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ล าดบั 1 นาย สรรเสริญ เอ่ียมสุทธิวฒัน์ 1

ล าดบั 2 นาย ภชูติ เสริมศกัด์ิ 2

ล าดบั 3 นาย ฐิติ มีศรี 3

ล าดบั 4 นางสาว นาฏนภสั เหล็กเพ็ชร 4

ล าดบั 5 นางสาว ศิรประภา  โชติกมาศ 5

ล าดบั 6 นางสาว นภาพร    ฉายตระกูล 6

นาย ภานุวฒัน์ จนัทิกาแกว้ 7

ล าดบั 7 นางสาว ชาลิสา รตันาวิบลูย์ 8

นาย ชาติชาย เมาลีชาติ 9

ล าดบั 8 นาย ณัฐชนน   ประทุม 10

นาย ชยัพร สุขสมัพนัธ์ 11

ล าดบั 9 นางสาว อโณทยั ไพศาล 12

ล าดบั 10 นาย ฑีฆนันท์ ตรีนุชกร 13

ล าดบั 11 นางสาว พรรณวดี มณีวตั 14

นาย กรกช โตสงวน 15
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นางสาว ณัฐสุดา รตัตมณี 16

นาย วีกิจ เจริญสุข 17

ล าดบั 12 นาย จนัทรฑิ์ต มลูดี 18

ล าดบั 13 นาย จามีกร แสงโชติชยั 19

ล าดบั 14 นางสาว ชดิชนก การินไชย 20

นาย วีรวิช สุทธิสมภพ 21

ล าดบั 15 นาง ไพรินทร์ บุญแยม้ 22

นางสาว ศิริพร ดีเอ่ียม 23

นาย วชัรินทร ์ ทองเจียม 24

นาย ธนาตย ์ คุณภทัรวรกิจ 25

ล าดบั 16 นาย ศรายุทธ พรมบุญแกว้ 26

ล าดบั 17 นางสาว ภทัราภรณ์ เลิศทรพัยสิ์น 27

นางสาว นัชชา     ลาภจิตร  28

นาย ธนากร เพยีเพ็ง 29

ล าดบั 18 นางสาว เมษยา โรจนอารีย์ 30

นาย พงศพ์ณิช  บุญแดง 31

นางสาว ลษัมณ  วิริยะงามวงศ์ 32

ล าดบั 19 นางสาว อญัชุลี รอดนุช 33

ล าดบั 20 นางสาว สุพศิสา อินทุกรรม 34

นาย พสัสพล วุฑฒกนก 35

นาย ณัฐพงษ์ วิทยารุ่งเรืองศรี 36

นาย พรี์ สามคัคมีิตร 37

ล าดบั 21 นาย ปรศัว ์   นาคะ  38

นางสาว แพรวพรรณ    พฤกษ์สมบรูณ์ 39

ล าดบั 22 นางสาว ศิรินุช วุฒิวรารางค์ 40

ล าดบั 23 นางสาว ณัฐยาภรณ์ สุวรรณชาตรี 41

นาย พพิฒัน์ แสนปล่ียน 42

ล าดบั 24 นางสาว พณิทิพย์ ลายธีระพงศ์ 43
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นางสาว อภิญญา เกษมปัญญา 44

ล าดบั 25 นางสาว ณัฏฐกฤษตา บวัใหญ่ 45

นาย สมเกียรติ   มีทว้ม 46

นาย นิธิสรณัย์ จุลมนต์ 47

นาย ณัฐชนัน ธราพงษ์พนัธ์ 48

ล าดบั 26 นางสาว ชนัญญา บุญเจริญผล 49

นาย ปริณัฐ สมนึก 50

นางสาว ณัฐภทัร   วสุธาดา 51

นางสาว ลลิตตา แกว้เกษการณ์ 52

ล าดบั 27 นาย ศิริชยั เรืองศรี 53

นาย พลสิทธ์ิ อมรินทรเ์ทวา 54

นางสาว พชัรภรณ์ มีแพง 55

นาย วุฒิชยั สุวรรณวานิชกุล 56

นางสาว นุชพร มชัปาโต 57

นาย อุทยั  สุขหวาน 58

นางสาว พชัรินทร ์ ทองรอด 59

ล าดบั 28 นาย ปวนัวิทย ์ จงเฉลิมชยัฤกษ์ 60

สิบเอก อนุวฒัน์  ลอยมา 61

นาย พสิิษฐว์ุฒิ วรรณธนสถิตย์ 62

นาย จิระเดช จนัทรเ์มือง 63

นางสาว สิริมา โสภา 64

นางสาว วรษัฐพร อุทยารตัน์ 65

นาย เจษฎากร เทพพรม 66

นาย บารมี   เจริญสุขศิริ 67

นาย ธนพฒัน์ วิชากุล 68

นางสาว รตินันท์ ชชูยัมงัคลา 69

ล าดบั 29 นางสาว สุพตัรา พวกสนิท 70

นาย วฒันา หรสิทธ์ิ 71
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นาย สายณัห์ ลีลาเมธวฒัน์ 72

นาย ศรายุทธ ใสสะอาด 73

นางสาว กรกมล     พทุธซอ้น 74

นางสาว เพชรดา กมัพสิูริ 75

นางสาว รงัสิยา พูพ่นัธ์ 76

นาย นพตัธร ส าเภาเงิน 77

นาย สุรเชษฐ์ เส่ียงตรง 78

ล าดบั 30 นางสาว กาญจนี    เสสะเวช 79

นาย อนิรุทธ  ฤทธิชู 80

นางสาว กนกอร ช านาญ 81

นางสาว บุญยณี เพชรนวลนอ้ย 82

นาย ปิยะพงษ์ โชคถาวร 83

นางสาว ผุสชา จาละ 84

นาย องักูร   พงศานานุรกัษ์ 85

นาย ไผ่ สาทรกิจ 86

นาย ชวีิน เชยีงการ 87

นาย อาชวิน ตงล้ิม 88

นางสาว วิชุดา  เตชอมรศิริ 89

ล าดบั 31 นาย ณัฏฐธ์นัน พฒันสุขพนัธุ์ 90

นาย ยุทธพฒัน์ เศรษฐวชริา 91

นาย รณชยั  โตงาม 92

นาย จิรภทัร   ผลากรกุล 93

ล าดบั 32 นาย ธณวฒัน์ โสพกุิล 94

นาย วรวิทย์ เอ่ียมส าอางค์ 95

นางสาว ณัฐนันท ์ ใจซ่ือ 96

นางสาว ปิยดา   กิตติสุวรรณ์ 97

ล าดบั 33 นาย อภิชาติ พนัธช์ยั 98

นางสาว สุกญัญา แซ่ตงั 99
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นาย วราวุฒิ วิเศษ 100

นางสาว นิษานาถ สุภาพ 101

นาย อารกัษ์ บวัแกว้ 102

นาย วิโรจน์   เพ็งพะเนา  103

นาง เพ็ญศรี อุปัติศฤงค์ 104

นาย ธนวฒัน์ รินทรพ์รุม้ 105

นางสาว ศราวดี     วิมลสุรนาถ 106

นางสาว ณุจิรา จารุดุล 107

นาย ภีรวฒัน์   ยอดต่อ 108

นาย ชวาล อนุเธียร 109

ล าดบั 34 นางสาว รงัสิมา รตันะ 110

นาย เกียรติศกัด์ิ   เพชรสงค ์  111

นางสาว จริยา   แกว้สืบ       112

นาย ชยักองพล วงศสุ์เมธ 113

นาย ธิรวฒัน์  รปูสม 114

นางสาว สโรชา สมสวสัด์ิ 115

นาย ธนวฒัน์ มัน่ต่าย 116

นางสาว ธญัญา ริปันโน 117

นางสาว ธนิตา   ธรรมเจริญ 118

ล าดบั 35 นาย ศกัด์ิชยั เก่งกว่าสิงห์ 119

นาย ธนากร หงษ์ทอง 120

นาย พทิกัษ์ เมธาจิตติพนัธ์ 121

นาย ศุภวฒัน์  ศุภพล 122

นาย ชยัวฒัน์ พวงทอง 123

นางสาว สุธิดา ตนัเพชรทองกุล 124

นางสาว รดามณี พนัธุโ์ชติ 125

นางสาว ฐานิศรา วงศท์องสรรค์ 126

นาย ศุภราช ภมูิพงศ์ 127
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นาย สุวพรรณ    ศรีภวูงษ์ 128

นาย ปรศันัย  ทิมฤกษ์ 129

ล าดบั 36 นาย นที เข็มทอง 130

นาย อภิวฒัน์ มีทรพัย์ 131

นาย ณัฐชนน ธนศิโรรตัน์ 132

นาย นิรุติ บุญภกัดี 133

นางสาว วลยัลกัษณ์ จนัทดิษฐ์ 134

นางสาว ชุติมา อินทรเ์กล้ียง   135

นาย วิชยั จัน๋โปแว่น 136

นาย สุธี ปันแกว้ 137

นาย ชนะพงศ์ ไปปอ 138

นางสาว วลยัลกัษณ์ พงษ์งาม 139

นางสาว ชนากานต ์  ศรีกลัน่ 140

นางสาว วรรณรตัน์  การุณยวนิช 141

นางสาว ชุดา ภมูิวาณิช 142

นางสาว พมิพพ์มิล   สุขประเสริฐ 143

นางสาว กุลนิษฐ์ ยิง่ชล 144

นางสาว ภทัรวรรณ   ประภากรณ์ 145

ว่าท่ีรอ้ยตรี วสุ พทิกัษ์ 146

ล าดบั 37 รอ้ยต ารวจเอก ศรศิลป์ เปล่งชยั 147

นาย สนธยา โสพรรณรตัน์ 148

นาย วรทัภพ ปริยานนท์ 149

นาย ชาคริต เอ่ียมเอกสกุลณี 150

นางสาว ทศันีย์ สาลี 151

นาย วรภทัร ไชยริปู 152

นาย วิทยา กลางมีศรี 153

นางสาว กาญจนา      เอ่ียมแข    154

นาย พฤทธ์ิ ศิริสมบติั 155
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นาย ณัฐพล ปภสัสราพนัธุ์ 156

