
 

ล ำดับที่ ชื่อ- นำมสกุล 

1 นาย ศราวุธ   บัวพันธ ์
2 นางสาว ทักษ์ศิญาฎา   ปานโลหิต 
3 นางสาว ฐาปนี   ทรงแก้ว 
4 นางสาว สุปรีญา   อ ่ากอง 
5 นางสาว โชติกานต์   กลิ นคง 
6 นางสาว ภัชจิรา   ครูเจริญ 
7 นาย กันตภณ   วังกรานต์ 
8 นาย จักรพงษ ์  โพธิ์แดง 
9 นางสาว ปาสิตา   คิวเจริญ 
10 นาย เนติธร   นาคใหม ่
11 นาย ธนฤทธิ์   รวยรื น 
12 นาย ปิยังกูร   เวชพันธ์ 
13 นางสาว ประภาสิริ   ใสสด 
14 นาย กฤตภาส   ธาราไทย 
15 นางสาวสกุลณา   ดีชา 
16 นาย กาศหาญ   เฉยรอด 
17 นาย จิรวัฒน์   แก้ววันดีธนโชติ 
18 นางสาว ปรียาภรณ์   สันดร 
19 นางสาว กิตติมา   กลิ นประทุม 
20 นางสาว เนตรณัฐดา   สังขะอินทร์ 
21 สิบเอก เทพพิทักษ์   นิลศิร ิ
22 นาย ณัฐพล   พืชนะ 
23 สิบเอก ชลธร   สุนทรสารทูล 



 

ล ำดับที่ ชื่อ- นำมสกุล 

24 นางสาว พีรดา   กล้าณรงค์ 
25 นางสาว พัฒน์ตะวัน   จีนตุ้ม 
26 นางสาว ศุภานัน   ศรีธัญรัตน์ 
27 นางสาว เจนนิสา   บุญช่วย 
28 นางสาว เกษมณี   มณีค่า 
29 นางสาว สุภาพร   มีชอบ 
30 นางสาว ถนอมรัตน์   สุขสุพืช 
31 สิบเอก ภัทรธร   ใช้สง่า 
32 นางสาว ปลายฟ้า   บรรจงสุด 
33 นางสาว ปฏิมา   อิ มโอฐ 
34 นาย พิชัยยุทธ   พานพงษ์ 
35 นายวงศธร   วังหล ่า 
36 นางสาว ณัชนารา   ศรีเพ็ง 
37 นางสาวสุอาภา   กลิ นหัวไผ่ 
38 นางสาว ปรีญาดา   ดีสุด 
39 นาย อาทิตย์พัน   ภูมิวณิชกิจ 
40 นาย เอกศิลป์   มณีรัตน์ 
41 นางสาว ญดาพร   สมัครเขตกิจ 
42 นางสาวฆริณภ์ฎาญ์   สว่างฆฐาวรณ์ 
43 นายกรวิชญ์    กนกคงคา  
44 นางสาว ศุภัค   รอดผล 
45 นาย ตฤณ   สาภิมาร 
46 นาย ภานุพงศ์   สรวงท่าไม้ 



 

ล ำดับที่ ชื่อ- นำมสกุล 

47 สิบโท พิพัฒน์   บุญค่ามา 
48 นางสาว นรีกานต์   สุขสมเพียร 
49 จ่าเอก ธีรภัทร์   เขียวแกร 
50 นางสาว อรณัญช์   แก้วพันลึก 
51 นางสาว ธนภรณ์   ทองเฟ่ือง 
52 นาย ธนชิต   ขวดทอง 
53 นางสาว นาราภัทรณ์   วิไลวทิย์ 
54 นาย วิสิทธิ์   มีทองใบ 
55 นางสาว สาวิตรี   คงสอน 
56 นางสาว กรรณิการ์   ตุ่มทอง 
57 นางสาว ธิฆัมภร   สุดท ี
58 นางสาว ณภัค   ธนปิติเดชากุล 
59 สิบตรี ภาคภูมิ   จะเชิญรัมย์ 
60 นาย ณฐภรณ์   เทพอุด 
61 นางสาว วรรณพร   ชมภ ู
62 นางสาว เอมวิกา   มั นทองค่า 
63 นาย วิทยา   เทศมหา 
64 นาย นันทศักดิ์   ทรัพย์ถาวร 
65 นางสาว น ่าฝน   โอทอง 
66 นางสาว ชนกสุดา   สุกขาว 
67 นางสาว จิราวรรณ   พรมน ่าอ่าง 
68 นาย ภาสกร   สมสุขเจริญ 
69 นางสาว นิศารัตน์   เสาวรส 



