
ล าดับที่ รหสันิสิต ชื่อ - นามสกลุ หมายเหตุ
อ าเภอ จังหวดั

1 58090309 นายขวญัชัย โพธยิก เขาพนม กระบี่
2 58430382 นายวรพจน์ ทองเพ็ชร คลองทอ่ม กระบี่
3 58410229 นายชวกร โปซ้ิ้ว เหนือคลอง กระบี่
4 58130264 นายกติติ อนิทร์โพธิ์ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ
5 58060203 นายวรัิตร์ พูลทวี เขตหนองจอก กรุงเทพฯ
6 58690145 นายศักรินทร์ โอชา เขตมีนบรีุ กรุงเทพฯ
7 57130869 นายกนัต์ธร์ี แผ้วบาง เขตลาดกระบงั กรุงเทพฯ
8 58130340 นายสิทธพิัฒน์ ศิริเวช เขตลาดกระบงั กรุงเทพฯ
9 58520659 นายชนะวฒัน์ ดวงเต็ม เขตลาดกระบงั กรุงเทพฯ

10 58140257 นายขวญั แซ่อึ้ง เขตลาดกระบงั กรุงเทพฯ
11 57131051 นายวรกร ทวคีงศักด์ิสกลุ เขตยานนาวา กรุงเทพฯ
12 57020310 นายผไท เภาพงษ์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ
13 58100328 นายชลธ ีสิปปกร เขตธนบรีุ กรุงเทพฯ
14 58160299 นายธติิ ยัง่ยืน เขตคลองสาน กรุงเทพฯ
15 58520429 นายสมภมูิ รัตนต้ังตระกลู เขตคลองสาน กรุงเทพฯ
16 56320098 นายธรีรัฐ พฤทธเมธวสุิทธิ์ เขตตล่ิงชัน กรุงเทพฯ
17 57520294 นายภริูวจัน์ ธรีะรุจิราวงศ์ เขตตล่ิงชัน กรุงเทพฯ
18 59080215 นายทนันชัย กลุแพทย์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ
19 57040081 นายวราวฒิุ เงินชัย เขตบางขุนเทยีน กรุงเทพฯ
20 57310485 นายกรกฏ สุวรรณประเสริฐ เขตบางขุนเทยีน กรุงเทพฯ
21 58560056 นายกฤษดา บวัชื่น เขตบางขุนเทยีน กรุงเทพฯ
22 58160455 นายชนาเมธ อนิทปุระภา เขตบางขุนเทยีน กรุงเทพฯ
23 58440287 นายพีรพัฒน์ น้อยผล เขตภาษเีจริญ กรุงเทพฯ
24 58050577 นายปราชญา เจริญทรัพย์ศรี เขตภาษเีจริญ กรุงเทพฯ
25 57160533 นายพันธยศ สมศรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ
26 57520922 นายอภสิิทธิ ์หลวงสนาม เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ
27 58021021 นายอธปิพัฒน์ เวยีงรัตน์ เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ
28 59440419 นายเสฏฐพล มูสิกะ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
29 57160571 นายธนดล จันทร์สุข เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ
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30 57310225 นายพงศ์ชเนศ พรหมภกัดี เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ
31 58160150 นายศิลาธร ช้างเจิม เขตจอมทอง กรุงเทพฯ
32 57040363 นายภริูเดช ทองทพิย์ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ
33 57440639 นายกอ้งภพ อดุมเดชธนากลุ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ
34 58160531 นายภาณุพงศ์ พิทกัษก์ลุสิริ เขตบางแค กรุงเทพฯ
35 57110671 นายธราวชิญ์ ล่ิมอรุณ เขตคันนายาว กรุงเทพฯ
36 58110130 นายสิรวชิญ์ ขยันหา เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ
37 58020775 นายศักย์ศรณ์ ภทัรเวสารัช เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ
38 58690134 นายณัฐวตัร แกว้ม่วง เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ
39 57021139 นายชญานนท ์เสียงล้ า เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ
40 57440690 นายณฐพล เกตุทรัพย์ เขตบางนา กรุงเทพฯ
41 58020827 นายณัฐพงศ์ ดุลย์ชูประภา เขตบางนา กรุงเทพฯ
42 57430706 นายปฐัวร์ี ภูว่ทิยาธร เขตทุง่ครุ กรุงเทพฯ
43 57430847 นายภราดร วฒิุนราพร เขตบางบอน กรุงเทพฯ
44 58020629 นายณัฐนนท ์จุนทการ เมือง กาญจนบรีุ
45 57310391 นายทศพล กลสรร ทา่มะกา กาญจนบรีุ
46 58040311 นายธนดล ไชยสงคราม ทา่ม่วง กาญจนบรีุ
47 58050448 นายศรัญยู บญุกอ ทา่ม่วง กาญจนบรีุ
48 57520678 นายนนทป์วธิ สุดศรี ทองผาภมูิ กาญจนบรีุ
49 58070072 นายราชัน คล้ายจินดา ทองผาภมูิ กาญจนบรีุ
50 57160501 นายธภทัรสันต์ สุขวสิิฏฐ์ สังขละบรีุ กาญจนบรีุ
51 58160253 นายชยันต์ สุรัตน์เรืองชัย พนมทวน กาญจนบรีุ
52 57160524 นายนขรินทร์ อตัถจรรยากลุ พนมทวน กาญจนบรีุ
53 58160631 นายพิษณุ ทองหล่อ ด่านมะขามเต้ีย กาญจนบรีุ
54 58550209 นายศรายุทธ กาญจนเพิ่มพูน ด่านมะขามเต้ีย กาญจนบรีุ
55 58050407 นายภเิษก พิมพขันธ์ หนองปรือ กาญจนบรีุ
56 58060185 นายเกยีรติศักด์ิ เหล่าแสงสา หนองกงุศรี กาฬสินธุ์
57 58160216 นายปณุยวร์ี เจริญทา้ว หว้ยผ้ึง กาฬสินธุ์
58 58050288 นายพงศธร ส่งเชื้อ เมือง ก าแพงเพชร
59 57050618 นายณัฐพงศ์ แปน้จันทร์ พรานกระต่าย ก าแพงเพชร
60 58020832 นายธนวฒัน์ แพทย์รักษ์ เมือง ขอนแกน่
61 58050638 นายอนุวตัร สมพานต์ เมือง ขอนแกน่
62 59440720 นายพงษพ์ิพัฒน์ โยปดัทมุ เมือง ขอนแกน่
63 58040057 นายวรีะพงษ ์เนื่องศรี กระนวน ขอนแกน่
64 58040019 นายกรวชิญ์ โทฮาด กระนวน ขอนแกน่
65 57040086 นายศิลปากร สนั่นจิตร พล ขอนแกน่



66 59550174 นายยนตรชัย พลนวน แวงน้อย ขอนแกน่
67 58090150 นายอมรเทพ น้อยเพ็ง ภเูวยีง ขอนแกน่
68 58080305 นายณัฐนิชัย มั่งมา มัญจาคีรี ขอนแกน่
69 58070067 นายวรพล สงชุม เขาสวนกวาง ขอนแกน่
70 58310184 นายพิธชีัย ลัคนทนิ เมือง จันทบรีุ
71 58040078 นายนทธีร พันธศร เมือง จันทบรีุ
72 58420205 นายปรมินทร์ บญุสนอง เมือง จันทบรีุ
73 59040198 นายชิษณุพงศ์ นนทะสี เมือง จันทบรีุ
74 58160672 นายพุฒิพงศ์ อกัษรหร่ัง เมือง จันทบรีุ
75 56200019 นายพริษฐ์ โพธิง์าม เมือง จันทบรีุ
76 57060161 นายธนภมูิ วรีะพันธุ์ เมือง จันทบรีุ
77 57310423 นายธนโชติ สินธนอนันต์ เมือง จันทบรีุ
78 58050608 นายปราชญา ชดประสิทธิ์ เมือง จันทบรีุ
79 58030518 นายกรณ์ กรูมะสุวรรณ เมือง จันทบรีุ
80 58440234 นายกติติ ค าเหลา เมือง จันทบรีุ
81 58430081 นายจิณวตัร ไชยะโม เมือง จันทบรีุ
82 57130213 นายจิรพนธ ์องัภทัรานนท์ เมือง จันทบรีุ
83 58520603 นายศรัณย์ พุกนุช เมือง จันทบรีุ
84 58070168 นายพีรพัฒน์ ศรัทธา ขลุง จันทบรีุ
85 58520013 นายก าพล มาราม ขลุง จันทบรีุ
86 58050049 นายพงษสิ์ทธิ ์บ ารุงสวน ขลุง จันทบรีุ
87 57520083 นายกฤษฎา ภอูากาศ ขลุง จันทบรีุ
88 57030129 นายอดิศัย เทีย่งตรง ขลุง จันทบรีุ
89 57110507 นายชาญวชิ นักเสียง ขลุง จันทบรีุ
90 58160397 นายธวชัชัย ปนันที ขลุง จันทบรีุ
91 57550140 นายอธวิฒัน์ ศรีเมือง ทา่ใหม่ จันทบรีุ
92 58310158 นายณัฐพงศ์ บวับก ทา่ใหม่ จันทบรีุ
93 59440605 นายธนกร ทพิย์จิตร ทา่ใหม่ จันทบรีุ
94 58310651 นายวรรณรัตน์ ล้อมวงศ์ ทา่ใหม่ จันทบรีุ
95 57040029 นายกติติธชั จันทมงคล ทา่ใหม่ จันทบรีุ
96 58420103 นายอนุสรณ์ จงอทุยัไพศาล ทา่ใหม่ จันทบรีุ
97 57130519 นายอนุวตั แทนนิกร ทา่ใหม่ จันทบรีุ
98 57110193 นายนฤดล ประสมสาสตร์ ทา่ใหม่ จันทบรีุ
99 58310361 นายวปีพนธ ์ชูพงษ์ มะขาม จันทบรีุ

