
เอกสารแนบทา้ยประกาศ ๑

เลขประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล
นักกำรทูตปฏิบตัิกำร :  วุฒิปรญิญำโท จ ำนวน 571 คน
20001 นางสาว ณิกฤชา กาญจน์จิรเดช
20002 นาย ปิติภพ การุณยวนิช
20003 นาง เพชรพนิต การุณยวนิช
20004 นางสาว ฐานิตย์ ยศประสิทธิ์
20005 นางสาว บุญทริกา คงปัญญา
20006 นางสาว พชิชารีย์ กรีติธากลุ
20007 นางสาว ชฎาพรรณ ไชยสม
20008 นางสาว นฤมล ชุม่เจริญสุข
20009 นาย วริิยะ ปล้ืมจิตต์
20010 นางสาว กมลทิพย์ เดชกวนิเลิศ
20011 นางสาว ญาณินี ภู่สกลุ
20012 นางสาว ศตายุ กรดหนู
20013 วา่ที่ร้อยตรีหญิง ภิรมณ์พร หลวงไผ่ชัยกลุ
20014 นางสาว ธนทร ทรงรุจิรภัทร์
20015 นาย ภัทร เจิมสวสัด์ิ
20016 นาย ณัฐวฒิุ ถิรานุชิต
20017 นาย ณัฏฐ์อมร ลิมปิจ านงค์
20018 นาย ธนพล เรืองนาม
20019 นาย จารุภัทร์ ปานพรหมินทร์
20020 นางสาว นิลอมุา ดุลลาพนัธ์
20021 นาย ธนดล สุขสมปราถนา
20022 นาย ศุภพฒัน์ ภู่ไพบูลย์
20023 นาย วชัรพล เขียววมิล
20024 นาย ศุภกจิ ปุญญา
20025 นาย วชัรินทร์ เขียววมิล
20026 นางสาว ปิยะนันท์ มณีโชติ
20027 นาย ภูมิรพี บรรณการ
20028 นางสาว ภัทรณิสตา เณรานนท์
20029 นางสาว สุภารัตน์ ไชยรักษา
20030 นางสาว พลิาศลักษณ์ ภูลวรรณ
20031 นางสาว ปริสุทธิ์ ขวญัแกว้
20032 นาย ฐวชิธนิส พทุธพมิพ์
20033 นาย วฒิุพงศ์ โรจนเมธากลุ
20034 นางสาว เพญ็พสุิทธิ์ พรมมา
20035 นางสาว มาริษา อตุตะเวช
20036 นางสาว ปิยสิริ จันทรสมบัติ
20037 นาย ภาคภูมิ มณีโชติ
20038 นาย สินธนา ทองจันทร์
20039 นางสาว ขวญัชนก สายชมภู

รำยชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจแุละแต่งตั้งบคุคลเข้ำรบัรำชกำร
ในต ำแหน่งนักกำรทูตปฏิบตัิกำร ประจ ำป ี2565
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20040 นาย นครินทร์ ศรีจักร์
20041 นาย ศักด์ิชัย ลุนลาพร
20042 นาย สุจินดา ค าจร
20043 นางสาว ประภาพมิพ์ ฐิติพทิักษ์ธรรม
20044 นาย ภราดร สินเจริญพร
20045 นางสาว สุขุมาล สิงห์อสุาหะ
20046 นาย กรัญย์ สุขมาก
20047 นาย อคัรพล ทองเนียม
20048 นางสาว ภวติรา พศิมัย
20049 นาย อยุทธ์ จริตงาม
20050 นางสาว สรินดา กาญจนคช
20051 นางสาว ชวกิา โกมลมิศร์
20052 นางสาว ธวลัรัตน์ อนิทรจักร
20053 นางสาว ณัฐฐาวดี จันวะโร
20054 นางสาว พรปวณ์ี ตรังคชสาร
20055 นางสาว นลพรรณ ส่งเสริม
20056 นางสาว นวรัตน์ เขมะวงค์
20057 นาย ณัฐพล อิง้ทม
20058 นางสาว ศศิธร พลบถึง
20059 นางสาว ชลทิชา ฐิติกลุ
20060 นางสาว ยูริกา งามวมิุตติยาภรณ์
20061 นางสาว สาวณีิ นาคขวญั
20062 นางสาว พาขวญั ม่วงศิริ
20063 นางสาว นภัสสร พนูขวญั
20064 นางสาว นริดา พรนาคสอนโกษา
20065 นาย พนัธุ์วทิย์ ล่ิมศิลา