 

ล ำดับที่ ชื่อ- นำมสกุล 

70 นางสาววิมลณัฐ   พัดมา 
71 นางสาว อุไรวรรณ   สุสัมฤทธิ์ 
72 นางสาว ฐานิกา   ม่วงแกมไหม 
73 นาย อดิเรก   เรืองสารี 
74 นางสาว กนกวรรณ   บู่สาลี 
75 นางสาว เกตน์สิรี   เมี ยงติ บ 
76 นางสาว มะลิวัลย์   สุขสาขา 
77 นางสาว กรกนก   สิงห์ใจ 
78 นาย ธีรภัทร   บุญย้อย 
79 จ่าสิบตรี พรโชค   แซ่เล้า 
80 นางสาว นทวรรณ   มหฤทธิ์ 
81 นาย ภัทรภณ   นามวงค ์
82 จ่าสิบเอกหญิง วิไลวรรณ   สุขวงศ์ 
83 นางสาว สุพิชญา   พิรักษา 
84 นางสาว สุมินตรา   สุภาษร 
85 นาย ชัยวัฒน์   มะเล็ก 
86 นางสาว จิตรานุช   สุทธวงค ์
87 นางสาว จิราพร   พรมเพชร 
88 นาย ตรีรัตน์   อินทิม 
89 นางสาวดนชา   โพธิ์เอี ยง 
90 นางสาว กิตยาภรณ์   เลื อมอารมณ์ 
91 นาย กฤติพงศ์   พุ่มหมอ 
92 นางสาว จุฑามาศ   น่าทอง 



 

ล ำดับที่ ชื่อ- นำมสกุล 

93 นางสาวบุษบา   ทวีพันธ์ 
94 นางสุกฤตา   เหลืองไพบูลย์ผล 
95 นางสาว ณิฎฐา   น ่าจันทร ์
96 นางสาว อารีย์ยาภรณ์   ปุปะมุมะ 
97 เรือโท มานิตย์   พรมเมืองขวา 
98 นางสาว ภาณุรัตน์   แสนค่า 
99 นาย ธนกร   สักขาพรม 
100 นางสาว ศุภาวรรณ   บัวกลิ น 
101 นางสาว สุภาวิตา   จินาสาย 
102 นางสาว ณัชชา   สังพรหม 
103 นางสาวอภิญญา   กัลญาเมือง 
104 นาย นิวัฒน์   น้อยสวาท 
105 นาย อัครเดช   ทิพย์จักร ์
106 นาย กิตติพงษ์   จีรโกวิทยภาส 
107 นางสาว วณิชชา   จ๊อกถึง 
108 นางสาว ปริฉัตร   กิตติปัญญาเจริญ 
109 นาย ศิริมงคล   เรืองบุญ 
110 นางสาว ลลิตภัทร   เพิ มพูล 
111 นาย ปารเมศ   ฟักพยุง 
112 นางสาว บัณฑิตา   นิ มนวลสถาพร 
113 นางสาวรมิตา   คงมั น 
114 นางสาว วรญา   เจริญศิลป์ 
115 นางสาว วันวิสา   สีภูมิมา 



 

