
รายช่ือบัณฑิตท่ีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

พ.ศ. ๒๕๖๕
ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ ๑

1 นางสาวธารารัตน์  โพธ์ิศรีเรือง

2 นายนิติกร  ศิริวัฒนากุลศักด์ิ

3 นางสาวปานกมล  สิงห์สถิตย์

4 นางสาวพรนภา  ค าพิสมัย

5 นางสาวจรัสพร  เอ่ียมโฆษคุณ

6 นางสาวรัตนาภรณ์  จันทะหมุด

7 นางสาวสุภควันต์  รูปคม

8 นายพัฒนพงษ์  ถาวงษ์กลาง

9 นางสาวรังสิมา  สีเสน

10 นางสาววรดา  พิลากุล

11 นางสาวสรญา  อุ่นเวียง

12 นางสาวสิรินนา  มงคลเคหา

13 นางสาวกุลธิดา  พูลพัฒน์

14 นายณัฐพงษ์  ระเวรี

15 นางสาวนิภาพร  ทรงกระโทก

16 นางสาวสุวภา  ศรีโชค

17 นางสาวกาญจนา  ฤาชา

18 นายจุลดิศ  ค าหว่าน

19 นายณัฐพงษ์  แซ่เอียะ

20 นางสาวประทัยทิพย์  รักญาติ

21 นายสิทธิภพ  ไชยคีนี

22 นางสาวสุวิชญาน์  บุญโท

23 นางสาวอรยา  หม่ืนพัฒ

24 นางสาวจันจิรา  อินทะนาม

25 นายชัยพิชิต  คงศรี

26 นางสาวณัชชา  ศรีบุญวงษ์

27 นางสาวธวรรณวิภา  โสมค า



28 นางสาวปรียาลักษณ์  อ่อนหวาน

29 นางสาวทิพาพรรณ  บรรเทา

30 นางสาวนภาพร  ศรีบุญ

31 นางสาวผ่องพรรณ  อามาตย์

32 นางสาวภาณุมาศ  ซ้อนจันดี

33 นางสาววิภาพร  เสาวะรส

34 นายทรงชัย  เท่ียงธรรม

35 นางสาวพรรณิดา  ศรีบัวรินทร์

36 นางสาวอภิษดา  ไชยทองดี

37 นางสาวดรัลรัตน์  สารพิมพา

38 นายนพรัตน์  กรังสูงเนิน

39 นางสาวศิริพรรณ  หวานแท้

40 นางสาวสิตานันท์  ศรีชมพล

41 นางสาวอมรรัตน์  ลาดบัวขาว

42 นางสาวณัฐวรรณ  สมอนา

43 นางสาวนิศามณี  ขันทะคีรี

44 นางสาวปนัทนันท์  จันทะวัน

45 นายเฟรม  ทองนวม

46 นายจักรพงศ์  พิกาศ

47 นางสาวจัณฑากร  ศรีษามิ

48 นางสาวจุฑามาศ  เดชบ ารุง

49 นางสาวประภัสสร  สายลาด

50 นางสาวลัดดา  แสนค าภา

51 นางสาวสุภาพร  สมบูรณ์

52 นายชนะชัย  ศรีสาระ

53 นายชัยวุฒิ  สุตานภลักษณ์

54 นางสาวฐิติพร  หาระคุณ

55 นางสาวณัฐกานต์  นามมัน

56 นางสาววิภารัตน์  เล่ห์กล

57 นายสิรภพ  สระจันทร์



58 นายอภิลักษณ์  พิมศรี

59 นางสาวเกษศินี  ชัยสิทธ์ิ

60 นางสาวจิราภรณ์  ชมพู

61 นางสาวชโลธร  พรมลารักษ์

62 นางสาวณัฐทิดา  ดวงภูเขียว

63 นายณัฐพงษ์  คุณพระรักษ์

64 นางสาวธนาภรณ์  ดวงจ า

65 นายพีรพล  ปวงสุข

66 นายสันติ  สุขราช

67 นางสาวสาวนีย์  สิทธิชัยจารุเมธี

68 นายเอกสิทธ์ิ  กันยาประสิทธ์ิ

69 นางสาวชฎารัตน์  วงษ์ละคร

70 นางสาวชไมพร  ธรรมแสง

71 นางสาวญาณิศา  ศักดา

72 นางสาวพัชรินทร์  ม่ังมี

73 นายเมธี  สีน้อย

74 นางสาววนิดา  โพธิเสนา

75 นางสาวสใบทิพย์  เกษแก้ว

76 นางสาวสไบแพร  จันทร์ต้น

77 นางสาวสุธีรัตน์  สาระสิทธ์ิ

78 นางสาวฬุริยา  ประสมหงษ์

79 นายอานนท์  เถ่ือนช้าง

80 นางสาวจันทราทิพย์  ฉวีวงค์

81 นางสาวเจนจิรา  ตะรุวัน

82 นางสาวดวงฤทัย  พุทธา

83 นางสาวน  าหวาน  หน่อไชย

84 นางสาวพรชิตา  ศรีลาสิทธ์ิ

85 นางสาวพลอยไพลิน  ภูกันดาร

86 นางสาวพาฝัน  ดาวสาวะ

87 นางสาวพิมลมาศ  ราชมี



88 นางสาววลี  มะโนราช

89 นายวิษณุพงษ์  บัวลม

90 นายศรายุทธ์  นามค า

91 นางสาวศิริลักษณ์  ผาเนตร์

92 นางสาวศิวดี  ศรีภพ

93 นายสิทธิโชค  นามวงศ์

94 นางสาวอมราภรณ์  พันกุลชะโร

95 นางสาวจุฑารัตน์  วิลันดา

96 นายนภัทร  แสงประเสริฐ

97 นางสาวนภาพร  ป้านภูมิ

98 นายราเชน  วงษ์ชมภู

99 นางสาววรญา  เล็กประชา

100 นางสาววิชชุดา  ลาปะ

101 นางสาวอนัญญา  อันแสน

102 นายอลงกรณ์  ชมภูแดง

103 นางสาวกรรณิกา  สุโอษฐ์

104 นางสาวชลิตา  แก้วเกษศรี

105 นายณัฏพงศกรณ์  สุวรรณรงค์

106 นางสาวธันธิชา  สุทธิอาจ

107 นางสาวประภัสรา  บุษดา

108 นางสาวปรารถนา  หลวงจันทร์

109 นางสาวสิริยากร  ถนอมสงัด

110 นางสาวสุทธิดา  อ่ึงปา

111 นางสาวอรียา  ปะวะโข

112 นายจุฑาวุฒิ  อ ามลา

113 นางสาวชนิตา  ค าธิวงค์

114 นางสาวณัฏฐกานต์  เจดีย์

115 นางสาวนิภาพร  แพงพงษ์

116 นางสาวนิรชา  นามแก้ว

117 นางสาวพิชญา  สุเพ็ญศิลป์



118 นางสาวเมขลา  แก่นโนลา

119 นางสาวรัตติยา  พิลาคุณ

120 นายวิจิตกรณ์  อ่อนโก้ก

121 นายศุภสวัสด์ิ  โคตรทุม

122 นายอจลวิชญ์  ด่านแก้ว

123 นางสาวอภิรดี  ทองมา

124 นายกิตติวินท์  จันทสี

125 นายกิตติศักด์  พ่ึงผล

126 นางสาวจิรัชยา  ศิริวรรณา

127 นางสาวช่อผกา  เชื ออุ่น

128 นางสาวชุติกาญจน์  ไชยเดช

129 นางสาวธัญวรัตน์  แผ่นทอง

130 นางสาวธิดารัตน์  โคตรมณี

131 นางสาวธีรนาฏ  ฝาชัยภูมิ

132 นางสาวนันทวัน  อยู่เย็น

133 นายปรีชา  รัตนมงคล

134 นางสาวพรทิภา  กลางจันทา

135 นายรัฐพงษ์  บุญเลี ยง

136 นางสาววรัชยา  แสงชาลี

137 นางสาววิภาวรรณ  ปานเนาว์

138 นางสาววิภาวี  สมเกียรติยศ

139 นายสลัก  ฝ้ายขาว

140 นางสาวสุภาลักษณ์  วงษา

141 นางสาวอภิรดี  พันธ์สิงห์

142 นายโกเมนทร์  ตั งพิทักษ์

143 นางสาวชวนตาวัลย์  แก้วพันยู

144 นางสาวชัชชษา  ศรีแก้ว

145 นางสาวณีรนุช  จันทนาม

146 นางสาวบุปผา  แสนพันธ์ุศิริ

147 นางสาวปฐิมาวดี  สีหาบุญจันทร์



148 นายภานุ  ดาหล้า

149 นายโยธิน  ไตรพบ

150 นายศราวุธ  สีมา

151 นางสาวศุภลักษณ์  ศรีแสนยง

152 นายสุมิตรศักด์ิ  สีเขียว

153 นายอลงกรณ์  สารีโท

154 นางสาวอารียา  หลวงแพ่ง

155 นางสาวจิรวดี  น้อยมนตรี

156 นางสาวฐิติมา  นามราชา

157 นางสาวดุษฎี  วิชัยวงค์

158 นางสาวนฤมล  แซงโคตร

159 นางสาวนันทพร  หิทธิเดช

160 นางสาวนาตยา  แสงกระจาย

161 นายเนติรักษ์  ศรีบุญโรจน์

162 นางสาวปัญจพร  ลากูล

163 นายพัชรพงษ์  ช่องงาม

164 นางสาวภุมรัตน์  ฐานะ

165 นางสาวมะลิวัล  ผะสมพืช

166 นางสาววาสนา  สิมมาสิมสุ

167 นางสาววิจิตรา  บุบผา

168 นางสาววิลาวัลย์  วงษา

169 นางสาวศุภลักษณ์  มีเงิน

170 นางสาวอรจริญา  พาน ามา

171 นางสาวอังค์สุมา  โคตะบิน

172 นางสาวจณิสตา  ทาตา

173 นายชลธาร  มีลา

174 นางสาวฐิตารีย์  ธัญรัตน์โภคิน

175 นายณัฐพงษ์  แทนนรินทร์

176 นางสาวธมนันท์  สร้อยมณี

177 นางสาวนาตยา  ราชัย



178 นางสาวปนัดดา  ศรีรังษ์

179 นางสาวปนิตา  ขุนโนนเขวา

180 นางสาวปัถวี  แก้วฤาชัย

181 นายพิสิทธ์ิ  มูลวิชา

182 นางสาวภัทชฎา  หารินชัย

183 นายยุทธนา  พิลาทา

184 นางสาววารุณี  สุวรรณปักษ์

185 นางสาววิชชุดา  บุดดี

186 นางสาวศรารัตน์  เชิดทอง

187 นายศักด์ิกมล  ดวงชัย

188 นางสาวสาลิกา  สุครีพ

189 นายอภิสิทธ์ิ  ระวังชัยสงค์

190 นางสาวอรอนงค์  ชนะบุญ

191 นางสาวอุษนีย์  โพธ์ิศรี

192 นางสาวกัลยารัตน์  ดุงศรีแก้ว

193 นางสาวทัชสุดา  มูลแก่น

194 นางสาวบุลพร  คุณวงศ์

195 นางสาวพรรณนิภา  ขวาโยธา

196 นางสาวพัณณิดา  เหลาเจริญ

197 นางสาวพิมชนก  จันทร์ท้าว

198 นางสาวเฟ่ือง  โคตรโสภา

199 นายภาณุพัฒน์  บุตรดีไชย

200 นางสาววรรณมณี  สาครเจริญ

201 นางสาววรรณิษา  กัญญาสัย

202 นางสาวกมลชนก  แสนอุ่น

203 นางสาวกุลนิษฐ์  ศรีบุรินทร์

204 นางสาวเข็มพร  ละครโท

205 นางสาวเจนจิรา  อักษรเงิน

206 นางสาวชลธิชา  จอมทอง

207 นางสาวณัฐนรินทร์  แสนปฐม



208 นางสาวธัญญรัตน์  เบิกบาน

209 นางสาวธีราพร  พรมบุตร

210 นายนัฐเดช  วังคีรี

211 นางสาวปฏิมากร  อินทอง

212 นางสาวฤทัยขวัญ  อนันเต่า

213 นางสาวหทัยชนก  กองฉันทะ

214 นางสาวอรปรียา  จันดาหาร

215 นางสาวขวัญรวินท์  จันทวงศ์

216 นางสาวจันทร์สุดา  แสงโสดา

217 นางสาวชฎาภรณ์  เอ่ียมนูญ

218 นางสาวชมภูนุช  บาลี

219 นางสาวธนันญา  บุญมาต

220 นางสาวนภัสกร  โสมณี

221 นางสาวนิศานาถ  กองนาง

222 นายพีระวุฒิ  หาญค าเถ่ือน

223 นางสาวรัชนี  จิตต์จันทร์

224 นางสาววณัฐธิดา  ไชยมานันต์

225 นายวีรชาติ  คุรุบาศรี

226 นางสาวศิริพร  สิงห์ค าป้อง

227 นางสาวสุทธิดา  เกษทองมา

228 นางสาวสุทธิดา  จันทะบุรี

229 นางสาวสุภัสสร  พ่ัวแพง

230 นางสาวกนกวรรณ  เพ็ชรอยู่

231 นายขรรค์ชัย  วรราช

232 นางสาวจันทกานต์  แสนจันทร์

233 นางสาวชรินรัตน์  พูนโคกสูง

234 นางสาวณัฐริกา  ครุนันท์

235 นายทวีชัย  พูนไธสง

236 นายธนกฤต  แลฟเฟอร์ที

237 นางสาวนพรัตน์  ป้อมสุวรรณ



238 นางสาวนุสบา  เหง่าศรี

239 นายปรีชา  พาจันทร์

240 นางสาวแพรวพรรณ  สุวรรณ์ทอง

241 นางสาวสุกัญญา  แสงสิมมา

242 นางสาวสุภาพร  ประสันแพงศรี

243 นางสาวหฤทัย  วระไว

244 นางสาวอนัญญา  ก่ิงหลักเมือง

245 นางสาวกนกพิชญ์  ค าทุ่น

246 นางสาวจุฬาลักษณ์  พินิจมนตรี

247 นางสาวเจษรินทร์  ประวันเตา

248 นางสาวชลลดา  ศาลารักษ์

249 นางสาวเณศวณีย์  อินทร์ชัยศรี

250 นางสาวธัญญาเรศ  ลาปะ

