
รายช่ือบัณฑิตท่ีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

พ.ศ. ๒๕๖๕
ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ ๑

1 นางสาวธารารัตน์  โพธ์ิศรีเรือง

2 นายนิติกร  ศิริวัฒนากุลศักด์ิ

3 นางสาวปานกมล  สิงห์สถิตย์

4 นางสาวพรนภา  ค าพิสมัย

5 นางสาวจรัสพร  เอ่ียมโฆษคุณ

6 นางสาวรัตนาภรณ์  จันทะหมุด

7 นางสาวสุภควันต์  รูปคม

8 นายพัฒนพงษ์  ถาวงษ์กลาง

9 นางสาวรังสิมา  สีเสน

10 นางสาววรดา  พิลากุล

11 นางสาวสรญา  อุ่นเวียง

12 นางสาวสิรินนา  มงคลเคหา

13 นางสาวกุลธิดา  พูลพัฒน์

14 นายณัฐพงษ์  ระเวรี

15 นางสาวนิภาพร  ทรงกระโทก

16 นางสาวสุวภา  ศรีโชค

17 นางสาวกาญจนา  ฤาชา

18 นายจุลดิศ  ค าหว่าน

19 นายณัฐพงษ์  แซ่เอียะ

20 นางสาวประทัยทิพย์  รักญาติ

21 นายสิทธิภพ  ไชยคีนี

22 นางสาวสุวิชญาน์  บุญโท

23 นางสาวอรยา  หม่ืนพัฒ

24 นางสาวจันจิรา  อินทะนาม

25 นายชัยพิชิต  คงศรี

26 นางสาวณัชชา  ศรีบุญวงษ์

27 นางสาวธวรรณวิภา  โสมค า



28 นางสาวปรียาลักษณ์  อ่อนหวาน

29 นางสาวทิพาพรรณ  บรรเทา

30 นางสาวนภาพร  ศรีบุญ

31 นางสาวผ่องพรรณ  อามาตย์

32 นางสาวภาณุมาศ  ซ้อนจันดี

33 นางสาววิภาพร  เสาวะรส

34 นายทรงชัย  เท่ียงธรรม

35 นางสาวพรรณิดา  ศรีบัวรินทร์

36 นางสาวอภิษดา  ไชยทองดี

37 นางสาวดรัลรัตน์  สารพิมพา

38 นายนพรัตน์  กรังสูงเนิน

39 นางสาวศิริพรรณ  หวานแท้

40 นางสาวสิตานันท์  ศรีชมพล

41 นางสาวอมรรัตน์  ลาดบัวขาว

42 นางสาวณัฐวรรณ  สมอนา

43 นางสาวนิศามณี  ขันทะคีรี

44 นางสาวปนัทนันท์  จันทะวัน

45 นายเฟรม  ทองนวม

46 นายจักรพงศ์  พิกาศ

47 นางสาวจัณฑากร  ศรีษามิ

48 นางสาวจุฑามาศ  เดชบ ารุง

49 นางสาวประภัสสร  สายลาด

50 นางสาวลัดดา  แสนค าภา

51 นางสาวสุภาพร  สมบูรณ์

52 นายชนะชัย  ศรีสาระ

53 นายชัยวุฒิ  สุตานภลักษณ์

54 นางสาวฐิติพร  หาระคุณ

55 นางสาวณัฐกานต์  นามมัน

56 นางสาววิภารัตน์  เล่ห์กล

57 นายสิรภพ  สระจันทร์



58 นายอภิลักษณ์  พิมศรี

59 นางสาวเกษศินี  ชัยสิทธ์ิ

60 นางสาวจิราภรณ์  ชมพู

61 นางสาวชโลธร  พรมลารักษ์

62 นางสาวณัฐทิดา  ดวงภูเขียว

63 นายณัฐพงษ์  คุณพระรักษ์

64 นางสาวธนาภรณ์  ดวงจ า

65 นายพีรพล  ปวงสุข

66 นายสันติ  สุขราช

67 นางสาวสาวนีย์  สิทธิชัยจารุเมธี

68 นายเอกสิทธ์ิ  กันยาประสิทธ์ิ

69 นางสาวชฎารัตน์  วงษ์ละคร

70 นางสาวชไมพร  ธรรมแสง

71 นางสาวญาณิศา  ศักดา

72 นางสาวพัชรินทร์  ม่ังมี

73 นายเมธี  สีน้อย

74 นางสาววนิดา  โพธิเสนา

75 นางสาวสใบทิพย์  เกษแก้ว

76 นางสาวสไบแพร  จันทร์ต้น

77 นางสาวสุธีรัตน์  สาระสิทธ์ิ

78 นางสาวฬุริยา  ประสมหงษ์

79 นายอานนท์  เถ่ือนช้าง

80 นางสาวจันทราทิพย์  ฉวีวงค์

81 นางสาวเจนจิรา  ตะรุวัน

82 นางสาวดวงฤทัย  พุทธา

83 นางสาวน  าหวาน  หน่อไชย

84 นางสาวพรชิตา  ศรีลาสิทธ์ิ

85 นางสาวพลอยไพลิน  ภูกันดาร

86 นางสาวพาฝัน  ดาวสาวะ

87 นางสาวพิมลมาศ  ราชมี



88 นางสาววลี  มะโนราช

89 นายวิษณุพงษ์  บัวลม

90 นายศรายุทธ์  นามค า

91 นางสาวศิริลักษณ์  ผาเนตร์

92 นางสาวศิวดี  ศรีภพ

93 นายสิทธิโชค  นามวงศ์

94 นางสาวอมราภรณ์  พันกุลชะโร

95 นางสาวจุฑารัตน์  วิลันดา

96 นายนภัทร  แสงประเสริฐ

97 นางสาวนภาพร  ป้านภูมิ

98 นายราเชน  วงษ์ชมภู

99 นางสาววรญา  เล็กประชา

100 นางสาววิชชุดา  ลาปะ

101 นางสาวอนัญญา  อันแสน

102 นายอลงกรณ์  ชมภูแดง

103 นางสาวกรรณิกา  สุโอษฐ์

104 นางสาวชลิตา  แก้วเกษศรี

105 นายณัฏพงศกรณ์  สุวรรณรงค์

106 นางสาวธันธิชา  สุทธิอาจ

107 นางสาวประภัสรา  บุษดา

108 นางสาวปรารถนา  หลวงจันทร์

109 นางสาวสิริยากร  ถนอมสงัด

110 นางสาวสุทธิดา  อ่ึงปา

111 นางสาวอรียา  ปะวะโข

112 นายจุฑาวุฒิ  อ ามลา

113 นางสาวชนิตา  ค าธิวงค์

114 นางสาวณัฏฐกานต์  เจดีย์

115 นางสาวนิภาพร  แพงพงษ์

116 นางสาวนิรชา  นามแก้ว

117 นางสาวพิชญา  สุเพ็ญศิลป์



118 นางสาวเมขลา  แก่นโนลา

119 นางสาวรัตติยา  พิลาคุณ

120 นายวิจิตกรณ์  อ่อนโก้ก

121 นายศุภสวัสด์ิ  โคตรทุม

122 นายอจลวิชญ์  ด่านแก้ว

123 นางสาวอภิรดี  ทองมา

124 นายกิตติวินท์  จันทสี

125 นายกิตติศักด์  พ่ึงผล

126 นางสาวจิรัชยา  ศิริวรรณา

127 นางสาวช่อผกา  เชื ออุ่น

128 นางสาวชุติกาญจน์  ไชยเดช

129 นางสาวธัญวรัตน์  แผ่นทอง

130 นางสาวธิดารัตน์  โคตรมณี

131 นางสาวธีรนาฏ  ฝาชัยภูมิ

132 นางสาวนันทวัน  อยู่เย็น

133 นายปรีชา  รัตนมงคล

134 นางสาวพรทิภา  กลางจันทา

135 นายรัฐพงษ์  บุญเลี ยง

136 นางสาววรัชยา  แสงชาลี

137 นางสาววิภาวรรณ  ปานเนาว์

138 นางสาววิภาวี  สมเกียรติยศ

139 นายสลัก  ฝ้ายขาว

140 นางสาวสุภาลักษณ์  วงษา

141 นางสาวอภิรดี  พันธ์สิงห์

142 นายโกเมนทร์  ตั งพิทักษ์

143 นางสาวชวนตาวัลย์  แก้วพันยู

144 นางสาวชัชชษา  ศรีแก้ว

145 นางสาวณีรนุช  จันทนาม

146 นางสาวบุปผา  แสนพันธ์ุศิริ

147 นางสาวปฐิมาวดี  สีหาบุญจันทร์



148 นายภานุ  ดาหล้า

149 นายโยธิน  ไตรพบ

150 นายศราวุธ  สีมา

151 นางสาวศุภลักษณ์  ศรีแสนยง

152 นายสุมิตรศักด์ิ  สีเขียว

153 นายอลงกรณ์  สารีโท

154 นางสาวอารียา  หลวงแพ่ง

155 นางสาวจิรวดี  น้อยมนตรี

156 นางสาวฐิติมา  นามราชา

157 นางสาวดุษฎี  วิชัยวงค์

158 นางสาวนฤมล  แซงโคตร

159 นางสาวนันทพร  หิทธิเดช

160 นางสาวนาตยา  แสงกระจาย

161 นายเนติรักษ์  ศรีบุญโรจน์

162 นางสาวปัญจพร  ลากูล

163 นายพัชรพงษ์  ช่องงาม

164 นางสาวภุมรัตน์  ฐานะ

165 นางสาวมะลิวัล  ผะสมพืช

166 นางสาววาสนา  สิมมาสิมสุ

167 นางสาววิจิตรา  บุบผา

168 นางสาววิลาวัลย์  วงษา

169 นางสาวศุภลักษณ์  มีเงิน

170 นางสาวอรจริญา  พาน ามา

171 นางสาวอังค์สุมา  โคตะบิน

172 นางสาวจณิสตา  ทาตา

173 นายชลธาร  มีลา

174 นางสาวฐิตารีย์  ธัญรัตน์โภคิน

175 นายณัฐพงษ์  แทนนรินทร์

176 นางสาวธมนันท์  สร้อยมณี

177 นางสาวนาตยา  ราชัย



178 นางสาวปนัดดา  ศรีรังษ์

179 นางสาวปนิตา  ขุนโนนเขวา

180 นางสาวปัถวี  แก้วฤาชัย

181 นายพิสิทธ์ิ  มูลวิชา

182 นางสาวภัทชฎา  หารินชัย

183 นายยุทธนา  พิลาทา

184 นางสาววารุณี  สุวรรณปักษ์

185 นางสาววิชชุดา  บุดดี

186 นางสาวศรารัตน์  เชิดทอง

187 นายศักด์ิกมล  ดวงชัย

188 นางสาวสาลิกา  สุครีพ

189 นายอภิสิทธ์ิ  ระวังชัยสงค์

190 นางสาวอรอนงค์  ชนะบุญ

191 นางสาวอุษนีย์  โพธ์ิศรี

192 นางสาวกัลยารัตน์  ดุงศรีแก้ว

193 นางสาวทัชสุดา  มูลแก่น

194 นางสาวบุลพร  คุณวงศ์

195 นางสาวพรรณนิภา  ขวาโยธา

196 นางสาวพัณณิดา  เหลาเจริญ

197 นางสาวพิมชนก  จันทร์ท้าว

198 นางสาวเฟ่ือง  โคตรโสภา

199 นายภาณุพัฒน์  บุตรดีไชย

200 นางสาววรรณมณี  สาครเจริญ

201 นางสาววรรณิษา  กัญญาสัย

202 นางสาวกมลชนก  แสนอุ่น

203 นางสาวกุลนิษฐ์  ศรีบุรินทร์

204 นางสาวเข็มพร  ละครโท

205 นางสาวเจนจิรา  อักษรเงิน

206 นางสาวชลธิชา  จอมทอง

207 นางสาวณัฐนรินทร์  แสนปฐม



208 นางสาวธัญญรัตน์  เบิกบาน

209 นางสาวธีราพร  พรมบุตร

210 นายนัฐเดช  วังคีรี

211 นางสาวปฏิมากร  อินทอง

212 นางสาวฤทัยขวัญ  อนันเต่า

213 นางสาวหทัยชนก  กองฉันทะ

214 นางสาวอรปรียา  จันดาหาร

215 นางสาวขวัญรวินท์  จันทวงศ์

216 นางสาวจันทร์สุดา  แสงโสดา

217 นางสาวชฎาภรณ์  เอ่ียมนูญ

218 นางสาวชมภูนุช  บาลี

219 นางสาวธนันญา  บุญมาต

220 นางสาวนภัสกร  โสมณี

221 นางสาวนิศานาถ  กองนาง

222 นายพีระวุฒิ  หาญค าเถ่ือน

223 นางสาวรัชนี  จิตต์จันทร์

224 นางสาววณัฐธิดา  ไชยมานันต์

225 นายวีรชาติ  คุรุบาศรี

226 นางสาวศิริพร  สิงห์ค าป้อง

227 นางสาวสุทธิดา  เกษทองมา

228 นางสาวสุทธิดา  จันทะบุรี

229 นางสาวสุภัสสร  พ่ัวแพง

230 นางสาวกนกวรรณ  เพ็ชรอยู่

231 นายขรรค์ชัย  วรราช

232 นางสาวจันทกานต์  แสนจันทร์

233 นางสาวชรินรัตน์  พูนโคกสูง

234 นางสาวณัฐริกา  ครุนันท์

235 นายทวีชัย  พูนไธสง

236 นายธนกฤต  แลฟเฟอร์ที

237 นางสาวนพรัตน์  ป้อมสุวรรณ



238 นางสาวนุสบา  เหง่าศรี

239 นายปรีชา  พาจันทร์

240 นางสาวแพรวพรรณ  สุวรรณ์ทอง

241 นางสาวสุกัญญา  แสงสิมมา

242 นางสาวสุภาพร  ประสันแพงศรี

243 นางสาวหฤทัย  วระไว

244 นางสาวอนัญญา  ก่ิงหลักเมือง

245 นางสาวกนกพิชญ์  ค าทุ่น

246 นางสาวจุฬาลักษณ์  พินิจมนตรี

247 นางสาวเจษรินทร์  ประวันเตา

248 นางสาวชลลดา  ศาลารักษ์

249 นางสาวเณศวณีย์  อินทร์ชัยศรี

250 นางสาวธัญญาเรศ  ลาปะ

251 นางสาวปาริฉัตร  พูนศรี

252 นางสาวแพรวา  พิมจันทึก

253 นางสาวรัศมี  โยธิน

254 นางสาวศิรินภา  เป้าทอง

255 นางสาวศิริยากรณ์  แสนอุบล

256 นางสาวศิลาพร  โสมทอง

257 นางสาวสมฤดี  ภูคลัง

258 นางสาวอรดี  อุปรัตน์

259 นางสาวอรทัย  จันดา

260 นายกิตติพงษ์  ชุมพล

261 นางสาวจันทร์จิรา  สุขันธ์

262 นางสาวจุฑารัตน์  วงค์ไชยา

263 นางสาวนุสรา  ซ่ือสัตย์

264 นางสาวปรารถนา  ศรีพรม

265 นางสาวมณฑิตา  ค าแก้ว

266 นางสาวรจนา  สุทธิสี

267 นายรัชชานนท์  ดีเลิศ



268 นางสาวร าไพพรรณ  สุต้น

269 นางสาววันวิสา  หวะสุวรรณ

270 นางสาวศิริลักษณ์  โคตรมณี

271 นางสาวศิริลักษณ์  ศรีปัญญา

272 นายสันทราย  สิงห์รักษ์

273 นางสาวสุพัตรา  ประสพ

274 นายจตุพล  คนรู้

275 นายจิตรกร  ปรีแม่น

276 นางสาวดรุณี  สีคราม

277 นางสาวนนท์ธิชา  แก้วพิกุล

278 นายนวพล  ชาติศรี

279 นายประสิทธ์ิ  ซิวสารี

280 นางสาวปาริชาติ  ชัยยันโต

281 นางสาวพรเพ็ญ  พาลี

282 นางสาวภัทรติญา  อารีเอื อ

283 นางสาวภัทรียา  ประทุมชัย

284 นางสาวยุพารัตน์  ม่ังมูล

285 นางสาวศุภิสรา  เจียมชัยภูมิ

286 นางสาวอนงค์  สายแก้ว

287 นางสาวอารีรัตน์  จ่างแสง

288 นางสาวอุบลวรรณ  โสภา

289 นายโอภาส  ชาญเดช

290 นางสาวธนัญญา  พันธ์ชัย

291 นายปริวรรต  รัตนะ

292 นางสาวปุณฑริก  พลตื อ

293 นางสาวพรพิมล  สุบิน

294 นางสาวพลอยไพลิน  ป้องเศร้า

295 นางสาวพัชรินทร์  เสพียรไพร

296 นายภัทรศักด์ิ  บุญมา

297 นางสาววณิชชากร  รัตนธรรมธาดา



298 นางสาววันวิสา  ฝ่ายเคนา

299 นางสาววิไลพร  แซ่เตีย

300 นายวิวรรธน์  บุษราคัม

301 นางสาวศิริธร  นครศรี

302 นางสาวสุพัตรา  เหลาหอม

303 นายสุรเชษฐ์  บุตรโยจันโท

304 นางสาวสุวิมล  บุญชิต

305 นางสาวหน่ึงฤดี  ยุบัว

306 นายอนันท์  พุทไธสง

307 นางสาวอนุธิดา  ศรีนาม

308 นางสาวกุลนันทน์  เสนสุนทรชัย

309 นางสาวจินทิมา  ธัญญารักษ์

310 นางสาวทิพาพร  แก้วเพชร

311 นางสาวธนิยากร  สิงอุดม

312 นางสาวธัญลักษณ์  จงนอก

313 นางสาวนิภาพร  งามลุน

314 นายปัญญาวัฒน์  ศิริโยธา

315 นายพิพัฒน์พงษ์  โสกัณทัต

316 นายมานัส  พินรัตน์

317 นางสาววรัญญา  โสดาตา

318 นายอนุชา  ลาธุลี

319 นางสาวอรพรรณ  พรมวงษา

320 นางสาวอารียา  โสมาบุตร

321 นางสาวเกษชนก  สะดาแนน

322 นางสาวขนิษฐา  ดอนคุณศรี

323 นางสาวจันจิรา  ยวนใจ

324 นายจิรพัฒน์  เฟ่ืองแก้ว

325 นางสาวชุดาพร  ก้อมมังกร

326 นางสาวธัญพร  ผิวพงษ์

327 นางสาวนิตติยา  ไชยพิเดช



328 นางสาวนิรชา  มีจินดา

329 นางสาวนิรมล  แดงทองค า

330 นายนิวัฒน์  ปะระทัง

331 นางสาวปพิชญา  พิมจันทร์

332 นางสาวปรียากมล  ธาดา

333 นางสาวมาลินี  ทิพย์แสง

334 นางสาวรัตติญา  ชินค า

335 นางสาววัชรพร  จุลนิล

336 นางสาวศุภกานต์  พรหมฤทธ์ิ

337 นางสาวสุมานะ  บุญโคกล่าม

338 นายชาครีย์  ค าภาจูม

339 นายชาญวิทย์  ทองแสน

340 นางสาวณัฐธิดาวรรณ  ทิพฤาตรี

341 นายปุญญพัฒน์  วงษ์ป้อง

342 นางสาวพรพิมล  ชิตทอง

343 นางสาวพรสุดา  วรรณุรักษ์

344 นางสาวเมวดี  ทรัพย์พงษ์

345 นายรัตนโชติ  ภูมิประเสริฐ

346 นางสาววนิดา  รัตนะ

347 นางสาววัชรี  หอมสมบัติ

348 นายสัญญา  สีดารมย์

349 นางสาวอัศฎาภรณ์  ทองสุทธิ

350 นายอานนท์  มานาง

351 นายกัมพล  จันทร์กระจ่าง

352 นางสาวกานต์ทิตา  พ่ึงมา

353 นายจักรพรรดิ  ศิริวารินทร์

354 นางสาวชลิตา  ชาญศึก

355 นายชุษณะ  เทพรักษ์

356 นางสาวณัฐกาญจน์  แสนชูปา

357 นายธีรศักด์ิ  วังคีรี



358 นายนาวิน  พรมงาน

359 นายนิธิวัฒน์  ศรีแก้วตู้

360 นางสาวปณิดา  ฉายา

361 นางสาวพรรษวรรณ  จันทร์สว่าง

362 นางสาวพัชรีภรณ์  ซ้อนเปียยูง

363 นางสาวมณีรุ้ง  เหลืองทอง

364 นายมนตรี  เศษวิสัย

365 นางสาวเมธารัตน์  กองเสนา

366 นายยศพันธ์  นราธร

367 นางสาววิภาวรรณ  เพียชิน

368 นางสาววิภาวรรณ  สมสะอาด

369 นายสุชาติ  แก้วปราณี

370 นางสาวสุวธิดา  คูนาวงษ์

371 นายอภิชาติ  เทือกลาด

372 นางสาวเกษวรินทร์  ป้องขันธ์

373 นายธนวันต์  กรมทอง

374 นางสาวประภาสินธ์  ฦาศักด์ิ

375 นางสาวปาจรีย์  แก้วพิลารมย์

376 นายปิติกร  วังคีรี

377 นางสาวผกาวดี  แนวเงินดี

378 นางสาวพรพิมล  ภูสีไม้

379 นางสาวพลอยพชพร  มูลถวิลย์

380 นางสาวพิชญากัญญ์  ทุมเท่ียง

381 นายภานุพัฒน์  อ้วนพรมมา

382 นายวิมล  สีสมน้อย

383 นายอนุพงษ์  ศรีไสว

384 นางสาวอรทัย  วรรณพราหมณ์

385 นางสาวอรธิดา  สิงหก า

386 นายอรรถพล  ภูมิลักษณ์

387 นางสาวอาริยา  รอดบ้านเกาะ



ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ ๒

388 นายกัมปนาท  ชัยศิรินทร์

389 นางสาวจีราภรณ์  จันเส

390 นางสาวชลธิชา  แก้วโยธา

391 นายชัยโย  เบี ยกลาง

392 นางสาวณัฐมณ  ปวรรณโก

393 นายธีรยุทธ  วงษ์แวง

394 นายธีรวัฒน์  พูลสวัสด์ิ

395 นางสาวเบญญาภา  เข่ือนโยธา

396 นายปรัชญ์  นาชัยเพชร

397 นายภานุวัฒน์  ดีแก้ว

398 นางสาววารุณี  สาระสิทธ์ิ

399 นายศราวุธ  สุวรรณโคตร

400 นายศิรปกรณ์  ยอดพุทธ

401 นางสาวสาวิตรี  อะโน

402 นายอนุพงษ์  ค ากรฤาชา

403 นายเกียรติศักด์ิ  ปราบสาร

404 นางสาวคุณพร  นนทะเสน

405 นายจิรวุฒิ  แซ่ห่าน

406 นางสาวชลธิชา  เขียวมี

407 นางสาวชุติกานต์  ค าภูแก้ว

408 นางสาวนภสร  บุญโสภณ

409 นางสาวพัชรพร  นาสุทธิ

410 นางสาวเพ็ญธิวา  ค าดอกรับ

411 นางสาวมณีรัตน์  โนหลักหม่ืน

412 นางสาวมุทิตา  อุปราชา

413 นางสาววราทิพย์  วรยศ

414 นางสาววันธุการณ์  จันทะคุณ

415 นางสาววิไลลักษณ์  ดีนาง

416 นางสาวสุทธิดา  ดีตะนะ



417 นางสาวสุภัชชา  สิงห์ชา

418 นางสาวหัทยา  บุตรสิม

419 นายอนุชา  เค้าแก้ว

420 นางสาวอภิรดี  สีลา

421 นางสาวอรณ์ธนา  กุลรักษา

422 นางสาวอรทัย  ลุนสะแกวงษ์

423 นางสาวกัลยาณี  ศรพรหม

424 นางสาวขนิษฐา  ภูแล่นคู่

425 นายคุณากร  สมบึงกลาง

426 นางสาวจริยา  ค าภาพล

427 นางสาวจิตราภรณ์  พันชาติ

428 นางสาวจิราภา  โพธ์ิศรีดา

429 นางสาวฉัตรธิดา  หิรัญมูล

430 นางสาวดวงฤทัย  สงภักด์ิ

431 นายธีรวัฒน์  อินต๊ะบูรณ์

432 นางสาวนลินลักษณ์  แสงสว่าง

433 นางสาวผ่องอ าไพ  จ านงสิน

434 นางสาวพิมพ์พิชชา  หงษ์สระคู

435 นางสาวศิริญญา  ไชยขันธ์

436 นางสาวศิริสกุล  ไชยวันดี

437 นายสรณ์สิริ  ศรีชาทุม

438 นายอภิรักษ์  นามมัน

439 นางสาวอภิสรา  แก้วเกิด

440 นางสาวอาทิตยา  ชมพุฒ

441 นางสาวอารียา  จันดาแพง

442 นางสาวกานต์ธิดา  โก้ลาย

443 นางสาวชมัยพร  เจริญชีพ

444 นางสาวชลธิดา  มะลัยค า

445 นายชอบ  อมตะธงไชย

446 นายฐนาทิพย์  ลานขามป้อม



447 นางสาวณัฐพร  บัวขม

448 นางสาวนภารัตน์  วรรณไชย

449 นางสาวนริศรา  ทับอาสา

450 นางสาวนิตติยา  แก้ววงษา

451 นางสาวพรสุดา  ตองหว้าน

452 นางสาวภัทรณัฐ  ขันทสิทธ์ิ

453 นางสาวรักษ์สุดา  ตุธรรม

454 นางสาวรุ่งรวิน  ด าบรรพ์

455 นางสาววิรชา  สิวิไลย์

456 นางสาวอันชรี  สานันต์

457 นายอัมรินทร์  อาสานุต

458 นางสาวอาริยา  บุดดาเหลา

459 นางสาวอินธุอร  กว้างขวาง

460 นางสาวกนกวรรณ  กุลทวง

461 นางสาวกมลรัตน์  เววิชัยโก

462 นางสาวกมลวรรณ  พลโยธา

463 นายกฤษฎา  ลาปะ

464 นางสาวกุสุมา  พยัคฆวงศ์

465 นางสาวฐิมาพร  อุตรชีพ

466 นางสาวณัฐนันท์  สุขเจริญ

467 นายนัฐวุฒิ  บุญช่วย

468 นางสาวประวีณา  จารยุ้ย

469 นางสาวปรารถนา  โคตรสีลา

470 นางสาวพิมพ์พร  เปาวนา

471 นายวรากรณ์  ผาบวิชัย

472 นางสาวสุภารักษ์  ยศไธสง

473 นางสาวสุรางรัตน์  ทองสุข

474 นายอนุวัตร์  ภายชิต

475 นางสาวอพิญา  คานเพชรทา

476 นายอภิสิทธ์ิ  ส าราญใจ



477 นางสาวจุฑารัตน์  ผักเทา

478 นางสาวจุฑารัตน์  อุทะกัง

479 นายชาญชัย  สิทธิโชติ

480 นางสาวชิดชนก  อัมพวา

481 นายณัฐวัฒน์  พลซา

482 นางสาวธรณ์ธันย์  ทิธรรมมา

483 นายนคร  วังตะพันธ์

484 นางสาวนุชธิดา  สงวนศิลป์

485 นางสาวบุญยานุช  กุลแก้ว

486 นายปรเมศวร์  ป้องนานาค

487 นางสาวพนัชกร  พงภักด์ิ

488 นายภาณุพงศ์  นาดอน

489 นางสาวยุภาพร  มูลป้อม

490 นางสาววรรณิศา  แก้วบุตร

491 นางสาวสุพัตรา  ฤทธ์ิลือไกร

492 นายสุริยะ  วิรัญจะ

493 นายอภิสิทธ์ิ  ถัตถานาลัย

494 นางสาวกฤษณา  อ่ิมอ่อน

495 นายเฉลิม  ตาแหวน

496 นางสาวเดือนแรม  จิตวิขาม

497 นางสาวทิพากร  ไชยชาติ

498 นางสาวธนภรณ์  พรมสอน

499 นางสาวปวริศา  ศรีสันต์

500 นางสาวเพ็ญนภา  พลซา

501 นางสาวยุภามาศ  ค าเมืองโม้

502 นายศรัณย์  นิคง

