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ลำดับท่ี     ชื่อ-นามสกุล รอบทีส่ำเร็จการศึกษา 
 

1 นางสาวอทิตยา ทองนิยม รอบที่ 6/2564 
2 นางสาวกวินธิดา ธรรมนิมิตพร รอบที่ 6/2564 
3 นางสาวกมลชนก พิมโยธา รอบที่ 6/2564 
4 นางสาวสุภัทราวดี ศรีแก้ว รอบที่ 6/2564 
5 นายณัฐพงศ์ ชมภูวิเศษ รอบที่ 6/2564 
6 นางสาวณัฐชยา กระเป๋าทอง รอบที่ 6/2564 
7 นายณัฐวี ทองดี รอบที่ 6/2564 
8 นางสาววรดา จันทร์ทองม่วง รอบที่ 6/2564 
9 นายชัยวิทย์ โพธ์ิทอง รอบที่ 6/2564 
10 นายญาณกร ผลเจรญิ รอบที่ 6/2564 
11 นายธนพร ภู่มาลา รอบที่ 6/2564 
12 นางสาวภัคจิรา จันทรผ์่อง รอบที่ 6/2564 
13 นายธนากร กาญจนเกต ุ รอบที่ 6/2564 
14 สิบตรี ชัชนันท์   กันสุข รอบที่ 6/2564 
15 นางสาวพรปวีณ์ ทองพลู รอบที่ 6/2564 
16 นายเทพฤทธ์ิ เจริญทรัพยพ์านิช รอบที่ 6/2564 
17 นางนัทชา มารุอ ิ รอบที่ 6/2564 
18 นางสาวเมษยา ไสยฉิม รอบที่ 6/2564 
19 สิบตรี ไพรัช   พุ่มทอง รอบที่ 6/2564 
20 นางสาวฉัตรฑริกา เทียนบาง รอบที่ 6/2564 
21 นางสาวสุมิตรา พิลาอาพิส รอบที่ 6/2564 
22 นางสาวปริยาภรณ์ มัติโก รอบที่ 6/2564 
23 นายทัชชกร อารีมิตร รอบที่ 6/2564 
24 นายธีรัช คำมงคล รอบที่ 6/2564 
25 นางสาวนารา สทิธิเกษร รอบที่ 6/2564 
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26 สิบตรี ณัฐกิตต์ิ   โชคบัณฑิต รอบที่ 6/2564 
27 นางสาวพฤกษ์ษาศร คงประพันธ์ รอบที่ 6/2564 
28 นางสาวเกวลี  สุขกมลกุล รอบที่ 6/2564 
29 นายอัษฎา หลักคำแพง รอบที่ 6/2564 
30 นายพงศกร ใจชอบ รอบที่ 6/2564 
31 นางสาวนันทิยา วรฉัตร รอบที่ 6/2564 
32 นายกันตพัฒน์ สุทธิช่ืน รอบที่ 6/2564 
33 สิบตรี ศุภชัย   ภัทรกุล รอบที่ 6/2564 
34 นางสาวนัทจนา อรรถพร รอบที่ 6/2564 
35 นายกรรชาติ จริตงาม รอบที่ 6/2564 
36 นายสันติภาพ วงศ์สำราญ รอบที่ 6/2564 
37 นายปราโมทย์ แท่นทอง รอบที่ 6/2564 
38 นางสาวภัทราภรณ์ เค้าดี รอบที่ 6/2564 
39 นายติณณภพ ทรัพย์เดช รอบที่ 6/2564 
40 นายพรพิสฐิ เพ็ชรร้อน รอบที่ 6/2564 
41 นางสาวชนารดี กันธะวังอินทร ์ รอบที่ 6/2564 
42 นายณัชพล รุ่งฟ้าไพศาล รอบที่ 6/2564 
43 นางสาวกรกนก สีพั่ว รอบที่ 6/2564 
44 นางสาวสุวิกา แพทยเ์พียร รอบที่ 6/2564 
45 นางสาวศิริพรรณ พรอภัย รอบที่ 6/2564 
46 นางสาวสุกลุตรา โคตรชา รอบที่ 6/2564 
47 นายวัชรินทร์ ยาชะรัด รอบที่ 6/2564 
48 นายอานนท์ ทาหาร รอบที่ 6/2564 
49 นางสาวมณีวรรณ จันทมิฬ รอบที่ 6/2564 
50 นายเจษฎาภรณ์ นันท์ดี รอบที่ 6/2564 
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51 นางสาวธิดารัตน์ ไชยประดิษฐ ์ รอบที่ 6/2564 
52 นางสาวดารารัตน์ เหล่าเขตกจิ รอบที่ 6/2564 
53 นางสาวขวัญฤดี เด็กหล ี รอบที่ 6/2564 
54 นายเจษฎา พงศ์ลักษมาณา รอบที่ 6/2564 
55 นางสาวจุฑามาศ ตรีเพชร รอบที่ 6/2564 
56 นางสาวนันทิดา แตงแก้ว รอบที่ 6/2564 
57 นางสาวพรพรรณ ปกครอง รอบที่ 6/2564 
58 นางสาวณัฐณิชา จันทรส์ามส ี รอบที่ 6/2564 
59 นางสาวชนาทิพย์ ขุนณรงค์ รอบที่ 6/2564 
60 นางสาววรนิษฐา สาครวิลัย รอบที่ 6/2564 
61 สิบตำรวจตรี ธีรภัทร   ริมธีระกลุ รอบที่ 6/2564 
62 สิบโท ณพวุฒิ   ขุนชัย รอบที่ 6/2564 
63 นางสาวศิริ เนตยารกัษ์ รอบที่ 6/2564 
64 นายภาคภูมิ สดสา รอบที่ 6/2564 
65 นายอภิรักษ์  ช่วยสถิตย์ รอบที่ 6/2564 
66 สิบเอก จริพนธ์  อรัญมิตร รอบที่ 6/2564 
67 นางสาวภัทรพร พิมพ์คูณ รอบที่ 6/2564 
