
หน้าท่ี 1 จาก 140   

ล ำดับ หลักสูตร/สำขำวิชำ/ช่ือ - สกุล

ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต

สำขำวิชำศำสนำและภูมิปัญญำเพ่ือกำรพัฒนำท้องถ่ิน

1 พระปลัดด ารงศักด์ิ  ปะนันโต  (ตนฺติปาโล)

2 พระถนอม  บุญประจง  (ฐานิสฺสโร)

3 พระครูปัญญาธีราภรณ์  สมสวย  จันทร์ประทักษ์ (ธีรปัญโญ)

4 พระครูสังฆรักษ์พชร  ซ้ายยศ  (ถิรธมฺโม)

5 พระครูสังฆรักษ์ศุภโชค  ดงสมบัติ  (สุชาโต)

รัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต

สำขำวิชำนโยบำยสำธำรณะ

6 พระประกฤษฏ์ิ  แสงเทียมจันทร์  (ธมฺมว โส)

ศิลปศำสตรบัณฑิต

สำขำวิชำกำรจัดกำรวัฒนธรรม

7 พระกรวิชญ์  สิงหา  (กนฺตธมฺโม)



หน้าท่ี 2 จาก 140   

ล ำดับ หลักสูตร/สำขำวิชำ/ช่ือ - สกุล

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต

สำขำวิชำไทศึกษำ

1 นางหน่ึงฤทัย  จันทรคามิ

สำขำวิชำภำษำไทย

2 นายคมกฤษณ์  วรเดชนัยนา

3 นายรังสรรค์  นัยพรม

4 นางสาวสุทธิลักษณ์  สวรรยาวิสุทธ์ิ

สำขำวิชำเคมี

5 นางนัทธมน  ประจุดทะศรี

สำขำวิชำชีววิทยำ

6 นางขัตติยา  มูลไชยสุข

7 นางสาวเบญจวรรณ  นาหก

8 นางสาวรวิกานต์  ขนานไพร

9 นายวรชาติ  โตแก้ว

10 นางสาววัลยา  มงคลสวัสด์ิ

11 นางสาววิภาวรรณ  เก้ียวสันเทียะ

สำขำวิชำฟิสิกส์

12 นางสาวนาตยา  แสนภูมิ

13 นายวรวุฒิ  บุญฤศรี

14 นางสาววาสนา  แดงอ่ า

15 นายสุธีร์  สัมพันธ์อภัย

สำขำวิชำวิศวกรรมเคร่ืองกล

16 นายพุฒิพงศ์  ประทุมชาติ

17 นายมงคลชัย  ค าปากดี

18 นายมนตรี  มนตรีพิลา

19 นายสมพร  หงษ์กง



หน้าท่ี 3 จาก 140   

ล ำดับ หลักสูตร/สำขำวิชำ/ช่ือ - สกุล

20 นายสุรเชรษฐ์  สีช านาญ

สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำและคอมพิวเตอร์

21 นายจิรพนธ์  ทาแกง

22 นายวิชาญ  ศรีสุวรรณ์

23 นางสาวดวงกมล  ดังโพนทอง

สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ

24 นายไกรวุฒิ  ตันติสุขารมย์

25 นายธีระวัฒน์  ทองวรรณ

สำขำวิชำวัฒนธรรมศำสตร์

26 นายกศิพัฎญ์  ทองแกม

27 นางสาวธนิดา  แหลมฉลาด

28 นางสาวปิยะนุช  รัตนพันธ์ุ

29 นางวรนิษฐา  จันทร์เอ่ียม

30 นายอโนทัย  ส้มอ่ า

31 นายอิศรา  ทองทิพย์

สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร

32 ว่าท่ีร้อยตรียศนนท์  ศรีวิจารย์

สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรอำหำร  (หลักสูตรนำนำชำติ)

33 นางสาวจินตนา  สังโสภา

34 นางสาวจิรนันต์  รัตสีวอ

สำขำวิชำเทคโนโลยีชีวภำพ

35 นายธีระพันธ์  จ าเริญพัฒน์

สำขำวิชำกำรจัดกำร

36 นางสาวชุติกาญจน์  ทัพเจริญ

37 นางสาวธัญนาฏ  ญาณพิบูลย์

สำขำวิชำกำรบัญชี



หน้าท่ี 4 จาก 140   

ล ำดับ หลักสูตร/สำขำวิชำ/ช่ือ - สกุล

38 นางสายนที  ทรัพย์มี

สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์

39 นายธงชัย  เจือจันทร์

40 นางอัจฉรา  ชุมพล

สำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ

41 นายกล้าณรงค์  วงศ์พิทักษ์

42 นางปัทมา  ล้อพงค์พานิชย์

สำขำวิชำส่ิงแวดล้อมศึกษำ

43 นางสาวจิรานุตม์  ถินค าเชิด

44 นายจีรพงษ์  สุขศรีงาม

45 นายเลิศฤทธ์ิ  ต้ังชูวงษ์

สำขำวิชำดุริยำงคศิลป์

46 Mr.Chang  Yanxi

47 Mr.Zhang  Chao

48 นายศราวุธ  โชติจ ารัส

สำขำวิชำจิตวิทยำกำรศึกษำและกำรแนะแนว

49 นายชัยพร  พงษ์พิสันต์รัตน์

50 นางสาวอุมาพร  ไวยารัตน์

สำขำวิชำเทคโนโลยีและส่ือสำรกำรศึกษำ

51 นายกฤติน  พันธ์ุเสนา

52 นางสาวกัญจน์ณิชา  ชาวเรือ

53 นางสาวมนัสชนก  บุตรสีโคตร

54 นายสนธยา  หลักทอง

55 นางสุขฤทัย  ช้างเพชร

สำขำวิชำวิจัยและประเมินผลกำรศึกษำ

56 นางพรรณิภา  ภูกองพลอย



หน้าท่ี 5 จาก 140   

ล ำดับ หลักสูตร/สำขำวิชำ/ช่ือ - สกุล

สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรออกก ำลังกำยและกำรกีฬำ

57 นายวันชัย  กองพลพรหม

สำขำวิชำหลักสูตรและกำรสอน

58 นายรุ่งโรจน์  หวังชม

59 นางสาวสุพรรณี  ขาวงาม

กำรศึกษำดุษฎีบัณฑิต

สำขำวิชำกำรนิเทศกำรศึกษำ

60 นางจิราภรณ์  สีลา

61 นายชอบกิจ  กนกหงส์

62 นางสาวนิพพิชน์  เสนารถ

63 นางสาวมะลิวัน  สมศรี

64 นางรวิปรียา  แดนเสนา

65 นางวิรัลพัชร  นิลแก้วบวรวิชญ์

66 นายวีระพงษ์  เทียมวงษ์

67 นายสามารถ  ผ่องศรี

68 นายอธิศ  ไชยคิรินทร์

69 นางอรวรรณ  ค ามณี

70 นางอ าพา  ประทุมชัย

สำขำวิชำกำรบริหำรและพัฒนำกำรศึกษำ

71 นายกชภัทร์  สงวนเครือ

72 นางสาวขนิษฐ์ณิชา  ทองสุข

73 นายถวัลย์  สุนทรา

74 นายธนปกรณ์  เกตุวิเศษกูล

75 นายธนากร  วงศ์ศรีเผือก

76 นางสาวนวรัตน์วดี  ชินอัครวัฒน์

77 นายปรารถนา  เพชรฤทธ์ิ



หน้าท่ี 6 จาก 140   

ล ำดับ หลักสูตร/สำขำวิชำ/ช่ือ - สกุล

78 ว่าท่ีร้อยตรีพรเทพ  โพธ์ิพันธ์ุ

79 นางพุทธชาติ  ภูจอมจิต

80 นายภวัต  มิสดีย์

81 นางสาวมัญชลี  เป่ียมดี

82 นายวินุลาศ  เจริญชัย

83 นางสาวอนงค์ภาณุช  ปะนะทังถิรวิทย์

สำธำรณสุขศำสตรดุษฎีบัณฑิต

84 นางสาวณัฏฐ์ชานันท์  กมลฤกษ์

85 นางภรรวษา  จันทศิลป์

86 นางสาววิลาวัณย์  ชาดา

87 นางสาวศศิวรรณ  ทัศนเอ่ียม

88 นางเสาวลักษณ์  ศรีดาเกษ

กำรศึกษำมหำบัณฑิต

สำขำวิชำกำรสอนภำษำอังกฤษ

89 นางสาวณัฏฐ์นรี  สิทธิไกรพงษ์

90 นายอดุลย์  อุดมบัว

ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต

สำขำวิชำภำษำไทย

91 Ms.May  Thazin  Aye

92 นางสาวประวีณา  ประพานศรี

93 นางสาวมัณฑนา  สุวรรณศรี

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต

สำขำวิชำคณิตศำสตร์

94 นางสาวจุฬาลักษณ์  บุญศล

95 นางสาวไอลดา  จีนจัน

สำขำวิชำคณิตศำสตรศึกษำ



หน้าท่ี 7 จาก 140   

ล ำดับ หลักสูตร/สำขำวิชำ/ช่ือ - สกุล

96 นางสาวแก้วตา  หล้าพรม

97 นางสาวปรียา  เปจะยัง

98 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงปรียาณ์ภัสนากร  สุ่มมาตย์

99 นางสาวปวริศา  บุญจันทร์

100 นางสาวปิยะพร  นิตยารส

101 นางสาววลัยลักษณ์  เพียรชัย

สำขำวิชำเคมี

102 นางสาวปรางทิพย์  จันทร์ศรี

103 นางสาวระวิกานต์  คเชนกูล

สำขำวิชำเคมีศึกษำ

104 นางสาวภัฑรินทร์  อินทรวิเชียร

105 นายสุใจ  ทานิสุด

สำขำวิชำชีววิทยำ

106 นางสาววิภาดา  แจ่มใส

สำขำวิชำชีววิทยำศึกษำ

107 นางสาวนุรารัตน์  กรีอินทอง

108 นางสาวนุสรา  ค าแก้ว

109 นางสาวพรทิพย์  ปัดตาเคนัง

110 นางวรรณภา  อ่างทอง

111 นายวันนิวัติ  สุธรรมฤทธ์ิ

112 นางสาววิไลวัลย์  มาน้ าเท่ียง

สำขำวิชำพลังงำน

113 นางสาวอรนุช  แสงมาศ

สำขำวิชำฟิสิกส์

114 นายขัตติยะ  สระแก้ว

115 นางสาวชลิตา  วิเศษรินทอง



หน้าท่ี 8 จาก 140   

ล ำดับ หลักสูตร/สำขำวิชำ/ช่ือ - สกุล

116 นายธนกฤต  พีบขุนทด

117 นายวิวัฒน์  สังฆะพิลา

118 นางสาวอรวรรณ  บัณฑิต

วิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต

สำขำวิชำวิศวกรรมเคร่ืองกล

119 นางสาวเจนจิรา  จรรยา

120 นายณรงค์ธร  เน้ือจันทา

121 นางสาวณัชลิดา  โยธาธรณ์

122 นายเดชา  ปะเขทานัง

123 นางสาวทิพย์ธิดา  อัคคะประสา

124 นายนพชัย  คงเจริญ

125 นายนันทปรีชา  สิงห์ทอง

126 นางสาวภาลัดดา  เน่ืองแก้ว

127 นางสาวอินธุอร  ปิลา

สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำและคอมพิวเตอร์

128 นายไกรวิชญ์  ดาบโสมศรี

129 นางสาวชฎาพร  วงษ์ศรี

130 นายณัฐวรรธน์  ย้ิมพราย

131 นายพีระพงษ์  เพ็ชร์ไทย

132 นางสาววิลาวัลย์  ทองนรินทร์

133 นายวีรศักด์ิ  แก้วเข้ม

134 นายศราวุธ  โพธ์ิศรี

สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ

135 นางสาวจุฬาวัลย์  นนตะพันธ์

136 นายชนุดม  ศาลารักษ์

137 นายนัฐพิทักษ์  สินธุชัย



หน้าท่ี 9 จาก 140   

ล ำดับ หลักสูตร/สำขำวิชำ/ช่ือ - สกุล

138 นายพงษ์พัฒน์  สัจจา

139 นายวริษฐ์  หิรัญภัทรโรจน์

140 นายวิสุทธี  วัลย์เครือ

141 นายอัครพล  ไชยนา

กำรศึกษำมหำบัณฑิต

สำขำวิชำกำรบริหำรและพัฒนำกำรศึกษำ

142 นายกริช  ธีรางศุ

143 นางสาวกัญญาพัชร  ค าสะอาด

144 นายคมกริช  นุราช

145 นางสาวจริยาภรณ์  ตู้ค ามูล

146 นางสาวจันทร์ประภา  แก้วสีขาว

147 นายจันทร์แสง  เท่ียงธรรม

148 นางจิตนิภา  บิญมาตร์

149 นางจิตราพร  สุทธิสาร

150 นายจิระเดช  กล้าขยัน

151 จ่าอากาศโทจีระศักด์ิ  นามวงษ์

152 นางแจ่มจันทร์  เหตุถัง

153 นายฉลาด  ปัสสาสัย

154 นางสาวฉัตรพิมล  เนติวัชรเวช

155 นางสาวชนิกานต์  พัฒนิบูลย์

156 นางชนิสรา  ชุมวงศ์

157 นายชาญวิทย์  จันทะวงษ์

158 นางสาวชุติมา  ราชปัญญา

159 นายเชิดเกียรติ  แก้วพวง

160 นางฐิตารีย์  ปาปะใน

161 นายณัฐพงษ์  ภูชมศรี
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ล ำดับ หลักสูตร/สำขำวิชำ/ช่ือ - สกุล

162 นายณัฐวุฒิ  ใจแน่น

163 นายณัฐวุฒิ  เสาว์ยงค์

164 นางสาวตรีสุคนธ์  คูนาเอก

165 นางสาวธันยาภัทร์  เทียนธนาทิพย์

166 นายธีรกุล  พงษ์จงมิตร

167 นายธีรพงษ์  ชูพันธ์ุ

168 นายธีรวุฒิ  หอมอินทร์

169 นายนพเกล้า  ทองธรรมมา

170 นางสาวนภาพร  จ่าเมืองฮาม

171 นางสาวนวพร  อุตรินทร์

172 นางสาวนาถชนก  ภูม่ัง

173 นางสาวนิตยา  ดุลณีย์

174 นางนิภาพร  พินิจมนตรี

175 นางนิศากร  จิติวงค์

176 นายบัลลังก์  จารย์คุณ

177 นายบุญส่ง  จอมหงษ์

178 นางสาวบุษกร  สุวรรณศรี

179 นางสาวปนิดา  บุราณรมย์

180 นายประจักษ์  ยอดเมิน

181 นายประชา  โสภัณนา

182 นางสาวปรัชญาภรณ์  แสนแก้ว

183 นายปริญญา  จันทะคาม

184 นายปรีชาวัตร์  ไชยนาน

185 นางสาวปานระพี  มหาสาโร

186 นางสาวปุณยาพร  แน่นชารี

187 นางสาวปูชนีย์  ช่วยไธสง



หน้าท่ี 11 จาก 140   

ล ำดับ หลักสูตร/สำขำวิชำ/ช่ือ - สกุล

188 นายพงศธร  รุ่งโรจน์

189 นายพงศ์ศิริ  พวงศรีเคน

190 นางพรจิต  สอนโกษา

191 นางสาวพรฤดี  ดงใหญ่

192 นางพิชญา  มาตย์ภูธร

193 นางสาวพีรดา  มุงคุณ

194 นายภวนันท์ชัย  สวัสด์ิสละ

195 นางสาวภัทร์ธีรา  ปล้ืมจิตต์

196 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงภาวิณี  เทมียโก

197 นางสาวมธุรส  ผุดผ่อง

198 นางสาวมัทนียา  เพ็ชรนอก

199 นายไมตรี  ภูหัดการ

200 นายยงยุทธ  ไชยชนะ

201 นางสาวยุภาลัย  มะลิซ้อน

202 นางสาวรัชตรา  สุวรรณษา

203 นางสาวล ายวน  ไวท า

204 นางสาววรรณฤดี  เหล่าสมบัติ

205 นางวรารัตน์  กางขุนทด

206 นางวลัยลักษณ์  เท่ียงธรรม

207 นายวัชรินทร์  ภูมิภาค

208 นายศราวุธ  ศรีสวัสด์ิ

209 นางสาวศิรประภา  พิลาโสภา

210 นายศุภณัฐ  กุมภาว์

211 นางสาวศุภวรรณ  สายบุตร

212 นายสรรเพชญ  ศิริเกตุ

213 นายสัญลักษณ์  หล่อประโคน



หน้าท่ี 12 จาก 140   

ล ำดับ หลักสูตร/สำขำวิชำ/ช่ือ - สกุล

214 นายสายฟ้า  หาสีสุข

215 ว่าท่ีร้อยตรีสิทธิชัย  ใจสุข

216 นางสาวสุนิสา  ตังตระกูล

217 นางสาวสุพัตรา  ปาระจูม

218 นางสาวสุพัตรา  พลขันธ์

219 นายเสกสรร  สมศรี

220 นางสาวหน่ึงฤทัย  สายเมฆ

221 นางอนุสรา  วันธงไชย

222 นายอภิวัฒน์  จันทร์สม

223 นางสาวอภิวาส  โพธิตาทอง

224 นางสาวอัลดา  กุลาสา

225 นายอาทิตย์  อรัญรุท

สำขำวิชำกำรวัดผลและประกันคุณภำพกำรศึกษำ

226 นางโชติกา  จันทะวัน

สำขำวิชำกำรสอนวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์

227 นางสาวกีรติ  ตียาพันธ์

228 นายจตุรภัทร  มาศโสภา

229 นางสาวชุติกาญจน์  เหง้าชัยภูมิ

230 นายทศวิทย์  เส้นเศษ

231 นางสาวน้ าฝน  ปานเนาว์

232 นางสาวศิริวรรณ  สีทา

233 นายอนุเบศ  ทัศนิยม

234 นางสาวอศัลยา  ดวงระหว้า

กำรศึกษำมหำบัณฑิต

สำขำวิชำเทคโนโลยีและส่ือสำรกำรศึกษำ

235 นายจิรพนธ์  ลีสา



หน้าท่ี 13 จาก 140   

ล ำดับ หลักสูตร/สำขำวิชำ/ช่ือ - สกุล

236 นายวีระพงษ์  จันทรเสนา

237 นายอธิษฐ์  เชิญขวัญชัย

สำขำวิชำวิจัยและประเมินผลกำรศึกษำ

238 นางสาวจุรีภรณ์  ค าโสภา

239 นางสาวจุฬาลักษณ์  ทิพวัน

240 นางสาวนวลอนงค์  สมพร

241 นางสาวรสสุคนธ์  แสงแก้ว

สำขำวิชำหลักสูตรและกำรสอน

242 Mr.Poev  Tim

243 นางสาวกฤตยากาญจน์  อินทร์พิทักษ์

244 นายกานต์ชนก  ใครอุบล

245 นางสาวจีราภรณ์  ข ามณี

246 นางสาวญาณินทร  ไชยสงค์

247 นางสาวพัชราภรณ์  วงศ์ธรรม

248 นางสาวพิมพ์ชนก  เน่ืองทะบาล

249 นางสาววรารัตน์  สีปัดถา

250 นางสุบรร  พรหนองแสน

251 นางสาวหทัยกาญจน์  พลพันขาง

252 นางสาวอุลัยภรณ์  ประสีระเก

253 นางสาวกุลธิดา  พุงไธสง

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต

สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรออกก ำลังกำยและกำรกีฬำ

254 นายชิระวุฒิ  อัจฉริยชีวิน

255 นายปรัชญากรณ์  อารยสมโพธ์ิ

ศิลปกรรมศำสตรมหำบัณฑิต

สำขำวิชำทัศนศิลป์



หน้าท่ี 14 จาก 140   

ล ำดับ หลักสูตร/สำขำวิชำ/ช่ือ - สกุล

256 นายภัทรวิทย์  บุญพรม

257 นายรัตน  ไวยะราบุตร

258 นายอนิรุทธ์ิ  ววมขุนทด

ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต

สำขำวิชำกำรวิจัยและสร้ำงสรรค์ศิลปกรรมศำสตร์

259 นายคฑาวุธ  มาป้อง

260 นางสาวจรรยาภรณ์  กิตติกูลคุณานนท์

261 นางสาวทรรณรต  ทับแย้ม

262 นายศุภกร  ฉลองภาค

263 นายศุภวัฒน์  นามปัญญา

264 นางสาวสุดารัตน์  อาฒยะพันธ์ุ

สำขำวิชำวัฒนธรรมศำสตร์

265 MissChunju  Huang

266 นายเฉลิมวงศ์  ธรรมพิชิตศึก

267 ว่าท่ีร้อยตรีอาทิตย์  อนุสรณ์

เภสัชศำสตรมหำบัณฑิต

สำขำวิชำเภสัชกรรมคลินิก

268 Ms.Vanlounni  Sibounheuang

269 นางสาวกมลวรรณ  สีเชียงสา

270 นางสาวเพ็ญพักตร์  หระดี

271 นางภัทรา  พูลทอง

สำขำวิชำเภสัชกรรมปฐมภูมิ

272 นางเจนจิรา  นิราราช

273 นายชัชวาลย์  นิราราช

274 นางทิพย์ฤทัย  ไชยสัตย์

275 นางอรุณ  สิทธิประภาพร



หน้าท่ี 15 จาก 140   

ล ำดับ หลักสูตร/สำขำวิชำ/ช่ือ - สกุล

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต

สำขำวิชำสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชำติ

276 นางสาวณลิตา  ไพบูลย์

277 นายนราธิป  วิเวกเพลิน

278 นางสาวอรพรรณ  อาญาเมือง

279 นายอรรถพล  อุทัยเรือง

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต

สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร

280 นายธีรพงศ์  นวลฉวี

281 นางสาวพงษ์สุดา  ชาญวิชัยพจน์

282 นางสาวสุพัตรา  สารแสน

283 นางสาวอริสรา  ผาสุข

สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรอำหำร

284 นางสาวนภาพร  วรรณรถ

สำขำวิชำเทคโนโลยีชีวภำพ

285 นางสาวพิกุลทอง  ผิวเหลือง

286 นางสาวมนัสชนก  โยชน์ชัยสาร

287 นายวรโชติ  แสงหา

288 นายสัญชัย  ผิวเพชร

สำขำวิชำสัตวศำสตร์

289 นางสาวภิญญดา  ทองพิทักษ์

290 นางสาวศุภลักษณ์  เข็นสี

กำรจัดกำรมหำบัณฑิต

291 นายพงศ์ศักด์ิ  รัชตเวชกุล

292 นางสาวพรทิพย์  มาตย์วังแสง

293 นางสาวสุชัญญา  ปราชญ์ประยูร



หน้าท่ี 16 จาก 140   

ล ำดับ หลักสูตร/สำขำวิชำ/ช่ือ - สกุล

บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต

สำขำวิชำกำรจัดกำรกำรตลำด

294 Ms.Yao  Youyin

295 นายทสพร  จันทร์เปล่ง

296 นายธนกฤต  เงินอินต๊ะ

297 นางสาวธนภร  ศรีไชย

298 นางสาวนริศรา  แพงแก้ว

299 นางสาวฟ้าใหม่  ห่อทรัพย์

สำขำวิชำกำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์

300 นายเกียรติศักด์ิ  โพธิกนิษฐ์

บัญชีมหำบัณฑิต

301 นางสาวกนกพร  บุญธรรม

302 นางสาวขนิษฐา  วงศ์ค าตา

303 นายขวัญชัย  ย่ีจอหอ

304 นางสาวณัฐนันท์  อุบลครุฑ

305 สิบเอกหญิงนฤมล  พันธุชา

306 นางสาวนิศารัตน์  ขัติยนนท์

307 นางสาวปวีณา  สมบูรณ์

308 นางสาวปัทมา  มงคลเคหา

309 นางสาวพัชรา  กิจใบ

310 นางสาวมนัชญา   ทองนิวัน

311 นางสาวเมธาพร   นามศรี

312 นายไมตรี  เธียรวรรณ

313 นายวรพล  จันทะขันธ์

314 นางสาววรัญญา  พันธ์ุโสภณ

315 นางสาวสุมินตรา  ภูเนตร



หน้าท่ี 17 จาก 140   

ล ำดับ หลักสูตร/สำขำวิชำ/ช่ือ - สกุล

316 นางสาวอรอนงค์  จ าปาแก้ว

เศรษฐศำสตรมหำบัณฑิต

สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ธุรกิจ

317 นายณัฐกร  สอนเอ่ียม

318 นายวรพล  อินทรก าแหง

สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์และกำรเงิน

319 นายจิรภัทร  จ ารัสรักษ์

320 นางสาวศศิธร  ชูพันธ์

ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต

สำขำวิชำกำรจัดกำรท่องเท่ียวและโรงแรม

321 นางสาวกาญณัฐ  ศรีมณี

322 นางสาวนรีรัตน์  ธงภักด์ิ

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต

สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ

323 นายจักรินทร์  สนุกแสน

324 ว่าท่ีร้อยตรีชิษณุพงศ์  บุบผาทาเต

325 นายธนพล  เร่ิมปลูก

326 นายวสวัตต์ิ  อินทร์แปลง

327 นายเศกสิทธ์ิ  พจมาร

328 นายสหชัย  งามชัยภูมิ

สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์

329 นายวิทัศน์  จาตุรงค์กร

สำขำวิชำส่ือนฤมิต

330 นายณภทร  ช่วงหาราษฎร์

331 นายรัฐพล  นพวงศ์  ณ  อยุธยา

332 นายวัชรกิติ  แสงสุวรรณ



หน้าท่ี 18 จาก 140   

ล ำดับ หลักสูตร/สำขำวิชำ/ช่ือ - สกุล

333 นายวัชรากร  ปักเคธาติ

334 นางสาวศิริประภา  ประภากรเกียรติ

335 นายศิวดล  ภาภิรมย์

336 นางสาวสุภาวดี  สุวรรณเทน

ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต

สำขำวิชำสำรสนเทศศำสตร์

337 นางสาวจันทกานต์  พันเลียว

338 นางสาวสมฤดี  พิณทอง

รัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต

สำขำวิชำนโยบำยสำธำรณะ

339 นางสาวบุษมาศ  มาศงามเมือง

340 นายศุภกานต์  โสภาพร

รัฐศำสตรมหำบัณฑิต

341 นางสาวกาญจนา  ครูพิพรม

342 นายพชร  คณะมะ

343 นายพรเทพ  ลักขณาวิมล

344 นางสาวรัชนี  วิเศษประสิทธ์ิ

สำขำวิชำกำรเมืองกำรปกครอง

345 นายเชาวฤทธ์ิ  ศรีเพ็ชร์

346 นายสราวุฒิ  เลิศวิชากุล

347 ร้อยตรีอดิศักด์ิ  ไชยศรีสุทธ์ิ

สำธำรณสุขศำสตรมหำบัณฑิต

348 นางสาวกฤษณา  ชัยภูมิ

349 พันจ่าเอกหญิงกัญจน์ณิชา  สุดชารี

350 นางสาวขวัญรัตน์  บัววิชัยศิลป์

351 นางสาวจริญญา  เต็งชัยภูมิ



หน้าท่ี 19 จาก 140   

ล ำดับ หลักสูตร/สำขำวิชำ/ช่ือ - สกุล

352 นายจักรพงษ์  พระสุรัตน์

353 นายเฉลิม  หงษ์สุด

354 นางสาวชนกพร  ภูมิการีย์

355 นางสาวฐินันท์พัทธ์  รวมธรรม

356 นายณภัทร  พลอ านวย

357 นางสาวนพณพิชญ์  ศรีรัตนประชากูล

358 นางน้ าฝน  ศรีเสน

359 นางสาวเบญจวรรณ  ขันไสว

360 นายปราณ  สุกุมลนันทน์

361 นางสาวปริชญา  ยอดสะเท้ิน

362 นางสาวพัชรพร  นิลนวล

363 นายยุทธชัย  นาดอน

364 นางวรัญญา  ญาติปราโมทย์

365 นางสาวศิรประภา  หล้าสิงห์

366 นางศุภาวดี  พันธ์หนองโพน

367 นายอิสระ  กุลยะณี

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต

สำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ

368 นายพิชิต  โนนตูม

369 นางสาวสายทอง  สมบัติภูธร

สำขำวิชำกำรบริหำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม

370 นางสาวทิวพร  ทวยจันทร์

สำขำวิชำเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม

371 นายสมชาย  ลาดหาร

สำขำวิชำส่ิงแวดล้อมศึกษำ

372 นางสาววัลลี  เลิศชัย



หน้าท่ี 20 จาก 140   

ล ำดับ หลักสูตร/สำขำวิชำ/ช่ือ - สกุล

ดุริยำงคศำสตรมหำบัณฑิต

373 Mr.Khamngeun  Phasouk

374 Mr.Liu  Wen  Zhe

375 นางสาวพิชชาพร  สมหวัง

376 นายสิทธิพงษ์  ยอดนนท์

วิทยำศำสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับ  1  เหรียญทอง

สำขำวิชำชีววิทยำ

377 นายอชิรวิชญ์  สุระพินิจ

วิทยำศำสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับ  1

สำขำวิชำเคมี

378 นางสาวชนิดาภา  ศิริรมยานนท์

สำขำวิชำชีววิทยำ

379 นายประกอบ  สมาน

380 นางสาวพิชชารัตน์  สุนทมาลา

381 นางสาววราพร  ผิวเหลือง

382 นางสาวศิริญญา  พลชามาตร์

383 นางสาวสิริกัญญา  ถาพร

384 นางสาวสุทธิดา  สวาสุด

สำขำวิชำฟิสิกส์

385 นางสาวศุภมาส  แสนโคก

386 นางสาวสิริณี  ทาสีทา

วิทยำศำสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับ  2

สำขำวิชำคณิตศำสตร์

387 นายจิรายุธ  มัชชิมา

388 นายชัยยันต์  สุขหม่ัน

389 นางสาวณีรนุช  พรหมศรี
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390 นางสาวประภาคสิริ  อันพิมพ์

391 นางสาวพรรณนิภา  จันมา

392 นางสาวเพ็ญนภา  เกตุชาติ

393 นางสาวรัตติกาล  นาพุดซา

394 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงศศิธร  ประเสริฐสัง

395 นางสาวศิรินยา  ภูทองเงิน

396 นางสาวศิริวรรณ  ชิงโชติ

397 นางสาวสุพัตรา  ปาละโค

สำขำวิชำเคมี

398 นายฉัตรมงคล  ฮังชัย

399 นางสาวชนิกานต์  กล่ินขจร

400 นางสาวฐิติมา  ค าแก้ว

401 นายธนพล  ศรีนาค

402 นางสาวพรจรินทร์  ไสยกิจ

403 นางสาวลลิตา  เทพสุริย์

404 นายสุรศักด์ิ  เหล่ามงคลเจริญ

405 นางสาวอรุณี  จิตวิขาม

สำขำวิชำชีววิทยำ

406 นางสาวกนกพร  ชัยอินทร์

407 นางสาวจิราวรรณ  มันทรา

408 นางสาวจุรีรัตน์  เอ่ียมประโคน

409 นางสาวชลาลักษณ์  เดชแพง

410 นางสาวณัฐกมล  บุญเท่ียง

411 นางสาวธัญญารัตน์  มณีทิพย์

412 นายนฤชา  เจริญรัมย์

413 นางสาวนฤมล  ถ่ินมะนาว
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414 นางสาวประเดือนยา  ทาทอง

415 นางสาวพนิดา  ต้นจันทร์

416 นายพลอธิป  ไยยอง

417 นางสาววัชริญา  ชาวสวน

418 นางสาววายุลิน  ป่ินเจริญ

419 นางสาววิภาวี  จอมค าสิงห์

420 นางสาววิรัญญา  รักภักดี

421 นางสาววิไลจิต  คุ้มโนนชัย

422 นางสาววิไลลักษณ์  สีหาทับ

423 นางสาวศิริรัตน์  สวัสด์ิศรี

424 นายอภิเชษฐ์  โพธ์ิเลิง

425 นางสาวอารียา  ไขกล

สำขำวิชำฟิสิกส์

426 นายนนทวัฒน์  ทรัพย์กุล

427 นางสาวรุ่งตะวัน  ค าทวี

สำขำวิชำสถิติ

428 นายศุภวิชญ์  จันปุ่ม

วิทยำศำสตรบัณฑิต

สำขำวิชำคณิตศำสตร์

429 นางสาวกมลวรรณ  หอมกระชาย

430 นายกรรชัย  นพวรรณ์

431 นางสาวกัญญาวีร์  ดวงพิมพ์

432 นางสาวกาญจนา  บุญพันธ์

433 นายกิตติธัช  ครุธค า

434 นางสาวกุลธิดา  สมบัติ

435 นางสาวกุสุมา  พลศักด์ิขวา
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436 นางสาวเกวลี  มาหา

437 นางสาวเกษราภรณ์  พลเสน

438 ว่าท่ีร้อยตรีเกียรตินคร  นรสาร

439 นายคงสกร  ละราคี

440 นายคฑาวุธ  บุญแจ่ม

441 นายคทาวุธ  ไชยหาญ

442 นางสาวคิดติยาพร  หล้าค าคง

443 ว่าท่ีร้อยตรีจักริน  รัตนพลแสน

444 นางสาวจารุวรรณ  สายแขม

445 นางสาวจินดา  เศรษฐทัตต์

446 นางสาวจิรฐา  เอบุญมา

447 นางสาวจิรนันท์  เก้ียวสุนทร

448 นางสาวจิรวรรณ  เหมือนเหลา

449 นายจิรัฐติกร  สีพาย

450 นางสาวจุฑาพัชร์  ทองแดง

451 นางสาวเจนจิรา  เชาว์นามน

452 นางสาวเจนศิลาวรรณ  จันทร์ใหม่

453 นายฉัตรมงคล  แปชา

454 นางสาวชนากานต์  โหระเวส

455 นายชลธา  ชายเขียว

456 นายชัชวาล  อ่อนเกษ

457 นางสาวญาสุมินทร์  สาฆ้อง

458 นางสาวณัฎฐณิชา  ดีเดิม

459 นางสาวณัฐชยา  พรมมา

460 นางสาวณัฐชา  อักพิมพ์

461 นายณัฐพล  บางรุ่ง
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462 นางสาวณัฐริกา  ผิวบาง

463 นางสาวณัฐวรรณ  วารีพัฒน์

464 นางสาวณัฐสุดา  ไชยสีหา

465 นางสาวณิชา  พันธ์กนก

466 นางสาวดวงใจ  ป่ินเจริญ

467 นายทศพล  งามเลิศ

468 นางสาวทินรัตน์  ค าวิเชียร

469 นางสาวทิพย์สุคนธา  ก าประทุม

470 นายธนพล  ปองไป

471 นางสาวธนาภรณ์  สืบเสน

472 นางสาวธนิวรรณ  พลพุทธา

473 นางสาวธริศรา  รัดรองใต้

474 นางสาวธัญญารัตน์  บุญไชยโย

475 นายนพพร  อ้อยรักษา

476 นางสาวนฤมล  เรืองสมุทร์

477 นางสาวนันทิดา  จูจันทร์

478 นางสาวนัสธิดาวรรณ  พ้ืนผา

479 นางสาวนิติยา  สิงห์สุธรรม

480 นางสาวนุจรีย์  ภูนี

481 นางสาวเบญจมาภรณ์  ภารเจิม

482 นายปกรณ์  สมหวัง

483 นายปฏิภาณ  แก้วสีขาว

484 นางสาวปณิดา  สุขมานพ

485 นายปรัชญา  กุยเเก้วพะเนา

486 นางสาวปาริชาติ  เศษภักดี

487 นางสาวผกากอง  เต็มจิตต์
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488 นางสาวพนิดา  ทนงอาศา

489 นายพรเทพ  เช้ือตาพระ

490 นางสาวพรนภา  ภาโสม

491 นางสาวพัชริดา  สุดชา

492 นางสาวพัชรี  มาลัยหอม

493 ว่าท่ีร้อยตรีพิจิต  ป้องทอง

494 นางสาวพิชญธิดา  เทียบสม

495 นายพีรวิชญ์  รักษาสุวรรณ

496 นางสาวเพ็ญวิสาข์  บุญช่อน

497 นายภควัต  นาคม

498 นางสาวภัครมัย  นะวะสิมมา

499 นายภูวรินทร์  อินนอก

500 นางสาวมาริษา  รักศรี

501 นายยุทธศักด์ิ  ผมพันธ์

502 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงเยาวนาถ  เสบสบาย

503 นางสาวราณี  วรรณสุทธ์ิ

504 นางสาวรุ่งรัติกาล  ไกรสูรย์

505 นางสาวลลิตา  ยะปะตัง

506 นางสาวลัดดา  ภูครองแง่

507 นางสาววรรณพร  กมลภพ

508 นางสาววรรณภา  นันทพล

509 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงวรรณา  เติมทรัพย์

510 นายวรัญญู  ขวัญคุ้ม

511 นายวฤทธิ  วารีศรี

512 นายวัชรพงษ์  เชาว์พลกรัง

513 นางสาววันทนี  พรมภักดี
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514 นางสาววันวิสาห์  อาจหาญ

515 นางสาววิภาวรรณ  ละภักดี

516 นายวีระพล  เกวียนนอก

517 นางสาวศศิธร  ภูมิเรศสุนทร

518 นางสาวศิริกัญญา  ไชยศักด์ิ

519 นายศิริพงษ์  ราชพลแสน

520 นางสาวศิริวรรณ  วงษา

521 นางสาวศุภลักษณ์  บุญประจ า

522 นางสาวศุภาวรรณ  ศรีเรือง

523 นายสนธยา  นาคโคตค า

524 นางสาวสรวรรณ  รอดสุขโข

525 นางสาวสาวิตรี  ภารเจิม

526 นางสาวสุชาดา  สีกระมุท

527 นางสาวสุณิสา  ชูสังฆ์

528 นางสาวสุดารัตน์  อาสาสนา

529 นางสาวสุพรรษา  บัวดี

530 นางสาวสุวัจนา  คชวงศ์

531 นางสาวเสถียรพร  ปิสาขา

532 นางสาวเสาวลักษณ์  สวายพล

533 นางสาวหทัยรัตน์  ท าโคตร

534 นางสาวหฤทัย  ศรีชัยมูล

535 นางสาวอธิตยา  ไชยวงค์

536 นางสาวอภิญญา  ล้ าเหลือ

537 นางสาวอัญชลี  ชาวดร

538 นางสาวอัญชิสา  นาเลา

539 นายอัตพล  ผ่ึงผาย
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540 นางสาวอินทิรา  ตรากลาง

541 นายอุดมศักด์ิ  พืชสิงห์

สำขำวิชำเคมี

542 นางสาวกชพร  แก่นโพธ์ิ

543 นางสาวกนกกร  แย้มเมืองไชย

544 นางสาวกนกพร  วันดา

545 นางสาวกนกวรรณ  ทรัพย์เจริญ

546 นางสาวกรรณิกา  วรจิตร

547 นายกรวิทย์  โสมะณาวัตร

548 นางสาวกวีลักษณ์  อินทร์ชู

549 นางสาวกัญญาวีร์  ปทุมทา

550 นางสาวกัณฐมณี  เพ็งแจ่ม

551 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงกัลย์สุดา  จันมา

552 นายกายสิทธ์ิ  ปุนณะวงค์

553 นางสาวก่ิงกาญจน์  ไกรสุข

554 นางสาวกุลสตรี  สามัคคี

555 นางสาวเกศรินทร์  พลฤทธ์ิ

556 นางสาวเกษศิรินทร์  นาคเสน

557 นางสาวขนิษฐา  สุตรานนท์

558 นายจักรวุฒิ  ตึกตะคุ

559 นางสาวจันทร์จิรา  จุนันท์

560 นางสาวจารุวรรณ  ท านักสุข

561 นางสาวจิตพิสุทธ์ิ  ไพบูลย์

562 นางสาวจิตราพร  รัตน์อนันต์

563 นางสาวจินตนา  สวัสด์ิรักษ์

564 นางสาวจิรัชญา  ไชยงาม
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565 นางสาวจิราพร  ธรรมธร

566 นางสาวจุฑารัตน์  ปัญญาบุตร

567 นางสาวจุรีพร  ตาหล้า

568 นางสาวจุลภัทร  พันธุระ

569 นางสาวจุฬารัตน์  ค าผาสุข

570 นางสาวเจนจิรา  นาทันคิด

571 นายเฉลิมชัย  ทระค าหาร

572 นางสาวชนม์ชนก  เนาหนองหวาย

573 นางสาวชมพูนุช  มาวงษา

574 นายชยวุฒิ  ช้างศรี

575 นางสาวชลธิชา  จันศรีอ่อน

576 นางสาวชลธิชา  พลาสิน

577 นางสาวชุติญา  ลิมปะจารุต

578 นางสาวโชติภัค  กุศลาไสยานนท์

579 นางสาวฐิติพร  สินทร

580 นางสาวเฑียรมณี  ผัดอูป

581 นางสาวณัฏฐธิณีย์  มาลาศรี

582 นางสาวณัฐชฎาภรณ์  แสงพล

583 นางสาวณัฐวิภา  ปัญญาศรีสกุล

584 นายดนัย  บรรณารักษ์

585 นางสาวดวงฤดี  เดชวิเศษ

586 นางสาวดาริกา  จ๋ิวขุนทด

587 นางสาวทวินันท์  ประวันจะ

588 นางสาวทัดดาว  ศิริเลิศ

589 นายทินกร  อ่อนบุญมา

590 นายธนดล  หล้าอยู่
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591 นายธวัชชัย  ชาวดงบัง