503 นางสาวสุดา  กองบาง

504 นางสาวสุมิตรา  ดียา

505 นางสาวจันทิรา  น้อยผึ ง

506 นางสาวจิตติญาพร  ประจิตร



507 นางสาวจุฑาทิพย์  ลุสมบัติ

508 นางสาวจุรีพร  พลเบ้า

509 นายฑศชนะ  ริก าแง

510 นางสาวณัฐกานต์  เงินยวง

511 นางสาวธัญญารักษ์  ช่ืนบาน

512 นางสาวปาริชาติ  พุฒเพ็ง

513 นางสาวป่ินประภา  หม่ืนอุดม

514 นางสาวรัตติยา  บุตรมา

515 นางสาววรรณิษา  ทุมก่ า

516 นางสาววริศรา  จันทะนนท์

517 นางสาววิภาภรณ์  ทองยา

518 นางสาวศิริขวัญ  รามศิริ

519 นางสาวสิริยากร  โกมาร

520 นางสาวสุทธิดา  ย ากา

521 นายอนุพงษ์  บรรพรม

522 นางสาวขวัญธิดา  ภวภูตานนท์

523 นางสาวขวัญฤทัย  ทันที

524 นางสาวครรธรส  บ่อค า

525 นายชานนท์  นันบุญมา

526 นางสาวนิจจารีย์  ซ้อนจันทร์ดี

527 นางสาวนิลาวัลย์  สิงห์น้อย

528 นายปรีชา  บุญเข็ม

529 นางสาวแพรแก้ว  ปัสสาวะภา

530 นางสาวรัชดาภรณ์  มารวิชัย

531 นายฤทธิเดช  วงศ์ลคร

532 นายสังวาลย์  อุทาโย

533 นางสาวสุทธิดา  ศรีหล้า

534 นางสาวสุพัตรา  พลดาหาญ

535 นางสาวกนกพร  สิทธิโสภา

536 นายกฤตยาคม  สตารัตน์



537 นางสาวกิตติยา  พวงปะค า

538 นายจิรายุ  ชมภูน้อย

539 นางสาวจุฑารัตน์  สุขสงคราม

540 นายเฉลิมโชค  ทองโคตร

541 นางสาวชนิดาภา  บัวทองสิงห์

542 นางสาวฐานัภภรณ์  แพงค าแหง

543 นายณรงค์ศิลป์  ทองโคตร

544 นายณัฐพล  สน่ันเอื อ

545 นายนิธิศ  จิตรจักร์

546 นางสาวนิศากร  ศรีพุทธา

547 นางสาวปิยะธิดา  พันธะไชย

548 นางสาวพรทิพย์  ศรีทอง

549 นางสาวพรทิมา  สีทองเขียว

550 นางสาวพัชรี  สิงห์บุญมา

551 นางสาวภาวิณี  แสงนา

552 นางสาวเมตตา  อาจมุณี

553 นางสาวลดาวัลย์  บุญศรี

554 นางสาวลลิดา  ด่านลี

555 นางสาววริศรา  สายหลักค า

556 นางสาวสิริขวัญ  กมลรักษ์

557 นางสาวสุธิตา  คุณนา

558 นางสาวสุนารี  กองบาง

559 นายอนุสรณ์  ศรีจันทะ

560 นางสาวกิริยา  รักเสน่ห์

561 นายคุณากร  ป่าเตย

562 นางสาวชลธิชา  ยอดมา

563 สิบเอกชัยวัฒน์  มีดี

564 นางสาวณัฐสินี  อาษานอก

565 นางสาวปรียานุช  ทาส้าว

566 นางสาวปิยนันท์  กล้าหาญ



567 นางสาวปิยพร  หอมอ่อน

568 นายภูมิรินทร์  แสนติยะ

569 นางสาวมณีรัตน์  พิมที

570 นางสาวลลิตา  พลโยธา

571 นางสาววิไลวรรณ  มารมย์

572 นางสาวศิริลักษณ์  สมสนุก

573 นางสาวสุกัญญา  สีดา

574 นายอนุกูล  ด่านนา

575 นางสาวอรญา  ดวงกันยา

576 นางสาวอาภาพร  วันเพ็ชร

577 นายกฤษดา  ทองอรุณ

578 นางสาวกัณทิมา  พรมมาวันนา

579 นายกิตติพงศ์  หลานวงศ์

580 นางสาวจารุวรรณ  จันทะแสง

581 นายจิรายุ  ใจกล้า

582 นายจิรายุทธ  จุลยโชค

583 นางสาวจิริรัชกุล  หลินศรี

584 นางสาวจุฬารัตน์  เข่ียงสถุ่ง

585 นางสาวชนิชชา  บาทชารี

586 นางสาวปิณฑิราภรณ์  มิฉะ

587 นางสาวผกายแก้ว  จันทร์ประทักษ์

588 นายพชร  แก่นภูเขียว

589 นายมนัส  บุญธรรม

590 นางสาววรัญญารัตน์  ชัชวาลย์

591 นางสาววิชุดา  พรมดี

592 นางสาวศศิธร  วงค์ไชยชาญ

593 นางสาวศุภัสสร  พิมพ์โคตร

594 นางสาวสายฝน  แสงผา

595 นายสุทัศน์  บุตรชานนท์

596 นางสาวอมลณัฐ  หล้าแก้ว



597 นายจิตรภาณุ  ทองละมัย

598 นางสาวจิรภิญญา  ชัยสาสตร์

599 นางสาวจุฑามาศ  ทวีจันทร์

600 นางสาวณัฐริกา  สุทธนะ

601 นางสาวดวงฤทัย  เปรมใจ

602 นายธนากร  เมืองศรีสุข

603 นางสาวนฤมล  สาบุดดี

604 นายบุญชนะ  ชนะบุญ

605 นางสาวประภาศิริ  โคกแหล่

606 นางสาวพนิดา  น้อยนิตย์

607 นางสาวมุกมาดา  ช้อนชะนะ

608 นายยุรนันท์  ค าบัวพา

609 นางสาวรัญชนา  สวัสด์ิโสม

610 นางสาววรัญญา  มูลอุทก

611 นางสาววริยา  โพอุดม

612 นางสาวสุภาวดี  สมณะคีรี

613 นางสาวสุมิตรา  สุวรรณราษฎร์

614 นายสุริยชัย  หนันทุม

615 นางสาวอรณิช  จันสีดา

616 นางสาวอรทัย  ธรรมนักสุข

617 นางสาวอริศรา  ทาเวียง

618 นายอานนท์  สารมะโน

619 นางสาวกรรณิการ์  วรรณไสย

620 นางสาวขวัญนภา  เพ็งคุ่ย

621 นางสาวขวัญไพร  แสนโสภา

622 นางสาวจรัสพร  ทองค า

623 นางสาวจุฑารัตน์  ศรีมงคล

624 นางสาวทมาภรณ์  ใจรักษ์

625 นายธนเทพ  กันยาพันธ์

626 นายธนากร  พงษ์สะพัง



627 นางสาวปัณณิกา  ลูกรัตน์

628 นายรณชัย  มิสา

629 นายศุภชัย  เอกะ

630 นางสาวอรทัย  พรมลี

631 นายกิตติพงษ์  มีสิม

632 นางสาวเครือฟ้า  จันดาวงษ์

633 นางสาวจตุพร  เต็มตาวงษ์

634 นางสาวจิรภรณ์  ก ามณี

635 นางสาวจิราภรณ์  รัศมีเดือน

636 นางสาวเจนจิรา  วิเศษยา

637 นางสาวชญานิศ  เวียงไกร

638 นางสาวฐิติมา  สุโพธ์ิ

639 นายทวัช  ถนอมทูล

640 นางสาวนัชธพร  รักภักดี

641 นายผดุงพล  เดชวิจิตร

642 นางสาวพรนภา  คลังกูล

643 นางสาววิภาดา  ศรีทอง

644 นายวุฒิชัย  เวธิตะ

645 นางสาวศุภิกา  มาตรวังแสง

646 นางสาวสุพรรณี  ค าศรีระภาพ

647 นางสาวสุภานัน  พิมหา

648 นางสาวสุภาวดี  ขึ นเสียง

649 นางสาวอนุศรา  มูลมาตย์

650 นางสาวเกศสุดา  ศรีหาโคตร

651 นางสาวเจนจิรา  นามนัย

652 นางสาวชรัญดา  เวนไธสงค์

653 นายชัยวัฒน์  สมบัติ

654 นางสาวนิตญา  กาฬพันธ์

655 นางสาวนิตยา  ค าแก้ว

656 นางสาวบุผา  น้อยโสภา



657 นางสาวบุษรา  ทาสีจัน

658 นางสาวประภาภรณ์  ตระกาลไทย

659 นางสาวปรียานุช  วงษ์ทวี

660 นางสาวพัชรี  สมบัติ

661 นางสาวพิกุลแก้ว  มงคลช่วง

662 นายมงคล  สาระสุข

663 นางสาวมลนภา  รัตน์ถานู

664 นางสาวยุคลรัตน์  จ าปาภา

665 นางสาววิภารัตน์  โพธ์ิศรี

666 นายศุภณัฐ  พิพิศ

667 นายสิทธิพร  จันทร์สุก

668 นายสุปัญญา  แก้ววงษา

669 นางสาวสุรารักษ์  ไชยทองศรี

670 นางสาวอารียา  มุงคุณ

671 นางสาวกนกกาญน์  ลีปา

672 นางสาวจรัญญา  เขียวเนียม

673 นางสาวจริยา  แถมศิริ

674 นางสาวจันทร์จิรา  วงษา

675 นางสาวจิราภรณ์  ดอนพันพล

676 นางสาวจุฑาสินี  กันน้อม

677 นางสาวเจนจิรา  แต่งแดน

678 นางสาวชนากานต์  พินากรรณ

679 นายชัชวาลย์  วงภูธร

680 นางสาวณัฐธิตา  วงษาบุตร

681 นางสาวดิษยากร  ดวงสิงห์

682 นายทศพล  หม่ืนเร็ว

683 นางสาวนาถอนงค์  สนิดท้าว

684 นายบุญชัย  พลเกิ น

685 นางสาวปภัสสรณ์  โม้แก้ว

686 นางสาวปภาลักษณ์  โสมแผ้ว



687 นายปริชญ์  หงษ์ทอง

688 นายภาณุเดช  ชารีจิต

689 นายภานุพงศ์  ค าพิมพ์

690 นายราชัน  เอกพันธ์

691 นางสาววิภาดา  อะโนราช

692 นางสาวสมฤดี  ดอนหัวล่อ

693 นางสาวสิริรัตน์  ทองเต็ม

694 นางสาวอทิตยา  เขียนจูม

695 นางสาวอรทัย  แสงทอง

696 นางสาวอารีรัตน์  ไขแสงจันทร์

697 นางสาวกนกอร  สินชัย

698 นางสาวจิราภรณ์  ผ่อนดี

699 นางสาวจุฑารัตน์  สุ่มมาตย์

700 นายณรงค์เดช  นันทะเนตร

701 นายนราธร  ซ่ือตรง

702 นางสาวนันธิญา  สิมทอง

703 นางสาวปวริศา  ถานิน

704 นายพงศ์พล  พากุล

705 นางสาวพิชญ์สินี  พระสว่าง

706 นางสาวภัทรสุดา  มีสวัสด์ิ

707 นายภูมิภัทร  วะลับ

708 นางสาววรรณภา  แสงทอง

709 นางสาววิชญา  น้อยสิมมะ

710 นายอนุภาพ  ศรจันทร์

711 นางสาวอภิญญา  เดชยศดี

712 นางสาวอัญธิกา  รุ่งเรือง

713 นางสาวกนกรดา  เหล่าธรรม

714 นางสาวกรนิภา  สีดาช่วย

715 นางสาวเกศรินทร์  พิมคีรี

716 นางสาวแจ่มจันทร์  สวรรค์คงคา



717 นายธวัชชัย  ชนะนาม

718 นางสาวนฤมล  เกิดเกียรติสุข

719 นางสาวปฏิลดา  วรรณชาติ

720 นายพงษ์นิวัตร  มาเวียง

721 นางสาวพรพิมล  ดอนบุรมย์

722 นางสาวพัชราภรณ์  มงคลเพชร

723 นางสาวพัชฬนันท์  ไชยวงศ์คต

724 นางสาวแพรวนภา  สีหันต์

725 นายภาณุวัฒน์  จันทะวงค์

726 นายวิทวัฒน์  หงษ์เหล่ียม

727 นางสาววิไลวัลย์  นิคร

728 นายวีระพล  สกุลวงศ์

729 นางสาวสุจรรยา  เจนชัยภูมิ

730 นางสาวสุชาดา  ปากเมย

731 นางสาวสุพัตตรา  ปัญญาพิมพ์

732 นายสุรเชษฐ์  ปัญญารักษ์สกุล

733 นายอมรวัฒน์  สายค าภา

734 นายอรุณ  ชิณแสน

735 นายคุณานนท์  ค าน้อย

736 นายจักรี  ขาวสวนจิก

737 นายจีระ  ผิวเพ็ชร์

738 นายนนทวัฒน์  เนาว์โนนทอง

739 นายนับธนา  สุรกาญจน์

740 นางสาวประภาสิริ  สิมประไพ

741 นางสาวพนิดา  ศรีสุพัฒน์

742 นางสาวพัชราภรณ์  โคกสถาน

743 นางสาวภาวดี  เชิดนอก

744 นางสาวมลศิริ  วังคีรี

745 นางสาววราภรณ์  นันทะเพ็ชร

746 นางสาววิภาวี  จันทะคูณ



747 นางสาวสิรินดา  โดดแช

748 นางสาวสุดารัตน์  จันทะแจ่ม

749 นายกมล  น้อมในธรรม

750 นางสาวกาญจนา  จันทร์ศรี

751 นายคมกริช  ดอนกลาง

752 นางสาวจิราพร  ประมูลศิลป์

753 นายณัฐพล  ดีประเสริฐ

754 นายธนพล  นนทะโคตร

755 นายธนาภิวัฒน์  บุญแสนแผน

756 นางสาวนุชนาถ  มหาชัย

757 นางสาวพัชรา  เสนาลา

758 นางสาวภาวิณี  พลเวียงค า

759 นายมงคล  ก่ิงของ

760 นางสาวลลิตา  หมื อปัญญา

761 นางสาววนิดา  สอนเฒ่า

762 นางสาววารุณี  รัตนกิจถาวร

763 นางสาววิชุตา  ม่ันคง

764 นายศุภชัย  กุลนะวงษ์

765 นางสาวสาวิกุล  มะนาตย์

766 นางสาวสิรินันท์  เชื อบุญมี

767 นางสาวสุทธิดา  วังคีรี

768 นางสาวสุปราณี  รักษาภักดี

769 นางสาวสุภาพร  พิมพุธ

770 นางสาวอนัญญา  เชียงพิณ

771 นางสาวอภิญญา  สมีดี

772 นางสาวกนกกัญญ์  บุตรปาละ

773 นายจิรายุ  สุขผ่อง

774 นางสาวณัฐพร  จันทร์ศรี

775 นายณัฐพล  โคงสถิตย์

776 นางสาวณัฐสุดา  แก้วก่ า



777 นายธิตินันทน์  ชอบจิตร

778 นางสาวนฤภร  สุโข

779 นางสาวปริตรา  แนวเว

780 นายพีระพงศ์  แนวประเสริฐ

781 นางสาวเพชรลัดฎา  ประนิตย์

782 นางสาวมัลลิกา  ศรีผาย

783 นางสาววรรณลักษ์  วังค า

784 นางสาววิภารัตน์  ตาเป้ง

785 นางสาววิไลวัลย์  จันทร์จุรี

786 นางสาวศศิธร  สระแก้ว

787 นางสาวสาวิณี  นุสีวอ

788 นายอานันท์  โภคาพานิชย์

789 นางสาวกรองกาญจน์  จันทศร

790 นายกฤษฎา  นนทะภาพ

791 นางสาวจตุพร  หีบทอง

792 นางสาวจิราวรรณ  ทักทุม

793 นางสาวชนิกานต์  นนทะน า

794 นางสาวธิติมา  ก่ าเกลี ยง

795 นายนพรัช  หงษ์ศรีจันทร์

796 นางสาวนุชนาถ  ราชมนตรี

797 นายพฤกษดา  สมอนา

798 นางสาวพสชนัน  ฤทธ์ิอินทร์

799 นางสาวภัทรนันท์  บุญราโส

800 นางสาวยุวดี  แก้วลา

801 นายรชตะ  หัมพานนท์

802 นางสาววิชุดา  รกชัฎ

803 นางสาววิลาวัลย์  ศรีแพงมนต์

804 นางสาวศศิธร  โพธิสาร

805 นางสาวศิริลักษณ์  แหมไธสง

806 นางสาวศุภิสรา  บุพตา



807 นางสาวสุดารัตน์  มีมูล

808 นายสุริยะ  อินทะวิมาน

809 นางสาวจิตตินันทน์  นามประเทศ

810 นายณัฐ  ศุภสาร

811 นายธนพล  พิละมาตย์

812 นางสาวนวลวรรณ  ทยานสิงห์

813 นายนัฐพล  บุญยรัตน์

814 นางสาวนันทนา  อ่อนม่ิง

815 นางสาวนิภาดา  นิมิตหม่ืนไว

816 นางสาวพัชดา  เหล่ารัตน์

817 นางสาวพิมพิกา  เนตรแสงศรี

818 นางสาวเพชรชฎา  ยินดี

819 นางสาวรุ่งทิวา  งามสวย

820 นางสาวศิราภรณ์  บุตรอินทร์

821 นางสาวศิริพร  ฤทธ์ิศรไกร

822 นางสาวศุนิภา  ก่ิงกุลทา

823 นายสายฟ้า  รุ่งเรืองสิงห์ชาลี

824 นางสาวสุพัตรา  ดีศิลป์

825 นายอนุสรณ์  คงกะเรียน

826 นายอมรศักด์ิ  เพชรทอง

827 นางสาวอารยา  แดนโคตรผม

828 นางสาวจินดารัตน์  บางศิลา

829 นายจิรายุทธ  โกสูงเนิน

830 นายชนะชัย  ชันติโก

831 นายชวลิต  สังรวมใจ

832 นางสาวดรุณี  หม่ืนศรีพรม

833 นางสาวธัญพิมล  พรหมมา

834 นางสาวธัญลักษณ์  อุปนิสัยพล

835 นางสาวบุญญามาศ  ศุภกรรม

836 นางสาวบุษบา  ปัตเถ



837 นายภานุพงษ์  นามรุ้ง

838 นางสาวรัชนู  บุญทัน

839 นางสาวลัดดาวัลย์  ทรัพย์สนอง

840 นางสาววนิดา  จันทร์เพ็ง

841 นางสาวศิริมน  วัฒนมงคล

842 นางสาวสุพัตรา  สุขส าราญ

843 นางสาวอารียา  โนวฤทธ์ิ

844 นางสาวกฤษณา  บัวระภา

845 นายชัชพงศ์  พรหมด ารง

846 นายดนุพล  เสมอหน้า

847 นางสาวทิพวรรณ  เมิกข่วง

848 นางสาวธนพร  นาตรีชน

849 นางสาวธัญญา  หอทอง

850 นายนิธิพัฒน์  เพ็งแพง

851 นางสาวปัณฑิตา  ประสมทรัพย์

852 นางสาวพรพิชา  ป้องกัน

853 นายพิเชษฐ์  นารี

854 นางสาวมณีวรรณ  มณีสาย

855 นางสาวรัชฎา  อ าภาค า

856 นางสาววิชุดา  คณะคาย

857 นายวิทยา  ชัยสมบัติ

858 นางสาวศิริรัตน์  แก้วนอก

859 นางสาวศิริวิมล  ค าน้อย

860 นายสิรวิชญ์  หล้าพันธ์

861 นางสาวสุกัญญา  ประพล

862 นางสาวสุวนันท์  ทองขาม

863 นายอนุชา  ตาแหวน

864 นางสาวอภิญญา  กองมา

865 นางสาวกาญจนาพร  พอศรี

866 นางสาวเกศินี  หูชัยภูมิ



867 นายญาณวรุตฏ์  มิทราวงศ์

868 นายทยุต  วงศ์โสภา

869 นางสาวประภาศรี  ดาสิน

870 นายพิชกวี  ปินะถา

871 นางสาวภัทรนรา  ชมภูวิเศษ

872 นางสาวมนทกานต์  ปุระพรม

873 นางสาวมะลาวรรณ์  ไวค า

874 นายยุทธนา  เมืองสนาม

875 นางสาวรัชนี  ดีมาก

876 นางสาววรัฎธญา  บุบผา

877 นายวัฒนพงษ์  พระสว่าง

878 นายสิทธิชัย  กรรณลา

879 นางสาวสุชาวดี  กรักสูงเนิน

880 นายอภิสิทธ์ิ  อาพา

881 นายขัตติยะ  อุดนอก

882 นางสาวจันทิมา  ดีสุข

883 นายชัยฤทธ์ิ  ไชยจักร

884 นางสาวนริศรา  กุศลยัง

885 นายเนติวุฒิ  หอมพรหมมา

886 นางสาวปรียานุช  วาจาดี

887 นางสาวปิยะนุช  บาลี

888 นางสาวพรผกามาศ  ชาอุ่น

889 นางสาวพัชนิดา  พูลเพ่ิม

890 นายภาณุมาศ  บุญม่ัน

891 นางสาวลัดดาวัลย์  ศรีชาติ

892 นางสาววรรณิษา  ศรีสิทธ์ิ

893 นายศักดา  สังข์โกมล

894 นางสาวศิริญามาศ  เดชอุดม

895 นางสาวศิริรัตน์  ทองโคตร

896 นางสาวศิวลักษณ์  อาจฤทธ์ิ



897 นางสาวสุทธิดา  นนทวิชัย

898 นางสาวสุภาวดี  นนทะวงศ์

899 นายอดิเทพ  อินทสร้อย

900 นายอนุรักษ์  วันทองสุข

901 นางสาวอลิน  จันทรมัย

902 นางสาวอัจฉรา  วีเงิน

903 นางสาวกานต์สิรี  ค าภักดี

904 นางสาวกุลวดี  โปรณะ

905 นายทศพล  นวนไชยดี

906 นายธีระพงศ์  มูลค าศรี

907 นายนิติศาสตร์  ศรีเมืองบุญ

908 นางสาวนุชธิดา  ก้อนพิลา

909 นางสาวเนตรนภา  ชนพอง

910 นางสาวปัทกานต์  กองเกิด

911 นายปิยะวัฒน์  นพรัตน์ไมตรี

912 นางสาวเปรมกมล  จ าปานิล

913 นางสาวมุกรินทร์  ลีลา

914 นางสาวรัชดาวรรณ  นาเมฆ

915 นายวันเฉลิม  ธรรมวงษ์

916 นายวัลลภ  สูงเนิน

917 นายวีระศักด์ิ  โสน  าเท่ียง

918 นางสาวกนิษฐา  เหลาเสน

919 นางสาวกัลยา  ศรีเมือง

920 นางสาวซอเฟีย  อาลาม

921 นางสาวธีรนุช  พินิจมนตรี

922 นายนนทนันท์  สีทาสร้อย

923 นายนัฐวุฒิ  อาจสมบาล

924 นางสาวพัชญาภา  ยอดด าเนิน

925 นางสาวพัชริดา  ไชยวิญญา

926 นางสาวภัทรนันท์  มากมูล



927 นางสาวศศิวิมล  กรพันธ์

928 นางสาวสายทิพย์  ภูธะสิม

929 นางสาวสุนันทา  ชินพระวอ

930 นางสาวสุพรรษา  ชาวหันค า

931 นางสาวสุมาลี  ดาวช่วย

932 นางสาวจันทร์ธิดา  วงค์จันลา

933 นางสาวจันทร์ศิลา  จันทร์อยู่จริง

934 นางสาวจีราภรณ์  มุ่งดี

935 นางสาวฐิตารีย์  นันทะสิงห์

936 นางสาวธัญรดา  บุญเกิด

937 นางสาวนันทิกานต์  พรมภักดี

938 นางสาวนุชนาถ  ชายศรี

939 นางสาวพิชญ์ณัฏฐ์  เปอสุวรรณ

940 นายพิชญวีร์  ประสาน

941 นางสาวพุทธิดา  ช านาญ

942 นางสาวภัชริดา  ฤทธิลี

943 นางสาวมีนา  ธรรมมียะ

944 นายวีรภัทร  ชาโฮง

945 สิบเอกอนุวรรษ  จันทาทุม

946 นางสาวอมรรัตน์  ขจรเดช

947 นางสาวอัญชลีพร  โสมาศรี

948 นางสาวอุลัยพร  ธุระพระ

949 นางสาวกรรณิการ์  โชติมลทิน

950 นางสาวกฤติยา  ท้าวพิมพ์

951 นางสาวกฤษดาพร  อุประ

952 นางสาวกาญจนวรรณ  จันทรเสนา

953 นางสาวจริยา  เพ็งเภา

954 นายจุฑาธิวัฒน์  ศรีจ านงค์

955 นางสาวจุรีรัตน์  กลางเดช

956 นายฐิติพัฒน์  อุทัย



957 นางสาวณัฐวดี  ศรีบุญ

958 นายธีระวัฒน์  กรรณลา

959 นางสาวนภัสสร  ดาสุข

960 นางสาวบังอร  อ่อนสะอาด

961 นายปฐมทรรศน์  น้อยลา

962 นายพีระพล  ทาบุตร

963 นางสาวมินตรา  หาที

964 นายรัชพงษ์  มณีวัฒน์

965 นางสาวลัดดาวัลย์  นามวงศ์

966 นางสาววราลักษณ์  สุขสมบูรณ์

967 นายสมชาย  มาจิตรตรา

968 นายเสฐียรพงษ์  ยาใจ

969 นายอภิชิต  พลค้อ

970 นางสาวอภิญญา  ค่าภูเขียว

971 นางสาวอุมาพร  สงมูลนาค

972 นายณัฐวุฒิ  ศรีเกษ

973 นางสาวนภสร  ดีอุดมจันทร์

974 นายนันทวัฒน์  กล้ารบ

975 นางสาวพัชรพร  หาสอดส่อง

976 นายมงคล  อุทัยนาง

977 นางสาวมณีรัตน์  หงษ์เวียง

978 นายวัชรพล  ดรเสนา

979 นางสาวอุมาพร  หลักชัย

980 นางสาวเจนจิรา  พงเพ็ชร

981 นางสาวชลลดา  เลิศนา

982 นายณภัทร  ชนะโยธา

983 นายธนาธิป  แผ่นทอง

984 นายธีรศักด์ิ  อรกุล

985 นายนวฉัตร  โพธ์ิสมบูรณ์

986 นางสาวบุษราคัม  คงทวี



987 นางสาวประภาสิริ  มะลิรัตน์

988 นางสาวปาณิสรา  ติ วเอม

989 นายปิยะนัฐ  หวานเสร็จ

990 นางสาวพรชนก  ทามาฤทธ์ิ

991 นางสาวพรพิมล  ทองจูล

992 นางสาวเยาวเรศ  แก้วพวง

993 นางสาวสายฝน  การถาง

994 นางสาวสุดารัตน์  พิมคีรี

995 นางสาวอภิญญา  ฝอยทอง

996 นางสาวอรอนงค์  ประนันทัง

997 นางสาวกวีวรรณ  พุดสระแก้ว

998 นางสาวจันทร์จิรา  นนทะสี

999 นางสาวฐิตาภา  สามารถ

1000 นางสาวณัฐนิชา  แดงชาติ

1001 นายณัฐพงษ์  ทุมสวัสด์ิ

1002 นายณัฐพล  ป้องบุญจันทร์

1003 นางสาวนัฐมน  วจีประศรี

1004 นางสาวปภัทธิญา  ทองกุล

1005 นายปิยะพงษ์  แก้วโยธา

1006 นายภูภณ  ชินไธสง

1007 นางสาวลลิตา  หลงน้อย

1008 นายวัศกร  ไชยสามารถ

1009 นายวิรัตน์  มีจังหาร

1010 สิบเอกศุภณัฐ  จันทร์ทา

1011 นางสาวสุจิตรา  สุริยเย็น

1012 นายองอาจ  บุบผาชาติ

1013 นางสาวอมรรัตน์  โคตรบุดดี

