
ปรญิญาศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินยิมอันดับ ๑

1367 นางสาวมุทิตา  แสงแสวง

1368 นางสาววภิาดา  แนวทัศ

1369 นางสาวกุลนติย์  เคนศรี

1370 นางสาวอรอนงค ์ มูลมา

1371 นางสาวเขมญกา  อิ่มวเิศษ

1372 นางสาวสุภัทสรา  เพ็งเที่ยง

1373 นางสาวมัลลกิา  มวีชิา

1374 นางสาวพัชริยา  หมืน่ฤทธิ์

1375 นางสาวศริาณี  เปลื้องกลาง

1376 นางสาวสมหญงิ  คามะดา

1377 นางสาวปาริสา  จันปุย

1378 นางสาวจนิตนา  สุขผุย

1379 นางสาวพมิพส์ุภา  ศริิขันธ์

1380 นางสาวมนฤด ี วรรณชัย

ปรญิญาศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินยิมอันดับ ๒

1381 นางสาวอัฉรา  เรืองศริิ

1382 นายชัชวาลย์  วรรณพันธ์

1383 นางสาววริาภรณ์  บุญเสริม

1384 นางสาวนุชสรา  สหีาดุงนอ้ย

1385 นางสาวหทัยรัตน ์ หลม่ภูเขยีว

1386 นางสาวขนษิฐา  อุทาสวัสดิ์

1387 นางสาวชุตมิา  ไชยเดช

1388 นางสาวณัฐรภา  จันทะภาร

1389 นางสาวปวรรณา  แสนหลา้

1390 นางสาวสุภญิญา  วงคน์รา

1391 นางสาวเสาวลักษณ์  ชัยกง้

1392 นางสาวจาริกา  เจนจัด

1393 นางสาวชญาภา  วเิจย้วาระ



1394 นายภัทรศรัณย์  บุญหลา้

1395 นายวัชรพล  นคิมเรืองฤทธิ์

1396 นางสาวยุภาพร  ไสวดี

1397 นางสาวรังสมิา  ประสาวะโท

1398 นางสาวอุไรลักษณ์  ธรรมกุล

1399 นางสาวชุตกิาญจน ์ เกศโคกสูง

1400 นางสาวณีรนุช  สมเีพ็ชร

1401 นางสาวสุกัญญา  สุมี

1402 นางสาวอนิธุอร  ออ่นระฮุง

1403 นางสาวนพมาศ  ถมจันทร์แกว้

1404 นางสาวอรุณี  กมลคร

1405 นางสาวอศิราวรรณ  สุจริตพทิักษ์กุล

1406 นางสาวปัตศริิญาพร  บูรพา

1407 นางสาวพรรณภษา  นาคนชม

1408 นายคมสันต ์ ดที ามา

1409 นางสาววยิะดา  ป้องเศร้า

1410 นางสาวสริิรัตน ์ คุณนา

1411 นางสาวนศิารัตน ์ ปัจตุลี

1412 นางสาววฤนดา  บาลเย็น

1413 นางสาวอัจจมิา  วงศช์มภู

ปรญิญาศิลปศาสตรบัณฑิต

1414 นางสาวกนกวรรณ  เหลาทอง

1415 นางสาวกมลทิพย์  บุตรใส

1416 นายกรัณย์  บุญเรืองศรี

1417 นายกฤษฎา  บุญแกว้

1418 นางสาวกวนินา  พมิใจ

1419 นางสาวกาญจนา  จารัตน์

1420 นางสาวกาษสยิา  หากันได้

1421 นายกติตพิัฒน ์ ออ่นสแีสง



1422 นางสาวกติตยิาภรณ์  ลา้นค า

1423 นางสาวกุลสตรี  ทินจอง

1424 นางสาวกุสุมา  วิ่งเดช

1425 นางสาวเกตตมิา  ดวงปา

1426 นางสาวเกวลนิ  ไชยคนีี

1427 นางสาวขนษิฐา  สุวรรณชาติ

1428 นายจริยะ  ขวานอก

1429 นางสาวจันทิรา  บัวคอม

1430 นางสาวจติราภรณ์  โคตะมะ

1431 นางสาวจริาภรณ์  แกว้ส าราญ

1432 นางสาวจริาภรณ์  อุดนอ้ย

1433 นางสาวจุฑามาศ  จันโท

1434 นางสาวเจนจริา  กฤษณะกาฬ

1435 นางสาวชฎาทิพ  มูจ้ันทร์

1436 นางสาวชฎาพร  สอดสุข

1437 นางสาวชฎาพร  โสธรรมมงคล

1438 นางสาวชนกนาถ  เอ็นดู

1439 นางสาวชนมน์ภิา  สุวรรณวงษ์

1440 นางสาวชนัญธิดา  ลาภปรากฎ

1441 นางสาวชไมพร  กันนลาศ

1442 นางสาวชลชนิ ี เงางาม

1443 นางสาวชลลดา  ชัชวาลย์

1444 นายชัยณรงค ์ อัมพรัตน์

1445 นางสาวฐิตมิา  บุทองรัตน์

1446 นายณรงคเ์ดช  สายสังข์

1447 นายณัฐพล  นังสูงเนนิ

1448 นางสาวณัฐรดา  จันทร์เทศ

1449 นางสาวตตยิา  เมฆวลิัย

1450 นางสาวทับทิม  ยอยบุผา



1451 นายทัศพงษ์  หอ้ยไธสง

1452 นายธนพล  โคโคกสูง

1453 นายธนพล  วชิาเป็ง

1454 นายธนวัฒน ์ บุญธรรมมา

1455 นายธนากร  เมอืงเกา่

1456 นางสาวธนสิรา  มงคลธง

1457 นางสาวธัญจริา  ผลมา

1458 นางสาวธัญญพัทธ์  จุลามาต

1459 นางสาวธัญญรตา  จนิดานุรักษ์

1460 นางสาวธัญญลักษณ์  บุญคง

1461 นางสาวธัญญาลักษณ์  ชูเกณ

1462 นางสาวธิดารัตน ์ อึ่งนอ้ย

1463 นายธิเบศ  จติตอ์อ่ง

1464 นายธีระเดช  กัง้จ าปา

1465 นายนพดล  ขาวเมอืงนอ้ย

1466 นายนราธิป  ชยันตรดลิก

1467 นางสาวนรินธร  ไชยปาน

1468 นางสาวนริศรา  อนิธิสทิธิ์

1469 นายนันทิชา  สา้นสงิห์

1470 นางสาวนันทิวา  แซอ่ึ้ง

1471 นางสาวน้ าฝน  แสนศรี

1472 นางสาวนติยา  ชูรัตน์

1473 นางสาวนภิาพร  แสงทอง

1474 นางสาวนลิุมล  จันทะบาน

1475 นายบัญชา  อันชื่น

1476 นางสาวบุษบา  ทาคนิี

1477 นางสาวบุษบา  สุราษฎร

1478 นางสาวเบ็ญจภา  โลห่ส์ุวรรณ

1479 นางสาวปัทมา  มหามูล



1480 นางสาวปิยดา  โคตรบ้านแข้

1481 นายพงศศ์ักดิ ์ พุทธชัย

1482 นางสาวพนดิดา  ศริิวันนา

1483 นางสาวพวงผกา  สุม่มาตย์

1484 นางสาวพัชราภรณ์  ค าแกว้

1485 นางสาวพกิุล  สุพรหมอนิทร์

1486 นางสาวพมิพว์ภิา  ดว้งมูล

1487 นางสาวพมิพว์มิล  ภูกองชนะ

1488 นางสาวพุทธรักษา  ศรีสอาด

1489 นายพุทธิวัตร  สมิสวัสดิ์

1490 นางสาวแพรวพรรณ  สมดีี

1491 นางสาวภัสราภรณ์  ศรีษา

1492 นายภานุวัฒน ์ พรมผิว

1493 นางสาวภาวณีิ  ทิพย์รักษ์

1494 นางสาวมณีรัตน ์ พรมมาวัน

1495 นางสาวมณีรินทร์  ลาภโสภี

1496 นางสาวมิง่ขวัญ  จตุพล

1497 นายยุทธศาสตร์  ไชยพมิูล

1498 นางสาวรัตตยิาภรณ์  เสมาทอง

1499 นางสาวรัตนส์ุดา  สุขอาสา

1500 นางสาวรุ่งไพลนิ  สุราช

1501 นางสาวรุ่งฤด ี ประสมศรี

1502 นางสาวลลติา  สทิธิมงคล

1503 นางสาวลนิดา  แกว้เกตุศรี

1504 นางสาววทันยา  มนตรี

1505 นางสาววรรณริษา  ไชยสทิธิ์

1506 นางสาววรรณวศิา  มันขุนทด

1507 นางสาววรรณิภา  ศรีเพชร

1508 นายวรสันต ์ พานนนท์



1509 นางสาววราภรณ์  วงคส์อน

1510 นายวัชรชัย  ค ามุงคุณ

1511 นายวัชรากร  แสนใจวุฒิ

1512 นายวันชัย  หาบรรณ์

1513 นางสาววันทนา  ฉลวยแสง

1514 นางสาววาลนิ ี ขวัญดี

1515 นางสาววชิุดา  ทองสทิธิ์

1516 นายวทิยา  มโีสภา

1517 นางสาววภิาพร  อาจหาญ

1518 นายววิัฒน ์ สุทธิ

1519 นายวษิณุ  กองชนะ

1520 นายวรีภัทร  ศรีมงคล

1521 นางสาวศศธิร  แทนแสง

1522 นายศักดิน์รินทร์  อุทชัย

1523 นายศักรินทร์  ศรีชุม

1524 นางสาวศริิภา  พมิพต์ระการ

1525 นางสาวศริิลักษณ์  เสวตรวงศ์

