติิวฒิุ โชตนภูติ
12404 นาย คมเดช ชัยศร
12405 นางสาว อทุุมพร เชิดสุริยา
12406 นาย มรรษนนท์ อบุลแกว้
12407 นางสาว ปาริชาติ ลาลุน
12408 นางสาว จิดาภา อึง้วนิชบรรณ
12409 นาย ตะวนั อยูสุ่ข
12410 นาย ณัฐดนัย แกว้สุข
12411 นางสาว ชัญญา เมืองพร้อม
12412 นาย ฆฤณ อุน่ใจ
12413 นาย ธติิบดี สันเทพ
12414 นางสาว ชญาธปิ วรีะขจร
12415 นาย บวรลักษณ์ อดุมรุ่งเรือง
12416 นาย วรท ตันติเวชวฒิุกลุ
12417 นาย ธนาคาร หลีทองหล่อ
12418 นาย ปวริศ จงมีพรชัย
12419 นางสาว พนัธณิกานต์ กติติสาเรศ
12420 นางสาว ชิสา กาญจนสุต
12421 นางสาว ประพณิพร พงษ์ทัดศิริกลุ
12422 นาย ศุภพฒัน์ พลอยแดง
12423 นาย ปฏิพทัธ์ พองพรหม
12424 นางสาว วภิาพร แกว้ค าดี
12425 นางสาว วรัทยา พทิักษ์เฉลิมวงศ์
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12426 นางสาว กนัต์ฤทัย กนัภัย
12427 นาย สาทิส ชดช้อย
12428 นางสาว ปัญญ์หทัย พฒันดาภา
12429 นาย ภูผา ชมภูมิ่ง
12430 นางสาว จิตสุภา สังข์สุวรรณ
12431 นาย จิตรเทพ คชพงษ์
12432 นาย ปัญจ์ วริเศรณี
12433 นาย บุริศร์ บริรักษ์มาตรชีพ
12434 นางสาว สุมลรัตน์ คล้ายทอง
12435 นางสาว จุฑามาศ สงสกลุ
12436 นางสาว จิตรลดา งามเลิศ
12437 นางสาว อสัรีนา หะยีมะ
12438 นางสาว เมสิร์ญา ปัญญา
12439 นาย เขตโสภณญ์ ชินวตัร
12440 นางสาว ภาสิตา สิงหะ
12441 นางสาว ปียา ปันทรส
12442 นาย กษิดิศ แกว้มณี
12443 นางสาว เรืองลดา เนตรวงค์
12444 วา่ที่ร้อยตรี ประพนัธ์ มีอนิทร์ถา
12445 นางสาว ชัชฉัตร ชูปล้ืม
12446 นาย กฤชชลัช พฒันานันท์ชัย
12447 นางสาว ชนัญชิดา ขาวนวล
12448 นาย ญาณากร ศรัทธา
12449 นาย ศุภณัฐ ชาวนา
12450 นางสาว พมิพช์มพู ศุภเสวต
12451 นางสาว จิดาภา รอดภัย
12452 นาย ณัฐกฤตย์ แกว้ใจบุญ
12453 นาย จิรัฏฐ์ โสดา
12454 นาย ณัฏฐกติต์ิ หงส์ชู
12455 นางสาว ชัญญพชัญ์ วงษ์ววิฒัน์
12456 นางสาว กานต์สินี บุญณรงค์
12457 นางสาว นพรัตน์ พรหมจรรย์
12458 นาย อชิรวชิญ์ สุวรรณทวสุีข
12459 นางสาว ชนิษฐา ของเดิม
12460 นางสาว ศิรินันท์ ระวงัชือ่
12461 นาย กติติพนธ์ สอนจันทร์
12462 นางสาว พลอยกนัยา ธรรมลักษมี
12463 นาย ศรัณญ์ สุทธวิานิช
12464 นางสาว บุษกร ทั่วรอบ
12465 นางสาว ปรีด์ิฐิญา ววิรรณวงศ์
12466 นาย ภูบดี ธรรมพทิักษ์พงษ์
12467 นางสาว นลัทพร วนัทอง
12468 นาย ดนุพล มุ่งจ่าง
12469 นางสาว รัชฎาวดี แสงเวยีน
12470 นางสาว นันท์นภัส ทรงมณี
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12471 นางสาว ทิพรดา เกดิดี
12472 นาย อภิชานัท โลหะนาคะกลุ
12473 นาย ภูเบศ อลังการวงษ์
12474 นางสาว กานต์ระวี พนัธุ์ศิริ
12475 นาย ภาสวฒิุ สิงหาพนัธ์
12476 นางสาว สุจินันท์ วงศ์แกน่จันทร์
12477 นางสาว ศิริมา ร่ืนรมย์
12478 นางสาว ฉัตรกมล ทองทิพย์
12479 นาย กรณ์ดนัย หอมสุดชา
12480 วา่ที่ร้อยตรี อาบีดีน หะยีปิ
12481 นางสาว ฮานาน สะแลแม
12482 นาย ศตวรรษ สระไพ
12483 นาย เบิกฤกษ์ ดอกชูรุ่ง
12484 นาย พชิารัฐ จันทร์นิยม
12485 นางสาว สิรภัทร ขัณฑวรีะมงคล
12486 นางสาว พชิญาพร บ้างวจิิตร
12487 นางสาว สหัสวรรษ มูลสวสัด์ิ
12488 นางสาว ปฏิญญา แสงสังข์
12489 นาย กรภัทร ขัมพานนท์
12490 นาย วชิญ์ บุบผามาลา
12491 นางสาว อมรรัตน์ ปรีดีชม
12492 นางสาว ลัลน์ลลิตา สืบศาสนา
12493 นาย รัชชานนท์ รอดเดช
12494 นางสาว ปัตย์ธชิา ฤทธเิดช
12495 นางสาว ภัคจิรา แกว้ตาทิพย์
12496 นางสาว กรรณิกา โครวตัร
12497 นางสาว สลิลทิพย์ แย้มกล่ิน
12498 นาย ปณชัย เมืองสถิตกลุ
12499 นาย ชนาธปิ เลพล
12500 นางสาว กญัญ์ ศรีธวชัพงศ์
12501 นางสาว พรนภัส งามชืน่
12502 นาย ภูริช ทวรัีตน์รังสรร
12503 นาย ธนกฤต บุษบก
12504 นางสาว ปิยะพร บุญทองแกว้
12505 นาย ชยุตธรณ์ กิม้อัน้
