
รายชื่อบัณฑิตท่ีเข้ารับพระราชทานปรญิญาบัตร

พ.ศ. ๒๕๖๒

ปรญิญาปรัชญาดุษฎบีัณฑิต

สาขาวิชาพฒันาสังคม

1 นายกอละกัน  พมมะวง

2 นายกติรัิชน ์ บุญเกาะ

3 นายทรงวุฒ ิ ประสานวงศ์

4 นายธิตพิัทธ์  บุญปก

5 นายนฤชา  โฆษาศวิไิลซ์

6 นางนัคมน  เงนิมัน่

7 นายประชา  แสนกลาง

8 นายพภิพ  หัสสา

9 นายวชิญ ์ มะลติน้

10 นายสมควร  นามสฐีาน

สาขาวิชายุทธศาสตร์การพฒันาภูมิภาค

11 นายใจราศ ี ยอพันไช

12 นายชัยรัต  สุทนต์

ปรญิญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา

13 นางสาวกาญจนา  สุพรรณคุม้

14 นางสาวขวัญเรือน  สุยะราช

15 นางชะบาไพร  แสงชมภู

16 นางสาวณกมลธัญ  โคตรประทุม

17 นายดนุพล  ค าพา

18 นางสาวเตอืนใจ  แสนนา

19 นายธนูชัย  บุตรเต

20 นางสาวธิดารัตน ์ จันทะพล

21 นางนพมาศ  ไทยภักดี

22 นางนลนิรัตน ์ โพธิ์ศรีด ารง



23 นายนักรบ  จันทร์สุกรี

24 นางนษิฐา  ดอกจันทร์

25 นางบัวหลัน  ค าประมวล

26 นางสาวปิยะพร  แสนพันศริิ

27 นางสาวพวงสุดา  แสนพันศริิ

28 นายภูมพิัฒน ์ เสริมสุข

29 นายภูวดล  บ ารุงส าราญ

30 นางรุ่งนภา  แกว้ลอด

31 นายวชิัย  ไชยคนีี

32 นายวศิรุต  ศรีประเสริฐ

33 นายศุภสวัสดิ ์ พลิา

34 นายสงคราม  ชมภูพาน

35 นางสาวสถติย์พร  ปัญจะขันธ์

36 นายสมชาย  ระตเิดช

37 นายสมบูรณ์  ทิพรส

38 นางสุปราณี  รุ่งเรือง

39 นายสุพจน ์ ท าจอ้ม

40 นางสาวหทัยรัตน ์ ชัยชนะ

41 นายอุเทณร์  ขันตยูิ

สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา

42 นางสาวจันทิมา  บุญเทพ

43 นางสาวจุฬาลักษณ์  ไกรพล

44 นางสาวชลธิชา  ชูแกว้

45 นางปพร  จันทร์ภูมิ

46 นางประภาภัทร  เทพดุลยพัฒน์

47 นายปุณยพงศ ์ อุทาธร

48 นายพอนส ี เวทะนา

49 นางภาคนิ ี สุเภาแสน

50 นางสาวมะล ิ ศรีบุรินทร์



51 นางสาวยุวลักษณ์  อนิทร์เจริญ

52 นางรัตตยิา  ทองค า

53 นางสาวรัตนา  เกษทองมา

54 นางวรรณรัตน ์ ศรีบุรินทร์

55 นายวรานนท์  วังครีี

56 นางวศินย์ี  ศรีบัว

57 นายศริิธรณ์  เทพดุลยพัฒน์

58 นางศวิาลัย  แกว้เขยีว

59 นางสาวสุลาวัลย์  ทองปั้น

60 นายอาดชิัย  ผุยผาย

ปรญิญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาไทยศึกษาเพือ่การพฒันา

61 นางเนื้อทิพย์  มูลหลา้

สาขาวิชาพฒันาสังคม

62 นางสาวชนมส์ติา  โชคเหมาะ

63 นายอัศวนิ  กองถวลิ

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

64 นางศรีสุรางค ์ สารีพมิพ์

สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา

65 นางจตินภิา  ภูค าตา

66 นางสาวเชอร่ี  วันคัน

67 นายปิยะพงษ์  โสระสงิห์

68 นางสาววริาภรณ์  แพงจอมพล

69 นายอภชิา  ปลัดกอง

70 นางสาวอรอุมา  เกษามูล

สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพือ่การพฒันา

71 นางสาวภาราด ี สทิธิมงคล

ปรญิญาบรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป



72 นายโกเศศ  สร้อยค า

73 นางสาวจรุงศรี  พวงสดีา

74 นางจติทิมา  จันทนา

75 นางสาวจริาภรณ์  คุม้ด า

76 นางสาวชฎาธาร  เจริญสุข

77 นายเชษฐสทิธิ์  สทิธิจันทร์

78 นายณัฐนันท์  พันธ์ทองหลอ่

79 นางณัฐพัชร์  ทาแกว้

80 นางณัฐรดา  กุลดลิก

81 นายไตรภพ  โสภารัตน์

82 นายทองจันทร์  จันเต

83 นายธนะสทิธิ์  สุวรรณสนธิ์

84 นางสาวธัญพมิล  พันภักดี

85 วา่ที่ร้อยตรีหญงินภัทร  คา้สบาย

86 นางสาวนัจนันท์  ออ่นแกว้

87 นางสาวนติยา  งั่งสัมฤทธิ์

88 นางสาวนโิลบล  สายสุนา

89 นางสาวปิยวรรณ  เทียมทัน

90 วา่ที่ร้อยตรีหญงิพัชราพรรณ  โกมาสถติย์

91 นางสาวพัสชนันท์  วังครีี

92 นายย่ิวหมงิ  โอวหยาง

93 นางรัตนาภรณ์  สนิเธาว์

94 นายวชริพงศ ์ พุทธรักษ์

95 นางสาววรญา  ภาวะศลิป์

96 นายวุฒพิงศ ์ ตน้กันยา

97 นายสวา่งวชิญ ์ วบิูลย์อรรถกร

98 นายสะอาด  พรหมภักดี

99 นางสาวสนินีาฏ  บุญผิว

100 นางสาวสริิกันยา  ศริิค ากร



101 นางสาวสุภาพร  เพยีอม้

102 นายสุริยา  สาริกา

103 นางโสภดิา  แกว้สุฟอง

104 นางสาวหทัยกานต ์ มารังกูร

ปรญิญาครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินยิมอันดับ ๑

105 นางสาววรลักษม ์ จันทเมอืง

106 นางสาวปัญจมาศ  ท่วมเพ็ชร

107 นายธีรยุทธ  ไชยลา

108 นางสาวนศิา  จารยุ้ย

109 นายวสุธร  บุตรจันทร์

110 นางสาวนัฐนันท์  ปิ่นทอง

111 นายเปรมฤทธิ์  ชานนท์เมอืง

112 นางสาวศริินันท์  ทองเต็ม

113 นางสาวชมพูนุช  ขุนศรี

114 สบิเอกมนตรี  ขันศรีนวล

115 นางสาวจริาพร  ออ้มนอก

116 นางสาวพัชราวรรณ  บี้เกตุ

117 นายชนกชนม ์ นาคนาม

118 นางสาววรัิญชนา  คตพิงศานุวัตร

119 นายชลาสทิธิ์  สุพรรณท้าว

120 นางสาวจริาวรรณ  ผิวบัวเผ่ือน

121 นางสาวนภาพร  ไกรวัน

122 นายศริิชัย  นอ้ยโสภา

123 นางสาวเสาวลักษณ์  ขลบิเงนิ

124 นายธวัชชัย  วรรณอว้ก

125 นางสาวทิพย์สุดา  ชาแกว้

126 นางสาวรัศม ี เทาทองสุข

127 นายอนุสรณ์  ค าพทิูล

128 นางสาวกชพร  มณีวรรณ



129 นางสาวบุษยพัชร์  สนธิมูล

130 นางสาวปิ่นกมล  สงิหส์ถติย์

131 นางสาวรุ่งทิวา  สุภกรรม

132 นางสาวอรณี  ปัดชากาว

133 นางสาวงามงอน  สมพนิจิ

134 นางสาวสรินนา  วงษ์ป้อง

135 นางสาวหยาดพรุิณ  แผ่นทอง

136 นางสาวขนษิฐา  จันทร์พาณิชย์

137 นางสาวเบญจกัลยา  ลอืชารักษ์

138 นางสาวประภัสรา  จันทร์แป๊ะ

139 นางสาวเพ็ญศรี  มหาอุด

140 นางสาวรุ่งตะวัน  เสนห่ร์าชกจิ

141 นางสาวหนึง่ฤทัย  พูลมนัส

142 นางสาววรุิณรัตน ์ ทองผล

143 นางสาวอมรรัตน ์ เหลาหอม

144 นางสาวชลันดา  คงอุน่

145 นายพรีะพันธ์  โพธิ์ศรี

146 นางสาวสุชาดา  สามา

147 นายสุรพงษ์  โสมาบุตร

148 นางสาวศปิระภา  ทองหมืน่

149 นางสาวกัตตญิา  กลิน่เกษร

150 นายเกรียงไกร  ภูมเิรืองศรี

151 นายทรงกรด  นอ้ยยะ

152 นายนคร  สร้อยสน

153 นางสาวตตยิา  สหีะวงศ์

154 นางสาวบวรลักษณ์  อุปัชฌาย์

155 นางสาวพัชรา  แสงชาลี

156 นายพริเดช  กองเป้า