1526 นางสาวศุทธิน ี ไชยแสง

1527 นายศุภลักษณ์  กองกลิน่

1528 นางสาวศุภาวด ี กลิน่กลอ่ม

1529 นายสันตสิุข  ค าหงษา

1530 นางสาวสาวติรี  บับภาเอก

1531 นางสาวสริิจรรยา  เปรมพงษ์

1532 นางสาวสริิพมิล  ทองดวง

1533 นายสริิศักดิ ์ บรรเทาญาติ

1534 นางสาวสริิอาภา  แสงสงิห์

1535 นางสาวสุกัญญา  ศรีบุรินทร์

1536 นางสาวสุจติรา  แกว้เก็บค า

1537 นางสาวสุชาวด ี สมกอง



1538 นางสาวสุดารัตน ์ ข าคมเขต

1539 นางสาวสุธามาศ  เริงนสิัย

1540 นางสาวสุพชิชา  ประทุม

1541 นางสาวสุภัสสร  ศรีทอน

1542 นางสาวสุภาพร  ยานโพธิ์โรจน์

1543 นางสาวสุวมิล  ตองหวา้น

1544 นางสาวเสาวรส  ศรีสะอาด

1545 นางสาวหัทยา  ทุงจันทร์

1546 นายอนุพล  โคตรแกว้

1547 นายอนุสรณ์  ขวกเขยีว

1548 นายอนุสรณ์  ประสานเชื้อ

1549 นางสาวอมรพันธ์  ศรีกัณหา

1550 นายอรรถชัย  สมีว่ง

1551 นางสาวอรอนงค ์ ชว่ยศริิ

1552 นางสาวอริษา  กองเพชร

1553 นางสาวอลษิา  สหีะสุต

1554 นางสาวอลสิา  ผาบัว

1555 นางสาวอังคณา  แกว้สุวรรณ

1556 นายอาคม  บูรณพงษ์กูล

1557 นางสาวอาภรณ์  แกว้ปัตตา

1558 นางสาวอารียา  กระตา่ยจันทร์

1559 นางสาวอารีรัตน ์ มาตเมอืง

1560 นางสาวอนิทุอร  ทิพย์ขัน

1561 นางสาวอุมา  แถวชัยภูมิ

ปรญิญาบรหิารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินยิมอันดับ ๑

1562 นางสาวปิยวรรณ  แกว้ชาเนตร

1563 นางสาวประการัง  ซา้ยจันทึก

1564 นางสาวพัชรี  นาระดี

1565 นางสาวจุฑาทิพย์  พลซา



1566 นางสาวอมิอร  สารมะโน

1567 นางสาวนวพร  กองมณี

1568 นายศรัณย์ภัทร  จ าปาวัน

1569 นางสาวนลิวด ี นามราชา

1570 นางสาววรัญญา  ผ่านวงศ์

1571 นางสาวจริารัตน ์ ทิพย์ทอง

1572 นางสาวชฎาพร  ขุนสนทิ

1573 นางสาวนภัสสร  อนิทร์อุดม

1574 นางสาวณัฐชยา  ปุกสมิ

1575 นางสาวรจนา  จันมี

1576 นางสาวณัฐทิตา  ละตา

1577 นางสาวทัศนย์ี  สไีชยทอง

1578 นางสาวประภัสสร  ทิพย์เนตร

1579 นางสาวอมรรัตน ์ ดที ามา

1580 นางสาวจริยา  คงคาใส

1581 นางสาวบุษกร  แกว้ภักดี

1582 นางสาววราภรณ์  ช านาญพงษ์

1583 นางสาวสุนสิา  กันหาทอง

1584 นายธรณินทร์  สอนพรม

1585 นางสาวนงลักษณ์  แกว้สุวรรณ

1586 นางสาวอรุณภา  หงษา

1587 นางสาวศริิลักษณ์  สวนจันทร์

1588 นางสาวสุธิสา  สนธิมูล

1589 นางสาวสุภาพรรณ  เภาวะนะ

1590 นางสาวนงนุช  สอนวงษ์แกว้

1591 นางสาววจิติรา  สุจมิงคล

1592 นายศักดิส์ทิธิ์  พงศส์ัมพันธ์

ปรญิญาบรหิารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินยิมอันดับ ๒

1593 นางสาวสกุลรัตน ์ พละแสน



1594 นางสาวจรีาพร  แสงหนิ

1595 นายวัชระพงษ์  นามเหลา่

1596 นางสาวสัจจาพร  ชัยศรี

1597 นางสาวกมลรัตน ์ ศรีบุรินทร์

1598 นางชนกนันท์  รอดเศษ

1599 นางพกิุล  เหลา่หมวด

1600 นางสาวจุไรมาศ  เต็งศรี

1601 นางสาวประภาภรณ์  สงิหศ์ริิ

1602 นางสาวปาลติา  สุวรรณบุตร

1603 นางสาวสุนษิา  ยางไธสงค์

1604 นางสาวมณีรัตน ์ อาจแกว้

1605 นางสาวเมวด ี แกว้พลิารมย์

1606 นางสาวนุสรา  นรีนนท์

1607 นางสาวสุธิน ี โดยเคน

1608 นางสาวหัทมล  เหลา่ผักสาร

1609 นางสาวเกษศริินทร์  วบิูลกุล

1610 นางสาวนภสร  สอนไสย

1611 นางสาวส าเนยีง  ปุชัยเคน

1612 นางสาวสุนสิา  สุธงษา

1613 นางสาวธัญญลักษณ์  โอร่าชา

1614 นางสาวดาราพร  ปรีวชิัย

1615 นางสาวสุภาพรรณ  หอมวงศ์

1616 นางสาวปิยฉัตร  แสงสดีา

1617 นางสาวนภัสดาว  โสภา

1618 นางสาวเนตรนภา  มหามณี

1619 นางสาวพจนย์ี  สุริยันต์

1620 นายภาคภูม ิ นอ้ยมี

1621 นางสาวเวณุกา  อาจปาสา

1622 วา่ที่ร้อยตรีหญงินฤวรรณ์  เรืองศรี



1623 นางสาวสุดใจ  พฤษชาติ

1624 นางสาวเพ็ญนภา  ก าวัน

1625 นางสาวฐิตมิา  พรมบุญ

1626 นางสาวอะสะพฎ ี ทุมลา

1627 นางสาวเจนจริา  จันทะสี

1628 นางสาวออ้มนภา  ทดพมิพ์

1629 นางสาวกุลจริา  ไกยะราช

1630 นางสาวธวัลรัตน ์ มัน่คง

1631 นางสาวดารากร  พันทะลัย

1632 นางสาวปณิดา  โพธิ์ฤทธิ์

1633 นางสาวณัฐฐินันท์  เปี่ยมมี

1634 นางเกศวรากร  เสนาวงษ์

ปรญิญาบรหิารธุรกิจบัณฑิต

1635 นางสาวกนกกาญจน ์ จันทาสังข์

1636 นางสาวกนกรักษ์  แนวถาวร

1637 นางสาวกนกวรณ  ค าออ้

1638 นางสาวกนกวรรณ  แกว้สแีดง

1639 นางสาวกนกวรรณ  จันทะหา

1640 นางสาวกนกวรรณ  สังธรรม

1641 นางสาวกนกวรรณ  สาอุด

1642 นางสาวกมลชนก  พลซา

1643 นางสาวกมลวรรณ  ซาเสน

1644 นางสาวกมลวรรณ  ศริิหลา้

1645 นางสาวกรกนก  วชิาพร

1646 นางสาวกรรณิกา  ชนะภัย

1647 นางสาวกรรณิกา  ภูช านิ

1648 นางสาวกรรณิกา  รัตนะวงศ์

1649 นางสาวกรวกิา  ศรีวชิา

1650 นายกรวชิญ ์ สนธิวัฒนต์ระกูล



1651 นางสาวกรัณฑรัตน ์ ราษฎร์เหนอื

1652 นางสาวกฤตยิา  แกว้ขวดิ

1653 นางสาวกฤตยิาภรณ์  ไกรษรวงษ์

1654 นายกฤษกร  ศาริจติ

1655 นางสาวกฤษฏญิาภรณ์  พรมขาว

1656 นางสาวกฤษณา  โนนปู่

1657 นางสาวกฤษณี  บุญตา

1658 นางสาวกัญชพร  สุวรรณศักดิ์

1659 นางสาวกัญญวรา  วรีฐาวกิร

1660 นางสาวกัญญาณี  เลห่ก์ล

1661 นางสาวกันตก์มล  เหมิสารจอด

1662 นางสาวกันตนิันท์  ครีี

1663 นางสาวกันยารัตน ์ อาจกลา้

1664 นางสาวกันยารัตร  พมิบัง

1665 นางสาวกัลย์กมล  ครุนัน

1666 นางสาวกัลยา  ยานะสาร

1667 นางสาวกัลยาณี  วงษ์เวยีน

1668 นายกาจบัณฑติ  อัคนติย์

1669 นางสาวกาญจนา  ค าบอน

1670 นายกติต ิ ทาบัว

1671 นายกติตพิงษ์  ค าแหง้

1672 นายกติตภิูม ิ กันชัยภูมิ

1673 นางสาวกติตมิา  วาลมนตรี

1674 นางสาวกุลธิดา  หุมอาจ

1675 นางสาวเกวล ี แนน่วงษ์

1676 นางสาวเกศริน  ชุมพล

1677 นางสาวเกษเกษร  เสวสิทิธิ์

1678 นายเกษมพันธุ์  ขอ้ยุ่น

1679 นางสาวเกษสุดา  ขาวแดง



1680 นางสาวขวัญกมล  ทองไทย

1681 นางสาวขวัญจริา  ซาบุ

