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01-01 นาย นิกร   เห็นงาม
01-02 นาย ชนมรัตน   ตติยะวรนันท
01-03 นาย ดนุ   วิโรจนอุไรเรือง
01-04 นาย วชิรพงศ   เกษจินดาธนวัจน
01-05 นาย ธนทรรศน   แซล้ิม
01-06 นาย ขวัญชัย   หนาแนน
01-07 นาย ชาติวิรุทธ   ภัทรสุเมธี
01-08 นาย ยุทธนา   เฟองฟุง
01-09 นาย กัมพล   ภิรมยสุทธิพงศ
01-10 นาย ทองเพิ่ม   อยูวัฒนา
01-11 นาย นิยม   อภัยพงษ
01-12 นาย ปฏิภาณ   จันทรวิชิต
01-13 นางสาว ประวีธิดา   ประมนต
01-14 นาย มณฑณ   โตยะบุตร
01-15 นาย รณชัย   มะลิซอน
01-16 นาย วรพล   เนียมนิล
01-17 นาย สาคเรศ   เกตุสาคร
01-18 นาย กฤษฎา   ไสสุวรรณ
01-19 นาย เกงกลา   กุณรักษ
01-20 นาย ประพจน   ทศภานนท
01-21 นาย ปวีณ   สุขบรรเทิง
01-22 นาย ภานุพงษ   จันทรฝาย
01-23 นาย รัฐกาญจน   เกตุเรน
01-24 นาย ศุภพงค   ทับทิม
01-25 นาย ศุภวัชร   กาญจนมานนท
01-26 นาย กฤษดา   วัฒนชีพ
01-27 นาย จีรณะ   โรจนหลอสกุล
01-28 นางสาว ชุติมา   กล่ินผ้ึง
01-29 นางสาว ณัฐกานต   ชื่นการคา
01-30 นางสาว ดวงนภา   ไววิญญา

01-31 จาสิบตรี ธีรพงศ   หอมชื่น
01-32 นางสาว ธีรภา   กลมแกว
01-33 นางสาว นาตยา   ขัตติยะ
01-34 นาย เผาพัชร   จันทรจําเนียร
01-35 นางสาว พิมานมาศ   ปราบนคร
01-36 นาย พิสิษฐ   สมบัติทิพย
01-37 นางสาว เพ็ญพิชชา   พงษปรีดา
01-38 นาย ภัควัต   สุยะขัด
01-39 นาย ภัทรพล   ยศชัยภูมิ
01-40 นาย ภาสกร   ประเสริฐกุล
01-41 นาย ยุทธนา   กุศเลิศจริยา
01-42 นางสาว วารีณา   ปาทาน
01-43 นางสาว วิสา   จันทรธิมา
01-44 นางสาว ศิวกร   สุขเสนา
01-45 นาย สิทธิพงษ   สมนึก
01-46 นางสาว สุธารัตน   หัสดี
01-47 นาย สุธีรพัฒน   ภูเจริญ
01-48 นาย สุพล   โพธิกุล
01-49 นางสาว สุพัตรา   อุนคณฑี
01-50 นางสาว สุวภัทร   ชาวกระเดียน
01-51 นาย สุวิชัย   แยมมีศรี
01-52 นาย อนุสรณ   อินหนู
01-53 นางสาว อัมรัตน   พลประสิทธิ์
01-54 นางสาว อารี   สรางทองดี
01-55 นาย กิติณพ   ยุกตะนันทน
01-56 นาย กิรพงษ   กีรติจินดา
01-57 นางสาว ดาราวรรณ   ศรีแจม
01-58 นางสาว ธิดารัตน   แพงศรี
01-59 นางสาว ธิรดา   ทองเงิน
01-60 นาย นิวาต   อยูวงค
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02-01 นางสาว นุชรี   หะรีเมา
02-02 นางสาว บุษบา   เลาะหมุด
02-03 นาย ปกรณ   อ้ิวอรุณ
02-04 นางสาว ประวีนา   ถาคํา
02-05 นางสาว พรทิวา   จุลสิงห
02-06 เรือโทหญิง  พัชชา   รังษีธนะไพศาล
02-07 นางสาว เพชรไพริน   ฉิมมณี
02-08 นาย ภสวัฒน   ผกาแกว
02-09 นางสาว เมตตรา   รากจันทร
02-10 นางสาว ระออ   พรมสมบัติ
02-11 นางสาว รุงทิวา   สุดเล็ก
02-12 นาง วรรณีรัตน   กนกธร
02-13 นางสาว วราภรณ   สหัสรังสิกุล
02-14 นางสาว วันนี   อับดุลฮาดี
02-15 นาง วันเพ็ญ   ศิริไพบูลย
02-16 นาง วาณี โฉมระ   เรนนี่
02-17 นาย วาสนิธิ์   พญาปุโรหิต
02-18 นางสาว วิลาวัลย   พรมแกว
02-19 นางสาว ศิริพร   เจริญสุข
02-20 นาย ศิวัช   ศิริรักษ
02-21 นาง อณัญพร   เอ่ียมสอาด
02-22 นาย อลงกรณ   พูลเพิ่มบุญกุศล
02-23 นาย เอกนรินทร   ล้ีกุล
02-24 นางสาว กาญจนา   ค้ิวสุวรรณสุข
02-25 นาย คณาวุฒิ   ปนบุตร
02-26 นาย คมกฤช   ต้ังศรีสงวน
02-27 นางสาว จิระภาดา   ขวัญเรือง
02-28 นาย ชยพล   พันธพึ่ง
02-29 นาย ณัฐพงษ   ชวยบํารุง
02-30 นางสาว ณัฐรดา   ผกาธูป

02-31 นาย ณัฐวุฒิ   อัชชสวัสด์ิ
02-32 นางสาว ดวงเดือน   นาควานิช
02-33 นาย ธีรฉัตร   วังศรี
02-34 นาย นพดล   ศรขันธ
02-35 นาย นราธิป   จันทรแจง
02-36 นาย นักสิทธิ์   วงศสมจีน
02-37 นาย ปฐม   ทองคํา
02-38 นางสาว ปรีญาทิพย   แดงมี
02-39 นางสาว ปรียา   นาคนุ
02-40 นางสาว พลอยไพลิน   วงษยะลา
02-41 นางสาว พัชรินธร   ร่ืนราตรี
02-42 นางสาว พิมพลดา   สรอยสนธิ
02-43 นาย ไพศาล   จันทรเล่ือน
02-44 นาย ยุทธนา   แซอ้ึง
02-45 นาย รณชัช   จินะเปงกาศ
02-46 นาย ศรชัย   ปอมมาก
02-47 นาย สราวุธ   อนุสรหิรัญการ
02-48 นาย สันทัด   มาทน
02-49 นาย สามิต   สิงหสุวรรณ
02-50 นางสาว สุธาทิชณีย   อะหมัดตอเฮด
02-51 นาย อนวัช   เสมบัว
02-52 นาย อนุศักด์ิ   นารีเลิศ
02-53 นาย กฤษฎา   กล่ันเกิด
02-54 นาย กฤษฎา   สรอยมี
02-55 นาย เกรียงไกร   ศรีสุวรรณ
02-56 นาย จักรกฤช   เรืองแยม
02-57 นาย จิรศักด์ิ   บุญจงรักษ
02-58 นาย ชวลิต   วณิชชากุลจิต
02-59 นาย ชาตรี   ทองวรรณ
02-60 นาย ชุธิพงษ   ศรีเกษม
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03-01 วาที่รอยตรี ณโม   ปทอง
03-02 นาย ณรงคชัย   ทองเทศ
03-03 นาย ธรรศ   คงแกว
03-04 นาย นภัทร   จิตรภักดี
03-05 นาย นรินทร   ชํานาญเวช
03-06 นาย ปฐมพงศ   ภมรพล
03-07 นาย ปรีดา   กิจศุภสวัสด์ิ
03-08 นาย พิสิฏฐ   ปอมทอง
03-09 นาย ไพรัช   สุขใจ
03-10 นาย ภูศิษฐ   เรือนสารีหอม
03-11 นาย รุงธรรม   อุณหนันท
03-12 นาย วุฒิพงศ   สุทธิฤกษ
03-13 นาย ศราวุธ   บุตรราช
03-14 นางสาว สุพรรญา   ดีสลิด
03-15 นาย สุรชาติ   ชื่นเจริญ
03-16 นาย อภิวัฒน   สุขสุวรรณ
03-17 นางสาว อรุณี   สุยะ
03-18 นาย เอกชัย   สุริยะ
03-19 นาย เอกณรงค   นามอินทร
03-20 นาย เอกรัตน   สุขสุวรรณ
03-21 นางสาว ขนิษฐา   พิมพประชา
03-22 นาย จุติชัย   ทองกระจาย
03-23 นาย ณัฐพงษ   จิระบุตร
03-24 นาย ทวีชัย   เสริมสวาง
03-25 นาย ธนชัย   เชื้อพาณิชย
03-26 นาย ธเนศ   อมรทัศนสุข
03-27 นางสาว นพรัตน   ศักด์ิศิริ
03-28 นาย ปรัชญา   รุจนิสรกุล
03-29 นาย ศุภชัย   หวั่นแสง
03-30 นาย สันติ   เลิศสําราญ