68 นายชนาวุฒิ นาคทั่ง รอบที่ 6/2564 
69 นายสุรสีห์ แสงงามซึ้ง รอบที่ 6/2564 
70 นางสาวสุดารัตน์ ลาภขจร รอบที่ 6/2564 
71 นางสาวทารกิา อรุณกจิอยู่สุข รอบที่ 6/2564 
72 นางสาวรจุิกาญจน์ ตวงศิริวรรณ รอบที่ 6/2564 
73 นางสาวดาราวรรณ คุณาวงษ์ รอบที่ 6/2564 
74 สิบโท สมเกียรติ   สิงหวรรณกุล รอบที่ 6/2564 
75 นางสาวกนิษฐา ชุ่มบัว รอบที่ 6/2564 
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76 นายณัฐวีร์ พรหมแสง รอบที่ 6/2564 
77 นายสรวิชญ์ โชคธีระวณิชย์ รอบที่ 6/2564 
78 นางสาวดาวผ่องเพ็ญ กลิ่นจันทร ์ รอบที่ 6/2564 
79 นางสาวนิรชา คำสมาน รอบที่ 6/2564 
80 นางสาวสุนันทา วันดี รอบที่ 6/2564 
81 นายอภิลักษณ์ สัยเสริฐ รอบที่ 6/2564 
82 นางสาวศิรินนา มั่นยืน รอบที่ 6/2564 
83 สิบโท อนิรุทธ์ิ   คูณขุนทด รอบที่ 6/2564 
84 นางสาววนิดา เด่นศิริ รอบที่ 6/2564 
85 นางสาวนิรุชา เตยไธสง รอบที่ 6/2564 
86 นางสาวอาภาภรณ์ จันทร์ศร ี รอบที่ 6/2564 
87 นายสิทธิชัย ดีออม รอบที่ 6/2564 
88 นายสรรเพชร มงคล รอบที่ 6/2564 
89 นางสาวนารา รุง่สว่าง รอบที่ 6/2564 
90 นางสาวพิมพป์ภัทร อาภาประสทิธ์ิ รอบที่ 6/2564 
91 นางสาวธนภรณ์ สนุกแสน รอบที่ 6/2564 
92 นางสาวมินตรา วิเศษศร ี รอบที่ 6/2564 
93 นางสาวภิรัญยา กลัดเขียว รอบที่ 6/2564 
94 นางสาวจริภา วงค์ดา รอบที่ 6/2564 
95 นายจีรชัย ก๊กมาศ รอบที่ 6/2564 
96 นายสุเมธ แก้วบัวด ี รอบที่ 6/2564 
97 นายสุรนาท ดสีมบัต ิ รอบที่ 6/2564 
98 นายโชคอำนวย ศรีวันคำ รอบที่ 6/2564 
99 นางสาวศิรลิักษณ์ ไชยนาสัก รอบที่ 6/2564 
100 สิบโท พีรพฒัน์   อำพันธ์ุ รอบที่ 6/2564 
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101 สิบตำรวจตรี พิทยา   เพียเพง็ต้น รอบที่ 6/2564 
102 นายธนโชติ แสนบุญศิร ิ รอบที่ 6/2564 
103 นางสาวพลอยชมพู ทองจันทร ์ รอบที่ 6/2564 
104 นางสาวอิสราภรณ์ กรัพณานนท ์ รอบที่ 6/2564 
105 นางสาวภัคจิรา หงสา รอบที่ 6/2564 
106 นายธีรภัทร ใยยะธรรม รอบที่ 6/2564 
107 นางสาวสุพัตรา ธานี รอบที่ 6/2564 
108 นางสาวสรัลรัตน์ เรอืงยศ รอบที่ 6/2564 
109 นายอภิสิษฐ์ ทำสุนา รอบที่ 6/2564 
110 สิบโทหญิง สงัวาลย์   หมื่นช่ัง รอบที่ 6/2564 
111 นางสาววรัชยา คุ้มพุ่ม รอบที่ 6/2564 
112 นางสาวเฟื่องฟ้า ฟูศิลป์ชัยกุล รอบที่ 6/2564 
113 สิบเอก ยศกร   อ้นสุวรรณ รอบที่ 6/2564 
114 นางสาวชนากานต์ ศรกล้า รอบที่ 6/2564 
115 นางสาวชลิตา ทองพรม รอบที่ 6/2564 
116 นายเอกพจน์ ยศสูงเนิน รอบที่ 6/2564 
117 นางสาวม่านไหม ฐิติยากรู รอบที่ 6/2564 
118 นายธนวิชญ์ ตันติวิจิตร รอบที่ 6/2564 
119 นางสาวพรชนก อำนวยพร รอบที่ 6/2564 
120 พระ รักษ์พล   ขวัญทอง รอบที่ 6/2564 
121 นายธนรัตน์ ไพบูลย ์ รอบที่ 6/2564 
122 นายอนิรุทธ์ิ พรมเก รอบที่ 6/2564 
123 นายสุทธิพงศ์ ศิลาวล รอบที่ 6/2564 
124 นายอภิชาติ เสือแท้ รอบที่ 6/2564 
125 นายพลวัฒน์ ดวงชัย รอบที่ 6/2564 
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126 นายนนธวัช ประณต รอบที่ 6/2564 
127 นางสาวธีรดา พึ่งสุดใจ รอบที่ 6/2564 
128 นายวรชัย ทองศร ี รอบที่ 6/2564 
129 นายเกียรติศักดิ์ วรรณสอน รอบที่ 6/2564 
130 นางสาวอมิตา จตเุทน รอบที่ 6/2564 
131 นางสาวฐิติกานต์ ทองเกิด รอบที่ 6/2564 
132 นายธีรศักดิ์ ภูมิพานิชย์ รอบที่ 6/2564 
133 นางสาวพิมพมิล แก้วศรีขาว รอบที่ 6/2564 
