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ประกาศรายชื่อผูสมัครอบรมวิชาวาความ รุน 49 

กรณีผูที่เคยสมัครอบรม (นักศึกษาเกา)  

ทางไปรษณีย (เรียงอักษร) 
เลขประจําตัว คํานําหนา ชื่อ   -    สกุล 

493413 นาย กชการ ปะดอและ 
493567 นางสาว กชมน พุฒิชาติ 
493266 นาย กณวรรธ สุวดิษฐ 
492162 นางสาว กนกวรรณ จนัทา 
492737 นางสาว กนกวรรณ สุริยะชัย 
492824 นางสาว กนกวรรณ จักษุจินดา 
493130 นางสาว กนกวรรณ เศรษฐานันท 
493294 นางสาว กนกวรรณ พงศกิตตวิริยะ 
493189 นางสาว กมลชนก สําราญภูมิ 
493258 นางสาว กมลชนก หีตแกว 
492392 นางสาว กมลทิพย ใจอารีย 
493763 นางสาว กมลรัตน ขันติโกวิท 
495693 นาย กมลาสน ปนสุข 
493162 นางสาว กรกช จํานงควัฒน 
493191 นาย กรกฎ คุณาคม 
492324 นางสาว กรกนก หลอดคํา 
493362 นางสาว กรกนก ไชยวรณ 
492332 นางสาว กรกมล ถานามอญ 
492815 นาย กรณ ปะลาวัน 
493135 นาย กรณ เกิดศรี 
493358 นาย กรณ ขันกสิกรรม 
493023 นางสาว กรณิกา กฤษณัมพก 
492785 นางสาว กรรณตรัตย วิเศษธรรมภัทร 
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493330 นางสาว กรรณิการ สายทอง 
493629 นางสาว กรรณิการ จันตา 
493129 นางสาว กรรวี แผนทอง 
492351 นาย กรวิชญ กุยุคํา 
492256 นางสาว กรองทอง พานิชอัตรา 
493128 นางสาว กฤตชญา นวลฟู 
493644 นาย กฤตชญา วิเชียรเพริศ 
492877 พันตํารวจเอก กฤตธรรม อุทัยชัย 
493117 นาย กฤตพัฒน บุญรักษ 
493374 นาย กฤตพัฒน พลคราม 
493649 นาย กฤตภาส สงวนหมู 
492795 นาย กฤตย ปะลาวัน 
493392 นางสาว กฤตวัลณณ กาญจนินพุฒิพงษ 
492504 นาย กฤศ ปทมามาลย 
493194 นาย กฤศกร พิลาสจิตต 
492367 นาย กฤษฎา สายัญแกว 
493153 นาย กฤษฎา ฝายขันธ 
493574 นาย กฤษฎากร อินทรเจา 
492603 นางสาว กฤษฎาพร เหมวันต 
493484 นางสาว กฤษฎาภรณ สุริยวรรณ 
492536 นาย กฤษณ แกวเกตุ 
492994 นางสาว กฤษณรพี เชื้อกุล 
492410 นาย กฤษณะ เกตุแกว 
492501 นาง กฤษณี จอนเทศ 
492317 นาย กฤษตยชญ ชัยวิเศษรัตน 
493627 นาย กลเศรษฐ นภาวรรณ 
492470 นางสาว กวิตา ดวงแกว 
492207 นางสาว กวินณา ศรีประเสริฐ 
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493682 นาย กอบกิจ สงแสง 
493010 นางสาว กอบพร มีสวัสดิ์ 
493116 นางสาว กะรัต แซเลี่ยว 
492758 นาย กัญจน ศิริรัตโนทัย 
492947 นาย กัญจน จิระวุฒิพงศ 
495664 นางสาว กัญญา โยโพธิ์ 
492923 นางสาว กัญญาณี แสงเทียน 
492394 นางสาว กัญญารัตน โชคนิธิกวิน 
492238 นาย กัณฐกิจ แกวนาค 
492197 นางสาว กัณฐภรณ ยานะศักดิ์ 
493580 นาง กันตกนิษฐ อนันตวรพจน 
493569 นาย กันตณัฐ น้ําผึ้ง 
493270 นางสาว กันทิมา ขาวสังข 
492976 นาย กันยา กองกุล 
492691 นาย กัมปนาท ใหญยง 
493315 นาย กัมพล จิตสงวน 
493817 นางสาว กัลยมน มีวงศอุโฆษ 
492217 นางสาว กัลยา วงคพนัสสัก 
492413 วาที่รอยตรีหญิง กัลยารัตน อินตะ 
493051 นางสาว กาญจนา ปาบุ 
493396 นางสาว กาญจนา ประสม 
492355 นางสาว กาญจนี ชวยเมือง 
492953 นางสาว กานดา เนาวบุตร 
492901 นางสาว กานตกนก ธนะสูตร 
493307 นางสาว กานตรว ี นิ่งกลาง 
493613 นางสาว กานติมา เชื้อสาย 
492484 นางสาว กามารียะห สาและ 
493481 นาย การุณ ทศวารี 
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492236 นาย กําพล เกราะแกว 
492653 นาย กําพล สงคราม 
492172 นาย กิตต ิ สายพรชัย 
493447 นาย กิตต ิ ใจสมุทร 
493464 นาย กิตต ิ พรหมบุตร 
493099 นาย กิตติกร ชะลิวัลย 
493178 นาย กิตติกานต อาชวินยสินทร 
492800 นางสาว กิตติธร ทับกะแดะ 
492684 นาย กิตติพงศ นาศรี 
493845 นาย กิตติพิศุทธิ ์ คชฤทธิ์ 
493381 นาย กิตติวัฒน กุลัยรัตน 
492209 วาที่รอยตรี กิตติศักดิ์ ทุมเสน 
493160 นาย กิตติศักดิ์ หนูชัยแกว 
493340 นาย กิตติศักดิ์ ทองศรีรักษ 
493691 นาย กิติคุณ ปทมแกว 
493662 นาย กีรติ บุตรศรี 
492700 นางสาว กุนิสา ฉายลิ่ม 
492539 นาย กุลธวัช วามสิงห 
493661 นางสาว กุลภัสสร อรรคระนอย 
492721 นางสาว กุลรัศมิ์ เวียงแกว 
493061 นางสาว กุสุมา แขงขัน 
493274 นางสาว กุสุมา ฉัตรวัฒนา 
493300 นางสาว กุสุมา ธานีโต 
493325 นางสาว เกณิกา โสดาศรี 
495700 นางสาว เกณิกา รัตนเดโชพาณิช 
493159 นาย เกริกเกียรต ิ ทิพยชัย 
492369 นาย เกรียงไกร ศรีฟา 
493493 นาย เกรียงไกร สุโพธิ์ใหม 
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493641 นาย เกรียงไกร กังสดาลย 
493259 นาย เกรียงศักดิ ์ แซลี ้
493296 นาย เกรียงศักดิ ์ บุรวัตรพิสัย 
493469 นาย เกรียงศักดิ ์ สุภาวงค 
495665 นาย เกรียงศักดิ ์ ไชยสาร 
493279 นางสาว เกศินี สายถิ่น 
492257 นางสาว เกษนุช ปุกหุต 
492751 นาย เกษมชัย คูเมือง 
492791 นาย เกษมพงศ วิทยศักดิ์พันธุ 
493439 รอยตํารวจโท เกษมสุข ตรีนิธิรัตน 
493256 นางสาว เกษศิณี พรมสี 
493119 นางสาว เกสสราพร เกตุเต็ม 
493263 นาย เกียรติศักดิ ์ หาวประมง 
492662 นาย โกญจนาท มณีอนันตทรัพย 
492891 นาย โกเมนทร ใจด ี
492970 นาย โกวิทย ศรีจันทรแดง 
493791 นาย ไกรสร เสริมศรี 
493282 นาย ไกรสรณ ขําสุนทร 
493108 นาย ไกรสิทธิ์ ปุราวัฒนากุล 
492746 นาย ขจร อินทรประสงค 
493074 นาย ขจร นาคสวัสดิ์ 
492604 จาเอก ขจรศักดิ์ เต็มดี 
493367 นางสาว ขนิษฐา กองแกว 
493701 นาง ขวัญเนตร อธิรัตนปญญา 
492595 นาย เขตขัณฑ เชาวสุโข 
493355 นาย เขมชาติ นามสมบูรณ 
493707 นางสาว เขมนันท จันทรจรัส 
493064 นาย คงฤทธิ์ วิทยานิติพงษ 
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492692 นาย คณพศ เผือกสอาด 
492855 นาย คณาเทพ โกษะโยธิน 
493408 วาที่รอยตรีหญิง คณารัตน คูณโท 
493807 นาย คณินท ลอมสาย 
492633 นาย คณิศ รัตนวิจิตตชัย 
492395 นย คทายุทธ วิรัลหเวชยันต 
493150 นางสาว คนธวัลย มิมะพันธุ 
493261 นาย คมน หมีทอง 
493148 นาย คมเพชร ศรีโยธี 
493114 นาย คมสรรพ สืบสุข 
492641 นาย คมสัน แชมชอย 
492884 นาย ครรชิต บุญญานุวัตร 
493721 นาย ครองชน นวลเจริญ 
493255 นางสาว คัทรียา เทพวงค 
492168 นาย คําพันธ พรมทา 
493066 นาย เคน โคตรพัฒน 
493675 นางสาว จณิสตา หาญโสภาวรรณกุล 
492356 นางสาว จตุพร บาระมี 
492535 นาย จตุรงค ลิ้มวัฒนา 
492528 นาย จรัญ โพธิ์สัตย 
492560 นาย จรัญ คําปาน 
492212 นาย จรัล เจตนจํานงค 
492734 นางสาว จริญญา เมฆใหม 
492681 นางสาว จรินทร ปนรัตนสุวรรณ 
492823 นางสาว จริยา สงวนเผา 
492886 นางสาว จริยา แซเลา 
493496 นางสาว จริยา รอเสนา 
495687 นางสาว จริยาพร พุมกระจาง 
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492763 นาย จรูญ จรกา 
493760 นาย จเร สิทธิวงศ 
492699 นางสาว จอมใจ สุขโสม 
493463 นาย จักรกริช บุญเดช 
493501 นาย จักรกฤษณ ปงวังของ 
493839 นาย จักรกฤษณ ณ ตะกั่วทุง 
492249 นาย จักรพันธ บุญสมร 
493131 นาย จักรพันธ จันทรเดช 
492341 นาย จักรพันธุ แสงทอง 
493818 นาย จักรราช กะระกล 
493059 นาย จักริน บุญณสะ 
492206 นางสาว จันทรจิรา นวลหวาน 
492708 นาย จันทรเพ็ง ขุนพิบาล 
493799 นางสาว จันทรเพ็ญ หงสมาลัย 
493372 นางสาว จันธิมา เพียรอดวงษ 
493409 วาที่รอยตรีหญิง จันธิวา สีหะวงค 
493228 นางสาว จัสมิน ผลเจริญ 
492997 นางสาว จาฏพัจน วัณโณภาศ 
493753 นาย จามิกรณ จันทะสุทโธ 
492359 นางสาว จาริฎนี ภูมี 
492380 นาง จารุณี สีสิงห 
493002 นางสาว จารุนันท สุมเงิน 
492255 นางสาว จารุมน บุญรักษา 
492406 นางสาว จารุมน พลรัฐธนาสิทธิ์ 
492585 นางสาว จารุวรรณ ยิ้มปน 
492867 นางสาว จารุวัลย สมอารยพงศ 
493003 นาย จํารัส ชุมแกว 
493376 นาย จํารัส หันชัยเนาว 
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492646 นาย จําลอง รัตนโกเศศ 
492677 นางสาว จิณณณิชา แสงใส 
492388 นางสาว จิดาภา จนัสองแกว 
492774 นางสาว จิดาภา ชวยเกิด 
493222 นาย จิตรกร แกวกุม 
492567 นาย จิตรกรณ นนทะบูรณ 
493157 นางสาว จิตรลดา พลายดวง 
492520 นางสาว จิตรา รุงธนสิน 
493828 นาย จินดา วงศกิจจา 
492907 นางสาว จินดารัตน วัจนศิริเสถียร 
493650 นางสาว จินตจุฑา อินทวัฒน 
492868 นางสาว จินตหรา แดงสงา 
493035 นาย จิรวัชร อุตมวุฒิกําจร 
492766 นาย จิรวัฒน ยอดมาลี 
493697 นาย จิรวัฒน วงศแหวน 
492293 นาย จิรศักดิ์ บุรพผล 
493477 นาย จิรานุวัฒน ธีรชญากุล 
492461 นางสาว จิราภรณ สีดา 
493342 นางสาว จิราภา นาคา 
492933 นาย จิรายุ เหาตะวานิช 
492905 นาย จิรายุทธ สัตยสม 
493054 นาย จิราวัฒน เช็งสวย 
493208 นาย จิราศักดิ์ ภูเขียว 
492274 นางสาว จิลลาภัทร อวนพรมมา 
