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     ประกาศ  สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา
      เรื่อง  ผลการสอบภาคหนึ่ง สมัยท่ี 65 ปการศึกษา 2555
                  กลุมวิชากฎหมายอาญา

ดวยคณะกรรมการสอบความรูวิชากฎหมายสํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา
ไดทําการสอบขอเขียนความรูวิชากฎหมายตามหลักสูตรและระเบียบของสํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติ-
บัณฑิตยสภาแลว    ปรากฏวามีผูสอบไดความรูกฎหมาย ภาคหนึ่ง  สมัยท่ี 65 ปการศึกษา 2555
กลุมวิชากฎหมายอาญา เปนจํานวน  1,770   คน เรียงตามเลขประจําตัวสอบดังตอไปน้ี

     เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกุล

4 นาย รัชภูมิ  ยอแซฟ
11 นาย เอกพล จันทรวิสุทธิ์
24 นาย วฤทธิ์ การะกัน
32 นางสาว ประนิตา จําเนียรพล
33 นางสาว พิมพพิมล สุขประเสริฐ
46 นาย สน่ัน จันชู
51 นางสาว กมลวรรณ เกตุเวช
61 นาย กฤตภาส หนูดาษ
76 นางสาว มาริษา เผือกผล
82 นางสาว นภัส จรัสโชติหิรัณย
101 นาย เทอดศักด์ิ จันทะวงษ
109 เรือตรี พรพรม ดวงนิล
112 นาย รณรงค หงษอินทร
120 นาย กิตติศักด์ิ สถาปตานนท
127 นางสาว อัญชลี  จัตุรงคแสง

สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา
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32/2-8  ถนนกาญจนาภิเษก  แขวงบางระมาด  เขตตลิ่งชัน  กรุงเทพมหานคร  10170
โทรศัพท  0-2887-6835  หรือ 0-2887-6801 – 9 ตอ 405   โทรสาร   0-2887-6835
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129 นาย พงศสันต อนุรักษศาสน
145 นางสาว ลาวัณย ออนโฉม
154 นางสาว สุพิชญา สมจิตรานุกิจ
158 นาย วาสวินท กาญจนภูมิชัย
173 นาย นรากร นามบุตร
189 นางสาว ณัฐชลี ไกรนารถ
194 นาย พิพัฒน วิรุฬหรัตนากร
196 นางสาว นิศากร สันทัด
214 นาย บวรฉัตร กาบกลอน 
229 นางสาว ปรมาพร กิตติสิทโธ
232 นางสาว สาวิตรี จาพันธุ
247 นาย มิ่งสกล  ศรีศิริพงศ
250 นางสาว ทวิกา พฤกษเพ็ชรไพศาล
254 นาย กรทัศน  ศุขเฉลิม
267 นาย กรณาธิป เจียมสงวนวงค
268 นาย สุรัตน ขุนหลัด
276 นาย ไชยาการ บุบผากล่ิน
283 นางสาว บูรตา วงษอุไร
299 นาย จรูญ ยงคศรี
301 นาย ณัฐวุฒิ ยงคศรี
306 นางสาว ณัชชา โชคชัยรุงเรือง
319 นาย ศิรัส วงศอินทร
323 นาย วรวิทย ตรงตอศักด์ิ
341 นาย อาทิตย ศรีทัศน
361 นาย สุชาติ มสันต
362 จาสิบตรี ทรงวุฒิ นันทบุรมย
364 นาย จักรกฤษณ  พุทธนานนท
367 รอยตํารวจเอก ชัยยุทธ ผิวเกล้ียง
370 นาย จักรพันธ ทะวะละ
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382 นาย พงศพิสุทธิ์ คงเรือง
383 นาย ยุวัฒน บุญรัตน
384 นาย ธวัชชัย เช่ียวนอย
385 นางสาว กนกวรรณ กมัณฑา
418 นาย ธีรภัทร วิชญวรนันท
419 นาย อภิชาติ โกสัยสุก
421 นาย จักรพันธุ คุมแกว
429 นาย จิรัฏฐ ดอกสนธิ์
432 นางสาว สกาวรัตน ลลิตจรูญ
433 นางสาว จิรารัตน เพ็ชรศรี
466 นาย วรพจน กันธาเดช
474 นางสาว ทิวาพร เพชรจรูญ
476 นางสาว ศรีแพร บัวจํา
487 พันจาอากาศเอก เสกสรรณ โคบาล
504 นางสาว ชลธิชา สุขสมบูรณ
544 นาย อนิรุทธ บุญพลอย
545 นางสาว ยุพา  สุรัตนโรจน
552 นางสาว ชนาภัทร  ปทมชนะโชติ
560 นาย ญาณพัฒน ฉัตรชัยสกุล
564 นางสาว ณิชกานต  ฉัตรชัยสกุล
574 นาย ศรัณย  อุปานันท 
586 นางสาว วราวรรณ  อุดมแสวงโชค
588 นาย รัฐสภา จุรีมาศ
594 นาย ไผ สาทรกิจ
595 นางสาว กิตติยา  พฤกษารุงเรือง
613 นาย ภาณุวัตร บรรเทา
641 นางสาว ทิพยสุดา สายสวาท  
648 นางสาว สุพรรณษา  บุญชวย
650 นางสาว สุพัฒชา ทิพรัตนเดช
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657 นางสาว พัชรมน  ภูริเดชภากรกุล
680 นาย ณัฐพงศ ศรีนาค
705 นางสาว นิรชา  บัณฑิตยชาติ
708 นางสาว นฤมล ผดุงเทียน
722 นาง ขวัญฤทัย  ศิริพัฒนโกศล
729 นางสาว เนียลิสา  แซพ่ัว
733 นางสาว คณัสนันท หวังธีระนนท
735 นาย มีดี ฏิระวณิชยกุล
742 นางสาว วิภารัตน กลอมทอง
743 นาย สรศักด์ิ  สุทธิโภชน 
747 นาย พิชชา  บําเพ็ญศรี
750 นาย สมณรรค บัวเกิด
754 รอยตํารวจตรี ธีระยุทธ ชวยทัพ
764 นางสาว นวลละออง พิมพพันธ
767 นางสาว อังสุมารินทร สุมมาตย
796 นาย คชาชาติ ภูมิกาศ
810 นางสาว จารุวรรณ อินณรงค
814 นางสาว เพียงพิศ เพียรชนะ
816 นาง อรัญญา บิลมาศ
817 นางสาว อาภาพรรณ วาทีรักษ
821 นางสาว ธนาภรณ บุญเกิด
841 นางสาว ณฐพร ภราดรศักด์ิ
850 นาย บุริศร ธํารงวิศว
861 นางสาว วีรธิตา  เจษฎานนท
866 นางสาว วานไพลิน บุญบารมีไพศาล
870 นาย ธวัชชัย  สุระคําแหง
876 นาย ธีรภัทร กอเกียรติ
883 นาย ณัฐพล โชคประกิจสุนทร
891 พันจาเอก อธิพงษ เหมือนฤทธิ์
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893 นางสาว พิมพิมล วิภามณีโรจน  
898 นาย วิศิษฎ สวยรูป
920 นาย ธนากร ลักคณาสมวิบุล
927 นาย ฉัตรชนก  บุญทรงสันติกุล
935 นาย อนุกูล เปลงปล่ัง
947 นางสาว กรรณิกา อุปเสน
993 นางสาว วรรณวิสาข โพสืบสาย
998 นาย พชร ชวยชู
1016 นางสาว ปรีชริน แขดอน
1047 นาง พรรณทิพา กันทะคํา
1060 นางสาว เสาวกุล ธิโย
1070 นาย ศศิศ คณิช
1071 นาย ธนพงศ กุณาศล
1073 นาย อธิชัย ยงคะอักษร 
1082 นาย ธนภัทร ช่ืนกล่ิน
1084 นางสาว สุรียรัตน ขิยะภัทร
1085 นางสาว รวิพร ชุมชาติ
1100 นาย กานดิศ  สีแกวนํ้าใส
1101 นาย เอกวิทย พลภักดี
1102 นางสาว วนิดา ศรีถาวร
1112 นางสาว อัญชุลี รอดนุช
1120 วาท่ีพันตรี อมรินทร สุวรรณศักด์ิสิน
1124 นางสาว วาสนา สีละบุตร
1128 นาย ไพโรจน พันธคาร
1138 นางสาว จิรนันท  คงยอดดี
1139 นาย เรืองพิศุทธิ์ ขุนศรี
1160 นาย อิทธิมนต  นนทมาตย  
1161 นาย ปยชาต สงวนหงษ
1166 นางสาว เพ็ญนภา นิราส
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1167 นาย โชคชัย  พาณิชปฐมพงศ
1190 นางสาว วิภา  ทาแพงนอย
1191 นางสาว อรพรรณ วัดเขง
1193 นาย อภิสิทธิ์  ออนสีทอง
1194 นาย ภาสกร ดิสสระ
1212 นาย ภาณุพงศ  ในเรือน
1227 นาย สมนึก จุลพิภพ
1230 นาย พันธภูมิ สุจิปุตโต
1237 นาย จิโรจ เนียมกุลรักษ
1244 นาย วัลลภ สุวรรณนิจ
1261 นาย วัลลภ ศรีสวัสด์ิ
1269 นางสาว ธิดาพร  แกวชูฟอง
1272 นาย ธีรวุฒิ เมินขุนทด
1284 นางสาว มริสา แกวรัตน 
1292 นาย สงกรานต เณรเอ่ียม
1296 นางสาว ธัชชา จูฑะเตมีย
1297 นางสาว ธีรัช จูฑะเตมีย
1308 นาย เอกพล  พงษพันธเกษม  
1315 นาย พยงศักด์ิ สุขมาก
1318 นาย ภานุวัฒน ศรีสงา
1324 นาย ธนกร ปญญาสาร
1339 นางสาว วรรัตน  พูลเพ่ิม
1344 นาย มังกร เนตรนอย
1350 นาย ทรงฤทธิ์  รูปคม
1354 นาย จักรพงศ วงศงามใส
1362 นาย วิรัตน ขอโนนแดง
1380 นาง ปานจันทร มงคลสินธุ  
1382 นางสาว รุงฤดี ชาวบานสิงห
1415 นางสาว นภสร สุขพันธรัชต
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1428 นางสาว ชฎาภรณ รื่นภาค
1436 นาย จักรธร จิตวิริยาวัฒน
1444 นาย มงกุฎ สุดเกตุ
1454 นาย จิระเดช กิตติปญญโชติ
1474 นาย เอกชัย ซอดี
1492 นางสาว ปทมา รัตนวงษา
1494 นางสาว วลีพร ประไพย
1499 นาง ศิริวรรณ กมลสุขสถิต
1520 นาย สุภัทรภูมิ คงเมือง
1522 นาย วุฒิพงษ  ธรฤทธิ์
1525 นาย ณัฏฐพรรษ ญาณวารี
1536 นาย นิติพงศ หลวงแสง
1541 นาย เกรียงไกร คงชวย
1551 จาสิบตํารวจ วิรูญวิทย รักษาชล
1559 นางสาว ณฤมนต พลายสาสินธุ
1569 รอยตํารวจเอก สนชาย บางประเสริฐ
1603 นาย นัฐพร แสนสุข
1614 นาย ณฐภัทร จุงพิวัฒน
1636 นางสาว สหัสญาริณ พันงาม
1661 นาย ปวรัช วิสัยกุล
1663 นาย ปภังกร เจริญทรัพย
1682 นางสาว เมลินี ครองสุขสรรพ
1695 นาย พฤฒิพงศ  คณาศรี 
1697 นาย ธนากร เทพารส
1700 นาย ณัฐติพงค ชวยสกุล
1730 วาท่ีรอยตรี อนันตฤทธิ์ ขันเศรษฐพงศ
1735 นาย พชระ ล้ีสุทธิพรชัย
1744 นางสาว บวร ประภาสะวัต
1755 นาย ชัยมงคล จันทะสาร
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1765 นางสาว นันทรัตน วังสิงห
1789 นางสาว วิจิตร  ศรีต้ังรัตนกุล
1792 นางสาว อุบลวรรณ สงอําไพ
1797 นางสาว วิชิตา พุทธเมธา
1832 นางสาว จิราพร โสดแกว
1833 นางสาว อริตา จีนไทย  
1838 นาย กฤษกรณ  รุงแสง
1853 นาย สงวนศักด์ิ เจียมสงวนวงค
1867 นาย สุเชษ สุขสงค
1894 นางสาว หทัยทิพย สุวะศรี
1908 นางสาว ณัฐนันท ไผงาม
1916 นางสาว จีรนุช ปรีดาศักด์ิ  
1920 นาย สิทธิศักด์ิ  อภัยนอก
1929 นาย ปรีดา ตัญจพัฒนกุล
1930 นาย สุรศักด์ิ กาญจนะทวีกุล
1937 นางสาว กณิศา ชัยพรแกว
1947 นาย ธีรภัทร จันทรัตน
1950 นาวาเอก อดิเรก พัฒนมงคล
1989 นาง วิรงรอง ชัยภูมิ
2026 นาย อนุทา สุดคําภา
2043 นางสาว สุรัชฐา ชินชฎาธาร
2050 นาย จักรวรรด์ิ  ชวยชู
2063 นางสาว พัชรี เสกเหมาะ
2066 นาย สิทธิศักด์ิ คงเขียด
2067 นางสาว พัทธนันท  เครือพันธุ
2082 นางสาว เฉลิมขวัญ ผลประเสริฐ
2083 นาย อดิศักด์ิ คําลง
2087 นางสาว ปรียาภรณ วิชิต
2091 นางสาว สุทธาวรรณ บุญวงศ
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2095 นาย สุทธิพงค หนูชวย
2096 นางสาว จิราภรณ  แซจิ๋ว
2109 นาย พีรยุทธ ศรีเมือง
2112 นางสาว ศุภกัลยา สวนเอก  
2113 นาย อดิฐ  แกวคํา
2117 นางสาว สุกานดา อุนใหม
2145 นางสาว ไพลิน เจียงเจริญตระกูล
2159 นาย พงษวรา เทือใหม
2171 นางสาว ฐานิสสร มาสุจันทร
2213 นาย ภากร สงวนวงศ
2216 นาย จิตรกร  พิสปงคํา
2252 นาย กิตติศักด์ิ อนชู
2253 นางสาว ภาณุมาศ  บุตตะกุล
2262 นาย อดิรุจน คงปลอด
2295 นาย กิตติชัย ชวยสงคราม
2305 นาย กิตติกรณ  บุญโลง
2314 นางสาว อิสรา สุวรรณรัตน
2315 นาย อชิตพล  ศรีเวช
2317 นาย พิทักษ ศาลาคาม
2320 นางสาว สุทธิดา วงศทุมมาลา
2344 นาย อาณัฐ เจริญกิจวัฒนกุล
2345 นางสาว พัชรินทร  ทองรอด
2346 นางสาว กันตนิษฐา  ชูช่ืน
2348 นาย ปรัชญ แกวพิพัฒน
2349 นางสาว วรันธา เตงศิริธรรม
2350 นางสาว สิริพร ไตรรัตนธนวงศ
2351 นาย รณชัย  โตงาม
2379 นางสาว วิมล สุขขี
2395 นาย สุวิทย  วนาสุวรรณวณิช  
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2409 รอยเอก กิตติ ปรึกษากร
2411 นาย ประวิช สุภัทรประทีป
2416 นาย นิกร มีชู
2423 นางสาว มยุเรศ มิ่งประเสริฐ
2426 นาย ธีระศักด์ิ เกื้อวงศ
2429 นาง คนึงนิตย แกวตาล
2434 นาย พันธกิจ แสงฉาย
2451 นางสาว เชอรี่ เช้ือสุดใจ
2455 นาย เทิดเกียรติ ปานยัง
2473 นาย สุทธิชัย เจริญสกุลใหม
2475 นางสาว พรภวิษย เคาสงวนศิลป
2489 นางสาว อลิสา รักบานเกิด
2490 นางสาว มาลัย สุขมาก
2494 นาย วิวัฒน ผิวออน
2509 นางสาว รจนา พรมพันธุ
2510 นางสาว ศุภลักษณ กาลึกสม
2512 นาย นรินทร สุวรรณโณ
2514 นางสาว อัญชลี  แดงกระจาง
2516 นางสาว กชพร ศริตวรรธน
2522 นางสาว สุนิสา บุญสง
2523 นางสาว จิรนันท อมรชาติ
2537 นาย พิษณุ เพชรจิตร
2542 นาย ชัยชนะ ฉ่ัวศรีสกุล
2558 นาย เปาวรุจ รัตนเหล่ียม
2576 นางสาว สุธาทิพย พิบูลย
2588 นาย พิชญ เบญจาทิกุล
2589 นาย ธีรวิทย นัดวิไล
2595 นาย ธนะชัย มูลพรม
2597 รอยตํารวจเอก วิชัย อุทธาพงษ
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2605 นางสาว เจนจิรา เปยวัฒน
2609 นาย วิชัย จั๋นโปแวน
2622 นางสาว สุนันทา วัฒนกุล
2641 นาย ศุภกร จันทรชวย
2662 นาย อธิป ทิพยรักษา
2664 นาย พนาดร ชูภักดี
2713 นาย ธเนศ ศิริพล
2720 นาย เนติภูมิ เมฆฉาย
2724 นางสาว ฐิติมา วิริยะพันธ
2728 นางสาว สโรนารถ เพชรรัตน
2729 นาย กิติศักด์ิ สุขสําราญ
2735 นาย ศุภชัย สุขอุดม
2746 นางสาว ศิรินีย พิทักษจินดา
2779 นาย ภานุพันธ หนักเกิด
2780 นางสาว ศศิพิมพ  ธรรมปญญา
2792 นางสาว ขวัญหญิง ขวัญเกื้อ
2793 นาย เริงชัย เรืองศรี
2795 นางสาว ชนมนิภา  ผาเย็นสกุล
2805 นางสาว วรรณิกา รุงเรือง
2807 นางสาว ปยนุช จันทรคง
2809 นาย ชาญณรงค ทองนุน
2811 นางสาว กิตติญา หนูสมแกว
2836 นางสาว สาวิตรี หมวดโคกสูง
2842 นางสาว หทัยกาญจน คํามงคล
2864 นางสาว รพีพร จันทรเสนา
2866 นาย ไพโรจน ปนทอง
2874 นางสาว ธิติมา เพลินบุตร
2876 นางสาว นาตยา คําดอกไม
2884 นาย สุวิทย ภูเวียง
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2890 นาย ชัยวัฒนะ  กิติวงศวัฒนชัย
2909 นาย ณพชร ดีหลี
2913 นาย วัจนธนิศร ศรีวิชัย
2916 นางสาว ฉัตรสุดา ศิริวงศ
2920 นางสาว ธัญญาภรณ การุญ
2922 นางสาว นพวรรณ สวัสด์ิอักษรช่ืน
2925 นาย สิทธิชัย ปานศิริ
2926 นางสาว นิตยาภรณ วงศคํา
2935 นาย พุฒิชัย ชลสิทธิ์
2953 นาย ณรงค ย้ิมศรี
2970 นางสาว พฤษภา กองมะลิกันแกว
2971 นางสาว ณัฐณิชา รุดชาติ
2996 นางสาว พัชณี หารกุดเลาะ
2997 นางสาว มนัสนันท มากบัว
3006 นางสาว กาญจนา ดิสระ
3011 นาย  ธนพล บุญซื่อ
3032 นาย ลัญจกร นวลักษณ
3035 นาง อังศุมาลิน สินทชาติ
3037 นางสาว พัชรภรณ มีแพง
3048 นาย ประสงค นะมะพะทะ
3049 นาง อัมพิกา เจนสุทธิประเสริฐ
3063 พันตํารวจโท พิจิตร อังศุภานิช
3113 นาย ธวัชชัย ใจซื่อ
3124 นาย เอนกพงศ ไพศาลโรจน  
3130 นางสาว วาสนา วงศอํามาตย
3131 นาย องอาจ พินทอง
3133 นางสาว สุทิน ปรัชญา 
3134 นาย ภูธเนศ  ชะหนู
3144 นางสาว อังคณา เลอศักด์ิพงษา