ล ำดับที่ ชื่อ- นำมสกุล 

116 นาย กุลชัย   ศรีมุข 
117 นางสาว ภควดี   จั นถลา 
118 นาย อรรถพร   บุญยศ 
119 นางสาว ธนัชชา   อ ่าบ่ารุง 
120 นางสาว สุภาพร   สุยะใหญ่ 
121 นางสาว ศศิวิมล   ทาร ี
122 นางสาว ปริษา   รุ่งธนาโภคิน 
123 นาย ธนดล   อริยะวัตรกุล 
124 นางสาว ธัญญาภรณ์   ดีนอก 
125 นางสาว อภิรดี   มาลยาภรณ์ 
126 นางสาวสิริวัฒนา   นิธิกุล 
127 นางสาว อัจฉรา   สังข์น้อย 
128 นาย จักรกฤษ   แจวกระโทก 
129 นางสาว จุฬาลักษณ์   ราชแป้น 
130 นาย ณัฐวุฒิ   เตชะพาณิชย์กิจ 
131 นางสาว อัฉรีพร   วงศ์แก้ว 
132 นาย นันทวัฒน์   ทันกลาง 
133 นางสาวเมธิศา   สุทธิชื น 
134 นางสาว ณัฐมล   บัวปั้น 
135 นาย ลัทธสิทธิ์   ลิ มกองลาภ 
136 นางสาว พิราวรรณ์   สิงห์คู ่
137 นาย กันต์กวี   แสงสมดี 
138 นาย ธรณิน   ชลพิง 



 

ล ำดับที่ ชื่อ- นำมสกุล 

139 สิบต่ารวจเอก สรรเสริญ   รอดผล 
140 นางสาวเกษษริลล์   ชมภูวงศ์ 
141 นางสาวจรรยพร   สุขเจริญ 
142 นางสาว ฐิติพร   รัตนพันธ์ 
143 นางสาว สริดา   เอี ยมสะอาด 
144 นางสาว รัตนลักษณ์   ดิษฐลักษณ์ 
145 นางสาวนิติยา   ตันยะกุล 
146 สิบเอก นิกร   ศรีวิลัย 
147 นาย คชาธร   ขจรบุญ 
148 นางสาว จุฬารัตน์   สมดา 
149 นางสาวพรหมพร   ประกอบทรัพย์ 
150 นาย ศุภกร   สุวรรณเลิศล ่า 
151 นางสาว ณัฐจารี   ทับท ี
152 นางสาว พรรณรายณ์   ข่าใจ 
153 นางสาว จิรนันท์   รุ่งเเสงเงิน 
154 นางสาว นลธิชา   กันธิดา 
155 นางสาว ณัฐชนก   อ่องอ้น 
156 นางสาว นฤมล   ยุบลพันธุ์ 
157 นางสาว กัญญารัตน์   วิเศษ 
158 นางสาวดลนภา   โพธิ์น้อย 
159 นาย เขมนันท์   การมานะ 
160 นางสาว อรอนงค์   จันโทนวน 
161 นางสาว พรพิมล   กลิ นจันทร์ 



 

ล ำดับที่ ชื่อ- นำมสกุล 

162 นางสาว รินทร์ลภัส   การรุ่งเรือง 
163 นางสาว อินทิรา   อับดุลรอฮีม 
164 นางสาว สุภาวดี   ตันติสิทธิกลุ 
165 นางสาว กัญญารัตน์   แก้วจันทร์ 
166 นาย อนุพงศ์   ศาลากิจ 
167 นางสาว จณิสตา   บัวรักษ์ 
168 นางสาว จุฑารัตน์   บางบ่อ 
169 สิบโทหญิง กชกร   วงศ์สุวรรณ 
170 นางสาวสมใจ   ชมภ ู
171 นาย กิตติพัฒน์   จิตโภคา 
172 นางสาว อรนิภา   ภู่สากล 
173 นางสาวเฟ่ืองลดา   สันตานนท์ 
174 นางสาว กณิฐา   หล้าสุด 
175 นายปิยนัท   สุดตา 
176 นาย ภูมินรินทร์   อินทรด่า 
177 นางสาว เกตุสุดา   ค้าก่าไร 
178 นางสาว ภัคจิรา   ปิ่นค่า 
179 นางสาว อลิษา   อิ มแสน 
180 นางสาว ศศิภา   แก้วตาล 
181 นางสาว เบญจมาศ   แซ่อ๊ัง 
182 นางสาว จิราวรรณ   ชาล ี
183 สิบโท ธีรภัทร์   ช้างกร 
184 นาย ธวัชชัย   อ่าโพธิ์ศรี 



 