12506 นาย เจตน์สฤษฏิ์ สุวรรณเพชร
12507 นาย เกยีรติพงษ์ ก าจรเมนุกลู
12508 นาย กรวชิญ์ บุตระมี
12509 นาย ธาวร์ี บุญญานุสนธิ์
12510 นาย ธวชัชัย ล่ิมเฮง
12511 นางสาว ชนิกานต์ วงศ์หาริมาตย์
12512 นาย ชัยวฒัน์ ทองมาสุก
12513 นาย ศีขริน ศรีเปารยะ
12514 นาย สิรภพ จิรฐสุวรรณ
12515 นาย ธราดล กมุทา
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12516 นาย ธนโชติ แกว้ประเสริฐ
12517 นางสาว จูลดาลิณทร์ ทิพย์โพธิ์
12518 นางสาว พรรษา ธปูหอม
12519 นาย ธนบูรณ์ เสาะแสวง
12520 นางสาว ธนัยพร โตษะสุข
12521 นางสาว จุฑามาศ ฤทธิ์เทพ
12522 นางสาว ศุภกานต์ ทองพชัรรัตน์
12523 นาย ธรีวจัน์ สุรินทราโช
12524 นางสาว นาทรรชชา เพชรอาวธุ
12525 นางสาว นิภาพร สมเกษร
12526 นางสาว พนัธกิรรณ ขนอม
12527 นาย กนัต์พงษ์ ธารฤทธิ์ทวพีร
12528 นางสาว วริศรา ประหยัดทรัพย์
12529 นางสาว กลุพมิพพ์ร กติติธรรมโม
12530 นางสาว พมิพสุ์ชา เทพทับทิม
12531 นางสาว ธญัชนก ลุ้งบ้าน
12532 นาย นิธวิศั เตียวมณี
12533 นาย ชนพฒัน์ เสชัง
12534 นางสาว บุณรดา สามารถ
12535 นางสาว พชัราภรณ์ ภู่เจริญ
12536 นาย ภูริฉัตร โชติสกลุ
12537 นางสาว สริยา พนัธหุงส์
12538 นางสาว มัชฌิมา ตรีรัตนกจิ
12539 นางสาว เบญญา คงแย้ม
12540 นาย ปารมี ธมโชติพงศ์
12541 นาย ชาคริต ชานัย
12542 นาย ธวุชิต บุบผาวาสน์
12543 นางสาว ธญัชาติ วชิายะ
12544 นาย กฤตภาส เตียวศิริ
12545 นางสาว กมลชนก สวนยศ
12546 นางสาว ปวณีา ประสงค์วฒันา
12547 นางสาว สายธาร สมมั่น
12548 นางสาว ชาลิสา เบ้าสุภี
12549 นาย ทรงพล บุญญาจันทร์
12550 นาย มารุต พนัธช์มภู
12551 นางสาว อมลรวี ประชากลุ
12552 นางสาว สริตา บูรณะสัมฤทธิ
12553 นาย นรินทร์ กรีนกล่ินจิตร์
12554 นางสาว สิริมา อนิทวงศ์
12555 นาย อาลาวยี์ วาแม
12556 นางสาว ฌานิดา นิยะพตัร์
12557 นาย รัชชานนท์ ประจ าค่าย
12558 นางสาว พาทินนุช วราศรัย
12559 นางสาว กมลรัตน์ การัมย์
12560 นางสาว ทิพารมย์ พลูคล้าย
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12561 นางสาว ลภัส ยอดไสว
12562 นางสาว อรจิรา ชีวพฒันพบิูลย์
12563 นางสาว มธริุน ตระกลูอ านวยลาภ
12564 นาย สุวชั ศิริสัมพนัธ์
12565 นางสาว ณัฐธริา แย้มสวน
12566 นางสาว พริญาณ์ โพธิ์มี
12567 นาย ณัฐพล ต่อติด
12568 นาย นนทกฤต จันทร์หอม
12569 นางสาว ดาริกา คงออ่น
12570 นาย วณัณุวรรถน์ บุญเกดิ
12571 นาย วรพล ยุกติเมธา
12572 นางสาว ญาดา ณุวงศ์ศรี
12573 นางสาว วภิาวรรณ กล่อมใจ
12574 นางสาว ตุลยดา ดีปราสัย
12575 นาย ณัทกฤช เปรมศรี
12576 นางสาว ณัฐชยา ใจบุญนอก
12577 นางสาว กนกพร สอนวงษา
12578 นางสาว ธรชนก พทุธกลู
12579 นางสาว รุจีรัตน์  วรีะพงศ์ 
12580 นางสาว มรรษมน เกตุเงิน
12581 นาย บุญฤทธิ์ โม้ทอง
12582 นาย พงศธร วงศ์สีดา
12583 นาย ภูมิภัทร ศักดารักษ์
12584 นาย ปฐกร โกละกะ
12585 นางสาว เขมิสรา วะณะทอง
12586 นางสาว สุริษา ต๊ะทอง
12587 นางสาว ชนัญญา โพธิ์ชู
12588 นาย สหทัต เป่าสง่า
12589 นาย พงษ์พฒัน์ ก าลังเดช
12590 นางสาว กญัญารัตน์ บุญทอง
12591 นาย ธติิพนัธุ์ จันทรเพท
12592 นางสาว ธนัยาวร์ี มาร์ติน
12593 นางสาว ธาริณี มั่นสุวรรณ
12594 นางสาว บีนฬยา ปล่ังศรีนนท์
12595 นาย ณัฐภัทร เปรมไกรสร
12596 นาย ณชนก จูดิษฐ์ประเสริฐ
12597 นาย ภาคภูมิ อนิทฤทธิ์
12598 นาย คิธธ์ วงศ์อาษา
12599 นาย ปิติวฒัน์ สิทธชิัย
12600 นางสาว ธญัชนก กมลวเิศษกลุ
12601 นาย เทพวชิญ์ การธนไพบูลย์
12602 นาย อามาน กะโด
12603 นางสาว ธนัยนันท์ มงคลเคหา
12604 นาย นันทิพฒัน์ จันทรส
12605 นาย ศิริภูมิ สุภาพ
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12606 นาย ชานนท์ บุญรัศมี
12607 นางสาว กชกร กรกฎ
12608 นาย ภูมิภัทร เจริญผล
