
สําหรับกรรมการฝกซอมตรวจสอบบัณฑิต แถว 01 หนาที่  1

01-01 นาย รวิ   อุตตมธนินทร

01-02 นาย พนัส   สินสุนทรพงศ

01-03 วาที่รอยตรี ประมาณกิตต์ิ   วรภาธร

01-04 วาที่รอยเอก ภัทรกฤต   คัชมาตย

01-05 นาย กอเกียรติ   บุญยี่

01-06 นาย บุญเหลือ   นาบํารุง

01-07 นาย ภิสัก   เหล็กเพชร

01-08 นาย รัฐพล   ชูเกาะทวด

01-09 นางสาว วราพร   คําแกว

01-10 นาย มนัส   โตะสมัน

01-11 นาย วิจิตร   บุญเจริญ

01-12 นาย ศิวะ   ขวาของ

01-13 นาย จตุพล   พิสิฏฐศักด์ิ

01-14 นาย ทนงศักด์ิ   บุบผาถา

01-15 นาย ปยะราษฎร   ฤาชากูล

01-16 นาย ประมินทร   พิชิตการคา

01-17 นาย ชยานนท   ศรีเจริญ

01-18 นาย เกรียงศักด์ิ   สุริยะปอ

01-19 นาย ปรัชญา   บุญประสิทธิ์

01-20 นาย มนัสพงษ   เทียบพิมพ

01-21 นาย นราศักด์ิ   วงษวาสน

01-22 นาย ฉมาธร   กุยศรีกุล

01-23 นางสาว วัจนา   อานุ

01-24 นางสาว ศิริธันว   บุญไชย

01-25 วาที่รอยตรี สายชล   พึ่งจีน

01-26 นางสาว อมรรัตน   ปาลกะวงษ ณ อยุธยา

01-27 นาง กวิสรา   กลมเกลียว

01-28 นางสาว ชนกนาถ   นันติชัย

01-29 รอยตรีหญิง ชนิดา   ชวยวัฒนะ

01-30 นาย ธันฐภัทร   ทรัพยยิ่ง

01-31 นางสาว นันทภัค   สุภาษิต

01-32 นางสาว น้ําฝน   แกวกงพาน

01-33 นางสาว ปวีณา   สุทธิถวิล

01-34 นางสาว ปยะดา   เจือหนองคลา

01-35 นางสาว ผกา   ผลาหาญ

01-36 นาย พงษพันธุ   ประชุมชน

01-37 นางสาว พรพรรณ   พรรณพานิช

01-38 นางสาว พรรณลิการ   ชุมบุญชู

01-39 นางสาว พัชรี   เบาหนองบัว

01-40 นาย ภัทรพล   แฉงนอย

01-41 นาย รชต.   สิงหกัมพล

01-42 นางสาว วราภรณ   โพธิ์กล่ิน

01-43 นางสาว วริมณ   มะณี

01-44 นาย ศักด์ิดา   ปจจามิตร

01-45 นาง ษมาภรณ   มหาธนบดี

01-46 นาย สิรวิชญ   โสภณวัฒนะ

01-47 นางสาว สุดา   หงษทอง

01-48 นาย สุทธิธรรม   รักษเกียรติคุณ

01-49 นางสาว สุภาวดี   ไกรนรา

01-50 นาย สุรไกร   มาตยคํามี

01-51 นาย อธิษฐ   สิงหพันธุ

01-52 นาย อนิรุธ   อนันตประยูร

01-53 นาย อัศวิน   วงศวานรุงเรือง

01-54 นาย เอนก   นามเขต

01-55 นาย กรกฎ   สราญสุทธิ์

01-56 นาย กรศักย   ธานินทรธราธาร

01-57 นางสาว กิ่งแกว   นวลจันทร

01-58 นาย กิตติพงษ   อรรถพรชัยกุล

01-59 นาย โกศล   เขาหนองบัว

01-60 นางสาว จารุดา   รอดเรือง
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02-01 นาง จุฑามาศ   ศรีครุฑ

02-02 นาย ชวโชติ   อาชวกุล

02-03 นาย ชวิน   กุลวณิชพิชิตชัย

02-04 นาย ชาลี   ประจักษวงศ

02-05 นาย ชินกร   พันธวิไล

02-06 นาย ณัฐวุฒิ   ศรีอําไพ

02-07 นาย ทัสนัย   นอยจินดา

02-08 นาย ธนาเศรษฐ   วสุธนเวโรจน

02-09 นาย ธีรชัย   ศิริเมธากุล

02-10 นาย ธีรพงศ   ชัยวิเชียร

02-11 นาย ธีรวัตร   กุลทนันท

02-12 นาย นพกร   อยูเนตร

02-13 นาย นวชัย   ชนาพรรณ

02-14 นางสาว เบญจมาศ   ทองจาง

02-15 นางสาว ปภาวดี   ดําสังข

02-16 นาย ประกิจ   อินทรักษ

02-17 นาย ประวีณ   สกุลลักษณ

02-18 นางสาว ปทมา   เมืองวัน

02-19 นาย พชร   อินทรวิมล

02-20 นาย พร้ิม   ฮั้นประเสริฐ

02-21 นางสาว พัชรา   บัวบาง

02-22 นาย ไพบูลย   ศิรวิทย

02-23 นาย ภัทรพล   รสชา

02-24 นาย มนูศักด์ิ   สังแกว

02-25 นางสาว วรรษา   สัมมาอรรถ

02-26 นาย วสุ   พูนไชย

02-27 นางสาว วิลาวัณย   พลอยมะกลํ่า

02-28 เรืออากาศโท ศีรชัช   จิตรสายชล

02-29 นาย สุภชัย   ชัยมงคล

02-30 นาย สุรพันธ   มงคล

02-31 นาย อนุศักด์ิ   นารีเลิศ

02-32 นาย อภิชาติ   กองแกว

02-33 นาย อํานวย   ทัศบุตร

02-34 นาย เอกชัย   เพงดี

02-35 นาย การุณย   ศิริหงษทอง

02-36 วาที่รอยตรี เกษม   เบ็ญราหีม

02-37 นาย เกื้อกูล   อังกาบศรี

02-38 นาย โกสัลล   ถีถะแกว

02-39 นาย คมกฤต   ดุละลัมพะ

02-40 นาย จักราวุธ   บําเพ็ญกิจ

02-41 นาย ชิดพงค   รสเขม

02-42 นาย ฐาปกรณ   อายุเจริญดี

02-43 นาย ณัฐพล   สมความหวัง

02-44 นาย ตวงสิทธิ์   โชติวิรัตน

02-45 นาย ทวีชัย   ทิวาศุภชัย

02-46 นาย ทศพร   ดวงภมร

02-47 นาย ทศพร   วัฒนะพันธศักด์ิ

02-48 นางสาว ธนพร   ปญญานิพนธ

02-49 นาย ธนพล   เสนาสุธรรม

02-50 นาย ธนวันต   เกิดทรัพย

02-51 นาย ธนาคม   คําวัฒนา

02-52 นาย ธนารัตน   เจริญจิตร

02-53 รอยโท ธีระภัทร   ไกรมะณี

02-54 นาย นิตินัย   โมทนา

02-55 นางสาว นุชจรี   ปญญาวุฒิไกร

02-56 นาย บุญชู   โลหวงศวัฒน

02-57 นาย ปริญญา   ภารดีรุจิรา

02-58 นาย พรพงศ   ศิริสุขเจริญพร

02-59 นาย พิชา   ชัยเฉลิมพงษ

02-60 นาย พีรพงศ   สุขผลธรรม



สําหรับกรรมการฝกซอมตรวจสอบบัณฑิต แถว 03 หนาที่  3

03-01 นางสาว ภรณทิพย   อ๊ึงแสงภากรณ

03-02 นาย ภาณุพงศ   ศรีวงษรักษ

03-03 นาย ภาณุวัฒน   โพธิ์วัน

03-04 นาย ภาณุวิทย   ปยะทัตศรี

03-05 นาย ภูมิภัทร   สุขภิมนตรี

03-06 นาย มโนชา   นามบุรี

03-07 นาย วรภาส   ชมภูพื้น

03-08 วาที่รอยตรี วสันต   นิภิรมย

03-09 นาย วิชัย   คําพรม

03-10 นาย ศิวัช   วันสมบัติเจริญ

03-11 นาย ศุทธิวัต   สุรบุตร

03-12 นาย สมปอง   เกริงรัมย

03-13 นาย สิทธิชาติ   ปนติคํา

03-14 นาย สุพัฒน   แตงออน

03-15 นาย อนุชา   สวางวงศ

03-16 นาย อนุชิต   กล่ินแกวนพรัตน

03-17 นาย อนุชิต   เกตุงาม

03-18 นาย อภิชาติ   ปานฉิม

03-19 นาย อัษฎาวุธ   เพชรพรรณ

03-20 นาย อาทิตย   คํามูล

03-21 นาย กฤษนรา   โทนใหญ

03-22 นาย จิตรกร   จุฑากาญจน

03-23 นางสาว ชุติมา   สิงหรอด

03-24 นาย พีรยุทธ   พรหมสุรินทร

03-25 นาย พุทธิมงคล   บํารุงพิพัฒนพร

03-26 นาย ภัทร   บรมธนรัตน

03-27 นางสาว ลัดดา   เชิดชมกล่ิน

03-28 นาย ศราวุธ   ล้ิมดํารงคชิต

03-29 นาย ศราวุธ   หอมนวล

03-30 นาย สุรณัฐ   มูฮําหมัด

03-31 นาย เสกสรรค   เทพพิทักษ

03-32 นาย ไกรศรี   สวางศรี

03-33 นาย เฉลิมชัย   เอ่ียมสมบูรณ

03-34 นางสาว นภัสภร   สิงสุข

03-35 นาย ไพโรจน   ทองสงโสม

03-36 นาย วิษณุ   กอพิมพ

03-37 นางสาว ศุภรัตน   หมื่นใจ

03-38 นางสาว สุธาสินี   ไหมออน

03-39 นาย จักรินทร   ปราโมทย

03-40 นาย ทัฬห   แซหรือ

03-41 นาย นรงฤทธ์ิ   นิตยวิมล

03-42 นาย กานต   จันทรศรี

03-43 นาย กิตติพงษ   คะนันชาติ

03-44 นาย เกริกพล   ลาวตูม

03-45 นางสาว ฐิติพร   สุขแกว

03-46 นาย ธนากร   ซายเสง

03-47 นาย บพิธพงษ   หางแกว

03-48 นาย พงศธร   วังพิลา

03-49 นาย ไพโรจน   อุปถัมภ

03-50 นาย วิโรจน   มาศมาน

03-51 นาย วีระศักด์ิ   ลํานาค

03-52 นางสาว สิริลักษณ   พิพัฒนไพฑูรย

03-53 นาย สุทธิชัย   วงษจันทรดี

03-54 นาย อนุชา   เจริญวงษ

03-55 นาย อนุวัต   หนูตะพงศ

03-56 นาย อรรถพล   ศิลปชัย

03-57 นาย โกสินทร   ทองประเสริฐ

03-58 นาย เจริญศักด์ิ   ละมาย

03-59 สิบเอก ชาญชัย   พานิชชอบ

03-60 นาย ธนพล   กันยาวรนันท
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04-01 นาย ธีรยุทธ   ขลิกคํา

