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5472 นายสถาพร  ย้ิมวิทยา

5473 นางสาวศิริรัตน์  โสธรรมมงคล

5474 นางสาวธารทิพย์  มนต์นอก

5475 นางสาวพรนภา  จันทร์เทาว์

5476 นางสาวเสาวลักษณ์  แดนตระโคตร

5477 นางสาวธัญญารักษ์  ชัยปัญญา

5478 นายบุญอุ้ม  แช่มช้อย

5479 นางสาวอรปรียา  กุมมา

5480 นางสาวรัชฎาภรณ์  พิลาแสง

5481 นางสาวประภัสยา  บับภาวัน

5482 นายปิยวัฒน์  ศรพรหม

5483 นางสาวมัลลิกา  วรรณจงค า

5484 นางสาวนริศรา  ศรีสะอาด

5485 นางสาวนิราวรรณ  สุพรมอินทร์

5486 นางสาวไอลดา  พลเสนา

5487 นางสาวสุจิตรา  สาวะดี

5488 นางสาววิทิยา  วรวิรุฬห์วงศ์

5489 นางสาวอังสุรีย์  สุธงษา

5490 นางสาวสุพิชชา  ทาจิตรา

5491 นางสาวสุเมวิกา  ยางวิเศษ

5492 นางสาวชุลีกร  ทิพย์เนตร

5493 นางสาวอารยา  แสงโสดา

5494 นางสาวจุรีรัตน์  วงศ์ค าโสม

5495 นางสาวรัชนีกร  ดรพันพล

5496 นางสาววิภาวี  อ่อนบัวขาว

5497 นางสาวศิริรัตน์  ใจดี

5498 นางสาวมัลลิกา  ชัชวาลย์



5499 นางสาวเสาวคนธ์  โนนดงกลาง

5500 นางสาวจิตรลดา  ตระกูลม่ังมี

5501 นางสาวหัทยา  จันอุทะ

5502 นางสาวศันศนีย์  สีนวลสูง

5503 นางสาวอุดมภรณ์  สายกระสุน

5504 นางสาวปนัดดา  หมอแพทย์

5505 นางสาวภัคธีมา  ศรีค าภา

5506 นางสาวสุจิตรา  ผองผาย

5507 นางสาวจุฑารัตน์  ประมะโน

5508 นางสาวไพบูลย์  ปัดถาวะโร

5509 นางสาวรุ่งนภา  ดางาม

5510 นางสาวกุสุมามณี  อ่อนพิมพ์

5511 นางสาวนภาพร  อาสาธง

5512 นางสาวผกาพรรณ  แซ่โป่ว

5513 นางสาวศศิวิมล  ค าโกแก้ว

5514 นางสาวเกลียวสกุล  ตันกสิกิจ

5515 นางสาวจิดาภา  ปัญญาทิพย์

5516 นางสาวธัญญลักษณ์  ชูพิพัฒน์

5517 นางสาวนุชศรา  แซ่ตัน

5518 นางสาวชลิดา  ไวชมภู

5519 นายเทวา  ปัญญาจักษ์

5520 นางสาวสัจมน  ท าทอง

5521 นางสาวเสาวณีย์  สิงห์ค ากุล

5522 นางสาวจันทร์จิรา  แสนพงษ์

5523 นางสาวสุมาลี  รัตนะโคตน์

5524 นางสาวจันทร์นภา  ประเสริฐศรี

5525 นางสาวรัชดาพร  ค าแก้ว

5526 นางสาวจุฬารัตน์  ธุระพันธ์

5527 นางสาวชนาภา  โลหะศาสตร์

5528 นางสาวเพียงพธู  บิดาศรี



5529 นางสาววรันญา  สายจันทร์

5530 นางสาวอรีรัตน์  ทรงพระ

5531 นางสาวทิพย์ภิวรรณ  ผุกแสน

5532 นางสาวศศินา  สีนาค

5533 นางสาวอารยา  แปนุ่น

5534 นางสาวนัดกมล  กองแก้ว

5535 นางสาวสรุดตา  โคตบุตร

5536 นางสาวอมรรัตน์  แสนใจวุฒิ

5537 นางสาวจันทร์จิรา  หม่ืนทุม

5538 นางสาวชลธิชา  ฉิมลี

5539 นางสาวชัชฎาภรณ์  มุกดาราช

5540 นางสาวศิริพร  โมกศิริ

5541 นางสาวแสงจันทร์  พรหมราช

5542 นางสาวอรปรียา  โมฆะรัตน์

5543 นางสาวเฟ่ืองฟ้า  วรรณะ

5544 นางสาวรัชดา  แสนไชย

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ ๒

5545 นางสาวรักษ์ษิการ์  ศาสตร์ลักขณา

5546 นางสาวยุทธาภรณ์  เขียวสด

5547 นางสาวนภาพร  จตุเทน

5548 นางสาวตรีรัตน์  ค าเสมอ

5549 นายอัศฎาวุฒิ  ขวัญจร

5550 นางสาววัลภา  ศรีแก้ว

5551 นางสาวศิริกร  ทิพวัน

5552 นางสาวสุกัญญา  บุ้งทอง

5553 นางสาวไอซ์  เปดี

5554 นางสาวกนกพร  เกษเกษร

5555 นางสาวฐิติมา  ศรีภูมิ

5556 นางสาวอารีณา  โยทอง

5557 นายกวีวัฒน์  แสนคุณเมือง



5558 นางสาวเจนจิรา  โสธรรมมงคล

5559 นางสาวมณีรัตน์  พาเช้ือ

5560 นางสาววิภาดา  จ าปานา

5561 นางสาวอารียา  ตุลา

5562 นางสาวจตุพร  นิลพันธ์ุ

5563 นางสาวสุปรียา  ขวัญชม

5564 นายกัลป์วฤทธ์ิ  ลาปะ

5565 นางสาวชิดชนก  มนตรี

5566 นางสาวพรนภา  ท้าวบุญชู

5567 นางสาวพัทรดา  ประสงค์

5568 นางสาวสกุลรัตน์  ทิพย์แก้ว

5569 นางสาวนริสา  แก่งจ าปา

5570 นางสาวมลฤดี  ทองสิทธ์ิ

5571 นางสาววนิดา  นานิล

5572 นางสาวศุธามาศ  เก้ียมชัยภูมิ

5573 นางสาวฉัตรวิมล  อินทะผิว

5574 นางสาวชลธิชา  โคราช

5575 นางสาวณัฐธยาน์  สน่ันเอ้ือ

5576 นางสาวมะลิดา  โทนุย

5577 นางสาววนิดา  ลุนพรหม

5578 นางสาววาสนา  กระลาม

5579 นางสาวสุภาพร  พิจารโชติ

5580 นายอัสนี  สุขะ

5581 จ่าสิบโทหญิงอารัชฌยา  ศาลาดี

5582 นางสุกัญญา  สีมันตะ

5583 นายสุรพล  ศรีแสน

5584 นางสาวณัฐรุจา  แกะพลอย

5585 นายทศพร  จันทรสีมาวรรณ

5586 นางสาวธนิดา  ชัยมงคล

5587 นางสาวนิตยา  อเนกะเวียง



5588 นางสาวนิลเนตร  มุลที

5589 นายธีรภัทร์  บุตรโสมตา

5590 นางสาวนฤภรณ์  สอนอ่อน

5591 นางสาวพิมลดา  ศรีเมือง

5592 นางสาวภัคจีรา  เทียนกะสิ

5593 นางสาวอนิศร  บุตรเต

5594 นางสาวดวงมณี  สิงห์เดชะ

5595 นางสาวธัญณิชา  หงษ์กา

5596 นางสาวผกายพร  ทาทัดลัย

5597 นางสาวพริมา  หาญอุดม

5598 นางสาวเพ็ญพิชชา  พูนโต

5599 นางสาวกานดา  เวชสูงเนิน

5600 นางสาวจิรภิญญา  วริวรรณ

5601 นายสุริยา  น้อยสุข

5602 นางสาวขนิษฐา  พ้ัวทา

5603 นางสาวซาร่า  บอร์น

5604 นางสาวพรนิภา  แสนศรีจันทร์

5605 นางสาวอนุสรา  ดวงมาศ

5606 นางสาวกาญจนาภรณ์  แน่นอุดร

5607 นางสาวเกษศิรินทร์  สารวงษ์

5608 นางสาวยุวนันท์  สุดโต

5609 นางสาวสุชีรา  แสงรัตน์

5610 นางสาวสุธิตา  สีนวล

5611 นางสาวจิตรกร  วังค า

5612 นางชนนิกานต์  สิงห์มนต์

5613 นางสาวปวีณา  บุตรดา

5614 นางสาวพรรณี  บุญค า

5615 นางสาวสุภาพร  ประมงมุข

5616 นางสาวนริศรา  แสงขาว

5617 นางสาวยุพาภรณ์  ทองอิด



5618 นางสาวโสรยา  หันแจ้ด

5619 นางสาวอาลิสา  ศรีค า

5620 นางสาวปภัสรา  พรมแพง

5621 นางสาวพัฒจิรา  วงษ์ราษฎร์

5622 นางสาววารุณี  พิภิธพันธ์

5623 นางสาวชนิตรา  สอนน้อย

5624 นางสาวปัทมา  อันหนองกุง

5625 นางสาวอมิกา  กัปโก

5626 นายชุมพล  ศรีกุลศศิธร

5627 นางสาวธนารักษ์  ประสงค์ศิลป์

5628 นางสาวรัชดาภรณ์  ม่ิงจันทึก

5629 นางสาวศิรินาขวัญ  ขุริมนต์

5630 นางสาวสุนารี  ก่อศิลป์

5631 นางสาวอาทิตยา  ขานถม

5632 นางสาวชุตินันท์  หงษ์ประสิทธ์ิ

5633 นายมนัสวี  ทองปลิว

5634 นายวุฒิชัย  สิงห์ศิริ

5635 นางสาวอังศุญาดา  พันธ์โยศรี

5636 นางสาวกานธิดา  อ่อนละออ

5637 นางสาวพลอยไพลิน  ศรีบุรินทร์

5638 นางสาวนฤมล  สุขคะโรค

5639 นางสาวปณัฐดา  บริจันทร์

5640 นางสาวมรดก  ร้อยล้าน

5641 นางสาวอรอนงค์  สร้อยรักษ์

5642 นางสาวอัญชุลี  โพธ์ิหา

5643 นางสาวจินดาพร  บุญลาด

5644 นางสาวธันยธร  สอนพรหม

5645 นางสาวสิวิภา  จ ารัสแนว

5646 นางสาวจารุวรรณ  กวนดา

5647 นางสาวนิลลดา  มะลิวัลย์



5648 นางสาวพัชรินทร์  อินทร์ตา

5649 นางสาวอลิสา  ศรีสุวัฒน์

5650 นางสาวอัญชลี  ชาล าใต้

5651 นางสาวเกศินี  จันทะวัน

5652 นางสาวจิรนันท์  บุญสนิท

5653 นางสาวจิราภา  ศรีเชียงสา

5654 นางสาววันวิสาข์  ทุมวงษ์

5655 นางสาวศรีแพ  แก้วทุม

5656 นางสาวอลิสา  ทบซิน

5657 นางสาวกนกกาญจน์  ปรีดีวงษ์

5658 นางสาวชนิตา  แซ่เอียะ

5659 นางสาวธมลวรรณ  ยืนวงค์

5660 นางสาวสินีนาถ  ชัยโยแสง

5661 นางสาวกนกวรรณ  เครือเมือง

5662 นางสาวกัลยาณี  ทรงจอหอ

5663 นางสาวณิชนันทน์  มณีกันตา

5664 นางสาวพิชญานิน  เพียปลัด

5665 นางสาวอมรรัตน์  พุทธมาศ

5666 นายก่อเกียรติ  อภิญญาตกุล

5667 นายจันทราวุฒิ  ด าทา

5668 นางสาวนฤมล  การินทร์

5669 นางสาวนัฐลิกา  แก้วบุดดี

5670 นางสาวนุจรี  ค ามูล

5671 นางสาวพนิดา  สอนสุภาพ

5672 นางสาวภัณฑิรา  ตะระชอน

5673 นางสาวลลิตา  บงแก้ว

5674 นางสาวสาวิตรี  ศรีสะอาด

5675 นางสาวอนุสรา  ภูพันล า

5676 นางสาวอุมาพร  ค าหวาน

5677 นางสาวสุนันท์  น้อยยุภา



5678 นางสาวสุพัตรา  ชาติไทย

5679 นางสาวอัจฉราภรณ์  จันทร์จู

5680 นางสาวกมลธนา  ธงไชย

5681 นางสาวณัฐฐาพร  พงษ์สระพัง

5682 นางสาวรุ่งนภา  ประดิษฐ์จ๋า

5683 นางสาวศศินา  งอสอน

5684 นางสาวสกาวใจ  นนทจันทร์

5685 นางสาวสุกัญญา  ทองค า

5686 นางสาวสุธิดา  ชาญเดช

