สําหรั บกรรมการฝึ กซ้ อมตรวจสอบบัณฑิต แถว 01
01-01 นาย พงษเทพ พูลนิสสัย

01-31 นาย หัสรินทร ซัดเราะมาน

01-02 นาย สุพงษา เขตตคีรี

01-32 นางสาว อทิตยา แยมสวน

01-03 นาย นิพนธ สีนิลแท

01-33 นางสาว อริสา สอนประดิษฐ

01-04 นาย ณัฐพงษ จันทรแดง

01-34 นาย อํารุง พึ่งรัตน

01-05 นาย ธีระ นิรัมย

01-35 นาย ชาลี ธรรมรัตน

01-06 นาย ณัฐดนัย ปญญา

01-36 นางสาว กมลวรรณ เนติมหาเมธี

01-07 นาย พิทยาพล มะหิน

01-37 นาย เฉลิม ใจทิม

01-08 นาย พีระศักดิ์ นามพรมมา

01-38 นาย ซูฟยัน แวดือรามัน

01-09 นาย วัชรินทร มาเจริญ

01-39 นาย ฑัตตวัฒน กันตธวัลย

01-10 นาย ศรัณย ขาวดารา

01-40 นาย ทศพร พึ่งภิญโญ

01-11 นาย ศุภณัฐ จินดาวงศ

01-41 นางสาว นิศารัตน จันนุบิน

01-12 นาย นพพล ออนจําป

01-42 นาย ปุริมวัฒก เพลามี

01-13 นาย ปณิธาน แดงบุญ

01-43 นาย พงษศักดิ์ เถื่อนคนรัก

01-14 นาย พจนารถ อนุอัน

01-44 นาย พันธุธัช บัวรุงสวัสดิ์

01-15 นาง กนกวรรณ เจริญยิ่ง

01-45 นางสาว รุงตะวัน หวังศิริ

01-16 นางสาว ชญาณี เวทยานนท

01-46 นาง วชรพร สีหะ

01-17 นาย ณัฐวุฒิ กําเนิดบุญ

01-47 นาย สุรสิทธิ์ พุมเจริญ

01-18 นางสาว นฤมล กันยะ

01-48 นางสาว อาภาสิริ สินวัฒนาเกษม

01-19 นาย นิพิฐพนธ สุขเกษม

01-49 นาย คงวุฒิ สังขพันธ

01-20 นางสาว ปานทิพย คําวัง

01-50 นาย ปกรณ จุลบุตร

01-21 นาย พัชรากร ตีระดิเรก
01-22 นาย ภาราดา อิมามี
01-23 นาง มนตฤดี พยุงธรรม
01-24 นาย เลอสรรค จาดศรี
01-25 นางสาว วรรณวิภา สอนประดิษฐ
01-26 นางสาว วัชรี จอนตะมะ
01-27 นางสาว ศุภมาศ เปรมศรี
01-28 นางสาว สลิตา ศรีเกตุสุข
01-29 นาย สิขเรศ นิติปยะสวัสดิ์
01-30 นางสาว สุนันทา โชคมานุสรณ

หนาที่ 1

สําหรั บกรรมการฝึ กซ้ อมตรวจสอบบัณฑิต แถว 02
02-01 นาย ยงยุทธ ใจยศ

02-31 นาย ชัพวิชญ แฉงใจ

02-02 นาย รชา เพริศพิพัฒน

02-32 นางสาว ชุติมา รัดเกลา

02-03 นาย วรนิพิฐ สุวิทยากุล

02-33 นาย ฐิตากร ณ พัทลุง

02-04 นาย วรปรัชญ ทองบพิตร

02-34 นาย ทศคุณ ยิ่งวัฒนาถาวร

02-05 นาย วรพล ทองพุม

02-35 นาย ธนกฤต กอนจันทร

02-06 นาย วาทิต สวัสดิ์เวช

02-36 นาย ธนกฤต ออนชวด

02-07 นาย เศรษฐวุฒิ กังวานสกล

02-37 นาย ธนนท เริงวิจิตรา

02-08 นาย รณกฤต บูชาเกียรติ

02-38 นาย ธนากร โพธิ์แดง

02-09 นาย รัฐพล มณฑา

02-39 นาย ธนารักษ วิเศษสิงห

02-10 นาย สิรวิชญ ธนาวิชญ

02-40 นาย ธนาวิทย คงแกว

02-11 นาย เอกพนธ สุขเจริญทรัพย

02-41 นาย นรเชษฐ ดํารงวุฒิ

02-12 นาย กิตติพศ เจริญสิน

02-42 นาย นฤนิต ลําภู

02-13 นาย ชเล ชะเอม

02-43 นางสาว น้ําฝน บุตรวงษ

02-14 นาย ณัฐนนท นาคสุขศรี

02-44 นาย นิรุตติ์ ซายเกลา

02-15 นาย ธนบดี สมิตะเกษตริน

02-45 นาย ภานุพงศ ธนโรจนวัฒน

02-16 วาที่รอยตรี ธนากรณ สังขทอง

02-46 นาย วรวุฒิ เหล็กหมื่นไวย

02-17 นาย นพกร บุญเลิศทวีสุข

02-47 นาย สิรวิชญ บุญเเตง

02-18 นาย ประพันธ ไชยชนะ

02-48 นาย สิริกร บุญเดชสิทธิ์

02-19 นาย พงศธัช รัศมี

02-49 นาย อนุเชษฐ หูเขียว

02-20 นาย พรพิชัย ทนคง

02-50 นาย อานัส จิ๊เลาะ

02-21 นาย วงศกร ทวะชารี
02-22 นาย จิระนพคุณ บุญผอง
02-23 นางสาว ชลนิศา รุงเพ็ญงาม
02-24 นาย ภานุวัตร ภูพาที
02-25 นาย สุทธิเดช ไพรวัฒนานุพันธ
02-26 นาย ณัฐชนน จําเนียรสวัสดิ์
02-27 นางสาว ธัญญารัตน อนันทสุข
02-28 นางสาว บวรรัตน มงคลรัตน
02-29 นาย พัชรวินญ กลับกระโทก
02-30 นาย ฆษิตฏา เยาวพงศประยูร

หนาที่ 2

สําหรั บกรรมการฝึ กซ้ อมตรวจสอบบัณฑิต แถว 03
03-01 นาย กอพงศ อัมรักษ

03-31 นาย ศิริพงษ พระสุริยะทุง

03-02 นาย กิตติธร ศรีพละธรรม

03-32 นาย สุทิน จิรากุลประเสริฐ

03-03 นาย เฉลิมภิภัทร ศรีจํานงค

03-33 นาย อานนท มีผล

03-04 นาย วัชรพงษ วัดเล็ก

03-34 นาย กรฤทธิ์ มาลี

03-05 นาย อนุสรณ เขมปญญานุรักษ

03-35 นางสาว กฤติยาพร นาคทุงเตา

03-06 นาย อภิสิทธิ์ จรรยาวรางกูร

03-36 นาย คมสรรค ทาระศรี

03-07 นาย อรุณ สินฉลอง

03-37 วาที่รอยตรี จาริก จริยานันทกุล

03-08 นาย กฤชวัฏ มงคลเสริม

03-38 นาย ทวีวัฒน เสรีศรีสงา

03-09 นาย กฤษฏา พรมยา

03-39 นาย ทีปกร พูลผล

03-10 นาย เกรียงศักดิ์ แสนบุญศรี

03-40 นาย พงศสรรค เดนโกวงษ

03-11 นาย จักรพงษ ศรีสุข

03-41 นางสาว พริดา สุขพันธ

03-12 นาย ชัชวาลย จันทะชา

03-42 นาย พิเชฐ บริบูรณ

03-13 นาย ชาญธนพัฒน ไกรคง

03-43 นาย วรภัทร ภูวรรณ

03-14 นาย ชาริฟ บุญครองชีพ

03-44 นางสาว วรรณภา สุทธิวงษ

03-15 นาย ทวีทรัพย วิเศษโวหาร

03-45 นาย วริษฐ อัครจารุสิทธิ์

03-16 นาย พงศกร โพธิ์ณรงค

03-46 นางสาว วันวิสา ใจหนักแนน

03-17 นาย พลกฤษณ สิทธิเวช

03-47 นาย สมศักดิ์ มีคุณประเสริฐ

03-18 นางสาว พัฒนนรี ตติยานุกุลพงศ

03-48 นาย อาทิตย ไมจันทร

03-19 นาย ภูวนัย ธงชัยพันธ

03-49 นาย อิทธิพร เสงี่ยมงาม

03-20 นาย ยงยุทธ เชื้อทุม

03-50 นาย กรกช รงคฤทธิเดช

03-21 นางสาว วิภาวี รักษาสัตย
03-22 นาย สิรวัฒน เรืองขจร
03-23 นาย สุภัทรชัย นอยดี
03-24 นาย สุริยา ปวงสุข
03-25 นาย อภิภู เมืองหงษ
03-26 นาย ชินวัตร ชาญศิลปากร
03-27 นาย ชูศักดิ์ ยั่งยืนศิริอนันต
03-28 นาย นราวุฒิ พลธิราช
03-29 นาย พงษฐกร บัวมาศ
03-30 นาย วัชรชัย มีมาก