492711 นาย จีรชัย ขันประโคน 
493847 นาย จีรศักดิ์ แกวสุวรรณ 
493276 นาย จีระพันธ ชัยมงคล 
492500 นาย จีระรัสมิ์ ธนกุลชาติชัย 
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493653 นาย จีระศักดิ์ ยกกรเลิศ 
492799 นางสาว จุฑาทิพย ประสมทรัพย 
492342 นางสาว จุฑามาศ คนใจดี 
493471 นางสาว จุฑามาศ เกียรติสาร 
493576 นางสาว จุฑามาส สารธิมา 
492283 นางสาว จุฑารัตน โชติจํานอง 
492929 นางสาว จุฑารัตน นุนกุล 
493674 นางสาว จุฑารัตน ทองมี 
492780 นางสาว จุฑาวรรณ ดวงจํา 
492833 นาย จุฑาวัฒก เทพเดชา 
493601 นาย จุฑาวุฒิ พงษธรรม 
493822 นางสาว จุธามาศ อิมะนันท 
493802 นางสาว จุรีรัตน ทรัพยมี 
492930 นางสาว จุฬาลักษณ แกวทองคํา 
492793 นางสาว เจนจิรา มาลัย 
492259 นาย เจริญ หลวงแสง 
493105 นาย เจริญ ทิศารัมย 
493685 นาย เจริญ แซเทา 
492996 นางสาว เจริญขวัญ จันทรวิจิตร 
492396 นาย เจริญชัย มากมูลมา 
493057 นางสาว เจริญพร เทียมกลิ่น 
493226 นาย เจริญรัฐ จันทรศิริ 
492673 นาย เจษฎา คํารินทร 
493506 นาย เจษฎา สอนสิทธิ์ 
493560 นางสาว เจษสุดา พัดสองชั้น 
492472 รอยตํารวจโท ฉลอง กําเหนิดศิริ 
492934 นาย ฉลอง นวนทอง 
493080 นาย ฉลอง กุศลนําครอง 
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493239 นางสาว ฉวีวรรณ โสภาจารีย 
493118 นางสาว ฉัตรชนก บัวลพ 
493186 นางสาว ฉัตรทริกา เลิกนอก 
492401 นาย ฉัตรนพล หมั่นเจรญิ 
493354 นาย ฉัตรมงคล สิงหกลาง 
492954 นาย ฉันทัช จรทะผา 
493475 นาย เฉลิม สรางทุกข 
493592 นาย เฉลิม ขุนอิน 
492914 นาย เฉลิมชัย กลมกลอม 
493808 รอยตํารวจตรี เฉลิมชัย นวลบัตร 
492942 นาย เฉลิมพร สุรพล 
493343 นาย เฉลิมรัช พรประสิทธิ์พงศ 
492494 นาย เฉลิมวุธ ซื่อตรง 
492697 นางสาว ชญากาณฑ เสือบุญ 
492551 นางสาว ชญาฎา เนติวิวัฒน 
492993 นางสาว ชญานทิพย ตนสวรรค 
493801 นางสาว ชญานิษฐ บุญมี 
493583 นางสาว ชญาภรณ ปนตาเขียว 
493618 นางสาว ชญาภา เสียงเพราะ 
493281 นางสาว ชฎาภา งามศิริสมสกุล 
493038 นางสาว ชณัชธิดา ชัยสุรดิษหิรัญ 
493268 นางสาว ชนกปกเกศ เขมอัทธนีย 
493209 นางสาว ชนนาถ ภูมาศ 
492347 นางสาว ชนปภัส ใบไม 
492847 นาย ชนะพงษ สิทธิเดช 
493605 นางสาว ชนัญชิดา เทียมใจ 
493423 นางสาว ชนันพร ซือตระกูล 
493347 นางสาว ชนัสกนันท บุญเฟอง 
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492481 นางสาว ชนาธิป สอนสี 
492600 นางสาว ชนาธิป นิตยโชต ิ
492397 นางสาว ชนิกานต ใจชื่น 
492825 นางสาว ชนิดา จึงเจริญศิริกุล 
493410 นางสาว ชนิดา ทองมณโฑ 
493797 นาง ชนิดา สนั่นพานิช 
493184 นาย ชนินทร สายนอย 
492985 นางสาว ชมพูนิก อรัญศรี 
492979 นางสาว ชมพูนุช มาตทอง 
493073 นาย ชยพัทธ ยางศรี 
493391 นางสาว ชยาภรณ นวมงคล 
493581 นางสาว ชรินทรทิพย เวียงสีมา 
493665 นางสาว ชลฎา ไสยรินทร 
493253 นางสาว ชลธิชา เสือสงา 
492801 นางสาว ชลธิดา ชัยอิทธิเวช 
492902 นางสาว ชลาลัย หะยีมะลี 
493465 นาย ชวกร กลาหาญ 
495677 นาย ชวรรณ ปริโยทาตตา 
493686 นาย ชวิน คําบุญเรือง 
492968 นางสาว ชวิศา โทกวิน 
493030 นางสาว ชอเพชร ค้ําคูณ 
492273 นาย ชัชฎาพรรณ สงรอง 
493078 นาย ชัชวาล งามละเมียด 
493669 พันตํารวจตรี ชัชวาลย ชัยประภา 
492882 นางสาว ชัญชนก เอี่ยมบางยาง 
492634 นาย ชัญญา ตวิษาประกิต 
493667 นางสาว ชัญญาพัทธ เนื้อแกว 
493224 นางสาว ชัญญาภัค ณ บางชาง 
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492630 นาย ชัยชนม จิตรเย็น 
492932 นาย ชัยชนะ จันตะละ 
495667 นาย ชัยพจน สวางพลกรัง 
493803 นาย ชัยพร จินา 
493303 นาย ชัยรัตน โทกุล 
492497 นาย ชัยวิชณ รําพึงนิตย 
493768 นาย ชัยสิทธิ ์ ศรีปญจากุล 
493842 นาย ชาคริต ชนะบุญ 
493136 นาย ชาญชัย โสนาเรือ 
493072 นาย ชาญณรงค มุทธเสน 
493252 นาย ชาญณรงค อิ่มเปย 
493786 นาย ชาญวิทย เฟองฟูกิจการ 
492967 นางสาว ชาตบุษย ฮายุกต 
492166 นาย ชาติชาย วงศคํา 
492636 นางสาว ชารัตนดา รุงวรรณ 
492687 นางสาว ชาลิสา ไพฑูรย 
492706 นาย ชาลี แจมแสง 
493083 นาย ชํานาญ โสภารัตน 
493375 นาย ชํานิ ทองชัย 
493079 นาย ชิงชัย หลาพรหม 
492958 นางสาว ชิดชญา นาวิกะชีวิน 
492186 นางสาว ชิดชนก สายแสง 
492220 นางสาว ชิดชนก กุมารทอง 
492745 นาย ชิตพล อิทธิบูลวัฒน 
493379 นาย ชิตวร อนุรักษ 
493120 นาย ชินกฤษฎิ์ อนันตโชติสกุล 
492591 นาย ชินดนัย ยืนยง 
492260 นาย ชินภัทร อินทมาส 
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493086 นาย ชินโรช นาโค 
492267 นาย ชินวัตร โอชารส 
493339 นางสาว ชุดาพร เปรมกระโทก 
493483 นางสาว ชุดาพร เปรี้ยวปรี 
492246 นางสาว ชุติมา ยอดนิล 
492714 นางสาว ชุติมา ติญญนนท 
492972 นางสาว ชุติมา ใสประเสริฐ 
493472 นางสาว ชุติมา สีบัว 
492638 รอยตํารวจโท ชุมพล ศิลาพัฒน 
493666 นาย ชูชาต ิ จินารักษ 
493387 นาย ชูวิทย เนติภูมิวุฒิไกร 
493482 นาย เชษฐา ขาวประเสริฐ 
495674 รอยตํารวจตรี โชคชัย สิงหสําราญ 
492174 นาย โชติ มหาชนะวงศ 
493431 นาย โชติ ชื่นนิรันดร 
492530 นางสาว โชติกนิท พันธุโภคา 
492306 นาย โชติมันต เพชรหลิม 
492434 นางสาว โชติรส ดรุณพันธ 
493548 นาย ไชยเชษฐ มั่นคงดี 
493174 นาย ไชยรัตน พันธสนิท 
492862 นาย ไชยรัตน อินเรณ 
492963 นาย ไชยวัฒน ชูชื่น 
492624 นางสาว ซาฟรา เจะหะ 
492663 นางสาว ซีเปาะเมาะ ยายอ 
492975 นาย แซมนภา บุญเรือง 
493614 นาย ญาณวุฒิ มโนปญญทิพย 
492308 นาย ญาณเสฎฐ หวาธนาปญญานันท 
493813 นางสาว ญาดา วิเศษวงษา 
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492271 นางสาว ญานิกา ศิริมังคละ 
492148 นาย ฐณะรัตน ศิริอังคณาไชย 
492659 นาย ฐากูร ทองราช 
492485 นางสาว ฐาปนี บัวสอน 
493525 นางสาว ฐารวี ลิยงค 
492301 นางสาว ฐิตารีย ทองรอด 
492998 นาย ฐิติกร อิ่มเอม 
493331 นางสาว ฐิติกานต เสาวพรรณ 
492516 นางสาว ฐิติมน นิติธรรมานุสรณ 
492297 นางสาว ฐิติมา ใยมาก 
493084 นาง ฐิติมา คํานนท 
493557 นางสาว ฐิติมา ดีผาย 
493823 นางสาว ฐิติรัตน พูลสุข 
492196 นาย ฐิติวัฒน พิพัฒนฐิติกร 
493684 นาย ฐิติวัฒน ธีรศักดิ์สุวรรณ 
492542 นางสาว ฑิฆัมพร จงชวยวงศ 
493332 นางสาว ฑิชากร ชุมมณเฑียร 
493479 นางสาว ณชญาดา บุญยะกาญจน 
493829 นาย ณฐกฤต มิ่งแสง 
493179 นาย ณณ จูมจนะ 
492772 นางสาว ณปภัช ธัชพลรัตนา 
492812 นาย ณพงศ อินชู 
493012 นางสาว ณภกุล ปติฤกษ 
493176 นางสาว ณภัทรวรัญญ จารุพงศกุล 
493092 นาย ณรงค ศิริจันโทวาท 
492184 นาย ณรงคฤทธิ์ ตันวัฒนะ 
493585 นาย ณรงคฤทธิ์ ชารัตน 
493411 นาย ณรงควัฒน วงศดวงใส 
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492325 นาย ณรงคศักดิ์ ปญญารัตน 
492748 นาย ณัชชา ดีศรีแกว 
493794 นางสาว ณัชธฤดี ธนาถิรธรณ 
493451 นางสาว ณัฎฐา เชียงหลง 
492851 นางสาว ณัฎฐิกา บัวชุม 
492204 นาย ณัฏฐกร สุวลักษณ 
493438 นาย ณัฏฐภัณฑ เชื้องาม 
492176 นางสาว ณัฏฐิ์มาฎา แสงมณี 
493467 นาย ณัฐกร โลกา 
492927 นางสาว ณัฐกานต แกวรัศมี 
493804 นางสาว ณัฐกานต เชาวสุโข 
493497 นางสาว ณัฐการณ ทองเงิน 
493337 นาย ณัฐคม บริสุทธิ์ 
492404 นางสาว ณัฐจรี คําภีรทอง 
492949 นาย ณัฐชัย หาญแกว 
492628 นางสาว ณัฐฑิกาญจน ปณฑะโชติ 
492486 นางสาว ณัฐทิตา ลาวรี่ 
492627 นางสาว ณัฐธิดา อุนชู 
492648 นางสาว ณัฐนรี จันทรแยม 
492893 นาย ณัฐปพน สนิท 
493600 นางสาว ณัฐปรางค ละมูนกิจ 
492291 นาย ณัฐพงศ ชัยณรงค 
492596 นาย ณัฐพงศ มุมสํา 
492731 นาย ณัฐพงศ คงคานิจ 
495666 นาย ณัฐพงศ แสงรุจี 
492214 นาย ณัฐพงษ ทาแปง 
493540 นาย ณัฐพนธ กุลธรรม 
492436 นางสาว ณัฐพร ชํานาญยนต 
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492476 นาย ณัฐพร สีนวล 
492652 นางสาว ณัฐพร ทองแตง 
493486 นาย ณัฐพร อัศวจินดารัตน 
492198 นาย ณัฐพล ใจคําติ๊บ 
492292 นาย ณัฐพล นันทสูตร 
492329 นาย ณัฐพล วังคีรี 
492937 นาย ณัฐพล วงษบุญ 
493033 นาย ณัฐพล เพ็งพลา 
493068 นาย ณัฐพล จันทรนี 
493531 นาย ณัฐพล มาสืบชาติ 
492247 นาย ณัฐพัชร วัสสวัสดิ์ 
493732 นาย ณัฐพัชร อภิวัฒปญญาเดชา 
493235 นาย ณัฐพันธ ตันตราเมธากุล 
493416 นาย ณัฐภัทร ทองมหา 
493293 นางสาว ณัฐวดี จินดาพล 
493536 นางสาว ณัฐวดี โคกรัมย 
493688 นาย ณัฐวิทย ประกิตติกรเวท 
492519 นาย ณัฐวิน โฉมศรี 
492931 นาย ณัฐวุฒ ใจสําริด 
492546 นาย ณัฐวุฒิ ยุภา 
493171 นาย ณัฐวุฒิ เอื้อวงศเสถียร 
