
รายช่ือบัณฑิตท่ีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

พ.ศ. ๒๕๖๕
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

3860 นางกษมา  ป้องกัน

3861 นายกานนท์  แสนเภา

3862 นางเก่ิง  ย่ีฟาง

3863 นายจิตติศักด์ิ  นามวงษา

3864 นางเย่ียมลักษณ์  เอ่ียมศิริ

3865 นางสาวเว่ย  หยวน หยวน

3866 นายสมสะนิด  วงค าจัน

3867 นายจักรี  สุจริตธรรม

3868 นายนิมิตร  บุญเป็ง

3869 ว่าท่ีร้อยตรีไพศาล  ราชแสนเมือง

3870 นางสาวกานต์ธิดา  แก้วอาษา

3871 นายจักรพันธ์  จันทร์หอม

3872 นางสาวจันทร์โสดา  พรทิพย์

3873 นางสาวจิราภรณ์  หล้าฤทธ์ิ

3874 นายฐานชน  จันทร์เรือง

3875 นางสาวฐิตพัฒน์  สตางค์จันทร์

3876 นายณสรวง  ก้อนวิมล

3877 นางสาวนิลประเสริฐ  ชัยพรศรี

3878 นายพงศ์ธาดา  กีรติเรขา

3879 นายภูมินทร์  แสนเจริญสุข

3880 จ่าสิบเอกวสันต์  วรเจริญ

3881 นางสาววาลี  เวดสะพง

3882 นายวิไลสัก  สีโคตวงสา

3883 นางศุภักษิน  ไชยสิทธ์ิ

3884 นายสีทะลอน  สีโพไช

3885 นายสีสมเพชร  ค้าหน่อเพชร

3886 นายสุทัต  หนูมาก



3887 นายอาวุธ  อมรทวีสิน

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

3888 นางสาวชลธิดา  ธาตุทาสี

3889 นางสาวญาณี  ศรีประเสริฐ

3890 นางสาวดังถิ  เว่ินอาน

3891 นายประชา  ตรีศรี

3892 นางพิมพ์จันทร์  งามภูเขียว

3893 นางสาววิรัชดา  ทานิล

3894 นายกุลเชษฐ  ศรีพล

3895 นางสาวแคชรียา  ศรีวงษา

3896 นางฐิติพร  จันทร์ลอย

3897 นางสาวเตือนใจ  สันหา

3898 นายเทพพิทักษ์  ดีแป้น

3899 นางสาวธัญญาพัฒน์  ค าสีหา

3900 นางสาวธัญทิพย์  รูค า

3901 นางสาวนฤมล  ซอลี

3902 นางบุษกร  ทองจินดา

3903 นางสาวเบญจมาส  ต่อมจันทร์

3904 นางสาวปลายมาส  ก้อนค า

3905 นางสาวปัฐมาพร  สุราสา

3906 นางสาวภคมน  โกษาจันทร์

3907 นางสาวภคมน  แสงไสย์

3908 นางสาวรัญชนา  ทรงไชย

3909 นางสาวลัดดา  ค าภาค

3910 นางลัดดา  แต้มพิมาย

3911 นางสาววันทนีย์  ศรีบุรินทร์

3912 นางสาวสวรรยา  ตาข า

3913 นางสาวสุรีฉาย  สวัสด์ิรักษ์

3914 นางสาวอรอุมา  ศรีเมือง

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต



3915 นางสาวน  าฝน  จตุราเพศ

3916 นางสาวเนตรชนก  พาค า

3917 นายพาณิชย์  ค ามุงคุณ

3918 นางเพ็ญศรี  บรรเทา

3919 นางสาวสุภาพร  นาชม

3920 นางสาวกรกชา  สอนหาดเวน

3921 นายไกรราศ  ปังคะบุตร

3922 นางสาวจันทราพร  ธรรมวรรณ

3923 นายธวัชชัย  นามวงศ์ษา

3924 นายนฤดล  มะโนศรี

3925 นางสาวปวีณา  ดวงวงษา

3926 นางปานรดา  ศรีกันชัย

3927 นางสาวป่ินแก้ว  นนทะโคตร

3928 นางสาวพัชรี  นันทะค า

3929 นางสาวอรวรรณ  ปัตตังทานัง

3930 นางสาวอัจฉรา  ศรีเสน

3931 นางอัญชลี  แจ็คสัน

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ ๑

3932 นางสาวอารยา  อาจปาสา

3933 นางสาวกาญจนา  โยคบุ

3934 นางสาวพรพิมล  เวียงอินทร์

3935 นายจักรพงษ์  แนวโสภา

3936 นางสาวเกตุน์สิรี  สิมสวัสด์ิ

3937 นางสาวแพรภรณ์  ชัยยะทอง

3938 นางสาวชนัญญา  เถาว์ทุมมา

3939 นายรณวุฒิ  ยศถา

3940 นางสาวชนกวรรณ  ทาขามป้อม

3941 นางสาววีรวัลย์  พงษ์พันธ์

3942 นางสาวชุติมา  โพธ์ิวงษ์

3943 นางสาวเบญจมาศ  โคตะหา



3944 นางสาวจริยา  มาราช

3945 นางสาววิรัตน์ดา  นาวาสิทธ์ิ

3946 นายกรรชัย  ผานาค

3947 นายนันทวัฒน์  จันทร์แห่ว

3948 นางสาววัชราภรณ์  ขานเพราะ

3949 นางสาวชลพร  สร้อยไข

3950 นายศตวรรษ  จันทะวงษ์

3951 นางสาวทิพย์กัญญา   ยศเชียง

3952 นางสาวนนธิชา  บุญไชย

3953 นางสาวนพวรรณ  แก้วหนองแดง

3954 นางสาววัลยา  คงทน

3955 นางสาวศรัญญา  สอนจันทร์

3956 นางสาวศิริญากรณ์  อินเสมียน

3957 นางสาวรจรินทร์  ผิวผ่อง

3958 นางสาวจุฬาลักษณ์  ยะตาชน

3959 นางสาวสุนารี  ฝ้ายขาว

3960 นางสาวขณิษฐา  กองศรีเศษ

3961 นางสาวพิมพ์ประภัส  คุรุวงศ์

3962 นางสาววรรณิดา  ปานบุญเกิด

3963 นางสาวสุรีพร  ศรีชมษร

3964 นางสาวอรฤดี  บัวระพา

3965 นางสาวอรอุมา  สุนทราธรณ์

3966 นางสาวเอมิกา  เกษมาลา

3967 นางสาวณัฐฐินันท์  ใจอ่อน

3968 นางสาวพรนภา  แก้วศิริ

3969 นางสาวพาฝัน  ชูสังข์

3970 นางสาววัชโรบล  อ าเคน

3971 นางสาวศิริรัตน์  หน่อสีดา

3972 นางสาวปพิชญา  โสภาหัสดร

3973 นางสาววิรันดา  จันละไว



3974 นางสาวอริยา  ขุนแก้ว

3975 นางสาวเกวลิน  นนทะน า

3976 นางสาวเมวียา  โคตะค า

3977 นางสาวสิรินภา  จันจุติ

3978 นางสาวณัฐกานต์  คันศร

3979 นางสาววัลวลี  เจริญวงศ์

3980 นางสาวจารุวรรณ  ทองจันทร์

3981 นางสาวชารี  อัญชุลี

3982 นายทิวทิวา  ศรีวัด

3983 นางสาวรัตนกร  ดอนแขอ้วน

3984 นางสาวคณิณญาร์  ปักษ์ชัยภูมิ

3985 นางสาวศศิธร  สุหรา

3986 นางสาวอนุสยา  ริมหนองเรือ

3987 นางสาวกชพรรณ  นารานันทน์

3988 นางสาวจันทกานต์  รามศิริ

3989 นางสาวนันทพร  กองหิน

3990 นางสาวน  าทิพย์  สุทธิประภา

3991 นางสาวปนัดดา  อรชิน

3992 นางสาวประวัณณา  แดนโคตรผม

3993 นางสาวปรารถนา  บรรเทา

3994 นางสาวพรนภัส  สาวิสัย

3995 นางสาวมนัญญา  ชินภา

3996 นางสาววันดี  จะโนรัตน์

3997 นางสาวขนิษฐา  ศิริแสง

3998 นางสาวปิยะพร  อุ่นเวียง

3999 นางสาววาสนา  พรมมาอ้วน

4000 นางสาวสุวนันท์  ศรีโชติ

4001 นางสาวอภิญญา  ศรีสงคราม

4002 นางสาวจีระวรรณ  พลรักษา

4003 นายชัชวาลย์  หดค า



4004 นางสาวมัลลิกา  ชาวประสา

4005 นางสาววันเพ็ญ  ดีขัน

4006 นางสาวอรฎา  ส านวน

4007 นางสาวอัญชุลี  เซพซอง

4008 นางสาวอาทิติยา  ค าทองหลาง

4009 นางสาวน  าฝน  เสนาพล

4010 นางสาวนิลาวรรณ  ปวันนา

4011 นางสาวเบ็ญจรินทร์  สลับศรี

4012 นางสาววราพร  บุญมีวิเศษ

4013 นางสาวศศิธร  เอ่ียมทองค า

4014 นางสาวกฤติยาพร  กองแก้ว

4015 นางสาวทิพวรรณ  จันสด

4016 นายปริญญา  ระหารนอก

4017 นางสาวศุภกานต์  วิชะระโภชน์

4018 นายสมาพล  กุลบุตร

4019 นางสาวสุณิสา  สุดแท้

4020 นางสาวฐิติพร  ถ่ินค าบง

4021 นายภูริเดช  เหล่ากวางโจน

4022 นางสาวมลพิวา  ปงเมืองแก้ว

4023 นางสาวสุรัสวดี  คลังกลาง

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ ๒

4024 นางสาวกิติญาพร  บุญชุม

4025 นางสาวภิรมย์ญา  เฮ้ากอก

4026 นางสาววาสิตา  วัชรเสมากุล

4027 นางสาวศิริทร  เหลาเกตุ

4028 นางสาวอุษา  วงษ์ค าคูณ

4029 นางสาวกุลธิดา  น้อยอุบล

4030 นางสาวปริศนา  ค าแพร

4031 นางสาวพรทิพย์  บุตตะพรม

4032 นางสาวนุชศรา  วงบุรี



4033 นางสาวปฏิญญา  วาโย

4034 นางสาวศรีสุดา  ชาไชย

4035 นางสาวสุชัญญา  ชัยเนตร

4036 นางสาวอินทิรา  ช่อกลาง

4037 นางสาวกาญจนา  คงไทย

4038 นางสาวเกศกนก  เฮ้ากอก

4039 นางสาวนัฐภรณ์  เวียงสีมา

4040 นางสาวปวีณา  สายค าทอน

4041 นางสาวอรพินท์  วงค์ชัยเพ็ง

4042 นางสาวอริศรา  พลนิกร

4043 นางสาวกรรณิการ์  สมนึก

4044 นางสาวฉันทนา  แสนตะรัตน์

4045 นางสาวมณิสรา  ชมภูธวัช

4046 นางสาวอุษา  ศรีนวลจันทร์

4047 นายกิตติพงษ์  ขาวฟอม

4048 นางสาวสุภา  เฉลียวดี

4049 นางสาวสุรีย์พร  แพงไทย

4050 นางสาวเสาวลักษณ์  ศรีงาม

4051 นางสาวพรรณวรท  ดวงมาลา

4052 นางสาวพัชรินทร์  จิตมาตย์