20066 นาย ศศินท์ จิระศิริรักษ์
20067 นางสาว สุกาญจนา จารุทัศน์
20068 นางสาว นพรัตน์ ศรีจันทร์
20069 นางสาว แพรวา ฐิตะปุระ
20070 นางสาว เนตรทราย อว่มงามอาจ
20071 นางสาว ศุภัชฌา สุภาพนัธ์
20072 นางสาว สุณัฏฐิณี วนิิชชากร
20073 นาย สิทธกิร เรืองศรี
20074 นางสาว เปมิกา วภิาสกรวราวธุ
20075 นางสาว ณิชรัตน์ โรจน์แสงนนท์
20076 นาย ภารุจ โรจนสุนทร
20077 นางสาว กาญจนา นิยมมาก
20078 นางสาว พรปวณ์ี รัสมี
20079 นางสาว กฤตธากร เอีย่มสุทธา
20080 นางสาว ธนพร ราชลี
20081 นาย วรสิญน์ พานิชกลุ
20082 นางสาว จิณห์ระพร์ี ธนะโสภณ
20083 นาย คณพศ ภูมิสิทธิ์
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20084 นางสาว กวนินาถ สังข์ทอง
20085 นางสาว ภัคสรกญัญ์ ศุภวณิชย์สกลุ
20086 นาย อริย์ธชั เสาวคนธ์
20087 นางสาว ณภัทร วชัราภรณ์
20088 นางสาว ชนาภรณ์ บุตรกนิรี
20089 นาย อนิทรรัตน์ เขือ่นรัตน์
20090 นาย ธนภัทร หิรัญศิริ
20091 นางสาว พนิตนันท์ วงษ์ประสิทธิ์
20092 นาย สิริวฒัน์ โตสกลุ
20093 นางสาว นัทธมน ชูเอยีด
20094 นางสาว กมลทิพย์ อยูเ่จริญสุข
20095 นางสาว นิชาภา เหาตะวานิช ล่ิมสกลุ
20096 นาย นิธพิงศ์ อภัย
20097 นางสาว ชัญญนิษฐ์ ภาคค า
20098 นางสาว นาขวญั เบ็ญจวไิลกลุ
20099 นางสาว เขมจิรณัฐ นราธรพติรพบิูล
20100 นาย นัฎฐ์ชพฒัน์ จัน่เพชร
20101 นาย เหนือ พฒันาศิริ
20102 นาย จิรพฒัน์ สุวรรณดี
20103 นางสาว สมฤทัย พลเสน
20104 นาย นรวชิญ์ เหมสถาปัตย์
20105 นางสาว รัชชา เชาวน์ศิริ
20106 นางสาว ณิชวรรณ ธ ารงศักด์ิ
20107 นางสาว มุรินธรรม กิง่กาญจน์
20108 นางสาว กวติา พลศรี
20109 นางสาว ต้องตา เจริญทรัพย์
20110 นาย อคัรพงศ์ ศรีนพนิคม
20111 นางสาว ชุติมณฑน์ ตุลยาพร
20112 นางสาว ธนัญญา ศรีเรือง
20113 นางสาว ปถวี ศุขกจิ
20114 นางสาว ธญัวลัย แกว้นิคม
20115 นาย ปริญญา บุญอรุณรักษา
20116 นาย สถาณุ วสุวานิช
20117 นาย ปารุสก์ เมฆกระจ่าง
20118 นางสาว จิดาภา จินดา
20119 นาย ทนงศักด์ิ โพธิ์มะฮาด
20120 นาย ชยานันต์ งามศิริ
20121 นางสาว ขวญัรัศม์ จันทร์ศิรินารา
20122 นางสาว อริสรา มีสง่า
20123 นางสาว พรรณนภา ดวงสุวรรณ
20124 นางสาว วราภรณ์ ยิง่ยวด
20125 นางสาว วรรณศิริ วงศ์ววิฒัน์
20126 นางสาว ณภัทร ประเสริฐสุวรรณ
20127 นาง ณฐมน กญุชร
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20128 นาย ฐิติกร ตัณฑวฑุโฒ
20129 นาย ดนัย อนันตศักด์ิ
20130 นางสาว ธนานุช พนัธุ์สุผล
20131 นางสาว จิตต์สุภา เทียมเทียบรัตน์
20132 นาย กลุวฒิุ เจริญธรรมวฒัน์
20133 นางสาว กญัจ์นวร์ี ณ ป้อมเพช็ร
20134 ร.ท.หญิง บัวบูชา บุนนาค
20135 นางสาว ณัฐวารี ศุภเลิศมงคลชัย
20136 นางสาว พรรณลักษณ์ จิตรธนภัทร์