251 นางสาวปาริฉัตร  พูนศรี

252 นางสาวแพรวา  พิมจันทึก

253 นางสาวรัศมี  โยธิน

254 นางสาวศิรินภา  เป้าทอง

255 นางสาวศิริยากรณ์  แสนอุบล

256 นางสาวศิลาพร  โสมทอง

257 นางสาวสมฤดี  ภูคลัง

258 นางสาวอรดี  อุปรัตน์

259 นางสาวอรทัย  จันดา

260 นายกิตติพงษ์  ชุมพล

261 นางสาวจันทร์จิรา  สุขันธ์

262 นางสาวจุฑารัตน์  วงค์ไชยา

263 นางสาวนุสรา  ซ่ือสัตย์

264 นางสาวปรารถนา  ศรีพรม

265 นางสาวมณฑิตา  ค าแก้ว

266 นางสาวรจนา  สุทธิสี

267 นายรัชชานนท์  ดีเลิศ



268 นางสาวร าไพพรรณ  สุต้น

269 นางสาววันวิสา  หวะสุวรรณ

270 นางสาวศิริลักษณ์  โคตรมณี

271 นางสาวศิริลักษณ์  ศรีปัญญา

272 นายสันทราย  สิงห์รักษ์

273 นางสาวสุพัตรา  ประสพ

274 นายจตุพล  คนรู้

275 นายจิตรกร  ปรีแม่น

276 นางสาวดรุณี  สีคราม

277 นางสาวนนท์ธิชา  แก้วพิกุล

278 นายนวพล  ชาติศรี

279 นายประสิทธ์ิ  ซิวสารี

280 นางสาวปาริชาติ  ชัยยันโต

281 นางสาวพรเพ็ญ  พาลี

282 นางสาวภัทรติญา  อารีเอื อ

283 นางสาวภัทรียา  ประทุมชัย

284 นางสาวยุพารัตน์  ม่ังมูล

285 นางสาวศุภิสรา  เจียมชัยภูมิ

286 นางสาวอนงค์  สายแก้ว

287 นางสาวอารีรัตน์  จ่างแสง

288 นางสาวอุบลวรรณ  โสภา

289 นายโอภาส  ชาญเดช

290 นางสาวธนัญญา  พันธ์ชัย

291 นายปริวรรต  รัตนะ

292 นางสาวปุณฑริก  พลตื อ

293 นางสาวพรพิมล  สุบิน

294 นางสาวพลอยไพลิน  ป้องเศร้า

295 นางสาวพัชรินทร์  เสพียรไพร

296 นายภัทรศักด์ิ  บุญมา

297 นางสาววณิชชากร  รัตนธรรมธาดา



298 นางสาววันวิสา  ฝ่ายเคนา

299 นางสาววิไลพร  แซ่เตีย

300 นายวิวรรธน์  บุษราคัม

301 นางสาวศิริธร  นครศรี

302 นางสาวสุพัตรา  เหลาหอม

303 นายสุรเชษฐ์  บุตรโยจันโท

304 นางสาวสุวิมล  บุญชิต

305 นางสาวหน่ึงฤดี  ยุบัว

306 นายอนันท์  พุทไธสง

307 นางสาวอนุธิดา  ศรีนาม

308 นางสาวกุลนันทน์  เสนสุนทรชัย

309 นางสาวจินทิมา  ธัญญารักษ์

310 นางสาวทิพาพร  แก้วเพชร

311 นางสาวธนิยากร  สิงอุดม

312 นางสาวธัญลักษณ์  จงนอก

313 นางสาวนิภาพร  งามลุน

314 นายปัญญาวัฒน์  ศิริโยธา

315 นายพิพัฒน์พงษ์  โสกัณทัต

316 นายมานัส  พินรัตน์

317 นางสาววรัญญา  โสดาตา

318 นายอนุชา  ลาธุลี

319 นางสาวอรพรรณ  พรมวงษา

320 นางสาวอารียา  โสมาบุตร

321 นางสาวเกษชนก  สะดาแนน

322 นางสาวขนิษฐา  ดอนคุณศรี

323 นางสาวจันจิรา  ยวนใจ

324 นายจิรพัฒน์  เฟ่ืองแก้ว

325 นางสาวชุดาพร  ก้อมมังกร

326 นางสาวธัญพร  ผิวพงษ์

327 นางสาวนิตติยา  ไชยพิเดช



328 นางสาวนิรชา  มีจินดา

329 นางสาวนิรมล  แดงทองค า

330 นายนิวัฒน์  ปะระทัง

331 นางสาวปพิชญา  พิมจันทร์

332 นางสาวปรียากมล  ธาดา

333 นางสาวมาลินี  ทิพย์แสง

334 นางสาวรัตติญา  ชินค า

335 นางสาววัชรพร  จุลนิล

336 นางสาวศุภกานต์  พรหมฤทธ์ิ

337 นางสาวสุมานะ  บุญโคกล่าม

338 นายชาครีย์  ค าภาจูม

339 นายชาญวิทย์  ทองแสน

340 นางสาวณัฐธิดาวรรณ  ทิพฤาตรี

341 นายปุญญพัฒน์  วงษ์ป้อง

342 นางสาวพรพิมล  ชิตทอง

343 นางสาวพรสุดา  วรรณุรักษ์

344 นางสาวเมวดี  ทรัพย์พงษ์

345 นายรัตนโชติ  ภูมิประเสริฐ

346 นางสาววนิดา  รัตนะ

347 นางสาววัชรี  หอมสมบัติ

348 นายสัญญา  สีดารมย์

349 นางสาวอัศฎาภรณ์  ทองสุทธิ

350 นายอานนท์  มานาง

351 นายกัมพล  จันทร์กระจ่าง

352 นางสาวกานต์ทิตา  พ่ึงมา

353 นายจักรพรรดิ  ศิริวารินทร์

354 นางสาวชลิตา  ชาญศึก

355 นายชุษณะ  เทพรักษ์

356 นางสาวณัฐกาญจน์  แสนชูปา

357 นายธีรศักด์ิ  วังคีรี



358 นายนาวิน  พรมงาน

359 นายนิธิวัฒน์  ศรีแก้วตู้

360 นางสาวปณิดา  ฉายา

361 นางสาวพรรษวรรณ  จันทร์สว่าง

362 นางสาวพัชรีภรณ์  ซ้อนเปียยูง

363 นางสาวมณีรุ้ง  เหลืองทอง

364 นายมนตรี  เศษวิสัย

365 นางสาวเมธารัตน์  กองเสนา

366 นายยศพันธ์  นราธร

367 นางสาววิภาวรรณ  เพียชิน

368 นางสาววิภาวรรณ  สมสะอาด

369 นายสุชาติ  แก้วปราณี

370 นางสาวสุวธิดา  คูนาวงษ์

371 นายอภิชาติ  เทือกลาด

372 นางสาวเกษวรินทร์  ป้องขันธ์

373 นายธนวันต์  กรมทอง

374 นางสาวประภาสินธ์  ฦาศักด์ิ

375 นางสาวปาจรีย์  แก้วพิลารมย์

376 นายปิติกร  วังคีรี

377 นางสาวผกาวดี  แนวเงินดี

378 นางสาวพรพิมล  ภูสีไม้

379 นางสาวพลอยพชพร  มูลถวิลย์

380 นางสาวพิชญากัญญ์  ทุมเท่ียง

381 นายภานุพัฒน์  อ้วนพรมมา

382 นายวิมล  สีสมน้อย

383 นายอนุพงษ์  ศรีไสว

384 นางสาวอรทัย  วรรณพราหมณ์

385 นางสาวอรธิดา  สิงหก า

386 นายอรรถพล  ภูมิลักษณ์

387 นางสาวอาริยา  รอดบ้านเกาะ



ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ ๒

388 นายกัมปนาท  ชัยศิรินทร์

389 นางสาวจีราภรณ์  จันเส

390 นางสาวชลธิชา  แก้วโยธา

391 นายชัยโย  เบี ยกลาง

392 นางสาวณัฐมณ  ปวรรณโก

393 นายธีรยุทธ  วงษ์แวง

394 นายธีรวัฒน์  พูลสวัสด์ิ

395 นางสาวเบญญาภา  เข่ือนโยธา

396 นายปรัชญ์  นาชัยเพชร

397 นายภานุวัฒน์  ดีแก้ว

398 นางสาววารุณี  สาระสิทธ์ิ

399 นายศราวุธ  สุวรรณโคตร

400 นายศิรปกรณ์  ยอดพุทธ

401 นางสาวสาวิตรี  อะโน

402 นายอนุพงษ์  ค ากรฤาชา

403 นายเกียรติศักด์ิ  ปราบสาร

404 นางสาวคุณพร  นนทะเสน

405 นายจิรวุฒิ  แซ่ห่าน

406 นางสาวชลธิชา  เขียวมี

407 นางสาวชุติกานต์  ค าภูแก้ว

408 นางสาวนภสร  บุญโสภณ

409 นางสาวพัชรพร  นาสุทธิ

410 นางสาวเพ็ญธิวา  ค าดอกรับ

411 นางสาวมณีรัตน์  โนหลักหม่ืน

412 นางสาวมุทิตา  อุปราชา

413 นางสาววราทิพย์  วรยศ

414 นางสาววันธุการณ์  จันทะคุณ

415 นางสาววิไลลักษณ์  ดีนาง

416 นางสาวสุทธิดา  ดีตะนะ



417 นางสาวสุภัชชา  สิงห์ชา

418 นางสาวหัทยา  บุตรสิม

419 นายอนุชา  เค้าแก้ว

420 นางสาวอภิรดี  สีลา

421 นางสาวอรณ์ธนา  กุลรักษา

422 นางสาวอรทัย  ลุนสะแกวงษ์

423 นางสาวกัลยาณี  ศรพรหม

424 นางสาวขนิษฐา  ภูแล่นคู่

425 นายคุณากร  สมบึงกลาง

426 นางสาวจริยา  ค าภาพล

427 นางสาวจิตราภรณ์  พันชาติ

428 นางสาวจิราภา  โพธ์ิศรีดา

429 นางสาวฉัตรธิดา  หิรัญมูล

430 นางสาวดวงฤทัย  สงภักด์ิ

431 นายธีรวัฒน์  อินต๊ะบูรณ์

432 นางสาวนลินลักษณ์  แสงสว่าง

433 นางสาวผ่องอ าไพ  จ านงสิน

434 นางสาวพิมพ์พิชชา  หงษ์สระคู

435 นางสาวศิริญญา  ไชยขันธ์

436 นางสาวศิริสกุล  ไชยวันดี

437 นายสรณ์สิริ  ศรีชาทุม

438 นายอภิรักษ์  นามมัน

439 นางสาวอภิสรา  แก้วเกิด

440 นางสาวอาทิตยา  ชมพุฒ

441 นางสาวอารียา  จันดาแพง

442 นางสาวกานต์ธิดา  โก้ลาย

443 นางสาวชมัยพร  เจริญชีพ

444 นางสาวชลธิดา  มะลัยค า

445 นายชอบ  อมตะธงไชย

446 นายฐนาทิพย์  ลานขามป้อม



447 นางสาวณัฐพร  บัวขม

448 นางสาวนภารัตน์  วรรณไชย

449 นางสาวนริศรา  ทับอาสา

450 นางสาวนิตติยา  แก้ววงษา

451 นางสาวพรสุดา  ตองหว้าน

452 นางสาวภัทรณัฐ  ขันทสิทธ์ิ

453 นางสาวรักษ์สุดา  ตุธรรม

454 นางสาวรุ่งรวิน  ด าบรรพ์

455 นางสาววิรชา  สิวิไลย์

456 นางสาวอันชรี  สานันต์

457 นายอัมรินทร์  อาสานุต

458 นางสาวอาริยา  บุดดาเหลา

459 นางสาวอินธุอร  กว้างขวาง

460 นางสาวกนกวรรณ  กุลทวง

461 นางสาวกมลรัตน์  เววิชัยโก

462 นางสาวกมลวรรณ  พลโยธา

463 นายกฤษฎา  ลาปะ

464 นางสาวกุสุมา  พยัคฆวงศ์

465 นางสาวฐิมาพร  อุตรชีพ

466 นางสาวณัฐนันท์  สุขเจริญ

467 นายนัฐวุฒิ  บุญช่วย

468 นางสาวประวีณา  จารยุ้ย

469 นางสาวปรารถนา  โคตรสีลา

470 นางสาวพิมพ์พร  เปาวนา

471 นายวรากรณ์  ผาบวิชัย

472 นางสาวสุภารักษ์  ยศไธสง

473 นางสาวสุรางรัตน์  ทองสุข

474 นายอนุวัตร์  ภายชิต

475 นางสาวอพิญา  คานเพชรทา

476 นายอภิสิทธ์ิ  ส าราญใจ



477 นางสาวจุฑารัตน์  ผักเทา

478 นางสาวจุฑารัตน์  อุทะกัง

479 นายชาญชัย  สิทธิโชติ

480 นางสาวชิดชนก  อัมพวา

481 นายณัฐวัฒน์  พลซา

482 นางสาวธรณ์ธันย์  ทิธรรมมา

483 นายนคร  วังตะพันธ์

484 นางสาวนุชธิดา  สงวนศิลป์

485 นางสาวบุญยานุช  กุลแก้ว

486 นายปรเมศวร์  ป้องนานาค

487 นางสาวพนัชกร  พงภักด์ิ

488 นายภาณุพงศ์  นาดอน

489 นางสาวยุภาพร  มูลป้อม

490 นางสาววรรณิศา  แก้วบุตร

491 นางสาวสุพัตรา  ฤทธ์ิลือไกร

492 นายสุริยะ  วิรัญจะ

493 นายอภิสิทธ์ิ  ถัตถานาลัย

494 นางสาวกฤษณา  อ่ิมอ่อน

495 นายเฉลิม  ตาแหวน

496 นางสาวเดือนแรม  จิตวิขาม

497 นางสาวทิพากร  ไชยชาติ

498 นางสาวธนภรณ์  พรมสอน

499 นางสาวปวริศา  ศรีสันต์

500 นางสาวเพ็ญนภา  พลซา

501 นางสาวยุภามาศ  ค าเมืองโม้

502 นายศรัณย์  นิคง