493236 นาย ณัฐวุฒิ ชัชวงษ 
493353 นาย ณัฐวุฒิ แกวพุทธ 
495662 นาย ณัฐวุฒิ ชูมนุษย 
493778 นางสาว ณัฐสุดา คงศรี 
493736 นาง ณัฐหทัย บุญธรรม 
493596 นางสาว ณัฐอาภา โทเมือง 
493032 นาย ณัฐิวุฒิ คําพวง 
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493371 นาย ณัทเดช ศรีแกว 
493269 นางสาว ณิชยชนก แกวกับทอง 
492796 นางสาว ณิชรัตน สําเภาแกว 
493156 นางสาว ณิชาภัทร แสงสวาง 
493538 นาย ดนัยภัทร พวงกนก 
492466 นาย ดนุช วัลลิกุล 
492836 นางสาว ดวงกมล ขมิ้นทอง 
493470 นางสาว ดวงกมล ทองเอียด 
493690 นางสาว ดวงใจ บุญศรี 
493357 นางสาว ดวงพร สกุลดาว 
495695 นาย ดวงรัตน ศรีนวล 
493702 นางสาว ดาวใจ ใจแจม 
493031 นางสาว ดาวเรือง ศรีนาค 
492946 นาย ดิเรก เขียวกลม 

492480 นางสาว 
ดุจตะวัน  ภัคศุกล
ภัทร ชุณหถนอม 

492723 วาที่รอยตรีหญิง ดุจมณีรัตน ลือชา 
493039 นาย ดุลยวัต ธาตุระหัน 
492314 นางสาว ดุษฎีภรณ ไชยสมบูรณ 
492279 รอยตํารวจตรี เดชา สมศรี 
493780 นาย เดชา ขุนจร 
493458 นาย ตรีจักษ ภิญโญสิริพันธุ 
492449 นาย ตรีระยุทธ สงสิน 
492992 นางสาว ตรึงตา พงศรัตนเดชาชัย 
492357 นางสาว ตุลยนร ี ทาแกว 
492616 นาย ตุลาการ ชื่นชม 
493656 นาย เตชิต หนูสาย 
493693 นาย เตชิต แสงสวย 
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493422 นาย เต็มศักดิ์ มุสิกภูมิ 
495694 นาย ถวิล สุขแมว 
492348 นาย เถลิงเกียรติ เกษพยัคฆ 
492639 นาย ทนงศักดิ ์ เอื้อกฤดาธิการ 
493230 นาย ทนงศักดิ ์ พรหมหีต 
492289 นางสาว ทนัฎฐา จันทรเงิน 
493139 นาย ทรงวุฒิ เสวิวัฒน 
493766 นางสาว ทวินันท บริรักษ 
492469 นาย ทว ี ชมภูสมสา 
492507 นาย ทวีชัย หัตถะปะนิตย 
493201 นาย ทวีชัย ยาสมนึก 
492952 นาย ทวีศักดิ์ เอมโอด 
492989 นางสาว ทศพร เทพกุลชร 
492578 นาย ทศพล ทิพรัตน 
493643 นาย ทศพล วัชรายน 
492817 นางสาว ทศวรรณ อินทจร 
493444 นาย ทองดาว เชื้อสาทุม 
492936 นาย ทองทิพย แกวใส 
493844 นาย ทองปญญา โสระพันธ 
492857 นาย ทักษ คงเจริญ 
492810 นาย ทัชชัย โพธิ์กีรติกุล 
492569 สิบตํารวจโท ทัตพงศ มูสิกะ 
493417 นางสาว ทัศนียวรรณ วงลอง 
492419 นางสาว ทาริกา พูลศักดิ ์
492564 นางสาว ทิฆัมพร สุขเสริม 
493323 นางสาว ทิพยนภา ตั้งอชิรญากุล 
492608 นางสาว ทิพยภาพรรณ บรรเทาพล 
492834 นางสาว ทิพยสุดา ชาติชนบท 
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493055 นางสาว ทิพยสุดา วงศหลา 
492980 นางสาว ทิพรดา ตากดํารงคกุล 
492310 นางสาว ทิพวรรณ ปสสา 
492656 นาง ทิพวรรณ นวลยอง 
493442 นางสาว ทิพวรรณ ศิริสมบัติ 
493544 นางสาว ทิพวรรณ โชคชื่น 
493588 นางสาว ทิพวรรณ สืบวงค 
492321 นาย เทพพิทักษ แกวคํา 
493283 พันตํารวจเอก เทียน สายฟาแลบ 
492606 นางสาว เทียนแสง พันธศรี 
493322 นาย ไทยรัฐ บุญภูงา 
493428 นาย ธนกร ธนัชโชติปรีดากุล 
492915 นาย ธนกฤต เหมสนิท 
493511 นาย ธนกฤต จันทรพุธ 
493700 นาย ธนกฤต ธนพัฒนพงศา 
493625 นาย ธนชิต ปญญาคม 
492495 นาย ธนเดช ประนมรัมย 
492910 นาย ธนบดี ชูศักดิ ์
492871 นาย ธนบูลย พุนานิน 
492177 นาย ธนพนธ ทิพยโสต 
492337 นางสาว ธนพร จันทรโสภา 
493521 นางสาว ธนพร อินทกาญจน 
493199 นาย ธนพล ใจสุข 
493724 นางสาว ธนภรณ หงษนวล 
492704 นาย ธนภัทร เทอดจิตธรรม 
493295 นาย ธนวัฒน บุตรนาง 
493384 นาย ธนวัฒน มีไชยโย 
493388 นาย ธนวัฒน ราชวัง 
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492205 นางสาว ธนศร ชุมเพ็ชร 
493146 นาย ธนะศักดิ์ สืบวงษดิษฐ 
493338 นาย ธนัญชัย เส็งเจริญสุข 
492874 นาย ธนัท หลอมประโคน 
493579 นางสาว ธนัทปณสร ลูกพลับ 
493809 นาย ธนันพัชร หงษทอง 
492227 นาย ธนากร แกวสงา 
493466 นาย ธนากร เชื้อหนองปรง 
495685 นางสาว ธนาทิพย สีดาพันธ 
492532 นาย ธนาธิษณ ธนาวุฒิรุจนันท 
492672 นางสาว ธนาภา เพ็ชรรักษ 
492741 นาย ธนายุทธ จันทรหอม 
493485 นาย ธนารักษ ปญญา 
492924 นางสาว ธนาวดี บุญทรัพย 
493063 นางสาว ธนิดา กิจธราเตชากุล 
495681 นางสาว ธนิดา คลายวิเศษ 
492477 นางสาว ธนิษฐา แสนใจวุฒิ 
492169 นางสาว ธนิสร ประทีปแกว 
493149 นางสาว ธนิสา ทับจีน 
492287 นาย ธนูชัย เจริญไชย 
492618 นาย ธรณินทร มูลกําบิล 
492881 นาย ธรรมจักร เข็มทอง 
492240 นาย ธวัช ภูตีกา 
492338 นางสาว ธัชยนันท เสริมสกุลวัฒน 
493034 นางสาว ธัญกร ศิวบวรวัฒนา 
492918 นางสาว ธัญชนก จันทร 
493443 นาง ธัญชนก นวมทอง 
492674 นางสาว ธัญญกาญจน แดงสุภา 
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492943 นางสาว ธัญญารัตน ผลศิริ 
493137 นางสาว ธัญทิพย ปณฑยา 
492550 นางสาว ธัญลพัชร ไมประดิษฐ 
493746 นางสาว ธัญวรัตน วันแอเลาะห 
492839 นางสาว ธันชนก เรืองศรี 
492599 นางสาว ธันยมนย พัฒนธรรม 
493725 นางสาว ธิดาทิพย เฉยฉิว 
493840 นางสาว ธิดาพร เฉลิมพันธ 
493716 นางสาว ธิดารัตน นาคอารีรัตน 
492651 นางสาว ธิดาลักษณ มหาเทพ 
493645 นาย ธิติ พิณธุรักษ 
492813 นาย ธีรเชษฐ แกวกําเนิด 
492669 นางสาว ธีรดา ตั้งเพชรนิยม 
493514 นาย ธีรธิป ทองมีอาคม 
492276 นาย ธีรพงค เดชะชัยนันต 
492446 นาย ธีรภัทธิ์ พิพัฒสุวรรณชัย 
492311 นาย ธีรภัทร สุขขํา 
492437 นาย ธีรภัทร จงแจม 
492510 นาย ธีรวร ประยูรหงษ 
492835 นาย ธีรวัฒน สุวรรณโพธิ์สุทธิ์ 
493069 นาย ธีรวิทย รัตนบุรี 
493837 นาย ธีรสิทธิ์ มานะมุงประเสริฐ 
492156 นาย ธีระพงษ ธาตุรักษ 
493489 พันตํารวจโท ธีระพงษ สาริกา 
492164 นาย ธีระศักดิ์ มีมา 
493832 นาย ธีระศักดิ์ พรหมกสิกร 
492752 นาย เธียรชัย ตรีสุวรรณ 
492509 นาย เธียรพงศ พั่วพันธศรี 
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492435 นาย นครชัย สอนศรี 
493551 นาง นงนุช ดับทอง 
493851 นางสาว นงลักษณ เจดีย 
493769 นาย นนทปวิช สืบใหม 
492779 นาย นนทพัทธ ดวงเงิน 
492917 นาย นนทภพ กาวินคํา 
493192 นางสาว นนทยา ปานสีเงิน 
493333 นาย นนทวัฒน วุฒิลักษณ 
493462 นาย นพณัฐ คงธนธีระสันติ 
492231 นาย นพดล สุวรรณชมภู 
492368 นาย นพดล ดอกจําปา 
492679 นาย นพดล ไชยสุระ 
493564 นาย นพดล ฆนาพรวรกาญจน 
492513 นาย นพปฎล บํารุงรักษ 
492573 รอยตํารวจโท นพรัตน ผลาชิตร 
492939 นางสาว นพรัตน นวกิจทวีรัตน 
492984 นาย นพรัตน เย็นทรัพย 
493672 นางสาว นพรัตน แสงสัมพันธ 
492400 นางสาว นพลักษณ รัตนศรีลักษณ 
493311 นางสาว นภัสกร ออนอ่ํา 
492454 นางสาว นภาพรรณ วงศอุไร 
492370 นาย นรเศรษฐ พลศรีเมือง 
492489 นาย นรากร พิมพันธ 
495697 นาย นราทิพย สุวรรณ 
492912 นาย นราธิป เนตรคํา 
492282 นาย นรินทร แกวคง 
493018 นางสาว นรีนวรัตน ศานติสุทธิกุล 
493750 นาย นเรนท นิกรกิจ 
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493006 นางสาว นฤชล มูลพิมพ 
493795 นาย นฤพนธ ศรีธาตุ 
492427 นางสาว นลญา คําทา 
492759 นางสาว นลินภัสร คําทะเนตร วริทธิ์เดชบดินทร 
493533 นางสาว นลินรัชดา สินชู 
493145 นางสาว นวพร ใจแจง 
492622 นางสาว นวพรรณ ตาคีย 
493328 นาย นวพล พุมแกว 
493036 นาย นวภูมิ บูรณเกียรติศักดิ์ 
493559 นางสาว นวรัตน พัชรกานตธนากุล 
493107 นาง นวลนิต ทิศารัมย 
492900 นางสาว นวลศิริ สังเกตุด ี
492319 นางสาว นวัชภรณ งามธรณกิจ 
492407 นางสาว นัชธินันกุล ชมภูประเภท 
492586 นางสาว นัฐฑริตา โตะยง 
493516 นาย นัทธดนย ปยะมงคล 
492629 นาย นัทธพงศ พึ่งทรัพย 
493170 นางสาว นันทนภัส ภูสุวรรณ 
492181 นางสาว นันทนา วันทามิ 
492987 นางสาว นันทนิตย มูลตรีบุตร 
492675 นาย นันทพล ฟูสีกุล 
495670 นาย นันทวัฒน จงวัฒนาเจริญสิน 
493617 นาย นันทศักดิ ์ ปานเกลี้ยง 
492229 นางสาว นันทิชา อิศรางกูร ณ อยุธยา 
492665 นางสาว นันธพร ทองมนต 
492999 นางสาว นาทตยา อวมเสน 
493751 นางสาว นาราภัทร คําพันธุ 
492281 นางสาว น้ําผึ้ง เจริญกาวหนา 
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492703 นางสาว น้ําฝน นามเริง 
493019 นางสาว น้ําฝน ทินวัง 
492243 นาย นิ พูลสวัสดิ์ 
492725 นาย นิกร นิติธรรมธนากุล 
493586 นาย นิกร สุริยะมาตร 
493242 นาย นิกรณ ภาคภูมิ 
492295 ดาบตํารวจ นิคม คํานวล 
492842 นางสาว นิชาภา ชาญวิสิฐกุล 
492151 นางสาว นิตญา พาหุพันธ 
492180 นาย นิติคม ภานอย 
493739 นาย นิตินันท ภัทรนิต ิ
493505 นาย นิตินัย ปญโยยิ่ง 
493436 นาย นิติพงษ วราพงษสุวรรณ 
493167 นาย นิทธันต ขันธรูจี 
493245 นาย นิธิศ ลิ้มพิทยา 
492239 นาย นิพนธ บอหนา 