20137 นางสาว ภารดี ต้ังประดิษฐ์
20138 นางสาว พชิญ์กานต์ กลูรัตน์กติิวงศ์
20139 นางสาว อภิษฐา ยอดยิง่
20140 นาย ฉัตรวทิย์ เอีย่มปิ่น
20141 นาย บริพตัร อมราภิบาล
20142 นางสาว กลุวดี กลุพกัตรพงษ์
20143 นางสาว ลภัสรดา ประชาญตรีกาล
20144 นางสาว อาทิมา ชืน่จิตร์
20145 นางสาว อาภาเพญ็ ปันดวง
20146 นาย กาญจนดิศ สุขเกษม
20147 นางสาว ชรัทดา ธญัหมอ
20148 นางสาว ทอฝัน สุวรรณธนรัชต์
20149 นางสาว นฤภร รอดคง
20150 นาย ธรีพนัธุ์ แกว้คง
20151 นาย ศุภพล  ประชุมพร
20152 นางสาว วรัญญา ภูวสิทธนิันท์
20153 นาย อภิชญ์ จิตต์ชืน่โชติ
20154 นาย อฑัฒกร ม่วงน้อย
20155 นางสาว สมัชญา โมจนกลุ
20156 นางสาว วชัรินทร์ พนัธุ์เภา
20157 นางสาว ณิชาภา พดัเจริญ
20158 นางสาว ปุริมปรัชญ์ ศรีหมาน
20159 นาย นนทนัตถ์ รัตนกญุชร
20160 นาย ภูมิรพี รุ่งแสง
20161 นางสาว ชมพนูุท เหล่าสุขสันติวงศ์
20162 นาย จิรายุ กจิศรีวเิชียร
20163 นาย ธนานันต์ นุมัติ
20164 นางสาว รุจิเรข สิงตะสุวรรณโณ
20165 นางสาว พชิชาภา จันทร์อน้
20166 นาย สุวฒัน์ บุญเคลือบ
20167 นางสาว อตุรานุช ช้างเสวก
20168 นางสาว วรันต์ภรณ์ จิรประภาพฒัน์
20169 นางสาว ธดิาภรณ์ แดงสีออ่น
20170 นางสาว เพชรรดา ฤกษ์มา
20171 นางสาว ณัฐกฤตา ให้นุช
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20172 นาย จักริน เชาวเดชาวงศ์
20173 นางสาว ปรีชาญา ชาวกณัหา
20174 นางสาว ศกลวรรณ พุ่มวงษ์
20175 นางสาว ณัฏฐยา สุขสบาย
20176 นาย มัททวะ จันทราทิพย์
20177 นางสาว ปวร์ีสินี ฉัฎฐ์คุณเกษม
20178 นาย อภิชัย ไทยเกือ้
20179 นาย สุภิเษก สถิตย์วมิล
20180 นางสาว ศศิญา ชลาภิรมย์
20181 นางสาว อทิตยา คงมี
20182 นาย นพณัช สกลุเกษมชัย
20183 นาย นฤพล มัคคภาวี
20184 นางสาว ปิญาทิพย์ แสงเงิน
20185 นางสาว จิรกมล วุ่นหนู
20186 นาย กฤษฎาธาร คชาธาร
20187 นางสาว ปราชญา เสนะวตั
20188 นางสาว ปฑิตตา วรีะศิริ
20189 นางสาว วลัยพร ขจรกล่ิน
20190 นาย มารุต หาญทะเล
20191 นาย ฐานวร์ี จิโรชอภิวรรธน์
20192 นางสาว สิรีธร เมฆพรรณโอภาส
20193 นางสาว วจิิตรา น้อยม่วง
20194 นาย นัฐวฒิุ ศรีจอมค า
20195 นาย พรวฒิุ นัทธี
20196 นางสาว ภิญญดา กาญจนารัณย์
20197 นางสาว ปิยภรณ์ ประเสริฐวทิย์
20198 นางสาว วริษฐาน์ รวรัีฐธรานนท์
20199 นางสาว ฑิฆัมพร เร็มศรีงาม
20200 นางสาว ฐานิดา บุตรแกว้
20201 นาย กานต์พงศ์ สุวรรณะพชิญา
20202 นาย เผ่าพนัธุ์ แย่งคุณเชาว์
20203 นาย อนุรักษ์ ตรีภพนาถ
20204 นางสาว ธญันรี เนียมหอม
20205 นาย สรรภพ ตุงคะเสน
20206 นางสาว ณิชา กฤษณพนัธุ์
20207 นางสาว ชญานิศ กล่ าสุข
20208 นางสาว หทัยชนก ปัจฉิมบูรณ์
20209 นางสาว กานต์ชนิต โกศลวฒันา
20210 นาย กมเลศน์ กอสกลุ