12609 นาย วริทธิ์ เสนาวตัร
12610 นางสาว นฤมล ศิริมา
12611 นาย วชิัย พฤกษกรวณิชย์
12612 นาย ภาวศิ คิดยาว
12613 นางสาว ปาณิสรา แกว้เกาะสะบ้า
12614 นาย ชาตินันท์ โกมุทานนท์
12615 นาย สรวศิ รุ่งรุจี
12616 นาย ธนาธปิ กลุจิตติศุภนันท์
12617 นางสาว เกษณี สุขววิฒัน์
12618 นางสาว วรินทร์ธร พฒันธรีะนันท์
12619 นาย ธติิธชั หิรัญเบญจทรัพย์
12620 นางสาว ศิวพร เกตุน้อย
12621 นาย รัชมงคล ท้าวนิล
12622 นางสาว ชนกนันท์ สุวรรณทรัพย์
12623 นางสาว พรนภา เลิศบัวสิน
12624 นาย ศิรวชิญ์ เทียบพมิพ์
12625 นางสาว นันทิชา เณรสุวรรณ
12626 นาย วนัปิยะ โรจนโกศล
12627 นางสาว พนัชนันต์ ยังนราธกิลุ
12628 นางสาว ธญัชนก หน่วยเดชา
12629 นางสาว ณฐินี นิยมไทย
12630 นางสาว สุชาดา ฉายสิทธิ์
12631 นางสาว กานต์สิรี ปรางค์ทอง
12632 นาง อชิรญา ห้วยทราย
12633 นาย ประพนัธุ์ ทองโต
12634 นางสาว ตัสนีม จันทร์จรูญ
12635 นางสาว ธญานี บุญอริยะ
12636 นาย ไพสิฐ ธรีะกลุ
12637 นางสาว ภัทราวดี อาจเอีย่ม
12638 นาย ปัณณวชิญ์ สิทธสิา
12639 นาย กมลภพ อนิทชัย
12640 นาย อกุฤษฎ์ จิตรหมั่น
12641 นางสาว ธนพร ศรีสุวรรณ์
12642 นางสาว ปานไพลิน สุวรรณชนะ
12643 นางสาว ชุติมณฑน์ หมอยาดี
12644 นาย ณพวฒิุ อุน่เรือน
12645 นาย วรยุตต์ เทียนสมจิตร
12646 นาย ณตฤณ อนิทรสมบัติ
12647 นางสาว ณัฎศรัณย์ ฟองเลา
12648 นาย กษิดิศ มั่นพรม
12649 นาย สืบสาน สิงห์สี
12650 นาย ณภัทร หิรัญกลุ
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12651 นาย โชคชัย หมูนิน
12652 นางสาว จิดาภา เพยีรยิง่
12653 นางสาว กนกวรรณ พมิพา
12654 นาย ราชพงศ์ นิลทวี
12655 นาย ปิยวฒัน์ พบร่มเย็น
12656 นางสาว ศิริรักษ์ โชติรักษา
12657 นาย ทสพร โลกติสถาพร
12658 นาย รัชกร ศิริพร
12659 นางสาว สุณัฏฐา พจน์จ าเนียร
12660 นาย กติติพศ ทรรทรานนท์
12661 นางสาว จิรัชญา ยันอนิทร์
12662 นางสาว ณัชรัตน์ ขอสันติกลุ
12663 นาย วรีกร บูรณะสัมฤทธิ
12664 นางสาว ลลิล บินซอและฮ์
12665 นางสาว กาญจนา เรืองทอง
12666 นางสาว ณัฐณิชา เหลืองอร่าม
12667 นาย ธเนศ ช านาญนา
12668 นาย รุสลัน บูชิ
12669 นางสาว วรินวดี เอกรักษา
12670 นางสาว พาณิภัค กิม้อารีย์
12671 นางสาว โชติกา อว่มอุม่
12672 นางสาว อภิชญาพร ธรศรี
12673 นางสาว หทัยชนก ภู่เงิน
12674 นางสาว ชญาภา ยิม้ละมัย
12675 นางสาว ชุติกาญจน์ คหะวงษ์
12676 นาย ภัทรวชั นิยมแกว้
12677 นางสาว ศิสิริน สาธร
12678 นางสาว อญัรินทร์ ชัยรัฐวชัรสิน
12679 นาย ณัฏฐพล สุวรรณประเทศ
12680 นางสาว พรญาณี ค ากณุา
12681 นาย ธรุีตม์ สุทธเิวชกลุ
12682 นางสาว วรนิษฐ์ ฉัตรพชัระวชัร์
12683 นางสาว ญาณวดี พชิญาภาวงศ์
12684 นาย พรีพฒัน์ ขุนสวสัด์ิ
12685 นาย พรีพฒัน์ พฒันเมฆินทร์
12686 นาย เมธานนท์ บริสุทธิ์
12687 นางสาว ลลิต จันทร์เรือง
12688 นางสาว เกษศิรินทร์ กงัสกะวนิ
12689 นาย วชัรพล สมบูรณ์
12690 นางสาว ณัฐกานต์ สายเพช็ร์
12691 นางสาว พฤกษา อมรรัตนดิลก
12692 นาย ณัฐนนท์ กลัดเจริญ
12693 นางสาว วรัมพร เกตุแสง
12694 นางสาว ศรีรัตน์ ดวงบารมี
12695 นางสาว ดารากร ล าเภา
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12696 นาย ศิรินทร์ มีสมบูรณ์
12697 นางสาว ศศิ ศิริรัศมีวงศา
12698 นางสาว ธนิถา สวนเศรษฐ
12699 นางสาว ปาริฉัตร ชูนวล
12700 นางสาว ปัญฐิตา จันทรคาต
12701 นางสาว ณัฐภัสสร เสาร์สุวรรณ์
12702 นาย วรีวฒัน์ มาตะรักษ์
12703 นางสาว สิริยากร หมอเพชร
12704 นางสาว สกาวรัตน์ ทัศนากร
12705 นางสาว รจนา มาตรักษ์
12706 นาย นรมัน เจษฎาไกรสร
12707 นางสาว ณัฐชา เครือเอม
12708 นางสาว รจนา ประไพมาลี
12709 นางสาว เมย์ลดา ยะมันยะ
12710 นาย ภูริดล จ ารัส
12711 นางสาว เขมินทรา นกขุนทอง
