
ล ำดับ ยศ ช่ือ สกุล สังกัด หมำยเหตุ
๑ จ.อ. กฤษฎา  บานช่ืน กง.ทอ. ผ่าน

๒ จ.อ. เจนวรรธน์  เทียมสุวรรณ กง.ทอ. ผ่าน

๓ จ.อ. ณัฐรัฐ  พ่ึงสุข กง.ทอ. ผ่าน

๔ จ.อ. ธนากร  กาละสัย กง.ทอ. ผ่าน

๕ จ.อ. พิชยพงษ์  พิมพาพร กง.ทอ. ผ่าน

๖ จ.อ. รัฐศาสตร์  จันทราษฎร์ กง.ทอ. ผ่าน

๗ จ.อ. วีระศักด์ิ  ไชยฉิม กง.ทอ. ผ่าน

๘ จ.อ. สิทธิศักด์ิ  กาญจนอ านวยพร กง.ทอ. ผ่าน

๙ จ.อ. อานนท์  เพ็ชรศิริ กง.ทอ. ผ่าน

๑๐ จ.อ. กิตติศักด์ิ  ทิทา กง.ทอ. ผ่าน

๑๑ จ.อ. ธนภัทร  อ่ึงป่อง กง.ทอ. ผ่าน

๑๒ จ.อ. รวีโรจน์  อุ้ยเจริญ กง.ทอ. ผ่าน

๑๓ จ.อ. อภิชิต  มะละค า กง.ทอ. ผ่าน

๑๔ จ.อ. อนุสรณ์  สาขา กง.ทอ. ผ่าน

๑๕ จ.อ.หญิง กุญธร นิลฉ่ า กบ.ทอ. ผ่าน

๑๖ จ.อ. กฤษณะ พิมพ์หล่อ กบ.ทอ. ผ่าน

๑๗ จ.อ. เพชร ค าทวี กบ.ทอ. ผ่าน

๑๘ จ.อ. จตุรงค์ คูณพล กบ.ทอ. ผ่าน

๑๙ จ.อ. อัครพล จังพานิช กบ.ทอ. ผ่าน

๒๐ จ.อ. วุฒิภัทร เกรียงเกร็ด กบ.ทอ. ผ่าน

๒๑ จ.อ. วีระศักด์ิ กันทา กบ.ทอ. ผ่าน

๒๒ จ.อ. ดุสิต แสงทอง กบ.ทอ. ผ่าน

๒๓ จ.อ. ภาณุเทพ อ้นสอาด กบ.ทอ. ผ่าน

๒๔ จ.อ. สันติชัย ชาดี กบ.ทอ. ผ่าน

๒๕ จ.อ. นฤพล แสงยา กบ.ทอ. ผ่าน

๒๖ จ.อ. ฉัตรชัย คณาฤทธ์ิ กบ.ทอ. ผ่าน

๒๗ จ.อ. บอส วงษ์สวัสด์ิ กบ.ทอ. ผ่าน

๒๘ จ.อ. พันเดชน์ อุบลกิจ กบ.ทอ. ผ่าน

๒๙ จ.อ.หญิง  เกสรินทร์ สายะสนธิ กบ.ทอ. ผ่าน

๓๐ จ.อ.หญิง สมฤทัย ป่ินทอง กบ.ทอ. ผ่าน

      รำยช่ือผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบวัดระดับควำมเข้ำใจภำษำอังกฤษ

 จ.อ.เป็น พ.อ.ต. วำระ ต.ค.๖๓ และ เม.ย.๖๔ ทดสอบคร้ังท่ี ๑ เม่ือ ๘ มิ.ย.๖๓ - ๑๘ มิ.ย.๖๓
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๓๑ จ.อ. ทวีศักด์ิ  แนบเนียม กพ.ทอ. ผ่าน

๓๒ จ.อ. กฤษฎา  สมอหอม กพ.ทอ. ผ่าน

๓๓ จ.อ. ทศพร  สาคร กพ.ทอ. ผ่าน

๓๔ จ.อ.หญิง ศมศุทธ์ิ  ศิริอวยชัย กพ.ทอ. ผ่าน

๓๕ จ.อ.หญิง จารุวรรณ  บางแก้ว กพ.ทอ. ผ่าน

๓๖ จ.อ. ฐาวัฒน์  ศิลปสุข กร.ทอ. ผ่าน

๓๗ จ.อ. ณัฐพล  สอนจรูญ กร.ทอ. ผ่าน

๓๘ จ.อ. ธิโรจน์  เศรษฐรัตน์ กร.ทอ. ผ่าน

๓๙ จ.อ. นิรันดร์  ดีพูล กร.ทอ. ผ่าน

๔๐ จ.อ. ประทีป  รามัญวงศ์ กร.ทอ. ผ่าน

๔๑ จ.อ. ชาญยุทธ  ไกรศรีสมบัติ กร.ทอ. ผ่าน

๔๒ จ.อ.หญิง จุฑาพร  แกวขุนทด กร.ทอ. ผ่าน

๔๓ จ.อ.หญิง สุวรรณ  จันทรา กร.ทอ. ผ่าน

๔๔ จ.อ.หญิง ศุภวัลย์  กระจ่างนฤมลกุล กร.ทอ. ผ่าน

๔๕ จ.อ. สมภพ  พรมเจียม ขว.ทอ. ผ่าน

๔๖ จ.อ. สมเกียรติ  วัฒนทรงกิตติ ขว.ทอ. ผ่าน

๔๗ จ.อ. สราวุธ  พรหมศรี ขว.ทอ. ผ่าน

๔๘ จ.อ. นรนิธิ  พรมตระการ ขว.ทอ. ผ่าน

๔๙ จ.อ. เณติลักษณ์  สุริวงค์กล่อม ขว.ทอ. ผ่าน

๕๐ จ.อ. คณิน  ไชยบุตร ขว.ทอ. ผ่าน

๕๑ จ.อ. อนุชา  อินทรศักด์ิ ขว.ทอ. ผ่าน

๕๒ จ.อ. สาริษฐ์  คันศร ขว.ทอ. ผ่าน

๕๓ จ.อ.หญิง กัญญาณัฐ  บุญคง ขว.ทอ. ผ่าน

๕๔ จ.อ.หญิง เบญจมาศ  เริงทรัพย์ ขว.ทอ. ผ่าน

๕๕ จ.อ. เกรียงไกร  ภูวนันท์นิจกุล ขส.ทอ. ผ่าน

๕๖ จ.อ. กิตติ  เงเลิศ ขส.ทอ. ผ่าน

๕๗ จ.อ. จักรพงษ์  ยอดแก้ว ขส.ทอ. ผ่าน

๕๘ จ.อ. ชุติเดช  ม่ันก าเนิด ขส.ทอ. ผ่าน

๕๙ จ.อ. ณรงค์ศักด์ิ  ซิบเข ขส.ทอ. ผ่าน

๖๐ จ.อ. ณัฐดนัย  คุ้มโภคา ขส.ทอ. ผ่าน
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๖๑ จ.อ. ธีรพงษ์  สวนส าราญ ขส.ทอ. ผ่าน

๖๒ จ.อ. ธีรพล  เสืออินทร์ ขส.ทอ. ผ่าน

๖๓ จ.อ. นพรัตน์  สินธุเดช ขส.ทอ. ผ่าน

๖๔ จ.อ. นิทัศน์  นานอก ขส.ทอ. ผ่าน

๖๕ จ.อ. ประพัฒน์  หนูสกุล ขส.ทอ. ผ่าน

๖๖ จ.อ. วีระชาติ  แพใจ ขส.ทอ. ผ่าน

๖๗ จ.อ. ศราวุฒิ  ภูมิครสาร ขส.ทอ. ผ่าน

๖๘ จ.อ. จีทาวัฒน์  ทรัพย์เจริญ ขส.ทอ. ผ่าน

๖๙ จ.อ. ชลวิทย์  แห้วใต้ ขส.ทอ. ผ่าน

๗๐ จ.อ. ชานนท์  เกิดสิน ขส.ทอ. ผ่าน

๗๑ จ.อ. ฐาปกรณ์  ทองใบ ขส.ทอ. ผ่าน

๗๒ จ.อ. ณรรฐพล  จันทร์เทพ ขส.ทอ. ผ่าน

๗๓ จ.อ. ณัฐพงศ์  คมนพัฒน์ ขส.ทอ. ผ่าน

๗๔ จ.อ. ธนาวุฒิ  พลภักด์ิ ขส.ทอ. ผ่าน

๗๕ จ.อ. พชรพงศ์  โตทอง ขส.ทอ. ผ่าน

๗๖ จ.อ. ภาณุวัฒน์  คนิชฉาย ขส.ทอ. ผ่าน

๗๗ จ.อ. วรพจน์  บุญญานันท์ ขส.ทอ. ผ่าน

๗๘ จ.อ. วิทยา  เจริญกุล ขส.ทอ. ผ่าน

๗๙ จ.อ. วิทยา  เตียงต้ังรัมย์ ขส.ทอ. ผ่าน

๘๐ จ.อ. ศรัณย์  รอดอัมพร ขส.ทอ. ผ่าน

๘๑ จ.อ. อัครพนธ์  เกตุหมัด ขส.ทอ. ผ่าน

๘๒ จ.อ.หญิง ทิพย์สุดา  เทพสุภรณ์กุล ขส.ทอ. ผ่าน

๘๓ จ.อ.หญิง วิลาสินี  สิมวิเศษ ขส.ทอ. ผ่าน

๘๔ จ.อ.หญิง ศศิวิมล  สุขอยู่ ขส.ทอ. ผ่าน

๘๕ จ.อ. กองทัพ  ยุทธนาวี คปอ. ผ่าน

๘๖ จ.อ. เกียรติภณ  กาญจะแสน คปอ. ผ่าน

๘๗ จ.อ. จักรพงศ์  อุ่นธานี คปอ. ผ่าน

๘๘ จ.อ. จิรพงษ์  สุวรรณจ ารูญ คปอ. ผ่าน

๘๙ จ.อ. จิรวัฒน์  กาญจนคงคา คปอ. ผ่าน

๙๐ จ.อ. ชราวุธ  อุปรีที คปอ. ผ่าน
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๙๑ จ.อ. ณัฐวุฒิ  สุวรรณโสภา คปอ. ผ่าน

๙๒ จ.อ. เดชา  พิกุลทอง คปอ. ผ่าน

๙๓ จ.อ. ตุลยชาติ สวนเดช คปอ. ผ่าน

๙๔ จ.อ. ทิวากรณ์  เสนา คปอ. ผ่าน
๙๕ จ.อ. ธีรพัทธ์  อรรคบุตร คปอ. ผ่าน
๙๖ จ.อ. บัญชา  มูลคร คปอ. ผ่าน
๙๗ จ.อ. ภานุวัฒน์  บาลี คปอ. ผ่าน
๙๘ จ.อ. ภูริต  ศศิบวรยศ คปอ. ผ่าน
๙๙ จ.อ. รัชชานนท์  บัวค า คปอ. ผ่าน

๑๐๐ จ.อ. วิทยา  ภูรัตน์ คปอ. ผ่าน
๑๐๑ จ.อ. ศุภวัฒน์  ประมวล คปอ. ผ่าน
๑๐๒ จ.อ. สราวุธ  กรุดอินทร์ คปอ. ผ่าน
๑๐๓ จ.อ. สุรศักด์ิ  ด้วงสงค์ คปอ. ผ่าน
๑๐๔ จ.อ. สุริยกุล  พลศรี คปอ. ผ่าน
๑๐๕ จ.อ. สุวิทย์  ละอองทอง คปอ. ผ่าน
๑๐๖ จ.อ. อภิสิทธ์ิ  เจริญกิจ คปอ. ผ่าน
๑๐๗ จ.อ. อมรรัตน์  ทองนิตย์ คปอ. ผ่าน
๑๐๘ จ.อ. อลงกรณ์  อุลิต  คปอ. ผ่าน
๑๐๙ จ.อ. อัชฮาร์  มะอูเซ็ง คปอ. ผ่าน
๑๑๐ จ.อ. เอกชัย  หวังประสพกลาง คปอ. ผ่าน
๑๑๑ จ.อ.หญิง กานดา  วิเวกวัน คปอ. ผ่าน
๑๑๒ จ.อ.หญิง จุฑาทิพย์  ฤกษ์ชัยศรี คปอ. ผ่าน
๑๑๓ จ.อ. กฤษฎา  แสงเหมือนคง คปอ. ผ่าน
๑๑๔ จ.อ. กฤษณะ  กอบัว คปอ. ผ่าน
๑๑๕ จ.อ. ก้องภพ  สุวรรณมาลา คปอ. ผ่าน
๑๑๖ จ.อ. กิตติชัย  บุญจันทร์ คปอ. ผ่าน
๑๑๗ จ.อ. จักรพันธ์ุ  พันธ์ุไพโรจน์ คปอ. ผ่าน
๑๑๘ จ.อ. จิรทักษ์  ทองป้ัน คปอ. ผ่าน
๑๑๙ จ.อ. จีระพงษ์  ทองพรหม คปอ. ผ่าน
๑๒๐ จ.อ. ชยุตพงศ์  กระแสสัตย์ คปอ. ผ่าน
๑๒๑ จ.อ. ณรงค์  น้อยการุณ คปอ. ผ่าน
๑๒๒ จ.อ. ณัฐวุฒิ  หอมมาก คปอ. ผ่าน
๑๒๓ จ.อ. ดลชัย  แคล้วรอดภัย คปอ. ผ่าน
๑๒๔ จ.อ. ตฤณกร  ปีศิริ คปอ. ผ่าน
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๑๒๕ จ.อ. ทศพล  คนเจน คปอ. ผ่าน
๑๒๖ จ.อ. ทศพล  ชังเทศ คปอ. ผ่าน
๑๒๗ จ.อ. ธนพล  ปาสานีย์ คปอ. ผ่าน
๑๒๘ จ.อ. ธัชวกุล  บุญอัศวโชค คปอ. ผ่าน
๑๒๙ จ.อ. นพพร  โยโพธ์ิ คปอ. ผ่าน
๑๓๐ จ.อ. นราวิชญ์  เจตนเสน คปอ. ผ่าน
๑๓๑ จ.อ. นัทธพงศ์  ทิมแห้ว คปอ. ผ่าน
๑๓๒ จ.อ. ปรเมศ  หาญมนตรี  คปอ. ผ่าน
๑๓๓ จ.อ. ปานศิลา  ไม้จันน์ คปอ. ผ่าน
๑๓๔ จ.อ. ปิยชาติ  ไกรแสงศรี คปอ. ผ่าน
๑๓๕ จ.อ. ปิยนันท์  ข่าทิพย์พาที คปอ. ผ่าน
๑๓๖ จ.อ. พงศ์เทพ  ศิลปสอน คปอ. ผ่าน
๑๓๗ จ.อ. พนัส  ศรีนวลขาว คปอ. ผ่าน
๑๓๘ จ.อ. พรชัย  บุตรงาม คปอ. ผ่าน
๑๓๙ จ.อ. พีระพัฒน์  โรจนพันธ์ุ คปอ. ผ่าน
๑๔๐ จ.อ. ไพฑูรย์  นวลสุวรรณ์ คปอ. ผ่าน
๑๔๑ จ.อ. ภาคิน  นาอุดม คปอ. ผ่าน
๑๔๒ จ.อ. รัฐวุฒิ  ฉายกระจ่าง คปอ. ผ่าน
๑๔๓ จ.อ. วงศธร  เส้นคราม คปอ. ผ่าน
๑๔๔ จ.อ. วรพล  มากกุญชร คปอ. ผ่าน
๑๔๕ จ.อ. วรรณรัตน์  ทุมเมฆ คปอ. ผ่าน
๑๔๖ จ.อ. วรวิชญ์  พงษ์เพ็ชร์ คปอ. ผ่าน
๑๔๗ จ.อ. วัชระพงษ์  เตจ๊ะ คปอ. ผ่าน
๑๔๘ จ.อ. วิทยาวุฒิ  งามสวย คปอ. ผ่าน
๑๔๙ จ.อ. วิโรจน์  ส้มใบ คปอ. ผ่าน
๑๕๐ จ.อ. วิษณุ  สุราช คปอ. ผ่าน
๑๕๑ จ.อ. เวโรจน์  นุ่นนาแซง คปอ. ผ่าน
๑๕๒ จ.อ. ศุภโชค  อินทร์ปรุง คปอ. ผ่าน
๑๕๓ จ.อ. สิทธิชัย  เจริญผ่อง คปอ. ผ่าน
๑๕๔ จ.อ. สุรเดช  ชุนเชย คปอ. ผ่าน
๑๕๕ จ.อ. อดิศักด์ิ  ร่ าเรียนกิจ คปอ. ผ่าน
๑๕๖ จ.อ. อนุชา  พวงย้อย คปอ. ผ่าน
๑๕๗ จ.อ. อภิชาต  ทับดีโชติ คปอ. ผ่าน
๑๕๘ จ.อ. อภิวัฒน์  สกุลรักษ์ คปอ. ผ่าน
๑๕๙ จ.อ. อรรณพ  ลบถม คปอ. ผ่าน



ล ำดับ ยศ ช่ือ สกุล สังกัด หมำยเหตุ
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 จ.อ.เป็น พ.อ.ต. วำระ ต.ค.๖๓ และ เม.ย.๖๔ ทดสอบคร้ังท่ี ๑ เม่ือ ๘ มิ.ย.๖๓ - ๑๘ มิ.ย.๖๓