493478 นาย นิพนธ มหาสุภาพ 
493096 นาย นิพัทธ บุญชู 
495657 นางสาว นิพาดา มนูเสวต 
493251 นาย นิพิฐพนธ เกษมพันธุ 
492712 นางสาว นิภาพร ลือกอง 
492986 นางสาว นิภาพร พลับนิ่ม 
493660 นางสาว นิภาพร ชูจันทรทอง 
493437 นาย นิยม อักษรครบุรี 
492837 นางสาว นิรมล นครชัย 
492790 นางสาว นิรยา เหลี่ยมดี 
493699 นาย นิรวัฒน ปากหวาน 
492203 นาย นิรัตน พากเพียร 
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492733 นาย นิรุษ แซลิ่ม 
492491 นาย นิวัฒน พฤษสม 
492696 นาย นิวัฒน รมทอง 
493722 นางสาว นิษฐารัชตร ณรงควรธันย 
492747 นางสาว นิสรา ขอนทอง 
492373 นางสาว นุชจรี คลายนคร 
493425 นางสาว นุชนาฏ นิยมเวช 
492552 นาย นุชิต จิโรจพงศ 
493104 นาย นุบูรณ ไกรทอง 
493320 นางสาว เนตรนภา สุขดิษฐ 
493529 นางสาว เนตรนภา บุญทิก 
492898 นาย เนติ สาครยุทธเดช 
492190 นาย เนรมิต จันทรทอง 
493749 นางสาว เนาวรัตน มาประจง 
492876 นาย บดินทร ชัยวงศ 
493509 นาย บรรจง รีทาศรี 
492767 นาย บริหาร เพ็งจันทร 
493399 นางสาว บวรลักษณ วุฒิยา 
492594 นาย บัญชา ชดชอย 
493664 นาย บัญญัติ นุชออง 
492555 นาย บัณฑิต ทิพยเดช 
492966 นาย บัณฑิต พวงบุญมาก 
493657 นางสาว บาจรีย โพธิ์คานิช 
492814 นางสาว บารมี ทะลา 
493213 นาย บีเอ็ม คุมโนนชัย 
493327 นาย บุญชม แสนทาโจ 
493694 นาย บุญชิด อุทัศพัฒนะ 
492200 พันตํารวจโท บุญธรรม หงษาวงษ 
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492215 นาย บุญแรง ขวงทิพย 
492423 นาย บุญเลิศ จันสี 
493848 นางสาว บุณยชา ใจรักธรรม 
492468 นางสาว บุปผชาติ ดําขํา 
492695 นาง บุปผา เมืองจีน 
492726 นางสาว บุศรารินทร ชัยเฉลิมพงศ 
492230 นางสาว บุษกร ปนนาค 
493047 นางสาว บษุบา สมสุข 
492735 นางสาว บุษยมาส แผนทอง 
492244 นาย บูสูเพียน สะแมลอง 
493517 นาย เบญจ มหาพล 
492208 นางสาว เบญจพร สีหะวงค 
493298 นางสาว เบญจพร วงศชนะศรี 
492460 นางสาว เบญจวรรณ สระสําอาง 
492890 นางสาว เบ็ญจวรรณ สรอยสงิม 
492326 พันตํารวจเอก ปกรณ หวนัชัยศรี 
493210 นางสาว ปฏิญญา พั่วระยะ 
493026 นาย ปฏิทัศน ทองด ี
493395 นาย ปฏิวัติ สุระนรากุล 
493502 นาย ปฐมพร แซลี ้
493147 นาย ปฐวี โฉมงาม 
493737 นาย ปฐวี จรคงสี 
492254 นาย ปณต จิตติรัตนถาวร 
492632 นาย ปณตเอก สุขชูศรี 
492432 นาย ปณวัชร อินธิรัตน 
492614 นาย ปณวัฒน วรรักษมนตรี 
492921 นางสาว ปณัฐชยา ยศมา 
492218 นางสาว ปณิตา ทัพพะรังสี 
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492570 นางสาว ปนัดดา นามวงศ 
492822 นางสาว ปนัดดา ศรีสวัสดิ์ 
493718 นาย ปภังกร พรมเจียม 
493498 นาย ปภาวินท ยวงทอง 
492865 นาย ปรปก ศรีทองคํา 
492171 รอยตํารวจโท ปรวิทย ปญญารัตน 
492909 พันตํารวจโท ประกอบ รูปแกว 
492490 นาย ประกิจ อิ่มออน 
492582 นาย ประจักษ ชิณวงค 
492724 นาย ประจักษ กรรณลา 
492517 รอยตํารวจตรี ประเชิญ คงอินทร 
492945 นาย ประดิษฐ แซเอี๋ยว 
492926 นาย ประพันธศักดิ์ ศรียมาตร 
493043 นางสาว ประไพ เหลารุงโรจน 
493452 นางสาว ประภัสสร อนิวรรตวงศ 
493712 นาง ประภัสสร เรดดิ้ง 
493434 นางสาว ประภาพร พุมนก 
492277 นางสาว ประภาภรณ เงินสัจจา 
493203 พันตํารวจโท ประภาส สุขศิริ 
492727 นาย ประมวล เรืองศรี 
492361 นาย ประยุทธ สาระวิถี 
492167 นาย ประวัติ สมศรีมี 
492492 นาย ประวิทย เติมวิริยะกุล 
492559 นาย ประวิทร แกวละเอียด 
492869 พันตํารวจโท ประเวส ภูบุญเต็ม 
493158 นาย ประสบ คําภูจูม 
493448 นาย ประสพ ออนศรี 
492729 นาย ประสาท มาระวัง 
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493122 นาย ประสิทธิ์ มัคฆะ 
492948 ดาบตํารวจ ประเสรฐิ แกวรวมวงค 
493602 นาย ประเสริฐ จินดารัตนวงศ 
493812 นาย ประเสริฐ ประทุม 
492808 นาย ประเสริฐชาญ สามงามนิ่ม 
493515 นาย ประหยัด ดีแปน 
492906 นางสาว ปรางคฉัตร อักษรสวาง 
493490 นาย ปราโมท สุดใจ 
493520 นาย ปริญ พรายสี 
492493 นาย ปริญญา กุลชรศักดิ ์
492702 นาย ปริญญา วิศรัมวัน 
493244 นางสาว ปริญาพร ศรีแกว 
493405 นาย ปริตต สิริจรรยาพงศ 
493286 นางสาว ปริตตา วรรณบุบผา 
493639 นางสาว ปริมล ศรีวงษ 
493599 นางสาว ปริยากร พินชาย 
492686 นาย ปรีชา พืชเนาวรัตน 
493200 นาย ปรีชา ทิพพาบุญ 
493805 นาย ปรีดา บุญฉิม 
493831 นาย ปรีดา มวงมี 
492458 นาย ปรียาพล สีจันทรเคน 
493843 นางสาว ปวันรัตม วราดิษยเศรษฐ 
492447 หมอมหลวง ปวันสวัสดิ์ สวัสดิวัตน 
492879 นางสาว ปวีณา ทองจันทรแกว 
493723 นางสาว ปญจนิจ จิตรเหลื่อม 
492789 นางสาว ปญจรัตน คงสอน 
493834 นางสาว ปญจรัตน จันทรคง 
493784 นางสาว ปญชรัสม สุหฤทยา 
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493758 นาย ปญญธรณ ฉ่ําเฉลิม 
493406 นาย ปญญวัฒน เกตุศิริคุณานนต 
493257 นาย ปญญากร ศรีคําภา 
492956 นางสาว ปญรัฏฐ เสารทอง 
492978 นางสาว ปฐญา บานหมู 
492192 วาที่รอยตรี ปถย บายกระโทก 
493440 นางสาว ปทมนันท แสงมณี 
493262 นางสาว ปทมา ติ่งแสง 
492241 นางสาว ปทมาวรรณ วรรณพฤกษ 
492612 นางสาว ปทมาสน เทพสลี 
492788 นางสาว ปาจารีย แตงเติมผล 
492431 นาย ปาณัท โรจนวัฒนบูลย 
493143 นาง ปาณิสรา เรืองสอน 
493615 นางสาว ปาณิสรา เตชะสาย 
493681 นางสาว ปาณิสรา ไชยสวัสดิ ์
492615 นางสาว ปารวี เขียวผาบ 
493134 นางสาว ปาริฉัตร ขลังวิชา 
493233 นางสาว ปาริชาต หมานมานะ 
492961 นางสาว ปาริชาติ นาคทองอินทร 
493720 นางสาว ปาริตา เหมทอง 
493008 นางสาว ปนหทัย ศรชัย 
492459 นาย ปยกิตติ ์ เกลือมีผล 
493552 นาย ปยทัศน แซอึ่ง 
493223 นางสาว ปยธิดา ศรีวรารักษ 
493771 นางสาว ปยธิดา ออนทอง 
493206 นางสาว ปยนันท กันพยา 
492701 นางสาว ปยพร ทองหอม 
493676 นางสาว ปยพร จําเริญ 
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495672 วาที่รอยตรี ปยะณัฐ เทพวงค 
493138 นาย ปยะพงษ จุมอังวะ 
493755 นางสาว ปยะมาศ คงแกว 
493197 นางสาว ปยาณี มีมาก 
493240 นางสาว ปยาพัชร ลิ่มวรพันธ 
493816 นางสาว ปยาภา สิริวีรพจน 
492390 นางสาว ปุณยนุช เหลาอน 
492736 นางสาว ปุณยนุช ยั่งยืน 
492892 นาย ปุณยวัจน ศุภวุฒิ 
493793 นางสาว ปุณิกา แกวศักดิ์ 
493776 นางสาว เปรมจิต หมั่นกลาง 
492382 นางสาว เปรมวดี แจมศรี 
493430 นางสาว เปรมิกา พันทวีศักดิ์ 
493705 นางสาว ผกามาศ ศิริเกตุ 
492185 นางสาว ผกาวรรณ แกวเกษศรี 
492764 นาย ผจญ วัชรพันธพงศ 
493312 นางสาว ผองพรรณ จินะเขียว 
492878 นางสาว ผุสด ี ชวยบํารุง 
492302 นาย พงศกร โชตยาธิวัฒน 
493706 นาย พงศกร จิตติวรรณ 
492178 นาย พงศจักร บุญธรรม 
493318 นาย พงศธร แสนสุดสวาท 
492296 นาย พงศพล ภูจาพล 
492713 นาย พงศพัศ พิมพพิเศษ 
492816 นาย พงศภัค นฤบาล 
493271 นาย พงศศิริ จิณะวัน 
493077 นาย พงษเดช สูคีรี 
493103 นาย พงษเทพ สินอนันต 
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493524 นาย พงษธนา ซายหนองขาม 
493125 นาย พงษพัฒน จีรังโคกกรวด 
493187 นาย พงษพันธ พันธุพิทยแพทย 
493492 นาย พงษพันธุ ทองคํา 
493745 นาย พงษพันธุ ชัยเลิศ 
492415 นางสาว พงษลดา กัลยาบาล 
492464 นาย พงษศักดิ ์ อูวานิชย 
492642 นาย พงษศักดิ ์ อิสโร 
492794 นาย พงษศักดิ ์ ไทยทอง 
492549 นาย พงษศิริ เผาฟู 
492299 นางสาว พชร ลียติกุล 
492803 นาย พชร อาภรณรัตน 
493202 นาย พชร แตงเที่ยง 
493846 นาย พชร รังสิมานพ 
492623 นางสาว พนัชกร อินทนนท 
492753 นาย พนา พนัสจุฑาบูลย 
492339 นางสาว พนิดา ทานะคุณ 
492443 นางสาว พนิดา กิติกรเศรษฐ 
492688 นางสาว พนิดา มหรรฆตระกูล 
495678 นางสาว พภัสสรณ คูกิติขจรรัตน 
492499 นาย พเยาว ตรีจันทร 
492832 นาย พรชัย ทองพุ 
492643 นางสาว พรทิพย ไชยทะเศรษฐ 
493305 นางสาว พรทิพย วงศโท 
493424 นาย พรเทพ ศรีมวง 
492784 นางสาว พรธวัล อิ่มใจ 
493060 นางสาว พรนภัส พันธุปอง 
493314 นางสาว พรนภา พรมจักร 
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492647 นางสาว พรปภา พรทิพากร 
492593 นาง พรพนัช ทองคํา 
492602 นางสาว พรพรรณ สายวะเดช 
493814 นางสาว พรพรรณ มาแปน 
495676 นาย พรพรหม วิเศษสมบัติ 
493407 นางสาว พรพิมล มุกขุนทด 
492147 นาย พรเพิ่ม พัวพัฒนกูล 
492809 นางสาว พรรณวดี ออนใจ 
492938 นางสาว พรรัมภา จันทรศรีนวล 
492307 นางสาว พรลภัส กาญจนภักดิ์ 
492875 นางสาว พรลักษณ เจริญผองพงศ 
493076 นาย พรศิลปพล สุวรรณสุข 
492473 นางสาว พรอมพสุชา หรรษา 
492426 นางสาว พริษฐฌา ดวงพุฒ 
