สําหรั บกรรมการฝึ กซ้ อมตรวจสอบบัณฑิต แถว 01
01-01 นาย กฤษณ เรืองพยุงศักดิ์

01-31 นางสาว ทัศรินทร สมบุญ

01-02 นาย ปรัชญา สํารวยสินธุ

01-32 วาที่รอยตรี ธนวัฒน ศุภกิจมงคล

01-03 นาย อนุชา สายสรอย

01-33 นาย พงศกร โสธนนท

01-04 นาย ธนวรรธน โชติศิริ

01-34 นางสาว ศศิประภา แกวมา

01-05 นาย กันตพงศ สุวรรณศักดิ์

01-35 นางสาว สุดาพร แซเจีย

01-06 นางสาว จีรภา เพลาวัน

01-36 นาย อนุชา สะเล็ม

01-07 นาย ธีรวัฒน อุปลา

01-37 นาย กันดิศ กัณทะวงค

01-08 นาย สิทธิกร ไตรยสุทธิ์

01-38 นาย กันตภณ ยืนยาว

01-09 นาย อนิวัฒน ปลอดภัย

01-39 นาย กุลธนันท วิเชียรศรีกุล

01-10 นาย กฤษฎา กันทะวงค

01-40 นาย จักรินทร พิมพดี

01-11 นาย ณัฐพงษ ประพฤติ

01-41 นาย ชัยยพล พุทธามนตสิรี

01-12 นาย ภาคภูมิ สังขแกว

01-42 นาย ณัฐวรรธน วัฒนาพงษกุล

01-13 นาย จักราวุธ ศิรพัชรางกูร

01-43 นาย ดิเรก พูลมาศ

01-14 นาย ชารีฟ มนูทัศน

01-44 นาย ปฐมฤกษ วรวานิช

01-15 นาย ประเสริฐ รัชตะสาคร

01-45 นาย ภาสกร ยุคุณธร

01-16 นาย วัชรินทร มาเจริญ

01-46 นาย ศุภชัย เที่ยวแสวง

01-17 นาย ศรัณย ขาวดารา

01-47 นาย สรชัช ชัยธานี

01-18 นาย วรวุฒิ กุลวงศ

01-48 นาย สุเนตร เศษแสนวงค

01-19 นางสาว ศศิ แสงโสภณ

01-49 นาย อรุณศักดิ์ พูลมาศ

01-20 นาง กนกวรรณ เจริญยิ่ง

01-50 นาย ชลทิตย รุจิพืช

01-21 นางสาว กุลธิดา นุยเนียม
01-22 นาย ธีรยุทธ คะเสนา
01-23 นางสาว นัยนา สวัสดิ์พูน
01-24 นางสาว ปยะวรรณ ปอมดี
01-25 นางสาว พวงทอง เกษแกว
01-26 นางสาว พาวิณี จวงสินธุ
01-27 นางสาว สโรชา นาสมนึก
01-28 นางสาว สิริวรรณ ศรีปาน
01-29 นางสาว สุพัชฑรา เจริญพานิช
01-30 นางสาว ชนิดา หาญจริง

หนาที่ 1

สําหรั บกรรมการฝึ กซ้ อมตรวจสอบบัณฑิต แถว 02
02-01 นาย ธีรยุทธ กระจางโพธิ์

02-31 นาย ชญานนท แหยมตั้ง

02-02 นาย นิษณะ ศิริจิรกาล

02-32 นาย ธนะชัย คลองงานฉุย

02-03 นาย บุพกรณ ศิริวุฒิกุล

02-33 นาย ประวิน อินตะเขื่อน

02-04 นาย สุมาศ กันจินะ

02-34 นาย ประเสริฐ บุญมาเลิศ

02-05 นาย สุรพงษ เกตุเพ็ง

02-35 นาย ภาคภูมิ สุพรธรรมา

02-06 นาย จีรวัฒน สมจริง

02-36 นาย ภูวกฤต พลชิงชัย

02-07 นางสาว ณภัทร จินดาลัทธ

02-37 นาย ภูวนัย ผามะณี

02-08 นาย ณรงคศักดิ์ สุขมา

02-38 นาย วิษณุ โตะสําลี

02-09 นาย พรภวิษย สุขโภคี

02-39 นาย ศราวินทร อนุภักดิ์

02-10 นาย มงคล ยังผสม

02-40 นาย สุวิจักขณ ไชยเวช

02-11 นางสาว มุกระวี มะดะเรส

02-41 นาย เพ็ญเพชร จันทรเพ็ญ

02-12 นาย วิสัชชนา สุทาธรรม

02-42 นาย มนัสพงษ มะลิทอง

02-13 วาที่รอยตรี สมบัติ นิรันดร

02-43 นาย วิษณุ สีสังข

02-14 นาย อนุรักษ ชูสาย

02-44 นาย วีรวุฒิ โตะหวัง

02-15 นาง กรกมล หาญชัย

02-45 นางสาว จรุงลักษณ พันธประมูล

02-16 นาย ปฏิภาณ ใจเปง

02-46 นางสาว จิราภรณ ชมเชย

02-17 นาย สพล สุริโย

02-47 นางสาว จุฑามาศ รอดคําทุย

02-18 นาย กฤษดา พลอยสมุทร

02-48 นาย เจตดิลก รักสุทธี

02-19 นาย คารม ปณฑิตานนท

02-49 นาย ชนมชนัม ยิ้มยอง

02-20 นาย จารุวัฒน แหยมคง

02-50 นาย ณฤทธิ์ โอภาสกิจ

02-21 นาย ทศพร พุมโพธิ์ทอง
02-22 นาย นิพนธ หลอดแกว
02-23 นาย พีรวัส ไทยบํารุง
02-24 นาย ศิครินทร นาพุฒา
02-25 นาย อภิญญา เกตุวิทยา
02-26 นางสาว เพชรรัตน สอิ้งทอง
02-27 นาย วิวัฒน ใบใหญ
02-28 นาย วิศรุต เมงศิริ
02-29 นาย คุณาธิป วงษนุช
02-30 นาย จักราวุฒษ รัตนปรีชาชัย