หนาที่ 3

สําหรั บกรรมการฝึ กซ้ อมตรวจสอบบัณฑิต แถว 04
04-01 นาย กรกฎ คงสวัสดิ์

04-31 นาย ไชยชาญ กองเงิน

04-02 นาย กรพิสิษฐ กุลคง

04-32 นาย ฐาปกรณ ถาวงษกลาง

04-03 นาย กฤตภาส รุงแสงตระการ

04-33 นาย ณภัทร บุญสิทธิ์

04-04 นาย กฤษฎา ดีรัศมี

04-34 นาย ณรงคกรณ คูหา

04-05 นาย กฤษฎา แสนซุง

04-35 นางสาว ณัชชา ทัพสุนทร

04-06 นาย กฤษณพงศ อินทจันทร

04-36 นาย ณัฐพล ฉิมประเสริฐ

04-07 นาย กิจเจริญ ประยงคแยม

04-37 นาย ณัฐพล สมมุติ

04-08 นาย กิตติพันธ เอี่ยมสอาด

04-38 นาย ณัฐภัทร รักชวย

04-09 นาย เกษมพงศ แซตั้ง

04-39 นาย ณัฐวุฒิ คําศิลา

04-10 นาย เกียรติคุณ ภูสําเภา

04-40 นาย ณัฐาพร เรืองเดช

04-11 นาย เกียรติศักดิ์ ศรีเกษม

04-41 นาย ดานุพล ทับทิมทอง

04-12 นาย คมสัน คดบัว

04-42 นาย เดชาวัต เตชะวงศ

04-13 นาย คมสัน มุสิกะวัน

04-43 นาย ธนโชติ ทาแกว

04-14 นาย คุณากร ชาติศักดิ์

04-44 นาย ธนโชติ สมานสุข

04-15 นาย จตุฤทธิ์ บูรณะสิน

04-45 นาย ธนากร บุญทา

04-16 นาย จอมยุทธ ทิพยแกว

04-46 นาย ธนากร ปานบุญ

04-17 นาย จักรกริช ยิ่งยง

04-47 นาย ธานินทร พรหมณี

04-18 นาย จักรี คงแจง

04-48 นาย ธีรพงษ แยมประโคน

04-19 นางสาว จิตตา ยอดมงคล

04-49 นาย นพกร ยอดไสว

04-20 นาย จิรเมธ จิราวัลย

04-50 นาย นพวุธ ปตนี

04-21 นาย จิรวัฒน วิลัยสุข
04-22 นาย จิรายุส สระทองเพชร
04-23 นาย จีรศักดิ์ ยะรังวงษ
04-24 นางสาว เจนจิรา ชะเอม
04-25 นาย เจริญ สอนนวล
04-26 นาย ชญานนท แนวสถล
04-27 นาย ชยุตม จันทรสงวน
04-28 นาย ชัชวาลย ภักดี
04-29 นาย ชัยชนะ จอยสุดใจ
04-30 นาย ชานนท พุมมณี

หนาที่ 4

สําหรั บกรรมการฝึ กซ้ อมตรวจสอบบัณฑิต แถว 05
05-01 นาย นฤพล ทรัพยปฏิผล

05-31 วาที่รอยตรี มนัสวี โรจิณ

05-02 นาย นาวิน ปานเงิน

05-32 นาย มารุต วงคบัง

05-03 นาย นิรวัฒน ขรณี

05-33 นาย เมธี ธุระกิจ

05-04 นาย เนติพงษ สุพิพัฒนโมลี

05-34 นาย ไมตรี แสนเสน

05-05 นาย บดินทร สายทอง

05-35 นาย ยุทธพงษ เลียบทวี

05-06 นาย ปณิธาน ชัยศิริ

05-36 วาที่รอยตรี รัฐพล รัตนมงคล

05-07 นาย ประทิน เฟองมา

05-37 นาย รัฐพล เอนกหิรัญ

05-08 นาย ประพันธ สุจริต

05-38 นาย วงศธร คงนาวัง

05-09 นาย ประยุทธ นามแกว

05-39 นาย วรรณรัตน ตนพงษ

05-10 นาย ประเวช ชมผล

05-40 จาเอก วิชชานนท ลือวัฒนะ

05-11 นาย ประเวทย คําผา

05-41 นาย วิชาญ ชุมดี

05-12 นางสาว ปริตตา ตรุษจา

05-42 นาย วิทวัส จันทโชติ

05-13 นาย ปริพัฒน แสงเปราะ

05-43 นาย วิทวัส ฉัตรนาวี

05-14 นาย ปริวรรต ทองทับ

05-44 นาย วุฒิชัย แสงเพชร

05-15 นาย ปองพล อินพุม

05-45 นาย ศราวุทธ สําราญอิน

05-16 นาย ปยพงศ วิวรรธนะพงศ

05-46 นาย ศักดิ์ชัย คุมเหม

05-17 นาย พนะศักดิ์ ภิญโญ

05-47 นาย ศักรินทร ศิริกุล

05-18 นาย พรพิสาร ศุภภัทรโสภณ

05-48 นาย ศักรินทร อุดมศรีโยธิน

05-19 นาย พรหมมาตร สงอิ่ม

05-49 นาย ศิริชัย นวลจันทร

05-20 นาย พริษฐ เพชรศรี

05-50 นาย ศุภกิจ รุงฟา

05-21 นาย พิทยา ประวงษ
05-22 นาย พีรพล ชัยพิริยะศักดิ์
05-23 นาย เพทาย จันทรถี
05-24 นาย ภราดร หัตถประดิษฐ
05-25 นาย ภักดี เมนขุนทด
05-26 นาย ภาคภูมิ เลิศสิริโพธิ์ทอง
05-27 นาย ภาณุวัตร เลี่ยมทอง
05-28 นาย ภานุกร พรหมศร
05-29 นาย ภานุพัฒน เกษมุติ
05-30 นาย ภูบดี เติมบุญผาติ