นาย รพพีงษ์    เอกปิยะพรชยั 157

นางสาว จุฑามาศ    ตั้งวงค์ 158

นางสาว ฑิตา ตนัคณิตเลิศ 159

ล าดบั 38 นาย จตุพล เพ็งแจ่มแจง้ 160

นางสาว รุ่งฤดี ชาวบา้นสิงห์ 161

นาย ชานนท์ ส าเภาอินทร์ 162

นางสาว วีณา อคัรโชติกวนิชย์ 163

นางสาว วีรนิติ คลองมีคุณ 164

นางสาว ธนวรรณ     ไชยวงศ ์  165

นางสาว นฤมล ศกัด์ิสกุลไกร 166

นาย ธณะ   อารีพรรค 167

นาย จิรศกัด์ิ เกตุประยรู 168

นางสาว หทยัทิพย ์ รตันพงศเ์ศรษฐ์ 169

นางสาว นิศารตัน์ กลา้เวช 170

นางสาว พรอ้มพร พชิญภ์กัดีอนันต์ 171

นาย ทชัชกร กิจเจริญ 172

นางสาว ณพชัร ครุฑนุย้ 173

ล าดบั 39 นาย สมพงค์ มาเอียด 174

นาย ชษิณุชา เทพนิมิตร 175

นาย สมเกียรติ  อาญาเมือง 176

นาย ณัฏฐพล อศัวชมพนุูช 177

นางสาว กรรณิการ์ มุสิกิม 178

นางสาว เพชรรตัน์      สพรัง่ผล 179

นาย สลิล      ธรศิริกุล   180

นาย ฉตัร     เอ่ียมพจิิตร   181

นาย วีระพงศ ์     ยิง่เภตรา 182

นาย พรพพิฒัน์ อุดมทวีทรพัย์ 183
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นางสาว กมลฤทยั     หนูมี 184

นาย ธีรภทัร   อรุณสวสัด์ิฤกษ์ 185

นาย สุวิทย ์ วนาสุวรรณวณิช  186

นางสาว ปรียาภรณ์ วิชติ 187

นางสาว สลิล ศิริพรพทิกัษ์ 188

ล าดบั 40 นาย กรุงสยาม โถดาสา 189

นาย ปฐวี คงยอ้ย 190

นางสาว ทศันีย์ โอ่ทอง 191

นาย ณัฐภมูิ    รพเีลิศรงัสิมนัต์ 192

นางสาว รตัถยา    พรรณพงาพนัธุ์ 193

นางสาว พชัราภรณ์ บางจัน่ 194

นางสาว ภทัรรตัน์  พงษ์เจริญ 195

นาย กนัตภณ   นภทัรระวี 196

นาย ธนวฒัน์ บุญวงศ์ 197

นาย เก่งภพ แก่นยะกูล 198

นาย พงศศ์กัด์ิ      ค าอ่อน 199

นาย กฤษณะ      วิจิตร     200

นาย ณัฐดนัย ประยรูหงษ์ 201

นาย ยศพล ชาติมนตรี 202

นาย อนุสรณ์ อะสุระพงษ์ 203

นาย ธีรพนัธุ์ อุดมสินกุล 204

นาย วราพงศ ์ จนัทนพนัธ์ 205

นางสาว พชิณิกา โป๊ะบุญชื่น 206

นาย ราเชนทร์ วิทยาบ ารุง 207

ล าดบั 41 นางสาว อุไรวรรณ ผิวจนัทร์ 208

นาย พรภทัร กุ่มแกว้ 209

นาย คมกริช ยศอ่อน 210

นาย ศิวาวุธ เอกชาวสวน 211
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นาย สมพงษ์ ถ่ินดง 212

นางสาว เพชรรตัน์ หาญนฤตนันต์ 213

นาย นราธิป   หนูปักขิณ 214

นางสาว เอกภาวีณ์   เกษเพชร 215

นาย สญัชยั  ทวีแกว้ 216

นางสาว ศศิธร เจือโร่ง 217

นางสาว เบญจมาศ ยศทะแสน 218

นาง พชัรี    วงศว์รรณา   219

นาย ธนวฒัน์ ณนรงค์ 220

นาย อนุชา  เพชรศิริ 221

นาย ปวริศ เมตตา 222

นางสาว สุภาวดี   คชธรรม   223

นาย ศรณัย์ ชยัเกษตรสิน 224

นางสาว เมลินี ครองสุขสรรพ์ 225

นางสาว อรพรรณ   ล่ิมเหรียญทอง  226

นาย เอกชยั สุพทิกัษ์ 227

นาย จินตศกัด์ิ  เจียมปัญญา 228

นาย พรีวสั วุฒิภกัดี 229

นางสาว รตันาภรณ์  โคววิกกยั 230

ล าดบั 42 นาย วิทวสั พานิชบณัฑิตกุล 231

นางสาว สาวิตรี บรรเทิงสุข 232

ว่าท่ีรอ้ยตรีหญิง ณัฐดา     อินฉตัร 233

นาย ฤาฤทธ์ิ เริงสมุทร์ 234

นางสาว วิลาสินี ปันนิตามยั 235

นางสาว เมธปิยา เมธีลกัษณ์ 236

นาย ชวิรนัต์ิ แกว้ศรีจนัทร์ 237

นาย ธีรชยั  เก้ือเกตุ 238

นางสาว ญาณิศา ปรีชาวิบลูย์ 239
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นางสาว ศศิธร มุสิกะศิริ 240

นางสาว พชิญา วิศาลโภคะ 241

นาย ไชยวฒัน์   บุญเรืองศกัด์ิ 242

ล าดบั 43 นางสาว จนัทรา หล่อศรีจนัทร์ 243

นาย ยุทธนา เมฆประภา 244

นางสาว นันทิดา ยิง่อุปการณ์ 245

นาย โกวิท เนตรทิพย์ 246

นางสาว ป่ินอนงค์ พชืมงคล 247

นาย นิเวศน์ สุราอามาตย์ 248

นางสาว กิจจพฒัน์ รตันพนัธ์ 249

นาย บรรชยั   สืบสงัข์ 250

นางสาว ศิริพร จิระพรวชัรานนท์ 251

นาย ธนวฒัน์ ตุลาธน 252

นาย พฒันพงษ์   เพยีชอ่ 253

นาย เกรียงไกร ริวแถว 254

นาย สมศกัด์ิ วงษ์สมบติั 255

นางสาว ฟารีดา หมดัเหล็ม 256

นางสาว ภสัรา ธรรมโชติวร 257

นางสาว กรองทอง  ไทยสุโข 258

นางสาว ญาณินท์ พเิชยีรสุนทร 259

นางสาว จิราพร แจง้ไพร 260

นาย เปาวรุ์จ รตันเหล่ียม 261

นางสาว พรพมิล ประดิษฐ์ 262

นาย สิทธิชยั เมืองแกว้ 263

นาย สุรศกัด์ิ    รตันาพรรณ 264

ล าดบั 44 นางสาว จิราพร เจียรพนัธพ์งษ์ 265

นางสาว ปานชนก พลสวสัด์ิ 266

นางสาว ชชัปาณี จินาภาค 267
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นาย ณัฐพนธ์ นวลเจริญ 268

นาย ภิญโญ รตันวงศ์ 269

นางสาว วิมลพรรณ ม่วงยิ้ มพงษ์ 270

นาย โกวิท     ชื่นอุทยั 271

นาย เอกรกัษ์ ทองจีน 272

นาย เอกชยั หรุ่นโพธ์ิ 273

นาย คณิน ล่ิมสกุล 274

นาย กวิภฎั คนึงเพยีร 275

นาย วิรตัน์ นาทิพเวทย์ 276

นาย พงษ์ธวชั วฒันะ 277

นาย สิทธิศกัด์ิ     อภยันอก 278

นาย รงัสิมนัตุ์ พมิลวงศ์ 279

นางสาว กฤษณี เกียรติธนศกัด์ิ 280

นางสาว จุฑามาศ ผาสุขฤทธ์ิ 281

นาย กุลพงษ์  ศรีโสวรรณา  282

นาย ฉนัทวฒัน์ เศรณีปราการ 283

นางสาว วิชญา แกว้เกิด 284

ล าดบั 45 นางสาว อุษา ศรีวิเชยีร 285

นางสาว อรทยั หาดสุด 286

นางสาว อรุชา หตัถวิจิตร 287

นาย นิติวตัร พวัประเสริฐ 288

นางสาว สกลรตัน์ เศวตมาลย์ 289

นาย สมบรูณ์ สิทธินาม 290

นางสาว ปิยะนันท์ ทองห่อ 291

นาย สนัติชยั สุขราษฎร์ 292

นาย จิตรกร  พสิปิงค า 293

นาย ธวชัชยั  ฤทธ์ิน่ิม 294

นางสาว หทัญา  อศัวนิเวศน์ 295
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นางสาว สาริศา     กุลภทัรธนโชต 296