หนาที่ 2

สําหรั บกรรมการฝึ กซ้ อมตรวจสอบบัณฑิต แถว 03
03-01 วาที่รอยตรี ณัฐพล เปลี่ยนโมฬี

03-31 นาย เกรียงศักดิ์ พรมนัด

03-02 นาย ธนวิชญ จันทรเต็มดวง

03-32 นาย จักรพงษ เปภักดี

03-03 นาย ธัชพล แกวดี

03-33 นาย ธาราธิป หนูวิไล

03-04 นาย ธีรยุทธ ถั่วทอง

03-34 นาย นิธิโชติ สุเปารุษ

03-05 นางสาว พรปวีณ ศรีสอาด

03-35 นาย ปยุต อินประดับ

03-06 นางสาว พลอยศิริ อัสโย

03-36 นาย พงศธร หาญตา

03-07 นาย ภคพล นอยไพโรจน

03-37 นาย พิทยา สาระเดช

03-08 นาย ภัทรชนน วงศตั้งตน

03-38 นาย วัชรินทร อินทสุวรรณ

03-09 นาย เมธา ชุมแวงวาป

03-39 นาย อภิชาติ สยามพันธ

03-10 นาย เมธาพร วรเดช

03-40 นาย กนกพล บุตรศรีรักษ

03-11 นาย รณภูมิ เกียรติสารสิทธิ์

03-41 นาย กฤษณะ บุวรรณ

03-12 นาย วรรณสิทธิ์ สาศนกุล

03-42 นาย กฤษณะ ภาวศุทธิวงศ

03-13 นาย วิธวัฒน ทองดี

03-43 นางสาว กัญญาวีร ผลเนืองมา

03-14 นางสาว วิวรรณ นีละไพจิตร

03-44 นาย กิตติพงศ ชาติสุทธิ

03-15 นาย วีระพจน อุบล

03-45 จาเอก กิตติพงษ แกวคูณ

03-16 นาย ศรราม ศรีวิเศษ

03-46 นาย เกริกไกร เชิดชูชน

03-17 นาย ศักดิ์ดา ใจทาน

03-47 นางสาว คนธมาศ สุคันโธ

03-18 นางสาว ศิริวรรณ หาญพุฒ

03-48 นาย จารุวุฒิ สิงหรี

03-19 นาย ศิวะ ประคองยศ

03-49 นาย จิรเมธ ศรีสุข

03-20 นาย สิทธิพงษ ทาทอง

03-50 นาย จุฬา ติ้วสุวรรณ

03-21 นาย สุรศักดิ์ กุลวงศ
03-22 นาย สุรศักดิ์ วักจันทร
03-23 นาย อนุวัต เดชกลา
03-24 นาย อภิสิทธิ์ ภูเจริญ
03-25 นาย อํานาจ สันสะอีด
03-26 นาย เอริค จิรัฏฐ แซพเวลล
03-27 นาย คุณากร เปลือยศรี
03-28 นาย ธีรชัย บุญธรรม
03-29 นาย ภาสกร มาระโภชน
03-30 นางสาว ระพีพรรณ หลั่งกิจ

หนาที่ 3

สําหรั บกรรมการฝึ กซ้ อมตรวจสอบบัณฑิต แถว 04
04-01 นาย ฉัตรชัย พานิชเจริญ

04-31 นาย ประสิทธิ์ ลมูลศิลป

04-02 นาย ฉัตรชัย อูวิเชียร

04-32 นาย ปรีดี ชาวไทย

04-03 นางสาว ชฎาภรณ เหรียญพานรอง

04-33 นาย ปญญา ปลอดภัย

04-04 นาย ชวณัฐ บุญนอง

04-34 นาย ปติณัช ทับทิมศรี

04-05 นาย ชวนัชย ธรรมเจริญ

04-35 นาย พงศกร ศรีใสพัฒนกุล

04-06 นาย ชวลิต แสงผาลา

04-36 นาย พงศธร วงศวิจิตมงคล

04-07 นาย ชวิน วัฒนวานิชย

04-37 วาที่รอยตรี พชรวัฒน เพชรจํารัส

04-08 นาย ชัญญา วงศษา

04-38 นาย พรพล แสนประเสริฐ

04-09 นาย ชัยทัต จํารูณ

04-39 นาย พศิน มหายศปญญา

04-10 นาย ชัยพร แจมศรี

04-40 นาย พัชรพล เพียรเสมอ

04-11 นาย ชัยพันธุ ชาญเชิงรบ

04-41 นาย พัฒนชัย ศรีใสคํา

04-12 นาย ชาญชัย แกวโชติ

04-42 นาย พิณากร ปราบจันทรดี

04-13 นาย ชาดินันท ทองเอม

04-43 นาย พิทวัส สุทธิอาชา

04-14 นาย ชานนทร นอยจินดา

04-44 นาย พีรวิชญ วิชัยศิริมงคล

04-15 นาย ชินวัตร ระพีพัฒน

04-45 นาย ภวินท เครือจันทร

04-16 นาย ณรงคกร ผูกพันธ

04-46 นาย ภาณุพงษ เเสนเขื่อน

04-17 นาย ณัฏฐนนท ดําประสงค

04-47 นาย ภานุพันธ ชัยบุตร

04-18 นาย ณัฐธัญ พูนนวล

04-48 นาย ภูวนาท แสงรัตนาภรณ

04-19 นาย ณัฐพล ทองแท

04-49 นาย มนัส วงศแกว

04-20 นาย ณัฐภูมิ บุบผา

04-50 นาย มานะศักดิ์ ภูมิขุนทด

04-21 นาย ทศนท รณศิริ
04-22 นาย ธนชัย บัวนอย
04-23 นาย ธนโชติ ออนสุวรรณ
04-24 นาย ธวัชชัย บุญวาที
04-25 นาย นนท นนทโกวิท
04-26 นาย นาวิน ทองคํา
04-27 นาย นิพนธ คงชาง
04-28 นาย นิพนธ บุญญามิ่ง
04-29 นาย นุชิต ยอดดีบุตร
04-30 นาย ปรเมศวร ปลอดภัย

หนาที่ 4

สําหรั บกรรมการฝึ กซ้ อมตรวจสอบบัณฑิต แถว 05
05-01 นาย ยศกร รื่นเริง

05-31 นาย สุนทร ฟุงโลห

05-02 นาย ยิ่งศักดิ์ คําภา

05-32 นาย สุรเชษฐ คีรีธีรกุล

05-03 นางสาว ยุภา พรมบุตร

05-33 นาย สุระ สุขเต็ม

05-04 นาย รักชัย ตะมาแกว

05-34 นาย สุวัฒน นาคสวาสดิ์

05-05 นาย รัฐศาสตร รูปสม

05-35 นาย อดิศักดิ์ ฤทธิ์เดช

05-06 นาย ราชพฤกษ รื่นเพ็ชร

05-36 นาย อดิศักดิ์ วงศชมภู

05-07 นาย รุงเกียรติ กลมเกลี้ยง

05-37 นาย อธิป เจนงาน

05-08 นาย ลีนวัฒน เปลี่ยนเดชา

05-38 นาย อนุชาติ อนันตกูล

05-09 นาย วรัญู ภูมิยิ่ง

05-39 นางสาว อภิญญา พุทธวงค

05-10 นาย วัชระ สีปาน

05-40 นาย อภิรัฐ หนูแจม

05-11 นาย วันชัย เวรุนัต

05-41 นาย อรรถพล สุขแกว

05-12 นาย วิชา คงรอด

05-42 นาย อังคาร เวียงฉิมมา

05-13 นาย วิทวัฒน ไปใกล

05-43 นาย อาทิตย เศรษฐกุล

05-14 นาย วินิช วรรณชัย

05-44 นาย อาสาฬ พรหมลัทธิ

05-15 นาย วิวรรธน เวียงทอง

05-45 นาย เอกชัย นาวาพนม

05-16 นาย วิศรุต นาคี

05-46 นาย เอกพจน แตมทอง

05-17 นาย วิสุทธิ์ ชมพัฒนา

05-47 นาย เอกพล มีทอง

05-18 นาย วีระพล มีขวด

05-48 นาย เอกพันธ พานทอง

05-19 นาย วุฒิพงษ สมถวิล

05-49 นาย ชินพัทธ นพพันธ

05-20 นาย ศักดา หมอเพ็ชร

05-50 นาย ณัฐพล พนชั่ว

05-21 นาย ศิรวิทย สุนทรเมธีวรกุล
05-22 นาย ศิวพล ภิญโญยิ่ง
05-23 นาย ศุภกฤต พูลธัญกิจ
05-24 นาย สถาพร พิศโฉม
05-25 วาที่รอยตรี สมหมาย นฤทัย
05-26 นาย สวางพงษ โกยานันท
05-27 นาย สิทธิชัย ตามถิ่นไทย
05-28 นาย สิทธิชัย เลบานแทน
05-29 นาย สิโรตม ประทุมศิริ
05-30 นาย สุทธิชาติ บุตรพรม