5687 นางสาวสุมินตรา  สุวรรณชาติ

5688 นางสาวอรญา  ร าไพ

5689 นางสาวญาสุมินทร์  ศรีเมือง

5690 นางสาวณัฐสุดา  หยองเอ่น

5691 นางสาวณิชาภรณ์  เพียอา

5692 นางสาวพัชริดา  จารุสาร

5693 นางสาววรัญชฎา  เช้ือบุญมี

5694 นายเอกภพ  ค ามุงคุณ

5695 นางสาวนุชนาฏ  นครขวาง

5696 นางสาวศิรดา  อินทบุญศรี

5697 นางสาวจิตติยา  ลุนวงษ์

5698 นางสาวโชติกา  ดวงจ าปา

5699 นางสาวนิศาชล  บุตรปาน

5700 นางสาวสมหญิง  แสนโคตร

5701 นางสาวอังสุมารินทร์  เกษทองมา

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

5702 นางสาวกชกร  สุทธิแก้ว

5703 นางสาวกชภัส  เคนานัน

5704 นางสาวกชวรรณ  บุตรดีเลิศ

5705 นางสาวกนกพร  ไตยน า

5706 นางสาวกนกพร  พรหมรักษา



5707 นางสาวกนกพร  เพ็งศรี

5708 นางสาวกนกพร  ศรีนนท์

5709 นางสาวกนกพร  สูงนารถ

5710 นางสาวกนกพร  แสงศรีเรือง

5711 นางสาวกนกภรณ์  ศรีวิชิต

5712 นางสาวกนกรัตน์  เหล่ามะรึก

5713 นางสาวกนกวรรณ  มูณละศรี

5714 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงกนกวรรณ  ฤทธิศักด์ิ

5715 นางสาวกนกวรรณ  ศิริแก้ว

5716 นางสาวกนกวรรณ  สีทาสังข์

5717 นางสาวกนกวรรณ  ฮ้อยเคน

5718 นางสาวกนกอร  ตันติธนากรกุล

5719 นางสาวกนิษฐา  ทนโนนแดง

5720 นายกมล  ชูสุวรรณ

5721 นางสาวกมลชนก  ช่างตี

5722 นางสาวกมลชนก  พันสนิท

5723 นางสาวกมลทิพย์  วิลัยวรรณ์

5724 นางสาวกมลทิพย์  สร้อยจันดา

5725 นางสาวกมลทิพย์  สารแสง

5726 นางสาวกมลมาศ  หล้าศักด์ิ

5727 นางสาวกมลวรรณ  จันทร์เงิน

5728 นางกมลวรรณ  ชาปัญญา

5729 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงกมลวัลท์  มุมอ่อน

5730 นางสาวกรกนก  ชัชวาลย์

5731 นางสาวกรกนก  ชาติเพียร

5732 นางสาวกรทิพย์  มาหา

5733 นางสาวกรนภา  อัศนีวุฒิกร

5734 นางสาวกรรณิกา  แก้วมูลตรี

5735 นางสาวกรรณิกา  นาที

5736 นางสาวกรรณิกา  ผงบุญตา



5737 นางกรรณิการ์  บุญจนะ

5738 นางสาวกรรณิการ์  เพชรประไพ

5739 นางสาวกรรณิการ์  สิทธิโคตร

5740 นางสาวกรรณิการ์  สุริยะ

5741 นางสาวกรรณิการ์  โสภา

5742 นางสาวกรรณิการ์  อาจแก้ว

5743 นางสาวกรวรรณ  คงโนนกอก

5744 นางสาวกรวิกา  ทองสุขดี

5745 นางสาวกรสุดา  อินทร์เจริญ

5746 นายกฤษกร  พงษ์โคกสี

5747 นายกฤษฎา  ค าแก้ว

5748 นายกฤษฎา  มาลา

5749 นายกฤษฎา  ลาฤทธ์ิ

5750 นายกฤษฎาพร  แก้วมะ

5751 นายกฤษฏ์ิ  เจริญสุข

5752 สิบเอกกฤษณะ  นามหาไชย

5753 นายกฤษณะ  อินทร์ค า

5754 นางสาวกฤษณา  พันสนิท

5755 นางสาวกฤษณา  สุถินยินดี

5756 นางสาวกฤษณาพร  ศรีนวล

5757 นางสาวกฤษณาพร  สุวรรณสม

5758 นายกองพล  พันศรี

5759 นายกอบกฤต  เกณฑ์การ

5760 นางสาวกัญญ์วรารัฐ  ศุภสินธนะพงศ์

5761 นางสาวกัญญาณัฐ  พงศ์ศรี

5762 นางสาวกัญญาณัฐ  โพธิไสย์

5763 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงกัญญาพัชร  ใจเย็น

5764 นางสาวกัญญารัตน์  กุสุมภ์

5765 นางสาวกัญญาวีร์  ค าพรมมี

5766 นางสาวกัณฐาภรณ์  ไชยปัญญา



5767 นางสาวกัณฐิกา  คนซ่ือ

5768 นางสาวกัณนิภา  น้อยฮิ

5769 นางสาวกัตนา  ผุยขันธ์

5770 นางสาวกันตยา  กล่ินจันทร์

5771 นายกันตวัฒน์  พงพรม

5772 นางสาวกันธิชา  แรงบาง

5773 นายกันยกร  แสงสว่าง

5774 นางสาวกันยารัตน์  จันดาหาร

5775 นางสาวกันยารัตน์  ตัญญาภักด์ิ

5776 นายกัมพล  รุ่งฉัตร

5777 นางสาวกัลยา  พลบุญ

5778 นางสาวกัลยาณี  ทิมค า

5779 นางสาวกาญจน์ฎามาศ  เดชธงชัย

5780 นางสาวกาญจนา  โคลา

5781 นางสาวกาญจนา  จันทรลีวรรณ

5782 นางสาวกาญจนา  นามโพธ์ิ

5783 นางสาวกาญจนา  พลซา

5784 นางสาวกาญจนา  ภูผิวผา

5785 นางสาวกาญจนา  วงพิลา

5786 นางสาวกาญจนา  ศรีเมือง

5787 นางสาวกาญจนา  อาศัย

5788 นางสาวก่ิงดาว  ทองวิเศษ

5789 นายกิจจา  บุญจนะ

5790 นายกิตติพล  โสทอง

5791 นางสาวกิตติมา  จันทร์มะณี

5792 นายกิตติศักด์ิ  ก้อนวิมล

5793 สิบเอกกิตติศักด์ิ  นามโสม

5794 นายกิตติศักด์ิ  พรมกัณฑ์

5795 นางสาวกิติยา  ศิริกาญจนวงศ์

5796 ว่าท่ีร้อยตรีกิติวรรณ  สารวงษ์



5797 นางสาวกีรติ  ชิณศรี

5798 นางสาวกีรติญา  แก้วสิทธ์ิ

5799 นางสาวกุลดี  มูลม่ัน

5800 นางสาวกุลธิดา  นาผม

5801 นางสาวกุลนรี  รัชโพธ์ิ

5802 นางสาวกุลนิษฐ์  เทศชารี

5803 นางสาวกุสุมา  แก้วหา

5804 นางสาวกุสุมา  ภูมิสถาน

5805 นางสาวเกตชฎา  ระดาบุตร

5806 นางสาวเกตุมณีกาญจน์  ศรีเหลืองนอก

5807 นางสาวเกวลิน  จงกลรัตน์

5808 นางสาวเกวลิน  มงคล

5809 นางสาวเกศแก้ว  เมืองซอง

5810 นางสาวเกศนี  ทวีแปลง

5811 นางสาวเกศราภรณ์  โพธ์ิขาว

5812 นางสาวเกศรินทร์  เอกวงษ์

5813 นางสาวเกศสุดา  แผ่นสุวรรณ์

5814 นางสาวเกษฎาภรณ์  พรมสุวรรณ์

5815 นางสาวเกษมณี  หอมระหัด

5816 นางสาวเกษสรา  อินทร์หงษ์

5817 นายไกรสิทธ์ิ  อริยานุชิตกุล

5818 นายขจรณรงค์  โททุมพล

5819 นางสาวขนิษฐา  ลาโยธี

5820 สิบเอกคงฤทธ์ิ  มาดูฤกษ์

5821 นางสาวคนัฐฎา  สอนสุภาพ

5822 นางสาวคมพราว  สุวรรณเจริญ

5823 นางสาวคริสต์มาส  ท ามะหลาย

5824 นางงามเนตร์  ขุมดินพิทักษ์

5825 นายจณัตว์  บรรยง

5826 นางสาวจตุพร  มะลาด



5827 นายจตุพัทธ์  บุญสนอง

5828 นางสาวจรรยา  โตรอด

5829 นางสาวจริยา  พิมสาลี

5830 นางสาวจริยา  สุขรมณ์

5831 นางสาวจริยา  แสงมะโน

5832 นางสาวจริยา  แสงสว่าง

5833 นางสาวจริยาพร  งอสอน

5834 นางสาวจริยาพร  ลามูลเทียน

5835 นางสาวจริยาพร  หารประชุม

5836 นายจรูญ  หม่ืนวงษ์

5837 นางสาวจันทนา  นาควิจิตร

5838 นางสาวจันทร์นิภา  ทองจันทร์

5839 นางสาวจันทร์เพ็ญ  ค ามูล

5840 นางสาวจันทร์เพ็ญ  วังคีรี

5841 นางสาวจันทร์รุจี  ทาจวง

5842 นางสาวจันทราลักษณ์  ชาญภูเขียว

5843 นางสาวจันทิมา  ค าสา

5844 นางสาวจันทิมา  วงษ์ช่างซ้ือ

5845 นางสาวจารุพิชยา  พวงสุดรักษ์

5846 นางสาวจารุวรรณ  โตเล็ก

5847 นางสาวจารุวรรณ  สายค าหม่ืน

5848 นางสาวจิดาภา  แก้วแบน

5849 นางสาวจิตติมา  บุตรดา

5850 นางสาวจิตรดา  มูลปัด

5851 นางสาวจิตรลดา  กุลจณี

5852 นางสาวจิตรา  พินโญ

5853 นางสาวจินตนา  จันดารักษ์

5854 นางสาวจินตนา  ดวงวิวรรณ์

5855 นางสาวจินตนา  สีพรมมา

5856 นางสาวจิรดา  วิเศษชัย



5857 นางสาวจิรธิดา  ค่อมบุญ

5858 นางสาวจิรนันท์  ศิริขันแสง

5859 นางสาวจิรประภา  พรมเมืองขวา

5860 นายจิรพงศ์  ถานะวุฒิพงศ์

5861 นายจิรพิชญ์  ปราบมาก

5862 นางสาวจิราพร  นันตะริ

5863 นางสาวจิราพร  บงแก้ว

5864 นางสาวจิราพร  สรรวิจิตร

5865 นางสาวจิราพร  หอมภักดี

5866 นางสาวจิราภรณ์  โควินทะสุด

5867 นางสาวจิราภรณ์  ใจเท่ียง

5868 นางสาวจิราภรณ์  ซุยทะเสน

5869 นางสาวจิราภรณ์  มาพระลับ

5870 นางสาวจิราภรณ์  สายมา

5871 นางสาวจิราภรณ์  สินทร

5872 นางสาวจิราภรณ์  หม่ืนรัตน์

5873 นางสาวจิราภรณ์  อ้วนสิมมา

5874 นางสาวจิราภรณ์  เอ่ียมละออ

5875 นายจิรายุ  อัศวนนท์

5876 นางสาวจีรนันท์  ตาแฮ

5877 นายจีรวัฒน์  หอมชิต

5878 นายจีรศักด์ิ  จันโม้

5879 นางสาวจีระพันธ์  วะทา

5880 นางสาวจุฑาทิพย์  ชาบันดิด

5881 นางสาวจุฑาทิพย์  มณีรัตน์

5882 นางสาวจุฑาพร  ทิพชาติ

5883 นางสาวจุฑาภรณ์  หาญธงชัย

5884 นางสาวจุฑาภรณ์  อุตสาหะ

5885 นางสาวจุฑามาศ  โกสูงเนิน

5886 นางสาวจุฑามาศ  บุษพันธ์



5887 นางสาวจุฑารัตน์  คามดา

5888 นางสาวจุฑารัตน์  จันนา

5889 นางสาวจุฑารัตน์  หนูพวก

5890 นางสาวจุติพร  เฟ่ืองฟู

5891 นางสาวจุรีพร  สมวัน

5892 นางสาวจุรีรัตน์  สุวรรณท้าว

5893 นายจุลวัฒน์  คมสัน

5894 นางสาวจุไลพร  สารมโน

5895 นางสาวจุฬารัตน์  กุลนาค

5896 นางสาวจุฬารัตน์  จันเต่ือย

5897 นางสาวจุฬารัตน์  อาษารินทร์