หนาที่ 5

สําหรั บกรรมการฝึ กซ้ อมตรวจสอบบัณฑิต แถว 06
06-01 นาย ศุภชัย วัชรมานะกุล

06-31 วาที่เรืออากาศตรี อานัส แซะอาลี

06-02 นาย สนธยา สรอยสน

06-32 นาย อุดม นันทะแสง

06-03 นาย สมพร เทศสวัสดิ์

06-33 นาย อุดม สินภูธรณ

06-04 นาย สวัสดิ์ เลิศวัชรพล

06-34 นาย เอกพจน สุกระ

06-05 นาย สหรัฐ มังประเสริฐ

06-35 นาย จิรเดช วิชาโคตร

06-06 นาย สัมฤทธิ์ คุณใหญ

06-36 นาย พีรพงศ อรามสุนทรสุข

06-07 นาย สาคร โมลี

06-37 นาย ปยะพล ธนอดิโรจน

06-08 นาย สาธิต ศรีขวัญเจริญ

06-38 นาย พชรัฐ ผาแกว

06-09 นาย สิงหโต ใหมเมือง

06-39 นาย มุหซิน หะยีหะมะ

06-10 นาย สิงหา ลีกอก

06-40 นาย ศุภวัฒน มัสอารีย

06-11 นาย สุรเชษฏ คําดี

06-41 นางสาว สุชาดา โตพังเทียม

06-12 นาย สุรเมษ อยูดี

06-42 นาย อัศวิน แกวเจริญสีทอง

06-13 นาย สุรวุฒิ บุญเลี่ยม

06-43 นาย กันตภณ แสงกลา

06-14 นาย สุรสิทธิ์ โพธิ์พระ

06-44 นาย ชวัลวัฒน วงษศิริ

06-15 นาย เสริมศักดิ์ ไกรทอง

06-45 นาย ชัยวัฒน กุวลัยรัตน

06-16 นาย เสาวภาคย สุขฤทัยรัตน

06-46 นาย ประเสริฐ ประกอบธรรม

06-17 นาย แสนสุข สําราญจริง

06-47 นาย สมประสงค หนูเพชร

06-18 นาย โสฬส ทํานุ

06-48 นาย กรวุฒิ พุมอรุณ

06-19 นาย อดิศักดิ์ หนูแสง

06-49 นาย กิตติพันธ ยุนพันธ

06-20 นาย อธิปศรัณย สุขสวัสดิ์

06-50 นาย เทิดศักดิ์ นวลฉวี

06-21 นาย อนุชา กลิ่นบํารุง
06-22 นาย อนุสรณ อานัน
06-23 นาย อนุสรณ อินบุญสง
06-24 นาย อภิชาต เจี้ยมกลิ่น
06-25 นาย อภิชาติ นุวรรณ
06-26 นาย อภิสิทธิ์ สทานมานมินทร
06-27 นาย อรรถพล ชอวิลาศ
06-28 นาย อรรถพล แถมจําเริญ
06-29 นาย อัษฏาวุธ ใสปน
06-30 นาย อาทิตยพงค มณีพันธ

หนาที่ 6

สําหรั บกรรมการฝึ กซ้ อมตรวจสอบบัณฑิต แถว 07
07-01 นาย ธนภัทร จิตตมหิมา

07-31 นาย ณัฐพล ใจจั๋นตะ

07-02 วาที่เรืออากาศตรี ธนาธิป บางเจริญ

07-32 นาย ณัฐวุฒิ ประเสริฐสุข

07-03 นาย นันทวุฒิ ประสาทกูล

07-33 นาย ดวง หอมกลิ่น

07-04 นาย นิติพงศ สวนยิ้ม

07-34 นาย ไตรรัตน เทียนชัย

07-05 นาย ปณณทัต สาทรานนท

07-35 นาย ทวี แสนยาง

07-06 นาย พันธกร อุทัง

07-36 นาย ธนกร อนุดิเรก

07-07 นาย วรฉัตร จารนัย

07-37 นาย ธนพงษ บรรโนปกรณ

07-08 นาย วรชัย ทิตอราม

07-38 นางสาว ธนพร หงษเวียงจันทร

07-09 นาย ศรันยภัทร ศรีกันธา

07-39 นาย ธนพล มีปญญา

07-10 นาย สันติ ศิริวัฒนวิบูลย

07-40 นาย ธนวัฒน ทวมแกว

07-11 นาย อิศรา วงศจําปาศรี

07-41 นาย ธนัชคชา มินิวาตกร

07-12 นาย กร บุญรอด

07-42 นาย ธรรมนูญ อันทะสาร

07-13 นาย กรวิวัฒน ภัชรพิพัฒนากรณ

07-43 นาย ธันยพงศ ศรีหะบุตร

07-14 นาย กฤตวัฒน ชํานาญงาม

07-44 นาย ธันยพัต ไชยศรีสงคราม

07-15 นางสาว กัญญาลักษณ โพธิ์พันธ

07-45 นาย ธารเพชร ไขทอง

07-16 นาย กิตติชัย รอดสีเสน

07-46 นาย ธีรนัย ภักดี

07-17 นาย กิตติศักดิ์ เพ็ชรไพบูลย

07-47 นาย ธีรศักดิ์ อยูดี

07-18 นาย เกษมสันต ภูเงิน

07-48 นาย ธีระวุฒิ กลั่นงาม

07-19 นางสาว คีตาญชลี มังคละศิริ

07-49 นาย นคเรศ บัวพูน

07-20 นางสาว จริยา เรืองแจม

07-50 นาย นรินทร แจมกระจาง

07-21 นาย จักรพัฒน อนถาวร
07-22 นาย จักรพันธุ บุญชวย
07-23 นาย จิรายุทธ จารุสมบัติ
07-24 นาย เจษฎา ชูนาค
07-25 นาย ฉัตรชัย สีชมภู
07-26 นาย ชัยวัฒน เผือกพูล
07-27 นาย ชารีฟ พูนาค
07-28 นาย ฐิติวุฒิ สวางแจง
07-29 นาย ณรงค ชูรัตน
07-30 นาย ณัฏฐนิชัย เชื้อภักดี

หนาที่ 7

สําหรั บกรรมการฝึ กซ้ อมตรวจสอบบัณฑิต แถว 08
08-01 นาย นัฐวุฒิ โตะมางี

08-31 นาย วรยุทธ จินดารุงสกุล

08-02 นาย บัลลังก รัชตกาญจนสกุล

08-32 นางสาว วราภรณ บุญเกิด

08-03 นาย บุญเสก สุทธิไสย

08-33 นาย วรุจน หองสําราญ

08-04 นางสาว บุษบา แพงออน

08-34 นาย วัชรพงษ เกตุรวง

08-05 นาย ปธาณิน ประเสริฐผล

08-35 วาที่เรือตรี วันเฉลิม มองเพ็ชร ร.น.

08-06 นางสาว ประไพร เงินกลม

08-36 นาย วิชัย ทองอ่ํา

08-07 นางสาว ปวรลักษณ คํามามูล

08-37 นาย วิระพันธ สิกขะโต

08-08 นางสาว ปวัลยา ศิลป

08-38 นาย วิริยะ จันทพาด

08-09 นาย ปานศักดิ์ จันทรดี

08-39 นาย วิศว ใยสุหราย

08-10 นาย พงพัฒน บรรเทิงจิตร

08-40 นาย วีรยุทธ บุญสิทธิ์

08-11 นาย พงศธร ตั้งบวรไพศาล

08-41 นาย วุฒิไกร จันทรสมัคร

08-12 นาย พรชัย การพรั่งพรอม

08-42 นาย ศรัณย ชัยศิริพานิช

08-13 นาย พสกร แกวสกูล

08-43 นาย ศักรินทร เสนแกวใส

08-14 นาย พัทธ สภานนท

08-44 นาย ศิรวิชญ ราชกิจ

08-15 นาย พัศณะพล โพธิ์พันธ

08-45 นาย ศุภกร โลหิตกุล

08-16 นาย พิณนพพัฒน ชูสุวรรน

08-46 นาย ศุภชัย โสมาศรี

08-17 นาย พีรพล จันทะเอ

08-47 นาย สมชาย เลียงวัฒนคล

08-18 นาย พีรวัส นอยระแหง

08-48 นาย สรกฤช ศิรพุฒิเดช

08-19 นาย พีรวิภู รุงฉาย

08-49 นาย สามารถ สกลภักดิ์

08-20 นาย ภิรุณทรัพย สายศรี

08-50 นาย สิราวุฒิ ทองนวคุณ

08-21 นาย ภูริช เทียนไชย
08-22 นาย มหิธร ศรีชยาภิวัฒน
08-23 นาย มุมินคาน ชินพันธ
08-24 นาย มูฮําหมัดอาลี เจริญสงา
08-25 นาย ยงยศ คงเมือง
08-26 นาย ยศภัทร รอดจันทร
08-27 นาย รหัท ศิรินุมาศ
08-28 นาย ราชัน ปนรอบรู
08-29 นาย ฤทธิพร สมหวัง
08-30 นาย วรพล อมรวรวงศ

