
อ าเภอ จังหวัด

1 57100125  นายพงศกร หนูเงิน เขาพนม กระบี่
2 57440653  นายคเณศ มีสุวรรณ อ่าวลึก กระบี่
3 58140311  นายศราวิน ฤทธิโสม ลําทับ กระบี่
4 57021344  นายจตุวัตร์ ธิมาชัย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
5 56410317  นายกฤษดา แสงแก้ว เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
6 56050597  นายธรากร สุขศรีนวล เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
7 56090260  นายรัฐนันท์ สิงหเดโช เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
8 57130361  นายศตวรรษ เล็มบารอฮีม เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
9 58040218  นายวิศวินท์ รีอุมา เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
10 56550768  นายสุวัฒน์ แพงไธสง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
11 57021212  นายมรรคคูนะ บุตรโสม เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
12 56170180  นายสุรสิทธิ ์ภูร่ะหงษ์ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
13 58670194  นายทักษิณ เติมโชคทรัพย์ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
14 58200035  นายฐิติพัฒน์ ศรแก้ว เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
15 57660136  นายสวิตต์ สวัสดี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
16 55110304  นายกฤช จรัมพรสกุล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
17 56690318  นายอนันตศักด์ิ พัชรปรีชากิจ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
18 57690338  นายเมธัส ฮุงหวล เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
19 57021049  นายธีระ อิงอนุรักษ์สกุล เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร
20 58520540  นายธีรนพ อนันตสาคร เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
21 57021024  นายชัยภัทร สุขธรรม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
22 57130231  นายศิรธัช นักเจริญ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
23 57130769  นายจาตุรนต์ อุตคํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
24 58540142  นายอธิภูมิ ดอนยุ้น เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
25 57020704  นายณัฐทรงชัย ผโลทัยเลิศ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
26 57210240  นายกฤตภัค ธัญญามโนรถ เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร
27 57131018  นายอภิวัฒน์ ไทรงามเอี่ยม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร
28 57520898  นายชยานนท์ เทศมาสา เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
29 56410805  นายกฤษณพล แก้วสกุล เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
30 57410324  นายนรุตม์ ญาณสุจิต เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
31 56021095  นายอิทธิกร ศรีขัดเค้า เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
32 56050757  นายนฤพล ศรีสุรินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
33 56100139  นายกันตพงศ์ โชคบุญล้อม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
34 57520577  นายอรรถจินต์ แก้วภิรมย์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
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35 57520516  นายอัครวัช ทุงจันทร์ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
36 56170206  นายวรทัตต์ มณีนพรัตน์ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
37 57030292  นายไชยพงศ ทองคํา เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
38 56020659  นายพงศธร ทรัพย์สิทธิกร เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
39 56060320  นายพรัญชัย เอกเจริญ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
40 56410600  นายคเณศร์ คงสุวรรณ์ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
41 56130518  นายสรวิศ มานะธิติการ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
42 57170042  นายธนพัฒน์ จันทร์สระคู เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
43 57520998  นายณัฐวุฒิ ศรียารักษ์ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
44 57100244  นายศักด์ิสิทธิ ์สิณชาติ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
45 56110351  นายธีรภัทร ดีมีชัย เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
46 56021193  นายลลินทิพย์ สิริสกุลธิวากร เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
47 56060232  นายอนพัช จันทร์วรคุณ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
48 57160585  นายปิยะฉัตร ชื่นชู เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
49 56060458  นายกันตพงศ์ สิทธิวงศ์ เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
50 56050595  นายธนวัฒน์ ราชภิรมย์ เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
51 56110506  นายยุทธนา โชคนันทวงศ์ เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร
52 57021171  นายธิติวุฒิ เหมทานนท์ เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
53 58520628  นายสุรดิษ สุวรรณวโรดม เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
54 57520546  นายธนพัชร์ ใหม่แก้วไพศาล เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
55 57200038  นายธีรเชษฐ์ กาญจนเสริมวงศ์ เขตทุง่ครุ กรุงเทพมหานคร
56 57160519  นายกันต์ เหลืองสถิตย์กุล เขตทุง่ครุ กรุงเทพมหานคร
57 57520673  นายธาริต ยวงเงิน เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
58 57020776  นายอนันตชัย เสง่ียมไพศาล ไทรโยค กาญจนบุรี
59 57310140  นายธันวา พิมพิลา นามน กาฬสินธุ์
60 58670150  นายภีมพล เพียรมงคล กมลาไสย กาฬสินธุ์
61 58550270  นายณัฐวุฒิ กมลภพ กมลาไสย กาฬสินธุ์
62 58180039  นายดารากร ปูอมสุวรรณ กมลาไสย กาฬสินธุ์
63 57020651  นายจอมธนพล ชื่นวัฒนา กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
64 56441119  นายศุภกานต์ ภูเปูว หนองกุงศรี กาฬสินธุ์
65 57140249  นายพีรณัฐ ด้วงหวา ขาณุวรลักษบุรี กําแพงเพชร
66 57550497  นายวัชรพล โพธิสมบัติ คลองขลุง กําแพงเพชร
67 57330023  นายณัฐกิตต์ิ ศิริเลิศ เมือง ขอนแก่น
68 58660075  นายชิณกฤช หอไชยนนท์ เมือง ขอนแก่น
69 57030430  นายป๎ญญา ภิญโญดม หนองเรือ ขอนแก่น
70 56170161  นายจักราวัฒน์ ค้ึมภูเขียว ชุมแพ ขอนแก่น
71 57040121  นายณัฐพงษ์ คชทิพ กระนวน ขอนแก่น
72 57441216  นายนฤนาท บุญเพ็ง บ้านไผ่ ขอนแก่น
73 56050913  นายอนุรักษ์ อู่นาท พล ขอนแก่น
74 57130876  นายนัฐพล การะเกษ โนนศิลา ขอนแก่น



75 56050528  นายจงคณินท์ ทองศรี เมือง จันทบุรี
76 57010100  นายพิสิษฐ์ บุญมา เมือง จันทบุรี
77 57441011  นายธาดาพงศ์ ชายคง เมือง จันทบุรี
78 57060348  นายธิติพงศ์ วรภัคเรืองชัย เมือง จันทบุรี
79 57310154  นายอมรเทพ ชาญสมร เมือง จันทบุรี
80 57441105  นายศราวิณ จักรีสังข์ เมือง จันทบุรี
81 56160016  นายกิตติคุณ ฐิติเพชรกุล เมือง จันทบุรี
82 56200027  นายวชิรวิทย์ เอื้องโชคชัย เมือง จันทบุรี
83 57010059  นายกิตติภัฏ พูลสวัสด์ิ เมือง จันทบุรี
84 56050103  นายภูวดล เชยสมบัติ ขลุง จันทบุรี
85 57070149  นายพศุตม์ ศรัทธา ขลุง จันทบุรี
86 57310131  นายอิทธิ เจริญจิตต์ ขลุง จันทบุรี
87 57310107  นายสหชัย มาลัยวงศ์ ขลุง จันทบุรี
88 57170006  นายชนัทธา เงินดี ขลุง จันทบุรี
89 56430558  นายพิฆเนศ สังฆกิจ ขลุง จันทบุรี
90 57050159  นายจิรวัฒน์ แสนสบาย ขลุง จันทบุรี
91 56050431  นายนรากร คุ้มแก้ว ท่าใหม่ จันทบุรี
92 56310043  นายประทิน ชอบแก้ว ท่าใหม่ จันทบุรี
93 56050843  นายชยกร อิ่มในธรรม ท่าใหม่ จันทบุรี
94 57130417  นายศิรวิทย์ หิรัญนาค ท่าใหม่ จันทบุรี
95 56130035  นายเกียรติศักด์ิ อิ่มรัตน์ ท่าใหม่ จันทบุรี
96 56310024  นายเนติธัช สุขสําราญ ท่าใหม่ จันทบุรี
97 57310112  นายจักรพงษ์ สกุลโน ท่าใหม่ จันทบุรี
98 58310640  นายกิตติศักด์ิ กนกสุวรรณกุล ท่าใหม่ จันทบุรี
99 56310063  นายชัยพัฒน์ ศรีจันทร์ ท่าใหม่ จันทบุรี
100 57020917  นายจตุรงค์ ศรีคูหา ท่าใหม่ จันทบุรี
101 56200011  นายทัพเทพ เสาวรส โปุงน้ําร้อน จันทบุรี
102 56540095  นายวัฒชฤทธิ ์ราษีกุล มะขาม จันทบุรี
103 57440545  นายศราวุฒิ จําเรือง มะขาม จันทบุรี
104 56690193  นายทรงยศ พรมนา มะขาม จันทบุรี
105 57050075  นายธนพล ทวีผล แหลมสิงห์ จันทบุรี
106 57440409  นายธราพงษ์ ถนอมศักด์ิ แหลมสิงห์ จันทบุรี
107 57440942  นายกฤษดา มกรทัต แหลมสิงห์ จันทบุรี
108 57440987  นายณวัฒน์ เชี่ยวชาญ แหลมสิงห์ จันทบุรี
109 57310011  นายนพวิทย์ คงศักด์ิ แหลมสิงห์ จันทบุรี
110 57160125  นายพีรพล หาญปราบ แหลมสิงห์ จันทบุรี
111 56060315  นายชินวัตร สุจริต สอยดาว จันทบุรี
112 57431251  นายศุภณัฐ สําเร็จกิจ แก่งหางแมว จันทบุรี
113 56310005  นายศตวรรษ รัชคง นายายอาม จันทบุรี
114 58050236  นายเกียรติภูมิ เลิศธัญญา นายายอาม จันทบุรี