หนาที่ 5

สําหรั บกรรมการฝึ กซ้ อมตรวจสอบบัณฑิต แถว 06
06-01 นาย ปริชญ มิ่งหมัด

06-31 นาย ฉัตรชัย สีชมภู

06-02 นาย พีรพล เขียววิจิตร

06-32 นาย ฉัตรธิไชย แพงเกาะ

06-03 นาย อุทัย พลเสนา

06-33 นาย ชญณิน จายะศักดิ์

06-04 นาย กฤษฎา มีสุข

06-34 นาย ชญานนท เอี่ยมอ่ํา

06-05 นาย ชรินทร ขําอวม

06-35 นาย ชยพัทย ศรีพิพัฒน

06-06 พันจาเอก ณัฐพล สมุทร

06-36 นาย ชัชวาลย หนองใหญ

06-07 นาย เดชา ชันขุนทด

06-37 นาย ชัยชนะ จันทภาโส

06-08 นาย พิษณุ จิตถนอมวงศ

06-38 นาย ชัยณรงค พงศปรีชา

06-09 นาย สุพจน หมวดจันทร

06-39 นาย ชัยพฤกษ ฉายเลิศโฉม

06-10 นาย แสนพล วุฒิรัตน

06-40 นาย ชัยยุทธ วิลา

06-11 นาย อธิศ เหลืองบรรเจิด

06-41 นาย ชัยวัฒน ไชยฤกษธนาศิริ

06-12 นาย อาทิตย พลนาค

06-42 นาย ชายชาตรี ศรีโท

06-13 นาย อิบรอฮีม เหราหมัด

06-43 นาย ชิงพลบ โสดก

06-14 นาย กมล เครือหงษ

06-44 นาย ไชยเวศม บุญโต

06-15 นาย กฤตเมธ วันขวัญ

06-45 นาย ฐิติกรต ขันประมาณ

06-16 นาย กฤษณุ สุทํา

06-46 นาย ณัฏฐ เสนามนตรี

06-17 นาย กันตพณ มูลมะณี

06-47 นาย ณัฏฐวัฒน ปานสุข

06-18 นาย กิตติศักดิ์ กุงคํา

06-48 นาย ณัฐพงศ นิลรัตน

06-19 นาย กิตติศักดิ์ จีนเมือง

06-49 นาย ณัฐวัฒน พลนิกร

06-20 นาย กิตติศักดิ์ เฟองฟู

06-50 นาย ดํารงศักดิ์ เกาฑัณ

06-21 นาย กิติศักดิ์ สุขใส
06-22 นาย เกียรติศักดิ์ พลดงนอก
06-23 นาย ไกรฤกษ พันธุเณร
06-24 นางสาว ขวัญสุดา ศรีจันทราพันธุ
06-25 นาย จิรวัฒน เอี่ยมสะอาด
06-26 นาย จิรวุฒิ ขําพระคุณ
06-27 นาย จิระ บุญเครือ
06-28 นาย จิระพงศ ทองคํา
06-29 นาย จีรศักดิ์ สะมะ
06-30 นาย เจษฎา ฟูเกษม

หนาที่ 6

สําหรั บกรรมการฝึ กซ้ อมตรวจสอบบัณฑิต แถว 07
07-01 นาย ดุษฎี มณีวิจิตร

07-31 นาย พัทธคุณ กรายประเสริฐ

07-02 นาย เต็ง เต็งยะ

07-32 นาย พิชิต แกวโกสุม

07-03 นาย ทนงศักดิ์ ยายตั้ง

07-33 นาย พิเชฐพงศ ฉันทธนไพบูลย

07-04 นาย ธนกร อนุดิเรก

07-34 นาย พิทวัส โชคสกุลเจริญ

07-05 นาย ธนชาติ สุขสวัสดิ์

07-35 นาย ภัทรชนน แสงวิมาน

07-06 นาย ธนภัทร มะขามทอง

07-36 นาย ภานุวัฒน พิริยะชนานุสรณ

07-07 นาย ธนรัตน พูลสวัสดิ์

07-37 นาย ภานุวัฒน วงศจันทรา

07-08 นาย ธนายุทธ คุณปรีชา

07-38 นาย ภูมิรพี ถาวรสาร

07-09 นาย ธนายุทธ เวชกุล

07-39 นาย ภูริเดช น้ําพุ

07-10 นาย ธิติวุฒิ วิมลรัตน

07-40 นาย มานิต แสงสีแกว

07-11 นาย นครินทร เงางาม

07-41 นาย ยศชนินทร โชติพรทิพย

07-12 นาย นทีกาญจน มิตรจิตร

07-42 นาย ยศธร ไชยดวง

07-13 นาย นนนที ลัทธิ

07-43 นาย ยุทธิชัย พุมเรือง

07-14 นาย นพเดช หนูเทพย

07-44 นาย รังสิมันต หวังพิทักษ

07-15 นาย นพรุจ อุทิศนันท

07-45 นาย รัตน มาพลาย

07-16 นาย นฤนาท โฉมวิจิตร

07-46 นาย รัตนชัย ชนะศักดิ์

07-17 นาย นัฐวุฒิ เจริญสุข

07-47 นาย ราชันย จันทรแสง

07-18 นาย นัฐวุฒิ ยะโสภา

07-48 นาย ฤทธิ์เกียรติ์ ขันมัง

07-19 นางสาว บุญญิสา คําพึ่ง

07-49 นาย ฤทธิ์ชัย พรหมประพันธ

07-20 นาย บุรินทร ธิอาษา

07-50 นาย ฤทธิพร รวมธรรม

07-21 นาย ปฏิวัติ ดุรงครัตนพันธุ
07-22 นาย ประกิจ กะรัมย
07-23 นาย ปวิตร หนักแนน
07-24 นางสาว ปานศิริ วงศจักรวาล
07-25 นาย ปนพงศ เขียวแสง
07-26 นาย ปยบุตร เล็กวงษ
07-27 นาย ปยะ แกวมณีโชติ
07-28 นาย ปยะ นาวาผล
07-29 นาย พงศธร ปญญา
07-30 นาย พรเทพ ฝายทะแสง

หนาที่ 7

สําหรั บกรรมการฝึ กซ้ อมตรวจสอบบัณฑิต แถว 08
08-01 นาย วชิรวิทย วิริยะจิตสมบูรณ

08-31 นาย อภิชัย โลภาส

08-02 นาย วรวุฒิ รัสมี

08-32 นาย อามีน ปาลาเลย

08-03 นาย วรากร ศักดิ์ศาสตร

08-33 นาย อินทนนท อินทคํา

08-04 นาย วสันต ศุภนาค

08-34 นาย เอกราช คําแกว

08-05 นาย วัชรพล เกตุใสย

08-35 นาย เอกสิทธิ์ ธรรมสุทธิ์

08-06 นาย วัชระ ยิ่งยืน

08-36 นาย ชลากร กิจเจริญ

08-07 นาย วัชรากร แอบเนียม

08-37 นาย ภูฟา อุบลสาร

08-08 นาย วันชนะ สุระเสียง

08-38 นาย สุทธิพงศ สุวนิช

08-09 นาย วิรุฬห อองนอย

08-39 นาย จักริน ขันทอง

08-10 นาย วิษณุ เรืองศรี

08-40 นาย ชัยเจริญ มุกดาสวรรค

08-11 นาย วีรยุทธ พรรณภพ

08-41 นาย โชคชัย โตะมิ

08-12 นาย วีระยุทธ ผุดผอง

08-42 นาย สราวุธ อารียะธนวัลย

08-13 นาย วุฒิกร ลีประโคน

08-43 นาย อุมบุญ แจงประเสริฐ

08-14 นาย วุฒิชัย ชางเหล็ก

08-44 วาที่รอยตรี กรกช สังเกตุกิจ

08-15 นาย ศักดิ์โกสิทธิ์ หลีวิจิตร

08-45 นาย กฤษณะ หนอทอง

08-16 นาย ศิริเทพ ทองแท

08-46 นาย กลวัชร สุนั่นตา

08-17 นาย ศุภชัย วงษญาติ

08-47 นาย กัณฐวุฒิ นพเกา

08-18 นาย ศุภวิชญ นาคนาวา

08-48 นาย การุณ เหมือนพรรณราย

08-19 นาย สมภพ วิตตานุช

08-49 นาย กิจเกษม ทองงาม

08-20 นาย สหรัฐ หงษคํามี

08-50 นาย กิตติพงษ สายยาโน

08-21 นาย สําราญ จัตุจันทร
08-22 นาย สุชัชพงศ คิมประเสริฐ
08-23 นาย สุทธิเดช กระสายเงิน
08-24 นาย สุรวุฒิ อยูประเสริฐ
08-25 นาย สุวัฒน ผูชวยรอด
08-26 นาย โสภณ พงษศิริเจริญ
08-27 นาย อทิติพงษ มังคละศิริ
08-28 นาย อนิวุฒิ สุดโกทา
08-29 นาย อนุพงษ สะนิละ
08-30 นาย อนุรักษ คบหมู