03-31 นางสาว สินีนาฎ   อุดม
03-32 นางสาว สุมิตรา   พุมชา
03-33 นาย สุเมธ   จิตภักดีบดินทร
03-34 นาย อภินัทธ   แชมลําเจียก
03-35 นาย อานนท   มุงยอดกลาง
03-36 นาย เอกวิทย   พิทักษคชวงษ
03-37 นาย ฉัตรเฉลิม   ศิลากนก
03-38 นาย บรรณกร   เพชรทวีธรรม
03-39 นางสาว พนิตตา   พวงแกว
03-40 นางสาว สุวรรณี   วุฒิวงศ
03-41 นาย ชัชวาล   ปานสวย
03-42 นาย ชัยวัฒน   ชุมชวง
03-43 นางสาว ณัฐกาญจน   นายมอญ
03-44 นาย อนุวัฒน   วัฒนนรเศรษฐ
03-45 นางสาว มาริสา   สมความหวัง
03-46 นาย กฤษณพล   ไพศาล
03-47 นาย ธีรนัย   ทองประเสริฐ
03-48 นาย กฤษณะ   เนียมสม
03-49 นาย ชัยกิตติ   นอยภักดี
03-50 นาย ชานนท   สีปานนาค
03-51 นาย เชาววรรชว   ผาวันดี
03-52 นาย ธาวิน   ปญญาดี
03-53 นาย ภัควัต   รวิยะวงศ
03-54 นาย วรปรัชญ   ผาลา
03-55 นาย วัชรินทร   สงวนดี
03-56 นาย ศุภกร   ศรีโสภา
03-57 นาย สิทธิโชค   เสนาะลํ้า
03-58 นาย อุดมศักด์ิ   แสงจันทร
03-59 นาย ชยุตม   เจริญมหัธชัย
03-60 นาย รัตนศิลป   เนื่องสมศรี
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04-01 นาย นิตินัย   แซเตียว
04-02 นาย ศรนรินทร   เกตุวัตถา
04-03 นาย สิทธิชัย   โตะมิ
04-04 นาย อิทธิพัทธ   นพคุณ
04-05 นาย อินทนนท   นุชกําแหง
04-06 นาย ดณะชัย   เพชรเจียรนัย
04-07 นาย ธนวัฒน   เนียมบุญนํา
04-08 นาย พินิจ   อักษรพันธ
04-09 นาย ภัทร   ศริพันธุ
04-10 นาย เอกพันธ   โสภนราพงษ
04-11 นาย กันตภณ   เหลืองงาม
04-12 นาย กิจบุญ   สุนนานนท
04-13 นาย จิรวัฒน   สงวนพันธ
04-14 นาย ชวัล   อภิชาติพันธุกวี
04-15 นาย ณฐพรหม   ราษฎรธีรพัทธ
04-16 นาย ดนัย   มากวงษนาค
04-17 นาย ดุลยพล   จําเนียร
04-18 นาย ตวงสิทธิ์   เข็มปญญา
04-19 นาย ถิรวัฒน   เล่ียวสมบูรณ
04-20 นาย ทรงวุฒิ   ชุมเกษร
04-21 นาย ธวัชชัย   จตุรพรโอภากุล
04-22 นาย นครินทร   คอนจํานงค
04-23 นาย บัญชา   รมวาป
04-24 นาย พชร   พงศกรธร
04-25 นาย ภูมิรพี   แกวชัย
04-26 นางสาว ลัลนา   ศรีทรัพย
04-27 นาย วนัส   ชาญสมาธิ์
04-28 นาย วรศักด์ิ   ศรีวรวิบูลย
04-29 นาย วสุพล   ขจรศิลป
04-30 นาย ศรัณย   หุยากรณ

04-31 นาย ศิริศักด์ิ   ศิริบํารุง
04-32 นาย ศุภกร   อองชัยวุฒิ
04-33 นาย สถาพร   บุตรนุช
04-34 นางสาว สมสมร   สิมมา
04-35 นาย สัมพันธ   จวนเจริญ
04-36 นาย สิทธิ์   กุลล่ันทมทอง
04-37 นาย สุรศักด์ิ   พิชิตธนปญญา
04-38 นางสาว โสภา   สุขแสง
04-39 นาย อนุสรณ   ปติวงษ
04-40 นาย อัฐพร   วัดละเอียด
04-41 นาย พงศกร   ราชาเดช
04-42 นาย อนิวัฒน   ปลอดภัย
04-43 นาย กิตติภาส   สิงคเสลิตร
04-44 นาย เกียรติศักด์ิ   ถีถาวร
04-45 นาย จักรรินทร   แกวหาประการ
04-46 นางสาว จินหจุฑา   เติมสุขสวัสด์ิ
04-47 นางสาว ชญาณพิมพ   เหมสกุลธรรม
04-48 นางสาว ชลิตา   สูสุข
04-49 นาง ชุลี   คงเซง
04-50 นาย ฐิติพงษ   หิรัญรําไพ
04-51 นาย ณัฏฐกิตต์ิ   พิมพจันทร
04-52 นาย ณัฐพล   แสงสวาง
04-53 นาย ดนุพล   พรหมถนอม
04-54 นาย ธีรพงษ   บัวคล่ี
04-55 นาย ธีรวัฒน   พวงเกษร
04-56 นาย ธีระพล   อานอาชา
04-57 นาย พงศธร   พูลพิพัฒน
04-58 นาย ไพบูลย   มงคลจามร
04-59 นาย ภูวนารถ   ทองสังข
04-60 นาย วรุตม   โตดิลกเวชช
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05-01 นาย วันชัย   อุโคตร
05-02 นาย สมบูรณ   ราชเดิม
05-03 นางสาว สุวรรณา   มโนมัยรัตน
05-04 นาย โสภณ   เทพทิตย
05-05 นาย อนุศาสน   นึกอุนจิตร
05-06 นาย อภิชาต   ฟองออน
05-07 นาย อภิเชษฐ   ประสนิท
05-08 นาย อรรถพล   บุญจันทร
05-09 นาย อรรถวุฒิ   ปนเงิน
05-10 นาย รัฐพล   อุดมพรพัฒนา
05-11 นางสาว ศิวะพร   ชนะทรัพยโฌติกูล
05-12 นาย อภิสิทธิ์   ศิลปเจริญทรัพย
05-13 นางสาว ขวัญจิรา   บุตตะกุล
05-14 นาย ณัฐพงศ   กิมิฬาร
05-15 นาย นนทนันท   ไตรเสนียรุงโรจน
05-16 นาย อภิสิทธิ์   พรหมหาญ
05-17 นาย กิตติคุณ   ทรัพยปฏิผล
05-18 นาย เกรียงไกร   พิทักษพงษ
05-19 นาย คมน   สิงหกุล
05-20 นาย ชาคริต   แทนโป
05-21 นาย ณัฐพงศ   แกวโสนด
05-22 นาย ณัฐวุฒิ   วัฒนศิริ
05-23 นาย ทักษิณ   มูลวัฒน
05-24 นาย ธนพูน   เตชะสุขสมดี
05-25 นาย ธนันดร   การขยัน
05-26 นาย นิคม   นามศรี
05-27 นาย บุญญฤทธ์ิ   ศรีดี
05-28 นาย ประเสริฐพล   บุญลน
05-29 นาย พงศกร   ฉายากุล
05-30 นาย พิสิทธิ์   แกวแสงใส