592 นายธวัชชัย  นามทอง

593 นางสาวธัญญลักษณ์  เหลือล้ า

594 นางสาวธัญญานุช  ศรีทอง

595 นางสาวธิดารัตน์  ราชทิพย์

596 นางสาวธินันท์ญา  กันธิยะวงค์

597 นายนรพนธ์  วงศ์สวัสด์ิไพศาล

598 นางสาวนัฐวิสา  ไชยหา

599 นายนันทชาติ  ชาวระวะ

600 นางสาวนันทพร  ภูมิโคกรักษ์

601 นางสาวนิลุบล  แสนอุบล

602 นางสาวนุชธิดา  อ่อนสมทรง

603 นางสาวนุชนภา  นาโม

604 นางสาวเบญญาภา  ขาวสระ

605 นางสาวปทิตญา  โทสันทัด

606 นางสาวปภัสสร  บุตรทุมพันธ์

607 นางสาวประภาภรณ์  เชิงหอม

608 นางสาวปริญญา  สน่ันเอ้ือ

609 นางสาวปวีณา  สีดา

610 นางสาวปัชชาพร  วัฒนราช

611 นายปัณณธร  เช้ือป้อง

612 นางสาวปาริฉัตร  พิมพ์สวัสด์ิ

613 นางสาวปาริชาติ  เวียงบาล

614 นางสาวปิยพร  มีทองแสน

615 นายปิยะพงษ์  เพวงศ์

616 นางสาวพนัชกร  จ าปามูล



หน้าท่ี 30 จาก 140   

ล ำดับ หลักสูตร/สำขำวิชำ/ช่ือ - สกุล

617 นางสาวพรทิวา  สุวรรณโสภา

618 นางสาวพรรณราย  บรรเทากุล

619 นางสาวพลอยกมล  บุญย่ิง

620 นางสาวพัชรา  ศรีไชยบาล

621 นางสาวพัชราพร  สมลิคุณ

622 นางสาวพัชริน  ฮามวงษ์

623 นางสาวพัชรีย์  พันสลาบขวา

624 นางสาวพัดชา  พลศรี

625 นางสาวพิชญาดา  พาผล

626 นางสาวพิมลพร  ไตรนาค

627 นางสาวพีรดา  ธนารัมย์

628 นายภควัฒน์  ถินราช

629 นางสาวภัทราภรณ์  ตะโก

630 นางสาวภัทราวดี  นันทพล

631 นางสาวมณิสรา  นามบิดา

632 นางสาวมะลิวรรณ  สาระพันธ์

633 นางสาวมัทนา  บุญสมยา

634 นางสาวมาริกา  ภูยาทิพย์

635 นางสาวมุกดามาศ  มุติโคตร์

636 นางสาวมุกตาภา  เทียบทอง

637 นางสาวมุกธิดา  พงษ์จันทร์

638 นางสาวเยาวลักษณ์  พาละพล

639 นางสาวเยาวลักษณ์  สุดสนธ์ิ

640 นางสาวรจนา  ทองบุตร

641 นางสาวรพีพร  สุไชยะ

642 นางสาวระพีพรรณ  ใจพล



หน้าท่ี 31 จาก 140   

ล ำดับ หลักสูตร/สำขำวิชำ/ช่ือ - สกุล

643 นางสาวละอองดาว  ภูนี

644 นางสาววงศ์ปราณี  มณีจักร์

645 นางสาววนิดา  จันทร์ผิว

646 นางสาววรลักษณ์  บัวลา

647 นางสาววราภรณ์  บุญสวน

648 นางสาววริสรา  สุดตาชาติ

649 นางสาววัชรินทร์  เกตุจีน

650 นางสาววารุณี  กองทอง

651 นางสาววิลาวัลย์  มณีทร

652 นางสาววิไลพร  ปล่ังกลาง

653 นางสาววิไลลักษณ์  ภูแช่มโชติ

654 นางสาววิไลวรรณ  พุทธมนี

655 นายวิสิฐ  สาสีรัตน์

656 นางสาววีรากร  ดิษฐสลุง

657 นางสาวศศิรดา  ชาญชัย

658 นางสาวศิรินญา  วาสพนม

659 นางสาวศิริรัตน์  ชารี

660 นางสาวศิริลักษณ์  เนตรพันธ์

661 นางสาวสัจจพร  สมุทรจันทร์

วิทยำศำสตรบัณฑิต

สำขำวิชำเคมี

662 นางสาวสายธาร  สอดศรี

663 นางสาวสิริรัตน์  วรัญญานนท์

664 นางสาวสุณัฐชา  ค้าขาย

665 นางสาวสุดารัตน์  กองกูล

666 นางสาวสุดารัตน์  นิกรสุข



หน้าท่ี 32 จาก 140   

ล ำดับ หลักสูตร/สำขำวิชำ/ช่ือ - สกุล

667 นางสาวสุดารัตน์  รูปคม

668 นางสาวสุดารัตน์  สิทธิสา

669 นางสาวสุทธิดา  ซาหว้า

670 นางสาวสุธิลักษณ์  จันทารุณ

671 นางสาวสุธีกานต์  ศรีทรมาศ

672 นางสาวสุนันทา  ค ามะณี

673 นางสาวสุนิตา  ทุมมาวัตร

674 นางสาวสุภาพร  บุญศรี

675 นายสุเมธ  บรรยง

676 นางสาวสุวนัน  ชีพสุวรรณ

677 นายอดิศักด์ิ  พรรณภักดี

678 นายอนันต์  พันไหล

679 นางสาวอภิญญา  คูณศรี

680 นางสาวอภิญญา  จตุพรม

681 นางสาวอรยา  บุตรวงศ์

682 นางสาวอรวรรณ  เถาว์ทอง

683 นายอลงกรณ์  ฤกษ์ธนะขจร

684 นางสาวอังคณา  โนนวงษา

685 นางสาวอัญชนา  ศรีกุตา

686 นางสาวอาทิตยา  ขอสุข

687 นางสาวอาภาศิริ  จันทรประทักษ์

688 นายอามรินทร์  แก้วขอนแก่น

689 นางสาวอารีญาภรณ์  พลสิม

690 นางสาวอุบลวรรณา  สวาสดี

691 นางสาวอุไรวรรณ  สายจันทร์

692 นางสาวอุษามณี  แทนสูงเนิน



หน้าท่ี 33 จาก 140   

ล ำดับ หลักสูตร/สำขำวิชำ/ช่ือ - สกุล

693 นายเอกสิทธ์ิ  แก้วอ าไพ

สำขำวิชำจุลชีววิทยำ

694 นางสาวกชกร  จีบจอหอ

695 นางสาวกนกวรรณ  กรมแสง

696 นางสาวกรกนก  ผาใต้

697 นางสาวกัลยาพร  พิมภมร

698 นางสาวกาญจนา  ท้าวน้อย

699 นางสาวเกวลิน  น้อยสิงหะ

700 นายจารุวัฒน์  วิเศษวงษา

701 นางสาวจิรัชยา  สมัญญา

702 ว่าท่ีร้อยตรีจีระศักด์ิ  มัทธุรี

703 นางสาวชฎารัตน์  สอนพรม

704 นางสาวชยุดา  แสวงสาย

705 นายชินกฤต  เกษสุภะ

706 นางสาวชุตินันท์  แพงแสน

707 นางสาวชุติมา  ประนม

708 นางสาวณัชกมล  มีระหาญ

709 นางสาวณัฐกาญจน์  สัจจาธง

710 นางสาวธนาพร  จันทร์ยาง

711 นางสาวธัญญลักษณ์  อุทุมมาลา

712 นางสาวธันยพร  รูปสม

713 นายนันทพล  ชุมนุม

714 นางสาวนุชนาถ  มังครุดร

715 นางสาวบุศรินทร์  สบู่ทอง

716 นางสาวปณิตา  มีอยู่

717 นายปรเมษ  ขวัญแก้ว



หน้าท่ี 34 จาก 140   

ล ำดับ หลักสูตร/สำขำวิชำ/ช่ือ - สกุล

718 นางสาวปวีณา  ปิยัง

719 นางสาวพัชราภรณ์  บุญเกาะ

720 นางสาวพัชรีภรณ์  ศรีน้อย

721 นางสาวมินตรา  วงศ์ณะลา

722 นางสาวยมาภรณ์  โพธ์ิแก้ว

723 นางสาวรัชฎาพร  ชัยสิทธ์ิ

724 นางสาววรพร  ศุขศิลป์

725 นางสาววันวิสาข์  ตาปราบ

726 นางสาวศรินญา  ภูกองไชย

727 นางสาวศิรดา  แก่นจันทร์

728 นางสาวศิรินาถ  ดวงใจ

729 นางสาวสโรชา  ช่ืนคุ้ม

730 นางสาวสิรินญา  อินทวงษ์

731 นางสาวสุกัญญา  รูปเหมาะ

732 นางสาวสุขฐินี  ภาโสม

733 นางสาวสุพัตรา  ธุระกิจ

734 นางสาวสุภาวดี  ตุนาหงัน

735 นางสาวสุรีย์ฉาย  ข่าขันมะลี

736 นางสาวสุรีย์พร  ค าภีร์

737 นางสาวสุวิมล  นามค า

738 นางสาวหัทยา  ชาติไทย

739 นางสาวอทิตยา  ตุนก

740 นายอภิวัฒน์  อินธิราช

741 นางสาวอัญมณี  สัตโรจน์

สำขำวิชำชีววิทยำ

742 นางสาวกนกพร  มะลิฉิม



หน้าท่ี 35 จาก 140   

ล ำดับ หลักสูตร/สำขำวิชำ/ช่ือ - สกุล

743 นางสาวกนกวรรณ  แก้วประโคน

744 นางสาวกษิด์ิรา  มาเวียง

745 นางสาวกัญทิมา  สังฆคาม

746 นางสาวกิตติยา  วันดี

747 นางสาวกิติมา  ยอดแปง

748 นางสาวเกศินี  จตุแสน

749 นายขจรศักด์ิ  แก่นจ าปา

750 นางสาวจตุพร  มาตะระ

751 นางสาวจริยา  นิตะยะรส

752 นางสาวจันทร์จิรา  พุดเกล้ียง

753 นางสาวจันทิมา  นาลา

754 นางสาวจารุวรรณ  อินาลา

755 นางสาวจิตตราภรณ์  บุญตา

756 นางสาวจิราพร  ช านาญพล

757 นางสาวจุรีมาศ  นวลไธสง

758 นางสาวชนัญชิดา  โนนแดง

759 นางสาวชลธิชา  อาจสามารถ

760 นางสาวชลิตารัตน์  คิดถูก

761 นางสาวช่อผกา  ศรีโกมลวิลาศ

762 นางสาวฐิตาภา  นามโคตร

763 นางสาวฐิติรัตน์  ศรีลาศักด์ิ

764 นางสาวณัชชาภรณ์  ภู่ไพจิตร์กุล

765 นางสาวณัฏฐพร  โพธ์ิพันธ์

766 นางสาวณัฐชณิชา  พงษ์สัจจา

767 นายณัฐดนัย  หาญมานพ

768 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงณัฐธิดา  มานุจ า



หน้าท่ี 36 จาก 140   

ล ำดับ หลักสูตร/สำขำวิชำ/ช่ือ - สกุล

769 นางสาวณัฐริกา  สาครสูงเนิน

770 นางสาวณัฐวดี  นิลนนท์

771 นางสาวดวงกมล  นาเมืองรักษ์

772 นางสาวดวงกมล  แพทย์ไชโย

773 นางสาวตติยา  ศรีไชย

774 นางสาวทรรศยา  พิลา

775 นางสาวทิพย์สุดา  ฤกษเสน

776 นายธนพล  แสงภารา

777 นายธนวรรธน์  เพชรก้อน

778 นางสาวธนัชชา  ศรีทากุล

779 นายธนาธิป  ภูผารส

780 นางสาวนริศรา  ปะมาโย

781 นางสาวนาฏนภา  จินดาศรี

782 นางสาวนารีรัตน์  วรบัตร

783 นางสาวนิตยา  แสงจันดา

784 นางสาวเบญจพร  ฤทธ์ิจันอัด

785 นางสาวเบญจวรรณ  ชาวโพธ์ิ

786 นายปฏิภาณ  วงศ์โสภา

787 นางสาวประทานพร  บรรยงค์

788 นางสาวประภัสสร  บุญเสริฐ

789 นางสาวประภาพร  ภูวาดสาย

790 นางสาวปัญญาพร  สมบัติ

791 นางสาวปิยธิดา  คงพล

792 นางสาวปิยะธิดา  อานแดง

793 นางสาวปุณญาพร  จันทร์สม

794 นางสาวพนัดดา  แก้วมาลี



หน้าท่ี 37 จาก 140   

ล ำดับ หลักสูตร/สำขำวิชำ/ช่ือ - สกุล

795 นางสาวพรทิพย์  ปะริกาถานัง

796 นางสาวพรรณิดา  โพธ์ิโคตร

797 นางสาวพาตีฮะห์  ซง

798 นางสาวเพ็ญทิพย์  พรมดวงดี

799 นางสาวเพ็ญนภา  ถ่ินตองโขบ

800 นางสาวเพ็ญประภา  พิมพ์รัตน์

801 นางสาวมัลลิกา  ลีละ

802 นางสาวมินตรา  อุปัชฌาใต้

803 นางสาวยลรดี  พรหมสวัสด์ิ

804 นางสาวรัชนีวรรณ  บุญศรี

805 นางสาวรัตนาภรณ์  ทันใจ

806 นางสาวรุจิรัตน์  งอกงาม

807 นางสาวรุจิรา  จันทร์หอม

808 นางสาวลลิตา  ปาระวงค์

809 นางสาวลาวัณย์  พาที

810 นายเลิศชาย  มาลาอุตม์

811 นางสาววชิรญา  กุลธินี

812 นายวัชรพงษ์  ทาระแพน

813 นางสาววิสสุตา  เกิดชัยภูมิ

814 นางสาวศศิวิมล  บัวเกษ

815 นางสาวศสินา  หงษ์คาร

816 นางสาวศิริขวัญ  แสนบุญศิริ

817 นางสาวศิริรัตน์  เหมือนมาตย์

818 นางสาวศุฑาทิพย์  วงเจริญ

819 นางสาวศุทธินี  อัมพวา

820 นางสาวเศาวลักษณ์  กล่ าผัก



หน้าท่ี 38 จาก 140   

ล ำดับ หลักสูตร/สำขำวิชำ/ช่ือ - สกุล

821 นางสาวสรวงสุดา  พรหมสูตร

822 นายสัจธรรม  รักพงษ์

823 นางสาวสายธาร  คงอินทร์

824 นางสาวสุชาดา  มิดซุย

825 นางสาวสุทธิดา  ภารตุ้มเหลา

826 นางสาวสุทธิดา  แหวนหล่อ

827 นางสาวสุธิดา  เกตุทิพย์

828 นางสาวสุธิดา  ยารังษี

829 นางสาวสุนิสา  ทิพย์อุทัย

830 นางสาวสุภัทริดา  โคตรพรหม

831 นางสาวสุภาพร  โศกหอม

832 นางสาวสุรัญญา  ปันสกุล

833 นางสาวเสาวภาคย์  เติมชีพ

834 นางสาวอทิตยา  พรมนุ่ม

835 นางสาวอภิญญา  บุตสุริย์

836 นางสาวอรปรียา  น้ าใส

837 นางสาวอรุณกมล  บุตรมาตร

838 นางสาวอรุโณทัย  ทองสด

839 นางสาวอลิสา  สุทธิมูล

840 นางสาวอัมรินทร์  ธงจันทร์

841 นายอัษกรณ์  ชมภูวิเศษ

842 นางสาวอารียา  นาคบุญธรรม

843 นางสาวอินทิรา  ประทุมวี

844 นายเอกภาพ  ฉุดพิมาย

สำขำวิชำฟิสิกส์

845 นางสาวกนกพรรณ  หาญธรรม



หน้าท่ี 39 จาก 140   

ล ำดับ หลักสูตร/สำขำวิชำ/ช่ือ - สกุล

846 นายกฤตชา  ภักดี

847 นายกฤษดา  เหมะธุลิน

848 นางสาวขนิษฐา  ยวนแม

849 นายจักรภัทร  มังคละคีรี

850 นางสาวชุติมา  บรรณารักษ์

851 นางสาวฑิตฐิตา  วัฒนะ

852 นางสาวณัฐริกา  บุญรักษา

853 นางสาวดวงนฤมล  ศรีกล่อม

854 นายธนพงษ์  ภูมิสถิตย์

855 นางสาวนฤมล  แสงกล้า

856 นางสาวบุษบา  ส าแดงชัย

857 นางสาวปวีณา  พงษ์สานต์คีรี

858 นางสาวพิมพ์มณี  ทาระสาร

859 นายพิสิษฐ์  ค าเพชร

860 ว่าท่ีร้อยตรีพีรวัส  เสาร์แก้ว

861 นายภาณุพงศ์  เพชรพิศ

862 นางสาวภาวดี  ประสงค์สุข

863 นางสาวมณฑิรา  สมประสงค์

864 ว่าท่ีร้อยตรียศพนธ์  ไชยสิทธ์ิ

865 นางสาวเลิศลักษณ์  อินทันวิทย์

866 นางสาววชิราภรณ์  เพ็งพิศ

867 นางสาววิชุดา  วังศรีรัง

868 นางสาววิชุดา  สีดามา

869 นายศรนรินทร์  ศรีอภัย

870 นายศุภณัฐ  ชูศรีย่ิง

871 นายศุภวิชญ์  สามารถ



หน้าท่ี 40 จาก 140   

ล ำดับ หลักสูตร/สำขำวิชำ/ช่ือ - สกุล

872 นางสาวสุทธิดา  ปราบ  ณ  ศักด์ิ

873 นางสาวสุพัตรา  นามบุรี

874 นางสาวสุวนันท์  นิค า

875 นางสาวเสาวลักษณ์  ปัสสาวาสังข์

876 นายอลงกรณ์  โคตรตาแสง

สำขำวิชำฟิสิกส์ประยุกต์

877 นายกฤษณะ  พฤกษชาติ

878 นายกฤษดา  นันดิลก

879 นายคุณานนต์  ยาทองไชย

880 นางสาวจามจุรี  แสนค า

881 นางสาวจารุวรรณ  พรมสิงห์

882 นางสาวจุฑามาศ  ปัญจมาตย์

883 นางสาวตรีสุคนธ์  ชินพัด

884 นางสาวทิฆัมพร  นนทะมาศ

885 นายธนรัตน์  นามบุญเรือง

886 นายธันยพัฒน์  ต้ังนันทิพัฒน์

887 นายธีรโชติ  แสงแก้วพะเนา

888 นายธีรพัฒน์  สมน้ าค า

889 นางสาวนชพร  แก้วระวัง

890 นางสาวนันธิยา  ช่ืนอิสรา

891 นางสาวนาตยา  ทิพย์วิชิณ

892 นางสาวปานชีวา  เคหฐาน

893 นางสาวปิยะนุช  สาลีรัมย์

894 นายพิทยา  จุฬาเต่า

895 นางสาวพิลาวรรณ  อ านวยผล

896 นางสาวพีรยา  อ่ิมแมน



หน้าท่ี 41 จาก 140   

ล ำดับ หลักสูตร/สำขำวิชำ/ช่ือ - สกุล

897 นางสาวเพ็ญศรี  ราญมีชัย

898 นางสาวภาวิณี  เกิดคุ้ม

899 นางสาววิภาวี  จงจิตร์กลาง

900 นางสาวศิริพร  ผกากอง

901 นางสาวศิลป์ศุภา  แก่นจ าปา

902 นางสาวสิริรัตน์  บุญเกิน

903 นายสุขสันต์  หันจรัส

904 นายอดิศร  นามวงศ์

905 นางสาวอภิชญา  สัมฤทธ์ินอก

906 นายอภิสิทธ์ิ  ฤทธาพรม

907 นางสาวอริยาพร  โพธ์ิพัฒน์

908 นายอลงกรณ์  ภูพนาแสง

909 นายอัยยรัช  อุ่นฤทธ์ิ

910 นางสาวเอมอร  สมเพ็ชร์

สำขำวิชำสถิติ

911 นายกัมปนาท  คงสุขมาก

912 นายกิตติคุณ  มงคล

913 นายเกียรติศักด์ิ  ปัดถาวโร

914 นางสาวขวัญฤดี  กุดพรมมา

915 นางสาวคณาธิป  โมคทิพย์

916 นางสาวจิตรานุช  เฉยไธสง

917 นางสาวจุรีมาศ  พรโสภิณ

918 นางสาวชนิตา  พร้อมบัวป่า

919 นางสาวชไมพร  ค านนท์

920 นายนราธิป  พิมพ์มา

921 นางสาวนันทนา  ทานอุทิศ



หน้าท่ี 42 จาก 140   

ล ำดับ หลักสูตร/สำขำวิชำ/ช่ือ - สกุล

922 นางสาวนิภาสิริ  สังสีมา

923 นางสาวปภาณิน  ศิริพยัคฆ์

924 นางสาวพัทธ์ิธีรา  อุดศรี

925 นางสาวภัศรา  สังเวย์

926 นางสาวมัทธิณี  สุวรรณะ

927 นายรณกฤษณ์  เพชรยอด

928 นางสาวรัตนา  แดนนารัตน์

929 นางสาววรารักษ์  วิชัยวงศ์

930 นางสาววิมลวรรณ  บุญวัง

931 นางสาววิริศรา  แยงรัมย์

932 นางสาวศรัณยา  เจริญศรี

933 นางสาวศศิธร  ศรีชนะ

934 นางสาวศิริลักษณ์  อรรคบุตร

935 นางสาวศิริวรรณ  มณีวัน

936 นางสาวศุภานัน  ส าเภาทอง

937 นางสาวศุภาวรรณ  น่าชม

938 นายสมรรถพงษ์  จันทรวิมล

939 นางสาวสาวินี  คะสุวรรณ

940 นางสาวสิริสุข  อาศิรเลิศสิริ

941 นางสาวสุธิดา  พรมดอนกอย

942 นางสาวสุธิดา  ศรีเชียงสา

943 นางสาวอมรวรรณ  ชุมภูศรี

944 นางสาวอรอนงค์  โต่นวุธ

กำรแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต  
เกียรตินิยมอันดับ  1  เหรียญทอง

945 นางสาวภาสินี  น้อยนารถ



หน้าท่ี 43 จาก 140   

ล ำดับ หลักสูตร/สำขำวิชำ/ช่ือ - สกุล

กำรแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต   เกียรตินิยมอันดับ  1

946 ว่าท่ีร้อยตรีจักรพรรด์ิ  ทองสุขโข

947 นายธนโชติ  บัวหลวง

วิทยำศำสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับ  1

สำขำวิชำปฏิบัติกำรฉุกเฉินกำรแพทย์

948 นางสาวสุดารัตน์  มหาแสง

กำรแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับ  2

949 นางสาวจิราภรณ์  คณะกุล

950 นางสาวชุติมา  สืบวงษ์

951 นายณรงค์ฤทธ์ิ  อินทะสร้อย

952 นางสาวณัฐนันท์  อนุสสรราชกิจ

953 นางสาวพิชชานันท์  จาตุรัตน์ทวีโชติ

954 นางสาวพิสชา  วงษา

955 นางสาวสุจิตรา  วงษ์เขียด

วิทยำศำสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับ  2

สำขำวิชำปฏิบัติกำรฉุกเฉินกำรแพทย์

956 นางสาวเข็มอัปสร  เขียวแสงศรี

957 นางสาวนภัสวรรณ  แสงศีลา

958 นางสาวนลินี  ประเสริฐสังข์

959 นายปรเมทธ์  แก้วกอ

960 นางสาวพิชามญช์ุ  อุ่นจิตร

961 นางสาวมัชชิมา  ค าสิงห์

962 นางสาวรัชนีรมณ์  ผ่องศาลา

963 จ่าเอกศุภาณุ  อ่ าชุ่ม

964 นางสาวอรวรรณ  แสงงาม

แพทยศำสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับ  2



หน้าท่ี 44 จาก 140   

ล ำดับ หลักสูตร/สำขำวิชำ/ช่ือ - สกุล

965 นางสาวกชวรรณ  ขุ่มด้วง

966 นางสาวกมลชนก  คงสมมาตย์

967 นายกฤษกร  ปะวะเสนัง

968 นางสาวเกษรบัวตอง  พิมพ์จักร

969 นางสาวขนิษฐา  เขตผดุง

970 นางสาวแคทรียา  ชาหล่อน

971 นายจิตรณุคม  ตันวาณิชกุล

972 นางสาวจิราพร  จินดาศิริตระกูล

973 นายเจตรินทร์  ชมกล่ิน

974 นางสาวชนิษฐา  เช้ือล้ินฟ้า

975 นางสาวชมพูนุท  กฤษณะประกรกิจ

976 นางสาวชลธิชา  สันติพาณิชย์วงศ์

977 นางสาวณินช์ญารัตน์  มณีพงษ์

978 นางสาวดาราตรี  โยประทุม

979 นางสาวทิตยา  เพ่ิมพูน

980 นางสาวนาถยา  เจิมประดิษฐ์วงศ์

981 นางสาวเนตรณพิศ  กลางสวัสด์ิ

982 นายปิยพงษ์  วังศรีรัง

983 นางสาวพิมพิศา  ศรีภา

984 นางสาวภัทรชนก  ภักด์ิไธสง

985 นางสาววิมลกาญจน์  เรืองวิชญกานต์

986 นายวีรภัทร  ศิลาพัฒน์

987 นางสาวสิริกัญญา  ดลละวิจิตร

988 นางสาวสิริยานุช  พระวงศ์

989 นางสาวสุธินี  ตะกรุดโทน

990 นางสาวอรณิชา  หันชะนา



หน้าท่ี 45 จาก 140   

ล ำดับ หลักสูตร/สำขำวิชำ/ช่ือ - สกุล

991 นายอรรถพล  โชติมณี

992 นางสาวอุมภิกา  ซองเหล็กนอก

กำรแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

993 นางสาวกชพร  ภุชงค์

994 นายกฤษณพล  ค ามีภักดี

995 นางสาวกัลยาณี  แสงเพชร

996 นางสาวจริดา  ผลจันทร์

997 นางสาวจิรัชญา  คนึงเพียร

998 นางสาวชุติมา  คงแรงดี

999 นางสาวฐาปนี  เกษมสิน

1000 นางสาวณัฏฐา  อัครเมธาวงค์

1001 นางสาวณัฐธิดา  ศรีกลับ

1002 นางสาวธรารัตน์  เสถียรนาม

1003 นางสาวธิดารัตน์  มุลานนท์

1004 นางสาวน้ าเพชร  ปรีชานนท์

1005 นายปิตุชาติ  แสงผา

1006 นายปิยะณัฐ  โนใหม่

1007 นางสาวพิมพ์รัมภา  อินทร์ช่ืน

1008 นางสาวเพ็ญพิชชา  พงษ์พวงเพชร

1009 นายภควัจน์  อัจฉริยวงศ์เมธี

1010 นางสาวภัทรวดี  วังหาญ

1011 นางสาวมัทธุรส  ม้ิงพรม

1012 นางสาวรัชนีวรรณ  สระแก้ว

1013 นางสาววริสรา  ทาโยหา

1014 นางสาววาสนา  ดวงบรรเทา

1015 นางสาวศศิประภา  ชาวพงษ์



หน้าท่ี 46 จาก 140   

ล ำดับ หลักสูตร/สำขำวิชำ/ช่ือ - สกุล

1016 นายศานตวัฒน์  นารีสา

1017 นางสาวศิริลักษณ์  สีมาพล

1018 นางสาวสุวิมล  ไชยสิทธ์ิ

1019 นางสาวอรุณวรรณ  ศักด์ิศรีจันทร์

1020 นางสาวอัญชลี  ทองเทพ

1021 นางสาวอุมาภรณ์  ไชยอาจ

วิทยำศำสตรบัณฑิต

สำขำวิชำปฏิบัติกำรฉุกเฉินกำรแพทย์

1022 นางสาวกิตติวรรณ  กมลวิบูลย์

1023 นายเกริกธันว์  ทองจ าปา

1024 นางสาวชนาภา  บุญเรืองศรี

1025 นายชัยพฤกษ์  เอ่ียมแก้วประเสริฐ

1026 นายไชยวิชิต  ธรรมรักษ์

1027 นางสาวซัลซาบีลา  สุปลางิ

1028 นางสาวณภัชสรา  รอดพันธ์

1029 นางสาวดวงจันทร์  ศุภศร

1030 นายธีร์ธวัช  ทาแดง

1031 นายปิยะวัฒน์  ศรีวงษา

1032 นางสาวพัชรา  สังฆ์ทิพย์

1033 นายยศสุพงศ์  รุทโชติ

1034 นายเรืองฤทธ์ิ  ประดิษฐ์จา

1035 นางสาววิชุดา  ค าสะอาด

1036 นางสาวศรัทธาทิพย์  ศรีสังข์

1037 นางสาวศิริญญา  วรนาม

1038 นางสาวสุพัตรา  พิมพ์ภูมี

1039 นางสาวสุพัพตรา  หวังสันติ



หน้าท่ี 47 จาก 140   

ล ำดับ หลักสูตร/สำขำวิชำ/ช่ือ - สกุล

1040 นางสาวอรวรรณ  แก้วปัญญา

1041 นางสาวอัณณ์ชญาพัชญ์  ศรีวิชัย

สำขำวิชำเวชกิจฉุกเฉิน

1042 นางสาวศศิชา  ศิริภักด์ิ

แพทยศำสตรบัณฑิต

1043 นางสาวกนกวรรณ  ไชยชมภู

1044 นางสาวกรชนก  วชิรเมธารัชต์

1045 นายกฤตทินันท์  ศรีสุนาครัว

1046 นายกฤษณพงศ์  สมยา

1047 นางสาวจณิสตา  มาฤทธ์ิ

1048 นางสาวญาณะประภัทร์  วรรณภักดี

1049 นางสาวฐิติวรดา  ศกุนะสิงห์

1050 นายธนวรรท  ฉากครบุรี

1051 นายธนวัฒน์  กางมาเทศ

1052 นายนเรนทร์ฤทธ์ิ  พิมพ์แก้ว

1053 นางสาวเนตรชนก  วรรณค า

1054 นางสาวผไทมาส  มูลม่ังมี

1055 นางสาวพัชรธิดา  คณะนาม

1056 นายพิสิฐ  แสบงบาล

1057 นายพีร  วิสูตรานุกูล

1058 นางสาวภคธิดา  กลางบุรัมย์

1059 นางสาวภวิษย์พร  หนันดี

1060 นายภานุวัฒน์  เนตรโสภา

1061 นางสาวรุจิรา  จ าปาไตร

1062 นายวรุต  ถ่ินปัญจา

1063 นายศักดา  พฤกษชาติ



หน้าท่ี 48 จาก 140   

ล ำดับ หลักสูตร/สำขำวิชำ/ช่ือ - สกุล

1064 นางสาวศาตพร  อ่ิมประสงค์

1065 นางสาวศิรดา  วีระกิตตินันทน์

1066 นายสิขเรศ  อาษารัฐ

1067 นางสาวสิธิธาดา  สมทรัพย์

1068 นางสาวสิรินาถ  แสนนาวิน

1069 นางสาวสุธิดา  นามวงษ์

1070 นายเสถียรพงษ์  ดวงศรีเสน

1071 นางสาวอภิญญา  จุลหงส์

1072 นางสาวอรพิน  จันทศิลป์

1073 นางสาวอโรชา  เตชะโกศล

1074 นายอาคม  วิชัยวงษ์

1075 นางสาวอารยา  ดวงวงษา

กำรศึกษำบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับ  1  เหรียญทอง

สำขำวิชำกำรศึกษำปฐมวัย

1076 นางสาววชิรญา  ถิรศิลาเวทย์

กำรศึกษำบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับ  1

สำขำวิชำกำรศึกษำปฐมวัย

1077 นางสาวกิตติยาพร  รางเงิน

1078 นางสาวชาญลดา  อาศัยบุญ

1079 นางสาวธรากาญจน์  มิฆเนตร

1080 นางสาวนารี  ปราถนาม

1081 นางสาวเปรมฤทัย  กันยายน

1082 นางสาวพรพักตร์  สีใส

1083 นางสาวพิมพ์นภา  เฉียดก าปัง

1084 นางสาวภัทรวดี  ปะวันโน

1085 นางสาวมณฑกานต์  กัลยาบูรณ์



หน้าท่ี 49 จาก 140   

ล ำดับ หลักสูตร/สำขำวิชำ/ช่ือ - สกุล

1086 นางสาววรัชยา  ทองหล้า

1087 นางสาววัชรพรรณ  โสนายะ

1088 นายศุภฤกษ์  อนันท์

1089 นางสาวสุชาลินี  ทิพแสง

1090 นางสาวสุธิดา  ทาอามาตย์

1091 นางสาวสุพิชฌาย์  รักษาทรัพย์

1092 นางสาวสุวรรณพรทิพย์  ปาสารักษ์

1093 นางสาวอาภรณ์  อาจวิชัย

1094 นางสาวเอ้ือมพร  เฮียงหล้า

สำขำวิชำคณิตศำสตร์

1095 นายกฤษณะ  เสวะมาตย์

1096 นางสาวนฤมล  ขอดเมชัย

1097 นางสาวปิยะกาญจน์  เทพบุดดี

1098 นายสัตยา  ภูถมศรี

สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรศึกษำและคอมพิวเตอร์ศึกษำ

1099 นางสาวพรรษมน  สาขามุละ

1100 นายสหรัฐ  ศิริเวช

สำขำวิชำภำษำไทย

1101 นางสาวกมลวรรณ  ขวัญมา

1102 นางสาวกิรติยา  ปักกะทานัง

1103 นางสาวกุลปรียา  อังมีพิษ

1104 นางสาวเกวลิน  เบียนขุนทศ

1105 นางสาวฐานุตรา  สร้างนา

1106 นายธนาวัฒน์  ชนะมาร

1107 นางสาวธีร์จุฑา  อันอาน

1108 นางสาวนภาวรรณ  ยุดรัมย์



หน้าท่ี 50 จาก 140   

ล ำดับ หลักสูตร/สำขำวิชำ/ช่ือ - สกุล

1109 นางสาวนริสา  ภาสบุตร

1110 นางสาวเปมิกา  ม่ันทัพ

1111 นางสาวศรัญญา  ถินค าเชิด

1112 นางสาวสุทธิดา  ทิพย์เนตร

1113 นางสาวสุทธิวรรณ  นามมุงคุณ

1114 นางสาวโสรยา  เจริญมี

1115 นางสาวอมิตรา  อุดม

สำขำวิชำภำษำอังกฤษ

1116 นายณัฐกิตต์ิ  ทองศิริ

1117 นายตะวัน  บุญเมือง

1118 นายธนกร  พันจ าปา

1119 นางสาวพัณณิตา  ชงโค

1120 นายภัทรกานต์  ทรงกลด

1121 นางสาวลลิตา  ชัยภิบาล

1122 นางสาวสนธยา  หวังผล

สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ท่ัวไป

1123 นางสาวกาญจนาพร  แพงพงษ์มา

1124 นางสาวจุฬารัตน์  น้อยทรง

1125 นางสาวปวีรัตน์  ถาริวร

1126 นางสาวพิชญา  มะธิปะโน

1127 นายรักเกียรติ  วิลัยเลิศ

1128 นายวยสกร  สุทธสิงห์

1129 นางสาวสกุลวรรณ  แสงใส

1130 นางสาวอันธิกา  โฮมชัยวงษ์

สำขำวิชำสังคมศึกษำ

1131 นายกรรตษณะ  ประทุมมาตย์



หน้าท่ี 51 จาก 140   

ล ำดับ หลักสูตร/สำขำวิชำ/ช่ือ - สกุล

1132 นางสาวบุษราคัม  บุญส่ง

วิทยำศำสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับ  1

สำขำวิชำจิตวิทยำ

1133 นางสาวแก้วตา  ปัญญายงค์

1134 นางสาวณัฐฑริญา  เช้ือค าจันทร์

1135 นางสาวเดือนนภา  เบ้ียชาติไทย

1136 นางสาวบรวี  ค าโฮง

1137 นางสาวอรวรรณ  ศิริป่ันทอง

สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ

1138 Ms.Mouy  Sok

1139 นางสาววิมลสิริ  นาสุนทร

1140 นายอภิชาติ  ปาสาน า

กำรศึกษำบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับ  2

สำขำวิชำกำรศึกษำปฐมวัย

1141 นางสาวกมลชนก  บุญแสน

1142 นางสาวคริษฐา  ฮาดวิเศษ

1143 นางสาวจุฑามาศ  เครือศรี

1144 นางสาวจุไรรัตน์  ประถมบุตร

1145 นางสาวชญานิศ  หลวงบุญ

1146 นางสาวทิพย์อรุณพร  ซ้ายขวา

1147 นางสาวธนัชญา  จันทร์ล้วน

1148 นางสาวธิติสุดา  จุลวงศ์

1149 นางสาวนัติธิญา  ศรีไทย

1150 นางสาวนัสมน  เช้ือไพบูลย์

1151 นางสาวปิยะวรรณ  เวทสรากุล

1152 นางสาวมัณทนา  สุระชน



หน้าท่ี 52 จาก 140   

ล ำดับ หลักสูตร/สำขำวิชำ/ช่ือ - สกุล

1153 นายฤทธิชัย  นามวรรณ

1154 นางสาววิชุดา  มะโนรัตน์

1155 นายอัฐวุฒิ  สารพิมพ์

สำขำวิชำคณิตศำสตร์

1156 นายจักรภพ  คุณพระเนตร

1157 นางสาวจุฑาภรณ์  ดิสมินทร์

1158 นายชนะพล  มัชปะโต

1159 นางสาวฐิตินันท์  คามพินิจ

1160 นางสาวณัฐพร  ตันนารัตน์

1161 นายเด่นชัย  บุ้งทอง

1162 นางสาวธัญญารัตน์  เอ้วะเม

1163 นายปฏิพัทธ์  เจริญไชย

1164 นางสาวประภาลักษณ์  ลังกา

1165 นางสาวปารีรัตน์  พ้ืนดอนเค็ง

1166 นางสาวเปมิกา  อินทร์อุดม

1167 นางสาวพิมลพร  เทศราช

1168 นางสาวพิมลพรรณ  โพธา

1169 นายไพรวัลย์  ถะนัด

1170 นายฤทธิชัย  สุขชีพ

1171 นางสาววรรณา  จิตรงาม

1172 นางสาววิภาวี  ม่วงท า

1173 นางสาววีนัสรา  เทียงปา

1174 นายศราวุธ  หงส์จุมพล

1175 นางสาวสมปรารถนา  ภูมิพานิชย์

1176 นางสาวสุชัญญา  พงษ์ค า

1177 นางสาวสุธีพร  กุลค้อ



หน้าท่ี 53 จาก 140   

ล ำดับ หลักสูตร/สำขำวิชำ/ช่ือ - สกุล

1178 นางสาวสุรินทร  สุธรรมมา

1179 นางสาวสุวัจนีย์  คชสูงเนิน

1180 นางสาวโสภิดา  ค ามุงคุล

1181 นายอาทินันท์  จรนามล

สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรศึกษำและคอมพิวเตอร์ศึกษำ

1182 นายเกริกเกียรติ  แก้วมณีชัย

1183 นายธนวิทย์  นางาม

1184 นายธีรภัทร  โสมรัตนานนท์

1185 นายยศพันธ์  ศรีสมสุข

1186 นางสาววนัสนันท์  โพธ์ิตึ

1187 นายวรพจน์  ธรรมศิริรักษ์

1188 นายสิทธิชัย  เกิดสุข

1189 นายอันเดรียส  คลีม้าชคา

1190 นายอัศวิน  สุวรรณกูฏ

สำขำวิชำภำษำไทย

1191 นางสาวกันต์กนิษฐ์  มติกรกุล

1192 นางสาวกานต์ธิดา  ภาควิหก

1193 นางสาวเกวลิน  ประเสริฐสุข

1194 นางสาวจงกลณี  ศิลปศิริวัฒน์

1195 นางสาวจิณวิภา  สีนามบุรี

1196 นางสาวจิณห์วรา  จันนาหว้า

1197 นางสาวเจนจิรา  สมน้อย

1198 นางสาวชลธิชา  โพธ์ิศรี

1199 นางสาวช่อฟ้า  คาดสนิท

1200 นายชัยศิริ  แหลมไธสง

1201 นายชินกร  แสงเงินยอด



หน้าท่ี 54 จาก 140   

ล ำดับ หลักสูตร/สำขำวิชำ/ช่ือ - สกุล

1202 นางสาวณัฐวราภรณ์  อุดมไชย

1203 นางสาวณิชาภัทร  จันณรงค์

1204 นางสาวณีรนุช  แก้วนามไชย

1205 นางสาวธัญญารัตน์  ค าพะแย

1206 นางสาวนงเยาว์  ปุริตาเนย์

1207 นายเนติพงษ์  น้อยตาแสง

1208 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงบัวเงิน  ทองไทย

1209 นางสาวปนัดดา  แนวโสภา

1210 นางสาวพรพรรณ  ธูปน้ าค า

1211 นางสาวพรพิมล  ศรีพลนอก

1212 นายพลภูมิ  จ าปาสี

1213 นางสาวภัทรธิดา  อาจค าไพร

1214 นายมงคล  พรมฐาน

1215 นางสาวรุ่งฤดี  เกตุภู

1216 นางสาววธิดา  โสมูล

1217 นายวรรณชัย  วงค า

1218 นางสาววรรณิศา  จะตุเทน

1219 นางสาววรรัตน์  ส ามะโนรส

1220 นางสาววรัทยา  สุทธิประภา

1221 นางสาววรารัฐ  รุ่งมณีลักษณ์

1222 นางสาววิลาสินี  ฦานาม

1223 นายวีระพล  ทีน้ าค า

1224 นางสาวศศิธร  โชติรักษ์

1225 นางสาวศิริลักษณ์  สงคราม

1226 นางสาวสกุลรัตน์  สายทองมาตย์

1227 นายสุนันทวัฒน์  เจริญตาม



หน้าท่ี 55 จาก 140   

ล ำดับ หลักสูตร/สำขำวิชำ/ช่ือ - สกุล

1228 นางสาวสุภัทรา  สารพันธ์

1229 นางสาวเสาวณี  มลิดา

1230 นางสาวเสาวรัตน์  มูลราช

1231 นางสาวอรพิน  ชนะศึก

1232 นางสาวอินทิวร  สอนดี

1233 นางสาวอุมาภรณ์  คล่องดี

สำขำวิชำภำษำอังกฤษ

1234 นางสาวกมลรัตน์  บุญพันธ์

1235 นางสาวกัญญาณัฐ  บุตรแสนโคตร

1236 นางสาวก่ิงกานดา  เฮงบ ารุง

1237 นางสาวจิระนันท์  สาริพันธ์

1238 นางสาวจิราพร  กระทุ่มนอก

1239 นางสาวณัฐกานต์  บุษราค า

1240 นางสาวณัฐฌาน  เขตอนันต์

1241 นางสาวณัฐมน  จันทร์สงเคราะห์

1242 นางสาวดวิษิยา  รัชโพธ์ิ

1243 นางสาวธนพร  หรสิทธ์ิ

1244 นางสาวธาวินี  พลซา

1245 นางสาวนิรมล  เห็มสนาม

1246 นางสาวเบญจมาศ  ผุยหัวดง

1247 นางสาวเบญญาภา  วะปะแก้ว

1248 นางสาวปฐมา  บุญชู

1249 นางสาวปทุมพร  นามวิชา

1250 นางสาวประวิชนี  จันทะเสน

1251 นางสาวปัจจวรรณ  พรหมศิริ

1252 นางสาวพรจันทร์  บุรพวง



หน้าท่ี 56 จาก 140   

ล ำดับ หลักสูตร/สำขำวิชำ/ช่ือ - สกุล

1253 นางสาวพัชราภรณ์  ช่างเหล็ก

1254 นางสาวพิมพ์ชนก  ดีเรือน

1255 นางสาวมณฑิรา  ดอนเส

1256 นางสาวมลรภภรณ์  บุญตรา

1257 นางสาวมัชฌิมา  บุญศักด์ิ

1258 นางสาววันวิสาข์  ถิระโคตร

1259 นางสาวศศิชา  มากล่ิน

1260 นางสาวศุภนิดา  หาญมนตรี

1261 นางสาวศุภลักษ์  เจริญศรี

1262 นางสาวสุชีรา  ประจญยุทธ

1263 นางสาวสุธิดา  บุญรัตน์

1264 นางสาวสุภัชชา  กุลมอญ

1265 นางสาวสุภาพร  พลสงคราม

1266 นางสาวสุวิมล  มองเพ็ชร

1267 นางสาวหทัยชนก  บุญคง

1268 นางสาวอภิญญา  ทองมาก

สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ท่ัวไป

1269 นางสาวณัฐวดี  พงษ์ศิลา

1270 นางสาวทิพย์สุดา  สวัสดิวงษ์

1271 นางสาวปนัดดา  ปัตลา

1272 นางสาวปภัสสร  หินโม

1273 นายพิศาล  เพลียสันเทียะ

1274 นางสาววนันยา  พ่ึงก่ิง

1275 นางสาววัลบรรจุ  ปักการะสัย

1276 นางสาววิชญาดา  ปานน้ี

1277 นางสาววิมลรัตน์  กองแก้ว



หน้าท่ี 57 จาก 140   

ล ำดับ หลักสูตร/สำขำวิชำ/ช่ือ - สกุล

1278 นางสาวอฐิติญา  แสนค า

1279 นางสาวอรยา  วงษ์อามาตร

1280 นางสาวอัญชลีญา  อัตนา

สำขำวิชำสังคมศึกษำ

1281 นางสาวกนกวรรณ  โคตุนันท์

1282 นางสาวกนกอร  อัคลา

1283 นางสาวกฤตยา  ลาพันธ์

1284 นางสาวขวัญจิรา  ดวงแก้ว

1285 นางสาวจินตนา  โคตรปัญญา

1286 นางสาวจิรัฐติกาล  ขันฟ้าเล่ือน

1287 นางสาวจิราภรณ์  สอนสุภาพ

1288 นางสาวเจนจิรา  โพธ์ิสิงห์

1289 นายฉลองรัช  หวังหมู่กลาง

1290 นางสาวธิวารัตน์  ชลอเลิศ

1291 นายธีระวุฒิ  ศรีมังคละ

1292 นายนที  โนนใหญ่

1293 นางสาวพรพิมล  ม่ันคง

1294 นางสาวพรรณนิภา  โสจันทร์

1295 นายภัทรวีร์  สารีพิมพ์

1296 นายวงศกร  สงนอก

1297 นายศุภวิชญ์  จิตธรรมมา

1298 นางสาวสิริรัตน์  แสนนา

1299 นายสุรศักด์ิ  อุดมเดช

1300 นายอดิศักด์ิ  ใหมทอง

1301 นางสาวอภิญญา  เทียบปัด

1302 นางสาวอริศรา  โคตรชุม



หน้าท่ี 58 จาก 140   

ล ำดับ หลักสูตร/สำขำวิชำ/ช่ือ - สกุล

1303 นายอิทธิพล  แก้วม่ัน

วิทยำศำสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับ  2

สำขำวิชำจิตวิทยำ

1304 นายกิตติกรณ์  กล่องพุดซา

1305 นางสาวชลธิชา  กองหาโคตร

1306 นายนัฐวัฒน์  รัตนกุล

1307 นางสาวพิมพ์ชนก  อินทะนนท์

1308 นางสาวพิมพ์พิไล  เท่ียงกระโทก

1309 นางสาวรสกร  ทองจันทร์

1310 นางสาวรัชชกร  พรศรี

1311 นางสาวรัตติยา  จันทา

1312 นางสาววันวิสา  สุริยะโชติ

1313 นางสาวศศิวิมล  สุมรัมย์

1314 นางสาวสุกัญญา  ขาวสะอาด

1315 นางสาวอภิญญา  มาตรา

สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ

1316 นางสาวกุลธิดา  สหุนิล

1317 นายธนากร  ผ่องสามสวน

1318 นางสาววรรณภา  วรรณศรี

1319 นายวรวุฒิ  รูปสูง

กำรศึกษำบัณฑิต

สำขำวิชำกำรศึกษำปฐมวัย

1320 นางสาวจินตนา  ศรีหวัง

1321 นางสาวเจนจิรา  ศรีกมล

1322 นางสาวชลลดา  ดวงพรม

1323 นางสาวนิชกานต์  มีหา



หน้าท่ี 59 จาก 140   

ล ำดับ หลักสูตร/สำขำวิชำ/ช่ือ - สกุล

1324 นางสาวนิษฐกานต์  พรชัยศรีธนชาติ

1325 นางสาวพจนีย์  ศรีหาโคตร

1326 นางสาวพรรณวดี  ผิวงาม

1327 นางสาววรันธรา  แสงเมือง

1328 นางสาวศศิธิดา  สมศรีโย

1329 นางสาวศิรินทิพย์  เสนา

1330 นางสาวสุกาญดา  ช่องเชิญ

1331 นางสาวอรยา  ภูสมจิตร

1332 นางสาวอุทัยพร  นาสวัสด์ิ

สำขำวิชำคณิตศำสตร์

1333 นางสาวกตัญชลี  ภูชะหาร

1334 นายกัญจน์ณภัทศ์  แจะไธสง

1335 นางสาวกัญชรส  สุมา

1336 นางสาวกัญญารัตน์  ชิณนาค

1337 นายกิตติกร  ภารไสว

1338 นายเกริกฤทธ์ิ  ม่ันคูณ

1339 นายเกียรติศักด์ิ  สิงห์ศรีโว

1340 นางสาวจันทรา  จันทร์สมบูรณ์

1341 นางสาวจิตรละดา  รุ่งเรืองฤทธ์ิ

1342 นางสาวจินตหรา  ดวงศรี

1343 นางสาวจิรนันท์  หินวิเศษ

1344 นางสาวจิราภรณ์  ผิวผ่อง

1345 นางสาวณัฐณิชา  เหลาลาภะ

1346 นางสาวณัฐธิดา  บุ้งทอง

1347 นางสาวณัฐริกา  ไสว

1348 นายณัฐวัตร  ปุ้งคง



หน้าท่ี 60 จาก 140   

ล ำดับ หลักสูตร/สำขำวิชำ/ช่ือ - สกุล

1349 นางสาวดวงใจ  คันตะลี

1350 นางสาวทัตพร  อินทรีย์

1351 นางสาวธัญวรัตน์  ลามี

1352 นางสาวธารีรัตน์  ดวงแก้ว

1353 นางสาวนันทนัช  สุขเหลือง

1354 นายปฏิญญากรณ์  รักสัตย์

1355 นางสาวปณิดา  วรรณทอง

1356 นางสาวปนิฐา  บรรจง

1357 นายพงศ์ธีระ  บุตรคาม

1358 นางสาวภัทราพร  เจริญวัชระ

1359 นางสาวโมรี  ทองมนต์

1360 นายยุทธชัย  เติมวิถี

1361 นางสาวเยาวลักษณ์  ศรีบุญโรจน์

1362 นางสาวรุ่งลัดดา  ค าศรี

1363 นางสาววนันท์ดา  ปราบภัย

1364 นายวัชรพล  จ าปาสิทธ์ิ

1365 นายวัฒนา  นามหนองอ้อ

1366 นายวิทยา  พรหมภักดี

1367 นายวิธูร  ชนะชัย

1368 นายศรายุ  ไพศาล

กำรศึกษำบัณฑิต

สำขำวิชำคณิตศำสตร์

1369 นางสาวสาวิกา  พรมมนต์

1370 ว่าท่ีร้อยตรีสิทธิโชค  ฤทธิสิงห์

1371 นางสาวสุทธิดา  งอกวงษ์

1372 นางสาวสุทธิรัตน์  เฉลิมแสน



หน้าท่ี 61 จาก 140   

ล ำดับ หลักสูตร/สำขำวิชำ/ช่ือ - สกุล

1373 นางสาวสุภาวดี  เทียมสีกุล

1374 นางสาวสุวิมล  ทดคุย

1375 นางสาวอรยา  ศรีนิล

1376 นางสาวอริษา  วะเศษสร้อย

1377 นางสาวอัจฉราภรณ์  อัศวภูมิ

1378 นางสาวอารียา  พรมเวียง

สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรศึกษำและคอมพิวเตอร์ศึกษำ

1379 นางสาวกชามาส  อุ่นน้ าเท่ียง

1380 นางสาวกนกกาญจน์  กรุงเก่า

1381 นางสาวกรุณา  สร้อยเสนา

1382 นายกฤษณพงศ์  พันธ์ุสมบัติ

1383 นายกสานณพ  ยอดกุล

1384 นางสาวกิติยา  ลักขษร

1385 นางสาวขนิษฐนันท์  จิตรจักร

1386 นายคมกริช  ตันติพงศ์มงคล

1387 นางสาวจันทรมาศ  สีหา

1388 นายจิรายุ  สุวรรณชัยรบ

1389 นายชวิศ  พรรณศรี

1390 นายชาครีย์  บุระค า

1391 นายฌัชวิทย์  อินทราราม

1392 นายณัฐพงษ์  วงศ์ศรีชา

1393 นายณัฐพล  บรรเทา

1394 นางสาวดารารัตน์  นาพรมมา

1395 นายนนทวัฒน์  ตากกระโทก

1396 นายนนทวัฒน์  รูปเหมาะ

1397 นางสาวนภาพร  พละศักด์ิ



หน้าท่ี 62 จาก 140   

ล ำดับ หลักสูตร/สำขำวิชำ/ช่ือ - สกุล

1398 นายบุรินทร์  พิมพ์บุตร

1399 นายปรัชญา  โคตพงค์

1400 นางสาวปัญชิกา  เค้าค า

1401 นางสาวพรทิพา  ชุมพรม

1402 นางสาวพรรณิดา  อัครวงศ์

1403 นางสาวพรศิริ  ส าราญบ ารุง

1404 นางสาวพัชรี  บุญหล้า

1405 นายพีรวัส  บอกประโคน

1406 นายพีรวิชญ์  สทุมรัมย์

1407 นางสาวเพ็ญพิชชา  สุขวาสนะ

1408 นางสาวเพ็ญพิชญ์ชา  ผลสวัสด์ิ

1409 นางสาวมยุรมาศ  อมรสิทธิกุล

1410 นางสาวมัลลิกา  เขียวโสภา

1411 นางสาวรัชฎาภรณ์  นัยนามาตร

1412 นางสาววัชชิรญา  มิระสิงห์

1413 นายวีระพงศ์  พันธุวงศ์

1414 นางสาวเวียงพิงค์  พรหมดา

1415 นายไวทยา  ดาเหล็ก

1416 นางสาวศรียาภรณ์  วรรณสิงห์

1417 นายศักด์ิสิทธ์ิ  เลิศหล้าทอง

1418 นายศุภวัฒน์  เมืองสิม

1419 นายสหพัฒน์  ทรงจันทึก

1420 นายสหภาพ  ทรงจันทึก

1421 นายสิทธิวัฒน์  มะสันเทียะ

1422 นางสาวสิริยากร  ดุลนีย์

1423 นางสาวสุภาวรรณ  หมวดดารักษ์



หน้าท่ี 63 จาก 140   

ล ำดับ หลักสูตร/สำขำวิชำ/ช่ือ - สกุล

1424 นางสาวอรวี  มุงคุณมณี

1425 นางสาวอัจจิมา  แก้วมาตย์

1426 นายเอกเมธี  ศรีประภาพงศ์

สำขำวิชำภำษำไทย

1427 นางสาวกุลธิดา  โพธมาตร

1428 นางสาวจิราพร  ละครพล

1429 นางสาวธิดาทิพย์  ผายลาด

1430 นางสาวนภาพร  อินทรเสง่ียม

1431 นายนัฐวุฒิ  แสงชาลี

1432 นางสาวนันธิวา  จันอยู่

1433 นางสาวรัตติยาพร  ปิตะบุตร

1434 นายรัตนพล  เจริญเมือง

1435 นางสาวรุ้งราวรรณ  ขันธรักษา

1436 นางสาวเรณุกา  นาโควงศ์

1437 นางสาวลลิตา  ภานุรักษ์

1438 นางสาวศิริรัตน์  ไชยสิทธ์ิ

1439 นางสาวสุกรรณิการ์  เทวะเส

1440 นางสาวสุจิตตรา  ขันอาสา

1441 นางสาวสุชาวดี  สูงนอก

1442 นางสาวสุดาพร  พูลภูงา

1443 นางสาวสุรัสสา  เข็มทอง

สำขำวิชำภำษำอังกฤษ

1444 นางสาวจิราภรณ์  แผ่นทอง

1445 นางสาวจุฬารัตน์  ภิญโญชาติ

1446 นางสาวเจนจิรา  อิกะปาน

1447 นางสาวญาณิศา  ศรีสมุทร
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ล ำดับ หลักสูตร/สำขำวิชำ/ช่ือ - สกุล

1448 นางสาวฐาปนี  ขันสัมฤทธ์ิ

1449 นางสาวฐิติพร  อันทะแสง

1450 นางสาวณัชริญญา  เสน่ห์ดี

1451 นางสาวธนัญญา  ภามนตรี

1452 นางสาวธนาภรณ์  สมพิทักษ์

1453 นางสาวธมนวรรณ  นามกุนี

1454 นางสาวบุญญาลักษณ์  ภวภูตานนท์  ณ  มหาสารคาม

1455 นางสาวบุษกร  ข้อสว่าง

1456 นางสาวประกายมาศ  ชมบุญ

1457 นางสาวปิยธิดา  พันมหา

1458 นางสาวพรนภา  ปธิรูโป

1459 นางสาวพัชรี  ไทยบ ารุง

1460 นางสาวพิชญานันท์  ค าดี

1461 นางสาวพิชญาพร  สายสิทธ์ิ

1462 นางสาวพิมพ์ผกา  ชัยโยบัว

1463 นางสาวพิมลพรรณ  ดวงอาสงฆ์

1464 นางสาวภทรกมล  นันตะนะ

1465 นางสาวภัทรวรรณ  อุปมานะ

1466 นางสาวมณฑกร  ทองเหลา

1467 นางสาวเมทินี  ดงเรืองศรี

1468 นางสาวรัชฎาพร  ม่ันหมาย

1469 นางสาวรัตติกร  อุปนันท์

1470 นางสาววริญญา  อัคฮาดศรี

1471 นางสาววัชญามินทร์  ชมปากท้าง

1472 นายวัชระพงษ์  ค าวีระ

1473 นางสาวศรัญญา  อิงเอนุ
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ล ำดับ หลักสูตร/สำขำวิชำ/ช่ือ - สกุล

1474 นางสาวศรีสุดา  โคบุตรี

1475 นางสาวศุกลภัทร  สุขอุ้ม

1476 นายศุภชัย  วีระศักด์ิ

1477 นางสาวสาธิตา  ไพเราะ

1478 นางสาวสายพิณ  วีระศักด์ิ

1479 นางสาวสุดารัตน์  ชาสงวน

1480 นางสาวสุนิตตา  ประดับน้ า

1481 นางสาวสุภาทร  โชมขุนทด

1482 นางสาวเสาวนีย์  สามารถ

1483 นางสาวอนงค์รดี  ศรีกระหวัน

1484 นายอรรถกฤต  วรสาร

1485 นางสาวอรอุมา  โคตรชารี

สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ท่ัวไป

1486 นายฉัตรศิริ  เต้ียงาม

1487 นายณัฐพงษ์  ทองเลิศ

1488 นางสาวณิชา  บุญยืน

1489 นางสาวทิพย์ญาดา  พินิจผล

1490 นางสาวนรินธรณ์  ทรงดอน

1491 นางสาวนิภาธร  วงค์ใหญ่

1492 นางสาวเบญจมาภรณ์  จ่าพุลี

1493 นางสาวเบญจวรรณ  พิมูลขันธ์

1494 นายประยุทธ  กุลบุตรดี

1495 นายพรเทพ  จันทรโคตร

1496 นางสาวพรสวรรค์  ศรีโวหะ

1497 นางสาวพัชทริยา  ผามณี

1498 นายพิทักษ์สิทธ์ิ  ชนะมุยา
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ล ำดับ หลักสูตร/สำขำวิชำ/ช่ือ - สกุล

1499 นางสาวรัตนากร  เฉลิมจาน

1500 นางสาววริศรา  รักพวก

1501 นางสาววลัญชพร  ใหม่คามิ

1502 นางสาวศศิภา  ฦาชา

1503 นางสาวสโรชา  สีสาร

1504 นายสัตยา  ชัยดิษฐ์

1505 นางสาวสิรินยาพร  ไมตรีแพน

1506 นางสาวสิริมาส  ทิพจรูญ

1507 นางสาวสิริยา  ฤกษ์ใหญ่

1508 นางสาวสุกัญญา  ฤทธิสอน

1509 นางสาวสุธิดา  ก าลา

1510 นางสาวสุภาภรณ์  ทองรี

1511 นางสาวสุวจี  มูลมาตย์

1512 นางสาวเสาวนีย์  พันธัง

1513 นางสาวอภิญญา  ภูปัง

1514 นางสาวอภิรดี  เทียมศักด์ิ

สำขำวิชำสังคมศึกษำ

1515 นางสาวกนกวรรณ  คาดีวี

1516 นางสาวกนกวรรณ  ถ่ินทัพไทย

1517 นางสาวกษมา  ว่องไว

1518 นางสาวกาญจนา  ภูมิภักด์ิ

1519 นางสาวกาญจนา  มีชัย

1520 นางสาวกิติมา  ทรายทอง

1521 นางสาวกุลสตรี  เพชรไพร

1522 นายเกมส์สันต์  ช่อมะลิ

1523 นางสาวเกษรินทร์  ไชยศาลาแสง
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ล ำดับ หลักสูตร/สำขำวิชำ/ช่ือ - สกุล

1524 นางสาวจิรารัตน์  ทอนฮามแก้ว

1525 นางสาวจิราวดี  เงินหม่ัน

1526 นางสาวดวงรวี  ประก่ิง

1527 นางสาวทิพพิมนต์  สุขสร้อย

1528 นางสาวธนิตา  อัดโดดดร

1529 นางสาวนันทินี  ดวงเพียราช

1530 นายนาคารัตน์  อุทธศรี

1531 นางสาวเบ็ญจวรรณ  ค าแก้ว

1532 นางสาวปนัดดา  ทิพย์เนตร

1533 นางสาวประณยา  สีรินทร์

1534 นางสาวปาจรีย์  สุขเขียว

1535 นางสาวพรนภา  หาญสุวรรณ

1536 นางสาวพัสราพร  บุตรนอก

1537 นายพิชิตชัย  เท่ียงท า

1538 นายพิทยา  ดอนแก

1539 นางสาวรัตติกาล  อุปนันท์

1540 นายวชิระ  อินหล่ม

1541 นางสาววชิราพันธ์  อาจทวีกุล

1542 นางสาววรดี  มูลอุดม

1543 นางสาววรรณนิศา  ภูมิชัยสิทธ์ิ

1544 นายวรรณศักด์ิ  ศรีค าภา

1545 นายวรวัฒน์  บัวกาบ

1546 นายวรานนท์  สวัสด์ิผล

1547 นายวินัย  ศิริส าราญ

1548 นางสาวศศิธร  รุ่งเรือง

1549 นางสาวศุภรัตน์  ยงยืน
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1550 นางสาวสิมิลัน  ไชยชุม

1551 นางสาวสิริกร  นามคุณ

1552 นางสาวสุมิลตรา  นรินยา

1553 นายสุระศักด์ิ  ภูผาลี

1554 นางสาวเสาวรส  องคกาศ

1555 นางสาวเสาวลักษณ์  น้อยมุลตรี

1556 นางสาวอณิญารัต  บุตสุริย์

1557 นายอภิสิทธ์ิ  สร้อยค า

1558 นางสาวอมรรัตน์  ขันถม

1559 นางสาวอรอนงค์  เลิศไกร

1560 นางสาวอารยา  วิชาสวัสด์ิ

1561 นายอิศรางกูร  กุลวงค์

วิทยำศำสตรบัณฑิต

สำขำวิชำจิตวิทยำ

1562 นางสาวกรรณิการ์  ค าสมัย

1563 นางสาวกันตพร  เท่ียงธรรม

1564 นางสาวกันย์กานต์  นาสวาสด์ิ

1565 นางสาวกิติกานต์  สุขส าโรง

1566 นางสาวกุลณัฐ  น้อยศรี

1567 นางสาวเกศินี  เทพปันนา

1568 นางสาวจันทนิภา  บุญกลม

1569 นางสาวชไมพร  สวยสุมาร

1570 นางสาวชลลดา  เมืองศรี

1571 นางสาวฐิดาพัชร์  แท่นหิน

1572 นายณัลทวัฒน์  บุญรินทร์

1573 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงดวงกมล  ศรีบานแจ่ม
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1574 นางสาวตะวันฉาย  แซ่เล้า

1575 นางสาวธัญญารัตน์  ชายทอง

1576 นางสาวธิดารัตน์  สุราราช

1577 นางสาวนรมน  มูลไธสง

1578 นายนรวีร์  ทัศนารมย์

1579 นางสาวนวพร  มนตรีพิลา

1580 นางสาวนันทชพร  เขียวสอาด

1581 นางสาวนุสรา  เพ็งนาม

1582 นางสาวเนตรนภา  นวลปลอด

1583 นางสาวปทุมเพ็ช  บุญพร้อมอาษา

1584 นางสาวประวีณา  ยุบลไสย

1585 นางสาวปวันตรี  วงษาเวียง

1586 นางสาวปัชญนาฏ  เหล่าหาโคตร

1587 นางสาวปัทมวรรณ  แข็งสง่า

1588 นางสาวปานตะวัน  ครองเวียง

1589 นางสาวปิยะดา  พยุงวงศ์

1590 นางสาวผกาทิพย  ภักดีทา

1591 นางสาวพรนภา  หุตะจิต

1592 นางสาวพัชราภรณ์  โอษฐ์งาม

1593 นางสาวเพริศพรายพราว  สรวงสิริ

1594 นายรักชาติ  ทองดอนดู่

1595 นายรัฐพงษ์  เดชหาญ

1596 นางสาววราภรณ์  อันทะราศรี

1597 นางสาววัชราภรณ์  สุรภักด์ิ

1598 นางสาวศิริประภัสร์  พรมกาวงษ์

1599 นางสาวศิริพรรณ  สบายใจ
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1600 นางสาวศิริรัตน์  ทิพลม