20211 นาย พพิฒัพงศ์ ชูประสิทธิ์
20212 นางสาว อรพนิ ปัทมภาสพงษ์
20213 นาย ธนนันต์ ต้ังด าเนินสวสัด์ิ
20214 นางสาว ชนัญภัค สุงาม
20215 นางสาว วรรณรวี กอบพึ่งตน
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20216 นางสาว พชิญา อนันตชัย
20217 นางสาว เบญญทิพย์ ยิม้ละม้าย
20218 นางสาว กรกชา มณีรัตนอนันต
20219 นางสาว จุฑามณี วงแกว้เจริญ
20220 นางสาว อนัอนั ต้ังประเสริฐพงศ์
20221 นางสาว ชัญญา สิงห์ทอง
20222 วา่ที่ร้อยตรี นวภาคย์ ภัทรลีลา
20223 นางสาว เปรมวสุ ต่ออภิชาตตระกลู
20224 นางสาว สุทินา หิรัญประทีป
20225 นาย วศัพล ธรรมรักษา
20226 นางสาว ภรภัสสรณ์ ชุมพล
20227 นาย ปิยะชัย ธรีเศรษฐบูรณ์
20228 นางสาว ณัฐราพร พรหมประสิทธิ์
20229 นางสาว ปาณิศา สุขวชิชัย
20230 นาย วริทธิ์ หอรุ่งเรือง
20231 นาย เทียนทอง วชิรวชิัย
20232 นางสาว ชัญญาพชัญ์ สะตา
20233 นางสาว นิรดา สวา่งอารมย์
20234 นาย ปรเมศวร์ พทิยเจริญวงศ์
20235 นาย ศรัณย์ อบสุวรรณ
20236 นางสาว พลอยแพรวา สุภัควณิช
20237 นางสาว บัวบวร อนันตศิลา
20238 นางสาว อจัฉรา จินาพนัธ์
20239 นางสาว พชัริดา เวชโอสถศักดา
20240 นาย กรทัศน์ ศุขเฉลิม
20241 นาย จุฑาภัทร นัยโกวทิ
20242 นางสาว กาญจนา ธรรมศรัณย์
20243 นางสาว กมลวรรณ มั่นดี
20244 นาย พรีพฒัน์ จารุสมบัติ
20245 นาย ภัทรกร จันทร์หอม
20246 นางสาว พชิชาภา จตุวรพฒัน์
20247 นาย ภาคิณ แกว้ลังกา
20248 นางสาว สุกญัญา สุทธเิธยีรณรงค์
20249 นางสาว ลลิตา รักวจิัย
20250 นางสาว ปัทฐมิกา ปิ่นเงิน
20251 นาย ภูมิวรพล ยิง่มหิศรานนท์
20252 นาย ธนพล เฮงสาโรชัย
20253 นาย ปฏิพทัธ์ เพง็เมือง
20254 นางสาว กวติา สุดอาราม
20255 นางสาว มณีศรี อา่วแห่งสันติ
20256 นางสาว นวพรรษ์ แกว้ไทรนันท์
20257 นางสาว จุฑาทิพย์ สิงหกลางพล
20258 นางสาว อติญา แจวเจริญ
20259 นางสาว กวนิธร ชุมทอง
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20260 นาย กฤษฏิ์ จันทราทิพย์
20261 นางสาว มฑณ ยนต์ดัน
20262 นางสาว ณัฐสิรินทร์ สัจจวงษ์
20263 นางสาว ศกนุตลา สุภาสัย
20264 นางสาว ตรีรัตน์ ปฏิโค
20265 นางสาว ปาริฉัตร ต้ังประสิทธวิงศ์
20266 นางสาว นันท์นภัส การบูรณ์
20267 นาย ณภัทร เจียวริิยบุญญา
20268 นาย วทิยา เลิศพนาสิน
20269 นางสาว พชิชาภา ทับทิมทอง
20270 นางสาว วาสุนทรา ชัยรัตน์
20271 นางสาว วนาพร ค าบุศย์
20272 นางสาว กลัยา กนกกศุลพงศ์
20273 นางสาว อริสรา งามบัวทอง
20274 นาย รัฐพงษ์ ชูมก
20275 นางสาว ชนาธปิ ทองประกอบ
20276 นาย วรินทร์ โชคธนะศิริ
20277 นางสาว ปวณีา แดงวรุิฬห์
20278 นางสาว อชิรญา เดชานันทศิลป์
20279 นาย ณัฎฐ์ นพเกา้แสงนิมิต
20280 นางสาว ปนัสยา ฉายคุณรัฐ
20281 นางสาว สุภาวดี บุญญาลงกรณ์