- 13 -

3145 นางสาว วิรงรอง ไวโรจนกุล
3147 นาย สุรศักด์ิ วิฑูรยพิศาลศิลป
3148 นาย สมรัฐ สําราญวงษ
3152 นางสาว พัชรกมล เจริญขํา
3155 นางสาว สุนันทา จงรักษ
3157 นาย มนตรี ถีระแกว
3160 นาย ศิริยศ ชวยสระนอย
3161 นาย อาทิตย พิมพสาลี
3164 นางสาว พรพิมล ประดิษฐ
3179 นางสาว ธัญลักษณ นิลเพชร
3181 นาย พิทยา รุงสิรินาถ
3231 นาย ถนอมศักด์ิ เกิดโภคา
3250 นาย ชาณุ ตันเจริญ
3251 นาย กฤษนิมิต อุบลออน
3257 นาย อนุวัตร ตระกูลมุทุตา
3258 นาง กรรณิการ จันปุม
3270 นางสาว อําพรรณ ไชยพันธ
3287 นาย พงษธวัช วัฒนะ
3310 นาย เสนห วงศใหญ
3318 นางสาว ณิศรา  เจษฎาอภิบาล
3326 นางสาว วิจิตตรา รักกมล
3335 นางสาว คุณิตา สังขคง
3351 นาย กษิดิศ  พรหมเช็ก
3354 นางสาว บงกช ชูพงศสุวรรณ
3374 นางสาว ขวัญฤทัย คงทอง
3376 นาย วิโรจน สุวรรณวงศ
3387 นาย สุรัตน ขุนพิลึก
3408 นาย บัณฑิต บุญเรืองรอด
3416 นาย พฤทธิ์ ศิริสมบัติ
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3417 นางสาว นงลักษณ รัตนโสภาพันธ  
3430 นาย บวร บํารุงศิลป
3441 นางสาว พธูทิพย ใจสมุทร
3442 นางสาว ยอดวรุณ วิไลรัตน
3458 นาย อภิรัฐ ภักดีรัตนภาคย
3467 นาย ธนรัตน  มังคุด
3472 นาย นรภัทร ลาภสงผล
3486 นางสาว วิชญา แกวเกิด
3500 นาย นวพล เขียวสงา
3519 นางสาว สมคเนย บุญประกอบ
3520 นางสาว ยุวดี บุญถัด
3561 นาย ธันยา รวมชัย
3562 นางสาว ปุณยวิสาข รัตนนรเศรษฐ
3603 นาย อานนท เบญมาตย
3632 นางสาว นิตยา ปะโกทะสังข
3643 นาย ดุสิต เจริญธนชาติ
3669 นาย ภาณุรุจ สุวรรณรัตน
3680 นาย กุลพงษ  ศรีโสวรรณา  
3708 นาย ธีรยุทธ เจริญผลอนันต
3712 นางสาว ศรัญญา ปวนสมนา
3756 นาย ฐิติพงษ โคตรวงศ
3761 นาย ชานิล กุรินทร
3764 นางสาว ไศลโสภิน ภิรมยไกรภักด์ิ
3833 นาย การัณย สุวรรณสิทธิ์
3865 นาย วิริยะ เพงผล
3880 นาย ชัยมงคล ศรจอน
3892 นาย วีระดิฎฐ คุมตัว
3908 นาย เปรม ชํานาญดู
3911 นาย ปณณธร ชัยธนะสมบัติ
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3916 นาย กิตติศักด์ิ สมพล
3929 นางสาว ชุติกานต  ฉิมเอนก
3957 นางสาว รสกร ไชยบัวแดง
3988 รอยตํารวจตรี สุพัด คํารังศรี
4011 นางสาว ปริญญาพร สุวรรณศิลป
4013 นาย อธิวัฒน  พรหมชิต
4018 นางสาว จริยา ชุมศรี
4020 นาย อดิศักด์ิ พิมพล
4027 นาย อานพ  ทองคํา
4036 นาย บุญยฤทธิ์ ฉายวิเชียร
4059 นาย จิรภัทร ผลากรกุล
4060 นางสาว สรัญญา เลิศสุภาพกุล
4076 นาย ชาญณรงค ขุนสนธิ
4087 นาย ดํารงคชัย ไชยมงคล
4099 นางสาว ณัฐวรรณ อารัมภวิโรจน
4100 นางสาว นิศาชล ลัญฉเวโรจน
4129 นางสาว ปล้ืมฤทัย ประทุม
4133 นางสาว นภภัสสร สอนคม
4152 นาย พิชิตชัย เชิดชู
4157 นางสาว พัชรี ชุมเสนา
4162 นาย วีระยุทธ พรสุด
4187 นาย สมพร จันทรแกว
4213 นาย ธีรนัย โลหคุมกันภัย
4224 นาย วีระยุทธ เท่ียงตรง  
4229 นางสาว ปริตา ปติวัฒนะภัทร
4238 นาย อนุสรณ หลอตระกูล
4240 นางสาว แพรพรรษา อังครําไพสกุล
4260 นางสาว อมลวรรณ แกวมุกดา
4268 นาย กิมสูนย กอนผา
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4270 นาย ยันยง จันคง
4273 นาย สัมภาษณ สอนศรียา
4276 นางสาว กรวีร สมะวรรธนะ
4278 นาย สุรนาท ไชยยะ
4319 นางสาว จิรัชญา ทองแสน
4326 นาย ชัยนุวัฒน ลีลา
4329 นางสาว อลิษา เพ็ชรเกล้ียง
4334 นาย ภานุวัฒน นอยประเสริฐ
4337 นางสาว ศิวะพร มหาวรรณ
4351 นางสาว กัลยารัตน  จันทรจิตรเพ็ชร
4384 นาย ธีรพงษ กิจไพบูลทวี
4387 นาย อาทิตย พงษศิริสุวรรณ
4403 นาย สุทธิ จันทรชูกล่ิน
4412 นางสาว วรรณนิภา รัตนญาติ
4426 นาย ชูศักด์ิ ศรีทอง
4429 นาย นักรบ พาที
4458 นาย พงศธเนศ ไหมใจดี 
4461 นางสาว ธัญธร อินดี
4470 นาย วราเมศร ชูโชติ  
4477 นางสาว กนิษฐา  เจียมอยู
4482 นาย อภิชิต พรหมจรรย
4496 นางสาว สุภรัมภา หวังเจริญทรัพย
4505 นาย ปฏิภาณ ปสสา
4510 นางสาว ภาวิณี ศรีเทศ
4513 วาท่ีรอยตรี ไกรยศ ชัยงามจิตร
4522 นาย วีระศักด์ิ ทิพยวงศ
4566 นาย โชคชัย  เนตรงามสวาง
4593 นาย กิตติพงศ เกื้อพงศพัฒน
4610 นาย พรชัย ช่ืนชม  
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4618 นาย นรินทร  ดําชู
4628 นางสาว มานิตา ยอดเมืองเจริญ
4632 นางสาว จุฑารัตน ทองมั่น
4636 นางสาว ธันยพร ทิมขํา
4637 วาท่ีรอยตรี ทนงศักด์ิ ฤกษดี
4679 นาย กมลภพ จิตรณรงค
4684 นางสาว ทราย พลาลิขิต
4685 นางสาว สโรชา  เฉิดฉวีวรรณ
4692 นาย ณัฏฐพัชร  พิมใจใส
4693 นาย ธรรศ รัตนพันธ
4727 นาย มกรานนท ชัยสุวรรณ
4736 นางสาว บูรณทิพย ท่ัวถวิล
4746 นางสาว กุสุมา ธิบดี
4756 นางสาว รสรินทร ธงชัย
4767 นางสาว สุจิตรา พรไชย
4781 นางสาว สุพิชญา ฤกษดี
4785 นาย สิทธิศักด์ิ ตะสันเทียะ
4816 นาย ณัฐวิชชุ นอยศรี
4819 นางสาว เรืองรอง กันสุมาโส
4822 นาย สุทธิพงษ ทองจารึก
4824 นางสาว พรรณนิภา อุนเอม
4843 นาย แมนสรวง  คําโสภา
4845 นาย บรรดิษฐ มะลิรส
4848 นางสาว พรหมภัสสร อมรพันธ  
4849 นางสาว นงลักษณ  เกษเพ็ชร  
4861 นางสาว อลีน เกื้อนุย
4868 นาย วรพงศ  เหลืองอรามพานิช
4899 นาย สงวน สัตราศรี
4901 นางสาว ปรียานุช ประสานพันธ