1682 นางสาวขวัญภริมย์  สาผุยท า

1683 นางเขมกิา  เดชบรรทม

1684 นางสาวเครือวัลย์  ตวิเฮือง

1685 นางสาวแคทรียา  บุตรทา

1686 นางสาวจตุพร  แกว้วลิัย

1687 นายจตุพล  เกษขจร

1688 นายจตุรงค ์ เหมหงษ์

1689 นางสาวจรรยา  ทิวะทรัพย์

1690 นางสาวจรรยา  เพชรประพันธ์

1691 นางสาวจรรยารักษ์  จันทะภา

1692 นางสาวจริยา  ไมตรีสวัสดิ์

1693 นายจรุญัน  จุรันชัย

1694 นายจักรกฤษ  ภูช านิ

1695 นายจักรพงษ์  วงษ์ค าชาว

1696 นางสาวจามจุรี  วังครีี

1697 นางสาวจารุวรรณ  จันทร์ขามป้อม

1698 นางสาวจารุวรรณ  พรมมาวันนา

1699 นางสาวจารุวรรณ  ยศปัญญา

1700 นางสาวจารุวรรณ  สุวรรณสนธิ์

1701 นางสาวจติราภรณ์  ดวงผุนมาตย์

1702 นางสาวจนิตนา  วังครีี

1703 นางสาวจนิตนา  ศรีหานนท์

1704 นางสาวจริกานต ์ นาคแกว้

1705 นางสาวจริประภา  เนือ่งปัดสา

1706 นางสาวจริภัทร์  ศรีสอาด

1707 นางสาวจริภญิญา  อุปาละ

1708 นางสาวจริะประภา  อนิทะผิว



1709 นางสาวจริาพร  ค าหลอ่

1710 นางสาวจริาพร  นครศรี

1711 นางสาวจริาภรณ์  พอ่อามาศ

1712 นางสาวจริาภา  ออ่นนอ้ม

1713 นางสาวจริารัตน ์ คนยืน

1714 นางสาวจริาวรรณ  จันทร์ศรี

1715 นางสาวจริาวรรณ  วรบุตร

1716 นางสาวจริาวรรณ  แสนหนองชาติ

1717 นายจริาวัฒน ์ ศริิวัลลภ

1718 นางสาวจรีนันท์  พชิัยค า

1719 นางสาวจรีนันทน ์ ดอใจ

1720 นางสาวจรีประภา  ปิ่นศูนย์

1721 นายจรีวัฒน ์ วัฒนา

1722 นางสาวจรีาภรณ์  สุโขยชัย

1723 นางสาวจุฑาทิพย์  พรมคุลี

1724 นางสาวจุฑามาศ  อนุสุริยา

1725 นางสาวจุฑารัตน ์ วจิติรปัญญา

1726 นางสาวจุรีพร  จันทะราช

1727 นางจุรีพร  พุทธจง

1728 นางสาวจุไรรัตน ์ กันโสภา

1729 นางสาวจุฬาลักษณ์  ชมศรี

1730 นางสาวจุฬาลักษณ์  ศรีโยวงศ์

1731 นางสาวเจนจริา  แกว้จอมพล

1732 นางสาวเจนจริา  โชตชิัย

1733 นางสาวเจนจริา  ฝ่ังวาปี

1734 นางสาวเจนจริา  รถสดีา

1735 นางสาวเจนจริา  เหลา่ทองสงิห์

1736 นายเจษฎากร  สุนทรวัฒน์

1737 นางสาวฉัตรจันทร์  สกุลธิตวิงศ์



1738 นางสาวชญานุช  แดงทอง

1739 นางสาวชฎาพร  ทุมนานอก

1740 นางสาวชฎาภรณ์  ค าเบาะ

1741 นางสาวชฎาวรรณ  สอนส าแดง

1742 นางสาวชนกสุดา  ป้องขัน

1743 นางสาวชนดิา  บัวระภา

1744 นางสาวชนดิา  ศรีตาแสน

1745 นางสาวชมพู่  ทิพเนตร

1746 นางสาวชลธิชา  เครือหงษ์

1747 นางสาวชลธิชา  ศรีสุทอ

1748 นางสาวชลธิรา  แหมง่ปัง

1749 นางสาวชลดิา  ทองลี

1750 นางสาวชลติา  ป้องภัย

1751 นายชัยชนะ  ชัยโคตร

1752 นางสาวชุตกิาญจน ์ บุบผา

1753 นางสาวชุตกิาญจน ์ ลาภสันเทียะ

1754 นางสาวชุตกิาญจน ์ สหีา

1755 นายเชษฐวทิย์  เหมอืนศรีชัย

1756 นายโชคอนันต ์ เทพา

1757 จา่สบิเอกไชยศริิ  แซเ่ตยี

1758 นางสาวญานกิา  โลขันสา

1759 นางสาวฐิตพิร  ทองลาย

1760 นางสาวฐิตพิร  พรหมมา

1761 นายณรงคช์ัย  บัวลาด

1762 นางสาวณรินทร์  ชอบสาร

1763 นายณัฏฐชัย  กติตยิาจรูญชัย

1764 นางสาวณัฏฐวชิชา  ศรีเมอืงแกว้

1765 นางสาวณัฐกานต ์ ชว่งรังษี

1766 นางสาวณัฐชา  พั้วลี



1767 นางสาวณัฐฐิญา  พรียาพูนสนิ

1768 นายณัฐพงศ ์ เตา่เล็ก

1769 นายณัฐพงศ ์ แมนวเิศษ

1770 นายณัฐพงษ์  มูลศรี

1771 นายณัฐพล  หาระทา

1772 นางสาวณัฐริกา  แขมโคตร

1773 นางสาวณัฐริยา  ค าไล้

1774 นางสาวณัฐวด ี ธุระงาน

1775 นายณัฐวุฒ ิ พรมลอืชัย

1776 นางสาวณิชกานต ์ ถนอมศักดิช์ัย

1777 นางสาวณุกานดา  ยศรุ่งเรือง

1778 นางสาวดรุณี  ปีแซง

1779 นางสาวดวงกมล  ท ามะหลาย

1780 นางสาวดวงตะวัน  อนิแถลง

1781 นางสาวดวงมณี  สอนสุภาพ

1782 นางสาวดาราพร  จันทิมา

1783 นางสาวดาราราย  โกศลสริิวัฒน

1784 นางสาวดุจฤด ี พุทธาวันดี

1785 นางสาวดุจฤด ี สุพรมอนิทร์

1786 นางสาวเดอืนดาว  ยะสาธะโร

1787 นางสาวตรีนุช  โพธิ์ศรี

1788 นางสาวถนอมจติร  สาระบุญ

1789 นางสาวทรรศนม์น  อร่ามศรี

1790 นายทววีัฒน ์ พอค้ า

1791 นางสาวทัตธีรา  ประแดงปุย

1792 นางสาวทัศนวีรรณ  พันทอง

1793 นายทินกร  กองกลิน่

1794 นางสาวทิพยรัตน ์ ค ามูล

1795 นางสาวทิพาพร  พรมดี



1796 นางสาวทิภาพร  วงละคร

1797 นางสาวทิยดา  สหีะเนตร

1798 นางสาวเทพปัญญาพร  บุตรศรี

1799 นายธนวัฒน ์ แกว้กัณหา

1800 นางสาวธนัญญา  ขาวหลอ่

1801 นายธนา  สริิยุวนนท์

1802 นายธนากร  จังหาร

1803 นายธนากรณ์  ศรแกว้

1804 นายธนากฤช  มาตย์ภูธร

1805 นางสาวธนดิา  รัตนวชิัย

1806 นางสาวธนษิฐา  หลุม่ใส

1807 นางสาวธริยาณีย์  ทองนว่ม

1808 นางสาวธวัลรัตน ์ เงยีบจังหรีด

1809 นางสาวธัชพรรณ  มูลโคตร

1810 นางสาวธัญชนก  สรรพสมบัติ

1811 นางสาวธัญมน  ดา่นสูงเนนิ

1812 นางสาวธัญลักษณ์  ไชยภัทรพันธ์

1813 นางสาวธัญลักษณ์  สแีดน

1814 นางสาวธันย์ชนก  ศรียาลัย

1815 นางสาวธันยนันท์  เสยีงเลศิ

1816 นางสาวธานุกานต ์ สอนเสนา

1817 นางสาวธาริณี  สุธงษา

1818 นางสาวธาริณี  หมืน่หลุบกุง

1819 นางสาวธาฤณี  งามใจ

1820 นางสาวธิดารัตน ์ ถอืคุณ

1821 นางสาวธิดารัตน ์ พันทะลัย

1822 นางสาวธิดารัตน ์ ย่ิงยอด

1823 นางสาวธิตมิา  พลดาหาร

1824 นายธินกร  กองโพธิ์



1825 นางสาวธิรารัตน ์ แสงพันธ์

1826 นางสาวธิวา  โนนทิง

1827 นางสาวธีรนันท์  สุขสบาย

1828 นายธีรพัฒน ์ ศรีเมอืง

1829 นายธีรภัทร์  ตูสุ้วรรณกุล

1830 จา่สบิตรีธีรยุทธ  ภาระหันต์

1831 นายนพดล  สอนสุภาพ

1832 นางสาวนพรัตน ์ ผ่อนจรุง

1833 นางสาวนพรัตน ์ มูลหลา้

1834 นางสาวนริญพร  พลตรี

1835 นายนฤนารถ  ไชยมณี

1836 นายนฤพนธ์  สุวรรณพงษ์

1837 นางสาวนฤภร  เทียนนาวา

1838 นางสาวนฤมล  ค าโกแกว้

1839 นางสาวนวลนภา  ลอืปรีชา

1840 นางสาวนัฏชานันท์  จันทะบาง

1841 นายนัฐพงษ์  ศรีบุรินทร์

1842 นายนัตพงษ์  อัฐถกร

1843 นางสาวนันท์นภัส  นริมล