นาย  ปณชยั แว่นใหญ่ 297

นาย สุนาท ฉตัรเงิน 298

นาย ปิยบดี ชวีิตโสภณ 299

นาย ณภทั โอฬาริกสกุล 300

นางสาว กญัญา สุดเสมอใจ 301

นาย ปวรชั วิสยักุล 302

นางสาว กุณชล์ภสั ศรีสมบรูณานนท์ 303

นาย ไอลวิล โปตระนันทน์ 304

นางสาว หทยัรตัน์ ทรพัยอ์ร่ามดี 305

นางสาว พาฝัน สิทธิสาท 306

ล าดบั 46 นาย สุพจน์ ยาสมุทร 307

นาย เอกศกัด์ิ ขวญัแกว้ 308

นางสาว ภสัสรวฤนท์ กฤษณ์กมลพชัร 309

นาย ชนาธิป พาลพล 310

นาย ธวชัชยั ใจซ่ือ 311

นางสาว ณัชชา โรหิตเสถียร 312

นาย ภทัริน อินท่าทอง 313

นาย สุชาติ เพชรอาวุธ 314

นาย พรีนัธร วีระภรณ์พมิล 315

นาย วรวุฒิ พลเกษตร 316

นาย นิติรฐั ศรีสวสัด์ิ 317

ว่าท่ีรอ้ยตรี สิทธิศกัด์ิ อุตมา 318

นางสาว ไพลิน พุม่สุคนัธรส 319

นาย ภวูดล    ปัญญาเป่ียมศกัด์ิ   320

นาย พชิยั เชงิดี 321

นางสาว เกวลี ภกัดีคง 322

นางสาว กลัยทรรศน์ วนิชชานนท์ 323
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นางสาว รสิกา กาญจนะ 324

นาย ธนากร เทพารส 325

นาง อมัพกิา เจนสุทธิประเสริฐ 326

นาย กฤชพล  คมสตัยธ์รรม 327

นางสาว ศลิษา  อนิลบล 328

นาย เอกวิทย์ พลภกัดี 329

นาย ณัฐวุฒิ  เชดิหิรญักร 330

นาย กิตติเมศร์ ถิระภิรมยไ์ชย 331

ล าดบั 47 นาง ปาริชาติ โมไนยกุล 332

นางสาว ปิยนุช จนัทรค์ง 333

นาย ประสงค์ นะมะพะทะ 334

นาย ธนกร รุ่งหิรญัวฒัน์ 335

นางสาว ศรารินทร์ จนัทรวฒันาวณิช 336

นาย รุ่งโรจน์ แซ่จ๋าว 337

นางสาว จิรวรรณ หงษ์ทอง 338

นางสาว จุฑามาศ อาจหาญ 339

นาย ศิริพงศ ์ ทองอารีย ์ 340

นางสาว วรรณวิศา  พรหมแกว้ 341

นางสาว จิรตัติกาล สุริยะ 342

นาย ปราการ สมบุญยิง่ 343

นางสาว พชัรี สรรเพ็ชร 344

นาย ธีระธรรม ชทูอง 345

นางสาว ศาลินี ศรีสุขใส 346

นาย เทอดธรรม สงัขพนัธานนท์ 347

นาย อคัรณัฏฐ์ พงษ์รามญั 348

นางสาว ณัฐพร  งามแกว้ 349

นาย อภิสิทธ์ิ  จนัทรจ์ิตร  350

นาย ภพูงิค์ ศรีตั้งศิริกุล 351
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นางสาว บวร ประภาสะวตั 352

นาย สุรศกัด์ิ วิฑรูยพ์ศิาลศิลป์ 353

นาย สงกรานต์ เณรเอ่ียม 354

นางสาว ลทัชยา ภาคนาม 355

ล าดบั 48 นางสาว พรศรี พทุธิพร 356

นาย ภวูรินทร์ ทองค า 357

พนัต ารวจโท จกัรพงศ์ ทาสุวรรณ 358

นาย มาณพ ประวาลลญัฉกร 359

นาย ณัฐวฒัน์ ขนัตี 360

รอ้ยต ารวจเอก ธีรศกัด์ิ โอสถานนท์ 361

นาย พงศชาญ ชะมุนี 362

นาย จ านง พพิฒันกุล 363

นาย ภษิูต เกิดพระจีน 364

นางสาว จุฑามาศ    เจตกรกฤต 365

นาย ปรชัญา ฤทธิชู 366

นาย สมเกียรติ ปัญญาเปรียว 367

นาย นพเกา้ ภู่เกตุ 368

นางสาว วนิดา   มีศรี 369

นางสาว ศุทธภา กรวิกดรงค์ 370

นาย แมนสรวง     ค าโสภา 371

นาย สุเมธ จนัจะนะ 372

นางสาว สุธาริณี ศรีวิพฒัน์ 373

นางสาว ทศันีย์ เพ็ชรศรีสม 374

นางสาว กญัญารตัน์     ชนิตะวนั   375

นาย คณัสพสิิษฐ์ ราชสิงห์ 376

นาย กิตติคุณ เงินพรหม 377

นางสาว อธิรตัน์ ยงคะอกัษร 378

นางสาว รุจิระ ธโนภาสรตัน์ 379



หนา้ที ่15

นางสาว ฐณวดีย์ วงคส์งัข์ 380

นางสาว สิทธิดา จิตทกัษะ 381

นางสาว วริษฐา จิตรวุฒิโชติ 382

นางสาว ทิพยสุ์ดา  ศรีรตันา 383

นางสาว สิริกาญจน์  แกว้ธนะสิน 384

นาย ดิษรินทร ์ สีมาไพศาล 385

นางสาว วริสรา รชัวฒันะ 386

ล าดบั 49 นาย โยธิน กณัทะวงศ์ 387

นางสาว นนทารมณ์ ธรรมธาราณา 388

พนัจ่าเอก ศรุษฐ์ จฑูา 389

นาย ประณิธาน พวงภู่ 390

นางสาว นภสัวรรณ ออกแมน 391

นาย อ านาจ เหมฬา 392

นางสาว ชลลดา หมดัอะดั้ม 393

รอ้ยต ารวจเอก สว่างพงษ์ ดวงเพชร 394

นางสาว วรบุญ ลว้นรตัน์ 395

นาย เจษฎา ชวีะหิรญั 396

นางสาว เต็มใจ   ธนามี 397

นางสาว อนุวรรณ ทองหตัถา 398

นาย อคัรวฒัน์ เข็มโรจน์ 399

นางสาว จรรยา กองแดน 400

นางสาว รฐัติยาภรณ์ ขุนศรี 401

นาย ธีรวฒัน์ หาญใจไทย 402

นาย ภาคภมูิ   ศรีวชัรกาญจน์ 403

นางสาว ศิรินภา  จนัทรตัน์ 404

นางสาว พรศิริ จิตตว์ฒันนุกูล 405

นางสาว ณัฏฐณิชา โกกะพนัธ์ 406

นาย ณัฐพงศ์ ศรีมนัส 407
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นาย ณฐพงษ์      อรรณพไกรสร 408

นางสาว สุพรรณลกัษณ์   แกว้อนุ 409

นาย วีระยุทธ  หงษ์ด่านกลาง 410

นาย วศิน สิทธิสร 411

นางสาว ชุติมา   สุวรรณพมิพ์ 412

นาย ศุชานนท์ ศรุติสุต 413

นางสาว มลัลิกา หุนตระนี 414

นาย ธเนศ องคพ์สุิทธ์ิ 415

ล าดบั 50 นาย ศิริมงคล ทนันชยั 416

นางสาว ศุภาวีร์ ดุลยภากร 417

นาย เกษตรศกัด์ิ บุญโต 418

นาย อรรถพงศ์ เกษสุริยงค์ 419

นาย เสน่ห์ มีบุญ 420

นาย ชยัมงคล ศรจอน 421

นาย ชสูกุล   ทองชว่ย 422

นาย พฒันา   คงทน  423

นางสาว วิภาวรรณ กลางนอก  424

นางสาว ฉมาพนัธ ์   วรเวชวิจิตร 425

นาย พงศกร สุขชื่น 426

รอ้ยต ารวจโท ธนพล ทุมก า่ 427

นางสาว สุวิมล พสุสินไพบลูย์ 428

นาย ศราวุฒิ   แขวงเมฆ  429

นาย สุรศกัด์ิ     แกว้สีเขียว   430

นาย อนุรกัษ์   เด่ือกระโทก   431

นาย สณัหสิ์ทธ์ิ ยุทธภณัฑบ์ริภาร 432

นาย ดิสพร แสงเพชร 433

นาย อภินพ อติพบิลูยสิ์น 434

นาย มรุสนัต์ โสรตัน์ 435
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ล าดบั 51 นาย เอกรฐั สิงหด์ง 436

นาย วชัรินทร์ อุบลสถิตย์ 437

รอ้ยต ารวจเอก ศิริชยั โสมอินทร์ 438

นางสาว ศุภทัร ภทัรสุนทร 439

นางสาว แกว้ตา ตรึงไตรรตัน์ 440

นาย เกียรตินันท ์  แสงชมภู 441

นางสาว ฉตัรสุดา   ศิริวงศ์ 442

นางสาว ปรมาภรณ์ ปฐมานนท์ 443

นางสาว ชนิกานต์ เจตน์วราพงศ์ 444

นางสาว อรวดี สุวรรณทวี 445

นางสาว ปัญญารตัน์     พลอยกระจ่าง 446

นาย ธเนตร   อุดมสิน 447

นาย ฐทัธกรณ์ บุญนวล 448

นาย ณัฐพล ศรุติเกรียงไกร 449

นาย วริน อศัวรตัน์ 450

นางสาว อารียา เกาะกลาง 451

นาย ณัฐดนัย ภิญโญ 452

นางสาว ปรญัญา    เรืองศรี  453

นางสาว ปนัดดา เลไธสง 454

นาย จกัรพรรด์ิ    เสริมเทียมจนัทร์ 455

นาย มงคล ลิมบานเย็น 456

นางสาว กญัญมน ชยัรตันาวรรณ 457

นางสาว ปิยรตัน์ วงศง์ามขวญั 458

นาย อุดมพร อรุณโน 459

นางสาว ธญัธิติ เฉตวงษ์ 460

นาย นัฐพล ค าสีดา 461

นาย กร ถ่ินธานี 462

นาย อดิรุจน์   คงปลอด 463
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ว่าท่ีรอ้ยตรี ทรงวุฒิ นันทบุรมย์ 464

