


      
ผังที่น่ังสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 15 
สอบ  ณ  คณะนิติศาสตร์ อาคารใหม่  
มหาวิทยาลัยรามคําแหง หัวหมาก 

 
วันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2558  เวลา  13.00 – 16.00 น. 

 

เรียกเข้าห้องสอบ  เวลา 12.45 น. 
 
 

ห้องสอบ ลําดับที่ 

ห้อง 2310   ชั้น 3 1 – 150 

ห้อง 2201   ชั้น 2 151 – 210 

ห้อง 2301   ชั้น 3 211 – 270 

ห้อง 2401   ชั้น 4 271 – 330 

ห้อง 2302   ชั้น 3 331 – 376 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ลําดับสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าศึกษา 
หลักสูตรนิตศิาสตรมหาบัณฑติ วิทยาเขตบางนา รุ่นท่ี 15 

สอบ  ณ  คณะนิติศาสตร์ อาคารใหม่ ชั้น 3  มหาวิทยาลัยรามคําแหง หัวหมาก 
ระหว่างวันท่ี 20 – 23 เมษายน 2558   (ผู้ที่ไม่ไปสอบสัมภาษณถื์อว่าสละสิทธ)์ 
รายงานตัว  ณ  คณะนติศิาสตร ์ตึกใหม่ ชั้น 3 ห้อง 2310   เวลา 17.00 น. 

 
 
 

วันจันทร์ที่  20  เมษายน 2558 
 

ลําดับที่ เวลา 

1 – 95 17.00 – 18.00 น. 
 

 

วันอังคารที่  21  เมษายน 2558 
 

ลําดับที่ เวลา 
96 – 190   17.00 – 18.00 น. 

 
 

วันพุธที่  22  เมษายน 2558 
 

ลําดับที่ เวลา 

191 – 285  17.00 – 18.00 น. 
 

 

วันพฤหัสบดีที่  23  เมษายน 2558 
 

ลําดับที่ เวลา 

286  เป็นต้นไป  17.00 – 18.00 น. 
 



ลําดับ หมายเหตุ
1 นางสาว กชนันส์ ใจสบาย
2 นางสาว กนกพร ดีประเสริฐ
3 นางสาว กนกพร สุวรรณกล่อม
4 นางสาว กนกวรรณ จันทดิษฐ์
5 นางสาว กรรณิกา สิ่งประสงค์
6 นางสาว กรรณิการ์ พรรณวงศ์
7 นาย กฤช อุดมศรี
8 นางสาว กฤฒติกา ทรงพลนภจร
9 นาย กฤษฎา พงษ์อาภา
10 นาย กฤษฏิ กําปั่นทอง
11 นาย กฤษณ์ ปุณศรี
12 นาย กฤษวิสิฐ จิรทิพย์รัช
13 นาย กษม เมืองเกษม
14 นาย กษิภัท คงจันทร์
15 นาย กสิณ วุฒิสารวัฒนา
16 นาย ก่อเกียรติ ตันสิทธิพันธุ์
17 นางสาว กันต์ฤทัย ภู่พูนทรัพย์ เทียบโอน

18 นางสาว กัลยา แสงมณีย์
19 นาย กานต์ แนวศิริ
20 นางสาว กานต์ธิดา ใจขันติ
21 นาย กําพล ไชยทองดี
22 นาย ก่ิงแก้ว โยมเมือง
23 นาย กิตติพงศ์ ศรีมานนท์
24 นางสาว กิตติยา สายโสดา
25 นาย กิตติศักข์ เขมกุล

ช่ือ - สกุล

มหาวิทยาลัยรามคําแหง
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
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ปีการศึกษา  2558



ลําดับ หมายเหตุช่ือ - สกุล

มหาวิทยาลัยรามคําแหง
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หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาเขตบางนา  รุ่นท่ี 15
ปีการศึกษา  2558