115 57670122  นายภัทรพล หมวดชัยภูมิ นายายอาม จันทบุรี
116 57160667  นายเหมรัศมิ์ แสงผ่อง นายายอาม จันทบุรี
117 57160138  นายวันชัย แซ่ล้ี เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี
118 55030521  นายชาญศิลป์ พลอยรัตน์ เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี
119 57050047  นายศักด์ินรินทร์ มิสกรณ์ เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี
120 56060149  นายพิพัฒน์ ศรีอุราม เมือง ฉะเชิงเทรา
121 56060120  นายจิรวัฒน์ สิตรานนท์ เมือง ฉะเชิงเทรา
122 57060230  นายผจญ ฤกษ์มงคล เมือง ฉะเชิงเทรา
123 57160368  นายเขตโสภณ เข็มทอง เมือง ฉะเชิงเทรา
124 57070199  นายศุภฤกษ์ ซ้ิมฉาย บางคล้า ฉะเชิงเทรา
125 56090259  นายมนตรี ศรีกล่ิน บางคล้า ฉะเชิงเทรา
126 57420297  นายคุณากร ทุมเกตุ บางคล้า ฉะเชิงเทรา
127 57070179  นายสุทธิพงษ์ ท้วมทอง บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
128 57060324  นายศรัณยู สกุลศรี บางปะกง ฉะเชิงเทรา
129 57160150  นายสิทธิกร แพประสิทธิ์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา
130 57040440  นายยุทรธนา สุวดิษฐ บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา
131 57050377  นายบดีศร ไมตรีจิตต์ บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา
132 57020443  นายธนวัฒน์ ทองผาไพร บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา
133 57020174  นายกิตติวัฒน์ ยะระสิทธิ์ พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
134 56310168  นายกิตตินันท์ เมณฑ์กูล พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
135 57420423  นายธนพัฒน์ พิมพาทอง ราชสาส์น ฉะเชิงเทรา
136 57130062  นายศุภากร ยูรขุนทศ สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
137 57050089  นายเอกสิทธิ ์รัตนยโสธรา แปลงยาว ฉะเชิงเทรา
138 56140373  นายศุภกิจ อุทกัง แปลงยาว ฉะเชิงเทรา
139 56080016  นายสมศักด์ิ เหมือนชอบ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา
140 57420459  นายชัยพิพัฒน์ อังศุวัฒนกุลสิริ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา
141 57441317  นายกฤษณะ ชูลขันท์ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา
142 57440471  นายปุณยวีร์ เตชะอําไพ เมือง ชลบุรี
143 58060228  นายวชร กอรุ่งเรือง เมือง ชลบุรี
144 56060238  นายชาตรี กาญจนสุทธิยากร เมือง ชลบุรี
145 56020591  นายประดิษฐ์ มาร่ืน เมือง ชลบุรี
146 56441834  นายวรโชติ มหาสุข เมือง ชลบุรี
147 58280180  นายณัฐนันท์ จันทร์ลือ เมือง ชลบุรี
148 57050340  นายธนพล ร้อยศรี เมือง ชลบุรี
149 56160170  นายอุกฤษณ์ ปึงจิตต์วิสุทธิ์ เมือง ชลบุรี
150 56441522  นายวรากร แก่นคํา เมือง ชลบุรี
151 57440382  นายอัครวัฒน์ ชนะสงคราม เมือง ชลบุรี
152 56670317  นายศุภกรณ์กิจ พุทธประเสริฐ เมือง ชลบุรี
153 57660062  นายวรพรต สุขสวัสด์ิ เมือง ชลบุรี
154 57160598  นายวรพรรษ์ กล่ินสุคนธ์ เมือง ชลบุรี



155 57440356  นายณัชภัทร ชลปฐมพิกุลเลิศ เมือง ชลบุรี
156 57440833  นายศรราม วรสิทธิ์ เมือง ชลบุรี
157 57690386  นายอภิชาติ เปูาประยูร เมือง ชลบุรี
158 57441364  นายปาณเทพ ฉลาดปรุ เมือง ชลบุรี
159 57280033  นายวรรณกิต ลาภวราภรณ์ เมือง ชลบุรี
160 56441806  นายประสิทธิ ์จิตต์ประวัติ เมือง ชลบุรี
161 57130455  นายอานนท์ นาควัฒนกุล เมือง ชลบุรี
162 58440599  นายณรงค์วิทย์ กระแสสินธุ์ เมือง ชลบุรี
163 57441261  นายฤทธิเกียรติ อยู่เจริญ เมือง ชลบุรี
164 57440862  นายสุธารักษ์ สุขสว่าง เมือง ชลบุรี
165 57430872  นายอนัญลักษณ์ อัทธกิจศิริกุล เมือง ชลบุรี
166 57430924  นายสุทธิเกียรติ เจริญสุข เมือง ชลบุรี
167 57440610  นายอรรณพ ดวงสุวรรณ เมือง ชลบุรี
168 58110308  นายอนุวงค์ ธรรมวรางสกุล เมือง ชลบุรี
169 58550411  นายศุภกร เข็มทอง เมือง ชลบุรี
170 58560070  นายวิศรุต ปะวันนา เมือง ชลบุรี
171 58440621  นายพฤษภา หัวใจ เมือง ชลบุรี
172 56550590  นายรัชนาท หุน่พานิช เมือง ชลบุรี
173 56441878  นายอภิสิทธิ ์แซ่โง้ว เมือง ชลบุรี
174 56160312  นายเขมชาติ ทองคํา เมือง ชลบุรี
175 57130409  นายพรหมินทร์ จันทร์ทนต์ เมือง ชลบุรี
176 58670178  นายชวัลวิทย์ วาปีสิทธิพันธ์ เมือง ชลบุรี
177 57660096  นายศตวรรษ แก้วมณี เมือง ชลบุรี
178 57050378  นายประภาส โพธิน์พรัตน์ เมือง ชลบุรี
179 57440912  นายพัฒนา วิธรรมกิจ เมือง ชลบุรี
180 57440459  นายปรกต อัศวมังคละ เมือง ชลบุรี
181 57520832  นายนที ขุมทอง เมือง ชลบุรี
182 58110032  นายธนกฤต ตยานันท์ เมือง ชลบุรี
183 58060190  นายฐิติวัสส์ นาวาเจริญ เมือง ชลบุรี
184 58690199  นายธนกร ธนัพประภัศร์ เมือง ชลบุรี
185 56160139  นายพศวีร์ เสียงเย็น เมือง ชลบุรี
186 56441728  นายสุรวุฑ ถนอม เมือง ชลบุรี
187 57420174  นายภัทรพล บุญสาย เมือง ชลบุรี
188 57080141  นายเอกรินทร์ จุลคณานุกิจ เมือง ชลบุรี
189 57430646  นายวรณัน ครองพิทยา เมือง ชลบุรี
190 58550375  นายบุญฤทธิ ์แกเรียส เมือง ชลบุรี
191 58550184  นายจักรพงศ์ เหล็กเพชร เมือง ชลบุรี
192 58550234  นายวัชรมินทร์ สามศรี เมือง ชลบุรี
193 56050725  นายพงศกร อุ่นอารี เมือง ชลบุรี
194 57160643  นายภูวนัย วงษ์เสถียร เมือง ชลบุรี