ล ำดับที่ ชื่อ- นำมสกุล 

185 นางสาว กัญญนัทธ์   วงษ์คัมภิรานนท์ 
186 นาย นวมินทร์   บุญเนียม 
187 นาย เมธา   น้อมภักดี 
188 นางสาว ฐิตาภา   ค่าศรี 
189 นางสาวกัญญารัตน์   อุ่นศรี 
190 นางสาว นารีรัตน์   หมวกโลม 
191 นางสาว จินดารัตน์   ทองทิพย์ 
192 นาย คณิศร์   แสงจินดา 
193 นาย วัชรพล   สวิะกรเสถียร 
194 นางสาว จิดาภา   พจนรังษ ี
195 นาย พิตินันท์   สุ่มอ ่า 
196 นาย นนธวัช   มักเชียว 
197 นางสาว บัวทอง   เผือกแตง 
198 นางสาวกัลยรัตน์   อ่อนน้อม 
199 นางสาว กัญญารัตน์   ชนะคช 
200 นางสาว นันธิดา   รักษาวงษ ์
201 นางสาว วฤณดา   ลิ มธนกิจ 
202 นางสาว สุภัตรา   งามภัก 
203 นางสาว ปวันรัตน์   ชื นจิตร 
204 นางสาว รุ่งธิวา   ทนทาน 
205 นางสาว ปิยธิดา   เทียมกัน 
206 นางสาว มณฑ์รวี   เงินอยู่ 
207 นางสาว กนกพร   ร่มโพรีย์ 
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208 นางสาว สิริวิภา   พวงทับ 
209 นางสาว สมิตานัน   น ่าเพ็ชร 
210 นางสาว สุดา   ค่าแสง 
211 นางสาว ณัฐณิชา   กุลโมรานนท์ 
212 นางสาว สุพัตรา   ถ้วยทอง 
213 นาย ณัฐพล   แสนธิวัง 
214 นางสาว จารุภา   ท่าเกษม 
215 นางสาว อุไรวรรณ   นาคพัฒน์ 
216 นาย ธวัชชัย   จันทรธน ู
217 นางสาว ณัฐณิชา   คล้ายทอง 
218 นายณัชชวิษฐ์   ศักดิ์สุพรรณ 
219 นางสาว สุจิตรา   ฤาชัยราม 
220 นางสาว ศิริมาศ   จ่าปาทอง 
221 นางสาว ชุติมา   ดอกชะเอม 
222 สิบต่ารวจโท ธนพล   ปานจินดา 
223 นายอิทธิศักดิ์   ธงเรืองศรี 
224 นาย นรเศรษฐ์   เห็นชัย 
225 นางสาว ศิริประภา   แจ่มใส 
226 นางสาว กาญจนา   พึ งสุข 
227 นาย จิรายุ   เที ยงกมล 
228 นางสาวธัชธนกร   เรืองทศพร 
229 นางสาว มุกมณี   สุวรรณศิริ 
230 นางสาวชัญญาดา   สละชีพ 
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231 นางสาวกชนิภา   นิธิศิระสกุล 
232 นางสาว นวพรรษ   เนียมหอม 
233 นางสาว วลัยพรรณ   แก้วก่า 
234 นางสาว กมลชนก   เขียวน้อย 
235 นาย อฏล   วรรณนรากุล 
236 สิบโท ไพศาล   มีชัย 
237 จ่าสิบตรี สนุรักษ์   โพธิสว่าง 
238 นางสาว กุศลิน   ทองวิไล 
239 นางสาว ปิยธิดา   ด่าเนินงาม 
240 นางสาว วนิดา   มณีฉาย 
241 นางสาว ดลวรรณภรณ์   แดงสวัสดิ ์
242 นางสาว สุภาพร   บัวงาม 
243 นาย ศุภกรณ์   ใจโน 
244 นางสาว ปนัดดา   สายแก้ว 
245 นางสาว อภิชญา   นุชนิยม 
246 นางสาวอณุษา   ชินชาด 
247 สิบต่ารวจตรี วิชาฤทธิ์   พึ งชาต ิ
248 นางสาวศุภวรรณ   ปวิธพาณิชย์ 
249 นาย ศุภชัย   สินธชุัย 
250 นางสาว ณัฐริกา   ธัญญะ 
251 นาย พัฒนพงศ์   วงษ์ศรีนาค 
252 นางสาว นิศารัตน์   ทิมศรี 
253 นาย เฉลิมวงศ์   บวรวุฒิพงศ์ 



 

  

ล ำดับที่ ชื่อ- นำมสกุล 

254 นาย กรกช   สุขศิริศักดิ์ 