4053 นางสาวสุธิตา  สุทธิสาร

4054 นายกฤษดา  โสมาสี

4055 นางสาวกาญศิตา  สนามทอง

4056 นางสาวฐิติรัตน์  ฉัตรพัชรพิทักษ์

4057 นางสาวณัฐณิชา  แก้วรัตน์

4058 นางสาวปิยากร  พรมนัส

4059 นางสาวอรัญญา  อุดมศักด์ิ

4060 นางสาวชุติมา  บัวระพา

4061 นางสาวนภาลัย  เปรมใจ

4062 นางสาวพิกามาศ  ทิพย์มณี



4063 นายภาคภูมิ  นนทวิศรุต

4064 นางสาวลลิตา  บัวขาว

4065 นางสาวกรปรียา  ศิลารักษ์

4066 นางสาวปาลิตา  ปู่วัง

4067 นางสาวเสาวลักษณ์  มีชัย

4068 นางสาวหทัยชนก  รัตนพลแสน

4069 นางสาวอโณทัย  นาแข็งฤทธ์ิ

4070 นางสาวธนาภรณ์  จอดนอก

4071 นางสาวนภาพร  ก้อนมาศ

4072 นางสาวลัดดาวัลย์  ถวายชัย

4073 นางสาวกาญจนาพร  บุญนราพิทักษ์

4074 นายคุณานนท์  พิมโคตร

4075 นางสาวชฎาพร  ชมภูสอ

4076 นางสาวฐิติชญา  สุขนาวา

4077 นางสาวนิภาวรรณ  จันดี

4078 นางสาวอริศรา  กิริชี

4079 นางสาวธิดามาตย์  ดอนน้อยเยาว์

4080 นางสาวนงลักษณ์  ราชชุยแสน

4081 นางสาวนฤมล  แสนใจวุฒิ

4082 นางสาวบุณยาพร  สมดี

4083 นางสาวมัชฌิมาพร  อุปัชฌาย์

4084 นางสาวสุพัตรา   สีดาวงค์

4085 นางสาวสุภาวดี  ศรีแก้ว

4086 นางสาวจุฬาลักษณ์  จันทร์ดาเบ้า

4087 นางสาวพัชราภรณ์  นารีรัตน์

4088 นางสาวรพีพร  เขียวอ่อน

4089 นางสาวสาวิตรี  ขันดี

4090 นางสาวณัฐติญา  เบ้ามงคล

4091 นางสาวธัญลักษณ์  อนุวุฒิ

4092 นางสาวปิยพร  ศรีไพร



4093 นางสาวราตรี  ตู้แก้ว

4094 นายสิทธิพงษ์  ทับด้าน

4095 นางสาวสุภารัตน์  คนเพียร

4096 นายกฤติภัทร  แสนนาใต้

4097 นางสาวญาสุมินทร์  ประสมบูรณ์

4098 นายทวีทรัพย์  ค ามะณีจันทร์

4099 นางสาวภาวินี  เทาหา

4100 นางสาวศิรินทิพย์  ค ามูล

4101 นางสาวสุดารัตน์  แสงโสดา

4102 นายสุปัญญา  วงหาจักร

4103 นางสาวกัญญาลักษณ์  บุญประคม

4104 นางสาวขวัญฤดี  มีขาว

4105 นางสาวจันทร์นภา  พราวกลาง

4106 นางสาววริศรา  ค าภากุม

4107 นางสาวเวย์ฐิตาภรณ์  ประการแก้ว

4108 นางสาวสิราวรรณ  จันทร์ลิ

4109 นางสาวอรวรรณ  จตุเรศ

4110 นางสาวจีระพรรณ  จุตะโน

4111 นางสาวธิดารัตน์  นาชิน

4112 นางสาวนภาเพ็ญ  แคว้นอินทร์

4113 นางสาวน  าฝน  ดีบุรี

4114 นางสาวพิกุลทอง  ไพศาลธรรม

4115 นางสาวพิมพ์ชนก  เหมือนอินทร์

4116 นางสาวแพรวพรรณ  นามเสาร์

4117 นายยุทธพงษ์  พละศูนย์

4118 นางสาวศิรินภา  ศรีสังชุม

4119 นางสาวศิรินัฐ  สมสาร

4120 นางสาวอรอุมา  แคป่าสัก

4121 นางสาวก่ิงแก้ว  วงษ์ลา

4122 นางสาวจิตตรา  สิงห์ดา



4123 นางสาวพรรณราย  สุวรรณสิงห์

4124 นางสาวมณีรัตน์  กุมภาพงษ์

4125 นายวชิรวิทย์  ศรีบุตรตา

4126 นางสาวสุนิศา  นามราช

4127 นายอัครพล  พลดร

4128 นายปริญญา  ทองป้ัน

4129 นางสาวระพีพร  เชียงล า

4130 นางสาวเจนจิรา  โคตรทิพย์

4131 นางสาวชนากานต์  สุวรรณ์

4132 นางสาวป่ินมณี  อ่อนตา

4133 นางสาววิรดา  อุปชิต

4134 นายศรายุทธ  แซ่ว่อง

4135 นายสกล  แพทย์สูงเนิน

4136 นางสาวจิราภรณ์  โทนผุย

4137 นางสาวนิภาพร  ฤทธ์ิมนตรี

4138 นางสาวบุษบง  มณีรัตน์

4139 นางสาวอมรรัตน์  พรมมาวัน

4140 นางสาวกุสุมา  ทรงพุฒิ

4141 นางสาวเกศิญาภรณ์  สิงห์หัน

4142 นางสาวช่อผกา  ศรีทาดี

4143 นางสาวนิธิพร  เสนาภักด์ิ

4144 นางสาวสุภารัตน์  ปุณขันธ์ุ

4145 นางสาวพนิดา  แก้วสาธร

4146 นางสาวพรสินี  เทพาลุน

4147 นางสาวศิริทิพย์  ศิริเวช

4148 นางสาวสกาวรัตน์  ศรีบุรินทร์

4149 นางสาวสุภัสสร  ทิพย์พันธ์ุ

4150 นางสาวกาญจนา  ทิพเนตร

4151 นางสาวณัฐชา  สังสีมา

4152 นางสาวเบญจวรรณ  สุนทรพงษ์



4153 นางสาวปานตะวัน  จ านงศาสตร์

4154 นางสาวรวีนิภา  วิเศษชาติ

4155 นางสาววราทิพย์  หมุนลี

4156 นางสาวศิโรรัตน์   ดรพล

4157 นางสาวกมลชนก  งามวิลัย

4158 นางสาวจรรยา  ส าราญพิศ

4159 นางสาวปนัดดา  บินจรัญ

4160 นางสาวไพลิน  ศรีประเสริฐ

4161 นางสาววราลักษณ์  โคตรมงคล

4162 นางสาวศิริฉัตร  แพเขียว

4163 นางสาวศุภนิตรา  สารโพคา

4164 นางสาวชลธิชา  มาตรา

4165 นางสาวยลดา  ชาภักดี

4166 นางสาววรรณภา  ศรีหนองโปร่ง

4167 นางสาววารุณี  ทองโสด

4168 นางสาวศิรประภา  พงษ์ภักด์ิ

4169 นางสาวจิรัชญา  ศรีโนนสุข

4170 นางสาวบุศรินทร์  พิณพงษ์

4171 นางสาวพัชราภรณ์  ชนาราษฎร์

4172 นางสาวมุกดา  ลามค า

4173 นางสาวลินดา  อมลิขิต

4174 นางสาววิภา  คุณโภทา

4175 นางสาวสิรินธร  กองแก้ว

4176 นางสาวจันทิมา  เขียวโสภา

4177 นางสาวปรียนันท์  พงเพ็ชร

4178 นางสาวเปรมยุดา  ค าภูษา

4179 นางสาวฟ้าใหม่  นุชิต

4180 นางสาวภัทราวดี  เพ็ชรหว้าโง๊ะ

4181 นางสาวรังสิมา  จาริสุ

4182 นางสาวสุพัตรา  ประสงค์



4183 นางสาวอภิชญา  แดงพวง

4184 นายจักรนาจ  บุผู

4185 นางสาวนิตนภา  บุญศิริ

4186 นางสาวมยุรฉัตร  ตาแหวน

4187 นางสาววาสนา  ภัสดา

4188 นายวุฒิชัย  ตาละพัน

4189 นางสาวสุพัตรา  บุตรทัน

4190 นางสาวชนิกานต์  ยศพิมพ์

4191 นางสาวนัทมล  วงษ์ทวี

4192 นายศักด์ิพล  สาผุยท า

4193 นางสาวอรษา  ภาระดี

4194 นางสาวจิราภรณ์  การักษา

4195 นางสาวจุฑาทิพย์  โลกายุทธ์

4196 นางสาวเจนจิรา  ชาภักดี

4197 นางสาวพัชราภา  เทพรักษ์

4198 นางสาวภัสชญา  ธนมิตร์

4199 นางสาวมณฑกาญจ์  เม่นทองค า

4200 นายมานพ  ค าภาสัน

4201 นางสาวศศินา  ลินทอง

4202 นางสาวสุรีย์  วรคันทักษ์

4203 นางสาวสุวิมล  พรหมหาราช

4204 นายทวีชัย  ศรีทรงเมือง

4205 นางสาวนภาลัย  จันทร์ทร

4206 นางสาวพันธกานต์  ไชยหาญ

4207 นางสาววชิรญาณ์  พงศ์สัมพันธ์

4208 นางสาววิลันดา  ไกลพล

4209 นางสาวศิรินภา  วิชาเรือง

4210 นางสาวมัธนา  ศรีบุญมา

4211 นางสาวสารินีย์  บุตรศรี

4212 นางสาวสุธิภรณ์  สอนสุภาพ



ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

4213 นางสาวกนกกาญจน์  มูลถ่ินไทย

4214 นางสาวกนกพร  ธัญญารักษ์

4215 นางสาวกนกพร  ศรีพราย

4216 นางสาวกนกพิชญ์  บุญสู่

4217 นางสาวกนกวรรณ  คารมสม

4218 นางสาวกนกวรรณ  โล่ห์เส็ง

4219 นางสาวกนกวรรณ  โสกเตี ย

4220 นางสาวกนกวรรณ  หงษ์พิมพ์

4221 นางสาวกนิษฐา  วงศ์จันทร์

4222 นางสาวกมลชนก  สุพรมอินทร์

4223 นางสาวกมลพรรณ  อาธรรมระชะ

4224 นางสาวกมลพรรณ  อุปรีที

4225 นางสาวกรกนก  โสธรรมมงคล

4226 นางสาวกรกมล  ทองอยู่

4227 นางสาวกรรณิการ์  คันธี

4228 นางสาวกรรณิการ์  จงนอก

4229 นางสาวกรรณิการ์  ศรีพุทธา

4230 นายกรวิชญ์  ซุยกระเด่ือง

4231 นางสาวกรวิภา  พลศรี

4232 นายกฤตภพ  ราชพัฒน์

4233 นางสาวกฤติกา  นาคเสน

4234 นางสาวกฤษชฎาภรณ์  บุญช่ืน

4235 นายกฤษฎา  ลานทะจันทร์

4236 นายกฤษณะ  อ านาจ

4237 นางสาวกฤษณา  พลตรี

4238 นางสาวกวินทรา  ไสยันต์

4239 นางสาวกัญญากร  นาคอาทิตย์

4240 นางสาวกัญญารัตน์  คุนาชน

4241 นางสาวกัญญารัตน์  ดิษฐกุล



4242 นางสาวกัญญารัตน์  นุบาล

4243 นางสาวกัญญารัตน์  ปุญญธินันท์

4244 นางสาวกัญญาวีร์  ตุลาประเสริฐ

4245 นางสาวกัญยาณี  มะธิโต

4246 นายกัมปนาท  หอมสมบัติ

4247 นายกัมปนาท  หารนาดง

4248 นางสาวกัลยรัตน์  มาวัน

4249 นางสาวกัลยาณี  โคตรสีลา

4250 นางสาวกัลยาณี  พรมดี

4251 นางสาวกาญจนา  ช านาญ