12712 นาย ชัยคุปต์ เขือ่นสุวรรณ
12713 นาย นิพฐิ ศุภรรัตน์
12714 นางสาว ทิพย์สุดา ไชยแกว้
12715 นางสาว บูชิตา มลิลา
12716 นางสาว ภัทรมาส ตันติ
12717 นางสาว ฑีรดา พฤกษ์เสริมศักด์ิ
12718 นางสาว พชิญา ศรีเจริญรัตน์
12719 นางสาว วรินธร หมีเทพ
12720 นางสาว ภาสิริ เอีย่มศิริ
12721 นางสาว ปริณดา วไิลประสงค์
12722 นางสาว วารุณี แป๊ะสันเทียะ
12723 นางสาว รติมา เรืองเนตร
12724 นางสาว ดนิตา พนิิจผล
12725 นางสาว นวพรรษ ศรีสรินทร์
12726 นางสาว ภิญญดา บุญเลิศ
12727 นาย เบญจพล พลบัติ
12728 นาย กษิดิศ สอนไว
12729 นาย อารยะ ไชยรัตน์
12730 นางสาว ดลฤดี วนัคง
12731 นางสาว ปรีชญา เมฆประสาท
12732 นางสาว วรางคณา ดาตา
12733 นางสาว เพญ็พมิล โตค าวรพจน์
12734 นาย จักรวชิญ์ กล้าหาญ
12735 นางสาว จิรัชยา เตชะนันท์
12736 นางสาว แพรภัทร อชัฌากรลักษณ์
12737 นางสาว เพญ็นภา มณีรัตน์
12738 นาย อณัณ์ ศุภวฑิิตพฒันา
12739 นาย ประจักรา เทวฤทธิ์
12740 นาย เตชิต นิตย์นรา
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12741 นาย เมธี พพิฒัน์จริยา
12742 นางสาว กวนิธดิา อนุกลู
12743 นางสาว สุทธกิานต์ คงพนัธ์
12744 นางสาว วนัสนันท์ ทานาม
12745 นาย ธรีนัย ใจแสน
12746 นางสาว ปภาอร พุ่มทรัพย์
12747 นางสาว ณพวสี ศรีภิรมย์
12748 นางสาว ณคเณศญา อยูรั่มย์
12749 นาย ณัฐพล เกตวสิิทธิ์
12750 นาย ศุภกร ถาเพาะ
12751 นาย มูรี ต าภู
12752 นาย ชาคริส พาลีขันธ์
12753 นาย กรวชิญ์ โชคไมตรี
12754 นางสาว สุทธกิานต์ หนูเหลือง
12755 นาย ภูมิ ภูพพิฒัน์ผล
12756 นาย ปิติภัทร ปิ่นเวหา
12757 นางสาว วภิาวี ไกรกจิราษฎร์
12758 นาย อทิธกิร อคัรกนกสิน
12759 นางสาว พทิยารัตน์ โง่นสุข
12760 นางสาว สุพตัรา มีทรัพย์
12761 นาย ร่มธรรม หมื่นน้อย
12762 นาย พงศธร สุขสุพรต
12763 นางสาว สวรส นนทา
12764 นาย ธติิ รัชดาธกิลุ
12765 นาย จิรัฏฐ์ ทววีฒิุพนัธกุร
12766 นางสาว ยุวดี อนิต๊ะรักษา
12767 นางสาว กมลชนก สิทธคุิณ
12768 นางสาว ปราณปริยา ประจนปัจจนึก
12769 นางสาว ศิโรวลัย์ ศิริวฒัน์
12770 นาย วรีภัทร ทินนโชติ
12771 นาย มณฑล เหมวรรณ
12772 นางสาว พชิญ์สิณี ศรีเชลียง
12773 นางสาว ชิญาดา กมิทอง
12774 นาย กฤตพสั ทองไหมล้น
12775 นางสาว นัทธช์นก กจิสวสัด์ิ
12776 นาย ไตรรัตน์ มุสิกวตัร
12777 นางสาว ธนัยพร เกษรสิทธิ์
12778 นางสาว นฤภร อว้นไพศาลวงษ์
12779 นางสาว วมิลรัตน์ เทพวบิูลย์
12780 นางสาว นภัสดล สุรินทร์
12781 นาย ธเนศร์ นาคแนวดี
12782 นาย วริทธิ์ บุญเกดิ
12783 นาย พชัรพล ชวลิตธรรมโชติ
12784 นางสาว จิณัฐตา ถิรกลุญาภา
12785 นางสาว ประภาพรรณ หมายกลาง
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12786 นางสาว นันท์นภัส ลีลางามวงศา
12787 นาย กฤตภาส ลอดคูบอน
12788 นางสาว สุดารัตน์ พรหมฤทธิ์
12789 นางสาว ภาขวญั คชพงษ์
12790 นาง อรวรรณ บารอน
12791 นาย ชัยชนะ ขันสาคร
12792 นางสาว เยาวบุญ กนัตุ่ม
12793 นาย กษมา พจนา
12794 นาย วรากร ธรรมชาติ
12795 นางสาว ปวริศา เพิ่มบุญ
12796 นางสาว เพญ็พสุิทธิ์ แสนตรง
12797 นาย สหศักย์ เล้ียงสมบูรณ์
12798 นางสาว กรชนก พร้อมเพราะ
12799 นางสาว ชลธดิา นันทนเสรีวฒัน์
12800 นางสาว ธดิารัตน์ ชัยกนัทะ
12801 นางสาว สุภชา มีลักษณะ
12802 นางสาว เบญจมาศ พยัคฆวงศ์
12803 นางสาว จรรณญาวรรณ จุน่อยู่
12804 นาย ฟริดาวน์ พลูา
12805 นาย นวตั วรรณแสงทอง
12806 นางสาว ณิชกมล ศิริประภา
12807 นางสาว พรอมุา มีจันทร์
12808 นางสาว เบญจมาศ วนันาพอ่
12809 นาย อคัรพล ภู่พนัธศ์รี
12810 นาย ชัญญ์นิตา จิตรดา
12811 นาย รณกร สุขเกษม
12812 นางสาว รัมภา ขณะรัตน์
12813 นางสาว พรทิพย์ สร้อยทอง
12814 นางสาว กนกรดา หวงักลุ่มกลาง
12815 นางสาว อญัชิษฐา โถสกลุ