195 58670332  นายธีรวัจน์ คํานึงสกุลไทย เมือง ชลบุรี
196 57420410  นายจิราวัฒน์ มงคล เมือง ชลบุรี
197 57560053  นายสุทัศน์ มงคลธนเลิศ เมือง ชลบุรี
198 58690212  นายปณชัย เอื้อจิตโรจน์ เมือง ชลบุรี
199 58440107  นายธรรมศาสตร์ พราวแดง เมือง ชลบุรี
200 56441579  นายกันตินันท์ รอดสบาย เมือง ชลบุรี
201 57690322  นายณรงค์ศักด์ิ มุ่งซ้อนกลาง เมือง ชลบุรี
202 57690262  นายวุฒินันท์ มั่นเขตวิทย์ เมือง ชลบุรี
203 57690354  นายอัษฏาวุฒิ เจริญกัณฑ์ เมือง ชลบุรี
204 57431120  นายรัฐพงษ์ สุวรรณโถง เมือง ชลบุรี
205 58110648  นายกานต์พิพัฒน์ สุขจิตร์ เมือง ชลบุรี
206 56080328  นายกิตติ เกษมสุข เมือง ชลบุรี
207 57280027  นายชัยธวัช ยาพรหม เมือง ชลบุรี
208 58040214  นายภานุวัฒน์ เนื่องจํานงค์ บ้านบึง ชลบุรี
209 56130447  นายสิรภัค กังวานคุณากร บ้านบึง ชลบุรี
210 58040228  นายพรประเสริฐ สุทธิศักด์ิสรเดช บ้านบึง ชลบุรี
211 57441012  นายธีรภัทร์ ธูปบูชา บ้านบึง ชลบุรี
212 56550337  นายวีรเศรษฐ จินตนาเลิศ บ้านบึง ชลบุรี
213 57160383  นายภาณุวัฒน์ ขจรฤทธิ์ บ้านบึง ชลบุรี
214 56440877  นายจิรายุ เกียรติไกรวัลศิริ บ้านบึง ชลบุรี
215 56050804  นายธนวุฒิ สุขทนารักษ์ บ้านบึง ชลบุรี
216 56440729  นายปิยะศักด์ิ สําเร็จยิ่ง บ้านบึง ชลบุรี
217 57441255  นายยศ คําสาร บ้านบึง ชลบุรี
218 57440312  นายจตุรงค์ ฉัตรแก้ว บ้านบึง ชลบุรี
219 58440629  นายภาณุพันธ์ ม่วงคําพร บ้านบึง ชลบุรี
220 57160177  นายธนพัฒน์ ส่งแสงสิน บ้านบึง ชลบุรี
221 56690173  นายพงศกร สหศาสตร์ บ้านบึง ชลบุรี
222 56440564  นายวรนนท์ ชัยวงศ์วรนนท์ บ้านบึง ชลบุรี
223 56440161  นายพงศ์รพี กิตติกุลเพิม่สิน บ้านบึง ชลบุรี
224 57140241  นายณฐกร นารายณ์ บ้านบึง ชลบุรี
225 56441221  นายจตุพล พรจาตุรงค์ หนองใหญ่ ชลบุรี
226 57050261  นายองค์กร สุธรรม หนองใหญ่ ชลบุรี
227 56440389  นายประพันธ์พงศ์ อรรถมงคลนาม บางละมุง ชลบุรี
228 56021035  นายนภดล แจ้งกระจ่าง บางละมุง ชลบุรี
229 57160438  นายศตวรรษ ศรีสาร บางละมุง ชลบุรี
230 57670105  นายธนพล ธนูธรรมเจริญ บางละมุง ชลบุรี
231 57440947  นายกิตติวุฒิ จอกแก้ว บางละมุง ชลบุรี
232 57110537  นายธีร์ บุญก่อ บางละมุง ชลบุรี
233 57670130  นายวศิน จันทะลับ บางละมุง ชลบุรี
234 57090278  นายอัมรินทร์ พิมพุก บางละมุง ชลบุรี



235 56050508  นายปิยณัฐ ฟูเจริญไพบูลย์ บางละมุง ชลบุรี
236 57330059  นายภรันยู นามบุญ บางละมุง ชลบุรี
237 57440221  นายวชิรวิทย์ วรกาญจน์ บางละมุง ชลบุรี
238 57310295  นายศักด์ิสิทธิ ์ชูศักด์ิ บางละมุง ชลบุรี
239 57130585  นายวรากร กล้ิงทะเล บางละมุง ชลบุรี
240 57550088  นายรอมาฎอร สุขเกษม บางละมุง ชลบุรี
241 57660039  นายชณัฐพงษ์ สมมาก บางละมุง ชลบุรี
242 58140146  นายรัฐ เขียวไข่กา บางละมุง ชลบุรี
243 57431410  นายสุริยพงศ์ ป๎น้ประสงค์ บางละมุง ชลบุรี
244 57431379  นายรัฐภูมิ ฤกษ์พินัย บางละมุง ชลบุรี
245 58540121  นายวิษรุต แกล้วกล้า บางละมุง ชลบุรี
246 57441560  นายณัฐกิตต์ิ สิงห์โต บางละมุง ชลบุรี
247 57690356  นายเกียรติศักด์ิ ศรีธนะกุล บางละมุง ชลบุรี
248 57420408  นายคณิตศิลป์ พรกิจประสาน บางละมุง ชลบุรี
249 57670064  นายพชรพล มูลเดช บางละมุง ชลบุรี
250 57441177  นายชวินทร์ ธวัชราภรณ์ บางละมุง ชลบุรี
251 58100200  นายจิตรภณ คุโน บางละมุง ชลบุรี
252 57520751  นายวีรภัทร วงษ์เสถียร บางละมุง ชลบุรี
253 57020750  นายทักษิน แสงวิเศษ บางละมุง ชลบุรี
254 57440882  นายอิทธิ สงฆรั์กษา บางละมุง ชลบุรี
255 57440472  นายพงศกร มีบุญนาค บางละมุง ชลบุรี
256 57441572  นายธนันธร ใบดํารงศักด์ิ พานทอง ชลบุรี
257 57160129  นายภัทรพล จันทรเสนา พานทอง ชลบุรี
258 57540063  นายเกียรติศักด์ิ โชติรัตนธํารง พานทอง ชลบุรี
259 57110278  นายธนโชติ เปรมดิษฐ์ พานทอง ชลบุรี
260 57440442  นายนิภัทร์ เพียปลัด พนัสนิคม ชลบุรี
261 57100169  นายนิมิตร อินเต้ พนัสนิคม ชลบุรี
262 57441283  นายสิทธิกร ต้ังจิตเสริมสุข พนัสนิคม ชลบุรี
263 57440628  นายเอกพล โคกเพลาะ พนัสนิคม ชลบุรี
264 58040226  นายบริหาร ขุนแก้ว พนัสนิคม ชลบุรี
265 58550412  นายสกลพัฒน์ เรืองแสงทอง พนัสนิคม ชลบุรี
266 56050558  นายอรรถพล บุญญา พนัสนิคม ชลบุรี
267 56430400  นายศักด์ิสิทธิ ์หมวกสีปาน พนัสนิคม ชลบุรี
268 57160111  นายนันทศักด์ิ ชูยิ่งสกุลทิพย์ ศรีราชา ชลบุรี
269 57440923  นายศุภวรรธก์ รักไทย ศรีราชา ชลบุรี
270 56180045  นายชยานนท์ ชยาภิบาล ศรีราชา ชลบุรี
271 56110220  นายณัฐธนัชต์ อําไพวงษ์ ศรีราชา ชลบุรี
272 57440885  นายเอกสุพจน์ แจ่มเจริญ ศรีราชา ชลบุรี
273 57570051  นายยุรนันท์ คงสมร ศรีราชา ชลบุรี
274 57441061  นายภัทรพล ราศรีสิทธิ์ ศรีราชา ชลบุรี