04-02 นาย ภูวเนศวร   อยูเกตุ

04-03 นาย รณธิวัฒน   เขียวมงคล

04-04 นาย วงศธร   แสงเจริญ

04-05 นางสาว สุรีรัตน   สมไผ

04-06 นาย กิตติ   ใจมั่น

04-07 นาย กิตติ   เพียรพิทักษ

04-08 นาย กิตติศักด์ิ   ยอดเพ็ชร

04-09 นาย ไกรทอง   ขันติ

04-10 นาย จตุพร   อมรศักด์ิ

04-11 นางสาว จิตลดา   เรืองฤทธิ์

04-12 นาย จิรกิติ   อําพลพันธ

04-13 นาย จีรศักด์ิ   ใจกระจาง

04-14 นาย ชลัช   ตันติวาณิชกิจ

04-15 นาย ชวนันท   มณีวิจิตร

04-16 นาย ชัยวัตน   ชื่นชม

04-17 นาย ณรงค   ธรรมดา

04-18 นาย ณรงคฤทธิ์   เข็มเพชร

04-19 นาย ณัฎฐพล   สิงหเกิด

04-20 นาย ณัฏฐกิตต์ิ   พิมพจันทร

04-21 นาย ณัฐพล   เหลือพรอม

04-22 นาย ตรีเพชร   รอดแสง

04-23 นาย ธนกฤต   นวลแกว

04-24 นาย ธนวุฒิ   สินธพวงศานนท

04-25 นาย ธีระพัฒน   กําลังเกื้อ

04-26 นาย นพพล   ประเสริฐ

04-27 นาย นพรัตน   มีเงิน

04-28 นางสาว นภัสนันท   แสงแพ

04-29 นางสาว นภาพร   พงษธนู

04-30 วาที่รอยตรี บุญฤทธ์ิ   จีนฉาย

04-31 นาย ปภัส   บุตรอยู

04-32 นาย ปาริศ   วิทยเจริญพงษ

04-33 นาย พรธิชัย   มโนวงศ

04-34 นาย พิธาน   ศิริประภาษมงคล

04-35 นาย ภาณุวัฒน   ขายแกว

04-36 นาย ภูษิต   ชวลิตสมสกุล

04-37 นาย รุงโรจน   ร่ืนเรืองฤทธิ์

04-38 นาย วรพนธ   คําลนธนิสรกุล

04-39 นาย วัชรพงษ   เทียนเภา

04-40 นางสาว วาทินี   อ่ิมสําราญ

04-41 นาย วุฒิชัย   ดาษถนิม

04-42 นาย สราวุธ   รอดเขียว

04-43 นาย สิริวัฒน   พิชัยราช

04-44 นาย สุทัศน   โพธิ์จันทร

04-45 นางสาว สุนิสา   บุญเลิศ

04-46 นาย อัฟดาห   แมเราะ

04-47 นาย อัศวเดช   คลองโปรง

04-48 นาย อิทธิพงษ   สุประพนธ

04-49 นาย เอกสิทธิ์   โอภาสวิทยารักษ

04-50 นาย ธันวยวิทย   เจริญกัลป

04-51 นาย สุทธิพงษ   วุธนู

04-52 นาย กรกช   รวีวรรณากร

04-53 นาย ฉัตรชัย   ศรีสุด

04-54 นาย ธนกฤต   แสงอุทัย

04-55 นาย วัชกรณ   จันทรนวล

04-56 นางสาว กนกวรรณ   เวียงนนท

04-57 นาย กิตติพงษ   กุลเสนชัย

04-58 นาย ไกรสร   อาบสุวรรณ

04-59 นาย คมกริช   ชะอุมประโคน

04-60 นาย จิตติ   จรรยาพิมลกุล
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05-01 นาย เจตริน   อรรถสุนทร