- 18 -

4911 นาย ภาสวิชญ บัณฑิตทัศนานนท
4918 นาย กรกช โตสงวน
4932 นาย นราพฤกษ ภวจิตตทาน
4934 นาย นพพลรังสรรค ศิระสุข
4954 นาย ถิรพงศ รักษาแกว
4956 นางสาว ลัดดาวัลย สวางการ
4962 นาย ณัติศักด์ิ สรางต้ัน
4964 นางสาว ธันยพร ทวมเจริญ
4977 นาย พิสุทธิ์ ภาคีพันธ  
4985 นางสาว นรีทิพย ศรีสัตนาควงศ
4986 นาย ปฐมพงษ อางลี
4995 นางสาว ตุลยา  ขนรกุล
4997 นางสาว พรศิริ  ประคองธรรม
4999 นาย ณัฐพงศ รัตนชัย
5020 นางสาว ปทวิกา  เขตอนันต  
5021 นางสาว โชติกา เพชรบุรี
5028 นาย กฤช น่ิงนอย
5032 นางสาว ปยพร ศรีพรสวรรค
5048 นาย เอกวิช เจริญจิรศักด์ิ
5065 นางสาว ธารทิพย พุมจันทร
5108 นาย ชาติชาย คํากอน
5123 นาย ปฐมชัย แกวนวล
5129 นาย จําลอง จันทรฝาก
5153 นาย กิตติชัย  พัฒนเรืองโรจน  
5156 นางสาว อริสรา แพนไธสง
5167 นาย เกรียงศักด์ิ มูลแกว
5188 นางสาว ปรียะ คําโฮง
5246 นาย วีรวัติ สามปน
5251 นางสาว ศิริพร  มณีรัตน
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5252 นาย ณัฐชนน ประทุม
5254 นาย วรวุฒิ พลเกษตร
5255 นางสาว สุกัญญา  แดงอนันต 
5258 นางสาว วนิดา แสนตรง
5260 นาย วีรวิชญ เรืองประเสริฐ
5269 นาย ดิเรก ภายหลัง 
5271 นาย สุนทร  นพพา
5272 นาย จิรศักด์ิ เกตุประยูร
5277 นางสาว วารุณี ศิริรุงโรจนย่ิง
5280 นางสาว สิริลักษณ นวลขาว
5282 นาย กิจติกรณ บัวเพ็ชร
5285 นาย ธนพล ปญญาสาร
5288 นางสาว กฤษณธีรา คําแหง
5294 นาย พลหน่ึง กัจฉปานันท
5298 นาย บัญญัติ สีจะแปง
5301 นางสาว ฐิศิรักน บุญรักษ
5310 นาย ทองไท นามโคตร
5334 นางสาว ภาวินี ชูสงค
5336 นางสาว สุชาดา แกวชนะ
5345 นางสาว จุฑารัตน ทองเจริญ
5347 นาย กิตณรงค บุญลา
5377 นาย วรวรรณ อ่ิมจันทึก
5399 นาย ภูเบศวร  พรหมชัยศรี
5406 นางสาว ทัศนีย เพ็ชรศรีสม
5409 นาย ศุภโชค ทองตรี
5410 นาย ธนากร น่ิมรัตน
5417 นางสาว พรธิภา คันศร
5463 นางสาว ศิรินทรทิพย ราชแกว
5488 นาย กรานเลิศ พันธุชนมเกษม
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5492 นางสาว สินีนุช รักเดช
5497 นางสาว ยุวดี หลาก่ํา
5502 นางสาว ศุภลักษณ ตรีสุโท
5505 นาย ชวาลา เอ่ียมจันทร
5518 นางสาว ปริศนา มาปะเภา  
5555 นาย เตชิต จิตรักษ
5571 นาย ณัฐพงศ ทองสม
5574 นาย อิทธิพล บุญศรี
5604 นางสาว ชนิดา เมธาชวลิต
5650 นางสาว มัณทนา ศรีมุกข
5677 นางสาว อรดี สังเพ็ง
5682 นางสาว สุมาภรณ บุญศรี
5685 นาย ทะนุศร โมฆรัตน
5690 นาย ภาคิน วาณิชยากูล
5694 นาย เกรียงศักด์ิ ถิรพัฒนะ
5697 นางสาว พัชรินทร  พงษพานิช
5707 นาย จิรภัทร เหมันต
5716 นางสาว ทิพยวิมล ทุเรียน
5718 นางสาว วรวรรณ เกตุสุรินทร
5720 นางสาว ตรีสุคนธ บุตรี
5732 นาย ปรัชญ อินพิทักษ
5740 นางสาว สาริณี รัตนมณี
5766 นางสาว ศิญากร วงศคํา
5798 นางสาว กุสุมา โตศักด์ิ
5827 รอยตํารวจโทหญิง สุภาภรณ พงศพานิช
5836 สิบตํารวจเอก ภาคภูมิ หมื่นราชา
5840 นาย เตชัสภณ นามโคตร
5847 นางสาว สราลี โอฬารรัตนมณี
5861 นาย ทัศนัย การเจริญ
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5882 นาย วสรร ไชยเวช
5928 นาย โกสินทร พลธนะวสิทธิ์
5941 นาย เมธี จรูญวณิชกุล
5954 นาย อภิวัช จอมเช้ือ
5972 นาย นิติรัฐ พุฒชาลี
5983 นาย ธีรศักด์ิ  สังขโชติ
6025 นาย ภาณุวัฒน  ชวยเดช
6060 นาย อรรจน วรกุล
6116 นางสาว พรพรรณ สุนทรสุข
6140 นาย นิธิโรจน  มาตรา
6141 นาย วุฒิจักษ วงคโชติ
6149 นาย ศิริพงษ พรทวีทรัพย
6155 นาย วุฒิชัย ชิตชลธาร
6157 นางสาว นุชดา พัฒนทวีกิจ
6158 นาย พิพัฒน  เพียราชโยธา
6160 นาย ภัทร  คงคาทิพย
6161 นางสาว กิ่งกาญจน  แกนแกว
6173 นางสาว สิริรัตน ฐานมั่นคง
6178 นาย อุกฤษฏ โยธสิงห
6191 นาย ภคนิษฐ บัณฑุชัย
6205 นางสาว ฐนิตา ศิลามงคล
6212 นางสาว เบญจรัตน บินลอย
6248 นาย กิ่งเพชร  พันธประยูร
6259 นาย ภานุวัฒน จันทิกาแกว
6260 นาย ศรายุทธ พรมบุญแกว
6302 นาย สามารถ ทองดี
6318 นางสาว ปนัดดา มณีฉาย
6332 นาย สิรภพ ชมภูจันทร  
6364 นางสาว ชนิกานต เพชรอาวุธ
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6446 นาย ทินกร พยาชัย
6449 พันตํารวจโท สมทรง พละเดช
6470 นางสาว หน่ึงฤทัย ใจวังแสน  
6476 นาย ชัยณรงค สิริวัฒนานนท
6484 นางสาว กนกพรรณ ศรีสุริยกาญจน
6489 นางสาว ชนกชนม อภิรักษเนติพงศ
6491 นาย ภานุวัฒน  วิปุลากร
6492 นาย พงศกร ภูโต
6500 นาย ทัชชกร กิจเจริญ
6504 นางสาว ธิดา  โตโชติสิน
6529 นางสาว ทิพยสุดา อนุการสกุล
6531 นาย สุภกิจ นามกอง
6533 นางสาว พัชราวลี รักความชอบ
6537 นางสาว พิมพชนก วรรณะ
6538 นาย เฉลิมพล พรหมเกิด
6558 นางสาว ปองรัตน หอกุล
6563 นางสาว ณัฐธิดา  ใจเย็น
6588 นางสาว สุธารัตน สุริยะเกษ
6590 นาย ธีระยุทธ คงเหลือ 
6614 นาย นิติ ทรัพยกรณ
6634 นาย เสกสรรค กันยาสาย
6679 นางสาว พาฝน สิทธิสาท
6683 นาย ธนา เกียงเอีย
6686 นางสาว ธัญลักษณ พงศแพทย
6711 นาง วราพร ชูทอง
6716 นาย อดิศักด์ิ เหมือนพันธ
6750 นางสาว ประภัสสร อํ่าพิจิตร
6762 นางสาว จิราพร อินทเสโน
6766 นางสาว ณัฏฐนิช วิชัยศึก
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6768 นาย จอมพล สิทธิไพร
6769 นางสาว เทพศิริน ชวงชิง
6797 นางสาว อัจฉราภรณ ศิริมนูญ
6804 นางสาว กัลยทรรศน วนิชชานนท
6805 นาย เศรษฐวุฒิ เพชรสง
6817 นาย ปฏิภาณ พรหมประการ
6846 นางสาว อนิษา คําฤาชา
6849 นาย กิตต์ิรัฐ ประเสริฐฤทธิ์
6852 นางสาว ภิรมรัตน อินถา
6854 นาย สุชาครีย นันใจยะ
6857 นาย ธนาวัฒน ทองตําลึง
6866 นางสาว เสาวณีย  จินดาหลวง  
6869 นางสาว ลลิดา ฮมปา
6891 นางสาว สายสุรีย สมทรง
6896 นางสาว พงษลดา พวงลําใย
6904 นางสาว อัญญารัตน  พันธโชติ
6909 นาย ประวิทย เฮงสวัสด์ิ
6929 รอยตํารวจเอก กิจชัย อินไชย
6938 นางสาว สุไลพร ขันทอง
6939 นางสาว สุภาวดี  ดวงกูล
6940 นาย เฉลิมวุฒิ พงษเรื่อง
6941 นาย อนุวัตร ปากจั่น
6943 นาย ชัยณรงค พุทธวรคุณ
6946 นาย อุทัย  สุขหวาน
7009 นาย รังสฤษฎ วิจิตรไกรสร
7023 นาย วุฒิชัย  ชอบธรรม 
7037 นาง สมหวัง ประคองศิลป
7046 นาย ไกรสิทธิ์ เศรษฐเมธีกุล
7047 นาย ศิวัจน อนันตธรรมชัย
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7048 นางสาว เดบบี้ แสงหยกตระการ
7052 นาย ปกรณเกียรติ ลูสกุล
7054 นาย เฉลิมชัย ไหลสกุล
7057 นาย บัณฑิต ยงคพันธุ
7083 นางสาว อภิรดี ทองตัน
7085 นาย อนุสรณ คําแผง
7145 นาย ตรีณัฐ เฟองทอง
7152 นางสาว ปอมฤดี กุมพันธ
7153 นาย บรรเจิด ภูผกาพันธุพงษ
7172 นางสาว ธารทิพย  อินทรทองมาก
7175 นาย ปฐมพงศ  ชูคํา
7191 นาย ณัฐพล ชูรัตน
7194 นาย ทิวานนท อุทัย
7244 นางสาว สุพัตรา รัตนพันธ
7271 นาย สิรวัฒน ชวนสําราญ
7278 นาย ศิริพศ ดาวกระจาย
7304 นาย ขันติชัย กุลตัน
7321 นางสาว จุกแจง ปานนก
7336 นางสาว วงคผกา สุดชู
7338 นาย ฤทธิศักด์ิ อินทรฤทธิ์
7342 นาย กมลชัย เวทีบูรณะ
7356 นาย ศุภชัย  สมแกว
7359 นาย นัฐวุฒิ  เพชรสถิตย
7361 นาย กฤษดา หมุนมิตร
7396 นาย ธนบดี ณ นคร
7401 นาย ศักด์ิสมิทธ หนูสังข
7424 นางสาว นิสิตตา ชัยรังษี  
7443 นาย ทวีศักด์ิ  ปะนะที
7444 นาย คมสัน แคะกระโทก
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7457 นางสาว สกุลไทย สุวรรณชัยรบ
7459 นางสาว อภิญญา เกษมปญญา
7638 นาย เทวฤทธิ์ ดีสองช้ัน
7709 นาย กิตติศักด์ิ สุขประเสริฐ
7773 นาย วรวุฒิ ศิริโชติ
7776 นางสาว ขวัญชนก อินทรนอย
7778 นาย อภิเชษฐ ชัยมา
7793 นาย จิรกฤต อําพลพงษ
7807 นาย วีระวัฒน ศรีสุข
7930 สิบเอก อภิวัฒน ภูมิผักแวน
7938 นางสาว กุหลาบ เมนคง
7947 นาย บุญประเสริฐ แกวใหญ
7949 นางสาว สุพัฒนนิจ จั่นบางมวง
7950 นาย นันทภพ ทองนุน
7957 นาย อนุชา  เพชรศิริ
7963 นาย สุวิทย  คุมถนอม
7966 นางสาว ศุจิราวดี ศรีเสถียรวงศ
7988 นางสาว ธนพรรณ ใจสอาด
7996 นาย ราเชนทร วิทยาบํารุง
8011 นาย พีรพัฒน บุญมี
8018 นางสาว ปวีณา มนตประสิทธิ์
8026 นางสาว สุจิตรา นามประดิษฐ 
8041 นางสาว วรรณรัตน  การุณยวนิช
8049 นางสาว ศุภลักษณ หวานวาจา
8053 นาย สมชาย เอียดเกล้ียง  
8059 นาย สมคิด ใหมคํา
8090 นาย พีรพันธุ ลอระพงษ
8094 นางสาว นริศรา ถาวระ
8107 นาย พนมกร พูลสวัสด์ิ  
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8109 นางสาว ธนวรรณ  ไชยวงศ 
8126 นาย เดชณรงค ดุงแผว
8216 นางสาว แพรวศุภางค พงษสุวรรณ
8227 นาย สิทธิพร พิบูลย
8237 นาย วิรัตน แจมสกุล
8292 นางสาว กิตติยา สายโสดา
8350 นางสาว สราวรรณ จันทรราม
8354 นาย เอนกพงค วงคเมฆ
8368 นาย ประพัฒน สุมทุม
8376 นาย คุณาวัฒน สงวนวัฒนา
8378 นางสาว ฉัตรนภา เพชรสังเวียน
8386 นาย สรสิช แกวมาตย
8389 นาย สุภพัชร เอียดเจริญ
8390 นาย ชวาล อนุเธียร
8393 นางสาว กีรติ เดชเดโช
8402 นางสาว พุธระพี วงศสิทธิภัทร
8403 นาย จตุภัทร ลิมประพฤทธิ์กุล
8426 นาย ปรเมศวร  เอียดเพ็ชร
8427 นางสาว ชลิตา พฤกษาย่ังยืน
8483 นางสาว ธัณวดี นิธิเสรีมาศ
8517 นาย ชินเชษฎ แสนวันดี
8520 นาย ฐิติพงศ ดวงศรี
8532 นาย กรวีร บูรณโยชนกุล
8537 นาย สุทธิพงษ จงกลณี
8550 นาง อริญชยา ฉวีวรรณ
8557 นางสาว กรรณิการ แพงสะพา
8561 นางสาว เยาวลักษณ  หลานหาด
8562 นาย ไมตรี ไชยวัฒน
8567 นางสาว วธิดา ทองขาว
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8568 นางสาว เขมิกา จันทรกระจาง
8582 นาย สถิตย บุญทัน
8583 นาย นพรัตน  ฟูเกษม
8596 นาย พิชิตชัย นาพัฒนกิจ
8611 นาย ธีรวัชร แสงไชย
8642 นางสาว ศิริวาสน มังกรชัย
8646 นาย กิตตินันต อิสริยอนันต
8676 นาย ภัทร ทองบุญรอด
8697 นางสาว ศรีเงินตรา  ชาญณรงค
8707 นางสาว กรองแกว บุญยัง
8726 นาย อาทิตย คุณมี
8728 นางสาว พิลัยลักษณ พลอยมี
8729 นางสาว รัชณี แกลวกลา
8733 นาย วรรณชัย แกวมณีย
8760 นาย ณภัทร กาญจนามุสิก
8790 นาย กรวิทย  สิทธิวงศ
8791 นาย พัชรินทร  จันทรกล่ิน
8798 นาย วรัญู จิรักษา
8830 นาย ไพบูลย  กวีวัฒนกุล
8836 นาย สันติสุข ประทุมวัน
8841 นางสาว สุจิตรา จุลละวานิช
8842 นาย พิชยกุล หล่ีอิสระนุกูล
8886 นาย วิษณุ ชูมี
8930 นางสาว สาอีดะห สาและ
8960 นาย เจษฎา พรหมรักษ
8961 ดาบตํารวจ เอกภูมิ พลศักด์ิ
8969 นาย จิระพงศ สุดสวาท
8976 นาย ประวิทย นาคนวล
8984 นาย ธนะรักษ สุเชาวนกุล
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9028 นาย ประเสริฐ อุนญาติ
9036 นางสาว นวพร ฉิมสุนทร
9043 นางสาว นภาไพลิน ธรรมวงศ
9045 นางสาว ศรัญญา โตวสัจจา
9073 นาย ณัฐพล ศรีแกว
9133 นาย จตุภูมิ ฤทธิรงค
9182 นางสาว วดา ตะหลา
9187 นาย อภิภู ทองตําลึง
9188 นาย ธีรภัทร ชูเนียม
9196 นาย แชมป วานิชยหานนท
9216 นางสาว ศศิญาพร ศิริคช
9223 นาย สุรเชษฐ เสี่ยงตรง
9247 จาสิบตํารวจ ชูชัย ปองคํา
9289 นางสาว แพรวา มั่นพลศรี
9292 นางสาว ลลิตา  สุภาษร
9311 นางสาว ศิรินาถ  วชิรเดชวงศ
9339 นาย ทิวัตถ สุวรรณหงส
9350 พันตํารวจตรี สันติ ศรีรี
9354 นางสาว ทฤฒมน พิชญาภูเรศร
9370 พันตํารวจโท สมจิตร ตําปาน
9383 นางสาว ภาลาภ วัลยะเพ็ชร
9445 นาย สุวิทย ปนพรหม
9454 นางสาว ศิริพร กับแกว
9462 นาย วิชิต ปริเตสัง
9467 นาย สุทธิพงศ คุมแกว
9500 นางสาว ปราธีดา พนภัยพาล
9512 นาย พรชัย ตัณฑุลสมบัติ
9533 นาย ปรัชญา จิตรานนท
9585 นาง ภัสสร มีสิทธิ์
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9588 นาย ภิทูร เจ็ดวรรณะ
9601 พันตํารวจตรี ทรงพล วันทาวงษ
9657 นางสาว กัญญาการณ ยุวบุตร
9670 นาย ธีรพงศ  สุวรรณโชติ
9707 นางสาว นารีรัตน จันบัติ
9834 นาย เจษฎา ภิรมรักษ
9868 นาย จุมพล สุวลักษณ
10006 นาย นราธิป บุญสุวรรณ
10019 นางสาว จารุณี วงคสวาง
10051 นาย ประทีป ชูประเสริฐ