275 57441060  นายภัทรพงศ์ ราศรีสิทธิ์ ศรีราชา ชลบุรี
276 56020530  นายวรานนท์ มีสมสินธุ์ ศรีราชา ชลบุรี
277 57420245  นายฤทธิกร สําราญฤทธิ์ ศรีราชา ชลบุรี
278 57441293  นายเสฎฐวุฒิ จิตรถิ่น ศรีราชา ชลบุรี
279 57090405  นายอรรถพล บัวผ่อง ศรีราชา ชลบุรี
280 57140223  นายอธิการ เรืองอร่าม ศรีราชา ชลบุรี
281 58550358  นายจตุพร แสงไชย ศรีราชา ชลบุรี
282 58550414  นายสุวิริยะ ชํานาญธรรม ศรีราชา ชลบุรี
283 ๕๖๕๖๐๐๒๓ นายปริวัต วงษ์แย้ม ศรีราชา ชลบุรี
284 56560036  นายอัณณพ ยางงาม ศรีราชา ชลบุรี
285 57130896  นายถาวเดช มาเผือก ศรีราชา ชลบุรี
286 57440920  นายวัศกร วรรนิวาส ศรีราชา ชลบุรี
287 57441238  นายพินิจ ขันสุวรรณ ศรีราชา ชลบุรี
288 58410180  นายวงศธร วงศ์โชคชัย ศรีราชา ชลบุรี
289 57560083  นายเอกราช หิรัญพฤกษ์ ศรีราชา ชลบุรี
290 57440317  นายจิรวัฒน์ เกตุจรูญ ศรีราชา ชลบุรี
291 58550421  นายบูรพา ขุนศรี ศรีราชา ชลบุรี
292 57140255  นายรักษ์ จินดาสวัสด์ิ ศรีราชา ชลบุรี
293 57021342  นายกิตติพงศ์ จูแจ่มแจ้ง ศรีราชา ชลบุรี
294 57160016  นายธรรมรัตน์ เกิดลําเจียก สัตหีบ ชลบุรี
295 57160136  นายวรวรรณ์ ทองตุ๋ย สัตหีบ ชลบุรี
296 58550389  นายสุพัฒน์ โต๊ะยี สัตหีบ ชลบุรี
297 57020056  นายธนวิศว์ อภิศรีนิธิรัฐ สัตหีบ ชลบุรี
298 57160094  นายณัฐชัย หนูแปลก สัตหีบ ชลบุรี
299 57050338  นายณัฐวุฒิ หุนประยูร สัตหีบ ชลบุรี
300 57100018  นายกันตวิชญ์ มินวงษ์ สัตหีบ ชลบุรี
301 57110183  นายกฤษฎา จันทร์แดง สัตหีบ ชลบุรี
302 57130236  นายจุมพล กมลแมน สัตหีบ ชลบุรี
303 57310416  นายนันทวัฒน์ ถนอมบุญ สัตหีบ ชลบุรี
304 57440372  นายณัฐวุฒิ กันใจ สัตหีบ ชลบุรี
305 57070287  นายสุดไกล ศรีวิไสย สัตหีบ ชลบุรี
306 57520326  นายกฤษณ์อนันต์ พิทักษ์วศิน บ่อทอง ชลบุรี
307 56530207  นายธนพล ถิ่นทวี บ่อทอง ชลบุรี
308 57050613  นายจิรายุส แม้นนิล บ่อทอง ชลบุรี
309 57100274  นายธนวรรธน์ กิจแสวงศักด์ิ บ่อทอง ชลบุรี
310 56110217  นายณัฐพนธุ ์กระสังข์วณิช เกาะจันทร์ ชลบุรี
311 57520921  นายอนุชา มัติพงษ์ เกาะจันทร์ ชลบุรี
312 56010176  นายกิตติพงษ์ ปราณี เกาะจันทร์ ชลบุรี
313 57050706  นายจิรายุ นิลพลับ เมือง ชัยนาท
314 57180022  นายพิเชษฐ์ โตใหญ่ เมือง ชัยนาท



315 58050670  นายภานุพันธ์ อ่อนสุ่น สรรพยา ชัยนาท
316 56180047  นายณัฐพล จันทร์เนตร์ สรรคบุรี ชัยนาท
317 56100460  นายณัฐวุฒิ นาคชุ่ม สรรคบุรี ชัยนาท
318 56050864  นายพัฒนพงศ์ อ่อนละม้าย เมือง ชัยภูมิ
319 58560011  นายนันทเศรษฐ์ วิระรังษิยากรณ์ เมือง ชัยภูมิ
320 57520352  นายธีรพงษ์ แซ่จึง เมือง ชัยภูมิ
321 57310223  นายป๎ญจพล ศิริชาติ เมือง ชัยภูมิ
322 57070090  นายชิณวัตร เกาะม่วงหมู่ เมือง ชัยภูมิ
323 57690208  นายสุวัฒน์ ปราณสิริเวโรจน์ คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
324 57021152  นายณัฐภพ บุญพร้อม เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
325 56180117  นายอาคมณ์ พันธุส์ง่า จัตุรัส ชัยภูมิ
326 57440225  นายอาทิตย์ จิตร์จํานงค์ บําเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
327 57160236  นายวรัญํู ตวงวิไล หนองบัวระเหว ชัยภูมิ
328 56440757  นายภานุวัฒน์ สมดี ภูเขียว ชัยภูมิ
329 57440790  นายพีรพงศ์ ตระกูลเรืองศรี ภูเขียว ชัยภูมิ
330 57100084  นายอานุภาพ คําโมง ภูเขียว ชัยภูมิ
331 57160682  นายโชคชรินทร์ สุขขี แก้งคร้อ ชัยภูมิ
332 56020017  นายเจนณรงค์ อุปการแก้ว ละแม ชุมพร
333 56330248  นายเฉลิมพงศ์ กันน้ําอ่าง พะโต๊ะ ชุมพร
334 57080295  นายนันทพงศ์ วันเย็น สวี ชุมพร
335 57040017  นายเดชชนะ วิรัชลาภ พาน เชียงราย
336 57040015  นายชัยชนะ วิรัชลาภ พาน เชียงราย
337 57520972  นายปิยะณัฐ ขาเลศักด์ิ แม่สาย เชียงราย
338 57010284  นายญาณภัทร นวลสําลี เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย
339 56100372  นายอานนท์ สมพระมิตร ดอยหลวง เชียงราย
340 57540139  นายพิสิษฐ์ ม่วงนนทะศรี เมือง เชียงใหม่
341 57160226  นายณัฐวุฒิ หนุนแก้ว แม่แตง เชียงใหม่
342 57090327  นายวสวัตต์ิ พงศ์ภัทรกิจ เมือง ตรัง
343 56540105  นายสรวิช อินเรือง เมือง ตรัง
344 56330024  นายวัชรพงษ์ สัญหาธรรม เมือง ตราด
345 58030026  นายเอื้ออังกูร ชีวไพบูลย์ศิลป์ เมือง ตราด
346 57310143  นายพีรณัฐ อภิพรกุล เมือง ตราด
347 56140054  นายณัฐกิตต์ิ ชะลาลัย คลองใหญ่ ตราด
348 57130970  นายเกียรติกานต์ เจริญพร เขาสมิง ตราด
349 56130028  นายณรงค์ฤทธิ ์ไข่เกตุ เขาสมิง ตราด
350 57050689  นายวรวัฒน์ มะนาวหมู่ บ่อไร่ ตราด
351 56310649  นายธนโชติ พรหมพันธ์ บ่อไร่ ตราด
352 57440948  นายกิติพงษ์ คนาวนิค แหลมงอบ ตราด
353 58090118  นายทรงวุฒิ บุญญเมธานันท์ เมืองตาก ตาก
354 57521011  นายอภิชาติ ธรรมขัน บ้านตาก ตาก