05-02 นาย เฉลิมศักด์ิ   มากมา

05-03 นาย ชราวุธ   เรืองทอง

05-04 นาย ชัยพิชิต   นิระพงษ

05-05 นาย ชัยวิชิต   แพหมอ

05-06 นาย ชัยศิษย   นาราช

05-07 นาย ณรงคชัย   อุทัยฉาย

05-08 นาย ณัฐกิตต์ิ   ทรัพยธํารงค

05-09 นาย ณัฐภูมิ   ทองบุญฤทธ์ิ

05-10 นาย ทินกร   กอนสีลา

05-11 นาย ธนากร   ออนเกตพล

05-12 นางสาว ธัญรัตน   แซเตียว

05-13 นาย ธีรภูมิ   จริยา

05-14 นาย นพดล   ชูชื่น

05-15 นาย ปกรณ   มูซอเฮต

05-16 นาย ผดุงพงษ   ธงหิมะ

05-17 นาย พงษจิตร   วัฒนาศรีสมบัติ

05-18 นาย พิริยะ   เอ่ียมฉํ่า

05-19 นาย ภูริทัต   ผาเวช

05-20 นาย มนตประภัทร   บอสิน

05-21 นาย ยุทธนันท   หาญทา

05-22 นาย วัลลภ   เจริญทรัพยมณี

05-23 นาย วิฑูรย   แซแต

05-24 นาย วิทยา   ขําพรม

05-25 นาย วิวัธน   จันทรนวล

05-26 นาย วีระเดช   พงศวิเศษ

05-27 นาย วุตตินันท   พรหมมาศ

05-28 นาย เศกสรรค   สวนจันทร

05-29 นางสาว สิริพร   แกวสุกแท

05-30 นาย สุทธิพงศ   สุนทรเนติโสภณ

05-31 นาย อนุชา   ไชยวังเทพ

05-32 นาย อัฐพล   ฤทธิเดช

05-33 นาย จักรกฤษณ   สุวรรณเนตร

05-34 นาย ธนชิต   สุขกุล

05-35 นาย สราวุฒิ   ทองสกุล

05-36 นาย อภิเชษฐ   นาคบัลลังค

05-37 นางสาว คณิตา   บุญลอม

05-38 นาย จิระวัฒน   เนินทอง

05-39 นางสาว จิราพัชร   ขาวสรอย

05-40 นาย เฉลิมเกียรติ   ฟกเพ็ชร

05-41 นาย ฐิติวัสส   ทรรศนียพงษ

05-42 นาย ณัฐวุฒิ   คุมครอง

05-43 นาย นพรัตน   คุมแส

05-44 นาย นวัตโชติ   สายวงศ

05-45 นาย วีราวัฒน   แปงเมือง

05-46 พันจาเอก ไววิทย   มากดี

05-47 นาย ศักดา   พรมอูด

05-48 นาย ศักรินทร   สิงหโต

05-49 นาย สุรเดช   เอกอัครานุสรณ

05-50 นาย สุระเศรษฐ   สิทธิ

05-51 นางสาว กมลชนก   โชติสวัสด์ิ

05-52 นาย กฤตภาส   ปนทรัตน

05-53 นาย กฤษณะ   สะอาดมวง

05-54 นาย กฤษนุ   แวววรรณจิตร

05-55 นาย กิจจา   เอ่ียมสมบูรณ

05-56 นาย กิตติศักด์ิ   เกรงกลัด

05-57 นาย กิรติ   มะเริงสิทธิ์

05-58 นาย ไกรสิทธิ์   อังคณากร

05-59 นาย ขจรพงศ   ชูฉํ่า

05-60 วาที่รอยตรี ขจรศักด์ิ   ทวีผล



สําหรับกรรมการฝกซอมตรวจสอบบัณฑิต แถว 06 หนาที่  6

06-01 นาย ขจรศักด์ิ   วนิชบูรณ

06-02 นาย ขวัญชัย   เถื่อนขวัญ

06-03 นาย คงฤทธิ์   นิเรียงรัมย

06-04 นาย คมสัน   รักสุด

06-05 นาย จงรักษ   นาคจีน

06-06 นางสาว จันทรจิรา   หอยสังข

06-07 นาย จินดา   ทนชางยา

06-08 นาย จิรศักด์ิ   ปากแคว

06-09 นาย เจตริน   สุกโฉม

06-10 นาย เจริญชัย   สารเจริญ

06-11 นาย เจริญพร   เนียมนิยม

06-12 นาย เจษฎา   ปรึงเปยมสุข

06-13 นาย เจษฎา   เพ็งขํา

06-14 นาย ฉัตรชัย   มากเพ็ง

06-15 นาย เฉลิมชนม   หูตินุ

06-16 นาย ชนะพงศ   หัสดี

06-17 นาย ชัยณรงค   นวมนวล

06-18 นาย ชัยยันต   แพงสี

06-19 นาย ชัยวัฒน   ชูปาน

06-20 นาย ชัยวัตร   ปนแกว

06-21 นาย ชาตรี   แกวกอง

06-22 นาย ชานนท   ธิมา

06-23 นาย เชาวลิต   ชนะกุล

06-24 นางสาว ฐิติมา   ขาวสบาย

06-25 นาย ณติวุฒิ   ขาวผอง

06-26 นาย ณรงค   สอนปู

06-27 นาย ณัฏฐพัชร   สวัสด์ิรักษา

06-28 นาย ณัฐ   อัตตสัมพันธ

06-29 นาย ณัฐกมล   ฉลอง

06-30 นาย ณัฐดนัย   ทองแสง

06-31 นาย ณัฐพงค   ธรรมเสน

06-32 นาย ณัฐพล   จันทิมาคม

06-33 นาย ณัฐพล   ปรีชาตระกูล

06-34 นางสาว ณัฐยา   ดวงศิริ

06-35 นาย ณัฐวัฒน   เล่ือมใส

06-36 นาย ณัฐวุฒิ   วุฒิ

06-37 นาย ดํารงค   ไมสุวรรณ

06-38 นาย ดุษฎี   บรรเลิงจิตร

06-39 นาย ตรีทดเทพ   สกุลเต็ม

06-40 นาย ถาวร   คงสมภักด์ิ

06-41 นาย ถิรภาพ   ดําคง

06-42 นาย ทรงศักด์ิ   เพ็งเกล้ียง

06-43 นาย ทศนัย   ทองอวม

06-44 นาย ทศพร   ชุมศรี

06-45 นาย ทศพล   ทรัพยอุดม

06-46 นาย ทศพล   ลาสุธรรม

06-47 นาย ทักษสิน   ไชยโคตร

06-48 นาย ทักษสิน   ฤทธิแกว

06-49 วาที่รอยตรี ทํานุ   คงบุญ

06-50 นาย เทียนชัย   ภูเจริญวณิชย

06-51 นาย ธงชัย   แสงงาม

06-52 นาย ธงชัย   หีบแกว

06-53 นาย ธงยศ   อุปครุฑ

06-54 นาย ธนพล   ชวยมณี

06-55 นาย ธนากร   สอนดี

06-56 นาย ธนากรณ   หนูวงศ

06-57 นาย ธนากานต   พลอยขาว

06-58 นาย ธราดล   วาณิชยเจริญ

06-59 นาย ธวัชชัย   สถานถิ่น

06-60 นาย ธวัตร   วงษไพศาล



สําหรับกรรมการฝกซอมตรวจสอบบัณฑิต แถว 07 หนาที่  7

07-01 นาย ธีรพงษ   แดงโกเมน

07-02 นาย ธีรพล   เชาวเลิศโสภา

07-03 นาย ธีรภัทร   สหะวงศวัฒนา

07-04 นาย ธีรวัฒน   ชินจิรภัทร

07-05 นาย ธีระพงษ   เลิศพลังเวทย

07-06 นาย ธีระวัจน   สูสุข

07-07 นาย นพดล   ผลเต็ม

07-08 นาย นพดล   หมัดเหลาะ

07-09 นาย นรินทร   ศรีใส

07-10 นาย นเรศ   เกตุจําปา

07-11 นาย นฤชิต   นอมกลาง

07-12 นาย นฤพนธ   ชวยชาติ

07-13 นาย นวพล   พูลผกา

07-14 นาย นวพล   ฟกขาว

07-15 นาย นัฐพงษ   ศรีวิภาสถิตย

07-16 นาย นันทวัจน   วุฒิ

07-17 นาย นิพนธ   สุขดี

07-18 นาย บดินทร   จันทรไพร

07-19 นาย ปฐพี   ฉิมมิ

07-20 นาย ปฐมพงษ   บําเพ็ญ

07-21 นางสาว ปณตพร   เนียมทอง

07-22 นาย ปพนธนัย   ทองสุก

07-23 นาย ประพันธ   แถมมี

07-24 นาย ประยุทธ   อินทรานุรักษ

07-25 นาย ประสิทธิ์ศักด์ิ   ฉิมไทย

07-26 นาย ปริญญา   มาโชติ

07-27 นาย ปริว   นรินทร

07-28 นาย ปริวรรต   พานคํา

07-29 นาย ปญจพล   ดีปญญา

07-30 นาย ปญญวัฒน   แสงขํา

07-31 นาย ปยวุฑฒ   แกนทอง

07-32 นาย ผดุงศักด์ิ   เรืองฤทธิ์

07-33 นาย พงศกร   เพ็งสุทธิ์

07-34 นาย พงศธร   ชูสุข

07-35 นาย พงศธร   ตันพงษ

07-36 นาย พงศพันธุ   ดวงดี

07-37 นาย พงศสิริ   ศรโชติ

07-38 นาย พงษศักด์ิ   มูลละออง

07-39 นางสาว พรทิพย   ทองนาค

07-40 นาย พรศักด์ิ   ชาญธาดา

07-41 นาย พัชรพล   เอกวัฒน

07-42 นาย พัฒนะ   ลายประดิษฐ

07-43 นาย พิชานนท   สิงหจินดา

07-44 นาย พิเชษฐ   อุนเปง

07-45 นาย พิษณุ   เขามะหิงษ

07-46 นาย ภัทรพงษ   คําแฝง

07-47 นาย ภาณุพงศ   สุดทัศสิน

07-48 นาย ภาณุพงษ   เรืองดิษฐ

07-49 นาย ภาณุวัฒน   ใจประเชียง

07-50 นาย ภุมริน   จงธีระธรรม

07-51 นาย ภูมิรพี   รองพล

07-52 นาย ภูวนาถ   ลีเลิศ

07-53 นาย ภูษิต   แสงอรุณ

07-54 นาย มณเฑียร   ปราชญเปร่ือง

07-55 นาย มหัทธน   ชัยสุนทร

07-56 นาย มาณพ   อุตรพันธ

07-57 นาย มารุต   ชนปทาธิป

07-58 นาย มูฮัมมัดฟุรฮัน   แวยามา

07-59 นาย มูฮัมหมัด   กะลูแป

07-60 นาย มูฮัมหมัด   บาเงะ



สําหรับกรรมการฝกซอมตรวจสอบบัณฑิต แถว 08 หนาที่  8

08-01 นาย ยงยุทธ   เกื้อแกว

08-02 นาย ยุทธกร   สุขสม

08-03 นาย รังสิวุฒิ   ฉํ่าช่ืน

08-04 นาย รัฐกล   วุฑฒวิภาต

08-05 นางสาว ลัดดาวัลย   เจริญสุข

08-06 นาย ลิขสิทธิ์   ดิษฐวิถี

08-07 นาย ลิขิต   เมืองโคตร

08-08 นาย เลิศศักด์ิ   ชุมทอง

08-09 นาย วชิระ   เมืองสุวรรณ

08-10 นาย วรรณศักด์ิ   เทียนทับ

08-11 นาย วรวิช   มณีวงษ

08-12 นาย วรวุฒิ   กุลวัตร

08-13 นาย วรวุฒิ   ยังอุน

08-14 นาย วรวุฒิ   หอมจันทร

08-15 นาย วราพล   รุณภัย

08-16 นาย วรายุทธ   กิณเรศ

08-17 นาย วัชรินทร   ครุทธกะ

08-18 นาย วิชิต   เวียงนนท

08-19 นาย วิชิต   แสนโซง

08-20 นาย วิทูร   คําทาวงศ

08-21 นาย วิโรจน   ชนะสงคราม

08-22 นาย วีระ   ทองถาวร

08-23 นาย วีระยุทธ   บุญกอเกื้อ

08-24 นาย วุฒิกรณ   หวังตอผล