100 57520036 นายติณห ์สงเคราะห์ มะขาม จันทบรีุ
101 58540108 นายภาณุพงษ ์บญุทอง มะขาม จันทบรีุ



102 58540078 นายนวนิ เวชศาสตร์ มะขาม จันทบรีุ
103 58030567 นายวฒิุชัย สิทธพิร แหลมสิงห์ จันทบรีุ
104 58160161 นายอภสิิทธิ ์ศรีปลัด แหลมสิงห์ จันทบรีุ
105 57440991 นายณัฐพล จิตรไพบลูย์ แหลมสิงห์ จันทบรีุ
106 58010159 นายชนแดน เกตุแกว้ สอยดาว จันทบรีุ
107 58020018 นายณรงค์ฤทธิ ์เสาโมก สอยดาว จันทบรีุ
108 57040216 นายทชัธรรม ชาวไร่ แกง่หางแมว จันทบรีุ
109 59161231 นายวนัเฉลิม กงัฮวด แกง่หางแมว จันทบรีุ
110 58100033 นายทฐิิพล กญัเจียก แกง่หางแมว จันทบรีุ
111 58010077 นายนฤพล วงษว์รรณ เขาคิชฌกฏู จันทบรีุ
112 57160030 นายเจษฎาเดช อนุจันทร์ เมือง ฉะเชิงเทรา
113 58420328 นายธนาคาร หนูงาม เมือง ฉะเชิงเทรา
114 58160191 นายรัฐธรรมนูญ อศัพิมพ์ เมือง ฉะเชิงเทรา
115 59100158 นายกติิพงษ ์ปิน่คร้ามสี เมือง ฉะเชิงเทรา
116 57420072 นายนิธนิันท ์อรัณยกานนท์ เมือง ฉะเชิงเทรา
117 57020440 นายณัฐวตัร เปล่ียนเจริญ บางคล้า ฉะเชิงเทรา
118 58160641 นายสกรรจ์ วรรณมร บางคล้า ฉะเชิงเทรา
119 58350051 นายเมธา อนิทร์บรีุ บางน้ าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
120 59560007 นายนวภีาพ นิกรประเสริฐ บางปะกง ฉะเชิงเทรา
121 58430524 นายเจษฎากร พุ่มโพธิท์อง บางปะกง ฉะเชิงเทรา
122 58160568 นายทศพร สุขอนันต์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา
123 58160440 นายสุขวฒิุ วารินทร์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา
124 58160398 นายธญัพิสิษฐ์ สร้อยทอง บางปะกง ฉะเชิงเทรา
125 57420310 นายสิโรดม พรหมศิริ บางปะกง ฉะเชิงเทรา
126 57420445 นายศุภกร คงลัดดา บางปะกง ฉะเชิงเทรา
127 58550061 นายพสุ พินิจนันทไ์พศาล บา้นโพธิ์ ฉะเชิงเทรา
128 58100066 นายภาณุพงศ์ เอี่ยมพิพัฒน์ พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
129 57021258 นายอธวิฒัน์ แต้มสุพรรณ์ พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
130 59020090 นายสันติพงษ ์เนาวะรัตน์ พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
131 58420291 นายฐิติพงศ์ บานแย้ม พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
132 58020251 นายจิรวฒัน์ สิทธิ พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
133 58280061 นายปณชัย เปรมศิริสกลุ พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
134 58420021 นายรัตน์พร ช่อผูก พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
135 57410190 นายอษัฎา ตัณฑวฑุโฒ คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา
136 57140186 นายปยิพงษ ์ทองทวี ทา่ตะเกยีบ ฉะเชิงเทรา
137 58440472 นายพงศ์ภทัร นมะภทัร แปลงยาว ฉะเชิงเทรา



138 57040035 นายพงษศั์กด์ิ วนัทอง สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
139 57021085 นายกติติ ดิษฐข า เมือง ชลบรีุ
140 57420193 นายสหภาพ อนิทรรุจิกลุ เมือง ชลบรีุ
141 59110656 นายวรากร พุทธรักษา เมือง ชลบรีุ
142 58660068 นายคุณเดช จิวาภทัร์ เมือง ชลบรีุ
143 58020380 นายณรงค์กร แสงเลิศล้ า เมือง ชลบรีุ
144 58540062 นายธนกร เพียรพิทกัษ์ เมือง ชลบรีุ
145 59040250 นายนิติพงษ ์วลิาจันทร์ เมือง ชลบรีุ
146 57440999 นายทรงชัย บญุทวงศ์ เมือง ชลบรีุ
147 58040237 นายสุภทัร กาญจนเจริญ เมือง ชลบรีุ
148 58130204 นายวรีภทัร บญุฤทธิ์ เมือง ชลบรีุ
149 58140113 นายคมน์ชิษณุ พุทธประเสริฐ เมือง ชลบรีุ
150 58420238 นายธนภทัร เชื้อเงิน เมือง ชลบรีุ
151 57420358 นายสุทธเิกยีรติ จันทรมณี เมือง ชลบรีุ
152 59560069 นายพีรพล รอดดี เมือง ชลบรีุ
153 58440153 นายภคทอง เจริญยิง่ยง เมือง ชลบรีุ
154 58440258 นายธนาตย์ แยบสูงเนิน เมือง ชลบรีุ
155 57020826 นายสุรพงษ ์ตันติชัยยกลุ เมือง ชลบรีุ
156 58160113 นายณัฐพล เจียรพัฒนาวงศ์ เมือง ชลบรีุ
157 59280117 นายนัฐกานต์ งามรัตน์ประเสริฐ เมือง ชลบรีุ
158 58040298 นายจารุกติต์ รุจิราวรวฒิุ เมือง ชลบรีุ
159 58350046 นายพีรพล อญัชลี เมือง ชลบรีุ
160 59040276 นายธรีศักด์ิ พ้นภยัพาล เมือง ชลบรีุ
161 59040268 นายคณุตม์ สุรัติสิทธกิร เมือง ชลบรีุ
162 59690026 นายธนสิทธิ ์ววิฒัน์ศิริกลุ เมือง ชลบรีุ
163 57441640 นายอภวิฒัน์ เกดิพูลผล เมือง ชลบรีุ
164 58430087 นายชินวตัร ธฆิัมพร เมือง ชลบรีุ
165 57200011 นายธารินทร์ วงศ์สายเชื้อ เมือง ชลบรีุ
166 57520454 นายอรุณวชิญ์ วจิักษนุพจน์ เมือง ชลบรีุ
167 57430367 นายเจนณรงค์ อารีชม เมือง ชลบรีุ
168 58440145 นายพรพิทกัษ ์แช่มชื่น เมือง ชลบรีุ
169 59040267 นายเกรียงไกร โชตนิธสุิวรรณ เมือง ชลบรีุ
170 57440280 นายกฤตณัชญ์ จุลส ารวล เมือง ชลบรีุ
171 57441251 นายเมธาพันธ ์สมนึก เมือง ชลบรีุ
172 58160156 นายสุรเชษฐ อยูถ่าวร เมือง ชลบรีุ
173 58430150 นายแรงใจ จันทนา เมือง ชลบรีุ