05-31 นาย ภานุมาศ   ชายเขต
05-32 นาย ภูวนัย   เหลาทอง
05-33 นาย วิทยา   กาญจนจันทร
05-34 นาย วิรัตน   แพทยกิจ
05-35 นาย วุฒินันท   มีประดิษฐ
05-36 นาย ศรายุทธ   จําป
05-37 นาย ศานิต   บัวนิล
05-38 นาย สิทธิศักด์ิ   สุนันท
05-39 นาย สุทธิพงศ   พงษชะอุมดี
05-40 นาย สุวิชา   คลายดวง
05-41 นาย อนุวัฒน   ทองคุม
05-42 นาย อนุวัตร   นะกุลรัมย
05-43 นาย คมสัน   ปธานราษฎร
05-44 นาย ณัฐพล   พูลนอย
05-45 นาย นิติกานต   ศรีสมบูรณ
05-46 นาย มนตชัย   อริยพฤกษ
05-47 นาย ศุภากร   อนุจร
05-48 นาย เกียรติศักด์ิ   นาคจุย
05-49 นาย คธายุทธ   หอมจันทร
05-50 นาย ณัฐกานต   สุพร
05-51 นาย ดํารงศักด์ิ   ธนูศร
05-52 นาย ธนวิทย   อุดมสิทธิพงษ
05-53 นาย ธีระยุทธ   พาออนตา
05-54 นาย นัฐพล   พิละมาตย
05-55 นาย พัลลภ   กิตติจูงจิต
05-56 นาย พิชิต   วันทอง
05-57 นาย วัชระ   หยวกฉิมพลี
05-58 นาย วันเจด็จ   สีปาน
05-59 นาย ศักด์ิสิทธิ์   หะยียะหยา
05-60 นาย อนุวัฒน   ดีนอย
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06-01 นาย กรกช   วงษแสงทอง
06-02 นาย กรรวี   ดวงดี
06-03 นาย กฤษฎา   ทองออน
06-04 นาย กฤษฎา   อเนกวรพงศ
06-05 นาย กฤษฎากร   แกวบุตร
06-06 นาย กฤษฎ์ิภูมิ   วิเรขรัตน
06-07 นาย กฤษณะ   คําพล
06-08 นาย กฤษณุ   เมฆฉาย
06-09 นาย กฤษดา   วงษโก
06-10 นาย กฤษดา   เหลืองอราม
06-11 นาย กอสกุล   จินารักษ
06-12 นาย กัณฑพจน   คุณภัทรณีซัง
06-13 นาย กาลัญู   จิตรณรงค
06-14 นาย กิตติพงศ   ดีนาน
06-15 นาย กิตติวัฒน   อรัญโสตร
06-16 นางสาว กีรติพร   ปราชญอุดม
06-17 นาย เกรียงกมล   ลาดศิลา
06-18 นาย เกรียงไกร   จันนาค
06-19 นาย เกรียงไกร   ฉิมวงษ
06-20 นาย เกียรติศักด์ิ   รัตนพันธ
06-21 นาย คชา   บุญมาเลิศ
06-22 นาย จรัญ   นุหมอง
06-23 นาย จรัส   สุภาภรณ
06-24 นาย จักรกฤษ   งามพงศพรรณ
06-25 นาย จารุวิทย   แกวประสพ
06-26 นาย จิระศักด์ิ   เคงเปยม
06-27 นาย จีระวุฒิ   ขวานเพชร
06-28 นาย เจริญพงษ   สารจันทร
06-29 นาย เจษฎา   เฟองเจริญ
06-30 นาย เฉลิมเกียรติ   แสนนาม

06-31 นาย เฉลิมชัย   สาสกุล
06-32 นาย ชนะพงศ   หัสดี
06-33 นางสาว ชมนาท   ลีราช
06-34 นาย ชวพล   ยาสมุทร
06-35 นาย ชัยรัตน   นามบุตร
06-36 นาย ชัยวัฒน   หนูหอม
06-37 นาย ชาคริต   รักตะวัต
06-38 นาย ชาญนุพงษ   ประสานศรี
06-39 นาย ชุตินันท   อินทประสาท
06-40 นาย ณรงคชัย   แสงอภัย
06-41 นาย ณัฏฐกร   ใชโรจน
06-42 นาย ณัฐนนท   มดทอง
06-43 สิบเอก ณัฐพล   จดฟา
06-44 นาย ณัฐพล   ไตรทาน
06-45 นาย ณัฐพล   โสมณะวัตร
06-46 นาย ณัฐวุฒิ   กําเนิดบุญ
06-47 นาย ณัฐวุฒิ   ณ มณี
06-48 นาย ณัฐวุฒิ   นาคนาวา
06-49 นาย ดนุพล   สุวรรณ
06-50 นาย ตรีรัตน   สุขเปรม
06-51 นาย ถนอมศักด์ิ   ศรมุข
06-52 นาย ทรรศนะ   แกวสังหาร
06-53 นาย ทวีศักด์ิ   เภาเพิ่ม
06-54 นางสาว ทัศนีย   สมวงษ
06-55 นาย ทินวัฒน   สโมธานทวี
06-56 นาย ธนกฤต   วรเดชโชติกุล
06-57 นาย ธนเดช   นิธินิวิฐ
06-58 นาย ธนพร   รุจิระกุล
06-59 นาย ธนพล   ลิวาภรณ
06-60 นาย ธนพัฒน   ทนนํ้า
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07-01 นาย ธนพันธุ   สุขสวัสด์ิ
07-02 นาย ธนภณ   ล่ิมมณีธร
07-03 นาย ธนวัฒน   พฤกษสุวรรณ
07-04 นาย ธนิก   หาญโยธิน
07-05 นาย ธมกร   วีระวุฒิ
07-06 นาย ธราดล   ศิริพลานนท
07-07 นาย ธัชชัย   งามเลิศ
07-08 นางสาว ธัญรดา   อุตสาหะ
07-09 นาย ธานี   รัชนีวงศ
07-10 นาย ธิติวุฒิ   วงศพันธุ
07-11 นาย ธีรพงษ   โถปาคํา
07-12 นาย นครินทร   บุญถนอม
07-13 นาย นธิภัทร   เจนสุทธิเวชกุล
07-14 นาย นพคุณ   จิรฐิติพงศ
07-15 นาย นพคุณ   ชาวชายโขง
07-16 นาย นพพล   คําสินธุ
07-17 นาย นรา   ปตนี
07-18 นาย นฤนาท   ทองอินทร
07-19 นางสาว น้ําตาล   แกวศรี
07-20 นาย นิธินันณ   ณัทธนามหาโรจน
07-21 นาย นิยม   บุญคํา
07-22 นาย นิวัตน   ปนวร
07-23 นาย บรรจง   ธิปโปทา
07-24 นาย บรรพต   ผุดผอง
07-25 นาย เบญจมินทร   อิธิตา
07-26 นาย ปฏิเวธ   ผมทา
07-27 สิบเอก ปฐมพงษ   ไชยรงศรี
07-28 นาย ปฐมพงษ   พันธขาว
07-29 นาย ปรเมษฐ   กอแกว
07-30 นาย ประจักรา   พิทักษเกียรติ

07-31 นาย ประณต   เตียวยอด
07-32 นาย ปรัฐฐา   บรรดาศักด์ิ
07-33 นางสาว ปรัศนียา   ไวสุกรณ
07-34 นาย ปราโมทย   เขียดโทน
07-35 นาย ปริญญา   บํารุง
07-36 นาย ปรีชา   เปรมใจ
07-37 นาย ปารมี   ออนจันทึก
07-38 นางสาว ปาริชาด   กิ่งมาลา
07-39 นาย ปยพงษ   อําพันทอง
07-40 นาย ปยะ   จงรักษ
07-41 นาย เผชิญ   กันสถิตย
07-42 นาย พงศกร   ทองพันธุ
07-43 นาย พงษดนัย   นาคนาวา
07-44 นาย พิทักษ   ผองแผว
07-45 นาย พีรพล   เจนการ
07-46 นาย พุทธศาสน   วิชัยรัมย
07-47 นาย เพิ่มศักด์ิ   ทรัพยา
07-48 นาย ภัทร   สํารี
07-49 นาย ภาณุมาศ   นงนุช
07-50 นางสาว ภาวิณี   ทับทิมไสย
07-51 นางสาว มนัญชญา   หนูแยม
07-52 นาย มโนธรรม   ชูสงแสง
07-53 นาย รณกร   สายเพ็ชร
07-54 นาย รณรงค   เกื้อกูล
07-55 นาย เรืองฤทธิ์   รังษะพรหม
07-56 นาย ฤทธิกร   มณีจร
07-57 นาย ฤทธิไกร   คําแดง
07-58 นางสาว ลลิตา   งามพงศพรรณ
07-59 นาย วธันู   ดุกสุกแกว
07-60 นาย วรทัศน   สาสนัส
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08-01 นาย วรบรรณ   วังวนสินธุ
08-02 นาย วรพจน   เนียมคง
08-03 นาย วรายุทธ   พันธแต
08-04 นาย วศิน   มาลีเมาะ
08-05 นาย วสันต   ศิริษา
08-06 นาย วัฒนพงษ   ประเวชไพร
08-07 นาย วันชัย   บัวจําปา
08-08 นาย วิกร   เนื่องจํานงค
08-09 นาย วิจารณ   คงหอม
08-10 นาย วิชชากร   จันทรวิชัย
08-11 นาย วิทวัส   เกตุรวง
08-12 นาย วิโรจน   แฟงนอย
08-13 นาย วีระ   ดวงต้ัง
08-14 นาย วีระพงษ   มาใจ
08-15 นาย วีระพันธ   มูลบุตร
08-16 วาที่รอยตรี ศุภชัย   ต้ินส้ัน
08-17 นาย สงคราม   พรมพิบาล
08-18 นาย สถาพร   สุระดี
08-19 นาย สมพงษ   โสภา
08-20 นาย สรรพสิทธิ์   บุญโชติ
08-21 นาย สรวัชร   ศรีจันทรากูล
08-22 นาย สหชัย   มังคลัง
08-23 นาย สัจจพจน   อติสิงห
08-24 นาย สันติภาพ   สุขอินทร
08-25 นาย สันติศักด์ิ   ขุนไพชิต
08-26 นาย สิทธิพงศ   โกสินทร
08-27 นาย สิทธิศักด์ิ   อิทธิประเวศน
08-28 นาย สิริพจน   เร่ิมยินดี
08-29 นาย สุทัศน   ปวโรภาส
08-30 นาย สุธางค   เศรษฐมังกร