26 นางสาว กุลนิดา อาภวโรภาส
27 นาย เกียรติศักด์ิ มิตรปราสาท
28 นาย เกียรติสวัสด์ิ ชุมสวัสด์ิ
29 นาย โกมินทร์ ธรรมชาติ
30 นางสาว ขวัญเรือน ประชุมชัย
31 นางสาว คนึงนิล บัวไสว
32 นาย คมฉาน ทองดี
33 นาย คมศักด์ิ หงส์ษา
34 ว่าท่ีร้อยตรี คิมหันต์ ธีรชัยเจริญวงศ์
35 นาย ฆโนทัย เดชะเทศ
36 นาย จตุพร หอมหวล
37 นาย จตุพล พลพิมพ์
38 นางสาว จันจิรา หงษ์อ่อน
39 นางสาว จันทวรรณ ปกป้อง
40 นางสาว จารุณี พรมแสน
41 นางสาว จิดาภา สาเสน
42 นางสาว จินดาพร จินดาศักด์ิชัย
43 ร.ต.ท. จิระศักด์ิ เพ็ชร์แก้ว
44 นางสาว จิราวรรณ แก่นสวาท
45 นางสาว จุฑาทิพย์ ประสมทรัพย์
47 นางสาว จุฑามาศ เวสส์เชาวการ
48 นางสาว จุธาทิพย์ อุ่นอินทร์
49 นางสาว จุไรรัตน์ เกษทับทิม
50 นางสาว เจตสุภา วิมลมงคลพร
51 นางสาว เจนจิรา ปราบณรงค์
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มหาวิทยาลัยรามคําแหง
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52 นาย เจษฎา โทสูงเนิน
53 นางสาว ใจชนก เอกาบูรณ์
54 นาย ฉัตรเฉลิม เชี่ยววิทย์
55 นางสาว ฉัตรชนก ชาติเพชร
56 นาย เฉลิมพล พรหมอินทร์
57 นางสาว ชญานิษฐ์ คงแดง
58 นาย ชนะเดช ทัพประพันธ์
59 นาย ชนะวุทธิ์ กรรมแต่ง
60 นาย ชลัทภณ บุนนาค
61 นาย ชลิตพร ศรีระเดช
62 นางสาว ชวิกา จําปาแสน
63 นาย ชัชชาย ถ่อนสันเทียะ
64 นาย ชัยยุทธ ถาวรานุรักษ์
65 นางสาว ชื่นชนก สกุลเจริญพร
66 นางสาว ชุตาภา นรัตถรักษา
67 นาย ชุตินธน กระแสร์ญาณ
68 นางสาว ชุติมา ฉ.โรจน์ประเสริฐ
69 เรืออากาศตรี ชุติวุฒิ สุขโกมล
70 นาย ชุมพล นาวงศ์
71 นางสาว เชาวนี ดุลคนิจ
72 นาย เชาว์ฤทธิ์ พรพิทักษ์กุล
73 นางสาว โชติรส เลี้ยงรักษา
74 นางสาว ฐรัศสิรีย์ เพ็ชรพังงา
75 นาย ฐิติโชติ ศรีดี
76 นางสาว ฐิติมา แช่มช้อย
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77 นาย ฐิติศักด์ิ ปัญญาพาณิชย์
78 นาย ณพสิทธิ์ เทียมเผือก
79 นาย ณรงค์ฤทธิ์ เพ่ิมสุข
80 นางสาว ณรัชช์อร อัครกุศลพงศ์
81 นางสาว ณัชชา นุชดํารงค์
82 นาย ณัฏฐ์กรณ์ หน่อนิล
83 นางสาว ณัฏฐ์รดา กฤษดาฐิติเศรษฐ์
84 นางสาว ณัฐกานต์ ทรัพย์ประเสริฐ
85 นางสาว ณัฐกานต์ แสงโพธิ์
86 นางสาว ณัฐณิชา สิงห์สวัสด์ิ
87 นางสาว ณัฐพัชญ์ เฉลิมพัชรพรกุล
88 นางสาว ณัฐมา ศรีทอง
89 นางสาว ณิชา กุลสวัสด์ิ
90 นางสาว ณิชากร รักเมือง
91 ส.ต.ต. ดนัย ยังอภัย
92 นาย ดุสิต เต่าทอง
93 นาย ตามฤกษ์ เพชรมณี
94 นาง ถิระดา สุวรรณรัตน์
95 นางสาว ถีรนันท์ โลหะวานิชบุตร
96 นาย ทรงศักด์ิ ศิริธัญญา
97 นางสาว ทรรศดา มะลิขาว
98 นาย ทวีศักด์ิ ทองมูล
99 นาย ทองสมุทร อุตมะ
100 ส.ต.อ. ทักษ์เชษฐ์ เบญจธรรมรักษ์
101 นาย ทานุ กาญจนพานิช