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

1014 นายกนกเทพ  แก้วก้อน

1015 นางสาวกนกพิชญ์  หมวดเมือง



1016 นางสาวกนกวรรณ  พันธ์ศรี

1017 นางสาวกนิษฐา  พลล  า

1018 นางสาวกมลชนก  สาช านาญ

1019 นางสาวกมลเนตร  ขุนอินทร์

1020 นายกรกช  ทองลาด

1021 นายกรกช  พานิล

1022 นายกรกช  ศรีแสง

1023 นางสาวกรรณิกา  ค าภา

1024 นางสาวกรรณิกา  สีม่วง

1025 นายกรุงบดินทร์  เบ็ญตัน

1026 นางสาวกฤตติญา  สิงห์สีดา

1027 นายกฤตภัค  มีสุวรรณ

1028 นายกฤตานน  ลาดนาเลา

1029 นางสาวกฤติยาภรณ์  ไชยต้นเทือก

1030 นายกฤษฎา  น้อมธรรม

1031 นายกฤษฎินทร์  ชัยรินทร์

1032 นายกฤษณะพงษ์  สนามทอง

1033 นางสาวกฤษณา  ฉวีวงศ์

1034 นายกฤษดา  ใบด า

1035 นายกฤษดา  พลลี

1036 นายกฤษดา  แสนสิงห์

1037 นางสาวกัญญา  พรมดี

1038 นางสาวกัญญานัฐ  แสงสว่าง

1039 นางสาวกัญญารัตน์  คงทัน

1040 นางสาวกัญณภัทร  ใจเพียร

1041 นายกันตภณ  แสงมุกดา

1042 นางสาวกันยกร  สุดโต

1043 นางสาวกัลยรัตน์  สีดากุล

1044 นางสาวกัลยา  กองตัน

1045 นางสาวกัลยาณี  นามมูลตรี



1046 นางสาวกาญจนสุดา  ทองอ่อน

1047 นางสาวกาญจนา  วงษ์จ าปา

1048 นายกานต์  แก้วนิล

1049 นางสาวกานต์รวี  เกตุแก้ว

1050 นางสาวก่ิงดาว  จันทร์เหล็ก

1051 นายกิตติ  จ๋ิวอยู่

1052 นายกิตตินันท์  แสงชมภู

1053 นายกิตติพงษ์  เจียระวาปี

1054 นายกิตติพงษ์  แสงวงษา

1055 นายกิตติพัฒน์  ทองอยู่

1056 นายกิตติพิชญ์  ภูษาวิโสธน์

1057 นายกิตติภูมิ  แก้วค ามี

1058 นายกิตติรงค์  ศรีนามโหน่ง

1059 นายกิตติศักด์ิ  ชินค า

1060 นายกีรติ  สารเนตร

1061 นางสาวกุ้งนาง  สน่ันเอื อ

1062 นางสาวกุลชา  อินไชยศรี

1063 นางสาวกุสุมา  วิเศษศรี

1064 นายเกริกเกียรติ  ชาลีคาร

1065 นางสาวเกศทิพย์  โนนทิง

1066 นางสาวเกศรินทร์  พรมทา

1067 นายเกียรติศักด์ิ  แก้วบุดดา

1068 นายเกียรติศักด์ิ  มหาวิน

1069 นายเกียรติศักด์ิ  เสนาวงศ์

1070 นายไกรสรสิงห์  บุญแย้ม

1071 นายขจรเกียรติ  แต่งสุวรรณ

1072 นางสาวขจรจิต  มะลิโค

1073 นายขจรศักด์ิ  บริบูรณ์ผล

1074 นางสาวขนิษฐา  จันทร์เทา

1075 นางสาวขนิษฐา  ช่วยแก้ว



1076 นางสาวขนิษฐา  สามารถ

1077 นางสาวขวัญจิรา  ศรีธรรม

1078 นายเขตชนะ  จ าปาชัย

1079 นายคมกริช  ศรีอุทธา

1080 นายคมสัน  จันพิพิศ

1081 นายโฆษิต  จันทิชู

1082 นายจตุพงษ์  ใยอุ่น

1083 นางสาวจรรยพร  เถาเมฆ

1084 นายจรัญ  ศรีวัฒนา

1085 นางสาวจรัญยา  พลขวา

1086 นางสาวจริญญา  เนตรแสงศรี

1087 นางสาวจริยา  โคตรบุญมี

1088 นายจักรกฤษณ์  ขนทน

1089 นายจักรกฤษณ์  ชุมดี

1090 นายจักรพงศ์  โสภาภักด์ิ

1091 นายจักรพรรดิ  ศรีเทพ

1092 นายจักริน  เอสามี

1093 นายจักรี  ดีเจริญ

1094 นางสาวจัตุรถาภรณ์  พลเสนา

1095 นางสาวจันทร์จิรา  จูมพันพร้าว

1096 นางสาวจันทร์จิรา  อามาตมนตรี

1097 นางสาวจันทร์ธิดา  กันแสน

1098 นางสาวจันทิมา  สาอิ ม

1099 นางสาวจารุวรรณ  จ าปานิล

1100 นายจารุวิทย์  วรรณดี

1101 นางสาวจิณห์วรา  ภักดีศรี

1102 นางสาวจิตรา  ไชยนาค

1103 นางสาวจิตลัดดา  บุตรอุดม

1104 นางสาวจิรณา  พันแจ้ง

1105 นายจิรพงษ์  สวัสด์ิภูมิ



1106 นางสาวจิรภา  ชาวโพธ์ิ

1107 นางสาวจิรภา  ศิริคะเณรัตน์

1108 นายจิระวัฒน์  กาติวงศ์

1109 นายจิรัฐพงษ์  จันทรพาณิช

1110 นางสาวจิราพร  ทิพนัด

1111 นางสาวจิราพรรณ  บุญหนัก

1112 นางสาวจิราภรณ์  สิงห์ทอง

1113 นายจิรายุทธ  ฤทธ์ิอินทร์

1114 นางสาวจิรารัตน์  มะณีทับ

1115 นางสาวจิราวรรณ  ค าโมง

1116 นางสาวจิราวรรณ  นาคค า

1117 นางสาวจีรนันท์  วรรณสาร

1118 นายจีรพัฒน์  เพ็งผ่อง

1119 นางสาวจีรภา  ค าหว่าน

1120 นางสาวจุฑาทิพย์  คลังกูล

1121 นางสาวจุฑามณี  ปัญญาสิม

1122 นางสาวจุฑามาศ  ปัชชาเขียว

1123 นางสาวจุฑามาศ  ปัตตานี

1124 นางสาวจุฑามาศ  เปร่ืองธรรมกุล

1125 นางสาวจุฑามาศ  สุบรรทม

1126 นางสาวจุฑารัตน์  พลสูงเนิน

1127 นายจุติพงษ์  รัตนกร

1128 นางสาวจุฬาลักษณ์  พรมจักร

1129 นางสาวเจนจิรา  พิลากูล

1130 นายเฉลิมพล  แก้วลี

1131 นางสาวชญานิษฐ์  เขียวชัย

1132 นางสาวชฎาพร  จอมทอง

1133 นางสาวชณณดา  ศรีมงคล

1134 นางสาวชนนิกานต์  อาจแก้ว

1135 นายชนะพล  สุภาพ



1136 นางสาวชนากานต์  นิตยโรจ

1137 นายชนาธิป  บัวใหญ่

1138 นางสาวชนิสรา  อ่อนตาแสง

1139 นางสาวชไมพร  พงค์ค า

1140 นายชยรพ  ไพรเขต

1141 นายชยางกูร  ทีบุตร

1142 นางสาวชลดา  ชาวไทย

1143 นายชลทิตย์  ศรีตระการ

1144 นางสาวชลธิชา  แก้วแก่นคูณ

1145 นางสาวชลธิชา  สาวันทา

1146 นางสาวชลิตา  ชาหยอง

1147 นายชโลธร  เครือสังข์ 

1148 นางสาวช่อประภา  เชื อกลางใหญ่

1149 นายชัชวาล  พิมพ์สิงห์

1150 นายชันษวิโรจน์  โกสมสัย

1151 นางสาวชาณัฐดา  มูลแก่น

1152 นายชินวัฒน์  สีซุย

1153 นายชินวุฒิ  ไวบรรเทา

1154 นางสาวชิยา  บุญชัย

1155 นายชีวะ  นนทจันทร์

1156 นางสาวชุติกาญจน์  ค าตา

1157 นายชุติเดช  พุทธมาตย์

1158 นายโชคชัย  แสงกุดเรือ

1159 นายโชคทวี  โสภาศรี

1160 นางสาวโชติรส  ถ่ินวัลย์

1161 นายฐากูร  แก้วบัวดี

1162 นายฐานานุศักด์ิ  จัตุรัส

1163 นางสาวฐิตาภรณ์  หนักแน่น

1164 นางสาวฐิติยา  ธรรมนาม

1165 นางสาวฐิติรัตน์  ค าคูบอน



1166 นายณรงค์  สีสมควร

1167 นางสาวณัชชา  เตโช

1168 นายณัชญ์พิสิษฐ์  ทวีแก้ว

1169 นายณัชพล  ศรีธรณ์

1170 นางสาวณัฎฐ์ชญา  รักษาพล

1171 นางสาวณัฏฐณิชา  ไชยค า

1172 นายณัฐกานต์  แควภูเขียว

1173 นายณัฐกิตต์ิ  แสงสว่าง

1174 นายณัฐชา  น้อยหา

1175 นางสาวณัฐชา  ราชชมภู

1176 นายณัฐดนัย  เทศชารี

1177 นายณัฐดนัย  ปานเกิด

1178 นางสาวณัฐตารีย์  มณีรัตน์

1179 นางสาวณัฐธิดา  พรหมสูตร

1180 นางสาวณัฐธิดา  สุขทองสา

1181 นายณัฐนนท์  โตงิ ว

1182 นางสาวณัฐนันท์  พันธ์โยธี

1183 นายณัฐพงศ์  ดอกจันทร์

1184 นายณัฐพงศ์  บุญมีวิเศษ

1185 นายณัฐพล  จันดวง

1186 นายณัฐพล  พิลาดา

1187 นายณัฐพล  โพธ์ิงาม

1188 นายณัฐวัฒน์  โยฆะวัฒน์

1189 นายณัฐวุฒิ  น้อยอาษา

1190 นายณัฐวุฒิ  พนาลิกุล

1191 นายณัฐวุฒิ  ลือค าหาญ

1192 นางสาวณัฐสุดา  เหง้ามูล

1193 นายดนัย  วรรณทองสุก

1194 นางสาวดรุณี  โกมาร

1195 นางสาวดวงจันทร์  หวางอุ้น



1196 นางสาวดาริณี  สัจจานนท์

1197 นางสาวดาเรศ  ทับทิมไสย์

1198 นายด ารงฤทธ์ิ  ทองดี

1199 นายดิษยนันท์  บุตรเต

1200 นายดิษยบุตร์  บุตรเต

1201 นายต้องดี  สอนค าหาญ

1202 นายถิรเดช  วงษ์บุตตะ

1203 นางสาวทวินันท์  เสโนฤทธ์ิ

1204 นายทวีวัฒน์  วังสีดี

1205 นายทศพล  ลูกภูเขียว

1206 นายทัศน์ภูมิ  อาจผักปัง

1207 นายทินวัฒน์  นามพุทธา

1208 นายเทพาฤทธ์ิ  พาสีราช

1209 นายเทวฤทธ์ิ  พงษ์วุฒินันท์

1210 นายธงชัย  ขอสูงเนิน

1211 นายธนดล  โค้วประดิษฐ์

1212 นายธนดล  ปานสัมฤทธ์ิ

1213 นายธนพงษ์  มณีโชติ

1214 นายธนพัชร์  มีรัตน์ธนวัต

1215 นายธนวัฒน์  ค าควร

1216 นายธนวัฒน์  ธรรมมิยะ

1217 นายธนวัฒน์  พลหงษา

1218 นายธนวิชญ์  โคนชัยภูมิ

1219 นายธนะชัย  มหาอุป

1220 นายธนะวัฒน์  สงวนศรี

1221 นางสาวธนัชชา  แก้วชนะ

1222 นายธนา  กุลวงษ์

1223 นายธนากร  นามวงษ์

1224 นายธนากร  มาศยคง

1225 นายธนากรณ์  อาสาสอน



1226 นายธนาธิป  แสนชัย

1227 นางสาวธนาภรณ์  แสงราช

1228 นายธนาวุฒิ  ศิลคุ้ม

1229 นางสาวธมลวรรณ  บุญมาหล้า

1230 นายธรรมนูญ  วิระพันธ์

1231 นายธรรมรัตน์  ศรีพิเมือง

1232 นายธวัชชัย  ปัญญาสิทธ์ิ

1233 นายธวัชชัย  วรรณภา

1234 นายธวัชชัย  ศรีเมืองปุน

1235 นางสาวธัญญลักษณ์  เผ่าบ้านฝาง

1236 นางสาวธัญญลักษณ์  ภูษา

1237 นางสาวธัญธร  จวงเงิน

1238 นางสาวธัญรินี  ศรีสุวอ

1239 นางสาวธัญสุดา  เหลาสิงห์

1240 นายธาดา  แก้วศรีนวล

1241 นายธิชาธรณ์  ศรีหนาท

1242 นางสาวธิดารัตน์  ช่วยเงิน

1243 นางสาวธิดารัตน์  บุดดี

1244 นางสาวธิติมา  สิมพา

1245 นายธิติวุฒิ  กาพย์แก้ว

1246 นายธีรพล  พรหล่อ

1247 นายธีรยุทธ  อุปฮาต

1248 นายธีรวัฒน์  จิตรโคตร

1249 นายธีรวัฒน์  เสนทา

1250 นายธีรวัฒน์  อิติปิ

1251 นายธีระ  คิมหันต์

1252 นายธีระพงศ์  ครุฑธกะ

1253 นายธีระพงษ์  ลาไป

1254 นายธีระวัฒน์  แสงวิชัย

1255 นายธีระวุฒิ  สุกใส



1256 นายนครินทร์  อินทร์ทะจันทร์

1257 นางสาวนงค์ลักษณ์  ท่ีดินด า

1258 นางสาวนงลักษณ์  ศรีทอง

1259 นายนนทชัย  ศรีดาวงศ์

1260 นางสาวนพกาญจน์  นพไธสง

1261 นางสาวนพมาศ  ค าภูแก้ว

1262 นางสาวนภัทรสร  วิจิตรปัญญา

1263 นางสาวนภัสวรรณ  ขาวสร้อย

1264 นางสาวนภัสสร  ลุนนิมิตร

1265 นายนรภัทร  สมอค า

1266 นายนรากร  แก้วพิมพ์

1267 นายนรินทร์  ทองรักษ์

1268 นางสาวนริศรา  ศรีพล

1269 นายนรุตม์  เทพประจักษ์

1270 นายนเรศ  คะณาศรี

1271 นางสาวนฤมล  นาชัยสินธ์ุ

1272 นางสาวนวพร  ภัทรณัฐากูร

1273 นายนัคธกรณ์  ปักชัยภูมิ

1274 นางสาวนัฎฐิกา  โคตรสมบัติ

1275 นายนัฐกิจ  ช่ืนชม

1276 นายนัฐดนัย  ไชยเดช

1277 นางสาวนัฐยา  สักคือพิมพ์

1278 นายนัฐวุฒิ  ริมทอง

1279 นางสาวนัฐสุดา  แสนกอง

1280 นายนัทชัย  พร้อมศิลป์

1281 นางสาวนัทธมน  เลิศอุดมโชค

1282 นางสาวนันฑิตา  เสมาทอง

1283 นายนันทชัย  โสภาอุทก

1284 นางสาวนันท์นภัส  โปทาหนัก

1285 นางสาวนันทวัน  รัตชาตา



1286 นางสาวนันทิกานต์  ปลัดกอง

1287 นางสาวน  าฝน  พลเย่ียม

1288 นายน าพร  พะกะยะ

1289 นางสาวนิตยา  บัวทอง

1290 นายนิติพล  จันทะพล

1291 นายนิติพล  แพงค า

1292 นายนิติวัฒน์  คูบุบผา

1293 นายนิธิไกร  ไมลคามิ

1294 นางสาวนิภากรณ์  ศรีค าบ่อ

1295 นางสาวนิภาพร  รอบรู้

1296 นางสาวนิภาวรรณ  อะวะตา

1297 นายนิยม  พรมศรีจันทร์

1298 นางสาวนิรัญญา  เรืองทอง

1299 นายนิรุตต์ิ  แก้วเกิด

1300 นางสาวนิศาชนม์  หม่ืนลิตร์

1301 นางสาวนิศาชล  สังฆรัตน์

1302 นางสาวนุจนาถ  ค าศรี

1303 นางสาวนุชจิรา  ค าปิคา

1304 นางสาวนุชนาฏ  ผาเมืองปัก

1305 นางสาวนุสรา  วิชาเงิน

1306 นางสาวเนตรชนก  ไกรหาญ

1307 นายบวร  สวัสด์ิศรี

1308 นางสาวบัณฑิตา  พิศวงษ์

1309 นายบารมี  ดีสุวรรณ

1310 นางสาวบุญพิทักษ์  ทูลแก้ว

1311 นางสาวบุราภรณ์  ปัญญาสิม

1312 นางสาวบุษฎี  เวชบรรพต

1313 นางสาวบุษราพร  บุรีชัย

1314 นางสาวเบญจมาภรณ์  ถินแดง

1315 นางสาวเบญจมาศ  นิลนามะ



1316 นางสาวเบญจวรรณ  แสงเสน

1317 นายปฏิภาณ  ขาวพา

1318 นางสาวปนิดา  สาฆ้อง

1319 นายปรเมศวร์  บุตรวิไล

1320 นายประกรณ์  มูลตรี

1321 นายประกาศิต  เพ็งพุฒ

1322 นางสาวประทับจิต  เหล็กยัง

1323 นางสาวประภัสสร  ประสานศักด์ิ

1324 นางสาวประภัสสร  พบสมัย

1325 นายประภากร  เกตุแก้ว

1326 นางสาวประภาพร  วันเพ็ญ

1327 นางสาวประภาสิริ  กุลฑลจันทร์

1328 นางสาวประภาสิริ  ปะกิระตา

1329 นายประสาน  แก้วจัตุรัส

1330 นายปรัชญา  คณะวาปี

1331 นางสาวปริฉัตร  พงษ์พันธ์ุนา

1332 นางสาวปริชาติ  กล้วยภักดี

1333 นายปริญญา  ไกยรัตน์

1334 นายปริญญา  ม่ันพรรษา

1335 นางสาวปริตา  ภูกองชนะ

1336 นางสาวปรีดารัตน์  เนียมเปีย

1337 นางสาวปลาย  ปะติเก

1338 นางสาวปวีณา  เค้าแก้ว

1339 นางสาวปวีณา  วิชิต

1340 นางสาวปวีณา  สีเคนา

1341 นายปองพล  ผุดผ่อง

1342 นายปัณณทัต  คนอาจ

1343 นางสาวปัทมา  ไชยศล

1344 นางสาวปัทมาภรณ์  สมเทศน์

1345 นางสาวปาจารีย์  ดรละคร



1346 นางสาวปาณิศา  ทัดมาลา

1347 นางสาวปาริฉัตร  ขัติสร

1348 นายปิติพงษ์  ศรีนาง

1349 นางสาวปิยพร  ทองเมืองน้อย

1350 นางสาวปิยพร  ศรีวะสุทธ์ิ

1351 นางสาวปิยพร  ศรีสอาด

1352 นายปิยะพงษ์  นาใจเย็น

1353 นายปิยะราช  ขวัญคุ้ม

1354 นางสาวปิยะวดี  เพชรรักษา

1355 นางสาวปิยาภรณ์  โคธนู

1356 นายปุณยวัจน์  พิลาแก้ว

1357 นางสาวผกามาศ  โสวรรณ์

1358 นายพงศกร  มงคล

1359 นายพงศกร  แสนโคตร

1360 นายพงศธร  ลิวไธสง

1361 นายพงศธร  สายจันทร์

1362 นายพงศ์พิพัฒน์  ชาโท

1363 นายพงศ์วิวัฒน์  แสงทอง

1364 นายพงษ์ธร  พะขุนทศ

1365 นายพงษ์พัฒน์  นราทร

1366 นายพงษ์พันธ์  โฆษิตวัชระ

1367 นายพงษ์พิทักษ์  อาจสุนทร

1368 นายพงษ์ศักด์ิ  วงษ์จูม

1369 นางสาวพชรพรรณ  พิมานันท์

1370 นางสาวพรชนก  ณะศรี

1371 นางสาวพรชิตา  ศรีวงศ์

1372 นางสาวพรทิพย์  บุญมา

1373 นางสาวพรทิภา  มานุ

1374 นางสาวพรธิดา  บรรหาไชย

1375 นางสาวพรประภา  ขรรค์แก้ว



1376 นางสาวพรปวีณ์  ไมล์หรือ

1377 นางสาวพรพิมล  บัวช่วย

1378 นางสาวพรรณนิดา  เมฆขุนทศ

1379 นางสาวพรสุดา  ทองนุ่ม

1380 นางสาวพรสุภา  บุญชู

1381 นายพลรัตน์  ธรรมผาลา

1382 นายพลวัฒน์  พรมสมบัติ

1383 นางสาวพลอยไพลิน  ธนะสูตร

1384 นางสาวพวงผกา  วงษ์ลา

1385 นางสาวพัชรินทร์  ผลบุญ

1386 นางสาวพัชรินทร์  สร้อยตา

1387 นางสาวพัชรี  เทพา

1388 นางสาวพัชรี  ราชแข็ง

1389 นายพัฒนชัย  แก้วบุดดี

1390 นางสาวพัฒน์นรี  ยุบลชัย

1391 นางสาวพัดชา  ค่ายแก้วรัตนกุล

1392 นางสาวพิชชาภา  ภูชาดา

1393 นางสาวพิชญา  พรหมมิ

1394 นายพิเชษฐ์  บุรมย์

1395 นางสาวพิณผกา  บุษราคัม

1396 นายพิทักษ์  เปรมฤทธ์ิ

1397 นายพิพัฒน์  วงศ์ค าชัย

1398 นายพิพัฒน์พล  ภูแต้มใจ

1399 นางสาวพิมพ์ผกา  ขุนมาตย์

1400 นางสาวพิมพ์พิไล  ชาญภูผา

1401 นางสาวพิมพ์ลภัส  ศรีบูอ่ า

1402 นางสาวพิมพิไล  ขนแก้ว

1403 นายพิสิทธ์ิ  อินทะปัญญา

1404 นายพิสิษฐ์  หมายชัย

1405 นางสาวพีชชาภา  แก้วพิภพ



1406 นายพีรพล  วันลา

1407 นายพีรพัฒน์  เบ้ามงคล

1408 นายพีรวุฒิ  นนทะแสน

1409 นายพีระพงษ์  ค าเรือง

1410 นายพุทธชัย  แสงสว่าง

1411 นางสาวเพชรลดา  นามรัตนศรี

1412 นางสาวเพ็ญผกา  อะวะตา

1413 นางสาวเพ็ญพักตร์  มุ่งหมาย

1414 นางสาวเพ็ญพิสุทธ์ิ  นิตย์ไธสง

1415 นางสาวเพ็ญวิภา  น้อยมนตรี

1416 นางสาวแพรวนภา  วิเชียร

1417 นางสาวแพรวพราว  เฮืองบุญศรี

1418 นางสาวแพรวฟ้า  ไชยสิทธ์ิ

1419 นางสาวฟ้าใส  พนิรัมย์

1420 นางสาวฟ้าอรุณ  ฮุยชัยภูมิ

1421 นายภคพร  จันดาหาร

1422 นายภควัต  วงศ์ปัญญา

1423 นายภัทรธร  วรสิทธ์ิ

1424 นายภัทรภณ  พิลาสุทธ์ิ

1425 นางสาวภัทรวดี  เนธิบุตร

1426 นางสาวภัทรวดี  ฤทธ์ิละคร

1427 นางสาวภัทรสุดา  ชาวงษ์

1428 นางสาวภัสราภรณ์  ศรพรหม

1429 นายภาณุพงศ์  มีวันค า

1430 นางสาวภาณุมาส  ป้อมสุวรรณ

1431 นายภาณุวัฒน์  แก้วหัวนิล

1432 นางสาวภานุมาศ  ไกรพล

1433 นายภานุวัช  มีด้วง

1434 นางสาวภาวินี  บุญรักษ์

1435 นางสาวภาวินีย์  มูลศรี



1436 นางสาวภิรมญา  บัวระภา

1437 นายภีรศักด์ิ  จนใจ

1438 นายภูบดินทร์  อัศวรัตนกุล

1439 นายภูริวัฑฒน์  อาธรรมระชะ

1440 นายภูวไนย  ชัยพลทอง

1441 นายมงคล  ชนะดี

1442 นายมนัส  วงค์ศรีชา

1443 นางสาวมยุรี  เดชราช

1444 นางสาวมลธิตา  ลุนะหา

1445 นางสาวมะลิษา  มะลาเหลือง

1446 นายมัฆวาน  สีทองดี

1447 นางสาวมัชฌิมาภรณ์  สุปัญญา

1448 นางสาวมัญฑิตา  ดวงค าดี

1449 นางสาวมินตรา  มูลถวิลย์

1450 นางสาวมุกนิดา  แถวอุทุม

1451 นางสาวมุฑิตา  เคนานันท์

1452 นางสาวเมทินี  บุตรี

1453 นายยงยุทธ  ค าสงค์

1454 นายยงยุทธ  สอนสีแก้ว

1455 นางสาวยลดา  พาภักดี

1456 นายยุทธนา  กัลยา

1457 นายยุทธนา  สุมังเกษตร

1458 นายยุทธภูมิ  จันท ามา

1459 นายยุทธิไกร  วิลัยปาน

1460 นางสาวยุพิน  พลเจือ

1461 นางสาวยุภาวัลย์  นามวงษา

1462 นางสาวเย็นจิตร  จันทะรัตน์

1463 นางสาวเยาวลักษณ์  ทาคินี

1464 นางสาวเยาวลักษณ์  วันหล่อม

1465 นางสาวรชตะ  แสนบุราณ



1466 นางสาวรชนีกร  สมัตถะ

1467 นางสาวรวิวรรณ  ขนชัยภูมิ

1468 นางสาวรัชณิดา  ทาแหยม

1469 นางสาวรัชนีกร  บรรดาศักด์ิ

1470 นางสาวรัชนีวรรณ  หงษ์ชุมแพ

1471 นางสาวรัชสุดา  สินพล

1472 นายรัฐพงษ์  เวียงสุข

1473 นายรัฐพงษ์  สิงห์จันทร์

1474 นายรัตติกร  รัตนยา

1475 นายรัตนชัย  ออมสิน

1476 นางสาวรัตน์นรินทร์  ดีโนนโพธ์ิ

1477 นายราชศักด์ิ  บุญรอด

1478 นางสาวรุ้งจรัส  สังฆพัฒน์

1479 นางสาวรุ่งทิวา  ใยบัว

1480 นางสาวรุจิรา  ชัยชนะ

1481 นางสาวเรวดี  กูลเดช

1482 นางสาวเรืองรอง  อินทอง

1483 นางสาวฤดีรัตน์  เพชรล  า

1484 นายฤทธิพงษ์  พงทะวง

1485 นางสาวลลิตา  ค าภูเวียง

1486 นางสาวลลิตา  นาคา

1487 นางสาวลลิตา  ยวงโพธ์ิ

1488 นางสาวลักษมีวรรณ  สารสมัคร

1489 นายลัทธพล  คึมยะราช

1490 นางสาวลิลรฎา  โทพิลา

1491 นางสาวลิลินลา  เครือเข่ือนเพชร

1492 นายวชิราวุธ  พรมศรี

1493 นายวทัญญู  สภา

1494 นางสาววธิดา  ก้อนแก้ว

1495 นางสาววนิดา  เนืองแก้ว



1496 นายวรการ  ดีขามป้อม

1497 นางสาววรฉัตร  ศิริมนตรี

1498 นางสาววรฏิมินทร์  เวียงหลวง

1499 นางสาววรพรรณ  สิทธิเลาะ

1500 นางสาววรรณณิษา  จ่าสาลี

1501 นางสาววรรณภา  กิมเง็ก

1502 นางสาววราภรณ์  เจริญชนม์

1503 นางสาววราภรณ์  เลิศสพุง

1504 นายวราวุธ  พลธิรักษา

1505 นางสาววรินทร  กุลจันทร์ศรี

1506 นางสาววริศรา  ทองไทย

1507 นางสาววรีภรณ์  นระแสน

1508 นางสาววลดา  สมบรรณ์

1509 นายวสันต์  พันโยศรี