134 นางสาวศศิกรานต์ คำภูแก้ว รอบที่ 6/2564 
135 นางสาวกัลยา เช้ือกุคร ู รอบที่ 6/2564 
136 นางสาวสริิพร กมิยงค์ รอบที่ 6/2564 
137 นายศรายุธ ประทบั รอบที่ 6/2564 
138 นางสาวบุษยมาศ มังกรทอง รอบที่ 6/2564 
139 นายณัฐพงศ์ ป้องสุข* รอบที่ 6/2564 
140 นางสาวณัฐฑรกิา ทองแก้ว รอบที่ 6/2564 
141 นางสาวพรสวรรค์ ดวงมาศ รอบที่ 6/2564 
142 นางสาวพรธีรา หมอกม ี รอบที่ 6/2564 
143 นางสาวนภัสกร เบญจพลากร รอบที่ 6/2564 
144 นางสาวศิริกาญจน์ ศรสีุระ รอบที่ 6/2564 
145 นายวิชญ์พล สิทธิขำ รอบที่ 6/2564 
146 นางสาวโมนิการ์ ผ่องแผ้ว รอบที่ 6/2564 
147 นายเกรียงไกร กูเ้ชิดชูวงศ์ รอบที่ 6/2564 
148 นางสาวธนิศรา บัณฑิตย์ รอบที่ 6/2564 
149 นางสาวพิชชา ตันจรูญ รอบที่ 6/2564 
150 นายณัฐชนนท์ แพทย์รังษี รอบที่ 6/2564 
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151 นายมะใสดี สาเร๊ะ รอบที่ 6/2564 
152 นางสาวกรกนก แสงสุวรรณ รอบที่ 6/2564 
153 นางสาวกุลสตรี จันทคัด รอบที่ 6/2564 
154 นางสาวเกวลิน บุญเพ็ง รอบที่ 6/2564 
155 นางสาวรัชดาพร ตุ้มพทิักษ์ รอบที่ 6/2564 
156 นางสาวพรนภัส เวทย์ธัญญาภรณ์ รอบที่ 6/2564 
157 นายชัยชนะ ทองทา รอบที่ 6/2564 
158 นางสาวนพสรณ์ พิมเสน รอบที่ 6/2564 
159 นางสาวปฏิณญา คลังนมิิตร รอบที่ 6/2564 
160 นางสาวสุกญัญา มุง่มาต รอบที่ 6/2564 
161 นายสิทธา ไทยธนพานิช รอบที่ 6/2564 
162 นางสาวเฌอมินทร์ พีระฤทธิพันธ์ รอบที่ 6/2564 
163 นางสาวภัทร์นรินทร์ สมานมิตร รอบที่ 6/2564 
164 นางสาวพิมลมาศ พาพันธ์ รอบที่ 6/2564 
165 นางสาวกานต์พัชชา รอดหริ่ง รอบที่ 6/2564 
166 นายพิพัฒน์พงษ์ พรมแพน รอบที่ 6/2564 
167 นางสาวสุชานาถ อภินันท์พิสุทธ์ิ รอบที่ 22/2563 
168 นางสาวณชญาภา วุฒิภัทรโสภณ รอบที่ 22/2563 
169 นายวรวุฒิ แซ่หวู่ รอบที่ 22/2563 
170 นางสาวพิมลพรรณ ใจศร ี รอบที่ 22/2563 
171 นายอภิสิทธ์ิ จามรจุรกีุล รอบที่ 22/2563 
172 นายวงศธร ดุลยติธรรม รอบที่ 22/2563 
173 นางสาวสุวนันท์ แก้วดำ รอบที่ 22/2563 
174 นางสาวสริามล ป้องสอน รอบที่ 22/2563 
175 นางสาวรัชดาภรณ์ ศรียงยศ รอบที่ 22/2563 
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176 นายตะวัน เข็มทอง รอบที่ 22/2563 
177 นางสาวสุพัตรพร ศิริเนตร รอบที่ 22/2563 
178 นายพายุ เข็งนอก รอบที่ 22/2563 
179 นายธนพงษ์ ช่ืนมโนรัตนา รอบที่ 22/2563 
180 นายชนพัฒน์ บุญธรรม รอบที่ 22/2563 
181 นางสาวญาณิศา เรืองนาม รอบที่ 22/2563 
182 นางสาวยุวธน ไอยเรศกร รอบที่ 22/2563 
183 นางสาวทิพวรรณ อาจอำนวย รอบที่ 22/2563 
184 นายประวัฒน์ พทุธรักษา รอบที่ 22/2563 
185 นางสาวนันทนากร เสริฐศร ี รอบที่ 22/2563 
186 นางสาวกัญญา อังกาบ รอบที่ 22/2563 
187 นางสาวลลิตา มีสำราญ รอบที่ 22/2563 
188 นายกันตพงศ์ ปัญจ๋า รอบที่ 22/2563 
189 นายอมร ครรไลลกัษณ์ รอบที่ 22/2563 
190 นายจิรายุ แถวหมอ รอบที่ 22/2563 
191 นายนัทธพัฒน์ ช่ืนชม รอบที่ 22/2563 
192 นางสาวอรุณรัตน์ ทองสุข รอบที่ 22/2563 
193 นางสาววรรณิภา เชียงเครือ รอบที่ 22/2563 
194 นางสาวชุติกาญจน์ ผดุงหมาย รอบที่ 23/2563 
195 นายณัฐดนัย คงเลิศ รอบที่ 23/2563 
196 นายวัชรพล ศรลือชา รอบที่ 23/2563 
197 นางสาวนริศรา นฤนาทจินดา รอบที่ 23/2563 
198 นางสาวสาวิตรี เสนทองแก้ว รอบที่ 23/2563 
199 นายธนวัฒน์ บุญชูช่วย รอบที่ 23/2563 
200 นางสาวแพรวิภา จงแสงจินดา รอบที่ 23/2563 