5898 นางสาวจุฬาลักษณ์  สิทธิมงคล

5899 นางสาวเจนจิรา  ค าโมง

5900 นางสาวเจนจิรา  โชติไกรรัตน์

5901 นางสาวเจนจิรา  ทองค าพงษ์

5902 นางสาวเจนจิรา  ทองโคตร

5903 นางสาวเจนจิรา  ธะโพนชัย

5904 นางสาวเจนจิรา  พรมมา

5905 นางสาวเจนจิรา  ร่วมสุภาพ

5906 นางสาวเจนจิรา  เรืองเจริญ

5907 นางสาวเจนจิรา  วงษา

5908 นางสาวเจนจิรา  ศรีเดช

5909 นางสาวเจนจิรา  ศรีพรรณ์

5910 นางสาวเจนจิรา  สุขราช

5911 นางเจนจิรา  แหวนทองจันทร์

5912 นางสาวเจียมจิต  ต้นโลห์

5913 นางสาวฉัตรฑริกา  สีกองแก้ว

5914 นางสาวฉัตรดาว  มาตะละ

5915 นางสาวฉัตรมณี  สุวรรณสนธ์ิ

5916 นางสาวฉัตราภรณ์  นามโสม



5917 นางสาวฉันทพิชญา  ทิพดง

5918 นางสาวฉันทพิชญา  สุทธิสิงห์

5919 นางสาวฉันท์สินี  โคตรภูเวียง

5920 นางสาวฉิมพลี  จันดี

5921 นายเฉลิมเกียรติ  ข่วงสิมมา

5922 นางสาวชญาณินท์  พัดสร้อย

5923 นางสาวชญาดา  ขันทะคีรี

5924 นางสาวชฎาทิพย์  มูลหล้า

5925 นางสาวชฎาภรณ์  ปักนอก

5926 นางสาวชณิกา  ไชยคีนี

5927 นางสาวชนัชดา  หารมาก

5928 นางสาวชนัญธิดา  สิงห์ค าป้อง

5929 นางสาวชนากานต์  สารมะโน

5930 นายชนาธิป  จันทะวงค์

5931 นางสาวชนาภา  ทองผล

5932 นางสาวชนิตา  เขตคาม

5933 นางสาวชนิสรา  สีหาบุญมา

5934 นางสาวชมัยพร  เมืองราช

5935 นางสาวชไมพร  บุญเสนา

5936 นางสาวชไมพร  ปลัดนู

5937 นางสาวชไมพร  พรมวัน

5938 นางสาวชยุดา  พิมพ์สราญ

5939 นางสาวชรัญดา  ศรีทรงเมือง

5940 นางสาวชรินยา  ไชยชนะ

5941 นางสาวชรินรัตน์  ม่วงนนทะศรี

5942 นางสาวชรุตา  พันธ์สีมา

5943 นางสาวชลดา  ป้องนาลา

5944 นางสาวชลดา  สุขราช

5945 นางสาวชลธิชา  จ าปาวงษ์

5946 นางสาวชลธิชา  ไมล์โพธ์ิ



5947 นางสาวชลามรินทร์  พรมโคตร

5948 นางสาวชลิดา  ไชยพิเนตร

5949 นางสาวชลิตตา  ปักนอก

5950 นางสาวชโลธร  นิวร

5951 นายชวนากร  สุรันนา

5952 นายชวรัตน์  สุดสะอาด

5953 นายชวิน  ชุติไชยพันธ์

5954 นางสาวช่อผกา  จูมพันธ์

5955 นางสาวช่อผกา  พิลาขุน

5956 นางสาวช่อเอ้ือง  ศรีสุวอ

5957 นายชัย  กง

5958 นายชัยณรงค์  ประทุมชมภู

5959 นายชัยดุสิต  อะวะตา

5960 นายชาคริต  ทินแท่น

5961 นายชาญชัย  กุลเลียบ

5962 นายชาญณรงค์  จันทร์เช้ือ

5963 นางสาวชาลิสา  กันแสน

5964 นางสาวชิดชนก  กุลหงษ์

5965 นายชินกร  นิลเขียว

5966 นายชินวุฒิ  กระพันเขียว

5967 นางสาวชินานาง  จุลละภมร

5968 นางสาวชุติกาญจน์  พรหมดี

5969 นางสาวชุติกาญจน์  สรสิทธ์ิ

5970 นายชุติเทพ  ป่ินรัมย์

5971 นางสาวชุติมา  เศษจ าปา

5972 นางสาวชุติมา  สีกา

5973 นางสาวชุลีกร  หะธรรมวงษ์

5974 นางสาวชุลีพร  กาลา

5975 นายเชตุพล  บุญมี

5976 นางสาวโชติกา  คันทะศรี



5977 นางสาวโชตินภา  ลาลุด

5978 นางสาวญาณิศา  ศรีวรรณหลอด

5979 นางสาวญานิกา  บุตรเลิศวิเศษฐีฐะ

5980 นางสาวญาสุมินทร์  ปะเมธา

5981 นางสาวฐานิดา  จันทกล

5982 นางสาวฐานิดา  พานโน

5983 นายฐาปกรณ์  เนติธรรมนาถ

5984 นางสาวฐาปนี  แสนสวัสด์ิ

5985 นางสาวฐาปนีย์  ป้องนาลา

5986 นางสาวฐาลินี  ดวงค าบุตร

5987 นางสาวฐิดาพัชร์  ค างาม

5988 นางสาวฐิติชญาน์  พีระสุทธินันท์

5989 นางสาวฐิติญา  ผู้พ่ึงธรรมคุณ

5990 นางสาวฐิตินันท์  ใบยา

5991 นางสาวฐิติพร  ช่วงภักดี

5992 นางสาวฐิติมา  ขุนสนิท

5993 นางสาวฐิติมา  ค าแว่น

5994 นางสาวฐิติมา  ธงพรรษา

5995 นางสาวฐิติมา  ธิปไชย

5996 นางสาวฐิติมา  พุ่มสุวรรณ์

5997 นางสาวฐิติยา  สิงห์จันทร์

5998 นางสาวฑิฆัมพร  พุ่มทอง

5999 นางสาวฑิตยา  สีกาใต้

6000 นางสาวณฐิตา  ขันเล็ก

6001 นายณพวรรษ  กล่ินศิริมงคล

6002 นายณภัทร  แก้วกันยา

6003 นายณรงค์  วงศ์ไชยยา

6004 นางสาวณัชชา  พันจันทร์

6005 นางสาวณัชชา  สิงทิศ

6006 นายณัชพล  สุธีรประพันธ์



6007 นางสาวณัฎฐณิชา  ต่วนชะเอม

6008 นางสาวณัฏฐ์ชญาภา  ชาอุ่น

6009 นางสาวณัฏฐณิชา  มาตย์ผล

6010 นางสาวณัฏฐนิช  แสนค าเฮือง

6011 นางสาวณัฏฐา  วรพันธ์

6012 นายณัฐกมล  วงษ์จูม

6013 นางสาวณัฐกาญจน์  นครขวาง

6014 นางสาวณัฐกาญจน์  สุขวัฒนาสินิทธ์

6015 นางสาวณัฐกานต์  จงกลรัตน์

6016 นางสาวณัฐกานต์  แนวสุจริต

6017 นางสาวณัฐกานต์  บุตรโยจันโท

6018 นายณัฐการต์  ยาบูฮา

6019 นายณัฐชนน  เวธิตะ

6020 นางสาวณัฐชยา  ค่ายแก้วรัตนกุล

6021 นางสาวณัฐชยา  จันทะนาม

6022 นางสาวณัฐญา  โสภาบุตร

6023 นางสาวณัฐฑริกา  ไชยน้อย

6024 นางสาวณัฐณิชา  พวงศรี

6025 นางสาวณัฐณิชา  วงษ์อุปรี

6026 นางสาวณัฐธิดาพร  เนตรแสงศรี

6027 นางสาวณัฐนรี  สุขบัว

6028 นายณัฐพงศ์  เกิดฤทธ์ิ

6029 นายณัฐพล  ทานสุทัศน์

6030 นายณัฐพล  พิมพ์สวัสด์ิ

6031 นายณัฐพล  มีตา

6032 นางสาวณัฐภรณ์  พลดาหาญ

6033 นายณัฐภูมิ  บุษบา

6034 นางสาวณัฐมล  แตงไทย

6035 นางสาวณัฐมล  เทพจันทร์

6036 นายณัฐรดา  น้อยดี



6037 นางสาวณัฐริกา  กุณวงศ์

6038 นางสาวณัฐริกา  ค าพะแย

6039 นางสาวณัฐริกา  ศรีทรงเมือง

6040 นางสาวณัฐริกา  ศรีบุญลือ

6041 นางสาวณัฐรินทร  ศรีสิทธ์ิ

6042 นางสาวณัฐวดี  กองศรี

6043 นางสาวณัฐวดี  นามกันยา

6044 นางสาวณัฐวดี  แน่นอุดร

6045 นายณัฐวัฒน์  จันทร์แดงกิจ

6046 นายณัฐวัฒน์  ศรีพลาย

6047 นายณัฐวุฒิ  ค าสุด

6048 นายณัฐวุฒิ  มาลา

6049 นายณัฐวุฒิ  ฮาดสม

6050 นางสาวณัฐสินี  บ้งพิมพ์

6051 นางสาวณัฐสุดา  ไชยเดช

6052 นางสาวณิชกานต์  ทองขาว

6053 นางสาวณิชกุล  สุวรรณสิงห์

6054 นางสาวณิรชา  ธรรมมา

6055 นางสาวณุวีร์  วิเศษแก้ว

6056 นางสาวดรุณี  ประตังวิสา

6057 นางสาวดลนภา  ปาค า

6058 นางสาวดลยา  ฝอยวารี

6059 นางสาวดวงกมล  นวลสวาท

6060 นางสาวดวงจันทร์  จันเอก

6061 นางสาวดวงจันทร์  ทับทิมไสย์

6062 นางสาวดวงใจ  เช้ือบัวเย็น

6063 นางสาวดาราพร  จันทะมี

6064 นางสาวดาราวรรณ  พุทธมาตย์

6065 นางสาวดาลิน  ยศปัญญา

6066 นายดิลกรัชต์  ภู่เพ็ชร์



6067 นายเดชะบุญ  ค าเตือนใจ

6068 จ่าสิบเอกเดชาคุณ  แสนสีค าม้วน

6069 นางสาวเดือนฉาย  บุส าโรง

6070 นางสาวตรีชนา  บัวละคร

6071 นายตรีทิพย์นิภา  เขาลาด

6072 นางสาวตรีรัตน์  จันทร์เพ็ง

6073 นางสาวตะวัน  พงทะวงค์

6074 นายตันติกร  เหตุเกษ

6075 นายไตรวิทย์  สีน้อย

6076 นางสาวถิรพร  ประสมพล

6077 นายทนงศักด์ิ  วงศ์สมบัติ

6078 นายทนงศักด์ิ  สุริยะมาตร

6079 นายทนงศักด์ิ  โสหา

6080 นางสาวทวินันท์  จันทร์ประทัก

6081 นายทวีป  ทิพวัน

6082 นายทศพล  จันดาหาร

6083 นางสาวทองฝัน  มิตรภาพ

6084 นางสาวทักษพร  วงศ์ค า

6085 นายทัชพงศ์  สุวรรณโชติ

6086 นายทัศฉพล  ทดมงคล

6087 นายทินกร  อินทะนู

6088 นายทินวัฒน์  ประเสริฐก้านตรง

6089 นางสาวทิพย์อาภา  กาแก้ว

6090 นางสาวทิพยาภรณ์  บุตรหลอด

6091 นางสาวทิพวรรณ  สีชาพุด

6092 นายทิพากร  ไพรภิบาล

6093 นางสาวทิวาพร  สิทธา

6094 นางสาวทิวาภรณ์  บุพจันโท

6095 นายทูลใจ  ช่ืนปรีชา

6096 นายเทพฤทธ์ิ  น้อยสุวรรณ์



6097 นายเทพฤทธ์ิ  ศรีทะ

6098 นายเทพฤทธ์ิ  หาญสุโพธ์ิ

6099 นายเทพสุทิน  สมวงษ์

6100 นางสาวเทวา  นาเหนือ

6101 นายเทียนชัย  ปัฐวี

6102 นางสาวเทียนพรรษา  ค าป้อม

6103 นายธนกร  เกษเกษร

6104 นายธนกฤต  วงศ์ศักด์ิ

6105 นายธนโชติ  วัลลศิริ

6106 นายธนเดช  ค าใสสุข

6107 นายธนพงศ์  หวานหอม

6108 นางสาวธนพร  ชาวกล้า

6109 นางสาวธนพร  เติมวิถี

6110 นายธนพรรด์ิ  สุปันโน

6111 นายธนพล  ยาบูฮา

6112 นายธนภัทร  สายวงศ์ค า

6113 นายธนภูมิ  บุตรเต

6114 นางสาวธนัญญา  สุจิมงคล

6115 นางสาวธนัสสรณ์  วรแสน

6116 นายธนากร  กองหล้า

6117 นายธนาทิตย์  จ าปามี

6118 นายธนาธิป  ไชยค า

6119 นายธนาธิป  ทันวงษา

6120 นายธนายศ  เปรมประยูร