157 นายมนูญ  จะเรียมพันธ์



158 นางสาวศุภกานต ์ ค ามุงคุณ

159 นางสาวกรรณิกา  ศรีอุทธา

160 นางสาวชลธิชา  ภูบรม

161 นางสาวโชตกิา  อุทัยดา

162 นางสาวพศิลักษณ์  มนทอง

163 นายสันตริาษฎร์  จันทร์เพ็ง

164 นายสทิธิราช  พมิพุฒ

165 นางสาวอรอุมา  บรรดษิฐ์

166 นางสาวเดอืนเพ็ญ  วงคอ์นิตา

167 นายตรีศักดิ ์ แสนดา

168 นางสาวนันทิกานต ์ จันทบูรณ์

169 นายรัตนพล  พลเมอืง

170 นางสาววรรณวภิา  วรรณโชติ

171 นายวรุฬห ์ บุตรนนิ

172 นางสาวสุพัตรา  สาริยา

173 นางสาวอรพนิ  งามปานกลาง

174 นางสาวจฬิาพร  โสดา

175 นางสาวชมพูนุช  ริมหนองเรือ

176 นายภาสกร  ประเสริฐสาร

177 นางสาวจันทร์จริา  แสงศรีเรือง

178 นางสาวธัญญาพร  ฝ้ันบ้านไร่

179 นางสาวภัสราภรณ์  บุญหลา้

180 นางสาวศริินันท์  อุน่ลี

181 นางสาวสุทัศนย์ี  สมมาตย์

182 นางสาวอรณี  มูลป้อม

183 นางสาวชนานุช  นาสมชัย

184 นางสาวชลติา  ประภาคนิัง

185 นายอ าพล  ภาชะนัย

186 นางสาวเจนจริา  วังพลิา



187 นายฉัตรชัย  ตเีงนิ

188 นางสาวดลนภา  วจิติรปัญญา

189 นางสาวรัตนา  แสนหลา้

190 นางสาวราตรี  ชูเลศิ

191 นางสาวเรนุตา  วัฒนะ

192 นายสุวทิย์  จูมจะนะ

193 นายอดศิร  อุน่แกว้

194 นางสาวอรณิชา  วงศน์วลตา

195 นางสาวอนิทุอร  สะตะ

196 นางสาวอุไรวรรณ  พรมวงษา

197 นายกรรัก  พร้อมจะบก

198 นายกฤษฎา  บุง้ทอง

199 นางสาวขนษิฐา  ศรีเสนา

200 นางสาวทิพวรรณ  ชนะสะแบง

201 นางสาวธัญลักษณ์  เปียงงาม

202 นางสาวปรียาพร  โพธิ์ศรี

203 นางสาวพรรณธิตา  บางสา

204 นางสาวยุวรี  สายแสง

205 นางสาวละอองทิพย์  ราคาแพง

206 นางสาวศศธิร  หมัน่จ ารูญ

207 นางสาวทิวารัตน ์ คุรุนันท์

208 นายธนัญชัย  อาจปาสา

209 นายปริวัตร  มะลมิาตร

210 นางสาวอริษา  คุณทะวงษ์

211 นางสาวประภาวรินทร์  ไพรินทร์

212 นางสาวพัณนดิา  เสนาวุฒิ

213 นางสาววราภรณ์  คามใส

214 นางสาวอาภากร  ยาตาล

215 นายคุณากร  สอนถม



216 นางสาวจริยา  นามวชิติ

217 นางสาวจรีะนันท์  ธรรมโชดก

218 นางสาวเจษฎาภรณ์  ปลื้มกมล

219 นางสาวนสิาชล  สสีุด

220 นายประกาย  กุลวงษ์

221 นายพงศพ์ันธุ์  พรมจรรย์

222 นายพุทธิพงษ์  สบืสาย

223 นางสาวรสสุคนธ์  นอ้ยเสนา

224 นางสาววนดิา  พลแสน

225 นางสาววภิาว ี จันทร์เพ็ง

226 นายอภสิัณห ์ พรมสอน

227 นางสาวเจน  จันลี

228 นางสาวฉัตรฑกิา  นนทะโคตร

229 นางสาวพชิญก์ัญญา  เปตานัง

230 นางสาวภัทรวด ี แกว้พวง

231 นางสาวมัทยา  นามมันต์

ปรญิญาครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินยิมอันดับ ๒

232 นางสาวกชกร  คลา้ยเมอืงปัก

233 นางสาวธมลวรรณ  เครือสงิห์

234 นางสาวธัญญาลักษณ์  ดอนโบราณ

235 นางสาวรัฐยา  สุแดงนอ้ย

236 นางสาวนุชรา  บุดดคี า

237 นางสาวรัชณีกร  ราชาภักดี

238 นายศรายุทธ  ประภา

239 นางสาวอสิรา  ชาภักดี

240 นางสาวจุฑามาศ  เหมาะสมาน

241 นางสาวนติยา  สมเกยีรตยิศ

242 นางสาวพรรณธิวา  พลซา

243 นางสาวพศิมัย  อุนทะพา



244 นางสาวละอองดาว  ย่ิงวงค์

245 นายศตวรรษ  ขุยเขยีว

246 นางสาวอรอนงค ์ แกว้ปราณี

247 นางสาวอังสุมา  จันทร์แกว้

248 นายธีรพงศ ์ จติเจริญ

249 นายพงษ์พันธ์  ขันซอ้น

250 นางสาวเกษศริินทร์  ศรีหะ

251 นางสาวจารุวรรณ  ดอกสูงเนนิ

252 นางสาวลลติา  ภาษี

253 นางสาววรรณนศิา  ทิพย์เนตร

254 นางสาวสุพัตรา  จันทร์มนตรี

255 นายอนุชา  แสนสุด

256 นางสาวอุมาพร  สทิธิเชยีงพณิ

257 นางสาวไอลดา  เพชรกลัด

258 นางสาวรุ่งอรุณ  นาเสงี่ยม

259 นางสาวนศิาชล  เวยีงสมุทร

260 นางสาวเบญจมาศ  เรืองบุญ

261 นางสาวปอแกว้  สมเสยีง

262 นางสาวพชิชาวร์ี  ราคาแพง

263 นางสาวรจนา  แกว้สมศรี

264 นางสาวรัชฎาพร  ศรีวชิัย

265 นายวันนวิัต ิ สุธรรมฤทธิ์

266 นางสาวศริิวรรณ  วงศร์าษฎร์

267 นางสาวโสภาวรรณ  รักษาสนิ

268 นางสาวอนงคศ์รี  ค าภา

269 นายอภสิทิธิ์  มูลเพ็ญ

270 นายชัยวัฒน ์ กองน้ า

271 นางสาวเบญจวรรณ  มแีกว้

272 นางสาวรัตตญิา  นามวเิศษ



273 นางสาวอรนาฏ  ธาตุวสิัย

274 นางสาวปิยรัตน ์ ไกยรัตน์

275 นางสาวพนดิา  อุน่เวยีง

276 นางสาวสุกัญญา  พันธ์ชัย

277 นางสาวสุดารัตน ์ สาเทวัญ

278 นางสาวอตพิร  สบืสาย

279 นางสาวอรวรรณ  สาลแีสง

280 นางสาวอุบลวรรณ  มะลี

281 นายณัฐพงษ์  ดอนเมอืงพรม

282 นางสาวปวณีา  พานชิย์

283 นางสาวพณิดา  ละค าภา

284 นางสาวอรวรรณ  สารโคตร

285 นางสาวฉัตรฤทัย  ไชยชนะ

286 นางสาวนลิวรรณ  ค าออ้

287 นางสาวพนดิา  จังหวะ

288 นางสาววันวสิา  คุณชัยภูมิ

289 นางสาวสุมามาตร  เจริญราษฎร์

290 นางสาวอรอนงค ์ อะมูลราช

291 นายอาทิตย์  ภูมพิัฒน์

292 นางสาวนติยา  นาสเีคน

293 นางสาวนุสบา  ซนิโซ

294 นางสาวประตมิา  ตามแตรั่มย์

295 นางสาวพวงเพชร  หวานแท้

296 นายภานุสทิธิ์  สุม่มาตร

297 นางสาววชิุดา  แพทสูงเนนิ

298 นางสาวไอลดา  วงศค์ าสม

299 นายจันทพงค ์ เทศสนัน่

300 นางสาวรังษิยา  คงโนนกอก

301 นางสาวรัชฎาภรณ์  สุธงษา



302 นางสาวศริิกัญญา  เพชรสงิห์

303 นางสาวสุกัญญา  เสาวศ์ริิ

304 นางสาวไอละดา  คลอ่งแคลว่

305 นางสาวไอสุรีย์  เบี้ยไธสง

306 นางสาวกนกพร  บ ารุงเชื้อ

307 นางสาวฉัตรวไิล  พูดขุนทศ

308 นางสาวน้ าฝน  อว้นชัยราช

309 นายปรเมษฐ์  ดอนปราบ

310 นางสาวภาณุมาศ  พงษ์ไกรรุ่งเรือง

311 นางสาวศศปิระภา  ออ่นพวย

312 นางสาวศริิญญา  บุราคร

313 นายธีรพล  พลิาธรรม

314 นายธีรวทิย์  เมอืงสุบาล

315 นางสาวนันท์นภัส  เจริญพูนผล

316 นางสาวพัชรินทร์  สารมโน

317 นางสาวรัตนพร  หาญวชิัย

318 นางสาวลัดดาวัลย์  แกว้โวหาร

319 นางสาวสุกัญญา  สาวสิัย

320 นางสาวอรทัย  แสนราษฎร์

321 นางสาวเกวล ี เกษจัตุรัส

322 นางสาวชุตนิันท์  เชื้อบุญมี

323 นายธิปไตย  จันทะพล

324 นางสาวนันทนา  สงมา

325 นางสาวพจิติรา  เวฬุวนาทร