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201 นางสาวอัญจิมา เมง็มุธา รอบที่ 23/2563 
202 นายยุทธนา ปานบุญ รอบที่ 23/2563 
203 นางสาวศิรินทิพย์ ทองไถ่ผา รอบที่ 23/2563 
204 นายธนพนธ์ ผ่องศร ี รอบที่ 24/2563 
205 นายธีรภัทร์ เกาะด่าน รอบที่ 4/2564 
206 นางสาวชุติกาญจน์ สามส ี รอบที่ 4/2564 
207 นายเอกณภัทร หนุนวงศ์ รอบที่ 4/2564 
208 นางสาวนราวดี ลาภเสนา รอบที่ 4/2564 
209 นางสาวภรณ์ฤทัย รอดปาน รอบที่ 4/2564 
210 นางสาวสลิินทิพย์ ภาษิต รอบที่ 4/2564 
211 นางสาวอรสิรา เเก้วโลมา รอบที่ 4/2564 
212 นางสาวกัญญาณัฐ พรรณรัตน์ รอบที่ 4/2564 
213 นางสาวสุขจิราภรณ์ ชัยสงคราม รอบที่ 4/2564 
214 นางสาวกมลชนก ฉ่ำช่ืนใจ รอบที่ 4/2564 
215 นายพัลลภ ปานวัน รอบที่ 4/2564 
216 นางสาวญาณิศา วิเชียรมณีโชติ รอบที่ 4/2564 
217 นางสาวสุพิชญา กิง่ทอง รอบที่ 4/2564 
218 นางสาวชนากานต์ ศรีจันทร ์ รอบที่ 4/2564 
219 นางสาวพรธิดา ขุนทอง รอบที่ 4/2564 
220 นางสาวอรวรรณ ศิริวัฒน ์ รอบที่ 4/2564 
221 นางสาวสมใจ เพ็ชรเพ็ง รอบที่ 4/2564 
222 นางสาวจารุเนตร กลางจันทา รอบที่ 4/2564 
223 นางสาวลักษิกา ณ นคร รอบที่ 4/2564 
224 นางสาวนงลักษณ์ บุญโยธา รอบที่ 4/2564 
225 นายบุญรอด วงษ์นรินทร ์ รอบที่ 4/2564 
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226 นางสาวสุกานดา ศัพทศรีครินทร ์ รอบที่ 4/2564 
227 นางสาวณัฏฐนิช เจริญวานิช รอบที่ 4/2564 
228 นายวริทธ์ิ สังข์ภักดี รอบที่ 4/2564 
229 นางสาวสิทธิณี นิยม รอบที่ 4/2564 
230 นายอนุรัก นวลรกัษา รอบที่ 4/2564 
231 นายวิชญ์พล ทองภู่ รอบที่ 4/2564 
232 นางสาวธนัชชา หมั่นหาทรพัย ์ รอบที่ 4/2564 
233 นางสาวศิรินทร์พร คงเจริญ รอบที่ 4/2564 
234 นายอรรถกร ตรียวง รอบที่ 4/2564 
235 นางสาวเมธาวี มีแวว รอบที่ 4/2564 
236 นายสุเมธา  กาญจนคลอด รอบที่ 4/2564 
237 นางสาวมิรันตี ศรบีรบิูรณ์ รอบที่ 4/2564 
238 นางสาวศิริรัตน์ เหลืองประเสริฐ รอบที่ 4/2564 
239 นางสาวยลดา ศิรินันท ์ รอบที่ 4/2564 
240 นายวรุธ ทองมา รอบที่ 4/2564 
241 นายธัชนนท์ ทรายคำ รอบที่ 4/2564 
242 นางสาวกัญญานัฐ ปลอดแย่ง รอบที่ 4/2564 
243 นายพลวัฒน์ กิตต์ิประพฒัน ์ รอบที่ 4/2564 
244 นายชัยณรงค์ ชาวดร รอบที่ 4/2564 
245 นางสาววิไลวรรณ สายวงษ์ รอบที่ 4/2564 
246 นางสาวนัฎจิราภรณ์ บัวระพา รอบที่ 4/2564 
247 นายภูริทัต จาริยะ รอบที่ 4/2564 
248 นางสาวมธุรดา จันทา รอบที่ 4/2564 
249 นางสาวสุชาวดี จันทพิมพ ์ รอบที่ 4/2564 
250 นายชัยวัฒน์ ทองพนัง รอบที่ 4/2564 
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251 นางสาวชนิดาภา ตั้งกิตติวาณิช รอบที่ 4/2564 
252 นางสาวนรินธร เเย้มด ี รอบที่ 4/2564 
253 นางสาวอภิสรา จันทนะโพธิ รอบที่ 4/2564 
254 นางสาวสุชาดา พันธ์งาม รอบที่ 4/2564 
255 นางสาววิลาวัณย์ บัวเกต ุ รอบที่ 4/2564 
256 นางสาวเวธกา เครือสงฆ์ รอบที่ 4/2564 
257 นางสาวหนึง่นภา วงศ์สวัสดิ์ รอบที่ 4/2564 
258 นางสาวณัฐธิดา ขุนสอาดศรี รอบที่ 4/2564 
259 นางสาวสุภาภรณ์ พรมวงศ์ รอบที่ 4/2564 
260 นางสาวปภาวี เกิดโภชน์ รอบที่ 4/2564 
261 นายอัฐวุฒิ เวปุละ รอบที่ 4/2564 
262 สิบเอก นิธิ   อารีย์วิจิตรพร รอบที่ 4/2564 
263 นางสาวธัญญาลักษณ์ พรมน้อย รอบที่ 4/2564 
264 นายปิติพงศ์ เสถียรกิตติกลุ รอบที่ 4/2564 
265 นางสาวฐิติมา นิมิตรภูวดล รอบที่ 4/2564 
266 นายณัชธรากฤช สุขเขียว รอบที่ 4/2564 