4252 นางสาวกาญจนา  ผาลี

4253 นางสาวกาญจนา  ศรียะนัย

4254 นางสาวกาญจนา  แสงศรี

4255 นางสาวกาญจนา  แสนผล

4256 นางสาวกาญจนา  หงษ์บินมา

4257 นางสาวกาญสุรีย์  ประพงษ์

4258 นางสาวกานต์พิชชา  พันธะบัวศรี

4259 นายกาโล๊ะ  มาเยอะ

4260 นายกิตติชัย  จันทามิตร์

4261 นายกิตติพงษ์  กุลสา

4262 นายกิตติพงษ์  ฟูมบุญ

4263 นางสาวกิตติยา  จันทร์ศรีอ่อน

4264 นายกิตติรภัทร  ภูมิศรี

4265 นายกิตติวัฒน์  ค านัน

4266 นายกิตติศักด์ิ  ค านัน

4267 นางสาวกิติญา  กรมทอง

4268 นางสาวกิติมา  พาดางาม

4269 นางสาวกุลณัฐ  อินทรีย์

4270 นางสาวกุลธิดา  ปรีชา

4271 นางสาวกุลสตรี  เกตุแก้ว



4272 นางสาวกุสุมา  ศรีดงยาง

4273 นางสาวกุสุมา  อินทร์พิมพ์

4274 นางสาวเกวริน  บุดดาซุย

4275 นางสาวเกวลิน  ชนะน้อย

4276 นางสาวเกวลิน  ตรีเศียร

4277 นางสาวเกศรินทร์  ชัยสุข

4278 นางสาวเกษรัตน์  ศรีต่างค า

4279 นางสาวขณารัตน์  กัตติยะ

4280 นางสาวขนิษฐา  ค าของ

4281 นางสาวขนิษฐา  ยอดระวงค์

4282 นางสาวขนิษฐา  หงษ์ทอง

4283 นางสาวขวัญกวินท์  ศรีอ าไพ

4284 นายเขตต์ตะวัน  วงษ์ป้อง

4285 นายคณาธิป  ชายศรี

4286 นายคมกฤช  ศิริขันธ์

4287 นายคุณากร  แก้วรอด

4288 นางสาวจณิสตา  สุวรรณโมฆ

4289 นายจตุพล  กุระจันทร์เพ็ง

4290 นางสาวจรัญญา  ลุมประถา

4291 นางสาวจันจิรา  พรมเมตตา

4292 นางสาวจันทร์จิรา  กุลวงษา

4293 นางสาวจันทร์หอม  ค ายาง

4294 นางสาวจันทิมา  รังษี

4295 นางสาวจามจุรี  พลทา

4296 นางสาวจารุมาศ  พลอยบุตร

4297 นางสาวจารุวรรณ  แก้วค ากอง

4298 นางสาวจิดาภา  ค าคง

4299 นางสาวจิดาภา  มานาเสียว

4300 นางสาวจิดาภา  วังคีรี

4301 นางสาวจิตนาพร  จ าปา



4302 นางสาวจิตภาพร  ข าวิไล

4303 นางสาวจิตรา  ธีระเดชากุล

4304 นางสาวจินต์จุฑา  แทนค า

4305 นางสาวจินต์จุฑา  อุตะมะยาน

4306 นางสาวจินตณาภรณ์  ศรีบุญมี

4307 นางสาวจินตนา  ทิพสุวรรณ

4308 นางสาวจินตนา  บงแก้ว

4309 นางสาวจิรนันท์  ไวยโพธ์ิ

4310 นายจิระภัทร์  ธานี

4311 นางสาวจิระวรรณ  สิงห์ชัย

4312 นางสาวจิราพร  ทองพันธ์

4313 นางสาวจิราภรณ์  พุทธรา

4314 นายจิรายุทธ  ดีแป้น

4315 นางสาวจิราวรรณ  บุษรา

4316 นางสาวจุฑาพร  โหว่ภักดี

4317 นางสาวจุฑาภัค  ภูธรศรี

4318 นางสาวจุฑามณี  โคตรศรี

4319 นางสาวจุฑามณี  แซงแสวง

4320 นางสาวจุฑามาศ  จันทะเลิศ

4321 นางสาวจุฑามาศ  ผาวิชัย

4322 นางสาวจุฑามาศ  พลนางาม

4323 นางสาวจุฑามาศ  ศรีคูณ

4324 นางสาวจุฑารัตน์  จันทร์เพ็ญ

4325 นางสาวจุฑารัตน์  พิลาเกิด

4326 นางสาวเจนจิรา  แก้วค า

4327 นางสาวเจนจิรา  นครภักดี

4328 นางสาวเจนจิรา  ประหา

4329 นางสาวเจนจิรา  ปู่สูงเนิน

4330 นางสาวเจนจิรา  มาตรวังแสง

4331 นางสาวเจนจิรา  วงษ์ค ารัตน์



4332 นางสาวเจนจิรา  เสวิสิทธ์ิ

4333 นายเจริญ  สิงห์มณี

4334 นางสาวฉัตรฤดี  คงโนนกอก

4335 นายเฉลิมพล  บุญกอง

4336 นางสาวชญานิศ  ยุระศรี

4337 นางสาวชฎาพร  ภูมิภูเขียว

4338 นางสาวชฎาพร  ศรีประย่า

4339 นางสาวชนกพร  พันธ์เดช

4340 นางสาวชนาพร  นวลปิด

4341 นายชนินทร์  สุขศรีงาม

4342 นางสาวชไมพร  พิมพ์โยยาง

4343 นายชโยดม  พรหมหาราช

4344 นางสาวชลดา  พันล าภักด์ิ

4345 นายชลธาร  ศรีนอก

4346 นางสาวชลธิชา  เฉ่ือยไธสง

4347 นางสาวชลธิชา  พรมสิงห์

4348 นางสาวชลิตา  อาจเทพ

4349 นางสาวชัชฎาภร  บุญประคม

4350 นายชัยยศ  ศิริหล้า

4351 นางสาวชุติกาญจน์  อ้วนสุข

4352 นายไชยนันท์  เจริญเกียรติ

4353 นางสาวญาสุมินทร์  พรมพุทธา

4354 นางสาวฐาณิกา  สุพรรณ์พุทธา

4355 นางสาวฐานิสรา  จางวางแก้ว

4356 นางสาวฐิดารัตน์  ขานฤทธี

4357 นางสาวฐิตารีย์  เทพประสิทธ์ิ

4358 นายฐิติณัฐ  อินทจันทร์

4359 นางสาวฐิติมา  พรมสิงห์

4360 นางสาวฐิติมา  พุทธา

4361 นางสาวฐิติวรรณ  ประสิทธ์ิอ้น



4362 นางสาวฐิรกานต์  แก้วลือ

4363 นางสาวณก่ิงฟ้า  ฉลาดแย้ม

4364 นายณครินทร์  ม่วงพรหม

4365 นางสาวณภัทร  โสมนัส

4366 นายณรงค์ศักด์ิ  คชรักษ์

4367 นายณรงฤทธ์ิ  เมืองคุณ

4368 นายณรงศักด์ิ  ดีสี

4369 นายณัฎฐ์  อัฒจักร

4370 นางสาวณัฏฐา  ปะนาตา

4371 นายณัฐกิจ  จุตตะโน

4372 นายณัฐโชค  โคตสาตรี

4373 นางสาวณัฐฐินันท์  ศรีค าภา

4374 นางสาวณัฐณิชา  สาลาสุตา

4375 นางสาวณัฐธิชา  ศรีจันทะ

4376 นางสาวณัฐธิตรา  จันทา

4377 นายณัฐนนท์  ราชา

4378 นายณัฐนภัทร  เสาวนนท์

4379 นายณัฐพงศ์  เปรมวิชิต

4380 นายณัฐพงษ์  นามไพร

4381 นางสาวณัฐพร  คูค า

4382 นางสาวณัฐพร  นนทะราช

4383 นางสาวณัฐพร  พันสนิท

4384 นายณัฐพล  เจริญพล

4385 นายณัฐพล  ชัยปัญหา

4386 นางสาวณัฐมล  เกิดดี

4387 นางสาวณัฐมล  มงคลสวัสด์ิ

4388 นางสาวณัฐมล  ศรีบุรินทร์

4389 นางสาวณัฐยา  ไชยแสง

4390 นายณัฐวัฒน์  ขวาล าธาร

4391 นายณัฐสิทธ์ิ  บุญใหญ่



4392 นางสาวณิชา  ธีระสาร

4393 นางสาวดวงกมล  ทองเหลือง

4394 นางสาวดวงฤทัย  บุดดี

4395 นางสาวดารณี  ป้องนาลา

4396 นางสาวดาราวรรณ  พากระจ่าง

4397 นางสาวดาวรรณ  พรมชมภู

4398 นางสาวดาหลิน  พิลาทอน

4399 นางสาวเดือนฉาย  ไชยไข

4400 นางสาวเดือนเพ็ญ  เจริญชัย

4401 นายตะวัน  ขุนรัตน์

4402 นางสาวทรงพร  บุญเกษม

4403 นางสาวทัศนีย์  แซ่เติน

4404 นายทินกร  วงศ์ทวี

4405 นางสาวทิพย์สุดา  ขัดแก้ว

4406 นางสาวทิพวรรณ  พลศิริ

4407 นายธชรัฐ  แจ้งจบ

4408 นายธนวัฒน์  ช านาญเวช

4409 นางสาวธนัชชา  พาไสย์

4410 นางสาวธนัชพร  พรมนิล

4411 นางสาวธนัดดา  สารวงษ์

4412 นายธนากร  เข้าใจการ

4413 นายธนาพนธ์  ทองเพ็ชร

4414 นางสาวธนาภา  โภชนกิจ

4415 นางสาวธมนวรรณ  ศรีหนองคู

4416 นางสาวธมลวรรณ  จ าปาแก้ว

4417 นายธวัชชัย  แก้วค า

4418 นางสาวธัญญาชาติ  ธุรินไธสง

4419 นางสาวธัญพิชชา  กองค า

4420 นางสาวธัญรดา  แสงชมภู

4421 นางสาวธันย์ฐณิช  สุทธิพรรณกุล



4422 นางสาวธิดาขวัญ  ผาบสิมมา

4423 นางสาวธิดารัตน์  ดาวังปลา

4424 นางสาวธิดารัตน์  บุญจันทร์

4425 นางสาวธิดารัตน์  ภูสีดิน

4426 นางสาวธิดารัตน์  อุทธตรี

4427 นางสาวธิมาพร  ทะโพนชัย

4428 นายธีรพล  ไชยสิงห์

4429 นายธีรวัฒน์  พรมลับ

4430 นายธีระยุทธ  ศรีไพร

4431 นายนคร  เยาว์ยงค์

4432 นางสาวนงค์นุช  บุผาง

4433 นางสาวนงนิตย์  สีมาโรฤทธ์ิ

4434 นางสาวนนทณีย์  ดีม่ัน

4435 นายนนทวัช  นาใจคง

4436 นางสาวนภวรรณ  เกษทองมา

4437 นางสาวนภัสสร  ขอพระจันทร์

4438 นางสาวนภัสสร  ทองดี

4439 นางสาวนภาภรณ์  สงวนนาม

4440 นางสาวนริศรา  ศรีบุรินทร์

4441 นายนลธวัช  ศรีหานาทัง

4442 นายนวฤทธ์ิ  จันทร์แสง

4443 นายนัฐพงษ์  ศรีบุรินทร์

4444 นางสาวนัดฐริการ์  พูลเพ่ิม

4445 นางสาวนัทธมน  ศรีเมือง

4446 นางสาวนัทธมล  ศรีลาโชค

4447 นางสาวนัทรริกานต์  เหมือนอินทร์

4448 นางสาวนันต์นิสา  แข็งกล้า

4449 นางสาวนันทพร  สุวรรณละ

4450 นางสาวนันท์ลินี  ตามะทะ

4451 นางสาวนันทิดา  ช านาญ



4452 นางสาวนาจธิดา  มาแก้ว

4453 นางสาวนาตยา  โตภูเขียว

4454 นางสาวนาตยา  ภูมิดอนม่ิง

4455 นางสาวนารีนาถ  ภูครองนาค

4456 นางสาวนารีรัตน์  ประจิคะ