326 นางสาวมณีนุช  แกว้เกตุพงษ์

327 นางสาวมนิตรา  จันทะไทย์

328 นางสาววันนสิา  พากุล

329 นางสาวศริิลักษณ์  ดงแสง

330 นางสาวปาริชาต ิ เอกษัตริย์



331 นางสาววรรณวสิา  สุระขันตี

332 นางสาววราพร  ศรีสวัสดิ์

333 นายอภวิัฒน ์ ฦาแรง

334 นายเกรียงไกร  ตาลทอง

335 นางสาวเกศกนก  บุญอาจ

336 นายคณิน  ค าแพง

337 นายนัฐพงษ์  โนนตานอก

338 นายนันทวัฒน ์ ขันดี

339 นางสาวปณาล ี แผลงสูงเนนิ

340 นายปานศักดิ ์ บัวระพันธ์

341 นายมงคล  สมนีอ้ย

342 นางสาวรวภิา  ศรีวัตร

343 นายวรีพงศ ์ วันทองสุข

344 นางสาวศุภลักษณ์  ศรีลาโพธิ์

345 นางสาวสุจติรา  หงษ์คง

346 นายเกรียงศักดิ ์ นวลสวาท

347 นางสาวจริาภรณ์  เจริญศลิป์

348 นางสาวชญานษิฐ์  สบืผาง

349 นางสาวณิชนันท์  โพธิ์ปลัด

350 นางสาวเบญจวรรณ  บุญตาสุทธิ

351 นายพษิณุ  แกว้บ่อ

352 นางสาวศศธิร  ค าใบ

353 นางสาวนติยา  สอนบุบผา

354 นางสาวปานเนตร  บุญสายยัง

355 นางสาวพัชรา  สมหวาน

356 นางสาวมนิตรา  รักภักดี

357 นางสาววรารัตน ์ ชนะบัว

358 นางสาววนิัดดา  โสภากุล

359 นางสาวสริิวรรณ  ไกลภูเขยีว



360 นางสาวสุทธิดา  โคตรสกจิ

361 นางสาวอักษร  ภูพันธ์หงษ์

362 นางสาวเกตุวด ี แกว้ใสย

363 นางสาวเครือวัลย์  เอื้อประชา

364 นายจักรกฤษณ์  ครอบบัวบาน

365 นางสาวจันทิมา  อุตลา

366 นางสาวจุฑามาศ  ศรีบุญเรือง

367 นางสาวปิตนิุช  ขันรัฐบาล

368 นางสาววรรณิศา  สาริสี

369 นางสาวศุภสิรา  พรมเสนา

370 นางสาวสาธิตา  โสภากุล

371 นางสาวอภญิญา  ประกอบแกว้

372 นางสาวกนกวรรณ  แสงจันทร์

373 นายจรีะศักดิ ์ เหมบุรุษ

374 นางสาวเบญจมาศ  มณีรัตน์

375 นางสาววภิารัตน ์ เลศิฤทธิ์

376 นางสาวปัทมวรรณ  สมเหล็ก

377 นางสาวพรรณนภิา  ผาบสมิมา

378 นางสาวภัควลัญชญ ์ บุตรดา

379 นางสาวภัทราพร  ธงอาษา

380 นายวศิรุต  วังคาม

381 นางสาวอภญิญา  เจริญไชย

382 นายกฤษณะพงษ์  เพิ่มศรี

383 นางสาวกาญจนา  บุตรโคตร

384 นายเกรียงไกร  ตาแสนแกว้

385 นายจรัญ  กาษาวัต

386 นางสาวเจนจริา  หากันได้

387 นางสาวธิดารัตน ์ โตดชีัย

388 นายพทิยา  สุทธิประภา



389 นายยุทธนา  ค าสา

390 นางสาววมิลณัฐ  แกว้บุญรอด

391 นางสาวสุชาดา  แสงตุน้

392 นางสาวอรุณฤด ี นลินามะ

393 นางสาวเอมอร  สทิธิ

394 นางสาวณัฏฐณิชา  ศรีคุณหลิว่

395 นางสาวน้ าผ้ึง  พลสมิมา

396 นางสาววริิยา  จันทรศริิ

397 นางสาวศุภาดา  อนิอ าคา

398 นายจรูญ  อาสาชนา

399 นางสาวจติตภิรณ์  สอนหนูนอ้ย

400 นางสาวนภารัตน ์ ไชยเสนา

401 นางสาวปภาว ี เพ็งแจม่แจง้

402 นางสาวยุวภา  กุลสังข์

403 นางสาวไอยดา  โสภา

404 นายทินกร  แฝงจันดา

405 นางสาวทิวาพร  ภูที

406 นายธนวัฒน ์ เคนนันท์

407 นางสาวนุชนาถ  เจริญชพี

408 นางสาวลลติา  นนทะโคตร

409 นางสาววไิลวรรณ  ชัยรส

410 นายสุจติ  ศรีวชิา

411 นางสาวอนิทิรา  รักษาสทิ

412 นายกฤษฎา  ค ามูล

413 นางสาวรัชนกีร  วเิชยีร

414 นางสาววันวสิาข ์ คนสันต์

415 นายศุภชัย  ค าหมู่

416 นายกติต ิ ชาตไิทย

417 นางสาวรตกิานต ์ ทองใบ



418 นางสาวอนุสรา  โขนกระโทก

419 นางสาวจารุวรรณ  มทีองแสน

420 นางสาวธารดา  ปริสัตตะ

421 นางสาวเปรมวด ี บุตรก้ าพี้

422 นางสาวเมธิน ี นามราด

423 นายฤทธิกรณ์  โพธิ์นอก

424 นางสาวศรัญญา  พชิพันธ์

425 นางสาวอตญิา  กีห่มืน่

426 นางสาวอรพรรณ  โนนตาเถร

427 นายกฤษฎา  บุดดาชัย

428 นางสาวกัลยาณี  ละลี

429 นายชัยยา  เสยีงเลศิ

430 นายเดชากร  เรืองเจริญ

431 นางสาวนภิาพร  สแีหล้

432 นางสาวพรภมิล  ไชยดี

433 นางสาวเกวล ี ศรีบุญวงษ์

434 นางสาวชลธิชา  ดวงชาค า

435 นายนัทชัย  สงคล์ า

436 นางสาวนติยา  วันนะวงคส์า

437 นายปฐมพงศ ์ ราชโส

438 นางสาวพรทิพย์  วรรณชัย

439 นางสาวมณีนุช  จุ่นมา

440 นางสาวศริดา  ทวถีิน่

441 นายสราวุธ  สุทธิสนธ์

442 นางสาวกติตยิา  วนิากลม

443 นางสาวชัญญา  จักษุอนิทร์

444 นางสาวพจนย์ี  อ าทะวงษ์

445 นายมงคล  วงษ์ดี

446 นายอภสิทิธิ์  จติรสดีา



447 นางสาวอรพรรณ  โพธิ์เตี้ย

448 นายอรรถพล  วรัิตน์

449 นางสาวจุฑาธิป  สหีาราช

450 นางสาวณัฎฐา  จ าปาเฟื่อง

451 นายธนากร  หมืน่หลุบกุง

452 นางสาวภารด ี เหลาดวงดี

453 นางสาวภริมญา  สายธนู

454 นายรพพีัฒน ์ จันทวงษ์

455 นางสาวลัดดาวัลย์  พันนอ้ย

456 นายสทิธิกร  กุลชาติ

457 นางสาวสริิบุญ  จันทะวงศ์

ปรญิญาครุศาสตรบัณฑิต

458 นางสาวกชกร  ซอ้นทอง

459 นางสาวกนกวรรณ  พันธุ์พัฒน์

460 นางสาวกนกอร  คันทีแดง

461 นางสาวกนกอร  โพธิ์ศรี

462 นายกมลชนก  กจิชนะกาญจน์

463 นางสาวกมลลักษณ์  กฤษคม

464 นางสาวกรรณิการ์  สงิขรณ์

465 นายกรวชิญ ์ ภารบูรณ์

466 นายกฤษดา  อาจแกว้

467 นางสาวกังสดาล  ตะนัยสี

468 นางสาวกัญญาณัฐ  วรรณพงษ์

469 นางสาวกันทิมา  เนอืงใต้

470 นายกันยฤทธิ์  สกุลการะเวก

471 นายกัมปนาท  จันทร์ฝาง

472 นายกัลป์ภัฏ  จันทชา

473 นางสาวกัลยา  ประพันธ์

474 นางสาวกัลยาณี  ศรีจันทร์



475 นางสาวกาญจนา  พึ่งพา

476 นางสาวกาญจนา  ไพรัตน์

477 นางสาวกิง่กาญจน ์ กองกลิน่

478 นายกติตชิัย  เหลา่พทิักษ์

479 นายกติตพิันธ์  เทียมจันทร์

480 นายกติตศิักดิ ์ ปัญญาสาร

481 นายกรีต ิ ค าภา

482 นางสาวกุลระว ี นามบุดดี

483 นางสาวเกศรินทร์  นามศรีฐาน

484 นางสาวเกษราภรณ์  แสนศกึ

485 นายเกยีรตขิจร  บุตรโคตร

486 นายไกรฤกษ์  สงิหแ์ป

487 นางสาวขวัญฤทัย  ดาแพง

488 นายคเชนทร์  สาวสิัย

489 นายคณวัชร์  ประทุมชัย

490 นายคมสันต ์ ค าเทียม

491 นายครุภัทร  ภูมพิัฒน์

492 นายคุณานนท์  วชิัย

493 นายจักรกริช  สอนโพธิ์

494 นายจักรกฤษ  นาชัยเพิ่ม

495 นายจักรกฤษณ์  บุตตะพรม

496 นายจักรกฤษณ์  มูลปาก

497 นายจักรพงษ์  แกว้รังศรี

498 นายจักรพงษ์  บุญย่ิง

499 นางสาวจันทร์จริา  แสนเห็มทอง

500 นางสาวจันทรนภิา  ทองผา