1510 นายวัชรพล  การุญญเวทย์

1511 นายวัชระ  งบของ

1512 นายวัชระ  ป้อมภูเขียว

1513 นายวัชระกร  ทาเชาว์

1514 นายวัชรินทร์  ค าภาระ

1515 นางสาววันชณิดา  อ้วนสิมมา

1516 นายวารินทร์  นามวงศรี

1517 นางสาววารุณี  มูลเกษร

1518 นางสาววาสนา  คานทอง

1519 นางสาววิจิตรา  กองชนิน

1520 นางสาววิจิตรา  สารเงิน

1521 นางสาววิชชุดา  มียา

1522 นายวิชิต  บัวงาม

1523 นางสาววิชุดา  วังพา

1524 นายวิทวัส  ศรีสุจิตร

1525 นายวินัย  คู่จันทึก



1526 นางสาววิริญทิพย์  อัคบุตร

1527 นายวิรุต  อุดทา

1528 นางสาววิลาวัลย์  โสภาอุทก

1529 นางสาววิลาสินี  ชุมพล

1530 นางสาววิลาสินี  พงษ์ค าพันธ์

1531 นางสาววิไล  ค าไชย

1532 นายวิศวัฒน์  ทีวันดี

1533 นายวิษณุ  คงสูงเนิน

1534 นางสาววิสสุตา  พาจันทร์

1535 นายวีรพลธ์ุ  มายอด

1536 นายวีรพันธ์  ชมภูวิเศษ

1537 นายวีระชัย  ว่างป่อ

1538 นายวีระพล  ไกยวัดย์

1539 นายวีระยุทธ  กอผล

1540 นายวีระยุทธ  สนธิสัมพันธ์

1541 นายวุฒิไกร  ภูศรี

1542 นายวุฒิชัย  ผุสิมมา

1543 นายวุฒิชัย  พุทธสิม

1544 นายวุฒิพงษ์  ศาลาสุข

1545 นายไวทยา  ศรีสุวรรณ

1546 นายศรายุทธ  สารเงิน

1547 นายศราวุฒิ  ทศลา

1548 นายศราวุธ   กองมงคล

1549 นางสาวศศิธร  คนเพียร

1550 นายศักด์ิดา  ปราบคนช่ัว

1551 นายศักรินทร์  โง๊ะบุดดา

1552 นายศาสตรวิทย์  เฉิดฉาย

1553 นายศิรวิทย์  ศรีทานนท์

1554 นายศิระวัฒน์  ท่ีรักษ์

1555 นายศิริโชติ  ศิริกล่ิน



1556 นางสาวศิรินภา  ขุนทุม

1557 นางสาวศิรินารถ  สมคะเณย์

1558 นางสาวศิริพร  เกตนอก

1559 นางสาวศิริรัตน์  บัตรสูงเนิน

1560 นางสาวศิริรัตน์  ประกาสาตัง

1561 นางสาวศิริรัตน์  สีหะนาม

1562 นางสาวศิริลักษณ์  กันยา

1563 นางสาวศิริลักษณ์  นนทวิศรุต

1564 นางสาวศิริลักษณ์  วงค์ชัยยา

1565 นางสาวศิริวรรณ  งิ วลาย

1566 นางสาวศิริวิมล  ยศปัญญา

1567 นายศิริสมบัติ  ไชยฤทธ์ิ

1568 นางสาวศิวพร  ทาริวิก

1569 นายศุภกร  มุ่งวิชา

1570 นายศุภกิจ  ผิวข า

1571 นายศุภชัย  ประสมบุญ

1572 นายศุภชัย  มหาชัย

1573 นางสาวศุภธิดา  ภูพิมพ์สัน

1574 นางสาวศุภมาส  เทียบขุนทด

1575 นางสาวศุภรัตน์  จ่อยพันนา

1576 นางสาวศุภวรรณ  เมืองฮามพันธ์

1577 นายศุภศร  เปล่ียนศิริชัย

1578 นายศุภอรุณ  เหลาสิทธ์ิ

1579 นายเศรษฐศักด์ิ  วังสระ

1580 นางสาวสกุลรัตน์  ราคาแพง

1581 นางสาวสกุลรัตน์  ศิริค า

1582 นางสาวสตรีขวัญ  ขานตา

1583 นายสนธยา  จวนรุ่ง

1584 นางสาวสมใจ  นิยมบล

1585 นายสมชาย  โสบุญมา



1586 นายสมบัติ  ทัตพันธ์

1587 นายสมบูรณ์  เนาว์แก้งใหม่

1588 นางสาวสมรัชนี  มุ่งดี

1589 นางสาวสรัญญา  ปุริตัง

1590 จ่าสิบตรีสราวุธ  วันทองสุข

1591 นางสาวสโรชา  ค าใบ

1592 นางสาวสโรชา  วัฒนสิงห์

1593 นายสหราช  วงศ์บัวพันธ์ุ

1594 นายสัณหณัฐ  เกตุขาว

1595 นายสันติ  สิงห์ส าราญ

1596 นายสันติภาพ  ชมภูเวียง

1597 นายสันติภาพ  เล่ห์กล

1598 นายสันติสิต  พ่อลา

1599 นางสาวสายฝน  พรมดี

1600 นายสารัช  ศรีบุรินทร์

1601 นางสาวสาวิตรี  ทองมูล

1602 นางสาวสาวิตรี  ยมโคตร์

1603 นายสิทธิโชค  โคกโพธ์ิ

1604 นายสิทธิศักด์ิ  กาสุริย์

1605 นางสาวสินิจทรา  สงวนนาม

1606 นายสิรภพ  วิเศษสิงห์

1607 นายสิริ  เทวิน

1608 นายสิริชัย  แดงเทโพธ์ิ

1609 นายสืบพงศ์  พรหมเมตตา

1610 นายสุกฤษฏ์ิ  ชราชิต

1611 นางสาวสุกัญญา  ทองดี

1612 นางสาวสุกิมตรา  ขุนนาเลด

1613 นางสาวสุขุมาลย์  พลศรี

1614 นางสาวสุจิตรา  โพชราช

1615 นายสุชัญญา  อ่อนเหลา



1616 นางสาวสุชาดา  สุวรรณเพชร

1617 นางสาวสุณิสา  กิจกล้า

1618 นางสาวสุดาพร  เสวะนา

1619 นางสาวสุดาภรณ์  เวียงอินทร์

1620 นางสาวสุดารัตน์  กลางหล้า

1621 นางสาวสุดารัตน์  วันทองสุข

1622 นายสุทธิพงษ์  เพชรประไพ

1623 นายสุทัศน์  อุดม

1624 นายสุธรรม  โศณณายะ

1625 นางสาวสุธากร  หนูดา

1626 นางสาวสุนิภา  สมสีใส

1627 นายสุปรีชา  แสงกระจาย

1628 นางสาวสุปรียา  จันทกล

1629 นางสาวสุปรียา  สะท้านบัว

1630 นายสุพจน์  จันดีทอง

1631 นางสาวสุพรรณภา  คล้ายสุบรรณ

1632 นางสาวสุพรรษา  สีดาหัวดี

1633 นางสาวสุพัฒน์ตรา  พลชาย

1634 นางสาวสุพัตรา  เชื อบุญมี

1635 นางสาวสุพิชญา  วรรณคง

1636 นางสาวสุภัทสร  พรมสุ

1637 นางสาวสุภาพร  วงษ์ไชยา

1638 นางสาวสุภาภรณ์  ตระกูลผุดผ่อง

1639 นางสาวสุภาวดี  รอบรู้

1640 นางสาวสุภาวรรณ  ศิริขันแสง

1641 นางสาวสุมนธกาญน์  วงษ์อินไทย

1642 นางสาวสุมาพร  รูปหล่อ

1643 นางสาวสุมิตรา  รัตนเพ็ชร

1644 นายสุรศักด์ิ  อินทร์เรืองศรี

1645 นายสุรัตน์  ทอนเบ้า



1646 นางสาวสุรัตนา  แสนทน

1647 นางสาวสุรารักษ์  กุลผาย

1648 นายสุริยะ  ลาดเงิน

1649 นายสุริยา  คุมธง

1650 นายสุริยา  ย่ิงวงค์

1651 นายสุริยา  วิเศษภักดี

1652 สิบเอกสุริยา  เสรีภาพ

1653 นางสาวสุริสา  คนขยัน

1654 นางสาวสุรีย์ฉาย  ไขแสง

1655 นางสาวสุวนันท์  นัยวัฒน์

1656 นางสาวสุวนันท์  โนนศรีค า

1657 นางสาวสุวนันท์  สารค า

1658 นางสาวสุวัจนี  ย่ียวน

1659 นายสุวิชา  จันทร์เพ็ง

1660 นายสุวิทย์  กัลยา

1661 นายเสกสรร  จันทะนนตรี

1662 นางสาวเสาวภา  ศิริตื นลี

1663 นางสาวเสาวลักษณ์  หัดค าหม่ืน

1664 นางสาวแสงสวรรค์  ทองป้ัน

1665 นางสาวหทัยวรรณ  วันทา

1666 นางสาวหน่ึงฤทัย  เร็วสา

1667 นายหนุ่มเสก  ศรีผาโคตร

1668 นางสาวหฤทัย  สุขใจ

1669 นางสาวหัทยา  ชาเนตร

1670 นางสาวหัทยา  เพียรไธสงค์

1671 นางสาวอชิรญา  โสภี

1672 นายอดิศักด์ิ  บัวโค

1673 นายอดิศักด์ิ  สุขสงวน

1674 นายอติราช  พันธะสุมา

1675 นางสาวอทิติยา  เหลากัน



1676 นายอธิคม  บึงมุม

1677 นายอธิวัฒน์  คงคาลัย

1678 นางสาวอนงค์นาถ  ทวีศรี

1679 นางสาวอนุชรา  ชัชวาลย์

1680 นายอนุชิต  วงษ์นาม

1681 นางสาวอนุธิดา  ป้องสิงห์

1682 นายอนุพงษ์  ฝอยกลาง

1683 นายอนุวัฒน์  แดงค า

1684 นางสาวอนุสรา  จันโทศรี

1685 นางสาวอภิชญา  ฝาระมี

1686 นายอภิชาติ  ชัยศิรินทร์

1687 นางสาวอภิญญา  พงษ์สระพัง

1688 นายอภิเดช  ยศวงศ์ษา

1689 นายอภินันท์  แสวงวงษ์

1690 นายอภิรักษ์  กุลสิม

1691 นายอภิวัฒน์  กาญจนากาจ

1692 นายอภิวัฒน์  ชาติวงษ์

1693 นายอภิวัฒน์  อ้นไธสง

1694 นายอภิสิทธ์ิ  กาละบุตร

1695 นายอภิสิทธ์ิ  จันทวิเศษ

1696 นายอภิสิทธ์ิ  ตาแหวน

1697 นายอภิสิทธ์ิ  นันทะเสน

1698 นายอภิสิทธ์ิ  บัวทอง

1699 นางสาวอมรรัตน์  พิมพา

1700 นายอรชุน  เกาะน  าใส

1701 นางสาวอรณิช  บุตรค า

1702 นางสาวอรปรียา  บุญมี

1703 นายอรรถพล  พานทอง

1704 นางสาวอรวรา  แรงสาริกิจ

1705 นางสาวอรสา  วงลินยอง



1706 นางสาวอรอนงค์  เบ้าจันทร์

1707 นางสาวอรอุมา  วงศ์ดาว

1708 นางสาวอรอุมา  อาริโย

1709 นางสาวอรัญญา  ตะวะนะ

1710 นางสาวอริยา  สิงห์บ้านหาด

1711 นางสาวอริสรา  ธาตุท าเล

1712 นางสาวอริสา  ช านาญ

1713 นางสาวอรุณ  พลบูรณ์

1714 นางสาวอรุณโรจน์  หมอแสน

1715 นายอลงกต  พลอินทร์

1716 นางสาวอ้อมใจ  ชัยสิทธ์ิ

1717 นางสาวอังคณา  สุขบัว

1718 นางสาวอังคณา  สุตมาตย์

1719 นางสาวอัจฉรา  ดาสา

1720 นางสาวอัจฉราภรณ์  ทองก้อน

1721 นางสาวอัมภาพันธ์  เอนเกษร

1722 นายอัษฎางค์  ไชยสีทา

1723 นายอาจณรงค์  เครือแก้ว

1724 นายอาทิตย์  ทองยา

1725 นายอานนท์  กองทรัพย์

1726 นายอานนท์  ป้ันเจริญ

1727 นางสาวอาภาพร  วงวาล

1728 นางสาวอารียา  จ าปามี

1729 นายอ าพล  อินทร์อุ

1730 นายอิทธิพล  เขจรสัตย์

1731 นางสาวอินทิรา  ขันทะม่วง

1732 นายอิสระพงษ์  อ้วนแพง

1733 นายอุทัย  แทนไธสงค์

1734 นางสาวอุมากร  อุปรัง

1735 นางสาวอุมารินทร์  อุทธาญาติ



1736 นางสาวอุริยา  สหัสทิตย์

1737 นายเอกบุรุษ  จ ารูญศิริ

1738 นายเอกพร  ท้าวพรหม

1739 นางสาวไอลดา  เดชดอนบม

1740 นางสาวไอลดา  วันเพ็ญ

ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ ๑

1741 นายนิรันดร์  สอนบัว

1742 นายอดิศักด์ิ  มัคพาน

1743 นางสาววรันธร  ทนทาน

1744 นางสาวดารุณี  เบ้าสาลี

ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ ๒

1745 นายบุญฤทธ์ิ  เสมาทอง

1746 นางสาวอาภัสรา  จันทะเพ็ง

1747 นายชรัญ  โขมะพันธ์

1748 นายพงษ์ศักด์ิ  แสนใจวุฒิ

1749 นายฐิติวัฒน์  กล้าหาญ

1750 นายวัชรพงษ์  นิลนามะ

1751 นายบุญญฤทธ์ิ  พิลาทา

1752 นางสาวปาริษา  แก้วอาจ

1753 นายเอกมงคล  หอมตระกูลขจร

1754 นายกิตติพงษ์  ไตรศรี

1755 นางสาวจิตติมา  สิงหวิไลกุล

1756 นางสาวนันทวัน  วันสืบ

1757 นายวสุพล  การินทร์

1758 นางสาวปาริตรา  เหลาสุพะ

1759 นายกิตติพล  บูระพา

1760 นายประวิทย์  พงษ์สระพัง

1761 นายวุฒิชัย  สุภาษิ  

ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต

1762 นายกตัญญู  บุตรพิเศษ



1763 นายกฤษฎา  ม่วงแย้ม

1764 นายกัมพล  ภูเพ็กซ่ี

1765 นายกิตติพันธ์  ยศปัญญา

1766 นายกิตติภูมิ  ผาแดง

1767 นายเกียรติศักด์ิ  ทิพย์รักษ์

1768 นายไกรวิชญ์  โคตรวงษา

1769 นายขจิตศักด์ิ  ค ามูลคร

1770 นายจตุรงค์  ลีพรม

1771 นายจักรกฤษ  ศรีวิชา

1772 นายจักรรินทร์  ธงภักด์ิ

1773 นางสาวจันแก้ว  บัวระภา

1774 นางสาวจันทร์จิรา  เชื อบุญไทย

1775 นายจารุเวศ  ชรารัตน์

1776 นายจิรายุส  โคตรชนะ

1777 นางสาวจุฬาภร  สิงห์สมบัติ

1778 นายเจมส์ศักด์ิ  สอนแก้ว

1779 นายชัยเจริญ  ด้วงดี

1780 นายชัยธวัช  ค าภาหมี

1781 นายชัยนันต์  ค าเครือ

1782 นายชาคริต  อุ่นเอิบ

1783 นางสาวฐิติกาภรณ์  พลซา

1784 นายณัฐพงษ์  หินเธาว์

1785 นายณัฐพล  แก้วอ่อน

1786 นายณัฐพล  ภารบูรณ์

1787 นายณัฐพล  มูลทากรม

1788 นางสาวดวงประภา  นครขวาง

1789 นางสาวทิฆัมพร  เคณเหล่ือม

1790 นายเทพประทาน  วิเศษย่ิง

1791 นายธนวัฒน์  ม่ิงศิริ

1792 นายธนวัตร  ภักดียา



1793 นายธนากร  ไชยศรีสงคราม

1794 นายธนาโชค  สมภาร

1795 นายธนาวุฒิ  พลเสนา

1796 นายธราเทพ  โนพันธ์

1797 นายธวัชชัย  พลช านาญ

1798 นายธันชนก  จันสด

1799 นายธีรภัทร  กลางเสนา

1800 นายธีรวุฒิ  สารวงษ์

1801 นายธีระวุฒิ  ทิพย์ลุ้ย

1802 นายนพดล  เฮืองบุญศรี

1803 นายนราธิป  เจริญย่ิง

1804 นายนราพล  ประทุมวัฒน์

1805 นายนัฐพงษ์  ค าเขียว

1806 นายนัฐพงษ์  พันหล้า

1807 นายนิติรัฐ  เวียงดินด า

1808 นางสาวนิภาพร  มูณละศรี

1809 นายปัญจพล  ปาริจันทร์

1810 นายปัฐพี  วิปัสสา

1811 นายปิยะมินทร์  มูลวิจิตร

1812 นายเปรม  สุวรรณทร

1813 นายพงศกร  ทิพย์ส าเหนียก

1814 นายพงศธร  ไชยแสง

1815 นางสาวพนารัตน์  ไพรวรรณ

1816 นายพบพงศ์  ครคง

1817 นายพลวัฒน์  จันทคุณ

1818 นายพิษณุ  เรืองใสส่อง

1819 นายพีรพัฒน์  พุทธมาตย์

1820 นายพีระพงษ์  พรมเอ่ียม

1821 นายพีระวัฒน์  อุบลไชย

1822 นายภัทรพงษ์  แก่นค า



1823 นายภาณุเดช  ฟักสูงเนิน

1824 นายภาณุพงศ์  มูลถวิล

1825 นายภานุภณ  วงษ์จูม

1826 นายภานุวัตร  หงษ์ชุมแพ

1827 นายภิวัฒน์  ศิริ

1828 นายยุทธศักด์ิ  จันทร์แสตมป์

1829 นายรัฐพล  ศรีบุรินทร์

1830 นายรัตน์พงษ์  ศรีทา

1831 นายฤทธิชัย  ใบโสภา

1832 นายฤทธิชัย  ปีแหล่

1833 นายวรวุฒิ  โพธ์ิชัย

1834 นางสาววราภรณ์  ยังรอด

1835 นายวศิโยน  ขัติสอน

1836 นางสาววันวิสาข์  สุดาชม

1837 นายวิชชากรณ์  ชาธรรมา

1838 นายวิทยา  เณรจาที

1839 นายวิทวัส  ศรีประเสริฐ

1840 นายวุฒิชัย  ยืนสุข

1841 นายศรายุทธ  บุดดาซุย

1842 นายศรายุทธ  อัปหัง

1843 นางสาวศิรินันต์  แฝงสวรรค์

1844 นายสกุลกานต์  บัวพุฒ

1845 นายสมพล  สีพรม

1846 นางสาวสริดา  อินยานวน

1847 นายสิทธิพร  บุญหาร

1848 นายสิทธิพล  สิงห์ภา

1849 นายสุขเกษม  โคตรมงคล

1850 นางสาวสุดารัตน์  มณีศรี

1851 นายสุเมธ  นวดโอโล

1852 นายสุรกิต  วิจิตรจันทร์



1853 นายสุรชัย  วิจิตรจันทร์

1854 นายสุรเชษฐ์  ร้อยสุริยะ

1855 นายสุรศักด์ิ  อุนทะพา

1856 นายสุรศิลป์  คะหาญ

1857 นายสุรินทร์  โยธาคุณ

1858 นายสุริยะ  ธัญญารักษ์

1859 นายเสกสรรค์  เจริญเต็ม

1860 นายหัตถชัย  เขียนศรีอ่อน

1861 นายอดิศร  สารวงษ์

1862 นายอนุชัย  บุตรโคตร

1863 นายอภิสิทธ์ิ  กันพนม

1864 นายอภิสิทธ์ิ  โคตมะณี

1865 นางสาวอรญา  ทับทิมใส

1866 นายอัครชัย  สมพรมมา

1867 นายอัฐชา  พายัพ

1868 นายอัฐพล  เหลาทอง

1869 นายอัทรพงษ์  เชื ออุ่น

1870 นายอุทัย  ปานจ ารูญ

1871 นายเอกชัย  จันทะค่อม

1872 นายเอกชัย  พิมพุธ

1873 นายเอกพงษ์  ชาภักดี

1874 นายเอกรินทร์  พานหล้า

1875 นายเอกสกุล  เปานาเรียง

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ ๑

1876 นางสาวกฤษดา  มาตะคุ

1877 นางสาวศศิธร  ผงผานอก

1878 นายบัญญวัต  แก้วยาศรี

1879 นายวสันต์  กรวยสวัสด์ิ

1880 นางสาวดลญา  บัวทา

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ ๒



1881 นายบุญชัย  โสโพ

1882 นายออมสิน  เฮียงหล้า

1883 นายภาณุเดช  อัครชาติ

1884 นางสาวเจนจิรา  พุทธา

1885 นายสิโรจน์  ค าละมูล

1886 นายกิตติศักด์ิ  ชูไข

1887 นายวันฉลอง  แสงชมภู

1888 สิบเอกสุกฤษฎ์ิ  ศรีธรรมมา

1889 นางสาวปาริฉัตร  ศรีพรหม

1890 นายนราธร  สง่าลี

1891 นายสุริยา  จิไธสง

1892 นายวีระชัย  นามบุญลือ

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

1893 นางสาวกนกวรรณ  พิทักษ์กุล

1894 นายกรกช  นิธิปัญญาบดี

1895 นายกฤตภาส  จันทร์สว่าง

1896 นายกฤษฎาวุฒิ  เดชพุท

1897 นายก่อเกียรติ  ช่างระดม

1898 นางสาวกอบกุล  บุญมา

1899 นางสาวกิตติญา  ศรีเมือง

1900 นายกิตติธัช  สุวรรณสิงห์

1901 นางสาวกิตติยา  เกษทองมา

1902 นางสาวกิตติยา  บับภาเอก

1903 นายเกียรติยศ  ศรีวงษ์

1904 นายเกียรติศักด์ิ  ศรีเรือง

1905 นายขวัญชัย  บุญกอด

1906 นายเขตต์ตะวัน  สุธงษา

1907 นายจรัญ  สุธรรม

1908 นายจักรพรรดิ  จันเส



1909 นายจารุวิทย์  มิตรภาพ

1910 นางสาวจิตติมาพร  บัวระภา

1911 นายจิตรกร  จันทบับภาศรี

1912 นายจิรเกียรติ  บงแก้ว

1913 นางสาวจิรัชญา  จางวางแก้ว

1914 นายจิรายุส  แสนหลวงอุด

1915 นายจีรพงษ์  ชัยเต็ม

1916 นายจีระพงษ์  จันทร

1917 นางสาวเจนจิรา  กันณรัตน์

1918 นายเฉลิมพล  เหมือนนึก

1919 นายชนะชัย  ใอจ้อย

1920 นายชาญชัย  เพ็งพล

1921 นายชานนท์  สุนานันท์

1922 นายณัฐธวัช  บุญแสน

1923 นางสาวณัฐธินี  ลามค า

1924 นายณัฐพงศ์  ลาปะ

1925 นายณัฐวุฒิ  คุชนุช

1926 นายดุสิต  ศิริบูรณ์

1927 นายถวิล  เทพอนิทร์

1928 นายทศพร  เสนาะศัพย์

1929 นายทินกร  ถ่ินทิพย์

1930 นายเทิดศักด์ิ  พรมทา

1931 นายธนพล  แสงสาระวัด

1932 นายธนวัฒน์  สานมะโน

1933 นายธนากร  ดวงทิม

1934 นายธนารัตน์  น้อยจันทร์

1935 นายธัชนนท์  อันสุริย์

1936 นางสาวธัญญารักษ์  วังหอม

1937 นางสาวธิดาทิพย์  ค าแท่ง



1938 นายนครินทร์  เมืองเกษม

1939 นายนนทนันท์  เกิดเทวา

1940 นายนนทวัฒน์  ลากุล

1941 นายนพรัตน์  สุโพธ์ิ

1942 นายนรินทร์ธร  โฉมนคร

1943 นายนฤเบศ  วงษ์เทศ

1944 นายนัฐพงษ์  ลิจันทร์

1945 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงนิลาวัลย์  ขุนสุภาพ

1946 นางสาวนุจจารีย์  แสงขาว

1947 นายปฏิภาณ  ขุขันธ์

1948 นางสาวปรีชญา  สิมสี

1949 นางสาวปานทิพา  ไชยโสดา

1950 นางสาวปารีมา  มูลกองศรี

1951 นายปิยะณัฐ  ก าเนิดกาลึม

1952 นางสาวปิยะมาศ  นพคุณ

1953 นางสาวเปรมกมล  มูลทา

1954 นายพงศธร  คณะแพง

1955 นายพงศธร  ต้อนโสกรี

1956 นายพงษ์พิสุทธ์ิ  ละตา

1957 นายพชร  แก่นมา

1958 นางสาวพรนิภา  เกตุนาค

1959 นางสาวพัชรินทร์  น้อยอัง้

1960 นายพิรุณ  จันทะนา

1961 นางสาวเพลินสุข  สิทธิโห

1962 นางสาวภักวิภา  สาลาสุตา

1963 นายภาคีนัย  วรรณภา

1964 นายภูมิมินทร์  โชคเหมาะ

1965 นายมงคล  โมหา

1966 นายเมืองชัย  แก้วระวัง



1967 นายยอดขวัญ  สุวรรณสิงห์

1968 นายรัฐกิจ  ศรีหะ

1969 นายรุ่งนิรันดร์  ต๊ะมาสี

1970 นางสาวเรือนทิพย์  โสมาศรี

1971 นางสาววนิดา  สีชัยปัญหา

1972 นางสาววรรณนิศา  พิเคราะห์แนะ

1973 นางสาววรรณวิสา  ฉิมกลาง

1974 นายวรวิช  ทองป้ัน

1975 นายวัฒนชัย  ศรีกุล

1976 นายวัฒนา  ดาหอม

1977 นายวิษณุ  หวังสกุล

1978 นายวุฒิศักด์ิ  อนิทร์เจริญ

1979 นายสถาพร  นครโสภา

1980 นายสหรัฐ  ปฏิฐาน

1981 นายสิทธิกร  บุตรศรีภูมิ

1982 นายสุกฤษฎ์ิ  แก้วประเสริฐ

1983 นายสุทธินันท์  น้อยจันทร์

1984 นางสาวสุธิสา  โสดาตา

1985 นางสาวสุภิญญา  ดีอุดมจันทร์

1986 นายสุรชัย  วิจิตรปัญญา

1987 นายสุวรรณ  สุจิมงคล

1988 นายเสกสรรค์  เทพโสภา

1989 นางสาวอนัญญา  จูทา

1990 นายอนันต์  อนิทรเพ็ช

1991 นางสาวอนุสรา  ถาบัญฑิต

1992 นายอภิสิทธ์ิ  เสนานุช

1993 นางสาวออมสิน  บรรยง

1994 นายอานันตทัศน์  จันดีสา

1995 นางสาวอารียา  นพธรรม



1996 นายอนิทรเดช  พิมพ์กา

1997 นางสาวอนิทิรา  แสนหาญ

1998 นายอศิมันต์  มีอุตสาห์

1999 นายอสิระพงษ์  โพธ์ิดอกไม้

2000 นายอุดมพร  บัวผาย

2001 นายเอกชัย  ทศศิลา

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ ๑