10136 จาสิบตํารวจ พิชัย ธาดาวงษา
10206 นางสาว หัสยา มาระวัง
10211 นาย สุระ แทงมณี
10213 นาย กชกร หนูคง
10218 นาย ปกรณ มณีรัตน
10236 นาย โสพล ตรีแกว
10252 นางสาว นลิน มงคลนิสภกุล  
10314 นาย วุฒิชัย อ่ิมประกฤติ
10360 นาย ณัฐพัฒน  ศาสนประดิษฐ
10432 นางสาว ดวงสมร นิตะพัฒน
10465 นาย สุรสิทธิ์ เหมตะศิลป
10470 รอยตํารวจเอก สุกิจ กัลยากาญจน
10476 นาง นลิน นิติสถาปตย
10495 นาย ปริญญา หุนดี
10503 นาย ภูเบศ วงศวัฒน
10570 นาย อนันตชัย คีรีกิจขจร
10574 นางสาว พัชรี คมขํา
10671 นางสาว วิลินดา ตาลาน
10672 นาย ชวการ ลีกรพงษ
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10705 นางสาว รัตชวี วัชรคีรี
10744 นาย รุงโรจน  สรอยบวบ
14016 นางสาว สุภาวดี สวัสด์ิมงคล
14019 นาย วิระ จําพรต
14024 นางสาว ณัฐธยาน เน่ืองจํานงค
14034 นางสาว นิตยา กองทอง
14036 นาย ปฐมพงศ ตุมสุวรรณ
14039 นาย สุทธิรักษ ย้ิมยัง
14042 นางสาว นฤมล มีชูกรณ
14043 นางสาว พัชรี จรอนันต
14051 นางสาว ฐิตพร พงษไพโรจน
14052 นางสาว ปณิธิดา เติมรุงเรืองเลิศ
14053 นางสาว ภัทราภา  พัฒนาภรณ
14054 นาย นรภัทร ปนเพ็ชร
14069 นาย มานัส  คินขุนทด
14071 นาย ธวัชสินธุ ศรีสุวรรณ
14099 นาย ไพฑูรย สังฆะมณี
14108 นางสาว นัฐธิดา ศานติสุทธิกุล
14146 นาง ธิติมา เหลาศิริรัตน
14157 นาย ธัญญ ไถเงิน
14179 นาย สมประสงค ประเทืองเกียรติ
14186 รอยตํารวจเอก บุญธรรม ฝงสระ
14187 นาย ศิวนาถ  วงศสอน
14194 นางสาว ปญจพร แยมย้ิม
14200 รอยตํารวจโท สุพัฒน พลคอ
14202 นาย สถิตย ผัดแกว
14203 นางสาว ดวงใจ  จันดาเขียว
14216 นาย พงศภัทร สน่ันศิลป
14217 นาง สุวธิดา แผวลุมแฝก
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14220 นางสาว ศิรประภา  โชติกมาศ
14229 นาย วีรวิช สุทธิสมภพ
14232 นางสาว ดุจจินดา ชาญเดช
14238 นาย ศิริชัย  จงประเสริฐ
14239 นาย สุรภพ จันทรเปลง
14268 นางสาว กาญจนา ทารินทร
14275 นางสาว ชลาลัย บุญเปยม
14298 นาย สมิง อินทโก
14300 นางสาว อริสา บํารุงสุข
14309 นาย กฤชพล  คมสัตยธรรม
14320 นางสาว ริษฎีกร โอวเจริญ
14333 นางสาว โสภิดา แกวมรกต
14338 นาย ศุภวิชญ ชอบธรรม
14341 นางสาว ปยะนันท ทองหอ
14342 นางสาว ชิดาภา คงรัศมี
14343 นาย พงศศิระ น่ิมมานพ
14373 นาย บรรจง รัตนวงศ
14415 นางสาว วลัยพรรณ กิมไพ
14421 พันตํารวจโท วสันต ปุยฮะ
14436 นางสาว ศลิษา อาจหาญ
14439 นาย ฆฤณ  เจริญภักดี
14440 นางสาว พิชญา ลิมปหวังอยู
14441 นาย ย่ิงยศ  คงบริรักษ
14458 นางสาว รัตติกาล เตชะสวัสดิพงศ
14459 นาย ชโยทิศ ตรงจิตซื่อสกุล
14463 นาย อภินพ อติพิบูลยสิน
14468 นางสาว ชุดา ภูมิวาณิช
14472 นางสาว สุภธิดา สุกใส
14482 นางสาว ชุติกาญจน วงศวิชัยชนะ
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14490 นางสาว นวลจันทร แจงจิตร
14505 นางสาว ลัทชยา ภาคนาม
14507 นาย พีรยุทธ มะระยงค
14515 รอยตํารวจตรี จริญ ขาวเอ่ียม
14523 นาย วีรวัฒน วายุภาท
14541 นางสาว รตนพร สุรินทร 
14543 นางสาว รัชนก ชวยเชียร
14556 รอยตํารวจตรี อุเทน นาจารย
14572 นางสาว เอมิกา  สิทธิสาร 
14583 นางสาว วรรณี ขจรไพศาล
14592 นาย ชัชพรรษ คงปฎิมากร
14619 นาง กาญจนา วรศรัณย
14620 นางสาว ศรสวรรค เศรษฐยานนท
14627 นางสาว อมรวรรณ พันธหวา
14631 นางสาว อาลีรัชต ใจแกว
14652 นางสาว นิตยา  จงแสง
14653 นางสาว วราพร พฤกษสรนันทน
14663 นางสาว อนงค  ศรชัย
14674 สิบตํารวจตรี จารุวัฒน สุโพธิ์
14676 นาย กุลเดช สุทธิวรชัย
14714 นางสาว สุภัทรรินทร อัศววัลลภ
14720 นาย นราธิป เวียงธีรวัฒน
14732 นางสาว จารุณี  พรหมพนัส
14744 นาย อัมภากร ลาลด
14758 นาย พชรดนัย ปาณธูป
14762 นางสาว ศศินันท  ธรรมนิฐินันท
14777 นางสาว อัยลักษณ อ้ิงจะนิล
14783 นาย ณพเกษม โชติดิลก
14785 นางสาว กนกวรรณ  นอยเสนา  
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14804 นาย อรรถพล แกมเงิน
14806 นางสาว วริษฐา จิตรวุฒิโชติ
14821 นางสาว ใจเพชร  รักมิตร
14829 นางสาว กัญญารัตน  ชินตะวัน 
14830 นางสาว พรเพ็ญ พิทักษวาณิชย
14832 นางสาว วิสสุตา  ริ้วธงชัย
14840 นางสาว ธนิกานต  ไพโรจน 
14855 นาย สุรพงษ  เทียมเทียบรัตน
14856 นาย วีรยุทธ  คุมสุศรี
14865 นางสาว ทัณฑิกา ญาณสูตร
14878 นางสาว ภัทรวดี สุวิพล
14894 นางสาว ศิริพร สินเอนกโชคชัย
14901 นาย จักรพันธ ทวีศรี
14908 นาย ประสิทธิ์ มะโนธรรม 
14911 นาย พงศพณิช  บุญแดง
14917 นางสาว สาณิภา คัมภีรภาพ
14941 นางสาว ตรีวิดา เฟองฟู
14942 นางสาว อริมาพร เชิงวิวัฒนกิจ
14964 นางสาว เหมือนฝน อุทัยเวียนกุล
14965 นางสาว ประดิษฐา พรมดี
14972 นางสาว แกวมุกดา สุขยุคล
14973 นางสาว สกลรัตน เศวตมาลย
14995 วาท่ีรอยตรี รัฐสภา  จันทรตากอง
14996 นางสาว ปนัดดา พรมขุนทด
15009 นางสาว กิตติสุข วรสิทธิ์
15017 นาย ถิรายุ จันทรดํา
15021 นางสาว รวดี สุทธิศาสตร
15024 นางสาว อสพาภรณ สีสด
15030 นางสาว กมลวรรณ ศรีชาย
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15041 นางสาว ภัทราณี จิตคํา
15042 นางสาว ชนินดา พูลศิลป
15045 นางสาว อรณี วัตตธรรม
15062 นาย เดชชยันต  จึงนิจนิรันดร
15067 นาย ฟาญัร ศรีวรรณยศ
15068 นาย เมธาวี เนตรไสว
15072 นางสาว ภัทรวรรณ ประภากรณ
15077 นาย ภาณุพงศ  นอมจุย
15078 นาย พงศภัทร เสมรสุต
15079 นาย รณัย การงานอันวิจิตร
15091 นางสาว ภาวินีย วงศนาปา 
15100 นาย ฐิติชัย แสงพิทักษ
15151 นางสาว รัดดา ปานภูมิ
15155 นาย วิทวัส รัชตาจาย
15160 นาย กรกิตติ ศิวโมกษ
15175 จาสิบตํารวจ ประเสริฐ ธรรมเพชร
15176 นางสาว เธียรวรรษ จําปานิล
15177 นางสาว เพชรดา กัมพูสิริ
15186 นางสาว ภัทรลดา พุมเจริญ
15192 นางสาว ชอมวง มวงทอง
15199 นางสาว สโรชา สมสวัสด์ิ
15200 นางสาว สุภาวดี สกุลคลอย
15201 นางสาว วัชราภรณ เอกประเสริฐ
15202 นางสาว ภาวิดา  อารยางกูร
15203 นางสาว สลิล ศิริพรพิทักษ
15204 นางสาว ศนิชา นิติวรางกูร
15205 นางสาว หทัยทิพย  รัตนพงศเศรษฐ
15236 นางสาว มัสรินทร ศิริจรรยาวัฒน
15256 นางสาว อระสา อุนทรพันธุ
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15258 นาย ธวัชชัย สิงหคํา
15267 นางสาว จิตตาภรณ นวนพนัด
15269 นาย บุรินทร  จันวิไชย 
15285 นางสาว นัยนปพร ขุนจันทร
15288 นางสาว พชรณัฏฐ พิมพสิรินาถ
15304 นางสาว ปยาพัชร วงษประสิทธิ์
15320 นางสาว ธัญรดี ชงบางจาก
15321 นาย รชานนท  ละอองทอง
15327 นาย วิมพัทธ ราชประดิษฐ
15330 นางสาว มินตรา บุสศระ
15331 นางสาว พิรัลยา คูอาริยะกุล
15338 นาย ปรเมษฐ โชติพงศ  
15357 นาง ยุรี จันทรชุม
15360 นางสาว นิธิยา ผาสุข
15370 นาย ปรฉัตร รักษาวงษ
15374 พันตรี สะอาด จากนอก
15380 นาย สุรศักด์ิ นาคแกว
15382 นางสาว ยศวดี คามบุศย
15387 รอยตํารวจเอก  สมบัติ พรรณขาม
15422 นางสาว สุกัญญา จินดานุ
15445 นางสาว นริศรา หรุนสูงเนิน
15467 นางสาว ศศิบุตร  นวกุล
15473 นาย ภูมิฤกษ หวังปรีดาเลิศกุล
15486 นางสาว ขนิษฐา รุงเจริญกิจ
15490 นางสาว ธัญญา ริปนโน
15506 นาย สิทธิชัย เมืองแกว
15507 นาย ธเนศ องคพิสุทธิ์
15508 นาย ศุภณัฏฐ โสตถิพันธุ
15512 นาย ศิวกร ขอยพานิชย
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15513 นาย สมศักด์ิ พลายมาต
15521 ดาบตํารวจ ปกรณ ชัยพรม
15526 นางสาว ศุภรัตน แสงผะกาย
15534 นางสาว อรอุษา สมชัยมงคล
15537 นางสาว จุฬาลักษณ  รัตนะจินดาวงศ
15568 นางสาว วิชชุพร ชมภู
15569 นางสาว ปาณิสสรา สุดชูเกียรติ
15571 นาย ณัฐพงษ วิทยารุงเรืองศรี
15578 นาย พงศสิทธิ์ นฤนรกุลโสภิต
15579 นางสาว อินทุพิมพ โชควรานันท
15585 สิบเอก พงศพิพัฒน เสือสะอาด
15598 นางสาว หยาดฝน ชูแสง
15613 นางสาว วารุณี ธรารักษ
15639 นางสาว วนิดา ศิริเทพ
15649 นางสาว นิศานาถ แยมสาหราย
15669 นาง ปองปรารถน  สุนทรเภสัช
15675 นางสาว ศีนุช ธรรมพิทักษ
15689 นางสาว ชิสา กาญจนสุต
15696 นาย ธีระพจน ย้ิมเล้ียง
15710 นาย ไกรสร พันพงคแข็ง
15717 นาย ปฐมพงศ รังสิกุล
15721 นางสาว อลิสา ทีฆายุทธสกุล
15736 นาย กําจร สังฆะ
15759 นาย นิคม เสือดาว
15763 นาย ศักด์ิสิทธิ์ สุนันตา
15780 นาย ธนพล พุฒสกุล
15781 นางสาว ซารีนา ตวนเพ็ง
15793 นางสาว วรางคณา สังขทอง
15806 นางสาว บุตรี โรจนบุรานนท
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15813 นางสาว วัชรา  สินประสงค  
15816 นางสาว พรทิพย อภิสิทธิวาสนา
15822 นางสาว ณัฐ ศีลวัตวิญู
15826 วาท่ีพันตํารวจโท นรวัฒน รามฤทธิ์
15827 นางสาว ปทุมวรรณ  เหลืออน
15837 นางสาว มานิตา รุงเรืองตันติสุข
15843 นาย เอกพันธ วาเพชร
15845 นางสาว พรพิมล ถายะ
15849 สิบตํารวจตรี ธีรยุทธ พานุรักษ
15850 นาย อนันท วัฒนเศรษฐกุล
15859 นางสาว ทิชากร  บุญช่ืน
15895 นางสาว พิชณิกา โปะบุญช่ืน
15908 นาย นรา ถิ่นนัยธร  
15912 นาย ณฐนน เกตุชาติ
15913 นาย อนิรุธ สมบูรณ
15915 นางสาว ณิชา ธรรมนิจกุล
15925 นางสาว ปนัดฐา สิริประเสริฐศิลป
15929 นาย ธนวัฒน ลัดดากลม
15937 นาย คเณศ  เต็งสุวรรณ
15948 นางสาว นพวงษ มังคละชน
15951 นางสาว นภสรวง ศรสําราญ
15953 นาย วีรธัช อุณหเลขกะ
15980 นาย ชวลิต  วิรัชวัฒนกุล
15996 นาย จรินทร พิมพจันทร
16015 นางสาว วิสา หวังสุวรรณ
16039 นาย มนัสวี วงษสุรียรัตน
16041 นางสาว ธนิตา ธรรมเจริญ
16045 นาย นพ บุญเล่ือนสง
16046 นาย ปณณวิชญ สกุลเบญจโยธิน
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16074 นาย ปริญญา พรทวีกัณทา
16079 นางสาว ฐานิสรา พาหะมาก
16081 นางสาว ปวันรัตน แยมพินิจ
16098 นางสาว จันทรรัตน ชิดชม
16104 นางสาว อนุตรีย สุวรรณไตร
16132 นาย อภิวุฒิ นะวาระ
16135 นาย ประกิต ประเสริฐย่ิง
16139 นาย จุฑาวุธ ชอบช่ืน
16141 นาย วุฒิกร ทรงสุวรรณ
16164 นางสาว ขนิษฐา สุขเสน 
16167 นาง นิตยตา รัศมี
16172 สิบตํารวจตรี พงษศิริ อําไพพิศ
16176 นางสาว รงรอง โรยทองคํา
16193 นางสาว สิวาพร สมบูรณ
16196 นาย วิษณุ หวังช่ืน
16197 นางสาว ประภาพร ภาคาหาญ
16198 นางสาว ณิชาภัทร ดวงแกว
16199 นาย วีระพงค ภูจีระ
16201 นางสาว อรทัย  คงมั่น 
16215 นางสาว นารีรัตน มีสุขโข
16216 นางสาว จุไรรัตน แลคํา
16221 นางสาว นัทชา พลไวย
16237 นางสาว ศศินันท  แสงทอง
16246 นาย สิโรตม ประทุมชาติ
16248 นางสาว ดวงใจ ผะสารพันธ
16253 นาย ธเนศ อาทะวงค
16264 รอยตํารวจโท มนตธร ตากใบ
16286 นางสาว กนกรดา ดงปาลี
16294 นางสาว หทัยชนก ประกอบเสียง
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16297 นาย รณชัย เรืองวิทยาวุฒิ
16300 นาย พีร สามัคคีมิตร
16307 นางสาว พัชณิภา  ปริญญาพล
16316 นาย ภัทรพล วรฉัตร
16317 นางสาว ลัษมณ  วิริยะงามวงศ
16319 นางสาว ศิรประภา อํ่ารอด
16339 นางสาว นาฏนภัส เหล็กเพ็ชร
16340 นางสาว ภาภัทร จินดา
16347 นาย กิตติเมศร ถิระภิรมยไชย
16348 นาย สุทธินันท บุญมณี
16359 นางสาว พัชรา ฤทธิ์เรืองรุง
16365 พันตํารวจตรีหญิง ปาริชาต โชติคุต
16370 นาย วศิน คําสะอาด
16391 นาย ศุภวัจน เนยนม
16396 นางสาว ณัฐชยา พจนาอารียวงศ
16412 นางสาว มนทนี หีดฤทธิ์
16426 นางสาว ศิรภัสสรณ องอาจ
16429 นางสาว กมลรัตน พรมมาตร
16446 นางสาว สิริพร เบญจพรจุลมาศ
16448 นางสาว ภัทรวรินทร บุญชู
16473 นางสาว ศรีเพชร ต้ังจิตเพียรวิทย
16475 นาย อภิรัฐ  ดีทองออน
16476 นางสาว เมธินี สารสุวรรณ
16482 นางสาว ญาราภรณ ถ้ําทอง  
16486 นางสาว นันทิศา อัครเกษมพร
16500 นางสาว ภิญญภัค  แสงภู
16511 นางสาว แพรวนภา แซเตีย
16519 นางสาว ปาริชาต ขันอาสา
16520 นางสาว พลอยไพลิน อ่ิมสวาสด์ิ