492378 นาย พฤตินัย รัตนราศี 
493278 นาย พลเชษฐ ศรีสวัสดิ์ 
492935 นาย พลพรรธน รัตนากร 
493062 นางสาว พลอยนภัส ชินาธิปวีรนนท 
493173 นางสาว พลอยไพลิน หนุนภักดี 
493568 นางสาว พลอยไพลิน เกี้ยงศรี 
493085 นางสาว พลอยศรี หิงปน 
492995 ดาบตํารวจ พสิษฐ ดวงพิมพ 
493326 วาที่รอยตรี พสิษฐรักษ จันทร 
492908 นางสาว พัชญา สัจจเขต 
492457 นางสาว พัชฎา โสมาโสก 
493648 นางสาว พัชรดา พุกสุริยวงศ 
493488 นางสาว พัชรธิดา แสงธรรมดํารงค 
492487 นาย พัชรพล สุทธิธรรม 
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493616 นางสาว พัชรา ไชยพวล 
493563 นางสาว พัชรากร ศิริมโนชล 
493288 นางสาว พัชราภรณ ปลอดโยธา 
492340 นางสาว พัชรินทร พูนศาสตร 
492503 พันตํารวจโทหญิง พัชรินทร สุภาวงศ 
492903 นางสาว พัชรินทร เพี้ยสา 
492424 นางสาว พัชรี กฤษณะเศรณี 
493692 นางสาว พัชรี พาตินธุ 
495658 นาง พัชรี ศรีสวางสุข 
493172 นางสาว พัชรีพร เฮียงโปง 
492344 นางสาว พัชรีภรณ เทียนไทย 
492224 นาย พัฒนนานุกุล รัตนสุวรรณโชติ 
493740 นาย พัฒนรักษ สิริวิศิษฏ 
493071 นาย พัฒนวิชญ ชินาธิปวีรนนท 
493248 นาย พัฒนะ สวางอารมณ 
492850 นาย พัทธกฤต เทียมเศวต 
493651 นาย พัทธดนย อิ้วสมจิตร 
492611 นาย พานศึก สมนึก 
492845 พันตํารวจโท พานิช อานุภาพประเสริฐ 
492761 นางสาว พิชชานันท เพชรคง 
493329 นางสาว พิชญสิตา พริมาวิกุล 
492941 นางสาว พิชญสิน ี นิ่มวิศิษย 
492742 นางสาว พิชญา อาภรณรัตน 
493730 นาย พิชุตม จันทวสุ 
492592 รอยตํารวจโท พิชัย จันทรประคอง 
492386 นาย พิเชษฐ ชัยเจริญกุล 
492739 นาย พิเชษฐ หงษหอม 
495689 นาย พิเชษฐ ภูพัฒนะกูล 
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493127 นางสาว พิณภสร คํามาก 
492762 นาย พิทยา นิลแสง 
492787 นาย พิทักษ อัศวแสงพิทักษ 
493679 นาย พิทักษ ศิริไพบูลยทรัพย 
493796 นาย พิพิศน รักษเจริญพร 
492418 นางสาว พิมพกานต กังศิริกุล 
493052 นางสาว พิมพใจ ขุนทอง 
492451 นางสาว พิมพพรรณ สิทธิชัย 
493790 นาย พิมพพา ขามชู 
492889 นางสาว พิมพรําไพ ทองศรีแกว 
493420 นางสาว พิมพฤดา จันทรเทวี 
492661 นางสาว พิมพวัลย ศิริมหาพฤกษ 
492786 นางสาว พิมพสิริ ราษฎรประดิษฐ 
492756 นางสาว พิมพสุดา ชวยสวัสดิ์ 
492333 นางสาว พิมพอนงค พลศรีเมือง 
493415 นางสาว พิมลภรณ ทองด ี
492650 นางสาว พิมลรัตน ประหยัด 
493433 นางสาว พิมลรัตน สุวรรณวงศ 
493770 นางสาว พิราภรณ แกวมณีชัย 
492792 นางสาว พิราวรรณ เลิศวัฒนวินัย 
493476 นาย พิริยะ ตรีบํารุง 
492649 นางสาว พิริยา กองศิริ 
492664 นาย พิศพงศ วงคกําภู 
492717 นาย พิเศษ แกวขอนแกน 
492768 นาย พิสิฐ พุฒแกว 
493397 นาย พิสิฐ พิพิธกุล 
492574 นาย พิสิทธิ์ โกอินตะ 
492925 นาย พิสิษฐ กันยา 
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493454 นางสาว พีรญา สายเมฆ 
493459 นาย พีรณัฐ ศรียอด 
492294 นาย พีรพล รัมยะรังสิ 
492680 นาย พีรพล ทันมัง 
493216 นาย พีรพัฒน ยุทธโกษา 
492678 นาย พีรพัทธ ธีรธันยรัก 
493363 นาย พีรภัสร ประทีป ณ ถลาง 
492807 นางสาว พีรยา พรมคําอินทร 
492219 นาย พีรวิชญ ทรัพยประเสริฐ 
492544 นาย พีระภัทร อาทร 
492556 นาย พุฒิพร อุนเจริญ 
493457 นาย พูลศักดิ ์ ยุทธา 
493474 นาย เพชรโชติรัตน หอมเดช 
493001 นางสาว เพ็ญพิชชา เจนจิต 
493070 นางสาว เพลินทิพย สีผา 
493623 นางสาว เพิ่มพร สุจจิตรจูล 
492981 นาย เพิ่มศักดิ์ จันทศิลป 
493603 วาที่รอยตรี เพิ่มศักดิ์ วองไว 
492831 นางสาว เพียงพิมพ จันทรัตน 
493112 นางสาว เพียงอนุตรา ปยะโชติ 
493126 นาย ไพฑูรย นิติรุงเรืองกุล 
492730 นาย ไพโรจน งามประดิษฐ 
492345 นาย ไพศาล มีมาก 
492405 นาย ไพศาล ขุนอินทร 
492543 นาย ไพศาล ทองหาญ 
492188 นาย ฟูเกียรต ิ วังนิล 
492960 นางสาว ภกาพรรณ วงคสถาน 
495686 นางสาว ภณิดา เขียวเล็ก 
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492990 นางสาว ภรภัทร สุจริตพงษพันธ 
492529 นาย ภราดร กลางบุรัมย 
493547 นางสาว ภริตพร จันทรอินทร 
493037 นาย ภวัต อิศรพร 
493455 นาย ภวัตพงษ ผลด ี
492194 นางสาว ภัคชัญญา เกตุสวัสดิ ์
492448 นางสาว ภัคญดา ปางแกว 
493359 นางสาว ภัคสิรี อรามดุษฎีวงศ 
493566 นางสาว ภัทรจิตร วุฒิกรวณิชย 
493827 นาย ภัทรพงศ อินทรวิพันธุ 
492572 นาย ภัทรพล พรรณพราว 
492873 นาย ภัทรพล ตึงตระกูล 
493345 นางสาว ภัทรภร ภูมิภัทร 
492163 นางสาว ภัทรวดี จันทะวงษา 
492414 นาง ภัทรวดี ตันเวหาศิริกุล 

492775 นาง 
ภัทรวดี ธนาเตชะ
นนท วิริยะพล 

493733 นาย ภัทรวุฒิ สาวิลัย 
493663 นางสาว ภัทรศยา พลอยเพ็ชร 
493754 นางสาว ภัทรสรัญ ศรีแฉลม 
492777 นางสาว ภัทรานิษฐ คลองวิทยายุทธ 
492284 นางสาว ภัทราภรณ เขียวหวาน 
495661 นางสาว ภัทราภา รัตนมโนธรรม 
493029 นางสาว ภัทราวดี ตรัยรัตนภัทรา 
493594 นางสาว ภัทราวดี จันทโรทัย 
492991 นาย ภัทราวุธ สุวรรณนิมิตร 
492278 นางสาว ภัทริน บรรเทิง 
493349 นางสาว ภัศรา ชวยแจง 
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492870 วาที่รอยตรี ภาคภูมิ แสวงคํา 
493220 นาย ภาคภูมิ กันทา 
492201 นาย ภาณุพงศ ศุกรนันทน 
493400 นาย ภาณุพงศ สุขศิริ 
493612 นาย ภาณุพงษ สรอยเพชร 
492859 นาย ภาณุวัฒน กานนอย 
492313 นาย ภาธร บุญถนอม 
495663 นาย ภานุวัฒน บุญธิมา 
493537 นางสาว ภาวิรัตน หวลขุนทด 
493190 นางสาว ภิญญธิดา เลิศพิพัฒนพร 
492819 นาย ภูดิศรัฐ เกื้อทอง 
493292 นาย ภูบดี รอดสุวรรณ 
495659 นาย ภูมินทร คุณาพรวิวัฒน 
493741 นาย ภูมิพงศ ปญญาพฤกษ 
493695 นาย ภูมิภัทร ภูมามอบ 
495673 นาย ภูมิศักดิ์ แกวเขื่อน 
493838 นาย ภูมิสิษฐ เตชิตชุติพนธ 
493098 นาย ภูวเดช มะสุวรรณ 
493011 นาย ภูวนนท ศรีสังวร 
492467 พันตํารวจเอก ภูวภัทร สายเพ็ชร 
493830 นาย ภูวริช ธนาภูวรัตน 
492861 นาย มงคล ชะนะภัย 
493267 นาย มณเฑียร มีกัมปนาท 
492195 นางสาว มณีจันทร บํารุงจิต 
493016 นาย มณู หนองเปด 
492506 พันตํารวจโท มนตรี ยศบุตร 
493403 นาย มนตรี โอวาทสุวรรณ 
493680 นาย มนตรี เขียวพุมพวง 
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493369 นางสาว มนสิชา มีรส 
492312 นาย มนัส บุญผิว 
492441 นาย มนัส ดาวาด 
492885 นาย มนัส กนกนาค 
492583 นางสาว มนัสชนก ไหมจุย 
492146 นาง มนัสนันท พยุงธรรม 
492613 นางสาว มนิตา อาษา 
492445 นาย มโนชา เมตตการุณจิต 
493785 นางสาว มลวษา เจริญขรรค 
493783 นางสาว มัณฑลิกา สูงภิไลย 
492253 นางสาว มัลลิกา พงษปลื้ม 
492846 นางสาว มัลลิกา เทพเสน 
492421 รอยตํารวจโท มานพ เฉยกลาง 
492566 นาย มานพ เอกบวรวงศ 
492191 นาย มานิต แสงศรีจันทร 
492320 นางสาว มาริษา ศรัณยูประสิทธิ์ 
492318 นางสาว มาริสา สุวรรณดี 
493607 วาที่รอยตรีหญิง มาริสา แยมเจริญ 
493195 นางสาว มาลัย สุขมาก 
493550 นางสาว มิรันตี สมหารวงศ 
492216 นาย มีชัย นุนสวรรค 
492411 นางสาว เมทินี กาญจนทวีไพศาล 
493419 นางสาว เมทินี เนื่องภิรมย 
493100 นาย เมธกร นิลจันทร 
492346 นาย เมธพรรธน พีระพันธเดชา 
492848 นาย เมธัส วัฒนานุกูล 
492440 นาย เมธา ทรงรัตนขจร 
493432 นางสาว เมธิณี ผดุงกิจ 
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493728 นาย เมธินทร อินทรแปน 
493726 นางสาว เมยลิลิณณ ณ พัทลุง 
495660 นาย ยงยศ ธนวัฒน 
492182 นาย ยงยุทธ หลอวิริยากุล 
492323 พันตํารวจเอก ยงยุทธ ดาวรี 
492657 นาย ยงยุทธ นุชผล 
493668 พันตํารวจโท ยงยุทธ ทาสุวรรณ 
492183 นาย ยม การเกษ 
493621 นางสาว ยลดา สืบพรหม 
493788 นางสาว ยลรวีรกานต จันทรภัทรบูรณ 
493756 นางสาว ยวิษฐา สุธรรมโกศล 
493299 นาย ยศพงศ เมธีไชยพงค 
492621 นาย ยศพนธ ออนตา 
493774 นาย ยศพนธ สกุลโชติศักดิ ์
493356 นาย ยศพัทธ ธนพัฒนธานนท 
493140 นาย ยศวริศ อุไรประเสริฐ 
492590 จาสิบเอก ยุทธ แสงคํามา 
493402 นาย ยุทธสินธุ ชินประยูร 
492707 นางสาว ยุพาพร จรกา 
493380 นาง ยุวดี ปตติศานต 
493346 นางสาว เย็นจิตร กิริยะ 
493151 นางสาว เย็นฤดี รัฐกุล 
493578 นางสาว เยาวลักษณ ชอบหวาน 
493820 นาย โยธิน กอเจริญรัตน 
493589 นางสาว รจนา เชิดกายเพชรา 
492562 นาย รชฏ นิติธรรมวงษ 
492402 นาย รณภพ เสียมไหม 
493491 นาย รติ ไตรยราช 
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492977 นางสาว รติชา สุวรรณทวีสุข 
492417 นางสาว รติมา จารุธเนศ 
492428 นางสาว รพิชพร นิติรัตนโยธิน 
493528 นางสาว รมิดา พงศพสิน 