174 58440054 นายกลยุทธ ์ทองชุ่ม เมือง ชลบรีุ
175 58280068 นายชาติโสภณ ประกอบธรรม เมือง ชลบรีุ
176 58160068 นายชาญพัฒน์ พฤษพันธ์ เมือง ชลบรีุ
177 58420169 นายเศรษฐ์ ศรีสมบรูณ์ เมือง ชลบรีุ
178 58420204 นายปฐพี เมฆหมอก เมือง ชลบรีุ
179 57200053 นายสุรพัศ รัตนยุวกร เมือง ชลบรีุ
180 57420243 นายรัชพงศ์ ขุนคลังมีวน เมือง ชลบรีุ
181 59050780 นายศราวธุ ปลุกใจ เมือง ชลบรีุ
182 59280006 นายนครินทร์ นาคสุวรรณ์ เมือง ชลบรีุ
183 57521004 นายศุภวชิญ์ ภาโนมัย เมือง ชลบรีุ
184 57110085 นายสรวชิญ์ บริบรูณ์ เมือง ชลบรีุ
185 58440188 นายศรัณญ์ กล่ินศักด์ิ บา้นบงึ ชลบรีุ
186 58540266 นายธนกฤต สุดเจริญ บา้นบงึ ชลบรีุ
187 58200054 นายธนบรูณ์ พงศ์เสาวคนธ์ บา้นบงึ ชลบรีุ
188 58520243 นายเมธ ีล้ีเจริญ บา้นบงึ ชลบรีุ
189 58100355 นายณัฐสรณ์ ผาสุข บา้นบงึ ชลบรีุ
190 58060054 นายพิทยา เนื่องจ านงค์ บา้นบงึ ชลบรีุ
191 57441089 นายวชิร พิเภก บา้นบงึ ชลบรีุ
192 58160095 นายสุทธจิิต พุทธประวติั บา้นบงึ ชลบรีุ
193 59040264 นายอภสิิทธ ์แซ่เตียว บา้นบงึ ชลบรีุ
194 58430098 นายพชรพล นิยมวทิย์ บา้นบงึ ชลบรีุ
195 58440106 นายธรรมนิตย์ ธรรมาอภริมย์ บา้นบงึ ชลบรีุ
196 58100308 นายเกยีรติก าธร พึ่งพา บา้นบงึ ชลบรีุ
197 57310049 นายฤทธชิัย ฉิมพลี บา้นบงึ ชลบรีุ
198 57560061 นายจักรพันธ ์เลิศภทัรปรีชา หนองใหญ่ ชลบรีุ
199 58540075 นายนฤทธิ ์เลิศภทัรปรีชา หนองใหญ่ ชลบรีุ
200 57130405 นายปวติร ฉายาพรเลิศ หนองใหญ่ ชลบรีุ
201 58330181 นายชัยวฒัน์ จิตร์สม หนองใหญ่ ชลบรีุ
202 58110550 นายณัฐกติต์ิ สีทอง บางละมุง ชลบรีุ
203 58560077 นายสุรวฒิุ ธรรมสุวรรณ บางละมุง ชลบรีุ
204 59020853 นายฐีราวฒิุ อนิทวงษ์ บางละมุง ชลบรีุ
205 58160137 นายมนัส เทยีรทอง บางละมุง ชลบรีุ
206 58430179 นายณัฐกติต์ิ ทพิย์ธนวศิาล บางละมุง ชลบรีุ
207 57130882 นายศรายุทธ ไตรกศิยากลุ บางละมุง ชลบรีุ
208 57440600 นายอนุสรณ์ ภริมย์อน้ บางละมุง ชลบรีุ
209 59440449 นายธนกร วทินา บางละมุง ชลบรีุ



210 58550129 นายกฤตศิริ ณรงค์ฤทธเิดช บางละมุง ชลบรีุ
211 59550115 นายนฤเบศธ ์ทบัทมิศรี บางละมุง ชลบรีุ
212 59540123 นายสหรัฐ แพรสีนวล บางละมุง ชลบรีุ
213 59540087 นายนลธวชั สิทธภิมูิ บางละมุง ชลบรีุ
214 59440470 นายบญุญาฤทธิ ์ไชยรัชต์ บางละมุง ชลบรีุ
215 58440666 นายกติติธชั อยูส่มบรูณ์ บางละมุง ชลบรีุ
216 58440164 นายยศกรณ์ เชื้อกณุะ บางละมุง ชลบรีุ
217 58440181 นายวายุ ทองชัย บางละมุง ชลบรีุ
218 58520654 นายกติติศักด์ิ ภาระ บางละมุง ชลบรีุ
219 58140256 นายกา้นเพชร แซ่กงั บางละมุง ชลบรีุ
220 58440241 นายจักรพันธ ์พุ่มทอง บางละมุง ชลบรีุ
221 58440259 นายธราเทพ ขุนเจ๋ง บางละมุง ชลบรีุ
222 58660122 นายอรรถดิษฐ์ ศรีทองค า บางละมุง ชลบรีุ
223 58100045 นายบดินทร์ ด้วงวเิศษ บางละมุง ชลบรีุ
224 58130001 นายชวลิต กิ่งทอง บางละมุง ชลบรีุ
225 57670108 นายธรีโชติ ทมิจ้อย บางละมุง ชลบรีุ
226 58160388 นายณัฐพงษ ์มีสวสัด์ิ บางละมุง ชลบรีุ
227 58210134 นายสุทธบถ วรรณค า บางละมุง ชลบรีุ
228 58430169 นายธรียุทธ เกื้อเกตุ บางละมุง ชลบรีุ
229 57160064 นายวรีพัฒน์ จุฬเกตุ บางละมุง ชลบรีุ
230 57520041 นายณัฐพงษ ์ตาตะ บางละมุง ชลบรีุ
231 57050612 นายจิรายุทธ คงอไุร บางละมุง ชลบรีุ
232 57050562 นายเกยีรติศักด์ิ นันทนาณัฐกลุ บางละมุง ชลบรีุ
233 57441046 นายปยิวฒัน์ ศรีเพริศ บางละมุง ชลบรีุ
234 58020248 นายวศัพล นนศรีภกัดี บางละมุง ชลบรีุ
235 57020163 นายสัญญา ชั่งชัย บางละมุง ชลบรีุ
236 57330120 นายณัฐวฒิุ พุทธพฤกษ์ บางละมุง ชลบรีุ
237 59110648 นายโภไคย จันทร์สงเคราะห์ บางละมุง ชลบรีุ
238 58030146 นายนันทพัทธ ์แซ่โฉม พานทอง ชลบรีุ
239 58020728 นายอ าพล เพชรนาดี พานทอง ชลบรีุ
240 58160038 นายสมคิด หอมหวล พานทอง ชลบรีุ
241 58550068 นายทนิกร แซ่อึ้ง พานทอง ชลบรีุ
242 59050610 นายณัฐพล อนิทร์โชติ พนัสนิคม ชลบรีุ
243 58420329 นายอาววีฒัน์ จันทร์สวา่ง พนัสนิคม ชลบรีุ
244 57060005 นายพชรพล อภยิิง่ยง พนัสนิคม ชลบรีุ
245 58020084 นายศรนรินทร์ พรหมมา พนัสนิคม ชลบรีุ



246 58430102 นายภานุพงศ์ ดวงตา พนัสนิคม ชลบรีุ
247 58520529 นายทรงศิริ จันทรกลุ พนัสนิคม ชลบรีุ
248 58280142 นายณัชพล วงษดี์ไทย พนัสนิคม ชลบรีุ
249 57540035 นายอษัฎาวธุ เกริกกลุพัฒนา พนัสนิคม ชลบรีุ
250 58110320 นายภริูชญ์ ศรีสุวรรณ พนัสนิคม ชลบรีุ
251 57040528 นายศาสตราพนธ ์ศรีสุข พนัสนิคม ชลบรีุ
252 59040254 นายปยิวฒัน์ สุทธพิงษ์ พนัสนิคม ชลบรีุ
253 58550059 นายปพนธร์ี กา้นบวั พนัสนิคม ชลบรีุ
254 57090110 นายอภรัิตน์ คล่องขยัน พนัสนิคม ชลบรีุ
255 58520497 นายคมชาญ องอาจ พนัสนิคม ชลบรีุ
256 58020239 นายทศันพงศ์ สมศรี พนัสนิคม ชลบรีุ
257 58170092 นายอนุพล แพงไพรี พนัสนิคม ชลบรีุ
258 58540050 นายชนัฐปกรณ์ เทพสา พนัสนิคม ชลบรีุ
259 58670277 นายเกยีรติศักด์ิ จรัสทพิย์มณี ศรีราชา ชลบรีุ
260 58160410 นายพนมกร ค าวฒันะ ศรีราชา ชลบรีุ
261 57160147 นายศุภกร พิมพ์สกลุ ศรีราชา ชลบรีุ
262 59440425 นายณัฐพล ปิน่คล้าย ศรีราชา ชลบรีุ
263 59280109 นายวรพงษ ์วเิศษพุทธศาสน์ ศรีราชา ชลบรีุ
264 58430489 นายชิติสรรค์ ส่งเสริม ศรีราชา ชลบรีุ
265 58130395 นายอดิเทพ พึ่งเย็น ศรีราชา ชลบรีุ
266 57420045 นายกฤษฎิป์ภสั เศวตโชต์ิ ศรีราชา ชลบรีุ
267 57420074 นายบณัทตั ภานะจิต ศรีราชา ชลบรีุ
268 57050304 นายต่อตระกลู เพ็ญวนัศุกร์ ศรีราชา ชลบรีุ
269 59440718 นายวสันต์ ราชวงษา ศรีราชา ชลบรีุ
270 58050147 นายวชิรพันธ ์ส่งอไุรล้ า ศรีราชา ชลบรีุ
271 58350013 นายกติตินันท ์เอกพจน์ ศรีราชา ชลบรีุ
272 57050739 นายสหภาพ เล้าสุวรรณ ศรีราชา ชลบรีุ
273 57110394 นายธญัพิสิษฐ์ แสงกระจ่าง ศรีราชา ชลบรีุ
274 58050362 นายวฒิุชัย ประเวระภยั ศรีราชา ชลบรีุ
275 58100170 นายภานุวฒัน์ ค าวนิัย ศรีราชา ชลบรีุ
276 57420422 นายธงชาติ อาจสามารถ ศรีราชา ชลบรีุ
277 58160076 นายนพดล มีสังข์ ศรีราชา ชลบรีุ
278 58160140 นายรัตติพงศ์ มูลพุ่มสาย ศรีราชา ชลบรีุ
279 58420134 นายฉัตรมงคล จอมค าสิงห์ ศรีราชา ชลบรีุ
280 57160162 นายองักฤษ จุลวฒิุ ศรีราชา ชลบรีุ
281 57440607 นายอภเิษก พิมลา ศรีราชา ชลบรีุ