- 40 -

16522 นางสาว ปวีณา  ฟุงตระกูล
16523 นางสาว กนกพรรณ ชลชวลิต
16556 นาย สมพาน พันคลอง
16560 นาย เอกศักด์ิ นาคสกุล
16561 นางสาว ณพัชร ครุฑนุย
16566 นาย ธนพงษ มาตุเวช
16569 นางสาว สุภาวดี สิริฤกษวิภาส
16574 นางสาว พัชรีกูล มงคลพรวิทยา
16577 นางสาว ธนานันท รอดสังวาลย
16578 นาย เพชรายุทธ สมเพชร
16579 นางสาว อมันดา อมันตกุล
16590 นางสาว ทิพยสุดา  ศรีรัตนา
16605 นางสาว สินพันธ จันทรสุข
16623 นาย ศุภชัย เจริญทรัพย
16637 นางสาว นรัตนชร ธิติบูลยารัตน
16648 นาย ภาณุวัฒน ชัยสถาพร
16650 นางสาว สุนทรีรัตน ศรีวรขันธ
16657 นางสาว หทัยภัทร บุญชูดวง
16660 นาย วัชรินทร แสงสัก
16661 นาย มรุสันต โสรัตน
16675 นางสาว นิติลักษณ  พูนศิริ
16676 นาย ฉัตรชัย สุรชีวพล
16680 นางสาว ชภาพร ติยะวิบูลยศิริ
16681 นาย พิวัฒน สามวัง
16690 นางสาว พีรญา สอนคุณแกว
16710 นาย ณัฐคณิน เลาหสินนุรักษ
16713 นางสาว วรรณวิฉัตร สุทธิพงษประชา
16714 นาย วิวัฒน วัฒนมะระ
16715 นางสาว อรุณศรี ภานนท
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16741 นางสาว เพชรจรัส วิวัฒนาการ
16742 นาย ชัยวัฒน กิตติวงศสุนทร
16748 นาย ปฏิญญา ศรีวัชโรดม
16752 นาย บพิตร ชัยเลิศ
16760 นาย ธเนศ ฉันทังกูล
16762 นางสาว กัญยารัตน  ไชยวัฒน
16776 นาย เสนห ดาราวลี
16799 นาย นิยม ดาวาด
16863 นาย ประเทือง เรืองนภารัตน
16864 นาง จตุภัทร นาแฉลม
16870 สิบตํารวจเอก ภัทรพล ทองออน
16896 นาย ณัฐพงษ อุนตะ
16914 นางสาว อตินุช ชัยเพียรเจริญกิจ
16923 นางสาว พิมลพรรณ ชูรัตน
16928 นาย สําราญ เพชรโชติ
16934 นางสาว ชญานี กลีบบัว
16964 นางสาว ปยะวรรณ ประประโคน
16983 นางสาว พิมพิสุทธิ์ บัวแกว
16984 นางสาว พชรพร ทัศนพันธุ
16987 นาย พุฒิพัฒน สวางศรีสุทธิกุล
17039 นางสาว วราภรณ สีนอย
17050 นางสาว นภัทลดา ศรีชัย
17053 นาย ปฏิวัติ อักษรสวัสด์ิ
17054 นาย จิฑาวัฒน ประสงคกุล
17061 สิบตํารวจตรี สุริยา สุวรรณโคตร
17064 นาย นิติ วังปรีชา
17065 นาย ภาณุกร เจริญลิขิตกวิน
17069 นางสาว ปภาวดี หริมเทพาธิป
17070 นางสาว ภิญญดา สุวรรณพงศ
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17074 นาย ธีรวุฒิ พรามเพชร
17080 นางสาว รตินันท ชูชัยมังคลา
17084 นาย สัชฌุกร ชวยคงมา
17091 นาย สมชัย มูสิกสง
17097 นางสาว คัคนางค เอมราช
17139 นางสาว สิริภา คาขาย
17155 นางสาว กานตสุดา เอ้ืออมรรัตน
17179 นางสาว กานตพิชชา หนูจบ
17193 นางสาว พันทิพา ผลกมล
17196 นาย ณัฐพันธุ เบ็ญขันธ
17213 นาย นิวัต ไหวพริบ
17241 วาท่ีพันตํารวจโท ภาณุภณ  ชัยสนิท
17283 นาย อุกฤต รักขวัญ
17337 นาย วิชพงษ ถินจันทร
17377 นาย โฆษิต รุทระวณิช
17381 นางสาว สุวิมล กล่ินแจม
17384 นาย ปยะณัฐ ฉายไสว
17387 นาย บริพัตร ถนอมนาม
17433 นางสาว พัชรินทร ไชยยงค
17434 นาย วิวัฒน พิพัฒนพงศกุล
17454 นาย เอกพล ปานฉิม
17469 นางสาว แสงรัศมี ศรีออน
17471 นาย วิชิต วงศปยนันทกุล
17536 นาย มนตรี วงศถาวร
17557 นาย ชยณัฐ น่ิมเพ็ง
17564 นาย ธีรักษ ทองรักษ
17567 นาย วราวุฒิ หนูสมจิตร
17582 นางสาว หทัยชนก เช้ือนิล
17594 นางสาว คณึงนิตษ เลิศเดชธนพงศ
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17620 นาย มนตรี พุมแตงออน
17643 นาย นพพล คุมแพง
17655 นาย วรพจน เผือกแกว
17662 นาย ปยวัช นาคเวียง
17681 นางสาว หทัยชนก แสงกล่ิน
17719 นางสาว ณัฏฉรียา วงคชัย
17720 นาย นิพนธุ ทิพยศร
17728 นาย รัฐวุฒิ แสงจันทร
17809 นางสาว พิจิตรา ต้ังภาธร
17823 นาย ราชันย ราชรักษา
17842 นาย พฤฒิพงษ ฉายรัศมีโชติ
17861 นางสาว นันทินี สุนทรพิมล
19201 นาย นิธิดล  โชควิวัฒน
19204 นางสาว นพร เนติสัตยาภิบาล 
19205 นาย ธรรมราช ขนาน
19207 นางสาว มธุริน เจริญภิญโญชัย
19209 นางสาว สุอักษร คงเมือง  
19210 นางสาว นิภาพร  พันธหนองหวา
19211 นางสาว อวัสดา คงอวน
19218 นางสาว วรลักษณ อุไรกุล
19220 นางสาว อัญชิสา พริกบุญจันทร
19221 นางสาว ปุณยนุช อ่ิมธีระนนท
19222 นางสาว สุกัลยา ยาปอม
19223 นาย พรพิพัฒน อุดมทวีทรัพย
19224 นาย วริศ  อมรชัชวาลกุล 
19228 นาย เกียรติศักด์ิ กัญจนรติกานต  
19229 นาย อนุชาติ ดวงตา
19233 นาย วรุตมธรรม เลิศกูลประหยัด
19234 นาย เอกชัย สุพิทักษ
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19237 นางสาว วิลาพร สุดหลา
19244 นาย พิษณุ อภิรัตนมนตรี 
19247 นาย อธิการ โพธิ์อินทร
19248 นางสาว อภิชญา  ทิมพิทักษ
19249 นางสาว วิมลรัตน  ฝาจอง
19252 นาย ศิรวิทย คาธัญญมงคล
19254 นางสาว พนารัตน สุขโฉม
19255 นาย ไพรัช ถิ่นธานี
19256 นางสาว นัฏฐวรินทร จําปาหลา
19257 นางสาว โชติกา ใจลังกา
19258 นางสาว อัชนา ไชยชนะ
19259 นาย เทอดเกียรติ ทองศรีราช
19260 นางสาว สุจิตรา ชูมณี
19262 นางสาว กิติญา พักษาหาร
19263 นาย รัตนชัย  สิริรัตนสันติ
19265 นางสาว มยุรา พังดี
19267 นางสาว อรุณี วิชัยศร
19269 นาย ณัฐพงศ  สีเสมอ
19270 นาย ฉัตรเฉลิม ธรรมวินทร
19271 นางสาว วณิชชา โสภาพล
19272 นางสาว พรทิมา กุศลมานิตย
19273 นาย สุพพัต ดรุณเนตร
19274 นาย อาชวิน ตงล้ิม
19276 นางสาว กฤตชญา เอ่ียมวรเมธ
19277 นางสาว ชมพูนุช ภูหอย
19293 นางสาว อังสนา สุนทเรกานนท
19294 นางสาว นภัสชล สายนาค
19296 นางสาว สุภาภรณ ยะวิเชียร
19297 นางสาว อภิญญา  สุขเรือง
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19298 นาย พงศภิส หนูคง
19304 นางสาว ภัทรลภา หนูเอียด
19305 นางสาว กนกวรรณ กริชเตโช
19311 นางสาว อาทิติยา ภูมิโสม
19316 นาย อิทธิพล  พูลเอียด
19317 นาย ธนพงศ  จูสนิท
19319 นาย เชาวรัตน  โชติรัตน  
19325 นางสาว อังคณา มรรคถาวร
19327 นาย จิรเดช  ใจตรง
19328 นาย ธนากร เพียเพ็ง
19330 นางสาว จามจุรี สังลา
19343 นางสาว ทัศนีย  มณีรัตน
19348 นาย สมชาย เจือจอย
19350 นาย ศุภณัฐ หัศภาดล
19351 นางสาว วิภาดา คลังเปรมจิตต
19352 นาย อนิรุท  อินสมัย  
19354 นาย ชัยวัฒน พวงทอง
19356 นาย ธนพัฒน วิชากุล
19357 นาย ประวัติ  ไชยสวาง
19362 นาย โชคชัย เช้ือเทศ
19363 นางสาว มิรันตี มีแสง
19365 นางสาว จิราภรณ จันทรฤทธิ์
19372 นาย สุธาทร มงคลกมลวัทน
19374 นางสาว อัญชสา สัณฑมาศ
19375 นาย จักรกฤษณ วิญญรัตน
19382 นาย ผดุงกิจต พ่ึงเจียม
19386 นางสาว อรอนงค  สุทธิชยาพิพัฒน
19391 นาย เชิดศักด์ิ  คงผล
19392 นาย จิรวัฒน  ศิริจันทร
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19396 นางสาว ณิศรา วัฒนศรี
19397 นางสาว อธิพร สิทธิธีรรัตน
19398 นาย ศิริชัย ต้ังรัตนพิบูลย
19399 นาย กัมพล เช้ือสอาด
19400 นาย สุชาติ อินอราม
19402 นาย ฉัฐพล ชวยประสาทวัฒนา
19405 นาย พงษศักด์ิ  เธียรผาติ  
19406 นางสาว ปุณยานุช  สุมะโน  
19413 นาย ภรัณยู แกลวกลา
19421 นางสาว ณัชชา พลวิลัย
19423 นาย กฤษฎา บุญชุม
19427 นางสาว อุมารินทร ปสสาศักด์ิ  
19430 นางสาว สุกัญญา ธรรมเสน
19432 นางสาว ผานิต  ทัศนลีลพร  
19437 นาย ชวลิต สีหล่ิง
19453 นางสาว ฐิติชญาน ทวีนันทเชยโชติ
19454 นางสาว พนิดา สาธร
19455 นางสาว หรรษา  พรหมมณี 
19467 นางสาว จุฬารัตน พุดซอน
19479 นางสาว มุกดา คชาผล
19481 นางสาว ทวิวงษ  แสงพงษชัย
19483 นางสาว ขวัญชนก สายชมภู
19485 นางสาว พัชราภรณ พุมทอง
19486 นางสาว วิภาพร แสงออนตา
19488 นางสาว วัชราภรณ วิฤทธิ์ชัย
19489 นางสาว รัชนี สุดสุข
19495 นาย ธิรวัฒน  รูปสม
19503 นางสาว ชญานิษฐ  พลโลก
19504 นางสาว สกลวรรณ หนูคง
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19516 นางสาว นภาพร  ชินวุฒิ 
19523 นาย สมชาย เหงาโพธิ์ศรี
19536 รอยตํารวจโท ธนากร สินสุขภัทร
19538 นางสาว ปูริดา ระวัง
19554 นาย นพคุณ ย่ิงสุขวัฒนา 
19556 นางสาว ธัญญา วงษกมลชุณห
19559 นาย ธีรวุฒิ พรหมอยู
19561 นางสาว วิภาสินี  ธรรมสละ
19567 นางสาว วันวิสา  ผองสอาด
19572 นางสาว พรรณนภา เลาหสุวรรณรัตน
19575 นาย ยุทธนา สินชวาลวัฒน
19578 นางสาว รสริน ริมธีระกุล
19583 นาย พัฒนา  นาหลอง
19585 นางสาว ณัฐธิยา เวียงนนท
19591 รอยตํารวจตรี ศราวุธ  สถาพรเรืองไร
19592 นาย ศุชานนท ศรุติสุต