501 นางสาวจันทร์เพ็ญ  หลอ่งบุตรสี

502 นางสาวจารุวรรณ  พลลม

503 นางสาวจารุวรรณ  วงชัยยา



504 นางสาวจนิตนา  อุทัยกลาง

505 นางสาวจริาภรณ์  ผลทิพย์

506 นายจริายุ  นาคอก

507 นายจรีโรจน ์ จันทร์งาม

508 นายจรีวัฒน ์ จันทาศรี

509 นายจรีะศักดิ ์ เจริญเหงา่

510 นางสาวจรีาวรรณ  กองธรรม

511 นางสาวจุฑามาศ  โคตรศรีหา

512 นางสาวเจนจริา  โชคบัณฑติ

513 นายเจษฎา  เขยีวสอาด

514 นายเจษฎา  นนิจันทร์

515 นางสาวเจษฎา  ออ่นรัมย์

516 นายเฉลมิพงษ์  ดแีป้น

517 นางสาวโฉมวไิล  แกว้โสม

518 นางสาวชฎาพร  ภูคบทอง

519 นางสาวชตกิา  กริิยา

520 นายชนะชัย  พมิพศ์ักดิ์

521 นางสาวชนากานต ์ ค ามภีักดี

522 นายชนาธิป  มะณีนาถ

523 นางสาวชรินทร์ทิพย์  มะชะศรี

524 นางสาวชลติา  จ ารูญศริิ

525 นายชัชวาล  วงษ์จ าปา

526 นายชัยณรงค ์ สงิหจ์ันทร์

527 นายชัยธนันท์  เที่ยงภักดิ์

528 นายชัยพร  พันธ์สิ้ว

529 นายชาญณรงค ์ นลิไสล

530 นายชานน  สุริยันต์

531 นางสาวชาลนิ ี หาญพงษ์

532 นายช านาญ  อารีวงษ์



533 นางสาวชดิกมล  เกษทองมา

534 นางสาวชุตนิธร  ศรีสมุทร

535 นายชูเกยีรต ิ เกื้อปัญญา

536 นางสาวฐาปน ี นาชนิ

537 นายฐิตกิร  มูลธรรมมา

538 นายฐิตกิร  สหีามาตร์

539 นางสาวณัชชา  เสมอโภค

540 นายณัชพล  เสนสุนทรชัย

541 นางสาวณัชยา  สุจันศรี

542 นายณัฐพงศ ์ เต็มราษี

543 นายณัฐพงศ ์ มูลนามนอ้ย

544 นายณัฐพงศ ์ โลกานติย์

545 นายณัฐพล  สุพรมอนิทร์

546 นางสาวณัฐริญา  มงคลพงศ์

547 นายณัฐวุฒ ิ ภูค าใบ

548 นายณัฐศักดิ ์ พาลี

549 นางสาวดลฤด ี พรมลิ

550 นางสาวดวงพร  บุญทัน

551 นางสาวดุษฎ ี สุธงษา

552 นายเดชศักดิ ์ แกว้บับภา

553 นายตรีศศธิรษา  แสงศรีเรือง

554 นายถริวัฒน ์ วงษาธรรม

555 นางสาวทวติา  สลีาออ้

556 นายทศพร  ศรีหาภูธร

557 นายทศพล  ทองอรุณ

558 นางสาวทัศนย์ีวรรณ  ภูมโิคตร

559 นายเทวา  ภูประพันธ์

560 นายธนโชต ิ ปะระพมิพ์

561 นายธนต ิ ภลิัยวรรณ์



562 นายธนพงศ ์ วันคัน

563 นายธนพล  กองสันเทียะ

564 นายธนศักดิ ์ ประทุมชาติ

565 นางสาวธนัชพร  นันทัยเกื้อกูล

566 นางสาวธนัญญา  พรมสมุทร์

567 นางสาวธนาภรณ์  ช านหิัส

568 นางสาวธนาภา  นวนมา

569 นางสาวธนติา  เพยีวงษ์

570 นางสาวธมนวรรณ  พทิักษ์

571 นายธรรมรัตน ์ ปกครอง

572 นายธวัชชัย  ค าบุญเรือง

573 นายธวัชชัย  สุขบัว

574 นางสาวธัญชนก  วนิากร

575 นางสาวธิดารัตน ์ เจริญสุข

576 นางสาวธิดารัตน ์ ภญิโญศรี

577 นางสาวธิตมิา  สาระบุญ

578 นางสาวธิภาพร  จรรยาศริิ

579 นายธีรภัทร์  สเีมอืงเพยี

580 นายธีรศักดิ ์ มลีา

581 นายธีระเดช  ทองนอ้ย

582 นายธีระพงษ์  พมิสนิ

583 นายธีระวัฒน ์ ภาวะโคตร

584 นายนครินทร์  ทินกรวงศ์

585 นางสาวนนทวรรณ  ชาตเิพยีร

586 นายนพรัตน ์ เหลา่พมิพ์

587 นายนเรศ  แสนนุรักษ์

588 นางสาวนฤมล  ปราบพาล

589 นางสาวนวรัตน ์ ออ่นตาแสง

590 นางสาวนวลนารา  อารมย์เสรี



591 นายนัฐพล  บัวศรี

592 นายนัฐสทิธิ์  บุญจันทร์

593 นางสาวนันทชพร  พลรักษา

594 นางสาวนันทณี  สะอาดจันดี

595 นางสาวนติยา  ดานอ้ย

596 นางสาวนสิาชล  ทวทีรัพย์

597 นางสาวนุชจรีย์  ผิวแดง

598 นางสาวนุธิดา  บุญหาญ

599 นางสาวเนตรชนก  โงน่ชาลี

600 นายบรรจง  อรุณยสทิธิ์

601 นายบัญชร  ชนะพล

602 นายบุญญฤทธิ์  ไชยสทิธิแสน

603 นางสาวบุษกร  ตะวัน

604 นางสาวเบญจพรรณ  ชมภูมาตย์

605 นางสาวเบญจมาพร  มณีภาค

606 นางสาวปทุมพร  โคตรธนู

607 นางสาวปนัดดา  ทองใส

608 นางสาวประภาพร  เหลา่ศรีชัย

609 นางสาวประภาศรี  โคตะมา

610 นางสาวปริชาต ิ พรมวชิา

611 นายปริญญา  โคตรชมภู

612 นายปริญญา  ชาภักดี

613 นายปริญญา  ฤทธิชัย

614 นายปริญญา  โสมายัง

615 นางสาวปริตรา  สนิผิว

616 นายปริวัต ิ นวลเจริญ

617 นางสาวปวณีา  กติตวิานชิ

618 นางสาวปวณีา  ทองดอนพุ่ม

619 นางสาวปวณีา  สุนประสพ



620 นายปัญจภพ  นนท์สะเกต

621 นายปัญจรงค ์ จันทร์หมอ่ง

622 นางสาวปานขวัญ  บุญประคอง

623 นายปิตพิงษ์  ศริิภักดิ์

624 นางสาวปิยะพร  ชาวโพธิ์

625 นายปิยะวุฒ ิ เกษมราช

626 นางสาวปุญญศิา  สทิธิสนิธุ์

627 นางสาวเปรมฤด ี บุญสม

628 นางสาวฝันสุดา  กองกะมุด

629 นายพงศธร  ค ามงคุณ

630 นายพงษ์พัฒน ์ โหมง่พุฒ

631 นางสาวพนดิา  แกว้ไพทูลธ์

632 นางสาวพรนภา  กุลผาย

633 นางสาวพรพมิล  สวนมอญ

634 นางสาวพรพมิล  ออ่นทะ

635 นางสาวพรรณระว ี โพธิ์ศรี

636 นางสาวพรรณิดา  แซล่ิม่

637 นางสาวพรรษิยา  มาฆะเซ็นต์

638 นางสาวพรลขิติ  ป่านนี้

639 นางสาวพรศริิ  อัตโก

640 นางสาวพลอยไพลนิ  โพธิ์เกตุ

641 นายพลอยภัทร์ชา  สวัสดิ์

642 นายพหล  อามาตรี

643 นางสาวพัชภรณ์  มหามาตย์

644 นายพัชรพล  ยันตพงศพ์พิัฒน์

645 นางสาวพัชรินทร์  วรดี

646 นางสาวพัชรี  ประทุมรัตน์

647 นางสาวพัทญาพร  กุลลา

648 นายพาชัย  แสนบุญยัง



649 นางสาวพชิญาภา  เนตรสุริยะกุล

650 นายพชิัย  เสนามนตรี

651 นายพชิากร  ทีทา

652 นายพเิชษฐ์  ครีนัน

653 นางสาวพทิยา  วนิากร

654 นายพทิยา  สุสนิแกน่

655 นายพทิักษ์  พาที

656 นางสาวพริญา  สายสี

657 นางสาวพไิลวรรณ  วงศจ์ริาพัชร

658 นายพษิณุ  เพชรด า

659 นายพษิณุพงษ์  ยศปัญญา

660 นายพรีพล  ลุนจันทา

661 นายพุทธรักษ์  อัยแกว้

662 นายเพชรตะวัน  บุญกวา้ง

663 นางสาวเพ็ญบุญญา  โคว้ถาวร

664 นางสาวเพลนิพศิ  อุดม

665 นางสาวภัณฑริา  ใจสัตย์

666 นางสาวภัทรวจิติรา  หารศรี

667 นางสาวภาวณีิ  โคตรนุกุล

668 นายภาษกร  โสภาเพชร

669 นางสาวภริดา  นอ้ยสมิ

670 นางสาวภริมยา  สผีาย

671 นายมนตรี  พังทุย

672 นางสาวมนธิดา  แสนโชติ

673 นายมานะศักดิ ์ บุญเฮ้า

674 นายมานติย์  กันนอ้ย

675 นางสาวมาลนิ ี ศลิาคม

676 นางสาวมาลนิ ี สุวันทา

677 นายเมธิศ  ทวจีันทร์



678 นายยุทธชัย  ค าออ้

679 นางสาวยุพารัตน ์ ดวงทองมา