6121 นายธนารักษ์  แก้วไชย

6122 นางสาวธนาวดี  ใจเพียร

6123 นายธนุส  กุมตัน

6124 นายธรรมนูญ  สุสี

6125 นางสาวธวัลยา  ซุยลา

6126 นายธวิชชัย  บุญสอน



6127 นายธวุฒิ  สายบัวทอง

6128 นางสาวธัญญพร  งามดี

6129 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงธัญญลักษณ์  พ่อลา

6130 นางสาวธัญญลักษณ์  ยศโสภณ

6131 นางสาวธัญญสุดา  สุพรมอินทร์

6132 นางสาวธัญญารัตน์  โสประดิษฐ์

6133 นางสาวธัญญาเรศ  อุปนันท์

6134 นางสาวธัญณิชา  ล่ามแขก

6135 นางสาวธัญธร  มะณี

6136 นางสาวธัญธร  สุจิมงคล

6137 นางสาวธัญพิมล  บาดะศรี

6138 นางสาวธัญลักษณ์  อินทร์ชัยศรี

6139 นางสาวธัญสุดา  ซุยลา

6140 นางสาวธารารัตน์  เพชรบุรี

6141 นายธารินทร์  ผิลาออน

6142 นางสาวธาวินี  ศรีพุทธา

6143 นางสาวธิดารัตน์  กันธุ

6144 นางสาวธิดารัตน์  จันทร์บุตรศรี

6145 นางสาวธิดารัตน์  ไชยแสง

6146 นางสาวธิดารัตน์  สิงห์บัวภา

6147 นางสาวธิติญา  กันโสภา

6148 นายธิบดินทร์  สิงห์ทองลา

6149 นางสาวธิราพร  กองกล่ิน

6150 นางสาวธีรกานต์  พินิจมนตรี

6151 นายธีรชัย  ดีประเสริฐ

6152 นายธีรชัย  วินานนท์

6153 นายธีรพงค์  สรหงษ์

6154 ว่าท่ีร้อยตรีธีรวัฒน์  จันปัญญา

6155 นายธีระพงษ์  ค าพรม

6156 นายธีระศักด์ิ  วีระพันธ์



6157 นายนครินทร์  โสมายัง

6158 นางสาวนงค์ลักษณ์  มุ่งทองสิน

6159 นางนงนุช  บุษราคัม

6160 นางสาวนงนุช  สร้อยรักษ์

6161 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงนงลักษณ์  วังค าแหง

6162 นางสาวนพเก้า  อุ่นเวียง

6163 นายนพจร  ปานสูงเนิน

6164 นางสาวนพรัตน์  ชัชวาลย์

6165 นางสาวนภัศสร  แก้วมะ

6166 นางสาวนภัสชญา  ยศปัญญา

6167 นางสาวนภัสรพี  กลางบุญมา

6168 นางสาวนภัสสร  ทุมเทียง

6169 นางสาวนภาพร  สุระวัน

6170 นางสาวนภาพร  หงษ์นาง

6171 นางสาวนภาภรณ์  พันเงิน

6172 นางสาวนภาภรณ์  หอมขจร

6173 นางสาวนภามาศ  ผิวสวัสด์ิ

6174 นางสาวนรัชชญา  ปัสสาเวียง

6175 นายนรากร  ยาบูฮา

6176 นางสาวนรากร  สะอาด

6177 นางสาวนราวัลย์  นาจันทร์

6178 นางสาวนรีรัตน์  หัสสดี

6179 นางสาวนฤชล  ศิริขันแสง

6180 นางสาวนฤมล  มาระตัง

6181 นายนวพล  อุดค าเท่ียง

6182 นางสาวนวรัตน์  สุริจันโท

6183 นางสาวนวัตมน  จันทะภา

6184 นางสาวนัฐกาญจน์  ชัชวาลย์

6185 นายนัฐพงษ์  รอดจูม

6186 นายนัฐพงษ์  สาระนันต์



6187 นางสาวนัฐมล  เสาวนนท์

6188 นายนัฐวัฒน์  โนราช

6189 นางสาวนัทชา  เจ็กมา

6190 นางสาวนัททิพร  เมืองดี

6191 นางสาวนัทธมน  จุตตะโน

6192 นางสาวนัทธมน  หนูนา

6193 นางสาวนัทธริกา  แก้ววงษา

6194 นางสาวนัทมน  ไสยันต์

6195 นางสาวนัทมล  วัฒนะ

6196 นางสาวนัทริชา  วันทา

6197 นางสาวนันท์นภัส  ชะมะโม

6198 นางสาวนันทนา  พิทักษ์เอ่ียมสกุล

6199 นางสาวนันทนา  โพธ์ิศรี

6200 นางสาวนันทนา  เหลาประเสริฐ

6201 นางสาวนันทภรณ์  ดอกไม้

6202 นางสาวนันทมน  ไชยนาง

6203 นางสาวนันทวรรณ  ขันทะศรี

6204 นายนันทวัช  ศรีไพร

6205 นายนันทวัฒน์  แสนเหวิม

6206 นางสาวนันทวัน  วรบุตร

6207 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงนันทิชา  วงศ์สม

6208 นางสาวนันทิพร  สานโนนสมบูรณ์

6209 นางสาวนันทิยา  โพนพุฒ

6210 นายนันธวัตร  คลังกลาง

6211 นางสาวนันธิดา  มูลปัด

6212 นางสาวนันธิดา  สรสิทธ์ิ

6213 นางสาวนันธิยา  หาวอ

6214 นางสาวนาตยา  กาษาวัจน์

6215 นางสาวนารีรัตน์  ภักมี

6216 นางสาวน้ าฝน  นามแสน



6217 นางสาวน้ าฝน  สุทธารัตน์

6218 นางสาวน้ าพร้ิง  มาตรัตน์

6219 นางสาวน้ าเพชร  จันทะวงศ์

6220 นางสาวน้ ารินทร์  นาคแก้ว

6221 นางสาวน้ าหวาน  วันทองสุข

6222 นางสาวนิตยา  ใจมนต์

6223 นางสาวนิตยา  ศิริเกตุ

6224 นางสาวนิตยา  สมีดี

6225 นางสาวนิตยา  สาผม

6226 นางสาวนิตยาวรรณ  เดชราช

6227 นางสาวนิพาดา  โคตรนิมิตร

6228 นางสาวนิภาพร  โกษากุล

6229 นางสาวนิภาพร  ใจตรง

6230 นางสาวนิภาพร  ทายิดา

6231 นางสาวนิภาพร  วรรณชัย

6232 นางสาวนิภาพร  สอนเวียง

6233 นางสาวนิภาภรณ์  จุตตะโน

6234 นางสาวนิภาวรรณ  ผิวศิริ

6235 นางสาวนิรชา  จันสิริ

6236 นางสาวนิรชา  จ าปาสิม

6237 นางสาวนิรมล  ดวงแสงจันทร์

6238 นางสาวนิรมล  มูลทอง

6239 นางสาวนิรารัตน์  อุปนันท์

6240 นางสาวนิลวรรณ  ป้ันทอง

6241 นางสาวนิสากร  โสมาศรี

6242 นางสาวนิสาชล  สุโพธ์ิ

6243 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงนิสาชล  หมู่หนองสังข์

6244 นางสาวนิอร  ทิพย์มณี

6245 นางสาวนุจรีย์  สมพร

6246 นางสาวนุชจิรา  พิมเห็ม



6247 นางสาวนุชนันท์  จันทร์อ้วน

6248 นางสาวนุชนารถ  เณรโต

6249 นางสาวนุรักษ์  บุญสอน

6250 นางสาวนุสรา  ส้ันจันดา

6251 นางสาวเนตรชนก  ขันดี

6252 นางสาวเนตรนภา  นุชิต

6253 นางสาวเนตรนภา  บัวแสง

6254 นายเนติพงษ์  อาทรนิวัฒน์

6255 นางสาวเนาวรัตน์  ปุ๊กกระโทก

6256 นางสาวเนาวรัตน์  หม่ืนชนะสงคราม

6257 นายบดินทร์  เจริญดี

6258 นายบดินทร์  สีหาบุญทอง

6259 นายบรรพต  สวาวสุ

6260 นายบวรศักด์ิ  ดวงชัย

6261 นายบัณฑิต  ขะพินิจ

6262 นายบุญญศักด์ิ  บุญเนาว์

6263 นางสาวบุญญาพัชร  ค าแสนราช

6264 นางสาวบุณฑริกา  ศรีกุล

6265 นางสาวบุปผา  สีชามก

6266 นางสาวบุษกร  หอมแสง

6267 นางสาวบุษบา  สุหรา

6268 นายบูรณ์พิภพ  โจฮันเนสส์

6269 นางสาวเบญจพร  แก้วกงพาน

6270 นางสาวเบญจพร  วาทโยธา

6271 นางสาวเบญจพร  สถิตย์

6272 นางสาวเบญจมาภรณ์  วงษา

6273 นางสาวเบญจมาศ  คุณธรักษ์

6274 นางสาวเบญจมาศ  เค้าฉิม

6275 นางสาวเบญจมาศ  ทรายทอง

6276 นางสาวเบญจรงค์  คัมภ์บุญยอ



6277 นางสาวเบญจรัตน์  ชะนะนาน

6278 นางสาวเบญจวรรณ  แก้วไพทูล

6279 นางสาวเบญจวรรณ  เพลาชัย

6280 นางสาวเบญจวรรณ  สารมะโน

6281 นางสาวเบญญาภา  นามบุญลา

6282 นายปกป้อง  รามศิริ

6283 ว่าท่ีร้อยตรีปฏิภาณ  บุญโนสาร

6284 นายปฏิภาณ  พลซา

6285 นายปฏิภาณ  อาษารินทร์

6286 นางสาวปณิกา  จอมมณี

6287 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงปนัดดา  เบ้ามงคล

6288 นางสาวปนัดดา  พระจรสมบัติ

6289 นางสาวปนัดดา  โยธิดา

6290 นางสาวปนัดดา  ลมูลศิลป์

6291 นางสาวปนัดดา  สว่างสูงเนิน

6292 นางสาวปนัดดา  สุเบ้า

6293 นางสาวปนัดดา  หัสดี

6294 นางสาวปพิชญา  สมใจ

6295 นางสาวปภัสรา  ใจดี

6296 นางสาวปภัสสรณ์  เรืองค า

6297 นางสาวปภาดา  สีหานาถ

6298 นางสาวประกายรัตน์  อินทรประเสริฐ

6299 นายประชา  พิลาฤทธ์ิ

6300 นางสาวประทุมทิพย์  คงคุ้ม

6301 นางสาวประทุมพร  ภูจีวร

6302 นางสาวประนัดดา  หอมวงศ์

6303 นายประพันธ์  หนาแน่น

6304 นางสาวประไพศรี  อุ่นหลวง

6305 นางสาวประภัสรา  บุตรทา

6306 นางสาวประภัสรา  ศรีเมือง



6307 นางสาวประภัสสร  แก้วสา

6308 นางสาวประภัสสร  ปันข่ืน

6309 นางสาวประภัสสร  สุวรรณสม

6310 นางสาวประภาพร  ทองอรุณ

6311 นางสาวประภาวดี  เอ่ียมแอ

6312 นางสาวประภาศิริ  โพธ์ิมา

6313 นางสาวประภาสิริ  นครขวาง

6314 นายปรัชญา  วงษ์รินยอง

6315 นายปราโมทย์  สารมะโน

6316 นางสาวปราริฉัตร  บัวระภา

6317 นางสาวปราวีณา  หม่ืนจิตร

6318 นางสาวปริญญา  กองเกิด

6319 นายปริญญา  คลังสามี

6320 นางสาวปริศนา  แนบเนียร

6321 นางปริศนา  บัวเขียว

6322 นางสาวปรียานันท์  ค าโมง

6323 นางสาวปรียาพร  ประดับศรี

6324 นางสาวปรียาภรณ์  แก้วมี

6325 นางสาวปลายฝน  บุตรเต

6326 นางสาวปลายวดี  นามนุษย์ศรี

6327 นางสาวปวีณา  บรรพลา

6328 นางสาวปวีณา  เลิศล้ า

6329 นางสาวปวีณา  โสธรรมมงคล

6330 นางสาวปวีณา  หม่ืนชนะ

6331 นางสาวปวีณา  อุปานันท์

6332 นางสาวปัญญาพร   เครือแก้ว