ลําดับ หมายเหตุช่ือ - สกุล
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102 นางสาว ทิภากร จันระวงศ์
103 นาย ธงชัย จั่นสามัญ
104 นาย ธงไชย นิคม
105 นาย ธงทอง บูรณะอุดม
106 นาย ธชาวุธ จันทร์วิเศษ
107 นาย ธนกฤต ชูจันทร์
108 นาย ธนวรรธ วงษ์อินทร์
109 นาย ธนวัฒน์ ปัญญาสัย
110 นางสาว ธนัชพร นาคเอ่ียม
111 นาย ธนาคม เล็กพูนศักด์ิ
112 นาย ธรณินทร์ มูลกําบิล
113 นาย ธัชชัย จักษุคํา เทียบโอน

114 นางสาว ธัญญชล แก้วมา
115 นางสาว ธัญญารัตน์ กิตติ์รดานันท์
116 นางสาว ธัญรดี โฉมศรี
117 ส.ต.ต. ธิชานนท์ สักลอ
118 นาย ธีร์ธวัช แก้วช่วง
119 นาย ธีรพงศ์ สุวรรณโชติ
120 นาย ธีรพร จันทรัตน์
121 นางสาว ธีรวรรณ บาราเฮง
122 นาย ธีรศักด์ิ ทองเสริม
123 นาย ธีระกิตติ์ เฉลิมกิจพานิชย์
124 นาย ธีระพงศ์ แฝงเมืองฟุก
125 นาย เธียรพัฒน์ สืบเรือง
126 นางสาว นงลักษณ์ ทองกัญชร



ลําดับ หมายเหตุช่ือ - สกุล
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127 นางสาว นงลักษณ์ อุดมกุศลศรี
128 นาย นภดล ขวัญพงษ์
129 นางสาว นริศสา แสงศิลาวุฒิกุล
130 นางสาว นฤมล ธนวัชรกุล
131 นางสาว นฤมล อนันตวงษ์
132 นางสาว นลินทิพย์ กฤษณะพันธ์
133 นางสาว นลีนุช ตาละกา
134 นาย นวมินทร์ ไกรเทพ
135 นางสาว นัฎฐภรร ปาลกะวงษ์ ณ อยุธยา
136 นาย นัฐภูมิ บุญใหญ่
137 นางสาว นันท์ธิรา ไสยรินทร์
138 นางสาว นันทนัท พงษ์สมถ้อย
139 นางสาว นิตยา ศรีปลื้ม
140 ร.ท. นิติพัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ
141 นางสาว นิธิยา ผาสุก
142 นางสาว นิลุบล ศรธนะรัตน์
143 นางสาว นิษก์นิภา ทองคํา
144 นาย บดิทัต เหมือนจันทร์
145 นาย บริบูรณ์ รตนธงชัย
146 นาย บัญชาการ มณีวงค์
147 นางสาว เบญญาภา สิทธิฤทธ์
148 ร.ต.ท. ปฏิญญา เนียมหอม
149 นาย ปฏิธาน อรัญนารถ
150 นาย ปรเมษฐ์ โชติพงศ์
151 นางสาว ประภาพรรณ จันศิริ