4457 นางสาวนารีรัตน์  อุรา

4458 นางสาวน  าฝน  วิเศษ

4459 นางสาวน  าฝน  เหมพรม

4460 นางสาวน  าฟ้า  คงหา

4461 นางสาวนิชกานต์  จันทร์โคตรแก้ว

4462 นางสาวนิตติการณ์  ทองลาด

4463 นางสาวนิตยา  จันทะชาติ

4464 นายนิธิพงษ์  ศรีเทพ

4465 นางสาวนิภาพร  พ่ึงพวง

4466 นางสาวนิรัชชา  ชัยศรี

4467 นางสาวนิลุบล  ดอนโมง

4468 นางสาวนิศาชล  รักภักดี

4469 นางสาวนิศารัตน์  โนนพล

4470 นางสาวนุชจพร  นามวงษ์

4471 นางสาวนุชจรินทร์  กล่ินหอม

4472 นางสาวนุชจรี  อุ่นจันที

4473 นางสาวนุชจรียา  มารัตน์

4474 นางสาวนุชนาฎ  เพียรใส

4475 นางสาวนุชนาฎ  วรรณนา

4476 นางสาวนุชศรา  แวงวรรณ์

4477 นางสาวนุสรินทร์  หินเมืองเก่า

4478 นางสาวเนตรอักษร  ศรีบุญ

4479 นายเนวิน  สอนปัน

4480 นางสาวบัณฑริกา  วงษ์ยา

4481 นายบุญญฤทธ์ิ  ชาลีเอ่น



4482 นางสาวบุษกร  เผ่ากระนวน

4483 นางสาวบุษบาบัณ  ยุระศรี

4484 นางสาวบุษยมาส  แดงชาติ

4485 นางสาวบุษราภรณ์  จันทะแสน

4486 นางสาวบุสดี  สีแสง

4487 นางสาวเบญจมาภรณ์  สมนึก

4488 นางสาวเบญจรักษ์  นาพะยัพ

4489 นางสาวเบญจวรรณ  นามปัญญา

4490 นางสาวปณิชา  ภัทรเรืองวุฒิ

4491 นางสาวปณิตา  ขันแข็ง

4492 นางสาวปณิตา  ผสมพืช

4493 นางสาวปนัดดา  รัตนพลที

4494 นางสาวปนัดดา  หม่ันคง

4495 นางสาวปนิดา  คุณทรัพย์

4496 นางสาวปภัสรา  ศรีบุรินทร์

4497 นางสาวปภัสสร  แก้วปัญญา

4498 นายปยุต  พิทักษ์ตติวงศ์

4499 นายปรเมศวร์  โสกัณฑัต

4500 นางสาวประกายแก้ว  ธรรมเจริญ

4501 นางสาวประกายทิพย์  ทองค า

4502 นายประกาศิต  ค าหนองไผ่

4503 นางสาวประทานพร  จงดา

4504 นางสาวประภาพร  โคกม่วง

4505 นายประสงค์  จันเกิ น

4506 นางสาวปราณปรียา  จิตรหลัง

4507 นางสาวปรารถนา  บุญทน

4508 นายปริญญา  วันทัน

4509 นางสาวปริญา  หินชัด

4510 นางสาวปรีชญา  เจริญธรรม

4511 นางสาวปรีชญาภรณ์  วงศ์ค าโสม



4512 นางสาวปรียา  สมบุตร

4513 นางสาวปรียาพร  เบ้าเหนียว

4514 นางสาวปวีณา  กงสิมมา

4515 นางสาวปวีณา  โคงศรีลา

4516 นางสาวปัณณ์ธนัญญ์  โชตินวหิรัญ

4517 นางสาวปัทมพร  ค าแสนพันธ์

4518 นางสาวปัทมพร  บุญตา

4519 นางสาวปัทมวรรณ  คชรักษ์

4520 นางสาวปาณิสรา  ฮดฤาชา

4521 นางสาวปานตะวัน  ผ่องแผ้ว

4522 นางสาวปานวาด  กองสิงห์

4523 นางสาวปานวาด  จันทรเหลือง

4524 นางสาวปานหทัย  ป่าไผ่

4525 นางสาวปาริฉัตร  ฝอดสูงเนิน

4526 นางสาวปาริชาติ  ประพันธ์พจน์

4527 นางสาวปาริชาติ  สัจจนวล

4528 นางสาวปาริชาติ  สาริยา

4529 นางสาวปารีมา  คันที

4530 นางสาวปาลินี  โสประดิษฐ์

4531 นางสาวป่ินประภา  พันสนิท

4532 นางสาวปิยพร  วิไลวรรณ

4533 นางสาวปิยวรรณ  นพเก้า

4534 นางสาวปิยะธิดา  พรมพิมพ์

4535 นางสาวปิยะธิดา  แหวนแก้ว

4536 นางสาวปิยะนันท์  ไสยรส

4537 นางสาวเปรมมิการ์  ชุมใหม่

4538 นายเปรมศักด์ิ  แก้วโยธา

4539 นางสาวผกากรอง  ภูสมจิตร

4540 นางสาวผกามาศ  เบ้าค า

4541 นางสาวผกามาศ  เหมือนสิงห์



4542 นายพงศธร  ไชยแสง

4543 นางสาวพนัสดา  ไขบุดดี

4544 นางสาวพนิดา  ขันอาสา

4545 นางสาวพนิดา  นิยมสุข

4546 นางสาวพมลพร  เนตรสุภาพ

4547 นางสาวพรทิพย์  แก้วยอดจันทร์

4548 นางสาวพรธิดา  สุวรรณสนธ์ิ

4549 นางสาวพรนภา  ลูกอินทร์

4550 นางสาวพรพิมล  ปัญญาละ

4551 นางสาวพรพิมล  โลเชียงสาย

4552 นางสาวพรรณธิภา  ไชยวาปี

4553 นางสาวพรรณนิดา  หมวดเหม็น

4554 นางสาวพรรณนิภา  ลาดบาศรี

4555 นางสาวพรรณพิศ  นวนสวาท

4556 นางสาวพรรณภัทร  รัตนวงษ์

4557 นางสาวพรรณิภา  แก้วพรม

4558 นางสาวพรรณิภา  บุตรปัสสา

4559 นางสาวพรวิภา  สมสา

4560 นางสาวพรสุดา  ผามัง

4561 นางสาวพรสุดา  มูลกองศรี

4562 นางสาวพฤทธ์ิศรา  แพงเพ็ง

4563 นายพลนภัส  ศรีมังกร

4564 นางสาวพลอยไพลิน  ศรีบุรินทร์

4565 นางสาวพลอยยินดี  อระบุตร

4566 นางสาวพัชญดา  เขตอนันต์

4567 นางสาวพัชรา  ใจขาน

4568 นางสาวพัชราภา  สารุ

4569 นางสาวพัชรินทร์  โกศรีวงศ์

4570 นางสาวพัชรี  ช่ืนชม

4571 นางสาวพัชรี  บริวัน



4572 นางสาวพัชรี  พันทะลัย

4573 นางสาวพัชรี  มาตย์พงษ์

4574 นางสาวพัณณิตา  ศรีประเสริฐ

4575 นางสาวพาณิชย์  ถาจัน

4576 นางสาวพิจิตรา  สารวงษ์

4577 นางสาวพิมพ์ชนก  แมนผดุง

4578 นางสาวพิมพ์ชนก  สิงห์หล้า

4579 นางสาวพิมพิกา  สกุลวงศ์

4580 นางสาวพิมภวรรณ  แสงจันทร์

4581 นางสาวพีระนุช  นาบกระโทก

4582 นายพุฒิศักด์ิ  เสนามนตรี

4583 นายพุทธานุวัฒน์  นาคสังข์

4584 นางสาวเพชรรัตน์  ทานา

4585 นางสาวเพ็ญนภา  ยิ มพังเทียม

4586 นางสาวเพ็ญนภา  แสนไชย

4587 นางสาวแพรพรรณ  อาสนานิ

4588 นางสาวแพรวพรรณ  พรมวงค์

4589 นางสาวแพรวพรรณ  สมไตร

4590 นายไพรัช  จิตตฤทธ์ิ

4591 นางสาวไพรินทร์  ศรวิเศษ

4592 นางสาวไพลิน  เชยช่ืนกล่ิน

4593 นางสาวภควดี  พิลาชัย

4594 นางสาวภรประภา  จับใจเหมาะ

4595 นางสาวภัคจิรา  สารมะโน

4596 นางสาวภัณฑิลา  จ าปาบุรี

4597 นางสาวภัทรภร  บัวลบัติทอง

4598 นางสาวภัทรวดี  อุดมรัตน์ 

4599 นางสาวภัทรานิษฐ์  ชาวเชียงตุง

4600 นางสาวภัทราวดี  บาบุญ

4601 นางสาวภัทราวดี  สีมาวงศ์



4602 นายภาคภูมิ  จ าปาสิม

4603 นายภาคภูมิ  พรมบึงล า

4604 นางสาวภาณุมาศ  กองม่วง

4605 นางสาวภาณุมาศ  พิมพา

4606 นายภาณุวัตร์  สุขสวาท

4607 นางสาวภานุมาศ  วิเศษนาเรียง

4608 นางสาวภาพิมล  ชัยวงศา

4609 นายภายุวัชร์  พิลาคุณ

4610 นางสาวภารดี  สุพร

4611 นางสาวภาวิณี  นนท์ตรี

4612 นางสาวภาวิณี  นาวาสิทธ์ิ

4613 นางสาวภาวิณี  สิทธิมงคล

4614 นางสาวภาวิณีย์  ขันทะคีรี

4615 นางสาวภาวิดา  รัตนวงศ์แข

4616 นางสาวภาวินี  จ าปาอ่อน

4617 นางสาวภาวิลัย  อันตโก

4618 นางสาวภิญญา  ดวงจันค า

4619 นายภิรมย์  วงษ์ละคร

4620 นางสาวภิรมยา  จันทะ

4621 นายมงคล  พิมพ์ศรี

4622 นางสาวมณีรัตน์  บุญลอย

4623 นางสาวมณีวรรณ  ศรีสวัสด์ิ

4624 นางสาวมธุรดา  คนอาจ

4625 นางสาวมนทกานต์  โคตรมูล

4626 นางสาวมนัสวี  แก้วสุวรรณ์

4627 นางสาวมลธิชา  ทิพย์อักษร

4628 นางสาวมลฤดี  ศรีสุริยมาตย์

4629 นางสาวมลิวรรณ  แก้วกัลยา

4630 นางสาวมะลิวัลย์  ถาโคตร

4631 นางสาวมัชญามล  พลาหาญ



4632 นางสาวมัลนิกา  ส าอางค์สะอาด

4633 นางสาวมัลลิกา  เกียงภูเขียว

4634 นางสาวมาริษา  แก้วแพง

4635 นางสาวมาริษา  ขันแก้ว

4636 นางสาวมาริษา  สารมะโน

4637 นางสาวมาลินี  ศรีสาระ

4638 นางสาวมิณตรา  เสเล

4639 นางสาวมินตรา  เขียวทอง

4640 นางสาวมินตรา  เหิงขุนทด

4641 นางสาวเมขลา  กรรณลา

4642 นางสาวเมธิกา  บุดดาเหลา

4643 นางสาวเมธินี  บัวทองสดใส

4644 นางสาวเมยวดี  สาหล้า

4645 นางสาวเมวิยา  มังสุไร

4646 นางสาวยลดา  หลานวงษ์

4647 นายยศพงศ์  เอกนพพระ

4648 นายยุทธพิชัย  ย่ังยืน

4649 นายยุทธพิชัย  ฤทธ์ินวน

4650 นางสาวยุพเรศ  ฤทธ์ิอ้วน

4651 นางสาวยุภาพร  กล้าพระจันทร์

4652 นางสาวยุภารัตน์  กรรณลา

4653 นางสาวยุวธิดา  ศรีเวียง

4654 นางสาวยุวันดา  ชุมพล

4655 นางสาวโยทะกา  วงษ์รินทร์ยอง

4656 นางสาวโยธิตา  สมอาษา

4657 นางสาวรติชา  วงเจดีย์