6333 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงปัญญาภรณ์  แสงสว่าง

6334 นางสาวปัณณิกา  จ าเริญทรัพย์

6335 นางสาวปัทมา  บุตรดีศักด์ิ

6336 นางสาวปัทมา  พวงไพรวัลย์



6337 นางสาวปัทมาพร  สุทธิโชติ

6338 นางสาวป่านมุก  ค าดี

6339 นางสาวปานลักษณ์  พิมพ์ปรุ

6340 นางสาวปาริฉัตร  วัฒนราช

6341 นางสาวปาริชาติ  นามบุญศรี

6342 นางสาวปาริชาติ  แพนดี

6343 นางสาวปาริชาติ  ภูผามานัง

6344 นางสาวปาริชาติ  ศรีภา

6345 นางสาวปาริชาติ  สุดงาม

6346 นางปาลิดา  โสมาศรี

6347 นางสาวป่ินกมล  โปร่งจิต

6348 นางสาวปิยนุช  ผุยน้อย

6349 นางสาวปิยพร  ดีบัวใหญ่

6350 นางสาวปิยพร  นันทพล

6351 นางสาวปิยภรณ์  ดาทุมมา

6352 นางสาวปิยวรรณ  บุญใหญ่

6353 นายปิยะฉัตร  ประสานมิตร

6354 นางสาวปิยะธิดา  เป้ียเก๋ียง

6355 นางสาวปิยะธิดา  วิจิตรปัญญา

6356 นางสาวปิยะนนท์  สุขไชย

6357 นางสาวปิยะมาศ  ฦาชา

6358 นายปิยะวัตร  ดอนกวนเจ้า

6359 นางสาวปิยาณี  หลานวงษ์

6360 นางสาวปิยาภัสร์  มุ่งหมาย

6361 นางสาวปิลันธน์  ฤกษ์รุจิพิมล

6362 นางสาวปุญญาดา  ล้ิมธรรมรส

6363 นายปุลวัชร์  นาถ้ าพลอย

6364 นายเปรมปรีย์  แซ่ต้ัง

6365 นางสาวผกามาศ  จิตเจริญ

6366 นางสาวผกามาศ  พลยศ



6367 นางสาวผกามาศ  แพงพุย

6368 นางสาวผกาวรรณ  สืบสาย

6369 นางสาวผกาวัลย์  นันตะลิ

6370 นายผดุงเกียรติ  คาตะขบ

6371 นางสาวผรินชา  ศรีบุตราช

6372 นายฝึกหัส  อยู่ภักดี

6373 นายพงศ์ศิริ  เจริญหล้า

6374 นายพงษ์นรินทร์  จันทนาม

6375 นายพงษ์พิษณุ  จรภักดี

6376 นายพงษ์พิสุทธ์ิ  พิชัยค า

6377 นายพชร  ภัสสรอังกูร

6378 นายพชรพล  ค าโสภา

6379 นางสาวพนิดา  โคตรมงคล

6380 นางสาวพนิดา  พงษ์ดี

6381 นางสาวพนิดา  พลตระกรรม

6382 นายพยุห์  โพนทอง

6383 นางสาวพรชิตา  ขุนนุช

6384 นางสาวพรทิพย์  ปัญญา

6385 นางสาวพรทิมา  จันทะดวง

6386 นายพรเทพ  เจริญผล

6387 นางสาวพรนภา  กาด า

6388 นางสาวพรประภา  ตองทศ

6389 นายพรพิชิต  ภูละคร

6390 นางสาวพรพิมล  ทัพสุริ

6391 นางสาวพรพิมล  พรมศิริ

6392 นางสาวพรพิมล  พิมพงษ์

6393 นางสาวพรพิมล  เศรษฐ์ภักดี

6394 นางสาวพรพิมล  อุทธัง

6395 นางสาวพรพิวัน  สุดบับ

6396 นางสาวพรไพลิน  ศรีประเสริฐ



6397 นางสาวพรรณภา  พลทองสถิตย์

6398 นางสาวพรรณภา  สิงหา

6399 นางสาวพรรณรัตน์  โพธิราชา

6400 นางสาวพรรณเลขา  อากรตน

6401 นางสาวพรรณิภา  สุวรรณเรือง

6402 นางสาวพรรนิภา  ศรีเมือง

6403 นางสาวพรวลัย  จันทร์สว่าง

6404 นางสาวพรวลัย  มาสเนตร

6405 นางสาวพรสวรรค์  สอนบัว

6406 นางสาวพรสวรรค์  สุวรรณหงษ์

6407 นายพรสิทธ์ิ  พรหมพินิจ

6408 นางสาวพร้อมศิริ  เพ็ชรแสน

6409 นางสาวพฤกษชาติ  ขุนไชย

6410 นางสาวพลอยมยุริน  ค ามา

6411 นางสาวพวงผกา  ค าจันทร์

6412 นางสาวพวงผกา  นนทจันทร์

6413 นางสาวพอหทัย  จันทร์สว่าง

6414 นางสาวพัชญา  ราชพัฒน์

6415 นางสาวพัชรพร  แก้วสุข

6416 นายพัชระ  มาตเมือง

6417 นางสาวพัชราภรณ์  ส่งศรี

6418 นางสาวพัชราวรรณ  ค้ืนดี

6419 นางสาวพัชริญา  ขัติยะ

6420 นางสาวพัชรินทร์  กาญดี

6421 นางสาวพัชรินทร์  แสนแก้ว

6422 นางสาวพัชรี  จันทร์แสงสี

6423 นางสาวพัชรี  ทองอุที

6424 นางสาวพัชรี  สารมะโน

6425 นางสาวพัชรีพร  ฮ้อยป้อง

6426 นางสาวพัชรีวรรณ  ทิพย์วัน



6427 นายพัฒนพงศ์  สุทธิสานนท์

6428 นายพัฒลักษณ์  แสงทอง

6429 นางสาวพัณนิตา  ค าดี

6430 นางสาวพัตราภรณ์  มูลทานี

6431 นายพัทธดนย์  ลาภศิริสุข

6432 นางสาวพัทธิวา  มหาหิงส์

6433 นางสาวพันทิวา  มูลทากูล

6434 นางสาวพันธิวา  นาสมฝัน

6435 นายพันธ์ุระวี  มหากายี

6436 นางสาวพันนิดา  สารมะโน

6437 นางสาวพิกุลแก้ว  ภักมี

6438 นางสาวพิกุลทอง  บัวน้อย

6439 นางสาวพิจิตรา  โบราณกุล

6440 นายพิชญาภรณ์  มูลป้อม

6441 นายพิชัย  วงศ์ค าโสม

6442 นายพิภูษณะ  บุญวัน

6443 นางสาวพิมชนก  จันทร์ศรีอ่อน

6444 นางสาวพิมนิดา  ขันแก้ว

6445 นางสาวพิมประภา  ศรีแรด

6446 นางสาวพิมพ์  พันวิลัย

6447 นางสาวพิมพ์ชนก  อุทธตรี

6448 นางสาวพิมพ์พิศา  ศรีมหาพรม

6449 นางสาวพิมพ์วิภา  เปรมศรี

6450 นางสาวพิมพ์สุดา  ปุ่มสิม

6451 นางสาวพิมพิกา  ศรีจันทะ

6452 นางสาวพิมพิลัย  สีบุตรา

6453 นางสาวพิมลพรรณ  พรมมาอ้วน

6454 นางสาวพิมลพรรณ  หอมขจร

6455 นางสาวพิมลวรรณ  นามวงษา

6456 นางสาวพิยดา  ดาราชทัพ



6457 นางสาวพิราวรรณ  วรจักร

6458 นางสาวพิลมล  ดลราษี

6459 นายพิศนุ  โนนศรี

6460 นายพิษณุ  อุดกลวย

6461 นายพีรณัฐ  หล้าพันธ์

6462 นายพีรพงษ์  พรหมแสวง

6463 นายพีรพงษ์  สังข์ทอง

6464 นายพีรพล  มูลทา

6465 นายพีรยุทธ  ตามบุญ

6466 นายพีรวิชญ์  ป้อมสุวรรณ

6467 นายพีระพล  ปราบเมย

6468 นายพีระพล  ศรีวิชา

6469 นายพุฒิพงศ์  อนุมา

6470 นางสาวพุทธชาติ  สู่หญ้านาง

6471 นางสาวพุทธรักษ์  นามพลแสน

6472 นางสาวพุธิตา  ทาป้อง

6473 นายเพชร  โตชมภู

6474 นางสาวเพชรติกา  ทิพยเนตร

6475 นางสาวเพชรทิวา  ทองค า

6476 นางสาวเพชรรัตน์  เจริญสุข

6477 นางสาวเพชรรัตน์  รักแม่

6478 นางสาวเพชรรุ่ง  ค าโสภา

6479 นางสาวเพ็ญนภา  ลามูลเทียร

6480 นางสาวเพ็ญนภา  สุวรรณสาร

6481 นางสาวเพ็ญนภา  เสนานุช

6482 นางสาวเพ็ญศิริ  ขันติวงษ์

6483 นางสาวแพรพิไล  หินบุดดี

6484 นางสาวแพรวพรรณ  ราชปัก

6485 นางสาวโพธิญา  อุทัยแสน

6486 นายไพชยนต์  ไชยพรมมา



6487 นางสาวไพรลิน  อินธิจักร

6488 นางสาวไพลิน  สิงห์สิน

6489 นางสาวฟารีดา  แก้วสี

6490 นางสาวภคพร  ปะระกา

6491 นายภควัต  สินโพธ์ิ

6492 นางสาวภริตพร  วังคีรี

6493 นางสาวภรินทร  มุลทากุล

6494 นายภัคพงษ์  บุตรโยจันโท

6495 นายภัควัฒน์  วังคูณ

6496 นางสาวภัทรปภา  พัฒนชัยเดชากร

6497 นางสาวภัทรวดี  แก้วน่าน

6498 นางสาวภัทรวดี  อินทรง

6499 นางสาวภัทรานุช  ทองป้ัน

6500 นางสาวภัทราภรณ์  งามเช้ือ

6501 นางสาวภัทราวดี  บุญต้ัง

6502 นางสาวภัทราวดี  ภูสีสม

6503 นางสาวภาณุมาส  โบราณกุล

6504 นายภาณุวัฒน์  จันทร์สว่าง

6505 นางสาวภาวดี  โพธิสรรค์

6506 นางสาวภาวนา  ศิริมณี

6507 นางสาวภาวิณี  นามเภา

6508 นางสาวภาวิณี  พวงร้อย

6509 นายภูพิงค์  วิปัสสา

6510 นายมงคล  ค าลา

6511 นายมงคลชาย  ขานสันเทียะ

6512 นางสาวมณฑาทิพย์  อุดอัด

6513 นางสาวมณีนุช  สุวรรณสิงห์

6514 นางสาวมณีรัตน์  น้อยคูณ

6515 นางสาวมณีรัตน์  สาระสิทธ์ิ

6516 นางสาวมนัสชญา  สุขประดิษฐ



6517 นายมนัสวี  กุลวงษ์

6518 นางสาวมยุรี  อ่อนพรม

6519 นายมรุพล  อันติมานนท์

6520 นางสาวมลธิดา  รักเสน

6521 นางสาวมลฤดี  ธิตะปัน

6522 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงมะลิวรรณ  สีทองนาค

6523 สิบเอกมังกร  พินิจมนตรี

6524 นางสาวมัชนก  แถวอุทุม

6525 นางสาวมัณนิกา  ป้องบุญจันทร์

6526 นางสาวมัทนา  เสวิสิทธ์ิ

6527 นางสาวมัทนียาพรรณ  พิลาคุณ

6528 นางสาวมัลลิกา  จันทาทุม

6529 นายมาฆะวัน  สุวรรณพันธ์

6530 นางสาวมาติกา  ดอกจันทร์

6531 นางสาวมานิตา  หิรัญโท

6532 นางสาวมาริศา  พิมมะทอง

6533 นางสาวมาริษา  อัตนะ

6534 นายมารุต  คันทะโสมา

6535 นางสาวมินจา  ศรีนาเรือง

6536 นางสาวมีนา  เพ็ชรมีค่า

6537 นางสาวมุกดารา  อนุสนธ์ิ

6538 นางสาวมุขรินทร์  อินทร์ชัยศรี

6539 นางสาวเมขลา  วงศ์ษา

6540 นางสาวเม็ดพลอย  แสนมณี

6541 นางสาวเมธปิยา  ดาวังปา

6542 นางสาวเมธินีย์  เจริญสุข

6543 นายเมธี  แก้วเอ่ียม

6544 นายเมธีชัย  อ านาจนิล

6545 นางสาวเมรียา  สายทรัพย์

6546 นายยุทธนา  ขานบุตร



6547 นายยุทธนา  รัตนพร

6548 นายยุทธนา  สีตาแสง

6549 นายยุทธภูมิ  แบขุนทด

6550 นายยุทธวีระ  อาจมนตรี

6551 นางยุพาพร  พิมพ์ลี