08-31 นาย สุนทร   บุญญากร
08-32 นาย สุพัชรงค   ธงชัย
08-33 นาย อดิศร   ทองคํา
08-34 นาย อดิศักด์ิ   นิกาจ๊ิ
08-35 นาย อธิชา   อยูเจริญ
08-36 นาย อนรรฆ   อุนสมัย
08-37 นาย อนิรุธ   ขาวมรดก
08-38 นาย อนุสรณ   ภูคันทา
08-39 นาย อภินันท   การะรัมย
08-40 นาย อรรถพล   ใจกลา
08-41 นาย อรรถพล   โหมดขํา
08-42 นางสาว อัยญาวริน   พันเดช
08-43 นาย อานันท   วิไลรัศมี
08-44 นาย อิทธิพล   จันทรเกิด
08-45 นาย อุกกฤษฎ   สังขโชติ
08-46 นาย อุกฤษฏ   กําเนิด
08-47 นาย อุทัย   สายบุตร
08-48 นาย เอกลักษณ   ชนะกิจ
08-49 นาย ขวัญชัย   อยูอ่ิม
08-50 นาย ณัฐดนัย   เชยชุม
08-51 นาย ณัฐวุฒิ   เอ่ียมศรี
08-52 นาย ปณณวัชร   ไชยสิทธิ์ปญญา
08-53 นาย สรศักด์ิ   อ๊ึงมงคลมณี
08-54 นาย ไพบูลย   เดชกลาหาญ
08-55 นาย วงศธร   โกศานต
08-56 นาย อนันต   สมบัติสถาพร
08-57 นาย อรรถพล   บุญกลุม
08-58 นาย อารยะ   อินทสุก
08-59 นาย กรวิทย   หนูคง
08-60 นาย กรีฑา   จันทดี
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09-01 นาย กฤษณเรศ   ศรีเสนอ
09-02 นาย กิตติกร   อัดแอ
09-03 นาย กิตติพงษ   แสนจันทร
09-04 นาย กิตติพัทธิ์   อัครธรานันฐ
09-05 นาย เกียรติศักด์ิ   ศรีสุภาลักษณ
09-06 นาย คมสัน   หลาเตจา
09-07 นาย จักรกฤษณ   รัษฎาเพชร
09-08 นาย จิณณพัต   ชนะฤทธิชัย
09-09 นาย จีรพล   งามวิไลพันธ
09-10 นาย เฉลิมพล   เกษกลา
09-11 นาย ชนาธิป   มะอยูเที่ยง
09-12 นาย ชัชวาล   อินตะวิน
09-13 นาย ชัยวัฒน   ยันตะศรี
09-14 นาย ชัยวุฒิ   พรหมเกล้ียง
09-15 นาย ชีวโรจน   ชอบสุข
09-16 นาย ณพณัฎฐ   เขตขัน
09-17 นาย ณัชพล   สีสวาด
09-18 นาย ณัฐดนัย   อธิโรจน
09-19 นาย ดวงสิทธิ์   จริยศาสน
09-20 นาย ทวัฒชัย   รณกิตติพิสุทธิ์
09-21 นาย ธนวัฒน   เกตุสกุล
09-22 นาย ธวัฒชัย   เพ็ชรดํา
09-23 นาย ธีรพงศ   มัดตาเฮด
09-24 นาย ธีรพงษ   ธรรมสาคร
09-25 นาย ธีระชล   ชูหวาน
09-26 นาย นพดล   พุมพวง
09-27 นาย นิคม   บุตรโพธิ์
09-28 นาย พงศกฤษณ   ไหรณพันธ
09-29 นาย พงศธร   ไพบูลย
09-30 นาย พรประสิทธิ์   นิมนต

09-31 นาย พัธรานนท   มั่นทอง
09-32 นาย พิชิตศักด์ิ   ปราบวงษา
09-33 นางสาว พิมพวิมล   โพธิ์อุดม
09-34 นาย พิรชัช   เขียวคํา
09-35 นาย พิษณุ   ชูทรัพย
09-36 นาย พิษณุ   หอมนาน
09-37 นาย พีรดนย   แพงดี
09-38 นาย พีรเดช   สุทธิเจริญชนม
09-39 นาย ภาณุวัฒน   มิลยฤทธิ์
09-40 นาย ภาสกร   หมอกเจริญ
09-41 นาย มานิตย   ฮาวบุญปน
09-42 นาย มารุต   อินทนาศักด์ิ
09-43 นาย รุงโรจน   มานะจิตต
09-44 นาย วรชัย   ทิมินกุล
09-45 นางสาว วรรณวิภา   สอนประดิษฐ
09-46 นาย วัชรพงษ   วิมูลชาติ
09-47 นาย วิรัตน   ยุบลนวน
09-48 นาย วีรวัฒน   กันพงษ
09-49 นาย วุฒินรินทร   มิตรสมาน
09-50 จาเอก ศุภชัย   ภูมิรัตนไพศาล
09-51 นาย ศุภโชค   คําสอน
09-52 นาย ศุภมงคล   โพธิศิริ
09-53 นางสาว ศุภมาส   ชุบไธสง
09-54 นาย สมคิด   ดวงประภา
09-55 นาย สมพล   มีฉลาด
09-56 นาย สมิทธิภัทพ   สีแกว
09-57 นาย สรวิศ   วงษรักไทย
09-58 นางสาว สรวีย   นาประกอบ
09-59 นาย สราวุธ   ฉิมพาลี
09-60 นาย สันติสุข   อภิโมทย
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10-01 นาย สาธิต   ประเสริฐลาภ
10-02 นาย สุชนินทร   เสือสมิง
10-03 นาย สุดเขต   สิทธินัน
10-04 นาย สุทัศน   เจริญใจ
10-05 นาย สุรเชษฐ   ยังเพ็ง
10-06 นาย สุรพัฒน   วรพิชิตพงศ
10-07 นาย สุรรัชฏ   หิงสุวรรณ
10-08 นาย สุริยะ   สุทน
10-09 นาย สุวัฒน   หลงจิ
10-10 นาย อดิศักด์ิ   อุปติ
10-11 นาย อนุชิต   วรชมพู
10-12 นาย อนุพงษ   เรืองขจร
10-13 นาย อนุวัฒน   อนคง
10-14 นาย อนุสรณ   ไชยจันทร
10-15 นาย อภิญญา   ตนายะพงศ
10-16 นาย อภิวุฒิ   ไตรรัตน
10-17 นาย อเลกทรานเดอร   ควัซท
10-18 นาย อัมพร   แสงหอย
10-19 นาย อาชว   กังวานสุระ
10-20 นาย อาทิตย   ฤทธิ์สอาด
10-21 นาย อานัส   เด็งวัง
10-22 นาย อิสรากูล   ออภูมิ
10-23 นาย เอกชัย   สิริโสม
10-24 นาย เอกพันธ   ศรีนิล
10-25 นาย เอกราช   พวงหิมวันต
10-26 นาย เอกรินทร   อินถา
10-27 นาย จิตรทิวัส   วินัยผาสุข
10-28 นาย กิตติพล   ธนธาราคิรี
10-29 นาย ปยะณัฐ   ตรงตอการ
10-30 นาย มงคล   วงษา

10-31 นาย กมล   แกวยา
10-32 นาย กมล   ดวงชาทม
10-33 นางสาว กฤตยา   ชื่นชม
10-34 นาย กาวหนา   เลิศอนุวัฒน
10-35 นาย กิตติคุณ   สัตยซื่อ
10-36 นาย คฑาวุฒิ   เหมยฟอง
10-37 นาย โฆสิต   ยังชํานาญ
10-38 นาย จาตุรงค   จงดี
10-39 นาย จารุพงศ   โพชสาลี
10-40 นาย จิตติพงษ   ทวีสุข
10-41 นาย เจนณรงค   จันทรพริก
10-42 นาย เจษฎา   รัตนโชติ
10-43 นาย เจษฎาพร   บุญสง
10-44 นาย ฉัตรชัย   พระโพธ์ิ
10-45 นางสาว ชรัฎฎา   บุญปกครอง
10-46 นาย ชลัท   กิตติภัคภูวดล
10-47 นาย ชวลิต   เมฆฉาย
10-48 นาย ชาญวิทย   อามีน
10-49 นาย ชาตรี   เตชะธนาพานิชย
10-50 นาย ชิน   สงชุม
10-51 วาที่รอยตรี ณรงคศักด์ิ   รอดทอง
10-52 นาย ณัฐกิตต์ิ   สุขคลาย
10-53 นาย ณัฐนันท   สุวรรณวงศ
10-54 นาย ณัฐพงษ   นนทภา
10-55 นาย ณัฐพงษ   ภูมิประหมัน
10-56 นาย ณัฐวุฒิ   สายสดงาม
10-57 นาย เทพบดินทร   สิริบุตรวงศ
10-58 นาย เทวฤทธ์ิ   จันตะมัง
10-59 นาย แทนธานี   หิมมะ
10-60 นาย ธนธรรม   ชั้นประเสริฐ



