
 

 

 

 

 

ประกาศกรมศุลกากร 
เรื่อง  รายช่ือผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 

ในต าแหน่งนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ  
……………………….. 

ตามที่ได้มีประกาศกรมศุลกากร ลงวันที่  8 มิถุนายน 2564 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขัน         
เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในต าแหน่งนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ  นั้น 

 บัดนี้ การรับสมัครสอบได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่า มีผู้สมัครสอบแข่งขันฯ ที่ได้บันทึกข้อมูล
การสมัครสอบและได้ช าระค่าธรรมเนียมในการสอบครบถ้วนภายในวันและเวลาที่ก าหนด ดังบัญชีรายชื่อ                 
แนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันฯ ข้างต้นนี้ กรมศุลกากรได้ประกาศตามข้อมูล              
และข้อเท็จจริง ที่ผู้สมัครสอบแข่งขันฯ ได้รับรองตนเองในใบสมัครสอบว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป ไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม และมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่า
ผู้สมัครสอบแข่งขันฯ รายใด มีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งไม่ตรงตามประกาศ
รับสมัครสอบ หรือคุณวุฒิที่สมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัครสอบ จะถือว่า
ผู้สมัครสอบแข่งขันฯ รายนั้นเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิเข้าสอบ 

 ส าหรับผู้สมัครสอบแข่งขันฯ ที่ได้ช าระค่าธรรมเนียมในการสอบครบถ้วนภายในวันและเวลาที่ก าหนด 
แต่ไม่มีชื่อเป็นผู้สมัครสอบแข่งขันฯ ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ หากยืนยันได้ว่าได้ช าระเงินตามก าหนดเวลา 
โปรดติดต่อฝ่ายสรรหาและเลือกสรร ส่วนบริหารงานบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล ทางโทรศัพท์เลขหมาย 
0 2667 6352 - 6353 , 0 2667 6305  , 0 2667 6350, 0 2667 7000 ต่อ 5822                
ภายในวันศุกร์ที ่ 27 สิงหาคม 25๖4 ในวันและเวลาราชการ หากตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นผู้สมัครสอบจริง              
กรมศุลกากรจะประกาศรายชื่ อเป็นผู้ สมัครสอบแข่งขันฯ เพ่ิมเติม  โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้                    
ภายในวันศุกร์ที่ 3 กันยายน 25๖4 ทางเว็บไซต์กรมศุลกากร http://job.customs.go.th ถ้าไม่ด าเนินการ
ภายในก าหนดเวลาดังกล่าว จะไม่มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันฯ ในครั้งนี้  

 

 

 

 

 

 

/ทั้งนี้… 

 
ส าเนา 
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 ทั้งนี้ กรมศุลกากรจะประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน
เพื ่อบรรจุและแต่งตั ้งบุคคลเข้ารับราชการในต าแหน่งนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ ภายในวันที่                
18 ตุลาคม 2564 ทางอินเทอร์เน็ตที่ เว็บไซต์ http://job.customs.go.th และ http://www.customs.go.th 
หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์” หัวข้อย่อย “ข่าวรับสมัครงาน” โดยผู้สมัครสอบแข่งขันฯ สามารถตรวจสอบ
และพิมพ์บัตรประจ าตัวสอบที่มีเลขประจ าตัวสอบได้ ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://job.customs.go.th       
ในวันดังกล่าว 

ประกาศ  ณ  วันที ่ 11  สิงหาคม  พ.ศ.  2564 
 

 (ลงชื่อ)      พชร  อนันตศิลป์ 
 (นายพชร  อนันตศิลป์) 

                          อธิบดีกรมศุลกากร 
 



จ ำนวน 15,262 คน 

เลขประจ ำตัวสอบ
642101000001 นาย ศิวา เดชะเมธากุล
642101000002 นาย ชุติพนธ์ เสียงจินดารัตน์
642101000003 น.ส. ชยาพร ศิกษมัต
642101000004 นาย ภานุพงค์ พุฒภักดี
642101000005 นาย สุกิจ บุญรักษ์
642101000006 น.ส. สรัญรส จันทน์อาภรณ์
642101000007 นาย สุพล วิสุทธิสมบูรณ์
642101000008 นาย พงษ์ฐกร ประสิทธิเขตรวิทย์
642101000009 น.ส. ปฐมพร รัตนาคณหุตานนท์
642101000010 น.ส. นันทิชา ดิลกขมารักษ์
642101000011 น.ส. พิมพ์สุดา อุทิศ
642101000012 นาย กานตพงศ์ ชูศรี
642101000013 น.ส. ชนากานต์ ทัพใหญ่
642101000014 นาย สุทธิชาติ ปานแจ่ม
642101000015 นาย สิรภพ ถาวร
642101000016 น.ส. วชิราภรณ์ ไชยเมืองมูล
642101000017 นาย วสุภัทร์ กุเหล็กด า
642101000018 น.ส. อภิชญา ตรงศิริวิบูลย์
642101000019 นาย นนทวัชร์ ถาน้อย
642101000020 น.ส. กาญจนา รู้ประโยชน์ศิลป์
642101000021 นาย นพฤทธ์ิ ก าจัดดัสกร
642101000022 น.ส. ธิดาภัทร วงศ์ประเสริฐ
642101000023 น.ส. วสมน โพธ์ิศรี
642101000024 น.ส. ศกลวรรณ พรรณมรรคา
642101000025 น.ส. เขมจิรา พศินดุสิต
642101000026 นาย มณทวี มณฑปใหญ่
642101000027 น.ส. กชกร วงศาโรจน์
642101000028 น.ส. ศรรณชณษรศ์ เกียรติธิวัฒน์
642101000029 นาง รุจิรารัตน์ เฮงตระกูล

เอกสำรแนบท้ำยประกำศกรมศุลกำกร ลงวันท่ี  11  สิงหำคม  พ.ศ.  2564
เร่ือง รำยช่ือผู้สมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ำรับรำชกำร

ในต ำแหน่งนักวิชำกำรศุลกำกรปฏิบัติกำร

........................................................

ช่ือ - นำมสกุล

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ  หน้าท่ี 1 จาก 450    



จ ำนวน 15,262 คน 
เลขประจ ำตัวสอบ

642101000030 น.ส. ฐิตาภรณ์ เรืองกูล
642101000031 น.ส. ชนิกานต์ สุวรรณสุนทร
642101000032 นาย ชาตรี จันทร
642101000033 นาย วิทยา วิทยอภิบาล
642101000034 นาย ภัทรพล เดโช
642101000035 นาย ศิริดล อ้นขวัญเมือง
642101000036 น.ส. สิตาชาณา รักษ์ไกรเดช
642101000037 น.ส. มนทาวดี อู่สุวรรณ์
642101000038 น.ส. สุธีรา นรานอก
642101000039 นาย กันตภณ เบ็ญมินทร์
642101000040 น.ส. เกวลี ทิศาวงศ์
642101000041 นาย วรวงศ์ รอดเกล้ียง
642101000042 นาย นัฐพล เส็มหมัด
642101000043 น.ส. อัจฉราพร พลธสูร
642101000044 น.ส. นันทนัช ดรุณพงศ์
642101000045 น.ส. ณัฐฐาพร หอมสุวรรณ์
642101000046 นาย อรรคพล เหรียญตระกูล
642101000047 น.ส. ญาณิศา สุทธิชนโสภากุล
642101000048 น.ส. สุรีพร เฉลิมพักตร์
642101000049 น.ส. อัจจิมา จันทวี
642101000050 ร.ท.หญิง กมลพร บุนนาค
642101000051 นาย ติณห์ สุวรรณสมบัติ
642101000052 น.ส. ปริฉัตร แก้วสด
642101000053 น.ส. นวพร ชมภูศรี
642101000054 นาย ทนงฤทธ์ิ ธนชิตชัยกุล
642101000055 น.ส. รจนา สุขศรีวัน
642101000056 น.ส. ปานวิชญาณ์ ดีแก้ว
642101000057 น.ส. จรรยพร จารุอารยนันท์
642101000058 นาย กันต์ศักด์ิ นาควิเชียร
642101000059 นาย สงกรานต์ ดอกไม้หอม
642101000060 ส.ต.ต.หญิง ปิยมาภรณ์ ภู่ระย้า
642101000061 น.ส. รัตนากร ธีรศรัณยานนท์
642101000062 นาย ทัชชกร อิงคเศรษฐ์
642101000063 นาย ฌานชนะ จันทร์ศรีบุตร

ช่ือ - นำมสกุล

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าท่ี 2 จาก 450    



จ ำนวน 15,262 คน 
เลขประจ ำตัวสอบ

642101000064 น.ส. พรทิพย์ พลศรี
642101000065 นาย ณัฐพล ประดับมุข
642101000066 น.ส. พัชราภรณ์ บรรจงรัตน์
642101000067 นาย เอกภัทร์ อัศวภูมิ
642101000068 นาย พิชญ์นันท์ มณีวรรณ
642101000069 นาย ชาคริต ศรีสวัสด์ิ
642101000070 น.ส. วชิรญาณ์ บ าเพ็ญอยู่
642101000071 นาย ธัชพันธ์ุ สุชัยคณารักษ์
642101000072 น.ส. กมลชนก แดงสวัสด์ิ
642101000073 น.ส. วันสิริ ไทรสาคร
642101000074 น.ส. นภัค เหล่าสืบสกุล
642101000075 น.ส. ณัฐกาญจน์ ข าพ่วง
642101000076 น.ส. พรพรรณ ยอดเณร
642101000077 นาย ฉัตรมงคล กิติศรีวรพันธ์ุ
642101000078 น.ส. อัญชลี ใหม่อารินทร์
642101000079 น.ส. ณัฐชยา พวงมาลี
642101000080 จ่าสิบตรี รณกฤต นุ้ยภิรมย์
642101000081 น.ส. เบญจมาภรณ์ เพชรไข่
642101000082 นาย กลวัชร ธรรมใจ
642101000083 น.ส. พัชร์สุภา พันธ์ุปกรณ์
642101000084 นาย อิสระพงศ์ วงษ์ป่ิน
642101000085 สิบต ารวจโท รัชชานนท์ อุยสุย
642101000086 นาย บัณฑิต แดงสว่าง
642101000087 นาย ศิขรินทร์ นาคขาว
642101000088 น.ส. พรสุดา ชัยฤทธ์ิ
642101000089 ส.ต.ท.หญิง ชนิภา ธีระธนานนท์
642101000090 น.ส. ชาลิสา ศิริไตรภัฏ
642101000091 นาย ยุทธพล ฟูวงศ์
642101000092 นาย ณัฐพงศ์ ส าราญ
642101000093 นาย ชยพล นุ่นทิพย์
642101000094 น.ส. มธุริน ทองบุญ
642101000095 น.ส. ฟาริดา ยาเฟอร์
642101000096 นาย บริภัทร แก้วใส
642101000097 น.ส. นัจกร อิสสภาพ

ช่ือ - นำมสกุล

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าท่ี 3 จาก 450    



จ ำนวน 15,262 คน 
เลขประจ ำตัวสอบ

642101000098 นาย คณิน พ่วงทอง
642101000099 น.ส. สุชีรา วงค์แก้ว
642101000100 นาย เฉลิมพล ณ สงขลา
642101000101 น.ส. วรรณภา ลิขิตปัญญา
642101000102 น.ส. ญาดา กุลธนวัฒน์
642101000103 น.ส. ปิยะรักษ์ ไพค านาม
642101000104 น.ส. ฐานิดา พัฒนากุล
642101000105 น.ส. กัญจนา กาญจนสุนทร
642101000106 นาย ปรัชญ์ พันธ์งาม
642101000107 น.ส. จุฑาทิพย์ เหมือนใจ
642101000108 น.ส. มลทาวรรณ สวนมาลี
642101000109 นาย มาวิน ม่วงมา
642101000110 น.ส. ลักษิกา ชูด า
642101000111 นาย วันฮาสันต์ สุเด็น
642101000112 นาย พีระศักด์ิ หชัยกุล
642101000113 น.ส. วิภาวี สุขสุวรรณ
642101000114 นาย ณัฐภัทร สองห้อง
642101000115 นาย ฆเนศ เสนีย์ชัย
642101000116 นาย ชุณห์วุฒิ ภัคสุขพิมล
642101000117 น.ส. ปวีณา ใจหม่ัน
642101000118 น.ส. ชิสา สุญาสิทธ์ิ
642101000119 น.ส. พรพรรณ พรมมา
642101000120 นาย พัชระ บุญพร้อมสรรพ์
642101000121 นาย ศักดา ชัยโชติประเสริฐ
642101000122 นาย อนุศักด์ิ แดหวัน
642101000123 นาย เมธี เนติวุฒิสาร
642101000124 นาย ปวีร์ ทีฆภาคย์วิศิษฎ์
642101000125 น.ส. ณาฟีละห์ อูมา
642101000126 น.ส. ศิริรัตน์ ด้วงแก้ว
642101000127 นาย ณัฐสุชา รัศมีแจ่ม
642101000128 น.ส. อังค์ริสา เหลืองธนพลกุล
642101000129 น.ส. ศุภลักษณ์ หมอรักษา
642101000130 นาย วิสูตร รัตนภิญโญพิทักษ์
642101000131 นาย กานต์รวี ทวีโรจนกุล

ช่ือ - นำมสกุล

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าท่ี 4 จาก 450    



จ ำนวน 15,262 คน 
เลขประจ ำตัวสอบ

642101000132 นาย ณัฐพล รัชตะนาวิน
642101000133 นาย วรปรัชญ์ วังสุข
642101000134 น.ส. พิมพ์ภัทรา พงศ์นภารักษ์
642101000135 น.ส. พัชรพร แสงโสภา
642101000136 น.ส. กชกร สิทธิมาก
642101000137 น.ส. โชติกา วุฒิสาร
642101000138 นาย มูฮัมหมัดอาฟิฟ วงศ์ชารีฟ
642101000139 น.ส. ธิดาภรณ์ ศรีสุวรรณ
642101000140 น.ส. สุรีย์ฉาย ทองอ่อน
642101000141 น.ส. อรวิรา สูญโย
642101000142 น.ส. เสาวลี ล้อมแก้ว
642101000143 น.ส. กัญญาวีร์ ผลิกาธิการ
642101000144 น.ส. กัลยา มีเดช
642101000145 น.ส. กนกพร ม่วงโพธ์ิเงิน
642101000146 น.ส. กมลลักษณ์ เติมทรัพย์สกุล
642101000147 น.ส. วาริธร ช่วยสุวรรณ
642101000148 น.ส. ชุติกาญจน์ พิทักษ์สาลี
642101000149 น.ส. ถิรตา เกิดเนียม
642101000150 นาย วงศกร ร่าเริง
642101000151 น.ส. พรนัชชา มหาธนะกิติวงศ์
642101000152 น.ส. กรวีร์ เจริญวิริยะภาพ
642101000153 น.ส. ณัฐนุช ศิริ
642101000154 น.ส. กัณฐิกา ไทยล่ี
642101000155 นาย กิตติภพ โยธาขันธ์
642101000156 น.ส. ศุภวรรณ์ นวลละออง
642101000157 น.ส. ณัฐจารี เลิศจารุชัยวุฒิ
642101000158 นาย ณัชพนธ์ มีแสง
642101000159 น.ส. วริศรา วศินานุรักษ์
642101000160 น.ส. บุษกร สนธิคุณ
642101000161 นาย กศิภัทร ช่อกระถิน
642101000162 น.ส. นิตยา รุ่งประชา
642101000163 น.ส. ชัญญานุช ทบพวก
642101000164 น.ส. กานต์ธิดา ท่ามศิริ
642101000165 น.ส. ศุภาพิชญ์ รัตนโสภา

ช่ือ - นำมสกุล

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าท่ี 5 จาก 450    



จ ำนวน 15,262 คน 
เลขประจ ำตัวสอบ

642101000166 นาย ธีรวัฒน์ อนุยะโต
642101000167 น.ส. เกศบุตร แดงมา
642101000168 นาย อภิวิชญ์ สิทธิจ าลอง
642101000169 น.ส. พัณณิตา สุดมี
642101000170 นาย สัณหวัช จันทร์ศิริ
642101000171 น.ส. เปรมวดี ลวณะสกล
642101000172 น.ส. กมลชนก ศรีค านวล
642101000173 น.ส. อิกขณา เจริญสินทวีวงศ์
642101000174 น.ส. รัตนาภรณ์ ธรรมณารักษ์
642101000175 น.ส. กมลวรรณ เตบเสริม
642101000176 นาย กานต์ พันธ์นภาดล
642101000177 น.ส. นิภากร นาคมรกต
642101000178 น.ส. ปิยะรัตน์ ไหมชู
642101000179 น.ส. พรทิพย์ เหล่ารัตนไพบูลย์
642101000180 น.ส. แพรวพรรณ พาจันทร์
642101000181 นาย ชัชวัสส์ ปินะเก
642101000182 นาย เมธาวี ศรีกสิกิจ
642101000183 น.ส. ธิดารัตน์ ชุมชอบ
642101000184 น.ส. ศศิวรรณ งามศิริอุดม
642101000185 น.ส. ธนิษฐา อุทัยศรี
642101000186 น.ส. จีราธรณ์ สุ่นท า
642101000187 นาย วรวุตร์ บรรดาลทรง
642101000188 น.ส. หทัยรัตน์ เหรียญมณี
642101000189 นาย อกนิษฐ์ เลิศไกร
642101000190 น.ส. กัลธัญณัฏฐ์ ติปยานนท์
642101000191 นาย ภากร นวลพรหม
642101000192 นาย ทรงภพ ศรีภักดี
642101000193 น.ส. ธัญญารัตน์ พูลข า
642101000194 น.ส. ณัฐญา ไชยเจริญทรัพย์
642101000195 นาย กรีฑา ณุกรรณ
642101000196 น.ส. ยูมีราห์ ยูโซ๊ะ
642101000197 น.ส. นันทพร กุลชาติชัย
642101000198 น.ส. ธิดารัตน์ อาจวิชัย
642101000199 นาง ปุณิกา กันติยางกูร

ช่ือ - นำมสกุล

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าท่ี 6 จาก 450    



จ ำนวน 15,262 คน 
เลขประจ ำตัวสอบ

642101000200 น.ส. กุสุมาลย์ พรหมดนตรี
642101000201 น.ส. จุไรรัตน์ ไสยศาสตร์
642101000202 นาย ธนกฤต ชูอ่อน
642101000203 นาย นพพล เศรษฐิศักด์ิโก
642101000204 น.ส. พิมพิศา ชูช่ืน
642101000205 น.ส. รัตจิรส ศุกร์เพ็ง
642101000206 นาย ณภัทร จันทเพ็ชร์
642101000207 น.ส. ณัฏฐา กาศักด์ิ
642101000208 นาย วิศรุต ชูใจ
642101000209 นาย ปิติภัทร สุขใย
642101000210 น.ส. กัลยณัฏฐ์ วรรณโสม
642101000211 น.ส. ศศิมาภรณ์ ชมบุญ
642101000212 นาย พลานุภาพ สุทิน
642101000213 นาย ธนเสฏฐ์ วรโชติธนภาพย์
642101000214 น.ส. ขวัญฤดี สโมสร
642101000215 น.ส. ฐิติยา รัตนสกุลพิศาล
642101000216 นาย วิสัน แตงภู่
642101000217 น.ส. มิรอง วรสิทธ์ิ
642101000218 น.ส. ไพลิน เสียงสน่ัน
642101000219 น.ส. ศศิธร จงใจ
642101000220 น.ส. การันตี เกตากุล
642101000221 น.ส. วิมลวรรณ พลรักษา
642101000222 นาย ถิรายุทธ์ โศจิพิสุทธ์ิ
642101000223 นาย วิธวินท์ อยู่คงธรรม
642101000224 นาย ศุภโชค ฮวบเจริญ
642101000225 นาย กฤษฏ์ิ ใจเย็น
642101000226 น.ส. พิชญ์ญาพร แซ่น่ิม
642101000227 นาย ธนวัฒน์ จวงจอง
642101000228 น.ส. อมรรัตน์ ไชยภักด์ิ
642101000229 น.ส. ณัฐชนา บุญฉลวย
642101000230 นาย คมกฤษณ์ เสตะพันธ์
642101000231 น.ส. กีรติกาญจน์ บุปผา
642101000232 นาย ภูวเมศฐ์ พิทักษ์จารุภักด์ิ
642101000233 นาย เลิศฤทัย ชูวิจิตร

ช่ือ - นำมสกุล

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าท่ี 7 จาก 450    



จ ำนวน 15,262 คน 
เลขประจ ำตัวสอบ

642101000234 นาย กษิดิศ พรมรัตน์
642101000235 น.ส. ปรางใส องพิสิฐ
642101000236 นาย แสงชัย ปิตานี
642101000237 น.ส. เปมิกา เทียนไชย
642101000238 นาย นิติพงศ์ มัตราช
642101000239 นาย กันตพล นาวายนต์
642101000240 น.ส. วิภาวัลย์ รุ่งสว่าง
642101000241 น.ส. พัชนี รุดชาติ
642101000242 น.ส. ปรางทิพย์ จันทร์ศรี
642101000243 น.ส. กรวิกา โสนน้อย
642101000244 น.ส. รพีพรรณ ธนูสา
642101000245 น.ส. พรชนก วรพันธโยธิน
642101000246 น.ส. เพ็ญแก้ว แก้วงาม
642101000247 นาย ธีรวัตร จันทะลุน
642101000248 นาย ศุภศิษฏ์ ด ามี
642101000249 นาย ณัฐกร นภาเหมินทร์
642101000250 นาย ฐาวร ธนากิจ
642101000251 น.ส. อรรถยา แก้วพิทักษ์
642101000252 น.ส. ฐิตาภรณ์ อนุสาร
642101000253 นาย จารุวิทย์ ฟูพงศ์ศิริพันธ์
642101000254 น.ส. ชนินาถ ปานคง
642101000255 น.ส. อรเอ้ือกุล ขุนนุ้ย
642101000256 น.ส. ปัณณรัตน์ สิริพัฒน์ธิติ
642101000257 น.ส. พรชนก อาจแก้ว
642101000258 นาย ณัฐวุฒิ ริศศรี
642101000259 น.ส. อรลัดดา มูลศาสตรสาทร
642101000260 น.ส. วริศรา วงค์รักษ์
642101000261 น.ส. วิระริญญ์ รักพงษ์
642101000262 ส.ต.อ. ณัฐพงษ์ ตุ่นแก้ว
642101000263 น.ส. ธนัชชา สุขวิเศษ
642101000264 น.ส. สุขุมมาศ ทองทิม
642101000265 นาย สรวีย์ โรจนวีระ
642101000266 น.ส. หทัยชนก นะลิตา
642101000267 น.ส. ณัฐกานต์ เชียงค า

ช่ือ - นำมสกุล

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าท่ี 8 จาก 450    



จ ำนวน 15,262 คน 
เลขประจ ำตัวสอบ

642101000268 นาย ธนพล ซิวเลิศวงศ์
642101000269 นาย ชานันท์ ชูช่ืน
642101000270 นาย ณัฐ ศรแก้ว
642101000271 นาย สุธิพงษ์ แสนทวีสุข
642101000272 น.ส. พิชชาพร หนูเกตุ
642101000273 น.ส. ปัณณพร ง้วนพันธ์
642101000274 นาย ศุภณัฐ อักษรน า
642101000275 นาย อนุรุจน์ รักชุม
642101000276 นาย ภูวดล เหล็กด า
642101000277 น.ส. พิมพ์ชนก ต้ังจิตบุญสง่า
642101000278 น.ส. กชพรรณ จารุธ ารง
642101000279 นาย ธรรศนภนต์ ทุ่งคาใน
642101000280 นาย ภูริช รัชตวัชรางกูร
642101000281 น.ส. ซัญญ่า สันนะกิจ
642101000282 น.ส. นิสรีน หมีดเส็น
642101000283 น.ส. เบญจมาภรณ์ นรสิงห์
642101000284 น.ส. อัญชิสา ผงสุภา
642101000285 น.ส. พิมพ์วรีย์ เจริญรัตนานุกูล
642101000286 น.ส. สุกัญญา ภูสิมมา
642101000287 นาย นนทศักด์ิ ชูแก้ว
642101000288 นาย มงคลรัชฏ์ ไชยซาววงศ์
642101000289 นาย นิธิศ ตันศิริสุข
642101000290 น.ส. รวิวรรณ อารีบ าบัด
642101000291 น.ส. สุภลักษณ์ อุตโรกุล
642101000292 น.ส. ลลิศรา วงศ์เลน
642101000293 นาย ลักษมณ์ เบญจมินทร เพชรบูรณ์
642101000294 นาย เจษฎา เรืองแสง
642101000295 น.ส. ดิษรินทร์ ไทยประกอบ
642101000296 นาย เอกรัตน์ แหก้าน
642101000297 น.ส. ขวัญดาว จันทโชติ
642101000298 นาย นฤดล คุณปัญญา
642101000299 น.ส. บูรณี สุริยไชย
642101000300 น.ส. จุฬาลักษณ์ บุญอินทร์
642101000301 นาย สราวุฒิ สักเทวิน

ช่ือ - นำมสกุล

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าท่ี 9 จาก 450    



จ ำนวน 15,262 คน 
เลขประจ ำตัวสอบ

642101000302 น.ส. กนกนุช สกุลดีเชิดชู
642101000303 นาย ยศพนธ์ ธรรมประพัทธ์
642101000304 นาย พงศกร อ้ังสุพ่วง
642101000305 น.ส. อัจฉรา ค าปา
642101000306 น.ส. กุลจิรา คณะภิกขุ
642101000307 นาย ณัฐวัตร ทาเกิด
642101000308 น.ส. ชนนิกานต์ เทียนสมจิตร
642101000309 น.ส. นิจปภา สุรินทร์เปา
642101000310 น.ส. บุษน้ าเพชร เหล่าเจริญ
642101000311 น.ส. อัฉราภรณ์ อาวะภาค
642101000312 นาย สมพงศ์ บุนนาค
642101000313 น.ส. ณัฏฐนันท์ อินทรัตน์
642101000314 น.ส. เบญญาภา ขาวสุด
642101000315 น.ส. รุ่งรัช โกศการิกา
642101000316 น.ส. ปิยะฉัตร วงศ์แก้ว
642101000317 น.ส. ชนากานต์ หนูพริก
642101000318 นาย ดนุพล อินทรพัฒน์
642101000319 น.ส. ปัทมนิภา ไหว้พรหม
642101000320 นาย ชวน งามสมชาติ
642101000321 น.ส. อุทุมพร เนเยือด
642101000322 นาย จักรวาล สร้อยทอง
642101000323 นาย พงษ์ศักด์ิ บุญชู
642101000324 ร.ต.อ. สิรภพ โกฏิกุล
642101000325 นาย สมทรัพย์ บุญประจ า
642101000326 นาย ชานนท์ น่ิมสุวรรณ
642101000327 นาย สยาม ไชยศิรินทร์
642101000328 นาย บรรณวัฒน์ ผกามาศ
642101000329 น.ส. วิลาสินี ธรรมปัญโญ
642101000330 น.ส. ดวงทิพย์ สุอิม
642101000331 น.ส. ชวิกา นครินทร์
642101000332 น.ส. อภิชญา ดวงทอง
642101000333 น.ส. วณิชชา มาชู
642101000334 นาย กวินเลิศ กลีบบัว
642101000335 น.ส. ณิชกานต์ ถ้ ากลาง

ช่ือ - นำมสกุล

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าท่ี 10 จาก 450    



จ ำนวน 15,262 คน 
เลขประจ ำตัวสอบ

642101000336 น.ส. มุทิตา ธรรมชัยโสภิต
642101000337 น.ส. อัชวณิกษ์ จันทร์เส้ง
642101000338 นาย ณนน กนกวรพรรณ
642101000339 น.ส. ธัญรดี พิพัฒนสมพร
642101000340 ส.ต.ท.หญิง ปภัสรา ต๊ะตุ้ย
642101000341 น.ส. พิชชาภา บุญญะบุญญา
642101000342 นาย พิสิฐ จรัสรักษ์
642101000343 นาย ศรุส เนาว์ประโคน
642101000344 น.ส. สุชานาถ ศรีเรือง
642101000345 น.ส. รัฐพร นันทะลัย
642101000346 น.ส. ชุตินธร ไชยสมศรี
642101000347 น.ส. พิชญ์สินี นาครพันธ์ุ
642101000348 น.ส. นารียา แก้วเกาะ
642101000349 น.ส. ธนิศรา ราชดี
642101000350 น.ส. บุษกร ด้วงนคร
642101000351 นาย ณัฐพล สังข์ทอง
642101000352 นาย ณัฐวุฒิ ทิพรักษ์
642101000353 น.ส. สุนิสา ตามวิสัย
642101000354 น.ส. อภิญญา อ่อนพลับ
642101000355 น.ส. ลภัสรดา นิลมาก
642101000356 น.ส. อรวรา คงจุ้ย
642101000357 น.ส. อรอนงค์ ด านุ้ย
642101000358 น.ส. รุ่งรวี กัลยา
642101000359 น.ส. จรวยพร พ่วงกลัด
642101000360 น.ส. จันทิมา สายสุวรรณ์
642101000361 น.ส. ณัฐสุภา พรมปลูก
642101000362 น.ส. กรรณิการ์ เกตทอง
642101000363 นาย ณัฐนนท์ ภู่ปรางค์
642101000364 นาย ยุทธนา สกุลพราหมณ์
642101000365 น.ส. พรรณทิภา พาพะหม
642101000366 น.ส. นวรัชช์ โพชากรณ์
642101000367 นาย พสิษฐ์ธนา หยุยพันธ์ุ
642101000368 นาย พิเชฐ พัลวัลย์
642101000369 นาย อมรศักด์ิ ชัยกัลยาสิทธ์ิ

ช่ือ - นำมสกุล

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าท่ี 11 จาก 450    



จ ำนวน 15,262 คน 
เลขประจ ำตัวสอบ

642101000370 น.ส. ธนาทิพย์ จันทร์แดง
642101000371 นาย ธีรภัทร สุขสมโสตร์
642101000372 นาย ศุภณัฐ เวชชศาสตร์
642101000373 นาย อัฐพงค์ สงนุ้ย
642101000374 น.ส. ธัญรัชต์ กลับวิหค
642101000375 นาย มานพ อ้นนาง
642101000376 น.ส. ธัญกมล จันทร์แนม
642101000377 นาย สุรศักด์ิ แก้วมณี
642101000378 น.ส. พีรพร เอนจินทะ
642101000379 น.ส. สิริลักษณ์ พฤกษ์วิมลพันธ์
642101000380 นาย ธฤษ ประดับศรี
642101000381 นาย บุรัสกร มหาโยชน์
642101000382 น.ส. กรรณิการ์ ขจรฤทธ์ิ
642101000383 น.ส. พิมพกานต์ หอวิมาลย์
642101000384 น.ส. ชุติกาญจน์ คุปติเกษม
642101000385 นาย ภรรทพล ประภาสุมณี
642101000386 นาย พงศ์ภัค มาลาเพชร
642101000387 นาย บุญชรัสม์ิ บุญนา
642101000388 น.ส. ปุณณ์สิริ ถนอมมิตร
642101000389 น.ส. วชิรญาณ์ สุวรรณเทวะคุปต์
642101000390 นาย สืบพงศ์ ชูมณี
642101000391 น.ส. พรเพ็ญ สมควรทัด
642101000392 สิบต ารวจเอก อนุพันธ์ คงประพันธ์
642101000393 น.ส. วนิสา ชูจันทร์
642101000394 น.ส. ณิชกานต์ ล่ิมตระกูล
642101000395 นาย คณาวัชร ด้วงอินทร์
642101000396 น.ส. วิลาสินี ศรีทรัพย์
642101000397 นาย จิรพงศ์ เพ่ิมพูล
642101000398 น.ส. พิชญานิน จันทวงศ์
642101000399 น.ส. นวินดา ลิขิตตระกูลวงศ์
642101000400 น.ส. วิลาสินี กีรติวิมลรัตน์
642101000401 สิบตรีหญิง ชญานุศภัฒค์ วะราหะ
642101000402 น.ส. ภัชริสา ทวีกาญจน์
642101000403 น.ส. กัญญภา สุขสกุล

ช่ือ - นำมสกุล

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าท่ี 12 จาก 450    



จ ำนวน 15,262 คน 
เลขประจ ำตัวสอบ

642101000404 น.ส. ภวิกา พิพัฒนสมพร
642101000405 นาย มนตรี เปรมพงษ์
642101000406 นาย จตุรงค์ วิสุทธิสิงห์
642101000407 น.ส. ปรมาภรณ์ วงศ์วิเศษ
642101000408 นาย ชนากร บุตรทะสัก
642101000409 น.ส. ศศินภา ปรีชา
642101000410 น.ส. ธนารีย์ ต้ังตระกูล
642101000411 นาย วิศรุต นามถาวร
642101000412 น.ส. พัณณิตา นวลศิริ
642101000413 น.ส. กัญญาณัฐ ศิริธนะ
642101000414 นาย ปองคุณ แหล่งสท้าน
642101000415 นาย พิชญุตม์ วงศ์มโนธรรม
642101000416 น.ส. นภาพร ศิริวิบูลโชติ
642101000417 น.ส. จิดาภา ตรงศิริวิบูลย์
642101000418 นาย เทพฤทธ์ิ คงตระกูล
642101000419 น.ส. กิดากานต์ สาสุธรรม
642101000420 น.ส. ฐิตาภรณ์ เป้าน้อย
642101000421 น.ส. ชลิกา ปานม่ังค่ัง
642101000422 นาย วันชาติ มาสสร
642101000423 นาย ดิศรณ์ ด้วงฟู
642101000424 น.ส. สิรีธร วิจารย์
642101000425 น.ส. ปริตรา คนธปาน
642101000426 น.ส. พิตตินันท์ สวนชาวไร่เงิน
642101000427 น.ส. วิภารัตน์ เหล็งสา
642101000428 น.ส. พิมพ์แพร รุจิรเมธา
642101000429 น.ส. ชวัลลักษณ์ งามสมมิตร์
642101000430 น.ส. ณัชชา ก้องเจริญกิจ
642101000431 นาย อัยรดา กิตติแสง
642101000432 น.ส. ปิยะรัตน์ ธรรมารักษ์
642101000433 นาย กรณ์มนัส เพชรดี
642101000434 ส.ต.อ. ปิยวัช บุญถนอม
642101000435 นาย สุรเชษฐ์ พิมพการ
642101000436 นาย ชัยวัฒน์ เอียดชู
642101000437 น.ส. สมัชญา ทองเลิศ

ช่ือ - นำมสกุล

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าท่ี 13 จาก 450    



จ ำนวน 15,262 คน 
เลขประจ ำตัวสอบ

642101000438 น.ส. วันวิสาข์ เชิดชัย
642101000439 น.ส. พัชรพร ใหม่หลวงกาศ
642101000440 นาย โอภาส ชาติปฐมพร
642101000441 น.ส. สมทรง ลาวัณย์ศิริ
642101000442 น.ส. อมลวรรณ ชุ่มช่ืน
642101000443 น.ส. จริยา ชินวงศ์
642101000444 น.ส. พสุธร พิชญ์นัชชา
642101000445 นาย สาริน สุขกิจ
642101000446 นาย ชนาธิป กุลชนะธาดา
642101000447 สิบต ารวจโท ปณิธาน บรรณกิจ
642101000448 น.ส. ชมพูกุญช์ ฉัตรดอน
642101000449 นาย ปฎิพัทธ์ โกศลวุฒิ
642101000450 น.ส. รพินท์นิภา สุขสวัสด์ิ
642101000451 น.ส. เมธาพร ชนวรางกูร
642101000452 นาย สิริเชษฐ์ สุวัชร์ธนสาร
642101000453 นาย จิรเมธ พันธ์พิมพ์
642101000454 นาย ณัฐพล วงษ์จันทนา
642101000455 น.ส. ณัยจันทร์ ใจกล้า
642101000456 น.ส. พิมพ์ปวีณ์ เพชรรัตน์
642101000457 นาย สุรธรรม หม่ืนไธสง
642101000458 นาย ทศพร ชัยชนะ
642101000459 นาย ณัฐพศุตม์ รินรดาพงศ์สิริ
642101000460 นาย ภัทรดนัย บุญน า
642101000461 น.ส. ณัชชา ณ ระนอง
642101000462 น.ส. วรวรรณ แสงมณี
642101000463 น.ส. ภัสชา ธารทองสกุล
642101000464 นาย นพดล กวยรักษา
642101000465 นาย ธีรพงศ์ สิทธิพงษ์
642101000466 น.ส. อิศราวดี วงศ์ผาสุกโชติ
642101000467 นาย อนันตวัฒน์ ใจประเสริฐ
642101000468 นาย ปวเรศ วิบูลรัตน์
642101000469 นาย ณัฐกฤษฏ์ ธรรมฤทธ์ิวัฒน์
642101000470 น.ส. นฤมล พลยาง
642101000471 ส.ต.ท. หญิง สุวดี จางอิสระกุล

ช่ือ - นำมสกุล

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าท่ี 14 จาก 450    



จ ำนวน 15,262 คน 
เลขประจ ำตัวสอบ

642101000472 น.ส. หทัยภัทร อังศุธรรมกุล
642101000473 น.ส. ณัฐธิดา เพชรพราย
642101000474 น.ส. ภัทรประภา เหล่างาม
642101000475 น.ส. วิชุตา ไชยหาญ
642101000476 น.ส. โชตินันท์ ช่ืนชวลิต
642101000477 นาย ดลวัฒน์ สุวรรณา
642101000478 น.ส. ณภัค จันทร์บูรณ์
642101000479 น.ส. อโนชา อ่อนน่ิมนิตย์
642101000480 นาย ทศวรรษ ศรีจรัส
642101000481 น.ส. อัสมา เหมหีม
642101000482 น.ส. ธัญญพิมพ์ พรมมินทร์
642101000483 น.ส. ศรัณย์รัชต์ วัฒน์ธนาธร
642101000484 น.ส. ภัทรวดี สมศรี
642101000485 น.ส. พรรณธิยา ว่ิงสุข
642101000486 นาย คธาเทพ มุกสง
642101000487 น.ส. พิชญธิดา มีย้ิม
642101000488 นาย ณัฐวัฒน์ ปานด า
642101000489 นาย กวินท์ ภัทรนุกูล
642101000490 น.ส. วิภาดา สิกะพันธ์
642101000491 นาย ธีรนาฏ แซ่ต้ัง
642101000492 น.ส. จริยา ชุมขันธ์
642101000493 นาย มาตุภูมิ ภูโทถ้ า
642101000494 น.ส. ฐิตา ไชยสัจ
642101000495 น.ส. พัทธนันท์ ทรัพย์สมพงษ์
642101000496 นาย ศุภกร เอ้ือมสราญวรกุล
642101000497 นาย ภัทรชัย จันศรีคง
642101000498 นาย แววพงศ์ แววฉิมพลี
642101000499 น.ส. นราวดี อินธิแสง
642101000500 น.ส. ปรียานุช ภู่อุ่น
642101000501 น.ส. อัญพัชญ์ ธนะบวรวิโรจน์
642101000502 น.ส. ณฐนันทน์ คงทรัพย์
642101000503 น.ส. กีรติ จินง่ี
642101000504 นาย ธนพันธ์ ฉายาวรรณ
642101000505 นาย ศุภณัฐ แหลมสัก

ช่ือ - นำมสกุล

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าท่ี 15 จาก 450    



จ ำนวน 15,262 คน 
เลขประจ ำตัวสอบ

642101000506 นาย โชคชัย สุธัญญาวัชชัย
642101000507 น.ส. กิตติพร ถิระโคตร
642101000508 น.ส. สุรีรัตน์ ดวงภักดี
642101000509 น.ส. พัชรียา เก้ือกูล
642101000510 นาย ศราวุฒิ ศรีบุญแปลง
642101000511 นาย สุรเชษฐ์ ไพรศูนย์
642101000512 น.ส. ภัทรศยา พานิชกุล
642101000513 นาย ณัฐพล ข าตรี
642101000514 น.ส. ธิติสุดา คุณสิม
642101000515 นาย ณัฐกร โชติช่วย
642101000516 น.ส. ภรณ์ทิพย์ จันทร์แดง
642101000517 น.ส. กมลนันท์ ทองแม้น
642101000518 นาย อธิคม ทองเดช
642101000519 น.ส. กมลมาตุ ประเสริฐ
642101000520 นาย นัฐพล นรินค า
642101000521 นาง สุพัตรา เสตะพันธ์
642101000522 น.ส. สุพิชชา สุขพวง
642101000523 น.ส. สุภาภรณ์ ศิริศรี
642101000524 นาย ภูวนารถ กาวิชัย
642101000525 น.ส. กุลนันทน์ จันทร์แก้ว
642101000526 น.ส. ชัชชญา สกุลนิธิเมธา
642101000527 นาย รชต ชินปิติวงษ์
642101000528 นาย พงศ์ศรัณย์ ประมูลศรี
642101000529 นาย ภัทรวิทย์ ขนาบศักด์ิ
642101000530 นาย ปณภัช ติวงค์
642101000531 นาย ธนพงศ์ สิงทะบุตร
642101000532 น.ส. นันทิชา ศรประสิทธ์ิ
642101000533 น.ส. ธณัฐฐา บัวใหม่
642101000534 น.ส. หน่ึงฤทัย ใบเต้
642101000535 นาย บุญฤทธ์ิ สายทอง
642101000536 นาย พิทยา ศิริวัฒน์
642101000537 น.ส. อัจจิมา เกษทองมา
642101000538 น.ส. กนกวรรณ ย่ิงทวี
642101000539 นาย พรประทาน ทาท านุก

ช่ือ - นำมสกุล

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าท่ี 16 จาก 450    



จ ำนวน 15,262 คน 
เลขประจ ำตัวสอบ

642101000540 น.ส. สุพัตราฤกษ์ เสียนขุนทด
642101000541 น.ส. กรชนก เพ่ิมค า
642101000542 น.ส. จินดาภา รุ่งฟ้า
642101000543 ส.ต.ท.หญิง เบญจพรรณ พันธโชติ
642101000544 นาย นัสเรน สะอีดี
642101000545 นาย วัสสุพัทฒ์ เพ็ชรสันทัด
642101000546 นาย องอาจ มัจฉิมวงษ์
642101000547 น.ส. มัณฑนา ศรีสวัสด์ิ
642101000548 น.ส. พิมพ์สินี ปานแก้ว
642101000549 น.ส. สุชานันท์ สมุทรจินดา
642101000550 นาย ดนัทธ์ วิเชียรฉันท์
642101000551 นาย ธนพันธ์ น่วมธะนัง
642101000552 นาย อภิวิชญ์ จองโชติศิริกุล
642101000553 น.ส. ศศิภา พลภักตร์
642101000554 น.ส. ทัศนีย์ ไชยแสน
642101000555 น.ส. ธัญชนก เกตุภักดีกูล
642101000556 น.ส. ธนวรรณ จันทริมา
642101000557 น.ส. ปรารถนา เห็นแก้ว
642101000558 น.ส. วรินธร กวินธร
642101000559 น.ส. ณิชกานต์ แซ่ด่าน
642101000560 นาย ธีรวุฒิ พรมวิหาร
642101000561 นาย ทินภัทร โคเลิศ
642101000562 น.ส. กาญจนาพร ชมภูนุช
642101000563 น.ส. พิมพ์ชนก ฤทธ์ิอินทร์
642101000564 นาย สุภชัย ทินนิมิตร
642101000565 น.ส. ชิดชนก ช่ืนจิตต์ศิริ
642101000566 น.ส. ณัฐฐ์ศศิ ศรีสมาธิโสภณ
642101000567 น.ส. เกษวรางค์ เปรมาสวัสด์ิ
642101000568 นาง กรณิศ ร้ิวเจริญ
642101000569 น.ส. จารุวรรณ นรสาร
642101000570 น.ส. นภาพร นาวา
642101000571 นาย บริพัตร จันทร์สมโภชน์
642101000572 น.ส. ณัฐวดี ศรีสว่าง
642101000573 นาย ศรัณยพงศ์ ศิวเวทยลือชัย
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642101000574 นาย ณัฐพล จันจุฬา
642101000575 น.ส. ศรีสุดา รูปต่ า
642101000576 น.ส. ณัฏฐริกาญจน์ ปรีดางกูร
642101000577 นาย ไพพิพัฒน์ ไชยช่อฟ้า
642101000578 น.ส. ดุฎสิตา ถ่ินถาน
642101000579 น.ส. พิมพิศา อัตถกิจมงคล
642101000580 นาย พรช ช่ืนชูกล่ิน
642101000581 นาย ชวิศ ปุณยฤทธิเสนีย์
642101000582 นาย เชาว์วัฒน์ มุงเมือง
642101000583 น.ส. ญาณิศา โชควิวัฒน
642101000584 นาย กิตติคุณ ถ่ินพยัคฆ์
642101000585 น.ส. อาทิตยา เรือนชัย
642101000586 นาย ศักรินทร์ ศิริพันธ์
642101000587 น.ส. จารีนุช สุทธินวกุล
642101000588 น.ส. ณิฐสิณี ค าโสม
642101000589 นาย ปิยณัฏฐ์ มัวจะบก
642101000590 น.ส. กามีละห์ ยะโกะ
642101000591 น.ส. กมลพร หาดแก้ว
642101000592 นาย อภิชาญ โชติโรจน์
642101000593 น.ส. เกวลิณ กิจเท่ียงธรรม
642101000594 น.ส. นาตยา แก้วสุวรรณ์
642101000595 น.ส. อรพรรณ มุ่งหมาย
642101000596 นาย สิทธิพงษ์ พยุหะ
642101000597 นาย เกษมสันต์ จันทร์ทิม
642101000598 นาย ณัฐวุฒิ โล่ห์เงิน
642101000599 นาย ณัฐดนัย เวียงวะลัย
642101000600 น.ส. กัณฑ์ศิษฏ์ฏา กิจวรรณ
642101000601 น.ส. ชุติมา สุขทรัพย์
642101000602 นาย นนธนัท คุรุเจริญ
642101000603 น.ส. ณัฐกุล พรหมพฤกษ์
642101000604 นาย ฤชากร ทองฉิม
642101000605 น.ส. ภัทรพัชร สมุทรเพรียว
642101000606 นาย ปฏิพัทธ์ แสงวงษ์งาม
642101000607 น.ส. รรัฐยา ล้ิมเจริญ
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642101000608 นาย ทรงชัย มีเอ่ียม
642101000609 น.ส. อริสา สุวรรณวาสี
642101000610 นาย ฤทธิศักด์ิ สุขฤทธ์ิ
642101000611 น.ส. จารุภา หอเจริญ
642101000612 นาย วงศกร ค าหอม
642101000613 นาย ธนะพัฒน์ ศิริโสภนพัชร์
642101000614 นาย ศักรินทร์ บุญธรรม
642101000615 น.ส. ยุวเรศ โชคศิริวุฒิกุล
642101000616 น.ส. วาสนา กวางแก้ว
642101000617 นาย ณัฐพล แสงชัยลาภวัฒนา
642101000618 น.ส. วิกานดา มาตย์คม
642101000619 น.ส. นภาวรรณ์ เข้ียวแก้ว
642101000620 นาย ศิระวัตร ศรีวิชัย
642101000621 นาย พรภวิษย์ กิจปกรณ์สันติ
642101000622 น.ส. นฤมล ทีระฆัง
642101000623 น.ส. ณัฐพร อินไข
642101000624 น.ส. สุภานันท์ จิรชัยย่ิงเจริญ
642101000625 นาย ภัคพงศ์ เพ็ญพิมาย
642101000626 น.ส. นิติกาญจน์ สังข์แก้ว
642101000627 นาย ชานน สุวรรณะชฎ
642101000628 น.ส. ธารารัตน์ หัชบูรณ์
642101000629 น.ส. ยุธิยา จงรักษ์
642101000630 น.ส. ธารินี โสลิกี
642101000631 นาย ชลากร สีหะวงษ์
642101000632 นาย กฤตรัตน์ ปันทราช
642101000633 นาย สิทธิโชค พูนสถาพร
642101000634 น.ส. วิลานุช ผดุงเดช
642101000635 น.ส. ลักษณพร ราชกิจ
642101000636 น.ส. ศุภลักษณ์ คงตระกูล
642101000637 น.ส. ปานตา ยังสังข์
642101000638 นาย อรุษ โปยไธสง
642101000639 นาย บารเมศวร์ แดง
642101000640 นาย ธนโชติ หังสเนตร
642101000641 น.ส. สิริประภา สุวรรณวงษ์
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642101000642 นาย รุจิวัฒน์ ศิรวงษ์วิชาญ
642101000643 นาย วัฒนาพันธ์ุ กันทะเสน
642101000644 น.ส. วรงค์ชนก ม่ิงมารถ
642101000645 น.ส. จุฬาลักษณ์ ชัยรักษา
642101000646 น.ส. อารียา ตระการภาสกุล
642101000647 น.ส. ฉัตรหทัย กุลไพจิตร์
642101000648 นาย จักรพันธ์ ศิริธัญพงศ์
642101000649 น.ส. จุฬาลักษณ์ หอจตุรพิธพร
642101000650 นาย ต้นตะวัน วงศ์กองแก้ว
642101000651 น.ส. พันธ์ุวีร์ พันธ์ุอ าไพ
642101000652 นาย ชณกฤษช์ ปัญญาประทีป
642101000653 นาย ฮูสสาม ศรีท่าด่าน
642101000654 น.ส. วนิดา อินป๋ัน
642101000655 นาย ธนกาญจน หาญมงคลพิพัฒน์
642101000656 น.ส. ปัณณ์นรี สังฆะโณ
642101000657 นาย กรวิชญ์ เล่ียวสมบูรณ์
642101000658 น.ส. สายฝน เท่ียงไชย
642101000659 น.ส. สุปราณี เตนากุล
642101000660 น.ส. อาจรีย์ บัวพิมล
642101000661 นาย จิรศักด์ิ สุวจนพงศ์
642101000662 น.ส. ณฐกร โสภาวนัส
642101000663 น.ส. บุษยา อักษรครบุรี
642101000664 นาย วัฒนกร คงบัว
642101000665 น.ส. จุฑารัตน์ แย้มจินดา
642101000666 น.ส. ชนาพร สันตะวาล้ิม
642101000667 นาย สมคิด ดวงประภา
642101000668 น.ส. ปาริฉัตร ทิลารักษ์
642101000669 พ.อ.ท.หญิง นลทพร จิระประภา
642101000670 น.ส. ณฐมน บูรณะบุตร
642101000671 นาย วิชาญชัย บัวทรัพย์
642101000672 น.ส. ภูริภัสร์ ทาสม
642101000673 น.ส. นาเดียร์ อัสมะแอ
642101000674 น.ส. กุลสตรี ขันศิลา
642101000675 น.ส. ธนิษฐา ยืนยงค์
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642101000676 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง รัชนก แสงเพ็ญ
642101000677 นาย เดชาวัต ขันติทัตสกุล
642101000678 น.ส. สุจินันท์ แดดภู่
642101000679 น.ส. พัทราวรรณ หมวกทอง
642101000680 นาย วิชย์ ทองสีนาค
642101000681 นาย ณัฐนนท์ ดิษฐานนท์
642101000682 น.ส. ป่ินอนงค์ คงมณี
642101000683 น.ส. ปุณยนุช ลิมเมธาพงศา
642101000684 น.ส. สารภี วงค์ค าแดง
642101000685 น.ส. ปริศรา ทองศักด์ิ
642101000686 นาย ปรเมฏฐ์ ทศชนะ
642101000687 น.ส. ชิดชนก อุดแก้ว
642101000688 น.ส. ราฑิกุล ชายค า
642101000689 น.ส. พรชนกวนันท์ ปัญญาวิจารณ์
642101000690 นาย นพชาญ แก้วมูลเรือง
642101000691 น.ส. นวพร สุคันทา
642101000692 น.ส. ณัฐชยา จงกลดี
642101000693 น.ส. ณัชชา ด้วงแก้ว
642101000694 น.ส. ชนานันท์ ผุดเพชรแก้ว
642101000695 นาย อนุพงษ์ สามีโคตร
642101000696 นาย ศสิทธ์ิ ควรสนิท
642101000697 นาย รุ่งรดิศ สีดาวงศ์
642101000698 นาย นิวัฒน์ แมนสืบชาติ
642101000699 นาง ดนิตา แก้วขวัญ
642101000700 น.ส. กมลพร กล่องเพ็ชร
642101000701 นาย กฤต ติรกิจพงษ์พันธ์
642101000702 นาย จีรศักด์ิ ขันทะเสน
642101000703 นาย ชยกร พรหมน้อย
642101000704 นาง อัญมณี ศุกรเสพย์
642101000705 น.ส. พัชรีภรณ์ จินวุฒิ
642101000706 นาย ศุภกฤต นันท์ภักดี
642101000707 น.ส. เจนนิสา หอมขาว
642101000708 น.ส. สิริณัฏฐ์ เพชรศรีชาติ
642101000709 นาย ปฏิวัฒน์ โกสิยารักษ์
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642101000710 น.ส. สุพัตรา จันทร
642101000711 น.ส. ธัญธร ญาณพิสิฐกุล
642101000712 น.ส. นิโลบล ทองดอนแอ
642101000713 นาย สหรัฐ เฉลิมชีพ
642101000714 น.ส. ชลรัศม์ิ ชูกร
642101000715 น.ส. สุทธาวัลย์ ใส้เพ้ีย
642101000716 นาง วันดี เน่ืองเอม
642101000717 น.ส. ณภัสร์นันท์ เพียรการนา
642101000718 นาย ชิติพัทธ์ สุขส าราญ
642101000719 นาย นรวีร์ ศักด์ิพงศ์พ่ึงตน
642101000720 นาย ภัทรวีร์ พานิช
642101000721 น.ส. ชนิดา รัตนชล
642101000722 น.ส. อคิราภ์ กองจันดา
642101000723 น.ส. ป่ินนัดดา ราชคมน์
642101000724 นาย ณัฐภัทร เอ่ียมกระสินธ์
642101000725 นาย วรวิทย์ วัชรโชติสกุล
642101000726 นาย คณพงศ์ ศรีสิริภาคย์
642101000727 นาย พุทธพันธ์ุ สอนอ่ิมสาตร์
642101000728 น.ส. ขวัญฤทัย ใจยอด
642101000729 น.ส. อัจฉราภรณ์ คงมีทรัพย์
642101000730 นาย โสภณัฐ ผลงาม
642101000731 น.ส. พิชญ์สินี สุขประเสริฐ
642101000732 ส.ต.ท. วีระพงษ์ วงค์ใหญ่
642101000733 น.ส. ชุติมณฑน์ สว่างวรรณ์
642101000734 น.ส. ศวิตา ทรัพย์พะวง
642101000735 นาย ธนากิต ขันเดช
642101000736 นาย อดิศร อยู่สนอง
642101000737 น.ส. ศรัญญา ป้องเรือ
642101000738 น.ส. พรพิศุทธ์ิ ปันแจ่ม
642101000739 นาย กษิด์ิเดช มัชฌิมา
642101000740 นาย เอกนิก ปานสังข์
642101000741 น.ส. กนกวรรณ เช้ือเหล่าวานิช
642101000742 นาย ปิยะศักด์ิ วิเชียรครุฑ
642101000743 นาย ภาธร บุญน า
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642101000744 น.ส. ธันย์นิชา ธีณพิพัชร์กุล
642101000745 น.ส. ปาจรีย์ จุฑามณี
642101000746 น.ส. อรชุมา ธรรมกามี
642101000747 น.ส. กนกรดา กสิเจริญ
642101000748 น.ส. กรอร กฤชคงพันธ์ุ
642101000749 น.ส. พรรณธีรา สกุลโต
642101000750 นาย ณัฐพล เขียววงค์ใหญ่
642101000751 น.ส. คริสตินันท์ วินัยกุลพงค์
642101000752 น.ส. สุวคนธ์ ซ้ายขวา
642101000753 นาย วสินธ์ุ บุตรแสน
642101000754 นาย อธิษฐ์ ต๊ิบปิน
642101000755 น.ส. อัจฉราพรรณ ตันถนอม
642101000756 นาย โกติยา บุตตะสีลา
642101000757 นาย วสันต์ วงค์วัง
642101000758 นาย วจนะ สุวรรณทศ
642101000759 น.ส. ณปภัช พูนอยู่
642101000760 นาย ชยพล เท่ียงตรง
642101000761 นาง นิธิมา ฝัดศิริ
642101000762 นาย โชคพิพัฒน์ ภักดีการ
642101000763 น.ส. วรปภา สุขหร่อง
642101000764 น.ส. ศรัญญา นารีเดช
642101000765 น.ส. รุ้งนภา เฟ่ืองชูนุช
642101000766 นาย พงศกร พุ่มมณี
642101000767 น.ส. กัญญาพัชร เสน่หา
642101000768 นาย กฤษณวิชญ์ เยาว์ธานี
642101000769 นาง วรรัตน์ จันทร์สว่าง
642101000770 น.ส. วาสนา ไข่แก้ว
642101000771 น.ส. ศุภิสรา พงค์โสภี
642101000772 น.ส. นัทธิมา หมัดอาด้ า
642101000773 นาย สนธยา ทองภูเบศ
642101000774 น.ส. กาญจนา บุญทัน
642101000775 น.ส. วันดี ไทยแก้ว
642101000776 น.ส. เบญจวรรณ สิงขรณ์
642101000777 นาย ก้องภพ ทองแจ่ม
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642101000778 น.ส. ประภาพร ซอนเสน
642101000779 น.ส. ไซน่า ทิพย์หมัด
642101000780 น.ส. ภูษณิศา นาคเฉลิม
642101000781 นาย พัฒน์เชษฐ์พงษ์ สันติสิทธานนท์
642101000782 น.ส. ณัชชา วัชรเสรีกุล
642101000783 นาย นิตินัย ทองค า
642101000784 น.ส. ศศิกานต์ แสงหิรัญ
642101000785 น.ส. รุจิดา ตาต๊ิบ
642101000786 น.ส. จุฑารัตน์ วิสุทธ์ิ
642101000787 น.ส. ปัณฑารีย์ เรืองแก้ว
642101000788 น.ส. สุฑาทิพย์ โชควิเศษชัยสิทธ์ิ
642101000789 น.ส. วราภา ทองแผน
642101000790 น.ส. วราพร ทองเน้ือเก้า
642101000791 นาย เสถียร ทะส่วย
642101000792 นาย จักร์กริช แสงสุริยา
642101000793 นาย ณัฐวิรัฐ ธนสกุลนิติชัย
642101000794 นาย กัมปนาท ขุนวรรณ์
642101000795 น.ส. อนัญญา เครือพัฒน์
642101000796 น.ส. ทิพรัตน์ รัตนวิเชียร
642101000797 น.ส. กุญชรี โสประดิษฐ์
642101000798 น.ส. ศุภนิดา แสงจันทร์
642101000799 นาย สรพงศ์ แซ่ล่ิม
642101000800 น.ส. ศรารักษ์ ตรีเจริญ
642101000801 น.ส. สมิตา สุริยันยงค์
642101000802 น.ส. ชนิกานต์ บุญสุภาพ
642101000803 น.ส. อารดา กันวนา
642101000804 สิบต ารวจโท อัสรินทร์ ศิริลักษณ์
642101000805 นาย จินดานุวรรธน์ บ ารุงเจริญสุข
642101000806 ว่าท่ีร้อยตรี อาทร นนท์ศิริ
642101000807 นาย ภัทรพงศ์ ชูโฉม
642101000808 นาย ชาติชาย ไชยจิตต์
642101000809 นาย รัฐสิทธ์ิ นาอุดมทรัพย์
642101000810 น.ส. ปณิตตา ทองพันช่ัง
642101000811 น.ส. กมลชนก ธรรมโม

ช่ือ - นำมสกุล

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าท่ี 24 จาก 450    



จ ำนวน 15,262 คน 
เลขประจ ำตัวสอบ

642101000812 นาย ณัฐพงษ์ ส้มดี
642101000813 นาย กิตติคุณ เลิศชนะเกียรติกุล
642101000814 น.ส. ศศิประภา สนเอ่ียม
642101000815 น.ส. เพชรรัตน์ ขุนปริง
642101000816 น.ส. วินิชา วัฃวรกานต์
642101000817 น.ส. อรกัญญา โกการัตน์
642101000818 น.ส. มุจรินทร์ ดารามะ
642101000819 น.ส. นวกาญจน์ บัณฑิตนิยมานนท์
642101000820 นาย พงศ์พันธ์ บัวทอง
642101000821 น.ส. กิตติยา เบ็ญละ
642101000822 น.ส. วัชราภรณ์ บุตรหิน
642101000823 น.ส. ธนาวดี ตางาม
642101000824 น.ส. เพ็ญพิศ ดิษฐ์นวล
642101000825 น.ส. ปาวลิณ ศรีสมยศ
642101000826 น.ส. ฐิติดาภา กุลณาวงค์
642101000827 นาย ธงเทพ ศิริเจริญศรี
642101000828 นาย กีรติกรณ์ อุดมฉวี
642101000829 น.ส. ณิสาธร แซ่ต้ัง
642101000830 น.ส. กาญจนทิพา บัวขวัญ
642101000831 น.ส. ภัทรวดี จิตส ารวย
642101000832 ส.ต.ต.หญิง นิสากร ศรีค า
642101000833 นาย พันแสง วิชากรกุล
642101000834 นาย ณัฐนันท์ อ าม์พรพันธ์
642101000835 น.ส. ชนาพิชญ์ บัวช่ืน
642101000836 นาย สิทธิวัฒน์ ปัญญางาม
642101000837 นาย วรัชญ์ ศิริโฆษิตยางกูร
642101000838 นาย วนัส สาระจรัส
642101000839 น.ส. ศศิวิมล ทองสุกดี
642101000840 นาย จิรันดร ฤทธิเดช
642101000841 นาย ศุภฤกษ์ การะเกตุ
642101000842 น.ส. เมธะนิดล ข าโสภณ
642101000843 น.ส. ปาริชาติ วงศ์สุนพรัตน์
642101000844 น.ส. ณัฏฐ์นรี สุวรรณลักษณ์
642101000845 น.ส. อาโณทัย จิตร์กุล

ช่ือ - นำมสกุล
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642101000846 น.ส. กนกกาญจน์ จันทรุทิน
642101000847 น.ส. ณัฐชา หลักค าพันธ์
642101000848 นาย ฤทธิจักข์ บวรพิบูลย์กุล
642101000849 น.ส. ชญานิศ โพธ์ิพงศา
642101000850 น.ส. มัชฌัตตา รูปดี
642101000851 นาย ฐิติกรณ์ เดชมณี
642101000852 น.ส. สุวีณา กองจันทร์
642101000853 น.ส. สุรีรัตน์ บุญสีมาศ
642101000854 นาย ณัฏฐกิตต์ิ พูลประสงค์
642101000855 สิบต ารวจโท โชคชัย ทองใบ
642101000856 น.ส. เกศกนก เสริมแก้ว
642101000857 น.ส. ภัสสร เถกิงผล
642101000858 น.ส. พิลาศรัช สิงห์อินทร์
642101000859 น.ส. สุดารัตน์ เมืองใจ
642101000860 น.ส. ธนิดา ภู่ประเสริฐ
642101000861 น.ส. รัชนีกร ย่างกุ้ง
642101000862 นาย จตุพล บุญเลิศ
642101000863 นาย ทศพร พงษ์นัยรัตน์
642101000864 นาย ธารศิลา เปียงใจ
642101000865 น.ส. ปภาดา ส าราญพันธ์ุ
642101000866 น.ส. กนกพรรณ ศรนาราย
642101000867 นาย ศรุต คุณารักษ์
642101000868 นาย กฤษพล สรวยสุวรรณ
642101000869 น.ส. สุพัตรา รอดไพ
642101000870 น.ส. ธตวรรณ สิตะปิยะ
642101000871 น.ส. ชัญญานุช บุญศิลป์
642101000872 น.ส. สุดท่ีรัก หม่าเซ็น
642101000873 น.ส. รัตติกา ปลอดแก่นทอง
642101000874 น.ส. ณัฐณัณณรี แสงจันทร์
642101000875 น.ส. รุจิรา รุมชิง
642101000876 น.ส. วริษฐา พงษ์หิรัญ
642101000877 น.ส. จีรนันท์ อยู่นัยเนตร
642101000878 น.ส. กันยาวีร์ ม่ังค่ังมีสุข
642101000879 น.ส. รังษิยา สุนทรภักดี

ช่ือ - นำมสกุล
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642101000880 นาย เกรียงไกร สุกใส
642101000881 นาย พันธวิศ ชีวะพันธ์
642101000882 นาย ภัทรชัย องค์ศิลปรัศมี
642101000883 น.ส. กัลยกร บุญเกล้ียง
642101000884 น.ส. ทิพย์สุรางค์ วะชุม
642101000885 น.ส. ณชาภา เลิศสุทธิอาภา
642101000886 น.ส. วรฎางค์ ชุนหโสภณ
642101000887 นาย เอกชาต บุญยะศิลป์
642101000888 น.ส. วิรัญชนา ขุนเพชร
642101000889 น.ส. ชณิษกาญจน์ อรุณพิพัฒนสกุล
642101000890 นาย ธนากร วรกิจพิทักษ์กุล
642101000891 น.ส. พรทิวา วึบชัยภูมิ
642101000892 นาย โยธิน ค าแสน
642101000893 น.ส. มนัสนันท์ ปัตรัตน์
642101000894 น.ส. ภารวี ด ารงศีล
642101000895 น.ส. วิภาลักษ์ เทียมไธสง
642101000896 น.ส. โชษิตา ชาติรักษา
642101000897 น.ส. ปัณฐิตา อินแก้ว
642101000898 นาย นิพิฐ ศุภรรัตน์
642101000899 น.ส. ชุติมันต์ วรรณวาส
642101000900 นาย บงการ น้อยศรี
642101000901 น.ส. จีราภา ลายทอง
642101000902 น.ส. ธันย์ภมรรัตน์ ฤทธ์ิมะหา
642101000903 น.ส. อริศรา วงษ์ศรีจันทร์
642101000904 นาย กิตติชัย แซ่ล่ิม
642101000905 นาย อ านาจ ด้วงฉีด
642101000906 นาย ทนงศักด์ิ ใจสัตย์
642101000907 น.ส. ธนกร แก้วอินทร์
642101000908 นาย สัณห์สิริ ม่วงสุข
642101000909 น.ส. สมิทธิตา พยัคฆ์เกษม
642101000910 นาย ฐิติวัสส์ เหลืองอ่อน
642101000911 น.ส. ปรียานาถ เต่าร้ัง
642101000912 น.ส. ณัฐธิกานต์ เสนเก้ือ
642101000913 น.ส. ณัฐณิชา กีบุญมี

ช่ือ - นำมสกุล
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เลขประจ ำตัวสอบ

642101000914 น.ส. ทิพย์วรินทร สุรดีวิราพันธ์
642101000915 น.ส. ลภัสรดา วิริต
642101000916 น.ส. พรนภัส ธวัชเกียรติศักด์ิ
642101000917 น.ส. จันทิมา สมประเสริฐ
642101000918 น.ส. เกวลิน นวลม่ิง
642101000919 น.ส. ธัญญากรณ์ อุดมศิลป์
642101000920 ส.ต.ท.หญิง นนทพร น้อยนาก
642101000921 นาย เจตริน วีระพลเทพ
642101000922 น.ส. วรรณวรา ป่ินทอง
642101000923 น.ส. ชนาธินาถ อุ่นร้ัว
642101000924 น.ส. ณิชนันทน์ แก้วค าปัน
642101000925 น.ส. พิราณันท์ รัตนกุล
642101000926 น.ส. แพรพิชาญ์ บุญญะพรนิวัฒน์
642101000927 นาย ปฐมพร นันทวณิชย์
642101000928 น.ส. บงกชชนก จันทร์ทองสุข
642101000929 นาย เทพสรร ผ่ึงผาย
642101000930 นาย ไตรภูมิ ช านาญ
642101000931 นาย พรต ตระการภาสกุล
642101000932 นาย ธีรศักด์ิ เอ้ืออ านวยวงศ์
642101000933 น.ส. มาศฤดี หนูแป้น
642101000934 นาย นที แสงจินดา
642101000935 น.ส. ลัลณ์ณิฎา วงศ์จิตริน
642101000936 น.ส. สลิลลา แสดงจิตร
642101000937 น.ส. ปริชญา เช้ือสิงห์โต
642101000938 นาย สิรวิชญ์ พิทักษ์ธ ารง
642101000939 น.ส. กมลลักษณ์ งามเลิศ
642101000940 นาย วัทธิกร วงศ์วาน
642101000941 น.ส. ศรินรัตน์ ทิวะเจริญวงศ์
642101000942 น.ส. ศศินา มณีวรรณ์
642101000943 นาง เสาวลักษณ์ เล่ียวสมบูรณ์
642101000944 หม่อมหลวง ปารณัท จักรพันธ์ุ
642101000945 นาย ธีรเจต สิริโชติพล
642101000946 น.ส. นภาวัลย์ สุขุมานนท์
642101000947 นาย ภานุพงศ์ พานิชการ

ช่ือ - นำมสกุล
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642101000948 น.ส. พัชราภรณ์ อ่ิมจิตร
642101000949 น.ส. นภาพร อุ่นเมืองใจ
642101000950 นาย ยุทธนา ละน้อย
642101000951 นาย อิทธิชัย รามสูต
642101000952 น.ส. มานิตา สุขสมัย
642101000953 นาย วรวิทย์ มุ่งชัยสงค์
642101000954 นาย ณัฐดนัย วรรณวงษ์
642101000955 นาย ปกรณ์วีรชน วิมลชัยธนากร
642101000956 น.ส. ณัฏฐาพัชร์ วัฒน์ธนาธร
642101000957 น.ส. ธัชพร เพ็ชรรัตน์
642101000958 น.ส. นันทิกานต์ คงเอียด
642101000959 น.ส. พีรญา นุชเปล่ียน
642101000960 นาย วัชรพงศ์ จินดาพล
642101000961 นาย รชต พงศ์นภา
642101000962 นาย ล้ าเพชร วิมุกตะลพ
642101000963 น.ส. พลอยไพลิน เผือกโสภา
642101000964 น.ส. จุติพร กมลรัตนกุล
642101000965 นาย ณัฐภูมิ จันทาพูน
642101000966 นาย วริทธ์ิ เรืองประสม
642101000967 น.ส. เกษิณี เพ็งอุดม
642101000968 น.ส. เจนจิรา ศิลาโคตร
642101000969 น.ส. พบพร จงชาญสิทธิโธ
642101000970 นาย อภิสุทธ์ิ พูลสวัสด์ิ
642101000971 น.ส. วราพร โกสีย์
642101000972 น.ส. น้ าทิพย์ บ าเรอเจ้า
642101000973 น.ส. สุพิชฌาย์ เมฆปราสันต์
642101000974 นาย อนิวัตร ชูไว
642101000975 น.ส. กัณฐมณี มุทุจัด
642101000976 นาย ศุภมงคล นิลก าแหง
642101000977 น.ส. วิลัยวรรณ รุจิตร
642101000978 น.ส. กัญญาภัค จินดา
642101000979 น.ส. ปัทมาภรณ์ วัชรสุรังค์
642101000980 น.ส. ชนินันท์ กัญจนา
642101000981 นาย วศิน ขันติทัตสกุล

ช่ือ - นำมสกุล

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าท่ี 29 จาก 450    



จ ำนวน 15,262 คน 
เลขประจ ำตัวสอบ

642101000982 น.ส. เบญจวรรณ กาวิน
642101000983 นาย ทวีชัย ชัยรัตน์
642101000984 นาย สัญญา เทพสงค์
642101000985 น.ส. จุฑารัตน์ แก้วค า
642101000986 นาย นราธิป ภิบาลจอมมี
642101000987 นาย ฤชภณ ปาตา
642101000988 นาย ภมรดิฐ ชยาตุลชาต
642101000989 น.ส. สุภาวดี เพชรขาว
642101000990 น.ส. อังศุมาลิน เพ็ชรศรีเงิน
642101000991 น.ส. วารุณี ศรีคมข า
642101000992 นาย วราฤทธ์ิ สุขวิบูลย์ผล
642101000993 นาย อมรอัมรินทร์ แย้มประโคน
642101000994 น.ส. จิตตานาถ อ่างอินทร์
642101000995 นาย คุณานนต์ ศรีโยธิน
642101000996 น.ส. ณัทชนก แซ่เบ้
642101000997 น.ส. ณิชกานต์ ป้อมสกุล
642101000998 นาย ชลรัฐ สาระจรัส
642101000999 ร.ต.ท. ประจักษ์ โฉมงาม
642101001000 น.ส. วนัสบดี ติลวรรณกุล
642101001001 น.ส. กนกวรรณ จันทร์เพ็ชร
642101001002 น.ส. ปาณิสรา ตันติกิตติ
642101001003 น.ส. ณัชชา อารยะกิตติพงศ์
642101001004 นาย วัทกิจ พรหมรักษ์
642101001005 นาย กฤติพงษ์ ภูมิสถิตย์
642101001006 น.ส. พรพรรณ เทียนวิจิตร
642101001007 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง สโรชา ทรงถาวรทวี
642101001008 นาย พีรพงศ์ คงพงษ์พันธ์
642101001009 น.ส. สุชญา ขจรโชติพงศ์
642101001010 นาย กิตติธัช จินดา
642101001011 นาย ธนวิทย์ สรวิเชียร
642101001012 น.ส. กาญจนา เห็นแก้ว
642101001013 นาย ธนารักษ์ บุญมาใสย์
642101001014 น.ส. ภัทรชญา เบญจศิริโชติ
642101001015 นาย ศุภณัฐ เทียนแย้ม
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642101001016 น.ส. ชนัญธิดา นาคกรด
642101001017 นาย ณัฐวุฒิ กันทา
642101001018 น.ส. ดวงพร สุขสม
642101001019 น.ส. สุชานันท์ เมฆฉาย
642101001020 น.ส. นวพร ภูมี
642101001021 น.ส. แววกาญจน์ เหลืองมณีจรัส
642101001022 น.ส. กวิสร์วรา ปัญญาฟู
642101001023 นาย ชัยรินทร์ สินธุพุฒิพงศ์
642101001024 น.ส. จตุพร นิตตะโย
642101001025 น.ส. รุ่งทิวา ทาปาลี
642101001026 น.ส. วริยา ดีโว
642101001027 น.ส. วรรัตน์ ศุภมงคลชัย
642101001028 น.ส. ภัสชญาพร บิลหรีม
642101001029 นาย ภูมิใจ แม้นมินทร์
642101001030 น.ส. ปวิณพร เชาว์ม่ัน
642101001031 น.ส. วิไลรัตน์ เจะมุสา
642101001032 น.ส. สุภาวดี เตียพานิช
642101001033 นาย จักราวุธ เฟ่ืองฟุ้ง
642101001034 น.ส. สุนิสา คงชู
642101001035 นาย จักรพรรดิ ศรีสกุล
642101001036 น.ส. อรพิชชา แสงสงคราม
642101001037 นาย อดิศร ปานธรรม
642101001038 นาย ภัทรพล วงศ์ชัยพาณิชย์
642101001039 น.ส. พอชนก คุณวุฒิฤทธิรณ
642101001040 นาย ณัฐวุฒิ แฝงทรัพย์
642101001041 น.ส. กฤตติกา รัตนพุทธคุณ
642101001042 นาย ธรรมรัฐ สมบูรณ์
642101001043 น.ส. ปวีณ์ธิดา ศรัทธาสุข
642101001044 ส.ต.ท. บุญรัตน์ สนอ่วม
642101001045 น.ส. กนกอร รัตนวราวุธ
642101001046 นาย พงศธร คงทอง
642101001047 น.ส. รักษิณา บุญสูง
642101001048 นาง ณัฐพัชร สมตระกูล
642101001049 นาย สุขรัตน์ คันศร
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642101001050 นาย เพชรมงคล อินทคีรี
642101001051 น.ส. อิศราวดี วงศ์อุทุมพร
642101001052 นาย ธนพล เกษตะระ
642101001053 น.ส. นิศารัตน์ สังวร
642101001054 น.ส. สกาวรัตน์ ศรีมงคล
642101001055 น.ส. นารถนรี หัทยาภิรมย์
642101001056 น.ส. พัชรีภรณ์ ตราชู
642101001057 นาย ด ารงพล พวงมาลัย
642101001058 น.ส. สุชาพิชญ์ งามพิพัฒนกุล
642101001059 น.ส. จุติวรรณ ยอดราช
642101001060 นาย ธนดล คงขวัญ
642101001061 นาย พิชชา โมราเพ็ง
642101001062 น.ส. จุฑามาศ กิจม่ันเจริญกุล
642101001063 นาย พุทธพงษ์ พุทธเจริญ
642101001064 น.ส. ปวริศา สถิตนัดดากุล
642101001065 น.ส. อารียา หมัดแล๊ะ
642101001066 น.ส. ธัญญรัตน์ เพ็ชรรัตน์มุณี
642101001067 น.ส. จินตนา กองทรัพย์
642101001068 น.ส. ปรียาภัสสร์ สมพงษ์
642101001069 น.ส. ชนากานต์ ชวลิตเมธา
642101001070 น.ส. ศยามล รัตนมณี
642101001071 นาย อาณัติ จันทนลาช
642101001072 นาย ณชรต วงษ์เงิน
642101001073 นาย จิรายุ ศรีสุเทพ
642101001074 น.ส. รัตน์ธิดา วิสุทธิธาดา
642101001075 น.ส. ภัสราภรณ์ จันทเทโว
642101001076 นาย ระพี สุขธงไชยกูล
642101001077 น.ส. ชนิกานต์ แซ่ล้ิม
642101001078 น.ส. ระพีพร พีระพัฒนพงศ์
642101001079 น.ส. สาวิตรี นุชถาวร
642101001080 นาย วัชรพงค์ สมบูรณ์
642101001081 น.ส. ปิยฉัตร ม่ันคุณากร
642101001082 น.ส. ชยานันต์ นันตาดี
642101001083 น.ส. ดมิสา จันทร์วิเชียร
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642101001084 น.ส. ภักดิพร รัตนพันธ์ุ
642101001085 น.ส. อรวรรณ สีนนตรี
642101001086 น.ส. ภัทราวดี ศรีทรัพย์
642101001087 นาย ประวิตร โมสิกะ
642101001088 นาย บุญผล รักษาศรี
642101001089 นาย กฤษฎา กล้ากสิกิจ
642101001090 นาย กษิด์ิเดช เธียรโอภาส
642101001091 น.ส. จิณห์นิภา เปล่ียนสมัย
642101001092 นาย กิตติภูมิ เรืองวานิช
642101001093 นาย ณัฐวิชญ์ ทองเพชร
642101001094 น.ส. ปาริฉัตร ปานมณี
642101001095 น.ส. ญาณตา เทพสงวน
642101001096 น.ส. ธนิดา พูนภักดี
642101001097 นาย จีระศักด์ิ จันทร์แก้ว
642101001098 น.ส. หทัยวรรณ วิชัย
642101001099 น.ส. วาริญนิศา วิจิตรวงศ์วาน
642101001100 นาย ธิติ ปิจมิตร
642101001101 น.ส. จุฑารัตน์ ชูเพชรทอง
642101001102 นาย นพพร ไชยหาญ
642101001103 น.ส. นิชนันท์ รอดเนียม
642101001104 นาย ภาสกร สุญาสิทธ์ิ
642101001105 น.ส. รัตนาภรณ์ ศิลป์ม่ัน
642101001106 นาย พบธรรม ปรีชา
642101001107 นาย พศวัต อุบลไทร
642101001108 น.ส. ตรีญาภรณ์ บุญมี
642101001109 นาย วรจิตร อ่างแก้ว
642101001110 น.ส. ณปภัช จันทร์บูรณ์
642101001111 นาย ดนัยวุฒิ สระทองพลอย
642101001112 นาย ยุทธนา ฟูวงศ์
642101001113 น.ส. ธนัลภร ศรีเพ็ญ
642101001114 น.ส. อภิชญา ซังเรือง
642101001115 น.ส. เกศินี ชัยมนตรี
642101001116 น.ส. อภิษฐา ปัตตพัฒน์
642101001117 น.ส. พูนศรี อินต๊ะ

ช่ือ - นำมสกุล

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าท่ี 33 จาก 450    



จ ำนวน 15,262 คน 
เลขประจ ำตัวสอบ

642101001118 น.ส. ฐานิตา ลาภนิกรกุล
642101001119 น.ส. อรณิชชา แสงเขียว
642101001120 น.ส. ปราณี กันยานะ
642101001121 นาย ณฐวัฒน์ ปิยเรืองวิทย์
642101001122 นาย ฐาปณัฐ โสภา
642101001123 น.ส. ณัฐณิชา พรหมหอม
642101001124 น.ส. ปริยาภรณ์ จันทร์เส้ง
642101001125 นาย นฤเบศ ทิมเดช
642101001126 น.ส. สโรชินี น้ าดอกไม้
642101001127 น.ส. ภาริฏฐา ชัยราช
642101001128 น.ส. สุวรรณี โตวัฒนะ
642101001129 น.ส. สัญจิตา ท่ังกลาง
642101001130 น.ส. วรรณิกา ธรรมมา
642101001131 น.ส. ภาวนา ด ารงศักด์ิ
642101001132 ร้อยต ารวจโทหญิง สุดารัตน์ แก้วเพ็ชรพลาย
642101001133 นาย พงศกร พัฒนะสันติ
642101001134 นาย กฤษฎา สงกิจ
642101001135 นาย กันตกานต์ วิเศษศิลป์
642101001136 นาย อภิชา สิริอาภาธนกุล
642101001137 นาย ธนศักด์ิ จอมศรี
642101001138 น.ส. จุฑาภรณ์ ทองวัฒน์
642101001139 ส.ต.ต. ทะเล กลับกลาย
642101001140 นาย กฤตภาส สรรขจร
642101001141 น.ส. สุภาพร อารมย์ดี
642101001142 นาย ธีระภาษณ์ เสง่ียมสุข
642101001143 นาง ปุรฎา สายยืนยง
642101001144 นาย ศุภฤกษ์ โพธ์ิประสาท
642101001145 นาย ชลนที หนูบุญ
642101001146 น.ส. ภัทรวรรณ ดาษถนิม
642101001147 น.ส. วรางคณา ใจแจ้ง
642101001148 นาย ชัยกฤต ม่ันอินทร์
642101001149 น.ส. สวรินทร์ สุขสิน
642101001150 น.ส. พัชรินทร์ ยอดวัน
642101001151 น.ส. ศศิวิมล ภิวัฒน์
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642101001152 น.ส. อาภาศิริ งามล้วน
642101001153 น.ส. สุขุมภรณ์ สุดคง
642101001154 นาย ดิศรณ์ ง้วนพันธ์
642101001155 น.ส. เจษฎาภรณ์ ปริยด ากล
642101001156 น.ส. ณฐินี พลสัมฤทธ์ิ
642101001157 น.ส. พินิจดา แสงผะการ
642101001158 น.ส. จารุนันท์ หงษ์แก้ว
642101001159 นาย เกมส์ บุญศรี
642101001160 น.ส. พาขวัญ กมลรัตนพิสุทธ์ิ
642101001161 นาย อดินัน อุมา
642101001162 น.ส. พรรณธิกา ว่ิงสุข
642101001163 นาย วิริยะ หมัดอาสิน
642101001164 น.ส. สราลี จันดาศรี
642101001165 น.ส. ธัญญ์นรี ศรัณย์ธนรัฐ
642101001166 นาย ยุทธนา ไทยสงเคราะห์
642101001167 นาย นพพร สมสวย
642101001168 นาย วรพงศ์ อิทธิพลศักดา
642101001169 น.ส. ชญาณี ปัญญามาก
642101001170 นาย ธนดล มณีงาม
642101001171 นาย ณัฏฐวรรธน์ ยุบย าแสง
642101001172 น.ส. ณัฐธิยาน์ แก้วใส
642101001173 น.ส. พรปวีณ์ ธรรมเม
642101001174 น.ส. วิราวัลย์ บัวแก้ว
642101001175 น.ส. สุรัตนา แสงจันทร์
642101001176 น.ส. วรพิชชา ทามะนิตย์
642101001177 น.ส. อุไรรัตน์ กานู
642101001178 น.ส. ศศิวิกราณฑ์ พิมพ์สกุล
642101001179 น.ส. ชัชวลี ไมตรี
642101001180 น.ส. โชติรส รังสวัสด์ิจิตร
642101001181 น.ส. ณัฐชา พิพิธจันทร์
642101001182 น.ส. รมิดา ปกรณ์ประเสริฐ
642101001183 น.ส. อัชฌา กวีตา
642101001184 น.ส. ยลดา สืบพรหม
642101001185 น.ส. วิไลรัตน์ ด้ินสกุล
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642101001186 นาย รวิชญ์ ไชยทอง
642101001187 น.ส. สุทธิดา ก ามะหย่ี
642101001188 นาย กิตติศักด์ิ ศิริกาญโกมล
642101001189 น.ส. สิริรัตน์ ช่างป้ัน
642101001190 น.ส. ชนนิกานต์ อินต๊ะวิชา
642101001191 นาย จิณณวัตร สันติกุญชร
642101001192 นาย วีระวัฒน์ ชายสวัสด์ิ
642101001193 น.ส. พินิตนันท์ ไพศาล
642101001194 นาย ธีระพงษ์ สุพรรณคง
642101001195 น.ส. เปมิกา ม่วงมิตร
642101001196 น.ส. วิสุตา ธีรรัตน์บงกช
642101001197 น.ส. ณัฐกานต์ พรหมอินทร์
642101001198 น.ส. อรอนิล บุญหล้า
642101001199 นาย สพล ป่ินประเสริฐ
642101001200 น.ส. ปุณยภา พันธ์ุสุข
642101001201 นาย พันธ์เดช นาคะพันธ์
642101001202 นาย ชยุต ประจักษ์วงศ์
642101001203 น.ส. มัลลิภา บุญมีมา
642101001204 น.ส. ริญญาภัสร์ วุฒิอนันต์จิตร
642101001205 ส.ต.ต.หญิง วจี ป่ินกระจาย
642101001206 นาง พิสินี ตันตวรนาท
642101001207 น.ส. พัชรา ทองเหลา
642101001208 น.ส. นุสรา ผาระนัตร
642101001209 นาย ธนภัทร กันทา
642101001210 น.ส. ภคณัฐ ต้ังวิริยะสกุล
642101001211 นาย ศรายุทธ สุจจะชารี
642101001212 น.ส. อาลิญา อินนันทะ
642101001213 น.ส. ชุติรัตน์ จันทร์อ่อน
642101001214 น.ส. ณภพ ผริตาพิทยางกูร
642101001215 น.ส. ธนพร ภูไชยแสง
642101001216 น.ส. สุพิศ ทองเถ่ือน
642101001217 น.ส. ภาณี จันทร
642101001218 น.ส. ณัฐกมล ว่านกระ
642101001219 นาย ฐานวัฒน์ เรือนสอน
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642101001220 น.ส. นาทนรี ตาทิคุณ
642101001221 น.ส. พรรณิดา พันธ์พืช
642101001222 น.ส. สุชาดา ทัศนา
642101001223 น.ส. รวิตา สีสด
642101001224 น.ส. กฤษปฤน บุญยรัตน์
642101001225 ร้อยต ารวจโท ณัฐพล ปาลี
642101001226 นาย ดนุสรณ์ วัฒนสิน
642101001227 น.ส. ณัฐนาฎ วงศ์นาคพันธ์
642101001228 นาย กฤติน กิจแสงทอง
642101001229 น.ส. วณิตา อินทธนู
642101001230 น.ส. สัณห์สินี ทองแสง
642101001231 น.ส. สุภลัคน์ กันบัวลา
642101001232 นาย ปรัชญา สิทธ์ิทอง
642101001233 นาย กิตติทัพพ์ ไรวินท์เวคิน
642101001234 นาย ชนกนันท์ สิงหมารศรี
642101001235 น.ส. ธัชพรรณ คิดถูก
642101001236 น.ส. ขวัญเนตร ทวีวัฒนา
642101001237 น.ส. สิมิลัน สัจจาพันธ์
642101001238 น.ส. วันทิตา อบสุวรรณ
642101001239 น.ส. รวิวรรณ ประโยชน์อุดมเลิศ
642101001240 น.ส. นภารัตน์ นิลรัตน์
642101001241 น.ส. ชนิกานต์ ศรีประทุมวงศ์
642101001242 น.ส. ธนภรณ์ ตุ้ยกาศ
642101001243 นาย ปรวีร์ ไกรทอง
642101001244 น.ส. ปฐาพร กวางทอง
642101001245 น.ส. รัชดา ออมสินสมบูรณ์
642101001246 น.ส. ภัทรจาริน จันทร์วงศ์
642101001247 น.ส. บุศรินทร์ อักบัดอาลี
642101001248 น.ส. ภัทรภร เลิศจิราการ
642101001249 น.ส. จณิสตา จิตอารี
642101001250 น.ส. อนุชิดา กรมเมือง
642101001251 น.ส. อทิตยา ศรีวิชัย
642101001252 นาย ยุทธนา จันทร์สคราญ
642101001253 นาย ชยุตม์ โชติช่วย
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642101001254 นาย เมธากร แจ้งศิลป์
642101001255 น.ส. วิลาสินี ศรีมันตะ
642101001256 นาย ณัฐนนท์ ธาดาเดช
642101001257 น.ส. กวินธิดา สุวรรณพรหม
642101001258 น.ส. พิมสิริ วัชรปรีชา
642101001259 น.ส. วิภาณี ขัติกุล
642101001260 นาย ธนทัต บูระพันธ์
642101001261 นาย วสวัตต์ิ ยุทธภัณฑ์
642101001262 น.ส. จุฑาทิพย์ จิตคเน
642101001263 น.ส. ธนัชพร ชาประสม
642101001264 น.ส. กนกกร ฉายศรี
642101001265 นาย ยรรยง สิริเลิศธีรกุล
642101001266 น.ส. ธัญชนก ศรีวรพรกุล
642101001267 นาย ณัชพล พุกกะรัตน์
642101001268 น.ส. ฐิตญาภรณ์ หวลจิตต์
642101001269 น.ส. ธัญกมล ไตรสกุล
642101001270 น.ส. วิภาดา วิเศษภักดีวงศ์
642101001271 น.ส. หรรษลักษณ์ โกศัยภัทร์
642101001272 นาง จิรวดี วงศ์ประพันธ์
642101001273 นาย ธนวัฒน์ สิงทะบุตร
642101001274 น.ส. ณัฐกานต์ เหรียญเงิน
642101001275 นาย จักรรินทร์ สัวบุตร
642101001276 น.ส. อาณิสา ไชยสิกร
642101001277 น.ส. ราตรี แสงสุวรรณ์
642101001278 นาย วิษณุ แซ่เตียว
642101001279 นาย ศุภณัฐ พนารัตน์
642101001280 น.ส. ปาณิศา โพธิสิกร
642101001281 นาย ปิยวัฒน์ ศรัทธากาล
642101001282 น.ส. ณัฐพร จุลรัตน์
642101001283 น.ส. อภิญญา แซ่ล้ี
642101001284 นาย ธนวิชญ์ เทพประดิษฐ์
642101001285 นาย กรานต์เลิศ เอ่ียมส าอางค์
642101001286 จ่าสิบโท อดิศักด์ิ น้ าใส
642101001287 น.ส. กรรณิกา คงมาก
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642101001288 นาย สมิทธ์ ห่วงบุญรอด
642101001289 นาย กรวิทย์ เก้ือสกุล
642101001290 น.ส. ชลวนา มณีสวัสด์ิ
642101001291 น.ส. ณิชนันทน์ ขวัญศรี
642101001292 น.ส. พรนภา เนตรจุฬารัตน์
642101001293 น.ส. พัชราภรณ์ ผิวข า
642101001294 น.ส. สุดารัตน์ ชูพิทักษ์
642101001295 น.ส. ปัทมนันท์ โชติกิจเรืองชัย
642101001296 นาย สุเมธี จิตต์ปภัสสร
642101001297 นาย พูนทวี ศรีบุปผา
642101001298 น.ส. กฤษฎาภรณ์ เสาวัตร
642101001299 น.ส. ฉัตรฑริกา พรรณแฉล้ม
642101001300 นาย ศุภชัย สุขสมภักด์ิ
642101001301 นาย ชุติพงศ์ ศาตนันท์พิพัฒน์
642101001302 น.ส. กฤษณกร แสงอรุณ
642101001303 น.ส. ณัฐรินีย์ สีน้อย
642101001304 นาย ณฐพล ล้ิมมณี
642101001305 น.ส. พรรณวดี ชัยกิจ
642101001306 น.ส. หทัยภัทร หิรัญญาภรณ์
642101001307 นาย ณัฐกุล ศรีส ารวจ
642101001308 น.ส. นารีนาถ พรหมรักษ์
642101001309 นาย มงคล ฐานวิเศษ
642101001310 น.ส. พรพิลาศ มูลทรัพย์
642101001311 นาย สุทธิเจตน์ มหาวงศ์ทอง
642101001312 ส.ต.ต. ภูวนาถ ศรีชนะ
642101001313 นาย ธวัชชัย สุขแว่น
642101001314 นาย บุญญฤทธ์ิ หนชัย
642101001315 น.ส. ณัชชา ไชยแสง
642101001316 น.ส. สัณฐิยา บุษปฤกษ์
642101001317 น.ส. ธัชพรรณ ศรีเลขา
642101001318 นาย ปราญชล รอดเผ่ือน
642101001319 น.ส. เบญจวรรณ แสนวิเศษ
642101001320 นาย กันทรากร ค าหอมกุล
642101001321 นาย จักรพันธ์ วุ่นพ่วง
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642101001322 นาย พุทธมนต์ นุ่มมาก
642101001323 นาย ทศพล ทองทิพย์
642101001324 นาย ณัฐวุฒิ แก้ววิชัย
642101001325 น.ส. รัตติยา ยอดอินทร์
642101001326 นาย ปัญจพล กีรติปิยนันท์
642101001327 น.ส. ฉัตรปรีนันท์ สุวรรณะ
642101001328 น.ส. ชมพูนุท โกศลศาสตร์
642101001329 นาย อลงกรณ์ มะสุนสืบ
642101001330 นาย กวีรัช จารัตน์
642101001331 นาย สมโชค กิตติสิทธิพงษ์
642101001332 นาย พิริยะ ไหมสมบุญ
642101001333 น.ส. ชญานิศ จ าปามูล
642101001334 นาย กิตติคุณ ผิวนวล
642101001335 น.ส. นัทธมน ประทุมเวียง
642101001336 น.ส. จิราภรณ์ แสนมา
642101001337 น.ส. ณัฐชา ศรแก้ว
642101001338 นาย โอบอุ้ม ท่ีธรรม
642101001339 น.ส. วรารัตน์ สังข์แก้ว
642101001340 น.ส. อรอนงค์ อุมา
642101001341 น.ส. ภัคนิจ ภัสสัตยางกูร
642101001342 น.ส. พิมพ์วิริยา กิจศรีวิเชียร
642101001343 นาย อธิพัชร์ อรรถชัยเลิศยศ
642101001344 นาย ศาศวัษ สุขอยู่
642101001345 นาย ศราวุธ พิจารณ์
642101001346 น.ส. ปภัชรา บึงมุม
642101001347 นาย วิธาร อัศวมงคลศิริ
642101001348 น.ส. จารุวรรณ ศรีเกตุ
642101001349 นาย ประจักษ์ ศรีวิเชียร
642101001350 นาย พชรพล สมเนตร
642101001351 น.ส. อนุสรา หลีหาด
642101001352 น.ส. อาทิติญา ศรีโมรา
642101001353 น.ส. ลลิฎาณิรดา ศิธราชู
642101001354 น.ส. ชุติปภา พรมจันทร์
642101001355 น.ส. นภัสสร การสะสม
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642101001356 นาย รชต อมรพัฒนาวัฑฒ์
642101001357 น.ส. นิศาชล จงรักษ์
642101001358 น.ส. ปุณญพร ขันธเสมา
642101001359 น.ส. ปริยากร สุขแพทย์
642101001360 น.ส. ภาณินลักษณ์ ลลิตาเศรษฐ์
642101001361 นาย จตุภูมิ หนูประดิษฐ
642101001362 นาย สนธญา บุญแสง
642101001363 นาย อนวัช กันตรง
642101001364 น.ส. เปรมกมล ใจปัญญา
642101001365 น.ส. อภิรดี ปุงคานนท์
642101001366 น.ส. สุภาวดี ศักด์ิจ้าย
642101001367 นาย ชลวรรธ แป้นน้อย
642101001368 น.ส. ลลิดา กระเสียร
642101001369 นาย พีรพล ละม่ังทอง
642101001370 น.ส. คชาภรณ์ เหล่าจันทร์
642101001371 นาย กษิดิศ เจนสถิรพันธ์ุ
642101001372 น.ส. วสุสกล เกิดผล
642101001373 นาย ปัฐกรณ์ ค าแก้ว
642101001374 น.ส. สุจารี ศรีละนนท์
642101001375 น.ส. วรรณวิมล กรพิพัฒน์
642101001376 น.ส. สุรัตนา บุศบก
642101001377 ส.ต.ต.หญิง วณิชชา จารุพันธ์
642101001378 น.ส. ภัคสุดา ธวัชอ่อน
642101001379 น.ส. นิธิมา พงษ์ไพบูลย์
642101001380 น.ส. มานัญญา ลักษณวิวัฒน์
642101001381 นาย มณเฑียร พลจักรี
642101001382 นาย ชญานนท์ พนาเวชสันติ
642101001383 สิบต ารวจตรีหญิง เธียรกานต์ หนูสงค์
642101001384 น.ส. พิณทิรา ทวีปัญญายศ
642101001385 น.ส. พิจิตรา พินิจมนตรี
642101001386 นาย รัชพล ไชยธรรมเดช
642101001387 น.ส. อาภัสญา ดวงประภา
642101001388 นาย กฤษนันท์ แพทย์สมาน
642101001389 นาย รัฐพล บัวซ้อน
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642101001390 นาย สถาพร สิงหะ
642101001391 น.ส. ขนิษฐา จิตร์ประสาน
642101001392 นาย ปฐมชัย แสงกุล
642101001393 น.ส. ธัญชนก ใจกาศ
642101001394 น.ส. ฐิติมา กัลยาณกรสกุล
642101001395 น.ส. ธนาภรณ์ เขม้นเขตการณ์
642101001396 นาย สมรักษ์ พรมอ่อน
642101001397 น.ส. สุจิตรา ดีเจริญ
642101001398 น.ส. สราวดี เสนารักษ์
642101001399 นาย นราเมธ ใบมา
642101001400 น.ส. ขวัญตา ต้ังมณี
642101001401 น.ส. ปิยาภรณ์ รุจิโรจน์วรางกูร
642101001402 นาย ทนงศักด์ิ ตันแขมรัตน์
642101001403 น.ส. พัชร์นันทน์ ผลเลิศ
642101001404 น.ส. นิตยา ทุยเวียง
642101001405 น.ส. ฉันณภสินธ์ุ คงประสิทธ์ิ
642101001406 นาย ณัฐวุฒิ พฤทธ์พจน์
642101001407 น.ส. วรวรรณ นิติวงศ์สถิตย์
642101001408 น.ส. ปรียาภรณ์ ทิพย์พิทักษ์
642101001409 นาย ภูเบศ ไชยทอง
642101001410 น.ส. นิจสิรี วงศ์อริยจิต
642101001411 น.ส. ณัฐรภัทร์ สิริพัชรทิตาธร
642101001412 น.ส. ณปภัช เพ็ญแสงอ่อน
642101001413 นาย อภิวัฒน์ หน่ายมี
642101001414 นาย เรืองธิศักด์ิ กาญจนะ
642101001415 น.ส. สินีนาฎ มงคลพจนนันท์
642101001416 นาย กนกพล ดวงสุวรรณ
642101001417 นาย จรูญศักด์ิ เหมเส็น
642101001418 นาย พีรพล บุญรักษ์
642101001419 นาย พงศกร อาษาราษฎร์
642101001420 น.ส. อรพรรณ เปรมสุริยนันท์
642101001421 น.ส. ทิพวรรณ ส่งเสริม
642101001422 นาย อัครพงศ์ ภู่พงษ์
642101001423 น.ส. ณัฐรุจา สิงห์สน่ัน
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642101001424 นาย พชรพล คงม่ัน
642101001425 น.ส. กษริน จันทร์มา
642101001426 นาย ทัตธน สมเขาใหญ่
642101001427 น.ส. จงกลนี งามทรง
642101001428 นาย ทฤษฎี ทองวิเศษ
642101001429 น.ส. ฉันชนก ณ สงคราม
642101001430 น.ส. ลาอัลลา ดารากัย
642101001431 นาย ชนกภัทร เตชะวันโต
642101001432 นาย ชุมพลศรีรัตน์ พรหมดี
642101001433 นาย ประดิษฐ์ ย่านสากล
642101001434 นาย อภิวัฒน์ โตสกุล
642101001435 น.ส. สมมนัส ประสานไทย
642101001436 น.ส. ธันย์ชนก น้ าดอกไม้
642101001437 น.ส. สุทัตตา บอดบู
642101001438 น.ส. บุณยดา สูงติวงค์
642101001439 น.ส. สุพัตรา มุมิ
642101001440 น.ส. วรัญญา โดยพิลา
642101001441 นาย เจ๊ะฮานาฟี เจะมุ
642101001442 นาง พรสุดา ชูสันเทียะ
642101001443 นาย ธนกฤต สุจริต
642101001444 นาย เจนวิทย์ พรมส้มซ่า
642101001445 น.ส. อรณา มีจันทร์
642101001446 น.ส. พัทธวรรณ ประดิษฐสุวรรณ์
642101001447 น.ส. โยธกา ศรีแสงทอง
642101001448 สิบต ารวจตรีหญิง ขวัญชีวา บรรณกิจ
642101001449 น.ส. วรรณพร สมยอง
642101001450 น.ส. ณัฐวรรณ หนูด้วง
642101001451 น.ส. ภิมม์ปรีญา ถุงเงิน
642101001452 น.ส. จรัสศรี หวังสมบูรณ์ศิริ
642101001453 น.ส. ธนารีย์ คงทอง
642101001454 น.ส. วาสนา สายเสริมศักด์ิ
642101001455 น.ส. นันทกานต์ เกิดกอบ
642101001456 นาย พัทธนันท์ ไล้สวัสด์ิ
642101001457 น.ส. เสาวลักษณ์ เดชพละ
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642101001458 นาย ฐนพัชญ์ แสงเงิน
642101001459 นาย ณัฐพร พุมดวง
642101001460 น.ส. พรชนก พินิจปริญญา
642101001461 นาย สาธิต ล้ิมไพบูลย์
642101001462 นาย ธีรพัฒน์ เพ็ชรแก้ว
642101001463 น.ส. กชพร จันทร์ทองสุข
642101001464 น.ส. นันทิยา นันต๊ะปาน
642101001465 น.ส. นิภาพรรณ นวลจันทร์
642101001466 น.ส. ณัฐกานต์ จันทเลิศ
642101001467 น.ส. ณัฐณิชา คุ้มแพทย์
642101001468 นาย ธัญวริศร์ กุณณา
642101001469 น.ส. ธิดารัตน์ พ่ึงตนเอง
642101001470 น.ส. สรัญญา จรัสพินิจ
642101001471 น.ส. กีรตยา เจียมกุลเดช
642101001472 น.ส. ณิฐิณี มณฑปใหญ่
642101001473 นาย อนุสรณ์ ผาจวง
642101001474 นาย อธิคม มีนยุทธ์
642101001475 น.ส. ปาลิน บุญชัยวัฒนโชติ
642101001476 น.ส. นันทวัน อุตโรกุล
642101001477 น.ส. ญาโณบล บุญชู
642101001478 น.ส. ทยาพร รอดสาย
642101001479 น.ส. สุมินตรา หินด า
642101001480 น.ส. สุธารัตน์ วงษ์บุญ
642101001481 น.ส. ณัฐกานต์ หยกสุริยันต์
642101001482 นาย เมธิชัย วิชัยยา
642101001483 น.ส. ธัณย์สิตา อริยพรรัฐกุล
642101001484 น.ส. ระพีร์ พิชญวิทยาเวทย์
642101001485 นาย กตัญญู ทิพย์แก้ว
642101001486 น.ส. สุมทอง ทองเถ่ือน
642101001487 นาย ธิระชัย สาระวิทย์
642101001488 น.ส. เสาวลักษณ์ เทพอินถา
642101001489 นาย กสานต์ิ ประดิษฐ์
642101001490 นาย ณรงค์ฤทธ์ิ ฟองอาภา
642101001491 น.ส. กนกวรรณ พรมขัดดุก
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642101001492 น.ส. พิชชุฎา อิทธิพรไพศาล
642101001493 น.ส. พรวรท เปล่งปล่ัง
642101001494 น.ส. อัยยาภา ธรรมกุล
642101001495 น.ส. เพียงรวี นกน้อย
642101001496 นาย บุญประทาน หัตถผะสุ
642101001497 นาย ภูวนันท์ โปหลง
642101001498 นาย เรวัต์ ทองขจร
642101001499 น.ส. ปฏิญญา ปาเมืองมูล
642101001500 นาย รุ่งสิริ ยีขาม
642101001501 น.ส. ปริชาติ ศรีเสมอ
642101001502 นาย บัณฑูร เปล่งสุริยการ
642101001503 น.ส. สุชาดา อังกุระ
642101001504 น.ส. โชติมา พลันสังเกต
642101001505 นาย พีรณัฐ อยู่ไพศาล
642101001506 น.ส. ฐิติพร โตรอด
642101001507 น.ส. จุฑารัตน์ อินต๊ะแก้ว
642101001508 น.ส. พรลภัส พินิจปริญญา
642101001509 น.ส. ปิยะดา ราชคาม
642101001510 น.ส. สลิลดา พิศาลสุทธิกุล
642101001511 น.ส. ศุภรดา เหมเวียงจันทร์
642101001512 น.ส. กรรณิกา เนาว์วิลาศ
642101001513 น.ส. เพลินพิศ ภูชะนะ
642101001514 นาง จิราพร สังมี
642101001515 น.ส. ฮานาน ซาติ
642101001516 นาย พงศ์วุฒิ คงกิจสถิตย์
642101001517 น.ส. วริศรา ประเสริฐท่าไม้
642101001518 น.ส. จิตรลดา แสนสุข
642101001519 นาย ลภัส อรุณสุรัตน์
642101001520 น.ส. จิระประภา สารัตน์
642101001521 น.ส. จิตติกานต์ ค าพูน
642101001522 นาย กมลวิช ปุญสิริ
642101001523 นาย วรวัฒน์ วรรณวงค์
642101001524 น.ส. วิภาวี วิเศษภักดีวงศ์
642101001525 น.ส. ชนิดา เณคราช
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642101001526 นาย ปริวัฒน์ ชูชาติ
642101001527 น.ส. จุลัยวรรณ โพธิเนตร
642101001528 น.ส. พรเพ็ญ ผ่ัวสกุล
642101001529 น.ส. ภัสราภรณ์ แก้วขุนทอง
642101001530 น.ส. ก่ิงกาญจน์ สินทรัพย์
642101001531 น.ส. สุธิดา รงค์โสภณ
642101001532 น.ส. ธมลวรรณ โพธ์ิทอง
642101001533 น.ส. เปมิกา เทียมศักด์ิ
642101001534 นาง ฐิติมา ฉัตรบุรานนทชัย
642101001535 น.ส. นพมาศ เข่ือนแก้ว
642101001536 น.ส. สิริมา พรหมสุข
642101001537 น.ส. พิชชานันท์ โคตรศรีเพชร
642101001538 นาย จิรกิตต์ิ หงษ์จันทร์
642101001539 น.ส. ศุรีมาต์ จันทร์ประทีป
642101001540 น.ส. พิมชนก พรหมทะสาร
642101001541 นาย ณัฐนันท์ ทองรักษ์
642101001542 น.ส. พัชรี พัชรสิทธ์ิ
642101001543 น.ส. อโรชา น่ิมสุข
642101001544 น.ส. กมลชนก รักสวัสด์ิ
642101001545 นาย กีรติ สุขขี
642101001546 น.ส. พัชรินธร ลังกาปอน
642101001547 น.ส. นฤพักตร์ วรรณพงษ์
642101001548 น.ส. ณัฐฐา รักษ์ถาวรกุล
642101001549 น.ส. ปัณณภัสร์ ปันดอน
642101001550 นาย วัสสพันธ์ เขมรุจิศิริกุล
642101001551 นาย สุริยะ พรหมเสนีย์
642101001552 น.ส. ฐรัชญา สนธิสอาด
642101001553 น.ส. ภณิตา พงษ์วุฒิธรรม
642101001554 น.ส. เขมพิชชา เจนสุวรรณ์
642101001555 น.ส. กรกนก มงคลโภชน์
642101001556 นาย ไกรษร สมนึก
642101001557 น.ส. บูลษา ณะบุตรจอม
642101001558 นาย ศิริวัฒน์ ฮะยีเลาะ
642101001559 น.ส. จิดาภา หาญอธิปเตยยะ
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642101001560 นาย ศราวิน มีศร
642101001561 นาย ราชศักด์ิ กุลกัลยา
642101001562 น.ส. อริสรา งามบัวทอง
642101001563 นาย ชัยยงค์ น้อยสะปุ๋ง
642101001564 น.ส. พรพิชชา พิทักษ์ธ ารง
642101001565 นาย กษิด์ิพงศ์ อินสว่าง
642101001566 น.ส. อิงค์ทุอร สนุกล้ า
642101001567 น.ส. สุกัลยา เพชรสวัสด์ิ
642101001568 น.ส. สุพรรณี สมพร
642101001569 น.ส. อัญชิสา อินทร์ฤทธ์ิ
642101001570 น.ส. อภิชญา ไชยนุ้ย
642101001571 นาย ณัฐพงศ์ นาแพง
642101001572 นาย ธนาวิทย์ โปธา
642101001573 น.ส. รินทร์ลภัส วุฒิปรีชาสิทธ์ิ
642101001574 น.ส. สุธิดา จิโสะ
642101001575 ว่าท่ี ร.ต. หญิง ยศระวี มีมงคล
642101001576 นาย พงศกร ค าเข่ือน
642101001577 น.ส. จินต์จุฑามาศ โพธ์ิสอาด
642101001578 น.ส. ศิวนาถ ตุลวรรธนะ
642101001579 นาย ภูษิต คงสุขเจริญชัย
642101001580 น.ส. เมทินี วงศ์ชมภู
642101001581 นาย วงศธร มีพันธ์ุ
642101001582 น.ส. อภิญญา ชุ่มเย็น
642101001583 น.ส. ปัญญาภรณ์ ชัยกิจวัฒนา
642101001584 น.ส. ชลลดา พิมพามา
642101001585 นาย นเรศ เหมไหม
642101001586 น.ส. ชนาพร ประพันธ์กาญจน์
642101001587 น.ส. พิมพกานต์ รักกุศล
642101001588 นาย ณัฐวุฒิ รัตนพันธ์ุ
642101001589 นาย จิรยุทธ ศรีเมือง
642101001590 น.ส. กิตติยา ถุงเงิน
642101001591 น.ส. ศศิวิมล เดชา
642101001592 น.ส. มัณริษา สหกโร
642101001593 นาย ฐณวัฒน์ ชัยฐิติลักษณ์
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642101001594 น.ส. อัญญารัตน์ มงคลวีระพันธ์
642101001595 น.ส. วัณณิตา บุญเพ็ชร
642101001596 น.ส. สุภัสสรา มัลลิกะมาลย์
642101001597 นาย ณัฐพงศ์ ลิบลับ
642101001598 น.ส. ภิญญาภรณ์ ยอดสง่า
642101001599 ว่าท่ี ร.ต.หญิง เจนจิรา เพชรน้อย
642101001600 น.ส. ศิราณี กูแหม
642101001601 นาย สิรวิชญ์ ยาพรม
642101001602 น.ส. ฑิตยาวไล เพ็ชรสกุล
642101001603 นาย กฤษณ์ ศิลาอาสน์
642101001604 น.ส. สุวนันท์ ฤทธ์ิมนตรี
642101001605 น.ส. นงเยาว์ แถมเกษม
642101001606 นาย สิทธิพงศ์ วะคีมัน
642101001607 น.ส. ธารารัตน์ ปูกันกะ
642101001608 น.ส. รุ่งทิวา สุขเสนีย์
642101001609 นาง รุสณียา สายนุ้ย
642101001610 น.ส. ดวงพร วิสุวรรณ
642101001611 น.ส. ภัทราพร แดงกระจ่าง
642101001612 นาย พลวัตน์ ไวยภาษจีรกุล
642101001613 น.ส. ลลิดา ปิยะโรจนานุกูล
642101001614 น.ส. วิชชญาดา วิชัยกุล
642101001615 นาย อนุชิต อรรคสังข์
642101001616 นาย ธีรินทร์ พลอยศุภผล
642101001617 น.ส. วิชุดา จินดาวงษ์
642101001618 น.ส. ทิฐินันท์ แดดภู่
642101001619 นาย ภัทราวุธ ด ามี
642101001620 นาย ณัฐพล ปทุมานนท์
642101001621 น.ส. ธริษตรี พุ่มทอง
642101001622 นาย ณัฐรักษ์ แสนขัน
642101001623 นาย พีรพล โพธิพงศา
642101001624 น.ส. วรารัตน์ ศรีวิไลเจริญ
642101001625 น.ส. ปาณิสรา ใจมุข
642101001626 น.ส. นันท์ณรัตน์ เกิดข า
642101001627 นาย สิทธิโชค เชยสมบัติ
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642101001628 นาง ตรีนุช ยศศิริ
642101001629 นาย เกตวีร์ เกตุศร
642101001630 น.ส. ธารินี ยอดทอง
642101001631 น.ส. กรกมล น่ิมแสง
642101001632 น.ส. นันท์นภัส ปุณยรัชตปรีดา
642101001633 นาย พีรธรรม อยู่คง
642101001634 น.ส. นิธินันท์ จันทรา
642101001635 นาย สามารถ ไวยราบุตร
642101001636 น.ส. อภิญญา ใจตรง
642101001637 นาย ธนวิชญ์ มงคล
642101001638 นาย พงศกร ธัญญผล
642101001639 น.ส. ชนัญชิตา เรืองโอชา
642101001640 นาย วัชรินทร์ ไขสีดา
642101001641 นาย ชาตรี อินทร์บุญช่วย
642101001642 น.ส. ณัฐนันท์ เมฆวิลัย
642101001643 น.ส. อภิญญา วงศ์ธนโรจน์
642101001644 น.ส. ญาณิศา ฉันทานุมัติ
642101001645 นาย ธนบรรณ ชอบชิน
642101001646 นาย ปรีด์ิปิติ สิงคเสลิต
642101001647 น.ส. พิชญ์สินี สิทธิพงศ์
642101001648 น.ส. ธรรศปวัน แสวงมี 
642101001649 น.ส. ภัทรภร ธรรมชัยโสภิต
642101001650 น.ส. ปรียา จันทร์เทศ
642101001651 นาย พัฒน์ธนวัฒน์ คชเสนี
642101001652 น.ส. สปันแก้ว ป้ันขาว
642101001653 น.ส. กนกพร พลคชา
642101001654 น.ส. อริสรา พุทธวงษ์
642101001655 นาย เปรม สอาดย่ิง
642101001656 น.ส. ภวรัญชน์ วิโรจน์ศิริกุล
642101001657 น.ส. ฌัลลิกา นาวินศิริเกษม
642101001658 น.ส. นรินทร เลิศชนะเกียรติกุล
642101001659 นาย ทศพร พุทธชาติ
642101001660 นาย อิศรา จิระรัตน์
642101001661 นาย กฤตนัน สนามทอง
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642101001662 นาย ณภัทร ว่องธรรมวิชา
642101001663 นาย ทศพล มะลิกุล
642101001664 น.ส. พัชรมน สุนทะโก
642101001665 น.ส. กชพรรณ ขุนอินทร์
642101001666 นาย รณพีร์ สุทธิประภา
642101001667 น.ส. อัจฉรา โฉมหน้า
642101001668 น.ส. พลอยพิไล วิชัยดิษฐ
642101001669 น.ส. ณัฏฐณิชา ปรีดางกูร
642101001670 นาย ณัฐสิทธ์ิ สุขการ
642101001671 น.ส. อิงฟ้า จิระรัตน์
642101001672 น.ส. ณิศรา เอมวงษ์
642101001673 น.ส. อัจฉรา นิลเพ็ชร์
642101001674 น.ส. ปภัสสร จุลส าลี
642101001675 นาย โชติธนพัฒน์ รัตนทิพย์
642101001676 น.ส. ทัณฑิกา อรุณกุล
642101001677 นาย กฤษฎา ใสสว่าง
642101001678 น.ส. ปภาดา วิชัยยา
642101001679 น.ส. ณัฐฌาย์ เพชรชุม
642101001680 น.ส. ภคมน เนตรไสว
642101001681 น.ส. ฐิชาภัสร์ ตรีนิษฐ์วรกุล
642101001682 น.ส. ธันยรัตน์ ภิญโญ
642101001683 น.ส. พิชชาพร บุญฮก
642101001684 น.ส. ปวีณา เดชโหมด
642101001685 นาย กร โฆษิตภิวัฒน์
642101001686 น.ส. ชยานันท์ เพชรโชคชัย
642101001687 น.ส. วิภาวรรณ เป็งแห
642101001688 นาย สุทธิพงษ์ พิลา
642101001689 น.ส. อรอนงค์ จันทร์เกตุ
642101001690 น.ส. จีราวรรณ เตชะรัง
642101001691 น.ส. ธภาภัค พุ่มนก
642101001692 น.ส. ณิชาภัทร พูลศิริ
642101001693 น.ส. วรวลัญช์ อ่อนละมูล
642101001694 น.ส. อรัญญา อิสระพงศ์ไพศาล
642101001695 น.ส. สุพัตรา เหล่าสุข
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642101001696 น.ส. กุลชา เอาแสงดีกุล
642101001697 น.ส. ศรัญญา พวกแสน
642101001698 นาย ภูมิภัทร กล่ินหอม
642101001699 น.ส. รพีพร จงใจ
642101001700 น.ส. เกศกนก ไหวพริบ
642101001701 นาย บูบากาด ปูตีลา
642101001702 น.ส. อารียา แดงแย้ม
642101001703 น.ส. ศิญาภัสร์ ธนัชเกียรติศิริ
642101001704 น.ส. จินห์นิภา ไกรวิชญพงศ์
642101001705 นาย สรรเพชญ ทองยอด
642101001706 นาย กัมปนาท เกิดอยู่
642101001707 นาย ศราวุธ จากโพชน์
642101001708 น.ส. กรองนภา ทะปะละ
642101001709 นาย อนันตชัย มีธรรม
642101001710 น.ส. เสาวรส อนุพงษ์กุลกิจ
642101001711 น.ส. ณัฐกานต์ ส าราญราษฎร์
642101001712 น.ส. พิสินี ดีประเสริฐ
642101001713 นาย ศุภลักษณ์ จันทร์พัน
642101001714 น.ส. กมนนัทธ์ เจริญสุข
642101001715 นาย ชาวีนัท ด่านอินถา
642101001716 น.ส. ศิริวรรณ ศศะภูริ
642101001717 นาย ณัฐพร บุญฮก
642101001718 นาย ธนานพ นาสุริวงค์
642101001719 สิบต ารวจตรีหญิง กชพรรณ วงศ์จันทรัตน์
642101001720 นาย ณัฐนนท์ ธรรมวงศา
642101001721 น.ส. กรกนก โคตะ
642101001722 นาย ฤทธ์ิพิพัฒน์ โสมะมี
642101001723 น.ส. ฐนิตา เขียวข า
642101001724 น.ส. วริสา สุวรรณกิจ
642101001725 น.ส. ธนภรณ์ ภู่กล่ัน
642101001726 น.ส. พัชราวดี วุ้นสีแซง
642101001727 น.ส. กสิรัตน์ ทองขาว
642101001728 น.ส. เมวดี เพ่ิมทรัพย์
642101001729 นาย ธนากร เกตุแก้วเกศกุล
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642101001730 นาย เกริกพล ธรรมวิจิตร
642101001731 นาย สุรศักด์ิ นาสมพืช
642101001732 นาย กฤติน วงศ์เมฆ
642101001733 น.ส. สาวิตรี กองแก้ว
642101001734 นาย พิสิฐ ชุ่มนาเสียว
642101001735 นาย ฉัตรชัย สายสาหร่าย
642101001736 นาย ณัฐพล จินนุภาษ
642101001737 น.ส. วริษฐา นุ่มวงศ์
642101001738 น.ส. นันท์นพิน เซ็นนิล
642101001739 น.ส. ญามินธ์ิ แสนโคตร
642101001740 นาย สันทวัช มานะกุล
642101001741 ส.ต.ท. ณัฐวัฒน์ อยู่ย่ังยืน
642101001742 น.ส. ณัฐสุดา จันทร์พฤกษา
642101001743 น.ส. ธัญรัศม์ กิตติคมเมธา
642101001744 น.ส. ณัฐนันท์ ประมวลพรสถิต
642101001745 นาย โรจน์ศักด์ิ เกตุย้อย
642101001746 น.ส. สุภาวดี แดงสะอาด
642101001747 น.ส. สุกุลยา เพชรช่ืน
642101001748 น.ส. สายฤดี พงศ์สุวณิช
642101001749 น.ส. สุลาวัลย์ เพชรนคร
642101001750 น.ส. สุธัญญา เกษสุริยงค์
642101001751 นาย อัครพนธ์ ชุมอักษร
642101001752 น.ส. วริศรา พุทธวงษ์
642101001753 น.ส. ชณิสรา ชัยณรงค์โลกา
642101001754 น.ส. จุฬารัตน์ จันทรวิบูลย์
642101001755 น.ส. ธนัชชา ส่งสุข
642101001756 น.ส. มะลิ เขียวชอุ่ม
642101001757 น.ส. ชลธิชา นราหล า
642101001758 น.ส. อมรรัตน์ มหาสาร
642101001759 น.ส. อนงค์นาฎ ปราชญ์อักษร
642101001760 น.ส. ศิวพร ผดุงเทศ
642101001761 น.ส. อาทิตยา จันทร์คล้าย
642101001762 น.ส. เบญจวรรณ กีชวรรณ์
642101001763 นาย กฤษณะพงษ์ วงษ์ษา
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642101001764 น.ส. วาสนา ย้ิมอ่ิม
642101001765 น.ส. โฉมจรัส ป่ินทอง
642101001766 นาย ปริญญา นันทวัน ณ อยุธยา
642101001767 น.ส. สุชาวนันท์ อุดนันท
642101001768 น.ส. ชิดชนก โยธะชัย
642101001769 น.ส. จิตรวรรณ ทองก่ิง
642101001770 นาย วงศธร สิงหพันธ์
642101001771 น.ส. ลลภัส ยังช่วย
642101001772 นาย พีรภัทร ช่างดี
642101001773 นาย ไพรัตน์ เจริญศิริสุทธิกุล
642101001774 น.ส. ณัฐณิชา เชาวลิต
642101001775 น.ส. ปิยะรัตน์ ทองนพคุณ
642101001776 นาย สิทธิชัย วิมลรัตน์
642101001777 น.ส. ณัฐวิภา ศรีนิธิกานตยากร
642101001778 น.ส. ณริดา ภู่ประเสริฐ
642101001779 น.ส. กชพร วงษ์เดือน
642101001780 น.ส. วฤณพร ปานขาว
642101001781 นาย ภาณุพงศ์ พัชรพจนากรณ์
642101001782 นาย นโรดม แฝงฤทธ์ิ
642101001783 น.ส. กิติยาภรณ์ หันจางสิทธ์ิ
642101001784 น.ส. เมยาดา นิมกาญจน์นนท์
642101001785 น.ส. ปณิดา บุญทอง
642101001786 น.ส. ภาษิตา ปราการะนันทน์
642101001787 น.ส. นวรัตน์ วรศิริ
642101001788 น.ส. ปรียาภรณ์ ทองเหลือง
642101001789 น.ส. ณัฐวรรณ กองสมบัติ
642101001790 น.ส. รวิภา ศัทธาคลัง
642101001791 นาย นพดล อุ่นจันดา
642101001792 น.ส. พรพิมล สาประเสริฐ
642101001793 น.ส. กิติยา สร้อยสิงห์
642101001794 น.ส. ศุภาพิชญ์ พูลสุวรรณ
642101001795 น.ส. เจษฐ์อาภา เบญจพงศ์
642101001796 น.ส. อัญมณี แก้วน้อย
642101001797 นาย ฐิติวัชร์ จิวะวัฒนาวนิช
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642101001798 น.ส. ธัญญ์นลิน ทิวะเจริญวงศ์
642101001799 น.ส. รุ่งนภา เพชรมาลัยกุล
642101001800 นาย อภิสิทธ์ิ ไชยยะ
642101001801 นาย ณัฐพงศ์ ณ ล าพูน
642101001802 น.ส. สุมิตรา อนันตกูล
642101001803 น.ส. อัจฉรา ค าจริง
642101001804 น.ส. พัชรี ศรีบัวทอง
642101001805 นาย สรศิลป์ ผินแปร
642101001806 น.ส. ชลิน อาญาพิทักษ์
642101001807 นาย ธีรสุต ภวภูตญาณชัย
642101001808 น.ส. ปภาดา เหตุหาก
642101001809 น.ส. ณัฐชา กิจผดุง
642101001810 น.ส. พาณิชย์ภักด์ิ กิค า
642101001811 น.ส. พสกพร สุขุมมะสวัสด์ิ
642101001812 น.ส. สโรชา สาเรศ
642101001813 น.ส. ศุภกานต์ ทองพัชรรัตน์
642101001814 นาย ธนกฤต สุภาจิรานนท์
642101001815 นาย กานต์ รัตกสิกร
642101001816 น.ส. ภพอุษา บุญเสถียร
642101001817 น.ส. ศรัญญา โซวเจริญสุข
642101001818 น.ส. พัชรินทร์ แสงสุข
642101001819 นาย พงศ์สรณ์ แสงจ านงค์
642101001820 น.ส. นิตยา รอมลี
642101001821 น.ส. ทันญ์นพัช รุ่งวิไลเจริญ
642101001822 นาย ธนะรัชต์ ศรีเพชร
642101001823 น.ส. ธิดารัตน์ โง่ยเตจา
642101001824 นาง จุฑารัตน์ อิสระธรรมกุล
642101001825 ส.ต.ต.หญิง นิชาดา เพ็งดี
642101001826 น.ส. นันท์นภัส ภุมมา
642101001827 น.ส. นันทัชพร ชัยฤกษ์
642101001828 นาย นราเศรษฐ์ นะติกา
642101001829 นาย วันนิวัติ ศรีสมบัติ
642101001830 น.ส. นฤมล ต้ังอารมณ์
642101001831 น.ส. วิวรวรรณ ประดิษฐ์
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642101001832 น.ส. มนัญชยา มีแก้ว
642101001833 น.ส. อาติยา สมสอาด
642101001834 นาย สิรวิชญ์ ชูเพ็ชรทอง
642101001835 น.ส. ดวงหทัย จารุกิตติยนตร์
642101001836 น.ส. จิราภรณ์ อนุศิริ
642101001837 นาย อภิชัย กุญชรชัย
642101001838 ร.ต.ต.หญิง สุธาสินี เพ็งนรพัฒน์
642101001839 น.ส. วรัญญา เกสโร
642101001840 น.ส. กาญจนาพร รินลา
642101001841 น.ส. นิฟัลนา เฮ็งปิยา
642101001842 นาย ณัฐพงษ์ ศรีสุวรรณ
642101001843 น.ส. อริษา มุณีกาญจน์
642101001844 น.ส. กุณช์ลภัส สุขสุเมฆ
642101001845 นาย คีตา คุ่ยปรัง
642101001846 นาย พชรพล เสียงดัง
642101001847 น.ส. ดวงหทัย บุญเกษม
642101001848 น.ส. กัญญณัฐ กูรมะสุวรรณ
642101001849 นาย ชานนท์ กุลศรี
642101001850 น.ส. วรวลัญช์ นทณัฐ
642101001851 นาย กฤตตฤณ ขอวรกลาง
642101001852 สิบเอก โกศล ปัญญา
642101001853 นาย โภคธนภัธน์ วัจนธนินภัทน์
642101001854 น.ส. อภิสรา สายบุญรอด
642101001855 น.ส. วาสนา คงอ้ิว
642101001856 นาย กิตตินันท์ ชัยภูมิ
642101001857 นาย นพวา วงศ์กิจเจริญ
642101001858 เรือเอก วันชัย สุทธิธารธวัช
642101001859 น.ส. พรประภา สบู่แก้ว
642101001860 น.ส. กฤตยฉัตร สารีบุตร
642101001861 นาย ธนาวุฒิ ไตรโสภณ
642101001862 นาย ยศพนธ์ คงอ้ิว
642101001863 น.ส. ธมลวรรณ เตียวสุขสกล
642101001864 น.ส. กนิษฐา อุเทนะพันธ์ุ
642101001865 น.ส. นพวรรณ เรือนม่ัน
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642101001866 น.ส. ธิดารัตน์ จันทร์จ าปา
642101001867 นาย เจษฎา ทิพย์มณี
642101001868 น.ส. นาสรีน ศิลปโรจน์
642101001869 น.ส. สิรภัทร ปานแก้ว
642101001870 น.ส. นฤมล ดีตอ่ า
642101001871 น.ส. เพทาย หาญนภาชีวิน
642101001872 นาย วุฒิชัย พลอินทร์
642101001873 น.ส. สุมาลี ศรีเฉลา
642101001874 น.ส. รุจิรา เอ่ียมตาล
642101001875 นาย จักรกฤษณ์ ทิพย์ปัญญา
642101001876 น.ส. ปรียานุช จันทร์แจ่ม
642101001877 น.ส. กนกพร สุขกูล
642101001878 ส.ต.ต.หญิง วรัญญา ชนะสิทธ์ิ
642101001879 น.ส. กนกวรรณ ณ อุบล
642101001880 น.ส. กมลพร แสงบุญเรือง
642101001881 น.ส. จิรารัชช์ สติค า
642101001882 นาย ศิริกรณ์ บัวแก้ว
642101001883 น.ส. อริยาภา นงค์พรมมา
642101001884 น.ส. อรพรรณ จงจิตเกษม
642101001885 น.ส. นปภัค โศภาบวรกุล
642101001886 น.ส. พัณภัช ปันนา
642101001887 นาย นัทธพงศ์ วิบูลรังสรรค์
642101001888 น.ส. ปิยะรัตน์ สุวรรณนภา
642101001889 นาย มูฮัมมัดอัยมัน หะยีมะมิง
642101001890 น.ส. วิชุดา ยานสงัด
642101001891 น.ส. นันทนา จันแรม
642101001892 นาย ภาสกร แก้วประดับ
642101001893 น.ส. ภักตร์พิมล รวมสุขฐิติกร
642101001894 น.ส. ศศิวิมล มะสาตสม
642101001895 นาย ภาคภูมิ พูดสัตย์
642101001896 น.ส. ปุญวีณ์ ธรรมกิจไพโรจน์
642101001897 น.ส. เบญจภรน์ ปัญญาวานิชกุล
642101001898 น.ส. พรศิรินท์ ศรีวิเชียร
642101001899 น.ส. สุพิชฌา อ่อนศรี
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642101001900 น.ส. เพ็ญพิชชา ศรีฟ้า
642101001901 น.ส. ดารณี ทองวิจิตร
642101001902 น.ส. สมัชญา งามแสงสิริทรัพย์
642101001903 นาย ชาคร สุวรรณะชฎ
642101001904 นาย ฮาริศ หมัดอาด้ า
642101001905 น.ส. พลอย ตันศิริสิทธิกุล
642101001906 น.ส. สิรินันท์ พุฒเมือง
642101001907 น.ส. ศิรินภา ล้ าเลิศ
642101001908 น.ส. บวรภัค อิทธิเสรีกุล
642101001909 น.ส. ศศิวพร ตันตินิธิพงษ์
642101001910 น.ส. ภัทรา เลิศอุทัย
642101001911 นาง สุภาณี คัมภิรารักษ์
642101001912 ว่าท่ีร.ต.หญิง อารีษา ใจเป่ียม
642101001913 นาย ประเสริฐ อ่อนวิมล
642101001914 น.ส. วริศรา บรภาค
642101001915 น.ส. ธันยธรณ์ สิงห์มณี
642101001916 นาย อิทธิพัทธ์ ตุลาชม
642101001917 น.ส. พรรณนารายณ์ เอ่ียมประโคน
642101001918 น.ส. วรินทร แย้มผกา
642101001919 น.ส. สุนิตา คัมภิรารักษ์
642101001920 นาย รักชัย สิทธิภาคย์
642101001921 ว่าท่ี ร.ต. กรหยก บุญสม
642101001922 นาย อิทธิพล รัตนาพิบูลมงคล
642101001923 น.ส. สกุลขวัญ เอกอุรุ
642101001924 นาย ศุภวัฒย์ น้อยประศรี
642101001925 นาย ฐิติศักด์ิ พงศ์พัฒนบุตร
642101001926 น.ส. ปาลีรัฐ นิลเกตุ
642101001927 นาย ภาสุร์ ประจ าเมือง
642101001928 น.ส. มณัลยา หมาดหล้า
642101001929 นาย ธีระพงษ์ ตรีรัตน์วดี
642101001930 นาย ธนพัต อุทยานกร
642101001931 น.ส. จันทิมา นุราช
642101001932 น.ส. ปานภัสส์ ทองจัตุ
642101001933 นาย สุวาทิตย์ ผ้ังประเสริฐศิลป์
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642101001934 นาย พศิน ชิวขุนทด
642101001935 น.ส. ชุลีพร พรมจันทร์
642101001936 น.ส. ฐิติเวทยา ใหญ่กระโทก
642101001937 น.ส. พัชชราภรณ์ ทองรอง
642101001938 นาย จิน เราวิวัฒนา
642101001939 นาย สันติ โสมา
642101001940 นาย ประวิทย์ ฮับยู่โส่
642101001941 นาย ภูธเรศ สระแก้ว
642101001942 น.ส. ดรรชนีวรรธ์ เปรียบดีสุด
642101001943 น.ส. ญาดา บุญยะมนิตย์
642101001944 น.ส. นันทิชา เหล่าปรีชากุล
642101001945 นาย กิตติคุณ กุลทิพย์มนตรี
642101001946 น.ส. สุภรัตน์ ตนะทิพย์
642101001947 นาย ภคพล จารุกิตติยนตร์
642101001948 น.ส. ณัฐธิตา จันทร์คณา
642101001949 น.ส. นันทพร ว่องไวพาณิชย์
642101001950 น.ส. พนิจนาฏ สุวรรณกุล
642101001951 น.ส. อภิรมย์ งามผิว
642101001952 น.ส. ภัทิรา ศรีบุญตระกูล
642101001953 นาย สิรเศรษฐ์ วงศ์สัจจา
642101001954 นาง พรรษ์พิมพ์ ประมูลศรี
642101001955 น.ส. ภาณี ภูธนะกูล
642101001956 น.ส. ปิยะวรรณ แก้วเนียม
642101001957 น.ส. อังศุพร นันทวรรณ
642101001958 น.ส. ณรมา วรกล่ัน
642101001959 นาย เอกราช ชิตรกุล
642101001960 น.ส. กัลยาณ์ ปานบุญ
642101001961 น.ส. อัญชิสา เรืองสูง
642101001962 นาย บุรวัตร พฤฒากุล
642101001963 นาย วัชรากร จิรโสภณ
642101001964 น.ส. นวลอนงค์ สุขสมโสตร์
642101001965 นาย ศรัณย์ภัทร ศรีวิชัย
642101001966 นาย จตุภูมิ พุ่มด า
642101001967 น.ส. ธนนันท์ แดงศรี
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642101001968 น.ส. ธัชพรรณ แก้วกัลยา
642101001969 น.ส. พิจิตรา บุญมาก
642101001970 น.ส. สุภญาดา มณีนิล
642101001971 นาย ธเนศ ไตรยวีร์
642101001972 น.ส. ศุภนิดา เขียวชุม
642101001973 นาย ไชยชาญ สุทธิวราภิรักษ์
642101001974 นาย กวิน มีนวันเพ็ญ
642101001975 น.ส. วิไลวรรณ รัตนพรทิพย์
642101001976 นาย บุรินทร์ จันทร
642101001977 น.ส. สุชา เกียรติเทอดหล้า
642101001978 น.ส. จุฑามาศ ใหญ่ไล้บาง
642101001979 นาย ซอฟวัน สูเด็ง
642101001980 น.ส. ณัฐนรี สนิทมัจโร
642101001981 นาย สุวัฒน์ ภัทรปัญญาดี
642101001982 น.ส. ดุษฎี จันทชูโต
642101001983 น.ส. มัสลิน เน่ืองจ านงค์
642101001984 น.ส. สุวนันท์ ปัญญา
642101001985 น.ส. ณัฏฐนันทน์ ตันติกฤตยา
642101001986 นาย ธนภัช บัวแสงเจริญ
642101001987 นาย สากูล ผลไม้
642101001988 น.ส. อัญชลี ผลกิจ
642101001989 น.ส. น้ าผ้ึง ราชสุทธ์ิ
642101001990 น.ส. ทิพวรรณ แซ่อ่ึง
642101001991 น.ส. วันเพ็ญ ยุบล
642101001992 น.ส. ณิชา กฤษณพันธ์ุ
642101001993 นาย สัณห์ ค าเต็ม
642101001994 น.ส. สิริพันธ์ุ เพ้อคง
642101001995 น.ส. ภูรีรัช โคตรหานาม
642101001996 น.ส. สวรส คชรัตน์
642101001997 นาย อิทธิพงษ์ อินทยุง
642101001998 น.ส. ขวัญชนก ปรียาธนภัทร
642101001999 น.ส. นัชราพร พงษ์ชะอุ่มดี
642101002000 ส.ต.ท.หญิง สุชานาถ ไชยราชา
642101002001 น.ส. ปวีณา หาญบุญศรี
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642101002002 น.ส. ดนิตา อัศวทานนท์
642101002003 ว่าท่ีเรือโท ทรงต้น เกษมสันต์
642101002004 น.ส. อัญชิษฐา กุสันเทียะ
642101002005 น.ส. ชศภรณ์ ใช้เทียมวงศ์
642101002006 น.ส. วีณาพร อุ่นละม้าย
642101002007 น.ส. พิมลพรรณ ล้อมสุขา
642101002008 น.ส. รวิสรา อ่ิมกูล
642101002009 น.ส. กนกกาญจน์ พุ่มโพธ์ิ
642101002010 นาย ณัฏฐ์ มีสุข
642101002011 นาย ธีรพันธ์ ลิมสัย
642101002012 น.ส. พิชญ์สินี ธัมวิสุทธิวากร
642101002013 นาย วิศาสตร์ ทองประค า
642101002014 นาย อภิชาติ เหมสลาหมาด
642101002015 น.ส. ฮายาตี เหล็มโส๊ะ
642101002016 น.ส. สุพิชญ์ชญา ประดิษฐนิพนธ์
642101002017 น.ส. วันธน ณัฐติกัญโชติทาดา
642101002018 น.ส. มณธิรา บุญเต็ม
642101002019 นาย สุไลมาน อาลซาลีม
642101002020 น.ส. อมรรัตน์ ปรีดีชม
642101002021 น.ส. ณราวดี คีรีวรรณ
642101002022 นาย กิตติ บิลละเต๊ะ
642101002023 น.ส. ภนิตา เปียทอง
642101002024 น.ส. สุรกานต์ เจะมะ
642101002025 น.ส. กันตยา สมทรัพย์
642101002026 น.ส. วรรณกร เจนวัชรางกูล
642101002027 น.ส. อารีรัตน์ โสชะรัมย์
642101002028 นาย กษิดิทธ์ิ แก้วเกร็ด
642101002029 น.ส. พิจานันท์ ย่ิงด านุ่น
642101002030 นาย ณัฐวัตร ศุภพฤกษ์
642101002031 น.ส. อารีรัตน์ กอเจริญ
642101002032 น.ส. เพ็ญศิริ กิตติประพันธ์
642101002033 น.ส. ศศิรดา กลางรักษ์
642101002034 นาย คงเอก พรหมมณี
642101002035 น.ส. บุปผชาติ พลายแก้ว
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642101002036 น.ส. เปมิกา สุวรรณรัตน์
642101002037 น.ส. ณัฐธิดา โพธ์ิแก้ว
642101002038 นาย ภาม ชูทิพย์
642101002039 น.ส. ณัฐฐิสา พันธ์ประคุณ
642101002040 นาย ไทยคม อ่องรัตนา
642101002041 นาย ปฐวินทร์ นิลมาล
642101002042 น.ส. กัญญามนตร์ วันดาว
642101002043 น.ส. ฐิติญา มณีชม
642101002044 น.ส. อภิชญา ใจดี
642101002045 นาย ฐาปกรณ์ เดชมณี
642101002046 นาย ประพันธ์ สุทธหลวง
642101002047 น.ส. ธันยพร เฌอรีรักษ์
642101002048 น.ส. กรณัฏฐ์ โพธ์ิกูล
642101002049 นาย ปิยพัทธ์ จันต๊ะคาด
642101002050 นาย ราชวัตร กล่ันเรืองแสง
642101002051 นาย ชยนัฎฐ์ เลิศรัชตะปภัสร์
642101002052 น.ส. อมรรัตน์ ทองอนันตกุล
642101002053 นาย ปฐมพงษ์ ระมัด
642101002054 น.ส. ณัฐกฤตา บุสม์ศรีทรา
642101002055 นาย ปวเรศร์ ด่านไพบูลย์
642101002056 น.ส. วันทนา รัตนบุรี
642101002057 นาย วรภพ ทองจันทา
642101002058 นาย ศิวกรณ์ พันธ์ุวิชาติกุล
642101002059 น.ส. แพรรวี สาครินทร์
642101002060 น.ส. ธันยธรณ์ อกอารีย์
642101002061 น.ส. ณัฐวรา พุ่มเรือง
642101002062 นาย ณัฐภัทร เกิดแก้ว
642101002063 นาย วิเชียร โสมอ่อน
642101002064 น.ส. ปารณีย์ เขียวจินดา
642101002065 น.ส. จิดาภา อวยพร
642101002066 น.ส. นภัสวรรณ พลจันทึก
642101002067 น.ส. ชนิดาภา สุวรรณมณี
642101002068 น.ส. ทิวาพร สุทธกัน
642101002069 น.ส. สุปาณี ทองแสง
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642101002070 น.ส. อาภาศิริ อุตรา
642101002071 นาย ฐานพัฒน์ มงคลิก
642101002072 น.ส. สุภาวิณีย์ วุฒิปัญญาโชติวัฒน์
642101002073 นาย วีรวัฒน์ ชูเลิศ
642101002074 น.ส. พรทิพย์ พวงศรี
642101002075 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง หน่ึงฤทัย เห็มอ่อน
642101002076 น.ส. ชลิตา มัสอ๊ิด
642101002077 นาย พิรุณ ทองวันดี
642101002078 น.ส. ศศิธร ทองบุญเหลือ
642101002079 น.ส. ปรฑิชา ทองสอาด
642101002080 นาย อธิศ ธรรมน้อย
642101002081 น.ส. ชัชชญา เอ๋ียวสกุล
642101002082 นาย วรเดช แสงสาคร
642101002083 นาย ณรงค์ เอ่ียมสะอาด
642101002084 น.ส. อาภาศิริ หินนอก
642101002085 น.ส. อภิญญา เลิศสุทธิชวาล
642101002086 นาย ภาณุวัฒน์ พิมพ์สมาน
642101002087 นาย ธวัชชัย เหล่าศรีสกุล
642101002088 นาย อานันท์ กังวาลไกล
642101002089 น.ส. วนิดา หมาดเต๊ะ
642101002090 นาย ศตวรรษ คงอ่อน
642101002091 น.ส. จุฑามาศ เรืองเดช
642101002092 นาย ศิริภักด์ิ ปุณยฤทัยธ ารง
642101002093 น.ส. เฟ่ืองฟ้า ฟักบัว
642101002094 นาย กฤษศ์ินปภู จูสวย
642101002095 นาย ธิติพล ศรีไตรรัตน์
642101002096 น.ส. สุวพัชร สอนดี
642101002097 นาย ก าปัญญ์ ตรีรัตน์พันธ์ุ
642101002098 น.ส. วิจิตรา พรมแดง
642101002099 น.ส. จันทร์จิรา แก้วช่วย
642101002100 นาย ธนา อัครกุญ
642101002101 นาย ฐานวุฒิ มีอุดมกิจเจริญ
642101002102 นาย ปิยพงษ์ ขอนโพธ์ิ
642101002103 น.ส. วรินทร ภักดีฉนวน
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642101002104 นาย เกริกเกียรติ กฤษกลาง
642101002105 นาย ปฏิพัทธ์ แสงนิกุล
642101002106 น.ส. กัลป์ภวพร เฮงโชคภูวิรัชต์
642101002107 น.ส. ธีรนุช หมากผิน
642101002108 นาย นันทกฤษ กุมพันธ์
642101002109 น.ส. พชรพร ปานปรีชา
642101002110 น.ส. วิมลสิริ ฝ้ันสุข
642101002111 นาย ณัฐดนัย ปฐมโรจนวงค์
642101002112 นาย อภิสิทธ์ิ แก้วลุ่มใหญ่
642101002113 นาย นพรุจ จิตร์เพ่ิม
642101002114 น.ส. ชนกานต์ สุวรรณขันธ์
642101002115 น.ส. อารีนันท์ แซ่จึง
642101002116 น.ส. ดรุณี นวลเจริญ
642101002117 นาย ณัฏฐ์กวิญ โพธ์ิทอง
642101002118 นาย ธนาเทพ ห้าวหาญ
642101002119 นาย วสุวัตน์ แซ่จึง
642101002120 น.ส. วนิดา ทรัพย์สัณฐิติกุล
642101002121 นาย อนวัช ฮ่วนสกุล
642101002122 น.ส. สุจรรย์จิรา พงษ์สุวรรณ
642101002123 น.ส. ศศิธร พรมสวัสด์ิ
642101002124 น.ส. พรนภัส นาควิเชียร
642101002125 นาย นนท์ วานิชกุล
642101002126 น.ส. ธนิดา โพธ์ิสอาด
642101002127 นาย สัมพันธ์ วงษ์เป็ง
642101002128 นาย นพรัตน์ พงศ์บุญคุ้มลาภ
642101002129 น.ส. พุทธิดา ศิริพุทธ
642101002130 น.ส. จุฑารัตน์ ดวงแก้ว
642101002131 น.ส. วดี กันภัย
642101002132 น.ส. พลอย นุภักด์ิ
642101002133 น.ส. มิณฑกานต์ สร้อยแสง
642101002134 น.ส. ภรณ์นภัส เดชนาดี
642101002135 น.ส. อภิชญา อันปัญญา
642101002136 นาย สมิทธ์ นิยะสม
642101002137 นาย ศิวะ สาริบุตร
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642101002138 นาย รฐศาสตร์ กันทะมาโส
642101002139 น.ส. วรินร าไพ แก้วนุกูลกิจ
642101002140 นาย กษิด์ิเดช มณีรัตน์
642101002141 นาย ณัฐปพน สนิท
642101002142 นาย พสิษฐ์ ลิมปิติฐกรานนท์
642101002143 น.ส. สุวิมล จันประเสริฐศรี
642101002144 น.ส. อลิสา หนูจีน
642101002145 น.ส. อภิญญา เกิดช่ืน
642101002146 น.ส. สุธาทิพย์ สุวรรณเดชา
642101002147 น.ส. ชนาภา ชารีแสน
642101002148 น.ส. ชินศรา ดีโอคัมโป
642101002149 นาย ปิยะวัฒน์ ชูทอง
642101002150 น.ส. สัณห์สิรี นิลประเสริฐ
642101002151 น.ส. ปิยดา กิริมิตร
642101002152 นาย ศรัณย์ ทันตานนท์
642101002153 ว่าท่ีร้อยตรี ธวัชชัย ตาใจ
642101002154 น.ส. ปวริศา ชายเพ็ชร์
642101002155 น.ส. ฉัตรดาว วงค์ชัย
642101002156 น.ส. วรรณลันตรี อามะ
642101002157 นาย ณัติพล ลุนจักร
642101002158 น.ส. ศุภิสรา รักษานาค
642101002159 นาย ชยานันต์ จันทร์สมบูรณ์
642101002160 น.ส. อ าพรทิพย์ สรรพวุธ
642101002161 พ.อ.อ. ณัฐพล วัฒนสุข
642101002162 น.ส. กัลยรักษ์ จันทร์กล่ า
642101002163 ส.ต.ท. ธีรวัฒน์ จันกัน
642101002164 น.ส. ณัฐธิดา เหลืองเดชานุรักษ์
642101002165 น.ส. พัชรา นามวงศ์
642101002166 น.ส. ปิยะวดี เปรมใจ
642101002167 น.ส. พอใจ ล้อมพงษ์
642101002168 น.ส. พอพันธ์ุ นิลวงศ์
642101002169 น.ส. แพรวพิสุทธ์ิ ศรีอยู่พุ่ม
642101002170 น.ส. กนกวรรณ พิทักษ์วงศ์
642101002171 น.ส. สุภนิดา หนูช่วย
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642101002172 น.ส. กุหลาบทิพย์ บุญยอ
642101002173 นาย ประกาศิต ล้ิมปัญญาเลิศ
642101002174 ว่าท่ี ร.ต. หญิง สถาพร เกล้ียงกลม
642101002175 น.ส. ธิดารัตน์ ผางสง่า
642101002176 นาย สุรศักด์ิ ยาแก้ว
642101002177 นาย พิชิต กิตติโชติพาณิชย์
642101002178 น.ส. เบญจวรรณ พงษ์พรม
642101002179 น.ส. จิราภา พวงประดิษฐ์
642101002180 น.ส. อภิญญา เอ้ือธรรมวิทยา
642101002181 น.ส. นวรัตน์ สอนดี
642101002182 น.ส. นริศรา จันทร์ประทีป
642101002183 นาย ธีระวัฒน์ สวยสม
642101002184 น.ส. ปัณฑารีย์ อินทรสูต
642101002185 น.ส. รุ่งฤดี เจริญดง
642101002186 ส.ต.ต.หญิง พิชินาถ ทุ่นใจ
642101002187 น.ส. สุนิตา เผือกผ่อง
642101002188 น.ส. ชฎารัตน์ ทองคุปต์
642101002189 สิบต ารวจโท ธีรวิศิฏฐ์ สุโพธ์ิ
642101002190 น.ส. แคทลียา อีทวิงเจอา
642101002191 น.ส. วิมลชญาณ์ พุทธบูชา
642101002192 นาย อดิสร รัศมีพงศ์
642101002193 น.ส. ณิชาภัทร ศรีสุคนธ์
642101002194 น.ส. ปาณิษา จันทวงค์
642101002195 น.ส. เต็มศิริ พวงบุบผา
642101002196 นาย กฤตธน นิจดลฤดีชัย
642101002197 น.ส. วสุธิดา ศิริอารยา
642101002198 น.ส. กรรณิการ์ ขานจ่า
642101002199 น.ส. กฤษรา ลีฉลาด
642101002200 น.ส. พัทธนันท์ ประคอง
642101002201 น.ส. ปภัสรินทร์ จิรธีระพันธ์
642101002202 นาย ทวีทอง ทองทวี
642101002203 น.ส. ธัญญรัตน์ พรรณราย
642101002204 นาย ไพศาล ปานแป้น
642101002205 น.ส. อรวี ไหมพรม
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642101002206 น.ส. นันทิภัคค์ พูนทวีธีรฤทธ์ิ
642101002207 นาย วิเชียร แสงค า
642101002208 น.ส. ดุสิตา รัตนกุล
642101002209 น.ส. กชกร ทรายค า
642101002210 น.ส. วิภาพร ก้อนกระสังข์
642101002211 นาย ตวงสิทธ์ิ บุญกอบ
642101002212 นาย พิพัฒน์พงศ์ เทพมณี
642101002213 นาย พุทธวัฒน์ เกิดผล
642101002214 นาย พีรวัฒน์ คงเป็นไทย
642101002215 น.ส. ฌัชชา สงวนสิน
642101002216 น.ส. ลาตีป๊ะ หะยีเด
642101002217 น.ส. ศศิธร ชาญน้ า
642101002218 น.ส. นริศรา นันตะสิน
642101002219 น.ส. แสงเดือน ลักขณาศรี
642101002220 น.ส. ขวัญนิดา บุญมี
642101002221 นาย สามารถ ฉิมนาค
642101002222 น.ส. ญาณิศา แก้วประดิษฐ์
642101002223 น.ส. อรทัย ไวยครุฑ
642101002224 น.ส. ลภัสรดา รัตน์ธนดล
642101002225 น.ส. ศุภาพิชญ์ เตชโรจนพัฒน์
642101002226 น.ส. กรวรรณ จงรักษ์
642101002227 นาย ฐณะวัฒน์ พัฒนพรวิจิตร
642101002228 นาย ฐาปนิก ศรีชนะ
642101002229 นาย กรธน เรืองสงฆ์
642101002230 นาย กฤตยชญ์ ค าทอง
642101002231 น.ส. ชลธิชา จันทนารักษ์
642101002232 น.ส. บุณยนุช แซ่ต้ัง
642101002233 น.ส. ภคภัทร ทิพจรูญ
642101002234 นาย ศิรายุ รัตนวงศ์
642101002235 น.ส. มุนินทร์ รู้วิชา
642101002236 นาย ขวัญชัย ประเทศไทย
642101002237 น.ส. วาสุกาญจน์ เสริมทรัพย์
642101002238 น.ส. พรรณี ไชยองค์การ
642101002239 นาย ภุชงค์ ทรงทันตรักษ์
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642101002240 นาย ปกาศิต ชูบัวขาว
642101002241 น.ส. ปิยะณัฐ ฉุ้นประดับ
642101002242 นาย สัญชัย ขุนยศ
642101002243 นาย นพพล ชัยเวช
642101002244 นาย คธาวุฒิ มหัทธนพล
642101002245 น.ส. กัญญ์กัณยา ลิมาชาน
642101002246 น.ส. พรกนก เดชารัตน์
642101002247 น.ส. เกษรี อุดม
642101002248 น.ส. ณัฐนพิน เลิศสิริกังวาน
642101002249 นาย ณัฐพล ตานันชัย
642101002250 น.ส. นภัทร์ธมณฑ์ ปัญญารัตน์
642101002251 นาย ปิยะพงษ์ พิลึก
642101002252 นาง ชนนกานต์ เพ็ชร์สงคราม
642101002253 น.ส. ธนพร ชาญสูงเนิน
642101002254 นาย ศุภนิต ชินเกียรติสกุล
642101002255 น.ส. พลอยนภัส นิธิกุลเศรษฐ์
642101002256 นาย ปฏิภาณ กุลสุขรังสรรค์
642101002257 นาย ธนากร ปุรารัมย์
642101002258 นาย ณฐาภพ นันต๊ะลิต
642101002259 น.ส. พรไพลิน ศรีฤกษ์
642101002260 นาย ธันฐภัทร์ โสภารัตน์
642101002261 น.ส. กานต์รวี กุลชาดาอาชา
642101002262 นาย ธรรมนิตย์ มณีรส
642101002263 นาย ฮุสนี เสมาสี
642101002264 น.ส. นฤมล ทุเสนะ
642101002265 น.ส. สุภิสรารัตน์ คงไพรสันต์
642101002266 นาย อธิวัฒน์ วงษ์ม่ัน
642101002267 น.ส. วรัญญา บุญจันทร์
642101002268 น.ส. กัญญณัช ตระการ
642101002269 น.ส. กนกวรรณ สิงห์สกุล
642101002270 น.ส. อัจฉรา พูลศรี
642101002271 ว่าท่ี ร.ต. ประดับเกียรติ พลอยงาม
642101002272 นาย นิพัฒน์ แซ่หล้ิว
642101002273 น.ส. มศัลธยา สายศรีโกศล
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642101002274 นาย สินธนา พัฒนากิจไพฑูรย์
642101002275 น.ส. ยุวดี จันทร์ประสิทธ์ิ
642101002276 น.ส. ปิยาภรณ์ ขนาน
642101002277 น.ส. ปรางทิพย์ ชมชูช่ืน
642101002278 น.ส. ชุติมา รักกิจการพูล
642101002279 น.ส. อัญรินทร์ มนตรีอมรวงศ์
642101002280 น.ส. ปรารถนา ศักด์ิพานิช
642101002281 นาง มนิตย์ชยา พัฒนากิจไพฑูรย์
642101002282 นาง นิตยา วรรณศรี
642101002283 นาย พีรพงษ์ สิทธิวงศ์
642101002284 น.ส. จีราภา เทพเวที
642101002285 น.ส. สุรัญญา พลดงนอก
642101002286 นาย ภานุมาส เทพแก้ว
642101002287 นาย อาทิตย์ นาน้อย
642101002288 น.ส. มัณฑิตา ย้ิมสมบูรณ์
642101002289 น.ส. ณัฐมณี โรจน์สุจิตร
642101002290 น.ส. อนัญพร จันทร์แย้ม
642101002291 น.ส. ปรมาภรณ์ คชรินทร์
642101002292 น.ส. สุนันท์ เสือเอ็ง
642101002293 นาย ยุทธนา กองตา
642101002294 น.ส. กมลชนก สมอ๊อด
642101002295 น.ส. ศุภาพรรณ ลิมปิชัย
642101002296 น.ส. วรินทร สุขขะ
642101002297 น.ส. กนกวรรณ สัมฤทธ์ินันท์
642101002298 น.ส. กาญจนา ณะนุ้ย
642101002299 น.ส. เมษามาศ ไชยรุ่งเรือง
642101002300 น.ส. สิริกร ก้ิมสวัสด์ิ
642101002301 นาย นัซรัน เจ๊ะอามะ
642101002302 น.ส. ไอรดา เผือกโสภา
642101002303 น.ส. ชุติกาญจน์ จิตต์แจ้ง
642101002304 น.ส. หทัยรัตน์ พุทธา
642101002305 นาง ณัฐรดา โคตรธรรม
642101002306 นาย มนัส สามารถกุล
642101002307 น.ส. วริศา ชีวาพัฒนานุวงศ์
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642101002308 น.ส. ปิณฑิรา หลิบนุกูล
642101002309 น.ส. แพรไพลิน โคตรพรม
642101002310 น.ส. ตุลสิริ วาตะ
642101002311 น.ส. วชิราภรณ์ เกษร
642101002312 น.ส. ณัฐนิช ค าถาวร
642101002313 น.ส. สโรชา ภู่อมรรัตน์
642101002314 นาย ณัฐเศรษฐ เศรษฐพุฒิพงษ์
642101002315 นาย ฟีโรส มะหะมัดยังกี
642101002316 น.ส. รักษ์สุดา กาจารี
642101002317 น.ส. ปัทมา เร่งพิมาย
642101002318 น.ส. นิราวรรณ โอ่งวัลย์
642101002319 น.ส. นริศรา อินทรโชติ
642101002320 น.ส. มนภร รัตน์วงศ์สกุล
642101002321 นาย พงศภัค มหิธิธรรมธร
642101002322 น.ส. ลัดดาพร จันทรเพ็ญ
642101002323 น.ส. ไอริณ ไพเราะ
642101002324 น.ส. ณัฏฐณิชา อสงไชยวัฒนกุล
642101002325 น.ส. ณัชชา สิริจารุธรรม
642101002326 น.ส. สริตา มหิธิธรรมธร
642101002327 น.ส. ณัฐมนต์ วรรณชู
642101002328 น.ส. ลดารัตน์ โชติรัตน์
642101002329 น.ส. นพรัตน์ ปัททุม
642101002330 นาย นิธิ แรมวิโรจน์
642101002331 น.ส. ภิสุชา เบ็ญหมัด
642101002332 นาย ธนาวุฒิ วิริยะพันธ์
642101002333 น.ส. ศิรัญญา สายศรี
642101002334 น.ส. ณัฐธยาน์ สุวรรณประเสริฐ
642101002335 น.ส. ปาณรดา จ าเริญเจือ
642101002336 น.ส. ปิยะฉัตร จับทอง
642101002337 น.ส. กวิสรา สิขะโต
642101002338 นาย สมพงษ์ สายทองมาตร์
642101002339 นาย เอกพงษ์ คงสมบัติ
642101002340 น.ส. พรรัตน์ มุ่ยละมัย
642101002341 น.ส. ศิริมา ภูมิเหล่าแจ้ง
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642101002342 น.ส. จีราวรรณ เมืองน้อย
642101002343 น.ส. ปาริชาต ทองใหญ่
642101002344 น.ส. พลอยไพลิน มัตตะพงค์
642101002345 นาย ชาญชัย เกษก่ิง
642101002346 นาง เบญจวรรณ ลาดกระโทก
642101002347 น.ส. อรษา โคตร์ภูงา
642101002348 นาย รัตนชาติ ไพรินทร์
642101002349 น.ส. สิริธิดา นาคบ ารุง
642101002350 น.ส. พัชรวรรณ สร้อยแสง
642101002351 นาย อุสมาน การีมี
642101002352 นาย อลงกรณ์ บินล่าเต๊ะ
642101002353 น.ส. พัฑรา พิริยานนท์
642101002354 นาย ศิวัช ช่ืนอุดม
642101002355 นาย ศุภศิลป์ ธรรมธิลา
642101002356 น.ส. กานต์รวี จิตรองอาจ
642101002357 นาย คมกริช แซ่หลี
642101002358 น.ส. ณัฐสุดา ขวัญสกุล
642101002359 นาย อัลฮัมดี อัศศิดฎีตกุล
642101002360 นาย วิริทย์พล พรหมศิลป์
642101002361 นาง พีรยา เรืองสุข
642101002362 น.ส. พิชญาภา เสาะซ้ิว
642101002363 น.ส. อัจฉรียา ไชยนิล
642101002364 นาย จักรเพชร แท่นทอง
642101002365 น.ส. ภาสิตา ชาตะรัตน์
642101002366 น.ส. พัสวี ทรงเจริญ
642101002367 น.ส. ศุภิสรา ชกสุริวงค์
642101002368 น.ส. กีรติกา อุดมวงษ์
642101002369 นาย ธงชัย ณ นคร
642101002370 นาย พงศ์ปณต แตงม่ัง
642101002371 นาย วิศิษฏ์ ดาวจักรวาล
642101002372 น.ส. อัญชลี แดงกระจ่าง
642101002373 น.ส. ณัฏฐณิชา แก้วเจริญสีทอง
642101002374 นาย วรพล เปรมปราศัย
642101002375 น.ส. ธีราพร ยัดไธสงฆ์