6552 นางสาวยุพารัตน์  รอดสมบุญ

6553 นางสาวยุพาวรรณ  อินทร์ไข

6554 นางสาวยุภาพร  คุณเถ่ือน

6555 นางสาวยุภารัตน์  โพธ์ิอยู่

6556 นางสาวยุภาวรรณ  วังพุฒ

6557 นางสาวยุลดา  จันทะนา

6558 นางสาวยุวดี  ก าเนิดบุญ

6559 นางสาวยุวดี  ท าเลดี

6560 นางสาวยุวนันท์  การินทร์

6561 นางสาวยุวันดา  เหมือนบับ

6562 นางยุวัลย์ดา  เช้ือบุญมี

6563 นางสาวรจนา  กะสี

6564 นางสาวรจิตตรา  ต้นพนม

6565 นายรชต  ท่ังทอง

6566 นางสาวรสลิน  อินทร์ไข

6567 นางสาวรสสุคนธ์  จันทร์สว่าง

6568 นางสาวรสสุคนธ์  อดทน

6569 นางสาวรสิตา  เสาร่อน

6570 นางสาวระภิญญา  ชัยชาญชาติ

6571 นางสาวรักสุดา  เรืองค า

6572 นางสาวรังษิยา  นาดอน

6573 นางสาวรัชฎาภรณ์  ครสิงห์

6574 นางสาวรัชดา  บงแก้ว

6575 นางสาวรัชนีกร  เพียค า

6576 นางสาวรัชนีกร  รุ่งมี



6577 นางสาวรัตติกุล  มูลวงค์

6578 นางสาวรัตติยา  เกษเกษร

6579 นางสาวรัตติยากร  จันหีบ

6580 นายรัตนชัย  วีรวงศ์ชัยโรจน์

6581 นางสาวรัตน์ตพร  ทีดี

6582 นางสาวรัตน์ติพร  ดอนสินพูล

6583 นางสาวรัตนา  ป่ินแก้ว

6584 นางสาวรัตนา  สูงเนิน

6585 นางสาวรัตนาพร  อาสนาทิพ

6586 นางสาวรัตนาภรณ์  สวัสด์ิเอ้ือ

6587 นางสาวรัตนาภรณ์  สาระดี

6588 นางสาวรัตนาวดี  ปราบพาลา

6589 นางสาวรัตวรรณ  เขาลาด

6590 นางสาวรัติญาภรณ์  ปลัดกอง

6591 นายราชภัฏ  ตาควัน

6592 นางสาวราตรี  โทดา

6593 นายรินทร์รดา  จันทราช

6594 นางสาวรุ่งทิพย์  สิงห์แดง

6595 นางสาวรุ่งนภา  กิติยวงษ์

6596 นางสาวรุ่งนภา  หาญกุดเลาะ

6597 นายรุ่งฤทธ์ิ  อาจปาสา

6598 นางสาวรุ่งลาวัณย์  ลายเมฆ

6599 นางสาวรุจิประภา  เขาลา

6600 นางสาวรุจิรา  บ ารุง

6601 นายเรืองเดช  โคติกาวิน

6602 นางสาวฤดี  โคตรทุม

6603 นายฤทธิเกียรติ  พิมที

6604 นางสาวฤทัยรัตน์  มุกดาหาร

6605 นางสาวลภัสรดา  ก้อมมะณี

6606 นางสาวลลิตา  โคตรสุวรรณ



6607 นางสาวลลิตา  ชัชวาลย์

6608 นางสาวละอองดาว  ประจันทร์นวล

6609 นางสาวละอองดาว  อุปวงค์

6610 นางสาวลักษมี  แพงเพ็ง

6611 นางสาวลักษิกา  ชัยชนะ

6612 นางสาวลัดดาวัลย์  สัตตพันธ์ุ

6613 นายเลิศเกียรติ  วงษ์วชิรโชติ

6614 นายวงค์การน์  สุวรรณี

6615 นางสาววงเดือน  หินอ าคา

6616 นายวชิรวิชญ์  สกุลดีโชติวัฒน์

6617 นางสาววชิรา  อรัญวาส

6618 นางสาววณิตศรา  ดวงไชย

6619 นายวทัญญู  มังบู่แว่น

6620 นางสาววธิดา  ชาภักดี

6621 นางสาววนิดา  แพงมาต

6622 นางสาววนิดา  เฟือยค า

6623 นางสาววนิดา  สิงมณี

6624 นางสาววนิดา  สุวรรณสนธ์ิ

6625 นางสาววรชา  ทุมสงคราม

6626 นางสาววรฎา  นามวงษ์

6627 นางสาววรฎา  ยศมืด

6628 นางสาววรดา  จ าเริญทรัพย์

6629 นางสาววรดา  ดอกไม้

6630 นางสาววรนุช  บุตรดีสุวรรณ

6631 นายวรพจน์  มณีกลาง

6632 นายวรพล  สารีพันธ์

6633 นายวรภพ  สุรินทร์ชมพู

6634 นางสาววรภา  เมธินบุญรัตน์

6635 นางสาววรรณนภา  หอมเอ้ือม

6636 นางสาววรรณนิภา  ตะนาขาน



6637 นางสาววรรณวิภา  ย๊ิดไล้

6638 นางวรรณษา  โพธ์ิศรี

6639 นางสาววรรณิภา  ซาพรม

6640 นางสาววรรณิภา  ภาพชมภู

6641 นางสาววรรณิภา  สุทธิสอน

6642 นายวรากร  โสโท

6643 นางสาววรางคณา  สุทธิสอน

6644 นางสาววราพร  สารมโน

6645 นางสาววราภรณ์  เกียรติศรีกุลเลิศ

6646 นางสาววราภรณ์  แก้วหาวงศ์

6647 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงวราภรณ์  จ่อยพันนา

6648 นางสาววราภรณ์  ผิวแดง

6649 นางสาววราภรณ์  พรหมวงศ์

6650 นางสาววราภรณ์  สัญสมบัติ

6651 นางสาววราภรณ์  โสภาพร

6652 นายวราวุฒิ  ชัยค า

6653 นายวริฎฐา  พรมจักร์

6654 นางสาววรินดา  ทองสุทธิ

6655 นางสาววริศรา  ไกวาสัง

6656 นายวรุธ  ธัญญารัก

6657 นางสาววลัยวรรณ  นามบ้านชาติ

6658 นายวสันต์  แก้วเหล่า

6659 นายวสันต์  ย่ังยืน

6660 นายวัชรพงษ์  ตาอินบุตร

6661 จ่าสิบเอกวัชรพล  ดู่อุด

6662 นายวัชรา  มะนารัมย์

6663 นางสาววัชราภรณ์  กาลนาน

6664 นางสาววัชราภรณ์  สิมยา

6665 นายวัชโรดม  พงษ์สีมา

6666 นายวัฒนา  บุตรพรม



6667 นางสาววันนิสา  รถสีดา

6668 นายวาทิศ  ประเสริฐ

6669 นางสาววานิดา  ลีล้ า

6670 นายวารินทร์  ค านาน

6671 นางสาววารุณี  ดีสง่า

6672 นางสาววาสนา  จ่ายนอก

6673 นางสาววาสนา  แป้นทอง

6674 นางสาววิจิตรา  บุราโส

6675 นางสาววิจิตรา  อสูร

6676 นายวิชชากร  อินปลัด

6677 นายวิชัย  ลุนภา

6678 นายวิทยา  พ่ึงไพศาล

6679 นายวิทวัฒน์  สุวรรณสนธ์ิ

6680 นายวิทวัส  เพียปลัด

6681 นางสาววิภาดา  ท้าวขุนศรี

6682 นางสาววิภาดา  บัวระภา

6683 นางสาววิภาดา  มีโชค

6684 นางสาววิภาพร  วังค า

6685 นางสาววิภาพร  ฮามพรม

6686 นางสาววิภาภรณ์  ขาวเขียว

6687 นางสาววิภาภรณ์  มณีศรี

6688 นางสาววิภารัตน์  นนยะโส

6689 นางสาววิภาวดี  สุวรรณโคตร

6690 นางสาววิภาวรรณ์  โคตรสมบัติ

6691 นางสาววิภาวรรณ  แสนสมบัติ

6692 นางสาววิภาวินี  จันชา

6693 นางสาววิมลสิริ  จันทศร

6694 นางสาววิระยา  ศรีสอาด

6695 นายวิรัตนชัย  ต๊ะวรรณ

6696 นางสาววิราพร  ศรีกุลวงศ์



6697 นางสาววิรินญา  ถาละคร

6698 นางสาววิรินพร  ทัดมาลี

6699 นางสาววิลาวัณย์  พิทักษ์

6700 นางสาววิลาวัลย์  โชคศรีเดชา

6701 นางสาววิลาวัลย์  ตู้ประเสริฐ

6702 นางสาววิลาสินี  ศรีค า

6703 นางสาววิไลพร  ถามะณีศรี

6704 นางสาววิไลพร  บุญรอด

6705 นางสาววิไลพร  หล้าทุม

6706 นายวิศรุต  โพธิลุขา

6707 นางสาววิสา  ลอยขามป้อม

6708 นายวิสุทธิเมธี  อติโรจน์

6709 นายวีรยุทธ  ริก าแง

6710 นายวีระ  ภูธร

6711 นายวีระชัย  ทุมทอง

6712 นายวีระศักด์ิ  พรหมภักดี

6713 นายวุฒิชัย  หล้าทอง

6714 นางสาวเวณิกา  คมกล้า

6715 นางสาวศกลวรรณ  วิชาธรรม

6716 นายศตวรรษ  เรืองเจริญธรรม

6717 นางสาวศยามล  สมใจ

6718 นางสาวศรสวรรค์  โสภา

6719 นางสาวศรัญญา  จันทะจร

6720 นางสาวศรัณย์พร  ค าทองหลาง

6721 นางสาวศรัณย์พร  อุดหนุน

6722 นางสาวศรัณยา  วงศ์ลา

6723 นายศรายุธ  สุโขยชัย

6724 นายศราวุธ  คงเมือง

6725 นายศราวุธ  เพ็งพันธ์ศรี

6726 นายศราวุธ  แสงฤทธ์ิ



6727 นายศรุตตา  เทียนเทศ

6728 นางสาวศวิตรา  ค าไล้

6729 นางสาวศศิธร  ดวงจันทร์

6730 นางสาวศศิธร  ทัพภูตา

6731 นางสาวศศิธร  พ้ืนดอนเค็ง

6732 นางสาวศศิธร  ภักดีปัญญา

6733 นางสาวศศินิภา  ต่อมสูงเนิน

6734 นางสาวศศิมา  เวียงทอง

6735 นางสาวศศิมาพร  เหล่าคนค้า

6736 นางสาวศศิวิภา  จันบุลม

6737 นางสาวศศิวิมล  เหลาสุพะ

6738 นายศักดิธัช  จักรไชย

6739 นางสาวศันสนีย์  โหมแพง

6740 นางสาวศิขรินธร  ภูดวงจิตร

6741 นางสาวศิยานนท์  ทินช่วย

6742 นางสาวศิรภัทร  ศรีจันทร์

6743 นางสาวศิรัญญา  วรพันธ์

6744 นางสาวศิริกาญจน์  ธีระวงศ์

6745 นางสาวศิริขวัญ  โสมาศรี

6746 นางสาวศิริจรรยา  เทือกสาย

6747 นางสาวศิริญาพร  ประดิษฐ์แท่น

6748 นางสาวศิรินทร์ทิพย์  ค ามูลคร

6749 นางสาวศิรินทร์ทิพย์  สุวรรณทา

6750 นางสาวศิรินทิพย์  สิงห์ทองลา

6751 นางสาวศิรินภา  เกษทองมา

6752 นางศิรินภา  ภูธร

6753 นางสาวศิริพร  คงสอน

6754 นางศิริพร  ค าพิทูล

6755 นางสาวศิริพร  ทองสีดา

6756 นางสาวศิริพร  นามคันที



6757 นางสาวศิริพร  พิมพิสาร

6758 นางสาวศิริพร  แม้นศิริ

6759 นางสาวศิริพร  รามศิริ

6760 นางสาวศิริพร  สาสมัคร

6761 นางสาวศิริพรรณ  เกตุกลม

6762 นางสาวศิริพรรณ  อธิสุมงคล

6763 นางสาวศิริมล  ต้นพนม

6764 นางสาวศิริมา  โสโท

6765 นางสาวศิริรักษ์  ชนะบูรณ์

6766 นางสาวศิริรัตน์  ผ่องแผ้ว

6767 นางสาวศิริรัตน์  ฤทธ์ิมหา

6768 นางสาวศิริลักษ์  จันทพรม

6769 นางสาวศิริลักษณ์  ลาปราบ

6770 นางสาวศิริลักษณ์  หลักค า