1601 นายศิวกร  สาแก้ว

1602 นางสาวศุภนิดา  ตระกูลมา

1603 นางสาวสรัลนุช  ค ามงคุณ

1604 นางสาวสิรภัทร  อะโน

1605 นางสาวสุภารัตน์  ชินนาค

1606 นางสาวสุมิตรา  บัวสาลี

1607 นางสาวหทัยชนก  พลลา

1608 นางสาวอมลธิรา  เจริญสุข

1609 นางสาวอรนิชา  กล่ินล่ันทม

1610 นางสาวอลิษา  วิบูลย์อรรถ

1611 นายอัษฎา  ทิพยกรรณ์

1612 นางสาวอารียา  เพ็งค าภู

สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ

1613 นายกรกต  เลขะสุวรรณ

1614 นายกฤษฎา  เอ็นดู

1615 นายกฤษดา  หาญอาวุธ

1616 นางสาวกาญจนาพร  หล่อเเสง

1617 นายกิตตินันท์  ทิพรักษ์

1618 นายกิตติศักด์ิ  ภูมิกระจาย

1619 นายเกียรติศักด์ิ  ผลชม

1620 นายขจรศักด์ิ  แบนอภัย

1621 นางสาวจริยา  วงศ์นุกูล

1622 นายจักรกฤษณ์  ล าเลียว

1623 นายจักรพันธ์  กองแก้ว

1624 นายจิรวัฒน์  แพงแซง



หน้าท่ี 71 จาก 140   

ล ำดับ หลักสูตร/สำขำวิชำ/ช่ือ - สกุล

1625 นายจิรวัฒน์  แสงปัญญา

1626 นางสาวจุฑาทิพย์  สุทธิปัญโญ

1627 นางสาวเจนจิรา  เข็มข า

1628 นายเฉลิมวิชญ์  แก้วเกิด

1629 นางสาวชนนิการณ์  จรุจิตร

1630 นายณภัทร  ปัญญาดิลก

1631 นายณรงค์ศร  สดรัมย์

1632 นางสาวณัชชา  เก็บกลาง

1633 นายณัชพล  แสนค า

1634 นายณัฐพงศ์  แสนสมบัติ

1635 นายณัฐพล  บุญชมภู

1636 นายณัฐพล  สินคุ้ม

1637 นางสาวณัฐมน  ตรีสาด

1638 นายดนุฉัตร  ค าโมง

1639 นายเดชนันท์  จันทร์ยางช่อง

1640 นางสาวทิพวรรณ  แก้วการ

1641 นายธนพล  ธนะค าดี

1642 นายธนพล  สืบวาปี

1643 นายธนพันธ์  ค าโสภา

1644 นายธนวัต  เเสงสุวรรณ์

1645 นางสาวธัญญลักษณ์  เจริญสุข

1646 นายธีรภัทร์  ไชยอุดม

1647 นายนิติพงษ์  ธนะภูมิชัย

1648 นายปรัชญา  พรมวิจิตร

1649 นางสาวปรียารัตน์  ศรีโสภณ

1650 นางสาวปิยะธิดา  ผ่องใส
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1651 นายปุณยวัจน์  วรสาร

1652 นายพงศกร  กันหาเรียง

1653 นายพงศกร  ทองมี

1654 นายพงษ์เทพ  พรมพิมพ์

1655 นางสาวพรรณนิดา  สอนสนาม

1656 นายพิริยะพงศ์  ประครองทรัพย์

1657 นายพีรพัฒน์  ฤาวงค์

1658 นางสาวเพชรา  รัตนสมบูรณ์

1659 นายเพ่ิมพูน  ชมรส

1660 นายภราดร  จุลบุรมย์

1661 นายภาณุวัฒน์  ภูธง

1662 นายภูริพงศ์  หมู่ภิญญา

1663 นายภูวนัย  หาดกระโทก

1664 นางสาวมณฑิตา  มาตย์ค ามี

1665 นางสาวมนนิตา  พรดอนก่อ

1666 นายยศธร  เทียงดาห์

1667 นายยุทธศักด์ิ  ทรงภักดี

1668 นางสาวยุวรา  วงพิมล

1669 นายรชต  ชูสกุล

1670 นายรัฐพล  แก้วทอง

1671 นายโรจนพันธ์  ศรีวันแก้ว

1672 นายฤทธิชัย  ปานจ ารูญ

1673 นางสาววรรัตน์  ชาวพงษ์

1674 นางสาววัชปรียา  วรเชษฐ

1675 นายวัชระชัย  บุตราช

1676 นายวันวิทูร  สุวรรณค า
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1677 นายวัศพล  สงเสด

1678 นายวาทิต  นามขันธ์

1679 นายวิชิตชัย  วิเวกวิน

1680 นางสาววิริญยา  ศรีทองแท้

1681 นายวีรกานต์  วัดไธสง

1682 นายวีระพงษ์  บัวทัน

1683 นายวีระพงษ์  สดมพฤกษ์

1684 นายศรราม  ประทุมเพชร

1685 นายศราวุธ  เมาะราษี

1686 นางสาวศิรินารถ  ผดุงสุข

1687 นายสนธยา  ชาติช านิ

1688 นางสาวสร้อยสุดา  ทองยา

1689 นางสาวสโรชา  ต้ังศิริวัฒนวงศ์

1690 นายสิทธิโชค  โมกไธสง

1691 นายสุทัศน์  เมรุด

1692 นายสุภนันท์  ค ากอง

1693 นางสาวสุภาพร  แข็งข้อ

1694 นายสุรเชษฐ์  ป่าหญ้า

1695 นายสุรเชษฐ์  สัตยาคุณ

1696 นายเสถียรภาพ  พุทธิพลโสธร

1697 นายอนุสรณ์  พลงาม

1698 นายอภิชาติ  ปราณี

1699 นางสาวอภิญญา  ตรีสอน

1700 นางสาวอรประภา  ย่ิงยงสันต์

1701 ว่าท่ีร้อยตรีอรรถชัย  ทับผา

1702 นายอัษฎา  แผลงฤทธ์ิ
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1703 นางสาวอาทิตติยา  แสงรอด

1704 นางสาวอาริสา  โสดาวาปี

1705 นายอิทธิพล  ทองอ้ม

1706 นายเอกวิทย์  ปาปะขา

1707 นายโอฬาร  โพธ์ิศรี

วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับ  1  เหรียญทอง

สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ

1708 นายพงษ์นรินทร์  ไชยเพ็ชร

วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับ  1

สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ

1709 นายพชร  ใจเย็น

1710 นายอดิเทพ  ชัยสวัสด์ิ

สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ

1711 Mr.Pouykang  Oeng

วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับ  2

สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ

1712 นางสาวทิพวรรณ  ปัจจัย

1713 นายวิยศพล  กวนคอนสาร

1714 นางสาวอริศรา  วงโยธา

สำขำวิชำวิศวกรรมเมคำทรอนิกส์

1715 นางสาวธันยชนก  ฐานะพัฒนพานิช

สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ

1716 นายชาญวิทย์  อนุอัน

1717 นายสิปปกร  รักสุนทร

สำขำวิชำวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม
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1718 นายอภิสิทธ์ิ  พิมล

วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต

สำขำวิชำวิศวกรรมกำรผลิต

1719 นายกนกชัย  ใจใส

1720 นางสาวกฤษณา  ธรรมจิตต์

1721 นายกันตภณ  ต้นภูเขียว

1722 นายกันตวุฒิ  แก้วพิศดาร

1723 นายกัมปนาท  พองพรหม

1724 นางสาวขวัญจิรา  อุ่นแก้ว

1725 นายคมสัน  กุลค้อ

1726 นางสาวแคทรียา  โยธาญาติ

1727 นายจตุพร  ศรีโนนยาง

1728 นางสาวจริยา  พรมมาวัน

1729 นายชัยธวัช  ทองค า

1730 นายชัยรัตน์  เรืองวชิรปัญญา

1731 นายชูเกียรติ  หาบุตร

1732 นายโชตินันท์  ตันติพานิชธีระกุล

1733 นางสาวฐิติกานต์  ศิริมี

1734 นางสาวฐิติพร  เงินสูงเนิน

1735 นายณัฐกรณ์  หงษ์ค า

1736 นายณัฐกรณ์  สีลาสม

1737 นางสาวณัฐธิดา  มาปะโท

1738 นายณัฐพงศ์  โอบอ้วน

1739 นางสาวณัฐภรณ์  พงษ์สระพัง

1740 นายณัฐวุฒิ  ศรีสิทธ์ิ

1741 นางสาวธนวรรณ  พรมเลิศ
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1742 นายธนานนท์  เทพสมบัติ

1743 นางสาวนภัสพร  มาตหลุบเลา

1744 นายนัทธพงศ์  สีเหมิก

1745 นางสาวนีรนุช  ตอเสนา

1746 นางสาวนุสรา  กล้าทน

1747 นายปฏิภาณ  บุญงาม

1748 นางสาวปภัสรา  ไชยสิงห์

1749 นางสาวปิยะนันท์  ดอนสมพงษ์

1750 นางสาวปิยะพร  กางเกตุ

1751 นางสาวผกาพร  ประศรี

1752 นายพงศธร  กุตเสนา

1753 นางสาวพรชิตา  ตาแก้ว

1754 นางสาวพรรณธิมา  พวงทอง

1755 นายพัชระ  ตะโคตร

1756 นายพัฒนพงศ์  ระหว่างบ้าน

1757 นายพิชัย  แสนจันทร์

1758 นางสาวพิยดา  โพธิสาจันทร์

1759 นายภานุวัฒน์  เดชนรสิงห์

1760 นายวชิรวิทย์  เทศนา

1761 นายวรเมธี  อรรคพิน

1762 นางสาววรรณิภา  แก้วหาวงษ์

1763 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงวราพร  พิศาลา

1764 นายวัชรวิศว์  ดวงก าชนะชัย

1765 นายวัชรินทร์  พรหมอินทร์

1766 นายวัศพล  สุขเสวย

1767 นางสาววิภาวี  พรมสี
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1768 นางสาววิราภรณ์  ภูเงิน

1769 นายวิศิษฏ์  นาสวาสด์ิ

1770 นายศราวุธ  พนุอินทร์

1771 นางสาวศรีสง่า  พิกุลศรี

1772 นายศักด์ินรินทร์  ศิริวงศ์

1773 นายศิลปชัย  ภูมี

1774 นางสาวศิวนาท  กองอ้น

1775 นายศุภโชค  แสงชัย

1776 นายสิทธิศักด์ิ  สันค า

1777 นางสาวสุธาลดา  นามคาน

1778 นางสาวสุนิษา  ไพรหนู

1779 นางสาวสุพัตรา  กุลพรม

1780 นางสาวสุวรรณี  บุดดาเวียง

1781 นายสุวัฒนา  ลาสนาม

1782 นายหงษ์หยก  โสมะคุณานนท์

1783 นางสาวเหมือนฝัน  เกียนตะนนท์

1784 นายอภิชิต  จ าปี

1785 นายอภิวัฒน์  ชินเลิศ

1786 นายอภิศักด์ิ  อินธิรักษ์

1787 นางสาวอรวรรณ  ดีมาก

1788 นางสาวอริยา  ผ่องใส

1789 นางสาวอลิษา  ตามแต่รัมย์

1790 นางสาวอัจฉราพรรณ  แก้วงาม

1791 นายอัษฎาวุธ  จ าปาไทย

1792 นายอิทธิ  พลยะพันธ์ุ

1793 นายเอกชัย  น้อมกลาง
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1794 นายเอกชัย  ศิริเวช

สำขำวิชำวิศวกรรมเคร่ืองกล

1795 นายกรมิษฐ์  บุญอภัย

1796 นายกรวิชญ์  ทองจันทร์

1797 นายกฤษณะ  เกษสุภะ

1798 นายกฤษดา  ตอเสนา

1799 นายก าพล  หล่มวงษ์

1800 นายกิจการ  ไพมาตร

1801 นายเกรียงไกร  ขุมทอง

1802 นายเกรียงไกร  ตุ้มเพ็ชร์

1803 นายจตุพล  ไชยนาแพง

1804 นางสาวจตุภรณ์  พันธนา

1805 นายจักรกฤษณ์  นามลา

1806 นายจักรพันธ์  กันโสภา

1807 นายจิตวัชร์  ไชยด ารงค์

1808 นายจิรกฤต  คมกริช

1809 นางสาวจีรประภา  สมศรี

1810 นางสาวจุฬารัตน์  หมอยา

1811 นายฉัตรชัย  จันทรสงเคราะห์

1812 นายชัยอนันต์  สารผล

1813 นายชาญชัย  วิทักษบุตร

1814 นายชินวัตร  ภักดีสมัย

1815 นางสาวญาณี  ปาละโค

1816 นายณรงค์ฤทธ์ิ  นันทภักด์ิ

1817 นายณัฐกล  พานโฮม

1818 นายณัฐชนน  พ่อบ ารุง
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1819 นายณัฐพงษ์  คันทา

1820 นางสาวณัฐวิภา  พันธ์ุสะอาด

1821 นายณัฐวุฒิ  การถวิล

1822 นางสาวณิชรินทร์  สายสังข์

1823 นายดลสุข  เกษร

1824 นายทรงศักด์ิ  สิงห์กันยา

1825 นายทินพัฒน์  พรมเลิศ

1826 นายธณานัติ  ยอดเพชร

1827 นายธนวันต์  พรหมชัย

1828 นายธนากร  บุญค า

1829 นางสาวธมลวรรณ  สายปัญญา

1830 นายธรรมรัตน์  พลศักด์ิ

1831 นายธราเทพ  สมวัน

1832 นายธฤต  พูนประสิทธ์ิ

1833 นายธวัชชัย  จิตเกษมสกุล

1834 นายธีระพงษ์  เบ้าค า

1835 นายธีระภัทร  ถุงเกษแก้ว

1836 นางสาวแนน  ธงภักด์ิ

1837 นายประชา  เมสุ

1838 นายประทีป  ชัยมา

1839 นายปริญญา  กองสา

1840 นายปวีณ  โยธะการี

1841 นายปัทศญา  กมล

1842 นายพงศกร  พงษ์เพียรงาน

1843 นายพงษ์พิเชษฐ์  ไชยบุตร

1844 นางสาวพนิดา  วันนา
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1845 นายพรชัย  สมน้ าค า

1846 นางสาวพรปวีณ์  ประเสริฐ

1847 นายพรภวิษย์  นามโบราณ

1848 นายพัชรเมศร์  ธนกรเจริญรัตน์

1849 นายพิษณุ  สุขหนุน

1850 นายพีระชัย  ปาละวงศ์

1851 นายพีระพงษ์  สาโสก

1852 นายพุทธศักด์ิ  เมืองโคตร

1853 นายภานุเดช  ภูด่านวัว

1854 นายภูเพชร  บุญม่ังมี

1855 นายมรกต  ศรีประไหม

1856 นางสาวรัตนาภรณ์  ยาตุนุเคราะห์

1857 นางสาวริต้า  ทับสีรักษ์

1858 นายล าพูล  ตู้แก้ว

1859 นายวรเชษฐ์  ดวงแหวะ

1860 นายวรวุฒิ  วันสา

1861 นายวริษฐ์  อนุแสน

1862 นางสาววิภาลักษณ์  ทุมหนู

1863 นางสาววิภาวี  แก้ววงศา

1864 นางสาววิไลวรรณ  บุญมีสีสุเวช

1865 นายวิศรุต  พุ่มไสว

1866 นายวุฒิชัย  เอกพิมพ์

1867 นายศิขริน  สิทธิพาที

1868 นางสาวศิริลักษณ์  สุวรรณพรหม

1869 นางสาวศุภรดา  เต็มแสงสุขมณี

1870 นางสาวศุภลักษณ์  จันทร
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1871 นายสมศักด์ิ  ดอนหอมตา

1872 นายสราวุฒิ  เพ็งผกา

1873 นายสันติสุข  ค าวิสิทธ์ิ

1874 นายสุทธิพงษ์  ทองค าธรรมชาติ

1875 นายสุทธิพงษ์  นาเพ็ชร

1876 นางสาวสุนิตา  อินธิบาล

1877 นางสาวหทัยรัตน์  ทองมนต์

1878 นายอนุชา  สุเบ้า

1879 นายอนุวัฒน์  อิสระโร

1880 นายอมรเทพ  เช้ือวังค า

1881 นายอโยฤทัย  กองอุดม

1882 นายอรรถสิทธ์ิ  ศรีสุพรรณ

1883 นางสาวอังคณา  ศรีบัว

1884 นายอัฐเดชย์  ชาติเช้ือ

1885 นายอัษฎาวุธ  แก้วลี

1886 นายอินทัช  ไชยจันหอม

1887 นายจีรวัฒน์   เจริญเขต

สำขำวิชำวิศวกรรมชีวภำพ

1888 นางสาวกมลวรรณ  ก้อนวัน

1889 นายกฤตพล  พลเย่ียม

1890 นายกิตติทัต  ทองสุภาภรณ์

1891 นายคุณากร  แสงสมบัติ

1892 นางสาวชลิตาภรณ์  บุญสนอง

1893 นายเชษฐา  พรหมหิตา

1894 นายญัตติพงษ์  ก้อนค าตัน

1895 นายณรงค์เดช  พลสุวรรณ
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1896 นางสาวณัฐชา  จงจิตร์กลาง

1897 นางสาวณัฐริกา  เพ่ิมงาม

1898 นายถิรวุฒิ  ศิริวรรณ

1899 นายธนาธิป  พาแพง

1900 นายธนารักษ์  โพธ์ิสิงห์

1901 นายธวัชชัย  ปุเรนเต

1902 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงธัญสุดา  ค าดี

1903 นายนวมินทร์  ค ามณี

1904 นางสาวนิตติยาภรณ์  ดอนกระจ่าง

1905 นางสาวใบเตย  อินทรสงเคราะห์

1906 นายปฏิภาน  อุ่นทอง

1907 นายปริเยศ  คุณมาศ

1908 นางสาวปวิมล  ค าภักดี

1909 นางสาวพัชรินทร์  นันนวน

1910 นายภัทรนันท์  เท่ียงมา

1911 นายภัทรพล  ค้ าชู

1912 นายภูทนน  สมุทรศรี

1913 นางสาวมัทณี  กัสโป

1914 นางสาวรุ่งนภา  พิพัฒน์วัชรากร

1915 นายวชิระ  คันธมาลย์

1916 ว่าท่ีร้อยตรีวรางกูร  ใจดี

1917 นายวราพล  กะสมรัมย์

1918 นางสาววัชราภรณ์  จันทร์แดง

1919 นายศุภเชษฐ์  ปริวงษ์

1920 นายศุภณัฐ  วงศ์โพธิสาร

1921 นายสุทัศน์  จันทร์วิเศษ
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1922 นายสุพจน์  โพธ์ินอก

1923 นางสาวสุมิตตรา  ค าลัยวงค์

สำขำวิชำวิศวกรรมปฏิบัติ

1924 นายกรกฏ  ปางลิลาศ

1925 นายกฤษดา  บุญพัน

1926 นายธนวิชญ์  อินพลับ

1927 นายธนากร  ประโภทานัง

1928 นายธันวา  เสามะลี

1929 นายพงษ์พัฒน์  นนนภา

1930 นายพิเชษฐ์  จตุเทน

1931 นางสาวรัชนีกร  พรหมศร

1932 นายวัชรภัทร  ปักเคธาติ

สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ

1933 นางสาวกฤติยากร  เตียนพลกรัง

1934 นายกฤษณกร  ครเมือง

1935 นายกษิด์ิเดช  ค าโฮงค์

1936 นายเกียรติศักด์ิ  มีวงษ์

1937 นายคุณากร  มีชัย

1938 นายคุณานนท์  โพธิกะ

1939 นางสาวจรรยาพร  จันทะช านิ

1940 นางสาวจุฑามาศ  ทองเล็ก

1941 นายเจษฎา  อาสาสู้

1942 นางสาวชฎาภรณ์  สุริยท านา

1943 นายชนินทร์  สมนาค

1944 นางสาวชลลัดฎา  ฟองฤทธ์ิ

1945 นายชานนท์  ราชโนนเขวา
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1946 นายชายชาญ  ใหญ่สูงเนิน

1947 นายโชคชัย  ภูเดช

1948 นางสาวฐิติรัตน์  ไชยเดช

1949 นายณัชพร  สอนสี

1950 นายณัฐพงศ์  ชูกล่ิน

1951 นายณัฐพงษ์  ศรีนุยเพ็ง

1952 นายณัฐพล  นาสถิตย์

1953 นายณัฐวุฒิ  เก้ือกูล

1954 นายณัฐสิทธ์ิ  ธารประเสริฐ

1955 นางสาวดวงกมล  จันทร์เปล่ง

1956 นายเตชินท์  วงศ์ประเสริฐสิริ

1957 นายทินวัฒน์  ชมภูวงศ์

1958 นายธณารดิษฐ์  ตุลาโชติ

1959 นางสาวธวัลรัตน์  ประพัฒน์รังษี

1960 นายธิปไตย  สีลาดเลา

1961 นายนพดล  วงษ์พรม

1962 นายนพพร  คงทิม

1963 นายนรเศรษฐ์  ปัจจัยโคถา

1964 นายนรินทร์  วรรณวงษ์

1965 นายนฤเบศ  กลางโบราณ

1966 นายนลธวัช  พิลาวัน

1967 นางสาวนวพร  เหลืองยวง

1968 นายนันทวัฒน์  ไชยพาพิมพ์

1969 นายเนติพงษ์  ค าพรหม

1970 นายปฏิภาณ  นิรานนท์

1971 นายปราการ  ชนะสงคราม
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1972 นางสาวปาริมา  ผุยเเสงพันธ์

1973 นายปิยณัฐ  พัฒนา

1974 นางสาวพัชรินทร์  วังคีรี

1975 นายพัสกร  แสนสิงห์

1976 นายพีรวัส  เป็นบุญ

1977 นางสาวภาวินีย์  ศรีตะวัน

1978 นายภาสกร  ทางดี

1979 นายมนัส  ผิวขม

1980 นางสาวมนัสนันท์  เลิศศิริ

1981 นายยศภัทร  โพโสภา

1982 นายรัฐธรรมนูญ  ศิริกันรัตน์

1983 นายวชิรพันธ์  พานิช

1984 นายวรโชติ  หวังเจริญเวทย์

1985 นายวรพล  อุนาศรี

1986 นายวัฒนา  เช้ือล้ินฟ้า

1987 นายวันเสด็จ  บุญมาก

1988 นายวิทวัฒน์  ลิโป้

1989 นางสาววิภาพร  คมคาย

1990 นางสาววิภาวี  สุพร

1991 นายศรเทพ  รังระร่ืน

1992 นางสาวศิขรินทร์ธาร  ทองดี

1993 นางสาวศิรินยา  ชัยลา

1994 นายศิริศักด์ิ  จันทร์ศรี

1995 นายศิวกร  กลมเกลียว

1996 นายศิวพงษ์  ย่ิงก าแหง

1997 นายสราวุฒิ  สุรพล
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1998 นายสารัช  มหัสสา

วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต

สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ

1999 นายสาริน  หังโส

2000 นายสุทธิเกียรติ  บุตรวงศ์

2001 นายสุทธินันท์  นาปาน

2002 นายสุทธิศักด์ิ  ราศรี

2003 นางสาวสุนิสา  สาระวิถี

2004 นางสาวสุพรรณี  มีสุข

2005 นางสาวสุภาวิตา  สุทธิ

2006 นายสุรชัย  ขันรักษา

2007 นายสุริยา  โพธ์ิสาพิมพ์

2008 นายอโนทัย  สุมังฆะเศษ

2009 นายอภิวัฒน์  สาระสิทธ์ิ

2010 นายอรรถโกวิทย์  กองกะมุด

2011 นายอาทิตย์  ช่ืนบาน

2012 นายอ านาจ  มาตวิเศษ

สำขำวิชำวิศวกรรมเมคำทรอนิกส์

2013 นายกณาธิป  กะกุลพิมพ์

2014 นายกรวี  มาฆะเซ็นต์

2015 นายกฤษดา  เฉยบ ารุง

2016 นายกษมา  เวียงอินทร์

2017 นางสาวกัลยาณี  เปรมไธสง

2018 นางสาวกาญจนา  นิตยาชิต

2019 นายกิตติพงษ์  แก้วสุโพธ์ิ

2020 นายกิตติภณ  มะรัตน์
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2021 นางสาวจันทร์จิรา  มานุจ า

2022 นางสาวจิราวรรณ  พลประเสริฐ

2023 นางสาวจุฬาลักษณ์  พรมภักดี

2024 นายชัยธวัช  งามสง่า

2025 นายชัยวัฒน์  เศรษฐาชัย

2026 นายชาคริส  พยับเมฆ

2027 นายฐิติกร  ถนอมทรัพย์

2028 นายณัฐวุฒิ  บาลโสง

2029 นางสาวดารารัตน์  คุณทะวงษ์

2030 นายถนอม  ศรีระพุก

2031 นายทเนตร  ใบบ้ง

2032 นายทิชาพงศ์  นาคมาตร

2033 นายธนกฤต  สนชาวไพร

2034 นายธนภูมิ  วัฒนาชวนันท์

2035 นายธนวัสส์  ท่ังทอง

2036 นายธรรมศาสตร์  มาพันธ์ดุง

2037 นายธวัชชัย  มะลิลา

2038 นายธีรพงศ์  พละระวี

2039 นายธีรพันธ์  สัมฤทธ์ิรินทร์

2040 นายนนธวัฒน์  สุวะนิช

2041 นายนภัส  กาษร

2042 นายบัณฑิต  สังข์ทอง

2043 นายปฏิภาณ  อินทร์ประสาท

2044 นางสาวประภาณีย์  สุดชุมแพ

2045 นายปรัชญา  ระนา

2046 นายปรัชญา  ศรีพุฒทา
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2047 นายปรีชา  พ่ึงภู่

2048 นายปัญญา  เกตุมณี

2049 นางสาวพรศิรา  ปาระณิต

2050 นายพิทักษ์  เสนาฤทธ์ิ

2051 นายพิสิฎฐ์  สุขสมบูรณ์

2052 นายภาณุชา  นิยะนุช

2053 นายภาณุพล  สายทองแท้

2054 นายภานุวัฒน์  ไพรศรี

2055 นายภูมินิรันดร์  ประดับเสริฐ

2056 นายภูริวิชญ์  ศรีละครดี

2057 นายภูสิทธ์ิ  จ้ าสีชา

2058 นายเมธัต  ลมค าภา

2059 นางสาวระพีภัทร์  เพชรเภรี

2060 นายลักษนัย  จ าปาแก้ว

2061 นางสาววรกัญญา  ห้ิวพิมาย

2062 นายวรสรณ์  ใจทหาร

2063 นายวราวุฒิ  ไตรภพ

2064 นางสาววิลาวัณย์  ปะวะเน

2065 นางสาววีรวรรณ  ศิริเมฆา

2066 นายวีระวัฒน์  กรมจรรยา

2067 นายศักด์ิดา  บุตรดี

2068 นายสกล  บัวบุญมา

2069 นายสถาพร  มาตรโพนทอง

2070 นายสมพร  ประฐมทอง

2071 นายสรวิศ  งอกศรี

2072 นายสราวุธ  ค าแหล้
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2073 นายสราวุธ  พุฒเครือ

2074 นายสุทธิชัย  เพ็งพิพาท

2075 นางสาวสุพัฒตรา  ศรีษะนาราช

2076 นางสาวสุภาพร  สมภักดี

2077 นางสาวสุภาภรณ์  ค าแก้ว

2078 นายสุวัสส์  ว่ามุก

2079 นายแสงทอง  ทาทิวัน

2080 นายอนิรุทธ์ิ  จันภิรมย์

2081 นายอภิเชษฐ์  ศรีจ่าง

2082 นายอ านาจ  โคเวียง

2083 นายอ าพล  ประทุมมุท

2084 นายอิสระพงศ์  ปัตถารัตน์

2085 นายฮาซัน  อภิบาลแบ

สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ

2086 นางสาวกนกวรรณ  ยุตกิจ

2087 นายกรินทร์ศักด์ิ  เหลาแตว

2088 นายกฤษฎา  ขันอุดทา

2089 นายกฤษฎา  มาศรี

2090 นายกฤษณะ  สาริกา

2091 นางสาวกานต์ธิดา  รัจพจน์

2092 นายกีรติ  ศรีหงษ์ทอง

2093 นางสาวกุลณัฐ  บุตรไชย

2094 นายเกียรติศักด์ิ  คนยืน

2095 นายจาตุรงค์  ค ามูล

2096 นางสาวจินต์นิภา  ค ายอด

2097 นายจิรภัทร  เดือนฉาย
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2098 นายจิรวัฒน์  โชคเกิด

2099 นางสาวจิราภรณ์  แสนดวง

2100 นายจิรายุ  นาอุ่นเรือน

2101 นายจิรายุ  พุทธรักษ์กุล

2102 นายจิรายุทธ  ธุระพระ

2103 นายเจตนิพัทธ์  ทานประสิทธ์ิ

2104 นายเจตพล  วงศ์ค า

2105 นายฉมาดล  แสนก่ า

2106 นางสาวชนกพร  ยุทธยง

2107 นายชยากร  จันทร์ศรี

2108 นายชวิศ  ส่งเสริม

2109 นายชีวพัฒน์  จันทรา

2110 นางสาวณัฐชยา  หันไชยศรี

2111 นายณัฐดนัย  แนวพรม

2112 นายณัฐดนัย  อินทวัฒน์วงษา

2113 นายณัฐวุฒิ  รัตนพลแสน

2114 นายณัฐวุฒิ  อะทาโส

2115 นางสาวณิชา  เข่ือนเพชร

2116 นายทรงวุฒิ  ค าโคตรสูนย์

2117 นายทวิช  ทาระเวท

2118 นายธนกร  โคตรบรรเทา

2119 นายธนากร  ค าพระวงศ์

2120 นายธวัชชัย  น าพา

2121 นายธวัชชัย  ประการแก้ว

2122 นายธวัชชัย  พลราช

2123 นายธีรชัย  ทองดี
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2124 นายธีรวัฒน์  ศรีจ านงค์

2125 นายธีระวัฒน์  ไชยโคตร

2126 นายนพดล  ทนงแผลง

2127 นางสาวนภาพร  จันทะแพน

2128 นายนรินทร์  โพธ์ิขี

2129 นายนัฐพล  จันทร์ศิริ

2130 นางสาวเนตรนภา  เนตรวงษ์

2131 นายบรรณพจน์  แก้วบุตรดี

2132 นางสาวบุษกร  สนุกค้า

2133 นายปัญญา  ทองบ่อ

2134 นางสาวปาณิภา  จินดาดวง

2135 นายปิยะ  เครือวรรณ

2136 นายพงศกรณ์  นาวา

2137 นายพงศธร  โสรถาวร

2138 นายพงษ์ดนัย  อนุชาด

2139 นายพยนต์พงศ์  สมศรี

2140 นางสาวพรทิพย์  ฤทธ์ิชัย

2141 นายพิสิษฐ์  ไสโยธา

2142 นายภติภัท  เสาโกศล

2143 นางสาวภัทรานิษฐ์  นาเมืองรักษ์

2144 นายภานุพงศ์  ศรีสถาน

2145 นายมรุเดช  โปรยบ ารุง

2146 นายยุทธภูมิ  ทาปลัด

2147 นางสาวโยธการ์  โคตรนารินทร์

2148 นางสาวรัตมณี  ภาสดา

2149 นายฤทธากร  แก้วมุข
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2150 นายฤทธิเกียรติ  ไกรมะเริง

2151 นางสาวลลิตา  สรรพโส

2152 นายลิขิตพร  วิพรหมหา

2153 นางสาววณิชชา  ศิริอรรถ

2154 นายวินัย  พงษ์เป้า

2155 นายวิรพันธ์  วงพักดี

2156 นายวุฒิไกร  หอมเฮ้า

2157 นายศตวรรษ  ค าทะเนตร

2158 นางสาวศิริโสภา  แผ่นผา

2159 นายศิวกร  แก้วชมภู

2160 นายศุกิตต์  เจริญสุข

2161 นายสายชล  บุญเกิด

2162 นายสิทธิชน  คนใจบุญ

2163 นางสาวสุจิตตรา  อุนาสี

2164 นางสาวสุจิตรา  แสงสุดศรี

2165 นางสาวสุทธิดา  เหลาเกตุ

2166 นายสุทัศน์  ปะติคา

2167 นายสุพจน์  วงษ์ค าซาว

2168 นายสุรเดช  อินนาง

2169 นางสาวสุรีรัตน์  หินนาง

2170 นายโสภณัฐ  เกตุแก้ว

2171 นางสาวโสรยา  ค าสีทา

2172 นายอนุวัฒน์  บุญช่วย

2173 นายอนุวัฒน์  ลาแอ้น

2174 นายอภิเษก  หิรัญงาม

2175 นายอภิสิทธ์ิ  วินสา
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2176 นายอภิสิทธ์ิ  แสงทิตย์

2177 นางสาวอมรรัตน์  โสโพธ์ิทอง

2178 นายอรรถพล  วัดเวียงค า

2179 นางสาวอริสา  เงาสุมาตย์

2180 นางสาวอรุณรัศมี  หาญจิต

2181 นายอัฐดา  พันธุรักษา

2182 นายอานนท์  วรรณวิจิตร

2183 นายอารัฐ  พิมพ์สุด

2184 ว่าท่ีร้อยตรีอิทธิพล  ส าราญพงษ์

สำขำวิชำวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม

2185 นางสาวกนกพรรณ  ใจขาน

2186 นางสาวกนกวรรณ  จันทร์โสม

2187 นายกฤษนุชา  แวงวงศ์

2188 นายกวินยุตม์  ธิติภาสวงศกร

2189 นางสาวขวัญฤทัย  ถามูลเรศ

2190 นายคุณานนต์  สามิตร

2191 นางสาวจันทร์สุดา  แสงงาม

2192 นายณภัทร  เจริญไชย

2193 นางสาวณัชนันท์  จอกลอย

2194 นายณัฏฐพงษ์  อ่อนพะไล

2195 นางสาวณัฐชา  ชัยสิริ

2196 นายณัฐพล  ศรีโสภณ

2197 นางสาวทิพวรรณ  ศรีคิรินทร์

2198 นายธนกฤต  ภารนาถ

2199 นายธนพงษ์  กิตติวราพล

2200 นายธีระฤทธ์ิ  นามอามาตย์



หน้าท่ี 94 จาก 140   

ล ำดับ หลักสูตร/สำขำวิชำ/ช่ือ - สกุล

2201 นายนัฐพงศ์  สังขทิพย์

2202 นายนันทวุฒิ  วรรณชาติ

2203 นางสาวบุณฑริกา  เก่ิงไพบูลย์

2204 นางสาวบุษยากร  มะไฟ

2205 นางสาวปฐมาวดี  โพธ์ิม่ัน

2206 นายพงศ์พิเชฐ  วัฒนพันธ์ุ

2207 นายพิชิตชัย  ป้องนางไชย

2208 นางสาวพิณทุมาศ  ลียะวงค์

2209 นางสาวพิไมพร  ค านกขุ่ม

2210 นางสาวภาณิตา  สีภูมี

2211 นางสาวมยุรี  แสนแก้ว

2212 นายมหรรณพ  มงคล

2213 นางสาวรัตนพร  เเผลติตะ

2214 นางสาวรัตมณี  เดชดวง

2215 นายราเชนทร์  รุกขชาติ

2216 นายวิศรุต  ชินชนะ

2217 นางสาวศรียุพา  งามแต้มศรี

2218 นางสาวศศิญาภรณ์  ปิติมล

2219 นายศานติบูรณ์  แก้วสิมมาพร

2220 นายศิริพงษ์  จันทร์กระจ่าง

2221 นายสถาพร  ค าผอง

2222 นางสาวสายใจ  ทองไสล

2223 นางสาวสิรินยา  เท่ียงแท้

2224 นางสาวสุทัตตา  แก้วกันยา

2225 นายสุพิชญ์ชัย  นาชัยนาค

2226 นางสาวสุภาวิณี  ศิริ
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2227 นายอภิศักด์ิ  ศรีหาวงศ์

2228 นางสาวอัจฉรา  แก้ววันทา

2229 นางสาวอัจฉราภรณ์  เอ่ียมสะอาด

ศิลปศำสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับ  1  เหรียญทอง

สำขำวิชำภำษำอังกฤษเพ่ือกำรส่ือสำรนำนำชำติ

2230 นางสาววิชชุดา  สุวรรณศรี

ศิลปศำสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับ  1

สำขำวิชำภำษำเกำหลี

2231 นางสาวภัสราภรณ์  พลไตร

2232 นางสาวรุ่งนภา  หล่าหม่ืน

2233 นางสาววรรัตน์  วรรณแสง

สำขำวิชำภำษำฝร่ังเศส

2234 นางสาวสิริลดา  อาจจีน

2235 นางสาวสุนิศา  บุญมาก

สำขำวิชำภำษำและวัฒนธรรมอำเซียน

2236 นางสาวชลธิชา  ป่ินประดับ

2237 นางสาวศรัณย์ลักษณ์  ทวีสุข

2238 นางสาวศุภลักษณ์  พัฒนประสิทธ์ิชัย

สำขำวิชำภำษำอังกฤษ

2239 นางสาวกัญญาณัฐ  สืบเพ็ง

2240 นางสาวจิตรานุช  อิชิอิ

2241 นางสาวสุภาพร  พันทะมนต์

สำขำวิชำภำษำอังกฤษธุรกิจ

2242 นางสาวณัฐริกา  จุระยา

2243 นางสาวธมลวรรณ  ศรีหาใต้

สำขำวิชำภำษำอังกฤษเพ่ือกำรส่ือสำรนำนำชำติ
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2244 นางสาวป่ินเพชร  เจริญเช้ือ

ศิลปศำสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับ  2

สำขำวิชำกำรพัฒนำชุมชน

2245 นางสาวคัทลียา  เหมะธุลิน

2246 นางสาวจุฑามาศ  จันทชัย

2247 นางสาวณัชชา  เรืองอร่าม

2248 นางสาวนันทยา  ศิริบุญมี

2249 นางสาวปิยะธิดา  แก้วค า

2250 นายยศสรัล  ประทุมชาติ

2251 นางสาวศศินา  โครรัตน์

2252 นายสิทธิชัย  สูตรสุคนธ์

2253 นางสาวสุธินี  เช้ือหอม

สำขำวิชำประวัติศำสตร์

2254 นางสาวกิตติยา  มหาวงษ์

2255 นางสาวเจนจิรา  อบกล่ิน

สำขำวิชำภำษำเกำหลี

2256 นางสาวจริยา  สีบุดดา

2257 นางสาวจุฬาลักษณ์  นวลใส

2258 นางสาวณัฏฐ์กฤตา  ป่ินแก้ว

2259 นางสาวมัฎฐินี  ก้อนภูธร

2260 นางสาวมาริสา  กล่ันชัยภูมิ

2261 นางสาววิภาวรรณ  สร้อยสูงเนิน

2262 นางสาวสุวรรณา  ตะเภาทอง

2263 นางสาวอรวรา  พิมพะปะตัง

สำขำวิชำภำษำญ่ีปุ่น

2264 นายกิตติ  จันทร์สุวรรณ
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2265 นางสาวเกศินี  สว่างวัฒนกิจ

2266 นางสาวจริยาพร  ราชพลแสน

2267 นางสาวจุฑามาศ  ชฎาทอง

2268 นางสาวเบญญาทิพย์  พิลาวงศ์

2269 นางสาวปฏิญญา  ช านาญดี

2270 นางสาวพัชรี  เจนฤทัยธรรม

2271 นางสาวพิชชานันท์  บุตรวิเศษ

2272 นางสาวเพ็ญนภา  สืบเนียม

2273 นางสาวภัควลัญชญ์  แก้วค า

2274 นางสาวยุภาพร  ค าทะเนตร

2275 นางสาวรจนา  น้อยหา

สำขำวิชำภำษำไทย

2276 นางสาวกมลรัตน์  วงษ์ค า

2277 นายกรกฤต  สุทธิสุนทร

2278 นางสาวจุฬาลักษณ์  นนทะไชย

2279 นางสาวชุลิตา  นันทะชัย

2280 นางสาวดวงกมล  วิเศษ

2281 นางสาวทิพรัตน์  เสนาช่วย

2282 นางสาวนิภาพร  เทียมสน

2283 นางสาวเบญจมินทร์  คนไว

2284 นางสาวปราณปริยา  ก าเนิดจอก

2285 นางสาวพัชราภรณ์  หอมสมบัติ

2286 นางสาวสาวิตรี  บุดสีทัด

2287 นางสาวสุภานัน  ภูมี

2288 นางสาวอรรัมภา  กล้าหาญ

2289 นางสาวอาทิตยา  แก่นนาค า
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สำขำวิชำภำษำฝร่ังเศส

2290 นางสาวเกวลิน  บุญสมภพ

2291 นางสาวเกศกนก  บัวทอง

2292 นายพชร  เคนตา

2293 นางสาวสุพิชฌา  ทีสี

2294 นายอัษฎาวุธ  อ่ึงช่ืน

สำขำวิชำภำษำเพ่ือกำรสร้ำงสรรค์งำนส่ือส่ิงพิมพ์

2295 นางสาวกรกนก  หงษา

2296 นางสาวญาดา  เมฆมรกต

2297 นางสาวเยาวลักษณ์  ลีชน

2298 นางสาววรภรณ์  ศิริวรรณ์

2299 นางสาวศุธาทิพย์  ใจฉ่ า

2300 นางสาวสาวิตรี  มะณีเติม

สำขำวิชำภำษำและวัฒนธรรมอำเซียน

2301 นายขจรเกียรติ  สายธนู

2302 นางสาวณิชารีย์  กลกิจสุวรรณ

สำขำวิชำภำษำอังกฤษ

2303 นางสาวกนกวรรณ  ศรีลาพัฒน์

2304 นางสาวเจนจิรา  ดีสวน

2305 นางสาวชนาพร  ทานะเวช

2306 นางสาวชนาภา  พรรณดวงเนตร

2307 นางสาวณัฐชยา  วดีศิริศักด์ิ

2308 นางสาวนวรัตน์  เทียนน้อย

2309 นางสาวบัวบูชา  สุพานิช

2310 นางสาวปานชีวา  เครือคุณ

2311 นายพิจิตร  บุญเฉลียว
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2312 นางสาวมณฑกาญจน์  มุมแดง

2313 นางสาวมะลิวัลย์  ทุมณี

2314 นางสาวลักษุภา  สิริธนธีรบดี

2315 นางสาววราภรณ์  หลอดท้าว

2316 นายวุฒิไกร  หาญจิตร

2317 นางสาวศศิประภา  อ้ึนพวง

2318 นางสาวอาภาศิริ  รามค า

สำขำวิชำภำษำอังกฤษธุรกิจ

2319 นายณัฐกมล  ถินกะไสย

2320 นางสาวณัฐนันท์  สิริพัฒน์

2321 นางสาวนภิสา  วสุเรืองโรจน์

2322 นางสาวนุชนารถ  จันทร์จักร์

2323 นางสาวปณิตา  แปลงไธสง

2324 นางสาวสุพัตรา  ก าไรรวย

2325 นางสาวอินทิรา  สวนจันทร์

สำขำวิชำภำษำอังกฤษเพ่ือกำรส่ือสำรนำนำชำติ

2326 นางสาวชญานิศ  บ ารุง

2327 นางสาวณัฐชา  ไชยกาฬสินธ์ุ

2328 นางสาวนภาภรณ์  ยาตรา

2329 นางสาวปริญา  วงศ์ศรีแก้ว

2330 นางสาวพรพรรณ  วรินร าไพ

2331 นางสาวสรินยา  ชาวดอน

2332 นางสาวสุชาวลี  วงศ์ศรีทา

2333 นายอติวิชญ์  แสงฉายา

ศิลปศำสตรบัณฑิต

สำขำวิชำกำรพัฒนำชุมชน
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2334 นางสาวกนกนิภา  เพียโคตร

2335 นางสาวกนกวรรณ  อัคฮาดศรี

2336 นางสาวกมลชนก  สุขตน

2337 นางสาวกมลรัตน์  ครูห้วย

2338 นางสาวกัญญารัตน์  จิตจักร

2339 นางสาวกัญญารัตน์  บุตะเขียว

2340 นางสาวกัญญารัตน์  ภูนกยูง

2341 นางสาวกัลยกร  ชาติพร้อมพงษ์

2342 นางสาวกานต์ธิดา  นะธี

2343 นางสาวเกศินี  สีจิวังษา

2344 นางสาวจิรวรรณ  ดวงเนาว์ผิว

2345 นางสาวจุฬาลักษณ์  เงาะสนาม

2346 นายเจษฎา  สังข์ทอง

2347 นางสาวฉัตรดาว  สุราวรรณ์

2348 นางสาวชนิสรา  นามวงษา

2349 นายชินภัทร  ดอนเงิน

2350 นางสาวญาศุมินทร์  วินทะไชย์

2351 นางสาวณัฐณิชา  นามไพร

2352 นางสาวณัฐณิชา  โพธ์ิพันธ์

2353 นางสาวณัฐมล  บัวโคกรัง

2354 นางสาวดวงแก้ว  ภูภักดี

2355 นางสาวทาริกา  สนธิยะ

2356 นายธรรมรินทร์  ชูกล่ิน

2357 นางสาวธัญญาพร  กิจนุกร

2358 นางสาวธันยพร  ศรีประจักษ์

2359 นางสาวธิดาพร  ชนพอง
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2360 นายธินโรจน์  วัฒนโชติวิชช์

2361 นายนครินทร์  ป้อมแสนพล

2362 นางสาวนพมาศ  ลาแก้ว

2363 นางสาวนัทชา  วิลัยศรี

2364 นายนันทชัย  อันทะชัย

2365 นางสาวนันท์นภัส  เหล่าสุวรรณ

2366 นางสาวบุณยาพร  จันทาสี

2367 นางสาวบุษยมาส  อังกาพย์

2368 นางสาวปณิตา  ทาระชัย

2369 นางสาวปัญญาพร  สะสิกุล

2370 นางสาวปารมี  โพธ์ิศรี

2371 นางสาวพรพรรณ  พลสุวรรณ

2372 นางสาวพัชรมณี  ดวงดี

2373 นางสาวพัทธ์ธีรา  อุทธา

2374 นางสาวเพชรชรี  เวียงค า

2375 นางสาวแพรวพร  ภูโดนสี

2376 นางสาวภารดา  ประวาระณา

2377 นางสาวมุกดา  จารุภาค

2378 นางสาวเรณุกา  สุ่มมาตย์

2379 นางสาวลิปิกุล  อุทธา

2380 นางสาววนิดา  แสงมาลา

2381 นางสาววันวิสา  ชัยสิทธ์ิ

2382 นางสาววิลาสิณี  ฮาดชมภู

2383 นายวิศนุกร  อุทัยศรี

2384 นายศรัณย์พัชร  ภูพานเพชร

2385 นางสาวศศิวิมล  ใจม่ัน
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2386 นางสาวศิริขวัญ  แก้วมุงคุณ

2387 นางสาวสรุตรา  บุตรเพ็ง

2388 นางสาวสวรรยา  ชมภูนิตย์

2389 นายสานิตย์  เดชหามาตย์

2390 นางสาวสาวิตรี  ไชยอ านาจ

2391 นางสาวสุดารัตน์  เหล่าวอ

2392 นางสาวสุดาวัลย์  กันดูลย์

2393 นางสาวสุภิตา  ขานดาบ

2394 นางสาวเสาวลักษณ์  ภูเงินงอก

2395 นายอธิชา  เต็นประโคน

2396 นางสาวอนงค์นาฎ  เยาวรัตน์

2397 นางสาวอภิญญา  เจริญพล

2398 นางสาวอภิญญา  ลากุล

2399 นายอภิสิทธ์ิ  ศรีดารา

2400 นางสาวอรทัย  จันทัย

2401 นางสาวอัมภิกา  สุภานนท์

2402 นางสาวอารินี  ธรรมทา

สำขำวิชำประวัติศำสตร์

2403 นางสาวกฤติยา  บุบผาโภชน์

2404 นายกฤษติพงษ์  คุณช่ืน

2405 นางสาวเกวลิน  วันแก้ว

2406 นายจตุรพร  ค ามูลนา

2407 นางสาวจริญญา  ครองดง

2408 นายจักรกฤษณ์  งาคม

2409 นางสาวจุฑามาศ  นาคเอก

2410 นางสาวฉันท์สินี  โพธ์ิศรี



หน้าท่ี 103 จาก 140   

ล ำดับ หลักสูตร/สำขำวิชำ/ช่ือ - สกุล

2411 นางสาวชลธิชา  อุ่นแก้ว

2412 นางสาวฐิติรัตน์  โพธ์ิณะชาติ

2413 นางสาวณหทัย  สุนทรชัย

2414 นายณัฐชนน  สุขเกษม

2415 นายณัฐพงษ์  เข็มเวียง

2416 นายณัฐวรรธ  ศรีแสง

2417 นางสาวธนาวดี  พิมพ์โสม

2418 นางสาวธัญญาพร  ด้วงวงษ์

2419 นายธีรวีร์  จันทรโพธ์ิศรี

2420 นายนที  เช้ือไทย

2421 นางสาวนรีทิพย์  ชมภูทัศน์

2422 นายนาคชญา  ไชยายงค์

2423 นางสาวน้ าฝน  ทูลนันตา

2424 นางสาวนิสากร  เทศพรม

2425 นางสาวนิสากร  ยางป้อม

2426 นางสาวปิยธิดา  ศรีจุ้ยซ้าย

2427 นางสาวผุสดี  กองเกาะ

2428 นางสาวพรนิภา  จันทร์พิทักษ์

2429 นางสาวพรสุดา  จันทร์คนา

2430 นางสาวพิมพ์ชนก  ธรรมประสิทธ์ิ

2431 นายพีรพงศ์  สุภาพันธ์

2432 นางสาวภัสสร  บุญคง

2433 นายรังสันต์ิ  สุวรรณมิตร

2434 นางสาวรัตน์ติยาภรณ์  วิชัยวงศ์

2435 นางสาวลลิตา  แดงม่ันคง

2436 นายวัชรินทร์  ศรีรัตน์
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2437 นายวันชนะ  จันทโยธี

2438 นางสาววัลลภา  เหล่าวงษี

2439 นางสาววาทินี  เดชบุรัมย์

2440 นายวิทวัส  ยศธิพานา

2441 นายวิรากร  แร่มี

2442 นางสาววิไลภรณ์  สิงห์หล้า

2443 นายศุภวิชญ์  พลเย่ียม

2444 นายสรรเพชญ์  พุ่มรส

2445 นางสาวสุนิษา  ชัยบุตร

2446 นายอนุพงศ์  เถ่ือนแก้วสิงห์

2447 นายอภิเชษฐ์  เฉิดมงคล

2448 นายอภิสิทธ์ิ  เจริญขามป้อม

2449 นางสาวอมรรัตน์  พ่วงแพ

2450 นางสาวอรสุภา  แก้วนารี

2451 นางสาวอุชุตา  ผดุง

2452 นางสาวไอลดา  ถ่ินมุกดา

2453 นางสาวสุชญา  บรรเทาพิษ

สำขำวิชำภำษำเกำหลี

2454 นางสาวกนกวรรณ  วงษ์โคกสูง

2455 นางสาวกัญจน์อมล  แก้วเจือ

2456 นายกิตติพศ  บุญครุฑ

2457 นางสาวจิณห์คนิภา  แปลงกลาง

2458 นางสาวจิตสุภา  ณ  นคร

2459 นายเจนณรงค์  โพนทอง

2460 นายฉัตรชัย  บุญมา

2461 นางสาวชญานี  ศรีเพ็ง
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2462 นางสาวชนิดา  พันธ์ุหนอง

2463 นางสาวชไมพร  ยุระเทศ

2464 นางสาวชาลิณี  ค าสีทา

2465 นางสาวชาลิณี  พ่อโพธ์ิ

2466 นางสาวฐิติชญา  พ่ึงสุข

2467 นางสาวณพัชญา  บุญธรรม

2468 นางสาวณัฎฐธิดา  บางทราย

2469 นางสาวณัฏฐนันท์  พรมชัย

2470 นางสาวดวงกมล  ดาบุตร

2471 นางสาวดารณี  สวัสด์ิศรีภาพ

2472 นายทรงพล  สนสุนันท์

2473 นางสาวธัญญรัตน์  ชูรัตน์

2474 นางสาวนภารัตน์  เจริญสุข

2475 นางสาวนันท์นภัส  สามหมอ

2476 นางสาวเบญจา  ทิพมณี

2477 นางสาวปติมากร  ทองธรรม

2478 นางสาวประกายมาส  คุณาคุณ

2479 นางสาวประภาพร  นางแพง

2480 นางสาวปาณิศา  นิมิตรชัย

2481 นางสาวปุญญาพร  ภูมิวรัตน์

2482 นางสาวพลอยไพลิน  รัตนวรรณ

2483 นางสาวพัชรินทร์  สหัสกุลวงศ์

2484 นางสาวพิณนภา  ศรีนาคา

2485 นางสาวพุทธมาศ  สังข์ขาว

2486 นางสาวมีนาพร  วังสันต์

2487 นางสาวรุ่งนภา  ทองบุญชม
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2488 นางสาววิรัชดา  บุญประเสริฐ