หนาที่ 8

สําหรั บกรรมการฝึ กซ้ อมตรวจสอบบัณฑิต แถว 09
09-01 นาย สิริวัฒก วิเชียรรัมย

09-31 นาย การันต ศรีรัตนกูล

09-02 นาย สุชานนท ธงเพ็ง

09-32 นาย กิตติชัย วุฒิยานันท

09-03 นาย สุภกิจ แกวนัย

09-33 นาย กิตติพัทธ ไพจิตร

09-04 นาย สุภกิจ เพ็ชรมณี

09-34 นาย กิติกานต พิศาลภูรินาถ

09-05 นาย อธิพงษ นาราษฎร

09-35 นาย กิติศักดิ์ พิศชาติ

09-06 นาย อนวรรตน จิระวัฒนโสภณ

09-36 นาย เกียรติพงษ กองโสม

09-07 นาย อนุชัย สิงหโตทอง

09-37 นาย เกียรติยศ จันทรสาร

09-08 นาย อนุพันธ ทวมทองดี

09-38 นาย ขวัญ ชมภูนุช

09-09 นาย อภิชัย เอี่ยมละออ

09-39 นาย คงนิติ คงสามารถ

09-10 นาย อภิชาติ สมคิด

09-40 นาย คมกฤษณ เวฬุดิตถ

09-11 นาย อภิสิทธิ์ ปานสีนุน

09-41 นาย จักรนรินทร ปญญา

09-12 นาย อรุณ อิ่มเจริญ

09-42 นาย จักษกฤษ พวงมาลัย

09-13 นาย อัศวเทพ พรหมสมบัติ

09-43 นาย จิระพงศ แกวเดชะ

09-14 นาย อิสระ รัตนโกเศรษฐ

09-44 นาย จิระวัฒน สาเพ็ง

09-15 นาย เอกราช ธรรมดี

09-45 นาย เจนณรงค เพชรโตรม

09-16 นาย กนกศักดิ์ เพียรธัญกรณ

09-46 นาย เจษฎา ดีพรอม

09-17 นาย เกื้อกูล เนื่องขันตรี

09-47 นาย ชญธร วรรณศรี

09-18 นางสาว จามจุรี จิตไว

09-48 นาย ชยุต นิคํา

09-19 นาย ณัฐพงศ และเยาะ

09-49 นาย ชลณธาร กลางเหลือง

09-20 นาย ธราดล มูหะหมัดฮะซัน

09-50 นาย ชลวิชญ ไชยธนชล

09-21 นาย ธันยวัต ไชยชมภู
09-22 นาย ธีรพล รักษาศิล
09-23 นางสาว นิษาลักษณ ศรีสวัสดิ์
09-24 นาย พงษชัย ล้ําเลิศ
09-25 นาย พีรมณัฐ ปติอรุณโรจน
09-26 นาย วัชระ ยวงลําใย
09-27 นาย อนุวัฒน บุญสราง
09-28 นาย ธวัชชัย หาสิ่ง
09-29 นางสาว ปาณิตา วงษหงษ
09-30 นางสาว วรภรณ รัชตกาญจนสกุล

หนาที่ 9

สําหรั บกรรมการฝึ กซ้ อมตรวจสอบบัณฑิต แถว 10
10-01 นาย ชลิต อภินันทนบดี

10-31 นาย ปรัชญา ทองจันทร

10-02 นาย ชัยณรงค ทนง

10-32 นางสาว ปทมวรรณ สายแวว

10-03 นาย ชาญวิทย เตโชพันธ

10-33 นาย พงศภัค สุจริตชยชัย

10-04 นาย ชานน งามชัยฤกษ

10-34 นาย พงษศิริ ศิริวรรณชัย

10-05 นาย ชุติพนธ ศรีจันทรักษ

10-35 นาย พรสิทธิ์ ศรีเปาระยะ

10-06 นาย เชวงวิทย จรัสแผว

10-36 นาย พลัฏฐ ฤกษหริ่ง

10-07 นางสาว ฐิติรักษ พันธแกว

10-37 นาย พิชญพงศ สิงหหนู

10-08 นาย ณรงคฤทธิ์ ชูคช

10-38 นางสาว พีรนัชต พงศชัยประสิทธิ์

10-09 นาย ณัฐวุฒิ เชี่ยวชาญ

10-39 นาย พีรภัทร สุพัฒฑา

10-10 นาย เณวิล มีบุญ

10-40 นาย พีรวัฒน ทองเขียว

10-11 นาย ทศภัทร สงพราหมณ

10-41 นางสาว ภณิดา ธรรมณี

10-12 นาย ทินภัทร พิมพานนท

10-42 นางสาว ภาวดี ปุราสะกัง

10-13 นาย ธนกฤต สุขแกว

10-43 วาที่รอยตรี มงคล ปานสุนทร

10-14 นาย ธนัช วัฒนาฤดี

10-44 นาย มานพ ปานเย

10-15 นาย ธวัชชัย ตักโพธิ์

10-45 นาย เมธี ไชยโย

10-16 นาย ธวัชชัย บุญกิรติ

10-46 นาย วสุธร ศุภการพิทยากุล

10-17 นาย ธิติวัฒน เปรมฤทธิ์

10-47 นาย วัชรพงษ คํารศ

10-18 นาย ธิติวุฒิ เพิ่มชาติ

10-48 นาย วัชรวิทย เชาวเจริญพงศ

10-19 นาย นนทนันท สุตาโย

10-49 นาย วัฒนา สุวรรณทอง

10-20 นาย นนทภัทร พัตรปาน

10-50 นาย วิชัย ขาวเหลือง

10-21 นาย นพดล พันธงอก
10-22 นาย นรารุวัตน ผาสุข
10-23 นาย นราวิชญ ผาเพียว
10-24 นาย นฤเดช ลันโทมรัตนะ
10-25 นาย นัฐพล คนดี
10-26 นาย นันทภัค ชวยศรี
10-27 นาย นาวิน ภัสสรนภสินธุ
10-28 นาย นิติพันธ ศรีดวงคํา
10-29 นาย บุพกร ยอดคีรี
10-30 นาย ปฏิพัทธ วงษนอย

หนาที่ 10

สําหรั บกรรมการฝึ กซ้ อมตรวจสอบบัณฑิต แถว 11
11-01 นาย วีระยุทธ มะลิซอน

11-31 นาย คําสอน ประชุมรักษ

11-02 นางสาว ศศิธร ผาสุข

11-32 นางสาว วรรณวิสา หมูสีโทน

11-03 นาย ศักดินนท ทิวาวงษ

11-33 นางสาว สโรชา เตียตระกูล

11-04 นาย ศิวะพรรณ ศรีมาจู

11-34 นางสาว ภาวิณี รอดลอยทุกข

11-05 นาย ศุภกร ชาวเหนือ

11-35 นาย คุณากร เผด็จสําโรง

11-06 นาย ศุภกร รอดสุพรรณ

11-36 นาย ไชยธวัช หวังนิมิตดี

11-07 นาย ศุภกฤต เชื่อวิทยาวุฒิ

11-37 นาย ณฐพงศ เบญจรัตนาภรณ

11-08 นางสาว ศุภนิดา อรุณมาตย

11-38 นาย ธนวินท นิลเปลงแสง

11-09 นาย สมเกียรติ สดสะอาด

11-39 นางสาว ปรียานุช จําปาเทศ

11-10 นาย สรรชัย นาวงษ

11-40 นาย พิชิตชัย เทศสมัญ

11-11 นาย สหรัฐ หลามาชน

11-41 นาย วสันต กิติอาษา

11-12 นาย สิทธิศักดิ์ ศรีแจม

11-42 นาย สมชาย ธนะปฐมชัย

11-13 นาย สุธี สรสิริ

11-43 นางสาว สุพิชญา เวียงมูล

11-14 นาย สุพิชชา ธํารงวงศวิทย

11-44 นาย ณัฐพล เฟองพูนทรัพย

11-15 นาย สุภรุทธ ศรีมาลัย

11-45 นาย ณัฐวัตร เฟองพูนทรัพย

11-16 นางสาว สุภัสสรา พูลคูณ

11-46 นาย พูลทรัพย มวงวงษ

11-17 นางสาว สุวลักษณ โพธิ์ทัย

11-47 นาย กฤตเมธ ปกแกว

11-18 นาย สุวิจักขณ นันทกสิกร

11-48 นาย จักรกฤษณ ภาสุรกุล

11-19 นางสาว อธิชา เจริญมูล

11-49 นางสาว จิรภัสสร จันทร

11-20 นาย อนันตสิทธิ์ ขวัญเมือง

11-50 นาย ณฐกร ขจีฟา

11-21 นาย อนันท เคนบุบผา
11-22 นาย อนุพล ชาลีแกว
11-23 นาย อนุวัฒน คํากก
11-24 นาย อภิรัติ เครืออนันต
11-25 นาย อภิสิทธิ์ มิตรจังหรีด
11-26 นาย อัครเดช อายุพงศ
11-27 นาย อัสนี เผือกพิพัฒน
11-28 นาย อํานาจ ปอมประสิทธิ์
11-29 นาย อิศรานุพงษ หนูเชื้อ
11-30 นางสาว อุทุมพร จิ้วไมแดง