สาํหรับกรรมการฝึกซ้อมตรวจสอบบัณฑติ แถว 11 หนาที่  11

11-01 นาย ธนากร   พิชญโชติกานต
11-02 นาย ธนาบัตร   มานยาซิ
11-03 นาย ธวัชชัย   ทุลศิลป
11-04 นางสาว นริศรา   มีสุข
11-05 นาย นฤพนธ   ศรีวิภาสถิตย
11-06 นาย ปรณัฐ   ทรายมุก
11-07 นาย ประพันธ   แชมชอย
11-08 นาย พงศกร   พิศาล
11-09 นาย พงศภัทร   ถาวรพัฒนพงศ
11-10 นาย พศวัต   ไกลกลางดอน
11-11 นาย พิทักษ   ทันทะลัย
11-12 นาย พีระพงษ   หนูสอน
11-13 นาย ภูมิภัทรพงษ   โพธิเสน
11-14 นาย มนัสวี   มะลิวัลย
11-15 นาย มูฮัมมัดฮัมดี   สาและ
11-16 นาย ยุคลธร   ปทมะ
11-17 นาย ยุติวิชญ   โยติภัย
11-18 นาย ยุทธจักร   ผาคํา
11-19 นาย ลิขิต   บัวชาวเกาะ
11-20 นาย วัชรพงษ   เยื่อใย
11-21 นาย วิษณุ   ขาวลาจันทร
11-22 นาย วีรพล   จิรวัฒนวิจารณ
11-23 นาย วุฒิเกียรติ   กอนคุม
11-24 นางสาว ศศิภรณ   เลาหประเสริฐศิริ
11-25 นาย สหเทพ   ปาตังคะโร
11-26 นาย สุวิช   ชูสถาน
11-27 นาย สุวิทย   ชายภักตร
11-28 นาย อธิวัฒน   ปานสุขุม
11-29 นาย อธิวัฒน   สําราญ
11-30 นาย อภิวัฒน   แปนหมึก

11-31 นาย อภิสิทธิ์   ยุทธโกศา
11-32 นาย อรรถพร   โคนโท
11-33 นาย อรรถพล   ธนูแกว
11-34 นาย อลงกรณ   วงศสุรินทร
11-35 นาย เอกลักษณ   พุมเงิน
11-36 นาย กิตติเทพ   ตันเจริญ
11-37 นาย เกียรติศักด์ิ   สุทธเขต
11-38 นาย ธีรวัฒน   วงพิมล
11-39 นาย มนัส   หมัดยุโสะ
11-40 นางสาว กัญญาภัค   พันธกูล
11-41 นาย ชัยพร   แซลี
11-42 นาย ชาตรี   โฉมศรี
11-43 นาย ชินกฤต   บริบูรณ
11-44 นาย ธนาวุฒิ   แสงภูเขียว
11-45 นาย นพรัตน   นุชนารถ
11-46 นางสาว นภัสสร   ปาโต
11-47 นาย บัณฑวิช   พงศพัฒนานุรักษ
11-48 นางสาว พรไพลิน   สมานเพ็ชร
11-49 นางสาว มนัญญา   ขจรเวคิน
11-50 นางสาว ยุภาวดี   บุญวรรณ
11-51 นางสาว ศิริกุล   พันดวง
11-52 นาย สิทธิโชค   วรเวชเตชกุล
11-53 นางสาว สุภาวดี   โพธิระหงษ
11-54 นาย อโนชา   ประธานนนท
11-55 นาย อาริฟ   วาฮับ
11-56 นาย โอภาส   เมฆรุงโรจน
11-57 นาย กิติกรณ   พรหมเกตุ
11-58 นาย ดิชพัชร   เปยมสุขธนอนันต
11-59 นาย ธนะนันท   ถิระโชติกุล
11-60 นาย บุญฤทธ์ิ   โชติสาสนกุล



สาํหรับกรรมการฝึกซ้อมตรวจสอบบัณฑติ แถว 12 หนาที่  12

12-01 นาย กิตติชัย   ทาวโพธ์ิทอง
12-02 นาย ชัยอนันต   ไชยวรินทรกุล
12-03 นาย ณัฐวุฒิ   สุริยะ
12-04 นาย ธนารัตน   เสมอพงษ
12-05 นางสาว รักชนก   สาลี
12-06 นาย รักษพล   ปาลัครกุล
12-07 นาย วัชราพงษ   ผลางมา
12-08 นาย วันชัย   หนูสง
12-09 นาย วีระพงษ   เมฆขยาย
12-10 นาย ศตวรรษ   พงษวิมาน
12-11 นาย ศตวรรษ   วัฒนดิเรกพัฒน
12-12 นาย สุวีร   พวงมณี
12-13 นาย อภิชัจ   เจียรวิริยะนาถ
12-14 นางสาว ธัญญาภรณ   เถกิงเกียรติ
12-15 นาย วิโรจน   เรืองเดชสุวรรณ
12-16 นาย กิตติกร   ยุนพันธ
12-17 นาย กุลพัชร   เพชรจรัส
12-18 นาย คณิต   ภาษี
12-19 นาย จาตุรนต   ล้ีไพบูลย
12-20 นาย ณฤดล   ตันติพานิชพันธ
12-21 นางสาว ณัฐชญา   เสือเมือง
12-22 นาย ณัฐพงษ   สุขสมบูรณ
12-23 นาย ธนวัฒน   ธรรมกิรติ
12-24 นาย ธีรพงษ   ชางทอง
12-25 นาย ปวเรศ   อรุณเกตุ
12-26 นาย ปญญา   ต้ังมานะ
12-27 นางสาว รวมพร   ศิลคํา
12-28 นาย รัชพล   สมัญญา
12-29 นาย วิเชตุ   ทิวาวงษ
12-30 นาย วิทยา   ทันใจ

12-31 นาย สิทธิโชค   รอดศิริ
12-32 นาย สิริชัย   สินวิรส
12-33 นาย สุทธิพงษ   มีศิลป
12-34 นาย สุภาณุพันธ   ราชา
12-35 นางสาว เสาวนีย   มวงออน
12-36 นาย หนึ่งในปฐพี   พรมงาม
12-37 นาย อตินท   สุรัตน
12-38 นาย อนุชา   กูลประสูตร
12-39 นาย อภิวัฒน   เอ่ียมวงษา
12-40 นาย อรรถพล   ทองคํา
12-41 นาย เอกลักษณ   แสงสวัสด์ิ
12-42 นางสาว วนาลี   แสงเงิน
12-43 นาย คมเดช   เพ็ชรงาม
12-44 นางสาว จุฑารัตน   อุนจิตร
12-45 นาย ศิริพงษ   อํ่าจ๋ิว
12-46 นาย กฤตภาส   ศรีทอง
12-47 นาย กัญจน   กิมทรง
12-48 นาย กิตติภูมิ   กุลสิงห
12-49 นาย ชัยโรจน   สุภาวงศ
12-50 นาย ซามี   สลามเตะ
12-51 นาย ณัฐชัย   เปลงปล่ัง
12-52 นาย ธนา   ทวีปวรเดช
12-53 นางสาว ธนาภรณ   เพงกิจ
12-54 นาย นัฐวุฒิ   พุฒจีบ
12-55 นาย นิติพงศ   แสนเดช
12-56 นางสาว นิภาพร   สุขเจริญ
12-57 นาย ประวิชย   อนันตพินิจกุล
12-58 นาย พยงค   เกิดอารีย
12-59 นาย ฟาฮาดูดีน   ภาลาวัน
12-60 นาย ภัทรพล   กล่ินประชุม



สาํหรับกรรมการฝึกซ้อมตรวจสอบบัณฑติ แถว 13 หนาที่  13

13-01 นาย มัยฤทธิ์   ปุระธนานนท
13-02 นางสาว วนัสนันท   กําปงซัน
13-03 นาย สรรเสริญ   นาวงษ
13-04 นาย อทิติ   ทับเอ่ียม
13-05 นาย อัครพล   เสมาทอง
13-06 นาย พงษพัฒน   แพวขุนทด
13-07 นาย กัณฑเอนก   แดงเสนาะ
13-08 นาย กิติกร   หาบุบผา
13-09 นาย จักรพันธ   เพิ่มพูล
13-10 นางสาว จีรพร   พวงมั่ง
13-11 นางสาว จุฑามาส   คะเชนทร
13-12 นางสาว ชลกร   คําชุมภู
13-13 นาย ชลิต   ลาภาพิพัฒน
13-14 นาย ซูฮัยมี   สูแอเสาะ
13-15 นางสาว ณัฐยา   เณรพงษ
13-16 นาย ทัศนัย   แซล้ิม
13-17 นาย ธัชพงศ   ศิริพันธุ
13-18 นาย ธีรภัทร   ลายอด
13-19 นาย พงศกร   หมุดนอย
13-20 นาย พิรุณ   โฉมเฉลา
13-21 นางสาว มัญธิชา   ภูวิน
13-22 นางสาว ลภัสภาส   พงษพเดิม
13-23 นาย วีรยุทธ   เบ่ือนอย
13-24 นางสาว ศศิวิมล   อยูสุข
13-25 นางสาว ศิริลักษณ   ศรีภูมิเดิม
13-26 นาย ศุภชัย   อยาลืมญาติ
13-27 นางสาว สุชัจจรดา   กันมณี
13-28 นางสาว สุชิพา   หวังกิจ
13-29 นาย อัษฎกร   ศรีโมรา
13-30 นาย อานนท   เหลืองประสิทธิ์