355 57330066  นายศุภกฤษฏิ ์พรมศร เมือง นครนายก
356 57070188  นายชวนพงศ์ ผงผาย เมือง นครนายก
357 57130484  นายศุภณัฐ สินวงษ์ชัย บ้านนา นครนายก
358 57570074  นายธนพัฒน์ แซ่แต้ เมือง นครปฐม
359 57330074  นายกิตติ ธรรมกร่าง เมือง นครปฐม
360 56520595  นายอนุพันธ์ อุ่นอ่อน เมือง นครปฐม
361 57410316  นายทศพล สระทองมอญ กําแพงแสน นครปฐม
362 57690364  นายสหกิตต์ิ คล้ายจันทร์พงษ์ นครชัยศรี นครปฐม
363 56160254  นายณัฐธลักษณ์ ศิริชยานันท์ นครชัยศรี นครปฐม
364 57070349  นายสราวุฒิ ไทรทองมี บางเลน นครปฐม
365 56020891  นายอณัณวัทท์ สวนประเสริฐ สามพราน นครปฐม
366 57020610  นายปฏิภาณ คําโสม เมือง นครพนม
367 56210181  นายพสิษฐ์ มุ่งกลาง เมือง นครราชสีมา
368 57210177  นายดิษย์ชิต ประยูรพีรพุฒิ เมือง นครราชสีมา
369 56050844  นายชวิศ ชัยวิฑูอนุกูล เมือง นครราชสีมา
370 57100219  นายเอกธนา เลขะวัฒนะ เมือง นครราชสีมา
371 56020678  นายจารุวัฒน์ ใจแน่น เมือง นครราชสีมา
372 58320064  นายไวทยา สรณาคมน์ โชคชัย นครราชสีมา
373 57021133  นายจักรินทร์ หิรัญชาติ ด่านขุนทด นครราชสีมา
374 56170105  นายธนพัฒน์ โพนกลาง ด่านขุนทด นครราชสีมา
375 57070252  นายวรายุทธ เดิงขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา
376 56550441  นายอัฑฒ์ ชึขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา
377 57410284  นายวชิรพงศ์ เฉียบแหลมกุลวัต ประทาย นครราชสีมา
378 57410103  นายธนกฤต สินสวัสด์ิ พิมาย นครราชสีมา
379 57050455  นายธนวัฒน์ มั่นชาวนา สูงเนิน นครราชสีมา
380 56441911  นายพงศกร กนกชัชวาล ปากช่อง นครราชสีมา
381 57441166  นายคมสันต์ ศิลาดี แก้งสนามนาง นครราชสีมา
382 57430287  นายรณกฤต ช่างชุบ หัวไทร นครศรีธรรมราช
383 57021087  นายจิรภาส บุญเติม ตาคลี นครสวรรค์
384 57100071  นายวรศักด์ิ ประชายุ่น ไพศาลี นครสวรรค์
385 56690327  นายภาณุเดช สมพร เมือง นนทบุรี
386 56520449  นายวุฒิวัตต์ ศิริสุจริตธรรม บางใหญ่ นนทบุรี
387 57160559  นายกฤตเมธ สุขแสวง บางบัวทอง นนทบุรี
388 56330241  นายจตุพงษ์ พิรุฬห์ภาวดี บางบัวทอง นนทบุรี
389 56130252  นายธีรโชติ คําสิงห์ บางบัวทอง นนทบุรี
390 57160535  นายพีระพงษ์ เจริญสุข บางบัวทอง นนทบุรี
391 56021017  นายคมเดช เลิศบุญป๎ญญา บางบัวทอง นนทบุรี
392 56021026  นายชัยสิทธิ ์ยังชีพยืนอยู่ดี บางบัวทอง นนทบุรี
393 57160250  นายเกษมสุข เล่ียวตระกูล บางบัวทอง นนทบุรี
394 57050652  นายอิทธิพงศ์ ทิวะเจริญวงศ์ บางบัวทอง นนทบุรี



395 56021210  นายนันทวัฒน์ วีระโชติธนากานต์ ปากเกร็ด นนทบุรี
396 57440613  นายอัครวัฒน์ สิทธิวงษ์สุนทร ปากเกร็ด นนทบุรี
397 56410636  นายประถมรัตน์ ถีปรี ปากเกร็ด นนทบุรี
398 57520681  นายนัทพงษ์ จาดเจริญ ปากเกร็ด นนทบุรี
399 56020080  นายพัฒนา ด้วงมูล ปากเกร็ด นนทบุรี
400 57090283  นายกษิด์ิเดช บุตรสิงห์ ปากเกร็ด นนทบุรี
401 57130931  นายรอฟู เจ๊ะหะ บาเจาะ นราธิวาส
402 56050914  นายอับดุลมูอีน การียา สุไหงโก-ลก นราธิวาส
403 57670021  นายณภัทร เกิดนวล ป๎ว น่าน
404 57080230  นายชาญวิทย์ ราหิบ เมือง บึงกาฬ
405 57310270  นายพศิน คุณธรรม เมือง บุรีรัมย์
406 57210168  นายญาณาธร ฟ๎งสูงเนิน เมือง บุรีรัมย์
407 57050566  นายชวัลวิทย์ ทองโยง เมือง บุรีรัมย์
408 57520753  นายวีระเทพ กองแก้ว เมือง บุรีรัมย์
409 57410285  นายวดล นามประเสริฐ โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
410 57550122  นายสมโชค ดีใจงาม โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
411 57020855  นายชนะพงศ์พันธ์ บุญมา คลองหลวง ปทุมธานี
412 56020902  นายจิรภัทร เทียวทอง คลองหลวง ปทุมธานี
413 57070334  นายฐิติพันธ์ ไตรยขันธ์ คลองหลวง ปทุมธานี
414 57160706  นายวรรณรัตน์ บุญมา ธัญบุรี ปทุมธานี
415 57040066  นายธนภัทร วรรณศิริ ธัญบุรี ปทุมธานี
416 57660010  นายพิชญ์นิธี มาพิจารณ์ ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์
417 57090239  นายสยามรัฐ อินทรารักษ์สกุล ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์
418 56660162  นายญาณพัฒน์ อินทร หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
419 56550010  นายวุฒิชัย ชาดี กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
420 57440446  นายบงกช บัวบานชื่น กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
421 57090260  นายธีระยุทธ ขุ่มด้วง กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
422 56530180  นายกฤษฎา สารพัน บ้านสร้าง ปราจีนบุรี
423 57440783  นายพันวัสสา บุญธรรม ประจันตคาม ปราจีนบุรี
424 56050430  นายธีรวัฒน์ นงค์พรหมมา ประจันตคาม ปราจีนบุรี
425 58520262  นายอรรถชัย สุทธิมาตร์ ประจันตคาม ปราจีนบุรี
426 57160370  นายคมกริช องอาจ ประจันตคาม ปราจีนบุรี
427 57570033  นายฐาปนัท ประเสริฐพรม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี
428 56410602  นายจักรินทร์ ปูอมภู่ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี
429 56040087  นายณัชพล สงวนสุข ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี
430 56441926  นายภาณุพงศ์ ท่าหิน ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี
431 57100224  นายณัฐพล โคตัน หนองจิก ป๎ตตานี
432 ๕๘๕๒๐๒๖๘ นายธนวัฒน์ รามัญ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
433 56670008  นายกฤติน สุทธิวานิช พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
434 57090416  นายชัยธัช วิชาชู พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา



435 57110218  นายวรวุฒิ โสมนรินทร์ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
436 57130239  นายธนพล ยิ้มละม้าย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
437 56690215  นายชานนท์ ทัศสําราญ บางไทร พระนครศรีอยุธยา
438 57310478  นายสรวิศ เต๋ียวงษ์สุวรรณ์ บางบาล พระนครศรีอยุธยา
439 57040137  นายวัชรพงศ์ สุขีลักษณ์ บางบาล พระนครศรีอยุธยา
440 58520696  นายวีรภัทร สุขสําราญ บางบาล พระนครศรีอยุธยา
441 57040110  นายศาสตรา แหลมหลัก บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
442 57130782  นายธนาเศรษฐ์ รัตนกิจสุนทร บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
443 57110577  นายวีรพันธ์ ปรางนวล บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
444 57020308  นายนาธัส จีนเชื้อ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
445 57040220  นายศักด์ิสุวรรณ อนุเคราะห์ ภาชี พระนครศรีอยุธยา
446 56040583  นายคมเดช ธนาธิษณ์ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
447 56440519  นายพงศา แจ่มศรี เสนา พระนครศรีอยุธยา
448 56430405  นายกรัณย์ วรวิทย์วรรณ เสนา พระนครศรีอยุธยา
449 56020410  นายกานต์ การุณ อุทัย พระนครศรีอยุธยา
450 56020728  นายอิทธิพล เพียรทอง เมือง พะเยา
451 58280021  นายศตายุ พิสิษฐ์กุล เมือง พะเยา
452 56520683  นายชินวัฒน์ สันติสถิตพงศ์ เชียงคํา พะเยา
453 57050605  นายเอกชัย ไกลถิ่น เชียงคํา พะเยา
454 57010310  นายเนติพงษ์ เผ่าฟู ดอกคําใต้ พะเยา
455 56670249  นายทวีศักด์ิ ทิพย์พิมล กะปง พังงา
456 56050634  นายณัชชาภัทร วิเศษโอสถ ตะกั่วทุง่ พังงา
457 56070249  นายธนากร ก้อนแก้ว บางมูลนาก พิจิตร
458 56110333  นายวัชรินทร์ อยู่แก้ว โพทะเล พิจิตร
459 57100023  นายโกมล พันธ์ต้น สามง่าม พิจิตร
460 57090376  นายฉัตรพร สวัสด์ิเมือง สามง่าม พิจิตร
461 56050491  นายชัยวัฒน์ ศรีทอง บึงนาราง พิจิตร
462 56050681  นายพันธุคุ์ปต์ เปรียบปาน นครไทย พิษณุโลก
463 57100291  นายสิปปนนท์ ชุลบุตร วังทอง พิษณุโลก
464 57040025  นายรักษ์พล บุญอยู่ ท่ายาง เพชรบุรี
465 56050654  นายยุทธพิชัย หลีหลาย ท่ายาง เพชรบุรี
466 56050802  นายธนวัฒน์ เนตรแสงศรี เมือง เพชรบูรณ์
467 57670149  นายเอกชัย จารุเดชา เมือง เพชรบูรณ์
468 56020972  นายศตวรรษ ล่ิวเฉลิมวงศ์ ศรีเทพ เพชรบูรณ์
469 57050560  นายอุดม ภาคสันเทียะ ศรีเทพ เพชรบูรณ์
470 57100039  นายณัฐนัย ทอดทอง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
471 57030494  นายชัยยันต์ โพธิอ์่อง บึงสามพัน เพชรบูรณ์
472 57440979  นายชัยณรงค์ กวาวหนึ่ง เมือง แพร่
473 57130982  นายธนากร รักษ์สุจิตรัตน์ ลอง แพร่
474 57021160  นายทศนนท์ บุญถนอม กะทู้ ภูเก็ต



475 56660092  นายกิตตินันท์ จอมทอง เชียงยืน มหาสารคาม
476 57110292  นายปภล โพธิบัณฑิต เชียงยืน มหาสารคาม
477 58670097  นายวรัญํู สีลากุล นิคมคําสร้อย มุกดาหาร
478 55040570  นายศุภชัย ไชยบุตร หว้านใหญ่ มุกดาหาร
479 57050641  นายวิชชา บุญทวี ทรายมูล ยโสธร
480 57010351  นายวิทยา หาระพันธ์ คําเขื่อนแก้ว ยโสธร
481 58050464  นายกิติศักด์ิ สราญรมย์ ไทยเจริญ ยโสธร
482 57050465  นายวิภาวัส จันทะคาม เมือง ร้อยเอ็ด
483 57021368  นายเบญจมินทร์ โคตุนันท์ เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
484 57030081  นายนครินทร์ พิทยนนท์ เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
485 57021158  นายเดชธนา อาสาธนาคูณ โพนทอง ร้อยเอ็ด
486 56050098  นายพินิจ ประเสริฐสังข์ เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
487 57170038  นายจตุรพร พูลเพิม่ เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
488 57070311  นายบูรพา โมกภา โพนทราย ร้อยเอ็ด
489 57050453  นายฐิติพงศ์ ทําพนม อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
490 58550296  นายบรรพต จันทมาลา ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด
491 56310350  นายธนพล มนตรี เมือง ระนอง
492 57021208  นายภากร เสียงจันทร์ เมือง ระยอง
493 57540032  นายศักด์ิพล ผ่องอักษร เมือง ระยอง
494 57440900  นายดุลยวัต ยวดยิ่ง เมือง ระยอง
495 57020451  นายพัฒนชัย คงอยู่ เมือง ระยอง
496 56020339  นายธนกฤต รุ่งพรสิริมา เมือง ระยอง
497 57020265  นายรัฐศาสตร์ เสือพร เมือง ระยอง
498 57670150  นายสุรศักด์ิ ปล้ืมเกษร เมือง ระยอง
499 56440459  นายชาญณรงค์ คงเจริญ เมือง ระยอง
500 57110149  นายปรม์ฐาณ์ สาขากร เมือง ระยอง
501 57020362  นายภานุวัชร์ ศรีสุขโข เมือง ระยอง
502 58020789  นายณัฐพล ศรีหล้า เมือง ระยอง
503 57440198  นายกฤษฎา เอกกําลังกุล เมือง ระยอง
504 56520792  นายกรวิทย์ พุม่พันธุว์งศ์ เมือง ระยอง
505 57050107  นายจุติพงษ์ นัทธีประทุม เมือง ระยอง
506 57160702  นายรัฐวิทย์ เนื่องจํานงค์ แกลง ระยอง
507 57440795  นายพีระพล ฉันผ่อง แกลง ระยอง
508 57050568  นายณัฐธนพล จันทร์พราหมณ์ แกลง ระยอง
509 57040033  นายนพพล วงศ์ประดิษฐ์ แกลง ระยอง
510 57441409  นายอณวัฒน์ ซ่ือตรง แกลง ระยอง
511 56060386  นายวิชิต นามสนิท แกลง ระยอง
512 57660041  นายณัฐณุพงษ์ สนาน้อย แกลง ระยอง
513 57170112  นายศิวนัท ศิริเลิศ แกลง ระยอง
514 57020533  นายสุรพงษ์ ตุนแสน แกลง ระยอง