267 นางสาวอภิสมัย ธาตุรักษ์ รอบที่ 4/2564 
268 นายศิวกร ทรัพย์อุดมมาก รอบที่ 4/2564 
269 นางสาวกมลเนตร นิมวรรณ์ รอบที่ 4/2564 
270 นางสาวกัลยา กลิ่นสุคนธ์ รอบที่ 4/2564 
271 นางสาวสุวรรณี คะเสนา รอบที่ 6/2564 
272 นายธิปไตย ลิมป์กาญจนวัฒน ์ รอบที่ 6/2564 
273 สิบตำรวจตรี พงศธร   สมบูรณ์ รอบที่ 6/2564 
274 นางสาวณัฐจริา วงษ์มะเซาะ รอบที่ 6/2564 
275 นายวิชญ์พล ดำจวนลม รอบที่ 6/2564 
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276 นายพิชัย คุ้มสุวรรณ รอบที่ 6/2564 
277 นายศักดิ์สิทธ์ิ โต่งตาล รอบที่ 6/2564 
278 นางสาวกมลวรรณ เย็นใย รอบที่ 6/2564 
279 นางสาวสุพิชชา มงคลสุข รอบที่ 6/2564 
280 นายปฏิภาณ เกิดลาภ รอบที่ 6/2564 
281 นายยงยุทธ์ ทองระย้า รอบที่ 6/2564 
282 นางสาวปิยะนารถ พรหมสาขา ณ สกลนคร           รอบที่ 6/2564 
283 นางสาวสุชานาถ คงล ี รอบที่ 6/2564 
284 นางสาววนิดา ศรีบาง รอบที่ 6/2564 
285 นางสาวอัจฉรีย์ จังอินทร ์ รอบที่ 6/2564 
286 นายอานุภาพ กันเจิม รอบที่ 6/2564 
287 นายรัฐเกียรติ สุขอิ่ม รอบที่ 6/2564 
288 นางสาวนิชนันต์ ตันติวัฒนไพศาล รอบที่ 6/2564 
289 นางสาวพิมพ์ชนก เทศดี รอบที่ 6/2564 
290 นางสาวกุลชา อดิโพธ์ิวิริยากรณ์ รอบที่ 6/2564 
291 นายธาดา ทองแท้ รอบที่ 6/2564 
292 นางสาวชิสา ขจรสกลุวงศ์ รอบที่ 6/2564 
293 นางสาวศุภธิดา วงษ์ประดิษฐ์ รอบที่ 6/2564 
294 นายนันทิภาคย์ กิตติคุณปกรณ์ รอบที่ 6/2564 
295 นางสาวชนกนันท์ แก้วน้อย รอบที่ 6/2564 
296 นางสาววริสา คำต๋า รอบที่ 6/2564 
297 นางสาวประภัสสร มณีจิตต์ รอบที่ 6/2564 
298 นางสาวศิริวรรณ รักรอ้ย รอบที่ 6/2564 
299 สิบตรี ธงชัย   แก้วจำรัส รอบที่ 6/2564 
300 นางสาวปนัดดา นาชาล ี รอบที่ 6/2564 
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301 นายพีรพัฒน์ พริักษ์ รอบที่ 6/2564 
302 นางสาวปวันรัตน์ งามพัด รอบที่ 6/2564 
303 นายวิริยะ สำล ี รอบที่ 6/2564 
304 นายปรีชา เสาวคนธ์ รอบที่ 6/2564 
305 นายพงศธร คำแหง รอบที่ 6/2564 
306 นายนฤเบศ พลพิทกัษ์ รอบที่ 6/2564 
307 นางสาวณัฐธิดา ยอดคำ รอบที่ 6/2564 
308 นางสาวอัญชิษฐา วงศ์ศักดิ์ รอบที่ 6/2564 
309 นายมฆวัน ยอดสำเภา รอบที่ 6/2564 
310 นายนัฐพงษ์ พุมมา รอบที่ 6/2564 
311 นางสาวเมธาวี จามจุรีย ์ รอบที่ 6/2564 
312 นางสาวทักษิณา จันทร์ด ี รอบที่ 6/2564 
313 นายโชคชัย พรหมาซุย รอบที่ 6/2564 
314 นางสาวปารมี เจียมตน รอบที่ 6/2564 
315 นางสาวมธุริน ทองพัด รอบที่ 6/2564 
316 นางสาวสุพิชฌาย์ เชิดฉันท ์ รอบที่ 6/2564 
317 นางสาวยาวีย๊ะห์ อารง รอบที่ 6/2564 
318 นางสาวณัฐณิชา เสริชัย รอบที่ 6/2564 
319 นางสาวณิชากร สกลุเพชรถาวร รอบที่ 6/2564 
320 นายชยุตพง เพชรตระกูล รอบที่ 6/2564 
321 นายชัชศิษฐ์ เนื่องปถม รอบที่ 6/2564 
322 นายราชสีมา จงจิตร รอบที่ 6/2564 
323 นายคณิน แก้ววันทา รอบที่ 6/2564 
324 นายศราวุธ อินทร์บุญยา รอบที่ 6/2564 
325 นางสาวธนัชญา วรรณภูงา รอบที่ 6/2564 
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326 นางสาวภัทริกา พงษ์สารกิิจ รอบที่ 6/2564 
327 นางสาวพิมพกานต์ พินิจ รอบที่ 6/2564 
328 นางสาวหนึง่ฤทัย บัวลอย รอบที่ 6/2564 
329 นายทิวากร ศรีคำนุช รอบที่ 6/2564 
330 นางสาวปิยะดา เยเสาะ รอบที่ 6/2564 
331 นายวสันต์ คตภูธร รอบที่ 6/2564 
332 นางสาวรัชนีกร การด ี รอบที่ 6/2564 