หนาที่ 8

สําหรั บกรรมการฝึ กซ้ อมตรวจสอบบัณฑิต แถว 09
09-01 นาย กิตปกรณ สวยงาม

09-31 นาย ณัฐวุฒิ ทิพยสุข

09-02 นาย เกรียงไกร มูลสาร

09-32 นาย ณัฐวุฒิ วงศสิทธิ์

09-03 นาย เกียรติศักดิ์ จิวานันทวัฒน

09-33 นาย ไตรรัตน สังขมงคล

09-04 นาย ขวัญชัย จั่นจินดา

09-34 นาย ถิรวัฒน ฤทัยประเสริฐศรี

09-05 นาย คณิน ภัทรนาวิก

09-35 นาย ทนา หวานสนิท

09-06 นาย ครสวรรค จิระวัฒนโสภณ

09-36 นาย ธนพงศ นาทะชัย

09-07 นาย คริษฐวัฒน แกววิลัย

09-37 นางสาว ธนพร โควถาวร

09-08 นาย คุณากร พัฒนเสถียร

09-38 นางสาว ธนาภรณ ตุมเดน

09-09 นาย จักรกฤษณ ปละวุฒิ

09-39 นาย ธัญญะ อยูสบาย

09-10 นาย จักรพงศ แดนอินทร

09-40 นาย ธีรพงศ ทองเขียว

09-11 นางสาว จันทรจิรา สีทองทุม

09-41 นาย นครินทร ปานทอง

09-12 นาย จิรวัฒน เย็นจิต

09-42 นาย นนทกิจ ถิ่นเกาะยาว

09-13 นาย จีรวัฒน อินทรมา

09-43 นาย นนทพัฒน จันทรคําจร

09-14 นาย เจตริน หลําเนียม

09-44 นางสาว นภัทร วงษสุวรรณ

09-15 นาย เจษฎาภร มาแกว

09-45 นาย นวพล นพคุณ

09-16 นางสาว ฉัตรฑริกา จันทวงษ

09-46 นาย นิกร ธราวัชระกุล

09-17 นาย ชนชล จายหนองบัว

09-47 นาย นิคม แสนยาง

09-18 นาย ชนัตถ ธัญญตระกูล

09-48 นาย นิติพล ลักษณา

09-19 นาย ชัยวัฒน ประยงคแยม

09-49 นางสาว บงกช พลอยสุวรรณ

09-20 นาย ชาญชัย ศรีอุดม

09-50 นางสาว บุชรอ ชนะมิตร

09-21 นาย ชิราวุฒิ สนสง
09-22 นาย ฐานทัพ โฉมฉิน
09-23 นาย ฐิติกร จินะวงค
09-24 นาย ณรงคชัย พิลุน
09-25 นาย ณัฏฐพงศ โสมดี
09-26 นาย ณัฐชนน สุสาขา
09-27 นาย ณัฐชัย ยอดแกว
09-28 นาย ณัฐธนัน ไสยเลิศ
09-29 นาย ณัฐพล สรรเสริญ
09-30 นาย ณัฐวัฒน ศรีสุพรรณ

หนาที่ 9

สําหรั บกรรมการฝึ กซ้ อมตรวจสอบบัณฑิต แถว 10
10-01 นาย บุญชิน อยูมวง

10-31 นางสาว รัชนีรมย บุญมา

10-02 นางสาว เบญจวรรณ กลอมเกลี้ยง

10-32 นาย รัตนพล อารียะ

10-03 นางสาว ปฐมวดี จอยชู

10-33 นางสาว รุงตะวัน สุขทวี

10-04 นาย ปณณวัฒน ชํานาญ

10-34 นางสาว วนิดา มินิล

10-05 นาย ปยะณัฐ สายเมฆ

10-35 นาย วรปรัชญ ภิญโญ

10-06 นางสาว ปยะนาถ เผือกอุดม

10-36 นาย วรรธนัย อินคําปน

10-07 นาย ปุณณวิช ทองกําพรา

10-37 นาย วรวุฒิ หอยมณี

10-08 นาย พงศภัค อิสระลักษณ

10-38 นาย วรสิทธิ์ วรรณสินธุ

10-09 นาย พงษดนัย แกวอาทะ

10-39 นาย วันชัย จินารักษ

10-10 นางสาว พรสวรรค บุญเพ็ง

10-40 นาย วันชัย วังหลวง

10-11 นางสาว พราวพิชชา รัตโนภาส

10-41 นาย วันมงคล สังขวัย

10-12 นาย พัชชวิน แปนสุวรรณ

10-42 นางสาว วารุณี รวีวรรณากร

10-13 นางสาว พัชรี คําภีพงษ

10-43 นาย วินน ทองสุข

10-14 นาย พัทธพงษ แกวคํา

10-44 นาย วิศณุ บุญยะบา

10-15 นาย พิชชากร รื่นโต

10-45 นาย วิศรุฒ วสนาท

10-16 นาย พิชัยสิทธิ์ สุวรรณมณี

10-46 นาย วีรศักดิ์ เหรียญทอง

10-17 นาย พิพัฒนพงศ แซเตีย

10-47 นาย วีระพงษ นาคเสน

10-18 นาย พีรพงษ มีสมบูรณ

10-48 นาย วุฒิกร งามชื่น

10-19 นางสาว ภวิตรา ชวยสงคราม

10-49 นาย วุฒิชัย สุขมิตร

10-20 นาย ภาฏิวัฒน เอบุญมา

10-50 นาย วุฒิชัย โสบุญ

10-21 นาย ภาณุพงศ พิธาพันธ
10-22 นาย ภาสกรณ ศรีโชค
10-23 นาย มงคล เกษามูล
10-24 นาย มงคลชัย แหยมนุช
10-25 นาย มาตรฐาน สุงกะพงศ
10-26 นาย มานิต วิเศษเสาร
10-27 นาย มูหะหมัดยะเอส เลาะยอ
10-28 นาย ยศวริส ฟองชาลี
10-29 นาย ยุทธนา ชุมสังข
10-30 นาย รณทชัย พายเพีย