503 นางสาวสุดา  กองบาง

504 นางสาวสุมิตรา  ดียา

505 นางสาวจันทิรา  น้อยผึ ง

506 นางสาวจิตติญาพร  ประจิตร



507 นางสาวจุฑาทิพย์  ลุสมบัติ

508 นางสาวจุรีพร  พลเบ้า

509 นายฑศชนะ  ริก าแง

510 นางสาวณัฐกานต์  เงินยวง

511 นางสาวธัญญารักษ์  ช่ืนบาน

512 นางสาวปาริชาติ  พุฒเพ็ง

513 นางสาวป่ินประภา  หม่ืนอุดม

514 นางสาวรัตติยา  บุตรมา

515 นางสาววรรณิษา  ทุมก่ า

516 นางสาววริศรา  จันทะนนท์

517 นางสาววิภาภรณ์  ทองยา

518 นางสาวศิริขวัญ  รามศิริ

519 นางสาวสิริยากร  โกมาร

520 นางสาวสุทธิดา  ย ากา

521 นายอนุพงษ์  บรรพรม

522 นางสาวขวัญธิดา  ภวภูตานนท์

523 นางสาวขวัญฤทัย  ทันที

524 นางสาวครรธรส  บ่อค า

525 นายชานนท์  นันบุญมา

526 นางสาวนิจจารีย์  ซ้อนจันทร์ดี

527 นางสาวนิลาวัลย์  สิงห์น้อย

528 นายปรีชา  บุญเข็ม

529 นางสาวแพรแก้ว  ปัสสาวะภา

530 นางสาวรัชดาภรณ์  มารวิชัย

531 นายฤทธิเดช  วงศ์ลคร

532 นายสังวาลย์  อุทาโย

533 นางสาวสุทธิดา  ศรีหล้า

534 นางสาวสุพัตรา  พลดาหาญ

535 นางสาวกนกพร  สิทธิโสภา

536 นายกฤตยาคม  สตารัตน์



537 นางสาวกิตติยา  พวงปะค า

538 นายจิรายุ  ชมภูน้อย

539 นางสาวจุฑารัตน์  สุขสงคราม

540 นายเฉลิมโชค  ทองโคตร

541 นางสาวชนิดาภา  บัวทองสิงห์

542 นางสาวฐานัภภรณ์  แพงค าแหง

543 นายณรงค์ศิลป์  ทองโคตร

544 นายณัฐพล  สน่ันเอื อ

545 นายนิธิศ  จิตรจักร์

546 นางสาวนิศากร  ศรีพุทธา

547 นางสาวปิยะธิดา  พันธะไชย

548 นางสาวพรทิพย์  ศรีทอง

549 นางสาวพรทิมา  สีทองเขียว

550 นางสาวพัชรี  สิงห์บุญมา

551 นางสาวภาวิณี  แสงนา

552 นางสาวเมตตา  อาจมุณี

553 นางสาวลดาวัลย์  บุญศรี

554 นางสาวลลิดา  ด่านลี

555 นางสาววริศรา  สายหลักค า

556 นางสาวสิริขวัญ  กมลรักษ์

557 นางสาวสุธิตา  คุณนา

558 นางสาวสุนารี  กองบาง

559 นายอนุสรณ์  ศรีจันทะ

560 นางสาวกิริยา  รักเสน่ห์

561 นายคุณากร  ป่าเตย

562 นางสาวชลธิชา  ยอดมา

563 สิบเอกชัยวัฒน์  มีดี

564 นางสาวณัฐสินี  อาษานอก

565 นางสาวปรียานุช  ทาส้าว

566 นางสาวปิยนันท์  กล้าหาญ



567 นางสาวปิยพร  หอมอ่อน

568 นายภูมิรินทร์  แสนติยะ

569 นางสาวมณีรัตน์  พิมที

570 นางสาวลลิตา  พลโยธา

571 นางสาววิไลวรรณ  มารมย์

572 นางสาวศิริลักษณ์  สมสนุก

573 นางสาวสุกัญญา  สีดา

574 นายอนุกูล  ด่านนา

575 นางสาวอรญา  ดวงกันยา

576 นางสาวอาภาพร  วันเพ็ชร

577 นายกฤษดา  ทองอรุณ

578 นางสาวกัณทิมา  พรมมาวันนา

579 นายกิตติพงศ์  หลานวงศ์

580 นางสาวจารุวรรณ  จันทะแสง

581 นายจิรายุ  ใจกล้า

582 นายจิรายุทธ  จุลยโชค

583 นางสาวจิริรัชกุล  หลินศรี

584 นางสาวจุฬารัตน์  เข่ียงสถุ่ง

585 นางสาวชนิชชา  บาทชารี

586 นางสาวปิณฑิราภรณ์  มิฉะ

587 นางสาวผกายแก้ว  จันทร์ประทักษ์

588 นายพชร  แก่นภูเขียว

589 นายมนัส  บุญธรรม

590 นางสาววรัญญารัตน์  ชัชวาลย์

591 นางสาววิชุดา  พรมดี

592 นางสาวศศิธร  วงค์ไชยชาญ

593 นางสาวศุภัสสร  พิมพ์โคตร

594 นางสาวสายฝน  แสงผา

595 นายสุทัศน์  บุตรชานนท์

596 นางสาวอมลณัฐ  หล้าแก้ว



597 นายจิตรภาณุ  ทองละมัย

598 นางสาวจิรภิญญา  ชัยสาสตร์

599 นางสาวจุฑามาศ  ทวีจันทร์

600 นางสาวณัฐริกา  สุทธนะ

601 นางสาวดวงฤทัย  เปรมใจ

602 นายธนากร  เมืองศรีสุข

603 นางสาวนฤมล  สาบุดดี

604 นายบุญชนะ  ชนะบุญ

605 นางสาวประภาศิริ  โคกแหล่

606 นางสาวพนิดา  น้อยนิตย์

607 นางสาวมุกมาดา  ช้อนชะนะ

608 นายยุรนันท์  ค าบัวพา

609 นางสาวรัญชนา  สวัสด์ิโสม

610 นางสาววรัญญา  มูลอุทก

611 นางสาววริยา  โพอุดม

612 นางสาวสุภาวดี  สมณะคีรี

613 นางสาวสุมิตรา  สุวรรณราษฎร์

614 นายสุริยชัย  หนันทุม

615 นางสาวอรณิช  จันสีดา

616 นางสาวอรทัย  ธรรมนักสุข

617 นางสาวอริศรา  ทาเวียง

618 นายอานนท์  สารมะโน

619 นางสาวกรรณิการ์  วรรณไสย

620 นางสาวขวัญนภา  เพ็งคุ่ย

621 นางสาวขวัญไพร  แสนโสภา

622 นางสาวจรัสพร  ทองค า

623 นางสาวจุฑารัตน์  ศรีมงคล

624 นางสาวทมาภรณ์  ใจรักษ์

625 นายธนเทพ  กันยาพันธ์

626 นายธนากร  พงษ์สะพัง



627 นางสาวปัณณิกา  ลูกรัตน์

628 นายรณชัย  มิสา

629 นายศุภชัย  เอกะ

630 นางสาวอรทัย  พรมลี

631 นายกิตติพงษ์  มีสิม

632 นางสาวเครือฟ้า  จันดาวงษ์

633 นางสาวจตุพร  เต็มตาวงษ์

634 นางสาวจิรภรณ์  ก ามณี

635 นางสาวจิราภรณ์  รัศมีเดือน

636 นางสาวเจนจิรา  วิเศษยา

637 นางสาวชญานิศ  เวียงไกร

638 นางสาวฐิติมา  สุโพธ์ิ

639 นายทวัช  ถนอมทูล

640 นางสาวนัชธพร  รักภักดี

641 นายผดุงพล  เดชวิจิตร

642 นางสาวพรนภา  คลังกูล

643 นางสาววิภาดา  ศรีทอง

644 นายวุฒิชัย  เวธิตะ

645 นางสาวศุภิกา  มาตรวังแสง

646 นางสาวสุพรรณี  ค าศรีระภาพ

647 นางสาวสุภานัน  พิมหา

648 นางสาวสุภาวดี  ขึ นเสียง

649 นางสาวอนุศรา  มูลมาตย์

650 นางสาวเกศสุดา  ศรีหาโคตร

651 นางสาวเจนจิรา  นามนัย

652 นางสาวชรัญดา  เวนไธสงค์

653 นายชัยวัฒน์  สมบัติ

654 นางสาวนิตญา  กาฬพันธ์

655 นางสาวนิตยา  ค าแก้ว

656 นางสาวบุผา  น้อยโสภา



657 นางสาวบุษรา  ทาสีจัน

658 นางสาวประภาภรณ์  ตระกาลไทย

659 นางสาวปรียานุช  วงษ์ทวี

660 นางสาวพัชรี  สมบัติ

661 นางสาวพิกุลแก้ว  มงคลช่วง

662 นายมงคล  สาระสุข

663 นางสาวมลนภา  รัตน์ถานู

664 นางสาวยุคลรัตน์  จ าปาภา

665 นางสาววิภารัตน์  โพธ์ิศรี

666 นายศุภณัฐ  พิพิศ

667 นายสิทธิพร  จันทร์สุก

668 นายสุปัญญา  แก้ววงษา

669 นางสาวสุรารักษ์  ไชยทองศรี

670 นางสาวอารียา  มุงคุณ

671 นางสาวกนกกาญน์  ลีปา

672 นางสาวจรัญญา  เขียวเนียม

673 นางสาวจริยา  แถมศิริ

674 นางสาวจันทร์จิรา  วงษา

675 นางสาวจิราภรณ์  ดอนพันพล

676 นางสาวจุฑาสินี  กันน้อม

677 นางสาวเจนจิรา  แต่งแดน

678 นางสาวชนากานต์  พินากรรณ

679 นายชัชวาลย์  วงภูธร

680 นางสาวณัฐธิตา  วงษาบุตร

681 นางสาวดิษยากร  ดวงสิงห์

682 นายทศพล  หม่ืนเร็ว

683 นางสาวนาถอนงค์  สนิดท้าว

684 นายบุญชัย  พลเกิ น

685 นางสาวปภัสสรณ์  โม้แก้ว

686 นางสาวปภาลักษณ์  โสมแผ้ว



687 นายปริชญ์  หงษ์ทอง

688 นายภาณุเดช  ชารีจิต

689 นายภานุพงศ์  ค าพิมพ์

690 นายราชัน  เอกพันธ์

691 นางสาววิภาดา  อะโนราช

692 นางสาวสมฤดี  ดอนหัวล่อ

693 นางสาวสิริรัตน์  ทองเต็ม

694 นางสาวอทิตยา  เขียนจูม

695 นางสาวอรทัย  แสงทอง

696 นางสาวอารีรัตน์  ไขแสงจันทร์

697 นางสาวกนกอร  สินชัย

698 นางสาวจิราภรณ์  ผ่อนดี

699 นางสาวจุฑารัตน์  สุ่มมาตย์

700 นายณรงค์เดช  นันทะเนตร

701 นายนราธร  ซ่ือตรง

702 นางสาวนันธิญา  สิมทอง

703 นางสาวปวริศา  ถานิน

704 นายพงศ์พล  พากุล

705 นางสาวพิชญ์สินี  พระสว่าง

706 นางสาวภัทรสุดา  มีสวัสด์ิ

707 นายภูมิภัทร  วะลับ

708 นางสาววรรณภา  แสงทอง

709 นางสาววิชญา  น้อยสิมมะ

710 นายอนุภาพ  ศรจันทร์

711 นางสาวอภิญญา  เดชยศดี

712 นางสาวอัญธิกา  รุ่งเรือง

713 นางสาวกนกรดา  เหล่าธรรม

714 นางสาวกรนิภา  สีดาช่วย

715 นางสาวเกศรินทร์  พิมคีรี

716 นางสาวแจ่มจันทร์  สวรรค์คงคา



717 นายธวัชชัย  ชนะนาม

718 นางสาวนฤมล  เกิดเกียรติสุข

719 นางสาวปฏิลดา  วรรณชาติ

720 นายพงษ์นิวัตร  มาเวียง

721 นางสาวพรพิมล  ดอนบุรมย์

722 นางสาวพัชราภรณ์  มงคลเพชร

723 นางสาวพัชฬนันท์  ไชยวงศ์คต

724 นางสาวแพรวนภา  สีหันต์

725 นายภาณุวัฒน์  จันทะวงค์

726 นายวิทวัฒน์  หงษ์เหล่ียม

727 นางสาววิไลวัลย์  นิคร

728 นายวีระพล  สกุลวงศ์

729 นางสาวสุจรรยา  เจนชัยภูมิ

730 นางสาวสุชาดา  ปากเมย

731 นางสาวสุพัตตรา  ปัญญาพิมพ์

732 นายสุรเชษฐ์  ปัญญารักษ์สกุล

733 นายอมรวัฒน์  สายค าภา

734 นายอรุณ  ชิณแสน

735 นายคุณานนท์  ค าน้อย

736 นายจักรี  ขาวสวนจิก

737 นายจีระ  ผิวเพ็ชร์

738 นายนนทวัฒน์  เนาว์โนนทอง

739 นายนับธนา  สุรกาญจน์

740 นางสาวประภาสิริ  สิมประไพ

741 นางสาวพนิดา  ศรีสุพัฒน์

742 นางสาวพัชราภรณ์  โคกสถาน

743 นางสาวภาวดี  เชิดนอก

744 นางสาวมลศิริ  วังคีรี

745 นางสาววราภรณ์  นันทะเพ็ชร

746 นางสาววิภาวี  จันทะคูณ



747 นางสาวสิรินดา  โดดแช

748 นางสาวสุดารัตน์  จันทะแจ่ม

749 นายกมล  น้อมในธรรม

750 นางสาวกาญจนา  จันทร์ศรี

751 นายคมกริช  ดอนกลาง

752 นางสาวจิราพร  ประมูลศิลป์

753 นายณัฐพล  ดีประเสริฐ

754 นายธนพล  นนทะโคตร

755 นายธนาภิวัฒน์  บุญแสนแผน

756 นางสาวนุชนาถ  มหาชัย

757 นางสาวพัชรา  เสนาลา