333 นายธนพล นาร ี รอบที่ 6/2564 
334 นายจักรี จำปาวงษ์ รอบที่ 6/2564 
335 นางสาวเจนนิตา สุปรีย์วัฒนะสกลุ รอบที่ 6/2564 
336 นางสาววิสา อร่ามวัฒน ์ รอบที่ 6/2564 
337 นางสาวพิกลุ ศรชัย รอบที่ 6/2564 
338 นายธนภัทร ถิรรัชชานนท์ รอบที่ 6/2564 
339 นายอนันตชัย ไซเล็กทมิ รอบที่ 6/2564 
340 นางสาวณัฐมล ต่วนศรีแก้ว รอบที่ 6/2564 
341 นางสาวหนึง่ฤดี วระดี รอบที่ 6/2564 
342 นางสาวพัชรภรณ์ นรญัดา รอบที่ 6/2564 
343 นายหัสวรรษ อินทะรังษี รอบที่ 6/2564 
344 นายสรยุทธ โชคเจริญนกุูล รอบที่ 6/2564 
345 นายวีรวิชญ์ รังษีธนวราธรณ์ รอบที่ 6/2564 
346 นายทรงเกียรติ บุตทะนา รอบที่ 6/2564 
347 นายปนิพันท์ ซิมประเสริฐ รอบที่ 6/2564 
348 นางสาวชนกภัทร์  อุดชาชน รอบที่ 6/2564 
349 นางสาวพัทธนันท์  หนองคูน้อย รอบที่ 6/2564 
350 นายศุภกิจ มุ่งขอบกลาง รอบที่ 6/2564 
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351 สิบตำรวจตรี ปอรวิทย์   คงปล้อง รอบที่ 6/2564 
352 นางสาวณัฏฐนันท์ เลง่ระบำ รอบที่ 6/2564 
353 นางจันทร์ธิมา ล่องแดง รอบที่ 6/2564 
354 นายวีรศักดิ์ ล่องแดง รอบที่ 6/2564 
355 นายธรรมนูญ เลิศศิลป ์ รอบที่ 6/2564 
356 นางสาวจณิสตา บุญเรือง รอบที่ 6/2564 
357 นายพงศ์ธนานันท์ หินนาง รอบที่ 6/2564 
358 นางสาวดรุณี ชุมพล รอบที่ 6/2564 
359 นางสาวชวนันต์ พรมดี รอบที่ 6/2564 
360 นางสาวสุภาวิตา จิตตรักโข รอบที่ 6/2564 
361 นางสาวชลกานต์ สเีผือก รอบที่ 6/2564 
362 นายจิรายุส โมกหอม รอบที่ 6/2564 
363 นางสาวธนัชชา จันทร์ลาภ รอบที่ 6/2564 
364 นายชญานนท์ ภารสาร รอบที่ 6/2564 
365 นางสาววรรณา ปานใจนาม รอบที่ 6/2564 
366 นางสาวชยปภา กฤติพงษ์กรณ์ รอบที่ 6/2564 
367 นางสาวศรุตา ลลิิตเนาวราช รอบที่ 6/2564 
368 นางสาวปวริศา บุญพงษ์ รอบที่ 6/2564 
369 นางสาวลักษณารีย์  คงสุข รอบที่ 6/2564 
370 นางสาวสุธิตา พรมนา รอบที่ 6/2564 
371 นางสาวพรมภัสสร เอนกนนท ์ รอบที่ 6/2564 
372 นายชาคริต โสดา รอบที่ 6/2564 
373 นายณัฐไชย วายามานนท์ รอบที่ 6/2564 
374 นายติณห์ อยู่สุธา รอบที่ 6/2564 
375 นายสหรัฐ สืบทอง รอบที่ 6/2564 
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376 นางสาวสุธิชา จันทรส์ุวรรณ รอบที่ 6/2564 
377 นายนันทวัฒน์ แก้วน้อย รอบที่ 6/2564 
378 นางสาวนภัสสร ธนะชาติ รอบที่ 6/2564 
379 นางสาวคารีน่า รัตน์วัน รอบที่ 6/2564 
380 นายปวริศ สินธุนาคิน รอบที่ 6/2564 
381 นางสาวกนกอร อรรถาโภชน์ รอบที่ 6/2564 
382 นายสุรเชษฐ์ โอราญ รอบที่ 6/2564 
383 นายสุเมษ นามสิงห ์ รอบที่ 6/2564 
384 นางสาวสุพิชญา สร้อยศร ี รอบที่ 6/2564 
385 จ่าสบิเอก ธนดล   เกษบญุมี รอบที่ 6/2564 
386 นายรักษ์เกียรติ ศรีนวล รอบที่ 6/2564 
387 สิบตรี มนัส   จันทร์แย ้ รอบที่ 6/2564 
388 นายพงศธร เพชรผา รอบที่ 6/2564 
389 นางสาวอัสลีน่า อาดตันตรา รอบที่ 6/2564 
390 นายวโรตม์ กิจประชา รอบที่ 6/2564 
391 นางสาวธมนวรรณ สงิห์พันธ์ รอบที่ 6/2564 
392 นางสาวธนิดา ฐิตะเดชานันท์ รอบที่ 6/2564 
393 นายวิชัย ป้อชำนิ รอบที่ 6/2564 
394 นางสาวมณฑาทิพย์ ภิภักกิจ รอบที่ 6/2564 
395 นางสาวอรอุมา หงทำ รอบที่ 6/2564 
396 นางสาวอภิสรา ศิริเศวตโชค รอบที่ 6/2564 
397 นายพศวีร์ บัวอ่อน รอบที่ 6/2564 
398 นายศักดา มณีโชติ รอบที่ 6/2564 
399 นายสิทธิศักดิ์ เสียงเพราะ รอบที่ 6/2564 
400 นางสาวหทัยรัตน์ ยิ้มใย รอบที่ 6/2564 