19596 นาย กัมปนาถ ปชชาพงษ
19604 นาย ณัฐกรณ  บัลนาลังค
19609 นาย ภูมิภัส คงทน
19610 นาย นรภัทร อ่ิมพานิช
19612 นาย บารมี เจริญสุขศิริ
19624 นางสาว ดารารัตน อุตรศรี
19635 นาย กฤษดิศักด์ิ เพชรชวย
19648 นาย ฐากูร โชคพินพง
19649 นาย ปฐมกร ตันไถง
19651 วาท่ีรอยตรี สมาน ทาโคตร
19653 นางสาว ณัฐนพิน ชมภูโกฐ
19654 นางสาว ปณณณภัส พาณิชยปรีชากร
19661 นาย ภูมินทร พุมมูล
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19677 นาย ศรัณย ศรีจันทรอินทร
19688 นาย พีรวัส วุฒิภักดี
19691 นางสาว สุภาวดี คชธรรม 
19692 นางสาว สุภาพร คชธรรม  
19712 นางสาว กนกวรรณ ชูจิตตประชิต
19723 นางสาว พิมพพัชร ผาสุขนิตย
19729 นางสาว ภัทรานิษฐ เยาดํา
19731 นางสาว ฐิติภา ล้ิมเจริญ
19732 นางสาว ฑิตา ตันคณิตเลิศ
19735 นางสาว งามจิตต มงคลนันท
19739 นางสาว ฐิติกาญจน แสงศิริ
19741 นาย นรุตม  หิรัญวงษ
19742 นาย อุดม วรรณเชิดชู
19750 นาย ไกร เกียรติเวชช
19753 นาย วรรษภณ จําปาวงษ
19763 นาย เกรียงไกร  อินทจันทร
19769 นาย วันชัย  สิรินิจศรีวงศ
19770 นางสาว ดารกา ดาวมุกดา
19771 นาย นําชัย ล่ิมสันติกุล
19772 นางสาว เกิดขวัญ อาจหาญ
19794 นาย เจษฎา พรหมนิวาส
19795 นาย เชษฐพงษ พรหมนิวาส
19796 นาย ทวีศักด์ิ หลาหมอ
19797 นางสาว ชุติมา สุวรรณพิมพ
19798 นางสาว ชุติมา บริหาร
19808 นาย กฤษฎา ทองจูด
19809 นาย สมนึก  งามลิขิตวัฒนกุล
19814 นาย ชัยวัฒน อนุกูลวุฒิพงศ
19816 นางสาว ชนิดา เกิดกรรณ
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19833 นางสาว กัณภัส  บุญเฉย
19844 นาย ชาคริต เอ่ียมเอกสกุลณี
19845 นาย สุริยา จุนบุญ
19846 นาย เพียรพันธุ พิระภิญโญ
19853 นาย พิสิฐ อัครอภิโภคี
19860 นาย ชินวัตร นาคพิน
19861 นางสาว ปภัสรา ขํามั่น
19862 นาย จินตศักด์ิ  เจียมปญญา
19869 นาย รชต สุระเศรณีกุล
19870 นาย วิทวัส ผาเจริญ
19871 นาย แสนภูมิ ศรีษะแกว
19877 นาย ธนาวุฒิ ขัตติยะสุวงศ
19880 นาย วราพงศ  จันทนพันธ
19894 นางสาว อรณิชา มังคละ
19895 นางสาว วัชรี ศิริวาลย
19896 นางสาว สุขสันต แสนกลา
19900 นางสาว กรรพี โรจนบุญถึง
19909 นางสาว สุธิชา สุนทรพจน
19921 นาย วีระยุทธ หอมช่ืน
19923 นางสาว ไปรยา มีก่ํา
19927 นางสาว อภิรดา เตียยะกุล
19946 นาย พงษพัฒน อยูประเสริฐ
19947 นาย อาณัฐ  ฉลองชนม
19951 นางสาว พรผจง ธรรมสุธน
19954 นาย ณรงคพล จันทรเอม  
19959 นางสาว กุลยา ศรีเปารยะ
19960 นางสาว รุงนภา โยธาภักดี
19963 นาย ธีรพงษ มีคํา
19972 นางสาว จุฑาภรณ  พรหมกาล
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19977 นางสาว อภิญญา บุญมาศ
19985 นางสาว กมลพร  สังขคํา  
19986 นางสาว ดวงพร วิสุวรรณ  
19990 นางสาว ศิริลักษณ  รุงเรืองกุลดิษฐ
19994 นางสาว พัชรา กาวิละ
20005 นางสาว จุฑามณี บุตรภักด์ิ
20006 นางสาว ชลพร พละศึก
20007 นาย จักรินทร กายแกว
20008 นาย วิศรุต  กุลบุญเรืองรัตน
20011 นาย ปณาวุธ จอมใจ
20014 นาย วิศรุต บัณฑิตขจร
20025 นาย ศิกวัส กริ่งสันเทียะ
20026 นางสาว อุบลวรรณ อักษรกล่ัน
20044 นางสาว สุภารัตน กิมกูล
20067 นาย อนุกูล นาคเหล็ก
20076 นาย นันทัช กิจรานันทน
20079 นาย ธนาตย  คุณภัทรวรกิจ
20088 นางสาว พัชรภรณ เพชรทอง
20090 นางสาว อริสา สกุลณี
20092 นาย ธนดล เกษา
20109 นางสาว สุพรรษา นาดอน
20112 นางสาว สุภัทรา ผิวแดง
20116 นางสาว ณัฐนันท บูรณะโอสถ
20123 นางสาว จริยา จําปาบุรี
20128 นางสาว กานติมา มัชฉากิจ
20131 นาย ณัฐกานต โมคภา
20138 นาย ชลิต คุมชัย
20139 นางสาว กมลวรรณ ต่ิงอวม
20144 นางสาว ทิพวัลย เอ่ียมทรัพยเอนก
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20145 นาย ธนวัฒน สินเกษม
20146 นางสาว จิตประภัสสร ศิริวัฒพงศ
20149 นาย ธนศาสตร เจริญรัตน
20168 นางสาว พุธติมา ศรีมะเริง
20177 นางสาว ปวีณณา  โพธิชัยยา
20182 นางสาว พนิดา โคตรนิมิตร
20189 นางสาว เพ็ญศิริ ฤทธิ์มงคล
20192 นาย ฉันทวัฒน เศรณีปราการ
20205 นาย สําราญ ชวยสกุล
20209 นาย ฤทธิชัย เพ็ชรบูรณ
20241 นาย ยุทธกิจ สิริมหาไชยกุล
20245 นาย ณัฐนที คงยุนุย
20249 นาย จามีกร แสงโชติชัย
20250 นาย พงษดนัย สุขประเสริฐ
20252 นาย อรุษ จันทรเดนแสง
20254 นางสาว ศศิธร จันมา
20255 นาย กีรติ นิธิกุล
20256 นาย ปยะณัฐ โยธี
20259 นาย จักรวาล กลีบบัว
20270 นางสาว นิสิตา ชัยเกษม
20279 นาย พีรวัส วุฒิชัย
20281 นาย ณรงคฤทธิ์ สมพร
20287 นางสาว กัญทิมา แกวทาไม
20291 นาย ภารุทธ บุญมหาธนากร
20292 นาย คมสัน ประดิษฐชัย
20294 นางสาว ชุลีภรณ วิริยะรัตนพร
20295 นางสาว รัฐวินท อมรสันต
20296 นางสาว สุปราณี  สีคํา
20297 นาย ณัฐวุฒิ ชะอุม
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20299 นาย ชิตชนก คงแดง
20301 นางสาว ภัทริน  กุศลชู
20306 นาย ทรงพล แสงไพโรจน
20320 นาย วรรธนัย นาซีก
20340 นางสาว กนกวรรณ นิตยกุล
20353 นาย สุวพรรณ ศรีภูวงษ
20357 นางสาว วัชรินทร อินทรศร
20359 นาย วีรวิชญ  ตนุยาอภินันท
20360 นาย พุทธิพงษ  สิริกุลวิวัฒ
20366 นาย ทรงพล  อภิวัฒนานันท
20369 นางสาว ภรณทิพา หงษกุลทรัพย
20381 นางสาว จิรดา กฤตยานุกูล
20387 นาย ระพี ศิรินันท
20389 นางสาว สิริกาญจน  แกวธนะสิน
20397 นาย ศุภวัช วรรณประภา
20398 นาย ธนพันธ พานทอง
20400 นาย วัชพล สุวรรณจูฑะ
20425 นาย เนติ แกวจงประสิทธิ์
20429 นางสาว กัลยาณี เสือเฒา
20430 นางสาว ขนิษฐา บัวสิหลา
20433 นางสาว สิรีธร กีรติเวชกุล
20435 นาย ณัฐภูมิ แสงเลิศ
20440 นาย ฑีฆนันท ตรีนุชกร
20448 นางสาว อติญา กิตตระกูล
20452 นางสาว ภาวีตา อินทรชู 
20456 นาย ชวลิต ไชยภาค
20458 นางสาว พิมพิศา กุลวานิช
20459 นางสาว สรัญญา คุณเลิศกิจ
20463 นาย วัชรินทร  ทองเจียม
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20465 นางสาว ธนิพรรณ แซงศรีนวล
20470 นาย วรัญู ชวยแทน
20471 นางสาว ชูติกานต  ชวยแทน
20472 นางสาว จินตนา บุญปริตร
20486 นางสาว สุดาพร เจียมจูไร
20490 นางสาว ปนัดดา พิพัฒนมงคลชัย
20493 นางสาว ณัฐนันท สรรเกียรติกุล
20511 นางสาว ธนวรรณ พัฒนะเอนก
20516 นางสาว เปรมจิรา ถาวรศักด์ิเจริญ
20523 นางสาว ออมทิพย ทวีสิน
20524 นาย ณัฐวุฒิ  จําปาโพธิ์
20537 นาย สุกิจ อินอ่ิม
20541 นางสาว ปาริฉัตต อธิพรหม
20545 นาย พงษศักด์ิ แซฟุง
20549 นางสาว อรวรรณ กิจผกามาส
20550 นาง อัญชลิกา พงษธนาคม
20556 นางสาว ชลธิชา บัวเขียว
20558 นาย วรพล จรัสกิตติกร
20561 นางสาว วัชณีย กลางประพันธ
20563 นางสาว ยุวดี หีบทอง
20567 นาย ชีวิน เชียงการ
20569 นางสาว ศศิธร  อัจฉริยะปญญา
20575 นาย ทรงพันธุ พงศพจมาน
20576 นางสาว สุพรรณษา พลธุมาร
20580 นาย ธนพนธ  ปงจิตตวิสุทธิ์
20594 นางสาว อุมาวรรณ  รุยาพร
20607 นาย ณัฐวิทย  วงศคีรี
20610 นาย นันทปรีชา พรหมแชม
20618 นาย อภินันท ทัพผึ้ง
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20619 นาย พิสันท  จันจุฬา  
20624 นางสาว ศลิษา  อนิลบล
20626 นาย ดิษรินทร  สีมาไพศาล
20639 นาย พลวัฒน อุนสําโรง
20643 นาย เอกพล วรกิจธํารง
20652 นางสาว วาสนา วองไว
20667 นางสาว ศศิวิมล เจริญเรืองสกุล
20670 นาย สมชนก ชัยประเสริฐสกุล
20682 นางสาว อมรรัตน คําภาลี
20684 นางสาว กุลนิษฐ ย่ิงชล
20687 นางสาว พัฒนนรี อุบลบาน
20694 นางสาว กชพร เขมวราภรณ
20695 นาย วสุ พิทักษ
20697 นางสาว กชภัท อมรินทรฤาชัย
20713 นาย รพีพงษ เอกปยะพรชัย
20715 นางสาว สยุมพร  สุขเกตุ
20718 นาย กิตติศักด์ิ พูลสวัสด์ิ 
20730 นาย จตุภูมิ ทิพยเพียรศักด์ิ
20741 นาย วิรัตน นาทิพเวทย
20749 นางสาว ภัทรศยา พุดเท่ียง
20776 นางสาว พัทธนันท จิรพัฒนานันท
20780 นางสาว อภิชา ธนะมัย
20781 นาย กีรติ ชาญศิลป
20784 นางสาว เบญจมาภรณ ธรรมโชติกา
20785 นางสาว ปยพร ทรงเกียรติวุฒิ
20806 นาย ณัฐกิตต์ิ สมสุข
20825 นางสาว ภาวิณี จันทสุวรรณ
20842 นางสาว วรรษมน มา
20848 นางสาว พัฒนนรี อัครโชติชัย
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20850 นาย นิรุติ บุญภักดี
20858 นาย ปรัชญา กวีพันธ
20860 นาย ชาญนิกร พวงชอ
20873 นางสาว ชนนพร บุญเลิศ