2489 นางสาวแวววรรณ  แวงวรรณ

2490 นางสาวศรสวรรค์  เหล่าจ่ัน

2491 นางสาวศิริณี  บุญเศษ

2492 นางสาวศิริพร  ชาญธนู

2493 นางสาวศิริวรรณ  โกฏค้างพลู

2494 นางสาวศิริวรรณ  ละอองทอง

2495 นางสาวศุภนิดา  วังหนองเสียว

2496 นางสาวสุทธิดา  วรรณชัย

2497 นางสาวสุพรรณา  สภาพไทย

2498 นางสาวสุภาพร  ชาเคน

ศิลปศำสตรบัณฑิต

สำขำวิชำภำษำจีน

2499 นางสาวกนกกาญจน์  บัวถนอม

2500 นางสาวกนกวรรณ  เตชะพกาพงษ์

2501 นางสาวกรรณิการ์  พิมสอน

2502 นางสาวกัญรดา  แม้นนิยม

2503 นางสาวจันทมณี  จอกทอง

2504 นางสาวจิดาภา  ล้ิมมณี

2505 นางสาวจินดารัตน์  คนตรง

2506 นางสาวจุฑาทิพย์  เหล่าก้อนค า

2507 นางสาวจุฑามาศ  ชัยเนตร

2508 นางสาวชณัฐชา  พ่ึงบัว

2509 นางสาวชลิตา  สุดสอาด

2510 นางสาวฐิติรัตน์  กองแก้ว

2511 นางสาวณัฐฐา  ม่ังละมูล
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2512 นางสาวณัฐธิดา  สุวรรณธนรัชต์

2513 นางสาวณัฐรียา  จันทราช

2514 นางสาวณัฐวิภา  สิมณี

2515 นางสาวณัฐิดา  ผ่องสุภาพ

2516 นายดนุพร  แก้วหาวงค์

2517 นางสาวธนาภา  ไชยปัญหา

2518 นางสาวนภัสวรรณ  เครือค า

2519 นางสาวนริศรา  มาสี

2520 นางสาวนิติภรณ์  พลไพล

2521 นางสาวนิโลบล  ลาษา

2522 นางสาวนิศาชล  ทองแล่ง

2523 นางสาวบัณฑิตา  ขาวงาม

2524 นางสาวบุญยาพร  ศรีระษา

2525 นายปรีชา  จินตะบุตร

2526 นางสาวปิยดา  บรรจุงาม

2527 นางสาวพรกมล  วงค์นรา

2528 นางสาวพรนภา  ชวลิตนิธิกุล

2529 นางสาวพัชรพร  ศรีไชย

2530 นางสาวพัชรินทร์  อ าไพ

2531 นายพัฒนศิลป์  เมฆฉัตร

2532 นางสาวภัทรวดี  มณีพิมพ์

2533 นายภูมิรพี  น้อยหลุบเลา

2534 นางสาวเมธาภรณ์  ศุภมงคล

2535 นางสาวเมศิญา  มาลาพล

2536 นางสาวรัตติยากร  แสงนาฮาย

2537 นางสาวลลิตา  เกร่ินสระน้อย
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2538 นางสาววรนิษฐา  ธงชัย

2539 นางสาววรัญญา  ทับสุเทพ

2540 นางสาววราวรรณ  ขันธ์ดวง

2541 นายวีรัชสิทธ์ิ  ใจสู้ศึก

2542 นางสาวสโรชา  พุทธิชน

2543 นางสาวสินีนาถ  แซ่เตียว

2544 นางสาวสิรินาถ  อุ่มเกษ

2545 นางสาวสุนันทา  นักท าเกวียน

2546 นางสาวสุนิสา  มาตย์วิเศษ

2547 นางสาวสุนิสา  เรืองชาย

2548 นางสาวสุมิตา  โคตพรม

2549 นางสาวสุรารักษ์  จันทะคัด

2550 นางสาวสุวรรณา  เพริดพราว

2551 นางสาวสุวัชชณีย์  วงค์ภา

2552 นางสาวอารีรัตน์  ทองพรม

2553 นางสาวอิสรีย์ยา  ฦาแรง

สำขำวิชำภำษำญ่ีปุ่น

2554 นางสาวกนกพร  พ่ึงพิศวง

2555 นางสาวกนกภรณ์  เพชรศรีสม

2556 นางสาวกมลชนก  เรืองเสนา

2557 นางสาวกษมา  ไขว้วงศ์

2558 นางสาวกันยารัตน์  ฐิติทศพร

2559 นางสาวจรรญรัตน์  คมวัชระ

2560 นางสาวจีรภัทร  ศรีวิจารย์

2561 นางสาวเจนจิรา  ระดาพัฒน์

2562 นางสาวญาณินทร์  พินิจมนตรี
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2563 นางสาวดวงฤทัย  ไชยงาม

2564 นางสาวตรีรัตน์  อดิเรกรัฐ

2565 นางสาวธัญลักษณ์  ภูดรม่วง

2566 นางสาวนลินี  รัตนประภา

2567 นางสาวนันทนา  ม่วงศรี

2568 นายนันทวัฒน์  พลวัฒนชัย

2569 นางสาวนุชจรีย์  จ่ากลาง

2570 นางสาวเนธิตา  นูสีหา

2571 นางสาวเบญจพรรณ  สัตยานุชิต

2572 นางสาวปภาดา  ขาดรัมย์

2573 นายปรีชา  โพธ์ิพุ่ม

2574 นางสาวปัญชลิกา  แก้วเกษ

2575 นางสาวพัชรภรณ์  บุญโยพันธ์

2576 นางสาวพัชราภรณ์  ศรีหาพงษ์

2577 นางสาวพัณณิตา  พวงสด

2578 นางสาวภัทราพร  อันดารา

2579 นางสาวมัลลิกา  ภารพิบูรณ์

2580 นางสาวรัตติยากร  กุลทอง

2581 นางสาววชิราภรณ์  แก้วเกิด

2582 นางสาววรดา  อรบุตร

2583 นางสาววิชชุดา  อ่ิมพูล

2584 นายศรศิษฎ์  เศรษฐแสงศรี

2585 นางสาวศุภวรรณ  ล าเหลือ

2586 นางสาวสิริยากร  พันธ์ุประสงค์

2587 นางสาวสุธิดา  วิมลพัก

2588 นางสาวสุมาลี  สายกระสุน
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2589 นายสุรศักด์ิ  จ าลองนาค

2590 นายอนุศักด์ิ  วารีศรี

2591 นางสาวอภิญญา  ภูกองชัย

2592 นางสาวอมลพรรณ์  ศรีชัย

2593 นางสาวอรยา  เกล้ียงกล่ิน

สำขำวิชำภำษำไทย

2594 นางสาวกนกลักษณ์  รุ่งเรือง

2595 นางสาวกนกวรรณ  บรรจง

2596 นางสาวกัญญาณัฐ  คิมหันต์

2597 นางสาวกัลยกร  ชัยเทศน์

2598 นางสาวกัลยา  แสงอ่อน

2599 นายโกสิต  ศรีโนรินทร์

2600 นางสาวใกล้รุ่ง  ภูอ่อนโสม

2601 นางสาวจริยาพร  ชนะกาศรี

2602 นางสาวจุฑามาศ  กุลศรีโล

2603 นางสาวจุฑามาศ  ประพันธ์

2604 นางสาวจุฬาลักษณ์  ถ่ินโคกสูง

2605 นางสาวชญาภรณ์  ภูงามเงิน

2606 นางสาวชฎาภรณ์  หาญปรี

2607 นางสาวชนกนันท์  ภูแลนปิว

2608 นางสาวชลธิชา  แก้วค ากอง

2609 นายชัยรัตน์  ขุนอิน

2610 นางสาวณัฏฐพร  ขานเกตุ

2611 นางสาวณัฐชนา  ผ่านศรีมหามาศ

2612 นางสาวณัฐธิดา  ดอนหอมดี

2613 นางสาวณัฐริกา  โคตรโยธา
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2614 นางสาวณัฐสินาถ  ดวงสีหา

2615 นางสาวตวงเพชร  ศิริอ านาจ

2616 นางสาวเตือนจิต  บูรณะ

2617 นางสาวทัศนีย์  ศรีคงเพ็ชร

2618 นางสาวทิพย์วรา  เอ็นดู

2619 นายธนากร  เรียงสอน

2620 นางสาวธัญญารัตน์  ไพลด า

2621 นางสาวธารตะวัน  ภูวงศ์ผา

2622 นางสาวธิดามาศ  รวมสิทธ์ิ

2623 นางสาวนนธยา  พิมบุตร

2624 นายนพรัตน์  กาบบัวลอย

2625 นางสาวนันทรัตน์  สุวรรณมิตร

2626 นางสาวนันทิกา  พรมกระบิล

2627 นางสาวนิภาพร  ถุงแก้วหงษ์

2628 นางสาวปณิตา  เชียงค า

2629 นางสาวประภาศรี  เครือวงศ์

2630 นางสาวปรารถนา  ทุมวงษ์

2631 นางสาวปวีณา  ผ่องผุดผาด

2632 นางสาวปัญณ์ศศิธร  วงค์ไชย

2633 นางสาวปาริชาติ  ประยงค์หอม

2634 นางสาวป่ินเพชร  ภูจ่าพล

2635 นางสาวพรนภา  ภูผิวฟ้า

2636 นางสาวพิมดาว  อาชญาวรบุตร

2637 นายเพชรสวรรค์  หนูสลุง

2638 นางสาวฟาตีมี  ยีบือราเฮง

2639 นางสาวฟาราตี  ยีบือราเฮง
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2640 นางสาวภรณ์นิภา  ทองสมบัติ

2641 นางสาวภัคจิรา  เมืองฮาม

2642 นางสาวภาณุมาศ  บัวชุม

2643 นางสาวภารีดา  ชินสี

2644 นางสาวยอดนรี  ภูพาน

2645 นางสาวยุนภา  ประทุม

2646 นางสาวเยาวมาลย์  กองเกิด

2647 นางสาวโยษิตา  สอนศรี

2648 นางสาวรัศมี  บึงสพาน

2649 นางสาวลฎาภา  บุพศิริ

2650 นางสาววรินทร  พัฒนชัย

2651 นางสาววัชราภรณ์  ธรรมโส

2652 นางสาววิภาดา  พยัคฆ์

2653 นางสาววิภาดา  ลวดอุปโปร์

2654 นางสาววิภาวดี  บุญตะวัน

2655 นางสาววิมลยา  โคตรทองวงค์

2656 นางสาววิไลรัตน์  สีช่ืน

2657 นางสาวศรญา  พรมนอก

2658 นางสาวศศิประภา  แดนเขต

2659 นางสาวศศิวิมล  สิมพันธ์

2660 นางสาวศิดาภา  แดนเขต

2661 นางสาวศิรประภา  คุณพรม

2662 นางสาวศิริขวัญ  ไชยจักร

2663 นางสาวศิริรัตน์  แก้วกาสี

2664 นางสาวศิริรัตน์  จันทะบาล

2665 นางสาวศิวาภรณ์  ด่านรุ่งเรือง
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2666 นางสาวศุธาทิพย์  นาดี

2667 นายศุภกานต์  จันทะช านิ

2668 นางสาวสรณ์สิริ  วงเลิง

2669 นางสาวสรัญญา  รักษาภักดี

2670 นางสาวสิริยาพร  ดรอินทร์

2671 นางสาวสุกัญญา  ปราณีตพลกรัง

2672 นางสาวสุทธิดา  พรมนอก

2673 นางสาวสุทธิดา  เอ้ือนไธสง

2674 นางสาวสุธิดา  ตันโยธา

2675 นางสาวสุนิษา  ภูเทียมลม

2676 นางสาวสุนิสา  บุญชู

2677 นางสาวสุภัทสร  นาชัยพลอย

2678 นางสาวสุภัสสร  น้อยทรง

2679 นางสาวสุภาพร  หวังรวนกลาง

2680 นางสาวเสาวรส  เสนารา

2681 นางสาวหัทยา  อินทรธรรมา

2682 นายอดิสรณ์  โมรี

2683 นางสาวอรวี  ศรีนัมมัง

2684 นางสาวอรอนงค์  วงศ์พงษ์ค า

2685 นางสาวอลิสรา  บุบผาโท

สำขำวิชำภำษำฝร่ังเศส

2686 นางสาวกัณณิกา  ภู่ขาว

2687 นางสาวจิตติมา  ทาอามาตย์

2688 นางสาวจินตนาการ  สร้างการนอก

2689 นางสาวจุฬาลักษณ์  โคตรจรินทร์

2690 นางสาวชนิตาภา  ทบลา
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2691 นางสาวชไมพร  กุตเสนา

2692 นางสาวชลนิภา  เทียนแสง

2693 นางสาวณัฐรดา  ภูมิเย็น

2694 นางสาวนฤมล  ขลังวิชา

2695 นางสาวนวพร  แก้ววิเศษ

2696 นางสาวนวรัตน์  ทันบาล

2697 นางสาวน้ าฝน  หาญณรงค์

2698 นายปิยวัฒน์  บัวลอย

2699 นางสาวพนิดา  สุ่มมาตย์

2700 นางสาวมุกดา  อุปรัง

2701 นางสาววรรณนภา  สูนหนองนก

2702 นางสาววรรณพร  ค ามะสอน

2703 นางสาววรรณพร  หลักค า

2704 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงวรรณวิษา  ภูกาสอน

2705 นางสาววรินดา  วงษ์กันหา

2706 นางสาววิระญา  พลภักดี

2707 นางสาววิรัญญา  เรือนทอง

2708 นางสาวศรัณยา  มูลป้อม

2709 นางสาวศราวัณ  ภูถาวร

2710 นายสหัชชัย  สร้อยศิริกุล

2711 นางสาวสิริยากร  จันดา

2712 นางสาวสุธิดา  พรมสิงห์

2713 นางสาวสุพรรษา  แพรศรี

2714 นางสาวสุวนันท์  คงศรี

2715 นางสาวสุวนันท์  ป้องทรัพย์

2716 นายอลงกรณ์  เยาวชัย
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2717 นายเอกดนัย  ใจเด่ียว

สำขำวิชำภำษำเพ่ือกำรสร้ำงสรรค์งำนส่ือส่ิงพิมพ์

2718 นางสาวกรรณิกา  ประทุมชาติ

2719 นางสาวกันยาพร  บัวช่วย

2720 นายคณิติน  มนแพวงศานนท์

2721 นางสาวจิราภรณ์  ภูสีฤทธ์ิ

2722 นายจิรายุส  โมรีรัตน์

2723 นางสาวเจนจิรา  มังคะตา

2724 นายชาญวิทย์  ปัญญาดิษฐ์

2725 นางสาวฐานิต  ดงหงษ์

2726 นางสาวณวิกาญจน์  สุขยา

2727 นายณัฐพล  อินทุทรัพย์

2728 นางสาวดลลักษณ์  อ่อนแก้ว

2729 นายนรากร  เย็นกลาง

2730 นางสาวปนัดดา  นาฬิเก

2731 นางสาวประภัสสร  สุโคตร

2732 นางสาวปราณปรียา  ค าปลิว

2733 นางสาวปริญญาพร  ศรีจันลี

2734 นางสาวพิชญ์ชานันท์  ศรีสุข

2735 นายมงคล  เวียงภักด์ิ

2736 นางสาวมัชฌิมา  ประไพวัชรพันธ์

2737 นางสาวรสชรินทร์  ธิปัตย์

2738 นายรัชพล  ไกรทอง

2739 นางสาวลักขณา  ศรีแก้ว

2740 นางสาววรรณพร  หาญอาสา

2741 นางสาวสิรินรัตน์  ถินกระไสย
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ล ำดับ หลักสูตร/สำขำวิชำ/ช่ือ - สกุล

2742 นายสุประพันธ์  เปล่ียนจันอัด

2743 นายอภิวัฒน์  บุญอินทร์

2744 นายอัครพล  ชนยุทธ

2745 นางสาวอาภัสรา  พรมมะลี

ศิลปศำสตรบัณฑิต

สำขำวิชำภำษำและวัฒนธรรมอำเซียน

2746 นางสาวกนกวรรณ  ทองคนทา

2747 นางสาวกนกวรรณ  มะลิวงค์

2748 นางสาวกนกอร  ณิทฐชัยบุญวุฒิ

2749 นางสาวกมลวรรณ  เมฆวัน

2750 นางสาวกรวรรณ  ศรีราม

2751 นางสาวกรวรา  พิริยะวิไล

2752 นางสาวกฤษณา  พูนกระโทก

2753 นางสาวกิตติยา  ภูแสงส่ัน

2754 นายเจน  โมธรรม

2755 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงเจนจิรา  มีไกรราช

2756 นางสาวชลธิชา  วงษ์ตรี

2757 นางสาวณัฐณิชา  จุ่นม่วง

2758 นางสาวณิชชารีย์  ทองกุลศิริวัฒน์

2759 นายทินภัทร  ผิวขาว

2760 นายธนกร  ศรีวิเศษ

2761 นางสาวธัญญารัตน์  เนินพรหม

2762 นางสาวธิดารัตน์  พลสมัคร

2763 นายธีรศักด์ิ  โกสีนาม

2764 นางสาวนวลลออ  วงษาเวียง

2765 นางสาวนิศารัตน์  ทับปัญญา



หน้าท่ี 117 จาก 140   

ล ำดับ หลักสูตร/สำขำวิชำ/ช่ือ - สกุล

2766 นางสาวบุณยวีร์  เกิมรัมย์

2767 นางสาวบุษบรรณ  ด ารงกิจเจริญ

2768 นางสาวบุษยา  กานานนท์

2769 นางสาวปรียาพร  มีมูล

2770 นางสาวปิยภาณี  ช่วงครบุรี

2771 นางสาวพรญาณี  แก้วปาน

2772 นางสาวพัชริตา  อาจจีน

2773 นางสาวพัชรียา  กลางเมืองพล

2774 นางสาวพิชญาณัฏฐ์  สุขแซก

2775 นางสาวพิริยา  ทะสุนทร

2776 นายพีระพล  กันทะเชียร

2777 นางสาวภัณฑิรา  เขว้าชัย

2778 นางสาวภัทรวดี  เจริญสุข

2779 นางสาวภัสศร  แพงศรี

2780 นางสาวยุพรัตน์  อุ่นรัตน์

2781 นางสาวเยาวลักษณ์  สมพิศ

2782 นางสาวรัญชนา  บุญตา

2783 นางสาวรัตนวรรณ  พรหมบุตร

2784 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงรุ่งทิวา  โพนทอง

2785 นางสาวลัดดาวรรณ  สุขสบาย

2786 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงวรรณภา  ยาทา

2787 นางสาววรรัตน์  วงค์หล้า

2788 นายวรวิทย์  แกมนิรัตน์

2789 สิบเอกวราวุธ  จุดาบุตร

2790 นางสาววิมลรัตน์  สุวรรณจักร์

2791 นางสาววิรวรรณ  ติราวรัมย์
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ล ำดับ หลักสูตร/สำขำวิชำ/ช่ือ - สกุล

2792 นางสาววิไลรัตน์  ค าจันทร์

2793 นางสาวศรัณย์ภัทร  ทุนาบาน

2794 นางสาวศศิธร  ศรีเคน

2795 นางสาวศศินา  สมสกีสิทธ์ิ

2796 นางสาวศิริพร  นันกาสี

2797 นางสาวสุชานันท์  เจือจันทร์

2798 นางสาวสุดารัตน์  จ ารัมย์

2799 นางสาวสุธินี  กองพลพรหม

2800 นางสาวสุพิชญา  ดรนาม

2801 นายสุระชัย  เขียวงาม

2802 นางสาวสุวนันท์  ลุนบง

2803 นางสาวอรนันท์  สุพรรณา

2804 นางสาวอารียา  เวชกามา

สำขำวิชำภำษำอังกฤษ

2805 นางสาวกนิษฐา  แสนยะมูล

2806 นางสาวกัญญารัตน์  บุตรผา

2807 นางสาวกุลธิดา  ศานติบูรณ์

2808 นางสาวชลิดา  ต่ าทา

2809 นายณรงค์  สุวรรณแสง

2810 นางสาวณัฐชนันท์  สุนทรา

2811 นายธนวัฒน์  รัตนสิริ

2812 นายธรรมรัฐ  สันทา

2813 นางสาวธารารัตน์  จันชมภู

2814 นางสาวธิดานันท์  อามาตย์

2815 นายนพเดช  ระวิวรรณ์

2816 นางสาวนับเดือน  โจมแพง
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ล ำดับ หลักสูตร/สำขำวิชำ/ช่ือ - สกุล

2817 นางสาวบุญวิศา  ศรีหานนท์

2818 นายปฏิพัทธ์  สุวรรณบุตร

2819 นางสาวปภัสสร  พิละมาตย์

2820 นางสาวประวาลวรรณ  ทบศรี

2821 นางสาวปราณิสา  จ าปีสี

2822 นางสาวปรารถนา  พิกุลศรี

2823 นายปารามัน  เพชรฤทธิรอน

2824 นางสาวพรธวัล  สีขน

2825 นางสาวพิมพ์ณิภา  พุ่มโพธ์ิ

2826 นางสาวไพรินทร์  อังคณิตย์

2827 นางสาวภัคจีรา  โพธิพรณ์

2828 นางสาวภัสรา  โชคเพชรรัตน์

2829 นายยศวรรธน์  โอฆะพนม

2830 นางสาวเยาวเรศ  ผดุงกิจ

2831 นางสาวรัชนีกร  ก้องเสียง

2832 นางสาวรัฐนันท์  ทรงเย็น

2833 นางสาววัชรียา  ปัจฉิมชาติ

2834 นางสาวศิตางศ์  โคตพันธ์

2835 นายศิริชัย  แสงจันทร์

2836 นายศิริวัฒน์  ปานเนาว์

2837 นางสาวสิริพร  เย่ียมสมบัติ

2838 นางสาวสุธาสิณี  ศรีไผทสมันต์

2839 นางสาวสุธาสินี  ถาวร

2840 นายสุรวิทย์  รัชอินทร์

2841 นายอภิชาติ  บัวแก้ว

2842 นางสาวอภิญญา  จันทร์อุไร
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ล ำดับ หลักสูตร/สำขำวิชำ/ช่ือ - สกุล

2843 นางสาวอัจฉรา  เต้าป้อม

2844 นางสาวอัจฉรา  สงเคราะห์

2845 นางสาวอินทิรา  สมณะ

สำขำวิชำภำษำอังกฤษธุรกิจ

2846 นางสาวกมนทรรศน์  มาคิน

2847 นางสาวกมลรัตน์  ไสยาสน์

2848 นายกรวิทย์  บุญรอด

2849 นางสาวเกณิกา  นาชัยลาน

2850 นางสาวเกษิณีย์  คุณากร

2851 นางสาวขนิษฐา  เงสันเทียะ

2852 นางสาวขวัญลดา  เลิศล้ า

2853 นางสาวจรีภรณ์  ทะกอง

2854 นางสาวจิดาภา  ภูแซมโชติ

2855 นางสาวจิราวรรณ  แสงศาลา

2856 นางสาวเจนติวา  กองณรงค์

2857 นางสาวชนกนาถ  ประจิมทิศ

2858 นางสาวฌาภิญญา  แก้วใส

2859 นางสาวณัฐกานต์  ยืนยาว

2860 นางสาวทิตยา  แสนสุภา

2861 นายธนบูรณ์  เปล่ียนสินไชย

2862 นายธนาทร  ธงชัย

2863 นางสาวธิดาพร  ทิพย์สูงเนิน

2864 นายธีรโชติ  คุณารักษ์

2865 นางสาวบุษยา  ยอดแก้ว

2866 นางสาวปริศนา  สุขร่ี

2867 นายปรีชา  จิตรกุศล
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ล ำดับ หลักสูตร/สำขำวิชำ/ช่ือ - สกุล

2868 นางสาวปาริชา  ศรีเลิศกุลเดชา

2869 นางสาวปิยะฉัตร  วิชัยวงษ์

2870 นายพงศ์ธวัช  หัสเดชะ

2871 นางสาวพัชราภา  แสนทวีสุข

2872 นางสาวพิชญาภัค  แสงกล้า

2873 นางสาวพิมพ์ฤทัย  ชัยวิเศษ

2874 นายภัทรดนัย  ไชโยแสง

2875 นางสาวมณัชญา  สมสอาด

2876 นายวงศ์ตระกูล  พรมลา

2877 นางสาววรินทร์ญา  สิงหะดี

2878 นางสาวศิรดา  บุญมาก

2879 นางสาวสิริรัตน์  กาลบุตร

2880 นางสาวสิริอนงค์  แก้ววงศรี

2881 นางสาวสุทธิดา  วงษ์พรม

2882 นายสุรัตน์  ทองหม้ัน

2883 นางสาวสุริวัสสา  วะสาร

2884 นางสาวสุลีมาศ  แสนค า

2885 นางสาวอารีรัตน์  สินทับ

2886 นางสาวอุมาภรณ์  อวนศรี

สำขำวิชำภำษำอังกฤษเพ่ือกำรส่ือสำรนำนำชำติ

2887 นางสาวกนกพร  อมรภูริวิจักขณ์

2888 นางสาวกาญจนา  นาธงชัย

2889 นางสาวขวัญชนก  ชนะภักดี

2890 นางสาวขวัญชนก  วรรณสาร

2891 นางสาวจารวี  ศิริปะกะ

2892 นางสาวจิราภรณ์  ธรรมบุตร
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ล ำดับ หลักสูตร/สำขำวิชำ/ช่ือ - สกุล

2893 นางสาวจุฑามาศ  ผลาผล

2894 นางสาวชนัฏดา  สุวรรณไตรย์

2895 นางสาวชนิดาภา  ทองดี

2896 นายชาญณรงค์  ท้าวจันทร์

2897 นางสาวณิชาภัทร  ศรีอุทา

2898 นายนครินทร์  ชูธรรม

2899 นางสาวนภัสวรรณ  ชัยปราณีเดช

2900 นางสาวนิธิชญา  ลุนหล้า

2901 นางสาวเปรมสินี  จวบศรี

2902 นายพรชัย  ศรีผ่องงาม

2903 นางสาวพัชชวัลย์ลักษณ์  กมลฤกษ์

2904 นางสาวพัชริดา  ภูขน

2905 นางสาวพิทาพร  พรหมวงษ์ซ้าย

2906 นางสาวภัทรวรินทร์  มาลาศรี

2907 นางสาวลักษณาภรณ์  สุริสาร

2908 นายลินิน  พระนุรักษ์

2909 นางสาววรกานต์  สุพรรณวงศ์

2910 นางสาววิกานดา  รัตนไตรศรี

2911 นางสาวศิรินารถ  เมฆสงค์

2912 นางสาวสิตานัน  วัฒนจิตติ

2913 นางสาวสิรินดา  วรรณกาล

2914 นางสาวสุพัตรา  สีหา

2915 นายอภิชัย  จันทิศ

2916 นางสาวอภิญญา  สืบศรี

2917 นายอิทธิชัย  วัฒนานิติกุล

วิทยำศำสตรบัณฑิต
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ล ำดับ หลักสูตร/สำขำวิชำ/ช่ือ - สกุล

สำขำวิชำภูมิศำสตร์พัฒนำเพ่ือกำรจัดกำรทรัพยำกร

2918 นางสาวกัญญารัตน์  บุญขันธ์

2919 นางสาวกันตพิชญ์  เชียรประโคน

2920 นางสาวขนิษฐา  คูเมือง

2921 นายคชรัตน์  ทูลไธสง

2922 นายคามิน  เหง้าพรหมมินทร์

2923 นางสาวจิตรานุช  ฟ้องเสียง

2924 นายฉัตรณรงค์  นามสงคราม

2925 นายณัฐพล  โพธ์ิแดง

2926 นายดนัย  จันทร์สา

2927 นางสาวดารารัตน์  เรืองวิเศษ

2928 นายธนกฤต  ฝายนันชัย

2929 นางสาวน้ าฝน  พระใหม่งาม

2930 นางสาวนิลรัตน์  นวลหงษ์

2931 นางสาวบุษยมาส  ศรีเพชร

2932 นางสาวปิยพร  พรมมารักษ์

2933 นางสาวพัชรินทร์  คะเนนอก

2934 นางสาวพิชญธิดา  บุญวงศ์

2935 นายพุทธศักด์ิ  ฤทธ์ิค า

2936 นางสาวมณฑาทิพย์  สีด า

2937 นายวรินทร  วงษ์เทียน

2938 นายวัชรพงศ์  ช่วยรักษา

2939 นางสาววิภาดา  สุปะติ

2940 นายศตวรรษ  พรมเมืองขวา

2941 นางสาวศศิธรณ์  บุญศรี

2942 นายศุภวิชญ์  วิไลมณีวรรณ์
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ล ำดับ หลักสูตร/สำขำวิชำ/ช่ือ - สกุล

2943 นายสืบสาย  ประสานสัตย์

2944 นายสุรศักด์ิ  ทับลือชัย

2945 นางสาวสุรีพร  ดีชัย

2946 นางสาวเสาวลักษณ์  ขจรพบ

2947 นางสาวอภิษฎา  ไชยงาม

2948 นางสาวอริสา  ปัญญาชน

วิทยำศำสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับ  1  เหรียญทอง

สำขำวิชำพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำร

2949 นางสาวสุพิชญา  ไชยวิสุทธิกุล

วิทยำศำสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับ  1

สำขำวิชำพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำร

2950 นางสาววาศินา  พันธ์ชาติ

วิทยำศำสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับ  2

สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรอำหำร

2951 นางสาวศิริลักษณ์  ภูปล้ืม

วิทยำศำสตรบัณฑิต

สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร

2952 นางสาวกนกวรรณ  พิมพ์เวิน

2953 นายกฤตยชญ์  คงคาหลวง

2954 นางสาวกาญจนาพร  เนาหนองหวาย

2955 นายกิติศักด์ิ  ธิเขียว

2956 นางสาวกุลทรัพย์  กันธรรม

2957 นายจักราวุฒิ  นิลสูงเนิน

2958 นางสาวจิราภา  นาคทน

2959 นายฐาปกรณ์  แสงฉายา

2960 นางสาวณัฐชา  มีโพนทอง
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ล ำดับ หลักสูตร/สำขำวิชำ/ช่ือ - สกุล

2961 นางสาวณัฐนันท์  สวยไธสง

2962 นายณัฐิวุฒิ  เยาวรรณ

2963 นางสาวดารารัตน์  เหย่ิมสันเทียะ

2964 นายทวิวัฒน์  แสงน้อย

2965 นางสาวนฤมล  บัวภาพันธ์

2966 นางสาวนัฐพร  นนทะค าจันทร์

2967 นางสาวนันทิพร  นระแสน

2968 นางสาวบุณยานุช  น้อยลา

2969 นางสาวปวีณา  โพธ์ิเงิน

2970 ว่าท่ีร้อยตรีปิยพล  ช่วยคุณ

2971 นางสาวปิยมาส  แพงบุปผา

2972 นายปิยวัฒน์  สัจเขต

2973 นายพงศกร  ถาบัว

2974 นางสาวพัชรินทร์  พันธ์คลอง

2975 นางสาวพัทธมน  เพชรใส

2976 นางสาวพิมพ์พร  พรหมอุนาจ

2977 นางสาวพิมพ์วิภา  ขันขาว

2978 นายพุฒิพัฒน์  รุจครองพงษ์

2979 นายภานุทัศน์  แสนสุภา

2980 นายยุทธนา  ว่องไวกริยา

2981 นางสาวฤทัย  ผุโพธ์ิ

2982 นายลัทธพล  เพ่ิมพิบูลย์

2983 นายวัชรพงศ์  นาถมทอง

2984 นายวัลลภ  โคตรภูมี

2985 นายวิชัย  โยธาคุณ

2986 นางสาววิภาวรรณ  ลองจ านงค์
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2987 นางสาววิลาวัลย์  บุตรขันธ์

2988 นายวุฒิชัย  โคตรศิลา

2989 นายวุฒินันท์  นนยะโส

2990 นายศักด์ิดา  สร้อยศิลา

2991 นางสาวศิรัณยา  พิทักษ์

2992 นายศิวะดล  แก้วหล่อ

2993 นายสหรัฐ  ไชยก้ง

2994 นายสุขวิช  กันทะสาร

2995 นายสุจินดา  ปิดตาระโส

2996 นางสาวสุทธิดา  วรไธสง

2997 นายสุพพัด  บูรณะ

2998 นางสาวสุรีย์ฉาย  แสงแก้ว

2999 นายอนัญวัฒน์  ผมงาม

3000 นายอนันทิวัฒน์  หนูวงษ์

3001 นายอภิสิทธ์ิ  เขาโคกกรวด

สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรอำหำร

3002 นางสาวกรรณิกา  ภูบุญคง

3003 นางสาวกัญญารัตน์  แก้วมูลมุข

3004 นางสาวก่ิงกมล  ขรณีย์

3005 นางสาวเกศวรางค์  สิงห์งอย

3006 นายเกียรติภูมิ  ราษฎร์เจริญ

3007 นางสาวขวัญฤทัย  แก้วม่วง

3008 นางสาวจริยา  สิงสมบัติ

3009 นางสาวจามรี  สุวรรณรัตน์

3010 นางสาวจารุวรรณ  โพนะทา

3011 นางสาวเจนจิรา  กาบขน
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3012 นางสาวเจษฎาภรณ์  พลเย่ียม

3013 นายชัชชัย  โล่ห์สีทอง

3014 นางสาวฐิติกรานต์  ศรีทอง

3015 นางสาวฐิติมา  นามวิจิตร

3016 นางสาวณิชากร  ถะเกิงผล

3017 นายดลวัฒน์  กิติอาษา

3018 นายธนวัฒน์  นารินทร์

3019 นางสาวธนัตดา  จันทร์พวง

3020 นางสาวธิดารัตน์  เอมโอษฐ์

3021 นางสาวนภาภรณ์  ราช่อง

3022 นางสาวนฤมล  อุทัยนิล

3023 นางสาวบุศรินทร์  ปล้ืมใจ

3024 นางสาวปทุมพร  งามหลอด

3025 นางสาวปริมประภา  เนียมกลาง

3026 นางสาวปรียาภรณ์  ภูระบัตร

3027 นางสาวปวีณ์นุช  ฮูเจ่ีย

3028 นางสาวปาลิดา  มาตรา

3029 นางสาวปิยาภรณ์  ปะตังพลัง

3030 นางสาวผกาวดี  จงสดับกลาง

3031 นางสาวพรรณนิดา  รัตนวงค์

3032 นางสาวพิมพ์ชนก  สุพรรณเวียง

3033 นายพิริยพงษ์  เห็มสมัคร

3034 นางสาวเพ็ญพิชา  ถาโคตรจันทร์

3035 นางสาวภัทรวดี  ปาณะศรี

3036 นางสาวภารดี  ด าเนินผล

3037 นางสาวเยาวเรศ  รามจาตุ



หน้าท่ี 128 จาก 140   

ล ำดับ หลักสูตร/สำขำวิชำ/ช่ือ - สกุล

3038 นางสาวรักษณาลี  ช านาญสิงห์

3039 นายรัชชัย  ภัทรมนทกานติ

3040 นางสาวรัตติยากร  เขจรลาภ

3041 นางสาวรัตติยากรณ์  บาลวิมล

3042 นางสาววรฉัตร  มาลัยทอง

3043 นางสาวศยภัญ  ทักษ์เตชาณภัค

3044 นางสาวศรอนงค์  สีหาโคตร

3045 นางสาวศรีสุดา  คิดค้า

3046 นางสาวศิรดา  พันจริต

3047 นางสาวศิรัญญา  กระจ่างจิต

3048 นางสาวศิริพร  เหล่าทองสาร

3049 นางสาวสโรชา  อนาบาล

3050 นางสาวสิริกานต์  ถาวรวงษ์

3051 นางสาวสุชาดา  พรชัยภูมิ

3052 นางสาวสุนิตา  ชัยนิคม

3053 นางสาวสุนิตา  แสนหาญ

3054 นางสาวสุพิชชา  เฉลยจรรยา

3055 นางสาวสุภาวี  ทองเกล้ียง

3056 นายสุรเชษฎ์  ศิวินา

3057 นางสาวหทัยชนก  จันทร์ธรรม

3058 นางสาวหัทยา  คูณกลาง

3059 นางสาวอนัญลักษณ์  พลส าโรง

3060 นางสาวอรณิช  ยินดีมาก

3061 นางสาวอรยา  วงศ์ราษี

3062 นางสาวออมทอง  รสโสดา

3063 นางสาวอาทิตยา  ตรีกลางดอน
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ล ำดับ หลักสูตร/สำขำวิชำ/ช่ือ - สกุล

3064 นางสาวอาริยา  บรรดร

สำขำวิชำเทคโนโลยีชีวภำพ

3065 นางสาวกมลชนก  แสนลัง

3066 นางสาวกรรณิการ์  สมพิทักษ์

3067 นางสาวกฤติกา  ภูมลี

3068 นางสาวกันติยา  ชัยสุรสินทวี

3069 นางสาวกัลยา  บุญปก

3070 นางสาวจรรยพร  แฝงภักดี

3071 นางสาวจารุมาศ  รัตนธารส

3072 นางสาวจินตนา  เบ้าสุภี

3073 นางสาวจุฑารัตน์  กาญจนานุรักษ์

3074 นางสาวชรินรัตน์  ซ้ายขวา

3075 นางสาวชลธิชา  เนาวะราช

3076 นางสาวฐานิตา  ทองอาสา

3077 นางสาวณัฏฐณิชา  ดุลยประภา

3078 นายณัฐสิทธ์ิ  สุยค าไฮ

3079 นายตะวัน  คาดีวี

3080 นายทวัตร  สิทธิโคตร

3081 นางสาวธัญญาศิริ  ไชยคิรินทร์

3082 นายธันวา  ตาวงษา

3083 นางสาวนภัสวรรณ  วิริยะวังพรม

3084 นางสาวนันทพร  สมานวงค์

3085 นางสาวนิติภาพร  เก่งสาร

3086 นางสาวบัณฑิตา  ค้าขาย

3087 นางสาวปัญจมาภรณ์  มารมย์

3088 นางสาวปิยพร  บุญพันธ์
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3089 นายปิยวัฒน์  เพียรกลาง

3090 นายพงศธร  สวดสม

3091 นางสาวพฤกษา  เกาแกกูล

3092 นางสาวพัชราภรณ์  พลเวียง

3093 นายพัฒนพงษ์  หมุนค า

3094 นางสาวเพชรไพลิน  โตทะเล

3095 นางสาวภัคจิรา  เกล้ียงสมร

3096 นางสาวมณีรัตน์  ประทุมทอด

3097 นางสาวมลฑิรา  สีใส

3098 นางสาวมาลิณี  เดือนกระจ่าง

3099 นางสาวมินตรา  แสนยะมูล

3100 นางสาวรัชนีกร  ลุนอินทร์

3101 นางสาวรัตติกาล  สีพาลา

3102 นายเรืองศักด์ิ  ฤาชา

3103 นางสาววรญา  สุขสวัสด์ิ

3104 นางสาววรรณนา  ศรัทธา

3105 นางสาววริศรา  สนหลักใจ

3106 นางสาววริสรา  วรวรางค์กูล

3107 นางสาววิจิตรา  ล้านพลแสน

3108 นางสาววิสุดา  โล่ห์ค า

3109 นายวีรยุทธ  ผลพิมาย

3110 นางสาวศศิภา  แสงศรี

3111 นางสาวศิริลักษณ์  ไทยทองหลาง

3112 นางสาวโศภิษฐ์พร  แซ่ล้ี

3113 นางสาวสุกัญญา  ไปปอด

3114 นายสุทิวัส  น่ิมสุวรรณ์
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3115 นางสาวสุพรรณษา  ค าจันวงษา

3116 นางสาวอนงนาฏ  ฐานะ

3117 นางสาวอนงนุช  กองสี

3118 นางสาวอภิญญา  มาโสภา

3119 นายอภิสิทธ์ิ  มูลมิรัตน์

3120 นายอรชุน  สันต์โสภา

3121 นางสาวอรยา  เสียงเพราะ

3122 นางสาวอรอนงค์  ชาญช านิ

3123 นางสาวอินธิรา  สิงห์นารายณ์

วิทยำศำสตรบัณฑิต

สำขำวิชำประมง

3124 นายขจรศักด์ิ  พรรคทิง

3125 นางสาวชนนิกานต์  สนิทมาก

3126 นายชัยณรงค์  คบด่านกลาง

3127 นายตะวัน  เชียงขวาง

3128 นายทักษ์ดนัย  ชราชัย

3129 นางสาวธัญญา  ภูผาพลอย

3130 นายธีรภัทร  บัลลังค์

3131 นายนิติพงษ์  โพธ์ิศรี

3132 นายบัณฑิต  นาเมืองรักษ์

3133 นางสาวปิยพร  กันหาสียา

3134 นางสาวพิมชนก  สุขย่ิง

3135 นางสาวพิมพ์ชนก  ใจคง

3136 นายภัทรพล  เอกนาสิงห์

3137 นางสาววชิรินทรา  แสนสีมนต์

3138 นายวิทวัฒน์  ก่อโพธ์ิศรี
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3139 นางสาววิรัลยา  สามเชียง

3140 นางสาววีรดา  แสนหล้า

3141 นางสาวศิรินันท์  เต่าทอง

3142 นางสาวสมหฤทัย  โพธ์ิศรี

3143 นายสุธรรม  ยอดศิริ

3144 นายสุริเยศ  วชิรอมรเลิศ

3145 นางสาวอรอนงค์  กันหามอม

3146 นางสาวอรอนงค์  แสนบุตร

3147 นางสาวณัฏฐนันท์  โสดา

3148 นางสาวอณัฐภิชา  กรรโณ

สำขำวิชำพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำร

3149 นางสาวกุลนันท์  นานรัมย์

3150 นางสาวจิตตา  พิงชัยภูมิ

3151 นายชวกร  เวสนันท์

3152 นางสาวณัฐสุดา  รักษาภักดี

3153 นางสาวทิพนภา  ผาลี

3154 นางสาวนฤมล  ปู่บุตรชา

3155 นายบดินทร์  สีทองนาค

3156 นางสาวปิยฉัตร  สีพรม

3157 นางสาวพรนภา  ยอดพรหม

3158 นางสาวมนัสชยาภรณ์  อุสาห์

3159 นางสาวเยาวลักษณ์  แคนชัยภูมิ

3160 นางสาวลลิตา  แสนสมบัติ

3161 นางสาวสิริรัตน์  สีลาบุตร

3162 นางสาวสุณิสา  ภูมาศ

3163 นางสาวหัทยา  ทองนวล
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3164 นางสาวออริญา  ยลโสภณ

สำขำวิชำสัตวศำสตร์

3165 นางสาวกฤษณา  สมสกุล

3166 นางสาวแคทลียา  คะสีทอง

3167 นางสาวจันทนิภา  หลักทอง

3168 นางสาวจินตนา  เทวรัตน์

3169 นางสาวจิราภา  ปัตภี

3170 นางสาวฉัตรชยา  ละมณเทียน

3171 นายชัยชนะ  ฉลาดดี

3172 นางสาวฐิติญา  มณีรัตน์

3173 นางสาวฐิติมา  พาพันธ์

3174 นางสาวฐิติรัตน์  เจริญทรัพย์

3175 นายณธกร  โพธินาแค

3176 นายณรงค์ฤทธ์ิ  ศรีบุรินทร์

3177 นางสาวณัฐกาญจน์  วิชัยวงษ์

3178 นางสาวณัติณี  เกิดพุ่ม

3179 นางสาวธนพร  พุทธเสน

3180 นายธนากร  แก้วล้วน

3181 นางสาวธมลวรรณ  ช่ืนอารมย์

3182 นางสาวนภาพร  อะสงค์

3183 นางสาวนิธิพร  อนทวัตร

3184 นางสาวปภัสสร  ถารี

3185 นางสาวปานชนก  ขันตีสะพังหลวง

3186 นางสาวปิยณัฐ  ชัยสอน

3187 นางสาวพรนภา  ดงตะใน

3188 ว่าท่ีร้อยตรีพรพิพัฒน์  ครองสี
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3189 นางสาวพัชราภรณ์  สีลุนทอง

3190 นางสาวภัชรลักษณ์  เทือกท้าว

3191 นายภิญโญ  อามาตย์มนตรี

3192 นายภิเษก  เท่ียงค า

3193 นางสาวมลิวัลย์  วงสุนา

3194 นางสาวมาริษา  ไชยา

3195 นางสาววณิษฐา  แสงดาว

3196 นายวรเชษฐ์  นิสยันต์

3197 นางสาววรรณิสา  สอาดจันดี

3198 นางสาววราพร  โลเกตุ

3199 นางสาววิภาวดี  ธุระพระ

3200 นายวุฒิไกร  ดวงอุทา

3201 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงศศิธร  ค ายางจ้อง

3202 นางสาวศันซนีย์  ด้ายผ้ึง

3203 นางสาวศิริวิภา  สาวันดี

3204 นางสาวศุภิสรา  ไกยสิทธ์ิ

3205 นางสาวสาวิตรี  สุวรรณธรรม

3206 นายสิรภพ  สิมแสง

3207 นางสาวสุกัญญา  ปัดถากิจ

3208 นางสาวสุธิตา  ม่ันสง่า

3209 นางสาวสุภัทรา  ประจักจิต

3210 นายสุรสิทธ์ิ  จ านิล

3211 ว่าท่ีร้อยตรีสุรัตน์  แก้วเมือง

3212 นายสุริยา  ปุริท าเม

3213 นางสาวสุวินนา  ผมเพชร

3214 นางสาวอรวรรณ  เลากลาง
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3215 นางสาวอัญชลี  ค าอ้อ

3216 นายอัษฎาวุธ  จ่าอ่อน

สัตวแพทยศำสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับ  1  เหรียญทอง

3217 นางสาวธนาวดี  เมฆวิมล

สัตวแพทยศำสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับ  2

3218 นายพชรพล  ขาวงาม

สัตวแพทยศำสตรบัณฑิต

3219 นางสาวกรรณิกา  พูนทอง

3220 นายเกียรติศักด์ิ  ดอกแก้ว

3221 นางสาวชญานิศ  ไชยพรรณา

3222 นางสาวชนาพร  พวงมาลัย

3223 นางสาวณัฐกุลกานต์  งามแฉ่ง

3224 นางสาวธนัทพร  แซ่เอ๊ียว

3225 นางสาวบัณฑิตา  อินทะพันธ์

3226 นางสาวปทิตตา  นรากรมังคลา

3227 นางสาวปาณิศา  ศรัทธาคลัง

3228 นางสาวพิชชาพร  นาชัยวัฒน์

3229 นางสาวภารดี  ค าทองดี

3230 นายวรพล  ทองสง่า

3231 นายวราธร  วัติรางกูล

3232 นางสาวสโรชา  บุญช่วย

3233 นางสาวสุทธิพร  เดชพุฒ

3234 นางสาวสุประวีณ์  สะเเกงาม

3235 นางสาวสุมิตตรา  พาขุนทด

เภสัชศำสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับ  1  เหรียญทอง
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สำขำวิชำกำรบริบำลทำงเภสัชกรรม

3236 นางสาวจิณัฐติกานต์  หอมสมบัติ

เภสัชศำสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับ  1

สำขำวิชำกำรบริบำลทำงเภสัชกรรม

3237 นางสาวกาญจน์ธิดา  ภูมิพิทยานนท์

3238 นายธราธร  จันทรศรีชา

3239 นางสาวธิดารัตน์  ผลสนอง

3240 นางสาวนภวรรณ  กองสิน

3241 นางสาววริษฐา  อนันต์วรปัญญา

3242 นายวิวัฒน์  ทาสิงห์

3243 นางสาวศศิภัทร  สวัสด์ิศรี

3244 นางสาวอัมพิกา  ช่างผัส

เภสัชศำสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับ  2

สำขำวิชำกำรบริบำลทำงเภสัชกรรม

3245 นางสาวกนกลักษณ์  ชาญสูงเนิน

3246 นางสาวกัญญาวีร์  สยามา

3247 นางสาวเกวลี  ดีรบรัมย์

3248 นางสาวงามสิรี  สวัสด์ิรัมย์

3249 นางสาวจิรนันท์  ไชยสิงห์

3250 นางสาวจิราวรรณ์  อัจฉริยวงศ์เมธี

3251 นายจีราวัฒน์  ถ่ินแสนดี

3252 นางสาวจุลานันท์  เจ็กสูงเนิน

3253 นางสาวชนัญญา  บุญที

3254 นางสาวชไมพรรณ  วัฒนกูล

3255 นางสาวณพิภรณ์  อิสริยะชัยกุล

3256 นางสาวณัฐกานต์  แซ่ฮ้อ
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3257 นายณัฐพล  สารจันทร์

3258 นางสาวณิชา  ดอนเงิน

3259 นางสาวธนัชพร  ธัญญาภิบาล

3260 นางสาวธัญชนก  พลเวียง

3261 นางสาวธัญธร  วิชัยวงษ์

3262 นางสาวธัญธิตา  ทองดี

3263 นางสาวธัญวรัตม์  นาเมืองจันทร์

3264 นายธีรนนท์  บังคมธรรม

3265 นายนฤเบศ  เทพวันดี

3266 นางสาวปนนทพร  พวงศิริ

3267 นางสาวปนัดดา  ไชยฮะนิจ

3268 นางสาวประวีณา  ชูไสว

3269 นางสาวปานชีวา  รัชอินทร์

3270 นางสาวผกาวดี  นามวงษ์

3271 นางสาวพิชญ์ณัชชา  นันตะนะ

3272 นางสาวพิชญา  พลขยัน

3273 นางสาวไพจิตรา  ช านาญจิตต์

3274 นายภูเบศ  โคตรสีเขียว

3275 นางสาวรวินท์นิภา  วิบูลย์จันทร์

3276 นายรัญชน์  ศรีมงคล

3277 นางสาวลิปิการ์  การถัก

3278 นางสาววัชรี  คงกระโทก

3279 นางสาวศรสลัก  พรมภมร

3280 นางสาวศศิวิมล  แตงฉ่ า

3281 นางสาวศิริวรรณ  ตามจนา

3282 นางสาวสิริลักษณ์  พาลึก
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3283 นางสาวสุพัตรา  ผลเจริญ

3284 นางสาวโสภิดา  เจตนา

3285 นางสาวหทัยกานต์  หาแก้ว

3286 นางสาวอรุณลักษณ์  เศษรักษา

3287 นางสาวอัญชิสา  สาผิว

3288 นางสาวอารียา  สมจิตร

3289 นางสาวอินทุกานต์  อินทรพาณิชย์

เภสัชศำสตรบัณฑิต

สำขำวิชำกำรบริบำลทำงเภสัชกรรม

3290 นางสาวกรกนก  สงวนตระกูล

3291 นางสาวกัญญพัชร  ค าแก้ว

3292 นางสาวกัญญารัตน  แก้วยา

3293 นางสาวกาญจนาวดี  สูงเนิน

3294 นางสาวกุลิสรา  มณีทูล

3295 นางสาวขวัญชนก  ศิริบุรี

3296 นายคุณากร  จันทะมน

3297 นางสาวคุณิตา  จันทร์ถง

3298 นายจิรภัทร  พงษ์ประเสริฐ

3299 นางสาวจิรัชยา  อุไรรัตน์

3300 นางสาวเจนจิรา  อยู่แท้กูล

3301 นายฉัตรชนก  เอ่ียมวิถีวนิช

3302 นางสาวฉัตรวรินท์  แก้วดี

3303 นางสาวชญาณี  คงกะแดะ

3304 นางสาวชนิกานต์  ธนวิศิษฐ์ธาดา

3305 นางสาวชไมพร  กิตติชัยวัฒนา

3306 นางสาวชลธิชา  ดีกุดตุ้ม
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3307 นางสาวชลนิชา  โพธ์ิโหน่ง

3308 นางสาวชลพรรษ  ตรันเจริญ

3309 นายชัยณรงค์  วิจิรัมย์

3310 นายฐาปกรณ์  เปล่งวรรณ์

3311 นางสาวณัฐฐินันท์  จ้ าแพงจันทร์

3312 นายณัฐสิทธ์ิ  สินโท

3313 นางสาวณัฐหทัย  ปักกาเต

3314 นางสาวดิศรินทร์  รัมพณีนิล

3315 นายทรรศนัย  นงประโคน

3316 นางสาวทัศนีย์  ภูกองชนะ

3317 นางสาวทิพวัลย์  ศรีบุญชู

3318 นางสาวทิพากร  อาจารีย์

3319 นายธนาฤทธ์ิ  พิสุทธิมาน

3320 นายธรรพ์ณธร  โชติการณ์

3321 นางสาวนิรันตรี  สวัสด์ิผล

3322 นางสาวเนธัญน่า  อินทอง

3323 นางสาวปกิตตา  ทรงศรี

3324 นางสาวปริญณภัทร  จินาย

3325 นางสาวปลิดา  ค าทา

3326 นางสาวปัณฑิตา  จันทเสนา

3327 นางสาวพัชรพร  สินแสง

3328 นางสาวพิชชาภา  บุตรช่วง

3329 นางสาวเพชรดา  ทองภูธรณ์

3330 นางสาวภควดี  จันปุ่ม

3331 นางสาวมณฑกานต์  พ่อค้า

3332 นางสาวมนสรัญ  ลีสีสุข
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3333 นางสาวมันตา  มองเพชร

3334 นางสาวเยาวลักษณ์  เก่งนอก

3335 นายวงศ์วรุตม์  บริหารธนวุฒิ

3336 นางสาววทันยา  ประเสริฐรุ่งเรือง

3337 นางสาววรรณภรณ์  พงศ์สุวรรณ

3338 นายวรา  วราศิระพงศ์พันธ์

3339 นางสาววรินทร  วัชรินทรชัย

3340 นางสาววิรงรอง  อภิรัตน์มนตรี

3341 นายวิโรจน์  ค าแก้ว

3342 นางสาวศิริกาญจน์  สระแก้ว

3343 นางสาวศิริขวัญ  แพนไธสง

3344 นางสาวศิริลักษณ์  มุระดา

3345 นางสาวศิริลักษณ์  วิชาจารย์

3346 นางสาวศุภลักษ์  ศุภรตรีทิเพศ

3347 นางสาวศุภัฐกาญจน์  ธงศรี

3348 นางสาวสุกัญญา  มูลทา

3349 นางสาวสุณิสา  มาตะวงษ์

3350 นางสาวสุทธิดา  สุขศรี

3351 นายสุรบถ  สุขสบาย

3352 นางสาวสุวัสวรา  อุดมเกษตรรัตน์

3353 นางสาวอัญลดา  พลดอน

3354 นายเอกภพ  สุดาจันทร์
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เกียรตินิยมอันดับ  1  เหรียญทอง