ลําดับ หมายเหตุช่ือ - สกุล
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152 นางสาว ประภาสิริ โสมาบุตร
153 นาย ประยุทธ เตือนขุนทด
154 นาย ประเสริฐ หัตถประดิษฐ
155 นางสาว ปรางค์เพชร นิยมพงศ์
156 นางสาว ปราธีดา พ้นภัยพาล
157 ร.ต.อ. ปราบดา สุขสุนทรีย์
158 นาย ปริญญา สีม่วง
159 นาย ปริทรรศน์ ศรีพรหม
160 นาย ปรีดา โพธิ์ศรี
161 ว่าท่ี ร.ต. ปวีณรัตน์ นวรัญธร
162 นางสาว ปวีณา ทัศนา
163 นางสาว ปวีณา ปานอยู่
164 นาย ปองพล เนียมเกาะเพ็ชร
165 นางสาว ปานนิธิ ไชยวุฒิ
166 นางสาว ปิยวรรณ สิทธิสัตย์
167 นาย ปิยะภัทร พิกุลณี
168 นางสาว เปรมจิตต์ ตั้งสถาพร
169 นางสาว ผกามาศ ชัยภูมิ
170 นาย พงศ์ธเนศ เขียวรัตน์
171 นาย พงษ์ชัย นาคสวัสด์ิ
172 นาย พงษ์เดช ไทยเจริญ
173 นางสาว พชพรรณ พุฒิศรี
174 นางสาว พนัชกร ล้านแปง
175 นางสาว พรทิพย์ โมรา
176 นางสาว พรทิวา อายุเกษม
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177 นาย พรเทพ เกตุษา
178 นาย พร้อมพันธ์ พิมายกลาง
179 นาย พลหนึ่ง กัจฉปานันท์
180 นาย พสิษฐ์ อันทรินทร์
181 นางสาว พัชราวลัย เก่ียวแก่
182 นางสาว พัชรินทร์ ทองรอด
183 นางสาว พัชรี โพธิ์สัย
184 นาย พัฒนธน ปานสมบัติ
185 นาย พัฒนา ปรีเจริญ
186 นาย พิชัย ทิพย์เอียด
187 นาย พิพัฒน์ ซ่ือตรงประเสริฐ
188 นางสาว พิมลพรรณ ชูรัตน์
189 นางสาว พิริยา จิตต์สัจะพงษ์
190 นาย พิศุทธิ์ แก้วหนองเสม็ด
191 นาย พิสิษฐ เอกนุช
192 นางสาว พีรดา ภมูาตร์
193 นางสาว พีรยา ปลัดกอง
194 นาย พีระพล พงศ์อักษร
195 นาย พุฒิพงศ์ จออนันต์
196 นาย พุฒิพงษ์ ส่งข่าว
197 นางสาว เพชราพนิต ศาสตราภัย
198 นางสาว เพ็ญศรี จังคุณากร
199 นาย ไพโรจน์ พงศ์สมพร
200 นางสาว ฟ้าใหม่ สว่างวุฒิไกร
201 นางสาว ภชดา รุจิเรขเสรีกุล
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202 นางสาว ภรณ์ณภัส ผลาผล
203 ร.ต.หญิง ภวันตรี บัวโต
204 นาย ภวิศ สุดแสวง
205 นาย ภักดี ตุงคะโหตร
206 นาย ภัทรกร ศรีทองสุข
207 นางสาว ภัทิรา แพนดี
208 นาย ภาณุวัตร บรรเทา
209 นาย ภานุทัตต์ กิตติสารวัณโณ
210 นาย ภานุวัฒน์ แจ้งสมบูรณ์
211 นางสาว ภาวิณี จ้อจันทึก
212 นางสาว ภาวินี สีสันงาม
213 นาย ภูชงค์ สุขเจริญ
214 นางสาว มณีรัตน์ พุทธ
215 นางสาว มณีรัตน์ รุ่งเรือง
216 นางสาว มนัสติกาล อยู่ทิม
217 นางสาว มรินทราณ์ ลอตระกูล
218 นางสาว มลฤดี พุ่มชนะโชคชัย
219 นาย มานพ กรอบทอง
220 นาย มานพ โฉมทรัพย์เย็น
221 นางสาว มานิดา แผ่เกียรติวงศ์
222 นาย มานิตย์ ชฎาชัยวิวัฒน์
223 จ.อ.หญิง ม่ิงขวัญ มณีวรรณ
224 นางสาว เมธิรา เกตุดี
225 นางสาว ยุพาวดี โคตรพันธ์
226 นางสาว เย็นฤดี รัฐกุล



ลําดับ หมายเหตุช่ือ - สกุล

มหาวิทยาลัยรามคําแหง
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษา

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาเขตบางนา  รุ่นท่ี 15
ปีการศึกษา  2558