680 นางสาวยุภาพร  จันทะ

681 นางสาวรชตะ  สุขพูล

682 นางสาวรวนิท์นภิา  สทีิศ

683 นางสาวรววิรรณ  กตะศลิา

684 นางสาวรักคนติย์  กงซุย

685 นางสาวรัชดาภรณ์  ครุฑนอก

686 นายรัฐศาสตร์  ปัดสาพันธ์

687 นางสาวรัตนม์ณี  มณีรัตน์

688 นางสาวรัตนาพร  คันธศร

689 นางสาวรัตนาภรณ์  ทันดวง

690 นางสาวรัตนาภรณ์  ภูกองชนะ

691 นายรุ่งโรจน ์ กาวล

692 นางสาวลัดดาวัลย์  ส าเริงกจิ

693 นายลขิติ  ช านาญ

694 นายลขิติ  ตน้พุฒ

695 นายวชริวทิย์  รอนยุทธ

696 นางสาววนดิา  บุดดาพันธ์

697 นางสาววรพรรณ  รักพร้า

698 นายวรพล  ประธรรมโย

699 นายวรวุฒ ิ ตาดี

700 นางสาววรัญญา  ยามา

701 นายวรากร  จันประทัดร์

702 นางสาววราภรณ์  แข็งฤทธิ์

703 นางสาววราภรณ์  ปิ่นค า

704 นายวสันต ์ นามบุญลา

705 นายวสันต ์ เหล็กหลา่

706 นายวสันติ ์ โคตรตาแสง



707 นายวัชพล  จนีค า

708 นายวัชระพงษ์  แนวพรม

709 นายวัฒชรีะพงษ์  วงษ์พาศกลาง

710 นายวัฒนา  สายสงิห์

711 นางสาววันวสิาข ์ ทองดี

712 นางสาววันวสิาข ์ พูลโภค

713 นางสาววารุณี  สมตัว

714 นางสาววาสนา  โภคานติย์

715 นางสาววชิชุตา  ฝ่ายพมิาย

716 นายวชิติ  ไมตรีสวัสดิ์

717 นายวชิติชัย  อุดอา้ย

718 นางสาววชิุดา  จันจวง

719 นางสาววชิุดา  ภาโส

720 นายวทิยา  เจนวถิี

721 นายวทิวัส  ศรีโคตร

722 นางสาววภิาพร  การลุ

723 นางสาววไิลพร  อิ้วตาพา

724 นายวศิวะ  อัตถาภูมิ

725 นางสาววสิุดา  นาภริมย์

726 นายวรีกร  กองเพชร

727 นายวรีะพล  คนแรง

728 นายศตวรรษ  แสนนาม

729 นางสาวศรัญญา  ชาญตะกัว่

730 นายศราวุฒ ิ มงคลชว่ง

731 นายศรุต  หมืน่สา

732 นางสาวศศธิร  แกว้พลิา

733 นางสาวศศธิร  ศรีไสว

734 นางสาวศศปิระภา  พริิยชูสทิธิ์

735 นายศักดิน์รินทร์  วบิูลยานนท์



736 นายศักดิส์ทิธิ์  ปรุรัตน์

737 นายศริายุ  ตามไทยสงค์

738 นางสาวศริิภา  นามจุมจัง

739 นางสาวศริิลักษณ์  ปินตาพรม

740 นางสาวศุภมาส  เปลง่วัน

741 นางสาวศุภรัตน ์ ศรีษะบาล

742 นายศุภวชิญ ์ เสกิภูเขยีว

743 นายเศรษฐา  ฉายา

744 นางสาวสกุลรัตน ์ ธรรมมยิะ

745 นายสนธยา  ค าพันธ์

746 นางสาวสรวงสุดา  เวยีงสมุทร

747 นายสหภาพ  ป้องพุดซา

748 นายสัตยา  นามกันยา

749 นายสัตยา  ยูพา

750 นายสาธิต  ฦาชา

751 นางสาวสาวณีิ  ชาวชายโขง

752 นางสาวสาวติรี  สอนบุญทอง

753 นายสทิธิชัย  ไทยออ่น

754 นายสทิธิผล  อุน่จติร

755 นายสทิธิพงษ์  บุญประคม

756 นายสนิธนา  บุญชว่ย

757 นางสาวสริิธิดา  ลมดา

758 นางสาวสริิมณี  ธรรมกุล

759 นางสาวสุกัญญา  ผาจันทร์

760 นางสาวสุกัญญา  ย่ิงชะนะ

761 นายสุขสันต ์ โนนทิง

762 นางสาวสุจติรา  จันเส

763 นางสาวสุฑติา  สร้อยโพธิ์

764 นางสาวสุดารัตน ์ หมืน่แกว้



765 นายสุนันท์  แกว้กัลยา

766 นางสาวสุนารี  เจริญแกน่ทราย

767 นางสาวสุนสิา  กันแตง่

768 นางสาวสุปรียา  ไชยหาเทพ

769 นางสาวสุพัตรา  วังครีี

770 นางสาวสุพนิ  คนคง

771 นางสาวสุภัชชา  ชุมแวงวาปี

772 นางสาวสุภัสสรา  แพนไชย

773 นางสาวสุภาดา  เลพล

774 นางสาวสุภาภรณ์  แรกค านวน

775 นางสาวสุภาวด ี ร่องบุตรศรี

776 นางสาวสุภาวรรณ  โทกุล

777 นายสุเมศ  วชิัยประเสริฐ

778 นายสุรพงษ์  วงค าผุย

779 นายสุรศักดิ ์ คงสุริยะ

780 นายสุระสทิธิ์  ค าเวยีง

781 นายสุรัตน ์ มูลกองศรี

782 นายสุรัตน ์ วรรณบุตร

783 นางสาวสุรินทร  บัวใหญรั่กษา

784 นายสุรินธร  สุทธิ

785 นายสุริยา  กมลอนิทร์

786 นางสาวสุริวภิา  นาทาม

787 นางสาวสุรีภรณ์  คนรู้

788 นางสาวสุลาวัลย์  จันจติร

789 นางสาวสุวรรณา  พรมดงศรี

790 นายสุวัฒน ์ พูลศรี

791 นายสุวัฒนช์ัย  ค าพทิักษ์

792 นางสาวสุวารีย์  มธิปิไข

793 นางสาวเสาวภา  กาญบุตร



794 นางสาวเสาวรีย์  สังหา

795 นางสาวเสาวลักษณ์  นาคสุข

796 นางสาวหญงิ  สุวรรณี

797 นางสาวหนึง่ฤทัย  สดใส

798 นายหลักชัย  ไชยบรรพ์

799 นางสาวหัทยา  หงษ์ชุมแพ

800 นายอดศิร  นามศริิ

801 นายอดศิักดิ ์ ตลับแกว้

802 นายอดศิักดิ ์ ศรีบุตรตา

803 นายอธิวัฒน ์ มุง่ภูเขยีว

804 นายอนวัฒน ์ จ าปามว่ง

805 นายอนรุิตน ์ อรรคอุดม

806 นายอนุกูล  กา่นหงษ์

807 นายอนุรักษ์  ตอ่พันธ์

808 นายอนุรุจน ์ ตันทอง

809 นายอนุวัฒน ์ บุญตา

810 นายอนุสรณ์  ศรีภูมี

811 นางสาวอภญิญา  กะการดี

812 นางสาวอภญิญา  บานเย็น

813 นายอภเิดช  อรทัย

814 นายอภนิันท์  พมิพส์งิห์

815 นายอภสิทิธิ์  อาษาสนา

816 นายอภสิทิธิ์  อนิทร์แสง

817 นางสาวอมรรัตน ์ คุณาวัฒน์

818 นางสาวอมรารัตน ์ เวยีงสอน

819 นางสาวอรณี  ชมจันทร์

820 นางสาวอรทัย  บุญแสงศรี

821 นางสาวอรทัย  สัจจาสังข์

822 นางสาวอรนภา  ท าทิพย์



823 นายอรรคชาต ิ เชยีงนางาม

824 นายอรรถกร  โคตรเสน

825 นายอรรถพงษ์  สอนสะอาด

826 นายอรรถพล  แดงทองแสง

827 นางสาวอรวรรณ  ประจันตะเสน

828 นางสาวอรวรรณ  ภาคฤทธิ์

829 นางสาวอรสา  โพธิ์ศรี

830 นางสาวอรสุดา  โคตรธา

831 นางสาวอรอุมา  แกว้รัตชว่ง

832 นางสาวอรอุมา  พลิาคุณ

833 นางสาวอรัญญา  หอมพรมมา

834 นายอลัน  พมิพอ์น้

835 นางสาวอลษิา  สมประเสริฐ

836 นางสาวอลษิา  อาษา

837 นายอัครพล  ทวสีทิธิ์

838 นางสาวอังคณา  ยอดสงา่

839 นางสาวอัญชุลพีร  รัตนเ์จริญ

840 นายอัศวนิ  จันวัน

841 นายอัษฎายุทธ  อธิิตา

842 นายอาทิตย์  แสนนามวงษ์

843 นายอานนท์  อว้นนวน

844 นายอานันท์  อว้นนวน

845 นางสาวอาลษิา  กรมนอ้ย

846 นายอศิรา  สมิมาค า

847 นายเอกพงษ์  สมมาตย์

848 นายเอกรินทร์  ทุมชะ

849 นายเอนกพงศ ์ ขวัญคุม้

ปรญิญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินยิมอันดับ ๑

850 นางสาวอรวภิา  วรรณชัย



851 นางสาวกนกวรรณ  อนิทวารี

852 นางสาวสนัดดา  แกว้ขวัญ

853 นางสาวขวัญกมล  วันขวัญ

854 นายณัฏฐพล  ฉากจนิดา

855 นายปรีชา  ซาซุม

856 นายปุณณารมย์  ไชยแล