หนาที่ 10

สําหรั บกรรมการฝึ กซ้ อมตรวจสอบบัณฑิต แถว 11
11-01 นาย ศราลักษณ พิทักษอดิศร

11-31 นาย อภิเชษฐ กออําไพ

11-02 นาย ศราวุฒ อยูเกิด

11-32 นาย อภิวัฒน ตายา

11-03 นาย ศักดิ์ชัย กลอมพันธ

11-33 นาย อภิสิทธิ์ มากยอด

11-04 นาย ศิริกร ถนอมทรัพย

11-34 นาย อภิสิทธิ์ สมบูรณ

11-05 นาย ศิริพงษ ชูพันธ

11-35 นาย อลงกรณ มะหิน

11-06 นางสาว ศิริรัตน วงปน

11-36 นาย อลงกรณ อัยยสานนท

11-07 นาย ศิวะนนท ฉิมกรด

11-37 นาย อาคม ฉ่ําแฉลม

11-08 นาย ศิวัช วิริยะเสถียร

11-38 นาย อาทิตย ละอองพราว

11-09 นาย ศุภชัย ยุวะวาสน

11-39 นางสาว อารียา บุญมาก

11-10 นาย ศุภโชค ธิงาเครือ

11-40 นาย เอกกฤต ผอมจีน

11-11 นาย สถาพร ทานะขันธ

11-41 นาย เอกชัย กัลยานุกูล

11-12 นาย สมหมาย ศักดิ์ศรีโรจน

11-42 นาย ธวัชชัย เตงชู

11-13 นาย สรายุทธ แสงเทพ

11-43 นางสาว กนกพร อังกระโทก

11-14 นาย สหรัฐ บุญชวย

11-44 นางสาว ณัฐกานต โซเงิน

11-15 นาย สัญชัย คะเด

11-45 นางสาว ทิพวรรณ บัวเพชร

11-16 นาย สิทธิเดช อยูประสิทธิ์

11-46 นางสาว ธนินทธร นันทประเสริฐกุล

11-17 นาย สิวกุล เมงศิริ

11-47 นางสาว ศศิธร ศรีจรุง

11-18 นางสาว สุดารัตน เจริญสุข

11-48 นางสาว สรัสวดี อัมพุชินีวรรณ

11-19 นาย สุเทพ กันติกาเรืองรุง

11-49 นางสาว สาวิตรี สิงหโตแกว

11-20 นางสาว สุพัชชา ยันประโคน

11-50 นาย อิมรอน หะแวซอนอ

11-21 นางสาว สุภาพรรณ ภูหยัด
11-22 นาย สุรเชษฐ สักทอง
11-23 นาย สุรินทร ปรีดีพจนา
11-24 นาย อชิร สุวรรณเลิศ
11-25 นาย อธิรักษ สํารวย
11-26 นาย อนาวิน วงศวิริยะธานนท
11-27 นาย อนิรุธ คลายพุฒ
11-28 นาย อนิวรรต วิภาพันธ
11-29 นาย อนุศิษฐ สมมุง
11-30 นาย อภิชาติ ธนูศร

หนาที่ 11

สําหรั บกรรมการฝึ กซ้ อมตรวจสอบบัณฑิต แถว 12
12-01 นาย ปารเมศ ลอดทอง

12-31 นาย วิทวัส พวงชู

12-02 นาย กฤตเมธ ปกแกว

12-32 นาย กชพาสน บุณยากร

12-03 นาย เจตนรินทร วงษสุรินทร

12-33 นาย กรดนัย ศิวาพร

12-04 นาย จรินทร เนตรดี

12-34 นาย ขจรพงษ พูภมรไกรภพ

12-05 นาย จามร สุนันตา

12-35 นางสาว จิตรลดา สันประเสริฐ

12-06 นาย ฐาวิพัฒน รัตนพันธ

12-36 นาย ชโลธร ศรีเจริญ

12-07 นาย ธนาวัฒน การะเวก

12-37 นางสาว ณัฎยา วันดี

12-08 นาย ธฤต กล่ําแดง

12-38 นาย ณัฐพงษ บุญชื่น

12-09 นาย ธีรทัศน ศิริพรนพคุณ

12-39 นาย ทิชากร ทัดละมัย

12-10 นาย ธีระพงษ ศรีสุข

12-40 นาย ธนวัฒน อารุณี

12-11 นาย นพคุณ ชวยบํารุง

12-41 นางสาว ธริตา ตะมูล

12-12 นางสาว นลิลธกาน ณัทธนามหาโรจน

12-42 นาย ธีระเดช ทวีบุญรุงเรือง

12-13 นาย ปติมากร เอี่ยมศรี

12-43 นาย นพดล เจริญเวชธรรม

12-14 นาย ปญญา ศักดารัตนากร

12-44 นาย นรเทพ ขันธคีรีวัฒน

12-15 นางสาว พัฒนนรี รัตนพิทักษ

12-45 นาย นรินทร แชเปย

12-16 นาย พีรพัฒน สุนทรวารี

12-46 นาย ประกาศิต มากสิน

12-17 นางสาว ฟุลลา โตะสมัน

12-47 นาย ปยะณัฐ ใจรังษี

12-18 นางสาว ภัทสา ชัยวันดี

12-48 นางสาว พนิดา สันเตะ

12-19 นางสาว มัลลิกา สมควรกิจดํารง

12-49 นาย พศวีร บํารุงชีพ

12-20 นาย มาณพ จําปาแกว

12-50 นาย พสธร สัตยะคํา

12-21 นางสาว วาสิฐี นวนจันทร
12-22 นาย ศรัณยวิชญ เหี้ยมหาญ
12-23 นางสาว สรารัตน สวนมะลิ
12-24 นาย หนึ่งฤทัย ตึกเต็มศิลป
12-25 นาย อติรุจ พรอมเผาพันธุ
12-26 นาย อธิวรรธ จันโทศรี
12-27 นาย อัศจรรย อาลัยเวช
12-28 นาย อรรถวุฒิ พวงศิริ
12-29 นาย อิสริยยศ โชติชวง
12-30 นางสาว นริสตา เสียงไพเราะ

หนาที่ 12

สําหรั บกรรมการฝึ กซ้ อมตรวจสอบบัณฑิต แถว 13
13-01 นาย พัศกร สิ้นเคราะห

13-31 นางสาว ชุติกาญจน ขันชะลี

13-02 นาย ภาสมนตร ปนหยี

13-32 นาย เชาววรรธน กิ่งสาร

13-03 นาย รัชชานนท สมานกสิกรรม

13-33 นางสาว ฐิติญา เพ็งธรรม

13-04 นาย วรรนัท แสงฟุง

13-34 นาย ณัฐวุฒิ อารูณพูลทรัพย

13-05 นาย วศิลป แยมยวน

13-35 นางสาว ดลพร เล็กบรรยูร

13-06 นางสาว วันวิสา เทวิน

13-36 นางสาว ทรรนรา เจะซําและ

13-07 นาย ศุภชัย กลางบุญเรือง

13-37 นาย ธนวัฒน ภูหินกอง

13-08 นาย ศุภวิชญ ตั้งวิริยโรจนกุล

13-38 นาย ธนัตถชา นิตยวิมล

13-09 นาย สมศักดิ์ เดนเจริญโสภณ

13-39 นาย ธนากิจ อรุณเกษร

13-10 นาย สัมพันธ สมบูรณ

13-40 นาย ธาราศักดิ์ วงศศิริ

13-11 นาย สุมนัส จริยรัตนไพศาล

13-41 นาย ธีรวัต รังทน

13-12 นาย สุวรรณ วรรณวัฒน

13-42 นาย นรากูล นวลแกว

13-13 นาย อภิชัย ศิรินาค

13-43 นาย นฤพนธ พงษเจริญ

13-14 นาย อัษฎาวุธ อนุกูล

13-44 นางสาว นิโลบล บุญมีปอม

13-15 นางสาว อารยา นาประกอบ

13-45 นางสาว ปริญดา จันทสิทธิ์

13-16 นาย พชร วาสินานนท

13-46 นาย พงศพจน พรหมหาญ

13-17 นางสาว ชุตินันท กุละคําแสง

13-47 นาย พงศพิพัทธิ์ ทองคํา

13-18 นาย วิรุฬห โคตรวงศ

13-48 นาย พิพัฒน ผากิม

13-19 นาย ณัชพล ตูมนอก

13-49 นาย พีรณัฐ บุสมาน

13-20 นางสาว นันทิยา เดชศรี

13-50 นาย ภานุวัฒน อุดมวัฒนะ

13-21 นาย ปรัตถกร อินทโสตถิ
13-22 นาย ปยะพงษ สืบอาย
13-23 นางสาว พิชิดา ทาเขียววงศ
13-24 นาย สาโรจน เกิดวงษ
13-25 นางสาว อัญชลี สุวรรณวงษ
13-26 นางสาว ชนิตา บอนสิทธิ์
13-27 นางสาว สุวิมล อุมาบํารุง
13-28 นาย จักรกฤช ถนอมนาค
13-29 นาย เจษฎา ภังคะญาณ
13-30 นาย เฉลิมชัย พุฒวันเพ็ญ