12816 นางสาว เขมจิรา ปัญจาศิริ
12817 นางสาว ภัทรวรรณ สุวรรณสาลี
12818 นางสาว กริิตา สมสุข
12819 จ่าอากาศเอก เจษฎา สอนคุ้ม
12820 นาย พสิษฐ์ วชัรากร
12821 นาย วนัเฉลิม มิตรขจร
12822 นางสาว แพรพลอย แกว้สูงเนิน
12823 นางสาว ปภัสสร แกน่ขุนทด
12824 นาย คเณศชาญ ศานติสมบัติเกษม
12825 นาย นนท์ธวชั เนียรมงคล
12826 นาย มาฮาเดร์ อบัดุลเราะฮ์มานกลุ
12827 นางสาว จิดาภา วชิัยประเสริฐศรี
12828 นางสาว สุภาวดี เปรมบัญญัติ
12829 นางสาว ชญาภา เลิศวชิชบูรณ์
12830 นางสาว ภาพชิมนทน์ จันทรา
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12831 นางสาว พชิญาภา เมืองงาม
12832 นางสาว พรศิริ ทองจินดาพนัธ์
12833 นาย ฉัตรชนก อรุณรัตน์
12834 นาย มกรนนท์ รณสิทธิ์
12835 นาย ปณิธิ อบภิรมย์
12836 นางสาว ดวงกมล จินดาวงศ์
12837 นาย ปรีชา รอบแควน้
12838 นางสาว นวพร พลมณี
12839 นางสาว สุมาลี เกล้ียงข า
12840 นางสาว ทรรศวรรณ ปิ่นช้าง
12841 นาย กติิพร นวมสันเทียะ
12842 นาย สืบบุญ บุญสุทธิ
12843 นางสาว นภาพร ดอกบัว
12844 นาย ภาสกร หะยีอาแว
12845 นางสาว เด่นดวง บริโท
12846 นาย ธนพฒัน์ งามแสง
12847 นางสาว ปัญฑารีย์ ดีประเสริฐไชย
12848 นางสาว นลินรัตน์ หุ่นดี
12849 นาย ปารุสก์ เวยีงศรี
12850 นาย ธเนศพล สุโฆสิต
12851 นาย สุกรี พดุารอ
12852 นาย นาทัชชา สังข์ศิริ
12853 นางสาว กญัญาณัฐ สุขสอน
12854 นาย ปิติ ตระกลูดิษฐ์
12855 นางสาว ณัฐปภัสร์ อารีย์พฒันไพบูลย์
12856 นางสาว วรรณกนก ศรีสุข
12857 นาย คุณาธปิ ศรศักดา
12858 นางสาว ธญัมน ตนสกลุเดช
12859 นางสาว ณัฐพร แซ่เจ็ง
12860 นางสาว สุชาบดี เหลืองอารีพร
12861 นางสาว เฟริญา ตันสุหัช
12862 นางสาว กฤตพร วรีะกจิพานิช
12863 นางสาว หทัยภัทร ตันติรุ่งอรุณ
12864 นางสาว อารยา นิลศาสตร์
12865 นางสาว อาทิตญา มีประสงค์
12866 นางสาว อยัมี่ ยะกรอตุน
12867 นางสาว ภัทรภร หลาวทอง
12868 นางสาว อาทิตยา ออ่นน้อม
12869 นางสาว ณัชชา เทียนทอง
12870 นาย ชนินทร์ วงศ์ค าจันทร์
12871 นางสาว ฉลิตตา สอนค าดี
12872 นางสาว ศุภวรรณ ค าปล้ืม
12873 นาย ศาสตราวธุ บุญฤาชา
12874 นางสาว ณัฐวรา เศวตมาลย์
12875 นางสาว เสาวลักษณ์ อนันต์หน่อ



65

เลขประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล
12876 นางสาว อนัญพร ดีทะเล
12877 นาย ศิรวชิญ์ แนวจ าปา
12878 นาย สิรวชิญ์ พงษ์ทองเมือง
12879 นางสาว อสุมารา แมเยะ
12880 นาย ปุณณัตถ์ ดีวภิาส
12881 นาย สุทธพินัธุ์ วรรณศุกร์
12882 นาย ณัฐภัทร แซ่เบ๊
12883 นางสาว วรางคณา โล่ห์หิรัญ
12884 นางสาว เศรษฐศาสตร์ เรืองแสน
12885 นางสาว ณัฐฉัฐ ชาญสุธนีนท์
12886 นางสาว พมิผกา พรหมเหรียญชัย
12887 นาย ณัฐวฒัน์ พงศ์พชัราพนัธุ์
12888 นาย ณัฐศรุต ฉิมภู่
12889 นาย มานวรรธน์ มหาวรรณ์
12890 นางสาว อชัฌาวลัย กองสมบัติ
12891 นางสาว วรรณดี ถวลิบุญ
12892 นางสาว อรนัดดา อยูย่อด
12893 นาย พรีพฒัน์ บัวสุริยะกฤต
12894 นางสาว ณิชากร ปล้องคง
12895 นางสาว จิดาภา จันทอง
12896 นาย อรุช ทิพย์วงัเมฆ
12897 นาย พฒันชัย ใจมณ๊
12898 นางสาว อรพรรณ เทพกฬิา
12899 นางสาว ศุภาพชิญ์ ปุณยานันต์
12900 นาย ศรัณย์ พฒันาตระกลู
12901 นางสาว ธญัญ์ฐิตา นราสินอนันตชัย
12902 นางสาว ปุณณิศา สุริยวงศ์
12903 นาย อดิศัย กอเกยีรตินันท์
12904 นาย วาริส วงษ์สวา่ง
12905 ส.ต.ท. รชต บุญสุข
12906 นางสาว ร้อยดาว เนาวโอสถ
12907 นางสาว ไอริณ ทับทอง
12908 นาย ทีฆทัศน์ พฒุแกว้
12909 นางสาว นิจฉรา ดารุนิกร
12910 นางสาว จุฬาลักษณ์ แกว้สองสี
12911 นางสาว จิตรกญัญา กลัยาณมิตร
12912 นางสาว ฐิติกา ทองไสว
12913 นางสาว อรพนิท์ ขวญัดี
12914 นางสาว เกจ็มณี ถินถนอม
12915 นางสาว กญันันท์ จักรชุม
12916 นางสาว สุมนฑา อรุะชืน่
12917 นางสาว ปรีณัญรดา แสงจักร