ช่ือ - นำมสกุล

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าท่ี 70 จาก 450    



จ ำนวน 15,262 คน 
เลขประจ ำตัวสอบ

642101002376 นาย ตรีโชค รอดแล้ว
642101002377 นาย ภูมิรพี ศิริสหวัฒน์
642101002378 น.ส. จิรัชญา ธีรวงศธร
642101002379 น.ส. ดรุณี รัตน์ทอง
642101002380 นาย อิทธิศักด์ิ อ๊อกฉิม
642101002381 น.ส. พัทธมน กูลประสิทธ์ิ
642101002382 น.ส. ธิดารัตน์ สวัสศรี
642101002383 น.ส. หน่ึงฤทัย ทองอินทร์
642101002384 นาย กานต์ชนิต ทองมณีณิชกุล
642101002385 น.ส. นิติยา ทองแก้ว
642101002386 นาย พนัส วิทยารุ่งเรืองศรี
642101002387 น.ส. อัชราภรณ์ เวชกามา
642101002388 น.ส. ปาลิดา เจริญพร
642101002389 นาย ธนศักด์ิ ทวีโชติ
642101002390 นาย นัทธวัชร กาวชู
642101002391 น.ส. พนิดาภรณ์ พงศ์สถาพร
642101002392 น.ส. งามสิรี งามทรัพย์มณี
642101002393 น.ส. ชพิสา พละพงศ์
642101002394 นาย สิรภพ ธนะมูล
642101002395 น.ส. อนัญญา ธนะมูล
642101002396 นาย วีระยุทธ ธนะสมบัติ
642101002397 นาย รชานนท์ ภิบาลวงษ์
642101002398 นาย ทศพล น่ิมนวล
642101002399 นาย ราชวริศ สุขุมมะสวัสด์ิ
642101002400 น.ส. เจสิตา เพชราเวช
642101002401 นาย อภิรักษ์ แสนทอง
642101002402 น.ส. ธิดา ฉัตรมาศ
642101002403 น.ส. จิรชยา อนันตะ
642101002404 นาย รัฐกรณ์ ปันทนา
642101002405 น.ส. กมลลักษณ์ แดงโสภณ
642101002406 นาย ไท กลัดอยู่
642101002407 น.ส. กฤษนัฐ ลาเหลา
642101002408 นาย วราวุฒิ พันธ์ปัญญา
642101002409 น.ส. อามีระห์ หะรงค์
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642101002410 น.ส. ภูริตา สมศรี
642101002411 น.ส. สาวิตรี ตันเจริญ
642101002412 น.ส. วิกาวี โยมมาก
642101002413 น.ส. สุจิตรา อินทร์จันทร์
642101002414 น.ส. ศุภกาญจน์ ศรีทอง
642101002415 นาย จีรยุทธ ขานสันเทียะ
642101002416 น.ส. จันทร์นุรักษ์ ผลอ าไพ
642101002417 น.ส. ธิรดา วงเวียน
642101002418 น.ส. วาสินี ศรีปล้อง
642101002419 นาย ทองทิพย์ สบานแย้ม
642101002420 น.ส. ป่ินภัทรา จรัสแสงวัฒนา
642101002421 น.ส. กัญจณ์วราห์ แว่นประดิษฐ์
642101002422 นาย อนุวัตร ไชยเพชร
642101002423 นาย อานัส บูละ
642101002424 น.ส. ศินิษฐา พรนิเสน
642101002425 นาย โรฒวิชญ์ เทียมศักด์ิ
642101002426 น.ส. วรรณนิษา ราษฎรเหนือ
642101002427 นาย พชรพล โลกสุวรรณ
642101002428 นาย ณัฏฐกิตต์ิ จรัสหาญอ่อนตา
642101002429 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง กัญญาวีร์ หนูขาว
642101002430 น.ส. ปาณิสรา พสิษฐ์ธุวานนท์
642101002431 นาย กมลนันท์ ชัยภูมิ
642101002432 นาย ชนาธิป ลายทอง
642101002433 นาย กิตติพงษ์ สิงห์สง่า
642101002434 นาย เพ่ิมศักด์ิ สุทธิฤาชัย
642101002435 น.ส. ชมพูนุช ดอนไชยรัตน์
642101002436 น.ส. นลิศา เล็กนาวา
642101002437 น.ส. กุลฉัตร พิมานทิศากร
642101002438 นาย ณัฐธร สมาธยานนท์
642101002439 น.ส. กชพร ประภาวลัยกร
642101002440 น.ส. กรรณิกา ทีค า
642101002441 น.ส. ปิยนุช เพชรค า
642101002442 น.ส. ชนิสรา ภูมินทอง
642101002443 นาย ปรีชา ศรีสะอาด

ช่ือ - นำมสกุล

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าท่ี 72 จาก 450    



จ ำนวน 15,262 คน 
เลขประจ ำตัวสอบ

642101002444 นาย ทรงพล มังคลา
642101002445 น.ส. ฐิติกา เขาแก้ว
642101002446 น.ส. ณิชาภัทร สุภัคพานิชย์กุล
642101002447 น.ส. ทัศนีย์ ชาญชัยชูจิต
642101002448 น.ส. เพียงพร จิตค าภู
642101002449 น.ส. ปวีณา สุวรรณประทีป
642101002450 น.ส. จริยา ดวงแข
642101002451 น.ส. ทวีพร เอ่ียมจงจันทร์
642101002452 ว่าท่ี ร.ต.หญิง ชลธิชา สุตานันท์
642101002453 น.ส. รุจิดา ชูสุวรรณ
642101002454 นาย วรากร ศิรธารา
642101002455 นาย ศุภกร ใจเรือน
642101002456 นาย จิรภัทร ยอดสาย
642101002457 น.ส. เกษร ชุมเศียร
642101002458 นาย สากล ทองแกมนาค
642101002459 นาย ธนภัทร พงษ์พูลสุข
642101002460 น.ส. พิชญ์ณัชชา ชมภูศรี
642101002461 น.ส. ฤทัยทิพย์ พุ่มจันทร์
642101002462 น.ส. สุพิชชา ไหมสมบุญ
642101002463 นาย สุทธิรักษ์ เดว่ี
642101002464 น.ส. จิราภา กระฉอดนอก
642101002465 น.ส. จิณัฐตา อินทะวัง
642101002466 น.ส. วิชชุตา ฤทธิเดช
642101002467 น.ส. วริยา ฟูบินทร์
642101002468 น.ส. ธันย์ชนก ศรีถัทธ์
642101002469 นาย พิชชากร แม้นพยัคฆ์
642101002470 นาย กรัณย์ รักวิชา
642101002471 นาย เมธา ตรีประเคน
642101002472 น.ส. ณิชากร พิทักษ์ญาติ
642101002473 นาย สัมฤทธ์ิ ขันทะวงค์
642101002474 นาย ภานุวัฒน์ แจ้งสมบูรณ์
642101002475 นาย ภัทรกฤต สุวรรณมณี
642101002476 น.ส. นิภาพร เป้ียตัน
642101002477 น.ส. พัณณิตา มณฑาทอง

ช่ือ - นำมสกุล

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าท่ี 73 จาก 450    



จ ำนวน 15,262 คน 
เลขประจ ำตัวสอบ

642101002478 นาย ศรายุธ หอมชะมด
642101002479 นาย วัชระ กงศร
642101002480 นาย ภัทรพล จันทร์เทพา
642101002481 น.ส. สตรีรัตน์ แซ่ว่อง
642101002482 นาย พัฒนา ก๋ามะโน
642101002483 ส.ต.ท. พรณรงค์ ยกย่องกุล
642101002484 น.ส. ศิรินภา เจนศิริสกุล
642101002485 น.ส. ณัฐญาดา นุ่นเกตุ
642101002486 นาย ณัฐภัทร มีไพบูลย์สกุล
642101002487 น.ส. ปรางมาศ ห่อสมบัติ
642101002488 นาย กรฤทธ์ิ กีรติธนิกกุล
642101002489 นาย พลกุลส์ แซ่ล้ิม
642101002490 นาย พรหมพิริยะ เมฆชัยถักตระกูล
642101002491 นาย องอาจ เอียดแก้ว
642101002492 นาย อรรถพล อ าพัน
642101002493 น.ส. กวินญ์ศยา จันทร์ชูกล่ิน
642101002494 น.ส. กชพร เสรีอรุโณ
642101002495 น.ส. พิมพ์สิริ มงคล
642101002496 น.ส. สุพิชชา สุขช่วย
642101002497 นาย ธนาพงศ์ ชูละออง
642101002498 น.ส. อารีย์วรรณ สุวรรณ
642101002499 นาย ชวันดิษฐ์ บ ารุงศิลป์
642101002500 น.ส. กชนันท์ สนิทราษฎร์
642101002501 สิบต ารวจเอก เจนณรงค์ อารีย์
642101002502 น.ส. ธนภรณ์ ฉวีวรรณ
642101002503 น.ส. รุ่งกานต์ วงษ์คงค า
642101002504 น.ส. อาริยา ใจผูก
642101002505 นาย วินัย ใจกว้าง
642101002506 น.ส. เกษณี ส่งศิริ
642101002507 น.ส. ปาจรีย์ พิษนาค
642101002508 น.ส. นันธิชา แจ่มแจ้ง
642101002509 น.ส. ทิพเนตร จงจิตสถิตม่ัน
642101002510 น.ส. กฤติยาภรณ์ พลอยนิน
642101002511 น.ส. ทัศพร กาญจนเรขา
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642101002512 น.ส. นุชนารถ ขยันเกตกรณ์
642101002513 นาย วัชรพงศ์ ดีเหมาะ
642101002514 นาย ณภัทร สอนบาลี
642101002515 นาย วัชรากร ทองคงแก้ว
642101002516 น.ส. ปัณณพร ควรพันธ์ุ
642101002517 นาย กฤษดา ตรีเมต
642101002518 น.ส. พุทธ์ศิริ เอียดเฉลิม
642101002519 จ่าอากาศโท วัชรพล สีหาพรหม
642101002520 นาย ภาณุพงศ์ สังขาชาติ
642101002521 น.ส. มัญชรี พงศ์เศรษฐ์กุล
642101002522 น.ส. สินีวรรณ วิชา
642101002523 น.ส. ฐิตารีย์ สุดชัยพร
642101002524 น.ส. จาริดา สุภาอินทร์
642101002525 น.ส. พจนา ชอบธรรม
642101002526 น.ส. ลลิตา สาราบรรณ
642101002527 นาย พัสกร ธรรมสถิตย์วงศ์
642101002528 น.ส. เกสิณี พจนานุสรณ์
642101002529 นาย กันต์ เนียรมงคล
642101002530 น.ส. ศิริภรณ์ สุกสด
642101002531 น.ส. พรรณศร สุคนธมาน
642101002532 นาย สาทิศ นาแก้ว
642101002533 น.ส. สิริมา เสนาธรรม
642101002534 น.ส. ณัฐกมล แสงอุไร
642101002535 นาย ณัฐพล สุดจิตต์
642101002536 นาย สุพจน์ บุญเจริญ
642101002537 นาย วงศธร พ่วงเจริญ
642101002538 น.ส. นัฏฐณิชา เมืองโคตร
642101002539 นาย ศุภโชค สุวรรณกาศ
642101002540 น.ส. ณิชากร หนูอุไร
642101002541 น.ส. ชวนพิศ วงษ์จันทร์
642101002542 นาย ปัจจัย กิฎามร
642101002543 นาย มาวิน ประการแก้ว
642101002544 น.ส. สรารัตน์ บุญวงค์
642101002545 น.ส. อัญชนา บุนนาค
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642101002546 น.ส. ศศิพิมพ์ อ่อนรักษ์
642101002547 น.ส. ธัญจิรา บัวทอง
642101002548 น.ส. นริศรา สายยศ
642101002549 น.ส. ณัฐนันท์ ต้ังจิตบ ารุงพงษ์
642101002550 นาย อาลี การีมี
642101002551 นาย ภิรายุ สัยพร
642101002552 น.ส. รวิสรา แสงสว่างพิพัฒน์
642101002553 นาย ปริญญา อ่ิมเพ็ง
642101002554 น.ส. ปวีณา จุลละนันทน์
642101002555 น.ส. เปรมมิกา พาสกุล
642101002556 น.ส. กัญญาสิรี ดีแก้ว
642101002557 นาง ทมิตา เอกวงษา
642101002558 นาย อัติกรณ์ จูมวงค์
642101002559 นาย มารุต บุษราคัม
642101002560 น.ส. อัจฉราพรรณ ขุนทอง
642101002561 น.ส. ราตรี ขัตติยะวงค์
642101002562 นาย กนกพล แก้วพลอย
642101002563 น.ส. ดวงฤทัย บัวแก้ว
642101002564 น.ส. ฎิณา ไพรพฤกษ์
642101002565 น.ส. พิชชาภา แก้วคุณนอก
642101002566 น.ส. ปวิตรา สมโภชน์
642101002567 น.ส. วิชญา คุณาบุตร
642101002568 น.ส. กาญจนา อาชีวะ
642101002569 นาย กฤษณ์ปกรณ์ บ้านกล้วย
642101002570 น.ส. อาริญา จารุธงชัย
642101002571 น.ส. ศรัณย์พร สุวรรณ
642101002572 น.ส. สุวิมล สวัสด์ิคีรี
642101002573 นาย ธนากร คีรี
642101002574 น.ส. นุสราภรณ์ มณีมาศ
642101002575 น.ส. ปิยสุดา กัญญาค า
642101002576 น.ส. วรัชยา ทองฉิม
642101002577 นาย สุพัฒน์ สินธุพันธ์
642101002578 น.ส. มัญชุพร หนูเล็ก
642101002579 น.ส. ชนัญชิดา ชัยนิคม
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642101002580 น.ส. กัญญ์ปภัส มณีเจริญกันต์
642101002581 น.ส. วริศรา ชาวนาห้วยตะโก
642101002582 นาย วัชรพงศ์ กองศักดา
642101002583 น.ส. ฌัลลรี เฌอรีรักษ์
642101002584 ว่าท่ี ร.ต.หญิง วนิดา ดาวเรือง
642101002585 น.ส. กิติลดา สิทธิกรณ์ไกร
642101002586 นาย พรหมนิพิฐ เหมือนรอดดี
642101002587 น.ส. รุจาภา จ ารัส
642101002588 น.ส. นฤมล คงทอง
642101002589 น.ส. ทัณฑิกา ธีรรัตนศิริกุล
642101002590 น.ส. นศิกานต์ หมวดมณี
642101002591 น.ส. ธัญวลัย เช้ือกลาง
642101002592 นาย ศฤงคาร เสน่หา
642101002593 น.ส. ปริญญาภรณ์ ศิริกุล
642101002594 น.ส. สุธิดา วิเศษสาธร
642101002595 นาย ภานุวัฒน์ วิเชียรทอง
642101002596 น.ส. นาฏยา วงษ์เจริญสมบัติ
642101002597 น.ส. อุสุมา อร่ามทอง
642101002598 น.ส. จินตพร ชนม์นิภา ดิเรกโภค
642101002599 นาย ชนกนันท์ ทัศนครองสินธ์ุ
642101002600 น.ส. วศิณี โนรินทร์
642101002601 น.ส. เพ็ญนิภา ศาลางาม
642101002602 น.ส. ธันยพร พงศ์เสาวภาคย์
642101002603 นาย อนุวัฒน์ ไชยวรรณธรรม
642101002604 น.ส. สิริภัทร ขวัญเพชร
642101002605 น.ส. ภิญญา เหลืองอ่อน
642101002606 นาย พีรพัฒน์ ชาติคง
642101002607 น.ส. นุชวรา พิทักษ์สิน
642101002608 น.ส. สุธิษา ทองเถ่ือน
642101002609 น.ส. กัญญ์รัฐนันท์ เหมือนนามอญ
642101002610 น.ส. อัจฉริยา ไชยชาติ
642101002611 นาย ชญานนท์ ขอบังกลาง
642101002612 นาย จาตุรนต์ โพธ์ิขาว
642101002613 นาย ณัฐพงษ์ ค าแผง
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642101002614 น.ส. ณัชชารีย์ อริยนิธิทวีสุข
642101002615 น.ส. ศศิกานต์ สกุลรัง
642101002616 น.ส. ชนานันท์ ขวัญมานิจ
642101002617 น.ส. สุนิสา บัวแตก
642101002618 น.ส. วรินยุพา ม่ังมี
642101002619 น.ส. สุดธิดา ฝ่งตระกูล
642101002620 น.ส. ทิวาพร บัวสาย
642101002621 น.ส. ชมพูนุท เจโคกกรวด
642101002622 นาย ชยพัสตร์ ชยเศรษฐ์มนตรี
642101002623 น.ส. กฤษณา หลีเหล็ม
642101002624 นาย บัญชา ข าศิริ
642101002625 น.ส. แก้วขวัญ โมฬิยสุวรรณ
642101002626 นาย จิรายุ มรรคทรัพย์
642101002627 นางสาว ชนกชนม์ เมืองจันทบุรี
642101002628 น.ส. ขวัญชนก ราศรี
642101002629 นาย นราวัชร์ บุบผัน
642101002630 พ.ต.ต. ณัฏฐกิตต์ิ โยวะผุย
642101002631 นาย กิติพงษ์ ห้องกระจก
642101002632 น.ส. นันทนัช ใจดี
642101002633 น.ส. กุลธิดา ฉิมมา
642101002634 น.ส. ธาราทิพย์ เพชรคงทอง
642101002635 น.ส. กัณณ์ณิสา ปิติพัฒน์ม่ันคง
642101002636 น.ส. สุปรียา บุญศร
642101002637 น.ส. ธนัชพัชญ์ สุทธิโรจน์พงศา
642101002638 นาย ณัฐวุฒิ ทมาภรณ์
642101002639 น.ส. กฤษณา เภาศรี
642101002640 นาย อนุวัฒน์ ปัดธุลี
642101002641 สิบต ารวจเอก วุฒิภัทร ปานต๊ะระษี
642101002642 น.ส. นันฐ์สินี สีน้อย
642101002643 น.ส. อรปริญญ์ วนาพันธพรกุล
642101002644 นาย วรวิทย์ พัฒนวิศิษฏ์กุล
642101002645 นาย อับดุลมุตตอลิฟ ปุเตะ
642101002646 ร.ต.ท. ประพิณ พงศ์ทิพย์พนัส
642101002647 น.ส. ธัญชนก แสงคง
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642101002648 น.ส. สุนิษา พยมพฤกษ์
642101002649 น.ส. วรารัตน์ แสนสุข
642101002650 น.ส. ธนัญญา แสงแก้ว
642101002651 น.ส. ณัฐชยา วรรณาเจริญกุล
642101002652 น.ส. กนกวรรณ รอดประสิทธิ
642101002653 น.ส. พัทรีภัณฑ์ เอกวิโรจนสกุล
642101002654 น.ส. สุพรรณี พริกไทย
642101002655 นาย จีระศักด์ิ ก่ิงสีเสียด
642101002656 นาย รุ่งโรจน์ ต๋ันดี
642101002657 น.ส. ปิญชร จิตอุดมธรรม
642101002658 นาย อธิฐาน โมพันธ์
642101002659 น.ส. สุนันทา ศรีทิพย์
642101002660 นาย เกรียงไกร สมประสงค์
642101002661 น.ส. อรทัย สุวรรณะ
642101002662 นาย ฐิติ อินบุญรอด
642101002663 น.ส. นภัค ทัศนพิมล
642101002664 น.ส. จิตรานุช วิสุทธิชานนท์
642101002665 น.ส. นันทกานต์ ซุยสกุล
642101002666 น.ส. กรกนก แก้วสุขศรี
642101002667 นาย อาทิตย์ สุโยธา
642101002668 นาย จอมพล อติชาตนันท์
642101002669 น.ส. จุไรรัตน์ ฉิมระฆัง
642101002670 น.ส. อิษยา บุญสุวรรณสกุล
642101002671 น.ส. กัญญาณัฐ ชอบนิมิตร
642101002672 นาย จิตรพล สุวรรณา
642101002673 นาย สราวุฒิ ฝนท่ัง
642101002674 นาย ธนภัทร คีรี
642101002675 น.ส. ภัทรานิษฐ์ ไชยรงค์
642101002676 น.ส. วริศรา เรืองอักษร
642101002677 นาย ธนาทิป ย้ิมพลอย
642101002678 น.ส. อัจฉราพร ลุกจันทึก
642101002679 นาย อัครเศรษฐ์ นันท์ธนาวรกุล
642101002680 นาย พลาธิป วงค์สุวรรณ
642101002681 นาย ภานุวัฒน์ ท่าวสมาน
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642101002682 น.ส. รสธร รุ่งเรือง
642101002683 นาย ทรงชัย ลือฤทธ์ิกุล
642101002684 นาย ชนินทร์ เอ้ือเช่ียวชาญชัย
642101002685 น.ส. โศรดา ทองคงเหย้า
642101002686 น.ส. วิภาวี บัวทอง
642101002687 น.ส. ระวิวรรณ ทองทวี
642101002688 นาย อนุพัทธ์ สนิทราษฎร์
642101002689 น.ส. ณัฏฐณิชา คงพุ่ม
642101002690 นาย กันตณัฐ ปานิเสน
642101002691 น.ส. สิตานันท์ บุญญตา
642101002692 นาย ณัฐชัย เอ่ียมอาทร
642101002693 น.ส. ซูไฮลา บินเจ๊ะมิง
642101002694 น.ส. นิติกาญจน์ ฝาเงิน
642101002695 น.ส. สายน้ าผ้ึง ไตรรักษ์
642101002696 น.ส. ศิริรัตน์ ขันติการุณ
642101002697 นาย คมสันต์ สมัครัฐกิจ
642101002698 น.ส. กิตติยา บาลไธสง
642101002699 นาย อรรถสิทธ์ิ บุษปะเกศ
642101002700 น.ส. น้องนุช ไชยวรรณ
642101002701 น.ส. จิตรลดา ดุลยพาหะ
642101002702 นาย ณัชภณ คลังพลอย
642101002703 น.ส. ศิริภา พิมประจิตร
642101002704 นาย อิทธิพงษ์ ลุ้งบ้าน
642101002705 น.ส. ธันยาภรณ์ ผุสะดี
642101002706 น.ส. ชุติมาภรณ์ ค้าขาย
642101002707 นาย เรวัต ศิวชาติ
642101002708 น.ส. นริศรา พิทักษ์ชัยณรงค์
642101002709 น.ส. รัสสรา อะนันทา
642101002710 น.ส. ณัฐชญา จุฑามาศ
642101002711 นาง สุชาดา จันกิติ
642101002712 น.ส. สมกณภัทร วัชรศิริพัฒน์
642101002713 นาย ตรีเพชร พัฒนจันทร์
642101002714 นาย ปัณณวัฒน์ คนซ่ือ
642101002715 นาย วีรศักด์ิ วิทยาวงค์
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642101002716 นาย กิตติกร ยศน้อย
642101002717 น.ส. นงนภัส เพชรมัด
642101002718 น.ส. วิภารัตน์ เนินทราย
642101002719 นาง ประภัสสร ผงปง
642101002720 นาง จินดารัตน์ กุศลธรรมรัตน์
642101002721 นาย ศรัณพงศ์ พินนาศักด์ิ
642101002722 น.ส. ธนพร รุ่งเสรีกุล
642101002723 นาย ศุภวิทย์ ทองอ่ิน
642101002724 น.ส. สุพิชญา ทัศนานุกุลกิจ
642101002725 น.ส. รังสิญาพร แสงลับ
642101002726 น.ส. มิรินธร เอ่ียมสอาด
642101002727 น.ส. จารุวรรณ พระเขียนทอง
642101002728 น.ส. วริศรา คงวัธนา
642101002729 นาย ดารพุธ ศรีธรรมวุฒิ
642101002730 น.ส. ปรามาภรณ์ มูลแก้ว
642101002731 น.ส. จิดาภา ไกรหาญ
642101002732 น.ส. สุกัญญา เป่ียนขุนทด
642101002733 น.ส. ชัญญา ตันติมากร
642101002734 น.ส. ฉัตรสุดา จงจิตร
642101002735 น.ส. ดารารัฐ เพชรไทย
642101002736 นาย เจษฎา ศรีสองเมือง
642101002737 น.ส. วิไลพร บุตรโพธ์ิศรี
642101002738 น.ส. พิชชารีย์ นวชินกุล
642101002739 น.ส. ธัญญนันท์ งอกผล
642101002740 น.ส. นิจจารีย์ ธรรมสะโร
642101002741 น.ส. ธนัชพร เกษมพงษ์
642101002742 นาย ณัฐนนท์ กิจสัมนางกูร
642101002743 น.ส. วิมลพันธ์ บุศิริ
642101002744 น.ส. กรกนก วงศาโรจน์
642101002745 น.ส. อิงครัต สวัสดิสาร
642101002746 น.ส. สุทธิพร ต้ังไพศาลสัมพันธ์
642101002747 น.ส. วิลาวัณย์ อังศุกุลธร
642101002748 นาย ธราดล กมุทา
642101002749 นาย ฉลองชัย ป้ันเฉย
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642101002750 นาง ศิตา ขมินทกูล
642101002751 นาย ยศกร ยืนยง
642101002752 น.ส. กนิษฐา วงศ์จันทร์
642101002753 น.ส. นฤมล สอนดี
642101002754 น.ส. ณัฐวรรณ นวนน่วม
642101002755 น.ส. พัชรา เพชรสองเมือง
642101002756 น.ส. เบ็ญจมาศ สูอ าพัน
642101002757 พันจ่าเอก สุนทร สุทธิประภา
642101002758 น.ส. ชญานิศ แก้วเตชะ
642101002759 น.ส. นฤมล ชฎาทอง
642101002760 นาย ศุภโชติ นิยมแก้ว
642101002761 น.ส. ฐิตาภา คงมา
642101002762 น.ส. ศิริรัชช์ นกมีรอด
642101002763 นาย คณาภัท คงทน
642101002764 น.ส. กันตรัตน์ นามสมมุติ
642101002765 น.ส. พิริยา ชาณะโต
642101002766 น.ส. วลัยภรณ์ หนูเนตร
642101002767 น.ส. เบญจวรรณ แก้วจันทร์
642101002768 น.ส. ศุภลักษณ์ บุญคง
642101002769 น.ส. ศิริลักษณ์ หม่ืนสุข
642101002770 นาย ชัช ศิริพงษ์
642101002771 นาย เฉลิมพล เช้ือต่าย
642101002772 นาย ปุริยทัศน์ พุทธวิโร
642101002773 นาย ณัฐพงษ์ สุนตาอินทร์
642101002774 น.ส. ตวงณัชชา จันทรมัสการ
642101002775 น.ส. เนตรนภา มะยะเฉียว
642101002776 น.ส. ปานชนก ศรีสมุทรนาค
642101002777 นาย กฤตนนท์ มณีบุตร
642101002778 น.ส. โยษิตา มันทะติ
642101002779 น.ส. เมนกา จิระวรกุล
642101002780 น.ส. มีนา มณีสอดแสง
642101002781 น.ส. เมริสา โยมงาม
642101002782 น.ส. ธนัชภรณ์ ค ามณี
642101002783 น.ส. ปิยธิดา โชติสุต
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642101002784 นาย อานนท์ สามเมือง
642101002785 น.ส. ณฐพร สมศักด์ิ
642101002786 น.ส. จันทกานต์ จึงมานะกิจ
642101002787 นาย กิตยางกูร ผดุงกาญจน์
642101002788 นาย กิจชานน ธนัชวานิชกุล
642101002789 น.ส. เนตรฤทัย ก าลังแข็ง
642101002790 น.ส. ขวัญจิรา เชาว์สุวรรณ
642101002791 นาย ณัฐวัฒน์ชัย กันเกตุ
642101002792 น.ส. มลธิณี แจ้งสามสี
642101002793 น.ส. ฐาปนศิลป์ สุคนธมัท
642101002794 นาย จักรพงศ์ คุรุเจริญ
642101002795 น.ส. ปิยวรรณ สะแร๊ะมุหมีน
642101002796 นาย ธีรศักด์ิ ไหมเส็น
642101002797 น.ส. ศรัณย์พร สวนจันทร์
642101002798 น.ส. มินตรา วงษ์วิราช
642101002799 ว่าท่ี ร.ต.หญิง จิรภัทร เพ็ชรมณี
642101002800 น.ส. ธันทิชา อ่อนจันแก้ว
642101002801 น.ส. วัลลภา สมวัฒน์
642101002802 น.ส. พัชริดา คชารักษ์
642101002803 น.ส. พัฒน์นรี ชากะจะ
642101002804 น.ส. อารีรัตน์ กองศรี
642101002805 น.ส. วรรณพร ฤทธ์ิมหันต์
642101002806 น.ส. จุฑาเพชร เวชรังษี
642101002807 น.ส. มะลิยา กองจันทร์
642101002808 น.ส. กรกนิษฐ์ กฤษเจริญ
642101002809 น.ส. สวรรยา สุเมขะโส
642101002810 น.ส. นิสาชล เทพสุทธ์ิ
642101002811 นาย ณัฏฐพงศ์ ทับเท่ียง
642101002812 น.ส. วริษฐกานต์ เจียมจีรกุล
642101002813 นาย ภัคเกษม ชินเดช
642101002814 น.ส. บุญเนียน ณ ถลาง
642101002815 น.ส. จิติมา อัชชนะลิมภากรณ์
642101002816 นาง ปภัสสวรรณ ศรีสองเมือง
642101002817 น.ส. กานต์ธีรา วงศ์ใหญ่
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642101002818 น.ส. ปริยา เตชะนิรัติศัย
642101002819 นาย ศรรกฏิยพงศ์ ฟูเต็มวงศ์
642101002820 นาง เพ็ญพักตร์ ทิพย์สง
642101002821 น.ส. ปัทมา กาวี
642101002822 นาย อภิพงศ์ พรหมมา
642101002823 นาย เลิศศิลป์ รัตน์มณี
642101002824 น.ส. ปิยมน พละโข
642101002825 นาย ปณัฐ เตชะนิรัติศัย
642101002826 นาย ชุติพงศ์ บุษบาภรณ์
642101002827 นาย วรายุทธ มะเค็ง
642101002828 นาง พยอม เพียรการ
642101002829 น.ส. เนตรชนก แก้วมุข
642101002830 น.ส. แก้วการดี สุจริตธรรม
642101002831 น.ส. จิราพร กุจนา
642101002832 นาย ปวเรศ เทียนทอง
642101002833 นาย อนุพงศ์ วีระพันธ์
642101002834 น.ส. ณัฏฐกาญจน์ วงศ์ชนะ
642101002835 น.ส. ปาริชาติ เตชะนิรัติศัย
642101002836 นาย เอกชัย มโนวรกุล
642101002837 น.ส. ชุติมา เดชศรี
642101002838 น.ส. กนกวรรณ บุญวันต์
642101002839 น.ส. พุธธิดา ตัวตน
642101002840 นาย ภาณุพงศ์ ชัยวิริยะพงศ์
642101002841 น.ส. สิริโชค แก้วช่วง
642101002842 น.ส. กมลรัตน์ ทิพยมาศโกมล
642101002843 นาย จิรวัฒน์ อ่อนล ายอง
642101002844 น.ส. ถิรพร บุญเรือง
642101002845 น.ส. พัฒนาพรรณ มะโนชมภู
642101002846 น.ส. นิโลบล กัลปหา
642101002847 น.ส. ศรัญญา บิลและหมัน
642101002848 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง กวินณภัทร พรหมเพชร
642101002849 น.ส. ปาริชาติ ทองทรง
642101002850 น.ส. มณิสร อินนุรักษ์
642101002851 นาย ศิริวัฒน์ ธีระชาญณรงค์
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642101002852 นาย พงษ์พันธ์ ใหม่เอ่ียม
642101002853 น.ส. อนงค์นัยน์ ใจรักษ์
642101002854 น.ส. ธัญลักษณ์ ศรีกันทา
642101002855 น.ส. ยวิษฐา ทองย้อย
642101002856 น.ส. ธนพร ขาวเหลือง
642101002857 นาย กิตติวัฒน์ ค าภูมี
642101002858 น.ส. วรรณวนัช เรืองนุ่น
642101002859 นาย ศุภชัย สุภาภรณ์
642101002860 นาย วัชโรจน์ ศรีสังวาลย์
642101002861 น.ส. สุดารัตน์ องค์เจริญกุล
642101002862 น.ส. สุวพัชร เจริญผล
642101002863 น.ส. อัจฉรา เนตรใจบุญ
642101002864 นาย ประสิทธ์ิ ธารศิริสิน
642101002865 น.ส. ดารัตน์ บุญรอด
642101002866 นาย นิติพัฒน์ สิขัณฑกะสมิตร
642101002867 น.ส. ไอยวริญร์ จันทร์นวล
642101002868 นาย ปิยะพงศ์ สีธูป
642101002869 น.ส. อรไท หงษ์โต
642101002870 น.ส. ศุภนุช ขวนขวาย
642101002871 น.ส. จิดาภา ศรีพรหม
642101002872 นาย คมสันต์ จ่างแสง
642101002873 น.ส. ชญานิษฐ์ จันทร์เพ็ง
642101002874 น.ส. ธนิดา ธนูสนธ์ิ
642101002875 น.ส. ทัศนีวรรณ กันตรง
642101002876 นาย สมบูรณ์ ปัญญาพลสกุล
642101002877 นาย ปัณณวัฒน์ ตันสกุล
642101002878 นาย กามิล โอกฤษ
642101002879 น.ส. อริสรา ขุนพิลึก
642101002880 น.ส. อรัชพร อินทรพฤกษา
642101002881 น.ส. วราลี ผ่องวุฒิกุล
642101002882 น.ส. รินท์ลภัส แสงภู่
642101002883 นาย ประเสริฐ สถะบดี
642101002884 นาย สุรกิจ บุญรอด
642101002885 นาย อุทัย มีศิริ
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642101002886 น.ส. นิตยา บับพาน
642101002887 น.ส. สุพัตรา มังกร
642101002888 น.ส. กาญจนา รอดเจริญ
642101002889 นาย คัมภีร์ คัมภีรยส
642101002890 น.ส. ทัศนีย์ แก้วขวัญ
642101002891 นาย ธนพนธ์ ตันไทย
642101002892 น.ส. วิภาวี นาจันทอง
642101002893 น.ส. รุจิรดา กอนกุล
642101002894 น.ส. อตินาฏ เกิดเหมาะ
642101002895 น.ส. เบญจวรรณ สุวรรณปานดี
642101002896 นาย เกียรติกรณ์ อ่อนจันแก้ว
642101002897 น.ส. จริยาภรณ์ ป้องเรือ
642101002898 นาย รัฐสภา บุตรสาร
642101002899 นาย ศุภชัย รัตนพันธ์
642101002900 น.ส. มัณฑนา ปานสังข์
642101002901 น.ส. ปัทมพร ค าจันทา
642101002902 นาย นัทชนันท์ เน่ืองสมศรี
642101002903 นาย โรสิทตา สันตุ้ยลือ
642101002904 น.ส. กัณภร ธนะวิกสิท
642101002905 น.ส. ดวงกมล สินไชยกิจ
642101002906 น.ส. แพรธารา ขจรค า
642101002907 นาย กิตติกร เข่ือนเพ็ชร
642101002908 นาย นิธิพงศ์ ใจตาบ
642101002909 น.ส. แสงมณี แนวจ าปา
642101002910 นาย ชนรรทน์ กรชวัลฤทธิ
642101002911 น.ส. ณัฐนิชา จอมคีรี
642101002912 น.ส. พจนันต์ กาวี
642101002913 น.ส. มุฑิตา ป้องเรือ
642101002914 น.ส. ธัญญลักษณ์ โพธ์ิขาว
642101002915 น.ส. พรนภา ฤทธ์ิณรงค์
642101002916 น.ส. วรรณพร ประเสริฐฤทธ์ิ
642101002917 น.ส. วิลาสินี พัฒนภักดี
642101002918 นาย ณภัทรชานันก์ หล่อเสถียร
642101002919 นาย มัญชวัจน์ สอนศรี
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642101002920 น.ส. ณัชชา เดชสุข
642101002921 น.ส. ปาลิตา พรรณรัตน์
642101002922 ส.ต.อ. กัมปนาท อบชัย
642101002923 น.ส. อังคณา รุกขพันธ์ุ
642101002924 น.ส. อธิษญา ม่วงทองเกตุ
642101002925 นาย ไชยภัทร ต้องต่อวงศ์
642101002926 น.ส. ศุภรดา สวรรค์ราช
642101002927 น.ส. ณัฐนรี คงทอง
642101002928 นาย การติมา เกตุหอม
642101002929 นาย ต่อพงศ์ หม้อบุญมี
642101002930 นาย นัฐพันธ์ นีละไพจิตร์
642101002931 น.ส. สุพิชญา พูลโภคา
642101002932 นาย สนธยา ว่องไว
642101002933 นาย จีรศักด์ิ บุญราช
642101002934 น.ส. สุรีภรณ์ มหา
642101002935 น.ส. สะคราญ บุญทศ
642101002936 นาย ฉัตรชัย เนินพัน
642101002937 นาย วราธร ศรีรินต๊ิบ
642101002938 น.ส. สายฝน ภูธรฤทธ์ิ
642101002939 นาย ไกรพล กล่อมจิตต์
642101002940 น.ส. ณัฐญาดา สิงหไกรลาศ
642101002941 น.ส. ดวงชนก สาลี
642101002942 น.ส. สุจิตรา ชารีทอง
642101002943 นาย นภดล ดอกดวง
642101002944 น.ส. นวพร นาคะนิธิ
642101002945 น.ส. ศรันย์พร จันทร์ศรีวงศ์
642101002946 น.ส. ศรัญญา เกิดสุข
642101002947 น.ส. ดลพร สุขพูล
642101002948 นาง อรวรรณ เหาตะวานิช
642101002949 น.ส. อารยา ดาราศรีศักด์ิ
642101002950 น.ส. นัฐปภัสกรณ์ ปัญญาแก้ว
642101002951 น.ส. มณตา ศรีตระกูล
642101002952 นาย คณาพจน์ จารีย์
642101002953 น.ส. ดวงกมล วาที
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642101002954 น.ส. กรรณิการ์ วงศ์ดาว
642101002955 น.ส. ฐิตารีย์ กอบวิทยา
642101002956 น.ส. หทัยชนก สถาผล
642101002957 น.ส. นฤมล จันทร์อักษร
642101002958 น.ส. กอบกาญจน์ คูกิติรัตน์
642101002959 นาย พร อังกูลพัฒนาสุข
642101002960 น.ส. ทิพวรรณ ภูมิชัย
642101002961 นาย พันธ์ปิติ เหรียญโมรา
642101002962 น.ส. กวิสรา ธนันมากแสง
642101002963 น.ส. ภคมน กุลสุวรรณ
642101002964 น.ส. เมธิกา นิมมานโสภณ
642101002965 นาย พงศกร คงคากุล
642101002966 นาย ชยพล จิรศรีสกุล
642101002967 นาย ศุภกร ล าพระสอน
642101002968 นาย ปวริศ อ่อนสัมพันธ์
642101002969 น.ส. ประภัสสร แสนสีแก้ว
642101002970 นาย วิศรุต แก้วมณี
642101002971 น.ส. นภัสสร ธีรพิพัฒน์ชัย
642101002972 น.ส. สิริยาภา ล่องจิตต์ธรรม
642101002973 นาย รณชัย มหันต์กิจ
642101002974 น.ส. แทนพร วงศ์บุญเกิด
642101002975 นาย วีระศักด์ิ หาญสุวาณิชย์
642101002976 น.ส. ปุณิกา สมจิตต์
642101002977 น.ส. วิรากานต์ ศรีสุข
642101002978 น.ส. จุฑามาศ ดรุณพันธ์
642101002979 นาย เฉลิมชัย โชติสุทธ์ิ
642101002980 น.ส. สุภนิดา ก าลังกล้า
642101002981 น.ส. ญาณิกา ผลความดี
642101002982 นาย จิตตารมย์ เชาวลิต
642101002983 น.ส. รุจิรา รัตนธรรม
642101002984 น.ส. สุนิสา เชยล้อมข า
642101002985 นาย ธนวัฒน์ ไข่หนู
642101002986 น.ส. วราภรณ์ บุญเพชร
642101002987 น.ส. วนิดา ศรีเสาวกุล
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642101002988 นาย ชาญวิทย์ ศรีอาภานนท์
642101002989 นาย นนทิวรรธน์ แพร่ไชยกูล
642101002990 นาย พิริยะ แพทย์ศาสตร์
642101002991 นาย ศุภณัฐ เชิดชู
642101002992 นาย เสกสรร จันทร
642101002993 น.ส. อนุกรต ศรีใจตัน
642101002994 นาย ธนดล เครือเนตร
642101002995 น.ส. ศรสวรรค์ ใจเทียมศักด์ิ
642101002996 น.ส. พีรยา ห้องโสภา
642101002997 ว่าท่ี ร.ต.ท.หญิง นรมน แจ่มอ้น
642101002998 น.ส. เยาวลักษณ์ เชียงกวย
642101002999 นาย พันธกานต์ เครือรัตนไพบูลย์
642101003000 น.ส. ณัฏฐ์ระพี วงศ์ชนเดช
642101003001 น.ส. อนุสรา ศรีใจตัน
642101003002 น.ส. จิตตินันท์ จันทร์พร้ิม
642101003003 นาย เอเชีย นุสเส
642101003004 นาย ภูวนาท พานทอง
642101003005 นาย ณัชพล ตรีโทพันธ์
642101003006 นาย ณัชพล หิรัณยะคุปต์
642101003007 น.ส. ณิชมน ถาม่อย
642101003008 นาย สืบสิริ สิริอุดมศักด์ิ
642101003009 น.ส. ณฐมน ชาญประไพร
642101003010 นาย วรมนต์ อนันตรัตน์
642101003011 น.ส. สุภมาส รุ่งเรือง
642101003012 น.ส. กัลยรัตน์ แซ่โง้ว
642101003013 นาย สุวิจักขณ์ พันธ์ุพิชญา
642101003014 น.ส. พรพิมล พันธ์ุแก้ว
642101003015 น.ส. อภิชญา อรทัย
642101003016 น.ส. วริษา สมาธิ
642101003017 น.ส. ยุวดี อาภาธนานนท์
642101003018 น.ส. ปภาวี บ ารุงพงษ์
642101003019 นาย นันทกานต์ เหลืองอ่อนนาม
642101003020 น.ส. วิชิดา พรหมรัตน์พรรณ์
642101003021 น.ส. กนิษฐา วิเชียรครุฑ
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642101003022 นาย ฐปพณ จิตจง
642101003023 น.ส. สิริมนต์ คงร่ืน
642101003024 น.ส. นันทิยา ไตรแก้ว
642101003025 น.ส. ทิชากฬ ลิขิตธนพงศ์
642101003026 นาย อนวัช อาแซ
642101003027 นาย โกสินทร์ รัตนคร
642101003028 น.ส. จินตนา บุตรขวัญ
642101003029 น.ส. ดวงนภา วรรณทอง
642101003030 นาย วิศรุต ต๋าค าธรรม
642101003031 นาย นัธทวัฒน์ ชาคริตนิรันดร์
642101003032 น.ส. ปฐมาภรณ์ แสงรัตนายนต์
642101003033 นาย ศุภวิชญ์ จ้ายหนองบัว
642101003034 น.ส. จิรนันท์ ปัญญาจักร
642101003035 น.ส. วนาลี โชติเลอศักด์ิ
642101003036 น.ส. เจนจิรา ภูวัช
642101003037 น.ส. หัสฌา ไชยเสน
642101003038 น.ส. จุฑามาศ บุบผาวรรณา
642101003039 น.ส. ศุภาวดี อุดทา
642101003040 น.ส. กนกอร แสงรัตนายนต์
642101003041 นาย ธีรพล พนพิเชษฐกุล
642101003042 น.ส. ธัญวรัตม์ จ้ายหนองบัว
642101003043 น.ส. กมลลักษณ์ กล่ินดี
642101003044 น.ส. นภัส นวลพรหม
642101003045 นาย ณรงค์เดช คชา
642101003046 น.ส. เนตรชนก พรามโต
642101003047 นาย ปชารัชต์ อริยศักด์ิสกุล
642101003048 นาย ศาสตรา ตันตระกูล
642101003049 น.ส. อมลณัฐ บุญก่อ
642101003050 นาย อดิศักด์ิ ขัดสงคราม
642101003051 นาย อนาวิล บุญคุ้ม
642101003052 น.ส. เหมือนฝัน ชนะชัยรุ่งโรจน์
642101003053 น.ส. สุนิศา วรรณศรี
642101003054 น.ส. บุญสิตา พ่วงบางโพ
642101003055 นาย มหาชัย วงษ์เค่ียม
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642101003056 นาย รัฐพล เมฆไตรรัตน์
642101003057 น.ส. รักษ์สุดา ศิริชาพรรณ
642101003058 น.ส. วราภรณ์ หารินไสล
642101003059 นาย ดุจบดินทร์ ลังกาฟ้า
642101003060 นาย วรพล สุธีพิเชฐภัณฑ์
642101003061 น.ส. คัทลียา กล้าหาญ
642101003062 น.ส. ปิยะพร นพตลุง
642101003063 น.ส. จินตนา ดอนแนไพร
642101003064 น.ส. ลออรัตน์ ตาทา
642101003065 น.ส. วริชยา เร่ิมฤกษ์
642101003066 นาย เอกพล แววหงส์
642101003067 น.ส. นาฏลดา เท่ียงผดุง
642101003068 น.ส. ผุฏานันท์ เพชรฤทธ์ิ
642101003069 น.ส. ณิชาภัทร์ จิระวัฒน์
642101003070 น.ส. สุภานัน ชูสุวรรณ
642101003071 น.ส. วารี แก้วก าเนิด
642101003072 นาย กันตพงศ์ พิมทา
642101003073 นาย สุรกฤษณ์ นกม่ัน
642101003074 น.ส. วริษา วรรณรี
642101003075 น.ส. เพชรลดา สาระการ
642101003076 นาย วุฒิชัย วงศ์ค านนท์
642101003077 น.ส. ปาริสา ศิริพันธ์ุ
642101003078 น.ส. ปทิตญา กฤติเดชนิธิกร
642101003079 น.ส. สุนทรี นาคทอง
642101003080 นาย วศิน สัพพะสาน
642101003081 นาย กิตติพศ จันทร์เอ่ียม
642101003082 นาย พชรพล ซุ่นส้ัน
642101003083 น.ส. อัศวรีย์ พร้อมมูล
642101003084 น.ส. อัจจิมา พุ่มเกล้ียง
642101003085 น.ส. อาธิสา เพ่งพิศ
642101003086 นาย นิรันดร์ สุขสูงเนิน
642101003087 ส.ต.ท.หญิง อัญพัชร์ ธินิเฉลิมวงศ์
642101003088 นาย โยธา ชุมนิรัมย์
642101003089 น.ส. เนตรนภา โกมารทัต
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642101003090 น.ส. ภัทรพักตร์ นพนาคีพงษ์
642101003091 นาย สุพจน์ ดิสโร
642101003092 น.ส. วราภรณ์ พิมผุย
642101003093 นาย รัชชานนท์ เขาแก้ว
642101003094 นาย กษิด์ิเดช ชีตา
642101003095 นาย ณัฐพงษ์ หมวกยอด
642101003096 นาย นวิฐ แต่สุวรรณ
642101003097 น.ส. สุวพิชญ์ ต๋ันต๊ะพันธ์
642101003098 น.ส. สุทธิวรรณ ผลวัฒนะ
642101003099 น.ส. อังสุรางค์ ขอจันกลาง
642101003100 นาย อารยะ ดีสวัสด์ิ
642101003101 นาย เนตินันท์ สุขชุม
642101003102 น.ส. อรชา พรศิริอนันต์
642101003103 นาย รุจน์รวี ศรีวิสุทธิลักษณ์
642101003104 น.ส. วานิสสา เสนามิตร
642101003105 น.ส. ฐิติมา หม่ืนพรหม
642101003106 น.ส. ฐิติยา วิเศษโพธ์ิศรี
642101003107 น.ส. นุชราพรรณ บุ้งทอง
642101003108 น.ส. พิมลมาศ เก่งธัญกรณ์
642101003109 น.ส. ทิพย์สุคนธ์ ใจซ่ือ
642101003110 น.ส. รุ่งระวี บัวหอม
642101003111 นาย วิสุทธ์ิ เรืองอินทร์
642101003112 นาย คณิน เพชรวงศ์
642101003113 นาย โอมหฤษฎ์ สอนบุตรนาค
642101003114 น.ส. นิรมล พิลัยเลิศ
642101003115 น.ส. ศุภรัศม์ิ ผุยลานวงศ์
642101003116 น.ส. มัณฑนา ผลวัฒนะ
642101003117 น.ส. วรนิษฐา ไชยสุริยวงค์
642101003118 นาย ก้องเกียรติ สังขรัตน์
642101003119 น.ส. ธนชชา ธนธัญญาเลิศ
642101003120 น.ส. อัษรา ปุคคละนันทน์
642101003121 น.ส. กรรณิการ์ วรหาร
642101003122 น.ส. ดาราวรรณ มุสิกพันธ์ุ
642101003123 น.ส. เนตรนิษฐ์ คุมปชัยวรรณ
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642101003124 นาย เอราวัณ ฤกษ์ชัย
642101003125 นาย พชร เขียวพงศ์
642101003126 น.ส. อุรัสยา ไพรรอด
642101003127 น.ส. ชลธิกา สถานแปง
642101003128 น.ส. กนกกร ศรสุวรรณ
642101003129 น.ส. ศิราณี อันโคตร
642101003130 น.ส. ปกฉัตร ป่ินตาพวง
642101003131 นาย อภิสิทธ์ิ เซียวสธนกุล
642101003132 นาย พลพัชร พัชรปิยะกุล
642101003133 สิบต ารวจเอกหญิง ปณิชา ปัญจะโกวิท
642101003134 น.ส. สรวรรณ ศรีเมือง
642101003135 น.ส. อนันตญา เครือบุญมา
642101003136 นาย เตชธร กุศลศิลปบัญชร
642101003137 น.ส. วรางคณา หนูรอด
642101003138 นาย คมกริช โมรา
642101003139 นาย อรรณพ ลือชัยพาณิชย์
642101003140 น.ส. ชลศรัย อุทัยรัตน์
642101003141 น.ส. พัชราภรณ์ ดีภัย
642101003142 นาย กุลวุฒิ อุทธิยา
642101003143 นาย จิรายุส กล้าสมศักด์ิ
642101003144 น.ส. ปภาพิณท์ สุวรรณปัทม
642101003145 นาย กานต์ เทียนกริม
642101003146 นาย นพพร หลีวิจิตร
642101003147 น.ส. จิราภรณ์ แก้วชุม
642101003148 น.ส. ปิยเนตร พงษ์หิรัญ
642101003149 น.ส. ธัญญ์วรัชญ์ สมสิงห์ใจ
642101003150 น.ส. ประสิตา สุเรียมมา
642101003151 น.ส. ฐาปนี สุขสมประสงค์
642101003152 น.ส. อนุสรา สิงห์ทอง
642101003153 นาย กิตต์ิธนาพัฒน์ บารมีเสริมส่ง
642101003154 น.ส. รมย์รวินท์ บุตรเสน
642101003155 นาย วรชิต รุ่งพรหมประทาน
642101003156 น.ส. ชาติรัตน์ บุญอ าไพ
642101003157 นาย วริศ ฤทธ์ิช่วย
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642101003158 น.ส. ภิชชาภรณ์ ศรีปัญญาวุฒิ
642101003159 น.ส. วัชรีภรณ์ เมฆฉิม
642101003160 น.ส. ดารินทร์ นนทิตบุตร
642101003161 น.ส. ธนวรรณ ต้ังเศวตชัย
642101003162 นาย รัชต์กิจ เฝ้าหาผล
642101003163 นาย จักรภัทร เกิดศิริ
642101003164 น.ส. วริสรา สายกระสุน
642101003165 นาย ปิยพง ศรีน้ าเงิน
642101003166 น.ส. ฟาร์นิล โสภาพงษ์
642101003167 นาย ฐกฤต เดชไชยวงษ์
642101003168 นาย กิติพันธ์ จึงสงวนสิทธ์ิ
642101003169 น.ส. เอ้ืออารีย์ พลศรีษะ
642101003170 น.ส. สุพรรณี ไชยพลบาล
642101003171 น.ส. กมลชนก แก้วมาก
642101003172 น.ส. ปุณยภา ศรีจันทรนนท์
642101003173 น.ส. เกศกนก โฮงค าแก้ว
642101003174 น.ส. บุษบาวรรณ ธนเลิศเมธี
642101003175 น.ส. จิดาภา ขุนชัย
642101003176 นาย ไพฑูรย์ สาลา
642101003177 น.ส. หน่ึงฤทัย ฟ้าครอบ
642101003178 น.ส. ชุติกาญจน์ ป่ินทอง
642101003179 น.ส. ธัณย์สิตา เน่ืองรินทร์
642101003180 นาย ฐาปะนะ แก้วมณี
642101003181 น.ส. สุดารัตน์ เชิดเพชรรัตน์
642101003182 น.ส. อมลวรรณ ยอดไกร
642101003183 น.ส. วันพฤกษา โพธ์ิก่ิง
642101003184 น.ส. อัญชนา ชัยศร
642101003185 นาย บุญธรรม วงศ์พิพันธ์
642101003186 นาย ทัศไนย เขียวมณีนัย
642101003187 น.ส. ณัฐธนิกานต์ เย็นสุวรรณ
642101003188 น.ส. กชพร สมเช้ือ
642101003189 นาย รังสรรค์ แจ้งอรุณ
642101003190 นาย สิริวัฒน์ ศรีภัทรางกูร
642101003191 น.ส. สุมาภรณ์ ลาดโนนเมือง
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642101003192 นาย อธิวัฒน์ ทองพราว
642101003193 น.ส. กุลธนิยา วิราวรรณ
642101003194 นาย พลาดิศัย รักด้วง
642101003195 นาย วินิจ วรวงค์
642101003196 นาย ทศพร สุพรหม
642101003197 น.ส. ธมลวรรณ แก้วมีสี
642101003198 น.ส. สโรชา เพ็งศรี
642101003199 น.ส. ฐิติพร ก้อนนคร
642101003200 น.ส. นันท์นภัส พุทธกาล
642101003201 นาย ชวนัฐ จันทวงษ์
642101003202 นาง อัญชนา สุขเล็ก
642101003203 น.ส. แสงดาว เฉยฉิน
642101003204 น.ส. จุฑารัตน์ บุญเก้ือ
642101003205 น.ส. ณัฐธยาน์ สินโสภณกิจ
642101003206 น.ส. สุดารัตน์ สุวรรณ์
642101003207 นาย สุชาติ หอมบุญ
642101003208 น.ส. สายสุดา ภักดีแก้ว
642101003209 นาย วิชญ์ ล้ีวงศกร
642101003210 นาย ภาณุพงศ์ จ าเริญทรัพย์
642101003211 น.ส. เพ็ญนภา เทพธรานนท์
642101003212 นาย ดุสิต พยัฆศาสตร์
642101003213 น.ส. กรรณิกา จอมสูงเนิน
642101003214 น.ส. ณัฐฐิตา บริบูรณ์
642101003215 น.ส. ปาณิสรา บุรีรัตน์
642101003216 น.ส. เบญจพร ค าม่ิง
642101003217 น.ส. พิชญากร หน่อเรือน
642101003218 นาย ศรัณย์ อามีเราะ
642101003219 นาย ณัฐพล สัตนาโค
642101003220 นาย กิติคุณ กิติยามาศ
642101003221 น.ส. ภัททิยา ฤกษ์ศิริ
642101003222 นาย ธีรภัทร คชารักษ์
642101003223 น.ส. อรธีรา สายเจริญ
642101003224 น.ส. ทิฆัมพร จงจิตต์
642101003225 ร.ต.ท. ภัทรพงศ์ มูลพลโน
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642101003226 นาย จิรภัทร ถนอมสัมพันธ์
642101003227 นาย พีระพล พงษ์กิจเดชโชติ
642101003228 น.ส. คณิตา ชูมาศ
642101003229 น.ส. อลิษา ฟองมณี
642101003230 น.ส. สุเนตรา คงบุญ
642101003231 น.ส. มานิษา เร่ียวแรง
642101003232 น.ส. สุรีรัตน์ สุวรพันธ์
642101003233 น.ส. ปภาดา ใจเย็น
642101003234 น.ส. นววรรณ วิศวชิตมัน
642101003235 น.ส. เรวดี ลีลารุจิเจริญ
642101003236 นาย ประมุข แก้วยวน
642101003237 น.ส. ศิวพร บิลร่าหีม
642101003238 น.ส. พรลภัส เข้าะหมาน
642101003239 นาย ญาณศรณ์ พ่ึงไชย
642101003240 นาย จักริน อินสม
642101003241 น.ส. อิงอร พิณทอง
642101003242 นาย รฐนนท์ กาญจนภาคย์
642101003243 น.ส. พิชญ์สิณี ราชคมน์
642101003244 น.ส. ณัฐธยาน์ อักษรโกวิท
642101003245 น.ส. วิมลสิริ มุ่งตรง
642101003246 น.ส. สุภัตรา ตูลเพ็ง
642101003247 น.ส. ปรางวดี ฉันทะ
642101003248 น.ส. มีนา ลาเฉลิม
642101003249 น.ส. วันวิสาข์ โลหกาญจน์
642101003250 น.ส. ศรินทิพย์ ทิศจันทร์
642101003251 น.ส. ประกายวรรณ ไกรนารถ
642101003252 นาย กรกฎ ศรีปล่ัง
642101003253 น.ส. ขวัญสินี จันทมาระ
642101003254 นาย อรรถวิท ใสสมบูรณ์
642101003255 นาย กราวิทัต เตระไชย
642101003256 นาย นพฤทธ์ิ น้อยเล็น
642101003257 น.ส. อภิญญา จีนน้ าใส
642101003258 น.ส. เขมญาณัท จิตไทย
642101003259 น.ส. สุพัตรา โคตรศรีวงษ์
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642101003260 น.ส. ธัญสินี แดงเอียด
642101003261 น.ส. วิชญารัตน์ เดชสุรางค์
642101003262 นาย พีระยุทธ เป็นต้น
642101003263 น.ส. นิศรา ปานช้าง
642101003264 น.ส. มุรณีย์ หะยีกาเดร์
642101003265 น.ส. ญาติกา วงษ์แก้วมูล
642101003266 น.ส. สุพิชชา ศรเล่ียมทอง
642101003267 น.ส. สุพิรญาณ์ พสิษฐ์ธุวานนท์
642101003268 น.ส. วณิชชญา จันทวโร
642101003269 น.ส. พรรณพิมล จันทเวช
642101003270 น.ส. อรณิชา ธรรมหิเวศน์
642101003271 นาย ธนพันธ์ ผาทอง
642101003272 น.ส. ธัญจิรา อนรรฆจินดา
642101003273 นาย ธัมชาติ มุสิกธรรม
642101003274 นาย กฤษณล รักโข
642101003275 น.ส. สุรีรัตน์ นันตา
642101003276 นาย สุกรี ปายอ
642101003277 น.ส. กมลวรรณ มหิธิธรรมธร
642101003278 น.ส. นิศากร วิชา
642101003279 น.ส. ณัชนันท์ ตันฝ้ัน
642101003280 น.ส. จิรภัทร บุญประเสริฐ
642101003281 น.ส. ปรียาภรณ์ สกุลพันธ์
642101003282 นาย ณัฐพันธ์ุ ขุ้มทอง
642101003283 น.ส. ศศิ สุทธิสวาท
642101003284 น.ส. สุพิชญา ประกอบผล
642101003285 นาย นิรุตต์ ไวยะรัตน์
642101003286 นาย อิทธิศักด์ิ แก้วคงบุญ
642101003287 นาย เชาวนนท์ เกตุแก้ว
642101003288 นาย พงศ์บวร บัวทอง
642101003289 นาย กฤษฐิศรณ์ เก้ียวทัพ
642101003290 น.ส. มัชฌิมา วุฒิสิทธิกร
642101003291 นาย คุณณัชญ์ ประเสริฐสรชัย
642101003292 น.ส. เอรินทร์ ทาโล
642101003293 น.ส. มาเรีย เหตุเหล๊าะ

ช่ือ - นำมสกุล

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าท่ี 97 จาก 450    



จ ำนวน 15,262 คน 
เลขประจ ำตัวสอบ

642101003294 น.ส. แสนระวี โจระสา
642101003295 น.ส. ลดา พันธ์ชมภู
642101003296 น.ส. ภาณญาดา ยอดรักษ์
642101003297 น.ส. จุติพร ปลอดโคกสูง
642101003298 น.ส. ธีรนิตย์ จ าปา
642101003299 น.ส. วรรณิดา อักษรเพ็ชร
642101003300 นาย ภาณุเดช ชาภูค า
642101003301 น.ส. เบญจมาศ ทองดา
642101003302 นาย เอกลักษณ์ ปัญญาคง
642101003303 น.ส. จรีพร อ้นทอง
642101003304 น.ส. ศิรินทิพย์ วงค์ใจ
642101003305 น.ส. สุวิมล ผ่านไชย
642101003306 นาย หัฏฐวุฒิ พานิกุล
642101003307 น.ส. หยาดดาว ขุนทวี
642101003308 ร.ต.อ. สรรเพชร สุขเรือง
642101003309 นาง จันทิพา พัสมุทร
642101003310 น.ส. สิรินทิพย์ สะอิดี
642101003311 น.ส. วิภาดา พวงค า
642101003312 น.ส. เกวลิน อยู่เป็นสุข
642101003313 นาย ภัทรพล ใจม่ัน
642101003314 นาย ชวนากร ไทยยังศรี
642101003315 น.ส. ณัฎฐณิชา สงบุตร
642101003316 น.ส. พัชราณี ตันเต็ก
642101003317 น.ส. ธิติยาภรณ์ สีคต
642101003318 นาย วุฒิพงศ์ ศรีไชย
642101003319 นาย คมกริช วงษ์โสภา
642101003320 น.ส. วิภาพร ขัดปัญญา
642101003321 น.ส. กมลชนก พูลพนัง
642101003322 นาย สมภพ ถ่ินรุ่งเรือง
642101003323 น.ส. ภัทรสุดา ตามสี
642101003324 น.ส. ศิริรัตน์ สุลา
642101003325 นาย อรรถพล เสมศรี
642101003326 นาย ชยกฤต มณีกาศ
642101003327 น.ส. ปณิธ์ดา บัณฑิตไทย
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642101003328 น.ส. บุษกร บรรจงรัตน์
642101003329 น.ส. กาญจน์ณิชา สมณะกิจ
642101003330 นาย พงศ์ศิริ ขวัญแก้ว
642101003331 นาง อรพรรณ ทองคง
642101003332 น.ส. นิศารัตน์ ต้นดี
642101003333 น.ส. วรัญญา ร่มสกุล
642101003334 นาย กิตติ ดิษฐข า
642101003335 นาย สุทธิพงษ์ พลอยเสง่ียมพงษ์
642101003336 นาย คมกฤษ เฉลิมผจง
642101003337 น.ส. ณัฐภา อุปวัฒน์
642101003338 น.ส. ศศิพิมพ์ แผ้วพันธ์ชู
642101003339 น.ส. บุญสิตา จันทร์วงค์
642101003340 นาย พณา ศุภฐิติพงศ์
642101003341 น.ส. ปภารัตน์ มุทิตามงคล
642101003342 นาย ทนงศักด์ิ นิลวัฒน์
642101003343 น.ส. ชลหทัย นามเสนา
642101003344 น.ส. ผานิตย์ แสวงหาสินทรัพย์
642101003345 น.ส. เกวลี ศรีนคร
642101003346 น.ส. สุภาวดี ม่ังมีศรี
642101003347 นาย นฤมิต หร่ิงรอด
642101003348 นาย ปกรณ์ จากัน
642101003349 นาย กิตติ ตระกูลศิลป์
642101003350 น.ส. พิสุทธินี วงษ์ศรีแก้ว
642101003351 นาย เอกพัฒน์ อาดัม
642101003352 น.ส. ภาณุมาส จันทร์หอม
642101003353 น.ส. อุไรรัตน์ อังศุภานิช
642101003354 นาย โสภณ ผิวงาม
642101003355 น.ส. ธัญวรัตน์ ธรรมสุกฤต
642101003356 น.ส. รุ่งนภา พฤกษนันทนาทร
642101003357 น.ส. ศิรินทิพย์ มธุรส
642101003358 น.ส. สุชาดา ยอดพรม
642101003359 น.ส. สุธาทิพย์ พูนจันทร์
642101003360 น.ส. ภัทราภรณ์ ประดับทอง
642101003361 น.ส. ปวีณา เท่ียงกระโทก

ช่ือ - นำมสกุล

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าท่ี 99 จาก 450    



จ ำนวน 15,262 คน 
เลขประจ ำตัวสอบ

642101003362 น.ส. กัญญณัช ปราบนอก
642101003363 น.ส. พัชยา นารักษ์
642101003364 น.ส. สวิชญา เนียมหอม
642101003365 น.ส. ปภานัน รังษีกาญจน์ส่อง
642101003366 น.ส. วรณัชชา วงค์เจริญ
642101003367 น.ส. กนกวรรณ เช้ือแก้ว
642101003368 น.ส. กมลทิพย์ ศุภธนพัฒน์
642101003369 น.ส. สิริรัตน์ ลุนวิรัตน์
642101003370 นาย สรรเสริญ ฉายรัศมีกุล
642101003371 น.ส. สุนิตย์ตา วงสวัสด์ิ
642101003372 น.ส. ชลิตา ลาภจิตต์
642101003373 น.ส. ศุภิสรา กุสุวรรณ
642101003374 ส.ต.ต. รุสลัน เจะฮะ
642101003375 น.ส. ทิพวรรณ คงไพรสันต์
642101003376 น.ส. ผาณิต อินต๊ะเส็น
642101003377 น.ส. สุวภัทร ค้ากระโทก
642101003378 น.ส. ประภัสวรรณ สวัสด์ิวงษ์
642101003379 นาย ณัฐกานต์ แก้วเมือง
642101003380 นาย จิรภิวัฒน์ ผลสวัสด์ิ
642101003381 น.ส. จีรภา ม่ิงเช้ือ
642101003382 นาย ปิยะพงศ์ พรหมเทพ
642101003383 นาย จินิพัฒน์ จันทรพัฒน์
642101003384 น.ส. ศิริลักษ์ ภูธนะกูล
642101003385 น.ส. ณัฐพัชร์ พรหมมารักษ์
642101003386 นาย ชัชวาลย์ กองน้ า
642101003387 น.ส. ปานหทัย วาสนาวิจิตร์
642101003388 น.ส. เกวรินทร์ มณีฤทธ์ิ
642101003389 น.ส. ปรียาภรณ์ จินสกุล
642101003390 นาย ชยาวัจน์ ไชยพนิตนันท์
642101003391 น.ส. พิมพ์ชนก แสงตุ้ม
642101003392 นาย พีรภัทร์ ปัญจวงศ์
642101003393 นาย ชญานนท์ ศรียา
642101003394 น.ส. จุฑาทิพย์ แก้วชาติ
642101003395 น.ส. ชนิกานต์ พุทธา

ช่ือ - นำมสกุล

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าท่ี 100 จาก 450    



จ ำนวน 15,262 คน 
เลขประจ ำตัวสอบ

642101003396 น.ส. สุภาวดี บุญน้อย
642101003397 นาย วรากร นิยม
642101003398 นาย ธนภัฏ องค์วิทยานุสรณ์
642101003399 นาย รัฐ คุณานุวัฒน์ชัยเดช
642101003400 นาย นลธวัช แจ้งใจบุญ
642101003401 น.ส. พณณกร คงพยัคฆ์
642101003402 นาย ปรรณวิสิฐ กาละดี 
642101003403 นาย อมรเทพ มะโนวรรณ์
642101003404 น.ส. ณัฏฐิรา ชัยประสิทธ์ิ
642101003405 นาย วเรศ ศรลัมพ์
642101003406 น.ส. จรีวรรณ นันใจวงษ์
642101003407 น.ส. สุพัตรา ภูบ้านหม้อ
642101003408 น.ส. พัชรี หงษาวงค์
642101003409 นาย วีระทัศน์ กอชารี
642101003410 น.ส. ณัฐณิชา ติปะวาโร
642101003411 น.ส. พัณณิตา ชัยต้ังจิต
642101003412 นาย ธีรภูมิ สวนจันทร์
642101003413 น.ส. วรรณวิมล สุรพันธ์
642101003414 น.ส. สกุณา ดีท ามา
642101003415 นาย โกสินทร์ แข่งขัน
642101003416 น.ส. สิริกัลยกร ภาคพาไชย
642101003417 น.ส. จรรยา ตาตะมิ
642101003418 น.ส. ศุภธิดา ฟ้าเล่ือน
642101003419 นาย จตุพงศ์ โพธินันทวงศ์
642101003420 นาย ณัฐภพ กลมขุนทด
642101003421 น.ส. พรพิมล ทวนทอง
642101003422 น.ส. นงลักษณ์ ประทิศ
642101003423 น.ส. พรรณธิภา ไชยกาญจน์
642101003424 น.ส. ภคพร มาลัยเจริญ
642101003425 นาย พิภพ บัวไสว
642101003426 น.ส. เสาวลักษณ์ แสนค าวัง
642101003427 นาย ไกรสร ยศชัย
642101003428 น.ส. ปัญฑารีย์ ไพโรจน์
642101003429 น.ส. อัมรา ไหมทอง

ช่ือ - นำมสกุล

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าท่ี 101 จาก 450    



จ ำนวน 15,262 คน 
เลขประจ ำตัวสอบ

642101003430 น.ส. สุธาทิพย์ ดวงจักร์
642101003431 น.ส. เพ็ญพิชชา โสภณดิเรกรัตน์
642101003432 น.ส. สุรัตนา โต๊ะสกุล
642101003433 น.ส. จิดาภา ชูโต
642101003434 นาย ชุติพงศ์ เพชรกอง
642101003435 นาย ภูริณัฐ ทองคงแก้ว
642101003436 ส.ต.ต.หญิง แพรพลอย กล่อมจิตร์
642101003437 นาย ณัฐวัฒน์ น่ิมพิลา
642101003438 น.ส. หริณโรจน์ ทนุผล
642101003439 นาย ปฏิภาณ ชัยเสนา
642101003440 น.ส. ปารย์ลิดา หมู่หม่ืนศรี
642101003441 น.ส. เยาวรัตน์ แก้วฉาย
642101003442 นาย ธีรายุทธ์ ธีระวิชัยยุทธ์
642101003443 น.ส. กัญจน์ณัฏฐ์ ชาตะวิทยากูล
642101003444 นาย ภัทรทรัพย์ จิตระบอบ
642101003445 นาย ณรงค์ฤทธ์ิ ร่ืนลาภะ
642101003446 น.ส. มณีรัตน์ ศิริพร
642101003447 นาย ปองพล สุดวิไลพร
642101003448 น.ส. อรณุศา จันทร์แก้ว
642101003449 น.ส. นวพร ใจแจ้ง
642101003450 น.ส. ชลิดา เปียแดง
642101003451 นาย ธนวัฒน์ สิงห์สน่ัน
642101003452 นาย ธนศักด์ิ ชอบธรรม
642101003453 นาย วสุพล ทับทิม
642101003454 น.ส. นิตยา อุทาลุน
642101003455 น.ส. ศิวธิดา พุทธิรักษ์
642101003456 นาย ไตรปัทม์ ฉัตริยากุล
642101003457 น.ส. เกวลิน ค าปัน
642101003458 นาย อนิรุทธ์ สุดลาภา
642101003459 น.ส. นันท์นภัส ทาวี
642101003460 นาย ณัฐพจน์ ส่งเสริมวัธนะ
642101003461 น.ส. สมฤทัย บัวจันทร์
642101003462 นาย ณัฐพงศ์ ผิวเหมาะ
642101003463 น.ส. พิชญาภา เทียนเล็ก

ช่ือ - นำมสกุล
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จ ำนวน 15,262 คน 
เลขประจ ำตัวสอบ

642101003464 น.ส. พิมพ์ชนก เก้ือธรรมคุณ
642101003465 น.ส. ลีลานุช สังกะสินสู่
642101003466 น.ส. พรสวรรค์ วังหอม
642101003467 น.ส. นัฐกานต์ สุวรรณเรือง
642101003468 นาย ชุติเดช สงวนวัฒนา
642101003469 น.ส. สุทัตตา โลหสมบูรณ์
642101003470 นาย วิษณุ อยู่จ านงค์
642101003471 น.ส. พัชรประภา บุญช่ืน
642101003472 นาย ฤทธิเกียรติ สุวรรณพันธ์
642101003473 น.ส. สุพัตรา บุญพันธ์
642101003474 น.ส. อชิตา นระเเสน
642101003475 นาย กุลชาติ รังสิมันต์
642101003476 น.ส. กาญจนา มูเก็ม
642101003477 นาย อัษฎาวุธ ละก าป่ัน
642101003478 น.ส. วิสาขมาส อินทรชูติ
642101003479 น.ส. เนตรา แลไธสง
642101003480 น.ส. ณัฐนันท์ อินตะละ
642101003481 น.ส. สุวรรณญา วิสาละ
642101003482 นาย รุจิระ โรจน์บุญเจริญ
642101003483 นาย กฤตธี อมรฐิติวรากร
642101003484 นาย อรรถพล สารพัสด์ุ
642101003485 นาย ฉันทัช จรทะผา
642101003486 น.ส. รุจินันท์ ขุนศรี
642101003487 น.ส. เทพศิริ เปรียบดีสุด
642101003488 นาย พัฒนพงศ์ ร่วมเจริญชัย
642101003489 น.ส. ศรินทร์ลักษณ์ ศิริ
642101003490 นาย ศรัญยู แหลมหลัก
642101003491 น.ส. ภัคณัฏฐ์ โอภาสสุรนันท์
642101003492 นาย สามารถ เสือเจริญ
642101003493 น.ส. ชนัญชิดา อารีย์จิตเกษม
642101003494 น.ส. พรทิพย์ ตงเจริญ
642101003495 นาย มกรนนท์ รณสิทธ์ิ
642101003496 นาย พงศกร ศรีเมือง
642101003497 นาย อภิเษก ปัญญาคง

ช่ือ - นำมสกุล

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าท่ี 103 จาก 450    



จ ำนวน 15,262 คน 
เลขประจ ำตัวสอบ

642101003498 น.ส. กฤษฎ์ิณิชา ไชยเสนบดินทร์
642101003499 นาย สุวิทย์ พยุยงค์
642101003500 นาย รัฐธรรมนูญ หวังดี
642101003501 นาย พีรณัฐ ไชยช่อฟ้า
642101003502 นาย ปวเรศ มงคลกิจงาม
642101003503 น.ส. ลัดดา จันทร์พวง
642101003504 นาย เศรษฐศักย์ เทวะผลิน
642101003505 น.ส. เวรินฎาฐ์ ทองสุขทา
642101003506 นาย อภิรักษ์ เทิดพุทธคุณ
642101003507 น.ส. พรประภา ภู่น่ิม
642101003508 นาย ทวีเดช ภู่อารีย์
642101003509 น.ส. วิลาสินี บุญแปลง
642101003510 น.ส. ธัญญ์นลิน สกุลโชติวัฒน์
642101003511 น.ส. ธัญชนก แสงมณี
642101003512 นาย พีระวัฒน์ เจริญรักษ์
642101003513 น.ส. กนิษฐา บัวโรย
642101003514 น.ส. ศรัยวัลย์ สรรเพ็ชญ์
642101003515 นาย พฤษภา วงค์ค า
642101003516 น.ส. ดนยา ฉันทศาสตร์พงศ์
642101003517 นาย กิติธัช ปานสังข์
642101003518 น.ส. ชัญญภัทร ธารไสว
642101003519 นาย สรายุธ แสนเสริม
642101003520 นาย ปิยะณัฏฐ์ บุรีภักดี
642101003521 น.ส. กาญจนา รัตนสุนทร
642101003522 น.ส. ปิยากร ผดุงศรี
642101003523 น.ส. ภัทรธิรา โลขันสา
642101003524 น.ส. ณิชาภัทร โพธ์ิพ่ึง
642101003525 น.ส. รัฐกานต์ กล่ินพงศ์
642101003526 น.ส. จุฑารัตน์ โนรินทร์
642101003527 น.ส. โชษิตา สว่างตระกูล
642101003528 นาย บดินทร์ กรัษนัยรวิวงค์
642101003529 น.ส. จิราภรณ์ ผ่านพิเคราะห์
642101003530 นาย ทรงวุฒิ บุญประคม
642101003531 นาย ปารณัท ยอดมณี

ช่ือ - นำมสกุล
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จ ำนวน 15,262 คน 
เลขประจ ำตัวสอบ

642101003532 นาย พันธ์ุธัช เจียรสุวรรณ
642101003533 น.ส. มาริษา พละอาชีพ
642101003534 นาย วริศ หาดทราย
642101003535 นาย ณัฐพล บัวน้ าจืด
642101003536 น.ส. สกุณา สามล
642101003537 น.ส. ชุติกาญจน์ ทรงมิตร
642101003538 น.ส. นภัสสร ชลชนะภัยพาล
642101003539 น.ส. พัฒนวดี บัวสาย
642101003540 น.ส. ผาณิตา ถนัดพจนามาตย์
642101003541 นาย ภวัต พลเกษตร
642101003542 น.ส. พิชชานันท์ ประจง
642101003543 นาย ธฤต ต้ังวงศ์ตระกูล
642101003544 นาย พัทธพล ทรงนภาวุฒิกุล
642101003545 น.ส. สิริพันธ์ุ ผลสมบูรณ์
642101003546 น.ส. จิราภรณ์ สุวรรณหงษ์
642101003547 นาย สมศักด์ิ ค าแดง
642101003548 นาย ภาณุวัฒน์ สุขเจริญ
642101003549 น.ส. อัซมะ กะแวมือแน
642101003550 นาง จิตสุภา เอมโอษฐ์
642101003551 นาย นครินทร์ พานิชย์
642101003552 นาย พิพัฒน์ ต้ังตรงสุนทร
642101003553 ร้อยตรี ภราเดช ยางสวย
642101003554 น.ส. มณฑกานต์ พาก่ า
642101003555 น.ส. ประภัสสร มากแสง
642101003556 น.ส. ซอลีฮะห์ เจะเตะ
642101003557 นาย พงศกร พูลสวัสด์ิ
642101003558 น.ส. นัฐฐา จุฑามาศ
642101003559 น.ส. บุณยาพร นาคงาม
642101003560 น.ส. ธิดาทิพย์ ปิยวงศ์สิริ
642101003561 น.ส. กนกนภา แก้วสีขาว
642101003562 นาย วัศพล เกตุแก้ว
642101003563 น.ส. รมิตา รักหมอ
642101003564 น.ส. ฤดีมาศ คงฤทธ์ิ
642101003565 นาย วีรภัทร มูลเมือง

ช่ือ - นำมสกุล

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าท่ี 105 จาก 450    



จ ำนวน 15,262 คน 
เลขประจ ำตัวสอบ

642101003566 น.ส. อัญธิกา สุภาพ
642101003567 น.ส. ณิชากร รัตนเวชสิทธิ
642101003568 นาง เบญจมาศ จรรยาพงษ์
642101003569 น.ส. สายชล แก้งสุยะ
642101003570 ว่าท่ี ร.ต. ภาณุพงษ์ ใยสุข
642101003571 น.ส. กิติยา มะติมุ
642101003572 น.ส. ลลิตพรรณ สิทธิวิชาภิญโญ
642101003573 ร้อยต ารวจโท ชิงชัย แก้วอุบล
642101003574 นาย ธนาคาร พรมทอง
642101003575 นาย วาณิช จุลวงศ์
642101003576 น.ส. อัจฉรา หลวงแก้ว
642101003577 น.ส. นัจนันท์ คันธชาติ
642101003578 น.ส. สุภัทตา วงษ์เค่ียม
642101003579 น.ส. ภุริษา จงประสานเกียรติ
642101003580 นาย อดิศร เอมทิพย์
642101003581 น.ส. ธนัตชนก อินทร์คง
642101003582 น.ส. ภัทรียา โครงเซ็น
642101003583 น.ส. ประภัสสร เพ็ชรทอง
642101003584 น.ส. ชุติมา สุวรรณรัตน์
642101003585 น.ส. นวิยา ต๊ะต๊ิบ
642101003586 น.ส. ศุจีภรณ์ ไชยแสงค า
642101003587 น.ส. อัจจิมา สารมะโน
642101003588 น.ส. อรอินทร์ ณ ถลาง
642101003589 นาย ศรุต ภักดีแพง
642101003590 นาย ภาณุภัทร ปานสอาด
642101003591 น.ส. อัจฉรา โยธารักษ์
642101003592 น.ส. ชลิดา ไชยรัตนฉัตร
642101003593 น.ส. ศศิประภา พันคูณ
642101003594 นาย อรรถวุฒิ ชัยสถิตย์กุล
642101003595 น.ส. ชลธิชา ตางาม
642101003596 น.ส. กัญญา ศรีนคร
642101003597 น.ส. ปิยะพร ศรีรินทร์
642101003598 น.ส. ณัฐนันท์ ประทุมมา
642101003599 น.ส. ปราญชลี ธีรชิตกุล

ช่ือ - นำมสกุล

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าท่ี 106 จาก 450    



จ ำนวน 15,262 คน 
เลขประจ ำตัวสอบ

642101003600 นาย พัทธดนย์ กมลเวช
642101003601 น.ส. พิชญานิน พยุงสุวรรณ
642101003602 นาย ธนกร สุวรรณเจริญ
642101003603 น.ส. พลอยปภัส พงษ์กลาง
642101003604 น.ส. เสนวิไล แก้วแกมทอง
642101003605 นาย วีรวัฒน์ สุมาลี
642101003606 นาย ปฏิพัทธ์ ไชยกิตติโยธิน
642101003607 น.ส. กัลยา ศิริถาวรวงศ์
642101003608 น.ส. สุนิสา ทัศน์สถาพร
642101003609 นาย นิติธร ณ วิเชียร
642101003610 นาง พจนา ประเสริฐสุข
642101003611 น.ส. พิชญาภรณ์ ประดับเพชร
642101003612 น.ส. ณัฐชนันท์ คลังแสง
642101003613 น.ส. สุพรรษา ทิพวัฒน์
642101003614 นาย สิทธิพันธ์ ชัยศุภสกุล
642101003615 น.ส. สิรภัทร รัตนพัฒนากุล
642101003616 น.ส. ชยาภรณ์ ณ ตาก
642101003617 น.ส. วรัญรดา ตุลยาฐานิต
642101003618 นาย วีระชัย เนตรกล่ิน
642101003619 น.ส. กิตติยา จ าใจ
642101003620 นาย พลลภัตม์ ทองทวี
642101003621 นาย วุฒิชัย ไชยขวัญ
642101003622 น.ส. ประภาวดี จันทรโส
642101003623 น.ส. ภัทราพร แสนไชย
642101003624 น.ส. นันทพร บุญธรรม
642101003625 นาย เทอดศักด์ิ รักษาวงศ์
642101003626 นาย พิชัย ศรีนพเกล้า
642101003627 น.ส. ณัฐฐินันท์ ทัศนภักด์ิ
642101003628 นาย กิตติชัย ปานขวัญ
642101003629 นาย ปกรณ์เกียรต์ิ จันทร์ใจ
642101003630 นาย ภาณุพงศ์ สวัสดิวงศ์
642101003631 น.ส. วรัทยา รอดสินธ์ุ
642101003632 น.ส. สุภาวดี พฤกษมาศ
642101003633 น.ส. อริญรดา ฉิมวัย

ช่ือ - นำมสกุล

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าท่ี 107 จาก 450    



จ ำนวน 15,262 คน 
เลขประจ ำตัวสอบ

642101003634 น.ส. สกุณา มันทากาศ
642101003635 นาย สันชัย พรมโภชน์
642101003636 นาย ฐปณต รสานนท์
642101003637 นาง กุลณดา ไชยขวัญ
642101003638 ว่าท่ีร้อยตรี อิสมาแอล กานู
642101003639 นาย สหชัย ช่ืนชมพุทธ
642101003640 น.ส. กาญจน์ชิตา โพธ์ิทอง
642101003641 นาย พัฒน์ภูมิ ยอดสะคุณ
642101003642 น.ส. กมลรัตน์ สุขพินิจ
642101003643 นาย ณัฐวุฒิ ขวัญจ าเริญ
642101003644 น.ส. นิลยา ทองรักษ์
642101003645 น.ส. สุดาพร ศรีเพชร
642101003646 น.ส. นันทิยา ผ่องพันธ์ุงาม
642101003647 นาย ศุภชัย ข าเปรม
642101003648 น.ส. จรรยา เทนสันเทียะ
642101003649 น.ส. สุจิตรา ไหวพริบ
642101003650 น.ส. สุกฤตา แก้วพะเนา
642101003651 น.ส. เบญจรงค์ แสงค า
642101003652 น.ส. พรรษชล อัจนารัศมี
642101003653 น.ส. สุพิชฌาย์ อินประสิทธ์ิ
642101003654 นาย เอกฐพล จันทรรัตน์
642101003655 นาย ษุกฤช ชาญเช่ียว
642101003656 นาย ราเชนทร์ อรุณวงศ์
642101003657 น.ส. ญาดา เรืองเดช
642101003658 น.ส. เบญจวรรณ ตวงหิรัญวิมล
642101003659 นาย กัมปนาท สว่างภพ
642101003660 นาย พจน์ ชูทอง
642101003661 น.ส. ปิยวรรณ จอมมงคล
642101003662 น.ส. กัลปพฤกษ์ พัฒนนุกูลวงศ์
642101003663 น.ส. นิสริน หล าเก็ม
642101003664 น.ส. กัญญาภัค สุขด้วง
642101003665 น.ส. พิมพ์ชนก จันแดง
642101003666 น.ส. ทิฆัมพร แก้ววิเชียร
642101003667 น.ส. กชชณาพัณณ์ ศรีพักตร์

ช่ือ - นำมสกุล
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จ ำนวน 15,262 คน 
เลขประจ ำตัวสอบ

642101003668 นาง วาสนา แก้วบุตรตา
642101003669 น.ส. ประภัสสร ซ้ายสุข
642101003670 นาย รัฐชาติ พรหมน้อย
642101003671 นาย รัฐพล รินทะไชย
642101003672 นาย ณัฐพล ชุมศรี
642101003673 น.ส. กนกวรรณ สุวจนพงศ์
642101003674 น.ส. สุวรรณภา แสงค้อม
642101003675 นาย จิระเดช เสนีวาสน์
642101003676 นาย กฤษฎา ขาวเรือง
642101003677 น.ส. ภรณี อมะโร
642101003678 นาย พีรยุทธ สมจิตต์
642101003679 น.ส. วีรวรรณ นิลวานิช
642101003680 น.ส. กัญญนันท์ กลางบุญเรือง
642101003681 นาย พัทธดนย์ อธิโมกขกุล
642101003682 นาย จาตุรพัฒน์ มากรัตน์
642101003683 นาย ชินวัตร เทพวาลย์
642101003684 น.ส. จิตติมาพร แสงทอง
642101003685 นาย เกรียงไกร เจนพิชัย
642101003686 นาย เถลิงเกียรติ เฉลิมพลโยธิน
642101003687 น.ส. วรกานต์ สังข์ชุม
642101003688 นาย ภาณุมาศ อ าคา
642101003689 นาย ธนินท์รัฐ กล่ินช้าง
642101003690 นาย ธนารักษ์ ตันตยกุล
642101003691 น.ส. นิธินันท์ ศิริมัย
642101003692 น.ส. วศินี เมธานนท์ไพศาล
642101003693 น.ส. ลลิตา ศรียงยศ
642101003694 น.ส. รัญชน์ทิชา แก้วโขง
642101003695 น.ส. ลักษณา ลีตระกูล
642101003696 น.ส. ศุภธิดา สิทธิรัตนพงศ์
642101003697 น.ส. ปาริฉัตร แสงอ่อน
642101003698 น.ส. วรกานต์ กาญจนพัฒน์
642101003699 นาย พรหมพันธ์ุ พรหมวิจิต
642101003700 ส.ต.อ. ณัฏฐชัย ศิริเจริญสุข
642101003701 นาย ธีระพงศ์ จันทาพูน

ช่ือ - นำมสกุล
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จ ำนวน 15,262 คน 
เลขประจ ำตัวสอบ

642101003702 นาย สรวิสิฐ แป้นภู
642101003703 น.ส. พนิดา แท่นแก้ว
642101003704 นาย ธีรยุทธ รักชาติ
642101003705 น.ส. พิรุฬห์ลักษณ์ ส าราญจิต
642101003706 นาย ชมะนันทน์ ชุมประเสริฐ
642101003707 น.ส. กมลวรรณ เพชรธ ามรงค์
642101003708 น.ส. สุรัสวดี พงษ์พานิช
642101003709 นาย กรวิชญ์ ล าดับวงศ์
642101003710 น.ส. จิราภรณ์ เหมืองอินต๊ะ
642101003711 น.ส. ณัฐธิชา ปัญญา
642101003712 นาย พีรพัฒน์ วงศ์สุวคันธ
642101003713 น.ส. พิมลพรรณ สงบกิจ
642101003714 น.ส. ณภัสสร รุจางกูร
642101003715 นาย ปราโมทย์ แซ่จาง
642101003716 น.ส. วธัญญา วรสายัณห์
642101003717 น.ส. วิริญญา ตนพยอม
642101003718 น.ส. ปุณิกา มณีวรรณ์
642101003719 นาย สรรเพชญ ธนบัตร
642101003720 น.ส. ธันยพร จึงสว่าง
642101003721 นาย บูรภัทร์ แสวงพันธ์
642101003722 น.ส. ชมมาศ ตระกูลบุญเดช
642101003723 น.ส. สุปราณี เอ่ียมชลวิเลิศ
642101003724 น.ส. อโณทัย ฉัตรเงิน
642101003725 น.ส. กชพร ตระกูลไตรตรึง
642101003726 นาย ปองพล น้อยผา
642101003727 นาย พชร กรณ์วณิช
642101003728 น.ส. นรินันท์ จังหาร
642101003729 นาย ไพศาข์ ทิพย์มโนสิงห์
642101003730 นาย ประธาน ใจหวัง
642101003731 นาย ภาณุมาศ ชูพูล
642101003732 ว่าท่ี ร.ต.ต.หญิง ณัชนันท์ ข าต้ัง
642101003733 น.ส. เบ็ญจพร อินทนา
642101003734 น.ส. ปทิตตา ทิพาพงศ์
642101003735 น.ส. พิมพ์ชนก งามเลิศ