สำขำวิชำกำรบริหำรกำรเงิน

3355. นายเอกพล  สมุทร

บริหำรธุรกิจบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับ  1

สำขำวิชำกำรจัดกำร

3356. นางสาวสุภาพร  มหาโหมด

สำขำวิชำกำรตลำด

3357. นางสาวอ าภาพร  ดอนน้อยหน่า

สำขำวิชำกำรบริหำรกำรเงิน

3358. นางสาวทัศน์สิวาดี  ค าแสน

3359. นายพิชญ  ไกยวงศ์

3360. นางสาววิภารัตน์  เนินทราย

สำขำวิชำธุรกิจระหว่ำงประเทศ (หลักสูตรนำนำชำติ)

3361. นางสาวมาดีฮะ  อุมา

บัญชีบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับ  1

3362. นางสาวกฤติยา  แก้วไชย

3363. นางสาวกัญญารัตน์  สุขบุญ

3364. นางสาวกีรตยา  สาสิงห์

3365. นางสาวคริสตยาพร  จึงวัฒนสกุล

3366. นางสาวชลิตา  เหล่าฤทธิไกร

3367. นายธนา  พุ่มพิทักษ์

3368. นางสาวนันทนา  ไกรเพ็ชร

3369. นางสาวเบญจรัตน์  พรหมคุณ
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3370. นางสาวปนัดดา  แสนโคตร

3371. นางสาวปิยะชาติ  เกิดเช้ือ

3372. นางสาวผกามาศ  ถือเหมาะ

3373. นางสาวพรสุดา  รัดที

3374. นางสาวพิมพ์ชนก  จันทรมนตรี

3375. นางสาวมณฑกานต์  แซ่โล้ว

3376. นายมนัสชัย  ชุมแสง

3377. นางสาววรรณพร  สิทธิศาสตร์

3378. นางสาวศิริลักษณ์  แซ่เต็ง

3379. นางสาวสุจิรา  พงษ์โคกสี

3380. นางสาวสุดารัตน์  พุ่มพยอม

3381. นางสาวสุวิดา  จัดนอก

3382. นางสาวอนัญญา  ไชยโคตร

เศรษฐศำสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับ  1

สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ธุรกิจ

3383. นางสาวชมพูนุช  ตรีชินะพงศ์

3384. นางสาวณัฐพร  ลาดเพ็ง

บริหำรธุรกิจบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับ  2

สำขำวิชำกำรจัดกำร

3385. นางสาวเกษรา  ทองใบ

3386. นางสาวจันจิรา  รุ่งสุวรรณรักษ์

3387. นางสาวฉัตรกมล  อินทบิน

3388. นางสาวณัฐณิชาช์  กระพันธ์เขียว

3389. นายนนทกานต์  หนไธสง

3390. นางสาวเบญจมาศ  ละออเอ่ียม

3391. นางสาวปวีณา  มูลโพธ์ิ
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3392. นางสาวพุทธรักษ์  อุตรนคร

3393. นางสาวภานุชนาถ  ขันแก้ว

3394. นางสาวรัชฎาภรณ์  โคตรชมภู

3395. นางสาววชิรญาภรณ์  ตระนุมาตร์

3396. นางสาววณัญญา  วิเศษสมบัติ

3397. นางสาววณัฐชยา  ปัสสาค า

3398. นางสาววัชราภรณ์  คมศร

3399. นางสาววิภาศิริ  ปราบวิชิต

3400. นางสาวสุชาดา  จิตตะยโสธร

3401. นางสาวสุภารัตน์  จินนาโด

สำขำวิชำกำรตลำด

3402. นางสาวกมลแก้ว  ศรีนวล

3403. นายกิตติศักด์ิ  เจริญคร

3404. นางสาวจิราภา  แสนเจียม

3405. นางสาวทิชากร  พรหมเทศ

3406. นางสาวนิลนภา  แก้วบุดดี

3407. นางสาวเบญจวรรณ  ค าภา

3408. นางสาวศศิธร  ตันวัฒนเสรี

3409. นางสาวศิริลักษณ์  ทัศบุตร

3410. นางสาวสุธิตา  สโนนอก

3411. นายอนุติ  เพ่ิมพูล

3412. นางสาวอรดา  สมบูรณ์

3413. นางสาวอัจจิมา  พนมเขตร์

สำขำวิชำกำรบริหำรกำรเงิน

3414. นางสาวชุลีพร  สีหาบัว

3415. นางสาวปรารถนา  สุนทรา
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3416. นางสาวปันธิตา  อุสาหรัมย์

3417. นายพัฒน์ยศ  แข็งขัน

3418. นางสาวมัทวัน  ชาพิภักด์ิ

3419. นางสาวมินตรา  แสงเงินบริสุทธ์ิ

3420. นางสาวยุวดี  ดลเลขา

3421. นางสาวศดานันท์  วีระชัย

3422. นางสาวศรสวรรค์  คอบค้อ

3423. นางสาวศิริพรรณ  กาลสุวรรณ

3424. นายเสกสรรค์  ธะนะทอง

3425. นายอภินันท์  นะราช

3426. นางสาวอภิยดา  แหวนหล่อ

3427. นางสาวอรทัย  สีภูแพน

3428. นางสาวอัสนีย์  พรมพิลา

3429. นางสาวอินทิรา  สุระ

สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

3430. นางสาวกิตติภรณ์  ภูกาบเพชร

3431. นางสาวชญานิศ  ชิลนะรัตน์

3432. นางสาววิภาดา  เรืองนุช

สำขำวิชำธุรกิจระหว่ำงประเทศ (หลักสูตรนำนำชำติ)

3433. นางสาวกนกพรหม  คนงาม

3434. นางสาวกิติญาภรณ์  เสาร์เวียง

3435. นายชโนวัชน์  จอมเกาะ

3436. นายณรงค์ศักด์ิ  ค าปาน

3437. นางสาวณัฐณิชาช์  ถีนะถัง

3438. นางสาววนิดา  รูปดี

3439. นางสาววรณัฏฐยา  นิยมตรง
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บัญชีบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับ  2

3440. นายกกกริช  สอนสุภาพ

3441. นางสาวกชกร  เอ็มอ่ า

3442. นางสาวกมลลักษณ์  เพ็ชรรัตน์

3443. นางสาวกัญญาณัฐ  จิระวงค์สันติสุข

3444. นางสาวกัญญารัตน์  อ่อนสุวรรณ

3445. นางสาวกัญญาลักษณ์  ทรัพย์แตง

3446. นางสาวกัลยารัตน์  ศรีสังวรณ์

3447. นางสาวกานต์ธิดา  เจริญพันธ์

3448. นางสาวเกศินี  สะตะ

3449. นางสาวขวัญกมล  สุระภีร์

3450. นางสาวจริยา  นนทะภา

3451. นายจักรภพ  ภักดีการ

3452. นางสาวจันทร์จิรา  เสน่หา

3453. นางสาวจารุวรรณ  พงษ์สุพรรณ์

3454. นางสาวจิรวดี  คุ้มโพน

3455. นางสาวจุฑามาศ  บาลไธสง

3456. นางสาวจุฑามาศ  พาหา

3457. นางสาวเจนจิรา  มรรคนา

3458. นางสาวชนรดี  ทับพิมาย

3459. นางสาวชนิสรา  ภูเดช

3460. นางสาวชลธิชา  ปากดีสี

3461. นายฐิติกร  สุรัตนะ

3462. นางสาวฐิติรัตน์  บุตรศรี

3463. นางสาวณัฐชากร  เวชศรี

3464. นางสาวณัฐธิดา  แหวนหล่อ
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ล ำดับ หลักสูตร/สำขำวิชำ/ช่ือ - สกุล

3465. นางสาวณัฐนรีย์  หงษาพุทธ

3466. นางสาวณัฐนิดา  ราชอุ่น

3467. นายณัฐพล  อาชญาทา

3468. นางสาวณิชากานต์  จันบัว

3469. นางสาวเดือนฉาย  สาระรัตน์

3470. นางสาวทิพวรรณ  เหล่าศรี

3471. นางสาวธัญญลักษณ์  ชมภู

3472. นายนพรัตน์  ประสพสันต์วัฒนา

3473. นางสาวนิตยา  ประสมรักษ์

3474. นางสาวนุชนาถ  เทพารักษ์

3475. นางสาวประภัสสร  นนทวิลาศ

3476. นางสาวประภัสสร  บุราณสาร

3477. นางสาวปวีณ์ธิดา  พาลาศรี

3478. นางสาวปวีณา  สารพงษ์

3479. นางสาวปิยฉัตร  ปล้ืมสุด

3480. นางสาวปิยดา  ชิณรักษา

3481. นางสาวปิยธิดา  กวางแก้ว

3482. นางสาวฝนทิพย์  ไขแสง

3483. นางสาวพรชิตา  ลอยนอก

3484. นางสาวพรธิภา  โพรส

3485. นางสาวพัชรี  คลังพระสี

3486. นางสาวพัชรีพร  พรพิรุณโรจน์

3487. นางสาวพุทธิดา  หาญปราบ

3488. นางสาวเฟ้ืองฟ้า  ชาหล่อน

3489. นายภัทรพล  ชาวขุนทด

3490. นางสาวภัทรวดี  สมภาค
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3491. นางสาวภัทรานิษฐ์  ปิติอนันต์ศรี

3492. นางสาวมณีจันท์  ลีบ ารุง

3493. นางสาวยลดา  ดวงดี

3494. นางสาวโยธกา  รักษา

3495. นางสาวรวิวรรณ  เกยพุดซา

3496. นางสาวรัชดาพร  เช้ือประสาท

3497. นางสาวรัชนก  กองแก้วกาเหรียญ

3498. นางสาวรัชนู  เงินค า

3499. นางสาวรุ่งนภา  จ าปารัตน์

3500. นางสาววทัญญา  พันชะโก

3501. นางสาววรรณภา  ปัญญางาม

3502. นางสาววรัญญา  สุขษาเกตุ

3503. นางสาววราภรณ์  กัณหา

3504. นางสาววราภรณ์  พรมสูตร

3505. นางสาววริศรา  จักรแก้ว

3506. นางสาววันทนา  พาบุ

3507. นายวุทธิพัฒน์  ปณชัยธีรดนย์

3508. นางสาวศศิประภา  ปานุเวช

3509. นางสาวศศิวิมล  พิมพา

3510. นางสาวศศิวิมล  สมสะอาด

3511. นายศักด์ิกษม  วงษ์นาม

3512. นายศักดินนท์  หนองหาญ

3513. นางสาวศิริพร  วงษ์ค าจันทร์

3514. นางสาวศิริลักษณ์  ท้ิงโคตร

3515. นางสาวศุภนิดา  เฉลียวย่ิง

3516. นางสาวสมนภา  รอบแคว้น
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3517. นางสาวสิรินยากร  สมรัก

3518. นางสาวสุดารัตน์  อัศวภูมิ

3519. นางสาวสุประภา  วงษ์เนียม

3520. นางสาวสุรีรักษ์  ไชยยงค์

3521. นายหัตถพล  เหรียญมงคลชัย

3522. ว่าท่ีร้อยตรีอภิสิทธ์ิ  มังคะรัตน์

3523. นางสาวอรทัย  ยืนยง

3524. นางสาวอรุณรุ่ง  จึงพิชาญวณิชย์

3525. นางสาวอาทิตติยา  ทิวทอง

3526. นางสาวอาภาพร  หม่ืนสุข

3527. นางสาวอาริสา  ผาหัวดง

บัญชีบัณฑิต  (หลักสูตรภำษำอังกฤษ)  เกียรตินิยมอันดับ  2

3528. นางสาวอรปรียา  ธงชัย

เศรษฐศำสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับ  2

สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ธุรกิจ

3529. นางสาวกัลย์สุดา  เทียรยุทธ

3530. นางสาวนฤมล  อินหาร

3531. นางสาวนิตติยา  ว่าหนักแน่น

3532. นายพงศ์ธีป  ไหมตัน

3533. นายภวนพ  สาริบุตร

3534. นางสาววรกมล  ค าภาจันทร์

3535. นางสาววริศรา  ในจิต

3536. นางสาววลินธร  สิงห์สุวรรณ

3537. นางสาววันสุดา  เงินประเสริฐ

3538. นางสาววิชุดา  ประชานันท์

3539. นางสาวศิยาภรณ์  พรหมประดิษฐ์
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3540. นางสาวสุตาภัทร  แคภูเขียว

3541. นายหาญณรงค์  ธงหาร

3542. นายอภิวัฒน์  แก้วมะ

3543. นางสาวอรปรีนา  ทุ่งฝนภูมิ

บริหำรธุรกิจบัณฑิต

สำขำวิชำกำรจัดกำร

3544. นางสาวกชกร  ถนัดค้า

3545. นางสาวกชกร  ภูรินพรัตน์

3546. นางสาวกนกพร  ตะจันทร์ดา

3547. นางสาวกนกวรรณ  เกิดศักด์ิ ณ แวงน้อย

3548. นางสาวกนิษฐา  ทาปลัด

3549. นางสาวกมลชนก  โสภาจิตร์

3550. นางสาวกมลพร  นิลสา

3551. นางสาวกรรณิการ์  บุตรชาติ

3552. นายกรวิชญ์  สูรยา

3553. นางสาวกฤตษรัชน์  ไตรนาวี

3554. นางสาวกฤติญา  ชัยวังราช

3555. นางสาวกฤษณา  สายยศ

3556. นางสาวกวินณา  ไชยสัจ

3557. นางสาวกวินทิพย์  ย่ิงเชิดงาม

3558. นายก้องกานต์  วรรณค า

3559. นางสาวกัญญาณัฐ  เคียงสันเทียะ

3560. นางสาวกัญญาพัชร์  อรรคนิมาตร์

3561. นางสาวกัญญาพัชร  เกตุวงษ์

3562. นางสาวกัญญารัตน์  ทินแย่ง

3563. นางสาวกัตติกา  เสียงล้ า
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3564. นางสาวกันยา  ศรชัยประสิทธ์ิ

3565. นางสาวกัลยา  กัณหา

3566. นางสาวกัลยาณี  ค าปัง

3567. นางสาวกาญจนา  เพ็ชรกุล

3568. นางสาวกาญจนา  เพชรดี

3569. นางสาวกาญจนาพร  สิงห์น้อย

3570. นางสาวกาญจนาภรณ์  บุษบงษ์

3571. นางสาวกาญจนาภิศ  มะอาจเลิศ

3572. นางสาวกาณจฐิญาก์  พายุพัด

3573. นางสาวกานดา  ค าบุญมา

3574. นายกานต์ชนก  ศรีพรมทอง

3575. นายการุณย์  บัวพันธ์

3576. นายกิตติคุณ  เจริญศรี

3577. นายกิตติธัช  สุรัตน์

3578. นายกิตติศักด์ิ  ผลประโยชน์

3579. นายกีรติ  รอบวงจันทร์

3580. นางสาวกุสุมา  มอญขาม

3581. นางสาวกุสุมา  ศรีชัยภูมิ

3582. นายกูลฉัตร  อัฒจักร

3583. นางสาวเกล็ดไพลิน  อังกาพย์

3584. นางสาวเกศรินทร์  ผันอากาศ

3585. นางสาวเกศรินทร์  แมนสืบชาติ

3586. นางสาวเกศสุดา  อินทร์จันดา

3587. นางสาวแก้วตา  โปรยกระโทก

3588. นายโกเมธ  เรืองไชย

3589. นายโกวิท  ชาวสวน
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3590. นางสาวขนิษฐา  กองกาญจน์

3591. นางสาวขวัญเรือน  ประสงเศษ

3592. นางสาวเขมจิรา  จ าปีสี

3593. นางสาวคล้ายเดือน  สุดม่ังมี

3594. นายคุณากร  ไชยเลิศ

3595. นางสาวจตุพร  พิมเสน

3596. นางสาวจริยาพร  โม่กลาง

3597. นายจักรพงษ์  ทรงวงเกตุ

3598. นายจันดา  ศิริโส

3599. นางสาวจันทร์จิรา  นามทอง

3600. นางสาวจารุวรรณ  ชัยสว่าง

3601. นางสาวจารุวรรณ  อัดโดดดอน

3602. นางสาวจิดาภา  เสนจักร์

3603. นางสาวจิรนันทน์  จันทร์สระคู

3604. นางสาวจิรพร  กันยาประสิทธ์ิ

3605. นางสาวจิราวรรณ  ขอมีกลาง

3606. นางสาวจิราวรรณ  ชนะพันธ์

3607. นางสาวจิราวรรณ  โนนทิง

3608. นางสาวจิราวรรณ  ภูมิศูนย์

3609. นางสาวจีรนันท์  จันทรชม

3610. นางสาวจีรนันท์  พันตัน

3611. นางสาวจีรนันท์  ศรีบุญเรือง

3612. นางสาวจุฑาทิพย์  ธนะเพชรพิบูลย์

3613. นางสาวจุฑามาศ  พรมลี

3614. นางสาวจุฑามาศ  มูลสาร

3615. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงจุฑารัตน์  ก้านอินทร์
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3616. นางสาวจุฑารัตน์  มูลประสิทธ์ิ

3617. นางสาวจุติพร  ผาติบัณฑิต

3618. นางสาวจุรีรัตน์  วาสนรุ่งเรือง

3619. นางสาวจุไรรัตน์  ศรีบุญเรือง

3620. นางสาวจุฬารัตน์  แอบไธสง

3621. นางสาวจุฬาลักษณ์  โฉมมงคล

3622. นางสาวเจนจิรา  พิมพ์ทอง

3623. นายเจษฎา  ขันทอง

3624. นางสาวฉัตรฤดี  แซ่ต้ัง

3625. นางสาวฉัตรฤดี  แสงงาม

3626. นางสาวชญาดา  พละสุ

3627. นางสาวชณัญทิตา  นาสมตรึก

3628. นางสาวชดารัตน์  ส่วนเสน่ห์

3629. นางสาวชนัดดา  ระย้าทอง

3630. นางสาวชนิดา  จันเจือ

3631. นางสาวชนิตา  ค ามุกชิก

3632. นางสาวชรินรัตน์  เย็นสวัสด์ิ

3633. นางสาวชลธิชา  พลเย่ียม

3634. นางสาวชลธิชา  มหาอุป

3635. นางสาวชลธิดา  วิสุวงษ์

3636. นางสาวชลาชล  จันทร์พรแสน

3637. นางสาวชลิตา  ผิวไธสง

3638. นางสาวชลินดา  แสนเห็มทอง

3639. นายชวินณรงค์  เรืองชัยจตุพร

3640. นางสาวชวิศา  ปะวาระณา

3641. นางสาวช่อผกา  แสนชมภู
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3642. นายชัชตพงศ์  หายโสก

3643. นายชัชวาลย์  มูลสาร

3644. นายชิษณุพงศ์  สงวนตระกูล

3645. นางสาวชุติกาญจน์  โคตมี

3646. นางสาวชุติกาญจน์  โหลยา

3647. นางสาวชุตินันท์  ฤทธิวงค์

3648. นางสาวชุติมา  ดอกแคกลาง

3649. นางสาวชุติมา  ทองล้น

3650. นายเชิดศักด์ิ  ประสานเนตร

3651. นางสาวโชติกา  สุวรรณมิตร

3652. นางสาวโชติกา  หล่ายบุญ

3653. นายโชติพงศ์  แก้วนา

3654. นางสาวฐิติมา  ดีทานิน

3655. นางสาวณวรีย์  อาจฟัก

3656. นางสาวณัชชารีย์  เปล่ียนจันอัด

3657. นางสาวณัฏฐชา  ทองค า

3658. นางสาวณัฏฐณิชา  ช่างทอง

3659. นางสาวณัฐกฤตา  จ าปาเณร

3660. นางสาวณัฐชา  มารัชชะ

3661. นางสาวณัฐฐา  ธีรศาสตรานนท์

3662. นางสาวณัฐณิชา  กมลภพ

3663. นายณัฐดนัย  วิชาผง

3664. นางสาวณัฐธยาน์  เต็งจิรสิน

3665. นางสาวณัฐธิดา  ประจวบบุญ

3666. นางสาวณัฐธิดา  ไพรศรี

3667. นายณัฐพงษ์  ทองประทุม
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3668. นางสาวณัฐมล  เสนานนท์

3669. นางสาวณัฐริกา  โประวะ

บริหำรธุรกิจบัณฑิต

สำขำวิชำกำรจัดกำร

3670. นางสาวณัฐวิภา  เท่ิงไธสง

3671. นางสาวณัฐสินี  เจียรสุวรรณ

3672. นางสาวณัฐสุดา  ไกยแจ่ม

3673. นางสาวณัฐิญา  ศรีภูชน

3674. นายดนุพล  ช่างสากล

3675. นางสาวดลฤดี  มาลาศรี

3676. นางสาวดวงนภา  โพธ์ิเข็ม

3677. นางสาวดุสิตา  ม่ันคง

3678. นางสาวเด่นฤทัย  จันทริมา

3679. นายตรีทศ  ตู้จินดา

3680. นายทรงภพ  เตียงทอง

3681. นายทศพร  พรรคเจริญ

3682. นางสาวทอฝัน  สุขเจริญวิภารัตน์

3683. นายทักษิณ  อินทร์ส าราญ

3684. นางสาวทัชราพร  อรัญมิตร

3685. นายทิชากร  เปรมสูงเนิน

3686. นางสาวทิพย์สุดา  กล่ินจันทร์

3687. นางสาวทิพวรรณ์  เรืองศิลป์

3688. นางสาวทิพวรรณ  บุญแท้

3689. นายเทพรัตน์  นาคประสิทธ์ิ

3690. นางสาวธนพร  พรจ าศิลป์

3691. นางสาวธนพร  สมดี
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3692. นายธนพล  ราชวงษ์

3693. นางสาวธนัชญา  สิงเสนา

3694. นางสาวธนัญญา  แก่นพะเนา

3695. นายธนาธิป  วันโพนทอง

3696. นายธนาพงษ์  พันสนิท

3697. นางสาวธัญชนก  บุรีรัตน์

3698. นางสาวธัญชนก  แสงนวล

3699. นางสาวธัญญลักษณ์  จอดพรม

3700. นางสาวธัญญลักษณ์  ปอดสูงเนิน

3701. นางสาวธัญญลักษณ์  ศรีสง่า

3702. นางสาวธัญญาภรณ์  ไทยอ่อน

3703. นางสาวธัญญาเรศ  อุทาหาร

3704. นางสาวธัญญาลักษณ์  ปะทิเก

3705. นายธันยาวัชร  แก่นดี

3706. นางสาวธัสมารินทร์  เลิศล้ าหวาน

3707. นางสาวธาราวิไล  สุพร

3708. นางสาวธิดาพร  สอนสะอาด

3709. นายธีรเดช  คันธี

3710. นายธีรศักด์ิ  พิมพ์จันทร์

3711. นายธีระพจน์  ทองเนาวรัตน์

3712. นายนคร  สุทธิประภา

3713. นายนนทกฤช  หอไชยนนท์

3714. นางสาวนนทินี  ภิรมย์ไกรภักด์ิ

3715. นางสาวนภสร  สุจริตร

3716. นางสาวนภัสสร  สาระเสริฐ

3717. นางสาวนริศรา  นามวงษา
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3718. นางสาวนฤชล  สนิทนัย

3719. นางสาวน้องทราย  เชิดชู

3720. นางสาวนัชชา  ศรีจันทร์ทอง

3721. นางสาวนัดชา  สายอาภรณ์

3722. นางสาวนันทวัน  เทียบหนู

3723. นางสาวนาถยา  หน่ายโย

3724. นางสาวนาถลดา  นาธงชัย

3725. นางสาวนิตยา  นิลเนตร

3726. นายนิติรุจน์  ลือชัยราม

3727. นายนิพนธ์  ธรรมภิบาล

3728. นายนิพิฐ  เหล็กกล้า

3729. นางสาวนิลลดา  ท่าค้อ

3730. นางสาวนิษฐิดา  สุขกุล

3731. นางสาวเนติลักษณ์  สุไผ่โพธ์ิ

3732. นางสาวเน้ือทราย  อัญญโพธ์ิ

3733. นายบัญชา  ผาติเจริญชัย

3734. นางสาวบุศรา  ชุดนอก

3735. นางสาวบุษยา  สารทักษิณ

3736. นางสาวเบญจมาภรณ์  ชาวไร่

3737. นางสาวเบญจมาศ  ค ารักษา

3738. นางสาวเบญจมาศ  สืบมา

3739. นางสาวเบญจวรรณ  มณีรัตน์

3740. นางสาวเบญจวรรณ  ศรีรักษา

3741. นายปฏิภาณ  ทิพย์รมย์

3742. นายปฏิภาน  กาขาว

3743. นางสาวปทิตตา  อ้อมแก้ว
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3744. นางสาวปรณีญาพร  จันทศร

3745. นายประเดิมพงษ์  นามบุญ

3746. นางสาวประภาพร  วิเชียรนิตย์

3747. นางสาวประภาพรรณ  สุขดี

3748. นางสาวปรัชญาภรณ์  แก้วเปรมกุศล

3749. นางสาวปริญญาพร  วงศ์กาส

3750. นางสาวปรินทร  เฮียงหล้า

3751. นายปรีดา  มหาวงค์

3752. นางสาวปวันรัตน์  น่ิมแก่น

3753. นางสาวปัทมา  คูหา

3754. นางสาวปัทมา  รักษาชนม์

3755. นางสาวปาริชาติ  สิงห์ทอง

3756. นางสาวปาลิตา  คานทอง

3757. นางสาวปาลิตา  พลพงษ์

3758. นางสาวปิยนุช  ค ามณีจันทร์

3759. นางสาวปิยวรรณ  ผาจันทร์

3760. นางสาวปิยะพร  เขียวประเสริฐ

3761. นายปิยะวัฒน์  ยันตะนะ

3762. นายแผ่นดิน  ศิริเมือง

3763. นายพงศกร  โควินทะสุด

3764. นายพงศ์ธร  สีมาวงษ์

3765. นายพงศธร  แสนปาง

3766. นายพงษ์เพชร  ปอแดง

3767. นางสาวพรพรรณ  เดชครอบ

3768. นางสาวพรพรรณ  ภูครองหิน

3769. นางสาวพรรณนิดา  จันภูถ่ิน
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3770. นางสาวพรรณพร  นันทพิสิฐ

3771. นางสาวพรรณรายณ์  ชูอรัญ

3772. นางสาวพรรณวดี  ดีสงคราม

3773. นางสาวพรรณิภา  แก้วพลงาม

3774. นางสาวพรสุดา  ตรีนแท่น

3775. นางสาวพรสุดา  สุโพธ์ิ

3776. นายพร้อมพันธ์  พลโยธา

3777. นางสาวพลอยไพลิน  ประเสริฐสม

3778. นางสาวพลอยไพลิน  เหล่าสะพาน

3779. นายพลากร  หลายโคตร

3780. นางสาวพัชรพร  บ ารุงส าราญ

3781. นางสาวพัชรมัย  นิโรจอาจ

3782. นางสาวพัชรมัย  รักษาภัย

3783. นางสาวพัชราภรณ์  อ่อนสองช้ัน

3784. นางสาวพัชราภา  ชนะพล

3785. นางสาวพัชราภา  ภูริธร

3786. นางสาวพัชรี  พ่ึงผล

3787. นางสาวพัชรี  หลอดค า

3788. นางสาวพัชรีภรณ์  พรานันท์

3789. นางสาวพัตรพิมล  บุษบง

3790. นางสาวพัทรศยา  ขวัญจ าเริญ

3791. นางสาวพิชญากร  ชินชยาภรณ์

3792. นางสาวพิชญาภัชญ์  ศรีประสงค์

3793. นายพิทยา  สงมา

3794. นางสาวพิมพ์ชนก  หาชนะ

3795. นางสาวพิมพ์ปญา  สมใจวงสิรี
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3796. นางสาวพิมพ์พิชชา  ปีดีสิเนหะ

3797. นางสาวพิมพ์ลดา  เทียบพา

3798. นางสาวพิมพ์สุดา  วัฒสาร

3799. นางสาวพิมลพรรณ  ไชยวาน

3800. นางสาวพิยดา  ชาวโยธา

3801. นางสาวพิยะดา  เสง่ียมทรัพย์

3802. นางสาวพิรญาณ์  พลลา

3803. นางสาวพิศมัย  ยงควิสัย

3804. นางสาวพิสสมร  ฉายแม้น

3805. นางสาวเพชรรัตน์  แย้มนาค

3806. นางสาวเพชรรัตน์  สีบุดดา

3807. นางสาวเพ็ญนภา  ธนบุรี

3808. นางสาวเพ็ญศิริ  พหลทับ

3809. นางสาวเพ็ญสิริ  กาญจนกุล

3810. นางสาวเพียงเดือน  ค าแพงแก้ว

3811. นางสาวแพรวนภา  เชิดสูงเนิน

3812. นางสาวแพรวพรรณ  มีหม่ืนไวย

3813. นางสาวแพรวรุ่ง  ผิวเหลือง

3814. นางสาวฟาริดา  เทบ ารุง

3815. นายภัคพล  มงคลสวัสด์ิ

3816. นายภัทชนนท์  อนุพันธ์

3817. นางสาวภัทรนรินทร์  สุวรรณขาวอ่อน

3818. นางสาวภัทรา  ผลภิญโญ

3819. นางสาวภัทรา  สร้างดี

3820. นางสาวภัทริกา  ขาวหิต

3821. นางสาวภัสสร  ประชุมพันธ์
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3822. นายภาณุพงค์  ค าหอม

3823. นายภิชัยยุทธ  ทองพราว

3824. นายภูชิต  โพธิบัติ

3825. นายภูพิง  บุตมะ

3826. นายภูวนัย  ลีเบาะ

3827. นางสาวมณธิชา  จ าปาชนม์

3828. นางสาวมณีรัตน์  พ่อเพียโคตร

3829. นางสาวมนัญชยาพร  ห้วยทราย

3830. นางสาวมนัสนันท์  ลาดบาศรี

3831. นางสาวมนิดา  เพาะนาไร่

3832. นายมัฆวัต  ศรีชัย

3833. นางสาวมัณฑนา  ธรรมเสนา

3834. นางสาวมัณฑนา   นากลาง

3835. นางสาวมานิตา  ฐานวิสัย

3836. นางสาวมานิตา  นนทภา

3837. นางสาวมานิตา  บ่อค า

3838. นางสาวเมธาวี  สมศรี

3839. นางสาวเมธินี  พินธะ

3840. นางสาวเมธินี  หม่ืนจิตร

3841. นางสาวเมล์วิภา  ดีสี

3842. นายยศธนานันต์  โค้วพิสิฐสกุล

3843. นางสาวยุภาพร  โพธิสิงห์

3844. นางสาวยุวธิตา  กะตะจิตร

3845. นางสาวรจนา  ภูผาแนบ

3846. นางสาวรติมา  บรรจง

3847. นายรวิสุต  สันติวิวัฒนพงศ์
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3848. นางสาวระพีพรรณ  บุญค า

3849. นางสาวระพีพรรณ  พลดงนอก

3850. นางสาวรัตนาภรณ์  จันทวฤทธ์ิ

3851. นางสาวเรืองนรินทร์  บุตรชาติ

3852. นางสาวลลนา  ดวงผุยทอง

3853. นางสาวลลิตา  เหล่าโกทา

3854. นางสาวลัดดาวัลย์  บุญมี

3855. นางสาววงศิญา  โพนพันธ์

3856. นางสาววชิราภรณ์  บุญศรี

3857. นางสาววชิราภรณ์  พฤกษตาล

3858. นางสาววณิชยา  ทวีคูณ

3859. นางสาววทัญญุตา  เท่ียงโยธา

3860. นางสาววนัสดา  ค ามุงคุณ

3861. นางสาววนัสนันท์  คุณศรี

3862. นางสาววนิดา  สัตย์ธรรม

3863. นางสาววนิดา  สุภวรรณ์

3864. นายวรเชษฐ  ภาวงค์

3865. นายวรดร  กระจ่างพัฒน์วงษ์

3866. นางสาววรนารี  มะไลไธสง

3867. นางสาววรมน  วงษ์สุนรเมธ

3868. นางสาววรรณนิษา  เรียงแสง

3869. นางสาววรรณภา  ไปวันเสาร์

3870. นางสาววรรณิศา  สมศรี

3871. นายวรวุฒิ  เขตบุญพร้อม

3872. นางสาววรัญญา  อุสุภานิช

3873. นายวรากร  ทิพย์สิงห์
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3874. นางสาววรางคณา  บุตรดีวงค์

3875. นางสาววราพร  แสนภักดี

3876. นางสาววราภรณ์  สุนทรวัฒน์

3877. นางสาววริศรา  ค าเกิด

3878. นางสาววริษฐา  ตางจงราช

3879. นายวริษฐา  ตานตา

3880. นายวัชระ  สีไสย์

3881. นางสาววัชราพร  วงศ์แสง

3882. นางสาววัชราภรณ์  จันทะสิงห์

3883. นางสาววันเพ็ญ  วิเศษการ

3884. นางสาววันวิสาข์  หมู่เพชร

3885. นางสาววาที  พลีศักด์ิ

3886. นางสาววิจิตรา  เจริญชัย

3887. นางสาววิภาพร  แสนบุญศรี

3888. นางสาววิรากานต์  ประสิทธ์ิ

3889. นางสาววิลาวัลย์  อวิคุณประเสริฐ

3890. นายวิษณุ  อุทรัง

3891. นายวุฒิไกร  ลุยตัน

3892. นางสาวศรัญญ์ยรัฎ  ศรีเจริญทอง

3893. นางสาวศรัญญา  ศรีธัญรัตน์

3894. นายศราวุฒิ  ประทุมกุล

3895. นางสาวศศิธร  สมบัติศรี

3896. นางสาวศศิธร  สรรพวุธ

3897. นางสาวศศินา  นินประโคน

3898. นางสาวศศินา  ผาสอน

3899. นางสาวศศินิภา  อุ่นนาวิน
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3900. นางสาวศศิมา  นินประโคน

3901. นางสาวศศิวรรณ  ศรีพันธ์

3902. นางสาวศศิวรรณ  สอนเสนา

3903. นางสาวศศิวิมล  จันทมาตย์

3904. นางสาวศศิวิมล  มาจันทร์

3905. นางสาวศศิวิมล  หลวงกวี

3906. นางสาวศิริกัญญา  จันทะกัลยา

3907. นางสาวศิริกัญญา  เสสแสงสี

3908. นางสาวศิริกาญจน์  มณีววรรณ

3909. นางสาวศิริญาภรณ์  กิจจารักษ์

3910. นางสาวศิรินาฎ  พลเย่ียม

3911. นางสาวศิริพร  งอกศิลป์

3912. นางสาวศิริพร  เจียวรัมย์

3913. นางสาวศิริรัตน์  พากเพียร

3914. นางสาวศิริรัตน์  ลอมไธสง

3915. นางสาวศิริลักษณ์  วงละคร

3916. นางสาวศิริลักษณ์  หาญอาษา

3917. นางสาวศิริวรรณ  แสนเวียง

3918. นายศิริวัฒน์  ชมระกา

3919. นายศิลปกร  ฉิมหลวง

3920. นางสาวศุกานดา  โพสาลาด

3921. นางสาวศุภลักษณ์  ชัยชาญรัมย์

3922. นางสาวศุภลักษณ์   ราชบัณฑิต

3923. นายศุภวิชญ์  ธนศรีวัฒนา

3924. นางสาวสมใจ  ทองขาว

3925. นางสาวสรวีย์  ชัยปะปา
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3926. นางสาวสรัญยา  เหล่าสุโพธ์ิ

3927. นางสาวสรัณญา  ดอกไม้

3928. นางสาวสโรชา  อุดมผล

3929. นางสาวสวรส  ธนเป็ด

3930. นางสาวสาธิยา  อุทัยอาจ

3931. นางสาวสาวินี  อุดมสิรินวกุล

3932. นายสิทธิชัย  เสง่ียมทรัพย์

3933. นางสาวสิริกร  พรมมา

3934. นางสาวสิริกร  ระศร

3935. นางสาวสิรินดา  จังภูเขียว

3936. นางสาวสิริโสภา  อุกา

3937. นางสาวสุกัญญา  ไพทูรย์

3938. นางสาวสุกัญญา  สิงเหิน

3939. นางสาวสุกัลยา  พลชา

3940. นางสาวสุชาดา  เพ็ญจันทร์

3941. นางสาวสุดารัตน์  จิตพฤก

3942. นางสาวสุดารัตน์  ปัญญาเพียร

3943. นางสาวสุดารัตน์  รังสีรัมย์

3944. นางสาวสุดารัตน์  ศรีชมช่ืน

3945. นางสาวสุดารัตน์  สมบูรณ์

3946. นางสาวสุทธิดา  ประดับเพชร

3947. นางสาวสุทิศา   อบมาสุ่ย

3948. นางสาวสุธาสินี  สามะ

3949. นางสาวสุนันทา  วราห์ค า

3950. นางสาวสุนิตา  ชนะกาลี

3951. นางสาวสุนิสา  สมจิตร
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3952. นางสาวสุเบ็ญญา  นิลเขียว

3953. นางสาวสุปราณี  วงษ์สุรินทร์

3954. นางสาวสุปราณี  สียางนอก

3955. นางสาวสุปรานี  ไชยบัณฑิต

3956. นางสาวสุปรียา  สุริยา

3957. นางสาวสุพัตรา  นามวงค์

3958. นางสาวสุพัตรา  ศรีวงษ์

3959. นางสาวสุพิชชา  จินเดหวา

3960. นางสาวสุพิชญา  นางาม

3961. นายสุภัทร์  สวนอาจ

3962. นางสาวสุภาพร  พันตะเภา

3963. นางสาวสุภาวดี  เจริญดี

3964. นางสาวสุภาวดี  ภูแท่งนอ

3965. นางสาวสุภาวดี  สมน้ าค า

3966. นางสาวสุภาวรรณ  แซ่อ้ึง

3967. นางสาวสุมาลี  ค าวิเชียร

3968. นางสาวสุมิตรา  พันหลา

3969. นางสาวสุรนัชชา  กิมสมบูรณ์

3970. นายสุรศักด์ิ  แสงหล้า

3971. นายสุวชัย  ภูมาศ

3972. นางสาวสุวนันท์  ค าพอพ่อ

3973. นายเสถียรพงษ์  นกแก้ว

3974. นางสาวหทัยชนก  รักพงษ์

3975. นางสาวหน่ึงฤทัย  ทะส่วย

3976. นางสาวหัทยา  ปะตาสังข์

3977. นายอดิศักด์ิ  สายสี
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3978. นางสาวอทิตยา  ต้นจาน

3979. นายอนันต์  ทัดแก้ว

3980. นายอนุชัย  วงศ์บัว

3981. นางสาวอนุธิดา  มะนะนัด

3982. นางสาวอนุธิดา  เรืองเดช

บริหำรธุรกิจบัณฑิต

สำขำวิชำกำรจัดกำร

3983. นางสาวอภิชญา  สุสุวรรณ

3984. นางสาวอภิชญา  แสงเดช

3985. นางสาวอภิชญา  อรัญมาลา

3986. นางสาวอภิญญา  ยุพลพา

3987. นายอภิสิทธ์ิ  เพ็งพันธ์

3988. นางสาวอมรรัตน์  ทองเฟ่ือง

3989. นางสาวอรจิรา  ฉัตรธนะพานิช

3990. นางสาวอรญา  ขาลหยู

3991. นางสาวอรทัย  ไชยผง

3992. นางสาวอรทัย  สุทโธ

3993. นางสาวอรนิชา  กิติสกนธ์

3994. นางสาวอรปรียา  นามไธสงค์

3995. นางสาวอรพรรณ  ค าตัน

3996. นางสาวอรพรรณ  ไชยนิลวรรณ

3997. นายอรรถพล  แก่นแก้ว

3998. นางสาวอรวรรณ  สังข์ย่ี

3999. นางสาวอรอุมา  มัชฌิมา

4000. นางสาวอรอุมา  เหล่าภักดี

4001. นางสาวอริสรา  ขุดสูงเนิน
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4002. นางสาวอรุณี  โคตรพัฒน์

4003. นางสาวอรุณี  ภูคงคา

4004. นางสาวอัจฉรา  ลังโคตร

4005. นางสาวอัจฉราพรรณ  จักรพล

4006. นางสาวอัจฉริยา  พลพุทธา

4007. นางสาวอัจฉริยา  ศรีทะนีทอก

4008. นางสาวอัญธิญากร  อุ่นหัวเรือ

4009. นายอัษฎาวุธ  เศษฤทธ์ิ

4010. นางสาวอาภัสรา  ทะสา

4011. นางสาวอาภาพร  จอมค าศรี

4012. นางสาวอาภาพร  สวัสด์ิผล

4013. นางสาวอาภาวรรณ  เรืองโพน

4014. นางสาวอารดี  ศรีอ้น

4015. นางสาวอารยา  แสนเจียม

4016. นางสาวอารีญา  พลเดชา

4017. นางสาวอารีญา  โพธ์ิเหลือง

4018. นางสาวอารียา  โกศลวิทยานันต์

4019. นางสาวอารียา  คุณมี

4020. นางสาวอารียา  ชัยค า

4021. นางสาวอารียา  บุติพันคา

4022. นางสาวอารียา  พลทอน

4023. นางสาวอารียา  พิมพ์ทองสุขเลิศ

4024. นางสาวอารียา  วรรณพฤติ

4025. นางสาวอุมาพร  พันธ์ุคุ้มเก่า

4026. นางสาวอุไรพร  กระดานลาด

4027. นางสาวอุไรวรรณ  สมค าตึก
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4028. นายเอกขจร  สนิท

4029. นางสาวไอรดา  หอมลา

4030. นางสาวนิตยา  เถียนใหม่

4031. นางสาวอรญา  สีลาง

4032. นางสาวอริสา  สมมา

สำขำวิชำกำรจัดกำรกำรประกอบกำร

4033. นางสาวกมลวรรณ  อรรถจักร

4034. นางสาวกฤษณา  มาตรวังแสง

4035. นางสาวกูรเกศ  มูลสระดู่

4036. นางสาวคณาพร  กุไธสง

4037. นายคิมหันต์  นันตะเวช

4038. นางสาวจิราภรณ์  มะลาคุ้ม

4039. นายชัยบพิตร  สังฆทิพย์

4040. นางสาวธัญวรัตม์  ครูท าสวน

4041. นางสาวนนทกร  สท้านเสียง

4042. นางสาวนฤภร  ศรีจันทร์

4043. นายภัทรพล  เปริน

4044. นางสาวศรุตา  สีตาแสง

4045. นายศุภกร  เวยสาร

4046. นางสาวศุภิสรา  สามารถ

4047. นายสิรกช  ค าแถม

4048. นางสาวสุธาศินี  แก้วเมือง

4049. นางสาวสุภัทรสร  ศรีช้าง

4050. นางสาวสุมิตรา  คูณทอง

4051. นางสาวสุวนันท์  จันทะคัด

4052. นางสาวพัทธนันท์  พรมค าบุตร
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สำขำวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์

4053. นายเก่งกล้า  คุณแก้ว

4054. นางสาวเกลาสุริยา  ชานุศร

4055. นายเกษมสันต์  ภิรมย์ราช

4056. นางสาวจิราวรรณ  มอญไธสง

4057. นางสาวจีรนันท์  เสือโคร่ง

4058. นางสาวจุฑารัตน์  บุญคง

4059. นางสาวชญาภรณ์  ไขแข

4060. นางสาวชนาภา  โพธิจักร์

4061. นางสาวชุลีกร  อุค า

4062. นายเชษฐกร  สีดาว

4063. นางสาวโชติกา  หลักทอง

4064. นางสาวณมินตรา  พิมพ์ทอง

4065. นางสาวถุงแป้ง  หอกขุนทด

4066. นางสาวธัญญา  เท่ียงนนท์ดา

4067. นางสาวนวลจันทร์  ศรีสารคาม

4068. นางสาวนันทนา  อักษรพิมพ์

4069. นางสาวนารีรัตน์  ภูบาล

4070. นางสาวนิชาภา  เสตะบุตร

4071. นายบดินทร์  นาพิลา

4072. นางสาวบุษบง  สีสว่าง

4073. นางสาวบุษรินทร์  งอยจันทร์ศรี

4074. นายประภัทรพงศ์  พุทธิภาพ

4075. นางสาวปราณี  มะณีกลม

4076. นางสาวปาริชาติ  บุญหยาด

4077. นางสาวป่ินมณี  ปริสุทธ์ิ
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4078. นางสาวปิยธิดา  คล่ืนแก้ว

4079. นางสาวปิยะรัตน์  พันธ์ประสิทธ์ิ

4080. นางสาวพนิดา  แพนพา

4081. นางสาวพรรณิกา  สารภาพ

4082. นางสาวพรฤดี  อิงสา

4083. นางสาวพัชรินทร์  อุตรัตน์

4084. นางสาวพิชญาภา  โพโน

4085. นางสาวพิมพ์ชนก  พันธ์ศรีชนะ

4086. นางสาวพิมพ์ชนก  อุทาภักดี

4087. นางสาวพิมพรรณ  ฐานสมบูรณ์

4088. นางสาวเพ็ญศิริ  ศิริโรจน์ธนสาร

4089. นางสาวภัชรวดี  โคตรชมภู

4090. นางสาวภัทรญาณี  ชัยจันทร์

4091. นางสาวมณีนุช  ศรีเมือง

4092. นางสาวมุกดา    โคธนู

4093. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงยุพาพรรณ  จันทร์ดาภิรักษ์

4094. นางสาวยูถิกา  ฟุ้งจันทึก

4095. นายรพีพัฒน์  ตันหยุ่น

4096. นางสาวรวินท์นิภา  ปันรัมย์

4097. นางสาวรัชภรณ์  ผิวผ่อง

4098. นางสาวฤทัยทิพย์  พงษ์บุปผา

4099. นางสาวลัคณา  กุนอก

4100. นางสาววรรณวิศา  บุราณ

4101. นางสาววราลี  ศรีวิระ

4102. นางสาววิระดา  กุลวงษ์

4103. นายวีรภัทร  สวดประโคน
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4104. นางสาวศศิธร  พระพรม

4105. นางสาวศศิวิมล  ด าช่วย

4106. นางสาวศุภลักษณ์  ขุนไกร

4107. นายสมพงษ์  ประวิทย์สิทธิกุล

4108. นายสหภาพ  ไชยเดช

4109. นายสิทธิชัย  หนูพรหม

4110. นางสาวสิเรียม  มิลิ

4111. นางสาวสุกัญญา  สะท้านอาจ

4112. นางสาวสุดารัตน์  ทองคะนา

4113. นายสุติชานนท์  เหล่าพล

4114. นางสาวสุนิพร  ช่อมะลิ

4115. นางสาวสุพัตรา  พรมรักษา

4116. นางสาวสุภาภรณ์  เต็มประดา

4117. นางสาวสุมิตรา  นันทะเสน

4118. นางสาวสุรีรัตน์  อาจทวีกุล

4119. นางสาวสุวิมล  ภูสามาต

4120. นางสาวอธิชา  พลราชม

4121. นางสาวอมรรัตน์  พรมพิมล

4122. นายอรรถวุฒิ  แนวประเสริฐ

4123. นางสาวอรุณรัตน์  เตโช

4124. นางสาวอาริญา  ศรีธรราษฎร์

4125. นางสาวอินทิรา  จันทะเดช

4126. นางสาวอุมาพร  ถ่ินละออ

สำขำวิชำกำรจัดกำรพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

4127. นางสาวกมลชนก  ช่างเกวียน

4128. นางสาวนลิน  ตรีศักด์ิ
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4129. นางสาวบุญญารักษ์  กรมทอง

4130. นายรวิภัทร์  กรีธาพล

4131. นางสาววุฒิพร  ศรีธรราษฎร์

4132. นางสาวสร้อยเพชร  สุโพธ์ิ

สำขำวิชำกำรตลำด

4133. นางสาวกนกภรณ์  นาทา

4134. นางสาวกนิษฐา  โฮหนู

4135. นางสาวกมลทิพย์  เขียนภักดี

4136. นายกรกมล  ช่วยหาร

4137. นางสาวกรณิการ์  ดอนรักษา

4138. นายกฤชพล  ขันภักดี

4139. นายกฤษฎา  สุนรกุมภ์

4140. นางสาวกัญญรัตน์  เนตรแสงศรี

4141. นางสาวกัญญาพัชร  กองวงศ์

4142. นางสาวกัญญารัตน์  วงศ์วาสน์

4143. นางสาวกัญญารัตน์  แสงพิมาย

4144. นายกันณพงศ์  ปุณยโชติวณิชย์

4145. นางสาวกัลยรัตน์  รันระนา

4146. นายกิตติคุณ  คงอานนท์

4147. นางสาวกิติยา  บัวดก

4148. นางสาวเกศกนก  เศษทา

4149. นางสาวเกษศิรินทร์  เสนุทิศ

4150. นายเกียรติศักด์ิ  รังษี

4151. นางสาวขวัญรัตน์  โคตรพัฒน์

4152. นางสาวขวัญเรือน  ไทยน้อย

4153. นายคุณากรณ์  วงศ์ศิริยานนท์
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4154. นายจักรพันธ์  นาดี

4155. นางสาวจารุวรรณ  พันธ์ุรักษ์

4156. นางสาวจิดาภา  ผ่องแผ้ว

4157. นางสาวจิตรลดา  โอสระคู

4158. นางสาวจิราภรณ์  ค าพิมพ์

4159. นางสาวจิราภรณ์  ใจม่ัน

4160. นางสาวจิราภรณ์  ประครอง

4161. นางสาวเจนจิรา  แก้วค าพล

4162. นายฉัตรณรงค์  บุญมารอง

4163. นางสาวชญาดา  สุทธิชุม

4164. นางสาวชนาพร  อักษรจรรยา

4165. นางสาวชนิษฐา  จรูญพันธ์

4166. นางสาวชลธิชา  เดชพรหม

4167. นางสาวชลธิชา  ต้ังกิจบ ารุง

4168. นางสาวชลิตา  อ่อนดี

4169. นางสาวชโลธร  ภักดีปัญญา

4170. นางสาวชัชชญา  วราธีรโชค

4171. นายชัยวัฒน์  กงทัพ

4172. นายชาญยุทธ  ด้วงสกุล

4173. นางสาวชุติพันธ์ุ  โพนเมืองหล้า

4174. นายเชาวลิต  ผาติเจริญชัย

4175. นายเชิดชัย  อินทรวิเศษ

4176. นางสาวฐาปนี  ด้วงยศ

4177. นางสาวฑิฆัมพร  แก้วกล้า

4178. นางสาวณัชชาภรณ์  พาลีรัก

4179. นางสาวณัฎฐณิชา  พันชะวะนัด
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4180. นางสาวณัฐชา  เฉลิมพร

4181. นางสาวณัฐธิดา  ฤทธาพรม

4182. นางสาวณัฐนิชา  แสงแจ้

4183. นางสาวณัฐมน  ดีได้ดี

4184. นายณัฐวัฒน์  มิลวงค์

4185. นางสาวณิชารีย์  คิสารัง

4186. นางสาวดวงเดือน  แสนโคตร

4187. นางสาวดวงพร  โพธ์ิแย้ม

4188. นายดารารินทร์  อินทรวิเชียร

4189. นายดิษกร  พัฒนคุณานนท์

4190. นางสาวทิพยมาลี  สันกลาง

4191. นายธนกร  ค าภิรมย์

4192. นายธนพล  ทมกระโทก

4193. นายธนยศ  จันทร์จรัสจิตต์

4194. นางสาวธนัชญา  ชัยชนะ

4195. นายธนัทรัช  กตัญญู

4196. นายธนากร  ขงรัตน์

4197. นางสาวธัญญาลักษณ์  แสงสุวรรณ

4198. นางสาวธัญวรัตน์  ผาลา

4199. นางสาวธิดา  กาสูงเนิน

4200. นางสาวธิดารัตน์  ดวงใจ

4201. นายธีร์  พุทธสุรัศม์ิ

4202. นางสาวนพคุณ  เสมรบุณย์

4203. นางสาวนฤมล  คนกล้า

4204. นางสาวนฤมล  จูมลี

4205. นางสาวนันทนา  ทีน้อย
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4206. นางสาวนันทนา  พรมนา

4207. นางสาวนันทนา  โสภาพรม

4208. นางสาวนิตยา  บุญบุตร

4209. นางสาวนิระชา  เจริญมี

4210. นางสาวนิลาวัลย์  จันทร์มี

4211. นางสาวนิโลบล  นนทะบูรณ์

4212. นางสาวนิศาชล  หัดกันยา

4213. นางสาวนุชรัตน์  จันทเสนา

4214. นางสาวบังอร    ลุนใต้

4215. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงเบญจมาศ  อาจพงษา

4216. นางสาวปณิดา  วิบูลศิลป์

4217. นางสาวปทัยทิพย์  มิตรชอบ

4218. นางสาวปนัดดา  ถาพรม

4219. นางสาวประกายพร  แก้ววันนา

4220. นายประทีป  บุญสา

4221. นางสาวประภาวดี  สีระสาร

4222. นายปราชญา  หงษาบัว

4223. นางสาวปราณปริยา  ลาจันทร์

4224. นางสาวปรียาภรณ์  นุกูลด่านกลาง

4225. นางสาวปรียาภรณ์  ราษีสุข

4226. นางสาวปรียารัตน์  บัวสุดตา

4227. นางสาวปัทมาภรณ์  แหวนนิล

4228. นางสาวปาริดา  ปักษารัมย์

4229. นางสาวปิยวดี  อ้ิมค า

4230. นางสาวปุญญธิดา  ศิริชัย

4231. นางสาวเปรมมิกา  วิชิตธนบดี
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4232. นางสาวเปรมฤดี  จ าลองเพ็ง