08-25 นาย เวลา   ศรีชาตรียา

08-26 นาย ศตพรรษ   ยาวิเศษ

08-27 นาย ศรัญู   ชาญณรงค

08-28 นาย ศราวุฒิ   กุลเสถียร

08-29 นาย ศราวุฒิ   จันทรปรีดา

08-30 นาย ศาศวัต   เพ็ชรคง

08-31 นาย ศิรศักด์ิ   ชาวเลาขวัญ

08-32 นางสาว ศิวพร   สายสรอย

08-33 นาย ศุภกร   กุลบุตร

08-34 นาย ศุภชัย   มูฮําหมัดยูโซะ

08-35 นาย ศุภชัย   หนูเอียด

08-36 นาย สมเกตุ   รวมสุข

08-37 นาย สมพงศ   สุขแสวง

08-38 นาย สมพล   รอดรัตน

08-39 นาย สมยศ   นาโนน

08-40 นางสาว สรัญญา   อุดพวย

08-41 นาย สันติภาพ   ดังถวิล

08-42 นาย สันติสุข   สุขพันธ

08-43 นาย สามารถ   สินวิสูตร

08-44 นาย สิทธิชัย   ศรีสวัสด์ิ

08-45 นาย สิทธิพงษ   เสียงเพราะ

08-46 นาย สุชาติ   แคเซอ

08-47 นาย สุทธนา   สุขจิตต

08-48 นางสาว สุทธิฉาย   งามขํา

08-49 นาย สุทธิรักษ   หละวัน

08-50 นาย สุทธิศักด์ิ   เหลาประทุม

08-51 นาย สุทธิสัณย   รวมวงษ

08-52 นาย สุธันวา   เนตยานนท

08-53 นาย สุธี   สาลีเอ่ียม

08-54 นาย สุนทร   สิทธิศร

08-55 นาย สุรเชษฐ   ดาบพิมพศรี

08-56 นาย สุรนาท   ไมตรี

08-57 นาย สุรสิทธิ์   วงษาญาณ

08-58 นาย สุระศักด์ิ   สีหาราช

08-59 นาย สุราษฎร   มีเดช

08-60 นาย สุริยะ   เข็มพันธ



สําหรับกรรมการฝกซอมตรวจสอบบัณฑิต แถว 09 หนาที่  9

09-01 นาย สุวัตด์ิ   เทียนถวาย

09-02 นาย เสฎฐวุฒิ   สิมมาหลวง

09-03 นางสาว หยาดมณี   สารักษ

09-04 นาย อกนิษฐ   นิลภู

09-05 นาย อนนท   เนาวเยี่ยม

09-06 พันจาอากาศเอก อนันต   นุนทอง

09-07 นาย อนิรุต   สุวรรณมณี

09-08 นาย อนุกุล   โสระขา

09-09 นาย อนุพงศ   ศรีสุข

09-10 นาย อนุรักษ   แกวนธัญญกรณ

09-11 นาย อภิชัย   พลดอน

09-12 นาย อภิชาติ   เจริญพันธ

09-13 นาย อภินภัศ   ล้ีพล

09-14 นาย อภินันท   มณีแกว

09-15 นาย อภิสิทธิ์   สุภาพ

09-16 นาย อรรคพล   บรรเทาทุกข

09-17 นาย อรรถพล   อรัญวงศ

09-18 นาย อลงกรณ   สุวรรนาวุธ

09-19 นางสาว อัญชลีรัตน   สุวรรณเลิศ

09-20 นาย อัสนัย   เย็นประสิทธิ์

09-21 นาย อาณัติ   ลีลานุช

09-22 นาย อาณัติ   หวังมานะ

09-23 นาย อํานาจ   เทียมเมฆา

09-24 นาย อิทธิพล   เจริญสุข

09-25 นาย อิทธิพล   ศรีนะพรม

09-26 นาย อิรฟาน   อะปะแต

09-27 นาย อิสรพงษ   ขอนวงค

09-28 นาย อิสระพล   ลอย

09-29 นาย อุทัย   ศานุวงษ

09-30 นาย เอกชัย   นาคสวาท

09-31 นาย เอกพจน   สุขสีดา

09-32 นาย เอกราช   ทิพยจันทร

09-33 นาย เอกลักษณ   มะยะกูล

09-34 นาย เอนกพงศ   ศรีนิล

09-35 นาย ฮัมซีร   กาเดาะ

09-36 นาย ชูเกียรติ   พุมทับทิม

09-37 นางสาว มายีดะ   โดยหมะ

09-38 นาย วัชิระ   อุตมะ

09-39 นาย สิรภพ   วังตระกูล

09-40 นางสาว สุกัญญา   หลบภัยพาล

09-41 นาย ณภัทร   อยูวงค

09-42 นาย ดิลก   อินนุรักษ

09-43 นาย นัสมีย   แมละมะ

09-44 นาย วัชรพล   พลเภา

09-45 นาย อุทัย   บุญญาบา

09-46 นาย ภาณุเดช   จินธนะเสถียร

09-47 นางสาว หนึ่งฤทัย   นุนดํา

09-48 นาย กิตติพงษ   พันธพรม

09-49 นาย กิตติภณ   สายแกวเทศ

09-50 นาย กีรนันท   เครือเปงกูล

09-51 นาย ไกรวิทย   อุดมวิศวกุล

09-52 นาย จําเริญ   สีดวง

09-53 นาย จิตรกร   อันทพิษ

09-54 นาย จิรายุ   เนตรทิพย

09-55 นาย เฉลิมเกียรติ   พานทอง

09-56 นาย ชัยพิพัฒน   พิเดช

09-57 นาย ชาญณรงค   ลุนคํา

09-58 นาย เชษฐิภัทร   พูลเพิ่ม

09-59 นาย โชคชัย   เฮงบริบูรณ

09-60 วาที่รอยตรี ณัฐถกร   สุทธิศักด์ิภักดี



สําหรับกรรมการฝกซอมตรวจสอบบัณฑิต แถว 10 หนาที่  10

10-01 นาย ณัฐพงศ   พงษพันธ

10-02 นาย ณัฐพล   บัวดก

10-03 นาย ณัฐพล   รักวิชา

10-04 นาย ไตรรัตน   เชิงฉลาด

10-05 นาย ทวีภัทร   ธรรมศรีทิพย

10-06 นาย ทัพพเทพ   นิจนิรันดรกุล

10-07 นาย ธงชัย   บํารุงศรี

10-08 นาย ธนพงศ   ชมพูธวัช

10-09 นาย ธนวัฒน   จันทนจินดา

10-10 นาย ธนาพิสิษฐ   มหขจิตนนท

10-11 นาย ธนิต   แสงสง

10-12 นาย ธาตรี   วีรโอฬารสิทธิ์

10-13 นาย ธีรวัฒน   จันทรโพธิ์ทอง

10-14 นาย นพดล   หนูนิ่ม

10-15 นาย นภันต   อรุณโชติ

10-16 นาย นัทธพงศ   นุนปาน

10-17 นางสาว นันทธีรา   ชุลีวันท

10-18 นาย บัญชา   รมวาป

10-19 นาย ปรัชญา   ภูนาขาว

10-20 นางสาว ปนชนก   หมื่นศรีพรม

10-21 นางสาว ปยนุช   ลีชนะวานิชพันธ

10-22 นาย ปยะนันท   จิตติสุขะนันท

10-23 นาย ปยะพงษ   เสริมหิรัญญสกุล

10-24 นาย ปุณณรัตน   บุญฉิม

10-25 นาย พชร   เดชธราดล

10-26 นางสาว พนิดา   ราชวงศ

10-27 นาย พสธร   ตรีศรี

10-28 นางสาว พิชชาพร   หนองใหญ

10-29 นาย พีรพัฒน   กันตฤทธิ์

10-30 นางสาว พุทธิดา   จุรุพงศ

10-31 นาย ภราดร   ชั้นสุวรรณพงศ

10-32 นาย ภานุพงศ   วงศวิริยะวาณิชย

10-33 นาย ภานุพงศ   โหสกุล

10-34 นาย ภาวิศุ   เอมะรุจิ

10-35 นาย ภุชงค   งามบุญชื่น

10-36 นาย ภูมิชัย   โพธิ์พันธ

10-37 นาย ภูมิเมธ   จามจุรี

10-38 นาย รังสรรค   จีบเพ็ง

10-39 นาย รุจิกรณ   สุขหวาน

10-40 นางสาว ลลิตา   หมื่นวงษา

10-41 นาย วรากร   กลาหาญ

10-42 นาย วัชระศักด์ิ   จอมคําสิงห

10-43 นาย วิทยา   เรืองวิลัย

10-44 นางสาว วิรุณพร   นกนอย

10-45 นาย วิโรจน   เชิดสวัสด์ิ

10-46 นาย วิษณุรักษ   จําปาวงศ

10-47 นาย วีรพงษ   พอกพูน

10-48 นาย วีรพัฒน   แสงอัมพร

10-49 นาย วุฒิชัย   เหมือนทองมาก

10-50 นางสาว ศศิ   แสงโสภณ

10-51 นาย ศักด์ิชาย   หวยหอง

10-52 นาย ศิวกร   มุกดาสกุลภิบาล

10-53 นาย ศิวาวุธ   ทาทาน

10-54 นาย ศุภกิจ   พุมจําปา

10-55 นาย สถาพร   สุขสงา

10-56 นาย สมเจตน   ตานอย

10-57 นาย สิรภพ   สินธุฉาย

10-58 นาย สุทธิศักด์ิ   แกวนิรัตน

10-59 นาย สุรัติ   สมบัติมาก

10-60 นางสาว สุรียพร   ทองพิทักษ



สําหรับกรรมการฝกซอมตรวจสอบบัณฑิต แถว 11 หนาที่  11

11-01 นาย เสรฏฐศักด์ิ   หลอใจ

11-02 นาย อกนิษฐ   จารุนิล

11-03 นาย อดิสรณ   สุขศรี

11-04 นาย อนุสรณ   ถนิมพาสน

11-05 นาย อภิชาติ   แดงหยง

11-06 นาย อรรถพล   สิงหาราโท

11-07 นาย อัคคะเมศฐ   สุวรรณฉาย

11-08 นาย อําพล   อินทรจันทร

11-09 นาย อิศรา   นิ่มนอง

11-10 นางสาว อิสราภรณ   ธนะการ

11-11 นาย เอกวัฒน   สมบัติทอง

11-12 นาย โอฬาร   สัตตภัณฑ

11-13 นาย ถิรพงศ   คงเสนห

11-14 นาย ธนพงษ   สุขเลิศวรคุณ

11-15 นาย ธันวา   ปนทอง

11-16 นาย ธีรภัทร   มุงธัญญา

11-17 นาย นิรันดร   เพราะภูมิ

11-18 นาย ปรัชญา   จันทรกระจาง

11-19 นาย ฤาชา   สาดี

11-20 วาที่เรืออากาศตรี วีรพงษ   คชวรวุฒิ

11-21 นาย วีระยุทธ   ไวยทิ

11-22 นาย ศักด์ิดนัย   ออนมิ่ง

11-23 นาย ศุภสิทธิ์   ศาสตรยังกุล

11-24 นาย อภิวัฒน   พลีทอง

11-25 นาย อุดมทรัพย   วงศวัฒนะ

11-26 นางสาว กนกรัตน   ปุญญพัฒนไพศาล

11-27 นาย กรกช   ผลเวช

11-28 นาย กันตินันท   จิโรชนิธิกาญจน

11-29 นาย กัมพล   ศิริพันธ

11-30 นาย กิตติชัย   เรืองอยู

11-31 นาย คุณากร   พรหมศรี

11-32 นาย จตุพร   บุญแกว

11-33 นาย จักรกฤษณ   รัษฎาเพชร

11-34 นางสาว จันทิมา   ชมสวนสวรรค

11-35 นาย จาตุรงค   สดแสงจันทร

11-36 นาย ชวิน   มียันต

11-37 นาย ชัยวัฒน   สถาปนพิทักษกิจ

11-38 นาย ชาติตระการ   ผิวขาว

11-39 นาย ไชยา   สอนวงษ

11-40 นาย ฐิติพงศ   เพชรโมฬี

11-41 นาย ณัฐพล   โพธิ์พุฒ