ช่ือ - นำมสกุล
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จ ำนวน 15,262 คน 
เลขประจ ำตัวสอบ

642101003736 น.ส. อาภาวรรณ สุพันธมาตย์
642101003737 น.ส. มัตติกา พลาโห
642101003738 นาย เสกสรร คลองร้ัว
642101003739 นาย วรฉัตร ใหญ่สว่าง
642101003740 น.ส. ภัทรมน พงษ์ภู่
642101003741 น.ส. อักษรา วงศ์สุวรรณ
642101003742 น.ส. วณัฐฐา รัตนปทุมวงศ์
642101003743 น.ส. ปองเกษม วงศ์วิเศษ
642101003744 น.ส. ชยภรณ์ ไชยานุพงศ์
642101003745 น.ส. นันต์ธากานต์ ไชยเดชหิรัญ
642101003746 นาย ฐิติกร แก้วบุตรดี
642101003747 น.ส. ศิรินภา ห้วยทราย
642101003748 นาย ตะวัน โชติวรนานนท์
642101003749 นาย พฎาศรัย เชาวนะกิจ
642101003750 น.ส. มนัสชนก โยชน์ชัยสาร
642101003751 นาย เศรษฐฉัตร เพชรชู
642101003752 น.ส. ปิยพัชร รัศมี
642101003753 นาย อนุชิต วัตรุจีกฤต
642101003754 นาย วิรุฒ ไสลรัตน์
642101003755 นาย ณัฐกิตต์ิ แก้วเกษม
642101003756 น.ส. อรญา สุวานิโช
642101003757 นาย สถาพร ไกรรัตน์
642101003758 ส.ต.ท. เกรียงไกร สีหาทอง
642101003759 น.ส. ศิริทัด โตบารมีกุล
642101003760 น.ส. ซันนีญา หมัดอะหิน
642101003761 น.ส. หยาดพิรุณ แตงคูหา
642101003762 น.ส. สุทิสา เรียบสันเทียะ
642101003763 นาย เป่ียมศักด์ิ ตาลเย่ียน
642101003764 นาย ธนกร ชีวะโกเศรษฐ
642101003765 น.ส. กัลยพัชร จินนาคุณ
642101003766 นาง วาสนา บูรณกิจวิสูตร
642101003767 นาย พิทักษ์ สุรัมย์
642101003768 น.ส. พรรณพรรธน์ จ าปาแพง
642101003769 น.ส. ลภัสรดา กิติกุลวรากร

ช่ือ - นำมสกุล
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642101003770 น.ส. ศศิธร ทองจันทร์
642101003771 น.ส. เพียงรวี เทียมแสงจันทร์
642101003772 ว่าท่ีร.ต. วีระวัฒน์ พิกุลทอง
642101003773 นาย อภิเดช เกิดถ่ิน
642101003774 นาย ประทีป พูลสวัสด์ิ
642101003775 น.ส. เกศรินทร์ เกตุศีระ
642101003776 น.ส. ภาวนา มีเป่ียม
642101003777 นาย สรวิศ พยุงศักด์ิ
642101003778 น.ส. อริษา สุขเจริญ
642101003779 น.ส. การันต์พิชญ์ เพ็ชรพยาบาล
642101003780 น.ส. อริยา แก้วแท้
642101003781 นาย พัฒนมน พรหมสมบัติ
642101003782 น.ส. ภัทรพร วงศ์พรหม
642101003783 น.ส. กณิกนันต์ วิสมิตนันท์
642101003784 น.ส. สุธีรา เทพเสนา
642101003785 นาย ธนพัฒน์ ยาธะนะ
642101003786 น.ส. คีตกัณ ศรฉัตร
642101003787 น.ส. ประภัสสร มหัทธนชาติ
642101003788 นาย พีรวัชร์ ศิริลักษณะพงศ์
642101003789 น.ส. อ้อยทิพย์ อวยศิลป์
642101003790 น.ส. เกวลิน จันมโนวงษ์
642101003791 น.ส. อรณิช สวัสดี
642101003792 น.ส. อุราพร วงศ์สวัสด์ิ
642101003793 นาย ณัฐวุธ ซาวค าเขตต์
642101003794 น.ส. ขวัญเรือน ปะส่ิงชอบ
642101003795 น.ส. กัญญ์ฐิตา รุ่งสาโรจน์
642101003796 นาย ศุภสิทธ์ิ บ ารุงจิตร
642101003797 น.ส. ธารีรัตน์ ภู่เพชร
642101003798 น.ส. ธัญญพัทธ์ ลิขิตธนสมบัติ
642101003799 น.ส. เบญจมาศ ตันนรา
642101003800 น.ส. จิรภัทร อาตม์อุย
642101003801 นาย วันซอบรี แวมามุ
642101003802 น.ส. รุจิเรจ โพชก าเหนิด
642101003803 น.ส. สุธาวัลย์ ยังสุข
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642101003804 น.ส. สาวิตรี ดินแดง
642101003805 น.ส. สุทธญาณ์ พิมพ์โพธ์ิ
642101003806 น.ส. นลินอร ศรีทอง
642101003807 น.ส. พัชญ์ฐนันทน์ ศรศักดา
642101003808 น.ส. จินตนา ภาษิต
642101003809 นาย โชติวิทย์ สุริหาร
642101003810 นาย บดินทร์ จินดาวัฒนวงศ์
642101003811 น.ส. ศิติภา นักขัตระ
642101003812 นาย กิตติศักด์ิ กิจบ ารุง
642101003813 น.ส. เยาวณีย์ พวงมาลัย
642101003814 นาย เกียรติศักด์ิ ท่ังทอง
642101003815 น.ส. ดาราภรณ์ สมลิคุณ
642101003816 น.ส. สุภาวดี ค าพลศักด์ิ
642101003817 น.ส. อาริษา พันธ์เอ่ียม
642101003818 น.ส. จุฑารัตน์ วงศ์ลา
642101003819 น.ส. ภิญชญา เทศดี
642101003820 นาย ภาพตะวัน คงพล
642101003821 น.ส. ศิรัญญา ดอกค า
642101003822 น.ส. วราภรณ์ ธิยานันท์
642101003823 นาย ณัชพล รามนาถ์
642101003824 นาย นิรันดร พวงแก้ว
642101003825 นาย สมัชชา ตรีครุธพันธ์
642101003826 น.ส. อภิรดี หลักจิตตโร
642101003827 น.ส. ภัสราภา ฉลองกลาง
642101003828 นาย ชญานินทร์ ธิช่างทอง
642101003829 น.ส. แพรวพรรณ บุญวงศ์
642101003830 ส.ต.ท.หญิง จิตรลดา เดชครุฑ
642101003831 น.ส. ปิยรัตน์ ข าเปรม
642101003832 น.ส. กณิกนันต์ เสาวัง
642101003833 น.ส. ภัคสรกัญญ์ ศุภวณิชย์สกุล
642101003834 นาย เสฏฐวุฒิ ใบด ารงศักด์ิ
642101003835 น.ส. บุษรินทร์ ก่ิงภูเขา
642101003836 นาย ประกาศิต ผุสดี
642101003837 น.ส. อภิญญา ศรีดี
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642101003838 นาย ณัฏฐ์พัชร์ ภิรมย์กิจ
642101003839 น.ส. วัชรา ปาระมี
642101003840 น.ส. ชนิกรรดา เอกวงค์ษา
642101003841 น.ส. ภรณ์ชนก ช่ืนกิติญานนท์
642101003842 ร.ต.ต.หญิง พัชรินทร์ รุ่งเรือง
642101003843 น.ส. ศิรินาถ ทองมี
642101003844 น.ส. บุษยมาศ สาริกา
642101003845 นาย คเชนทร์ มิตรโยธิน
642101003846 นาย สัจจา มะลิ
642101003847 น.ส. ปรัชญ์ ศรีพรหมินทร์
642101003848 น.ส. จิรติกานต์ แข็งเขตการณ์
642101003849 สิบต ารวจโทหญิง ปรีดาภรณ์ ดุกสุกแก้ว
642101003850 นาย นพรุจ กุลวิเชียร
642101003851 น.ส. รุจิราภรณ์ ต๊ะยาง
642101003852 น.ส. ทิวาพร แก้วโพนงาม
642101003853 น.ส. ปรียาภรณ์ วงษ์สมบูรณ์
642101003854 น.ส. ประภาภรณ์ วงศ์เจียมเกตุ
642101003855 น.ส. สุชานันท์ รักษ์จันทร์
642101003856 นาย พิเชฐ วิมลวิทยา
642101003857 น.ส. จิดาภา ปัญจธารากุล
642101003858 น.ส. พิชญาภา แสนแสน
642101003859 นาย อ านาจ เชิดชู
642101003860 ร.ต.ต. ไกรสร อบชัย
642101003861 นาย ญาณพล จิตติวงค์
642101003862 น.ส. บุญสิตา แตงคูหา
642101003863 น.ส. ศุภานัน เหมือนสังข์
642101003864 นาย เกียรติศักด์ิ ทุมรัตน์
642101003865 นาย สุรวุฒิ ชลาสินธ์ุ
642101003866 น.ส. ธัญญาภรณ์ พัวเน่ียว
642101003867 น.ส. ศศิมา สระเอ่ียม
642101003868 นาย วเรศ แก้วสี
642101003869 นาง สุมินตา มณีวงษ์
642101003870 น.ส. ฤทัยภัทร ศุกระศร
642101003871 นาย วัชรพงษ์ สอนเสริม
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642101003872 นาย จักรพงศ์ รัชนีกร
642101003873 น.ส. ศรสวรรค์ บุตรแสง
642101003874 น.ส. สโรชา สุระจินดา
642101003875 น.ส. วริศรา เบ้าค า
642101003876 น.ส. ทิวาพร ขจรเกียรติอาชา
642101003877 นาย กัมปนาท วังสว่าง
642101003878 น.ส. ปรียานุช เอ้งเถ้ียว
642101003879 นาย พีรพงษ์ หม่ืนอินทร์ชัย
642101003880 น.ส. ปิยาพัชร เรืองนาค
642101003881 น.ส. ติณณมินทร์ ทิวัตถ์เมธาวิน
642101003882 น.ส. ธนิถา ผิวปานแก้ว
642101003883 นาย เอกพงศ์ รุ่งโรจน์วุฒิพงศ์
642101003884 น.ส. อัจฉรา มูลขุนทด
642101003885 น.ส. นฎาประไพ นุภักด์ิ
642101003886 น.ส. กรจิตร สีหาบุตร
642101003887 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง นุชนาถ สังข์บุญลือ
642101003888 น.ส. นพรัตน์ แพทอง
642101003889 นาย วิษณุพงศ์ ชัยณรงค์
642101003890 น.ส. นฤมล หนูนวล
642101003891 นาย ฐานันดร รัตนวิเศษชัย
642101003892 น.ส. นิภาพร นารีรักษ์
642101003893 น.ส. นัสริน บินอิสหาก
642101003894 นาย ต่อศักด์ิ ภู่ระหงษ์
642101003895 น.ส. หมายปอง เทพอารักษ์
642101003896 น.ส. ณัฐรดา พรธนากรณ์
642101003897 นาง พัชลาวัณย์ จิตต์เอ้ือเฟ้ือ
642101003898 นาย จิรัฐ ทองคณารักษ์
642101003899 น.ส. รินรดา ตันนิยม
642101003900 น.ส. ฑิตฐิตา จินทนากร
642101003901 น.ส. สุลัยฬา ตาเฮ
642101003902 น.ส. ปริยฉัตร เกษตรสุนทร
642101003903 น.ส. แก้วเพ็ญภาส ขาวมัน
642101003904 น.ส. พจนีย์ ชัยวินิจ
642101003905 นาย พิพัฒน์ อังศุภมงคล
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642101003906 น.ส. อินทิรา ย่ังยืน
642101003907 น.ส. ปฐมา บุญรักษ์
642101003908 น.ส. ดวงลดา ยวงสวัสด์ิ
642101003909 น.ส. เอ้ือมพร ปัญญวรรณศิริ
642101003910 น.ส. พรหมภัสสร อุดกันทา
642101003911 น.ส. สุพัตรา น้อยภา
642101003912 นาย เจตน์ ยุทธโยธิน
642101003913 น.ส. สิริณิพัชร์ ไชยสิม
642101003914 น.ส. กชกร วันสา
642101003915 น.ส. พาวิกา สุทธินุ่น
642101003916 นาย อรรณพ นุติพาณิชย์
642101003917 นาย อนุสรณ์ บ่องาม
642101003918 น.ส. ธีรดา น้อยถนอม
642101003919 น.ส. ธัญพร แจ้งโลก
642101003920 น.ส. กนิษฐา ว่องนิยมเกษตร
642101003921 นาย ณัฐพงศ์ ภะวะ
642101003922 น.ส. มูนีเราะห์ จิงจาเละ
642101003923 นาย มหามัดนัสรี การียา
642101003924 นาย ภานุวัฒน์ สุขกิจ
642101003925 นาย ศุภณัฐ อักษรศิริ
642101003926 น.ส. เจนจิรา คงเขียว
642101003927 ว่าท่ี ร.ต.หญิง อัยลดา เพชรด า
642101003928 น.ส. จรินทร ชาญชัยศิลป์
642101003929 น.ส. ประภัสสร สุนทรเสนาะ
642101003930 น.ส. เกศรินทร์ ธงศรี
642101003931 นาง อุบลรัตน์ คงทอง
642101003932 น.ส. พิมพ์นารา วงศ์บุดดี
642101003933 น.ส. จุฑานันท์ สุทธะโทธน
642101003934 น.ส. วิรญา มงคล
642101003935 นาย คณิศชน ใจกระจ่าง
642101003936 น.ส. เกสรา วงศ์บุดดี
642101003937 น.ส. ณัฐธิดา ทองเหลือ
642101003938 นาย ธารพิพัฒน์ วิจิตร
642101003939 นาย ครรลอง คุ้มล้อม
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642101003940 น.ส. พิมพ์ปวีณ์ เสวตไอยาราม
642101003941 นาย ภัทร ไวยรัชพานิช
642101003942 นาย ท านุรัฐ อริยะค า
642101003943 นาย ไกรสิทธ์ิ ไกรปุย
642101003944 นาย ณรงค์ชัย จอมทะรักษ์
642101003945 น.ส. เวธกา เกษมวงศ์
642101003946 น.ส. ณิชารัศม์ิ สนธิ
642101003947 น.ส. ญาณิศา ไปรเวท
642101003948 นาย ยศภัทร สีบุญ
642101003949 นาย คณิศร เธียรพิเชษฐพงศ์
642101003950 น.ส. วิลาสินี เกิดจินดา
642101003951 น.ส. หทัย โปวานนท์
642101003952 นาย จารุกิตต์ิ สุริโย
642101003953 นาย จักรพันธ์ บัวค า
642101003954 นาย ศรัณยพงศ์ วงษ์วิชาพานิช
642101003955 น.ส. พัชราภรณ์ ต้ังมานะกิจ
642101003956 นาย วัชรพล ชมศิลป์
642101003957 น.ส. บวรพรรณ บุณยาขุ
642101003958 น.ส. ไพรินทร์ สกลสุขสวัสด์ิ
642101003959 นาย ณฐวรรธ วากะมะ
642101003960 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง สุกานดา ผาลี
642101003961 น.ส. ปิยธิดา แก้วนิตย์
642101003962 น.ส. นราภรณ์ ชราลักษณ์
642101003963 น.ส. เปมิกา บุญชู
642101003964 นาย วีรวิชญ์ สงวนสุข
642101003965 น.ส. มัชติกานต์ ม่วงพรม
642101003966 น.ส. กมลลักษณ์ เรืองโชคอนันต์
642101003967 น.ส. สุภามาศ พรหมใจรักษ์
642101003968 น.ส. ขวัญชนก ฤทธ์ิบัว
642101003969 น.ส. ชัชชญา จูฑังคะ
642101003970 น.ส. ธนัชชา ทินโสม
642101003971 น.ส. จุฑามาส ต้ังจิตบ ารุง
642101003972 น.ส. สุปการ วรตันติ
642101003973 นาย อนุวัตร ขุนทอง
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642101003974 น.ส. ศศิชา เบญจประภาพร
642101003975 นาย ธนาธิป วัฏฏางกูร
642101003976 นาย ประมวลชัย ธาดาวุธ
642101003977 น.ส. เนตรทิพย์ วิมลมงคลพร
642101003978 นาย ฐากร สวัสด์ิฤทธิรณ
642101003979 นาย สุพัฒน์ ต๋ันแจ้
642101003980 น.ส. วธูสิริ ขาวสนิท
642101003981 นาย กิติศักด์ิ สุขส าราญ
642101003982 น.ส. กนกวรรณ พันธ์ประสิทธ์ิ
642101003983 นาย สุริยา เจริญเรืองสกุล
642101003984 นาย วาสิน มีธรรม
642101003985 นาย ทนัญชัย อริยเกศมงคล
642101003986 น.ส. มัลลิกา เจริญกุล
642101003987 น.ส. ศิริวรรณ ณ นคร
642101003988 นาย ธีร ต้ังวิเทศจิต
642101003989 น.ส. วริศรา เขม้นเขตต์การณ์
642101003990 น.ส. เสาวคนธ์ สุขประมูน
642101003991 น.ส. ธมลวรรณ ศรีสุวรรณ
642101003992 นาย เกรียงศักด์ิ ศรีเสาวกุล
642101003993 นาย จักริน สุดใจ
642101003994 นาย ศุบดี ศักด์ิชัยสถาพร
642101003995 นาย ช านิ พรมทอง
642101003996 นาย ศุภณัฐ เจือจันทร์
642101003997 น.ส. อนัญญา ศักดิราชไพจิตร
642101003998 น.ส. อรปภา นันทรัตน์
642101003999 น.ส. มณีนุช นาถาดทอง
642101004000 น.ส. อัญชิสา สีด า
642101004001 นาย เชาว์วรรธน์ สิงห์ทอง
642101004002 น.ส. รุ่งนภา รังทะษี
642101004003 น.ส. พลิศา มหาชัย
642101004004 น.ส. สปันนา ทองแถม
642101004005 น.ส. ศุทธานันท์ คุ้มพร้อม
642101004006 น.ส. ปุษยาพร สวัสดิสรรพ์
642101004007 ว่าท่ี ร.ต. นวดล วัฒนศิริ
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642101004008 นาย ภาคภูมิ คอนจ่ัน
642101004009 น.ส. กนกวรรณ ช่วงทอง
642101004010 น.ส. ศุภณัญ วุฒิธาดา
642101004011 น.ส. วิสสุตา อ าพลผล
642101004012 น.ส. กุลวดี เก้ือสม
642101004013 นาย ธนโชติ ประธานธุรารักษ์
642101004014 นาย วริทธ์ิ ร่างน้อย
642101004015 นาย กิตติศักด์ิ คงทรัพย์
642101004016 นาย ปิยพงศ์ บรรลือ
642101004017 นาย อานันท์ รุ่งเรืองชนบท
642101004018 นาย วทัญญู ธงย่ีสิบสอง
642101004019 นาย จุมพล ทัพไชย
642101004020 นาย ยุติธรรม ตะกรุดเดิม
642101004021 น.ส. ณัฐธยาน์ ขัติวงค์
642101004022 น.ส. สิตานันท์ ชาติประสิทธ์ิ
642101004023 นาย ฐฏวัฒน์ อินทุดม
642101004024 น.ส. ทัศนวรรณ พรมเชียง
642101004025 น.ส. สุทธิกานต์ เกียรติเจริญสุข
642101004026 น.ส. คนึงนิตย์ วันค า
642101004027 นาย อิทธินันท์ เขษมพันธ์ุ
642101004028 น.ส. หัสญา ไชยเสน
642101004029 น.ส. หน่ึงฤทัย โพธ์ิศรี
642101004030 น.ส. ธิติพร ชูนุ่น
642101004031 น.ส. ชารียา สุทธิมล
642101004032 นาย ชุติพนธ์ สงเดช
642101004033 นาง ดาริน ยืนยงค์
642101004034 น.ส. ปารณีย์ ปรมัตถ์เมธีกุล
642101004035 น.ส. วัชราภรณ์ สิทธิพงศ์
642101004036 นาย ธีระพงษ์ วงศ์ชุมภู
642101004037 น.ส. พรนิภา ชัยชมภู
642101004038 นาย จิรัฎฐ์ เฟ่ืองฟู
642101004039 นาย ชานน บุญนาม
642101004040 น.ส. นภัสสร สกุลประดิษฐ์
642101004041 นาย ปรัชญา ผาสุข
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642101004042 น.ส. พัชรพร ศรีกันชัย
642101004043 น.ส. พลอยกนก จุลนวล
642101004044 น.ส. พรพิมล โต้วังจร
642101004045 น.ส. วรางคณา อูดโนนตาด
642101004046 นาย อนุรักษ์ ตรีภพนาถ
642101004047 น.ส. ณัติณชา จรูญธีระนนท์
642101004048 นาย ชนะศักด์ิ บังเมฆ
642101004049 น.ส. ณิชาภัส อพิหรรษากร
642101004050 น.ส. กนกรัตน์ คงวัฒน์
642101004051 นาย พงศธร พฤกษรังรักษ์
642101004052 นาย นภีมร์ นาครัตน์
642101004053 นาย อดิเทพ สุขโสภณ
642101004054 นาย ไวยกรณ์ ผลวัฒนสุข
642101004055 น.ส. จรรยพร สุวรรณมณี
642101004056 น.ส. นิรชา ทองด้วง
642101004057 นาย จักพล หนูคง
642101004058 น.ส. รสรินทร์พร ฉัตรธนาวงศ์
642101004059 น.ส. กรญา ถาวรวัฒน์
642101004060 น.ส. พัชราภรณ์ ป่งสุข
642101004061 น.ส. ป่ินปินัทธ์ สินค้า
642101004062 นาย วชิรพล การะเกต
642101004063 น.ส. นทภส สุวรรณ
642101004064 น.ส. พัชชาวีร์ ไชยณรงค์
642101004065 นาย ธัญดนัย เม่งบุตร
642101004066 น.ส. เสาวณิต ชาญณรงค์
642101004067 น.ส. ศิริวิไล ใจบาน
642101004068 น.ส. เมทิกา วิลาสรัตน์
642101004069 นาย กิตติทัศน์ เพ็ชรบัว
642101004070 นาย วชิรวิทย์ วงศ์รักไทย
642101004071 นาย สุรศักด์ิ ฆะราช
642101004072 น.ส. ปาลิดา ภูวสิทธินันท์
642101004073 นาย วันชนะ สุนทรเสถียร
642101004074 น.ส. วริศรา รักษ์พงศ์
642101004075 นาย ณัฐพล สิงห์โทราช
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642101004076 นาย วัชรายุทธ คีรีย้อย
642101004077 นาย ศราวุฒิ อังกุลดี
642101004078 นาย นพวัฒน์ คนควร
642101004079 น.ส. กนกลักษมณ์ รักษาสุข
642101004080 น.ส. ปิยพร ดอนสมหมาย
642101004081 ว่าท่ีร้อยตรี พงศธร ดิษฐยานุรักษ์
642101004082 น.ส. ศิรินันท์ ย้อยแสง
642101004083 น.ส. ชมภูพรรณ แสนดี
642101004084 น.ส. มนต์จิรา ดอกบัวแก้ว
642101004085 น.ส. วรารัตน์ มานะ
642101004086 นาง กัญญา ชูศรี
642101004087 น.ส. ดรุณี อัคนิจ
642101004088 พ.อ.ท. ชลภัทร พรหมชัยศรี
642101004089 นาย พรพจน์ พ่ึงพงศ์
642101004090 น.ส. ณฐมน ดอกบัวแก้ว
642101004091 น.ส. วันซีลา แวยูโซะ
642101004092 น.ส. ภัทริน ฉัตรวโรดม
642101004093 นาย ช านาญวิทย์ แก้วน้อย
642101004094 นาย วสันต์ เข่ือนค า
642101004095 น.ส. ประภาพร เกิดจ๋ิว
642101004096 น.ส. อาจรีย์ แย้มใหม่
642101004097 นาย อภิสิทธ์ิ ดิษบรรจง
642101004098 น.ส. จารุวรรณ กองสี
642101004099 นาย สพล ดวงกมล
642101004100 น.ส. ทัศนีย์ ปัญญาค า
642101004101 นาย ภัควัจน์ เอมโอษฐ
642101004102 น.ส. กมลลักษณ์ ธนัตวรานนท์
642101004103 น.ส. มาริษา อุตตะเวช
642101004104 น.ส. พิมพ์ชนก สัมมาทัต
642101004105 นาย ปรัชญา ฉิมสูงเนิน
642101004106 น.ส. สุพรรษา เพชรประสมกูล
642101004107 นาย สุพัชรกุณฑ์ ธนจีนาปัจจ์
642101004108 นาย กันต์พงษ์ ธารฤทธ์ิทวีพร
642101004109 น.ส. สุลีวัลย์ มีผล
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642101004110 น.ส. สุภาวดี เจริญรูป
642101004111 น.ส. กนกวรรณ ชูปาน
642101004112 น.ส. สุชาดา บุญเรือง
642101004113 น.ส. เขมมิสราณัช ทองอุดม
642101004114 น.ส. กุลวรางค์ จินดาพล
642101004115 น.ส. จารุลักษณ์ อ้ึงทอง
642101004116 น.ส. ณิชนันทน์ ค าสาย
642101004117 น.ส. ศุภจิต เรืองฤทธ์ิกุล
642101004118 นาย เอกราช สิทธิศักด์ิ
642101004119 น.ส. พัชญา วรรณวิจิตร
642101004120 น.ส. ตฤณาพร นิลผาย
642101004121 น.ส. จีรพิมพ์พร แซ่เจีย
642101004122 นาย อากิฟ ยุทธนาศาสตร์
642101004123 น.ส. บงกชธร ด่านรุ่งเจริญ
642101004124 นาย กฤษฎ์ิ แก่นดี
642101004125 น.ส. ปิยะนุช ลือพงศ์ลัคณา
642101004126 น.ส. อนุศรา ค ายันต์
642101004127 น.ส. รวิษฎา ปัญญาวงศ์
642101004128 นาย กันติทัต ไฝนุ้ย
642101004129 ส.ต.ต. ปริพัตร สังขมณี
642101004130 น.ส. อัญธิกา ไกรราษฎร์
642101004131 เรืออากาศตรี พันธ์ุเทพ จินาวัฒน์
642101004132 น.ส. นงนภัส ตันวัฒนะ
642101004133 นาย วิริยะ เพ่งผล
642101004134 น.ส. กนกมน คงวัฒน์
642101004135 น.ส. ศิรินทิพย์ โสเสียงดี
642101004136 น.ส. วัชราภรณ์ หวังพงษ์
642101004137 น.ส. วราภรณ์ ชีวาพัฒนานุวงศ์
642101004138 นาย เบญจพล ธิติสุทธิ
642101004139 นาย ภควัฒน์ ทองมาก
642101004140 น.ส. ทัสพร โชคบรรดาลสุข
642101004141 น.ส. ณัฐชยา นวพรไพศาล
642101004142 นาย วริทธ์ ถานิสโร
642101004143 นาย ภาคย์พงศ์ แย้มชมสวน
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642101004144 น.ส. ชุติมา พาช่ืนใจ
642101004145 น.ส. ศศิภา ระวีวรรณ์
642101004146 นาย กิตติณัฐ รัตนวิสิทธ์ิ
642101004147 นาย มติชน ปัญญาฟู
642101004148 นาย ณัฐ กุลวงศ์วิทย์
642101004149 นาย สุรเชษฐ์ บุญญโชติ
642101004150 น.ส. ปุณยภา ประจงไสย
642101004151 นาย วรายุทธ พิทักษ์วงศ์
642101004152 นาย อิทธิพัทธ์ อโณทยานนท์
642101004153 น.ส. ญาตาวี ไฝนุ้ย
642101004154 น.ส. อัญธิดา อินทร์สุวรรณ
642101004155 นาย สหรัฐ สันโดษ
642101004156 นาย วรโชติ เหลืองอ่อน
642101004157 น.ส. พิชญา พิทักษ์วงศ์
642101004158 น.ส. ศศิภา ไชยชนะ
642101004159 น.ส. อุไรรัตน์ วุฒิเสน
642101004160 นาย กราวิทัต ไชยกุล
642101004161 น.ส. ศิริธร แดงสมสุขเจริญ
642101004162 นาย อภิรักษ์ รุจิระภูมิ
642101004163 น.ส. ศิริวรรณ บุญฤทธ์ิ 
642101004164 นาย สุทธิพงษ์ พวงสมบัติ
642101004165 น.ส. บุศรินทร์ นุตตะรังค์
642101004166 นาย อมรเทพ ตันลา
642101004167 น.ส. สาธินี อุ่นกาศ
642101004168 นาย ปวรุตม์ เจริญฤทธ์ิ
642101004169 นาย ชัยชนะ ศรีดาวงศ์
642101004170 น.ส. ภัทรียา จินดาวงค์
642101004171 น.ส. เบญจพร คงเอียด
642101004172 น.ส. จุฑาทิพย์ เหมพันธ์
642101004173 นาย นนทชัย วงษ์ถา
642101004174 น.ส. ศิรัณย์ เขียนสายออ
642101004175 น.ส. วิภาภรณ์ แจ้งสว่าง
642101004176 นาย ณัฐดนัย เฟ่ืองระย้า
642101004177 น.ส. กนกวรรณ เอกชน
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642101004178 น.ส. พนัชกร จันทร์ธนะกุล
642101004179 นาย วรรณรัตน์ พิเคราะห์
642101004180 น.ส. ธนัตถ์ธิดากร เทพภูธร
642101004181 น.ส. สิริยาภรณ์ บรรณสิทธ์ิ
642101004182 น.ส. นฤภัค จันทิมา
642101004183 นาย อัมซาร์ ซามัน
642101004184 น.ส. ปาริชาติ ทองอร่าม
642101004185 น.ส. จุรีพร โยธะการี
642101004186 น.ส. กมลพร เดชาศุภโกศล
642101004187 น.ส. สุริยะรังสี ธนะจันทร์
642101004188 นาย โอภาส คงเนียม
642101004189 น.ส. ภัสรา พลอยเพ็ชร
642101004190 นาย วรายุทธ กล่ินประยูร
642101004191 น.ส. ธัญญามาศ โกศลนิรัติวงษ์
642101004192 นาย สนธิเกียรติ ใยวัน
642101004193 น.ส. สิตานันท์ ลือทุกข์ส้ิน
642101004194 นาย จักริน เช้ือจักร
642101004195 น.ส. ดลนภา ท าทอง
642101004196 น.ส. สินีนาฏ พลวิชัย
642101004197 น.ส. พรรณิภา จอมสูงเนิน
642101004198 นาย ภัทร รัตนะ
642101004199 น.ส. กุลกนิษฐ์ ศรีสวัสด์ิ
642101004200 นาย ธงชัย บุตรพรม
642101004201 น.ส. อทิตยา นพตระกูล
642101004202 น.ส. เมทินี ปรุงสุข
642101004203 น.ส. ปราณปริยา วนไชยสงค์
642101004204 น.ส. พรชนก รัดไว้
642101004205 นาย ภาณุพงศ์ กาฬกาญจน์
642101004206 น.ส. ชุติกาญจน์ นราตรีกุล
642101004207 น.ส. สุธาสินี เกตุดิษฐ
642101004208 นาย อัษฎางค์ คณะภิกขุ
642101004209 น.ส. จุฑารัตน์ พลเสน
642101004210 น.ส. มีนาพร มลคล้ า
642101004211 น.ส. ภานุมาศ ธรรมวงศ์
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642101004212 นาย ธีภพ พัฒนบัณฑิต
642101004213 น.ส. สุชนา ตามูล
642101004214 น.ส. เบญจวรรณ เลียบแสง
642101004215 นาย อภิศักด์ิ แตงจ๊อก
642101004216 น.ส. กัญจนาภรณ์ ตันภิบาล
642101004217 น.ส. ดุสิตา เนตรโรจน์
642101004218 นาง กนกวรรณ ชมจิตต์
642101004219 นาย อานนท์ ออกสุข
642101004220 นาย กฤษฎา ชมจิตต์
642101004221 น.ส. เรวดี พูลแก้ว
642101004222 น.ส. ศุภาพิชญ์ ทรัพย์เมฆ
642101004223 น.ส. กนกพรรณ สวนสันต์
642101004224 น.ส. วิชญา นะราช
642101004225 น.ส. อริยาพร ศรีเพ็ชร์
642101004226 น.ส. ภาวิณี เอมโอช
642101004227 นาย คณุตม์ชน อัมวงษ์
642101004228 นาย ภัทรพงศ์ สังข์เจริญ
642101004229 น.ส. พิมพ์ภรณี อริยชัยกุล
642101004230 น.ส. นงนุช สุขสมกล่ิน
642101004231 น.ส. กัญญาพร บริจาค
642101004232 น.ส. จริยา จ่าไทยสงค์
642101004233 น.ส. สุวรรณดี นุชเจริญ
642101004234 นาย ปัญญโชติ เหลืองอ่อน
642101004235 น.ส. รัตนาภรณ์ ดุจดา
642101004236 นาย ปิยะบุตร ส าราญเริงจิตต์
642101004237 น.ส. ธนพร นาควิจิตร
642101004238 นาย ปิยะวัฒน์ รวยส าราญ
642101004239 ส.ต.ท.หญิง พัทธ์ญาดา พลพัฒนธาดานนท์
642101004240 นาย สิทธิพร ยังพลขันธ์
642101004241 นาย วรชัย ล้ิมจ ารูญรัตน์
642101004242 น.ส. นฤมล กอนอยู่
642101004243 นาย สหวรรธก์ ชะโยจะ
642101004244 น.ส. เตือนใจ ย้อนเพชร
642101004245 นาย นิติวุฒิ ดวงแก้ว
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642101004246 น.ส. วรรณชนก ช่ืนเจริญ
642101004247 นาย นิชาคริต หะสาเมาะ
642101004248 น.ส. พุทธาวดี สมกูล
642101004249 น.ส. ณัชชา รักษ์จันทร์
642101004250 นาย พิสุทธ์ิ วัฒนธรรม
642101004251 นาย เอกนรินทร์ คิดชอบ
642101004252 นาย ต่อพงศ์ วิริยะเสถียรกุล
642101004253 น.ส. ยุรดา ศุภิพงษ์
642101004254 น.ส. เบญจวรรณ ป่ินมณี
642101004255 น.ส. ชนิตา พลายสิน
642101004256 น.ส. จิรัชญา อุปชิต
642101004257 น.ส. วรณัน เจียด ารงค์
642101004258 น.ส. อาทิตยา แสนรักษ์
642101004259 นาย ธีราทร ไสยาคม
642101004260 น.ส. พลอย ศิริประเสริฐ
642101004261 น.ส. ชนาภัทร พูลเวช
642101004262 นาย จักราวุธ รักษาพล
642101004263 น.ส. วันเพ็ญ รักษาพล
642101004264 น.ส. มณฑิรา พาพันธ์ุ
642101004265 น.ส. กรกมล จ าเนียรสุข
642101004266 น.ส. กัญณัฏฐ์ สินวิรัชพงษ์
642101004267 นาย วีรภัทร สุขศรี
642101004268 น.ส. รัตนา ป้ันงาม
642101004269 น.ส. ยุวดี ชูแนม
642101004270 นาย นวฤทธ์ิ เมืองศรีนุ่น
642101004271 น.ส. อัญชลี บุญภิโย
642101004272 นาย ธนพล ทุนทอง
642101004273 นาย ภูริภัทร์ มากสังข์
642101004274 น.ส. นพภัค จิตม่ันคงธรรม
642101004275 น.ส. ปัญจภรณ์ หอมหวล
642101004276 นาย เอกราช ใจแจ่ม
642101004277 นาย ปกเกศ ทัตตานนท์
642101004278 น.ส. ณัฏฐนันท์ สิงห์สถิตย์
642101004279 นาย จิรายุส ธนโกไสย
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642101004280 น.ส. อัยลดา สุกใส
642101004281 นาย ชัยณรงค์ เก่งธัญกิจ
642101004282 น.ส. เบญจวรรณ เอ้ือเฟ้ือ
642101004283 น.ส. สุกัญญา นิลแก้ว
642101004284 น.ส. ศศิธร นิลแก้ว
642101004285 น.ส. สุมินทร์ญา ชูชีวา
642101004286 น.ส. จตุพร รัตนบุรี
642101004287 นาย ธรากร แจ่มวิถีเลิศ
642101004288 น.ส. วรพร วาทิตต์พันธ์
642101004289 นาย กฤต ซาวค า
642101004290 นาย ชวภณ เกษรนวล
642101004291 น.ส. กาญติมา พลาอาด
642101004292 นาง เอมิกา ปิยพาณิชยกุล
642101004293 นาย สืบพงศ์ จันประเสริฐศรี
642101004294 น.ส. ปภัสรา โอวรกุล
642101004295 น.ส. สิรภัทร ไสยวงศ์
642101004296 นาย กีรติ นิภากรสัมพันธ์
642101004297 น.ส. จุฬาลักษณ์ ไสยวงศ์
642101004298 น.ส. ณัฎฐณิชา ฤทธ์ิมีไชย
642101004299 นาย สุวิจักขณ์ โพธ์ิงาม
642101004300 นาย สุเมธ โคตรโสภา
642101004301 น.ส. สุทธ์สินี ใจแก้ว
642101004302 น.ส. วราดา ศรีของไทย
642101004303 น.ส. อมลรุจี ใจแก้ว
642101004304 นาย กัมปนาท ไม้สนธ์ิ
642101004305 น.ส. กุลภัทรา ป้อมสุข
642101004306 นาย ยากี สมาแฮ
642101004307 น.ส. พงศภรณ์ บัวดี
642101004308 น.ส. จินต์จุฑา วีระสุนทร
642101004309 น.ส. สโรชินี ทรงศิริ
642101004310 นาย ณัฐวุธ รักเกษม
642101004311 น.ส. จุฬาลักษณ์ นาคศรีจันทร์
642101004312 น.ส. ศศิวิมล ชัยพันธ์
642101004313 น.ส. พริมรชาภัสร ศรีสวัสด์ิ
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642101004314 นาย สุรบถ เขียนภักดี
642101004315 น.ส. สุกานดา เชียงค า
642101004316 นาย อัคคพล อินทรัตน์
642101004317 นาย ศรัณยู เทศศรีเมือง
642101004318 นาย อธิวัฒน์ อรัญภูมิ
642101004319 นาย ภูริฉัตร ย้ิมสิน
642101004320 น.ส. นุชรีพร เหล่าโพธ์ิ
642101004321 นาย ณัฐพล พวงจันทร์
642101004322 น.ส. พชรมณี พิจิตรศิริ
642101004323 นาย ณัฐฤทธ์ิ ขาวบริสุทธ์ิ
642101004324 น.ส. พลอย ตันเพ็ญนภา
642101004325 นาย อัฟฟาน ตุลยศักด์ิ
642101004326 นาย ปรัชญา จันทร์ศักด์ิ
642101004327 นาย มังกร ดิษฐ์เสถียร
642101004328 น.ส. วนิดา วงศ์จา
642101004329 น.ส. ก่ิงกาญจน์ ศิริไสย
642101004330 น.ส. ศรีสุดา บุญทิพย์
642101004331 น.ส. พิชชาภา นิลโสม
642101004332 น.ส. จุฑาทิพย์ งามพร้ิง
642101004333 นาย ณนธวัฒ ไชยชนะ
642101004334 ส.ต.ต. ถิรพุทธ์ิ คชศิลา
642101004335 นาย ธนัท เสนาธรรม
642101004336 นาง อนัญญา หวังสุข
642101004337 นาย อนุพงษ์ ปลิวทอง
642101004338 น.ส. ฐิติรัตน์ กิมาคม
642101004339 น.ส. กานต์พิชชา ปรานต์พัทธนันท์
642101004340 น.ส. สิริมาศ ก้อนค า
642101004341 นาย เอกชาติ สารสิทธ์ิ
642101004342 น.ส. นิโลบล ตวงหิรัญวิมล
642101004343 นาย ค าสิทธ์ิ แก้วทอง
642101004344 นาย ปรเมษฐ์ สีเขียวแก่
642101004345 น.ส. นันทมน โรจนบุรานนท์
642101004346 นาย รณภัทร ณรงค์เดช
642101004347 นาย วงศธร พัชราพงศ์
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642101004348 นาย นฤพนธ์ สอนแวว
642101004349 นาย ปริพัตร์ วงศ์กาฬสินธ์ุ
642101004350 น.ส. ขนิษฐา แก่นจันทร์
642101004351 ส.ต.ต.หญิง ขนิษฐ คมข า
642101004352 น.ส. นันญารัตน์ แดงรักสกุล
642101004353 นาย ดนุวัศ ศศิภิญโญ
642101004354 นาย ธีรศักด์ิ อินทร์ช่วย
642101004355 น.ส. ณภัทร วรรณวงษ์
642101004356 น.ส. ชนาภัค สิงหะพล
642101004357 น.ส. สุทธิรัตน์ ใจกล้า
642101004358 น.ส. วรรณพร วัฒนะ
642101004359 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง ณัฐธยาน์ โทธกานันท์
642101004360 นาย วีริศ วัฒนวรกิจกุล
642101004361 น.ส. จิรฐา เจริญสุข
642101004362 น.ส. จิดาภา พราวพันธ์ุ
642101004363 นาย สุรชัย เดชมี
642101004364 น.ส. หน่ึงฤทัย ฐิติเสถียรธรรม
642101004365 นาย อิทธิศักด์ิ บัวจรรยาธรรม
642101004366 น.ส. ผไทมาส น่ิมค า
642101004367 ส.ต.ท.หญิง วรรณิสา จาดข า
642101004368 น.ส. กฤษณา เกษมาก
642101004369 น.ส. พริมา ฟองศรี
642101004370 นาย สิทธิวัตร ศิษฎิโกวิท
642101004371 น.ส. ฐิติยา สังขวารี
642101004372 น.ส. พิชชา เนตรจรัสแสง
642101004373 นาย ภัคพล พงษ์เจริญธรรม
642101004374 นาย ศุภวิชญ์ เรืองเดช
642101004375 นาย กิตติพงษ์ แทบทาม
642101004376 น.ส. ณัฐกานต์ มนัสเกียรติกุล
642101004377 น.ส. มัชฌิมา บุญยุภู
642101004378 น.ส. วรารัตน์ นามวงค์
642101004379 นาย อุสมาน รอแปอิง
642101004380 น.ส. วริญา หอมจันทร์
642101004381 น.ส. เพ็ญพนิต สุวรรณอัมพร

ช่ือ - นำมสกุล

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าท่ี 129 จาก 450    



จ ำนวน 15,262 คน 
เลขประจ ำตัวสอบ

642101004382 น.ส. สุธินี หนูโหยบ
642101004383 น.ส. ชรัญดา ค านันดา
642101004384 นาย ภาณุพงศ์ สุวรรณโชติ
642101004385 น.ส. ปภาวี ต้ังผลงาม
642101004386 นาง นิภาพร วังอาจ
642101004387 น.ส. ณัฐวดี นุ่นมี
642101004388 น.ส. บงกชกร จิตโสภณปัญญา
642101004389 นาง สมัญญา ธนัตวรานุกูล
642101004390 นาย มาราธอน บุญร่วม
642101004391 น.ส. ณัฐพร รัตนวรรณ์
642101004392 นาย ภพพล พรหมเทพ
642101004393 น.ส. สุนัตตาญา สิทธิพรหม
642101004394 น.ส. ชิดชนก เจริญรัมย์
642101004395 นาย นพเก้า กันยะมี
642101004396 นาย สถาพร สงนวล
642101004397 น.ส. อุทัยวรรณ สุนันตา
642101004398 น.ส. จิราพร แซ่จู
642101004399 น.ส. รภัสสรณ์ วีระกาญจนพงศ์
642101004400 นาง มัลลิกา ค ามี
642101004401 น.ส. ณัฏฐธิดา แสงสุระธรรม
642101004402 น.ส. ธัญณิชา ชูมี
642101004403 นาย ชัยอนันต์ ค ารักษ์
642101004404 นาย วิภู สังข์สาย
642101004405 น.ส. ปรีดา ไวยราบุตร
642101004406 น.ส. ลักษณภัทร ล้ิมเทียมเจริญ
642101004407 น.ส. ชัชรี โชครัศมีศิริ
642101004408 นาย สาริศ ทวีงาม
642101004409 น.ส. ทิวาพร หนูสม
642101004410 น.ส. อัจฉรา บุญช า
642101004411 น.ส. เพียงรัก ชัยพันธ์
642101004412 นาย จิรายุส กล่ินประทุม
642101004413 น.ส. ชุติกาญจน์ ถาวรวิสิตย์
642101004414 น.ส. พิชญานิน เลิศสหพันธ์
642101004415 น.ส. จันทภัสร์ เกลือมีผล
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642101004416 น.ส. มธุรดา ขนาดนิด
642101004417 น.ส. ชาลิสา ถิรพร
642101004418 นาย พลวรรธน์ ยุติธรรม
642101004419 น.ส. กัณฐมณี คล่องสารา
642101004420 นาย ธัชชัย มณฑาสุวรรณ
642101004421 นาย วิษณุพงค์ เรืองจรัส
642101004422 นาย ภัทรพล เมธางกูร
642101004423 นาย หรรษรักษ์ กฤตย์ณัชช์
642101004424 นาย ณัฐดนัย มาหล้า
642101004425 นาย ศรชัย จากท่ี
642101004426 น.ส. หน่ึงฤทัย ชาติกานนท์
642101004427 น.ส. พรกรัณย์ ชีวศุภกร
642101004428 น.ส. อรุณี กิจนุกูล
642101004429 น.ส. มณฑาทิพย์ เนินหาด
642101004430 น.ส. ปิติพร สุขใย
642101004431 น.ส. อินทุอร อินทองค า
642101004432 นาย ปฐมภัทร์ ทินวัฒน์
642101004433 น.ส. นิศาชล ชนะคช
642101004434 นาย ธนัท ปิยะนนทลี
642101004435 นาย ณัฐพล เพ่ิมพงศาเจริญ
642101004436 นาย ก าพล ฉายประสาท
642101004437 น.ส. ชัชชญา สุขเผือก
642101004438 นาย เขมวิทย์ ชมภูพ้ืน
642101004439 น.ส. สุปวีณ์ ทองหนู
642101004440 น.ส. วิจิตรา นาใจเย็น
642101004441 นาย สุกฤษณ์ ภานุน าภา
642101004442 น.ส. รุ่งรัตน์ ปล่ังเปล่ง
642101004443 นาย พิชณ์พงศ์ พวงพันธ์
642101004444 นาย ณัฐภณ แก้วน้อย
642101004445 น.ส. พัชนี ติระนนท์
642101004446 นาย ธีรากิตต์ิ วงษา
642101004447 น.ส. สยามล กุหลาบศรี
642101004448 น.ส. พัชรธิรา ศิริเล้ียง
642101004449 น.ส. อรวรรณ แซ่เจ่น
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642101004450 นาย สิทธิราช หลังยาหน่าย
642101004451 น.ส. ณิชากร โพธ์ิน่ิมแดง
642101004452 ส.ต.ต.หญิง ฐิติรัตน์ เพ็ชรรัตน์
642101004453 นาย กิติพงษ์ เมธารัตนากร
642101004454 น.ส. อมรรัตน์ ชาญพล
642101004455 น.ส. ภัทรพร หลังยาหน่าย
642101004456 น.ส. ชนัญทิดา นาคบรรพต
642101004457 น.ส. ธาริณี เสริบุตร
642101004458 นาย ณัฐวุฒิ น้อยศิริ
642101004459 นาย ตันติกร เส้งเสน
642101004460 นาย ทศพล โพธิโภคสัมพันธ์
642101004461 นาง กมลนารถ นาคค า
642101004462 น.ส. ลักษมี แซ่ล่ิม
642101004463 นาย อนุศาสน์ อนุชัย
642101004464 น.ส. ชวัลพร วัฒนสินธ์ุ
642101004465 ว่าท่ีร้อยตรี ธนกฤต จิระแสงเมืองมา
642101004466 นาย ปรัชญา พงษ์โภคา
642101004467 น.ส. เรณุกา บรรจงธุระการ
642101004468 นาย พัสกร คุณารักษ์
642101004469 นาย มูพัสสีริน ฆอมียอ
642101004470 นาย ชนสิษฎ์ จันพอนคงภัทร์
642101004471 น.ส. สุพิชญา ช้างทอง
642101004472 น.ส. ฐิติรัตน์ สุขรัตน์
642101004473 น.ส. เพ็ญนภา ฤทธิมาส
642101004474 นาย ยงยุทธ ชูช่วย
642101004475 น.ส. อภิชญา ไชยสิทธ์ิ
642101004476 นาย ณัฐภัทร จันทร์เชาวลิตร
642101004477 น.ส. บัณฑิตา ช่ืนจิตต์
642101004478 น.ส. วริยา สุโขพล
642101004479 น.ส. นันท์นภัส ยกย่ิง
642101004480 น.ส. ชญาดา สุวรรณบัวสด
642101004481 น.ส. ศจิกา ว่องวัฒนธรรม
642101004482 นาย สมพงค์ พระเสนา
642101004483 น.ส. จินตนา แก้วเรียบ
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642101004484 น.ส. พฤษากานต์ เอียดจุ้ย
642101004485 น.ส. ภิชญา บุญปรีดี
642101004486 นาย เอกรัฐ สุขประเสริฐ
642101004487 น.ส. พิรุณมาศ พรสิงหล
642101004488 นาย กฤตเมธ ยอดประเสริฐ
642101004489 น.ส. รัตน์นรี ธนวัฒน์รุจี
642101004490 น.ส. อภิชญา แก้ววิจิตร
642101004491 น.ส. พนิตเนตร ด้วงด า
642101004492 นาย จิรชยุตม์ สินชัยธเนษฐ์
642101004493 นาย สุภสิน เสง่ียม
642101004494 น.ส. แพงซอย พัวบัณฑิตกุล
642101004495 น.ส. อัญญรัชย์ ศรีประจันต์
642101004496 นาย พงศธร โรจน์มโนธรรม
642101004497 น.ส. ชุติพร ฟูปิง
642101004498 นาย ฆนากร น้อยบ้านใหม่
642101004499 น.ส. ลัดดาวัลย์ ห้าหาบ
642101004500 น.ส. พัณภัช สุขวงษ์
642101004501 น.ส. ศิรินาฎ หมอยา
642101004502 นาย ชวนากร ตันครองศิล
642101004503 นาย กฤษดา สง่าหวัง
642101004504 น.ส. บงกชรัตน์ อัครศิลป์วงค์
642101004505 นาย ภูมิรพี โชควิวัฒน
642101004506 นาย วชิระ อ่ิมสุขศรี
642101004507 น.ส. สุภาวรรณ หม่ืนแก้ว
642101004508 น.ส. วีรภรณ์ ชินธัญโชติ
642101004509 นาย พัทธนิตย์ สุวรรณประดับ
642101004510 น.ส. อรพรรณ อังกุระ
642101004511 น.ส. ขวัญนภา ธีรดาภัทรากุล
642101004512 น.ส. อรนรี ไชยหนู
642101004513 นาย ณัฐชตะ ใจตรง
642101004514 น.ส. ปิยวรรณ วรรณขาว
642101004515 นาย ศรพรหม ผลดี
642101004516 น.ส. บุญศิริ วังหม่ืน
642101004517 นาย สุวัฒน์ ธิหล้า
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642101004518 น.ส. อรยา แสนยามูล
642101004519 นาย เกษมศักด์ิ พจนานุภักด์ิ
642101004520 น.ส. ภคมน คัจจกุเนตร
642101004521 นาง ลินนา มาหะมะ
642101004522 นาย อนุรักษ์ บุตรดาษ
642101004523 นาย กิตติพัฒน์ ไตรมรรค
642101004524 นาย ศรศึก อ่อนชะอ่ า
642101004525 น.ส. ศิริลักษณ์ เพ็ชรคง
642101004526 น.ส. พรสุดา พักตะไชย
642101004527 น.ส. สุภาภรณ์ แซ่ล้ิม
642101004528 น.ส. ธิติสุดา นวลศรี
642101004529 น.ส. กิตต์ิภาอร เดชยางกูร
642101004530 นาย กัมปนาท ชาวดร
642101004531 นาย ทัพพ์วริศช์ เสนคราม
642101004532 น.ส. ณัฐธยาน์ ทองแท้
642101004533 น.ส. เกษราภรณ์ เกียรติเฉลิมลาภ
642101004534 นาย ณัฐวัตร สนามชัย
642101004535 นาย ชนาธิป สรรพพันธ์
642101004536 น.ส. อิงกฤษ วุฒิสุวภาพ
642101004537 นาย นพปฎล บ ารุงรักษ์
642101004538 นาย มาวิน จันทร์ภู่
642101004539 น.ส. ภาณิณี ภูเขา
642101004540 นาย ธีรชัย ปฐมพรสุริยะ
642101004541 น.ส. กมลวรรณ สงเคราะห์
642101004542 น.ส. ศรีสมร ก่ ามอญ
642101004543 น.ส. ดาวณี ไอศุริยวงศ์
642101004544 น.ส. ชมพูนุช พุฒเมือง
642101004545 นาย นิกร เพ็ชรรินทร์
642101004546 น.ส. จิรภัทร ไทรงามสถิต
642101004547 น.ส. อารีจิต ศรีวิชัย
642101004548 น.ส. สินีนาฏ อินทร์แก้ว
642101004549 น.ส. ณัฐวดี ชัยเทพ
642101004550 นาย ณัฐวุฒิ ทับหิรัญ
642101004551 น.ส. สุวรีย์ บางแก้ว
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642101004552 น.ส. อรุณฉาย ค าวัง
642101004553 น.ส. ก่ิงเทียน ธรรมปัญโญ
642101004554 น.ส. วริศรา ยาละ
642101004555 นาย สัณห์วิชญ์ น้อยพินิจ
642101004556 น.ส. วรรณฤดี ม่ิงยอด
642101004557 ว่าท่ีร้อยตรี พิพัฒน์ พิมพะนิตย์
642101004558 นาย นพดล แก้วสว่าง
642101004559 นาย ธีรพัฒน์ สงละออ
642101004560 น.ส. ปัญญ์ปภัส ชมเชย
642101004561 นาย สกลวรรธน์ สุดเส้นผม
642101004562 น.ส. ซามีรอ อีซอ
642101004563 น.ส. ชมภูนุช ตันเจริญ
642101004564 น.ส. นวพร ศรีสวาท
642101004565 น.ส. วันเพ็ญ ทาต๊ะ
642101004566 สิบต ารวจตรี ฐิตวัฒน์ ชูหนู
642101004567 น.ส. ฐิตาภรณ์ ขัติยะ
642101004568 น.ส. อนุสรา แสงโรจน์
642101004569 นาย รัฐนันท์ พลรัฐ
642101004570 น.ส. ชลิดา เพ้งหล้ง
642101004571 น.ส. วรปัญญ์ จิตราวุธ
642101004572 นาย ณัฐปคัลภ์ ค าแหง
642101004573 นาย ปุญนดล นาทิพย์
642101004574 น.ส. กัญญาณัฐ มินออน
642101004575 นาย เพียรประเสริฐ เงาสุรัชนี
642101004576 น.ส. ชลธิชา วงศ์บุตร
642101004577 น.ส. ปวีณ์สุดา สนามชัย
642101004578 น.ส. อรวรรณ จิตถาวร
642101004579 น.ส. ดาริกา ทรวงแก้ว
642101004580 น.ส. ชนนิกานต์ อุ่นอบ
642101004581 น.ส. วิภาวี ศรีศักดา
642101004582 น.ส. จิตสุภา อดุลย์ฐานานุศักด์ิ
642101004583 นาย กรวินท์ ก๋ังเซ่ง
642101004584 น.ส. วรรณนิศา น้อยภา
642101004585 น.ส. วริศรา บุญเจริญต้ังสกุล

ช่ือ - นำมสกุล

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าท่ี 135 จาก 450    



จ ำนวน 15,262 คน 
เลขประจ ำตัวสอบ

642101004586 น.ส. ทิพย์วิภา โสตถิรัตนพันธ์
642101004587 น.ส. ณิชารีย์ ชูช่วย
642101004588 น.ส. สายชล พูลเจริญ
642101004589 นาง ตรีนุช เชาวนกฤษณกุล
642101004590 น.ส. กรรณิการ์ ม่อมพะเนาว์
642101004591 น.ส. กมลลักษณ์ เพ็ชรรัตน์
642101004592 นาย นาวิน แสงศรีจันทร์รัตน์
642101004593 น.ส. กุลภัสสร์ นาคแป้น
642101004594 น.ส. นิศาชล นวลแก้ว
642101004595 น.ส. สุภนิต ศุภกาญจน์เดชากุล
642101004596 นาย ตรีสูรย บุณยัษเฐียร
642101004597 นาย ชนินทร์ อินทุราม
642101004598 น.ส. ชนม์นิภา ชาวอบทม
642101004599 ว่าท่ี ร.ต. สรวิศ เศรษฐบุบผา
642101004600 น.ส. ปนัดดา ทองช่ืน
642101004601 น.ส. ฐานิกา ม่อมพะเนาว์
642101004602 น.ส. ดารารัตน์ พูลเพ่ิม
642101004603 ว่าท่ี ร.ต.ต. ธนกฤษณ์ ศาสตร์ศิลป์
642101004604 นาย จักรกฤษณ์ กูลแก้ว
642101004605 น.ส. วรัทยา วาณิชย์สุวรรณ
642101004606 น.ส. วริศรา กิติภูวดล
642101004607 น.ส. ปัทมา วาวงศ์มูล
642101004608 นาย พลากร กุดกันยา
642101004609 นาย ประภาส บุณยประภา
642101004610 นาย ยงยุทธ สิทธิชัย
642101004611 นาย จุรินทร์ ม่ันคง
642101004612 น.ส. ณวพร ต้ังตระกูลสมบัติ
642101004613 น.ส. วาสนา พิมลตะกูล
642101004614 น.ส. สราลี คงบุญ
642101004615 น.ส. กิศวรินทร์ บุญหล้า
642101004616 น.ส. ณัฏฐณิชา วงศ์วิวัฒน์
642101004617 น.ส. นูดียานี ดอเล๊าะ
642101004618 นาย พัฒนพงศ์ วิทรายค า
642101004619 น.ส. พรนภา โพธ์ิอ้น
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642101004620 น.ส. ชลธิชา โถงโฉม
642101004621 น.ส. อริสรา เกลียวชีวิต
642101004622 น.ส. ภัสระ ว่องกิตติพงษ์
642101004623 นาย สิริสรรพ์ สิริพจนกุล
642101004624 นาย ภิเษก กาญจนากร
642101004625 นาง กัญญ์พิชญา กุลศรีไชย
642101004626 น.ส. นารถนรี ขันธะประโยชน์
642101004627 น.ส. ธนัญญ์นัจ กนกนันธนนท์
642101004628 นาย พีรวัส ทองเก้ือ
642101004629 นาย ธีรวุฒน์ เฮงสวัสด์ิ
642101004630 นาย นัธทวัฒน์ ลิมาชาน
642101004631 นาย ชวพล ช้างกลาง
642101004632 นาย ภัคพล ตังโพธ์ิกลาง
642101004633 นาย จตุพล ท าทอง
642101004634 น.ส. พนัชกร คงสุวรรณ
642101004635 น.ส. วิลาวรรณ เจริญวงษ์
642101004636 น.ส. ลักษิกา สุดารีย์
642101004637 นาย สราวุฒิ วรเนตร
642101004638 นาย ภาคภูมิ ดอกจันทร์
642101004639 นาย ปริญญา เจริญไข
642101004640 น.ส. พิชญาภัคฎ์ ศรีใส
642101004641 น.ส. พรพิมล บุญนะ
642101004642 นาย ชนะศึก แป้นคง
642101004643 นาย ดุษฎี ภูก่ิงงาม
642101004644 นาย กฤตชัย ช สรพงษ์
642101004645 น.ส. ละอองทิพย์ เรือนแก้ว
642101004646 น.ส. ปนัดดา พิลึก
642101004647 นาย รัฐพล กองพอด
642101004648 นาย พีรศักด์ิ เดชะ
642101004649 น.ส. ณัฐพร บัวสุวรรณ
642101004650 น.ส. รัชรัญญา รุ่งแสวงทรัพย์
642101004651 น.ส. พัทธ์ธีรา เพชรทองเกล้ียง
642101004652 น.ส. เพชราภรณ์ เพชรท่ีวัง
642101004653 นาย สถาปัตย์ โปร่งฟ้า
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642101004654 นาง ณัฐวดี ชัยเสนสุข
642101004655 น.ส. ศศิลักษณ์ สุขกรณ์
642101004656 นาย นนทิวรรธน์ สามัญบุตร
642101004657 น.ส. ขวัญฤดี คงเป่ียม
642101004658 นาย สุพศิน ประกอบพานิช
642101004659 น.ส. ธนัชชา พันธ์เพชรกุล
642101004660 นาย ปรมัตถ์ ศรอินทร์
642101004661 น.ส. อมรรัตน์ นวลส าลี
642101004662 น.ส. อมรรัตน์ หงษ์พร
642101004663 น.ส. ภณิดา ถนอมทรัพย์
642101004664 นาย ณัฐพล จันทะคุณ
642101004665 ว่าท่ีร้อยตรี กีรติ กณะโกมล
642101004666 นาย เชาวนันท์ พิณสุวรรณ์
642101004667 นาย พัฒนโชค ชูไทย
642101004668 น.ส. ภัทรา รัตนนิล
642101004669 น.ส. กมลรัตน์ เพ่งพินิจ
642101004670 น.ส. นพวรรณ อินทร์พรหม
642101004671 นาย สุชาติ ฟักบ้านใหม่
642101004672 น.ส. กาบแก้ว แซ่อ้ือ
642101004673 นาย ธรรมสรณ์ ส่งสาส์นศาสตร์
642101004674 น.ส. สิรินาถ ศรีเกตุ
642101004675 น.ส. ทิวา แก้วปัดชา
642101004676 น.ส. ไปรยมา ขวัญแก้ว
642101004677 นาย วุฒิชัย กาสุวรรณ์
642101004678 นาง เมชญา วากยะศิลป์
642101004679 น.ส. ธนารีย์กวิน สีนาคล้วน
642101004680 นาย สถาปนิก แก้วแสนเมือง
642101004681 น.ส. กาญจนา อินต๊ะ
642101004682 น.ส. คณิตา เตรณานนท์
642101004683 นาย ณภัทร โพธ์ิพุ่ม
642101004684 นาย ณภัทร รุจิเสถียร
642101004685 นาย ศุภกานต์ ศิริรุ่งเรืองวิชญ์
642101004686 น.ส. ณฐมณฑน์ รัตนประสาท
642101004687 น.ส. ณัฐธันยา ศรีจันทรกุล
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642101004688 น.ส. นาตยา แก็บพิมาย
642101004689 นาย เภิร์นชัย สมหมาย
642101004690 น.ส. อุไรวรรณ ภู่ทิม
642101004691 น.ส. ปณัฏฐ์ชญา ต้ังโรจนโยธิน
642101004692 นาย ธนพนธ์ เอ้ือสามาลย์
642101004693 น.ส. สุภัทรา ค าทา
642101004694 นาย พงศธร จิตนา
642101004695 นาย ธ ารง เทพแก้ว
642101004696 น.ส. พรสุดา สุขสม
642101004697 น.ส. ธัญณัฐ ช่วยชู
642101004698 น.ส. กนกกาญจน์ แก้วใส
642101004699 น.ส. ปัญจพร นิธิสิริพงศ์
642101004700 น.ส. ฐรดา เถ่ือนกุล
642101004701 น.ส. ภาวิณี เถ่ือนกุล
642101004702 นาย กฤษฎ์ิ วิจิตรกูล
642101004703 นาง เกษรา ราชโยธา
642101004704 น.ส. กมลชนก ดีอุดม
642101004705 นาย ภวัต กังสภัทรกุล
642101004706 นาย ภิวุฒิ ฉิมน้อย
642101004707 น.ส. นันว์ทะพรญ์ วงษ์รัตน์
642101004708 น.ส. นารีรัตน์ เรืองวุฒิ
642101004709 น.ส. สิริประภา ขันแก้ว
642101004710 นาง จารุวรรณ ชินพัณณ์
642101004711 น.ส. จิราภรณ์ ทวีธนวาณิชย์
642101004712 นาง สิริภัสสร ทองดี
642101004713 น.ส. ปักษธรกาญจน์ หอมหวล
642101004714 น.ส. วีรดา ขาวพุ่ม
642101004715 นาย ทิวัตถ์ ปัญญาวัฒนพงศ์
642101004716 น.ส. สุนิษา ใบหมุด
642101004717 นาย ธนารักษ์ รักษาสุรสาร
642101004718 นาย สมชาติ บรรจงจิตร
642101004719 น.ส. ผกามาศ โถสัมฤทธ์ิ
642101004720 น.ส. นพมณี วัฒนสังสุทธ์ิ
642101004721 นาย ปกาศิต เอ่ียมฉิม
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642101004722 น.ส. ชนิกานต์ บุญเต็ม
642101004723 นาย พัณวิส บัวรา
642101004724 น.ส. ปภาวี เนตรอรุณ
642101004725 น.ส. สุรีวรรณ โตสูง
642101004726 นาย อนุสรณ์ ศรีมาลัยกุล
642101004727 น.ส. มัยซูรี เจ๊ะแล๊ะ
642101004728 น.ส. ณัฐพร น้อยนาค
642101004729 น.ส. ณิชกมล ปัญญาวัฒนพงศ์
642101004730 นาย รัชเดช เพชรเครือ
642101004731 น.ส. ณิชารีญ์ วิไลศิริลักษณ์
642101004732 นาย เก้ือพงศ์ ชมภู
642101004733 น.ส. มนต์ภา เสฏฐิภัทร
642101004734 น.ส. นทสรวง แสงอรุณ
642101004735 น.ส. โชติรส โลเลิศ
642101004736 นาย ฉันทัช จารุกลัส
642101004737 น.ส. พัชรี บุสสกร
642101004738 นาย คุณวัฒน์ สินธพรัตนะ
642101004739 น.ส. เกศมณี แสงทอง
642101004740 น.ส. อุษาพร ดากระบุตร
642101004741 นาย วศิวิญญ์ุ สารกิจปรีชา
642101004742 ส.ต.ต.หญิง ชิโนบุ นิชิซาวา
642101004743 น.ส. เพชรไพลิน สาวะดี
642101004744 นาย วีระสิทธ์ิ คงประเสริฐอมร
642101004745 นาย ศุภณัฐ เฉวียงหงษ์
642101004746 นาย ไกรวิทย์ พระสว่าง
642101004747 นาย ณฐนน นรสาร
642101004748 นาย ณัฐกฤต ไชยวงค์
642101004749 นาย ธนภัทร สิทธาจริยา
642101004750 นาย ภาสกร สุมน
642101004751 น.ส. สุทัตตา สัมมุตถี
642101004752 น.ส. ฉัตราภรณ์ วิสาละ
642101004753 นาย จิรกฤต ปิฎกรัชต์
642101004754 นาย สุเมธ อินทร์ไชย
642101004755 นาย พงษ์พินิจ โสชะรัมย์
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642101004756 นาย ประพัฒน์ บุญญานุวัตร์
642101004757 น.ส. ปรีดานันต์ มณีวงศ์
642101004758 น.ส. สุฉัตรา สุขศิริ
642101004759 นาย สาธิน แสนค า
642101004760 น.ส. ณัฐวี แก้วประดิษฐ์
642101004761 นาย ธนวินท์ ล้ินทอง
642101004762 นาย อมร รัตนเจริญ
642101004763 น.ส. สุมาลี รัตนสีหา
642101004764 นาย ณัฐพงศ์ จิตรพรสวรรค์
642101004765 นาย ศุภชาติ คล่องเชิงสาร
642101004766 น.ส. พนิดา ชมญาติ
642101004767 น.ส. ประภัสสร อรุณภาส
642101004768 น.ส. วรพิชชา อินทร์แผลง
642101004769 นาย กรีฑา พิทักษ์วงศ์
642101004770 น.ส. อัญมณี เทพรินทร์
642101004771 นาย แทนธวัช ล้อถาวร
642101004772 น.ส. นิภาวรรณ บุญจันทร์
642101004773 น.ส. พรรณทิพย์ ผิวสอาด
642101004774 น.ส. กมลวรรณ หว่ันเเสง
642101004775 น.ส. อัมพรศิริ ปรารมภ์
642101004776 น.ส. จิรดา ดวงพรกชกร
642101004777 น.ส. รัตนาพร บาลศรี
642101004778 น.ส. กัลยรัตน์ นัทธี
642101004779 น.ส. ธัญชนก พรหมพันธ์
642101004780 น.ส. ภาวินี อินพล
642101004781 น.ส. กฤตยา สมรวย
642101004782 พ.จ.อ. ประสิทธ์ิ หมายมุ่ง
642101004783 น.ส. สิริญญา บุญญานุสนธ์ิ
642101004784 น.ส. ปุณฑรีก์ อภิพัฒนศิริพงษ์
642101004785 น.ส. ศริญญา สอนสุภาพ
642101004786 น.ส. ณัฐชยา สุดหอม
642101004787 น.ส. พรรณทิพภา แก้วโก
642101004788 น.ส. รสสุคนธ์ บัวใหญ่
642101004789 นาย มนัสชัย เจียวก๊ก
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642101004790 น.ส. ชไมพร นันทโก
642101004791 นาย วีรพงศ์ คงสัมมา
642101004792 นาย มนูญ ธงชัยภูมิ
642101004793 นาย อภิวัฒน์ สาริสิทธ์ิ
642101004794 นาย ณัฐศักด์ิ เจริญพิริยะ
642101004795 น.ส. กิติยา วงษ์ภักดี
642101004796 นาย วราวุฒิ เสริมสมรรถ
642101004797 น.ส. เยาวกานต์ มหรรณพ
642101004798 น.ส. ชวัลญา วิจิตรโสภณ
642101004799 นาย นพดล น้ านวล
642101004800 น.ส. กานดา ไชยปัญญา
642101004801 น.ส. โชติกา เสริฐศรี
642101004802 นาย วุตติวิทย์ ศรีประวัติ
642101004803 น.ส. กนกพร หอมดี
642101004804 นาย กิตติธัช ประดิษฐ์ผล
642101004805 นาย ศุภโชค นาวาวิจิต
642101004806 น.ส. กฤติยา วงศ์ใหญ่
642101004807 นาย สุรภูมิ เผือกด้วง
642101004808 นาย ไชยวัฒน์ คงแก้ว
642101004809 นาย อัจฉริยะทรัพย์ พงษ์พิมาย
642101004810 นาย ณัฐวุฒิ ศรีโยม
642101004811 นาย ธนินธรณ์ วงศ์กาฬสินธ์ุ
642101004812 นาย จรินทร์ วิสัยยศ
642101004813 นาย ธรณ์เทพ มณีเจริญ
642101004814 นาย ศุภชัย พุทธรักษ์
642101004815 นาย สุเมธ วิสุทธิวรรณ
642101004816 น.ส. ธัญลักษณ์ กาจกระโทก
642101004817 นาย อนุพัฒน์ วัฒนา
642101004818 นาย ชาญณรงค์ พาช่ืนใจ
642101004819 น.ส. ธัญญาเรศ ยานปิน
642101004820 น.ส. ปารมี มติธรรม
642101004821 น.ส. พจี พรตระกูลพิพัฒน์
642101004822 น.ส. ศรีสุรัตน์ ปริสุทธิอมร
642101004823 นาย ธนโชติ ต้ังอรุณสวัสด์ิ
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642101004824 น.ส. ดาวรรณ ธนาวัฒน์วิบูลย์
642101004825 น.ส. ภาณุมาส อาจมุนตรี
642101004826 น.ส. สิริภรณ์ ค้าโชค
642101004827 น.ส. ฐาปวี จุลภักด์ิ
642101004828 นาย กิตติศักด์ิ ลือพัฒนวีรกุล
642101004829 น.ส. กานต์รวี ค าวิเชียร
642101004830 นาย ปฏิญญา ณะมี
642101004831 นาย สารัช เจ๊ะสะต า
642101004832 น.ส. ปานว่าน สาแก้ว
642101004833 นาย ธันวัตถ์ เพ็ชรสวัสด์ิ
642101004834 น.ส. สุธิดา โกฐเชียง
642101004835 น.ส. ดารณี อาบมณี
642101004836 นาย อุดมทรัพย์ อุทัยวัฒน์
642101004837 น.ส. ณัฐสุดา สมเกษม
642101004838 นาย สิทธา พิทยจ ารัส
642101004839 นาง ชฎาพร เพ็งหิรัญ วาติโอ
642101004840 น.ส. อาทิตยา วงศ์วานิช
642101004841 น.ส. ศิรินทรา มหาบุญ
642101004842 น.ส. นภัทร หนูนันท์
642101004843 น.ส. รัชฎาภรณ์ สิงโหพล
642101004844 น.ส. พชรพรรณ ชาญประโคน
642101004845 น.ส. กาญจนาพร แสนสุภา
642101004846 นาย ธงษัษฐี สัตตบุศย์
642101004847 นาย เสริมวิทย์ วัชระไชยคุปต์
642101004848 น.ส. วิราวรรณ แก้วมุกดา
642101004849 น.ส. กนกพร ปูผ้า
642101004850 น.ส. พิมพิศา ข าเล็ก
642101004851 น.ส. สิตา แก้วสังข์
642101004852 น.ส. วศินี แก่นเกล้าเจริญกุล
642101004853 น.ส. อัญชนา แก้วอ้น
642101004854 น.ส. ธนพร อัศวเลิศสมจิต
642101004855 น.ส. ชุลีกร หอยสังข์
642101004856 น.ส. ธนาภรณ์ นาคอุปการ
642101004857 นาย เขมพันธ์ุ ดวงพรอนันต์
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642101004858 น.ส. สุปราณี ช่วยสงคราม
642101004859 นาง ธัญทิพย์ ประพัฒน์ทวีสุข
642101004860 น.ส. ณภัค นวลแก้ว
642101004861 น.ส. สุพิชฌาย์ ถกลประจักษ์
642101004862 น.ส. ปภาภรณ์ เทียมนรา
642101004863 น.ส. ศุภกานต์ แก้วภิรา
642101004864 น.ส. สนธยา สุวรรณชาตรี
642101004865 น.ส. สุวิดา วัฏิสุ
642101004866 น.ส. อัญชลี แซ่แต้
642101004867 นาย ธีรกุล แทนทรัพย์
642101004868 น.ส. พนัดดา จ าปามี
642101004869 น.ส. ติณณา สุวรรณสมบัติ
642101004870 น.ส. ณัฐธิดา หนูนาค
642101004871 นาย โสฬส ธนันชัย
642101004872 นาย ศุภวิชญ์ เน่ืองจากฉิม
642101004873 นาย จักรพรรดิพงศ์ ต้ังพิพัฒวัฒนากุล
642101004874 นาย วิธาน บุญเกิด
642101004875 นาย กิติศักด์ิ วิไลพัฒน์
642101004876 น.ส. เสาวลักษณ์ ชูสุวรรณ
642101004877 น.ส. ชุติมันฒ์ ภักดี
642101004878 น.ส. นฤมล แสนสกล
642101004879 น.ส. สุดารัตน์ แน่ประโคน
642101004880 น.ส. วิชชุตา ชัยชะนะ
642101004881 น.ส. ชุติกาญจน์ เทพแก้ว
642101004882 น.ส. ผกามาศ ปรมวิทย์
642101004883 น.ส. อัชฌา หาญพัฒนากิจ
642101004884 นาย แชมป์ กองสุข
642101004885 นาง วันดี อ านวยสวัสด์ิ
642101004886 น.ส. สิรินยา นาคเสน
642101004887 นาย บ ารุงพล ส ารวญ
642101004888 นาย วุฒิภัทร อุดมพืช
642101004889 น.ส. ขวัญชนก ยศกลาง
642101004890 น.ส. นับเดือน โจมแพง
642101004891 น.ส. หทัยรัตน์ จันทร์หอม
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642101004892 น.ส. ธัญกร ไตรทิพย์
642101004893 นาย อภิวัฒน์ วุฒิพิศาล
642101004894 ส.ต.ท.หญิง กนกกานต์ มหายศนันท์
642101004895 นาย ภูเพชร อรัญรัชชพิศาล
642101004896 น.ส. สุจิตรา ธนะเศวตร
642101004897 นาย อาทิตย์ กิติกา
642101004898 น.ส. พรสวรรค์ แสงทอง
642101004899 น.ส. ภัทร์ธิชา ช้างต่อ
642101004900 น.ส. ณัฐกมล สุวรรณภักดี
642101004901 น.ส. วัลภา วีระสม
642101004902 นาย ชัยรัชต์ ภูตาณุเดชา
642101004903 น.ส. กรกนก กัมปนาวราวรรณ
642101004904 น.ส. วรัทยา เหย้าสุวรรณ
642101004905 น.ส. ชญานิศ จิวมงคลชัย
642101004906 นาย วีรภัทร สง่าจิตร
642101004907 น.ส. มนัสวี รัตนกถิกานนท์
642101004908 น.ส. นันทนา กุจันทร์
642101004909 นาย ธีรภัทร์ ศรีค ามูล
642101004910 สิบต ารวจตรีหญิง กุลสตรี วรทรัพย์
642101004911 นาย พงศภัค พัฒน์มะณี
642101004912 น.ส. พรรณทิภา กรวิทยโยธิน
642101004913 น.ส. ชุติมน ชาญวลิชล
642101004914 น.ส. ปรัชิญา อรรถกิจเจริญ
642101004915 น.ส. ณัฎฐกานต์ จตุรภัทร์
642101004916 นาย ศุภกฤต ต้ังรัตนพิบูลย์
642101004917 น.ส. สราลี อินทพิบูลย์
642101004918 น.ส. ชิดกมล ทองงาม
642101004919 น.ส. อัญชลี หงส์มณีกุล
642101004920 น.ส. ณัฐชยา ทีค า
642101004921 นาย กิตติมศักด์ิ เวสสุวรรณ
642101004922 น.ส. อาภาวรรณ สอนจะบก
642101004923 น.ส. ดาราวัลย์ ท าการดี
642101004924 นาย ปฏิพากย์ สว่างศรี
642101004925 น.ส. ประวิณีย์ ชินรัตน์
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642101004926 นาย ผดุงศักด์ิ โค้วศิริ
642101004927 น.ส. นภัสวรรณ เหลืองวิลัย
642101004928 น.ส. อัจฉรา วงศ์ภาค า
642101004929 น.ส. ฐิติชญา มาดุลเวช
642101004930 น.ส. ปุณณิกา คงช่วย
642101004931 น.ส. ชลัยลักษณ์ การดี
642101004932 น.ส. อนัญญา เข็มกลัด
642101004933 น.ส. ณัฐธิดา ชิตณรงค์
642101004934 น.ส. ภัทราภรณ์ พรหมเพศ
642101004935 นาย คมสันต์ คงอ่อน
642101004936 นาย กฤษดา สมิตนันท์
642101004937 น.ส. มณีนุช พละสุข
642101004938 น.ส. นิโลบล อินทรฤทธ์ิ
642101004939 น.ส. สุนิดา เครือม่วง
642101004940 น.ส. กนกวรรณ อยู่ทน
642101004941 น.ส. สุปราณี เหม็นเตล็บ
642101004942 น.ส. รัตนาพร บุญเรือง
642101004943 น.ส. ณิชาบูล อัยยมาตร
642101004944 น.ส. พัทธ์ธีรา แช่มช่ืน
642101004945 นาย รณกร เตโช
642101004946 นาย ศรัณย์ภัทร แก้วหวาน
642101004947 นาย ปิยะวัฒน์ อินวรณ์
642101004948 นาย วิวรรธน์พงศ์ จุ้ยสถิตย์
642101004949 นาย เฉลิมพร ตันหยงมัด
642101004950 นาย เดชากิต ปิลันธนดิลก
642101004951 น.ส. ช่ืนชม สายทอง
642101004952 น.ส. พิชญารัตน์ ปิยะจันทร์
642101004953 น.ส. อรุณี ค าสิทธ์ิ
642101004954 น.ส. ณัฏฐิพร พิมพา
642101004955 นาย คณพศ ทองนวล
642101004956 พ.อ.อ. รัฐศาสตร์ โสนรินทร์
642101004957 นาย เกียรติศักด์ิ โพธิเจริญ
642101004958 น.ส. เพ็ญนภา แก้วมณี
642101004959 นาย ก าภู วงศ์กาวี
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642101004960 นาย ธ ารงศักด์ิ สุนทรภัค
642101004961 นาย ณัฐพล ศีรี
642101004962 น.ส. กานต์ธีรา แสงจันทสิทธ์ิ
642101004963 น.ส. สุธิมา กลีบใบ
642101004964 น.ส. ทัณฑิกา ฤทธิขันธ์
642101004965 นาย นันทวัธ สารัมย์
642101004966 นาย นพวิทย์ ขวัญเมือง
642101004967 น.ส. กนกวรรณ กิมานุวัฒน์
642101004968 น.ส. พิชาณิกา คงสวัสด์ิ
642101004969 ว่าท่ี ร.ต.หญิง ทิพยสุดา เพชรรักษ์
642101004970 น.ส. ระพีพรรณ บุญธรรม
642101004971 นาย พัสกร สุวรรณเครือ
642101004972 นาย ศุภณัฐ ภัทรพิศาล
642101004973 น.ส. จุฑารัตน์ อุชชิน
642101004974 นาย เจตริน ขันแก้ว
642101004975 นาย เชาวน์ลภัส เลิศผกากุล
642101004976 นาย บัญชาการ มณีวงค์
642101004977 นาย วสันต์ ปาระมี
642101004978 นาย เทพวรา สวามิ
642101004979 น.ส. กุลธิชา เฮงเส็ง
642101004980 นาย ณัฏฐ์ แก้วด า
642101004981 น.ส. นฤมล แก้วด า
642101004982 นาย ชรินทร์ ไตรรัตน์วัฒนา
642101004983 นาง ยศวดี ช านาญ
642101004984 น.ส. สริยา เพชรรักษา
642101004985 นาย ไตรรัตน์ ศรีบุญมา
642101004986 นาย ปภาวิน พรหมฟัง
642101004987 น.ส. ธัญญธร ภิญโญพาณิชย์การ
642101004988 น.ส. ญาศินี มิถุนา
642101004989 น.ส. ศิรามล จิระพร
642101004990 นาย ศุภสัณห์ ฟูเกียรติ
642101004991 น.ส. ปาจรีย์ วรโพด
642101004992 น.ส. ชยาภรณ์ คุ้มเทียน
642101004993 นาย ธนภัทร ทนงศักด์ิ
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642101004994 เรืออากาศโทหญิง ณัฐวรินทร์ ภาคาหาญ
642101004995 น.ส. ศิริณญา แจ่มศรี
642101004996 นาย สุนทร มู่เก็ม
642101004997 น.ส. ศตพร ฤกษ์พิชัย
642101004998 น.ส. สิริภัทร บุญปลอด
642101004999 นาย อารินทร์ เด่นนิรันดร์
642101005000 น.ส. ปิยลักษณ์ฺ ขาวข า
642101005001 น.ส. วลัยพร ผิวขม
642101005002 น.ส. รัตติยา พุ่มจันทร์
642101005003 นาย วัลลภ ไวยวาสนา
642101005004 นาย ณัฐนนท์ เจริญสุข
642101005005 น.ส. เยาวเรศ ไวยวาสนา
642101005006 น.ส. ภารดี เดชรัตนวิไชย
642101005007 นาย พีรพงษ์ โพธิบาตร
642101005008 น.ส. สุภาพร ภู่ศิลป์สถิตย์
642101005009 น.ส. เหมือนแพร ชูศรีจันทร์
642101005010 นาย อับดุลฮาบี ยะอาแซ
642101005011 น.ส. วรรณภา ธรรมโหร
642101005012 น.ส. เบญจวรรณ นามะวัง
642101005013 น.ส. ชุติกาญจน์ รู้หลัก
642101005014 นาย ศิวะเวท ธรรมโหร
642101005015 นาย เจษฎา อารีย์
642101005016 น.ส. มณีรัตน์ ต้ังประจักษ์ภักดี
642101005017 น.ส. จันทนันท์ ต้ังประจักษ์ภักดี
642101005018 นาย ศิร์การ เอ่ียมสุนทรวิทย์
642101005019 น.ส. สุพิชฌาย์ รู้หลัก
642101005020 น.ส. วิภาภรณ์ เกิดแสง
642101005021 นาย วัฒนา อุตเสนา
642101005022 นาย ทัศน์ภูมิ ลิปิกรโกศล
642101005023 นาย ธีรศักด์ิ เพ็งประเสริฐ
642101005024 น.ส. สุภาพรรณ พงษ์ภู่
642101005025 นาย ชนาธิป แก้วประเสริฐศรี
642101005026 นาย อนุรักษ์ ว่องว่ิง
642101005027 น.ส. เมธินี แก้วม่วง
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642101005028 น.ส. กรกช ด าแก้ว
642101005029 นาย ยศนันท์ ดวงแก้ว
642101005030 นาย ธีรชัย ด าแก้ว
642101005031 นาย สุรศักด์ิ ยานมณี
642101005032 นาย ธีรวุฒิ เพชรพันธ์
642101005033 น.ส. แคทลียา เพ็งเขียว
642101005034 น.ส. ศศิฌา ศิริเมร์
642101005035 น.ส. พฤฒาวรรณญ์ อินทร์ขาว
642101005036 น.ส. ศุภลักษณ์ อ่อนสันต์
642101005037 น.ส. กุลพรภัสร์ อรุณกิจ
642101005038 นาย ณัฏฐ์พัฒณ์ ฐีระเวช
642101005039 น.ส. ฉันทิศา หาญกล้า
642101005040 นาย วิทูรย์ ช านาญธรรม
642101005041 น.ส. วรรณวิศา สัมมาสิทธ์ิ
642101005042 ส.ต.ต.หญิง ชุติมา มณีโชติ
642101005043 น.ส. ตระการตา ปาระเคน
642101005044 น.ส. นวพร มณีโชติ
642101005045 นาย วชิรวิชญ์ อิทธิการันต์กุล
642101005046 น.ส. นูรีซาล ปูตีล่า
642101005047 นาย วิทวัส จงรักวิทย์
642101005048 นาย สุทธิพงษ์ พินิจมนตรี
642101005049 น.ส. สุจิตรา มาบรรดิษ
642101005050 น.ส. จิรัฏฐ์ รุ่งเรืองพันธ์
642101005051 นาย ภาณุมาศ รัตนานุกูล
642101005052 นาย นพณัฐ พงศ์สิทธิศักด์ิ
642101005053 นาย ภูธิเบศร์ สุวรรณมณี
642101005054 นาง รุจิรัฏฐ์ ลายประจักษ์
642101005055 น.ส. ณัฏฐณิชา ประดิษฐ์ค่าย
642101005056 น.ส. จิราภรณ์ อดกล้ัน
642101005057 นาย พงษ์ธร เมืองมูล
642101005058 นาย วรากร อดุลยฤทธิกุล
642101005059 นาย ปฐมพงศ์ ชุมภู
642101005060 น.ส. กมลชนก ศรียศ
642101005061 น.ส. ปาณิสรา อดุลยฤทธิกุล

ช่ือ - นำมสกุล

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าท่ี 149 จาก 450    



จ ำนวน 15,262 คน 
เลขประจ ำตัวสอบ

642101005062 นาย สมเกียรติ พรชัยพิมลพันธ์
642101005063 น.ส. นาฏอนงค์ วงศ์เจริญ
642101005064 น.ส. วริศรา จุฬามณีรัตน์
642101005065 น.ส. นิภา เกล่ือนกลางดอน
642101005066 น.ส. เปรมณพิชญ์ ทองค าแท้
642101005067 น.ส. เขมรัตน์ ดวงไทย
642101005068 จ.ส.อ. ยศพัทธ์ พงศ์ปลอดภัย
642101005069 ส.ต.ท.หญิง เพ็ญนภา เหลืองอ่อน
642101005070 น.ส. เบญญา ชัยนุวงค์
642101005071 นาย ทศมงคล พงศ์พันธ์
642101005072 น.ส. สุพัตรา ค าภา
642101005073 น.ส. สกาวรรณ ถนอมสิทธ์ิ
642101005074 น.ส. ณัฐพร วัฒนสุทธิ
642101005075 น.ส. ทิพาลัย ลิมาภิรักษ์
642101005076 นาย พิทักษ์ เลิศวณิชย์วัฒนา
642101005077 นาย ฐิติพงศ์ พิริพล
642101005078 นาย พิธิวัฒน์ โล่ห์สุวรัตน์
642101005079 น.ส. นารีนาฏ สุภาผล
642101005080 น.ส. จิตรา สุวรรณราช
642101005081 นาย สุไลมาน จันทร์ตุด
642101005082 นาย อภิวิชญ์ พิทยาจิรกุล
642101005083 น.ส. เทพธิดา ชัยภา
642101005084 น.ส. พิชญ์นรี ทรงฤกษ์
642101005085 น.ส. ปวีณา เจษฏจรัสพงศ์
642101005086 นาย ไกรวิชญ์ ปากอุตสาห์
642101005087 น.ส. ดลญา คุ้มภิรมย์
642101005088 นาย วรพจน์ พ้นภัย
642101005089 น.ส. กานต์สินี ทิพย์รองพล
642101005090 น.ส. วัชรินทร์ ไชยสมบัติ
642101005091 น.ส. ปทิตตา จันทวงศ์
642101005092 นาย นพรุจ พัสสระ
642101005093 นาย ภคิน เพ็ชรช าลิ
642101005094 น.ส. ณัฐมน สุวรรณคัณฑิ
642101005095 น.ส. จิฬาภรณ์ สอนศักดา
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642101005096 น.ส. พิมพ์ชนก หว่านพืช
642101005097 น.ส. วรัมพร โฆสิต
642101005098 น.ส. ชุติกาญจน์ ไชยถาวร
642101005099 นาย กอบชัย ขวัญมงคล
642101005100 น.ส. ศริญญา พูนสวัสด์ิ
642101005101 นาย กิตติวัฒน์ เอ่ียมย้ิม
642101005102 น.ส. ศิรินาถ จินเอียด
642101005103 น.ส. ณัฐติพร ภูงามนิล
642101005104 น.ส. เนตรชนก อุดมทรัพย์
642101005105 น.ส. วิราภรณ์ กาญจนอุทัยศิริ
642101005106 น.ส. อสพาภรณ์ อรเมศ
642101005107 น.ส. ฤกษ์วริศ วรฉัตร
642101005108 น.ส. ติณณ์พิชา วิโรจน์เตชสุนทร
642101005109 น.ส. นิชนันท์ พิชัยเงาะ
642101005110 น.ส. สิทธิวรรณ ศรีงาม
642101005111 นาย นลธวัช ผดุงเกียรติ
642101005112 นาย อรรถพล นาคาพจน์
642101005113 น.ส. นพวรรณ แท่นเล็ก
642101005114 น.ส. ลลิตา คงธรรม
642101005115 นาย ปริญญา ดวงทอง
642101005116 นาย วิทยา กุลธนาไพโรจน์
642101005117 น.ส. ธุสาวดี ทองนวล
642101005118 นาย วรงค์ เหมปราการ
642101005119 น.ส. ดารกานต์ เสียงเพราะ
642101005120 น.ส. กิตติญา แสนนาม
642101005121 น.ส. สุภาวดี รัตนรงค์
642101005122 น.ส. กนกมณฑ์ ภูประไพ
642101005123 น.ส. กรกนก ใจบ ารุง
642101005124 จ่าอากาศเอก วัชรพงศ์ ทานันท์
642101005125 นาย ปภาวิน แป้นจุลสี
642101005126 น.ส. ณัฐธิดา ย่อดี
642101005127 น.ส. ปาณิสรา พุ่มฉัตร
642101005128 นาย รังสิมันต์ เกตุสุวรรณ
642101005129 น.ส. ฐิติพร นิรันดร์สุข
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642101005130 นาย ธีรภัทร สุธีรภาพ
642101005131 น.ส. ชลทิชา เต็มแก้ว
642101005132 นาย เรวัต ทิพย์รัตน์
642101005133 น.ส. ศุภลักษณ์ นพรัตน์
642101005134 นาย ศุภณัฐ ยอดด าเนิน
642101005135 น.ส. กรุณา ศิลกุล
642101005136 นาย รวินท์ แก้วสุทธิ
642101005137 น.ส. กมลชนก สินธุรักษ์
642101005138 น.ส. กัญญ์จรินทร์ ละออศรี
642101005139 น.ส. ณัฐิวรรณ จันทรโชติ
642101005140 น.ส. ธวัลรัตน์ แซ่ล้ิม
642101005141 นาย ธีรัช ตันติยสวัสด์ิ
642101005142 น.ส. ณัชชารีย์ นิธิโรจนรัตติกร
642101005143 น.ส. ณัฐธิดา จันสะหา
642101005144 นาย ธนวุฒิ ศิริมา
642101005145 นาย ศิริพัฒน์ ขิงหอม
642101005146 นาย ธนกฤต เวศย์วิบุล
642101005147 น.ส. จงกลนี ทิพย์มณี
642101005148 น.ส. พีรดา ตันติยสวัสด์ิ
642101005149 น.ส. สินี นาคสิงห์
642101005150 นาย ทนงศักด์ิ สาโม้
642101005151 น.ส. ชุติมา รัตนโนรส
642101005152 นาย สุทธิรักษ์ บางลอย
642101005153 นาย นนทวัฒน์ แร่ทอง
642101005154 นาย สรวิช อินทะวงษ์ค า
642101005155 น.ส. นิสารัตน์ ชาญสายสาคร
642101005156 นาย ธนวัฒน์ ศิริมา
642101005157 นาย ศรัณญู เล่ือนลอย
642101005158 น.ส. กันสิชา พรมโชติ
642101005159 ร้อยโท สกลพัฒน์ ชาญมงคลพาณิชย์
642101005160 นาย กฤษณุ ลือก าลัง
642101005161 น.ส. กานติมา บริบูรณ์
642101005162 นาย ภูรินท์ แสงดี
642101005163 น.ส. วิลาสินี บุญมีประเสริฐ
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642101005164 น.ส. ชามาภัทร ทองสมุทร
642101005165 นาย ภทรพงค์ เกียรติสุต
642101005166 น.ส. พัชราภรณ์ แทนเกษม
642101005167 น.ส. ชมพูนุช ตรีชินะพงศ์
642101005168 น.ส. ปนัดดา สามดี
642101005169 น.ส. จุฑาธิปัตย์ เทศแก้ว
642101005170 น.ส. ชวิรกาญจน์ โนใหม่
642101005171 น.ส. พรปวีณ์ เพ็ชรคง
642101005172 นาย ธนพงษ์ มีพันธ์
642101005173 น.ส. วันทนา ทันยศ
642101005174 น.ส. ปภาวดี สร้อยสวรรค์
642101005175 นาย ธีร์นภัส ปรากฏมาก
642101005176 น.ส. วรรณพร เจริญวงษ์
642101005177 น.ส. ดรุณี ขุนไกร
642101005178 น.ส. นรีพร ทองค า
642101005179 นาย กิตติทัต ปัญญามงคล
642101005180 น.ส. สุธีรัตน์ องอาจ
642101005181 น.ส. นภัส จ ารูญศาสน์
642101005182 น.ส. วีรญา แสงค า
642101005183 น.ส. ณัฐชา สังข์แป้น
642101005184 น.ส. รัตนากร ฐิติสุรวัฒน์
642101005185 นาง บุหงา ชาสุวรรณ
642101005186 น.ส. ชุติมา รัชวัตร์
642101005187 น.ส. รัตติกาล จันทะคาร
642101005188 นาย ภาณุ ทองปนแก้ว
642101005189 น.ส. วรัญชลี สารจุม
642101005190 นาย สุรศักด์ิ นครชัย
642101005191 น.ส. ธมลวรรณ ทรัพย์ฤทธา
642101005192 น.ส. ขวัญฤดี เนียงภา
642101005193 นาย คณาพจน์ มีสามเสน
642101005194 นาย ธนกร เกษดี
642101005195 น.ส. เจนจิรา นามยา
642101005196 น.ส. สุวรรณา ถาวรสิงห์
642101005197 นาย ปรีดี กิมานนท์
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642101005198 นาย รัชชานนท์ สโมสร
642101005199 นาย สิรภพ บุญมีประกอบ
642101005200 น.ส. ภูวดี ชรัญญา
642101005201 น.ส. จิดาภา วงษ์คงค า
642101005202 นาย กฤติกะ วรฉัตร
642101005203 น.ส. หน่ึงฤทัย นาคเพชร
642101005204 นาย นพรุต พุฒตาล
642101005205 น.ส. แทนคุณ พันธ์แก้ว
642101005206 น.ส. กุลนาถ โชติไพรัตน์
642101005207 น.ส. วรรณวิสา หนูวัน
642101005208 น.ส. ภัทร์สิริ อุปไพร
642101005209 น.ส. เสริฐ อินทร์แก้ว
642101005210 น.ส. ณัฐชฎา พลบุญ
642101005211 นาย ศุภริช จิณะกับ
642101005212 น.ส. ชุติกาญจน์ ศรีเมฆ
642101005213 น.ส. ฉัตรชนก ทนงศักด์ิ
642101005214 นาย พัฒนพงศ์ พานทอง
642101005215 น.ส. ชนันท์กานต์ ขันทอง
642101005216 น.ส. อรนุช บุญประกอบ
642101005217 น.ส. เสาวภา บรรลือ
642101005218 น.ส. ญาณิศา ทิพกองลาด
642101005219 นาย พงศธร แซ่โค้ว
642101005220 นาย วัชรพงศ์ อุตส่าห์
642101005221 น.ส. สุทธิดา ตราช่ืนต้อง
642101005222 นาย ธีรภัทร เลิศอุดมโชค
642101005223 น.ส. ปาริชาติ คงแก้ว
642101005224 น.ส. ปรียาพร ทันยศ
642101005225 น.ส. วิภารัตน์ ถนัดหนังสือ
642101005226 น.ส. ณ ปฏิญญา จินะชัย
642101005227 นาย ธนวัฒน์ โซว
642101005228 น.ส. โชติกา ต้นค า
642101005229 นาย ธนพล ลายหงษ์
642101005230 น.ส. กนกวรรณ เธียนชัยวัฒนา
642101005231 นาย เปรมกฤษ มนัสศิลา
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642101005232 น.ส. วิชชุดา แซ่แต้
642101005233 น.ส. ธมลวรรณ สิทธิเครือ
642101005234 นาย ตุลาคุณ นนทพุทธ
642101005235 น.ส. อังคณา สว่างใจ
642101005236 นาย ธนกร จันต๊ะสุข
642101005237 น.ส. สมฤดี กิริมิตร
642101005238 น.ส. อรุโณทัย อนุสสรราชกิจ
642101005239 นาย สุรพันธ์ เปล่งเจริญศิริชัย
642101005240 น.ส. รัตติยา วงศรีลา
642101005241 น.ส. ชนมน สวัสด์ิ
642101005242 นาย ปรีติสุต กระแสเสน
642101005243 นาย เอกชาติ หนูราช
642101005244 น.ส. ณัฐชยา ปานใยสมบูรณ์
642101005245 น.ส. จุรีพร เกิดมาก
642101005246 นาย พฤฒิพงศ์ ฤทธิรงค์
642101005247 น.ส. ทิพพิชา ศรีทิพย์
642101005248 นาย พชรพล สมฤทธ์ิ
642101005249 น.ส. ณัฐวดี ลินจงสุวรรณ
642101005250 นาย วรุตมา ต้ังพานิช
642101005251 น.ส. กนกอร ยางป้อม
642101005252 น.ส. ณัฐวรรณ เอ้ียงผล
642101005253 น.ส. สุดารัตน์ ธิชาญ
642101005254 นาย ชยากร ช่วยคูณ
642101005255 น.ส. กนกกาญจน์ เมืองแก้ว
642101005256 น.ส. ดลชญา พรวสันต์
642101005257 น.ส. ธนัชชา สุวรรณวิภากร
642101005258 นาย จิรวิชญ์ แนบเนียร
642101005259 นาย ไกรสร หงษ์จะบก
642101005260 นาง วราภรณ์ เวชภูติ
642101005261 นาย ภาณุพงศ์ เฟ่ืองเกษม
642101005262 นาย สมชาย  เหติพาณิชย์
642101005263 น.ส. สุภัสรี ทิพย์แก้ว
642101005264 น.ส. นัทธมน แสงสุวรรณ์
642101005265 นาย พีรวัฒน์ ทับแว่ว
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642101005266 น.ส. ณิชกานต์ สมจิต
642101005267 น.ส. สุธิดา เมฆสุข
642101005268 นาย ชัยยศ ไชยดวง
642101005269 น.ส. ธมลวรรณ หิรัญสถิตย์พร
642101005270 น.ส. นิศารัตน์ ก๋าแก้ว
642101005271 น.ส. มุนินทภัทร รือเรือง
642101005272 นาย ปิยพันธ์ ชายะพันธ์ุ
642101005273 นาย ภพพิชญ์ มากอ่ิม
642101005274 น.ส. จุฬารัตน์ เข็มกลัดมุกต์
642101005275 น.ส. ชิตกมล มาลาวิสุทธ์ิ
642101005276 นาย วีรพันธ์ ตันบุญ
642101005277 น.ส. เอ้ือพันธ์ุ สุพันอ่างทอง
642101005278 นาย ธีรพล ชุณหบันดล
642101005279 น.ส. ปริชมนณ์ นนศิริ
642101005280 น.ส. ปณิชา สาธุเสน
642101005281 นาย อับดุลสลาม สาเมาะ
642101005282 น.ส. อรุณรัตน์ ขาวละมูล
642101005283 น.ส. เมษารักษ์ ส่งศรี
642101005284 น.ส. ธัญญลักษณ์ ศิริวรารักษ์
642101005285 ด.ต. นรินทร์ยุทธ ใจปิง
642101005286 น.ส. ณัฏฐวรรณ ช่อแก้ว
642101005287 น.ส. ณัฐธิดา มิคะนุช
642101005288 ร.ต.ท. กิติศักด์ิ พรมสะอาด
642101005289 นาย จิรภานนท์ ภัทรพงศ์ธาริน
642101005290 น.ส. ปรมทพร คชกฤษ
642101005291 น.ส. ทิฆัมพร พลูหนัง
642101005292 น.ส. ฐิตินาถ ปัญญวุฒิ
642101005293 น.ส. รุจิรา  เมืองสูง
642101005294 นาย วุฒิอานันท์ ป่ินม่ิงนิมิต
642101005295 น.ส. ณฑิตา ณ ล าพูน
642101005296 น.ส. วิสารัตน์ ใจเย็น
642101005297 นาย ขวัญโชค นามศรีทวีชัย
642101005298 น.ส. ชนาภรณ์ วังอนานนท์
642101005299 น.ส. ณิยาวรรณ เอ่ียมย้ิม
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642101005300 น.ส. ทิพย์ณฐา ภัคสุธีรัชต์
642101005301 นาย อรรถพล โพธ์ิจันทร์
642101005302 นาย วสุ อ่อนละออ
642101005303 น.ส. สุปวีณ์ กลับศรีอ่อน
642101005304 น.ส. มลสิริ แจ่มจันทา
642101005305 น.ส. อรวรรณ เติมคุนานนท์
642101005306 น.ส. นัจนันท์ เล่ียงทรชน
642101005307 น.ส. ณัตติกา แน่พิมาย
642101005308 น.ส. พัทธวรรณ เลิศพิพัฒน์กุล
642101005309 น.ส. เกศสรินทร์ สิทธิพร
642101005310 นาย ประสงค์ บางยับย่ิว
642101005311 น.ส. อรสุธี เหล่าปาสี
642101005312 น.ส. เพชรา บุตรศักด์ิ
642101005313 น.ส. สันศนีย์ ประภาเวชกุล
642101005314 น.ส. ประภัสสร จินดารัตน์
642101005315 นาย วีรวุฒิ ชังอิน
642101005316 ว่าท่ี ร.ต. พลาย กลางเมือง
642101005317 น.ส. พวงรัตน์ มะลิทอง
642101005318 น.ส. กฤศรดา จันทวงศ์
642101005319 น.ส. เกตุวดี เสียงชิต
642101005320 น.ส. หทัยนุช พิพัฒน์ภัคกุล
642101005321 นาย มนัสวี วัดบุญเล้ียง
642101005322 น.ส. ชฎารัตน์ เสียงชิต
642101005323 น.ส. กฤตชญา มุสิกพงษ์
642101005324 น.ส. อโรชา เกิดอยู่
642101005325 น.ส. สุนิษา สูงย่ิง
642101005326 น.ส. อัญญวดี ล่ิมวชิรโชติ
642101005327 นาย ภูวเดช ทุติยพงษ์
642101005328 น.ส. บัณฑิตา กุลธรรมมานนท์
642101005329 นาย วรเมธ หนูบรรจง
642101005330 น.ส. สุพรรณี ทัตตะรุจิ
642101005331 น.ส. วราภรณ์ ครสิงห์
642101005332 จ่าเอก โกวิท บุญล้อม
642101005333 น.ส. ศิริภัทรากร โฮมหงษ์
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642101005334 นาย วงศธร สุวรรณกิจ
642101005335 น.ส. จีรกิต ชุณหโชควัฒนา
642101005336 น.ส. จิราภา ตรีสัตย์
642101005337 น.ส. พชรพร เทียมเวช
642101005338 น.ส. กษิรา กันต์ธนนนท์
642101005339 นาย เพ่ิมศักด์ิ คงทวี
642101005340 น.ส. อติตา อ้ันซ้าย
642101005341 น.ส. นนทิยา สัตวาที
642101005342 น.ส. อัจฉรี อินทยศ
642101005343 น.ส. อัญชสา แซ่อุ่ย
642101005344 นาย วัชรพงษ์ คงคาชนะ
642101005345 นาย บัณฑิต เจริญ
642101005346 นาย ยุทธพล ศรีส่งทรัพย์
642101005347 นาย นครินทร์ พิงคะสัน
642101005348 นาย อภิชน พัฒนวสันต์พร
642101005349 นาย นพรินทร์ สุทุม
642101005350 นาย ศรายุทธ คงด า
642101005351 นาย อิทธิพล เพชรเนียน
642101005352 น.ส. ณัฐรินทร์ หอมร่ืน
642101005353 น.ส. พรชนก เป้าจ านงค์
642101005354 นาย กิตติภพ พุ่มโพธ์ิทอง
642101005355 น.ส. ธัญญ์นภัส จารุเกียรติจิรกุล
642101005356 น.ส. กนกพร จัดเจน
642101005357 น.ส. กชกร บรรพัฒน์
642101005358 น.ส. นพรัตน์ พ่ึงพาพงศ์
642101005359 น.ส. นพกร ไพศาลม่ันคง
642101005360 น.ส. กุลธิดา ใจหนักแน่น
642101005361 น.ส. พัทธ์ชนก ท้าวนอก
642101005362 น.ส. พลอยธัญกร พูลธัญกิจ
642101005363 น.ส. เบญญาภา ฉัตรชุติมากุล
642101005364 นาย ศุภฤกษ์ พลีดี
642101005365 นาย เอกวุฒิ พันธุภัทร
642101005366 น.ส. วิภารัตน์ ทะเรรัมย์
642101005367 น.ส. กุลธิดา พลับจีน
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642101005368 นาย พีรดนย์ โฉมงาม
642101005369 น.ส. ศุภิสรา สุกใส
642101005370 น.ส. จิราพร ฉลองธรรม
642101005371 น.ส. วิภาวี พานิชกุล
642101005372 น.ส. พิจาริน ยกศิริ
642101005373 น.ส. จิดาภา อยู่จรรยา
642101005374 นาย อัสลัน ถ่ินเกาะแก้ว
642101005375 น.ส. พรสวรรค์ ทองสี
642101005376 นาย กฤษณ์ สุขยฤกษ์
642101005377 น.ส. พรพรรณ โปณสุวรรณ
642101005378 น.ส. ปิยะดา ผาสุข
642101005379 นาย ปฐวี เปียคล้าย
642101005380 น.ส. ธัญชนก หิรัญเดช
642101005381 น.ส. สริดา เย็นภู่ทอง
642101005382 น.ส. อมรรัตน์ ศรีค า
642101005383 น.ส. ปานฟ้า พรหมแก้ว
642101005384 น.ส. ลัดดาวรรณ จังหวะ
642101005385 นาย จิรเดช เทพสาตรา
642101005386 น.ส. ใหม่ สาธุเสน
642101005387 นาย อัครวิธ จิตตานุปกรณ์
642101005388 น.ส. ทัศนีย์วรรณ วัฒนา
642101005389 น.ส. ภัทรวรินทร์ พรหมพันธ์
642101005390 น.ส. กัญญาณัฐ สุขด้วง
642101005391 นาง นภศร ชุ่มผ้ึง
642101005392 สิบต ารวจโท วราวุธ บุญมา
642101005393 นาย สราวุฒิ จูฑะพันธ์
642101005394 น.ส. ปวิชญา สุภัทรประทีป
642101005395 นาย ก้องพิศุทธ์ิ ธรฤทธ์ิ
642101005396 น.ส. คณิศรา มีธรรมสวนะ
642101005397 น.ส. ศศิประภา เมืองแก้ว
642101005398 น.ส. สุงรางค์ นาคนาม
642101005399 น.ส. จีระนันท์ เดชสุธรรม
642101005400 นาย ศตวรรษ บุญมาดี
642101005401 น.ส. อรยุพา จันทร์ดี
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642101005402 จ่าเอก รชต บ ารัมย์
642101005403 น.ส. วรพิชชา เพ็ชรจรูญ
642101005404 นาง วิทิศา วัลลภวรกิจ
642101005405 นาย ภีมเดช โชประการ
642101005406 นาย ปณทัช วิชัยดิษฐ
642101005407 น.ส. พิมพ์พรรณ วรรณพิมพ์
642101005408 น.ส. วราภรณ์ วงศ์เสง่ียม
642101005409 นาย เอกพงษ์ ชูทอง
642101005410 น.ส. พรนภา ตีรถะวรวรรณ
642101005411 น.ส. กัญญาภัค ศรีโชติ
642101005412 น.ส. จีรณา สมถวิล
642101005413 นาย กฤษณพงษ์ จิตรส่องแสง
642101005414 น.ส. ชนินาถ จันทร์วิเชียร
642101005415 น.ส. มณฑณัช ลือจิตติรัตน์
642101005416 น.ส. กัญญาณัฐ ทิพม่อม
642101005417 น.ส. ปวีกานต์ อ้นรัตน์
642101005418 น.ส. ปภาดา รวิศวงศ์
642101005419 น.ส. ศศิธร นามนิยม
642101005420 น.ส. สุภาวดี ธนูศร
642101005421 น.ส. พรรณกาญจน์ พาณิชย์ศิริ
642101005422 นาย ทัตธน จันสมาขาว
642101005423 น.ส. พรรณพนัช พาณิชย์ศิริ
642101005424 น.ส. พรรณภัทร พาณิชย์ศิริ
642101005425 น.ส. ณัฐชยา พุทธเจริญ
642101005426 นาย คณิน โยธานัก
642101005427 น.ส. ชญานภัส ชูเล่ือน
642101005428 น.ส. นรัชชา สรรพภาษิต
642101005429 นาย สกานต์ สุขอุดม
642101005430 นาย โจมพล ทองวินิชศิลป
642101005431 นาย วัชรพล บุญธรรม
642101005432 นาย ครองรัฐ ต๊ะค า
642101005433 น.ส. พัณณิตา เตชากาญจนภัทร
642101005434 นาย ก าพลศักด์ิ เจริญธรรมรักษา
642101005435 น.ส. ธัญชนก วงษ์สอาด
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642101005436 น.ส. ภัทรฤทัย ทรัพย์มาก
642101005437 น.ส. ปฏิญญา ไตรนาค
642101005438 น.ส. ใบเฟิร์น ค าพุฒจันทร์
642101005439 น.ส. จิราภรณ์ จินวุฒิ
642101005440 น.ส. สรวีย์ อริยะวุฒิพันธ์
642101005441 น.ส. จารีย์ อร่ามโชติ
642101005442 นาย สมภมิตร อุตตะวงค์
642101005443 นาย นพณัช สกุลเกษมชัย
642101005444 น.ส. กุลธิดา อิสริยานุพงค์
642101005445 น.ส. ลักษิกา ถ้ าหิน
642101005446 น.ส. ณัฐริกา อาทิเวช
642101005447 น.ส. อรวรรณ วิเศษสุนทร
642101005448 นาย สุธีวรรธน์ ภัทรก่อพงศ์สุข
642101005449 นาย ภาสกรณ์ ฝางค า
642101005450 น.ส. ธนภร ยอดสุรินทร์
642101005451 น.ส. นันทัชพร บุญมี
642101005452 น.ส. จิราวรรณ ใยสอด
642101005453 น.ส. นวพร ทองคมข า
642101005454 น.ส. สุรัสวดี พูลทอง
642101005455 น.ส. ศิริธร มุขพรหม
642101005456 นาย พรชัย พิพัฒนกุลวานิช
642101005457 น.ส. จิดาภา วงศ์ภู่มณี
642101005458 น.ส. อมรประภา แผ่นศิลา
642101005459 นาย ธนวัฒน์ สุขแสง
642101005460 นาย พงษ์ศักด์ิ เมยดง
642101005461 น.ส. อรไพลิน ค้าพลอย
642101005462 นาย วิริยะ พีระพัฒนพงษ์
642101005463 ส.ต.ต.หญิง จารุวรรณ ถาติด
642101005464 นาย ณัฐวุฒิ บรรลือพืช
642101005465 น.ส. ชลนภา ชินเชษฐ์
642101005466 น.ส. อานิตยา บุญใช้
642101005467 น.ส. จิรนันท์ เตชะวัชรานนท์
642101005468 น.ส. รวิวรรณ อินทรเล้ียง
642101005469 นาย กฤตภาส กุลชาติชัย
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642101005470 น.ส. ปัญจรีย์ จอมศรี
642101005471 น.ส. ณพัชร ท้วมทองดี
642101005472 น.ส. สถิตพร รัตน์สถิตย์
642101005473 น.ส. ปิยนันท์ ต้องเคียน
642101005474 นาย รณภพ มะลิวัลย์
642101005475 น.ส. กรองกาญจน์ ชูเมือง
642101005476 น.ส. สุธีรัตน์ ม้าอุตส่าห์
642101005477 น.ส. วรมน แสงสุข
642101005478 น.ส. สุนิษา ป้ันสุข
642101005479 น.ส. สุวัสสา วิจิตรสมบัติ
642101005480 นาย เอกกมล กมลรัตนเกษม
642101005481 นาย อนิวรรตน์ คิวฝอ
642101005482 นาย ณพงศ์ มาลีหอม
642101005483 น.ส. ปิยะพงค์ พรหมทอง
642101005484 นาย ธิฏิวัฒน์ สีสะอาด
642101005485 น.ส. ธนัชพันธ์ ธนาสัมฤทธ์ิ
642101005486 น.ส. ณัฏฐณิชา มะโนรมย์
642101005487 น.ส. สรัสวฎี จากนอก
642101005488 นาย วีระศักด์ิ มิกขุนทด
642101005489 นาย เตชินท์ อินทรประดิษฐ์
642101005490 นาย วิชชาธร สายัณ
642101005491 น.ส. สุรีมาศ ฐาปนกุลศักด์ิ
642101005492 น.ส. ธัญวรรณ ทะสดวก
642101005493 นาย ภูผงาด เพชรสงฆ์
642101005494 นาย ปิยพงศ์ สิงห์พันธ์
642101005495 น.ส. จินตนา ราชบุรมย์
642101005496 นาย ปาณสาร อนาคาริกกุล
642101005497 ว่าท่ี ร.ต. สิทธิกร เอ่งฉ้วน
642101005498 น.ส. วิภาวี ศรีสวัสด์ิ
642101005499 น.ส. พรพิรินทร์ อินโส
642101005500 น.ส. ณัฐธยาน์ งามประภาพร
642101005501 นาย กิตติกรณ์ ศรีประพันธ์
642101005502 น.ส. กมลพรรณ พรมสะอาด
642101005503 น.ส. ภัสฐิรา แกมเพ็ชร
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642101005504 นาย เสฏฐวุฒิ บริสุทธ์ิ
642101005505 น.ส. กนกวรรณ ป้ันสกุล
642101005506 น.ส. ธัญญรัตน์ ดวงแก้ว
642101005507 น.ส. ธันท์ชนก อินต๊ะวิน
642101005508 นาย อรรณพ จันทร์โท
642101005509 น.ส. รัชตา สาธุเสน
642101005510 นาย ณัฐพล จันทร์โท
642101005511 น.ส. ปวีณ์สุดา ควรพิพัฒน์กุล
642101005512 น.ส. อภิชาดา แสงจันทร์
642101005513 นาย ธวัฒชัย ปาละคะมาน
642101005514 น.ส. วาสิตา วราสิทธิชัย
642101005515 น.ส. วันวิสาข์ โพธ์ิสุวรรณ์
642101005516 น.ส. วิสุดา เน้ือทอง
642101005517 น.ส. กันต์หทัย อุ่นใจ
642101005518 น.ส. ธันยพร พลงาม
642101005519 นาย นรินทร์ ชีวตระกูลชัย
642101005520 นาย สุขุม วรรณะเดชะ
642101005521 น.ส. ธัญชนก ขุนช านาญ
642101005522 น.ส. ปัฐมาพร เคนบัวบาน
642101005523 น.ส. ชัยมา มินซาร์
642101005524 น.ส. ศุภรดา ปฏิสนธิเมธี
642101005525 น.ส. มีนา วันเต๊ะ
642101005526 น.ส. ชิสา โห้เหรียญ
642101005527 น.ส. ณัฐธยาน์ มหิงสุพรรณ์
642101005528 นาย จักรกฤษ นิลก าแหง
642101005529 นาย ศุภภัค ล่ิมวรพันธ์
642101005530 น.ส. สาวิตรี เล่ียมทองขาว
642101005531 น.ส. ศิรภัสสร วนสุวานิช
642101005532 น.ส. นฤภร เจริญถาวรโภคา
642101005533 น.ส. สุภัทรา เช่ียวชาญ
642101005534 น.ส. อังคณา มรรคถาวร
642101005535 นาย ภาณุพงศ์ รังคพุทธมานะ
642101005536 นาย จินตวัฒน์ สุวรรณวงศ์
642101005537 น.ส. สิริกร โชคพิกุลทอง
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642101005538 น.ส. ฐานิตา สมบูรณ์ทวี
642101005539 นาย วิชยุตม์ พิมพ์ถนอม
642101005540 นาย ธนภัทร ศิริเรือง
642101005541 นาย ก าพล ตรีรัตน์พันธ์ุ
642101005542 น.ส. ก่อฝัน บริสุทธ์ิสวัสด์ิ
642101005543 นาย พงษ์ศักด์ิ ลังกายศ
642101005544 น.ส. อัจฉรา โปร่งใจ
642101005545 น.ส. เสาวรีย์ คนดี
642101005546 น.ส. นิชนันท์ เผือกพูลผล
642101005547 ส.ต.ท. รังสิวุฒิ คงเวช
642101005548 นาย อดิสรณ์ รักษาศิริ
642101005549 นาย เจษฎา สุมามาลย์
642101005550 นาย ดลฤทธ์ิ ตันนโยภาส
642101005551 นาย พชร ศิริวัฒน์
642101005552 นาย กฤษฎา หาญโยธา
642101005553 นาย อภิสิทธ์ิ พิชิตนิติกร
642101005554 น.ส. สุธิรา พูลทอง
642101005555 น.ส. วัชราภรณ์ คัชมาตย์
642101005556 น.ส. ชาลินี ฤกษ์มาก
642101005557 น.ส. ชญานิศ สาลีผล
642101005558 น.ส. ณัฐนิช ธนาบริสุทธ์ิ
642101005559 น.ส. ณพลักษณ์ พจน์วิชัย
642101005560 น.ส. ธันย์ชนก ภัทรพงศ์พันธ์
642101005561 นาย กิตติศักด์ิ ภิญโญย่ิง
642101005562 น.ส. นฤชยา สกุลภักดี
642101005563 น.ส. ปภัชญา ชัยพล
642101005564 น.ส. จิตรลดา ศรีกวีราช
642101005565 น.ส. พิชญา ทองหนู
642101005566 น.ส. ศุภวรรณ อิทธิพรไพศาล
642101005567 น.ส. ธานินี สุมาลย์มาศ
642101005568 น.ส. ฉฎาธร ขวัญพรหม
642101005569 น.ส. ทิชา ศภวิรุตม์
642101005570 น.ส. ธิดารัตน์ ซุ้ยขาว
642101005571 น.ส. กุลสตรี เขียนนา
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642101005572 น.ส. กฤติมา อินทะกูล
642101005573 น.ส. ณิชากาญจน์ ศิรกาญจนวาณิช
642101005574 น.ส. พัชรกาญจน์ สมรรถการ
642101005575 ส.ต.ต. ปรีดี จงธรรมวัฒน์
642101005576 นาย เอกลักษณ์ กิจการ
642101005577 นาย ธนัท ทองนวล
642101005578 นาย ณัฐวัชช์ คณะแก้ว
642101005579 นาย กิตติคุณ มุกดาบูรพา
642101005580 น.ส. ผกามาศ สงวนราษฎร์
642101005581 น.ส. ภัทรกาญจน์ ทองขุนด า
642101005582 นาย รัฐศาสตร์ ต้องเตือนตน
642101005583 น.ส. ธนพร อรุณทิพย์ไพฑูรย์
642101005584 น.ส. เพชราภรณ์ เข่ือนพันธ์
642101005585 นาย ตรีภพ เบญจวนิช
642101005586 น.ส. มัณฑนา เทพนุกูล
642101005587 น.ส. รวินดา สุขสว่าง
642101005588 สิบต ารวจโท ดนุสรณ์ มากจงดี
642101005589 น.ส. ทิพยาภรณ์ พืชพันธ์ุ
642101005590 นาย ชุมพล ศิริวัฒนสิทธ์ิ
642101005591 น.ส. ฉัตรกมล เสือป่า
642101005592 นาย วริทธ์ิ กร่ิมใจ
642101005593 นาย ปิยลาภ สุริยฉัตรกุล
642101005594 นาย สุรเดช พรมแตง
642101005595 น.ส. จิณณา กันตานนท์
642101005596 น.ส. หทัยรัตน์ แซ่หุ้ย
642101005597 นาย ฆโนทัย เดชะเทศ
642101005598 น.ส. ธัญรดี โฉมศรี
642101005599 น.ส. ดาริน วงศาโรจน์
642101005600 นาย กิตตินันท์ สุขเกษม
642101005601 นาย อภิศักด์ิ สุค าภา
642101005602 นาย ธรรศ ทฤษฎิคุณ
642101005603 นาย จิรพงศ์ รัตนมณี
642101005604 นาย กฤษฏิ จิตอารยะกุล
642101005605 น.ส. นันทวัน พานทรัพย์
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642101005606 น.ส. ชัญญานุช ผ่องบุรุษ
642101005607 น.ส. ฉัตรชฎา แป้นเกล้ียง
642101005608 นาย วรเมธ ประดิษฐ์อาชีพ
642101005609 นาย ธนาเดช สุระก าแหง
642101005610 นาง ไพลิน ชูเกียรติ
642101005611 นาย ประกิต ลาวัณย์สกุลวงศ์
642101005612 น.ส. ฌชฌาพรรณ พิชวงศ์
642101005613 นาง วิชัย อินชิน
642101005614 น.ส. นรมน เพ็ชร์พูล
642101005615 นาย วุฒินันทน์ จงจิตร
642101005616 น.ส. จิตรกัญญา ผลปาน
642101005617 น.ส. ระพีพัฒน์ ศรีเผือกป้ัน
642101005618 น.ส. ลักขณา สุวรรณรัตน์
642101005619 นาย ภานุพงศ์ นุสติ
642101005620 นาย ปริวัตร ศิริสมบัติ
642101005621 นาย พัชวัจน์ ไกรจ าเนียร
642101005622 น.ส. ณัชชา สินเนืองนอง
642101005623 นาย กรวิชช มิตรแก้ว
642101005624 น.ส. พัชดาภา ทนุผล
642101005625 น.ส. กุลจิรา ทินนิมิตร
642101005626 น.ส. ชุติมาศ โคตโยธา
642101005627 น.ส. กันตะยา บวกขุนทด
642101005628 นาย ณัฐพล พูลแก้ว
642101005629 นาย วีรศักด์ิ เหลาบัว
642101005630 นาย ณัฐภัทร ปิยพงศ์ไพบูลย์
642101005631 น.ส. ศุทญา ศรีพุ่มไข่
642101005632 น.ส. สุดารัตน์ โมกข์ศิริ
642101005633 นาย ศิรวิชญ์ จงแจ่มใส
642101005634 น.ส. จุฑาธิป มันยานนท์
642101005635 นาย ภานุพงศ์ ปรีดี
642101005636 น.ส. นูรฮายาร่า หะระหนี
642101005637 น.ส. สุริษา ชูทอง
642101005638 น.ส. วารุณี เรืองนก
642101005639 นาย อดิศักด์ิ เจ้ียงรักษา
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642101005640 น.ส. ปวีณา ปานานนท์
642101005641 นาย ธนณัฏฐ์ รังเรืองโรจน์
642101005642 นาย ฉัตรชัย เพชรประดับสุข
642101005643 น.ส. จุฑารัตน์ อนันตรสุชาติ
642101005644 น.ส. สุมาลินี เตชะศรี
642101005645 น.ส. รามิล ภพลือชัย
642101005646 นาย ชัยรักษ์ หริรักษ์ด ารง
642101005647 น.ส. ศิริขวัญ หริรักษ์ด ารง
642101005648 นาย กอบชัย คงทอง
642101005649 น.ส. สุรีย์พร สอนพงษ์
642101005650 น.ส. ศิริวรรณ วังขุนพรหม
642101005651 น.ส. ศุภิสรา ใสสุชล
642101005652 นาย อารุดดีน หลงหา
642101005653 นาย รัชชานนท์ แสงพิรุณ
642101005654 นาย พงษ์ศักด์ิ ศรีเอม
642101005655 น.ส. วิลาวัณย์ คงสมมาตร
642101005656 น.ส. รวิญภา เครือทนุ
642101005657 นาย สุธน เปียนขุนทด
642101005658 นาย สรกฤช ธีรพุฒิกร
642101005659 น.ส. ศศิประภา โคตะมี
642101005660 น.ส. ณัฏฐ์ลิตา กาบค า
642101005661 น.ส. พิรญาณ์ รัตโนดม
642101005662 น.ส. เสาวลักษณ์ ดาวสอน
642101005663 น.ส. พิมพ์ชญานิจ หารโสภา
642101005664 นาย อภิสิทธ์ิ นาอุ่นเรือน
642101005665 น.ส. ศรัณญ์ภัทรข์ กิตติศิริเวทย์
642101005666 นาย วัฒนชัย ชนะจน
642101005667 นาย ณัฏฐวีร์ ผาสุข
642101005668 น.ส. ฐานิศรา หนูชัยแก้ว
642101005669 นาย รัฐศักด์ิ ช านิธุระการ
642101005670 นาย พศวีร์ ศิริสราญลักษณ์
642101005671 น.ส. สุศศิโฉม นาคะเวช
642101005672 น.ส. รุ่งนภา จักนักค า
642101005673 น.ส. โชติกา จ้อยสองศรี
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642101005674 น.ส. บุณยนุช ซีมาการ
642101005675 นาย ธนกฤต สมบัติวรรณทนา
642101005676 น.ส. ปาริชาติ รอดอินทร์
642101005677 น.ส. ศิริลักษณ์ ทองใหม่
642101005678 นาย นัชพันธ์ สุทธ์ิอาภรณ์
642101005679 นาย เรืองวิทย์ กล่ินชู
642101005680 น.ส. ชวิศา มณีโกศล
642101005681 น.ส. ศุภิสรา บวรวงศ์พิทักษ์
642101005682 น.ส. ภชดา รุจิเรขเสรีกุล
642101005683 น.ส. รัตน์ดา ภารวงษ์
642101005684 น.ส. ภัคธีมา ธิปัญญา
642101005685 นาง นุชรี สันหมาด
642101005686 น.ส. สุพิษ สงชู
642101005687 นาง ทวีพร พงศ์พิสุทธิโกศล
642101005688 น.ส. ธนิศา ทาศิริ
642101005689 น.ส. ภัทรพร สุนทรเรืองศิริ
642101005690 น.ส. กนกอร เพชรเสน
642101005691 นาย ยุทธการ ดวงศรี
642101005692 นาง ชลดา สินไชย
642101005693 น.ส. ณัฐพร ชุมภู
642101005694 น.ส. ศิญาธร ศิริโชติ
642101005695 นาย พลวัต พิมโพนทอง
642101005696 น.ส. กณิกนันท์ พ่ึงปรีดา
642101005697 นาย ยุทธนา จงนอก
642101005698 น.ส. อรวรรณ ค าจ่ิง
642101005699 น.ส. จินตนา ขันธิมา
642101005700 น.ส. ธัญชนก ศักด์ิจิรพาพงษ์
642101005701 น.ส. นภาพร ฑีฆะบุตร
642101005702 น.ส. รัชดาพร ศรีสุข
642101005703 น.ส. นฤมล สมมุติ
642101005704 นาย นัฏวุฒิ ดุกล่อง
642101005705 นาย ไกรสร บุตรดี
642101005706 น.ส. ณฐิกา แซ่ฉ่ัว
642101005707 นาย รัชชานนท์ หิรัญสุข
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642101005708 นาย มนัสพล เสถียรดี
642101005709 น.ส. จุฑามาศ พวงเทพ
642101005710 น.ส. บุษบา ชาวไชย
642101005711 นาย วีระยุทธ สีสุระ
642101005712 น.ส. กุลนิษฐ์ เบญจภัทรนนท์
642101005713 น.ส. จิรัตติกาญจน์ เพชรฤทธ์ิ
642101005714 นาย กฤษฏ์ิ มนูญญา
642101005715 น.ส. ชนินาถ ย่ีตัน
642101005716 นาย เกริกเกียรติ โฮมวงศ์
642101005717 นาย ศุกล แก้วเจริญ
642101005718 น.ส. อรชุดา แป๊ะอุ้ย
642101005719 น.ส. พิภาวรรณ อุเทนสุต
642101005720 นาย ธรรมวิทย์ เกียรติสมกิจ
642101005721 น.ส. วรัญญา ไกรครุฑ
642101005722 นาย ภูดิศ จิระศิริรักษ์
642101005723 น.ส. ญาวริน ธนะศุภสิริ
642101005724 น.ส. ศุภิสรา เพชรรักษ์
642101005725 น.ส. สุพิชญา เวียงค า
642101005726 น.ส. อารียะ หวังจิตร
642101005727 น.ส. ปฐมา เจริญพระธรรมดี
642101005728 น.ส. สุวลี เกิดจ่ัน
642101005729 นาย วิมุตติ กอผจญ
642101005730 น.ส. ศุภวรรณ บุบผาสังข์
642101005731 น.ส. สิริพร แซ่ต้ัง
642101005732 ว่าท่ี ร.ต.หญิง วันเพ็ญ บัวทอง
642101005733 นาย วันรุสลัน ฮารน
642101005734 นาย วรวุฒิ บัวจิตต์
642101005735 นาย กิตพล ปังสันเทียะ
642101005736 น.ส. สัตตกมล บุญศิริ
642101005737 นาย ณฐกร ศรีดวงแก้ว
642101005738 นาย คเณศ พลเพชร
642101005739 น.ส. สุภาพร พลัดภูมิ
642101005740 นาย วิศวัฒน์ ฉัตรชัยเจริญสุข
642101005741 นาย ชวกร วนิชอาภาพรรณ์
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642101005742 นาง สาวิตรี ปู่ย่า
642101005743 น.ส. นันต์ชิตา งานไธสง
642101005744 น.ส. ธนวรรณ ตุ้มทอง
642101005745 น.ส. วริทธ์ิฐา โมฆรัตน์
642101005746 นาย ณัฐพงษ์ ม่อมพะเนาว์
642101005747 น.ส. ปรียาภรณ์ เพตะกร
642101005748 น.ส. สร้อยสุดา สหายฟ้า
642101005749 น.ส. กุสุมา สวนตะโก
642101005750 น.ส. ศิริวิชญา ชัยศิริมาศ
642101005751 น.ส. พิมพ์พิชชา คณิตศิลป์
642101005752 นาง กิตติรัตน์ จันลองภาส
642101005753 น.ส. อังคณา สุวรรณทวี
642101005754 น.ส. ภทพร ศรีมากเป่ียม
642101005755 น.ส. ภาสินี ศศิธรานุวัฒน์
642101005756 น.ส. ปาณพร สมบัติเป่ียม
642101005757 น.ส. พัชรี แย้มประยูร
642101005758 น.ส. จิตตราพร จันทร์พันธ์
642101005759 น.ส. วรัทยา บุญมีเจริญ
642101005760 น.ส. อรนุช ขุนรัง
642101005761 น.ส. ฐิติญาภรณ์ รอดหลง
642101005762 น.ส. มณีรัตน์ ภิรมย์รักษ์
642101005763 น.ส. จันทกานต์ เจริญวงษ์
642101005764 น.ส. ภัสสร พวงทอง
642101005765 น.ส. อริสา เกตุนุ้ย
642101005766 นาย พีรพล ชมภู
642101005767 นาย กิตติกานต์ ปรีดาเกษมศักด์ิ
642101005768 นาย ณัฐวุฒิ ศรีวัลลภ
642101005769 นาย ภาณุวิชญ์ สุทธสม
642101005770 นาย ภาวิต อิทธิวิภาต
642101005771 น.ส. ภัททิยา ธนาพุฒิกร
642101005772 น.ส. ศุภาพิชญ์ วรกรรณ
642101005773 นาย พิสิษฐ์ เผ่าเกียรต์ิ
642101005774 นาย ชวกฤช มิตรโกสุม
642101005775 น.ส. พนิดา ศิริพฤฒิกุล
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642101005776 น.ส. พลอยชนก สุขสุชิต
642101005777 น.ส. จิตสุภา แสงไชย
642101005778 นาย นฤดล หมันหลิน
642101005779 น.ส. ณมาภรณ์ ชินนะประภา
642101005780 นาย ศราวุธ วงษ์แก้ว
642101005781 นาย รัชนนท์ เพชรฤทธ์ิ
642101005782 น.ส. สิริอาภา เพชรพงศ์
642101005783 นาย จักรพงษ์ ฉวีพิศาล
642101005784 นาย นพดล คชวิทย์
642101005785 น.ส. ณัฐกานต์ รุ่งเรือง
642101005786 นาย คมสัน ประจ าเมือง
642101005787 น.ส. นันทชา ขจรพีรคุปต์
642101005788 นาย ทรงสิทธ์ิ บุญมาก
642101005789 นาย อภินันท์ พรหมดนตรี
642101005790 น.ส. ณิชาพร ยงศรีสวัสด์ิ
642101005791 น.ส. วิปัศยา พิมศักด์ิ
642101005792 น.ส. สิริพร ทุ่งสง
642101005793 น.ส. ไพลิน เกิดจาด
642101005794 น.ส. ธนภร พงษ์ศิริ
642101005795 นาย ดิฐพงศ์ แก้วเงิน
642101005796 น.ส. ธัญชนก พรมตัน
642101005797 น.ส. ภูริมาศ สกุลพงศ์ภัค
642101005798 น.ส. นิธิพร มงคลลาภ
642101005799 น.ส. ณัฏฐา สิทธิชัย
642101005800 น.ส. อลิษา อินนุรักษ์
642101005801 นาย ไกรพล นนทวงศ์
642101005802 น.ส. ธนภัทร์ สว่างศรี
642101005803 น.ส. เอมลออ พลอินทร์
642101005804 น.ส. ทิพย์ภาภรณ์ เกษโร
642101005805 น.ส. เพชรลักษณ์ โชควัฒนาสมบัติ
642101005806 นาย นครินทร์ นพสงค์
642101005807 น.ส. จิรวดี ชีวิตโสภณ
642101005808 นาย ปภังกร ทองศรีรักษ์
642101005809 น.ส. จตุรพร แก้วลอย
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642101005810 น.ส. อรจิรา พูนกล้า
642101005811 น.ส. กัญญาณัฐ นพสงค์
642101005812 น.ส. นันทนา อริยจินดา
642101005813 น.ส. อรพรรณ มาลี
642101005814 น.ส. อาภารัตน์ จุลเจนใจ
642101005815 น.ส. ศุภกานต์ จันทร์สน
642101005816 น.ส. นฤมล หล้าบา
642101005817 นาย พฤฒิพงศ์ วีระกิจ
642101005818 น.ส. ลักขณา ชูศรี
642101005819 น.ส. ภัทรานิษฐ์ พรอัจฉริยกุล
642101005820 นาย ธนวร นาคสินธ์ุ
642101005821 น.ส. สุภัทรา ขุนพิทักษ์
642101005822 น.ส. ศิวพร ปัญญาดิลก
642101005823 น.ส. กชกร เล้าสุวรรณ
642101005824 นาย อธิศ ชินธนวัฒน์
642101005825 น.ส. นงนภัส แก้วโคกหวาย
642101005826 น.ส. มนัสนันท์ ด่านมงคลทิพย์
642101005827 น.ส. อธิชา มัชฌิมะปุระ
642101005828 น.ส. สุธินี พบลาภ
642101005829 นาย ปิติภัทร ยะปะนัน
642101005830 น.ส. ศิรินันท์ ศิริเมืองจันทร์
642101005831 น.ส. กมลวรรณ เน่ืองจ านงค์
642101005832 น.ส. สุชาวดี พันธรักษ์
642101005833 น.ส. พัชรา มาตโสภา
642101005834 นาย วรายุทธ์ ฉิมฉิน
642101005835 น.ส. ปูชนีย์ ชูช่วย
642101005836 นาย วงศ์วริศ ลภัสอธิวัฒน์
642101005837 น.ส. พรชนก บุญพาล้ าเลิศ
642101005838 นาย วีรภัทร์ มูลเมือง
642101005839 น.ส. พิมพ์พนิต ศรีวรกุล
642101005840 น.ส. กัญญพร พลมนตรี
642101005841 น.ส. เรืองลักษณ์ เรืองแก้ว
642101005842 น.ส. เพ็ญกนก เพชรนะ
642101005843 น.ส. ปุณยนุช หิมวันต์
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642101005844 น.ส. หัสญา จันทร์ดวง
642101005845 นาย วีรฉัตร ล่ิมทอง
642101005846 น.ส. กัญจน์กมล จ่ันเพ็ชร์
642101005847 น.ส. คณิศร กระทุ่มแก้ว
642101005848 น.ส. พัชราพร เรืองวิจิตร
642101005849 น.ส. สุธิดา จันทรินทุ
642101005850 น.ส. อลิสสรา ปล่ังเปล่ง
642101005851 น.ส. ศุภกานต์ ทันประเสริฐ
642101005852 นาย กชโมกข์ ตันตินนท์
642101005853 น.ส. รัชฎา จรภัย
642101005854 นาย เจษฎา ปานละมุด
642101005855 น.ส. สุธิดา โชติวงค์
642101005856 นาย พศวัต วิบูลย์ศิริชัย
642101005857 น.ส. วรญาดา วรสันต์
642101005858 น.ส. สิริณ กวีภัทรจินดา
642101005859 น.ส. สิตานัน ธนะวัฒนานนท์
642101005860 นาย วศิน นาจอมทอง
642101005861 นาย ศิลา อร่ามศาสตร์
642101005862 น.ส. ทิพวัลย์ อินใจ
642101005863 น.ส. นภัสรา สันตยานนท์
642101005864 น.ส. เสาวภาคย์ กมลภากรณ์
642101005865 น.ส. พีรญา นิชานนท์
642101005866 นาย จิรพัฒน์ โชคศิริวิทยา
642101005867 น.ส. นลินนิภา รัตนภู
642101005868 น.ส. ญานิศา มานุบุตร
642101005869 น.ส. สัญรญา ผลภิญโญ
642101005870 น.ส. ณิชาภัทร ปัญญา
642101005871 น.ส. ไปรลดา สุวะโสภา
642101005872 น.ส. จีรานุช พลวัฒน์
642101005873 น.ส. ฉัตราภัทร ศรีโยธา
642101005874 น.ส. พิลาศลักษณ์ เพชโรภาส
642101005875 น.ส. รติมา จักรวาฬ
642101005876 น.ส. ธิรารัตน์ พร้อมประเสริฐ
642101005877 นาย ชญานิน ไชยาพันธ์ุ
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642101005878 น.ส. วีราภรณ์ มณฑาพงษ์
642101005879 นาย กฤษฎา ธาระเนตร์
642101005880 นาย สุธินันท์ สุดฝ่ังสาย
642101005881 น.ส. ธนัชชา ศรีจะตะ
642101005882 น.ส. อรวรรณ ค้ิวนาง
642101005883 น.ส. วราภรณ์ แพงไตย
642101005884 น.ส. กมลวรรณ ปรางสาท
642101005885 น.ส. กรรณิการ์ ท่าชอบ
642101005886 น.ส. ปุณยานุช ภูมิกันตยา
642101005887 น.ส. ขวัญฤทัย ธรรมธิกูล
642101005888 น.ส. มัลลิกา โตอนันต์
642101005889 น.ส. ชลธาร ปริชาตินนท์
642101005890 น.ส. สาวลีย์ดา ปัทมะอุบล
642101005891 น.ส. อัญญ์ชลี ดวงดี
642101005892 น.ส. สุวรรดี แซ่อ่ึง
642101005893 น.ส. ภาพิมล วัฒนสันติพงศ์
642101005894 นาย ธนินท์ ฟ้ารุ่งสาง
642101005895 น.ส. พิริยา ภู่ธัญญาวิวัฒน์
642101005896 นาย พิทักษ์ไทย ไชยโชค
642101005897 น.ส. ณัฐณิชา กุนารักษ์
642101005898 นาย ภัทรพงศ์ นุชจิโน
642101005899 น.ส. รพีพรรณ ย้ิมยังแมน
642101005900 น.ส. รตี อินทรวิจิตร
642101005901 นาย สุกนต์ธี สุขเก้ือ
642101005902 น.ส. ชนิกานต์ ไทรงาม
642101005903 นาย ภูมิตะวัน ศรีโคตรจันทร์
642101005904 น.ส. ธนากานต์ ส่งสุข
642101005905 น.ส. ศรีประภา อรุณอุดมฤกษ์
642101005906 น.ส. กิติยา ศรีเทพ
642101005907 นาย วีระยุทธ เต็มรัตน์
642101005908 น.ส. แพรวนภา แก้วพิทักษ์
642101005909 น.ส. พัชรียา สืบพงศ์เอ้ือ
642101005910 น.ส. พิราภรณ์ สมหวังสง่า
642101005911 นาย วรวิชญ์ โสธะโร
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642101005912 น.ส. วาลิกา มลิวัลย์ผุดผ่อง
642101005913 นาย กฤดินันท์ ทองวงศ์
642101005914 น.ส. ณัฐนันท์ คณาจันทร์
642101005915 น.ส. ชณุตพร ทับทิมหิน
642101005916 น.ส. ณัฐวรรณ ภู่ทอง
642101005917 น.ส. จิรนันท์ ชูเกตุ
642101005918 นาย มงคล ปิวาวัฒนพานิช
642101005919 น.ส. เนติกานต์ นวลเกล้ียง
642101005920 นาง มณชนก ดิระพันธ์
642101005921 น.ส. นิลเนตร ฝ่ังชลจิตต์
642101005922 นาย รัชกฤช บวรวิชญกุล
642101005923 น.ส. หยาดรุ้ง แซ่พัว
642101005924 น.ส. ธันยพร แซ่พัว
642101005925 นาย ปรัชสกุล ทิพจรูญ
642101005926 นาย ปิยะวัฒน์ ธนวรศาสตร์
642101005927 น.ส. พรสุดา ผันแปรจิตร
642101005928 น.ส. อังคณา สงย้อย
642101005929 นาย ยศพณธ์ ล้ิมเพียรชอบ
642101005930 นาย ธนาศิลป์ แสงศรีค า
642101005931 น.ส. บุญรักษา เพชรรัตน์
642101005932 น.ส. จุธามาศ อิมะนันท์
642101005933 น.ส. สุกัญญา มาปันสาย
642101005934 นาย สุขเกษม วีรชัย
642101005935 นาย พิสิษฐ์ ยุงระแหง
642101005936 น.ส. สุกัญญา ชวนาดูลย์
642101005937 นาย พิทยาธร ขัติยะ
642101005938 นาย ภคิน เล็กวิจิตรธาดา
642101005939 นาย กิรภัทร ลักษณะพร้ิม
642101005940 น.ส. กิตติมา ชินาลัย
642101005941 นาย วีรวิชญ์ บุญญะเลิศสิทธ์ิ
642101005942 น.ส. สายสุนี มุ่งดี
642101005943 นาย ไกรวุฒิ ดุจเมืองแมน
642101005944 นาย กรกมล ปัญญเจริญ
642101005945 น.ส. สุดารัตน์ บิลยะแม