ล าดบั 52 นาย วชริะ เล็กชยัชาญ 465

นาย ณัฐพงค์ ลือฉาย 466

นาย เมธี อาชามาส 467

นาย ฉตัรพงษ์ นิยมญาติ 468

นาย ฐิตวฒัน์ ทศันไตรลกัษณ์ 469

นางสาว วิลาสินี ปิตินานนท์ 470

นาย รฐัพล สนิท 471

พนัต ารวจตรี รณรงค์ ชื่นจิตร 472

พนัต ารวจตรี ธเนตร บุญชว่ย 473

นางสาว มิ่งขวญั   สุวณัณะสงัข์ 474

นาย สณัหวฒัน์   จิตรากุล 475

นางสาว วงคผ์กา       สุดชู 476

นาย วิทวสั ธรรมรกัษา 477

นาย สมศกัด์ิ เทียมทดั 478

นางสาว บุญเรือน    เกตุสกุล 479

นางสาว สุชาดา นาแหยม 480

นาย ศิระวงศ์ อโนราช 481

นาย ปารินทร ์   การุณยธร 482

นาย ชนาธิป  ธุวธนานุรกัษ์ 483

นาย สญัญา บุตรชน  484

นาย นาวี ธิมาภรณ์ 485

นางสาว ชลธิชา อินทรามะ 486

นางสาว อนงค ์ ศรชยั 487

นางสาว รสสุคนธ์ อ าไพฤทธ์ิ 488

นางสาว รุ่งรตัน์ ด ารงบุล 489

นาย อภิชาติ ปลอดข า 490

นาย ณัฐพล เร่ิมเสริมสุข 491
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นาย เอกราช ฤทธิแผลง 492

นาย จิรายุ ฟองประไพ 493

นาย รชัพล วฒันภคัพล 494

นางสาว กุลชญา        นรารตัน์ 495

นาย ศุภฤกษ์ แกว้มณีชยั 496

นาย อุกฤษ ตูจ้ินดา 497

นาย พทุธบชูา ศิริกุลชยานนท์ 498

นาย ฐานิส หงษ์ประพนัธ ์ 499

นางสาว ชนิดา เมธาชวลิต 500

ล าดบั 53 นาย สุกิจ ชกูล่ิน 501

พนัต ารวจโท ชชัวาล สงัขร์กัษา 502

นางสาว สิริพร เบญจพรจุลมาศ 503

นาย สุวิทย์ เนติวฒันากุล 504

นาง ดวงฤทยั ทานทน 505

นาย สนัติ พนูมัน่ 506

นาย สุวิชา สุวรรณโคตร 507

นาย วนัชยั ไพบลูยอ์ภิบาล 508

นาย บญัชา อินทรสงเคราะห์ 509

นางสาว มจัทรีย์ แกว้เหมือน 510

นาย ธีรภทัร์ ปุกแกว้ 511

นางสาว ศศิประภา ศรีอุดมพงษ์ 512

นางสาว ธิณีพนั ตรีก าธร 513

นางสาว ธญัญชล มัน่คง 514

นาย เสกสรรค์ อินใจค า 515

นาย ณัฐวุฒิ นิตยานนท์ 516

นาย ประภสัร์ วงศร์ตันศิริกุล 517

นางสาว พรรณี พรหมมี 518

นางสาว ยุวดี    หลา้ก า่ 519
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นาย บญัชา เติมสินวาณิช 520

นางสาว สุทธิดา วงศทุ์มมาลา 521

นาย ชาญชยั ปรูะโน 522

นางสาว ปิยธิดา คงปัญญา 523

นาย พทิยา    ข ากลบั 524

นางสาว อินทิรา อินทรสตู 525

นางสาว สุพรรณิการ์ ปัญญาสนัติกุล 526

นางสาว รพพีร จนัทรจ์ิรานุวฒัน์ 527

นาย พลากร    ฮะวงัจู 528

รอ้ยต ารวจโท อนุชติ เหลาแหลม 529

นาย ชานนท์ จุมพลพงษ์   530

นางสาว ดวงพร   แซ่อ้ึง 531

นาย สงัคม    โสภากาลณ์ 532

นาย สุธี พลูผล 533

ว่าท่ีรอ้ยตรีหญิง ปัทมาภรณ์ ทองสลบั 534

นางสาว ศิริพร    ธนานุรกัษากุล 535

นางสาว ดาริน  รงัสิวรารกัษ์ 536

นาย ทศพร พกุิลวร ป้องเพ็ชร 537

นาย สุรสิทธ์ิ  เหลืองวิริยะ 538

นางสาว จนัจิรา     ชมบุญ   539

นางสาว จิราวรรณ ชว่ยแดง 540

นาย นราธิป    ช านาญศรี 541

นาย ดิษพงษ์ ประสิทธ์ิเรืองสุข 542

นาย ภคัพล เอมศิรานันท์ 543

นาย สมณรรค์ บวัเกิด 544

ล าดบั 54 นาย ฐานพนัธ์ อินทรสมหวงั 545

พนัต ารวจโท  ยุทธนา กญัธง 546

นาย นราธิป อาษารกัษ์ 547
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นาย เผด็จ สิมมา 548

นาย ชยนิน เก่งสุวรรณ 549

พนัต ารวจโท ยศไกร มาประเสริฐ 550

นาย ธวชัชยั ศิริวงศ์ 551

นางสาว ธนัชจกร โยธาภกัดี 552

นางสาว วงพลอย นวลอ่อน 553

นางสาว สุรจิต ปรารถนา 554

นาย สมนึก  งามลิขิตวฒันกุล 555

นาย วิศรุฏ ขุนจนัทร์ 556

นางสาว กีรติ     แจมิตร   557

นางสาว ผกามาศ วฒันะจิตโกศล 558

นางสาว ปุณยวีร์ ปุณยสิริวิทย์ 559

นาย พรีิยาพชัร ์ พมิเผือก 560

นางสาว จิรนันท ์ คงยอดดี 561

นางสาว ประภาพร   ฤทธิรงค์ 562

นาย พฒันกาญจน์ ประทีปธนวงศ์ 563

นาย กวีวฒัน์ เอกธราพพิฒัน์ 564

นาย ศรณัย์ ตนัสกุล 565

นางสาว วรรณวิสา  ชผูลา 566

นางสาว วรภาดา จนัทนพนัธ์ 567

นาย คุณภทัร ดุษฎพีร 568

นางสาว ยวิษฐา จนัทรทิ์พย์ 569

นาย นัฐพงษ์ ธนาวุธ 570

นางสาว นิจจารีย์ กีรติบ ารุงพงศ์ 571

นางสาว อรนิตย์ เมตตามตะกุล 572

นางสาว ขนิษฐา สุขเสน   573

นาย ถิรตัว์ สุวรรณจ าปา 574

ล าดบั 55 นาย สุนันทร์ พว่งแม่กลอง 575
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นาย เจษฎา มณีวงศ์ 576

นางสาว สุภาวดี พรหมทอง 577

นาย ธีรพล ปะพะลา 578

นาย พพิฒัน์ มอญภาษา 579

สิบเอก กิติศกัด์ิ พรอ้มมลู 580

นางสาว นวจิรดา เรืองวุฒิ 581

นางสาว กญัญร์ฐา จ าปาเงิน 582

นางสาว เธียรวรรษ จ าปานิล 583

นางสาว ปณิฐญา   จิตตช์นะ 584

ว่าท่ีรอ้ยตรี ชนินทร์ ศรีอนันต์ 585

นาย พรีวิทย ์ สุทธิธ ารงสวสัด์ิ 586

นาย โชดก แป้นละม่อม 587

นาย ปิติพงษ์ นวลเล่ือน 588

นางสาว มาลิณี    ลาสิงห ์ 589

นางสาว สุปาณี กล่อมจิตร 590

นางสาว ทวินันท์ ดิษฐพลู 591

นาย ศรายุทธ       สจัจากุล 592

นางสาว ทกัษะกญัญา จนัทศรี 593

นางสาว วิชชุตา กระจา่งคนัถมาตร์ 594

นางสาว นพมาศ เกิดวิชยั 595

นางสาว พรรณทิพย ์ ชาญชยัวรวิทย์ 596

นางสาว องัคว์รา สินเกษม 597

นางสาว นิตยา ปะโกทะสงัข์ 598

นางสาว ทวิกา พฤกษ์เพ็ชรไพศาล 599

นางสาว โศจิรตัน์   บรูณะพงศ์ 600

นางสาว จิรนันท์ อมรชาติ 601

นางสาว สุรียร์ตัน์ ขิยะภทัร์ 602

ล าดบั 56 นาย อาคนัตุกะ อนุพนัธ์ 603
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นางสาว พนัธณี ทองพรอ้ม 604