857 นางสาวสุธาสนิ ี เทศาพรหม

858 นางสาวบุษราคัม  ศรีจันทร์

859 นายภาณุมาศ  พรมตดี

860 นางสาวเขมมกิา  พรมภักดี

861 นายกติตศิักดิ ์ แสงดี

862 นายทรงคุณ  ผาสูงเนนิ

863 นางสาวจันทร์จริา  สดีารมย์

864 นางสาวชนาธร  ป้องขวาเลา

865 นางสาวชลธิชา  จ าปานอ้ย

866 นายคณพศ  ทิพย์รักษ์

867 นางสาวกฤษณาลักษณ์  วันค า

868 นางสาวญาดา  สามุงคุณ

869 นางสาวพรนภา  สนิสอน

870 นางสาวเกษกนก  ชุมแวงวาปี

871 นายธนวัฒน ์ ศริิกันรัตน์

872 นางสาววชิุดา  นครราช

873 นางสาววลิาวรรณ  เอมิชา

ปรญิญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินยิมอันดับ ๒

874 นางสาวเกษราภรณ์  โฉมทอง

875 นางสาวไพลนิ  ศรีเสมอ

876 นายเสกสรร  กุละนาม

877 นายกติตศิักดิ ์ ค าญวน

878 นายนพรัตน ์ คุณละ



879 นางสาวสุนษิา  สมานพงษ์

880 นายเอกชัย  เรือนนา

881 นางสาวจุฑามาศ  ขุนราช

882 นางสาวพรวมิล  แกว้พรม

883 นางสาววรรณนศิา  ดอนทองหา

884 นายโชคชัย  สงิหศ์ริิ

885 นายศุภกฤต  เจริญกุล

886 นางสาวดารารัตน ์ เศษสูงเนนิ

887 นายวรีะชัย  คุณนา

888 นายจุฬารัตน ์ กองอ่ า

889 นางสาวสวนย์ี  ศรีณะอารังค์

890 นางสาวสุดาภรณ์  สร้อยสนธิ์

891 นางสาวนุชรินทร์  อัปการัตน์

892 นายจักรกฤษณ์  ค ามา

893 นางสาวนลิภา  วันธนะ

894 นางสาวสุนษิา  ตาสิ

895 นางสาวโพธิ์ทิพย์  พาเสนา

896 นางสาวฤทัย  ทักษิณ

897 นายสรนรินทร์  สุวรรณชาติ

898 นางสาวสุพรรษา  สาริบุตร

899 นางสาวสุวรรณี  สุโพธิ์ขันธ์

900 นายอรุณ  เร่ิมบริรักษ์

901 นางสาวนธิิศา  ตปิิน

902 นางสาววารุณี  ทองค าแสน

903 นางสาวสุวนันท์  เทียมสน

904 นางสาวอภญิญา  ส าราญ

905 นางสาวนลิาวัลย์  ทวปีไธสงค์

906 นางสาวสุภาวด ี แผงตัน

907 นายประพนธ์  สุธรรมมา



908 นางสาวนริศรา  ทองพมิพ์

909 นายนรัินดร์  ทากอง

910 นางสาวสุวนันท์  บุรานะผาย

911 นายเสกสรร  ก าจัดภัย

912 นางสาวณัฐฐาพร  วงษ์สวา่ง

913 นางสาวทัศนย์ี  ไกรพรม

914 นางสาวธนนันท์  มาชัย

915 นางสาวมนณภา  บุญมทีอง

916 นายอนันต ์ ไวจ าปา

917 นางสาวประภัสรา  ประทุมวัน

918 นางสาววรรณวสิา  กงภูธร

919 นางสาววันทณีย์  ยาบุษดี

920 นางสาวนจิวรรณ  แสนสงิห์

921 นางสาวรัตนากร  บุตรโยจันโท

922 นางสาวกาญจนา  มหีลง

923 นางสาวจริยา  ทิพย์เขยีว

924 นางสาวอรอนงค ์ ทันวงษา

925 นายก าแพงแสน  เวชบรรพต

926 นายนรา  ขอบบัวคลี่

927 นางสาวพรพกิา  อัคลา

928 นางสาวสราล ี พอค้ า

929 นางสาวปาริชาต  เมอืงสนธ์

930 นางสาวปิยลักษณ์  ปลัด

931 นางสาวเพ็ญนภา  วรรณชัย

932 นางสาววัชรินทร์  รัฐสวีงศ์

933 นางสาวเจษฎาพร  กองกะมุด

934 นางสาวนภิาพร  เจนเชี่ยวชาญ

935 นายปิยวัฒน ์ อุทธา

936 นายพุฒวิัฒน ์ สุวรรณชาตธินดี



937 นางสาวสุทธิดา  กางเพ็ง

938 นางสาวอริสฎา  จวบสุข

939 นางสาวนติยา  ปัดถาวะโร

940 นางสาวอรยา  ดาดวง

941 นางสาวจริวรรณ  จันทะสาร

942 นางสาวทิวาภรณ์  สมอุม่จารย์

943 นางสาวรัตนาภรณ์  ไสยาวัน

944 นางสาวเรไร  ฤทธิมาร

945 นายสุรพงษ์  ใจโชติ

946 นางสาวขนษิฐา  ศรีพล

ปรญิญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

947 นางสาวกนกพร  ลมมูลตรี

948 นางสาวกนกพร  เหลา่สกุลพร

949 นางสาวกมลรัตน ์ หมืน่อภัย

950 นางสาวกรรณิการ์  บงแกว้

951 นายกฤตย์  บุญลอื

952 นายกฤษณะ  ป่าถอ่น

953 นายกอ้งเกยีรต ิ โคกพุ่ม

954 นางสาวกัญธิกา  กจิกลา้

955 นางสาวกันตยา  ประจันตะเสน

956 นางสาวกาญจนวรรณ  สุขสาร

957 นางสาวกาญจนา  ช านาญพล

958 นางสาวกาญจนา  พรสุขศริิ

959 นางสาวกาญจนา  มาสวัสดิ์

960 นางสาวกิง่กมล  ตน้พนม

961 นายกติตธิร  พเิศษฤทธิ์

962 นายกติตพิงษ์  กันยะหา

963 นายกติตพิงษ์  สุวรรณชัย

964 นางสาวกติตพิร  สุขขี



965 นายกติตศิักดิ ์ เกษเกสร

966 นายกติตศิักดิ ์ แกว้โวหาร

967 นายกติตศิักดิ ์ โคตรวงษา

968 นางสาวกุลธิดา  ภูท ามา

969 นางสาวเกวลนิ  จันดาเบ้า

970 นางสาวเกศริน  แสนขัน

971 นางสาวเกศศริิ  โตภูเขยีว

972 นางสาวเกษรา  อัปมาโถ

973 นางสาวเกษสุดา  ก าลังยง

974 นายเกยีรตศิักดิ ์ ชาวงษ์

975 นายไกรลาศ  ประทูลทอด

976 นายไกรวุฒ ิ ไชยรักษ์

977 นางสาวขวัญใจ  ทองดบีุตร

978 นายคณิศร  คตชัง

979 นายคมกฤช  จันธุ

980 นายคมสันต ์ นามาใหม่

981 นายจตุรงค ์ ตาลพวง

982 นางสาวจริญา  ค้ ามา

983 นางสาวจริญาภรณ์  แกว้แสนเมอืง

984 นางสาวจรูญรัตน ์ ศริิสุทธิ์

985 นายจักรกฤษ  แกว้บุญเรือง

986 นายจักรกฤษ  โสภารักษ์

987 นายจักรกฤษณ์  บุณยสวัสดิ์

988 นายจักรพันธ์  สอนสุข

989 นายจักรภาณุ  โกมาสถติย์

990 นายจัตุรงค ์ โพธิ์งาม

991 นางสาวจันจริา  ค าสุริย์

992 นางสาวจันจริา  ศรีดารา

993 นางสาวจันทิมา  ผาบุญเรือง



994 นางสาวจารุวรรณ  ราชเสนห่์

995 นางสาวจติตมิา  มุลตะกร

996 นางสาวจนิตจ์ุฑา  แสงขันธ์

997 นางสาวจนิตนา  จันท า

998 นางสาวจริาภรณ์  ไกแ่กว้

999 นางสาวจริาภรณ์  โคตรมงคล

1000 นางสาวจริาวด ี กงเพชร

1001 นางสาวจริาวรรณ  ชา่งบุ

1002 นายจริาวัฒน ์ ผลานสิงค์

1003 นางสาวจุฑามณี  เนือ่งชมภู

1004 นางสาวจุฑามาศ  จันธุ

1005 นางสาวจุฑามาศ  วงษ์ตางตา

1006 นางสาวจุฑามาศ  สมิมาพมิพ์

1007 นางสาวจุตพิร  ค าประเสริฐ

1008 นางสาวจุรีรักษ์  สาสรัีตน์

1009 นายเจษฎา  ช านวิัตร

1010 นายฉัตรชัย  มหามูล

1011 นางสาวฉัตรฤทัย  กวนหลา้

1012 นายชนสรณ์  ลุนวรัิตน์

1013 นางสาวชนดิา  แสนสด

1014 นายชยกร  ทับเอี่ยม

1015 นางสาวชลธิชา  ดากอง

1016 นายชลนภัทร  ผิวดี

1017 นางสาวชลติา  แกว้วาฤทธิ์

1018 นางสาวชลติา  สานุสัตย์

1019 นายชัยชนะ  บุญมานะประเสริฐ

1020 นายชัยพร  อัศวพัฒนากูล

1021 นางสาวชาลนิ ี ศรีศักดิ์

1022 นายชริพล  เชดิสูงเนนิ



1023 นางสาวชุธิดา  อาจสมบาล

1024 นายเชาวฤทธิ์  เดชศักดิด์า

1025 นางสาวญาสุนนิท์  ไชยสฮีาด