ช่ือ - นำมสกุล

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าท่ี 175 จาก 450    



จ ำนวน 15,262 คน 
เลขประจ ำตัวสอบ

642101005946 น.ส. ซาฮาร่า อิตัน
642101005947 นาย ภัทรชัย สุขกล่ า
642101005948 น.ส. ทักษพร จันทร์งาม
642101005949 นาย ทักษ์ดนัย สินสาย
642101005950 นาย เอกพัฒน์ วิรัตน์พงษ์
642101005951 นาย หฤษฎ์ ศิลปเสวต
642101005952 นาย อาธิป ปัญญาประเสริฐ
642101005953 น.ส. ฐิติวรรณ จุ้ยเจริญ
642101005954 น.ส. กมลเนตร์ เพ็งสม
642101005955 น.ส. เบญจกาญจ์ อุดมโชคไพบูลย์
642101005956 นาง ธารทิพย์ เอ้ืองไพบูลย์
642101005957 น.ส. ธนาภรณ์ กันอินทร์
642101005958 นาย เกริกเกียรติ สุขเนาว์
642101005959 น.ส. ศิระภัสสรา สิงห์โค
642101005960 น.ส. ศิริวรรณ บุญเกิด
642101005961 นาย พิชญะ ราชผล
642101005962 น.ส. ธัญชนก มีชู
642101005963 นาย สมเกียรติ โกศลจิตร
642101005964 นาย อนุชิต สิธิราม
642101005965 น.ส. ปิยฉัตร ชนะสุข
642101005966 นาย พีรณัฐ นาคถาวร
642101005967 น.ส. กาญจนา แสงอรุณ
642101005968 น.ส. สุชาวดี โสมปัดทุม
642101005969 น.ส. จันทร์จิรา ขาใจ
642101005970 นาย ปกรณ์ ชูหนู
642101005971 น.ส. เบญจพร นันชัย
642101005972 น.ส. ทัศนันท์ พันธุสะ
642101005973 น.ส. ณัฐรุจา พงศ์สุพัฒน์
642101005974 น.ส. พัชราภรณ์ โสมปัดทุม
642101005975 นาย วรเทพ รักษาศุภผล
642101005976 นาย ภัทราวุธ ใจสุทธิ
642101005977 น.ส. มัณฑนา ชนะรัชชรักษ์
642101005978 น.ส. สุปรียา เฉลิมพันธ์
642101005979 น.ส. สุพัตรา บุญญะวัตร
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642101005980 นาย ดลฉัตร ส่งสุข
642101005981 น.ส. กชกร เอกนิตย์
642101005982 น.ส. กรรณพร สมสถาน
642101005983 น.ส. สุรีย์พร นาคภู่
642101005984 นาย สิรณัฐ กรรณสุทธ์ิ
642101005985 น.ส. เพ็ญไพลิน อ่ิมสมบัติ
642101005986 นาย ศุภวิชญ์ จึงธีรพานิช
642101005987 น.ส. เจนจิรา สาริปา
642101005988 น.ส. ศิริวรรณ พ่วงดี
642101005989 นาย ธนายุทธ สินชัย
642101005990 นาย ภัทรวิทย์ ไทยย่ิง
642101005991 นาย กรัณย์ มุกดา
642101005992 น.ส. ขวัญสุดา หวังรวมกลาง
642101005993 นาย สันติ ปะมะโข
642101005994 น.ส. สัจจพร ชิณะวงศ์
642101005995 นาย วรุตม์ กาญจนวิกัย
642101005996 น.ส. มินตรา ปุเรนเต
642101005997 น.ส. กนกวรรณ ต าพู
642101005998 นาย รพีธรรม์ อนันตพงษ์
642101005999 น.ส. พิมพ์พิชชา เพ็ชรประสม
642101006000 นาย ธีรวัฒน์ สุวรรณ์โพธ์ิสุทธ์ิ
642101006001 นาย ชลาธิป วิริยะพุทธิวงศ์
642101006002 น.ส. เพียงรวี เบ้าค า
642101006003 น.ส. ณัฐกานต์ สุธัมมา
642101006004 น.ส. ปาริยา ซ้ือเห็น
642101006005 น.ส. อรรุจี โกไศยกานนท์
642101006006 นาย สิทธิกร ล่ิมศิลา
642101006007 นาย พัชรพล พุฒทอง
642101006008 นาย ธเนศ สวมชัยภูมิ
642101006009 พันจ่าตรี ณัชนพ เพชรสุข
642101006010 น.ส. ณัฐสินี แสงเจริญ
642101006011 นาย คงสรร ธนาวุฒิ
642101006012 น.ส. วรลักษณ์ ตอวิวัฒน์
642101006013 น.ส. อาฉะ ด ากระบ่ี
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642101006014 น.ส. อภิญญา เสาพาน
642101006015 น.ส. กานต์ธิดา พาหุรัตน์
642101006016 นาย ณฐพล คล้ายทอง
642101006017 น.ส. ปวีณรัตน์ ภคินเพ่ิมสิน
642101006018 นาย สุทธิพันธ์ุ วรรณศุกร์
642101006019 น.ส. ภัทรวดี ทับมาลา
642101006020 น.ส. ธัญธิดา ฐิติชาญชัย
642101006021 น.ส. อรทัย ริยะธง
642101006022 น.ส. ศิริลักษณ์ ย่ิงกิตติมานุศักด์ิ
642101006023 น.ส. ธันยวีร์ เล่ือนเชย
642101006024 น.ส. กุลลนันทน์ ล้ิมศรีมงคลชัย
642101006025 น.ส. กรวณิชภา กันทะมี
642101006026 นาย ภควัต อธิภัคกุล
642101006027 น.ส. ขวัญกมล ใจอุ่น
642101006028 น.ส. พิมพ์ณดา ไมตรีเวช
642101006029 น.ส. กนกวรรณ ทัศนิยม
642101006030 น.ส. นภัสร์นันท์ ตติย์ธานุกุล
642101006031 น.ส. สุภัค อวชัย
642101006032 น.ส. กนกวรรณ โชติวุฑฒากร
642101006033 น.ส. เกษราภรณ์ วัฒนเกษมสกุล
642101006034 นาย ฉันทวัฒน์ สูงกิจบูลย์
642101006035 น.ส. ชนิตา ชนะพล
642101006036 นาย ทวีป ฉายบัณฑิต
642101006037 น.ส. สิริกร โพธ์ิทักษิณ
642101006038 น.ส. คริสต์มาส พวงมาลัย
642101006039 นาย วชิรวิทย์ รักษ์พงศ์
642101006040 นาย ณโชต มโนภักดี
642101006041 นาย วุฒิศักด์ิ ลาละคร
642101006042 น.ส. ฉัตรโศภิฏ สมพุฒ
642101006043 น.ส. บัวบูชา เชิดชู
642101006044 น.ส. ชมพูนุช อ่อนจันแก้ว
642101006045 นาย ยศกร มะลิ
642101006046 นาย สุวรรณทร มูลปัญโญ
642101006047 นาย ปรีชาพล จิตตะโคตร์
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642101006048 นาย อชิระ อัมพวา
642101006049 น.ส. อนัญญา มาลารัตน์
642101006050 น.ส. ธรรมพร สุริยะรังษี
642101006051 น.ส. ณรัณรัศม์ิ ฤทธ์ิมะหันต์
642101006052 น.ส. สุภาสิริ แซ่จู
642101006053 น.ส. เวธกา เงาธรรม
642101006054 น.ส. ณัฐธยาน์ กิมาคม
642101006055 น.ส. อัญชิสา ปัญญศิริกุล
642101006056 น.ส. นัทธมน เจริญรักษ์
642101006057 น.ส. สราลี ระถะการ
642101006058 น.ส. ชุติมน สวัสดิวราภา
642101006059 นาย อานันท์ คลังสมบัติ
642101006060 น.ส. สิดาพัณณ์ พุทธนิมนต์
642101006061 น.ส. ทิพานัน ศรีอุดม
642101006062 น.ส. นริศรา หมัดอาดัม
642101006063 น.ส. ชวัลณัฐ ทองอุทัย
642101006064 นาย ธนาชิต วงษ์เคลือบ
642101006065 นาย ณัฐวรรธน์ ปรัชญาธนวงศ์
642101006066 น.ส. วราภรณ์ เกิดปาน
642101006067 นาย ยุทธจักร มณีเเดง
642101006068 น.ส. ปรีชยานันท์ วังคะฮาต
642101006069 น.ส. สรัลพร จันทร์สกุล
642101006070 น.ส. หัฐฑวรรณ เทศนา
642101006071 น.ส. จุรณิตา แต่งเนตร
642101006072 น.ส. มณศิกานต์ ชูทิพย์
642101006073 น.ส. วันวิสา กุกุทพันธ์
642101006074 นาย ธนวัฒน์ สมมิตร
642101006075 น.ส. อภิรดา สุทธิวงศ์สอาด
642101006076 นาย อาทิตย์ มีไมตรี
642101006077 น.ส. ธินัชชา ศรียุบล
642101006078 นาย ปัญญวัฒน์ ชาญศิริวัฒน์
642101006079 น.ส. กนกพรรณ ล่ิมกุลพงษ์
642101006080 น.ส. อัญชิษฐา เจียมกรกต
642101006081 นาย พีระศักด์ิ ศิริวัฒน์
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642101006082 น.ส. ชนานันท์ ปัณฑุวงศ์
642101006083 นาย เอกลักษณ์ มุมทอง
642101006084 น.ส. กัญญาวดี วรกิตติกุล
642101006085 นาย ชูวิทย์ ปัณฑุวงศ์
642101006086 น.ส. วิรัญชนา จันต๊ะคาด
642101006087 น.ส. ปาจรีย์ ค าพะวงศ์
642101006088 น.ส. จิตตภัทร นามเคน
642101006089 นาย จรินทร์ สนธิการ
642101006090 น.ส. พรสิรีรัตน์ สายสุวรรณนที
642101006091 นาย ธนาคาร เอนก
642101006092 น.ส. ธัญวรัตม์ คุ้มเกียรติ
642101006093 นาย สุรสีห์ บัวจันทร์
642101006094 นาย ภาวัช พู่พงศ์ไพบูลย์
642101006095 น.ส. สุจรรยา สุคนธ์
642101006096 น.ส. ชวณัฐ ม่วงทา
642101006097 น.ส. วทันยา สุขเหมือน
642101006098 น.ส. ชไมพร วุฒิมานพ
642101006099 น.ส. นงนภสร ชัยวงค์
642101006100 นาย พาคร ทรงพระ
642101006101 น.ส. ภรภัทร ภัทรกาญจนานนท์
642101006102 น.ส. ธัญชนก จงดี
642101006103 น.ส. ณัฏฐริกา วิทยาสรรเพชร
642101006104 นาย ประเสริฐ สามารถ
642101006105 นาย ชาญชิต ตาวิยะ
642101006106 น.ส. ณภัทร โพธ์ิทอง
642101006107 นาย ธีระพล จันทร์เทียน
642101006108 น.ส. อัญญานี ศรีสวย
642101006109 น.ส. คันธารัตน์ พรหมกาศ
642101006110 น.ส. กุลนิษฐ์ นิลจินดา
642101006111 น.ส. ธีรนุช ก ามหาวงศ์
642101006112 นาย วีระศักด์ิ อรุณ
642101006113 น.ส. กัณฐรัตน์ นาดี
642101006114 น.ส. วรดนู สุริยะ
642101006115 นาย อัมรินทร์ แสนภูวา
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642101006116 นาย ณัฐ จันทนะ
642101006117 นาย กฤตกานต์ สิทธิกรเมธากุล
642101006118 นาย อภิเดช ชวนกระโทก
642101006119 น.ส. ปาณิสรา ล้ีฤทธิวงอนันต์
642101006120 น.ส. อาริยา เรืองสรรงามสิริ
642101006121 น.ส. นงลักษณ์ เทพประสิทธ์ิ
642101006122 น.ส. รัตนา กมลบูรณ์
642101006123 น.ส. มธุริน เช้ือผู้ดี
642101006124 น.ส. ธนภรณ์ ล้ิมเทียมเจริญ
642101006125 น.ส. พัชพร เม่งช่วย
642101006126 น.ส. ปาลิตา ชูทิพย์
642101006127 น.ส. ทิพชยากรณ์ มะลิทอง
642101006128 น.ส. สุวนันท์ มูลดี
642101006129 น.ส. สินีรัตน์ ศร่างเศร้า
642101006130 นาย สุร พัฒนกุล
642101006131 น.ส. รัชฎาพร หุตะจูฑะ
642101006132 น.ส. ญาชิตา ชยุติธนากุล
642101006133 น.ส. เปรมวดี พลงาม
642101006134 น.ส. โชติกา บุญธรักษา
642101006135 นาย อาชวินทร์ บุญโห้
642101006136 น.ส. วิชชุดา เกษมศรี
642101006137 นาย วิทยา โซ๊ะเฮง
642101006138 นาย ธนพิสิฐ ยังสุข
642101006139 น.ส. ศิริรัตน์ ยุรยาตร
642101006140 น.ส. อารีรัตน์ จิรอัศวแก้ว
642101006141 น.ส. ธัญลักษณ์ เพ็ชรประสิทธ์ิ
642101006142 นาย เขมภัท ลีละวัฒนพันธ์
642101006143 น.ส. ณัฐนันท์ แตงจีน
642101006144 น.ส. ณัฐณิชา ดวงขจี
642101006145 นาย วาทิศ ด่านรุ่งเจริญ
642101006146 นาย วีรภัทร พิพัฒน์พิรุฬห์
642101006147 นาย ทรงกริช วรสัจจา
642101006148 นาย ก่อเกียรติ บุญนวล
642101006149 น.ส. มารีรักษ์ บุตรสุทธิวงศ์
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642101006150 น.ส. ปฐมา มนต์ค า
642101006151 นาย ศุภณัฐ จะเฮิง
642101006152 น.ส. นัทธมน ปรียวาณิชย์
642101006153 น.ส. ชิดชนก ชูสกุลนิติสินธ์
642101006154 นาย รัชพงศ์ วงศ์วัฒนวิทย์
642101006155 นาย จิรพงศ์ โสภาพล
642101006156 นาย ไชยวัฒน์ อริยภัทรกูล
642101006157 น.ส. ปาณิสรา อ่อนศรี
642101006158 น.ส. มัคคุนา ชนะภักดี
642101006159 น.ส. ปุณณ์ณพัชญ์ ต้ังสุนทรธรรม 
642101006160 นาย วรทัศน์ สังฆะมณี
642101006161 น.ส. ปัญจมา จริตงาม
642101006162 น.ส. วรัญญา พ่ึงธรรม
642101006163 น.ส. สุรีรัตน์ สะสี
642101006164 นาย ณัฐพล โลหะสวรรค์กุล
642101006165 นาย ณัฐพล รัตนะ
642101006166 น.ส. ธนัชพร ธนะบรรณ์
642101006167 น.ส. กมลลักษณ์ เต็มธนานันท์
642101006168 น.ส. สุพรรษา สระทองแอ่น
642101006169 นาย นพณัฐ อินธิศร
642101006170 น.ส. มธุรดา สาระ
642101006171 นาย ธวัชชัย เพชรรัตน์
642101006172 น.ส. จุฑารัตน์ อินต๊ะบุญมา
642101006173 นาย โรจนินทร์ ภูวสุริยนิธิโชติ
642101006174 น.ส. ชุติมา เปล่งแสง
642101006175 น.ส. นันทัชพร สร้อยศักด์ิ
642101006176 น.ส. เสาวณีย์ สุวรรณสาร
642101006177 นาย ซาฟีอี มะยีแต
642101006178 น.ส. จุฑารัตน์ เง็กเอ่ียม
642101006179 น.ส. ดวงกมล ศรีละกูล
642101006180 น.ส. ปริมปภัสร์ กฤษฎ์ิกุลไพศาล
642101006181 นาย บัณฑวิช พวงพิกุล
642101006182 นาย ณนณ ภัทรพงศ์พล
642101006183 น.ส. หัทยา แต่งวัฒนานุกูล
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642101006184 นาย ธนัช ภิญโญธนาคม
642101006185 น.ส. เบญจวรรณ ศรีภูมิ
642101006186 น.ส. สุพิชญา ทองนวล
642101006187 นาย ณัฐกร สิงฆาฬะ
642101006188 น.ส. สุมิตรตรา จ าปา
642101006189 น.ส. กาญจนา กิจสินธุ
642101006190 นาง รัชนี แสงสะเดาะ
642101006191 นาย ธนกฤต ธิติธีรภาพ
642101006192 นาย อัครพล รอดไกร
642101006193 น.ส. นภัสสรณ์ ศิริจันทร์
642101006194 น.ส. จุลดา ดวงทองค า
642101006195 น.ส. เสาวลักษณ์ ด านงค์
642101006196 นาย นวกร เจียมจิตร์กุล
642101006197 น.ส. สุมาลี สีสุข
642101006198 น.ส. ธนัชพร ชุมด้วง
642101006199 น.ส. นลิน กุหลาบสีทองค า
642101006200 น.ส. สุภาภรณ์ โปจีน
642101006201 น.ส. ปริญภัทร บุญม่ัน
642101006202 น.ส. สุกัญญา จิตประสาร
642101006203 น.ส. อางค์สุภา เนียมแสง
642101006204 น.ส. โสภาพัฒน์ สอนใจ
642101006205 น.ส. อักษราภัค ฉัตรสกุลทอง
642101006206 น.ส. นภัศรา วิวรรณธนานุตร์
642101006207 นาย ชนาธิป อัตถกิจมงคล
642101006208 นาย สารนันท์ ค ามี
642101006209 นาย สุกฤษฎ์ิ หล่อสุวรรณศิริ
642101006210 น.ส. กนกวรรณ สมรักษ์
642101006211 น.ส. ดวงหทัย โรจนสถิตโสภณ
642101006212 น.ส. จุตินันท์ แพร่งสุวรรณ
642101006213 น.ส. จตุพร ศรีประเสริฐ
642101006214 นาย นิยม ค าบุญทา
642101006215 นาย อิสรพงศ์ เอกวนาการ
642101006216 นาย อานนท์ พ่ึงพาญาติ 
642101006217 นาย ณัฐพงษ์ วิทยานุเคราะห์
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642101006218 น.ส. กุณฑิกา พัชรชานนท์
642101006219 น.ส. พัณณิตา แดงสนิท
642101006220 น.ส. ดารัณ ชนะสิทธ์ิ
642101006221 น.ส. ดลชณก คุปตจิตต์
642101006222 น.ส. วรันดา แสงเหมือนเพชร
642101006223 น.ส. ทิพอัปสร รุ่งทวีมนัสชัย
642101006224 นาย ศิรวิทย์ ร่ืนหาญ
642101006225 นาย เสกสรรค์ ชูศักด์ิ
642101006226 นาย ประภากร อยู่โต
642101006227 น.ส. คุลิกา บุญค้ า
642101006228 นาย วรกาญจน์ สืบสุโท
642101006229 น.ส. นลิน เพียนเลิศ
642101006230 นาย ณัฐพล น้อยมลิวัน
642101006231 นาย พงศกร นิลมงคล
642101006232 น.ส. อัญมณี สุขีวัชรกุล
642101006233 ร.ต.ท. รัฐพล ธัญชวนิช
642101006234 น.ส. สาวิตรี แสงมณี
642101006235 ว่าท่ีร้อยตรี รักเกียรติ จันทร์สอน
642101006236 นาย นพปภัทร จันทะนะ
642101006237 น.ส. สุวภัทร สุทธิวงศ์
642101006238 นาย ภวัต เกตแก้วศรี
642101006239 นาย สุกฤต เสรีสวัสด์ิพิชัย
642101006240 นาย ธวัชชัย จันที
642101006241 นาง ศรุดา ดีพิษ
642101006242 น.ส. นันทนา จ่ันแจ้ง
642101006243 นาย วริทธ์ิ ปรารถนา
642101006244 น.ส. ธนัชชา ดิเรกสถาพร
642101006245 น.ส. นงนุช ขนอม
642101006246 นาย ปิยมินทร์ เจ๊ะโซะ
642101006247 น.ส. ณิชรัตน์ อัครวราศัลย์
642101006248 น.ส. ปุณยนุช ลอยมา
642101006249 นาย อุดมศักด์ิ ไชยสุวรรณ
642101006250 น.ส. พีรินทร์ รัตนบุตร
642101006251 น.ส. ชลดา แก้ววรรณา
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642101006252 น.ส. ขวัญจิรา สุวรรณรัตน์
642101006253 น.ส. ชนม์นิภา พรอนันต์
642101006254 นาย จิมันต์ เตรณ
642101006255 น.ส. ธัญวรัตน์ ธงภักด์ิ
642101006256 นาย อภิเชษฐ์ ไพฑูลย์
642101006257 น.ส. อลิสา อังคะชัยวนิชสกุล
642101006258 น.ส. มาริสา ล่ิมศิลา
642101006259 น.ส. อามีเราะห์บินตียูซุฟ ดอเลาะ
642101006260 นาย ณัฐ บัณฑิตศรี
642101006261 นาย ธนาภรณ์ ผ่องศรี
642101006262 นาย ศราวุธ ค าเศษ
642101006263 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง ฐมกร วงษ์ศรีปาน
642101006264 น.ส. อ้อมใจ ค าศรี
642101006265 นาย อลงกรณ์ ทองแก้ว
642101006266 น.ส. สุดปรารถนา มัศยาวิกรม
642101006267 นาย พงศ์ธร ประจง
642101006268 นาย เกียรติศักด์ิ แสงศรีจันทร์
642101006269 นาย สิทธินนท์ นิรันดร์วิโรจน์
642101006270 น.ส. ปิยาภา เรืองศรี
642101006271 นาย ทัชชกร เสมานู
642101006272 นาย ฉัตรชัย ดวงแก้ว
642101006273 น.ส. จิตรสินี มากทอง
642101006274 นาย พาทิศ ศรีสมวงศ์
642101006275 นาย หัสธชัย นิรันดร์วิโรจน์
642101006276 น.ส. ปภาวี เรืองหิรัญ
642101006277 น.ส. จิรัชญา จันทคุต
642101006278 นาย คม เสตะจันทน์
642101006279 น.ส. โสรยา ศรีค า
642101006280 น.ส. เหมือนฝัน จินดามณี
642101006281 นาย ศาตนันท์ แท่นมาก
642101006282 น.ส. อภิญญา ชูกรณ์
642101006283 น.ส. ณัฏฐณิชชา กุลชยาธนศักด์ิ
642101006284 น.ส. วิลาสิณี จันทร์ช่วย
642101006285 น.ส. ประกาทิพย์ จุลโท
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642101006286 น.ส. ชญานิษฐ์ สมพ้ืน
642101006287 น.ส. สุนิศา พรหมณาเวช
642101006288 นาย พรเทพ รัตนวิมล
642101006289 นาง ณัฐธิดา โคตรพันธ์
642101006290 น.ส. อัสมา ละมูลสุข
642101006291 น.ส. กาญจนาพร อุ๋ยจ๋าย
642101006292 น.ส. ประภาพร พงษ์วัฒนสมพร
642101006293 นาย ประกาศิต อิทธิฤทธ์ิ
642101006294 น.ส. เสาวลักษณ์ ศิลาชาติ
642101006295 น.ส. ปรมาภรณ์ ปลอดโปร่ง
642101006296 น.ส. จิรติ สิรินุสรณ์
642101006297 นาย สุริยัน สุปินะ
642101006298 นาย นิติพล ศรีภักด์ิ
642101006299 น.ส. วรานันท์ ภารประดิษฐ์
642101006300 น.ส. สลิลทิพย์ ทองวิเชียร
642101006301 นาย พิสิษฐ์สรรค์ นวลอนงค์
642101006302 นาย สุรวิชญ์ เรือนจันทร์
642101006303 น.ส. สุณิสา ทองเหลือ
642101006304 นาย ศิริวัฒน์ เตชะภิญญาวัฒน์
642101006305 น.ส. สุพัฒศร แก้วมงคล
642101006306 นาย สิทธิพงษ์ มีนะโตรี
642101006307 น.ส. จอมตวัญจ์ อาคมานนท์
642101006308 นาย พิษณุ แจ้งไพร
642101006309 น.ส. กัลยา จันขาว
642101006310 น.ส. ปาริฉัตร กิมสือ
642101006311 นาย ณัฏฐ์ รันทกิจธนวัชร์
642101006312 ว่าท่ีร้อยตรี เกรียงไกร อุณาสิงห์
642101006313 นาย จุฑา จินดาทิพย์
642101006314 น.ส. วรรณวิภา แก้วด้วง
642101006315 น.ส. นพวรรณ เช้ือโชติ
642101006316 น.ส. ศิริภัทร ศรีทวีป
642101006317 น.ส. สิรัชฎ์ชฎา สุขวัฒนาภิรมย์
642101006318 น.ส. ภคพร คลังพระศรี
642101006319 น.ส. ทิพย์ตะวัน เสน่หา
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642101006320 นาย ธเนศ ตันรัตนวงศ์
642101006321 น.ส. มนธกานต์ ฤทธิรักษ์
642101006322 นาย วิสุทธ์ิพงศ์ แก้ววิทย์เทพสิทธ์ิ
642101006323 ว่าท่ี ร.ต. จารุภูมิ ชาลีสมบัติ
642101006324 น.ส. สิริภัทร์ พ่ึงสันเทียะ
642101006325 น.ส. รัชนู ไพโรจน์วราการ
642101006326 น.ส. ศรีวรรณ ช่วยแก้ว
642101006327 นาย ณกรณ์ มินพิมาย
642101006328 นาย วทัญญู ภู่พรประเสริฐ
642101006329 น.ส. ลีลาวดี เหงียบกุล
642101006330 น.ส. ชุติมนต์ณัท จินจา
642101006331 นาย ทัพทอง กรมทอง
642101006332 น.ส. นารินทร์ แสงศรี
642101006333 น.ส. ชลิตา พละเนียม
642101006334 นาย ชัชฤทธ์ิ สุขัมศรี
642101006335 นาย วชิรา อ่อนอุดม
642101006336 น.ส. ช่อเพ็ชร ธรรมนาม
642101006337 น.ส. ศรุตา ณะนวล
642101006338 น.ส. กมลลักษณ์ คลังดงเค็ง
642101006339 นาย วรกร เขาวงษ์
642101006340 นาย วิชัย แซ่หล่ิว
642101006341 น.ส. เพ็ญพิชชา ชุนพงศ์ทอง
642101006342 นาย รัชกร เขาวงษ์
642101006343 น.ส. ณัฏฐ์ชัญญา พันธ์ุมณี
642101006344 นาย ปริเยศ วงษ์วิสิทธ์ิ
642101006345 น.ส. วรดา วุฒิเจริญกิจ
642101006346 น.ส. ณปภัช โพธิธีรบุตร
642101006347 ว่าท่ี ร.ต. ปรัชญา วงศ์กาแก้ว
642101006348 น.ส. ศิริลักษณ์ ตอเงิน
642101006349 นาย คมสันต์ พันธ์ุมณี
642101006350 น.ส. กัลญ์วิกา อินป๋ัน
642101006351 นาง ณัฐกฤตา เอ่ียมประภัสสร
642101006352 น.ส. กานต์ธีรา เอียดเฉลิม
642101006353 ว่าท่ีร้อยตรี ธนทรัพย์ ลิมป์วัฒนอักษร
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642101006354 นาง สาวิตรี ใจจา
642101006355 นาย ศุภชัย รัตนพาไชย
642101006356 น.ส. ภาณิชา พรหมทอง
642101006357 น.ส. กรกนก ต้ิวต้ง
642101006358 น.ส. จินดา ชูทอง
642101006359 นาย ทศพร เพชรสถิตย์
642101006360 น.ส. ธัญชนก สุวรรณโน
642101006361 น.ส. อรุณศิริ ชะชิกุล
642101006362 น.ส. ณัฏฐ์ภรณ์ ขันทโรจน์
642101006363 นาย เกรียงทรัพย์ แสงกาศนีย์
642101006364 น.ส. เกศรา ดาลาด
642101006365 น.ส. บุญวณิช อาตม์อุย
642101006366 น.ส. สุวิชา บุญญานุพงศ์
642101006367 น.ส. พรชนก เหรียญเจริญ
642101006368 นาย ปล้ืมมานัส ชูสวัสด์ิ
642101006369 น.ส. ภูริชญา วัชชิระนาวิน
642101006370 น.ส. กฤติกา เพ็ชรข า
642101006371 สิบเอก ชัยวัฒน์ พิมพ์กิตติวัฒน์
642101006372 น.ส. ปัทมา ขาวเรือง
642101006373 น.ส. นิภาธร ว่องเกษกิจ
642101006374 น.ส. มนันยา แซ่หลี
642101006375 นาย อลงกรณ์ แต้มแก้ว
642101006376 น.ส. รสสุคนธ์ พรมงาม
642101006377 น.ส. ปานฤทัย ไชยโย
642101006378 น.ส. เปรมนีย์ ถิระโชติ
642101006379 น.ส. ชนัดดา ศรีษะนาราช
642101006380 น.ส. นภัสสร พรหมเขียว
642101006381 น.ส. ณัฐชา สุทธิวงศ์
642101006382 ส.ต.อ.หญิง เบญญาภา พงศ์จรัส
642101006383 น.ส. สัญห์วจี เสียงเอก
642101006384 นาย วสันต์ เทียนชัยนครวัฒนา
642101006385 น.ส. กิตติมา อินต๊ะวงศ์
642101006386 น.ส. ธัญลักษณ์ ภาคภูมิ
642101006387 น.ส. กุลยา ชาญสมา
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642101006388 น.ส. ภัสวรินท์ ธนบูรณ์อัครชัย
642101006389 น.ส. ฐายิกา ทิพย์สุวรรณ
642101006390 น.ส. ลลิตภัทร ถีราวุฒิ
642101006391 น.ส. ปิยธิดา กันปาน
642101006392 น.ส. ธิติกานต์ ก้อนกู่
642101006393 นาย มนภาณุ กัลป์จารุ
642101006394 นาง ประภาพรรณ จิตตพงศ์
642101006395 นาย วศิน พรหมเพศ
642101006396 น.ส. บุญญาดา เทียมทิพร
642101006397 น.ส. จิรนันท์ สิงห์ลอ
642101006398 น.ส. ภัทรวดี พยัคฆชัยวรกุล
642101006399 น.ส. วรารัตน์ ช านาญการ
642101006400 นาย ธาวิน วรรณธรรม
642101006401 นาย พิชชากร สุขหอม
642101006402 น.ส. ปรียา ศรีสุวรรณ
642101006403 นาย สิรวิชญ์ หนูเพชร
642101006404 น.ส. อมรรัตน์ ชาญกล
642101006405 นาย อิทธิกร คุรุนุศาสก์
642101006406 น.ส. อนงค์นาถ นกแก้ว
642101006407 น.ส. เสาวรส พุทธสุภะ
642101006408 น.ส. รัตตินันท์ เรืองเมธาพันธ์
642101006409 น.ส. พนิดา ไชยกาล
642101006410 นาย ณัฏฐ์นนท์ ชาญเช่ียว
642101006411 น.ส. วิมลวรรณ ทิพย์วัน
642101006412 น.ส. นิภาธร โรจนสารัมภกิจ
642101006413 น.ส. วิชชุดา วัฒนาสันติกุล
642101006414 นาย พงศ์ชเนศ พรหมภักดี
642101006415 นาย ณัฐพงศ์ ตันกายา
642101006416 นาย กรภัท เผ่ือนอุดม
642101006417 นาย สถาพร ธรรมขันแก้ว
642101006418 น.ส. สุทธิพร โยหาสิทธ์ิ
642101006419 น.ส. คณิสสร ยืนสุข
642101006420 นาย ธนกร กันทะลึก
642101006421 นาย ธงชัย ทองมหา
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642101006422 นาย อนวัช ซามัน
642101006423 นาย ภานุทัศน์ นัดสาสาร
642101006424 นาย กิตติกร ถิระอัมพรพิชญ์
642101006425 น.ส. ฐิติกานต์ บุบผาช่ืน
642101006426 น.ส. ณัฎนิชา เมืองกาญจน์
642101006427 นาย ณัฐดนัย เหล่าเขตกิจ
642101006428 น.ส. กฤษณา นันทกิจ
642101006429 น.ส. อุมาภรณ์ มุคุระ
642101006430 นาย ภาคิน ชิราอิชิ
642101006431 น.ส. อนิลธิตา จุลพรรค์
642101006432 น.ส. พิชชานิธ์ิ แสงธาราทิพย์
642101006433 นาย มนัสนันท์ ดุลยาภรณ์
642101006434 น.ส. ณัฐกาญจน์ อ าลอย
642101006435 นาย อนุสรณ์ ใจบุญ
642101006436 น.ส. โซไรดา โต๊ะยิ
642101006437 น.ส. ญาณาภรณ์ วงษ์จินดา
642101006438 นาย ปิยวัฒน์ วัชรเมฆินทร์
642101006439 น.ส. กัญญา ไพรสวรรค์
642101006440 นาย ต้นคิด ซอวีระศักด์ิศรี
642101006441 นาย ไพรวรรณ ฤทธิรณ
642101006442 น.ส. ภักด์ิสุภา บุญประภาศรี
642101006443 นาย ธัชธรรม์ คงมี
642101006444 นาย ธีมนต์ เดชอุฬาร
642101006445 น.ส. ปิยะรัตน์ ภิรมแก้ว
642101006446 นาย พุทธิพงศ์ ปานะจินาพร
642101006447 น.ส. เพชรากร ยอดสุวรรณ์
642101006448 นาย เอกศิรินทร์ ศักด์ิชลพันธ์
642101006449 น.ส. เสาวลักษณ์ ท้วมทอง
642101006450 น.ส. เบญจมาศ หนูประสิทธ์ิ
642101006451 น.ส. เนตรนภา วันฤกษ์
642101006452 น.ส. ฐิตารีย์ บุญเรือง
642101006453 น.ส. บุษรา จงธนสารสมบัติ
642101006454 น.ส. ชมภูนุช กลีบจันทร์
642101006455 น.ส. อริสา เตจาค า
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642101006456 น.ส. อภิญญา แสงภักดี
642101006457 น.ส. ญาณิศา ศิริ
642101006458 น.ส. สุพรรณชุตา ผดุงเกียรติวัฒนา
642101006459 น.ส. ธนัชพร มักสัมพันธ์
642101006460 น.ส. ญาลิณี วัฒนกิจพิศาล
642101006461 นาย วัฒนา เงินรอดประดิษฐ์
642101006462 น.ส. ธัญรัตน์ แสงสว่าง
642101006463 น.ส. กรวิกา ไพศาลเจริญ
642101006464 น.ส. ชนัญดา อินทร์สุข
642101006465 นาย สิทธิชัย โนฤทธ์ิ
642101006466 นาย โอภาส สายวารี
642101006467 นาย จิรวัฒน์ บัวหลวง
642101006468 น.ส. จิณห์จุฑา เอนกโชติวัฒน์
642101006469 นาย พันธ์ุณต สุวรรณโชติ
642101006470 ร.ต.ท.หญิง ขวัญฤทัย ศรีโยธา
642101006471 น.ส. ขนิษฐา อนันตศักด์ิ
642101006472 น.ส. สโรชา ภูมิสมบัติ
642101006473 นาย อัธวรรต เสนาเนียร
642101006474 สิบโทหญิง สกาววรรณ แสงตะวัน
642101006475 นาย ฐิติพงษ์ ศุภสังข์
642101006476 นาย ธนกร สุธีธนานนท์
642101006477 นาย กิตต์ิอนันต์ รุจิณรงค์
642101006478 น.ส. ภัทรวดี ศรีสุกใส
642101006479 นาย พงศ์พล ศรเล่ียมทอง
642101006480 นาย พิริยกร ดีเสมอ
642101006481 น.ส. พุธิตา เจือจันทร์
642101006482 น.ส. ธีรวรา รัตนบุญ
642101006483 น.ส. สิรีธร สายวงศ์
642101006484 น.ส. อรสา ยางทอง
642101006485 น.ส. ประภัสสร เมฆเสน
642101006486 นาย พอเจตต์ มีบุญ
642101006487 น.ส. ฉันทชา วงศ์มณี
642101006488 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง อารียา วงศ์สุวรรณ
642101006489 นาย กานต์ แจ้งชัดใจ
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642101006490 น.ส. เบญจมาส เจนฐิติพันธ์
642101006491 น.ส. ธัชชมธร สิงห์ครุ
642101006492 น.ส. ศิริลักษ์ พิวิโส
642101006493 น.ส. ณัฐวดี วงศ์กาฬสินธ์ุ
642101006494 น.ส. ณัฐศมน ศรีศรัยมณี
642101006495 น.ส. พรกมล ชมภูแก้ว
642101006496 นาย อมรเทพ แก้วกว้าง
642101006497 น.ส. มนขวัญ จ าปาแขก
642101006498 นาย นรพัฒน์ สุดเสนาะ
642101006499 น.ส. พิชญ์นรี จารุวนาลัย
642101006500 น.ส. ลักษมณ ริดแก้ว
642101006501 น.ส. ธนพร นาทะพันธ์ุ
642101006502 น.ส. สุรีย์นิภา เบ้ืองกลาง
642101006503 นาย ภูมิเดช บุญมี
642101006504 น.ส. นันทมนต์ จันทสุวรรณ
642101006505 น.ส. ภาธร พรหมเทพ
642101006506 นาง กิตติมา สุขจันทรา
642101006507 นาย ศิวางกูร บุญเต็ม
642101006508 น.ส. วิไลลักษณ์ ตรีสินธุสมบัติ
642101006509 น.ส. ปารณีย์ พุทธคู
642101006510 นาย วีรภัทร กาญจนามงคลชัย
642101006511 น.ส. ณัชสรณ์ ด าประภา
642101006512 นาย กฤตนนท์ เงินเจริญ
642101006513 นาย ปฏิพัทธ์ สิทธิสาร
642101006514 น.ส. ชวิศา บุญศิริ
642101006515 น.ส. วรรณกานต์ บุญอินทร์
642101006516 นาย นิติณัฐ เวียนทอง
642101006517 น.ส. พิชญา ม่ันสุวรรณ
642101006518 น.ส. พวงเพ็ชร หนูประเสริฐ
642101006519 น.ส. ปลายฟ้า บุนนาค
642101006520 น.ส. สุธามาศ ชัชวาลกิจกุล
642101006521 น.ส. ณภัทชา เครือษา
642101006522 นาย จิรกิตต์ิ เครือษา
642101006523 นาย อาทิตย์ อินเพ็ง
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642101006524 นาย ศตายุ เพชรสวัสด์ิ
642101006525 น.ส. อุษณา แซ่พ่ัว
642101006526 น.ส. เนตรนภา อังกูรกวินโชติ
642101006527 น.ส. ฐิติมา จันทร์ต๊ะ
642101006528 นาย ธวัชชัย ศรีโรจน์
642101006529 น.ส. ศิริพร ขวัญสันเทียะ
642101006530 น.ส. ธนิดา ฮวดพิทักษ์
642101006531 นาย สุวพิชญ์ พยัคฆพงษ์
642101006532 น.ส. อภิญญา คนพรหม
642101006533 นาย พันธวัฒน์ แตงฉาย
642101006534 น.ส. พัชรพร มาลา
642101006535 น.ส. จันทิมา ยศสมบัติ
642101006536 น.ส. สายนที สตพันธุ
642101006537 น.ส. พิมพ์พริมา แสงรัตน์
642101006538 นาย ศุภณัฐ บัวผัน
642101006539 นาย อัษฎาวุธ จันทร์หอม
642101006540 นาย วรพงษ์ แซ่คู
642101006541 นาย ธีรพงศ์ อิทธิเสรีกุล
642101006542 น.ส. ณัฐวจี เอ่ียมโภคทรัพย์
642101006543 นาย ชูตระกูล บุญมาวงค์
642101006544 น.ส. พัชรนันท์ รุ่งเจริญ
642101006545 น.ส. รักชนก สิทธิโยธี
642101006546 นาย ชยพล สุภาพ
642101006547 นาย ศุภชัย ปานโบ
642101006548 นาย พงศ์พิชญ์ บุญคง
642101006549 น.ส. พิชญาภร สามะบุตร
642101006550 น.ส. พิชญ์สินี สามะบุตร
642101006551 น.ส. นริศรา นามเหลา
642101006552 นาย ศิริวุฒิ ธรรมศิริ
642101006553 น.ส. สุทธิดา เจียวก๊ก
642101006554 น.ส. ม่ิงขวัญ ราชาค า
642101006555 น.ส. เจนจิรา แดงปรก
642101006556 นาย พีรพงษ์ บุญสาร
642101006557 น.ส. อุไรวรรณ สอนกล่ิน
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642101006558 น.ส. ชนมน จันทร์นิยม
642101006559 น.ส. ภานุชนารถ แพร่อ าภา
642101006560 น.ส. กฤตยา ศิริรัตน์
642101006561 นาย จิตรทิวัส ปัณณวัฒน์
642101006562 น.ส. อารียา ปานขวัญ
642101006563 นาย รัฐพศ์ ตะถา
642101006564 น.ส. สุขุมาล ฟักสุวรรณ
642101006565 นาย ชิษณุพงศ์ ศรีวรรณชัย
642101006566 น.ส. ณัฏฐา สินธุรัตน์
642101006567 น.ส. ธัญวรัตน์ ใจค า
642101006568 น.ส. รัตนาภรณ์ ไชย่ี
642101006569 น.ส. วีริยา จันทร
642101006570 น.ส. จุฑารัตน์ ด าปาน
642101006571 นาย พสิษฐ์ อุทธา
642101006572 น.ส. เกศินี สุขสอาด
642101006573 น.ส. นันทิยา อุดนัน
642101006574 น.ส. ฐิติมา อโณทัยวลัยกุล
642101006575 นาย กันตพิชญ์ ศรัทธาวาณิชญ์
642101006576 น.ส. พงศ์สุดา พรมแพง
642101006577 นาย ไพศาล บุญประสพ
642101006578 นาย ธนพร รัญดร
642101006579 น.ส. ชญานี ทานอุทิศ
642101006580 นาย อมรทัศน์ เสียงเอก
642101006581 น.ส. ชญานิษฐ์ พิชิตรณชัย
642101006582 นาย วิชชรัช ธรรมดูล
642101006583 น.ส. สุธาวัลย์ สุระค าเเหง
642101006584 น.ส. อภิญญา ตรีรัตไพบูลย์
642101006585 นาย ชนาธิป เดชรุ่งเรือง
642101006586 น.ส. ณัฏฐ์ณัชชา แสงสุริฉาย
642101006587 น.ส. แพรวพลอย แก้วเชิด
642101006588 ว่าท่ี ร.ต. จักรพงศ์ ชาติสิทธิพัฒน์
642101006589 น.ส. ฉัตรสุดา โกศัยกานนท์
642101006590 นาย ศิษฏพล โกรณ
642101006591 น.ส. สุวนันท์ สุขัง
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642101006592 นาย พีรวิชญ์ ปัญญวรรณศิริ
642101006593 นาย ธนพันธ์ สุวรรณสโรช
642101006594 นาย ขจรศักด์ิ บุญจริง
642101006595 น.ส. กมลวรรณ ตาปัน
642101006596 น.ส. จิดาภา สอแสง
642101006597 น.ส. กัลยา ตุนก่อ
642101006598 น.ส. สุภาพร อาจธนู
642101006599 น.ส. อาริยา มิตทิยา
642101006600 น.ส. ศันศนีย์ จิตต์เอ้ือเฟ้ือ
642101006601 น.ส. อลิสา จันทร์เพ็ง
642101006602 นาย ทศพร อาตมผดุง
642101006603 นาย วิสูตร ราโรจน์
642101006604 นาย ปิติภพ การุณยวนิช
642101006605 น.ส. ปนัดดา แสนทวี
642101006606 นาย ทยากร อ่อนสอาด
642101006607 นาย ธรรมสถิตย์ จิตรานุกิจกุล
642101006608 น.ส. สุพรรษา ศรีปัตถา
642101006609 น.ส. ทิพย์วิมล จันทะเสน
642101006610 น.ส. ชวิศา แก้ววิจิตร
642101006611 นาย สัญทัศน์ เบียะขุนทด
642101006612 น.ส. วันปรีดี ค ารพม่ิง
642101006613 น.ส. อรจิรา ณ ศิริ
642101006614 นาย ดนัยเดช หนูราช
642101006615 น.ส. ปาลิดา วิชัยดิษฐ์
642101006616 น.ส. นฤมล รักษาพล
642101006617 น.ส. เพ็ญวดี ไชยภักดี
642101006618 น.ส. จิรณัฐ เหมราช
642101006619 นาย ชยานันต์ งามศิริ
642101006620 น.ส. โยษิตา เกษมกานต์
642101006621 นาย ศรัณญ์ สุขเหมือน
642101006622 น.ส. รุจิกาญจน์ ธรรมคุณพิทักษ์
642101006623 น.ส. วิลาชินี สิมสินธ์ุ
642101006624 น.ส. พัชรี ศรีเข็ม
642101006625 นาย ณัฐวัฒน์ ถาวรวงษ์
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642101006626 นาย พรภวิษย์ ศิริวงศ์มงคล
642101006627 นาง ผ่องทิพย์ วิฑูรย์พิศาลศิลป์
642101006628 น.ส. ชโลธร ค าวิเชียร
642101006629 น.ส. สุนัฐชา ปรีเปรม
642101006630 น.ส. ประดิชญา หนูฉ้ง
642101006631 น.ส. ศิลป์ศุภา มูลประเสริฐ
642101006632 น.ส. พัชญ์สคณ บุรีรัตนสุขศรี
642101006633 ร.ต.อ.หญิง สุภาวดี ภูแซมศรี
642101006634 นาย สมศักด์ิ แสนค า
642101006635 น.ส. สงวนลักษณ์ แซ่เง่า
642101006636 นาย ฐิติโชค ใจดี
642101006637 น.ส. อรุณวรรรณ ครชาตรี
642101006638 น.ส. วรวรรณ เครือกล่อม
642101006639 นาย ณัฐวุฒิ สมภารเพียง
642101006640 น.ส. สุดารัตน์ ค าศิริ
642101006641 นาย ญาณภัทร ทองเอ่ียม
642101006642 น.ส. ศุภชญา จริยะเลอพงษ์
642101006643 น.ส. ณัฐนันท์ สิรภัทรศรีเสมอ
642101006644 น.ส. ชุติมา อุทัยรัตน์
642101006645 ส.ต.ท. พงศกร สุทธเสน
642101006646 นาย ธนบดี ปานะโปย
642101006647 นาย อนุพงษ์ หล้าปวงค า
642101006648 น.ส. รุ่งนภา เมยดง
642101006649 น.ส. ปรัญณัฏฐ์ เสง่ียมพงษ์
642101006650 ว่าท่ี ร.ต. ธีรเมธ ข่าทิพย์พาที 
642101006651 น.ส. กันต์ฤทัย โพธ์ิเต้ียเทียม
642101006652 นาย พลธนัฐ จันทร์จิรีย์
642101006653 นาย ธนะสิทธ์ิ เลิศสินกิตติโชติ
642101006654 น.ส. อุไรวรรณ อักษรภักด์ิ
642101006655 นาย ภูวนาท คงคา
642101006656 น.ส. สุพัชชา อรัญยถาวร
642101006657 น.ส. อาภากร ธนบัตรวิโรจน์
642101006658 น.ส. ณัฎฐา ดาบสมุทร
642101006659 น.ส. ชณภัทร โผผิน
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642101006660 นาย กานต์ เพ่ิมพานิช
642101006661 น.ส. ธนัชพร กองมาลัย
642101006662 นาย วรากร หอมเย็น
642101006663 นาย ชานน บุณณะ
642101006664 นาย จตุพล โชคนัติ
642101006665 น.ส. ปิยะอนงค์ คงพิรอด
642101006666 นาย กิตติธัช คงปาน
642101006667 นาย อดิศักด์ิ สัตรีวงค์
642101006668 น.ส. อลิสา วัลลานนท์
642101006669 น.ส. นันทภัค กล่ินผกา
642101006670 นาย ณัฐชัย เดชอินทร์
642101006671 นาย เฉลิมชัย พุทธรักษา
642101006672 น.ส. จิรปรียา คงกุล
642101006673 น.ส. ณัฐญา โพธ์ิดี
642101006674 น.ส. ศิรประภา ยายอด
642101006675 นาย รัฐพงศ์ ปัญญาจิตร
642101006676 นาย อนิรุทธ์ อุสัยนี
642101006677 น.ส. ปานขวัญ แอหลัง
642101006678 น.ส. นิศาชล พันธ์ชิต
642101006679 น.ส. นัทธมน ทองจันทร์
642101006680 นาย ณฐพล ผลิตะพูลศรี
642101006681 น.ส. พิทยา ชูทอง
642101006682 น.ส. พัชาวดี สุนทร
642101006683 นาย พิชิตชัย หมายกลาง
642101006684 น.ส. อรพิไล สีสว่าง
642101006685 น.ส. นิภารัตน์ นาคะสุวรรณ์
642101006686 น.ส. เรณู ไชยเทพ
642101006687 นาย จิรวัฒน์ ศิริโสภณ
642101006688 น.ส. ธนพร สายใจ
642101006689 น.ส. รัชนารถ อนันตกูล
642101006690 น.ส. รัตติกาญต์ ช่องลมกรด
642101006691 นาย เจน เปล่งเกียรติกุล
642101006692 น.ส. บุณยวีย์ เพ็ชรสงฆ์
642101006693 น.ส. ชุติกาญจน์ พุทโธวาท
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642101006694 น.ส. กมลวรรณ พลเดช
642101006695 น.ส. กิดากานต์ ลักษโณสุรางค์
642101006696 น.ส. วรินยุพา ป้อมหิน
642101006697 น.ส. ปัณณภัสร์ เหล่าโก้ก
642101006698 น.ส. รังสิมา พงษ์ช้าง
642101006699 น.ส. จิราพร ปักกะมานัง
642101006700 น.ส. กุลนิดาวรรณ ด าค า
642101006701 นาย ศุภชัย เพ็งจันทร์
642101006702 นาย พิพัฒน์ ศรทัตต์
642101006703 น.ส. ภณิดา สุขเกษม
642101006704 น.ส. พิมพ์ชนก พุฒทอง
642101006705 น.ส. กนกพร นวศิริคุณ
642101006706 นาย ศุภชีพ มัยญะกิต
642101006707 นาย อภิกุล หลักม่ัน
642101006708 นาย พรภูบดี จรรยาวัฒน์กุล
642101006709 น.ส. ณิชารีย์ ลายพยัคฆ์
642101006710 น.ส. คุณาพร ทบคลัง
642101006711 น.ส. กนกพรรณ สงเคราะห์ราษฎร์
642101006712 นาย ภูฤทธ์ิ สอนลา
642101006713 น.ส. ผาติรัตน์ ชัยอนันตพงศ์
642101006714 น.ส. กัญญาวีร์ แปลงดี
642101006715 นาย ดนุสรณ์ รอดเกล้ียง
642101006716 น.ส. ธาราลักษณ์ ตรีวงศ์
642101006717 นาย วรงค์ นันทารัมภ์
642101006718 น.ส. รัตนา บุญค า
642101006719 นาย ก่อศักด์ิ สุพัฒนะกรกิจ
642101006720 น.ส. สุภวรรณ อนันตญาวงศ์
642101006721 นาย พิเชษฐ์ชัย ต้ันเนียม
642101006722 น.ส. ณัฐฐา คงมีสุข
642101006723 น.ส. อรณิชชา โชติชัย
642101006724 น.ส. อภิญญา หล้าก่ า
642101006725 น.ส. สุพัตรา บุญกัณฑ์
642101006726 น.ส. ปวีณา สวัสด์ิม่ิง
642101006727 นาย สานิตย์ จะวรรณะ
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642101006728 น.ส. นัทธมน ปัญศิริ
642101006729 น.ส. สุนิษา ปุราสะกา
642101006730 น.ส. ณัฐพร ธุระยศ
642101006731 น.ส. ภาคินี ศรีตาลอ่อน
642101006732 นาย อลงกรณ์ นาระวิน
642101006733 นาย กริษฐ วสุอาภา
642101006734 น.ส. ภัชริยา ณ นคร
642101006735 น.ส. อมรรัตน์ เจนศิริเจริญวงศ์
642101006736 นาย วศิน ภาสดา
642101006737 นาย วุฒิพงศ์ เป่ียมประดาษ
642101006738 น.ส. จิราวรรณ ราชกันทร
642101006739 น.ส. วริศรา เข็มเพ็ชร
642101006740 นาย ณัฐพล จันทร์อินทร์
642101006741 น.ส. วานรินทร์ เรืองภักดี
642101006742 นาย ภูมิสิทธ์ิ ม่วงประยูร
642101006743 นาย ณัฐพีร แก้วประเทศ
642101006744 นาย อามีน บือราเฮ็ง
642101006745 น.ส. ภารตี สุวรรณรัตน์
642101006746 น.ส. ปาริฉัตร นิธิสิริพงศ์
642101006747 น.ส. อริสรา โพธ์ิช่ืน
642101006748 น.ส. ภัสสร อาราเม
642101006749 นาย ปวิช ถือสัตย์
642101006750 น.ส. นุชจรินทร์ เพชรค า
642101006751 นาย ดีน บูรณะพงศ์
642101006752 น.ส. ปรียาภรณ์ เฮงเจริญ
642101006753 นาย จิตริน บริสุทธ์ิ
642101006754 น.ส. ชฎานุช สิทธิถาวร
642101006755 น.ส. ปุญญพัฒน์ ปุญญาธนพัฒน์
642101006756 นาย ศุภชัย ข าเลิศ
642101006757 นาย ธนพล เป่ียมรุ่งเรือง
642101006758 น.ส. ฐลดา ชุ่มใจ
642101006759 นาย ธนกฤต ไชยแก้ว
642101006760 น.ส. เอ้ืออารีย์ ภูชมศรี
642101006761 น.ส. นิโรบล ค าวังสวัสด์ิ
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จ ำนวน 15,262 คน 
เลขประจ ำตัวสอบ

642101006762 น.ส. พรชยนนท์ ไม้งาม
642101006763 นาย ณรงค์กร ศิริมาตย์
642101006764 น.ส. จิตรานุช ชูเรือง
642101006765 น.ส. ดวงหทัย แสงน้อย
642101006766 นาย ชาตรี นาคย้ิม
642101006767 น.ส. อังศิริ พูนหญ้าคา
642101006768 นาย เอกราช มากแป้น
642101006769 น.ส. ภัทรพร คงมี
642101006770 นาย ศัจกร มีทอง
642101006771 น.ส. นันทรัตน์ พรหมทอง
642101006772 นาย วินัย ใจวรรณะ
642101006773 น.ส. กนกชนม์ ภักดีพรหมมา
642101006774 นาย ภีมวัจน์ วัจนาคมกุล
642101006775 นาย ชาคริต บุญยวง
642101006776 น.ส. กมลทิพย์ เดชมนต์
642101006777 นาย ศิริพงษ์ เเสงบุญเรือง
642101006778 น.ส. กฤษฏมน ศรีมาลา
642101006779 นาย เจตนิพัทธ์ จตุพรม
642101006780 นาย รณกร วัชรพลางกูร
642101006781 น.ส. กฤตพร กลยณี
642101006782 นาย ณัฐภัทร เอกวิบูลสถิตย์
642101006783 น.ส. เจนจิรา ศรีแพงมล
642101006784 ส.ต.ต.หญิง สุพรรณี หนูเจริญ
642101006785 นาย ฉัตรชัย ขุนทอง
642101006786 น.ส. กฤษฎาภา บุญอยู่
642101006787 น.ส. รวินท์นิภา ชูไกรไทย
642101006788 นาย จิรภัทร โอสถานนท์
642101006789 น.ส. ณฐิชา จุลวรรณโณ
642101006790 น.ส. กรพินธ์ุ เกรียงทวีชัย
642101006791 น.ส. บุณฑริก อุนาราช
642101006792 นาย ภาวิช เพียรชนะ
642101006793 นาง จามีร่า ชาจาฮัน
642101006794 น.ส. เพ็ญพิชญา วรรณศิริ
642101006795 น.ส. จริยา รอเสนา

ช่ือ - นำมสกุล

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าท่ี 200 จาก 450    



จ ำนวน 15,262 คน 
เลขประจ ำตัวสอบ

642101006796 นาย กลดกมล ธัชโอภาส
642101006797 น.ส. ฟารีดา โอมณี
642101006798 นาย คฑาวุธ บุญชุม
642101006799 นาย ณพัฒน์ สุขสวัสด์ิ
642101006800 นาย วรท ทิพยมงคล
642101006801 น.ส. สุพรทิพย์ สุวรรณเดชาวงษ์
642101006802 น.ส. เบญจภาวัญ ดวงจันทร์
642101006803 นาย ปฐวี ศิริเดชไชยวงศ์
642101006804 น.ส. ณัฐทพัสส์ แสนพันศิริ
642101006805 น.ส. กฤติยา เอกปรีชากุล
642101006806 น.ส. กนกกาญจน์ จิรศิริเลิศ
642101006807 น.ส. ปารียา เอิบโคกสูง
642101006808 น.ส. พัชรี คามจังหาร
642101006809 น.ส. เพชรรัตน บรรทัดเท่ียง
642101006810 น.ส. ศศิตานันท์ สุกทน
642101006811 นาย วิภาส ทวิชศรี
642101006812 น.ส. ภูริชญา ณ ระนอง
642101006813 นาย ยศธนา เทศน์ไธสง
642101006814 น.ส. ณัฐกฤตา นันตา
642101006815 น.ส. ปรางค์พิศ วิจิตรหงษ์
642101006816 นาย อัยการ แจ้งกิจ
642101006817 น.ส. สุภาวดี บุญถนอม
642101006818 น.ส. หทัยรัตน์ เจริญนา
642101006819 นาย วทัญญู นวลปาน
642101006820 นาย ป่าไม้ หม่ืนสุวรรณ
642101006821 นาย ธนกฤต ใจกัน
642101006822 น.ส. มณฑิชา นาควานิช
642101006823 น.ส. ศีดาลักษณ์ แก้วปุก
642101006824 น.ส. พรรณวลัย ประเสริฐสังข์
642101006825 นาย ชิติพัทธ์ พันธ์ุอธิคม
642101006826 น.ส. สิริวิมล ฉัตรปวงค า
642101006827 น.ส. ฐิติพร สิงสุข
642101006828 น.ส. แสงมณี ค าจันทร์
642101006829 นาย จิรพัชร์ คุ่มเค่ียม

ช่ือ - นำมสกุล

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าท่ี 201 จาก 450    



จ ำนวน 15,262 คน 
เลขประจ ำตัวสอบ

642101006830 นาย อนวัทย์ ไชยวงศ์
642101006831 น.ส. มันตินี เพชรหอม
642101006832 นาย ปิติพงศ์ ทิพยเกษร
642101006833 น.ส. สุกัญญา ม่ิงขวัญ
642101006834 นาย ธนพงศ์ น้อยโสภา
642101006835 นาย กิตติทัศณ์ เกิดทิพย์
642101006836 นาย ปรมินทร์ เค้าอุทัย
642101006837 นาย วรรณพงศ์ เจริญเรืองทรัพย์
642101006838 น.ส. วัชราภรณ์ ด้วงหล้า
642101006839 น.ส. สิริลักษณ์ รอดคง
642101006840 น.ส. ช่ืนชีวัน วิมล
642101006841 น.ส. นันทภัทร ศรีชอบสุข
642101006842 น.ส. วนัสบดี อุปพระจันทร์
642101006843 น.ส. ฐิติพร พิทูรทัศน์
642101006844 น.ส. ธนภรณ์ ใจธรรม
642101006845 นาย ธนากร พรหมเสน
642101006846 นาย ศตวรรษ ค าตัน
642101006847 น.ส. พรรณชนก มุสิกะพันธ์ุ
642101006848 น.ส. โรสมาลิน ดุลยมาศ
642101006849 น.ส. อารีนา และมะลี
642101006850 นาย ปริชญา แสงจันทร์ทะนุ
642101006851 น.ส. สุธิมา เช้ือแหลม
642101006852 นาย มงคล สีหามาตย์
642101006853 นาย กิติเมศวร์ เลิศถิระศิริกุล
642101006854 น.ส. วรลักษณ์ ค ารัตน์
642101006855 นาย หัสนัย มีลาภ
642101006856 น.ส. ศิรินาถ สมนึก
642101006857 น.ส. กฤตย์ชญา ถมยาแก้ว
642101006858 น.ส. สุณัฎฐา บารมีวุฒิ
642101006859 น.ส. กฤตพร สีใส
642101006860 น.ส. กันต์ฤทัย ทิตอร่าม 
642101006861 น.ส. ณัตสุรีย์ โสภณวัฒนานุกูล
642101006862 น.ส. สุธิรา วาริชา
642101006863 น.ส. สุคนธ์ทิพย์ ส่ือสวัสด์ิวณิชย์

ช่ือ - นำมสกุล

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าท่ี 202 จาก 450    



จ ำนวน 15,262 คน 
เลขประจ ำตัวสอบ

642101006864 น.ส. กิดาการ ลีสุรพงศ์
642101006865 นาย วิโรจน์ แก้ววิจิตร
642101006866 นาย บัณฑิต บัญญัติ
642101006867 น.ส. วิลาวัณย์ จันทราชา
642101006868 นาย ปิติพล อ านวยเวช
642101006869 นาย อัครพงษ์ รัฐปัตย์
642101006870 นาย อัคระ ปัทมะสุคนธ์
642101006871 น.ส. อังคณา แก้วเมือง
642101006872 น.ส. วาสิตา แก้วศรี
642101006873 น.ส. พรสวรรค์ ด าเนินผล
642101006874 นาย ณัฐ โพธ์ิจันทร์
642101006875 น.ส. ชุติมณฑน์ สิริอินทร์
642101006876 นาย ศตวรรษ เศรษฐรังสรรค์
642101006877 น.ส. ณปภัช มาดา
642101006878 น.ส. วริฏฐิสา เสือค ารณ
642101006879 นาย ธนวีร์ ตะพานทอง
642101006880 น.ส. ลักขณา ปรางค์นอก
642101006881 น.ส. ชฎารัตน์ อุ่นอบ
642101006882 นาย จิรภัทร นิลณรงค์
642101006883 น.ส. ณิดาพันธ์ พรลาภิณทรัพย์
642101006884 น.ส. เกณิกา พนาวัฒนวงศ์
642101006885 น.ส. พนัชกร ณ ระนอง
642101006886 นาย ชาญวิทย์ มะลิพันธ์
642101006887 นาย สถาพร เกษแก้ว
642101006888 นาย ศัพทสร ทองดี
642101006889 นาย สุทธิพงศ์ ปานแก้ว
642101006890 น.ส. นลินทิพย์ เป่ียมสุข
642101006891 น.ส. ปานฤทัย เวียงนาค
642101006892 นาย พัชรพงษ์ ปีติวัฒนาชัย
642101006893 นาย อานนท์ บุญคง
642101006894 น.ส. ฟ้าใส ถนอมรอด
642101006895 นาย ณภัทร พูลพิพัฒนันท์
642101006896 น.ส. จิตตมาส อินทร์ทอง
642101006897 น.ส. แทนหทัย พงศ์วิริยะศิริ

ช่ือ - นำมสกุล

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าท่ี 203 จาก 450    



จ ำนวน 15,262 คน 
เลขประจ ำตัวสอบ

642101006898 น.ส. นันทิวัน เสมอใจ
642101006899 นาย ถิรวัฒน์ สมศิริวัฒนา
642101006900 นาย จิตวัฒน์ บรรดา
642101006901 น.ส. ชนาพร สีทาพา
642101006902 น.ส. วดี ยาวะประภาษ
642101006903 น.ส. ปิยะวัลย์ สิริคุตตานนท์
642101006904 นาย วรัญญู จุปะมะนัย
642101006905 นาย จิรเมธ ศรีทา
642101006906 นาย วรวุฒิ เพชรอ าไพ
642101006907 น.ส. เมษารักษ์ ปักษี
642101006908 ส.ต.อ. ภาณุรักษ์ โชว์สูงเนิน
642101006909 นาย ณัฏฐ์ วสุรักขะ
642101006910 นาย พัสกร องค์วงศ์สกุล
642101006911 น.ส. พุธิตา ป่ินทองพันธ์ุ
642101006912 น.ส. อาพันธ์ชนก กุศลศิลป์วุฒิ
642101006913 น.ส. ชลดา วศินยนต์
642101006914 นาย วีระยุทธ ชูติระกะ
642101006915 นาย มาโนช ชินเกียรติสกุล
642101006916 น.ส. สุดารัตน์ เพ็งโคตร
642101006917 น.ส. ณัฐธิดา ขวัญลิขิต
642101006918 น.ส. ดาริณ รุ่งทิวาเลิศล้ า
642101006919 นาย พีรพัชร อรุณเร่ือ
642101006920 น.ส. ชลาลัย วีระโสภณ
642101006921 นาย ธนภัทร ว่องเลิศ
642101006922 ว่าท่ีร้อยตรี ศุภชัย รูปโอ
642101006923 นาย อนุชา สว่างจันทร์
642101006924 นาย อภิชา ชินกังสดาร
642101006925 นาย สันติ แซ่หล่อ
642101006926 นาย สันติ ไชยมงค์
642101006927 พันจ่าอากาศเอก ดนัย ฤทธิศาสตร์
642101006928 นาย อภิฉัตร มัทการ
642101006929 นาย อรรคพล ด าเนินผล
642101006930 น.ส. ณัฏฐนันท์ วาทินวุฒิปรีชาชาญ
642101006931 น.ส. พิชญา สารแสน

ช่ือ - นำมสกุล

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าท่ี 204 จาก 450    



จ ำนวน 15,262 คน 
เลขประจ ำตัวสอบ

642101006932 น.ส. หทัยภัทร สังข์ประเสริฐ
642101006933 น.ส. ฐิติพร บุญปราบ
642101006934 น.ส. เพ็ญหทัย ช้ือมีชัย
642101006935 นาย กษิด์ิเดช เมฆกระจ่าง
642101006936 นาย ธรรม์ สาระพงศ์
642101006937 นาย ไกรวิชญ์ สว่างรัตน์
642101006938 นาย จุนอิชิ นากะชิมา
642101006939 น.ส. นันทรส อินทร์จันทร์
642101006940 นาย วงศธร ท่าพริก
642101006941 น.ส. เสาวลักษณ์ สุโขวัฒนกิจ
642101006942 น.ส. ฐิตินันท์ ศรีทัน
642101006943 น.ส. วนัสนันท์ ธรรมจักร์
642101006944 นาย ศราวุธ มาเฉลิม
642101006945 น.ส. รัตนพร โพธ์ิย้อย
642101006946 น.ส. ธนภรณ์ ชุณหะนันทน์
642101006947 น.ส. นันท์ทฉัตร มาสมาน
642101006948 น.ส. วิชญภา แย้มโกสุม
642101006949 น.ส. ธันย์ชนก ช่วยสงค์
642101006950 น.ส. กัลญาพร ฮ่ันโตตุ้น
642101006951 นาย ปัณฑ์ธร มงคลนัฏ
642101006952 ร.ต.ท. กฤษฎา ใจค ามา
642101006953 นาย บุญธรรม ฤทัยเป่ียมสุข
642101006954 นาย เศรษกาญ รัตนชงค์
642101006955 นาย อกนิษฐ์ เพชรรัตน์
642101006956 น.ส. อนุสรณ์ ย่ิงสุขสมหวัง
642101006957 นาย ปรัญชัย ศรีไพศาลเจริญ
642101006958 นาย วรกิจ เพ็ชรประดับ
642101006959 น.ส. นิศากร สมหนองบัว
642101006960 จ่าเอก โรจนศักด์ิ น้ าจันทร์
642101006961 ว่าท่ีร้อยตรี ปวีณวัชร นวรัญธร
642101006962 นาย จีรวัฒน์ บานแย้ม
642101006963 นาย จุฬภาคฆ์ แพร
642101006964 นาย ศิวรักษ์ ทองก้านเหลือง
642101006965 น.ส. มฤษฎา คุณยศย่ิง

ช่ือ - นำมสกุล

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าท่ี 205 จาก 450    



จ ำนวน 15,262 คน 
เลขประจ ำตัวสอบ

642101006966 น.ส. เกวลิน การกูลกิจ
642101006967 น.ส. สุกัญญา สาแก้ว
642101006968 น.ส. มนัสชญา ล่ิมวงศ์
642101006969 น.ส. การตน์ธิญา สันตะพันธ์ุ
642101006970 นาย อัษฎา อดิการกุล
642101006971 ร.ต.ท.หญิง กชกร แข็งเขตการณ์
642101006972 น.ส. สโรชา วงศ์วิชิต
642101006973 นาย ศิริพัฒณรัฐ กาญจะโนสถ
642101006974 น.ส. ราชิกา เจริญอัศวสุข
642101006975 น.ส. นัสรา นัสเซอร์สกุล
642101006976 น.ส. ปพิชญา สัครพันธ์
642101006977 น.ส. ดารารัตน์ จันทร์อินทร์
642101006978 นาย สุวิจักขณ์ แก้วดวง
642101006979 น.ส. ธรรมิกา บุญวรรณโณ
642101006980 น.ส. สุชัญญา ชัยเนตร
642101006981 นาย ฐานวีร์ จันทวาท
642101006982 น.ส. ณัฐวรรณ ดวงแก้ว
642101006983 น.ส. จินต์ศจี ประกิจ
642101006984 นาย ชัชชญ ดนตรี
642101006985 น.ส. ชนพิสุทธ์ิ มะโนจิต
642101006986 นาย ณรรถพงษ์ พันธ์ุจันทร์
642101006987 น.ส. สุทธิพรรณ เนตรประไพ
642101006988 น.ส. วรัจฉรา ไชยประสาทสุข
642101006989 นาย วรินทร ง่ายดี
642101006990 นาย อานันท์ จ าลองกุล
642101006991 นาย ฮารีส เหมอนันต์
642101006992 น.ส. กมลมาศ เมฆฉาย
642101006993 นาย นัทธพงศ์ ไกรทองสุข
642101006994 น.ส. รมิตา โพตาติ
642101006995 น.ส. นทิตา ไทยศิริ
642101006996 นาย เป็นเหนือ คุณแผ่นดิน
642101006997 น.ส. กนกกาญจน์ เพ็ชรพัฒศ์
642101006998 นาย เกียรติขจร เนตินิยม
642101006999 น.ส. จิราภรณ์ ย่ิงค านึง

ช่ือ - นำมสกุล

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าท่ี 206 จาก 450    



จ ำนวน 15,262 คน 
เลขประจ ำตัวสอบ

642101007000 น.ส. อุบลวรรณ ทาสุวรรณ
642101007001 นาย ธเนศ ช านาญนา
642101007002 น.ส. ปิยมาส ศิริบรรณพิทักษ์
642101007003 นาย ชนพัชร จันทรค าภู
642101007004 นาย พงศธร อุทัยศรีผดุงกุล
642101007005 นาย กิตติศักด์ิ โพธ์ิเย็น
642101007006 น.ส. ดุจธิดา นนทะมาตย์
642101007007 นาย ฉัตรกุล คงตระกูล
642101007008 นาย เมธัส น้อยเล็ก
642101007009 นาย ธนาธิป บุญสุยา
642101007010 น.ส. อัญญานุช บ ารุง
642101007011 น.ส. ฉันทิสา สันซัง
642101007012 น.ส. สุภาพร พรหมโสภา
642101007013 น.ส. ชรีรัตน์ ก่อแก้ว
642101007014 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง ภรณ์ทิพย์ ยุวกาฬกุล
642101007015 น.ส. จรัสชา สมพรพิพัฒน์
642101007016 น.ส. อาลียา หลังเหร๊ะ
642101007017 นาย อนุพงศ์ จันทรานุพงษ์
642101007018 น.ส. นิชาภัทร หวงพิสิษฐ์กุล
642101007019 น.ส. ภาวิณี สนธิธรรม
642101007020 น.ส. วิลาสินี เสนมา
642101007021 นาย ภาสวิชญ์ เช้ือวงษ์
642101007022 นาย วิวรรธน์ บุญจันทร์
642101007023 นาย เขตโสภณ ศิริโสภา
642101007024 น.ส. ลลิตวดี กองค า
642101007025 น.ส. พัชรี สุขเทียมสุวรรณ
642101007026 นาย กฤษฎา ฟ้าค าตัน
642101007027 น.ส. อิสรากร วิเศษกุล
642101007028 น.ส. รสจรีย์ ศิริมุสิกะ
642101007029 น.ส. อธิดา จันทร์แก้ว
642101007030 ส.ต.อ. วิทยา ตันกุล
642101007031 นาย กฤษดา ป่ินแก้ว
642101007032 นาง อาทิตญา ป่ินแก้ว
642101007033 น.ส. สุพิชชา วิศรียา
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642101007034 ว่าท่ีร้อยตรี บัณฑิต สุนทรวิกรานต์
642101007035 นาย ธนวรรธน์ พงษ์เกิด
642101007036 น.ส. สุวิมล โขมโนทัย
642101007037 นาย ณัฐพันธ์ุ เทียนแก้ว
642101007038 นาย เดชนุพล อุบลพฤกษ์
642101007039 น.ส. ลิปิการ์ วิศวแสวงสุข
642101007040 น.ส. นิภาภัทร นวลแจ่ม
642101007041 น.ส. ภารดี บุระด า
642101007042 นาง นัทธินี บุญอยู่
642101007043 น.ส. สุรีย์รัตน์ จันทรสอน
642101007044 น.ส. กนกรัฐ ศรีปิยะพันธ์ุ
642101007045 นาย พลากร เขจร
642101007046 น.ส. อัมรา สมบัติมนต์
642101007047 นาย คุณานนต์ หม่ืนโฮ้ง
642101007048 นาย ไกรวิชญ์ ชัยปิติ
642101007049 น.ส. ณัฏฐา นิลยาภรณ์
642101007050 น.ส. อภิชญา พัดแก้ว
642101007051 น.ส. วิชชุดา กมลวิลาวัณย์
642101007052 น.ส. จุฑาทิพย์ บ าเรอจิตร
642101007053 นาย สุทธิพงษ์ จะสาร
642101007054 น.ส. ภัทราทิพย์ ตรัสอริยะกุล
642101007055 น.ส. นงลักษณ์ สารมณี
642101007056 น.ส. เขมิกา ชัยพลดี
642101007057 น.ส. ศิริลักษณ์ นิลคูหา
642101007058 นาย นิติพงศ์ สิมาพันธ์
642101007059 น.ส. ภัสสร อินทร์จันทร์
642101007060 น.ส. สินัตถา พานิช
642101007061 นาย สมพร จันทร์ศิริ
642101007062 นาย บารมี ตติย์ธานุกุล
642101007063 ว่าท่ีร้อยเอก จิระณัฏฐ์ จ่ันอาจ
642101007064 นาย พงศ์ภิส หนูคง
642101007065 น.ส. มณฑกานต์ งดงาม
642101007066 น.ส. นันท์นภัส ค ายวง
642101007067 น.ส. เบญญาภา ลุนบุดดา
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642101007068 น.ส. ณัฐราพร พรหมประสิทธ์ิ
642101007069 นาย ธนวิช สุภาแพ่ง
642101007070 นาย หรารักษ์ ฉายกะพันธ์
642101007071 นาย ธนพล ทองแพ
642101007072 น.ส. ดารารัตน์ เมืองจีน
642101007073 น.ส. ศศิธร ภูทางนา
642101007074 น.ส. สุภัสสรา รอดดารา
642101007075 น.ส. บุญญา บุศบก
642101007076 นาย ศุภฤกษ์ เถรว่อง
642101007077 น.ส. ณัฐธิดา ศรีวิชัย
642101007078 น.ส. ภัทรอาภา มาน้อย
642101007079 นาย รัฏฐกฤษ กาญจนาภรณ์
642101007080 น.ส. ศุภัคพิชาญ์ วิภาพุฒิพงศ์
642101007081 น.ส. คณิตา เพ่ิมพูนอนันต์
642101007082 น.ส. นัฐธิดา รัฐจักร
642101007083 น.ส. ณัฐมน ภวังค์วัฒน์
642101007084 น.ส. ปนัดดา เส่ียงบุญ
642101007085 นาย จารุกิตต์ิ แสนพลสิทธ์ิ
642101007086 น.ส. ปุญชรัสม์ิ ขันโสม
642101007087 น.ส. มารินี ค าใบ
642101007088 นาย สยาม ดอยเงิน
642101007089 น.ส. สุวีรยา ผลทวี
642101007090 น.ส. ณัฐภรณ์ ศรีสุข
642101007091 นาย อนุพงศ์ ทองเทศ
642101007092 น.ส. วรวลัญช์ ใจเด็ด
642101007093 ว่าท่ีร้อยตรี ถาวร กูลวงษ์สวัสด์ิ
642101007094 นาย รณกร ลอยบรรดิษฐ
642101007095 น.ส. รินดา โมกล้า
642101007096 นาง สุกานดา ทองชัย
642101007097 น.ส. นันทนัช สุพลธวณิชย์
642101007098 น.ส. วริษฐา พรหมใจรักษ์
642101007099 น.ส. ชามาดา ชัยเจริญ
642101007100 น.ส. สุดารัตน์ ฐาปนา
642101007101 น.ส. ชนกกานต์ อ้วนไตร
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642101007102 นาย กชกร ประดิษฐ์ภูมิ
642101007103 น.ส. พิมฉาย พรรณรายน์
642101007104 นาย ฐิติศักด์ิ โตเรืองศรี
642101007105 น.ส. สุจิตรา สิงห์ตา
642101007106 น.ส. กัญญาภัค อาสการ
642101007107 นาย วโรตย์ จิระพงศ์ศักด์ิ
642101007108 นาย นฤเบศร์ ศรีเปร่ือง
642101007109 นาย ณัฐนนท์ วัฒนชีวโนปกรณ์
642101007110 น.ส. ธยานี อินทร์สอน
642101007111 น.ส. สุพิชชา ฤทธ์ิมนตรี
642101007112 น.ส. พัชรากร หนูดาษ
642101007113 น.ส. นิจจารีย์ ขามเทศทอง
642101007114 น.ส. ชรินยา ยุธิษยานุวัฒน์
642101007115 น.ส. ปภัสรา ก่ิงค า
642101007116 น.ส. โสภา ภัทรพุทธางาม
642101007117 น.ส. มาลีรัตน์ ข าสกุล
642101007118 ส.ต.ท. อรรถนพ สุวรรณรัตน์
642101007119 น.ส. เยาวลักษณ์ ปานประดิษฐ์
642101007120 น.ส. วรลักษณ์ คงจินดามุณี
642101007121 นาย ภาสกร เล็กเลิศผล
642101007122 น.ส. เกศสุดา หิรัญสาลี
642101007123 น.ส. วนัสนันท์ แม
642101007124 น.ส. รมิดา ชูศักด์ิตระกูลชัย
642101007125 น.ส. เมลิสา จิตรักไทย
642101007126 น.ส. ธนัชชา แก้วสลับศรี
642101007127 น.ส. กัลยาณิน แก้วมุกดา
642101007128 นาย กฤตภพ ยังส้มป่อย
642101007129 น.ส. สุขฤทัย วงษ์สมพิพัฒน์
642101007130 น.ส. ชญาวรรณ ผิวทอง
642101007131 น.ส. ชัญญานุช ตรีครุธพันธ์
642101007132 น.ส. กาญจนา ญาติมิ
642101007133 น.ส. กนิษฐา ฆนัทพรสกุล
642101007134 ว่าท่ี ร.ต. ทศวรรษ รักสกุล
642101007135 น.ส. สุดารัตน์ สุจิมา
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642101007136 น.ส. รินรดา ศรีมาชัย
642101007137 นาย อริญชัย สกุลครู
642101007138 น.ส. ปัณชญา บุญตระกูล
642101007139 นาย รชานนท์ ลิขิตธรรมวาณิช
642101007140 นาย ศิริกร สุริบุตร
642101007141 นาย กัมพลศักด์ิ ทับดวง
642101007142 นาย ธนพงศ์ ก้อนทรัพย์
642101007143 นาย ภาสวิทย์ ศรีไพโรจน์
642101007144 น.ส. กมลทิพย์ สิทธิบุญเรือง
642101007145 น.ส. ณัชชา สิงหบุตร
642101007146 น.ส. มิญฐ์ภัทร เตชะสถิตย์ดลโชติ
642101007147 น.ส. กิตติยา โพธิบาย
642101007148 น.ส. จินต์จุฑา สุขเจริญ
642101007149 น.ส. ปัทมาพร คุ้มสมบัติ
642101007150 น.ส. มณฑาทิพย์ บุญขันธ์
642101007151 น.ส. พัชรพร จิรแพศยสุข
642101007152 น.ส. ภรีณา ธโนทัย
642101007153 นาย สิริพงศ์ ล้ิมพัธยาเนตร์
642101007154 น.ส. อิสรีย์ ออประเสริฐ
642101007155 น.ส. วีระวรรณ ปานทน
642101007156 น.ส. ธัญวรัตม์ เลาห์อารีวุฒิ
642101007157 น.ส. ปรางอัญญา สันติสิทธานนท์
642101007158 น.ส. นัสรีน มินซาร์
642101007159 น.ส. ริญญาทิพย์ คงชูช่วย
642101007160 น.ส. โศรดา หนูแย้ม
642101007161 น.ส. ชมพูนุท ทับทิมทอง
642101007162 น.ส. ธาราทิพย์ สมบัติเช้ือ
642101007163 น.ส. ญานิกา สุทธิวิวัฒน์
642101007164 นาย ณรงค์พรต พิลาแดง
642101007165 น.ส. อภิรมล งามละม้าย
642101007166 น.ส. ปาริชาต ปุ้ยหลวง
642101007167 น.ส. ภัทราภรณ์ อุณชาติ
642101007168 นาย ทักษิณ วรรณทวี
642101007169 นาย ชยดล กิจวิสาละ
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642101007170 นาย คุณานนต์ แก้วทอง
642101007171 น.ส. มัณฑนา มานุจ า
642101007172 นาย ติณณภพ ด าเม็ง
642101007173 นาย จักรกฤษ วงศ์ทวิลาภ
642101007174 น.ส. พัชรพร คุณฑี
642101007175 นาย ภากร พุ่มสุวรรณ
642101007176 นาย สุชีพ พรหมประสิทธ์ิ
642101007177 น.ส. พิศมัย ชาญณรงค์
642101007178 น.ส. เจนจิรา ฟูเต็มวงค์
642101007179 นาย นครินทร์ บัวแย้ม
642101007180 น.ส. นฤมล บุญรัตน์เสรีกุล
642101007181 นาย พีรศิษฎ์ ชูจิตต์
642101007182 น.ส. รมย์ชลี รัสปัต
642101007183 นาย พีรวิชช์ ชูจิตต์
642101007184 นาย เอกภพ อ่วมสวัสด์ิ
642101007185 น.ส. จิตรลดา ปทุมานันท์
642101007186 นาย สิทธิกานต์ เกศไตรทิพย์
642101007187 นาย ณัฏฐพล สุทธินุ้ย
642101007188 นาย นันทกิจ กิจนันทคุณ
642101007189 น.ส. เบญญา เจียรวาปี
642101007190 นาย สกล หน่อแก้ว
642101007191 น.ส. ระพีพรรณ โสภณวัฒนานุกูล
642101007192 นาย ธีรพันธ์ เติมแก้ว
642101007193 นาย ชูเกียรติ โพธ์ิพุก
642101007194 น.ส. อิงฉัตร สุภาพยาม
642101007195 น.ส. ปิยพร ปติเก
642101007196 น.ส. กาญจนาพร เหลาเจริญ
642101007197 น.ส. ฐิติพร ทอนไชย
642101007198 ร้อยต ารวจโท ภรัณยู แกล้วกล้า
642101007199 นาย ธัชพล โพธ์ิแก้ว
642101007200 นาย กฤษณาศิษฐ์ สุริยะวโรกุล
642101007201 น.ส. ธนาภรณ์ ต้ังสกุล
642101007202 นาย เกรียงไกร ด ารงสกุล
642101007203 น.ส. เนตรนภา ธีระวิเชียรเจริญ

ช่ือ - นำมสกุล

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าท่ี 212 จาก 450    



จ ำนวน 15,262 คน 
เลขประจ ำตัวสอบ

642101007204 น.ส. รัชฎาภรณ์ ศรีเกล้ียง
642101007205 น.ส. กัญญาณัฐ น้อยด้วง
642101007206 นาย พรภวิษย์ ชลวุฒิ
642101007207 นาย สมิทธ์ อุงจิตต์ตระกูล
642101007208 น.ส. นลินพร ประทุมมาศ
642101007209 นาย ศรายุธ สุทิน
642101007210 น.ส. จิตระวี ล่ าปิยะ
642101007211 น.ส. บุปผชาติ ศรีพงษ์ชัย
642101007212 น.ส. สุจิตตรา เครือเทพ
642101007213 น.ส. เนตรนภิส บุตรบุญ
642101007214 นาย ไกรสร สาระบุตร
642101007215 น.ส. อุไรพรรณ สถานานนท์
642101007216 นาย ณัฐวุฒิ ขุขันธิน
642101007217 น.ส. รัชนันต์ ฉิมทัด
642101007218 น.ส. สวนนท์ พุทธกูล
642101007219 น.ส. วลินญา วงษ์อ่อง
642101007220 น.ส. ภัทราพร เทพนรินทร์
642101007221 น.ส. อริยนาฏ คุรุเจริญ
642101007222 น.ส. วลัยพร ไผ่รักษา
642101007223 นาย วิวรรธน์ สิทธิพจน์
642101007224 น.ส. นิรมล หน่อแก้ว
642101007225 น.ส. ณัชชาภัทร ถาเขียว
642101007226 น.ส. จารุวรรณ จันทร์จิตรจริงใจ
642101007227 นาย ชวัลณัฐ ตันวิพัฒน์
642101007228 นาย ธานินทร์ จันทรชาติ
642101007229 น.ส. อารยา แก้วจ านงค์
642101007230 นาย กิตติกานต์ ปาณธูป
642101007231 น.ส. อรอนงค์ หนังสือ
642101007232 นาย ธนโชติ กมลภากรณ์
642101007233 น.ส. เบญญา นิติไกรนนท์
642101007234 นาย บุริมพักตร์ ศักด์ิโกมลศรี
642101007235 น.ส. นิศาชล ชูช่วย
642101007236 น.ส. ฐิตาภา ช านิธุระการ
642101007237 นาย ศุภสันต์ ฟองรัตน์
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642101007238 นาย เรวัติ ชุมนุม
642101007239 น.ส. พิมพ์นิภา สุวรรณมณี
642101007240 น.ส. ฐิติมา สิทธิด ารง
642101007241 น.ส. ธนัญญา มานะตา
642101007242 น.ส. กุลณัฐ พันธ์เมือง
642101007243 นาย อรรถพล ศุภกาญจน์กุล
642101007244 น.ส. ลลดา เสรีรัตน์
642101007245 น.ส. จิรัชญา สิทธะเมธา
642101007246 น.ส. พัณณิตา เพ็งสุวรรณ์
642101007247 น.ส. นภาพร ศิริรัตน์
642101007248 น.ส. ปัญจรีย์ ศรีมุกข์
642101007249 น.ส. ศรุตยา นันทพงศ์ไพโรจน์
642101007250 น.ส. จินต์จุฑา หวานแก้ว
642101007251 นาย ณัฐภัทร ฐานะพันธ์ุ
642101007252 น.ส. พจนลักษณ์ ตรีอุดม
642101007253 น.ส. ธัญสินี ว่องวีรวงศ์
642101007254 น.ส. จิตติมา ห้าพยงค์
642101007255 น.ส. นันท์นลิน พวงเรืองศรี
642101007256 นาย ธณุพล เชิดวรพงศ์
642101007257 นาย ธัญภัทร น าสุวิมลกุล
642101007258 นาย ชิติพัทธ์ จันทร์สวัสด์ิ
642101007259 นาย ธัญพจน์ น าสุวิมลกุล
642101007260 นาย พงศุธร สิริโอฬารกุล
642101007261 น.ส. ธีริศรา เงินวิลัย
642101007262 น.ส. วรรณวิภา ไชยชนะ
642101007263 น.ส. กรองขวัญ ช้างสัมฤทธ์ิ
642101007264 นาย อภินพ รัตน์เลิศลบ
642101007265 นาย ศิริมงคล องอาจอิทธิชัย
642101007266 น.ส. ณัชชา ย่ิงสุวรรณโชติ
642101007267 น.ส. ชญารพี ชาญศุภภัช
642101007268 น.ส. จริญญา สมาธิ
642101007269 น.ส. แพรทิพย์ ชาติสวัสด์ิ
642101007270 นาย สุภณ อุดมศรี
642101007271 น.ส. ศศินันท์ ดวงเดือน
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642101007272 น.ส. ปิยวรรณ ฐิติวงศ์ไพบูลย์
642101007273 นาย พนัชกร ปิยวัชรวิจิตร
642101007274 น.ส. พชรมน โสดามรรค
642101007275 นาย ทรงพล บัญญัติ
642101007276 น.ส. สุชาดา อนุรักษ์ด่าน
642101007277 นาย ภูวไนย ผลส่ง
642101007278 น.ส. ลลิตา ตติยะธนสาร
642101007279 น.ส. พรปวีณ์ สหัสสนิมิตกุล
642101007280 น.ส. พิมลพรรณ บุญวรรณ
642101007281 น.ส. รินรดี อนุเปโฐ
642101007282 นาย ปกรณ์ มณีรัตน์
642101007283 น.ส. กาญจนาพร ชูแก้ว
642101007284 นาย ณัฐนนท์ วงศ์ชนะ
642101007285 น.ส. ธิรดา ภูวรีต้นสกุล
642101007286 น.ส. บัณพร ศรีชัย
642101007287 นาย เกษมสันต์ กิตติโชติพาณิชย์
642101007288 น.ส. ปุญญิศา รักษ์วงศ์
642101007289 น.ส. ดวงกมล ต้ังอยู่ดี
642101007290 น.ส. ธญานี ศรีสุขย่ิง
642101007291 น.ส. กฤษณา จอมค า
642101007292 น.ส. นุชจรี ขันวิสิทธ์ิ
642101007293 นาย ศิลป์พีระ นาคจ ารัสศรี
642101007294 น.ส. กัญญาณัฐ จุลเกตุ
642101007295 น.ส. กัญญาภัค จุลเกตุ
642101007296 นาย วัชรินทร์ สินสมศักด์ิ
642101007297 น.ส. ภัทรพร พานสร้อย
642101007298 นาย ทรงสิทธ์ิ หล่อสุวรรณศิริ
642101007299 น.ส. ธนันพัชร จงธนสารสมบัติ
642101007300 นาย วงศกร แก้วกุล
642101007301 นาย อภิวัฒน์ เสรีรักษ์
642101007302 น.ส. สุกฤตา อุดรจรัส
642101007303 น.ส. อักษราภัค คิดกล้า
642101007304 น.ส. นิตยา บมขุนทด
642101007305 น.ส. อชิรญา เจียมวิจักษณ์
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642101007306 น.ส. สุรัสวดี แปะทา
642101007307 นาย สราวุธ ขุนเพ็ชร์
642101007308 นาย ภูวัน เจะเตะ
642101007309 น.ส. ชนัญญา สุวรรณรัตน์
642101007310 น.ส. ณัฏฐารีย์ โฉมอินทร์
642101007311 นาย ปวร อนุสรหิรัญการ
642101007312 น.ส. กรณ์ศศิวรรณ์ สิทธิเชนทร์
642101007313 นาย ชาตวิโรจน์ พ่ึงผลพูล
642101007314 น.ส. ณัฐนรี เก้าเอ้ียน
642101007315 น.ส. วิรนุช ศรีนวลขาว
642101007316 นาย วทัญญู วงษ์ค า
642101007317 น.ส. ปัญจพร จันทะวงษ์
642101007318 นาย ภาณุทัช ภักดีรักษ์
642101007319 น.ส. ศุภวรรณ ไวยศิลป์
642101007320 น.ส. อัญชลี ปฐมนันทกุล
642101007321 น.ส. สุนิสา พลอินทร์
642101007322 น.ส. จุฑามาศ วิลา
642101007323 น.ส. ศิวพร สวนอยู่
642101007324 นาย ณัฐพล ต้ังสุนทรธรรม
642101007325 นาย ภาณุ โอวาททัศนีย์
642101007326 นาย อดิพงศ์ เพ็งทอง
642101007327 นาย อิทธิพล หนูทอง
642101007328 น.ส. กุลนันทน์ ยอดเพ็ชร
642101007329 น.ส. ขจรศรี แก่นจันทร์
642101007330 นาย นเรศ แก้วไพโรจน์
642101007331 น.ส. สุณิสา ทองศรีจันทร์
642101007332 นาย พงศ์ธร ธรรมขุนนุ้ย
642101007333 น.ส. ทัณฑิกา มากผล
642101007334 นาย วิทยา นามค า
642101007335 น.ส. จีรวัส ขุนเพ็ชร์
642101007336 น.ส. ศศิชา เหลืองห่อ
642101007337 นาย สุรศักด์ิ ก้านพลู
642101007338 นาย ปริญญา กานัง
642101007339 น.ส. รุศดา ชินวุฒิวรนน
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642101007340 น.ส. เมศินี คูประชามิตร
642101007341 น.ส. ธัญญเนตร ประสมสุข
642101007342 นาย เหมภาส เทียนจวง
642101007343 น.ส. มาริสา ก าลังดี
642101007344 น.ส. อันธิกา ดวงมุสิทธ์ิ
642101007345 นาย วชิระ พรมทันใจ
642101007346 นาย สมปอง ช้อนขุนทด
642101007347 น.ส. เสาวลักษณ์ ธูปดี
642101007348 นาย รณกร มีฤทธ์ิ
642101007349 น.ส. มาริชสา มาศธนัชโชติ
642101007350 น.ส. ลวิตรา มีฤทธ์ิ
642101007351 น.ส. สิริรัตน์ เรืองรัตน์
642101007352 นาย กรปณต ทัพพพันธ์
642101007353 นาย คุณากร บ ารุงศรี
642101007354 นาย ศราวุฒิ อินทร์น้อย
642101007355 น.ส. นันทนา ดุนสุข
642101007356 นาย สุทธิพร ศรีเย็น
642101007357 นาย วิทยา ค าเครือ
642101007358 น.ส. ธนวรรณ โมราศิลป์
642101007359 นาย ไกรสร บุญคง
642101007360 น.ส. พิมพ์ชนก ภักดีคง
642101007361 นาย ฑีฆาสุพพัต ล่ิมภัทรวงศ์
642101007362 นาย ชวิพิชญ์ ใจใหญ่
642101007363 นาย เอกรัฐ สร้อยประเสริฐ
642101007364 น.ส. เนตรนภา ศรีคราม
642101007365 น.ส. สุลาวรรณ พันธ์ุศรี
642101007366 น.ส. เฉลิมขวัญ ฝาเรือนดี
642101007367 นาย ภาสกร โพธ์ิสิงห์
642101007368 นาย ธีรชัย ลิมวิภูวัฒน์
642101007369 นาง ธันย์ญภา คงแท่น
642101007370 น.ส. พันธ์ุทิพย์ วงศ์ทิพย์
642101007371 น.ส. ชญาณ์นันท์ รุจิธินาวัศร์
642101007372 นาง ลัดดา มอลอ
642101007373 น.ส. กรรณิการ์ เก้ือชู
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642101007374 น.ส. วลัยลักษณ์ มีศรี
642101007375 น.ส. ศัลยา สกุลไทย
642101007376 น.ส. นุชวรางค์ ไขรัศมี
642101007377 น.ส. อรญา ยานะศรี
642101007378 น.ส. อารีรัตน์ สุแสง
642101007379 น.ส. กาญจนา แก้วทอง
642101007380 นาย พาทิศ หนูแย้ม
642101007381 น.ส. ทิพวรรณ ทะเสนฮด
642101007382 นาย นิธิพัฒน์ ชูวงษ์วัฒนะ
642101007383 น.ส. รัตติยากร ชาตรี
642101007384 น.ส. วรฤทัย แถลงกัณฑ์
642101007385 นาย วัชระพงศ์ ศุภเกษม
642101007386 น.ส. ธณัฐฐา ควรออมใจ
642101007387 น.ส. นุดี มาลินี
642101007388 นาย ภัทรวัต โต๊ะเอียด
642101007389 น.ส. ปาณิสรา อุไรรัตน์
642101007390 น.ส. ศศิธร ยอดป้องเทศ
642101007391 น.ส. พรศิริภัสร์ ศรีพระยา
642101007392 น.ส. ทศพร ศรีพระยา
642101007393 นาย ฤทธิไกร จันชะนะกิจ
642101007394 น.ส. อุไรภรณ์ แสงสว่าง
642101007395 น.ส. สุนิสา พ่วงสกุล
642101007396 น.ส. อุมาภรณ์ สงบุญรอด
642101007397 นาย ชนทัต เปล่ียนสะอาด
642101007398 น.ส. นงนภัส จันทพันธ์
642101007399 น.ส. กุลธิดา ลิวาภรณ์
642101007400 นาย คมสันต์ จันทรเสนา
642101007401 นาง จริยา หล้าปาวงศ์
642101007402 น.ส. วชิรวรรณ หงส์เพชรรศมี
642101007403 น.ส. ภัทรสุดา ถาอินทร์
642101007404 น.ส. กาญจนา ครุฑบึงพร้าว
642101007405 น.ส. กัญณัฏฐ์ สิทธ์ิรดาธนิสร
642101007406 นาย ศรัณย์ ภูแสงส่ัน
642101007407 น.ส. ภัทราวดี ยรรยงศักด์ิ
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642101007408 ว่าท่ี ร.ต.ท.หญิง รังสินี ลาภลาวัณย์
642101007409 น.ส. กิรณา เจนการ
642101007410 นาง จีลาวรรณ์ เป็นกล
642101007411 น.ส. นพรัตน์ คงสุขเจริญชัย
642101007412 น.ส. จิรนันท์ สุขใส
642101007413 น.ส. ธนพร ประหยัดทรัพย์
642101007414 น.ส. วรรณิดา อภัยพงศ์
642101007415 น.ส. จริญญา รักษาบุญ
642101007416 น.ส. ธีนิดา ฤทธ์ิวรา
642101007417 น.ส. วีรวรรณ สุขท่ามะพลา
642101007418 น.ส. กิตติกา รักนิยมวิทย์
642101007419 น.ส. ชลิดา สิริวเสรี
642101007420 นาย พลกฤษณ์ โตอุรวงศ์
642101007421 นาง ธันย์ชนก กุศลธรรมรัตน์
642101007422 นาย นราวิชญ์ ลายสิงห์
642101007423 น.ส. ธนาภา น้อยแสง
642101007424 น.ส. ศิรินยา ฟูจุมปา
642101007425 น.ส. กรรภิรมย์ ภัทราคม
642101007426 น.ส. วรรณกานต์ ประยงค์แย้ม
642101007427 นาย กิตติทัต งามพร้อม
642101007428 น.ส. ปวิชญา ศิลป์สวัสด์ิ
642101007429 นาย ทวีวัช ฮ่ันสกุล
642101007430 น.ส. ธมลวรรณ ปัญญาศรี
642101007431 น.ส. รวิภา อากาศโชติ
642101007432 นาย คมสัน ลายทอง
642101007433 นาย ชาญวิทย์ แนวจ าปา
642101007434 นาย เจตนา จิตรทิวาวงศ์
642101007435 น.ส. กนกวรรณ จ่ึงจรูญ
642101007436 น.ส. กนกวรรณ วงศ์แก้วมูล
642101007437 น.ส. ธมนวรรณ อรทัย
642101007438 น.ส. ณัฐวิภา ดวงกลาง
642101007439 น.ส. ปุณยวีร์ มิลินเจริญไชย
642101007440 นาย ไพบูลย์ ต๋ันค า
642101007441 นาย สถิตย์ โนจิตร
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642101007442 น.ส. ชฎาสิริ สมมาตร
642101007443 นาย อภิรักษ์ รักนวล
642101007444 น.ส. เสาวลักษณ์ ช่ืนชม
642101007445 น.ส. พจนา อร่ามศรี
642101007446 น.ส. พิมานมาศ ด้วงเพ็งรักษ์
642101007447 น.ส. อนัญพร เหมม่ัน
642101007448 น.ส. ณปภัช ฉัตรนิติโชติ
642101007449 นาย ณัฐพร สิทธิทอง
642101007450 น.ส. วรรษมน แก้วก๊อ
642101007451 น.ส. แพรพลอย บวรสมสฤษด์ิ
642101007452 นาย ธนกร อินหลงเหลา
642101007453 น.ส. ปภาวรินทร์ พรหมชูแก้ว
642101007454 นาย วงศธร เจริญกุล
642101007455 น.ส. เบญจมาศ วงศ์เวช
642101007456 นาย เขตโสภณ บุญสนอง
642101007457 น.ส. กวินทิพย์ ชาญพิพัฒน์ไพบูลย์
642101007458 นาย ชาติจวนิชย์ จันทร์เป็ง
642101007459 น.ส. นุรีสัน อาแว
642101007460 นาย ภานุวัฒน์ ประเสริฐลาภ
642101007461 น.ส. เกยูร เชาว์ม่ัน
642101007462 น.ส. อัญญญา บุญวงศ์
642101007463 น.ส. นิชนิชา สร้อยทอง
642101007464 นาย นวภัทร ตาใย
642101007465 น.ส. อัญชิสา ม่ันคง
642101007466 น.ส. รัชนีกร มหาวัน
642101007467 น.ส. รัฐณีกร ข้องหลิม
642101007468 นาย ยุทธพร บานเย็น
642101007469 นาย กฤตภาส รัตนาเลิศ
642101007470 น.ส. ชารวี สอนสารี
642101007471 นาย วัชรพงศ์ โกมล
642101007472 น.ส. ฐิติรัตน์ รัตนะ
642101007473 นาย ธนาเทพ พุทธา
642101007474 น.ส. กรุณา สุวรรณค า
642101007475 น.ส. ภรภัทร์ ผลทองบุญรอด