หนาที่ 13

สําหรั บกรรมการฝึ กซ้ อมตรวจสอบบัณฑิต แถว 14

หนาที่ 14

14-01 นาย มงคล เกียรติเจริญศิริ

14-31 นางสาว กรัณฑรัตน ศรพรหมมาศ

14-02 นางสาว มัญชุพัชร สืบวงษ

14-32 นาย กฤตชัย ฉัตรเจริญสุข

14-03 นางสาว รวีวรรณ พวงทับทิม

14-33 นาย กฤษฏางค วุฒิวิชญานันต

14-04 นางสาว รัชนีกร ชุมสูงเนิน

14-34 นาย กันต ไชยยันบูรณ

14-05 นางสาว วิระยา สามเสือ

14-35 นางสาว ครองขวัญ สมใจ

14-06 นาย ศานติธร พรมเทศ

14-36 นาย จตุพล การสมพจน

14-07 นางสาว สกุลรัตน สมันเรือง

14-37 นางสาว ชนกานต พูลสวัสดิ์

14-08 นางสาว อโณทัย ทามณี

14-38 นางสาว ชนนิกานต จันทรเทพ

14-09 นาย อัครพล ครึบกระโทก

14-39 นางสาว ชนันทภรณ ธนภัทรบริสุทธิ์

14-10 นางสาว อาภาภรณ ศรีตะนัย

14-40 นางสาว ชยพธู ชยวัฑโฒ

14-11 นางสาว อารียา หัววา

14-41 นาย ชยุตม สวาสดิพันธ

14-12 นางสาว กฤติกา เขงสมุทร

14-42 นางสาว ชัชชลี นิวาสนิลรัตน

14-13 นางสาว ปาริฉัตร เหลืองขมิ้น

14-43 นางสาว ชุติมา ชูแกว

14-14 นางสาว มณิสรา ชุรินทรพรรณ

14-44 นาย ฏิฏิภัฏฏ เลาหประเสริฐศิริ

14-15 นางสาว วิไลลักษณ ถนอมศักดิ์

14-45 นางสาว ฐานมาศ แซหวอง

14-16 นางสาว ศิริกัญญา แพรกนัทที

14-46 นางสาว ณัฐชยา เฟองวัฒนาพานิช

14-17 นางสาว หัทยา ฉลองภูมิ

14-47 นางสาว ณัฐชยา วนะภูติ

14-18 นางสาว อธิชาภรณ หุนดี

14-48 นาย ณัฐพล คงปราโมทย

14-19 นางสาว อักษราภัค รุงเรือง

14-49 นาย ณัฐพล รัตนมังคลานนท

14-20 นางสาว จรวยพร ทองขวัญ

14-50 นาย ณัฐสรัล สุพรรณพรหม

14-21 นางสาว ชุติมา ฉ่ําสมบูรณ
14-22 นาย ณภัทร อุดมกิตติ
14-23 นางสาว ณิชนันทน มีแกวนอย
14-24 นางสาว นุจรี กลอมสถิตย
14-25 นางสาว ปรีชญา รอดสีเสน
14-26 นางสาว พิมพกัญจน วิเศษณกุล
14-27 นางสาว มัชฌิมาภรณ แตสุจิ
14-28 นางสาว วิกานดา หวังอาษา
14-29 นางสาว สุดารัตน สุนทโรทก
14-30 นางสาว กนกวรรณ จันทรังษี

สําหรั บกรรมการฝึ กซ้ อมตรวจสอบบัณฑิต แถว 15
15-01 นางสาว ณิชนันท นวลสอาด

15-31 นาย ลัทธสิทธิ์ อิสสรารักษ

15-02 นางสาว ณิชาภา พานิชเจริญ

15-32 นาย วรากร ชื่นกลิ่นธูป

15-03 นาย ตรียุทธ มวงไหมทอง

15-33 นางสาว วราลี สุรีฤทธิ์

15-04 นางสาว ตวงพร ไวลิขิต

15-34 นางสาว วันวิสา ไผโสภา

15-05 นางสาว ทาริกา พงศฉบับนภา

15-35 นางสาว วันวิสาข อินทกฤษ

15-06 นางสาว ธนัชยา กองชาง

15-36 นางสาว ศรศิวรรณ ฐานมั่นคงธนิต

15-07 นาย ธีรนัย จันทรทูล

15-37 นางสาว ศิวาภรณ ชาวเหนือ

15-08 นางสาว นภัสวรรณ เอี่ยมสุวรรณ

15-38 นางสาว สกาวเดือน ชดชอย

15-09 นางสาว นันธิตา วันคง

15-39 นาย สาธุพร ปนโภชา

15-10 นางสาว บุษราคัม คณะรมย

15-40 นาย สาริช ธรรมกิจ

15-11 นาย ปฐพณ คชนา

15-41 นาย สุธน มนตประจักษ

15-12 นาย ปรานต มณีสุริยา

15-42 นางสาว สุธิดา บวรศุภศรี

15-13 นางสาว ปริยกร สุวรรณปาน

15-43 นางสาว สุธินี วงศเสริฐ

15-14 นางสาว ปรียาพร ทองไซร

15-44 นาย สุพินิจ ทองธุลี

15-15 นางสาว ปานทิพย มากคํา

15-45 นางสาว องคพร รุจิรางกูร

15-16 นางสาว ปุญญรัตน วิชยศิลปศรี

15-46 นางสาว อริศรา อนุจร

15-17 นาย พงศกรณ ไพรสิงห

15-47 นางสาว อรุณโรจน การสุทธิวิวัฒน

15-18 นาย พงศธร พันธุนรา

15-48 นางสาว อังศวีร บุญมาก

15-19 นาย พชรพล ลาบัวใหญ

15-49 นาย เอกชัย วชิรดํารงไชย

15-20 นางสาว พัชนี เกษแมนกิจ

15-50 นางสาว จัสมิน พวงมณี

15-21 นางสาว พัชรพร บัวพก
15-22 นาย พิชัย ศักดิ์ประสิทธิ์กุล
15-23 นางสาว พิมพกานต สารพัฒน
15-24 นาย พีรัช จิรยุวัฒนกุล
15-25 นางสาว ภัทราพร ทรัพยทวีกุล
15-26 นาย ภานุพงศ กลั่นสมจิตต
15-27 นางสาว มนสิชา ภูชัย
15-28 นางสาว มรกต ปานโท
15-29 นางสาว มิลตรา ศรีนิล
15-30 นาย เมธิต ไวคกุล