๑๖๐ จ.อ. อาทิตย์  นาสิงห์คาน คปอ. ผ่าน
๑๖๑ จ.อ. อิทธิชัย  ค ามูล คปอ. ผ่าน
๑๖๒ จ.อ. อุดมพล  จันทร์น้อย คปอ. ผ่าน
๑๖๓ จ.อ. กิตติพงษ์ แย้มสาย คปอ. ผ่าน
๑๖๔ จ.อ. ทยากร แก้วค า จร.ทอ. ผ่าน
๑๖๕ จ.อ. อาคม แนนไธสง จร.ทอ. ผ่าน
๑๖๖ จ.อ. อาทิตย์ เพชรน้ าขาว จร.ทอ. ผ่าน
๑๖๗ จ.อ. ธีรพงศ์  มีแสวง ชย.ทอ. ผ่าน
๑๖๘ จ.อ. รัฐพล  จัตุพล ชย.ทอ. ผ่าน
๑๖๙ จ.อ. ประพันธ์  สายสิทธิ ชย.ทอ. ผ่าน
๑๗๐ จ.อ. พัฒนา  สระแก้ว ชย.ทอ. ผ่าน
๑๗๑ จ.อ. เสริมศักด์ิ  ทองประเสริฐ ชย.ทอ. ผ่าน
๑๗๒ จ.อ. อรรถพล  ศรีสงคราม ชย.ทอ. ผ่าน
๑๗๓ จ.อ. ธนาวัฒน์  กรุดอินทร์ ชย.ทอ. ผ่าน
๑๗๔ จ.อ. ปิยภัทร  ด้วงชู ชย.ทอ. ผ่าน
๑๗๕ จ.อ. วรากร  สุ่มทรัพย์ ชย.ทอ. ผ่าน
๑๗๖ จ.อ. อนุวัฒน์  ต๊ะค า ชย.ทอ. ผ่าน
๑๗๗ จ.อ. วิกรานต์  อ่องระเบียบ ชย.ทอ. ผ่าน
๑๗๘ จ.อ. ณัฐพล  โพธ์ิทอง ชย.ทอ. ผ่าน
๑๗๙ จ.อ. พงษ์ธนา  อินทพรม ชย.ทอ. ผ่าน
๑๘๐ จ.อ. กฤษณะ  แก้วก่อง ชย.ทอ. ผ่าน
๑๘๑ จ.อ. ณัฐพิชญ์  ทับเคลียว ชย.ทอ. ผ่าน
๑๘๒ จ.อ. ทศพล  ดวงแข ชย.ทอ. ผ่าน
๑๘๓ จ.อ. ธวัชชัย  มาลัยศรี ชย.ทอ. ผ่าน
๑๘๔ จ.อ. นฤพล  พรหมจันทร์ ชย.ทอ. ผ่าน
๑๘๕ จ.อ. วรวุฒิ  พาหา ชย.ทอ. ผ่าน
๑๘๖ จ.อ. กมลพันธ์  ปรางค์แสงวิไล ชย.ทอ. ผ่าน
๑๘๗ จ.อ. ทรงยศ  ค าสุข ชย.ทอ. ผ่าน
๑๘๘ จ.อ. พลวัฒน์  ทองค าสุก ชย.ทอ. ผ่าน
๑๘๙ จ.อ. สิทธิศักด์ิ  ฮ้ันประเสริฐ ชย.ทอ. ผ่าน
๑๙๐ จ.อ. ธงไชย  มิลินทากาศ ชย.ทอ. ผ่าน
๑๙๑ จ.อ. ภาณุวัฒน์  ค าใหญ่  ชย.ทอ. ผ่าน
๑๙๒ จ.อ. ชัยวัฒน์  ศรีสิทธ์ิปัญญา ชย.ทอ. ผ่าน
๑๙๓ จ.อ. ศตวรรษ  รัตนโชติ ชย.ทอ. ผ่าน
๑๙๔ จ.อ. ศุภกิจ  ฤทธิเดช ชย.ทอ. ผ่าน
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      รำยช่ือผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบวัดระดับควำมเข้ำใจภำษำอังกฤษ

 จ.อ.เป็น พ.อ.ต. วำระ ต.ค.๖๓ และ เม.ย.๖๔ ทดสอบคร้ังท่ี ๑ เม่ือ ๘ มิ.ย.๖๓ - ๑๘ มิ.ย.๖๓

๑๙๕ จ.อ. อรรถพล เจริญสง่า ชย.ทอ. ผ่าน
๑๙๖ จ.อ. ณัฐพัชร  โชคพัชรไพศาล ชย.ทอ. ผ่าน
๑๙๗ จ.อ. พัฒน์พงษ์  เช้ืออินทร์ ชย.ทอ. ผ่าน
๑๙๘ จ.อ. จตุพร  จันทรัตน์ ชย.ทอ. ผ่าน
๑๙๙ จ.อ. วรุฒิ  เย่ียมโกศรี ชย.ทอ. ผ่าน
๒๐๐ จ.อ. พงศกร  เพิกขุนทด ชย.ทอ. ผ่าน
๒๐๑ จ.อ. พชร  ถนอมไทย ชย.ทอ. ผ่าน
๒๐๒ จ.อ.หญิง เบญจรัตน์  สิงห์เจริญ ชย.ทอ. ผ่าน
๒๐๓ จ.อ. ธนวัฒน์  เพียรสกุล ชย.ทอ. ผ่าน
๒๐๔ จ.อ. ณัฐกฤช  สิงห์โตทอง ชย.ทอ. ผ่าน
๒๐๕ จ.อ. ณรงค์ชัย  จักคุ้ม ชย.ทอ. ผ่าน
๒๐๖ จ.อ. กีรติ  ทองทิพย์เนตร ชย.ทอ. ผ่าน
๒๐๗ จ.อ. พิชัย  ไชยชาย ชย.ทอ. ผ่าน
๒๐๘ จ.อ. นวภูมิ  ศรีสุภาพ ชย.ทอ. ผ่าน
๒๐๙ จ.อ. อดิเรก  ภูสง่า ชย.ทอ. ผ่าน
๒๑๐ จ.อ. วงศกร  กมลรัมย์ ชย.ทอ. ผ่าน
๒๑๑ จ.อ. วัชรินทร์  จ ารัมย์ ชย.ทอ. ผ่าน
๒๑๒ จ.อ. จตุรงค์  บุญหาญ ชย.ทอ. ผ่าน
๒๑๓ จ.อ. อภิชัย  เหมไธสง ชย.ทอ. ผ่าน
๒๑๔ จ.อ. ธนาวุฒิ  ทรัพย์ส่ง ชย.ทอ. ผ่าน
๒๑๕ จ.อ. นิพนธ์  พิกุลน้อย ชย.ทอ. ผ่าน
๒๑๖ จ.อ. ณัฐพงศ์  สุขขุม ชย.ทอ. ผ่าน
๒๑๗ จ.อ. ปิยะณัฐ  ค าแปล ชย.ทอ. ผ่าน
๒๑๘ จ.อ. ลิขิต  มะธิมาปะเข ชย.ทอ. ผ่าน
๒๑๙ จ.อ. อโณทัย  สวัสด์ิสลุง ชย.ทอ. ผ่าน
๒๒๐ จ.อ. ณัฐพล  วิลัยเลิศ ชย.ทอ. ผ่าน
๒๒๑ จ.อ. กัมปนาท  ชัยชุมพล ชย.ทอ. ผ่าน
๒๒๒ จ.อ. ปิยณัฐ  ขันชัย ชย.ทอ. ผ่าน
๒๒๓ จ.อ. ธีระพล  ชุมตรีนอก ชย.ทอ. ผ่าน
๒๒๔ จ.อ. ดนัย  ควรสมาน ชย.ทอ. ผ่าน
๒๒๕ จ.อ. ปิยวัฒน์  อินวกูล ชย.ทอ. ผ่าน
๒๒๖ จ.อ. สถาพร  ศิลปปรีชา ชย.ทอ. ผ่าน
๒๒๗ จ.อ.หญิง ศิริวรรณ  สุดตา ชย.ทอ. ผ่าน
๒๒๘ จ.อ.หญิง พัทธ์ธีรา  สังคะโลก ชย.ทอ. ผ่าน
๒๒๙ จ.อ. นิรัตน์  องอาจ ชอ. ผ่าน
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 จ.อ.เป็น พ.อ.ต. วำระ ต.ค.๖๓ และ เม.ย.๖๔ ทดสอบคร้ังท่ี ๑ เม่ือ ๘ มิ.ย.๖๓ - ๑๘ มิ.ย.๖๓

๒๓๐ จ.อ. ไพศาล  อินทรประสิทธ์ิ ชอ. ผ่าน
๒๓๑ จ.อ. วิชชุ  อุบลนุช ชอ. ผ่าน
๒๓๒ จ.อ. ธรรมนูญ  พงษ์ฉาย ชอ. ผ่าน
๒๓๓ จ.อ. สุทัศน์  เมยขุนทด ชอ. ผ่าน
๒๓๔ จ.อ. วธิศรา  ศรีตัณฑ์ ชอ. ผ่าน
๒๓๕ จ.อ. สุวัฒน์  กดนอก ชอ. ผ่าน
๒๓๖ จ.อ. ธนดล  กิตติโชติสกุล ชอ. ผ่าน
๒๓๗ จ.อ. ทวนทอง  เทียนหล่อ ชอ. ผ่าน
๒๓๘ จ.อ. พิเชษฐ์  แก้วผักแว่น ชอ. ผ่าน
๒๓๙ จ.อ. อธิคุณ  แสงเมือง ชอ. ผ่าน
๒๔๐ จ.อ. พัฒณ์ ประดับมุข ชอ. ผ่าน
๒๔๑ จ.อ. พีระพล  ชาวเชียวขวาง ชอ. ผ่าน
๒๔๒ จ.อ. เอกราช  เวียงใต้ ชอ. ผ่าน
๒๔๓ จ.อ. ชญานิน  จันทร์หอม ชอ. ผ่าน
๒๔๔ จ.อ. ทยากร  นวลสกุล ชอ. ผ่าน
๒๔๕ จ.อ. ปิยราช  รัตนวิจัย ชอ. ผ่าน
๒๔๖ จ.อ. สุเมธ  พรประสิทธ์ิ ชอ. ผ่าน
๒๔๗ จ.อ.หญิง สุดารัตน์  ย้ิมพักตร์ ชอ. ผ่าน
๒๔๘ จ.อ.หญิง พีระยา  เทียมเทศ ชอ. ผ่าน
๒๔๙ จ.อ. จิรทีปต์  สุโขพืช ชอ. ผ่าน
๒๕๐ จ.อ. นฤปนาท  เจียมทอง ชอ. ผ่าน
๒๕๑ จ.อ. วริศร์  ไทยประเสริฐ ชอ. ผ่าน
๒๕๒ จ.อ.หญิง นันทวรรณ  ศรีรินทร์ ชอ. ผ่าน
๒๕๓ จ.อ. พิชญาวุฒิ  ปิจดี ชอ. ผ่าน
๒๕๔ จ.อ. ธนาชัย  แง่พรหม ชอ. ผ่าน
๒๕๕ จ.อ. นาคินทร์  ชาแจ้ง ชอ. ผ่าน
๒๕๖ จ.อ. ภามพัฒน์  หมวดคงสีห์ธร ชอ. ผ่าน
๒๕๗ จ.อ. มงคลชัย  บัวเทศ ชอ. ผ่าน
๒๕๘ จ.อ. วัชรากรณ์  ศรีไชย ชอ. ผ่าน
๒๕๙ จ.อ. ปฏิกรน์  สีแก่น ชอ. ผ่าน
๒๖๐ จ.อ. พลวัฒน์  พระประสิทธ์ิ ชอ. ผ่าน
๒๖๑ จ.อ. ภัทรพล  กสิวุฒิ ชอ. ผ่าน
๒๖๒ จ.อ.หญิง กาญจนา  เข็มเงิน ชอ. ผ่าน
๒๖๓ จ.อ. ณภัทร  ห่านทอง ชอ. ผ่าน
๒๖๔ จ.อ. สุขสวัสด์ิ  สนคงนอก ชอ. ผ่าน
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 จ.อ.เป็น พ.อ.ต. วำระ ต.ค.๖๓ และ เม.ย.๖๔ ทดสอบคร้ังท่ี ๑ เม่ือ ๘ มิ.ย.๖๓ - ๑๘ มิ.ย.๖๓