ช่ือ - นำมสกุล

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าท่ี 220 จาก 450    



จ ำนวน 15,262 คน 
เลขประจ ำตัวสอบ

642101007476 น.ส. จิรกมล วุ่นหนู
642101007477 นาย ณัฐเกียรติ เกตะมะ
642101007478 น.ส. กุลธาสินี แสนสุข
642101007479 น.ส. นุตศุภางค์ เรืองสิริสถาน
642101007480 น.ส. พรเพ่ิม ประกอบแก้ว
642101007481 นาย พินิจนันท์ อ่อนพานิช
642101007482 นาย ถิรายุ สุภากร
642101007483 น.ส. ปภัสณัฐ ฉลาดพร้อม
642101007484 น.ส. จริยา พารีสอน
642101007485 น.ส. เกสร คละจิตร
642101007486 นาย พีระพัฒน์ ไวถนอมทรัพย์
642101007487 นาย อิลมีฮาฟีซี เจ๊ะสารี
642101007488 นาย ภากร วิเชียรเก้ือ
642101007489 น.ส. จรูญจันทร์ แก่นจันทร์
642101007490 น.ส. สุดธิดา ไชยราช
642101007491 นาย ฐิติกรณ์ เจนศิริวงษ์
642101007492 นาย จิรายุ จันทร์ประโคน
642101007493 นาย นัสรัน บินมะเก๊ะ
642101007494 น.ส. กมลวรรณ ฤทธ์ิทวี
642101007495 น.ส. ธนพร อุดมพันธ์ุ
642101007496 นาย ขจรยศ ศรีทวี
642101007497 นาย กมล พิริยะสุรวงศ์
642101007498 น.ส. วริสรา สุนันต๊ะ
642101007499 น.ส. ฉัตรฤดี ทองประศรี
642101007500 น.ส. วันวิสาข์ แพทย์กิจ
642101007501 นาย ศุภฤกษ์ ตันติสุวรรณโณ
642101007502 นาย ปภินวิช เป่ียมแสง
642101007503 นาย บรรดิษฐ์ ดวงแก้ว
642101007504 นาย เจษฎาพล นนสุราช
642101007505 น.ส. ชนิกา ภิญโญรสปทุม
642101007506 น.ส. สิริยาภา พัฒนาถรณ์
642101007507 นาง ดาริกา ทองประสม
642101007508 น.ส. สุพิชฌาย์ รัตติทวีวัฒน์
642101007509 น.ส. ปิยะวดี ฉัตรเกษ
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642101007510 น.ส. จิราลักษณ์ บุญราศรี
642101007511 น.ส. วริศรา ตัณธนศุข
642101007512 น.ส. ษิญาภา ฝอยทองร่วง
642101007513 น.ส. ธัญรดา ด้วงน้อย
642101007514 นาย พันธ์เทพ ศิริชนะ
642101007515 นาย อภิสิทธ์ิ โพธ์ิแก้ว
642101007516 น.ส. วรรณญา พันธุศักด์ิ
642101007517 น.ส. ปัทมนันท์ แสงมณี
642101007518 น.ส. ชญานิศ รุ่งเรือง
642101007519 นาย วัชระ  รัตนะ
642101007520 นาย เทวัญ แซ่อ๋อง
642101007521 นาย จรส ขันติฟอง
642101007522 นาย ยุตตเมธ บุญเมือง
642101007523 น.ส. โสพิศ บุญเรือน
642101007524 น.ส. อภิญญา สิงขิตร์
642101007525 น.ส. พิมสิริ เซ่งจัน
642101007526 น.ส. กรชวัลย์ จุ้มฝน
642101007527 น.ส. นรรจพร สนแก้ว
642101007528 น.ส. ณัฐกฤตา มณีวงศ์
642101007529 น.ส. เต็มศิริ ทองแผ่น
642101007530 น.ส. สุภักดี ผางแพ่ง
642101007531 น.ส. กนกวรรณ กันธิยาวงศ์
642101007532 น.ส. ศิวาพร นามวิชัย
642101007533 น.ส. กัญญารัตน์ ใจไหว
642101007534 น.ส. ตรีกวินฒ์ โพธ์ิเขียว
642101007535 นาย ภารดร จันทร์ทอง
642101007536 น.ส. ธนภร สายสิญจน์
642101007537 น.ส. ภัทริกา วีระสอน
642101007538 นาย อาชวิน พิทักษ์สาลี
642101007539 น.ส. วัลวิภา ตะนะ
642101007540 น.ส. นภัสทรา กัมพลาศิริ
642101007541 น.ส. นิชกานต์ แซ่ฉี
642101007542 น.ส. สุนีพร แก้วเรือง
642101007543 นาย นัทธพงศ์ ส าราญปภัสสร
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642101007544 น.ส. นิชกุล แซ่ฉี
642101007545 น.ส. สุจิตรา เนตรสุวรรณ
642101007546 น.ส. อมรประภา เพ็ญสุวรรณ
642101007547 น.ส. อาลักษยา ศิริทรัพย์
642101007548 น.ส. สุนิสา นันทสิงห์
642101007549 น.ส. พิณรัตน์ โพธะศรี
642101007550 น.ส. อภิรดี เสนสัก
642101007551 น.ส. นงนภัส ปภัทรวริศกุล
642101007552 น.ส. เพียงรวี ฉิมพาลี
642101007553 นาย เขมณัฐ นิลมาล
642101007554 นาย สรรเสริญ หวังสุข
642101007555 นาย ลภัส น้อยพ่ึงบุญ
642101007556 น.ส. กรรณิการ์ รักษาสกุล
642101007557 นาย ธนดล จันทรวงศ์ไพศาล
642101007558 น.ส. พิชาดา ตุ้นสกุล
642101007559 นาย พรชัย ชาติพหล
642101007560 น.ส. ทักษวีร์ ช่วยชม
642101007561 น.ส. รัชนก ครามสระน้อย
642101007562 ว่าท่ีร้อยตรี ฉัตริน พยอมพันธ์
642101007563 นาย ศาศวัต เติมประยูร
642101007564 น.ส. อาภัสรา ฝ้ันชมภู
642101007565 น.ส. วรรณภา ไชยเหมือน
642101007566 น.ส. ลัดดาวัลย์ นพวรรณ
642101007567 น.ส. ชลธิชา นักฟ้อน
642101007568 นาย ณัฐกฤษ กฤษณะนาวิน
642101007569 น.ส. ศุภราภรณ์ แย้มดี
642101007570 น.ส. ขนิษฐา แก้วกูล
642101007571 น.ส. อมราวดี ครองยุติ
642101007572 น.ส. ทิพวัลย์ สุดเม่ง
642101007573 น.ส. สุวนันท์ ศรีวัง
642101007574 น.ส. วจนวรรณ ศรีสุวรรณ
642101007575 น.ส. สลิลทิพย์ ผลึกเพชร
642101007576 นาย ธรรมศาสตร์ สุจริตจันทร์
642101007577 นาย ชวณัฐ โอวาท
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642101007578 นาย สุนนท์ อิภะวัต
642101007579 นาย ศุภวิชญ์ ฟูฟุ้ง
642101007580 น.ส. จิตสุภา ชูอินทร์
642101007581 น.ส. มัชฌิมา ทวีศรัณย์พงศ์
642101007582 น.ส. นันทัชพร ร่างน้อย
642101007583 นาย กันตินันท์ ทิพย์วังเมฆ
642101007584 น.ส. นภาพร ต๊ิบผัด
642101007585 น.ส. ธัญวรัชต์ แช่มโชติ
642101007586 น.ส. ทัศนีย์ จิตรโวทาน
642101007587 นาย อนุตร์ ต้ังจิตรเมตต์
642101007588 น.ส. สินีนาถ อุปรไมยมาศ
642101007589 น.ส. อ าพรรณ ดีเพ่ิม
642101007590 นาย กิตติธัช สุวรรณรัตน์
642101007591 นาย ปฏิวัติ กาญจนอุดม
642101007592 น.ส. พีรพร เลิศอ านวยตระกูล
642101007593 น.ส. มิรันตี สัมมาเพ็ชร์
642101007594 นาย ธีระภัทร พราหมณ์วงษ์
642101007595 นาย อภิชัย พูนผลกุล
642101007596 นาย สรณ์ณภัส เมธาโชติศิรินทร์
642101007597 น.ส. พรพิชญา ปากกล้า
642101007598 น.ส. ชุติมา ผาสุข
642101007599 นาย มีนเมทร์ ทองหนู
642101007600 น.ส. วรัญญุภัค เบ็ญจวงค์
642101007601 น.ส. ฐาณัชชา แสนใจวุฒิ
642101007602 นาย รัฐออม ไวยาวัจมัย
642101007603 นาย ไพบูลย์ ม่ันจินดา
642101007604 นาย เตชวิทย์ กฤชยานนท์
642101007605 นาย ศิลชัย แก้วกันธา
642101007606 นาย ภควัต ดิเรกวุฒิกุล
642101007607 น.ส. วิภาพร เอ็กหลี
642101007608 น.ส. ปัญญาภักจ์ เอ้งฉ้วน
642101007609 นาย ฉัตรชัย ฟักบุญเลิศ
642101007610 น.ส. จุฑามาศ คลังช านาญ
642101007611 นาย ประไพ วราภรณ์
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642101007612 น.ส. ณิชกานต์ พรมขวัญ
642101007613 น.ส. สุพรรษา ใจผูก
642101007614 น.ส. สุทธิดา ชัยรัตน์
642101007615 นาย วชิรวิชญ์ เลิศสิทธินนท์
642101007616 น.ส. วิรินญา ย่ังยืน
642101007617 น.ส. ระวิวรรณ เลิศชัยมงคล
642101007618 น.ส. พุธิตา หาญล ายวง
642101007619 นาย เกรียงศักด์ิ ชุ่มแจ่ม
642101007620 น.ส. พีรยา หาญล ายวง
642101007621 นาย วีรวัฒน์ ชัยโยบัว
642101007622 นาย ชิดชนก ชิตพยัคฆ์
642101007623 น.ส. พุทธรักษา มานพ
642101007624 น.ส. ณัชพร เข็มแก้ว
642101007625 น.ส. อภิญญา ต้ังสินม่ันคง
642101007626 น.ส. จณิสตา ทองคง
642101007627 น.ส. ปัณณภัสร์ พูลสวัสด์ิ
642101007628 น.ส. พัฐสุดา พุทธพันธ์
642101007629 น.ส. หน่ึงฤทัย ใจหงอก
642101007630 นาย จิรวัฒน์ หงสกุล
642101007631 น.ส. จุฑามาศ เพ็ญจันทร์
642101007632 นาย นัฐวุฒิ รุ่งโรจน์
642101007633 นาย ธนภัทร เก้ือฐิติพร
642101007634 น.ส. ธาวินี อ านวยบุญทรัพย์
642101007635 น.ส. เจนจิรา เกษสุริยงค์
642101007636 นาย พงศ์พัทธ์ ถนอมน่ิม
642101007637 น.ส. วาณี เผ่าวิริยะ
642101007638 น.ส. กุลฉัตร เลิศวิลัย
642101007639 น.ส. ศิโรรัตน์ นิรภัยวงศ์
642101007640 นาย ธนภัทร เกิดแก้ว
642101007641 น.ส. เวธนี มีไมตรีจิตต์
642101007642 นาย ทศพล ชมโฉม
642101007643 น.ส. ทิพพยาพัศ ธีรพงศ์
642101007644 น.ส. สุมลมาล โยปัททุม
642101007645 น.ส. นนทชา โมราสุข
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642101007646 น.ส. ณัฎฐณิชา เงินสมทอง
642101007647 นาย ยุทธเสน ทะเสนฮด
642101007648 นาย ณัฐวุฒิ ไทยานุสร
642101007649 น.ส. พชรวรรณ ถุนาบูลย์
642101007650 น.ส. สมฤทัย ยุทธภัณฑ์บริภาร
642101007651 นาย พุฒิเมธ แซ่เต๋ิน
642101007652 น.ส. จตุพร เกียรติด ารง
642101007653 น.ส. อรทัย เทพเกล้ียง
642101007654 น.ส. อรวรรณ สรรพขาว
642101007655 น.ส. สุรางคณา ศรีธวัช ณ อยุธยา
642101007656 น.ส. นนทมน ใจค า
642101007657 น.ส. อมรวรรณ กล่ินเจริญ
642101007658 นาย สันติชัย ภูมุลเมือง
642101007659 น.ส. สุกัญญา สีน่ิม
642101007660 น.ส. รัตนาภรณ์ เฟ่ืองชูนุช
642101007661 น.ส. มลิวัลย์ วุฒิ
642101007662 นาย เทียมเทพ กุณฑล
642101007663 น.ส. สุกัญญา เจือทิน
642101007664 นาย สิรวิชญ์ จิรวัฒน์สถิตย์
642101007665 น.ส. ธนัชชา ศรีสุโพธ์ิ
642101007666 นาย วศิน ทองวิไล
642101007667 น.ส. สุชัญญา พิมพ์เสริฐ
642101007668 น.ส. พัทธนันท์ นิสกุล
642101007669 น.ส. สรัญญา แสงขาว
642101007670 นาย ดนัย อนันตศักด์ิ
642101007671 น.ส. พิไลวรรณ วรสาร
642101007672 นาย วัฒนาธร ราชชมภู
642101007673 น.ส. ณัฏฐ์ฎาพร เหลืองสว่าง
642101007674 นาย ธยาน์ เผือกคเชนทร์
642101007675 นาย สันติชัย รัตนเลิศ
642101007676 น.ส. ภัณฑิรา ประทุมมา
642101007677 น.ส. ไตรทิพย์ สังข์แก้ว
642101007678 นาย พีระพงศ์ แซ่ช้ือ
642101007679 น.ส. ณัฐติญา ปานบุญ
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642101007680 นาย ประเสริฐ ปู่สา
642101007681 นาย นลธวัช ปานแดง
642101007682 นาย สิรวิชญ์ ว่องวิจิตรศิลป์
642101007683 นาย ศิริวัฒน์ บัวรอด
642101007684 นาย นิรันดร์ รัตนปฏิพันธ์ุ
642101007685 น.ส. จินดารัตน์ คุ้มปิยะผล
642101007686 นาย ทัตติยะ พัฒนถาบุตร
642101007687 นาย ฤทธิไกร แง้เจริญกุล
642101007688 น.ส. วรดา พรหมสาขา ณ สกลนคร
642101007689 นาย กษิดิษฐ์ เช่ียวชาญ
642101007690 นาย สันติ บูหลัง
642101007691 น.ส. ณัฐธิดา ศรีเมือง
642101007692 จ่าเอก ปริญญา กาศจนานนท์
642101007693 นาย พีรพงศ์ จันทร์ตุ่ย
642101007694 นาย กฤษดนัย เทพณรงค์
642101007695 นาย กานต์ชนก ไชยมงคล
642101007696 น.ส. พรพรรณ พลยางนอก
642101007697 นาย ธีรพัฒน์ แซ่ช่ิน
642101007698 นาย สิทธิภัทร รักษาพล
642101007699 น.ส. ชุติมา เสรีรักษ์
642101007700 น.ส. เปรมกมล ภูริขันติเนตร
642101007701 นาย ไทยคม ชัยตระกูลพิบูลย์
642101007702 นาย หัสรัตน์ ฉัตรวงศ์ทิวา
642101007703 น.ส. อชิรญาณ์ กลัดสวัสด์ิ
642101007704 นาย สุรภูมิ บุญแดง
642101007705 นาย วรากร นุ่นทอง
642101007706 นาย จักรพันธ์ แก้วเกษ
642101007707 น.ส. พรสวรรค์ ทองเงิน
642101007708 น.ส. เบญญา สุทธิยานุช
642101007709 นาย วราบดินทร์ เชาวลาห์ 
642101007710 น.ส. อารยา เชษฐเจริญรัตน์
642101007711 น.ส. ศรุดา เดินตามแบบ
642101007712 น.ส. ชนากานต์ เทพสุคนธ์
642101007713 นาย อัฐตพล งาช้าง

ช่ือ - นำมสกุล

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าท่ี 227 จาก 450    



จ ำนวน 15,262 คน 
เลขประจ ำตัวสอบ

642101007714 นาย พลากร สบบง
642101007715 น.ส. สิริคเณศ พินิจสถิร
642101007716 นาย วรวุฒิ ศรีอุทิศ
642101007717 น.ส. อัญญารัตน์ ภูเจริญ
642101007718 นาย ภคพล เหง่ียมไพศาล
642101007719 นาย ศักดา ไหมเหลือง
642101007720 นาย ชูสิทธ์ิ ลิขิตม่ันชัย
642101007721 น.ส. พิมปภา จานทอง
642101007722 น.ส. ฉัตรวรีย์ ศรีพัฒน์
642101007723 น.ส. กนกวรรณ ยะพรม
642101007724 นาง อรวดี ขุนจันทร์
642101007725 นาย กฤษฎา กระชัน
642101007726 นาย สุวิจักขณ์ สุรัชวรางกรณ์
642101007727 นาย อภิวัฒน์ ไฝเครือ
642101007728 ว่าท่ี ร.ต.ท. ธเนศ ทวีโรจน์สุพล
642101007729 น.ส. ศศิชญา ทายิดา
642101007730 น.ส. วฤณดา นาครักธรรม
642101007731 น.ส. ภัทรภร วังศรีคุณ
642101007732 น.ส. จันทกานต์ นักงาน
642101007733 น.ส. ฐิตยาภา ช านาญ
642101007734 น.ส. ดวงฤทัย วิลัยลาน
642101007735 น.ส. ไปรยา พรรณวิญาณ
642101007736 น.ส. สุชารัตน์ วังคะฮาด
642101007737 นาย ธีรพล ชูแก้ว
642101007738 นาย เกียรติขจร ทองศรี
642101007739 น.ส. จิรธัช สุระเกตุ
642101007740 นาย รังสิเมศวร์ จันทร์วิไชย
642101007741 น.ส. ปัญจรัตน์ ตันติวิมงคล
642101007742 น.ส. วิวัน หม่ืนสุวรรณ
642101007743 นาย จินดา จู้จินดา
642101007744 น.ส. กนกวรรณ ไชยพูน
642101007745 น.ส. ทิพวรรณ ต้ังสวัสดิรัตน์
642101007746 นาง ฐิติพรรณ เอ็นดู
642101007747 น.ส. นิตยา ปาละโมงค์
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642101007748 น.ส. ศิริพร รูปงาม
642101007749 น.ส. รัตนรัตน์ ด าดา
642101007750 นาย ณฐมน พันธ์หิรัญ
642101007751 น.ส. วัทนวิภา มณีศร
642101007752 น.ส. ประกายแก้ว เกตุแย้ม
642101007753 นาย วชิระ พรมทันใจ
642101007754 น.ส. ประภาวดี ม่ังมูล
642101007755 น.ส. พัชรีพร พูลแก้ว
642101007756 นาย ณัฐพล โพธ์ิไพฑูรย์
642101007757 นาง วิยะดา ชูดีจันทร์
642101007758 น.ส. ประภารัศม์ิ กิตติปรีชาเลิศ
642101007759 นาย เทิดนที จิตโสภา
642101007760 น.ส. กนกพร นิสรา
642101007761 น.ส. ภัทรา วัฒนาเรืองสกุล
642101007762 นาย ธัญวิสิษฐ์ ศรแก้ว
642101007763 นาง ยุวดี จิตโสภา
642101007764 น.ส. กานต์สินี รุ่งเรืองวงศ์
642101007765 น.ส. สรีรัตน์ เทพส าเริง
642101007766 นาย มัตตัญญู แจ้งโถง
642101007767 นาย วัชระ จงไกรจักร
642101007768 น.ส. ปาริชาต ทองฤกษ์
642101007769 สิบเอก ปรเมศร หนูเจริญ
642101007770 นาย กิตติภณ แสงสุริยงค์
642101007771 น.ส. บาลา เต็กสุวรรณ
642101007772 นาย พันเอก ผาจันทร์
642101007773 น.ส. ปภาวี สนธิสัมพันธ์
642101007774 น.ส. กิตตินันท์ คงสุขวิวัฒน์
642101007775 น.ส. รุจิรา อันท่ีบุตร
642101007776 นาย นภดล ธีรพงศ์
642101007777 น.ส. ศศิธร ศิลธร
642101007778 นาย โชคชัย เตชะรุ่งโรจน์
642101007779 น.ส. อภิญญา อุปนันไชย
642101007780 น.ส. หน่ึงฤทัย หนุนยศ
642101007781 น.ส. เข็มทอง ชัยสุวรรณ์
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642101007782 น.ส. พิมพ์พิศมัย แขดอน
642101007783 น.ส. ภัสชลิสา หลวงชัยสินธ์ุ
642101007784 นาย เจตนิพัทธ์ พงษ์กีรติกุนกร
642101007785 น.ส. สุทธิดา มาเลเซ่ย์
642101007786 น.ส. สมฤดี รักษาคง
642101007787 นาย ณัฐวัฒน์ รักษาคง
642101007788 น.ส. ภัทรมน สวนอินทร์
642101007789 น.ส. ปาริชาติ พุ่มนวล
642101007790 น.ส. จิตตราพร กล่ินหอม
642101007791 น.ส. เกตสุดา จันมุณี
642101007792 นาย พิสิษฐ์ พุทธศีลพรสกุล
642101007793 น.ส. จุฬารัตน์ ขวาของ
642101007794 น.ส. อาทิตยา ปวงค า
642101007795 น.ส. สุชาวดี วิรัตน์
642101007796 น.ส. นารีรัตน์ สิทธิพรหม
642101007797 น.ส. ณัฐธดาภัส ค าปลุก
642101007798 น.ส. จิรนันท์ เฉิดจินดา
642101007799 น.ส. รวิสรา สิทธิชัยชอบช่ืน
642101007800 น.ส. ศรัณย์รัตน์ วินเทอร์
642101007801 น.ส. กชวรรณ สถาปัตย์
642101007802 น.ส. เจนจิรา ฟูช่ืน
642101007803 นาย ณฐ์ชนนท์ ล่ิมบุญสืบสาย
642101007804 น.ส. สุธาวิณี เจริญผลดี
642101007805 น.ส. ไปรยา ส าราญวานิช
642101007806 นาย จิระชัย หลักค า
642101007807 น.ส. ยุพาวดี พรหมน้อย
642101007808 น.ส. ภัทรินทร์ วิเศษสา
642101007809 นาย วิวรรฒน์ เพ็ชรพะเนา
642101007810 น.ส. คัทลียา ช่วงประภา
642101007811 นาย กฤษณพล อิทธิเดชารณ
642101007812 นาย ณรงค์ศักด์ิ จันทร์พวงทอง
642101007813 น.ส. สริษา แซ่เท่
642101007814 นาย ภูรินท์ ณ พัทลุง
642101007815 น.ส. บุญชญา เสาวภางค์วรกุล
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642101007816 นาย สิทธิกร ทวีคุณ
642101007817 น.ส. ภาณุมาศ สายงาม
642101007818 นาย ปัญญพัฒน์ แปลงรัตน์
642101007819 ว่าท่ีร้อยตรี ณรงค์เวทย์ บุญจวง
642101007820 นาย มาฆะ วีระจิตต์
642101007821 น.ส. ขวัญฤดี ไชยเรนทร์
642101007822 น.ส. ณัฏฐริดา บุทธยักษ์
642101007823 นาย ทศพร สมยอง
642101007824 น.ส. สุนิสา ระเบียบโอษฐ์
642101007825 น.ส. จีราพร ชุมภู
642101007826 นาย จิรวัฒน์ สุวรรณเกษร
642101007827 นาย ภูริวัฒน์ รักษ์สุวรรณ
642101007828 น.ส. ดลภา นนทกุลวิวัฒน์
642101007829 น.ส. เนตรสกาว ทองศรีเทพ
642101007830 น.ส. อวัสดา รัสมโน
642101007831 นาย ณัฐณรงค์ สูฝน
642101007832 น.ส. จิดาภา จันทศิริ
642101007833 น.ส. อชิรญา พัวสันติกุล
642101007834 นาย ธาม ชัยดิเรก
642101007835 นาย กอรวี ดีเลิศ
642101007836 น.ส. ณัฐรดา สุวชัยชาญ
642101007837 น.ส. ดวงพร หล าค า
642101007838 น.ส. พรชนก กิตติพจน์พงศ์
642101007839 นาย นพพงศ์ ป่ินจินดา
642101007840 น.ส. นพนิตา ป่ินจินดา
642101007841 น.ส. รัตนาภรณ์ แสงโสภา
642101007842 น.ส. มณฑาทิพย์ ศิริสุมทุม
642101007843 นาย วงศ์ศิวะชาต ชูหนู
642101007844 นาย พนาทิตย์ เลิศประเสริฐกุล
642101007845 นาย ก้องภพ วิไลพัฒน์
642101007846 น.ส. พลาพร ราชพลสิทธ์ิ
642101007847 น.ส. นิมิตา บุดดาหยุด
642101007848 น.ส. วันสิริ อุประกาศ
642101007849 น.ส. ภารวี สุวรรณกิจ
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642101007850 น.ส. พิชญา ชูหวาน
642101007851 น.ส. สุปรียา เภามี
642101007852 นาย ธีรดล ปรีชา
642101007853 ส.ต.ต. ธนากร ทองพิมพ์
642101007854 น.ส. วาศินี ตุลวรรธนะ
642101007855 น.ส. วิภาดา จ าปา
642101007856 นาย กิติศักด์ิ ทองสงฆ์
642101007857 นาย จินตภัทร ก้านวงค์
642101007858 นาย นนทพัทธ์ ผัดวงค์
642101007859 น.ส. ถวิภาพร โสดก าปัง
642101007860 น.ส. จิราวรรณ ค ามา
642101007861 นาย วิษรุต วะสุกัน
642101007862 นาง วราลักษณ์ อัคโกศล
642101007863 นาย ธนากร โพธ์ิศรีอนุพันธ์ุ
642101007864 นาย คณิน ทองปัสโน
642101007865 น.ส. ดีพร้อม แสงรุ่งเรืองศรี
642101007866 นาย ธนากร โชติเนตร
642101007867 น.ส. พิจิตรา ปากกล้า
642101007868 น.ส. กัญวรรณ คงเพ็ชร
642101007869 น.ส. ภัทรียา เพ็ชรมุณี
642101007870 นาย อัครพงษ์ เหล่าจารุวัฒน์
642101007871 นาย อานันท์ สอนแก้ว
642101007872 น.ส. ปารมี แสงสุวรรณ
642101007873 น.ส. วรัณพักร โสลิกี
642101007874 นาย นิพิฐพนธ์ เฉลิมพร
642101007875 นาย ปราโมทย์ ชาวสวนเจริญ
642101007876 นาย ชยุตม์ พลสยม
642101007877 น.ส. ทันทิกา สุดแสง
642101007878 นาย อัสรี มีเตะ
642101007879 น.ส. เจนจิรา มะเหศวร
642101007880 นาย อดิศร อุดมพงษ์
642101007881 นาย ณัฏฐ์ พัฒนมาศ
642101007882 นาย อนุพงศ์ ชัยวิชิต
642101007883 น.ส. กนกกาญจน์ แจ้งสว่าง
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642101007884 น.ส. ชนากานต์ รวงผ้ึง
642101007885 น.ส. รุ่งไพลิน ทรงไตรย์
642101007886 ว่าท่ี ร.ต.หญิง วัลลภา สร้อยสังวาลย์
642101007887 ว่าท่ีร้อยตรี ปรัชญา แสงดี
642101007888 น.ส. สรินทิพย์ รักษาพล
642101007889 น.ส. ศุภาพิชญ์ เช้ือไพบูลย์
642101007890 น.ส. ณิชดา เคารพกิตติวงศ์
642101007891 นาย อภิชัย ธูปะเตมีย์
642101007892 นาย ชยุตม์ เพ่ิมดี
642101007893 น.ส. วรางคณา ไทยเจริญ
642101007894 นาย เอกพงษ์ เอ่ียมอาภรณ์
642101007895 นาย ฐิติวัสส์ ดิสรพงค์
642101007896 น.ส. เพ็ญลักษณ์ เหล่าอุดม
642101007897 น.ส. ณัฐมน แก้วเรือง
642101007898 ส.ต.ต.หญิง พิมพ์ศิริ ญาติทอง
642101007899 น.ส. สายสุนีย์ กันทาผาม
642101007900 น.ส. เพชรพิไล ฉายราศรี
642101007901 นาย ก้องภพ พานดอกไม้
642101007902 น.ส. ชมภูนุช อักษรพิมพ์
642101007903 น.ส. ภาจรี ใจห้าว
642101007904 น.ส. สุทธิลักษณ์ เช้ือนิล
642101007905 น.ส. สุชาวดี เพ็งมาก
642101007906 น.ส. เบญจมาส สุรินทร์
642101007907 น.ส. อารีรัตน์ แทนหอม
642101007908 นาย สรัล นนทะวงษ์
642101007909 น.ส. ณัฐกานต์ ล้อมคง
642101007910 นาย พนธกร แสงศิริไพศาล
642101007911 น.ส. รัชนีวรรณ พูลสวัสด์ิ
642101007912 นาย สุโข ศรคม
642101007913 น.ส. ภณิดา สมวัน
642101007914 น.ส. อรวรา ณ สงขลา
642101007915 นาย ชัยพฤกษ์ จันทร์สุข
642101007916 นาย ชยุตม์ สินไชย
642101007917 น.ส. อังสุดา ต้ังใจ
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642101007918 น.ส. กฤติมา งอยผาลา
642101007919 น.ส. ภัทรวดี ครองสิน
642101007920 น.ส. วันทนา รามสีดา
642101007921 นาย อิทธิศักด์ิ ประกอบศรี
642101007922 นาย เจนบดินทร์ อยู่เป็นสุข
642101007923 น.ส. อังศุธร พูลประสาธน์พร
642101007924 น.ส. จิราภา ศรีเชียงสา
642101007925 น.ส. ชลดา นาคเดช
642101007926 นาย ศิริวัชร สุวรรณบรรดิฐ
642101007927 น.ส. กัญญารัตน์ โกเมส
642101007928 น.ส. อริญช์ภัสร์ ฉันทชัยรักษ์
642101007929 น.ส. วริญญา สุดเสน่หา
642101007930 น.ส. วณัธชยา สุทธา
642101007931 นาย ณภัทร ยอดสุรางค์
642101007932 น.ส. จิมหงส์ สายงาม
642101007933 น.ส. วรรณศิริ สีมา
642101007934 น.ส. อมรรัตน์ สอนสา
642101007935 นาย รชต เต็มใจ
642101007936 น.ส. อังคณา ปาทะ
642101007937 นาย ปณต ศรีนัครินทร์
642101007938 น.ส. ถาวรีย์ เข็มทอง
642101007939 จ.ส.ท. กิจการพัชร ศิริวัฒน์
642101007940 น.ส. ชวัลลักษณ์ พิทักษ์
642101007941 น.ส. ศิรินันท์ บุญรักษา
642101007942 น.ส. ปารณีย์ ชูคงคา
642101007943 นาย ณภัทร ชาคริตสกุล
642101007944 น.ส. ยศวดี ชูสว่าง
642101007945 น.ส. ณัฐวรา เซ็มแม้นหมัด
642101007946 น.ส. อนุตา ฐานะ
642101007947 น.ส. ก่อสุข ชุมสุข
642101007948 น.ส. อริศรา ฤทธากรณ์
642101007949 น.ส. สุธาทิพย์ แสงจันทร์
642101007950 นาย ปฏิพัทธ์ แก้วสองสี
642101007951 น.ส. อรุณกมล ทองค ามา
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642101007952 นาย ณภัทร แฝงจันดา
642101007953 น.ส. พิชชาพร โคสุวรรณ์
642101007954 นาย พงศ์ชนก ปักษาพันธ์
642101007955 นาย ณัฐกร อ่ิมอุไร
642101007956 น.ส. จารุวรรณ สมฤทธ์ิ
642101007957 น.ส. ชญานิศ ดวงขจี
642101007958 น.ส. ณัฐชมนต์ สิงห์วาหะนนท์
642101007959 น.ส. ณัฐณิชา ศรีเพชร
642101007960 นาย สุเมธ แม่นย า
642101007961 น.ส. ปรีญา รัตนมุสิทธ์ิ
642101007962 นาย ภานุพงค์ โนนเวียงแก
642101007963 นาง ปนัดดา เสนรุย
642101007964 นาย วิศรุต เตชะสุวรรณวงศ์
642101007965 น.ส. สุนิตตา อีหม่าน
642101007966 นาย ภูวนนท์ มีสิงห์
642101007967 น.ส. ปัญจพร หนูนิล
642101007968 น.ส. อนงค์พร ตราเต็ง
642101007969 นาย อินทัช เอ้ียวเหล็ก
642101007970 นาย วศิน เอ้ียวเหล็ก
642101007971 น.ส. วิลัยวรรณ สว่างช่ืน
642101007972 น.ส. ภคพร สว่างวิทย์
642101007973 น.ส. สุรภา เวียงแก้ว
642101007974 น.ส. กมลพร นุชสาย
642101007975 ว่าท่ี ร.ต.หญิง นภัสสร วัฒนศักด์ิ
642101007976 นาย อภิวัฒน์ กลมเกลียว
642101007977 น.ส. บุปผา วงษ์แก้ว
642101007978 น.ส. พิมพ์พิศา สืบสาย
642101007979 น.ส. อภิญญา สีชมภู
642101007980 น.ส. ภิญญาพัชญ์ นาแหลม
642101007981 น.ส. พุธิตา มากเจริญ
642101007982 น.ส. อรุณศรี กวานดา
642101007983 นาย เทอดพงษ์ รัตนโชติ
642101007984 น.ส. สุชาดา ชมรูปสวย
642101007985 นาย ภานุพงศ์ สุภานันท์
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642101007986 น.ส. รดา ศรีศักดา
642101007987 น.ส. วิลันสิริ สืบสงัด
642101007988 น.ส. ศิรประภา ฉิมประเสริฐ
642101007989 น.ส. ชญากาณฑ์ ศรีใส
642101007990 น.ส. สราวดี คลังทอง
642101007991 น.ส. ณัฏฐ์นรี ฉิมประเสริฐ
642101007992 น.ส. จิรัฏฐา วัชรเสรีกุล
642101007993 น.ส. รวีวรรณ กัววัฒนาพันธ์
642101007994 นาย วัศพล รักศรี
642101007995 นาย ณฐกร ทวิชศรี
642101007996 น.ส. ปรีชญา โชติขันธ์
642101007997 น.ส. ณัฏฐิกา ปุรินทราภิบาล
642101007998 นาง ชวพร เจิมสิริมงคล
642101007999 นาย พัสกร คงสาคร
642101008000 น.ส. สิริกุล พลอยน้อย
642101008001 นาย กวินท์กรณ์ ปัชชา
642101008002 นาย นพชัย สุมา
642101008003 น.ส. วัชรี พงศ์เพ่ิมกิจวัฒนา
642101008004 น.ส. ธารทิพย์ เจนสัญญายุทธ
642101008005 น.ส. รัตติกาล ไชยเชษฐ
642101008006 น.ส. อภิสรา หล่ออริยา
642101008007 นาย ธนบูรณ์ เป่ียมสุข
642101008008 น.ส. ฐิตาภา วิวัฒนารมย์
642101008009 น.ส. กมลชนก ทิพย์ธงชัย
642101008010 นาย ภราดา อัศวรัตนกุล
642101008011 น.ส. ชลธิชา แก้วมาเวียง
642101008012 น.ส. สุภาพร มูลรัตน์
642101008013 น.ส. บัณฑิตา เจริญพันธ์ุ
642101008014 นาย สรวิชญ์ งามมีแสง
642101008015 น.ส. สมฤทัย อรัญชัย
642101008016 น.ส. พัชร์ชนก อินทรศร
642101008017 น.ส. อภิญญา อามระดิษฐ์
642101008018 นาย สหฤทธ์ิ หมาดหลี
642101008019 นาย อุกฤษฏ์ อุบล
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642101008020 น.ส. อัชฌา เพชรสลับแก้ว
642101008021 น.ส. ชัญญณัท ธัญกรวรพล
642101008022 น.ส. ณัฐวรรณ ไชยสวัสด์ิ
642101008023 น.ส. กุลนาถ แย้มย้ิม
642101008024 น.ส. พัชรี อังสุพานิช
642101008025 นาย ภัทรกร ศิริฟองนุกูล
642101008026 น.ส. พิชามญช์ุ บุญญเศรษฐ์
642101008027 นาง ร าไพ ภูสีเขียว
642101008028 นาย ธรรศธรณ์ ชูนวล
642101008029 น.ส. พรรวี บุญมานะ
642101008030 น.ส. เบญจพร สมจริง
642101008031 น.ส. ศศิธร คงเมือง
642101008032 นาย อธิการ โพธ์ิอินทร์
642101008033 น.ส. วิภาดา อัจฉริยวงศ์เมธี
642101008034 น.ส. กานต์ธิดา ใจอินทร์
642101008035 น.ส. ชลนิภา ดวงสว่าง
642101008036 นาย ภาณุพงศ์ หนูเพชร
642101008037 น.ส. นภัสวรรณ ขาวสะอาด
642101008038 น.ส. ณัฐฐิกา โอภากุล
642101008039 น.ส. อภิญญา ส่งทวน
642101008040 น.ส. ปิลันธนา รังคสิริ
642101008041 นาง เกสรา ภูมิธนาวุฒิ
642101008042 น.ส. ผกามาศ เกิดสงค์
642101008043 น.ส. ภัสสร ขุนเจียม
642101008044 นาย นภัสถ์ สุธารักษ์
642101008045 นาย ปวรวิช พิชวงค์
642101008046 น.ส. สมัชญา ใจอินทร์
642101008047 นาย ร่มธรรม หม่ืนน้อย
642101008048 น.ส. ธรรมวดี ภัทรยล
642101008049 นาย โยทิณ มณีจันทร์สุข
642101008050 นาย วิกร แก้วก าไร
642101008051 น.ส. ณัฏฐ์ณภัทร นาคขาว
642101008052 น.ส. ปาวีณา แก้วเกล้ียง
642101008053 น.ส. ชมพูนุท อยู่เจริญ
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642101008054 น.ส. วนิดา บรรเทิงใจ
642101008055 นาย อมรราช กวีวัฒน์
642101008056 นาย พงศยา พานิชเจริญ
642101008057 น.ส. วริศรา ควรฟุ้ง
642101008058 น.ส. เปมิกา เครืออยู่
642101008059 น.ส. จรัญญา อับดุลสลาม
642101008060 นาย ชาตรี ฟ้าอร่ามศรี
642101008061 น.ส. แพรวพรรณ รักขิโต
642101008062 น.ส. ทิตยา วงษ์ไกร
642101008063 นาย ผดุงฤกษ์ สุขตะก่ัว
642101008064 น.ส. นันทพร ตราสิงห์
642101008065 น.ส. ณัทณัฎฐ์ บุญนาค
642101008066 น.ส. ทิศากร เดชะ
642101008067 น.ส. นุชรี หงษ์บุญเสริม
642101008068 น.ส. ชลผกา สันติสุข
642101008069 นาย อดิศร พ่วงจินดา
642101008070 นาย สุรสิทธ์ิ ภู่ระหงษ์
642101008071 น.ส. สิริยากรณ์ สัพโส
642101008072 นาย กิตติชัย จัดกระบวนพล
642101008073 น.ส. วรินทิพย์ สิทธิชัย
642101008074 นาย ศุภสิทธ์ิ เติมพรเลิศ
642101008075 น.ส. ศิลป์รวี ทรัพย์เลิศทวี
642101008076 น.ส. พรชนก ศูนย์จันทร์
642101008077 นาย นวพล คุ้มภัย
642101008078 น.ส. ณหฤทัย มุกดาวรกรกุล
642101008079 นาย ลัทธพล กันทะวงศ์
642101008080 นาย สุภวัฒน์ แก้ววิจิตร
642101008081 น.ส. ทักษพร มิสุด
642101008082 น.ส. ณัฐกานต์ สุวรรณกาญจน์
642101008083 นาย ชาญเทพ ทรัพย์สุขอนันต์
642101008084 นาย จิระศักด์ิ ดวงสะเก็ด
642101008085 นาย ฐานันดร ประกอบ
642101008086 นาย อภิชัย ไขระวิ
642101008087 น.ส. ฐิติชยา จับใจนาย
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642101008088 นาย เบญจศิริณทร์ ศิลานทีกุล
642101008089 นาย สิรภพ วรย่ิงยงค์
642101008090 นาย พงศกร สุวรรณวิโก
642101008091 นาย เกรียงศักด์ิ ศรีสุวรรณ
642101008092 น.ส. จุฑามาศ สังฆะมณี
642101008093 น.ส. จารุวรรณ กุลีน้อย
642101008094 นาย วรพงศ์ ช านาญไพร
642101008095 น.ส. มนชยา สมสุข
642101008096 ส.ต.ต. กีฏ ปุรัษกาญจน์
642101008097 นาย สลิล โชคพิบูลย์รัตน์
642101008098 น.ส. นิตยา สีหาบัณดิษ
642101008099 นาย ธีรยุทธ บริรักษ์กุล
642101008100 นาย วิศิษฏ์ สังข์รักษา
642101008101 นาย ฆนนาท ศรประดิษฐ์
642101008102 นาย สรเชษฐ ขจรกฤติยากุล
642101008103 นาย บพิตร พรหมสิทธ์ิ
642101008104 น.ส. ปวีภรณ์ พิทักษ์
642101008105 น.ส. สุชีรา ยะโกะ
642101008106 นาย พีรภัทร์ เอ่ียมสุวรรณ์
642101008107 น.ส. สุธาสินี อุปพระจันทร์
642101008108 นาย ปฐมพงษ์ เจียมตระดิเรก
642101008109 นาย คเณศ ศรีตระกูล
642101008110 นาย ภัทรวุฒิ อุ่นเรือน
642101008111 นาย วิชญ์พล เกิดหนุนวงศ์
642101008112 น.ส. วรรณวิมล นาคะ
642101008113 ว่าท่ีร้อยเอก ณัฐกร ยะสะกะ
642101008114 น.ส. ศุจิกาญจน์ ค าลือ
642101008115 นาย ยุทธนา โชครัศมีศิริ
642101008116 น.ส. กาญจนา ยืนยัน
642101008117 น.ส. นัดดานันท์ พิจารณ์
642101008118 นาย สวิตต์ พฤกษโกศล
642101008119 นาย อภิสิทธ์ิ ภู่ระหงษ์
642101008120 นาย พงศนาถ ย้ิมศรี
642101008121 นาย วิชชา สินแก้ว
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642101008122 นาย ปุรเศรษฐ์ กลันตรานนท์
642101008123 น.ส. ศุภรดา หิรัญอมรกุล
642101008124 นาย กนกสิน สินแก้ว
642101008125 น.ส. ปริตา ปู่วัง
642101008126 น.ส. สุจิรา ทัศนบรรจง
642101008127 น.ส. รจริน กองธรรม
642101008128 น.ส. ภัทรพร เอ่ียมพิชัยมงคล
642101008129 นาย ธนพล อ้ิมพัฒน์
642101008130 น.ส. สุชีวัน ป่ินทอง
642101008131 น.ส. จิดาภา ปัญญาจันทร์
642101008132 น.ส. ปิยะพร จิตตะโคตร์
642101008133 น.ส. ผุสดี เรือนจันทร์
642101008134 น.ส. ปริกตา บุญชู
642101008135 นาย ณัฐวุฒิ เกษรา
642101008136 นาย ผานิต จันทร์เส้ง
642101008137 น.ส. กันตพร สันตธรรม
642101008138 นาย พัฒนพล ชนะวรรณกุล
642101008139 นาย ณัฐชนน สวยส าอางค์
642101008140 น.ส. ณัชจรี อภิญญามนตรี
642101008141 น.ส. ชนม์นิดา ธีญะวุฒิ
642101008142 น.ส. อิสริยา เหลืองอ่อน
642101008143 นาย จินดาวัฒน์ ภมรพล
642101008144 นาง เขมรินทร์ เษมรานนท์
642101008145 นาย อธิภัทร ภูษณปัญญา
642101008146 น.ส. ดวงนภา สุดทอง
642101008147 นาย อภินันท์ ขิระทาน
642101008148 นาย บดินทร์ เจริญพารากุล
642101008149 นาย ธนากร มีวงศ์
642101008150 น.ส. สุจิตรัตน์ ทิพย์ธารัตน์
642101008151 นาย ศราวิน ฤทธิโสม
642101008152 นาย ธนดล เตชะวัชรีกุล
642101008153 น.ส. นัทธมน ท้วมล้ี
642101008154 น.ส. ปรีดาพร บุญแสง
642101008155 นาย ณรงค์ หอรุ่งโรจน์
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642101008156 น.ส. เบญญาพร อยู่สุข
642101008157 น.ส. สิริวิภา พูนหล า
642101008158 นาย ศุภวิชญ์ ปุรณสุธีมงคล
642101008159 น.ส. ปณตพร สรรพคง
642101008160 น.ส. เพชร คงพล
642101008161 นาย รุจิภาส ธัมทะมาลา
642101008162 นาย บุญญฤทธ์ิ ชัยมาลา
642101008163 นาย อรชุณห์ แสงสีด า
642101008164 น.ส. ปัณฑารีย์ ศรีมงคล
642101008165 น.ส. จุฬาภรณ์ โสธิฤทธ์ิ
642101008166 น.ส. วิลาสินี ตอมพุดซา
642101008167 นาย กรกช สุขเรือง
642101008168 น.ส. พัชยา ปรีชา
642101008169 น.ส. ปาณิสรา เสือแพร
642101008170 น.ส. อุมาพร โพธ์ิทอง
642101008171 น.ส. มุธิตา พุทธรักษา
642101008172 น.ส. นันธิดา ทับทอง
642101008173 น.ส. ปตินันท์ จันยมิตรี
642101008174 น.ส. ดุจเดือน ยุโส้
642101008175 นาย วรรณชาย สมิงกล้าทัพ
642101008176 น.ส. รุจนา จิตมานะ
642101008177 น.ส. มุกกรินทร์ แปะกระโทก
642101008178 น.ส. รวิสรา รักธรรม
642101008179 น.ส. จิตต์พิสุทธ์ิ สุภาเสพย์
642101008180 น.ส. ปิยวรรณ ชัยขรรค์
642101008181 นาย นิยม นามศรี
642101008182 นาย คมกฤษณ สุวรรณธาดา
642101008183 น.ส. กอกนก ขวัญใจ
642101008184 น.ส. นัฎฐาภรณ์ กาญจนประดิษฐ์
642101008185 น.ส. พรนภัทร์ เชาว์ทอง
642101008186 นาย กฤษฎา คงฉ้ง
642101008187 น.ส. ยุวดี มูลทองชุน
642101008188 น.ส. จุไรรัตน์ แสงเงิน
642101008189 น.ส. ธันยพร ธณินไพบูลย์
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642101008190 นาย ทัศน์พล ลอยเลิศฤทธ์ิ
642101008191 นาย พินโย แสงสุวรรณ
642101008192 น.ส. ฐิตินันท์ ม่อมพะเนาว์
642101008193 น.ส. พิลาศลักษณ์ ส่งสุขเลิศสันติ
642101008194 น.ส. สุรนิตย์ พละมา
642101008195 น.ส. อัศวินี เปร่ืองค า
642101008196 น.ส. ณัฐธิดา บุญเทียน
642101008197 น.ส. รัชนี โพธ์ิพันธะราช
642101008198 น.ส. ณัฐนิภา ตันติพันธ์ุไชย
642101008199 น.ส. สกาย อุปสอด
642101008200 นาย ภูริวัฒน์ สถาปนศักด์ิ
642101008201 น.ส. คคนัมพร ธรสุทธิสกุล
642101008202 ว่าท่ีร้อยตรี ภควัท ภู่แก้วเผือก
642101008203 น.ส. เรวดี ศิริมุสิกะ
642101008204 น.ส. มณีรัตน์ ศรีวิชัยจันทร์
642101008205 นาย อินทัช สุระเสียง
642101008206 นาย อภิสิทธ์ิ จุลศาสตร์
642101008207 น.ส. ฉายตะวัน พัดเกาะ
642101008208 นาย ณัฐพล นันตา
642101008209 นาย นิสัน ดลประชา
642101008210 น.ส. มาริษา หมีนพราน
642101008211 น.ส. จิราภรณ์ มีใส
642101008212 น.ส. จุฑามาศ สุดเดือน
642101008213 น.ส. สุธิดี สัตตรัตน์ไพจิตร
642101008214 น.ส. ปุณยาพร พานมะลิ
642101008215 น.ส. อมรรัตน์ ฉิมปลอด
642101008216 น.ส. จิณณ์ณิชา ปะมาละ
642101008217 นาย อัตรคุปต์ มีฤกษ์
642101008218 ว่าท่ี ร้อยต ารวจโท ฐิตินันท์ บุญอ่อน
642101008219 นาย ศุภฤกษ์ พุกพัก
642101008220 นาย วชิรวิทย์ โพธ์ิอุบล
642101008221 น.ส. กมลเพชร พ่วงจ่ัน
642101008222 น.ส. พลอยนวล ข้อตุ่ย
642101008223 น.ส. มนัสวี ขจิตเจริญชัย
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642101008224 น.ส. วนิชา ธรรมโชติ
642101008225 น.ส. พสชนัน เธียรสูตร
642101008226 น.ส. สุชาดา จินนารี
642101008227 น.ส. กนกวรรณ อ่ินสุวรรณ
642101008228 น.ส. ตวงพร แสนเสนาะ
642101008229 นาย ประกิจ องอาจ
642101008230 น.ส. สุธิมา คงสอน
642101008231 น.ส. จุติพร ภูเรือง
642101008232 นาย อนันต์ชัย วงศ์บุญมี
642101008233 นาย อัครเรศ แย้มช่ืน
642101008234 น.ส. จุฑามาศ เวสส์เชาวการ
642101008235 นาย ธีรภัทร จันต๊ะคาด
642101008236 นาย สุทธิสิทธ์ิ เสริฐสุวรรณกุล
642101008237 น.ส. รัตน์สุดา ศิริรัตนพงษ์
642101008238 นาย กิตติ เกรียงเกร็ด
642101008239 นาย อนันต์ ฉ่ิงสูงเนิน
642101008240 นาย กิจประเสริฐ ต้ังจิตร์
642101008241 นาย ธนพร ศรีพิศาล
642101008242 น.ส. สุชาริณี สว่างแจ้ง
642101008243 น.ส. กุลธิดา เด่นเกศินีจันท์
642101008244 น.ส. อัญญารัตน์ แก้ววิมล
642101008245 น.ส. พชรวรรณ ค าไพเราะ
642101008246 นาย สุภกิจ แย้มสูงเนิน
642101008247 นาย นภัสวัต ศรีฐาน
642101008248 นาย พรวิษณุ แสงเลิศศิลปชัย
642101008249 นาย วศิน ภู่ทอง
642101008250 น.ส. พิชชาภา มนัสเสวี
642101008251 นาย พนธกร นิยมไทย
642101008252 นาย พันธ์เมธา ไทยประถม
642101008253 นาย เมธาวุฒิ ด าจันทร์
642101008254 น.ส. บุณฑริก ยอมเยาว์
642101008255 น.ส. ภาวิณี พอดีงาม
642101008256 นาย สุริยัน พัฒเจริญ
642101008257 น.ส. ราตรี มาตรงามเมือง
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642101008258 น.ส. อิสราภรณ์ เทพพานิช
642101008259 นาย ศุภฤกษ์ สืบตระกูล
642101008260 นาย ณัฐภัทร ศิริพิชญ์ตระกูล
642101008261 น.ส. นัตตยา ส ารวมจิตร
642101008262 นาย นฤเบศ สัตตรัตน์ไพจิตร
642101008263 น.ส. จันทนี จาตุรโอภาส
642101008264 นาย พสธร คูสุวรรณ์
642101008265 น.ส. อภิชญา บูรณวัฒน์
642101008266 น.ส. โสพัชชา แก้วจรัส
642101008267 นาย ปิยภูมิ ยาพัด
642101008268 น.ส. ศาลิกัณ แซ่ตัน
642101008269 น.ส. ภิชยารัตน์ แก้วสุทธ์ิ
642101008270 น.ส. ปิยธิดา ช่วงเพ็ชจินดา
642101008271 น.ส. อัสราพร ภักดี
642101008272 น.ส. หทัยชนก พฤกษ์ไพบูลย์
642101008273 น.ส. ชรินทร์ทิพย์ เขียวอรุณ
642101008274 น.ส. ศิประภา นาคน้อย
642101008275 น.ส. เมริษา ชาปาน
642101008276 นาย พงศ์ปณต ตระกูลพิชยะชัย
642101008277 น.ส. สุทธิดา สุทธิบูลย์
642101008278 นาย รัชชานนท์ นมรักษ์
642101008279 น.ส. รจนา จินดา
642101008280 นาย ธีรภัทร นิลรัตน์
642101008281 นาย เทพฤทธ์ิ ปาเวียง
642101008282 นาย ชุติเดช เกตุมุณี
642101008283 น.ส. ประภาสิริ ลาโม้
642101008284 นาย ศุภกิจ ถาตา
642101008285 น.ส. ฑิมพิกา เกษมสุขไพศาล
642101008286 นาย พีระวัฒน์ ลักษณะถาวร
642101008287 นาย พีรพงศ์ พูลพันธ์
642101008288 นาย กฤตนัย แก้วยศ
642101008289 น.ส. มณฑินี กาญจนะวงศ์
642101008290 น.ส. สงกรานต์ ระโยธี
642101008291 นาย อภิชาติ จาง
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642101008292 นาย วรเมธ เนียมสุวรรณ
642101008293 นาย รวิยศ โอภาษี
642101008294 นาย เอกฉัตร วิทยาขาว
642101008295 น.ส. ชญานี เพ็ชรสงคราม
642101008296 นาย สุขุมพันธ์ ทองเถ่ือน
642101008297 นาย โชคชัย อภิบาลพลธรรม
642101008298 น.ส. ณหทัย จันทะวงค์
642101008299 น.ส. ณัฐชา พูลเวช
642101008300 น.ส. ธนิตา จุฬามณีรัตน์
642101008301 นาย ธริศ พูลวงศ์
642101008302 น.ส. รวิพร เช้ือทองฮัว
642101008303 นาย สุทิน ภูเดช
642101008304 นาย ณัฎฐวัฒน์ ฮุนสวัสดิกุล
642101008305 นาย พนธกร กานต์โกวิศ
642101008306 นาย ธัชพล สกีแพทย์
642101008307 น.ส. จัสมิน ศาสนด ารง
642101008308 นาย เดชรัตน์ เสริมสุข
642101008309 นาย ปิยะราช อาษา
642101008310 นาย ปิยวัฒน์ ตรัสสุภาพ
642101008311 น.ส. ชุนัดดา พินิจอาจ
642101008312 นาย ชินภัทร หนูสงค์
642101008313 นาย อัรญุมันด์ สาเหล้
642101008314 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง อรษา อยู่เย็น
642101008315 น.ส. ปาริษา เทพนรินทร์
642101008316 น.ส. นฤมล อภัยโส
642101008317 น.ส. วรรษชล แซมมณี
642101008318 น.ส. สุภาพร ไชยพูล
642101008319 นาย พันศักด์ิ โตพูล
642101008320 นาย อามัล รัตโส
642101008321 น.ส. ธมลวรรณ จงดี
642101008322 นาย นราวิชญ์ เวียงเหล็ก
642101008323 น.ส. ประกายแก้ว แสนศรี
642101008324 น.ส. ศุภมาส ดุริยรัฐการ
642101008325 นาย อภิชาติ สุริยวงศ์กุลการ
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642101008326 น.ส. นันท์นภัส ภัทรอังกูร
642101008327 นาย พลกุล ลักษณฺเจริญลาภ
642101008328 น.ส. ประกายแก้ว บุญสุวรรณ
642101008329 นาย อ านาจ ท่ีภักดี
642101008330 นาง วิไล นาทราย
642101008331 นาย ภูรินทร์ กันทะเตียน
642101008332 น.ส. ธนาภรณ์ แสนวงษ์
642101008333 นาย นุชสารี หยีปอง
642101008334 น.ส. ธัญทิพย์ สิริอักษรธรรม
642101008335 นาย กฤษดา มณีพราว
642101008336 น.ส. นิสาชล บุญกมล
642101008337 น.ส. ภัทริกา ปาลวิสุทธ์ิ
642101008338 น.ส. อภิชญา คนธรรมเนตร
642101008339 นาย ก้องเกียรติ อธิษฐ์ธีรนันท์
642101008340 น.ส. ภัทรวดี วงศ์จารุวัฒน์
642101008341 นาย ภาณุ วาสนาด ารงดี
642101008342 น.ส. พิมพ์ภัทรา ขันทอง
642101008343 น.ส. ธัญฐพร เวทย์ประสิทธ์ิ
642101008344 น.ส. นาฏระวี สามารถ
642101008345 น.ส. พัฐญกานต์ ขันดี
642101008346 น.ส. นารีรัตน์ สัณฐิติการย์
642101008347 น.ส. รชวรรณ เงินท้วม
642101008348 น.ส. จุฑาพร มเหยงค์
642101008349 น.ส. วัศวรรด์ิ สุทธิพัฒนสมบุญ
642101008350 น.ส. สุพรรณี เช้ือช่วยชู
642101008351 นาย วิวัฒน์ กองพัฒน์พาณิชย์
642101008352 น.ส. ศิริวัฒน์ หนูจักร
642101008353 น.ส. พริมา ฉันทกุลกิจ
642101008354 นาย วัชรวิทย์ เหมะธุรินทร์
642101008355 น.ส. ธนัชชา เทียมเดช
642101008356 น.ส. ดุจมณี เอ่ียมศิริ
642101008357 นาง พิชญวดี ก าไรงาม
642101008358 นาย ปฏิเวธ ภัยอย่ามี
642101008359 นาย ณัฐภัทร ดาราพงศ์
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642101008360 นาย วีรภัทร์ อินทรนาค
642101008361 นาย จตุพร ประกอบกิจ
642101008362 น.ส. พรพรรณ เจริญสุข
642101008363 ร้อยโท พัฒนศักด์ิ บุญประเสริฐ
642101008364 น.ส. จิราพร กล่ ามอญ
642101008365 น.ส. กมลมาลย์ เหล่าพลประทีป
642101008366 น.ส. วรลักษณ์ รัตนโชติ
642101008367 น.ส. วลักษณ์ศณา ยอดรักษ์
642101008368 น.ส. เบญญาภา มีสันทัด
642101008369 น.ส. ชลิดา ทาจินะ
642101008370 น.ส. นพมาศ รามวงษ์
642101008371 น.ส. อธิชา อนันตะ
642101008372 นาย ดิศพงศ์ ประมงวัฒนา
642101008373 น.ส. กุลจิรา ทองบุญ
642101008374 นาย พิชิต ท่องศิริกุล
642101008375 น.ส. ณัฐฐิญาภัค หงษ์ฤทัย
642101008376 นาย ธนพล เพชรรัตน์
642101008377 นาย ระพีพัฒน์ พงษ์อารีย์
642101008378 น.ส. รมิตา อู่ตะเภา
642101008379 นาย จิรภัทร ชัยกูล
642101008380 น.ส. เบญจมาส ศรีขาว
642101008381 นาย วทัญญู พนังนุวงศ์
642101008382 นาย อภิชัย กล่ินขจร
642101008383 น.ส. วนิดา ทองนะ
642101008384 น.ส. ภัสสิริญา ปรีติธรรมรักษ์
642101008385 น.ส. ชารีญา หวันกะมา
642101008386 น.ส. จินตรียา ประพิณพงศ์
642101008387 นาย ศุภวิชญ์ ชัยมงคล
642101008388 น.ส. อารยาภรณ์ สารบรรณ์
642101008389 นาง วรณัน อมลินภิรม
642101008390 น.ส. ณัฐฐาสิริ อนุชาญ
642101008391 นาย เขมินท์ ฤทธินาคา
642101008392 น.ส. ปิติวรรณ ตันติชัยนุสรณ์
642101008393 น.ส. ปานชนก ศรประเสริฐ
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642101008394 น.ส. วราภรณ์ ภิระบรรณ
642101008395 น.ส. สาธิตา จันตบุตร
642101008396 นาย ศิรชัช แก้วเฮียง
642101008397 น.ส. นฤมล ศรีบุญนาค
642101008398 นาย นฤสรณ์ โพธิพฤกษ์
642101008399 นาย พงศธร จ้อนเจิม
642101008400 น.ส. กรรัตน์ แมลงภู่
642101008401 นาย เอกลักษณ์ จริยสันติธรรม
642101008402 น.ส. บรรณพร สืบสายอ่อน
642101008403 น.ส. วาสินี รัศมี
642101008404 นาย ทรัพย์ จาริกภากร
642101008405 น.ส. ปาริฉัตร ต่ายหลี
642101008406 นาย จักรพันธ์ สุวรรณนพ
642101008407 นาย วิศววิท อุดมจิตพิทยา
642101008408 น.ส. ณปภา ศรน้อย
642101008409 น.ส. ศิริรัตน์ แซ่วี
642101008410 น.ส. กรวรรณ ค ากรเกตุ
642101008411 น.ส. มาลาวดี ฐานิสโร
642101008412 ด.ต. ปิยะ ปูชะพันธ์
642101008413 น.ส. ณิชามน นพคุณ
642101008414 น.ส. อรนลิน รมยานนท์
642101008415 น.ส. ณภัชนันท์ ทองสุข
642101008416 น.ส. ณัฐติมา พูลเทพ
642101008417 นาย ทัตพล ผิวอ่อนดี
642101008418 น.ส. วาสนา แดงละอุ่น
642101008419 นาย จิรายุ กุลเกตุ
642101008420 น.ส. ศลิษา วงศ์อุ่นใจ
642101008421 น.ส. มณต์ฑิตา สุขจิตต์
642101008422 น.ส. ชลรัศมี เมืองทอง
642101008423 น.ส. จิราวรรณ สุวรรณมณี
642101008424 น.ส. นิภาภรณ์ สุพยากรณ์
642101008425 น.ส. รัตติพร บุญหาร
642101008426 น.ส. จิตติรัตน์ รัชชพงศ์รักษ์
642101008427 นาย ชลิต อุดมมหันติสุข
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642101008428 นาย ประเสริฐ สรรสิริทรัพย์
642101008429 น.ส. กานติมา ทองปาน
642101008430 นาย มารวย บางสิม
642101008431 น.ส. กัลยาณี สินวิชัย
642101008432 น.ส. หัทยา กิจจะวัฒนะ
642101008433 น.ส. ตวงทรัพย์ สุขาพันธ์
642101008434 น.ส. เกศรัชนี ยืนวงศ์
642101008435 น.ส. ศุจิราวดี ศรีเสถียรวงศ์
642101008436 น.ส. ญาณี กาฬกาญจน์
642101008437 นาย ฐิติพล ชมสุข
642101008438 น.ส. จุฑามาศ สังข์ทอง
642101008439 น.ส. สิรินันท์ สมใจ
642101008440 น.ส. รัฐชิตา พิมพ์บึง
642101008441 นาย ธนกฤต เหล่าพานิช
642101008442 น.ส. สราญรัตน์ วิเศษสมิต
642101008443 น.ส. เมตตา พลายละหาร
642101008444 นาย วัฒน์สิทธ์ิ จินดามณี
642101008445 น.ส. ศศินันท์ ค าเรือง
642101008446 นาย ยุทธชัย ชูแก้ว
642101008447 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง จุตินุช บุญสุข
642101008448 น.ส. ปิยาอร ไชยานุกูล
642101008449 นาย ก้องภพ วิศิษฎ์วงศ์
642101008450 นาย สังวรณ์ แก้วทรายขาว
642101008451 นาง พิรานันท์ วงศ์ปัญญาถาวร
642101008452 น.ส. ณัฐสรวงกร อ๊ึงโสภาพงษ์
642101008453 น.ส. ศรีภิญญา ภิญญศักด์ิ
642101008454 น.ส. สุภิญญา ชัยย้ิม
642101008455 นาย กัมปนาท ศิรินานันท์
642101008456 น.ส. ลักษณาพร อุตมะยาน
642101008457 นาย ภาสกร ทองใบ
642101008458 น.ส. อภิชญา หมวดเมือง
642101008459 น.ส. จุฑามาศ รินสม
642101008460 นาย ศุภวัชร์ วัชรสุวรรณเสรี
642101008461 น.ส. น้ าฝน ฉิมภาษี
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642101008462 น.ส. ศรัญญา วิเชียรโมลี
642101008463 น.ส. กัญจน์พร ฉ่ิงวังตะกอ
642101008464 น.ส. พนิดา แก้วมาเกิด
642101008465 น.ส. วรฤทัย สุรนิจ
642101008466 นาย พลากร พลอุดมโชค
642101008467 น.ส. กนกวรรณ พิมพ์พุก
642101008468 นาย สกลพัฒน์ สุวรรณกันทร
642101008469 นาย อินทัช เมฆหมอก
642101008470 น.ส. ชนานันท์ เอ่ียมน้อย
642101008471 นาย ณฐภณ ร่างมณี
642101008472 นาย ภัทราวุธ ศรีต่างวงษ์
642101008473 น.ส. นันทิชา ลือพืช
642101008474 น.ส. วรธนัท พุทธปัญโญ
642101008475 น.ส. หทัยชนก เตสยานนท์
642101008476 น.ส. ศศิกานต์ ทองภูเบศร์
642101008477 นาย ไชยรัตน์ ต่อมย้ิม
642101008478 น.ส. ญานิกา กุศลวงษ์
642101008479 น.ส. บงกชชนก ด่านรุ่งเจริญ
642101008480 น.ส. พัณณ์ชิตา พิทักษ์ภัคนันท์
642101008481 น.ส. กัญญาภัทร เรือนแก้ว
642101008482 นาย ฐานันดร บุญช่วย
642101008483 นาย กิตตินันท์ เกตุสาระธรรม
642101008484 นาง มลฤดี ศรีเมืองสุข
642101008485 นาย วิริยะ แซ่เฮง
642101008486 นาย ปิยวัฒน์ สายเจริญ
642101008487 นาย ชัญญา วงศ์ษา
642101008488 น.ส. รุจนันท์ ศรฤทธี
642101008489 น.ส. นฤมล ทองหอม
642101008490 น.ส. สุรีพร พรหมลายก
642101008491 นาย สุรสิทธ์ิ องอาจ
642101008492 นาย พัฒนพงศ์ มยุโรวาท
642101008493 นาย นฤรณัณ อินทยศ
642101008494 นาย ศุภกร บ ารุงพันธ์
642101008495 น.ส. กษมา บับภาร
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642101008496 นาย สงค์ เท่ียงทัศน์
642101008497 น.ส. ชฎาพร เกิดทอง
642101008498 นาย ธนากร สุขค าฟอง
642101008499 นาย ปิยะพงษ์ สุวรรณชาติ
642101008500 น.ส. ภัทราวรรณ เกตุลักษณ์
642101008501 นาย สหัสวรรษ ปาทะกาญจน์
642101008502 น.ส. อรวรรณ ดูดวง
642101008503 น.ส. หัตถพันธ์ ทองกรด
642101008504 นาย พรนรินทร์ อินทรปัญญา
642101008505 น.ส. ชิดชนก ตุลาธร
642101008506 น.ส. ภรณ์ทิพย์ สินทอง
642101008507 น.ส. ศุภิสรา ศรีวุฒิชาญ
642101008508 น.ส. สิริวรรณ ศาศวัตโกศล
642101008509 นาย สรธร ปัทมะสุคนธ์
642101008510 น.ส. จิตตินทร์ ตันติสาครเขต
642101008511 น.ส. วรัญญา วงศ์อิสริยานนท์
642101008512 นาย กุลพงษ์ บางท่าไม้
642101008513 น.ส. สุภัสรีญา ผลจันทร์
642101008514 น.ส. จิตกัญญา ชาญศิลป์
642101008515 นาง ชัชฎาภรณ์ จ้องสละ
642101008516 น.ส. จิตกาญจนา ชาญศิลป์
642101008517 น.ส. กุณฑิกา เสถียรคมสรไกร
642101008518 นาย ธรัชต์ แก้วนา
642101008519 น.ส. ฉัตรสรวง พิทักษพิเศษ
642101008520 น.ส. ชญานี แก้วพรม
642101008521 นาย ภราดร ชนะสงคราม
642101008522 นาย ณฐกร ชัยบัณฑิตย์
642101008523 น.ส. ประกายกาญจน์ สุวรรณวงศ์
642101008524 น.ส. อภิชญา ย่ังยืน
642101008525 ว่าท่ีร้อยตรี นิรวิทย์ ใยสุข
642101008526 นาย ธนทร กิจตินันท์
642101008527 นาย จักรพงษ์ เข่ือนแก้ว
642101008528 นาง วัลภา หอมเทียน
642101008529 นาย รวีโรจน์ สุขโยธิน

ช่ือ - นำมสกุล

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าท่ี 251 จาก 450    



จ ำนวน 15,262 คน 
เลขประจ ำตัวสอบ

642101008530 น.ส. พนิตนันท์ เตชะนันท์
642101008531 น.ส. สุภาวดี คะเชนทร์
642101008532 นาย อนุชา พรมจินดา
642101008533 นาย ทัตเทพ เตโชพิทยากูล
642101008534 น.ส. วิภาวี พุทธชาติ
642101008535 นาย ธนพล ศุกระมงคล
642101008536 น.ส. ตามตะวัน พันธ์เต้ีย
642101008537 จ่าสิบเอก อภิศักด์ิ พลใส
642101008538 น.ส. กนกวรรณ สุปัชชา
642101008539 นาย ดุจธุชเทพ เจริญวัฒนา
642101008540 น.ส. อาทิตยา สุขเกษม
642101008541 น.ส. ชลธิชา ศรีรัตน์
642101008542 น.ส. เกวลี ปานด า
642101008543 น.ส. สมพัตสร หมู่ผ้ึง
642101008544 น.ส. ชญานิศา ดรุณวรรณ
642101008545 น.ส. ศุภวรรณ เวชรัตนะวัฒน์
642101008546 น.ส. ชุติภา เรืองจิตร
642101008547 น.ส. ปานรวี ประทีป ณ ถลาง
642101008548 น.ส. พัชริดา อัฐเศรษฐ์
642101008549 น.ส. ภัครัมภา ศรีเกตุ
642101008550 นาย ธีรเดช ถิระวิทยากุล
642101008551 น.ส. นิชนันท์ ศรีสุวรรณ
642101008552 น.ส. อรณิชา แก้วสังข์
642101008553 น.ส. โสภิษฐา ไชยถาวร
642101008554 น.ส. เบญจวรรณ สืบเทพ
642101008555 น.ส. มณีวรรณ ลิตโต
642101008556 น.ส. พิชญ์สินี คล้ายขยาย
642101008557 น.ส. ภริษา เชาวนะพงษ์
642101008558 น.ส. สายธาร ใจน้ า
642101008559 น.ส. จรรยาพร สายสกุลรัตน์
642101008560 น.ส. อัญรญา ม่วงบุญมี
642101008561 น.ส. ฐิติรัตน์ อนันวัตไพศาล
642101008562 น.ส. ระพีพรรณ จันทร์ช่วยนา
642101008563 นาย นัทวุฒิ ชีวจตุรภัทร
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642101008564 น.ส. เขมิสรา อ าพะมะ
642101008565 นาย เขตต์ เถ่ือนเทพ
642101008566 น.ส. ต่วนอารีนะห์ นิยามาร์ 
642101008567 น.ส. จิตจุฑา กาญจนพาณิชย์กุล
642101008568 นาย จตุรงค์ จรุงจิระเกียรติ
642101008569 นาย เดชาธร วงษ์สมบูรณ์
642101008570 น.ส. ธนิษฐา ป้อมทอง
642101008571 นาย ณัฐพงศ์ สุทธิยุทธ์
642101008572 นาย นฤชาติ บุญรัตน์
642101008573 น.ส. ธัญญ์นภัส วีรพัฒนศรีกุล
642101008574 นาย วรานนท์ ตันรุ่งเรืองทวี
642101008575 น.ส. ปาณิสรา จันทะภา
642101008576 น.ส. ปริญดา สองเมืองสุข
642101008577 นาย วรสิทธ์ิ ใจเสือ
642101008578 น.ส. นิศาชล ตาลิน
642101008579 น.ส. ญาลีล๊ะห์ สลาหมาด
642101008580 นาย ชนะพล อยู่กรุง
642101008581 น.ส. ศุภมาส วิริยะสกุลพันธุ์
642101008582 นาย สืบพญา ทิพย์ดนตรี
642101008583 น.ส. พรสุรีย์ ศรีมีชัย
642101008584 น.ส. นภัสสุรีย์ วิเลขา
642101008585 น.ส. กัลยภัทร สอนเสียม
642101008586 นาย ธเนศ คงธนสุนทร
642101008587 น.ส. กนกพรรณ เวฬุวรางกูร
642101008588 นาย พงศกร สิงห์ประยูร
642101008589 น.ส. มาริษา เกตุเหล็ก
642101008590 น.ส. กัลยกร นพเจริญ
642101008591 นาย วสันต์ สังข์วิเศษ
642101008592 ว่าท่ีร้อยตรี เอกสิษฐ์ หิรัณจารุยานนท์
642101008593 น.ส. ดรุณี ชอบธรรม
642101008594 นาย อัคร เมษสุวรรณ
642101008595 น.ส. ลักษณพร วรวิทยธาดา
642101008596 น.ส. รัชฎาพร บัวศรี
642101008597 น.ส. สุนิสา สุขสวัสด์ิ
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642101008598 น.ส. วรรณพร ศิลา
642101008599 น.ส. สุรดา คล้ายสุริยา
642101008600 น.ส. วริศรา ศาลางาม 
642101008601 น.ส. สุภาภรณ์ ช่ืนบุญชู
642101008602 นาย ภาสกร ธีระศิลป์วีสกุล
642101008603 นาย เกรียงไกร ใจผาวัง
642101008604 น.ส. สิรีธร พัดลม
642101008605 น.ส. สุภัทรา พุ่มพวง
642101008606 น.ส. ญาณิศา ชิณวงค์
642101008607 น.ส. ชนากานต์ เพ่ิมทองชูชัย
642101008608 นาย กันตทัศน์ สุพรรณชนะบุรี
642101008609 นาย ธนัญชัย ศักด์ิเกียรติก าธร
642101008610 ว่าท่ี ร.ต.หญิง สิดาพัณฑ์ จันทะสาร
642101008611 นาย หัสนันต์ ลือวัฒนภักดี
642101008612 น.ส. นิรชร ขจรไชยกูล
642101008613 นาย มานพ ค าแก้ว
642101008614 น.ส. ธิดารัตน์ อรรถสุรสีห์
642101008615 น.ส. พรณพรรษ พฤกษาย่ิงเจริญ
642101008616 น.ส. รวิพร โลหิตยา
642101008617 น.ส. ปภาวรินทร์ มาทน
642101008618 นาย จตุธร จันทราภรณ์
642101008619 น.ส. ณัฐนิชา ปัญญาวิเชียร
642101008620 น.ส. พัชริดา วงศ์กุลชาตะ
642101008621 นาย เอกพงษ์ รสชุ่ม
642101008622 น.ส. ซิมญ่า ไพรพฤกษ์
642101008623 น.ส. จุฬาลักษณ์ มอบพิจิต
642101008624 น.ส. จิณห์นิภา อ่อนจ้อย
642101008625 นาย ชีวารักษ์ รอดเนียม
642101008626 น.ส. วิรัลพัชร ศรีขาว
642101008627 นาย ธนาเศรษฐ์ นิธิประภาวัฒน์
642101008628 นาย วชิรวิทย์ ฉายมณี
642101008629 น.ส. สมใจนึก เสตางกูล
642101008630 นาง ธัญญาพร ชูสกุล
642101008631 น.ส. ภัคพร พฤทธิฐาปนา
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642101008632 น.ส. สุภาวดี สุวรรณพงศ์
642101008633 น.ส. ภัทรศยา ส่ือสุนทรานนท์
642101008634 น.ส. กนกวรรณ ล่ิมมังกูร
642101008635 น.ส. พรกนก พฤทธิฐาปนา
642101008636 น.ส. มณฑิรา อรรคทิมากูล
642101008637 น.ส. ยุพรัตน์ ขันทะยศ
642101008638 น.ส. พรลภัส ประยูรหงษ์
642101008639 นาย ชัจจักร์ ศรีประเสริฐ
642101008640 น.ส. เบญจพร สุกก่ า
642101008641 น.ส. นาเดีย กาเซ็ง
642101008642 นาย ชวิน ศรีประทุม
642101008643 น.ส. วรางคณา เฟ่ืองจันทร์
642101008644 น.ส. พรพรรณ ผลประโยชน์
642101008645 นาย กษิด์ิเดช มีบ ารุง
642101008646 น.ส. จิดาภา พรหมเมศร์
642101008647 น.ส. ณิชกานต์ รัศมี
642101008648 น.ส. ธนิสรา ระคาน
642101008649 น.ส. นภสร เสวกวัง
642101008650 น.ส. พัทธนันท์ วิไลลักษณ์
642101008651 น.ส. ดวงใจ ภู่พวง
642101008652 น.ส. วิชญาดา สุวิทยาภรณ์
642101008653 น.ส. ศิวพร เอ่ียมโสภณ
642101008654 นาย นิหมาน มะแซ
642101008655 น.ส. ศศิ สุขพินิจ
642101008656 น.ส. ญาณิน พูลทอง
642101008657 นาย นันทิวรรธน์ มณีวงศ์
642101008658 น.ส. ฟ้ามุ่ย ทองเทพ
642101008659 น.ส. จุฑามาศ หริกุล
642101008660 น.ส. กรรณิการ์ แช่มวิลัย
642101008661 นาย ธีรพงษ์ บุญศรี
642101008662 น.ส. ศิวิมล โฮมชัยวงษ์
642101008663 นาย พลกฤต วัฒนอัมพร
642101008664 นาย เจษฎา แสงศรีจันทร์
642101008665 น.ส. อมรรัตน์ จิรนนท์วงศ์
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642101008666 น.ส. อัจจิมา ทวีกุล
642101008667 น.ส. อนงค์นาฎ ต่างใจ
642101008668 นาย พีรเทพ บัวดิศ
642101008669 นาย มูหมัดจ ารี แวหามะ
642101008670 น.ส. จิรัญญา บุญจันทร์
642101008671 น.ส. รุจิรา มะลิหอม
642101008672 น.ส. อภิญญา จิวระประภัทร์
642101008673 น.ส. ฉัตรฐานิส รอดระพีพัฒน์
642101008674 นาย มณีรินทร์ นิลตีบ
642101008675 น.ส. ชวิศา แสงกระจ่าง
642101008676 น.ส. พิชญา อภิรมย์
642101008677 น.ส. ปัญญพร ภู่ด้วง
642101008678 น.ส. จารุภัทร เกรียงไกร
642101008679 น.ส. ดวงหทัย ศฤงคารจินดา
642101008680 น.ส. อรรัมภา เฉลิมทรัพย์
642101008681 น.ส. นรินทร เครือทองศรี
642101008682 นาย ธนกฤต ใจใหญ่
642101008683 นาย ราชภพ ศรีหล้า
642101008684 นาย จักรกริช แก้วมุกดา
642101008685 น.ส. กมลรัตน์ อรรถนิตย์
642101008686 น.ส. ดาวิกา วิศิษฎสุนทร
642101008687 นาย วิษณุ โล่ด ารงรัตน์
642101008688 นาย ฤทธิเดช พิริยุตมสนธิ
642101008689 น.ส. กรกมล เกตุทอง
642101008690 นาย วินธวัช สาลี
642101008691 น.ส. นวลรหงษ์ ย่ิงได้ชม
642101008692 นาย พงษ์บัณฑิต หินอ่อน
642101008693 น.ส. เบญจดา พิทักษ์รักษากุล
642101008694 น.ส. ปิยะเนตร ขวัญแก้ว
642101008695 นาย กษิดิศ วงศ์ทอง
642101008696 ด.ต. เจษฎาพงษ์ ไพรสณฑ์
642101008697 น.ส. ชวัลรัตน์ ฤทธิสุนทร
642101008698 น.ส. มุกวลินทร์ จิระดล
642101008699 น.ส. สุชาดา ขุนวิทยา
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642101008700 นาย นิติธร จักขุเรือง
642101008701 น.ส. อาภาภรณ์ นุชประไพ
642101008702 น.ส. พรพธู ไทยด า
642101008703 นาย ปรมัตถ์ ด้วงนุ่ม
642101008704 นาย วงศ์บดิญ ช่วงพานิช
642101008705 น.ส. ชเนษฎา หนูแก้ว
642101008706 น.ส. พรพรรณ เตชะบุญญะ
642101008707 นาย สุรยุทธ พาอ่อนตา
642101008708 น.ส. อุบลวรรณ กระจง
642101008709 นาย วิชชาบูรณ์ จันทิมา
642101008710 น.ส. ลาวัลย์ สายช่อฟ้า
642101008711 น.ส. ฉัตรรวี เครืออยู่
642101008712 นาย ทวิช กาญจนพันธ์ุ
642101008713 น.ส. ชลัชพร ทัพใจหาญ
642101008714 นาย ณัฐภัทร เข็มขาว
642101008715 น.ส. ณัฐณิชา โฉมอุภัย
642101008716 น.ส. เพียงธาร บุญยรัตน์
642101008717 นาย ชนะภัย สุวรรณ
642101008718 นาย ธนพนธ์ เพ็ชร์ดวงจันทร์
642101008719 นาย เมธา นิลอรุณ
642101008720 นาย ธีรพัฒน์ มาน้อย
642101008721 น.ส. วันทยา จันทร์อ่ า
642101008722 นาย พีรพัฒน์ จินดาวงศ์
642101008723 น.ส. พลับพลึง สีชมภู
642101008724 นาย วิชญสิทธ์ สระศรีดา
642101008725 น.ส. สิตา เก้ือกูล
642101008726 นาย พงษ์อาภา ต้ังศรานิเชฐ
642101008727 นาย พชรพรรค์ พรมเหลา
642101008728 นาย กฤษฎา พูลประภัย
642101008729 น.ส. ดุษฎี ขุนทอง
642101008730 นาย ธัญพล โต๊ะซา
642101008731 นาย สิทธิชัย ภักดีเตล็บ
642101008732 น.ส. ณิชากร เพ็ชรย้อย
642101008733 นาย นนทพัทธ์ เผือกพูลผล
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642101008734 นาย พีรพัฒน์ มธุรพฤกษ์
642101008735 น.ส. ชวิศา ตงศิริ
642101008736 นาย ศักยภาพ ชัยเดช
642101008737 น.ส. ณัฏพรรณ โภคบุตร
642101008738 น.ส. จุฑาทิพย์ กิจรักษา
642101008739 น.ส. วิชารัตน์ เคร่ืองสนุก
642101008740 นาย อภินัทธ์ ผ่องใส
642101008741 นาย กานต์ ศรีอภิมหาโชค
642101008742 นาย นัฐวุฒิ หว่างเเสง
642101008743 น.ส. วนัสนันท์ กล่ินประทุม
642101008744 นาย รัชกร จินตกสิกรรม
642101008745 นาย วรรนธนาพรรด์ิ บัวมาศ
642101008746 น.ส. วัทนวิภา ทวีศักด์ิสกุล
642101008747 น.ส. ณัฐธิดา เลิศรักษ์
642101008748 น.ส. พรกนก ประดิษฐ์
642101008749 น.ส. ตรีทิพ จงจิตสถิตม่ัน
642101008750 นาย ณัฐชนน เอ่ียมแสงใส
642101008751 นาย พีระวัฒน์ สุขจิตต์กลม
642101008752 น.ส. นพวรรณ รัตน์สันเทียะ
642101008753 น.ส. วรรณิกา อุมารัตน์
642101008754 นาย พงศ์พิทักษ์ แก้วสมบัติ
642101008755 น.ส. อรนลิน อุลมัย
642101008756 นาย ถิรวิชญ์ หอมหวล
642101008757 น.ส. เบญจมาศ วงศ์วาสนา
642101008758 นาย พิชญ์ภิวัจน์ อ่อนคง
642101008759 นาย ภพภิสักก์ เดชะนนท์พันธ์
642101008760 น.ส. เบญจรัตน์ ธนะจินดานนท์
642101008761 น.ส. ธวัลหทัย ธนแก่น
642101008762 น.ส. พิชญากร เขียนปัญญา
642101008763 นาย พุฒิเมธ เท่ียงธรรม
642101008764 น.ส. ภีร์ลภัสดา แช่ทอง
642101008765 นาย รัฐเวศม์ กุมขุนทด
642101008766 นาย อานนท์ สุขพงษ์
642101008767 น.ส. สกลสุภา ทัพใจหาญ
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642101008768 น.ส. บัณฑิตา ช่วยสงค์
642101008769 น.ส. ปภัสรา กะรนรักษ์
642101008770 น.ส. ธัญมน ธรรมโชติ
642101008771 น.ส. วริศรา สุขสงวน
642101008772 น.ส. ณัชปพัฒน์ ท าสวย
642101008773 น.ส. ชนานิศ ฮานาฟี
642101008774 นาย วโรดม ชูช่วย
642101008775 น.ส. สุภาวดี แก้วสุข
642101008776 นาย พงศธร พุทธชาติ
642101008777 น.ส. คุณาทัย อ่อนน้อม
642101008778 น.ส. ศิรินภา หน่อค า
642101008779 นาย ศิวัชศิลป์ เอ่ียมสอาด
642101008780 น.ส. ชนัฏฐา วงศ์สุวรรณ
642101008781 นาง ปาริศรา ไวยศิลป์
642101008782 น.ส. จุฑามาศ กุลประสิทธ์ิ
642101008783 น.ส. ปณิดา สาเกกูล
642101008784 นาย เมธิวัฒน์ เมธิวรากูล
642101008785 สิบต ารวจโท พงศกร ทองสง่า
642101008786 น.ส. ดลลดา ทีปิวัฒน์
642101008787 น.ส. กรกนก หะวานนท์
642101008788 น.ส. ฟาร่าห์ ซ าเซ
642101008789 นาย ปองพล เก้ือสกุล
642101008790 น.ส. แพรวรรณ สกุลช่างเสนาะ
642101008791 นาย สุวัฒน์ พิมพ์ประเสริฐ
642101008792 น.ส. ศิริวรรณ ดียา
642101008793 น.ส. ชนากานต์ อนันตวิเชียร
642101008794 นาย ปัณณ์ อิสริยะภิญโญ
642101008795 น.ส. ฉัตรนันทน์ สุนทร
642101008796 น.ส. ลินดา โตวิชา
642101008797 น.ส. สิรีธร สินสัมฤทธ์ิผล
642101008798 นาย ธงชัย เอียดเฉลิม
642101008799 นาย ธราธร ศิลาลาย
642101008800 นาง วิษณุภรณ์ โพธ์ินา
642101008801 น.ส. อมรัตน์ ชนะณรงค์
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642101008802 นาย รัฐนันท์ กสานติกุล
642101008803 นาย ชนาธิป จิตตกุลเสนา
642101008804 น.ส. ธารขวัญ ตู้บรรเทิง
642101008805 นาย จิระศักด์ิ คล้ายจินดา
642101008806 นาย นิธิสิทธ์ิ บางเสน
642101008807 น.ส. อรนันท์ พงษ์พานิช
642101008808 นาย อานนท์ ใยโพธ์ิทอง
642101008809 นาย ทักษ์ดนัย ทองอินทร์
642101008810 น.ส. รวิกร พูลศิริ
642101008811 น.ส. วรัญญา ถนอมพงษ์
642101008812 น.ส. พิรญาณ์ แก้วสุวรรณ
642101008813 น.ส. ศุภพิชญ์ สีดูกา
642101008814 น.ส. นภัทสร กาญจนกุล
642101008815 น.ส. ณัฐณิชา วงค์กุลพิลาศ
642101008816 นาย อิทธิพล บุญแทน
642101008817 น.ส. กฤษพร ฤทธิชัยด ารงกุล
642101008818 นาย กิตติภณ ภูมิสุทธิกุล
642101008819 นาย รัฐกิต กลปราณีต
642101008820 สิบต ารวจตรี อภิชาติ วิชัยยา
642101008821 น.ส. อรณี ละมุลมอญ
642101008822 น.ส. ศุภากร ไกรกลาง
642101008823 น.ส. พนิดา ศรีไชย
642101008824 นาย วันเฉลิม รัตนชมภู
642101008825 น.ส. ภัทรภร วงศาโรจน์
642101008826 นาง อรยา กาญจนสินิทธ์
642101008827 นาย วัฒนรักษ์ ทินกร ณ อนุธยา
642101008828 น.ส. ภูษิตา รักษารัตน์
642101008829 น.ส. ศศิวิมล ณะจันทร์
642101008830 นาย เกียรติกานต์ เจริญพร
642101008831 นาย ธีรพร อ่ิมอุไร
642101008832 น.ส. ปวริศา แก้วไฝ
642101008833 นาย ตรัยคุณ โชประการ
642101008834 นาย ณัฐนันท์ โล่ห์วนิชชัย
642101008835 น.ส. อมรรัตน์ สุนทรภิรัตน์
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642101008836 นาย กิตติศักด์ิ ก่ิงโก้
642101008837 ส.ต.ท.หญิง พีรยา มีศิริ
642101008838 น.ส. วราภรณ์ เขตประกรณ์
642101008839 นาย ธนกร เวสารัชช์
642101008840 นาย ศรัณย์ รักษ์พลับ
642101008841 น.ส. ฐรฉัต น่วมวัตร์
642101008842 นาย พุฒิพงษ์ บัวตูม
642101008843 นาย ธนาเศรษฐ์ อมรนพรัตนกุล
642101008844 น.ส. ณัฐธิชา ศรีสุกใส
642101008845 น.ส. ศิริภา ธรรมาธิปต์ิ
642101008846 น.ส. สิริวิมล ก่ีด ารงกูล
642101008847 น.ส. ณัฐธิดา ทรัพย์อุดม
642101008848 น.ส. สถิรนาถ ประชาญสิทธ์ิ
642101008849 นาย ปพน บุญยศ
642101008850 นาย ดนุพล สามงามน้อย
642101008851 น.ส. นริสา แสนเรียน
642101008852 น.ส. นฤมล สุวรรณรัตน์
642101008853 น.ส. จิรวรรณ สุวรรณรัตน์
642101008854 น.ส. สุธาดา ศรีสังข์
642101008855 น.ส. สโรชา จินตนพันธ์
642101008856 นาย ศุภกฤต จันทรานุกูลกิจ
642101008857 น.ส. ภาวิณี จงรักษ์
642101008858 น.ส. อจิรภา สุรัตนโสภณ
642101008859 นาย วรวรรธน์ เฮงชัยโย
642101008860 น.ส. ภัทรกันย์ พิมพ์โคตร
642101008861 น.ส. ชุลิตา เจียตระกูล
642101008862 นาย นนทพัทธ์ วิรัตนเสรีกุล
642101008863 น.ส. แพรวา วุฒินนท์ชัย
642101008864 นาย ทินกฤต งามดี
642101008865 นาย ณัฐกิตต์ิ วันทอง
642101008866 น.ส. สิณัฏฐ์ดาภา เทพสุวรรณ
642101008867 นาง มนัสชญา อยู่รักษ์
642101008868 นาย พศวัต วรจินต์
642101008869 น.ส. นิธิพร คงทอง
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642101008870 น.ส. ศุภกานต์ ก่อไวทยเจตน์
642101008871 น.ส. ณัฐปภัสร์ ดาราพงษ์
642101008872 น.ส. จิณณา อินชูพงษ์
642101008873 น.ส. พฤกษา ใจเสมอ
642101008874 นาย พชร บุญมีพิพิธ
642101008875 นาย สิริฤกษ์ ทองกลม
642101008876 น.ส. มานะวีร์ วงษ์ศรีรักษา
642101008877 น.ส. กัญญานัท ศิริสิมะ
642101008878 น.ส. สุทธาสินี สินรักษา
642101008879 น.ส. พิจิตรา ตันติ
642101008880 น.ส. อธิชา อติวรรณาพัฒน์
642101008881 น.ส. รพีกานต์ ศาลาน้อย
642101008882 น.ส. อรุณรัตน สุขศรี
642101008883 นาง พรรณสุภา ชูเวทย์
642101008884 น.ส. กนกวรรณ สุวรรณโชติ
642101008885 น.ส. วชิราพรรณ ตรีโชติ
642101008886 นาย นรินทร์ จันทน์หอม
642101008887 น.ส. กวีกานต์ กูลแก้ว
642101008888 น.ส. ธัญยธรณ์ สวัสด์ิธนาสกุล
642101008889 นาย ฐปนรรฆ์ สีม่วง
642101008890 น.ส. วรดา เทียนชัย
642101008891 น.ส. ธีราภรณ์ บุญหนา
642101008892 นาย ธิปัตย์ หมานมานะ
642101008893 น.ส. วิมพ์วิภา จันทร์ลา
642101008894 น.ส. อัณณ์ชญาน์ ธนะเจริญธัญ
642101008895 นาง เพ็ญนภา สุวรรณกูล
642101008896 น.ส. รัตนาภรณ์ จาติกานนท์
642101008897 น.ส. ภัสชา จีระสกุลชัย
642101008898 นาย นครินทร์ ใส้เพ้ีย
642101008899 น.ส. แพรสวรรค์ ใส้เพ้ีย
642101008900 น.ส. สุธินันท์ ประทุมดวง
642101008901 น.ส. ปุณญิสา แต้ศิริ
642101008902 น.ส. ณิชา สวัสด์ิธนาคูณ
642101008903 น.ส. พรรณวดี จันทร์เอ่ียม
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642101008904 นาย ณพวงศ์ สมอ่อน
642101008905 น.ส. วิภาดา แสนกล้า
642101008906 นาย ศุภการ กอผจญ
642101008907 นาย ธนชล สัตย์ธรรม
642101008908 น.ส. บุญชรัสม์ิ สนจิตร์
642101008909 น.ส. ณัฐกุล จับใจนาย
642101008910 นาย ปกป้อง กันตระกูล
642101008911 น.ส. ณัฐมน ดุจดา
642101008912 นาย ธัชชัย สุระหิรัญ
642101008913 น.ส. คณิตา อินช่ืนใจ
642101008914 น.ส. อรัญชยา แก้วละมุล
642101008915 น.ส. วณิชชา อุ่นจันทร์
642101008916 นาง ปริศนา จันทะสอน
642101008917 นาย กิตติ นัคเร
642101008918 น.ส. สุดารัตน์ ยินดี
642101008919 น.ส. บงกช วิศรุตเมธา
642101008920 นาย ธนภัท ปัญญาธนสาร
642101008921 นาย ณัฏฐชัย ยอดย่ิง
642101008922 น.ส. จิราภรณ์ ด้วงโต
642101008923 น.ส. พัชรีย์ พรหมเกตุ
642101008924 นาย ไชยนันทน์ ปริโยทัย
642101008925 น.ส. อาทิตยา ศุภวัชโรบล
642101008926 นาย ภาณุสรณ์ สังข์วิเศษ
642101008927 นาย นรินธร สุวรรณมณี
642101008928 นาย ไกรวุฒิ ฐิติเมฆินทร์
642101008929 น.ส. พนิดา แน่นอุดร
642101008930 นาย ชัยการ จงวัฒนศิริ
642101008931 น.ส. สุนทรี จันปาลี
642101008932 นาย กัญจน์ภิเษกฐ์ สุวรรณรัตน์
642101008933 นาย วิโรจน์ วงษ์นุ้ย
642101008934 นาย กัณฑ์พงษ์ ท าสวน
642101008935 นาย เทวิน วรรณย่ิง
642101008936 น.ส. สุชัชชา สวัสด์ิสลุง
642101008937 นาย สราวุธ ซ่ือดี
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642101008938 นาย อริย ถาวรวรกุล
642101008939 น.ส. นันท์นภัส เครือพันธ์
642101008940 น.ส. เปมิกา ช่วยธรรมกิจ
642101008941 นาย นพดล มณีศรี
642101008942 นาย พัสกร พันธ์ุทอง
642101008943 น.ส. ปวริศา อยู่คง
642101008944 นาย พีระพล วารีเพชร
642101008945 น.ส. นพธีรา เจนวิถีสุข
642101008946 น.ส. วิสา เจียมพงษ์
642101008947 นาย สุรศรี วงษ์วาท
642101008948 นาย เกษมสันต์ จีวะสังข์
642101008949 นาย ชนาธิป บวบหอม
642101008950 น.ส. ลภัสรดา เกตุสมบัติ
642101008951 น.ส. ปิยธิดา บัญดิฐ
642101008952 น.ส. นลพรรณ วุฒิช่วย
642101008953 นาย เกษมสุข สรรพสิทธิพานิช
642101008954 นาย ณัฐพงษ์ ศักด์ิสิทธิศักด์ิ
642101008955 นาย ณภัทร ชีวาภิสัณห์
642101008956 นาย พงศธร ศิลป์ลา
642101008957 น.ส. ณัฐวณต พ่ึงเจียม
642101008958 นาย ชนพัฒน์ เสียงสกุล
642101008959 น.ส. ศุภรดา มณีรัตนวรกุล
642101008960 น.ส. ภาพตะวัน ศิริรัตน์
642101008961 น.ส. ช่อเอ้ือง สิริวีระพันธ์ุ
642101008962 นาย อวิรุทธ์ บุญนาน
642101008963 น.ส. นันท์นภัส ค าโพธา
642101008964 น.ส. ปภาวรินท์ รชตวิริยะกุล
642101008965 น.ส. นภสร ไทยสม
642101008966 นาย พงศ์กฤษณ์ เจติยวรรณ
642101008967 น.ส. กัญณิพา โปร่งภูเขียว
642101008968 นาย นนทิพัฒน์ หลังปูเต๊ะ
642101008969 น.ส. อลิศา อภิเมธาวี
642101008970 นาย ศษพร แก้วลา
642101008971 ร.ต.ท. ฐิติรัตน์ สีเหมือน
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642101008972 น.ส. ธัญลักษณ์ ไวว่องทวีสิริ
642101008973 นาย อดิเทพ ดวงโต
642101008974 น.ส. ญาณิศา อารีย์สันติชัย
642101008975 นาย จักรกฤษณ์ แดงแสน
642101008976 น.ส. สุจิตรา ชมภูบุตร
642101008977 น.ส. พนิดา สิทธิรัตน์
642101008978 น.ส. รพีภรณ์ รักประทุม
642101008979 นาย สิริไพศาล กอไพศาล
642101008980 น.ส. มานิตา หงษ์ยนต์
642101008981 น.ส. สุจิตรา ลอยถาดทอง
642101008982 น.ส. กาญจนา จ าเริญกิจ
642101008983 นาย พชร พิมพะนิตย์
642101008984 น.ส. อมลวรรณ สุขะสันต์ิ
642101008985 น.ส. ธัญวลัญท์ เทียนทองหล่อ
642101008986 น.ส. ฐานิตา จักรชัยอ๊ึง
642101008987 น.ส. วัชราภรณ์ แจ่มสว่าง
642101008988 น.ส. ปิยฉัตร เอ้ือราษฎร์
642101008989 นาย ภคพงศ์ จันทโชติ
642101008990 น.ส. วรรณนิภา สงวนราษฎร์
642101008991 น.ส. ชนม์นิภา ผาแก้ว
642101008992 น.ส. วาทินี สิริวัฒนปภา
642101008993 นาย ชยธร อินเรือน
642101008994 น.ส. แพรวา เหน่ียวบุปผา
642101008995 นาย ศิลา ม้ายอง
642101008996 น.ส. จุฬาลักษณ์ ศรีสารคาม
642101008997 น.ส. จุไรรัตน์ พลช่าง
642101008998 น.ส. สราลี อินทปัญโญ
642101008999 น.ส. สุชัญญา วิระขันค า
642101009000 น.ส. ศิริมา โพธิล่าม
642101009001 นาย สุรเชษฐ ปานสี
642101009002 น.ส. อรอนงค์ ตะสิงห์ษะ
642101009003 นาย ณรงค์ฤทธ์ิ ทองย้อย
642101009004 นาย เชนชัย สุขชาวนา
642101009005 นาย ยศพล เก้ือชาติ
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642101009006 น.ส. ณีรนุช ดุลยา
642101009007 น.ส. ดลพร ขอมคง
642101009008 น.ส. ปิยาภรณ์ พลอยแก้ว
642101009009 น.ส. กมลชนก เก้ือชาติ
642101009010 น.ส. ศศิประภา แสนดัง
642101009011 น.ส. สิรินทิพย์ แซ่หลี
642101009012 ส.ต.ท.หญิง ทัตพิชา ปะละใจ
642101009013 น.ส. ธิดาชนก แสงโพลง
642101009014 น.ส. ธัญพิชา แสนเสมา
642101009015 นาย นิธิศ ใจปลา
642101009016 น.ส. รุ้งกาล อัศวสุดสาคร
642101009017 นาย กฤชชลัช พัฒนานันท์ชัย
642101009018 น.ส. ธาราทิพย์ ประพันธ์พจน์
642101009019 นาย ไตรรงค์ ขุนรงค์
642101009020 น.ส. เบญจวรรณ สร้อยตะคุ
642101009021 นาย ศุภณัฐ ทิพย์มนตรี
642101009022 น.ส. มาลัยศรี แก้วมาก
642101009023 น.ส. ชญาภา โคตรประจิม
642101009024 น.ส. อาภาศิริ ปลอดโปร่ง
642101009025 นาย ณัฐิวุฒิ ศรีหวัง
642101009026 นาย เถกิงศักด์ิ หลีกพาล
642101009027 นาย มงคลชัย ศุภรตรีทิเพศ
642101009028 นาย ชวลิต แก้วค าเช้ือ
642101009029 นาย ณัฐพงษ์ โยวัง
642101009030 นาง กชกรน์ ถินพรรณ์
642101009031 นาย ธนรัตน์ ภิโสรมย์
642101009032 น.ส. จินต์จุฑา สายสาคเรศ
642101009033 น.ส. โชติรส สมพงษ์
642101009034 น.ส. นัจลา มีบุญลาภ
642101009035 น.ส. วิภาวดี หงษ์ทอง
642101009036 นาย สุรศักด์ิ ส่งศรีบุญสิทธ์ิ
642101009037 น.ส. สริตา การีเวท
642101009038 น.ส. พิชญา ชูสระน้อย
642101009039 น.ส. ญาดา มหัทธโน
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642101009040 น.ส. เสาวลักษณ์ เช้ือกุณะ
642101009041 น.ส. แก้วบุญเก้ือ ศรีลิขิตตานนท์
642101009042 นาย วรวัฒน์ พาพิจิตร
642101009043 นาย ชินพงษ์ กุลประภาพันธ์
642101009044 น.ส. สุดารัตน์ ภาวศุทธิพันธ์ุ
642101009045 น.ส. สิริโสภา พิกุล
642101009046 นาย วรกฤต โพธิกุลธร
642101009047 นาย สรายุทธ สินธูระหัฐ
642101009048 น.ส. มุกดา บาลโสง
642101009049 ว่าท่ี ร.ต. นิธิพงศ์ กิจพินิจ
642101009050 น.ส. ธัญญาลักษณ์ อุดมโภชน์
642101009051 นาย ปวริศร์ แสนสุด
642101009052 นาย สุวัฒน์ จันทรดิกุล
642101009053 น.ส. กัญญารัตน์ ธาราศักด์ิ
642101009054 น.ส. ฉัตรสุดา ชูพรหมวงศ์
642101009055 น.ส. ตรีชฎา หรรษา
642101009056 น.ส. นภสร เหลืองอร่ามวิฑูร
642101009057 นาย ธนโชติ ชีวานุรัตน์
642101009058 นาย นิธิ เช่ือมสุข
642101009059 น.ส. โนชา รุ่งเรืองศรี
642101009060 น.ส. พรนภา แก้วประทุมรัสมี
642101009061 นาย ศุภวิชญ์ ลีลาฐาปนกุล
642101009062 น.ส. พรภิกษุ อินทกูล
642101009063 นาย พงศ์ภัทร์ จ้อยสองศรี
642101009064 น.ส. กาญจนา เจริญรุ่ง
642101009065 น.ส. คนึงนิจ นุกาศ
642101009066 น.ส. อัญชนา ชุตินธรารักษ์
642101009067 น.ส. อัญชลี ใจกล้า
642101009068 นาย พศวัต วงศ์อภัย
642101009069 น.ส. นันท์นภัส ภู่สุวรรณ์
642101009070 นาย พิพัฒน์ ตันธนาสุวัฒน์
642101009071 นาย ปริญญา แก้วผอม
642101009072 นาย เอกจุฑา แสงมณี
642101009073 น.ส. ณัฏฐ์ภรณ์ สืบสอน
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642101009074 นาย พีรวิชญ์ ครุฑธา
642101009075 น.ส. ดวงพร บุญเม้ง
642101009076 น.ส. ธรญพร ธนชัยโภคิน
642101009077 นาย ฤทธิรงค์ ณะจรูญ
642101009078 นาย นิยสิทธ์ิ โรจนสารัมภกิจ
642101009079 น.ส. สมปอง ฤกษ์พิชัย
642101009080 น.ส. กัญณิกา คนหม่ัน
642101009081 นาย เกียรติพงษ์ ก าลังแข็ง
642101009082 น.ส. มัณฑิกา ภู่มาลี
642101009083 น.ส. ฐิติกานต์ อณารัตน์
642101009084 ว่าท่ีร้อยตรี ส าราญ กิมเช้ือ
642101009085 น.ส. อัจฉราพร ศักด์ิเสรีสกุล
642101009086 น.ส. วิชชุตา ธนพูนไพศาล
642101009087 นาย พัทธ์ ภัทรภีรากุล
642101009088 น.ส. ชลิตา เพ็งหนู
642101009089 นาย หลักชัย เนียรมงคล
642101009090 นาย อธิวัฒน์ เพชรโชติ
642101009091 ส.ต.ท. ธนาวุฒิ ภักดียา
642101009092 นาย พลกฤษ ล่ิมสกุลไพศาล
642101009093 น.ส. พิจิกา รัตนพิพักตร์
642101009094 น.ส. ชินานุตม์ สงยัง
642101009095 น.ส. สิริรัตน์ เท่ียงตรง
642101009096 น.ส. จุฑามาศ สิทธิโชติ
642101009097 นาย ศุภวัชช์ จองศิริกุล
642101009098 น.ส. พิมร าไพ เตชะวิจิตรา
642101009099 นาย ธนกฤต ธรรมพิทักษ์
642101009100 นาย วีรพงษ์ วงษ์น้อย
642101009101 น.ส. อานีรา สาและ
642101009102 น.ส. สุดารัตน์ ศรวรานันท์
642101009103 น.ส. รวินท์ ศูนย์คล้าย
642101009104 น.ส. นาฏวดี เลขาวิจิตร
642101009105 น.ส. วิไลวรรณ ทองจันทร์
642101009106 นาย ธนภัทร ศรีกล่ า
642101009107 น.ส. มุกนรินทร์ จันทวาศ
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642101009108 นาย ชัชวาล ตรงดี
642101009109 น.ส. จิตติมา ผ่องไสย์
642101009110 ว่าท่ีร้อยเอก เสมอสิทธ์ิ คงวุฒิ
642101009111 นาย กันตพิชญ์ โฉมพระกลับ
642101009112 น.ส. รฐา อุทวงศ์
642101009113 นาย ไมตรี พิทักษ์ศักด์ิพงศ์
642101009114 น.ส. ฐิตินันท์ พุทธิมา
642101009115 นาย ธนาพล ทุมพัฒน์
642101009116 นาย กังวาล หิรัญวิริยะ
642101009117 น.ส. พิมล ชัยอะทะ
642101009118 น.ส. สุรีรัตน์ ต้ังศรีอนุกุล
642101009119 นาย สมโชค ศรีเงินถม
642101009120 น.ส. พิมผกา บุโพธ์ิ
642101009121 น.ส. ธรรญธรณ์ ลิปล่ัง
642101009122 นาย พสธร จารุดารา
642101009123 น.ส. สุธาสินี ชุมชนะ
642101009124 น.ส. เปมิกา ราชสาร
642101009125 นาย หัสเทพ ธรรมทิณน์
642101009126 นาย วสันต์ สุวรรณการ
642101009127 น.ส. พิทย์พรรณลดา พรพิริยะวงษ์
642101009128 น.ส. สุพิชฌาย์ กันธาทรัพย์
642101009129 น.ส. ปนัดดา เหมจตุรัส
642101009130 น.ส. ปวีณ์นุช ฮ่ันเจริญ
642101009131 น.ส. ปณิธาน ทองดีย่ิง
642101009132 นาย นรเกติ บัวสรวง
642101009133 น.ส. ศุภิสรา พรหมมา
642101009134 น.ส. ภัชรินทร์ ผลาอาด
642101009135 น.ส. ธัญพิมล ป่ินแสง
642101009136 น.ส. สุตาภัทร ทิพย์นาฏย
642101009137 นาย พินิจ เฉียบแหลม
642101009138 นาย พัฒนพร สีมะฆะ
642101009139 น.ส. ชัชฎาภรณ์ ไชยมุติ
642101009140 น.ส. นัยนา มาประจง
642101009141 น.ส. ฐานุภัทร รักษาเคน
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642101009142 น.ส. อัญธิกา แสนสองแคว
642101009143 นาย สิทธิโชค ศักด์ิภิรมย์
642101009144 น.ส. ศุภิสรา ใจติ
642101009145 น.ส. จิราพร หม่ืนสุข
642101009146 นาย พีรวิชญ์ การเจริญดี
642101009147 นาย กิตติพงษ์ รงค์สมัคร
642101009148 น.ส. พรรณราย อุตสาห์
642101009149 น.ส. ญาณิสา ลิขิตกิจวรกุล
642101009150 น.ส. จุฬาลักษณ์ แก้วสองสี
642101009151 นาย วีระพล นิติพจน์
642101009152 นาย ภราดร จันงาม
642101009153 น.ส. กมลชนก จันทร
642101009154 น.ส. เนียลิสา แซ่พ่ัว
642101009155 น.ส. ชลดา วงศ์สกุลสุขดี
642101009156 ส.ต.ต.หญิง แพรวภัสร์ ไชยปัญญาวิชญ์
642101009157 น.ส. ระวีวรรณ อุไรรัตน์
642101009158 นาย พีรยุทธ บุญยง
642101009159 นาย ชิตณรงค์ ประวันนวล
642101009160 น.ส. จารุณี ทองตะกุก
642101009161 นาย นพดล แก้วพวง
642101009162 นาย ฑิเบต แต่สุวรรณ
642101009163 นาย สิทธิโชค พัดเย็น
642101009164 น.ส. อนงค์ งานสูงเนิน
642101009165 น.ส. นิชานันท์ จันทร์ต๊ะวงค์
642101009166 น.ส. พิมพ์มนัส พรมรอด
642101009167 น.ส. ปานฤทัย ฤกษ์ใหญ่
642101009168 นาย ตุลาชัย วีรสุนทสกุล
642101009169 น.ส. ฐิติมา มุสิกสังข์
642101009170 นาย สิทธิชัย ชัชนีย์
642101009171 น.ส. เกศสุดา ศิริศรีวรารักษ์
642101009172 นาย ประสพโชค เต่าหลาย
642101009173 น.ส. กฤชภร แก้วประเสริฐ
642101009174 น.ส. ปัฐมาภรณ์ ธรรมสรศักด์ิ
642101009175 นาย ณรงค์ ปัญญาใจ
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642101009176 นาย ศักดิธัช พนารัตน์
642101009177 นาย ธนานันท์ เรืองฉายา
642101009178 น.ส. ภานรินทร์ อ่ินแก้ว
642101009179 นาย คุณากร เก้ือด้วง
642101009180 น.ส. กนกวรรณ จิตรแป้น
642101009181 นาย กิตติพัฒน์ ประพัสสร
642101009182 น.ส. ธันยพร มาตรา
642101009183 นาย กษิเดช นาคประทุม
642101009184 น.ส. วณิดา แสงไวย์
642101009185 นาย วรปรัชญ์ ยศอาลัย
642101009186 น.ส. ปิยวรา ทาบสุวรรณ
642101009187 น.ส. ปิยะพัฒน์ เงินถา
642101009188 น.ส. ธีรดา มีพงษ์
642101009189 นาย ธัชพงศ์ เภกะสุต
642101009190 นาย พงษ์ธร นราธนากร
642101009191 น.ส. ธีมาพร โกศัยเสวี
642101009192 น.ส. อังคณา อานนท์
642101009193 น.ส. อัจฉราภรณ์ วิจิตรวงศ์
642101009194 น.ส. ณัฐวรรณ สมรรคนัฏ
642101009195 นาย อนุรักษ์ หนูย้ิม
642101009196 น.ส. กัลยกร ภู่ภิรมย์
642101009197 น.ส. วารุณี ไชยพูล
642101009198 น.ส. ณัฐพร ตรีรัญเพชร
642101009199 น.ส. อัจฉรา เพ็ชรเม็ดเอ่ียม
642101009200 น.ส. ณัฐกานต์ ฐิติกาล
642101009201 น.ส. นภัสกร จุนทะเส
642101009202 น.ส. ชุดาภรณ์ ภูผิว
642101009203 น.ส. ปวีณรัตน์ กล่อมประเสริฐ
642101009204 นาย กิตติคุณ ขุนพรหม
642101009205 น.ส. วัธธณี การสมดี
642101009206 นาย กรกมล ปัญญายม
642101009207 นาย วีระ ภู่อรุณ
642101009208 น.ส. วิภาสิริ สมบูรณ์
642101009209 นาย กิตต์ิธนัตถ์ วงศ์พุฒิ

ช่ือ - นำมสกุล

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าท่ี 271 จาก 450    



จ ำนวน 15,262 คน 
เลขประจ ำตัวสอบ

642101009210 นาย ณัฎฐพล คัมภีระ
642101009211 นาย ณัฐพันธ์ ชนะทะเล
642101009212 นาย จักรพรรณ ฉิมสง่า
642101009213 นาย อมฤต ศรีพิชญาการ
642101009214 น.ส. นิติกาญจน์ ชัยประคองชีพ
642101009215 น.ส. นัฏกานต์ แก้วไทย
642101009216 น.ส. โสธิดา สิงห์ด า
642101009217 น.ส. สิรินภรณ์ ศาลางาม
642101009218 นาย ค านึง ย่ิงค านึง
642101009219 น.ส. ปภาวี ป๊อกต้ือ
642101009220 น.ส. ศศิกานต์ เพชรอุดม
642101009221 น.ส. กอบฟ้า ธวัชด า
642101009222 น.ส. สิริกาญจน์ ล่องทอง
642101009223 นาย ธนบรรณ บุญฟู
642101009224 น.ส. ชมพูนุช ปาลวงษ์
642101009225 น.ส. ณัฐฐา วิเศษศิริ
642101009226 น.ส. จีรนันท์ จันชัยชิต
642101009227 นาย รัฐธนนท์ เฮงโชคภูวิรัชต์
642101009228 นาย ชัยพิทักษ์ ค าศรีสุข
642101009229 นาย วิทวัฒน์ กลับใจ
642101009230 น.ส. จินตนาภรณ์ คล่องดี
642101009231 นาย วิศว์รุจ ชูเวทย์
642101009232 น.ส. นิตยา ธรรมโชติ
642101009233 น.ส. จีราภรณ์ กันทะวัง
642101009234 น.ส. พิชามญธ์ุ ดวงงาม
642101009235 น.ส. กนกวรรณ ค าตา
642101009236 น.ส. พาณิภัค สุขสงวน
642101009237 น.ส. ดุสิตา สันดุษิต
642101009238 น.ส. พัชรพรรณ คิดเห็น
642101009239 นาย สุรชัย ชัยรัตน์
642101009240 นาย ไชยภัทร เสนแก้ว
642101009241 น.ส. กนกวรรณ กองแก้ว
642101009242 น.ส. สุธาทิพย์ ทับทูน
642101009243 น.ส. เพชรนารา สนธิโพธ์ิ
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642101009244 น.ส. อิสราภา ทิพย์รงค์
642101009245 นาย เจริญพร ฤทธิธร
642101009246 นาย อุกฤษฏ์ จันทอุไร
642101009247 น.ส. กิตติยา ทองจันทร์
642101009248 น.ส. บุญวิศษา ไชยรัตนะ
642101009249 น.ส. ติณณมินทร์ แก้วประสิทธ์ิ
642101009250 น.ส. วริฏฐา วงศาสุข
642101009251 น.ส. ณัฐฐาภรณ์ เหมาทานนท์
642101009252 น.ส. ปาจารีย์ พิมสิม
642101009253 น.ส. น่ิมนภา สุภาษิต
642101009254 นาย พงษ์ศักด์ิ วารี
642101009255 น.ส. จีราวัจน์ เสนะสุทธิพันธ์ุ
642101009256 น.ส. ชนิกา เช้ือนาค
642101009257 นาย ศศิพงศ์ ศิริเชียงพิณ
642101009258 นาย ศรัณย์วิทย์ ไชยการ
642101009259 นาย ปริญญา ลังกาปอน
642101009260 น.ส. นลินี ศรีเมือง
642101009261 น.ส. ศิราภรณ์ ศรีอินทร์
642101009262 น.ส. ศรุชา เสือเมือง
642101009263 น.ส. ฑาริกานันทร์ ภูริพัฒนสกุล
642101009264 น.ส. กนิษฐา ช่ืนชม
642101009265 นาย ชัชชล กวินกุล
642101009266 น.ส. ซอฟียะห์ หะยีหามะ
642101009267 น.ส. จิราวรรณ ทองสุข
642101009268 นาย พีระเชษฐ์ จินดาวงค์
642101009269 ร้อยต ารวจเอก วรุตม์ พรมลาย
642101009270 นาย อริยวัฒน์ สังข์ขาว
642101009271 น.ส. กนกพร ทองเสน่ห์
642101009272 ส.ต.ท. มัณฐกรณ์ ปันชัย
642101009273 น.ส. เนรัญชรา เมฆฉาย
642101009274 นาย ณัฏฐ์ ทองแดง
642101009275 น.ส. สุรภา วรรณรัตน์
642101009276 นาย สัจจะ ยุติธรรม
642101009277 น.ส. วศินี เกล้ียงรัตน์
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642101009278 นาย นพสิทธ์ิ ลิขิตพิชิตชัย
642101009279 น.ส. จารุมาศ ล่ันซ้าย
642101009280 น.ส. คณิศร ล่ันซ้าย
642101009281 น.ส. ดนยา เผือกส าลี
642101009282 นาย ธนาวุฒิ ฉิมบุรุษ
642101009283 นาย ธเนศวร ซ่ือก าเนิด
642101009284 น.ส. ชุลีพร แซ่เอ๊ียบ
642101009285 นาย ศิษฏา วงศ์จินตนารักษ์
642101009286 นาย กวีโรจน์ ฉลาดรอบ
642101009287 นาย พลไท แพทย์หลักฟ้า
642101009288 น.ส. วราภรณ์ แซ่ล่ี
642101009289 นาย ศิวเทพ แย้มรอด
642101009290 นาย อายุบ ยง
642101009291 นาย เจตนิพัทธ์ ตันจะโร
642101009292 นาย ศิรวิทย์ ฉิมรักษ์
642101009293 น.ส. ชิดชนก อยู่ชนะชล
642101009294 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง สุดารัตน์ สุทัศน์
642101009295 น.ส. ชนิสรณ์ ชมเชย
642101009296 นาย เจียรณัฐ อัฒจักร์กุล
642101009297 นาย จิรวัฒน์ ฐิติพันธ์ุด ารง
642101009298 น.ส. อัญเชิญ สุวรรณประสิทธ์ิ
642101009299 นาง ณิชาภา เทศธรรม
642101009300 น.ส. ธารทิพย์ ไชยสมบูรณ์
642101009301 น.ส. เพียงตรา ไตรพรม
642101009302 นาย อรรถวิทย์ วงศ์ไพบูลย์
642101009303 น.ส. อภิญญา คงกล้า
642101009304 นาย ภัทรวิทย์ กระโจมทอง
642101009305 นาย พีรวัชร สิงห์อังกุระ
642101009306 นาย ด ารงพล ชนะวรรณ
642101009307 น.ส. ศิชล วรรณศรี
642101009308 นาย ภาณุพงศ์ ปัญญาเหล็ก
642101009309 น.ส. นิตยา สานะพันธ์ุ
642101009310 น.ส. ภิญญาพัชญ์ มีมากบาง
642101009311 นาย ศิริศักด์ิ หงษ์สิริ
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642101009312 น.ส. วรุณรัตน์ บูรณะกุล
642101009313 น.ส. เมธินี จินดาพล
642101009314 น.ส. นุจรินทร์ พลหงษ์
642101009315 น.ส. ชมพูนุช ไปมูลเป่ียม
642101009316 น.ส. สุธัศศิณีย์ นัยนานนท์
642101009317 น.ส. พัชราปกรณ์ จันตาล
642101009318 น.ส. ปัญญาพร ทรัพย์วรฤทธ์ิ
642101009319 นาย ธันย์ภศุตม์ อ่อนเพชร์
642101009320 น.ส. ปาลิดา แซ่เตียว
642101009321 น.ส. วริยา สุวภิญโญภาส
642101009322 น.ส. นิพัทธา ชาติสุวรรณ
642101009323 นาย ณัฏฐ์ฐนนท์ ต๊ิบเต็ม
642101009324 นาย ธนธร ย้ิมภักดี
642101009325 นาย ไมตรี เสถะรักษ์
642101009326 น.ส. คณิศร เพ่ิมบุญ
642101009327 น.ส. กัญทิมา ตาแก้ว
642101009328 น.ส. รฐา เจริญลาภ
642101009329 นาย กฤษ นิยมพันธ์ุ
642101009330 น.ส. สรัญรัชญ์ พลจันทร์
642101009331 ส.ต.ท.หญิง ศศิธร สงเดช
642101009332 น.ส. กัญจนากรณ์ เมืองสง
642101009333 น.ส. สุธามาศ แก้วของแก้ว
642101009334 นาย อาทิตย์ ช้างทอง
642101009335 นาย วรวุฒิ ขุนนุ้ย
642101009336 น.ส. วิชุดา รัตนพันธ์ุ
642101009337 น.ส. ภัทิรา เพ็งจันทร
642101009338 น.ส. วศินี เขียนสุวรรณ
642101009339 น.ส. ธมนภรณ์พรรธต์ ปล่ังกลาง
642101009340 นาย ธีรภัทร กระจ่างวุฒิชัย
642101009341 น.ส. ชุติกาญจน์ สุขช่วย
642101009342 น.ส. วิยดา ปานก าเนิด
642101009343 น.ส. ฐิติมา วงศ์สายตา
642101009344 นาย ปฏิภาณ อุดมศักด์ิอนันต์
642101009345 น.ส. ชาริดา ด้วงรอง
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642101009346 น.ส. ยมาภรณ์ โพธ์ิแก้ว
642101009347 น.ส. ศิรดา รังสิวรากร
642101009348 นาย ศักดิเมธ รัตตัญญู
642101009349 น.ส. เกตุวดี ไชยคงทอง
642101009350 นาย คุณากร ชนะพลชัย
642101009351 น.ส. นารากร อยู่บุญ
642101009352 น.ส. เบญญา อ้นจ าลอง
642101009353 น.ส. สุพัตรา พูลสวัสด์ิ
642101009354 น.ส. ณิชกานต์ แก้วพิกุล
642101009355 น.ส. อัญธิดา เท่ียงทอง
642101009356 น.ส. ชลิดา วีระศิลป์
642101009357 นาย จเร เขียวข า
642101009358 น.ส. สิรามล ปลีคงธุ
642101009359 น.ส. พัชรพร สุขหอม
642101009360 น.ส. กิตกัญญา สุขแจ่ม
642101009361 น.ส. หทัยชนก สัสดี
642101009362 นาย อัฑฒ์ เกียรติคีรีรัตน์
642101009363 น.ส. ชนัษฎาภา เหน่งเนียม
642101009364 นาย ปารเมศ ฟักสุมณฑา
642101009365 นาย กันต์กมน ประสิทธ์ิกุลไพศาล
642101009366 นาย ปกรณ์ วงคณิต
642101009367 นาย วงศกร วรสวัสด์ิ
642101009368 น.ส. อภิญญา บุญรอดรักษ์
642101009369 นาย ณัฐดนัย ประสิทธ์ิเขตกิจ
642101009370 นาย คุณากร แจ่มจ ารัส
642101009371 นาย ศิริศักด์ิ รุ่งเรือง
642101009372 น.ส. นูรีย๊ะ โซะเบ็ญอาหลี
642101009373 น.ส. ญาณิกา ศรีชนะ
642101009374 นาย บดินทร์ อ่ึงทอง
642101009375 น.ส. พรพิมล หม่ืนศรี
642101009376 น.ส. วิมลสิริ เอ่ียมศิริ
642101009377 น.ส. เกษิณี สามารถ
642101009378 น.ส. สุพรรษา วงศ์สุพรรณ์
642101009379 นาย เกียรติพงษ์ ตุ้ยดา
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642101009380 น.ส. ณัฐณิชา ฤทธ์ิหมุน
642101009381 นาย อานัฐพล ธนากิจภูวานนท์
642101009382 นาย เพชร ขันสุภา
642101009383 น.ส. ปิยธิดา ก าเนิดเสนา
642101009384 น.ส. ซันวา จันหลง
642101009385 น.ส. ณิชนันทน์ พุทธา
642101009386 น.ส. ศศิมุกด์ โชคชัย
642101009387 น.ส. ปวิตรา มาดวง
642101009388 น.ส. กมลวรรณ ตรีชุม
642101009389 น.ส. ศศิ เชาว์ด าริห์กุล
642101009390 น.ส. พรรณทิพา ไชยสอน
642101009391 น.ส. สุนันทา ตาลลักษณ์
642101009392 น.ส. ฐิสชญา ล าพูลน้อย
642101009393 น.ส. เจนเนเตร ไอยรานภารักษ์
642101009394 น.ส. ชุติมา สุทธิประภา
642101009395 น.ส. อรวรรณ รุจิเพ็ชร์
642101009396 น.ส. พัทธมนัส ด านุ้ย
642101009397 นาย ณัฐบดี เจือบุญ
642101009398 นาย ศักด์ิชาย กุนามา
642101009399 น.ส. พิญาภรณ์ ภัทรสิทธ์ิเจริญ
642101009400 น.ส. กนกพร ค าขจร
642101009401 นาย สหศุภวิชญ์ ศิริสุภาวรรณ
642101009402 น.ส. พัชรินทร์ มูลกลาง
642101009403 น.ส. สุจิตรา กังวาลจิตต์
642101009404 น.ส. ธัญชนก แก้วมณี
642101009405 น.ส. ธัญสุดา เทพกุล
642101009406 น.ส. เจนต์จิรา หาญจันทร์
642101009407 นาย อภิชาต สุขสวัสด์ิ
642101009408 น.ส. ประภาพรรณ์ วงค์อินตา
642101009409 น.ส. ณัชชา เหลืองเอ่ียม
642101009410 น.ส. อัจฉราภรณ์ สุขศรี
642101009411 นาย นรภัทร บุญทวีบรรจง
642101009412 น.ส. รวิกานต์ ลายหงษ์
642101009413 น.ส. ขนิษฐา กาศชัยการ
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642101009414 น.ส. ณัฐฐาพร กาศชัยการ
642101009415 ว่าท่ี ร.ต. อติชาต ชัยแสง
642101009416 น.ส. นภัสสร พูนขวัญ
642101009417 นาย วิรุพงศ์ สายสิญจน์
642101009418 น.ส. จิตสุภา ศรีค าปลิว
642101009419 น.ส. กนกสุดา ทองท ามา
642101009420 น.ส. ปวีณา ธัญญะ
642101009421 นาย ฐิติวัฒน์ ไวยาวัจมัย
642101009422 น.ส. ปาลิดา นิลคช
642101009423 น.ส. ศรัญญา พรหมรักษา
642101009424 นาย ณัฐพงษ์ พิณทอง
642101009425 น.ส. ปีวรา เกียรติทนง
642101009426 น.ส. ปุณยวีร์ เกียรติทนง
642101009427 น.ส. อรวีร์ ถาตา
642101009428 นาย ทวีพงษ์ พิสุทธ์ิเธียร
642101009429 น.ส. ทิพย์สุดา บุญทิพย์
642101009430 นาย ธนัท พลอยโสภณ
642101009431 น.ส. ศศิธร เหรารักษา
642101009432 นาย ศุภฤกษ์ ต้ังรุ่งวงษ์ธนา
642101009433 นาย จักรพงษ์ ทองโสม
642101009434 น.ส. จิดาภา ศรีคะ
642101009435 น.ส. รุสลีนา เจ๊ะแว
642101009436 นาย วิศรุต พิงคานนท์
642101009437 น.ส. ปทิตตา โพธ์ิเพชร
642101009438 น.ส. สาวิกา เคร่ืองสีมา
642101009439 น.ส. สุพัตรา มีพันธ์ศรี
642101009440 น.ส. พิมพ์ชนก วัทคุวัทพงษ์
642101009441 นาย ธนรัฐ อ่อนรักษ์
642101009442 นาย องอาจ อ่องพลอยพันธ์
642101009443 น.ส. นิชาภา จ าปาพันธ์
642101009444 นาย ปิตินัย จิตต์บรรจง
642101009445 น.ส. ศรีประพร สาสังข์
642101009446 น.ส. วรรณรัช เทศวัฒน์
642101009447 น.ส. สุภาวดี สุขสมบัติ
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642101009448 น.ส. รัตนกร ศรีวิริยกุล
642101009449 นาย มะบาฮารี สามานุง
642101009450 น.ส. ทิพย์สุดา หม่ืนลภ
642101009451 น.ส. สุทธิดา สุวรรณโณ
642101009452 น.ส. นาถคชา จารุรัตนดิลก
642101009453 นาย วิษณุ ตันตรรัตน์
642101009454 น.ส. สมฤทัย นาคมูล
642101009455 น.ส. บุสดี นามดี
642101009456 นาย รตน ลีละวงศ์
642101009457 น.ส. จิระภา พานิช
642101009458 น.ส. ปราณี บริสุทธ์ิพานิช
642101009459 น.ส. สุจิราพร โอภาศรีโรจน์
642101009460 นาย ภูวเนตร ช่วยเล่ือม
642101009461 น.ส. พิมพ์ณดา ชัยสมบูรณ์สกุล
642101009462 นาย อัฑฒสิทธ์ิ สุรเสียง
642101009463 นาย เอกลักษณ์ อินทกูล
642101009464 น.ส. อภิชญา สุรเสียง
642101009465 นาย บุญวัฒน์ รังสีสิริวัฒน์
642101009466 นาย กัมปนาท แก้วใหญ่
642101009467 น.ส. กัญชรส ธรรมศิวนาถ
642101009468 น.ส. ณัฐชาพร เพียซ้าย
642101009469 นาย อิทธิเทพ ทองนุ่น
642101009470 นาย ณฐรักษ์ สุวรรณรัตน์
642101009471 น.ส. ดรุณี วิชัย
642101009472 นาย ภาคิน สิทธิเดชาภัทร
642101009473 นาย จักรินทร์ ถ่ินคง
642101009474 น.ส. รวิพร ต้ังชีววัฒนกุล
642101009475 นาย วันจักรกรี รัตนอุบล
642101009476 น.ส. ปิยารักษ์ เจริญศรี
642101009477 น.ส. เบญจวรรณ ภู่โต
642101009478 นาย จิรวัชร อุ่นแสงจันทร์
642101009479 น.ส. จุฑาทิพย์ นุ่นคง
642101009480 น.ส. เต็มดวง ขอสินกลาง
642101009481 นาย ธีรวัฒน์ ระหาร
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642101009482 น.ส. กองเพชร เจริญศรี
642101009483 น.ส. สิริกัลยา ไชยรัตน์
642101009484 นาย โอฬาร นิลใบ
642101009485 น.ส. กานต์ธิดา ชมภู
642101009486 นาย ณัฐพล ขอบข า
642101009487 น.ส. ธมนวรรณ ขาวข า
642101009488 น.ส. ศุภพร ถมกระจ่าง
642101009489 น.ส. อารยา ผิวแดง
642101009490 น.ส. ภาวิณี ผาสม
642101009491 นาย ยุทธการ เป็ดทอง
642101009492 น.ส. จิรวรรณ วัฒนวนิชกานนท์
642101009493 นาย ธุวานนท์ พิริยะการสกุล
642101009494 น.ส. ชุติมา เสนาจิตร
642101009495 ร.ต.ท. ณัฐบดินทร์ ปงใจ
642101009496 น.ส. ศิราพร เขาเขียว
642101009497 นาย ณฐภัทร พรมภักดี
642101009498 น.ส. นงนุช ภาดี
642101009499 น.ส. จุติศา หงษ์สกุล
642101009500 นาย ภรประสิทธ์ิ แก้วกันยา
642101009501 นาย ธีรวัฒน์ สุวรรณหงษ์
642101009502 นาย ธนวัฒน์ วัฒนพันธ์
642101009503 น.ส. สุรนาถ ชมช่ืน
642101009504 นาย อริญชย์ เตชะสกุลเจริญ
642101009505 น.ส. ฟารีดา หะหนัง
642101009506 น.ส. พรพรรณ แย้มสินธ์
642101009507 น.ส. อัจฉรา ช่วยชู
642101009508 นาย กฤตนัย ผันอินทร์
642101009509 นาย เพชรรัตน์ รุ่งเรือง
642101009510 นาย กรัณย์วัฒน์ สุมลวรรณ
642101009511 น.ส. แพรพลอย ชุติคุณากร
642101009512 น.ส. ชลลดา ครุฑรัมย์
642101009513 นาย สันติพงศ์ พวงงาม
642101009514 น.ส. เทียนธิรา ศรีระสันต์
642101009515 น.ส. กิติยาพร เยาถัก