11-42 นาย ณัฐพล   ภูจรัส

11-43 นาย ณัฐวัฒน   เอ้ือกูลวราวัตร

11-44 นาย ดุลยวิทย   พันธปญญาวงศ

11-45 นาย ตามตะวัน   จริตควร

11-46 นาย ทรงวุฒิ   เชตุใจ

11-47 นาย ทัศนพล   ดวงเงิน

11-48 นาย ธนาคม   คําหอม

11-49 นาย ธีรพงษ   จิตเรือ

11-50 นาย ธีรศักด์ิ   นิลอุบล

11-51 นาย นฤนาถ   ขยายวงศ

11-52 นาย นัฐพิชญ   ครุฑคง

11-53 นาย นัฐวุฒิ   ชางสุวรรณ

11-54 นาย นิคม   ก่ําทา

11-55 นาย นิพนธ   พูลศรีงาม

11-56 นาย บดินทร   ชั้นผ้ัน

11-57 นาย บัญชา   กฤษณาการ

11-58 นาย บัณฑิต   เล็กนอย

11-59 นาย บุญญฤทธ์ิ   เล่ือนลอย

11-60 นาย ปทุมพร   รักขาว



สําหรับกรรมการฝกซอมตรวจสอบบัณฑิต แถว 12 หนาที่  12

12-01 นาย ปรพัชร   ตันสุวรรณ

12-02 นาย ประเดิมชัย   เดชปรารมย

12-03 นาย ประมวล   หงษศรีเมือง

12-04 นาย ประเสริฐ   ฉิมพันธ

12-05 นาย ปรีดี   อินมะตูม

12-06 นาย ปยวัฒน   แวมประชา

12-07 นาย ปุณทัศน   สิงหวงศ

12-08 นาย ปุรินทร   เพราะภูมิ

12-09 นาย พงษพัฒน   เมงบุตร

12-10 นาย พรพิบูลย   ดาวบริบูรณ

12-11 นาย พิทูร   จิตตวัฒนา

12-12 นาย พีรภพ   หวังชัย

12-13 นาย ภานุพงศ   เจริญศรี

12-14 นาย ภูฉาย   ซิ้มสกุล

12-15 นาย ภูเบศร   กามาพร

12-16 นาย ภูมิกิติ   ตรีสัมฤทธ์ิศักด์ิ

12-17 นาย มงคล   ไชยนอก

12-18 นาย มนตรี   จําปาแฝด

12-19 นาย มนตรี   บินสอ๊ัด

12-20 นาย มนตรี   ภูดีแกว

12-21 นาย มนตรี   วงควิชัย

12-22 นาย มารุต   บัวเล็ก

12-23 นาย โยธิน   สาทอง

12-24 นาย รวิช   วรรณดิลก

12-25 นาย ราชันย   หอมประกอบ

12-26 นาย วรพล   นาคประสิทธิ์

12-27 นาย วรินทร   หมื่นเมือง

12-28 นาย วสุนธร   บัลลังกปทมา

12-29 นาย วีรยุทธ   คําพุก

12-30 นาย วีรวัฒน   พันธภักดี

12-31 นาย วุฒิไกร   ขุนทองจันทร

12-32 นาย วุฒิพงษ   ทองสุข

12-33 นาย ศรัณยู   เองฉวน

12-34 นาย ศักด์ิอนัน   ชุมเช้ือ

12-35 นาย ศิวกร   อํ่าชาวนา

12-36 นาย ศุภิชัย   สุเจริญลาภ

12-37 นาย สถาพร   ศรีเปาระยะ

12-38 นาย สราวุธ   ศรีวิโรจน

12-39 นาย สิทธิพงศ   เลาหสุขไพศาล

12-40 นาย สิทธิพงศ   อัศวกาญจน

12-41 นาย สุขสันต   นุบาน

12-42 นาย สุนทร   ดีมาก

12-43 วาที่รอยตรี สุพจน   บูรณะศีล

12-44 นาย สุพิศ   ดีลํ้า

12-45 นาย สุรเชษฐ   รอดบัวทอง

12-46 นาย สุรเดช   เกงไพร

12-47 นาย สุรศักด์ิ   โพธิ์ศรี

12-48 นาย สุรศักด์ิ   ใสสะอาด

12-49 นาย สุวิทย   สิทธิ

12-50 นาย หริพันธ   สาลีกุล

12-51 นาย หิรัณย   อํ่าโพธิ์

12-52 นาย อนุพงษ   อันตาละโรค

12-53 นาย อนุวัฒน   ทรายแกว

12-54 นาย อนุสรณ   รายะ

12-55 นาย อภิชัย   วิโรจน

12-56 นาย อภิชาติ   เปรมศรี

12-57 นาย อภิชาติ   อินทคง

12-58 นาย อภิวัฒน   น้ําจันทร

12-59 นาย อภิศักด์ิ   เนียมขุนทด

12-60 นาย บุญสง   ยอดสําโรง



สําหรับกรรมการฝกซอมตรวจสอบบัณฑิต แถว 13 หนาที่  13

13-01 นาย ปฐมชัย   คําภูนอก

13-02 นาย พรเทพ   อํ่าแห

13-03 นาย ชัยวัฒน   สายสังข

13-04 นาย เมธาวี   ชาวสาน

13-05 นาย ศุภกฤต   ไกรเดชธนธร

13-06 นาย สุพัฒน   แสงจันทร

13-07 นาย สุรชล   เพ็งพันธ

13-08 นางสาว กรวินท   อานุภาพภราดร

13-09 นาย กฤษขจร   ไกลบาป

13-10 นาย กิตติคุณ   สุวรรณออน

13-11 นาย กิตติภูมิ   แกวกลา

13-12 นาย เกรียงไกร   ธัญญาภิบาล

13-13 นาย ไกรสร   ทองสุข

13-14 นาย ฆโนทัย   จรูญวาณิชย

13-15 นาย จรัญ   สิริปุมแปง

13-16 นาย จักรกฤษณ   ทองจินดา

13-17 นาย จักรกฤษณ   ปญญาหลวง

13-18 วาที่รอยตรี เฉลิมชัย   หนอทอง

13-19 นาย ณรงคฤทธิ์   พรอมจะบก

13-20 นาย ณัฐนันท   สุวรรณวงศ

13-21 นาย ณัฐพงศ   บุญธนานิตินนฒ

13-22 นาย ณัฐพล   เชี่ยวชาญ

13-23 นาย ณัฐพล   ทองแปน

13-24 นาย ณัฐพัชร   เสร็จกิจ

13-25 นาย ณัฐวุฒิ   วันทอง

13-26 นาย ดนัย   ปกเกษม

13-27 นาย ดิฐพงศ   หิงสุวรรณ

13-28 นาย ดิเรก   อํ่าทอง

13-29 นาย ทัศนัย   บุราณรมย

13-30 นาย ธนชัย   ฟูจิตร

13-31 นาย ธนวัฒน   พันธาภิรัตน

13-32 นาย ธีรพล   อุนขาว

13-33 นาย ธีรภัทร   ต่ันทรัพยสิน

13-34 นาย ธีระณัฐ   อรุณพูลทรัพย

13-35 นาย ธีระวัฒน   กําเนิดมณี

13-36 นาย นครินทร   จันทาโภ

13-37 นาย นทีเทพ   ขันทีทาว

13-38 นาย นเรนทรฤทธิ์   แกวจํารัส

13-39 นาย นันทศักด์ิ   พิชัยยุทธิ์

13-40 นาย ปริญญา   ไหมชวย

13-41 นาย พงศพล   พลขันธ

13-42 นาย พัฒนพล   เส็งมวง

13-43 นาย พิสิฏฐ   งามนิจ

13-44 นาย พิสิษฐ   มนตรี

13-45 นาย พีรพล   เกตุคง

13-46 นาย ภาคภูมิ   อินพะหะ

13-47 นาย ภานุชิต   สิงหนอย

13-48 นางสาว ภาวินี   แสนโส

13-49 นางสาว มณีกาญจน   อุนแสง

13-50 นาย ยุทธศิลป   บูรณมณีศิลป

13-51 นางสาว ยุพิน   เทียนหอม

13-52 นาย วรพล   แสงพุม

13-53 นาย วสันต   อนนตรี

13-54 นาย วัชรงค   อภิชาตบรรลือ

13-55 นาย วิรัตน   บํารุง

13-56 นาย วิษณุ   ทองสง

13-57 นาย วุฒิชัย   กุลสัน

13-58 นาย ศราวุฒิ   ไพฑูรย

13-59 นาย ศุภกฤต   ดวงแกว

13-60 นาย สงคราม   หนูกลับ



สําหรับกรรมการฝกซอมตรวจสอบบัณฑิต แถว 14 หนาที่  14

14-01 นาย สมโภชน   กล่ินนิ่มนวล

14-02 นาย สมิต   ผลบังเกิด

14-03 วาที่รอยตรี สันเพชร   ยอดเงิน

14-04 นาย สิทธิเดช   คงเมือง

14-05 นาย สิริชัย   สวนพลี

14-06 นาย สุทัศน   ยะมาลี

14-07 นาย สุพจน   ใยชื่น

14-08 นาย สุรสิทธิ์   แสงทาว

14-09 นาย สุริยพงศ   ดอนลาว

14-10 นาย อภิรักษ   ออนมีคุณ

14-11 นาย อรรถชัย   ขําเจริญ

14-12 นาย อรรถนพ   คําวิรัช

14-13 นางสาว อรอุมา   แสงรอดรัตน

14-14 นาย อักษรา   ฤทธิ์เดชะบุญ

14-15 นาย อิมรอน   เจะมะ

14-16 นางสาว อิสราภรณ   อินตะนอน

14-17 นาย อุรพันธ   ชัยศุภวรรณ

14-18 นาย เอกชัย   ทิพยรัตน

14-19 นาย ฉันทวัฒน   สุวรรณชาติ

14-20 นาย อธิวัฒน   ซาเสน

14-21 นางสาว ชนิตา   คธาวุธ

14-22 นาย เริงฤทธิ์   ใจชื่น

14-23 นางสาว สุมิตรา   เจริญวงษ

14-24 นางสาว กฤติญา   สมศรี

14-25 นางสาว คุณาลักษณ   สุมาลัย

14-26 นางสาว จุฑามณี   บุญวรรณ

14-27 นาย เฉลิมพล   เสริมสุข

14-28 นาย ชนบดี   ภูมิวณิชกิจ

14-29 นาย ชวลิต   พิมพิสาร

14-30 นาย ชัยพร   แซลี

14-31 นางสาว โชติกา   สงคเกื้อ

14-32 นาย ธนภัทร   ชูแกว

14-33 นางสาว ธัญยธรณ   แสงประเสริฐ

14-34 นาย ธีรพงศ   โพธิ์วัง

14-35 นางสาว ปารณีย   สุบินดี

14-36 นาย พงศพัฒน   ทองบุญชวย

14-37 นาย พรสันต   วิจิตรวานิชกุล

14-38 นาย พิชิตพล   สังขเกิด

14-39 นาย รุสฟานด   ดะแซสาเมาะ

14-40 นาย วสุวิชญ   ชัยเกียรติยศ

14-41 นาย วิสาร   ปากน้ําเขียว

14-42 นางสาว ศิริพร   นิคมประศาสน

14-43 นาย สมิธ   แกวกําพล

14-44 นางสาว สุดารัตน   เสริฐสิงห

14-45 นาย สุรพงศ   สุทธิฤกษ

14-46 นาย สุไฮมี   ยะกอตุง

14-47 นาย หิรัณยชัยมงคล   เมืองโคตร

14-48 นาย กฤษฎา   เพ็งคง

14-49 นาย กิตติภูมิ   มุลาลี

14-50 นาย คํานวณ   ดวงหมี

14-51 นาย จักรกฤษณ   ดุลยศรีบัณฑิต

14-52 นาย จิรัฏฐ   ควรประกอบกิจ

14-53 นาย ฉัตรชัย   จอยลี

14-54 นาย ชัยชนะ   ไทยปอก

14-55 นาย ชัยวัฒน   รัตนะธรรมมากร

14-56 นาย ณัฐทนง   จันทรผองศรี

14-57 นาย ณัฐพล   ตันวิเชียร

14-58 นาย ธนเศรษฐ   โกมารภัจกุล

14-59 นาย ธีรภัทร   ฉัตรทอง