นาย วิเชยีร สุภายุทธ 605

นางสาว อมัภา รตันศกัดากร 606

นางสาว เจษฎาพร ศรีภิรมย์ 607

นาย วุฒินันท์ ลิกขะไชย 608

นางสาว จิราพร อ่อนแกว้ 609

นางสาว ทฤฒมน พชิญาภเูรศร์ 610

นาย สุทธิพงศ์ ปานแกว้ 611

สิบต ารวจตรี พทิยา ค าแหงพล 612

นาย วิศรุต ไมแ้พ 613

นางสาว สุธีรา สอวิหก 614

นาย จอมภพ ศานติบรูณ์ 615

นาย นรวุฒิ  มุลตรีบุตร 616

นาย ศุภะ วรธรรมานุสาร 617

นาย กิตติชาติ สงัขแ์กว้ 618

พนัจ่าอากาศเอก สุชาติ ขวญัเจริญ 619

นาย ณัฐพงษ์      วายุพฒัน์   620

นาย ณัฐ แกว้จงประสิทธ์ิ 621

นาย พษิณุ      อภิรตัน์มนตรี   622

นาย ธวชัชยั สินคา้ 623

นาย นริศ     เพชรมณี  624

นาย ประวิทย์ เฮงสวสัด์ิ 625

นางสาว บุณยนุช พรหมประพนัธ์ 626

นาย นิพนัธ ์    ชนิวงศ์ 627

นางสาว รฐัวินท์ อมรสนัต์ 628

นาย อรรจน์ วรกุล 629

นางสาว สุทธาวรรณ บุญวงศ์ 630

นางสาว ณฐพร ภราดรศกัด์ิ 631
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นางสาว ปุณยนุช   อ่ิมธีระนนท์ 632

นางสาว สุธารตัน์ สุริยะเกษ 633

ล าดบั 57 นางสาว โสวลกัษณ์ รกัษาแกว้ 634

นาย บณัฑิต ประธานชยัมงคล 635

นาย นิธิวชัร์ อิทธิวฒันพงศ์ 636

นาย สุริโย อินนุรกัษ์ 637

นาย อดุลวิทย์ พพิฒัน์จิระกุญชร 638

นาย ศกัดา ฟักหวาน 639

นางสาว ยอดกมล ทองค า 640

นาย สุรศกัด์ิ พราหมณ์ชเูอม 641

นาย มนตรี วงศถ์าวร 642

นางสาว อรทยั แกว้แดง 643

นาย วิเชษ ขยายเสียง 644

นางสาว นิตยา กองทอง 645

นาย อนุรุจน์ กิจพลูลาภ 646

นางสาว มีนณรี ฉตัรจินดา 647

นางสาว อนุตรีย์ สุวรรณไตร 648

นาย กนัตพฒัน์ เจตนเสน 649

นาย ธนภทัร ชื่นกล่ิน 650

นางสาว อรทยั  คงมัน่   651

นาย ธนกร    อนันตนัตนนท์ 652

นาย รกัพงศ์ ประพนัธ์ 653

นาย พจนภณ  หองทองคาน 654

นาย พงศธร ยวงสมวงศ์ 655

นาย สามารถ ซ่อนกล่ิน 656

นาย โชคชยั เชื้ อเทศขจร 657

นาย รุ่งโรจน์ เขียวอินตะ๊ 658

นางสาว รชัดา เพชรเมืองปราบ 659
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นาย ทศพล  หอมคง 660

นาย ภราดร เมืองตงั 661

นางสาว สุวิมล จริยศาธิต 662

นางสาว ญาดา ศรีนพพงศ์ 663

นางสาว กมลชนก มุขศรี 664

นางสาว แพร    รตันไพศาล     665

นาย สวโรจน์ นิมมานพชัรินทร์ 666

นางสาว สไบทิพย์ วานิชกูล 667

นางสาว ชุติกาญจน์     ชยัณรงคร์ตัน์ 668

นาย วิชติ วงศปิ์ยนันทกุล 669

พนัต ารวจโท นิรุติ พฒันรฐั 670

นางสาว รชันก ชว่ยเชยีร 671

นาย ศุภชยั  สมแกว้ 672

นาย เจษฎาพงษ์ ประดิษฐช์ยั 673

นาย ญาณพฒัน์ ฉตัรชยัสกุล 674

นางสาว สิริพร   ไตรรตัน์ธนวงศ์ 675

นาย สงวน สตัราศรี 676

นางสาว กานตสุ์ดา เอ้ืออมรรตัน์ 677

ล าดบั 58 นาย วรเมธ อุตส่าห์ 678

นาย นิเทพ วงัวิเศษการณ์ 679

นางสาว อารยา วรญัญาพร 680

นาย วยัวฒัน์ สีหะวงษ์ 681

นางสาว วาสนา ว่องไว 682

นาย สุภวตัร อ้ึงสมบรูณ์สุข 683

นาย อนุสรณ์ เด็งเจริญ 684

นางสาว จิตอารีย์ ปุญญะศรี 685

นางสาว ปรียาวดี ศรีชาย 686

นางสาว แหวน ปะวะเค 687
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นางสาว รุ่งนภา อ่อนหาญ 688

นาย วิกรานต์ ฮวดรกัษาสตัย์ 689

นางสาว อุษณีย์ คู่วิมล 690

นาย ภาณุวฒัน์ มาตรแสง 691

นางสาว ณัฐศศิ ฝีมือชา่ง 692

นางสาว ชฎาภา  รุ่งเรือง 693

นาง ศรณัยพ์ร แกว้ประสิทธ์ 694

นาย สมชาย เอียดเกล้ียง  695

นาย อภิชาติ   วรรณสุข 696

นางสาว ศนัสนีย์ ตั้งเจริญสุขพศิาล 697

นาย บรรดิษฐ์ มะลิรส 698

นาย จีรศกัด์ิ ทองอุดม 699

นางสาว ลลิตา  พละไกร 700

นาย สุวิทย์ รอดมณี 701

นาย วชัรไชย มโนรตัน์ 702

นาย ธนพล  พฒิุแกว้ 703

นางสาว ศิวพร ไพฑรูย ์  704

นาย เอกราช     โภชนกิจ 705

นาย ณัฐพนัธ์ มตัติทานนท์ 706

นางสาว ภทัราพรรณ เชื้ อจินดา 707

นางสาว มณีรตัน์ มหาชยัเจริญ 708

นางสาว ศุภรตัน์ เอียดทองใส 709

นางสาว ศุภลกัษณ์ หวานวาจา 710

นาย ประเสริฐ ไชยทองงาม 711

นาย ธีรพล รอดแผว้พาล 712

นาย ชติิพทัธ์ ทองสกุล 713

นางสาว ธนัฎฐา ดีแท้ 714

นางสาว ณัฏฐก์ฤตา    พจนานุวฒัน์ 715
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นาย พพิฒัน์ วิรุฬหร์ตันากร 716

นาย มิ่งวรินท์ ศรีศิริพงศ์ 717

ล าดบั 59 นาย อนุสิษฐ์ อุ่นทิม 718

นาย ศุภศกัด์ิ ฉายา 719

นาย อนุพงษ์ บุตรโพธ์ิ 720

นางสาว ชื่นฤดี เลขะสมาน 721

นาย ไกรยุทธ กลัยาสนธิ 722

นาย วีระ มัง่สุวรรณ์ 723

นางสาว อรุณี ศรีทิพโยวาท 724

นาย ปรชัญา ถ ้าชยัมงคล 725

นาย ศุภชยั สุขอุดม 726

นางสาว กอบแกว้ ก่ิงจนัทร์ 727

นาย ไชยา ทองสา 728

รอ้ยต ารวจตรี ช านาญ รตันพนัธ์ 729

นาย อศัวิน พาณิชยพ์งศพ์ฒัน์ 730

เรือตรี กมล เหมรา 731

นาย นิพนธ์ เพ็ชรลอ้ม 732

นาย โยธิน มะโนภยั 733

นางสาว วราภรณ์ ชมมณี 734

นางสาว ลนัตา อุตมะโภคนิ 735

นางสาว จนัทรจ์รสั คชชา 736

นางสาว อภิญญา มงคลพนัธ ์ 737

นาย ธนสรรค์ ทิพยารมณ์ 738

นางสาว สุชาดา มิ่งขวญั 739

นาย ณัฐวุฒิ  สุวรรณวฒันกุล 740

นางสาว อจัราพรรณ ขนัทอง 741

นาย ชาญวุฒิ   ภู่หรุ่น 742

นางสาว สุพตัรา    ยะใจบุญ 743
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นางสาว วรวลัคุ์ ชาญสตบุตร 744

นางสาว สิริจรรยา ดีฉ า่ 745

รอ้ยต ารวจตรี ปองพล   รั้งกลาง    746

นาย เป่ียมวุฒิ วุฒิวณิชย์ 747

พนัต ารวจตรี โกเศษฐ ์ ค า่คณู 748

นางสาว ภรณ์ทิพา หงษ์กุลทรพัย์ 749

นาย นรภทัร ลาภส่งผล 750

นาย ดนุพล   จาตุรนตพ์งศา  751

นางสาว วิมลศรี ล่ิมกุล 752

นางสาว ภสัสร   ทบัสุข  753

นางสาว วิรงรอง ไวโรจนกุล 754

นาย โชคชยั  เนตรงามสว่าง 755

นางสาว นพวงษ์ มงัคละชน 756

ล าดบั 60 พนัต ารวจตรี นรินทร์ คงสุวรรณ 757

นางสาว ศิรภสัสรณ์ องอาจ 758

นางสาว อุญารตัน์ พฒัสงค์ 759

นาย นนทว์ริศ ชา้งชนะ 760

นาย ศุภฤกษ์ เทิงสงูเนิน 761

นางสาว อุรจัฉทั นาอุดม 762

นางสาว อุบลวรรณ อกัษรกลัน่ 763

นาง กฤษณา กนัทดั 764

รอ้ยต ารวจเอก อรรถพร บุรีค า 765

นาย เอกชยั สมบรูณ์ 766

นาย วินิจ ผาโคตร 767

นาย ศุภฤกษ์ เทพด า 768

นางสาว วริศรา นวลโคกสงู 769

นางสาว สินีนาฎ มสิูกะเจริญ 770

นางสาว ฐิตารีย์ เศรษฐจกัษ์ 771
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นางสาว ธนวรรณ พฒันะเอนก 772