20874 นางสาว ศุภลิน เหลาโชคชัย
20875 นางสาว ชณาณุช ตีระวัฒนานนท  
20878 นาย กีระเกียรติ พระทัย
20881 นางสาว สุธากาญจน พันธุรัตน
20886 นางสาว สลิลวรรณ เครือเทศน
20892 นางสาว อังคณา อยูยืนยง
20893 นางสาว ภัทรสุดา วรสาร
20894 นางสาว นิศารัตน กลาเวช
20933 นาย ณัฐวรรธน ย้ิมออน
20938 นาย วศิน สิทธิสร
20939 นางสาว ศิริพร เหลาสมบูรณ
20945 นาย ศักดา สถิรเรืองชัย
20947 นางสาว ภวดี สนองชาติ
20948 นาย ณัฐวุฒิ  เชิดหิรัญกร
20949 นางสาว สุธาทิพย แกวศิวะวงศ
20950 นาย ธงเมือง พงศภัทรเวท
20956 นาย พัศพงศ ใจคลองแคลว
20967 นาย ณัฐกิตต์ิ  ปนทองดี 
20974 นางสาว จุฑามาศ ต้ังวงค
20985 นาย ธนวัฒน มั่นตาย
20986 นางสาว ณัฐสุดา รัตตมณี
20991 นางสาว สิปปวันต แสงรุงเรือง
20995 นางสาว วงพลอย นวลออน
20996 นางสาว จิรภัทร ชีรวินิจ
20998 นางสาว มัลลิกา หุนตระนี
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20999 นาย ถกลศักด์ิ ถกลวิโรจน
21000 นางสาว พรอมพร พิชญภักดีอนันต
21003 นางสาว รุจิราลัย นนทิโกมล
21005 นาย ยุทธศักด์ิ สุริยะวงศ
21010 นาย ศิลาฤกษ รุงศิลา
21026 นางสาว สุชารัตน  เองฉวน
21028 นาย ฐิติ มีศรี
21033 นางสาว ศิมลลญา ศิริผันแกว
21034 ดาบตํารวจ คมสันต  อําไพ
21036 นางสาว พิชญา อิทธิยาภรณ
21046 นางสาว เพลินตา ตันรังสรรค
21056 นางสาว ปยดา กิตติสุวรรณ
21067 นางสาว นฤมล ชัยทอง
21104 นาย สิทธิชัย ยวงเกตุ
21108 นางสาว ณัฐธีรยา วิชกิจ
21121 นางสาว นฤมล  พลายงาม
21134 นาย ฐณรฏฐ วิทยปญญาพงศ
21143 นาย ไตรภพ เรืองศรี
21145 นางสาว กันยารัตน เล่ียมทอง
21146 นาย พนัส เหลาจรุงเภสัชกร
21148 นางสาว ดวงฤทัย ทองอินทร
21153 นาย ณัฐชนัน ธราพงษพันธ
21154 นางสาว วิชุดา  เตชอมรศิริ
21157 นางสาว ศุภการย เหลามติ
21161 นางสาว พินันทา วีสุวรรณ
21170 นางสาว วลัยรัตน  เกตุวัตถา
21171 นางสาว มาริสา ศรีอริยะกุล
21185 นางสาว ทิพวรรณ เกตุวงษ
21193 นางสาว หทัยรัตน ทรัพยอรามดี
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21194 นาย กัณหา คงทน
21195 สิบตํารวจโท สันติ หอมช่ืน
21198 นาย พัชรสิทธิ์ ศิริวิริยะ
21199 นางสาว พรทิพย บุณยสนธิกุล
21208 นาย ธีรโชติ ไผสุรัตน
21216 นางสาว กัญจนัชนก ธรรมวโร
21239 นางสาว วริษฐา   โพธิ์ทอง  
21241 นางสาว ลลิตตา แกวเกษการณ
21245 นางสาว ภัทรมาศ ฉันทนานุวัฒน
21248 นางสาว ณิสิตา จิตเจนสุวรรณ
21249 นาย อภิสิทธิ์ โตดํารงรัตน
21265 นาย อรรถพงศ ทิพยอักษร
21268 นางสาว สุภัทรา หันสันเทียะ
21269 นางสาว ธนาภรณ กุลศิริ
21290 นาย สุกิจ พิพัฒนมงคล
21291 นางสาว กุณชลภัส ศรีสมบูรณานนท
21301 นางสาว ธนบรรณ สกุลอรุณเพชร
21303 นางสาว ธนพร  รัตนพิเชฐกุล
21304 นาย ฉัตรพล ปองกัน
21345 นางสาว บงกช เฟองฟู
21346 นางสาว ศุภัค ลิขิตวัฒนานุรักษ
21348 นาย ประเสริฐ  แกวฟอง
21354 นาย อังกูร พงศานานุรักษ
21356 นางสาว กรกาญจน แกวมูลคํา
21358 นาย อดิศักด์ิ พาพุทธ
21359 นางสาว ฐิติพร ชละเอม
21360 นาย อมต สังวโรสกุล
21361 นาย ธงไชย  นิคม
21374 นางสาว สุธารัตน สังวิจิตร
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21376 นางสาว อลิษา นุชพิเรนทร
21380 นางสาว ฝนทิพย แจมจํารัส
21399 นางสาว ปยกุล กิตติสิโรตม
21404 นางสาว พัชยานันต คหกิจไพศาล
21409 นางสาว วสมาพร ภูษิตกาญจนา
21410 นางสาว อชิรญา รอบรัตน
21412 นาย วิสุทธิ์ ฉันทแดนสุวรรณ
21413 นางสาว ปาริฉัตร ศรีพุทธา 
21415 วาท่ีรอยตรี ดุษฎี  ไทยคํา
21421 นางสาว ศันสนีย เลิศอริยานันท
21429 นาย เบญจรงค รุงมณีกุล
21440 นาย อิทธิชัย รามสูต
21441 นาย พงศธร คําแหง
21442 นางสาว สาวิตรี เพชรทอง
21512 นางสาว มณีจุฑา ปานะชา
21538 นาย รัฐพงศ อุปพงษ
21550 นางสาว กรกนก วัฒนภูมิ 
21562 นางสาว พรพิตรา บุญชู
21591 นางสาว รมฉัตร วชิรรัตนากรกุล
21600 นาย วิชาญ ชอบสุจริต
21608 นางสาว ดวงทิพย ดีศรีวงศ
21611 นางสาว ฐณวดีย วงคสังข
21648 นางสาว เพียงตะวัน กันลอม
21650 นางสาว รัตนาภรณ  โคววิกกัย
21661 นางสาว สุวิมล จริยศาธิต
21672 นาย สุรเชษฐ  ศรีอรุณ
21680 นาย ภราดร  พรประทุม
21683 นาย ติณพงศ วงศอาจ
21688 นาย พรเทพ  อําไพทักษิณ
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21693 นาย ชัยพร สุขสัมพันธ
21700 นางสาว ศศิมา ดีศรีวงศ
21702 นาย สุธี  ศรีจํานงค
21714 นาย ณัฐภูมิณัฐภาส  นอยวงษ
21719 นางสาว พรศิริ บุญย่ิง
21720 นางสาว กณิศา วงคคม
21728 นาย ธนกฤษ ตันสุขชัย
21734 นาย สุรศักด์ิ รัตนาพรรณ
21741 นางสาว กัญญารัตน สามเมือง
21764 นางสาว พรรษชล พรศรีนิยม
21773 นาย วีกิจ เจริญสุข
21789 นางสาว จันทนา ขาวนวล
21803 นาย อภิทักษ บุตรดางาม
21811 นางสาว สุรัตนา  ทรงศิลป
21817 นางสาว ดวงใจ เลิศศิลปชาญชัย
21818 นาย กรันต สุริยารังสรรค
21823 นางสาว เบญจพร อนุสรณวาณิช
21857 นาย ภัทรพงศ กาญจนกุลสิทธิ์
21877 นาย เอกสุวัชร ปกรสินไกรศักด์ิ
21878 นาย กิตติณัฐ ประสิทธิ์มีบุญ  
21902 นาย สุชาติ โชติชวง
21919 นางสาว จุฬารัตน ปานทอง
21928 นางสาว นุชนาถ อัฐธรรมรัตน
21932 นางสาว ศรัณยพร ไชยอนันต
21940 นาย ภาคภูมิ ศรีวัชรกาญจน
21943 นาง ณภัชนันท เถลิงพล
21958 นางสาว จุฬารัตน บุตรพุฒ
21979 นางสาว อัมภวัลย ปญญาชัย
21984 นาย ณัฐพัชร สกุลเจียมใจ
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21985 นางสาว ทิพยวรรณ ปนแกว
21998 นางสาว ศิริรัตน อังกระโทก
22015 นาย ทวิวัชร จันทรออน
22017 นางสาว วัชรวดี  ทับทิม
22021 นางสาว ศิริรัตน ฤทธิรัตน
22033 นาย ธีระพร เพ่ิมฤาชัย
22041 นางสาว มัญชรี ช้ันทองคํา
22044 นาย นนทกร โรจนอุนวงศ
22045 นางสาว มณฑิตา ผลประเสริฐ
22049 นางสาว จันทรสม วัฒนจิราพงศ
22052 นางสาว ปรางทิพย หวังสมนึก
22054 นางสาว สุชญา ต้ังศิริ
22058 นาย ประภากร ยะสวัสด์ิ  
22078 นาย อรรถพล แจงสวาง  
22085 นางสาว ฉัตรนภา ชมภูแกว
22086 นาย ไอลวิล โปตระนันทน
22102 นาย ปญญา ศรีสะอาด
22103 นาย ธีระ ชวยเพชร
22116 นาย ศิระพงศ สุยะ
22122 นาย ชาติชาย เมาลีชาติ
22135 นาย ราชสิทธิ์ โรจนวงศสกุล
22137 นาย วัชราพงษ พุทธา
22144 นาย สุรศักด์ิ นามทอง
22145 นางสาว ประทินทิพย  วิรุณพันธ
22149 วาท่ีรอยตรี ศิริวรวุฒิ ต้ังเศรษฐพัฒน
22156 นางสาว สุภาวดี ธนาเนรมิตกุล
22162 นางสาว นาฏจุฑา นิลเล็ก
22164 นางสาว ศุภจิต คูสิทธิผล
22165 นาย เตชิต ชัยเดชสุริยะ
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22170 นางสาว ศรัญญา ประทีปถิ่นทอง
22184 นางสาว มนชิดา วงษถาวรเรือง
22201 นางสาว ชิดชนก การินไชย
22205 นางสาว ปญจพาณ นรถี
22220 นางสาว เรณู เรืองเอียด
22225 นางสาว ศรญา พฤษกลํามาศ
22263 นางสาว ปาริฉัตร สรอยสุวรรณ
22274 นาย ปรัศนัย  ทิมฤกษ
22297 นาย เตชธรรม ชรากาหมุด
22325 นาย เชาวฤทธิ์ กล่ินทอง
22343 นาย ฤทธิเดช ล่ิมพิพิธสุวรรณ
22360 นางสาว นัษฐิกา ศรีพงษกุล
22367 นาย ภูมิใจ ไชยวานิช
22369 นางสาว แคทลียา ธนพงศพิพัฒน
22386 นางสาว นุสรา เปรมสุข
22394 นางสาว ฐาปนี ใจกลา
22411 นางสาว ลําพูล  ทองพูน
22424 นาย นิติรุจน หิรัญรัตนกุล
22451 นางสาว ศานิตา หวงวงษ
22463 นาย สัญลักษณ เงินเรืองโรจน
22495 นาย วิศวชาติ ฉลาดธัญญกิจ
22507 นาง วันดี ไกรรมสม
22519 นาย พันธกิตต์ิ ล้ิมพัธยาเนตร
22520 นางสาว วริสรา รัชวัฒนะ
22529 นาย เฉลิมเกียรติ ประภานวรัตน  
22547 นาย เชิดวุฒิ สินพิมลบูรณ
22562 นาย ภูษิต เกิดพระจีน
22578 นางสาว สุนทรี นาคทอง
22585 นาย อัจฉริย ชางสากล
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22590 นาย ชูโชติ  วรรณวัฒน 
22596 นาย นัฐพงษ นวลแกว
22616 นางสาว ฐิติพร วิชัยธนพัฒน
22645 นาย จีราวัฒน  จันทรเทียม  
22655 นางสาว จุฑามาส เกียรติวรศรีกุล
22672 นาย มงคล ไกรกิตติวุฒิ
22723 นางสาว บุญเรือน เกตุสกุล
22737 นาย ประวิทย งามสิริศักด์ิ
22756 นาย ธนัทธ หลายปญญา
22765 นาย เมธัส แสนสุข
22785 นางสาว วิไลลักษณ  แจมใส  
22792 นาง นฤชล ปนมีรส
22800 นาง รพีพรรณ อัศวินวิจิตร
22812 นาย ธนูศักด์ิ  ลูกศร  
22819 นาย กรพงศ  คงสังข