4658 นางสาวรพีพรรณ  แก้วจันเหลา

4659 นางสาวรมชะลี  แดงนา

4660 นางสาวรวิวรรณ  วงธานี

4661 นางสาวรักสุดา  โสดาวรรณ์



4662 นางสาวรัชฎาภรณ์  วารี

4663 นางสาวรัชดาภรณ์  ต่อชีวัน

4664 นางสาวรัชนี  ศรีบุรินทร์

4665 นายรัฐพงศ์  วงศ์บัว

4666 นายรัฐศาสตร์  พันธวงศ์

4667 นางสาวรัตติกาล  จันทร์สนิท

4668 นางสาวรัตน์กมล  พานตาสี

4669 นางสาวรัตน์จณา  อันทะปัญญา

4670 นางสาวรัตน์ติยา  ไวท า

4671 นางสาวรัตนา  ขันทีท้าว

4672 นางสาวรัตนาภรณ์  แก้วประเสริฐ

4673 นางสาวรัตนาภรณ์  โคเลิศ

4674 นางสาวรัตนาวดี  สมเลศ

4675 นางสาวรุ้งตะวัน  สุธรรมมา

4676 นางสาวรุ่งทิวา  มาลา

4677 นางสาวรุ่งทิวาพร  ผอนนอก

4678 นายฤทธิเกียรติ  แก้วค ามี

4679 นางสาวลดาวัลย์  บัวสนิท

4680 นางสาวลลิตรา  เหล่าโกทา

4681 นางสาวลลิตา  เพลียเขมร

4682 นางสาวลลิตา  เว้นบาป

4683 นางสาวลักขณา  ไชโชคดี

4684 นางสาวลักษณพร  โสพิน

4685 นายเลวุธ  ล่ันสิน

4686 นายเลิศฤทธ์ิ  แก้วหย่อง

4687 นางสาววชิรญา  อุ่นแก้ว

4688 นางสาววชิรา  ต้นพนม

4689 นางสาววนัสนันท์  อินถา

4690 นางสาววนิศรา  ทองค าแสน

4691 นายวรกันต์  สนทาธร



4692 นางสาววรณิกา  อุดมพงษ์

4693 นางสาววรดา  ค ามา

4694 นายวรพล  ชาติพหล

4695 นางสาววรภา  เสนานุช

4696 นายวรยศ  เดชครอบ

4697 นางสาววรรณพร  ยาบ้านทุ่ม

4698 นางสาววรรณพร  วันสืบ

4699 นางสาววรรณสุดา  หัสโต

4700 นางสาววรรณิดา  พิมพ์เสนา

4701 นางสาววรรณิภา  ศรีไชย

4702 นายวรวัตร  ไวล่ี

4703 นางสาววรันญา  มหามูล

4704 นางสาววรันธร  จอสูงเนิน

4705 นายวรากร  คายะโส

4706 นางสาววรานุช  พันธ์โน

4707 นางสาววราภรณ์  เดือนไธสง

4708 นางสาววราภรณ์  สาดทอง

4709 นางสาววรินธร  อุทธบูรณ์

4710 นางสาววรินพร  ผสม

4711 นางสาววริศรา  ปานกลาง

4712 นางสาววริศรา  วังคีรี

4713 นางสาววลัยลักษณ์  ศรีบัวขาว

4714 นายวศค  แสนอินต๊ะ

4715 นายวัชระ  พรมรังษี

4716 นายวัชระ  พาพุทธา

4717 นายวัชระ  สุวรรณพงษ์

4718 นางสาววัชราภรณ์  บัวขาว

4719 นายวัชรินทร์  วงษ์จูม

4720 นายวัฒนพงศ์  เย็นไธสง

4721 นางสาววันวิสา  พรหมพิชัย



4722 นางสาววันวิสา  โสภากุล

4723 นางสาววารุณี  ผิวศิริ

4724 นางสาววิจิตรา  มงคลโคตร

4725 นางสาววิชญาพร  ส่วนเสมอ

4726 นางสาววิชุดา  ระวิพันธ์

4727 นายวิถี  พรมดี

4728 นายวิทยา  นาส าแดง

4729 นายวิทวัฒน์  พิลาอ่อน

4730 นางสาววิภาดา  ค าน้อย

4731 นางสาววิภาดา  คูนาวงษ์

4732 นางสาววิภาพร  นารี

4733 นางสาววิภารัตน์  แสงมณี

4734 นางสาววิมลสิริ  สุพรมอินทร์

4735 นางสาววิระญา  เรืองกลาง

4736 นางสาววิรัญชนา  นครชัย

4737 นางสาววิรันดา  ต่ออ านาจ

4738 นางสาววิลาวัณย์  วิจิตรปัญญา

4739 นางสาววิลุนรัตน์  อุปศักด์ิ

4740 นางสาววิไลพร  นานวน

4741 นายวิศิษฏ์  อุดมลาภ

4742 นายวิษณุ  พลฉิมมา

4743 นายวิษณุ  สมบัติหอม

4744 นางสาววีนัส  ธรรมวงค์

4745 นายวีรชัย  น้อยเชียงคุณ

4746 นายวีระพล  ร่องจิก

4747 นางสาวศวิษฐตา  อินทร์เบ้า

4748 นางสาวศศกร  พ่ึงดี

4749 นางสาวศศิกานต์  เหล่าลาภ

4750 นางสาวศศิธร  แปยอ

4751 นางสาวศศิธร  โพธิภาพ



4752 นางสาวศศิธร  แสงผาด

4753 นายศักด์ิปรีชา  ทาเธาว์

4754 นางสาวศันสนีย์  ทูลฉลอง

4755 นายศิรพงศ์  จารุมาศถิรพัฒน์

4756 นางสาวศิรินภา  เลพล

4757 นางสาวศิรินันท์  ไชยปะ

4758 นางสาวศิรินันท์  ผิวเหลือง

4759 นายศิริพงษ์  เสมาเพชร

4760 นางสาวศิริพร  ศรีละ

4761 นางสาวศิริพรรณ์  วงษาธรรม

4762 นางสาวศิริมณฑา  นาวิรัตน์

4763 นางสาวศิริยากรณ์  อ่อนสะอาด

4764 นางสาวศิริรัตน์  แกนประโคน

4765 นางสาวศิริรัตน์  ภูวิชัย

4766 นางสาวศิริรัตน์  วังคีรี

4767 นางสาวศิริรัตน์  หาญนาแซง

4768 นางสาวศิริลักษณ์  จันทร์แดง

4769 นางสาวศิริลักษณ์  ปุราถาเน

4770 นางสาวศิริลักษณ์  ผายพรมพึก

4771 นางสาวศิริลักษณ์  เพียมูล

4772 นางสาวศิริลักษณ์  โสประดิษฐ

4773 นางสาวศิริลักษณ์  อินทร์แขวน

4774 นางสาวศิริวรรณ  จันทพร

4775 นางสาวศิลารักษ์  พงษ์สะพร่ังสกุล

4776 นางสาวศิวพร  เทียนทองดี

4777 นางสาวศุจีพัฒน์  แพงพุ่ม

4778 นางสาวศุพรัตน์  จันทร์ประเสริฐ

4779 นายศุภกฤษฎ์ิ  ต่อฤทธ์ิ

4780 นายศุภกิตต์ิ  สุทธิ

4781 นางสาวศุภรัตนา  ภูเงิน



4782 นายศุภวัฒน์  ตันสีนนท์

4783 นางสาวศุภษิดา  รักษาศิล

4784 นางสาวศุภานัน  พานทอง

4785 นางสาวศุภาพิชญ์  โคตรโสภา

4786 นางสาวสกุลรัตน์  นครศรี

4787 นางสาวสมัชญา  จันดาแพง

4788 นางสาวสรญา  ทุมทา

4789 นายสรวิชญ์  ปรินช์

4790 นางสาวสโรชา  ปานเนาว์

4791 นางสาวสโรชา  ศรีหามาตร

4792 นางสาวสโรธิดา  พ่อชมภู

4793 นางสาวสลิลทิพย์  โสดา

4794 นางสาวสวรรยา  ปานไธสง

4795 นายสหรัฐ  มูลถวิลย์

4796 นายสันชัย  ดีหล้า

4797 นายสันติ  บุกุดเลาะ

4798 นางสาวสาวิตา  หังษาบุตร

4799 นายสิทธิโชค  ใจตรง

4800 นายสิทธิผล  ภู่มณี

4801 นายสิทธิพงษ์  จันเทพ

4802 นางสาวสินีนาฏ  ชัชวาลย์

4803 นางสาวสิรภัทร  สมมะวัง

4804 นางสาวสิราวรรณ  ธิราช

4805 นางสาวสิริโฉม  ทองศรี

4806 นางสาวสิรินทร์กาญจน์  นิลนามะ

4807 นางสาวสิรินพิชญ์  แกะริมาฐิพัฒน์

4808 นางสาวสิรินภา  จันมา

4809 นางสาวสิรินาฎ  ชมภูศรี

4810 นางสาวสิริวิมล  ชมภูทอง

4811 นางสาวสุกัญญา  ขุ่ยจิ ม



4812 นางสาวสุกัญญา  สุดโต

4813 นางสาวสุขุมาภรณ์  โนพันธ์ุ

4814 นางสาวสุจิตรา  มูลหา

4815 นางสาวสุจิตรา  วานิลทิพย์

4816 นางสาวสุจิตรา  โสโพธ์ิ

4817 นางสาวสุชาดา  ฐานะ

4818 นางสาวสุชาดา  บุญคุ้ม

4819 นางสาวสุชาวดี  บุญทอด

4820 นางสาวสุณิสา  เทพอ านวย

4821 นางสาวสุดารัตน์  แก่นแก้ว

4822 นางสาวสุดารัตน์  งามยางหวาย

4823 นางสาวสุดารัตน์  ฝ้ายขาว

4824 นางสาวสุดารัตน์  แสงสวัสด์ิ

4825 นางสาวสุทธิดา  สารีอาจ

4826 นางสาวสุทธิสา  ด้วงบู่

4827 นางสาวสุธาธิณี  อยู่สุข

4828 นางสาวสุธามาศ  วรอินทร์

4829 นางสาวสุธิดา  จ าปาทอง

4830 นางสาวสุธิดา   เจริญ

4831 นางสาวสุธิดา  ถ่ินถาน

4832 นางสาวสุธิดา  นิลเปล่ียน

4833 นางสาวสุธิตา  นนคนม่ัน

4834 นางสาวสุธิวรรณ  ไผ่นอก

4835 นางสาวสุนันทา  ชานันโท

4836 นางสาวสุนิภา  หนุนทรัพ

4837 นางสาวสุนิศา  แสงมะณี

4838 นางสาวสุนิษา  ค าครณ์

4839 นางสาวสุนิสา  แคนครอง

4840 นางสาวสุนิสา  สุพรมอินทร์

4841 นางสาวสุปราณี  แก้วค าหอม



4842 นางสาวสุปราณี  คลังแสง

4843 นางสาวสุพรรณษา  ปะติเก

4844 นางสาวสุพรรษา  น้อยค าลือ

4845 นางสาวสุพัตรา  ค าภูแก้ว

4846 นางสาวสุพัตรา  ศรีทองชัย

4847 นางสาวสุพินญา  สกุนัน

4848 นางสาวสุพินดา  ศรีสุนทร

4849 นางสาวสุภานันท์  ศรีเมือง

4850 นางสาวสุภาพร  กุลไธสง

4851 นางสาวสุภาพร  ค าใบ

4852 นางสาวสุภาพร  ทิพจง

4853 นางสาวสุภาพร  เภาพานต์

4854 นางสาวสุภาพร  มุกดาหาร

4855 นางสาวสุภาพร  ศรีพาน

4856 นางสาวสุภาภรณ์  โคตรศรีเมือง

4857 นางสาวสุภาภรณ์  ทาจวง

4858 นางสาวสุภาวรรณ  พิลาฤทธ์ิ

4859 นางสาวสุภาวิณี  แก้วสา

4860 นางสาวสุภาวิดา  ค าเหมือน

4861 นางสาวสุมินตรา  โสภารักษ์