หนาที่ 11

สําหรั บกรรมการฝึ กซ้ อมตรวจสอบบัณฑิต แถว 12
12-01 นาย ณัฐกานต แกวมณี

12-31 นาย ทาเคชิ ฮาระ

12-02 นางสาว ณัฐธิชา พันธธง

12-32 นาย ธีระพงษ ศรีสุข

12-03 นาย ธนพล กลัดประพันธ

12-33 นางสาว ธีริศรา อินทรมิตร

12-04 นาย นทีพัฒน พงศเพชรหิรัญ

12-34 นาย นพพล ไววอง

12-05 นาย พงษธนากร ใยบัวทอง

12-35 นางสาว นัฏฐธิดา อนุพาวาฬ

12-06 นาย ภัทรพล รุงศรีเรือง

12-36 นาย นัทธพงศ บรรพต

12-07 นาย เมธนี มะหะหมัด

12-37 นางสาว เนตรศรา เวฬุวนารักษ

12-08 นาย วิโรจน แซหลี่

12-38 นาย บัญชา มหาแกว

12-09 นาย สิณภาส สุขดี

12-39 นางสาว พิชามญชุ ตรงชื่น

12-10 นาย สุนทร พรหมมูล

12-40 นางสาว แพรวพรรณ จิตรซื่อ

12-11 นางสาว สโรชา มีมูซอ

12-41 นาย ภัทรวรรธน วงศพรวิจิตร

12-12 นางสาว วิลาสินี เจริญทวี

12-42 นาย ภากรณ อภิคมานนท

12-13 นาย อภิสิทธิ์ สุดจินดา

12-43 นางสาว รสสุคนธ แวนประโคน

12-14 นาย กมลวัตร กมลสุวรรณ

12-44 นาย ระพีพัฒน ไกแกว

12-15 นาย กฤษกร แกวงาม

12-45 นาย ริกิจ สุขชนะ

12-16 นางสาว กษมสร บุญยัง

12-46 นาย วชิรศักดิ์ วรครุธ

12-17 นาย กิตติ งามประเสริฐ

12-47 นางสาว วณิชชญา สุกาญจะนะ

12-18 นาย กิตติศักดิ์ แกวคชชา

12-48 นาย วธัญู สมัน

12-19 นางสาว ขนิษฐา เเมนสุรา

12-49 นาย วรพจน วรรณผอง

12-20 นาย จตุพร บุญจุย

12-50 นาย ศิวะ บุญมา

12-21 นาย จรัญ ดะนัยวิเชียร
12-22 นาย จารุวัฒน โตอน
12-23 นางสาว ชุติมา มวงอิ่ม
12-24 นาย ฑัตธน นาแข็ง
12-25 นางสาว ณัฐญา หมัดรัง
12-26 นางสาว ณัฐฐาพร มะโมดี
12-27 นาย ณัฐพล อินทรประสาท
12-28 นาย ณัฐภัทร วิริยะเกียรติ
12-29 นางสาว ณัฐวิภา คํารินทร
12-30 นางสาว ณิตยรดี บุณนิธีจตุรพร

หนาที่ 12

สําหรั บกรรมการฝึ กซ้ อมตรวจสอบบัณฑิต แถว 13

หนาที่ 13

13-01 นาย ศุภวิชญ ศรัทธาธรรม

13-31 นาย อํานาจ วงษเล็ก

13-02 นางสาว สุคนธทิพย นาเมืองรักษ

13-32 นางสาว ชาริณี วงษมะเซาะ

13-03 นาย สุเมธ นวลละออง

13-33 นาย ธนากร โลไธสง

13-04 นาย สุวพิชญ สหะกะโร

13-34 นางสาว มัฑฑริกา แมนปน

13-05 นาย อัครพร พฤทธิอานันต

13-35 นางสาว กาญจนรัตน แชมโชติวรพันธ

13-06 นาย บุญวัตร สัจจามรรค

13-36 นาย เกรียงไกร ศรีสุข

13-07 นางสาว นพรัตน อดุลจิต

13-37 นาย จักรกฤช รักรุงเรือง

13-08 นาย วราวุฒิ ไชยภูมิ

13-38 นาย เจษฎา ภังคะญาณ

13-09 นาย สกล พงศเจริญวาณิชย

13-39 นางสาว ฉัตรพร เฉลิมกาย

13-10 นาย เสฎฐวุฒิ สามชูศรี

13-40 นางสาว ดาริกา ญาตินิคม

13-11 นาย กนตธร กิมเต็ก

13-41 นาย บัณฑิต พูลพิพัฒน

13-12 นาย จิรายุ วุฒิโภค

13-42 นาย พัชรพล เหมือนคิด

13-13 นาย เจษฎาวัฒน ทัศทอง

13-43 นางสาว พิชญญา คูชัยสิทธิ์

13-14 นาย ชยุต สาระจันทร

13-44 นาย พีรัชชัย คุมบุงคลา

13-15 นาย ณัฐพงศ จิตดี

13-45 นาย ภาสิน มวงเลี่ยม

13-16 นาย ณัฐพล นิธิธราดล

13-46 นางสาว มลทิชา แกวดี

13-17 นาย ณัฐวุฒิ ศรีสะอาด

13-47 นาย มูฮําหมัดนูร สันงะ

13-18 นาย ธนา ริทเตอร

13-48 นาย เลิศพงษ ชองเจริญอนันต

13-19 นาย นันทศักดิ์ ศรีสวัสดิ์

13-49 นางสาว วรัมภรณ พิทักษ

13-20 นาย ปพน อมรศุภกิจ

13-50 นาย วัชระ ทองสวาง

13-21 นาย ปยพันธ แกวล้ํา
13-22 นาย ปยะณัฐ ใจรังษี
13-23 นาย ภาณุพล โสภา
13-24 นาย มติมนต จันทรฉาย
13-25 นาย วรวุฒิ ทองหวง
13-26 นาย สนธยา ทองประชุม
13-27 นาย สหวัชร หมอสินธุ
13-28 นาย อภิสิทธิ์ หอมสุวรรณ
13-29 นาย อลงกต ตนประเสริฐ
13-30 นาย คริสติณห ปนปตานุสรณ