12918 นาย วริิยะ วริิยพตัร
12919 นางสาว ณิชนันทน์ ปรมสุวรรณพร
12920 นางสาว ศิรดา อศัวพศิาลบูลย์
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12921 นาย ณภัทร อนาคตรุ่งเรือง
12922 นางสาว กชวรรณ เลิศนรพนัธุ์
12923 นางสาว เกศินี สุขมุข
12924 นางสาว จุฑามาศ ก าแพงนาค
12925 นางสาว ธนัชชา สองเมือง
12926 นางสาว กญัฐมาศ หาญเลิศสิริกลุ
12927 นางสาว ปรางฉาย สรรค์วทิยากลุ
12928 นางสาว วนันธยา ราชอุน่
12929 นางสาว พรพรรณ แย้มสินธ์
12930 นาย อรรณพ ลือชัยพาณิชย์
12931 นางสาว อรณิชา ออ่นสกลุ
12932 นางสาว ปริยพชัร์ สุคนธพ์านิช
12933 นางสาว ปิยาพร คล้ายสุบรรณ
12934 นาย ธนกร ชีวะโกเศรษฐ
12935 นาย ปองพล กมลวรเดช
12936 นางสาว สุพชิญา ฉิมวงศ์
12937 นางสาว กิง่แกว้ มาเกดิ
12938 นางสาว ปวริศา สิทธศิาสตร์
12939 นางสาว กฤษณา ราชกนัทร
12940 นาย ดาเนียล บาเหะ
12941 นางสาว ธมลวรรณ ชนิตรนันท์
12942 นาย ณพวมัน์ อศัวพงษ์เกษม
12943 นาย เมธา พฒัน์ภากลุ
12944 นางสาว นิชาภา เจียกใจ
12945 นาย วรภพ ศรีกอ้ม
12946 นางสาว จิดาภา แช่ทอง
12947 นางสาว กสุุมา เจือจันทร์
12948 นางสาว ฮัสนีดา หะยีตอเละ
12949 นาย สันติ แสนเดช
12950 นางสาว กมลพร ไพศาล
12951 นาย ปกชนน์ วากะมะนนท์
12952 นางสาว เต็มศิริ ทองแผ่น
12953 นางสาว ปานชีวา ฤทธากรณ์
12954 นาย บรรดาศักด์ิ พกุกะณะวนิชย์
12955 นาย ปฏิพทัธ์ ววิฒันานนท์
12956 นางสาว ณัฐกานต์ ชาติไทยไตรรงค์
12957 นางสาว สุพรรณิการ์ หะรินสุต
12958 นางสาว นูรฮาดียะฮ์ ตุกงัหงัน
12959 นางสาว ปิยวรรณ ชัยศรี
12960 นาย ณรงค์เดช ธรีนุลักษณ์
12961 นางสาว พมิพช์นก ปาประโคน
12962 นาย คิดไท โภคพลากรณ์
12963 นางสาว กฤตพร สุขสาย
12964 นางสาว อภิญญา อรุณทรัพย์กลุ
12965 นางสาว วริศรา แพรอด
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12966 นาย จิรภพ ตันสุ
12967 นาย ธรีติ ไตรศักด์ิศรี
12968 นางสาว ภัทราภรณ์ จิตติเวทย์กลุ
12969 นางสาว สุวริยา เจียมเจริญ
12970 นางสาว ชนิสรา แสงไกร
12971 นางสาว สุธาทิพย์ พรมน้อย
12972 นาย ธวิณัต์ ศิริสวสัด์ิ
12973 นางสาว พฒัน์จิรันตน์ แจ้งเจริญ
12974 นางสาว ญาณิน พละชัย
12975 นาย พรีพฒัน์ โชคช่วงสกลุ
12976 นางสาว หทัยทิพย์ เครือวชิฌยาจารย์
12977 นาย สิริภาส ผู่พงษ์
12978 นางสาว จิรัชญา ขอจุลซ้วน
12979 นาย ศาสวฒั รอดแสวง
12980 นาย อทิธนิันท์ เขษมพนัธุ์
12981 นางสาว หทัยชนก วากะมะนนท์
12982 นาย ธนวตัร สมัครารักษ์สกลุ
12983 นาย วศิรุต บุญรักษา
12984 นาย เบ็น พงศ์สร้อยเพช็ร
12985 นางสาว นันท์นภัส สายสิม
12986 นางสาว ณัฎฐิยาภรณ์ สวา่งแสง
12987 นางสาว พชัณิดา เทือกถา
12988 นางสาว กลุชฎา พงศ์สร้อยเพช็ร
12989 นาย กฤตยกร ประเสริฐกมัปนาท
12990 นางสาว ชิตาวภิา วงษ์ศิลป์
12991 นางสาว แพรวพสิชาฎ์ วลิาวรรณ
12992 นาย อรุพี เขือ่นค า
12993 นางสาว วรพนิต แสงศรี
12994 นาย กติิศักด์ิ ใจจุลละ
12995 นาย เกยีรติขจร เนตินิยม
12996 นางสาว นริศรา หมัดอาดัม
12997 นางสาว ปรียา อรุณพลูทรัพย์
12998 นาย พรีพล เสนาสี
12999 นางสาว ลภัสรดา สิงหจรัญ
13000 นางสาว ญาธดิา วไิลวรรณ
13001 นางสาว นันทกานต์ บุตรน้อย
13002 นาย ภานุมาศย์ วชิาเรือง
13003 นาย อคัรัช นาคสัน
13004 นางสาว ตวงรัตน์ กลางเบิด
13005 นาย ณัฏฐ์ รังสิยีรานนท์
13006 นาย พรีณัฐ ศรีตัมภวา
13007 นางสาว นิรชา สกลอนิทร์
13008 นาย ยุทธพร ประสานศรี
13009 นางสาว จันทิมา บุญชู
13010 นางสาว อภิญญารักษ์ ชัยวฒันากลุกจิ
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13011 นาย ฐิติพงศ์ พฒันพงษ์
13012 นางสาว ภัทรานิษฐ์ บัวจันทร์
13013 นางสาว อนันา จิตรภักดี
13014 นางสาว ปนัดดา วงค์ไชย
13015 นางสาว ภาวติา อนิทร์ประสิทธิ์