4862 นายสุรนนท์  คณานิตย์

4863 นายสุรวิชญ์  แก้วบุดดี

4864 นางสาวสุรางคนา  วิเศษวุฒิ

4865 นางสาวสุริฉาย  แสงราชา

4866 นางสาวสุรีพร  ศิริวัฒน์

4867 นางสาวสุรีย์พร  โพธ์ิอุดม

4868 นางสาวสุวนันท์  แตงก่ า

4869 นางสาวสุวนันท์  น้อยบุดดี

4870 นางสาวสุวรรณา  แก้วแก่นคูณ

4871 นางสาวสุวรรณา  บุญมี



4872 นางสาวสุวรรณา  เผ่าอินทร์จันทร์

4873 นางสาวสุวรรณี  ดรมุ่ง

4874 นายสุวิจักขณ์  สีหะวงศ์

4875 นางสาวโสภาลักษณ์  เบ้าสารี

4876 นางสาวหทัยชนก  เพ่ิมศรี

4877 นายอคิราห์  ชาปาน

4878 นางสาวอณะริญา  สิงห์ด้วง

4879 นางสาวอนัญญา  เนตรแสงสี

4880 นางสาวอภัชราภรณ์  อินทะวงค์

4881 นางสาวอภิชญา  อั วนา

4882 นายอภิชาติ  บุญชู

4883 นางสาวอภิญญา  ก้อมอ่อน

4884 นางสาวอภิญญา  ค าสา

4885 นางสาวอภิญญา  น้อยทอง

4886 นางสาวอภิญญา  วังคีรี

4887 นางสาวอภิญญา  สมบูรณ์

4888 นางสาวอภิญญา  อัคลา

4889 นายอภิวันท์  หานาม

4890 นายอภิเษก  ภูมี

4891 นางสาวอมรพรรณ  สุวรรณสิงห์

4892 นางสาวอมิตา  ก้อมมะณี

4893 นางสาวอรญา  ค าหงษ์

4894 นางสาวอรญา  ตั นภูมี

4895 นางสาวอรญา  สวาธีระรักษ์

4896 นางสาวอรทัย  กุลวงษ์

4897 นางสาวอรทัย  ปิตสุวรรณ

4898 นางสาวอรทัย  ศรีบุรินทร์

4899 นางสาวอรทัย  ศรีสวัสด์ิ

4900 นางสาวอรนภา  เชื อบุญมี

4901 นางสาวอรยา  พลซา



4902 นางสาวอรวรรณ  กล่ินจันทร์

4903 นางสาวอรษา  มาลา

4904 นางสาวอรสา  บุระพันธ์

4905 นางสาวอรอนงค์  คงเจริญ

4906 นางสาวอรอนงค์  เผ่าหอม

4907 นางสาวอริษา  พองผลา

4908 นางสาวอริสา  ท านาเมือง

4909 นางสาวอ้อมสุดา  ชัยโย

4910 นางสาวอัจฉรา  อุปรีที

4911 นางสาวอัญชนา  ยอดจันทร์

4912 นางสาวอัญชนา  สิงห์ทองลา

4913 นางสาวอัญชนา  เสลจุล

4914 นางสาวอัญชลิตา  หม่ันจิตร

4915 นางสาวอันธิกา  อินทรักษ์

4916 นางสาวอัมพร  กันหารัตน์

4917 นายอัษฎา  รัตราช

4918 นายอัษฎา  สนธิมูล

4919 นางสาวอาทิตยา  สอนป้อม

4920 นายอานันท์  ธรรมกุล

4921 นางสาวอาภาภรณ์  ชมวงศ์

4922 นายอาเยะ  มาเยอะกู่

4923 นางสาวอารดา  มาลาศรี

4924 นางสาวอารยา  มารศรี

4925 นางสาวอาริศรา  ประทุมศรี

4926 นางสาวอาริษา  ศรีอัคฮาด

4927 นางสาวอารียา  แผลงฤทธ์ิ

4928 นายอิทธิพล  ใจทอง

4929 นางสาวอินทิรา  เหตุเกษ

4930 นางสาวอินทุอร  ดอนจันดา

4931 นางสาวอิศราภรณ์  ปันตา



4932 นางสาวอิสริยาภรณ์  เพียสาร

4933 นางสาวอุทุมพร  อุ่นแก้ว

4934 นางสาวอุมาพร  ศรีสด

4935 นางสาวอุมาพร  อุปฮาด

4936 นางสาวอุษณีย์  สนิทนิตย์

4937 นางสาวอุษามณีย์  ลาสิงห์

4938 นายเอนกพงค์  ธรรมคุณ

4939 นางสาวเอวิตรา  อุตลา

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

4940 นางสาวกนกรดา  ซ้ายสวย

4941 นายกิติศักด์ิ  บุญชิต

4942 นายคมสัน  สีตะเถน

4943 นายจักรพันธ์  จันทรังษี

4944 นายจิณณวัตร  นาวาเรือน

4945 นางสาวจิราวรรณ  แพงศรี

4946 นายชุพงษ์  วรรณพงศ์

4947 นายณัฐวุฒิ  เล้าเลิศอนันต์

4948 นางสาวณัฐิยา  พรมสีแก้ว

4949 นางสาวดวงฤทัย  เสียงปัด

4950 นายดิว  เลิศคอนสาร

4951 นางสาวทิพย์สุคนธ์  มุงคุณ

4952 นายธนพล  ปัญญาพืชน์

4953 นางสาวธัญญพร  แสงแก้ว

4954 นายธีรยุทธ  ศรีชมภู

4955 นางสาวนภัสกร  ผิวงาม

4956 นายนันทวัฒน์  มารยาตรภาธร

4957 นางสาวนัสทิยาพร  จวบบุญ

4958 นางสาวน  าทิพย์  วรบุตร

4959 นายนิมมา  ราชวงศ์

4960 นางสาวเนตรนภา  ประไพเพชร



4961 นายบุญชัย  คามบุศย์

4962 นายประเวช  แสนสวาท

4963 นายปริญญา  ศรีจันทะ

4964 นายพงศกร  กรวยทอง

4965 นายพงศธร  ธิแปลง

4966 นายพงษ์ศักด์ิ  มุดดาราช

4967 นายพัชรพล  เลขวิสุทธ์ิ

4968 นางสาวพัชริดา  ลอยเมืองกลาง

4969 นายพิทักษ์พงษ์  แสงโสดา

4970 นางสาวพินทุอร  สงครามยศ

4971 นายพิสิษฐ์เมธ  พันพิมพ์

4972 นางสาวพีรวรรณ  บาลลา

4973 นายภาณุวัฒน์  ยายืน

4974 นายภานุวัฒน์  ศรีจันทวงษ์

4975 นายยุทธภูมิ  ศรีวรรณะ

4976 นายรัฐกิจ  ฉัตรธนุพาณิชย์

4977 นายรัตนพงษ์  องอาจอภิชาติกุล

4978 นางสาวรัตนพร  พลเทพา

4979 นางสาวรัตนา  สะน  าเท่ียง

4980 นายรามณรงค์  เดชพรม

4981 นายลัทธพล  ศรีจันทะวงศ์

4982 นางสาววรดี  ภูค าใบ

4983 นายวัชระ  เพ็งปอพาน

4984 นายวิศณุ  จันทะภา

4985 นายวีรุทย์  ทิพย์เจริญ

4986 นางสาวเวฬุกา  ค่อมสิงห์

4987 นายศรายุทธ  ศิริรักษ์

4988 นายศราวุธ  มนตรี

4989 นางสาวสุชญา  มาลาพันธ์ุ

4990 นางสาวสุดารัตน์  แก้วอุ่น



4991 นางสาวสุธิดา  ชูเรือง

4992 นางสาวสุภาวดี  บุญเทา

4993 นางสาวอติมา  นามเข็ม

4994 นายอนรรฆวัต  บุตรโยจันโท

4995 นางสาวอภิชญา  ศรีชมภู

4996 นายอภิวัฒน์  ศรีบุรินทร์

4997 นายอภิสิทธ์ิ  ธิตะปัน

4998 นายอรรถพล  อภัยแสน

4999 นางสาวอังค์วรา  กุลพัฒน์พงศ์

5000 นายอัศวนนท์  ดาระภา

5001 นายอานุภาพ  จันทบับภาศรี

5002 นางสาวอิสระรัตน์  กองลาแซ

5003 นายเอกพงษ์  นิลสมบูรณ์

5004 นายเอกพักตร์  เกษนาค

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ ๑

5005 สิบต ารวจโทอานุภาพ  ดวงจินดา

5006 นายตระกูล  สุตโท

5007 นางสาวพิชชากร  สิทธิมา

5008 นายกานต์  ทองหม่ืน

5009 นายวันชัย  พรมเชียงคูณ

5010 นางสาวฑิฆัมพร  วรรณสาร

5011 นายเอกรัฐ  ค าดี

5012 นางสาวจันทิมา  ประยูรชาญ

5013 นายธวัชชัย  พันธฤทธ์ิ

5014 นางสาวสุนิสา  พงษาเวียง

5015 นายธิติ  อภิรักษ์

5016 นางสาววิรัลดา  มีตา

5017 นายกมล  อุปแก้ว

5018 นางสาวกิติญา  พลไชยา

5019 นางศรีสมพร  พลบุบผา



5020 นางสาวอภิญญา  สุขบัว

5021 นายรัชนัย  นามเจิมสุข

5022 นางสาววันวิภา  สาระค า

5023 สิบต ารวจโทยุทธนา  พรมโคตรค้า

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ ๒

5024 นายจิรโรจน์  จิระเจริญวงศ์ษา

5025 นางสาวศิริพร  เนธิบุตร

5026 นายศุภชัย  เท่ียงธรรม

5027 นายศิวดล  ปัจฉิมกุล

5028 นายอนุรักษ์  เพียใหม่

5029 นางสาวญาณิศา  พ่ึงรอด

5030 นางสาวกมลลักษณ์  พลณรงค์

5031 นายนันทกาวุธ  ศรีสารคาม

5032 นางสาวบุญญรัตน์  มีศรี

5033 นายวีรพล  ศรีกระบุตร

5034 นางสาวปวีณา  ศรีโนนสุข

5035 นายศักด์ิมนตรี  สมปาน

5036 นายศุภวิชญ์  รามศิริ

5037 นางสาวกัญญารัตน์  เข่ืองถุ่ง

5038 นายณัฐพล  นาหนองตูม

5039 นายดนัย  จิตรสว่าง

5040 จ่าสิบตรีวิษณุกร  แสงบุตรดี

5041 นายณัฐวุฒิ  บุตรโยจันโท

5042 นางสาวสุจินดา  รามประพฤติ

5043 นางสาวชลธิดา  แสงพันธ์

5044 นางสาวสุจิตตรา  สะดู่

5045 นางสาวนัจนันทน์  กาญจนโกมล

5046 นายเพชรประชา  เพ็งอ านาจ

5047 นายธนัท  บุญสาร

5048 นายรัฐภูมิ  ทองหวาง



5049 นางสาวกมลพรรณ  ทองพิทักษ์

5050 นางสาวปภัสรา  นาพยัพ

5051 นางสาวอทิตยา  เชื อสาวถี

5052 สิบเอกจีรวัฒน์  เขตรวัง

5053 นางสาวดวงดาว  โพนเพ็ง

5054 นางสาวจิรัชญา  พันธ์ุตาธนากร

5055 นางสาวชญาดา  สุดงาม

5056 นายเสฏฐวุฒิ  คล้ายสุวรรณ

5057 นางสาวนัฐชรียา  ตุ้มกุล

5058 นางสาววิภาพร  มนตรี

5059 นางสาวนภาภรณ์  ขืนเขียว

5060 นางสาวนฤมล  ศรีม่วง

5061 นายรัชชานนท์  ไชยฮะนิจ

5062 นายกฤษณพงศ์  บึงบาง