13-31 นางสาว ฐานิสา   ประทุมสุวรรณ
13-32 นาย ณัฐพงศ   เสงสุย
13-33 นาย ธีรศักด์ิ   คุณวันดี
13-34 นางสาว ปาลิดา   กีรติบุตร
13-35 นางสาว สายธาร   พลนอก
13-36 นางสาว กัตติกา   ชัยมงคล
13-37 นาย กัมพล   เรียงพวา
13-38 นาย ณัฐกิตต์ิ   โชติวิเศษอนันต
13-39 นางสาว ธนิศรา   พลอยดํา
13-40 นาย ธีรวีร   แสงแกว
13-41 นาย นพดล   กันเกตุ
13-42 นางสาว ปรียานุช   สุดภวา
13-43 นางสาว ปยะฉัตร   นาคสุข
13-44 นางสาว ไพลิน   กาวิใจ
13-45 นาย ภัคพงศ   สังขวิเศษ
13-46 นาย ภัทรดนัย   มัคสิงห
13-47 นางสาว ภารดี   หัตถปะนิตย
13-48 นาย ยรรยง   พงษธา
13-49 นางสาว รติพร   สมุทรวานิช
13-50 นาย วัฒนศักด์ิ   สุขศรี
13-51 นางสาว วิภาวดี   มะโฮง
13-52 นางสาว ศุภพร   บุญนวล
13-53 นางสาว สุพรรณี   มุสิกพันธุ
13-54 นางสาว โสภา   คําใสย
13-55 นางสาว กชพร   พิมพสิน
13-56 นางสาว กฤติกา   วรรณปะเก
13-57 นาย กฤติน   ปราโมกขชน
13-58 นาย กอเกียรติ   ชีรคุปต
13-59 นางสาว กอบกุล   คําสงค
13-60 นาย กิตติพัทธ   ทองคําโชติศิริกุล



สาํหรับกรรมการฝึกซ้อมตรวจสอบบัณฑติ แถว 14 หนาที่  14

14-01 นาย กีรติ   ฏิระวณิชยกุล
14-02 นางสาว กุลธิดา   วาจาม่ัน
14-03 นางสาว ขนิษฐา   วัฒนสกุลเกียรติ
14-04 นาย คุณานนต   พัวสวัสดีเทพ
14-05 นางสาว จิตรลดา   พวงสุนทรพงศ
14-06 นางสาว จิตรลดา   วงศสามี
14-07 นางสาว จิราพร   จันทรศิริ
14-08 นางสาว จุฑากานต   ขจรศิลป
14-09 นางสาว จุฑามณี   พลคอ
14-10 นางสาว จุฬาลักษณ   ศรีนอก
14-11 นาย เจตเมธี   สมัยกลาง
14-12 นางสาว ฉันชนก   สุขแสวง
14-13 นางสาว ชญานิศ   พัวสัมพันธ
14-14 นาย ชนาธิป   ปานเพ็ชร
14-15 นาย ชยธร   เครือบุตรดา
14-16 นาย ชยังกูร   อนันตริยเวช
14-17 นาย ชวาลา   บุญโญ
14-18 นาย ชัชชัย   ยามี
14-19 นาย ฐิติภัทร   นวกุล
14-20 นางสาว ฐิติวรดา   ทัศคร
14-21 นาย ณรงควิทย   แสงสนธ์ิ
14-22 นางสาว ณัฏฐนรี   คุณานุสนธิ์
14-23 นาย ณัฐชา   วาจาสัตย
14-24 นางสาว ณัฐชานิศร   วงศทองเกื้อ
14-25 นางสาว ณัฐนันท   คําหอม
14-26 นาย ณัฐภัทร   ซูเอโด
14-27 นางสาว ณัฐวดี   ทองเกื้อ
14-28 นางสาว ดลนภา   เหล่ียมใส
14-29 นาย ดิศรณ   เสนาะสําเนียง
14-30 นาย เดชนคร   ศรีอุดร

14-31 นาย ทรงกลด   ศิริวัน
14-32 นางสาว ทิตยา   พงษธา
14-33 นาย ธนกร   ธรรมกรสุขศิริ
14-34 นางสาว ธนวรรณ   ไตรทิพยเจริญยิ่ง
14-35 นางสาว ธมกร   โกยกอบเกียรติ
14-36 นางสาว ธันยาภรณ   อินทรียสังวร
14-37 นางสาว ธาราธิป   ลอกทอง
14-38 นาย ธีรวัฒน   จันทรโพธิ์
14-39 นาย ธีรศักด์ิ   หนูขาว
14-40 นาย ธีระศักด์ิ   รักษายศ
14-41 นางสาว นงนภัส   มวงทอง
14-42 นางสาว นภาลัย   นาคแหยม
14-43 นางสาว นริศรา   ปญญาเครือ
14-44 นางสาว นวลผกา   ปนแกว
14-45 นางสาว นุจนัน   สุรประเสริฐ
14-46 นางสาว บุณยวีร   ดวงมั่ง
14-47 นางสาว บุษราคัม   ชุปวา
14-48 นาย ปนิฐ   เจริญกูล
14-49 นาย ปรารถนา   เพชรชูวงศ
14-50 นางสาว ปรารถนา   อินทวงศ
14-51 นางสาว ปวัลยรัตน   สุทธิเสงี่ยม
14-52 นางสาว ปาณิสรา   พุมพวง
14-53 นางสาว พชญา   เรืองดิษฐ
14-54 นาย พรทวี   งามหนัก
14-55 นางสาว พรพรรณ   จันทะวงค
14-56 นาย พัชรพงศ   อัศวภูษิตกุล
14-57 นางสาว พัชรไพลิน   ไชยเยศ
14-58 นางสาว พัชรินทร   แกวสุริยา
14-59 นาย พีรดนย   กลางนา
14-60 นาย ภวินท   ชูยิ่งสกุลทิพย



สาํหรับกรรมการฝึกซ้อมตรวจสอบบัณฑติ แถว 15 หนาที่  15

15-01 นางสาว ภัทรวรรณ   ภูมิพรรณา
15-02 นาย ภาสันต   วงศคําจันทร
15-03 นางสาว ภิญญดา   ผาติวรภัทร
15-04 นางสาว มนพนา   สุทธิชาติ
15-05 นางสาว มัลลิกา   โถทอง
15-06 นางสาว เยาวลักษณ   หลักทรัพย
15-07 นางสาว รวิสรา   ธรรมาจารยจรัส
15-08 นางสาว ระพีพรรณ   จิตตประไพ
15-09 นาย รัฐวิทย   อุดมเสฏฐภัทร
15-10 นางสาว รัตนาวดี   พิมพวัน
15-11 นางสาว ลักขณา   บวรธรรมทัศน
15-12 นางสาว ลาดทองแท   มีพันธุ
15-13 นางสาว วรงคชนก   หาญรินทร
15-14 นางสาว วรณัน   สรอยทอง
15-15 นางสาว วรรษมน   เกิดจิ๋ว
15-16 นางสาว วรัญญา   เทศรักษ
15-17 นาย วรุฒ   กล่ินรัตน
15-18 นางสาว วาทินี   เถียรวิชิต
15-19 นางสาว วิภาดา   อาษา
15-20 นางสาว วิภาพร   โคตรแกว
15-21 นางสาว วิรัลรัตน   ชัยจินดารัตน
15-22 นางสาว วิลาวรรณ   ศรีนาค
15-23 นางสาว วิลาษิณี   คํามูลละ
15-24 นาย วิสูตร   ประสิทธิ์สุวรรณ
15-25 นางสาว วีรัฏฐ   ศรีดี
15-26 นาย ศตวรรษ   รัชตะวรรณ
15-27 นาย ศรัญู   เดชเสง
15-28 นางสาว ศศลักษณ   โยธาทูน
15-29 นางสาว ศศิกานต   ศิริคํา
15-30 นางสาว ศศิมน   ฑีฆะบุตร