282 57441005 นายธนาวฒิุ จันทร์หอม ศรีราชา ชลบรีุ
283 59550169 นายธนภณ ต้ังมงคลเจริญ ศรีราชา ชลบรีุ
284 58540077 นายนวมินทร์ วราวฒิุ ศรีราชา ชลบรีุ
285 58440140 นายปยิะกนัต์ กทีอง ศรีราชา ชลบรีุ
286 58160661 นายธงชัย วฒันชาติวงศ์ ศรีราชา ชลบรีุ
287 58420272 นายปณัณวฒัน์ นราธาวา ศรีราชา ชลบรีุ
288 58100380 นายอภลัิกษณ์ ปญุสาร ศรีราชา ชลบรีุ
289 58420183 นายเอกอนันต์ เจริญทรัพย์ ศรีราชา ชลบรีุ
290 58420213 นายภากร ทองเงินเจริญ ศรีราชา ชลบรีุ
291 59350231 นายชาครีย์ คล้ายสร ศรีราชา ชลบรีุ
292 59440672 นายณัฐกรณ์ พันธุฉ์ลาด ศรีราชา ชลบรีุ
293 58440186 นายวรีะพล ทองสุข ศรีราชา ชลบรีุ
294 57060483 นายอนุรักษ ์ฐิติรัฐวฒิุ ศรีราชา ชลบรีุ
295 58280009 นายณัฐวฒัน์ อนิทรสวา่ง ศรีราชา ชลบรีุ
296 58420011 นายณัฐกฤษ ผ่ึงผดุง ศรีราชา ชลบรีุ
297 58420236 นายณัฐพงษ ์มะลิขาว ศรีราชา ชลบรีุ
298 58420177 นายอภสิิทธิ ์พูมเมืองปกั ศรีราชา ชลบรีุ
299 57690192 นายนัฐพล จันทร์เสน ศรีราชา ชลบรีุ
300 57030445 นายไชยวฒัน์ ปจิจะ ศรีราชา ชลบรีุ
301 57020404 นายนนทว์ศิน ธนาพันธธ์รีกลุ ศรีราชา ชลบรีุ
302 58280086 นายธรีวจัน์ ธนาวเิศษพงศ์ ศรีราชา ชลบรีุ
303 59110453 นายธนวตั เศรษฐีธร ศรีราชา ชลบรีุ
304 58420019 นายภาณุวชัร ศรีสงคราม ศรีราชา ชลบรีุ
305 58420232 นายชัยวฒัน์ สุขสวสัด์ิ ศรีราชา ชลบรีุ
306 57020926 นายณัฐพงษ ์บญุสนอง ศรีราชา ชลบรีุ
307 57520499 นายวนวรรษ พุดลา ศรีราชา ชลบรีุ
308 59130548 นายณัฐพงศ์ คชฤทธิ์ สัตหบี ชลบรีุ
309 57441184 นายณฤเบศ เพิ่มสิน สัตหบี ชลบรีุ
310 57560058 นายกติติ ศรีส าประทวน สัตหบี ชลบรีุ
311 56060356 นายทนิบดี หนัชัยเนาว์ สัตหบี ชลบรีุ
312 57020904 นายหฤษฎ ์เฉกแสงทอง สัตหบี ชลบรีุ
313 57021225 นายวงศธร ผ่องใส สัตหบี ชลบรีุ
314 58320097 นายดุลยวตั สังกะเพศ สัตหบี ชลบรีุ
315 58040304 นายศุภมงคล สารภี สัตหบี ชลบรีุ
316 58320174 นายนครินทร์ ปริยอคัรกลุ สัตหบี ชลบรีุ
317 58060056 นายภราดร บญุเส่ียง สัตหบี ชลบรีุ



318 54200024 นายมนฉัต โลหะ สัตหบี ชลบรีุ
319 57050119 นายวชัรพล ยีรั่ญศิริ สัตหบี ชลบรีุ
320 57130553 นายวชัรพล บญุธรรม สัตหบี ชลบรีุ
321 58440578 นายกฤษดา ต้นบญุ บอ่ทอง ชลบรีุ
322 58070163 นายธรีภทัร โสภา บอ่ทอง ชลบรีุ
323 58050117 นายพรพิพัฒน์ นาไข่ เกาะจันทร์ ชลบรีุ
324 58020258 นายนันทวฒัน์ มีศิริ เกาะจันทร์ ชลบรีุ
325 57100027 นายจิรวฒัน์ วชิาชัย เกาะจันทร์ ชลบรีุ
326 57520782 นายสุธพิงษ ์ทองมี เกาะจันทร์ ชลบรีุ
327 58050266 นายสุทธวร์ี พันธมุะโอภาส เกาะจันทร์ ชลบรีุ
328 58160148 นายวสัิยทศัน์ สมฤทธิ์ เกาะจันทร์ ชลบรีุ
329 57080162 นายโสภณ กจิเจริญทรัพย์ดี เกาะจันทร์ ชลบรีุ
330 58050678 นายวชิัย วสะยางกรู เมือง ชัยนาท
331 58100114 นายเด่น แสงจินดา เมือง ชัยนาท
332 58050651 นายณัฐสิทธิ ์ลิมสมนึก สรรคบรีุ ชัยนาท
333 57050658 นายกฤษฎา บบุผาสังข์ สรรคบรีุ ชัยนาท
334 57100191 นายจิรายุทธ ์สมญาณ หนัคา ชัยนาท
335 57040269 นายวลัญช์ภริู จันทร์อนิทร์ หนัคา ชัยนาท
336 59161114 นายรัชพล ประทมุทอง หนัคา ชัยนาท
337 58100155 นายธรีเดช วฒิุศักด์ิไพศาล หนัคา ชัยนาท
338 57070097 นายเดชาวตั ครองสมบติั เมือง ชัยภมูิ
339 57160508 นายวสุพล กลมเกล้ียง เมือง ชัยภมูิ
340 57090192 นายพงศ์ธนากร ประกอบนา เมือง ชัยภมูิ
341 57070102 นายธวชัชัย บญุธรรม เมือง ชัยภมูิ
342 58210217 นายอภนิันท ์ธงทอง เมือง ชัยภมูิ
343 58520442 นายอษัฎาวธุ หงษช์าติ คอนสวรรค์ ชัยภมูิ
344 58540102 นายพิสิทธิ ์ต่อติด คอนสวรรค์ ชัยภมูิ
345 57130783 นายธวชัชัย ชมภมูาตรย์ เกษตรสมบรูณ์ ชัยภมูิ
346 57550270 นายสิรวชิญ์ เพิ่มดี เกษตรสมบรูณ์ ชัยภมูิ
347 58180038 นายณัฐนนท ์ค าปญัโย ภเูขียว ชัยภมูิ
348 58180045 นายพิสิษฐ์ บตุราช ภเูขียว ชัยภมูิ
349 57090393 นายบดินทร์ ต่อสกลุ แกง้คร้อ ชัยภมูิ
350 58690304 นายพงศธร ปตัทะมะ แกง้คร้อ ชัยภมูิ
351 58010005 นายกติิศักด์ิ คู่กระสังข์ คอนสาร ชัยภมูิ
352 59031131 นายนันทพงศ์ หลงศรีภมูิ ซับใหญ่ ชัยภมูิ
353 57210213 นายวชิรศักด์ิ อเนกประสงค์กลุ เมือง ชุมพร



354 57040006 นายรัฐพล ชูไกรไทย เมือง ชุมพร
355 57520611 นายอภพิงศ์ รัตนกลู เมือง ชุมพร
356 57020970 นายจตุรงค์ จันต๊ะนาเขต ทา่แซะ ชุมพร
357 58350020 นายชนวร์ี เพ็ชร์สุวรรณ์ หลังสวน ชุมพร
358 57060388 นายวชัรินทร์ คงระบ า หลังสวน ชุมพร
359 57050405 นายจักรพงศ์ คลังนิพิตร ทุง่ตะโก ชุมพร
360 57521022 นายสัณหภาส สมนาม เมือง เชียงราย
361 57050608 นายกติติ ทนัไธสง เมือง เชียงราย
362 57080091 นายเกยีรติภมูิ วงิวอน เทงิ เชียงราย
363 58520282 นายอษัธพิงษ ์รณพร พาน เชียงราย
364 58030354 นายอภสิิทธิ ์กาบแกว้ แม่จัน เชียงราย
365 58320019 นายสุชานนท ์เหกิขุนทด แม่จัน เชียงราย
366 58310478 นายจักรพรรดิ น้อยหมอ เชียงแสน เชียงราย
367 57160434 นายวชิัย วงค์ฟู แม่สาย เชียงราย
368 58690273 นายเนติพงษ ์ยอดยา พญาเม็งราย เชียงราย
369 59100397 นายยุรนันท ์ใจสุภา หางดง เชียงใหม่
370 57410273 นายสุทศัน์ ปจัยะโคธา ฮอด เชียงใหม่
371 57130209 นายสุวฒัน์ จัตวานนท์ ไชยปราการ เชียงใหม่
372 58520482 นายอภสิิทธิ ์สุขแจ่ม เมือง ตรัง
373 58020867 นายกฤติ ภริมย์ทอง เมือง ตรัง
374 58050629 นายวธิพิันธ ์สินไชย หว้ยยอด ตรัง
375 58430581 นายศุภฤกษ ์อคุติ นาโยง ตรัง
376 58130164 นายปยิวฒัน์ สิงหพันธ์ เมือง ตราด
377 58050637 นายสุทธชิัย เลียดประถม เมือง ตราด
378 58670140 นายธนากร ทัง่ทอง เมือง ตราด
379 57110202 นายวงศธร ทา่พริก เมือง ตราด
380 57010118 นายสมเจมส์ เมืองจินดา เมือง ตราด
381 58160657 นายณรงค์ฤทธิ ์สุนาตุ เมือง ตราด
382 58050627 นายพชรพร ปัน้ชู เมือง ตราด
383 57160110 นายนวฤกษ ์วสุิทธแิพทย์ เมือง ตราด
384 58160027 นายโกสิทธิ ์นิ่มมาก คลองใหญ่ ตราด
385 58160028 นายเจตน์ สุทธมิาลย์ คลองใหญ่ ตราด
386 58040045 นายณรงค์วฒิุ สุขกล่อม เขาสมิง ตราด
387 59031394 นายอภชิัย ธรรมชาติ เขาสมิง ตราด
388 58040056 นายวรินทร์ ไทยรัตน์ เขาสมิง ตราด
389 58160021 นายทกัษด์นัย จันทร์กลม เขาสมิง ตราด