5063 นางสาวจิราภรณ์  นามกอง

5064 นายนัฐวัฒน์  สีหอม

5065 นางสาวทิพย์ภาพร  สิมมาสุด

5066 นายเพชร  คิ มจันทร์ทา

5067 นางสาวศิรดา  พรมมาอ้วน

5068 นางสาวศิริลักษณ์  สมคิด

5069 สิบเอกอนิก  วิเศษจิตร

5070 นางสาวศศิวิมล  ฟ้าร่มขาว

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

5071 นางสาวกชกร  พละมาตย์

5072 นางสาวกนกพร  ภูค าสอน

5073 นางสาวกนกพร  มูลหล้า

5074 นางสาวกมลวรรณ  แก้วมูลตรี

5075 นางสาวกรชนก  เจริญหม่ืน

5076 นางสาวกรรณิกาณ์  ธัญญารักษ์

5077 นางสาวกรรณิการ์  สุวรรณพงษ์



5078 นายกฤต  ยุประพันธ์

5079 นางสาวกฤตยา  ทองประเสริฐ

5080 นางสาวกฤติยา  ยลถนอม

5081 นายกฤศ  ทองแท่งไทย

5082 นายกฤษฎากร  สีปัดถา

5083 นายกฤษณ์  ผาจิระวัฒนะชาติ

5084 นายกฤษณพงษ์  ธรรมสรณกุล

5085 นายกล้าชนะ  สอนสุภาพ

5086 นางสาวกัตติมาส  แจ้งคง

5087 นางสาวกาญจนา   อธิตั ง

5088 นางสาวกาญจนาพร  ราชพัฒน์

5089 นางสาวกานต์วิสา  เลิศคอนสาร

5090 นายกิตติชัย  อินทะปัญญา

5091 นายกิตติพงษ์  วิชาราช

5092 นายกิตติศักด์ิ  วงษ์ลา

5093 นายกิตติศักด์ิ  หล้าพันธ์

5094 นางสาวกุลธรา  ยาฟอง

5095 นายเกรียงไกร  ก้อนวิมล

5096 นายเกียรติศักด์ิ  คุณโพธ์ิ

5097 นายเกียรติศักด์ิ  ภักดีอ านาจ

5098 นายโกวิทย์  ศรีประเสริฐ

5099 นางสาวขนิษฐา  เขาไตร

5100 นางสาวขวัญฤทัย  ช่างเรือง

5101 นายคณัสนันท์  แก้วเกตุศรี

5102 สิบเอกจตุพงษ์  หินเธาว์

5103 นายจตุรวิทย์  ขะพินิจ

5104 นางสาวจริยา  โพธ์ิเลิง

5105 นายจองชัย  แสงอรุณ

5106 นายจักรกฤษณ์  เพลงธรรม

5107 นายจักรกฤษณ์  สุวรรณชัย



5108 นายจักรพันธ์  จางวางแก้ว

5109 นายจิรวัฒน์  ศรีแก้ว

5110 นางสาวจิราภรณ์  ประยูร

5111 สิบต ารวจโทจิรายุ  แก้วประดิษฐ์

5112 นางสาวจิรารัตน์  ไร่สูงเนิน

5113 นางสาวจีรภา  จันทร์สะฮาง

5114 นางสาวจีราพร  พรมภักด์ิ

5115 นางสาวจุฑามาศ  แสนศรีระ

5116 นางสาวจุรีรัตน์  อาจทอง

5117 นายเจษฎา  เฉียบแหลม

5118 นางสาวฉัตรลดา  ดิลกวิลาศ

5119 นางสาวชฎาพร  เตโช

5120 นางสาวชฎาพร  เนตรแสง

5121 นางสาวชนกนาถ  เมืองนาม

5122 นายชนะชัย  พลซา

5123 นายชนะพงษ์  ด่านรุ่งโรจน์

5124 พันจ่าเอกชนาเมธ  แสงวิเชียร

5125 นางสาวชนิดา  จันทะบุตร

5126 นางสาวชนินาถ  ศรีบุรินทร์

5127 นางสาวชลดา  เกษเกษร

5128 นางสาวชลธิชา  ค าแก้ว

5129 นางสาวชลธิชา  จันทร์อร่าม

5130 นางสาวชลิตาภรณ์  เวชสวัสด์ิ

5131 สิบเอกชวณัฐ  ภูดอนตอง

5132 นายชัยณรงค์  บุญไชยสิทธ์ิ

5133 นายชัยฤทธ์ิ  กันอินทร์

5134 นายชุติพนธ์  ตะไก่แก้ว

5135 นางสาวชุติมณฑน์  อัคลา

5136 นางสาวชุติมา  บัวระภา

5137 นางสาวชุติมา  พิมพา



5138 นางสาวชุติมา  โพธิจารย์

5139 นางสาวญาสุมินทร์  คามตะสิลา

5140 นายฐาปกรณ์  ปาค า

5141 นายฐิตวัฑฒน์  บุญเสง่ียม

5142 สิบเอกฐิติพงษ์  ลีลาศ

5143 นางสาวณฐกร  อีสันเทียะ

5144 นายณรงค์เดช  ค าพิทูรย์

5145 นางสาวณัฐกมล  สิมสวัสด์ิ

5146 นางสาวณัฐกาญจน์  บุญคอย

5147 สิบเอกณัฐกิตต์ิ  มะโนราช

5148 นายณัฐชัย  อนุมา

5149 นางสาวณัฐทลินีย์  วุฒิ

5150 นางสาวณัฐภรณ์  อัปมะโน

5151 นายณัฐภัทร  รอดน่วม

5152 นายณัฐภัทร  ฤทธิศักด์ิ

5153 นางสาวณัฐริยาภรณ์  บัวระภา

5154 นายณัฐวุฒิ  บุญโกฏิ

5155 นางสาวณัฐสุดา  ถ่ินวิลัย

5156 นางณุกานดา  ปลัดศรีช่วย

5157 นางสาวดรุณี  หอมดวง

5158 นายเดชด ารงค์  เพ่ิมผล

5159 นางสาวเดือนนภา  ศรีหนาท

5160 นายต้นตระการ  ค าประทุม

5161 นางสาวติยาภรณ์  เอกตาแสง

5162 นายถิระยุทธ  สุจริต

5163 นายทรงศักด์ิ  ดาหอม

5164 นายทวีศักด์ิ  แสนลา

5165 นางสาวทิพย์เกษร  ชาลีเอ่น

5166 นายเทพพร  เสาสมภพ

5167 นายเทวรักษ์  สารมะโน



5168 นางสาวธญาภัท  จุลนันท์

5169 นายธนชาติ  สุขค าแสน

5170 นายธนโชติ  เปรมใจ

5171 นางสาวธนพร  ฉะพรรณรังษี

5172 นายธนพล  ทุมสงคราม

5173 นายธนภัทร  ก่ าบุญมา

5174 นายธนสาร  ผางศรี

5175 นายธนานันต์  ก้อนใจจิตร

5176 นางสาวธนารักษ์  วงศ์ชัยยา

5177 นายธวัชชัย  คุณเมือง

5178 นายธวัชชัย  เฉลียวฉลาด

5179 นายธวัชชัย  ธัญญะประกอบ

5180 นายธวัชชัย  ยามี

5181 นายธวัฒชัย  ภูมีศรี

5182 นางสาวธัญจิรา  ทองศรี

5183 นางสาวธัญชนก  ชาสุด

5184 นายธัญญะ  ภูหอม

5185 นางสาวธัญญารัตน์  พุทธรักษ์

5186 นางสาวธัญมาศ  สิทธิมงคล

5187 นางสาวธิดาภรณ์  ผาจันทร์

5188 นางสาวธิดารัตน์  เนาวโรจน์

5189 นางสาวธิดารัตน์  วงละคร

5190 นายธีระพงษ์  ภานิล

5191 นายธีระพงษ์  แสนนอก

5192 นายธีระศักด์ิ  โพธ์ิหล้า

5193 นางสาวนงนุช  ประเสริฐนู

5194 สิบเอกนพนิติ  ชุมนา

5195 นางสาวนภาภรณ์  ธุระงาน

5196 นางสาวนมิตา  ประโสรักษ์

5197 นางสาวนราพร  สีสมพาน



5198 นางสาวนฤมล  กลางเสนา

5199 นางสาวนลิตา  โยธี

5200 นางสาวนลินนิภา  สมสอางค์

5201 นายนัฐวุฒิ  จันทะคุณ

5202 นางสาวนัทธมน  วงษ์ป้อง

5203 นางสาวนันทนา  จ าปาสิม

5204 นายนันทวัฒน์  แสงไชยวัน

5205 นางสาวนันท์ศิริ  ขันตี

5206 นางสาวน  าฝน  เจริญมูล

5207 นางสาวน  าพราว  ดาชมภู

5208 นางสาวน  าพลอย  เพชรล  า

5209 นายนิคม  โคตรจันทร์อุด

5210 นางสาวนิตยา  ชัยภูมิ

5211 นายนิติ  บูชาจันทรกูล

5212 นายนิพัตร์  อันทับ

5213 นางสาวนิภาพร  ขามพะลา

5214 นางสาวนิรชา  นันดี

5215 นางสาวนุชลี  มูลสานสิน

5216 นายเนติพงษ์  น้อยดี

5217 นายบรรดาศักด์ิ  พันธ์ภักดี

5218 นางสาวบัณฑิตา  พิเศษพงษ์

5219 นางสาวบุษญากรณ์  ศรีสมบัติ

5220 นางสาวบุษบา  สิมมาลุน

5221 นางสาวบุษยมาศ  ค ามะนาง

5222 นางสาวบุษยมาศ  บุตรค าโชติ

5223 นางสาวบุษราภรณ์  พาพินิจ

5224 นางสาวบุหลัน  ภูมูล

5225 นายปฎิพัทธ์  กุลดา

5226 นายปฏิภาณ  อุทธบูรณ์

5227 นายปภากิจ  สท้านสุข



5228 นายประกาศ  เนตรพนาง

5229 สิบต ารวจโทประทีป  ค าสุเรศ

5230 นายประพัฒน์  สินสังข์

5231 นางสาวประภาพร  อ่อนแก้ว

5232 นางสาวประภาภรณ์  ฟองที

5233 พันจ่าเอกประสิทธ์ิ  บุดดา

5234 สิบต ารวจโทปรัชญา  มุงคุณค าแสน

5235 นายปรีดา  หาสี

5236 นางสาวปรียาพร  ภูพานใหญ่

5237 นางสาวปวีณา  สิงห์สุข

5238 นางสาวปาริกา  โอชารส

5239 นางสาวปารียา  โคตรนารินทร์

5240 นางสาวปาลิตา  แก้วงามศรี

5241 นางสาวปิยธิดา  ใหญ่สาร

5242 นางสาวปิยมาภรณ์  ค ามานิตย์

5243 นางสาวปิยมาศ  เดชครอง

5244 นายปิยมินทร์  สาทรอด

5245 นางสาวปิยะวรรณ  เฉลิมทรง

5246 นางสาวปุณิกา  ศรีหงษา

5247 นายพงศกร  สุธรรม

5248 สิบเอกพงษ์พิษณุ  ดลแสง

5249 นายพงษ์ระพี  ทนทอง

5250 นายพงษ์ศกร  ด่านไทสงค์

5251 นายพงษ์ศธร  บุญหล้า

5252 นายพนม  วงดารา

5253 นางสาวพนิดา  แนวเว

5254 นางสาวพรชนก  ราชวงษา

5255 นางสาวพรชนิตร์  เนตรแสงสี

5256 นางสาวพรทิพย์  กุลแก้ว

5257 นางสาวพรธิดา  รัตนพล



5258 นางสาวพรนภา  พรมภักดี

5259 นางสาวพรพิมล  มนต์กล้า

5260 นางสาวพรรณิดา  โนนเดช

5261 นายพรวศิน  ศรีสว่าง

5262 นายพรศาสดา  นาสะอ้าน

5263 นางสาวพัชญาภรณ์  จันทรังษี

5264 นายพัชรพล  โยธาภักดี

5265 นางสาวพัชรินทร์  ทองประภา