ช่ือ - นำมสกุล

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าท่ี 280 จาก 450    



จ ำนวน 15,262 คน 
เลขประจ ำตัวสอบ

642101009516 นาย ปกรพัฒน์ เหมจินดา
642101009517 นาย ราชัญ มาตแสง
642101009518 นาย เมฆินทร์ ศรีสร้อย
642101009519 น.ส. กานต์พิชชา สารเทพ
642101009520 นาย ปิยะ สมรูป
642101009521 น.ส. ธัญยภรณ์ ธรรมเทศน์
642101009522 นาย ธนศานต์ ฐิตสาโร
642101009523 น.ส. อรอมล สายทอง
642101009524 นาง อรวรรณ วงศ์เจริญย่ิง
642101009525 นาย วีระพล มองเพชร
642101009526 น.ส. บัณฑิตา นวลเพ็ชร
642101009527 น.ส. ณภัทร อันช่ืน
642101009528 นาย วิรัตน์ ชมชูช่ืน
642101009529 นาย วิศรุต ประเทศไทย
642101009530 นาง ชัญญภัทร สุกแก้ว
642101009531 น.ส. ศิริลักษ์ แซ่แต้
642101009532 น.ส. นันท์นภัส แก้วโสภา
642101009533 นาย พฤทธ์ิ พงศ์พูนลาภ
642101009534 น.ส. อิงอร อารีย์วงศ์
642101009535 น.ส. นิภา เขียวหงษ์
642101009536 น.ส. ศุทธินี อุตะปะละ
642101009537 น.ส. วริสรา ศิริสุข
642101009538 น.ส. ฉัตรวิภา พรหมมิ
642101009539 นาย ทิชชานนท์ ดวงดี
642101009540 นาย ศราวุฒิ โยชนะ
642101009541 น.ส. ศิริพร สิงห์ทะราช
642101009542 น.ส. สุพัฒศรณ์ สุขศรี
642101009543 น.ส. สุภณา อธิกิจรุ่งเรือง
642101009544 น.ส. ธัญชนก ธาตุทองค า
642101009545 นาย ณปพน แก้วย้อย
642101009546 น.ส. ขวัญจิรา พันเยาว์
642101009547 นาย วรพนธ์ จิระชัยอนันต์
642101009548 น.ส. จินตภา อรรถนิติกุล
642101009549 น.ส. อุไรวรรณ รักดี
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642101009550 น.ส. ปิยธิดา วัฒนศิริ
642101009551 นาย ภูริณัฐ ศิริเพ็ง
642101009552 นาย ปานชนก เกตุแก้ว
642101009553 น.ส. กัญญาณัฐ วัฒนสุวรรณ
642101009554 น.ส. ชนัญชิดา หงษ์ปาน
642101009555 น.ส. ธิดาวดี บุญเดช
642101009556 นาย พัฒธาวินท์ นันท์วิชชานนท์
642101009557 นาย เชิดชัย สุเพ็งค า
642101009558 น.ส. อภิญญา จันทร์เสวี
642101009559 น.ส. นันทัชพร ประทีปอุษานนท์
642101009560 น.ส. วิลาวัลย์ หงษ์ทอง
642101009561 น.ส. ปุณณรัตน์ สงยัง
642101009562 น.ส. ศุภลักษณ์ หงส์พันธ์ุ
642101009563 น.ส. ปุณญพัฒน์ ธรรมนิยมเจริญ
642101009564 น.ส. กิดาการ อินทรภักด์ิ
642101009565 น.ส. ชนาพร คงฤทธ์ิ
642101009566 น.ส. นิชดา ธรรมหิเวศน์
642101009567 นาย อัษฎาวุฒิ เนินสถาน
642101009568 น.ส. จิราวรรณ เล้าเจริญฤทธิกุล
642101009569 น.ส. ศิรกาญจน์ สงวนโรจน์
642101009570 นาย พิริยะ บุญมี
642101009571 น.ส. หทัยกาญจน์ ธนิกกุล
642101009572 น.ส. ปรางค์มณี เทพสุวรรณ
642101009573 น.ส. ศุภมาส ศรีเเก้วทอง
642101009574 น.ส. วิภาภรณ์ ดิษฐวงค์
642101009575 น.ส. รุจีวรรณ โถมกระโทก
642101009576 น.ส. วิชาภรณ์ สาสุธรรม
642101009577 น.ส. วัลลิภา ชัยจันทร์
642101009578 นาย อนุรักษ์ กุลตัน
642101009579 น.ส. สุจิตราภรณ์ อ่อนอุระ
642101009580 น.ส. สุธิพา ทองธรรมชาติ
642101009581 นาย ขุนทอง ช้ันบุญ
642101009582 น.ส. จิรภัทร์ มีโม
642101009583 นาย ภาออ ธนานุยุพงศ์
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642101009584 นาย ธีรโชติ เหล็กทะเล
642101009585 น.ส. นิชานาถ ใจกันทะ
642101009586 นาย พิทยา หนูคงบัตร
642101009587 นาย มารุต ด าริห์
642101009588 น.ส. จิณณ์พัชร์ นนท์ศิริ
642101009589 น.ส. สาริน ธีระภัทรานันท์
642101009590 น.ส. กัญญณัช อุปการะกุล
642101009591 นาง สตรีรัช ลีลาวินิจ
642101009592 น.ส. สิทธินี สุวรรณชาตรี
642101009593 นาย บุญญฤทธ์ิ เส็งแดง
642101009594 น.ส. สุนิสา ไชยแก้ว
642101009595 น.ส. ธันยธร ไกลถ่ิน
642101009596 นาย วิศิษฏ์กร เบญจมปริญญากูล
642101009597 น.ส. นฤมล ยอดนิล
642101009598 น.ส. ชวัลลักษณ์ ค าจุมพล
642101009599 น.ส. ณัฐลดา พรหมภาสิต
642101009600 นาย ธีรภัทร นาแพง
642101009601 น.ส. ณิศาชล ศักด์ิวนิชล
642101009602 น.ส. กนกวรรณ ทองบุญ
642101009603 น.ส. วิชุดา มโนรถประดิษฐ
642101009604 นาย สุวัจป์ ค าภีระมี
642101009605 น.ส. ธวัลรัตน์ ถิระวุฒิ
642101009606 น.ส. ธนพร แซ่ล้ิม
642101009607 น.ส. ณัฐฐา ยศธิสุทธ์ิ
642101009608 นาย สรศักด์ิ วิโรจนานุรักษ์
642101009609 น.ส. อรภา เฉยเจริญ
642101009610 น.ส. อธิญา รัตนมา
642101009611 นาย พีรวัฒน์ เพชรสุริยา
642101009612 น.ส. นิชานันท์ ขวัญปาน
642101009613 น.ส. ชิดชนก ศิริทรัพย์
642101009614 นาย วีรชัย ส าเภา
642101009615 น.ส. อิศราวสี หนูฤทธ์ิ
642101009616 นาย ชาติชาย ประสพอารยา
642101009617 น.ส. เบญจวรรณ หิรัญกิจรังษี
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642101009618 นาย อนุชิต หวังศรี
642101009619 นาย ยอดชาย พรมค าซาว
642101009620 น.ส. ชนกกาณ เพ่ิมดี
642101009621 น.ส. วรรณกร ยางประยงค์
642101009622 นาย ทศวรรษ จักษุพา
642101009623 ว่าท่ีร.ต.หญิง ณัฏยา กลัดแก้ว
642101009624 น.ส. อภิสรา จันทร์นิตย์
642101009625 น.ส. รัตติพร พุกกะณะสุต
642101009626 นาย วีรยุทธ์ รัตนสุคนธ์
642101009627 นาย ณัฐดนัย สาตรา
642101009628 น.ส. ชฎาทิพย์ กองแก้ว
642101009629 น.ส. สวนีย์ หนูจีน
642101009630 น.ส. ณัฐสิมา เล่าเก้ียง
642101009631 น.ส. สุประวีณ์ ศิษย์ธานนท์
642101009632 นาย รวริญช์ นาคหาญ
642101009633 นาย ศุกล บุญเติม
642101009634 น.ส. วรรณรัตน์ อาจวิชัย
642101009635 น.ส. สุพิชญา แก้วประเสริฐ
642101009636 น.ส. วาริน บุญศรี
642101009637 น.ส. จิณณพัต สาเพ่ิมทรัพย์
642101009638 นาย วีรภัทร สาเพ่ิมทรัพย์
642101009639 น.ส. วัชรินทร์ยา จันทอง
642101009640 นาย ชัยภัทร สิงหสันติ
642101009641 นาย ผดุงพงศ์ ตะวังทัน
642101009642 นาย ภราดร อุทิศธรรมสกุล
642101009643 น.ส. ชัชมณฑ์ พุทธิพัฒน์
642101009644 น.ส. สิโรชาภา ทรัพย์อนันต์ชัย
642101009645 น.ส. ยุสไอดา หลังยาหน่าย
642101009646 น.ส. สารภี คงชู
642101009647 น.ส. จุรีรัตน์ ท้ิงสุข
642101009648 นาย ตติณ เกตุทอง
642101009649 นาย ธรรมรัตน์ ม่ิงภูษา
642101009650 น.ส. ขวัญชนก ประมาณพาณิชย์
642101009651 น.ส. ภัทริน ล้ีพินิต

ช่ือ - นำมสกุล

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าท่ี 284 จาก 450    



จ ำนวน 15,262 คน 
เลขประจ ำตัวสอบ

642101009652 น.ส. เพียงพธู ไทยสิทธิ
642101009653 นาย เทียนชัย บัวลอย
642101009654 น.ส. ชนิตา เยาว์ด า
642101009655 น.ส. นุชจรี เยาว์ด า
642101009656 น.ส. ชุติภา พรหมสาขา ณ สกลนคร
642101009657 น.ส. ธเณศ พิสุทธิศุภร
642101009658 น.ส. ถิรดา หนูเรนทร์
642101009659 น.ส. พิชามญช์ุ ยอดรัตน์
642101009660 น.ส. รัตนตรัย ทวนทอง
642101009661 นาย ธนกร อาจสีนาค
642101009662 นาย สมชาย ใจกล้า
642101009663 นาย อนุรักษ์ แตงทอง
642101009664 น.ส. อรพรรณ จตุเทน
642101009665 น.ส. จิตสุภา เอ่ียมวิจารณ์
642101009666 นาย ศรัณย์ชีพ ศรีสังข์
642101009667 น.ส. อิสรีย์ สมาหาร
642101009668 น.ส. พันธ์ทิพย์ หม่ันคติธรรม
642101009669 นาย ชัยยานนท์ หม่ันคติธรรม
642101009670 นาย ภานุวัฒน์ กรีติโชติวัฒนา
642101009671 น.ส. กฤตยา กุลมงคล
642101009672 น.ส. จุรีพร กล่ าสุข
642101009673 น.ส. วรัทยา ตาบุรี
642101009674 น.ส. วรรณพร ซาเมืองศรี
642101009675 น.ส. ปัญจรัตน์ บัตรมาก
642101009676 น.ส. ชลินฎา อ่อนประชู
642101009677 นาย กฤตภาส เร่ิมศรี
642101009678 น.ส. ณัฐชานันท์ ลายเงินมณี
642101009679 นาย ณัฐศิวัช โชติวิท
642101009680 นาย ธนวัฒน์ เครือสุวรรณกุล
642101009681 นาย กรณ์ภูกฤษณ์ ธีรโรจนวงศ์
642101009682 น.ส. ศิริลักษณ์ ด าแจ่ม
642101009683 น.ส. มณีใจ พรเรืองวงศ์
642101009684 น.ส. ฉัตรชฎา ศรีปรางค์
642101009685 นาย สุทธิพงษ์ พรหมเกตุ

ช่ือ - นำมสกุล

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าท่ี 285 จาก 450    



จ ำนวน 15,262 คน 
เลขประจ ำตัวสอบ

642101009686 น.ส. ศศิมณ ตะคอนรัมย์
642101009687 น.ส. พิรญาณ์ ใจชอบ
642101009688 น.ส. ชมภูนุช ธรรมอนันต์
642101009689 นาย รุสลัน เจะตีแม
642101009690 น.ส. พิมพ์นารา กุลธีนานนท์
642101009691 น.ส. กมลวรรณ วัฒนนุพงศ์
642101009692 น.ส. ธัญญ์วาริน ฉ่ าเฉลิม
642101009693 น.ส. เอกนุช แย้มเกษร
642101009694 นาย วิรุฬห์ คุ้มทรัพย์
642101009695 น.ส. วิภาวดี พันธ์บุตร
642101009696 นาย ปัณณวัฒน์ ศรีสวัสด์ิ
642101009697 นาย ปณพัฒน์ ประสานบุญเลิศ
642101009698 น.ส. วริศรา ชัยชนะ
642101009699 นาย สุกฤษฎ์ิ จันทร์ดอน
642101009700 นาย อภิสิทธ์ิ เจริญวิริยะภาพ
642101009701 น.ส. ปิยะวรรณ จันทร์เจริญ
642101009702 นาย ภัทรพงษ์ ชมเดช
642101009703 นาย ศิวกร ด ารงค์สกุล
642101009704 น.ส. ณัฐกาญจน์ เกิดแก้ว
642101009705 น.ส. อัญชนา แพทย์เจริญ
642101009706 น.ส. อรพรรณ หอมเลิศ
642101009707 นาย เมฆวรรณ แม้นจันทร์
642101009708 นาย สุทธิภัทร วิชานุวัฒน์
642101009709 น.ส. ชลธิชา กมลเจริญแสนสุข
642101009710 น.ส. ศิริพร ม่ังค่ัง
642101009711 น.ส. สาวิตรี กันจูยะ
642101009712 น.ส. ณัฐณิชา เลิศสรรพทรัพย์
642101009713 น.ส. ชุติกาญจน์ คนึงหมาย
642101009714 น.ส. ศรัณย์พร สาระกูล
642101009715 น.ส. ศิริรัตน์ ตันประคองสุข
642101009716 น.ส. นัทธมน รักเมือง
642101009717 ร้อยโท อัครพสิษฐ์ หิรัญกุลพงศ์
642101009718 นาย จิรายุ กิจศรีวิเชียร
642101009719 น.ส. ศิริลักษณ์ พรหมเขียว
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642101009720 น.ส. ภรัณยา จูจันทร์
642101009721 น.ส. รุ่งรัตน์ คล้ายเจ๊ก
642101009722 น.ส. ณัฐพร ใหญ่นอก
642101009723 น.ส. นฤสรณ์ ปราการสมุทร
642101009724 น.ส. สุรีพร ทองอ่อน
642101009725 น.ส. ฐิติยาภรณ์ วงษ์ช่ืน
642101009726 น.ส. อัจฉรียา จันทร์หอมประดิษฐ์
642101009727 นาย จักรพล จันลือไชย
642101009728 น.ส. พัชพร พูนก่ิมแก้ว
642101009729 นาย ศุภัคพงษ์ แสวงพันธ์ุ
642101009730 นาย ไปรวิทย์ ปาริน
642101009731 น.ส. ศุภาวรรณ เลิศทรัพย์สุรีย์
642101009732 น.ส. บุญญิสา สิงห์ค า
642101009733 น.ส. อมรรัตน์ เเสงหาชัย
642101009734 น.ส. สุมลฑา นามเย็น
642101009735 น.ส. เพียงธีรดา ป้ันเหน่งเพ็ชร์
642101009736 น.ส. ศรัญญา รัตญา
642101009737 นาย ศานิต แก้วเสถียร
642101009738 น.ส. นันทวัน หม่ืนเดช
642101009739 น.ส. ศุภกานต์ เลิศนันทวัฒน์
642101009740 น.ส. อชิรญา อยู่วัฒนา
642101009741 นาย อัศวิน มาลา
642101009742 นาย ศิวากร ส ารี
642101009743 น.ส. วลัยพร สิมสุวรรณ
642101009744 นาย ยอดศักด์ิ ก าจรกิจบวร
642101009745 น.ส. ซูเฟีย วิชา
642101009746 น.ส. ปัถยานี โคช่วย
642101009747 น.ส. อมราภรณ์ แก้วคง
642101009748 น.ส. นลินรัตน์ เศียรนอก
642101009749 น.ส. ธัญยพร วาสสามัคคี
642101009750 นาย ทัตพงศ์ ส าราญพานิช
642101009751 นาย เชิดชัย โสภณสฤษฎ์สุข
642101009752 น.ส. สุติมา กดทรัพย์
642101009753 นาย กิตติธัช พรมใจ

ช่ือ - นำมสกุล

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าท่ี 287 จาก 450    



จ ำนวน 15,262 คน 
เลขประจ ำตัวสอบ

642101009754 น.ส. สิริลักษณ์ หลวงแก้ว
642101009755 น.ส. สุดารัตน์ แซ่ว่าง
642101009756 นาย นริสร์ ขนิษฐบุตร
642101009757 น.ส. นัฐฐา ละอองโชค
642101009758 น.ส. ปภัสรา หวันชิตนาย
642101009759 นาย สรรพวัฒน์ ลิมปิติ
642101009760 น.ส. ศรีสวรรค์ ด่านตระกูล
642101009761 น.ส. ฟารีดา ฮาแว
642101009762 น.ส. วันวิสา สายแสงจันทร์
642101009763 นาย บันเทิง ภูศรี
642101009764 น.ส. นิภาภรณ์ สิงห์ทอง
642101009765 น.ส. ภาธินี จินดาเพ็ง
642101009766 นาย นคินธร โพธิผละ
642101009767 นาง สุหัทยา คุขุนทด
642101009768 น.ส. รัตนา นวมาล
642101009769 นาย ชูเกียรติ สุขแก้ว
642101009770 น.ส. ชุตินันท์ ค าวังจันทร์
642101009771 น.ส. วรวรรณ ท้วมแสง
642101009772 นาย ศุภพัฒน์ จงหวัง
642101009773 น.ส. สกาว พงษ์ขวัญ
642101009774 น.ส. ศุทธินี รัญจวน
642101009775 นาย คัมภีร์ เหมือนสิงห์
642101009776 น.ส. พนิดา เกิดอุดม
642101009777 น.ส. วริศรา นันติแสน
642101009778 นาย นราพันธ์ บุญธรรม
642101009779 น.ส. จาริน ธรรมสุนทร
642101009780 นาย ปรมัตถ์ สุวรรณบุตร
642101009781 นาย ธนวัฒน์ มีเสน
642101009782 น.ส. กนกวรรณ โพธิจักร
642101009783 น.ส. มนัสนันท์ งามสันติวงศ์
642101009784 น.ส. สุธินี ศรีสวัสด์ิ
642101009785 นาย อนุกุล ตามสมัย
642101009786 น.ส. สุภาภรณ์ เกษมศิลป์
642101009787 น.ส. อินทุอร คฤหโชคชัย
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642101009788 น.ส. เอกัคตา หันสังข์
642101009789 นาง บุศราวรรณ นาคสุวรรณ
642101009790 น.ส. อรนุช เช้ือสมุท
642101009791 นาย วรพล คิดถูก
642101009792 นาย นัฐพล ต๋ันสกุล
642101009793 น.ส. ดาริกา แก้วคอนไทย
642101009794 นาย สกนธ์ นัยนานนท์
642101009795 นาย กิตติสักก์ ตันปิชาติ
642101009796 น.ส. เมธาวี คนงาม
642101009797 นาย รณชัย นิลสม
642101009798 น.ส. เพ็ญนภา สง่าวงศ์
642101009799 น.ส. วราภรณ์ บัวหนอง
642101009800 น.ส. ธนิษฐา เจริญพงศ์
642101009801 นาย วสุนพ ภู่รุ่งฤทธ์ิ
642101009802 น.ส. วศินี ฮะอุรา
642101009803 นาย สิริวัฑฒ์ สว่างแสง
642101009804 นาย สุรัตน์ อุบลฉาย
642101009805 น.ส. จุฑามาศ จันทร์บ่อน้อย
642101009806 น.ส. นภสวรรณ พ่ึมชัย
642101009807 น.ส. สตรีรัตน์ แสงวิเชียร
642101009808 นาย ภาวิต ชาญศิริ
642101009809 น.ส. สุกัญญา เดชแก้ว
642101009810 น.ส. อภิชญา เขียนด้วง
642101009811 น.ส. อาณาดา ศิริดลภัทร
642101009812 นาย วีรพงษ์ ล้ิมตระกูล
642101009813 น.ส. พัชรพร หลายพัฒน์
642101009814 นาย ธนะชัย สามล
642101009815 น.ส. พิมพ์สิริ พลภักดี
642101009816 นาย พิรัฐ ต้ังสุขเจริญกุล
642101009817 นาย ชินวร รัตนตรัยวงค์
642101009818 นาย ธีรพล ธัญญะ
642101009819 น.ส. ณัฐวรรณ คูด ารงสวัสด์ิ
642101009820 นาย ณัฐวุฒิ คูด ารงสวัสด์ิ
642101009821 น.ส. เพ่ิมพร ปทุมพรรุจี
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642101009822 น.ส. ตติยา แซ่เจีย
642101009823 นาย ไตรภพ อิชิซุกะ
642101009824 น.ส. รัตนกร กล้าเผชิญโชค
642101009825 นาย พัฒนพงศ์ สานะสิทธ์ิ
642101009826 นาย ชยางกูร จินดา
642101009827 น.ส. วัชรี วงศ์วัชระ
642101009828 น.ส. สินีนาฎ จ านงค์
642101009829 ว่าท่ี ร.ต. วีชพัทธ์ เดชบุญมาก
642101009830 น.ส. สรียา อุมา
642101009831 น.ส. จันทิรา ภูมาศ
642101009832 น.ส. จิตติมา เหลืองสอาด
642101009833 น.ส. สิรัชญา วงษ์อาทิตย์
642101009834 นาย สันต์ สุทธิศาสน์สันติ
642101009835 นาง นุรไอนี โต๊ะมีนา
642101009836 น.ส. เกตุแก้ว ชมบุญ
642101009837 น.ส. อัจฉริยา โพธ์ิกระสังข์
642101009838 น.ส. วิภาดา อมประนาม
642101009839 น.ส. พิมพ์วิภา ดีตลอด
642101009840 น.ส. พิมพ์กมล ดวงสอนยา
642101009841 น.ส. ศิริมา สวัสดี
642101009842 น.ส. ศศิวิมล ทับคล้าย
642101009843 นาย ศุภชัย สบายใจ
642101009844 นาย พัฒนพงศ์ มาทอง
642101009845 น.ส. เนตรดาว คงสนุ่น
642101009846 น.ส. สุชาดา ลายสิงห์
642101009847 น.ส. จินดารัตน์ กันตะนา
642101009848 นาย สุภกิณห์ โพธ์ิศรีทอง
642101009849 นาย ภูเบศวร์ เทียนเพ่ิมพูล
642101009850 นาย ชัยพฤกษ์ ณรงค์กูล
642101009851 นาย ศุภณัฐ เนตรวชิรกุล
642101009852 นาย พัฒนศักด์ิ ดงยางวัน
642101009853 นาย โชคพิพัฒน์ ชัยกิจโกสียุ์
642101009854 น.ส. ฐิติมา มณฑล
642101009855 น.ส. อภิรดา แก่นหงษ์
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642101009856 นาย อริญชย์พิชญ์ บังเอิญ
642101009857 น.ส. นฐษร สุมนนอก
642101009858 น.ส. ปภาวรินท์ วงศ์ฉัตรทอง
642101009859 น.ส. วรางคณา อัครภาณุวิทยา
642101009860 นาย ชิษณุพงษ์ สิงห์น้อย
642101009861 น.ส. เปรมวดี แสนจิตต์
642101009862 นาย ศักดินนท์ มูลค า
642101009863 นาย ชวรุชญ์ วรชาติ
642101009864 น.ส. เสาวคนธ์ ฉัตราธรรม
642101009865 นาย สุวิจักขณ์ วงศ์วิเศษ
642101009866 น.ส. บุศมาส แดงปรก
642101009867 น.ส. พรฐิตา สวงโท
642101009868 น.ส. กาญจนา ลอยไสว
642101009869 น.ส. วนัสนันท์ กัลยาคู
642101009870 น.ส. อนงค์นาฏ ปัตตา
642101009871 นาย วรวัฒน์ คงบวรเกียรติ
642101009872 น.ส. วลีรัตน์ ทองอินทร์
642101009873 นาย จิรัฏฐ์ อัมพรรัตน์
642101009874 นาย ธนาวุธ ไวจ าปา
642101009875 น.ส. ปาลิดา ฝักแคเล็ก
642101009876 น.ส. พรรณประภา หิรัญศิริวัฒน์
642101009877 น.ส. วิภากร มุกดาพิทักษ์
642101009878 น.ส. พิชญาภา กิตติวรกาล
642101009879 น.ส. เกตุแก้ว อุทัยธรรม
642101009880 ส.ต.ต.หญิง ธิติพร ทิพยวงศ์
642101009881 น.ส. พรสวรรค์ สายเสริมศักด์ิ
642101009882 นาย ณวัสน์ สีห์ภาสิทธ์ิ
642101009883 น.ส. จิตราพร สิงหโกวินท์
642101009884 ส.ต.อ. สกลกร ศรีไชย
642101009885 น.ส. ปัณฑ์ชนิต ปิยกีรติกุล
642101009886 นาย ศิรวิชญ์ แดงวิไล
642101009887 น.ส. ปิยนุช ลอดภัย
642101009888 นาย จิรศักด์ิ จันทร์แดง
642101009889 นาย รัฐศาสตร์ มณีพิพัฒน์ศาสวัต
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642101009890 น.ส. พรชนก สีแก้วเขียว
642101009891 น.ส. ชญานิศ สระมุณี
642101009892 น.ส. ทักษิณี สุวรรณศรี
642101009893 น.ส. จิรพันธ์ แสงสว่าง
642101009894 น.ส. ปรียาภรณ์ พุทธา
642101009895 นาย ชูเกียรติ ลูกอินทร์
642101009896 น.ส. กนกวรรณ เมตตาจิตร์
642101009897 น.ส. วรางคณา เฑียรบุญเลิศรัตน์
642101009898 นาย ณัฐนันท์ เผ่าจินดา
642101009899 นาย เมธัส ศิริกาญจน์
642101009900 น.ส. ณัฐชยา คชวิเชียร
642101009901 น.ส. ปฐมวลัย ดวงสุพรรณ
642101009902 น.ส. ธิดารัตน์ อ่อนบัว
642101009903 น.ส. สุคนธา วังคาม
642101009904 น.ส. ชลิดา เทพก าเนิด
642101009905 น.ส. รักษณาลี จอมอาสา
642101009906 น.ส. สุริษา หม่ืนละม้าย
642101009907 นาย อะหมัด บินดู่เหล็ม
642101009908 น.ส. พิมพ์สุดา วิริยะโกศล
642101009909 นาย ภัศวราเชณ สมบัติทา
642101009910 นาย คงชลัช สูริเสณี
642101009911 นาย ธีรพงศ์ พรมทอง
642101009912 น.ส. คณิตา หอมกล่ิน
642101009913 น.ส. พัชราวัลย์ จันทร์ธิบดี
642101009914 น.ส. นรากร แพ่งโยธา
642101009915 นาย อนุชิต ลือชัย
642101009916 นาย อารักษ์ พูลศักด์ิ
642101009917 นาย ธรณินทร์ ศรีสมุทรสุนทร
642101009918 นาย ภัฏ ปณีตจิตต์
642101009919 น.ส. พัชราภรณ์ สยมภาค
642101009920 น.ส. ปรียานันท์ มะนาวนอก
642101009921 น.ส. วิภาวี พาสุริยันต์
642101009922 นาย ศรัณย์ นิลนิเวศ
642101009923 น.ส. ยศยา พูนสุขโข
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642101009924 น.ส. ภวิกา พูนสุขโข
642101009925 นาย รวินท์ กนกากร
642101009926 นาย ธีรภาพ สุวรรณธาดา
642101009927 น.ส. ธนันยพักตร์ สิริบุญวัฒนา
642101009928 นาย เฉลิมนาถ จิตอารีย์
642101009929 น.ส. วลีรัตน์ ฤทธ์ิกลาง
642101009930 นาย อัษฎายุธ สมชัย
642101009931 นาย ฉัตรมงคล จันทคีรีเขต
642101009932 น.ส. ศศิภรณ์ กล่ินจัตุรัส
642101009933 น.ส. นวลอนงค์ ฮมภาราช
642101009934 น.ส. ปัณฑารีย์ สมภูเวียง
642101009935 น.ส. ศิริกาญจน์ สมบูรณ์
642101009936 นาย อภิวัฒน์ กรุณาน า
642101009937 น.ส. ขวัญดาว เวียงทอง
642101009938 น.ส. กิตติวรา เตชะ
642101009939 น.ส. กันตพรรณ ทองเหล็ก
642101009940 น.ส. ชิดชนก ศักด์ิศรีเวชกุล
642101009941 น.ส. อมิตา เจกะโพธ์ิ
642101009942 น.ส. ชณล แร่ทอง
642101009943 น.ส. จริยา เพ็ชร์หมาด
642101009944 นาย ณัฏฐกฤษณ์ เกษม
642101009945 นาย วรเทพ ท่าจีน
642101009946 น.ส. ณัฐชา พิศวงษ์
642101009947 น.ส. พสุธันย์ สวนชาวไร่เงิน
642101009948 นาย สัญญา ศรีต่างวงค์
642101009949 นาย ศิริ สิทธิจันทร์
642101009950 น.ส. จิรัชญา พัฒนาวุฒิวงศ์
642101009951 น.ส. ลดาวัลย์ แก้วสง่า
642101009952 น.ส. ศิรดา ไพบูลย์วงศ์
642101009953 นาย อภิสิทธ์ิ ต่างสมบูรณ์
642101009954 น.ส. ภัสสรา มัทวพันธ์ุ
642101009955 นาย อิสราพงษ์ ชวดนุช
642101009956 น.ส. หยาดฝน คงวิทยา
642101009957 นาย ธเนศพล สุขช่วยชู
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642101009958 น.ส. ธันยาภรณ์ เดชกล้า
642101009959 นาย จิระ ลานธารทอง
642101009960 นาย ทรงพล ดอกพุฒ
642101009961 น.ส. ประกายดาว อินต๊ะ
642101009962 น.ส. พิมลกานต์ เหลืองอุดมชัย 
642101009963 น.ส. ดลหญิง ศิริภักดี
642101009964 น.ส. มัลลิกา พรมทาระ
642101009965 น.ส. ศลิษา พลายละหาร
642101009966 นาย นฤทธ์ิ แก้วคูณ
642101009967 น.ส. เพ็ญพิชชา เพ็ญกุล
642101009968 น.ส. กรกนก สารีรัตน์
642101009969 น.ส. จิรวรรณ ชูเรือง
642101009970 นาย อนุสรณ์ ค าต้น
642101009971 น.ส. รัชนก ศานติชาติศักด์ิ
642101009972 น.ส. ศิรินภา หลวงแก้ว
642101009973 น.ส. ณัฐญา รอดมณี
642101009974 นาย ฉัตรชัย สร้อยประเสริฐ
642101009975 น.ส. ณัฐนิมา ด้วงแก้ว
642101009976 นาย ติณภพ ไชลาเมา
642101009977 น.ส. ชนกนันท์ วรรณสาร
642101009978 น.ส. วิยะดา สุขชา
642101009979 น.ส. ธิดารัตน์ เกษีสม
642101009980 น.ส. วัลยา ศรีสุวรรณ์
642101009981 น.ส. จิดาภา ปัญญาค า
642101009982 นาย สมภพ พูลสวัสด์ิ
642101009983 น.ส. ดาริกา ศรีพลแท่น
642101009984 น.ส. รภีพรรณ ภูทางนา
642101009985 น.ส. สุมนา ค าหอมกุล
642101009986 นาย ภวิศพงศ์ เทพไชย
642101009987 น.ส. วิชญ์ชยา ต้ังเจริญกวีพล
642101009988 น.ส. ศรุตา อ๊ังเจริญ
642101009989 นาย ธีรพันธ์ุ เจียมตน
642101009990 น.ส. กรรณิการ์ นิตย์สุข
642101009991 นาย ชัชรัณ ป้ันบุตร
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642101009992 นาย ปฏิภาณ ทวีค า
642101009993 นาย อินทสิญจ์ กิจพัฒนาสมบัติ
642101009994 นาย สุวิทยา พาอินทร์
642101009995 น.ส. พิชชากร ฆารถนอม
642101009996 น.ส. นงคราญ เมืองมาค า
642101009997 น.ส. ชนิตา คงเมือง
642101009998 น.ส. สนิตา ต้ังประเสริฐ
642101009999 น.ส. รัญชิดา โสมะวงษ์
642101010000 นาย ชุติวัฒน์ ไก่แก้ว
642101010001 น.ส. ฉัตรธิดา สังขสัญญา
642101010002 น.ส. สุดารัตน์ อิงคสุวรรณ
642101010003 น.ส. กชกร เจริญศรีทวีชัย
642101010004 นาย พุทธพงศ์ หย่ังยืนยง
642101010005 นาย โฟร์ฮัด มะหะมัดยังกี
642101010006 น.ส. โสภา สุวรรณ์
642101010007 นาง จิราพร แสงค า
642101010008 น.ส. อภิษฐา วงศ์วานิช
642101010009 น.ส. ดารานาถ กล่ันความดี
642101010010 น.ส. ลภัสรดา สุวรรณา
642101010011 น.ส. อภิชญา ต้ังประเสริฐ
642101010012 น.ส. ศิรวรรณ มัลลิกานนท์
642101010013 น.ส. ทิพย์วดี รัตนพันธ์ุ
642101010014 น.ส. นีลนารา อริยพฤกษ์
642101010015 น.ส. วรัมพร บุณยาภรณ์
642101010016 นาย รัฐพงษ์ อ่อนเกตุพล
642101010017 น.ส. ภาพิมล แสนบุตร
642101010018 น.ส. ธวัลหทัย จันทรเกษ
642101010019 น.ส. สิรินดา สวัสด์ิฤทธิรณ
642101010020 น.ส. ปัญญาลักษณ์ สุวรรณโสภณ
642101010021 น.ส. ไอศิกา เกิดแก้ว
642101010022 น.ส. นฎา กมลจิตสุที
642101010023 น.ส. ทัศนี ศรีวิระ
642101010024 น.ส. ศศิปรียา ปานผา
642101010025 น.ส. อัญชลีพร พรมขวัญ
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642101010026 น.ส. พุทธิดา สุริยะ
642101010027 น.ส. พิมพ์อร เผ่าศรีทองค า
642101010028 น.ส. นฤมล วงศ์เป้ีย
642101010029 น.ส. มัลลิกา พลสันต์
642101010030 นาย วัชรากร ไชยแสง
642101010031 นาย ปฏิรพ ปองประพฤทธ์ิ
642101010032 น.ส. กิตยาภา กมลนรนาถ
642101010033 น.ส. พรนภา รอดเทศ
642101010034 น.ส. ธนวรรณ ถนอมสินรัตน์
642101010035 น.ส. กชกร น้อยเพ็ง
642101010036 นาย ณัฐชนน ย่ิงยศ
642101010037 น.ส. นราพร รัตนพันธ์
642101010038 น.ส. ทวีพร ทองชัย
642101010039 นาย กฤษฎา พิณมณี
642101010040 น.ส. รูปธรรมา สุขเนียม
642101010041 น.ส. ชิตณุตา วงศาโรจน์
642101010042 นาย วรศักด์ิ ศรีบุญวงศ์
642101010043 น.ส. จิรัชญา เหลืองทองวณิช
642101010044 น.ส. พิมพ์พิไล ทัศคร
642101010045 นาย ปกรณ์ สุทธินนท์
642101010046 นาย พีรกิติย์ ชาญณรงค์
642101010047 น.ส. กิรณา ต้ังรวิณิช
642101010048 นาย สุนทร วรวงศ์
642101010049 น.ส. มณฑิตา ทรัพย์สมบัติ
642101010050 นาย อับดุลมาเล็ก แวนาแว
642101010051 นาย พรหมพงศ์ พรหมเพศ
642101010052 นาย จิรยุทธ ดรทะนัย
642101010053 น.ส. สาวิตรี หลักหาญ
642101010054 น.ส. ชมพูนุท ประกอบทอง
642101010055 นาย ธัชพล แสนสุข
642101010056 นาย โจฮัน หลีเส็น
642101010057 น.ส. สุวดี ศุภรัตนวิไล
642101010058 น.ส. บุณฑริกา บุญเกิด
642101010059 นาย อิงครัต พรหมอุดม
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642101010060 นาย อุฬาร แก้วบริสุทธ์ิ
642101010061 นาย สิรภัทร ศรีมูล
642101010062 นาย เกรียงศักด์ิ แสงทอง
642101010063 น.ส. ณัฐสุดา ณัฐพูลวัฒน์
642101010064 น.ส. สุพรรษา อุดมพิทยารัชต์
642101010065 น.ส. จินดา ประสิทธ์ิพันธ์ุ
642101010066 น.ส. ปรียานุช พุทธิวร
642101010067 น.ส. เพ็ญนภา หนูรอด
642101010068 นาย จิรายุ ชัยวิริยะพงศ์
642101010069 นาย เจตริน ละชินลา
642101010070 น.ส. ปิณฑิรา สุขสุนทรีย์
642101010071 น.ส. รสสุคนธ์ นาคไธสง
642101010072 น.ส. กานต์สินี โกฎทอง
642101010073 นาย นเรศ โกฎทอง
642101010074 นาย เอกลักษณ์ นรรัตน์
642101010075 นาย กชกร ไสลเพชร
642101010076 นาง ดาริญา ดิษโสภา
642101010077 น.ส. ณัฐธิดา โภคากรณ์
642101010078 นาย เนติธร ภิริสมบูรณ์
642101010079 น.ส. พุธิตา ศรีประภา
642101010080 นาย กิตติพงษ์ ไสลเพชร
642101010081 น.ส. สุชาภา เสนาพิทักษ์
642101010082 น.ส. ณัฐญาวรรณ ย่ิงยงค์
642101010083 นาย ปุรเชษฐ์ เคหะวันยะ
642101010084 น.ส. ธมลวรรณ อริยะ
642101010085 นาย ธนเทพ จันทรสาขา
642101010086 น.ส. ณัชชา เสาะสูงเนิน
642101010087 น.ส. นภาพัฒน์ ฐิติชัยธนาภัทร์
642101010088 น.ส. ศุภาวิณี ชัยจันทร์
642101010089 น.ส. ณัฐสุดา เรือนกูล
642101010090 น.ส. นทาห์ สิงห์ประเสริฐ
642101010091 น.ส. กานต์สินี ทองสมบัติ
642101010092 น.ส. สุธาสินี ช่างชุม
642101010093 น.ส. จิณณ์ณิชา สุค าวังชัยภักด์ิ
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642101010094 นาย ณัฐพล ธนาวุฒิ
642101010095 นาย กฤชภิพัชร์ เดชะนนท์พันธ์
642101010096 นาย ธรรมปพน จันทร์แก้ว
642101010097 นาย ภาณุวิชญ์ ชาวสวน
642101010098 น.ส. บุณยาพร ศรีวัจนะ
642101010099 น.ส. ฐิตาพร ทองรอด
642101010100 นาย ณัชพล พิกุลเวชช
642101010101 น.ส. สัพพัญญู ประสพยงค์สกุล
642101010102 น.ส. อรริญดา งามมงคลชัย
642101010103 น.ส. สรวีย์ ศรีสุวรรณ์
642101010104 น.ส. ชมณัฎฐ์ ช านาญ
642101010105 น.ส. ศิริพรรณ พลสมัคร
642101010106 น.ส. จุฑามาส คงฤทธ์ิ
642101010107 น.ส. ภัทรนันท์ จารุดุล
642101010108 น.ส. ทัศนียา รักกสิกรรม
642101010109 นาย จุลจักร ตรีวัชรารัตน์
642101010110 น.ส. ดวงแก้ว แซ่ล่ิม
642101010111 น.ส. ชิดชนก เช้ือศรี
642101010112 น.ส. กัญญารัตน์ อินทมาศ
642101010113 น.ส. อุรัสยา มีมะแม
642101010114 น.ส. กมลพร ฉายโช้น
642101010115 นาย นราธิป ธรรมเกษร
642101010116 น.ส. อรชพร จิตเพชรสกุล
642101010117 น.ส. จิณณวิมล ลิมป์สุคนธ์
642101010118 นาย จีระวัฒน์ จันทะโรจน์
642101010119 น.ส. ธารตะวัน ภูวงศ์ผา
642101010120 นาย ญาณิน เรืองฤทธิศักด์ิ
642101010121 น.ส. ตวงสุข วรรณูปถัมภ์
642101010122 นาย วรุณ หนูรอด
642101010123 นาย อัครภัทร ถิระวัฒน์
642101010124 น.ส. ชนกนันท์ ช่วยค้ าชู
642101010125 น.ส. สุทธิดา พูลสวัสด์ิ
642101010126 นาย วรโชติ ค าแสน
642101010127 น.ส. สุทัตตา ศิรพัฒนา
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642101010128 น.ส. เบญญาภา ศิริบุญยัง
642101010129 น.ส. อาภรณ์ ผลาโชติ
642101010130 นาย รณชัย ทองใบ
642101010131 นาย ระพีพัฒน์ นิตุธร
642101010132 น.ส. ปภัชญา ปาเลย์
642101010133 น.ส. ปรางวลัญญ์ ล าเทียน
642101010134 นาย ณภัทร จันทร์ละออ
642101010135 น.ส. จิรสุดา จงกลพืช
642101010136 นาง มาลินี ณ พัทลุง
642101010137 น.ส. พรสุดา โคตถา
642101010138 น.ส. พิชญา แปงเคร่ือง
642101010139 น.ส. นภนฏ ธารีพืช
642101010140 น.ส. กษิรา ภูมิพิชญาภัค
642101010141 น.ส. สโรชา คุ้มเจริญ
642101010142 นาง มัชฌิมา อินทร์สุวรรณ
642101010143 น.ส. วราภรณ์ เครือทะนุ
642101010144 น.ส. นิศารัตน์ จินดาสุข
642101010145 น.ส. ธนภร คล่ืนสน่ัน
642101010146 น.ส. อมรรัตน์ กลัดกลีบ
642101010147 น.ส. จาริณี พยัคฆชาติ
642101010148 น.ส. เจนจิรา นิสัยสัตย์
642101010149 น.ส. สุวพิชญ์ ช้างค า
642101010150 น.ส. อรปภา กาญจนาคม
642101010151 น.ส. ปาลีนันท์ ศรีทวี
642101010152 น.ส. บุรินทณี รุจิราภา
642101010153 นาย ธราดล เต้นปักษี
642101010154 นาย ถิรภัทร เชวงทรัพย์
642101010155 น.ส. นภัสสร วงศ์ปันติ
642101010156 นาย อรุช บุญอยู่
642101010157 น.ส. มนันญา ขุนช านาญ
642101010158 นาย จิระยุทธ รจพจน์
642101010159 น.ส. ศิวาพร อ้ึงอารุณยะวี
642101010160 น.ส. อริสา วาณิชย์เจริญ
642101010161 น.ส. อภิชญา ร่างน้อย
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642101010162 นาย ศิวกร ทิมเพ็ชร
642101010163 นาย ชานนทร์ เขตดอน
642101010164 น.ส. มาริสา บุ้งทอง
642101010165 ว่าท่ี ปวินท์ พ่ึงปรีดา
642101010166 น.ส. วันเพ็ญ วาชาญ
642101010167 น.ส. น้ าฝน พรมผุย
642101010168 น.ส. นิติกุล พิจารณ์สรรค์
642101010169 น.ส. ศศิพิมพ์ ราชสาร
642101010170 นาย นัธทวัฒน์ โรจน์ธนเชษฐ์
642101010171 น.ส. ศิรินันท์ สน่ันโสต
642101010172 นาย จิราวัฒน์ เบญจวาณิชย์กุล
642101010173 น.ส. สตรีรัตน์ ไมตรีจิตร์
642101010174 น.ส. นันท์นภัส เขียวแต้ม
642101010175 น.ส. ศันสนีย์  บุญเสริม
642101010176 น.ส. ณัฐณิชา กีรติชีวิน
642101010177 นาง หทัยรัตน์ โชติประทุม
642101010178 นาย ปัญญาพล กล่อมเกล้ียง
642101010179 น.ส. ระพีพัฒน์ กองรักษา
642101010180 น.ส. เสาวภาคย์ รัตนาคณหุตานนท์
642101010181 น.ส. วิลาสินี อินโองการ
642101010182 น.ส. วรรฤดี แสงนิล
642101010183 นาย ศักด์ิสกุณ แสนดัง
642101010184 น.ส. วราลี ใบเงิน
642101010185 นาย กฤดิโชติ อินอุ่นโชติ
642101010186 นาย วุฒิไกร ปัญญารักษ์
642101010187 นาย ชลิต ชังปล้ืม
642101010188 น.ส. พิชริญา เงินเนย
642101010189 นาย จักรพันธ์ อุปถัมภ์
642101010190 น.ส. พานทอง ศรีพล
642101010191 น.ส. ฮุซนา หะยีเลาะ
642101010192 นาย อัมรินทร์ จิรกาวสาน
642101010193 นาย วีรณัฐ ไชยโอสถ
642101010194 นาย มนตรี สายทอง
642101010195 นาย อธิปพงศ์ สาลีวัฒนผล
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642101010196 นาย รังสิมันช์ สมัครการ
642101010197 นาย ภิเษก ขาวเหมือนเดือน
642101010198 น.ส. วีรนุช ค าภีระ
642101010199 นาย สุบรรณ์ วงษ์มาเกษ
642101010200 นาย วรรธนัย เหมือนเจริญ
642101010201 นาย สรวิชญ์ พรมดวง
642101010202 น.ส. ธวัลหทัย ศรีหมากสุก
642101010203 น.ส. เพ็ญพร จงศิรินวบุตร
642101010204 น.ส. รุ่งทิพย์ สุขขวัญ
642101010205 ส.ต.หญิง ธนิศร อัคราธรรม
642101010206 น.ส. พิมพ์พิสุทธ์ิ ปัจจัย
642101010207 นาย อรุณ พานประเสริฐ
642101010208 นาย ปพนธีร์ เรือนทองดี
642101010209 น.ส. ณฐวร สร้อยสนธ์ิ
642101010210 น.ส. เบญญา อินทสิทธ์ิ
642101010211 น.ส. หทัยรัตน์ ทองเรือง
642101010212 น.ส. พัชรี สินเจริญ
642101010213 นาย ธานินทร์ คงทรัพย์
642101010214 น.ส. สิริญญารัตน์ อุ่นใจ
642101010215 น.ส. รุ่งทิวา คงสวัสด์ิ
642101010216 น.ส. พศิกา ไหมชู
642101010217 นาย พงษ์ภัทร รัตนา
642101010218 นาย พิริยะ อนุรักษากรกุล
642101010219 น.ส. ฤทัยชนก ไชยประสิทธ์ิ
642101010220 นาย เนติ จารีบูรณภาพ
642101010221 นาย พิสิทธ์ิ ค ามงคล
642101010222 นาย พศวัต อิสสระโชติ
642101010223 นาย วิริยะ ผลเหม
642101010224 นาย สราฤทธ์ิ คุณวโรดม
642101010225 น.ส. วรรณศิริ หว่างเช้ือ
642101010226 นาย วรัญญู สุนทรธนาโชติ
642101010227 น.ส. ฟิรดาว ยะเอ๊ะ
642101010228 นาย ชนพงษ์พรรณ ใจเอ้ือ
642101010229 น.ส. วิไลวรรณ กาพย์เกิด
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642101010230 นาย กัมปนาท เดชะค าภู
642101010231 นาย พีรายุ เพ็งสุวรรณ์
642101010232 น.ส. นิศารัตน์ จันทร์ฝ้ัน
642101010233 น.ส. เจนจิรา ไชยมงคล
642101010234 น.ส. กนกวรรณ กันธิมา
642101010235 นาย ชากิรต์ สันติ
642101010236 นาย วสวัตต์ิ สุวรรณทิพย์
642101010237 นาย ธีระวัฒน์ อักษรศรี
642101010238 นาย สรวิศ อร่ามรัตนพันธ์ุ
642101010239 น.ส. กนกรัตน์ ค าวัน
642101010240 น.ส. ตรีรัตน์ บุญเพ็ชร
642101010241 น.ส. ศศิวิมล สายเช้ือ
642101010242 นาย รณกฤต ทองฤทธ์ินุ่น
642101010243 นาย พิสิษฐ์ เจนเวชประเสริฐ
642101010244 นาย จิรศักด์ิ พรมมินทร์
642101010245 นาง เจริญขวัญ งานดี
642101010246 น.ส. ศศิรวี สาตราภัย
642101010247 น.ส. ลาวัลย์ พลสระน้อย
642101010248 น.ส. รักษิณา ใจงาม
642101010249 น.ส. นริญรา วงค์กาปิน
642101010250 นาย เมธาวุึ แว่นฉิม
642101010251 น.ส. เจิมขวัญ โชติสุวรรณ
642101010252 น.ส. บุษกร กันนิกา
642101010253 นาย สิปปกร ธาดาธีระกุล
642101010254 น.ส. สุนิสา โป๊ะสุวรรณ
642101010255 น.ส. สิริรัตน์ ทากุล
642101010256 นาย เป่ียมชัย แดงแก้วเพชร
642101010257 น.ส. อัญมณี ฟูแก้ว
642101010258 น.ส. รชิตา ใจยอด
642101010259 นาย นฤพนธ์ ศรีโรจน์
642101010260 น.ส. กนกพร ปาละเสริฐ
642101010261 น.ส. อัฐภิญญา นันทประดิษฐกุล
642101010262 น.ส. บุษยพรรณ แก้วมูล
642101010263 นาย ณัฐพล ศรีรุ่งเรือง
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642101010264 น.ส. ชัญญพัชร์ ทองมา
642101010265 นาย ยศธร คงคา
642101010266 นาย ธนพล ทอดสนิท
642101010267 นาย เอกภพ บุญสุข
642101010268 นาย รณยุทธ ช านาญรบ
642101010269 น.ส. กมลรัตน์ ทองบุรี
642101010270 นาย เกียรติพงษ์ ไหวพริบ
642101010271 น.ส. ณิชนันทน์ ไหวพริบ
642101010272 น.ส. สายทิพย์ ค าพุฒ
642101010273 น.ส. ธิญาภา ติระพัฒน์
642101010274 น.ส. โสภาวรรณ เหมือนศรีเพ็ง
642101010275 น.ส. ชนากานต์ ครามสระน้อย
642101010276 น.ส. วิภาภรณ์ สมมิตร
642101010277 น.ส. พัทธนันท์ ขอธีระสุนันท์
642101010278 น.ส. นันท์นภัส เจริญแพทย์
642101010279 นาย วรดิศ ค้าไกล
642101010280 นาง ก่ิงกาญจน์ แก้วมูลค า
642101010281 น.ส. ปรียานุช กล่ าน้ าผ้ึง
642101010282 นาย อดิเทพ กุลสอน
642101010283 น.ส. รสสุคนธ์ บรรจง
642101010284 น.ส. วรกานต์ เรือนใจ
642101010285 น.ส. ณัฐชนิดา บริหาร
642101010286 นาย สิรภพ ผุดพัฒน์
642101010287 นาย วิจักขณ์ฤทธ์ิ จิวจินดา
642101010288 น.ส. วิไลลักษณ์ สุวรรณเกิด
642101010289 นาย สุทธินันท์ สีแสง
642101010290 นาย ภาณุวัฒน์ นันทะมีชัย
642101010291 น.ส. ชนัญญา ศรีษะเกตุ
642101010292 น.ส. สุภวดี วิชัยทา
642101010293 นาย วรยุทธ กองแก้ว
642101010294 น.ส. ชนิกานต์ บุญยัง
642101010295 น.ส. กุลยา อยู่ณรงค์
642101010296 น.ส. พิมพ์วิภา เน่ืองจ านงค์
642101010297 น.ส. ณัฐนรีย์ อินทรักษ์
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642101010298 ส.ต.อ. กฤติน อักคังนาราช
642101010299 น.ส. สุรัติกานต์ ทองฉิม
642101010300 นาย อนุรักษ์ ราคา
642101010301 ว่าท่ี เรือตรี นฤทธ์ิพนธ์ หวังไมตรี
642101010302 น.ส. พิมพ์รพี เทพกรณ์
642101010303 น.ส. อาทิตยา ค าแก้ว
642101010304 นาย ซุลกิฟลี แยนา
642101010305 นาย ญาณพัฒน์ สุขส าราญ
642101010306 นาย กฤษฎา บุญปก
642101010307 นาย ฐิรวิทย์ ทองค า
642101010308 นาย พยัคฆ์ ด้วงพันธ์ุ
642101010309 น.ส. นันท์นภัส หัตถ์กมล
642101010310 น.ส. มธุรส ใจกล้า
642101010311 ส.ต.ต. สมปราชญ์ คงสมปราชญ์
642101010312 น.ส. ปองรญาณ์ แซงกระโทก
642101010313 นาย นิวัฒน์ อบเชย
642101010314 นาย เฉลิมเกียรติ สอนเสียม
642101010315 น.ส. มณีวรรณ วินัยสวัสด์ิ
642101010316 น.ส. ปรียาภัทร นามวงษ์
642101010317 นาย นภัส ผลประพฤติ
642101010318 นาย เบญจพล เปรมชนม์
642101010319 น.ส. อารยา วงค์กุลพิลาศ
642101010320 น.ส. สุรีรัตน์ เซ็นสม
642101010321 น.ส. ปัณณพร สมัครพงศ์
642101010322 นาย วิสุทธิพงษ์ น่ิงใจเย็น
642101010323 นาย ธณิศร พ่ึงเจริญ
642101010324 น.ส. ชัญญ์พัชญ์ พุทธนิมนต์
642101010325 นาย จิรชาติ ธรรมชาติ
642101010326 น.ส. จริญญาพร ขันทอง
642101010327 นาย ปริญญ์ บุนนาค
642101010328 นาย ภัคนันท์ ศฤงคาร
642101010329 นาย อิสระ สุขน้อย
642101010330 น.ส. นลิน พอดีงาม
642101010331 น.ส. มณฑิรา ทมเปล่ียน
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642101010332 น.ส. กนกวรรณ อินทมา
642101010333 นาย สุรเชษฐ ชินบูรณ์
642101010334 นาย ศุภณัฐ ทองแท้
642101010335 น.ส. ศิริกานต์ พุทธา
642101010336 น.ส. เสาวภา ค าภา
642101010337 นาย ปุณณัตถ์ สัพพัญญูวิทย์
642101010338 นาย ศุภมิตร แจ้งอุบล
642101010339 น.ส. ธิรดา พัฒน์ภาณุกุล
642101010340 นาย นราวิชญ์ แพรศรี
642101010341 นาย พัชรพล เชียรวิทยาคุณ
642101010342 น.ส. ลลิตา แดนขนบ
642101010343 น.ส. สุธาสินี ค าไชย
642101010344 น.ส. ศริญญา โพธ์ิรุ่งแจ้ง
642101010345 นาย นันทภพ โสมปาน
642101010346 นาย กิตติพงษ์ อินทร์โพธ์ิ
642101010347 นาย ศุภวิชญ์ หาญสูงเนิน
642101010348 น.ส. นภาพร ผ่านส าแดง
642101010349 นาย พิสิฐ พรหมรักษา
642101010350 นาย พฤกษาโนน พรหมจันทร์
642101010351 นาง พิมพิศา กุลวานิช นาสคาร์
642101010352 นาย ชัยพร พระยัก
642101010353 น.ส. กัญญาวีร์ หะยีแวสะแลแม
642101010354 น.ส. สิริกร บุญสนิท
642101010355 นาย ชีวิน ภริตานนท์
642101010356 นาย จตุพล พงษากลาง
642101010357 น.ส. สยุมพร ศรีพุฒิ
642101010358 น.ส. รัชฎา จันดาวงศ์
642101010359 นาย ปฏิภาณ โฉมแดง
642101010360 น.ส. สุปรียา ก่ิงรักษ์
642101010361 นาย พิหเคนทร์ ชลัย
642101010362 น.ส. มาริสา รัตนะสิทธ์ิ
642101010363 น.ส. พิมพ์พิศา สิริบวรวงศ์
642101010364 น.ส. ชลวรรณ ทองค า
642101010365 น.ส. ฐิติมนต์ กิตติยศวราธรณ์
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642101010366 นาย ชัยรัตน์ เดชอุทัยธนกิจ
642101010367 น.ส. กุลจิรา ปาลาศ
642101010368 น.ส. ปิยพร จ าเริญ
642101010369 นาย พิสิษฐ์ เจียรศักด์ิโสภณ
642101010370 ส.ต.ท. ขจรศักด์ิ เขตดอน
642101010371 ส.ต.ต.หญิง ปาณินี จันทร์จิระ
642101010372 น.ส. สุวัฒนา บุญเดช
642101010373 น.ส. จิรวรรณ มุ่งจิต
642101010374 นาย อภิชัย อินทะนิน
642101010375 นาย ศุภกร เทกมล
642101010376 น.ส. จิรประภา กรแก้ว
642101010377 น.ส. อรรจนภา สิกเสน
642101010378 นาง จุไรภรณ์ กลมแก้ว
642101010379 น.ส. จุติกานต์ สุยะเหล็ก
642101010380 น.ส. กมลวรรณ สิงห์ทอง
642101010381 น.ส. กชกร เข็มท้าว
642101010382 นาย สุภนัย ตุกวุ่น
642101010383 น.ส. เฟ่ืองฟ้า เทพปิตุพงศ์
642101010384 นาย ภาณุพงษ์ ทิพยทัศนัน
642101010385 นาง รัชดา ขัดปัญญา
642101010386 น.ส. อิสรีย์ เหลืองทวีผล
642101010387 น.ส. นวลพรรณ ทองช่ืน
642101010388 น.ส. ภัสร์ชนกพร กรณ์ธนงพงศ์
642101010389 นาย พิพัฒน์ ขัดปัญญา
642101010390 น.ส. วิริทธ์ิธนัฐ ผาติเสนะ
642101010391 น.ส. ธันย์ชนก จันทร์พวง
642101010392 น.ส. ณัฐจารี เพชรโชติ
642101010393 น.ส. วิจิตรา ป้องขันธ์
642101010394 นาย นิติธร โคตรค า
642101010395 น.ส. ธนัญญา วิจิตรธรรม
642101010396 นาย นิธิ นิธิวัฒนเลิศ
642101010397 น.ส. สุทธิกานต์ โคตรค า
642101010398 น.ส. คัทรียา แสนต๊ิบ
642101010399 น.ส. สิรินาถ หอมไชยแก้ว
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642101010400 นาย สหรัฐ เยาวรัตน์
642101010401 น.ส. วิรังรอง ทองจันทร์
642101010402 น.ส. สุชานันท์ ประเสริฐหมอ
642101010403 น.ส. จริยา ขอนดง
642101010404 น.ส. ปฏิมาพร จิตรานนท์
642101010405 นาย ศิรชัย ชนะชัยวิบูลวัฒน์
642101010406 นาย ฉลาดล ชาญพล
642101010407 น.ส. ปรมาภรณ์ สหไพบูลย์กิจ
642101010408 นาย ศิระ คุณธรรมสถาพร
642101010409 น.ส. ปิยา ชุมแก้ว
642101010410 นาย สถาพร พวงพันธ์
642101010411 น.ส. กนกวรรณ เรืองชัยศิวเวท
642101010412 น.ส. นะรัตน์ชะรา เหล็กอ่อน
642101010413 นาย ปฏฺพล ประวันเตา
642101010414 น.ส. อมรวรรณ พรามเจริญ
642101010415 นาย ธนัช พิริยะวณิชย์
642101010416 นาย ธีรนนท์ บัวเย็น
642101010417 น.ส. ธัญชนก ทองเทียบ
642101010418 น.ส. สาวิตรี วงศ์ฝ้ัน
642101010419 น.ส. สิรามล พรมสีดา
642101010420 น.ส. พิชญ์สินี เพ็ญกุล
642101010421 น.ส. วรรณฤดี หงษ์ร่อน
642101010422 น.ส. กรชวัล มุขเจริญผล
642101010423 น.ส. ตถตา ทองบัว
642101010424 นาย อัครพล กระแสร์เป่ียม
642101010425 น.ส. พรรวินท์ ไชยค า
642101010426 น.ส. สุชาดา นาคภิบาล
642101010427 นาย ภูรินทร์ กสิโสภา
642101010428 นาย ทัชชกร ถิระสวัสดี
642101010429 น.ส. กาญจนา โพนภาค
642101010430 น.ส. ธิติชุดา เอ้ือจิตอาภรณ์
642101010431 น.ส. เจตสุภา วงษ์เณร
642101010432 นาย ทวินันท์ ไตรมงคลวิวัฒน์
642101010433 นาย กนิษฐ์ โปรยบ ารุง
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642101010434 ส.ต.อ.หญิง กมลรัตน์ ศรนารา
642101010435 นาย สุวพันธ์ อุตส่าห์
642101010436 น.ส. ชมพูนิกข์ สิทธิวงค์
642101010437 น.ส. กาญจนา เถาว์วัฒนะรุ่งโรจน์
642101010438 นาย ธนัทธ์ หลายปัญญา
642101010439 น.ส. สาธินี แซ่ล่ิม
642101010440 น.ส. จารุวรรณ ชัยมงคล
642101010441 น.ส. ฐิติมา กรวาทิน
642101010442 น.ส. อิงอร อ้นบางเขน
642101010443 นาย ธนู พุ่มฉายา
642101010444 นาย ชาคริต กลาหงษ์
642101010445 น.ส. สิริณัฎฐ์ ภูวิภิรมย์
642101010446 น.ส. กาญจนาภรณ์ สมบุญเจริญ
642101010447 น.ส. มาลิณี เพ็ชรสิริ
642101010448 น.ส. กรรณิการ์ อุกฤษต์
642101010449 นาย โชติวิทย์ เรืองอรุณ
642101010450 น.ส. พีรยา สอนไสย์
642101010451 น.ส. สุวิชาดา ธรรมโชติ
642101010452 น.ส. กนกทิพย์ พงษ์ศิริยะกุล
642101010453 นาย รัชพล มัทธุจัด
642101010454 นาย ศุภวิชญ์ วงษ์อุรา
642101010455 น.ส. วริศรา เกตุรักษ์
642101010456 นาย คุณานนต์ โชคเฉลิมวงศ์
642101010457 น.ส. นิภารัตน์ บรรลุ
642101010458 น.ส. ณัฏฐ์สุดา นิลด า
642101010459 น.ส. ขนิษฐา จันทร์แต่งผล
642101010460 นาย ณัฐภัทร พันธ์ุผล
642101010461 น.ส. เปรมกมล ภู่จีบ
642101010462 น.ส. อุมาพร สุวรรณบุบผา
642101010463 นาย รัชชภูมิ สุระสังข์
642101010464 นาย สิรภพ คุมพล
642101010465 น.ส. ปาลิดา บุญมายวง
642101010466 น.ส. กนกภรณ์ เกิดเขาทะลุ
642101010467 น.ส. ละออ รัตนกุล
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642101010468 น.ส. จีระนันท์ ทีปีเนตร
642101010469 น.ส. ชนากานต์ อริยะ
642101010470 นาย กันตพงศ์ นันทกูล
642101010471 นาย นิธิธนนท์ ศรีละวรรณโณ
642101010472 นาย ธนบัตร เอวสุข
642101010473 นาย วราคม ณรงค์ชัย
642101010474 น.ส. รพีพัชร์ ช้ินป่ินเกลียว
642101010475 นาย ณัฐพงษ์ สุมโนธรรม
642101010476 นาย ธีรพงศ์ มาคง
642101010477 นาย พิพัฒพงศ์ มาคง
642101010478 นาง พนิดา กันใจ
642101010479 น.ส. จิราพัชร อาจสุนทร
642101010480 สิบต ารวจโท จิรวัฒน์ เกตราช
642101010481 น.ส. กุลภา ทศพะรินทร์
642101010482 น.ส. เกวลี ธนูทอง
642101010483 นาย สรัล มณีสุ
642101010484 นาย อนุรัตน์ อินใหญ่
642101010485 นาย ธนาพล โตเดชนิติกุล
642101010486 นาย ธนิต สมจิตร
642101010487 นาย นิทัศน์ จันต๊ิบ
642101010488 นาย ศุภรักษ์ ขุนจันทร์
642101010489 น.ส. ณฐรัช ยนปลัดยศ
642101010490 น.ส. กนกวรรณ โฆษิตนุศาสตร์
642101010491 น.ส. ภัทรสุดา สุภักดี
642101010492 น.ส. ทวิตา ศรีสุนทร
642101010493 น.ส. จิรัชญา สืบสมบัติ
642101010494 นาย ธนเสฏฐ์ สุวรรณะจันทร์
642101010495 นาย พงศกร จารุทวีสิน
642101010496 น.ส. ธนัชพร ชัยฤทธ์ิ
642101010497 น.ส. บุษรา แซ่ฉ่ัว
642101010498 น.ส. สุชานันท์ รจนา
642101010499 นาย ขวัญ ดีอ่อน
642101010500 น.ส. หัสยา มูลจิโน
642101010501 นาย อัครพงษ์ ธนย่ังยืน
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642101010502 นาย ทศพล รักวงษ์ไทย
642101010503 นาย อานันท์ อมรพันธ์ุ
642101010504 นาย นันทพงศ์ โสภณ
642101010505 น.ส. ภคมน ต่อเคหะกิจ
642101010506 นาย กรณิศ ทองฤทธ์ิ
642101010507 น.ส. สากีนะฮ์ สะมะแอลีมา
642101010508 นาย ธีรภูมิ ทองอยู่
642101010509 น.ส. มณทิชา จิตร์รัตน์
642101010510 น.ส. สุขิตา บุญร่วม
642101010511 น.ส. กิตติยา วงรัตนไตรเมศ
642101010512 นาย ลายศิลป์ ตังเซ่งก้ี
642101010513 นาย อ านาจ จิตวีระกุล
642101010514 นาย เมธาสิทธ์ิ หวังดี
642101010515 น.ส. กนกวรรณ ดวงสา
642101010516 น.ส. พัชรีพร ปามา
642101010517 น.ส. กันยารัตน์ อยู่ดี
642101010518 นาย ณัฐพงศ์ เตชะวิวัฒนาการ
642101010519 นาง วันวิสาข์ พงษ์อาภา
642101010520 นาย ณพงศ์กร วรกุล
642101010521 นาย มีชัย บุญเลิศ
642101010522 นาย พงษ์พีระ มุขแจ้ง
642101010523 นาย วุฒิศักด์ิ สุระกา
642101010524 นาย อินทรพิทักษ์ เจริญรัตน์
642101010525 น.ส. ธัญทิพ ช้อยชาญชัยกุล
642101010526 น.ส. สโรชา ปัญจะ
642101010527 น.ส. สุพิชชา ศรีอินทรางกูร
642101010528 นาย ธีรดนย์ สุโขพล
642101010529 นาย ทรงวุฒิ ม่ันคง
642101010530 นาย ตุลยพรหมินทร์ กล่ินขจร
642101010531 นาย กฤษฎา จันทร์อุไร
642101010532 น.ส. ธนัญชนก บวรธรรมจักร
642101010533 นาย ธนวัฒน์ อุตอามาตย์
642101010534 น.ส. ศศิญดา ศรีธร
642101010535 น.ส. ธวัลยา อตัญที
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642101010536 น.ส. ศุภนารี บุญศรี
642101010537 นาย วัชรพงศ์ กุลโรจน์ชลาลัย
642101010538 นาย พงษ์สุวิชญ์ ล้วนประเสริฐ
642101010539 น.ส. นุสบา ตรีมรรค
642101010540 นาย ธรรมาทิตย์ ศกุนวาณิชย์
642101010541 น.ส. พรชนก ดวงจินดา
642101010542 นาย สนธยา ส ามาสา
642101010543 นาย อัครพล ราชเสนา
642101010544 น.ส. จีรวรรณ ค าวาริห์
642101010545 น.ส. ภิชา สิทธิเดชากุล
642101010546 น.ส. ปุณิกา เหล่าสกุล
642101010547 นาย ณัฐพล มุ่งบ าเพ็ญศิล
642101010548 น.ส. เยาวเรศ ต้ังอนันตชัย
642101010549 น.ส. นวพรรษ ศรีวิชัย
642101010550 น.ส. วารวี คันธวิธูร
642101010551 น.ส. ณธษา มงคลหัตถี
642101010552 นาง ชนัญชิดา ทิพยานุกูล
642101010553 น.ส. จารุพิชญา ศรีกาญจนาวรรณ
642101010554 น.ส. สาริสา พุ่มสว่าง
642101010555 น.ส. ธนัชพร เสนา
642101010556 นาย ศิริพงษ์ สามารถเจริญ
642101010557 น.ส. วสุอรรณ กัลปาลี
642101010558 น.ส. กันธิชา สายหยุด
642101010559 น.ส. พัชรากร คงเจริญ
642101010560 นาย ว่องวิช กุลวงษ์มาณะโส
642101010561 น.ส. วรรณิตา ทศไชย
642101010562 นาย ธนวัฒน์ เมฆวัน
642101010563 น.ส. พรรณกาญจน์ อิสริยเกษม
642101010564 นาย ธีรเมศวร์ วังไพบูลย์
642101010565 นาง ธารนภา วัชรพลางกูร
642101010566 น.ส. รัชมา ดาเดะ
642101010567 น.ส. ชัชวรรณ อมรพฤกษา
642101010568 น.ส. บุษกร ทันพิสิทธ์ิ
642101010569 น.ส. วรรณศิริ พิชิตกุญชร

ช่ือ - นำมสกุล

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าท่ี 311 จาก 450    



จ ำนวน 15,262 คน 
เลขประจ ำตัวสอบ

642101010570 น.ส. วาทิตา พร้ิงเพลิด
642101010571 น.ส. กัญญารัตน์ สุวรรณสิงหาสน์
642101010572 น.ส. นรีกานต์ มากูลต๊ะ
642101010573 นาย สรวิชญ์ สายศร
642101010574 น.ส. เกศกนก ทุณพัฒน์
642101010575 นาย ญาณพล สังขรัตน์
642101010576 น.ส. ธนพร เก่าพิมาย
642101010577 น.ส. ณัชชา ร่ืนฤทัย
642101010578 น.ส. มนัสวี มาภัย
642101010579 นาย ณัฐภัทร เปรมไกรสร
642101010580 น.ส. ภัทราภรณ์ บุ้งทอง
642101010581 น.ส. สิริภาภรณ์ ช่ืนศรี
642101010582 น.ส. ภคมน หวังสถิตทองใบ
642101010583 ว่าท่ี ร.ต. พลพฤกษ์ วงศาโรจน์
642101010584 นาย ฐิติพงศ์ นิลมงคล
642101010585 นาย สนธยา สิงหพันธ์
642101010586 นาย สุธินันท์ เมฆอุตส่าห์
642101010587 น.ส. ธนนันท์ ไทยกรรณ์
642101010588 น.ส. พรสุดา เสาร์สิงห์
642101010589 นาย พลัฎฐ์ ไทยนิยม
642101010590 น.ส. พิมผกา สุขม่ัน
642101010591 นาย รวิภาส ขุนภักดี
642101010592 น.ส. ปานรวี สุขยามผล
642101010593 น.ส. งามสิริสุทธ์ิ ประเสริฐกุล
642101010594 น.ส. เลิศลักษณ์ ทองสุข
642101010595 น.ส. สิริลดา นายะสุนทรกุล
642101010596 ว่าท่ี ร.ต. ธนวัฒน์ พะยัติ
642101010597 น.ส. กนกศร ดวงเกิด
642101010598 น.ส. สิริจันทน์ ศิวาชัย
642101010599 น.ส. วชิราภรณ์ ศิวาชัย
642101010600 น.ส. ประภาศิริ สุวรรณเพ็ชร
642101010601 น.ส. กานต์ธิดา ทวีคูณ
642101010602 น.ส. วารุณี คล่องทะเล
642101010603 น.ส. ชฎารัตน์ รัตนโชเต
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642101010604 นาย ศราวุธ รัตนโชเต
642101010605 น.ส. ชาลินทร์ ดงพะจิตร
642101010606 น.ส. จุฑารัตน์ ศรีใคร
642101010607 น.ส. เรวดี ค าช่วย
642101010608 น.ส. จิตติมา สุขโข
642101010609 น.ส. วรัญดา อินตะ
642101010610 นาย ภัคธร สิทธิกร
642101010611 นาย ชาญวิทย์ เนียมจีน
642101010612 น.ส. ปุญญิศา ย่ีสุ่นเทศ
642101010613 น.ส. ณัฐพร ศรีสกุลเตียว
642101010614 น.ส. ธัญญรัตน์ ยนสุวรรณ์
642101010615 น.ส. นภัสนันท์ แสงรักษาวงศ์
642101010616 น.ส. ฤทัยชนก วาสะศิริ
642101010617 น.ส. เสาวลักษณ์ สุพันธะ
642101010618 น.ส. ธัญชนก นามเจิง
642101010619 น.ส. วรรณภรณ์ เลาะวิธี
642101010620 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง นันทัชพร พรรษา
642101010621 น.ส. เสาวคนธ์ ด าเนิน
642101010622 น.ส. รุ่งเรือง วงค์อินอยู่
642101010623 น.ส. วิสสุรดา พรหมค า
642101010624 น.ส. วริศรา บังเมฆ
642101010625 นาย ธณกร บุญจันทร์
642101010626 นาย ภิญโญ สีหะวงษ์
642101010627 น.ส. อชิรญาณ์ กสิยพงศ์
642101010628 นาง โสภิดา จันทร์ตรี
642101010629 น.ส. สโรชา แก้วน้อย
642101010630 น.ส. วาสิณี บุญจง
642101010631 น.ส. พรรณทิพา แป้นเมือง
642101010632 นาย ภัฐณกร บุญกันภัย
642101010633 นาย เสกสิทธ์ิ แสงเรือน
642101010634 น.ส. อุษณีย์ นิดรกูล
642101010635 น.ส. พิมพ์ชนก เหมวงษ์
642101010636 น.ส. ณัฐพัชร์ ภาคกุล
642101010637 น.ส. อชิรญาณ์ วงศ์สุวรรณ
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642101010638 น.ส. กัญญารัตน์ อุทรักษ์
642101010639 น.ส. อัจฉรา นาแพร่
642101010640 น.ส. ภัทรภร ชูนวน
642101010641 น.ส. ศรัยชนน เชิดชัยสถาพร
642101010642 น.ส. มธุรดา ธิราช
642101010643 น.ส. เกศสรินทร์ บุญยะศิริกุล
642101010644 นาย ศุภลาภ จิตอารี
642101010645 น.ส. กุลจิรา จีนาภักด์ิ
642101010646 นาง นุดา เจริญดี
642101010647 น.ส. อภิษฐา วัฒนไทย
642101010648 น.ส. มนัชนก ท่ังทอง
642101010649 น.ส. อรอินท์ โก
642101010650 นาย ภัคพงศ์ ยงยืน
642101010651 น.ส. ธนาทิพย์ สีทาโส
642101010652 น.ส. ภารดี พิริยะฤทธ์ิ
642101010653 น.ส. พัชราพรรณ แข็งขัน
642101010654 น.ส. เยาวลักษณ์ ภูมิชัย
642101010655 น.ส. จุฑานันท์ วงษวิสิทธ์ิ
642101010656 นาย ยศวรรธน์ อารยะกุล
642101010657 น.ส. ธนัญพร อรุณมณี
642101010658 นาง จุติมา อารยะกุล
642101010659 น.ส. พนมพร ศรีสงค์
642101010660 น.ส. ภรณ์ทิพย์ คงเพ็ชร์
642101010661 น.ส. อิสสริยา เทพหัสดิน ณ อยุธยา
642101010662 น.ส. จันทนา รอดผล
642101010663 น.ส. พศิกา แก้วผอม
642101010664 น.ส. วนา เด่นวรกุล
642101010665 น.ส. ดรุณี ศรีประดู่
642101010666 น.ส. ศศลักษณ์ สินด้วง
642101010667 น.ส. สถิรดา ขาวบริสุทธ์ิ
642101010668 น.ส. สุทธิดา แพทยานนท์
642101010669 นาย จิรพัฒน์ สิงห์วิเศษ
642101010670 น.ส. ปาณิศา กระต่ายจันทร์
642101010671 น.ส. ปรียาภรณ์ ช านาญชาติ
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642101010672 น.ส. เจนจิรา พวงเพ็ชร
642101010673 น.ส. สกุลรัตน์ ปาลาศ
642101010674 นาย ทินรัตน์ ปานธรรม
642101010675 น.ส. ศิวะพร ย้ิมสุวรรณ
642101010676 น.ส. ธนษา ชินภาณุพงศ์
642101010677 น.ส. กุลนิษฐ์ พุทธรักษา
642101010678 น.ส. ธันยพร ทองประเสริฐ
642101010679 น.ส. พัชชา อาภาวุฒิชัย
642101010680 นาย ภคพล สุขสวัสด์ิ
642101010681 น.ส. ณัฏฐ์ มิตรเปรียญ
642101010682 น.ส. ธนภรณ์ ไชยสุวรรณ์
642101010683 น.ส. ธัญญณัฏฐ์ ชนะกิจก าจร
642101010684 น.ส. นรินทิพย์ เพ็ชรสมุทร
642101010685 นาย ปวริศ พระปฐมนาวี
642101010686 น.ส. ณัฐชยา พัฒนสุทธิรัตน์
642101010687 นาย บดินทร์ วิริยภาพบวร
642101010688 น.ส. ขวัญเรือน ทองค้ า
642101010689 น.ส. สุวิมล ทองจ ารัส
642101010690 น.ส. พรรณวรท แก้วค าแสน
642101010691 นาย อุกฤษฏ์ โยธสิงห์
642101010692 น.ส. กมลวรรณ บุญใส
642101010693 นาย ศุภวิชญ์ สุทธิวานิช
642101010694 นาย ณรงค์ศักด์ิ ราญฎร
642101010695 น.ส. กาญจนาพร เหมปาละ
642101010696 น.ส. ชัญญานุช ริมผดี
642101010697 น.ส. นพมาศ ไชยชนะ
642101010698 น.ส. วิศภา บัวเคน
642101010699 น.ส. ณมน นวลวิไลลักษณ์
642101010700 นาย อธิวัฒน์ สันหมุด
642101010701 นาย โกษม พิริยะฤทธ์ิ
642101010702 นาย ภควรรษ ศิริไสยาสน์
642101010703 น.ส. อรทัย พิมพกรรณ์
642101010704 น.ส. วิจิตตรา วรเกตุ
642101010705 นาย ฐาปนา เสือทรงศิลป์
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642101010706 นาย กษิดิศ สาระย่ิง
642101010707 น.ส. สุดาภรณ์ สีวัง
642101010708 น.ส. เพ็ญพิชชา สุริยะจันทร์
642101010709 น.ส. ภัสสร สามพ่ีน้อง
642101010710 น.ส. ศิริณี คุณาบุตร
642101010711 น.ส. ธัญลักษณ์ โกษาเสวียง
642101010712 น.ส. ธัญสุดา มานะช านิ
642101010713 นาย ศุภชัย สุวรรณรัตน์
642101010714 น.ส. ธิดาภรณ์ อาวรณ์
642101010715 นาย ทนงชัย ตาดไธสงค์
642101010716 น.ส. วิภาดา ศรีวิเชียร
642101010717 นาย ศตวรรษ จ าเพียร
642101010718 นาย สักกชิต โบราณินทร์
642101010719 นาย ศราวุทธ์ ปานสร
642101010720 น.ส. พุทธิพร กาญจนรัตน์
642101010721 น.ส. สุคนธา สาระรักษ์
642101010722 นาย ณัฐพร ศิริรัตน์
642101010723 นาย อติเทพ ใจยา
642101010724 น.ส. วัชราภรณ์ เพชรแบน
642101010725 น.ส. สุนิตา ศรีเพ็ชร
642101010726 นาย ศิโมกข์ อัชนะพรกุล
642101010727 น.ส. ศศิธร วิวัฒน์ศรีวงศ์
642101010728 นาย พุทธรักษ์ นามสุขี
642101010729 นาย เอกราช แสงทอง
642101010730 นาย ยศรพี ทองเหล่
642101010731 นาย ชัยนเรศ ชิณสีดา
642101010732 น.ส. ชณัญญา วิภารัตนาพร
642101010733 น.ส. แพรวพรรณ วิวันชัย
642101010734 น.ส. นันทิยา วรวุฒิพงษ์
642101010735 น.ส. สุภาพร ชูประพันธ์
642101010736 น.ส. ศิริลักษณ์ ศรีนุ่ม
642101010737 น.ส. นารีรัตน์ สาธุการ
642101010738 น.ส. เกศกนก ขจรศิลป์
642101010739 นาย ปุรีพล สายเจริญ
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642101010740 น.ส. นริศรา ภารา
642101010741 น.ส. ก่ิงกาญจน์ ประไพพงค์
642101010742 น.ส. พิสิณี จิตต์อักษร
642101010743 น.ส. สุภาพร ตันสกุล
642101010744 นาย สุรเฉลิม นาน้อย
642101010745 น.ส. ณัฐวรา อนันต๊ะ
642101010746 นาย วุฒิชัย ไชยแก้ว
642101010747 น.ส. ญาณิศิกา พันธุขันธ์
642101010748 นาย ตฤณพงษ์ ทับทิมสี
642101010749 น.ส. ศศิวิมล ค าจันทร์
642101010750 น.ส. นภาภรณ์ พวงจันทร์
642101010751 น.ส. พรทิพย์ ต้ังใจ
642101010752 น.ส. ปานรวี เศารยะสิทยา
642101010753 น.ส. กนกวรรณ จินรัตน์
642101010754 น.ส. นวลพรรณ พันธมาสน์
642101010755 น.ส. คณาณาฐ สังขรัตน์
642101010756 น.ส. ชัชระพี สอนไวย์
642101010757 นาย ชนพัฒน์ สมนึก
642101010758 น.ส. จุฑามาศ สมแหลม
642101010759 น.ส. นภัสกร หนูบูรณ์
642101010760 น.ส. อุษมล ลุนส าโรง
642101010761 นาย ปิยวัฒน์ วิชาหาร
642101010762 นาย พงศ์เทพ ประสพเหมาะ
642101010763 น.ส. ณศิภัสร์ ธีรอิสริยาวุฒิ
642101010764 น.ส. กัญญาณัฐ อยู่ทอง
642101010765 น.ส. กสิณา ช านาญพันธ์
642101010766 น.ส. สโรชา ศรีสุวรรณ
642101010767 น.ส. เยาวลักษณ์ ขาวส าอางค์
642101010768 น.ส. วรรษมน สุวรรณ
642101010769 น.ส. ริศรา มะโนรัตน์
642101010770 น.ส. จุฬาลักษณ์ ชัยทอง
642101010771 น.ส. ผลิตา สายบัว
642101010772 น.ส. ธนภรณ์ ศรีสวัสดิยาภรณ์
642101010773 น.ส. ตุลนรี ชุมแสง
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642101010774 น.ส. เกศราภรณ์ บุญค้ า
642101010775 น.ส. อภิสรา จงวิไลเกษม
642101010776 นาย จิรพรพงศ์ นุ่มศิริ
642101010777 นาย อภิชาติ เสฏฐสุวจะ
642101010778 น.ส. นลินี ธรรมสินธ์ุ
642101010779 นาย รัฐธรรมนูญ ทรัพย์มากมี
642101010780 น.ส. ฐิติรัตน์ จงเอกวุฒิ
642101010781 นาย ชานุวัฒน์ ต่อติด
642101010782 น.ส. ธิติมา ชูสุวรรณ
642101010783 น.ส. วรรณวิสาข์ สุขสวัสด์ิ
642101010784 นาย นภดล รติลีลานนท์
642101010785 น.ส. พรปวีณ์ เล็กสุธี
642101010786 นาย นิติธร คุณพ่วง
642101010787 ว่าท่ี ร.ต.หญิง ณหทัย กระแสเสน
642101010788 น.ส. จิตต์คุณา ย่ิงชล
642101010789 นาย วีรวัฒน์ ภะวะพินิจ
642101010790 น.ส. สุชาดา สวัสด์ิ
642101010791 นาย ธีรเจต เทพอินทร์ทร
642101010792 น.ส. เพ็ญนภา เช้ือลาว
642101010793 น.ส. อริญชย์พร สวนส าเนียง
642101010794 น.ส. นิยดา ศรหล้า
642101010795 นาย พิสิษฐ์ เดชะกาศ
642101010796 น.ส. จิณห์นิภา อังศุกุลชัย
642101010797 นาย ธนายุต นาคพันธ์ุ
642101010798 น.ส. อารีญา ชาอินทร์
642101010799 น.ส. ชนกนันท์ แก้วอมตวงศ์
642101010800 น.ส. เบญจวรรณ นาคสุวรรณ
642101010801 นาย กรวีร์ จันทร์อุดม
642101010802 น.ส. จิรัศยา วงศ์มาก
642101010803 น.ส. ชนิดา โคตรสงคราม
642101010804 นาย กฤษชนิพัฒน์ สวัสด์ินุชาติ
642101010805 น.ส. สุกานดา ใจอุ่น
642101010806 น.ส. ฉายสิริ จันทร์นาคา
642101010807 น.ส. เจนจิรา ระงับรัมย์
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642101010808 นาย เมธาพัฒน์ เชาว์วิศิษฐ
642101010809 น.ส. บุษกร อินคง
642101010810 น.ส. สวนีย์ สุทธิอาจ
642101010811 น.ส. วาริธร เพ็ชรไทย
642101010812 น.ส. ปวันรัตน์ สุขสบาย
642101010813 นาย ณัฐพงศ์ ค าบุรี
642101010814 นาย วีระยุทธ ชูช่ืน
642101010815 นาย กานต์พิชชา ธานี
642101010816 นาย เตชิต จีนเช้ือ
642101010817 น.ส. นิสากร สาหร่าย
642101010818 น.ส. วริศรา ทองขาว
642101010819 น.ส. ภาวิณี หะธรรมวงค์
642101010820 นาย นพพร รุ่งอุทัย
642101010821 นาย วศิน บ ารุงกิจ
642101010822 น.ส. ชฎารัตน์ ผ่องมะหึงษ์
642101010823 น.ส. ชุติมนณ์ ไชโย
642101010824 น.ส. จุฑามาศ จงรักษ์
642101010825 ว่าท่ี ร.ต.หญิง สุธินี ไชยสุริยา
642101010826 น.ส. ณัฐชา กนิษฐสุต
642101010827 น.ส. พิชชาพร พรหมนิวัติ
642101010828 นาย อภิรักษ์ สวัสดี
642101010829 น.ส. พัทธนันท์ จับใจ
642101010830 น.ส. ธิติญาภรณ์ สายศักดา
642101010831 นาย พันธวัฒน์ แก้วศรีนวล
642101010832 น.ส. สุดารัตน์ บุษบงค์
642101010833 น.ส. ปิญนันท์ วณิชชากร
642101010834 น.ส. มาลัยรัตน์ ปิยะรัตน์
642101010835 นาย ด ารงค์เกียรต์ิ งามใจ
642101010836 น.ส. กัณฐาภรณ์ ชวนะสุพิชญ์
642101010837 นาย บันลือ นวลนุช
642101010838 นาย สรวิทย์ ศรีพล
642101010839 น.ส. อรจิรา ช่อผูก
642101010840 น.ส. วิชาดา จิตติกรยุทธนา
642101010841 นาย วัศกร หวังสันติธรรม
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642101010842 น.ส. วรัญรดา บุตรสาระ
642101010843 น.ส. หริณลักษมณ์ ชัยศรีสุข
642101010844 นาย พัฒนชัย คงอุดม
642101010845 น.ส. ฉัตรทริกา คุ้มเสน
642101010846 น.ส. วชิรญาณ์ อินทร์อุดม
642101010847 น.ส. รัตน์วิภา อานามวัฒน์
642101010848 น.ส. นิธิวดี ธงชัย
642101010849 น.ส. นรีพร ทิพย์ก๋า
642101010850 น.ส. ภัทธานิษฐ์ ตรีสุคนธ์พงศ์
642101010851 นาย วิชาญ วิริยะสัมมา
642101010852 น.ส. กชกร ประทุมมา
642101010853 นาย กุลบุรุษ เฮงรวมญาติ
642101010854 น.ส. กรวรรณ เรืองด า
642101010855 น.ส. ณัฏฐณิชา บุญเป๋า
642101010856 น.ส. วลัยพรรณ จิตติกรยุทธนา
642101010857 น.ส. ปนัดดา ต่อมค า
642101010858 น.ส. กรรณิกา สกุลไกรกัณหา
642101010859 น.ส. นิภารัตน์ พลค า
642101010860 นาย จิตติ ทองแป้น
642101010861 น.ส. โยษิตา สุดสวาสด์ิ
642101010862 นาย ฌานิสสร พูลสุวรรณ
642101010863 น.ส. วิมลจันทร์ ประพัสรางค์
642101010864 น.ส. อรอนงค์ ว่องเชิงยุทธ
642101010865 น.ส. วรรณภา กิจอัครเชิดชู
642101010866 นาย ชนะโชค แซ่จัง
642101010867 นาย บรรพต เพ่ิมพูน
642101010868 น.ส. ภัทร์ธีนันท์ ศิริวรรณ์
642101010869 น.ส. นันทิยา ฟ้อนงามดี
642101010870 น.ส. พรรณทิวา พุทธาเทพ
642101010871 นาย ทรงภพ พันธ์ุสว่าง
642101010872 นาย ปิยวัฒน์ หนูสง
642101010873 น.ส. นิศากร สุวรรณ
642101010874 น.ส. กฤตยา กล่ านคร
642101010875 น.ส. กัญญารัตน์ รัตนชูวงศ์
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642101010876 น.ส. สายชล ปุ่นหร่ัง
642101010877 นาย ธนพล นิลพราหมณ์
642101010878 น.ส. รวมพร นุกูลโรจน์
642101010879 น.ส. ณิชาณัฐ ข าแป้ง
642101010880 น.ส. ปฏิมา แย้มพจนา
642101010881 นาย ปกรณ์ สินสวัสด์ิ
642101010882 น.ส. โยธกา แสนจ๋ี
642101010883 น.ส. เปรมกมล เถ่ือนนาดี
642101010884 นาย อัจธพงศ์ กิจบ ารุง
642101010885 น.ส. มินตรา ไทยก าธร
642101010886 น.ส. พัชราพร พุทธานุ
642101010887 นาย ภูริเดช ขาวหนูนา
642101010888 นาย ปราเมฆ นวลฉวี
642101010889 น.ส. ชไมพร ชุมพล
642101010890 น.ส. รดามณี ธิบดี
642101010891 นาย อินทัช เอ่ียมมี
642101010892 นาย ธีรภัทร เรืองชาติ
642101010893 น.ส. จุฑารัตน์ หลักเพชร
642101010894 น.ส. ภัทรานิษฐ์ บุญชีวกุล
642101010895 น.ส. เจนนินทร์ สารีค า
642101010896 ว่าท่ีร้อยตรี ปุณณวิช ธาราทิศ
642101010897 น.ส. ภัทรพร ชุติเนตร
642101010898 น.ส. ญาณิน คงเผ่า
642101010899 น.ส. ธัญญา อารยะสุวรรณ
642101010900 น.ส. ธัชรัตน์ เกียรติขจรบวร
642101010901 น.ส. กัญญาพัชร แดงเดช
642101010902 น.ส. พัณณ์ภรณ์ พลพิทักษ์
642101010903 น.ส. วรากมล พุทธวงษ์
642101010904 นาย วีรภัทร เปรมปรี
642101010905 นาง พรทิพย์ คาคะวารี
642101010906 นาย พัฒน์ มณีโชติ
642101010907 น.ส. กานต์ระวี พันธ์ุศิริ
642101010908 น.ส. ภัคสมัญญ์ จิตวิริยธรรม
642101010909 น.ส. ณิชา ก าลังเก้ือ
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642101010910 น.ส. จิรัสม์ตชา นิลโมจน์
642101010911 นาย ภควัต พุดซ้อน
642101010912 น.ส. ณัชยา แซ่เจ้ิน
642101010913 น.ส. อัญญาวีร์ ปาริจกุล
642101010914 นาย รุ่งรดิศ สว่างศรี
642101010915 น.ส. สิรรินทร์ ศศิมณีธัญสิน
642101010916 น.ส. ภิญญดา ม่ันสกุล
642101010917 นาย ศิริพงศ์ ทองพนัง
642101010918 นาย มัรวัณร์ มะดือราแว
642101010919 น.ส. เนตรนภา ลาสอน
642101010920 น.ส. ภารดี คชรินทร์
642101010921 นาย จักรพงษ์ ไชยค าจันทร์
642101010922 น.ส. สุกัญญา ป่าตาล
642101010923 น.ส. นุธิดา ตันสงวน
642101010924 นาย ปฏิญญา ปกป้อง
642101010925 นาย ศิริพงษ์ รอดพ่ึง
642101010926 น.ส. พีรภรณ์ บัวทอง
642101010927 น.ส. รวีญาภรณ์ โภคาพานิชย์
642101010928 น.ส. ศศิธร จุ้ยย้ิม
642101010929 ร.ต. ดิฐ วิทยาฤทธิพากร
642101010930 น.ส. บุญสิตา บุญฤทธ์ิ
642101010931 นาย เมธาพล กาวิละ
642101010932 น.ส. โสรยา พัฒน์ทวีกิจ
642101010933 นาย วิทยา ฟองจันทร์สม
642101010934 น.ส. ทาดา มะลิลา
642101010935 นาย สมภพ เรืองอุไร
642101010936 นาย ปรีชา วิชัยค า
642101010937 นาย พัฒธกานต์ คงเจริญ
642101010938 น.ส. กมลพรรณ โชติสวัสด์ิรักษา
642101010939 นาย ศุภณัฐ เวชรัตนะวัฒน์
642101010940 นาย เฉลิมพันธ์ อินทสิงห์
642101010941 นาย วัฎศิระ พฤทธ์พจน์
642101010942 นาย ธิติ แสงกรด
642101010943 นาย ภคิน วีระชาญชัย
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642101010944 นาย เสฎฐนนท์ โตวิวัฒน์
642101010945 นาย วิชาญ เพ็ชรโต
642101010946 นาย อรรถพล สุดดีพงษ์
642101010947 น.ส. ชนิศวรา นาเหมือง
642101010948 น.ส. ธัญสินี ทองกาญจนา
642101010949 นาย เอกอานันท์ สุวรรณศักด์ิ
642101010950 น.ส. สมฤดี ภู่พระอินทร์
642101010951 น.ส. วราพร วงษ์เจริญสมบัติ
642101010952 นาย พงศ์ณรินทร์ ฉ่ าเฉียวกุล
642101010953 น.ส. ชนินาถ ล าภูเงิน
642101010954 น.ส. สุทธิดา สาตี
642101010955 น.ส. กนกนันท์ ตาน้อย
642101010956 น.ส. ทิพวัลย์ สร้อยสลับ
642101010957 น.ส. วรัสยา ขันทะบุตร
642101010958 นาย ปฐมชัย แก้วนวล
642101010959 น.ส. จีระนันท์ พันธุระ
642101010960 น.ส. ณัชชากมล ใสสุข
642101010961 น.ส. ณัฐสุดา แสงจันทร์
642101010962 น.ส. อธิชา แสงดิษฐ
642101010963 น.ส. กาญจนสิริ อ่อนน่วม
642101010964 น.ส. กาญจนรัตน์ วรพงศ์
642101010965 น.ส. ปริญญาภรณ์ สมัยสงค์
642101010966 น.ส. ศศิธร สุวรรณประเสริฐ
642101010967 น.ส. นันท์นลิน มากคง
642101010968 น.ส. จุฑาภรน์ อารียะ
642101010969 น.ส. วนิดา หนิสอ
642101010970 น.ส. ณภัทร โชตน์โทกุล
642101010971 น.ส. เสาวนิต เงินเรืองโรจน์
642101010972 น.ส. เพชรรักษ์ กฤษณจักราวัฒน์
642101010973 น.ส. ชิตาวิภา วงษ์ศิลป์
642101010974 น.ส. จตุพร มูลเหลา
642101010975 น.ส. ฐิติรัตน์ เกิดศิริ
642101010976 น.ส. ณัฏฐรินทร์ ก้อนฉิม
642101010977 นาย จักรภพ กาญจนาจินดามณี
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642101010978 น.ส. อรนุช แหลมเกาะ
642101010979 น.ส. มนัสวีณ์ฐากร ทองอ่อน
642101010980 นาง ณิชากร มูลสิน
642101010981 น.ส. สุภรดา แก้วโพธ์ิ
642101010982 น.ส. กันต์ฤทัย เพ็งรักษ์
642101010983 นาย ชิษณุพงศ์ ปุ่นแก้ว
642101010984 น.ส. ปรีด์ิชนก เรืองศรี
642101010985 นาย อภิวุฒิ ตันชนะประดิษฐ์
642101010986 น.ส. วิลาสินี ภัทรมงคลเขตต์
642101010987 น.ส. ชิดชยา ดวงแข
642101010988 น.ส. อัญธิกา คุณยศย่ิง
642101010989 น.ส. แพรพิไล เมฆะกูล
642101010990 น.ส. ศิรินภา วงค์ตุ้ย
642101010991 น.ส. วีรวรรณ นิติธรรมชวลิต
642101010992 น.ส. พีระยา เพชรเล่ียม
642101010993 น.ส. ชนินันท์ บรรเทากิจ
642101010994 น.ส. นันทิญา สุขคุ้ม
642101010995 น.ส. เปรมอักษร เมืองจันทร์
642101010996 น.ส. พลอยธิดา หงษ์ค า
642101010997 นาย กันตพิชญ์ โกศลานันท์
642101010998 นาย ศตวรรษ เทอดตระกูลรัตน์
642101010999 นาย ณัทกร ไทยเจริญ
642101011000 นาย ธนรัฐ หลีเจริญ
642101011001 น.ส. อรวรรณ แป้นแก้ว
642101011002 นาย กานต์พงศ์ บุญธนธีรโรจน์
642101011003 น.ส. กรัณฑรัตน์ หัสจ านงค์
642101011004 น.ส. นาตยา แสงศรี
642101011005 น.ส. พิมพรรณ ภิรมย์ชม
642101011006 น.ส. อภิชญา กาญจนกิจสกุล
642101011007 นาย เอกรัฐ พูลประเสริฐ
642101011008 น.ส. โอภาสร วิชัยยุทธ์
642101011009 น.ส. พัณณิตา ษัฏเสน
642101011010 น.ส. ฐานิต ชูกล่ิน
642101011011 น.ส. สุทธิดา ช้ินแสงชัย
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642101011012 น.ส. วราภรณ์ ศิริรัตน์
642101011013 น.ส. อิษยา งามสอาด
642101011014 นาย บดี วงศ์เจนสันต์
642101011015 นาย ภานุพงษ์ อุจินา
642101011016 นาย ธันวา ชัยพรหม
642101011017 น.ส. นัทธ์หทัย ร่มบัว
642101011018 นาย นราวิชญ์ แก้วจันทร์
642101011019 น.ส. อรนุช แสงศิลา
642101011020 นาย สุรภาพ ศิรวัชรินทร์
642101011021 น.ส. จุฑามาศ ถาวรงามย่ิงสกุล
642101011022 นาย เพทาย ทิพย์พิมล
642101011023 น.ส. ธวัลพร บุญช่วย
642101011024 น.ส. พัชชา พิริยโภคัย
642101011025 น.ส. มนทิรา บัณฑิตต้นสกุล
642101011026 น.ส. จุฑารัตน์ สวัสด์ิพูน
642101011027 นาย วษณ จันทร์ลาศรี
642101011028 น.ส. ศรัญญา พันกันทะ
642101011029 นาย สหรัฐ คุ้มสอาด
642101011030 นาย ณัฐวัฒน์ วรรณา
642101011031 นาย จิรภัทร สิทธิโชคธรรม
642101011032 นาย อนันตพงษ์ นิธิปัญญากุล
642101011033 น.ส. สุณัฎฐา เจียมพิริยะ
642101011034 นาย วินุชา สีชาเหง้า
642101011035 น.ส. อรสุดา ภู่ถาวร
642101011036 น.ส. ตรีนุช หลีหมัด
642101011037 น.ส. รัชกร จันทร์ลา
642101011038 น.ส. ธัญลักษณ์ สกะมณี
642101011039 นาย สารชัย ต้ังเสถียร
642101011040 น.ส. วราภรณ์ ไกรวรรณ
642101011041 น.ส. วรรษมน ดีมงคล
642101011042 น.ส. ณิชย์ชาญา นาสม
642101011043 นาย พีรภาส อยู่ยืน
642101011044 น.ส. นันทิกานต์ ผาละนัด
642101011045 น.ส. ศุภกาญจน์ จิรจามร
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642101011046 น.ส. กาญจนาภรณ์ ศรีหมุดกุล
642101011047 นาย ศิลา บางศิริ
642101011048 น.ส. วนิดา อุปพงศ์
642101011049 นาย ณัฐนนท์ แสงสุริยงค์
642101011050 นาย คมจักร บุณยรัตน์
642101011051 นาย ชนมน ม่ันใจ
642101011052 นาย ศิวัต ประกอบบุญ
642101011053 นาย กิตติศักด์ิ รินทะนา
642101011054 นาย สรวิชญ์ สุวรรณาภิรมย์
642101011055 นาย กนก ปัญโญ
642101011056 น.ส. พิชญาภา เพ็ชรสิทธ์ิ
642101011057 น.ส. ปภัสร ส าเภาทอง
642101011058 น.ส. พิชญ์สินี ใหม่คง
642101011059 นาย ธัชนนท์ ขุนทอง
642101011060 น.ส. สิรินญา ตันติกิตติชัย
642101011061 นาย อานนท์ วงศ์เสง่ียม
642101011062 นาย พงศ์พล อนันตศิลป์
642101011063 นาย สุทธิพร กันแต่ง
642101011064 นาย เมธาวินทร์ สุวรรณ
642101011065 น.ส. ชยาภรณ์ เขียนนอก
642101011066 น.ส. สิรีธร เดชสกุลไกร
642101011067 นาย วรเศรษฐ์ วรกุลชัยวัฒน์
642101011068 น.ส. ปสุตา สังขพันธ์
642101011069 น.ส. วราภรณ์ เพ็ชรแสนงาม
642101011070 นาย กามาล มามะ
642101011071 นาย สิงหา ตาอ้าย
642101011072 น.ส. อรชุมา หาญใจ
642101011073 น.ส. สุพัฒตรา บุญเรือง
642101011074 น.ส. วิภารัตน์ ประทุมรัตน์
642101011075 นาย กฤตยชญ์ ใหม่ยศ
642101011076 น.ส. ลักขณา ไชยช านาญ
642101011077 น.ส. เกศรินทร์ ทองง้ิว
642101011078 น.ส. นันท์นภัส หอมช่ืน
642101011079 นาย บุรินทร์ จันวิไชย
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642101011080 น.ส. ปรียดา โชติสังข์
642101011081 นาย โสมนัส ทองค า
642101011082 นาย ต่อตระกูล กิตติศักด์ิชัย
642101011083 น.ส. ปาลิตา ทองเหลือง
642101011084 นาย ณชพล พรหมมาลี
642101011085 น.ส. กัญญารัตน์ เอียดมาก
642101011086 น.ส. ชาลิสา ชาติปัญญาวุฒิ
642101011087 น.ส. รุจีรัตน์ วีระพงศ์
642101011088 น.ส. ธนพร แพทอง
642101011089 น.ส. กรรณิการ์ บุญเกิดรัมย์
642101011090 น.ส. วิภาวี นวลวงค์อิน
642101011091 นาย ณัฐ ชัณวิจิตร
642101011092 นาง เพ็ญวิภา นวลละออง
642101011093 น.ส. จิดาภา พูพงษ์
642101011094 น.ส. พนิดา ค าสอน
642101011095 จ่าเอก ธีระศักด์ิ คงเอียง
642101011096 นาย ธรรมรักษ์ สุนทรภักดี
642101011097 ว่าท่ี ร.ต.ท. วุฒิพงษ์ วิรติกุล
642101011098 นาย สุมล ศุภนิมิตกุล
642101011099 น.ส. สิริมาพร แก้วมะ
642101011100 น.ส. เฉลิมขวัญ แสนขว้าง
642101011101 น.ส. พิชามญช์ุ เสง่ียมศักด์ิ
642101011102 น.ส. ศุภสุตา ปสุตนาวิน
642101011103 น.ส. กนกนาถ ผ่องโอภาส
642101011104 น.ส. ศิริพักตร์ ผิวอ่อน
642101011105 นาย ณัฐพล ไพโรจน์
642101011106 น.ส. ธนัชญา เภรีกุล
642101011107 นาย สิทธิวิชญ์ พิสิฐภูวโภคิน
642101011108 นาย ประกิต หน่อเพ็ชร์
642101011109 นาย นรเศรษฐ ชุ่มถนอม
642101011110 นาย พสิษฐ์ แคนติ
642101011111 นาย ชานนท์ ย่ิงยศ
642101011112 นาย เบญจพนธ์ คล้ายมณี
642101011113 น.ส. จุฬาลักษณ์ ค้ึมยะราช
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642101011114 น.ส. ชุติกาญจน์ ม่ันคง
642101011115 น.ส. กชกร จูห้อง
642101011116 นาย ชาตเวท ศรีเหน่ียง
642101011117 นาย ฐิติพงศ์ ฉิมมา
642101011118 น.ส. อนัญญา ใจมา
642101011119 นาย ภัทร ทองวิสูง
642101011120 นาย รัฏฐา ไชยศิริ
642101011121 น.ส. งามตา เส้ียจันทร์บริบูรณ์
642101011122 นาย ศุภณัฐ ไข่แสงศรี
642101011123 น.ส. ชฎามาศ ชุมพงษ์
642101011124 น.ส. สุพรรษา พานิชวรพันธ์
642101011125 น.ส. บุษบา สุธรรมมา
642101011126 น.ส. ฆนวารี เกิดสุข
642101011127 นาย พิเชษฐ์ บุญอาชาทอง
642101011128 นาย สุรวิช สุขนิตย์
642101011129 นาย สมควร ศรีงาม
642101011130 น.ส. จันทิมา สุขจันทร์
642101011131 น.ส. ชญาณ์นันท์ วศินนัทธ์
642101011132 นาย ภาสวุฒิ ยุวพาณิชสัมพันธ์
642101011133 นาย อรุณพร พันธ์ุมณี
642101011134 นาย กัณวัตม์ สุดเจริญ
642101011135 น.ส. เรืองรัตน์ เรืองเดช
642101011136 นาย สหธัช เข็มกลัด
642101011137 น.ส. สุภาวินี มีวงศ์
642101011138 น.ส. เสาวลักษณ์ สิงห์ค า
642101011139 นาย ศรัณย์ ณ พัทลุง
642101011140 นาย จักรพงศ์ เพชฌฆาต
642101011141 น.ส. อทิตา เอกธาดาเดชสกุล
642101011142 น.ส. พัชรียา เรืองจ ารัส
642101011143 น.ส. นันทิดา จิญกาญจน์
642101011144 น.ส. นันทรัตน์ อนุสรานนท์
642101011145 น.ส. อภิชญา จิระแพทย์
642101011146 นาย นวพล แก่นจ าปา
642101011147 น.ส. ศศิประภา รัตนะ
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642101011148 นาย อนันท์ เกิดขุนทด
642101011149 นาย นพศักด์ิ เสนะกูล
642101011150 น.ส. วรินทร์ธร พัฒนธีระนันท์
642101011151 น.ส. อติกานต์ จุลนันโท
642101011152 น.ส. กันธิชา จรรยาศิริกุล
642101011153 นาย จักรพันธ์ จรรยาศิริกุล
642101011154 นาย อัษฎายุทธ อุดมผลประเสริฐ
642101011155 น.ส. สุภาวดี รัตนวิเศษ
642101011156 น.ส. อิสสตรี อุดมผลประเสริฐ
642101011157 น.ส. ลลิตวดี ค้ิวนาง
642101011158 นาย เสฎฐวุฒิ เหลืองไตรรัตน์
642101011159 น.ส. ธรณ์ธันย์ บุตรแพง
642101011160 น.ส. อรัญญา วาดวารี
642101011161 นาย กังวาน พิรุณจินดา
642101011162 น.ส. ประพินญา ศิริไพบูลย์
642101011163 น.ส. นัทธมน รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
642101011164 นาย ภานุพงศ์ นาคณรงค์
642101011165 น.ส. สุทธญาณ์ สืบสายดี
642101011166 นาย ชลชัย จตุรทิศ
642101011167 น.ส. ชาลินี เอ่ียมโอน
642101011168 นาย ตระการ ไตรพิเชียรสุข
642101011169 นาย ชลธร พันธ์ุภักดีดิสกุล
642101011170 น.ส. ปัทมน พันธ์มา
642101011171 นาย ทศพล ยงยศ
642101011172 นาย ภควินทร์ ศรีพิพัฒน์
642101011173 น.ส. ณัฐนรี ห่อนบุญเหิม
642101011174 น.ส. ดวงพร เจริญวงษ์
642101011175 น.ส. สายธิดา พลเย่ียม
642101011176 น.ส. ภัทรวดี ตาปราบ
642101011177 นาย ธงชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์
642101011178 นาย ประทีป พูลเลิศ
642101011179 น.ส. ฟองสนาน ศรีอุปัชฌาย์
642101011180 นาย ธนวรรธณ์ ศรีวิบูลย์รัตน์
642101011181 นาย ศรัทธา เจ๊ะสู
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642101011182 น.ส. สุมิตา กาญจนมิตร
642101011183 น.ส. เกศทองกร สุวรรณทัต
642101011184 น.ส. วิชุตา มานะ
642101011185 นาย ศักดิสิทธ์ อริยะวงษ์
642101011186 น.ส. อลิสา วัฒนะจิตพงศ์
642101011187 น.ส. ณายา เลิศภวริศ
642101011188 น.ส. อลิษา อินปา
642101011189 น.ส. แสงดาว บุญพันธ์ 
642101011190 น.ส. พิมพินันท์ เอ้ืออวยพร
642101011191 นาย ฉัตรกวิน อินทร์ศิริ
642101011192 น.ส. ฟิรดาว สุรัตนมาลย์
642101011193 น.ส. ดวงกมล พิพัฒน์บรรณกิจ
642101011194 น.ส. ทัชมน กิจวงศ์วัฒนา
642101011195 น.ส. ชุดาภัค เดชอชิระโสภณ
642101011196 น.ส. พฤกษา นุ่มน้อย
642101011197 น.ส. วลัยพร ธนาราย
642101011198 น.ส. ธาริณีย์ ภู่งาม
642101011199 น.ส. ธมลวรรณ เพชรภา
642101011200 นาย วิเชียร คนตรง
642101011201 น.ส. พรพนิต วรรณาการ
642101011202 น.ส. ธนภรณ์ ศรีสวัสด์ิ
642101011203 นาย กฤตวุฒิ ศรีไชย
642101011204 นาย กิตติชัย เหลาผา
642101011205 นาง ปวริศา วงค์ชมภู
642101011206 น.ส. วิธัญญา จันทะเวช
642101011207 นาย ฐิติวัฒน์ วงษ์ปรีชา
642101011208 น.ส. นภัสสร ด้วงนุ้ย
642101011209 นาย เอกพล สมุทร
642101011210 นาย สุไลย์มาน ราฟีร์
642101011211 นาย เจษฎา นราตรีภพนาถ
642101011212 น.ส. นริศรา บ ารุงญาติ
642101011213 น.ส. นุชนาฏ แตงอ่อน
642101011214 น.ส. ชลธิชา บุญรับ
642101011215 น.ส. ณัฏฐวิภา สุขเกษม
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642101011216 นาย รัฐวิทย์ ไผทรัตนเศรณี
642101011217 น.ส. เบญญา สุขวัฒน์ธนิกกุล
642101011218 นาย ธันยพงศ์ เฉลิมสถาน
642101011219 นาย รัฐพงษ์ สีลากุล
642101011220 นาย อนุพงษ์ สุริยาวงษ์
642101011221 นาย ธีรยุทธ์ จินา
642101011222 นาย ติณณ์ โกศิยะกุล
642101011223 น.ส. เบญจรัตน์ นุ่นเศษ
642101011224 น.ส. ดาราวรรณ นุ่นเศษ
642101011225 นาย รัฐกานต์ ชัยนนถี
642101011226 น.ส. พิชชา ศรีทองดีประพันธ์
642101011227 น.ส. ชนิดาภา เล้าตระกูล
642101011228 นาย ฐิติกร ต่วนชะเอม
642101011229 น.ส. กานต์ธีรา สุวรรณทา
642101011230 น.ส. ปวีณา เมฆบังวัน
642101011231 นาย อัครพัชร์ นวลปาน
642101011232 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง ปิยธิดา อุปการ
642101011233 น.ส. สุจิตรา ปรารถนา
642101011234 นาย ณัฐวรท วิริยะภาพ
642101011235 นาย ศรกายสิทธ์ิ วรินทรา
642101011236 นาย ธนกร ทองม่ัง
642101011237 นาย พริษฐ์ โมสิกมาศ
642101011238 น.ส. พรปรียา อุทัยวัฒน์
642101011239 นาย อภิวัตร เอ้ือสุขภักดี
642101011240 น.ส. ธารารัตน์ ทวีกุล
642101011241 น.ส. ย่ิงกมล ดาบสมุทร
642101011242 น.ส. แพรวพรรณ บุญพลี
642101011243 น.ส. สโรชา บุญเกตุ
642101011244 น.ส. ธรรมิกา แสวงศรี
642101011245 นาย ชนม์พิสิฐ กล่อมเกล้ียง
642101011246 นาย วิทยา ศรีสุข
642101011247 น.ส. ศิญาณี รุ่งเรือง
642101011248 นาย สุรวิทย์ โสเขียว
642101011249 น.ส. สินาวรรณ ยอดสุรางค์
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642101011250 นาย สุภวัฒน์ เจริญผล
642101011251 นาย อนุวัฒน์ ตรีภพนาถ
642101011252 นาย ภาศกร ส่ือยรรยงศิริ
642101011253 นาง วินิดา เพชรประทุม
642101011254 น.ส. กชามาศ แจ่มอุทัย
642101011255 นาย อรรถศักด์ิ สุดดีพงษ์
642101011256 น.ส. ดาราได ทองจันทา
642101011257 น.ส. กมลชนก นาเจริญ
642101011258 น.ส. กชภรณ์ ล้ิมไพบูลย์
642101011259 นาย ธีรัตม์ ชิราอิชิ
642101011260 นาย จิระพัชร์ ทวงศ์เฉลียว
642101011261 น.ส. เบญจมาศ พูลศิริ
642101011262 น.ส. ปริยา พรหมประสิทธ์ิ
642101011263 นาย ภิสักชาญ ธนะจินดานนท์
642101011264 นาย วัชระ ดุลยาสิทธิพร
642101011265 น.ส. กัลยา เกิดโต
642101011266 นาย ภรัณยู กิตติธนพันธ์ุ
642101011267 น.ส. ทิพย์ยาภรณ์ วุฒิยานันท์
642101011268 น.ส. ธีรนาฏ รอดสม
642101011269 น.ส. ธมลวรรณ เจริญจิตร
642101011270 นาย อรุษ ชัยศรี
642101011271 น.ส. อารยา กู้สิริกุล
642101011272 น.ส. วิรัญญา ศรีหนองกุง
642101011273 น.ส. ฐนิตตา วงศ์เมือง
642101011274 น.ส. ฐาปณีรัตน์ นามค า
642101011275 นาย ซูไฮมิน วาปิ
642101011276 น.ส. นิตยา กาศโอสถ
642101011277 น.ส. ชวัลชา จันทรเพชร
642101011278 น.ส. กัญญารักษ์ อุเทน
642101011279 น.ส. ณรีเกศ แก้วประชุม
642101011280 น.ส. พิชชาภา ธนวิโรจน์กุล
642101011281 นาย ปองณภัทร ปูชะพันธ์
642101011282 น.ส. ชนัญญา ทองสุข
642101011283 นาย ศรุต หาญพลาชัย
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642101011284 นาย พีรภาส มูลพรม
642101011285 นาย ชนะภัย สุนทรสุข
642101011286 นาย ภาคภูมิ บูระ
642101011287 นาย ณาวาสินธ์ุ ศรีสองสม
642101011288 น.ส. ณัติธิวรรณ ทองขัน
642101011289 นาย อิสระพงศ์ ผ่านส าแดง
642101011290 น.ส. จุติพร ฑีฆายุ
642101011291 น.ส. ปวริศา ชนกชนีกุล
642101011292 น.ส. ทิพย์สุดา สิริวุฒิเมธา
642101011293 น.ส. วริยา ทองเส้ง
642101011294 น.ส. มธุรส ต้นโพธ์ิ
642101011295 น.ส. นิศาชล ภูตีกา
642101011296 น.ส. จิตาภัค ชูดวง
642101011297 นาย นิวัตน์ มุหมีน
642101011298 นาย นัชชา พัฒนภักดี
642101011299 น.ส. ป่ินพลอย อินทฤทธ์ิ
642101011300 น.ส. ผุสดี ปาลี
642101011301 นาย กฤตภาส หิรัญพิทักษ์
642101011302 น.ส. อรพินท์ สายมูล
642101011303 น.ส. กวิสรา มณีโชติ
642101011304 นาย จิณณ์ณณัช โค้ววรศิริ
642101011305 นาย พงษ์พิชญ์ อุดมศิริรัตน์
642101011306 นาย จักรภพ สวมสูง
642101011307 นาง ชณพร กานต์วัฒนเจิม
642101011308 นาย ศุภกิจ เอ่ียมวิจารณ์
642101011309 น.ส. ฐิติวดี กรุดนาค
642101011310 น.ส. ทิพย์สุดา บุตรนิล
642101011311 น.ส. วันดี อร่ามเรือง
642101011312 น.ส. ชุตาภา ศรีงาม
642101011313 น.ส. กวินทรา กอบกู้วิทยา
642101011314 น.ส. ศิวนาถ ปิณฑศิริ
642101011315 น.ส. ภคมน ฤกษ์สตรี
642101011316 น.ส. สุภารัตน์ สืบวงษา
642101011317 น.ส. ธมน จันทร์ด า
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642101011318 น.ส. สิตา ศุภด ารงภัทร์
642101011319 นาย นิชนันท์ บุญเลิศ
642101011320 นาย รังสิมันต์ุ ภู่ยางโทน
642101011321 น.ส. ชมพูนุท เจือจีน
642101011322 นาย อภิศักด์ิ ขัดปัญญา
642101011323 นาย อนัส ซามัน
642101011324 นาย ธนภูมิ กาลพงษ์นุกุล
642101011325 น.ส. ชิดชนก มาเนียม
642101011326 น.ส. ทองธรรม กุมภีพงษ์
642101011327 น.ส. สุนีย๊ะ มุสา
642101011328 น.ส. วริศรา จุไร
642101011329 นาย ธนยศ สุวรส
642101011330 นาย เอกราช ดิเรกกิจ
642101011331 น.ส. วงศ์ชนก ไชยสงคราม
642101011332 น.ส. จรุวรรณ กองเกล่ือน
642101011333 น.ส. อริสา สาอิ
642101011334 นาย สุรเชษฐ์ พรหมทอง
642101011335 นาย จิรศักด์ิ ย้ิมแพร
642101011336 น.ส. สมใจ พึงใจ
642101011337 น.ส. ศศิธร ศรีสุระ
642101011338 น.ส. สุนิษา ชตะเสวี
642101011339 น.ส. เกษมศรี บุญญพันธ์ุ
642101011340 นาย ชยากรณ์ เหรียญทองชัย
642101011341 นาย ภัทรวุฒิ อุธาดร
642101011342 น.ส. วันศุกร์ สรรค์นิกร
642101011343 น.ส. พัชราภา ขาวบริสุทธ์ิ
642101011344 น.ส. หทัยพันธ์ ศรีงาม
642101011345 น.ส. วงศ์เดือน พุ่มกาญจน์
642101011346 นาย อรรถณพ พละสมบูรณ์
642101011347 น.ส. วราพร ใจละออ
642101011348 นาย กิตติพัฒน์ ลิขิตวรโชติ
642101011349 นาย ปัณณวัฒน์ แสงอรุณ
642101011350 นาย ศิรวีร์ ยอดยา
642101011351 น.ส. กุลจิรา เพ่ิมอ่ิม
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642101011352 น.ส. ธัญชนก นุชสุภาพ
642101011353 นาย ธนวัฒน์ ชิสกะ
642101011354 น.ส. พิมพ์ชนก ประมูลทรัพย์
642101011355 น.ส. ธารรดา ฟองสมุทร
642101011356 น.ส. วรรณิดา อ่อนสุริวงศ์
642101011357 น.ส. ลลิตา ห้องแซง
642101011358 น.ส. กันยารัตน์ จ่ัน
642101011359 นาย อภิชาติ ค าแก้ว
642101011360 น.ส. ดาราวรรณ กิจจาวิเศษ
642101011361 น.ส. สายธาร อินทฤทธ์ิ
642101011362 น.ส. เพชรรัตน์ วัฒนรุจิราพันธ์
642101011363 นาย พงศกร ถานะวุฒิพงศ์
642101011364 นาย วิษัย ไตรงามวัฒนา
642101011365 น.ส. จิรัญยา บัวเพชร
642101011366 นาย วินิจ โล่ด ารงรัตน์
642101011367 น.ส. ฉันทิกา มะโนค า
642101011368 นาย สิปปวิชญ์ ถาวโร
642101011369 น.ส. ภัทราวดี มะลิแย้ม
642101011370 น.ส. ศิริรัตน์ โลสูงเนิน
642101011371 น.ส. ปริณดา กระโจมแก้ว
642101011372 นาย กฤตพร ชะนา
642101011373 น.ส. วิภารัตน์ หวลค า
642101011374 นาย ชนทัต ธนัชเกิดผล
642101011375 น.ส. ขนิษฐา หมุดเส็ม
642101011376 น.ส. พิรัชต์ชญา ล าทา
642101011377 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง ขวัญฤดี ยาแก้วหล้า
642101011378 น.ส. กัญญณัฐ ปวนะฤทธ์ิ
642101011379 นาย ยุทธภูมิ สุทธิประภา
642101011380 น.ส. ภัคจิรา อมรวงศ์
642101011381 นาย อรรถพล ชูเจริญ
642101011382 น.ส. สิริรัตน์ แก้วหีตนุ้ย
642101011383 น.ส. ศศิรัญญา ศิริโสดา
642101011384 นาย ชยันต์ธร สรรชัยเสริมพร
642101011385 นาย ณัฐดนัย สะพานทอง
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642101011386 น.ส. กัณหา เรืองจรัส
642101011387 นาย ดวงดี สิทธิศักด์ิ
642101011388 นาย ชาตรี เสกรัมย์
642101011389 นาย ณรงค์เดช เสาวดี
642101011390 น.ส. วรรณอนงค์ ข้ามสาม
642101011391 น.ส. สุชาดา หม่ืนท้าว
642101011392 นาย ณัฐกริชพัชร์ รุจจนพันธ์ุ
642101011393 นาย ณัฐ นาคเกษม
642101011394 น.ส. กรองผกา มูลเช้ือ
642101011395 น.ส. นัฏชนก ค าสัตย์
642101011396 น.ส. วรณัน วัฒนเขจร
642101011397 นาย นฤเบศร์ กันยายน
642101011398 น.ส. สิรินยา แสงตา
642101011399 น.ส. ชุติวรรณ พลเมืองศรี
642101011400 นาย ชัยสิทธ์ิ บูรทิศ
642101011401 น.ส. ณัฐวดี หนักแน่น
642101011402 น.ส. อิศรีย์ รัตนวิมล
642101011403 น.ส. ศิริพร ทิพยมงคล
642101011404 นาย เพธารักษ์ สิงห์สัตย์
642101011405 นาย อาคม เรืองทวี
642101011406 นาย ธนิต เขยเพ็ญศรี
642101011407 นาย ภาสวิชญ์ กุลชล
642101011408 นาย ณธฉัฏฐ์ ฐาน์ธิณิฏ
642101011409 น.ส. สาธิตา อ่างทอง
642101011410 น.ส. ณัฐนันท์ อินทร์จักร์
642101011411 น.ส. คัทลิยา วิรุฬห์สวรรยา
642101011412 น.ส. ภานุมาศ ทุกข์จาก
642101011413 น.ส. ณัฐริกา คณะศรี
642101011414 น.ส. สกุลณีย์ ศรีสัมพันธ์
642101011415 น.ส. เจนจิรา สุทธิสินทอง
642101011416 นาย ปณชัย บุญวงษ์เมือง
642101011417 นาย พงษ์พัชร ประกอบกล
642101011418 นาย กษาปณ์ ศรีโสภา
642101011419 นาย ศุภัทร พาขุนทด
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642101011420 น.ส. สุทธิรัก ทิพย์รัตน์
642101011421 นาย ภัทราชัย ปานสุวรรณ
642101011422 นาย จักรพันธ์ุ หันวิสัย
642101011423 น.ส. อภิสรา แสงเพียงจันทร์
642101011424 นาย สิรวุฒิ ธัชกวิน
642101011425 น.ส. อังคนางค์ โสวจัสสตากุล
642101011426 นาย สิงหรัณย์ กันทะ
642101011427 นาย ณัฐ อ่อนทองค า
642101011428 น.ส. พรรณธิการ์ พุ่มจันทร์
642101011429 น.ส. ฉัตรญดา เมืองยศ
642101011430 น.ส. กฤติกา อัมภวานนท์
642101011431 นาย ณภัทร กิจขจรกุลภัทร
642101011432 น.ส. ชุติกาญจน์ วินิตวรเวสม์
642101011433 น.ส. ชลิดา บ ารุงลางเหลือ
642101011434 น.ส. ลดารัตน์ เนินพรหม
642101011435 น.ส. ชนานันท์ อุ่นอบ
642101011436 น.ส. ปภาวี ชนะศรี
642101011437 นาย สิรวิชญ์ เรืองชาติ
642101011438 นาย ธนกฤต แก้วนาม
642101011439 น.ส. อังค์วรา เทียบท่าทอง
642101011440 น.ส. สุวิลชา ติโลกวิชัย
642101011441 น.ส. ปรานเปรม มีนยุทธ์
642101011442 น.ส. ช่อสุมน สอดสี
642101011443 นาย นรุตม์ ไชยโย
642101011444 น.ส. ณัฏฐรียา ใยแจ่ม
642101011445 น.ส. พรญาณี แพงสุดโท
642101011446 นาย อาทิตย์ แก้วแหวน
642101011447 นาย วีรภัทร พุ่มจ าปา
642101011448 นาย วุฒิชัย เหลือสุข
642101011449 นาง ญานิล วิชัยดิษฐ
642101011450 นาย วรสิทธ์ิ สิทธิยศ
642101011451 น.ส. กฤติกา รุ่งเรือง
642101011452 น.ส. อังค์วรา เมืองวงค์
642101011453 นาย อัครพล เหมรา
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642101011454 น.ส. มุทิตา ธิสอนงัว
642101011455 น.ส. ทิพวิมล ไตรกูล
642101011456 น.ส. สิรภัทร คัยนันทน์
642101011457 น.ส. อลิญา เจริญสุข
642101011458 นาย ปีย์ทอง ผิวอ่อน
642101011459 น.ส. อรภชา สุวิเศษธ ารง
642101011460 น.ส. จุฑารัตน์ รูปพรม
642101011461 ว่าท่ีร้อยตรี รพีพงศ์ ศรีเพชรพงศ์
642101011462 น.ส. ชุติมา ธนูรักษ์
642101011463 น.ส. อรทัย ศรีพรรณทอง
642101011464 น.ส. สิริฤทัย จันทร
642101011465 นาย จตุรพงษ์ ทิพย์สมบัติ
642101011466 นาย ทศพร จอมวัน
642101011467 นาย อรรถวุฒิ โลหกาญจน์
642101011468 นาย จิตบุณย์ นาคอุไร
642101011469 นาย พัฒนฉัตร โสภาบุตร
642101011470 นาย อภิชัย มานะคิด
642101011471 น.ส. ธีร์วรัญญ์ ช่ืนธีรพงศ์
642101011472 น.ส. ณัฐฐาพร เดชแก้ว
642101011473 นาย ศุภกร วรรณจิตร์
642101011474 นาย ณภัทร สุวรรณพฤกษ์
642101011475 น.ส. นภัสสร พนานุสรณ์
642101011476 น.ส. รัตวรรณ สุระค าแหง
642101011477 นาง ณฐิตาภา ดวงจันทร์
642101011478 น.ส. ณัฐรดา เมธาวินโภคกร
642101011479 น.ส. แก้วใส ถนอมรอด
642101011480 นาย พิพัฒน์พล โกจารย์ศรี
642101011481 น.ส. ทรายสวย ถนอมรอด
642101011482 นาย ตฤณ บัวภาค า
642101011483 นาย นิติวุฒิ สีตะวัน
642101011484 น.ส. เปมิกา แก้วสวี
642101011485 น.ส. อภิญญา สายค าวงษ์
642101011486 นาย คุณากร เพ็ชรรัตน์
642101011487 นาย ศักรินทร์ ไชยเมืองดี
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642101011488 น.ส. กิตติยา สีสิม
642101011489 น.ส. นภัสสร เจริญขันธ์
642101011490 นาย ทักษ์ พหลโยธิน
642101011491 น.ส. ชลิศวรา ระฤทธ์ิ
642101011492 นาย ภูพันธ์ พิมพิสุทธ์ิ
642101011493 น.ส. พิชชาพร ประหยัดทรัพย์
642101011494 นาย ทนุพงษ์ เขียวดี
642101011495 นาย ภูดิศ สมวันดี
642101011496 นาย พิชิตพล โพธ์ิเพ็ง
642101011497 นาย กานต์ ภิญโญธนาคม
642101011498 นาย สฤษธิชัย บุญญะช่วยวงศ์
642101011499 นาย ภัทร กมลจิตสุที
642101011500 น.ส. จีรนันท์ แก้วปินตา
642101011501 น.ส. เพชรรัตน์ หนุมาน
642101011502 น.ส. ณภัชนันท์ อุทธโยธา
642101011503 นาย สักรินทร์ ตุ้ยมูล
642101011504 น.ส. ปรีดาภรณ์ สุระภักด์ิ
642101011505 น.ส. พีชฌาภรณ์ ทะตัน
642101011506 น.ส. เปรมใจ จัดสม
642101011507 นาย นนทนันท์ พรหมสิงห์
642101011508 น.ส. อรณิชา มณีทะ
642101011509 น.ส. ณัฐวดี ฉันทศิริรัตน์
642101011510 นาย ฐิติภาสณ์ เสียงสุคนธ์
642101011511 น.ส. ภัทราพร พลโลก
642101011512 น.ส. จิระนันท์ รัตนรักษาสัตย์
642101011513 นาย ชนาธิป วัฒนสโรช
642101011514 น.ส. รุ่งนภา ป่ินสอน
642101011515 น.ส. กวินทรา แก้วกระจ่าง
642101011516 น.ส. สิโรธร เมฆวัน
642101011517 นาย อภิชิต ศรียา
642101011518 น.ส. นิภารัตน์ สลีอ่อน
642101011519 นาย กุลพัทธ์ ชูสังข์
642101011520 นาย คณิศร มณีศรีสุวรรณ
642101011521 น.ส. ณิชาพร ทองน้อย
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642101011522 นาย ชนณุพงศ์ ปานพ่วงศรี
642101011523 น.ส. วีนัส พรมสอน
642101011524 น.ส. เปรมฤทัย คมพุดซา
642101011525 น.ส. สไบแพร เอ่ียมอ าไพ
642101011526 นาย อธิราช วัตตธรรม
642101011527 น.ส. สุขุมาภรณ์ นวลละออง
642101011528 น.ส. ธีราศรี ธิติยุกต์
642101011529 นาย พูนพิพัฒน์ บุญญานุสรณ์
642101011530 น.ส. ลลิตาภรณ์ ภู่เล็ก
642101011531 น.ส. ณัฐวดี สุธรรมานนท์
642101011532 น.ส. คนัมพร วงษ์สถิตย์
642101011533 น.ส. กมลรัช ผดุงกิจ
642101011534 นาย สุวิจักขณ์ ช่วยจันทร์
642101011535 น.ส. อัญธิญา เมียนทอง
642101011536 ร้อยต ารวจโทหญิง อชิดา ไผ่โสภา
642101011537 น.ส. วราลี งามดี
642101011538 น.ส. ยุรีย์ หีมหนิ
642101011539 น.ส. ธิติมา สมเกียรติเจริญ
642101011540 น.ส. อาริศรา ศรีเชียงสา
642101011541 นาย ณัฐกฤต ดาวเรือง
642101011542 น.ส. เพ็ญพร ยุทธมณี
642101011543 นาย ณัชพล ทรัพย์ประเสริฐ
642101011544 นาย ปฏิพล รุจิพัฒนพงศ์
642101011545 น.ส. ชนากานต์ ปันต๊ะถา
642101011546 สิบต ารวจตรีหญิง คูณรุจา เครือแดง
642101011547 น.ส. ภัคจิรา ชูด้วง
642101011548 น.ส. ทีรันนัส ปิติวาทยากร
642101011549 น.ส. วาวอุษา ค าเมืองใจ
642101011550 นาย ติณณภพ พัฒนะ
642101011551 นาง กานดารัตน์ ไกรนิตย์
642101011552 ว่าท่ี ร.ต. อนุรักษ์ กล่ินขจร
642101011553 น.ส. หน่ึงเดือน วีระสุนทร
642101011554 นาย กรวิชช์ ถมยาบัตร
642101011555 น.ส. รภัสสา ยุชยทัต
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642101011556 น.ส. ชนิภช พนัสอ าพล
642101011557 นาย วิวัฒน์ชัย ธนูธรรมเจริญ
642101011558 น.ส. ชญาณ์นันท์ คงสัมฤทธ์ิ
642101011559 น.ส. ศิริพร ชินผา
642101011560 นาย ยงยศ วาสุถิตย์
642101011561 นาย ณัฐพงษ์ พันธ์ทอง
642101011562 นาย ฉัตรพล แต้เจริญไชย
642101011563 นาย กุลเมศร์ ปัญญาทิพย์
642101011564 น.ส. ยุพิน หอมเพียร
642101011565 น.ส. ดารินทร์ สิงห์แหลม
642101011566 นาย ธนิสร โสมโสรส
642101011567 น.ส. ชนินาถ สุสานนท์
642101011568 น.ส. ชวพัจน์ ตันเสวี
642101011569 นาย ภูวนาถ บุญมี
642101011570 น.ส. วิรมณ ไชยต้นเทือก
642101011571 นาย ยุทธนา จงใจ
642101011572 น.ส. วรพร คติวิริยะ
642101011573 นาย ศรัณร์พงศ์ ค าศรีสุขต์
642101011574 นาย ไตรรัตน์ อิทธิวราภรณ์กุล
642101011575 น.ส. สโรชา ซ้ิมเทียม
642101011576 นาย จิรายุ จันตะศิลป์
642101011577 นาย ธนาธิป เเสงโสภณ
642101011578 น.ส. ศินิษา นาคน้อม
642101011579 น.ส. ธนัชพร เชาว์วิศิษฐ
642101011580 น.ส. พัชราพรรณ พจนสิทธ์ิ
642101011581 นาย อิทธิเดช เปล่ียมแพร
642101011582 น.ส. ณัฐนันท์ วาระเพียง
642101011583 น.ส. ภัสญาน์วรรณ์ เจนนุวัตร
642101011584 น.ส. สุณิสา วงศ์งามใส
642101011585 น.ส. ชนกนาฏ เดชนธีนนท์
642101011586 น.ส. รพีพรรณ ศิริบรรจง
642101011587 น.ส. นภัสสร เพ็งอ้น
642101011588 น.ส. วรี ประคองทรัพย์
642101011589 น.ส. ปัณณภัสร์ ปัญญากาศ