390 58140066 นายอานุภาพ ทองศรีสมบรูณ์ เขาสมิง ตราด
391 58350032 นายธราดล ชานแพร เขาสมิง ตราด
392 58160024 นายรัตนชาติ จ าเนียรกาล เขาสมิง ตราด
393 57030461 นายวษิณุ กล้ากสิกจิ บอ่ไร่ ตราด
394 58520284 นายธนวตั แสนเสริฐ พบพระ ตาก
395 58670129 นายธานาธร ทองน่วม เมือง นครนายก
396 58100336 นายวชัระ ปานแดง องครักษ์ นครนายก
397 58090418 นายณัฐดนัย ปฐมโรจนวงค์ เมือง นครปฐม
398 58430323 นายปณุญพัฒน์ บญุยงค์ เมือง นครปฐม
399 58440398 นายปยิะณัฐ บญุกลอง เมือง นครปฐม
400 58080207 นายศุภนันท ์จันทร์ทรัพย์ ก าแพงแสน นครปฐม
401 58320085 นายวชัรสิทธิ ์สระทองแยง ก าแพงแสน นครปฐม
402 58020422 นายนฤพนธ ์สนสาขา ดอนตูม นครปฐม
403 57690195 นายวรีภทัร เปาวสันต์ บางเลน นครปฐม
404 57330081 นายธเนศ จ้อยรักษา สามพราน นครปฐม
405 58160238 นายนพดล พุ่มสงวน สามพราน นครปฐม
406 58690306 นายพชรพงศ์ อนิทนนท์ ธาตุพนม นครพนม
407 57430439 นายกรพิพัฒน์ ศิริเนตรสกลุ นาแก นครพนม
408 58020742 นายวรีพงษ ์ลิขิตด ารงเกยีรติ เมือง นครราชสีมา
409 59161145 นายจิรเมธ เขื่อนแกว้ เมือง นครราชสีมา
410 58440133 นายปณตชัย กลุกรวยทอง เมือง นครราชสีมา
411 59130670 นายทศพล เทยีมทองหลาง จักราช นครราชสีมา
412 57160664 นายสุทธเิกยีรติ มุงขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา
413 58520364 นายปรมินทร์ โคตรสุวรรณ์ โนนไทย นครราชสีมา
414 58030406 นายภาณุพงศ์ เอี่ยมโพธิท์อง โนนไทย นครราชสีมา
415 59910120 นายรณกร พึ่งส าโรง ปกัธงชัย นครราชสีมา
416 57160243 นายศุภวชิญ์ อตุรา ปกัธงชัย นครราชสีมา
417 58050720 นายอานนท ์เทศสูงเนิน ขามทะเลสอ นครราชสีมา
418 58350160 นายพสิน ทองหรัิญ สีค้ิว นครราชสีมา
419 57021279 นายธนาธร มีวงศ์ปาน สีค้ิว นครราชสีมา
420 58090217 นายธรรมธร นรินทร ปากช่อง นครราชสีมา
421 58540084 นายปฏณิญา ของสันเทยีะ ปากช่อง นครราชสีมา
422 58040245 นายตรีมณฑล ชื่นบาน เมือง นครศรีธรรมราช
423 58540273 นายภาสกร วงษป์รางค์ พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
424 58040201 นายชัยชนะ รู้จ า ทุง่สง นครศรีธรรมราช
425 58410373 นายสุวภทัร ดิษฐาน ทุง่ใหญ่ นครศรีธรรมราช



426 57160688 นายธนากร ด ารงรักษ์ เมือง นครสวรรค์
427 57010011 นายจงกล มีสวสัด์ิ ตาคลี นครสวรรค์
428 58670099 นายสุทวิสั เสนารถ พยุหะคีรี นครสวรรค์
429 58060146 นายธนพนธ ์พุกสุข พยุหะคีรี นครสวรรค์
430 57310250 นายพีรพล ทวเีขตรกจิ ตากฟ้า นครสวรรค์
431 58690267 นายกอ้งเกยีรติ สังขรัตน์ ตากฟ้า นครสวรรค์
432 59670096 นายณัฐพล แกว้สืบ เมือง นนทบรีุ
433 58020930 นายวลัญช์ภทัร รัศมีเจริญธรรม เมือง นนทบรีุ
434 57090287 นายฆัสราวฒิุ พงษข์าว บางใหญ่ นนทบรีุ
435 58520175 นายวรันธร สินประเสริฐ บางใหญ่ นนทบรีุ
436 59090236 นายสุธชิัย ล้ิมไพบลูย์ บางใหญ่ นนทบรีุ
437 57320081 นายธนัช จันทร์แฉ่ง บางบวัทอง นนทบรีุ
438 57520742 นายวรวฒิุ นรารัมย์ บางบวัทอง นนทบรีุ
439 58310587 นายณัฐธญั ทองนักคัน ทุง่ช้าง น่าน
440 58430188 นายสุทธพิงษ ์วงค์เทพ นาหมื่น น่าน
441 58110624 นายอนุวตัร ศรีรักษา เมือง บงึกาฬ
442 57040138 นายวชิญ์ภาส โรจน์รัตน์ศิริกลุ เมือง บรีุรัมย์
443 58350170 นายสิรภพ วหิาร เมือง บรีุรัมย์
444 58210135 นายอติชาติ สุนทรปญัญาวธุ นางรอง บรีุรัมย์
445 58100098 นายอฐัพงษ ์โพธิส์ะเดา หนองกี่ บรีุรัมย์
446 57430358 นายอภสิิทธิ ์ค านึง ประโคนชัย บรีุรัมย์
447 58540145 นายอรรถพล กะรัมย์ บา้นกรวด บรีุรัมย์
448 58040013 นายววิฒัน์ เลิศไธสง พุทไธสง บรีุรัมย์
449 57100262 นายกนัตพงศ์ (สถาพร) ดงแสง ปะค า บรีุรัมย์
450 57540037 นายณัฐดนัย โพธขิ า นาโพธิ์ บรีุรัมย์
451 58130446 นายฉัตริน พิกลุทอง โนนดินแดง บรีุรัมย์
452 57441207 นายธรรมวทิย์ สุดมลทนิ คลองหลวง ปทมุธานี
453 58520652 นายกฤษฎิ ์แจ่มใส คลองหลวง ปทมุธานี
454 58420265 นายอดิศร มีศรี คลองหลวง ปทมุธานี
455 58330164 นายสิรวชิญ์ เงินสอน ธญับรีุ ปทมุธานี
456 58520535 นายธนากร หาญนิโรจน์รัมย์ ธญับรีุ ปทมุธานี
457 57320129 นายกฤตนัย ทองมาก ล าลูกกา ปทมุธานี
458 57520711 นายพีรภฏั อนุุมรานนท์ ล าลูกกา ปทมุธานี
459 57310213 นายฐิตินันท ์มณีวหิค บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์
460 57690387 นายอมรเทพ กจิเดช ปราณบรีุ ประจวบคีรีขันธ์
461 58030619 นายปยิวฒัน์ พูลทศัน์ ปราณบรีุ ประจวบคีรีขันธ์