1026 นางสาวฐานกิา  ตอ่วาศ

1027 นายณฐพล  ศรศักดา

1028 นายณัฐกติ  นนมุต

1029 นายณัฐนนท์  สารพันธ์

1030 นายณัฐพงษ์  พันสนดิ

1031 นายณัฐพงษ์  สมัยภักดี

1032 นายณัฐพล  แกว้มะณี

1033 นายณัฐพล  สังเกษชน

1034 นางสาวณัฐรดา  ผานาค

1035 นางสาวณัฐรด ี ศรีบุรินทร์

1036 นายณัฐวุฒ ิ แกว้พภิพ

1037 นางสาวดรรชนกีร  กงชัยยา

1038 นางสาวดวงดาว  แสงแกว้

1039 นางสาวดวงเดอืน  แกว้แดง

1040 นางสาวดวงตา  โคตรสดี า

1041 นางสาวดวงหทัย  แสนหนวด

1042 นายเดชา  ศรัทธาคลัง

1043 นายตรีณะ  ศรีเจริญ

1044 นางสาวเตชะนุช  มณีมัย

1045 นายถริายุ  ขัวอัว้

1046 นายทวศีักดิ ์ วชิัย

1047 นางสาวทองสุข  สาผม

1048 นางสาวทักษิณานันท์  จ าปาหอม

1049 นายทัดภูม ิ ไชยกุลวัฒนา

1050 นางสาวทิพย์มณี  บุตมะ

1051 นางสาวทิวากร  จุลกองฮ้อ



1052 นายธนธรณ  สงิหส์าย

1053 นายธนบด ี พงษ์ค าพันธ์

1054 นายธนพล  โนราช

1055 นายธนวรกฤต  วรีศริิยานนท์

1056 นายธนวัฒน ์ กวา้งสวาสดิ์

1057 นายธนากร  จันพทิักษ์

1058 นางสาวธนดิา  มาลา

1059 นายธวัชชัย  เครือหงษ์

1060 นายธวัชชัย  ไชยโกฏ

1061 นายธวัชชัย  พันพา

1062 นางสาวธัญจริา  สระมูล

1063 นางสาวธัญญาลักษณ์  แผ่วไธสง

1064 นายธาน ี คุรุวาศรี

1065 นายธีรพงศ ์ กองทน

1066 นายธีรพงษ์  ชฎาวงษ์

1067 นายธีรภาพ  บุตรจันทร์

1068 นายธีรวัจน ์ แกว้ฤดี

1069 นางสาวนงลักษณ์  โคตรแสง

1070 นางสาวนงลักษณ์  แจม่ใสดี

1071 นางสาวนพวรรณ  ประสทิธิ์วเิศษ

1072 นายนพวชิญ ์ ค ามานติย์

1073 นายนรเศรษฐ์  อุปรัง

1074 นายนราธิป  ชัยจันทร์

1075 นางสาวนริศรา  จันทรภู

1076 นางสาวนรีกานต ์ ศรีพรม

1077 นางสาวนรีกานต ์ สุภารี

1078 นายนฤดล  ผลค า

1079 นายนฤเบศร์  บุญเสนา

1080 นายนฤพน  ดวงพรหม



1081 นางสาวนัดชา  สาชนะ

1082 นางสาวนันท์นภัส  เจริญศักดิ์

1083 นางสาวน้ าทิพย์  หมอ่งค าหมืน่

1084 นางสาวนชิกานต ์ นาราศรี

1085 นางสาวนติยา  ไชยสทิธิ์

1086 นางสาวนติยา  มคีุณ

1087 นางสาวนพิาภรณ์  สุวรกมิ

1088 นางสาวนภิาพร  ทอกไข

1089 นางสาวนภิาพร  สุทธิธรรมมา

1090 นางสาวนลิาวรรณ  สงิหท์ุย

1091 นางสาวนุชจรี  โจะ๊โหวะสงิห์

1092 นางสาวนุชจรี  ชันธุระ

1093 นางสาวนุชจรี  แมนมณฑา

1094 นางสาวนุชจรี  ศรีประสทิธิ์

1095 นายบัณฑติ  แสนบุตร

1096 นายบุญฤทธิ์  ภริมกจิ

1097 นางสาวบุษยามาศ  สุดวสิัย

1098 นางสาวเบญจวรรณ  ตัญญาภักดิ์

1099 นางสาวเบ็ญจวรรณ  ดอนนาโว้

1100 นางสาวปณิตตรา  รามศริิ

1101 นางสาวปภัสนันท์  ราชนาเมอืง

1102 นายประกฤษณ์  จุกลาง

1103 นายประจักษ์  นันทะค า

1104 นางสาวประณิตา  โสตะศริิ

1105 นางสาวประทุมพร  ศรีอนิทร์

1106 นายประธาน  ผ่องแผ้ว

1107 นางสาวประภาพร  พันธะ

1108 นายประวทิย์  รอดบุญ

1109 นางสาวประวณีา  จ ารัสแนว



1110 นายปรัชญา  ขอดค าตัน

1111 นายปริญญา  ยะคันทะ

1112 นางสาวปรียาพันธ์  ตอ่พันธ์

1113 นางสาวปลายฟา้  เชื้อนาฮี

1114 นายปัจจุธร  จันทร์หลา้

1115 นายปัญญา  กงภูธร

1116 นางสาวปัทมา  ศริิภักดิ์

1117 นางสาวปาริชาต ิ หาญสนิธุ์

1118 นางสาวปิ่นเพชร  ศรีสุระ

1119 นางสาวปิยธิดา  นนทะแสง

1120 นางสาวปิยนันท์  เครือวัลย์

1121 นายปิยภูม ิ กลิน่จันทร์

1122 นางสาวปิยะกุล  มาจันทร์แดง

1123 นางสาวปิยะวรรณ  โสสุด

1124 นายไปรวทิย์  โฮมค า

1125 นางสาวผกามาศ  ศรีทุม

1126 นางสาวผกาวด ี ใจกวา้ง

1127 นางสาวพงศพ์นชิ  พันสนทิ

1128 นายพชร  เศรษฐวัชระ

1129 นางสาวพนดิา  แสนแป้

1130 นางสาวพรรณนภิา  ปิยะ

1131 นางสาวพรวด ี อุดตะกะ

1132 นางสาวพรวภิา  สนธิมูล

1133 นางสาวพรสุดา  นามปัญญา

1134 นางสาวพวงผกา  อุทาโพธิ์

1135 นางสาวพัชชา  ไชยโพธิ์

1136 นางสาวพัชราภรณ์  มลติไิชย

1137 นางสาวพัชราภรณ์  แสนค า

1138 นางสาวพัชรี  สังฆวงค์



1139 นางสาวพัชรีกร  กรมทอง

1140 นางสาวพันทิวา  ศริิยันต์

1141 นางสาวพจิติรา  บุญไชยะ

1142 นางสาวพจิติรา  วรเจริญ

1143 นายพทิักษ์  สารวงษ์

1144 นางสาวพมิพช์นก  ดอนประสทิธิ์

1145 นางสาวพมิพผ์กา  กองแกว้

1146 นายเพชรฤทธิ์  วงศบ์ุญเกื้อ

1147 นางสาวเพยีงฤทัย  เพยีรเดช

1148 นางสาวเฟื่องฟา้  รัตนประเสริฐ

1149 นางสาวเฟื่องฟา้  แสนสมบัติ

1150 นางสาวภัชราวรรณ์  แสวงสุข

1151 นางสาวภัทรปภา  กมลรัตน์

1152 นายภัทรพล  ขันทวชิัย

1153 นายภัทรพล  ศรีสุธรรม

1154 นางสาวภัทราวรรณ  ท ามาใหม่

1155 นายภัสกร  สอนใส

1156 นายภานุวัฒน ์ หาญเชงิชัย

1157 นางสาวภารต ี สโีสดา

1158 นางสาวภาวณีิ  วังพบิูลย์

1159 นายภุมรินทร์  รัชชุรี

1160 นายภูทอง  ข าชู

1161 นายภูริเดช  ศรีบุรินทร์

1162 นายภูษิต  ชนะสทิธิ์

1163 นางสาวมณีดาว  วงหาแทน

1164 นายมนตรี  จ าปามูล

1165 นางสาวมัณฑนา  ศรีบัวรินทร์

1166 นางสาวมัลริกา  กิง่กา้น

1167 นางสาวมาลนิ ี พรหมมาวัน



1168 นางสาวมุทิตา  ศรีสุธรรม

1169 นายเมธาว ี จันทรา

1170 นางสาวยุพนิ  สุทธิสอน

1171 นางสาวรจนา  พรมจันทร์

1172 นางสาวระววีรรณ  โพธิ์อุดม

1173 นายรักษวร์ี  ทิพรส

1174 นางสาวรังสนิ ี พนมพรม

1175 นางสาวรัตกันท์  จบมะลุม

1176 นางสาวรัตตยิา  ดงเย็น

1177 นางสาวรัตนส์ุคนธ์  ศรีจ าปานอ้ย

1178 นางสาวรัตนา  พานบูชาวงศ์

1179 นางสาวรัตนา  พลิาชัย

1180 นางสาวรัตนาภรณ์  ชัชวาลย์

1181 นางสาวรัศม ี นนทสงิห์

1182 นายราชัน  พรมผง

1183 นางสาวรินรดา  สุทธิสอน

1184 นางสาวลลติา  ศวิะประภา

1185 นายเลศิเกยีรต ิ บุญชุม่ใจ

1186 นางสาววชริา  วปิัสสา

1187 นางสาววนดิา  ธาตุทอง

1188 นางสาววนดิา  สตีา่งค า

1189 นายวรเทพ  บุราณ

1190 นายวรรณพงศ ์ ชนิเทพ

1191 นายวรวัธ  โสดวลิัย

1192 นางสาววราพร  ยานโพธิ์โรจน์

1193 นายวราวุฒ ิ เคนอนิทร์

1194 นายวรุพงษ์  หุมอาจ

1195 นางสาววลัยพรรณ  ทวศีลิป์