นาย สุพจน ตนัติภิรมย ์ 773

นางสาว เมทินี   ประสพจนัทร ์ 774

นางสาว ศรุตยา เดชธรรมรงค์ 775

นาย วิรศกัด์ิ  ปัญญาวงศ์ 776

นางสาว นภสร    สุขพนัธรชัต์ 777

นาย วชัพล   ศกัด์ิสิงห์ 778

นางสาว ธารีรตัน์ โยมบุตร 779

นาย ณัฐวตัร รตันบุษย์ 780

นางสาว จิตตินันท์ สุนารกัษ์ 781

นาย กรกฎ วิยาสิงห์ 782

นาง อรญัญา บิลมาศ 783

นางสาว พชัราวลี รกัความชอบ 784

นาย วนัโชค   พงษ์สวสัด์ิ 785

นาย ชยพล   บ่อเงิน 786

นาย สิรวฒัน์ ชวนส าราญ 787

นางสาว ทิพวลัย์ ศรีรกัษา 788

นางสาว วชริา จนัตะ๊คาด   789

นาย ณรงค์ แสนค าอว้น 790

นาย เอกลกัษณ์  กุหลาบศรี 791

นางสาว ทิชากร อร่ามรตัน์ 792

นาย ธนวฒัน์ พึง่ชื่น 793

นาย วรพล จรสักิตติกร 794

นางสาว ภาวิดา  อารยางกูร 795

ล าดบั 61 นาย วฒันา กรีพานิช 796

นาย แสนชยั โสตถิยานนท์ 797

นางสาว พฤกษา เครือแสง 798

นาย ศกัด์ิชยั วรรณบวร 799
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นาย ชยุต วงษ์ราชธ์ 800

นางสาว นันทณ์ภสั บางต่าย 801

นางสาว มชัฌิมา ภามงั 802

นางสาว กนัญารตัน์ ปินตาสา 803

นาย พรีเดช ธรรมประทีป 804

นางสาว แกว้กิริยา สิงหวายุ 805

นางสาว จิดาภา แซ่ตั้ง 806

นาย อุกฤษฏ์ โพธิตา 807

นางสาว สุวปรียา แจง้สว่าง 808

นางสาว ธนาวดี     หนูสีคง 809

นางสาว นริศรา นภาวรรณกุล 810

นางสาว จุลศดา ดวงจิตร์ 811

นางสาว ณัชชา  อโปกุล 812

นาย วิเศษศิษฐ ์  ปฏเิวทย์ 813

นางสาว สุกญัญา สุขชว่ง 814

นางสาว สุกานดา  แกว้ประเสริฐ 815

นางสาว ดมิสา   ล้ิมไทย 816

นาย บรรจง สอนวิชา 817

นาย ไกรสร เอ่ียมอุบล 818

นาย พชิญ ์     กล่ินมาลี 819

นาย กิตติคม พศินนกแสง 820

นาย เฉลิมชยั     ศิลาขาว 821

นาย สมชาย เจือจอ้ย 822

นางสาว อมรรตัน์ ค าภาลี 823

นาย เถลิงเกียรติ พพิฒันภมูิพร 824

นางสาว สริตา ศรีดารณพ 825

นางสาว อมรรตัน์ สมบรูณ์วงศ์ 826

นางสาว ลกัษณารีย์ ประเสริฐสม 827
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นางสาว รภสั  อายุวฒัน์  828

นางสาว ธญัรดี   ชงบางจาก 829

นาย เอกวิช เจริญจิรศกัด์ิ 830

นางสาว สาวิตรี เพชรทอง 831

ล าดบั 62 นาย วิเชยีร ชยัชนะ 832

นาย จิระเดช กิตติปัญญโชติ 833

พนัต ารวจโท ดร. ชวลิต ชวลิตพงศพ์นัธุ์ 834

พนัต ารวจตรี ชยัพร สีมาวุธ 835

นาย ธนธชั แรงสงูเนิน 836

นาย ทวิวชัร์ จนัทรอ่์อน 837

รอ้ยต ารวจตรี วีรเทพ เทพจนัทรดา 838

นางสาว ดารารตัน์ สุวุฒิ 839

นาย มนตรี ศรีสงัข์ 840

นาย วชริวิทย์ อิสระนุสรณ์ 841

นางสาว เจษฎาพร จนัทโสม 842

นาย ชชัวาล หาญถนอม 843

นางสาว ฉตัติญาณ์ พุม่หมนั 844

นาย อุเทน พนิิจลึก 845

นาย ปริญญา พชิยวฒัน์ 846

นาย ภานุวฒัน์ ลบับวังาม 847

นางสาว จริยา แสงปานแกว้ 848

นางสาว สุพรรษา พรมเจริญ 849

นาย ณภทัร หนูเนตร 850

นางสาว วรรณพร  อ้ึงตระกูล 851

นางสาว อมรรตัน์ ศรีกรด 852

นางสาว มยุรี ศรีนวล 853

นาย วศกร  บวังาม 854

นางสาว วิภา  ทาแพงนอ้ย 855
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รอ้ยต ารวจโท ไพสาร ใจซ่ือ 856

นาย ชชัพล เอกอุรุชยัเทพ 857

นาย สุทธิศกัด์ิ     สนิท 858

นาย เทพรตัน์   พนัธุแพทย ์ 859

นางสาว อรณี   วตัตธรรม 860

นาย ไกร นาค-อก 861

นาย ณัฐติพงค์ ชว่ยสกุล 862

นาย ธ ารงศกัด์ิ สุเดชะ 863

นาย วีรพนัธ ์ สีเหมือนทอง 864

รอ้ยต ารวจโท ณัฐพล ชุ่มบวัตอง 865

นาย สุวชัระ พึง่น่วม 866

นาย เฉลิมวุฒิ    พงษ์เร่ือง 867

นาย ณัฐกรณ์  บลันาลงัค์ 868

นางสาว อธิพร สิทธิธีรรตัน์ 869

ล าดบั 63 นาย ปาระมี บวัสง่าชาติ 870

นางสาว กาญจน์สุดา เอ้ือหยิง่ศกัด์ิ 871

นางสาว สุรียพ์ร ขวญัแกว้ 872

นางสาว มนธิลา มีทอง 873

รอ้ยต ารวจโท ประสิทธ์ิ เกตุอินทร์ 874

นาย วิวฒัน์ชยั ค าคเูมือง 875

นาย ชาติชาย ค ากอ้น 876

นางสาว สุขสนัต์ แสนกลา้ 877

นาย อมฤต ติรนันทกุล 878

นางสาว อาคริา ค าเพ็ง 879

นางสาว วารีรตัน์ ธาราบุญรตัน์ 880

นาย วชัรพงศ์ แกว้โสภา 881

นาย ปิยะพงศ ์  สงรอด 882

นางสาว บงกชพร ปฏภิาคศิริ 883
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นางสาว อนุชธิดา กองพรหม 884

นาย ธนากร ลุยจนัทร์ 885

นางสาว ฐิติมา เจียมบุรเศรษฐ์ 886

นางสาว ธนัยพร ชชูื่น 887

นาย เกรียงไกร พณิอกัษร   888

นาย วริศ     อมรชชัวาลกุล    889

นาย ชชัชยั    ทุยไธสง 890

นาย กิตติธชั จนัทรน์วล 891

นางสาว ศศิธร ศาลางาม 892

นางสาว วิลาสินี สุขเจริญ 893

นาย สิทธิโชค พรหมสิทธ์ิ 894

นางสาว จนัทรตัน์ วรพพิฒัน์ 895

นาย วรทศัน์  เผือกกรุต 896

นาย ณรงคช์ยั  ตอ้ยแกว้ 897

นาย ณัฐพล วีระโอฬารกุล 898

นาย พรีะพงษ์    ศรีเลิศ  899

นางสาว ชนัญญา สิริเจริญสุข 900

นางสาว สิริจิตต ์   ชศูกัด์ิ 901

นางสาว ณิชกานต ์    ฉตัรชยัสกุล 902

นางสาว ฐิติภา ล้ิมเจริญ 903

นาย วิมพทัธ์ ราชประดิษฐ์ 904

ล าดบั 64 นาย วิชติ พวัรุ่งโรจน์ 905

นาย อ านาจ งิมสนัเทียะ 906

นาย ธเนศ ฉนัทงักูล 907

นาย อรรณพ มณีปักษิณ 908

นาย สุขุม ใจจิตร 909

นาย ณัฐพงษ์ หนุนครบุรี 910

นางสาว โศรดา เดชศรี 911



หนา้ที ่34

นางสาว ภทัรวดี สถาพร 912

นางสาว สินพนัธ์ จนัทรสุ์ข 913

นาย วรวิทย์ ตรงต่อศกัด์ิ 914

นางสาว คุณิตา สงัขค์ง 915

นางสาว อมรรตัน์ โอภาสสมานมิตร 916

นาย พรีธชั บตัรสมบรูณ์ 917

นาย สนอง พรหมไชยศรี 918

นางสาว อมรา แขกไทย 919

นางสาว นฤมล ผดุงเทียน 920

พนัจ่าอากาศเอก เสกสรรณ์ โคบาล 921

ว่าท่ีรอ้ยตรี รงัสรรค์ เทพนวล 922

นางสาว ธีรนุช โมกขะเวส 923

นาย อนุชา เสนสิงห์ 924

นาย สิรวิชญ์ วรรณะ 925

นางสาว บุษกร หวานดี 926

นางสาว ณพนรา     ล้ิมรทีพงษ์    927

นาย ณัฐวุฒิ  ชุณหชา 928

นางสาว เสาวลกัษณ์  ศรเพชร 929

นางสาว พรพรรณ อนุเถกิงกุล 930

นางสาว สหทยั  จนัทรเ์จริญ 931

นางสาว ซารีนา ต่วนเพ็ง 932

นาย เกริกเกียรติ   รฐันวธรรม 933

นางสาว ลนิตา ค าดี 934

นางสาว กมลชนก หมัน่ผดุงกิจ 935

นางสาว เบญจญาณี คณากรเจริญสุข 936

นาย มหาสมุทร อุยานันท์ 937

นางสาว ฐิติพร วิชยัธนพฒัน์ 938

นาย มงักร   หงสว์ีรกุล  939
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นาย ประภสัสร์ จิตรต์รง 940