15-31 นาย ศานติ   หิรัญยะวะสิต
15-32 นาย ศิฐศรา   รอดทุกข
15-33 นาย ศิรวิทย   เทพปทุมวิไลพร
15-34 นางสาว ศิรินภา   ขันชะลี
15-35 นางสาว ศิริมา   แถลงการณ
15-36 นาย ศึกษิต   แสนรักษ
15-37 นางสาว สมฤทัย   สมบุญพูลพิพัฒน
15-38 นาย สักชาติ   ภักดีฉนวน
15-39 นาย สิทธิโชค   เศวตศิลา
15-40 นาย สิทธิพร   บุญประกอบ
15-41 นางสาว สิริวิชญ   มุตตามระ
15-42 นางสาว สุทธาทิพย   จันทราภรณ
15-43 นางสาว สุนทรีย   มณีสวัสด์ิ
15-44 นางสาว สุพิชชา   รอดประชา
15-45 นางสาว สุภัทรา   ครุครรชิต
15-46 นางสาว สุภาพร   แหยมยินดี
15-47 นาย สุภิญโญ   เกิดพิบูลย
15-48 นางสาว สุรภา   ใยอุน
15-49 นางสาว สุวิชา   คชรัตน
15-50 นางสาว สุวิชา   จงประเสริฐ
15-51 นางสาว เสาวภา   ปาอินทร
15-52 นางสาว หทัยชนก   อรุณชัยชนะ
15-53 นางสาว เหมวดี   แดนศิริมา
15-54 นางสาว อรไพลิน   ทองคํา
15-55 นาย อรรถกร   อัศวบวรนันท
15-56 นาย อิสรนันท   โคระนํา
15-57 นางสาว อุไรวรรณ   เกล้ียงแกว
15-58 นางสาว ชโลทร   สุขฉายา
15-59 นางสาว ธมลวรรณ   ทองเรือง
15-60 นางสาว แพรว   อุดมผล



สาํหรับกรรมการฝึกซ้อมตรวจสอบบัณฑติ แถว 16 หนาที่  16

16-01 นางสาว กรรณิการ   ออนนิ่ม
16-02 นางสาว กันยาณี   กาเซ็ม
16-03 นางสาว เกษรา   มูฮําหมัด
16-04 นางสาว ณธวรรณ   พวงศิริ
16-05 นางสาว ณัฐฐา   พานสัมฤทธ์ิ
16-06 นาย ณัฐนันท   โกมลวัฒนพงศ
16-07 นางสาว ธัญชนก   จํานงคหาญ
16-08 นาย นวรินทร   กาญจนภูดิศ
16-09 นาย พัชรพล   บุปผา
16-10 นางสาว รติมา   อินทประสาท
16-11 นางสาว วรรณภา   สาลีพวง
16-12 นางสาว ศรัญญา   เตะแต
16-13 นางสาว สุทธิณี   เจะหมัด
16-14 นาย อโนชา   ศรีสิงห
16-15 นาย อัฐพล   ภิญโญคง
16-16 นางสาว อารีวรรณ   บุญรักษา
16-17 นางสาว ชฎาภรณ   สะหะมาน
16-18 นางสาว ฐิตินันท   มังคุด
16-19 นางสาว จุราภรณ   กล่ินเอม
16-20 นางสาว วรรณิศา   พฤกษจันทร
16-21 นางสาว กิ่งกมล   เจริญสุข
16-22 นางสาว ขวัญชนก   ยิ่งรอด
16-23 นางสาว ฉัตรแกว   เหมือนใจ
16-24 นางสาว ณัชณิชา   ขนุนปน
16-25 นางสาว ทิพรัตน   ธงไชย
16-26 นางสาว ธนัตฤนันท   สัตยานุพันธุ
16-27 นางสาว นันทนา   แยมมั่งมี
16-28 นาย บุลากร   บุญรัตนาภรณ
16-29 นางสาว ปวีณา   นนทเกษ
16-30 นางสาว ภิรัณยา   บาลทิพย

16-31 นาย รณพร   ชวยรักษา
16-32 นางสาว รวีวรรณ   เอ่ียมสอาด
16-33 นางสาว วรวรรณ   ลําเพยพล
16-34 นางสาว ศรันยา   สันประเสริฐ
16-35 นางสาว สุดารัตน   สีคะ
16-36 นางสาว หัทยา   โงวเส็ง
16-37 นาย อภิวัฒน   เฟองฟูลอย
16-38 นางสาว ชุติพันธุ   กิ่งสีดา
16-39 นางสาว กชนิภา   อิสร่ัน
16-40 นางสาว จริยา   วิเศษโคตะ
16-41 นาย จักรพันธ   ศรีวิลัย
16-42 นางสาว นันทกานต   แกนทอง
16-43 นางสาว มณธิญา   รุงเรือง
16-44 นาย มนูญ   นิธิพัฒนบวรกุล
16-45 นางสาว สุขุมาล   นอยนงเยาว
16-46 นางสาว สุนิสา   มะเหม็ง
16-47 นางสาว สุพรรณี   พลแสน
16-48 นางสาว อภิณญา   บุญเลิศ
16-49 นาย อิศเรษ   มณีรัตนเจริญ
16-50 นาย วรายุทธ   หรายมณี
16-51 นางสาว ศรัณยพร   กายง
16-52 นาย เอกนนท   แจงนคร
16-53 นางสาว กัญญารัตน   ปรีชาสถิตย
16-54 นางสาว กานตรัตน   นุมเพชร
16-55 นางสาว ขนิษฐา   เผ่ือนบิดา
16-56 นางสาว จารุเนตร   ใจหนักแนน
16-57 นางสาว จิราภรณ   อับดุลสลาม
16-58 นางสาว ปวีณา   ขันทอง
16-59 นาย พงศพัฒน   สุภาพงษ
16-60 นาย พงษสิทธิ์   สุขสวัสด์ิ



สาํหรับกรรมการฝึกซ้อมตรวจสอบบัณฑติ แถว 17 หนาที่  17

17-01 นาย ภานุพงษ   ไทเศรษฐวัฒนกุล
17-02 นางสาว เมษา   จันทรเดช
17-03 นาย ศราวุธ   จันทร
17-04 นางสาว สุวดี   พรบังเกิด
17-05 นางสาว อรวรรณ   ศรีปูนออน
17-06 นางสาว อลิษา   เมืองมา
17-07 นางสาว อิสรีย   บุญวรรณ
17-08 นางสาว ไอยวริน   เนตรทอง
17-09 นาย ปฐวี   สืบวงษ
17-10 นาย กฤชพงศ   ใจธง
17-11 นางสาว ธิดารัตน   เตะบํารุง
17-12 นางสาว โยษิตา   ไทรโพธ์ิภู
17-13 นางสาว วดี   เดนสมุทร
17-14 นางสาว วรวรรณ   ศรีโยหะ
17-15 นางสาว วิลาสินี   คุมภัย
17-16 นางสาว อมรวรรณ   แตสุวรรณ
17-17 นางสาว อลิศรา   เติมเต็ม
17-18 นางสาว วรรศิกา   สะนี
17-19 นางสาว นภัสวรรณ   มั่นคง
17-20 นาย พัทธพล   เข็มจริยา
17-21 นางสาว มณฑาทิพย   ศรีเมือง
17-22 นางสาว มนัสนันท   มันชูนา
17-23 นางสาว มาริสา   มะซอและ
17-24 นางสาว วรรณวิศา   แกวพนม
17-25 นาย อภิรุณรัช   เรืองศรี
17-26 นางสาว กาญจนา   เดวีเลาะ
17-27 นางสาว จิราภรณ   ไชยวงค
17-28 นางสาว พลอย   อุดมผล
17-29 นางสาว มยุรี   ยะไม
17-30 นางสาว พรพุทธา   มิ่งไธสงค

17-31 นางสาว วัชรี   จอนตะมะ
17-32 นางสาว อัสมา   บินมุสลิม
17-33 นางสาว กนกพร   สีวัฒน
17-34 นางสาว จรินทร   ชูพลสัตย
17-35 นางสาว ชนาภา   บัวศรี
17-36 นางสาว ชลดา   ชาบุญเรือง
17-37 นางสาว ชิดกมล   แสนปราโมทย
17-38 นางสาว ณัฏฐา   ขมสวัสด์ิ
17-39 นางสาว ดวงกมล   แสงอุทัย
17-40 นางสาว ธุมาวลี   ลิมปสวัสด์ิ
17-41 นางสาว นภัสวรรณ   จึงมีสุข
17-42 นางสาว นฤมล   ขํากา
17-43 นางสาว นาตยา   ชื่นชูผล
17-44 นางสาว น้ําฝน   ลอยสา
17-45 นางสาว นิตยา   บังเกิดสุข
17-46 นางสาว ปรานี   ยอยโคกสูง
17-47 นางสาว พัชฎาพร   หมัดละ
17-48 นางสาว เพชรรัตน   อุปคุณ
17-49 นางสาว ภักดิพร   ธรรมสุวรรณ
17-50 นางสาว รัชนีวรรณ   ยามันสะบีดิน
17-51 นางสาว ศินีนาถ   เกงขุนทด
17-52 นางสาว ศุภมาศ   เปรมศรี
17-53 นางสาว สิริรัตน   รักทวม
17-54 นางสาว สุดาวรรณ   มีมูซอ
17-55 นางสาว หยาดพิรุณ   มินฮายีนุด
17-56 นางสาว อัญชลี   ศรพวง
17-57 นาย อาทิตย   โบระประดิษฐ
17-58 นาย ณรงคพล   สุทธิมรรคผล
17-59 นาย นฤเดช   พรายทอง
17-60 นางสาว ศิระวันท   สุริยะโชติตระกูล