สําหรั บกรรมการฝึ กซ้ อมตรวจสอบบัณฑิต แถว 14

หนาที่ 14

14-01 นาย วิทวัส ยลวิลาศ

14-31 นางสาว พิมพรรณ กาญจนบัตร

14-02 นาย วีรชัย เล็กศิริ

14-32 นางสาว เพ็ญนภา เรืองไรประดิษฐดี

14-03 นางสาว สุภาพร ชุมคง

14-33 นางสาว ภัทราภรณ แฝงยงค

14-04 นาย อนุวัฒน นัยเนตร

14-34 นางสาว มิรันตี จุลพุม

14-05 นางสาว อัญชนาภรณ มุทขอนแกน

14-35 นาย รัฐพล อภิชัยกุล

14-06 นาย อุดมการณ ชูแกว

14-36 นาย วิรัช นาคเพชร

14-07 นางสาว กมลทิพย แสนยอง

14-37 นางสาว สายปาน จิตหาญ

14-08 นางสาว กฤษติยา ศรีเมือง

14-38 นางสาว สุพิชญา จินดารัตน

14-09 นาย เทพฤทธิ์ นาคเรืองศรี

14-39 นางสาว สุภาลักษณ นินทะสิงห

14-10 นาย ธนานันต สมสวย

14-40 นางสาว กชเกลา รุจินินนาท

14-11 นาย นิตินัย กุณแสงคํา

14-41 นางสาว กมลวรรณ ดีหลี

14-12 นางสาว ลลิตา สิรภควณิช

14-42 นาย กฤตัชญ อาวาส

14-13 นาย วรทรรศน ลิ่มสุวรรณโรจน

14-43 นาย คฑาหัสต จัตุกูล

14-14 นางสาว กนกอร วงศชนะ

14-44 นาย จักรพงศ งามศิริ

14-15 นางสาว จันทกานติ์ วิมลเกียรติศักดิ์

14-45 นางสาว จันทรจีรา แกวเอก

14-16 นางสาว ชนาพร จันทรสนิทศรี

14-46 นางสาว จิรัชยา กาญจนพนัง

14-17 นางสาว ชุติมา แซกวย

14-47 นางสาว ชนกนันท ขจรรัตนวณิชย

14-18 นางสาว ฐิติรัตน บุญชวย

14-48 นางสาว ชุตินันท บุญมา

14-19 นางสาว ณัฐกานต พงศพิษณุ

14-49 นางสาว ซูรินา ฟานดาม

14-20 นางสาว ณัฐชยา อนันตะ

14-50 นางสาว ฌาณดา รัศมีประเสริฐสุข

14-21 นาย ธนาวัฒน หลาคํา
14-22 นางสาว ธัญวรรณ เกตุสุริยงค
14-23 นาย นพดล แกวบริสุทธิ์
14-24 นางสาว เบญจลักษณ จาดสุวรรณ
14-25 นางสาว ปริชญา ชัยชนะ
14-26 นาย พงศศิริ เนื้อไม
14-27 นางสาว พรธีรา พิชัยฤกษ
14-28 นางสาว พัชรียา นาคมุสิก
14-29 นางสาว พิมกาญจน ปญญาชัย
14-30 นางสาว พิมพพร อินทศรี

สําหรั บกรรมการฝึ กซ้ อมตรวจสอบบัณฑิต แถว 15
15-01 นางสาว ณัชชานิษฐ พูนธนธีรกุล

15-31 นางสาว วัจนา เกตุเตี้ย

15-02 นางสาว ณัฏฐธนัน แชมชู

15-32 นางสาว วัจนีย มหบุญพาชัย

15-03 นางสาว ณัฐนรี แกวศิริ

15-33 นางสาว วิศัลยศยา เกียรติสิน

15-04 นางสาว ณัฐรุจา นาวายนต

15-34 นางสาว วีรญา ปนเงิน

15-05 นาย ณัฐวุฒิ ภูมิเรือง

15-35 นางสาว ศศิประภา ชาลีรัตน

15-06 นางสาว ณิชกานต คอมบุญ

15-36 นาย ศุภสิทธิ์ ศิลสังวรณ

15-07 นางสาว ณิชกุล กาญจนศิลานนท

15-37 นาย สิทธิพงษ จิรพรเจริญสุข

15-08 นางสาว ทิพวัลย พฤทธยานันต

15-38 นางสาว สิริกร หมีวรรณ

15-09 นางสาว ธชพรรณ ลีลาพตะ

15-39 นางสาว สุชาวดี จินตนา

15-10 นางสาว ธนวรรณ ประสาทไทย

15-40 นาย สุภัฐ ยงพิศาลภพ

15-11 นางสาว ธารินรัตน จึงธีรพานิช

15-41 นางสาว หทัยพร ไตรรัตนประพันธ

15-12 นาย ธีรกุล อินชูรันต

15-42 นางสาว หัสนี ศิริยะราช

15-13 นางสาว ธีราพร กสิโอฬาร

15-43 นาย อดิเทพ สิริทรัพยโสภณ

15-14 นางสาว ปณยา พรายกระสินธุ

15-44 นางสาว อติกานต สวัสดิไชย

15-15 นางสาว ปพิชญา มูลจิตร

15-45 นาย อธิป เลาหอารีดิลก

15-16 นางสาว ประภาพร แกวใส

15-46 นาย อธิพัชร เฉลิมปริยาธรณ

15-17 นางสาว ปรางทิพย สุทธิเชื้อนาค

15-47 นางสาว อภิญญาดา คอนกําลัง

15-18 นาย พงศนคร ยอดทอง

15-48 นางสาว อมรรัตน ไตรรัตนวนิช

15-19 นาย ภควัฒน ขวัญเมือง

15-49 นางสาว อังคณา ศรีเชียงสา

15-20 นางสาว ภาวดี ทวีวัฒน

15-50 นาย อัษฎา ปุริสพันธ

15-21 นาย ภู ทองอุปการ
15-22 นางสาว เมทินี ผลแกว
15-23 นางสาว ยุวรรณดา พลคะชา
15-24 นาย รณยุทธ ไทยเจริญ
15-25 นางสาว รวิวรรณ หงษทวี
15-26 นาย รัชพล พันธภิบาล
15-27 นางสาว ลักษมน ทวีปญญายศ
15-28 นาย วรพัฒน จุลภักดีเกื้อหนุน
15-29 นางสาว วราลี จันทวี
15-30 นางสาว วริตรา มาเจริญบุญ

หนาที่ 15

สําหรั บกรรมการฝึ กซ้ อมตรวจสอบบัณฑิต แถว 16
16-01 นางสาว อินทิพร เพ็งรัตน

16-31 นางสาว สุทธิรักษ อุนอําไพ

16-02 นางสาว อีนา ซอง

16-32 นาย อภิรักษ อาดํา

16-03 นางสาว อุทุมพร หลวงทะ

16-33 นาย ปรีชา ดวงเมา

16-04 นางสาว ลักษมณ หรายมณี

16-34 นางสาว ธีราพร ปลอยมณี

16-05 นางสาว สุกัญญา แกวโรจน

16-35 นาย มารุต อองดา

16-06 นางสาว จิรวงศ ตุลาวัฒนากูล

16-36 นางสาว อัญชนา แสนเกษม

16-07 นางสาว พัชรีพร ชางปน

16-37 นางสาว ฑิฆัมพร ชัยนิยม

16-08 นางสาว แพรวภัทรชา เหมนอย

16-38 นาย ธนาธิป หาญสุวรรณ

16-09 นาย วงศธร โลมะบุตร

16-39 นางสาว ธิดาทิพย ทิมสูงเนิน

16-10 นางสาว อิงคสนิษฐา สิทธิโชคธนเดชา

16-40 นางสาว นงลักษณ ปุนพิทักษ

16-11 นาย พนธกร ชาญชัยวณิชพงศ

16-41 นางสาว นภสร มูฮําหมัดเย็ง

16-12 นางสาว ศุกนิดา บุตรนายซัน

16-42 นางสาว ปวีณา ใหญพงษ

16-13 นาย กฤษฎา มีหิรัญ

16-43 นางสาว พัชรี สิทธิวงศ

16-14 นาย รัตนะ ชื่นชาย

16-44 นาย พีระยุทธ ชมทรัพย

16-15 นาย อิทธิพงษ หาหวัน

16-45 นางสาว เพ็ญนิภา อินทรเปลี่ยน

16-16 นางสาว ณัฐริกา จิตตหมวด

16-46 นางสาว ภัทรอาภา เหมะรัชตะ

16-17 นางสาว ธีรกานต เลิศบรรจง

16-47 นาย สมเกียรติ อดิศรวรกิจ

16-18 นางสาว ปาริมา ซันประสิทธิ์

16-48 นางสาว สุชาวดี หิรัญ

16-19 นางสาว สุภาพร เชือนเชื้อ

16-49 นาย อรรตพล ออนอนงค

16-20 นาย อาณัติ อินทรนอก

16-50 นางสาว เสาวลักษณ แกวตา

16-21 นางสาว กนกวรรณ จันทรแตง
16-22 นาย กรินทร สุจิภิญโญ
16-23 นางสาว นภัสสร สีสาตร
16-24 นางสาว พรรณราย บุญลออ
16-25 นางสาว เพชรรัตน คําเสมอ
16-26 นางสาว เพ็ชรรัตน ภูวรัตนกุล
16-27 นางสาว มาริษา เผือกนอย
16-28 นาย วัชรพล ทาวทอง
16-29 นาย วิศรุต โพธิ์พึ่ง
16-30 นาย ศุภอรรถ เจริญสุข