๒๖๕ จ.อ. กิตติพงษ์  เร่ิมน้อย ชอ. ผ่าน
๒๖๖ จ.อ. ชยานันท์  พงษ์ศิลป์ ชอ. ผ่าน
๒๖๗ จ.อ. ตะวัน  ทองอรุณ ชอ. ผ่าน
๒๖๘ จ.อ. ไกรวุฒิ  แก้วมะไฟ ชอ. ผ่าน
๒๖๙ จ.อ. ภาณุศักด์ิ  จาวอวน ชอ. ผ่าน
๒๗๐ จ.อ. วัชระ  ลครพล ชอ. ผ่าน
๒๗๑ จ.อ. ณรงค์พงศ์  คณาพันธ์ ชอ. ผ่าน
๒๗๒ จ.อ.หญิง ศศิวิมล  เฉลยสุข ชอ. ผ่าน
๒๗๓ จ.อ.หญิง เกศสุดา  พุทธชน ชอ. ผ่าน
๒๗๔ จ.อ.หญิง พัตรพิมล  มุงธิราช ชอ. ผ่าน
๒๗๕ จ.อ.หญิง รัตนาภรณ์  แก้วดี ชอ. ผ่าน
๒๗๖ จ.อ.หญิง นิดารัตน์  ทรัพย์วงศ์ ชอ. ผ่าน
๒๗๗ จ.อ. สราวุธ  อินรอด ชอ. ผ่าน
๒๗๘ จ.อ. สุรชัย  ค ามงคล ชอ. ผ่าน
๒๗๙ จ.อ. ภูมินทร์  หงษ์ทอง ชอ. ผ่าน
๒๘๐ จ.อ. ธีรวิทย์  มลิวัลย์ ชอ. ผ่าน
๒๘๑ จ.อ. ปรางเพชร  ทิมทวีป ชอ. ผ่าน
๒๘๒ จ.อ. พงศ์สกนธ์  สหุนิล ชอ. ผ่าน
๒๘๓ จ.อ. ศักด์ิสกุล  กองเอียด ชอ. ผ่าน
๒๘๔ จ.อ. อรรถบูรณ์  ต้าวเต็บ ชอ. ผ่าน
๒๘๕ จ.อ. การัณยภาส  โนระดี ชอ. ผ่าน
๒๘๖ จ.อ. อดิศักด์ิ  ยุบลชู ชอ. ผ่าน
๒๘๗ จ.อ. สราวุธ  แสงสุริยวงศ์ ชอ. ผ่าน
๒๘๘ จ.อ. นาทนที  ไขศรี ชอ. ผ่าน
๒๘๙ จ.อ. วุฒิชัย ยืนยาว บก.ทอ. ผ่าน
๒๙๐ จ.อ. สุธี ทองเดช บก.ทอ. ผ่าน
๒๙๑ จ.อ. พจน์ณรงค์ วรรณวงศ์ บก.ทอ. ผ่าน
๒๙๒ จ.อ. สิทธิพร สาระมูล บก.ทอ. ผ่าน
๒๙๓ จ.อ.หญิง ระวีวรรณ บุนนาค บก.ทอ. ผ่าน
๒๙๔ จ.อ. ศุภาชัย แก้วนิล บก.ทอ. ผ่าน
๒๙๕ จ.อ. บุญทัต สุขเกษม บก.ทอ. ผ่าน
๒๙๖ จ.อ. พิพัฒชัย บุญเรือง บก.ทอ. ผ่าน
๒๙๗ จ.อ. ทศพร ล่ิมนิลรัตน์สกุล บก.ทอ. ผ่าน
๒๙๘ จ.อ. สุทธิชัย กิมเชีย บก.ทอ. ผ่าน
๒๙๙ จ.อ.หญิง ฐิติภรณ์ สายทอง บก.ทอ. ผ่าน
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๓๐๐ จ.อ. ปารวัตร  โอษฐงาม บน.๑ ผ่าน
๓๐๑ จ.อ. ณัฐสิทธ์ิ  อิฐไธสง บน.๑ ผ่าน
๓๐๒ จ.อ. วัชระ  คงเป่ียม บน.๑ ผ่าน
๓๐๓ จ.อ. สรวิศ  เปรมวิไลศักด์ิ บน.๑ ผ่าน
๓๐๔ จ.อ. ทรงพล  พินิจวงษ์ บน.๑ ผ่าน
๓๐๕ จ.อ.หญิง พัทธมน  อ่อนค า บน.๑ ผ่าน
๓๐๖ จ.อ. ชินธันย์  สุวรรณวัฒน์ บน.๑ ผ่าน
๓๐๗ จ.อ. วีรยุทธ  พลไร่ บน.๑ ผ่าน
๓๐๘ จ.อ. สันติพงษ์  ฦาชา บน.๑ ผ่าน
๓๐๙ จ.อ. คมสันต์  สุดคนึง บน.๑ ผ่าน
๓๑๐ จ.อ. วงตา  บุญกระจ่าง บน.๑ ผ่าน
๓๑๑ จ.อ. คมกฤษ  ภิระบรรณ์ บน.๑ ผ่าน
๓๑๒ จ.อ. สุธา  ทองบุตร บน.๑ ผ่าน
๓๑๓ จ.อ. จักรพงศ์  อินทร์สัมฤทธ์ิ บน.๑ ผ่าน
๓๑๔ จ.อ. ชีวิน  กลุ่มไหม บน.๑ ผ่าน
๓๑๕ จ.อ. หฤทธ์ิ  โคตรบุตร บน.๑ ผ่าน
๓๑๖ จ.อ. ศุภเดช  นบวิสุทธิโสภณ บน.๑ ผ่าน
๓๑๗ จ.อ. จักรกฤช  พ่วงจันทึก บน.๑ ผ่าน
๓๑๘ จ.อ.หญิง สาริญา  สิทธ์ิสูงเนิน บน.๑ ผ่าน
๓๑๙ จ.อ. ปรเมษฐ์  เปล่งข า บน.๑ ผ่าน
๓๒๐ จ.อ. ภาณุพงค์  ศรีษาพุทธ บน.๑ ผ่าน
๓๒๑ จ.อ. อนิวัฒน์  ภักดีแก้ว บน.๑ ผ่าน
๓๒๒ จ.อ. ขวัญชัย  หาดขุนทด บน.๑ ผ่าน
๓๒๓ จ.อ. รักรณพร  แสนส าแดง บน.๑ ผ่าน
๓๒๔ จ.อ. ยศนันทน์  เพ็ชร์หิน บน.๑ ผ่าน
๓๒๕ จ.อ. สหวุฒิ  เข็มพรหยิบ บน.๑ ผ่าน
๓๒๖ จ.อ. ปริญญา  จักหา บน.๑ ผ่าน
๓๒๗ จ.อ. รัฐเขต  ชัยก๋า บน.๑ ผ่าน
๓๒๘ จ.อ. กิติพงศ์  ภักดี บน.๑ ผ่าน
๓๒๙ จ.อ. ธิติวุฒิ  วงษ์ยะลา บน.๑ ผ่าน
๓๓๐ จ.อ. อนุวัตร  พูนพะเนาว์ บน.๑ ผ่าน
๓๓๑ จ.อ. ธนาพล  ราวิจิตร บน.๑ ผ่าน
๓๓๒ จ.อ. วสวัตต์ิ  โชคค้า บน.๑ ผ่าน
๓๓๓ จ.อ. พีระพงษ์  ชิณโคตร บน.๑ ผ่าน
๓๓๔ จ.อ. กันตินันท์  กลางนอก บน.๑ ผ่าน
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๓๓๕ จ.อ. พัชชา  เผ่ือนละมุด บน.๑ ผ่าน
๓๓๖ จ.อ. วชิรพงษ์  เผือกพังเทียม บน.๑ ผ่าน
๓๓๗ จ.อ. มานะ  หย่ังเจริญ บน.๑ ผ่าน
๓๓๘ จ.อ. ธนชิต  สุวรรณศรี บน.๑ ผ่าน
๓๓๙ จ.อ. วัชระ  สินสายออ บน.๑ ผ่าน
๓๔๐ จ.อ. อนุพงศ์  เหิมขุนทด บน.๑ ผ่าน
๓๔๑ จ.อ. ภาณุพงศ์  งามศรีทอง บน.๑ ผ่าน
๓๔๒ จ.อ. ประติพัทธ์  วรรณทอง บน.๑ ผ่าน
๓๔๓ จ.อ. ทศพร  บุญเรือน บน.๑ ผ่าน
๓๔๔ จ.อ. ต่อศักด์ิ  เจริญชัย บน.๑ ผ่าน
๓๔๕ จ.อ. จตุรงค์  เมินดี บน.๑ ผ่าน
๓๔๖ จ.อ. ศศิน วรรณรัตน์ บน.๒ ผ่าน
๓๔๗ จ.อ. วรวิทย์ วิทยยานนท์ บน.๒ ผ่าน
๓๔๘ จ.อ.หญิง กล่ินสุคนธ์ ยอดนิล บน.๒ ผ่าน
๓๔๙ จ.อ. พีรณัฐ เหมือนวงค์ บน.๒ ผ่าน
๓๕๐ จ.อ. กฤษณะ สรรพสาร บน.๒ ผ่าน
๓๕๑ จ.อ. พงศ์เสถียร โพธ์ิเจริญ บน.๒ ผ่าน
๓๕๒ จ.อ. จักรกฤษ กิจงาม บน.๒ ผ่าน
๓๕๓ จ.อ. พรหมมาส มีเป่ียม บน.๒ ผ่าน
๓๕๔ จ.อ. วรวัช จาดจร บน.๒ ผ่าน
๓๕๕ จ.อ. กันตพัฒน์ ขันตี บน.๒ ผ่าน
๓๕๖ จ.อ. นเรศ พัวเวส บน.๒ ผ่าน
๓๕๗ จ.อ. ทศวรรษ คงทน บน.๒ ผ่าน
๓๕๘ จ.อ. กนกภัณฑ์ อธิคม บน.๒ ผ่าน
๓๕๙ จ.อ. ศุภชัย บุญรัตน์ บน.๒ ผ่าน
๓๖๐ จ.อ. ธนชัย วรเมจกานนท์ บน.๒ ผ่าน
๓๖๑ จ.อ. ชัยชนะ วงษ์เค่ียม บน.๒ ผ่าน
๓๖๒ จ.อ. ธีรวัฒน์ ศรีไตรภพ บน.๒ ผ่าน
๓๖๓ จ.อ. เจริญ อยู่ยืน บน.๒ ผ่าน
๓๖๔ จ.อ. ธราภัทร สายหัสดี บน.๒ ผ่าน
๓๖๕ จ.อ. วัชรพล ดิศยพงษ์ บน.๒ ผ่าน
๓๖๖ จ.อ. ภรัณยู โพธ์ิชัย บน.๒ ผ่าน
๓๖๗ จ.อ. จิรายุทธ พันทะชุม บน.๒ ผ่าน
๓๖๘ จ.อ. พสิษฐ์ สถาพร บน.๒ ผ่าน
๓๖๙ จ.อ. ภัทรภูมิ ค าถาวร บน.๒ ผ่าน
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๓๗๐ จ.อ. นนทกร เครือนวล บน.๒ ผ่าน
๓๗๑ จ.อ. ชนาธิป เกตุหนู บน.๒ ผ่าน
๓๗๒ จ.อ. ศรานนท์ ช่วยชาติ บน.๒ ผ่าน
๓๗๓ จ.อ. ไชยวัฒน์ นรชาญ บน.๒ ผ่าน
๓๗๔ จ.อ. ณัฐพล ผดุงสันต์ บน.๒ ผ่าน
๓๗๕ จ.อ. กฤษณะ แดงประเสริฐ บน.๒ ผ่าน
๓๗๖ จ.อ. ก าพล คู่มงคล บน.๒ ผ่าน
๓๗๗ จ.อ. สุรเชษฐ์ คัชเตสี บน.๒ ผ่าน
๓๗๘ จ.อ. ณัฐพล ปัญจะหงษ์ค า บน.๒ ผ่าน
๓๗๙ จ.อ.หญิง  สุชาดา สร้องเสนา บน.๒ ผ่าน
๓๘๐ จ.อ. จิรวัตร ดีนาจ บน.๒ ผ่าน
๓๘๑ จ.อ. วรรณธัช ศิริจันทร์ บน.๒ ผ่าน
๓๘๒ จ.อ. นนทกร อ่อนวงษ์ บน.๒ ผ่าน
๓๘๓ จ.อ. ภัทรพงศ์ จารุกุลธนวัจน์ บน.๒ ผ่าน
๓๘๔ จ.อ. จักรพันธ์ พงษ์เผือก บน.๒ ผ่าน
๓๘๕ จ.อ. พชร เอมเสม บน.๒ ผ่าน
๓๘๖ จ.อ. ศรัณย์ สังขกนิษฐ บน.๒ ผ่าน
๓๘๗ จ.อ. ธีรภัทร รักแดน บน.๒ ผ่าน
๓๘๘ จ.อ. ขจรพล เล็กเพชร บน.๒ ผ่าน
๓๘๙ จ.อ. ณัฐพล วีข า บน.๒ ผ่าน
๓๙๐ จ.อ. ยศวรรธน์ วรรณมาตย์ บน.๒ ผ่าน
๓๙๑ จ.อ. ปริญญา จันทร์สว่าง บน.๒ ผ่าน
๓๙๒ จ.อ. อนุสรณ์ วงษ์ศิริวัฒนกุล บน.๒ ผ่าน
๓๙๓ จ.อ. นัฐดนัย อ่ าข า บน.๒ ผ่าน
๓๙๔ จ.อ. ธนกฤต กรวยทอง บน.๒ ผ่าน
๓๙๕ จ.อ. ธนวัฒน์ เกตุรามฤทธ์ิ บน.๒ ผ่าน
๓๙๖ จ.อ. อธิวัฒน์ ภักดี บน.๒ ผ่าน
๓๙๗ จ.อ. วชิรพร ม่ันดี บน.๒ ผ่าน
๓๙๘ จ.อ. ฐิติพงษ์ บุญส่งธรรม บน.๒ ผ่าน
๓๙๙ จ.อ. อภิชาติ แคลนกระโทก บน.๒ ผ่าน
๔๐๐ จ.อ. วีระศักด์ิ พ่วงพี บน.๒ ผ่าน
๔๐๑ จ.อ. ศิริศักด์ิ เสาวกุลเศรษฐ์ บน.๒ ผ่าน
๔๐๒ จ.อ. อธิวัฒน์ ทาบุเรศ บน.๒ ผ่าน
๔๐๓ จ.อ. ปรัชญา สังวาล บน.๒ ผ่าน
๔๐๔ จ.อ. สุทธิเกียรติ เกลียวเงิน บน.๒ ผ่าน
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๔๐๕ จ.อ. เฉลิมเกียรติ มูลเนียม บน.๒ ผ่าน
๔๐๖ จ.อ. นนท์ภูมิ ค าแก้ว บน.๒ ผ่าน
๔๐๗ จ.อ. ณรุธ ธยาน์ธนาธร บน.๒ ผ่าน
๔๐๘ จ.อ. ธัชชัย จารึกพูนผล บน.๒ ผ่าน
๔๐๙ จ.อ. นนทพันธ์ ชาวไร่นาค บน.๒ ผ่าน
๔๑๐ จ.อ.หญิง  ณิชาภา สุขเกษม บน.๒ ผ่าน
๔๑๑ จ.อ.หญิง  กนกวรรณ ไพรวรรณ์ บน.๒ ผ่าน
๔๑๒ จ.อ. ธวัชชัย ทรัพย์สิน บน.๒ ผ่าน
๔๑๓ จ.อ. นิวพล นัยเนตร บน.๒ ผ่าน
๔๑๔ จ.อ. ปริญญาสิทธ์ิ ชอบธรรม บน.๒ ผ่าน
๔๑๕ จ.อ. กิตติพศ สุวรรณรูป บน.๒ ผ่าน
๔๑๖ จ.อ. รัฐศาสตร์ พงศ์สวัสด์ิ บน.๒ ผ่าน
๔๑๗ จ.อ. วีรพงษ์ เล่ือมตา บน.๒ ผ่าน
๔๑๘ จ.อ. สิทธิกร ไกรจ าเนียร บน.๒ ผ่าน
๔๑๙ จ.อ. คุณากรณ์ จันทร์แรม บน.๒๑ ผ่าน
๔๒๐ จ.อ. ปัณณวัตน์ แก้วกนก บน.๒๑ ผ่าน
๔๒๑ จ.อ. พงษ์พล งามแสง บน.๒๑ ผ่าน
๔๒๒ จ.อ. กฤตเมธ วงค์ใหญ่ บน.๒๑ ผ่าน
๔๒๓ จ.อ. กฤษณะ ศรีตุ้มแก้ว บน.๒๑ ผ่าน
๔๒๔ จ.อ. กันตภัทร ชินภา บน.๒๑ ผ่าน
๔๒๕ จ.อ. กานต์ กรอบเพ็ชร์ บน.๒๑ ผ่าน
๔๒๖ จ.อ. คมกริช วรรณชัย บน.๒๑ ผ่าน
๔๒๗ จ.อ. จรัญ วุฒิสาร บน.๒๑ ผ่าน
๔๒๘ จ.อ. ชนวุฒิ บ าเพ็ญพงษ์ บน.๒๑ ผ่าน
๔๒๙ จ.อ. ชัยภัทร ศรีโยธี บน.๒๑ ผ่าน
๔๓๐ จ.อ. ณัฐพล ใจดี บน.๒๑ ผ่าน
๔๓๑ จ.อ. ณัฐพล สมเทพ บน.๒๑ ผ่าน
๔๓๒ จ.อ. ด ารงค์ศักด์ิ ค ามา บน.๒๑ ผ่าน
๔๓๓ จ.อ. ด ารงศักด์ิ ครูบา บน.๒๑ ผ่าน
๔๓๔ จ.อ. เดชาพล ทองมาก บน.๒๑ ผ่าน
๔๓๕ จ.อ. ทนงศักด์ิ น้อยวรรณะ บน.๒๑ ผ่าน
๔๓๖ จ.อ. ธนพงศ์ บัวลา บน.๒๑ ผ่าน
๔๓๗ จ.อ. ธนพล ธรรมวิชุกร บน.๒๑ ผ่าน
๔๓๘ จ.อ. ธวัชชัย โทถม บน.๒๑ ผ่าน