หนาที่ 15

สําหรั บกรรมการฝึ กซ้ อมตรวจสอบบัณฑิต แถว 16
16-01 นางสาว ธีรารัตน ฟกทองพันธ

16-31 นางสาว ศิริรัตน เกตุเลขา

16-02 นางสาว นูรุสซา บินยีกาซัน

16-32 นางสาว ศิริวรรณ แกวกลา

16-03 นางสาว พัชริดา มานะ

16-33 นางสาว สารินี อุตสาหะ

16-04 นางสาว กัญญาพัชร มาลัย

16-34 นางสาว พัชญานนท แสงจันทร

16-05 นาย เกียรติศักดิ์ อารีย

16-35 นางสาว ภัทรภร โพธิ์ทอง

16-06 นางสาว ขวัญชนก แกวจรัส

16-36 นางสาว กานติมา เปยมิน

16-07 นาย ณัฐพงษ ทองระอา

16-37 นาย กิตตินันท วชีระสกุล

16-08 นางสาว ดุษฎี ศรียัพ

16-38 นางสาว โชติมา เวฬุคามกุล

16-09 นางสาว นารีรัตน ชวลิตสมสกุล

16-39 นาย ณัฐกิจ ปญจแกว

16-10 นางสาว ปภาวดี บัวบาล

16-40 นางสาว ณัฐธิดา นาเมืองรักษ

16-11 นาย พิสิทธิ์ สุทธิ

16-41 นางสาว ดรุณวรรณ มณีคร

16-12 นาย ยอดธง บุญทากลาง

16-42 นาย ธีรวัฒน ชางชัย

16-13 นางสาว วาสนา โสภา

16-43 นางสาว นาถฤดี แกวเรือง

16-14 นางสาว สุภัสสรา เกตุเนียม

16-44 นางสาว ปาลิตา ติ๊นา

16-15 นาย อิทธิพล มุงหมาย

16-45 นาย พศวีร จัตุกูล

16-16 นางสาว นภัสสร พุมเพ็ชร

16-46 นาย พัชรพล วิเศษณรังศิกุล

16-17 นางสาว จริญดา นิดเนตร

16-47 นางสาว รดาศา อัศวกุล

16-18 นางสาว พรรณพนัช ภาคภูมิ

16-48 นางสาว รุงนภา สอนามา

16-19 นางสาว พรรณราย แสงอุน

16-49 นางสาว วรรณนิภา เฟองฟู

16-20 นางสาว ฟาริดา บัวเชย

16-50 นาย วิทวัส จรัลพงษ

16-21 นางสาว ศศิธร โภคา
16-22 นาย กิติภูมิ น้ําดอกไม
16-23 นางสาว จิราวรรณ ศรีงามขํา
16-24 นางสาว ณัฐณิชา กาวิน
16-25 นางสาว เดือน ผาสุข
16-26 นาย ธีระยุทธ เทียมจันทร
16-27 นางสาว นาตยา สมานกสิกรณ
16-28 นางสาว ปภัสมา นุดนาบี
16-29 นาย รัฐพงษ หลวงสนาม
16-30 นางสาว วรพรรณ ปนวิเศษ

หนาที่ 16

สําหรั บกรรมการฝึ กซ้ อมตรวจสอบบัณฑิต แถว 17
17-01 นาย สุนทรวัฒน ทองเจือ

17-31 นางสาว นัฐกานต มูซอ

17-02 นางสาว สุภัค แตงวิเชียร

17-32 นาย นิธิ สุรรักษ

17-03 นางสาว ฮาดีนา ชางเรือ

17-33 นางสาว ศศิธรณ สังขทองงาม

17-04 นางสาว ภัสราภรณ โกกะอินทร

17-34 นางสาว ศศิภรณ สังขทองงาม

17-05 นางสาว วิภาดา สุไลมาน

17-35 นางสาว ศศิมา สะนิละ

17-06 นางสาว จุฑารัตน เหลืองรุงรัส

17-36 นางสาว สกาวฟา คอนเอม

17-07 นางสาว ปณฑิตา เหมนอย

17-37 นางสาว สุธาสินี ทิมภินันท

17-08 นางสาว แพรวพิราศ วิเศษเผา

17-38 นางสาว หนึ่งฤทัย บุตะเคียน

17-09 นางสาว รุจิเรข มามี

17-39 นางสาว เบญจพรรณ ประสพสุข

17-10 นางสาว สุทธิกานต เพิ่มฤาชัย

17-40 นางสาว จิรนันทร ประจันพล

17-11 นางสาว ชโรธร จันทรฉาย

17-41 นางสาว จิรัชญา แกวสอาด

17-12 นาย ชินวัฒน สอนใจดี

17-42 นาย เสฏฐวุฒิ ปรีแวน

17-13 นางสาว นภัค ฉินนานนท

17-43 นางสาว กมลชนก สุขเกษม

17-14 นางสาว นฤมล ยอสันเทียะ

17-44 นางสาว กมลรัตน จิตงาม

17-15 นางสาว น้ําผึ้ง เอี่ยมสอาด

17-45 นางสาว นุชรีย ละครจันทร

17-16 นางสาว นิฤมล คําชัย

17-46 นางสาว มานิตา ผองศรี

17-17 นางสาว นิสาชล มหาคีตะ

17-47 นางสาว วิดารด หมัดหลํา

17-18 นางสาว บุญทริกา โพธิ์ใหญ

17-48 นางสาว หนึ่งฤทัย เซาะมัน

17-19 นางสาว ปฏิญญาดากรณ เพชรบริสุทธิ์

17-49 นาย กมล นิยมรัฐ

17-20 นางสาว ปวีณา เพ็งอุน

17-50 นาย กษิดิฐ กัณโสภา

17-21 นาย พีรพล บุญเลี้ยง
17-22 นาย พีระพงษ รัสมี
17-23 นาย วิฆเนศ ศรีสุวรรณ
17-24 นาย วิทวัส นอยสุขเสริม
17-25 นาย ศรัญยู แยมจันทร
17-26 นาย สถาพร ชัยทิพย
17-27 นางสาว สุมิตรา มานนอย
17-28 นางสาว กนกพร ประสาทโพธิ์
17-29 นางสาว ดวงกมล บูรณนัฏ
17-30 นางสาว ตรีสุข สงวนวัฒนวงค

หนาที่ 17

สําหรั บกรรมการฝึ กซ้ อมตรวจสอบบัณฑิต แถว 18
18-01 นางสาว ชนาภา นิคมภักดิ์

18-31 นาย ปฏิวัฒน วงศมะกะ

18-02 นางสาว ณัฐชา นิซู

18-32 นาย พงษพัฒน วงศวัชรมงคล

18-03 นางสาว ณิชนันทน สุวรรณศรี

18-33 นาย พนมกร ขุนชู

18-04 นางสาว ธันยชนก อิ่มจันทึก

18-34 นางสาว พัชรี สุขชาติ

18-05 นางสาว เบญจพร พรมมา

18-35 นางสาว พิชญสิณีญ ดอนภักดี

18-06 นางสาว ปณาลี สุกพันธดี

18-36 นาย พิสิฐพงศ สามลปาน

18-07 นางสาว ปยพร ไมไหว

18-37 นาย ภูวดล สมบัติเจริญสุข

18-08 นางสาว พัชริดา โพธิ์อาศัย

18-38 นาย เมธินทร ชาติประเสริฐ

18-09 นางสาว รวีวรรณ ศิริมงคล

18-39 นาย วัชรพล ปานมณี

18-10 นางสาว วิภา สอนสงกลิ่น

18-40 นางสาว วิภาวี เศรษฐธนานุรักษ

18-11 นางสาว สุขฤทัย ขวัญออน

18-41 นาย ศรายุทธ คงคาลัย

18-12 นางสาว เสาวลักษณ มงคล

18-42 นางสาว ศลิษา แอนดริส

18-13 นางสาว กรรณิการ กลอมแกว

18-43 นาย สมศักดิ์ พรมศร

18-14 นาย กฤษณพงษ รัชตะพิพัฒนกุล

18-44 นางสาว สโรชา ชัยมานิต

18-15 นาย กิตติพันธ ขานหยู

18-45 นางสาว สิรินันท รัตนนิรมลสกุล

18-16 นาย คณากร ปนเจริญ

18-46 นางสาว สีรุง นาคนาวา

18-17 นางสาว จิราภา อยูกล่ํา

18-47 นางสาว สุดารัตน สีเขียว

18-18 นาย เจลี่ วอลลิส

18-48 นางสาว สุรัสวดี มณีวงศ

18-19 นาย ชลกร อินทะนะ

18-49 นางสาว สุวรรณรินีย สุระศรี

18-20 นางสาว ชิตชนก จิรพงศาธร

18-50 นาย อรรณพ แสงอรุณ

18-21 นางสาว ฐิติยา ตฤณขจี
18-22 นาย ณัฐพงศ นรสิงห
18-23 นาย ณัฐวัฒน จันทบุตร
18-24 นาย ณัฐวุฒิ เกิดสมบูรณ
18-25 นาย ธณพงศ หาญกลา
18-26 นาย ธนพล จุวรรณ
18-27 นางสาว ธนาภรณ เผื่อนโสภา
18-28 นางสาว นภาพร สมัครเขตวิทย
18-29 นางสาว นันทิยา ดิษประธูป
18-30 นางสาว บุสริน ศรสวรรค