นาย ยุทธศกัด์ิ สุริยะวงศ์ 941

ล าดบั 65 นางสาว วนัเพ็ญ เกิดเกต 942

นาย พชิย เก้ือหนุน 943

พนัต ารวจตรี  ยุทธศกัด์ิ อินทรทรพัย์ 944

นาง ทิพย ชุติธรพงษ์ 945

นาย กิตติศกัด์ิ อภิพทัธธ์นโชติ 946

นาย เกริกไกร มณีวรรณ 947

นางสาว อญัญารตัน์ โกละกะ 948

รอ้ยต ารวจโท สุนัน ใจดี 949

รอ้ยต ารวจเอก วรวิทย์ ค าลาย 950

นาย ปรเมษฐ์ จ าปา 951

นางสาว หน่ึงฤทยั ขวญัเปรมฤทยั 952

นางสาว วรรณวิฉตัร สุทธิพงษ์ประชา 953

นาย ณัฏฐว์ราวิช ศิริมงคล 954

นาง ภาวิณี นิลวรรณ 955

นาย ฉตัรชยั อาภรณ์ไพบลูย์ 956

พนัต ารวจโท มงคล อุดมค าใบ 957

นางสาว ศนัสนีย์ ตรีพานิชย์ 958

นาย ภทัร์ เหล่าขวญัสถิตย์ 959

นาย อนุพงค์ พามาตร 960

นางสาว ชญาณิศ พบิลูยส์วสัด์ิ 961

นาย วรานนท์ พลายวงษ์ 962

นาย ณรงคศ์กัด์ิ เอียดอ่อน 963

นางสาว ธิติพร จรรยาสุภาพ 964

นางสาว ดารณี ราชภเูขียว 965

นางสาว ยุรดา ปลอดคง 966

นาย ภวูนาท ชว่ยเกิด   967
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นาย ศราวุธ ผิวอว้น 968

นางสาว ธิดา อุ่นชยัศรี 969

นางสาว สุรภา ค าแขก 970

นางสาว รุจิการย์ รุจิระวิโรจน์ 971

นาย ปรเมฏฐ ์ ทศชนะ 972

นางสาว ชญาดา รุง้แกว้ 973

นางสาว พลอยพมิ นาคพงษ์ 974

นาย รงัสิมนัตุ์ กล่ินทอง 975

นางสาว รชัดาภรณ์ ค าจนัทร์ 976

นาย กุลชาติ เปรมวิมล 977

นางสาว รชัฎา เกษรางกูล 978

นางสาว วราพรรณ   สีโกเมน 979

ล าดบั 66 นาย ธนดล สวนแสน 980

นาย วารินทร์ ธรรมอกัษร 981

นางสาว อมรรตัน์ เรืองเดชอนันต์ 982

นาย นิมิตร ต.เทียนประเสริฐ 983

นาย รองฤทธ์ิ รตันสุภา 984

นาย ส ารวล ดอกค า 985

นาย วุฒิชยั สมณะกิจ 986

นางสาว นิภาภรณ์ อุ่นญาติ 987

นาย อภิเชษฐ์ ชยัมา 988

นางสาว อมรรตัน์ สุขโข 989

จ่าสิบต ารวจ ไพศาล แกว้วงัปา 990

นาย ทวีศกัด์ิ บุญถนอม 991

พนัต ารวจตรี เพิม่พนู ทองค า 992

นางสาว กฤษณา ศกัดิวรพงศ์ 993

นาย พภิพ หมายประสงค์ 994

นาย รฐัภพ พงศช์ยัประทีป 995
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นางสาว วารุณี ไชยพลู 996

นางสาว อธิวรรณ์ เมืองแกว้ 997

นางสาว ชญานี ทวีชาติ 998

นางสาว ใหม่  วงศส์รา้งทรพัย์ 999

นาย รุ่งโรจน์ จิตรอกัษร 1000

นางสาว ชนกพร สิริพพิฒัน์ 1001

นาย จตุรงค์ ธมัมญัญู 1002

นาย อิทธิพล บุญนอก 1003

นางสาว ปิยพร ศรีพรสวรรค์ 1004

นาย โชคพชิยั ปทุมชยัศิริกุล 1005

นาย ธนพจน์     จบัใจ 1006

นางสาว กมลวทัน์ โภคบุตร 1007

นางสาว จรรยาวดี พรสมบรูณ์กิจ 1008

นาย บุญฤทธ์ิ แยม้มลิ 1009

นาย พทิกัษ์      พรหมสนิท   1010

นางสาว อินทิรา คณะแนม 1011

นางสาว พรพมิล รกัษาศีละ 1012

นางสาว วริยา ทองเสง้ 1013

นางสาว ยุพาวดี สวสัด์ิเมือง 1014

นาย อานนท์ พึง่พาญาติ 1015

นาย ชสิูทธ์ิ    ลิขิตมัน่ชยั 1016

นางสาว ธญัญว์รตัน์    กงัวานรตันกุล 1017

นาย นพฤทธ์ิ อุนจะน า 1018

นาย ปฏภิาณ พรหมประการ 1019

นางสาว ธญัญลกัษณ์ ชลสุวรรณ 1020

นาย พฤฒิพงศ ์    คณาศรี   1021

นางสาว เกษรินทร ์ เพิม่พลู 1022

นาย อุกฤษฏ ์  ตณัตรีบรูณ์ 1023
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นางสาว บุญญาภรณ์ โพธิสกุลวงศ์ 1024

นาย เนติ แกว้จงประสิทธ์ิ 1025

นางสาว กิตติยา  พฤกษารุ่งเรือง 1026

นาย ฉตัรชยั สุรชวีพล 1027

ล าดบั 67 นาย เทพสุ บวรโชติดารา 1028

รอ้ยต ารวจโท  ทองสุข รตัสีวอ 1029

นาย อุดม วรรณเชดิชู 1030

นางสาว พมิลพรรณ ชรูตัน์ 1031

นาย อธิวฒัน์ บวับาน 1032

นางสาว อญัชลี ราตรี 1033

นาย ประกิต ประเสริฐยิง่ 1034

นาง อรทยั ทาเอ้ือ 1035

จ่าสิบตรี  สุบรรณ พลศรี 1036

นาย พทิกัษ์ มาตุเวส 1037

นาย วาทิน หนูเก้ือ 1038

นาย สุรเขต อินจบั 1039

นาย ชยันาท บวัทอง 1040

นาย ณัฐสิทธ์ิ ต่อซอน 1041

นาย ณัฐพร ทิพวารี 1042

นาย คมฐิพฒัน์ ปรีดาศกัด์ิ 1043

นาย ธีรวฒัน์ ทองปนแกว้ 1044

นางสาว จิรารตัน์ เพ็ชรศรี 1045

นาย จิตติพงศ์ สะตะ 1046

นาย รงครตัน์ ค าสงค์ 1047

นาย ธเนศ อาทะวงค์ 1048

นาย เกรียงไกร คงชว่ย 1049

นางสาว พทัธธี์รา ศรีประทกัษ์ 1050

นางสาว สุวิมล วงศพ์ทิกัษ์ 1051
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นางสาว มนพร เฉลิมทรพัย์ 1052

นาย ยุทธนา แกว้ประสงค์ 1053

นาย ฐิติพงศ์ บุญวิจิตร์ 1054

นาย เสริมศิริ    แต่งตั้ง 1055

นาย ลญัจกร นวลกัษณ์ 1056

นางสาว ชุติมา ธีรศิลป 1057

นางสาว นิภาวรรณ เทพนอ้ย  1058

นางสาว ศศิมา ดีศรีวงศ์ 1059

นางสาว กรรชรส ธรรมนิตยกุล 1060

พนัต ารวจโท สุเมธ  ปานแกว้ 1061

นางสาว ฐิติรตัน์ ห.เพยีรเจริญ 1062

นาย ชณรฐั   เสถียรเมธา 1063

นางสาว วรญัญร์ตัน์     ค าโส 1064

นางสาว ชวพร ณ นคร 1065

นาย เชดิพงศ์ จินดาสุวรรณ์ 1066

นางสาว จนัทรฉ์าย ทดัศรี 1067

นางสาว ญาณี อริยะพทิกัษ์ 1068

นางสาว บุตรี   โรจนบุรานนท์ 1069

นาย ณฤธร สุขคุม้ 1070

นางสาว พรเพ็ญ พทิกัษ์วาณิชย์ 1071

นางสาว นัฐธิดา ศานติสุทธิกุล 1072

นาย โกวิทย์ ใจทา 1073

นางสาว อภณัตรี      วงษายาง 1074

นาย ธนวฒัน์ สินเกษม 1075

นาย อนิรุธ สมบรูณ์ 1076

ล าดบั 68 พนัต ารวจโท ประสาท สามารถกุล 1077

นางสาว สุมน สุวรรณนิยม 1078

นาย สุทนั ทายดี 1079
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นาย สุรนาท ไชยยะ 1080