1844 นางสาวนันทนัช  บุตรวงษ์

1845 นางสาวนันทา  บัวอาจ

1846 นางสาวนันทิยา  ภูสดีนิ

1847 นางสาวนัสชนก  ทุมลา

1848 นางสาวนารี  เพ็งธรรม

1849 นางสาวนารีรัชต ์ พเิศษรักษ์

1850 นางสาวนติยา  จันทพรม

1851 นางสาวนติยา  ลาภคุณ

1852 นางสาวนภิาธร  แสนจันทร์ฮาม

1853 นางสาวนภิาพร  สอนสุภาพ



1854 นางสาวนลิเนตร  ลิว่กระโทก

1855 นางสาวนุสรา  บุตรชัยงาม

1856 นางสาวนุสรา  สารมะโน

1857 นางสาวเนตรนภา  จันทร์สุวรรณ

1858 นางสาวเนตรนภา  แซงผุย

1859 นางสาวเนตรอาภา  บุตรศรี

1860 นางสาวบังอร  ศรีสะอาด

1861 นางสาวบัณฑติา  ทูลริษา

1862 นางสาวบัณฑติา  สารมะโน

1863 นางสาวบุญยรักษ์  สร้อยสะนู

1864 นางสาวบุญรอด  ค าเกา่

1865 นางสาวบุณยานุช  บุญหาตา

1866 นางสาวบุผา  ไชยะวรรณ

1867 นางสาวบุษกร  จันทิหลา้

1868 นางสาวบุษกร  พรหมศรีจันทร์

1869 นางสาวบุษบงกช  พรหมศรีจันทร์

1870 นางสาวบุษบา  จ าปาสุริ

1871 นางสาวบุษบา  นลิโอโล

1872 นางสาวเบญจพร  เกษทองมา

1873 นางสาวเบญจพร  หลักค า

1874 นางสาวเบญจมาศ  จันโท

1875 นางสาวเบญจมาศ  ปานาราช

1876 นางสาวใบทอง  ตัง้ฐานสัมมา

1877 นายปกรณ์  จันทะไชยา

1878 นางสาวปฏมิาภรณ์  มะดาศรี

1879 นางสาวปนัดดา  แกว้วงษา

1880 นางสาวปนัดดา  จา่ชาลี

1881 นางสาวปพชิญา  เจริญรัมย์

1882 นางสาวปภัสรา  วังครีี



1883 นายปรมนิทร์  โนนศรีชัย

1884 นางสาวประภัสสร  ศรีบุรินทร์

1885 นางสาวประมวล  ค าคอ้

1886 นายประสทิธิ์  ลเีบาะ

1887 นายประเสริฐ  ชูรัตน์

1888 นางสาวปริญญา  คามวัลย์

1889 นายปริญญา  เชา้วันดี

1890 นางสาวปริญญานุช  โยมะบุตร

1891 นางสาวปริญฤณาษช ์ อ าพันธ์

1892 นายปริตต ์ สาวสิัย

1893 นางสาวปรีญามล  เกษเกษร

1894 นางสาวปรียานุช  สกุลสันตรัิตน์

1895 นางสาวปรียาพร  สายสุด

1896 นางสาวปัฐทิชา  คานทอง

1897 นางสาวปัณณพร  ทันหา

1898 นางสาวปัทมวรรณ  เนธิบุตร

1899 นางสาวปัทมา  ชื่นสมบัติ

1900 นางสาวปาณิสรา  ขุนเรศ

1901 นางสาวปาริชาต ิ สุขทองสา

1902 นางสาวปาลติา  บุรมโคตร

1903 นางสาวปิณฑริา  จันทวงษ์

1904 นางสาวปิ่นปินัทธ์  แซท่้าว

1905 นางสาวปิยพร  ภารสุวรรณ์

1906 นางสาวปิยมาตย์  พรมนลิ

1907 นางสาวปิยะดา  แกว้อุดร

1908 นางสาวปิยะดา  มเีดช

1909 นางสาวปิยะดา  วงษ์สุริย์

1910 นางสาวปิยาทิพย์  ผิวมะลิ

1911 นางสาวเปรมกมล  นยิมวัน



1912 นางสาวผกาลนิ ี ดอใจ

1913 นายผดุงศักดิ ์ สงิบุญมา

1914 นางสาวพจมาลย์  จันทร์อาจ

1915 นายพชร  เบญจธารากุล

1916 นางสาวพนดิา  จันทนาม

1917 นางสาวพนดิา  นวลติง่

1918 นางสาวพนดิา  พรมโสภา

1919 นางพรทิวา  สุนทอน

1920 นางสาวพรธิดา  กันแสน

1921 นางสาวพรธิดา  อัครวงษ์

1922 นางพรพรรณ  ยะบุญมี

1923 นางสาวพรพมิล  แกว้ส าราญ

1924 นางสาวพรพมิล  เทมโส

1925 นางสาวพรพมิล  พรมอนิทร์

1926 นางสาวพรพมิล  สุทธิ

1927 นางสาวพรรณิภา  วรรณชัย

1928 นางสาวพรวลัย  ประเสริฐไทย

1929 นายพลวัฒน ์ บุดตา

1930 นางสาวพัชรา  บรรพต

1931 นางสาวพัชราภรณ์  ผุดผ่อง

1932 นางสาวพัชราวรรณ  ศรีหาภูธร

1933 นางสาวพัชริดา  บรรพลา

1934 นางสาวพัชริดา  พันสนทิ

1935 นางสาวพัชริน  พหลยุทธ

1936 นางสาวพัชรินทร์  ตันแพง

1937 นางสาวพัชรินทร์  เอกศริิ

1938 นางสาวพัชรี  ชารีทอง

1939 นางสาวพัชรี  เวยีงทับ

1940 นางสาวพัชรี  ศักดิส์งิห์



1941 นางสาวพัณนดิา  ธัญญารักษ์

1942 นางสาวพัธราภรณ์  บุญมบีุตร

1943 นางสาวพชิญธิดา  จอมทอง

1944 นางสาวพชิญธิดา  ตัญญาภักดิ์

1945 นางสาวพชิาภรณ์  บุตรปาน

1946 นางสาวพชิามญช ์ ทองยศ

1947 นายพเิชฐ  แตม้พมิาย

1948 นายพติร  ปรีดาพันธุ์

1949 นายพนิจิ  พลทองสถติย์

1950 นางสาวพมิผกา  อธิสุมงคล

1951 นางสาวพมิพใ์จ  สุวรรณชาติ

1952 นางสาวพมิพผ์กา  เวชบรรพต

1953 นางสาวพมิพร  อนิทะสร

1954 นางสาวพิ้มพราว  ปูส่า

1955 นางสาวพมิพล์ดา  หาโคตร

1956 นางสาวพมิพส์มร  อุดรเขตร์

1957 นางสาวพยิดา  สมอนา

1958 นางสาวพไิลวรรณ  ค าจันดา

1959 นางสาวเพชรรัตน ์ ยศบุญเรือง

1960 นางสาวเพ็ญทว ี สอนนาง

1961 นางสาวเพ็ญนภา  วงษ์อุปรี

1962 นางสาวเพ็ญนภา  ศรีบุรินทร์

1963 นางสาวเพ็ญพักตร์  วงกระตา่ย

1964 นางสาวแพรวนภา  พลล้ า

1965 นางสาวแพรวพราว  ส าราญใจ

1966 นางสาวฟาริดา  มุขอาษา

1967 นายภคนิ  มังคละโยธิน

1968 นางสาวภัคภญิญา  ศรีพุทธา

1969 นางสาวภัทรธิดา  กาญจันดา



1970 นางสาวภัทรพรรณ  โยธาภักดี

1971 นางสาวภัทรวด ี คบขุนทด

1972 นางสาวภัทรวด ี บับภาศรี

1973 นางสาวภัทราภรณ์  ศริิกันรัตน์

1974 นางสาวภัทรียา  บุตรท้าว

1975 นายภาณุพงค ์ พลิาคุณ

1976 นายภาณุวัฒน ์ พพิัฒน์

1977 นายภาณุวัฒน ์ อนิออ่น

1978 นายภานุพงษ์  กองดวง

1979 นายภานุวัฒน ์ ไพศูนย์

1980 นางสาวภาวณีิ  ขะพนิจิ

1981 นางสาวภาวณีิ  อนิทรักษ์

1982 นางสาวภาวติรา  อนิทร์อักษร

1983 นางสาวภริมย์ญา  สงิหรั์กษ์

1984 นางสาวมณธิลา  ไชยวุฒิ

1985 นางสาวมนตน์ภา  วงษ์จูม

1986 นายมนัส  นานอก

1987 นางสาวมลฤด ี ภูสถาน

1988 นางสาวมลสิา  ปะธรรมเต

1989 นางสาวมัลลกิา  พมิพส์อน

1990 นางสาวมัลลญิา  สังสหชาติ

1991 นางสาวมานติา  พรมมาวัน

1992 นางสาวมาริษา  รถสดีา

1993 นางสาวมาริษา  วรรณไชย

1994 นางสาวมุทิตา  ตน้พนม

1995 นายยงยุทธ  ไตรวรรณ

1996 นายยุทธนา  นามวงศเ์กาะ

1997 นางสาวยุพาพร  แสงจันทร์

1998 นางสาวยุพารัตน ์ วังครีี



1999 นางสาวยุพาวรรณ  โคตรบุตร

2000 นางสาวยุพนิ  โสดา

2001 นางเย็นฤด ี นามวงษ์

2002 นางสาวเย็นฤด ี นริพันธ์

2003 นางสาวเยาวภา  เขาลาด

2004 นางสาวรจนา  พรมมาวัน

2005 นายรณฤทธิ์  โกงจนี

2006 นายรังสรรค ์ นลิมา้ย

2007 นางสาวรัชนกีร  ขดิเขยีว