462 57060143 นายณัฐพล พุ่มพันธ์ ปราณบรีุ ประจวบคีรีขันธ์
463 57160294 นายพัฒน์ชัย ชูเนียม ปราณบรีุ ประจวบคีรีขันธ์
464 58030395 นายจิณณวตัร อยูป่ระจ า หวัหนิ ประจวบคีรีขันธ์
465 58050167 นายอษัฎางค์ ถี่ถ้วน หวัหนิ ประจวบคีรีขันธ์
466 57160240 นายศักรินทร์ แสนใจธรรม หวัหนิ ประจวบคีรีขันธ์
467 57310481 นายโสภณ ชมภู เมือง ปราจีนบรีุ
468 59100136 นายธนวฒัน์ ทองลี เมือง ปราจีนบรีุ
469 59520464 นายกา้วหน้า วนิยางค์กลู เมือง ปราจีนบรีุ
470 57441294 นายเสฎฐวฒิุ มิลินทสูต เมือง ปราจีนบรีุ
471 57430676 นายอรรถพล แสงเพ็ชร เมือง ปราจีนบรีุ
472 57160046 นายทวชีัย บบุผาสุวรรณ เมือง ปราจีนบรีุ
473 57430431 นายภาสกร จ าปานิล เมือง ปราจีนบรีุ
474 57441222 นายปณตพร โสณะชัย กบนิทร์บรีุ ปราจีนบรีุ
475 58040012 นายพีระพล เทพบรีุ กบนิทร์บรีุ ปราจีนบรีุ
476 58330173 นายกฤษฎา แพนลา กบนิทร์บรีุ ปราจีนบรีุ
477 58670142 นายนพพร ค าบญุ กบนิทร์บรีุ ปราจีนบรีุ
478 58170125 นายวสันต์ ล่าเริง กบนิทร์บรีุ ปราจีนบรีุ
479 58020264 นายศักรินทร์ สุวรรณเดช นาดี ปราจีนบรีุ
480 58080066 นายนาวนิ ก าเกตุ นาดี ปราจีนบรีุ
481 57160115 นายปฐมพงษ ์ชินแดน นาดี ปราจีนบรีุ
482 57540084 นายปกรณ์วทิย์ ชะนัมพร บา้นสร้าง ปราจีนบรีุ
483 58020693 นายณัฐพงศ์ กงแกว้ ประจันตคาม ปราจีนบรีุ
484 58100263 นายชนินทร์ คุณสนอง ประจันตคาม ปราจีนบรีุ
485 58310515 นายพีระพล โตฉาย ศรีมหาโพธิ ปราจีนบรีุ
486 57550107 นายรณรงค์ อรรถมงคลนาม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบรีุ
487 58330021 นายสิทธรัิตน์ ศาสตร์สาระ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบรีุ
488 58570025 นายภาสกร นิลละออง เมือง ปตัตานี
489 57020900 นายศุภกจิ ร่ืนสุคนธ์ เมือง พระนครศรีอยุธยา
490 58520114 นายณัชพล ค าตา เมือง พระนครศรีอยุธยา
491 57050096 นายณัฐพันธุ ์สนั่นนาม เมือง พระนครศรีอยุธยา
492 57520282 นายนฤนัส น่วมออ่น ทา่เรือ พระนครศรีอยุธยา
493 58050228 นายวชัระ กลีบโกมุท บางปะอนิ พระนครศรีอยุธยา
494 58430138 นายปวเรศ สายทอง บางปะอนิ พระนครศรีอยุธยา
495 57690144 นายณัฐพงศ์ธร ใบโพธิ์ บางปะหนั พระนครศรีอยุธยา
496 58670411 นายสุทธพิงษ ์แย้มทศันา ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
497 56430405 นายกรัณย์ วรวทิย์วรรณ เสนา พระนครศรีอยุธยา



498 57110801 นายอภศิทพงศ์ สุขีไทย อทุยั พระนครศรีอยุธยา
499 58020639 นายวรีะชน สุภาวงศ์ ดอกค าใต้ พะเยา
500 58050618 นายอรรถกร อบูค า แม่ใจ พะเยา
501 57520762 นายศันสิธร เนตรบตุร ทา้ยเหมือง พังงา
502 58070269 นายอรุณ จันทร์ฉาย เมือง พัทลุง
503 58020852 นายวรายุทธ ์ฉิมฉิน ปา่พะยอม พัทลุง
504 58170100 นายเจษฎา บญุจิตร บางมูลนาก พิจิตร
505 58350068 นายอรรถวทิย์ บญุญา ทบัคล้อ พิจิตร
506 59100376 นายศิรวทิย์ ยศมา ดงเจริญ พิจิตร
507 57030276 นายปญัจวชิญ์ ทองสุข เมือง พิษณุโลก
508 57170122 นายอธรัิตน์ บญุอยู่ ชะอ า เพชรบรีุ
509 57690097 นายภทัรชาติ ฟอง ชะอ า เพชรบรีุ
510 58100178 นายวสัน ช่ออบเชย ชะอ า เพชรบรีุ
511 58310497 นายอรรถพล พ่วงจารี ชะอ า เพชรบรีุ
512 58100101 นายเอกวฒัน์ เกตุสุข ชะอ า เพชรบรีุ
513 58520469 นายภาณุพงศ์ เชาวเลิศโสภา เมือง เพชรบรูณ์
514 57160674 นายกฤษนัย สิทธผิิน ชนแดน เพชรบรูณ์
515 57050417 นายเนติพงษ ์กนัยา ชนแดน เพชรบรูณ์
516 57310258 นายทชัสุระ นาปดั ศรีเทพ เพชรบรูณ์
517 57690325 นายณัฐวฒิุ สรนิกร ศรีเทพ เพชรบรูณ์
518 58440663 นายนรากร วยิะ เมือง แพร่
519 58440455 นายณพกฤษณ์ ไกแ่กว้ เมือง แพร่
520 59430269 นายวสันต์ อนิทร์จ่อ ลอง แพร่
521 57021173 นายนนทวตัร ก าไลทอง เมือง ภเูกต็
522 58310558 นายภวศิ จันทะภาโส เมือง ภเูกต็
523 58520272 นายภทัรพล ขมิ้นทอง เมือง ภเูกต็
524 58520586 นายภาสกร มังคละคีรี เมือง มหาสารคาม
525 58440256 นายธนะพล คันทะโชติ วาปปีทมุ มหาสารคาม
526 57310317 นายประดิษฐ์ เลิศปญัญา ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
527 58040110 นายอนุชา กาละปกัษ์ ค้อวงั ยโสธร
528 58670206 นายปริวตัร บญุนอง เลิงนกทา ยโสธร
529 58070282 นายธนากร เนตรวงศ์ พนมไพร ร้อยเอด็
530 58040068 นายจักรพันธิ ์ศิริจันโท พนมไพร ร้อยเอด็
531 58040100 นายศุภณัฐ ทนุวรรณ โพธิช์ัย ร้อยเอด็
532 58050525 นายพีระพันธ ์ออ่นพุทธา เสลภมูิ ร้อยเอด็
533 58090329 นายยศทการ ศรีประสาน สุวรรณภมูิ ร้อยเอด็



534 57160280 นายเอกกริช อกัโข โพนทราย ร้อยเอด็
535 58020074 นายเจษฎา เกษรสวสัด์ิ เมือง ระยอง
536 57020049 นายธนชาติ สกลุรักษา เมือง ระยอง
537 59690063 นายธนวตั พูนโสภณิ เมือง ระยอง
538 58540053 นายณฐกร นามสงสาร เมือง ระยอง
539 58550097 นายภคพล เล้ียงพรพัฒนา เมือง ระยอง
540 57110747 นายชิษณุพงศ์ จึงรุ่งเรืองหรัิญ เมือง ระยอง
541 58440158 นายภาณุพงษ ์รมยะบรุุษ เมือง ระยอง
542 57060142 นายณัฐพงศ์ แซ่อึ้ง เมือง ระยอง
543 57020459 นายวชัพล บตุรโชติ เมือง ระยอง
544 58560025 นายกนัตวชิญ์ โสภณ เมือง ระยอง
545 58040234 นายชิษณุพงศ์ ไปพะนา เมือง ระยอง
546 58170103 นายณัฐพล อาจหาญ เมือง ระยอง
547 57040515 นายปฏภิาณ สิงหเ์ขตต์ เมือง ระยอง
548 57040226 นายเกรียงไกร ไชยเฟื่อง เมือง ระยอง
549 57160149 นายสหสัพนธ ์ฉัตรทอง เมือง ระยอง
550 57050680 นายพงศกร วงศ์กระจ่าง เมือง ระยอง
551 57020483 นายนรกมล โปะ๊บญุชื่น เมือง ระยอง
552 58020081 นายพีรณัฐ ค าคูณเมือง บา้นฉาง ระยอง
553 58550227 นายพีรพัฒน์ โพธิป์ี บา้นฉาง ระยอง
554 58430618 นายอภสิิทธิ ์มีกระสันต์ บา้นฉาง ระยอง
555 57040208 นายธรีนัย สุวรรณโชติ แกลง ระยอง
556 58020310 นายวรธน เมตตา แกลง ระยอง
557 57030283 นายศิโรฒม์ พุ่มโพธิง์าม แกลง ระยอง
558 59021342 นายนิติธร ภคัวงศ์กลุ แกลง ระยอง
559 57130570 นายชาลิต ปทัมสุขสุคนธ์ แกลง ระยอง
560 57100270 นายณัฏฐ์พนธ ์ร่มโพธิท์องเจริญ แกลง ระยอง
561 58070056 นายพีรพล ใจสะอาด แกลง ระยอง
562 58440272 นายนิวฒัน์ ศรีสวสัด์ิ แกลง ระยอง
563 58670315 นายณัฐวฒิุ ตันศิรินากลุ แกลง ระยอง
564 57130644 นายนันทวฒัน์ แกว้มาดา แกลง ระยอง
565 58090035 นายธนวฒัน์ สิทธบิศุย์ แกลง ระยอง
566 58550089 นายวรีะฉัตร ฉลอง แกลง ระยอง
567 58160610 นายฉัตรชัย สมคะเน แกลง ระยอง
568 57550117 นายภชูิต พานทอง แกลง ระยอง
569 58520220 นายธนัยบรูณ์ สุทนต์ แกลง ระยอง