515 57540097  นายสราวุธ รัตนวิจิตร แกลง ระยอง
516 57130218  นายต้นไผ่ กองสุข แกลง ระยอง
517 56160250  นายชยุตร์ เกิดศักด์ิสิทธิ์ แกลง ระยอง
518 57440611  นายอรรถชัย บุญนิมิตร แกลง ระยอง
519 58170134  นายศุภกานต์ อุฤทธิตะวี แกลง ระยอง
520 57160023  นายกฤษฎา สารสุวรรณ วังจันทร์ ระยอง
521 57110127  นายสมิทธ์ ลีลาเศรษฐวงศ์ วังจันทร์ ระยอง
522 57560080  นายศิริพงศ์ รักษาพล บ้านค่าย ระยอง
523 57020087  นายณัฐภัทร สุขสว่าง บ้านค่าย ระยอง
524 56430561  นายวีรภัทร บุญรัตน์ บ้านค่าย ระยอง
525 57060377  นายพรรณกร วิทยาลัย บ้านค่าย ระยอง
526 57140207  นายวรรณลักษณ์ ดวงชื่น ปลวกแดง ระยอง
527 57560072  นายพีรพล จันทนา ปลวกแดง ระยอง
528 57170183  นายสันติภาพ คงแช่มดี ปลวกแดง ระยอง
529 57420184  นายวิษณุ ภิลัยวัลย์ ปลวกแดง ระยอง
530 58430099  นายพรธิศพล คล้ายสุบรรณ ปลวกแดง ระยอง
531 57100017  นายกฤษดา กะมุตะเสน ปลวกแดง ระยอง
532 57520365  นายภาณุพงศ์ ทองกระโทก ปลวกแดง ระยอง
533 58670105  นายธนพงษ์ สถาวร ปลวกแดง ระยอง
534 57430765  นายเวนิส เบิกบานจิตร เขาชะเมา ระยอง
535 56140023  นายฤทธิชัย ตะสาริกา เมือง ราชบุรี
536 56410115  นายปรเมษฐ์ กล้าผจญ เมือง ราชบุรี
537 56020640  นายอคพล วินทะไชย เมือง ราชบุรี
538 56070304  นายอยุทธพล แก้วมูล บางแพ ราชบุรี
539 56520607  นายณัฐพล สมกล่ิน เมือง ลพบุรี
540 58350078  นายทศพร ขันตี เมือง ลพบุรี
541 56050064  นายมงคล ปาลวัฒน์ โคกสําโรง ลพบุรี
542 56330205  นายสุรพงษ์ เกิดสวัสด์ิ ชัยบาดาล ลพบุรี
543 58040217  นายวัชระ ลีคําแหง ชัยบาดาล ลพบุรี
544 56050187  นายพันธกานต์ เถระวัตร์ ชัยบาดาล ลพบุรี
545 56050556  นายอติชาติ แพรสี บ้านหมี่ ลพบุรี
546 56430506  นายวุฒิชัย เมืองแสน หนองม่วง ลพบุรี
547 55160145  นายศุภศิษฎ์ อ่อนศรี หนองม่วง ลพบุรี
548 57530050  นายชุติชัย แซ่จัง เกาะคา ลําปาง
549 57310526  นายภาสพงศ์ เหล่าแสง ภูเรือ เลย
550 57410509  นายมงคล นันตา ผาขาว เลย
551 57180096  นายอิทธิพล อาทิตย์ หนองหิน เลย
552 57310356  นายสุรศักด์ิ รัตนา เมือง ศรีสะเกษ
553 57040122  นายณัฐวัฒน์ บุญวัง กันทรารมย์ ศรีสะเกษ
554 57080344  นายประยงค์ จันนะรา ขุขันธ์ ศรีสะเกษ



555 56060289  นายไมยราพ ดวงมณี ไพรบึง ศรีสะเกษ
556 57160514  นายอัษฎา บุญธรรม ไพรบึง ศรีสะเกษ
557 57440954  นายขจรยศ ไขประภาย เต่างอย สกลนคร
558 57050683  นายพีรพล อินธิกาย โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
559 56520808  นายภูเบศ ประทุมวรรณ ควนเนียง สงขลา
560 56410630  นายสุภัทร พรเจริญวิโรจน์ เมือง สมุทรปราการ
561 56160183  นายพิทักพงษ์ สุขแสงจันทร์ เมือง สมุทรปราการ
562 56520248  นายนาทนนท์ นาทา เมือง สมุทรปราการ
563 57160373  นายณัฐพล การชํานาญ เมือง สมุทรปราการ
564 57050023  นายเฉลิมเกียรติ นาคประสิทธิ์ เมือง สมุทรปราการ
565 56160265  นายนราธิป นิตยแสง เมือง สมุทรปราการ
566 56440732  นายพงศกร แจ้งจํารัส เมือง สมุทรปราการ
567 57520323  นายวีรศรุต โตพานิช เมือง สมุทรปราการ
568 57030364  นายวราวุธ นิลรัตน์ เมือง สมุทรปราการ
569 57040087  นายสิทธิพงษ์ เฟือ่งกล่ิน เมือง สมุทรปราการ
570 57160420  นายปิยะพงษ์ สุขฉิม บางบ่อ สมุทรปราการ
571 57670109  นายธีรภัทร พูลเพรียบพร้อม บางบ่อ สมุทรปราการ
572 57030513  นายสุรัตน์ สีทัพ บางบ่อ สมุทรปราการ
573 57160078  นายกิตติ พงษ์สนิท บางบ่อ สมุทรปราการ
574 57310285  นายนพอนนต์ งามขํา บางบ่อ สมุทรปราการ
575 56060381  นายระวี ศรีวรรณ์ บางบ่อ สมุทรปราการ
576 56160112  นายนัฐพงศ์ เนตรหนู บางบ่อ สมุทรปราการ
577 56550387  นายบุญญฤทธิ ์ฤทธิเ์ดช บางพลี สมุทรปราการ
578 57550186  นายวีรวุฒิ มะสิงห์ บางพลี สมุทรปราการ
579 57140269  นายวีรวัฒน์ บุญมา บางพลี สมุทรปราการ
580 57410196  นายณัฐภัทร กนกขจรกุล บางพลี สมุทรปราการ
581 56520948  นายสรณ์สิริ ปานขาว พระประแดง สมุทรปราการ
582 57440384  นายทศพร วารีแจ่มจรัส พระประแดง สมุทรปราการ
583 58440142  นายพงศกานต์ บุญสังข์ พระประแดง สมุทรปราการ
584 56410016  นายปภพ ศรีอาภัย พระประแดง สมุทรปราการ
585 58550394  นายกานต์ แก้วกรรณ์ บางเสาธง สมุทรปราการ
586 56050457  นายตนุภัทร ตะพัง บางเสาธง สมุทรปราการ
587 56090266  นายเจนณรงค์ ศรีคํา เมือง สมุทรสงคราม
588 57130894  นายณัฐพงษ์ กิตติธนานุรักษ์ เมือง สมุทรสงคราม
589 58160567  นายทรงพล พญาครุฑ บางคนที สมุทรสงคราม
590 57520500  นายวริทธิธ์ร แก้วมุกดา บางคนที สมุทรสงคราม
591 57430757  นายพงศกร รัตนเจริญ อัมพวา สมุทรสงคราม
592 57520593  นายนพเกล้า ศรทอง อัมพวา สมุทรสงคราม
593 56100424  นายธานินทร์ ต๊ันประเสริฐ เมือง สมุทรสาคร
594 57440399  นายธนพล วรรณประเสริฐ เมือง สมุทรสาคร