2008 นางสาวรัชนกีร  วังครีี

2009 นางสาวรัชนกีร  สารมะโน

2010 นางสาวรัชนย์ี  วชิาเงนิ

2011 นางสาวรัตนาพร  สหีะวงษ์

2012 นางสาวรัตนาภรณ์  ทองสี

2013 นางสาวรัศม ี แกว้ดวงดี

2014 นางสาวรุ้งทิวา  จันทนา

2015 นางสาวรุ่งนภา  นันอุมาลี

2016 นางสาวรุ่งฤด ี จันทะพนิจิ

2017 นางสาวรุ้งละดา  ละศรีจันทร์

2018 นางสาวลลติา  จ าปาวัฒน์

2019 นางสาวลักขณา  คงอนิทร์

2020 นางสาวลักขณา  ภูเลีย่มค า

2021 นางสาวลักษณ์สุดา  ดวงแสงเหล็ก

2022 นางสาวลักษม ี ซาปาน

2023 นายลขิติ  ถติย์รัศมี

2024 นายลขิติ  ภูชมศรี

2025 นายวงศกร  สร้อยสาย

2026 นางสาววชริาภรณ์  พันสนทิ

2027 นางสาววนดิา  แขกเมอืง



2028 นางสาววนดิา  เชื้อสาวะถี

2029 นางสาววนดิา  เทียมชนะ

2030 นางสาววนดิา  ปราบสาร

2031 นางสาววนดิา  พวกพระลับ

2032 นางสาววนดิา  สาระผล

2033 นางสาววนดิา  เสอืเณร

2034 นางสาววรนษิฐา  งามเชื้อ

2035 นางสาววรพนิ  ค าตัน

2036 นางสาววรรณภา  ศรีโย

2037 นางสาววรรณิกา  มทีา

2038 นางวรรณิการ์  ดงบัง

2039 นางสาววรรณิศา  ชัยงาม

2040 นางสาววรรณิศา  ทองสา

2041 นางสาววรวรรณ  นันทะปิ่น

2042 นางสาววรัญญา  พระลับรักษา

2043 นางสาววรัญภร  ราชพัฒน์

2044 นางสาววราภรณ์  จันทร์พาณิชย์

2045 นางสาววราภรณ์  ลาดแบบ

2046 นางสาววราภรณ์  สุวรรณชาติ

2047 นายวัชรินทร์  กลิน่สันเทียะ

2048 นางสาววัชรี  รามศริิ

2049 นางสาววันนดิา  ยศรุ่งเรือง

2050 นางสาววัลนสิา  จติรเจริญ

2051 นางสาววารุณี  โคกสวา่ง

2052 นางสาววารุณี  หงสทีอง

2053 นางสาววาสนา  วันเทาแกว้

2054 นางสาววาสนา  ศรีนาแค

2055 นางสาววจิติรา  โนนทิง

2056 นางสาววชิชุดา  บัวระภา



2057 นายวชิญพงศ ์ โคตรชุม

2058 นายวทิยา  พรหมดี

2059 นางสาววพิาดา  บัวระภา

2060 นางวภิา  กองซับ

2061 นางสาววภิา  วังครีี

2062 นางสาววภิาดา  จ าปี

2063 นางสาววภิาดา  หอมทรัพย์

2064 นางสาววภิาพร  ขุม่ดว้ง

2065 นางสาววภิาภรณ์  เกดิร่ืน

2066 นางสาววมิลรัตน ์ แหวนค า

2067 นางสาววริดา  อนิมฤีทธิ์

2068 นางสาววริินดา  พงษ์ใหญ่

2069 นางสาววไิลพร  สร้อยกุดเรือ

2070 นางสาววไิลวรรณ  วงษ์ภูธร

2071 นายวษิณุ  แวววงศ์

2072 นายวรีะชัย  ศรีบุญไชย

2073 นายวุฒชิัย  เชื้อบุญมี

2074 นายวุฒพิงค ์ มูลมณี

2075 นายศรชัย  มูลถวลิย์

2076 นายศรายุทธ  ฉมิสาย

2077 นางสาวศรินยา  กงแกว้

2078 นางสาวศรีไพร  ศรีเมอืง

2079 นางสาวศรีสุดา  ทิพนนท์

2080 นางสาวศศธิร  ปางจูม

2081 นางสาวศศธิร  เภาวฤทธิ์

2082 นางสาวศศพิร  อุปการะ

2083 นางสาวศศวิรรณ  วมิุล

2084 นางสาวศศวิรรณ  สแีกว้

2085 นางสาวศศวิราพร  จารุจุลกรศักดิ์



2086 นายศักนรินทร์  ถิน่สพุง

2087 นางสาวศัสยมน  บุดดา

2088 นางสาวศริิธร  ณ สงขลา

2089 นางสาวศริิพร  ศรีค าภา

2090 นางสาวศริิรัตน ์ พงษ์สระพัง

2091 นางสาวศริิลักษณ์  โคตรค า

2092 นางสาวศริิลักษณ์  มุจรินทร์

2093 นางสาวศริิวด ี ไชยค าหาญ

2094 นางสาวศริิวรรณ  เผยศริิ

2095 นางสาวศลิาพร  โกธา

2096 นายศุทธิพันธ์  วงศส์มบัติ

2097 นายศุภณัฐ  ชณิกะธรรม

2098 นายศุภณัฐ  ศริิ

2099 นางสาวศุภพชิญาณ์  จอมศรี

2100 นายศุภมติร  นอ้ยสุวรรณ์

2101 นางสาวศุภลักษณ์  พันเงนิ

2102 นางสาวศุภวรรณ  วรัิญจะ

2103 นางสาวศุภสุตา  สุริยพันธ์

2104 นายสมชาย  มลสนิ

2105 นายสมศักดิ ์ ทองขวัญ

2106 นางสาวสร้อยดารา  จ าปาสุริ

2107 นางสาวสลนิดา  หมูว่รรณ

2108 นางสาวสะกาวเดอืน  ดอนแป๊ะ

2109 นางสังวาลย์  งามชัด

2110 นางสาวสัจจพร  เขยีวดวงดี

2111 นางสาวสายชล  ไลไธสง

2112 นางสาวสายธาร  หงชัย

2113 นายสายนที  ไพฑูรย์วงศ์

2114 นางสาวสารินย์ี  ขันตี



2115 นางสาวสาลนิ ี ทะชาดา

2116 นางสาวสาวณีิ  จันทร์โชติ

2117 นางสาวสาวติรี  คุม้กลางดอน

2118 นางสาวสาวติรี  วงษ์ดวง

2119 นางสาวสาวติรี  โสภารักษ์

2120 นายสทิธิชัย  พลหนู

2121 นางสาวสนิจัย  พรมสุปัด

2122 นางสาวสริารัตน ์ มปีระไพ

2123 นางสาวสริิมา  ชาวไทย

2124 นางสาวสริิลักษณ์  บ ารุงผล

2125 นางสาวสริิวภิา  ปัญญาวชริโชติ

2126 นางสาวสุกัญญา  กุลไพรสาร

2127 นางสาวสุกัญญา  ค าทุย

2128 นางสาวสุกัญญา  ชพีกนิรี

2129 นางสาวสุกัญญา  พลเดชา

2130 นางสาวสุกัญญา  หลอ่งบุตรสี

2131 นางสาวสุกัญญา  หนิโม

2132 นายสุขสันต ์ หอมหวน

2133 นางสาวสุจติรา  พลิาพา

2134 นางสาวสุจติรา  สุนทรรักษ์

2135 นางสาวสุชาวล ี ศรีทัดจันทา

2136 นางสาวสุดาพร  ค าสงิห์

2137 นางสาวสุดารัตน ์ โฉมรัก

2138 นางสาวสุดารัตน ์ ศรีเมอืงไพร

2139 นางสาวสุดาวรรณ  ป้องกัน

2140 นางสาวสุทธิดา  ลาวัณย์ศริิ

2141 นางสาวสุทธิดา  สุวานชิ

2142 นายสุทธิพงษ์  สสีองเมอืง

2143 นางสาวสุธรรมมา  ภัคมาตร์



2144 นางสาวสุธัญญา  เอบุญมา

2145 นางสาวสุธิชา  ศรีทาดี

2146 นางสาวสุธิดา  แกว้ค ากอง

2147 นางสาวสุธิดา  พันธุ์เนยีม

2148 นางสาวสุธิดา  เสยีงย่ิง

2149 นางสาวสุธิตา  ชัยโชค

2150 นางสาวสุธิมา  ไมตรีสวัสดิ์

2151 นายสุนทร  สุขพนัส

2152 นางสุนันทา  พรมวัง

2153 นางสาวสุนันทา  แสงโพ

2154 นางสาวสุนารี  สุทธิสอน

2155 นางสาวสุนศิา  บาริศรี

2156 นางสาวสุนสิา  ถิน่กระบือ

2157 นางสาวสุนสิา  ธุระดี

2158 นางสาวสุนสิา  สงครามยศ

2159 นางสาวสุปรียา  กนิโนนกอก

2160 นางสาวสุพรรษา  คา้ขา้ว

2161 นางสาวสุพรรษา  พลนกิาย

2162 นางสาวสุพัตรา  กอ่ศลิป์

2163 นางสาวสุพัตรา  เหลาผา

2164 นางสาวสุพัตรา  อดทนการ

2165 นางสาวสุภัตรา  สโีชติ

2166 นางสาวสุภัทสร  หงษ์สา

2167 นางสาวสุภาณี  พมิพศ์รี

2168 นางสุภาพ  สงิหนาท

2169 นางสาวสุภาพร  แกว้หาญ

2170 นางสาวสุภารัตน ์ ยะแสง

2171 นางสาวสุภาวด ี ชัยรัตน์

2172 นางสาวสุภาวด ี ทิพนนท์



2173 นางสาวสุภาวด ี ภูมิ

2174 นางสาวสุภาวด ี สุจันทร์

2175 นายสุรศักดิ ์ เรืองนา

2176 นางสาวสุรัตนด์า  ลา้นเที่ยง

2177 นางสาวสุรัตนา  เนือ่งอุดม

2178 นายสุริยา  เขยีวอาษา

2179 นายสุวชาต ิ แวงสูงเนนิ

2180 นางสาวสุวารี  ริพมิพ์

2181 สบิเอกสุวทิย์  วรดษิฐ์วงษ์

2182 นางสาวสุวมิล  ผ่านวงษ์

2183 นางสาวสุวมิล  สุภาษิ

2184 นางสาวเสาวลักษณ์  ธิตะปัน

2185 นางสาวเสาวลักษณ์  มมีูล

2186 นางสาวเสาวลักษณ์  วงษ์พระจันทร์

2187 นางสาวเสาวลักษณ์  สมิสวัสดิ์

2188 นางสาวหทัยชนก  กอ้นค ามี

2189 นางสาวหทัยชนก  มสีี

2190 นางสาวหยาดพรุิณ  ลกีระจา่ง

2191 นางสาวหยาดระว ี จ ารัสแนว

2192 นางสาวเหมอืนฝัน  พันโนเรศ

2193 นายอดศิักดิ ์ อรุณเดชาชัย

2194 วา่ที่ร้อยตรีอนุชติ  สทีะ

2195 นางสาวอนุตา  ทนทุมาน

2196 นางสาวอนุธิดา  บุญมี

2197 นางสาวอนุธิดา  ศรีสุรัก

2198 นางสาวอนุสา  สุโพธิ์

2199 นางสาวอภญิญา  เสริฐภูเขยีว

2200 นางสาวอภญิญา  เหตุเกษ

2201 นายอภนิันท์  จัวฮอม



2202 นายอภสิทิธิ์  นาสุนทร

2203 นางสาวอมรรัตน ์ วังครีี

2204 นางสาวอมรรัตน ์ สชีมภู

2205 นางสาวอรณี  บุญเพ็ง

2206 นางสาวอรณี  พรมหาลา

2207 นางสาวอรณี  สาริกา

2208 นางสาวอรดา  จันทวงษ์

2209 นางสาวอรทัย  แสนสงิห์

2210 นางสาวอรนุช  เจยีงภูเขยีว

2211 นางสาวอรพรรณ  กุดกัญญา

2212 นายอรรถพล  บุบผาดา

2213 นางสาวอรวรรณ  ปรันเสน

2214 นางสาวอรอนงค ์ โยธี

2215 นางอรอุมา  ศรีบุรินทร์

2216 นางสาวอรอุมา  ศรีละ

2217 นางสาวอริสา  อ าข า

2218 นางสาวอรุวัลย์  ประรังมว่ง

2219 นางสาวอลสิา  ธนูทอง

2220 นางสาวออ้ยทิพย์  อรัญถติย์

2221 นางสาวอังวรา  สเีสาร์

2222 นางสาวอังสุมาลนิ  ค าภักดี

2223 นางสาวอัจฉรา  อาจแกว้

2224 นางสาวอัจฉรา  อุทธาโกสม

2225 นางสาวอัฉราพรรณ  คาดสนทิ

2226 นายอัชนันท์  อุน่โสดา

2227 นางสาวอัญชล ี วังค า

2228 นางสาวอัญชล ี สุภาษิ

2229 นางสาวอัญชลพีร  ทองการุณ

2230 นางสาวอัญชลภีรณ์  สุขศรี



2231 นางสาวอัญมณี  นาสนิสร้อย

2232 นางสาวอันธิกา  จง้จันศรี

2233 นางสาวอัมรินทร์  แกว้ค าแดง

2234 นายอัสนัย  ทิทา

2235 นางสาวอาภาภรณ์  ย่อมสูงเนนิ

2236 นางสาวอารยา  ค าหวาน

2237 นางสาวอารียา  มณฑาทิพย์

2238 นางสาวอารีรัตน ์ แสนศรี

2239 นางสาวอาลษิา  ประเสริฐ

2240 นางสาวอนิทุอร  สูงเนนิ

2241 นางสาวอนิธุอร  ทิพอาจ

2242 นางสาวอสิริยา  มากภริมย์

2243 นางสาวอุทุมพร  แสนชาติ

2244 นางสาวอุบลวรรณ  ค าแพงแกว้

2245 นางสาวอุมาพร  มาตุลี

2246 นางสาวอุษณีย์  ศริิชวนจันทร์

2247 นายเอกวัฒน ์ บุญสงค์

2248 นางสาวเอื้องฟา้  ขุม่ดว้ง

2249 นางสาวไอศุรีย์  เกยีรตพินมแพ

ปรญิญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เกียรตินยิมอันดับ ๑

2250 นายพงษ์พัฒน ์ บัวพันธ์

2251 นายจรัิช  แสงเดช

2252 นายสมจติ  พมิใจ

2253 นางสาวสุภาพร  แกว้ผิวอาจ

2254 นายอทิธิพงษ์  สายกาลย์

2255 นางสาวบัณฑติา  ออ่นพุทธา

2256 นายศรายุทธ  ออ่นสชีัย

ปรญิญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เกียรตินยิมอันดับ ๒

2257 นางวชิญาพร  มากสุดปาน



2258 นายศรายุทธ  หอมระหัด

2259 นางสาวศรัญญา  ตน้ตะภา

2260 นายสุรเดช  แสงราช

2261 นางสาวกรรณิกา  สายทองมาตย์

2262 นางสาวจติรา  ทิตย์ทองดี

2263 นางสาวอศริาวรรณ  สุพรมอนิทร์

2264 นายนธวัฒน ์ อะทะโน

2265 นางสาวนภิาพร  คุยบุตร

2266 นายศักราช  เพราะภูมิ

2267 นางสาวสุพรรษา  แซล่ิ้ม

2268 นางสาวกนกวรรณ  บรรพต

2269 นายวรวุฒ ิ ทองประดษิฐ์

2270 นางสาวศุภาวรรณ  คันทีแดง

2271 นางสาวสุนสิา  วงษ์ราษฎร์

2272 นางสาวกฤตยา  เมอืงแสน

2273 นางสาวนภัค  ชูศรีพัฒน์

2274 นายปรีชา  วังครีี

2275 นางสาวปิยพร  ชัยเดช

2276 นายนัฐทา  ชูชพี

2277 นางสาวศริินันท์  พรมชนิวงค์

2278 นางสาวธัญญาลักค ์ พลิาเกดิ

2279 นายวรีะพงษ์  หาญสุริย์

2280 นางสาวกาญจนา  แอง่มูล

2281 นางสาวเกษร  ศรีสร้อย

2282 สบิเอกชวลติ  เทพวงค์

2283 นางสาวขัตญิา  วอไธสง

2284 นางสาวณัฐชยา  พลเขตร์

2285 นางสาวนริศรา  ระวพิันธ์

ปรญิญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต



2286 นางสาวกมลพร  พรหมสุขันธ์

2287 นางสาวกรรณิการ์  วลิัยราญ

2288 นางสาวกฤตย์ณัญช ์ ฟา้กระจา่งชัยสนิ

2289 นายกฤษณลักษณ์  เกดิศักดิ ์ณ แวงนอ้ย

2290 นายกฤษณะ  ชัยมะรัตน์

2291 นายกฤษดา  โพธิ์ไหม

2292 นางสาวกวนิธิดา  วจิติรปัญญา

2293 นางสาวกันนดิาพรรณ์  สุขบุญววิัฒน์

2294 นางสาวกาญจนา  ผองแกว้

2295 นายเกรียงไกร  พรมมาวัน

2296 นางสาวเกศวารี  กอ้มชัยภูมิ

2297 นายเขตรัส  ค ามูล

2298 นางสาวคัทลยีา  ปริปุนนัง

2299 นายจักรพงษ์  ฤทธิ์ฤาไกล

2300 นายจันทร์เพชร  ศรีบุญมา

2301 นางสาวจนิตนา  ยาแกว้

2302 นายจริทีปต ์ แสนโคตร์

2303 นางสาวจรีวัฒน ์ แกง่จ าปา

2304 นายฉลองเกยีรต ิ มาลาศรี

2305 นางสาวฉัตรฑริกา  โยธาภักดี

2306 นางสาวฉันทนา  พรมครีี

2307 นางสาวชณิตา  ศรีวงษา

2308 นางสาวฐิตกิา  เฮงพัฒนาด ารงค์

2309 นายณัฏฐพล  ปิตสิกุลโชคธีรา

2310 นายณัฐพงษ์  มุสกิบุตร

2311 นายธนากร  จันดาหาร

2312 นายธนาวุฒ ิ รามศริิ

2313 นางสาวธรรมธิดา  เจอืเงนิ

2314 นายธวัชชัย  ไพศาล



2315 นางสาวธัญญรัตน ์ ลาปะ

2316 นางสาวธิตนิันท์  กันหาเขยีว

2317 นายธิตศิาสตร์  โสดาสร้อย

2318 นายธีระ  จ าปาศรี

2319 นายธีระพงศ ์ สงิคง

2320 นายนนทวัฒน ์ สรสนธิ์

2321 นายนพดล  อาษาพัน

2322 นางสาวนภัสวรรณ  สุภา

2323 นางสาวนฤมล  โนนสวา่ง

2324 นายนัฐวุฒ ิ รัตนโคน้

2325 นางสาวนันธิดา  แสงสวา่ง

2326 นางสาวนาตยา  ภักมี

2327 นางสาวนติยา  บุตรโคตร

2328 นางสาวนติยา  สุวรรณชัย

2329 นายนยิม  บุญพรม

2330 นางสาวนสิาชล  นอ้ยโนนทอง

2331 นางสาวนุจรี  ศรีบุรินทร์

2332 นายบูชดิ  บุตรท้าว

2333 นางสาวเบญจวรรณ  โชตทิอง

2334 นางสาวปทุมทิพย์  ตานอ้ย

2335 นายปภังกร  พุทธทองศรี

2336 นางสาวปภาวด ี ไชยครีี

2337 นางสาวประภัสสร  พมิพระศรี

2338 นางสาวประภาสริิ  ชัยโคตร

2339 นายปารม ี พากาลศริิ

2340 นางสาวปิยะนาฏ  เนธิบุตร

2341 นางสาวปิยะวรรณ  ทานะผล

2342 นางสาวปุณพมินต ์ ตัง้หรัิญเรืองโชค

2343 นายไผ่ทอง  เอื้อมนูน



2344 นายพงศกร  วงสุริ

2345 นายพงษ์สทิธิ์  แพนชัย

2346 นางสาวพนดิา  พลหงษ์

2347 นางพรไพลนิ  พรหมจรรยา

2348 นางสาวพัชรี  โยเหลา

2349 นางสาวพัชรี  ศรีพวง

2350 นางสาวพติยา  กรรณลา

2351 นายพทิักษ์  พันธุมะบ ารุง

2352 นายพทิักษ์  วงษ์ศรีชา

2353 นางสาวพมิพส์ุดา  โสภาเปี้ย

2354 นายพษิณุ  สนิทร

2355 สบิเอกพรีพล  พลอามาตย์

2356 นางสาวพรีะดา  แดนอนิทร์

2357 นายพูนศักดิ ์ แกว้เพิ่ม

2358 สบิเอกภัทรพล  นุสทิธิภาพ

2359 นางสาวภัสพชิญช์า  เรืองจรัสเมธากูล

2360 นางสาวภัสราภรณ์  ศรีชมษร

2361 นางสาวภริมญา  สถติย์

2362 นายย่ิงณรงค ์ แซฉ่ัว่

2363 นายยุทธการ  เชื้อสดีา

2364 นางสาวยุภาพร  มาลม

2365 นายรสพนธ์  เจนดง

2366 นายรังสรรค ์ ขนภูเขยีว

2367 นางสาวรัชนกีร  แถลงกัณฑ์

2368 นางรัตนา  โกมนิทร์

2369 นางสาวรุ่งนภา  แกว้สุขแสง

2370 นางสาววรรณ์นภัส  เมธาดษิฐ์สกุล

2371 นางสาววรรณภา  สุทธิชัย

2372 นางสาววรวร์ี  นาวงษา



2373 นายวันเฉลมิ  แสนแกว้

2374 นางสาววันทนา  บุญกวา้ง

2375 นางสาววัลวรี  วชิุณหราช

2376 นางสาววภิาดา  ประสงค์

2377 นางสาววมิลรัตน ์ แซเ่ตยีว

2378 นายววิัธ  ผิวกลม

2379 นางสาววสิุดา  พนิโย

2380 นายวสิุทธิ์  ปั้นดี

2381 นายวรีพงษ์  ซือ่สัตย์

2382 นายวรีะยุทธ  บัวบาลบุตร

2383 นายวุฒศิักดิ ์ ปทุมมาศ

2384 นางสาวศยามล  จวบยศ

2385 นายศรัณย์  เพิ่มศรี

2386 นายศราวุธ  ไวสุวรรณ

2387 นางสาวศรินภา  ธรรมเขตร

2388 นางศริประภา  แซฉ่ัว่

2389 นางสาวศริินภา  พรมนา

2390 นางสาวศริิพร  เสริฐศรี

2391 นางสาวศริิวมิล  ศรีบุรินทร์

2392 นายศุภวัฒน ์ สวัสดิภ์ักดี

2393 นางสาวสวัสดิ ์ จ าปางาม

2394 จา่เอกสอง  จะแรบรัมย์

2395 นางสาวสายทอง  นาอุดม

2396 นางสายสวาท  อคีะละ

2397 นางสาวสริิญากรณ์  ซุงภูเขยีว

2398 นางสาวสุดารัตน ์ ศรีบุรินทร์

2399 นายสุเทพ  ศรศริิ

2400 นายสุพจน ์ ซอ้นเปียยุง

2401 นางสาวสุพรรณี  อุบัว



2402 นางสาวสุพัตรา  บรรพชาติ

2403 นางสาวสุพัตรา  ปัญญาฉมิ

2404 นางสาวสุภัทศร  สอนสมบัติ

2405 นางสาวสุภาพร  อนิทศร

2406 นางสาวสุภาวล ี สมพุฒิ

2407 นางสาวสุมติรา  แลเฌอกู่

2408 นายสุรัตน ์ เหลือ่มเภา

2409 นางสาวสุรีฉาย  ประสมทรัพย์

2410 นางสาวสุรีรัตน ์ โยธาคุณ

2411 นางสาวสุวนันต ์ ล าน้ า

2412 นางสาวสุวรรณา  จุตตะโน

2413 นายอดศิักดิ ์ ผิวข า

2414 นางสาวอทิตา  โกษาจันทร์

2415 นายอนุชา  นุชเนื้อ

2416 นายอภสิทิธิ์  สุวรรณราช

2417 นายอมรฤทธิ์  รักษาบุญ

2418 นางสาวอมลวรรณ  พงษ์หา

2419 นายอรรถพล  บานชื่น

2420 นายอาทิตย์  วารีรัตน์

2421 นางสาวอุทุมพร  สอนเสนห่์

ปรญิญานติิศาสตรบัณฑิต เกียรตินยิมอันดับ ๑

2422 นางสาวสุลภีรณ์  สังมแีสง

2423 นายรณกร  ชัยสทิธินาม

2424 นายชนิวัฒน ์ ทะเลรัตน์

2425 นางสาวพรมณี  ปราจติร์

2426 นางพริญาณ์  กติตคิุณบริรักษ์

ปรญิญานติิศาสตรบัณฑิต เกียรตินยิมอันดับ ๒

2427 นางสาวบุษกร  โนนทิง

2428 นางสาวพัชรี  สหีาบุตร



2429 นายพัทธวรรณ  กันพนม

2430 นางสาววภิาดา  ศรีธรรมมา

2431 นายชัชวาลย์  ธนุการ

2432 นางสาวกติตยิา  ปัญญา

2433 นางสาวกรวกิา  อนิทรมณีพันธ์

2434 ร้อยต ารวจโทเกษมสันต ์ สทิธิมงคล

2435 นางสาวจติสุภา  กาญจนสทิธิ์

2436 นางสาวประภาวด ี มาศรี

2437 ร้อยต ารวจตรีสนอง  แจม่ใส

ปรญิญานติิศาสตรบัณฑิต

2438 นางสาวกนกพร  เขง่หุง่

2439 นางสาวกนกพร  ผิวพันค า

2440 นางสาวกนกวรรณ  เนนิชัด

2441 นางสาวกมลทิพย์  บุญตอม

2442 นางสาวกรรณิกา  วรรณทองสังข์

2443 นางสาวเกวล ี สพีั้วฮาม

2444 นายคมกฤช  ท านาเมอืง

2445 นายจัตุรงค ์ เสนาราช

2446 ร้อยต ารวจโทจริทีปต ์ ดวงทิม

2447 นายจริานุวัฒน ์ เวยีงสอน

2448 สบิต ารวจตรีหญงิจุฑามาศ  แมน้มณี

2449 นางสาวเจนจริา  วงศป์้อง

2450 นายฉันนะ  ทองโชติ

2451 นางสาวชมพูนุท  ละออง

2452 สบิเอกชลพรรษ  แชม่ชอ้ย

2453 นางสาวชชิญา  รัชชูวงศ์

2454 นางสาวชสินก  เถือ่นแกว้

2455 นายณัฐวุฒ ิ ปรมหนิ

2456 นางสาวดลลดา  อนิทรพันธ์



2457 นายเตอ๋  อนิถา

2458 นางสาวทัศวรรณ  มณีเลศิ

2459 นายธนสทิธิ์  พรัิกษา

2460 นายธนากร  โพธิหลา้

2461 นายธนากร  อุปนันท์

2462 นายธนาวุธ  ชรินทร์

2463 นายธาดา  ประสมทรัพย์

2464 นางสาวธิดาพร  อาจแกว้

2465 นางสาวธีริศรา  พมิพจ์ักร์

2466 นางสาวนพมาศ  จันทะวัน

2467 นางสาวนฤทัย  ดสีาตร์

2468 นางสาวนันทนารักษ์  อันทะละ

2469 นางสาวนภิาภรณ์  บุญมวีเิศษ

2470 นางสาวบุษบา  บุรีรักษา

2471 นายปฏวิัต ิ รัชโพธิ์

2472 นางสาวปรียาพร  นอ้ยคูณ

2473 นางสาวพงษ์นภา  ทองสุข

2474 นางสาวพรทิพา  สกีาแกะ

2475 นางสาวพรธีรา  ค าภูแกว้

2476 นางสาวพรรณวสิา  สุขเสน

2477 นางสาวพัชรีกร  สารมะโน

2478 นายพชิามญชุ ์ แสนท าพล

2479 นางสาวภัสรา  โนหลักหมืน่

2480 นางสาวรัชนกีรณ์  ผัดเขยีว

2481 นางสาวราตรี  แกว้กาหลง

2482 นางสาววนดิา  วศนิโยธิน

2483 นางสาววรรณิศา  ชพีอุดม

2484 นายวศนิ  พมิมะโคตร

2485 นายวันจักรี  สุคต



2486 นางสาววาสนา  สุขา

2487 นางสาววชิุดา  โพธิ์มี

2488 นายวทิยา  ศรีเฉลมิ