4233. นายพงษ์ศิริ  ช้างทอง

4234. นางสาวพนิดา  หารฟ้าเล่ือน

4235. นายพรชัย  ด ารงอัครกุล

4236. นางสาวพรนิภา  เจริญพงษ์

4237. นางสาวพรรณรัตน์  ศุภนาม

4238. นางสาวพิชญาภา  บุตรวิชา

4239. นางสาวพีรกานต์  ตานะสินไพศาล

4240. นายพุทธรักษ์  ข้อหล้า

4241. นายพูนเพชร  มิระสิงห์

4242. นางสาวแพรวนภา  พิมสา

4243. นางสาวไพรินทร์  เสมอใจ

4244. นางสาวฟาริดา  แก้วประเสริฐ

4245. นายภรัณยู  สกลวรรธ์

4246. นางสาวภัทราภรณ์  ค าดี

4247. นางสาวภัทราภรณ์  พลพิทักษ์พงศ์

4248. นายภาคภูมิ  ภูยาดวง

4249. นายภาณุพงศ์  พ่ึงพบ

4250. นางสาวภาณุมาศ  น้อยคูณ

4251. นางสาวภาพตะวัน  เวียงสงค์

4252. นางสาวมนัสนันท์  ธนสัจจวัฒน์

4253. นางสาวมัญช์ณณิชา  หลวงสนาม

4254. นางสาวมัณทนา  เนียมสอน

4255. นางสาวมัทวัน  ศักดาญาภรณ์

4256. นางสาวมัธนา  สมพิทักษ์

4257. นางสาวมัลลิกา  เฉ่ือยฉ่ า
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4258. นายเมธาวุฒิ  จิวานันทวัฒน์

4259. นายเมธาสิทธ์ิ  พละศักด์ิ

4260. นางสาวยงค์มะณี  บุญลือ

4261. นางสาวรดา  พาจันดี

4262. นางสาวรัชดาวรรณ   อมรเลิศวิริยะกุล

4263. นางสาวรัชนีกรณ์  เสง่ียมทรัพย์

4264. นางสาวรัตติยา  นามวิจิตร

4265. นางสาวรัตนากร  วิเศษชู

4266. นางสาวลลิตา  ปุยระเทิม

4267. นางสาวลักษมี  ผามณี

4268. นายลีนวัตร  สุตาต๊ะ

4269. นายวชิรวิทย์  ไชยลาภ

4270. นายวนิดา  บัวหาร

4271. นางสาววรดา  ดีสง่า

4272. นางสาววรพร  หล่ิมจ่าง

4273. นางสาววราพร  ช่วงวงค์ราช

4274. นางสาววราภรณ์  ทรงแสงฤทธ์ิ

4275. นางสาววัชราพร  ควรมี

4276. นางสาววันวิสาข์  สุวรรณมิตร

4277. นางสาววาสนา  ศรีสวัสด์ิ

4278. นางสาววิจิตรา  อุ่นดา

4279. นางสาววิภาดา  อุทโท

4280. นางสาววิรัญชนา  ก่อแก้ว

4281. นางสาววิไลลักษณ์  งามศักด์ิ

4282. นางสาววิวาพร  อ่อนวงค์

4283. นายวุฒิชัย  วงศ์ใหญ่
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4284. นายวุฒินันท์  ว่องนิมิต

4285. นางสาวศรัญญา  นวลแดง

4286. นางสาวศศิธร  มูลศรีแก้ว

4287. นายศักด์ิชัย  อุติลา

4288. นางสาวศิรินันท์  ขาวพา

4289. นางสาวศิริลักษณ์  คะบุญม่ัง

4290. นางสาวศิโรรัตน์  อนุญาหงษ์

4291. นางสาวศุภรัตน์  ผลบุญ

4292. นายศุภวิชญ์  วิบูลชัย

4293. นางสาวสไบแพร  อุทุมพร

4294. นางสาวสิรินยา  ผันผ่อน

4295. นายสุขสรร  สังสีลา

บริหำรธุรกิจบัณฑิต

สำขำวิชำกำรตลำด

4296. นางสาวสุจิตรา  นาใจแก้ว

4297. นางสาวสุชาดา  บ ารุงภักดี

4298. นางสาวสุดารัตน์  ผัดสี

4299. นางสาวสุธิตา  รสหอม

4300. นางสาวสุนทรี  จันทะค าแพง

4301. นางสาวสุนิสา  บุญประคม

4302. นางสาวสุพัตรา  นะวะศรี

4303. นางสาวสุภาพร  อาจกล้า

4304. นางสาวสุมิลตรา  วิทยา

4305. นายสุรสีห์  พรหมจารย์

4306. นายสุริยะ  โตอร่ามรัตน์

4307. นางสาวแสงนภา  ศรีอุดม
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4308. นางสาวอมรรัตน์  พชระวรางกูร

4309. นางสาวอมรวรรณ  ศรีตะวัน

4310. นางสาวอรญา  ปะดา

4311. นางสาวอรพรรณ  เสนเพ็ง

4312. นางสาวอรวี  โถทอง

4313. นางสาวอรัญญา  พิจันทร์สุข

4314. นางสาวอรุณรัตน์  ยศพล

4315. นางสาวอาภัสรา  ภาไสย์

4316. นางสาวอาภาพร  วงษ์ศรี

4317. นางสาวอิงอุษา  บูรณอารีย์พงษ์

4318. นางสาวธนาภรณ์  ศุภกิจวิทยากุล

4319. นางสาวสกุลรัตน์  พรมลับ

สำขำวิชำกำรบริหำรกำรเงิน

4320. นางสาวกชกร  มาตา

4321. นางสาวกนกอร  ธรรมพิทักษ์

4322. นางสาวกรรณิกา  ม่ันคง

4323. นางสาวกฤติกา  เทียมทัน

4324. นางสาวกวินนา  แหวนเงิน

4325. นางสาวกัญญารัตน์  แพงสอน

4326. นางสาวกาญจนา  หอมกล่ิน

4327. นางสาวกาญจนาภรณ์  เส่ียงสาย

4328. นายกิตติ  สอ้ิงทอง

4329. นางสาวกิตติญา  กองสมบัติ

4330. นายกิตติภณ  ภูมิภาค

4331. นางสาวกิติยา  พลหนู

4332. นางสาวกุลจิรา    กัณหา
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4333. นางสาวกุลธิดา  เฉิดเจิม

4334. นางสาวเกศกนก  เทือกภูเขียว

4335. นางสาวเกศวรีย์  ดีใจ

4336. นางสาวเกษมณี  บุญยู้

4337. นายโกวิท  โพงขุนทด

4338. นางสาวขนิษฐา  พิมพิวาล

4339. นางสาวขวัญฤดี  สุพรรณโมก

4340. นางสาวเขมจิรัสย์  เตียประพงษ์

4341. นายคณิตินเมธา  โพธ์ิขาว

4342. นางสาวคุลิกา  โสมวงค์

4343. นายจักรพงษ์  ตันสมรส

4344. นายจักรพรรณ์  พรมมงคล

4345. นายจักรพรรณ  ปราบรัมย์

4346. นายจักรพรรด์ิ  เชียงใต้

4347. นางสาวจารุวรรณ  ฉายพิมาย

4348. นายจิณณะ  จันเสง่ียม

4349. นางสาวจิดาภา  อันทรินทร์

4350. นางสาวจิตติมา  ศรีพันธ์

4351. นางสาวจิตยา  ชูเสน

4352. นางสาวจินจุฑา  บัวค าภู

4353. นางสาวจินดารัตน์  ปกิรโพธ์ิ

4354. นางสาวจินตหรา  ช่างด า

4355. นางสาวจิราภรณ์  กันดูลย์

4356. นางสาวจุฑาทิพ  ภูคงน้ า

4357. นางสาวจุฬารัตน์  เงาะเศษ

4358. นางสาวเจนจิรา  แก้วสา
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4359. นางสาวฉัตรสุดา  บุญทศ

4360. นางสาวชญานันท์  วรฉันท์

4361. นางสาวชณัญชิดา  เย็นกลาง

4362. นายชณินทร์  นนทอนันต์

4363. นายชนาเมธ  เพริดพราว

4364. นางสาวชนิตรา  แฟงเอม

4365. นางสาวชนิภรณ์  ศรีรักษา

4366. นางสาวชรินรัตน์  ชะสิงห์

4367. นางสาวชรินรัตน์  เพชรแก้ว

4368. นางสาวช่อฤดี  โหงษา

4369. นางสาวชัชฎาภรณ์  สมัครวงศ์

4370. นายชัยธวัช  วิญญารัตน์

4371. นางสาวชุติญา  บุญตาทิพย์

4372. นางสาวซารีน่า  นาทองรัตน์

4373. นางสาวญาณี  แสนเรียน

4374. นายณฐชนน  วิบูลชัย

4375. นางสาวณัฏฐณิชา  พุ่มแจ้

4376. นางสาวณัฏฑริกา  สารทอง

4377. นางสาวณัฐชิตา  อะโน

4378. นางสาวณัฐริกา  พรดอนก่อ

4379. นายณัฐวัฒน์  น่ิมพิลา

4380. นางสาวณัฐิยา  นารีรัตน์

4381. นางสาวณิชมน  ศรีวะสุทธ์ิ

4382. นางสาวณิชา  หม่ืนภู

4383. นางสาวณิชา  เอ่ียมรัศมีกุล

4384. นางสาวณิชาภัทร  เพียรไพลุน
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4385. นางสาวดวงดาว  ปัตตานี

4386. นางสาวดารณี  แก้วศรี

4387. นางสาวดารารัตน์  สระทอง

4388. นางสาวดารินทร์  บุญรอดดิษฐ

4389. นางสาวดิษญารินทร์  หาศรี

4390. นายเดชาธร  มณีนิล

4391. นางสาวตรีทิพยนิภา  สีดา

4392. นางสาวทิชา  พรมดี

4393. นางสาวทิพาภรณ์  ปล้ืมจิตร

4394. นางสาวเทพรัตน์  ทับธมาตร์

4395. นายเทอดเกียรติ  ศรีเชียงสา

4396. นายธนกร  มาละลา

4397. นายธนชิต  ชาวนาผือ

4398. นางสาวธนพร  บทศรี

4399. นางสาวธนวรรณ  ผอนนอก

4400. นายธนวัฒน์  เทพอวยพร

4401. นางสาวธัญญารัตน์  เตียประพงษ์

4402. นางสาวธัญญาลักษณ์  คงวงค์

4403. นายธาราดล  บริวัน

4404. นายธีรยุทธ์ิ  เธียรธนเกียรติ

4405. นายธีระชัย  เคนชา

4406. นางสาวธีราพร  แก้วค าสอน

4407. นางสาวนงลักษณ์  มณีเนตร

4408. นางสาวนภัสสร  โพธิสาร

4409. นางสาวนภาพร  บรรณทิพย์

4410. นางสาวนภาวรรณ  โควาวิเศษสุต



หน้าท่ี 43 จาก 257   

ล ำดับ หลักสูตร/สำขำวิชำ/ช่ือ - สกุล

4411. นางสาวนริศรา  ปาปะโท

4412. นางสาวนริษา  ปุริมายะตา

4413. นางสาวนฤมล  กงนะ

4414. นางสาวนฤมล  ภูผานี

4415. นางสาวนฤมล  มูลทรัพย์

4416. นางสาวนฤมล  สีเสมอ

4417. นางสาวนวพร  อ่อนดี

4418. นางสาวนวลหง  นิเลิศรัมย์

4419. นางสาวนัทธมน  แพงวงษ์

4420. นายนันทพงษ์  เนืองนันท์

4421. นางสาวนับทอง  สังกะสี

4422. นางสาวนัยนา  แสนภูวา

4423. นางสาวนาตยา  พ่ัวพันศรี

4424. นางสาวนิภาพร  ศรีหนองโคตร

4425. นางสาวนุชจรินทร์  โยทชัย

4426. นางสาวนุสบา  แก้วแสนไชย

4427. นางสาวเนตรชนก  คณะสุข

4428. นางสาวเบญจมาศ  ขอดเมชัย

4429. นางสาวเบญจมาศ  ค าสิน

4430. นางสาวเบญจมาศ  ใหญ่สูงเนิน

4431. นายปฏิพล  ม่วงไทย

4432. นายปฐมชล  ช่ืนชมกิจ

4433. นางสาวปนัดดา  สิบศิริ

4434. นางสาวปนัดดา  แสงจันทร์

4435. นางสาวปริยาภรณ์  หาญเสนา

4436. นางสาวปวีณา  คะยอมดอก
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4437. นางสาวปวีณา  แสวงเงิน

4438. นางสาวปวีณา  โสสุ่ย

4439. นางสาวปัณฑารีย์  สวนงาม

4440. นางสาวปานตะวัน  รุจิชยากูร

4441. นายปิยะพงษ์  ศรีใคร

4442. นายพงศกร  วงค์ษา

4443. นางสาวพรชนก  แก่นสน

4444. นางสาวพรทิพย์  ก้ัวจันทร์

4445. นางสาวพรนภา  นาแถมทอง

4446. นางสาวพรนภา  มีละถาโก

4447. นางสาวพรนิชา  จันทะโคตร

4448. นางสาวพรพิมล  ดีเหลือ

4449. นางสาวพรพิมล  สีสินธ์

4450. นางสาวพรภินันท์  สร้างดี

4451. นางสาวพรรณภา  พลทิพย์

4452. นางสาวพรรนิภา  ทาสูงเนิน

4453. นางสาวพัชราพร  ขันสีนวน

4454. นางสาวพัชราภรณ์  เกษเจริญคุณ

4455. นางสาวพัชริตรา  ไตรนอก

4456. นางสาวพัชรี  ทองกาย

4457. นางสาวพัทธ์ธีรา  พรมเคน

4458. นางสาวพิชชาพร  จอมโคกกรวด

4459. นางสาวพิชญานิน  ไชยสิทธ์ิ

4460. นางสาวพิมพ์ชนก  วรรณาปรีชาวัฒน์

4461. นางสาวพิมลวรรณ  ค าเมืองคูณ

4462. นางสาวพีราภรณ์  สีพิมขัด
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4463. นางสาวพุธิตา  สากุล

4464. นางสาวแพรวพรรณ  เห็มนุช

4465. นางสาวภัคจิรา  ฐิติกรกุล

4466. นางสาวภัชรีพร  สุขภูวงค์

4467. นางสาวภัทรวรินทร์  สิงห์อ้น

4468. นางสาวมณีรัตน์  คินไธสง

4469. นางสาวมณีรัตน์  หม่ืนเรือค า

4470. นายมัฆวัฒน์  โพดาพล

4471. นายมาณพ  สุทธิธรรม

4472. นางสาวเมธินีย์  ประครองสุข

4473. นางสาวรชนีกร  ใจคง

4474. นางสาวรัชนี  โมกขรัตน์

4475. นางสาวรัตติกร  เดชบุรัมย์

4476. นางสาวรัตติญา  เสนา

4477. นางสาวรัตนา  พิมสุโพธ์ิ

4478. นางสาวรุ่งทิวา  นาสุนทร

4479. นางสาวลภัสสรณ์  อ่อนตุ้ม

4480. นางสาวลลิตา  ภูภักดี

4481. นายวชิรวิชญ์  สุวรรณศักด์ิ

4482. นางสาววรชา  รัตนสุนทร

4483. นางสาววรรณวิษา  บูรณ์เจริญ

4484. นางสาววรรษมน  สอนสา

4485. นางสาววรัญญา  สมฤาแสง

4486. นายวรินทร์  เตชะตานนท์

4487. นายวรินทร์  หม่ืนพรม

4488. นางสาววลัยพร  อุ่นเจริญ
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4489. นายวัชรชัย  จันทะรือแสน

4490. นางสาววันศิริ  จ าปาหวาย

4491. นางสาววิชุดา  พิลึก

4492. นายวิทวัส  ทัศคร

4493. นายวิทวัส  ภิณพงษ์

4494. นางสาววิภาวิณี  นาเหล็ก

4495. ว่าท่ีร้อยตรีวิศรุต  ภูดอกไม้

4496. นางสาววีณา  เกตุมาลา

4497. นายวีรภัทร์  อะสุชีวะ

4498. นายวีระศักด์ิ  ทองปัญญา

4499. นางสาวศศิธร  ปากน้ า

4500. นางสาวศศิธร  เมฆวัน

4501. นางสาวศศิธร  โสภา

4502. นางสาวศศิวิมล  คุ้มเปล่ียน

4503. นางสาวศินิมล  อรรคศรี

4504. นางสาวศิรประภา  ดีแย้ม

4505. นางสาวศิริยากร  ไชยสิม

4506. นายศิริวัฒน์  ลาภจิตต์

4507. นางสาวศิริวิมล  ดาศักด์ิดี

4508. นางสาวศิวาพร  ล้ีด ารงค์ประเสริฐ

4509. นายศุภกร  เหล่าพงศ์พิชญ์

4510. นายศุภกิตต์ิ  เผาะสูงเนิน

4511. นายศุภนนท์  ครอบทอง

4512. นายสถาพร  ธุมา

4513. นายสรณัฐ  มุ่งสมัคร

4514. นายสิรวิชญ์  หมายตะคุ
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4515. นางสาวสิรินดา  วิเชียร

4516. นางสาวสิรินยา  วงศ์วัน

4517. นางสาวสิริยากร  พานสมัน

4518. นางสาวสุกัญญา  ตรีวิเศษ

4519. นางสาวสุกัญญา  ทีฆัมเพชร

4520. นางสาวสุกัญญา  แสนยามูล

4521. นางสาวสุกันยา  ภูกาบเพชร

4522. นางสาวสุขกัญญา  ซึมเมฆ

4523. นางสาวสุจารี  ทองขาว

4524. นางสาวสุดารัตน์  ไกยะฝ่าย

4525. นางสาวสุทธิดา  จุลหนองใหญ่

4526. นางสาวสุทธิดา  โทนารินทร์

4527. นางสาวสุทัตตา  มากนุช

4528. นางสาวสุธีญารัตน์  ปักค าไทย

4529. นางสาวสุนันทา  นามเวช

4530. นางสาวสุนิตา  ป่ินประเสริฐ

4531. นางสาวสุปราณี  กล้าหาญ

4532. นางสาวสุพัตรา  ชินวุฒิ

4533. นางสาวสุพัตรา  เสถียรรัตน์

4534. นางสาวสุภลักษณ์  เยประยูร

4535. นางสาวสุภาพร  ก าเนิดบง

4536. นางสาวสุภาพร  สุฤทธ์ิ

4537. นางสาวสุภาวณี  นนทะดี

4538. นางสาวสุวิมล  ค าวงษา

4539. นางสาวเสาวลักษณ์  พรมรูป

4540. นางสาวอนงค์นาฏ  ไชยเพชร
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4541. นางสาวอนัญญา  ศรียา

4542. นายอนันต์  ภูยอดเพชร

4543. นายอนุชา  สิงห์ขรณ์

4544. นางสาวอนุสรา  พันโสภา

4545. นางสาวอภิชญา  ทองต้ือ

4546. นางสาวอภิญญา  ธรรมนิยม

4547. นายอภิรักษ์  แสนพาน

4548. นายอภิสิทธ์ิ  สุวรรณา

4549. นางสาวอรกนก  นันทะสมบัติ

4550. นายอรงค์กรณ์  นันเรียม

4551. นางสาวอรยา  ซ่อนกล่ิน

4552. นายอรรถพร  ภิญโญสุข

4553. นางสาวอริศรา  รัตนะเทพ

4554. นางสาวอรุณี  วะอาทิตย์

4555. นางสาวอักษร  ขยันชุมนุม

4556. นางสาวอัญมณี  ค าภูมี

4557. นางสาวอัณชญาน์  สุระคาย

4558. นายอัลฟาอีน  บูรณพาส

4559. นางสาวอาทิตยา  สมีน้อย

4560. นางสาวอาริษา  สุศิลป์

4561. นางสาวอ าพรรัตน์  ด่านนอก

4562. นางสาวอินทิรา  ขืนเขียว

4563. นางสาวอินทิรา  อาจเวทย์

4564. นางสาวอุมาพร  เหลา

สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

4565. นายกราฟฟิกษ์  หมัดโล๊ะ
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4566. นายก าพล  แสงจันทร์สี

4567. นายกิตติศักด์ิ  จันทวงศ์

4568. นายกิตติศักด์ิ  พิศสุวรรณ

4569. นายเกริกพล  ปรีพูล

4570. นางสาวเกษมณี  สังวิบุตร

4571. นายเกียรติศักด์ิ  นันโท

4572. นางสาวเขมิกา  โพธิข า

4573. นายจักรกฤษณ์  พรมมา

4574. นายจักรพงษ์  หมุนอุดม

4575. นายจักรภัทร  จัลวรรณา

4576. นางสาวจิดาภา  ผลสวิง

4577. นางสาวจิรยา  กุดนอก

4578. นางสาวจิราภรณ์  ชอบท า

4579. นางสาวจิรารัตน์  ต้นกันยา

4580. นางสาวจุฑามาศ  แป้นแก้ว

4581. นายเจษฎากร  เสาะสมบูรณ์

4582. นางสาวฉัตรกมล  พวงสุวรรณ

4583. นายฉัตรพล  อ่อนพุทธา

4584. นางสาวชไมพร  ไชยเวศ

4585. นางสาวชลธิชา  วงษ์คะสุ่ม

4586. นายชวลิต  ขาววิสุทธ์ิ

4587. นายชิณกฤษณ์  โสดา

4588. นางสาวชุติมา  มุกดากุลธรรม

4589. นายเชษฐา  วิไธสง

4590. นางสาวญาสุมินทร์  เนืองนัน

4591. นางสาวฑิตยา  มูลพิมพ์
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4592. นายณัฐชา  แก่นโทน

4593. นางสาวณัฐชาวดี  นามเขตต์

4594. นางสาวณัฐธิดา  สมบัติ

4595. นายธราวุธ  ยืนย่ัง

4596. นายธวัชชัย  สมพันธ์

4597. นางสาวธิรดา  เเสนสุข

4598. นางสาวธิราลักษณ์  อุนาศรี

4599. นายธีรพัฒน์  ปะวะเสนัง

4600. นายธุวานนท์  หอมสุวรรณ

4601. นายนนทณัฏฐ  ญาตินิยม

4602. นายนริฏฐ์  ตะจันดา

4603. นางสาวนันธิยา  ก้อนจันทึก

4604. นางสาวน้ าฝน  โพธ์ิปัสสา

4605. นางสาวบุษยา  ค าวิไชย

4606. นางสาวบุษรารัตน์  พันธ์หอม

4607. นายปฏิพัทธ์  ขานหยู

4608. นายปฏิภาณ  ผาก่ า

บริหำรธุรกิจบัณฑิต

สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

4609. นางสาวปฐมพร  คงเดช

4610. นางสาวปราถนา  ปะทะมะวิภาค

4611. นายปริญญา  แนนไธสง

4612. นางสาวปรียานุช  จุมจัง

4613. นางสาวปวีณา  วันทาแท่น

4614. นายปัทมรินทร์  รูปคม

4615. นายปานเทพ  อังควิศิษฐพันธ์
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4616. นายปิติพัฒน์  วันวิเศษ

4617. นางสาวปิยพร  พุดละ

4618. นางสาวปิยรัช  สิงห์

4619. นายพชรยศ  วิภาคะหรรษา

4620. นายพนัส  จอกเงิน

4621. นางสาวพรชิตา  คารมหวาน

4622. นายพรภวิษย์  ดอนเสนา

4623. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงพลอยไพรินทร์  เกษมสุข

4624. นางสาวพัฒนวดี  ศิริจันทร์

4625. นางสาวพิมลพรรณ  ลุนหล้า

4626. นางสาวพิไลวรรณ  โพธ์ิหิรัญ

4627. นางสาวเพ็ญนภา  ชัยวงค์

4628. นางสาวเพ็ญพิชชา  วิชาผา

4629. นางสาวภัทราวดี  สงพะเนาว์

4630. นายภานุเดช  อินทริง

4631. นายภานุพงศ์  แก่นสา

4632. นายภูวินท์  ศิลาจันทร์

4633. นางสาวมนสยา  ภูละมุล

4634. นางสาวมัทนา  พานทอง

4635. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงมานิตา  แสนโคตร

4636. นางสาวเมย์  เงินจังหรีด

4637. นายยุทธนา  วิจิตร์

4638. นายรตน  รัตนสิน

4639. นางสาวรัตนมณี  เนียมไธสง

4640. นายรุ่งชัย  นาคศรี

4641. นายวณัฐพงศ์  ค าอุดม
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4642. นางสาววนิดา  พวงสันเทียะ

4643. นางสาววรัญญา  ปัจจัยโค

4644. นายวรายุทธ  ทีดินด า

4645. นายวัชรพล  พิมสา

4646. นายสนธยา  เนตรช่วงโชติ

4647. นางสาวสรินนา  เปรมมานะ

4648. นายสหชัย  เจริญสุข

4649. นายสหภาพ  เนาว์แสง

4650. นายสิทธิศักด์ิ  มณีรักษ์

4651. นายสิรภพ  เวชอุดม

4652. นางสาวสุกัญญา  ทองภู

4653. นางสาวสุดารัตน์  บุญสาร

4654. นายสุเทพ  ประสงค์ดี

4655. นางสาวสุนิสา  เพ้ยจันทึก

4656. นางสาวสุภาวดี  แฉล้มไธสง

4657. นางสาวสุมินตรา  หม่ืนจิตร

4658. นางสาวอโณทัย  ปากหาญ

4659. นายอนุชิต  เนาแสง

4660. นายอนุพงษ์  ละเหลา

4661. นายอภิวัฒน์  มีศรี

4662. นายอภิสิทธ์ิ  เกตุวงศ์

4663. นายอภิสิทธ์ิ  ศรีภา

4664. นางสาวอรวี  ค าม่ิง

4665. นายอัครพงศ์  บัวช่วย

4666. นายอัครวินท์  วาดพิมาย

4667. นางสาวอังคณา  ปาละสาร



หน้าท่ี 53 จาก 257   

ล ำดับ หลักสูตร/สำขำวิชำ/ช่ือ - สกุล

4668. นางสาวอัญชุลี  เบ้าไธสง

4669. นางสาวอาทิติยา  ไกรทอง

4670. นางสาวอุไรพร  มาตรา

4671. นายก้องเกียรติ  ปิดตังทานัง

สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศธุรกิจ

4672. นายกฤษณวัฒน์  เงาะปก

4673. นายกิตติพศ  บุญศรีแก้ว

4674. นางสาวจุฑาพร  ชนะสงคราม

4675. นางสาวฐิติมา  ขอมีกลาง

4676. นางสาวบวรลักษณ์  บรรเทา

4677. นางสาวเบญญาภรณ์  มกกงไผ่

4678. นายพิชญาธรณ์   น้อยเจริญ

4679. นายพีรณัฐ  อนาถรัมย์

4680. นางสาวเมธินี  สุดลาวดี

4681. นางสาวรัตนา  มีหนองใหญ่

4682. นางสาวเรณุกา  วิเศษนันท์

4683. นางสาวศศิภา  ไขกัณหา

4684. นายอนุวัฒน์  แข็งขัน

สำขำวิชำธุรกิจระหว่ำงประเทศ (หลักสูตรนำนำชำติ)

4685. Ms.Jingying  Yin

4686. MissOu  Qing  Yi

4687. นางสาวกนกกัณฑ์  เถ่ือนฤาชัย

4688. นางสาวกมลวรรณ  ค าพิละ

4689. นางสาวกรกมล  ทู้ไพเราะ

4690. นางสาวกรปภา  ศรีสมัย

4691. นางสาวกัญญารัตน์  จ ารูญชาติ
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4692. นางสาวกันทิมา  นาเสง่ียม

4693. นางสาวเกยุริน  ไทยล าภู

4694. นางสาวจันทกานต์  นักงาน

4695. นางสาวจันธิมา  กองอุดม

4696. นางสาวจิระภา  พาพล

4697. นายเฉลิมพงษ์  ศรีวิมล

4698. นางสาวชนาภรณ์  ผาสุข

4699. นางสาวญาณัจฉรา  จันทมาตย์

4700. นายฐาณิตย์  ส่งเสริม

4701. นางสาวฐิตาพร  ต้ังวิวัฒน์

4702. นางสาวฐิติวรดา  เท่ียงธรรม

4703. นางสาวณุชนาท  ภู่เรืองไทย

4704. นางสาวดลชนก  ชมพุฒ

4705. นางสาวเต็มสิริ  ธรณี

4706. นางสาวธณิตา  โคตรชมภู

4707. นางสาวธัญญาเรศ  อาสานอก

4708. นางสาวนรีกุล  เหมุทัย

4709. นางสาวนุชนาฏ  ฉลูทอง

4710. นางสาวบัณฑิตา  นามมูลตรี

4711. นางสาวเบญญาพัชร  สุดหล้า

4712. นางสาวปราณปริยา  บุญส่ง

4713. นางสาวปริยากร  ไชยสงค์

4714. นางสาวปิยดา  พลพุทธา

4715. นายพงศ์พล  พลชัย

4716. นางสาวพนิดา  แพบุตร

4717. นางสาวเพชรรดา  ผาละนัด
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4718. นางสาวเพ็ญพิชชา  ค านนท์

4719. นายภควัฒน์  สอนประเทศ

4720. นางสาวภัทรวดี  โพธินักขา

4721. นางสาวภัทราวดี  ศรีบุญเรือง

4722. นางสาวภานุชนาถ  ศรค า

4723. นางสาวมธุลัดดา  ทศคุย

4724. นางสาวรวิวรรณ  จันทร์พลงาม

4725. นางสาวรัตติยา  วิชาสวัสด์ิ

4726. นางสาวรุ่งนภา  จันทะบาล

4727. นางสาวลัดดารัตน์  ปลายบัว

4728. นายวรเดช  แสนชูปา

4729. นายวสินธ์ุ  คุ้มประยูร

4730. นางสาววิไลวรรณ  กันหารัตน์

4731. นางสาววิสุดา   อินปาว

4732. นางสาวศศิมากร  โคตรชุม

4733. นางสาวศิริลักษณ์  คงนิล

4734. นายศุภกฤต  การศุภกุล

4735. นางสาวสิริสุภา  โชคบัณฑิต

บัญชีบัณฑิต

4736. นางสาวกชกร  แก่นดี

4737. นางสาวกชกร  ถนิมแนบ

4738. นางสาวกชพร  เกตโล

4739. นางสาวกชพรรณ  ชาธิพา

4740. นางสาวกนกกาญจน์  เวียงบาล

4741. นางสาวกนกพร  บุญหล้า

4742. นางสาวกนกพร  พิมพ์จันทร์
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4743. นางสาวกนกพร  ศรีเนตร

4744. นางสาวกนกวรรณ  กุลพันธ์

4745. นางสาวกนกวรรณ  คณะค่าย

4746. นางสาวกนกวรรณ  ภูตีนผา

4747. นางสาวกนกวรรณ  ยืนยาว

4748. นางสาวกนกวรรณ  ล้ิมสุวรรณ

4749. นางสาวกนิษฐนันท์  สนอุทา

4750. นางสาวกนิษฐา  กล้าหาญ

4751. นางสาวกนิษฐา  สุวรรณรงค์

4752. นางสาวกมลชนก  วิสิฏฐ์พรอักษร

4753. นางสาวกมลชนก  หากุศล

4754. นางสาวกมลทิพย์  อนันตา

4755. นางสาวกมลพร  โตอินทร์

4756. นางสาวกมลลักษณ์  เดชน าบัญชาชัย

4757. นางสาวกมลวรรณ  บุญมาก

4758. นางสาวกรกนก  ผลทิพย์

4759. นางสาวกรชวัล  ราศรีนวล

4760. นางสาวกรรณิกา  กูลแปง

4761. นางสาวกรรณิกา  จิตตระการ

4762. นางสาวกรรณิกา  สาละ

4763. นางสาวกรรณิกา  แสนสุริวงค์

4764. นางสาวกรรณิการ์  โชติการ

4765. นางสาวกรรณิการ์   รัตนธรรมกุล

4766. นางสาวกรวรรณ  ช่วยประคอง

4767. นางสาวกรุณา  พาหนองแวง

4768. นางสาวกฤติยาภรณ์  พรหมจักร
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4769. นางสาวกฤติยาภรณ์  สุพล

4770. นางสาวกฤษณา  ขันลุน

4771. นายก้องเกียรติ  จิรโรจน์วณิช

4772. นายก้องภพ  หงษ์ไทย

4773. นางสาวกัญชลิตา  บาลี

4774. นางสาวกัญญ์กนก  อนุชาติ

4775. นางสาวกัญญกร  วิเศษโวหาร

4776. นางสาวกัญญพร  วุฒิกุล

4777. นางสาวกัญญพัชร  บุตเขียว

4778. นางสาวกัญญาณัฐ  ยะไชยศรี

4779. นางสาวกัญญาพัชร  สุวรรณ

4780. นางสาวกัญญารัตน์  แก้วสะอาด

4781. นางสาวกัญญารัตน์  มูลหา

4782. นางสาวกัญญารัตน์  วิเชียรเลิศ

4783. นางสาวกัญญารัตน์  สวัสด์ิวรวงศ์

4784. นางสาวกัณฐมณี  มงคะสิงห์

4785. นางสาวกัณณิกา  คณะหาร

4786. นางสาวกันยา  สอนมะณี

4787. นางสาวกัลยาณี  ดอนเตาเหล็ก

4788. นางสาวกัลยารัตน์  สุนารักษ์

4789. นางสาวกาญจนา  คามทาหลง

4790. นางสาวกาญจนา  จรัสแสง

4791. นางสาวกาญจนา  นุศลศาลา

4792. นางสาวกาญจนา  พิมโพธ์ิ

4793. นางสาวกาญจนา  ภูริศรี

4794. นางสาวกาญจนา  มะโรงมืด
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4795. นางสาวกาญจนา  เวฬุวนารักษ์

4796. นางสาวกาญจนาภรณ์  สุทธิประเสริฐ

4797. นางสาวกาญจนี  ว่องไว

4798. นางสาวกานดา  จอมหงษ์

4799. นางสาวกานต์ธิดา  รัตธรรม

4800. นางสาวกานต์สุดา  เครือน้ าค า

4801. นางสาวกานติมา  บัวสีด า

4802. นางสาวการิเกด  ปินะพัง

4803. นางสาวก่ิงดาว  บุบผามาลัย

4804. นางสาวกิจติมา  ภูมิฐาน

4805. นางสาวกิตติกานต์  ดอกกระโทก

4806. นายกิตติพงษ์  ผิวงาม

4807. นายกิตติพัทธ์  จิตต์จ านงค์

4808. นางสาวกิตติยาภรณ์  สุ่ยลา

4809. นายกิตติศักด์ิ  อังคชูชัยวงศ์

4810. นางสาวกิรัตน์ดา  ค าโคก

4811. นางสาวกุลจิรา  พรหมสาขา ณ สกลนคร

4812. นางสาวกุลณัฐ  วรรณสุทธ์ิ

4813. นางสาวกุลธิดา  เช้ือตาพระ

4814. นางสาวกุลธิดา  เพริศแก้ว

4815. นางสาวกุลธิดา  สาลี

4816. นางสาวกุลนัฐ  รัตนอนันต์

4817. นางสาวกุลปริยา  ป้องกัน

4818. นางสาวกุลสตรี  ต้นเทียน

4819. นางสาวกุสุมา  ชาวนา

4820. นางสาวกุสุมา  พลบูรณ์
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4821. นายเกริกพล  บุตรี

4822. นางสาวเกวลิน  เกิดนอก

4823. นางสาวเกวลิน  นวลจันทร์

4824. นางสาวเกวลิน  ประชุมชัย

4825. นางสาวเกวลิน  อุ่นท้าว

4826. นางสาวเกวลี  สุพโส

4827. นางสาวเกศราวรรณ  ไชยรัตน์

4828. นางสาวเกศริน  น้อยเสนา

4829. นางสาวเกศรินทร์  พลทะมิฬ

4830. นางสาวเกศวลี  สีพัวฮาม

4831. นางสาวเกศสิริ  บุญจันทร์

4832. นางสาวเกษร  แฝงจันดา

4833. นางสาวเกษวดี  บันเทา

4834. นางสาวเกษศิรินทร์  ดุลไธสง

4835. นายเกียรติศักด์ิ  โฉมสุภาพ

4836. นางสาวแก้วตา  นามมุงคุณ

4837. นายโกเมศ  จ าปาบรรพ์

4838. นางสาวขณิตฐา  ฤทธ์ิมหา

4839. นางสาวขณิษฐา  มะณีจักร์

4840. นางสาวขนิษฐา  แก้วค าไสย์

4841. นางสาวขนิษฐา  พรมเด่ือ

4842. นางสาวขนิษฐา  วรรณปะกา

4843. นายขวัญ  ปานด้วง

4844. นางสาวขวัญกมล  สินมา

4845. นางสาวขวัญจิรา  คณะรูป

4846. นางสาวขวัญจิรา  บรรเทาทวน
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4847. นางสาวขวัญชนก  ฤาเดช

4848. นายขวัญชัย  นิละชัย

4849. นางสาวขวัญชีวา  ปลายชัยภูมิ

4850. นางสาวขวัญฤดี  มาสู่

4851. นางสาวขวัญฤทัย  แก้ววงษ์

4852. นางสาวขัตติยา  ภูมิเขต

4853. นางสาวเขมภัค  วรวัฒนากุล

4854. นางสาวเข็มอักษร  มะตาด

4855. นางสาวเขมิกา  อันเงิน

4856. นางสาวครองขวัญ  พาผล

4857. นางสาวคัชรินทร์  ค าผาลา

4858. นางสาวแคทลียา  นพคุณ

4859. นางสาวงามสิรี  เกตุเกล้ียง

4860. นางสาวจณิสตา  เนสุสิน

4861. นางสาวจตุพร  กันหาบาง

4862. นางสาวจตุพร  เกิดศิลป์

4863. นางสาวจตุพร  อุตลา

4864. นางสาวจรรยวรรธน์  ฉัตรมาลีรัตน์

4865. นางสาวจรรยารัตน์  แสนภูวา

4866. นางสาวจรัสรวี  เจือมา

4867. นางสาวจริญญา  ภานผา

4868. นางสาวจริยา  วุธศรี

4869. นางสาวจรียา  คุยดี

4870. นางสาวจันจิรา  บุตรพรม

4871. นางสาวจันทร์จิรา  เลบ้านแท่น

4872. นางสาวจันทร์นภา  ด้วงทอง
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4873. นางสาวจารุวรรณ  กอศรีรมย์

4874. นางสาวจารุวรรณ  แน่นอุดร

4875. นางสาวจารุวรรณ  มูลสันเทียะ

4876. นางสาวจิตตรา  พันธ์ุเวช

4877. นางสาวจิตพัฒน์สา  เพชรเขมรัตน์

4878. นางสาวจิตรกัญญา  ม่ันคง

4879. นางสาวจิตรลดา  ตุ้มทอง

4880. นางสาวจิตรลดา  ท่อนทองมีสุข

4881. นางสาวจิตราภรณ์  เนตรน้อย

4882. นางสาวจิตราภา  โชติสันเทียะ

4883. นางสาวจินดาพร  ชาวสวน

4884. นางสาวจินดามณี  วิธิบูลย์

4885. นางสาวจินดารัตน์  โมลี

4886. นางสาวจินดารัตน์  เล่ือนฤทธ์ิ

4887. นางสาวจินตนา  จูมเกษ

4888. นางสาวจินตนา  ชินภักดี

4889. นางสาวจินตนา  ศรีชาติ

4890. นางสาวจินตนา  สะท้านอาจ

4891. นางสาวจิรฐา  ศรีหาดุงน้อย

4892. นางสาวจิรธิดา  ใจสุข

4893. นางสาวจิรนันท์  นาคสุข

4894. นางสาวจิรนันท์  โพธ์ิเพชรเล็บ

4895. นางสาวจิรภิญญา  ศรีสุวอ

4896. นายจิรวัฒน์  ค าบุรี

4897. นายจิรวัฒน์  หนองดี

4898. นางสาวจิราพร  ทองยืน



หน้าท่ี 62 จาก 257   

ล ำดับ หลักสูตร/สำขำวิชำ/ช่ือ - สกุล

4899. นางสาวจิราพร  ปักกะมานัง

4900. นางสาวจิราพร  ปุริเส

4901. นางสาวจิราพร  ศรีเชียงขวาง

4902. นางสาวจิราพรรณ  ถึงสุข

4903. นางสาวจิราภรณ์  ตอชัยภูมิ

4904. นางสาวจิราภรณ์  รักษาภักดี

4905. นางสาวจิราภรณ์  ศิริกันยา

4906. นางสาวจิราภา  เพ็งธรรม

4907. นางสาวจิราลักษณ์  อุ่นมีศรี

4908. นางสาวจิราวรรณ  ใจหาญ

4909. นางสาวจิราวรรณ  หาระสาร

4910. นางสาวจิราวรรธ  ศรีโสภา

4911. นางสาวจิฬาภรณ์  หาญณรงค์

4912. นางสาวจีรนุช  ทองวิจิตร

4913. นางสาวจีรวรรณ  โมรา

4914. นางสาวจุฑาทิพย์  อ่ิมเต็ม

4915. นางสาวจุฑามาศ  กัณหคุณ

4916. นางสาวจุฑามาศ  กุมภิโล

4917. นางสาวจุฑามาศ  เทพิน

4918. นางสาวจุฑามาศ  สัสดี

4919. นางสาวจุฑามาศ  สิงหาราช

4920. นางสาวจุฑามาศ  อุตรอ ามาตย์

4921. นางสาวจุฑารัตน์  โรจน์คงทรัพย์

4922. นางสาวจุฑารัตน์  ศรีพรมมา

4923. นางสาวจุรีรัตน์  ปิยังคะบุตร

4924. นางสาวจุฬารัช  เสนารัตน์
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4925. นางสาวจุฬารัตน์  มิคะ

4926. นางสาวจุฬาลักษณ์  ก่ าค า

4927. นางสาวจุฬาลักษณ์  ศุภโกศล

4928. นางสาวเจนจิรา  ค าสาลี

4929. นางสาวเจนจิรา  จ าเริญ

4930. นางสาวเจนจิรา  ทองโคตร

4931. นางสาวเจนจิรา  ผาริการ

4932. นางสาวเจนจิรา  ภาประเวช

4933. นางสาวเจนจิรา  รัตนบุรม

4934. นางสาวเจนจิรา  อภัยฤทธิรงค์

4935. นางสาวเจริญรัตน์  พลเดช

4936. นายเจษฎา  ค าตัน

4937. นางสาวเจษฎาภรณ์  จันทแสน

4938. นางสาวเจษฎาภรณ์  บุดดาวงษ์

4939. นางสาวฉันทนา  นวมกระโทก

4940. นางสาวชฎารัตน์  ลาภเจริญสวัสด์ิ

4941. นางสาวชนกนันท์  บานเย็น

4942. นางสาวชนม์ณภัทร  จ าปาค า

4943. นางสาวชนานันท์  อุทรัง

4944. นางสาวชนิดา  พลวัน

4945. นางสาวชนิดา  พาช่ืนใจ

4946. นางสาวชนิตา  พิลาลี

4947. นางสาวชนิตา  ศรีชัยมุน

4948. นางสาวชนิสรา  ทาสมบูรณ์

4949. นางสาวชมพูนุช  ค าพานิชย์

4950. นางสาวชไมพร  มงคุณค าซาว



หน้าท่ี 64 จาก 257   

ล ำดับ หลักสูตร/สำขำวิชำ/ช่ือ - สกุล

4951. นายชยากร  ศรีภา

4952. นางสาวชยาภัสร์  หิรัญพัฒนพงศา

4953. นางสาวชยุดา  เกลียวทอง

4954. นางสาวชรินทอง  ศรีทองแท้

4955. นางสาวชรินรัตน์  ชูรัตน์

4956. นางสาวชรินรัตน์  ฐานทอง

4957. นางสาวชรินรัตน์  ปานแก้ว

บัญชีบัณฑิต

4958. นางสาวชลกานต์  แจ้งใจบุญ

4959. นางสาวชลดา  เทียงบุตร

4960. นางสาวชลธร  ทุมวัน

4961. นางสาวชลธิชา  แจ้งไพร

4962. นางสาวชลธิชา  นามสง่า

4963. นางสาวชลธิชา  แมนสถิตย์

4964. นางสาวชลธิฌา  บุตรชาติ

4965. นางสาวชลธิรา  พลลือ

4966. นางสาวชลนภัส  อรัญศรี

4967. นายชลัมพล  กันจันธิระวงศ์

4968. นางสาวชลิญญา  ก าริสุ

4969. นางสาวชลิดา  จวงประโคน

4970. นางสาวชลิดา  ดลจ ารัส

4971. นางสาวชลิตา  ดอกพรมลา

4972. นายชวกร  พิมพ์แสงศิลป์

4973. นางสาวชฬีกานต์  แสงกิจพิพัฒน์

4974. นางสาวช่อทิพย์  ภูมิแก้ว

4975. นางสาวช่อผกา  นามวิจิตร
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4976. นางสาวช่อลัดดา  หาไชย

4977. นางสาวชัชฎาภรณ์  เหง่าศรี

4978. นางสาวชัญญา  อินทร์โก

4979. นายชัยณรงค์  วงธิสอน คารอน

4980. นางสาวชาลินี    โกพิมาย

4981. นายชิดพล  ครุฑขุนทด

4982. นางสาวช่ืนกมล  อาทิตย์ต้ัง

4983. นางสาวชุติกาญจน์  ปวริศภวนันท์

4984. นางสาวชุติกาญจน์  อภิชัยบุคคล

4985. นางสาวชุติพร  อาจเดช

4986. นางสาวชุติมา  ทองสี

4987. นางสาวชุติมา  นันบุญ

4988. นางสาวชุติมา  เมืองผุย

4989. นางสาวชุติมา  เวชกามา

4990. นางสาวชุลีพร  ท้ิงโคตร

4991. นางสาวชุลีพร  สังกะเพศ

4992. นายชูวิทย์  ศรีจ านงค์

4993. นางสาวโชติกา  ภูมีวัตร์

4994. นางสาวโชษิตา  สืบม่วงไทย

4995. นางสาวซาริตา  แฮปากา

4996. นางสาวญดาพร  ทองประเสริฐ

4997. นางสาวญาณาธิป  พุ่มพุก

4998. นางสาวฐานิดา  วิบูลย์อรรถ

4999. นางสาวฐาปนี  ชิดชม

5000. นางสาวฐิติญาภรณ์  บัวงามดี

5001. นางสาวฐิติมา  จารุสินธ์
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5002. นางสาวฐิติมา  ทวีเหลือ

5003. นางสาวฐิติมา  ธรรมปัต

5004. นางสาวฐิยาพร  บุญมาชาติ

5005. นางสาวณฐมล  ดูยอดรัมย์

5006. นางสาวณพิชา  กระแสร์

5007. นางสาวณภัสวรรณ  บุตรมาลา

5008. นางสาวณัชชลิดา  โพธิศรี

5009. นางสาวณัชชา  ทะวิลา

5010. นางสาวณัชชา  สุดเนตร

5011. นางสาวณัฏฐกานต์  กล่ินจันทร์

5012. นางสาวณัฏฐณิชา  จ าปา

5013. นางสาวณัฐกมล  มูลเพ็ญ

5014. นางสาวณัฐกานต์  เกียรติโพธ์ิ

5015. นางสาวณัฐกานต์  สวัสด์ิพูน

5016. นางสาวณัฐกุล  แปลงวงค์

5017. นางสาวณัฐจรี  ดีไพร

5018. นายณัฐชัย  แสงสว่าง

5019. นางสาวณัฐชา  ไชยภักดี

5020. นางสาวณัฐชา  นาถมทอง

5021. นางสาวณัฐฐาพร  สูฝน

5022. นางสาวณัฐฐินันท์  สีสังข์

5023. นางสาวณัฐณิชา  จงพ่ึงกลาง

5024. นางสาวณัฐณิชา  สายตรี

5025. นางสาวณัฐตะวัน  แก้วกรนันท์ฐกุล

5026. นางสาวณัฐติกา  บุราณ

5027. นางสาวณัฐธยาน์  เช้ือวังค า
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5028. นางสาวณัฐธยาน์  เลขนอก

5029. นางสาวณัฐธยาน์  วิลัยหล้า

5030. นางสาวณัฐธิกา  ศรีพิษแก้ว

5031. นายณัฐพงษ์  เมสัง

5032. นางสาวณัฐพร  บุญเรือง

5033. นายณัฐพล  มาตย์วงศ์

5034. นายณัฐพล  สมภักดี

5035. นายณัฐพล  สุจริต

5036. นายณัฐพล  สุริยะ

5037. นายณัฐพล  อรุณรัตน์

5038. นางสาวณัฐริกา  คุณสัตย์

5039. นางสาวณัฐริกา  วุฒิยาสาร

5040. นางสาวณัฐวรรณ  บ ารุงภักดี

5041. นางสาวณัฐวริศรา  ชมช่ืน

5042. นางสาวณัฐวิกา  ครบอยู่

5043. นางสาวณัฐวิภา  ขันติวงษ์

5044. นายณัฐวุฒิ  ศิริมูล

5045. นายณัฐศักด์ิ  เขมสีดา

5046. นางสาวณัฐสุดา  นามวัด

5047. นางสาวณัฐสุดา  เพ็งคุ่ย

5048. นางสาวณัฒทรี  ม่ิงโอโล

5049. นางสาวณิชาภัทร  ภูมีศรี

5050. นางสาวณิชาภัทร  สุคะตะ

5051. นางสาวดรุณี  นาใจกล้า

5052. นางสาวดลนภา  ผมประทุม

5053. นายดลภิวัฒน์  อาจประจญ
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5054. นางสาวดลยา  เบญจศรี

5055. นางสาวดวงกมล  จันทะบูลย์

5056. นางสาวดวงใจ  วงค าจันทร์

5057. นางสาวดวงดาว  สีลาดเลา

5058. นางสาวดวงฤดี  สงศรี

5059. นางสาวดารารัตน์  ระก า

5060. นางสาวดาราวดี  สุวรรณทอง

5061. นางสาวดาริกา  จันทรพิทักษ์

5062. นางสาวดาลัด  พ่ึงเกตุ

5063. นางสาวดิตศิรินทร์  สมถวิล

5064. นางสาวดุษฎี  ปะถะมา

5065. นางสาวดุสิตา  วรรณศิรานนท์

5066. นายเดชา  จันตะกุล

5067. นางสาวตรีทิพ  ขวัญมา

5068. นางสาวตรีธิยา  หอยสังข์

5069. นางสาวตะวัน  สงเสพ

5070. นางสาวตันหยง  อินทร์แป้น

5071. นางสาวตุลยา  จันทวลี

5072. นางสาวเต็มดวง  นาคมาก

5073. นางสาวเตือนใจ  อกอุ่น

5074. นางสาวถิรชาพร  เถาว์โมลา

5075. นายทรงวิทย์  แจ้งหาญ

5076. นายทักษิณ  ค าศรี

5077. นายทักษิณ  นิลผาย

5078. นางสาวทัชชกร  อุนาริเน

5079. นางสาวทัชวรรณ  อันสงคราม
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5080. นางสาวทัดดาว  ไทยนาม

5081. นางสาวทัตติยา  จู๊ดศรี

5082. นางสาวทัศนีย์  บุตรนาม

5083. นางสาวทัศนีย์  ยองสันเทียะ

5084. นางสาวทัศพร  ค ามุงคุณ

5085. นางสาวทานตะวัน  จันทร์เก

5086. นางสาวทานตะวัน  อินทร์เขียว

5087. นางสาวทาริกา  โคตรวิทย์

5088. นางสาวทิพย์ทาดา  สิงห์เสนา

5089. นางสาวทิพย์ธัญญา  ร่มรุกข์

5090. นางสาวทิพย์วรรณ  สร้อยเพชร

5091. นางสาวทิพรัตน์  สมวงค์

5092. นางสาวเทพธิดา  เครือแวงมล

5093. นายธนเกียรติ  ทิพย์ทอง

5094. นางสาวธนภร  โคตรมะณี

5095. นางสาวธนภรณ์  โพธิรุกข์

5096. นางสาวธนภรณ์  อุดมพืช

5097. นายธนรักษ์  ต้ังวัฒนากร

5098. นายธนวิชญ์  แก้วภา

5099. นางสาวธนัชชา  ดาทอง

5100. นายธนากร  เถาหมอ

5101. นางสาวธนาพันธ์  ผ่องไพบูลย์

5102. นางสาวธนาภรณ์  ทวีคูณ

5103. นางสาวธนิดา  รัตนมาลี

5104. นางสาวธนิตยา  ผลสว่าง

5105. นางสาวธนิตา  ทับศรี
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5106. นายธรรมนูญ  วงศ์ป้อง

5107. นางสาวธลิตรา  บุญลาม

5108. นายธวัชชัย  สง่าลี

5109. นางสาวธัญชนก  โกวิทศิริกุล

5110. นางสาวธัญชนก  ไชยหาญ

5111. นางสาวธัญชนก  เดชศิริ

5112. นางสาวธัญชนก  เน่ืองสิทธ์ิ

5113. นางสาวธัญชนก  มังจันทึก

5114. นางสาวธัญญรัตน์  โนนค า

5115. นางสาวธัญญา  จันดาพืช

5116. นางสาวธัญญา  ภูขีด

5117. นางสาวธัญญาพร  ศรีภูวงษ์

5118. นางสาวธัญญารัตน์  ปาสาน า

5119. นางสาวธัญญารัตน์  สอนทะเดช

5120. นางสาวธัญพิชชา  ตรีทศ

5121. นางสาวธัญวรัตน์  นัสดา

5122. นายธันว์  อุปรมัย

5123. นางสาวธารารัตน์  ฝางข้อน้อย

5124. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงธาริณี  พวงพันอวน

5125. นางสาวธิดาเทพ  ฆารไสว

5126. นางสาวธิดารัตน์  ช่ืนอุรา

5127. นางสาวธิดารัตน์  ด้วงนิล

5128. นางสาวธิดารัตน์  สุนา

5129. นางสาวธิดารัตน์  อุตทอง

5130. นางสาวธิมาพร  เกตุภูงา

5131. นางสาวธิราภรณ์  ทิสุด
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5132. นายธีรพล  เสนะวีณิน