2002 นางสาวแสงเทียน  ชูรัตน์

2003 นายพรระติชัย  ไวโรจนะพุทธะ

2004 นางสาวกัญจนา  ศรีมงคล

2005 นายกีรติ  แก้วสกุล

2006 นางสาวแววมณี  สาครเจริญ

2007 นางสาวสุกัญญา  เจริญอินทร์

2008 นางสาวสุภาพร  ใจบุญ

2009 นางสาวสุธิมา  แสงดี

2010 นางสาวเจนจิรา  แสงปัญญา

2011 นายอนุศักด์ิ  สาวิสัย

2012 นางสาวอรวรรณ  สนิทญาติ

2013 นางสาวอรอุมา  แก้วดู

2014 นางสาวอารียา  ดวงประภา

2015 นางสาวเกศวรินทร์  รัตนะ

2016 นางสาวศิริวรรณ  วงษา

2017 นางสาวกัณตา  พวงใต้

2018 นางสาวจิตตา  สามาดี

2019 นางสาวณัตตินา  ชาวดร

2020 นางสาววณิชชา  วังคีรี

2021 นางสาวจันทร์ญา  จันทภา

2022 นางสาวพรนภา  มาอาษา

2023 นางสาวเมธยา  ขอมด าดิน

2024 นายคมสรร  จึงพิชาญวณิชย์



2025 นางสาววิภาพร  แก้วเวียงจันทร์

2026 นายนันทวัฒน์  วรรณจักร์

2027 นางสาวศิริกัลยา  พิลาบุตร

2028 นางสาวสุวนันท์  ทุมมาลา

2029 นางสาวเอื องฟ้า  สุต้น

2030 นางสาวศรัญญา  โคตรแก้ว

2031 นางสาวจิราพร  เกตุเขียว

2032 นางสาวอารียา  ทิสวนงัว

2033 นางสาวนัฐยาศร  บุริวัน

2034 นางสาวศิรดา  สังสีเมฆ

2035 นายนัทธพิพัตร  กิตติอาษา

2036 นางสาวนิสาชล  สายค าแต่ง

2037 นางสาวกิริยา  สิมพลา

2038 นางสาวเพชรรัตน์  สอนสุภาพ

2039 นางสาวโยทะกา  รถเพชร

2040 นางสาววิภาลักษณ์  ประเสริฐศรี

2041 นางสาวสุดารัตน์  ไสยวงษา

2042 นางสาวสุรีย์พร  ม่วงจ าปา

2043 นางสาวขวัญชีวา  มีตราสิทธ์ิ

2044 นางสาวณัฐพร  ชัยบุรี

2045 นางสาวกนกวรรณ  เทพรังศิริกุล

2046 นางสาวจิราภรณ์  กับสุข

2047 นางสาวณัฐวดี  เดชโมรา

2048 นางสาวสินาพร  นามพรม

2049 นางสาวสุกัญญา  ณ หนองคาย

2050 นางสาวธนาพร  จันทะคุณ

2051 นางสาวเปรมกมล  สุนหนองนก

2052 นางสาวกนกวรรณ  พันธุยา

2053 นางสาวอุษา  อินทร์นอก

2054 นางสาวแก้วใจ  ครังระหัด



2055 นางสาวณัฐจิราภรณ์  ค าแพงเมือง

2056 นางสาวนุชวรา  ใหม่วงศ์

2057 นางสาวบุปผา  มนทนม

2058 นายมิตรภาพ  เตียวเซ่งฮวด

2059 นางสาวลดาวัลย์  สิงห์เงา

2060 นางสาวศิรินันท์  กะพันธ์เขียว

2061 นางสาวอรยา  บัวทองสิงห์

2062 นางสาวณัฐภรณ์  สอนจันทร์

2063 นางสาวอาริสา  ป้านภูมิ

2064 นางสาวขวัญภัสสร  เกษมศรี

2065 นางสาวภัทราภรณ์  โตโส

2066 นายวิขสิทธ์ิ  แก่นพิมพ์

2067 นางสาวพนิตนันท์  บัวทิน

2068 นางสาวริสา  ทูลริสา

2069 นายณัฐวุฒิ  ขันใส

2070 นางสาวนารีรัตน์  ศิริวัฒน์

2071 นางสาวปนัดดา  ขันธะเกษ

2072 นางสาวพิมพ์มณี  นามรัตน์

2073 นางสาวศรัญญา  โยธาธรรม

2074 นางสาวสรัลพร  พิมพลทอง

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ ๒

2075 นางสาวกานดา  ช านาญพล

2076 นางสาวนันทนา  ปราบทอง

2077 นางสาวรุ่งนภา  รัตนพลแสน

2078 นางสาวรุ่งไพลิน  พลซ้าย

2079 นางสาววารุณี  ผาดีอุ่น

2080 นางสาวสโรชา  วิสัย

2081 นายอิทธิศักด์ิ  กุลดา

2082 นางสาวพรพิมล  ทีตอ

2083 นายวังวน  โยพันดุง



2084 นางสาวสุภาวดี  ฉลาดการ

2085 นางสาวรังสิยา  ผิวแดง

2086 นายศิริภัทร  ชาติหนองทอน

2087 นายสุรชัย  ชัยสิทธ์ิ

2088 นายอภิสิทธ์ิ  แย้มชุติ

2089 นายณัฐพงษ์  มณีวรรณ์

2090 นายภาษิต  มีที

2091 นางสาวสุมาลี  ช่างพงษ์

2092 นางสาวกุลณัฐ  บุญจันทร์

2093 นายทศพร  บุญประสงค์

2094 นางสาวนุชนารถ  กาฬพันธ์

2095 นางสาวภัทรนันท์  เชษฐพสุธาดล

2096 นางสาวเยาวนาถ  สิงห์สถิตย์

2097 นางสาววลดา  หม่ืนแผ้ว

2098 นางสาวเสาวภา  เหมือดไธสง

2099 นางสาวชลธิชา  ขันตี

2100 นางสาวนฤมล  วรรณศรี

2101 นางสาวรุ่งทิพย์  แก้วอุ่น

2102 นางสาวศิริยากรณ์  ถานะ

2103 นางสาวสุดารัตน์  พลซา

2104 นางสาวสุภาวรรณ  แสนจ าลา

2105 นางสาวยลดา  ภูนาโคก

2106 นางสาวจิราพัชร  สุมะลิ

2107 นางสาวทัตพิชา  ค าบูชา

2108 นางสาวยุพิน  ไชยนารถ

2109 นางสาวอรยา  สายสุข

2110 นางสาวดุษฎี  ลากุล

2111 นางสาวป่ินอนงค์  ขันตี

2112 นางสาวรัชนีรมณ์  สุวัตร์

2113 นางสาววรดา  นามวงษ์สา



2114 นายวิทิต  อันหนองกุง

2115 นางสาวอภิญญา  โพธ์ิชา

2116 นางสาวทิวาพร  ทินวัน

2117 นายพงศกร  กุลนะ

2118 นางสาวรจนา  พงษ์พัง

2119 นางสาววรัญญา  กุญชรน้อย

2120 นางสาวกลรัตน์  แถลงกัณฑ์

2121 นางสาวเกวลิน  ด านอก

2122 นางสาวเจนจิรา  ภูมิคอนสาร

2123 นางสาวพิมษ์พร  ชาวสวน

2124 นางสาวรุ่งอรุณ  ดีพรวน

2125 นางสาวศิรินทร์  ราชรี

2126 นางสาวจิรารัตน์  ห้องแซง

2127 นางสาวพิลาวัลย์  อินทรบุตร

2128 นางสาวอภิญญา  พิมพาเเสง

2129 นายชนะชัย   เช่ือกลาง

2130 นางสาวนราทิพย์  สีบุตรตา

2131 นางสาวเบญจมาศ  พลดงนอก

2132 นางสาวปิยะดา  กะตะศิลา

2133 นางสาวรัตนาภรณ์  วงศ์ประโคน

2134 นางสาววิภาดา  ศรีชม

2135 นางสาวอริศรา  พลนามอินทร์

2136 นางสาวอังษณา  อังฉกรรณ์

2137 นางสาวอุทุมพร  ยศมีบุญ

2138 นายกิตติพล  สุขนาวา

2139 นางสาวปาจรีย์  จันทร์พาณิชย์

2140 นางสาวปิยะรัตน์  เดชแพง

2141 นางสาววันวิสา  ก้องเมือง

2142 นางสาวศุภกานต์  ตันแพง

2143 นางสาวกาญจนา  บุตรดีสุวรรณ



2144 นายชนชิต  พลูชารี

2145 นางสาวนารีรัตน์  ยศรุ่งเรือง

2146 นางสาวขวัญจิรา  ค าสวาท

2147 นางสาวนิตยา  สวนโคก

2148 นางสาวผกาวรรณ  กงภูธร

2149 นางสาวยุวดี  จันทร์พาณิชย์

2150 นางสาวศรฤทัย  วันลีลา

2151 นางสาวอินทิรา  ศรชัย

2152 นายธวัชชัย  ค ามี

2153 นายธวัชชัย  ตองหว้าน

2154 นางสาวสุพัตรา  บุดสามาลี

2155 นายกฤษณะ  พวงมาลา

2156 นายกฤษณะ  ศรีบุตรตา

2157 นางสาวจิราพร  พิมพ์สุวรรณ

2158 นางสาวณัฐกมล  แสนอินทร์

2159 นางสาวนารีรัตน์  มีวันค า

2160 นายพชร  พานิช

2161 นายศักด์ิดา  สาระนันท์

2162 นางสาวหัศจารี  จันทะคุณ

2163 นายชินวัตร์  วาหนองแซง

2164 นางสาวทรรศน์มน  ดวงดี

2165 นางสาวยศวดี  สงวนนาม

2166 นางสาววิไลพร  ลาค า

2167 นายอภิวัฒน์  นักรบ

2168 นายชยางกูร  น้อยแดง

2169 นางสาวชวอร  มหาหิงส์

2170 นายณัฐวัฒ  อุปานันท์

2171 นางสาวดรุณี  กองกล่ิน

2172 นางสาวพัชรี  โคทอง

2173 นางสาวศิริลักษณ์  ฝ้ายเทศ



2174 นางสาวสุภาภรณ์  สังข์ทอง

2175 นางสาวอภัสรา  โยธะวงค์

2176 นางสาวจีรยา  ภูแสนศรี

2177 นายชนะชัย  อามาตย์มนตรี

2178 นางสาวฐิตินันท์  จันทร์อัมพร

2179 นายปัญญา  มาศรี

2180 นางสาวรัตนาวดี  อยู่เย็น

2181 นางสาวสินิทธา  สุทธิโส

2182 นางสาวสุปริญญา  ค าผลึก

2183 นางสาวธิดารัตน์  นามวงษ์

2184 นางสาวพรนภา  เผยศิริ

2185 นางสาวพันธ์เครือ  ขอนยาง

2186 นางสาวมาลี  จานลาน

2187 นางสาววัชราพร  ศิลาสัย

2188 นางสาววิราพร  ยอดสุวรรณ์

2189 นายสานนท์  ค าภาพล

2190 นางสาวจิรัฐติกานต์  พรมหนองอ้อ

2191 นางสาวชญามณ  แสนวงศ์

2192 นางสาวเปรมกมล  ศรีมงคล

2193 นางสาวพัชริดา  เอ่ียมแจง

2194 นางสาวศิราณี  สิงห์สุวรรณ

2195 นางสาวสุพัตรา  ต้นกันยา

2196 นางสาวอรัญญา  ค าระกาย

2197 นายธวัชชัย  โปร่งฟ้า

2198 นางสาวมาลัยทอง  เข็มทอง

2199 นางสาวสิริยากร  ฝ้ายขาว

2200 นายอรรถพล  สุรคาย

2201 นางสาวนัฐชณา  เจริญชัย

2202 นางสาวมณีรัตน์  แก้วกัณหา

2203 นางสาวแก้วกมล  แก่นโชติกุล



2204 นายทศพล  ม่วงจ าปา

2205 นางสาวทิพภาวรรณ์  หลวงโภชน์

2206 นางสาวปฐมาภรณ์  พิมศร

2207 นางสาวปริตา  แสนลุน

2208 นางสาวปานวาส  พรมดอนกลอย

2209 นายพิรัชชัย  โคตรมา

2210 นางสาวอมรรัตน์  อินทมาตย์

2211 นางสาวจิตษฎา  อุทธบูรณ์

2212 นางสาวจินตนา  บุญหลาย

2213 นางสาวชุลีพร  หาญฉวี

2214 นางสาววิภา  คุ้มค า

2215 นางสาววิภารัตน์  ฟูมบุญ

2216 นางสาวอมรรัตน์  ไชยธรรม

2217 นางสาวอรัญญา  หาญณรงค์

2218 นางสาวขนิษฐา  โพธิญาณ

2219 นางสาววิลาวัลย์  กองสิงห์

2220 นางสาวศรีอุบล  เค้าแก้ว

2221 นางสาวสุทธิณา  ดีโป

2222 นางสาวกมลวรรณ  บริบูรณ์

2223 นางสาวบุษยมาส  หัตถีจร

2224 นางสาวไพรสุดา  พลอาวุธ

2225 นายภัทรศักด์ิ  ไสยาสน์

2226 นางสาวอริยา  ภูมิเพ็ง

2227 นางสาวจิรนันท์  อุณาสิงห์

2228 นางสาวดาราวดี  อุ่นเวียง

2229 นางสาวน  าอ้อย  เรืองมี

2230 นางสาวรัชดาพร  แก้วนาคูณ

2231 นางสาววนิตตรา  เทวสัตย์

2232 นางสาวศิวาพร  ภูมิมิตร

2233 นางสาวสุทธินี  ราชครุฑ



2234 นางสาวอัญทิกา  กุละนาม

2235 นางสาวกรรณิการ์  กลางเดช

2236 นางสาวณัฐกานต์  แสนงาม

2237 นางสาวทัชรีย์  กุณวงษ์

2238 นายเนติพงษ์  กล้าหาญ

2239 นายปรเมธ  ท าสิมมา

2240 นางสาวมลิวรรณ  พูโคตร

2241 นางสาววรรณภา  สีหงอก

2242 นางสาวสุกัญญารัตน์  ค าสา

2243 นางสาวอารีรัตน์  เปสี

2244 นางสาวกนกรัตน์  สุขคุ้ม

2245 นางสาวชไมพร  เอ่ียมสระศรี

2246 นางสาวนพมาศ  พิมพ์ทอง

2247 นางสาวนันทนัช  สมิงชัย

2248 นางสาววรดา  กรมทอง

2249 นางสาวสุทธิดา  จรูญชาติ

2250 นายอภิเดช  มุ่งยิ มกลาง

2251 นางสาวเจนจิรา  เพชรเสถียร

2252 นางสาวณัฐณิชา  พลเชียงสา

2253 นายทิคัมพร  หอมสมบัติ

2254 นางสาวนวลนภา  อินอ าคา

2255 นางสาวนิตยา  ศรีเมือง

2256 นางสาวปิยะนัดดา  ชัยจีน

2257 นางสาวผกามาศ  ล าใย

2258 นางสาวยุภาพร  ค าไฮ

2259 นางสาวโยทะกา  แก้วยาศรี

2260 นายสุริยกานต์  พานปือ

2261 นางสาวธัญญารักษ์  บัวระภา

2262 นางสาวนิตยา  แนวถาวร

2263 นางสาวปริญญา  รัศมี



2264 นางสาววินาพร  มูลวันดี

2265 นายศราวุธ  สุพรมอินทร์

2266 นายสนธยา  สาระสุข

2267 นางสาวอัญชลี  จันทิลา

2268 นางสาวอัญชลี  สิงห์สุวรรณ

2269 นางสาวอัญชลีพร  สมสอน

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

2270 นางสาวกชกร  ช่ืนนอก

2271 นางสาวกติกา  อินทรเพชร

2272 นางสาวกนกพร  หงษ์สา

2273 นางสาวกนกวรรณ  กุณวงษ์

2274 นางสาวกนกวรรณ  ทินราช

2275 นางสาวกนกวรรณ  เทเสนา

2276 นางสาวกนกวรรณ  สีมาสี

2277 นางสาวกนกอร  บุตรโก

2278 นางสาวกนิษฐา  วระโคตร

2279 นางสาวกมณชนก  ชาวเหนือ

2280 นางสาวกมลชนก  ศรจันทร์

2281 นางสาวกมลทิพย์  สท้าน

2282 นางสาวกมลลักษณ์  ศรีบุรินทร์

2283 นางสาวกมลวรรณ  กลยนีย์

2284 นางสาวกมลวรรณ  ทวีถ่ิน

2285 นางสาวกมลวรรณ  เลิศสงคราม

2286 นางสาวกมลวรรณ  สร่างโศก

2287 นางสาวกรกช  แก้ววิเชียร

2288 นายกรกฎ  ผาทองที

2289 นายกรกิจ  ศรีเมือง

2290 นางสาวกรวรรณ  มุขบัง

2291 นายกรวิชณ์  โยธวงษ์

2292 นางสาวกรองกาญจน์  สมอค า



2293 นายกริชนรินทร์  อินสัญจร

2294 นางสาวกรีตาพันธ์  ขันธมูล

2295 นายกฤฐพล  ศรียาข า

2296 นายกฤษฎา  ค าดี

2297 นายกฤษฎา  อรรคนันท์

2298 นายกฤษณะ  พาที

2299 นางสาวกฤษณา  กองเกิด

2300 นางสาวกฤษณา  ศิลจันทึก

2301 นางสาวกลิกา  นามรัตน์

2302 นางสาวกวินนา  ธินาธุวงษ์

2303 นายกสิณธร  เทวสัตย์

2304 นางสาวกัญญา  แก้วนาคูณ

2305 นางสาวกัญญารัตน์  พรมดี

2306 นางสาวกัญญารัตน์  พันสอน

2307 นางสาวกัญญารัตน์  วังมี

2308 นางสาวกัญญาลักษณ์  โสประดิษฐ

2309 นางสาวกัญธิญา   วงษ์เวียน

2310 นายกันตพงศ์  รามศิริ

2311 นางสาวกันยา  จ าปาสิม

2312 นางสาวกันยาภรณ์  อาจกล้า

2313 นางสาวกันยารัตน์  ศรีมงคล

2314 นางสาวกัลยรัตน์  ก่ิงแก้ว

2315 นางสาวกัลยา  ท้าวพา

2316 นางสาวกัลยา  บุญชัยแสน

2317 นางสาวกัลยาณี  ปานา

2318 นางสาวกัลยารัตน์  กนกอาชา

2319 นางสาวกาญจนพร  โม้หอชัย

2320 นางสาวกาญจนสุดา  มูลเนียม

2321 นางสาวกาญจนา  ตะโนนทอง

2322 นางสาวกาญจนา  ภูมิฐาน



2323 นางสาวกาญจนา  โสดาโคตร

2324 นางสาวกานจรินทร์  แสนบุตร

2325 นางสาวก่ิงแก้ว  ปัดถาวะโร

2326 นางสาวก่ิงฟ้า  พหลทัพ

2327 นายกิตติกรณ์  นามกอง

2328 นายกิตติคุณ  คุณาจันทร์

2329 นางสาวกิตติญา  ค าภูษา

2330 นายกิตติพงษ์  แสนสกุล

2331 นางสาวกิตติมา  สุขสร้อย

2332 นายกิตติวัฒน์  สาครสิทธิศักด์ิ

2333 นายกิตติศักด์ิ  พิบูลย์

2334 นายกิตประภัทร์  สาลาสุตา

2335 นายกิติศักด์ิ  นารีจันทร์

2336 นายกิติศักด์ิ  ภิงคะสาร

2337 นายกีรติ  ศรีทาธร

2338 นางสาวกุลธิดา  นรมาตย์

2339 นางสาวกุลธิดา  วานะวงค์

2340 นางสาวกุลสตรี  สอนสีดา

2341 นายกู้เกียรติ  นาทันรีบ

2342 นางสาวเกตน์ศิริ  ทิพเนตร

2343 นางสาวเกตน์สิรี  ถาวรประเสริฐ

2344 นางสาวเกตนิกา  สุวรรณชาติ

2345 นางสาวเกตุแก้ว  ฮองอุ้น

2346 นายเกริกชัย  ศรีศิลป์

2347 นายเกรียงไกร  ต้นพนม

2348 นายเกรียงไกร  บุญสมัคร

2349 นางสาวเกศกนก  ชีพอุบัติ

2350 นางสาวเกศกนก  บัวขาว

2351 นางสาวเกศรินทร์  ศรีสังข์

2352 นางสาวเกศรินทรา  พันพาห์



2353 นางสาวเกษกานดา  กุลสิม

2354 นางสาวเกษร  เพ็งชาวัด

2355 นางสาวเกษรินทร์  สาโสก

2356 นางสาวเกษสุฎาภรณ์  ขะพินิจ

2357 นายเกียรติพงษ์  ไทยทวี

2358 นายเกียรติศักด์ิ  ค าภาษี

2359 นายเกียรติศักด์ิ  บุตรสิมมา

2360 นายเกียรติศักด์ิ  หลักจันทร์

2361 นางสาวแก้วใจ  พิมพ์บึง

2362 นายไกรฤทธ์ิ  เผือดนอก

2363 นางสาวขนิฐา  สุขเย็น

2364 นางสาวขนิษฐา  ไทยค านาม

2365 นางสาวขนิษฐา  เรืองเจริญ

2366 นางสาวขวัญจิตร  แก้วดวงดี

2367 นางสาวขวัญจิรา  ศรีสุธรรม

2368 นางสาวขวัญชนก  ขันธะเกษ

2369 นางสาวขวัญประภา  เชิดโกทา

2370 นางสาวขวัญฤดี  โพธ์ิทิพย์

2371 นางสาวขวัญฤทัย  ล่ืนกลาง

2372 นายเขตตะวัน  ก าวัน

2373 นางสาวเขมิกา  มูลถวิลย์

2374 นางสาวไข่มุก  เสนานุช

2375 นายคงฤทธ์ิ  ชาวดร

2376 นายคชากรณ์  บงแก้ว

2377 นางสาวคณิศร  บุตรดีไชย

2378 นายคเนตร  แสนอู

2379 นายคมสันต์  สุวรรณพรหม

2380 นายครรชิต  จันทร์อ่อน

2381 นายคุณากร  ศรีวิชัย

2382 นายคุณานนต์  สีด า



2383 นางสาวแคทรียา  พุทโธทา

2384 นางสาวแคทลียา  พันสว่าง

2385 นางสาวจติญญา  แพงโคตร

2386 นางสาวจตุพร  ทุยเวียง

2387 นายจตุพล  นามวงษ์

2388 นางสาวจรรยาณี  ผาจวง

2389 นางสาวจรรยารักษ์  พรมวัน

2390 นางสาวจริญญา  ศรีรักษ์

2391 นางสาวจริยา  คลังวงษ์

2392 นางสาวจริยา  มีศรี

2393 นางสาวจริยา  อนันเต่า

2394 นางสาวจรีรัตน์  คันธี

2395 สิบเอกจักรกฤษณ์  เกตุทอง

2396 นายจักรกฤษณ์  แก่นหามูล

2397 นายจักรกฤษณ์  บ ารุงภักดี

2398 นายจักรพันธ์  กองจันทร์

2399 นายจักรพันธ์  ปราณีวงค์

2400 นายจักรพันธ์ุ  บุดดาวงษ์

2401 นายจักรพันธ์ุ  สีทอง

2402 นางสาวจัตตุพร  แก้วสิงห์

2403 นางสาวจันทร์จิรา  โคตรศรีวงศ์

2404 นางสาวจันทร์จิรา  ศิริวิ

2405 นางสาวจันทร์จิรา  เหลาทอง

2406 นางสาวจันทิมา  วงษาวิลัย

2407 นางสาวจันนิภา  ศรีแก้ว

2408 นางสาวจารวี  ดอกบัว

2409 นางสาวจารุภา  ฝ่ายด า

2410 นางสาวจารุวรรณ  มิเถาวัลย์

2411 นางสาวจารุวรรณ  หนองคันตี

2412 นางสาวจารุวรรณ  อุดม



2413 นางสาวจารุวรรณ  อุทาทัย

2414 นางสาวจิดาภา  จันลาศรี

2415 นางสาวจิตติมา  โยธี

2416 นางสาวจิตรา  ธิตะปัน

2417 นางสาวจินตนา  พันธสาร

2418 นางสาวจินตหรา  ดาปะ

2419 นางสาวจิรนันท์  แสงศรี

2420 นายจิรพล  ถากรงาม

2421 นายจิรยุทธ  อโนรัตน์

2422 นายจิรศักด์ิ  ค าไล้

2423 นายจิรศักด์ิ  จิตรเอื อ

2424 นางสาวจิราพร  โนนศรีโคตร์

2425 นางสาวจิราพร  มูลชาติ

2426 นางสาวจิราพัชร  สีทา

2427 นางสาวจิราภรณ์  มงคล

2428 นายจิรายุ  ชูโชติ

2429 นายจิรายุทธ  มนต์คาถา

2430 นางสาวจิราวรรณ  ชมทอง

2431 นางสาวจิราวรรณ  ช านาญ

2432 นางสาวจิราวรรณ  เต็มสัตย์

2433 นางสาวจิราวรรณ  ห้าวเส็ง

2434 นางสาวจีรนันท์  ด ารงศิลป์

2435 นางสาวจีรพร  มาสุข

2436 นายจีราวัฒน์  ตั งอรุณจรัสแสง

2437 นางสาวจุฑามาศ  แก่นสาลี

2438 นางสาวจุฑามาศ  แก้วอุดร

2439 นางสาวจุฑามาศ  ศรีกุลวงศ์

2440 นางสาวจุฑามาศ  สมเอ่ียม

2441 นางสาวจุฑารัตน์  ปะจิดะ

2442 นางสาวจุฑารัตน์  สุดหนองบัว



2443 นางสาวจุฑารัตน์   อ้วนวงษ์

2444 นางสาวจุฑาไล  อันทะนัย

2445 นางสาวจุรีรัตน์  เหมือนรุ่ง

2446 นางสาวจุฬารัตน์  ทัดเท่ียง

2447 นางสาวจุฬารัตน์  ผาจันทร์

2448 นางสาวเจตสุภา  ไตรด ารง

2449 นางสาวเจนจิรา  แก้ววงษา

2450 นางสาวเจนจิรา  ค้อมสิงห์

2451 นางสาวเจนจิรา  ถาวงกลาง

2452 นางสาวเจนจิรา  บุญประครอง

2453 นางสาวเจนจิรา  พรศิริ

2454 นางสาวเจนจิรา  พวงพิมพ์

2455 นางสาวเจนจิรา   มหาโยธี

2456 นางสาวเจนจิรา  มะรัด

2457 นางสาวเจนจิรา  โลมจันทร์

2458 นางสาวเจนจิรา  สุหญ้านาง

2459 นายเจนณรงค์  ทองบุตร

2460 นายเจษฎา  นวลตาล

2461 นางสาวเจียระไน  ตาสุ่ย

2462 นางสาวฉมามาศ  อิทธิวัฒนะ

2463 นางสาวฉัตทริกา  โกพลรัตน์

2464 นายฉัตรชัย  เหล่าวงศ์โคตร

2465 นายฉัตรตระกูล  ทูลพิรัตน์

2466 นางสาวฉัตริญา  รักษาสิทธ์ิ

2467 นางสาวฉันทนา  พรมหญ้าคา

2468 นายเฉลิมพล  หนูยอด

2469 นายเฉลิมศิริ  สุขศร

2470 นางสาวชญาดา  รัตพลที

2471 นายชนะชัย  ภูทองบ่อ

2472 นางสาวชนัฐฐา  จ าปาวัฒ



2473 นางสาวชนันท์ญลักษณ์  นุชิต

2474 นางสาวชนานันท์  หลุ่มไส

2475 นางสาวชนาพร  ผลงาม

2476 นายชนายุทธ  บุญสีเงิน

2477 นางสาวชนิดา  แสนสะอาด

2478 นางสาวชมพูนุชนาถ  ยอดดี

2479 นางสาวชมภู  โสภา

2480 นางสาวชมัยพร  จ ารัสแนว

2481 นางสาวชรินรัตน์  พระประเสริฐ

2482 นางสาวชลดา  กาภูค า