1196 นายวสันต ์ ศริิปี



1197 นายวัชรากร  ถาธิราช

1198 นายวัฒนพล  สสีม

1199 นางสาววันวสิา  แนน่หนา

1200 นางสาววัลวภิา  สดีาหลง

1201 นางสาววารีรัตน ์ อนิทร์ชัยศรี

1202 นายวารุฒ ิ เดชประเสริฐ

1203 นางสาววาสนา  มณีวงษ์

1204 นางสาววจิติรา  คัตภา

1205 นางสาววจิติรา  สุดใหญ่

1206 นายวชินาถ  เบ้ามงคล

1207 นางสาววชิุดา  บุบผา

1208 นางสาววชิุดา  วงคค์ าโสม

1209 นายวนิัย  สร้างแกว้

1210 นางสาววภิาพร  พรมเท้า

1211 นางสาววภิารัตน ์ ผิวนางาม

1212 นางสาววลิัยพร  คนตรง

1213 นางสาววลิาวัณย์  สมบูรณ์

1214 นางสาววลิาวัลย์  สุธงษา

1215 นางสาววลิาสนิ ี จันทร์วเิศษ

1216 นางสาววไิลพร  รัตนท์ิพย์

1217 นายวษิณุ  ไชยพรม

1218 นางสาววสิสุตา  คงประเสริฐศรี

1219 นางสาววนีา  พทิักษ์

1220 นายวรีชัย  วรีวงศช์ัยโรจน์

1221 นายวรียุทธ  เพ็ชรแท้

1222 นายวรีวัฒน ์ เวยีงนนท์

1223 นายวรีะชัย  ศรีคุณเมอืง

1224 นายวุฒชิัย  นาสมตรอง

1225 นายวุฒนิันท์  ไชยมานันต์



1226 นายวุฒพิงษ์  สาสะเน

1227 นางสาวศรัญยา  หาญสงคราม

1228 นายศรายุทธ  โควนิทะสุด

1229 นายศราวุฒ ิ ค าพรมมา

1230 นายศรีนคร  เหมเมอืง

1231 นางสาวศศกิานต ์ พรมเมอืงขวา

1232 นางสาวศศกิานต ์ อุตถา

1233 นางสาวศศธิร  หมอแพทย์

1234 นางสาวศศปิระภา  จุลฬา

1235 นายศักดิน์เรนทร์  อุทชัย

1236 นายศักดิส์ทิธิ์  ศริิวรรณ

1237 นายศักรินทร์  สอนสุภาพ

1238 นายศาสตรา  มาศลิป์

1239 นางสาวศริินันท์  แสงสุวรรณ

1240 นางสาวศริินาฎ  ธาตุบุรมย์

1241 นางสาวศริิประภา  ชุดชนบท

1242 นายศริิพงษ์  สมสาย

1243 นางสาวศริิเพ็ญ  ผุยทา

1244 นางสาวศริิรัตน ์ บุนนาค

1245 นางสาวศริิลักษณ์  ค าโคตร

1246 นายศวิัช  บัวแกว้

1247 นายศุภนมิติ  ศรีคุณ

1248 นางสาวศุภรดา  สมบัตหิา

1249 นายศุภรนันท์  แสนปาง

1250 นางสาวศุภลักษณ์  รองปัญญา

1251 นายสมพบ  วงษ์หาญ

1252 นางสาวสมฤทัย  สงิหบ์ัวขาว

1253 นายสยามรัฐ  เยือกเย็น

1254 นายสรพงษ์  แคลว้คลาด



1255 นางสาวสายธาร  ค าพมิพป์ิด

1256 นางสาวสติานัน  ค าไล้

1257 นายสทิธิกร  เสกิผม

1258 นายสทิธิพงษ์  เจริญสุข

1259 นายสทิธิศักดิ ์ สุธรรมวงค์

1260 นางสาวสริาภรณ์  โกมาสถติย์

1261 นางสาวสริินยา  ดโีป

1262 นางสาวสุขฤทัย  โชตชิัย

1263 นางสาวสุจติรา  ศริิบุรี

1264 นางสาวสุจติรา  โสภา

1265 นายสุชัย  โปประนม

1266 นางสาวสุชานันท์  อนิทรักษ์

1267 นางสาวสุฑามาศ  สทิธิพรมมา

1268 นางสาวสุดธิดา  นามกันยา

1269 นางสาวสุดา  หลม่สาลี

1270 นางสาวสุดารัตน ์ พลซา

1271 นางสาวสุดารัตน ์ แสนภักดี

1272 นางสาวสุทธิดา  แกว้โวหาร

1273 นางสาวสุทธิดา  สมิมาหลวง

1274 นางสาวสุทธิดา  แสงแดง

1275 นายสุทธิพงษ์  มณีศรี

1276 นางสาวสุธิดา  โสภาพร

1277 นางสาวสุนษิา  สทิธิสูงเนนิ

1278 นางสาวสุนสิา  ชัยบุดดี

1279 นางสาวสุพัตรา  มปีากดี

1280 นางสาวสุพชิญา  รัตนทิพย์

1281 นางสาวสุภดา  หาญล ายอง

1282 นางสาวสุภัทตรา  หงทับ

1283 นางสาวสุภาพร  สุภาพ



1284 นางสาวสุภารัตน ์ เหงา้มูล

1285 นางสาวสุมนิตรา  พรมภักดิ์

1286 นายสุรกจิ  อภวิงษ์

1287 นายสุรเดช  ศรีมาจันทร์

1288 นายสุรัตน ์ บงแกว้

1289 นางสาวสุรัตนา  แสนตระกูล

1290 นางสาวสุรัตนาพร  ภาษิต

1291 นางสาวสุรางค ์ เสาวดี

1292 นายสุริยะ  คุณนาม

1293 นางสาวสุวนันท์  เฉลยกูล

1294 นางสาวสุวนันท์  นามผา

1295 นางสาวสุวนันท์  อ ามา

1296 นางสาวสุวรรณา  วงษ์จันทอง

1297 นางสาวสุวลักษณ์  ทบภักดิ์

1298 นายสุวจิักขณ์  จันทร์แดงกจิ

1299 นายสุวทิย์  วนิากร

1300 นางสาวสุวมิล  เปนะนาม

1301 นายเสกสรรค ์ ทุมดี

1302 นายเสกสรรค ์ ศรีราช

1303 นายเสกสทิธิ์  จันทะครีี

1304 นางสาวแสงเดอืน  แกว้นาค

1305 นางสาวหนึง่ฤด ี ข าภูเขยีว

1306 นางสาวหัทยา  สุมงคล

1307 นายอดศิักดิ ์ ธิรา

1308 นายอตเิทพ  จันทร์ทอง

1309 นายอตวิัฒน ์ ลักษณะพฤกษา

1310 นางสาวอทิตยา  พมิพส์ุภา

1311 นางสาวอนัตพิร  เกตุไร

1312 นายอนันต ์ พลิาออน



1313 นายอนุรักษ์  อยู่พงษ์

1314 นางสาวอนุสร  บุญสนาม

1315 นางสาวอนุสรา  ไชยกัณหา

1316 นางสาวอนุสรา  ธัญญเจริญ

1317 นางสาวอภญิญา  พุทธมาตย์

1318 นางสาวอภญิญา  สงิขรอาจ

1319 นายอภเิดช  ทองสดีา

1320 นายอภวิัฒน ์ ฝอดสูงเนนิ

1321 นายอภวิัฒน ์ โสจันทร์

1322 นายอภวิชิญ ์ ลิ้มสวัสดิ์

1323 นายอภสิทิธิ์  คุณทะวงษ์

1324 นายอภสิทิธิ์  สมศรี

1325 นางสาวอมรัตน ์ จันทะนาม

1326 นางสาวอมติา  ดาป้อม

1327 นางสาวอรกมล  สวิไธสง

1328 นางสาวอรณิช  เดชไชยสงค์

1329 นางสาวอรณี  ทองดี

1330 นางสาวอรณี  ศรีภูธร

1331 นางสาวอรทัย  นอ้ยยะ

1332 นางสาวอรทัย  ลนิทา

1333 นางสาวอรไท  ตอ่โชติ

1334 นางสาวอรนุช  ศรีสมดี

1335 นางสาวอรัญญา  พมิมะทอง

1336 นางสาวอริษา  ทองสุพล

1337 นางสาวอริสรา  ซาผู

1338 นางสาวอริสา  อาจมนตรี

1339 นางสาวอโรชา  พมิพว์รรณ์

1340 นายอัครชัย  สอนพรม

1341 นายอังคาร  ปิ่นดี



1342 นางสาวอังศณา  มงคลวัตร

1343 นายอังสุพล  ทองทิพย์

1344 นางสาวอัจฉริยา  ปราบพาล

1345 นางสาวอันตรา  หมัน่จ ารูญ

1346 นายอัษฎา  อุดมสุข

1347 นางสาวอาทิตยา  วางอภัย

1348 สบิเอกอานันท์  บมขุนทด

1349 นายอานัส  วญิญายงค์

1350 นางสาวอาภาพร  ศรีบัวหลวง

1351 นางสาวอารียา  นันทสุธา

1352 นางสาวอารียา  มูลลา

1353 นางสาวอารียา  ศรีแสง

1354 นายอ าพล  อาจทอง

1355 นายอทิธิพล  ภูดนิดาน

1356 นางสาวอนิทุอร  สหีาวัตร

1357 นางสาวอนิธุอร  จันสดีา

1358 นายอศิรพงศ ์ โนพันธ์

1359 นางสาวอุไดพร  ชัยรักษา

1360 นางสาวอุมาพร  หอมค า

1361 นายอุรา  บุตรชัยงาม

1362 นางสาวอุไรพร  ค าพรมมี

1363 นางสาวอุษณิษา  ฉววีงค์

1364 นายเอกพล  เชยีงนางาม

1365 นางสาวเอื้องนภา  คูณเงนิ

1366 นางสาวไอลัดดา  ทีทา