หนาที่ 18

สําหรั บกรรมการฝึ กซ้ อมตรวจสอบบัณฑิต แถว 19
19-01 นางสาว อลิตา ปญญาดี

19-31 นางสาว ดวงอมร ทองออน

19-02 นางสาว นัฐศรา รักญาติ

19-32 นางสาว ดารณี สอนเขียว

19-03 นางสาว ภัทราภรณ อิ่นพันธุ

19-33 นางสาว ธนาภา เปรมสุวรรณ

19-04 นางสาว วณิชยา ซากีรี

19-34 นางสาว ธนิศา ถิระโชติกุล

19-05 นางสาว อัยลดา กิมแครวการ

19-35 นางสาว นารีรัตน ชาติชํานาญ

19-06 นางสาว อุทุมพร ชาญโชติรัตน

19-36 นางสาว ปทมา ดอนไพรตุน

19-07 นางสาว กมลมาลย เดวีเลาะ

19-37 นางสาว พรรณนิภา วงษสินธุ

19-08 นางสาว กัญญาณัฐ กิจดี

19-38 นางสาว พลอย ชุมสง

19-09 นางสาว ชนมปภา แกนเรือง

19-39 นางสาว พัชรพร รักพงษ

19-10 นางสาว ฑิตยา บุญประสม

19-40 นางสาว มินตรา อาจตวน

19-11 นางสาว ทาริกา นาอุดม

19-41 นางสาว เมธินี ละมูลสุข

19-12 นางสาว นนทพร สาลี

19-42 นางสาว วรรนิภา เพ็ชมี

19-13 นางสาว นุชจนัน เจริญวงษ

19-43 นางสาว ศิริจันทร เจริญสุข

19-14 นางสาว วารุณี ทิมภินันท

19-44 นางสาว ศุภานัน บุตรวงษ

19-15 นางสาว ศิริขวัญ เจริญสุข

19-45 นาย เศวตโชติ แสงศรี

19-16 นางสาว สุรินทรทิพย แซลี้

19-46 นางสาว สุชาดา เข็มแกว

19-17 นางสาว อมรรัตน คํานัน

19-47 นางสาว สุริยา เหมศิริ

19-18 นางสาว อมรรัตน พรมชุลี

19-48 นางสาว อรปรียา ปงเมือง

19-19 นางสาว อัชฌา นรินทร

19-49 นางสาว อังคณา นวลไทย

19-20 นางสาว กนกภรณ บัวออน

19-50 นางสาว อาภากร เบาเงิน

19-21 นางสาว กรวีร เตานวน
19-22 นางสาว กวินทิพย รัตนปญญา
19-23 นางสาว กัณฐมณี รักวรางคณา
19-24 นางสาว กิ่งกาญจน บุญเทียม
19-25 นางสาว จิดาภา ศรีสวัสดิ์
19-26 นางสาว จิตติมา พันธกุหลาบ
19-27 นางสาว จุฬา งานธนสัญญา
19-28 นางสาว ชลธิกาล มูฮําหมัด
19-29 นางสาว ชัญญานุช ดัชถุยาวัตร
19-30 นางสาว ณัฐธิดา มวงชํานาญ

หนาที่ 19

สําหรั บกรรมการฝึ กซ้ อมตรวจสอบบัณฑิต แถว 20
20-01 นาย จักรกฤษ นันยศ

20-31 นาย ธนดล ดวงแกว

20-02 นาย พงศกร ธีมะพันธ

20-32 นางสาว ธิดารัตน หมัดสะและ

20-03 นาย วรากร วงศาเสถียร

20-33 นาย นิธิภัทร ผลสมบัติ

20-04 นางสาว วารณี กูลสวัสดิ์มงคล

20-34 นางสาว นุสบา บัวทอง

20-05 นาย ศิวรักษ คงสระ

20-35 นาย ปฏิภาณ อยูสุข

20-06 นาย สรายุทธ เอิบอาบ

20-36 นางสาว ปุญชรัสมิ์ สอนออง

20-07 นาย ชวิศ สมุทรานุกูล

20-37 นาย พงศพิพัฒน ไวกุลเพ็ชร

20-08 นาย ชัชวาล อุดมชุติพัฒน

20-38 นาย พรชัย ปรกแกว

20-09 นาย ณัชชัย สีมา

20-39 นางสาว พรทิพย โพธิ์ทอง

20-10 นาย ดุลยพัฒน โพธิ์เงิน

20-40 นาย พัลลภ ศรีทอง

20-11 นางสาว ธัญญารัตน แทนหิน

20-41 นาย พิพัฒน คูณพรธัญโรจน

20-12 นาย นิรุตน โตะทอง

20-42 นาย ภูดิษพัฒน พิสิษธนะการย

20-13 นาย พีรพัฒน ขันตี

20-43 นาย วรายุทธ โคตรนรินทร

20-14 นางสาว มาริษา ฟาบัง

20-44 นาย สมบัติ ชมพิกุล

20-15 นาย วชิรวิทย นาคอุดม

20-45 นาย สาริศ อังควาณิชยสุข

20-16 นางสาว วลัญรัตน ความรําพึง

20-46 นาย อภิสิทธิ์ พันวิลัย

20-17 นาย ศุภวิชญ เชิดชูธรรมขจร

20-47 นาย นนทิวัชร พึ่งนุสนธิ์

20-18 นางสาว สมฤดี พุมพวง

20-48 นาย ธัชกร แจงกระจาง

20-19 นาย สัตตรัตน กาญจโนภาส

20-49 นาย พิชชากร อภิรติสกุล

20-20 นาย อภิรักษ แยมสวน

20-50 นาย สุรินทร สาและ

20-21 นางสาว เอื้ออรพรรณ รวมนรินทร
20-22 นาย ศุภฤกษ นวมถนอม
20-23 นาย อภิสิทธิ์ เซ็นหลวง
20-24 นาย จีรวัฒน สุขตาม
20-25 นาย วรภัทร หนอคํา
20-26 นาย กรเทพ อินแปน
20-27 นาย กีรติ มั่นคง
20-28 นาย จิตติพัฒน ศุขศิริ
20-29 นางสาว ฐาริกา ไกลวิจิตร
20-30 นาย ณัฐพงษ บัวจันทร

หนาที่ 20

สําหรั บกรรมการฝึ กซ้ อมตรวจสอบบัณฑิต แถว 21
21-01 นาย กฤษฎา เวสารัชชะ
21-02 นาย จักรี ภักตรผอง
21-03 นาย ณัฐพล เดวีเลาะ
21-04 นาย ถนัด โรจนสราญรมย
21-05 นาย ธนันณัฎฐ ใจดี
21-06 นาย ธนิสร สุวรรณรุงเรือง
21-07 นาย ธีรพล พิมพอูบ
21-08 นาย นรุตมชัย ศรีสังข
21-09 นาย นําชัย วงศษาพาน
21-10 นาย ปฏิภาณ จันทนประภาวุฒิ
21-11 นาย ปวิธ อิ่มเจริญกุล
21-12 นาย พุฒินันท รวมรักษ
21-13 นาย รักษพงษ กลมเกลียว
21-14 นาย วรากรณ จันทะศรี
21-15 นาย วรุตม มีโชค
21-16 นางสาว วัชรีย บางขะกุล
21-17 นาย วีรภัทร วังเวชช
21-18 นาย สราวุธ รักประยูร
21-19 นาย สิริพิชญ ภูมิโคกรักษ
21-20 นาย อนันตชัย อารักษ
21-21 นาย อภิชิต แขสวัสดิ์
21-22 นาย อาธิป แสนสุข

หนาที่ 21