ช่ือ - นำมสกุล

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าท่ี 341 จาก 450    



จ ำนวน 15,262 คน 
เลขประจ ำตัวสอบ

642101011590 น.ส. พรธิดา วรรธนะเศรษฐ
642101011591 น.ส. ปวิตรา จิวเจริญ
642101011592 น.ส. รัฐกาญจน์ น้อมนิล
642101011593 น.ส. กวิศรา อ าพรรทอง
642101011594 นาย ณัฐฐิพงษ์ ชุบไธสง
642101011595 น.ส. สุชานาถ จึงเจริญ
642101011596 น.ส. ศุทธินี กับปุละวัน
642101011597 น.ส. จุฑาทิพย์ ต้ังบรรพต
642101011598 นาย กันตภณ เดชวงศ์ธาดา
642101011599 น.ส. พชรพรรณ เจียมกูล
642101011600 น.ส. ช่อทิพย์ สมรูป
642101011601 นาย พีระพัฒน์ ทับบ ารุง
642101011602 นาย กฤษกร อาชววาณิชกุล
642101011603 น.ส. พรธรรมมิก ถึงแสง
642101011604 นาย เต็มภาคภูมิ โภคา
642101011605 น.ส. ภัทรกมล แก้วสงค์
642101011606 น.ส. จุฑามาศ สิริกุล
642101011607 น.ส. ขวัญฤดี ศรีสงสาร
642101011608 นาย ปิยะพงศ์ สุวรรณจันทร์
642101011609 น.ส. เพียงฟ้า เชาวนะ
642101011610 นาย เจษฎา บุตรเพชร
642101011611 น.ส. จิณัฐสินี ละอองพันธ์
642101011612 น.ส. ปิยารัตน์ กิตติสันทัด
642101011613 น.ส. ณิชกานต์ เพ่ิมฤาชัย
642101011614 ร้อยโท ณัฐพล อินทรบุตร
642101011615 น.ส. ภัทราพร ผ่านศึกสมรชัย
642101011616 น.ส. อัลวานีย์ โกสุมพันธ์
642101011617 น.ส. ธิติกาญจณ์ ทิพย์ทวีชัย
642101011618 นาย ปุญญพัฒน์ คณะภิกขุ
642101011619 นาย เรวัตร แสงมีอานุภาพ
642101011620 นาย วัชรพงษ์ บุญเพ็ง
642101011621 น.ส. ณัฐธิดา มาปะโท
642101011622 น.ส. จิราภา ศิลปะ
642101011623 นาย ณัฐดนัย พันธ์ุประเสริฐ
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642101011624 น.ส. ทิพย์วิมล เพ็ชรน้ าน้อย
642101011625 นาย สุวพจน์ ภูวรณ์
642101011626 น.ส. นรกมล ฟักทองอยู่
642101011627 น.ส. ภัทราวดี เกตุชาติ
642101011628 นาย นที ล้นล้ า
642101011629 น.ส. นันทกานต์ คุณุ
642101011630 นาย ศิรวิทย์ ค้าธัญญมงคล
642101011631 น.ส. นาถนภา จันทราเรืองฤทธ์ิ
642101011632 น.ส. กัษมาพร สาตะโรจน์
642101011633 นาย ชลชาสน์ ศิริโสตร์
642101011634 นาย สิทธากร หมอยาดี
642101011635 นาย ชวกร ขุนเพชร
642101011636 น.ส. วชิราภรณ์ ชินนาค
642101011637 นาย เกรียงไกร สุขเขียว
642101011638 นาย สวิตต์ สวิพันธ์ุ
642101011639 นาย ปิยะวัตร เพชรหนู
642101011640 นาย ฐิติวัจน์ งอยจันทร์ศรี
642101011641 น.ส. รัชฎาภรณ์ ศรีวาท
642101011642 นาย ลิลิต สักลอ
642101011643 น.ส. ทัศรา เจ็ดเสมียนใหม่
642101011644 น.ส. อลิสา ชาญสูงเนิน
642101011645 นาย สันติ พิทักษ์วงษ์สว่าง
642101011646 น.ส. ศรัณยา ศรีสวัสด์ิ
642101011647 น.ส. ฐิรัตน์ฏิยา โลกเล่ือง
642101011648 น.ส. ปรีดานุช ณ ระนอง
642101011649 น.ส. ณิชกานต์ นาคธรณินทร์
642101011650 นาย กฤษดา การเดช
642101011651 นาย กัญจน์ ตัณฑัยย์
642101011652 น.ส. สุธิมา ภู่สวัสด์ิ
642101011653 น.ส. ปริยากร อ่อนหวาน
642101011654 น.ส. ณัชชา สุทธิสัมพันธ์
642101011655 นาย เตชพัฒน์ เสียงใส
642101011656 น.ส. สรินทร์ทิพย์ รงคปราณี
642101011657 นาย สหวุฒิ พันธ์พิทักษ์
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642101011658 น.ส. พัชรินทร์ มีศิริ
642101011659 น.ส. ภัทรกาญจน์ ประพันธ์
642101011660 นาย เจตนิพัทธ์ โลหิตยา
642101011661 นาย ชาติชาย สมยา
642101011662 นาย ฐิติพงศ์ อรัญเวศ
642101011663 น.ส. รัถญากร อมาตยกุล
642101011664 น.ส. สาริศา อินนา
642101011665 น.ส. พัณณิตา ฉายคุณรัฐ
642101011666 น.ส. เกวลิน โตตาบ
642101011667 น.ส. จุฑารัตน์ เป้วัด
642101011668 นาย ธเนษฐ รุจิรางกูร
642101011669 น.ส. นันทวัน พัฒนแก้ว
642101011670 น.ส. พรรวินท์ มุ่งสมัคร
642101011671 น.ส. อิสริยาภรณ์ อภิชาติวิวรรธน์
642101011672 นาย สุภัทร จันทร์ตะลิ
642101011673 นาย ภาณุวิชญ์ สว่างอารมย์
642101011674 นาย ธนิสร บุรุษพัฒน์
642101011675 นาย อนันตชัย หร่ังมะเริง
642101011676 น.ส. ณิฐชานันท์ นิธิชัยธนเลิศ
642101011677 น.ส. อรวรรณ ปานอุดมลักษณ์
642101011678 น.ส. ชุติกาญจน์ อู่อินทร์
642101011679 นาย วัชรพงศ์ พลับจีน
642101011680 นาย พงศกร โชคสมงาม
642101011681 น.ส. จุฑามาศ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
642101011682 นาง ปล้ืม จิระพรพาณิชย์
642101011683 น.ส. อุมาพร ขจรวิทย์
642101011684 น.ส. เนตรนภา รักด้วง
642101011685 น.ส. อาภาภรณ์ ดรุณเนตร
642101011686 น.ส. ทิพย์หทัย ทองธรรมชาติ
642101011687 นาย ภวินท์ธรรศ ชีวะเสรีชล
642101011688 น.ส. พัณฑิตา ดาวรัตน์
642101011689 นาย ธราธร กล่ันจัตุรัส
642101011690 น.ส. ศุภาพิชญ์ พันธ์ุค าเกิด
642101011691 นาย ปิยวิทย์ ตันติสาครเขต
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642101011692 นาง เบ็ญจวรรณ หนูทอง
642101011693 น.ส. ณัฐสินี ศรีประเสริฐ
642101011694 นาย เกียรติศักด์ิ สรรเพชุดาญาณ
642101011695 น.ส. ปณิกา พุฒแทน
642101011696 นาย สุชาติ สุริยมาตย์
642101011697 นาย วรภัทร บุญยะวงศ์
642101011698 น.ส. วัลยา คงแดง
642101011699 น.ส. เฉลิมขวัญ ศรีสงกา
642101011700 น.ส. รมัณยา เพชรประสมกูล
642101011701 นาย สุรเชษฐ์ จินะเทศ
642101011702 นาย กิตติคุณ ศรีวัฒนเวช
642101011703 นาย สหภาพ เลารัตน์
642101011704 นาย พุฒิพงศ์ ศิริกัณฑ์
642101011705 น.ส. นันทัชพร จันต๊ะวงค์
642101011706 น.ส. อรจิตรา ปรางงาม
642101011707 นาย วัธน์ชรินทร์ รัตนพงศ์
642101011708 น.ส. ใกล้รุ่ง วงษ์แก้ว
642101011709 นาย สุรพงษ์ เลาหปิยะกุล
642101011710 น.ส. มณีวรรณ ประวิเศษ
642101011711 น.ส. บูชิตา บินเรโบ
642101011712 นาย ธีรโชติ สมบูรณ์พาณิชกิจ
642101011713 นาย วรทย์ วรางกูร
642101011714 นาย ณัฐพล เนตรหาญ
642101011715 น.ส. ชญาดา ชลารัตน์
642101011716 น.ส. วริศรา วาพันสุ
642101011717 น.ส. รสจณา จิตรัตนานนท์
642101011718 นาย อาคม เศษสุวรรณ์
642101011719 น.ส. สุภาพัทธ์ นาเล้ียง
642101011720 น.ส. ธารทิพย์ วงศ์บ้านดู่
642101011721 นาย ชนกชนม์ แสงแดง
642101011722 น.ส. ปวีณา หมีปาน
642101011723 นาย จิรายุ ยุทธเกษมสันต์
642101011724 น.ส. จิราพัชร ทิพยมาศโกมล
642101011725 นาย เกรียงศักด์ิ สันติวัฒนานนท์
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642101011726 นาย ญาณวรุตม์ อ าพันแสง
642101011727 น.ส. ธนัชพร มณีวรรณ
642101011728 น.ส. ช่ืนกมล แสงแก้ว
642101011729 น.ส. คัทลียา ธินวล
642101011730 นาย ปองภพ ปลัดศรีช่วย
642101011731 น.ส. สรรพสิริ บุญท่ีสุด
642101011732 น.ส. จุฑารัตน์ อินทเจริญ
642101011733 น.ส. นันทิชา บุดดา
642101011734 นาย ภูมิวนัฏฐ์ ประทุมอินทร์
642101011735 นาย อุทัย สายสุวรรณ์
642101011736 น.ส. ณกมล มณีนุษย์
642101011737 นาย จิรพนธ์ ไต่เป็นสุข
642101011738 น.ส. ภัทริกา ด่านระหาร
642101011739 น.ส. ณัชชา เทพวีระ
642101011740 น.ส. อภิสรา เทวฤทธ์ิ
642101011741 นาง สุธาสินี นาราษฎร์
642101011742 น.ส. กนกวรรณ สีคาม
642101011743 น.ส. ณัฎฐณิชา คุ้ยหล า
642101011744 น.ส. กวิสรา น้ าผุด
642101011745 น.ส. ดุจเดือน คงทอง
642101011746 น.ส. พิวิมล บุตรธนู
642101011747 น.ส. พิมพ์ชนก หนูทอง
642101011748 น.ส. วรัญญา คณาธรรม
642101011749 นาง ขวัญใจ อินสมพันธ์
642101011750 นาย อดิศักด์ิ ขันละ
642101011751 น.ส. ทวินันทกานต์ ทิพย์แก้ว
642101011752 น.ส. ภัศรา ลือฤทธ์ิ
642101011753 ส.ต.ท. เจนณรงค์ แสงตะวัน
642101011754 น.ส. นฤมล แจ้งเสมอ
642101011755 น.ส. เนตรฤดี ไชยพงค์
642101011756 น.ส. ปาลิตา จันทร์น้อย
642101011757 นาย กวินท์ ชยาภิวัฒน์
642101011758 นาย จีระกฤต แฝงดาหาร
642101011759 น.ส. พูลสุข วิเชียรวรรณ์
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642101011760 น.ส. ศิรินันท์ ศรีบัวสด
642101011761 น.ส. ธันยพร บุญรักษ์
642101011762 น.ส. ปาจรีย์ กาญจนพงศ์
642101011763 น.ส. ตริตาภรณ์ กาญจนากร
642101011764 น.ส. ณัฐวดี ป่ีแก้ว
642101011765 นาย จักรภพ สุขกลับ
642101011766 นาย จักรภัทร สุขกลับ
642101011767 นาย จิรวัฒน์ อานนท์
642101011768 นาย ธีระ ธีรเมธางกูร
642101011769 น.ส. รติมา จัดประจง
642101011770 นาย อนุพงษ์ ทรายสมุทร
642101011771 นาย ณัฐกิตต์ิ ไพสิฐวิโรจน์
642101011772 น.ส. กนกพรรณ บุญสิทธ์ิ
642101011773 นาย วรัญญู วัชราวุธพัฒนา
642101011774 น.ส. อรุโณทัย จันทคุณ
642101011775 นาย ศิริวัฒน์ กาฬศิริ
642101011776 น.ส. ชนากานต์ ศรีพรม
642101011777 น.ส. วัณฑการณ์ กัณฐรัตน์
642101011778 นาย ปุญยวัจน์ พานมะลิ
642101011779 นาย จักรวาลย์ เปาริก
642101011780 น.ส. นิชานันท์ อรัญนารถ
642101011781 น.ส. รสสุคนธ์ อุดมศิริกุล
642101011782 น.ส. สุจิตตรา ดวงบุญ
642101011783 น.ส. ธนัชพร บุญจันทร์
642101011784 น.ส. บุณยวีร์ ศิริวัฒน์
642101011785 น.ส. เป่ียมบารมี สุวรรณบุตร
642101011786 ร.ต.ท. กฤษฎา ร่วมรุ่งโรจน์
642101011787 น.ส. ระพีพร ภานะรมย์
642101011788 น.ส. ชวิศา เพ็ชรช่วย
642101011789 นาย ปารุสก์ เวียงศรี
642101011790 น.ส. ชฎาภรณ์ พลเย่ียม
642101011791 น.ส. อริสา ภูมิชาติ
642101011792 น.ส. สลักจิต อินทเศียร
642101011793 นาย ตามวุฒิ เมฆนาคา
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642101011794 นาย ณัฐภัทร วรกุล
642101011795 นาย จิราณัติ นันจันที
642101011796 นาย ธนกฤต ฉวีรักษ์
642101011797 นาย สุริยะ ภิรมย์ชม
642101011798 น.ส. กานต์ชนก กาศสมบูรณ์
642101011799 น.ส. อัจจิมา ม่วงพัฒน์
642101011800 น.ส. ชัชฎาภรณ์ มะโนวรรณ์
642101011801 น.ส. ศศมณฑ์ คชไกร
642101011802 น.ส. วิภารัตน์ สุยะต๊ะ
642101011803 นาย สุพัชร์ สุวรรณ
642101011804 น.ส. วิรัลพัชร นานัปแสนอนันต์
642101011805 นาย อนุสน หงวนประเสริฐ
642101011806 น.ส. สุมนนา ไชยเทพ
642101011807 น.ส. ชนกนาถ ธรรมมา
642101011808 น.ส. ศศิประภา แก้วพิมาย
642101011809 นาย อธิภูมิ ชัยศรี
642101011810 นาย ภาณุพงศ์ รัตนอุดม
642101011811 นาย ปรีดิยุช อัยยะภาคย์
642101011812 น.ส. อรปรียา สมบัติพิบูลย์
642101011813 น.ส. อารดา หมาดท้ิง
642101011814 น.ส. ฑิตฐิตา ดีเลข
642101011815 น.ส. บุศรินทร์ คันธะรส
642101011816 นาย อรรถฤทธ์ิ เต็กจินดา
642101011817 น.ส. สุมาลี จันทนาม
642101011818 น.ส. กัณฐาภรณ์ วุฒิงาม
642101011819 น.ส. พิมผกา ปัญญาวงค์
642101011820 นาย ณัฐธนา ผดุงชาติ
642101011821 นาย ยศกฤศ กุลเตชะวณิช
642101011822 นาย กฤตภาส สัมมาเลิศ
642101011823 นาย สมเกียรติ ตนภู
642101011824 น.ส. กมลรัตน์ บุญเลา
642101011825 น.ส. ศศิธร หอประสงค์
642101011826 นาย ธนดล ใจปล้ืม
642101011827 นาย พงศ์ธรณ์ พงษ์อร่าม
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642101011828 นาย สุทธิพงศ์ จันทรอักษร
642101011829 น.ส. กนกพร กิจอภินันท์
642101011830 น.ส. ดลลดา พรหมลิ
642101011831 น.ส. รังสิมา พิมมะหา
642101011832 น.ส. ชุติมา แสงธิป
642101011833 นาย พีระ วงษ์มา
642101011834 นาย เอกสิทธ์ิ พิมพ์หนู
642101011835 น.ส. ศุภนันต์ เผือกสูงเนิน
642101011836 นาย กรวิฑิต รวยทรัพย์
642101011837 น.ส. สุวิภา อาสานอก
642101011838 นาย จักรพันธ์ุ น้ าใจสุข
642101011839 นาย ดนัย ตาลทรัพย์
642101011840 น.ส. นฤญมล ทับทิมเขียว
642101011841 น.ส. วรากร ค าผล
642101011842 นาย วชิรวิทย์ เอกภาพสากล
642101011843 นาย ปุริมปรัชญ์ กันนุลา
642101011844 นาย กายสิทธ์ิ บุญมี
642101011845 น.ส. อุมาพร วชิรโรจน์ประภา
642101011846 นาย หน่ึงพิรุณ เหล็กค า
642101011847 น.ส. ผกาวดี มิคะนุช
642101011848 นาย พรธวัช วิเชียร
642101011849 น.ส. กอบกุล กลัดแก้ว
642101011850 น.ส. วรรษมน เพชรพูนภรณ์
642101011851 น.ส. สุภาพร คณะครุฑ
642101011852 น.ส. ภูริชา ล าธารทอง
642101011853 น.ส. ชณัฐดา พรหมจักร
642101011854 น.ส. ปาจรีย์ ทวีพงษ์
642101011855 น.ส. พิชญ์พิมล สมฤทธ์ิ
642101011856 นาย สุธน หมัดเต๊ะ
642101011857 นาย ศักย์ศรัณย์ นาครัตน์
642101011858 น.ส. วราพร ไวนฤนาท
642101011859 น.ส. ลภัชรินทร์ แตงอ่อน
642101011860 น.ส. ภัทธิรา คงวัฒน์
642101011861 น.ส. ภัททิยา อรรถการพงษ์
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642101011862 นาย เมธาวี ช่ืนบาล
642101011863 นาย เกษมสุข เจริญวัฒนธรรม
642101011864 น.ส. ปวริศา สืบมา
642101011865 นาย ปภังกรณ์ หล่าสกุล
642101011866 น.ส. อรไพลิน จันทร์ภูมิ
642101011867 น.ส. จตุรพร ลอยชูศักด์ิ
642101011868 น.ส. นภัสสร ปลูกรักษ์
642101011869 นาย วิชานนท์ อาพัดนอก
642101011870 นาย ณัฐภัทร แจ้งจ่ัน
642101011871 น.ส. มาลี เงินโพธ์ิ
642101011872 น.ส. เจนจิรา ดาวเรือง
642101011873 น.ส. พิมพ์ชนก สิงหัษฐิต
642101011874 น.ส. ศศิวิมล วงศ์พงศกร
642101011875 น.ส. สุทัตตา สุวรรณฤทธ์ิ
642101011876 นาย นรากร กงทอง
642101011877 น.ส. อินทิพร อาจสัญจร
642101011878 นาย จิราธิวัฒน์ เท่าธุรี
642101011879 น.ส. บุษกร พรหมมินทร์
642101011880 น.ส. กิติมา ชาญศิลป์
642101011881 นาย ณภัทร สารวนางกูร
642101011882 นาย วิวัฒน์ ทวิทา
642101011883 นาย สหพล พละมาตย์
642101011884 นาย ชวพล จึงสมาน
642101011885 น.ส. วีณา คิดรอบ
642101011886 น.ส. อังคนา บึงใส
642101011887 น.ส. ยุวพร สรเลขกิตติ
642101011888 นาย ภูธเนศ ส ารวมสุข
642101011889 น.ส. ชุติณัชชา หลวงจู
642101011890 น.ส. เจนจิรา ยอดแก้ว
642101011891 นาย กษม สิงหพันธ์ุ
642101011892 น.ส. ธนทร พวงแก้ว
642101011893 นาย ทรรศิน รักพานิชแสง
642101011894 น.ส. กัญญารัตน์ หยงสตาร์
642101011895 นาย เอกปัญญา ปิยสถิตย์
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642101011896 น.ส. น้ ามนต์ คณะเวทย์
642101011897 น.ส. ชัชชญา ศิริวงษ์
642101011898 นาย สารัต รัตน์น้ าใจชน
642101011899 น.ส. จิดาภา วิเศษศิริ
642101011900 นาย ณรงค์ศักด์ิ ชูเอียด
642101011901 นาย อภิวัฒน์ สุนทรารักษ์
642101011902 นาย ณัฐพันธ์ุ รัตนพันธ์ุ
642101011903 น.ส. ชุติกาญจน์ วิริยสวัสด์ิ
642101011904 นาย พชร เมธเมาลี
642101011905 น.ส. นันทวดี สายหยุด
642101011906 น.ส. ชลิตา พนเจริญสวัสด์ิ
642101011907 น.ส. วนิดา ปลงใจ
642101011908 น.ส. โชติกา ตรีนนท์
642101011909 น.ส. พลอยพิสุทธ์ิ ไทยถาวร
642101011910 นาย อาณัติ รินไธสง
642101011911 น.ส. ศศิธร ศาลางาม
642101011912 น.ส. ประภัสสร เหล่าคนค้า
642101011913 นาย อังคาร คามจังหาร
642101011914 นาย สุพจน์ ไกรปราบ
642101011915 น.ส. มนสิชา บุญวงศ์
642101011916 น.ส. สิริสกุล โกเจริญกิจ
642101011917 น.ส. ปรัชลี จิตแฉล้ม
642101011918 น.ส. สวรส เอ้ือชูจิตต์
642101011919 น.ส. พองาม นามจันทร์ลักษณ์
642101011920 น.ส. วารุณี จันทร์เกิด
642101011921 น.ส. นัชชา นรานุวัฒน์
642101011922 ส.ต.อ. ศักย์ศรณ์ แก้วประดิษฐ์
642101011923 น.ส. ชลิตา รัมมะวาส
642101011924 นาย ธีรยุทธ เรืองสมบุญ
642101011925 นาย ทรงพล ลูกอินทร์
642101011926 น.ส. ธวัลหทัย ชนะค้า
642101011927 น.ส. พราว เสมสุขกรี
642101011928 นาย เฉลิมเกียรติ บุตรประเสริฐ
642101011929 น.ส. ปัณฑารีย์ อวยจินดา
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642101011930 นาย วสวัฒน์ เวียงถานะ
642101011931 น.ส. อมลวรรณ ภมรมานพ
642101011932 น.ส. ธันยพร น่ิมสกุล
642101011933 น.ส. วันวิสา ค าแก้ว
642101011934 นาย อนิรุทธ์ บุญมหาธนากร
642101011935 นาย สุวิชา เกิดน้ าใส
642101011936 น.ส. ลาวรรณ พิมพะยอม
642101011937 น.ส. ลัทธวรรณ ไชยมงคล
642101011938 น.ส. ทิพฤทธ์ิ ศิริ
642101011939 น.ส. ทวิวรรณ จันทะคง
642101011940 น.ส. จันตราภรณ์ พันธ์ไชย
642101011941 น.ส. ณัฐพร นิลยาภรณ์
642101011942 นาย นพรัตน์ บัวติก
642101011943 น.ส. ปภาวดี กิติพิศาลกุล
642101011944 นาย ถาวร ไข่มุกข์
642101011945 น.ส. มัลลิกา เกียรติโมฬี
642101011946 น.ส. ปิยะฉัตร ไชยเชษฐ์
642101011947 น.ส. มธุกานต์ หนูอ่อน
642101011948 น.ส. ณัฐธิดา แก้วประสิทธ์ิ
642101011949 น.ส. พรธวัล อวิรุตม์
642101011950 น.ส. นภัสสร กาญจน์ภัคพงศ์
642101011951 น.ส. พิชชา เจริญศิริ
642101011952 น.ส. วรวรรณ บุญรัตน์
642101011953 น.ส. เอกพร ก าเหนิดแก้ว
642101011954 นาย พิสิฐ ตรีภพกิตติ
642101011955 น.ส. เยาวภา ชิณศรี
642101011956 นาย วงษ์เมือง หลวงเมือง
642101011957 นาย ศุภชัย รักชุม
642101011958 น.ส. นันท์นภัส เพชรศรีกิตติชัย
642101011959 น.ส. กิตติยา พรหมโลก
642101011960 ส.ต.ท. มงคล ไชยโย
642101011961 น.ส. ณัฐลดา กิณเรศ
642101011962 น.ส. สุภาวดี จักรค า
642101011963 นาย รัชพล ระหา
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642101011964 น.ส. พิชญ์สินี เจียรบุตร
642101011965 นาย วรายุทธ โดยพิลา
642101011966 น.ส. ธมลวรรณ ขวัญเมือง
642101011967 น.ส. นงนภัส รุ่งโรจน์ขจรไชย
642101011968 นาย พงศธร จิตกุล
642101011969 นาย ทศพล ห่วงศรีเอก
642101011970 น.ส. กมลชนก นิธิวิบูลย์
642101011971 น.ส. ณัทภต อินต๊ะผัด
642101011972 น.ส. นฤพร อนุจารีวัฒน์
642101011973 นาย ปภพ ใจกิจสุวรรณ
642101011974 นาย เกริกพล แสงสว่าง
642101011975 น.ส. อนุสรา ใหม่วนา
642101011976 น.ส. เกตุวลี มาละวะ
642101011977 น.ส. ชไมพร ทองย่อย
642101011978 น.ส. ศุมาลิน จันพลา
642101011979 นาย ภานุวัฒน์ ว่องสมบูรณ์สิน
642101011980 นาย กิตติพงษ์ จันทรักษ์
642101011981 น.ส. อัญมณี นิลรัตน์
642101011982 นาย นัสเซอร์ สามัญ
642101011983 น.ส. บุณณดา พลับจีน
642101011984 น.ส. วลัยกร กาหยี
642101011985 นาย ณัฐภัทร พันธุสุวรรณกุล
642101011986 น.ส. ธันยพร แสงอร่ามกูล
642101011987 น.ส. ภัสส์ธนภักษ์ ชิตรัตน์
642101011988 น.ส. ธนภร สุขใจ
642101011989 น.ส. นภัสวรรณ อ้นสาย
642101011990 น.ส. ยศปนา เนาวสันต์
642101011991 นาย ธนะพัฒน์ เมธีวุฒิจารุศิริ
642101011992 นาย พงศธร โพธ์ิเงิน
642101011993 น.ส. จารุวรรณ มักสัน
642101011994 นาย วรพล ศรีวิหะ
642101011995 นาย อนุสรณ์ หล าสะ
642101011996 น.ส. ฤทัยชนก ภู่ชัย
642101011997 น.ส. นูรีซัม ดอเลาะ

ช่ือ - นำมสกุล

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าท่ี 353 จาก 450    



จ ำนวน 15,262 คน 
เลขประจ ำตัวสอบ

642101011998 นาย วีรพล สังข์เพ็ชร์
642101011999 น.ส. ปวีณา โอบอ้วน
642101012000 น.ส. จิรวรรณ โปร่งสันเทียะ
642101012001 น.ส. ธันยพร ทองด้วง
642101012002 นาย ทิวัตถ์ พรหมอินทร์
642101012003 น.ส. พิจิตรา ผิวเกล้ียง
642101012004 น.ส. วรรณชุตา หยงสตาร์
642101012005 นาย นพณัฐ เดชะค าภู
642101012006 น.ส. ศุทรา หอมจันทร์
642101012007 นาย เอกภาพ อย่างดี
642101012008 น.ส. ศศิญาพิมญช์ุ อินทวงค์
642101012009 น.ส. ณมน ผอมนุ่ม
642101012010 น.ส. จินตนา ธรรมเจริญ
642101012011 น.ส. ปิโยรส พิศาภาคย์
642101012012 น.ส. ปานชนก คงชูรัตน
642101012013 น.ส. วิมพ์วิภา มหาวงค์
642101012014 น.ส. ทิพย์วรณัน กัลศักด์ิปภา
642101012015 น.ส. ภนิตา พรหมประกาย
642101012016 น.ส. ถิราพร ด่านศรีบูรณ์
642101012017 น.ส. ดวงมณี ใจวงษ์
642101012018 นาย ณัฐนนท์ ชวะนา
642101012019 น.ส. นพวรรณ นุ่มศิริ
642101012020 น.ส. ศุภธิดา สุวรรณาคม
642101012021 นาย พงษ์เทพ น่ิมนวล
642101012022 นาย อภิวัฒน์ ยาวุธ
642101012023 น.ส. สิรีนาฏ นาคเลิศ
642101012024 นาง สุฑาทิพย์ บุญเทพ
642101012025 นาย วีระยุทธ แก้วมาตย์
642101012026 นาย ศิรวิชญ์ จ าเป็น
642101012027 นาย เฉลิมศักด์ิ กวางแก้ว
642101012028 น.ส. กัณฐมณี ชนกนาถวดี
642101012029 นาย กาญจนพล สายณสิต
642101012030 น.ส. ณัฐฒิมา ขันทอง
642101012031 น.ส. เสาวนิตย์ หีมใบ
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642101012032 นาย พิศุทธ์ิ เดชภิรัตนมงคล
642101012033 น.ส. ทิพย์สุคนธ์ แสนสุด
642101012034 นาย เขตโสภณ ปราบมาก
642101012035 จ.ส.ต. ณัฐศักด์ิ อนันต์จินดา
642101012036 น.ส. สิตาพัชญ์ พุทธิบูลย์อารี
642101012037 น.ส. ศุภิสรา แก้วโสภาค
642101012038 นาย ธนภัทร ล าธารทอง
642101012039 น.ส. ชัญญกัญญ์ แก้วบริสุทธ์ิ
642101012040 นาย ปฏิภาณ ผลสันต์
642101012041 น.ส. ปัทมา อินเนตร
642101012042 น.ส. พรวดี นีรนาทรังสรรค์
642101012043 น.ส. วิลาสินี หงษ์ทอง
642101012044 น.ส. แพรพรรณ อุทร
642101012045 นาย จักรพรรด์ิ สิมรักแก้ว
642101012046 นาย นาอีม มะลิทอง
642101012047 น.ส. สุธินันท์ สรอยศักด์ิ
642101012048 น.ส. สุพัตรา หอมทอง
642101012049 นาย ศราวุธ โสนันทะ
642101012050 น.ส. ชนิตา หม่ืนหนู
642101012051 น.ส. ณิชนันทน์ เจริญเนตร์
642101012052 นาย ธีรภัทร เดชวัฒน์
642101012053 น.ส. วรพรรณ เอกปิยะกุล
642101012054 นาย ฉัตรดนัย พรหมมิ
642101012055 น.ส. อรวรรณ ศุภเลิศ
642101012056 นาย ภานุพงษ์ สินธุปัน
642101012057 นาย มนตรี ชินานุปกรณ์
642101012058 นาย ธันยบูรณ์ สุขเฟ่ือง
642101012059 น.ส. ภัณฑิรา หนูในน้ า
642101012060 น.ส. ณัฐรินีย์ คล้ายสงคราม
642101012061 น.ส. นฤมล แก้วเกล้ียง
642101012062 น.ส. ภัสภรณ์ มหาผลศิริกุล
642101012063 นาย พรเทพ อยู่ช่ืน
642101012064 นาย ธนยศ กุลธ ารงค์
642101012065 นาย พุทธพร ชนัทนาวา
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642101012066 นาย ศิวะ แนวโนนทัน
642101012067 นาย อาทิกร พุทธรักษา
642101012068 นาย วีรยุทธ์ิ จริงจิตร
642101012069 นาย ลภัส แจ่มแจ้ง
642101012070 นาย สันธพล อ าไพรัตน์
642101012071 น.ส. กษมา ดือราปู
642101012072 นาย วิชวินท์ พันธรังษี
642101012073 น.ส. ศศิธร พินิจ
642101012074 นาย พิษณุพงศ์ กุลตัณฑ์
642101012075 นาย ธิศวรรษ เกษตรสินสมบัติ
642101012076 น.ส. พัชราวดี จันทะภา
642101012077 น.ส. สุชาบดี เหลืองอารีพร
642101012078 น.ส. สุธากร ศรีวิศาล
642101012079 น.ส. อารีรัตน์ ชวนช่ืน
642101012080 น.ส. สิริมาศ ชูด า
642101012081 นาย นภนต์ วรุณไพศาล
642101012082 น.ส. ขวัญสกุล เนติศุภชีวิน
642101012083 นาย วิโรจน์ วงศ์ปิยนันทกุล
642101012084 ส.ต.อ.หญิง เวณิกา เพ็งสลุด
642101012085 นาย อนิชชา วงค์โพธ์ิ
642101012086 น.ส. จุฑามาศ ทองสุวรรณ์
642101012087 น.ส. มินตรา ศรีสุระ
642101012088 น.ส. วลัยลักษณ์ พันธ์เรือง
642101012089 น.ส. ปภาวี คล้ายทิม
642101012090 น.ส. ฐาปนี สิริรุ่งเรือง
642101012091 น.ส. พิจิตรา พูลน้อย
642101012092 นาย เจษฎาภรณ์ เจริญพงษ์
642101012093 น.ส. ฉันทิตา กุลนิล
642101012094 น.ส. อัญมณี จันทรา
642101012095 น.ส. อังค์วรา ทะริยะ
642101012096 น.ส. สุพรรษา ขาวสนิท
642101012097 น.ส. ณัฏฐิกา ศรีเจริญวณิชกุล
642101012098 นาย เมธาพร นาคธน
642101012099 น.ส. กัณฐมณี บวรนิรัตติศัย
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642101012100 น.ส. ภรณี ทวีธนา
642101012101 นาย บุรินทร์ โชติเดชวัฒน์
642101012102 นาย มารุต มะมา
642101012103 น.ส. วาริชา ทวีค า
642101012104 นาย นพดล วิเศษสิงห์
642101012105 น.ส. อัฐภิญญา สิริกิตติกร
642101012106 น.ส. ฎาษิญา ใจยะสุข
642101012107 น.ส. สุกุลวดี ย่ังยืน
642101012108 น.ส. ชนาภางค์ วุฒิธรรมากูร
642101012109 น.ส. ปริณดา วงศ์จันทร์
642101012110 นาย ศักด์ิสิริ ก้องเจริญกิจ
642101012111 นาย เอกรัฐ หาญพรหม
642101012112 นาย พีรพันธ์ หอมฟุ้ง
642101012113 น.ส. พิมพ์สิริ อนุรัตน์บดี
642101012114 นาย ตันติกร ประทีปรัตน์
642101012115 นาย พุฒิพงค์ ช่วยแดง
642101012116 นาย วิทย์ธนัตถ์ จิตราวรรณชัย
642101012117 นาย เชิงชาย ตะโฉ
642101012118 น.ส. ภัชษร ทองแย้ม
642101012119 น.ส. ขวัญชนก ศรีอักษร
642101012120 น.ส. สุภัตรา มนัสเอ้ือศิริ
642101012121 น.ส. นพัชกร เจ้ยชุม
642101012122 น.ส. ศวิตา บุญถูก
642101012123 น.ส. ดารณี สิทธิปัญญา
642101012124 น.ส. สกุณา ชิตน้อย
642101012125 น.ส. นิชดา ปานสุข
642101012126 น.ส. ภัทราพรรณ หลิมสุวรรณ
642101012127 น.ส. ธนพร คุ้มคลองโยง
642101012128 น.ส. ธมลวรรณ แอ่นลอย
642101012129 น.ส. อรชนา แอ่นลอย
642101012130 น.ส. เขมจิรา เชษฐ์ชัยอมรกุล
642101012131 น.ส. จิราทิพย์ บ่อค า
642101012132 น.ส. เสาวภาคย์ คงไหม
642101012133 นาย ภูชิช หวานหู
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642101012134 น.ส. ณิชกุล ด ารงสุกิจ
642101012135 นาย รัชยุทธ บุญชิต
642101012136 น.ส. ปุริมปรัชญ์ ศรีหมาน
642101012137 นาย วชิรวิทย์ แก้วกระจ่าง
642101012138 น.ส. สุภาวินี สายมายา
642101012139 น.ส. รดา พรหมศิลป์
642101012140 น.ส. รัมภา นวลปาน
642101012141 นาย อรุณวิทย์ ไคลมี
642101012142 นาย พรภิชัย ทะวงศ์
642101012143 น.ส. ศศิชา เนตรใจบุญ
642101012144 น.ส. ดุสิตา พรหมพิบูลย์
642101012145 น.ส. ศิริกุล จูพิทักษ์
642101012146 นาย วิษณุ เหล่ากาสี
642101012147 น.ส. หทัยชนก เสง่ียมใจ
642101012148 น.ส. ณัฐมา รมเยศอนุกูล
642101012149 น.ส. อนัญญา จารุณ
642101012150 น.ส. ขวัญใจ บุญแสร์
642101012151 นาย นฤนาท สุขแก้วมณี
642101012152 น.ส. ณิชารัศม์ ฉัตรธันยพงศ์
642101012153 นาย ภิพบ ค าสวาสด์ิ
642101012154 น.ส. ธนัชชา พันธ์ุสังข์
642101012155 น.ส. พนิดา เกษศรี
642101012156 น.ส. ชนกานต์ สังสีแก้ว
642101012157 น.ส. สิริภักด์ิ ศรีศิลารักษ์
642101012158 นาย ณัฐพงษ์ ตันป่ินเพชร
642101012159 ร.ต.อ.หญิง ดวงกมล ลูกอินทร์
642101012160 น.ส. บุณฑริกา พรมต๊ะ
642101012161 นาย กรวิทย์ ใจช่ืน
642101012162 น.ส. สุพรรณิการ์ หะรินสุต
642101012163 นาย ภูวิศ นรังศิยา
642101012164 น.ส. สุมณฑา วาเพ็ชร์
642101012165 นาย นันทเดช สินทอง
642101012166 นาย เจษฎากร สวนจังหรีด
642101012167 นาย ธนพล สวัสด์ิวงษ์
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642101012168 นาย อภิชาติ บุตรพิเศษ
642101012169 นาย พงษ์เทพ สุริยะพรหม
642101012170 นาย กฤตเมธ ล้วนศิริ
642101012171 น.ส. ธนพร น้อมมนัส
642101012172 นาย ชนนน ล่ิมวัน
642101012173 นาย ชูธรรม ธรรมปาโล
642101012174 น.ส. จารุภา วงษานุศิษย์
642101012175 นาย ปรัชญา ขุนจิตต์
642101012176 นาย อภิชา วงษานุศิษย์
642101012177 นาย กวินท์ ติตะสี
642101012178 นาย ธนาดล เกษร
642101012179 น.ส. ณริณทร์ธิรา จิลสวัสด์ิ
642101012180 นาย ทัตพล ทัศนโกวิท
642101012181 น.ส. วิพรรณิภา ตระกูลศรี
642101012182 ร.ต.ท. เอกพัชญ์ ตันสุวรรณรัตน์
642101012183 น.ส. วิภาวี ก้ิมเฉ้ียง
642101012184 นาย ขจรเกียรติ เพียรสร้าง
642101012185 นาย สราวุฒิ สระแก้ว
642101012186 น.ส. จุฑาภรณ์ ชูเชิด
642101012187 น.ส. ปรัชพร จองซอนะ
642101012188 น.ส. ปิยาภรณ์ เสนารัตน์
642101012189 น.ส. ชาลิสา สุนทรารักษ์
642101012190 น.ส. อัจฉรี วงศ์พรหม
642101012191 นาย กฤษฎา โสมนะพันธ์ุ
642101012192 น.ส. หทัยภัทร ศักด์ิกิจจรุง
642101012193 นาย ศุภกร ภูมิกนกพงศ์
642101012194 นาย ลินิน พระนุรักษ์
642101012195 น.ส. กรกช ศิระจิตต์
642101012196 น.ส. พีระยา จันทาพูน
642101012197 นาย ศุภกร รอดการทุกข์
642101012198 น.ส. ชนินาถ โอมาก
642101012199 นาง สริตา ลุยจันทร์
642101012200 น.ส. ดาริน อินทรวงศ์
642101012201 ส.ต.ท. สถาพร หมานมานะ

ช่ือ - นำมสกุล

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าท่ี 359 จาก 450    



จ ำนวน 15,262 คน 
เลขประจ ำตัวสอบ

642101012202 น.ส. ลัทธิพร คงพันธ์
642101012203 นาย ณัฐเศรษฐ์ วิชิตะกุล
642101012204 น.ส. ปรางชนก ปาณูปกรณ์
642101012205 น.ส. กาญจนา นกแก้ว
642101012206 นาย ธนพัชร์ ดาอาษา
642101012207 นาย กิตติปกรณ์ ขาวแก้ว
642101012208 น.ส. ณัชศุภางค์ สภาพพร
642101012209 นาย ญาณพัฒน์ พัฒนแก้ว
642101012210 น.ส. นิลิน ปุญญธรรมวัต
642101012211 นาย พีระ พิพัฒน์วัฒนากุล
642101012212 น.ส. ธนาภรณ์ หาญณรงค์
642101012213 นาย ธวัชชัย อุตรมาตย์
642101012214 นาย วิชานันท์ ชูหวาน
642101012215 น.ส. วชิรารัตน์ อุดมศักด์ิ
642101012216 น.ส. วรรณ์โซเฟีย ยูโซะ
642101012217 นาย พลสรณ์ ชลวาสิน
642101012218 น.ส. ณัฐนรี ฐิติวิริยะกุล
642101012219 นาย อลงกรณ์ วิชัยกุล
642101012220 น.ส. อุษณา จุลหนองใหญ่
642101012221 นาย สุรกาญจน์ บุณยบวรศักด์ิ
642101012222 น.ส. สุพัตรา พรเศรษฐ์
642101012223 น.ส. ญานิกา นิตย์สุภาพ
642101012224 น.ส. อภิญญา เพ็ชรวัฒนา
642101012225 นาย ชยวินท์ พฤขัตรพิชัย
642101012226 น.ส. ชลธิชา ช่อดอก
642101012227 นาย เอกรัตน์ วิศาล
642101012228 นาย อาสา ไชยเทพ
642101012229 น.ส. ปรียามน บุญสินชัย
642101012230 น.ส. ณธพร ผาทอง
642101012231 น.ส. ผุสชา คงสุด
642101012232 น.ส. ปุณชญา ตันอยู่โชค
642101012233 น.ส. สุทธิดา อภัยพงศ์
642101012234 นาย พิชิตพล ธนะสมบัติ
642101012235 นาย ธาริลธรล์ รัตนสิริภิรมณ์
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642101012236 นาย ปัญญภัท แสวงกิจ
642101012237 น.ส. จิตรนาถ เสนชู
642101012238 นาย อธิป ฤทธิธรรม
642101012239 น.ส. วรางคณา โพธ์ิทอง
642101012240 น.ส. มณฑิรา ไหมเลิศหล้า
642101012241 นาย สันติ โพธ์ิสวัสด์ิ
642101012242 นาย จิรายุส พรบุญเสริม
642101012243 น.ส. บุบผา ฉลาดแต่ง
642101012244 น.ส. ณัฐจงกลรักษ์ กิจธรธรรม
642101012245 นาย ณัฐพิสิฐ งานสถิร
642101012246 น.ส. ขวัญชนก แก้วเหมือน
642101012247 น.ส. รมณี วังเมือง
642101012248 น.ส. รุ่งรัศมี สวัสดิมงคล
642101012249 นาย อภิสิทธ์ิ อารยะกุล
642101012250 นาย ปรัชญา อารยะกุล
642101012251 น.ส. ศรุตา แก้วกระโทก
642101012252 น.ส. ทศพร ไชยรัตน์
642101012253 นาย ธภัทร เผือกบัวขาว
642101012254 น.ส. ทีฆัมพร จิตเจริญ
642101012255 นาย เทิดพงศ์ เขจรรักษ์
642101012256 นาย ปิยะณัฐ บุญหลาย
642101012257 นาย โชคอนันต์ ตระแก้วจิตต์
642101012258 น.ส. นันทวัน จันทจร
642101012259 น.ส. ปณิศตา ทวีตา
642101012260 นาย ปฏิภาณ พรประทุม
642101012261 น.ส. พิมพวรรณ นาถ้ าพลอย
642101012262 นาย ภาณุพัฒน์ จ านงค์บุตร
642101012263 น.ส. พัทธนันท์ เก้ือก่ออ่อน
642101012264 นาย ศุภสิทธ์ิ สัจวสันต์
642101012265 น.ส. ธันยาธรณ์ วงศ์ธรรม
642101012266 นาย วรวิทย์ เกษมสุข
642101012267 นาย เศรษฐวุฒิ บุญรับจิรโรจน์
642101012268 น.ส. กมลชนก กล่ินหอม
642101012269 นาย ณัชนพ สีใส
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642101012270 น.ส. ลาภมณี รักแจ้ง
642101012271 น.ส. จันทรา บุญศิริ
642101012272 น.ส. กมลรัตน์ ทับทอง
642101012273 น.ส. ธันยมัย ย่องล่ัน
642101012274 น.ส. ธิรณีย์ สิริกวินวิทย
642101012275 นาย ธนประเสริฐ หงษ์แก้วเจริญ
642101012276 นาย ชยาวิชญ์ ขาวล้วน
642101012277 น.ส. โพธาลัย แสงชาติ
642101012278 น.ส. ธารารัตน์ แสงวรรณธีระ
642101012279 นาย ธนินวิชญ์ ตันวงศ์วาล
642101012280 น.ส. ปวีณา ทองดี
642101012281 นาย กรกรรณ เจริญรัตน์
642101012282 นาย ณรงค์เดช จันทร์วิถี
642101012283 ว่าท่ี ร.ต.หญิง จิตนภา ทาค าฟู
642101012284 น.ส. สุทธิดา สีเขียว
642101012285 น.ส. ปรางค์ทิพย์ พงษ์ประเสริฐ
642101012286 นาย ณัฐกิตต์ิ อุดมจิตพิทยา
642101012287 น.ส. อมรรัตน์ บุญโท
642101012288 นาย สิทธิสุข เบญจมานนท์
642101012289 น.ส. ศรีวิภา กลับทุ่ง
642101012290 น.ส. ศิรดา วงษ์ประเวศน์
642101012291 นาย สุรทิน แสงไทย
642101012292 นาย ชวิศ เจษฎาค า
642101012293 นาย ชานนท์ อ่วมจันทร์
642101012294 น.ส. จิณณพัต ทองมาก
642101012295 นาย สุวทันยู นิจกรรม
642101012296 น.ส. กวินทรา นิจกรรม
642101012297 นาย สิทธิศักด์ิ นุชิต
642101012298 น.ส. พฤษภา ล้ิมสุวรรณเกสร
642101012299 น.ส. กนกภรณ์ ข่วงทิพย์
642101012300 น.ส. ผกามาศ วรรณโร
642101012301 น.ส. ภัทรานิษฐ์ กล่อมมณี
642101012302 นาย กฤษณพงศ์ พรหมทอง
642101012303 น.ส. ณิชากร จอนเอียด
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642101012304 นาย ธนภณ พลายมาศ
642101012305 นาย ชัยวัฒน์ ประถม
642101012306 นาย วัชริศ ทับทิมเมือง
642101012307 น.ส. ปาริฉัตร ศุภกิจเรืองโรจน์
642101012308 น.ส. สถชนม์ มีนาภา
642101012309 น.ส. นวพร ทับเพ็ชร
642101012310 นาย จิรกร ปิฎกรัชต์
642101012311 ว่าท่ี ร.ต. ธนภัทร ยศวิไล
642101012312 น.ส. ธัญลักษณ์ ขุนภักดี
642101012313 น.ส. ชาคริยา สุวรรณสาม
642101012314 น.ส. วรางคณา ดีช่วย
642101012315 นาย ภัศสุ คุระวรรณ
642101012316 น.ส. ธันย์ภมรรัตน์ สาริยา
642101012317 น.ส. สุนันทา หุ่นกระโทก
642101012318 น.ส. ปาณิศา ฤทธิภักดี
642101012319 น.ส. ปิยนันท์ ภานุมาศ
642101012320 น.ส. พัทธ์ธีรา อุดมศรี
642101012321 นาย กิตติชัย ย้ิมแก้ว
642101012322 น.ส. จิราภรณ์ อรรถชัยยะ
642101012323 น.ส. อัจฉรา แขกเพ็ชร
642101012324 น.ส. ศรีเสาวคนธ์ ประเสริฐสุข
642101012325 นาย วิชญ์พล มหารัตนวงศ์
642101012326 น.ส. วิสสุตา ร้ิวธงชัย
642101012327 น.ส. กัญจน์ณดา จอกแก้ว
642101012328 นาย ปรีชา สิทธิเชียงพิณ
642101012329 นาย ศักยภาพ จันทะวงษ์
642101012330 น.ส. รุ่งกานต์ ขัดปัญญา
642101012331 น.ส. พิชยารัชต์ กิติวุฒิศักย์
642101012332 น.ส. สิริพร พรหมหาญ
642101012333 น.ส. สุดารัตน์ เกิดสมมาศ
642101012334 น.ส. ฐิติพร องคะเส
642101012335 น.ส. ปราณปรียา หรีรักษ์
642101012336 น.ส. จิราวรรณ พรมทองดี
642101012337 นาย จิรทีปต์ โรจนรังสี
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642101012338 นาย ปฐมพงษ์ ต้ังสินธนวัฒน์
642101012339 น.ส. สุดารัตน์ สุดใจ
642101012340 น.ส. ญาณ์ณิศา มะเสนา
642101012341 น.ส. วิศรุตา พิริยะวิศรุต
642101012342 น.ส. สุรัมภา เวียงอินทร์
642101012343 น.ส. สุธิดา อัศวมงคลศิริ
642101012344 น.ส. ชวิศา แสงมงคล
642101012345 น.ส. วาสิตา บุญเกิด
642101012346 นาย พีรพล ขุนพรหม
642101012347 นาย ปิยวัฒน์ สายนุ้ย
642101012348 น.ส. สุทธินันท์ สุนทรธรรมาสน์
642101012349 น.ส. สุภัชชา โชติคุโณปการ
642101012350 น.ส. สุทธิดา รักษายศ
642101012351 นาย วีระยุทธ ปานเพชร
642101012352 นาย เกษมสุข เพ่งพินิจ
642101012353 นาย รัฐศักด์ สิทธิไชย
642101012354 น.ส. พิมพ์วลัญช์ โอจันทร์
642101012355 น.ส. วรรณภา ทองดา
642101012356 นาย วิษุวัติ อุดมสกุลเลิศ
642101012357 น.ส. จุฑารัตน์ คูหาจันทร์
642101012358 น.ส. ณัฐฐิญา อรุณธรรมนาค
642101012359 นาย นวดล ทาสีเพชร
642101012360 น.ส. ปุลนิษฐ์ ธีรรัตนวงศ์
642101012361 นาย ภานุพงศ์ ศรีทองสุข
642101012362 น.ส. ณัฐวดี ศรีโมรา
642101012363 น.ส. ชุตินันท์ ชัยมีแรง
642101012364 นาง รณิดา คงดี
642101012365 น.ส. วัสสดี อรัญดร
642101012366 น.ส. จุฑาทิพย์ สุขแต้ม
642101012367 น.ส. ชุติมน สิทธิโชค
642101012368 นาย อนันตชัย เจริญจิตต์
642101012369 นาย อนุวัฒน์ สัมมากิจ
642101012370 ส.ต.อ. จักรพงศ์ สรรพกิจ
642101012371 น.ส. กัญญารัตน์ นามศรี
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642101012372 น.ส. ชญาภรณ์ ปินตาเขียว
642101012373 น.ส. ณัฐพร โชคสมงาม
642101012374 นาย มงคล สุวรรณพรรค
642101012375 น.ส. จิตรสินี ทองแบบ
642101012376 น.ส. เจนจิรา ปัญญาเจริญ
642101012377 น.ส. จิรนันท์ ฤกษ์เจริญชัย
642101012378 นาย ฐิติ หัสประสงค์
642101012379 น.ส. ธนภร วงศ์พีรกุล
642101012380 น.ส. ธนัญญา ศรีรักษา
642101012381 น.ส. ชวิศา ศิลปอนันต์
642101012382 น.ส. ประภาวัลย์ ติยะมณี
642101012383 นาย ณัชพล โชติชัยชรินทร์
642101012384 นาย นภัทร ไชยวงค์
642101012385 นาย พีรพงศ์ เบญจพิพัฒน์กุล
642101012386 นาย หัสนัย มีเงิน
642101012387 น.ส. ชุตินาถ เทพสุยะ
642101012388 นาย พิชญ์ บุษยบัณฑูร
642101012389 นาย ทรงยศ กุลชูศักด์ิ
642101012390 น.ส. ภาณุมาศ บุตตะกุล
642101012391 นาย เมษา นวลจันทร์จิต
642101012392 น.ส. พรสวรรค์ ทวีพันธ์
642101012393 น.ส. สมถวิล ค าภานนท์
642101012394 น.ส. สุกฤตา อนันตภัณฑ์
642101012395 น.ส. วรรณี บัวศร
642101012396 น.ส. อรัญญา ช่วยตรึก
642101012397 น.ส. ภมรรัตน์ บัวทอง
642101012398 น.ส. ธนิดา เสนาจิตต์
642101012399 นาย ทัชชกร ใช้ไม่หมด
642101012400 นาย วันชนะ โฉมเฉลา
642101012401 น.ส. เบญจมาศ ทับทอง
642101012402 น.ส. ณัฐดา ค าภานนท์
642101012403 น.ส. พิชญาภา เช้ือเมืองพาน
642101012404 น.ส. วิมลพรรณ ขันติโกวิท
642101012405 นาย นราธิป หน่องาม
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642101012406 น.ส. ยุภาพร พุฒขาว
642101012407 น.ส. ชวิศา กันทะมาลี
642101012408 นาย ญาณพงศ์ ปัทมชูติ
642101012409 นาย ปรินทร ดวงอุดม
642101012410 น.ส. จารุวรรณ เพชรประไพ
642101012411 นาย เอนก เรืองเดช
642101012412 นาย อาชวิน พิจิตรธรรม
642101012413 นาย ชาญเดช สุขบูรณ์
642101012414 น.ส. อารีย์รัตน์ โสภณพงศ์พิพัฒน์
642101012415 น.ส. มานิตา จันทร์เพียร
642101012416 นาย สัจจพล บุษยคันธพงศ์
642101012417 นาย ธารินทร์ สุขเนาว์
642101012418 น.ส. กานต์มณี สุขมะดัน
642101012419 นาย วัชรวิทย์ เสาวคนธ์
642101012420 น.ส. ศิริโรจน์ แซ่เล่า
642101012421 นาย กิตติพันธ์ กิตติพงศ์ไพศาล
642101012422 น.ส. จอมธัญญ์ ธราพร
642101012423 น.ส. กนกพร แซ่เล่า
642101012424 น.ส. สาวิตรี เป็นเครือ
642101012425 นาย ภาณุวัฒน์ ชมภูวัง
642101012426 นาย ชัชวาล กล่ าทวี
642101012427 นาย พชรพล กล่ินสมร
642101012428 น.ส. สุภารัตน์ กลางค า
642101012429 นาย โยธิน หนิเหม
642101012430 นาย วรเวช สว่างเดือน
642101012431 นาย อ านาจ กันทะขะยอม
642101012432 น.ส. รชตวัน ลิมกาญจนาภา
642101012433 น.ส. จุฑาทิพย์ ใจช่วย
642101012434 ส.ต.ท. ณัฏฐวัฒน์ หน่อวงศ์
642101012435 น.ส. รัตนาวลี ผกายช่อรัตน์
642101012436 น.ส. พลอยไพรินทร์ กิจพ่อค้า
642101012437 นาง วิจิตรตรี ศรีวิโรจน์
642101012438 น.ส. สุธีกานต์ อุทัยธรรม
642101012439 น.ส. ชนาภา สายอนันต์
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642101012440 นาย อนันต์ โสภากุล
642101012441 น.ส. ศันสนีย์ ทองเขียว
642101012442 นาย ศุภกฤตษ์ จิตตภัทราวงศ์
642101012443 นาย จิรพุทธ รัตนพิสุทธ์พันธ์ุ
642101012444 นาย ชนินทร์ ค าภักดี
642101012445 น.ส. พัตรพิมล ธีรประทีป
642101012446 น.ส. นภาพร แช่มเฉย
642101012447 นาย เจษฎากร จินะเสนา
642101012448 น.ส. วิลารัตน์ พวงมณี
642101012449 น.ส. ธัญลักษณ์ ท าไธสง
642101012450 น.ส. วิยะดา สุวรรณเพชร
642101012451 น.ส. น้ าฝน มหาแก้ว
642101012452 นาย พีรวิชญ์ ช่วงโชติ
642101012453 นาย ชินกานต์ เอมสมบุญ
642101012454 นาย สิทธิศักด์ิ เจ้ียงเต็ม
642101012455 นาย แผ่นดิน จิตซ่ือ
642101012456 นาย พลังพล ภู่แสงประเสริฐ
642101012457 น.ส. นิศารัตน์ แว่นแก้ว
642101012458 น.ส. สิรินันท์ ธรรมใจกุล
642101012459 นาย นเรนธร แสนนาใต้
642101012460 น.ส. ปุณฑริกา ช่วยสงค์
642101012461 น.ส. สุภาพร ทองศักด์ิ
642101012462 น.ส. สิริขวัญ สุดสาย
642101012463 น.ส. ฐิติรัตน์ รามมาก
642101012464 นาย ธีรพล วงศ์ใจค า
642101012465 นาย จารุกิตต์ิ วิจิตรพิเชียรกุล
642101012466 นาย ชัยศร หาญแอม
642101012467 นาย ชนาธิป โรจน์สิรวรพัฒน์
642101012468 นาย สุทธวีร์ ต้ังทรงสวัสด์ิ
642101012469 น.ส. ภัทรภร ย้ิมถนอม
642101012470 ว่าท่ีร้อยเอก อนุชา ดีเปรม
642101012471 น.ส. ปพิชญา มูกขุนทด
642101012472 นาย วิทัศน์ จาตุรงค์กร
642101012473 น.ส. หทัยชนก บุญสุภาพ
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642101012474 นาย สุรมงคล ศิริพล
642101012475 นาย ณัฐปคัลภ์ เครือยศ
642101012476 นาย ณภัทร ศรีทองเพิง
642101012477 น.ส. เฉลิมขวัญ นิตย์ค าหาญ
642101012478 นาย พิสิษฐ์ วิจิตร
642101012479 นาย ฐิติ กีรติกสิกร
642101012480 น.ส. ณัฐวรรณ จงวิมาณสินธ์ุ
642101012481 น.ส. ศิริลักษณ์ โกฎิหอม
642101012482 น.ส. ภาวิณี ปานกิจเจริญ
642101012483 น.ส. กนกอร อนันต์อาชญาสิทธ์ิ
642101012484 น.ส. เกศกนก หลวงค าแดง
642101012485 นาย นพพร จิตผ่อง
642101012486 นาย คเชนทร์ บัวรุ่ง
642101012487 นาย ปัญญา โพธ์ิแก้ว
642101012488 น.ส. บงกช สามวัง
642101012489 น.ส. อ าไพ แปนเมือง
642101012490 น.ส. ศิโรรสส์ นันตา
642101012491 น.ส. กุลกานต์ ทองสงฆ์
642101012492 นาย พงค์พิษณุ ยมรัตน์
642101012493 น.ส. จิราพรรณ มงคลชู
642101012494 นาย ไกรสร ตันธนวัฒน์
642101012495 นาย ศตพล สุคนธชาติ
642101012496 น.ส. มัลลิกา ศรีจันทร์ทอง
642101012497 น.ส. ปาณิสรา คูณอนันต์
642101012498 นาย พรชัย บุญนาม
642101012499 น.ส. จารุวรรณ พิมพาภรณ์
642101012500 นาย โยธิน วิชัยยา
642101012501 นาย ปัณณวัชร์ ล้ิมสุวรรณ
642101012502 นาย ภิรายุ พันธ์ุมณี
642101012503 นาย จิณณวัตร คลล้ า
642101012504 น.ส. พลอยตะวัน จงอักษร
642101012505 น.ส. ปรียานุช ดวงเพชรแสง
642101012506 นาย วิทวัฒน์ เหล่าอัน
642101012507 นาย ปริญญา นาคหาญ
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642101012508 นาย ธรรมรงษ์ บุตรโสภา
642101012509 นาย เอก ระศร
642101012510 น.ส. พิมลมาศ โคกดอกไม้
642101012511 น.ส. ชัญญานาถ วิบุลย์ศิลป์
642101012512 น.ส. ศิริรัตน์ ปรีดาศักด์ิ
642101012513 น.ส. วันวิสา ปองสุข
642101012514 นาย รณกฤต โพธ์ิจินดา
642101012515 น.ส. กาญจนา ก าเนิดบุญ
642101012516 นาย วัชรพงษ์ ชุนจ ารัส
642101012517 น.ส. น้ าทิพย์ พร้าชาวนา
642101012518 น.ส. ณัฐนรี ท่าจีน
642101012519 น.ส. อัญชลี ภักดีจอหอ
642101012520 นาย วินัย บุญล้อม
642101012521 น.ส. ภาวิดา ลุวิชาเวช
642101012522 นาย ชาญชวัตร โชติธนาวัฒนะ
642101012523 นาย กิจณพัฒน์ พงษ์ธนโชติ
642101012524 น.ส. นันทิชา โสมนัส
642101012525 น.ส. อัญกร ธิโนชัย
642101012526 นาย สิริเชษฐ์ เครือเพ็ชร์
642101012527 นาย ธราเทพ สักลอ
642101012528 น.ส. ศิรนันท์ กังวานกัมปนาท
642101012529 น.ส. พรธีรา โชคดีวัฒนเจริญ
642101012530 น.ส. ชิดชนก ใจค า
642101012531 นาย ปฏิภาณ สันติการัณย์
642101012532 นาย พงศธร ทิพย์รัตน์
642101012533 นาย อดิเทพ จารุรัตน์
642101012534 น.ส. บุศรินทร์ เกียรติกุลกังวาน
642101012535 น.ส. วาสินี บุญศิริ
642101012536 น.ส. ภัสราภรณ์ หงษ์โต
642101012537 น.ส. เกวลิน จันพลงาม
642101012538 น.ส. ศศิธร ตะเคียน
642101012539 นาย สุรชัย ธงศรี
642101012540 น.ส. ณัฏฐธิดา วิลาศเจริญพงษ์
642101012541 น.ส. พรตรี คงตะแบก
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642101012542 น.ส. ฐิติมา ไชยเดช
642101012543 นาย บดินทร์ ฤกษ์ตุลา
642101012544 น.ส. วิลาสินี ติระพันธ์อ าไพ
642101012545 นาย วิศรุต ชอุ่มวรรณ
642101012546 น.ส. พัชรีวรรณ อุบล
642101012547 นาย กุลภัทร รักสกุล
642101012548 น.ส. กานติกร บุญกว้าง
642101012549 น.ส. ชุติกาญจน์ ปานกลาง
642101012550 น.ส. เพ็ญพิมุก สุปรียสุนทร
642101012551 น.ส. เบญจมาศ ยามปลอด
642101012552 น.ส. ทิพรัตน์ ปันทา
642101012553 น.ส. ปวิชญา วุฒิศักด์ิ
642101012554 นาย ภัทราวุธ ปานสุวรรณ
642101012555 น.ส. ประภาพร จาดคล้าย
642101012556 น.ส. พัชราภรณ์ กล่อมเกล้ียง
642101012557 น.ส. กนกวรรณ เพ็ญสุริยา
642101012558 นาย กฤตภาส พรชัยนพกรณ์
642101012559 นาย ศรัณย์กฤษฏ์ ยารังษี
642101012560 ว่าท่ีร้อยตรี อนุรักษ์ โกมลศรี
642101012561 น.ส. ณัฐพร จินดาวงศ์
642101012562 น.ส. พรทิพย์ เปรมย่ิง
642101012563 นาย ณัฐวัตร คเวสกุล
642101012564 นาย วิศรุต สว่างพงษ์
642101012565 นาย นพพล หยาหยี
642101012566 น.ส. สหพร อินทร์สุข
642101012567 น.ส. บุญศิริ อยู่ยืน
642101012568 น.ส. ภัทรศยา จันทวงศ์
642101012569 นาย พชร โทพล
642101012570 น.ส. ธิดารัตน์ เนียรสันเทียะ
642101012571 นาย อิทธิกร ภู่แพร
642101012572 นาย ธนาคม ทิพย์สภาพกุล
642101012573 น.ส. ประวีนา นะตีบ
642101012574 นาง พุทธชาติ วรธงไชย
642101012575 นาย อัมรินทร์ เจะอาลี
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642101012576 น.ส. เทวิกา แก้วผลึก
642101012577 น.ส. ชุติมณฑน์ เช้ือทอง
642101012578 น.ส. ปรีดา ยูโซ๊ะยูด๊ะ
642101012579 น.ส. ธิดานันท์ อาสิงสมานันท์
642101012580 น.ส. พิชญากานต์ ศรีอุดร
642101012581 น.ส. สุพัตรา ชัยก๋า
642101012582 น.ส. นันทิวา สุดชารี
642101012583 นาย ปฏิภาณ เต็งไตรสรณ์
642101012584 นาย สุทิพล แสงองค์ตันติกุล
642101012585 นาย ชยิน ศรีสุข
642101012586 นาย ภัคเมศฐ์ สุนทรปฐมพัฒน์
642101012587 นาย พีรสรณ์ สาระค า
642101012588 นาย จิตเศรษฐ์ เลิศเสถียร
642101012589 น.ส. นารีรัตน์ พวงนวม
642101012590 น.ส. พัฐสุดา ชูติกุลัง
642101012591 นาย ธนกร แก้วเหมือน
642101012592 น.ส. ทัศน์อาภา ปุยานุสรณ์
642101012593 น.ส. ปพิชญา นวลศรี
642101012594 น.ส. เพชรรุ่ง ฟุ้งสร้อยระย้า
642101012595 น.ส. นาตยา ส าเนากาญจน์
642101012596 นาย ชัยกมล อาจวิชัย
642101012597 น.ส. นันทินี วรรณพิรุณ
642101012598 นาย อ านาจ ประเทภา
642101012599 น.ส. ดวงนภา สุกพวง
642101012600 น.ส. สิริญา ศาสนพิทักษ์
642101012601 น.ส. พิชญาภา เอ้ืออารี
642101012602 นาย กัณชพัฒน์ กุลบุญ
642101012603 น.ส. นนทวรรณ โพธ์ิบาทะ
642101012604 น.ส. บุษรา เปล่ียนวงศ์เช้า
642101012605 น.ส. อภิสรา เทพไชย
642101012606 นาย ธนพล ร่ืนเริง
642101012607 น.ส. ณัฐกาญจน์ โกวิท
642101012608 นาย สันติราษฎร์ ส าเริศรัมย์
642101012609 นาย กิตติศักด์ิ โรจนกุศล
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642101012610 น.ส. ชนากานต์ ฟองค า
642101012611 นาย ภัทรพงศ์ ฆาตนาค
642101012612 นาย วิษณุสรรค์ รัตนชัยคุณ
642101012613 น.ส. ฉัตรมณี นามตุ้ย
642101012614 น.ส. กนกพร มาวันรุ่งเรือง
642101012615 น.ส. มณีรัตน์ ผดุงศิลป์
642101012616 ร.ต.อ. ชยุตม์ วุฒิลักษณ์
642101012617 น.ส. บัณฑิตา สดใส
642101012618 นาย ก่อกุศล พิทักษ์ชาติ
642101012619 นาย ภานุพงศ์ อ าโพธ์ิศรี
642101012620 น.ส. ปานหทัย แซ่เต๋ีย
642101012621 น.ส. วิสุวัฒนี กมลศิลป์
642101012622 น.ส. อรวรรณ ศรีสาครสุข
642101012623 น.ส. สุพิชชา ล่ามกิจจา
642101012624 น.ส. ชัญญานุช นนทกาฬ
642101012625 น.ส. ชญานิษฐ์ รติคณิตพงศ์
642101012626 นาย ภัททรภูมิ พุนทิกาพัทร์
642101012627 น.ส. นวลพธู นาสา
642101012628 นาย ธนชัย สุขถาวรยืนยง
642101012629 น.ส. ณปภัช มูลยะเทพ
642101012630 นาย พัฒนา สุขกาย
642101012631 น.ส. ชมพูนุท พงษ์พา
642101012632 น.ส. ขนิษฐา คุณะชล
642101012633 นาย ณัฐวุฒิ รัญจวน
642101012634 น.ส. วันใหม่ พรหมศิลา
642101012635 น.ส. อภิรดี นามปัญญา
642101012636 น.ส. ธนพร อินไชย
642101012637 น.ส. สุดารัตน์ พิพัฒน์รัตนถาวร
642101012638 น.ส. ดารารัตน์ สุขย่ิง
642101012639 น.ส. รุจิรดา จันทร์ละออง
642101012640 น.ส. ณัฐธนรรณ ใจเย็น
642101012641 น.ส. จิรภัทร์ ก่ิงจงเจริญสุข
642101012642 น.ส. ณัฐกมล เดชาปรัชญา
642101012643 นาย นิพพิชฌน์ ภัทรวิริยะคุณ
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642101012644 นาย พิริยะชัย บุษบงนฤวิจิตร
642101012645 น.ส. บุษกร พีระรัตนมงคล
642101012646 นาย วีระพันธ์ ไชยยศ
642101012647 นาย ด ารงค์ฤทธ์ิ เลิศอักษร
642101012648 น.ส. วรรณชนก เสนา
642101012649 น.ส. ประไพพรรษ มันทะติ
642101012650 น.ส. วิสสุตา อมรพงค์
642101012651 นาย พิสุทธ์ิ จันทร์สระคู
642101012652 น.ส. ฮานาน วิศิษฎ์ภัทรานนท์
642101012653 นาย รัฐศาสตร์ ศรีอินทร์เก้ือ
642101012654 น.ส. กมลพร พฤกษ์พนาสันต์
642101012655 นาย พุฒินาท โลหะนรากุล
642101012656 น.ส. อทิตย์ตยา คานะมี
642101012657 น.ส. สุภาวรรณ ศรีจันทร์
642101012658 น.ส. ชุติมณฑน์ ศรีเปารยะ
642101012659 นาย ธันยวัจน์ กิมสร้อย
642101012660 นาย สุชัจจ์ โสสุทธ์ิ
642101012661 นาย สมพัฒน์ วัฒนเสรี
642101012662 น.ส. มาลินี พัฒนกุลวรพงศ์
642101012663 นาย สุขสันต์ แซ่จ๋าว
642101012664 นาย พัทธดล อัครสินยากร
642101012665 นาย สุธี การสมดี
642101012666 นาย รพีพงศ์ ชามากร
642101012667 น.ส. รวิกานต์ บุณยะประดับ
642101012668 น.ส. รุ่งหทัย ดอนเงิน
642101012669 น.ส. วรรณนิติ วรรณิกเวช
642101012670 นาย ทวีศักด์ิ สุวรรณขาว
642101012671 น.ส. พรดี ศิริคะรินทร์
642101012672 นาย ฐิติพงศ์ เนาวรัตน์
642101012673 น.ส. ณัฐนรี คีรีวิเชียร
642101012674 นาย ชวพล พุนทิกาพัทร์
642101012675 นาย เชิดพงษ์ ภัทรพงษ์พันธ์
642101012676 นาย อภิชาติ ศรีสุธรรม
642101012677 นาย ชาญกิตต์ิ โภคารัตนกุล
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642101012678 น.ส. เขมณัฏฐ์ พุกพูล
642101012679 น.ส. สุธาสินี บุญสิน
642101012680 น.ส. เบญจมาศ จริงจิตร
642101012681 นาย จักรพงษ์ ปัญญาวงษ์
642101012682 น.ส. จรรยา อยู่บุญ
642101012683 น.ส. ชุลีพร ภิรมย์โพล้ง
642101012684 น.ส. ธนพร ศรีขนุน
642101012685 น.ส. ธมนฐ์ ข่ายแก้ว
642101012686 นาย พจนสิทธ์ิ กิตติธรสมบัติ
642101012687 นาย ชัชวาล จ านงเพียร
642101012688 น.ส. ชลิดา วงค์ดี
642101012689 น.ส. ภิตติมน สุวรรณจรัส
642101012690 น.ส. ปิยฉัตร์ จัตุรัส
642101012691 นาย ชนพัฒน์ วุ่นแก้ว
642101012692 น.ส. อาจรีย์ ไชยถา
642101012693 น.ส. ปนัดดา ชมภู
642101012694 นาย สาธิต พนารี
642101012695 น.ส. สุชาสินี สรวงสุธาร
642101012696 น.ส. ศิรดา เหรียญวิทยากุล
642101012697 น.ส. ดวงกมล พรหมเกตุ
642101012698 นาย นวพรรษ ไชยประดิษฐกุล
642101012699 น.ส. คุณาพร ศรีไพบูลย์
642101012700 น.ส. ศิริพร บุสุวะ
642101012701 นาย อธิชัย ชูศรีโฉม
642101012702 นาย ศุภชัย กุประดิษฐ์
642101012703 นาย ณัฐวุฒิ เรืองวิไลรัตน์
642101012704 น.ส. สุพิชญา ธีระปกรณ์กุล
642101012705 นาย วรกานต์ กล่ันยวง
642101012706 นาย ชยพล ศรีทะโร
642101012707 นาย ปณิธาน แก้วหมุน
642101012708 นาย ภาคภูมิ ศิริวุฒิ
642101012709 น.ส. ประภาพันธ์ พูนประสิทธ์ิ
642101012710 น.ส. สิริลักษณ์ ศักด์ิเศรษฐ์
642101012711 น.ส. ธมลกร สร้อยสังวาลย์
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642101012712 นาย อานนท์ สายพรม
642101012713 น.ส. ฐิตาภา ชุ่มสูงเนิน
642101012714 นาย ณฤทธ์ิ รัศมีเจริญ
642101012715 นาย สรจักร์ เลิศพิพัฒน์มงคล
642101012716 นาย ทักษ์ดนัย ลาภหลาย
642101012717 น.ส. สิริพรรณ นิโรภาส
642101012718 น.ส. บุษราภรณ์ อินพรหม
642101012719 น.ส. กรกนก เซ่งไพเราะ
642101012720 น.ส. ชลิตา สันโดด
642101012721 นาย สัญญา อัศนีวุฒิกร
642101012722 น.ส. โชติกา ผาศุข
642101012723 นาย กรพงศ์ แสงมณี
642101012724 น.ส. วริศรา กางกรณ์
642101012725 น.ส. สรารัตน์ สุระมณี
642101012726 นาย ยศวัฒน์ ธนานนท์วุฒิไชย
642101012727 นาย ยงยุทธ อินทรประสิทธ์ิ
642101012728 นาย ทรงพล วิชิต
642101012729 นาย วรุจน์ วงษ์ศุทธิภากร
642101012730 นาย ดนุสรณ์ อุทรักษ์
642101012731 นาย หิรัญ ไชยวัฒน์
642101012732 น.ส. กฤชวรรณ จ าปาทอง
642101012733 นาย กันตภพ ศรีโพธ์ิ
642101012734 น.ส. สุกัญญา แซ่หลิม
642101012735 นาย ยศพนธ์ กิตติบุญญาทิวากร
642101012736 นาย ภคภพ พสิษฐ์
642101012737 น.ส. พิชญาภร ธีรกุลวาณิช
642101012738 น.ส. ธัญวรรณ จริตงาม
642101012739 น.ส. ดวงชีวัน ส าเนียก
642101012740 นาย เอกชัย หอมหวล
642101012741 นาย ภูวเดช จารุสิริรังษี
642101012742 น.ส. ขนิษฐา สันทัยพร
642101012743 นาย วันซุลกิฟลี แวปา
642101012744 นาย ณัฐกิตต์ิ จรรยะเจริญ
642101012745 น.ส. อรทัย รุ่งพันธ์
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642101012746 นาย ศุภณัฏห์ ชมสวนสวรรค์
642101012747 นาย ปัญญ์ ปุญญาคม
642101012748 น.ส. นิชาภา รัตนพันธ์
642101012749 นาย ไทยรัฐ ปานแก้ว
642101012750 น.ส. ชาลิสา ดีมาลัย
642101012751 น.ส. ปวริศา ตรีรัตนเศวต
642101012752 น.ส. สุจินันท์ เท่ียงพลับ
642101012753 นาย กรณัฐ วงศ์ศรีศรศีกด์ิ
642101012754 น.ส. ปิติภัทร มีพันธ์ุ
642101012755 น.ส. ศรัญญา ด ามินเสส
642101012756 นาย สุทธิยา โกศัลวัฒน์
642101012757 น.ส. บุญนิสา เทียมกิติ
642101012758 น.ส. สุนิสา ผิววันดี
642101012759 น.ส. พรรษา เพชรล้วน
642101012760 น.ส. ณัฐนันท์ ยนต์วิกัย
642101012761 นาย ภูธเรศ ภัทรประพัทธ์
642101012762 น.ส. มาลิณี เทียมพัฒน์
642101012763 น.ส. ธัญณิชา ตันศรี
642101012764 น.ส. พิมพ์พลอย สะอางค์
642101012765 น.ส. กัญญวรรณ์ พวงสด
642101012766 ส.ต.ท.หญิง จุฑารินทร์ สุพารัต
642101012767 น.ส. บุษกร เดชสงค์
642101012768 น.ส. กฤตยา วงศ์สุวรรณ
642101012769 นาย ปิยะพงษ์ ชูชีพ
642101012770 น.ส. อมลรวี ประชากุล
642101012771 น.ส. กานติมา ปัญญาวุฒิธรรม
642101012772 น.ส. ปรานต์ สิทธิชัย
642101012773 นาย ณัฐพงศ์ แสงงาม
642101012774 น.ส. พันธิวา แสนแก้ว
642101012775 น.ส. ศรัญญา สุวรรณรินทร์
642101012776 น.ส. สุคนธา ชูมาศ
642101012777 นาย นราศักด์ิ เดชกล้า
642101012778 น.ส. ณัฐณิชา มณีโชติ
642101012779 น.ส. วิยะพรรณ วิยาภรณ์ 
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642101012780 น.ส. กฤษณา มีก าเหนิด
642101012781 นาย พิษณุ บุญดิษฐ
642101012782 น.ส. ศิรินันท์ บุตรพรม
642101012783 น.ส. พิชชาภา อาจารียวุฒิ
642101012784 นาย ปฏิวัติ จีนไทย
642101012785 นาย ยรรยง สังขกรมานิต
642101012786 นาย จรัญ ศรีนุกูล
642101012787 นาย ยุทธนา ศรีช านาญ
642101012788 นาย จิรทีปต์ บุญค าภา
642101012789 นาย อรรถพร จันทฤดี
642101012790 น.ส. สุมณา ช้างแก้ว
642101012791 น.ส. กุลวรินทร์ โกมลรัตน์
642101012792 นาย ศราวุฒิ อินทรโส
642101012793 นาย พงศกานต์ สัญญเดช
642101012794 น.ส. นนทกานต์ จริงจิตร
642101012795 น.ส. เมธาวี พรหมประทานพร
642101012796 น.ส. ภัณฑิรา บุปผา
642101012797 นาย ภาณุพงศ์ จีรกาญจน์
642101012798 นาย วรณิศพัฒน์ พงศ์สุรางค์
642101012799 นาย ภาวินทร์ ตันสกุล
642101012800 น.ส. อรพรรณ เจริญสุดใจ
642101012801 นาย พงศ์พล ธีรวโรดม
642101012802 น.ส. ชนาวรรณ เช้ือทอง
642101012803 น.ส. มินตรา ประศาสน์กุล
642101012804 น.ส. กรพินธ์ุ ศรีศิริ
642101012805 นาย กัญจน์ จิระพันธ์ุ
642101012806 นาย พงษ์พัฒน์ ผันอากาศ
642101012807 น.ส. ธัญญลักษณ์ คงธรรม
642101012808 น.ส. ดาลีลา หลีขาว
642101012809 น.ส. ณัฐวรรณ แซ่หว่อง
642101012810 น.ส. มณฑิตา ทองสมุทร
642101012811 น.ส. อัฟวาน นามสกุล
642101012812 นาย สุพีร์ วีระกูล
642101012813 นาย พีรยศ ไม้น้อย
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642101012814 นาย ยุทธภูมิ วงศ์ชัย
642101012815 น.ส. ภัคธีมา จ าเริญใหญ่
642101012816 นาย ศุภวัสส ชานะมัย
642101012817 น.ส. ยุวธิดา ศรีกันยา
642101012818 นาย อรรถพล ไชยขวัญ
642101012819 นาย โรจ วิทยานุช
642101012820 น.ส. ชนากานต์ วนาพรไพพฤกษ์
642101012821 น.ส. รดา ม่วงประเสริฐ
642101012822 ร.ต.ท.หญิง นรมน สายสรรพมงคล
642101012823 นาย ภาสกร แววทองค า
642101012824 น.ส. อภิศมา บุณโยดม
642101012825 น.ส. ธมลวรรณ ลาภานันต์
642101012826 นาย ฐากูร แซ่ต้ัง
642101012827 น.ส. ณภัสสร ชัยเสนา
642101012828 น.ส. นันทภรณ์ เบ่าอุบล
642101012829 น.ส. อาริญา แก้วกลม
642101012830 น.ส. นัสณีย์ ยวงใย
642101012831 นาย ศราวุฒิ เพ่ิมศรี
642101012832 นาย พิสิฐ อภิชนาพงศ์
642101012833 น.ส. จาริณี นันทกุลวงศ์
642101012834 นาย เจตริน มานะงาน
642101012835 น.ส. ณัฐกมล พลคชา
642101012836 น.ส. ณัฐนิชา จอมมณี
642101012837 น.ส. วีรณา ประเสริฐศรี
642101012838 น.ส. กุลธิดา ศรีพลับ
642101012839 น.ส. อทิตยา สุวรรมณี
642101012840 น.ส. สุวิมล เพชรกลับ
642101012841 นาย ธนาคาร ทาสิงห์ค า
642101012842 นาย ธนวิทย์ ธงฤทธ์ิ
642101012843 นาย ผดุงเกียรติ สร้อยสูงเนิน
642101012844 นาย สุขุมจักรณ์ ยะสวัสด์ิ
642101012845 นาย ศิวกร เต็งมงคล
642101012846 นาย นครินทร์ วงศ์ไพบูลย์
642101012847 นาง สิริลักษณ์ สารพัดประดิษฐ์
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642101012848 นาย อนุกูล คงสกูล
642101012849 นาย กิตตินันท์ อินทะเสโน
642101012850 นาย เทพนรินทร์ คงศิลป์
642101012851 นาย ชัชพร ชูชัยมังคลา
642101012852 นาย พิทยาธร รินแก้วงาม
642101012853 น.ส. กรณิศ จันทร์ต้น
642101012854 นาย สุภัทรชัย อุทัยทอง
642101012855 นาย รณกร พรหมชัย
642101012856 นาย พีรเกียรติ ผลส่ง 
642101012857 น.ส. อัญดามัน พันแสนแก้ว
642101012858 นาย ธนากร จีระบุตร
642101012859 น.ส. ควดี ศักด์ิกระโทก
642101012860 นาย นิตย์ กรกนกกมล
642101012861 น.ส. อารดา นพรัตน์
642101012862 น.ส. อรพรรณ พงญาติ
642101012863 น.ส. อารีย์ ประกอบแสง
642101012864 น.ส. ภัทรวดี เวียงยา
642101012865 น.ส. สิริลดา ด่วนเดิน
642101012866 น.ส. ชยาภรณ์ อารีย์ชน
642101012867 นาย ธัญเทพ สังข์หรุ่น
642101012868 น.ส. พิชชาภา ศิรวุฒินานนท์
642101012869 น.ส. นรีนาถ ศิริแก้ว
642101012870 นาง นันทรา จิตร์เกษม
642101012871 น.ส. สาวิตรี กอไธสง
642101012872 น.ส. ธัญวรัตม์ ว่องภัทรวาณิชย์
642101012873 นาย อมรชัย งามพานิชกิจ
642101012874 นาย จิรพงศ์ มาหลง
642101012875 นาย พัชนก กาญจนันต์
642101012876 นาย ดนัย ฮิลมี
642101012877 นาย บุญฤทธ์ิ ตุ๋ยเจริญ
642101012878 น.ส. สินีนาฏ ชัยศรีสวัสด์ิ
642101012879 นาย พรรคชัย แก้วศรี
642101012880 นาย เสกสรร ซ่ือมิตร
642101012881 นาย เจติภาคย์ มะลารัมย์
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642101012882 นาย นิธิ ชลินทรวัฒน์
642101012883 น.ส. สรัลนันท์ ตุ้มทอง
642101012884 น.ส. สิปาง สังข์นคร
642101012885 น.ส. ฤทัยวรรณ สนิทภักดี
642101012886 น.ส. อนุธิดา กิจบัญชา
642101012887 นาย อรรถพล เชาวลิต
642101012888 น.ส. กฤณรัศม์ิ ปานคง
642101012889 น.ส. ลฎาภา ธาตุมาศ
642101012890 นาย ณัฎฐ์นันธ์ สมานเผ่าพงศ์
642101012891 นาย สมทรง โสสุวรรณ
642101012892 น.ส. อจลญา คงม่ัน
642101012893 น.ส. บุณยนุช ค าพล
642101012894 นาย เกรียงไกร ยอดพรหม
642101012895 นาย อิทธิพล วภักด์ิเพ็ชร
642101012896 น.ส. วันสิริ เรืองรองสมบัติ
642101012897 นาย ดอยอินท์ ค าด้วง
642101012898 น.ส. หทัยธร เทพพิทักษ์
642101012899 น.ส. สุนิสา ศรีทะโชติ
642101012900 น.ส. กาญจนา สิงห์สุระ
642101012901 น.ส. มนสิชา จันทกาญจน์
642101012902 น.ส. พุทธิดา กาสกุล
642101012903 นาย ณัฐพล คงระงับ
642101012904 นาย อดิเรก สิงห์ทอง
642101012905 นาย วัฒน์ศิลป์ อินทร์วิเศษ
642101012906 น.ส. วรดา ปริสุทธ์ิกุล
642101012907 น.ส. ชมพูนุท สุวรรณรัตน์
642101012908 นาย เกษม รนที
642101012909 นาย ณพีร์ ปานทองเสม
642101012910 น.ส. พิชญพร บุญไทร
642101012911 นาย นิพิฐ จันทวี
642101012912 น.ส. โสภิดา ฉิมแสง
642101012913 น.ส. สุภาวดี ไชยมงคล
642101012914 น.ส. เสาวณี ช่วยสถิตย์
642101012915 น.ส. อรนภา สิงห์นาค
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642101012916 น.ส. อรปรียา สุริโย
642101012917 น.ส. ประวีณนุช ศรีขจรวงศ์
642101012918 น.ส. นวมลล์ิ หล่อสุพรรณพร
642101012919 นาย รัชพล เปาอินทร์
642101012920 น.ส. ประดับมุก จุลนวล
642101012921 นาย ศักด์ิชัย เอ่ียมชัย
642101012922 นาย สมุทร แม้นสมุทร
642101012923 น.ส. อรทัย เผือกไชย
642101012924 นาย สุธรรม เป่ียมธรรมโรจน์
642101012925 น.ส. อักษราภัค กาญจน์
642101012926 นาย ป้องภูมิ จอกกระจาย
642101012927 น.ส. พัชริกา วรสิทธิกร
642101012928 น.ส. นูรอัยดา มะหะหมัด
642101012929 นาย นวพัทธ์ ปล้ืมจิตรชม
642101012930 นาย วรทัศน์ พัฒนพิชัย
642101012931 น.ส. ฐิติมา ชะม้าย
642101012932 นาย บวรทัต กู้ไพบูลย์
642101012933 น.ส. ปภัสสร สาระวรณ์
642101012934 น.ส. กวินนาถ สังข์ทอง
642101012935 นาย ชัยวัฒน์ น้ าใจดี
642101012936 นาย ภาณุพันธ์ แซ่จึง
642101012937 นาย บวรวิชญ์ กันทรัญ
642101012938 น.ส. ปาลิตา รัฐิรมย์
642101012939 นาย กษิด์ิเดช เอ่ียมกระสินธ์ุ
642101012940 นาย อวิโรธน์ อ่ิมอ้วน
642101012941 นาย อนุกูล ช านาญสิงห์
642101012942 น.ส. วริษฐา ศรีศาสนานนท์
642101012943 น.ส. กานต์สิรี สินวิบูลย์รัตน์
642101012944 นาย กรคุณ เลิศมณีทวีทรัพย์
642101012945 นาย วุฒิชัย ดวงจันทร์นี
642101012946 นาย บัญชาเวช เฮืองศรี
642101012947 น.ส. คณิตศรา ศรีเมือง
642101012948 น.ส. ณัฐธิดา วิไลสวัสด์ิ
642101012949 น.ส. กาญจนา ปุมสันเทียะ
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642101012950 น.ส. จิระวรรณ ฟ้องโหย
642101012951 น.ส. อรอุมา ไชยฤกษ์
642101012952 นาย ธนชิต ปฐมเนติกุล
642101012953 นาย สถาพร สุขคล้าย
642101012954 น.ส. ปริยากร ชฎากรณ์
642101012955 น.ส. สาริศา ใจอินทร์
642101012956 น.ส. เปรมประภา สุทธิประภา
642101012957 น.ส. พิชาดา อภิชาติธ ารง
642101012958 นาย ขจรศักด์ิ สุยะพรหม
642101012959 นาย สุกนต์ธี พงษ์โสภา
642101012960 น.ส. มาริสา ใหม่อะลิน
642101012961 น.ส. ศิริลักษณ์ ชัยชนะ
642101012962 นาย กานต์ธัช ถาวรสวัสด์ิ
642101012963 น.ส. ปารณัท จิตต์ส าเริง
642101012964 น.ส. ธัญยฉัตร กล่ินขจรชินสิริ
642101012965 นาย ชาคริต แสวงผล
642101012966 นาย กนกศักด์ิ นันทะศิริ
642101012967 น.ส. ปภาวี แสงประดับ
642101012968 นาย ธีรวัฒน์ สายสิงห์
642101012969 นาย ตระกูล ซ้ายเส
642101012970 น.ส. ณัฐพร ก๊อใจ
642101012971 น.ส. กนกวรรณ ม่ันถึง
642101012972 น.ส. เปมิกา พุทธวาศรี
642101012973 น.ส. ศิริธร วงค์หินกอง
642101012974 น.ส. อินทุอร วังแจ่ม
642101012975 นาย ณัฐพล แซ่โค้ว
642101012976 นาย รชต ลิขิตธรรมวาณิช
642101012977 น.ส. พลอยพัชชา ทวีโชคเตชาวัฒน์
642101012978 นาย ภูวดล ธงชัย
642101012979 น.ส. ศศิกานต์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม
642101012980 น.ส. ปวีณสุดา ศักดี
642101012981 นาย จิรัฐพล พลอยพิมล
642101012982 น.ส. พิมพ์ชนก นาคช่วย
642101012983 น.ส. วิรภัทรา หาญอักษรณรงค์
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642101012984 นาย ศุภณัฐ ชาวนา
642101012985 นาย เทพบดี แก้ววิจิตร
642101012986 น.ส. ชนิดา จันทร์เกิด
642101012987 น.ส. ศริญญา กุลวิจิตรรังสี
642101012988 น.ส. ชัญฐิตา อารีย์
642101012989 นาย หัสดินทร์ มีทิศ
642101012990 น.ส. กรกช จ านงค์วัฒน์
642101012991 นาย นิเซาฟี นิน๊ะ
642101012992 น.ส. มนทกานต์ รอดสุด
642101012993 นาย บดินทร์ กาญจนากร
642101012994 นางสาว ปรัชญ์ภัสร วิวัฒนไพศาล
642101012995 นาย สุรวุฒิ รัศมี
642101012996 นาย พันธ์ุวิจิตร แสงสุริยัน
642101012997 น.ส. อติญา วงศ์วิทย์วิโชติ
642101012998 นาย ธนภูมิ สุวรรณวีณากุล
642101012999 น.ส. ศิรดา เรืองวัฒนา
642101013000 นาย จักรกฤษณ์ มณีโชติ
642101013001 นาย ธารินทร์ ใจค าสืบ
642101013002 น.ส. เมทินี หนูอินทร์
642101013003 น.ส. อมราพร ธนฤทัยโรจน์
642101013004 นาย จารุ ชูก าเนิด
642101013005 น.ส. อภิญญา ศรีสุวรรณ
642101013006 น.ส. ปริยาภรณ์ เพชระบูรณิน
642101013007 น.ส. สุจิตรา รัตนกรแก้ว
642101013008 น.ส. ปณิตา ปัดทุม
642101013009 น.ส. พรนภัส พรหมภัตต์ิ
642101013010 น.ส. บุญญรัตน์ ต้ังปฏิการ
642101013011 น.ส. สุจิตรา ทับชู
642101013012 นาย ชัยธัช เจษฎาปกรณ์
642101013013 น.ส. นันทิยา อาภานันท์
642101013014 น.ส. สุภาวรรณ เปรมช่ืน
642101013015 นาย จิระวิน ถ่ินบาง
642101013016 นาย สิทธิศักด์ิ สารพงษ์
642101013017 น.ส. ปาณิสรา เชาว์พ้อง
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642101013018 น.ส. วรัฏฐา สันติสุธรรม
642101013019 นาย ชัยวิวัฒน์ พิทักษ์สฤษด์ิ
642101013020 น.ส. กมลรัตน์ สุนทรจามร
642101013021 น.ส. ธัญณิชา สิงห์เงิน
642101013022 น.ส. รัชนาพร อ่อนม่ัง
642101013023 น.ส. อัจจิมา ทีคะพันธ์
642101013024 นาย กลยุทธ อัศวินะกุล
642101013025 น.ส. นันทิกานต์ สิทธิกุล
642101013026 น.ส. ณริศรา นิยมราช
642101013027 นาย ศรีธนา พันธ์ุค าวัง
642101013028 น.ส. ภาวรินทร์ พุ่มประสพ
642101013029 น.ส. เมทิกา สุขวงศ์
642101013030 น.ส. ชุติมา เอกมานพ
642101013031 น.ส. วรินดา สุวรรณวงศ์
642101013032 น.ส. วรัญญาภรณ์ หลีหนุด
642101013033 น.ส. ธันยพร ยอดแก้ว
642101013034 น.ส. ฟาลิดา อาจหาญ
642101013035 ส.ต.ท. ทัศเทพ เพ็ชรศรี
642101013036 น.ส. พัชรีพร เอ่ียมสุวรรณ์
642101013037 น.ส. สลิลทิพย์ โอวาทกา
642101013038 น.ส. สุนิต้า ราคาลัม
642101013039 น.ส. นงลักษณ์ ปรียานนท์
642101013040 น.ส. ศศิธร ฉัตรจันทร์
642101013041 น.ส. วรัญญา เกิดชนะ
642101013042 นาย ณัฐกล ฉัตรเรืองกมล
642101013043 ส.ต.ต.หญิง มณธิรา ย่ังยืนนาน
642101013044 น.ส. ภัณฑิรา พันธ์ุอนุรักษ์ชัย
642101013045 น.ส. นิตยา จันทะชาลี
642101013046 น.ส. กมนชนก บุญสิทธ์ิ
642101013047 น.ส. ศิขรินทร์ ศรีสุข
642101013048 นาย ธณกฤษ หม่ืนก้อนแก้ว
642101013049 นาย เทพนฤมิตร ต๊ิบหน่อ
642101013050 น.ส. ประภัสสร ม่ังมี
642101013051 น.ส. ธันยารัศม์ิ จรูญรัตน์
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642101013052 น.ส. กัญญารัตน์ เรืองบุบผา
642101013053 น.ส. มลฤดี เล็กการดี
642101013054 น.ส. บงกช พรหมบริรักษ์
642101013055 นาย ราม พรพิทักษ์
642101013056 น.ส. พัชราวรรณ์ อารีย์
642101013057 ร.ต.อ. วินัย ชูฟอง
642101013058 น.ส. ทิวาพร เพ็ชรเอ่ียม
642101013059 น.ส. ณัฐกานต์ จริงจิตร
642101013060 นาย ภูริเดช เรียบร้อย
642101013061 นาย กรกฏ เจียรสุวรรณ
642101013062 น.ส. จิรัชญา เพชรเชย
642101013063 น.ส. วัฒนาภรณ์ กระจ่างาม
642101013064 นาย เอกลักษณ์ ศรีวับ
642101013065 น.ส. กมลชนก สุทธิมาศ
642101013066 น.ส. สริดา โรจน์ศิริกุลกิตติ
642101013067 น.ส. ณัฐรดา สุดสาย
642101013068 น.ส. พิชามญช์ุ วงศ์อาษา
642101013069 นาย ศุภณัฐ อรุณศิวกุล
642101013070 นาย นุอมาน ภาลวัน
642101013071 น.ส. อัญญานี อินสอน
642101013072 น.ส. ธัญลักษณ์ รัตนสวาสด์ิ
642101013073 น.ส. นิศรา ราชคม
642101013074 นาย ธีรวัต เหล่าลาภะ
642101013075 น.ส. สุดารัตน์ ดวงคุณ
642101013076 น.ส. อัมพกา พูลประภัย
642101013077 น.ส. ศุภาพิชญ์ ล้ินทอง
642101013078 น.ส. จรินทร์ วงศ์สุวรรณวารี
642101013079 น.ส. ชุติมา คงรอด
642101013080 นาย สัญญา ส าลี
642101013081 น.ส. วรลักษณ์ อักษรชู
642101013082 น.ส. เกตสุดา จิวสืบพงษ์
642101013083 นาย ศุภณัฏฐ คงร่ืน
642101013084 นาย กันตพงศ์ แก้วใหม่
642101013085 นาย ภูริณัฐ อุนจะน า
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642101013086 น.ส. ศันสนีย์ ศิลาค า
642101013087 น.ส. จุฑามาศ บุญกระเต้ือง
642101013088 น.ส. ชลธิชา แก้วหล้า
642101013089 นาย ธนภัทร ศุภการัง
642101013090 น.ส. ธิดา บุญเจริญศักด์ิ
642101013091 น.ส. พิชญ์วดี แก้ววารี
642101013092 นาย สุรศักด์ิ เผือกจีน
642101013093 น.ส. บูรณ์เพ็ญ อัครบัณฑิตสกุล
642101013094 น.ส. สิริพร เวทมนต์
642101013095 น.ส. พิรญาณ์ ขาวขันธ์
642101013096 น.ส. วรรธนกมล มีบ ารุง
642101013097 นาย ณัฐศิวัช ม่วงสุข
642101013098 นาย สิทธิกรณ์ ทุมนัส
642101013099 น.ส. ณัฐธิดา ด่านสัมฤทธ์ิ
642101013100 นาย ศุภณัฐ บุญแสง
642101013101 น.ส. ศุภกานต์ ธิราพืช
642101013102 น.ส. ปฏิญญา นากลาง
642101013103 น.ส. จารินี วัฒนไทย
642101013104 นาย ปวรวัฒน์ ไชยวงศ์
642101013105 น.ส. พิชญนันท์ มณีเนตร
642101013106 น.ส. พัชราพรรณ โพธิบัณฑิต
642101013107 ว่าท่ีร้อยตรี ปราการ หรูนหีม
642101013108 นาย นพดล พานทอง
642101013109 น.ส. สร้อยกนก ศรีสวัสด์ิ
642101013110 น.ส. วานิสสา เอียบสกุล
642101013111 น.ส. เสาวลักษณ์ หีมใบ
642101013112 นาย จิรกิตต์ิ ประดิษฐ์อัสดร
642101013113 น.ส. มุกรวี โตส้ม
642101013114 น.ส. สุดารัตน์ แสนบริสุทธ์ิ
642101013115 นาย กฤษณะ สุขเสนา
642101013116 นาย อาทิตย์ ธานี
642101013117 น.ส. ฐิติมาฆ์ ไพบูลย์
642101013118 น.ส. สุพิชญา วิเนตร
642101013119 นาง ธัชมา ราตรีพฤกษ์
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642101013120 น.ส. สุพรรณหงส์ ศิลปะเสวี
642101013121 น.ส. จิรประภา ค างาม
642101013122 นาย สุจริต พรมกาวงศ์
642101013123 นาย ภาณุพงศ์ ดีสวัสด์ิ
642101013124 น.ส. ปสุตา โชติภูมินนท์
642101013125 นาย พงศธร ชิณวงค์
642101013126 น.ส. ธมลวรรณ สัมผัสชัยมงคล
642101013127 น.ส. ฤทัยรัตน์ หลักโลก
642101013128 นาย นพดล ฆ้องเงิน
642101013129 น.ส. พรทิพย์ ศรีสุวรรณ
642101013130 น.ส. วิชุดา ทวีวงศ์เจริญ
642101013131 น.ส. ณัฐธิดา ช้างกลาง
642101013132 น.ส. ชมพูนุท บัวเงิน
642101013133 น.ส. ญานิกา คงประดิษฐ์
642101013134 น.ส. สุดารัตน์ หอมเจริญ
642101013135 นาย กิตติพัทธ์ ศรีประเสริฐ
642101013136 นาย เอกพล แก้วประเสริฐ
642101013137 น.ส. รินพร มีวรรณ
642101013138 นาย กุศล บุญชัย
642101013139 น.ส. ฐิติพร ชละเอม
642101013140 นาย กันต์พิพัฒน์ นิรินทร์
642101013141 น.ส. อรนลิน วิเชียร
642101013142 น.ส. ไกรลักษณ์ ชุมม่ิง
642101013143 นาย สุขโข จันทมณี
642101013144 น.ส. นพรพรรณ ฤทธ์ิมหันต์
642101013145 นาย รัชชานันท์ ขวัญกิจศุภอาภา
642101013146 นาย ชัยโรจน์ เทียมเผือก
642101013147 น.ส. ยุวรินทร์ อรุณคีรีวัฒน์
642101013148 น.ส. ธนาภรณ์ ลีลาภัทร
642101013149 น.ส. วาสนา นพรัตน์
642101013150 ว่าท่ี ร.ต.หญิง ปาลิณกันยาวีร์ ม่ิงไม้
642101013151 นาง เจนจิรา พันธ์ศรีนวล
642101013152 นาย สุขวัฒน์ นาควัชระ
642101013153 น.ส. จิระรัตน์ อาษาสุจริต
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642101013154 นาย โชคชัย หมูนิน
642101013155 นาย วัชรากร เจียมพิจิตร
642101013156 นาย ภาณุพงศ์ ไชยมงคล
642101013157 นาย มนตรี ค าวัง
642101013158 น.ส. ชนิกา ณ นคร
642101013159 นาย รุ่งธรรม ทองจิตติ
642101013160 น.ส. ชยาภรณ์ ตันติถาวร
642101013161 น.ส. วิภาชรินทร์ วัฒนาวสุพันธ์ุ
642101013162 น.ส. มัณฑนา เพชรใส
642101013163 นาย ธเนศร ธรรมจิตต์
642101013164 นาย ณัฐวุฒิ สวัสด์ิกิตติพงศ์
642101013165 นาย สุรสิน ศิริอาชารุ่งโรจน์
642101013166 น.ส. พรหมภัสสร วรชิยานนท์
642101013167 น.ส. นิธิรัตน์ อรุณวิง
642101013168 น.ส. จิราพรรณ อยู่แสง
642101013169 น.ส. พรกมล ทองระหง
642101013170 น.ส. เจนจิรา นาปุก
642101013171 นาย รุ่งธรรม อินทับทัน
642101013172 น.ส. สุดารัตน์ ภูมิชิน
642101013173 น.ส. ศิรภัสสร อ่อนเรือง
642101013174 น.ส. วรรณกนก รัตนจางวาง
642101013175 น.ส. ธิภาณี เพียรพนัสสัก
642101013176 น.ส. ฑิฆัมพร จันทศิลป์
642101013177 นาย วัชรพล มนตรี
642101013178 น.ส. อติกานต์ เพชรม่อม
642101013179 น.ส. ณัชชา ลิขิตบุญฤทธ์ิ
642101013180 น.ส. อาทิตยา บุญไสย์
642101013181 น.ส. มาลิสา นารัตฐา
642101013182 นาย อิทธิวัฒน์ วาสนาทิพย์
642101013183 น.ส. ภัทธิรา ธรรมวุฒา
642101013184 น.ส. ธาริณี ภักดีมง
642101013185 นาย ณัฐพงษ์ เงินจัตุรัส
642101013186 นาย พีรวัส อิงควุฒิ
642101013187 น.ส. ประภารัตน์ ขันเพียแก้ว
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642101013188 น.ส. ณัฐณิชา ท่วงที
642101013189 น.ส. ณัฐธิดา ยอดแก้ว
642101013190 น.ส. นายิกา รักเกตุ
642101013191 นาย กฤษนาจ พรหมเขียว
642101013192 นาย ศุภชัย กระแสสินธุโกมล
642101013193 นาย วุฒิกุล ทองล่ิม
642101013194 น.ส. ณโรชา ขวัญช่วย
642101013195 นาย กฤติน วิพุทธานุมาศ
642101013196 น.ส. อาภาภรณ์ มะลิหอม
642101013197 น.ส. กานต์ธิดา ทองสวัสด์ิ
642101013198 น.ส. วิภาดา หวานสนิท
642101013199 น.ส. จิราพัชร สุยพงษ์พันธ์
642101013200 น.ส. สุภิญญา ค าม่ัน
642101013201 น.ส. วรรษมณฑนนท์ เวชกามา
642101013202 นาย รณชัย เพียรชนะ
642101013203 นาย จิรวัฒน์ กันทะโล
642101013204 น.ส. กรกนก จันทนกาญจน์
642101013205 น.ส. ตรองกมล ขีดวัน
642101013206 น.ส. กัญญาณัฐ เทกมล
642101013207 น.ส. เจนจิรา เพ็ชรรัตน์
642101013208 น.ส. พิจิตรา ชินค า
642101013209 น.ส. จิรัชยา นวลแผลง
642101013210 นาย ปรมินทร์ สุวรรณลิวงค์
642101013211 นาย วายุ รานะเรศ
642101013212 นาย ฮุสนี มอลอ
642101013213 นาย วิทวัส พันธ์ศรี
642101013214 นาย ฐานทัพ ธิกัน
642101013215 น.ส. พิชามญช์ุ จินเดหวา
642101013216 น.ส. พิมพ์พิชญา นาละต๊ะ
642101013217 น.ส. ศศิธร เพ็ญเจริญ
642101013218 น.ส. ภัทรพร ย้อยมาก
642101013219 น.ส. จันทร์จิรา สุขอยู่
642101013220 น.ส. ศศิธร บุญเกล้ียง
642101013221 น.ส. พิมพ์พลอย พลวิชัย
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642101013222 น.ส. ภาณุมาส วุฒิวณิชย์
642101013223 นาย ปฏิพล มุสิกะพืช
642101013224 นาย อภิวิชญ์ นาคจู
642101013225 นาย ณรงค์ศักด์ิ จันทร์ตัน
642101013226 นาย สุเทพ ทองบุญ
642101013227 น.ส. ปาณิศา เส็มสัน
642101013228 น.ส. อัญชลี ธรรมจักร์
642101013229 นาย สัญลักษณ์ ฝาหละเหย็บ
642101013230 น.ส. ชนันพร ทิพย์มณี
642101013231 น.ส. จินตนา สมาน
642101013232 นาย อนันต์ นิลบุตร
642101013233 นาย อดิศักด์ิ อุปชิตวาน
642101013234 น.ส. ศิวพร มณฑา
642101013235 นาย ธวัชชัย อินทร์รอด
642101013236 นาย จิรายุ สุวรรณพิทักษ์
642101013237 นาง ชญาน์นันท์ วิชญ์วิสิฐ
642101013238 น.ส. ศิทธิภา ทรัพย์โห้
642101013239 น.ส. อิศราภรณ์ พงศ์พิริยะโกมล
642101013240 น.ส. สิรภัทร รุ่งอโนทัย
642101013241 น.ส. ณัชวา โต๊ะประดู่
642101013242 นาย อภิพงศ์ รัตนพันธ์ุ
642101013243 น.ส. ปวิตรา บัวคง
642101013244 น.ส. นัจมีย์ ชอบงาม
642101013245 น.ส. อรุณทิพย์ อุ่นทรัพย์เจริญ
642101013246 นาย ธนกฤต วิศวะ
642101013247 น.ส. ชลิตา ศรีจอมขวัญ
642101013248 นาย พงษกร สิมมา
642101013249 นาย ศรัณย์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
642101013250 น.ส. ศรัญญา จ านงค์
642101013251 น.ส. เมธาวี มานิต
642101013252 น.ส. ณัฐชานันท์ คลังจันทร์
642101013253 น.ส. นวรจน์ รุ่งสุวรรณ์
642101013254 นาย กฤติกร แย้มเกษร
642101013255 น.ส. รุจรวี แก้วกลางเมือง
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642101013256 น.ส. เกศวลัย มารินทร์
642101013257 น.ส. วรรณวดี เดือนเพ็ญ
642101013258 น.ส. สุวพิชญ์ แสงจินดา
642101013259 น.ส. ปฐมา ปัญญาพร้ิง
642101013260 น.ส. ธนาภรณ์ จานสิบสี
642101013261 น.ส. สิริภัทร ภมรภูริวิรุฬห์
642101013262 น.ส. เบญญาพร วีระสาระธรรม
642101013263 นาย ศิวกร ตระบันพฤกษ์
642101013264 นาย ธีรรัตน์ ขาวประกอบ
642101013265 น.ส. อาทิชา จันทร์สุข
642101013266 น.ส. ณัฐภรณ์ ตุ้มทอง
642101013267 นาย สาร์วัจน์ เขาสกุล
642101013268 น.ส. กฤติกา โกพลรัตน์
642101013269 น.ส. ณัฏฐ์ภัทร์ ยอดสวรรค์
642101013270 นาย ณัฐชพงศ์ เทียบตา
642101013271 นาย ธนิต นวลมุสิก
642101013272 นาย ชวพัชร์ จันทวงศ์วิไล
642101013273 น.ส. กมลชนก จิระสุโข
642101013274 นาย พสุธร สุขเกษม
642101013275 น.ส. กัญญาพัชร คงแก้ว
642101013276 น.ส. พัชราภรณ์ พลเสน
642101013277 น.ส. ณัฐสิมา คล้ายคลึง
642101013278 นาง พรสิริ เพชรอภิรักษ์
642101013279 นาย กฤษฎา เตจ๊ะสาร
642101013280 จ่าอากาศเอกหญิง สุภัทรา เกตุธาตุ
642101013281 นาย กันตพงศ์ สมใจเพ็ง
642101013282 น.ส. อริศรา นะมิ
642101013283 น.ส. สุภาภรณ์ ตรีวงษ์
642101013284 น.ส. พัทธวรรณ นามอ้น
642101013285 น.ส. นริสรา ค าภาตัน
642101013286 น.ส. ศศิวิมล เพชรเจริญ
642101013287 น.ส. อรคนางฐ์ แก้วกระจ่าง
642101013288 น.ส. สาธิตา บุญธรรม
642101013289 นาย สิริพงศ์ วรรธนะทรงสิน
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642101013290 นาย ภัทรพล กล่ าทอง
642101013291 น.ส. ภัทรานิษฐ์ นวลเจริญ
642101013292 นาย ครรชิต ศิริรัตน์
642101013293 นาย เมธานันต์ ธรรมสอน
642101013294 นาย ชานนท์ ปรีชานันท์
642101013295 น.ส. กรรณิการ์ สาระค า
642101013296 นาย ณกรณ์ สายอุราช
642101013297 น.ส. กรมน ภู่เพชร
642101013298 นาย ธนกฤต สุวภาพสกุล
642101013299 นาย ศิริศักด์ิ วัฒนะ
642101013300 น.ส. ณิชารัตน์ ตงเต๊า
642101013301 น.ส. วิชชุตา จีระเสมานนท์
642101013302 นาย นิธิ ฉลองตระกูล
642101013303 น.ส. ช่ืนปิติ เวชสุวรรณรักษ์
642101013304 น.ส. นัฐยา ปัญจมาพร
642101013305 น.ส. ณรัฐนันทน์ ไชยปัญญาเจริญ
642101013306 น.ส. ณัฐกฤตา แก้วบัวดี
642101013307 นาย ธีรวิทย์ ช่ืนแพ
642101013308 น.ส. ชลิตา หนูย้ิมซ้าย
642101013309 นาย อิทธิเดช พระเพ็ชร
642101013310 นาย วริษฐ์ พุกบุญมี
642101013311 น.ส. ญานุช เจียมอยู่
642101013312 น.ส. กมลทิพย์ ยาชะรัด
642101013313 นาย ทวีชัย รินทร์โภคา
642101013314 นาย วิริยะ พวงจีน
642101013315 น.ส. กุลจิรา นารอง
642101013316 น.ส. จุฑารัตน์ แปลงสมบูรณ์
642101013317 นาย สุรวุฒิ พวงมาลี
642101013318 นาย อานนท์ มนทกานติรัตน์
642101013319 น.ส. รัสฎาภรณ์ สุวรรณทอง
642101013320 น.ส. พิมพ์ชนก โสภัย
642101013321 น.ส. ซาลูมา ลาเต๊ะ
642101013322 น.ส. กานต์จิรารัตน์ วราห์กิจเจริญ
642101013323 นาย สิทธิพงศ์ พะงาตุนัด
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642101013324 น.ส. วันฮุสนา แวแซ
642101013325 น.ส. รัฐกานต์ ภัทรดุลย์พิทักษ์
642101013326 น.ส. ธาริณี สิงห์ค า
642101013327 น.ส. ชัชชยา แผนสง่า
642101013328 น.ส. เสาวภาคย์ โจชัยชาญ
642101013329 นาย ณัฐดนัย ศรีสวัสด์ิ
642101013330 น.ส. อลิษา อินาลา
642101013331 น.ส. อลิสา พ่วงข า
642101013332 น.ส. จินดาพร นันทวรากร
642101013333 น.ส. พิมพ์นิภา พันธ์ชาติ
642101013334 นาย ยุทธนาถ พชรเดช
642101013335 นาย จักรกฤษณ์ นาวาทอง
642101013336 นาย ปกาศิต รอดแพง
642101013337 น.ส. ภควรรณ ชัยขจรวัฒน์
642101013338 น.ส. เฟรุซา มรรคาเขต
642101013339 น.ส. อาภาพร เจริญสว่าง
642101013340 นาย ธนา ฉัตรนิรมล
642101013341 น.ส. นัฐฑิยา เนตรพุกกณะ
642101013342 น.ส. นันท์นภัส ธเนศากร
642101013343 น.ส. จิตติมาศ ขันธ์ชัยภูมิ
642101013344 น.ส. ศิริรัตน์ ศิริวรรณ
642101013345 น.ส. กัญญาภัทร รักชูช่ืน
642101013346 นาย พิพัฒน์ เชฏฐพินิต
642101013347 นาย ปิยะณัฐ อินเทียน
642101013348 นาย ขจรศักด์ิ แซ่ต้ัน
642101013349 ส.ต.อ. กิตติรัตน์ เยียระยงค์
642101013350 นาย เมธัส สุวรรณเจตต์
642101013351 น.ส. ณัชชา สุขมี
642101013352 น.ส. สุรีรัตน์ สุรินทร์แก้ว
642101013353 นาย นธกรรณ กันทายอด
642101013354 น.ส. รัตติยากร ผิวรัตน์
642101013355 นาย เจริญชัย มากมูลมา
642101013356 นาย จักรดุลย์ สมพมิตร
642101013357 นาย ศิรภัทร กองวงสา
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642101013358 นาย อรรถชัย อุตสาใจ
642101013359 นาย ปิยะ พะสุ
642101013360 นาย ศุภนันท์ ยอดพิทักษ์ศิริ
642101013361 นาง นิตยา ไทยเมือง
642101013362 นาย เกรียงศักด์ิ กิติสัก
642101013363 นาย ศิรวัฒน์ ก้ัวสิทธ์ิ
642101013364 นาย บารเมษฐ์ นุ่มประเสริฐ
642101013365 น.ส. อุไรรัตน์ สมอาษา
642101013366 นาย พงศ์ชัย จิวะวงศ์สกุล
642101013367 น.ส. วรรณพร สุภากิจ
642101013368 น.ส. พรนิภา แย้มเกษร
642101013369 น.ส. ปนัสยา เนาวพันธ์
642101013370 นาย มูฮ าหมัดฟาริด หะมะ
642101013371 นาย อธิภัทร ไชยศร
642101013372 น.ส. ซัลวาณี สาเมาะ
642101013373 น.ส. มลณิการ์ ใจวงค์
642101013374 น.ส. นัฎฐา เจริญผล
642101013375 น.ส. วิลาวัลย์ ค ารศ
642101013376 น.ส. กัลยารัตน์ สุวรรณรงค์
642101013377 นาย วิทูรย์ ชาติเง้ียว
642101013378 นาย รติกร กุลวรกุลพิทักษ์
642101013379 ว่าท่ีร้อยตรี กฤษณะ สุขสวัสด์ิ
642101013380 น.ส. ศิรินทิพย์ ศิริวงค์
642101013381 น.ส. ศุภาวรรณ รุ่งย้ิม
642101013382 น.ส. สุภัคดี สนเป่ียม
642101013383 น.ส. ขวัญชนก วงศ์ดาว
642101013384 น.ส. วรางคณา วัฒนา
642101013385 น.ส. วัชรีวันท์ อินธนากรสกุล
642101013386 นาย เฉียบชนก นาสัก
642101013387 นาย ยุทธพร ประสานศรี
642101013388 น.ส. กชกร สุวรรณโชติ
642101013389 นาย วิรัตน์ กวินภูวดลมาศ
642101013390 น.ส. ปริณดา มงคลทิพย์
642101013391 นาย กิติศักด์ิ ไทรงาม
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642101013392 น.ส. สุทธิดา ปัญญาสงค์
642101013393 นาย ธีริทธ์ ช่ืนอารมย์
642101013394 นาย วัสกรณ์ มณีนาคทอง
642101013395 น.ส. สมิตานันท์ สุขโชติ
642101013396 น.ส. ศศิภา รัตนศักด์ิโสภณะ
642101013397 น.ส. ณัฐริกา อุซี
642101013398 นาย ชยันธร วงกะโซ่
642101013399 น.ส. กัญญาลักณ์ โควินทวงศ์
642101013400 น.ส. เสาวลักษณ์ เช้ือข า
642101013401 น.ส. วิลาสินี ศรีขวัญ
642101013402 น.ส. แพรวพรรณ เตชะโกศล
642101013403 นาย ภาณุรุทร แก้วงาม
642101013404 น.ส. นัทพรรณ เสาสูง
642101013405 น.ส. แพรพลอย ต่างใจ
642101013406 น.ส. ปิยะพร ฉ่ ามณี
642101013407 น.ส. พัชรี เจริญสุข
642101013408 น.ส. สุคนธ์ธา เอ่ียมสะอาด
642101013409 น.ส. ปาริชาติ โฆษิอาภา
642101013410 น.ส. สุทธิษา วงษ์ป่ิน
642101013411 นาย วิชัย วิยะ
642101013412 นาย อัตตกนต์ กิตติวรรธโนทัย
642101013413 น.ส. กนกวรรณ มังคละสวัสด์ิ
642101013414 นาย ศักดิพงศ์ เรียงชัยนาม
642101013415 น.ส. วรรณิภา ศรีไสว
642101013416 นาย อัษฎาวุธ ไกรสิทธ์ิ
642101013417 นาย เอกภัค อุทยานิก
642101013418 นาย ชาญณรงค์ ศักด์ิสิริสกุล
642101013419 น.ส. กีรติกานต์ โพธารินทร์
642101013420 ว่าท่ี ร.ต. พรชัย อรุณสงค์
642101013421 นาย ปิยวัฒน์ ยศธนายน
642101013422 น.ส. จรูญลักษณ์ สังข์บุญลือ
642101013423 นาย กังวาน สารักษ์
642101013424 นาย วีระพงศ์ ดวงดารา
642101013425 น.ส. พัชราพร เพชรฤทธ์ิ
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642101013426 น.ส. ณัฐนิชา พงศ์ธีรการ
642101013427 นาย ดุลยาวัชร์ พันธ์ุยูโซ๊ะ
642101013428 น.ส. วันวิสาข์ ธาราเดช
642101013429 นาง พริมา ไชยสวัสด์ิ
642101013430 นาย ณัฏฐวุฒิ ปัญญาพลสกุล
642101013431 น.ส. จิดาภา เพ็ชรตะคุ
642101013432 น.ส. นันทนาพร มานะจรรยาพงษ์
642101013433 น.ส. สลิตา ศิริสัมพันธ์
642101013434 น.ส. ภัทระ ค าเมือง
642101013435 นาย พงศกร ตันติวิวัฒน์กุล
642101013436 นาย ก้องเกียรติ ชุนเกาะ
642101013437 นาย จิระวุฒิ นาเค
642101013438 น.ส. รัตน์ฤทัย โฉมงาม
642101013439 น.ส. ณัฏฐ์ชาภา คะระวานิช
642101013440 น.ส. ปวีณา ชิณวงษ์
642101013441 นาย ธนภัทร สุภาแพ่ง
642101013442 น.ส. ญาณ์ณชญาน์ อภิมนต์เตชบุตร
642101013443 นาย จิรายุส มหาวงศ์ทอง
642101013444 นาย ปุณยวีร์ ใจมัน
642101013445 น.ส. ราตรี แก้วคง
642101013446 น.ส. ทัศนียา สามตุง
642101013447 น.ส. พิมพ์พรรณ แวดล้อมญาติ
642101013448 น.ส. ปิยะธิดา ทองบุญยัง
642101013449 นาย ภราดร พรหมรา
642101013450 นาย ธนวรรดิ สุวรรณวงศ์
642101013451 น.ส. จุรีพร สงยัง
642101013452 น.ส. มณีเนตร เกตุภู่พงษ์
642101013453 น.ส. นิลาวัลย์ สูงสุดยอด
642101013454 นาย พิพัฒน์พล สุภา
642101013455 นาย ยศกร ชูเพชร
642101013456 นาย เสฎฐวุฒิ ผลปาน
642101013457 น.ส. ศศินา วงษ์สุวรรณ
642101013458 นาย อภิวัฒน์ พุ่มบุบผา
642101013459 น.ส. กีรหญิง ทองนาคพันธ์
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642101013460 น.ส. จีรวรรณ แสงจันทร์
642101013461 น.ส. ประภัสสร มาศยะ
642101013462 น.ส. พัชราภรณ์ เกลียวแก้ว
642101013463 น.ส. กรรนิภา กาโยดม
642101013464 สิบต ารวจตรี พีรภาส สองเมือง
642101013465 น.ส. พัทธมน กัณชัย
642101013466 นาย พงศ์เจษฎา พลหล้า
642101013467 นาย วรพล สิชฌนุกฤษฏ์
642101013468 น.ส. ธัญวรัตน์ ขันทะยา
642101013469 นาย สันติ สาระพล
642101013470 นาย สุธี เจียรทิพย์วิไล
642101013471 นาย พันธวิชญ์ ปาณะศรี
642101013472 น.ส. ณัฐิกาญจน์ รอดคง
642101013473 น.ส. อมรรัตน์ พรมการ
642101013474 น.ส. ณัฐกมล โพธ์ิศรี
642101013475 นาย ศราวุธ หม่ืนบุญมี
642101013476 นาย ศุภกฤษ พูลประสงค์
642101013477 นาย นวพล เปศรี
642101013478 น.ส. กชกร ขันอาสา
642101013479 น.ส. ศิวนาถ รักษาพล
642101013480 นาย รัชชวิช พุฒศิริ
642101013481 นาย ภิญโญ อยู่สุข
642101013482 นาย ฮัซซาน มัจฉา
642101013483 น.ส. ชลทิพย์ สุริสาร
642101013484 นาย จักริน มหัทธนะสมบูรณ์
642101013485 นาย ก้องไกร สุขสว่าง
642101013486 น.ส. วีรดา ลิมปิสวัสด์ิ
642101013487 นาย ปิยพง มหสกุลยง
642101013488 น.ส. เสาวณีย์ ศรีนุ่นวิเชียร
642101013489 นาย ปฐมพงศ์ ศรีสุวรรณ
642101013490 น.ส. ภัทรวดี เข็มพุดซา
642101013491 น.ส. ปริญดา ไพฑูรย์รจิตพิพิธ
642101013492 นาย จตุพร ทองกรณ์
642101013493 น.ส. พิชญ์ หม่ืนสวัสด์ิ
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642101013494 น.ส. พิจิตรา กิจเรืองโรจน์
642101013495 น.ส. ธนานิษฐ์ ชาติประสิทธิพงษ์
642101013496 นาย กฤตพงศ์ จริตพจน์
642101013497 น.ส. กมลดา สังข์เนียม
642101013498 น.ส. ธณุตตา สว่างรักษ์
642101013499 นาย ธัชกร ธนัญชยะกุล
642101013500 นาย ธนขรรค์ ถนนทิพย์
642101013501 นาย ราชวัตร โชคแสน
642101013502 นาย ดนุรุจ สนหอม
642101013503 น.ส. อิสริยาภรณ์ สังขกรมานิต
642101013504 นาย กฤตยา วันช่ืน
642101013505 นาย ณัฐกฤษฏ์ิ เคร่งวิทยา
642101013506 น.ส. นูสรีซัน โต๊ะเส็น
642101013507 นาย ณภัทร เล็กคุณา
642101013508 นาย ภาณุ ลังบุบผา
642101013509 น.ส. จณิสตา สินอนันต์
642101013510 น.ส. อภิสรา นันทชัย
642101013511 นาย ราฟี ทิพยาวงษ์
642101013512 น.ส. วิฬาสินี มณีกาศ
642101013513 นาง วิราวรรณ เกษประทุม
642101013514 นาย สุริยา อุทรักษ์
642101013515 น.ส. ณิชกานต์ เจราหวัง
642101013516 น.ส. นุสรา เจราหวัง
642101013517 นาย ณัฐพงศ์ ร่ืนบรรเทิง
642101013518 นาย อมร เย่ียมไธสง
642101013519 นาง ปภาวดี สิงเสนา
642101013520 น.ส. วนาลี เรืองภักดี
642101013521 นาย วงศกร ค าเพ่ิม
642101013522 นาง ศิริณภา สร้อยสูงเนิน
642101013523 นาย ทินวัฒน์ สิงเสนา
642101013524 น.ส. ปิยะศิกาญจณ์ ประวันตัง
642101013525 น.ส. รุ่งธิดา แก้วเกตุ
642101013526 น.ส. พิมสุดา จ าปารัตน์
642101013527 น.ส. ปาริฉัตร จันทศร
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642101013528 น.ส. ประภาพร หมอนวดดี
642101013529 นาย ธนกฤติ จันทร์ถง
642101013530 ว่าท่ี ร.ต.หญิง อาริดา ทองเพ็ชร
642101013531 น.ส. ปุนรดา โล่สุวรรณโชติ
642101013532 น.ส. วชิรญาณ์ แหลมหลวง
642101013533 น.ส. ธมลวรรณ สุขประเสริฐ
642101013534 นาง เสาวลักษณ์ มณีศิลป์
642101013535 น.ส. ทักษพร เทียนทอง
642101013536 น.ส. รัตนา กุมไธสง
642101013537 นาย อรรถพร ทองค า
642101013538 นาย ชวัลวิทย์ จิตต์ก าแหง
642101013539 น.ส. สุชานาถ เทียมแสน
642101013540 น.ส. ธัญภา ต้นประสงค์
642101013541 ส.ต.อ. สุภัทรชัย บุญมาก
642101013542 น.ส. วันวิสาข์ เสาว์สิงห์
642101013543 น.ส. เบญจวรรณ แต่งเรียม
642101013544 น.ส. ทิภาพันธ์ ขันโท
642101013545 นาย พิชญะ บุญญะบา
642101013546 นาย ศุภศิต วงศ์วิลาศ
642101013547 น.ส. ณัฐวดี สิทธิกุล
642101013548 นาย สุเมธา บุญประเสริฐ
642101013549 น.ส. ม่ิงขวัญ ชีกรรแสง
642101013550 น.ส. รัตติกาล ถาเกียง
642101013551 นาย ปรัชญา ปลูกจิตร
642101013552 น.ส. ภุมรินทร์ ยามกระโทก
642101013553 นาย ภากร ชลารัตน์
642101013554 นาย รุ่งโรจน์ ไตรสูงเนิน
642101013555 น.ส. วริศา ศิลปประพันธ์เลิศ
642101013556 นาย กรกข ปรางทอง
642101013557 นาย อภิชาต ทับทอง
642101013558 นาย พงศธร กาวิชัย
642101013559 น.ส. สุประวีณ์ ดวงภักดี
642101013560 น.ส. ฮาวา พูลเพ่ิม
642101013561 น.ส. วรัญรัตน์ วรรณสุวรรณ
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642101013562 น.ส. อภิชญา ช่วยสุด
642101013563 นาง วรรษมน ศรีชัย
642101013564 นาย พีรพัฒน์ รักเสรี
642101013565 น.ส. กาญจนา สุภาพ
642101013566 น.ส. วารุณี บุญจรัส
642101013567 น.ส. รวิษฎา รมยนภชยธร
642101013568 น.ส. สุวลักษณ์ ฉิมวงศ์
642101013569 นาย ฌาคริต กานู
642101013570 นาย ประเสริฐวุฒิ ภัทรชาติโยธิน
642101013571 น.ส. ชุติรัตน์ สังข์แก้ว
642101013572 นาย อัฐยุทธ สุธรรมชัย
642101013573 น.ส. วาสนา ชูรัตน์
642101013574 น.ส. พัณณิตา โพธา
642101013575 นาย ชวิศ แซ่ล้ิม
642101013576 น.ส. ปาณิสรา ใจละออ
642101013577 นาย กุลวัสส์ วิเศษย่ิง
642101013578 ว่าท่ี ร.ต.หญิง กชพร ด าโพธ์ิ
642101013579 น.ส. โชติวรรณ ด าโพธ์ิ
642101013580 นาย เขมรัฐ มองเชิง
642101013581 นาย กันตภณ สุขแก้ว
642101013582 น.ส. มารีย๊ะ ดอเลาะกองเสล็ม
642101013583 นาย ณัฐพล เพ็งขันติกุล
642101013584 น.ส. พรพิไล นวลน้อย
642101013585 นาย สหพล กาญจโนทัย
642101013586 น.ส. อัสมาอ์ ยีตูวา
642101013587 น.ส. ชุตินันท์ ศรีสว่าง
642101013588 นาย ณัฐกิตต์ิ วฤทธ์ิธนาโรจน์
642101013589 นาย องอาจ พันธ์ตา
642101013590 น.ส. สุวพิมพ์ เล่ียมมินฟุล
642101013591 ส.ต.อ. อิทธิพันธ์ุ เควันดี
642101013592 นาย ตฤณวิทย์ พัฒนเศรษฐดิลก
642101013593 ว่าท่ีร้อยตรี ธนกร สันบุกา
642101013594 น.ส. ชัญญา วิวรรธนวรางค์
642101013595 นาย กฤษณ์ ปิยมนตระกูล
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642101013596 น.ส. นันทิศา ทินนรัตน์
642101013597 พ.ต.ต. คมสัน สมอ่อน
642101013598 น.ส. รัชนิกาญจณ์ แหยมบาง
642101013599 น.ส. ธิติยา วรศรี
642101013600 น.ส. ฐิติญา สุธานนท์
642101013601 น.ส. ธมนวรรณ ปุจฉาการ
642101013602 นาย กันต์ กุลประสิทธ์ิ
642101013603 น.ส. อภิสรา แก้วเส้ง
642101013604 นาย ณัฐปคัลภ์ กาญจนรัตน์
642101013605 น.ส. แก้วสวรรค์ ผิวงาม
642101013606 นาง รุ่งรวิน น่ิมตรง
642101013607 นาย นิภัทร จงประทีป
642101013608 น.ส. พรพิมล กาศเจริญ
642101013609 น.ส. ชลธิชา ขุนมงคล
642101013610 นาย อดิศักด์ิ พุ่มทอง
642101013611 นาย จตุพล ครุฑเงิน
642101013612 นาย ภาคิน สุภาค า
642101013613 นาย เจษฎา อุบลไทร
642101013614 น.ส. ฐานะมาศ พานุรักษ์
642101013615 น.ส. ธัญชาติ วิชายะ
642101013616 นาย เกรียงไกร ชัยเกษตรสิน
642101013617 น.ส. เวณิก แก้วตา
642101013618 น.ส. นรีกานต์ พูนเกิด
642101013619 นาย สิริรัฐ เจริญธรรม
642101013620 นาย ศิรวิชญ์ เก้าเอ้ียน
642101013621 น.ส. รัตนาภรณ์ น้อยแก้ว
642101013622 น.ส. สกุลกาญจน์ เพ็ชรัตน์
642101013623 น.ส. วริศรา หม่ันดี
642101013624 นาย รัชมงคล ท้าวนิล
642101013625 น.ส. ณัฐพัชร์ พิเชษฐพันธ์
642101013626 น.ส. ชญานิษฐ์ เจตนานนท์
642101013627 น.ส. นวพร รุ่งวงษ์
642101013628 นาย ภคพงศ์ ด ารงรัตน์
642101013629 น.ส. ปัณณิกา สุขป้ือ