758 นางสาวภาวิณี  พลเวียงค า

759 นายมงคล  ก่ิงของ

760 นางสาวลลิตา  หมื อปัญญา

761 นางสาววนิดา  สอนเฒ่า

762 นางสาววารุณี  รัตนกิจถาวร

763 นางสาววิชุตา  ม่ันคง

764 นายศุภชัย  กุลนะวงษ์

765 นางสาวสาวิกุล  มะนาตย์

766 นางสาวสิรินันท์  เชื อบุญมี

767 นางสาวสุทธิดา  วังคีรี

768 นางสาวสุปราณี  รักษาภักดี

769 นางสาวสุภาพร  พิมพุธ

770 นางสาวอนัญญา  เชียงพิณ

771 นางสาวอภิญญา  สมีดี

772 นางสาวกนกกัญญ์  บุตรปาละ

773 นายจิรายุ  สุขผ่อง

774 นางสาวณัฐพร  จันทร์ศรี

775 นายณัฐพล  โคงสถิตย์

776 นางสาวณัฐสุดา  แก้วก่ า



777 นายธิตินันทน์  ชอบจิตร

778 นางสาวนฤภร  สุโข

779 นางสาวปริตรา  แนวเว

780 นายพีระพงศ์  แนวประเสริฐ

781 นางสาวเพชรลัดฎา  ประนิตย์

782 นางสาวมัลลิกา  ศรีผาย

783 นางสาววรรณลักษ์  วังค า

784 นางสาววิภารัตน์  ตาเป้ง

785 นางสาววิไลวัลย์  จันทร์จุรี

786 นางสาวศศิธร  สระแก้ว

787 นางสาวสาวิณี  นุสีวอ

788 นายอานันท์  โภคาพานิชย์

789 นางสาวกรองกาญจน์  จันทศร

790 นายกฤษฎา  นนทะภาพ

791 นางสาวจตุพร  หีบทอง

792 นางสาวจิราวรรณ  ทักทุม

793 นางสาวชนิกานต์  นนทะน า

794 นางสาวธิติมา  ก่ าเกลี ยง

795 นายนพรัช  หงษ์ศรีจันทร์

796 นางสาวนุชนาถ  ราชมนตรี

797 นายพฤกษดา  สมอนา

798 นางสาวพสชนัน  ฤทธ์ิอินทร์

799 นางสาวภัทรนันท์  บุญราโส

800 นางสาวยุวดี  แก้วลา

801 นายรชตะ  หัมพานนท์

802 นางสาววิชุดา  รกชัฎ

803 นางสาววิลาวัลย์  ศรีแพงมนต์

804 นางสาวศศิธร  โพธิสาร

805 นางสาวศิริลักษณ์  แหมไธสง

806 นางสาวศุภิสรา  บุพตา



807 นางสาวสุดารัตน์  มีมูล

808 นายสุริยะ  อินทะวิมาน

809 นางสาวจิตตินันทน์  นามประเทศ

810 นายณัฐ  ศุภสาร

811 นายธนพล  พิละมาตย์

812 นางสาวนวลวรรณ  ทยานสิงห์

813 นายนัฐพล  บุญยรัตน์

814 นางสาวนันทนา  อ่อนม่ิง

815 นางสาวนิภาดา  นิมิตหม่ืนไว

816 นางสาวพัชดา  เหล่ารัตน์

817 นางสาวพิมพิกา  เนตรแสงศรี

818 นางสาวเพชรชฎา  ยินดี

819 นางสาวรุ่งทิวา  งามสวย

820 นางสาวศิราภรณ์  บุตรอินทร์

821 นางสาวศิริพร  ฤทธ์ิศรไกร

822 นางสาวศุนิภา  ก่ิงกุลทา

823 นายสายฟ้า  รุ่งเรืองสิงห์ชาลี

824 นางสาวสุพัตรา  ดีศิลป์

825 นายอนุสรณ์  คงกะเรียน

826 นายอมรศักด์ิ  เพชรทอง

827 นางสาวอารยา  แดนโคตรผม

828 นางสาวจินดารัตน์  บางศิลา

829 นายจิรายุทธ  โกสูงเนิน

830 นายชนะชัย  ชันติโก

831 นายชวลิต  สังรวมใจ

832 นางสาวดรุณี  หม่ืนศรีพรม

833 นางสาวธัญพิมล  พรหมมา

834 นางสาวธัญลักษณ์  อุปนิสัยพล

835 นางสาวบุญญามาศ  ศุภกรรม

836 นางสาวบุษบา  ปัตเถ



837 นายภานุพงษ์  นามรุ้ง

838 นางสาวรัชนู  บุญทัน

839 นางสาวลัดดาวัลย์  ทรัพย์สนอง

840 นางสาววนิดา  จันทร์เพ็ง

841 นางสาวศิริมน  วัฒนมงคล

842 นางสาวสุพัตรา  สุขส าราญ

843 นางสาวอารียา  โนวฤทธ์ิ

844 นางสาวกฤษณา  บัวระภา

845 นายชัชพงศ์  พรหมด ารง

846 นายดนุพล  เสมอหน้า

847 นางสาวทิพวรรณ  เมิกข่วง

848 นางสาวธนพร  นาตรีชน

849 นางสาวธัญญา  หอทอง

850 นายนิธิพัฒน์  เพ็งแพง

851 นางสาวปัณฑิตา  ประสมทรัพย์

852 นางสาวพรพิชา  ป้องกัน

853 นายพิเชษฐ์  นารี

854 นางสาวมณีวรรณ  มณีสาย

855 นางสาวรัชฎา  อ าภาค า

856 นางสาววิชุดา  คณะคาย

857 นายวิทยา  ชัยสมบัติ

858 นางสาวศิริรัตน์  แก้วนอก

859 นางสาวศิริวิมล  ค าน้อย

860 นายสิรวิชญ์  หล้าพันธ์

861 นางสาวสุกัญญา  ประพล

862 นางสาวสุวนันท์  ทองขาม

863 นายอนุชา  ตาแหวน

864 นางสาวอภิญญา  กองมา

865 นางสาวกาญจนาพร  พอศรี

866 นางสาวเกศินี  หูชัยภูมิ



867 นายญาณวรุตฏ์  มิทราวงศ์

868 นายทยุต  วงศ์โสภา

869 นางสาวประภาศรี  ดาสิน

870 นายพิชกวี  ปินะถา

871 นางสาวภัทรนรา  ชมภูวิเศษ

872 นางสาวมนทกานต์  ปุระพรม

873 นางสาวมะลาวรรณ์  ไวค า

874 นายยุทธนา  เมืองสนาม

875 นางสาวรัชนี  ดีมาก

876 นางสาววรัฎธญา  บุบผา

877 นายวัฒนพงษ์  พระสว่าง

878 นายสิทธิชัย  กรรณลา

879 นางสาวสุชาวดี  กรักสูงเนิน

880 นายอภิสิทธ์ิ  อาพา

881 นายขัตติยะ  อุดนอก

882 นางสาวจันทิมา  ดีสุข

883 นายชัยฤทธ์ิ  ไชยจักร

884 นางสาวนริศรา  กุศลยัง

885 นายเนติวุฒิ  หอมพรหมมา

886 นางสาวปรียานุช  วาจาดี

887 นางสาวปิยะนุช  บาลี

888 นางสาวพรผกามาศ  ชาอุ่น

889 นางสาวพัชนิดา  พูลเพ่ิม

890 นายภาณุมาศ  บุญม่ัน

891 นางสาวลัดดาวัลย์  ศรีชาติ

892 นางสาววรรณิษา  ศรีสิทธ์ิ

893 นายศักดา  สังข์โกมล

894 นางสาวศิริญามาศ  เดชอุดม

895 นางสาวศิริรัตน์  ทองโคตร

896 นางสาวศิวลักษณ์  อาจฤทธ์ิ



897 นางสาวสุทธิดา  นนทวิชัย

898 นางสาวสุภาวดี  นนทะวงศ์

899 นายอดิเทพ  อินทสร้อย

900 นายอนุรักษ์  วันทองสุข

901 นางสาวอลิน  จันทรมัย

902 นางสาวอัจฉรา  วีเงิน

903 นางสาวกานต์สิรี  ค าภักดี

904 นางสาวกุลวดี  โปรณะ

905 นายทศพล  นวนไชยดี

906 นายธีระพงศ์  มูลค าศรี

907 นายนิติศาสตร์  ศรีเมืองบุญ

908 นางสาวนุชธิดา  ก้อนพิลา

909 นางสาวเนตรนภา  ชนพอง

910 นางสาวปัทกานต์  กองเกิด

911 นายปิยะวัฒน์  นพรัตน์ไมตรี

912 นางสาวเปรมกมล  จ าปานิล

913 นางสาวมุกรินทร์  ลีลา

914 นางสาวรัชดาวรรณ  นาเมฆ

915 นายวันเฉลิม  ธรรมวงษ์

916 นายวัลลภ  สูงเนิน

917 นายวีระศักด์ิ  โสน  าเท่ียง

918 นางสาวกนิษฐา  เหลาเสน

919 นางสาวกัลยา  ศรีเมือง

920 นางสาวซอเฟีย  อาลาม

921 นางสาวธีรนุช  พินิจมนตรี

922 นายนนทนันท์  สีทาสร้อย

923 นายนัฐวุฒิ  อาจสมบาล

924 นางสาวพัชญาภา  ยอดด าเนิน

925 นางสาวพัชริดา  ไชยวิญญา

926 นางสาวภัทรนันท์  มากมูล



927 นางสาวศศิวิมล  กรพันธ์

928 นางสาวสายทิพย์  ภูธะสิม

929 นางสาวสุนันทา  ชินพระวอ

930 นางสาวสุพรรษา  ชาวหันค า

931 นางสาวสุมาลี  ดาวช่วย

932 นางสาวจันทร์ธิดา  วงค์จันลา

933 นางสาวจันทร์ศิลา  จันทร์อยู่จริง

934 นางสาวจีราภรณ์  มุ่งดี

935 นางสาวฐิตารีย์  นันทะสิงห์

936 นางสาวธัญรดา  บุญเกิด

937 นางสาวนันทิกานต์  พรมภักดี

938 นางสาวนุชนาถ  ชายศรี

939 นางสาวพิชญ์ณัฏฐ์  เปอสุวรรณ

940 นายพิชญวีร์  ประสาน

941 นางสาวพุทธิดา  ช านาญ

942 นางสาวภัชริดา  ฤทธิลี

943 นางสาวมีนา  ธรรมมียะ

944 นายวีรภัทร  ชาโฮง

945 สิบเอกอนุวรรษ  จันทาทุม

946 นางสาวอมรรัตน์  ขจรเดช

947 นางสาวอัญชลีพร  โสมาศรี

948 นางสาวอุลัยพร  ธุระพระ

949 นางสาวกรรณิการ์  โชติมลทิน

950 นางสาวกฤติยา  ท้าวพิมพ์

951 นางสาวกฤษดาพร  อุประ

952 นางสาวกาญจนวรรณ  จันทรเสนา

953 นางสาวจริยา  เพ็งเภา

954 นายจุฑาธิวัฒน์  ศรีจ านงค์

955 นางสาวจุรีรัตน์  กลางเดช

956 นายฐิติพัฒน์  อุทัย



957 นางสาวณัฐวดี  ศรีบุญ

958 นายธีระวัฒน์  กรรณลา

959 นางสาวนภัสสร  ดาสุข

960 นางสาวบังอร  อ่อนสะอาด

961 นายปฐมทรรศน์  น้อยลา

962 นายพีระพล  ทาบุตร

963 นางสาวมินตรา  หาที

964 นายรัชพงษ์  มณีวัฒน์

965 นางสาวลัดดาวัลย์  นามวงศ์

966 นางสาววราลักษณ์  สุขสมบูรณ์

967 นายสมชาย  มาจิตรตรา

968 นายเสฐียรพงษ์  ยาใจ

969 นายอภิชิต  พลค้อ

970 นางสาวอภิญญา  ค่าภูเขียว

971 นางสาวอุมาพร  สงมูลนาค

972 นายณัฐวุฒิ  ศรีเกษ

973 นางสาวนภสร  ดีอุดมจันทร์

974 นายนันทวัฒน์  กล้ารบ

975 นางสาวพัชรพร  หาสอดส่อง

976 นายมงคล  อุทัยนาง

977 นางสาวมณีรัตน์  หงษ์เวียง

978 นายวัชรพล  ดรเสนา

979 นางสาวอุมาพร  หลักชัย

980 นางสาวเจนจิรา  พงเพ็ชร

981 นางสาวชลลดา  เลิศนา

982 นายณภัทร  ชนะโยธา

983 นายธนาธิป  แผ่นทอง

984 นายธีรศักด์ิ  อรกุล

985 นายนวฉัตร  โพธ์ิสมบูรณ์

986 นางสาวบุษราคัม  คงทวี



987 นางสาวประภาสิริ  มะลิรัตน์

988 นางสาวปาณิสรา  ติ วเอม

989 นายปิยะนัฐ  หวานเสร็จ

990 นางสาวพรชนก  ทามาฤทธ์ิ

991 นางสาวพรพิมล  ทองจูล

992 นางสาวเยาวเรศ  แก้วพวง

993 นางสาวสายฝน  การถาง

994 นางสาวสุดารัตน์  พิมคีรี

995 นางสาวอภิญญา  ฝอยทอง

996 นางสาวอรอนงค์  ประนันทัง

997 นางสาวกวีวรรณ  พุดสระแก้ว

998 นางสาวจันทร์จิรา  นนทะสี

999 นางสาวฐิตาภา  สามารถ

1000 นางสาวณัฐนิชา  แดงชาติ

1001 นายณัฐพงษ์  ทุมสวัสด์ิ

1002 นายณัฐพล  ป้องบุญจันทร์

1003 นางสาวนัฐมน  วจีประศรี

1004 นางสาวปภัทธิญา  ทองกุล

1005 นายปิยะพงษ์  แก้วโยธา

1006 นายภูภณ  ชินไธสง

1007 นางสาวลลิตา  หลงน้อย

1008 นายวัศกร  ไชยสามารถ

1009 นายวิรัตน์  มีจังหาร

1010 สิบเอกศุภณัฐ  จันทร์ทา

1011 นางสาวสุจิตรา  สุริยเย็น

1012 นายองอาจ  บุบผาชาติ