๔๓๙ จ.อ. ธัชพล บูรณะ บน.๒๑ ผ่าน
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๔๔๐ จ.อ. นรเศรษฐ์ เนตรหาญ บน.๒๑ ผ่าน
๔๔๑ จ.อ. นันทวัฒน์ พุทธา บน.๒๑ ผ่าน
๔๔๒ จ.อ. ประจวบ บุญเลิศ บน.๒๑ ผ่าน
๔๔๓ จ.อ. ปริญญาวัฒน์ แยบภายค า บน.๒๑ ผ่าน
๔๔๔ จ.อ. ปิยะบุตร กลางมณี บน.๒๑ ผ่าน
๔๔๕ จ.อ. ปิยะพัทธ์ จิตธรรม บน.๒๑ ผ่าน
๔๔๖ จ.อ. เปรมศักด์ิ พงษ์เวียง บน.๒๑ ผ่าน
๔๔๗ จ.อ. พิชัย ช้อยชด บน.๒๑ ผ่าน
๔๔๘ จ.อ. พูลศิลป์ สิงหรณ์ บน.๒๑ ผ่าน
๔๔๙ จ.อ. ภาณุวิช นาเชียงใต้ บน.๒๑ ผ่าน
๔๕๐ จ.อ. รณยุทธ ดีบุบผา บน.๒๑ ผ่าน
๔๕๑ จ.อ. เรืองศิลป์ ผุยค าสิงห์ บน.๒๑ ผ่าน
๔๕๒ จ.อ. ลิขิต จันทะดวง บน.๒๑ ผ่าน
๔๕๓ จ.อ. วิทยา บุญวัง บน.๒๑ ผ่าน
๔๕๔ จ.อ. วิทยา ประกอบแก้ว บน.๒๑ ผ่าน
๔๕๕ จ.อ. วินัย มะดา บน.๒๑ ผ่าน
๔๕๖ จ.อ. วีระพงษ์ วงศ์ณรัตน์ บน.๒๑ ผ่าน
๔๕๗ จ.อ. วีระยุทธ วิชาชัย บน.๒๑ ผ่าน
๔๕๘ จ.อ. ศราวุธ เนตรหาญ บน.๒๑ ผ่าน
๔๕๙ จ.อ. ศุภษร ทองลึม บน.๒๑ ผ่าน
๔๖๐ จ.อ. เศรษฐพันธ์ บุญบรรจบ บน.๒๑ ผ่าน
๔๖๑ จ.อ. สาธิต รักแดน บน.๒๑ ผ่าน
๔๖๒ จ.อ. สิทธิชัย เขียวข า บน.๒๑ ผ่าน
๔๖๓ จ.อ. สิรภพ เอ้ือวิบูลย์กุล บน.๒๑ ผ่าน
๔๖๔ จ.อ. สุจิน สืบจากจุล บน.๒๑ ผ่าน
๔๖๕ จ.อ. สุเมธา แก้วตา บน.๒๑ ผ่าน
๔๖๖ จ.อ. สุรเชรษฐ์ บังศรี บน.๒๑ ผ่าน
๔๖๗ จ.อ. อนุรักษ์ พรมเสน บน.๒๑ ผ่าน
๔๖๘ จ.อ. อรชัย ค าภาบุญ บน.๒๑ ผ่าน
๔๖๙ จ.อ. อัษฎายุธ โสนทอง บน.๒๑ ผ่าน
๔๗๐ จ.อ. อ านวย บุญช่วย บน.๒๑ ผ่าน
๔๗๑ จ.อ. อนุวรรษ สถานพงษ์ บน.๒๑ ผ่าน
๔๗๒ จ.อ. ขจรศักด์ิ  เชือกทอง บน.๒๓ ผ่าน
๔๗๓ จ.อ.หญิง สุนทรีพร  นิโม บน.๒๓ ผ่าน
๔๗๔ จ.อ. กมล  โสภา บน.๒๓ ผ่าน
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๔๗๕ จ.อ. วิชิดชัย  พัฒนาสูน บน.๒๓ ผ่าน
๔๗๖ จ.อ. ปัญญา  จันทะแจ่ม บน.๒๓ ผ่าน
๔๗๗ จ.อ. อรรพล  ปัตตะสงคราม บน.๒๓ ผ่าน
๔๗๘ จ.อ. จีระศักด์ิ  วงตา บน.๒๓ ผ่าน
๔๗๙ จ.อ. สถาพร  พลท้าว บน.๒๓ ผ่าน
๔๘๐ จ.อ. อภิชัย  ช่ืนตา บน.๒๓ ผ่าน
๔๘๑ จ.อ. คมสันต์  หงษ์พรม บน.๒๓ ผ่าน
๔๘๒ จ.อ. รญณชัย  สีนวล บน.๒๓ ผ่าน
๔๘๓ จ.อ. จินตวีร์  ศรีเมืองไพร บน.๒๓ ผ่าน
๔๘๔ จ.อ. จักรกฤษณ์ ทามาศ บน.๒๓ ผ่าน
๔๘๕ จ.อ. วุฒิวัฒน์  พรมทอง บน.๒๓ ผ่าน
๔๘๖ จ.อ. หฤทธ์ิ  ใบธรรม บน.๒๓ ผ่าน
๔๘๗ จ.อ. อภิชัย  ไชยวงศ์ บน.๒๓ ผ่าน
๔๘๘ จ.อ. เดชาธร  จันทร์แพง บน.๒๓ ผ่าน
๔๘๙ จ.อ. ภาณุกร  ข้อยุ่น บน.๒๓ ผ่าน
๔๙๐ จ.อ. ภัทรกานต์  ตาววัฒนา บน.๒๓ ผ่าน
๔๙๑ จ.อ. จักรพงษ์ ปานปรีดา บน.๒๓ ผ่าน
๔๙๒ จ.อ. เชาวลิต สีขุลี บน.๒๓ ผ่าน
๔๙๓ จ.อ. เจษฎา หรสิทธ์ิ บน.๒๓ ผ่าน
๔๙๔ จ.อ. เกียรติยศ  เกิดอยู่ บน.๒๓ ผ่าน
๔๙๕ จ.อ. กิตติภพ  บุตรลพ บน.๔ ผ่าน
๔๙๖ จ.อ. ณพพร  สุวิมลธรรม บน.๔ ผ่าน
๔๙๗ จ.อ. ศรัญยู  เหล่ียมเลิศ บน.๔ ผ่าน
๔๙๘ จ.อ. โฆษิต  ทับเงิน บน.๔ ผ่าน
๔๙๙ จ.อ. ณราวุฒิ  ภู่ภักดี บน.๔ ผ่าน
๕๐๐ จ.อ. วันฉัตร  ทองบู่ บน.๔ ผ่าน
๕๐๑ จ.อ. ไพวรรณ  ธารา บน.๔ ผ่าน
๕๐๒ จ.อ. อภิเชษฐ์  อินมณี บน.๔ ผ่าน
๕๐๓ จ.อ. กิตติชัย  มีมุข บน.๔ ผ่าน
๕๐๔ จ.อ. ปลัดชัย  ตาแสนแก้ว บน.๔ ผ่าน
๕๐๕ จ.อ. ตรีวิทย์  พิริยะโภคานนท์ บน.๔ ผ่าน
๕๐๖ จ.อ. พิพัฒน์  กล่ินเจริญ บน.๔ ผ่าน
๕๐๗ จ.อ. พิษณุ  สุพัฒน์ บน.๔ ผ่าน
๕๐๘ จ.อ. อภิชาติ  ค าพา บน.๔ ผ่าน
๕๐๙ จ.อ. พายุ  ทับเงิน บน.๔ ผ่าน
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๕๑๐ จ.อ. จักรกฤษณ์  อินนก บน.๔ ผ่าน
๕๑๑ จ.อ. ทรงชัย  แก้วกองทรัพย์ บน.๔ ผ่าน
๕๑๒ จ.อ. วัชรพงศ์  อ าพันพ่ึง บน.๔ ผ่าน
๕๑๓ จ.อ. ณัฐพล  หิริโอ บน.๔ ผ่าน
๕๑๔ จ.อ. พงษ์พันธ์  พุ่มกุมาร บน.๔ ผ่าน
๕๑๕ จ.อ. วสันต์  แรงเขตการณ์ บน.๔ ผ่าน
๕๑๖ จ.อ. บุณยกร  รอดนารายณ์ บน.๔ ผ่าน
๕๑๗ จ.อ. ปรเมศร์  มาเรียน บน.๔ ผ่าน
๕๑๘ จ.อ. ชาคริต  นิยมลักษณ์ บน.๔ ผ่าน
๕๑๙ จ.อ. สันติสุข  มัจฉาทอง บน.๔ ผ่าน
๕๒๐ จ.อ. ทวีศักด์ิ  นิลวรณ์ บน.๔ ผ่าน
๕๒๑ จ.อ. ธนพันธ์ุ  พันธ์ุวุฒิ บน.๔ ผ่าน
๕๒๒ จ.อ. เจษฎา  ชัยวร บน.๔ ผ่าน
๕๒๓ จ.อ. อนุศักด์ิ  ด้วงโต บน.๔ ผ่าน
๕๒๔ จ.อ. พงศ์พล  ช่างศิลป์ บน.๔ ผ่าน
๕๒๕ จ.อ. กิตติพจน์  วงค์สน่ัน บน.๔ ผ่าน
๕๒๖ จ.อ. สุรศักด์ิ  รักจันทร์ บน.๔ ผ่าน
๕๒๗ จ.อ. ภูมิพัชร์  เพ็งบุญ บน.๔ ผ่าน
๕๒๘ จ.อ. ปิยบุตร  หงสไกร บน.๔ ผ่าน
๕๒๙ จ.อ. ชัยวัฒน์  สุขทอง บน.๔ ผ่าน
๕๓๐ จ.อ. สุชน  อินทร์เถ่ือน บน.๔ ผ่าน
๕๓๑ จ.อ. ธนเศรษฐ์  พวงทอง บน.๔ ผ่าน
๕๓๒ จ.อ. จักรกฤช  สวนสนิท บน.๔ ผ่าน
๕๓๓ จ.อ. จักรวาล  ทองอมร บน.๔ ผ่าน
๕๓๔ จ.อ. จักรกฤษณ์  จันทร์สว่าง บน.๔ ผ่าน
๕๓๕ จ.อ. ปกรเกียรติ  อ่วมภู่ บน.๔ ผ่าน
๕๓๖ จ.อ. ธันวา  เช้ือปุย บน.๔ ผ่าน
๕๓๗ จ.อ. อัษฎาวุฒิ  สุขเกษม บน.๔ ผ่าน
๕๓๘ จ.อ. ณัฐพงษ์  เฮงทรัพย์ บน.๔ ผ่าน
๕๓๙ จ.อ. พงศธร  ไทยข า บน.๔ ผ่าน
๕๔๐ จ.อ. จิรสิน  มีมุข บน.๔ ผ่าน
๕๔๑ จ.อ. พงศธร  สินศักด์ิ บน.๔ ผ่าน
๕๔๒ จ.อ. มงคลเดช  บัวเทศ บน.๔ ผ่าน
๕๔๓ จ.อ. ธรานนท์  ชูศิริ บน.๔ ผ่าน
๕๔๔ จ.อ. จรานุวัฒน์  ทิฆะพันธ์ บน.๔ ผ่าน
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๕๔๕ จ.อ. สุทธิวัตร  เจริญผล บน.๔ ผ่าน
๕๔๖ จ.อ. จิรายุ  ซ่อมรุณ บน.๔ ผ่าน
๕๔๗ จ.อ. ธีระชัย  ก้านทอง บน.๔ ผ่าน
๕๔๘ จ.อ. นวดล  ถิรธรรม์ธาดา บน.๔ ผ่าน
๕๔๙ จ.อ. จรินทร์  สุวรรณชัย บน.๔ ผ่าน
๕๕๐ จ.อ. ศรัณย์  น้อยมาก บน.๔ ผ่าน
๕๕๑ จ.อ. อดุลเดช  วงษ์ทรัพย์ บน.๔ ผ่าน
๕๕๒ จ.อ. ชิษณุพงษ์  จันทร์ตอน บน.๔ ผ่าน
๕๕๓ จ.อ. อธิติ  ค าท้วม บน.๔ ผ่าน
๕๕๔ จ.อ. จักริน  คณารักษ์ บน.๔ ผ่าน
๕๕๕ จ.อ. กิตติศักด์ิ  แดงแท้ บน.๔ ผ่าน
๕๕๖ จ.อ. ภาณุพงศ์  เขียวพระธรรม บน.๔ ผ่าน
๕๕๗ จ.อ. ยศพล  พรประดับ บน.๔ ผ่าน
๕๕๘ จ.อ. ปฏิภาณ  คาพิจารณ์ บน.๔ ผ่าน
๕๕๙ จ.อ. ธนพล  น้อยทับแสง บน.๔ ผ่าน
๕๖๐ จ.อ. สภัทร์พร  ยุทธเสรี บน.๔ ผ่าน
๕๖๑ จ.อ. กิตตินันท์  เบียดขุนทด บน.๔ ผ่าน
๕๖๒ จ.อ. ภูริณัฐ  อุประ บน.๔ ผ่าน
๕๖๓ จ.อ. ภูเบศ  ภิระเสาร์ บน.๔ ผ่าน
๕๖๔ จ.อ. กิติภพ  นามเย่ียม บน.๔ ผ่าน
๕๖๕ จ.อ. สาธิต  ชาระวัน บน.๔ ผ่าน
๕๖๖ จ.อ. จิระภัทร  เอ่ียมกล่ิน บน.๔ ผ่าน
๕๖๗ จ.อ. ขจรพล  พ่วงแสง บน.๔ ผ่าน
๕๖๘ จ.อ. ฐิติพงศ์  บุญย่ิง บน.๔ ผ่าน
๕๖๙ จ.อ. ณัฐพล  อ่ิมสิน บน.๔ ผ่าน
๕๗๐ จ.อ. พุทธิพงษ์  ทองจก บน.๔ ผ่าน
๕๗๑ จ.อ. เมธิชัย  ปันชุน บน.๔ ผ่าน
๕๗๒ จ.อ. จักรพันธ์ุ  วงค์ภักดี บน.๔ ผ่าน
๕๗๓ จ.อ. เดชภพ  สุธีรากุลธัช บน.๔ ผ่าน
๕๗๔ จ.อ. อภิสิทธ์ิ  โปร่งนอก บน.๔ ผ่าน
๕๗๕ จ.อ. ชนินทร์ กึนสี บน.๔ ผ่าน
๕๗๖ จ.อ. พิพัฒน์พงษ์  มาลัยทอง บน.๔ ผ่าน
๕๗๗ จ.อ. ศุภณัฐ  ขุนแก้ว บน.๔ ผ่าน
๕๗๘ จ.อ. จักรกฤษณ์  กล่ าพิมาย บน.๔ ผ่าน
๕๗๙ จ.อ. ประพันธ์พงษ์  น้ าแก้ว บน.๔ ผ่าน
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๕๘๐ จ.อ. กานต์  บุตรลพ บน.๔ ผ่าน
๕๘๑ จ.อ. อภิสิทธ์ิ  โถนาค บน.๔ ผ่าน
๕๘๒ จ.อ. เขตรัฐ  โรจนศศิธรชัย บน.๔ ผ่าน
๕๘๓ จ.อ. อนุฑากรณ์  อ่ิมพงษ์ บน.๔ ผ่าน
๕๘๔ จ.อ. ศุภโชค  คงคะดี บน.๔ ผ่าน
๕๘๕ จ.อ. คมสัน  อินต๊ะซาว บน.๔ ผ่าน
๕๘๖ จ.อ. ปริญญา  ทรพับ บน.๔ ผ่าน
๕๘๗ จ.อ. นิคม  อินทร์คง บน.๔ ผ่าน
๕๘๘ จ.อ. ธีระชัย  พรมศักด์ิ บน.๔ ผ่าน
๕๘๙ จ.อ. นนทชัย  ปุราเต บน.๔ ผ่าน
๕๙๐ จ.อ. อภิชาติ  โคกอ่อน บน.๔ ผ่าน
๕๙๑ จ.อ. ศรายุทธ  บุญเรือง บน.๔๑ ผ่าน
๕๙๒ จ.อ. ธัชชัย  ต๊ิบตุ้ย บน.๔๑ ผ่าน
๕๙๓ จ.อ. สันติ  ชุ่มประมล บน.๔๑ ผ่าน
๕๙๔ จ.อ. วารุฒ  เหล่าจันทร์ บน.๔๑ ผ่าน
๕๙๕ จ.อ. คุณกร  เต็มสี บน.๔๑ ผ่าน
๕๙๖ จ.อ. นิติพัฒน์  โกมลนิธิพงศ์ บน.๔๑ ผ่าน
๕๙๗ จ.อ. ณกรณ์  จันทะมา บน.๔๑ ผ่าน
๕๙๘ จ.อ ธนากร  กันทะจีน บน.๔๑ ผ่าน
๕๙๙ จ.อ. มนัส  จิตอารี บน.๔๑ ผ่าน
๖๐๐ จ.อ. ชเนรินทร์  ปุกปนันท์ บน.๔๑ ผ่าน
๖๐๑ จ.อ. ปรัชญา  วังนัยกุล บน.๔๑ ผ่าน
๖๐๒ จ.อ. อนันต์วัฒน์  ธรรมศิริ บน.๔๑ ผ่าน
๖๐๓ จ.อ. จักรกฤษ  เข่ือนต๊ิบ บน.๔๑ ผ่าน
๖๐๔ จ.อ. ณัฐรัตน์  สมบูรณ์ศิริ บน.๔๑ ผ่าน
๖๐๕ จ.อ. เจริญฤทธ์ิ  พงสปิน บน.๔๑ ผ่าน
๖๐๖ จ.อ. ศกลวัจน์  โบพันธ์ บน.๔๑ ผ่าน
๖๐๗ จ.อ. กรวิทย์  หอกทอง บน.๔๑ ผ่าน
๖๐๘ จ.อ. กฤษณ์ชัยวัส  ช่ืนภักดี บน.๔๑ ผ่าน
๖๐๙ จ.อ. กิตติพิชญ์  ไชยกิจ บน.๔๑ ผ่าน
๖๑๐ จ.อ. สุเมธา  แก้วค า บน.๔๑ ผ่าน