13016 นางสาว พชิญาภา ไชยวงค์ญาติ
13017 นาย ยามิน วชิชุลตา
13018 นางสาว ชุติศา จินาวงค์
13019 นางสาว ฉายฉัฐร์ อดุลย์สารภัณฑ์
13020 นางสาว ดวงพร พวงอไุร
13021 นางสาว ฐานุภัทร รักษาเคน
13022 นางสาว สรนันท์ พชัรพงษ์ศักด์ิ
13023 นาย ฤทธริงณ์ อนิทรารักษ์ธานี
13024 นางสาว กวสิรา ยังท่าโพธิ์
13025 นางสาว นภัทร์ ภวฐัดลชัย
13026 นางสาว เต็มศิริ บัวหลวง
13027 นาย นน ศุภสาร
13028 นางสาว นิธนิันท์ พทุธวริิยากร
13029 นางสาว สุทธดิา แปดเจริญ
13030 นางสาว ปัญชิกา บุญพรานชู
13031 นางสาว กรวลัย เทพแกว้
13032 นางสาว กชวรรณ เขียวข า
13033 นางสาว สีตีฟาระห์ เจ๊ะโซ๊ะ
13034 นาย จตุรวศิว์ วงษ์บุญมีเดช
13035 นางสาว จุฑามาศ แสงศรี
13036 นางสาว กชกร ยีส่าคร
13037 นางสาว พชัรมาส เวสสวสัด์ิ
13038 นาย กานต์พชิชา ธานี
13039 นางสาว กนกวรรณ นิลประเสริฐ
13040 นางสาว ปิยนุช มีสุข
13041 นางสาว ณัฏฐา อดุมสิน
13042 นางสาว เพชรพลอย นูมหันต์
13043 นางสาว ภาณี จันทร
13044 นางสาว ศิริรัตน์ ศิริวรรณ
13045 นาย พรีวสั พื้นผา
13046 นาย จตุพร กลุชิงชัย
13047 นาย ชัยสิทธิ์ เกดิศักด์ิ
13048 นางสาว ภัทราวดี สวสัดิผล
13049 นางสาว กนกพรรณ สวนสันต์
13050 นาย ธรีลักษณ์ นิลเวศน์
13051 นาย สรคม สร้อยค า
13052 นางสาว พรธรีา วรกลุ
13053 นางสาว ฐิติรัตน์ กลับประทุม
13054 นางสาว ปวณ์ีสุดา รัชอนิทร์
13055 นางสาว ณรัฐพมิพ์ อภิรัตน์ทองธนา
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13056 นางสาว พชิสุดา วงษ์เตียวตระกลู
13057 นาย ตฤณ เฉลยถ้อย
13058 นางสาว สุวรรณา พลโคกกอ่ง
13059 นางสาว อรอนงค์ หีตชะนา
13060 นาง พฒันฉัตร จาง กลุศักด์ิฐิติกร
13061 นางสาว สุปวร์ี แกว้ไทย
13062 นาย ณัฐวฒัน์ พนิิตกติติสกลุ
13063 นางสาว วรีภรณ์ วงัคะวงิ
13064 นาย กฤตนนท์ เวชชยานนท์
13065 นางสาว วารินทร วงัคะวงิ
13066 นาย กรวชิญ์ ลอยหา
13067 นางสาว ศรุตา ศรีชูศิลป์
13068 นาย รหัท วเิศษสิงห์
13069 นางสาว ธร์ีจุฑา เล็กขาว
13070 นางสาว แพรทิพย์ อยูว่รรณกลุ
13071 นาย พงศ์พล อนันตศิลป์
13072 นาย ฮัซนัลส์ หะยีวาแม
13073 นาย เฉลิมพนัธุ์ สมบัติรัตนสิริ
13074 นางสาว กติติยาพร บุญชู
13075 นาย อรรถวทิ วจิิตรพลยุทธ
13076 นางสาว เจ๊ะฟซีูมะห์ แดเมาะ
13077 นางสาว ณัฐมล ชะนะบุญ
13078 นาย สมชาย มีเดช
13079 นางสาว คุณิตา โคตรแกว้
13080 นาย หะสัน พทิักษ์บัญชาการ
13081 นาย ธนวฒัน์ ลอยมา
13082 นางสาว วลิาสินี จันทร์ใส
13083 นาย ธนนิจ ลายสมิต
13084 นางสาว ดวงหทัย ทิพยาวงศ์
13085 นางสาว ณัฎฐณิชา โพลงพนัธ์
13086 นางสาว แสงเทียน เผ่าเผือก
13087 นางสาว ลลิตา วงศ์ธนะบูรณ์
13088 นาย ปรรณ พงษ์ลาภิณ
13089 นางสาว นรีกานต์ อดุมทรัพย์
13090 นางสาว ปัทมพร วฒันเชาวน์พสุิทธิ์
13091 นางสาว ภัสสร อนิทร์จันทร์
13092 นางสาว ชลลดา เกาะทอง
13093 นางสาว ชนัญชิดา คุณวฒิุ
13094 นาย วฤณธร พนูไชย
13095 นาย ศิริพงษ์ ฉุยกล่ิน
13096 นางสาว อาทิตยา หมื่นละม้าย
13097 นางสาว ภัทราภรณ์ กาววีงศ์
13098 นางสาว นิภาพร โพธิ์ทอง
13099 นาย ต่อกมล วเิศษสุมน
13100 นางสาว แสงระวี ขันพจิิตร
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13101 นาย ธราวชิญ์ ไทยเจริญ
13102 นาย กรณิศ วเิชียร
13103 นาย ชาคริต อสิมัญ
13104 นางสาว ศุภพชิา คุณวฒิุ
13105 นางสาว รัตนี พนัธรัุตน์
13106 นาย ภาศิวชั บุญสิทธิ์
13107 นางสาว เพญ็พชิชา ไทยกล้า
13108 นางสาว กฤษฎิ์ณิชา โอภาจรัสพงศ์
13109 นาย ชิดณรงค์ หงษ์เขียว
13110 สิบเอก พชยดนย์ ขวญัดี
13111 นาย อลงกรณ์ วตัตธรรม
13112 นาย พงศ์ทิวา ถานันท์
13113 นางสาว นุชนก ดวงเฉลิมชัยกลู
13114 นางสาว สิริลักษณ์ ลิกขะไชย
13115 นางสาว เพญ็ประไพ มะยมรัฐ
13116 นางสาว กรกรกช พณิสุวรรณ