1013 นางสาวอมรรัตน์  โคตรบุดดี

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

1014 นายกนกเทพ  แก้วก้อน

1015 นางสาวกนกพิชญ์  หมวดเมือง



1016 นางสาวกนกวรรณ  พันธ์ศรี

1017 นางสาวกนิษฐา  พลล  า

1018 นางสาวกมลชนก  สาช านาญ

1019 นางสาวกมลเนตร  ขุนอินทร์

1020 นายกรกช  ทองลาด

1021 นายกรกช  พานิล

1022 นายกรกช  ศรีแสง

1023 นางสาวกรรณิกา  ค าภา

1024 นางสาวกรรณิกา  สีม่วง

1025 นายกรุงบดินทร์  เบ็ญตัน

1026 นางสาวกฤตติญา  สิงห์สีดา

1027 นายกฤตภัค  มีสุวรรณ

1028 นายกฤตานน  ลาดนาเลา

1029 นางสาวกฤติยาภรณ์  ไชยต้นเทือก

1030 นายกฤษฎา  น้อมธรรม

1031 นายกฤษฎินทร์  ชัยรินทร์

1032 นายกฤษณะพงษ์  สนามทอง

1033 นางสาวกฤษณา  ฉวีวงศ์

1034 นายกฤษดา  ใบด า

1035 นายกฤษดา  พลลี

1036 นายกฤษดา  แสนสิงห์

1037 นางสาวกัญญา  พรมดี

1038 นางสาวกัญญานัฐ  แสงสว่าง

1039 นางสาวกัญญารัตน์  คงทัน

1040 นางสาวกัญณภัทร  ใจเพียร

1041 นายกันตภณ  แสงมุกดา

1042 นางสาวกันยกร  สุดโต

1043 นางสาวกัลยรัตน์  สีดากุล

1044 นางสาวกัลยา  กองตัน

1045 นางสาวกัลยาณี  นามมูลตรี



1046 นางสาวกาญจนสุดา  ทองอ่อน

1047 นางสาวกาญจนา  วงษ์จ าปา

1048 นายกานต์  แก้วนิล

1049 นางสาวกานต์รวี  เกตุแก้ว

1050 นางสาวก่ิงดาว  จันทร์เหล็ก

1051 นายกิตติ  จ๋ิวอยู่

1052 นายกิตตินันท์  แสงชมภู

1053 นายกิตติพงษ์  เจียระวาปี

1054 นายกิตติพงษ์  แสงวงษา

1055 นายกิตติพัฒน์  ทองอยู่

1056 นายกิตติพิชญ์  ภูษาวิโสธน์

1057 นายกิตติภูมิ  แก้วค ามี

1058 นายกิตติรงค์  ศรีนามโหน่ง

1059 นายกิตติศักด์ิ  ชินค า

1060 นายกีรติ  สารเนตร

1061 นางสาวกุ้งนาง  สน่ันเอื อ

1062 นางสาวกุลชา  อินไชยศรี

1063 นางสาวกุสุมา  วิเศษศรี

1064 นายเกริกเกียรติ  ชาลีคาร

1065 นางสาวเกศทิพย์  โนนทิง

1066 นางสาวเกศรินทร์  พรมทา

1067 นายเกียรติศักด์ิ  แก้วบุดดา

1068 นายเกียรติศักด์ิ  มหาวิน

1069 นายเกียรติศักด์ิ  เสนาวงศ์

1070 นายไกรสรสิงห์  บุญแย้ม

1071 นายขจรเกียรติ  แต่งสุวรรณ

1072 นางสาวขจรจิต  มะลิโค

1073 นายขจรศักด์ิ  บริบูรณ์ผล

1074 นางสาวขนิษฐา  จันทร์เทา

1075 นางสาวขนิษฐา  ช่วยแก้ว



1076 นางสาวขนิษฐา  สามารถ

1077 นางสาวขวัญจิรา  ศรีธรรม

1078 นายเขตชนะ  จ าปาชัย

1079 นายคมกริช  ศรีอุทธา

1080 นายคมสัน  จันพิพิศ

1081 นายโฆษิต  จันทิชู

1082 นายจตุพงษ์  ใยอุ่น

1083 นางสาวจรรยพร  เถาเมฆ

1084 นายจรัญ  ศรีวัฒนา

1085 นางสาวจรัญยา  พลขวา

1086 นางสาวจริญญา  เนตรแสงศรี

1087 นางสาวจริยา  โคตรบุญมี

1088 นายจักรกฤษณ์  ขนทน

1089 นายจักรกฤษณ์  ชุมดี

1090 นายจักรพงศ์  โสภาภักด์ิ

1091 นายจักรพรรดิ  ศรีเทพ

1092 นายจักริน  เอสามี

1093 นายจักรี  ดีเจริญ

1094 นางสาวจัตุรถาภรณ์  พลเสนา

1095 นางสาวจันทร์จิรา  จูมพันพร้าว

1096 นางสาวจันทร์จิรา  อามาตมนตรี

1097 นางสาวจันทร์ธิดา  กันแสน

1098 นางสาวจันทิมา  สาอิ ม

1099 นางสาวจารุวรรณ  จ าปานิล

1100 นายจารุวิทย์  วรรณดี

1101 นางสาวจิณห์วรา  ภักดีศรี

1102 นางสาวจิตรา  ไชยนาค

1103 นางสาวจิตลัดดา  บุตรอุดม

1104 นางสาวจิรณา  พันแจ้ง

1105 นายจิรพงษ์  สวัสด์ิภูมิ



1106 นางสาวจิรภา  ชาวโพธ์ิ

1107 นางสาวจิรภา  ศิริคะเณรัตน์

1108 นายจิระวัฒน์  กาติวงศ์

1109 นายจิรัฐพงษ์  จันทรพาณิช

1110 นางสาวจิราพร  ทิพนัด

1111 นางสาวจิราพรรณ  บุญหนัก

1112 นางสาวจิราภรณ์  สิงห์ทอง

1113 นายจิรายุทธ  ฤทธ์ิอินทร์

1114 นางสาวจิรารัตน์  มะณีทับ

1115 นางสาวจิราวรรณ  ค าโมง

1116 นางสาวจิราวรรณ  นาคค า

1117 นางสาวจีรนันท์  วรรณสาร

1118 นายจีรพัฒน์  เพ็งผ่อง

1119 นางสาวจีรภา  ค าหว่าน

1120 นางสาวจุฑาทิพย์  คลังกูล

1121 นางสาวจุฑามณี  ปัญญาสิม

1122 นางสาวจุฑามาศ  ปัชชาเขียว

1123 นางสาวจุฑามาศ  ปัตตานี

1124 นางสาวจุฑามาศ  เปร่ืองธรรมกุล

1125 นางสาวจุฑามาศ  สุบรรทม

1126 นางสาวจุฑารัตน์  พลสูงเนิน

1127 นายจุติพงษ์  รัตนกร

1128 นางสาวจุฬาลักษณ์  พรมจักร

1129 นางสาวเจนจิรา  พิลากูล

1130 นายเฉลิมพล  แก้วลี

1131 นางสาวชญานิษฐ์  เขียวชัย

1132 นางสาวชฎาพร  จอมทอง

1133 นางสาวชณณดา  ศรีมงคล

1134 นางสาวชนนิกานต์  อาจแก้ว

1135 นายชนะพล  สุภาพ



1136 นางสาวชนากานต์  นิตยโรจ

1137 นายชนาธิป  บัวใหญ่

1138 นางสาวชนิสรา  อ่อนตาแสง

1139 นางสาวชไมพร  พงค์ค า

1140 นายชยรพ  ไพรเขต

1141 นายชยางกูร  ทีบุตร

1142 นางสาวชลดา  ชาวไทย

1143 นายชลทิตย์  ศรีตระการ

1144 นางสาวชลธิชา  แก้วแก่นคูณ

1145 นางสาวชลธิชา  สาวันทา

1146 นางสาวชลิตา  ชาหยอง

1147 นายชโลธร  เครือสังข์ 

1148 นางสาวช่อประภา  เชื อกลางใหญ่

1149 นายชัชวาล  พิมพ์สิงห์

1150 นายชันษวิโรจน์  โกสมสัย

1151 นางสาวชาณัฐดา  มูลแก่น

1152 นายชินวัฒน์  สีซุย

1153 นายชินวุฒิ  ไวบรรเทา

1154 นางสาวชิยา  บุญชัย

1155 นายชีวะ  นนทจันทร์

1156 นางสาวชุติกาญจน์  ค าตา

1157 นายชุติเดช  พุทธมาตย์

1158 นายโชคชัย  แสงกุดเรือ

1159 นายโชคทวี  โสภาศรี

1160 นางสาวโชติรส  ถ่ินวัลย์

1161 นายฐากูร  แก้วบัวดี

1162 นายฐานานุศักด์ิ  จัตุรัส

1163 นางสาวฐิตาภรณ์  หนักแน่น

1164 นางสาวฐิติยา  ธรรมนาม

1165 นางสาวฐิติรัตน์  ค าคูบอน



1166 นายณรงค์  สีสมควร

1167 นางสาวณัชชา  เตโช

1168 นายณัชญ์พิสิษฐ์  ทวีแก้ว

1169 นายณัชพล  ศรีธรณ์

1170 นางสาวณัฎฐ์ชญา  รักษาพล

1171 นางสาวณัฏฐณิชา  ไชยค า

1172 นายณัฐกานต์  แควภูเขียว

1173 นายณัฐกิตต์ิ  แสงสว่าง

1174 นายณัฐชา  น้อยหา

1175 นางสาวณัฐชา  ราชชมภู

1176 นายณัฐดนัย  เทศชารี

1177 นายณัฐดนัย  ปานเกิด

1178 นางสาวณัฐตารีย์  มณีรัตน์

1179 นางสาวณัฐธิดา  พรหมสูตร

1180 นางสาวณัฐธิดา  สุขทองสา

1181 นายณัฐนนท์  โตงิ ว

1182 นางสาวณัฐนันท์  พันธ์โยธี

1183 นายณัฐพงศ์  ดอกจันทร์

1184 นายณัฐพงศ์  บุญมีวิเศษ

1185 นายณัฐพล  จันดวง

1186 นายณัฐพล  พิลาดา

1187 นายณัฐพล  โพธ์ิงาม

1188 นายณัฐวัฒน์  โยฆะวัฒน์

1189 นายณัฐวุฒิ  น้อยอาษา

1190 นายณัฐวุฒิ  พนาลิกุล

1191 นายณัฐวุฒิ  ลือค าหาญ

1192 นางสาวณัฐสุดา  เหง้ามูล

1193 นายดนัย  วรรณทองสุก

1194 นางสาวดรุณี  โกมาร

1195 นางสาวดวงจันทร์  หวางอุ้น



1196 นางสาวดาริณี  สัจจานนท์

1197 นางสาวดาเรศ  ทับทิมไสย์

1198 นายด ารงฤทธ์ิ  ทองดี

1199 นายดิษยนันท์  บุตรเต

1200 นายดิษยบุตร์  บุตรเต

1201 นายต้องดี  สอนค าหาญ

1202 นายถิรเดช  วงษ์บุตตะ

1203 นางสาวทวินันท์  เสโนฤทธ์ิ

1204 นายทวีวัฒน์  วังสีดี

1205 นายทศพล  ลูกภูเขียว

1206 นายทัศน์ภูมิ  อาจผักปัง

1207 นายทินวัฒน์  นามพุทธา

1208 นายเทพาฤทธ์ิ  พาสีราช

1209 นายเทวฤทธ์ิ  พงษ์วุฒินันท์

1210 นายธงชัย  ขอสูงเนิน

1211 นายธนดล  โค้วประดิษฐ์

1212 นายธนดล  ปานสัมฤทธ์ิ

1213 นายธนพงษ์  มณีโชติ

1214 นายธนพัชร์  มีรัตน์ธนวัต

1215 นายธนวัฒน์  ค าควร

1216 นายธนวัฒน์  ธรรมมิยะ

1217 นายธนวัฒน์  พลหงษา

1218 นายธนวิชญ์  โคนชัยภูมิ

1219 นายธนะชัย  มหาอุป

1220 นายธนะวัฒน์  สงวนศรี

1221 นางสาวธนัชชา  แก้วชนะ

1222 นายธนา  กุลวงษ์

1223 นายธนากร  นามวงษ์

1224 นายธนากร  มาศยคง

1225 นายธนากรณ์  อาสาสอน



1226 นายธนาธิป  แสนชัย

1227 นางสาวธนาภรณ์  แสงราช

1228 นายธนาวุฒิ  ศิลคุ้ม

1229 นางสาวธมลวรรณ  บุญมาหล้า

1230 นายธรรมนูญ  วิระพันธ์

1231 นายธรรมรัตน์  ศรีพิเมือง

1232 นายธวัชชัย  ปัญญาสิทธ์ิ

1233 นายธวัชชัย  วรรณภา

1234 นายธวัชชัย  ศรีเมืองปุน

1235 นางสาวธัญญลักษณ์  เผ่าบ้านฝาง

1236 นางสาวธัญญลักษณ์  ภูษา

1237 นางสาวธัญธร  จวงเงิน

1238 นางสาวธัญรินี  ศรีสุวอ

1239 นางสาวธัญสุดา  เหลาสิงห์

1240 นายธาดา  แก้วศรีนวล

1241 นายธิชาธรณ์  ศรีหนาท

1242 นางสาวธิดารัตน์  ช่วยเงิน

1243 นางสาวธิดารัตน์  บุดดี

1244 นางสาวธิติมา  สิมพา

1245 นายธิติวุฒิ  กาพย์แก้ว

1246 นายธีรพล  พรหล่อ

1247 นายธีรยุทธ  อุปฮาต

1248 นายธีรวัฒน์  จิตรโคตร

1249 นายธีรวัฒน์  เสนทา

1250 นายธีรวัฒน์  อิติปิ

1251 นายธีระ  คิมหันต์

1252 นายธีระพงศ์  ครุฑธกะ

1253 นายธีระพงษ์  ลาไป

1254 นายธีระวัฒน์  แสงวิชัย

1255 นายธีระวุฒิ  สุกใส



1256 นายนครินทร์  อินทร์ทะจันทร์

1257 นางสาวนงค์ลักษณ์  ท่ีดินด า

1258 นางสาวนงลักษณ์  ศรีทอง

1259 นายนนทชัย  ศรีดาวงศ์

1260 นางสาวนพกาญจน์  นพไธสง

1261 นางสาวนพมาศ  ค าภูแก้ว

1262 นางสาวนภัทรสร  วิจิตรปัญญา

1263 นางสาวนภัสวรรณ  ขาวสร้อย

1264 นางสาวนภัสสร  ลุนนิมิตร

1265 นายนรภัทร  สมอค า

1266 นายนรากร  แก้วพิมพ์

1267 นายนรินทร์  ทองรักษ์

1268 นางสาวนริศรา  ศรีพล

1269 นายนรุตม์  เทพประจักษ์

1270 นายนเรศ  คะณาศรี

1271 นางสาวนฤมล  นาชัยสินธ์ุ

1272 นางสาวนวพร  ภัทรณัฐากูร

1273 นายนัคธกรณ์  ปักชัยภูมิ

1274 นางสาวนัฎฐิกา  โคตรสมบัติ

1275 นายนัฐกิจ  ช่ืนชม

1276 นายนัฐดนัย  ไชยเดช

1277 นางสาวนัฐยา  สักคือพิมพ์

1278 นายนัฐวุฒิ  ริมทอง

1279 นางสาวนัฐสุดา  แสนกอง

1280 นายนัทชัย  พร้อมศิลป์

1281 นางสาวนัทธมน  เลิศอุดมโชค

1282 นางสาวนันฑิตา  เสมาทอง

1283 นายนันทชัย  โสภาอุทก

1284 นางสาวนันท์นภัส  โปทาหนัก

1285 นางสาวนันทวัน  รัตชาตา



1286 นางสาวนันทิกานต์  ปลัดกอง

1287 นางสาวน  าฝน  พลเย่ียม

1288 นายน าพร  พะกะยะ

1289 นางสาวนิตยา  บัวทอง

1290 นายนิติพล  จันทะพล

1291 นายนิติพล  แพงค า

1292 นายนิติวัฒน์  คูบุบผา

1293 นายนิธิไกร  ไมลคามิ

1294 นางสาวนิภากรณ์  ศรีค าบ่อ

1295 นางสาวนิภาพร  รอบรู้

1296 นางสาวนิภาวรรณ  อะวะตา

1297 นายนิยม  พรมศรีจันทร์

1298 นางสาวนิรัญญา  เรืองทอง

1299 นายนิรุตต์ิ  แก้วเกิด

1300 นางสาวนิศาชนม์  หม่ืนลิตร์

1301 นางสาวนิศาชล  สังฆรัตน์

1302 นางสาวนุจนาถ  ค าศรี

1303 นางสาวนุชจิรา  ค าปิคา

1304 นางสาวนุชนาฏ  ผาเมืองปัก

1305 นางสาวนุสรา  วิชาเงิน

1306 นางสาวเนตรชนก  ไกรหาญ

1307 นายบวร  สวัสด์ิศรี

1308 นางสาวบัณฑิตา  พิศวงษ์

1309 นายบารมี  ดีสุวรรณ

1310 นางสาวบุญพิทักษ์  ทูลแก้ว

1311 นางสาวบุราภรณ์  ปัญญาสิม

1312 นางสาวบุษฎี  เวชบรรพต

1313 นางสาวบุษราพร  บุรีชัย

1314 นางสาวเบญจมาภรณ์  ถินแดง

1315 นางสาวเบญจมาศ  นิลนามะ



1316 นางสาวเบญจวรรณ  แสงเสน

1317 นายปฏิภาณ  ขาวพา

1318 นางสาวปนิดา  สาฆ้อง

1319 นายปรเมศวร์  บุตรวิไล

1320 นายประกรณ์  มูลตรี

1321 นายประกาศิต  เพ็งพุฒ

1322 นางสาวประทับจิต  เหล็กยัง

1323 นางสาวประภัสสร  ประสานศักด์ิ

1324 นางสาวประภัสสร  พบสมัย

1325 นายประภากร  เกตุแก้ว

1326 นางสาวประภาพร  วันเพ็ญ

1327 นางสาวประภาสิริ  กุลฑลจันทร์

1328 นางสาวประภาสิริ  ปะกิระตา

1329 นายประสาน  แก้วจัตุรัส

1330 นายปรัชญา  คณะวาปี

1331 นางสาวปริฉัตร  พงษ์พันธ์ุนา

1332 นางสาวปริชาติ  กล้วยภักดี

1333 นายปริญญา  ไกยรัตน์

1334 นายปริญญา  ม่ันพรรษา

1335 นางสาวปริตา  ภูกองชนะ

1336 นางสาวปรีดารัตน์  เนียมเปีย

1337 นางสาวปลาย  ปะติเก

1338 นางสาวปวีณา  เค้าแก้ว

1339 นางสาวปวีณา  วิชิต

1340 นางสาวปวีณา  สีเคนา

1341 นายปองพล  ผุดผ่อง

1342 นายปัณณทัต  คนอาจ

1343 นางสาวปัทมา  ไชยศล

1344 นางสาวปัทมาภรณ์  สมเทศน์

1345 นางสาวปาจารีย์  ดรละคร



1346 นางสาวปาณิศา  ทัดมาลา

1347 นางสาวปาริฉัตร  ขัติสร

1348 นายปิติพงษ์  ศรีนาง

1349 นางสาวปิยพร  ทองเมืองน้อย

1350 นางสาวปิยพร  ศรีวะสุทธ์ิ

1351 นางสาวปิยพร  ศรีสอาด

1352 นายปิยะพงษ์  นาใจเย็น

1353 นายปิยะราช  ขวัญคุ้ม

1354 นางสาวปิยะวดี  เพชรรักษา

1355 นางสาวปิยาภรณ์  โคธนู

1356 นายปุณยวัจน์  พิลาแก้ว

1357 นางสาวผกามาศ  โสวรรณ์

1358 นายพงศกร  มงคล

1359 นายพงศกร  แสนโคตร

1360 นายพงศธร  ลิวไธสง

1361 นายพงศธร  สายจันทร์

1362 นายพงศ์พิพัฒน์  ชาโท

1363 นายพงศ์วิวัฒน์  แสงทอง

1364 นายพงษ์ธร  พะขุนทศ

1365 นายพงษ์พัฒน์  นราทร

1366 นายพงษ์พันธ์  โฆษิตวัชระ

1367 นายพงษ์พิทักษ์  อาจสุนทร

1368 นายพงษ์ศักด์ิ  วงษ์จูม

1369 นางสาวพชรพรรณ  พิมานันท์

1370 นางสาวพรชนก  ณะศรี

1371 นางสาวพรชิตา  ศรีวงศ์

1372 นางสาวพรทิพย์  บุญมา

1373 นางสาวพรทิภา  มานุ

1374 นางสาวพรธิดา  บรรหาไชย

1375 นางสาวพรประภา  ขรรค์แก้ว



1376 นางสาวพรปวีณ์  ไมล์หรือ

1377 นางสาวพรพิมล  บัวช่วย

1378 นางสาวพรรณนิดา  เมฆขุนทศ

1379 นางสาวพรสุดา  ทองนุ่ม

1380 นางสาวพรสุภา  บุญชู

1381 นายพลรัตน์  ธรรมผาลา

1382 นายพลวัฒน์  พรมสมบัติ

1383 นางสาวพลอยไพลิน  ธนะสูตร

1384 นางสาวพวงผกา  วงษ์ลา

1385 นางสาวพัชรินทร์  ผลบุญ

1386 นางสาวพัชรินทร์  สร้อยตา

1387 นางสาวพัชรี  เทพา

1388 นางสาวพัชรี  ราชแข็ง

1389 นายพัฒนชัย  แก้วบุดดี

1390 นางสาวพัฒน์นรี  ยุบลชัย

1391 นางสาวพัดชา  ค่ายแก้วรัตนกุล

1392 นางสาวพิชชาภา  ภูชาดา

1393 นางสาวพิชญา  พรหมมิ

1394 นายพิเชษฐ์  บุรมย์

1395 นางสาวพิณผกา  บุษราคัม

1396 นายพิทักษ์  เปรมฤทธ์ิ

1397 นายพิพัฒน์  วงศ์ค าชัย

1398 นายพิพัฒน์พล  ภูแต้มใจ

1399 นางสาวพิมพ์ผกา  ขุนมาตย์

1400 นางสาวพิมพ์พิไล  ชาญภูผา

1401 นางสาวพิมพ์ลภัส  ศรีบูอ่ า

1402 นางสาวพิมพิไล  ขนแก้ว

1403 นายพิสิทธ์ิ  อินทะปัญญา

1404 นายพิสิษฐ์  หมายชัย

1405 นางสาวพีชชาภา  แก้วพิภพ



1406 นายพีรพล  วันลา

1407 นายพีรพัฒน์  เบ้ามงคล

1408 นายพีรวุฒิ  นนทะแสน

1409 นายพีระพงษ์  ค าเรือง

1410 นายพุทธชัย  แสงสว่าง

1411 นางสาวเพชรลดา  นามรัตนศรี

1412 นางสาวเพ็ญผกา  อะวะตา

1413 นางสาวเพ็ญพักตร์  มุ่งหมาย

1414 นางสาวเพ็ญพิสุทธ์ิ  นิตย์ไธสง

1415 นางสาวเพ็ญวิภา  น้อยมนตรี

1416 นางสาวแพรวนภา  วิเชียร

1417 นางสาวแพรวพราว  เฮืองบุญศรี

1418 นางสาวแพรวฟ้า  ไชยสิทธ์ิ

1419 นางสาวฟ้าใส  พนิรัมย์

1420 นางสาวฟ้าอรุณ  ฮุยชัยภูมิ

1421 นายภคพร  จันดาหาร

1422 นายภควัต  วงศ์ปัญญา

1423 นายภัทรธร  วรสิทธ์ิ

1424 นายภัทรภณ  พิลาสุทธ์ิ

1425 นางสาวภัทรวดี  เนธิบุตร

1426 นางสาวภัทรวดี  ฤทธ์ิละคร

1427 นางสาวภัทรสุดา  ชาวงษ์

1428 นางสาวภัสราภรณ์  ศรพรหม

1429 นายภาณุพงศ์  มีวันค า

1430 นางสาวภาณุมาส  ป้อมสุวรรณ

1431 นายภาณุวัฒน์  แก้วหัวนิล

1432 นางสาวภานุมาศ  ไกรพล

1433 นายภานุวัช  มีด้วง

1434 นางสาวภาวินี  บุญรักษ์

1435 นางสาวภาวินีย์  มูลศรี



1436 นางสาวภิรมญา  บัวระภา

1437 นายภีรศักด์ิ  จนใจ

1438 นายภูบดินทร์  อัศวรัตนกุล

1439 นายภูริวัฑฒน์  อาธรรมระชะ

1440 นายภูวไนย  ชัยพลทอง

1441 นายมงคล  ชนะดี

1442 นายมนัส  วงค์ศรีชา

1443 นางสาวมยุรี  เดชราช

1444 นางสาวมลธิตา  ลุนะหา

1445 นางสาวมะลิษา  มะลาเหลือง

1446 นายมัฆวาน  สีทองดี

1447 นางสาวมัชฌิมาภรณ์  สุปัญญา

1448 นางสาวมัญฑิตา  ดวงค าดี

1449 นางสาวมินตรา  มูลถวิลย์

1450 นางสาวมุกนิดา  แถวอุทุม

1451 นางสาวมุฑิตา  เคนานันท์

1452 นางสาวเมทินี  บุตรี

1453 นายยงยุทธ  ค าสงค์

1454 นายยงยุทธ  สอนสีแก้ว

1455 นางสาวยลดา  พาภักดี

1456 นายยุทธนา  กัลยา

1457 นายยุทธนา  สุมังเกษตร

1458 นายยุทธภูมิ  จันท ามา

1459 นายยุทธิไกร  วิลัยปาน

1460 นางสาวยุพิน  พลเจือ

1461 นางสาวยุภาวัลย์  นามวงษา

1462 นางสาวเย็นจิตร  จันทะรัตน์

1463 นางสาวเยาวลักษณ์  ทาคินี

1464 นางสาวเยาวลักษณ์  วันหล่อม

1465 นางสาวรชตะ  แสนบุราณ



1466 นางสาวรชนีกร  สมัตถะ

1467 นางสาวรวิวรรณ  ขนชัยภูมิ

1468 นางสาวรัชณิดา  ทาแหยม

1469 นางสาวรัชนีกร  บรรดาศักด์ิ

1470 นางสาวรัชนีวรรณ  หงษ์ชุมแพ

1471 นางสาวรัชสุดา  สินพล

1472 นายรัฐพงษ์  เวียงสุข

1473 นายรัฐพงษ์  สิงห์จันทร์

1474 นายรัตติกร  รัตนยา

1475 นายรัตนชัย  ออมสิน

1476 นางสาวรัตน์นรินทร์  ดีโนนโพธ์ิ

1477 นายราชศักด์ิ  บุญรอด

1478 นางสาวรุ้งจรัส  สังฆพัฒน์

1479 นางสาวรุ่งทิวา  ใยบัว

1480 นางสาวรุจิรา  ชัยชนะ

1481 นางสาวเรวดี  กูลเดช

1482 นางสาวเรืองรอง  อินทอง

1483 นางสาวฤดีรัตน์  เพชรล  า

1484 นายฤทธิพงษ์  พงทะวง

1485 นางสาวลลิตา  ค าภูเวียง

1486 นางสาวลลิตา  นาคา

1487 นางสาวลลิตา  ยวงโพธ์ิ

1488 นางสาวลักษมีวรรณ  สารสมัคร

1489 นายลัทธพล  คึมยะราช

1490 นางสาวลิลรฎา  โทพิลา

1491 นางสาวลิลินลา  เครือเข่ือนเพชร

1492 นายวชิราวุธ  พรมศรี

1493 นายวทัญญู  สภา

1494 นางสาววธิดา  ก้อนแก้ว

1495 นางสาววนิดา  เนืองแก้ว



1496 นายวรการ  ดีขามป้อม

1497 นางสาววรฉัตร  ศิริมนตรี

1498 นางสาววรฏิมินทร์  เวียงหลวง

1499 นางสาววรพรรณ  สิทธิเลาะ

1500 นางสาววรรณณิษา  จ่าสาลี

1501 นางสาววรรณภา  กิมเง็ก

1502 นางสาววราภรณ์  เจริญชนม์

1503 นางสาววราภรณ์  เลิศสพุง

1504 นายวราวุธ  พลธิรักษา

1505 นางสาววรินทร  กุลจันทร์ศรี

1506 นางสาววริศรา  ทองไทย

1507 นางสาววรีภรณ์  นระแสน

1508 นางสาววลดา  สมบรรณ์

1509 นายวสันต์  พันโยศรี

1510 นายวัชรพล  การุญญเวทย์

1511 นายวัชระ  งบของ

1512 นายวัชระ  ป้อมภูเขียว

1513 นายวัชระกร  ทาเชาว์

1514 นายวัชรินทร์  ค าภาระ

1515 นางสาววันชณิดา  อ้วนสิมมา

1516 นายวารินทร์  นามวงศรี

1517 นางสาววารุณี  มูลเกษร

1518 นางสาววาสนา  คานทอง

1519 นางสาววิจิตรา  กองชนิน

1520 นางสาววิจิตรา  สารเงิน

1521 นางสาววิชชุดา  มียา

1522 นายวิชิต  บัวงาม

1523 นางสาววิชุดา  วังพา

1524 นายวิทวัส  ศรีสุจิตร

1525 นายวินัย  คู่จันทึก



1526 นางสาววิริญทิพย์  อัคบุตร

1527 นายวิรุต  อุดทา

1528 นางสาววิลาวัลย์  โสภาอุทก

1529 นางสาววิลาสินี  ชุมพล

1530 นางสาววิลาสินี  พงษ์ค าพันธ์

1531 นางสาววิไล  ค าไชย

1532 นายวิศวัฒน์  ทีวันดี

1533 นายวิษณุ  คงสูงเนิน

1534 นางสาววิสสุตา  พาจันทร์

1535 นายวีรพลธ์ุ  มายอด

1536 นายวีรพันธ์  ชมภูวิเศษ

1537 นายวีระชัย  ว่างป่อ

1538 นายวีระพล  ไกยวัดย์

1539 นายวีระยุทธ  กอผล

1540 นายวีระยุทธ  สนธิสัมพันธ์

1541 นายวุฒิไกร  ภูศรี

1542 นายวุฒิชัย  ผุสิมมา

1543 นายวุฒิชัย  พุทธสิม

1544 นายวุฒิพงษ์  ศาลาสุข

1545 นายไวทยา  ศรีสุวรรณ

1546 นายศรายุทธ  สารเงิน

1547 นายศราวุฒิ  ทศลา

1548 นายศราวุธ   กองมงคล

1549 นางสาวศศิธร  คนเพียร

1550 นายศักด์ิดา  ปราบคนช่ัว

1551 นายศักรินทร์  โง๊ะบุดดา

1552 นายศาสตรวิทย์  เฉิดฉาย

1553 นายศิรวิทย์  ศรีทานนท์

1554 นายศิระวัฒน์  ท่ีรักษ์

1555 นายศิริโชติ  ศิริกล่ิน



1556 นางสาวศิรินภา  ขุนทุม

1557 นางสาวศิรินารถ  สมคะเณย์

1558 นางสาวศิริพร  เกตนอก

1559 นางสาวศิริรัตน์  บัตรสูงเนิน

1560 นางสาวศิริรัตน์  ประกาสาตัง

1561 นางสาวศิริรัตน์  สีหะนาม

1562 นางสาวศิริลักษณ์  กันยา

1563 นางสาวศิริลักษณ์  นนทวิศรุต

1564 นางสาวศิริลักษณ์  วงค์ชัยยา

1565 นางสาวศิริวรรณ  งิ วลาย

1566 นางสาวศิริวิมล  ยศปัญญา

1567 นายศิริสมบัติ  ไชยฤทธ์ิ

1568 นางสาวศิวพร  ทาริวิก

1569 นายศุภกร  มุ่งวิชา

1570 นายศุภกิจ  ผิวข า

1571 นายศุภชัย  ประสมบุญ

1572 นายศุภชัย  มหาชัย

1573 นางสาวศุภธิดา  ภูพิมพ์สัน

1574 นางสาวศุภมาส  เทียบขุนทด

1575 นางสาวศุภรัตน์  จ่อยพันนา

1576 นางสาวศุภวรรณ  เมืองฮามพันธ์

1577 นายศุภศร  เปล่ียนศิริชัย

1578 นายศุภอรุณ  เหลาสิทธ์ิ

1579 นายเศรษฐศักด์ิ  วังสระ

1580 นางสาวสกุลรัตน์  ราคาแพง

1581 นางสาวสกุลรัตน์  ศิริค า

1582 นางสาวสตรีขวัญ  ขานตา

1583 นายสนธยา  จวนรุ่ง

1584 นางสาวสมใจ  นิยมบล

1585 นายสมชาย  โสบุญมา



1586 นายสมบัติ  ทัตพันธ์

1587 นายสมบูรณ์  เนาว์แก้งใหม่

1588 นางสาวสมรัชนี  มุ่งดี

1589 นางสาวสรัญญา  ปุริตัง

1590 จ่าสิบตรีสราวุธ  วันทองสุข

1591 นางสาวสโรชา  ค าใบ

1592 นางสาวสโรชา  วัฒนสิงห์

1593 นายสหราช  วงศ์บัวพันธ์ุ

1594 นายสัณหณัฐ  เกตุขาว

1595 นายสันติ  สิงห์ส าราญ

1596 นายสันติภาพ  ชมภูเวียง

1597 นายสันติภาพ  เล่ห์กล

1598 นายสันติสิต  พ่อลา

1599 นางสาวสายฝน  พรมดี

1600 นายสารัช  ศรีบุรินทร์

1601 นางสาวสาวิตรี  ทองมูล

1602 นางสาวสาวิตรี  ยมโคตร์

1603 นายสิทธิโชค  โคกโพธ์ิ

1604 นายสิทธิศักด์ิ  กาสุริย์

1605 นางสาวสินิจทรา  สงวนนาม

1606 นายสิรภพ  วิเศษสิงห์

1607 นายสิริ  เทวิน

1608 นายสิริชัย  แดงเทโพธ์ิ

1609 นายสืบพงศ์  พรหมเมตตา

1610 นายสุกฤษฏ์ิ  ชราชิต

1611 นางสาวสุกัญญา  ทองดี

1612 นางสาวสุกิมตรา  ขุนนาเลด

1613 นางสาวสุขุมาลย์  พลศรี

1614 นางสาวสุจิตรา  โพชราช

1615 นายสุชัญญา  อ่อนเหลา



1616 นางสาวสุชาดา  สุวรรณเพชร

1617 นางสาวสุณิสา  กิจกล้า

1618 นางสาวสุดาพร  เสวะนา

1619 นางสาวสุดาภรณ์  เวียงอินทร์

1620 นางสาวสุดารัตน์  กลางหล้า

1621 นางสาวสุดารัตน์  วันทองสุข

1622 นายสุทธิพงษ์  เพชรประไพ

1623 นายสุทัศน์  อุดม

1624 นายสุธรรม  โศณณายะ

1625 นางสาวสุธากร  หนูดา

1626 นางสาวสุนิภา  สมสีใส

1627 นายสุปรีชา  แสงกระจาย

1628 นางสาวสุปรียา  จันทกล

1629 นางสาวสุปรียา  สะท้านบัว

1630 นายสุพจน์  จันดีทอง

1631 นางสาวสุพรรณภา  คล้ายสุบรรณ

1632 นางสาวสุพรรษา  สีดาหัวดี

1633 นางสาวสุพัฒน์ตรา  พลชาย

1634 นางสาวสุพัตรา  เชื อบุญมี

1635 นางสาวสุพิชญา  วรรณคง

1636 นางสาวสุภัทสร  พรมสุ

1637 นางสาวสุภาพร  วงษ์ไชยา

1638 นางสาวสุภาภรณ์  ตระกูลผุดผ่อง

1639 นางสาวสุภาวดี  รอบรู้

1640 นางสาวสุภาวรรณ  ศิริขันแสง

1641 นางสาวสุมนธกาญน์  วงษ์อินไทย

1642 นางสาวสุมาพร  รูปหล่อ

1643 นางสาวสุมิตรา  รัตนเพ็ชร

1644 นายสุรศักด์ิ  อินทร์เรืองศรี

1645 นายสุรัตน์  ทอนเบ้า



1646 นางสาวสุรัตนา  แสนทน

1647 นางสาวสุรารักษ์  กุลผาย

1648 นายสุริยะ  ลาดเงิน

1649 นายสุริยา  คุมธง

1650 นายสุริยา  ย่ิงวงค์

1651 นายสุริยา  วิเศษภักดี

1652 สิบเอกสุริยา  เสรีภาพ

1653 นางสาวสุริสา  คนขยัน

1654 นางสาวสุรีย์ฉาย  ไขแสง

1655 นางสาวสุวนันท์  นัยวัฒน์

1656 นางสาวสุวนันท์  โนนศรีค า

1657 นางสาวสุวนันท์  สารค า

1658 นางสาวสุวัจนี  ย่ียวน

1659 นายสุวิชา  จันทร์เพ็ง

1660 นายสุวิทย์  กัลยา

1661 นายเสกสรร  จันทะนนตรี

1662 นางสาวเสาวภา  ศิริตื นลี

1663 นางสาวเสาวลักษณ์  หัดค าหม่ืน

1664 นางสาวแสงสวรรค์  ทองป้ัน

1665 นางสาวหทัยวรรณ  วันทา

1666 นางสาวหน่ึงฤทัย  เร็วสา

1667 นายหนุ่มเสก  ศรีผาโคตร

1668 นางสาวหฤทัย  สุขใจ

1669 นางสาวหัทยา  ชาเนตร

1670 นางสาวหัทยา  เพียรไธสงค์

1671 นางสาวอชิรญา  โสภี

1672 นายอดิศักด์ิ  บัวโค

1673 นายอดิศักด์ิ  สุขสงวน

1674 นายอติราช  พันธะสุมา

1675 นางสาวอทิติยา  เหลากัน



1676 นายอธิคม  บึงมุม

1677 นายอธิวัฒน์  คงคาลัย

1678 นางสาวอนงค์นาถ  ทวีศรี

1679 นางสาวอนุชรา  ชัชวาลย์

1680 นายอนุชิต  วงษ์นาม

1681 นางสาวอนุธิดา  ป้องสิงห์

1682 นายอนุพงษ์  ฝอยกลาง

1683 นายอนุวัฒน์  แดงค า

1684 นางสาวอนุสรา  จันโทศรี

1685 นางสาวอภิชญา  ฝาระมี

1686 นายอภิชาติ  ชัยศิรินทร์

1687 นางสาวอภิญญา  พงษ์สระพัง

1688 นายอภิเดช  ยศวงศ์ษา

1689 นายอภินันท์  แสวงวงษ์

1690 นายอภิรักษ์  กุลสิม

1691 นายอภิวัฒน์  กาญจนากาจ

1692 นายอภิวัฒน์  ชาติวงษ์

1693 นายอภิวัฒน์  อ้นไธสง

1694 นายอภิสิทธ์ิ  กาละบุตร

1695 นายอภิสิทธ์ิ  จันทวิเศษ

1696 นายอภิสิทธ์ิ  ตาแหวน

1697 นายอภิสิทธ์ิ  นันทะเสน

1698 นายอภิสิทธ์ิ  บัวทอง

1699 นางสาวอมรรัตน์  พิมพา

1700 นายอรชุน  เกาะน  าใส

1701 นางสาวอรณิช  บุตรค า

1702 นางสาวอรปรียา  บุญมี

1703 นายอรรถพล  พานทอง

1704 นางสาวอรวรา  แรงสาริกิจ

1705 นางสาวอรสา  วงลินยอง



1706 นางสาวอรอนงค์  เบ้าจันทร์

1707 นางสาวอรอุมา  วงศ์ดาว

1708 นางสาวอรอุมา  อาริโย

1709 นางสาวอรัญญา  ตะวะนะ

1710 นางสาวอริยา  สิงห์บ้านหาด

1711 นางสาวอริสรา  ธาตุท าเล

1712 นางสาวอริสา  ช านาญ

1713 นางสาวอรุณ  พลบูรณ์

1714 นางสาวอรุณโรจน์  หมอแสน

1715 นายอลงกต  พลอินทร์

1716 นางสาวอ้อมใจ  ชัยสิทธ์ิ

1717 นางสาวอังคณา  สุขบัว

1718 นางสาวอังคณา  สุตมาตย์

1719 นางสาวอัจฉรา  ดาสา

1720 นางสาวอัจฉราภรณ์  ทองก้อน

1721 นางสาวอัมภาพันธ์  เอนเกษร

1722 นายอัษฎางค์  ไชยสีทา

1723 นายอาจณรงค์  เครือแก้ว

1724 นายอาทิตย์  ทองยา

1725 นายอานนท์  กองทรัพย์

1726 นายอานนท์  ป้ันเจริญ

1727 นางสาวอาภาพร  วงวาล

1728 นางสาวอารียา  จ าปามี

1729 นายอ าพล  อินทร์อุ

1730 นายอิทธิพล  เขจรสัตย์

1731 นางสาวอินทิรา  ขันทะม่วง

1732 นายอิสระพงษ์  อ้วนแพง

1733 นายอุทัย  แทนไธสงค์

1734 นางสาวอุมากร  อุปรัง

1735 นางสาวอุมารินทร์  อุทธาญาติ



1736 นางสาวอุริยา  สหัสทิตย์

1737 นายเอกบุรุษ  จ ารูญศิริ

1738 นายเอกพร  ท้าวพรหม

1739 นางสาวไอลดา  เดชดอนบม

1740 นางสาวไอลดา  วันเพ็ญ

ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ ๑

1741 นายนิรันดร์  สอนบัว

1742 นายอดิศักด์ิ  มัคพาน

1743 นางสาววรันธร  ทนทาน

1744 นางสาวดารุณี  เบ้าสาลี

ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ ๒

1745 นายบุญฤทธ์ิ  เสมาทอง

1746 นางสาวอาภัสรา  จันทะเพ็ง

1747 นายชรัญ  โขมะพันธ์

1748 นายพงษ์ศักด์ิ  แสนใจวุฒิ

1749 นายฐิติวัฒน์  กล้าหาญ

1750 นายวัชรพงษ์  นิลนามะ

1751 นายบุญญฤทธ์ิ  พิลาทา

1752 นางสาวปาริษา  แก้วอาจ

1753 นายเอกมงคล  หอมตระกูลขจร

1754 นายกิตติพงษ์  ไตรศรี

1755 นางสาวจิตติมา  สิงหวิไลกุล

1756 นางสาวนันทวัน  วันสืบ

1757 นายวสุพล  การินทร์

1758 นางสาวปาริตรา  เหลาสุพะ

1759 นายกิตติพล  บูระพา

1760 นายประวิทย์  พงษ์สระพัง

1761 นายวุฒิชัย  สุภาษิ  

ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต

1762 นายกตัญญู  บุตรพิเศษ



1763 นายกฤษฎา  ม่วงแย้ม

1764 นายกัมพล  ภูเพ็กซ่ี

1765 นายกิตติพันธ์  ยศปัญญา

1766 นายกิตติภูมิ  ผาแดง

1767 นายเกียรติศักด์ิ  ทิพย์รักษ์

1768 นายไกรวิชญ์  โคตรวงษา

1769 นายขจิตศักด์ิ  ค ามูลคร

1770 นายจตุรงค์  ลีพรม

1771 นายจักรกฤษ  ศรีวิชา

1772 นายจักรรินทร์  ธงภักด์ิ

1773 นางสาวจันแก้ว  บัวระภา

1774 นางสาวจันทร์จิรา  เชื อบุญไทย

1775 นายจารุเวศ  ชรารัตน์

1776 นายจิรายุส  โคตรชนะ

1777 นางสาวจุฬาภร  สิงห์สมบัติ

1778 นายเจมส์ศักด์ิ  สอนแก้ว

1779 นายชัยเจริญ  ด้วงดี

1780 นายชัยธวัช  ค าภาหมี

1781 นายชัยนันต์  ค าเครือ

1782 นายชาคริต  อุ่นเอิบ

1783 นางสาวฐิติกาภรณ์  พลซา

1784 นายณัฐพงษ์  หินเธาว์

1785 นายณัฐพล  แก้วอ่อน

1786 นายณัฐพล  ภารบูรณ์

1787 นายณัฐพล  มูลทากรม

1788 นางสาวดวงประภา  นครขวาง

1789 นางสาวทิฆัมพร  เคณเหล่ือม

1790 นายเทพประทาน  วิเศษย่ิง

1791 นายธนวัฒน์  ม่ิงศิริ

1792 นายธนวัตร  ภักดียา



1793 นายธนากร  ไชยศรีสงคราม

1794 นายธนาโชค  สมภาร

1795 นายธนาวุฒิ  พลเสนา

1796 นายธราเทพ  โนพันธ์

1797 นายธวัชชัย  พลช านาญ

1798 นายธันชนก  จันสด

1799 นายธีรภัทร  กลางเสนา

1800 นายธีรวุฒิ  สารวงษ์

1801 นายธีระวุฒิ  ทิพย์ลุ้ย

1802 นายนพดล  เฮืองบุญศรี

1803 นายนราธิป  เจริญย่ิง

1804 นายนราพล  ประทุมวัฒน์

1805 นายนัฐพงษ์  ค าเขียว

1806 นายนัฐพงษ์  พันหล้า

1807 นายนิติรัฐ  เวียงดินด า

1808 นางสาวนิภาพร  มูณละศรี

1809 นายปัญจพล  ปาริจันทร์

1810 นายปัฐพี  วิปัสสา

1811 นายปิยะมินทร์  มูลวิจิตร

1812 นายเปรม  สุวรรณทร

1813 นายพงศกร  ทิพย์ส าเหนียก

1814 นายพงศธร  ไชยแสง

1815 นางสาวพนารัตน์  ไพรวรรณ

1816 นายพบพงศ์  ครคง

1817 นายพลวัฒน์  จันทคุณ

1818 นายพิษณุ  เรืองใสส่อง

1819 นายพีรพัฒน์  พุทธมาตย์

1820 นายพีระพงษ์  พรมเอ่ียม

1821 นายพีระวัฒน์  อุบลไชย

1822 นายภัทรพงษ์  แก่นค า



1823 นายภาณุเดช  ฟักสูงเนิน

1824 นายภาณุพงศ์  มูลถวิล

1825 นายภานุภณ  วงษ์จูม

1826 นายภานุวัตร  หงษ์ชุมแพ

1827 นายภิวัฒน์  ศิริ

1828 นายยุทธศักด์ิ  จันทร์แสตมป์

1829 นายรัฐพล  ศรีบุรินทร์

1830 นายรัตน์พงษ์  ศรีทา

1831 นายฤทธิชัย  ใบโสภา

1832 นายฤทธิชัย  ปีแหล่

1833 นายวรวุฒิ  โพธ์ิชัย

1834 นางสาววราภรณ์  ยังรอด

1835 นายวศิโยน  ขัติสอน

1836 นางสาววันวิสาข์  สุดาชม

1837 นายวิชชากรณ์  ชาธรรมา

1838 นายวิทยา  เณรจาที

1839 นายวิทวัส  ศรีประเสริฐ

1840 นายวุฒิชัย  ยืนสุข

1841 นายศรายุทธ  บุดดาซุย

1842 นายศรายุทธ  อัปหัง

1843 นางสาวศิรินันต์  แฝงสวรรค์

1844 นายสกุลกานต์  บัวพุฒ

1845 นายสมพล  สีพรม

1846 นางสาวสริดา  อินยานวน

1847 นายสิทธิพร  บุญหาร

1848 นายสิทธิพล  สิงห์ภา

1849 นายสุขเกษม  โคตรมงคล

1850 นางสาวสุดารัตน์  มณีศรี

1851 นายสุเมธ  นวดโอโล

1852 นายสุรกิต  วิจิตรจันทร์



1853 นายสุรชัย  วิจิตรจันทร์

1854 นายสุรเชษฐ์  ร้อยสุริยะ

1855 นายสุรศักด์ิ  อุนทะพา

1856 นายสุรศิลป์  คะหาญ

1857 นายสุรินทร์  โยธาคุณ

1858 นายสุริยะ  ธัญญารักษ์

1859 นายเสกสรรค์  เจริญเต็ม

1860 นายหัตถชัย  เขียนศรีอ่อน

1861 นายอดิศร  สารวงษ์

1862 นายอนุชัย  บุตรโคตร

1863 นายอภิสิทธ์ิ  กันพนม

1864 นายอภิสิทธ์ิ  โคตมะณี

1865 นางสาวอรญา  ทับทิมใส

1866 นายอัครชัย  สมพรมมา

1867 นายอัฐชา  พายัพ

1868 นายอัฐพล  เหลาทอง

1869 นายอัทรพงษ์  เชื ออุ่น

1870 นายอุทัย  ปานจ ารูญ

1871 นายเอกชัย  จันทะค่อม

1872 นายเอกชัย  พิมพุธ

1873 นายเอกพงษ์  ชาภักดี

1874 นายเอกรินทร์  พานหล้า

1875 นายเอกสกุล  เปานาเรียง

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ ๑

1876 นางสาวกฤษดา  มาตะคุ

1877 นางสาวศศิธร  ผงผานอก

1878 นายบัญญวัต  แก้วยาศรี

1879 นายวสันต์  กรวยสวัสด์ิ

1880 นางสาวดลญา  บัวทา

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ ๒



1881 นายบุญชัย  โสโพ

1882 นายออมสิน  เฮียงหล้า

1883 นายภาณุเดช  อัครชาติ

1884 นางสาวเจนจิรา  พุทธา

1885 นายสิโรจน์  ค าละมูล

1886 นายกิตติศักด์ิ  ชูไข

1887 นายวันฉลอง  แสงชมภู

1888 สิบเอกสุกฤษฎ์ิ  ศรีธรรมมา

1889 นางสาวปาริฉัตร  ศรีพรหม

1890 นายนราธร  สง่าลี

1891 นายสุริยา  จิไธสง

1892 นายวีระชัย  นามบุญลือ

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

1893 นางสาวกนกวรรณ  พิทักษ์กุล

1894 นายกรกช  นิธิปัญญาบดี

1895 นายกฤตภาส  จันทร์สว่าง

1896 นายกฤษฎาวุฒิ  เดชพุท

1897 นายก่อเกียรติ  ช่างระดม

1898 นางสาวกอบกุล  บุญมา

1899 นางสาวกิตติญา  ศรีเมือง

1900 นายกิตติธัช  สุวรรณสิงห์

1901 นางสาวกิตติยา  เกษทองมา

1902 นางสาวกิตติยา  บับภาเอก

1903 นายเกียรติยศ  ศรีวงษ์

1904 นายเกียรติศักด์ิ  ศรีเรือง

1905 นายขวัญชัย  บุญกอด

1906 นายเขตต์ตะวัน  สุธงษา

1907 นายจรัญ  สุธรรม

1908 นายจักรพรรดิ  จันเส



1909 นายจารุวิทย์  มิตรภาพ

1910 นางสาวจิตติมาพร  บัวระภา

1911 นายจิตรกร  จันทบับภาศรี

1912 นายจิรเกียรติ  บงแก้ว

1913 นางสาวจิรัชญา  จางวางแก้ว

1914 นายจิรายุส  แสนหลวงอุด

1915 นายจีรพงษ์  ชัยเต็ม

1916 นายจีระพงษ์  จันทร

1917 นางสาวเจนจิรา  กันณรัตน์

1918 นายเฉลิมพล  เหมือนนึก

1919 นายชนะชัย  ใอจ้อย

1920 นายชาญชัย  เพ็งพล

1921 นายชานนท์  สุนานันท์

1922 นายณัฐธวัช  บุญแสน

1923 นางสาวณัฐธินี  ลามค า

1924 นายณัฐพงศ์  ลาปะ

1925 นายณัฐวุฒิ  คุชนุช

1926 นายดุสิต  ศิริบูรณ์

1927 นายถวิล  เทพอนิทร์

1928 นายทศพร  เสนาะศัพย์

1929 นายทินกร  ถ่ินทิพย์

1930 นายเทิดศักด์ิ  พรมทา

1931 นายธนพล  แสงสาระวัด

1932 นายธนวัฒน์  สานมะโน

1933 นายธนากร  ดวงทิม

1934 นายธนารัตน์  น้อยจันทร์

1935 นายธัชนนท์  อันสุริย์

1936 นางสาวธัญญารักษ์  วังหอม

1937 นางสาวธิดาทิพย์  ค าแท่ง



1938 นายนครินทร์  เมืองเกษม

1939 นายนนทนันท์  เกิดเทวา

1940 นายนนทวัฒน์  ลากุล

1941 นายนพรัตน์  สุโพธ์ิ

1942 นายนรินทร์ธร  โฉมนคร

1943 นายนฤเบศ  วงษ์เทศ

1944 นายนัฐพงษ์  ลิจันทร์

1945 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงนิลาวัลย์  ขุนสุภาพ

1946 นางสาวนุจจารีย์  แสงขาว

1947 นายปฏิภาณ  ขุขันธ์

1948 นางสาวปรีชญา  สิมสี

1949 นางสาวปานทิพา  ไชยโสดา

1950 นางสาวปารีมา  มูลกองศรี

1951 นายปิยะณัฐ  ก าเนิดกาลึม

1952 นางสาวปิยะมาศ  นพคุณ

1953 นางสาวเปรมกมล  มูลทา

1954 นายพงศธร  คณะแพง

1955 นายพงศธร  ต้อนโสกรี

1956 นายพงษ์พิสุทธ์ิ  ละตา

1957 นายพชร  แก่นมา

1958 นางสาวพรนิภา  เกตุนาค

1959 นางสาวพัชรินทร์  น้อยอัง้

1960 นายพิรุณ  จันทะนา

1961 นางสาวเพลินสุข  สิทธิโห

1962 นางสาวภักวิภา  สาลาสุตา

1963 นายภาคีนัย  วรรณภา

1964 นายภูมิมินทร์  โชคเหมาะ

1965 นายมงคล  โมหา

1966 นายเมืองชัย  แก้วระวัง



1967 นายยอดขวัญ  สุวรรณสิงห์

1968 นายรัฐกิจ  ศรีหะ

1969 นายรุ่งนิรันดร์  ต๊ะมาสี

1970 นางสาวเรือนทิพย์  โสมาศรี

1971 นางสาววนิดา  สีชัยปัญหา

1972 นางสาววรรณนิศา  พิเคราะห์แนะ

1973 นางสาววรรณวิสา  ฉิมกลาง

1974 นายวรวิช  ทองป้ัน

1975 นายวัฒนชัย  ศรีกุล

1976 นายวัฒนา  ดาหอม

1977 นายวิษณุ  หวังสกุล

1978 นายวุฒิศักด์ิ  อนิทร์เจริญ

1979 นายสถาพร  นครโสภา

1980 นายสหรัฐ  ปฏิฐาน

1981 นายสิทธิกร  บุตรศรีภูมิ

1982 นายสุกฤษฎ์ิ  แก้วประเสริฐ

1983 นายสุทธินันท์  น้อยจันทร์

1984 นางสาวสุธิสา  โสดาตา

1985 นางสาวสุภิญญา  ดีอุดมจันทร์

1986 นายสุรชัย  วิจิตรปัญญา

1987 นายสุวรรณ  สุจิมงคล

1988 นายเสกสรรค์  เทพโสภา

1989 นางสาวอนัญญา  จูทา

1990 นายอนันต์  อนิทรเพ็ช

1991 นางสาวอนุสรา  ถาบัญฑิต

1992 นายอภิสิทธ์ิ  เสนานุช

1993 นางสาวออมสิน  บรรยง

1994 นายอานันตทัศน์  จันดีสา

1995 นางสาวอารียา  นพธรรม



1996 นายอนิทรเดช  พิมพ์กา

1997 นางสาวอนิทิรา  แสนหาญ

1998 นายอศิมันต์  มีอุตสาห์

1999 นายอสิระพงษ์  โพธ์ิดอกไม้

2000 นายอุดมพร  บัวผาย

2001 นายเอกชัย  ทศศิลา