๖๑๑ จ.อ. อรัญ  ศรีสุวรรณ บน.๔๑ ผ่าน
๖๑๒ จ.อ. ผจญ  พรมหล้า บน.๔๑ ผ่าน
๖๑๓ จ.อ. โกเมนทร์  แก้วเต็ม บน.๔๑ ผ่าน
๖๑๔ จ.อ.หญิง ศิริฉัตร  ไทยเครือ บน.๔๑ ผ่าน
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๖๑๕ จ.อ. สุริยา  นาดอน บน.๔๑ ผ่าน
๖๑๖ จ.อ. วรวุฒิ  ยอดยา บน.๔๑ ผ่าน
๖๑๗ จ.อ. จักรกฤษณ์  ธรรมปัญญา บน.๔๑ ผ่าน
๖๑๘ จ.อ.หญิง ปัฐน์ธินันต์  ประสงค์ บน.๔๑ ผ่าน
๖๑๙ จ.อ. จตุภูมิ  พิมใจ บน.๔๑ ผ่าน
๖๒๐ จ.อ. วีระพงษ์  ค ามาเร็ว บน.๔๑ ผ่าน
๖๒๑ จ.อ. จรัสพงษ์  สมณะ บน.๔๑ ผ่าน
๖๒๒ จ.อ. สัมฤทธ์ิ  พรเลิศ บน.๔๑ ผ่าน
๖๒๓ จ.อ. รัฐพงษ์  นันทเสน บน.๔๑ ผ่าน
๖๒๔ จ.อ. ผดุงศักด์ิ  ต่อค าอ้าย บน.๔๑ ผ่าน
๖๒๕ จ.อ. วิรัตน์  โรจนจินดา บน.๔๑ ผ่าน
๖๒๖ จ.อ. ยศพัทธ์  สุริยฉาย บน.๔๑ ผ่าน
๖๒๗ จ.อ. ปวเรศวร์  วารีดี บน.๔๑ ผ่าน
๖๒๘ จ.อ. พชรพล  เจริญกุล บน.๔๑ ผ่าน
๖๒๙ จ.อ. รัตนพล  สมหวัง บน.๔๑ ผ่าน
๖๓๐ จ.อ. วีรวิชญ์  กุสุยะ บน.๔๑ ผ่าน
๖๓๑ จ.อ. นพรัตน์  แจ่มศรี บน.๔๑ ผ่าน
๖๓๒ จ.อ. ณัฐพล  ธรรมสิทธ์ิ บน.๔๑ ผ่าน
๖๓๓ จ.อ. สิทธินนท์  จันทรคณา บน.๔๑ ผ่าน
๖๓๔ จ.อ. อลงกต  นาเครือ บน.๔๑ ผ่าน
๖๓๕ จ.อ. คเณศวร  หล้าค าเปียง บน.๔๑ ผ่าน
๖๓๖ จ.อ. ภูมิรฐนนท์  พงษ์ธนาพุฒิกร บน.๔๑ ผ่าน
๖๓๗ จ.อ. สุรสิทธ์ิ ขันตะ บน.๔๖ ผ่าน
๖๓๘ จ.อ. ปภาวิน ประดับวงศ์ บน.๔๖ ผ่าน
๖๓๙ จ.อ. ยงสุข พงษ์สุขพิณ บน.๔๖ ผ่าน
๖๔๐ จ.อ. สุรสีห์ ม่ันคง บน.๔๖ ผ่าน
๖๔๑ จ.อ. บุญฤทธ์ิ ผิวลออ บน.๔๖ ผ่าน
๖๔๒ จ.อ. ณัฐพล นราวงษ์ บน.๔๖ ผ่าน
๖๔๓ จ.อ. พัฒนพงษ์ อินทยากรณ์ บน.๔๖ ผ่าน
๖๔๔ จ.อ. ณัฐพงษ์ บุญก าจัด บน.๔๖ ผ่าน
๖๔๕ จ.อ. วิวัฒน์ ม่วงทิม บน.๔๖ ผ่าน
๖๔๖ จ.อ. กฤษฎา สีโสด บน.๔๖ ผ่าน
๖๔๗ จ.อ. วิเชียร ทองแท้ บน.๔๖ ผ่าน
๖๔๘ จ.อ. จักรกฤษณ์ เดิมที บน.๔๖ ผ่าน
๖๔๙ จ.อ. เอกพจน์ หุ่นทอง บน.๔๖ ผ่าน
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๖๕๐ จ.อ. ณรงค์ฤทธ์ิ ปัญญาดี บน.๔๖ ผ่าน
๖๕๑ จ.อ. เชิดพงศ์ ทิพย์พรม บน.๔๖ ผ่าน
๖๕๒ จ.อ. ก้องภพ ลัมวุฒิ บน.๔๖ ผ่าน
๖๕๓ จ.อ. วุฒิชัย ประเสริฐ บน.๔๖ ผ่าน
๖๕๔ จ.อ. ฉันทัช โคนพันธ์ บน.๔๖ ผ่าน
๖๕๕ จ.อ. ธนพัฒน์ สิงห์คะราช บน.๔๖ ผ่าน
๖๕๖ จ.อ. ถนอมศักด์ิ สุขป้อม บน.๔๖ ผ่าน
๖๕๗ จ.อ. สืบสายพงศ์ กรมเวช บน.๔๖ ผ่าน
๖๕๘ จ.อ. พงศกร พรมฉิม บน.๔๖ ผ่าน
๖๕๙ จ.อ. ชนน มาริจัย บน.๔๖ ผ่าน
๖๖๐ จ.อ. นพพร สิงห์หันต์ บน.๔๖ ผ่าน
๖๖๑ จ.อ. รณวิตร สรรคพงษ์ บน.๔๖ ผ่าน
๖๖๒ จ.อ. วรวุฒิ สีขาว บน.๕ ผ่าน
๖๖๓ จ.อ. ชนาทร จุอุบล บน.๕ ผ่าน
๖๖๔ จ.อ. อนุวัฒน์  กล่ินเฟ่ือง บน.๕ ผ่าน
๖๖๕ จ.อ. องอาจ  แววไธสง บน.๕ ผ่าน
๖๖๖ จ.อ. ปุณณเชษฐ์ อยู่ปรางค์ บน.๕ ผ่าน
๖๖๗ จ.อ. ปุรเชษฐ์  จันทเดช บน.๕ ผ่าน
๖๖๘ จ.อ. อนันตชาติ  ก่ิงทอง บน.๕ ผ่าน
๖๖๙ จ.อ. สันติสุข  เซียงเจ้ว บน.๕ ผ่าน
๖๗๐ จ.อ. สรรพวัฒน์  บัวครอง บน.๕ ผ่าน
๖๗๑ จ.อ. สถาพร  เครือแตง บน.๕ ผ่าน
๖๗๒ จ.อ. ศราวุธ  ค าวรรณ์ บน.๕ ผ่าน
๖๗๓ จ.อ. ศรณย์  จ าปามูล บน.๕ ผ่าน
๖๗๔ จ.อ. เบญจพล  ขุนศรี บน.๕ ผ่าน
๖๗๕ จ.อ. ธวัชชัย  คงศรี บน.๕ ผ่าน
๖๗๖ จ.อ. ธนกร  จึงปาณสินธ์ุ บน.๕ ผ่าน
๖๗๗ จ.อ. ทนงศักด์ิ  ละออย้อย บน.๕ ผ่าน
๖๗๘ จ.อ. กิตติศักด์ิ  ล่ิมสกุล บน.๕ ผ่าน
๖๗๙ จ.อ. ยุทธภูมิ  เกิดลาภศิริโรจน์ บน.๕ ผ่าน
๖๘๐ จ.อ.หญิง  นพวรรณ  โทธานี บน.๕ ผ่าน
๖๘๑ จ.อ. ธวัชชัย  อินทะรังษี บน.๕ ผ่าน
๖๘๒ จ.อ. รัชพล  ทาเกตุ บน.๕ ผ่าน
๖๘๓ จ.อ. อุดร  เช้ือนาข่า บน.๕ ผ่าน
๖๘๔ จ.อ. อ านาจ  ฟักกาล บน.๕ ผ่าน
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๖๘๕ จ.อ. อรรถพล  วงษ์เณร บน.๕ ผ่าน
๖๘๖ จ.อ. อภินันท์  เชยชอุ่ม บน.๕ ผ่าน
๖๘๗ จ.อ. สิทธิพันธ์  ธะนูรัมย์ บน.๕ ผ่าน
๖๘๘ จ.อ. วรท  ศรีแก้ว ณ วรรณ บน.๕ ผ่าน
๖๘๙ จ.อ. เลิศนุชา  อุ่นแอบ บน.๕ ผ่าน
๖๙๐ จ.อ. ภาณุพงษ์  ต้ังไทยขวัญ บน.๕ ผ่าน
๖๙๑ จ.อ. พิสุทธ์ิ  ประทุมเจริญ บน.๕ ผ่าน
๖๙๒ จ.อ. พิพัทธ์  พุกผล บน.๕ ผ่าน
๖๙๓ จ.อ. พงศกร  นาคถาวร บน.๕ ผ่าน
๖๙๔ จ.อ. เปรมศักด์ิ  เจนบรรจง บน.๕ ผ่าน
๖๙๕ จ.อ. ปิสุพงษ์  เกตุทา บน.๕ ผ่าน
๖๙๖ จ.อ. ปรัชญา  สร้อยแสง บน.๕ ผ่าน
๖๙๗ จ.อ. บูชิต  ช้ัวทอง บน.๕ ผ่าน
๖๙๘ จ.อ. นฤพนธ์  พูลแจ่ม บน.๕ ผ่าน
๖๙๙ จ.อ. ธีรัตน์  เช้ือเต๋ บน.๕ ผ่าน
๗๐๐ จ.อ. ธีรภัทร  จันทร์ทอง บน.๕ ผ่าน
๗๐๑ จ.อ ธิติวุฒิ  โกมินทร์ บน.๕ ผ่าน
๗๐๒ จ.อ. ธนวัฒน์  ใหมคง บน.๕ ผ่าน
๗๐๓ จ.อ. ธนบูรณ์  พรหมเช้ือ บน.๕ ผ่าน
๗๐๔ จ.อ. ทศพร  อ่อนอุ่น บน.๕ ผ่าน
๗๐๕ จ.อ. ตันติกร  เสียงใหญ่ บน.๕ ผ่าน
๗๐๖ จ.อ. ณัฐชนน  เลิศเพ็ญพักตร์ บน.๕ ผ่าน
๗๐๗ จ.อ. ชรินทร์พัฒณ์  กิจชนม์ บน.๕ ผ่าน
๗๐๘ จ.อ. ชนินทร์  ฤทธ์ิสูงเนิน บน.๕ ผ่าน
๗๐๙ จ.อ. จิรัฏฐ์  ธวัชชัยนันท์ บน.๕ ผ่าน
๗๑๐ จ.อ. เขมชาติ  เกษมสันต์ บน.๕ ผ่าน
๗๑๑ จ.อ. กฤษดา  นาดี บน.๕ ผ่าน
๗๑๒ จ.อ. สุรนาท  สอนสิงห์ไชย บน.๕ ผ่าน
๗๑๓ จ.อ. สุภนัย  ฉิมเลิศ บน.๕ ผ่าน
๗๑๔ จ.อ. สหรัฐ  ไวยากรณ์ บน.๕ ผ่าน
๗๑๕ จ.อ. ฉัตรมงคล  ส าลีนิล บน.๕ ผ่าน
๗๑๖ จ.อ. เจษฎากร ทรัพย์ปรุง บน.๕๖ ผ่าน
๗๑๗ จ.อ. ชโนทัย มหายศนันท์ บน.๕๖ ผ่าน
๗๑๘ จ.อ. บุญประภัศร์ จรินน้อย บน.๕๖ ผ่าน
๗๑๙ จ.อ. ปิยชาติ ไมสัณ บน.๕๖ ผ่าน
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๗๒๐ จ.อ. พงษ์พัฒน์ ทองมา บน.๕๖ ผ่าน
๗๒๑ จ.อ. วุฒิพงศ์ มีความสุข บน.๕๖ ผ่าน
๗๒๒ จ.อ. สรรชัย ชุมทอง บน.๕๖ ผ่าน
๗๒๓ จ.อ. สิทธิโชค สมาน บน.๕๖ ผ่าน
๗๒๔ จ.อ. อธิป จันทานี บน.๕๖ ผ่าน
๗๒๕ จ.อ. อนันต์ หนาเหตุ บน.๕๖ ผ่าน
๗๒๖ จ.อ. อภิชัย สกุลหอม บน.๕๖ ผ่าน
๗๒๗ จ.อ. อ านวย โคกลาย บน.๕๖ ผ่าน
๗๒๘ จ.อ.หญิง  หน่ึงฤทัย มุ่งดี บน.๕๖ ผ่าน
๗๒๙ จ.อ. กฤษฎา นิลวงศ์ บน.๕๖ ผ่าน
๗๓๐ จ.อ. เกรียงไกร สมใจ บน.๕๖ ผ่าน
๗๓๑ จ.อ. คุณากร สงชู บน.๕๖ ผ่าน
๗๓๒ จ.อ. จักราพัฒน์ อนรรฆธนินทร์ บน.๕๖ ผ่าน
๗๓๓ จ.อ. ชัชชัย ไผ่ชู บน.๕๖ ผ่าน
๗๓๔ จ.อ. ชินธันย์ จีนนา บน.๕๖ ผ่าน
๗๓๕ จ.อ. ญาณกร แก้วเพ็ชร บน.๕๖ ผ่าน
๗๓๖ จ.อ. ณัฐภูมิ จันทถิระ บน.๕๖ ผ่าน
๗๓๗ จ.อ. นุกูล คงมี บน.๕๖ ผ่าน
๗๓๘ จ.อ. เนติธร ภู่ประดิษฐศิลป์ บน.๕๖ ผ่าน
๗๓๙ จ.อ. รณกร รุณมณี บน.๕๖ ผ่าน
๗๔๐ จ.อ. รวิภาส ขุ่มด้วง บน.๕๖ ผ่าน
๗๔๑ จ.อ. ศิริชัย ขาวศิริ บน.๕๖ ผ่าน
๗๔๒ จ.อ. ศุภวัฒน์ ศุภวิมุติ บน.๕๖ ผ่าน
๗๔๓ จ.อ. สมภพ ปุณทมุณี บน.๕๖ ผ่าน
๗๔๔ จ.อ. สุภัทรชัย สุนทรศาลทูล บน.๕๖ ผ่าน
๗๔๕ จ.อ. เอกพันธ์ สยามพันธ์ บน.๕๖ ผ่าน
๗๔๖ จ.อ.หญิง ประกายฟ้า วิมลรัตน์ บน.๕๖ ผ่าน
๗๔๗ จ.อ. ศุภกร ทองเต็ม บน.๕๖ ผ่าน
๗๔๘ จ.อ. วัชระ คงล้อม บน.๖ ผ่าน
๗๔๙ จ.อ. ปวรุตม์ เทพสมุทร บน.๖ ผ่าน
๗๕๐ จ.อ. ประเสริฐ แป้นจันทร์ บน.๖ ผ่าน
๗๕๑ จ.อ. สุรศักด์ิ สุนทรภักด์ิ บน.๖ ผ่าน
๗๕๒ จ.อ. ธนวัฒน์ สืบทอง บน.๖ ผ่าน
๗๕๓ จ.อ. ชนาธิป รักบุรี บน.๖ ผ่าน
๗๕๔ จ.อ. กฤตภาส สมรรคนัฎ บน.๖ ผ่าน
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๗๕๕ จ.อ. กิติศักด์ิ อินเกตุ บน.๖ ผ่าน
๗๕๖ จ.อ. ชยกร ทองน้อย บน.๖ ผ่าน
๗๕๗ จ.อ. ชิณธ์ปกรณ์ แย้มทรัพย์ บน.๖ ผ่าน
๗๕๘ จ.อ. ณัฐชานนท์ เข็มเพ็ชร บน.๖ ผ่าน
๗๕๙ จ.อ. ณัฐดนัย อัศวรักษ์ บน.๖ ผ่าน
๗๖๐ จ.อ. ณัฐนนท์ เมฆกระจ่าง บน.๖ ผ่าน
๗๖๑ จ.อ. ต่อบุญ มังคละคีรี บน.๖ ผ่าน
๗๖๒ จ.อ. ธนนิตย์ ประสงค์เงิน บน.๖ ผ่าน
๗๖๓ จ.อ. นฤเดช มีผล บน.๖ ผ่าน
๗๖๔ จ.อ. นฤเบศ อ่วมเจริญ บน.๖ ผ่าน
๗๖๕ จ.อ. นัฐวัฒน์ ทาลา บน.๖ ผ่าน
๗๖๖ จ.อ. บุญโชติ วาระสิทธ์ิ บน.๖ ผ่าน
๗๖๗ จ.อ. ปนนท์ มะโนพิงค์ บน.๖ ผ่าน
๗๖๘ จ.อ. รณชัย โซ๊ะมิน บน.๖ ผ่าน
๗๖๙ จ.อ. รัชชานนท์ ชูชัยมงคล บน.๖ ผ่าน
๗๗๐ จ.อ. วชิรวิทย์ นุชนารถ บน.๖ ผ่าน
๗๗๑ จ.อ. วริทธ์ิ บุญล้อม บน.๖ ผ่าน
๗๗๒ จ.อ. วีระพันธ์ จันทร์ลอย บน.๖ ผ่าน
๗๗๓ จ.อ. สโรธร หวังทิวกลาง บน.๖ ผ่าน
๗๗๔ จ.อ. สันติ เจริญสมบัติอมร บน.๖ ผ่าน
๗๗๕ จ.อ. สัมพันธ์ แก้วสุวรรณ บน.๖ ผ่าน
๗๗๖ จ.อ. สีหวัฒน์ สิงหวัฒนะ บน.๖ ผ่าน
๗๗๗ จ.อ. วัชรินทร์ สมบัติวัฒนกุล บน.๖ ผ่าน
๗๗๘ จ.อ. กนก เทียบขจิต บน.๖ ผ่าน
๗๗๙ จ.อ. กานต์ โล้วโสภณกุล บน.๖ ผ่าน
๗๘๐ จ.อ. เกียรติสกุล ประพฤติ บน.๖ ผ่าน
๗๘๑ จ.อ. จตุรงณ์ บุญยะสินธ์ บน.๖ ผ่าน
๗๘๒ จ.อ. จันทร์ดา หินซุย บน.๖ ผ่าน