570 58520571 นายพันธการ พุ่มทอง แกลง ระยอง
571 58540037 นายกนัตพงศ์ สมคิด แกลง ระยอง
572 58670325 นายทนิพัฒน์ ค าศิริ แกลง ระยอง
573 57520809 นายจิรเมธ เนื่องจ านงค์ แกลง ระยอง
574 57160071 นายอษัฎา ธาราดล วงัจันทร์ ระยอง
575 58050218 นายนนทวรรธ เกยีรติกติตินันท์ วงัจันทร์ ระยอง
576 57030423 นายจิรายุ เครือวลัย์ วงัจันทร์ ระยอง
577 58350052 นายฤทธเิกยีรติ รุ่งเรือง บา้นค่าย ระยอง
578 58040221 นายอนุชา ศิริบญุ บา้นค่าย ระยอง
579 58160120 นายนภา ประเสริฐผล บา้นค่าย ระยอง
580 57690240 นายธรีโชติ ศักด์ิศรีสิทธชิัย ปลวกแดง ระยอง
581 58670271 นายกษดิิศ ชุมพร ปลวกแดง ระยอง
582 58100096 นายอภรัิกษ ์ขันยศ ปลวกแดง ระยอง
583 57441013 นายธรีภทัร์ นาคสินธุ์ ปลวกแดง ระยอง
584 58540131 นายสกลรัฐ สุวรรณวงศ์ ปลวกแดง ระยอง
585 58050719 นายอรรถพล ชื่นบาน ปลวกแดง ระยอง
586 57021038 นายกติติพัฒ ราญรอน เขาชะเมา ระยอง
587 58100331 นายธนกฤต นิยมผล เขาชะเมา ระยอง
588 58550200 นายพัชรพงศ์ เกี้ยวมาศ นิคมพัฒนา ระยอง
589 58100032 นายติณณภพ ศรีสมบติั นิคมพัฒนา ระยอง
590 58100127 นายสุทธภิทัร วงศาโรจน์ เมือง ราชบรีุ
591 58160239 นายนิรัญ บญุรอด จอมบงึ ราชบรีุ
592 58021155 นายธนัช รุจิรัตน์ บา้นโปง่ ราชบรีุ
593 57410084 นายบญัชา ทบัมั่น บา้นโปง่ ราชบรีุ
594 58430030 นายสุรเชษฐ์ ปราสาร บา้นโปง่ ราชบรีุ
595 58410342 นายนครินทร์ ขันทเขตต์ บา้นโปง่ ราชบรีุ
596 58430647 นายสราวธุ ขอพึ่ง เมือง ลพบรีุ
597 57660054 นายพงศธร พลอยภกัดี เมือง ลพบรีุ
598 58020012 นายสมรักษ ์พรมออ่น โคกส าโรง ลพบรีุ
599 58040254 นายเอนก มุกดา ชัยบาดาล ลพบรีุ
600 57020034 นายไพศาล มุ่งนากลาง ชัยบาดาล ลพบรีุ
601 58130061 นายสมรักษ ์จันทร์อนิทร์ หนองม่วง ลพบรีุ
602 59070348 นายฤทธกิร ในดี วงัเหนือ ล าปาง
603 58670252 นายสุนิติ กนัทาผาม เมือง ล าพูน
604 58550194 นายธนวฒัน์ น้อยมี วงัสะพุง เลย
605 57430433 นายวรกฤต เล่ียมกระโทก วงัสะพุง เลย



606 58050687 นายอภนิันท ์ศุภเลิศ เมือง ศรีสะเกษ
607 57140222 นายอติวชิญ์ จิรฐิติวงศ์ เมือง ศรีสะเกษ
608 59040541 นายธนัชพงศ์ บญุยืด กนัทรารมย์ ศรีสะเกษ
609 57140256 นายรัชชานนท ์บรูณ์เจริญ กนัทรลักษ์ ศรีสะเกษ
610 58430023 นายวเิชียร พชรกรกลุ กนัทรลักษ์ ศรีสะเกษ
611 58350191 นายวษิณุ กางหอม ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
612 58040036 นายอภสิิทธิ ์ค านึก ขุนหาญ ศรีสะเกษ
613 59180082 นายอภวิฒัน์ พลตรี หว้ยทบัทนั ศรีสะเกษ
614 58080304 นายณรงค์ศักด์ิ รันทร เมืองจันทร์ ศรีสะเกษ
615 58100140 นายเกยีรติศักด์ิ สังกจิ เมือง สกลนคร
616 57100106 นายกมัปนาท โอนออ่น เมือง สกลนคร
617 58200080 นายธนากร พิมพ์เกาะ เมือง สกลนคร
618 58550230 นายยศกร อนิทรักษา กสุุมาลย์ สกลนคร
619 58100075 นายวรัญชัย ญาณสะอาด วานรนิวาส สกลนคร
620 59031109 นายเนรัญชา หดัทะรักษ์ ค าตากล้า สกลนคร
621 58090351 นายธนวฒัน์ เครือค า โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
622 57090413 นายชลทวฒัน์ หารไชย โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
623 58440117 นายนท ีศรีสะอาด เมือง สงขลา
624 57090332 นายสิรวชิญ์ มิตรเปรียญ เมือง สงขลา
625 57020832 นายเอกวฒิุ ปานด า หาดใหญ่ สงขลา
626 59690093 นายภวูนัย หนูเอยีด หาดใหญ่ สงขลา
627 57310516 นายปรเมษฐ์ บ ารุงพฤกษ์ หาดใหญ่ สงขลา
628 57200055 นายเอกวทิย์ มีสุข เมือง สมุทรปราการ
629 59440683 นายนัฐวฒิุ สายพิน เมือง สมุทรปราการ
630 57100150 นายกฤษฎา เราเจริญ เมือง สมุทรปราการ
631 58430560 นายสมเดช จารุทตัธ ารง เมือง สมุทรปราการ
632 57430964 นายสรศักด์ิ วชิิตธนบดี เมือง สมุทรปราการ
633 59110238 นายพชร บญุทอง เมือง สมุทรปราการ
634 57170148 นายชัยพฤกษ ์ถาวรกลู เมือง สมุทรปราการ
635 57440294 นายกติติ ภริมสุข เมือง สมุทรปราการ
636 58520544 นายน้องฮาร์ด รัตนะมงคลกลุ เมือง สมุทรปราการ
637 57090052 นายกลทปี ์แซ่เตียว เมือง สมุทรปราการ
638 57050724 นายมนทายุ ธรรมวจิิตร์ เมือง สมุทรปราการ
639 58020468 นายศุภกร ศรีวฒัรางกรู เมือง สมุทรปราการ
640 57080031 นายองักรู ศิริพัฒน์ เมือง สมุทรปราการ
641 58140254 นายอกุฤษฎ ์เตรณานนท์ เมือง สมุทรปราการ



642 58050607 นายปณิธาน สามิพันธ์ เมือง สมุทรปราการ
643 57100282 นายนิติรัฐ มินเจริญ เมือง สมุทรปราการ
644 57320046 นายศุภวชิญ์ เหมะอนันตะวงศ์ เมือง สมุทรปราการ
645 57050243 นายนคร ศรีกดุค้าว เมือง สมุทรปราการ
646 57160642 นายพุทธพิงศ์ เดโช เมือง สมุทรปราการ
647 58050620 นายจุมพล ออ่นสมัคร บางบอ่ สมุทรปราการ
648 57430960 นายภทัรเดช เสววีลัลภ บางบอ่ สมุทรปราการ
649 58010163 นายชายญา แจ่มคล้าย บางบอ่ สมุทรปราการ
650 58010111 นายสหรัฐ ข าวไิล บางบอ่ สมุทรปราการ
651 58660084 นายปริญญา วงษห์สัดร บางบอ่ สมุทรปราการ
652 57160574 นายธรีะพันธุ ์ไชยคง บางพลี สมุทรปราการ
653 58030519 นายชญานิน ชนยุทธ บางพลี สมุทรปราการ
654 57160005 นายภาคภมูิ ซิมมณี พระประแดง สมุทรปราการ
655 58160422 นายรัฐศาสตร์ เหล่าช านาญกจิ พระประแดง สมุทรปราการ
656 58040043 นายชัยสิทธิ ์แสวงฟองค า พระประแดง สมุทรปราการ
657 58170013 นายรัฐพล มีจัน่ พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ
658 57570108 นายณัฐพล อรุณแสงติชัย พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ
659 59440549 นายอานนท ์เจริญทพั พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ
660 58100094 นายอธปิไตย เชื้อไทย พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ
661 57670011 นายปราการ แกว้ประเสริฐ บางเสาธง สมุทรปราการ
662 59350245 นายอดิศร พิลึก บางเสาธง สมุทรปราการ
663 57560052 นายศุภกร ธรีพงศ์สุชาติ บางเสาธง สมุทรปราการ
664 58170059 นายจตุพร อตุรัตน์ บางเสาธง สมุทรปราการ
665 58160470 นายพชร คงชีพ เมือง สมุทรสงคราม
666 58520734 นายวฒิุชัย นามประเสริฐ เมือง สมุทรสงคราม
667 59210202 นายวรีะเกยีรต์ิ ตันฮวด เมือง สมุทรสงคราม
668 58430376 นายภทัรพล ศิริประเสริฐ บางคนที สมุทรสงคราม
669 58440185 นายวรีวชัร์ ภทัรชัยวสิิทธิ์ กระทุม่แบน สมุทรสาคร
670 59910107 นายณัฐพงษ ์ธนวรรณพงศ์ กระทุม่แบน สมุทรสาคร
671 58320143 นายศิริพงษ ์ค านึง กระทุม่แบน สมุทรสาคร
672 58100185 นายสุชาติ เจริญสุข เมือง สระแกว้
673 58070240 นายสิทธชิัย ศรีทองคง เมือง สระแกว้
674 58410071 นายวรียุทธ ชื่นรส เมือง สระแกว้
675 58410037 นายอทุยั แพงสวสัด์ิ เมือง สระแกว้
676 58440460 นายธนโชติ เขื่อนโยธา เมือง สระแกว้
677 57520968 นายนาวนีุสรณ์ แกว้เมฆ เมือง สระแกว้