5133. นายธีรภัทร  ธรรมวงค์

5134. นายธีรศักด์ิ  ไชยปัญญา

5135. นางสาวเธียรพร  กระจ่าง

5136. นางสาวนกเล็ก  อินทะขีนี

5137. นายนคริน  ลาหล้าเลิศ

5138. นางสาวนงลักษณ์  คงศรี

5139. นางสาวนงลักษณ์  บุญล้อม

5140. นายนนท์  ศรีทอง

5141. นายนพณัฐ  เล่ือนแก้ว

5142. นางสาวนภัสวรรณ  บุญบุตร

5143. นางสาวนภาพร  เขจรแข

5144. นางสาวนภาวรรณ  ค าภักดี

5145. นางสาวนริศรา  แก้วมาก

5146. นางสาวนริสา  การจักร์

5147. นางสาวนรีรัตน์  จอมค าสิงห์

5148. นางสาวนฤภร  แข้นา

5149. นางสาวนฤมล  แซ่ล้ี

5150. นางสาวนฤมล  ดอกจันทร์

5151. นางสาวนฤมล  อรุณปรี

5152. นางสาวนลินธร  จตุเทน

5153. นางสาวนวรัตน์  ยศสันเทียะ

5154. นางสาวนวลนภา  กัลยานุท

5155. นางสาวนัจนันท์  พรมยาลี

5156. นางสาวนัฏฐิยา  สุขประโคน

5157. นายนัฐกร  ฤทธิตา



หน้าท่ี 72 จาก 257   

ล ำดับ หลักสูตร/สำขำวิชำ/ช่ือ - สกุล

5158. นางสาวนัฐธิการ  ชิณโคตร

5159. นางสาวนัฐธิญา  จันทร์สุข

5160. นางสาวนัฐมล  รูปงาม

5161. นางสาวนัดริกา  เนียมหอม

5162. นางสาวนัทธมน  จักษุแจ้ง

5163. นางสาวนัทมน  สรวงศิริ

5164. นางสาวนันทกาญจน์  พิมพ์วงค์

5165. นางสาวนันทวัน  ศรีกงพาน

5166. นางสาวนันทัชพร  ทองพรม

5167. นางสาวนาตยา  ทูลสูงเนิน

5168. นางสาวนาถญาณี  จุลบุรมย์

5169. นางสาวนารี  สุรินสมบูรณ์

5170. นางสาวนารีรัตน์  กงพาน

5171. นางสาวน้ าฝน  เชิงหอม

5172. นางสาวน้ าฝน  บุบพิ

5173. นางสาวน าพร  อ่อนสนิท

5174. นางสาวนิดติกาญ  สุภาพ

5175. นางสาวนิตยา  ไชยโสภา

5176. นางสาวนิตยา  ประทุมค า

5177. นางสาวนิตยา  แปงสมัย

5178. นางสาวนิตยา  วนมา

5179. นางสาวนิติพร  ห่อหุ้มดี

5180. นางสาวนิติยา  เกตุวงษา

5181. นางสาวนิภาพร  พาสอน

5182. นางสาวนิภาภรณ์  เอกสามารถ

5183. นางสาวนิมมารดี  ค าภีร์
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5184. นางสาวนิฤมล  ผุดผ่อง

5185. นางสาวนิศาชล  จ่าทา

5186. นางสาวนิสา  โหลนอก

5187. นางสาวนิสาชล  บุญสินชัย

5188. นางสาวนุชจรีย์  ไพรสณฑ์

5189. นายนุภาสิทธ์ิ  ปัตติสัย

5190. นางสาวนุษบา  แก่นนาค า

5191. นางสาวเนตรชนก  ภูอาภรณ์

5192. นางสาวเนติการ  รอดเขียว

5193. นางสาวบงกช  สิงห์จุ้ย

5194. นางสาวบรรณารักษ์  ภูจ าปา

5195. นายบวรภัค  ดาวกระจาย

5196. นางสาวบังอร  คุณนา

5197. นางสาวบัณฑิตา  รัตนเดช

5198. นางสาวบุญสิตา  แจ่มสว่าง

5199. นางสาวบุตรภา  ไกรศรีเลิศ

5200. นางสาวบุษกร  เตียถาวรชัย

5201. นางสาวบุษยรัตน์  นิลาสน์

5202. นางสาวบุษยารัตน์  กองมะณี

5203. นางสาวบุษราภรณ์  สีหาราช

5204. นางสาวเบญจพร  กุลเพชรคติธร

5205. นางสาวเบญจภรณ์  ไปวันเสาร์

5206. นางสาวเบญจมาศ  บัวแก้ว

5207. นางสาวเบญจมาศ  สุดสงสาร

5208. นางสาวเบญจรัตน์  ฉัตรสุวรรณ

5209. นางสาวเบญจวรรณ  คะสุวรรณ



หน้าท่ี 74 จาก 257   

ล ำดับ หลักสูตร/สำขำวิชำ/ช่ือ - สกุล

5210. นางสาวเบญจวรรณ  มุลนี

5211. นางสาวเบญจวรรณ  มูลทาประดิษฐ์

5212. นางสาวเบญจวรรณ  แสนวัง

5213. นางสาวเบญญา  มาลัย

5214. นางสาวเบญญาภา  จาดค า

5215. นางสาวเบ็ญญาภา  ร้อยพรมมา

5216. นางสาวใบเฟิร์น  แสงกระโทก

5217. นายปฏิพล  ค ามะวาปี

5218. นายปฏิพล  มานิตย์นาค

5219. นางสาวปฏิมาพร  สร้างการนอก

5220. นางสาวปนัฐดา  วรรณทอง

5221. นางสาวปนัดดา  ดอนค าชัย

5222. นางสาวปนัดดา  เดชวงษา

5223. นางสาวปนัดดา  ทุมนอก

5224. นางสาวปพิชญานันท์  รัตน์วิเศษ

5225. นางสาวปภัสรา  ไชยวรรณ

5226. นางสาวปภัสสรา  อินดี

5227. นางสาวปภาวรินท์  ประสานเนตร

5228. นางสาวประกายกาญจน์  สุทธิสุข

5229. นางสาวประกายแก้ว  โนนทิง

5230. นางสาวประทิณญา  วงค์ปัตตา

5231. นางสาวประภาศรี  มานิตยกุล

5232. นางสาวประวีณา  ดารุณภักดี

5233. นายประสพกานต์  วิจารณรงค์

5234. นางสาวปรัตถกร  พุตจันทึก

5235. นางสาวปรางทิพย์  ธรรมสอน
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5236. นางสาวปราณี  ถูกขนาดดี

5237. นางสาวปรายฟ้า  เทียมมาลา

5238. นางสาวปราวีณา  บุญมา

5239. นางสาวปราวีณา  โพธ์ิสา

5240. นางสาวปริฉัตร  อุงศิริ

5241. นายปริญญา  ดาบุตร

5242. นางสาวปริญญา  สุรขันธ์

5243. นายปริญญา  โสภา

5244. นางสาวปริญญาพร  น้อยแดง

5245. นางสาวปริยากร  โพธิกนิษฐ์

5246. นางสาวปริศนา  บริบูรณ์

5247. นายปรีชา  โนนทะค าจันทร์

5248. นายปรีชา  รามสีดา

5249. นางสาวปรียากมล  ปาปะพัง

5250. นางสาวปลายฝน  ประทุมมา

5251. นางสาวปวันรัตน์  พละสิม

5252. นางสาวปวันรุ้ง  กุรัง

5253. นางสาวปวิณา  ไชยสีดา

5254. นางสาวปวีณา  กิตติ

5255. นางสาวปวีณา  ค าเชียง

5256. นางสาวปวีณา  บุญสูง

5257. นางสาวปวีณา  เพียโคตร

5258. นางสาวปวีณา  วงค์แก้ว

5259. นางสาวปัชรียา  ไชยสุระ

5260. นางสาวปัญญณัฏฐ์  เกษศรี

5261. นางสาวปัฐมาภรณ์  ซอนทรัพย์
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5262. นางสาวปัณณภัสร์  พูลสวัสด์ิ

5263. นายปัณณวัฒน์  พันโกฏิ

5264. นายปัณณวิชญ์  บุญเลิศ

5265. นางสาวปัณพร  ล้ิมศักด์ิชัยกิจ

5266. นางสาวปัถยานี  จงรัมย์

5267. นางสาวปัทมา  มุธุกัณต์

5268. นางสาวปัทมา  ศรีสุวรรณ

5269. นางสาวปัทมาวรรณ  ทูลกลาง

5270. นางสาวปัทมาวรรณ  นาคศรี

5271. นางสาวปาณิศา  ไชยะค า

5272. นางสาวปาณิสรา  พลสุวรรณ์

5273. นางสาวปานตะวัน  สารวัตร

5274. นางสาวปานทิพย์  มะหุวัน

5275. นางสาวปารีนา  เลิกนอก

5276. นางสาวปิติพร  แวงสม

5277. นางสาวป่ินสุดา  ค าจร

5278. นางสาวปิยฉัตร  แม่นปืน

5279. นางสาวปิยธิดา  ศรีวิเศษ

5280. นางสาวปิยธิดา  อาศัยสงฆ์

5281. นางสาวปิยนุช  ทุมรินทร์

5282. นางสาวปิยะฉัตร  ปัดทุม

5283. นางสาวปิยะณัฐ  ทองบ าเรอ

5284. นางสาวปิยะณัฐ  เฟ่ืองฟู

5285. นางสาวปิยะดา  ตุระธรรม

5286. นายปิยะพงษ์  สีหาผล

5287. นางสาวปิยะรัตน์  ดวงดูสัน
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5288. นางสาวปิยะรัตน์  บัวหอม

5289. นางสาวปิยะรัตน  รัตนค า

5290. นางสาวปุณยนิชา  กุสุมภ์

5291. นางสาวปุณิกา  ทบหลง

5292. นางสาวเปมิกา  พิมพากร

5293. นางสาวไปรยา  ศรีษะบงค์

5294. นางสาวผกาศิริ  ปัญจมาตย์

5295. นายพงศธร  ทิพย์รักษ์

5296. นายพงศธร  วงค์ภักด์ิ

5297. นายพงศธร  ศรีก าพล

5298. นางสาวพงษ์ภกา  เพ็งทอง

5299. นายพงษ์ศธร  เกาะแก้ว

5300. นางสาวพนัชกร  แก้วสุพรรณ์

5301. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงพนิดา  กรองพรมราช

5302. นางสาวพนิดา  ชัยหงส์ษา

5303. นางสาวพนิดา  บุบผาลา

5304. นางสาวพนิดา  สร้อยสุวรรณ์

5305. นางสาวพรทิพย์  คามใส

5306. นางสาวพรทิพย์  เท่ียงวิเศษ

บัญชีบัณฑิต

5307. นางสาวพรธิยา  สีไสไพ

5308. นางสาวพรนภา  ช่างศรี

5309. นางสาวพรนภา  พิลาวัลย์

5310. นางสาวพรนิภา  ขวัญอ่อน

5311. นางสาวพรนิภา  ไชยโคตร

5312. นางสาวพรพิชชา  ขันติวิริยะกุล
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5313. นางสาวพรพิมล  พันแสนซา

5314. นางสาวพรพิมล  สุขเลิศ

5315. นางสาวพรพิรา  ขอพ่ึงกลาง

5316. นางสาวพรภิรมย์  ด้วงแพง

5317. นางสาวพรรณทิพย์  โตจ าเริญ

5318. นางสาวพรรณทิพย์  ศรีโคตร

5319. นางสาวพรรณทิวา    วังมะฤค

5320. นางสาวพรรณนิภา  พุฒจันทร์

5321. นางสาวพรรณวิภา  อุโคตร

5322. นางสาวพรรณิพา  ค านึง

5323. นางสาวพรรณิภา  เจาะจง

5324. นางสาวพรรณิภา  ชมปากเกล้ียง

5325. นางสาวพรลภัส  ฤาชาพันธ์

5326. นางสาวพรศิริ  พิมส าราญ

5327. นางสาวพรสวรรค์  แสงแก้ว

5328. นางสาวพรสุดา  ทนทาน

5329. นางสาวพรสุดา  วิเชียร

5330. นางสาวพลอยไพลิน  พลานุ

5331. นางสาวพลอยไพลิน  สุพรรณค า

5332. นางสาวพสชนัน  พนมสินธ์ุ

5333. นางสาวพักตร์พิมล  เหลือผล

5334. นางสาวพัชชา  หอยสังข์

5335. นางสาวพัชรา  แสนศรี

5336. นางสาวพัชราพร  ด้วงพรมโพธ์ิ

5337. นางสาวพัชราภรณ์  จ ามะรีย์

5338. นางสาวพัชราภรณ์  พาไสย์
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5339. นางสาวพัชริดา  เหตุเกษ

5340. นางสาวพัชรินทร์  จันทร์โยธา

5341. นางสาวพัชรินทร์  ปะวะเค

5342. นางสาวพัชรินทร์  ศรีปานนาค

5343. นางสาวพัชรินทร  ธีรชนโกศลกุล

5344. นางสาวพัชรี  เงาะสนาม

5345. นางสาวพัชรี  พันชมภู

5346. นางสาวพัชรีภรณ์  ทองค าสาร

5347. นางสาวพัชรีภรณ์  ศรีเนตร

5348. นางสาวพัชรีวรรณ  จงจอหอ

5349. นางสาวพัดชา  สุวรรณี

5350. นางสาวพันวรรษา  สุตบุญมา

5351. นางสาวพิจิตรา  ผาบเส่ียน

5352. นางสาวพิจิตรา  มาเทพ

5353. นางสาวพิชญา  ศรีธรรมบุตร

5354. นายพิชัยยุทธ  แสนลัง

5355. นางสาวพิชาภรณ์  ตรีสอน

5356. นางสาวพิณทุพร  สืบชมภู

5357. นางสาวพิทยาภรณ์  ศรีสัจจา

5358. นายพิทักษ์  สดมพฤกษ์

5359. นางสาวพิมญาดา  สุขตาม

5360. นางสาวพิมพ์ผกา  ยอดพันค า

5361. นางสาวพิมลวรรณ  น่านโพธ์ิศรี

5362. นางสาวพิมลวรรณ  สุจริต

5363. นางสาวพิมลวรรณ  หนูห่วง

5364. นางสาวพิศมัย  ไสชาติ
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5365. นางสาวพีรพร  ป้ันอยู่

5366. นายพีรวิชญ์  นามลาบุตร

5367. นางสาวพุทธิดา  สีทองภาพ

5368. นางสาวเพชรรัตน์  เสนศรี

5369. นางสาวเพ็ญนภา  พลเตมา

5370. นางสาวเพ็ญพร  อันเวลา

5371. นางสาวเพ็ญรัตน์  เดชเจริญ

5372. นางสาวเพ็ญวดี  บุญทัน

5373. นางสาวเพราพิลาส  ศรีกะชา

5374. นางสาวแพรวจิรา  บุรีแสง

5375. นางสาวไพรริน  หลักเพ็ชร

5376. นางสาวไพริน  จินดา

5377. นางสาวไพริน  สิริปิ

5378. นายไพศาล  เข็มเอ่ียม

5379. นางสาวฟ้ารุ่ง  ค าแก้ว

5380. นางสาวภควพร  พลสิงห์

5381. นายภควัต  วรรณพันธ์

5382. นางสาวภคินี  ทาคินี

5383. นายภราดร  วุฒา

5384. นางสาวภักดิพร  ไชยสาร

5385. นางสาวภักติยา  ก าพระบาง

5386. นางสาวภัฐธิญากรษ์  ชุมแสง

5387. นางสาวภัทรพร  แก่นโคตร

5388. นางสาวภัทรภร  กิตติวรพงษ์กิจ

5389. นางสาวภัทรวดี  วรรณพฤกษ์

5390. นางสาวภัทรวดี  สีดามุย
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5391. นางสาวภัทรวรรณ  ชวนกระโทก

5392. นางสาวภัทรวิจิตรา  ดอนอีง้อง

5393. นางสาวภัทรสุดา  ปัญญาวงค์

5394. นางสาวภัทรสุดา  ยอดไธสง

5395. นางสาวภัทรา  บุญท้วม

5396. นางสาวภัทราพร  ไชยสงค์

5397. นางสาวภัศรากร  โนนศรีค า

5398. นายภาณุ  อินทรักษา

5399. นางสาวภาณุมาศ  ขันแข็ง

5400. นายภาณุมาศ  ศรีจันทร์ทอง

5401. นางสาวภานุชนาถ  เจริญรัตน์

5402. นางสาวภาวาส  ภู่ขันเงิน

5403. นางสาวภาวิณี  พลจันทึก

5404. นางสาวภาวิณี  สารพยาว

5405. นางสาวภิชญา  ทองค า

5406. นางสาวภิรมณ  แก้วท า

5407. นางสาวมณฑารัตน์  กองท า

5408. นางสาวมณีรัตน์  แสงค า

5409. นางสาวมธุกุลยา  พิมพ์สวัสด์ิ

5410. นางสาวมนทกานต์  สุวรรณี

5411. นางสาวมนันยา  ค าสม

5412. นางสาวมนัสดา  โพชะโน

5413. นางสาวมลฤดี  พุฒจันทร์

5414. นางสาวมลิดา  เมืองสูน

5415. นางสาวมะลิวรรณ์  ทรงหอม

5416. นางสาวมัชญาณี  พันธะศรี
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5417. นางสาวมัตติกา  ตรีเมฆ

5418. นางสาวมัทนี  ปัสสุวรรณ

5419. นางสาวมัลลิกา  แก้วพิกุล

5420. นางสาวมัลลิกา  ทิพรักษ์

5421. นางสาวมัลลิกา  พันธ์วิไล

5422. นางสาวมัลลิกา  แสงดา

5423. นางสาวมาริสา  สุดแก้ว

5424. นางสาวมาลิสา  พรชัย

5425. นางสาวมาวิกา  ชะปูแสน

5426. นางสาวมินตรา  สกุณา

5427. นางสาวมินตรา  แสงงาม

5428. นางสาวมุฑิตา  มิลล้า

5429. นางสาวมุทิตา  เพ็งวิชา

5430. นางสาวเมธาวี  โพธ์ิสาราช

5431. นางสาวเมธาวี  โสวะภาสน์

5432. นางสาวเมธิณี  ฤาชัยราม

5433. นางสาวเมธิยา  ศิลปธนกุล

5434. นางสาวยิหวา  นามทอง

5435. นางสาวยุพาลักษณ์  วงษาซ้าย

5436. นางสาวยุวัลดา  บุญชาญ

5437. นางสาวเย็นฤดี  ประขันเพ็ชร

5438. นางสาวเยาวพา  วิมาลย์

5439. นางสาวเยาวลักษณ์  ธงศรี

5440. นางสาวโยธะกา  ทองเพ็ญ

5441. นางสาวรัชดาภรณ์  จากวาปี

5442. นางสาวรัชดาภรณ์  วรรณพงษ์
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5443. นางสาวรัชดาภา  หาญวงษา

5444. นางสาวรัชนก  จึงตระกูล

5445. นางสาวรัชนีกร  ค าภูกุล

5446. นางสาวรัชนีกร  วันพิมาย

5447. นางสาวรัชนีกร  ไวยกรรณ์

5448. นางสาวรัชนีพร  พลชัย

5449. นายรัฐพงษ์  จงใจดี

5450. นายรัฐพงษ์  ถาไชยลา

5451. นางสาวรัตติยา  พันธ์บุปผา

5452. นางสาวรัตติยาภรณ์  สิงสุธรรม

5453. นายรัตนชัย  บุตรแสน

5454. นางสาวรัตน์รวี  สายเช้ือ

5455. นางสาวรัตนา  กางก้ัน

5456. นางสาวรุ่งทิวา  คนงาม

5457. นางสาวรุ่งนภา  สาลัง

5458. นางสาวรุ่งนภา  สุขร่วม

5459. นางสาวรุจิพร  พลใจดี

5460. นางสาวรุจิรา  จันดีสาร

5461. นางสาวรุจิรา  เรืองสมบัติ

5462. นางสาวรุจิราภรณ์  ฤาชัยราม

5463. นางสาวเรณุมาศ  ยุบลนารถ

5464. นางสาวเรนุกา  บุษบง

5465. นางสาวฤทัยรัตน์  แพทย์เพียร

5466. นางสาวฤทัยรัตน์  วงษ์อุ่น

5467. นางสาวลภัสสร  แจดไธสง

5468. นางสาวลลิตา  เขมะรัง
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5469. นางสาวลลิตา  ภูเงิน

5470. นางสาวลักษิกา  อินทรบุตร

5471. นางสาวลัดดา  เทพรัตน์

5472. นางสาววชิรา  บุญปัญญา

5473. นางสาววณิชา  โรจนภา

5474. นางสาววทันยา  บุญสุระ

5475. นางสาววนิดา  โจ่ยสา

5476. นางสาววนิดา  ชัยภูมิ

5477. นางสาววรชา  ค าแสนกุล

5478. นางสาววรดา  ศรีสงคราม

5479. นางสาววรพรรณ  สีมา

5480. นางสาววรรณพร  จันทร์แก้ว

5481. นางสาววรรณพร  ประสาริบุตร

5482. นางสาววรรณวรี  ประทีปธนากร

5483. นางสาววรรณวิภา  เดินรีบรัมย์

5484. นางสาววรรณวิภา  หงอนไก่

5485. นางสาววรรณวิสา  พันธ์แก่น

5486. นางสาววรรณวิสา  สระทองล้วน

5487. นางสาววรรณิดา  พรมอินทร์

5488. นางสาววรรณิภา  มาหา

5489. นางสาววรรณิศา  ธาตุดี

5490. นางสาววรรณิศา  เผ่าพันธ์

5491. นางสาววรรนิสา  ปราณีตพลกรัง

5492. นางสาววรวรรณ  กัณทะพันธ์

5493. นางสาววรัญช์รัตน์  น้อยอาสา

5494. นางสาววรัญญา  ลานสวัสด์ิ
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5495. นางสาววรัญญา  วิสัยศรี

5496. นางสาววรัญญา  สามารถ

5497. นายวรัญญู  ต ารารัมย์

5498. นางสาววราพร  ประสิทธิการ

5499. นางสาววราพร  ฝาชัยภูมิ

5500. นางสาววราพร  สัตตะโส

5501. นางสาววราภรณ์  ขันพิมูล

5502. นางสาววราภรณ์  ไชยอุโคตร

5503. นางสาววราภรณ์  สอนดี

5504. นางสาววราภรณ์  โสชัย

5505. นางสาววราภรณ์  หมอกมัว

5506. นางสาววราภรณ์  แหนขุนทด

5507. นางสาววรารัตน์  ชิณวัน

5508. นางสาววรารัตน์  ปัดตาเนย์

5509. นายวริทธ์ิธร  พยัคฆา

5510. นางสาววริศดา  พรหมมา

5511. นางสาววริศรา  ใจภักด์ิ

5512. นางสาววริศรา  พรหมทา

5513. นางสาววริศรา  ศรีตุ้มแก้ว

5514. นางสาววริศรา  แสงไชย

5515. นางสาววริษฐา  แสงภักดี

5516. นางสาววริสา  ศรีชาค า

5517. นางสาววลินดา  พุ่มสุวรรณ

5518. นายวัชรพงษ์  แพงแสง

5519. นายวัชรพล  ไชยรส

5520. นายวัชระพล  พันละเกตุ
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5521. นายวัฒนพงษ์  ตันทอง

5522. นางสาววันทนา  เศษลือ

5523. นางสาววันวิสา  จ าปาไชยศรี

5524. นางสาววันวิสาข์  สุปัญญา

5525. นางสาววันวิสาห์  ศุภผล

5526. นางสาววัลภา  งามแสง

5527. นางสาววัลวลี  ปัดส าราญ

5528. นางสาววารุณี  ศรีบุดดา

5529. นางสาววาสนา  บรรเทาพิตร

5530. นางสาววาสนา  มาศรักษา

5531. นางสาววิจิตรา  ทองปาน

5532. นางสาววิจิตรา  ภูกาบเพชร

5533. นางสาววิจิตรา  สีเมฆ

5534. นางสาววิจิตรา  อุ่นอ่อน

5535. นางสาววิชญา  นามศรี

5536. นางสาววิชิตา  จันทร์ดี

5537. นายวิทยา  ช่ ามะณี

5538. นางสาววิภา  จิตรวิขาม

5539. นางสาววิภา  นาคงาม

5540. นางสาววิภา  หฤทัยถาวร

5541. นางสาววิภาดา  แก้วมงคล

5542. นางสาววิภาดา  เอ่ียมมี

5543. นางสาววิภาพร  ติตะพันธ์

5544. นางสาววิภาภรณ์  เกตุเพชร

5545. นางสาววิภาภรณ์  ทมโยธา

5546. นางสาววิภาภรณ์  ประวัติศรีชัย
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5547. นางสาววิภารัตน์  วันค ากูด

5548. นางสาววิภาวรรณ  สร้อยสด

5549. นางสาววิภาวี  ภูทองพัน

5550. นางสาววิภาวี  อุปพงษ์

5551. นางสาววิมณทิพย์  ประทุมเกษ

5552. นางสาววิมลรัตน์  โคตสมบัติ

5553. นางสาววิมลสิริ  หินะกาล

5554. นางสาววิราภรณ์  บุญอุ้ม

5555. นางสาววิริญาภรณ์  ชะออน

5556. นางสาววิลัยพร  นันทิจารย์

5557. นางสาววิลาวรรณ  ผลเรือง

5558. นางสาววิลาวัลย์  ปราบเก้าคต

5559. นางสาววิไลพร  แม้นศิริ

5560. นางสาววิไลวรรณ  โฉสูงเนิน

5561. นางสาววิไลวรรณ  สิงห์บุตรา

5562. นายวิวรรธน์  เดือนแหร่รัมย์

5563. นายวีระพันธ์  เหลือนาง

5564. นางสาวศกิยา  เอกรักษา

5565. นางสาวศญาพร  ชาติบัวใหญ่

5566. นางสาวศยามล  ภูษา

5567. นางสาวศรัญญา  ชนะบุญ

5568. นางสาวศรัญญา  ชนะสิงห์

5569. นายศรัณยู  มูลศรีแก้ว

5570. นางสาวศรารัตน์  มาพระลับ

5571. นายศราวุฒิ  จันลา

5572. นางสาวศริญญา  กลางสวัสด์ิ
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5573. นางสาวศรีสุดา  นามเขต

5574. นางสาวศศิชา  รัตนโสภา

5575. นางสาวศศิตา  ค าสมหมาย

5576. นางสาวศศิธร  ขาวงาม

5577. นางสาวศศิธร  อ่อนสา

5578. นางสาวศศินา  เพชรสีขาว

5579. นางสาวศศิภาพร  พลพิทักษ์

5580. นางสาวศศิวภรณ์  บุษดี

5581. นางสาวศศิวิมล  ค าภีร์

5582. นางสาวศศิวิมล  ยาโย

5583. นางสาวศศิวิมล  รักษ์สัจจา

5584. นางสาวศศิวิมล  สะใบหอม

5585. นางสาวศศิวิมล  แสงโลโพ

5586. นายศักด์ิพล  ศรีโยธี

5587. นางสาวศิญาพร  ทองตะคุ

5588. นางสาวศิรดา  พ่ออามาตย์

5589. นางสาวศิริกันยา  รัตนา

5590. นางสาวศิริจรรยา  โพธ์ิแหบ

5591. นางสาวศิริญญา  บุญฮุ่ง

5592. นางสาวศิรินญา  ไชยมา

5593. นางสาวศิรินทรา  พรมภักด์ิ

5594. นางสาวศิรินันท์  ฮวดศรี

5595. นางสาวศิริพร  พลเย่ียม

5596. นางสาวศิริพร  พืชนอก

5597. นางสาวศิริพักตร์ฑิชา  พาโชติสกุล

5598. นางสาวศิริรักษ์  มาพร



หน้าท่ี 89 จาก 257   

ล ำดับ หลักสูตร/สำขำวิชำ/ช่ือ - สกุล

5599. นางสาวศิริรักษ์  สมดี

5600. นางสาวศิริรัตน์  ทุยเทศ

5601. นางสาวศิริรัตน์  ปัญญาสูง

5602. นางสาวศิริรัตน์  มัดหา

5603. นางสาวศิริลักษณ์  จุขุนทด

5604. นางสาวศิริลักษณ์  วันตุ้ม

5605. นางสาวศิริวรรณ  ค าชัย

5606. นางสาวศิริวรรณ  มหาวงค์

5607. นางสาวศิริวิมล  โนดไธสง

5608. นางสาวศิริหงษ์  สะมี

5609. นางสาวศิริอนงค์  ศรีอ าพล

5610. นางสาวศิวภรณ์  ประสมศรี

5611. นางสาวศิวารัตน์  ภูอ่องทอง

5612. นางสาวศุจีภรณ์  ศรีสุขกลาง

5613. นายศุภกฤษ  กงประโคน

5614. นางสาวศุภกานต์  ทองใบ

5615. นายศุภชัย  ม่ังมูล

5616. นางสาวศุภนิดา  เคแสง

5617. นางสาวศุภนิดา  โคตรชาดา

5618. นางสาวศุภนิดา  ดาโรจน์

5619. นางสาวศุภลักษณ์  ภูมิมะนาว

5620. นางสาวศุภากร  ทรงชัยยศ

5621. นางสาวศุภารัตน์  ประสานเช้ือ

5622. นางสาวศุภิสรา  ทองดี

5623. นางสาวศุภิสรา  สร้อยพาน

5624. นางสาวศุภิสรา  หาญสุด
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5625. นางสาวสกุณี  คณะจันทร์

5626. นางสาวสกุนต์รัตน์  รักสวย

5627. นางสาวสกุลรัตน์  ประจัญฤทธ์ิ

5628. นางสาวสทยาพร  ชมที

5629. นางสาวสนธยา  พรมทอง

5630. นางสาวสภัทร์พร  ประสานเนตร

5631. นางสาวสมหฤทัย  จันทกล

5632. นางสาวสรัญญา  นาศรี

5633. นางสาวสรัลนุช  ชูคันหอม

5634. นางสาวสลักฤทัย  แสนคนึง

5635. นางสาวสวภัทร  จันทร์สว่าง

5636. นางสาวสาริกา  ภูพันไร่

5637. นางสาวสาริยา  ภูธรเลิศ

5638. นางสาวสาวิณี  สกุลเดช

5639. นางสาวสาวิตรี  อวนใจราษฎร์

5640. นายสิทธิเดช  โคตะมูล

5641. นางสาวสิทธินี  จันณรงค์

5642. นางสาวสินีนาถ  ราณรงค์

5643. นางสาวสินีนุช  จันทร์สอน

5644. นายสิรภพ  ไชยชนะ

5645. นายสิริชัย  ปุ๊กหม่ืนไวย์

5646. นางสาวสิริญากรณ์  สาก าสด

5647. นางสาวสิรินภา  พิศเพลิน

5648. นางสาวสิรินยา  เกิดนอก

5649. นางสาวสิรินาถ  โสปันหริ

5650. นางสาวสิริเพ็ญ  ดวงกระโทก
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5651. นางสาวสิริมนต์  ชวดพงษ์

5652. นางสาวสิริยากร  เนียมตะคุ

5653. นางสาวสิริยากรณ์  กมลเลิศ

5654. นางสาวสิริรัตน์  ธนินพิพัฒน์กุล

5655. นางสาวสิริรัตน์  วารีศรี

บัญชีบัณฑิต

5656. นางสาวสิริรัตน์  สีระบุตร

5657. นางสาวสิริวรรณ  แนะกระโทก

5658. นางสาวสิริวัฒนา  สุระพินิจ

5659. นางสาวสิริวิมล  สองสี

5660. นางสาวสิริโสภา  สุนารักษ์

5661. นางสาวสิรีธร  จ าปานิล

5662. นางสาวสุกฤตยา  ทองมนต์

5663. นางสาวสุกัญญา  บรมฤทธ์ิ

5664. นางสาวสุกัญญา  บุญเกิด

5665. นางสาวสุกัญญา  รุ่งโรจน์

5666. นางสาวสุกัญญา  ลาภมาก

5667. นางสาวสุกัญญา  วันเว

5668. นางสาวสุกัญญา  อัครปะชะ

5669. นายสุขสันต์  ทองจันทร์

5670. นางสาวสุจิตตรา  นาคเอ่ียม

5671. นางสาวสุจิตตรา  ผลาผล

5672. นางสาวสุจิตรา  แปรต่วน

5673. นางสาวสุจิตรา  ศรีลาวงศ์

5674. นางสาวสุจิตรา  สุขสุวรรณ

5675. นางสาวสุจิราภรณ์  เพชรเจริญ
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5676. นางสาวสุชาดา  จันทร์เจริญ

5677. นางสาวสุชาดา  บัวค าภู

5678. นางสาวสุชาดา  วาโยพัด

5679. นางสาวสุชาดา  สมัญญา

5680. นางสาวสุชาดา  แสงไชยา

5681. นางสาวสุชาสินี  ครองเคหา

5682. นางสาวสุดาพร  กุลบุตร

5683. นางสาวสุดารัตน์  กันยาประสิทธ์ิ

5684. นางสาวสุดารัตน์  เกิกขุนทด

5685. นางสาวสุดารัตน์  จอมค าสิงห์

5686. นางสาวสุดารัตน์  นุกิจรัมย์

5687. นางสาวสุดารัตน์  แน่นอุดร

5688. นางสาวสุดารัตน์  บุญรัตน์

5689. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงสุดารัตน์  ป้องปิด

5690. นางสาวสุทธาสินี  โถชัย

5691. นายสุทธิศักด์ิ  ประทุมตะ

5692. นางสาวสุธาทิพย์  คาระมาตย์

5693. นางสาวสุธาทิพย์  ปุราชะโก

5694. นางสาวสุธาพร  พวงพันธ์

5695. นางสาวสุธาสินี  สุขบัวใหญ่

5696. นางสาวสุธิสา  บรรลุสุข

5697. นางสาวสุนันทา  ชาวยศ

5698. นางสาวสุนิตา  วินทะไชย์

5699. นางสาวสุนิษา  แก้วประกอบ

5700. นางสาวสุนิษา  ขวัญศิริ

5701. นางสาวสุนิษา  ดรศรีจันทร์
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5702. นางสาวสุนิษา  ปุราสะกา

5703. นางสาวสุนิสา  ชาลาภค า

5704. นางสาวสุนิสา  ศรีลาศักด์ิ

5705. นางสาวสุนิสา  ส่งเสริม

5706. นางสาวสุนีนารถ  ชัยสุภา

5707. นางสาวสุปนัดดา  เยาะเย้ย

5708. นางสาวสุปราณี  ล าเต็ม

5709. นางสาวสุปรียา  แก้วค าลา

5710. นางสาวสุปรียา  พานทอง

5711. นางสาวสุพรรษา  พยัคฆ์กูล

5712. นางสาวสุพัฒตรา  สมปา

5713. นางสาวสุพัตรา  จันทะเจียง

5714. นางสาวสุพัตรา  ทองกระโทก

5715. นางสาวสุพัตรา  นะรา

5716. นางสาวสุพัตรา  พรมธิดา

5717. นางสาวสุพัตรา  มาทฤทธ์ิ

5718. นางสาวสุพิชชา  ขวัญยืน

5719. นางสาวสุภักษร  ฝีปากดี

5720. นางสาวสุภัคษร  ทาระพันธ์

5721. นางสาวสุภัทรตรา  เฉ่ือยกลาง

5722. นางสาวสุภัทรตรา  อนันตภูมิ

5723. นางสาวสุภัทรา  ประทุมพันธ์

5724. นางสาวสุภัสสร  บัวเหมือน

5725. นางสาวสุภัสสร  ศรีโพนทอง

5726. นางสาวสุภาพร  คุณตา

5727. นางสาวสุภาพร  ทองน า
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5728. นางสาวสุภาพร  ทองบ่อ

5729. นางสาวสุภาพร  ใบชา

5730. นางสาวสุภาพร  พรมสมบัติ

5731. นางสาวสุภาพร  รัตนะโรจน์

5732. นางสาวสุภาพร  วิยะนัด

5733. นางสาวสุภาภรณ์  ค าอินทร์

5734. นางสาวสุภาภรณ์  นามรส

5735. นางสาวสุภาวดี    เถ่ือนม่ิงมาตร

5736. นางสาวสุภาวดี  บุญขันธ์

5737. นางสาวสุภาวดี  มาฤทธ์ิ

5738. นางสาวสุภาวดี  สวนจังหรีด

5739. นางสาวสุภาวดี  สุ่มมาตย์

5740. นางสาวสุภิญญา  ด้วงค าจันทร์

5741. นางสาวสุภิญญา  พรมภักดี

5742. นางสาวสุภิดา  ค าปลิว

5743. นางสาวสุมิตรา  สีทองค า

5744. นางสาวสุมินตรา  ศิริสวัสด์ิ

5745. นางสาวสุมินตรา  แสงปาก

5746. นางสาวสุยามินตรา  กล่อมเมฆ

5747. นางสาวสุรนุช  บรรทุจันทร์

5748. นางสาวสุรางคนา  ครูพิพรม

5749. นายสุริยา  โกฎช่อง

5750. นายสุริยา  ทุมมนตรี

5751. นางสาวสุรีย์พร  ผลสิน

5752. นางสาวสุรีย์พร  โยวผุย

5753. นางสาวสุรีรัตน์  ขันเงิน
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5754. นางสาวสุวพัชร  ทองเกล้ียง

5755. นางสาวสุวรรณรักษ์  สงเสริฐ

5756. นางสาวสุวรรณรัตน์  นิเรียงรัมย์

5757. นางสาวสุวรรณี  ศรีผิวส่ิว

5758. นางสาวสุวินา  เครือวัลย์

5759. นางสาวสุวิมล  บุญผิว

5760. นางสาวเสาวลักษณ์  ฉายาภักดี

5761. นางสาวเสาวลักษณ์  ทรัพย์โคกสูง

5762. นางสาวเสาวลักษณ์  ทองมาก

5763. นางสาวเสาวลักษณ์  พันธิทักษ์

5764. นางสาวเสาวลักษณ์  หนันเรียง

5765. นางสาวแสงนภา  ภูมีทอง

5766. นางสาวแสงรวี  พิมพ์เหล่าหนาด

5767. นางสาวแสงอรุณ  จันทะวงษา

5768. นางสาวโสพิดา  แข็งแอ

5769. นางสาวโสภิดา  บัวละพา

5770. นางสาวโสภิดา  มุขดา

5771. นางสาวหทัยชนก  สามพลกรัง

5772. นางสาวหทัยชนก  แสงทอง

5773. นางสาวหทัยรัตน์  ตุ้มเมืองโดน

5774. นางสาวหทัยรัตน์  ปู่ชัยเคน

5775. นางสาวหน่ึงฤดี  หงษ์ศรี

5776. นางสาวหน่ึงฤทัย  เมืองซอง

5777. นางสาวหฤทัย  ภูแม้นวาท

5778. นางสาวเหมือนฝัน  ศรีรัตน์

5779. นางสาวอคิราห์  อินอุ่นโชติ
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5780. นายอดิศักด์ิ  เจริญสุข

5781. นายอติกันต์  ภูนุภา

5782. นางสาวอทิตยา  หนองนงค์

5783. นางสาวอธิติยา  วงคะจันทร์

5784. นางสาวอนัญพร  ช้ินงูเหลือม

5785. นายอนิรุธ  สุดสนธ์ิ

5786. นางสาวอนุชตรา  ทองดีนอก

5787. นางสาวอนุธิดา  ช านิยา

5788. นายอนุรักษ์  ยังจันทร์

5789. นางสาวอภิชญา  ศรีหาเศษ

5790. นายอภิเชษฐ์  ศรีสุธรรม

5791. นางสาวอภิญญา  ค าสร้อย

5792. นางสาวอภิญญา  เพียวงษ์

5793. นางสาวอภิญญา  โพธ์ิสุวรรณ

5794. นางสาวอภิญญา  เม็งไธสง

5795. นางสาวอภิญญา  เห็มสุวรรณ

5796. นางสาวอภิตา  ถูนาแก้ว

5797. นางสาวอภิยดา  วรรณปริสุทธิ

5798. นายอภิรักษ์  ปาผักโข

5799. นางสาวอภิสรา  บุญเรือง

5800. นางสาวอมรรัตน์  เจียมสกุล

5801. นางสาวอมลรุจี  หัดประโคน

5802. นางสาวอมิตา  มีอ านาจ

5803. นางสาวอรกัญญา  สาระรัตน์

5804. นางสาวอรญา  หม่ืนหน้า

5805. นางสาวอรญาณี  วิสุมา
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5806. นางสาวอรณี  สมีนาง

5807. นางสาวอรดี  เพ็ญจันทร์

5808. นางสาวอรทัย  วังนุราช

5809. นางสาวอรนภา  เฉลียวเลิศ

5810. นางสาวอรนภา  พินพาทย์

5811. นางสาวอรปรียา  หนูบุญ

5812. นางสาวอรพรรณ  หนองมี

5813. นางสาวอรยา  ภูจ าปา

5814. นางสาวอรวรรณ  บุญชน

5815. นางสาวอรวรรณ  ปานทอง

5816. นางสาวอรวี  จะริรัมย์

5817. นางสาวอรษา  ทองดี

5818. นางสาวอรสา  ทะสุนทร

5819. นางสาวอรอนงค์  นนท์นาท

5820. นางสาวอรอนงค์  บัวมี

5821. นางสาวอรอนงค์  ปานาหะ

5822. นางสาวอรอนงค์  สายทองสุข

5823. นางสาวอรอนงค์  อ่อนกาฬสินธ์

5824. นางสาวอรอุมา  ดวงสีดา

5825. นางสาวอรอุมา  แปวสูงเนิน

5826. นางสาวอรัญญา  วิเท่ห์

5827. นางสาวอริสรา  ขุนรอด

5828. นางสาวอริสรา  สุทธิสาร

5829. นางสาวอริสา  ยานประเสริฐ

5830. นางสาวอริสา  สุวะสิงห์

5831. นางสาวอรุณี  ศรีหาโคตร์
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5832. นายอะละวีย์  เจ๊ะมะ

5833. นางสาวอักษรา  โชคบ ารุง

5834. นางสาวอักษราภัค  ศิริโท

5835. นางสาวอังสุฎา  พันกุล

5836. นางสาวอัจฉรา  สาริยา

5837. นางสาวอัจฉราพร  ชาติศรี

5838. นางสาวอัจฉรียา  สุทธิประภา

5839. นางสาวอัญชลี  ดีวันไชย

5840. นางสาวอัธญา  ปรีชาวิทย์

5841. นางสาวอันมิน  ราชรินทร์

5842. นายอัษฎากร  สุรเพ็ญ

5843. นางสาวอัสรา  ลากุล

5844. นายอาชวินทร์  กุลรักษา

5845. นางสาวอาซนี  สามะ

5846. นางสาวอาทิตยา  แก้วแดง

5847. นางสาวอาทิตยา  จันทร์แก้ว

5848. นายอานนท์  ยาวะโนภาส

5849. นางสาวอาภาพร  จอมค าสิงห์

5850. นางสาวอาภาภรณ์  ยศพล

5851. นางสาวอาภาภรณ์  ลาไป

5852. นางสาวอาภารัตน์  ศรีสุวรรณ

5853. นางสาวอาริยา  นาเมือง

5854. นางสาวอาริยา  ภูวาดเขียน

5855. นางสาวอาริยา  เสาเมืองทอง

5856. นางสาวอารียา  ดุจดา

5857. นางสาวอารียา  ม่ิงพฤกษ์
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5858. นางสาวอารียา  สุริโย

5859. นางสาวอารีรัตน์  แขกลังกา

5860. นางสาวอารีรัตน์  คัชชา

5861. นางสาวอารีรัตน์  ปอสูงเนิน

5862. นางสาวอารีรัตน์  มีแก้ว

5863. นางสาวอ าภา  ทัดมาลา

5864. นางสาวอิชยาพร  ชายผา

5865. นางสาวอินทร์ชุอรณ์  บุญเจิม

5866. นางสาวอินทิรา  ชูเนตร

5867. นางสาวอินทิรา  ทองพูน

5868. นางสาวอินทิรา  แท้สูงเนิน

5869. นางสาวอินทิรา  ศรีภา

5870. นางสาวอินธิรา  สมออร

5871. นางสาวอินธุอร  จิบทอง

5872. นายอิสระพงศ์  คณะเขต

5873. นางสาวอิสรา  ศาลาแก้ว

5874. นางสาวอิสริยะ  แสงใส

5875. นางสาวอิสริยาภรณ์  ศรีสุข

5876. นางสาวอุ่นกมล  ยุภิญโญ

5877. นางสาวอุมาพร  เกษรช่ืน

5878. นางสาวอุมาพร  สุกใส

5879. นางสาวอุราวรรณ  มากระจันทร์

5880. นางสาวอุไรพร  โศกค้อ

5881. นางสาวอุไรวรรณ  ยอดไธสง

5882. นางสาวอุษณา  พันทสาร

5883. นางสาวอุษณีย์  กาญจนะหงษ์
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5884. นางสาวอุษณีษ์   ศรีวีระกุล

5885. นางสาวอุษรักษ์  สมัครเขตการ

5886. นายเอกชัย  ศิริสมบัติ

5887. นางสาวเอ็มมิกา  สุริฉาย

5888. นางสาวเอมอร  พันประสงค์

5889. นางสาวไอลดา  อาจอาษา

5890. นางสาวภูริสา  สว่างภพ

5891. นางสาวศตพรยมล  ธ ารงโชติ

บัญชีบัณฑิต  (หลักสูตรภำษำอังกฤษ)

5892. นางสาวกรกนก  ศิริสุข

5893. นางสาวจรินันท์  โสธรศักด์ิ

5894. นางสาวจารุวรรณ  การปรีชา

5895. นางสาวฐิตารีย์  อุทัยแสน

5896. นายธนวุธ  จุปะมะตัง

5897. นางสาวธัญญารัตน์  แก้วพรประเสริฐ

5898. นายนุกูล  ภูเหล่าม่วง

5899. นางสาวภาวศุทธิ  สัสสะวิระ

5900. นางสาวมัลลิกา  โยธิคาร์

5901. นางสาวโรจนา  จารุรัศมีวงศ์

5902. นายวสันต์  สมบัติโพธ์ิ

5903. นางสาววิลาสิณี  เกตุรักษ์

5904. นางสาวสุทธาทิพย์  สายทอง

5905. นางสาวหทัยชนก  งวงช้าง

เศรษฐศำสตรบัณฑิต

สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ธุรกิจ

5906. นางสาวกนกลาวัณย์  บุญพัดส่ง
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5907. นางสาวกนกวรรณ  เศรษฐภักดี

5908. นางสาวกมลชนก  เช้ือวังค า

5909. นางสาวกรรณิการ์  วงศ์อินทร์จันทร์

5910. นางสาวกรัณฑรัตน์  บุญที

5911. นายกฤตคณุตม์  บูชากุล

5912. นางสาวกาญจนา  เค่ียนบุ้น

5913. นางสาวกิตติญา  ธงยศ

5914. นางสาวกิตติพร  บันดลกุศลศีล

5915. นางสาวกิติยา  เวียงวงษ์

5916. นางสาวจันทิมา  สงภักดี

5917. นางสาวจารุวรรณ  ปัญจศิลป์

5918. นางสาวจุฑามาศ  ถ่ินตองโขบ

5919. นางสาวจุฑามาศ  เหมบุรุษ

5920. นางสาวจุฬามณี  นิลทองหลาง

5921. นางสาวฉัตรวดี  เหล่าสมบัติ

5922. นายชนชาติ  จ านงชอบ

5923. นายชยทัต  นามณี

5924. นางสาวชยานันต์  คงคล้าย

5925. นายชยุตม์  เกษสุวรรณ์

5926. นายชวนากร  กุดกุง

5927. นางสาวช่อผกา  โคตรมุงคุณ

5928. นางสาวชุติภรณ์  ปักษี

5929. นางสาวเชาวน์ประภา  ม่ันยืน

5930. นายฌานโชติ  ถุงวิชา

5931. นางสาวฐิติตา  โพธ์ิไชยแสน

5932. นางสาวฐิติรัตน์  ศิรินามมนตรี
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5933. นายณัฐพงษ์  อสุรินทร์

5934. นางสาวณัฐริกา  สันตะลับ

5935. นางสาวดวงจันทร์  วงษ์โคกสูง

5936. นายไตรภพ  ไขลามเมา

5937. นายทรงพล  พิมพ์ทอง

5938. นายธนวิชญ์  มณีขัติย์

5939. นายธนศักด์ิ  ศิริบูรณ์

5940. นายธนาธิป  จุลลาบุดดี

5941. นางสาวธนาภรณ์  กาฬสินธ์ุ

5942. นายธวัชชัย  แสงฤทธ์ิ

5943. นางสาวธัญชนก  พรีพรม

5944. นางสาวธัญสินี  บุญใส

5945. นายธิติวุฒิ  ค าบุญเกิด

5946. นายธีรพล  อินกอง

5947. นางสาวนริศรา  จันทรบุตร

5948. นางสาวนิราวรรณ  จันทะศรี

5949. นางสาวนิศา  ภูพันหงษ์

5950. นางสาวเบญจรัตน์  ประวิเศษ

5951. นายปภพ  กิจอุดมสุข

5952. นางสาวปภาวรินท์  ชนาพงษ์จารุ

5953. นางสาวปรารถนา  แซ่เฮ้ง

5954. นางสาวปริมวดี  สุจริต

5955. นางสาวปลายฟ้า  จินดา

5956. นางสาวปิยดา  โคตรประจิม

5957. นางสาวปิยะธิดา  กองเคน

5958. นางสาวพชรกมล  ผาชัน
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5959. นางสาวพรนภา  บานแบ่ง

5960. นายพลพจน์  วัฒนวิเชียร

5961. นางสาวพัชรญา  สุรศิลป์

5962. นางสาวพัชราภรณ์  น้อมระวี

5963. นางสาวพัชริดา  มานันที

5964. นางสาวพินนุภา  สารมะโน

5965. นายพิสิษฐ์  ภูสง่า

5966. นางสาวพุทธพร  บุพชาติ

5967. นางสาวภควดี  สร้อยทอง

5968. นายภควัต  ภูครองหิน

5969. นายภานุพงศ์  ศรีบุญเรือง

5970. นางสาวภารดี  ศรีตะ

5971. นายภูมินทร์  สีรินทร์

5972. นายมงคล  แก้วส าราญ

5973. นางสาวเมธินี  คงศรี

5974. นางสาวรัตติกานต์  เกษร

5975. นางสาววณามาส  แก้วก่อเก้ือ

5976. นายวรวิทย์  อินทรัตน์

5977. นายวัชริศพล  นพเดชชีระวิทย์

5978. นางสาววันวิสา  กันยาเถ่ือน

5979. นางสาววาสนา  กันชัยภูมิ

5980. นางสาววิรินญา  ศรีภิรมย์

5981. นายวิริยะ  ราชแก้ว

5982. นายศรายุทธ  อ่อนพุทธา

5983. นางสาวศศิประภา  หนองยาว

5984. นางสาวศศิภา  ชุดขุนทด
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5985. นางสาวศิริพร  ประไวย์

5986. นางสาวศิริวรรณ  ฉิมสวัสด์ิ

5987. นางสาวศิริวรรณ  ประโยทิน

5988. นายศุภฤกษ์  สุขศรี

5989. นายสมรรถชัย  เศรษฐนันท์

5990. นางสาวสิริลักษณ์  พงจิตภักด์ิ

5991. นางสาวสุกัญญา  ผางยศ

5992. นางสาวสุจิตรา  อัคสุข

5993. นางสาวสุธาทิพย์  เป็งดิบ

5994. นางสาวสุนิสา  สิงหะรา

5995. นายสุภาสิทธิ  ภูครองเชิง

5996. นางสาวสุรพิชญาณ์  โสดา

5997. นายสุรศักด์ิ   เวียนวิสัย

5998. นางสาวเสาวรีย์  แก้วมา

5999. นางสาวหวานภิรมย์  เฉยฉิว

6000. นายองอาจ  พรมเกตุ

6001. นายอนุวัฒน์  ค าขูรู

6002. นางสาวอภิญญา  แสงพรมชารี

6003. นางสาวอาธิติยา  นามณีวงค์

6004. นายเอกรัตน์  แอแดง

วิทยำศำสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับ  1  เหรียญทอง

สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ

6005. นายสุทธิพงษ์  นนตรี

วิทยำศำสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับ  1

สำขำวิชำคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม

6006. นางสาวสุชาดา  ค าวัน
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สำขำวิชำภูมิสำรสนเทศ

6007. Mr.Sopril  Nhunh

สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์

6008. นางสาวกัญญารัตน์  นาสมบูรณ์

วิทยำศำสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับ  2

สำขำวิชำคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม

6009. นายกิตติเดช  วะระหาร

6010. นายสิทธิโชค  น าเจริญสมสกุล

สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ

6011. นายชาญชนะ  ครบุรีบุญมาตร

6012. นายสุกฤษฎ์ิ  สุรพันธ์พิชิต

สำขำวิชำภูมิสำรสนเทศ

6013. นางสาวกานต์ธิดา  เกษมพงษ์

สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์

6014. นางสาวฐิฏินันน์  ฉายชญาณณณ์

ศิลปศำสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับ  2

สำขำวิชำสำรสนเทศศำสตร์

6015. นางสาวนภาภรณ์  ภูมิพานิชย์

6016. นางสาวภคอร  พานิชการ

6017. นางสาวสาวิตรี  เครือจันต๊ะ

นิเทศศำสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับ  2

6018. นายเกียรติก้อง  เทียมธรรม

6019. นางสาวชนิสร  จันทะโส

6020. นายชินดนัย  มะลิซ้อน

6021. นางสาวณฐาปุณณะมันตา  พุทธาวชิระปาณี

6022. นางสาวดารัตน์  รวงผ้ึง
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6023. นางสาวเบญจวรรณ  บ้ังจันอัด