/ผูท่ีสอบได ...
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   ผูท่ีสอบไดท้ังภาคหน่ึงและภาคสองแลว  ตองย่ืนคํารองขอข้ึนทะเบียนสอบปากเปลา
ตั้งแตวันจันทรท่ี 5 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันจันทรท่ี 19 พฤศจิกายน 2555    หากไมย่ืนภายใน
กําหนดจะถือวาผูนั้นสละสิทธเิขาสอบปากเปลาครั้งท่ี 1 สมัยท่ี 65 สวนรายช่ือผูมีสิทธิสอบปากเปลา

ท้ังหมดจะประกาศใหทราบภายในวันอังคารท่ี 4 ธันวาคม 2555 และจะทําการสอบปากเปลาครั้งท่ี 1  
สมัยท่ี 65 ในวันจันทร ท่ี 10 ธันวาคม 2555 ณ สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา
(รายละเอียดสําหรับการสอบปากเปลาจะแจงไวในทายประกาศรายช่ือผูมีสิทธิสอบปากเปลา)

              ประกาศ  ณ  วันท่ี         พฤศจิกายน  2555

                (ศาสตราจารยพิเศษ ไพโรจน  วายุภาพ)
                   ประธานคณะกรรมการอํานวยการ

                          อบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา

           (หมอมหลวงเฉลิมชัย  เกษมสันต)
                                 เลขาธิการ

                     สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา


