
รายช่ือบัณฑิตท่ีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

พ.ศ. ๒๕๖๕
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ ๑

2002 นางสาวแสงเทียน  ชูรัตน์

2003 นายพรระติชัย  ไวโรจนะพุทธะ

2004 นางสาวกัญจนา  ศรีมงคล

2005 นายกีรติ  แก้วสกุล

2006 นางสาวแววมณี  สาครเจริญ

2007 นางสาวสุกัญญา  เจริญอินทร์

2008 นางสาวสุภาพร  ใจบุญ

2009 นางสาวสุธิมา  แสงดี

2010 นางสาวเจนจิรา  แสงปัญญา

2011 นายอนุศักด์ิ  สาวิสัย

2012 นางสาวอรวรรณ  สนิทญาติ

2013 นางสาวอรอุมา  แก้วดู

2014 นางสาวอารียา  ดวงประภา

2015 นางสาวเกศวรินทร์  รัตนะ

2016 นางสาวศิริวรรณ  วงษา

2017 นางสาวกัณตา  พวงใต้

2018 นางสาวจิตตา  สามาดี

2019 นางสาวณัตตินา  ชาวดร

2020 นางสาววณิชชา  วังคีรี

2021 นางสาวจันทร์ญา  จันทภา

2022 นางสาวพรนภา  มาอาษา

2023 นางสาวเมธยา  ขอมด าดิน

2024 นายคมสรร  จึงพิชาญวณิชย์

2025 นางสาววิภาพร  แก้วเวียงจันทร์

2026 นายนันทวัฒน์  วรรณจักร์

2027 นางสาวศิริกัลยา  พิลาบุตร

2028 นางสาวสุวนันท์  ทุมมาลา



2029 นางสาวเอ้ืองฟ้า  สุต้น

2030 นางสาวศรัญญา  โคตรแก้ว

2031 นางสาวจิราพร  เกตุเขียว

2032 นางสาวอารียา  ทิสวนงัว

2033 นางสาวนัฐยาศร  บุริวัน

2034 นางสาวศิรดา  สังสีเมฆ

2035 นายนัทธพิพัตร  กิตติอาษา

2036 นางสาวนิสาชล  สายค าแต่ง

2037 นางสาวกิริยา  สิมพลา

2038 นางสาวเพชรรัตน์  สอนสุภาพ

2039 นางสาวโยทะกา  รถเพชร

2040 นางสาววิภาลักษณ์  ประเสริฐศรี

2041 นางสาวสุดารัตน์  ไสยวงษา

2042 นางสาวสุรีย์พร  ม่วงจ าปา

2043 นางสาวขวัญชีวา  มีตราสิทธ์ิ

2044 นางสาวณัฐพร  ชัยบุรี

2045 นางสาวกนกวรรณ  เทพรังศิริกุล

2046 นางสาวจิราภรณ์  กับสุข

2047 นางสาวณัฐวดี  เดชโมรา

2048 นางสาวสินาพร  นามพรม

2049 นางสาวสุกัญญา  ณ หนองคาย

2050 นางสาวธนาพร  จันทะคุณ

2051 นางสาวเปรมกมล  สุนหนองนก

2052 นางสาวกนกวรรณ  พันธุยา

2053 นางสาวอุษา  อินทร์นอก

2054 นางสาวแก้วใจ  ครังระหัด

2055 นางสาวณัฐจิราภรณ์  ค าแพงเมือง

2056 นางสาวนุชวรา  ใหม่วงศ์

2057 นางสาวบุปผา  มนทนม

2058 นายมิตรภาพ  เตียวเซ่งฮวด



2059 นางสาวลดาวัลย์  สิงห์เงา

2060 นางสาวศิรินันท์  กะพันธ์เขียว

2061 นางสาวอรยา  บัวทองสิงห์

2062 นางสาวณัฐภรณ์  สอนจันทร์

2063 นางสาวอาริสา  ป้านภูมิ

2064 นางสาวขวัญภัสสร  เกษมศรี

2065 นางสาวภัทราภรณ์  โตโส

2066 นายวิขสิทธ์ิ  แก่นพิมพ์

2067 นางสาวพนิตนันท์  บัวทิน

2068 นางสาวริสา  ทูลริสา

2069 นายณัฐวุฒิ  ขันใส

2070 นางสาวนารีรัตน์  ศิริวัฒน์

2071 นางสาวปนัดดา  ขันธะเกษ

2072 นางสาวพิมพ์มณี  นามรัตน์

2073 นางสาวศรัญญา  โยธาธรรม

2074 นางสาวสรัลพร  พิมพลทอง

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ ๒

2075 นางสาวกานดา  ช านาญพล

2076 นางสาวนันทนา  ปราบทอง

2077 นางสาวรุ่งนภา  รัตนพลแสน

2078 นางสาวรุ่งไพลิน  พลซ้าย

2079 นางสาววารุณี  ผาดีอุ่น

2080 นางสาวสโรชา  วิสัย

2081 นายอิทธิศักด์ิ  กุลดา

2082 นางสาวพรพิมล  ทีตอ

2083 นายวังวน  โยพันดุง

2084 นางสาวสุภาวดี  ฉลาดการ

2085 นางสาวรังสิยา  ผิวแดง

2086 นายศิริภัทร  ชาติหนองทอน

2087 นายสุรชัย  ชัยสิทธ์ิ



2088 นายอภิสิทธ์ิ  แย้มชุติ

2089 นายณัฐพงษ์  มณีวรรณ์

2090 นายภาษิต  มีที

2091 นางสาวสุมาลี  ช่างพงษ์

2092 นางสาวกุลณัฐ  บุญจันทร์

2093 นายทศพร  บุญประสงค์

2094 นางสาวนุชนารถ  กาฬพันธ์

2095 นางสาวภัทรนันท์  เชษฐพสุธาดล

2096 นางสาวเยาวนาถ  สิงห์สถิตย์

2097 นางสาววลดา  หม่ืนแผ้ว

2098 นางสาวเสาวภา  เหมือดไธสง

2099 นางสาวชลธิชา  ขันตี

2100 นางสาวนฤมล  วรรณศรี

2101 นางสาวรุ่งทิพย์  แก้วอุ่น

2102 นางสาวศิริยากรณ์  ถานะ

2103 นางสาวสุดารัตน์  พลซา

2104 นางสาวสุภาวรรณ  แสนจ าลา

2105 นางสาวยลดา  ภูนาโคก

2106 นางสาวจิราพัชร  สุมะลิ

2107 นางสาวทัตพิชา  ค าบูชา

2108 นางสาวยุพิน  ไชยนารถ

2109 นางสาวอรยา  สายสุข

2110 นางสาวดุษฎี  ลากุล

2111 นางสาวป่ินอนงค์  ขันตี

2112 นางสาวรัชนีรมณ์  สุวัตร์

2113 นางสาววรดา  นามวงษ์สา

2114 นายวิทิต  อันหนองกุง

2115 นางสาวอภิญญา  โพธ์ิชา

2116 นางสาวทิวาพร  ทินวัน

2117 นายพงศกร  กุลนะ



2118 นางสาวรจนา  พงษ์พัง

2119 นางสาววรัญญา  กุญชรน้อย

2120 นางสาวกลรัตน์  แถลงกัณฑ์

2121 นางสาวเกวลิน  ด านอก

2122 นางสาวเจนจิรา  ภูมิคอนสาร

2123 นางสาวพิมษ์พร  ชาวสวน

2124 นางสาวรุ่งอรุณ  ดีพรวน

2125 นางสาวศิรินทร์  ราชรี

2126 นางสาวจิรารัตน์  ห้องแซง

2127 นางสาวพิลาวัลย์  อินทรบุตร

2128 นางสาวอภิญญา  พิมพาเเสง

2129 นายชนะชัย   เช่ือกลาง

2130 นางสาวนราทิพย์  สีบุตรตา

2131 นางสาวเบญจมาศ  พลดงนอก

2132 นางสาวปิยะดา  กะตะศิลา

2133 นางสาวรัตนาภรณ์  วงศ์ประโคน

2134 นางสาววิภาดา  ศรีชม

2135 นางสาวอริศรา  พลนามอินทร์

2136 นางสาวอังษณา  อังฉกรรณ์

2137 นางสาวอุทุมพร  ยศมีบุญ

2138 นายกิตติพล  สุขนาวา

2139 นางสาวปาจรีย์  จันทร์พาณิชย์

2140 นางสาวปิยะรัตน์  เดชแพง

2141 นางสาววันวิสา  ก้องเมือง

2142 นางสาวศุภกานต์  ตันแพง

2143 นางสาวกาญจนา  บุตรดีสุวรรณ

2144 นายชนชิต  พลูชารี

2145 นางสาวนารีรัตน์  ยศรุ่งเรือง

2146 นางสาวขวัญจิรา  ค าสวาท

2147 นางสาวนิตยา  สวนโคก



2148 นางสาวผกาวรรณ  กงภูธร

2149 นางสาวยุวดี  จันทร์พาณิชย์

2150 นางสาวศรฤทัย  วันลีลา

2151 นางสาวอินทิรา  ศรชัย

2152 นายธวัชชัย  ค ามี

2153 นายธวัชชัย  ตองหว้าน

2154 นางสาวสุพัตรา  บุดสามาลี

2155 นายกฤษณะ  พวงมาลา

2156 นายกฤษณะ  ศรีบุตรตา

2157 นางสาวจิราพร  พิมพ์สุวรรณ

2158 นางสาวณัฐกมล  แสนอินทร์

2159 นางสาวนารีรัตน์  มีวันค า

2160 นายพชร  พานิช

2161 นายศักด์ิดา  สาระนันท์

2162 นางสาวหัศจารี  จันทะคุณ

2163 นายชินวัตร์  วาหนองแซง

2164 นางสาวทรรศน์มน  ดวงดี

2165 นางสาวยศวดี  สงวนนาม

2166 นางสาววิไลพร  ลาค า

2167 นายอภิวัฒน์  นักรบ

2168 นายชยางกูร  น้อยแดง

2169 นางสาวชวอร  มหาหิงส์

2170 นายณัฐวัฒ  อุปานันท์

2171 นางสาวดรุณี  กองกล่ิน

2172 นางสาวพัชรี  โคทอง

2173 นางสาวศิริลักษณ์  ฝ้ายเทศ

2174 นางสาวสุภาภรณ์  สังข์ทอง

2175 นางสาวอภัสรา  โยธะวงค์

2176 นางสาวจีรยา  ภูแสนศรี

2177 นายชนะชัย  อามาตย์มนตรี



2178 นางสาวฐิตินันท์  จันทร์อัมพร

2179 นายปัญญา  มาศรี

2180 นางสาวรัตนาวดี  อยู่เย็น

2181 นางสาวสินิทธา  สุทธิโส

2182 นางสาวสุปริญญา  ค าผลึก

2183 นางสาวธิดารัตน์  นามวงษ์

2184 นางสาวพรนภา  เผยศิริ

2185 นางสาวพันธ์เครือ  ขอนยาง

2186 นางสาวมาลี  จานลาน

2187 นางสาววัชราพร  ศิลาสัย

2188 นางสาววิราพร  ยอดสุวรรณ์

2189 นายสานนท์  ค าภาพล

2190 นางสาวจิรัฐติกานต์  พรมหนองอ้อ

2191 นางสาวชญามณ  แสนวงศ์

2192 นางสาวเปรมกมล  ศรีมงคล

2193 นางสาวพัชริดา  เอ่ียมแจง

2194 นางสาวศิราณี  สิงห์สุวรรณ

2195 นางสาวสุพัตรา  ต้นกันยา

2196 นางสาวอรัญญา  ค าระกาย

2197 นายธวัชชัย  โปร่งฟ้า

2198 นางสาวมาลัยทอง  เข็มทอง

2199 นางสาวสิริยากร  ฝ้ายขาว

2200 นายอรรถพล  สุรคาย

2201 นางสาวนัฐชณา  เจริญชัย

2202 นางสาวมณีรัตน์  แก้วกัณหา

2203 นางสาวแก้วกมล  แก่นโชติกุล

2204 นายทศพล  ม่วงจ าปา

2205 นางสาวทิพภาวรรณ์  หลวงโภชน์

2206 นางสาวปฐมาภรณ์  พิมศร

2207 นางสาวปริตา  แสนลุน



2208 นางสาวปานวาส  พรมดอนกลอย

2209 นายพิรัชชัย  โคตรมา

2210 นางสาวอมรรัตน์  อินทมาตย์

2211 นางสาวจิตษฎา  อุทธบูรณ์

2212 นางสาวจินตนา  บุญหลาย

2213 นางสาวชุลีพร  หาญฉวี

2214 นางสาววิภา  คุ้มค า

2215 นางสาววิภารัตน์  ฟูมบุญ

2216 นางสาวอมรรัตน์  ไชยธรรม

2217 นางสาวอรัญญา  หาญณรงค์

2218 นางสาวขนิษฐา  โพธิญาณ

2219 นางสาววิลาวัลย์  กองสิงห์

2220 นางสาวศรีอุบล  เค้าแก้ว

2221 นางสาวสุทธิณา  ดีโป

2222 นางสาวกมลวรรณ  บริบูรณ์

2223 นางสาวบุษยมาส  หัตถีจร

2224 นางสาวไพรสุดา  พลอาวุธ

2225 นายภัทรศักด์ิ  ไสยาสน์

2226 นางสาวอริยา  ภูมิเพ็ง

2227 นางสาวจิรนันท์  อุณาสิงห์

2228 นางสาวดาราวดี  อุ่นเวียง

2229 นางสาวน้ าอ้อย  เรืองมี

2230 นางสาวรัชดาพร  แก้วนาคูณ

2231 นางสาววนิตตรา  เทวสัตย์

2232 นางสาวศิวาพร  ภูมิมิตร

2233 นางสาวสุทธินี  ราชครุฑ

2234 นางสาวอัญทิกา  กุละนาม

2235 นางสาวกรรณิการ์  กลางเดช

2236 นางสาวณัฐกานต์  แสนงาม

2237 นางสาวทัชรีย์  กุณวงษ์



2238 นายเนติพงษ์  กล้าหาญ

2239 นายปรเมธ  ท าสิมมา

2240 นางสาวมลิวรรณ  พูโคตร

2241 นางสาววรรณภา  สีหงอก

2242 นางสาวสุกัญญารัตน์  ค าสา

2243 นางสาวอารีรัตน์  เปสี

2244 นางสาวกนกรัตน์  สุขคุ้ม

2245 นางสาวชไมพร  เอ่ียมสระศรี

2246 นางสาวนพมาศ  พิมพ์ทอง

2247 นางสาวนันทนัช  สมิงชัย

2248 นางสาววรดา  กรมทอง

2249 นางสาวสุทธิดา  จรูญชาติ

2250 นายอภิเดช  มุ่งย้ิมกลาง

2251 นางสาวเจนจิรา  เพชรเสถียร

2252 นางสาวณัฐณิชา  พลเชียงสา

2253 นายทิคัมพร  หอมสมบัติ

2254 นางสาวนวลนภา  อินอ าคา

2255 นางสาวนิตยา  ศรีเมือง

2256 นางสาวปิยะนัดดา  ชัยจีน

2257 นางสาวผกามาศ  ล าใย

2258 นางสาวยุภาพร  ค าไฮ

2259 นางสาวโยทะกา  แก้วยาศรี

2260 นายสุริยกานต์  พานปือ

2261 นางสาวธัญญารักษ์  บัวระภา

2262 นางสาวนิตยา  แนวถาวร

2263 นางสาวปริญญา  รัศมี

2264 นางสาววินาพร  มูลวันดี

2265 นายศราวุธ  สุพรมอินทร์

2266 นายสนธยา  สาระสุข

2267 นางสาวอัญชลี  จันทิลา



2268 นางสาวอัญชลี  สิงห์สุวรรณ

2269 นางสาวอัญชลีพร  สมสอน

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

2270 นางสาวกชกร  ช่ืนนอก

2271 นางสาวกติกา  อินทรเพชร

2272 นางสาวกนกพร  หงษ์สา

2273 นางสาวกนกวรรณ  กุณวงษ์

2274 นางสาวกนกวรรณ  ทินราช

2275 นางสาวกนกวรรณ  เทเสนา

2276 นางสาวกนกวรรณ  สีมาสี

2277 นางสาวกนกอร  บุตรโก

2278 นางสาวกนิษฐา  วระโคตร

2279 นางสาวกมณชนก  ชาวเหนือ

2280 นางสาวกมลชนก  ศรจันทร์

2281 นางสาวกมลทิพย์  สท้าน

2282 นางสาวกมลลักษณ์  ศรีบุรินทร์

2283 นางสาวกมลวรรณ  กลยนีย์

2284 นางสาวกมลวรรณ  ทวีถ่ิน

2285 นางสาวกมลวรรณ  เลิศสงคราม

2286 นางสาวกมลวรรณ  สร่างโศก

2287 นางสาวกรกช  แก้ววิเชียร

2288 นายกรกฎ  ผาทองที

2289 นายกรกิจ  ศรีเมือง

2290 นางสาวกรวรรณ  มุขบัง

2291 นายกรวิชณ์  โยธวงษ์

2292 นางสาวกรองกาญจน์  สมอค า

2293 นายกริชนรินทร์  อินสัญจร

2294 นางสาวกรีตาพันธ์  ขันธมูล

2295 นายกฤฐพล  ศรียาข า

2296 นายกฤษฎา  ค าดี



2297 นายกฤษฎา  อรรคนันท์

2298 นายกฤษณะ  พาที

2299 นางสาวกฤษณา  กองเกิด

2300 นางสาวกฤษณา  ศิลจันทึก

2301 นางสาวกลิกา  นามรัตน์

2302 นางสาวกวินนา  ธินาธุวงษ์

2303 นายกสิณธร  เทวสัตย์

2304 นางสาวกัญญา  แก้วนาคูณ

2305 นางสาวกัญญารัตน์  พรมดี

2306 นางสาวกัญญารัตน์  พันสอน

2307 นางสาวกัญญารัตน์  วังมี

2308 นางสาวกัญญาลักษณ์  โสประดิษฐ

2309 นางสาวกัญธิญา   วงษ์เวียน

2310 นายกันตพงศ์  รามศิริ

2311 นางสาวกันยา  จ าปาสิม

2312 นางสาวกันยาภรณ์  อาจกล้า

2313 นางสาวกันยารัตน์  ศรีมงคล

2314 นางสาวกัลยรัตน์  ก่ิงแก้ว

2315 นางสาวกัลยา  ท้าวพา

2316 นางสาวกัลยา  บุญชัยแสน

2317 นางสาวกัลยาณี  ปานา

2318 นางสาวกัลยารัตน์  กนกอาชา

2319 นางสาวกาญจนพร  โม้หอชัย

2320 นางสาวกาญจนสุดา  มูลเนียม

2321 นางสาวกาญจนา  ตะโนนทอง

2322 นางสาวกาญจนา  ภูมิฐาน

2323 นางสาวกาญจนา  โสดาโคตร

2324 นางสาวกานจรินทร์  แสนบุตร

2325 นางสาวก่ิงแก้ว  ปัดถาวะโร

2326 นางสาวก่ิงฟ้า  พหลทัพ



2327 นายกิตติกรณ์  นามกอง

2328 นายกิตติคุณ  คุณาจันทร์

2329 นางสาวกิตติญา  ค าภูษา

2330 นายกิตติพงษ์  แสนสกุล

2331 นางสาวกิตติมา  สุขสร้อย

2332 นายกิตติวัฒน์  สาครสิทธิศักด์ิ

2333 นายกิตติศักด์ิ  พิบูลย์

2334 นายกิตประภัทร์  สาลาสุตา

2335 นายกิติศักด์ิ  นารีจันทร์

2336 นายกิติศักด์ิ  ภิงคะสาร

2337 นายกีรติ  ศรีทาธร

2338 นางสาวกุลธิดา  นรมาตย์

2339 นางสาวกุลธิดา  วานะวงค์

2340 นางสาวกุลสตรี  สอนสีดา

2341 นายกู้เกียรติ  นาทันรีบ

2342 นางสาวเกตน์ศิริ  ทิพเนตร

2343 นางสาวเกตน์สิรี  ถาวรประเสริฐ

2344 นางสาวเกตนิกา  สุวรรณชาติ

2345 นางสาวเกตุแก้ว  ฮองอุ้น

2346 นายเกริกชัย  ศรีศิลป์

2347 นายเกรียงไกร  ต้นพนม

2348 นายเกรียงไกร  บุญสมัคร

2349 นางสาวเกศกนก  ชีพอุบัติ

2350 นางสาวเกศกนก  บัวขาว

2351 นางสาวเกศรินทร์  ศรีสังข์

2352 นางสาวเกศรินทรา  พันพาห์

2353 นางสาวเกษกานดา  กุลสิม

2354 นางสาวเกษร  เพ็งชาวัด

2355 นางสาวเกษรินทร์  สาโสก

2356 นางสาวเกษสุฎาภรณ์  ขะพินิจ



2357 นายเกียรติพงษ์  ไทยทวี

2358 นายเกียรติศักด์ิ  ค าภาษี

2359 นายเกียรติศักด์ิ  บุตรสิมมา

2360 นายเกียรติศักด์ิ  หลักจันทร์

2361 นางสาวแก้วใจ  พิมพ์บึง

2362 นายไกรฤทธ์ิ  เผือดนอก

2363 นางสาวขนิฐา  สุขเย็น

2364 นางสาวขนิษฐา  ไทยค านาม

2365 นางสาวขนิษฐา  เรืองเจริญ

2366 นางสาวขวัญจิตร  แก้วดวงดี

2367 นางสาวขวัญจิรา  ศรีสุธรรม

2368 นางสาวขวัญชนก  ขันธะเกษ

2369 นางสาวขวัญประภา  เชิดโกทา

2370 นางสาวขวัญฤดี  โพธ์ิทิพย์

2371 นางสาวขวัญฤทัย  ล่ืนกลาง

2372 นายเขตตะวัน  ก าวัน

2373 นางสาวเขมิกา  มูลถวิลย์

2374 นางสาวไข่มุก  เสนานุช

2375 นายคงฤทธ์ิ  ชาวดร

2376 นายคชากรณ์  บงแก้ว

2377 นางสาวคณิศร  บุตรดีไชย

2378 นายคเนตร  แสนอู

2379 นายคมสันต์  สุวรรณพรหม

2380 นายครรชิต  จันทร์อ่อน

2381 นายคุณากร  ศรีวิชัย

2382 นายคุณานนต์  สีด า

2383 นางสาวแคทรียา  พุทโธทา

2384 นางสาวแคทลียา  พันสว่าง

2385 นางสาวจติญญา  แพงโคตร

2386 นางสาวจตุพร  ทุยเวียง



2387 นายจตุพล  นามวงษ์

2388 นางสาวจรรยาณี  ผาจวง

2389 นางสาวจรรยารักษ์  พรมวัน

2390 นางสาวจริญญา  ศรีรักษ์

2391 นางสาวจริยา  คลังวงษ์

2392 นางสาวจริยา  มีศรี

2393 นางสาวจริยา  อนันเต่า

2394 นางสาวจรีรัตน์  คันธี

2395 สิบเอกจักรกฤษณ์  เกตุทอง

2396 นายจักรกฤษณ์  แก่นหามูล

2397 นายจักรกฤษณ์  บ ารุงภักดี

2398 นายจักรพันธ์  กองจันทร์

2399 นายจักรพันธ์  ปราณีวงค์

2400 นายจักรพันธ์ุ  บุดดาวงษ์

2401 นายจักรพันธ์ุ  สีทอง

2402 นางสาวจัตตุพร  แก้วสิงห์

2403 นางสาวจันทร์จิรา  โคตรศรีวงศ์

2404 นางสาวจันทร์จิรา  ศิริวิ

2405 นางสาวจันทร์จิรา  เหลาทอง

2406 นางสาวจันทิมา  วงษาวิลัย

2407 นางสาวจันนิภา  ศรีแก้ว

2408 นางสาวจารวี  ดอกบัว

2409 นางสาวจารุภา  ฝ่ายด า

2410 นางสาวจารุวรรณ  มิเถาวัลย์

2411 นางสาวจารุวรรณ  หนองคันตี

2412 นางสาวจารุวรรณ  อุดม

2413 นางสาวจารุวรรณ  อุทาทัย

2414 นางสาวจิดาภา  จันลาศรี

2415 นางสาวจิตติมา  โยธี

2416 นางสาวจิตรา  ธิตะปัน



2417 นางสาวจินตนา  พันธสาร

2418 นางสาวจินตหรา  ดาปะ

2419 นางสาวจิรนันท์  แสงศรี

2420 นายจิรพล  ถากรงาม

2421 นายจิรยุทธ  อโนรัตน์

2422 นายจิรศักด์ิ  ค าไล้

2423 นายจิรศักด์ิ  จิตรเอ้ือ

2424 นางสาวจิราพร  โนนศรีโคตร์

2425 นางสาวจิราพร  มูลชาติ

2426 นางสาวจิราพัชร  สีทา

2427 นางสาวจิราภรณ์  มงคล

2428 นายจิรายุ  ชูโชติ

2429 นายจิรายุทธ  มนต์คาถา

2430 นางสาวจิราวรรณ  ชมทอง

2431 นางสาวจิราวรรณ  ช านาญ

2432 นางสาวจิราวรรณ  เต็มสัตย์

2433 นางสาวจิราวรรณ  ห้าวเส็ง

2434 นางสาวจีรนันท์  ด ารงศิลป์

2435 นางสาวจีรพร  มาสุข

2436 นายจีราวัฒน์  ต้ังอรุณจรัสแสง

2437 นางสาวจุฑามาศ  แก่นสาลี

2438 นางสาวจุฑามาศ  แก้วอุดร

2439 นางสาวจุฑามาศ  ศรีกุลวงศ์

2440 นางสาวจุฑามาศ  สมเอ่ียม

2441 นางสาวจุฑารัตน์  ปะจิดะ

2442 นางสาวจุฑารัตน์  สุดหนองบัว

2443 นางสาวจุฑารัตน์   อ้วนวงษ์

2444 นางสาวจุฑาไล  อันทะนัย

2445 นางสาวจุรีรัตน์  เหมือนรุ่ง

2446 นางสาวจุฬารัตน์  ทัดเท่ียง



2447 นางสาวจุฬารัตน์  ผาจันทร์

2448 นางสาวเจตสุภา  ไตรด ารง

2449 นางสาวเจนจิรา  แก้ววงษา

2450 นางสาวเจนจิรา  ค้อมสิงห์

2451 นางสาวเจนจิรา  ถาวงกลาง

2452 นางสาวเจนจิรา  บุญประครอง

2453 นางสาวเจนจิรา  พรศิริ

2454 นางสาวเจนจิรา  พวงพิมพ์

2455 นางสาวเจนจิรา   มหาโยธี

2456 นางสาวเจนจิรา  มะรัด

2457 นางสาวเจนจิรา  โลมจันทร์

2458 นางสาวเจนจิรา  สุหญ้านาง

2459 นายเจนณรงค์  ทองบุตร

2460 นายเจษฎา  นวลตาล

2461 นางสาวเจียระไน  ตาสุ่ย

2462 นางสาวฉมามาศ  อิทธิวัฒนะ

2463 นางสาวฉัตทริกา  โกพลรัตน์

2464 นายฉัตรชัย  เหล่าวงศ์โคตร

2465 นายฉัตรตระกูล  ทูลพิรัตน์

2466 นางสาวฉัตริญา  รักษาสิทธ์ิ

2467 นางสาวฉันทนา  พรมหญ้าคา

2468 นายเฉลิมพล  หนูยอด

2469 นายเฉลิมศิริ  สุขศร

2470 นางสาวชญาดา  รัตพลที

2471 นายชนะชัย  ภูทองบ่อ

2472 นางสาวชนัฐฐา  จ าปาวัฒ

2473 นางสาวชนันท์ญลักษณ์  นุชิต

2474 นางสาวชนานันท์  หลุ่มไส

2475 นางสาวชนาพร  ผลงาม

2476 นายชนายุทธ  บุญสีเงิน



2477 นางสาวชนิดา  แสนสะอาด

2478 นางสาวชมพูนุชนาถ  ยอดดี

2479 นางสาวชมภู  โสภา

2480 นางสาวชมัยพร  จ ารัสแนว

2481 นางสาวชรินรัตน์  พระประเสริฐ

2482 นางสาวชลดา  กาภูค า

2483 นางสาวชลธิชา  ค าแก้ว

2484 นางสาวชลธิชา  ทองล้น

2485 นางสาวชลธิชา  สุดวิลัย

2486 นางสาวชลธิชา  หาญวรรณา

2487 นางสาวชลนภา  ฤทธิศักด์ิ

2488 นางสาวชลสุภา  บาส

2489 นางสาวชลิดา  จันทานี

2490 นายชลิตา  พิมพ์แหวน

2491 นายชวดนย์  ชาญศึก

2492 นางสาวช่อผกา  พิลาบุตร

2493 นางสาวช่อฤดี  ชัยสุระ

2494 นางสาวชะนาพา  คนวอง

2495 นายชัชวาล  ไพต่ืน

2496 นายชัยชนะ  เคหาห้วย

2497 นายชัยบัณฑิต  ลุนสแกวงศ์

2498 นายชัยมงคล  โสกันทัต

2499 นายชัยวัฒน์  ดานะ

2500 นายชาคริต  จันสนิท

2501 นายชาคริต  เจริญทอง

2502 นายชาญชัย  เสริมทรง

2503 นายชาญณรงค์  นาเม็ก

2504 นายชาญวิทย์  แก้วเมืองกลาง

2505 นายชาญวิทย์  ชนะสะแบง

2506 นายชาญวิทย์  พลซา



2507 นายชาตรี  บ ารุงชัย

2508 นางสาวชาลินี  แก้วโสม

2509 นายชินวัตร  ใจภักด์ิ

2510 นายชิษณุชา  เวียงวิเศษ

2511 นางสาวชุดาพร  ชาญวิถี

2512 นางสาวชุติกาญจน์  ประสมทรัพย์

2513 นางสาวชุติกาญจน์  ศรีสร้อย

2514 นางสาวชุตินันท์  ทองลาด

2515 นางสาวชุติพร  หวานนอก

2516 นางสาวชุติมา  นามมลทิพย์

2517 นางสาวชุติมา  ลุนกา

2518 นางสาวชุติมา  สุขหงษ์

2519 นางสาวชุติมา  อ่อนแก้ว

2520 นางสาวชุติรัตน์  สารวงษ์

2521 นางสาวชุลีพร  ขันทวี

2522 นางสาวเชิญมณี  อดทน

2523 นายโชคชัย  โสภารักษ์

2524 นางสาวญาณิศา  สวงรัมย์

2525 นางสาวญาดา  เชิญชัยภูมิ

2526 นางสาวญารวีร์  สารีพิมพ์

2527 นายฐาปกรณ์  จันนา

2528 นายฐาปกรณ์  ไชยะดา

2529 นายฐิติ  เลิศอุดมโชค

2530 นายฐิติกานต์  ศรีษะ

2531 นางสาวฐิติชญา  ตองหว้าน

2532 นางสาวฐิติชญา  ทะวรสันต์

2533 นางสาวฐิตินันท์  บัวม่ิง

2534 นางสาวฐิติพร  บ ารุงราษฎร์

2535 นางสาวฐิติภาลักษณ์  นามหงษ์

2536 นางสาวฐิติรัตน์  เชิญชัยภูมิ



2537 นางสาวฐิติวรรณ   ดวงบุบผา

2538 นางสาวณดา  ศรีน้อยขาว

2539 นางสาวณัชชา  ค าศรี

2540 นางสาวณัชญา  ฤทธิศักด์ิ

2541 นางสาวณัฎฐริกา  สีทาสังข์

2542 นางสาวณัฏฐพร  สุคงเจริญ

2543 นางสาวณัฐกฤตา  โสมาศรี

2544 นายณัฐกานต์  จวบสมบัติ

2545 นางสาวณัฐชญาภรณ์  เต้จ้ัน

2546 นางสาวณัฐชา  นาหนองตูม

2547 นางสาวณัฐชา  หล่อแหลม

2548 นางสาวณัฐฐินันท์  ราชบัวศรี

2549 นางสาวณัฐฑิตา  แก้วสา

2550 นางสาวณัฐณิชา  เหล่าวงษา

2551 นางสาวณัฐตรา  ไฟรถแสง

2552 นายณัฐธพงษ์  ปัญญาค า

2553 นางสาวณัฐธิดา  ชาวน้ าปาด

2554 นางสาวณัฐนี  ภักมี

2555 นายณัฐปคัลภ์  ซุ่นกลาง

2556 นายณัฐพงศ์  เขตวิจารย์

2557 นายณัฐพงษ์  ไชยเต็ม

2558 นายณัฐพงษ์  ทะนอมรัมย์

2559 นายณัฐพงษ์  นาน้อย

2560 นายณัฐพงษ์  นามวงษ์

2561 นายณัฐพล  นามกอง

2562 นายณัฐพล  พูลผ่าน

2563 นายณัฐพล  สีดาว

2564 นายณัฐพล  เอ้ือวรรณกิจ

2565 นายณัฐภูมิ  พรมชาติ

2566 นางสาวณัฐมล  จ าปาวงษ์



2567 นางสาวณัฐยา  สอนสุภาพ

2568 นางสาวณัฐรดา  บัวเวียง

2569 นางสาวณัฐริกา  เกิดสมบูรณ์

2570 นายณัฐวัตร  เน่ืองชมภู

2571 นายณัฐวุฒิ  แก้วกล้า

2572 นายณัฐวุฒิ  คือสูงเนิน

2573 นายณัฐวุฒิ  บงแก้ว

2574 นายณัฐวุฒิ  พลบูรณ์

2575 นายณัฐวุฒิ  มุ่งหมาย

2576 นายณัฐวุฒิ  สถิตย์

2577 นายณัฐสิทธ์ิ  พาภักดี

2578 นายณัฐสิทธ์ิ  ศรีสว่าง

2579 นางสาวณัฐสุดา  วงษ์เสน

2580 นางสาวณัฐิกานนท์  เกตุหมู

2581 นายณัฐิวุฒิ  ส้านสิงห์

2582 นายดนัยภัทร  ฤทธินวล

2583 นางสาวดรุณี  ราชภักดี

2584 นางสาวดลดา  ศรีพลภา

2585 นางสาวดวงใจ  ราชพัฒน์

2586 นางสาวดวงนภา  ไชยเพ็งจันทร์

2587 นางสาวดวงรัตน์  สีค า

2588 นางสาวดวงฤทัย  สิทธิโห

2589 นางสาวดวงฤทัย  อินทร์นอก

2590 นางสาวดอกฝ้าย  พิมใจ

2591 นางสาวดารณี  สาลี

2592 นางสาวดาริกา  โยธี

2593 นางสาวดารุณี  ไชยรักษา

2594 นางสาวดารุณี  ศรีสม

2595 นางสาวดาวใจ  ภักตะไชย

2596 นางสาวดุจหทัย  ประเสริฐทรง



2597 นางสาวดุษฎีพร  กองลี

2598 นายเดชาพงษ์  พอสม

2599 นายตะวัน  แผนใหญ่ธนา

2600 นายตะวัน  สุวรรณค า

2601 นายทนงศักด์ิ  ยศสุ

2602 นายทรนง  ศักด์ิดาศรี

2603 นายทวีศักด์ิ  สวยงาม

2604 นายทศพร  ติโลกวิชัย

2605 นายทศพร  สีหิน

2606 นายทศวรรษ  พรหมรักษา

2607 นางสาวทอฝัน  ไชยราช

2608 นางสาวทอฝัน  ป้องค ารส

2609 นางสาวทัดดาว  นามวงศ์

2610 นางสาวทับทิม  ค าแก้ว

2611 นายทัศนะ  แก้วสีหา

2612 นางสาวทัศนาพร  ผิวขาว

2613 นางสาวทัศนีย์  สัทธรรม

2614 นางสาวทัศวรรณ  แสนศรี

2615 นางสาวทัศสุดา  ทันช่ืน

2616 นางสาวทารินันท์  พุทธมาตย์

2617 นายทินกร  กมลคร

2618 นายทินกร  ประทุมบาล

2619 นางสาวทิพย์สลินพร  สังข์ด้วง

2620 นางสาวทิพย์สุดา  นันทโพธ์ิเดช

2621 นางสาวทิพวรรณ  จิตตะโส

2622 นางสาวทิพวรรณ  ประกอบเก้า

2623 นางสาวทิพากร  จุลปาน

2624 นางสาวทิพานัน  โอดม่ัน

2625 นางสาวทิพาพร  ซ่ือสัตย์

2626 นายทิวากร  แก้วพิลารมย์



2627 นายทิวากร  พิลากุล

2628 นางสาวทิวารัตน์  จาริอุทิศ

2629 นายเทพพิทักษ์  ภูมิเพ็ง

2630 นายไทยรัฐ  โคตรโนนกอก

2631 นายธนกร  เทพวีระกุล

2632 นายธนกฤต  ทาแหยม

2633 นายธนกฤษต์  ภูเด่นผา

2634 นายธนโชติ  สาจันทร์

2635 นายธนบัตร  คัมภ์บุญยอ

2636 นายธนพงษ์  สุนทราวิรัตน์

2637 นางสาวธนพร  พิกุล

2638 นายธนพล  ผิวสวัสด์ิ

2639 นางสาวธนภรณ์  สาพรม

2640 นายธนภัทร  บุญไชยะ

2641 นายธนอธิป  กันหาเรียง

2642 นางสาวธนัชญา  หอมหวล

2643 นางสาวธนัชพร  พิบูลย์

2644 นางสาวธนัญญา  แพงบ้ง

2645 นายธนากร  โชคลา

2646 นายธนากร  ภาโนชิต

2647 นายธนาดล  ค าบอนพิทักษ์

2648 นายธนาวุฒิ  ศรพรหม

2649 นายธนู  ค าคล่ี

2650 นายธรรมชาติ  คณะศิริวงษ์

2651 นายธราธร  ชอบไร่

2652 นายธวัชชัย  พอค้ า

2653 นายธวัชชัย  มะริศ

2654 นายธวัชชัย  สามี

2655 นางสาวธัญญลักษณ์  ไกรสกุล

2656 นางสาวธัญญลักษณ์  พลต้ือ



2657 นางสาวธัญญารัตน์  พิมเขตร

2658 นางสาวธัญญารัตน์  ศรีบุรินทร์

2659 นางสาวธัญญาลักษณ์  ลุนศรี

2660 นางสาวธัญดา  ธนโชติชนิต

2661 นายธัตฤทธ์ิ  บุญโนนแต้

2662 นางสาวธันยพร  ชูชาติ

2663 นางสาวธารารัตน์  คุณบัวลา

2664 นางสาวธาริณี  ภักดี

2665 นางสาวธิดาปวี  เกรียงไกร

2666 นางสาวธิดาพร  อุทธังชายา

2667 นางสาวธิดารัตน์  กองเพชร

2668 นางสาวธิดารัตน์  แก้วศรีลา

2669 นางสาวธิดารัตน์  โกติรัมย์

2670 นางสาวธิดารัตน์  ค าสี

2671 นางสาวธิดารัตน์  โคตะอินทร์

2672 นางสาวธิดารัตน์  จงสวัสด์ิ

2673 นางสาวธิดารัตน์  สวัสด์ิรักษ์

2674 นางสาวธิดาวรรณ  พลบูรณ์

2675 นางสาวธิติมา  ช้ีพรอ านวย

2676 นางสาวธิติมา  โนนแดง

2677 นายธิติสรรค์  นักค าพันธ์

2678 นางสาวธิราพร  กองกะมุด

2679 นายธีรโชติ  ไชยเจริญ

2680 นายธีรดล  ช านาญ

2681 นายธีรพงศ์  มณีไวย์

2682 นายธีรพัฒน์  ทองเพชร

2683 นายธีรภัทร์  จันทชิต

2684 นายธีรวัฒน์  ละดาดาษ

2685 นายธีรวิทย์  มีปัญญา

2686 นายธีระวัฒน์  พรมพิมพ์



2687 นายธีระวัฒน์  ศิริพล

2688 นางสาวธีราพร  เทชะ

2689 นางสาวนงลักษณ์  รัตนชัย

2690 นายนนทชัย  เลิศขามป้อม

2691 นายนนทวัฒน์  อันทะปัญญา

2692 นายนนทิวรรธน์  เข็มสุข

2693 นายนพกร  วงษ์ค าจันทร์

2694 นายนพรัตน์  ศรีหลอด

2695 นางสาวนภัสกร  คลคง

2696 นางสาวนภัสวรรณ  ฉลูทอง

2697 นางสาวนรมน  แก้วเกษศรี

2698 นายนราศักด์ิ  บัววิชัย

2699 นายนราสิทธ์ิ  แสนพันธ์ศิริ

2700 นางสาวนริตรา  อินทจักร์

2701 นางสาวนริมล  ค ายา

2702 นางสาวนริศรา  รัตนเสนศรี

2703 นางสาวนริศรา  เสวนา

2704 นายนฤนาท  สารมะโน

2705 นางสาวนฤพร  จันทะคุณ

2706 นางสาวนฤมล  ชิณแสน

2707 นางสาวนฤมล  ธัญญารักษ์

2708 นางสาวนฤมล  นามเคน

2709 นางสาวนฤมล  บุตรจันทร์

2710 นางสาวนฤมล  พรมพิมพ์

2711 นางสาวนฤมล  เวียงจันทร์

2712 นางสาวนฤมล  อดทนการ

2713 นางสาวนลพรรณ  เจนจ ารัสฤทธ์ิ

2714 นางสาวนลิษา  หยวกกุล

2715 นายนัฐพงษ์  ด่วนใหญ่

2716 นายนัฐพงษ์  ปัดถาแก้ว



2717 นายนัฐพล  ปัสสาวัฒนะ

2718 นายนัฐวุฒิ  ทิพย์อักษร

2719 นางสาวนัทธมน  โคลา

2720 นายนันทกร  ฦาชา

2721 นายนันทชัย  ผดุงกรรจ์

2722 นางสาวนันท์นภัส  แก้วส าราญ

2723 นางสาวนันท์นภัส  มาสอน

2724 นางสาวนันทพร  อักษรเสือ

2725 นายนันทวัฒน์  กาเต่ือย

2726 นายนันทวัฒน์  ชาลีรักษ์

2727 นายนันทวัฒน์  ฮาดนิล

2728 นางสาวนันทินี  จันทิหล้า

2729 นางสาวนันทิยา  ไป่ทาฟอง

2730 นางสาวนันทิยา  พุฒตา

2731 นางสาวนันทิยา  ลมรส

2732 นางสาวนันทิยา  สายค าเฮือง

2733 นายนันทิวัฒน์  ปอศิริ

2734 นางสาวนัยนา  ศรีบุโฮม

2735 นายนัสพล  พรมจักร์

2736 นางสาวนาถฤดี  ศรีอุดร

2737 นางสาวน้ าทิพย์  มณีราช

2738 นางสาวน้ าทิพย์  ศรีรักษา

2739 นางสาวน้ าผ้ึง  มะฤษี

2740 นางสาวน้ าฝน  สอนสุภาพ

2741 นางสาวน้ าฝน  สิงห์ค าป้อง

2742 นางสาวน้ าเพชร  มีชัย

2743 นางสาวนิดน้อย  บุญธรรม

2744 นางสาวนิตยา  แก้วไชยะ

2745 นางสาวนิตยา  พิลาจันทร์

2746 นางสาวนิตยา  แสงหวาน



2747 นายนิติกร  ทองโคตร

2748 นายนิติพงษ์  อินทร์สกุล

2749 นางสาวนิติพร  ขันขวา

2750 นางสาวนิธิชา  ผะสมพืช

2751 นางสาวนิภาพร  กันภู

2752 นางสาวนิภาพร  ตรีชาลี

2753 นางนิภาพร  แทบแสน

2754 นางสาวนิภาพร  สุดเพราะ

2755 นางสาวนิภาภรณ์  อ่ านาเพียง

2756 นางสาวนิรชา  บุญลา

2757 นางสาวนิรชา  พาภักดี

2758 นางสาวนิรชา  วันนา

2759 นางสาวนิรมล  นามสี

2760 นายนิรันดร์  ผุยราช

2761 นางสาวนิรินธร  ปล้ืมกมล

2762 นางสาวนิลนาถ  เสโส

2763 นางสาวนิลาวรรณ  วรรณพฤกษ์

2764 นางสาวนิลุบล  ค าสิมมา

2765 นายนิวัชพล  เทพาลุน

2766 นางสาวนิศาชล  จันทร์ศรี

2767 นางสาวนิศามณี  ตวงษา

2768 นางสาวนิสา  วินากร

2769 นางสาวนุจนันท์  พันธุตา

2770 นางสาวนุจรีพร  หอมทรัพย์

2771 นางสาวนุชฎากร  ก ามาทอง

2772 นางสาวนุชนาฎ  ก้องสูงเนิน

2773 นางสาวนุชรา  เสมอวงษ์

2774 นางสาวนุชรินทร์  ม่ังมา

2775 นางสาวนุชวรา  บัวละคร

2776 นายเนติพงษ์  ค าหงษา



2777 นายบัณฑิต  กูลแก้ว

2778 นางสาวบัวบูชา  มหารักษิต

2779 นายบารมี  อุ่นเท่ียว

2780 นางสาวบุตษยรัตน์  อ่ิมสะอาด

2781 นางสาวบุศรินทร์  วิเศษศรี

2782 นางสาวบุษยา  เกษทองมา

2783 นางสาวเบญจมาพร  พรมจักร

2784 นางสาวเบญจมาศ  ขานเพราะ

2785 นางสาวเบญจมาศ  ยาพรม

2786 นางสาวเบญจวรรณ  โคกสันเทียะ

2787 นางสาวเบญจวรรณ  ชินจักร

2788 นางสาวเบญญา  ค าโคตรสูง

2789 นางสาวปฎิพัทธ์  ศรีเสมอ

2790 นายปฏิพัทธ์  สอนสุภาพ

2791 นายปฏิภาณ  บุตรม่วง

2792 นายปฐมพงษ์  อาคม

2793 นายปณชัย  สงมา

2794 นางสาวปทิตตา  พัดโสดา

2795 นางสาวปทุมวรรณ  หม่ืนศรีพรม

2796 นางสาวปนัดดา  พระพา

2797 นางสาวปนัดดา  สุจิตตา

2798 นางสาวปนิดา  ทนุราช

2799 นางสาวปนิดา  นองนุช

2800 นางสาวปภัสรา  ทิพย์ท ามา

2801 นางสาวปภัสรา  เพ็ญธา

2802 นางสาวปภัสรา  โสกันทัต

2803 นางสาวปยุดา  เพชรสีโชติ

2804 นายปรเมศวร์  สร้อยสมพงษ์

2805 นางสาวประกายกานต์  ใต้ชมภู

2806 นางสาวประกายกานต์  ทุมวงษ์



2807 นายประกาศิต  หารค าแพง

2808 นางสาวประภัสนันท์  ประทุม

2809 นางสาวประภัสรา  กัปโก

2810 นางสาวประภัสสร  น้อยวัน

2811 นางสาวประภัสสร  พวงทอง

2812 นางสาวประภาพร  จันทะคัด

2813 นางสาวประภาพร  ราชบัวน้อย

2814 นางสาวประภารัตน์  ชาหนองหว้า

2815 นางสาวประวิณา  หงษาวงค์

2816 นายประวิท  สีหะสุทธ์ิ

2817 นายประสิทธ์ิชัย  ศรีทุมสุข

2818 นายปรัชญา  วังคีรี

2819 นางสาวปรัชญาภรณ์  ผักบัวแก้ว

2820 นางสาวปรางค์วลัย  ปัสโป

2821 นางสาวปรางทิพย์  ขวัญพุก

2822 นางสาวปราณี  โพธ์ิแก้ว

2823 นางสาวปรานี  สารคร

2824 นางสาวปรารถนา  ผางสี

2825 นางสาวปรารถนา  พรหมผาบ

2826 นายปริญญา  ค าครณ์

2827 นางสาวปริญดา  ทาป้อง

2828 นางสาวปริดา  นาน้อย

2829 นางสาวปริมาส  ไชยชิตร

2830 นางสาวปริยา  บ้านเป้า

2831 นางสาวปริศนา  นาน้อย

2832 จ่าสิบตรีปรีชา  ธนะโชติ

2833 นายปรีชา  บานวิมล

2834 นางสาวปรียนันท์  แจ่มเจริญ

2835 นางสาวปรียาภรณ์  พัฒธนศิริกุล

2836 นางสาวปรียาภรณ์  ภาศรี



2837 นางสาวปรียาภรณ์  สอนดงบัง

2838 นางสาวปวีณา  ค าจันทร์

2839 นางสาวปวีณา  แน่นอุดร

2840 นางสาวปวีณา  สอนสุภาพ

2841 นางสาวปองรักษ์  อินทะนาม

2842 นายปัญญา  มาลาเพชร

2843 นางสาวปัทมา  เจ็ดกระโทก

2844 นางสาวปัทมาภรณ์  ศรีดา

2845 นางสาวปัทมาวดี  ดาด า

2846 นางสาวปานตะวัน  จ าปา

2847 นางสาวปาราวตีร์  ศรีรักษาพล

2848 นางสาวปาริฉัตร  คุณกิตติ

2849 นางสาวปาริชาติ  ผาหอมสุข

2850 นางสาวปาริตา  อ่อนมีคุณ

2851 นางสาวปาลิตา  โคตรบรรเทาว์

2852 นางสาวปาลิสา  กุหลาบ

2853 นายปิติญาภรณ์  ยาลี

2854 นางสาวปิยธิดา  ใจสัตย์

2855 นางสาวปิยธิดา  เช้ือคีรี

2856 นางสาวปิยธิดา  ศรีสอาด

2857 นางสาวปิยนันท์  สิทธิโชติ

2858 นางสาวปิยนันท์  หม่ืนสาย

2859 นางสาวปิยนุช  กุลไพบุตร

2860 นางสาวปิยนุช  ผิวรัตน์

2861 นางสาวปิยนุช  อินทร์เจริญ

2862 นายปิยพงษ์  วงษ์กล้า

2863 นางสาวปิยรัตน์  แทนแสง

2864 นายปิยวิทย์  ศรีเชียงสา

2865 นางสาวปิยะฉัตร  พลบูรณ์

2866 นายปิยะณัฐ  ประดับค า



2867 นางสาวปิยะดา  แก้วโยธา

2868 นางสาวปิยะนุช  วงพระจันทร์

2869 นายปิยะพงษ์  บรรพลา

2870 นางสาวปิยะพร  เนธิบุตร

2871 นางสาวปิยะพร  อ๊ะนา

2872 นางสาวปิยะมาศ  บุญหล้า

2873 นางสาวปิยะลักษณ์  สิมลาโคตร

2874 นางสาวปิยะวรรณ  หวังเหน่ียวกลาง

2875 นางสาวเปมิกา  อติรัตนวงษ์

2876 นางสาวเปรมฤทัย  ซาโต้

2877 นางสาวผกาพักตร์  ดีเลิศ

2878 นางสาวผกามาศ  ถินนาวัน

2879 นางสาวผานิต  เจียงภูเขียว

2880 นายพงค์ศิริ  ประสานเช้ือ

2881 นายพงศกร  กองค้า

2882 นายพงศกร  นารินทร์

2883 นายพงศกร  พลประเสริฐ

2884 นายพงศกร  ศรีงาม

2885 นายพงศธร  จันทร์วงทรัพย์

2886 นายพงศธร  ยศปัญญา

2887 นายพงษ์เทพ  จินาวัน

2888 นายพงษ์เทพ  พวงแก้ว

2889 นายพงษ์พัฒน์  พรมพิมพ์

2890 นายพงษ์ศิริ  ค าลา

2891 นายพงษ์ศิริ  ไชยศรีหา

2892 นายพชร  พันธ์ุมาก

2893 นายพนมกร  ศรีภูธร

2894 นางสาวพนิดา  พิลาชัย

2895 นางสาวพนิดา  หม่ืนศิลา

2896 นางสาวพรชิตา  จตุพรไตรรัตน์



2897 นางสาวพรชิตา  ภูสีฤทธ์ิ

2898 นางสาวพรทิพย์  โสภา

2899 นางสาวพรทิพา  เทียนทิพย์

2900 นางสาวพรทิพา  สร้อยพรม

2901 นางสาวพรธิดา  สีสายค า

2902 นางสาวพรนภา  โพธ์ิสุวรรณ

2903 นางสาวพรนภา  สกลหล้า

2904 นางสาวพรพรรณ  บุตรจันทร์

2905 นางสาวพรพิมล  บุญกล้า

2906 นางสาวพรพิมล  สมบัติหอม

2907 นายพรภิรมย์  มูลตรี

2908 นางสาวพรรณภา  บัวศักด์ิ

2909 นางสาวพรรณภา  ปาปะสา

2910 นางสาวพรรณภา  วิชาโชค

2911 นางสาวพรรณาราย  สุวรรณประเภา

2912 นางสาวพรรณิดา  ดวงมาตรพล

2913 นางสาวพรรธิดา  นันทา

2914 นางสาวพรรษา  ผ่องผาย

2915 นางสาวพรลักษณ์  สุขมาก

2916 นางสาวพรวลัย  รอดไธสง

2917 นางสาวพรวิมล  กันยาประสิทธ์ิ

2918 นางสาวพริษฐ์ศรา  จันทร์ประเสริฐ

2919 นายพฤทธ์ิ  อินเจริญ

2920 นายพลเทพ  หมู่หัวนา

2921 นายพลวิทย์  ผากอง

2922 นางสาวพลอยไพลิน  หินเธาว์

2923 นางสาวพลอยมณี  อุ่นเวียง

2924 นางสาวพักตร์พิมล  สายสี

2925 นางสาวพัชธิดา  รุ่งแจ้ง

2926 นายพัชรพงษ์  พันธ์เธียร



2927 นางสาวพัชรพร  พรหมรักษา

2928 นางสาวพัชร์วรินทร์  เสนาฤทธ์ิ

2929 นางสาวพัชรา  คณะวาปี

2930 นางสาวพัชรา  สีแก้ว

2931 นางสาวพัชราภรณ์  คุณทะนัง

2932 นางสาวพัชรี  สง่าทรัพย์

2933 นางสาวพัชรีพร  ส่ิวไธสง

2934 นายพัฒนพงษ์  สายบูรณ์

2935 นายพัฒนากร  หม่ืนเจริญ

2936 นางสาวพัทธ์ธีรา  แก้วพิภพ

2937 นางสาวพันทิวา  รัตนเสนศรี

2938 นางสาวพาวิณี  อาจกล้า

2939 นายพิชญตม์  มาลาสาย

2940 นายพิชัย  ปัดลี

2941 นายพิทยา  เป็นสุข

2942 นางสาวพิภาภรณ์  สุทธิแสน

2943 นางสาวพิมนภา  ราชาวัง

2944 นางสาวพิมพ์กมล  มีมูล

2945 นางสาวพิมพ์ธิดา  วาทิมุกข์

2946 นายพิมพปัทมา  พิมพ์สิงห์

2947 นางสาวพิมพ์วิภา  แก้วสงค์

2948 นางสาวพิมพ์วิภา  สารีอาจ

2949 นางสาวพิมพ์สิริ  นครขวาง

2950 นายพิรเดช  ผิวกลม

2951 นายพิษณุ  ยะสาธะโร

2952 นายพีระวัฒน์  สมตา

2953 นางสาวพุฒินันท์  ลือก าลัง

2954 นายพุฒิพงศ์  ศิริรัตนวุฒิ

2955 นางสาวเพชรมณี  ช านาญ

2956 นางสาวเพชรรัตน์  โททอง



2957 นายเพชรสุวรรณ  จิตรกรเวทย์

2958 นางสาวเพ็ญพิชชา  ผิวนางาม

2959 นางสาวแพรวดาว  มอม

2960 นางสาวแพรวนภา  ช านาญ

2961 นางสาวแพรวนภา  แพงวงษ์

2962 นางสาวไพริน  วงษ์แก้ว

2963 นางสาวไพรินทร์  ทองริม

2964 นางสาวไพลักษณ์  พิมลา

2965 นายภควัตร  แก้วทอง

2966 นางสาวภรสุดา  ศรีนาง

2967 นายภราดร  สุธงษา

2968 นายภัคพงษ์  พันพินิจ

2969 นางสาวภัณฑิรา  วรรณสุนทร

2970 นางสาวภัทธิราภรณ์  เวียงชัยภูมิ

2971 นายภัทรพงษ์  เค้าแก้ว

2972 นางสาวภัทรพรรณ  มีดอนไทย

2973 นางสาวภัทรานิษฐ์  หอมสุวรรณ์

2974 นางสาวภัทราวดี  วรยศ

2975 นายภาณุเดช  มินทะขัด

2976 นายภาณุเดช  อังคปาน

2977 นายภาณุเดช  อุปฮาด

2978 นายภาณุพงศ์  แสนสะนา

2979 นางสาวภาณุมาศ  บุตรเวียงพันธ์

2980 นายภาณุมาศ  มูลสาร

2981 นายภาณุเมศ  วระวงษ์

2982 นายภาณุวัฒน์  เช้ือบุญมี

2983 นายภานุพล  แสวงสินธ์ุ

2984 นายภานุรุจ  ศรีหงษ์

2985 นายภานุวัฒน์  น้อยผาง

2986 นางสาวภารุจา  บุญธิศักด์ิ



2987 นางสาวภาวิกา  สะตะ

2988 นางสาวภาวิณี  พรรณพ

2989 นายภาสกร  สุทธิพรรณกุล

2990 นายภิญโญ  เวียงทอง

2991 นายภีมวิชญ์  ชัยชนะ

2992 นายภุชเวศ  ห่มขวา

2993 นายภูตะวัน  ยาผา

2994 นายภูธเนศ  ศิริรัตน์

2995 นายภูบดินทร์  ศรีทา

2996 นายภูมิชัย  ตะโนนศรี

2997 นายภูริชญ์  พูนโคกสูง

2998 นายภูริเดช  ขีดวัน

2999 นายมงคล  ภูมิวงค์

3000 นายมงคล  รอดจูม

3001 นางสาวมณฑาทิพย์  ชัชวาลย์

3002 นางสาวมณฑารพ  ทองเจียว

3003 นางสาวมณฑิยา  บุญหล้า

3004 นางสาวมณีวรรณ  วังกะธาตุ

3005 นางสาวมธุรส  เผยขุนทด

3006 นางสาวมนฤดี  พวงไพวัน

3007 นายมนัสชัย  จ าปาอ่อน

3008 นางสาวมนัสนันท์  มะณีจันทร์

3009 นางสาวมยุรี  ก้อนค าใหญ่

3010 นางสาวมยุลา  อุทาพร

3011 นางสาวมลธิชา  พูโคกสูง

3012 นางสาวมลธิดา  นันท์ค า

3013 นางสาวมลิดา  ชายศรี

3014 นางสาวมลิวัลย์  เบ้ามงคล

3015 นางสาวมลิสา  อินทร์ตระกูล

3016 นางสาวมะลิวัลย์  บุญไตร



3017 นางสาวมัจฉา  มะหูนี

3018 นางสาวมัทนา  จ าปาสิม

3019 นางสาวมัลลิกาล  พวงสุวรรณ

3020 นางสาวมาริษา  ค าภาพงษ์

3021 นางสาวมาริสา  อุขุนทด

3022 นางสาวมาลิรินทร์  พรมบุตร

3023 นางสาวมินตรา  วิลัยเลิศ

3024 นางสาวมินตรา  สิงห์สถิตย์

3025 นางสาวมินตรา  สีระชุม

3026 นางสาวมุกจรินทร์  จันทะคุณ

3027 นายเมธาวิน  จันทป

3028 นายเมธาสิทธ์ิ  กิจจรรยา

3029 นางสาวเมธินี  สร้างแก้ว

3030 นายยุทธการ  บุดดา

3031 นายยุทธพิชัย  นิพวงลา

3032 นายยุทธิชัย  พรมดี

3033 นางสาวยุพา  ผลเหลือ

3034 นางสาวยุพาพร  ขุนนอก

3035 นางสาวยุวนันท์  ชัยจันทร์

3036 นางสาวโยทกา  นามภักดี

3037 นางสาวรจนา  ส้านสิงห์

3038 นายรชฏ  ปัญญานะ

3039 นายรณชัย  ผิวข า

3040 นายรณภพ  ชมภูพ้ืน

3041 นางสาวรมย์รวินท์  สุวรรณหาญ

3042 นางสาวรวิสุดา  สีมาทอง

3043 นายรังสรรค์  เคนกุดรัง

3044 นายรัชชานนท์  สุขรักษา

3045 นางสาวรัชฎาภรณ์  สร้างไธสง

3046 นางสาวรัชดาภรณ์  พรชัย



3047 นางสาวรัชติยาภรณ์  สุภนาม

3048 นางสาวรัชนี  ทองสร้อย

3049 นางสาวรัชนีกร  คุ้มสุวรรณ

3050 นายรัฐพงศ์  ปุ๊ดหน่อย

3051 นางสาวรัตติกาล  ชัยเรศ

3052 นางสาวรัตติยา  พลชัยมาตย์

3053 นางสาวรัตติยากร  นุษพรรณ์

3054 นายรัตนโชติ  โชติรัตน์

3055 นางสาวรัตนธิกุล  ลีคะ

3056 นางสาวรัตน์ศิรินทร์  โล่เส็ง

3057 นางสาวรัตนา  โยชารี

3058 นางสาวรัตนา  วัดพล

3059 นางสาวรัตนากร   เคเมือง

3060 นางสาวรัตนาพร  พันทะวงค์

3061 นางสาวรัตนาพร  วิชาศรี

3062 นางสาวรัตนาภรณ์  จันทะแพง

3063 นางสาวรัตนาภรณ์  สิงห์โคตร

3064 นางสาวรัตยาธรณ์  วงศรีเทพ

3065 นางสาวรัศมีจันทร์  กันยุบล

3066 นายราชชวิน  ศิรโภคินกุล

3067 นางสาวรานี  จันทปะโคตร

3068 นางสาวรินรดา  พรมดี

3069 นายรุ่งเจริญ  ภู่ธูป

3070 นางสาวรุ่งทรัพย์  ตามสีรัมย์

3071 นางสาวรุ่งทิพย์  จ าปานิล

3072 นางสาวรุ่งทิวา  ซ่ือจริง

3073 นางสาวรุ่งอรุณ  เจริญกุล

3074 นางรุ่งอรุณ  สาทา

3075 นางสาวรุจิรา  กิจติราช

3076 นางสาวเรณุกา  แสนประเสริฐ



3077 นายฤกษ์ชัย  ปัตทุมโม

3078 นายฤทธิชัย  แก้วมะณี

3079 นายฤทธิชัย  สุคงเจริญ

3080 นายฤทธิเบศ  ทองป้ัน

3081 นายฤทธิพร  เวียงอินทร์

3082 นางสาวฤทัยจิต  ชาวดร

3083 นางสาวลงกรณ์  ชีกว้าง

3084 นางสาวลลิษา  หงษาวงค์

3085 นางสาวลักขณา  กุลสังข์

3086 นางสาวลักษ์ขณา  ป้องภัย

3087 นางสาวลักษณารา  บัวโคกรัง

3088 นางสาวลักษณียา   ส่งศรี

3089 นางสาวลัดดาวรรณ  ทิศนอก

3090 นางสาวล าไพ  กางอินเดช

3091 นายลิขิต  คงหินต้ัง

3092 นายลือชา  ดวงละเลิศ

3093 นายเลิศมงคล  แสงพา

3094 นางสาววนิดา  เกิดศักด์ิ

3095 นางสาววนิดา  ทองห่อ

3096 นายวรเชษฐ์  ศรีบุรินทร์

3097 นางสาววรรณกร  ศรีค าบ่อ

3098 นางสาววรรณนิภา  แก้ววงษ์

3099 นางสาววรรณพร  โพธ์ิชัย

3100 นางสาววรรณภา  นาอุดม

3101 นางสาววรรณรดา  ศรีต้ือ

3102 นางสาววรรณวิภา  กองสิงห์

3103 นางสาววรรณวิภา  ทบโม

3104 นางสาววรรณวิสาข์  ค าเกตุ

3105 นางสาววรรณิกา  อ่อนน้อม

3106 นางสาววรรณิภา  อินทะสิทธ์ิ



3107 นายวรวุฒิ  ตาดี

3108 นายวรวุฒิ  อุ่นเวียง

3109 นายวรศักด์ิ  ค าคูนา

3110 นายวรศักด์ิ  ไลไทสงค์

3111 นางสาววรัญญา  กันยาประสิทธ์ิ

3112 นางสาววรัญญา  สุวรรณชาติ

3113 นางสาววรัญญา  อ้อมนอก

3114 นางสาววราพร  วงษะศรี

3115 นางสาววราพร  สมเหนือ

3116 นางสาววราภรณ์  กลางบุรัมย์

3117 นางสาววราภรณ์  แก่นพุฒ

3118 นางสาววราภรณ์  เทียบจัตุรัส

3119 นางสาววราภรณ์  แท่นแก้ว

3120 นางสาววราภรณ์  พันธ์โน

3121 นางสาววราภรณ์  เพชรใบศรี

3122 นางสาววราภรณ์  แพงน้อย

3123 นางสาววราลักษณ์  ผากอง

3124 นางสาววริยา  จันทะรังษ์

3125 นางสาววริศรา  น้อยสุข

3126 นางสาววรุณณี  โตเป่ียม

3127 นายวรุตม์  ชิลนาค

3128 นางสาววสุธิดา  ฝายลี

3129 นายวัชธพล  จันทะบาล

3130 นายวัชระ  จันทะหาร

3131 นายวัชระ  ศรีพรม

3132 นายวัชระพงศ์  พลมิตร

3133 นายวัชระพงษ์  บุญสิมมา

3134 นายวัชรากร  กรรณลา

3135 นายวัชรากร  บรรยง

3136 นางสาววัชราภรณ์  ค าพรมมา



3137 นางสาววัชราภรณ์  พรมเชียงสา

3138 นายวัชรินทร์  เสนศักด์ิ

3139 นายวัฒนา  สร้อยสาวะ

3140 นายวันเฉลิม  ภูสีดิน

3141 นางสาววันนิสา  ภิญโญยงค์

3142 นางสาววันวิสา  สีเสริม

3143 นายวัลลภ  พันธ์บุปผา

3144 นางสาววาธิณี  ดาก่ า

3145 นายวายุ  ศรจันทร์

3146 นายวายุ  อ่อนตามา

3147 นางสาววายุรัศมี  จันทร์สร

3148 นางสาววารินทร  เปรมผล

3149 นางสาววารินทร์ญา  อุบลชัย

3150 นางสาววารุณี  ภูราชพล

3151 นางสาววาสนา  ใคร่นุ่นโพธ์ิ

3152 นางสาววาสนา  สีหาบุญมา

3153 นางสาววาสนา  โสภี

3154 นางสาววาสนา  โสรส

3155 นางสาววิจิตรา  คุณประทุม

3156 นางสาววิจิตรา  วัฒนะ

3157 นายวิชิตชัย  สิงห์สถิตย์

3158 นายวิทยา  สารมโน

3159 นายวิทยาวุฒิ  ศิริพิมพลอย

3160 นายวิทวัฒน์  โพธ์ิศรี

3161 นายวินัยธร  ไพเมือง

3162 นางสาววิภวานี  ช่วยนา

3163 นางสาววิภาดา  ปล้ืมชัยภูมิ

3164 นางสาววิภาพร  บุญแสงศรี

3165 นางสาววิภาพร  ยุบลพันธ์

3166 นางสาววิภารัตน์  โยธี



3167 นางสาววิภาวรรณ  ดีมูล

3168 นางสาววิภาสินี  ชัยนิคม

3169 นางสาววิมล  วังคีรี

3170 นางสาววิมลมณี  ชัยสมบัติ

3171 นายวิโรจน์  เทพรัตน์

3172 นางสาววิลาวัลย์  ประกอบชัย

3173 นางสาววิลาวัลย์  ศรีวิไลลักษณ์

3174 นางสาววิลาสิณี  เถาวัลย์

3175 นางสาววิไลลักษณ์  เพ็งกุกูล

3176 นางสาววิไลวรรณ  วรรณชัย

3177 นางสาววิไลวรรณ  หอมบุญ

3178 นายวิษณุ  ผิวเพ็ชร

3179 นางสาววิสาขรินทร์  บุญทัน

3180 นางสาววิสุดา  มูลกองศรี

3181 นายวีรพงษ์  บุตรพรม

3182 นางสาววีรวรรณ  ค าแก้ว

3183 นายวีระ  ค าพรม

3184 นายวีระชน  วรวงษ์

3185 นายวีระชาติ  ไชยเกรินทร์

3186 นายวีระพงษ์  ทับชา

3187 นายวีระพงษ์  พิลา

3188 นายวีระพงษ์  เสียมภูเขียว

3189 นายวีระพล  อินตู้

3190 นายวีระศักด์ิ  ซอลี

3191 นายวุฒิชัย  พุทธมาตร

3192 นายวุฒิชัย  ภิญโญดม

3193 นายวุฒิชัย  ศรีบุรินทร์

3194 นายวุฒิชัย  ศรีไพร

3195 นายวุฒิพงษ์  สร้อยวัน

3196 นายไวทยา  อุตรธร



3197 นางสาวศตพร  แซ่ลอ

3198 นายศตวรรษ  บุญเต็ม

3199 นายศรนารายณ์  ศรีจันทรา

3200 นางสาวศรัญญา  นาเทวา

3201 นางสาวศรัญญ่า  เวชกิจ

3202 นางสาวศรัญยา  สุขนิรันดร

3203 นายศรัณย์  ชมพล

3204 นางสาวศรัณยา  เน่ืองมัจฉา

3205 นายศรายุทธ  พลศักด์ิ

3206 นายศรายุทธ  ล าประไพ

3207 นายศราวุฒิ  ดีเดิม

3208 นายศราวุธ  เจริญสุข

3209 นางสาวศรีประกาย  ศรีค าวรรณ์

3210 นางสาวศศิกร  กาฬพันธ์

3211 นางสาวศศิกาญจน์  แนมขุนทศ

3212 นางสาวศศิธร  จันดา

3213 นางสาวศศิธร  ดวงวิญญาณ

3214 นางสาวศศิธร  เพ็งวงษา

3215 นางสาวศศิธร  รักษ์มณี

3216 นางสาวศศิธร  ราชบุญเรือง

3217 นางสาวศศิธร  สุยอย

3218 นางสาวศศินภา  จวบโชค

3219 นางสาวศศินา  สร้อยสนธ์ิ

3220 นายศศิวัฒน์  จงกรด

3221 นางสาวศศิวิมล  ศรีเจริญ

3222 นางสาวศศิวิมล  อดทน

3223 นายศักด์ิสิทธ์ิ  เพ็งค า

3224 นายศักรินทร์  จิตตบุตร

3225 นางสาวศันสนีย์  ป้อมสุวรรณ

3226 นางสาวศาริณี  พูลเพ่ิม



3227 นายศาสตรา  วรบุตร

3228 นางสาวศิรประภา  ยศพันธ์

3229 นางสาวศิรัญญา  ชามนตรี

3230 นางสาวศิรัญญา  ผลผดุง

3231 นางสาวศิราณี  สินเพ็ง

3232 นางสาวศิริญญา  วิจิตรปัญญา

3233 นางสาวศิรินทรา  หอมแพงไว้

3234 นางสาวศิรินภาวรรณ  แสงจันทร์

3235 นางสาวศิริประภา  พันทุมบุตร

3236 นายศิริพงษ์  เงินพุ่ม

3237 นางสาวศิริพร  ตรีเมฆ

3238 นางสาวศิริพร  ศรีพุทธา

3239 นางสาวศิริพร  อาสาชะนา

3240 นางสาวศิริรักษ์  ดวงอุปะ

3241 นางสาวศิริรัตน์  จัดนอก

3242 นางสาวศิริรัตน์  พุดพิลา

3243 นางสาวศิริรัตน์  มีตา

3244 นางสาวศิริลักษ์  นันทะปัด

3245 นางสาวศิริลักษณ์  แก้วกันหา

3246 นางสาวศิริลักษณ์  คิดงาม

3247 นางสาวศิริลักษณ์  จันวัน

3248 นางสาวศิริลักษณ์  บุญใหญ่

3249 นางสาวศิริลักษณ์  มนต์ขลัง

3250 นางสาวศิริลักษณ์  ศรีแสงนันท์

3251 นางสาวศิลารัตน์  หมวดดารักษ์

3252 นายศิวกร  พลยางนอก

3253 นางสาวศิวพร  ชาญประเสริฐ

3254 นายศิวพันธ์  บัวแก้ว

3255 นางสาวศิวาภรณ์  สอนเสน่ห์

3256 นายศุกลกิจ  มงคลสิน



3257 นางสาวศุทธิณี  มงคลสิน

3258 นางสาวศุทธินี  พรมมาวันนา

3259 นางสาวศุภกานต์  เลือดไทย

3260 นายศุภกิตต์ิ  โกศรีวงค์

3261 นายศุภชัย  เครือจันทร์ผา

3262 นายศุภโชค  ส ารวมจิต

3263 นางสาวศุภนิดา  วังหล้า

3264 นางสาวศุภลักษณ์  ทองค าแสน

3265 นางสาวศุภวรรณ  สินตรา

3266 นายศุภสิทธ์ิ  ศรีวงษ์

3267 นางสาวศุภักษร  ดอนพันพล

3268 นางสาวศุภัชยา  ทับสมบัติ

3269 นางสาวศุภานิช  ญานุวงค์

3270 นางสาวเศวตราพร  เศวตวงศ์

3271 นายสกล  ยศรุ่งเรือง

3272 นางสาวสกลวรรณ  สืบนุสนธ์ิ

3273 นางสาวสกุลรัตน์  บุตรศรี

3274 นายสนธยา  สุทธิจักร์

3275 นางสาวสนมพร  พรมพิมพ์

3276 นางสาวสไบแพร  ภูวิหาร

3277 นายสมเกียรติ  สายวัน

3278 นายสมควร  โสภณพงษ์

3279 นางสาวสมทรง  สมพร

3280 นางสาวสมฤดี  กาวน

3281 นางสาวสมฤทัย  สมณะ

3282 นายสมศักด์ิ  โคตรวุฒิ

3283 นางสาวสมาพร  โคกถ่ิน

3284 นายสรธัช  ภูมิใจด า

3285 นายสรศักด์ิ  วงหาจักษ์

3286 นางสาวสรารัตน์  แก้วมงคล



3287 นายสราวุฒิ  ศรีค า

3288 นายสราวุฒิ  สืบจันทร์

3289 นายสราวุธ  จาเปา

3290 นายสราวุธ  ดาษดา

3291 นางสาวสริยา  ทองวงศ์ษา

3292 นางสาวสลิลทิพย์  ช่ืนชม

3293 นายสหกิจ  สุรันนา

3294 นายสหรัฐ  จันทร์ขามป้อม

3295 นายสหัสนัยต์  ชมภูพ้ืน

3296 นายสันติ  บงแก้ว

3297 นายสันติ  วงนวนตา

3298 นางสาวสาธิกา  จันทะพินิจ

3299 นางสาวสาธิยา  ศรีส าอางค์

3300 นางสาวสายใจ  พิมดา

3301 นางสาวสายชล  แซ่อัง

3302 นางสาวสายทิพย์  ไชยชนะ

3303 นางสาวสายธาร  สาริยา

3304 นางสาวสาวิณี  มูลตรีภักดี

3305 นางสาวสาวิตรี  บ่อค า

3306 นางสาวสาวิตรี  รัศมีจันทร์

3307 นายสิงหราช  แก้วก่ า

3308 นายสิทธิกรณ์  ชมภูพาน

3309 นายสิทธิชัย  นามวงษ์

3310 นายสิทธิชัย  โสมา

3311 นายสิทธินนท์  กองชนิน

3312 นายสิทธิศักด์ิ  กัลยา

3313 นายสิทธิศักด์ิ  ศรีอรรคจันทร์

3314 นายสิปปนนท์  โคตรชนะ

3315 นายสิรภพ  สร้อยมี

3316 นางสาวสิราวรรณ  ชาบา



3317 นางสาวสิริทรา  บัวมี

3318 นางสาวสิรินนภา  แสนโน

3319 นางสาวสิรินยา  ประดิษฐ์

3320 นางสาวสิรินันท์  มะลิ

3321 นางสาวสิริประภา  อนันตะพงษ์

3322 นางสาวสิริภร  สัพโส

3323 นางสาวสิริยากร  แก้วใส

3324 นางสาวสิริยาภรณ์  นาคดวงเกษมศรี

3325 นางสาวสิริรัตน์  ค าบุญ

3326 นายสิริวัฒน์  เคลือบใคล

3327 นางสาวสิริวิภารัตน์  เปานิล

3328 นางสาวสิริสุดา  ชัยพรม

3329 นางสาวสุกัญญา  ค ามา

3330 นางสาวสุกัญญา  เจริญวัย

3331 นางสาวสุกัญญา  ทองสุโข

3332 นางสาวสุกัญญา  นครศรี

3333 นางสาวสุกัญญา  พ่ึงมี

3334 นางสาวสุกัญญา  อ่วมนุสนธ์ิ

3335 นางสาวสุกัญญารัตน์  สุพรมอินทร์

3336 นางสาวสุกานดา  อินทรา

3337 นายสุขสวัสด์ิ  บงแก้ว

3338 นายสุขสันต์  ร้อยเพีย

3339 นายสุขสันต์  วงศ์พล

3340 นางสาวสุจรรยา  สุขสวัสด์ิ

3341 นางสาวสุจิตรา  ทีมา

3342 นางสาวสุจิตรา  โพธ์ิศรี

3343 นางสาวสุจิตรา  สุขันต์

3344 นางสาวสุจิตรา  เหลาธิ

3345 นางสาวสุชัญญา  บาลจูม

3346 นางสาวสุชาดา  สามารถกิจ



3347 นางสาวสุชินี  สังข์ทอง

3348 นางสาวสุชีรา  งอนภูเขียว

3349 นางสาวสุฑาทิพย์  สิทธิพรมมา

3350 นางสาวสุณิสา  ชินสิทธ์ิ

3351 นางสาวสุดาพร  สุภาษิ

3352 นางสาวสุดารักษ์  บงแก้ว

3353 นางสาวสุดารัตน์  เกตุนา

3354 นางสาวสุดารัตน์  งามคุณ

3355 นางสาวสุดารัตน์  พิมพ์โคตร

3356 นางสาวสุดารัตน์  มูลค า

3357 นางสาวสุดารัตน์  รัตนจันทร์

3358 นางสาวสุดารัตน์  สร้อยสุด

3359 นางสาวสุดารัตน์  สินทรา

3360 นางสาวสุดารัตน์  เสือสาวะถี

3361 นางสาวสุดารัตน์  แสนใจวุฒิ

3362 นางสาวสุทธิดา  ทาเภา

3363 นางสาวสุทธิดา  บัวพรมมี

3364 นางสาวสุทธิดา  สมขลัง

3365 นางสาวสุทธินันท์  ทวีโชติ

3366 นายสุทธิพงษ์  บุญชู

3367 นายสุเทพ  สุทธิไส

3368 นางสาวสุธาทิพย์  ทองลาด

3369 นางสาวสุธาภรณ์  สนวา

3370 นางสาวสุธาวัลย์  ตีกา

3371 นางสาวสุธาสินี  ธงพันสา

3372 นางสาวสุธิดา  แก้วไสย์

3373 นางสาวสุธิดา  ราชภักดี

3374 นางสาวสุธิดา  วิลัย

3375 นางสาวสุธิดา  ศรีบุรินทร์

3376 นางสาวสุธิตรา  แสงราชา



3377 นางสาวสุธิตา  ขุนทอง

3378 นางสาวสุธิตา  ศรีสมบัติ

3379 นางสาวสุนันทา  ศรีโมรส

3380 นางสาวสุนันทา  อินทร์มีฤทธ์ิ

3381 นางสาวสุนิตรา  หาญสมบัติ

3382 นางสาวสุนิษา  ค าตา

3383 นางสาวสุนิสา  คาระโส

3384 นางสาวสุนิสา  โคตรนายูง

3385 นางสาวสุนิสา  เจริญอินทร์

3386 นางสาวสุนิสา  เสนานุช

3387 นางสาวสุนีย์พร  ประจิมทิศ

3388 นางสาวสุปราณี  กองศรี

3389 นางสาวสุปราณี  ขามธาตุ

3390 นางสาวสุปราณี  วังคีรี

3391 นางสาวสุพร  ปุ้งโพธ์ิ

3392 นางสาวสุพรรษา  ประพันธ์

3393 นางสาวสุพัฒษร  พิมพา

3394 นางสาวสุพัฒสร  แดนสามสวน

3395 นางสาวสุพัตรา  กิจสคม

3396 นางสาวสุพัตรา  ดวงบุบผา

3397 นางสาวสุพัตรา  โพธ์ิเพชรเล็บ

3398 นางสาวสุพัตรา  ศรีบุญเรือง

3399 นางสาวสุพิณญา  ขันทสิทธ์ิ

3400 นางสาวสุภนิดา  ภาษาเวทย์

3401 นางสาวสุภักษร  แพ่งศรีสาร

3402 นางสาวสุภัสสรา  กมลลคร

3403 นางสาวสุภาดา  พารา

3404 นางสาวสุภาพร  ชัยมีเขียว

3405 นางสาวสุภาพร  บุญขยัน

3406 นางสาวสุภาพร  ป้องปา



3407 นางสาวสุภาพร  พิมที

3408 นางสาวสุภาพร  วรรณสุทะ

3409 นางสาวสุภาพันธ์  กันพนม

3410 นางสาวสุภาภรณ์  เกษเกษร

3411 นางสาวสุภาภรณ์  ศรีจ าปา

3412 นางสาวสุภารัตน์  เคนบู

3413 นางสาวสุภาวดี  กุแหก

3414 นางสาวสุภาวรรณ  แดงดี

3415 นางสาวสุภาวิณี  จันที

3416 นายสุภาษิต  สวัสด์ิเอ้ือ

3417 นางสาวสุมาลี  พินิจมนตรี

3418 นางสาวสุมิตรา  ค าบัวภา

3419 นางสาวสุมิตรา  ล่ามสมบัติ

3420 นางสาวสุมิตรา  สะท้าน

3421 นางสาวสุมินตรา  ผางสี

3422 นายสุรชัย  ทองกาล

3423 นายสุรพล  คอนหาว

3424 นายสุรศักด์ิ  ไชยฮ้อย

3425 นายสุรศักด์ิ  ซาพรม

3426 นายสุรเสกข์  จันปิตุ

3427 นายสุระไกร  สิงคิบุตร

3428 นางสุรัตน์  นิโกลิน

3429 นางสาวสุรัมภา  เสวิสิทธ์ิ

3430 นายสุริยะ  แสงโสดา

3431 นายสุริยา  เตชะค า

3432 นายสุริยา  นาคอก

3433 นางสาวสุริยาพร  แก้วหาวงษ์

3434 นางสาวสุรีพร  พวงศรี

3435 นางสาวสุรีพร  สีหาบุตร

3436 นางสาวสุวคล  ทศศร



3437 นายสุวณัฐ  สาระพัด

3438 นางสาวสุวณีย์  อินดา

3439 นางสาวสุวดี  สารพันธ์

3440 นางสาวสุวธิดา  เขตบุตรสี

3441 นางสาวสุวนันท์  ประกังเว

3442 นางสาวสุวนันท์  วงษ์ศรีเทพ

3443 นางสาวสุวนันท์  อินทร์ชัยศรี

3444 นางสาวสุวภัทร  หารโสภา

3445 นางสาวสุวลักษณ์  แลภูเขียว

3446 นางสาวสุวารินทร์  พรมสอาด

3447 นายสุวิทย์  ปะกาเวสา

3448 นางสาวสุวิมล  สูงยาง

3449 นางสาวสุวิริภาพร  ขันฮาม

3450 นางเสมอใจ  ถุงกลาง

3451 นางสาวเสาวภาคย์  พงษ์สระพัง

3452 นางสาวเสาวรส  ทาโสม

3453 นางสาวเสาวรีย์  สอนบุญทอง

3454 นางสาวเสาวลักษณ์  กระลาม

3455 นางสาวโสภา  วิทาทาน

3456 นายหกพจน์รัตณ์  เพ็งค า

3457 นางสาวหทัยณัฐ  สารีบุตร

3458 นางสาวหน่ึงฤทัย  แก้ววงษา

3459 นางสาวหัทยา  ชิยางคะบุตร

3460 นางสาวหัทยา  บุญพงษ์

3461 นางสาวใหม่วิภา  ทิพย์สุวรรณ

3462 นางสาวอชิรญา  เข็มกลัด

3463 นางสาวอณัญลักษณ์  สังวาลย์

3464 นางสาวอดิภา  จันทร์พรม

3465 นายอดิศร  ครองสถาน

3466 นายอดิศร  สาริยา



3467 นางสาวอติพร  สหสมบูรณ์

3468 นางสาวอทิตยา  บุญอุ้ม

3469 นายอธิเบต  ขุนรัตน์

3470 นายอธิวัฒน์  โพธ์ิพัฒน์

3471 นายอธิวัฒน์  สุทธิศักด์ิ

3472 นางสาวอนรรฆวี  มีวงษ์วิทยา

3473 นางสาวอนัญญา  แก้วคงดี

3474 นางสาวอนันญา  บุญใบ

3475 นายอนันตชาติ  ศรีกุลวงษ์

3476 นางสาวอนุชธิดา  จันทะรี

3477 นายอนุชา  วันหากิจ

3478 นายอนุชิต  ชาติชา

3479 นายอนุชิต  ลอดดอน

3480 นางสาวอนุตรา  อินทสอน

3481 นายอนุรักษ์  เประกันยา

3482 นายอนุวัฒน์  ก้อมมะณี

3483 นายอนุวัฒน์  ทองเพ็ชร

3484 นายอนุวัฒน์  บุดดีเหมือน

3485 นายอนุศิลป์  จันทร์ขามป้อม

3486 นางสาวอนุสรา  ลีล่ า

3487 นางสาวอภิชญา  ใจตาง

3488 นายอภิชัย  จวบรัมย์

3489 นายอภิชัย  พันธ์มะแพทย์

3490 นายอภิชาติ  ไชยพงศ์

3491 นางสาวอภิญญดา  ธะโพนชัย

3492 นางสาวอภิญญา  แก้วโพนเพ็ก

3493 นางสาวอภิญญา  จันทรักษ์

3494 นางสาวอภิญญา  ชาติชา

3495 นางสาวอภิญญา  นากแก้ว

3496 นางสาวอภิญญา  ผันผ่อน



3497 นางสาวอภิญญา  พิศิลป์

3498 นางสาวอภิญญา  ศรีอ่อนลุด

3499 นางสาวอภิญญา  ศิริรวง

3500 นายอภิณัฏฐ์  อุ่นโสดา

3501 นายอภิรักษ์  ชนูนันท์

3502 นายอภิรักษ์  พลรัตน์

3503 นายอภิวัตน์  แผ่นทอง

3504 นายอภิสิทธ์ิ  ดาแพง

3505 นายอภิสิทธ์ิ  บุญเท่ียง

3506 นายอภิสิทธ์ิ  มืดอินทร์

3507 นายอภิสิทธ์ิ  แสงนาค

3508 นายอภิสิทธ์ิ  หวังหยิบกลาง

3509 นายอภิสิทธ์ิ  อารยะศิลปธร

3510 นางสาวอมรพรรณ  ศรีโพธ์ิอุ่น

3511 นางสาวอมรรัตน์  แดงดี

3512 นางสาวอมรรัตน์  เบ้านาค

3513 นางสาวอมรรัตน์  รัตนะพินิช

3514 นางสาวอมรรัตน์  วัฒนาเดชานุกุล

3515 นายอมรศักด์ิ  สองเป็ง

3516 นางสาวอรญา  ขานตา

3517 นางสาวอรญา  ปะระขา

3518 นางสาวอรญา  อาษารินทร์

3519 นางสาวอรทัย  สุขรมย์

3520 นางสาวอรทิพย์  ซุยทะเสน

3521 นางสาวอรพรรณ  ชาปัญญา

3522 นางสาวอรพินท์  แสงดึก

3523 นางสาวอรไพลิน  ศรีนันนะ

3524 นางสาวอรภัทร  พันธ์ลูกท้าว

3525 นางสาวอรยา  เพ็ชรพอด

3526 นางสาวอรรถทรวดี  นวลบุญมา



3527 นายอรรถพล  ค าผายจันทร์

3528 นายอรรถสิทธ์ิ  แก่นแก้ว

3529 นางสาวอรัญญา  นามปัญญา

3530 นางสาวอรัญญา  เนตรแสงสี

3531 นางสาวอรัญญา  มาเวียง

3532 นางสาวอริยา  โคตรสุวรรณ

3533 นางสาวอริศรา  วงษ์เฉลา

3534 นางสาวอริสรา  กงภูธร

3535 นางสาวอริสา  แสงจันทร์ดา

3536 นางสาวอรุณี  ศรีทอง

3537 นายอลงกรณ์  จันทะมล

3538 นางสาวอลิษา  คณะแพง

3539 นายอวิรุทธ์  ณ เชียงใหม่

3540 นางสาวอะภิชญา  สังกะค า

3541 นายอัครเดช  กุดตุ้ม

3542 นางสาวอังคณา  ตาสาย

3543 นางสาวอังคณา  ศรีพุทธา

3544 นางสาวอังคนา  เหล่าโนนเขวา

3545 นางสาวอัจจิมา  สมนาม

3546 นางสาวอัจฉราภรณ์  วรรณน้อย

3547 นางสาวอัจฉริยา  มหามาตย์

3548 นางสาวอัฉราภรณ์  อ่อนละมุล

3549 นางสาวอัญชรีพร  จันรอด

3550 นางสาวอัญชลี  จันทร์ดี

3551 นางสาวอัญชลี  พิมเขตร

3552 นางสาวอัญชลี  สีหะสุทธ์ิ

3553 นางสาวอัญชิสา  ขันทะสอน

3554 นางสาวอัญธิกา  โคสีลา

3555 นางสาวอัมรา  ลีโสม

3556 นายอัศฎาวุฒิ  โหน่งเวียง



3557 นายอัศดา  ธนะสูตร

3558 นายอัศวิน  ยศพิมพา

3559 นายอัศวิน  ฮาดนิล

3560 นายอัษฎาวุฒิ  โคตรเสนา

3561 นายอัษฎาวุฒิ  ไสยันต์

3562 นายอัษฎาวุธ  เสตตะ

3563 นางสาวอาติยา  พรมศรี

3564 นายอาทิตย์  มนตรี

3565 นายอาทิตย์  มังกรแก้ว

3566 นายอาทิตย์  วัฒนะราช

3567 นายอานนท์  จงแอบกลาง

3568 นายอานนท์  โพธ์ิพระทอง

3569 นางสาวอารยา  นาคค า

3570 นางสาวอารยา  บุญประกอบ

3571 นางสาวอารยา  พินิจ

3572 นายอาริชัย  พันธ์ุกาฬสินธ์ุ

3573 นางสาวอาริยา  เวฬุวนารักษ์

3574 นางสาวอารีย์ลักษณ์  เหล่าไทย

3575 นางสาวอารียา  ไชยวาด

3576 นางสาวอารียา  อาวาส

3577 นางสาวอารีรัตน์  ขุนทุม

3578 นายอ าพล  กองทรัพย์

3579 นางสาวอ าภา  มากึ

3580 นางสาวอินทิรา  กงไธสง

3581 นางสาวอินทิรา  จันจิตร

3582 นางสาวอินทุอร  นิลบรรพต

3583 นางสาวอินธิรา  เหล่าใหญ่

3584 นายอิศรายุทธ  ทองป้ัน

3585 นายอิศเรศ  เหล่าศรีภูมิ

3586 นางสาวอุมาพร  ลาลู้



3587 นางสาวอุมาพร  แสนบัวค า

3588 นางสาวอุมาภรณ์  ตลับเงิน

3589 นางสาวอุมาวรรณ  จันทร์งาม

3590 นางสาวอุศณีย์  ค าทองจันทร์

3591 นายเอกชัย  สายโสภา

3592 นายเอกพงศ์  พาณิชย์

3593 นายเอกพล  วงศ์นนทิ

3594 นายเอกรินทร์  ทองทศ

3595 นายเอกวุฒิ  ชมเชย

3596 นายเอกวุฒิ  บุตรราช

3597 นายเอกสิทธ์ิ  พุธมาตร

3598 นายเอกอนิล  โสประดิษฐ

3599 นางสาวเอมอร  ขอนกุล

3600 นางสาวเอมอร  เพชรป้อ

3601 นางสาวเอ้ืองพร  โสประดิษฐ

3602 นางสาวเอ้ือมพร  คฤหัสด์ิ

3603 นางสาวไอลดา  พันธ์ุโอภาส

ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ ๑

3604 นางสาววณิชยา  บุตรปัสสา

3605 นายณัฐพล  ผงบุญตา

3606 นางสาวพิณณุภา  กองทอง

3607 นางสาวนันทัชพร  เอนกนันท์

3608 นางสาวพุทธิดา  ผละพล

3609 นางสาวอุมาพร  สุริยะ

3610 นางสาวศิริทรัพย์  สาระจันทร์

3611 นางสาวอรวรา  ศรีดาเลิศ

3612 นางสาวพรรณนภา  ธิมาทาน

3613 นางสาวพรธิดา  ไชยพรมมา

3614 นายกฤษฎา  ยอดช้าง

3615 นางสาวพิมลแข  วงค์ษา



3616 นายอนุพงศ์  หุ่ยปาน

ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ ๒

3617 นายสัญญา  บุตรโคตร

3618 นายเดชาธร  ดิษยาภูดินันท์

3619 นายชลิตะ  ศรีหพงษ์ไพบูลย์

3620 สิบต ารวจโทหญิงวิกานดา  ปรียารัตนโชติ

3621 นายอภินันท์  ศรีภักดี

3622 นายกฤษกร  โสนะชัย

3623 นางสาวบุษบา  พาไสย์

3624 นางสาวภูษณดา  เสือคุ่ย

3625 นายชินภัทร  ปัดทุม

3626 นางสาวพีระพรรณ  นันศรีพรม

3627 ดาบต ารวจเสกสรรค์  วงษ์ก่อ

3628 นางสาวภาวิณี  จันดา

3629 นางสาววัลวิภา  มาคูณ

3630 สิบต ารวจโทวรเชษฐ์  ทองหล่อ

3631 จ่าสิบตรีสัพพัญญู  แถลงกัน

3632 นางสาวกิตติพร  สาหล้า