๗๘๓ จ.อ. ฉัตรชัย สุนทรสิงห์ บน.๖ ผ่าน
๗๘๔ จ.อ. ประกายเพชร นวลมะ บน.๖ ผ่าน
๗๘๕ จ.อ. ศักรินทร์ หล่ายเจ็ด บน.๖ ผ่าน
๗๘๖ จ.อ. สุระ ทองเต็ม บน.๖ ผ่าน
๗๘๗ จ.อ. วรพจน์ ฤทธ์ิดี บน.๖ ผ่าน
๗๘๘ จ.อ. สรวิศ  แก้วเคลือบ บน.๖ ผ่าน
๗๘๙ จ.อ. วุฒิพงศ์  แก้วมณี บน.๗ ผ่าน
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๗๙๐ จ.อ. อนุพงษ์  ไชยมี บน.๗ ผ่าน
๗๙๑ จ.อ. สาโรจน์  บ ารุงภักด์ิ บน.๗ ผ่าน
๗๙๒ จ.อ. นราธิป  จารุสันติกาญจน์ บน.๗ ผ่าน
๗๙๓ จ.อ. อชรายุ  ชูช่ืน บน.๗ ผ่าน
๗๙๔ จ.อ. สุวิทย์  ไชยเดช บน.๗ ผ่าน
๗๙๕ จ.อ. ศรชัย  บุญณะ บน.๗ ผ่าน
๗๙๖ จ.อ. ไพรัตน์  เอ่ียมสอาด บน.๗ ผ่าน
๗๙๗ จ.อ. ณัฐพล  บัวหลวง บน.๗ ผ่าน
๗๙๘ จ.อ. วุฒิชัย  ทองประสงค์ บน.๗ ผ่าน
๗๙๙ จ.อ. ปัณณทัต  หอมสมบัติ บน.๗ ผ่าน
๘๐๐ จ.อ. ทศพล  น้ าใจทหาร บน.๗ ผ่าน
๘๐๑ จ.อ. เดชานนท์ ฟ้ารักษา บน.๗ ผ่าน
๘๐๒ จ.อ. วิศรุต  แสงเดือน บน.๗ ผ่าน
๘๐๓ จ.อ. ศุภกร  บัวทอง บน.๗ ผ่าน
๘๐๔ จ.อ. สุรศักด์ิ  ขวัญแก้ว บน.๗ ผ่าน
๘๐๕ จ.อ. ชนะศักด์ิ  คงเมฆ บน.๗ ผ่าน
๘๐๖ จ.อ. อานนท์  รอดอ่อน บน.๗ ผ่าน
๘๐๗ จ.อ. เทพศักด์ิ  พันธ์ุศักด์ิ บน.๗ ผ่าน
๘๐๘ จ.อ. ฉัตรชัย  ช านาญอักษร บน.๗ ผ่าน
๘๐๙ จ.อ. สุภัทร  คงด า บน.๗ ผ่าน
๘๑๐ จ.อ. จักษวัชร์  บุญทอง บน.๗ ผ่าน
๘๑๑ จ.อ. นพรัตน์  บุญสงค์ บน.๗ ผ่าน
๘๑๒ จ.อ. รัตนชัย  กิมประพันธ์ บน.๗ ผ่าน
๘๑๓ จ.อ. ธนวิชญ์  โรจนกูล บน.๗ ผ่าน
๘๑๔ จ.อ. ภูเบศ  สูงศักด์ิ บน.๗ ผ่าน
๘๑๕ จ.อ. เอกพันธ์  อุ่นสุข บน.๗ ผ่าน
๘๑๖ จ.อ. จารุกิตต์ิ  พงศ์ธนสมบัติ บน.๗ ผ่าน
๘๑๗ จ.อ. พิษณุศักด์ิ  ศรีใย บน.๗ ผ่าน
๘๑๘ จ.อ. อนุวัต  พ่วงย่ิง บน.๗ ผ่าน
๘๑๙ จ.อ. นุสรัญ  มานะอิสสระ บน.๗ ผ่าน
๘๒๐ จ.อ. กิตติศักด์ิ  ค าประเสริฐ บน.๗ ผ่าน
๘๒๑ จ.อ. สิรภพ  วรรณเสน บน.๗ ผ่าน
๘๒๒ จ.อ. สถาพร ภูถาดลาย บน.๗ ผ่าน
๘๒๓ จ.อ. ธนิต  ฉะอ้ิงรัมย์ บน.๗ ผ่าน
๘๒๔ จ.อ.หญิง จันทร์จิรา  ศรีสุวรรณ บน.๗ ผ่าน
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๘๒๕ จ.อ. ปฤษฎี ธูปะเตมีย์ พธ.ทอ. ผ่าน
๘๒๖ จ.อ. สรายุทธ สุขประเสริฐ พธ.ทอ. ผ่าน
๘๒๗ จ.อ. เฉลิมชัย สีบ้าน พธ.ทอ. ผ่าน
๘๒๘ จ.อ. ธนพันธ์ุ รถเพชร พธ.ทอ. ผ่าน
๘๒๙ จ.อ. กฤษณะ พริกศรี พธ.ทอ. ผ่าน
๘๓๐ จ.อ. พลรัฐภัฏ ติดโสม พธ.ทอ. ผ่าน
๘๓๑ จ.อ. ธรรมวิทย์ ศิริชาติ พธ.ทอ. ผ่าน
๘๓๒ จ.อ. นพรัตน์ ไชยสิทธ์ิ พธ.ทอ. ผ่าน
๘๓๓ จ.อ. สุทิน สงบ พธ.ทอ. ผ่าน
๘๓๔ จ.อ. อภิวันท์ ดิษฐีกิตติรัช พธ.ทอ. ผ่าน
๘๓๕ จ.อ. ชาคริสต์ เกษมพงษ์ พธ.ทอ. ผ่าน
๘๓๖ จ.อ. ณัฐพล กล่อมเกษม พธ.ทอ. ผ่าน
๘๓๗ จ.อ. ธนธรณ์ ปาทา พธ.ทอ. ผ่าน
๘๓๘ จ.อ. อดิศร ดีอ่อน พธ.ทอ. ผ่าน
๘๓๙ จ.อ. ณัฐพล เอ่ียมศิริ พธ.ทอ. ผ่าน
๘๔๐ จ.อ. ชัชวาล เปรมจิตร พธ.ทอ. ผ่าน
๘๔๑ จ.อ. นฤพน เหมสุวรรณ พธ.ทอ. ผ่าน
๘๔๒ จ.อ.หญิง ปรียาพร ศรีประเสริฐ พธ.ทอ. ผ่าน
๘๔๓ จ.อ.หญิง อุษา แสงดี พธ.ทอ. ผ่าน
๘๔๔ จ.อ.หญิง นัฐกานต์ ดีแจ่ม พธ.ทอ. ผ่าน
๘๔๕ จ.อ.หญิง ประภาศรี พิณดิษฐ พธ.ทอ. ผ่าน
๘๔๖ จ.อ.หญิง อนุสรา จีนเพ็ชร์ พธ.ทอ. ผ่าน
๘๔๗ จ.อ.หญิง ประภาพรรณ อ่อนจู พธ.ทอ. ผ่าน
๘๔๘ จ.อ.หญิง ธารทิพย์ เอ๊ียะแหวด พธ.ทอ. ผ่าน
๘๔๙ จ.อ.หญิง จันทร์จีรา ทองร้อยยศ พธ.ทอ. ผ่าน
๘๕๐ จ.อ.หญิง อาจารี แท่นทรัพย์ พธ.ทอ. ผ่าน
๘๕๑ จ.อ.หญิง ฎาณิพัฐ ภัณร์รพีย์ พธ.ทอ. ผ่าน
๘๕๒ จ.อ. อรรถสิทธ์ิ บัวช่ืน พธ.ทอ. ผ่าน
๘๕๓ จ.อ. สงกรานต์ ย้ิมรักษา พธ.ทอ. ผ่าน
๘๕๔ จ.อ. ณัฐพงศ์ กิตติอุดมสุข พธ.ทอ. ผ่าน
๘๕๕ จ.อ. คมสัน จิตตประกอบ พธ.ทอ. ผ่าน
๘๕๖ จ.อ. นนทพัฒน์ แป้นนาบอน พธ.ทอ. ผ่าน
๘๕๗ จ.อ.หญิง นฤมล นามทะปัด พธ.ทอ. ผ่าน
๘๕๘ จ.อ.หญิง อรณัญช์ ทองกร พธ.ทอ. ผ่าน
๘๕๙ จ.อ. ภาณุวัฒน์ มีนิล พอ. ผ่าน
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๘๖๐ จ.อ. ภาณุวัฒน์ สมัคราษฎร์ พอ. ผ่าน
๘๖๑ จ.อ. จุมพล พงษ์จุมพล พอ. ผ่าน
๘๖๒ จ.อ. ธนกร สุขดี พอ. ผ่าน
๘๖๓ จ.อ. นัฎฐวุฒน์ เต็มนาฑี พอ. ผ่าน
๘๖๔ จ.อ. มณฑล บุญมี พอ. ผ่าน
๘๖๕ จ.อ. วิษณุ ชงกุล พอ. ผ่าน
๘๖๖ จ.อ. ศักรินทร์ แสนธิ พอ. ผ่าน
๘๖๗ จ.อ. ศิริพงศ์ ตัญญะปัญญาชน พอ. ผ่าน
๘๖๘ จ.อ. สยาม หัดระสา พอ. ผ่าน
๘๖๙ จ.อ. อนวัตร ไทยเขียว พอ. ผ่าน
๘๗๐ จ.อ.หญิง ธัญมาส ธรรมศิล พอ. ผ่าน
๘๗๑ จ.อ.หญิง อนุชิดา ค าชนะ พอ. ผ่าน
๘๗๒ จ.อ. กรกช หม่ืนดวง พอ. ผ่าน
๘๗๓ จ.อ. กิตติคุณ แก้วด า พอ. ผ่าน
๘๗๔ จ.อ. เกริกไกร ทาลาด พอ. ผ่าน
๘๗๕ จ.อ. เกียรติศักด์ิ พลเย่ียม พอ. ผ่าน
๘๗๖ จ.อ. จักรพันธ์ จันทร์ไทย พอ. ผ่าน
๘๗๗ จ.อ. จิระพงศ์ มีนาพระ พอ. ผ่าน
๘๗๘ จ.อ. ณัฐชัย ค าวิแสง พอ. ผ่าน
๘๗๙ จ.อ. ถิรเดช ม่วงงาม พอ. ผ่าน
๘๘๐ จ.อ. ธนภัทร อนันตวิรุฬห์ พอ. ผ่าน
๘๘๑ จ.อ. นครินทร์ ค าบาง พอ. ผ่าน
๘๘๒ จ.อ. บดินทร์ รัตตมงคล พอ. ผ่าน
๘๘๓ จ.อ. ปรีดี ศรีสุข พอ. ผ่าน
๘๘๔ จ.อ. พีรพัฒน์ สามเพชรเจริญ พอ. ผ่าน
๘๘๕ จ.อ. ไพศาล สังฆะมณี พอ. ผ่าน
๘๘๖ จ.อ. มานะ แก้วปีลา พอ. ผ่าน
๘๘๗ จ.อ. วรพรต ขาวมณี พอ. ผ่าน
๘๘๘ จ.อ. วรพล ทองโพธ์ิ พอ. ผ่าน
๘๘๙ จ.อ. วสุ จูมวงศ์ พอ. ผ่าน
๘๙๐ จ.อ. วิกรม พ่ึงเนตร พอ. ผ่าน
๘๙๑ จ.อ. วิษรุต ใจดี พอ. ผ่าน
๘๙๒ จ.อ. วุฒิชัย พันธ์ประสิทธ์ิเวช พอ. ผ่าน
๘๙๓ จ.อ. สมพร จันทร์ม่ัน พอ. ผ่าน
๘๙๔ จ.อ. สรกฤช ภิรมย์ชุน พอ. ผ่าน
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๘๙๕ จ.อ. สุรศักด์ิ ชุมศรี พอ. ผ่าน
๘๙๖ จ.อ. เสกสรรค์ สิมมา พอ. ผ่าน
๘๙๗ จ.อ.หญิง ธิรารักษ์ คงสมบุญ พอ. ผ่าน
๘๙๘ จ.อ.หญิง สกาวเดือน พันธ์ุรักษา พอ. ผ่าน
๘๙๙ จ.อ.หญิง สุวภัทร์ ช้างทอง ยก.ทอ. ผ่าน
๙๐๐ จ.อ. ศตวรรษ เปล่ียนประไพ ยก.ทอ. ผ่าน
๙๐๑ จ.อ. ธรรมนูญ  นาคม่วง ยศ.ทอ. ผ่าน
๙๐๒ จ.อ. สุรเชษฐ หอมชิต ยศ.ทอ. ผ่าน
๙๐๓ จ.อ. ลัดดาวัลย์  ช่อล าใย ยศ.ทอ. ผ่าน
๙๐๔ จ.อ. ทิชากร ไข่ศรีทศ ยศ.ทอ. ผ่าน
๙๐๕ จ.อ.หญิง ทัชชา หล าผาสุข ยศ.ทอ. ผ่าน
๙๐๖ จ.อ. ณัฐวุฒิ ศรีสมโภชน์ ยศ.ทอ. ผ่าน
๙๐๗ จ.อ. ชุติพงศ์ พ่ึงดี ยศ.ทอ. ผ่าน
๙๐๘ จ.อ. กรปัณญา เรืองรุ่ง ยศ.ทอ. ผ่าน
๙๐๙ จ.อ. พลวัฒณ์ เวียงฆ้อง ยศ.ทอ. ผ่าน
๙๑๐ จ.อ. พรเทพ ธรรมบวร ยศ.ทอ. ผ่าน
๙๑๑ จ.อ. วชิรวิทย์  สวัสดิรักษ์ ยศ.ทอ. ผ่าน
๙๑๒ จ.อ. อาทิเทพ เรืองข า ยศ.ทอ. ผ่าน
๙๑๓ จ.อ. อเนชา  กองผุย ยศ.ทอ. ผ่าน
๙๑๔ จ.อ.หญิง วิทยดา  นับวันดี ยศ.ทอ. ผ่าน
๙๑๕ จ.อ. ศรายุทธ  ญาณะศร ยศ.ทอ. ผ่าน
๙๑๖ จ.อ. พงศธร  พิพัฒน์ทะเล ยศ.ทอ. ผ่าน
๙๑๗ จ.อ. ก่อกิจ  ลาจ้อย ยศ.ทอ. ผ่าน
๙๑๘ จ.อ. กรณ์พงษ์  สุขเกียรต์ิสกุล ยศ.ทอ. ผ่าน
๙๑๙ จ.อ. เถกิงศักด์ิ  จันมาทอง ยศ.ทอ. ผ่าน
๙๒๐ จ.อ. วินัช พร้อมจิต ยศ.ทอ. ผ่าน
๙๒๑ จ.อ. อนุวัฒน์ สีแสง ยศ.ทอ. ผ่าน
๙๒๒ จ.อ. ไพฑูรย์ มรรยาทอ่อน รร.การบิน ผ่าน
๙๒๓ จ.อ. ภานุพันธ์ สุวรรณสิงห์ รร.การบิน ผ่าน
๙๒๔ จ.อ. ไพศาล ศรีรงค์ รร.การบิน ผ่าน
๙๒๕ จ.อ. อุกฤษฎ์ วุฒิพรพงษ์ รร.การบิน ผ่าน
๙๒๖ จ.อ. วุฒิชัย ฉิมวัย รร.การบิน ผ่าน
๙๒๗ จ.อ. บรรชา ศรีสนอง รร.การบิน ผ่าน
๙๒๘ จ.อ. ยุทธพล แสงศรี รร.การบิน ผ่าน
๙๒๙ จ.อ. ภาณุพงศ์ โคกอ่อน รร.การบิน ผ่าน
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๙๓๐ จ.อ. กิตติธัช เท่ียงน่วม รร.การบิน ผ่าน
๙๓๑ จ.อ. ศิริพงษ์ วัฒนะโรจน์ รร.การบิน ผ่าน
๙๓๒ จ.อ. กฤษณะ สมคิด รร.การบิน ผ่าน
๙๓๓ จ.อ. ชัยวัฒน์ บริบูรณ์ รร.การบิน ผ่าน
๙๓๔ จ.อ. อิทธิชัย กิตติธรทรัพย์ รร.การบิน ผ่าน
๙๓๕ จ.อ. ภูวนาถ สมควร รร.การบิน ผ่าน
๙๓๖ จ.อ. วรเชษฐ์ คงทอง รร.การบิน ผ่าน
๙๓๗ จ.อ. กษิติพัฒน์ รายะ รร.การบิน ผ่าน
๙๓๘ จ.อ. ฉัตรชัย โคค า รร.การบิน ผ่าน
๙๓๙ จ.อ. นรากร บุญยัง รร.การบิน ผ่าน
๙๔๐ จ.อ. อาทิตย์ งามผิวเหลือง รร.การบิน ผ่าน
๙๔๑ จ.อ. สุขสันต์ ดอนก้อนไพร รร.การบิน ผ่าน
๙๔๒ จ.อ. ทองดี กาลสมบัติ รร.การบิน ผ่าน
๙๔๓ จ.อ. ชาคริต บริพิศ รร.การบิน ผ่าน
๙๔๔ จ.อ. ธนรัตน์ อดิศัยสกุลชัย รร.การบิน ผ่าน
๙๔๕ จ.อ. ธีรภาพ โรจชนะสมบัติ รร.การบิน ผ่าน
๙๔๖ จ.อ. ปัญญา บุญรอด รร.การบิน ผ่าน
๙๔๗ จ.อ. เอกภพ สกุลแก้ว รร.นนก. ผ่าน
๙๔๘ จ.อ. พงศ์นริศร์ ทรัพย์มีชัย รร.นนก. ผ่าน
๙๔๙ จ.อ. กฤศ กังวานสงค์ รร.นนก. ผ่าน
๙๕๐ จ.อ. สรายุทธ สุนทรประทุม รร.นนก. ผ่าน