6771 นางสาวศิลาลักษณ์  จงใจ

6772 นายศิวณัฐ  การะเกษ

6773 นางสาวศิวพร  ศรีสมุทร

6774 นายศุทธวีร์  มีบุ

6775 นางสาวศุปีญา  เหง่ียมกลาง

6776 นายศุภกร  โฉมนคร

6777 นายศุภกานต์  สิงห์อ่อน

6778 นายศุภกิจ  ศรีอรรคจันทร์

6779 นายศุภกิตต์ิ  ธนวัตอังกูร

6780 นายศุภณัฐ  สุธีรประพันธ์

6781 นางสาวศุภนิดา  สุจันทร์ศรี

6782 นางสาวศุภรัตน์  กองฉันทะ

6783 นางสาวศุภรัตน์  ดาวฮามแป

6784 นางสาวศุภลักษณ์  ดวงศรี

6785 นางสาวศุภาวรรณ  จงเจริญ

6786 นางสาวศุภิสรา  ล ามะยศ



6787 นางสาวศุภิสรา  สุธาวา

6788 นางสาวศุภิสรา  โสธรรมมงคล

6789 นางสาวเศรษฐิรดา  หิรัญโท

6790 นางสาวสกุลรัตน์  สะตะ

6791 นางสาวสถิธร  ภาไสย์

6792 นายสมบัติ  จะแก

6793 นางสาวสมฤดี  คนบ ารุง

6794 นางสาวสมฤทัย  โสมพันธ์

6795 นางสาวสรวงสุดา  จักสาร

6796 นางสาวสรวงสุดาภรณ์  บุษราค า

6797 นางสาวสร้อยสุวรรณ  บุญเรือง

6798 นางสาวสรัญญา  สังสีราช

6799 นางสาวสริณญา  จันทลี

6800 นายสหรัฐ  ก้อมมณี

6801 นายสันติ  แผ่นจินดา

6802 นายสันติ  พาติกะบุตร

6803 นายสันติชัย  เหมือนทับ

6804 นางสาวสายธาร  ชินโช

6805 นางสาวสายธาร  ศรีบุตร

6806 นางสาวสายฝน  พิมพ์มะที

6807 นางสาวสายฝน  สุริยงค์

6808 นางสาวสายสมร  แสงสว่าง

6809 นางสาวสายสุดา  ไทยสา

6810 นางสาวสาริณี  ฮดฤาชา

6811 นางสาวสาลินี  พาอามาศ

6812 นางสาวสาวิตรี  ขัตติสอน

6813 นางสาวสาวิตรี  ทองภา

6814 นายสิทธิกร  ศรีสุทอ

6815 นายสิทธิโชค  ศิริพงศ์สิน

6816 นายสิทธิพงษ์  แก้วยาศรี



6817 นายสิทธิพงษ์  มหามณี

6818 นายสิทธิพงษ์  ศิตภาสพิศุทธ์ิ

6819 นายสิทธิพงษ์  โฮ้หนู

6820 นายสิทธิวัฒน์  เหมวัล

6821 นางสาวสินีนาฏ  ผาสกุล

6822 นางสาวสินีนาฏ  มูลบุตร

6823 นางสาวสินีนาถ  สิมสวัสด์ิ

6824 นางสาวสิริกานดา  พวงมะลิ

6825 นางสาวสิริกานดา  เหลากัน

6826 นางสาวสิริญญา  ไชยแสง

6827 นางสาวสิรินญา  วรินทรา

6828 นางสาวสิรินทรา  ข้อยุ่น

6829 นางสาวสิรินทรา  ชัยชนะ

6830 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงสิรินภา  กาวน

6831 นางสาวสิริประภา  ราโคโชติ

6832 นางสาวสิริลาวัลย์  บุตรดีสุวรรณ

6833 นางสาวสิริวรรณ  นนทะเสน

6834 นางสาวสิริวิมล  อาศัย

6835 นางสาวสุกัญญา  แก้วอาสา

6836 นางสาวสุกัญญา  เจริญเพชร

6837 นางสาวสุกัญญา  ชัยโชค

6838 นางสาวสุกัญญา  โชคบัณฑิต

6839 นางสาวสุกัญญา  ปลัดศรี

6840 นางสาวสุกัญญา  โพธ์ิศรี

6841 นางสาวสุกันยา  มาตุ้มทอง

6842 นางสาวสุกันยา  เลบ้านแท่น

6843 นางสาวสุกานดา  กล่ินชิด

6844 นางสาวสุกานดา  วงศ์สวัสด์ิ

6845 นางสาวสุกานดา  แสงไทย

6846 นางสาวสุจิตรา  ใจช่ืน



6847 นางสาวสุจิตรา  ไชยแสง

6848 นางสาวสุจิตรา  สง่าลี

6849 นางสาวสุชัญญา  จันทร์สว่าง

6850 นางสาวสุชาดา  สีดาพิมพ์

6851 นางสาวสุชาวดี  แซ่ล้ิม

6852 นางสาวสุชาวดี  พินิกูล

6853 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงสุณิสา  ต้อมค า

6854 นางสาวสุดธิดา  ภูหม่ืน

6855 นางสาวสุดาพร  ท าทิพย์

6856 นางสาวสุดารัตน์  ขะพินิจ

6857 นางสาวสุดารัตน์  เทศต้อม

6858 นางสาวสุดารัตน์  พรหมศรีจันทร์

6859 นางสาวสุดารัตน์  พรหมศิริ

6860 นางสาวสุดารัตน์  ยานะกิจ

6861 นางสาวสุดารัตน์  เหล็กกล้า

6862 นางสาวสุดารัตน์  อัตถาภินันท์

6863 นายสุถาวร  วาระวะ

6864 นายสุทธิเกียรติ  เสนาวงค์

6865 นางสาวสุทธิดา  กองรัตน์

6866 นางสาวสุทธิดา  กุ้งแก้ว

6867 นางสาวสุทธิดา  นาวงศรี

6868 นางสาวสุทธิดา  ศรีสุรักษ์

6869 นางสาวสุทธิดา  หวังดี

6870 นายสุทธิพงษ์  ย้ิมศิริ

6871 นายสุทิวัส  สลักค า

6872 นางสาวสุธาภรณ์  เฮืองบุญศรี

6873 นางสาวสุธาวรรณ  จันทร์พุฒ

6874 นางสาวสุธาสิณี  พลซา

6875 นางสาวสุธิตา  โพธ์ิพล

6876 นายสุนทร  สิมมาวงษ์



6877 นางสาวสุนัตรา  ครุธฉ่ า

6878 นางสาวสุนารี  สุขเพีย

6879 นางสาวสุนิศา  ธารชัย

6880 นางสาวสุนิศา  ยะโสธร

6881 นางสาวสุนิษา  หงษา

6882 นางสาวสุนิสา  บัวระภา

6883 นางสาวสุนิสา  วิจิตรปัญญา

6884 นางสาวสุปราณี  ขวัญชม

6885 นางสาวสุปรียา  รามศิริ

6886 นางสาวสุพรรณณี  วังคีรี

6887 นางสาวสุพรรณษา  นันดี

6888 นางสาวสุพรรนิการ์  ปัญจะรักษ์

6889 นางสาวสุพรรษา  พงสะพัง

6890 นางสาวสุพรรษา  พรมดวงศรี

6891 นางสาวสุพัตรา  กล้าเดช

6892 นางสาวสุพัตรา  โคตรศิริ

6893 นางสาวสุพัตรา  จ าปามา

6894 นางสาวสุพัตรา  นามตะ

6895 นางสาวสุพัตรา  บัวบน

6896 นางสาวสุพัตรา  ภัคมาตร์

6897 นางสาวสุพัตรา  ยศปัญญา

6898 นางสาวสุพัตรา  วิรัญจะ

6899 นางสาวสุพิชญา  มาชม

6900 นางสาวสุภัทตรา  อ่อนโก้ก

6901 นางสาวสุภัทรา  ศรีกุลวงษ์

6902 นางสาวสุภัสสร  ขานบุตร

6903 นางสาวสุภาณี  ค าไล้

6904 นางสาวสุภาดา  รักประชา

6905 นางสาวสุภาทิพย์  แสงขาน

6906 นางสาวสุภาพร  ค าชนะ



6907 นางสาวสุภาพร  โคตรมหา

6908 นางสาวสุภาพร  เจริญท้ังทรัพย์

6909 นางสาวสุภาพร  ท่ีพักบ้านโจด

6910 นางสาวสุภาพร  ประสมทรัพย์

6911 นางสาวสุภาพร  สิทธิไพร

6912 นางสาวสุภาภรณ์  ตุรงค์เรือง

6913 นางสาวสุภาภรณ์  บุญประคม

6914 นางสาวสุภาภรณ์  พิมคีรี

6915 นางสาวสุภารัตน์  อาจแก้ว

6916 นางสาวสุภาลักษณ์  พรมมินทร์

6917 นางสาวสุภาวดี  พระเมือง

6918 นางสาวสุภาวดี  มอญขาม

6919 นางสาวสุภาวดี  ลับไธสง

6920 นางสาวสุภาวดี  ลีกระจ่าง

6921 นางสาวสุมาลี  ขุนมาตย์

6922 นางสาวสุมิตรา  พันเดช

6923 นางสาวสุมิตรา  มิตรภาพ

6924 นางสาวสุมิตรา  แสงสว่าง

6925 นางสาวสุมินตรา  เอ้ือวิบูลย์

6926 นายสุเมธ  พุทธเสน

6927 นางสาวสุรดา  ปาจรียานนท์

6928 นายสุรวิชญ์  อยู่ภักดี

6929 นายสุรวิทย์  อ่วมอ าไพ

6930 นายสุระ  แสนค า

6931 นางสาวสุรัตนา  หนองงูเหลือม

6932 นางสาวสุรินทร  รัตนภักดี

6933 นายสุริยนต์  บุดดา

6934 นายสุริยะ  ภูพินาด

6935 นายสุริยัน  เนาวสี

6936 นางสาวสุลาวัลย์  พ้ืนแสน



6937 นางสาวสุวนันท์  จันทะคีรี

6938 นางสาวสุวนันท์  บุญประคม

6939 นางสาวสุวรรณา  ไชยเบ้า

6940 นางสาวสุวรรณา  แสนพระ

6941 นางสาวสุวรรณี  ชนะผ่อง

6942 นางสาวสุวรักษ์  ทองป้ัน

6943 นางสาวสุวลี  วังคีรี

6944 นายสุวิชัย  บุญรัมย์

6945 นางสาวสุวินตรา  อ่อนไทย

6946 นายเสกสรรค์  ศรีมุงคุณ

6947 นางสาวเสาวณีย์  ไพไทย

6948 นางสาวเสาวนีย์  จันทะวงค์

6949 นางสาวเสาวนีย์  พลซา

6950 นางสาวเสาวรส  โพธ์ิเศษ

6951 นางสาวเสาวลักษณ์  กองจวง

6952 นางสาวเสาวลักษณ์  พรมศรี

6953 นางสาวเสาวลักษณ์  มาขน

6954 นางสาวเสาวลักษณ์  สง่าลี

6955 นางสาวเสาวลักษณ์  สมบูรณ์

6956 นายเสียวเฬง  ลี

6957 นางสาวโสภิญญา  ศรีจันทร์

6958 นางสาวโสภิตา  จันทะเสน

6959 นางสาวหทัยชนก  แสงจันทร์

6960 นางสาวหทัยรัตน์  จันทะคุณ

6961 นางสาวหน่ึงฤทัย  กุลเทียนประดิษฐ์

6962 นางสาวหยาดพิรุณ  มณีศรี

6963 นางสาวหัชชา  ศิริขันธ์

6964 นายหัสดี  ป่าวร้อง

6965 นายอโณชา  ยายืน

6966 นายอดิเรก  ลันระนา



6967 นายอดิศร  กันชัย

6968 นางสาวอดิศร  มีค าทอง

6969 ว่าท่ีร้อยตรีอดิศักด์ิ  มาสเนตร

6970 นางสาวอตินุช  แก้วสุฟอง

6971 นายอธิกานต์  เคนโพธ์ิ

6972 นายอธิคม  กองแสน

6973 นางสาวอธิติยา  ชมภูนิช

6974 นางสาวอนงลักษณ์  ทองคง

6975 นายอนนท์  แก้วแสนทิพย์

6976 นางสาวอนัญญา  ชูสุวรรณ

6977 นางสาวอนัญญา  แนววิเศษ

6978 นายอนันต์ศิริ  วิวรรธนกุลรติ

6979 นางสาวอนิตา  บุญไชย

6980 นายอนิวัฒน์  ยายืน

6981 นางสาวอนุชตรา  พันธ์หอม

6982 นายอนุชัย  สุนขิง

6983 นายอนุชา  ดวงตราศิลป์

6984 นายอนุชา  สุขจันดา

6985 นางสาวอนุธิดา  เหตุเกษ