492577 นางสาว รวิวรรณ เพ็งอุบล 
495675 นางสาว รักฤทัย โอสาร 
492160 นาย รัชชัยย ศรสุวรรณ 
493731 นาย รัชชานนท อินทรจันทร 
492372 นางสาว รัชฎาภรณ ชัยสินธุ 
492381 นาย รัชธิษธิ์พล ทองภูมิเดือน 
493124 นางสาว รัชนันทน หลักทอง 
493058 นางสาว รัชนีบูรณ ภาพสุวรรณ 
492389 นางสาว รัชนีพร คงกลับ 
492376 นาย รัฐกร เอกวงษ 
493821 นาย รัฐพล แจงเชื้อจีน 
492619 นางสาว รัตนชณ ี รอดคง 
492442 นาย รัตนชาต ิ มูลชอบ 
492631 นาย รัตนชาต ิ บุญเลิศ 
493241 นางสาว รัตนา แปนนอย 
492820 นาย ราชนันท ชูหวาน 
492843 นาย ราชวัลลภ แจงมงคล 
492547 นาย ราชศักดิ ์ ศรปญญา 
493527 นาย ราชัน ศิริวุฒิ 
492498 นาย ราเชนทร คงฤทธิ์ 
493570 นางสาว ราตรี ธัญญพันธ 
493445 นางสาว ริฏฐกานต ศิริชัย 
492527 นาย รุงธรรม มณฑาสุข 
493020 นางสาว รุงนภา ไพรวัลย 
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492330 นาย รุงเรือง ลาภรุงเรือง 
492262 รอยตํารวจเอก รุงโรจน จาระ 
492505 นาย รุงโรจน สุวรรณสิชณน 
492580 นาย รุงโรจน โชติรัฐกิจไพศาล 
492540 นาย รุงศักดิ ์ ไทยเดิม 
492854 นางสาว รุจิราภา วิทยาพาสุข 
492514 นางสาว เรวดี ชิตรัตน 
493351 นางสาว เรวดี รักชูศรี 
493175 นาย โรจนศักดิ์ มณีรัตน 
493747 นาย โรจนศักดิ์ เกตุยอย 
493412 นาย ฤทธิชัย พุมอยู 
493619 นางสาว ฤทัยชนก วัฒนสินธุ 
492266 นางสาว ลดาวัลย ไชยสันต 
493575 นาย ละพิณ สีโสดา 
492408 นางสาว ลักษิกา นอยหมอ 
492771 นางสาว ลัดดาวัลย เนตรหาญ 
493792 นางสาว ลัดดาวัลย บุญยัง 
492732 นางสาว ลัลนลลิน แกวเลี่ยม 
493277 นางสาว ลาวัลย ชัยรินทร 
492683 นาย ลิขิต มิยกรณ 
493164 นาย ลือศักดิ ์ นิลดํา 
495698 นาย เลอพงศ หมีโชติแปนไทย 
492709 นาย เลิศชาย ไชยศร ี
492152 นาย วชิรณน จึงเจริญสุข 
492667 วาที่รอยตรี วชิระพงษ ภูวังแทบ 
492264 นางสาว วณีณัฐ มีสีหไชย 
492584 นาย วทัญู ไชยสวัสดิ ์
492919 นาย วทันยา ทองตรีพันธ 
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493368 นาง วนารัตน ชะโลธร 
493344 นางสาว วนิดา หาศรี 
493480 นางสาว วนิดา สีสุก 
492610 วาที่รอยตรี วรเทพ กงแกว 
492965 นางสาว วรนาถ ตะกรุดนาค 
492316 นาย วรพงษ วรสุทธิ์ 
493534 นาย วรพงษ ทองตะกุก 
492237 นาย วรพจน รักธรรมเนียม 
493530 นาย วรพจน ทองตะกุก 
492581 นาย วรพรต ศิลา 
492526 นาย วรพล ใจรวม 
495690 นาย วรพัชร เพ็ชรนิลนนท 
493335 นาย วรภัทร ชอบเพื่อน 
492452 นางสาว วรรณกานต บัวคํา 
493218 นาย วรรณฉัตร ภัทรเสรี 
492826 นาย วรรณชนะ แกวยก 
493341 นางสาว วรรณวนัช เจริญวงศ 
493324 นางสาว วรรณศิริ ชาวไร 
492754 นางสาว วรรณิภา ตัวตน 
492811 นาย วรรธิษณุ สุระคําแหง 
492265 นางสาว วรรษกร สุขสอาด 
492718 นาย วรลภย บุญชวย 
492416 นาย วรวัฒน วนิชยาโกศล 
492899 นาย วรวัฒน โชติพรพันธ 
492858 นาย วรวิทย ปุมแพง 
493370 นาย วรวุธ มงคลบุตร 
493714 นาย วรสรณ ตนกันยา 
493219 นางสาว วรัญญา สมฤทธิ์ 
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492645 นางสาว วรัมพร ฟกเงิน 
492856 นาย วรา วาสนา 
493543 นาย วรากร อิศรางกูร ณ อยุธยา 
493504 นางสาว วรางคสิริ จารุทิพยมงคล 
493634 นาย วรานนท ตันรุงเรืองทวี 
493541 นางสาว วราพร อารีย 
492153 นางสาว วราภรณ ราเริง 
492474 นางสาว วราภรณ ปยะปญญาวงศ 
492829 นางสาว วราภรณ ตรุโนภาส 
493144 นางสาว วราภรณ เศรษฐสวัสดิ์ 
493810 นางสาว วราภรณ นาประเสริฐ 
493426 นางสาว วราภา เอารัตน 
493132 นางสาว วรารัตน คําอินทร 
493647 นาย วราโรจน นิลนนท 
492269 นางสาว วราลี ศรีพวาทกุล 
493177 นางสาว วรินทร ตําสําส ู
493048 นางสาว วรินยุพา มุงคุณพรม 
492571 นางสาว วริศรา ทรัพยบุญเลิศมา 
493181 นางสาว วริศรา ศาลางาม 
492251 นางสาว วริษฐา สุโนภักดิ์ 
492852 นาย วรุตม หาญสุรภานนท 
493234 นาย วโรดม วรรณธิวา 
493523 นางสาว วลัยพร คงในขาว 
492315 นางสาว วลัยลักษ อังสุวรรณ 
493495 นางสาว วลัยลักษณ แกวใหม 
492853 นางสาว วลีรัตน ทรัพยโสม 
493393 นาย วะรัฐ ทุมลา 
493590 นาย วัชพล ธิกะ 
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493014 นาย วัชรวิท ชัยเชียงเอม 
492802 นาย วัชระ ศิลาภักด ี
492988 นาย วัชรา คาขาย 
493772 นาย วัชราวุฒิ ผิวงาม 
493704 นาย วัชรินทร โถนารัตน 
492488 นาง วัฒนกาญจน วลาดิมิรอฟ 
493290 นาย วันโชค สืบสะสมวงศ 
493041 นาย วันซัน สะดี 
493383 นางสาว วันทกานต เปลื้องปราชญ 
495671 นางสาว วันทนีย เจียงวัฒนชัยกุล 
492588 นางสาว วันวิสาข พรหมอาจ 
493229 นางสาว วันวิสาข พลสยาม 
493321 นางสาว วาทินี เรืองฉาย 
493826 นาย วาริทธิ์ธร ขาวผอง 
493360 นางสาว วารีรัตน ตุมทอง 
492597 นางสาว วารุณี มาลา 
492773 นางสาว วาสิฏฐี ยะหัตตะ 
493556 นาย วิคูร สุระพันธ 
492371 นาย วิจักขณภัค เกษา 
493232 นาย วิจิตร อินทร 
493677 นาย วิชชุกร ศรีถาวร 
492576 นาย วิชญรวิณท มโนรส 
493334 นาย วิชัย ศรีคชไกร 
493427 นาย วิชิต โพธิ์ชัย 
492757 นางสาว วิชุดา หมันเบ็นหมัด 
492158 จาสิบเอก วิเชียร ทวีผล 
492863 นาย วิเชียร เปยยก 
492304 นาย วิทยา โพธิพัฒน 
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493775 นาย วิทยา กรรณพร 
492412 นางสาว วินัฏชดา คลองสุชล 
492286 นาย วินิจพรรษ กันยะพงศ 
493280 นาง วิภาภรณ ตาจอย 
492391 นางสาว วิภาวดี คําเสมอ 
492940 นางสาว วิภาวรรณ คําเขิน 
492300 นางสาว วิภาวี รุงโรจน 
492385 นางสาว วิมลรัตนชฎา อินทุทรัพย 
492462 นางสาว วิรงณรอง สุขสังข 
492365 ดาบตํารวจ วิรัตน โยคะสัย 
495680 นาย วิรัตน คําเภาว 
492849 นางสาว วิริญ ทิพยสุวรรณ 
493000 นาย วิโรจน จูมะโรง 
492531 นางสาว วิลาวัลย ทาทอง 
493584 นางสาว วิลาสินี ตันชูวงศ 
493604 นางสาว วิไลพร บุตรโพธิ์ศรี 
492805 นางสาว วิไลลักษณ รุงเรืองศุภรัตน 
493655 นาย วิวัฒน อุนญาติ 
492553 นาย วิศรุต แดงประดับ 
492719 นางสาว วิศัลยศยา ศรีพนมวัน 
492522 นาย วิษณุ แสงรัศมี 
492625 นางสาว วิสนีย บุญมา 
493652 วาที่รอยตรีหญิง วีณัฐ เอียดจุย 
492290 นาย วีรชัย เล็กเจริญกุล 
493227 นางสาว วีรญา จารัตน 
492959 นาย วีรพงษ เฉพาะธรรม 
492161 นาย วีรพล ฉลาดแยม 
493606 นาย วีรพันธ ตันเกียง 
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492716 นาย วีรภัทร เลื่อมใส 
493494 นาย วีรภัทร เดโชชัย 
493597 นางสาว วีรยา กิติกังสดาร 
493378 นาย วีรยุทธ คะเชนทน 
493526 นาย วีรยุทธ แตงไทย 
493094 พันเอก วีรศักดิ์ แกวอุนเรือน 
492523 นาย วีระ คงประยูร 
492362 นาย วีระขจรศักดิ์ จันทะคัด 
492456 นาย วีระชัย ชุมแกว 
493555 รอยตํารวจโท วีระชัย กียะ 
493089 นาย วีระเดช โรจนคีรีสันติ 
493316 นาย วีระบุรุษ เจริญบุญ 
492533 นาย วีระยุทธ บุญญะวัด 
493082 นาย วีระวัติ กระตายจันทร 
492821 นาย วีระวุฒิ ทองโคตร 
492360 นาย วีระศักดิ์ สาระบูรณ 
493308 นาย วีระศักดิ์ ทองพลาย 
492587 นาย วุฒิไกร วาทิตเมธี 
492322 นาย วุฒิชัย ศรีรางวัล 
493743 นาย วุฒิชัย เหลาอุทธา 
492222 พันตํารวจโท วุฒิชาติ มณีสงค 
495699 วาที่รอยตรี วุฒิพร ชวยวงศญาติ 
492409 นาย วุฒิศักดิ์ ไชยตร ี
493719 นางสาว ศดานันท คงอินทร 
493310 นาย ศตวรรษ สังคะรัตน 
492950 นางสาว ศติสา จันทราวุฒิกร 
492668 นาย ศรชัย โพธิสูง 
493703 นาย ศรสกล นาคประพันธ 
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492548 นางสาว ศรัญญา ศรีสรางทอง 
493561 นาย ศรัญู เหลาภักดี 
492690 นาย ศรัณู กรรณราย 
493254 นาย ศรัณย สงสุข 
493711 วาที่รอยตรี ศรัณย กรพชระ 
493017 นางสาว ศรัณยา ศุภลักษณ 
492720 นาย ศรัณยู กอเซ็ม 
493689 นางสาว ศรันยา แสนกลา 
493819 นางสาว ศราภรณ อินทรพรหม 
492640 นาย ศรายุทธ แจงสวาง 
493518 นาย ศรายุทธ เปรมวงค 
492541 นางสาว ศรารัตน หะลีบุตร 
492438 นาย ศราวุฒิ กันตพงศเพชร 
493264 นาย ศราวุฒิ แกววงษา 
493163 นาย ศราวุธ มูลศรี 
492430 นางสาว ศรีประภา แซโลว 
493050 นางสาว ศรีประภา สุมอุดม 
492343 นาง ศรีสุดา แกลวทนงค 
492225 นางสาว ศศิธร มะลิขาว 
492654 นางสาว ศศิธร พินิจ 
492760 นางสาว ศศิธร ศรีสุวรรณ 
493005 นางสาว ศศิมา ปะติเก 
492327 นางสาว ศศิมาภรณ เบ็ญจโชติ 
492261 นางสาว ศศิวิมล ภักด ี
492660 นาย ศักดา ทัพนันท 
493246 นาย ศักดา ลูกน้ําเพชร 
492250 นาย ศักดิ์ชัย สุภาษา 
492280 นาย ศักดิ์ชาย เจริญเตชะวงศ 



 

48 
 

493221 นาย ศักดิโชต ิ จายเพ็ง 