3633 นายเฉลิมชัย  แทนชารี

3634 สิบต ารวจโทหญิงณัฐธิดา  โสพิมพา

3635 นางสาวสุธิดา  ขันติกรม

3636 นางสาวอรติมา  บุตรโยจันโท

3637 สิบเอกอรรถพล  สุครีพ

3638 นายกัมปนาท  โรจนสัมพันธ์

3639 นางสาวมาริษา  มูลสีทา

ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต

3640 ร้อยต ารวจเอกหญิงกนกวรรณ  ภพสมัย

3641 นางสาวกนิษฐา  วงษุเพ็ง

3642 นางสาวกมลพร  สุขค าแสน

3643 นางสาวกมลพรรณ  จันฤาชา



3644 นางสาวกฤติยา  วงษ์สีดา

3645 นางสาวกฤษณา  วังเลอสรวง

3646 นางสาวกัญญาภัทร  ธรรมมิยะ

3647 นางสาวกัญญารัตน์  สวัสดิรักษ์

3648 นายกันณพัฒน์  จันทวาลย์

3649 นางสาวกัลยาณี  ศรีวงศา

3650 นางสาวกาญจนาพร  เคนค าภา

3651 นายกิตติชัย  สารมะโน

3652 นางสาวกิตติพร  มูลชมภู

3653 สิบต ารวจเอกกิตติพันธ์  ชาลีเปร่ียม

3654 นางสาวกิตติมา  จ าปาศิริ

3655 สิบต ารวจโทเกริกเกียรติ  ดลโสภณ

3656 นางสาวแคทลียา  หาญยะ

3657 นายจักรกฤษ  ศรีเคนา

3658 นายจักรพันธ์  ประสาริบุตร

3659 นายจักรราช  ชมภูราช

3660 นายจักรี  ศรีสุพรรณ

3661 นายจาตุรงค์  บุญหนัก

3662 นางสาวจารุพร  เกษทองมา

3663 นางสาวจิตตินันท์  จันทะเนตร

3664 นางสาวจิตติมา  สุวรรณโคตร

3665 นางสาวจิตอาพา  วงษ์สกุล

3666 จ่าสิบตรีจิรวัฒน์  สุดชาข า

3667 นายจิรสิน  ราศรี

3668 สิบเอกจีระศักด์ิ  จ าปาพรม

3669 นางสาวจุฑามาศ  ผิวผุย

3670 นางสาวจุธาทิพย์  ศรีชาแอน

3671 นายจุลเทพ  วงษ์สะพาน

3672 นางสาวเจนจิรา  ใต้ร่มโพธ์ิทอง

3673 นางสาวเจนจิรา  วังลา



3674 นางสาวเจษฎา  ทนนาดี

3675 นายเจษฎา  ฝาระมี

3676 สิบเอกฉัตรชัย  แดงมีศรี

3677 นางสาวชนัญธิดา  หมายเก่ียวกลาง

3678 นายชนากร  สีหาบุตร

3679 นายชนาธิป  ทาแป้ง

3680 นางสาวชลธิชา  มหาเสนา

3681 ร้อยต ารวจโทชวลิต  โสภา

3682 นายชัชวาลย์  หงษา

3683 นายชัยณรงค์  พันธ์ก่ า

3684 นายชัยวัฒน์  ค าขัน

3685 นางสาวชุติมา  นราฤทธิไกร

3686 สิบต ารวจโทฐานทัพ  อ่ าทองค า

3687 นางสาวฐิติพร  โพธิข า

3688 นายณธพงษ์  ถ่ินถาน

3689 นายณรงค์  ราชสุด

3690 จ่าสิบตรีณัฐภูมิ  พลช านาญ

3691 นายณัฐศรันย์  แก้วโภคา

3692 นางสาวดวงใจ  แสงใส

3693 นางสาวดวงทอง  ทองเต็ม

3694 ร้อยต ารวจเอกเดชาดิศร  บุญเนตร

3695 นายต่อตระกูล  เหมียดนอก

3696 นายตะวัน  ลีเบาะ

3697 นางเตือนจิต  เปรมพงศ์พันธ์

3698 นายทรงวุฒิ  ศรีพรม

3699 นางสาวทัดดาว  ช่างเรือง

3700 นางสาวทัศดาว  ภิญโญฤทธ์ิ

3701 นายทัศนาวิน  อินขามป้อม

3702 นางสาวทัศนีย์  จงเจียรวัฒนกุล

3703 นายธนกฤต  ค าแก้ว



3704 นายธนากร  เจนคิด

3705 นายธนาวุฒิ  อรศรี

3706 นางสาวธิดารัตน์  ป่ินแก้ว

3707 นางสาวนภัสชญา  สุภามา

3708 นางสาวนภาพร  เกษสุภะ

3709 นางสาวนฤพร  สอนสุภาพ

3710 นางนลินี  สาริกา

3711 สิบต ารวจโทนวพล  วงศาโรจน์

3712 นางสาวนัจรินทร์  เทพเดช

3713 นางสาวนัญธิชา  อุนนผลิน

3714 นายนัฐพงศ์  ธรรมกุล

3715 นายนัทธพงศ์  พลซา

3716 นายนันทวัฒน์  ว่องไว

3717 ดาบต ารวจนาวิน  สายวรสิงห์

3718 นางสาวน้ าฝน  นาแสวง

3719 นางสาวนิตยา  เปจะยัง

3720 นางสาวนิธิพร  สารวงษ์

3721 นางสาวนิภาพร  บุญญา

3722 จ่าสิบต ารวจหญิงนิภาภรณ์  ไชยพิมพ์

3723 นางสาวนิรัญญา  วรรณะ

3724 นางสาวนุชนาฏ  อ่อนศิริ

3725 นายนุติพงศ์  พิมพ์เหม

3726 นางสาวเนตรชนก  ศรีรัง

3727 นางสาวเนาวรัตน์  อินทะวัน

3728 นางสาวบัวแก้ว  แก้วสุวรรณ์

3729 นางสาวบัวทอง  แก้วสุวรรณ์

3730 นายบุญญรัชต์  แพงสร้อย

3731 นางสาวบุษกร  ต่างใจ

3732 นางสาวบุษกร  นามบรรดา

3733 นางสาวบูรณี  เสาวดี



3734 นางสาวเบญจมาศ  ศรีทารัง

3735 นางสาวเบ็ญยาลักษ์  เหล่าพิลัย

3736 สิบต ารวจตรีปฏิภาณ  แก่นชัยภูมิ

3737 นางสาวปณิตา  ละออง

3738 นางสาวปนัดดา  โสภาเป้ีย

3739 นางสาวปภัสสร  ทองจันทร์

3740 นายปรวัตร  ชูพิพัฒน์

3741 นายประทักษ์  จันโทสุทธ์ิ

3742 นางสาวประภัสสร  ดวงท้าวเศษ

3743 นางสาวประภาพรรณ์  เหนือจันทร์ดี

3744 นางสาวปรารถนา  จันทร์มีเทศ

3745 ว่าท่ีร้อยตรีปัญญา  สงคราม

3746 นางสาวปาริฉัตร  บุตรวิไล

3747 นางสาวปาริชาติ  วินทะชัย

3748 นางสาวปิยนุช  รักษาศรี

3749 นายปิยะ  ล าโกน

3750 สิบต ารวจตรีหญิงเปรมกมล  หงอกภิลัย

3751 นายพงศกร  ปัญญากาศ

3752 นายพงษ์สิทธ์ิ  มาดาจันทร์

3753 นางสาวพรปวีณ์  สารมะโน

3754 นางสาวพรวิภา  ผาสกุล

3755 นายพลากูร  ศรีวงแก้ว

3756 นางสาวพัชรี  สีทาทูม

3757 นายพาทิศ  อ่อนละมุล

3758 นางสาวพิชชาพร  ค าหุม

3759 สิบเอกพิชญะ  สายอุราช

3760 ว่าท่ีร้อยโทพิฏฐ์เศรษฐ์ศักด์ิ  บัวบาลบุตร์

3761 นายพีรพงษ์  เจริญเกียรติ

3762 นางสาวเพ็ญนภา  พรมโคตรค้า

3763 สิบต ารวจโทภคนัย  สุตตาสอน



3764 นางสาวภัทรภร  เสน่ห์วงค์

3765 นางสาวภัทราภรณ์  มีสวัสด์ิ

3766 นายภาคิน  ศรีวิลาศ

3767 นางสาวภาวิณี  แสนภักดี

3768 นายภูมิพิทักษ์  บุญสอน

3769 ร้อยตรีมงคล  วงษ์ทวี

3770 นางสาวมนัสชนก  เหล่าชัย

3771 นางสาวมยุรา  ศิลาพล

3772 นางสาวมาริสา  กองฉันทะ

3773 นางสาวเมธินี  พินผ่อง

3774 สิบต ารวจโทยศพนธ์  จ่ายะสิทธ์ิ

3775 นายยศพนธ์  เจดีย์

3776 นางสาวยุภาวดี  นาบ ารุง

3777 นายรชต  แสงประเสริฐ

3778 สิบต ารวจโทหญิงรวีวรรณ  เตียนศรี

3779 นางสาวรัชฎาพร  นามผากุล

3780 นางสาวรัชนีกร  สีหไตร

3781 นายรัฐกิจ  สุวรรณรัตน์

3782 นายรัตนเศก  อมรรัตนพงศ์

3783 นางสาวรัตนาพร  ลาภประสบ

3784 นายราเมศร์  กลางประพันธ์

3785 นางสาวรุจิกร  จันทรมัย

3786 นางสาวเรรุตาล  สิงหา

3787 นางสาวลลิตา  พรรณาพนม

3788 สิบต ารวจโทวชิระ  กุลชาติ

3789 นางสาววนิดา  ศรีโคตร

3790 นางสาววรรณภา  กองนาง

3791 นายวรายุทธ  สาวสืบ

3792 ร้อยต ารวจเอกวริศร์  เศษวิกา

3793 นางสาววาสนา  พลไธสง



3794 นางสาววิชุดา  สันทา

3795 นางสาววิชุดา  สารมะโน

3796 นายวิทยา  ศรียาลัย

3797 นางสาววิภาดา  ทองหล่อ

3798 นางสาววิภาพร  ประนัดสุดจ่า

3799 นางสาววิภาพร  สวัสดี

3800 นางสาววิยะดา  กองพรม

3801 นางสาววิลาวัลย์  นาคโทน

3802 นางสาววิไลวรรณ  พันสนิท

3803 สิบต ารวจโทหญิงเวนิตา  ผาลิกา

3804 นายศราวุธ  ช่วยศรี

3805 นางสาวศวิตา  ถ่ินถา

3806 สิบต ารวจโทศักด์ิธยา  ดีกุดตุ้ม

3807 นายศิริชัย  ศรีบุรินทร์

3808 นางสาวศิรินภา  ลอดทองใหม่

3809 นางสาวศิริลักษณ์  สมภาร

3810 นางสาวศิลารัตน์  พิมพ์ดา

3811 นางสาวศุภดา  ไชยรัตน์

3812 นายศุภวัฒน์  สิมสวัสด์ิ

3813 ว่าท่ีร้อยต ารวจเอกสมนึก  ติยะภา

3814 นางสาวสมปรารถนา  ทุมวัน

3815 นายสมยศ  ดามงคล

3816 นายสมศักด์ิ  นครพล

3817 นางสาวสรัญญา  ศรีทอง

3818 นางสาวสรัญรัตน์  แสงโสดา

3819 นางสาวสโรชา  จันทะคาม

3820 นายสิทธิกร  กันนะลา

3821 นายสิทธิพงษ์  พันเดช

3822 นายสิทธิศักด์ิ  มงคล

3823 นายสุขสันต์  เสาร์วิชิต



3824 นางสาวสุจิตรา  สีลาดเลา

3825 นางสาวสุทธิดา  แคภูเขียว

3826 นางสาวสุธิดา  ไชยา

3827 นายสุนทร  นาเมืองจันทร์

3828 นางสาวสุนิสา  จันทา

3829 นางสาวสุพรรณี  นักธรรม

3830 นางสาวสุพัตรา  จันทิราช

3831 จ่าสิบเอกสุภชัย  ศรีมหา

3832 นางสาวสุภัทราวิณี  ธวัชเมธี

3833 นางสาวสุภาภรณ์  ค าแจง

3834 นางสาวสุภารัตน์  ครองเวียง

3835 นางสาวสุภาวิมล  แสงทอง

3836 นายสุเมธ  วิจิตรจันทร์

3837 นางสาวสุรัตนา  ไสยันต์

3838 สิบต ารวจโทสุริยะ  สุภรัตนกูล

3839 นางสาวสุรีรัตน์  สีจักร

3840 นางสาวสุวนันท์  สอนพรหม

3841 นายสุวิชญ์ธร  ค าชมภู

3842 นางสาวเสาวนีย์  ค าพันธ์

3843 นางสาวเสาวลักษณ์  พิมเขตร

3844 นายอนุชา  วัฒนากุล

3845 นางสาวอนุสรา  คงหนู

3846 นางสาวอภิญญา  ธรรมผาลา

3847 นางสาวอภิญญา  ใหญ่ร้าง

3848 นางสาวอรญา  หิรัญโท

3849 นางสาวอรยา  แสงโสดา

3850 นางสาวอังสุมา  ครุฑนาค

3851 นางสาวอัชจิมา  เซียมเอคู

3852 นางสาวอาทิตยา  ทาบุญเมือง

3853 นายอานนท์  แสงวิจิตร



3854 นางสาวอาภานุช  พรมพิมพ์

3855 นางสาวอาภาภรณ์  ฉลูทอง

3856 นางสาวอารีรัตน์  อุ้ยหา

3857 ว่าท่ีร้อยโทอ านาจ  บ ารุงแนว

3858 นางสาวอินทิรา  นาคเสน

3859 จ่าเอกเอกชัย  กองจร