13117 นางสาว รุซดา โต๊ะแอ
13118 นาย สิรภพ ออ่นศรี
13119 นาย อภิเษก ดูเบย์
13120 นางสาว อมันี่ กาแบ
13121 นางสาว ชนาภัทร เบญจางคประเสริฐ
13122 นาย ชาติศักด์ิ นพคุณ
13123 นางสาว ณัฐนรี จินดา
13124 นาย ณัฐชนน ฉันทจิตปรีชา
13125 นาย ชัยรัตน์ จันทุมา
13126 นางสาว เกวลี ผือลองชัย
13127 นาย นพรัตน์ มั่นดี
13128 นางสาว กลุปรียา ศรีเจริญ
13129 นาย อมิรอน สาแม
13130 นางสาว สุพชิญา ตันติวฒันะผล
13131 นางสาว ปาลิดา ส าเภาทอง
13132 นางสาว จิตลดา พสิปิงค า
13133 นาย เอกพล ชุมพล
13134 นางสาว อารยา แสนเสนา
13135 นางสาว ปิยธดิา เพชรรัตน์
13136 นางสาว กรกนก มงคลเพญ็
13137 นางสาว พรพทิักษ์ นิ่มอนงค์
13138 นางสาว ณัฐรุจา มิ่งแม้น
13139 นาย ชยกร สุวรรณโชติ
13140 นาย ปฏิภาณ สุรัตน
13141 นางสาว ณิชาภัทร สุวรรณรัตน์
13142 นางสาว ศุภวรรณ วฒันวสุิทธิ์
13143 นางสาว นันทิชา ถนอมทรัพย์สิน
13144 นาย ชาคริสร์ มานะนาวี
13145 นาย ชาญวทิย์ ดิษเจริญ
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13146 นาย ศุภกจิ คุ้มครอง
13147 นางสาว จีรณัทย์ ชอบขาย
13148 นางสาว กนัติการ สินมา
13149 นางสาว ชนนาถ ด้วยคุ้มเกล้า
13150 นางสาว อลิสา แหละบัง
13151 นางสาว ภณิดา วงษ์วกิย์กรรม
13152 นาย มิ่งรัฐ ตระกลูมุทุตา
13153 นางสาว รดาการ เรืองสมานวงศ์
13154 นาย ภคพงศ์ ผลนา
13155 นางสาว ลลิตา แซ่เบ๊
13156 นาย ชาครีย์ บุษยโภคะ
13157 นางสาว มณิสรา กระบวนแสง
13158 นางสาว ปิ่นมณี ทองพมิาย
13159 นาย ภูสิทธิ ศรีถัทธ์
13160 นางสาว ศรัณยาพร เพยีรทอง
13161 นางสาว พมิลนาฏ บุญทอง
13162 นาย ฮัซซาน บารู
13163 นาย วชัระ เหล็กเกดิผล
13164 นาย ศุภกติต์ จิระแพทย์
13165 นางสาว นิตยา กาศโอสถ
13166 นาย อาทิตย์อทุัย พดัโท
13167 นางสาว ชริดา รุ่งโรจน์กจิการ
13168 นางสาว สุนิสรา ปีแต
13169 นางสาว กญัญ์จิรา มนัสไชยกลุ
13170 นางสาว ชนิกา ภิญโญรสปทุม
13171 นาย ณัฐพงศ์ ปรีสิทธิ์
13172 นาย วศิิษฏ์ งามศรีวเิศษ
13173 นางสาว ปาริชาติ ไชยของพรม
13174 นางสาว อาเฟยีต สอเฮาะ
13175 นางสาว อคินธนัญ์ หมั่นฝึกพนัธ์
13176 นาย ชวภัทร์ ชูศิลป์
13177 นางสาว ปัฐน์ณพฒัน์ ปรีชาสุชาติ
13178 นาย สุรเชษฐ์ สวนจะบก
13179 นางสาว ธนัยชนก บู่สาลี
13180 นาย สุทธเิกยีรติ พชิัยวตัต์
13181 นางสาว นัฎฐา เจริญผล
13182 นางสาว นวลอนงค์ ค าวงษ์
13183 นาย ปิยพนธ ์เจมฒ์ส พรมน้อย
13184 นาย ชินพงศ์ โพธิ์จินดา
13185 วา่ที่ร้อยตรี บรรพต เมฆสุวรรณ
13186 นางสาว พฤฒาพร ใหญ่อรุณ
13187 นางสาว ศิรินทร์ทิพย์ เขตประทุม
13188 นางสาว กมลชนก ส านึก
13189 นาย อสิสระ เถือ่นเจริญ
13190 นางสาว ดาลิวรรณ พงษ์ประยูร
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13191 นางสาว ศุริสรา รามศรี
13192 นาย รัชชานนท์ เพช็รสุข
13193 นางสาว ฐปนรรฆ์ บุญทับ
13194 นางสาว ศุภวรรณ จันแกว้
13195 นางสาว อมรพร คุณะพนัธ์
13196 นางสาว มาลินทร์ มิ่งส าแดง
13197 นางสาว วนัราชินี ห่วงเพชร
13198 นางสาว พชิชากร ลวกติติไชยยันต์
13199 นางสาว ชณิกามาศ เล้ียงถนอม
13200 นาย กรกษิณ พรศิริเชิด
13201 นางสาว พตัร์พมิล ศิริจันทร์
13202 นางสาว สุวรียา หันหาบุญ
13203 นางสาว รุจิราภรณ์ ค าหลง
13204 นาย ชวนิ ฉันทาลิขิต
13205 นางสาว ชนิกานต์ ฟองสมุทร์
13206 นาย ทวชีัย กลุวงศ์
13207 นางสาว เนตรนภา ขุนศรีจันทร์
13208 นาย ประกาศิต ศรีชัยมูล
13209 นางสาว ดวงพร ทรายขาว
13210 นางสาว อภิญญา ศักด์ิศรี
13211 นาย วชิัย เมืองทอง
13212 นางสาว วรัลยุพา สุขรินทร์
13213 นาย อติพล ผการัตน์
13214 นาย สสิน ประจวบศรีรัตน์
13215 นางสาว กนัติชา หัศบ าเรอ
13216 นางสาว กชกร เล้าสุวรรณ
13217 นาย ปูรณ์ แตงใบ
13218 วา่ที่ร้อยตรีหญิง ประดับพร วงศ์ปัญญา