20282 นาย สรรพกฤษณ์ สักการโกศล
20283 นางสาว ช่อทิพย์ คงอว้น
20284 นางสาว ศิรประภา แกน่ดี
20285 นางสาว ชัชชญา พงษ์สุขพณิ
20286 นาย พร่ังพร้อม รัตนะ
20287 นาง มณีกญัญา นากามัทสึ
20288 นางสาว ศลิล ตันวสุิทธิ์
20289 นาย พนม พนาโรจน์วงศ์
20290 นางสาว ศศิธร ค้าขาย
20291 นาย อนิทัช เหล่าวรีะกลุ
20292 นางสาว จรินทร ภาคานาม
20293 นางสาว อภินันท์ ศรีไพวลัย์
20294 นางสาว แพรววรรณ สุดโสม
20295 นาย ปัญญพล กณัฑ์กนกจิรสิน
20296 นาย วชิชากร สุภาสมบูรณ์
20297 นางสาว วภิาวี พรุิณย้อย
20298 นาย พศวร์ี ศิริสราญลักษณ์
20299 นางสาว วริศรา โทสมัย
20300 นางสาว ภัสร์ คณานุรักษ์
20301 นาย ชัช ข าเพชร
20302 นางสาว บุญชรัสมิ์ สนจิตร์
20303 นาย ดิลกวงศ์ หงส์ทอง
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20304 นาย บารมี พานิช
20305 นาย ดิษย์ วฒันปรีชานนท์
20306 นาย ภูริทัต เพชรานนท์
20307 นางสาว ภัสสร เกตุเลขา
20308 นางสาว นฤภร ไซร้สุวรรณ
20309 นางสาว สวรรยา เตชะมาถาวร
20310 นาย ชยธร สระน้อย
20311 นาย ทัศน์ชัย สรรค์นิกร
20312 นางสาว กลัญ์วกิา เยีย่มแสง
20313 นาย ภาสกร สุขสมจิตร
20314 นางสาว ววินัวสิาข์ วงษ์สวรรค์
20315 นางสาว สิริจิต อูเ่จริญ
20316 นาย ณัฐดนัย ศรไชย
20317 นางสาว ธนิษฐ์ ลีลากจิทรัพย์
20318 ส.ต.ท.หญิง ณวพร กรบริสุทธิ์
20319 นางสาว บุญสิตา ภววงษ์ศักด์ิ
20320 นางสาว พลอยพงา บุญเสริม
20321 นาย ณโม รักเล้ียง
20322 นาย วสิิต เกยีรติโรจนก าธร
20323 นางสาว เอือ้มพร รักษาวงศ์
20324 นาย ปัณณะ ล้ีมิ่งสวสัด์ิ
20325 นางสาว หัทยา ปรีชา
20326 นาย จริพฒัน์ วชิิตชลชัย
20327 นางสาว พมิพพ์นิต ศรีวรกลุ
20328 นาย สิทธชิัย เหมรัษดานนท์
20329 นางสาว นิรมล รัตนสงเคราะห์
20330 นาย กติติธชัช์ กติต์ินัฏฐากรู
20331 นางสาว ธญัญาภรณ์ เอมะสุวรรณ
20332 นางสาว ณริณทร์ธร โพธากลุ
20333 นางสาว เพญ็ลักษณ์ นิรัติศัย
20334 นางสาว สรียา ทองเอีย่ม
20335 นางสาว กชพรรณ ไพโรจน์ฤทธิ์กลุ
20336 นาย ทินกฤต กล่ินหวล
20337 นางสาว วรพรรณ เกติวงศ์
20338 นาย กจิจพฒัน์ สะสมบัติ
20339 นางสาว จุฑามาศ ชูงาน
20340 นาย ฮานีฟ ไซซิง
20341 นางสาว อรบุษป์ หล้าสมบูรณ์
20342 นางสาว แพรวพรรณ รักขิโต
20343 นาย วลัญช์ชัย คุณภัคพงศ์
20344 นางสาว ชนินันท์ นิลเพชร
20345 นาย เอกนรินทร์ นุกลูสุขศิริ
20346 นางสาว สุรัสวดี พนัธป์รีชา
20347 นางสาว อนรรฆพร ลายวเิศษกลุ
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20348 นาย คงศิริ พรนิคม
20349 นางสาว ธญักร วทิยะเสถียรกลุ
20350 นาย เจติพทัธ์ เปี่ยมจ ารัสกลุ
20351 นางสาว วชัราภรณ์ สิงหเสนี
20352 นาย ดิษพล ศิวะรัตนธ ารงค์
20353 นางสาว รัฐฐากมล จันทรวราทิตย์