2483 นางสาวชลธิชา  ค าแก้ว

2484 นางสาวชลธิชา  ทองล้น

2485 นางสาวชลธิชา  สุดวิลัย

2486 นางสาวชลธิชา  หาญวรรณา

2487 นางสาวชลนภา  ฤทธิศักด์ิ

2488 นางสาวชลสุภา  บาส

2489 นางสาวชลิดา  จันทานี

2490 นายชลิตา  พิมพ์แหวน

2491 นายชวดนย์  ชาญศึก

2492 นางสาวช่อผกา  พิลาบุตร

2493 นางสาวช่อฤดี  ชัยสุระ

2494 นางสาวชะนาพา  คนวอง

2495 นายชัชวาล  ไพต่ืน

2496 นายชัยชนะ  เคหาห้วย

2497 นายชัยบัณฑิต  ลุนสแกวงศ์

2498 นายชัยมงคล  โสกันทัต

2499 นายชัยวัฒน์  ดานะ

2500 นายชาคริต  จันสนิท

2501 นายชาคริต  เจริญทอง

2502 นายชาญชัย  เสริมทรง



2503 นายชาญณรงค์  นาเม็ก

2504 นายชาญวิทย์  แก้วเมืองกลาง

2505 นายชาญวิทย์  ชนะสะแบง

2506 นายชาญวิทย์  พลซา

2507 นายชาตรี  บ ารุงชัย

2508 นางสาวชาลินี  แก้วโสม

2509 นายชินวัตร  ใจภักด์ิ

2510 นายชิษณุชา  เวียงวิเศษ

2511 นางสาวชุดาพร  ชาญวิถี

2512 นางสาวชุติกาญจน์  ประสมทรัพย์

2513 นางสาวชุติกาญจน์  ศรีสร้อย

2514 นางสาวชุตินันท์  ทองลาด

2515 นางสาวชุติพร  หวานนอก

2516 นางสาวชุติมา  นามมลทิพย์

2517 นางสาวชุติมา  ลุนกา

2518 นางสาวชุติมา  สุขหงษ์

2519 นางสาวชุติมา  อ่อนแก้ว

2520 นางสาวชุติรัตน์  สารวงษ์

2521 นางสาวชุลีพร  ขันทวี

2522 นางสาวเชิญมณี  อดทน

2523 นายโชคชัย  โสภารักษ์

2524 นางสาวญาณิศา  สวงรัมย์

2525 นางสาวญาดา  เชิญชัยภูมิ

2526 นางสาวญารวีร์  สารีพิมพ์

2527 นายฐาปกรณ์  จันนา

2528 นายฐาปกรณ์  ไชยะดา

2529 นายฐิติ  เลิศอุดมโชค

2530 นายฐิติกานต์  ศรีษะ

2531 นางสาวฐิติชญา  ตองหว้าน

2532 นางสาวฐิติชญา  ทะวรสันต์



2533 นางสาวฐิตินันท์  บัวม่ิง

2534 นางสาวฐิติพร  บ ารุงราษฎร์

2535 นางสาวฐิติภาลักษณ์  นามหงษ์

2536 นางสาวฐิติรัตน์  เชิญชัยภูมิ

2537 นางสาวฐิติวรรณ   ดวงบุบผา

2538 นางสาวณดา  ศรีน้อยขาว

2539 นางสาวณัชชา  ค าศรี

2540 นางสาวณัชญา  ฤทธิศักด์ิ

2541 นางสาวณัฎฐริกา  สีทาสังข์

2542 นางสาวณัฏฐพร  สุคงเจริญ

2543 นางสาวณัฐกฤตา  โสมาศรี

2544 นายณัฐกานต์  จวบสมบัติ

2545 นางสาวณัฐชญาภรณ์  เต้จั น

2546 นางสาวณัฐชา  นาหนองตูม

2547 นางสาวณัฐชา  หล่อแหลม

2548 นางสาวณัฐฐินันท์  ราชบัวศรี

2549 นางสาวณัฐฑิตา  แก้วสา

2550 นางสาวณัฐณิชา  เหล่าวงษา

2551 นางสาวณัฐตรา  ไฟรถแสง

2552 นายณัฐธพงษ์  ปัญญาค า

2553 นางสาวณัฐธิดา  ชาวน  าปาด

2554 นางสาวณัฐนี  ภักมี

2555 นายณัฐปคัลภ์  ซุ่นกลาง

2556 นายณัฐพงศ์  เขตวิจารย์

2557 นายณัฐพงษ์  ไชยเต็ม

2558 นายณัฐพงษ์  ทะนอมรัมย์

2559 นายณัฐพงษ์  นาน้อย

2560 นายณัฐพงษ์  นามวงษ์

2561 นายณัฐพล  นามกอง

2562 นายณัฐพล  พูลผ่าน



2563 นายณัฐพล  สีดาว

2564 นายณัฐพล  เอื อวรรณกิจ

2565 นายณัฐภูมิ  พรมชาติ

2566 นางสาวณัฐมล  จ าปาวงษ์

2567 นางสาวณัฐยา  สอนสุภาพ

2568 นางสาวณัฐรดา  บัวเวียง

2569 นางสาวณัฐริกา  เกิดสมบูรณ์

2570 นายณัฐวัตร  เน่ืองชมภู

2571 นายณัฐวุฒิ  แก้วกล้า

2572 นายณัฐวุฒิ  คือสูงเนิน

2573 นายณัฐวุฒิ  บงแก้ว

2574 นายณัฐวุฒิ  พลบูรณ์

2575 นายณัฐวุฒิ  มุ่งหมาย

2576 นายณัฐวุฒิ  สถิตย์

2577 นายณัฐสิทธ์ิ  พาภักดี

2578 นายณัฐสิทธ์ิ  ศรีสว่าง

2579 นางสาวณัฐสุดา  วงษ์เสน

2580 นางสาวณัฐิกานนท์  เกตุหมู

2581 นายณัฐิวุฒิ  ส้านสิงห์

2582 นายดนัยภัทร  ฤทธินวล

2583 นางสาวดรุณี  ราชภักดี

2584 นางสาวดลดา  ศรีพลภา

2585 นางสาวดวงใจ  ราชพัฒน์

2586 นางสาวดวงนภา  ไชยเพ็งจันทร์

2587 นางสาวดวงรัตน์  สีค า

2588 นางสาวดวงฤทัย  สิทธิโห

2589 นางสาวดวงฤทัย  อินทร์นอก

2590 นางสาวดอกฝ้าย  พิมใจ

2591 นางสาวดารณี  สาลี

2592 นางสาวดาริกา  โยธี



2593 นางสาวดารุณี  ไชยรักษา

2594 นางสาวดารุณี  ศรีสม

2595 นางสาวดาวใจ  ภักตะไชย

2596 นางสาวดุจหทัย  ประเสริฐทรง

2597 นางสาวดุษฎีพร  กองลี

2598 นายเดชาพงษ์  พอสม

2599 นายตะวัน  แผนใหญ่ธนา

2600 นายตะวัน  สุวรรณค า

2601 นายทนงศักด์ิ  ยศสุ

2602 นายทรนง  ศักด์ิดาศรี

2603 นายทวีศักด์ิ  สวยงาม

2604 นายทศพร  ติโลกวิชัย

2605 นายทศพร  สีหิน

2606 นายทศวรรษ  พรหมรักษา

2607 นางสาวทอฝัน  ไชยราช

2608 นางสาวทอฝัน  ป้องค ารส

2609 นางสาวทัดดาว  นามวงศ์

2610 นางสาวทับทิม  ค าแก้ว

2611 นายทัศนะ  แก้วสีหา

2612 นางสาวทัศนาพร  ผิวขาว

2613 นางสาวทัศนีย์  สัทธรรม

2614 นางสาวทัศวรรณ  แสนศรี

2615 นางสาวทัศสุดา  ทันช่ืน

2616 นางสาวทารินันท์  พุทธมาตย์

2617 นายทินกร  กมลคร

2618 นายทินกร  ประทุมบาล

2619 นางสาวทิพย์สลินพร  สังข์ด้วง

2620 นางสาวทิพย์สุดา  นันทโพธ์ิเดช

2621 นางสาวทิพวรรณ  จิตตะโส

2622 นางสาวทิพวรรณ  ประกอบเก้า



2623 นางสาวทิพากร  จุลปาน

2624 นางสาวทิพานัน  โอดม่ัน

2625 นางสาวทิพาพร  ซ่ือสัตย์

2626 นายทิวากร  แก้วพิลารมย์

2627 นายทิวากร  พิลากุล

2628 นางสาวทิวารัตน์  จาริอุทิศ

2629 นายเทพพิทักษ์  ภูมิเพ็ง

2630 นายไทยรัฐ  โคตรโนนกอก

2631 นายธนกร  เทพวีระกุล

2632 นายธนกฤต  ทาแหยม

2633 นายธนกฤษต์  ภูเด่นผา

2634 นายธนโชติ  สาจันทร์

2635 นายธนบัตร  คัมภ์บุญยอ

2636 นายธนพงษ์  สุนทราวิรัตน์

2637 นางสาวธนพร  พิกุล

2638 นายธนพล  ผิวสวัสด์ิ

2639 นางสาวธนภรณ์  สาพรม

2640 นายธนภัทร  บุญไชยะ

2641 นายธนอธิป  กันหาเรียง

2642 นางสาวธนัชญา  หอมหวล

2643 นางสาวธนัชพร  พิบูลย์

2644 นางสาวธนัญญา  แพงบ้ง

2645 นายธนากร  โชคลา

2646 นายธนากร  ภาโนชิต

2647 นายธนาดล  ค าบอนพิทักษ์

2648 นายธนาวุฒิ  ศรพรหม

2649 นายธนู  ค าคล่ี

2650 นายธรรมชาติ  คณะศิริวงษ์

2651 นายธราธร  ชอบไร่

2652 นายธวัชชัย  พอค  า



2653 นายธวัชชัย  มะริศ

2654 นายธวัชชัย  สามี

2655 นางสาวธัญญลักษณ์  ไกรสกุล

2656 นางสาวธัญญลักษณ์  พลตื อ

2657 นางสาวธัญญารัตน์  พิมเขตร

2658 นางสาวธัญญารัตน์  ศรีบุรินทร์

2659 นางสาวธัญญาลักษณ์  ลุนศรี

2660 นางสาวธัญดา  ธนโชติชนิต

2661 นายธัตฤทธ์ิ  บุญโนนแต้

2662 นางสาวธันยพร  ชูชาติ

2663 นางสาวธารารัตน์  คุณบัวลา

2664 นางสาวธาริณี  ภักดี

2665 นางสาวธิดาปวี  เกรียงไกร

2666 นางสาวธิดาพร  อุทธังชายา

2667 นางสาวธิดารัตน์  กองเพชร

2668 นางสาวธิดารัตน์  แก้วศรีลา

2669 นางสาวธิดารัตน์  โกติรัมย์

2670 นางสาวธิดารัตน์  ค าสี

2671 นางสาวธิดารัตน์  โคตะอินทร์

2672 นางสาวธิดารัตน์  จงสวัสด์ิ

2673 นางสาวธิดารัตน์  สวัสด์ิรักษ์

2674 นางสาวธิดาวรรณ  พลบูรณ์

2675 นางสาวธิติมา  ชี พรอ านวย

2676 นางสาวธิติมา  โนนแดง

2677 นายธิติสรรค์  นักค าพันธ์

2678 นางสาวธิราพร  กองกะมุด

2679 นายธีรโชติ  ไชยเจริญ

2680 นายธีรดล  ช านาญ

2681 นายธีรพงศ์  มณีไวย์

2682 นายธีรพัฒน์  ทองเพชร



2683 นายธีรภัทร์  จันทชิต

2684 นายธีรวัฒน์  ละดาดาษ

2685 นายธีรวิทย์  มีปัญญา

2686 นายธีระวัฒน์  พรมพิมพ์

2687 นายธีระวัฒน์  ศิริพล

2688 นางสาวธีราพร  เทชะ

2689 นางสาวนงลักษณ์  รัตนชัย

2690 นายนนทชัย  เลิศขามป้อม

2691 นายนนทวัฒน์  อันทะปัญญา

2692 นายนนทิวรรธน์  เข็มสุข

2693 นายนพกร  วงษ์ค าจันทร์

2694 นายนพรัตน์  ศรีหลอด

2695 นางสาวนภัสกร  คลคง

2696 นางสาวนภัสวรรณ  ฉลูทอง

2697 นางสาวนรมน  แก้วเกษศรี

2698 นายนราศักด์ิ  บัววิชัย

2699 นายนราสิทธ์ิ  แสนพันธ์ศิริ

2700 นางสาวนริตรา  อินทจักร์

2701 นางสาวนริมล  ค ายา

2702 นางสาวนริศรา  รัตนเสนศรี

2703 นางสาวนริศรา  เสวนา

2704 นายนฤนาท  สารมะโน

2705 นางสาวนฤพร  จันทะคุณ

2706 นางสาวนฤมล  ชิณแสน

2707 นางสาวนฤมล  ธัญญารักษ์

2708 นางสาวนฤมล  นามเคน

2709 นางสาวนฤมล  บุตรจันทร์

2710 นางสาวนฤมล  พรมพิมพ์

2711 นางสาวนฤมล  เวียงจันทร์

2712 นางสาวนฤมล  อดทนการ



2713 นางสาวนลพรรณ  เจนจ ารัสฤทธ์ิ

2714 นางสาวนลิษา  หยวกกุล

2715 นายนัฐพงษ์  ด่วนใหญ่

2716 นายนัฐพงษ์  ปัดถาแก้ว

2717 นายนัฐพล  ปัสสาวัฒนะ

2718 นายนัฐวุฒิ  ทิพย์อักษร

2719 นางสาวนัทธมน  โคลา

2720 นายนันทกร  ฦาชา

2721 นายนันทชัย  ผดุงกรรจ์

2722 นางสาวนันท์นภัส  แก้วส าราญ

2723 นางสาวนันท์นภัส  มาสอน

2724 นางสาวนันทพร  อักษรเสือ

2725 นายนันทวัฒน์  กาเต่ือย

2726 นายนันทวัฒน์  ชาลีรักษ์

2727 นายนันทวัฒน์  ฮาดนิล

2728 นางสาวนันทินี  จันทิหล้า

2729 นางสาวนันทิยา  ไป่ทาฟอง

2730 นางสาวนันทิยา  พุฒตา

2731 นางสาวนันทิยา  ลมรส

2732 นางสาวนันทิยา  สายค าเฮือง

2733 นายนันทิวัฒน์  ปอศิริ

2734 นางสาวนัยนา  ศรีบุโฮม

2735 นายนัสพล  พรมจักร์

2736 นางสาวนาถฤดี  ศรีอุดร

2737 นางสาวน  าทิพย์  มณีราช

2738 นางสาวน  าทิพย์  ศรีรักษา

2739 นางสาวน  าผึ ง  มะฤษี

2740 นางสาวน  าฝน  สอนสุภาพ

2741 นางสาวน  าฝน  สิงห์ค าป้อง

2742 นางสาวน  าเพชร  มีชัย



2743 นางสาวนิดน้อย  บุญธรรม

2744 นางสาวนิตยา  แก้วไชยะ

2745 นางสาวนิตยา  พิลาจันทร์

2746 นางสาวนิตยา  แสงหวาน

2747 นายนิติกร  ทองโคตร

2748 นายนิติพงษ์  อินทร์สกุล

2749 นางสาวนิติพร  ขันขวา

2750 นางสาวนิธิชา  ผะสมพืช

2751 นางสาวนิภาพร  กันภู

2752 นางสาวนิภาพร  ตรีชาลี

2753 นางนิภาพร  แทบแสน

2754 นางสาวนิภาพร  สุดเพราะ

2755 นางสาวนิภาภรณ์  อ่ านาเพียง

2756 นางสาวนิรชา  บุญลา

2757 นางสาวนิรชา  พาภักดี

2758 นางสาวนิรชา  วันนา

2759 นางสาวนิรมล  นามสี

2760 นายนิรันดร์  ผุยราช

2761 นางสาวนิรินธร  ปลื มกมล

2762 นางสาวนิลนาถ  เสโส

2763 นางสาวนิลาวรรณ  วรรณพฤกษ์

2764 นางสาวนิลุบล  ค าสิมมา

2765 นายนิวัชพล  เทพาลุน

2766 นางสาวนิศาชล  จันทร์ศรี

2767 นางสาวนิศามณี  ตวงษา

2768 นางสาวนิสา  วินากร

2769 นางสาวนุจนันท์  พันธุตา

2770 นางสาวนุจรีพร  หอมทรัพย์

2771 นางสาวนุชฎากร  ก ามาทอง

2772 นางสาวนุชนาฎ  ก้องสูงเนิน



2773 นางสาวนุชรา  เสมอวงษ์

2774 นางสาวนุชรินทร์  ม่ังมา

2775 นางสาวนุชวรา  บัวละคร

2776 นายเนติพงษ์  ค าหงษา

2777 นายบัณฑิต  กูลแก้ว

2778 นางสาวบัวบูชา  มหารักษิต

2779 นายบารมี  อุ่นเท่ียว

2780 นางสาวบุตษยรัตน์  อ่ิมสะอาด

2781 นางสาวบุศรินทร์  วิเศษศรี

2782 นางสาวบุษยา  เกษทองมา

2783 นางสาวเบญจมาพร  พรมจักร

2784 นางสาวเบญจมาศ  ขานเพราะ

2785 นางสาวเบญจมาศ  ยาพรม

2786 นางสาวเบญจวรรณ  โคกสันเทียะ

2787 นางสาวเบญจวรรณ  ชินจักร

2788 นางสาวเบญญา  ค าโคตรสูง

2789 นางสาวปฎิพัทธ์  ศรีเสมอ

2790 นายปฏิพัทธ์  สอนสุภาพ

2791 นายปฏิภาณ  บุตรม่วง

2792 นายปฐมพงษ์  อาคม

2793 นายปณชัย  สงมา

2794 นางสาวปทิตตา  พัดโสดา

2795 นางสาวปทุมวรรณ  หม่ืนศรีพรม

2796 นางสาวปนัดดา  พระพา

2797 นางสาวปนัดดา  สุจิตตา

2798 นางสาวปนิดา  ทนุราช

2799 นางสาวปนิดา  นองนุช

2800 นางสาวปภัสรา  ทิพย์ท ามา

2801 นางสาวปภัสรา  เพ็ญธา

2802 นางสาวปภัสรา  โสกันทัต



2803 นางสาวปยุดา  เพชรสีโชติ

2804 นายปรเมศวร์  สร้อยสมพงษ์

2805 นางสาวประกายกานต์  ใต้ชมภู

2806 นางสาวประกายกานต์  ทุมวงษ์

2807 นายประกาศิต  หารค าแพง

2808 นางสาวประภัสนันท์  ประทุม

2809 นางสาวประภัสรา  กัปโก

2810 นางสาวประภัสสร  น้อยวัน

2811 นางสาวประภัสสร  พวงทอง

2812 นางสาวประภาพร  จันทะคัด

2813 นางสาวประภาพร  ราชบัวน้อย

2814 นางสาวประภารัตน์  ชาหนองหว้า

2815 นางสาวประวิณา  หงษาวงค์

2816 นายประวิท  สีหะสุทธ์ิ

2817 นายประสิทธ์ิชัย  ศรีทุมสุข

2818 นายปรัชญา  วังคีรี

2819 นางสาวปรัชญาภรณ์  ผักบัวแก้ว

2820 นางสาวปรางค์วลัย  ปัสโป

2821 นางสาวปรางทิพย์  ขวัญพุก

2822 นางสาวปราณี  โพธ์ิแก้ว

2823 นางสาวปรานี  สารคร

2824 นางสาวปรารถนา  ผางสี

2825 นางสาวปรารถนา  พรหมผาบ

2826 นายปริญญา  ค าครณ์

2827 นางสาวปริญดา  ทาป้อง

2828 นางสาวปริดา  นาน้อย

2829 นางสาวปริมาส  ไชยชิตร

2830 นางสาวปริยา  บ้านเป้า

2831 นางสาวปริศนา  นาน้อย

2832 จ่าสิบตรีปรีชา  ธนะโชติ



2833 นายปรีชา  บานวิมล

2834 นางสาวปรียนันท์  แจ่มเจริญ

2835 นางสาวปรียาภรณ์  พัฒธนศิริกุล

2836 นางสาวปรียาภรณ์  ภาศรี

2837 นางสาวปรียาภรณ์  สอนดงบัง

2838 นางสาวปวีณา  ค าจันทร์

2839 นางสาวปวีณา  แน่นอุดร

2840 นางสาวปวีณา  สอนสุภาพ

2841 นางสาวปองรักษ์  อินทะนาม

2842 นายปัญญา  มาลาเพชร

2843 นางสาวปัทมา  เจ็ดกระโทก

2844 นางสาวปัทมาภรณ์  ศรีดา

2845 นางสาวปัทมาวดี  ดาด า

2846 นางสาวปานตะวัน  จ าปา

2847 นางสาวปาราวตีร์  ศรีรักษาพล

2848 นางสาวปาริฉัตร  คุณกิตติ

2849 นางสาวปาริชาติ  ผาหอมสุข

2850 นางสาวปาริตา  อ่อนมีคุณ

2851 นางสาวปาลิตา  โคตรบรรเทาว์

2852 นางสาวปาลิสา  กุหลาบ

2853 นายปิติญาภรณ์  ยาลี

2854 นางสาวปิยธิดา  ใจสัตย์

2855 นางสาวปิยธิดา  เชื อคีรี

2856 นางสาวปิยธิดา  ศรีสอาด

2857 นางสาวปิยนันท์  สิทธิโชติ

2858 นางสาวปิยนันท์  หม่ืนสาย

2859 นางสาวปิยนุช  กุลไพบุตร

2860 นางสาวปิยนุช  ผิวรัตน์

2861 นางสาวปิยนุช  อินทร์เจริญ

2862 นายปิยพงษ์  วงษ์กล้า



2863 นางสาวปิยรัตน์  แทนแสง

2864 นายปิยวิทย์  ศรีเชียงสา

2865 นางสาวปิยะฉัตร  พลบูรณ์

2866 นายปิยะณัฐ  ประดับค า

2867 นางสาวปิยะดา  แก้วโยธา

2868 นางสาวปิยะนุช  วงพระจันทร์

2869 นายปิยะพงษ์  บรรพลา

2870 นางสาวปิยะพร  เนธิบุตร

2871 นางสาวปิยะพร  อ๊ะนา

2872 นางสาวปิยะมาศ  บุญหล้า

2873 นางสาวปิยะลักษณ์  สิมลาโคตร

2874 นางสาวปิยะวรรณ  หวังเหน่ียวกลาง

2875 นางสาวเปมิกา  อติรัตนวงษ์

2876 นางสาวเปรมฤทัย  ซาโต้

2877 นางสาวผกาพักตร์  ดีเลิศ

2878 นางสาวผกามาศ  ถินนาวัน

2879 นางสาวผานิต  เจียงภูเขียว

2880 นายพงค์ศิริ  ประสานเชื อ

2881 นายพงศกร  กองค้า

2882 นายพงศกร  นารินทร์

2883 นายพงศกร  พลประเสริฐ

2884 นายพงศกร  ศรีงาม

2885 นายพงศธร  จันทร์วงทรัพย์

2886 นายพงศธร  ยศปัญญา

2887 นายพงษ์เทพ  จินาวัน

2888 นายพงษ์เทพ  พวงแก้ว

2889 นายพงษ์พัฒน์  พรมพิมพ์

2890 นายพงษ์ศิริ  ค าลา

2891 นายพงษ์ศิริ  ไชยศรีหา

2892 นายพชร  พันธ์ุมาก



2893 นายพนมกร  ศรีภูธร

2894 นางสาวพนิดา  พิลาชัย

2895 นางสาวพนิดา  หม่ืนศิลา

2896 นางสาวพรชิตา  จตุพรไตรรัตน์

2897 นางสาวพรชิตา  ภูสีฤทธ์ิ

2898 นางสาวพรทิพย์  โสภา

2899 นางสาวพรทิพา  เทียนทิพย์

2900 นางสาวพรทิพา  สร้อยพรม

2901 นางสาวพรธิดา  สีสายค า

2902 นางสาวพรนภา  โพธ์ิสุวรรณ

2903 นางสาวพรนภา  สกลหล้า

2904 นางสาวพรพรรณ  บุตรจันทร์

2905 นางสาวพรพิมล  บุญกล้า

2906 นางสาวพรพิมล  สมบัติหอม

2907 นายพรภิรมย์  มูลตรี

2908 นางสาวพรรณภา  บัวศักด์ิ

2909 นางสาวพรรณภา  ปาปะสา

2910 นางสาวพรรณภา  วิชาโชค

2911 นางสาวพรรณาราย  สุวรรณประเภา

2912 นางสาวพรรณิดา  ดวงมาตรพล

2913 นางสาวพรรธิดา  นันทา

2914 นางสาวพรรษา  ผ่องผาย

2915 นางสาวพรลักษณ์  สุขมาก

2916 นางสาวพรวลัย  รอดไธสง

2917 นางสาวพรวิมล  กันยาประสิทธ์ิ

2918 นางสาวพริษฐ์ศรา  จันทร์ประเสริฐ

2919 นายพฤทธ์ิ  อินเจริญ

2920 นายพลเทพ  หมู่หัวนา

2921 นายพลวิทย์  ผากอง

2922 นางสาวพลอยไพลิน  หินเธาว์



2923 นางสาวพลอยมณี  อุ่นเวียง

2924 นางสาวพักตร์พิมล  สายสี

2925 นางสาวพัชธิดา  รุ่งแจ้ง

2926 นายพัชรพงษ์  พันธ์เธียร

2927 นางสาวพัชรพร  พรหมรักษา

2928 นางสาวพัชร์วรินทร์  เสนาฤทธ์ิ

2929 นางสาวพัชรา  คณะวาปี

2930 นางสาวพัชรา  สีแก้ว

2931 นางสาวพัชราภรณ์  คุณทะนัง

2932 นางสาวพัชรี  สง่าทรัพย์

2933 นางสาวพัชรีพร  ส่ิวไธสง

2934 นายพัฒนพงษ์  สายบูรณ์

2935 นายพัฒนากร  หม่ืนเจริญ

2936 นางสาวพัทธ์ธีรา  แก้วพิภพ

2937 นางสาวพันทิวา  รัตนเสนศรี

2938 นางสาวพาวิณี  อาจกล้า

2939 นายพิชญตม์  มาลาสาย

2940 นายพิชัย  ปัดลี

2941 นายพิทยา  เป็นสุข

2942 นางสาวพิภาภรณ์  สุทธิแสน

2943 นางสาวพิมนภา  ราชาวัง

2944 นางสาวพิมพ์กมล  มีมูล

2945 นางสาวพิมพ์ธิดา  วาทิมุกข์

2946 นายพิมพปัทมา  พิมพ์สิงห์

2947 นางสาวพิมพ์วิภา  แก้วสงค์

2948 นางสาวพิมพ์วิภา  สารีอาจ

2949 นางสาวพิมพ์สิริ  นครขวาง

2950 นายพิรเดช  ผิวกลม

2951 นายพิษณุ  ยะสาธะโร

2952 นายพีระวัฒน์  สมตา



2953 นางสาวพุฒินันท์  ลือก าลัง

2954 นายพุฒิพงศ์  ศิริรัตนวุฒิ

2955 นางสาวเพชรมณี  ช านาญ

2956 นางสาวเพชรรัตน์  โททอง

2957 นายเพชรสุวรรณ  จิตรกรเวทย์

2958 นางสาวเพ็ญพิชชา  ผิวนางาม

2959 นางสาวแพรวดาว  มอม

2960 นางสาวแพรวนภา  ช านาญ

2961 นางสาวแพรวนภา  แพงวงษ์

2962 นางสาวไพริน  วงษ์แก้ว

2963 นางสาวไพรินทร์  ทองริม

2964 นางสาวไพลักษณ์  พิมลา

2965 นายภควัตร  แก้วทอง

2966 นางสาวภรสุดา  ศรีนาง

2967 นายภราดร  สุธงษา

2968 นายภัคพงษ์  พันพินิจ

2969 นางสาวภัณฑิรา  วรรณสุนทร

2970 นางสาวภัทธิราภรณ์  เวียงชัยภูมิ

2971 นายภัทรพงษ์  เค้าแก้ว

2972 นางสาวภัทรพรรณ  มีดอนไทย

2973 นางสาวภัทรานิษฐ์  หอมสุวรรณ์

2974 นางสาวภัทราวดี  วรยศ

2975 นายภาณุเดช  มินทะขัด

2976 นายภาณุเดช  อังคปาน