2489 นางสาววไิลวรรณ  ไชยโสดา

2490 ดาบต ารวจววิัฒนช์ัย  โพธิ์ศรี

2491 นางสาวศศธิร  สงิหส์กุล

2492 นางสาวศริิลักษณ์  โสทอง

2493 นางสาวศุภรัตน ์ จันทะเดช

2494 นายสันต ิ แซอั่ง

2495 นางสาวสาวกิา  ไชยขันแกว้

2496 นางสาวสทิธิมา  หนูพวก

2497 นายสริวชิญ ์ ฤาชาพันธ์

2498 นางสาวสุดารัตน ์ กัตตยิะ

2499 นางสาวเสาวลักษณ์  จ าปานุย้

2500 นายอภชิาต ิ จ าปาบุรี

2501 นายอภสิทิธิ์  บุระพันธ์

2502 นางสาวอรอุมา  โคโตสี

2503 นายอัครพงษ์  สแีสง

2504 นางสาวอัจฉราภรณ์  ศรีพาน

2505 นางสาวอัฉราพร  ชาธิพา

2506 นายอทิธิพล  ชัยสทิธิ์

2507 นางสาวอนิทิรา  สุพรหมจักร

2508 สบิเอกเอกนษิฐ์  ศรีสงค์

ปรญิญาเทคโนโลยบีัณฑิต เกียรตินยิมอันดับ ๑

2509 นางสาวศศพิร  ดวงศรี

2510 นายปริวัฒน ์ อาระสา

2511 นายสุนัย  ป้องสุภาพ

2512 นายสรกฤช  นนทโคตร

ปรญิญาเทคโนโลยบีัณฑิต เกียรตินยิมอันดับ ๒



2513 นายธีรศักดิ ์ กองกลิน่

2514 นายคมกริช  บุญมา

2515 นายอ านาจ  อุทัยเลี้ยง

2516 นายสทิธิเดช  พมิพอ์นิทร์

2517 นายณรัชตพ์งษ์  สะท้านบัว

2518 นางสาวบุญญาภา  อนิทร์เขยีว

2519 นางสาวเสาวนย์ี  ยศพมิพ์

2520 นางสาวจริานุช  พลหลา้

2521 นายพเิชษฐ์  ไตยน า

2522 นายธาวติ  มลทากุล

ปรญิญาเทคโนโลยบีัณฑิต

2523 นางสาวกนกกานต ์ ค าภูศริิ

2524 นายกติตพิงษ์  ไชย์ทิพย์

2525 นายกติศิักดิ ์ แสนใจวุฒิ

2526 นายคณาธิป  ขลังวเิชยีร

2527 นางสาวจรัิชฌา  แอมปัดชา

2528 นายจรีะวัฒน ์ ทวลิา

2529 นายจรีายุทธ  ศรีบุตรโคตร

2530 นายชนะพงษ์  ศรีสูงเนนิ

2531 นางสาวชไมพร  วงษ์ค าคูณ

2532 นายชวณัฐ  วันหากจิ

2533 นายชาญวทิย์  ดมีัน่

2534 นายณัฐพงศ ์ วังสอน

2535 นายณัฐพล  พรเวยีง

2536 นายทักขณิา  ยามา

2537 นายทัศนัย  ค าภบิาล

2538 นายทัศนัย  จันทะวงษ์

2539 นายธนพล  แกว้บุดดี

2540 นายธนะชัย  พันสนทิ



2541 นายธนาวุฒ ิ วงษ์ลา

2542 นายธเนตร  นามผา

2543 นายธวัชชัย  ใจชอบ

2544 นายนรัินดร์  จันทนาม

2545 นางสาวบุษยมาศ  เชื้อบุญมี

2546 นายประหยัด  สอนพล

2547 นายเปรมชัย  ลาบศกึ

2548 นายพงษ์เพชร  กองแกว้

2549 นายพัฒนพงษ์  วงษ์ลา

2550 นายพัทธพล  แกว้โส

2551 นายภาณุพงศ ์ จ าปาค า

2552 นายภานุพงษ์  แรงดี

2553 นายมงคล  สุขแจม่

2554 นายยุทธจักร  สุวรรณกจิ

2555 นายฤทธิพร  พรมบ้านสังข์

2556 นายวงศณ์รินทร์  อาจหาญย่ิง

2557 นางสาววรัญญา  พมิพค์ต

2558 นายวรุตน ์ ศรีเรือง

2559 นายวชิติ  กุลชาติ

2560 นายวรีะพล  สุขสบาย

2561 นายวุฒชิัย  เดชนาค

2562 นายศรราม  มาชาดี

2563 นายศรายุทธ  กา้นพลู

2564 นายศรายุทธ  วนิทะไชย์

2565 นายศราวุธ  ศรีจ าปา

2566 นายสกุลพงษ์  เสวะนา

2567 นายสดใส  สอนสุภาพ

2568 นายสุขสันต ์ โคตรมหา

2569 นายอนุ  สวีังแก



2570 นายอนุพงษ์  ทาวงษ์

2571 นายอร่าม  งอกงาม

2572 นายอัษฎาวุธ  ขุงสันเทียะ

2573 นายอาทิตย์  หอมทรัพย์

2574 นายอานนท์  โสกัณทัต

2575 นายอุเทน  พลซา

2576 นางสาวไอรัดดา  มังโรคา

ปรญิญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินยิมอันดับ ๑

2577 นางสาวปัญจรีย์  จอมศรี

2578 นางสาววรรณภา  ขุนศรีมณี

ปรญิญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินยิมอันดับ ๒

2579 นางสาวมัลลกิา  แสงสมิมา

2580 นางสาวศริิพร  พหลทัพ

2581 นางสาวหทัยทิพย์  สอนคราม

2582 นางสาวอริษา  วงษาเทพ

ปรญิญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต

2583 นายกติตพิันธุ์  บุญขันธ์

2584 นางสาวขนษิฐา  โพธิ์งาม

2585 นายจตุพล  ทุมก่ า

2586 นางสาวจรีรัตน ์ ทุมสงคราม

2587 นายจักรกริช  สมนอ้ย

2588 นายจักรพงศ ์ ลพพันทอง

2589 นางสาวจันทะนา  โสภางาม

2590 นางสาวชรินทร์พร  นครขวาง

2591 นายชัยยะ  พรมอนิทร์

2592 นางสาวชุตมิา  สอนสดีา

2593 นางสาวทัศนย์ีกร  อาจเสนา

2594 นางสาวธนาพร  สุขศรี

2595 นางสาวนาตยา  กอ้มมะณี



2596 นางสาวนศิาชล  ลุนาหา

2597 นายปริญญา  วงคโ์สภา

2598 นายปวเรศร์  ปานะสุทธิ

2599 นางสาวพจิติรา  หวังหมูก่ลาง

2600 นางสาวภัทราภรณ์  เนตรแสงศรี

2601 นายภาณุวัฒน ์ อยู่เพชร์

2602 นางสาวมาริษา  ธรรมดารพ

2603 นางสาวยุภา  เพยีปลัด

2604 นางสาวรสรินทร์  สุพรมอนิทร์

2605 นายรัฐศาสตร์  โชคทรัพย์

2606 นางสาวรุจรัิตน ์ วัฒนะ

2607 นางสาววราพร  โสภา

2608 นางสาววรารัตน ์ ทานะผล

2609 นางสาววัชโรทัย  ค าวงศ์

2610 นายศักดา  มะปะเม

2611 นางสาวศุภรัตน ์ จันทาค า

2612 นางสาวสุดาภรณ์  สบืสาย

2613 นางสาวสุธิมา  จันทร์วร

2614 นางสาวสุนติตา  ตอ่บุญ

2615 นางสาวสุวดา  เนาวภา

2616 นางสาวอรอนงค ์ แกว้กันหา

2617 นางสาวอาภารัตน ์ แกว้อุน่

ปรญิญานเิทศศาสตรบัณฑิต

2618 นายกติตธิัช  สาลาด

2619 นายชัชวาลย์  สถติย์เสถยีร

2620 นายโชตพิัฒน ์ เหลา่แสง

2621 นายณัฐภัทร  วรรณลา

2622 นายณัฐวุฒ ิ สถติย์

2623 นายเตมิตระกูล  หนองสูง



2624 นายธีรวัฒน ์ ตราเงนิ

2625 นายนภัทร  เชื้อบุญมี

2626 นางสาวเปรมพศิ  พมิเขตร

2627 นายพงษ์พษิณุ  ทินบุตร

2628 นางสาวมัทนาวด ี ไชยสทีา

2629 นายวษิณุวัฒน ์ แสนพันธ์ศริิ

2630 นางสาวสุภาวรรณ  แสนสุภา

2631 นายสุรเดช  พุทธมาตย์

ปรญิญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินยิมอันดับ ๒

2632 นายณัฐพล  พมิครีี

2633 นายศักดิน์รินทร์  วบิูลย์กุล

2634 นายอรรถชัย  อุตระพรม

ปรญิญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

2635 นางสาวเกศรินทร์  คาระโส

2636 นายเทพกานต ์ แสงออ่น

2637 นายเมธี  จันทร์มัน่

2638 นางสาววริษา  ขันขวา

2639 นายศริิศักดิ ์ ศรีคันธะรักษ์

2640 นางสาวสายชล  ภูมคิอนสาร

2641 นายสุกฤษฏิ ์ ภญิโญลักษณา

2642 นางสาวสุธิดา  ศรีธาตุ