5266 นางสาวพัชรินทร์  เอื อมเก็บ

5267 นางสาวพัทธ์ธีรา  จุลนันท์

5268 นางสาวพิจิตรา  แหลมคม

5269 นางสาวพินทุสร  ภักดีมวลชน

5270 นางสาวพิมนภา  บุญค  า

5271 นางสาวพิมพ์พิไล  พลดาหาญ

5272 นายพิรวรรษ  พรหมอุบล

5273 จ่าอากาศเอกพิริยะ  หล้าสีดา

5274 นายพิสุทธ์ิ  อ่อนฉวี

5275 นายพีรพงษ์  สอนสุภาพ

5276 นายพีระพล  สัมมาขันธ์

5277 นายไพสิฐ  ปิทบแสน

5278 นางสาวฟาริดา  สุขผล

5279 นางสาวภคนันท์  สอนสุภาพ

5280 นางสาวภัทรานุช  จิตรม่ันมานะ

5281 นายภาณุเดช  พิมพ์ที

5282 นายภาณุพงศ์  สิมแสน

5283 นายภาณุพงษ์  วิริยะชัยกิจ

5284 นายภาณุเมศ  อินทะสุระ

5285 นายภาณุวัฒน์  สิทธิเลาะ

5286 นายภานุวัฒน์  สิงห์ค าป้อง

5287 นางสาวภาวิณี  พรมสาส์น



5288 นางสาวภาวิณี  รักษาสิทธ์ิ

5289 นายภิษนุ  เน่ืองคันที

5290 นายภูมินทร์  ศูนย์จันทร์

5291 นางสาวมัตติกา  ก่ิงค า

5292 นางสาวมานิดา  ร่ืนกล่ิน

5293 นางสาวมาริษา  อบมา

5294 นางสาวมาลิสา  ธัญญารักษ์

5295 นางสาวมินตา  ร่ืนกล่ิน

5296 นางสาวมิลทิรา  จันทะรัตน์

5297 นายเมธาสิทธ์ิ  ท าทิพย์

5298 นายเมธิชัย  เอกศิริ

5299 นายยุทธชัย  อินทะบุญศรี

5300 นางสาวเยาวรัตน์  วังวิสัย

5301 นางสาวเยาวเรศ  ฟ้าเสด่ือง

5302 นางสาวเยาวลักษณ์  ฝุ่นตะคุ

5303 นางสาวรจนา  กลางฮวด

5304 สิบโทรชต  ประทุมวัน

5305 นายรณชัย  แก้วตา

5306 สิบเอกรพีพัฒน์  คงพนัส

5307 นางสาวรัชฎาพร  แก้งค า

5308 นางสาวรัชนีกร  โสภาภักด์ิ

5309 นายรัฐพล  จันอาภาส

5310 นางสาวรัตติกาล  วงค์อ้าย

5311 นางสาวรัตธพร  สุวรรณชาติ

5312 นางสาวรัตนาพร  คายทอง

5313 นางสาวรัตนาภรณ์  สุขป้ือ

5314 นายราชัน  ขุขันธ์

5315 นางสาวราตรี  กงเวียน

5316 นางสาวรุ่งนภา  ศรีชุม

5317 นางสาวรุ่งนภา  สีมันตะ



5318 นางสาวรุ้งนภา  ผลทิพย์

5319 นายรุ่งโรจน์  ทองขันธ์

5320 นายรุตย์  ยนต์ทองตระกูล

5321 นางสาวเรียมรัตน์  สนธิมูล

5322 นายโรจนศักด์ิ  ข าสาย

5323 นางสาวลักฆณา  ชูพลสัตย์

5324 นางสาวลัดดาวัลย์  โสประดิษฐ์

5325 นางสาววณิชชา  พาพวย

5326 นางสาววนิดา  ปะธรรมเต

5327 นางสาววนิดา  ผลดี

5328 นางสาววนิดา  พามี

5329 นางสาววนิดา  ศรีไพร

5330 นางสาววรกมล  ศรีน่ิม

5331 นายวรเชษฐ์  ศรีบุตรตา

5332 นายวรพงษ์  พานเยือง

5333 นายวรพัฒน์  ไชยนอก

5334 นายวรวุฒิ  เดชแก้ว

5335 นายวรสิทธ์ิ  กรรณลา

5336 นางสาววรัญญา  ทองจ าปา

5337 นางสาววราพร  ดวงไกรวงศ์

5338 นางสาววราลักษณ์  ทนทาน

5339 นางสาววรุณณี  โพธิสาราช

5340 นางสาววรุณี  ค าโศกเชือก

5341 นายวัชรพงษ์  ประทุมทราย

5342 นายวัชรพงษ์  ศรีไสว

5343 นายวัชรพล  ทวี

5344 นายวัธชัย  ศิลาสัย

5345 นางสาววันวิสา  จันแดง

5346 นางสาววาสนา  ศักดาพิทักษ์

5347 นางสาววาสิณี  ครสิงห์



5348 นายวิชัย  อ่อนพิมพ์

5349 นายวิบูลย์พงศ์  วรรณพฤกษ์

5350 นางสาววิภาพร  ค าพึง

5351 นายวิลาศ  นามมีแว่น

5352 นางสาววิลาสิณี  นันทะค าศรี

5353 นางสาววิไลพร  บิดาศรี

5354 นายวีรวัฒน์  แก้วยนต์

5355 นายวีระพล  นามกันยา

5356 นายวุฒิชัย  ทองกุนาบุญ

5357 นายศตวรรษ  ไชยพฤก

5358 นายศรัณย์  ศรีวิชัย

5359 นายศราวุธ  พิมพ์ศรี

5360 นางสาวศศินา  บงแก้ว

5361 นางสาวศศินาภรณ์  สักกระโทก

5362 นางสาวศศิพร  ไชยวัน

5363 นางสาวศศิพร  สรรพช่าง

5364 นายศักดินนท์  ทิมาชัย

5365 นางสาวศิญาภรณ์  เคนโคก

5366 นายศิรวัชร์  ภู่เจริญศิลป์

5367 นางสาวศิริกุล  ศรีธรราษฎร์

5368 นางสาวศิรินยา  มณีกันตา

5369 นางสาวศิริพร  ธิตะเชียง

5370 นางสาวศิริภาพร  อุปโคตร

5371 นางสาวศิริลักษณ์  ทิพย์พามา

5372 นางสาวศิริวรรรณ  วงษา

5373 นางสาวศิลป์ศุภา  แก้วกาหลง

5374 นางสาวศิวภรณ์  ทองภูบาล

5375 นายศุกร์ภชัย  อินอ่ า

5376 นางสาวศุกร์ฤดี  ศรีค า

5377 นางสาวศุภรัตน์  รสโสดา



5378 นายศุภัทรชลกร  ภูป้อง

5379 นางสาวศุภากร  ทุมวงษ์

5380 นางสาวศุภิสรา  ศรีค ามี

5381 นายเศรษฐศิริ  ลาวินิจ

5382 นายเศวตโชติ  เพชรสุนทร

5383 นางสาวสกุลรัตน์  สุเลิศ

5384 นายสถาพร  ศรีแสงจันทร์

5385 นางสาวสมปรารถนา  เสนานุช

5386 นายสมโภชน์  วังคีรี

5387 นายสรวิศ  ศรีวงศ์

5388 นางสาวสรัญพร  สุพรมอินทร์

5389 นางสาวสายรุ้ง  ขุนชุม

5390 นายส าเนียง  ยอดยศ

5391 นายสิทธิชัย  พิมพ์สิม

5392 สิบเอกสิทธิชัย  อินทะวุธ

5393 นายสิทธิโชค  สุขประเสริฐ

5394 นายสินธ์นคร  ไพรสณฑ์

5395 นางสาวสิรามล  จูมจะนะ

5396 นางสาวสิรินทรา  ดีรักษา

5397 นางสาวสุกัญญา  มีโสภา

5398 นางสาวสุกัลยา  สุนทราวิรัตน์

5399 นางสาวสุกาญดา  หารประชุม

5400 นางสาวสุชัญญา  วิลาศรี

5401 นางสาวสุชาดา  ลุนสะแกวงษ์

5402 นางสุชาดา  โสมนัส

5403 นางสาวสุดารัตน์  บุญเรือง

5404 นางสาวสุทธิดา  เทพรักษ์

5405 นางสาวสุทธิดา  แสนบุญ

5406 นางสาวสุธัญญา  บ ารุงภักดี

5407 นางสาวสุนันทา  สุพรหมอินทร์



5408 นางสาวสุนันทา  แสนบุตร

5409 นางสาวสุนิสา  สงมา

5410 นางสาวสุปราณี  สมประเสริฐ

5411 นางสาวสุพรรณี  เนาว์สน

5412 นางสาวสุพัตรา  คิริชี

5413 นางสาวสุพัตรา  ทาชัย

5414 นางสาวสุพัตรา  อุเหล่า

5415 นางสาวสุภาพร  สิงห์วิเศษ

5416 นางสาวสุภาลัย  ปัญญากูล

5417 นางสาวสุภาวดี  คุณประทุม

5418 สิบต ารวจเอกหญิงสุภาวดี  ศรีสุโคตร

5419 นางสาวสุภาวดี  สิทธิค า

5420 นายสุรชัย  เทพชมภู

5421 นายสุรเดช  หม่ันมี

5422 จ่าสิบตรีสุรเนตร  ค าใบ

5423 นายเสกศิลป์  อินอุ

5424 นางสาวเสาวณีย์  สีจุล

5425 นางสาวเสาวลักษณ์  ศรีเผลา

5426 นางสาวโสริยา  แฝดสุระ

5427 นางสาวหนูกุล  ดวงชารี

5428 นางสาวอนงค์นุช  แสนสมบัติ

5429 นายอนันทศักด์ิ  เพียวิเศษ

5430 นายอนุพงษ์  พรหมศรี

5431 นายอนุสรณ์  บุญศรัทธา

5432 สิบเอกอโนชา  สุขระหัด

5433 นางสาวอภิชญา  ศรีบุตรตา

5434 นายอภินันท์  พวงจันทร์

5435 นายอภิรักษ์  แย้มฎีกา

5436 นางสาวอภิฤดี  พลดร

5437 นางสาวอมิตา  ไชยหันขวา



5438 นางสาวอรชุดา  จุตตะโน

5439 นางสาวอรทัย  แมตหก

5440 นางสาวอรปรียา  อินอ่อน

5441 นางสาวอรยา  สอนสุภาพ

5442 นายอรรถชัย  ศรีคาน

5443 นางสาวอรวรรณ  ต่างใจ

5444 นางสาวอรอนงค์  ธรรมวงษ์

5445 นางสาวอรอุมา  ปัสสาวัฒนะ

5446 นางสาวอรินดา  พรหมศักด์ิ

5447 นางสาวอริยา  แก้วจะทะวงษ์

5448 นางสาวอริยา  พรมหาลา

5449 นางสาวอ้อมใจ  ฤทธิแสง

5450 นางสาวอัจจิมา  ค าพุธ

5451 นางสาวอัญชลี  ทุมก่ า

5452 นางสาวอัญชลี  ศรีเมือง

5453 นางสาวอัญมณี  ต่างใจ

5454 นายอัมเรศ  นิลน้อย

5455 นายอัษฎาวุธ  พิมมะขัน

5456 นางสาวอาทิตยา  เป้าป่าเถ่ือน

5457 นางสาวอาทิตยา  ลุนละวงษ์

5458 นายอานนท์  โพนพุฒ

5459 นางอานัญญา  สะดาแนน

5460 นางสาวอาภรณ์  ภูมิรินทร์

5461 นางสาวอาภัสรา  ไชยศรี

5462 นางสาวอาริสา  พลดร

5463 นางสาวอารียา  เน่ืองชมภู

5464 นางสาวอารียา  ส ารวย

5465 นายอินทร  จันทะรัตน์

5466 นางสาวอินทุกร  สังข์ขาว

5467 นางสาวอุษาวดี  กงนรินทร์



5468 นายเอกชัย  จันทะนาม

5469 จ่าสิบเอกเอกพงศ์  แก้วท า

5470 นายเอกพงศ์  วงศ์ภักดี

5471 นางเอมอร  อนุสรณ์ประดิษฐ์