20354 นางสาว ภรณี เกษมทรัพย์
20355 นาย วรัทภูมิ บัวระภา
20356 นางสาว ทัตพร ฉันทา
20357 นาย วรัช กจิโมกข์
20358 นางสาว อนุสรา สุวรรณวงศ์
20359 นางสาว ทิชญาภา ทวชิปิยานนธ์
20360 นางสาว ภัทราพร ชัยส าเร็จ
20361 นาย ชัย รักวงศ์เกษม
20362 นางสาว สิตา แพงศรีละคร
20363 นาย สารัช โภคพลากรณ์
20364 นางสาว วรรณนิภา ภูมิถาวร
20365 นางสาว นภัสฐญาน์ วสุหิรัญมนตรี
20366 นาย ขวญัชัย วงษ์เวช
20367 นางสาว ชนากานต์ งามเชือ้
20368 นางสาว ฉันท์สินี ปาละสิงห์
20369 นางสาว สุทธดิา สกดิใจ
20370 นางสาว ปุญญิศา โพธิ์สูง
20371 นางสาว วนัอษุา รักนุ้ย
20372 นาย ธาวติ หนุนภักดี
20373 นาย นฤดล นฤนรเศรษฐ
20374 นางสาว ณภัทร เมธวีรัีงสรรค์
20375 นาย สุทธศิิลป์ สุขสบาย
20376 นางสาว อารยา โชติศิลากลุ
20377 นาย กฤตนันท์ เพญ็ศิริสมบูรณ์
20378 นางสาว สุธาวลัย์ พงษ์บูรณกจิ
20379 นางสาว ชัชชญา วงศ์ใหญ่
20380 นางสาว กมลมาศ สุริยวรรณ
20381 นางสาว ประกายมาศ เลิศวริาม
20382 นางสาว เฟื่องฟา้ ศรีสุข
20383 นางสาว พรพชิชา แกว้สัมฤทธิ์
20384 นาย กฤษฎา ผิวงาม
20385 นาย ภูมิทัศน์ ลักษณะปิยะ
20386 นาย ดนุธรรม วรพพิฒัน์
20387 นางสาว ปาลินนา กองจันทร์
20388 นางสาว ณฐอร ซ่ือตรง
20389 นาย ธรีชัย ลีลาวรรณ
20390 นาย สุคนธ์ เพช็รนิล
20391 นางสาว ธารณา กาญจนรจิต
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20392 นางสาว ศิริรัตน์ เชยอบุล
20393 นางสาว สุนทรี นามลิวลัย์
20394 นางสาว พฤทธพิรรณ กล่าวกติิกลุ
20395 นางสาว นัทธวรรณ ทองแถม ณ อยุธยา
20396 จ.ส.ต. ยุทธนา บุญมี
20397 นาย ธชัชัย สดทองค า
20398 นางสาว บุญญาดา พฒันธญัญา
20399 วา่ที่ ร้อยตรี ไพฑูรย์ โพธยิา
20400 นางสาว สุภาพร เชาวรินทร์
20401 นางสาว พรภัสสร สิริสรปัทม์ภรณ์
20402 นางสาว วไิลรัตน์ ปรานศิลป์
20403 นาย จีรวสัส์ เมธาวฒันานันท์
20404 นางสาว พชัราพร ศรีสวสัด์ิ
20405 นางสาว ณัฏฐ์กฤตา อดุมกฤตยาชัย
20406 นางสาว นวรัตน์ ตุ่นทอง
20407 นาย กศมพงษ์ วาตะบุตร
20408 นาย อนิทัช น าแสงวานิช
20409 นางสาว รักษ์พนา เจริญวฒันา
20410 นางสาว อชัฌา อนัยะวรรธนะ
20411 นาง เจนจิรา เหริน
20412 นางสาว ปรมาภรณ์ บุญถูก
20413 นางสาว ณัฐกมล ล้ิมประยูร
20414 นาย กษิดิศ ด าริสถลมารค
20415 นางสาว โศรยา สุวรรณกาล
20416 นางสาว นันทรักษ์ วจันะรัตน์
20417 นางสาว วริศรา ลักษมีธติิ
20418 นางสาว ณัฐญาดา บุญโพธิ์แกว้
20419 นางสาว พชิา ชุตินารา
20420 นางสาว อณัชญา ช้างเจริญ
20421 นาย อานิสงค์ โอทาตะวงศ์
20422 นาย ณชกร รุจินินนาท
20423 นางสาว กชพร วมิลธาดา
20424 นางสาว หทัยทิพย์ พรหมเพศ
20425 นางสาว กรชนก ทรัพย์สุนทร
20426 นางสาว ภัทรวฒัน์ อิม่ชืน่