595 56110335  นายศตวรรษ จิระวิชฎา กระทุม่แบน สมุทรสาคร
596 58440485  นายวรภัทร สุขทวี กระทุม่แบน สมุทรสาคร
597 57410153  นายธนพร ใจสุจริต เมือง สระแก้ว
598 57410155  นายนพรัตน ศรีนาค เมือง สระแก้ว
599 57420367  นายอานันท์ เฉื่อยรัมย์ คลองหาด สระแก้ว
600 58410412  นายชัยสิทธิ ์เตียงกุล วังน้ําเย็น สระแก้ว
601 56410506  นายสุรสิทธิ ์บุญนาสําโรง วัฒนานคร สระแก้ว
602 56410448  นายขวัญชัย เงินทรัพย์ วัฒนานคร สระแก้ว
603 57020274  นายชิตพงษ์ แก้วเคน วัฒนานคร สระแก้ว
604 57010402  นายอนันต์ ฝนทิพย์ วัฒนานคร สระแก้ว
605 57410430  นายพิสิทธิ ์สายบุรี วัฒนานคร สระแก้ว
606 58410420  นายวัฒนา แถมยิ้ม วัฒนานคร สระแก้ว
607 56410483  นายกิตติศักด์ิ นามมหาวงษ์ วัฒนานคร สระแก้ว
608 57170152  นายณัฐพงษ์ รอดภัย วัฒนานคร สระแก้ว
609 56520275  นายหัสดี มาทันหมาย วัฒนานคร สระแก้ว
610 57410372  นายธนกร สายสิญจน์ อรัญประเทศ สระแก้ว
611 57410385  นายมิ่งแมน ถามั่งมี อรัญประเทศ สระแก้ว
612 56050917  นายธัญเทพ กันพวง อรัญประเทศ สระแก้ว
613 56410547  นายพิทักษ์ ปุาศาล อรัญประเทศ สระแก้ว
614 56410515  นายกิติพันธ์ ผดุงเลิศ อรัญประเทศ สระแก้ว
615 57410179  นายสุกิจ พรมมากูล อรัญประเทศ สระแก้ว
616 56410528  นายดนุเดช กันแม้น อรัญประเทศ สระแก้ว
617 57160372  นายณัฎฐ์ วงค์สําราญ เขาฉกรรจ์ สระแก้ว
618 57020173  นายโสภณวิชญ์ บริรักษ์เลิศ เขาฉกรรจ์ สระแก้ว
619 56410325  นายทรงเกียรติ เนตรกุล โคกสูง สระแก้ว
620 56410320  นายกลทีป์ สีฟูา โคกสูง สระแก้ว
621 57050161  นายเฉลิมชนม์ วันทอง เมือง สระบุรี
622 56050496  นายณัฐพล จันทร์แย้มไผ่ เมือง สระบุรี
623 57430414  นายอภิวัฒน์ โยธา เมือง สระบุรี
624 56130571  นายธนชิต เศวตพันธ์ แก่งคอย สระบุรี
625 56320027  นายภูมินทร์ แก้ววิรัช แก่งคอย สระบุรี
626 57050368  นายเอกพงษ์ ณ พัทลุง แก่งคอย สระบุรี
627 56330150  นายอนุวัฒน์ จินาพุก วิหารแดง สระบุรี
628 57050494  นายวายุ หิรัญรักษ์ บ้านหมอ สระบุรี
629 57160714  นายสุทธิชัย พลชัย ดอนพุด สระบุรี
630 55060332  นายนรเศรษฐ์ ปฏิสนธิ พระพุทธบาท สระบุรี
631 56090192  นายอธิป น้อยประวัติ มวกเหล็ก สระบุรี
632 57410238  นายณัฎฐกิตต์ิ อ่วมพิมพ์ บางระจัน สิงห์บุรี
633 56410150  นายณัฐวัตร กองแก้ว ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี
634 57130589  นายสมรัก คําโคม พรหมบุรี สิงห์บุรี



635 56050865  นายพีรกิตต์ิ ร่ืนพันธ์ อินทร์บุรี สิงห์บุรี
636 58060263  นายภาณุวัฒน์ โพธิ อินทร์บุรี สิงห์บุรี
637 56130263  นายอวิรุทธ์ ไทยพัฒนาภรณ์ เมือง สุพรรณบุรี
638 57140228  นายอภิสิทธิ ์ดวงไกร เมือง สุพรรณบุรี
639 56130514  นายมาโนชญ์ อินโต เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
640 56130520  นายอรรถพันธ์ พานิชวงษ์ ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี
641 56520720  นายปภาพจณ์ สุชาสิรบรรจง ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี
642 57520404  นายคณิศร หงวนตัด ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี
643 57050679  นายปิยพงษ์ ทองเคร่ง สองพีน่้อง สุพรรณบุรี
644 57520349  นายณัฐวุฒิ สําราญมาก อู่ทอง สุพรรณบุรี
645 56050289  นายธนาคม นุอ่อน เมือง สุราษฎร์ธานี
646 56050587  นายกฤตยชญ์ บ่ายเมือง เมือง สุราษฎร์ธานี
647 57440901  นายทรรศภณ ทวยเจริญ เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
648 57080338  นายทศพล สุทธิพิบูลย์ ไชยา สุราษฎร์ธานี
649 57140214  นายศรายุทธ ชูสม บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
650 56520950  นายสิทธิศักด์ิ ทองศรี บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี
651 57100028  นายเจตน์สฤษฎิ ์ชูช่วยสุวรรณ์ เวียงสระ สุราษฎร์ธานี
652 54040998  นายระพีพัฒน์ กล่อมจิต เมือง สุรินทร์
653 57140251  นายภัทรชัย มุ่งเจริญพร เมือง สุรินทร์
654 57021363  นายนพรัช อิศรางกูร ณ อยุธยา เมือง สุรินทร์
655 58440099  นายทินภัทร สุทธิ ท่าตูม สุรินทร์
656 56540056  นายเจนภพ ดีเหลือ ท่าตูม สุรินทร์
657 57070306  นายณัฐกร เทียนศรีภูมิ ศีขรภูมิ สุรินทร์
658 57100284  นายพงษ์พัฒน์ วัชรประทีป สําโรงทาบ สุรินทร์
659 57520209  นายกรณินทร์ จุงเลียก ศรีณรงค์ สุรินทร์
660 57090371  นายอานุภาพ ถิตย์ประดิษฐ์ ศรีเชียงใหม่ หนองคาย
661 57430392  นายชัยเจริญ หล่มศรี สระใคร หนองคาย
662 56160216  นายธนวรรษ นาคกุญชร เมือง อ่างทอง
663 57440576  นายสิริราช สุริยะ เมือง อ่างทอง
664 56020876  นายธัญญาวัฒน์ เสือลายตลับ โพธิท์อง อ่างทอง
665 57021214  นายมารุต ปรางค์ทอง โพธิท์อง อ่างทอง
666 56180050  นายบรรณารักษ์ บุญปลีก แสวงหา อ่างทอง
667 57020682  นายรัชชานนท์ เขียวระยับ วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
668 56050668  นายเกรียงไกร ชัยกล้าหาญ วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
669 57440578  นายสุทธิพงษ์ แก้วเจริญ กุมภวาปี อุดรธานี
670 58530100  นายวุฒิศักด์ิ กิตติอาสา สร้างคอม อุดรธานี
671 57670126  นายประเสริฐ ทิพย์ธันวา เมือง อุตรดิตถ์
672 57520917  นายสิทธิพงษ์ ชมสวนสวรรค์ ท่าปลา อุตรดิตถ์
673 57040134  นายรังสิมันต์ บุญลือ เมือง อุทัยธานี
674 57431329  นายชิษณุพงษ์ บุญทรง เมือง อุบลราชธานี



675 58440096  นายเดชาพล สุวนาม เมือง อุบลราชธานี
676 57030165  นายศิวะคุปต์ ถ้ําหิน เมือง อุบลราชธานี
677 56110327  นายภูมิไท พรมดี บุณฑริก อุบลราชธานี
678 57520774  นายสาริน จัตุกูล ตระการพืชผล อุบลราชธานี
679 56140302  นายอรรถพล สู่บุญ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
680 57070020  นายญาณวรุจน์ พันธ์ทอง นาตาล อุบลราชธานี