นางสาว ศรีแพร บวัจ า 1081

นาย ศรชยั ตลาสุข 1082

นางสาว ศานตมล ประสาทกุล 1083

นาย วรวุฒิ ด าข า 1084

นาย ธานินทร์ อินทสระ 1085

นาย อริยธ์ชั เจย้เปล่ียน 1086

นาย ภาคภมูิ พทุธสุภะ 1087

นาง นุสรา วงษ์สุวรรณ 1088

นางสาว สาธวี สุทธิสวสัด์ิ 1089

นาย อานพ  ทองค า 1090

นาง อญัชลี     เต็มโชติชญาน์ 1091

นาย วิทยา   รุ่งเรือง 1092

นางสาว มนัสวี โชติวนกุล 1093

นาย สมิต  ธีระวฒัน์ 1094

นาย พงศธร    ศรีวงยาง 1095

นางสาว สุภากร ยอดประทุม 1096

นาย  ธนพล   บุญซ่ือ 1097

นางสาว จุฬารตัน์ เทพวรชยั 1098

นางสาว สุพตัรา    เพง่พศิ 1099

นาย นันทปรีชา พรหมแชม่ 1100

ล าดบั 69 นาย พงษ์พษิณุ ชลูะเอียด 1101

นางสาว สฟีนา หมดูเส็ม 1102

นางสาว สุนทรีภรณ์ พดุสีเสน 1103

นาย ธนา อารมฤทธ์ิ 1104

นางสาว นภาพร ก่อแกว้ 1105

นางสาว ยุวดี มุณีพู 1106

นางสาว พรทิวา อายุเกษม 1107
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นาย เฉลิมพร โชติศิริ 1108

นาย ศศิศ คณิช 1109

นาย ศรณัย์ สมานบุญวนิช 1110

นางสาว กรณิกา รกัสมบติั 1111

นางสาว มนทิรา  บณัฑิตตน้สกุล 1112

นางสาว สุกานดา อุ่นใหม่ 1113

นางสาว จีระนันท์ ทีปีเนตร 1114

นาย วีรพงษ์    เชยีงคาม 1115

นาย กิรพฆัน์ ผลพฤกษ์ 1116

นางสาว กมลวรรณ ต่ิงอ่วม 1117

นาย เอกพงศ ์ สุดใจใหม่  1118

นาย ปรชัพร สีโท 1119

นางสาว สุดารตัน์     มรกฎสระนอ้ย 1120

นาย ชยัณรงค ์  พทุธวรคุณ 1121

นาย ภาณุวฒัน์ ชยัสถาพร 1122

นางสาว ชญานี กลีบบวั 1123

ล าดบั 70 นาย มานะ เหมจินดา 1124

นาย มานพ ป่ินวงษ์งาม 1125

นางสาว พรประไพ ชยัวิวธัน์ 1126

นาย ธนาวุฒิ ขตัติยะสุวงศ์ 1127

นาย อภิสิทธ์ิ ค าโน 1128

นางสาว สิริพชิญ์ ประทุมทอง 1129

รอ้ยต ารวจโท ทวี ศรีหะบุตร 1130

นาย กฤตพจน์ ไชโย 1131

นาย อนุสรณ์ สานิง 1132

นาย แกลว้กลา้ แกว้สนธ์ิ 1133

นาย วศิน พพิฒันฉตัร 1134

นางสาว อจัฉราภรณ์ สุนทรเพชร 1135
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นาย ธีรสิทธ์ิ เฟ่ืองฟลูอย 1136

นาย รฐัวฒัน์ สรรสรวิสุทธ์ิ 1137

นาย วศิน   แสงแกว้ 1138

นาย ศกัดา   สถิรเรืองชยั 1139

ล าดบั 71 นางสาว จินตนา คเูสถียร 1140

นาย สุภชยั เจริญเกตุทอง 1141

นาย วิโรจน์ บวัอินทร์ 1142

นาย ภมูิ กนัภมูิ 1143

นางสาว จุฑามาส วดัตมู 1144

นางสาว ณัฐนันท์ ระลึก 1145

นางสาว นุจรีย์ ศรีฟอง 1146

นาย สุรพงศ์ อ ารกัษ์ 1147

นางสาว กิตติยา อมรเลิศวิมาน 1148

นาย พชร สุขเจริญ 1149

นาย วิรพนัธ์ ญาณจินดา 1150

นาย อภิสิทธ์ิ   สินด า 1151

นางสาว เพชรดา บุญหิรญั 1152

นางสาว ณัฐชนก  ไชยตา 1153

นาย ณัฐพล วงคม์่าน 1154

นาย บดี บวรเนาวรกัษ์ 1155

นาย นราธิป เวียงธีรวฒัน์ 1156

นางสาว วนิดา ศรีถาวร 1157

ล าดบั 72 นาง ปัณณธร ชนิยศธนา 1158

นางสาว ศรณัยร์ชัต์ สุวรรณโณ 1159

นางสาว ธนัชชา กิจสุวรรณ 1160

นางสาว ชุธิดา สุภคักิตติมณีกุล 1161

นาย วรพจน์ วรพงศ์ 1162

นางสาว อมรรตัน์ ทวีคณู 1163
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นาย สุชาติ ขอ้โนนแดง 1164

นาย ประสิทธ์ิ แสวงทรพัย์ 1165

นางสาว สุขุมาภรณ์ ยอดวีระพงศ์ 1166

นาย สมนึก ปานซา้ย 1167

นางสาว วิภารตัน์ ทองชว่ย 1168

นางสาว กานติมา มชัฉากิจ 1169

นาย ศุภวิชญ์ ชอบธรรม 1170

นางสาว จิตราภรณ์ ทรพัยสิ์น 1171

นาย สุวฒัน์    ชยัรกัษา  1172

นาย อรรถวุฒิ ฉตัรเจริญ 1173

นางสาว ภทัรศ์ยา พดุเท่ียง 1174

ล าดบั 73 นาย สมเกียรติ เพชรประดบั 1175

นางสาว บงัอร น่วมไมพุ้ม่ 1176

นาย วนัชยั หฤทยัสุขสนัต์ิ 1177

นาย เกรียงไกร สวสัด์ิแดง 1178

นาย อริยะ ประทุมทา 1179

นาย พงศิลณ์ ศิริจรญูวงศ์ 1180

นาย ศกัด์ิ จิระโพธ์ิ 1181

นาย ธนพงษ์ มาตุเวช 1182

นาย อรรถพล   เพยีรวฒันะกุลชยั 1183

นาย อภิชาต ด ารงสนัติสุข 1184

นาย สุรศกัด์ิ    มณีศิริรตัน์ 1185

นาย พนูทรพัย์ รวมเมฆ 1186

นาย ประวิทย์ อ่ิมใจ 1187

ล าดบั 74 นางสาว กชพร รงัษีภโนดร 1188

นาง จตุภทัร นาแฉลม้ 1189

นาย กานต์ เจิมพวงผล 1190

นางสาว กิตติสุข วรสิทธ์ิ 1191
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ว่าท่ีรอ้ยตรี กฤตยา โพธิดารา 1192

นางสาว ชโนวรรณ ไชยดี 1193

นาย อาทิตย์ ไชยปัญญา 1194

นางสาว ชนกเนตร   มณีรตัน์  1195

นางสาว จิราพร เกิดวัน่ 1196

ล าดบั 75 นาย ไพศาล รตันไตร 1197

นาง พชัมณ ใจสอาด 1198

พนัต ารวจโท วีระวุฒิ เศษแสงศรี 1199

นาย เกียรติพทิกัษ์ เกียรติองักูร 1200

นาย เอกชยั เหลืองวิจิตร์ 1201

นางสาว ประภาพร เชษฐาพงศาพนัธุ์ 1202

รอ้ยเอก กานต์ ตระกูลสม 1203

นาย ช านาญ เดชสุทธ์ิ 1204

นางสาว ชมพู่ สิทธิไกรพงษ์ 1205

นางสาว นภสั จรสัโชติหิรณัย์ 1206

นาย อนุกูล เปล่งปลัง่ 1207

นาย เสกศกัด์ิ ดวงสุวรรณ 1208

พนัจ่าเอก ภควตั ฝ่ายแสนยอ 1209

นางสาว ณชารดา เด็นเพชรหนง้ 1210

นาย ชนินธร งามภกัดี 1211

ล าดบั 76 นาย ธนะพงศ์ สนัธนะวิบลูย์ 1212

นางสาว ชลธิชา ตะ๊ทองดว้ง 1213

นาย รุ่งโรจน์ เรืองรุ่ง 1214

นาย มงคลชยั แกว้พวงงาม 1215

นาย เจษฎา บ ารุง 1216

นาย ประวิทย์ นาคนวล 1217

นางสาว มณฑิตา   ผลประเสริฐ 1218

นางสาว พรอ้มพรรณ  เปรมธนวิศิษฏ์ 1219
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นางสาว กาญจนา เจริญมัน่ 1220

นาย ณฐ แก่นวงศษ์า 1221

ล าดบั 77 นาย ดุสิต เจริญธนชาติ 1222

นาย นันทพล ชื่นประดิษฐ์ 1223

นางสาว ฐิติมา วิริยะพนัธ์ 1224

นางสาว พทัธนันท์ จิรพฒันานันท์ 1225

ล าดบั 78 นาย ณัฐพงษ์ ประชาโชติ 1226

นางสาว พณัณิตา ภารพนัธ์ 1227

นาย มานิตย์ บรรณจิรกุล 1228

นาย ธเนศพล จุติพงษ์รกัษา 1229

ล าดบั 79 นางสาว ปรียะ ค าโฮง 1230

ล าดบั 80 นาย วิวฒัน์ วฒันมะระ 1231
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