๙๕๑ จ.อ.หญิง ธนพร จักรกระโทก รร.นนก. ผ่าน
๙๕๒ จ.อ. วีระเดช โค๊ธนี รร.นนก. ผ่าน
๙๕๓ จ.อ. ตะวัน ปกเกล้า รร.นนก. ผ่าน
๙๕๔ จ.อ. ธีรวงศ์ วงศ์รอบแคว้น รร.นนก. ผ่าน
๙๕๕ จ.อ. ศรุต ฉัตรอภิญญา รร.นนก. ผ่าน
๙๕๖ จ.อ. เอกพล มันตะรักษ์ รร.นนก. ผ่าน
๙๕๗ จ.อ. ดลวัฒน์ วรรณอุ่น รร.นนก. ผ่าน
๙๕๘ จ.อ. วิษณุ  รมย์นุกูล ศวอ.ทอ. ผ่าน
๙๕๙ จ.อ. ชวนากร  กอบเก้ือ ศวอ.ทอ. ผ่าน
๙๖๐ จ.อ.หญิง ดอกคูน  นาค านวน ศวอ.ทอ. ผ่าน
๙๖๑ จ.อ. ไกรวิท  เจริญชีพ ศวอ.ทอ. ผ่าน
๙๖๒ จ.อ. ฐิติวัฒน์  กล้าหาญ ศวอ.ทอ. ผ่าน
๙๖๓ จ.อ. สิทธิพล  ปรีชาชาติ ศวอ.ทอ. ผ่าน
๙๖๔ จ.อ. วัชรายุทธ  ดุลยสิทธ์ิ ศวอ.ทอ. ผ่าน
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๙๖๕ จ.อ. ธวัชชัย  พุ่มเจริญ ศวอ.ทอ. ผ่าน
๙๖๖ จ.อ.หญิง พิชญ์นาฏ  ธนสวัสดิรัตน์ ศวอ.ทอ. ผ่าน
๙๖๗ จ.อ. กิตติพงษ์  สังฆพันธ์ ศวอ.ทอ. ผ่าน
๙๖๘ จ.อ. ณัธษพลชัย  ค่ าไพบูรณ์ ศวอ.ทอ. ผ่าน
๙๖๙ จ.อ. ชวลิต  ทิวทอง ศวอ.ทอ. ผ่าน
๙๗๐ จ.อ. ธีรวัฒน์  ฐิตะปุระ ศวอ.ทอ. ผ่าน
๙๗๑ จ.อ. สดากร  วิมุตตานนท์ สก.ทอ. ผ่าน
๙๗๒ จ.อ.หญิง ทัศมาลี  ทองจันทร์ สก.ทอ. ผ่าน
๙๗๓ จ.อ. สราญจิต  เจริญสุข สก.ทอ. ผ่าน
๙๗๔ จ.อ. ภคนันท์  ทรัพย์หิรัญ สก.ทอ. ผ่าน
๙๗๕ จ.อ. ศักด์ิชัย  สอใบ สก.ทอ. ผ่าน
๙๗๖ จ.อ. หัสดิน  รอดมณี สก.ทอ. ผ่าน
๙๗๗ จ.อ.หญิง รุ่งรัตน์  หมายเหน่ียวกลาง สก.ทอ. ผ่าน
๙๗๘ จ.อ.หญิง มัลลิกา  แสวงชอบ สก.ทอ. ผ่าน
๙๗๙ จ.อ. นิธิทันค์  เจตนา สก.ทอ. ผ่าน
๙๘๐ จ.อ. ภูชิต  เสือสา สก.ทอ. ผ่าน
๙๘๑ จ.อ. อานนท์  นนท์แสง สก.ทอ. ผ่าน
๙๘๒ จ.อ. วรรณวัฒน์  อ าพันสุวรรณ สก.ทอ. ผ่าน
๙๘๓ จ.อ. ณัฐวัฒน์  เงินวิเศษ สก.ทอ. ผ่าน
๙๘๔ จ.อ. ภาณุพล ทิพยานนท์ สก.ทอ. ผ่าน
๙๘๕ จ.อ.หญิง ชลารัตน์  เงินวิเศษ สก.ทอ. ผ่าน
๙๘๖ จ.อ.หญิง พิมลภา  ยอดสุมทร สก.ทอ. ผ่าน
๙๘๗ จ.อ.หญิง รัชนู  สมจิตต์ สก.ทอ. ผ่าน
๙๘๘ จ.อ.หญิง สุกานนิศา  สามงามน้อย สก.ทอ. ผ่าน
๙๘๙ จ.อ.หญิง ธิติยา  ฟูมฟัก สก.ทอ. ผ่าน
๙๙๐ จ.อ.หญิง วิมล  เจริญเอกวัฒนา สก.ทอ. ผ่าน
๙๙๑ จ.อ. พงศกรณ์ ภักดี สธน.ทอ. ผ่าน
๙๙๒ จ.อ. ณัฐวุฒิ นันตเวช สน.ผบ.ดม. ผ่าน
๙๙๓ จ.อ. สุพัชญ์  แช่มช้อย สน.ผบ.ดม. ผ่าน
๙๙๔ จ.อ.หญิง กัญญารัตย์  เตชาวัชร์นานันท์ สน.ผบ.ดม. ผ่าน
๙๙๕ จ.อ. เฉลิมฤทธ์ิ  รัตนบุญประเทือง สน.ผบ.ดม. ผ่าน
๙๙๖ จ.อ. เด่น  จินดาอินทร์ สน.ผบ.ดม. ผ่าน
๙๙๗ จ.อ. ธีระศักด์ิ  กลีบย่ีสุ่น สน.ผบ.ดม. ผ่าน
๙๙๘ จ.อ. โกสินท์  แก่นสากล สน.ผบ.ดม. ผ่าน
๙๙๙ จ.อ. ศราวุฒิ  ศรีสร้อย สน.ผบ.ดม. ผ่าน
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๑๐๐๐ จ.อ. ศิริวัฒน์  แสนยางนอก สน.ผบ.ดม. ผ่าน
๑๐๐๑ จ.อ. สุพศิน  กองพิใจ สน.ผบ.ดม. ผ่าน
๑๐๐๒ จ.อ. บุญษารักษ์  สงวนสุข สน.ผบ.ดม. ผ่าน
๑๐๐๓ จ.อ. สมศักด์ิ  กิตติศักด์ินาวิน สน.ผบ.ดม. ผ่าน
๑๐๐๔ จ.อ. กิตติพงษ์  อินทร์พันธ์ สน.ผบ.ดม. ผ่าน
๑๐๐๕ จ.อ. กิตติภณ  ศรีสันติสุข สน.ผบ.ดม. ผ่าน
๑๐๐๖ จ.อ. ณัฐพล  กันทะเรือน สน.ผบ.ดม. ผ่าน
๑๐๐๗ จ.อ. ธนภัทร  โพธิอาศัย สน.ผบ.ดม. ผ่าน
๑๐๐๘ จ.อ. ธัชชัย  ธานี สน.ผบ.ดม. ผ่าน
๑๐๐๙ จ.อ. ธีรวัฒน์  หอยศรีจันทร์ สน.ผบ.ดม. ผ่าน
๑๐๑๐ จ.อ. ธีรวัต  น้อยสิน สน.ผบ.ดม. ผ่าน
๑๐๑๑ จ.อ. พชร  ถาวร สน.ผบ.ดม. ผ่าน
๑๐๑๒ จ.อ. ภควินทร์ มาพลาย สน.ผบ.ดม. ผ่าน
๑๐๑๓ จ.อ. ฤทธิไกร  พรานไพร สน.ผบ.ดม. ผ่าน
๑๐๑๔ จ.อ. วสุ  จันทร์อินทร์ สน.ผบ.ดม. ผ่าน
๑๐๑๕ จ.อ. ศุภชัย  อินทร์ประโคน สน.ผบ.ดม. ผ่าน
๑๐๑๖ จ.อ.หญิง สาวิตรี  ศิริรุ่งทิพย์ สน.ผบ.ดม. ผ่าน
๑๐๑๗ จ.อ. พียะพงศ์  พยนตร์ศิริ สน.ผบ.ดม. ผ่าน
๑๐๑๘ จ.อ. ธนกร  พูลเพ่ิม สน.ผบ.ดม. ผ่าน
๑๐๑๙ จ.อ. ธันวา  อินปลอด สน.ผบ.ดม. ผ่าน
๑๐๒๐ จ.อ. สิทธิชัย  แก้วฮ่องค า สน.ผบ.ดม. ผ่าน
๑๐๒๑ จ.อ. สุรพรรณ  สมานทอง สน.ผบ.ดม. ผ่าน
๑๐๒๒ จ.อ. อัษฎาวุธ  อุ่นส าโรง สน.ผบ.ดม. ผ่าน
๑๐๒๓ จ.อ.หญิง สุนทรีย์  ตรีโภคา สน.ผบ.ดม. ผ่าน
๑๐๒๔ จ.อ. ชนะพงศ์ เกตุพุก สนภ.ทอ. ผ่าน
๑๐๒๕ จ.อ. อรรถพล จิตรีเชาว์ สนภ.ทอ. ผ่าน
๑๐๒๖ จ.อ.หญิง โศระยา ดีรักษา สนภ.ทอ. ผ่าน
๑๐๒๗ จ.อ.หญิง หทัยกานต์ ปัจฉิม สนภ.ทอ. ผ่าน
๑๐๒๘ จ.อ. กมลชัย  เช้ืองาม สบ.ทอ. ผ่าน
๑๐๒๙ จ.อ. จักรกฤษณ์  จิตต์ช้ืน สบ.ทอ. ผ่าน
๑๐๓๐ จ.อ. ชนัตถ์ รัตนตถิกุล สบ.ทอ. ผ่าน
๑๐๓๑ จ.อ. ธันยา  นิลมณี สบ.ทอ. ผ่าน
๑๐๓๒ จ.อ. น าชัย  ล าพูนเล็ก สบ.ทอ. ผ่าน
๑๐๓๓ จ.อ. ประดิษฐ์  พลธรรม สบ.ทอ. ผ่าน
๑๐๓๔ จ.อ. วิทยา  บุญวัง สบ.ทอ. ผ่าน
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๑๐๓๕ จ.อ. ศราวุฒิ  จันทะมาศ สบ.ทอ. ผ่าน
๑๐๓๖ จ.อ. ศุภศิลป์  ใหญ่อยู่ สบ.ทอ. ผ่าน
๑๐๓๗ จ.อ. สยาม  หนูประเสริฐ สบ.ทอ. ผ่าน
๑๐๓๘ จ.อ. สุริยพงศ์  โรงสะอาด สบ.ทอ. ผ่าน
๑๐๓๙ จ.อ. ณรงค์ชัย  อินต๊ะวงศ์ สบ.ทอ. ผ่าน
๑๐๔๐ จ.อ. ณัฏฐ์พัฒน์ พุ่มแก้ว สบ.ทอ. ผ่าน
๑๐๔๑ จ.อ. นรินทร์  เหลาพรม สบ.ทอ. ผ่าน
๑๐๔๒ จ.อ. นันทพัทธ์  วงศ์ชัย สบ.ทอ. ผ่าน
๑๐๔๓ จ.อ.หญิง  กิตติมา  ถาม่ังมี สบ.ทอ. ผ่าน
๑๐๔๔ จ.อ.หญิง  ทิพย์อาภาพร  พรมกระทุ่มล้ม สบ.ทอ. ผ่าน
๑๐๔๕ จ.อ.หญิง พัชราวรรณ อนุเคราะห์ สปช.ทอ. ผ่าน
๑๐๔๖ จ.อ. ณัฐวุฒิ  ติละบาล สปช.ทอ. ผ่าน
๑๐๔๗ จ.อ. รุ่งโรจน์ อามาตย์ สปช.ทอ. ผ่าน
๑๐๔๘ จ.อ. ชัยพัฒน์ จาตุรันต์สมบูรณ์ สปช.ทอ. ผ่าน
๑๐๔๙ จ.อ. ฤทธิพร  กลักมี สพ.ทอ. ผ่าน
๑๐๕๐ จ.อ. ธีระวัฒน์  ปัดทุม สพ.ทอ. ผ่าน
๑๐๕๑ จ.อ. กิตติพล  เทพท า สพ.ทอ. ผ่าน
๑๐๕๒ จ.อ. อนุชิต  มานะการ สพ.ทอ. ผ่าน
๑๐๕๓ จ.อ. วัชระวุฒิ  ประมวล สพ.ทอ. ผ่าน
๑๐๕๔ จ.อ. ธนภูมิ  สิทธิกา สพ.ทอ. ผ่าน
๑๐๕๕ จ.อ. นพพร  วิจิตรจันทร์ สพ.ทอ. ผ่าน
๑๐๕๖ จ.อ. ณัฐชาต  ธรรมวินัยสถิต สพ.ทอ. ผ่าน
๑๐๕๗ จ.อ. พศวัต  อ้ัมอ าไพ สพ.ทอ. ผ่าน
๑๐๕๘ จ.อ.หญิง วารี  คุ้มสุข สพ.ทอ. ผ่าน
๑๐๕๙ จ.อ. ธนสาร  ช่ืนโม สพ.ทอ. ผ่าน
๑๐๖๐ จ.อ. ธิรวุฒิ  จันทะเสน สพ.ทอ. ผ่าน
๑๐๖๑ จ.อ. ศราวุฒิ  ศรีวิชัย สพ.ทอ. ผ่าน
๑๐๖๒ จ.อ.หญิง อาฑิตยา  นันทภูมิ สพ.ทอ. ผ่าน
๑๐๖๓ จ.อ. นนท์ชัย  อ่อนช้อย สพ.ทอ. ผ่าน
๑๐๖๔ จ.อ. วีรชัย  น้อยดา สพ.ทอ. ผ่าน
๑๐๖๕ จ.อ. เฉลิมพร  พุทธสกุล สพ.ทอ. ผ่าน
๑๐๖๖ จ.อ.หญิง นิตยา  แซงรัมย์ สพ.ทอ. ผ่าน
๑๐๖๗ จ.อ. หงษ์เพชร  ไพสาลี สพ.ทอ. ผ่าน
๑๐๖๘ จ.อ.หญิง ชญาดา  พวงผกา สพ.ทอ. ผ่าน
๑๐๖๙ จ.อ.หญิง บุษกร  เจริญจิตร์ สพ.ทอ. ผ่าน
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๑๐๗๐ จ.อ. ปวิณ  นุชประสพ สพ.ทอ. ผ่าน
๑๐๗๑ จ.อ. ฮารีส  ฤทธิเดช สพ.ทอ. ผ่าน
๑๐๗๒ จ.อ. นัฐกร  ยกน้อยวงศ์ สพ.ทอ. ผ่าน
๑๐๗๓ จ.อ. สิทธิโชค  ทรัพย์สมานวงศ์ สพ.ทอ. ผ่าน
๑๐๗๔ จ.อ. ธนาธร  จันต๊ะอุตม์ สพ.ทอ. ผ่าน
๑๐๗๕ จ.อ. พงษ์ศักด์ิ  มณิดา สพ.ทอ. ผ่าน
๑๐๗๖ จ.อ. วิศเวทย์  มนูเสตร สพ.ทอ. ผ่าน
๑๐๗๗ จ.อ. จักรพงษ์  พลเสนา สพ.ทอ. ผ่าน
๑๐๗๘ จ.อ. พงศ์ศิริ  บุญเฮ้า สพ.ทอ. ผ่าน
๑๐๗๙ จ.อ.หญิง สุรีรัตน์  ชูดี สพ.ทอ. ผ่าน
๑๐๘๐ จ.อ.หญิง สุจิตตรา  สีคร้าม สพ.ทอ. ผ่าน
๑๐๘๑ จ.อ. จักรี  สุวรรณคช สพ.ทอ. ผ่าน
๑๐๘๒ จ.อ. ชินดนัย  ปานเฟือง สพ.ทอ. ผ่าน
๑๐๘๓ จ.อ. รัฐศักด์ิ  อะนันนับ สพ.ทอ. ผ่าน
๑๐๘๔ จ.อ. รวมทอง  นนธิจันทร์ สพ.ทอ. ผ่าน
๑๐๘๕ จ.อ.หญิง อภิญญา  ภทรอมรพันธ์ุ สพ.ทอ. ผ่าน
๑๐๘๖ จ.อ. มนต์เทพ  ดาผิวดี สพ.ทอ. ผ่าน
๑๐๘๗ จ.อ. วราวุธ  คุ้มเขตร์ สพ.ทอ. ผ่าน
๑๐๘๘ จ.อ. สิทธิโชค  วรวงศ์ สพ.ทอ. ผ่าน
๑๐๘๙ จ.อ. ปฐมพงศ์ พวงเพชร์ สพร.ทอ. ผ่าน
๑๐๙๐ จ.อ. อนุพงษ์ หาดไธสง สพร.ทอ. ผ่าน
๑๐๙๑ จ.อ. ทิฆัมพร ปานทอง สลก.ทอ ผ่าน
๑๐๙๒ จ.อ. ธริษภูมิ พวงมาลัย สลก.ทอ ผ่าน
๑๐๙๓ จ.อ.หญิง นิภา อุชุภาพ สลก.ทอ ผ่าน
๑๐๙๔ จ.อ. ขจรเกียรติ แก้วเมือง สวบ.ทอ. ผ่าน
๑๐๙๕ จ.อ. นราวุฒิ ขิขุนทด สวบ.ทอ. ผ่าน
๑๐๙๖ จ.อ. นิติภูมิ สุภศร สวบ.ทอ. ผ่าน
๑๐๙๗ จ.อ.หญิง นิรมล เกิดแก่น สวบ.ทอ. ผ่าน
๑๐๙๘ จ.อ.หญิง ปรีญาภรณ์ มุสิราช สวบ.ทอ. ผ่าน
๑๐๙๙ จ.อ. อาทิตย์  นาวาธนวัฑ สอ.ทอ. ผ่าน
๑๑๐๐ จ.อ. วรา  เขียวเรือง สอ.ทอ. ผ่าน
๑๑๐๑ จ.อ. ฐาปกรณ์ แสนสง่า สอ.ทอ. ผ่าน
๑๑๐๒ จ.อ. สุรเชษฐ์  แก้วเกตุ สอ.ทอ. ผ่าน
๑๑๐๓ จ.อ. สุทธิพงษ์  บัวชูกล่ิน สอ.ทอ. ผ่าน
๑๑๐๔ จ.อ. ชโลม  ทับศรี สอ.ทอ. ผ่าน