493366 นาย ศักยศรณ เพียรชนะ 
492568 นาย ศักรินทร อินทมาตย 
493214 นาย ศาสตราวุธ อรุณดี 
492782 นางสาว ศิรภัทร สาริบุตร 
492155 ดาบตํารวจ ศิรภัส อิสระพานิชย 
492670 นางสาว ศิรภัสสร สอดส ี
493414 นาย ศิรสิทธิ์ เกตุสาคร 
492776 นาย ศิรัส รัตนกุณฑี 
493638 นาย ศิริ โกมุท 
493811 นางสาว ศิริธร วงคหินกอง 
493546 นางสาว ศิรินทรทิพย ไพศาลสุขเงิน 
492471 นาย ศิริพงษ วงษาพรหม 
493582 นาย ศิริพงษ วรกิจ 
492383 นางสาว ศิริพร สัมพันธอภัย 
493113 นางสาว ศิริพร เหลื่อมเพชร 
493377 นางสาว ศิริพร นะราธร 
493313 นางสาว ศิริลักษณ ประสาร 
493090 นาย ศิริศักดิ์ แกนแกว 
492170 นาย ศิลปชัย ตาคํามี 
493735 นาย ศิวดล เพ็งจรัส 
492235 วาที่รอยตรี ศิวพงษ สมบูรณพรรณ 
492769 นางสาว ศิวพร อนันตะสุข 
492844 นาย ศิวพันธ เทพหัสดิน ณ อยุธยา 
493111 นาย ศิวัตมสรณ เชี่ยวชาญทอง 
493152 นาย ศุภกร รณะนันทน 
492561 นาย ศุภกานต คมขํา 
492478 นาย ศุภชัย จันคง 
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492154 นาย ศุภณัฐ ขุนทอง 
493824 นาย ศุภณัฐ สัจจาสัย 
493456 นางสาว ศุภพิชญ ธรรมกิจ 
492159 นาย ศุภรัฐ ประเสริฐปาลิฉัตร 
493535 นางสาว ศุภรัตน แขกเสนา 
493302 นางสาว ศุภรัสมิ์ ศรีทองมา 
493782 นาย ศุภฤกษ ทับไทร 
493773 นาย ศุภวัฒน ปญญาเจ็ก 
492685 พันอากาศเอก ศุภศิษฏ อนันตศาลา 
492740 ดาบตํารวจ ศุภสิทธิ์ พิมพภักดี 
492971 นาย ศุภสิทธิ์ ไชยแสง 
492403 นางสาว ศุภักษร พันธมิตร 
492957 นางสาว ศุภารัตน นิราช 
492465 นางสาว ศุภาวิณี ชัยจันทร 
493238 นาย เศรษฐมิ่งขวัญ สิรศรีเลิศ 
493595 นางสาว ษมากร จงคิด 
492728 นาย สกลพร โสภาจารีย 
493757 นางสาว สกลสุภา ทองออน 
493487 นางสาว สกุลวรรณ หวันตาหลา 
492377 นาย สถาพร ขันทะมูล 
492384 นาย สถาพร เมืองตัน 
493336 พันตํารวจโท สนธยา ดีหะสิงห 
492353 นาย สนอง ตูลเพ็ง 
492420 นาย สนั่น มหาแกว 
492226 นาย สมเกียรติ์ กางยาง 
492883 นาย สมเกียรติ์ สิงหอุดร 
493049 นาย สมเกียรติ สุจินพรัหม 
492860 นาย สมคิด สินไธสง 
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493361 พันตํารวจโท สมคิด เฮียงเสถียร 
493180 นาย สมชัย ทรัพยศิริผล 
492173 นาย สมชาย นวลขํา 
492305 นาย สมชาย ทองปน 
493577 นาย สมชาย บัวสุน 
493637 นาย สมชาย มีลาภอุดมชัย 
492165 นาย สมนึก ประเสริฐปาลิฉัตร 
492524 นาย สมบัติ แกวบริวงษ 
493610 นาย สมบูรณ ชลวรเชษฐ 
492349 นางสาว สมปรารถนา ปยะไทยเสรี 
492272 นาย สมพงษ สุขผอง 
492554 นาย สมพงษ เสนชัย 
492973 นาย สมพงษ โกศล 
493352 นาย สมพงษ คงตั้ง 
495692 นาย สมพจน คําแกว 
493752 นาย สมพร ธรรมอุด 
493247 นาย สมพล เบญจกุล 
495691 พันตํารวจโท สมภาพ สอนวงษ 
492904 นาย สมศักดิ์ อรรคบุตร 
493272 นาย สมศักดิ์ มณีรักษ 
492671 สิบเอก สมหมาย แสวงผล 
493087 นาย สมหมาย ไกรวิเชษฐ 
492285 นาย สมหวัง มะลิ 
493710 นาย สมอาจ กนกแสง 
492944 นาย สรเกตุ เขื่อนยัง 
493631 นางสาว สรณรัฐฏ วิเศษลา 
493738 นาย สรศักดิ ์ เลิศฤทธิ์ 
493106 นาย สรัญ ทิศารัมย 
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492511 นาย สราญ วงศาขวัญ 
492336 นาย สรายุทธ สุภาวงค 
492422 นางสาว สรารัตน กอไพศาล 
493260 นางสาว สราวลี สุขใจ 
492463 นาย สราวุฒิ ปองซาย 
493532 นาย สราวุธ จักรหนู 
493519 นางสาว สรีวรรณ ฉัตรเงิน 
492429 นางสาว สลิตา ภาโนมัย 
492637 นาย สหพัฒ แถวพินิจ 
493231 นาย สังวาร แปะทา 
493198 นาย สัญชัย ชวยทองหอม 
492888 นาย สัญญา สายอินทร 
493598 นาย สันติ ศรีเสมอ 
492211 นาย สันติชัย ลือชา 
493109 นาย สันติสุข กลางรัก 
492913 นาย สัมฤทธิ์ เหมือนแกว 
493767 นาย สาคร เพชรไพทูรย 
492694 นาย สาธร พงศธรพิสุทธิ ์
492379 นาย สาธิต งามเสงี่ยม 
493081 นาย สาธิต คงแตง 
493265 นาย สาธิต ศรีสด 
493815 นางสาว สาธิยา คงรงค 
492565 พันตําวจเอก สามารถ แพงคํา 
493421 นาย สามารถ พิมจะโปะ 
493319 นาย สายฟา เลารดีสิรหิรัญ 
492187 นางสาว สายสมร บุญบุตร 
492750 นาย สายัณห สุขจันทร 
493401 นางสาว สารภี อุนชู 
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492150 นางสาว สาลิณีย สุขาทิพย 
493004 นางสาว สาวิตรี กลับสุข 
493446 นาย สําเร็จ แกวตั้งขึ้น 
492189 นาย สําเริง เพ็งแกว 
493046 นางสาว สิดาพร สิริเศรษฐนนท 
493009 นางสาว สิตานัน หริ่มแกว 
493306 นาย สิทธรัตน เณฆาฒิวารัตน 
493289 ดาบตํารวจ สิทธิชัย บุญตัน 
493382 นาย สิทธิชัย ชนะสงค 
493573 นาย สิทธิชัย วินทะไชย 
493717 นาย สิทธิชัย นันทกิจโกศล 
492722 นาย สิทธิโชค อุบลขาว 
493045 นาย สิทธิโชค วองวิการ 
493833 นาย สิทธินันท ศรีชุมพล 
493468 นาย สิทธิพล ตั้งสุนทรตระกูล 
492450 นางสาว สินาภรณ ชิดตะวัน 
493193 นาย สิรภพ ยอดยิ่ง 
492778 นางสาว สิรภัทร ปานแกว 
493708 นาย สิรวิชญ จีนยาย 
492483 นางสาว สิริกุล ศรีสิงห 
493687 นางสาว สิริขวัญ หนูขวัญ 
492575 นางสาว สิรินทลักษณ จรูญเรือง 
492705 นางสาว สิริพร โสรส 
493285 นางสาว สิริพร หาดี 
492962 นางสาว สิริมา จิตมานะ 
492298 นางสาว สิริรัตน ไชยวงศคต 
492880 นางสาว สิริรัตน เรืองศรี 
492433 นาย สิริวุทธิ์ อิทธิธรรมรัตน 
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492607 นางสาว สิริศนันท สุวรรณพรหม 
493053 นางสาว สิรีธร สมเจตน 
493237 นางสาว สิรีรัชฏ นันทะสมบัติ 
493742 นาย สืบพงศ ธงยศ 
492658 นาย สืบสันต นันทบัญชา 
493835 นางสาว สุกฤตา ผาสุข 
492496 นาย สุกฤษฎิ์ อยูขํา 
492744 นาย สุกฤษฎิ์พงศ ศิริอักษรสาสน 
492715 นาย สุขวัฒน สุภาวะ 
493646 นาย สุขสวัสดิ์ จูเจริญ 
493217 นางสาว สุคนธธา จิตตสวัสดิ์ไทย 
492245 นางสาว สุจิตรา แสงมณี 
493587 นางสาว สุจิตรา ผิวผอง 
495682 รอยตํารวจโท สุจินต ศรสุวรรณ 
493628 นางสาว สุชญา พิรเดชกุลนาถ 
492455 นางสาว สุชฎา พรหมสถิตย 
493301 นางสาว สุชัชญา ดาศักดิ ์
492399 นางสาว สุชานาฏ โพธิ 
492964 นางสาว สุชาวลัญช สุขสวัสดิ์ 
493545 นาย สุดเขต อภัยวาทิน 
493441 นางสาว สุดา หาญเชิงชัย 
492275 นางสาว สุดารัตน ทองวัง 
493671 นางสาว สุดารัตน ดวงเพียร 
493836 นางสาว สุดารัตน สิงหลอ 
492689 นางสาว สุตาภัทร รัตนพันธ 
492620 นางสาว สุทธาทิพย ศรีทอง 
493620 นาย สุทธิเกียรติ แถมสุข 
493450 นางสาว สุทธิดา สุพรรณ 



 

54 
 

493713 นางสาว สุทธิดา คําโคตร 
493640 นางสาว สุทธินันท เดชา 
492233 นาย สุทธิพงษ ทัพสมบูรณ 
493565 นาย สุทธิพงษ สงโสม 
492387 นาย สุทธิพจน บุญอุน 
493211 นาย สุทธิศักดิ์ จันทอก 
493698 นาย สุทธิศักดิ์ ชาติวิริยะอํานวย 
493364 นาย สุทนต โพธิ์สุวรรณ 
492841 วาที่รอยตรี สุทัศน ทํานักสุข 
495683 นาย สุทัศน เพ็ชรศรี 
493453 นาย สุทิน วงศร 
492221 นางสาว สุทิพย พรหมดํา 
492512 นาย สุเทพ กาวิละ 
493275 นางสาว สุธันญา เหลืองอารีพร 
492896 นางสาว สุธาดา สุภิษะ 
492804 นางสาว สุธาสิณี แกวสมหนู 
492563 นางสาว สุธินี ศักดิ์พันธพนม 
492252 นางสาว สุธีรา ศิริรัตนพงษ 
492354 นาย สุนทร หนูเซง 
493101 นาย สุนทร สิมมา 
493102 นาย สุนทร ลักษณะสมบูรณ 
493249 สิบตํารวจเอก สุนทร วิลา 
492157 นาย สุนันท แกวมณีชัย 
492982 นางสาว สุนันทา สีโกตะเพชร 
493449 นางสาว สุนิดา ปยกุลพานิชย 
493015 นางสาว สุนิศา พรมมา 
492335 นางสาว สุนิษา จําปาศรี 
492827 นางสาว สุนิสา ปองแท 
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492797 นาย สุบิน สะโสม 
493503 นาย สุพชัย สุวรรณวิชนีย 
492179 นางสาว สุพัตรา ประกอบชัย 
493142 นางสาว สุพัตรา มูลพฤกษ 
492781 นางสาว สุภรักษ ดวงไทย 
493250 นาย สุภลภย โคตรบุรี 
493461 นางสาว สุภวรรณ ชูปฏิบัติ 
492897 นางสาว สุภัค ศรีจําปา 
493549 นางสาว สุภัทรา เชี่ยวชาญ 
493044 นางสาว สุภาณี วงศวิกรม 
492149 นาง สุภาพร กาวิละ 
492928 นางสาว สุภาพร วันนา 
493398 นาง สุภาพร มะลิทอง 
493554 นางสาว สุภาพร เขียวบัว 
492951 นางสาว สุภาพรรณ ศรีวิเศษ 
493024 นางสาว สุภาภรณ เกตุประกอบ 
493028 นางสาว สุภาภรณ สุภาลี 
493317 นางสาว สุภาภรณ เพชรรัตน 
493097 นางสาว สุภาวดี หวานแหวง 
493297 นางสาว สุภาวดี สีกะมุท 
493284 นางสาว สุภิญญา จันทรสุรินทร 
493418 นาย สุภิรมย รอดนิ่ม 
493155 นางสาว สุมน เข็มแข็งปรีชานนท 
492350 นาย สุมนัส เชียงอารีย 
493067 นางสาว สุมาลี มิตรมนุษย 
492609 นางสาว สุมิตรา แสงนพรัตน 
493849 นาย สุมิน กาฬภักด ี