227 นางสาว รจนา พรมพันธุ์
228 นางสาว รตนพร สุรินทร์
229 นาย รมณ โพธิทัด
230 นางสาว รสสุคนธ์ สุขศรี
231 นาย รัฐพล บุญเริ่ม
232 ร.ต.ท. รัฐวิรุฬห์ จันทสุบรรณ
233 นางสาว รัตติยากร ปรีเปรม
234 นางสาว รัตนาภรณ์ ช่วยเกิด
235 นาย ราชพง ภูมิพงศ์
236 นางสาว รุ่งทิพย์ กลิ่นสุหร่าย
237 นางสาว รุ้งเพชร อร่ามศรี
238 นาย ลกากรณ์ จันทรมณี
239 นางสาว ล้ําค่า ณ นครพนม
240 นาย วชิรพันธ์ นาคก้อน
241 นาย วรชาติ แก้วดี
242 นางสาว วรรจพรหม พงศ์ทองเมือง
243 นางสาว วรรณกานตื บัวคํา
244 นางสาว วรรณภา บุญประเสิรฐ
245 นางสาว วรัญญา วิวัฒน์พรไพศาล
246 ร.ต.อ. วราวุฒิ แย้มพงษ์
247 นาย วศศาสตร์ บุญสม
248 นาย วสุ พิทักษ์
249 นาย วัชรินทร์ กลางณรงค์
250 ว่าท่ี ร.ต.หญิง วัชรินธร ยิ่งเจริญวัฒนากิจ
251 ร.ต.ท. วัฒนกิต ยอดอาจ
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252 นาย วันชัย ถาวรสิทธ์ เทียบโอน

253 นางสาว วันวิสาข์ กิจพูลลาภ
254 นาง วาทินี เจริญจิตร์
255 นาย วิชาญ เพชรมณี
256 นางสาว วิภาพักตร์ แผงไธสง
257 นางสาว วิยะดา อยู่สนอง
258 นางสาว วิลันดา รางสาด
259 นางสาว วิลาสินี จันทุรศ
260 นางสาว วิไลลักษณ์ แจ่มใส
261 นาย วิศรุต ไม้แพ
262 นาย วิศรุต ราชรักษ์
263 นาย วิศรุต สิงห์ทอง
264 นางสาว วีรญา ตรุสานันท์
265 นาย วีรพล พราหมณ์แก้ว
266 นางสาว วีรา น้ําแก้วเงิน
267 นาย ศรัญ ชัยเกษตรสิน
268 นางสาว ศรัณญา สอนดี
269 นาย ศรัณย์ ยิ่งชล
270 ร.ต.ท. ศราวุธ ตะดวงดี
271 นาย ศราวุธ ศรีสุวรรณ
272 นาง ศรินพร พฤกษาสวย
273 นางสาว ศรีวิภา เฉลิม
274 นางสาว ศศิธร สิทธิสาร
275 นางสาว ศศิภัส พูลเกิด
276 นางสาว ศศิมาภรณ์ นาถํ้าชน
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277 นางสาว ศศิวรรณ เปลี่ยนประเสริฐ
278 นางสาว ศศิวิมล รองสวัสด์ิ
279 นางสาว ศาณฏินันทร์ รชตยุติธรณ์
280 นางสาว ศิขรี นาคท่ัง
281 นางสาว ศิราวรรณ เอ้ือคณารักษ์
282 นาย ศิวกร รัตนางกูร
283 นางสาว ศุภกร ฐานนาวิน
284 นางสาว ศุภรานันท์ คันธชุมภู
285 นาย ศุภวุฒิ ชิตมณี
286 นาย สกลศักด์ิ บํารุงศรี
287 นาย สมบูรณ์ สุทธิฤาชัย เทียบโอน 

288 นาย สมพร รอดช่วง
289 นาย สมภพ บ่อทรัพย์
290 นาย สมโภช เจียโรจนานนท์
291 นาย สมโภช บุญรัตน์
292 นาย สมรัฐ สาราญวงษ์ เทียบโอน

293 นาย สรวิชญ์ เพ็งนิ่มนวล เทียบโอน

294 นาย สรวิศ ยุทธอาจ
295 นาย สันติพงษ์ มนต์วิเศษ
296 ร.ต.ท. สามารถ กลีบแก้ว
297 นางสาว สาวิตรี สุคําวัง
298 นาย สิทธิพร สมคิดสรรพ์
299 นาย สิริเดช เกียรติหนุนทวี
300 ร.ต.ท. สิริพงศ์ เพ็ชร์ชระ
301 นางสาว สิริภรณ์ อุดมศรีสําราญ
302 นางสาว สิริรัตน์ ม่วงน้อย



ลําดับ หมายเหตุช่ือ - สกุล

มหาวิทยาลัยรามคําแหง
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษา

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาเขตบางนา  รุ่นท่ี 15
ปีการศึกษา  2558