หนาที่ 16

สําหรั บกรรมการฝึ กซ้ อมตรวจสอบบัณฑิต แถว 17
17-01 นางสาว กรกนก สมาชิกธรรมคุณ

17-31 นางสาว ลลิตา บินหะยีสุไลมาน

17-02 นางสาว จุฑาทิพย วรรณพัฒน

17-32 นางสาว กุษชา มูฮําหมัด

17-03 นางสาว นริษา บุญทูล

17-33 นาย ณัฐวุฒิ แซเบ

17-04 วาที่รอยตรี รัตติยากร พลนา

17-34 นางสาว เบญจวรรณ ชัยสวรรค

17-05 นางสาว วรรณรัตน ดวงเงิน

17-35 นางสาว ปนัสยา ปยะวัฒนกุล

17-06 นางสาว ศรัณดา ชุมสูงเนิน

17-36 นางสาว พัชรนันท โพธิ์โต

17-07 นางสาว สุกัญญา ชมดี

17-37 นาย อนันตยศ จอยชางเนียม

17-08 นางสาว อรณิชา แพรอด

17-38 นาย กิตติคุณ ศรีสกุล

17-09 นางสาว กัลยกร สิทธิกุล

17-39 นาย คัมภีร ชาหอม

17-10 นางสาว กาญจนา วงศษา

17-40 นาย จิราธิวัตร เจริญดี

17-11 นาย กานต กาบินพงษ

17-41 นางสาว เจนจิรา อินอุนโชติ

17-12 นางสาว จิดาภา จันทรโนทัย

17-42 นาย ฉัตรชัย สะสม

17-13 นางสาว ชลธิชา ทับทิมทอง

17-43 นางสาว ชญานุตน แพงไพรี

17-14 นางสาว ชลิตา อบมา

17-44 นาย ชัยวัฒน มนตรีคลัง

17-15 นางสาว ณัฐชนนกร วรรณบุตร

17-45 นาย ชัยวัสส สติธโรปกรณ

17-16 นาย ทวีชัย มนูศรี

17-46 นาย ฐปนัท ปญโญ

17-17 นางสาว ปนัดดา นิลเอี่ยม

17-47 นางสาว ณัฐกรานต วงคทองนิล

17-18 นางสาว เฟองฟา วงศบุญ

17-48 นาย ณัฐดนัย สนิสุริวงษ

17-19 นางสาว ภัทรธร หงษขุนทด

17-49 นาย ณัฐภัทร ธรรมสุวรรณ

17-20 นางสาว รมิตา มีรินทร

17-50 นาย ณัฐภัทร เย็นรักษา

17-21 นางสาว รินลดา แทนหาร
17-22 นางสาว วรัทยา เปาเปยมทรัพย
17-23 นาย สหรัฐ โคตรมูล
17-24 นางสาว สายสุดา เสนานิมิตร
17-25 นางสาว สาวิตรี ทวีผล
17-26 นางสาว สุภาวดี พันธปา
17-27 นางสาว อัญชฎา ศรีปาน
17-28 นางสาว นาตาชา กองไชย
17-29 นางสาว นารีรัตน ตั้งรุน
17-30 นางสาว ณัฐสวี สุขสาลี

หนาที่ 17

สําหรั บกรรมการฝึ กซ้ อมตรวจสอบบัณฑิต แถว 18
18-01 นาย ทศพล จีนมณี

18-31 นาย อรรถโกวิท นิยมทวี

18-02 นางสาว ธิติยา เลาะมิน

18-32 นางสาว อลิศสา พรมวินัย

18-03 นาย นราพงษ ธีรมหานนท

18-33 นางสาว อังจิมา พูลเพิ่ม

18-04 นางสาว นันทวัน นิภานิช

18-34 นางสาว กมลวรรณ แกนรอด

18-05 นาย นัสรี่ มีฮะ

18-35 นางสาว ณัถฐาภรณ อาบัส

18-06 นางสาว บุษกร เสารจันทร

18-36 นางสาว ธมลวรรณ หงษปาน

18-07 นางสาว ปรียาภัทร อยูธนิสพงศ

18-37 นางสาว ภัทราภรณ แสวงเจริญ

18-08 นางสาว ปทมา สืบวงษ

18-38 นางสาว ลลิตา มูหมัดตาเฮต

18-09 นางสาว ปาณิสรา ซาลิมี

18-39 นางสาว วราภรณ กอเซ็มมูซอ

18-10 นาย ปยะดล โปะโดย

18-40 นางสาว ศศินา ตะแปลกาเซ็ม

18-11 นาย พงศธนัช สิริปณณโรจน

18-41 นางสาว อมฤตา วังหิตัง

18-12 นางสาว พนิดา ลดาบรรณ

18-42 นางสาว อัจฉรา พวงมาลัยทอง

18-13 นางสาว พลอยไพลิน ออนนอม

18-43 นางสาว กวิสรา ซูโอะ

18-14 นาย เพิ่มพูล บุษราคัม

18-44 นางสาว จิตรา สุวินัย

18-15 นาย ภากร พุมพวง

18-45 นางสาว ธัญลักษณ บุบผาสุวคนธ

18-16 นาย ภาณุวัฒน คงหวังดี

18-46 นางสาว นัฐกาน โตะมิ

18-17 นาย รัฐศาสตร พรมออน

18-47 นางสาว นัฐฐา มั่นคง

18-18 นาย ราเชน อับดุลรอมาน

18-48 นางสาว ปอแกว จันทรสา

18-19 นางสาว ลลิล อ่ําบุญ

18-49 นางสาว พีรยา พุมหิรัญ

18-20 นางสาว วรดา อุนสมัย

18-50 นางสาว เพ็ญพิชชา มะรุมดี

18-21 นาย วรนนท เกิดนาค
18-22 นางสาว วรรณิกา รองจิก
18-23 นาย วสุพล รอมาลี
18-24 นางสาว ศิริพรรณ ศิริโวหาร
18-25 นางสาว ศุภธิดา สีเขียว
18-26 นางสาว สุนิตา ยอดโถ
18-27 นาย สุรชา หวยหงษทอง
18-28 นางสาว หทัยรัตน เดียระดาษ
18-29 นาย หัสดินทร ปนทอง
18-30 นาย อดิศักดิ์ มะณี

หนาที่ 18

สําหรั บกรรมการฝึ กซ้ อมตรวจสอบบัณฑิต แถว 19
19-01 นางสาว มัยวี มีมูซา

19-31 นาย รังสิมันต อิสมาแอล

19-02 นางสาว ฤทัยรัตน หวังทอง

19-32 นางสาว วรพรรณ บรรดาศักดิ์

19-03 นางสาว ศศิกาญจน บรรดาศักดิ์

19-33 นางสาว วันวิสาข คุณพาที

19-04 นางสาว ศิรินภา อาจหาญ

19-34 นางสาว วาสนา บัวสาย

19-05 นางสาว สาวิตรี หมัดลัง

19-35 นางสาว ศรีศุภางค มุยประเสริฐ

19-06 นางสาว สุดารัตน หมุดลิหมัน

19-36 นางสาว ศิริรัตน เสนหา

19-07 นางสาว สุธาวัล โพธิ์ทอง

19-37 นาย ศุภรัตน สิงคิบุตร

19-08 นางสาว อลิสา โตะซอ

19-38 นางสาว สมฤทัย เล็มหมัด

19-09 นางสาว อารียา เมืองฉาย

19-39 นางสาว สิรินาถ เพ็ญเภา

19-10 นางสาว อินอาม ราวเด็ง

19-40 นางสาว สุชาดา โซะพิทักษ

19-11 นางสาว กาญจนา ราชวงษ

19-41 นางสาว สุธิดา บํารุงอิสลาม

19-12 นางสาว จารุวรรณ บาระเฮม

19-42 นางสาว สุนิสา ประดับสุวรรณ

19-13 นางสาว เจนจิรา ชื่นจิตร

19-43 นาย สุพัชชา กรแกววัฒนกุล

19-14 นางสาว ชยาภรณ พันธวัตร

19-44 นางสาว สุภาวินีย ดวงอําไพ

19-15 นางสาว ณัฐชา บินซัน

19-45 นางสาว อัมรา บุญมา

19-16 นางสาว ณัฐวรา ประสิทธิ์

19-46 นางสาว อุไรพร แสงตะวัน

19-17 นางสาว ดาราวรรณ เตาคํา

19-47 นางสาว ภาวิดา จิตมั่น

19-18 นาย นพวิชญ สันติกุล

19-48 นาย ธนาธร กองดวง

19-19 นางสาว นภสร อัคราช

19-49 นางสาว พรชนก สุขอัจจะสกุล

19-20 นาย นันทวัฒน อนันตเสนา

19-50 นาย ศักดิ์สิทธิ์ เตรียงตั้ง

19-21 นางสาว บุสริน สวรรคณภูมิ
19-22 นางสาว เบญญา ฮะกีมี
19-23 นาย ปฏิภาณ ศรีเตชะ
19-24 นางสาว พรพิมล ผลพันธ
19-25 นางสาว พัชรกัญญ กองนาแวง
19-26 นางสาว ภัททิรา สิริทัพพาสาร
19-27 นางสาว ภัทราวดี แซเอี๊ยบ
19-28 นางสาว มะลิวัลย บุญมี
19-29 นางสาว มัลลิกา พรมศรี
19-30 นางสาว โยธิกา วิชาคํา