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๑๑๐๕ จ.อ. ชัชวาลย์  เครือเอ่ียม สอ.ทอ. ผ่าน
๑๑๐๖ จ.อ. อรรถพล  สนธิเจริญ สอ.ทอ. ผ่าน
๑๑๐๗ จ.อ. ชาตรี  ขุมทรัพย์ สอ.ทอ. ผ่าน
๑๑๐๘ จ.อ. วิจิตร  มณีด่านจาก สอ.ทอ. ผ่าน
๑๑๐๙ จ.อ. วิศิตฎ์  ราตรีพรทิพย์ สอ.ทอ. ผ่าน
๑๑๑๐ จ.อ. กฤตพีร์  ส้มเขียวหวาน สอ.ทอ. ผ่าน
๑๑๑๑ จ.อ. อนุชัย  ฉกรรจ์ศิลป์ สอ.ทอ. ผ่าน
๑๑๑๒ จ.อ. ศักด์ิศิลป์  ซ่ือตรง สอ.ทอ. ผ่าน
๑๑๑๓ จ.อ.หญิง ทัดดาว  พันธ์เดช สอ.ทอ. ผ่าน
๑๑๑๔ จ.อ.หญิง ณิภานันท์ พงษ์ศิลป์ สอ.ทอ. ผ่าน
๑๑๑๕ จ.อ. สุรศักด์ิ  สุตมาตร์ สอ.ทอ. ผ่าน
๑๑๑๖ จ.อ. เดชมงคล  พิทักษ์จันทร์เพ็ญ สอ.ทอ. ผ่าน
๑๑๑๗ จ.อ. พศิน  ต้ังม่ัน สอ.ทอ. ผ่าน
๑๑๑๘ จ.อ. พสธร  ขาวพันธ์ุ สอ.ทอ. ผ่าน
๑๑๑๙ จ.อ. ยุทธ์พิชัย  พระชัย สอ.ทอ. ผ่าน
๑๑๒๐ จ.อ. สิทธากุน  สมหวัง สอ.ทอ. ผ่าน
๑๑๒๑ จ.อ. ศุภกฤต  ลัดลอย สอ.ทอ. ผ่าน
๑๑๒๒ จ.อ. สหรัฐ  ศิริวรรณ สอ.ทอ. ผ่าน
๑๑๒๓ จ.อ. ศุภเนตร  ธนานุจารย์ สอ.ทอ. ผ่าน
๑๑๒๔ จ.อ. ธนวัฒน์  พุ่มเรือง สอ.ทอ. ผ่าน
๑๑๒๕ จ.อ. พูลศักด์ิ  ชัยยะ สอ.ทอ. ผ่าน
๑๑๒๖ จ.อ. พชร  พรประสิทธ์ิ สอ.ทอ. ผ่าน
๑๑๒๗ จ.อ. เมธา  ทองสาม สอ.ทอ. ผ่าน
๑๑๒๘ จ.อ. ฐิติพงศ์  คตอินทร์ สอ.ทอ. ผ่าน
๑๑๒๙ จ.อ. ณัฐพล  วงศ์จันทรา สอ.ทอ. ผ่าน
๑๑๓๐ จ.อ. ภัทรพีร์  สมบัติวงศ์ สอ.ทอ. ผ่าน
๑๑๓๑ จ.อ. สิทธิกุน  สมหวัง สอ.ทอ. ผ่าน
๑๑๓๒ จ.อ. สิทธิศักด์ิ  ทิมทอง สอ.ทอ. ผ่าน
๑๑๓๓ จ.อ. อดิศักด์ิ  ศรีพล สอ.ทอ. ผ่าน
๑๑๓๔ จ.อ. ชูศักด์ิ  วัลลภธารี สอ.ทอ. ผ่าน
๑๑๓๕ จ.อ. กัมพล  ช่ืนมะโน สอ.ทอ. ผ่าน
๑๑๓๖ จ.อ. รชต  พวงกุหลาบ สอ.ทอ. ผ่าน
๑๑๓๗ จ.อ. คุณัชญ์ ย่ังยืน สอ.ทอ. ผ่าน
๑๑๓๘ จ.อ. นพรัตน์  จิณะไชย สอ.ทอ. ผ่าน
๑๑๓๙ จ.อ. จิระณัฐ  ปิงยศ สอ.ทอ. ผ่าน
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๑๑๔๐ จ.อ. ประเสริฐ  ไวการณ์ สอ.ทอ. ผ่าน
๑๑๔๑ จ.อ.หญิง ชาลินี  นิลเกษม สอ.ทอ. ผ่าน
๑๑๔๒ จ.อ.หญิง กัญฐญาณัฏฐ์ นิภาโภควินท์ สอ.ทอ. ผ่าน
๑๑๔๓ จ.อ.หญิง ปาริฉัตร  ดวงจันทร์ สอ.ทอ. ผ่าน
๑๑๔๔ จ.อ.หญิง ชลลดา  สามสี สอ.ทอ. ผ่าน
๑๑๔๕ จ.อ.หญิง วัชรา  วารีทิพย์ สอ.ทอ. ผ่าน
๑๑๔๖ จ.อ.หญิง สุรัตนา  นุชนนท์ สอ.ทอ. ผ่าน
๑๑๔๗ จ.อ.หญิง จิตราภรณ์  สนิทบุญ สอ.ทอ. ผ่าน
๑๑๔๘ จ.อ.หญิง นฤมล  เมืองเล็ก สอ.ทอ. ผ่าน
๑๑๔๙ จ.อ.หญิง ณิชารัศน์  สูนปาน สอ.ทอ. ผ่าน
๑๑๕๐ จ.อ.หญิง จริยา วงษ์อูบ สอ.ทอ. ผ่าน
๑๑๕๑ จ.อ.หญิง สุชาดา  ฤกษ์ตระกูล สอ.ทอ. ผ่าน
๑๑๕๒ จ.อ.หญิง สุภัสสร  เกียรติประมาณ สอ.ทอ. ผ่าน
๑๑๕๓ จ.อ. ณัฐวุฒิ  อัจฉริยากรกุล อย. ผ่าน
๑๑๕๔ จ.อ. เอกวัฒน์  เอิบอาบ อย. ผ่าน
๑๑๕๕ จ.อ. ณัฐพล  พาพิมาย อย. ผ่าน
๑๑๕๖ จ.อ. พงศธร  สาตจีนพงษ์ อย. ผ่าน
๑๑๕๗ จ.อ. อพิเชษฐ์  ทรัพย์สงค์ อย. ผ่าน
๑๑๕๘ จ.อ. ไกรวุฒิ  หนูด า อย. ผ่าน
๑๑๕๙ จ.อ. ภาณุพงศ์  เปทา อย. ผ่าน
๑๑๖๐ จ.อ. จตุพล สุมาลย์ อย. ผ่าน
๑๑๖๑ จ.อ. สะหัสวัฒน์ ศรีโยธี อย. ผ่าน
๑๑๖๒ จ.อ. ณรัชต์ เหลืองวิเชียรฉาย อย. ผ่าน
๑๑๖๓ จ.อ. เทอดฤทธ์ิ เรืองโรจน์ อย. ผ่าน
๑๑๖๔ จ.อ. ณัฐพล พลอยประดิษฐ์ อย. ผ่าน
๑๑๖๕ จ.อ. ปวัฒน์ เกล้ียงจันทร์ อย. ผ่าน
๑๑๖๖ จ.อ. ธีรภัทร สนเท่ห์ อย. ผ่าน
๑๑๖๗ จ.อ. ณรงค์ฤทธ์ิ ปวะภูสะโก อย. ผ่าน
๑๑๖๘ จ.อ. มงคล ย่ังยืน อย. ผ่าน
๑๑๖๙ จ.อ. เหมันต์ พลับพลาทอง อย. ผ่าน
๑๑๗๐ จ.อ. สุรารักษ์ รักษาศิลป์ อย. ผ่าน
๑๑๗๑ จ.อ. ณัฐพงศ์ ชัยยานนท์ อย. ผ่าน
๑๑๗๒ จ.อ. พงษ์พันธ์ เล้ียงถนอม อย. ผ่าน
๑๑๗๓ จ.อ. พิสิษฐ์ พิศิษฐ์นรเดช อย. ผ่าน
๑๑๗๔ จ.อ. ณัฐพล สุขโฉม อย. ผ่าน
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๑๑๗๕ จ.อ. เอก ประดังเสียง อย. ผ่าน
๑๑๗๖ จ.อ. จักรภัสณ์ ล้ิมศีวรกานจ์ อย. ผ่าน
๑๑๗๗ จ.อ. ภัทรดนัย ปฏิโก อย. ผ่าน
๑๑๗๘ จ.อ. ธรรมรัต อภิรดี อย. ผ่าน
๑๑๗๙ จ.อ. จิรายุส ด้วงมา อย. ผ่าน
๑๑๘๐ จ.อ. ธนิน ผดุงไชยทรัพย์ อย. ผ่าน
๑๑๘๑ จ.อ. พงษ์พันธ์ุ เกิดไพโรจน์ อย. ผ่าน
๑๑๘๒ จ.อ. บัณฑิต ใจกล้า อย. ผ่าน
๑๑๘๓ จ.อ. พรเทพ วงศ์สวัสด์ิ อย. ผ่าน
๑๑๘๔ จ.อ.หญิง เหมือนฝัน บุญธนะสาร อย. ผ่าน
๑๑๘๕ จ.อ. ฐาปนพงศ์ ปินตา อย. ผ่าน
๑๑๘๖ จ.อ. ปรัชญา โชคชัย อย. ผ่าน
๑๑๘๗ จ.อ. ภูมิพัฒน์ ชัยบุรัมย์ อย. ผ่าน
๑๑๘๘ จ.อ. อาทิตย์ พลทองสถิตย์ อย. ผ่าน
๑๑๘๙ จ.อ.หญิง ชาคริยา ศรีสงคราม อย. ผ่าน
๑๑๙๐ จ.อ.หญิง รุ่งอรุณ พุกเจริญ อย. ผ่าน
๑๑๙๑ จ.อ.หญิง รัตนา คงเมือง อย. ผ่าน
๑๑๙๒ จ.อ. ชัยวัฒน์  แก้วคงธนรัศม์ิ อย. ผ่าน
๑๑๙๓ จ.อ. รณฤทธ์ิ  สองสี อย. ผ่าน
๑๑๙๔ จ.อ. วิชัย  แสวงทรัพย์ อย. ผ่าน
๑๑๙๕ จ.อ. ชรินทร  วรบัณฑิต อย. ผ่าน
๑๑๙๖ จ.อ. นฤปกรณ์  สมหวัง อย. ผ่าน
๑๑๙๗ จ.อ. จักรวาล  สังข์เครืออยู่ อย. ผ่าน
๑๑๙๘ จ.อ. วินัย  งามสงวน อย. ผ่าน
๑๑๙๙ จ.อ. คณิศร  รักษ์ชนม์ อย. ผ่าน
๑๒๐๐ จ.อ. ปริญญา  ไร่เรือง อย. ผ่าน
๑๒๐๑ จ.อ. สรวิศ  จันทร์ชาตรี อย. ผ่าน
๑๒๐๒ จ.อ. ชุติเดช  บุญมาอุด อย. ผ่าน
๑๒๐๓ จ.อ. พิสิฐพงษ์  พนัสสิตานนท์ อย. ผ่าน
๑๒๐๔ จ.อ. กฤตเมธ  เจริญทอง อย. ผ่าน
๑๒๐๕ จ.อ. ทศพล  มอยไข อย. ผ่าน
๑๒๐๖ จ.อ. กันตพัฒน์  จันทร์งาม อย. ผ่าน
๑๒๐๗ จ.อ. อุทิศ  แก่นท้าว อย. ผ่าน
๑๒๐๘ จ.อ. กฤษพล  ศรีทอง อย. ผ่าน
๑๒๐๙ จ.อ. กิตติพงษ์  ภูชัน อย. ผ่าน
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๑๒๑๐ จ.อ. เอกภพ  ใยยะธรรม อย. ผ่าน
๑๒๑๑ จ.อ. ภาณุพงศ์  กองตาพันธ์ุ อย. ผ่าน
๑๒๑๒ จ.อ. ภูยศ  พิริยพล อย. ผ่าน
๑๒๑๓ จ.อ. ทรงศักด์ิ  แก้วใส อย. ผ่าน
๑๒๑๔ จ.อ. เกียรติศักด์ิ  บัวข า อย. ผ่าน
๑๒๑๕ จ.อ. สิทธิชัย  วงศ์วิศาล อย. ผ่าน
๑๒๑๖ จ.อ.หญิง ชุติมา  มะลิซ้อน อย. ผ่าน
๑๒๑๗ จ.อ.หญิง ปริยากร  วงค์สูง อย. ผ่าน
๑๒๑๘ จ.อ.หญิง นุชนารถ  ดวงต้ัง อย. ผ่าน
๑๒๑๙ จ.อ. กิตติพัฒน์  แก้วศรีบุตร อย. ผ่าน
๑๒๒๐ จ.อ. ฉัตร์มงคล  ชวนช่ืน อย. ผ่าน
๑๒๒๑ จ.อ. ฐาปนพงษ์  สงครามชัย อย. ผ่าน
๑๒๒๒ จ.อ. ณัฏฐพล  น่ิมนวล อย. ผ่าน
๑๒๒๓ จ.อ. ณัฐวุฒิ  แป้นตระกูล อย. ผ่าน
๑๒๒๔ จ.อ. ทัศน์พล  ไทยประกอบ อย. ผ่าน
๑๒๒๕ จ.อ. นิธิวัฒน์  เอ้ือประยูรวงศ์ อย. ผ่าน
๑๒๒๖ จ.อ. บัณฑิต  จีระออน อย. ผ่าน
๑๒๒๗ จ.อ. พัฒนพงษ์  ศรีสร้อย อย. ผ่าน
๑๒๒๘ จ.อ. รัฐกร  จ่ันจุ้ย อย. ผ่าน
๑๒๒๙ จ.อ. อติชาติ  ชาวริม อย. ผ่าน
๑๒๓๐ จ.อ. อนุชา  พูลสุข อย. ผ่าน
๑๒๓๑ จ.อ. อภิชาต  ศรีโชติ อย. ผ่าน
๑๒๓๒ จ.อ. อภิสิทธ์ิ  ทอดขุนทด อย. ผ่าน
๑๒๓๓ จ.อ. อรัญ  แสนเสนยา อย. ผ่าน
๑๒๓๔ จ.อ. อัครชัย  ทัศนะเวทิน อย. ผ่าน
๑๒๓๕ จ.อ. อาทิตย์  เทวิน อย. ผ่าน
๑๒๓๖ จ.อ.หญิง กันตพร  ข าวิชัย อย. ผ่าน
๑๒๓๗ จ.อ. อติวิชญ์  ไสยวุฒิ อย. ผ่าน
๑๒๓๘ จ.อ. ณัฐกิตต์ิ  บุญหิรัญ อย. ผ่าน
๑๒๓๙ จ.อ. ปันน์ยศกร  จิรัฐพันธุกร อย. ผ่าน
๑๒๔๐ จ.อ. ณัฐพงศ์  หงษ์ทอง อย. ผ่าน
๑๒๔๑ จ.อ. นภาพล  ศรีสุธรรม อย. ผ่าน
๑๒๔๒ จ.อ. จิรายุ  นกแก้ว อย. ผ่าน
๑๒๔๓ จ.อ. ภานุเดช  สุขนิรันดร์ อย. ผ่าน
๑๒๔๔ จ.อ. พัฒนพงษ์  แสงศิลา อย. ผ่าน
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๑๒๔๕ จ.อ. โชคอนันต์  ยงประเสริฐ อย. ผ่าน
๑๒๔๖ จ.อ. ลัญจกร  เปาโสภา  อย. ผ่าน
๑๒๔๗ จ.อ. เรืองวิทย์  พัฒนทรัพย์  อย. ผ่าน
๑๒๔๘ จ.อ.หญิง พินธิตา  จารุปาณ อย. ผ่าน
๑๒๔๙ จ.อ. เอกรัฐ  แกละพลอย อย. ผ่าน
๑๒๕๐ จ.อ. อดินันต์  สามะ อย. ผ่าน
๑๒๕๑ จ.อ. วีระศิลป์  คัมภีรญาณนนท์ อย. ผ่าน
๑๒๕๒ จ.อ. ชยุตพงศ์  สุขคู อย. ผ่าน
๑๒๕๓ จ.อ. บุณญพงศ์  สุพร อย. ผ่าน
๑๒๕๔ จ.อ. ศักรินทร์  แจ่มสน อย. ผ่าน
๑๒๕๕ จ.อ. ธีรวัฒน์  กงแก้ว อย. ผ่าน
๑๒๕๖ จ.อ. จิรทีปต์  เรืองศักด์ิ อย. ผ่าน
๑๒๕๗ จ.อ. พนม  พุดซา อย. ผ่าน
๑๒๕๘ จ.อ. ดรงกรณ์  มะโนราช อย. ผ่าน
๑๒๕๙ จ.อ. สามารถ  ลบบ ารุง อย. ผ่าน
๑๒๖๐ จ.อ. แสงรุ่งศักด์ิ  สิริวิทย์พรชัย อย. ผ่าน
๑๒๖๑ จ.อ. วันพิชิต  จิตรกว้าง อย. ผ่าน
๑๒๖๒ จ.อ. อนุชา  ตาสี อย. ผ่าน
๑๒๖๓ จ.อ. วิษณุกร  ยศศรีใจ อย. ผ่าน
๑๒๖๔ จ.อ. พิชญุตม์  ฎีกาวงศ์ อย. ผ่าน

ขอรับรองว่าถูกต้อง
           (ลงช่ือ)   น.อ.หญิง สุชาดา  วัฒนวันยู
                                 ผอ .ศภษ.ยศ.ทอ.
                                  ๒๔ มิ.ย.๖๓