20427 นางสาว มัรวาณี มะลี
20428 นาย ฉัตรชนก คชเถือ่น
20429 นางสาว ณัฐรดา บัวเล้ียง
20430 นางสาว บุษยพรรณ ล้ิมยิง่เจริญ
20431 นางสาว สมานันท์ ทรัพย์กลุชร
20432 นาย พชร บ่ายคล้อย
20433 นาย มุนินทร วฒันายากร
20434 นางสาว ชมนภัส ทองศรี
20435 นางสาว กลุกนัยา ปากลาว
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20436 นางสาว พพิรรษพร เกตุโกมุท
20437 นางสาว ธนกานต์ ปัญจลักษณ์
20438 นาย นนท์ วฒันกจิ
20439 นาย ปกขวญั กล้าหาญ
20440 นางสาว วรินทร์ มานะกลุ
20441 นางสาว ชุติกาญจน์ พร้อมมูล
20442 นางสาว วสุมา สุทธวิานิช
20443 นางสาว วงศิยา เลิศไตรรักษ์
20444 นางสาว พมิพน์ารา คูณทวทีรัพย์
20445 นาย วศิรุต ทั่งเพชร
20446 นาย วรายุส ไวเวหา
20447 นาย ธรีดนย์ กาศอดุม
20448 นาย ณัฐ กลุวงศ์วทิย์
20449 นาย พรีกร ขาวสุทธิ์
20450 นางสาว เสาวนีย์ สายใจ
20451 นาย ธชัชัย เขมวงค์
20452 นางสาว รวสิรา ชูฤกษ์
20453 นาง อารีภา ธรรมเสถียร
20454 นาย ภาณุวฒัน์ จิววฒันารักษ์
20455 นางสาว สิรินศิญาห์ เบ็ญจศิริวรรณ
20456 นางสาว พรรษสลิล รีพรหม
20457 นาย ภัสรศักย์ พงศ์มากสิริกลุ
20458 นาย นภัส แดงบุหงา
20459 นาย กฤษฐิศรณ์ เกีย้วทัพ
20460 นาย บุญญากร ศรีศาศวตักลุ
20461 นาย ชาญวทิย์ คงแคล้ว
20462 นาย กติติพนัธ์ จุลเจริญ
20463 นางสาว วชัรี แซ่ตัง
20464 นาย ธญาณ ชินวงศ์วฒันา
20465 นาย อบัดุลเราะห์มัน สุหลง
20466 นางสาว ศิริกาญจน์ สรวมศิริ
20467 นาย ณัฐกติต์ิ ถิน่จวงจันทร์
20468 นางสาว อรจิรา ค าบุศย์
20469 นางสาว วารียา โกสุมพนัธ์
20470 นาย รวณิ ปัญญานิติ
20471 นาย โสรัตน์ ขันตี
20472 นางสาว วสิสุตา ศิริธญัญาลักษณ์
20473 นางสาว จุฬารัตน์ รุ่งเรืองมีทรัพย์
20474 นางสาว อติญา สุพรหมภักตร์
20475 นาย องักฤษ เนื่องจ านงค์
20476 นาย อนรรฆธร วไิลรัตน์
20477 นางสาว วรรณพชัร ทั่งทอง
20478 นาย อธภิัทร ไชยศร
20479 นางสาว บุณยกร มุสิโก
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20480 นางสาว ปนิดา ศรีสวสัด์ิ
20481 นางสาว วชิยา เลิศไพรวนั
20482 นาย ชานันท์ เลิศไพรวนั
20483 นางสาว นภาภัทร พุ่มแจ้ง
20484 นางสาว ธนภร จ าปาไทย
20485 นาย สราวธุ พรศักด์ิกลุ
20486 นางสาว กลุธรา อิม่เงิน
20487 นางสาว รัตนสุดา แสงสวา่ง
20488 นางสาว ปาณิศรา นันไชยอดุ
20489 นาย จารุภัทร์ ธรรมคันโธ
20490 นาย ปารเมศ บุญญานันต์
20491 นาย กนัตพล นาวายนต์
20492 นางสาว ภคมน ปิ่นประยูร
20493 นางสาว สไบทิพย์ จันทร์หอม
20494 นางสาว ชาลิสา ศิริทรัพย์
20495 นาย จิรวฒัน์ อารีจิตสกลุ
20496 นางสาว สุชาดา พสัถาน
20497 นางสาว อรนัฏ ประสานพจน์
20498 นาย สุนนท์กาจ วงศ์สมบูรณ์
20499 นางสาว พมิพชิา นวลสาย