678 58410068 นายวนัชนะ ประกอบสุข เมือง สระแกว้
679 59680049 นายอานนท ์จันทร์ผง เมือง สระแกว้
680 57080352 นายกษณัิฏฐ์ สิริฉัตรครเกษม คลองหาด สระแกว้
681 57030294 นายธรณินทร์ เพชรโกมล ตาพระยา สระแกว้
682 58160433 นายศุภเกยีรติ เกยีรติกนัยา ตาพระยา สระแกว้
683 59680063 นายสิริภพ หล่าจันดี วงัน้ าเย็น สระแกว้
684 57040177 นายพศวตั รุ่งเรือง วงัน้ าเย็น สระแกว้
685 58440295 นายรัชพล แผนเสือ วงัน้ าเย็น สระแกว้
686 57410177 นายณัฐพล ธญัญากจิ วฒันานคร สระแกว้
687 58410379 นายกรกช บญุมี วฒันานคร สระแกว้
688 57410072 นายจักริน เจริญวงษ์ วฒันานคร สระแกว้
689 58410065 นายรัตนพล หตัตะพรม วฒันานคร สระแกว้
690 58410470 นายอษัฎา สีกา วฒันานคร สระแกว้
691 58410333 นายแสงมรกต ลากลุเพลิน อรัญประเทศ สระแกว้
692 58410260 นายดิเรก ชุ่มเย็น อรัญประเทศ สระแกว้
693 58410401 นายอนุสรณ์ จันทะมา อรัญประเทศ สระแกว้
694 59920408 นายศิลปกรณ์ จรรัตน์ อรัญประเทศ สระแกว้
695 58100154 นายธนานัท กาโห้ เขาฉกรรจ์ สระแกว้
696 58100153 นายธนากร กาโห้ เขาฉกรรจ์ สระแกว้
697 58410334 นายหษัชัย ศรีค า เขาฉกรรจ์ สระแกว้
698 58410021 นายปรัชญา อาศัยกลาง โคกสูง สระแกว้
699 57410078 นายทรงศักด์ิ กนัหอม โคกสูง สระแกว้
700 57520044 นายอนุรักษ ์บญุธรรม วงัสมบรูณ์ สระแกว้
701 58160093 นายสมรักษ ์ผ่องประโยชน์ เมือง สระบรีุ
702 57310278 นายกฤตภาส แคล้วภยั เมือง สระบรีุ
703 57021099 นายประสานศักด์ิ เดียวสุรินทร์ เมือง สระบรีุ
704 58440023 นายสหภาพ ศรีไชยมูล เมือง สระบรีุ
705 58020439 นายอรุณพงษ ์พระเพ็ชร แกง่คอย สระบรีุ
706 57130415 นายรัชชานนท ์วบิลูย์รัตนศรี แกง่คอย สระบรีุ
707 58130181 นายมนตรี มิถุนา หนองแค สระบรีุ
708 57660120 นายอดิศักด์ิ พวงมณี วหิารแดง สระบรีุ
709 58420249 นายพลากร พงศกร มวกเหล็ก สระบรีุ
710 59130606 นายภทัรพล สุดแกว้ มวกเหล็ก สระบรีุ
711 57040360 นายสาธกุาณ ทองเลิศพร้อม เมือง สิงหบ์รีุ
712 58021133 นายภาณุวฒัน์ ผลิอรุณ เมือง สิงหบ์รีุ
713 58020702 นายบญุญฤทธิ ์พันธไ์ม้เล็ก เมือง สิงหบ์รีุ



714 59520447 นายวศิวชิต บวัใหญ่รักษา เมือง สิงหบ์รีุ
715 59050859 นายณรงศักด์ิ ทองใบ บางระจัน สิงหบ์รีุ
716 58520409 นายปยิวทิย์ พันธสิ์ทธิ์ บางระจัน สิงหบ์รีุ
717 57170114 นายณัฐพงศ์ บวัผัน เมือง สุโขทยั
718 58530102 นายศุภณัฐ สุขสมบติั เมือง สุโขทยั
719 58040073 นายณัฐกร สุขทวี ด่านช้าง สุพรรณบรีุ
720 57110670 นายธนพล มากสอน ดอนเจดีย์ สุพรรณบรีุ
721 57060277 นายศรันย์ กรรณเทพ สองพี่น้อง สุพรรณบรีุ
722 57690227 นายฐิติธรรม ภผูาสุข สามชุก สุพรรณบรีุ
723 58690032 นายอศิรา มะโหฬาร สามชุก สุพรรณบรีุ
724 57140021 นายกติติธชั สุวรรณนิยม หนองหญ้าไซ สุพรรณบรีุ
725 59670091 นายชนาธปิ สองเมือง เมือง สุราษฎร์ธานี
726 57030286 นายอรรถสิทธิ ์สุวรรณมณี ทา่ชนะ สุราษฎร์ธานี
727 58430425 นายนนทวธุ พิศวงศ์ เมือง สุรินทร์
728 59440579 นายอลงกรณ์ บญุสุข เมือง สุรินทร์
729 58550128 นายศุภณัฐ บรรดาศักด์ิ ชุมพลบรีุ สุรินทร์
730 58430635 นายจิรายุทธ แซ่โค้ว รัตนบรีุ สุรินทร์
731 59080214 นายไชยาวฒัน์ สังข์โสม สนม สุรินทร์
732 58040101 นายสนธยา อิ่นอา้ย สังขะ สุรินทร์
733 58320157 นายนฤดล นุกลูกจิ เมือง หนองคาย
734 58100181 นายวทิยา สีดากดู เฝ้าไร่ หนองคาย
735 58010187 นายนันทวฒัน์ เยาวเสริฐ รัตนวาปี หนองคาย
736 57140063 นายภาสกร แตงเผือก เมือง อา่งทอง
737 57441260 นายรุ่งโรจน์ จันทร์ครุธ ปา่โมก อา่งทอง
738 58140279 นายต้นสกลุ งามสง่า ปา่โมก อา่งทอง
739 57160659 นายสมนึก ดิษช่วย โพธิท์อง อา่งทอง
740 59670069 นายศรราม ตันวฒันาอารีย์ วเิศษชัยชาญ อา่งทอง
741 58100298 นายเจษฎา บญุมณี เมือง อ านาจเจริญ
742 57130374 นายศิริชัย แผ่นทอง เมือง อดุรธานี
743 58160490 นายธรรศ เอนกนวล หนองววัซอ อดุรธานี
744 58410091 นายจิรวฒัน์ ชัยตะมาตย์ หนองหาน อดุรธานี
745 58030344 นายวรียุทธ พงษเ์กษม วงัสามหมอ อดุรธานี
746 59670036 นายธนากร มังธานี บา้นดุง อดุรธานี
747 59161159 นายทนงศักด์ิ อนิทสิทธิ์ เมือง อทุยัธานี
748 58050496 นายบณัฑิต ส้มทอง เมือง อทุยัธานี
749 59430747 นายณุพงษ ์พระพรพรหม เมือง อทุยัธานี



750 58520598 นายวชิญ์วสิิฐ มาพิจารณ์ สวา่งอารมณ์ อทุยัธานี
751 58040104 นายสิทธกิร คล้ายกมล สวา่งอารมณ์ อทุยัธานี
752 57520600 นายยศธร สืบพงษเ์สือ สวา่งอารมณ์ อทุยัธานี
753 58100379 นายอภชิัย มาแกว้ หนองฉาง อทุยัธานี
754 57160552 นายอภวิฒัน์ คงนิล เขมราฐ อบุลราชธานี
755 59040091 นายรังสรรค์ ดวงโสภา วารินช าราบ อบุลราชธานี
756 57060228 นายจักรกริช เเกว้กคุ า สิรินธร อบุลราชธานี