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401 นางสาววีรนุช สุขกระบลิ รอบที่ 6/2564 
402 สิบเอก จริวัฒน์   ผ่องแผ้ว รอบที่ 6/2564 
403 นางสาวสุภาวดี ผ่องแผ้ว รอบที่ 6/2564 
404 นางสาวพรชิตา บุญพุท รอบที่ 6/2564 
405 นางสาวทิพย์นัดดา นาคแคล้ว รอบที่ 6/2564 
406 นางสาวกุลธิดา ทาทอง รอบที่ 6/2564 
407 สิบตำรวจตรี สมรกัษ์   จำปาสุข รอบที่ 6/2564 
408 นายอัคคพล หนูชู รอบที่ 6/2564 
409 นางสาววันวิสาข์ สีเทา รอบที่ 6/2564 
410 นายธนพล แคบำรุง รอบที่ 6/2564 
411 นางสาวศศิ เฉ่งปี ่ รอบที่ 6/2564 
412 นางสาวเอมิกา บุญยะอนันต ์ รอบที่ 6/2564 
413 นางสาวชลธิชา คิดสนอง รอบที่ 6/2564 
414 นายภูชิต บุญญเสฐ รอบที่ 6/2564 
415 นายยศรินทร์ ศรีโพธ์ิ รอบที่ 6/2564 
416 นายชลิต เนาถนอม รอบที่ 6/2564 
417 นางสาวปฏิมากร หารธงชัย รอบที่ 6/2564 
418 นายศุภกร พูลพันธ์ รอบที่ 6/2564 
419 นายธนวัตร เกิดต่อพันธ์ รอบที่ 6/2564 
420 นางสาวนุชนาฏ ธรรมวงศ์ รอบที่ 6/2564 
421 นางสาวชนิกานต์ คงคาธีรกุล รอบที่ 6/2564 
422 นางสาวกชกร แสงเปลง่ปลั่ง รอบที่ 6/2564 
423 นางสาววิรัญรัตณ์ ร่มเย็น รอบที่ 6/2564 
424 สิบตำรวจตรี ศักรินทร์   วันทา รอบที่ 6/2564 
425 นายไชยพงษ์ ตรีพิมล รอบที่ 6/2564 
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426 นายธนกร คำวังพฤกษ์ รอบที่ 6/2564 
427 นางสาวกรพินธ์ุ เเก้วหน ู รอบที่ 6/2564 
428 นางสาวศุภรัตน์ วัชรชัยวรรณ รอบที่ 6/2564 
429 นางสาวสมิตา ยังสุดใจ รอบที่ 6/2564 
430 นางสาวเกวลิน เจนเจษฎา รอบที่ 6/2564 
431 นางสาวสริิกาญจน์ สังขกรณ์ รอบที่ 6/2564 
432 นายพัชรพงษ์ เพ็ชรนลิ รอบที่ 6/2564 
433 นางสาวปัทมาภรณ์ กองแก้ว รอบที่ 6/2564 
434 นางสาวรจุิรา โพนทอง รอบที่ 6/2564 
435 นางสาวเสาวลักษณ์ นาทาม รอบที่ 6/2564 
436 นายประมาณ รกัสง่า รอบที่ 6/2564 
437 นายอกนิษฐ์ มิ่งสำแดง รอบที่ 6/2564 
438 นางสาวนภาวรรณ แก้วมา รอบที่ 6/2564 
439 นางสาวธัญญา ปละวุฒ ิ รอบที่ 6/2564 
440 นางสาวบุษยมาส ประภาศิริ รอบที่ 6/2564 
441 นายธนกฤต หลักแหล่ง รอบที่ 6/2564 
442 นางสาวอาทิตยา  เหล่ากาวี รอบที่ 6/2564 
443 นายสุรวินท์ จันทร์นวล รอบที่ 6/2564 
444 นางสาวพรจิรา ทวีการไถ รอบที่ 6/2564 
445 นายพฤกษ์ ลี้วรวงศ์ รอบที่ 6/2564 
446 สิบโท นาวิน   วินประเวศ รอบที่ 6/2564 
447 นายนนทกร ใจมลูวงศ์ รอบที่ 6/2564 
448 นายณัฐพงษ์ ทิมาชัย รอบที่ 6/2564 
449 นางสาวกัญญารัตน์ บญุมาล ี รอบที่ 6/2564 
450 นายพรชัย นุ่มนวล รอบที่ 6/2564 
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  451 นางสาวธัญลกัษณ์ สุรายรมัย ์ รอบที่ 6/2564 
452 นายสหสัวรรษ พรหมวงศ์ซ้าย รอบที่ 6/2564 
453 นายไชยา เปรมทอง รอบที่ 6/2564 
454 นางสาวมุทิตา โชคสม รอบที่ 6/2564 
455 นางสาวสตรีรัตน์ แสงวิจิตต์ รอบที่ 6/2564 
456 สิบเอก ณัฐพงศ์   สุดใจ รอบที่ 6/2564 
457 นายเจษฎาวรรณ โลเยอร ์ รอบที่ 6/2564 
458 จ่าสบิเอก ณรงค์   หนูสง รอบที่ 6/2564 
459 นายชยุตพงศ์ อบสุข รอบที่ 6/2564 
460 นางสาวสุภาวดี ยิ่งเจริญ รอบที่ 6/2564 
461 นายเอกมงคล พุดจบี รอบที่ 6/2564 
462 นายสัญญา ผดุงนึก รอบที่ 6/2564 
463 นางสาวนริศรา ตีคล ี รอบที่ 6/2564 
464 นางสาวจิดาภา พิมพิรัตน์ รอบที่ 6/2564 
465 นางสาวบุญฑรกิา เนียมศร ี รอบที่ 6/2564 
466 นายอนุวัตน์ ศรีหงษ์สอน รอบที่ 6/2564 
467 นายกมล อ่อนสุวรรณ รอบที่ 6/2564 