ช่ือ - นำมสกุล

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าท่ี 401 จาก 450    



จ ำนวน 15,262 คน 
เลขประจ ำตัวสอบ

642101013630 น.ส. ศรัญญาภาศ์ โชว์สูงเนิน
642101013631 น.ส. พนิตนันท์ แสนฉลาด
642101013632 น.ส. มณทิชา แจ่มสุวรรณ
642101013633 ร.ต.ท. สุรพศ ทองต าลึง
642101013634 น.ส. อนุสสรา จันทนะ
642101013635 น.ส. กีรติญา แกล้วกล้า
642101013636 นาย วิวรรธน์ เกียรติเฉลิมพร
642101013637 น.ส. กันต์ฤทัย พิมพานนท์
642101013638 นาย ธนพล สุกใส
642101013639 น.ส. นิศาชล โสสุวรรณ
642101013640 น.ส. ชนัญญา รัตนชนก
642101013641 น.ส. จิตติมา จันทร์ดา
642101013642 น.ส. พรรณกาญจฐ์ ไชยพจน์
642101013643 น.ส. ยุราวดี ศรีสิงห์
642101013644 น.ส. วราลี ศรีตระกูล
642101013645 น.ส. ธมลวรรณ เกิดศิริ
642101013646 น.ส. สุภาวดี ลาแสง
642101013647 น.ส. ภัทรนันท์ เอียดยอด
642101013648 นาย วรพล โหมดชัง
642101013649 นาย จีรัฐติกุล โสธรรมมงคล
642101013650 น.ส. นุชนารถ อุตยะราช
642101013651 น.ส. สุพิชญา อนุวรรณ
642101013652 สิบต ารวจโท จิรเดช เชิงกล
642101013653 น.ส. ณภัทร ชมเชย
642101013654 น.ส. ณัฐกานต์ อุดมค า
642101013655 น.ส. พัณณาภรณ์ สบู่หอม
642101013656 นาย ณัฐดนัย ค าแก้ว
642101013657 นาย รัฐพงษ์ มีชูพร
642101013658 น.ส. ฉันทนา ถาบุญชู
642101013659 นาย ธนกร พงษ์ศาสตร์
642101013660 น.ส. วรุณยุพา ใจหงษ์
642101013661 น.ส. ณัฐนรี เกษา
642101013662 น.ส. กนกกร ควรชม
642101013663 น.ส. จิรัชญา เมธีธนากร

ช่ือ - นำมสกุล

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าท่ี 402 จาก 450    



จ ำนวน 15,262 คน 
เลขประจ ำตัวสอบ

642101013664 น.ส. ธนารีย์ เอ่ียมกระสินธ์ุ
642101013665 น.ส. กฤติยา แดงสุวรรณ์
642101013666 น.ส. เพ็ญพิชญา มานพพงษ์
642101013667 น.ส. เบญจวรรณ ไขสะอาด
642101013668 น.ส. กนกพร เมืองพิล
642101013669 นาย ไชยสิทธ์ิ สุขมา
642101013670 นาย ศราวิชญ์ จอกกระโทก
642101013671 น.ส. ธัญวรัตม์ คงทรัพย์
642101013672 นาย ปริญญา จีนชาติ
642101013673 น.ส. นัฐกานต์ ประนามะโส
642101013674 นาย กฤตภาส หนูพันธ์
642101013675 น.ส. เมธินี ปานเขียน
642101013676 นาย ภูวดล ด่านรัตนชัย
642101013677 น.ส. อริสา ผดุงกุล
642101013678 น.ส. ทิพวัลย์ แย้มพรหม
642101013679 นาย จักรี ใบมะหาด
642101013680 น.ส. ญานิกา ปล่ังดี
642101013681 น.ส. พินิตา แก้วจิตคงทอง
642101013682 น.ส. ป่ินหทัย เน้ือน่ิม
642101013683 น.ส. สุทธิพร ล้ิมมงคล
642101013684 นาย ภูริทัต กอลาบันหลง
642101013685 น.ส. กชกร สนโรจน์
642101013686 น.ส. นฤมล แก้วเป้ีย
642101013687 น.ส. ณิชากร วรทัต
642101013688 น.ส. จิรปรียา แจขจัด
642101013689 นาย วรพัฒน์ พันธ์ุพิชัย
642101013690 น.ส. พริสา เวชชะตันติการ
642101013691 น.ส. วรรณิกา เพชรสังข์
642101013692 นาย เพ่ิมยศ ศรีสด
642101013693 นาย ศุภณัฐ กิตติธาราทรัพย์
642101013694 น.ส. ศุภพิสาข์ อรนพ
642101013695 นาย ภาคภูมิ สูบก าปัง
642101013696 นาย ณรงค์พนธ์ ส าแดง
642101013697 นาย อภิสิทธ์ิ สุขสงสาร

ช่ือ - นำมสกุล
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จ ำนวน 15,262 คน 
เลขประจ ำตัวสอบ

642101013698 นาย ธิติพล ค าท่ัง
642101013699 น.ส. นฤมล วุฒิยา
642101013700 น.ส. มนฤทัย พ่ึงตรัยรัตน์
642101013701 นาย สุรเดช เกตุแก้ว
642101013702 นาย วันจักร รัตนชู
642101013703 น.ส. สรรพรัตน์ จันทราช
642101013704 น.ส. วนัสธนันท์ รักษ์จ ารูญ
642101013705 นาย ศราวุธ เซ่งแก่น
642101013706 นาย อิสระ นามราช
642101013707 นาย อนพัทย์ สายเช้ือ
642101013708 น.ส. วัลรียา เพชรัตน์
642101013709 น.ส. จินตนา ประทุมชาติ
642101013710 น.ส. พรทิพย์ นวลเจริญ
642101013711 น.ส. สุพิชฌาย์ ปรัชญาธนวงศ์
642101013712 นาย วชิรัฐ พรหมรักษ์
642101013713 นาย เมธัส จตุราบัณฑิต
642101013714 น.ส. นรญา ภัคโรจนจินดา
642101013715 นาย วนปรัสถ์ เจตชยานนท์
642101013716 นาย สิริวิชญ์ ระงับ
642101013717 นาย ชัยยันต์ อยู่ไว
642101013718 นาย รุ่งโรจน์ ไชยรักษ์
642101013719 น.ส. จิราพร โปธิวงค์
642101013720 น.ส. ประนานนท์ คุณวัฒนานนท์
642101013721 น.ส. ปีติภรณ์ จินตนะ
642101013722 น.ส. พลอยไพลิน คล้ายคลึง
642101013723 นาย ชินวัฒน์ วรรณรส
642101013724 นาย สรณัฐ พันะชนะ
642101013725 น.ส. รตนวรรณ มนตรีพิลา
642101013726 นาย สุภักดี พ่ึงประชา
642101013727 น.ส. รุ่งมณี ไชยสิทธ์ิ
642101013728 น.ส. จารุวรรณ สโมสร
642101013729 นาย ภาคิน ดวงสาโรจน์
642101013730 น.ส. สาธิกุล ปิยะพันธ์
642101013731 นาย วรันธร เวฬุวนารักษ์

ช่ือ - นำมสกุล
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เลขประจ ำตัวสอบ

642101013732 นาย เฉลิมศักด์ิ สีดา
642101013733 น.ส. ธนิดา เพ่ิมพูล
642101013734 น.ส. ธนวรรณ ดวงมณี
642101013735 น.ส. ปัณฑารีย์ เสกขุนทด
642101013736 น.ส. จิตา ตันติวิทย์
642101013737 นาย ประลองพล ตันติวัฒนพานิช
642101013738 นาย ฉันทวัฒน์ ตริวงษ์
642101013739 นาย วิทยา ปกรณ์ประเสริฐ
642101013740 นาย ธนพนธ์ สุขสวัสด์ิ
642101013741 นาย ศรัญ ประกลาง
642101013742 น.ส. ธิตยา พัวเพ่ิมพูลศิริ
642101013743 น.ส. ศรัณย์พร ดวงดาวงษ์
642101013744 นาย นรินทร์ หินกระจ่าง
642101013745 น.ส. อภัสนันท์ พุทธามาตย์
642101013746 นาง กฤชภร เจียมศิริ
642101013747 น.ส. จุฑามาศ จันโททัย
642101013748 น.ส. ธัญญ์สยา มณีพันธ์ุ
642101013749 น.ส. เบญจวรรณ พงษ์พา
642101013750 น.ส. คชาพร แย้มประยูร
642101013751 นาย จ าลอง ศรีเรือง
642101013752 นาย อัตถ์ รักราม
642101013753 นาย ขจรภพ พงศ์พิริยาภรณ์
642101013754 นาย ปิยพัทธ์ ช่ืนอารมย์
642101013755 นาย ฐานิกร เจริญย่ิง
642101013756 นาย กฤษณพน จ าปาวงษ์
642101013757 น.ส. ศุภาพิชญ์ อภัยจิตต์
642101013758 น.ส. ภัทราวดี มีแก้ว
642101013759 นาย วีริช เลิศโสภา
642101013760 น.ส. วีนัสนันท์ เก้ือลาย
642101013761 น.ส. นิโลบล วิศิษฏ์พงศ์
642101013762 นาย นพอนนต์ อมรชินวิวัฒน์
642101013763 นาย ยศธร หงษ์ไพลิน
642101013764 น.ส. สมสมัย สาลี
642101013765 น.ส. พิมพิกา นวนจา

ช่ือ - นำมสกุล
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จ ำนวน 15,262 คน 
เลขประจ ำตัวสอบ

642101013766 นาย เตชิต ชัยขวัญ
642101013767 นาย อิทธิฤทธ์ิ ขาวละออ
642101013768 น.ส. ปภาวรินท์ ติรสุวรรณรัชต์
642101013769 นาย สุรสีห์ กวยม่ัง
642101013770 นาย ชิตณรงค์ สร้อยดอน
642101013771 น.ส. ณัฎฐริณีย์ ปานเพชร
642101013772 นาย ธีระ ทองสนิทกาญจน์
642101013773 นาย พิเชษฐ์ สุยบางด า
642101013774 นาย วัชระ ไชยโสดา
642101013775 นาย กษิดิศ จองศักด์ิ
642101013776 น.ส. นันทพิชญ์ สินวรพันธ์ุ
642101013777 นาย ธีรพัฒน์ ร ามะนา
642101013778 น.ส. กนกกร จุลเพ็ญ
642101013779 น.ส. พชรพร สนสุภาพ
642101013780 นาย อิรฟาน เปาะจิ
642101013781 น.ส. จัสมิน ลาวรรณ์
642101013782 นาย พีระพงศ์ พูลศิริ
642101013783 น.ส. พัชรมล วิริยไพโรจน์
642101013784 น.ส. พัชรี นุ่นมัน
642101013785 น.ส. ภูริภรรค วรภากรณ์
642101013786 น.ส. จันจิรา เน่ืองจากอินทร์
642101013787 น.ส. สุวิตดา จันทะคีรี
642101013788 น.ส. กุลฉัตร พราหมณโชติ
642101013789 น.ส. ชนัญชิดา สอนดี
642101013790 นาย ชนาธิป สุนทรกรัณย์
642101013791 นาย นวฉัตร นิลก าแหง
642101013792 น.ส. นิรัตน์ ณัฐวสุธา
642101013793 นาย ธีรยุทธ จันปุ่ม
642101013794 น.ส. พัชรพร ขจรไพร
642101013795 นาย อธิป กล่าวกระโทก
642101013796 น.ส. ชนุภา กล่ินพงศ์
642101013797 น.ส. วรรษมน ดิษโสภา
642101013798 น.ส. จรรยา ชูรุ่ง
642101013799 นาย รัตนพล เข็มบุปผา

ช่ือ - นำมสกุล
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จ ำนวน 15,262 คน 
เลขประจ ำตัวสอบ

642101013800 น.ส. มนัสชนก เลิศวิชชุหัตถ์
642101013801 นาย รุ่งสิทธิ ธัญญสิทธ์ิ
642101013802 นาย สิทธิพงษ์ แก้วนันไชย
642101013803 น.ส. ปัณณรัตน์ คงขัน
642101013804 นาย ชยพล ไชยโชติ
642101013805 น.ส. ณัฐกานต์ ไทยนุกูล
642101013806 น.ส. ฐิติกานต์ เมฆใหม่
642101013807 น.ส. ออมลออ พลอินทร์
642101013808 นาย สุรเวช เวชบรรเทิง
642101013809 นาย พลพัฒน์ นาวาวิจิต
642101013810 น.ส. ภัทรสุดา สุรัตนสิงห์
642101013811 นาย ราชันย์ ปู่ย้ิม
642101013812 นาย คีรีนทร์ มานะดี
642101013813 น.ส. ธัญชนก ศรีเรืองศักด์ิ
642101013814 น.ส. ศิริรัตน์ ด่อนสิงหะ
642101013815 น.ส. อิสรียา ออสุวรรณ
642101013816 นาย จิรสิน ย่ิงสุวรรณโชติ
642101013817 น.ส. อภิญญา รัตนปราโมทย์
642101013818 น.ส. นัยนา เพชรทอง
642101013819 นาย นวพล ทองช่ืน
642101013820 นาย ภานุพงษ์ สัญสิมมา
642101013821 นาย นาคินทร์ แสงใสแก้ว
642101013822 นาย อดิศักด์ิ นิลคง
642101013823 น.ส. ธัญญธร เคมาชัย
642101013824 นาย เอกรัฐ สุขพาสันติ
642101013825 น.ส. พิไลลักษณ์ ศรีพันดอน
642101013826 น.ส. ดารุณี พูลศิลป์
642101013827 นาย ณัฐสังคีต คนขยัน
642101013828 นาย ธรรมธวัช เจียมศรีสกุล
642101013829 น.ส. นัทธมน ศรีไชย
642101013830 นาย ภูมิชัย มหาวงศ์
642101013831 น.ส. จารุกร ศรีขันซ้าย
642101013832 น.ส. นวลนภา จินดา
642101013833 น.ส. ประภาภรณ์ กิจสงวน
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642101013834 นาย สถาปนา ตาลเงิน
642101013835 น.ส. เจริญตา แซ่เล้า
642101013836 น.ส. จีรนันท์ ทูลธรรมวรคุณ
642101013837 น.ส. ธมลวรรณ โอสถาน
642101013838 นาย ภานุพงศ์ โชติสกุล
642101013839 น.ส. วราภรณ์ ศรีหนองกุง
642101013840 นาย อิทธิพัฒน์ ลุผลแท้
642101013841 นาย ภาณุพงศ์ มัธยมนันท์
642101013842 น.ส. บรรจบพร อ่อนตา
642101013843 นาย มะรูดิง หมานสนิท
642101013844 น.ส. พรรธน์ธวัล เสนสุวรรณ
642101013845 น.ส. ปุณญรัศม์ิ สันติวิจิตร
642101013846 น.ส. ณัฐวิภา สุขจันทร์
642101013847 น.ส. วนันทรัตน์ นิติศานนท์
642101013848 น.ส. อาทิตยา พรพงษ์
642101013849 นาย ปฏิญญา มงคลสุข
642101013850 นาย นพพร วนิชนพรัตน์
642101013851 นาย จาตุรนต์ บุญช่วย
642101013852 น.ส. พรทิวา ไชยพนัส
642101013853 น.ส. เมริกา ผิวทองดี
642101013854 น.ส. ปภวพร ศรีตัมภวา
642101013855 น.ส. สาธิดา อินทร์ภักดี
642101013856 น.ส. สริดา บรรณสาร
642101013857 นาย ศักด์ิสิทธ์ิ กิจสัมฤทธ์ิ
642101013858 น.ส. หทัยรัตน์ รอดสุด
642101013859 น.ส. พอใจ กรวยทอง
642101013860 นาย สุทัศ ย้ิมเนียม
642101013861 น.ส. สุภาพรรณ ม่ันเหมาะ
642101013862 น.ส. วรวรรณ คงโนนกอก
642101013863 น.ส. กนกวรรณ แสนนอก
642101013864 นาย วรายุทธ์ มนูญผล
642101013865 นาย รณชัย จันทร์แต่งผล
642101013866 น.ส. จิราภา ฉิมกุล
642101013867 ร.ต.อ.หญิง กันต์กมล มณีโชติ

ช่ือ - นำมสกุล

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าท่ี 408 จาก 450    



จ ำนวน 15,262 คน 
เลขประจ ำตัวสอบ

642101013868 น.ส. จุฑามาศ รถา
642101013869 นาย สุรสิทธ์ิ ตัณฑดิลก
642101013870 น.ส. ลิตาภัทร มหาวัน
642101013871 นาย นันทพงษ์ มูลสืบ
642101013872 นาย คฑาเทพ จิตรประทุม
642101013873 นาย อภิชัย นันทวนิช
642101013874 น.ส. สุจารี วัฒนะรัตน์
642101013875 นาย ฐิติพงศ์ เพ็งชัย
642101013876 น.ส. สุกัญญา เม่งบุตร
642101013877 นาย ภูวนาท จ าปีทูล
642101013878 นาย ณัฐภูมิ จันทร์ต๊ะวงศ์
642101013879 นาย ปริญญาพัฒน์ แพงหลวง
642101013880 น.ส. ปนัดดา ทองอุทิศ
642101013881 นาย ธนัท ล้ิมประเสริฐ
642101013882 นาย พงษ์พัฒน์ อาวพิทักษ์
642101013883 น.ส. วิภาพร ชาภักดี
642101013884 นาย ณัฐกร ชุ่มอินทรจักร์
642101013885 น.ส. พรประภา พลอยทิพย์
642101013886 น.ส. กานต์สิรี จะรักรัมย์
642101013887 นาย ก้องเกียรติ สงัดเงาะ
642101013888 นาย อภิมุข วิชาสอน
642101013889 น.ส. ยุวดี ศรีนพรัตน์
642101013890 น.ส. ศิวพร ขาวผ่อง
642101013891 น.ส. พลอยไพลิน วงษ์ตรี
642101013892 น.ส. วันวิสา เกตุทอง
642101013893 นาย อัสรอฟ การีนา
642101013894 น.ส. กลวัชร ยุติธรรมด ารง
642101013895 น.ส. ณัฐนันท์ เลิศเดชาเสวกชัย
642101013896 นาย นรารัตน์ ก๋าทอง
642101013897 น.ส. ชลิดา ราชแสนเมือง
642101013898 นาย กฤษณะพงษ์ คล้ายเคล่ือน
642101013899 นาย พงศธร ศาลาสุข
642101013900 น.ส. อรวรรณ อร่ามวิทยานุกูล
642101013901 จ่าสิบโท มนตรี ฮวดเจริญ
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642101013902 นาย พีระภัทร รัตนมุณี
642101013903 น.ส. พัชยา อรรถผล
642101013904 น.ส. ณิชมน พลพานิช
642101013905 นาย หฤษฎ์ คงแก้ว
642101013906 นาย ฉัตรนรินทร์ อายุยืน
642101013907 น.ส. รวีวรรณ กล่ินหอม
642101013908 น.ส. มาริษา นันสมบัติ
642101013909 นาย ภูมินทร์ ทองเพชร
642101013910 นาย วันเฉลิม ชูเชิด
642101013911 น.ส. อริศา วายุครุฑ
642101013912 น.ส. ปริยา พุฒธรรม
642101013913 นาย สาธิต เลิศวิทูรนันท์
642101013914 น.ส. กัณฐิกา พรรคพิบูลย์
642101013915 น.ส. มุกตาภา แสนทอง
642101013916 น.ส. ธีรารัตน์ ปิยะวุฒิไพศาล
642101013917 นาย ชัยชาญ คงฤทธ์ิ
642101013918 น.ส. ยุมนา ศรีจันทร์ดี
642101013919 น.ส. ณจิต นาควัชระ
642101013920 น.ส. กาญจนา หะสด
642101013921 น.ส. อัญธษา พุทธกุล
642101013922 นาย ณัฐวุฒิ ปานานนท์
642101013923 นาย กฤษกร หิรัญชุฬหะ
642101013924 น.ส. ศิริรัตน์ ศุภวิทยาภินันท์
642101013925 น.ส. ก่ิงกาญจน์ ยืนไพโรจน์
642101013926 น.ส. จารุณี แก้วคงบุญ
642101013927 นาย วชิรวิทย์ เก๋ียงค า
642101013928 นาย ปิยชนม์ อนุศาสนกุล
642101013929 นาย ปรีด์ิเกษม ปรัชญพฤทธ์ิ
642101013930 น.ส. ฐิตินันท์ รอดเส่ียงล้ า
642101013931 นาย ชนากร บุญหนัก
642101013932 นาย ภัทรชัย การนา
642101013933 น.ส. ภัทรสุดา พรวญเจริญ
642101013934 น.ส. กาญจนา งามสมชาติ
642101013935 นาย สุวิสิษฏ์ บานแย้ม
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642101013936 นาย ทักษิณ จิรนันทนากร
642101013937 น.ส. อังคณางค์ โรงสะอาด
642101013938 น.ส. เพ็ญวดี ศิริบุรภัทร
642101013939 นาย สรวิชญ์ ชนะรัตน์
642101013940 นาย ธาราดล ชาญยุทธนา
642101013941 น.ส. นีรนุช ทารินทร์
642101013942 น.ส. อนุสรา โพธ์ิหิรัญ
642101013943 นาย สราวุฒิ อมรประภา
642101013944 น.ส. ประภัสสร เพชรส้ม
642101013945 น.ส. ชัญญานุช ยินดีมิตร
642101013946 น.ส. ธัญรดา บัวทิพย์
642101013947 ส.ต.อ. ไกรลาศ ชัยอ่ินค า
642101013948 นาย ธีระวัฒน์ โพธ์ิวัฒน์
642101013949 น.ส. สราลี ดิษย่ี
642101013950 น.ส. จุฬาลักษณ์ ทะนุพันธ์
642101013951 นาย จอมพล พฤฒิธาดา
642101013952 น.ส. สุภัทรา บุญพิเศษ
642101013953 น.ส. ศิริพรรณ มหับผลา
642101013954 นาย พุทธิพงษ์ พันธ์ชูเพชร
642101013955 น.ส. กมลชนก เกษมส าราญ
642101013956 น.ส. กฤตลักษณ์ สุขได้พ่ึง
642101013957 น.ส. สุธิศา อรุณพันธ์ุ
642101013958 น.ส. มัสนีย์ มะซง
642101013959 น.ส. ธมวรรณ สมัครอภิรักษ์
642101013960 น.ส. ปิยาภัสร์ แผ่นทอง
642101013961 นาย ยศวัจน์ เกษมกมลพงศ์
642101013962 นาย อณัฐชัย ชูสม
642101013963 นาย พงศ์ภรณ์ สกุลพาณิชเจริญ
642101013964 น.ส. ศรัณย์รัชญ์ ชัชวาลย์ภัสร์
642101013965 นาย วศิน สุนทรเต็ม
642101013966 นาย อุรุพงษ์ ไสยรัตน์
642101013967 นาย ฐิติพงษ์ ขนุนทอง
642101013968 น.ส. อรนิชา ย่ิงยง
642101013969 นาง จิรฐา ศรีวงศ์กลาง
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642101013970 น.ส. มาริษา จันทรปาน
642101013971 น.ส. พิชญ์ชานันท์ สุทธินุ่น
642101013972 น.ส. น้ าฝน พุ่มกฐิน
642101013973 น.ส. สุภัทรา พิศโฉม
642101013974 นาย ภูมิกริต มากศิริ
642101013975 นาย ปรินทร ธรณี
642101013976 น.ส. อมรวดี ช่ืนกล่ิน
642101013977 น.ส. ธิดารัตน์ มาบริบูรณ์
642101013978 น.ส. อรยา สะหุนิล
642101013979 น.ส. อศัลยา สิงหบ ารุง
642101013980 น.ส. สุภัสสรา ทาสุวรรณ์
642101013981 น.ส. เพียงนภา วรสาร
642101013982 นาย นวภัทร ศรีณรงค์
642101013983 น.ส. คนึงนิตย์ ค าจ้อย
642101013984 น.ส. ธัญญพัทธ์ จิรัชยากาญจน์กุล
642101013985 นาย จักรกฤช รักรุ่งเรือง
642101013986 นาย สิทธิพัฒน์ มารยาตร์
642101013987 นาย ปกรณ์ เหล่านภาพร
642101013988 นาย นัฎฐ์ชพัฒน์ จ่ันเพชร
642101013989 น.ส. จริยา ชูเกิด
642101013990 น.ส. ภัทรา โพธ์ิทอง
642101013991 น.ส. ทวีพร ธรรมโสภณ
642101013992 น.ส. อุษณี เงาะมางิง
642101013993 น.ส. ฑิฆัมพร มาคล้าย
642101013994 นาย ธนวุฒิ สุกรีฑา
642101013995 น.ส. ชญาภรณ์ เจริญวงศ์
642101013996 น.ส. จุฬาลักษณ์ ปลัดขวา
642101013997 น.ส. รัศจิรางค์ อร่ามรัศมีกุล
642101013998 นาย ปรเมศร์ อมรกิจธ ารง
642101013999 น.ส. อภิฤดี พ่อชมภู
642101014000 น.ส. ณัฐสรวง เหล่าโรจน์ทวีกุล
642101014001 น.ส. อุมาพร พ่ึงเกตุ
642101014002 นาย สิทธิชัย บุษบงษ์
642101014003 น.ส. วราภรณ์ จันทร์หงษ์
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642101014004 นาย ปัญญา ใจเฉ่ือย
642101014005 นาย วชิรวิทย์ จันทร
642101014006 น.ส. ปรียาพร สืบสังข์
642101014007 น.ส. ชิดชนก สุทธิวงค์
642101014008 น.ส. อรทัย อยู่บุญ
642101014009 นาย มโนรมย์ โกธา
642101014010 นาย นิธิศ อุเทศบุญญโชติ
642101014011 นาย นรุตม์ ลิกขไชย
642101014012 นาย สหพล บุญทองแก้ว
642101014013 น.ส. สุวพิชญ์ อมรชินวิวัฒน์
642101014014 น.ส. ชุติมณฑน์ สีหนาท
642101014015 น.ส. ระวีวรรณ สละรักษ์
642101014016 น.ส. ฮามีซัน กะนอง
642101014017 นาย ศักดินันท์ โอ่แก้ว
642101014018 น.ส. ภัทรรัตน์ พัวพันพัฒนา
642101014019 น.ส. พิมพ์สุดา แก้วมณี
642101014020 น.ส. สุจิตรา โมครัตน์
642101014021 น.ส. พิมพ์วรา เจริญเกษมวิทย์
642101014022 นาย สุเมธี พิสิฐเฉลิมพงศ์
642101014023 นาย ธีรุตม์ คงฤทธ์ิ
642101014024 น.ส. กฤตณัช สลีวงศ์
642101014025 นาย สรชัช สารชุม
642101014026 น.ส. ชลันดา เพชรล้วน
642101014027 น.ส. ณัฐนันท์ จงสิริธนวัฒน์
642101014028 น.ส. ศรุตยา แดงประดับ
642101014029 นาย ธีรโชติ ศรีงามช้อย
642101014030 น.ส. วรางคณา ทองค า
642101014031 น.ส. เฌอพัชญ์ ธรรมนิยม
642101014032 นาย พาสุก ค านวณ
642101014033 น.ส. ณิษอร รักษามานิตชัย
642101014034 นาย ไพสิฐ เศษคง
642101014035 น.ส. อทิยา วิจาราณ์
642101014036 น.ส. สุพัตรา รุ่งทัพพ่วง
642101014037 น.ส. วีรินทร์พิมล เลิศพฤกษ์
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642101014038 น.ส. จูงจิตต์ เกิดแก่น
642101014039 นาย สราวุธ ธรรมกุลเกียรติ
642101014040 นาย ณัฐศาสตร์ นวลตา
642101014041 นาง พิมพ์พิมล นพรัตน์วรากร
642101014042 นาย ณฐภัทร ล้ีอิศรามาศ
642101014043 นาย อิศราพงศ์ เสนาชัย
642101014044 นาย สุเมธี วิทยานุกรณ์
642101014045 น.ส. ปุรมาศ โทษาธรรม
642101014046 นาย ธนกฤษณ์ ถิตย์อ าไพ
642101014047 น.ส. บุษยมาศ ศรีบุญเรือง
642101014048 นาง เมธินี วันช่ืน
642101014049 ว่าท่ี ร.ต.หญิง ปภาวี ศรีส าราญ
642101014050 นาย ศุภโชค พันธ์ธรรม
642101014051 น.ส. ปริณาย์ โทษาธรรม
642101014052 น.ส. ปิยพร แสงงาม
642101014053 นาย พีรพัฒน์ กล้าหาญ
642101014054 น.ส. ธันยชนก โยเหลา
642101014055 น.ส. พิชญา เรืองยังมี
642101014056 น.ส. ปิยะฉัตร วัฒนา
642101014057 น.ส. บุษยรังสี อินทสโร
642101014058 นาย ชานนท์ ยุติธรรม
642101014059 น.ส. ศรัณย์พร รักษา
642101014060 น.ส. อุบลรัตน์ ปักษา
642101014061 น.ส. พรพิมล ทองเอ่ียม
642101014062 น.ส. ทัศณีวรรณ ด่อเล๊าะ
642101014063 นาย เสดอามีน เอสเอ
642101014064 นาย โชคอัษฎา สาแก้ว
642101014065 น.ส. ชัญญานุช ยุติธรรม
642101014066 น.ส. กรกมล เถาสุวรรณ
642101014067 น.ส. ธีรญา ศรีใส
642101014068 นาย ป่ินพงศ์ เหล่ียมธนวัฒน์
642101014069 น.ส. ธัญวรัตม์ ละเอียด
642101014070 น.ส. ภัชอิงคกานต์ สงหนู
642101014071 น.ส. ศิรภัสสร พรมนุกูล
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642101014072 น.ส. ศรสวรรค์ พลหอม
642101014073 นาย อนุรักษ์ ศรีเรือง
642101014074 น.ส. สัตยาภรณ์ สัตยวงศ์ทิพย์
642101014075 น.ส. พัชรพิมล เนาวรัตน์
642101014076 นาย ชินธันย์ ว่องกุลนิษฐ์
642101014077 นาย พชร การคนซ่ือ
642101014078 นาย พชร พลายพิชิต
642101014079 นาย พงศกร สมุทรสิน
642101014080 นาย ทวีลาภ เจนชัย
642101014081 น.ส. สุชารัตน์ เอ่งฉ้วน
642101014082 น.ส. พรศิริ สุตระ
642101014083 น.ส. อังศุธร โนริยา
642101014084 น.ส. พันธ์วิรา น าผล
642101014085 น.ส. อริสรา ธนภาวัฒน์
642101014086 น.ส. ปริษา สุมาลย์แมน
642101014087 นาย นพนันท์ สงเก้ือ
642101014088 นาย ชยณัฐ พงษ์สวัสด์ิ
642101014089 นาย จีรศักด์ิ ทองจันทร์
642101014090 น.ส. ปัณชญา เต็มราม
642101014091 น.ส. ชลธาร แพ่งศรีสาร
642101014092 น.ส. ประภาวรรณ มูลหาวิเศษ
642101014093 น.ส. กรกนก ทองกันยา
642101014094 น.ส. ชัญญานุช ศิริสัตย์
642101014095 นาย กฤตวิทย์ เกียรติเบญจกุล
642101014096 น.ส. กรดา แย้มเกษร
642101014097 น.ส. อรมณี วิชฌานิน
642101014098 นาย เมทฐกานต์ กันทา
642101014099 น.ส. ณัณภัทร สัตรบุตร
642101014100 น.ส. ณัฐณิชา ร่ืนภาคธรรม
642101014101 น.ส. ไอม่ี มาราสา
642101014102 น.ส. จุฑารัตน์ พลายมี
642101014103 น.ส. กัลยา บุญกล้า
642101014104 นาย ประสานศักด์ิ บุญโต
642101014105 นาย ธวัชชัย นามงาม
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642101014106 นาย อุดม สุโขวัฒนกิจ
642101014107 นาย ยงยุทธ แสงกล้า
642101014108 นาย พีรพงศ์ เฟ่ืองฟู
642101014109 น.ส. อรวรรยา อาจารียวุฒิ
642101014110 น.ส. บุษกร ชูม่วง
642101014111 น.ส. พุทธิตา เดชบุญ
642101014112 นาย ปองคุณ จารุพันธ์
642101014113 น.ส. ศิริมงคล พันธ์ุศิริ
642101014114 น.ส. ณิชชา อัศวเรศ
642101014115 น.ส. ณิชากร ผุดเพชรแก้ว
642101014116 น.ส. กุลธีรา สอนใจ
642101014117 น.ส. เบญจกาญจน์ สมบัติยานุชิต
642101014118 นาย ณัฐนันท์ บินซอและฮ์
642101014119 นาย พัฒนศักร มูรพันธ์ุ
642101014120 น.ส. สุรีย์ สุทธนี
642101014121 น.ส. จุฬารัตน์ ปิงพยอม
642101014122 น.ส. กิตติมา เฉ้งเหา
642101014123 น.ส. ณัชชา จิระมงคล
642101014124 นาย วรัญญู พิชวงศ์
642101014125 น.ส. ปณัฐฐา น้อยเนียม
642101014126 น.ส. นัสรินทร์ ตาพา
642101014127 นาย นฤพณ มะลิทอง
642101014128 น.ส. กฤษฎาพร วิชาชัย
642101014129 น.ส. เพียรสิริ วงศ์พิน
642101014130 น.ส. ปัชุดา ถ่ินมุกดา
642101014131 ว่าท่ี ร.ต.หญิง ปวีณา สมบูรณ์
642101014132 น.ส. อัชริพร สุวะมาศ
642101014133 น.ส. จุฑารัตน์ จันทรชิต
642101014134 นาย โสภณ ฆ้องส่งเสียง
642101014135 น.ส. พรรณวรา อินทรนุรักษ์
642101014136 นาย ถิรวัฒน์ เกียรติบ ารุง
642101014137 น.ส. กุลวดี ผ่องพันธ์ุงาม
642101014138 น.ส. ชนิดา รัตนวิจิตร
642101014139 น.ส. สิริวิภา บัวทอง
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642101014140 น.ส. อทิตยา พุ่มกะฐิน
642101014141 น.ส. ภัคชุดา พูนสุวรรณ
642101014142 น.ส. กัลย์กมล ทุนชิงชัย
642101014143 นาย เกียรติรัตน์ ทรัพย์สิน
642101014144 นาย อชิร ใจตรึก
642101014145 นาย สุนัน เอ็นดู
642101014146 นาย วิชญ์พล สุขโข
642101014147 นาย ก้านพชร วุฑฒิโกวิทย์
642101014148 นาย ชัยยุทธ แม้นสมุทร
642101014149 นาย รณชัย ทองชู
642101014150 น.ส. จินตนา ปัญญาด้วง
642101014151 น.ส. ปิยวรรณ ค าหาญ
642101014152 น.ส. นัสรีน หัสมา
642101014153 น.ส. วรันธร ปภัสสรศิริ
642101014154 น.ส. นารีรัตน์ ประคุณคงชัย
642101014155 นาย ปิยวัฒน์ กาญจนสินธุ
642101014156 น.ส. อุดมลักษณ์ พราหมณโชติ
642101014157 นาย สุธาธิษณ์ โกยตัน
642101014158 น.ส. อังค์วรา ใบชิต
642101014159 น.ส. ชนาพร ปัสตัน
642101014160 น.ส. อรทัย สกุลทอง
642101014161 นาย พฤหัส เหล็กบุญเพชร
642101014162 นาย รัชพล ล้ าเลิศ
642101014163 นาย ชวรัฐ เพชรมา
642101014164 น.ส. วีระวรรณ จันสุปิน
642101014165 นาย ธาดา กัดม่ัน
642101014166 น.ส. สุปรานี วัฒนาพงษากุล
642101014167 น.ส. ศศิธร นนทศิลา
642101014168 นาย ณัฐ ศรีภิรมย์
642101014169 น.ส. จิรัชญา ไชยช่อฟ้า
642101014170 น.ส. ณัฐกันตา ญาณแก้ว
642101014171 น.ส. หัทยา เซ็นหลวง
642101014172 น.ส. สุรดา ฉัตรเมืองปัก
642101014173 น.ส. ณัฐธิดา มณีอินทร์
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642101014174 น.ส. วัลวิภา วงศ์กวีวิทย์
642101014175 น.ส. ชญานิษฐ์ อิศรภักดี
642101014176 นาย ธนากร กันทะ
642101014177 น.ส. ชรินรัตน์ วรรณภิละ
642101014178 น.ส. กมลวรรณ เกศสระ
642101014179 น.ส. อัสราวดี อภิวันท์สิริวัฒน์
642101014180 น.ส. นิภาวรรณ ศรีมาลา
642101014181 นาย ภวดล โสภารุ่งเรือง
642101014182 น.ส. ญาสุมินทร์ ซ้อนพุฒ
642101014183 น.ส. อภิสรา พระสมิง
642101014184 น.ส. ฉัตรชนก รุ่งเรืองศิลาทิพย์
642101014185 นาย ฉัตรชัย เทียนสว่าง
642101014186 นาย ทีปกร วงค์วิลัย
642101014187 นาย ชลัฐ กล่อมประเสริฐ
642101014188 น.ส. ศรัญญา บุตตะกุล
642101014189 น.ส. ปานชนก หญีตน้อย
642101014190 นาย ธนพล หงษ์ภู่
642101014191 น.ส. กนกภรณ์ สภาพันธ์
642101014192 น.ส. พัชราภรณ์ โภคาพานิชย์
642101014193 นาย ภวินท์ภัทร แสงตะวัน
642101014194 นาย จีรวัฒน์ ศรีบูรณะ
642101014195 น.ส. นอร์ไอนี เจ๊ะแว
642101014196 น.ส. กาญจนภา เป็งโท
642101014197 น.ส. พีระนันทน์ วงศ์รัตน์
642101014198 น.ส. วิทย์ธิดา สมสุข
642101014199 น.ส. ศุภาณกุล อิศรเสนา
642101014200 นาย สุทธิรักษ์ โมฬี
642101014201 น.ส. ไพรรินทร์ ไตรเบญจรงค์
642101014202 น.ส. ศศิวิมล อ้นนา
642101014203 น.ส. นุศรา ภิตติสกุล
642101014204 นาง พัทจารี สกุลพานิช
642101014205 นาย วิทวัส เกตศรัทธา
642101014206 น.ส. ธันย์ทัชชญา สุขหาม
642101014207 น.ส. พิยดา ธรสินธ์ุ

ช่ือ - นำมสกุล

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าท่ี 418 จาก 450    



จ ำนวน 15,262 คน 
เลขประจ ำตัวสอบ

642101014208 น.ส. กันยกร ศรีวิชัย
642101014209 นาย จิรวัฒน์ ดวงชาทม
642101014210 น.ส. ฐิตาภรณ์ ศุภสกุลอนันต์
642101014211 นาย ณัฐนันท์ ร่ืนภาคธรรม
642101014212 นาง แคทราย พลอยบ้านแพ้ว
642101014213 น.ส. ชลดา สุขุมาลย์
642101014214 นาย วาทิต ชัยชนะทอง
642101014215 น.ส. ณัฐธิดา พารี
642101014216 น.ส. อัจฉรียา บัวทอง
642101014217 น.ส. วาสนา สุขวัฒนา
642101014218 นาง กษมา สีเทศ
642101014219 น.ส. อาภากร จันทกิจ
642101014220 น.ส. มนัสวี โคกพระปรางค์
642101014221 น.ส. นัชชา ธีรวโรดม
642101014222 น.ส. เพ็ญนภา เดชกุล
642101014223 น.ส. วรัญญา รังษีพิศุทธ์ิ
642101014224 นาย ภูมิ ฤทธิรุ่งรัตน์
642101014225 นาย วรวัฒน์ บัวมีธูป
642101014226 น.ส. ภาวิณี แย้มเพ็ง
642101014227 น.ส. มุกดารัตน์ จันทร์อินทร์
642101014228 น.ส. ดวงกมล แก้วสุวรรณ
642101014229 น.ส. วราภรณ์ พุฒทิม
642101014230 น.ส. อรัญญภรณ์ เพชรพรรณ
642101014231 น.ส. จิดาภา จิตต์สุวรรณ
642101014232 น.ส. ฤทัยรัตน์ คงมา
642101014233 นาย ธีรภัทร พรหมจรรย์
642101014234 น.ส. ไทรลดา นามมุงคุณ
642101014235 นาย กติกา สุขนิวัฒน์ชัย
642101014236 น.ส. พลอยไพลิน เมืองแก้ว
642101014237 น.ส. ปนิดา ศิริภัย
642101014238 น.ส. อภิชญา หิรัญรัตน์
642101014239 นาย ศรานุวัฒน์ เนตรไธสง
642101014240 น.ส. สวรส ลือเท่ง
642101014241 น.ส. น้ าฝน พลเจริญ
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642101014242 น.ส. สิรภัทร เก้ือชาติ
642101014243 น.ส. คุณาภรณ์ สุมาลี
642101014244 น.ส. กนกพร พรบุตร
642101014245 น.ส. สมศิล พิมาร
642101014246 น.ส. กัญวรา รัตนอานันต์
642101014247 น.ส. ณิชกานต์ ม่ิงโมลี
642101014248 นาย สุทธิพงศ์ เวชไธสง
642101014249 นาย พงศธร พงษ์ศิริเวศน์
642101014250 น.ส. อทิตตา แซ่หลู่
642101014251 น.ส. รังสิมา ปุนริบูรณ์
642101014252 น.ส. ชุติมาพร กอนไธสง
642101014253 น.ส. จีระพร เซ็นกลาง
642101014254 น.ส. กัญญมาส เต็กสุวรรณ
642101014255 น.ส. ธนัชญา บุตรส าราญ
642101014256 นาย ปิยราษฎร์ สุขราษฎร์
642101014257 น.ส. โศภิษฐ์ อินศรี
642101014258 นาย ชนินทร เนียมสอน
642101014259 น.ส. นารินทร์ มัฆวาล
642101014260 นาย สุริยพงศ์ กิจกุลธนันต์
642101014261 นาย อานนท์ รุ่งสว่าง
642101014262 น.ส. วิกานดา รัตนชุม
642101014263 น.ส. ณัฐนรี แสงลา
642101014264 น.ส. ปิยะธิดา ศรีสมเกียรติ
642101014265 นาย พชรพัฒน์ ทองค า
642101014266 นาย ศักย์ศรณ์ ศรีโสภณ
642101014267 นาย กฤษณะ พรมพา
642101014268 นาย ชวโรจน์ วิเศษ
642101014269 น.ส. กนกพร กังวล
642101014270 นาย ภัทรพงษ์ เหลืองภิรมย์
642101014271 น.ส. สรัลพร วงษ์ประยูร
642101014272 น.ส. พัณนิดา ทองตัน
642101014273 น.ส. ธนิศวรี นวกิจรังสรรค์
642101014274 น.ส. สิตานันท์ ศรีหาบุตร
642101014275 น.ส. เกวลิน ตุ้ยเต็มวงค์
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642101014276 น.ส. อดิศยา บุญกว้าง
642101014277 น.ส. ปวีณ์พร พุ่มพวง
642101014278 นาย บรมัตถ์ การดี
642101014279 น.ส. ธณัฏฐา สมทอง
642101014280 นาย สานิตย์ ศรีเริญ
642101014281 น.ส. ปัณฑ์ชนิต สุขจันทร์
642101014282 น.ส. สิริพร โมฬี
642101014283 น.ส. จุฑารัตน์ ทวีโคตร
642101014284 น.ส. หทัยชนก สุดเจริญ
642101014285 นาย ธนภัทร สาตร์เพ็ชร์
642101014286 น.ส. สุธิตา เก้ือคง
642101014287 น.ส. ปิยนันท์ เอกไพบูลย์
642101014288 น.ส. ก่ิงกมล นกงาม
642101014289 น.ส. จันทร์ทิพย์ รุ่นเหนียว
642101014290 น.ส. กุลวีร์ พันธ์ุอ าไพ
642101014291 น.ส. ณภัทร เงินสลุง
642101014292 น.ส. สุวรรณา กดนอก
642101014293 น.ส. ญาณิศา สุรพันธ์
642101014294 น.ส. ภัทรนันท์ ภูรินันทน์
642101014295 น.ส. อัญชลี บุญเลิศ
642101014296 น.ส. ชลิตา ศรีทองท้วม
642101014297 นาย ฤทธิชัย เล่ียมทอง
642101014298 น.ส. ปารดา วัฒนาอุดม
642101014299 ร.ต.ท. กอสิณธ์ กุลเพชรประสิทธ์ิ
642101014300 น.ส. นิภาพร กาสเส็น
642101014301 นาย เกียรติภูมิ นามวิเศษ
642101014302 น.ส. ศิรดา วรสาร
642101014303 น.ส. ไพรินทร์ เชิดสันเทียะ
642101014304 นาย สมรักษ์ โพธิคม
642101014305 น.ส. ศิริกมล  อากาศไชย
642101014306 น.ส. ทิพยาภรณ์ นามวิเศษ
642101014307 นาย อติสันต์ สุหลง
642101014308 น.ส. สิริยากร ราชบัณฑิต
642101014309 น.ส. ธนัชชา เทพนรินทร์
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642101014310 น.ส. อรญา ศรีใส
642101014311 น.ส. ขอบฟ้า แสงตา
642101014312 นาย วชิระ น้อยวงษ์
642101014313 น.ส. สตรีรัตน์ จันทร์ศรี
642101014314 นาย อัษฎาวุธ อ่ึงช่ืน
642101014315 นาย ชวินธร รัตนาวิทย์
642101014316 นาย พิทยุตม์ ชินายศ
642101014317 น.ส. พัชรินทร์ พรหมบุรมย์
642101014318 นาย พงษ์ระพี ผันอ านวย
642101014319 นาย กิตติพศช์ วุฒิเจริญภูรี
642101014320 น.ส. สุพัชริน ขุนทิพย์
642101014321 ส.ต.ท.หญิง ธัญญภรณ์ มีแทน
642101014322 น.ส. จุฑามาศ เฉ่ือยอยู่
642101014323 น.ส. วิญาภรณ์ บ้านสระ
642101014324 นาย สิโรจน์ โรจนรัตนาพงศ์
642101014325 น.ส. วรัญญา พันธ์ุโสภณ
642101014326 น.ส. พรกมล เหล่าล้ินฟ้า
642101014327 น.ส. ปาริชาติ พ่อศรีชา
642101014328 น.ส. อุษา สุวรพันธ์
642101014329 น.ส. พัทธ์ธีรา นิกข์นิภา
642101014330 น.ส. โศรญา ติง
642101014331 นาย ราเชน เฟ่ืองสง่า
642101014332 น.ส. จารุศร ทองค า
642101014333 น.ส. อาภาพร พงษ์พันธ์
642101014334 น.ส. สุดารัตน์ กอสัมพันธ์
642101014335 น.ส. กนกวรรณ สมเรือน
642101014336 น.ส. ลลิตา สร้างวัด
642101014337 น.ส. พรชนก ประดิษฐ์ทอง
642101014338 นาย กวิน ส าลีขาว
642101014339 น.ส. อมรรัตน์ พูลสาย
642101014340 น.ส. อ้อมฤทัย ก้อนใหม่
642101014341 น.ส. ณปภัช หลวงชะอ า
642101014342 น.ส. ดวงกมล บุญเลิศ
642101014343 น.ส. พัชราภรณ์ แสงแก้ว

ช่ือ - นำมสกุล

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าท่ี 422 จาก 450    



จ ำนวน 15,262 คน 
เลขประจ ำตัวสอบ

642101014344 นาง กรปณิศา ลีราช
642101014345 น.ส. ภรวรรณ บุญดี
642101014346 น.ส. ศตพร ปัญญาไวย์
642101014347 น.ส. ธีรดา ภู่ฤทธ์ิ
642101014348 น.ส. กฤติยา ทองแก้ว
642101014349 นาย ภู ละอองกุล
642101014350 น.ส. ปรียาภรณ์ ดีเส็ง
642101014351 นาย ธนพล ไสรัตน์
642101014352 น.ส. โสรยา สุทธหลวง
642101014353 ว่าท่ีร้อยตรี พลวุฒิ จันทร์ศรี
642101014354 ส.ต.ต. ธนอนันต์ ปภาวิชญ์โยธิน
642101014355 น.ส. กนกกาญจน์ บุญเหมือน
642101014356 นาย อนุชิต สินเปียง
642101014357 นาย วรเชษฐ ขันทอง
642101014358 น.ส. ธนภัทรภร ธีระญาณจาโร
642101014359 นาย วัชดล ปรีชาสุนทรรัตน์
642101014360 นาย ชนินทร์เกียรติ เฟ่ืองเพียร
642101014361 น.ส. พีรีน่า บุตตะจีน
642101014362 นาย ณฐกร เช่ือฟัง
642101014363 น.ส. ธัญธร จินตนพงศ์พันธ์ุ
642101014364 น.ส. วารุณี สิมมา
642101014365 นาย สุริยกาล ชุมแสง
642101014366 น.ส. ณิชาพร อุปพงษ์
642101014367 นาย ศรัณย์ ปัญญาแก้ว
642101014368 น.ส. ฟาริดา อาด า
642101014369 นาย ปุริมปรัชญ์ จันทร์หอม
642101014370 นาย อามาน กะโด
642101014371 นาง จิรปรียา กระหมุดความ
642101014372 น.ส. ปริศนา แวดอุดม
642101014373 น.ส. พิไลพรรณ สว่างใจ
642101014374 น.ส. พัชรี สัตยารังสรรค์
642101014375 น.ส. สุนันทา ภูมิสมบัติ
642101014376 นาย ทวีชัย อินทร์พิมพ์
642101014377 นาง ชวัลรัตน์ อินทร์พิมพ์
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642101014378 นาย สาโรจน์ จงกิตินันทกุล
642101014379 นาย ณัฐเขต นุ่นอ่อน
642101014380 นาย ประวิทย์ งามสิริศักด์ิ
642101014381 นาย กรกฎ หลักสมบูรณ์
642101014382 น.ส. กาญจน์หทัย สิทธิภา
642101014383 น.ส. ภมรศิริ ภมรพิบูลย์
642101014384 น.ส. จุฑามาศ อ่วมประดิษฐ
642101014385 น.ส. ศรินทร ทองอินทร์
642101014386 น.ส. กรปภา คงประเสริฐ
642101014387 น.ส. วรรณรัตน์ จัตุกูล
642101014388 ส.ต.ท. กิตติกรณ์ ผาลา
642101014389 น.ส. เจนจินต์ ศักด์ิชัยนานนท์
642101014390 น.ส. เฌอกาญน์ แก้วพามา
642101014391 นาย นพวิชญ์ บุญจุน
642101014392 น.ส. ชญาดา นัคเรศ
642101014393 นาย พีระศักด์ิ สิทธิรัตน์
642101014394 น.ส. วริศรา อักษรเภตรา
642101014395 น.ส. นรีลักษณ์ ศิริสวัสด์ิ
642101014396 น.ส. กัญญาณัฐ จังเจริญสุข
642101014397 นาย อุกฤษณ์ วัชรวิเชษฐ์
642101014398 นาย ธนเกียรติ ส ารวมจิตร์
642101014399 น.ส. อินธุอร ธาตุไพบูลย์
642101014400 น.ส. ขวัญใจ คงค าปา
642101014401 น.ส. อภิสรา จันทร์สว่าง
642101014402 น.ส. จิตรประภา พุทธเจริญ
642101014403 น.ส. อภิชญา นพเลิศ
642101014404 น.ส. โชติรส ช่ืนชวลิต
642101014405 น.ส. กุลชญา ลีนาราช
642101014406 นาย จุมพล พิศาล
642101014407 นาย พิชิตพงษ์ ก๋าเร็ว
642101014408 นาย ณัฐพงษ์ ฐิติวัฒนธีระธาดา
642101014409 น.ส. ธันยพร คงสมลาภ
642101014410 น.ส. ธนิดา ทองเสริม
642101014411 น.ส. แคทริยา ท ามิตร
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642101014412 นาย สหพล ทองสม
642101014413 น.ส. สริตา ชูศรี
642101014414 นาย สุทธาวีร์ อินทรัตน์
642101014415 น.ส. พีรดา เผ่าสุวรรณ
642101014416 นาย พัฒนภูมิ แสนสา
642101014417 น.ส. ทิตติยา ภัทรมิตรภาคิน
642101014418 น.ส. ณัฐวดี ร่มกลาง
642101014419 น.ส. พรธีรา ฐานะวุฑฒ์
642101014420 น.ส. กุลวดี ศรีเจริญ
642101014421 นาย วรภพ สุขทอง
642101014422 น.ส. ศศิวิมล ลครพล
642101014423 น.ส. โยธานัฐ ขันติศิริ
642101014424 น.ส. ชลิดา จิโรจน์มนตรี
642101014425 น.ส. ทิพยฉัตร แสงศร
642101014426 น.ส. จุฑามาศ โรจน์วัชราภิบาล
642101014427 น.ส. อาภาภรณ์ พวงหอม
642101014428 น.ส. กฤตพร มีเอ่ียม
642101014429 น.ส. อารยา สุทธิอาจ
642101014430 น.ส. นวรัตน์ ก่ิงจ าปา
642101014431 น.ส. รดาชาติ สีตภวังค์
642101014432 นาย เชาวพงษ์ หอมจันทร์
642101014433 นาย ธมราช เกิดสมกาล
642101014434 นาย ศิวกร สุวรรณโชติ
642101014435 น.ส. พัชชาวีร์ อติชน
642101014436 น.ส. จันจิรา เวสสุวรรณ
642101014437 น.ส. กุสุมา สลับสี
642101014438 น.ส. ธัญวรัตน์ สุนทรเสนาะ
642101014439 นาย กชกร ลีเลิศยุทธ์
642101014440 น.ส. สุภนิช เนตรสุขแสง
642101014441 น.ส. หฤทัย คลังทอง
642101014442 นาย ธรรมนูญ ขจรฟุ้ง
642101014443 น.ส. ดาว แสงงาม
642101014444 น.ส. มาริษา พูลมีทรัพย์
642101014445 น.ส. ดวงใจ บุญจวบ
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642101014446 น.ส. ธนัชพร เกษราพงศ์
642101014447 น.ส. ทัศน์ทยา นิภารัตน์
642101014448 น.ส. สุกัญญา สิงห์บุตร
642101014449 น.ส. อรนุช ก้อนฝ้าย
642101014450 น.ส. ณัฏฐ์วรัตถ์ กันทวงค์
642101014451 น.ส. ภาสินี ภักดีพรหม
642101014452 นาย พีรพล นุ่มคง
642101014453 นาย ธรงวิท นุชฉายา
642101014454 น.ส. ขวัญธิดา แฉล้มวารี
642101014455 นาย กวินท์ นิลประสิทธ์ิ
642101014456 นาย วรันต์พงษ์ วัชรพงศ์วณิช
642101014457 น.ส. ณัฐณิชา เบ็ญจวรรณ
642101014458 นาย มหรรณพ สิทธิวงศ์
642101014459 น.ส. มีนา หมัดแสละ
642101014460 นาย ภากร ฉายรัตน์
642101014461 น.ส. สุกัญญา ใจม่ัน
642101014462 น.ส. นิรัชพร ด่านพิทักษ์กุล
642101014463 น.ส. ปนัดดา ลูกแก้ว
642101014464 นาย วิทวัส ยงย่วน
642101014465 น.ส. ณัฏฐณิชชา ท้าวแก่น
642101014466 น.ส. ประภาพร เคนออง
642101014467 น.ส. กนิษฐา กันบัวลา
642101014468 น.ส. ศิริพร อักษรศรี
642101014469 น.ส. พราวพิชชา ด้วงศรี
642101014470 น.ส. ฐาปนี สังขวิจิตร
642101014471 น.ส. พิมพ์วดี สง่าศรี
642101014472 น.ส. สกาวเดือน สุริยะสิงห์
642101014473 น.ส. ตวงรัตน์ สุนทรานันทกุล
642101014474 น.ส. เจตนิพิฐ คล้ายบัว
642101014475 นาย จารุวิทย์ ด ารงปัญจวงศ์
642101014476 น.ส. นิรัชพร บัวแย้ม
642101014477 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง ศกลวรรณ รัตนสุข
642101014478 นาง อรพรรณ วงค์อินทร์
642101014479 น.ส. อนัญญา ชมโฉม
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642101014480 น.ส. รพีพรรณ อุ่นมี
642101014481 นาย พศวีร์ สีแก้วเขียว
642101014482 น.ส. ธัญญรัตน์ วงศ์ขันธ์
642101014483 น.ส. อนงค์นาฏ ขาวสังข์
642101014484 น.ส. จุฑาทิพย์ จันทร์แจ้งดี
642101014485 น.ส. นิสริน กิตินัย
642101014486 นาย ณัฐพงษ์ เพ้ียนภักตร์
642101014487 นาย ชนะพล พิมเสน
642101014488 นาย ธวัลรัตน์ ศุภนันท์มงคล
642101014489 น.ส. กัญจน์ อมรรัตน์วิทยา
642101014490 น.ส. สุภาวดี พิธาธนากูล
642101014491 นาย ธนเชษฐ์ สุวรรณรัตน์
642101014492 น.ส. อภิญญา แก้วมา
642101014493 น.ส. ธัญญาภรณ์ ส่องแสงกล้า
642101014494 น.ส. กวิสรา เอียดเพชร
642101014495 น.ส. ชมพูนุช แก้วอาษา
642101014496 นาย ทรงพล หร่ิมสืบ
642101014497 น.ส. ดุจดาว รุ่งเชตุ
642101014498 น.ส. นัยณา ทะเริงรัมย์
642101014499 นาย ใจวิชญ์ ข าร้าย
642101014500 น.ส. พิมพ์ชนก สุภาพ
642101014501 นาย ชยุตม์ วิรเศรษฐ์
642101014502 น.ส. วิมลมาศ ช้ันศิริ
642101014503 น.ส. สุภาวดี นิลปักษี
642101014504 น.ส. จารุวรรณ เพ่ิมเจริญ
642101014505 น.ส. ธาริณี เมธาธรรม
642101014506 น.ส. นารินทร์ งามเลิศ
642101014507 นาย ณรงค์กรณ์ สวยสม
642101014508 นาย ทวีชัย มีลาภ
642101014509 นาย ไตรรงค์ ดวงบุหงา
642101014510 นาย ประสาทพร ขุมทิพย์
642101014511 นาย ธีรศาสตร์ แก้วอาภัย
642101014512 น.ส. เจนจิรา โนภีระ
642101014513 น.ส. อัญธิกา สามง่ามไกร
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642101014514 น.ส. วรรณพา ก าแพงจันทร์
642101014515 นาย มนตรี อินทโสม
642101014516 น.ส. มัณฑิยา กุลสุวรรณ
642101014517 น.ส. ปรางฉาย สรรค์วิทยากุล
642101014518 น.ส. อันธิกา หลวงสืบ
642101014519 นาย คงอนันต์ แย้มพินิจ
642101014520 น.ส. ธัญชนก มณีศรี
642101014521 น.ส. วริศรา โสวรรณา
642101014522 นาย พีส คูณดี
642101014523 น.ส. ดารินทร์ ดวงโพธ์ิทอง
642101014524 น.ส. พุทธรักษา พยัคฆโส
642101014525 น.ส. อทิติยา ใจเอ้ือ
642101014526 น.ส. ชารวีย์ จาระวรรณ
642101014527 น.ส. เจียระไน จันทรบุตร
642101014528 น.ส. ภักด์ิจิต ศรีรักษา
642101014529 นาย ณรงค์ศักด์ิ ศรีสุวรรณ
642101014530 น.ส. ชนัญชิตา สุขประเสริฐ
642101014531 นาย วัฒนา ต้ังถิรวาณิชย์
642101014532 น.ส. สุภัค คลองสน่ัน
642101014533 น.ส. พิมพิศา ศรีดาวเรือง
642101014534 นาย อรรถพร มูลศาสตร์
642101014535 นาย ภคนันท์ พันธ์ุสาย
642101014536 น.ส. อธิชา วัฒนกุลวิวัฒน์
642101014537 นาย ณัฐภัทร สระฏัน
642101014538 น.ส. ลักษมี สัตยานนท์
642101014539 น.ส. อภิชญา ภู่ปะวะโรทัย
642101014540 น.ส. เรืองอุไร ตะลันดา
642101014541 น.ส. วิชุดา อุปฮาต
642101014542 น.ส. จณิสตา ใจห้าว
642101014543 น.ส. วิภาพร สิงห์บุตร
642101014544 น.ส. ธมลวรรณ ปานรักษ์
642101014545 น.ส. กมลรัตน์ เถินภู่วิไล
642101014546 น.ส. จิรันธนินทร์ จรูญพรมงคล
642101014547 น.ส. รุจิษยา นวลศรี
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642101014548 น.ส. ศนันญา เยาวขันธ์
642101014549 นาย ภาณุเดช สินสาคร
642101014550 น.ส. ปฐมาวดี ปฐมทอง
642101014551 นาย ทวีสันต์ ตาปนานนท์
642101014552 นาย สุขสันต์ สุภาพรหม
642101014553 น.ส. วิมลสิริ คงล าธาร
642101014554 นาย นิธินันต์ แก้วพิกุล
642101014555 น.ส. พัชมน ไชยคีรี
642101014556 นาย นภัสกร ย้ิมขลิบ
642101014557 น.ส. ภาณิศา สกุลเวียงกาญจน์
642101014558 น.ส. พัณณิตา พิสณุพงศ์
642101014559 น.ส. ศิลป์กวี หรับหลี
642101014560 น.ส. กันธิชา อยู่เกตุ
642101014561 น.ส. ศศิชา ดีบาง
642101014562 นาย กวิน วิชยกุล
642101014563 นาย กฤตภาส หรัญรัตน์
642101014564 น.ส. สุนิษา กฐินเทศ
642101014565 น.ส. ภวิลพิชญ์ มงคลชัยฤกษ์
642101014566 น.ส. ทิพย์นันท์ สุธรรมมา
642101014567 นาย เจตน์สฤษฏ์ิ อาภาธรรมวิลาส
642101014568 นาย กิตติพงศ์ จิตประสงค์
642101014569 น.ส. ปรีดาภรณ์ ทรงงาม
642101014570 น.ส. นวรัตน์ ยอดผักแว่น
642101014571 น.ส. ภรณ์ศิริ จิตต์ชะนะ
642101014572 น.ส. ณิชกานต์ ณ หนองคาย
642101014573 น.ส. สุจิตรา ณรงค์วาณิชการ
642101014574 น.ส. ศศินกานต์ วิเศษสังข์
642101014575 นาย สุรพงศ์ คชพงศ์
642101014576 น.ส. จริยา นาค าภา
642101014577 นาย วรนาถ ฉิมพิบูลย์
642101014578 นาย ธนวัฒน์ รัตนมณี
642101014579 นาย อัฐวุฒิ หนิเจริญ
642101014580 น.ส. สุทธิดา ฉิมมา
642101014581 นาย นรินทร์ ภู่สุวรรณ
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642101014582 นาย นพวัฒน์ สุทธิพงษ์ไกวัล
642101014583 นาย วรภพ เทพบุตร
642101014584 นาย ชาญวุฒิ ภู่หรุ่น
642101014585 น.ส. จุฑามาศ ฤทธิสอน
642101014586 นาย เจตริน บุญเสริม
642101014587 ดาบต ารวจ รัมชวัลย์ คงเบ้ียว
642101014588 นาย สุริยา สิงห์สุวรรณ
642101014589 น.ส. กัลยาณี สังข์ศิริ
642101014590 น.ส. ธัญชนก ศรีจันทร์ทอง
642101014591 น.ส. ปราง ขัติยศ
642101014592 น.ส. พัทธนันท์ อาคมคง
642101014593 นาย ศักราช เพราะภูมิ
642101014594 นาย ธีร์ธวัช ทองกร
642101014595 น.ส. รวิภา ศุภางค์เผ่า
642101014596 น.ส. รวมพร รัตนพันธ์
642101014597 น.ส. ศศิปภา บุญลือ
642101014598 น.ส. อัจฉรา มีชัย
642101014599 นาย ธนากร มะ
642101014600 น.ส. อริสา เมณฑกานุวงษ์
642101014601 นาง จันทร์เพ็ญ ฤกษ์เปรมปรี
642101014602 น.ส. หฤทัย วิเศษ
642101014603 น.ส. ณัฐธิดา เวชศิลป์
642101014604 น.ส. รุ่งไพลิน กุดนาน้อย
642101014605 น.ส. ขวัญจิรา เทียนประทีป
642101014606 น.ส. ณัฐวดี พงษ์พิพฒน์
642101014607 นาย พลวัฒน์ เขียวอัศวะ
642101014608 นาย ปฏิวัติ ดีพัฒนกุล
642101014609 น.ส. นันทิยา ป่ินทอง
642101014610 นาย ศิริศักด์ิ ยากาษา
642101014611 น.ส. ชัชชฎา สีพลอย
642101014612 นาย ศศวัต ตันติกุล
642101014613 นาย ดนัย ตรีวัชรชัย
642101014614 นาย ติระศักด์ิ ศิริพงษ์หิรัญ
642101014615 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง นพรัตน์ ลาภนิธิพร
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642101014616 น.ส. บุญศินา ศิลาโคตร
642101014617 น.ส. บุษกร หนูยก
642101014618 น.ส. ณัฐชยา นวลพุฒ
642101014619 น.ส. ศิรประภา พิมพการ
642101014620 น.ส. รุ่งทิวา อินจ าปา
642101014621 นาย ธนพร ไชยโย
642101014622 น.ส. ญาณิน วิเชียรวรรณ
642101014623 น.ส. จารุภา กุลวรจิตร์
642101014624 นาย แทนไทย ไชยเสน
642101014625 น.ส. จิรประภา สนธิ
642101014626 นาย ธนิสร ศรียะพันธ์ุ
642101014627 น.ส. อรทัย ค ามาต๊ะ
642101014628 น.ส. โชติกา หนูเก้ือ
642101014629 น.ส. อรอุมา ค าแหง
642101014630 นาย อณัณวิทท์ สวนประเสริฐ
642101014631 ว่าท่ีร.ต.หญิง บุญยดา ถามูล
642101014632 น.ส. บงกช เจริญปฐมรัชต์
642101014633 นาย ศศิน วัฒนะ
642101014634 น.ส. อัญรินทร์ อธิวิชัยธัญญ์
642101014635 นาย เถลิงศักด์ิ จ่ันสังข์
642101014636 น.ส. ศิรินันท์ เสาร์ประโคน
642101014637 นาย เมธชนัน วัฒนานุกูล
642101014638 น.ส. พิทยา นวลคง
642101014639 นาย รุจิกร บุญส่ง
642101014640 นาย ประวิทย์ เป้าบ้านเซ่า
642101014641 นาย พิศาล ลักษโณสุรางค์
642101014642 น.ส. นัสรียา อิแอ
642101014643 น.ส. อรปรียา ผดุงกิจ
642101014644 นาย ศุภวัทน์ กอบางยาง
642101014645 น.ส. สุนิตรา พรหมมานนท์
642101014646 น.ส. สุภาวดี ยอดราช
642101014647 นาย สราวุฒิ ทองแดง
642101014648 ว่าท่ีร้อยตรี อานุภาพ นุตรดิษฐ์
642101014649 น.ส. อัจฉราพรรณ มูลทอง
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642101014650 น.ส. ลดาวัลย์ ต๊ะโน
642101014651 นาย อลงกรณ์ จุ้ยสกุล
642101014652 น.ส. สรัญญา ภูคงคา
642101014653 น.ส. ธารารินทร์ สุนทรสุข
642101014654 นาย สมศักด์ิ ท้องพิมาย
642101014655 นาย เลิศพงษ์ ศิลปชัย
642101014656 นาย ปรมินทร์ ชลชลา
642101014657 นาย พิทักษ์ อ านวยสิทธ์ิ
642101014658 นาย รติกร ค าทอง
642101014659 น.ส. สุพิชชา ท่าข้าม
642101014660 นาย สุกฤษฎ์ิ แดนขนบ
642101014661 นาย อมรชาติ กีรติจินดา
642101014662 น.ส. พิณชุตา เกิดน้อย
642101014663 น.ส. อัญวีณ์ รุ่งสิริภมรพงศ์
642101014664 น.ส. พิชญ์สินี มรรคถาวร
642101014665 นาย ปราชญา ตรีสุทธาชีพ
642101014666 น.ส. นงนภัส รัตนไพร
642101014667 น.ส. ศิรประภา ประเสริฐสังข์
642101014668 น.ส. กรชนก จันทรา
642101014669 น.ส. สิริลักษณ์ พันธ์วงค์
642101014670 น.ส. ลูกรัก มาลัย
642101014671 นาย จักรกริช สร้อยสุวรรณ
642101014672 น.ส. อัจฉริยา ทิพย์หมัด
642101014673 น.ส. มาธวี สุขธรานนท์
642101014674 น.ส. พรพิมล เสือพ่วง
642101014675 นาย สุภชีพ อนุบุตร
642101014676 นาย ธนพล นวลนางแย้ม
642101014677 น.ส. บุษยา เล๊าะแล๊ะ
642101014678 น.ส. ประภัสสร ชนะโรจน์
642101014679 น.ส. ดาวพระศุกร์ นิสวัน
642101014680 น.ส. เมธาวี รัตนปราโมทย์
642101014681 นาย พิชิต เพียรหัด
642101014682 น.ส. ศุภิสรา แสนสุขทวีทรัพย์
642101014683 น.ส. นิษฐา สมหนองบัว
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642101014684 น.ส. พรชนก ไชยวงษา
642101014685 น.ส. พัชชา ช่ืนแขก
642101014686 น.ส. ธัญสินี พุฒสวัสด์ิ
642101014687 นาย ปวรุตม์ จะตุรัง
642101014688 น.ส. ธนัญญา กิติวงศ์โกศัย
642101014689 น.ส. พรภัทร ชนานิรมิตผล
642101014690 น.ส. กชามาศ ไชยสมุทร
642101014691 น.ส. ชนาภา ช้างน้อย
642101014692 น.ส. พรวิภา ปะนิทานัง
642101014693 นาย ธนวัฒน์ ประเสริฐศิริ
642101014694 น.ส. กาญจนา อูปอ่ิน
642101014695 นาย ปรเมศร์ สุจริต
642101014696 น.ส. ชมพูนุช ศรีสกุล
642101014697 น.ส. อรุณี อ้นมี
642101014698 นาย เจริญชัย เอ้ือสกุลเกียรติ
642101014699 นาย ภูมิพงศ์ พวงมาลัย
642101014700 น.ส. ชุติกาญจน์ อุทัยกิจ
642101014701 นาย อรรถวิทย์ นกเกษม
642101014702 นาย อนันต์ พลเมืองดี
642101014703 น.ส. ศศิชา จุลมุสิทธ์
642101014704 นาย ธีรพงษ์ ศศิโรจน์
642101014705 นาย ไพรรักษ์ ของเดิม
642101014706 นาย ธนวรรธน์ โกเมศ
642101014707 นาย ศุภกฤต พร้ิวไธสง
642101014708 นาย สนธิกิจ ขวัญยืน
642101014709 น.ส. พวงรัตน์ สินศิริ
642101014710 น.ส. วิลาวัลย์ เบ้าไธสง
642101014711 นาย ณัฐสิทธ์ิ วิจิตรเวชการ
642101014712 นาย ปองพล สุวรรณชัยทัศน์
642101014713 น.ส. สริญญา กาญจนดิษฐ์
642101014714 นาย ฉัตรชัย พิมพา
642101014715 น.ส. พลอยไพลิน ทองจ าปา
642101014716 นาย จิราวัฒน์ ศรีสอาด
642101014717 น.ส. จิราพัชร แก้วนุ้ย
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642101014718 นาย อัครพนธ์ มีมงคล
642101014719 น.ส. กานต์พิชชา ต๊ิบโคตร
642101014720 นาย บุญฤทธ์ิ คล่องก าไร
642101014721 น.ส. กายกวิน ลาบรรเทา
642101014722 น.ส. ปรานทิพย์ มาศพันธุศิลป์
642101014723 นาย ณัฐวุฒิ อุทัยเลิศ
642101014724 นาย ณัฐภัทร เสวตวรรณ์
642101014725 น.ส. คณิศร์ธรา จิรัชยากาญจน์กุล
642101014726 น.ส. ภัทราวิน สุวรรณรัตน์
642101014727 นาย ณัฐวัฒน์ จารุวัฒน์
642101014728 น.ส. นลพรรณ หลีกภัย
642101014729 น.ส. ปฏิญญา แก้วอนุราช
642101014730 นาย ณัฐชนน ล าจวน
642101014731 น.ส. สุภัสสร พิมพ์จันทร์
642101014732 นาย ณภัทร วาณิชเสนี
642101014733 น.ส. ธัญญลักษณ์ สิงห์สถิต
642101014734 น.ส. สุนารี แซ่โจ้ง
642101014735 น.ส. สุจิตรา โตสมบัติ
642101014736 นาย สุริยา แก้วเพ็ง
642101014737 น.ส. พัทธากานต์ ภัททานุวัตร์
642101014738 นาย นฤกรณ์ จรัสบุญไพศาล
642101014739 น.ส. นริศรา หรุ่นสูงเนิน
642101014740 น.ส. เอษา อมรประเสริฐ
642101014741 น.ส. ภิญญดา เลิศสถิตรุ่ง
642101014742 น.ส. นาเดีย นิเด
642101014743 น.ส. กนกอร สิงทิศ
642101014744 น.ส. เปมิกา แก่นโพธ์ิ
642101014745 น.ส. ปาณิสรา ใจตุ้ย
642101014746 นาย ณัฐพงษ์ พรหมเมศ
642101014747 นาย สรวิชญ์ ใจยม
642101014748 น.ส. กฤษวรา พลอยเจริญ
642101014749 นาย ปฏิภาณ ภูวสิทธินันท์ฺ
642101014750 ส.ต.ต. วิชิต มหาวรรณ์แจม
642101014751 น.ส. ปริม ชูคากร
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642101014752 น.ส. ปัญชิกา บุญพรานชู
642101014753 น.ส. สินีนาฏ เขตบ ารุง
642101014754 นาย เพทาย ค าภีร์ยาน
642101014755 นาย นันทปรีชา พรหมแช่ม
642101014756 นาย ธัญพิสิษฐ์ ธรรมฉัตรภาณี
642101014757 น.ส. จิรวรรณ บุรงค์
642101014758 นาย ศักด์ิณรินทร์ การุณวงษ์
642101014759 น.ส. สุณัฏฐา สุทุม
642101014760 น.ส. สวรรยา พานอังกาบ
642101014761 น.ส. พรรณารา วงศ์งาม
642101014762 น.ส. พรรณราย ทองวัง
642101014763 น.ส. จุฑารัตน์ โฉมวิไล
642101014764 น.ส. ชัญญาภัค อ่างมัจฉา
642101014765 นาย หะสัน พิทักษ์บัญชาการ
642101014766 นาย กฤติน เพ็งสะและ
642101014767 น.ส. พรรัตน์ จิรวรากร
642101014768 น.ส. นุจรินทร์ โกมล
642101014769 น.ส. ชญานุช ช่ืนใจ
642101014770 น.ส. อัญญารัตน์ รักซ้อน
642101014771 น.ส. อารยา นอบน้อม
642101014772 นาย สิรกิจ พรบังเกิด
642101014773 นาย วิศิษฏ์ ไชยชุม
642101014774 น.ส. ปัทมวรรณ แสงฉาย
642101014775 นาย มนตรี แซ่โค้ว
642101014776 นาย พรรษกร ปัญญาวัฒชิโล
642101014777 นาย ภาสกร ภัทรชีวกุล
642101014778 น.ส. วรรณวิสาข์ รัตนะ
642101014779 น.ส. สุธาทิพย์ พงศ์ไพฑูรย์สิน
642101014780 นาย ภณ นาคเสนีย์
642101014781 น.ส. ณัฐหทัย สารตะระบุรุษ
642101014782 นาย พรหมสิทธ์ิ นิลผ้ึง
642101014783 น.ส. ดรัลรัตน์ อุตมา
642101014784 นาย กามาล สุระสิทธ์ิ
642101014785 น.ส. สุชาภา วราศรัย
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642101014786 นาย วราวุฒิ แก้วทองมา
642101014787 นาย รัชชานนท์ ชัยเจริญ
642101014788 น.ส. พลอยสี นานาวิชิต
642101014789 ว่าท่ี ร.ต.อ. ภูมิใจ ไชยวานิช
642101014790 น.ส. กุลธนัต เคียนทอง
642101014791 น.ส. บุณยวีร์ วีระพงษ์
642101014792 นาย วิษณุพงษ์ บุรีมาศ
642101014793 น.ส. ดารัณ ถ่ินสาคู
642101014794 นาย เอกอินทร์ โยธารินทร์
642101014795 น.ส. เสาวณี ตือบิงหม๊ะ
642101014796 น.ส. กัณฐ์มณี ฉัตรกุล ณ อยุธยา
642101014797 น.ส. อังสนา แซ่ฮอ
642101014798 น.ส. หัตกานต์ วชิรานันตวัฒน์
642101014799 นาย พลสรรค์ แซ่เตียว
642101014800 นาย จาฏุพจน์ อ่ าล ายอง
642101014801 น.ส. จุฑามาส ค าหอม
642101014802 นาย สันติภาพ เก้าเอ้ียน
642101014803 น.ส. พุทธชาด จันทร์จิรีย์
642101014804 น.ส. นิตยา เตยหล้า
642101014805 น.ส. สุวรรณี ชูต้ังต้น
642101014806 น.ส. องค์ชนิตา นพศรี
642101014807 นาย พรเทพ หัตถกรรม
642101014808 น.ส. พรรณรัตน์ เกิดภาคี
642101014809 น.ส. ธนวรรณ มาติวงศ์
642101014810 ส.ต.ต. กิตติ พูนศรี
642101014811 น.ส. ณัฐฐา เท่ียงสันเทียะ
642101014812 น.ส. อัญชิสา สุขเกษม
642101014813 นาย พงศกร เทียมเศวต
642101014814 น.ส. กุลฑรีย์ สุวรรณภูมิ
642101014815 น.ส. บุณยนุช บุญไสย
642101014816 นาย ศุภกร มากชูชิต
642101014817 นาย เลอสรร ศิริปาลกะ
642101014818 นาย นราธิป กิจไกรฤกษ์
642101014819 นาย ปรีดา ศรีเมฆ
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642101014820 นาย อภิพล จิระวิชิตชัย
642101014821 นาย พุฒิพงศ์ ฟางศรีสุนันทา
642101014822 นาย ณัฏฐนันท์ จ่ันตระกูล
642101014823 นาย ณัฐชนน ชาพิมล
642101014824 นาย ธนภัทร์ สัทธินทรีย์
642101014825 นาย พิชญา เจริญธรวัฒน์
642101014826 นาย จักรเพ็ชร เตมีรักษ์
642101014827 นาย คณิต สมถวิล
642101014828 นาย อัมริน บิลอับดุลล่าห์
642101014829 นาย นรวิชญ์ ดีมาก
642101014830 น.ส. นัยน์กานต์ ดวงตา
642101014831 นาย ไกรวุฒิ เฉลิมพร
642101014832 น.ส. ปุญญิศา นวลนพคุณ
642101014833 น.ส. พรรณพิลาส บูรณธรรม
642101014834 น.ส. พีวดี ทวีสมาน
642101014835 น.ส. ณัฐนรี ผลบุญ
642101014836 น.ส. สิรภัทร บุญสิงห์
642101014837 นาย อิสรา สร้างเกียรติขจร
642101014838 นาย วิทยา อินทบุตร
642101014839 นาย ธีรธัช หารสกุล
642101014840 นาย ธัญสิทธ์ิ โซ่โดบ
642101014841 นาย ณัฐวุฒิ ศรีทอง
642101014842 นาย ศักด์ิสิทธ์ิ สุพงษ์วิบูลพันธ์
642101014843 นาย ฐัชพล ค าแถม
642101014844 น.ส. ธัญญรัชต์ สาระชาติ
642101014845 นาย ทศพร ทินราช
642101014846 น.ส. รอยพิมพ์ ธนะเนตร
642101014847 นาย ธนาชล ไชยสังข์
642101014848 น.ส. พรรษชล บุญยัง
642101014849 นาย วราพงษ์ ค านะ
642101014850 นาย อภิสิทธ์ิ กุลพันธ์
642101014851 น.ส. ชนนิกานต์ นพภาพันธ์
642101014852 น.ส. กุลกาญจน์ สมบัติยานุชิต
642101014853 นาย ประวิทย์ นาเจิมพลอย
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642101014854 นาย ศุภฤกษ์ ใหม่จันทร์แดง
642101014855 นาย ปุณยวีร์ เกตุชาญชัย
642101014856 นาย มาริษ สุวรรณวงศ์
642101014857 นาย รณกฤต นวลส าลี
642101014858 น.ส. ฟ้า บัวจูม
642101014859 น.ส. มินตรา มนูพันธ์
642101014860 นาย กฤษกร เป่ียมจาด
642101014861 น.ส. ณฐา ธัญญาภูริกุล
642101014862 นาย พัทธพล อินทร์จันทร์
642101014863 น.ส. ธนิกา วงค์พุทธค า
642101014864 น.ส. สุพัตรา พรมนัด
642101014865 นาย ธนารัตน์ ร่มเย็น
642101014866 น.ส. เพ็ญพิชญา ขันธจ านงค์
642101014867 น.ส. กชพรรณ นามวงค์
642101014868 น.ส. สุทธิรักษ์ วงษ์เขียว
642101014869 น.ส. ภัณฑิรา วะนากลาง
642101014870 น.ส. ศรัญญา มหาทวย
642101014871 นาย กวีวุฒ สุขประเสริฐ
642101014872 นาย คชานนท์ จันทรศาล
642101014873 น.ส. นิสรีน มูเก็ม
642101014874 นาย คุ้มชน ธารีเกษ
642101014875 น.ส. เปรมิกา แสนทอง
642101014876 น.ส. จิดาภา ล่ิมวลี
642101014877 นาย ไพรสัณฑ์ พัฒนคูหา
642101014878 น.ส. ณัฐธิดา สิงพัน
642101014879 นาย สิรภพ ค าพิมพ์
642101014880 นาย ธีรวัฒน์ เผ่ือนทิม
642101014881 น.ส. ชวนชนก โกศิลญวงศ์
642101014882 น.ส. อทิตยา โสภา
642101014883 นาย บัณฑิตย์ เฟ้ืองรุ้ง
642101014884 นาย อารยะ ภูมิจิตอมร
642101014885 น.ส. ชลิดา สุภาศิระมนัส
642101014886 น.ส. สุภา รุ่งสวัสดิทรัพย์
642101014887 นาย ปราโมทย์ พิมเมือง
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642101014888 น.ส. ปภาวรินทร์ สิริเจริญเดชา
642101014889 น.ส. เมทินี ไชยสุรินทร์
642101014890 จ่าอากาศเอก จักรกฤษณ์ บุญมาช่วย
642101014891 น.ส. กุลวดี ศรีอุบล
642101014892 น.ส. พรรณิพา น าสุย
642101014893 นาย นเรศน์ พรมจันทร์
642101014894 น.ส. เมรีญา คุณีรัตน์
642101014895 นาย ธนายุทธ ศรีวิไลเจริญ
642101014896 นาย ปฏิภาณ แก้วเนตร
642101014897 น.ส. นวอร ค าศิริ
642101014898 น.ส. วารุณพร อุทยานิก
642101014899 นาย เนติภูมิ บางชุมแพ
642101014900 นาย กษิด์ิพัฑฒิ เจริญพันธ์
642101014901 นาย ชนาธิป ทิวทอง
642101014902 น.ส. ลิตา แทนอินทร์
642101014903 น.ส. ณัฏฐิฏา รุ่งเรืองรัญญ์
642101014904 น.ส. ชญานิศ เล้ียงเพ็ชร
642101014905 น.ส. ปาณิสรา กองน้ า
642101014906 นาย นคเชนทร์ กองน้ า
642101014907 นาย สิทธิโชติ คงธนะ
642101014908 น.ส. จุไรรัตน์ เรืองโรจน์
642101014909 น.ส. ธนัชชา คงอ่ิม
642101014910 น.ส. สราลี สองหลวง
642101014911 น.ส. ณัฐณิชา โรจนวิภาต
642101014912 นาย นิรุตน์ กันดิษฐ์
642101014913 น.ส. ชญานิษฐ์ ตันธนวัฒน์
642101014914 น.ส. ฐิติพร เมธารัตนกุล
642101014915 น.ส. พัชมณฑ์ กันแสน
642101014916 นาย พงศภัค อติพัชรพงศ์
642101014917 น.ส. อาภาพร สังข์ทอง
642101014918 น.ส. ธีรารัตน์ แม้นพยัคฆ์
642101014919 น.ส. พฤกษา พฤทธิสาริกร
642101014920 น.ส. กาญจนา อุ่นละม้าย
642101014921 น.ส. ณดา สอนศักดา
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642101014922 น.ส. ศศิญา บุญทอง
642101014923 น.ส. ปาริฉัตร เนตรสกุลณี
642101014924 น.ส. วัชราภรณ์ ชิดไชย
642101014925 น.ส. ปิยะภรณ์ จันทร์ส่อง
642101014926 น.ส. ทิพาพรรณ ด าเกาะ
642101014927 น.ส. ภัชชนก รามดิษฐ์
642101014928 นาย ปรมินทร์ กาญจนหิรัญ
642101014929 นาย จักรพันธ์ หมอยาดี
642101014930 นาย ธนกฤต ระน้อมบ ารุง
642101014931 นาย กัมปนาท เอียดเหล็น
642101014932 น.ส. สุชญา ไชยวิวัฒน์วงศ์
642101014933 นาย ณัฐภัทร ศรีวิภา
642101014934 นาย นิติรัตน์ เย็นขัน
642101014935 นาย ชานิศ ทองสวัสด์ิ
642101014936 นาย พิทยุตม์ วิเศษศิริ
642101014937 นาย จิรกฤต ชุณหคันธรส
642101014938 นาย วชิรา พูลพร
642101014939 น.ส. น้ ามนต์ สนใจ
642101014940 น.ส. วรัญญ์กานต์ บุญเกิด
642101014941 น.ส. ณัฐกมล ญาณอุบล
642101014942 น.ส. อสมา ไชยวงค์
642101014943 นาย ธนบดี เช้ืออ่อน
642101014944 นาย ธนสิษฐ์ ศรีฉัตรทันนิเทศ
642101014945 นาย ฉลอม พรมซุย
642101014946 น.ส. ไอลดา ปัญญาดิบวงศ์
642101014947 น.ส. กานติมา นันทพานิช
642101014948 น.ส. มัณฑนา เป้าขันธ์ุ
642101014949 น.ส. ณัฐธิดา ร่มแก้ว
642101014950 นาย สิวพงษ์ สีลาน
642101014951 น.ส. ศุภานิช สุดเลิศ
642101014952 น.ส. ธนัชชา วัฒนลาภมงคล
642101014953 น.ส. พิมพ์พฤดา พรหมสถิตย์
642101014954 น.ส. เยาวพร อุดมพฤกษา
642101014955 น.ส. ประภัสสร สกุลข า
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642101014956 นาย ธนดล อารีวัฒนา
642101014957 นาย อรรถสิทธ์ิ เหลืองไพบูลย์
642101014958 นาย ศราพล ชัยหมอน
642101014959 น.ส. สาวิตรี บุญเสมา
642101014960 น.ส. ดลพร อรุณคุณารักษ์
642101014961 น.ส. สกุลรัตน์ ครองศิริรัตน์
642101014962 นาย ชิติภัทร ไชยรัตน์
642101014963 น.ส. สาวิตรี ขันแก้ว
642101014964 น.ส. กณิศ จันทขวัญ
642101014965 นาย ณัฐวัฒน์ มณีโชติ
642101014966 นาย รัตปกร ขัดฝ้ัน
642101014967 น.ส. ปฏิมา ดอนจ๋ิวไพร
642101014968 นาย วิษณุ วงษ์แก้ว
642101014969 น.ส. รงค์รุจา ชัยสุวรรณ์
642101014970 น.ส. บุณยาพร เกียรติมาโนชญ์
642101014971 น.ส. เจนจิรา จิตวุธ
642101014972 น.ส. ญาน์ฐิตา วรเดช
642101014973 น.ส. แสงรวี บุญมา
642101014974 นาย กชนนท์ ไกรพล
642101014975 นาย รวีโรจน์ ล้ออุทัย
642101014976 น.ส. ปารมี จารุพันธ์
642101014977 นาย นนทภพ เจริญขวัญ
642101014978 น.ส. ชิดตะวัน แซ่ก๊วย
642101014979 นาย เสฎฐวุฒิ น่ิมสุข
642101014980 น.ส. ชนิกานต์ จินตนะรุ่งโรจน์
642101014981 นาย นนธนัตถ์ ทัฬหะวาสน์
642101014982 น.ส. ชุติรัตน์ แซ่ค่ง
642101014983 นาย กิตติพงศ์ หยูนิษ
642101014984 น.ส. จรวยพร แดงจ๋ิว
642101014985 น.ส. ปริฉัตร ภาวะสุทธิพงษ์
642101014986 นาย นิธิอรรถ เรืองประสม
642101014987 นาง นันท์นภัส ศิริอักษร
642101014988 น.ส. วริสรา ใจรัญ
642101014989 น.ส. สุพิชญา ศรีกุลา
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642101014990 นาย วันนรัตน์ ขจิตต์
642101014991 นาย ปารเมษฐ์ สีใส
642101014992 นาย ภัทระ พัฒนะภูมิ
642101014993 น.ส. ธวรมน เจริญสุข
642101014994 น.ส. อัญญรัตน์ ขาวทอง
642101014995 น.ส. ภัสนันท์ จันทร
642101014996 น.ส. ขวัญรัศม์ จันทร์ศิรินารา
642101014997 นาย ชวกร วัฒนาบดี
642101014998 นาย จตุรพร ด่านไทยน า
642101014999 นาย หริรัศม์ิ หิรัญสถิตย์
642101015000 นาย พงษ์ปกรณ์ ปัญญาวีร์
642101015001 นาย ภคปกรณ์ จงจริงวงศ์
642101015002 นาย ธีรภัทร์ นพนาคีพงษ์
642101015003 น.ส. สุพิชญ์ชา พงษ์พานิช
642101015004 นาย ณัฐพล หลังปาปัน
642101015005 น.ส. สิฌัชชา เดโช
642101015006 น.ส. ศุภัชฌา ฆารถนอม
642101015007 น.ส. นีรนุช รัตนรัตน์
642101015008 นาย กฤตภาส ยมะสมิต
642101015009 น.ส. อาภาศิริ จันทร์สว่าง
642101015010 น.ส. น้ าอ้อย แดงโชติ
642101015011 น.ส. ดาราพร คงต๊ะ
642101015012 นาย สรศักย์ เบญจเตชะ
642101015013 นาย ธนพล ศรีเหลือง
642101015014 ว่าท่ีร้อยตรี อานนท์ นันทฤชัย
642101015015 นาย เนติพงษ์ ชุมชนะ
642101015016 นาย ธนเดช วงษ์วิวัฒน์
642101015017 น.ส. ปัณฑารีย์ ชูแก้ว
642101015018 นาย ประภาส ธรรมะบริบาล
642101015019 น.ส. จิราวรรณ ทองสุทธ์ิ
642101015020 น.ส. สราวลี ลิขนะวรคุณ
642101015021 นาย ฐณรัช แหลมสัก
642101015022 นาย พุทธิพงค์ ศรีส าอางค์
642101015023 น.ส. พรธีรา มโนลีหกุล
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642101015024 น.ส. พนิดา ดีอ่ า
642101015025 น.ส. ภครษา ทองนาคพันธ์
642101015026 นาย อลงกรณ์ กังวานณรงค์กุล
642101015027 น.ส. ปรรณีย์ คงเกิด
642101015028 น.ส. วิภาณี ปานประดิษฐ์
642101015029 น.ส. กรรวี ธรรมวงค์
642101015030 น.ส. ชลลดา กุศลผลบุญ
642101015031 น.ส. มัททรี ไชยโย
642101015032 นาย ธเรศ สนธิรักษ์
642101015033 นาย อริย์ธัช ผ่องแผ้ว
642101015034 น.ส. กัลยกร ศรีชุมจันทร์
642101015035 น.ส. จุฑารัตน์ พลายแก้ว
642101015036 น.ส. พัชร์ นามตาปี
642101015037 นาย โรจนภณ วิริยะโอฬาร
642101015038 น.ส. อรพรรณ ดวงแก้ว
642101015039 น.ส. ปุลิน ธ ารงลักษ์
642101015040 ร.ต.ท.หญิง อุ่นเรือน เปรมสูงเนิน
642101015041 นาย พิชิต แกล้วทนงค์
642101015042 นาย จิรายุส แซ่อ้ึง
642101015043 นาย อภิธรรม ธรรมสัจการ
642101015044 น.ส. สุพิฌา ใหม่แก้ว
642101015045 น.ส. สุกัญญา ทนงค์แผง
642101015046 น.ส. ศศิธร อรุณรัศมีเรือง
642101015047 นาย เฉลิมศักด์ิ รัตนวิมลชัย
642101015048 น.ส. เปรมยุดา กาญจนจันทร์
642101015049 น.ส. ธมลวรรณ งามฤทธ์ิ
642101015050 นาง ราตรี เณรน้อย
642101015051 นาย ศักรินทร์ จารุบัณฑิต
642101015052 น.ส. ปิยะรัตน์ อัมภาพิมลเดช
642101015053 นาย ธีรภัทร สุจารีย์
642101015054 นาย จาตุรนต์ แก้วฉิมพลี
642101015055 นาย นภดล ศรีหิรัญ
642101015056 นาย เกรียงไกร กรมทะนา
642101015057 นาย ธนกร ชุ้นตระกูล
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642101015058 น.ส. สุดารัตน์ ทักท้วง
642101015059 นาย จิรัฏฐ์ เรืองกฤษณ์
642101015060 น.ส. เป้ิล รุ่งเรือง
642101015061 น.ส. ณัฐชยา โชติขุนทด
642101015062 น.ส. เฉลิมขวัญ อ่อนเกตุพล
642101015063 น.ส. ภัทรานิษฐ์ บัวจันทร์
642101015064 น.ส. พิจิตรา ไพรินทร์
642101015065 น.ส. ธนัชพร ตุกชูแสง
642101015066 น.ส. วีรลักษณ์ อินทรณรงค์
642101015067 นาย พีระศักด์ิ เจริญลาภ
642101015068 น.ส. มณิสรา กระบวนแสง
642101015069 น.ส. รุจิรา แสงคุ้ม
642101015070 นาย ไตรรงค์ เนียมนวล
642101015071 น.ส. ชญาณี ฐิติกุลวาณิช
642101015072 นาย รัตนทัต ทับทิมสุก
642101015073 สิบเอก อติคุณ ทองแท้
642101015074 น.ส. เกตน์ ว่องสืบข่าว
642101015075 นาย กฤษณะ มะโนนึก
642101015076 น.ส. ณัฐนรี ไทยงาม
642101015077 น.ส. ไพลิน มีสัตย์
642101015078 น.ส. สริตา จันทวีสุข
642101015079 นาย ณภัทร นพรัตน์
642101015080 น.ส. วริศรา ช่ืนโคกกรวด
642101015081 น.ส. สิริยาภรณ์ จ่าวัง
642101015082 นาย ชารีฟ แตมามุ
642101015083 นาย ภูมิรพี นุชถาวร
642101015084 นาย สมาบัติ แก้วประจง
642101015085 น.ส. ภัทรปภา บุญรอด
642101015086 นาย มนัส เมืองแสง
642101015087 น.ส. จุฑามาศ เจตวิทูร
642101015088 นาย ภัทรภณ ส่องสิริ
642101015089 น.ส. บัณฑิตา เพ่ิมเดช
642101015090 น.ส. วิภาดา ผาบจันดา
642101015091 นาย สมศักด์ิ แก้วชูเชิด

ช่ือ - นำมสกุล

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าท่ี 444 จาก 450    



จ ำนวน 15,262 คน 
เลขประจ ำตัวสอบ

642101015092 นาย นิธาน ปิยะรัฐ
642101015093 น.ส. บุญริย์ฎา ไพราม
642101015094 น.ส. รังสิยา ตองอ่อน
642101015095 น.ส. ศิริลักษณ์ เช้ือพงษ์
642101015096 น.ส. สุธางศ์ุรัตน์ วงษ์จริต
642101015097 นาย สุรเชษฐ์ พงษ์ใหม่
642101015098 น.ส. พรนรินทร์ มีกล่ินหอม
642101015099 น.ส. ชัญญา พนัสอ าพล
642101015100 นาย นพพล ต้ังศรีวงศ์
642101015101 น.ส. ภัทราพร ศิริศิลป์
642101015102 น.ส. ปันญภัค จันทา
642101015103 นาย ศุภโชค ช านาญกิจ
642101015104 นาย ธนกร หล่ออัศวินนนท์
642101015105 นาย วรภัสม์ แป้นจันทร์
642101015106 นาย ธีร์รัชช์ ภิญโญนพสกุล
642101015107 น.ส. กรกช สุวรรณการ
642101015108 น.ส. นิดา สุขเวช
642101015109 นาย ปิยะวุฒิ จันทะเกษ
642101015110 น.ส. ภัสราวรรณ ศรีสว่าง
642101015111 นาย กฤติน รักขติวงศ์
642101015112 น.ส. ปราณี เรืองอรุณกิจ
642101015113 นาง ปนิที พรหมเมือง
642101015114 น.ส. จิตติยา ศรีอรัญ
642101015115 น.ส. เพ็ญกวิน รักค า
642101015116 นาย ศักด์ิชัย จันทร์คล้าย
642101015117 นาย นันทภพ ลมัยพันธ์
642101015118 นาย ฐนิศร์ ก าลังเก้ือ
642101015119 นาย ชยโชติ ชาลีพรหม
642101015120 น.ส. สโรชา กิตติประเสริฐ
642101015121 นาย ชัยรัตน์ อินทศร
642101015122 น.ส. ชุติมา คงเทศ
642101015123 น.ส. สิรีขวัญ ขวัญเดือน
642101015124 น.ส. บวรลักษณ์ สร้างเล่ียน
642101015125 น.ส. รัญชิดา ศรีคชา
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642101015126 นาย จาตุรภัทร จารุโลจนางกูร
642101015127 น.ส. ณัฐกาญจน์ รัศมีทธ์ิ
642101015128 นาย ศาศวัต เครือมณี
642101015129 น.ส. อาภาภรณ์ แสงดิษฐ์
642101015130 นาย เชลงลักษณ์ ปิยญาติ
642101015131 น.ส. พชรนนท์ พุทธขาติ
642101015132 น.ส. วินิตา เขตตะ
642101015133 น.ส. จริยา คล้ายวิจิตร
642101015134 น.ส. พนิดา ทองขวิด
642101015135 น.ส. ธัญวรัตน์ จริงจิตต์
642101015136 นาย หาญพงศ์ โมรา
642101015137 น.ส. อัญญภรณ์ พงค์จันทร์เขียว
642101015138 น.ส. ภาวัชร ทับแก่น
642101015139 น.ส. ปิยะนุช จักรดี
642101015140 น.ส. วรายุภา ภูรีวงศ์
642101015141 นาย ปกรณ์ คุ้มปิยะผล
642101015142 น.ส. พักตร์พิชา วรรณขามป้อม
642101015143 นาย ทิชาวัฒน์ อนันตสุข
642101015144 นาย กฤตนัย ขัติยะ
642101015145 น.ส. ณัฐวรรณ อินทรกนิฏฐ์
642101015146 นาย เจษฎาพงษ์ แสงสุวรรณ์
642101015147 น.ส. มัลลิกา วิศวเมธี
642101015148 น.ส. จริยาพร ศิรินคร
642101015149 น.ส. ครองขวัญ มีเสือทอง
642101015150 น.ส. วราภรณ์ โพธิศิริ
642101015151 นาย ประสาน ค าเจริญ
642101015152 นาย ชนิสร แต่งงาม
642101015153 น.ส. ณภามาศ หนูคงบัตร
642101015154 นาย พีรวุฒิ วิชัยดิษฐ กีรติกานต์
642101015155 นาย ศุภชัย คงเมคา
642101015156 น.ส. ฟาเดีย นาวีเดล
642101015157 นาย กฤตวัฒน์ เตชธรรมวัฒน์
642101015158 นาย ธิติวัฒน์ เกตุวงษ์วิจารณ์
642101015159 น.ส. ศิริวรรณ ผลพรม
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642101015160 นาย ภาณุพงศ์ กิจเรืองโรจน์
642101015161 นาย มัธยะ บุญฤทธ์ิลักขณา
642101015162 น.ส. ณัฐกานต์ บุญรอด
642101015163 นาย สมศักด์ิ สวนตะโก
642101015164 ส.ต.ต.หญิง กนกนิภา สะเหรียม
642101015165 นาย ปิยภัทร แก้วกระจ่าง
642101015166 น.ส. ดลฤทัย บานเย็น
642101015167 น.ส. รุ่งทิวา ทองผา
642101015168 น.ส. ดาราทัด ลิมปัชโยพาส
642101015169 น.ส. สุดารัตน์ แสนกล้า
642101015170 น.ส. นัฐกาญน์ สวัสด์ิกว้าน
642101015171 จ่าอากาศเอกหญิง ฐิติศิริพร ด านุ่น
642101015172 น.ส. รุ่งรัตน์ สอนประสม
642101015173 น.ส. ถาวรีย์ หมัดสะแหล๊ะ
642101015174 นาย ดิลลา หะมิดง
642101015175 นาย พีรพัฒน์ ธีรวัฒน์
642101015176 น.ส. อภิญญา ช่ืนจิตต์
642101015177 นาย สมิทธิ สาอุดม
642101015178 น.ส. อารดา ฮะอุรา
642101015179 นาย ศรัณย์นพ โกรัตนะ
642101015180 น.ส. ภาณุมาศ สุวัณณกีฏะ
642101015181 น.ส. วัลยา กังวานกัมปนาท
642101015182 นาย ศักด์ิศิษฏ์ จอมพลาพล
642101015183 น.ส. จุฑามาศ มาบรรดิษ
642101015184 น.ส. สุภัชชา สอนทอง
642101015185 น.ส. ณัฐวดี ไชยโคตร
642101015186 นาย ภัทฤทธ์ิ บุญสูง
642101015187 น.ส. สิรินยา สมเครือ
642101015188 น.ส. ภัทรกันย์ บ ารุงหงษ์
642101015189 น.ส. รัชพร กองขันท์
642101015190 น.ส. ชญานิศา ชุมภูค า
642101015191 น.ส. อรจิรา คณทัตตานนท์
642101015192 นาย ปิยพล ปัญญาฤทธ์ิ
642101015193 นาย สุรศักด์ิ พรใจสกุล
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642101015194 น.ส. ฐิติรัตน์ ชูราช
642101015195 น.ส. จรินทร ทองวาส
642101015196 น.ส. วรัญญา ปราณสุข
642101015197 นาย วราคม ช้ันบัณฑิต
642101015198 นาย ฉัตรมงคล กลางท่าไค่
642101015199 น.ส. ปพิชญา บุดดาน้อย
642101015200 นาย สดายุ ม่วงทอง
642101015201 น.ส. ธิดาพร ผลเกล้ียง
642101015202 น.ส. พิรัญญา หล่มระลึก
642101015203 นาย อัฐนันท์ รอดประดิษฐ์
642101015204 นาย สันติภาพ ทองใส
642101015205 นาย คณิต จุติรักษ์
642101015206 น.ส. สุพตัรา สุดสน
642101015207 น.ส. พันธ์ทิพย์ ป่ินทองค า
642101015208 นาย จิราธิตม์ งามปฏิพัทธ์พงศ์
642101015209 นาย โสภณ ธีระวงศ์ภิญโญ
642101015210 น.ส. วิฑิตยา หฤทัยวรกุล
642101015211 น.ส. กัญญาณัฐ สารเทพ
642101015212 น.ส. ธัญวรรณ อรรคไกรสีห์
642101015213 น.ส. ชนนิกานต์ เพาะบุญ
642101015214 น.ส. นพวรรณ ค าปวง
642101015215 นาย นัสลัน หะยีหวัง
642101015216 น.ส. วนิดา สิงห์ครุธ
642101015217 น.ส. ชลิตา พัฒนะ
642101015218 น.ส. ชานิสรา เป้าเป่ียมทรัพย์
642101015219 น.ส. ณัฏฐชาณา ทิวาวงษ์
642101015220 น.ส. ฐิติมา ณรงค์รักษ์
642101015221 นาย จิรายุทธ ตัวตน
642101015222 นาย กานนท์ จันทร์วิทยานุชิต
642101015223 นาย ก้าวบินกล้า ขันตี
642101015224 น.ส. ฐนิตนันท์ โรจน์คิดดี
642101015225 นาย ธราพงษ์ ศรีคงแก้ว
642101015226 นาย ธีรภัทร รักษ์ศิริ
642101015227 นาย วชิรวิทย์ สิงห์เรือง
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642101015228 น.ส. พิมวรินทร์ จุมพลเสถียร
642101015229 นาย เสฎฐวุฒิ เลิศภิรมย์ลักษณ์
642101015230 นาย นัฐพิทักษ์ สินธุชัย
642101015231 นาย ภานุกร บุญสละ
642101015232 นาย กมล เวสสุวรรณ์
642101015233 น.ส. จินตนา กาบแก้ว
642101015234 นาย วันชัย งามวิไล
642101015235 นาย ประสูติ ร่ืนรวย
642101015236 น.ส. อรสา ราชวงษ์
642101015237 นาย ไพรพนา แก้วเพชร
642101015238 น.ส. หฤทัย ยอดสอน
642101015239 นาย ชัยธัช มูลค า
642101015240 น.ส. สาวิตรี อุปชา
642101015241 นาย มารุต เกยูรวงศ์
642101015242 น.ส. กรกมล อุลิตสถิตย์
642101015243 น.ส. วัลย์ลิกา แตงสาขา
642101015244 นาย กิติศักด์ิ ฮองกุล
642101015245 น.ส. ปาณิสรา เมฆพัฒน์
642101015246 นาง เจิมขวัญ ด าสมาน
642101015247 น.ส. ธีรนุช แสงทอง
642101015248 นาย สรไกร ด่านศิริชัยสวัสด์ิ
642101015249 น.ส. กุสุมา ยะซัน
642101015250 น.ส. จรินกาญจน์ พรหมสุวรรณ
642101015251 นาย วัชรชัย มิตรจันทร์
642101015252 ร้อยโท ปภาวิน นเปล่งฉวี
642101015253 นาย บริพัตร์ สังข์พะกรณ์
642101015254 นาย สราวุฒิ มูลสุข
642101015255 น.ส. กิตติยา กิตติปาโล
642101015256 นาย ปฐมพงษ์ อ่อนน้อม
642101015257 น.ส. นปภัสส์สร นฤมหัทธนสกุล
642101015258 นาย พลศธร สุขพ่วง
642101015259 น.ส. รติพร เล็กบรรเทิง
642101015260 น.ส. นันทิดา ข้ามสาม
642101015261 นาย ภัทรพล ใจมินทร์
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642101015262 นาย อภินันท์ วงศ์ประสิทธ์ิ
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