20500 นางสาว ลดาวลัย์ อรุณราษฎร์
20501 นางสาว ศศิประภา ฤชุโรจน์
20502 นางสาว กรกนก จาบรัมย์
20503 นาย ปฏิภาณ ภิญโญพรพาณิชย์
20504 นางสาว วรินดา สุสุตเลิศปัญญา
20505 นาย ณัฐชัย พฒันพานิชชัย
20506 นางสาว กลัยาสิริ ค าโคกกรวด
20507 นางสาว ธาวนิี วลิามาศ
20508 นาย อรรถวฒิุ ร้ังกลาง
20509 นางสาว ทิฏิ์ภัทรา สุดแกว้
20510 นาย ยาซีน แดงชาติ
20511 นางสาว ลลิศา เดชนิติรัตน์
20512 นาย พเินต ตันศิริ
20513 นาย ธวชัชัย โล่ขุนพรหม
20514 นางสาว กฤษณา พลูพานิชอปุถัมป์
20515 นางสาว ธญัรดา มุ่งธญัญา
20516 นางสาว ปาณิสรา จันทร์นวล
20517 นาย ธนัท เกดิขุมทอง
20518 นาย ภาณุพงศ์ พนัธุ์เสือ
20519 นางสาว แพรวเพชร สมบัติเปี่ยม
20520 นาย คณพล พงศ์พทิยา
20521 นางสาว วธทูิพย์ สังข์ด้วง
20522 นางสาว วณัชยา ยืนยง
20523 นางสาว วาทินี สุระมาศ
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20524 นางสาว ธญัญลักษณ์ จันทรังษี
20525 นางสาว สุรางค์รัตน์ แสงชาติ
20526 นางสาว กชกร สิริโชคประเสริฐ
20527 หม่อมหลวง พชิญา สวสัดิวตัน์
20528 นางสาว ธญัญรัศม์ นภากรวฒันนนท์
20529 วา่ที่ร้อยตรี ธนันท์รัฐ นภากรวฒันนนท์
20530 นางสาว ออม แรงเพช็ร
20531 นางสาว เขมจิรา โกกฬิา
20532 นางสาว แพรวไพลิน มาลี
20533 นาย ธนายุทธ์ จิรัฐพงศ์
20534 นางสาว กมลฉัตร จันทรรัตน์
20535 นางสาว อจัฉราพรรณ มูลทอง
20536 นาย ปอง นครชัย
20537 นาย จิระพงศ์ ปนาทกลู
20538 นาย ธนิก ง้าวหิรัญพฒัน์
20539 นางสาว นนทิกา ครองสินทรัพย์
20540 นางสาว เขมวดี เฉลียว
20541 นาย อรรนพ ฤทธรุิตม์
20542 นางสาว สุรภา อร่ามมนุปัญญากลุ
20543 นาย รัฐภูมิ เห็นสวา่ง
20544 นาย ชรินทร์ ดวงพสัตรา
20545 นางสาว พรียา พรมภักดี
20546 นาย ทนงศักด์ิ ช่วยเกดิ
20547 นางสาว สุธนิี ปิ่นรัตน์
20548 นางสาว ณัฐวรรณ ทองโชค
20549 นาย อรรคพงษ์ อณุหเลขกะ
20550 นางสาว ชลิดา แย้มศรีสุข
20551 นางสาว จินดานันท์ บ ารุงจิตร
20552 นาย ธาวนิ แจ่มแจ้ง
20553 นางสาว ทอรุ้ง ทองมาเอง
20554 นางสาว นารายะ ประสูตร์
20555 นาย ธรัช ประดับศิลป์
20556 นางสาว เมทินี พยอมหอม
20557 นาย นิติกร ไชยสิทธิ์
20558 นางสาว ปุณยธร มโนสุดประสิทธิ์
20559 นางสาว สาทิสรัตน์ สมนึก
20560 นางสาว พณัณิตา ช่วยชัย
20561 นาย กานต์ โกมลมิศร์
20562 นาง ญาณิศา เชนยะวณิช ชู
20563 นางสาว กลุภัสร์ จันทร์แจ่ม
20564 นางสาว ศิริยมาศ พาภักดี
20565 นางสาว เพญ็พรรษา ชัยธรีะสุเวท
20566 นางสาว สายทิพย์ ค าพฒุ
20567 นางสาว ขวญัชนก ค ามณี
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20568 นางสาว วาณี ศรีสัมฤทธผิล
20569 นาย ชวศิ คล้ายวมิุติ
20570 นาย นนทิพทัธ์ ธนพบิูลย์
20571 นาย ณัฐนันท์ เหล่าศิลปเจริญ