468 นางสาววราภรณ์ พรปกเกล้า รอบที่ 6/2564 
469 นายคมเดช ตรีธเนศวร์ รอบที่ 6/2564 
470 นายอัครพล จริรักษ์โสภากลุ รอบที่ 6/2564 
471 นายพรภวิษย์ โอภาสเสรีชัย รอบที่ 6/2564 
472 นางสาววราภรณ์ ขุนสอาด รอบที่ 6/2564 
473 นายอนุวัฒน์ บัวเจริญ รอบที่ 6/2564 
474 นายเชาวการ อังกาบแก้ว รอบที่ 6/2564 
475 นางสาวศรีวิภา ศรีศร รอบที่ 6/2564 
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  476 สิบตำรวจตร ีศุภชัย   สนามชัย รอบที่ 6/2564 
477 นางสาวโยษิตา โยปัดทุม รอบที่ 6/2564 
478 นางสาวพัชราพรรณ โตทรัพย ์ รอบที่ 6/2564 
479 นายปรเมศวร์ ยิ้มแย้ม รอบที่ 6/2564 
480 นางสาวธัญชนก ชาติธรรมประพิณ รอบที่ 6/2564 
481 นายพุฒิทฐ์ เจรญิพรอ้มสกุล รอบที่ 6/2564 
482 นางสาวประภาศิริ รีวงษ์ รอบที่ 6/2564 
483 นายธนัตถ์ แก้วเนตร รอบที่ 6/2564 
484 นางสาวพิญญดา พลประเสริฐ รอบที่ 6/2564 
485 นายอนาวิน สิทธิบุญ รอบที่ 6/2564 
486 นายญาณวุฒิ ลออเอี่ยม รอบที่ 6/2564 
487 นางสาวปรียนันท์ ตั้งสถิตวงศ์ รอบที่ 6/2564 
488 นายกนกนภัส  แก่นมณ ี รอบที่ 6/2564 
489 นางสาวกนกภรณ์ จิตมั่นคงสุข รอบที่ 6/2564 
490 นางสาวสุดทีร่ัก เมืองนก รอบที่ 6/2564 
491 นางสาวแพรว แซ่ลิม้ รอบที่ 6/2564 
492 นายปริญญา คำภีระ รอบที่ 6/2564 
493 นายกันตพัฒน์ ชวนันท์วัฒนโชติ รอบที่ 6/2564 
494 นายนนทวัฒน์ วันปาน รอบที่ 6/2564 
495 นางสาวธิดารัตน์ วิทยากูล รอบที่ 6/2564 
496 นางสาวสริิยากร โฆษิตเจรญิกลุ รอบที่ 6/2564 
497 นายศิววงศ์ หมอกบัว รอบที่ 6/2564 
498 นายธนภัทร รัตนนาวากุล รอบที่ 6/2564 
499 นางสาวอธิชา สุริแสง รอบที่ 6/2564 
500 นายณัฐชนนท์ พรหมวงศา รอบที่ 6/2564 
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501 นางสาวศิลามณี ชอกแก้ว รอบที่ 6/2564 
502 นางสาวอุดมพร ยอดนิล รอบที่ 6/2564 
503 นางสาวต้นข้าว สุดสมพร รอบที่ 6/2564 
504 นายศตวรรษ คล้ายสุบรรณ์ รอบที่ 6/2564 
505 นายมานพ ยศพล รอบที่ 6/2564 
506 นางสาวกนกพร อนุรัตน์ รอบที่ 6/2564 
507 นางสาวสุกญัญา สมบัติศรเีจริญ รอบที่ 6/2564 
508 นายชนัญชิต ตาลป่า รอบที่ 6/2564 
509 นายไรวินท์ อินทจักร รอบที่ 6/2564 
510 นางสาวกิ่งฉัตร วรเกียรติตระกูล รอบที่ 6/2564 
511 นายกิตติธัช วิทยาเดชขจร รอบที่ 6/2564 
512 นางสาวหยดเทียน เรอืนสงู รอบที่ 6/2564 
513 นางสาววริศรา ถาจอหอ รอบที่ 6/2564 
514 นางสาวปริมประภา จันทร์กร ี รอบที่ 6/2564 
515 นายอานัส ผดุงชาติ รอบที่ 6/2564 
516 นางสาวอรญา ธรรมโกฎ์ิ รอบที่ 6/2564 
517 นางสาวชลิตา ฤทธ์ิมหา รอบที่ 6/2564 
518 นางสาวศศิประภา จันทะ รอบที่ 6/2564 
519 นางสาวชนนิภา โพธิพะนา รอบที่ 6/2564 
520 นางสาวสริิยาภรณ์ ผาจวง รอบที่ 6/2564 
521 นางสาวอภิชญา ธารวิทยากุล รอบที่ 6/2564 
522 นายวงศวีร์ สุบิน รอบที่ 6/2564 
523 นายภานุวัฒน์ เจริญพงศ์ภักด ี รอบที่ 6/2564 
524 นางสาวจริาพร ดอกรักกลาง รอบที่ 6/2564 
525 นายจิรายุ เจกะโพธ์ิ รอบที่ 6/2564 
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 526 นางสาวบัวชมพู บัวพืชน ์ รอบที่ 6/2564 
527 นางสาวกชวรรณ บัวเดช รอบที่ 6/2564 
528 นายณัฐวัตร ศรีงาม รอบที่ 6/2564 
529 นางสาวศรัณย์พร คลอ่งการยิง รอบที่ 6/2564 
530 นางสาวพิมพ์วิภา พ่วงคุ้ม รอบที่ 6/2564 
531 นางสาวเวนิสา ทรงสังขาร รอบที่ 6/2564 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