2977 นายภาณุเดช  อุปฮาด

2978 นายภาณุพงศ์  แสนสะนา

2979 นางสาวภาณุมาศ  บุตรเวียงพันธ์

2980 นายภาณุมาศ  มูลสาร

2981 นายภาณุเมศ  วระวงษ์

2982 นายภาณุวัฒน์  เชื อบุญมี



2983 นายภานุพล  แสวงสินธ์ุ

2984 นายภานุรุจ  ศรีหงษ์

2985 นายภานุวัฒน์  น้อยผาง

2986 นางสาวภารุจา  บุญธิศักด์ิ

2987 นางสาวภาวิกา  สะตะ

2988 นางสาวภาวิณี  พรรณพ

2989 นายภาสกร  สุทธิพรรณกุล

2990 นายภิญโญ  เวียงทอง

2991 นายภีมวิชญ์  ชัยชนะ

2992 นายภุชเวศ  ห่มขวา

2993 นายภูตะวัน  ยาผา

2994 นายภูธเนศ  ศิริรัตน์

2995 นายภูบดินทร์  ศรีทา

2996 นายภูมิชัย  ตะโนนศรี

2997 นายภูริชญ์  พูนโคกสูง

2998 นายภูริเดช  ขีดวัน

2999 นายมงคล  ภูมิวงค์

3000 นายมงคล  รอดจูม

3001 นางสาวมณฑาทิพย์  ชัชวาลย์

3002 นางสาวมณฑารพ  ทองเจียว

3003 นางสาวมณฑิยา  บุญหล้า

3004 นางสาวมณีวรรณ  วังกะธาตุ

3005 นางสาวมธุรส  เผยขุนทด

3006 นางสาวมนฤดี  พวงไพวัน

3007 นายมนัสชัย  จ าปาอ่อน

3008 นางสาวมนัสนันท์  มะณีจันทร์

3009 นางสาวมยุรี  ก้อนค าใหญ่

3010 นางสาวมยุลา  อุทาพร

3011 นางสาวมลธิชา  พูโคกสูง

3012 นางสาวมลธิดา  นันท์ค า



3013 นางสาวมลิดา  ชายศรี

3014 นางสาวมลิวัลย์  เบ้ามงคล

3015 นางสาวมลิสา  อินทร์ตระกูล

3016 นางสาวมะลิวัลย์  บุญไตร

3017 นางสาวมัจฉา  มะหูนี

3018 นางสาวมัทนา  จ าปาสิม

3019 นางสาวมัลลิกาล  พวงสุวรรณ

3020 นางสาวมาริษา  ค าภาพงษ์

3021 นางสาวมาริสา  อุขุนทด

3022 นางสาวมาลิรินทร์  พรมบุตร

3023 นางสาวมินตรา  วิลัยเลิศ

3024 นางสาวมินตรา  สิงห์สถิตย์

3025 นางสาวมินตรา  สีระชุม

3026 นางสาวมุกจรินทร์  จันทะคุณ

3027 นายเมธาวิน  จันทป

3028 นายเมธาสิทธ์ิ  กิจจรรยา

3029 นางสาวเมธินี  สร้างแก้ว

3030 นายยุทธการ  บุดดา

3031 นายยุทธพิชัย  นิพวงลา

3032 นายยุทธิชัย  พรมดี

3033 นางสาวยุพา  ผลเหลือ

3034 นางสาวยุพาพร  ขุนนอก

3035 นางสาวยุวนันท์  ชัยจันทร์

3036 นางสาวโยทกา  นามภักดี

3037 นางสาวรจนา  ส้านสิงห์

3038 นายรชฏ  ปัญญานะ

3039 นายรณชัย  ผิวข า

3040 นายรณภพ  ชมภูพื น

3041 นางสาวรมย์รวินท์  สุวรรณหาญ

3042 นางสาวรวิสุดา  สีมาทอง



3043 นายรังสรรค์  เคนกุดรัง

3044 นายรัชชานนท์  สุขรักษา

3045 นางสาวรัชฎาภรณ์  สร้างไธสง

3046 นางสาวรัชดาภรณ์  พรชัย

3047 นางสาวรัชติยาภรณ์  สุภนาม

3048 นางสาวรัชนี  ทองสร้อย

3049 นางสาวรัชนีกร  คุ้มสุวรรณ

3050 นายรัฐพงศ์  ปุ๊ดหน่อย

3051 นางสาวรัตติกาล  ชัยเรศ

3052 นางสาวรัตติยา  พลชัยมาตย์

3053 นางสาวรัตติยากร  นุษพรรณ์

3054 นายรัตนโชติ  โชติรัตน์

3055 นางสาวรัตนธิกุล  ลีคะ

3056 นางสาวรัตน์ศิรินทร์  โล่เส็ง

3057 นางสาวรัตนา  โยชารี

3058 นางสาวรัตนา  วัดพล

3059 นางสาวรัตนากร   เคเมือง

3060 นางสาวรัตนาพร  พันทะวงค์

3061 นางสาวรัตนาพร  วิชาศรี

3062 นางสาวรัตนาภรณ์  จันทะแพง

3063 นางสาวรัตนาภรณ์  สิงห์โคตร

3064 นางสาวรัตยาธรณ์  วงศรีเทพ

3065 นางสาวรัศมีจันทร์  กันยุบล

3066 นายราชชวิน  ศิรโภคินกุล

3067 นางสาวรานี  จันทปะโคตร

3068 นางสาวรินรดา  พรมดี

3069 นายรุ่งเจริญ  ภู่ธูป

3070 นางสาวรุ่งทรัพย์  ตามสีรัมย์

3071 นางสาวรุ่งทิพย์  จ าปานิล

3072 นางสาวรุ่งทิวา  ซ่ือจริง



3073 นางสาวรุ่งอรุณ  เจริญกุล

3074 นางรุ่งอรุณ  สาทา

3075 นางสาวรุจิรา  กิจติราช

3076 นางสาวเรณุกา  แสนประเสริฐ

3077 นายฤกษ์ชัย  ปัตทุมโม

3078 นายฤทธิชัย  แก้วมะณี

3079 นายฤทธิชัย  สุคงเจริญ

3080 นายฤทธิเบศ  ทองป้ัน

3081 นายฤทธิพร  เวียงอินทร์

3082 นางสาวฤทัยจิต  ชาวดร

3083 นางสาวลงกรณ์  ชีกว้าง

3084 นางสาวลลิษา  หงษาวงค์

3085 นางสาวลักขณา  กุลสังข์

3086 นางสาวลักษ์ขณา  ป้องภัย

3087 นางสาวลักษณารา  บัวโคกรัง

3088 นางสาวลักษณียา   ส่งศรี

3089 นางสาวลัดดาวรรณ  ทิศนอก

3090 นางสาวล าไพ  กางอินเดช

3091 นายลิขิต  คงหินตั ง

3092 นายลือชา  ดวงละเลิศ

3093 นายเลิศมงคล  แสงพา

3094 นางสาววนิดา  เกิดศักด์ิ

3095 นางสาววนิดา  ทองห่อ

3096 นายวรเชษฐ์  ศรีบุรินทร์

3097 นางสาววรรณกร  ศรีค าบ่อ

3098 นางสาววรรณนิภา  แก้ววงษ์

3099 นางสาววรรณพร  โพธ์ิชัย

3100 นางสาววรรณภา  นาอุดม

3101 นางสาววรรณรดา  ศรีตื อ

3102 นางสาววรรณวิภา  กองสิงห์



3103 นางสาววรรณวิภา  ทบโม

3104 นางสาววรรณวิสาข์  ค าเกตุ

3105 นางสาววรรณิกา  อ่อนน้อม

3106 นางสาววรรณิภา  อินทะสิทธ์ิ

3107 นายวรวุฒิ  ตาดี

3108 นายวรวุฒิ  อุ่นเวียง

3109 นายวรศักด์ิ  ค าคูนา

3110 นายวรศักด์ิ  ไลไทสงค์

3111 นางสาววรัญญา  กันยาประสิทธ์ิ

3112 นางสาววรัญญา  สุวรรณชาติ

3113 นางสาววรัญญา  อ้อมนอก

3114 นางสาววราพร  วงษะศรี

3115 นางสาววราพร  สมเหนือ

3116 นางสาววราภรณ์  กลางบุรัมย์

3117 นางสาววราภรณ์  แก่นพุฒ

3118 นางสาววราภรณ์  เทียบจัตุรัส

3119 นางสาววราภรณ์  แท่นแก้ว

3120 นางสาววราภรณ์  พันธ์โน

3121 นางสาววราภรณ์  เพชรใบศรี

3122 นางสาววราภรณ์  แพงน้อย

3123 นางสาววราลักษณ์  ผากอง

3124 นางสาววริยา  จันทะรังษ์

3125 นางสาววริศรา  น้อยสุข

3126 นางสาววรุณณี  โตเป่ียม

3127 นายวรุตม์  ชิลนาค

3128 นางสาววสุธิดา  ฝายลี

3129 นายวัชธพล  จันทะบาล

3130 นายวัชระ  จันทะหาร

3131 นายวัชระ  ศรีพรม

3132 นายวัชระพงศ์  พลมิตร



3133 นายวัชระพงษ์  บุญสิมมา

3134 นายวัชรากร  กรรณลา

3135 นายวัชรากร  บรรยง

3136 นางสาววัชราภรณ์  ค าพรมมา

3137 นางสาววัชราภรณ์  พรมเชียงสา

3138 นายวัชรินทร์  เสนศักด์ิ

3139 นายวัฒนา  สร้อยสาวะ

3140 นายวันเฉลิม  ภูสีดิน

3141 นางสาววันนิสา  ภิญโญยงค์

3142 นางสาววันวิสา  สีเสริม

3143 นายวัลลภ  พันธ์บุปผา

3144 นางสาววาธิณี  ดาก่ า

3145 นายวายุ  ศรจันทร์

3146 นายวายุ  อ่อนตามา

3147 นางสาววายุรัศมี  จันทร์สร

3148 นางสาววารินทร  เปรมผล

3149 นางสาววารินทร์ญา  อุบลชัย

3150 นางสาววารุณี  ภูราชพล

3151 นางสาววาสนา  ใคร่นุ่นโพธ์ิ

3152 นางสาววาสนา  สีหาบุญมา

3153 นางสาววาสนา  โสภี

3154 นางสาววาสนา  โสรส

3155 นางสาววิจิตรา  คุณประทุม

3156 นางสาววิจิตรา  วัฒนะ

3157 นายวิชิตชัย  สิงห์สถิตย์

3158 นายวิทยา  สารมโน

3159 นายวิทยาวุฒิ  ศิริพิมพลอย

3160 นายวิทวัฒน์  โพธ์ิศรี

3161 นายวินัยธร  ไพเมือง

3162 นางสาววิภวานี  ช่วยนา



3163 นางสาววิภาดา  ปลื มชัยภูมิ

3164 นางสาววิภาพร  บุญแสงศรี

3165 นางสาววิภาพร  ยุบลพันธ์

3166 นางสาววิภารัตน์  โยธี

3167 นางสาววิภาวรรณ  ดีมูล

3168 นางสาววิภาสินี  ชัยนิคม

3169 นางสาววิมล  วังคีรี

3170 นางสาววิมลมณี  ชัยสมบัติ

3171 นายวิโรจน์  เทพรัตน์

3172 นางสาววิลาวัลย์  ประกอบชัย

3173 นางสาววิลาวัลย์  ศรีวิไลลักษณ์

3174 นางสาววิลาสิณี  เถาวัลย์

3175 นางสาววิไลลักษณ์  เพ็งกุกูล

3176 นางสาววิไลวรรณ  วรรณชัย

3177 นางสาววิไลวรรณ  หอมบุญ

3178 นายวิษณุ  ผิวเพ็ชร

3179 นางสาววิสาขรินทร์  บุญทัน

3180 นางสาววิสุดา  มูลกองศรี

3181 นายวีรพงษ์  บุตรพรม

3182 นางสาววีรวรรณ  ค าแก้ว

3183 นายวีระ  ค าพรม

3184 นายวีระชน  วรวงษ์

3185 นายวีระชาติ  ไชยเกรินทร์

3186 นายวีระพงษ์  ทับชา

3187 นายวีระพงษ์  พิลา

3188 นายวีระพงษ์  เสียมภูเขียว

3189 นายวีระพล  อินตู้

3190 นายวีระศักด์ิ  ซอลี

3191 นายวุฒิชัย  พุทธมาตร

3192 นายวุฒิชัย  ภิญโญดม



3193 นายวุฒิชัย  ศรีบุรินทร์

3194 นายวุฒิชัย  ศรีไพร

3195 นายวุฒิพงษ์  สร้อยวัน

3196 นายไวทยา  อุตรธร

3197 นางสาวศตพร  แซ่ลอ

3198 นายศตวรรษ  บุญเต็ม

3199 นายศรนารายณ์  ศรีจันทรา

3200 นางสาวศรัญญา  นาเทวา

3201 นางสาวศรัญญ่า  เวชกิจ

3202 นางสาวศรัญยา  สุขนิรันดร

3203 นายศรัณย์  ชมพล

3204 นางสาวศรัณยา  เน่ืองมัจฉา

3205 นายศรายุทธ  พลศักด์ิ

3206 นายศรายุทธ  ล าประไพ

3207 นายศราวุฒิ  ดีเดิม

3208 นายศราวุธ  เจริญสุข

3209 นางสาวศรีประกาย  ศรีค าวรรณ์

3210 นางสาวศศิกร  กาฬพันธ์

3211 นางสาวศศิกาญจน์  แนมขุนทศ

3212 นางสาวศศิธร  จันดา

3213 นางสาวศศิธร  ดวงวิญญาณ

3214 นางสาวศศิธร  เพ็งวงษา

3215 นางสาวศศิธร  รักษ์มณี

3216 นางสาวศศิธร  ราชบุญเรือง

3217 นางสาวศศิธร  สุยอย

3218 นางสาวศศินภา  จวบโชค

3219 นางสาวศศินา  สร้อยสนธ์ิ

3220 นายศศิวัฒน์  จงกรด

3221 นางสาวศศิวิมล  ศรีเจริญ

3222 นางสาวศศิวิมล  อดทน



3223 นายศักด์ิสิทธ์ิ  เพ็งค า

3224 นายศักรินทร์  จิตตบุตร

3225 นางสาวศันสนีย์  ป้อมสุวรรณ

3226 นางสาวศาริณี  พูลเพ่ิม

3227 นายศาสตรา  วรบุตร

3228 นางสาวศิรประภา  ยศพันธ์

3229 นางสาวศิรัญญา  ชามนตรี

3230 นางสาวศิรัญญา  ผลผดุง

3231 นางสาวศิราณี  สินเพ็ง

3232 นางสาวศิริญญา  วิจิตรปัญญา

3233 นางสาวศิรินทรา  หอมแพงไว้

3234 นางสาวศิรินภาวรรณ  แสงจันทร์

3235 นางสาวศิริประภา  พันทุมบุตร

3236 นายศิริพงษ์  เงินพุ่ม

3237 นางสาวศิริพร  ตรีเมฆ

3238 นางสาวศิริพร  ศรีพุทธา

3239 นางสาวศิริพร  อาสาชะนา

3240 นางสาวศิริรักษ์  ดวงอุปะ

3241 นางสาวศิริรัตน์  จัดนอก

3242 นางสาวศิริรัตน์  พุดพิลา

3243 นางสาวศิริรัตน์  มีตา

3244 นางสาวศิริลักษ์  นันทะปัด

3245 นางสาวศิริลักษณ์  แก้วกันหา

3246 นางสาวศิริลักษณ์  คิดงาม

3247 นางสาวศิริลักษณ์  จันวัน

3248 นางสาวศิริลักษณ์  บุญใหญ่

3249 นางสาวศิริลักษณ์  มนต์ขลัง

3250 นางสาวศิริลักษณ์  ศรีแสงนันท์

3251 นางสาวศิลารัตน์  หมวดดารักษ์

3252 นายศิวกร  พลยางนอก



3253 นางสาวศิวพร  ชาญประเสริฐ

3254 นายศิวพันธ์  บัวแก้ว

3255 นางสาวศิวาภรณ์  สอนเสน่ห์

3256 นายศุกลกิจ  มงคลสิน

3257 นางสาวศุทธิณี  มงคลสิน

3258 นางสาวศุทธินี  พรมมาวันนา

3259 นางสาวศุภกานต์  เลือดไทย

3260 นายศุภกิตต์ิ  โกศรีวงค์

3261 นายศุภชัย  เครือจันทร์ผา

3262 นายศุภโชค  ส ารวมจิต

3263 นางสาวศุภนิดา  วังหล้า

3264 นางสาวศุภลักษณ์  ทองค าแสน

3265 นางสาวศุภวรรณ  สินตรา

3266 นายศุภสิทธ์ิ  ศรีวงษ์

3267 นางสาวศุภักษร  ดอนพันพล

3268 นางสาวศุภัชยา  ทับสมบัติ

3269 นางสาวศุภานิช  ญานุวงค์

3270 นางสาวเศวตราพร  เศวตวงศ์

3271 นายสกล  ยศรุ่งเรือง

3272 นางสาวสกลวรรณ  สืบนุสนธ์ิ

3273 นางสาวสกุลรัตน์  บุตรศรี

3274 นายสนธยา  สุทธิจักร์

3275 นางสาวสนมพร  พรมพิมพ์

3276 นางสาวสไบแพร  ภูวิหาร

3277 นายสมเกียรติ  สายวัน

3278 นายสมควร  โสภณพงษ์

3279 นางสาวสมทรง  สมพร

3280 นางสาวสมฤดี  กาวน

3281 นางสาวสมฤทัย  สมณะ

3282 นายสมศักด์ิ  โคตรวุฒิ



3283 นางสาวสมาพร  โคกถ่ิน

3284 นายสรธัช  ภูมิใจด า

3285 นายสรศักด์ิ  วงหาจักษ์

3286 นางสาวสรารัตน์  แก้วมงคล

3287 นายสราวุฒิ  ศรีค า

3288 นายสราวุฒิ  สืบจันทร์

3289 นายสราวุธ  จาเปา

3290 นายสราวุธ  ดาษดา

3291 นางสาวสริยา  ทองวงศ์ษา

3292 นางสาวสลิลทิพย์  ช่ืนชม

3293 นายสหกิจ  สุรันนา

3294 นายสหรัฐ  จันทร์ขามป้อม

3295 นายสหัสนัยต์  ชมภูพื น

3296 นายสันติ  บงแก้ว

3297 นายสันติ  วงนวนตา

3298 นางสาวสาธิกา  จันทะพินิจ

3299 นางสาวสาธิยา  ศรีส าอางค์

3300 นางสาวสายใจ  พิมดา

3301 นางสาวสายชล  แซ่อัง

3302 นางสาวสายทิพย์  ไชยชนะ

3303 นางสาวสายธาร  สาริยา

3304 นางสาวสาวิณี  มูลตรีภักดี

3305 นางสาวสาวิตรี  บ่อค า

3306 นางสาวสาวิตรี  รัศมีจันทร์

3307 นายสิงหราช  แก้วก่ า

3308 นายสิทธิกรณ์  ชมภูพาน

3309 นายสิทธิชัย  นามวงษ์

3310 นายสิทธิชัย  โสมา

3311 นายสิทธินนท์  กองชนิน

3312 นายสิทธิศักด์ิ  กัลยา



3313 นายสิทธิศักด์ิ  ศรีอรรคจันทร์

3314 นายสิปปนนท์  โคตรชนะ

3315 นายสิรภพ  สร้อยมี

3316 นางสาวสิราวรรณ  ชาบา

3317 นางสาวสิริทรา  บัวมี

3318 นางสาวสิรินนภา  แสนโน

3319 นางสาวสิรินยา  ประดิษฐ์

3320 นางสาวสิรินันท์  มะลิ

3321 นางสาวสิริประภา  อนันตะพงษ์

3322 นางสาวสิริภร  สัพโส

3323 นางสาวสิริยากร  แก้วใส

3324 นางสาวสิริยาภรณ์  นาคดวงเกษมศรี

3325 นางสาวสิริรัตน์  ค าบุญ

3326 นายสิริวัฒน์  เคลือบใคล

3327 นางสาวสิริวิภารัตน์  เปานิล

3328 นางสาวสิริสุดา  ชัยพรม

3329 นางสาวสุกัญญา  ค ามา

3330 นางสาวสุกัญญา  เจริญวัย

3331 นางสาวสุกัญญา  ทองสุโข

3332 นางสาวสุกัญญา  นครศรี

3333 นางสาวสุกัญญา  พ่ึงมี

3334 นางสาวสุกัญญา  อ่วมนุสนธ์ิ

3335 นางสาวสุกัญญารัตน์  สุพรมอินทร์

3336 นางสาวสุกานดา  อินทรา

3337 นายสุขสวัสด์ิ  บงแก้ว

3338 นายสุขสันต์  ร้อยเพีย

3339 นายสุขสันต์  วงศ์พล

3340 นางสาวสุจรรยา  สุขสวัสด์ิ

3341 นางสาวสุจิตรา  ทีมา

3342 นางสาวสุจิตรา  โพธ์ิศรี



3343 นางสาวสุจิตรา  สุขันต์

3344 นางสาวสุจิตรา  เหลาธิ

3345 นางสาวสุชัญญา  บาลจูม

3346 นางสาวสุชาดา  สามารถกิจ

3347 นางสาวสุชินี  สังข์ทอง

3348 นางสาวสุชีรา  งอนภูเขียว

3349 นางสาวสุฑาทิพย์  สิทธิพรมมา

3350 นางสาวสุณิสา  ชินสิทธ์ิ

3351 นางสาวสุดาพร  สุภาษิ

3352 นางสาวสุดารักษ์  บงแก้ว

3353 นางสาวสุดารัตน์  เกตุนา

3354 นางสาวสุดารัตน์  งามคุณ

3355 นางสาวสุดารัตน์  พิมพ์โคตร

3356 นางสาวสุดารัตน์  มูลค า

3357 นางสาวสุดารัตน์  รัตนจันทร์

3358 นางสาวสุดารัตน์  สร้อยสุด

3359 นางสาวสุดารัตน์  สินทรา

3360 นางสาวสุดารัตน์  เสือสาวะถี

3361 นางสาวสุดารัตน์  แสนใจวุฒิ

3362 นางสาวสุทธิดา  ทาเภา

3363 นางสาวสุทธิดา  บัวพรมมี

3364 นางสาวสุทธิดา  สมขลัง

3365 นางสาวสุทธินันท์  ทวีโชติ

3366 นายสุทธิพงษ์  บุญชู

3367 นายสุเทพ  สุทธิไส

3368 นางสาวสุธาทิพย์  ทองลาด

3369 นางสาวสุธาภรณ์  สนวา

3370 นางสาวสุธาวัลย์  ตีกา

3371 นางสาวสุธาสินี  ธงพันสา

3372 นางสาวสุธิดา  แก้วไสย์



3373 นางสาวสุธิดา  ราชภักดี

3374 นางสาวสุธิดา  วิลัย

3375 นางสาวสุธิดา  ศรีบุรินทร์

3376 นางสาวสุธิตรา  แสงราชา

3377 นางสาวสุธิตา  ขุนทอง

3378 นางสาวสุธิตา  ศรีสมบัติ

3379 นางสาวสุนันทา  ศรีโมรส

3380 นางสาวสุนันทา  อินทร์มีฤทธ์ิ

3381 นางสาวสุนิตรา  หาญสมบัติ

3382 นางสาวสุนิษา  ค าตา

3383 นางสาวสุนิสา  คาระโส

3384 นางสาวสุนิสา  โคตรนายูง

3385 นางสาวสุนิสา  เจริญอินทร์

3386 นางสาวสุนิสา  เสนานุช

3387 นางสาวสุนีย์พร  ประจิมทิศ

3388 นางสาวสุปราณี  กองศรี

3389 นางสาวสุปราณี  ขามธาตุ

3390 นางสาวสุปราณี  วังคีรี

3391 นางสาวสุพร  ปุ้งโพธ์ิ

3392 นางสาวสุพรรษา  ประพันธ์

3393 นางสาวสุพัฒษร  พิมพา

3394 นางสาวสุพัฒสร  แดนสามสวน

3395 นางสาวสุพัตรา  กิจสคม

3396 นางสาวสุพัตรา  ดวงบุบผา

3397 นางสาวสุพัตรา  โพธ์ิเพชรเล็บ

3398 นางสาวสุพัตรา  ศรีบุญเรือง

3399 นางสาวสุพิณญา  ขันทสิทธ์ิ

3400 นางสาวสุภนิดา  ภาษาเวทย์

3401 นางสาวสุภักษร  แพ่งศรีสาร

3402 นางสาวสุภัสสรา  กมลลคร



3403 นางสาวสุภาดา  พารา

3404 นางสาวสุภาพร  ชัยมีเขียว

3405 นางสาวสุภาพร  บุญขยัน

3406 นางสาวสุภาพร  ป้องปา

3407 นางสาวสุภาพร  พิมที

3408 นางสาวสุภาพร  วรรณสุทะ

3409 นางสาวสุภาพันธ์  กันพนม

3410 นางสาวสุภาภรณ์  เกษเกษร

3411 นางสาวสุภาภรณ์  ศรีจ าปา

3412 นางสาวสุภารัตน์  เคนบู

3413 นางสาวสุภาวดี  กุแหก

3414 นางสาวสุภาวรรณ  แดงดี

3415 นางสาวสุภาวิณี  จันที

3416 นายสุภาษิต  สวัสด์ิเอื อ

3417 นางสาวสุมาลี  พินิจมนตรี

3418 นางสาวสุมิตรา  ค าบัวภา

3419 นางสาวสุมิตรา  ล่ามสมบัติ

3420 นางสาวสุมิตรา  สะท้าน

3421 นางสาวสุมินตรา  ผางสี

3422 นายสุรชัย  ทองกาล

3423 นายสุรพล  คอนหาว

3424 นายสุรศักด์ิ  ไชยฮ้อย

3425 นายสุรศักด์ิ  ซาพรม

3426 นายสุรเสกข์  จันปิตุ

3427 นายสุระไกร  สิงคิบุตร

3428 นางสุรัตน์  นิโกลิน

3429 นางสาวสุรัมภา  เสวิสิทธ์ิ

3430 นายสุริยะ  แสงโสดา

3431 นายสุริยา  เตชะค า

3432 นายสุริยา  นาคอก



3433 นางสาวสุริยาพร  แก้วหาวงษ์

3434 นางสาวสุรีพร  พวงศรี

3435 นางสาวสุรีพร  สีหาบุตร

3436 นางสาวสุวคล  ทศศร

3437 นายสุวณัฐ  สาระพัด

3438 นางสาวสุวณีย์  อินดา

3439 นางสาวสุวดี  สารพันธ์

3440 นางสาวสุวธิดา  เขตบุตรสี

3441 นางสาวสุวนันท์  ประกังเว

3442 นางสาวสุวนันท์  วงษ์ศรีเทพ

3443 นางสาวสุวนันท์  อินทร์ชัยศรี

3444 นางสาวสุวภัทร  หารโสภา

3445 นางสาวสุวลักษณ์  แลภูเขียว

3446 นางสาวสุวารินทร์  พรมสอาด

3447 นายสุวิทย์  ปะกาเวสา

3448 นางสาวสุวิมล  สูงยาง

3449 นางสาวสุวิริภาพร  ขันฮาม

3450 นางเสมอใจ  ถุงกลาง

3451 นางสาวเสาวภาคย์  พงษ์สระพัง

3452 นางสาวเสาวรส  ทาโสม

3453 นางสาวเสาวรีย์  สอนบุญทอง

3454 นางสาวเสาวลักษณ์  กระลาม

3455 นางสาวโสภา  วิทาทาน

3456 นายหกพจน์รัตณ์  เพ็งค า

3457 นางสาวหทัยณัฐ  สารีบุตร

3458 นางสาวหน่ึงฤทัย  แก้ววงษา

3459 นางสาวหัทยา  ชิยางคะบุตร

3460 นางสาวหัทยา  บุญพงษ์

3461 นางสาวใหม่วิภา  ทิพย์สุวรรณ

3462 นางสาวอชิรญา  เข็มกลัด



3463 นางสาวอณัญลักษณ์  สังวาลย์

3464 นางสาวอดิภา  จันทร์พรม

3465 นายอดิศร  ครองสถาน

3466 นายอดิศร  สาริยา