14-60 นาย ธีรภาพ   เอียดวุน



สําหรับกรรมการฝกซอมตรวจสอบบัณฑิต แถว 15 หนาที่  15

15-01 นาย นราธิป   จิตรเปราะ

15-02 นางสาว บุณยอร   ซื่อสัตยนําเจริญ

15-03 นาย ภานุวัฒน   อยูซบ

15-04 นาย ภูวดล   อยูสา

15-05 นาย รณภูมิ   หาสูงเนิน

15-06 นาย เรืองชาญ   เทศเล็ก

15-07 นาย วงศวิชญ   แซแพ

15-08 นาย วนัชชัย   ศรีแจม

15-09 นาย วรันธร   เพชรเขาทอง

15-10 นาย วิศรุต   ต้ังสุภากิจ

15-11 นาย วุฒิพงษ   มาตตี

15-12 นาย ศักด์ิชัย   สําเภาพล

15-13 นาย เสกศิษฎ   เตียวรัตนกุล

15-14 นาย อัฏฐกาญ   ผิวออนดี

15-15 นาย อัฑฒ   เจาะเหมาะ

15-16 นาย กฤษณะ   ปยมิตรอํานวย

15-17 นางสาว อภิรดา   หลาบานโพน

15-18 นาย ขจรศักด์ิ   พวงรักษา

15-19 นางสาว ทิพยวรี   แกวเล็ก

15-20 นาย อภิชัย   แสนสุข

15-21 นาย กฤษณะ   มีศิลป

15-22 นาย กอบกิจ   เพชรกาศ

15-23 นาย กิตติ   พรมบรรทัด

15-24 นาย กิตติคุณ   เอมเปย

15-25 นาย กิตติทัศน   อะทะจา

15-26 นาย จักรพันธ   จิ๋วอยู

15-27 นาย จักรพันธุ   เถาโต

15-28 นาย ชนะพล   พลลพ

15-29 นาย ชัยยา   เมืองมา

15-30 นาย ณฐกร   อยูโพธิ์ทอง

15-31 นาย ณธรรศ   สุภากาญจน

15-32 นางสาว ณัฏฐพัชร   เย็นวัฒนา

15-33 นาย ณัฐพงศ   ปล้ืมพันธ

15-34 นาย ณัฐพงษ   เมงศิริ

15-35 นาย ดนัยกรณ   เพชรทอง

15-36 นาย ตุลยนันท   ตุลยกุล

15-37 นาย เตชิต   จันทรเดช

15-38 นาย ทวีวุฒิ   วันทะวงค

15-39 นาย ธนกรณ   จินดารักษ

15-40 นาย ธนเศรษฐ   ถนัดกลึง

15-41 นาย ธีระยุทธ   ล้ีวาทินแสนสุข

15-42 นาย นัฐวุฒิ   สงวน

15-43 นาย นิติศักด์ิ   พณิชยพิบูลย

15-44 นาย นิรัญ   เพ็ชรฟู

15-45 นาย ปราณชล   เปยวโต

15-46 นาย ปยะศักด์ิ   ออนตา

15-47 นาย พงศธร   เขียวปอง

15-48 นาย พงศธาริน   บวรโชติชยานนท

15-49 นาย พงศภัค   ธรรมเจริญ

15-50 นาย พงษเทพ   วังสาร

15-51 นาย พลวัฒน   สีสลับ

15-52 นาย พลสิฏฐ   สุนจันทร

15-53 นาย พัฒนพงษ   สิริธนศักด์ิ

15-54 นาย พีระพัสตร   แผนสมบูรณ

15-55 นาย มนตรี   มุงอินทร

15-56 นางสาว มลลษา   ลําเจียกเทศ

15-57 นาย รณชัย   ทุมสอน

15-58 นาย รณชัย   มะลิใหม

15-59 นาย วิทยา   เทียมเมฆ

15-60 นาย วีระกิตต์ิ   กิติกมลเศรษฐ



สําหรับกรรมการฝกซอมตรวจสอบบัณฑิต แถว 16 หนาที่  16

16-01 นาย ศรายุทธ   เดชะ

16-02 นางสาว ศุภกานต   ปานจินดา

16-03 นาย ศุภโชค   แซเลา

16-04 นาย สถาพร   ตัญญะสิทธิ์

16-05 นาย สหรัฐ   ทองไพจิตร

16-06 นาย สันติสุข   ถีถาวร

16-07 นาย สาธิต   ล้ิมฮวบ

16-08 นาย สิทธิศักด์ิ   ไหวพริบ

16-09 นาย สุเมธ   แทนโชติ

16-10 นาย สุรชัย   เนียมนวล

16-11 นาย อธิวัฒน   ชื่นชีพ

16-12 นาย อนุกูล   ถุงแกว

16-13 นาย อนุชา   กูลประสูตร

16-14 นาย อนุพงศ   ศิริพิน

16-15 นาย อนุพงศ   อาษาธง

16-16 นาย อนุสรณ   หงษทอง

16-17 นาย อัจฉริยะ   จันทะข้ึน

16-18 นาย ชลทิศ   ไชยเอียด

16-19 นาย ณัฐพล   วงศขวัญ

16-20 นาย ธนภัทร   ตันตระกูล

16-21 นาย อภิชน   อนุวัฒนกุล

16-22 นาย คุณากร   กานุรักษ

16-23 นาย ธนภัทร   เนื่องจํานงค

16-24 นาย พีรทัต   ธนาชัย

16-25 นาย ภคพล   สุประดิษฐ

16-26 นางสาว สุนทรี   ชื่นชม

16-27 นาย อริยพงษ   วิมลโนช

16-28 นางสาว กนกวรรณ   กินรี

16-29 นางสาว กันตฤทัย   กันตไพเราะ

16-30 นาย โกวิท   สุดรอด

16-31 นางสาว จีราพร   จีนสุกร

16-32 นางสาว จุฑารัตน   รัชนีศิริภาพ

16-33 นาย ธนัญชัย   ชูสงแสง

16-34 นาย ธนากรณ   เกตุกัปตัน

16-35 นางสาว ธรากาญจน   พันธุเมธิศร

16-36 นาย บุญญฤทธ์ิ   พรหมเพศ

16-37 นาย ผดุงศักด์ิ   เผือกผอง

16-38 นาย ภาคภูมิ   สมีพันธ

16-39 นาย วีรพงษ   เพิ่มพูนสิริ

16-40 นาย ศราวุธ   บุญหวาน

16-41 นางสาว สุดารัตน   เวชชิรารัตน

16-42 นางสาว สุนิสา   สมมะลวน

16-43 นาย หัสยา   จารุเนตร

16-44 นาย อนุกูล   ไพคํานาม

16-45 นางสาว อรวรรณ   ทิพยอักษร

16-46 นาย อาทิตย   แสงไชย

16-47 นาย อาทิตยกูร   คุณวุฒิโอภาส

16-48 นาย อานนท   ยวนใยดี

16-49 นาย อิทธิพัทธ   ศรีสุรัตน

16-50 นาย ฮาริม   ยูน

16-51 นางสาว ดวงธิดา   เงินดวง

16-52 นางสาว ปรียาวดี   สําเนียงเหล็ก

16-53 นาย พิพัฒน   เนื่องพนอม

16-54 นางสาว รักษยา   อํ่าศรีสุข

16-55 นางสาว กนกวรรณ   เจริญสุข

16-56 นาย กันต   สุขบุญคง

16-57 นางสาว กิ่งกาญจน   ยาเลิศ

16-58 นาย กิตติคุณ   มหุวรรณ

16-59 นางสาว กิติพร   สีชาลี

16-60 นาย กิติเมศวร   พิภัทรสุเมธากุล



สําหรับกรรมการฝกซอมตรวจสอบบัณฑิต แถว 17 หนาที่  17

17-01 นาย ฆนัท   เอกมณี

17-02 นาย จารึก   ดวงใจรักเกษม

17-03 นางสาว จิราพร   ฉัตรสุวรรณ

17-04 นาย เจษฎา   ชิตชวนกิจ

17-05 นาย ชล   มณฑานุช

17-06 นางสาว ณัฐชยา   ปานพรหม

17-07 นาย ณัฐชาต   อาจารีพิพัฒน

17-08 นาย ณัฐฐิกรณ   วงษศรีแกว

17-09 นาย ณัฐพงศ   ยานะธรรม

17-10 นาย ธนรัฐ   นิลาบุตร

17-11 นาย ธนาทิป   วัฒนโยธิน

17-12 นาย ธนาธิป   ศรีภูธร

17-13 นาย ธนิตร   เดชสุวรรณ

17-14 นาย ธีรสินธุ   สาธิตประเสริฐ

17-15 นาย ปฎิภาณ   อินยะโพธ์ิ

17-16 นางสาว ปาณวี   วงษสีดา

17-17 นาย ปยะพร   ฉัตรมิตร

17-18 นาย พงศกร   บัวสําลี

17-19 นางสาว พรพรรณ   อุตสาหดี

17-20 นาย พิสิฐ   งามธรรมศิริ

17-21 นาย พิสุทธิ์   ภูวญาณพงศ

17-22 นางสาว เมธาวดี   ศรีเวียง

17-23 นางสาว รักนภา   นามวาสนาดี

17-24 นาย รักษิต   ไกรสินธุ

17-25 นาย รัฐกิตต์ิ   ศุกรสุต

17-26 นางสาว ลักษณพร   พึ่งน้ําใส

17-27 นาย วัชระ   ทองรัก

17-28 นาย วิชิตชัย   คําเล็ก

17-29 นาย ศุภรัตน   จริตกาย

17-30 นาย สมพงษ   โพธิ์นิ่มแดง

17-31 นาย สานนท   ปานมณี

17-32 นางสาว สุมาลี   อํานาจเจริญยิ่ง

17-33 นางสาว สุราณี   แสนสุข

17-34 นางสาว อมรา   ดีประเสริฐ

17-35 นางสาว อรสิมา   มีนอย

17-36 นาย อัสนี   แสงสวาง

17-37 นาย อํานาจ   ชุมสันเทียะ

17-38 นาย อิสระชน   ไชยแสง

17-39 นางสาว ดวงรัตน   ต้ังมหาศุกร

17-40 นางสาว แปงรํ่า   ประทีป ณ ถลาง

17-41 นางสาว วณิชชา   ไทรราหู

17-42 นางสาว วรรณิศา   คงศรี

17-43 นางสาว สิรีภรณ   ตนทอง

17-44 นางสาว กมลวรรณ   ศุภกา

17-45 นาย คชาภา   จันทรหงษา

17-46 นาย ณัฐพลฬ   แสงกาญจนวนิช

17-47 นาย ทศพล   พรมประไพ

17-48 นางสาว ธนวรรณ   ศิริกุล

17-49 นาย ธนวิทย   มะลิซอน

17-50 นาย ธันวา   อุนใจ

17-51 นางสาว นงลักษณ   มูลประหัส

17-52 นางสาว นิรชรา   ชมทาไม

17-53 นาย บัญชา   อริยะสุข

17-54 นางสาว บัณฑิกา   คชวรานนท

17-55 นางสาว แพรไพลิน   ทิพยพิมล

17-56 นางสาว เมธินี   ปติทวีวัฒน

17-57 นางสาว สุกัญญา   สัมมาชีพ

17-58 นาย สุภวุฒิ   โสดาภักด์ิ

17-59 นางสาว แสงตะวัน   อารยธรรม

17-60 นางสาว อภิชญา   พันธนาม



สําหรับกรรมการฝกซอมตรวจสอบบัณฑิต แถว 18 หนาที่  18

18-01 นางสาว อาภา   กมณฑลาภิเษก

18-02 นางสาว อารดา   พันธพงศ

18-03 นางสาว กวีมาศ   ทรัพยสิริรัตน

18-04 นางสาว กะณิกนันต   เกษมสุข

18-05 นางสาว กัญณิช   ชนะวณิชย

18-06 นาย กัมปนาท   สีสัตยซื่อ

18-07 นางสาว กานตพิชชา   เงินแถบ

18-08 นางสาว การบุหนิง   สังฆทิพย

18-09 นางสาว กุชรัตน   เที่ยงผดุง

18-10 นางสาว ขนิษฐา   วงษสรอยสน

18-11 นาย จตุรวิทย   ภูผา