6986 นางสาวอนุธิดา  เหมาะสมาน

6987 นายอนุพร  บุตตะกูล

6988 นายอนุพัทธ์  ทองเพ็ชร

6989 นายอนุรักษ์  นักร้อง

6990 นางสาวอนุวรรณ  ป้านภูมิ

6991 นางสาวอนุสรา  นามไพร

6992 นางสาวอนุสรา  สอนสุภาพ

6993 นางสาวอโนชา  ศรีพนาพร

6994 นายอภิชาติ  นามพิกุล

6995 นางสาวอภิญญา  บุปผาเวียง

6996 นางสาวอภิญญา  โลขันสา



6997 นางสาวอภิญญา  สุดดี

6998 นางสาวอภิรดี  รูไธสง

6999 นายอภิรัตน์  ค าไล้

7000 นายอภิวัฒน์  จันทร์มีศิลป์

7001 นายอภิวัฒน์  ถาพินนา

7002 นายอภิวัฒน์  ศรีเมือง

7003 นายอภิสร  เรืองวิเศษ

7004 นายอภิสิทธ์ิ  นุริตมนตรี

7005 นายอภิสิทธ์ิ  อาริภู

7006 นายอมรเทพ  สุขส าราญ

7007 นางสาวอมรประภา  ศรีแก้ว

7008 นางสาวอมรรัตน์  แหล่ป้อง

7009 นางสาวอมรวรรณ์  ศรีชมภู

7010 นางสาวอมรากุล  พิลาชัย

7011 นางสาวอมิตรา  นครศรี

7012 นางสาวอมิตา  ชัยวัน

7013 นางสาวอรญา  การสุวรรณ

7014 นางสาวอรญา  มานะดี

7015 นางสาวอรณภา  สายยา

7016 นางสาวอรทัย  จันทะคีรี

7017 นางสาวอรทัย  นันโท

7018 นางสาวอรทัย  ปานนะลา

7019 นางสาวอรทัย  สอนสุภาพ

7020 นางสาวอรนภา  จันทะสาน

7021 นางสาวอรปรีญา  ขาลไธสง

7022 นางสาวอรปรียา  บุญแก้ว

7023 นางสาวอรปรียา  สีเพ็ง

7024 นางสาวอรพรรณ  เสนานันท์

7025 นางสาวอรยา  กรมทอง

7026 นางสาวอรยา  แก้วพิภพ



7027 นางสาวอรยา  ชินสูญ

7028 นางสาวอรยา  มลัยกับ

7029 นายอรรถพล  สังฆ์พันธ์

7030 นางสาวอรวรรณ  แห่งภูเขียว

7031 นางสาวอรวีย์  ทุมศรี

7032 นางสาวอรอนงค์  กุลสา

7033 นางสาวอรอนงค์  จันทนาม

7034 นางสาวอรอนงค์  ใจรัก

7035 นางสาวอรอนงค์  บรรพศรี

7036 นางสาวอรอนงค์  โพสุวรรณ

7037 นางสาวอรอุมา  แก้วยาศรี

7038 นางสาวอรัญญา  หล้าทอง

7039 นายอรินดา  ศรีสุรักษ์

7040 นางสาวอริศรา  สมบัติคีรีไพบูลย์

7041 นางสาวอริษา  ชาวน้ าปาด

7042 นางสาวอริษา  เสริฐผม

7043 นางสาวอริสรา  จ าปาทอง

7044 นางสาวอริสรา  นวลจันทร์

7045 นางสาวอริสรา  ศรีค า

7046 นางสาวอริสา  ค าแพงทอง

7047 นางสาวอริสา  พลดงนอก

7048 นางสาวอรุณวลี  ช่วยศิริ

7049 นางสาวอรุณี  หม่ันหินลาด

7050 นางสาวอลิษา  คะหนู

7051 นางสาวอลิสา  ช่างเรือง

7052 นางสาวอลิสา  วิชาสวัสด์ิ

7053 นายอะนะวรรษ  นนทะค าจัน

7054 นายอัครวินท์  พันธโคตร

7055 นางสาวอังคณา  แก้วบุญเรือง

7056 นางสาวอังคณา  แซ่เต๋ิน



7057 นางสาวอังสมารินทร์  แทนโสภา

7058 นางสาวอัจฉรา  ประสานมิตร

7059 นางสาวอัจฉรา  สีดาโคตร

7060 นางสาวอัญชลี  ช่วยศิริ

7061 นางสาวอัญชลี  ฤทธิศักด์ิ

7062 นางสาวอัญชลีพร  ขุนท านาย

7063 นางสาวอัมพวัลย์  เข็มข า

7064 นางสาวอัมรา  แซ่ริม

7065 นางสาวอัศราพร  ระว้า

7066 นายอัษฎาวุฒิ  กล้าหาญ

7067 นายอัษฎาวุธ  บุตรโชติ

7068 นางสาวอาทิตยา  คลังกลาง

7069 นางสาวอาทิตยา  มาอ้วน

7070 นางสาวอาทิติยา  ศรีพล

7071 นางสาวอาทิติยา  สอนพรม

7072 นายอานนท์  เซ็นเครือ

7073 นางสาวอาภัสรา  ก้อมมะณี

7074 นางสาวอาภัสรา  ภูมิกระจาย

7075 นางสาวอาภาภรณ์  ท่อนทอง

7076 นางสาวอาภาศิริ  วงศ์สมุทร

7077 นางสาวอารดา  มาตรสร้อย

7078 นางสาวอารยา  ทองสุทธิ

7079 นางสาวอารยา  เวชสวัสด์ิ

7080 นางสาวอารยา  ศรีอาจ

7081 นางสาวอารยา  สารวงษ์

7082 นางสาวอาริยา  พลซา

7083 นางสาวอาริษา  แงวภูเวียง

7084 นางสาวอาริษา  ดาสว่าง

7085 นางสาวอารีย์ญา  สอสุธรรม

7086 นางสาวอารียา  โกกวิลัย



7087 นางสาวอารียา  คนคง

7088 นางสาวอารียา  ชัยเลิศ

7089 นางสาวอารีรัตน์  คุ้มระหาร

7090 นายอ าพล  โพธ์ิวะรี

7091 นายอิทธิชัย  ชาอุ่น

7092 นายอิทธิพล  หวังก้ันกลาง

7093 นางสาวอินทร์ธิดา  พุทธา

7094 นางสาวอินทิรา  ฮามพรม

7095 นางสาวอินทุอร  พิจิตร

7096 นายอิศรา  สุขสุวรรณ์

7097 นายอิสระ  ศรีชัยลา

7098 นางสาวอิสรา  ปทุมมาลย์

7099 นายอุทิศ  ไชยเพ็ง

7100 นางสาวอุทุมพร  บุญป้อง

7101 นางสาวอุ้มพร  ก้อมมะณี

7102 นางสาวอุมาพร  กรปิยะ

7103 นางสาวอุมาพร  แก้วมงคล

7104 นางสาวอุมาภรณ์  สมมะวัง

7105 นางสาวอุไรวรรณ  สีลาวงค์

7106 นางสาวอุษณี  โสดาศรี

7107 นางสาวอุษณีย์  เบญจประยูรศักด์ิ

7108 นางสาวอุษณีย์  สดมพฤกษ์

7109 นางสาวอุษา  สอนเวียง

7110 นายเอกธวัช  ธัญญารักษ์

7111 นางสาวเอมวิกา  ค าว่ิง

7112 นางสาวเอมวิภา  บุญจิตร

7113 นางสาวไอลดา  สุพรมอินทร์

ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ ๑

7114 นางสาวมาติกา  นามกันยา

7115 นางสาวสุทธิดา  เสนานุช



ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ ๒

7116 นายปริญญา  พรหมรักษา

7117 นายเฉลิมเกียรติ  ขวากุดแข้

7118 นางสาวณัฐภรณ์  วิเลศ

7119 นางสาวกัลญา  ลุนะหา

7120 นางสาวชลธิชา  คงประโคน

7121 นางสาวสิรินยา  โกษาจันทร์

ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต

7122 นางสาวกมลฉัตร  ไมตรีสวัสด์ิ

7123 นางสาวกิตติยา  ค ามานิตย์

7124 นางสาวจิรัชญา  ไชยบัง

7125 นางสาวจุฑาภรณ์  หงษ์วิลัย

7126 นางสาวชุติกาญจน์  ทาสะโก

7127 นางสาวณัจยา  จ าปาสิม

7128 นางสาวณัฏฐพิชา  สันทัด

7129 นางสาวณัฐริกา  บุญประคม

7130 นายทศพล  ศรีมี

7131 นายธีรรักษ์  นามปัญญา

7132 นายบัณฑิต  ถนิมแนบ

7133 นายประเสริฐศิลป์  ล้ิมป่ินทอง

7134 นายประหยัด  ถนิมแนบ

7135 นางสาวป่ินทอง  สาสิทธ์ิ

7136 นางสาวพรกมล  ทาคินี

7137 นายพิพัฒน์พล  หลักทองชัยฤกษ์

7138 นายภทรพล  สิทธิ

7139 นายภาสกร  อาสาสอน

7140 นางสาวรัตนาภรณ์  สงกรานต์

7141 นางสาววราภรณ์  ป้านวัน

7142 นางสาววิภารัตน์  เขียวทอง

7143 นางสาววีรภัทรา  นาราศรี



7144 นางสาวศิรัญญา  จันดาหาร

7145 นางสาวศิริลักษณ์  อาจศักดี

7146 นางสาวศิริวรรณ  ภักดีสาร

7147 นางสาวสุนทรีย์  วินากร

7148 นางสาวสุนิสา  บัวทอง

7149 นางสาวสุมิตรา  พาติด

7150 นายสุเมธ  กรรณลา

7151 นางสาวอรอุมา  ทองธรรม

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ ๑

7152 นายปัณพัชรวัทย์  บุญสวน

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ ๒

7153 นางสาวจริศรา  ท ามา

7154 นายภาณุวัฒน์  พันลูกท้าว

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต

7155 นายกฤษฎา  พรมลับ

7156 นายกฤษฎา  สารพัน

7157 นางสาวกาญจนันท์  เสนานุช

7158 นายกิตติพันธ์  สุวรรณชาติ

7159 นายกิตติภูมิ  กันหาอาจ

7160 นายกิตติศักด์ิ  เช้ือบุญมี

7161 นายกิตติศักด์ิ  ยอดสง่า

7162 นางสาวขนิษฐา  สุโขยะชัย

7163 นางสาวชฎาภรณ์  สีลาสม

7164 นายชยพล  เพ่ิมชีวา

7165 นายชัยมงคล  ศรีบุรินทร์

7166 นายชาญวิทย์  สุวรรณรัตน์

7167 นางสาวฐิติรัตน์  รุ่งสว่าง

7168 นางสาวดวงหทัย  ศรีชมภู

7169 นายทศพล  โชคบัณฑิต

7170 นายนพรินทร์  สมบัติวัฒนกูล



7171 นางสาวนัฐริณี  เทพพรหม

7172 นางสาวเบญจมาศ  สุทธิมาลา

7173 นางสาวปรียา  ประเสริฐสังข์

7174 นางสาวพจนีย์  แก้วสีแดง

7175 นางสาวพรนุภา  หอมสมบัติ

7176 นายพัชรพงศ์  วินากร

7177 นางสาวมนัญชยา  ปาปะสา

7178 นายฤทธิชัย  แดนสามสวน

7179 นายวงศ์ตะวัน  จันดี

7180 นายวรพล  เหมือดตะคุ

7181 นางสาววราภรณ์  สุรินทร์

7182 นายวสุธร  เนตรสุวรรณ

7183 นายวาฤทธ์ิ  เส่ียมแหลม

7184 นายวีรเชษฐ  หงษ์ทองคาน

7185 นางสาวศลิษา  บุญประสิทธ์ิ

7186 นางสาวศุภกาญจน์  บัวระภา

7187 นายสิทธิศักด์ิ  เรืองค า

7188 นางสาวสุกัญญา  ชิงหนู

7189 นางสาวแสนสุดา  วรรณพงษ์

7190 นายหน่ึงพงษ์  พวงศรี

7191 นายอนุชิต  รอดจันทร์

7192 นางสาวอภิษฎา  โคตรชัยยา

7193 นายอริยะ  งามสะอาด

7194 นางสาวอารยา  พีระสุทธินันท์

7195 นางสาวอารียา  ปาค า

7196 นางสาวอารียา  เพียดป้อง