303 นาย สุกฤษฎิ์ ตั้งวรรณวิทย์
304 นางสาว สุกัญญา วรภักดี
305 นาย สุกิต กังวล
306 นางสาว สุจรีย์ สงรักษ์
307 นางสาว สุจิตรา ชาญปรีชา
308 นาย สุจินต์ สว่างศรี
309 นางสาว สุดารัตน์ แสงแดง
310 นาย สุทธิพันธ์ ศรีสุวรรัตน์
311 นาย สุทัศนัย สุวรรณศิลป์
312 นาง สุนิสา สมดวง
313 นาย สุพจน์ กุลดิลกสัมพันธ์
314 นางสาว สุพรรณิการ์ พุดธีเสน
315 นางสาว สุพรรษา สงวนทรัพย์
316 นางสาว สุพัชชา เทศใจ
317 ร.ต.ท. สุพัฒน์ พลหนองหลวง
318 นางสาว สุพัตรา สารพัฒน์
319 นางสาว สุพาณี เลิศสงคราม
320 ว่าท่ี ร.ต.หญิง สุพิชา ฤกษ์นิรันดร
321 นาย สุภัค กอศรีพร
322 นางสาว สุภางค์ธินี บุญสิริรัตนกุล
323 นางสาว สุภาพร พิมพามา
324 นางสาว สุภาวดี พัฒนเชียร
325 นาย สุมโน ณ พัทลุง
326 นาย สุรพงศ์ ศรีรัตน์
327 นาย สุรศักด์ิ ทองเกียง
328 นางสาว สุรัตน์ สมผล
329 นางสาว สุรัรัตน์ พนัส
330 นางสาว สุวภัทร ก้องโน
331 นาย สุวิจักขณ์ เปาอินทร์
332 ร.ต.ท. สุวิทย์ จันทร์มณี
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333 นาย เสกสรร กราบเคหะ
334 นาย เสกสรร หยงสตาร์
335 นาย เสรี เคียงกิติวรรณ
336 พ.ต.ท.หญิง แสงรวี สาระปรุง
337 นาย โสภณ สมัครรัตน์
338 นางสาว โสรยา สุขอนันต์
339 จ.ส.อ. โสฬส ธีระวัฒน์
340 ว่าท่ี ร.ต. องอาจ ชูถึง
341 ส.ต. อดิษฐา ฆารโสภณ
342 นาย อธิภัทร รัตนรัตน์
343 นางสาว อธิตญา รอดทองแก้ว
344 นางสาว อนงค์ ส่านเพ็ชร
345 นาย อนันต์ วีขํา
346 นางสาว อนันตญา ราชติกา
347 นาย อนิรุธ ฤทธิชู
348 ร.ต.ท. อนุรักษ์ รัตนามาศ
349 นางสาว อนุสรา ส่วนบุญ
350 นางสาว อโนทัย ไชยตาจักร
351 นาย อภิชัย ขันอาษา
352 นาย อภิพัท ชัยจีรธนา
353 นาย อภิวัฒน์ ผาสุก
354 นาย อภิศักด์ิ ณ นคร
355 นาย อภิศักด์ิ บํารุงสุขสวัสด์ิ
356 นางสาว อมรา มาตยาคุณ
357 ร.ต.อ. อรรถพล ดารก
358 นางสาว อรอุมา ดําคล้าย
359 นางสาว อริศรา โชติวณิช
360 นาย อรุณ อ่อนสัมพันธ์
361 นางสาว อังศิมาพร นงนุช
362 นางสาว อัจฉรา ทองรัตนะ
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363 ร.ต.หญิง อัปสร หาราภี
364 นาย อัษฎากร ถาวรวิสิทธิ์ เทียบโอน

365 นาย อาทร เพชรแสง
366 นางสาว อาทิตย์ตยา เนียมสงค์
367 นาย อานนท์ณัฏฐ์ เครือไชย
368 นางสาว อาภรณ์ ผลาโชติ
369 นางสาว อารญา ควรฤาชัย
370 นางสาว อารียา แสงจันทร์
371 นาย อํานาจ อินทร์งาม
372 นาย อิทธิพัทธ์ ไพบูลย์
373 ร.ท. อินทนนท์ พงษ์ศิวาภัย
374 ว่าท่ี ร.ต. อิสระ การะเกด เทียบโอน
375 ร.ต.ท. เอกคณิต เนตรทอง
376 นางสาว เอ้ือมดาว มาวงษ์
377 พ.ต.ท อติโรจน์ พิทักษ์สกุลกิตยา
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