18-12 นาย จักรพงศ   วิริยะพงศ

18-13 นางสาว จินดาวรรณ   สุวรรณชัย

18-14 นางสาว จิรนันท   โยธาทูล

18-15 นางสาว จิรพัชญ   ศรีลาศักดานนท

18-16 นางสาว จุฑามาศ   ไชยหลอ

18-17 นาย เจษฎา   โชติจิตรากรณ

18-18 นาย ชนาทร   กุลดิลก

18-19 นางสาว ชรินทร   จันทรสวัสด์ิ

18-20 นางสาว ชลดา   เนียมสูงเนิน

18-21 นางสาว ชุมรัก   แสงศัพท

18-22 นางสาว ณัชชา   มารศรี

18-23 นาย ณัฏฐฌานนท   นวรศะศิ

18-24 นางสาว ณัฐจิรา   ศรมยุรา

18-25 นางสาว ณัฐนันท   แสงศรีรัตนกุล

18-26 นาย ณัฐพงษ   ฐิตยารักษ

18-27 นาย ณัฐวุฒิ   นานกาศ

18-28 นาย ณัฐวุฒิ   สัตยพานิชกุล

18-29 นางสาว ทิพยาภรณ   แทนทอง

18-30 นางสาว ทิพาภรณ   จิระชัย

18-31 นาย ธนกฤต   วังวงศทอง

18-32 นาย ธนัตถ   ดวงกมล

18-33 นาย ธรรมกุล   ธรรมเนียม

18-34 นางสาว ธัญญา   อารยะทวีกุล

18-35 นางสาว ธันวศมนส   กลางประพันธ

18-36 นาย ธันวา   พิณนุวัตร

18-37 นาย ธีรพงษ   พลเตมา

18-38 นาย ธีระวัฒน   คําขันตี

18-39 นางสาว เบญญา   เบญจศรีรักษ

18-40 นาย ปฏิพัฒน   กลางประพันธ

18-41 นางสาว ปราญชลี   อินทรกลาง

18-42 นาย เปยมปลื้ม   ยี่สุนแยม

18-43 นาย พงศธร   ศรีประเทือง

18-44 นางสาว พจมาลย   สุวรรณวนิช

18-45 นางสาว พนิดา   เมืองหงษ

18-46 นางสาว พรรณี   วิรัชกุล

18-47 นาย พลภัทร   ชื่นชมภู

18-48 นางสาว พลอยณัชชา   มีลาภเจริญพงษ

18-49 นางสาว พัชรจรัส   ชัยเจริญไมตรี

18-50 นาย พัชรพล   นิทัศนพณิช

18-51 นางสาว พัณณิดา   พุมวันเพ็ญ

18-52 นางสาว พิชามนช   กุลธรธันยพงศ

18-53 นาย พิพัฒนพงศ   วงษนคร

18-54 นางสาว พิมพพิศา   เดชศิริวัฒน

18-55 นางสาว พีรณัฐ   ปญญาสาร

18-56 นางสาว เพ็ญนภา   กล่ินหอม

18-57 นาย ภาคภูมิ   พงษศิริ

18-58 นาย ภานุวัตร   แกวพะเนาว

18-59 นาย ภุมเมศ   ชุมชาติ

18-60 นางสาว มณีกาญจน   จันทรดา



สําหรับกรรมการฝกซอมตรวจสอบบัณฑิต แถว 19 หนาที่  19

19-01 นางสาว มนทิชา   ขจรเกียรติคุณ

19-02 นางสาว มัทวี   ชัยสิทธิ์

19-03 นาย มินัย   แกวกิ่ง

19-04 นางสาว รอยพิมพ   มะพงษเพ็ง

19-05 นางสาว รัตนวรา   ตุมขันธ

19-06 นาย วรัญู   วงศยศ

19-07 นาย วัชปารย   ไกรภพ

19-08 นางสาว วัชรวธีร   สุรมิตร

19-09 นางสาว วัชรินทร   โซวิจิตร

19-10 นางสาว วัชรี   โซวิจิตร

19-11 นางสาว วันวิสา   ภูวนผา

19-12 นางสาว วิชชุดา   ต้ังนิมิตดี

19-13 นาย วิทู   อรรคโชติ

19-14 นาย วีระยุทธ   ปญจมาวัฒนา

19-15 นาย วุฒิชัย   สิงหโกมล

19-16 นางสาว ศนิตา   สอนพรม

19-17 นาย ศุภชัย   กาญจนรัตน

19-18 นาย ศุภชัย   หอมดอกไม

19-19 นาย ศุภฤกษ   พรรณวงษ

19-20 นางสาว ศุภานัน   คลองการ

19-21 นาย สมเจต   มณีรัตน

19-22 นางสาว สําเนียง   สายบุตร

19-23 นาย สิทธิศักด์ิ   คุณกัณหา

19-24 นางสาว สุกัญญา   เบาทองหลอ

19-25 นางสาว สุดารัตน   สมิงมิตร

19-26 นาย สุทธิพงษ   พงษปติธนโชค

19-27 นางสาว สุนทรีย   วัดลอม

19-28 นางสาว สุพัตรา   ทิพยโยธา

19-29 นางสาว สุภาพร   แสงใสแกว

19-30 นางสาว สุวรรณรัตน   ศรีรอด

19-31 นางสาว สุวิมล   จึงเจริญสุขยิ่ง

19-32 นางสาว สุวิมล   ดงปะถา

19-33 นาย อพิฑูรย   เวียงอินทร

19-34 นางสาว อมรา   ชูรักษ

19-35 นางสาว อรไพลิน   ทองคํา

19-36 นาย อรรณพ   โชติชวง

19-37 นาย อรรถพล   สุรขันธ

19-38 นางสาว อรอุมา   คงวิชานนท

19-39 นางสาว อรอุษา   ธนาคาร

19-40 นางสาว อรุณี   หมุนกลาง

19-41 นาย อลงกรณ   บุญนันท

19-42 นาย อานนท   วิไลรัตน

19-43 นาย อุเทน   บุญธรรม

19-44 นางสาว อุมาวดี   แสงณรงค

19-45 นางสาว จิตรลดา   กล่ินประเสริฐ

19-46 นางสาว เมลานี   ซอมิ

19-47 นางสาว อาทิตยา   นิลเพชร

19-48 นาย ภูษิต   ลอยสา

19-49 นางสาว มนทิรา   นอยกอ

19-50 นาย สิรวิชญ   ธนาวิชญ

19-51 นาย อัครพล   สมานวิจิตร

19-52 นางสาว กัณฑรัตน   เกตุกูล

19-53 นางสาว จิดาภา   จันทรเจริญ

19-54 นางสาว จุฑามาศ   ฟกเย็นใจ

19-55 นางสาว จุฑารัตน   คุมพงศ

19-56 นางสาว ฐิฎาพร   ศรีวิเศษ

19-57 นางสาว ณัฐฐนันท   ออนละมัย

19-58 นางสาว ณัฐฐา   หมัดแกว

19-59 นางสาว ดาราณี   พรหมจันทร

19-60 นางสาว ธิดารัตน   สิริภูวดล



สําหรับกรรมการฝกซอมตรวจสอบบัณฑิต แถว 20 หนาที่  20

20-01 นาย นพดล   เขียวฟก

20-02 นางสาว นริศรา   ยอระมิน

20-03 นาย นัฐพงษ   พิมพดี

20-04 นาย ปรีดา   วัฒนปญโญ

20-05 นางสาว ปญจาภรณ   โรจนแสงรัตน

20-06 นางสาว ปาตีเมาะ   สาแมง

20-07 นางสาว มณฑา   โพธิ์แกว

20-08 นางสาว รัชฎาภรณ   ณ นุย

20-09 นางสาว รัชนีกร   ธนะศรี

20-10 นางสาว วรรณศิริ   คงพลปาน

20-11 นางสาว วันเพ็ญ   ศรีสุวรรณ

20-12 นางสาว สาวิตรี   โตะอาด

20-13 นางสาว สุกัญญา   ชลวานิช

20-14 นางสาว สุมาลี   บัวลพ

20-15 นางสาว สุมินตรา   พิณพิมาย

20-16 นางสาว อภิญญา   บุสมาน

20-17 นาย ปฐมพร   นิ่มบัวทอง

20-18 นางสาว ชนิดา   อะดุรอมาน

20-19 นางสาว ชินาภรณ   ทิพสนธ์ิ

20-20 นางสาว มาลัย   สุนทโรดม

20-21 นางสาว วลัยพร   นอยเลิศ

20-22 นาย วีรพล   มะสาตสม

20-23 นางสาว อรุโณทัย   บุญมาเลิศ

20-24 นาย ภัทรชัย   ประวัติธนกร

20-25 นางสาว ชิราธร   แวงสุวรรณ

20-26 นางสาว อิศรา   เรือนทองคํา

20-27 นางสาว กนกวรรณ   พิมพิลา

20-28 นางสาว ดวงกมล   แกววันทา

20-29 นางสาว ดาริกา   ชินกรพันธ

20-30 นาย ธีรศักด์ิ   สุวรรณเกิดผล

20-31 นางสาว นิสารัตน   โตงาม

20-32 นางสาว ประภัสสร   พูลสวัสด์ิ

20-33 นาย ปริวรรต   พวงศรี

20-34 นาย พงศบดินทร   มาลัย

20-35 นางสาว พนิตา   ตูมทอง

20-36 นางสาว พรพนา   พรเจริญ

20-37 นางสาว พัชราพร   จันทรอ่ิม

20-38 นาย พิพัฒนพล   สามกองงาม

20-39 นางสาว ภัคจิรา   วันโดะ

20-40 นาย รัชเศรษฐ   กิตติมงคลพัชร

20-41 นางสาว รัตนาภรณ   ศรีสุนนท

20-42 นาย วิศรุต   เหลืองชัยพร

20-43 นาย ศิระชนม   ขวัญทอง

20-44 นางสาว กฤติยา   โพธิ์งาม

20-45 นางสาว กันตรพี   พงศพิชาธนาพร

20-46 นาย เกตวีร   เกตุศร

20-47 นางสาว จันทิมา   สัมฤทธ์ิ

20-48 นาย ชนกันต   ไชยวงศสุริย

20-49 นางสาว ชนิดา   วิริยะพันธ

20-50 นางสาว ชุลีรัตน   ศรีสุวรรณ

20-51 นาย ธนพล   วิภาภรณ

20-52 นางสาว นวรัตน   เกิดแกว

20-53 นางสาว นันทนภัส   ศรีมาลา

20-54 นาย บุญฤทธ์ิ   จั่นนอย

20-55 นางสาว ปนัดดา   ธรรมแพทย

20-56 นางสาว พัชราภรณ   ประสงค

20-57 นางสาว พัชราภรณ   อุสมาลี

20-58 นาย พูนทรัพย   แซล้ิม

20-59 นาย ภาณุวัฒน   นุมเจริญ

20-60 นางสาว วิรัลพัชร   บุญทันเจริญพงศ



สําหรับกรรมการฝกซอมตรวจสอบบัณฑิต แถว 21 หนาที่  21

21-01 นางสาว วีรยา   โตะทอง

21-02 นางสาว ศรันยา   มุงหมาย

21-03 นางสาว สิริอร   จิตติยาพันธ

21-04 นางสาว สุณิสา   มธุรส

21-05 นางสาว หนึ่งฤทัย   นิกาจ๊ิ

21-06 นางสาว อภิญญา   เลาะมิน

21-07 นางสาว ฮุสนา   เลาะหมุด

21-08 นาย สุทธิรักษ   เด็ดดวง

21-09 นางสาว กัลยา   คําเวียง

21-10 นางสาว จารุเนตร   ผองแผว

21-11 นาย ณัฐกิตต์ิ   รุงวิทยาธิวัฒน

21-12 นางสาว ดวงกมล   นครชู

21-13 นางสาว นันทวัน   จรรยา

21-14 นางสาว พรพิมล   อุนนิลคํา

21-15 นาย รัฐภูมิ   หลวงสนาม

21-16 นาย วีรวัฒน   นาคแสงทอง

21-17 นางสาว อัจนา   อยูทองดี

21-18 นาย อุเทน   เทศงามถวน