3467 นางสาวอติพร  สหสมบูรณ์

3468 นางสาวอทิตยา  บุญอุ้ม

3469 นายอธิเบต  ขุนรัตน์

3470 นายอธิวัฒน์  โพธ์ิพัฒน์

3471 นายอธิวัฒน์  สุทธิศักด์ิ

3472 นางสาวอนรรฆวี  มีวงษ์วิทยา

3473 นางสาวอนัญญา  แก้วคงดี

3474 นางสาวอนันญา  บุญใบ

3475 นายอนันตชาติ  ศรีกุลวงษ์

3476 นางสาวอนุชธิดา  จันทะรี

3477 นายอนุชา  วันหากิจ

3478 นายอนุชิต  ชาติชา

3479 นายอนุชิต  ลอดดอน

3480 นางสาวอนุตรา  อินทสอน

3481 นายอนุรักษ์  เประกันยา

3482 นายอนุวัฒน์  ก้อมมะณี

3483 นายอนุวัฒน์  ทองเพ็ชร

3484 นายอนุวัฒน์  บุดดีเหมือน

3485 นายอนุศิลป์  จันทร์ขามป้อม

3486 นางสาวอนุสรา  ลีล่ า

3487 นางสาวอภิชญา  ใจตาง

3488 นายอภิชัย  จวบรัมย์

3489 นายอภิชัย  พันธ์มะแพทย์

3490 นายอภิชาติ  ไชยพงศ์

3491 นางสาวอภิญญดา  ธะโพนชัย

3492 นางสาวอภิญญา  แก้วโพนเพ็ก



3493 นางสาวอภิญญา  จันทรักษ์

3494 นางสาวอภิญญา  ชาติชา

3495 นางสาวอภิญญา  นากแก้ว

3496 นางสาวอภิญญา  ผันผ่อน

3497 นางสาวอภิญญา  พิศิลป์

3498 นางสาวอภิญญา  ศรีอ่อนลุด

3499 นางสาวอภิญญา  ศิริรวง

3500 นายอภิณัฏฐ์  อุ่นโสดา

3501 นายอภิรักษ์  ชนูนันท์

3502 นายอภิรักษ์  พลรัตน์

3503 นายอภิวัตน์  แผ่นทอง

3504 นายอภิสิทธ์ิ  ดาแพง

3505 นายอภิสิทธ์ิ  บุญเท่ียง

3506 นายอภิสิทธ์ิ  มืดอินทร์

3507 นายอภิสิทธ์ิ  แสงนาค

3508 นายอภิสิทธ์ิ  หวังหยิบกลาง

3509 นายอภิสิทธ์ิ  อารยะศิลปธร

3510 นางสาวอมรพรรณ  ศรีโพธ์ิอุ่น

3511 นางสาวอมรรัตน์  แดงดี

3512 นางสาวอมรรัตน์  เบ้านาค

3513 นางสาวอมรรัตน์  รัตนะพินิช

3514 นางสาวอมรรัตน์  วัฒนาเดชานุกุล

3515 นายอมรศักด์ิ  สองเป็ง

3516 นางสาวอรญา  ขานตา

3517 นางสาวอรญา  ปะระขา

3518 นางสาวอรญา  อาษารินทร์

3519 นางสาวอรทัย  สุขรมย์

3520 นางสาวอรทิพย์  ซุยทะเสน

3521 นางสาวอรพรรณ  ชาปัญญา

3522 นางสาวอรพินท์  แสงดึก



3523 นางสาวอรไพลิน  ศรีนันนะ

3524 นางสาวอรภัทร  พันธ์ลูกท้าว

3525 นางสาวอรยา  เพ็ชรพอด

3526 นางสาวอรรถทรวดี  นวลบุญมา

3527 นายอรรถพล  ค าผายจันทร์

3528 นายอรรถสิทธ์ิ  แก่นแก้ว

3529 นางสาวอรัญญา  นามปัญญา

3530 นางสาวอรัญญา  เนตรแสงสี

3531 นางสาวอรัญญา  มาเวียง

3532 นางสาวอริยา  โคตรสุวรรณ

3533 นางสาวอริศรา  วงษ์เฉลา

3534 นางสาวอริสรา  กงภูธร

3535 นางสาวอริสา  แสงจันทร์ดา

3536 นางสาวอรุณี  ศรีทอง

3537 นายอลงกรณ์  จันทะมล

3538 นางสาวอลิษา  คณะแพง

3539 นายอวิรุทธ์  ณ เชียงใหม่

3540 นางสาวอะภิชญา  สังกะค า

3541 นายอัครเดช  กุดตุ้ม

3542 นางสาวอังคณา  ตาสาย

3543 นางสาวอังคณา  ศรีพุทธา

3544 นางสาวอังคนา  เหล่าโนนเขวา

3545 นางสาวอัจจิมา  สมนาม

3546 นางสาวอัจฉราภรณ์  วรรณน้อย

3547 นางสาวอัจฉริยา  มหามาตย์

3548 นางสาวอัฉราภรณ์  อ่อนละมุล

3549 นางสาวอัญชรีพร  จันรอด

3550 นางสาวอัญชลี  จันทร์ดี

3551 นางสาวอัญชลี  พิมเขตร

3552 นางสาวอัญชลี  สีหะสุทธ์ิ



3553 นางสาวอัญชิสา  ขันทะสอน

3554 นางสาวอัญธิกา  โคสีลา

3555 นางสาวอัมรา  ลีโสม

3556 นายอัศฎาวุฒิ  โหน่งเวียง

3557 นายอัศดา  ธนะสูตร

3558 นายอัศวิน  ยศพิมพา

3559 นายอัศวิน  ฮาดนิล

3560 นายอัษฎาวุฒิ  โคตรเสนา

3561 นายอัษฎาวุฒิ  ไสยันต์

3562 นายอัษฎาวุธ  เสตตะ

3563 นางสาวอาติยา  พรมศรี

3564 นายอาทิตย์  มนตรี

3565 นายอาทิตย์  มังกรแก้ว

3566 นายอาทิตย์  วัฒนะราช

3567 นายอานนท์  จงแอบกลาง

3568 นายอานนท์  โพธ์ิพระทอง

3569 นางสาวอารยา  นาคค า

3570 นางสาวอารยา  บุญประกอบ

3571 นางสาวอารยา  พินิจ

3572 นายอาริชัย  พันธ์ุกาฬสินธ์ุ

3573 นางสาวอาริยา  เวฬุวนารักษ์

3574 นางสาวอารีย์ลักษณ์  เหล่าไทย

3575 นางสาวอารียา  ไชยวาด

3576 นางสาวอารียา  อาวาส

3577 นางสาวอารีรัตน์  ขุนทุม

3578 นายอ าพล  กองทรัพย์

3579 นางสาวอ าภา  มากึ

3580 นางสาวอินทิรา  กงไธสง

3581 นางสาวอินทิรา  จันจิตร

3582 นางสาวอินทุอร  นิลบรรพต



3583 นางสาวอินธิรา  เหล่าใหญ่

3584 นายอิศรายุทธ  ทองป้ัน

3585 นายอิศเรศ  เหล่าศรีภูมิ

3586 นางสาวอุมาพร  ลาลู้

3587 นางสาวอุมาพร  แสนบัวค า

3588 นางสาวอุมาภรณ์  ตลับเงิน

3589 นางสาวอุมาวรรณ  จันทร์งาม

3590 นางสาวอุศณีย์  ค าทองจันทร์

3591 นายเอกชัย  สายโสภา

3592 นายเอกพงศ์  พาณิชย์

3593 นายเอกพล  วงศ์นนทิ

3594 นายเอกรินทร์  ทองทศ

3595 นายเอกวุฒิ  ชมเชย

3596 นายเอกวุฒิ  บุตรราช

3597 นายเอกสิทธ์ิ  พุธมาตร

3598 นายเอกอนิล  โสประดิษฐ

3599 นางสาวเอมอร  ขอนกุล

3600 นางสาวเอมอร  เพชรป้อ

3601 นางสาวเอื องพร  โสประดิษฐ

3602 นางสาวเอื อมพร  คฤหัสด์ิ

3603 นางสาวไอลดา  พันธ์ุโอภาส

ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ ๑

3604 นางสาววณิชยา  บุตรปัสสา

3605 นายณัฐพล  ผงบุญตา

3606 นางสาวพิณณุภา  กองทอง

3607 นางสาวนันทัชพร  เอนกนันท์

3608 นางสาวพุทธิดา  ผละพล

3609 นางสาวอุมาพร  สุริยะ

3610 นางสาวศิริทรัพย์  สาระจันทร์

3611 นางสาวอรวรา  ศรีดาเลิศ



3612 นางสาวพรรณนภา  ธิมาทาน

3613 นางสาวพรธิดา  ไชยพรมมา

3614 นายกฤษฎา  ยอดช้าง

3615 นางสาวพิมลแข  วงค์ษา

3616 นายอนุพงศ์  หุ่ยปาน

ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ ๒

3617 นายสัญญา  บุตรโคตร

3618 นายเดชาธร  ดิษยาภูดินันท์

3619 นายชลิตะ  ศรีหพงษ์ไพบูลย์

3620 สิบต ารวจโทหญิงวิกานดา  ปรียารัตนโชติ

3621 นายอภินันท์  ศรีภักดี

3622 นายกฤษกร  โสนะชัย

3623 นางสาวบุษบา  พาไสย์

3624 นางสาวภูษณดา  เสือคุ่ย

3625 นายชินภัทร  ปัดทุม

3626 นางสาวพีระพรรณ  นันศรีพรม

3627 ดาบต ารวจเสกสรรค์  วงษ์ก่อ

3628 นางสาวภาวิณี  จันดา

3629 นางสาววัลวิภา  มาคูณ

3630 สิบต ารวจโทวรเชษฐ์  ทองหล่อ

3631 จ่าสิบตรีสัพพัญญู  แถลงกัน

3632 นางสาวกิตติพร  สาหล้า

3633 นายเฉลิมชัย  แทนชารี

3634 สิบต ารวจโทหญิงณัฐธิดา  โสพิมพา

3635 นางสาวสุธิดา  ขันติกรม

3636 นางสาวอรติมา  บุตรโยจันโท

3637 สิบเอกอรรถพล  สุครีพ

3638 นายกัมปนาท  โรจนสัมพันธ์

3639 นางสาวมาริษา  มูลสีทา

ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต



3640 ร้อยต ารวจเอกหญิงกนกวรรณ  ภพสมัย

3641 นางสาวกนิษฐา  วงษุเพ็ง

3642 นางสาวกมลพร  สุขค าแสน

3643 นางสาวกมลพรรณ  จันฤาชา

3644 นางสาวกฤติยา  วงษ์สีดา

3645 นางสาวกฤษณา  วังเลอสรวง

3646 นางสาวกัญญาภัทร  ธรรมมิยะ

3647 นางสาวกัญญารัตน์  สวัสดิรักษ์

3648 นายกันณพัฒน์  จันทวาลย์

3649 นางสาวกัลยาณี  ศรีวงศา

3650 นางสาวกาญจนาพร  เคนค าภา

3651 นายกิตติชัย  สารมะโน

3652 นางสาวกิตติพร  มูลชมภู

3653 สิบต ารวจเอกกิตติพันธ์  ชาลีเปร่ียม

3654 นางสาวกิตติมา  จ าปาศิริ

3655 สิบต ารวจโทเกริกเกียรติ  ดลโสภณ

3656 นางสาวแคทลียา  หาญยะ

3657 นายจักรกฤษ  ศรีเคนา

3658 นายจักรพันธ์  ประสาริบุตร

3659 นายจักรราช  ชมภูราช

3660 นายจักรี  ศรีสุพรรณ

3661 นายจาตุรงค์  บุญหนัก

3662 นางสาวจารุพร  เกษทองมา

3663 นางสาวจิตตินันท์  จันทะเนตร

3664 นางสาวจิตติมา  สุวรรณโคตร

3665 นางสาวจิตอาพา  วงษ์สกุล

3666 จ่าสิบตรีจิรวัฒน์  สุดชาข า

3667 นายจิรสิน  ราศรี

3668 สิบเอกจีระศักด์ิ  จ าปาพรม

3669 นางสาวจุฑามาศ  ผิวผุย



3670 นางสาวจุธาทิพย์  ศรีชาแอน

3671 นายจุลเทพ  วงษ์สะพาน

3672 นางสาวเจนจิรา  ใต้ร่มโพธ์ิทอง

3673 นางสาวเจนจิรา  วังลา

3674 นางสาวเจษฎา  ทนนาดี

3675 นายเจษฎา  ฝาระมี

3676 สิบเอกฉัตรชัย  แดงมีศรี

3677 นางสาวชนัญธิดา  หมายเก่ียวกลาง

3678 นายชนากร  สีหาบุตร

3679 นายชนาธิป  ทาแป้ง

3680 นางสาวชลธิชา  มหาเสนา

3681 ร้อยต ารวจโทชวลิต  โสภา

3682 นายชัชวาลย์  หงษา

3683 นายชัยณรงค์  พันธ์ก่ า

3684 นายชัยวัฒน์  ค าขัน

3685 นางสาวชุติมา  นราฤทธิไกร

3686 สิบต ารวจโทฐานทัพ  อ่ าทองค า

3687 นางสาวฐิติพร  โพธิข า

3688 นายณธพงษ์  ถ่ินถาน

3689 นายณรงค์  ราชสุด

3690 จ่าสิบตรีณัฐภูมิ  พลช านาญ

3691 นายณัฐศรันย์  แก้วโภคา

3692 นางสาวดวงใจ  แสงใส

3693 นางสาวดวงทอง  ทองเต็ม

3694 ร้อยต ารวจเอกเดชาดิศร  บุญเนตร

3695 นายต่อตระกูล  เหมียดนอก

3696 นายตะวัน  ลีเบาะ

3697 นางเตือนจิต  เปรมพงศ์พันธ์

3698 นายทรงวุฒิ  ศรีพรม

3699 นางสาวทัดดาว  ช่างเรือง



3700 นางสาวทัศดาว  ภิญโญฤทธ์ิ

3701 นายทัศนาวิน  อินขามป้อม

3702 นางสาวทัศนีย์  จงเจียรวัฒนกุล

3703 นายธนกฤต  ค าแก้ว

3704 นายธนากร  เจนคิด

3705 นายธนาวุฒิ  อรศรี

3706 นางสาวธิดารัตน์  ป่ินแก้ว

3707 นางสาวนภัสชญา  สุภามา

3708 นางสาวนภาพร  เกษสุภะ

3709 นางสาวนฤพร  สอนสุภาพ

3710 นางนลินี  สาริกา

3711 สิบต ารวจโทนวพล  วงศาโรจน์

3712 นางสาวนัจรินทร์  เทพเดช

3713 นางสาวนัญธิชา  อุนนผลิน

3714 นายนัฐพงศ์  ธรรมกุล

3715 นายนัทธพงศ์  พลซา

3716 นายนันทวัฒน์  ว่องไว

3717 ดาบต ารวจนาวิน  สายวรสิงห์

3718 นางสาวน  าฝน  นาแสวง

3719 นางสาวนิตยา  เปจะยัง

3720 นางสาวนิธิพร  สารวงษ์

3721 นางสาวนิภาพร  บุญญา

3722 จ่าสิบต ารวจหญิงนิภาภรณ์  ไชยพิมพ์

3723 นางสาวนิรัญญา  วรรณะ

3724 นางสาวนุชนาฏ  อ่อนศิริ

3725 นายนุติพงศ์  พิมพ์เหม

3726 นางสาวเนตรชนก  ศรีรัง

3727 นางสาวเนาวรัตน์  อินทะวัน

3728 นางสาวบัวแก้ว  แก้วสุวรรณ์

3729 นางสาวบัวทอง  แก้วสุวรรณ์



3730 นายบุญญรัชต์  แพงสร้อย

3731 นางสาวบุษกร  ต่างใจ

3732 นางสาวบุษกร  นามบรรดา

3733 นางสาวบูรณี  เสาวดี

3734 นางสาวเบญจมาศ  ศรีทารัง

3735 นางสาวเบ็ญยาลักษ์  เหล่าพิลัย

3736 สิบต ารวจตรีปฏิภาณ  แก่นชัยภูมิ

3737 นางสาวปณิตา  ละออง

3738 นางสาวปนัดดา  โสภาเป้ีย

3739 นางสาวปภัสสร  ทองจันทร์

3740 นายปรวัตร  ชูพิพัฒน์

3741 นายประทักษ์  จันโทสุทธ์ิ

3742 นางสาวประภัสสร  ดวงท้าวเศษ

3743 นางสาวประภาพรรณ์  เหนือจันทร์ดี

3744 นางสาวปรารถนา  จันทร์มีเทศ

3745 ว่าท่ีร้อยตรีปัญญา  สงคราม

3746 นางสาวปาริฉัตร  บุตรวิไล

3747 นางสาวปาริชาติ  วินทะชัย

3748 นางสาวปิยนุช  รักษาศรี

3749 นายปิยะ  ล าโกน

3750 สิบต ารวจตรีหญิงเปรมกมล  หงอกภิลัย

3751 นายพงศกร  ปัญญากาศ

3752 นายพงษ์สิทธ์ิ  มาดาจันทร์

3753 นางสาวพรปวีณ์  สารมะโน

3754 นางสาวพรวิภา  ผาสกุล

3755 นายพลากูร  ศรีวงแก้ว

3756 นางสาวพัชรี  สีทาทูม

3757 นายพาทิศ  อ่อนละมุล

3758 นางสาวพิชชาพร  ค าหุม

3759 สิบเอกพิชญะ  สายอุราช



3760 ว่าท่ีร้อยโทพิฏฐ์เศรษฐ์ศักด์ิ  บัวบาลบุตร์

3761 นายพีรพงษ์  เจริญเกียรติ

3762 นางสาวเพ็ญนภา  พรมโคตรค้า

3763 สิบต ารวจโทภคนัย  สุตตาสอน

3764 นางสาวภัทรภร  เสน่ห์วงค์

3765 นางสาวภัทราภรณ์  มีสวัสด์ิ

3766 นายภาคิน  ศรีวิลาศ

3767 นางสาวภาวิณี  แสนภักดี

3768 นายภูมิพิทักษ์  บุญสอน

3769 ร้อยตรีมงคล  วงษ์ทวี

3770 นางสาวมนัสชนก  เหล่าชัย

3771 นางสาวมยุรา  ศิลาพล

3772 นางสาวมาริสา  กองฉันทะ

3773 นางสาวเมธินี  พินผ่อง

3774 สิบต ารวจโทยศพนธ์  จ่ายะสิทธ์ิ

3775 นายยศพนธ์  เจดีย์

3776 นางสาวยุภาวดี  นาบ ารุง

3777 นายรชต  แสงประเสริฐ

3778 สิบต ารวจโทหญิงรวีวรรณ  เตียนศรี

3779 นางสาวรัชฎาพร  นามผากุล

3780 นางสาวรัชนีกร  สีหไตร

3781 นายรัฐกิจ  สุวรรณรัตน์

3782 นายรัตนเศก  อมรรัตนพงศ์

3783 นางสาวรัตนาพร  ลาภประสบ

3784 นายราเมศร์  กลางประพันธ์

3785 นางสาวรุจิกร  จันทรมัย

3786 นางสาวเรรุตาล  สิงหา

3787 นางสาวลลิตา  พรรณาพนม

3788 สิบต ารวจโทวชิระ  กุลชาติ

3789 นางสาววนิดา  ศรีโคตร



3790 นางสาววรรณภา  กองนาง

3791 นายวรายุทธ  สาวสืบ

3792 ร้อยต ารวจเอกวริศร์  เศษวิกา

3793 นางสาววาสนา  พลไธสง

3794 นางสาววิชุดา  สันทา

3795 นางสาววิชุดา  สารมะโน

3796 นายวิทยา  ศรียาลัย

3797 นางสาววิภาดา  ทองหล่อ

3798 นางสาววิภาพร  ประนัดสุดจ่า

3799 นางสาววิภาพร  สวัสดี

3800 นางสาววิยะดา  กองพรม

3801 นางสาววิลาวัลย์  นาคโทน

3802 นางสาววิไลวรรณ  พันสนิท

3803 สิบต ารวจโทหญิงเวนิตา  ผาลิกา

3804 นายศราวุธ  ช่วยศรี

3805 นางสาวศวิตา  ถ่ินถา

3806 สิบต ารวจโทศักด์ิธยา  ดีกุดตุ้ม

3807 นายศิริชัย  ศรีบุรินทร์

3808 นางสาวศิรินภา  ลอดทองใหม่

3809 นางสาวศิริลักษณ์  สมภาร

3810 นางสาวศิลารัตน์  พิมพ์ดา

3811 นางสาวศุภดา  ไชยรัตน์

3812 นายศุภวัฒน์  สิมสวัสด์ิ

3813 ว่าท่ีร้อยต ารวจเอกสมนึก  ติยะภา

3814 นางสาวสมปรารถนา  ทุมวัน

3815 นายสมยศ  ดามงคล

3816 นายสมศักด์ิ  นครพล

3817 นางสาวสรัญญา  ศรีทอง

3818 นางสาวสรัญรัตน์  แสงโสดา

3819 นางสาวสโรชา  จันทะคาม



3820 นายสิทธิกร  กันนะลา

3821 นายสิทธิพงษ์  พันเดช

3822 นายสิทธิศักด์ิ  มงคล

3823 นายสุขสันต์  เสาร์วิชิต

3824 นางสาวสุจิตรา  สีลาดเลา

3825 นางสาวสุทธิดา  แคภูเขียว

3826 นางสาวสุธิดา  ไชยา

3827 นายสุนทร  นาเมืองจันทร์

3828 นางสาวสุนิสา  จันทา

3829 นางสาวสุพรรณี  นักธรรม

3830 นางสาวสุพัตรา  จันทิราช

3831 จ่าสิบเอกสุภชัย  ศรีมหา

3832 นางสาวสุภัทราวิณี  ธวัชเมธี

3833 นางสาวสุภาภรณ์  ค าแจง

3834 นางสาวสุภารัตน์  ครองเวียง

3835 นางสาวสุภาวิมล  แสงทอง

3836 นายสุเมธ  วิจิตรจันทร์

3837 นางสาวสุรัตนา  ไสยันต์

3838 สิบต ารวจโทสุริยะ  สุภรัตนกูล

3839 นางสาวสุรีรัตน์  สีจักร

3840 นางสาวสุวนันท์  สอนพรหม

3841 นายสุวิชญ์ธร  ค าชมภู

3842 นางสาวเสาวนีย์  ค าพันธ์

3843 นางสาวเสาวลักษณ์  พิมเขตร

3844 นายอนุชา  วัฒนากุล

3845 นางสาวอนุสรา  คงหนู

3846 นางสาวอภิญญา  ธรรมผาลา

3847 นางสาวอภิญญา  ใหญ่ร้าง

3848 นางสาวอรญา  หิรัญโท

3849 นางสาวอรยา  แสงโสดา



3850 นางสาวอังสุมา  ครุฑนาค

3851 นางสาวอัชจิมา  เซียมเอคู

3852 นางสาวอาทิตยา  ทาบุญเมือง

3853 นายอานนท์  แสงวิจิตร

3854 นางสาวอาภานุช  พรมพิมพ์

3855 นางสาวอาภาภรณ์  ฉลูทอง

3856 นางสาวอารีรัตน์  อุ้ยหา

3857 ว่าท่ีร้อยโทอ านาจ  บ ารุงแนว

3858 นางสาวอินทิรา  นาคเสน

3859 จ่าเอกเอกชัย  กองจร

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

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ ๑

5472 นายสถาพร  ยิ มวิทยา

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  พาเชื อ

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  เกี ยมชัยภูมิ

5573 นางสาวฉัตรวิมล  อินทะผิว

5574 นางสาวชลธิชา  โคราช

5575 นางสาวณัฐธยาน์  สน่ันเอื อ

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  พั วทา

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  เชื อบุญมี

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  วงษ์ช่างซื อ

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 นางสาวช่อเอื อง  ศรีสุวอ

5957 นายชัย  กง

5958 นายชัยณรงค์  ประทุมชมภู

5959 นายชัยดุสิต  อะวะตา

5960 นายชาคริต  ทินแท่น

5961 นายชาญชัย  กุลเลียบ

5962 นายชาญณรงค์  จันทร์เชื อ

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  เชื อบัวเย็น

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 นางสาวน  าฝน  นามแสน

6217 นางสาวน  าฝน  สุทธารัตน์

6218 นางสาวน  าพริ ง  มาตรัตน์

6219 นางสาวน  าเพชร  จันทะวงศ์

6220 นางสาวน  ารินทร์  นาคแก้ว

6221 นางสาวน  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  สั นจันดา

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  เลิศล  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  ลิ มธรรมรส

6363 นายปุลวัชร์  นาถ  าพลอย

6364 นายเปรมปรีย์  แซ่ตั ง

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  คื นดี

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  งามเชื อ

6501 นางสาวภัทราวดี  บุญตั ง

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  เชื อบุญมี

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  สวัสด์ิเอื อ

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  หอมเอื อม

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  ลีล  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  พื นดอนเค็ง

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  แซ่ลิ ม

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  ยิ มศิริ

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  เจริญทั งทรัพย์

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  เอื อวิบูลย์

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  พื นแสน

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  ชาวน  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  หวังกั นกลาง

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  ลิ มป่ินทอง



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  เชื อบุญมี



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