493204 นาย สุเมธ บุนนท 
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493215 นาย สุเมธ หริ่มรักษาทรัพย 
493789 วาที่รอยตรี สุรจิต งามชื่น 
492866 นาย สุรชัย ประนมศรี 
492558 นาย สุรเชษฐ พิมพพา 
492248 เรือโทหญิง สุรดารักษ ศรีอินทร 
495684 รอยตํารวจตรี สุรพงษ รอดคําวงศ 
493539 นาย สุรพร จันทรัตน 
493385 นาย สุรพันธ ณ สวัสดิ์ 
492232 นาย สุรศักดิ ์ ตันตระการสกุล 
492482 นาย สุรศักดิ ์ อินทวงศ 
492770 นาย สุรศักดิ ์ กงพญา 
493091 นาย สุรศักดิ ์ โชติวิทยธานินทร 
493611 นาย สุรศักดิ ์ วงษทา 
492743 นาย สุระ สุขใส 
493562 นาย สุระชัย แพงศรี 
493591 นาย สุระชัย กาวิตา 
493212 นาย สุระภพ พิมพเขตต 
492589 นางสาว สุรัฐญา สุมาร 
493670 นาย สุรินทร อินตา 
493350 นาย สุริพรรณ วิชิตบุตร 
492598 นาย สุริยงค อารยะสุวรรณ 
492974 นางสาว สุรียพร นาจรัส 
493121 นางสาว สุรีวรรณ ชาญยุทธิ์ 
492916 นางสาว สุวนันท ชัยวงค 
493188 นาย สุวรรณ แสงวิจิตร 
492601 นางสาว สุวรรณา นามใส 
493512 นาง สุวรรณา สีราทอง 
493800 นาง สุวรรณา ศกุนตนาฏ 
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493042 นางสาว สุวิชยา อุราสาย 
493748 นาย สุวิทย จากศรี 
493806 นาย สุวิทย คูหา 
493654 นางสาว สุวิมล คชภักด ี
493095 นาย เสกสรร พรมจิรง 
492475 นาย เสกสรรค ทิพยรัตน 
492635 นาย เสฏฐดิศ วิเศษคงทน 
495679 นาย เสถียร ราชบัวโคตร 
493513 นาย เสนอ ชอบพานิช 
493309 นาย เสริมศักดิ์ จันทรละออง 
493715 นาย เสริมศักดิ์ ศาสนอนันต 
492334 นางสาว เสาวรภณ สันติวงค 
492537 นางสาว เสาวรัตน ทองมาลา 
492818 นางสาว เสาวลักษณ สุภาพัฒน 
493373 นางสาว เสาวลักษณ ลิม 
493429 นางสาว เสาวลักษณ สวัสดิรักษา 
492363 นางสาว แสงอุษา สระแสง 
493850 วาที่เรือตรี แสนทนง อภิบาลศรี 
493040 นาย โสภณ เรือนแกว 
495669 นางสาว โสภิดา วิวรรธนกุศล 
493390 นางสาว โสรญา พหลภักดิ ์
493729 นาย ไสว แกวภักด ี
493626 นางสาว หงสหยก แกวน้ําเชื้อ 
492911 นางสาว หทัยชนก ทับทิมทอง 
492983 นางสาว หทัยชนก ภูถุ 
493761 นางสาว หทัยรัตน ธาดาประภากร 
492806 นางสาว หนึ่งฤทัย พันธเทศ 
493659 นาย หัสนัยน ยืนนาน 
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492534 นางสาว หัสนีย เพชรศรีกาญจน 
493636 นางสาว หัสยา รามรส 
492393 นางสาว เหมือนฝน พลทามูล 
493542 นาย องอาจ ประดิชญากาญจน 
493709 นาย องอาจ แอมประชา 
493825 นางสาว อฑิตญา ธีรนิจกิตติคุณ 
493744 นาย อณิรุด ศรีพุฒทา 
493571 นาย อโณทัย โชติกิจสมบูรณ 
492223 นาย อดินันท แวนา 
492364 นาย อดิศร ศรีสวัสดิ์ 
495696 นาย อดิศร โสระธิวา 
493093 นาย อดิศักดิ ์ สุทร 
493683 นาย อดิศักดิ ์ จินารักษ 
492698 นางสาว อติมาศ สินธุนาคิน 
492783 นางสาว อทิตยา เรืองมาก 
493473 นาย อธิคม ศรีสุวรรณ 
493510 นาย อธิคม ยอดศร ี
493798 นาย อธิป อุทธังกร 
492202 นาย อธิวัฒน รัตนุมนอย 
492920 วาที่รอยตรี อธิวัฒน ยอดเกิด 
493088 นางสาว อนงค แสนสุข 
493185 นาย อนงค รัตนเนตร 
493779 นางสาว อนงคนาฎ แยมนิยม 
493522 นางสาว อนัญญา คลังทรัพย 
493558 นางสาว อนัญญา บุญนาสําโรง 
492521 นาย อนันต พูลศิลป 
493386 รอยตร ี อนันต ศรีนาคา 
492887 นาย อนุชา คําพิทักษ 
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492199 รอยตํารวจโท อนุชิต แกววิเชียร 
492872 นาย อนุสรณ ภูผิวผา 
493499 นางสาว อนุสรา เพชรลอย 
492605 พันเอก อภิชัย ชํานาญกุล 
493168 นางสาว อภิชา ทองธรรมสิริ 
492263 นาย อภิชาต สิกขะเจริญ 
492894 นาย อภิชาต ิ บุญอภิบาลนุกูล 
493291 นาย อภิชาต ิ สิงขโรทัย 
493123 นาย อภิชิต ศรีสรางคอม 
493727 นาย อภิเชต ภัทรลิขิต 
492228 นางสาว อภิญญา แสนจู 
492557 นางสาว อภิญญา พลีขันธ 
493500 นางสาว อภิญญา เอียดตน 
493781 นางสาว อภิญญา มีโคตรกลอง 
493572 นางสาว อภิญญากรณ ชวลิตนิธิกุล 
493273 นางสาว อภิณหนันท สุริยพงศกร 
492439 นาย อภินัทธ รังษี 
493207 นางสาว อภิรา เจริญสวาง 
493169 นาย อภิวัฒน ธรรมรุจี 
492213 นางสาว อภิวันท จันทรนี 
492676 นาย อภิศักดิ ์ เดนวรรณกุล 
492922 นางสาว อภิสรา พลภูมิรักษ 
493056 นางสาว อมรจุฑา อิทธิพูนธนกร 
492425 นาย อมรเทพ เปยมกมล 
492479 นาย อมรเทพ นาพันธุเริ่ม 
492828 นาย อมรเทพ ทรงเอี่ยม 
493609 นางสาว อมรรัตน ลือเสียง 
493630 นางสาว อมรรัตน ไทยนิยม 
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493622 นางสาว อมิตยา พรหมประเสริฐ 
492864 นางสาว อรนิชา คงทน 
493633 นาย อรรคเดช ยิ้มวิไลย 
492955 นาย อรรณพ กวินกิจ 
492175 นาย อรรถทวิกร ยอดพิบุตร 
492453 นาย อรรถพร ศรีสุข 
493394 นาย อรรถพล อัศวีนานนท 
492242 นางสาว อรวรรณ นันทบุตร 
493734 นางสาว อรวรรณ กลิ่นแกว 
492693 นางสาว อรวรรยา รัตนมณี 
492840 นางสาว อรวรรยา บุญฤทธิ์ 
492525 นางสาว อรวิน นาคสวัสดิ์ 
492738 นางสาว อรอุมา แสงอรุณรมเย็น 
492288 นาย อรัญ หงษถาวิช 
495688 นาย อรัญชัย เคนหาญ 
493304 นางสาว อริญรดา ครุฑเสม 
493841 นางสาว อริษา สุวรรณชาตรี 
493025 นางสาว อริสา ทีฆนทัศน 
493182 นางสาว อรุโณชา ภูมิภูเขียว 
493507 นาย อลงกต ซายโพธิ์กลาง 
492352 วาที่รอยตรี อลงกรณ เต็มเปยม 
493365 นาย อลงกรณ ถนอมสุข 
492366 นางสาว อลิศรา จันทรเจริญ 
493673 นางสาว อสิมา ชอบดานกลาง 
493021 นาย อัครวิธ จิตตานุปกรณ 
493348 นาย อังกูรณ คําทองสุก 
492765 นางสาว อังศุมาภรณ สายไธสง 
493013 นางสาว อังสุมา แจมแจง 
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493196 นางสาว อัจฉรา ถายถอน 
492331 นางสาว อัจฉราพรรณ โสมา 
493624 นางสาว อัจฉราพรรณ เปยอุตร 
492508 นางสาว อัญชลี แผวงค 
492328 นางสาว อัญชุลีพร เรืองฤทธิ์ 
492515 นาย อัฐพงศ ชัยชนะ 
492193 นาย อัฐพร แผวภัย 
493154 นาย อัฐพล โนะ 
492374 นางสาว อัณชยารัศมิ์ มนชัยภูม ิ
492444 นางสาว อันธิกา พลเสน 
493166 นาย อับดุลเลาะ ยีมะยี 
493075 นาย อัมรินทร สมประยูร 
495668 นาย อัมรินทร วางมงกุฎ 
493553 นาย อัศวิน จอกจอหอ 
492303 นาย อัษฎาวุธ ฤทธิ์คํา 
493404 นางสาว อาทิตยา มางาม 
493635 นางสาว อาทิตยา โภคสุทธิ์ 
493133 นางสาว อานงค นันนวน 
493225 นาย อานนท ปติเศรษฐพันธุ 
493508 นาย อานนท คําลือปลูก 
493632 นาย อานนท แสงเพลิง 
493287 นาย อานันท อรรคนันต 
495656 นางสาว อานัสรา สมพงษ 
492502 นาย อานุภาพ พลยะเรศ 
493678 นางสาว อาภา ฉัตรทอง 
492830 นางสาว อารยา ทองใคร 
492309 นางสาว อาริยา สังเกตชน 
492895 นางสาว อารีย แสนแพงดี 
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493110 นาย อาหมัด วงศแดง 
493389 พันตํารวจโท อํานาจ ฉิมมา 
493593 นาย อําภร ไชยรัตน 
493608 นาง อิณฐิอร แกวแดง 
493205 นาย อิทธิรัฐ สระทองขาว 
493115 นาย อิบรอหีม เดชอรัญ 
492666 นาย อิศราวุธ นามสุดโท 
493183 นาย อิสระ นามราช 
492655 นาย อิสราพงศ ชูชื่น 
492617 นางสาว อิสราภรณ ตันพันตร ี
492798 นางสาว อิสราภรณ สุขรื่น 
493022 นาย อุกฤษฏ แฉขุนทด 
493460 นาย อุดม พรบุญ 
492258 นาย อุทัย ศรีวิลัย 
493435 นาย อุทัย ใจซื่อ 
493696 นาย อุทัย เติมโภค 
493165 นางสาว อุทัยวรรณ กันทอง 
493141 นางสาว อุทุมพร เนื่องพระแกว 
492210 นางสาว อุบลวรรณ บุญงามอนงค 
493065 นางสาว อุมบุญ ชื่นวิเศษ 
492270 นางสาว อุมาวรรณ ปานเล็ก 
492545 นางสาว อุไรพร ชื่นตา 
493658 นางสาว อุไรวรรณ สุวรรณแสง 
493007 นางสาว อุษณีษ ภาสกรชัยพงศ 
492538 นางสาว อุษา เล็กรัตน 
493027 นางสาว อุษา เอี่ยมประเสริฐ 
493787 นาย เอกกร อัมบัส 
492579 นาย เอกชัย บุญปติชาติ 
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493777 นาย เอกชัย ปาลี 
493765 นาย เอกณรงค รักษา 
492710 นาย เอกนรินทร คนหาญ 
492838 รอยตํารวจโท เอกนิติ วรรภา 
492398 นาย เอกพล อรุณมาศ 
492626 นาย เอกพันธ เกษมสวัสดิ์ 
493243 นาย เอกรัฐ อภินันท 
492518 นาย เอกราช พรมคําภา 
492358 นาย เอกฤกษ บุญไชย 
492234 นาย เอกลักษณ โคตุนันท 
492969 นาย เอกวัฒน ลือสวัสดิ์ 
492755 นาย เอกวิทย พันธุศิริ 
493764 นาย เอกศิษฏ ธนโชติธิติพงศ 
493642 นางสาว เอมอร บางใบ 
492749 นางสาว เอรพร ภารวิชัย 
492375 รอยตํารวจตรี โอกาส สอนโท 
493759 รอยตํารวจโท โอภาส โอภาศกร 
492682 นาย โอมาร โอมณี 
492268 นาย โอฬาร จรุงธรรมโชต ิ
492644 นางสาว ไอรินลดา วรวัฒนธนโชติ 
493161 นาย ไอศูรย วิภูอัศธาดา 
493762 นาย ฮุสนี่ พิศสุวรรณ 

 