21-19 นางสาว สุธาสินี   ซอมิ

21-20 นางสาว ชุตินันท   จงทําดี

21-21 นางสาว ปญญาพร   แดงจาง

21-22 นางสาว พรรณนิภา   คําเวียง

21-23 นางสาว มยุรี   ดีสวัสด์ิ

21-24 นางสาว มาริสา   จิ๊เลาะ

21-25 นาย วิศรุต   ใยโพธิ์ทอง

21-26 นาย ศรุต   สุนาถวนิชยกุล

21-27 นางสาว สุจิตรา   ตาปนานนท

21-28 นาย เสริมพงษ   ชาภูพวง

21-29 นางสาว จริยา   เขมดํารง

21-30 นางสาว หทัยพร   สีขํา

21-31 นางสาว ปวินตา   คนึงเหตุ

21-32 นางสาว ปญญาพร   หนูทอง

21-33 วาที่รอยตรีหญิง พรรณทิพย   แกวเจริญ

21-34 นางสาว รัตนา   แดงโกเมน

21-35 นางสาว สรอยสุวรรณ   เกษียรสาคร

21-36 นางสาว สุวรรณา   บุญคาญ

21-37 นางสาว อภิษฎา   จิตโชติ

21-38 นางสาว กชกร   บํารุงชาติ

21-39 นางสาว กฤติยาภรณ   คําแกว

21-40 นางสาว จรรยา   ชัยศรี

21-41 นางสาว จุฑาลักษณ   นันตะวงษ

21-42 นางสาว ชมพูนุท   นอยอุบล

21-43 นางสาว ชิดชนก   แสนปราโมทย

21-44 นางสาว ชุติมา   นีซัง

21-45 นางสาว ธมลวรรณ   สาลี

21-46 นางสาว นาตยา   ประเสริฐยศ

21-47 นางสาว นิตยา   ฤกษดี

21-48 นางสาว นิภาวรรณ   แปนมณี

21-49 นางสาว นุชจรี   สุนทร

21-50 นางสาว ปทมา   มะมา

21-51 นางสาว พัชรา   ดวงคช

21-52 นางสาว มณีรัตน   มีแกว

21-53 นางสาว มารีนา   สเลอาด

21-54 นางสาว มุกดาวรรณ   อยูเล็ก

21-55 นางสาว รังสิยา   ยอมิน

21-56 นางสาว รัตติกาล   มานนอย

21-57 นางสาว รัตนาภรณ   ประชุมชัย

21-58 นางสาว วชิราภรณ   ดวงศรี

21-59 นางสาว วาสนา   วิมานลอย

21-60 นางสาว ศุภราภรณ   เศรษฐพงศ



สําหรับกรรมการฝกซอมตรวจสอบบัณฑิต แถว 22 หนาที่  22

22-01 นางสาว สมใจ   สนทอง

22-02 นางสาว สรารัตน   มิตรสมัคร

22-03 นางสาว สุกัญญา   ดอกกระฐิน

22-04 นางสาว สุชาดา   มะขามทอง

22-05 นางสาว สุธัมมา   มิ่งไธสงค

22-06 นางสาว สุพรรณี   พุทธศรี

22-07 นางสาว สุภาพร   พลาชีวะ

22-08 นางสาว สุภาวดี   สุขกาย

22-09 นางสาว เสาวรัตน   ทองทรัพย

22-10 นางสาว เสาวรัตน   สังขวิลาศ

22-11 นางสาว แสงรวี   นิดเนตร

22-12 นางสาว อัมรา   นิมา

22-13 นางสาว อินทิรา   งะบุรง

22-14 นาย ชัยพร   พอคนตรง

22-15 นาย ธนวัฒน   ปานลํ้าเลิศ

22-16 นางสาว ปรียาภรณ   โกฏิตระกูล

22-17 นางสาว อรอุมา   แกวอุน

22-18 นาย อังกฤษ   บุญเปลง

22-19 นาย อัมเรศ   แยมสมพงษ

22-20 นาย จตุรงค   วงศสุนทร

22-21 นางสาว จิราภรณ   บินยูซบ

22-22 นางสาว ชลธิชา   ชลรัตนกุล

22-23 นาย ธนพล   วุฒิธรรมกิตติ

22-24 นางสาว ธมลวรรณ   เชยสุวรรณ

22-25 นางสาว ปาลิตตา   นะมิ

22-26 นางสาว พัชรี   พึ่งพา

22-27 นาย พันธพัฒน   ธงณัฐเศรษฐ

22-28 นาย วุฒิพงษ   กิตติโรจนเจริญ

22-29 นางสาว สมหทัย   บุญครอบ

22-30 นางสาว สุวรรณา   ฮาซัน

22-31 นางสาว เหมือนแพร   เชื้อถาวร

22-32 นาย อาณัติ   ขํามิน

22-33 นาย เอกพล   พวงศรี

22-34 นางสาว กรรภิรมย   ทิพยโพธิ์

22-35 นาย กฤษฎา   จิรวัฒน

22-36 นาย กิรติ   เพชรคง

22-37 นางสาว เกตุศราภรณ   รัสมี

22-38 นาย โกเมศ   แกวสิริมงคล

22-39 นางสาว จงรักษ   ศรีเฉลา

22-40 นาย จิรายุส   ฟองพิทักษ

22-41 วาที่รอยตรี ชัดณะริน   พรสุขไพบูลย

22-42 นาย ชัยณรงค   ศาสดา

22-43 นาย ชาญวิทย   ไชยดี

22-44 นาย ชินวัฒน   แสงอํานาจ

22-45 นาย ฐิติยศ   คงศรีพุทธ

22-46 นางสาว ณัฐกานต   พงศสุวรรณ

22-47 นาย ณัฐชัย   พานทิม

22-48 นาย ณัฐวิทย   เจริญยิ่ง

22-49 นาย ณัฐวุฒิ   ดอรอมาน

22-50 นาย ถิรวุฒิ   เปนมั่นคง

22-51 นาย ทรงเกียรติ   มีเจริญ

22-52 นาย ธนญชัย   นิ่มมา

22-53 นาย ธวัช   ศิริวรรณวัฒนา

22-54 นาย ธวัชชัย   พงศแพทย

22-55 นางสาว ธัญญารัตน   ขวัญอยู

22-56 นางสาว ธันยพร   ซื่อดี

22-57 นาย ธีรพงษ   สาดแสง

22-58 นาย นที   ต้ังพิพัฒน

22-59 นาย นัฐพล   เกตุนิพัทธ

22-60 นางสาว นิตยา   จิ๋วทองคํา



สําหรับกรรมการฝกซอมตรวจสอบบัณฑิต แถว 23 หนาที่  23

23-01 นาย นิติ   แกวทองหลาง

23-02 นางสาว นุชิดา   ศรีบุษย

23-03 นาย ปฏิญญา   ยาวิเริง

23-04 นาย ปฏิพล   แผวประยูร

23-05 นาย ปรัชญา   แตมทอง

23-06 นาย ปรีชา   อบอุน

23-07 นาย ปวราย   ศรีสวัสด์ิ

23-08 นางสาว ปารวี   ปุยเจริญ

23-09 นาย พงศธร   อินสมเช้ือ

23-10 นางสาว พรสุดา   พานิชชา

23-11 นาย ภควัฒน   แดงอินทวัฒน

23-12 นาย ภานุวัฒน   ชุรี

23-13 นาย ภานุวัฒน   เสือประเสริฐ

23-14 นางสาว ภิรญา   นาคสุวรรณดํารง

23-15 นาย มณัสวี   กํามณี

23-16 นางสาว มนันยา   เกาเอ้ียน

23-17 นางสาว เมธินี   สุธิตานนท

23-18 นางสาว ลลิตา   ศิริเจริญ

23-19 นาย วทัญู   พุฒใจบุญ

23-20 นางสาว วราภรณ   อัยรากูล

23-21 นาย วันชัย   ต้ังตระกูลทรัพย

23-22 นางสาว วิภาดา   ลอกทอง

23-23 นางสาว วิภาดา   หลาปวงคํา

23-24 นางสาว วิไลภรณ   เนียมธรรม

23-25 นาย วิษณุ   จิระมงคลกุล

23-26 นางสาว ศรัญญา   งะบุรง

23-27 นาย ศักด์ิเกษม   หลามั่ง

23-28 นาย ศิโรตม   ถิรรดา

23-29 นาย ศิละชาติ   เถาวโท

23-30 นาย ศุภกิจ   เนียมนุช

23-31 นาย สหรัฐ   เอ่ียมแจง

23-32 นางสาว สุจิตรา   แพทอง

23-33 นาย สุจินดา   ขมหวาน

23-34 นาย สุชาติ   รุงแจง

23-35 นางสาว สุดารัตน   วังสตัง

23-36 นาย สุทธิเกียรติ   ธีรธนานุกูล

23-37 นางสาว สุพาพรรณ   พละศักด์ิ

23-38 นาย สุเมธ   วีระวัฒนะ

23-39 นาย อดิลัน   คลองแคลว

23-40 นาย อดิศักด์ิ   คําศรีสุข

23-41 นาย อนุสรณ   เทศเรือง

23-42 นางสาว อภิชญา   บุญศิลป

23-43 นางสาว อรพิน   รักษาศิล

23-44 นางสาว อรวี   พึ่งพา

23-45 นาย อับดุลฮากิม   สะมะแอ

23-46 นาย อาทิตย   บุญสุวรรณ

23-47 นาย อานนท   เนื่องนิดถา

23-48 นาย อานนท   ยิดนรดิน

23-49 นาย อิทธิ   อินทสุวรรณ

23-50 นาย เอกนันท   ปะฏิวาโห

23-51 นาย เอกรัฐ   ธรรมสโร

23-52 นาย ทศพร   พึ่งภิญโญ

23-53 นางสาว ปนัดดา   เปรมปรีด์ิ

23-54 นาย ภูมิ   ณ ตะกั่วทุง

23-55 นางสาว วิภาดา   เดวีเลาะ

23-56 นางสาว อมรรัตน   เรืองจิตชัชวาลย

23-57 นางสาว กนกพร   นิ่มนวลผอง

23-58 นาย กันตภณ   พงษพันธุจันทรา

23-59 นาย กีรติ   พุทธรักษา

23-60 นาย จิรภัทร   ศรีมารุต



สําหรับกรรมการฝกซอมตรวจสอบบัณฑิต แถว 24 หนาที่  24

24-01 นาย ชนภัทร   สีตวาริน

24-02 นาย ชนะโชค   สระคํา

24-03 นาย ชนินทร   นาคแท

24-04 นางสาว ณัฏฐิกา   มณีดํา

24-05 นาย ณัฐวิทย   งามเขียว

24-06 นางสาว ดาริน   พวงมณี

24-07 นางสาว ตรีนภา   ใจรักธรรมเดช

24-08 นาย ตฤษณา   รัศมีผะกาย

24-09 นาย ทินกฤต   มุงกอกลาง

24-10 นางสาว ทินารมภ   สังขวิจิตร

24-11 นาย ธนบูรณ   ต้ังใจประสาทพร

24-12 นาย ธนัญชัย   สุขแพทย

24-13 นาย นที   ตนะวรรณสมบัติ

24-14 นางสาว นภาพร   พูลทอง

24-15 นาย ปยธร   จงยิ่งเจริญ

24-16 นางสาว เปมิกา   เจริญแพทย

24-17 นางสาว ผกาทิพย   สงแสง

24-18 นางสาว พฤกษา   ทองนาคะ

24-19 นางสาว พีชญาณ   เพ็ชรปราณี

24-20 นาย เมธาวินทร   แถมสุข

24-21 นาย เมธี   พูนศรีพัฒนา

24-22 นาย ยุทธนา   หองตันสวัสด์ิ

24-23 นาย รัชพงศ   ปลายเนตร

24-24 นาย ฤทธิรงค   ทิพยบุญศรี

24-25 นาย วุฒิชัย   สุเฌอ

24-26 นาย วุฒิชาติ   หวานดี

24-27 นาย เสกสรรค   แกวไพฑูรย

24-28 นางสาว อทิติยา   สอาดศรี

24-29 นาย อนุชา   หร่ิงรอด