หนาที่ 19

สําหรั บกรรมการฝึ กซ้ อมตรวจสอบบัณฑิต แถว 20
20-01 นาย สุรศักดิ์ รอดแปน

20-31 นาย พีรพล วิจิตรธนสาร

20-02 นาย องอาจ แซเอี้ย

20-32 นาย ฟาริส เจริญเกียรติ

20-03 นาย กําพล หัสดี

20-33 นาย ภรัณยู สุภาพ

20-04 นาย กิตตินันท อารินทร

20-34 นางสาว ภัชรานีย บุษบา

20-05 นางสาว กุลเนตร สลาม

20-35 นาย รัฐสรณ ศตพินิจศักดิ์

20-06 นาย เกียรติศักดิ์ สุรัสโม

20-36 นาย รุงโรจน อัศวธรรมนันท

20-07 นาย จตุพงษ สังขเพ็ชรรัตน

20-37 นางสาว รุงอรุณ นาเมืองรักษ

20-08 นาย จักรพันธ มานะสุนทร

20-38 นาย วทัญู ยอดทอง

20-09 นาย ชัชวาล ปกกะสีลัง

20-39 นาย วัชรินทร ทัศนาญชลี

20-10 นาย ชัยณรงค เดชสุภา

20-40 นาย ศักดิ์นรินทร วิชัยวงษ

20-11 นาย ชาคริต ขําธานี

20-41 นางสาว ศิริธร หิมโสภา

20-12 นาย ชาญวิทย มวงปน

20-42 นาย สัตตรัตน กาญจโนภาส

20-13 นาย ณัฐนันท สิทธิพฤกษ

20-43 นางสาว สาริณีย ศาสนกุล

20-14 นาย ณัฐวุฒิ พลกูล

20-44 นาย สิรภพ เนติวิเชียร

20-15 นาย ณัฐวุฒิ หมอมพันธ

20-45 นาย สิริราช ชุมโสตร

20-16 นาย ธนาคาร ทัพอาสา

20-46 นาย อดิศักดิ์ อินจินดา

20-17 นาย นัทธพงศ ลาภเกิด

20-47 นาย อดุลย มุฮําหมัดอารี

20-18 นางสาว นันทวัน ชูสังข

20-48 นาย เจษฎา เครือสวัสดิกุล

20-19 นาย บุญยฤทธิ์ หาวหาญ

20-49 นางสาว พัฒนนรี บุญทับ

20-20 นางสาว ปรารถนา อรุณพูลทรัพย

20-50 นางสาว มนัสนันท นิภาพันธ

20-21 นาย ปญจพล ศรีโพธิ์ธา
20-22 นาย ปยณัฐ การะเกตุ
20-23 นาย พงศกร สวัสดินาค
20-24 นาย พงศธร เพชรประสม
20-25 นาย พงศพัศ ทรัพยจีระกุล
20-26 นาย พงศภวัฒน พิมลศิลป
20-27 นาย พนารักษ เหลากาวี
20-28 นางสาว พรชนก หมูคํา
20-29 นางสาว พรรณราย บุญสังข
20-30 นาย พิชัยยะ บุณยวรรณ

หนาที่ 20

สําหรั บกรรมการฝึ กซ้ อมตรวจสอบบัณฑิต แถว 21
21-01 นางสาว ชนาพร พลาจันทร

21-31 นาย พบธรรม นพคุณ

21-02 นางสาว ณัฏฐ เบญเจตนภัคดี

21-32 นาย อธิคม สืบอาทะ

21-03 นาย ปยชนน เกี้ยวไทยสงฆ

21-33 นาย กษณะ มูฮําหมัดสะและ

21-04 นางสาว กิ่งกาญจน วัยวุฒิ

21-34 นาย จิรภัทร นุชิต

21-05 นางสาว จิตราพร กล่ําเหวา

21-35 นาย ทศพล เด็กทองหลาง

21-06 นาย จิรวัฒน นกขมิ้น

21-36 นาย ธนวัฒน อินทรเจริญ

21-07 นางสาว จิรสุดา สิงหล้ําเลิศ

21-37 นาย ธนากร จันทอักษร

21-08 นาย ชยานันต นันทกิจธํารง

21-38 นาย ธีรภัทร จั่นเจริญ

21-09 นาย ชวสิทธิ์ ผลโพธิ์

21-39 นาย เมธาสิทธิ์ ศรีอ่ํา

21-10 นาย ทรงชัย เงินทอง

21-40 นาย ศรายุทธ พันธไชย

21-11 นาย ธนากร สีเหลือง

21-41 นาย ศราวุฒิ ปาละวงษ

21-12 นางสาว นัทชา กิ่งไมกลาง

21-42 นาย สุริยะ ฉิมวงษ

21-13 นางสาว นัทธชนัน วีระสะ

21-43 นางสาว กมลชนก สกุลเพ็ชร

21-14 นาย นันทกร ชยางกูร

21-44 นาย กิตติชัย ตรองจิตร

21-15 นางสาว ปรียาภรณ บุญศรี

21-45 นาย ชยกร เสนจันทรฒิไชย

21-16 นาย พิรัฐพงษ แกวจรัส

21-46 นาย ชัยนรินทร หลักธรรม

21-17 นาย พิสุทธา สกุลจิรัชยา

21-47 นาย โชกุน ดิษฐปาน

21-18 นาย ภาวัต มีศรี

21-48 นาย ณัฏฐนันท พรมพันใจ

21-19 นาย มารุต ชูไทย

21-49 วาที่รอยตรี ณัฐพนธ คมเพชรพานิช

21-20 นาย รัฐภัทร แดงเสนาะ

21-50 นาย ณัฐพนธ รุงเปา

21-21 นางสาว วัชนา ทองพานิชย
21-22 นาย วุฒิภัทร หลาบหนองแสง
21-23 นางสาว ศศธร ศุภวัฒนะ
21-24 นาย สหกฤษณ อวมศิริ
21-25 นาย สาริศ อังควาณิชยสุข
21-26 นางสาว อรวรรณ ออนยิ้ม
21-27 นาย อาทิพย มุสิกะ
21-28 นาย ไอศูรย ธรรมสา
21-29 นาย กุศล วัชรอาภานุกร
21-30 นาย คหบดี ปนใจ

หนาที่ 21

สําหรั บกรรมการฝึ กซ้ อมตรวจสอบบัณฑิต แถว 22
22-01 นาย ธนวัฒน คําเลิศ
22-02 นาย ธัญวรัตม สาราภรณ
22-03 นาย ธีรพงษ สมมะนียมุข
22-04 นาย นัฐพล มูฮําหมัดอารี
22-05 นาย นําชัย วงศษาพาน
22-06 นาย ปวัน จิตติยาพันธ
22-07 นาย ปณณวัฒน จันทรประดิษฐ
22-08 นาย ภาคิน มิ่งคะโน
22-09 นางสาว วรรณิษา บัวผัน
22-10 นาย สมศักดิ์ มะมา
22-11 นาย สุพจน ฝงนธี

หนาที่ 22