สาํหรับกรรมการฝึกซ้อมตรวจสอบบัณฑติ แถว 18 หนาที่  18

18-01 นาย ทินกร   พฤกษจันทร
18-02 นาย ภาณุเดช   ชวงนักธรรม
18-03 นาย กบินทร   ปานมาศ
18-04 นาย กิตติพงศ   โกสินทร
18-05 นาย กิตติพงศ   รัสจิต
18-06 นาย เกียรติภัทร   เหมือนแกว
18-07 นาย จตุรงค   เอ่ียมเจริญ
18-08 นาย เจนณรงค   ศรีโกศักด์ิ
18-09 นางสาว ชนกพร   ไพบูลยวัฒนผล
18-10 นาย ชยพล   มีเกิด
18-11 นางสาว ณัฐฌา   โพธิ์นา
18-12 นาย ณัฐพล   เสยกระโทก
18-13 นาย ทรงสิทธิ์   เหมืองหมอ
18-14 นาย ทัฏษดนัย   พูลพจน
18-15 นางสาว ทัตพิชา   อับดุลสลาม
18-16 นาย ธนัตถ   สาระเวียง
18-17 นาย ธันวา   ใจมั่น
18-18 นาย ธาดา   แกวจุฑานิติ
18-19 นาย ธีรวัฒน   เหงาโอสา
18-20 นางสาว นพรัตน   เฉลิมวัฒน
18-21 นาย นิพิฐพนธ   ธัญญวานิช
18-22 นาย บุญอนันต   ชุมวระ
18-23 นาย ปรินทร   วรรณขาม
18-24 นาย ปติภัทร   มาประจักษ
18-25 นางสาว ปุณณภา   รวมเจริญ
18-26 นางสาว พรพรรณ   ศรีเสวก
18-27 นางสาว พัทธนันท   ยศศิริฐากรณ
18-28 นาย พุฒิสาร   มุกดาทอง
18-29 นาย ภวัต   เหมือนใจ
18-30 นางสาว ภัทรศยา   มากผล

18-31 นาย ภิรมย   สะมะแอ
18-32 นาย มณฑล   อินแบน
18-33 นางสาว มณฑิรา   จงเพ็งกลาง
18-34 นางสาว มาริตา   แสงสุข
18-35 นาย ระพินนารถ   จันดาวงศ
18-36 นาย วรงคกร   สรอยสัมฤทธ์ิ
18-37 นางสาว วรรณวิภา   อาหมัด
18-38 นาย วศิน   รัตนะชัยกุล
18-39 นางสาว วศินี   ชาญณรงค
18-40 นาย วัชรากร   โพธิ์เกษม
18-41 นาย วินิทร   จันทรชวง
18-42 นางสาว วิภาวรรณ   แกวเล็ก
18-43 นาย วีรศักด์ิ   สุขสันติ
18-44 นาย ศิริพงษ   เรืองศิริ
18-45 นาย สนธยา   ฉิมวิเศษ
18-46 นาย สรัล   มีชัย
18-47 นางสาว สุภาภรณ   ยอนิมา
18-48 นางสาว สุภาภรณ   วงจันทา
18-49 นาย อธิวัฒน   ออนสุวรรณ
18-50 นาย อนุศาสตร   กาญจนอิสราภรณ
18-51 นาย อภิสิทธิ์   มานมูเลาะ
18-52 นาย อภิสิทธิ์   หมูผ้ึง
18-53 นาย อรรถพล   ธรรมวัตร
18-54 นางสาว อุมบุญ   โตะมิ
18-55 นางสาว ปุณยวีร   แอนดาริส
18-56 นางสาว วชิราภรณ   โชติศิริ
18-57 นางสาว ฐิฏิภา   กมลศักด์ิดาวิกุล
18-58 นางสาว นารพร   ศรีไพโรจนธิกูล
18-59 นางสาว นิศารัตน   จันนุบิน
18-60 นางสาว ศศิประภา   แกวมา
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19-01 นางสาว อรพรรณ   แกวไพฑูรย
19-02 นาย กฤษฎา   วงษโชติ
19-03 นาย กันตธร   เจริญผล
19-04 นาย คนอง   มณุรีย
19-05 นาย จตุภูมิ   วงศสิริวิทยา
19-06 นาย จักรภพ   ศรีโกศะบาล
19-07 นาย ชนะชล   ลามอ
19-08 นาย ชยกร   ชิ้นปนเกลียว
19-09 นาย ชัชวาลย   มะโนรักษ
19-10 นาย ณัฐกนฑ   แยมชัยมงคล
19-11 นาย ณัฐวุฒิ   คําผลศิริ
19-12 นาย ทัชชกร   ศรีณรงค
19-13 นาย ธนพล   บุญศรี
19-14 นาย ธรรมศักด์ิ   สนองเดช
19-15 นางสาว ธันยชนก   กระตายทอง
19-16 นาย พงษศธร   ธนวิภารัตน
19-17 นางสาว พัชรี   มุมิ
19-18 นาย พันธวัจน   ธนาวุฒิมนัส
19-19 นางสาว มาริสา   มาดีสรรค
19-20 วาที่รอยตรี มุนินทร   ชัยพงษ
19-21 นางสาว เมฑิตา   หงษประชา
19-22 นาย วรงกมล   แทนบํารุง
19-23 นางสาว วรรษมน   เลิศสาครประเสริฐ
19-24 นาย ศิร   เรืองฤทธิ์
19-25 นางสาว ศิริประภา   ทองแดง
19-26 นาย ศิริพงศ   ศรีรุงเรืองมีชัย
19-27 นางสาว ศิริวิมล   เรืองแปน
19-28 นางสาว ศิวาลัย   สีบัวโรย
19-29 นาย ศุภกร   ศรีพงษ
19-30 นาย สัมฤทธิ   จันทอง

19-31 นางสาว สาวิตรี   มาตเลิง
19-32 นาย สุทธิชัย   สุไลมาน
19-33 นาย สุทัศน   รอดแสวง
19-34 นางสาว อฐิติยา   ดอนจินดา
19-35 นาย อภิศักด์ิ   วิจิตรกูล
19-36 นางสาว อาลิษา   ดอนิ
19-37 นาย จีรณัทย   ชีวาประกอบกิจ
19-38 นาย ณเดโช   อัยรารัตน
19-39 นาย ณัฐพล   เปรมจิตตเสถียร
19-40 นาย ธนิศร   ตัณฑิทรัพย
19-41 นาย พงษศักด์ิ   ยอดใจ
19-42 นาย วชิระ   อวยพร
19-43 นางสาว สิวลี   สุพัฒนากร
19-44 นาย สุรศิษฏ   โตรักษา
19-45 นาย โจเซฟ   บาฮเนร
19-46 นาย ธณัชธิษณ   สิงหมณีสกุลชัย
19-47 นาย นพรัตน   หงษวิเศษ
19-48 นาย ปรัชญา   ผดุงเกียรติสรร
19-49 นาย ศรายุทธ   เปรมศรี
19-50 นาย ศิขริน   ดวงคําภา
19-51 นาย อัคคภาคย   ศักด์ิเกษมศานต
19-52 นาย อัครพล   กิติวัฒนากร
19-53 นาย เอกชัย   เตชพรรุง
19-54 นาย คมกฤษ   มหาราช
19-55 นางสาว ชมัยพร   แชสังข
19-56 นาย ชัชพล   อนันตวงศ
19-57 นาย ชินวัฒน   ระวังวงศ
19-58 นาย ธนชัย   ชูหิรัญ
19-59 นาย นนท   พะวร
19-60 นาย นภสินธุ   เนาวนิตบํารุง
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20-01 นาย ประจักษ   วารุลังค
20-02 นาย ปริญญา   ต้ังอุปละ
20-03 นาย พุทธชัย   ฤทธิ์งาม
20-04 นาย ภาณุพงศ   เสมอวงศ
20-05 นาย ภูริฉัตร   แสวงผล
20-06 นาย วัชรพล   แสนสุดใจ
20-07 นาย วิชญา   เรืองวิชญกุล
20-08 นาย วิทวัฒน   มัสอารีย
20-09 นาย วิศาล   กิมเสม
20-10 นาย ศุทธา   สิริภัคดีกูล
20-11 นาย อนิวัฒน   ร่ืนเริง
20-12 นาย อมเรศ   ปาลี
20-13 นาย อานนท   หงษกลาย