6024. นายพิชญุตม์  ทองเกล้ียง

6025. นางสาววรกมล  นนทะแสง

6026. นางสาววิกานดา  ลาวัลย์

6027. นางสาวอารีรัตน์  ค าภูธร

วิทยำศำสตรบัณฑิต

สำขำวิชำคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม

6028. นางสาวกนกพร  บาอุ้ย

6029. นางสาวกรกนก  หวยโนนทัน

6030. นางสาวกรวินท์  ก่านหงษ์

6031. นายกฤษณพงศ์  ชนะภักด์ิ

6032. นายกฤษดา  สุขทา

6033. นางสาวกวิสรา  อุดมฉวี

6034. นางสาวกัญญาณัฐ  บูระพันธ์

6035. นายกิตติธัช  สุทธิบริบาล

6036. นายคณิต  มณีวงศ์

6037. นายคเณศ  เจริญสว่าง

6038. นายจักรพรรด์ิ  อ่อนลา

6039. นายจาตุรนต์  ต าลึงทอง

6040. นายจิระศักด์ิ  รังเพลีย

6041. นางสาวจุฬาลักษณ์  กุลชะโมรินทร์

6042. นายฉัตรมงคล  เจริญเวียง

6043. นายชญานนท์  สุทธิสาร

6044. นางสาวชนกนันท์  เพชราเวช

6045. นายชัชวาลย์  นาคศรี

6046. นายชิณวัฒน์  ศรีแก้ว
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6047. นายฐิติมันต์ิ  พรหมเมตตา

6048. นายณภัทร  แสนวันดี

6049. นายณรงค์เกียรติ  แก้วสนิท

6050. นายณรงค์ฤทธ์ิ  ไทยวงษ์

6051. นายณัฐกานต์  ค าเปลว

6052. นายณัฐนนท์  ตติยะพงษ์กุล

6053. นางสาวณัฐมน  มธุรส

6054. นายณัฐวัติ  ทองแก้ว

6055. นายดุลยวัต  ปุราสะกา

6056. นายตรีรัตน์  ไตรรงค์

6057. นายเตชิต  ชอบใจ

6058. นายธนชัย  ฉายผาด

6059. นายธนพัฒน์  ศรีสุภา

6060. นายธนภัทร  จรรยากรณ์

6061. นายธรรมธัช  ต้นกันยา

6062. นายธีรภัทร์  ทวีศักด์ิ

6063. นายธีรวัตร์  วงค์ศรีชา

6064. นางสาวนฤภร  ลาวงศ์

6065. นางสาวนฤมล  จงท่วมกลาง

6066. นางสาวนันทิยา  ปานะพิมพ์

6067. นางสาวนิริพร  วินทะไชย

6068. นางสาวเบญจรัตน์  วงษาค า

6069. นางสาวเบญจวรรณ  ทวีวรรณ์

6070. นางสาวปนัดดา  เหลืองสุวาลัย

6071. นายปรมินทร์  สุภรัตนกูล

6072. นายประเสริฐ  ตันสังวรณ์
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6073. นายปราณชล  เอนกลาภ

6074. นายปัญญาวัฒน์  ดมอุ่นดี

6075. นายปัญญาวุฒิ  ทองกุนา

6076. นางสาวปาจรีย์  ภูงามเชิง

6077. นายพชรพล  นพวงศ์  ณ  อยุธยา

6078. นางสาวพรพรรณ  อัครกิจกุล

6079. นายพรพิชัย  โถนค า

6080. นายพศิน  พละแสน

6081. นายพิพัฒน์  จันทร์ทิพย์

6082. นายพีรพร  จันสุพรม

6083. นายพุฒิพงศ์  แย้มศิริ

6084. นายเพ็ญภาส  หงษาค า

6085. นายภัทรพงษ์  พงษ์ธนภาคิน

6086. นายภาณุพงษ์  จันที

6087. นายภูตะวัน  วงศ์ศรีลา

6088. นายภูมิศักด์ิ  ผางโคกสูง

6089. นายมารวย  มาลีลัย

6090. นายแมนยู  พิมพิลา

6091. นายรชต  วาจาสัตย์

6092. นายรวิกร  ธรรมแสง

6093. นายรัชชานนท์  ศรีแสงจันทร์

6094. นายรัชชานนท์  แสนสอาด

6095. นายรัฐพงษ์  ศรีปัญญา

6096. นางสาวรัตติยากรณ์  สีนา

6097. นายเรืองศักด์ิ  ค าพานิชย์

6098. นายวรวุฒิ  ใจเอ้ือ
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6099. นางสาววราพร  คีรีวงษ์

6100. นายวสันต์ชัย  สูงสนิท

6101. นายวัชรพล  ขันเดช

6102. นายวิธวินท์  บุลสุวรรณ

6103. นายศตายุ  เสนานุช

6104. นายศราวุฒิ  วงษ์ปัญญา

6105. นายศุภวัฒน์  ชนะมาร

6106. นายสราวิทย์  อุปัญ

6107. นายสิทธินนท์  วันสุพงศ์

6108. นายสิทธิพงษ์  ภูบุญเติม

6109. นายสิรภัทร  คิดการ

6110. นายสิรวิชญ์  ชมดี

6111. นางสาวสุขนิรันดร์  ชาระ

6112. นายสุธรรม  สุนทรแสง

6113. นางสาวสุภาวดี  ศรีกุล

6114. นายแสนยานุภาพ  นามวงศ์

6115. นายอดิศร  ดมอุ่นดี

6116. นายอดิศักด์ิ  วิชัยศร

6117. นายอนุชา  ดาหาญ

6118. นายอนุชา  เมืองแสน

6119. นางสาวอภิญญา  โคตรหลักค า

6120. นางสาวอภิญญา  เจริญรัตน์

6121. นายอภิรักษ์  ไตรวิภาค

6122. นายอภิวัฒน์  เค้าโคตร

6123. นายอาทิตย์  มนตรี

สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ
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6124. นายกิตติภพ  ทรงวุฒิศีล

6125. นางสาวกิตติยากร  ตุลากันย์

6126. นางสาวเกษณี  วงศ์เวชวินิต

6127. นายโกวิท  โคตะวัน

6128. นายขจรศักด์ิ  เหล็กเพชร

6129. นายครินทร์  เงินทองเนียม

6130. นายจักรกฤษณ์  พุฒซ้อน

6131. นายจักรพงศ์  ปรีชาภรณ์

6132. นายจิรัฐิติกาล  แลศิลา

6133. นางสาวชนนิกานต์  ยังรักษา

6134. นายชัยวัฒน์  เหลาปัญญา

6135. นายชินวัตร  ศรีดามาตย์

6136. นางสาวชุลีพร  อพรรัมย์

6137. นายไชยมงคล  มุลมองมี

6138. นายฑรีมากรณ์  พลประถม  

6139. นายฑัตพงศ์  หล่าสกุล

6140. นางสาวณัชชา  ไชยเสนา

6141. นายณัชพล  รูปเหมาะ

6142. นายณัฐพงศ์  กาจุ๊ด

6143. นางสาวณัฐริกา  กาลวิบูลย์

6144. นายณัฐวัฒน์  เดชโนนสังข์

6145. นางสาวตะวัน  ทองโคตร

6146. นายตะวัน  โพชราช

6147. นางสาวธณัญญา  รวยดี

6148. นายธนกฤต  พิมเสน

6149. นายธนดล  สิงขรอาสน์
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6150. นายธนภัทร  ดงเสือ

6151. นายธนวัฒน์  สุพรประดิษฐ์

6152. นายธวัชชัย  สิทธิวงษ์

6153. นายธิติ  จิวะวิวัฒน์เสถียร

6154. นางสาวนราทิพย์  ทองเกิด

6155. นายนราธิป  ราชโยธี

6156. นายนันทวัฒน์  เลิศราศรี

6157. นายนิยม  ธรรมศิลป์

6158. นางสาวนิษฐา  พิจารณ์

6159. นายเนติพงษ์  พัฒนกุล

6160. นายปฏิพัฒณ์  กุลทะเล

6161. นายปฏิภาณ  สิงคะนอง

6162. นายประชา  ชะลอชล

6163. นายปวเรศ  แรดไรรัมย์

6164. นายพงศกร  ศิลาไสล

6165. นายพงศธร  เนตรแสงศรี

6166. นายพงษ์ศิริ  หาไชย

6167. นางสาวพิชญานันทินี  ศิริกุล

6168. นางสาวพิชาดา  สายเช้ือ

6169. นางสาวพินทุสร  จันทร์อ้วน

6170. นายพิสิษฐ์  นิธิธนกุล

6171. นายพีรพล  เจริญชัยวัฒนโชติ

6172. นางสาวภคมน  สุยค าไฮ

6173. นายภาณุวัฒน์  ไชยวงศ์คต

6174. นายภูริณัฏฐ์  ภูผิวแก้ว

6175. นายมาโนช  วิริยะ
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6176. นายยศธร  เหลือนาง

6177. นายรัชพล  พูลธนเพชร

6178. นายรัชวุฒิ  สิงมาดา

6179. นายรัฐพงศ์  แก้วบุดศา

6180. นางสาวรัตติยาภรณ์  อินทร์ตา

6181. นายวรวิช  รักษาชอบ

6182. นายวรวุฒิ  งามกระบวน

6183. นางสาวศศินา  อุนจังหาร

6184. นางสาวศิรินารถ  สีหาบุตร

6185. นายศิริมงคล  นาคครุฑ

6186. นายศิวาเมษฐ์  เสริมทรัพย์

6187. นายศุวภัทร  การบรรจง

6188. นายสมเกียรติ  สุภาพงษ์

6189. นายสหรัฐ  ทันบาล

6190. นางสาวสาวิตรี  คันที

6191. นายสิริชัย  ชูหลี

6192. นางสาวสุภาภรณ์  ประชา

6193. นางสาวสุภาวิณี  อ่อนสาคร

6194. นายสุรทิน  เครือแสง

6195. นายสุริยนต์  ดวงจันทร์แดง

6196. นายอณิวุฒิ  มุลิตา

6197. นายอดิเทพ  ค าภิระ

6198. นายอภิชัย  สมมุ่ง

6199. นายอภิวัฒน์  จันทะโยชน์

6200. นายอรรถพล  เหล็กเพชร

6201. นางสาวอรอุมา  สวนไธสง
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6202. นางสาวอริศรา  สาราษฎร์

6203. นายอาทิตย์  นรสาร

6204. นางสาวอินทิพร  บุญคุ้ม

สำขำวิชำภูมิสำรสนเทศ

6205. นางสาวกรรณิการ์  เวชกามา

6206. นางสาวขนิษฐา  บุญวิเศษ

6207. นางสาวครองขวัญ  บัวพินิจ

6208. นายจอห์น  พูนศักด์ิ  ชเลเกล

6209. นางสาวจารุวรรณ  วรรณวงษ์

6210. นายชัยยา  โชคชัย

6211. ว่าท่ีร้อยตรีณรงค์ศักด์ิ  พิงไธสง

6212. นายณัฐวุฒิ  สิงหราช

6213. นายเดชด ารง  ศรีพันธบุตร

6214. นายทินกร  มะระคบ

6215. ว่าท่ีร้อยตรีทินกร  อังคะฮาด

6216. นายธนพล  นามเทพ

6217. นายธวัชชัย  พงษ์จ านงค์

6218. นายธีรพัฒน์  ศิริสุวรรณ

6219. นายธีรยุทธ  บุญสุโข

6220. นางสาวนิตยา  ค าศรี

6221. นางสาวนิภาพร  แสนสุพรรณ

6222. นางสาวเนตรชนก  สินมา

6223. นายพงษ์สวรรค์  อ่อนสุด

6224. นางสาวพนิดา  ชะโร

6225. นายพยัคฆภูมิ  วิสัย

6226. นายภัทร  โกศลวดี
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6227. นายภาณุวัฒน์  พิเศษฤทธ์ิ

6228. นางสาวมีนา  ทองยอด

6229. นางสาวรัตติยากร  สาเสน

6230. นายวชิรวิทย์  ผดุงสัตย์

6231. นายวีระศักด์ิ  รักพินิจ

6232. นางสาวศิริรัตน์  จันทะสูน

6233. นายศุภกร  ใจขันธ์

6234. นายสมชาย  แพทย์มด

6235. นางสาวสิริญญา  บุดดารมย์

6236. นางสาวสุธิดา  มหาวัน

6237. นางสาวสุนิสา  สีเล

6238. นางสาวสุพรรษา  ผิวนอก

6239. นางสาวอทิตยา  ประสาระเอ

6240. นายอมรเทพ  ฦาชา

6241. นายอรรถสิทธ์ิ  เฉลิมนาม

สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์

6242. นายกฤษณะ  โคตพรม

6243. นายกฤษณะ  โสโพธ์ิ

6244. นางสาวกันยารัตน์  หล่อตระกูล

6245. นายกิตติพงษ์  ทาบุดดา

6246. นายกิติพงษ์  สลางสิงห์

6247. นางสาวเกวลิน  หวังร่วมกลาง

6248. นางสาวคัคนางค์  ภักดีโสภา

6249. นายจตุพล  โคตรโสภา

6250. นายจักณรินทร์  กันหาโนน

6251. นายจักรพงษ์  บุตรดียัง
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6252. นางสาวจิตสุภา  สมเภา

6253. นางสาวจีระประภา  เจริญเวียง

6254. นายเจนณรงค์  กุลวงษ์

6255. นางสาวชไมพร  หอมอ้ม

6256. นายชลวัฒน์  เตโพธ์ิ

6257. นายชัยณรงค์  หนองทุ่ม

6258. นายชิตะวัน  ดวงสาย

6259. นายฐิติภัทร  ผ่องแผ้ว

6260. นางสาวณัธภรณ์  ปรีชาภรณ์

6261. นายต้นตระกานต์  กาชัย

6262. นางสาวตรีรัตน์  หมายรัตกลาง

6263. นายเตชินท์  จันทรสีมาวรรณ

6264. นายธนวัฒน์  กองพิธี

6265. นายธุวานนท์  ยอดสะอึ

6266. นายนพฤทธ์ิ  ศรีเท่ียง

6267. นายนภัสกร  นาคกระโทก

6268. นางสาวนภัสนันท์  บุญจอม

6269. นางสาวนรี  สว่างวัฒนกิจ

6270. นางสาวนัฐธิญา  นาค าสี

6271. นายนัฐวิทย์  มังคลัง

6272. นายนันทวัฒน์  แฝงฤทธ์ิหลง

6273. นายนิติกร  ตันติอมรชัยกุล

6274. นายบรรณกร  ปล้ืมกมล

6275. นายบุรินทร์  พันธุละทา

6276. นายปริญญา  ผาภา

6277. นายปิยะณัฐ  สมสวย
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6278. นางสาวปิยะดา  ป่ินขจร

6279. นายพชร  โยธะชัย

6280. นายพายุ  อินทะพุฒ

6281. นายพิชิตชัย  พุฒกลาง

6282. นายพิษณุรัตน์  วงสีทา

6283. นายพีรดนย์  นระศรี

6284. นางสาวแพรวพรรณ  ข้ึนเสียง

6285. นายภัสกร  มหาจันทร์

6286. นายภาณุ  ไชยศรีรักษ์

6287. นายภาณุ  สุทธิประภา

6288. นายภาณุเดช  ผาผง

6289. นายภาณุพงศ์  ไชยรัตน์

6290. นายภูเบศร์  ราชวงค์

6291. นายภูษิต  ไชยแสง

6292. นางสาวมาริสา  จ านงค์ศิลป์

6293. นายมาวิน  แสนรัตน์

6294. นายเลิศพงค์  แก้วลอย

6295. นายวรวิช  ปุราทะกา

6296. นายวัชรินทร์  ชาธิพา

6297. นายวิทวัส  สุปะวา

6298. นายวินัย  ภูสีทอง

6299. นายวีรพล  จันทร์ภักด์ิ

6300. นางสาวศศิธร  พันธ์จันทร์

6301. นายศักด์ิชัย  ศรีวิชา

6302. นายศักด์ิสิทธ์ิ  มาลัย

6303. นายศุภณัฐ  ถนอมสัตย์
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6304. นางสาวสรินยา  แพงขวา

6305. นายสิทธิโชติ  ท าทอง

วิทยำศำสตรบัณฑิต

สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์

6306. นายสุชน  ดงอานนท์

6307. นางสาวสุณัฏชา  แก้วศรี

6308. นางสาวสุภาวดี  หุ้มไธสง

6309. นายสุรจิตร  ละปู่

6310. นางสาวอทิตยา  อ่อนพุทธา

6311. นางสาวอนงค์รัตน์  เรือนรส

6312. นายอนุพงษ์  สุวรรณศรี

6313. นายอภิเชษฐ  น่วมตุ่น

6314. นายอภิสิทธ์ิ  แสงสว่าง

6315. นางสาวอรณี  ไชยหาญ

6316. นายอรรณพ  บุญสนาม

6317. นายอัสนี  สารทนงค์

6318. นายศตคุณ  ศรีสม

สำขำวิชำส่ือนฤมิต

6319. นายกฤษ  กาญจนสารธนา

6320. นายกิจดุษิต  แสงนาค

6321. นายเกียรติศักด์ิ  สุขโข

6322. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงแก้วตา  จันนา

6323. นางสาวขวัญตา  บูรณะสันต์ิ

6324. นายคณาธิป  ทองค าใส

6325. นายชนะพงษ์  กลางประพันธ์

6326. นายชยุตม์  โอวาทกานนท์
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6327. นางสาวณัฐกมล  วิชาธรรม

6328. นายทวีศักด์ิ  ศรีวิลาศ

6329. นายธนวัฒน์  เวียงบาล

6330. นางสาวธิดาพร  จอมค าสิงห์

6331. นายนพฤทธ์ิ  มะโนพิน

6332. นายปฏิภาณ  ลันสี

6333. นางสาวปนัดดา  ศิริบาล

6334. นายประกาศิต  เน่ืองไชยยศ

6335. นายปิยพนธ์  พรมลา

6336. นายพงศธร  กระเบา

6337. นายพชร  ทองปาน

6338. นางสาวพนิดา  สุขเสาร์

6339. นางสาวภรณ์วรางคณา  สังกะเพศ

6340. นางสาวภิษุณี  พงษ์เขียว

6341. นายภูวนารถ  ร่วมพรม

6342. นางสาวมนทกานต์  เจ้าเจ็ด

6343. นายรัญชน์  ศรีบุญมี

6344. นางสาววรุณยุพา  นามโสม

6345. นายวัชรินทร์  ชินฮาต

6346. นายวัฒนเกียรติ  ภูติรักษ์

6347. นายเวฬุวัฒน์  ละครมูล

6348. นางสาวศศิธร  ปีขาล

ศิลปศำสตรบัณฑิต

สำขำวิชำสำรสนเทศศำสตร์

6349. นางสาวกชพร  อินทร์สุข

6350. นางสาวกนกวรรณ  ศรีเสนพิลา
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6351. นายกฤษฎา  นิธิคณาพงษ์

6352. นางสาวกัญญารัตน์  พูลเพ่ิม

6353. นางสาวกันติยา  อินทมาตย์

6354. นายกิจจาทร  ธรรมวงศ์

6355. นางสาวกุลธิดา  เงินประมวล

6356. นางสาวจริญญา  ขยันหา

6357. นายจิรายุทธ  มืดอินทร์

6358. นางสาวจุฬาภัทร  ภูผาลัย

6359. นางสาวจุฬารัตน์  ทาษา

6360. นายชนาธิป  แซ่สือ

6361. นายชนาธิป  ทีหัวช้าง

6362. นายชัยอนันต์  ทองอ่อน

6363. นางสาวญามิตา  เพ็งลุน

6364. นางสาวณภัทร  ไสวดี

6365. นายณัฐชัย  ตันซ่ือ

6366. นายณัฐวัชต์  จานเหนือ

6367. นางสาวดวงสุดา  พุฒตา

6368. นายทิพณัฐ  โยวะผุย

6369. นางสาวทิพย์สุดา  เพ็ญสุริยะ

6370. นางสาวไทน่ีเทียน  ภัทรวิไลเลิศ

6371. นางสาวธณัฐภรณ์  วันปล่ัง

6372. นายธนวัฒน์  พูลเงิน

6373. นายธนาธิป  จิรสุจริตธรรม

6374. นายธนาวุฒิ  จันทนนตรี

6375. นางสาวธัญยพร  ตุงใย

6376. นางสาวนณินญาดาภัทร  วัฒนชีวานนท์
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6377. นางสาวนุชธนา  ไชยโยธา

6378. นายปณวัฒน์  พุ่มย้ิม

6379. นายปิยวัฒน์  มณีรัตน์

6380. นางสาวไปรยา  กอแก้ว

6381. นายพงศกร  ปะกิระนัง

6382. นางสาวพาสุข  เอ่ียมสุข

6383. นางสาวพิมพ์ผกา  นิยมกล้า

6384. นายภัทรพล  ชลศิริพงษ์

6385. นายภัทรวัฒน์  แสงจันทร์

6386. นายภาณุพงศ์  พรมแดง

6387. นางสาวภาริดา  เรืองม่ัน

6388. นายภาสกร  ติวัฒนาสุข

6389. นางสาวมนชยา  แผนพงษ์

6390. นางสาวเมธาวี  ขุยจันทึก

6391. นางสาวยุภาภรณ์  ทุ่มโมง

6392. นายรัษฎากร  หาญสุริย์

6393. นางสาววนิดา  ขันชา

6394. นางสาวศรันยา  ค าลอย

6395. นางสาวศศิธร  ศิริขันแสง

6396. นางสาวศิริรัตน์  พันธนิตย์

6397. นางสาวศิริลักษณ์  สนศรี

6398. นางสาวศิริลักษณา  สุขเสริม

6399. นายสกุลศักด์ิ  มัยวงค์

6400. นายสมพล  ศศิโรจน์

6401. นางสาวสลิษา  ไสยารัตน์

6402. นางสาวสิริยศ  มะอินทร์
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6403. นางสาวสุรีย์ลักษณ์  เหล่าผักสาน

6404. นางสาวหน่ึงฤทัย  พรมโนภาส

6405. นายอดิศักด์ิ  ถุงเกตุแก้ว

6406. นางสาวอทิตติยา  เมืองแสน

6407. นายอนรร  สมมิตร

6408. นายอภิวัฒน์  ต้ังโสภณ

6409. นายอรรถพล  กาวไธสง

6410. นางสาวอรวรรณ  หย่นครบุรี

6411. นางสาวอรอนงค์  อ่อนหวาน

6412. นางสาวอริยา  คงเมือง

6413. นายอัฐพล  วาปี

6414. นางสาวอารียา  แผ่นพงษ์

นิเทศศำสตรบัณฑิต

6415. นางสาวกมลชนก  สุ่มมาตย์

6416. นายกร  นาคะพงษ์

6417. นางสาวกรรณิการ์  เหลือผล

6418. นายกฤษฎา  ม่อมพะเนาว์

6419. นางสาวกัลยา  นาหนอง

6420. นางสาวกาญจนา  เครือดี

6421. นางสาวกาญจนา  มัชเรศ

6422. นางสาวกาณจณากร  มองฤทธ์ิ

6423. นางสาวกุลณัฐ  จันทรสมัย

6424. นางสาวขนิษฐา  เช่ือมอ่อน

6425. นางสาวจันทร์ทิมา  กะการดี

6426. นางสาวจิราพร  การภูธร

6427. นางสาวจุรีลักษณ์  ป้องทัพไทย
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6428. นายเจณรงค์  ภูผิวฟ้า

6429. นางสาวเจนจิรา  พูนพัฒน์

6430. นายฉันทพิชญา  สินธุโคตร

6431. นายชยธร  ศิลาอาสน์

6432. นางสาวชลธิชา  กุสุมาลย์

6433. นายชวกร  วาปีกุลเศรษฐ์

6434. นายชินวัฒน์  ภูแทนนา

6435. นางสาวโชติกา  ศรีรักษา

6436. นางสาวณัฐกมล  ชิณนาค

6437. นางสาวณัฐกานต์  ทองหอม

6438. นายณัฐชนน  วงษ์สีวอ

6439. นางสาวณัฐฑริกา  พิมสวรรค์

6440. นายณัฐพร  อุดมทรัพย์

6441. นายณัฐวุฒิ  เหลืองค า

6442. นายถนัดกิจ  ตันติสวัสด์ิ

6443. นายทนันชัย  ลือชัยราม

6444. นายทัดดนัย  โหระสิงห์

6445. นางสาวธนรรถพร  อุ่มเกต

6446. นางสาวธวัลยา  เร่ิมปลูก

6447. นางสาวนฤมล  สนศรี

6448. นางสาวนาตยา  ทับแสนลี

6449. นางสาวนิธิสุดา  แก้วภู

6450. นางสาวนีรนุช  พลศิริ

6451. นายบัณฑิต  จันทร์เหล่ียม

6452. นายปฏิภาณ  หลวงพรหม

6453. นางสาวปภาวรินทร์  วันสูง
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6454. นางสาวปรารถนา  จันดาวงค์

6455. นายปรีชญา  การวิบูลย์

6456. นางสาวปรียาภรณ์  ไตรก่ิง

6457. นางสาวปัญจมา  พรหมทอง

6458. นางสาวปัณณราศรี  พจน์ไตรทิพย์

6459. นายปานตะวัน  ตรวจมรรคา

6460. นางสาวปิยธิดา  สันติวัฒนากุล

6461. นายพบณรงค์  บุญฑล

6462. นางสาวพรประภา  หยดย้อย

6463. นางสาวพรรณราย  หลวงยา

6464. นางสาวพรรณวิมล  จิตรช่ืน

6465. นายพฤษโชค  โพธ์ิสีดา

6466. นางสาวพัชราภรณ์  ศรีประเสริฐ

6467. นางสาวพัทธิยา  ชูสวัสด์ิ

6468. นางสาวพิมพ์วรีย์  สุขเสง่ียม

6469. นางสาวพิยะดา  มรดก

6470. นายพุตติพงษ  คุรุโคตร์

6471. นางสาวไพรพนา  ป่าเต็ง

6472. นายภัทรชัย  พิบูลย์

6473. นางสาวภัทรนิษฐ์  พรพัฒน์พิชญะ

6474. นางสาวภัทราณิษฐ์  มานะดี

6475. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงยุภาพร  ค าเมือง

6476. นางสาวรสสุคนธ์  ยาตาแสง

6477. นายรัตนพล  ทิพย์มะณี

6478. นางสาวรัตนาภรณ์  ข้อสกุล

6479. นางสาวลลิตา  ช่างย้อม
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6480. นางสาวลักขณา  หาญอาวุธ

6481. นายวชิรญาณ์  กันทากาศ

6482. นางสาววรนิตย์  ฉายจรุง

6483. นางสาววรรณาภรณ์  ยศย่ิงยงค์

6484. นางสาววรัญยา  สีมาพล

6485. นางสาววิจิตรา  สารมะณี

6486. นางสาววิภาพร  โคตะบิน

6487. นางสาววิรัลพัชร  ชมบุญ

6488. นายเวชพงศ์  จันทร์ศรี

6489. นางสาวศรัณยา  เปล่งรัศมี

6490. นายศราวุฒิ  จันทร์นวน

6491. นางสาวศิรประภา  พิมพ์พา

6492. นายศิรวิทย์  สินไชย

6493. นายศิวัช  ไกรวงษ์

6494. นายศุภฤกษ์  ศรีทองแดง

6495. นางสาวศุภิสรา  สอนเสนา

6496. นายเศรษฐวุฒิ  พงศ์ธนารักษ์

6497. นายสมโชค  ไชยหาญ

6498. นางสาวสมฤทัย  แน่นสนิท

6499. นายสหรัฐ  หอมแสง

6500. นายสันติภาพ  แจ่มเสียง

6501. นางสาวสาวพักตร์  วึกประโคน

6502. นางสาวสุดารัตน์  ปิตะบูรณ์

6503. นางสาวสุดารัตน์  เสนานันท์

6504. นายสุพจน์  หันแจด

6505. นางสาวสุพิชฌาย์  วงษ์ปัจฉิม
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6506. นายสุรเกียรติ  ก่ิงทอง

6507. นายสุรเชษฐ์  ศรีลามาตย์

6508. นายอนุรักษ์  ถนอมศิลป์

6509. นายอนุศักด์ิ  สารสุข

6510. นางสาวอังคณา  ทองสุข

6511. นางสาวอัญชัญ  อันชัยศรี

6512. นางสาวอารียา  เกติยะ

6513. นายอ านวย  สิทธิเสนา

6514. นางสาวอินทิรา  วิบูลย์

6515. นางสาวไอรีน  ศรีคะรัตน์

วิทยำศำสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับ  1  เหรียญทอง

สำขำวิชำส่ิงแวดล้อมศึกษำ

6516. นางสาวพรธิตา  แซ่เอ้ียว

วิทยำศำสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับ  1

สำขำวิชำเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม

6517. นายพาทิศ  สิทธิโชติ

สำขำวิชำส่ิงแวดล้อมศึกษำ

6518. นางสาวจิรภา  บัวกอ

6519. นางสาวไพรินทร์  แสงบุดดา

6520. นางสาววีรยา  ชมภูสอ

6521. นางสาวสิริราช  ถูกดี

6522. นางสาวอมรรัตน์  ศรีเวียง

วิทยำศำสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับ  2

สำขำวิชำกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อมและทรัพยำกร

6523. นายจิรวัฒน์  ชุ่มสูงเนิน

6524. นางสาวธิดารัตน์  สีลาโคตร
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6525. นายศักด์ิสิทธ์ิ  ฤกษ์สุข

6526. นายอานนท์  กวนฮางฮอง

สำขำวิชำเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม

6527. นางสาวโชติกา  ทิพพิชัย

6528. นางสาวนฤมล  กาทา

6529. นางสาวนฤมล  โพสียา

สำขำวิชำส่ิงแวดล้อมศึกษำ

6530. นางสาวกนกวรรณ  สารสวัสด์ิ

6531. นายจิตรกร  งานไว

6532. นางสาวเจนจิรา  เพ็งบุญโสม

6533. นางสาวนันทยา  อนันตวุธ

วิทยำศำสตรบัณฑิต

สำขำวิชำกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อมและทรัพยำกร

6534. นางสาวกมลชนก  จันลาภา

6535. นายกรกช  อินทะวรรณ

6536. นางสาวกัญญารัตน์  ฝุ่นแก้ว

6537. นายกิตติพศ  โพธ์ิจันทร์

6538. นางสาวกุลณัฐ  สายพัฒน์

6539. นางสาวขัติยานี  ยืนย่ิง

6540. นางสาวจิตรดาภรณ์  วิริตชัย

6541. นางสาวจิรภา  สร้างช้าง

6542. นางสาวจีรประภา  ค าพิมพ์

6543. นางสาวเจนจิรา  เฝือค า

6544. นางสาวชลธิชา  ชุมศรีแก้ว

6545. นางสาวดีณา  จุทสิงห์

6546. นายเตชภัช  นิลช านาญ
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6547. นางสาวทัศนีย์  อินสมบัติ

6548. นางสาวทิราภรณ์  ธรรมเจริญ

6549. นางสาวธนัญชนก  บุพิ

6550. นางสาวธัญญรัตน์  เอ่ียมลมูล

6551. นางสาวธิดารัตน์  เสียงหวาน

6552. นางสาวนรินทร  รินทราช

6553. นางสาวเบญจพร  พวงจันทร์

6554. นางสาวปัทมพร  สุนนทะราช

6555. นางสาวปาณิศา  ไผ่ป้อง

6556. นางสาวปิยวรรณ  เลากลาง

6557. นางสาวพรทิพย์  รัตนน้ าล้อม

6558. นางสาวพรลัดดา  บุตตะโม

6559. นางสาวพวงผกา  เจนไธสง

6560. นางสาวพัชรารักษ์  พุทธวงค์

6561. นางสาวพัชรินทร์พร  พานิชย์

6562. นางสาวพิมล  ส าราญใจ

6563. นายพิษณุ  ทอนจรุง

6564. นางสาวภานุมาศ  ภูชะโอม

6565. นางสาวรัฐริณี  ประเสริฐสุข

6566. นางสาวรุ่งนภา  อินาขาม

6567. นายวัฒนศักด์ิ  แสงจันทร์

6568. นางสาววิจิตรา  ทรงแสง

6569. นางสาววิชุนันท์  ขวัญหม่ัน

6570. นายวิฑูรย์  ฟองฟุ้ง

6571. นางสาวศศิธร  แก้วพวง

6572. นางสาวศุฑามาศ  หล้าหา
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6573. นางสาวศุภลักษณ์  กรทอง

6574. นางสาวศุภลักษณ์  ลือปรีชา

6575. นายสมคิด  สาระสิทธ์ิ

6576. นางสาวสร้อยทิพย์  อุทรักษ์

6577. นางสาวสิตานันท์  ประสังติโย

6578. นายสิทธิโชค  สน่ันนารี

6579. นางสาวสุชานรี  สมมุ่ง

6580. นางสาวสุดารัตน์  พิมโพนทอง

6581. นางสาวสุภัสรา  ช้ินงูเหลือม

6582. นางสาวสุภาภรณ์  พลท า

6583. นางสาวสุมาลี  พุทธรักษา

6584. นางสาวสุวรรณา  ทานาม

6585. นายอดิศักด์ิ  เขียวแข้

6586. นางสาวอทิตยา  เพ่งพิศ

6587. นางสาวอนัญญา  จุปะมะนะ

6588. นางสาวอนันทิตา  เพ่งพิศ

6589. นางสาวอริสา  สุภาษี

6590. นางสาวอัญชลี  วิเศษชู

6591. นางสาวอัยลดา  พลศรี

6592. นางสาวอาทิตยา  โสภณ

6593. นางสาวอิงกมล  กวยทิ

6594. นางสาวอินธุอร  สีชัยปัญหา

สำขำวิชำเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม

6595. นางสาวกนกวรรณ  นันทพล

6596. นางสาวกรรณิกา  สีวันแก้ว

6597. นางสาวกานต์ธิดา  ธนูศร
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6598. นายกิติพงศ์  นามจันทา

6599. นางสาวกุสุมา  จ าปาพงษ์

6600. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงเกวลี  โพธ์ิศรี

6601. นายชยุต  โชติอ่อน

6602. นางสาวชลธิดา  วรกฎสูงเนิน

6603. นายชินวัฒน์  โคตรจันทร์

6604. นายณัฐฐากูร  วงษ์ภักดี

6605. นางสาวดาราภรณ์  หารสุโพธ์ิ

6606. นางสาวทิพย์วดี  สีด า

6607. นายธนพล  สุวรรณโสภา

6608. นายธวัชชัย  โครศรี

6609. นางสาวธารารัตน์  โทอ้ึน

6610. นายนันทวัฒน์  ประเสริฐแท่น

6611. นางสาวบุศดี  มุภาษา

6612. นางสาวเบญจมาศ  สดใส

6613. นางสาวปาริสา  ปาประโคน

6614. นายพงศธร  ตุ่มงาม

6615. นางสาวพัชณิดา  ศรีขัดเค้า

6616. นางสาวภาวิดา  มาลาดาษ

6617. นางสาวเย็นฤดี  เยาวนาถ

6618. นางสาวรัตติกาล  แสนบุญมี

6619. นางสาวรุ่งนภา  กอกษัตริย์

6620. นางสาวลัดดาวัลย์  กงซุย

6621. นางสาวล าเนา  เหล่าบุราณ

6622. นางสาววรดา  ไชยพิมพ์

6623. นางสาววาราวรรณ  ภูเล่ือนลม
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6624. นายวิทยา  เจริญร่าง

6625. นางสาววิลาสิณี  เอกคณะ

6626. นายวุฒิพงศ์  วงค์หลวงอุด

6627. นางสาวศศิตรา  ฤทธิบุญ

6628. นางสาวศิริรัตน์  เกตุดา

6629. นางสาวศิริลักษณ์  ละออ

6630. นายศุภณัฏฐ์  ปิยะนภสินธ์ุ

6631. นายสิทธิกร  วงศ์ศรี

6632. นางสาวสุกัญญา  ผลบุญ

6633. นางสาวสุธาสินี  แก้วขอนแก่น

6634. นางสาวสุธิดา  วิญวิสนุรักร์

6635. นางสาวหทัยชนก  บุญสนิท

6636. นายเอกรินทร์  บุดสักที

สำขำวิชำส่ิงแวดล้อมศึกษำ

6637. นางสาวกนกอร  สุภาพ

6638. นางสาวกนิษฐา  น้อยค าดี

6639. นางสาวกมลรัตน์  วิโย

6640. นายกรหิรัณย  นาอุดม

6641. นายกฤตเมธ  คามตะสีลา

6642. นางสาวกัญญาณัฐ  แจ้งทาษ

6643. นางสาวกัลยาณี  อบป่ิน

6644. นางสาวกุลจิรา  นะดาบุตร

6645. นางสาวเกศกนก  ทัพขวา

6646. นางสาวเกศราภรณ์  นันทสอางค์

6647. นายโกมินทร์  สีน้อยขาว

6648. นายจักรพันธ์  อัตถาภูมิ
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6649. นายจาตุรงค์  กร่ ามะเริง

6650. นางสาวจารุวรรณ  บูรณะ

6651. นางสาวจินตนา  พันสนิท

6652. นางสาวจิราภรณ์  กุลวงศ์

6653. นางสาวฉัตรนรินทร์  แถบวิไล

6654. นางสาวชฎาพร  เจริญทรัพย์

6655. นางสาวชมพูนุช  ประดิษฐ์เกษร

6656. นางสาวชุติวรา  อาณารัตน์

6657. นางสาวณัฐธยาน์  เอนกเวียง

6658. นางสาวทัดดาว  หอมขจร

6659. นางสาวทิพปภา  ไชยกุดฉิม

6660. นางสาวทิพวรรณ  จ าปาค า

6661. นางสาวธนพร  ชัยพิมพ์

6662. นายธนพล  ภูงามทอง

6663. นายธนูเพชร  ทิพอุตร์

6664. นายธรรม์ณกร  ด่านจับกุม

6665. นายธวัชชัย  ประเสริฐสังข์

6666. นางสาวธิตติญา  กิจกุศล

6667. นางสาวธิติมา  บุควัน

6668. นายนฤชา  จันทราช

6669. นายนัฐพล  หลวงพนัสทุม

6670. นางสาวนิจจารีย์  แก่นบุดดี

6671. นางสาวเบญญาดา  ต้ังพัฒนาวรการ

6672. นายปิยชิต  ภูสมตา

6673. นายพงศ์เทพ  ภูค าวงค์

6674. นางสาวพนิดา  ค าภาโคก
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6675. นางสาวพรฑิตา  เผ่าทองหลาง

6676. นางสาวพรพิมล  ประภาร

6677. นางสาวพรรณราย  อันทะเกตุ

6678. นางสาวพิชญา  พิมศร

6679. นางสาวพิชญา  สุภิษะ

6680. นายพิพัฒน์  เท่ียงผดุง

6681. นางสาวเพ็ญขวัญ  ดานชัยภูมิ

6682. นางสาวฟาตีฮะห์  สาหะ

6683. นายภูริวัจน์  บุลพรกุลทรัพย์

6684. นายภูวิศ  โพธิบัติ

6685. นางสาวมะลิวัลย์  วงศ์ส าแดง

6686. นางสาวมานิดา  ภูย่ีหวา

6687. นางสาวยสุตมา  ประสาร

6688. นางสาวยุวลี  สังขะทิพย์

6689. นางสาวรสสุคนธ์  วงชารี

6690. นางสาวรักษ์สุดา  จันทร์ภักดี

6691. นางสาววนัชพร  จักษุวงศ์

6692. นางสาววัลยา  นาถมทอง

6693. นางสาวศศิธร  ภูเนตร

6694. นางสาวศศิธร  วงโบราณ

6695. นางสาวศศิธร  โสภากันต์

6696. นางสาวศศิวิมล  พรสิงห์

6697. นางสาวศศิวิมล  อุทสิงห์

6698. นางสาวศิริขวัญ  ดรุณภักด์ิ

6699. นางสาวศิรินภา  ค าโมง

6700. นายศุภากร  ถนอมพุทธ
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6701. นายสิทธินนท์  เทพบ ารุง

6702. นางสาวสุกัญญา  แสงสว่าง

6703. นางสาวสุชานรี  กองพิธี

6704. นางสาวสุดารัตน์  กุลวิเศษ

6705. นางสาวสุธิดา  บุญสิทธ์ิ

6706. นางสาวสุนิสา  สีวังแก้ว

6707. นางสาวสุพัตรา  มาลี

6708. นายสุเมธ  สมบรรณ

6709. นายสุรศักด์ิ  สิทธิอุเป

6710. นายอดิศร  เอ้ียวเฮง

6711. นางสาวอทิติยา  นาคศรี

6712. นางสาวอนงค์  ศรีพลัง

6713. นางสาวอรชุมา  เพียรสร้าง

6714. นางสาวอรทัย  มาไกล

6715. นางสาวอรวรรณ  แสงงาม

6716. นางสาวอรัญญา  พูลสง่า

6717. นางสาวอรียา  โกสีลา

6718. นางสาวอรุณี  ภูวนผา

6719. นางสาวอัจฉริยา  เกตสา

6720. นางสาวอาภาพร  พวงเพชร

6721. นางสาวอารีรัตน์  จอมทิพย์

6722. นางสาวอารีวรรณ  นาสมวาส

6723. นายอิทธิศักด์ิ  ศรีลา

6724. นางสาวอินธุอร  ทันรังกา

รัฐศำสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับ  1  เหรียญทอง

6725. นายวิริยะ  พรมสุข
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รัฐศำสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับ  1

6726. นางสาวกชกร  ฆารประเดิม

6727. นางสาวกนกรัตน์  จันทะสุระ

6728. นายกิตติศักด์ิ  ซุยกระเด่ียง

6729. นางสาวชนิดา  ช่างงาน

6730. นางสาวฐิติมา  อักษร

6731. นางสาวณัฐฐินันท์  ทัศนภักด์ิ

6732. นางสาวบุณยานุช  สานุช

6733. นางสาวปวีณ์ธิดา  สาระบัว

6734. นางสาวปวีณา  อุตพัฒน์

6735. นายพงศ์ปนนท์  ค ามุงคุณ

6736. นางสาวพรทิพย์  จตุเทน

6737. นายภาคภูมิ  กวินพิทยาธร

6738. นายภาณุวัฒน์  พันธ์ุคุ้มเก่า

6739. นางสาววิชุดา  เครือจันทร์ตา

6740. นายศราวุธ  วงษ์ปัตตะ

6741. นายอนุพงศ์  วรรณอ่อน

6742. นายอรรถชัย  ปินตา

รัฐศำสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับ  2

6743. นางสาวกชกร  ศรีขัดเค้า

6744. นางสาวกนกพลอย  มีชาญ

6745. นางสาวกรกมล  ข ามาก

6746. นางสาวกรรทิมา  การุญ

6747. นางสาวกาญจนา  ศรีโสภา

6748. นางสาวกาญจนา  อินทร์วงษ์

6749. นายกิตติภพ  แย้มไพฑูรย์
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6750. นางสาวขวัญชีวัน  ศรีเสมอ

6751. นางสาวจันทร์จิรา  ปฏิเสน

6752. นางสาวชนัญญา  อัตสาร

6753. นางสาวชมภูนุช  จันทองแท้

6754. นางสาวชลธิชา  ศรีหาจันทร์

6755. นางสาวณัชชา  รัตนนิคม

6756. นางสาวณัฐณิชา  ปัตตพงศ์

6757. นางสาวณัฐณิชา  พลจ่า

6758. นางสาวณัติญา  มุ่งตุ้มกลาง

6759. นางสาวดารานาถ  ปิติเท่ียงบุญ

6760. นางสาวทรรศน์พร  อ่อนประทุม

6761. นายทศพร  ยาวศิริ

6762. นางสาวธัญญาเรศ  ส าเนียงงาม

6763. นางสาวนภัสวรรณ  ไทยแท้

6764. นางสาวนฤมล  ศรีเศษพิมพ์

6765. นายนันท์นิภัทร์  ภาสอน

6766. นางสาวเนตรนภา  มุละสีวะ

6767. นางสาวประวีณา  จันทองอ่อน

6768. นางสาวปิยธิดา  สกุลโสรัจจะ

6769. นางสาวปิยะมาศ  สุขเลิศ

6770. นางสาวปุษยา  แถวไธสง

6771. นายภัทรภูมิ  พานิช

6772. นางสาวยุวดี  จ าปานิล

6773. นางสาวโยพิตา  เดชวิไล

6774. นางสาวลลิตา  ภาละโถ

6775. นางสาววริศรา  ก๋องม่ัง
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6776. นางสาววิภาภรณ์  รองทอง

6777. นางสาวศศิธร  เฮียงมา

6778. นางสาวศศินา  ประโพทัง

6779. นางสาวสโรชา  สกุลนาค

6780. นางสาวสุชานาถ  แย้มกลาง

6781. นางสาวสุดารัตน์  ระดาพัฒน์

6782. นางสาวสุดารัตน์  สุทธิบุญ

6783. นางสาวสุนันทา  อินทร์โสม

6784. นางสาวสุมินตรา  โคตบุตร

6785. นางสาวสุวิมล  การีรัตน์

6786. นางสาวเสาวภรณ์  ภูมิค า

6787. นางสาวอนัญญา  โพธ์ิสุวรรณ

6788. นายอภิณัฐ  บุญเศียร

6789. นางสาวอภิรดี  ศรีวงค์

6790. นางสาวอาทิตยา  สัญญาถนอมรัช

6791. นางสาวอารียา  แก้วไธสง

6792. นายธรรมนูญ  โพธิบุญมา

รัฐศำสตรบัณฑิต

6793. นางสาวกชกร  วันสา

6794. นางสาวกฐิน  ภักดีศรี

6795. นางสาวกณิฐกานต์  กุลบุตร

6796. นางสาวกนกพร  ทองมี

6797. นางสาวกนกพร  ทับสีแก้ว

6798. นางสาวกนกพร  นาแพงสอน

6799. นางสาวกนกพร  บุญสุวรรณทาน

6800. นางสาวกนกรักษ์  หล่าบรรเทา
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6801. นางสาวกนกวรรณ  จันทร์ม่วง

6802. นางสาวกนกวรรณ  บุระค า

6803. นางสาวกนกวรรณ  มุ่งชนะ

6804. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงกนกวรรณ  วันชูพร้ิง

6805. นางสาวกนกอร  บุญเชิญ

6806. นายกนธี  ประสานสอน

6807. นางสาวกนิษฐา  แซงขุนทด

6808. นางสาวกมลชนก  โคตะมะ

6809. นางสาวกมลณัฐ  โสรส

6810. นางสาวกมลทิพย์  มนตรี

6811. นางสาวกมลเนตร  พรมแพง

6812. นางสาวกมลลักษณ์  สิงห์น้อย

6813. นางสาวกมลวรรณ  ด่านปรีชา

6814. นางสาวกรกรีญา  เชียงแสน

6815. นางสาวกรนิภา  อาษาสนา

6816. นางสาวกรรณิการ์  จอมค าสิงห์

6817. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงกรวรรณ  เคนทรภักด์ิ

6818. นายกรวิก  วิเศษ

6819. นางสาวกฤติมา  อาศัยนา

6820. นางสาวกฤติยาณี  สีสมพันธ์

6821. นางสาวกฤติยาภรณ์  สิงห์สี

6822. นายกฤษฏ์ิ  สีสังข์

6823. นายกฤษดา  เช้ือค าฮด

6824. นายกฤษดา  บุณยะฤทธ์ิ

6825. นายกฤษดา  วิชุมา

6826. นายกษิตินาถ  แข่งขัน
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6827. นายก้องโลก  ผลเรือง

6828. นางสาวกัญญาณัฐ  เดชบุรัมย์

6829. นางสาวกัญญาณี  แสนสันเทียะ

6830. นางสาวกัญญาปณรัตน์  มาระเทศ

6831. นางสาวกัลยารัตน์  สาบ้านบัว

6832. นางสาวกาญจนา  โสมาบุตร

6833. นางสาวกาญจนา  หอมดี

6834. นางสาวกานดา  สุทธิพันธ์

6835. นางสาวกานต์ชนก  ทองชา

6836. นางสาวกานต์ชนา  ประเสริฐสวัสด์ิ

6837. นายการัณ  ดิษเจริญ

6838. นายกิตติโชติ  ออมอด

6839. นางสาวกิตติญาพร  กัณหา

6840. นายกิตตินันท์  ศรีรอง

6841. นายกิตติพงศ์  สายเนตร

6842. นายกิตติพงษ์  ล่องแซง

6843. นายกิตติพงษ์  หอมเนียม

6844. นายกิตติภพ  ดรกันหา

6845. นางสาวกิตติภัทร์  เนียมประเสริฐศรี

6846. นางสาวกิตติมา  ภิรมย์ราช

6847. นายกิตติวินท์  ภาคภูมิ

6848. นางสาวกุมาภรณ์  ประสงค์บุญ

6849. นางสาวกุลกัญญา  ภูสิทธ์ิ

6850. นางสาวกุลณัฐ  พลอนันต์

6851. นางสาวกุลธิดา  ปทุมพร

6852. นางสาวกุลธิดา  พาลุกา
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6853. นางสาวกุลธิดา  หมอยา

6854. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงกุลนิดา  ไชโยธา

6855. นางสาวกุลสตรี  ดวงศิริ

6856. นางสาวกุลิสรา  ธนันรัตติกร

6857. นางสาวเกตุวดี  นาโสก

6858. นายเกริกพล  ผ่านส าแดง

6859. นายเกรียงไกร  เสริมสุข

6860. นางสาวเกวลิน  วินทะไชย์

6861. นางสาวเกวลิน  สายกลาง

6862. นางสาวเกศสุดา  สบาย

6863. นางสาวเกษร  โพทิพยวงษ์

6864. นายเกียรติด ารงค์  สีมานนท์

6865. นายเกียรติศักด์ิ  ปุริสังข์

6866. นายเกียรติศักด์ิ  มอไธสง

6867. นางสาวแก้วทิพย์  บุญสอด

6868. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงแก้วมณี  ค าภูเวียง

6869. นายโกเมนทร์  บรรยง

6870. นายโกระชาติ  บุตะเขียว

6871. นางสาวขจีนุช  ผลมาตย์

6872. นางสาวขนิษฐา  ลากุล

6873. นางสาวขนิษฐา  สีมาศ

6874. นางสาวขนิษฐา  อาสนไชย

6875. นางสาวขวัญจิรา  ปักการะโถ

6876. นางสาวขวัญนภา  บุญคุณ

6877. นางสาวขวัญภิรมย์  ประยูรชาญ

6878. นางสาวขวัญฤทัย  พันชาติ
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6879. นายคงกริช  ชาญสูงเนิน

6880. นายคงภัทร  ดงเรืองศรี

6881. นายคณากรณ์  เดชเจริญ

6882. นายคณิต  แสงอลังการ

6883. นายคณิสรณ์  โพธิรุกข์

6884. นายคธิดล  ทาหนองค้า

6885. นายคมกฤช  บริบูรณ์

6886. นายคมสัน  ทองอันตัง

6887. นายคฤกพล  เทศนธรรม

6888. นายคุณัชญ์  จันทร์ไพศรี

6889. นางสาวแคทรียา  พ้ืนหัวสระ

6890. นางสาวงามศิริ  ชัยมาตร์

6891. นางสาวจตุพร  โคตรพงษ์

6892. นายจตุพัฒน์  อ าภาพันธ์

6893. นางสาวจริญญา  ป่ินทอง

6894. นางสาวจริยวดี  ภูเผ่า

6895. นายจักรพงศ์  ศิริโส

6896. นายจักรพงษ์  วรรณชัย

6897. นายจักรพรรด์ิ  น าสงค์

6898. นายจักรพันธ์  ขาวสุข

6899. นางสาวจันทร์จิรา  แสงอรุณ

6900. นางสาวจันทร์ทิมา  เทศขัน

6901. นางสาวจันทวันต์  วงศ์จันดี

6902. นางสาวจามจุรี  กองสมบัติ

6903. นางสาวจารวี  ธานเพ่ิม

6904. นางสาวจารุวรรณ์  บรรยง
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6905. นางสาวจารุวรรณ  เพชรทองด้วง

6906. นางสาวจิดาภา  ตาไข

6907. นางสาวจิดาภา  ภู่นาค

6908. นางสาวจิตตมาศ  แสนบุญ

6909. นางสาวจิตรลดา  ม่ันคง

6910. นางสาวจินต์จุฑา  โรจนภา

6911. นายจิรกฤต  ดิษฐ์ภักดี

6912. นายจิรทีปต์  อัตริ

6913. นางสาวจิรนันท์  คูค า

6914. นางสาวจิรนาฎ  คูค า

6915. นายจิรพงษ์  แสนศาลา

6916. นางสาวจิรภาพร  เฉิดพูล

6917. ว่าท่ีร้อยตรีจิรเมธ  ฝาชัยภูมิ

6918. นางสาวจิรัชญา  จอกแก้ว

6919. นางสาวจิรัชญา  ล้ิมอารีย์

6920. นางสาวจิรัชยา  เลาวัณย์ศิริ

6921. นางสาวจิราเจตน์  พลรักษา

6922. นางสาวจิราพร  นนทะภา

6923. นางสาวจิราภรณ์  เมฆจอมพล

6924. นางสาวจิราภรณ์  สอนค าหาร

6925. นางสาวจิราวดี  ตาอุไทย

6926. นางสาวจิราวรรณ  บุญประคม

6927. นางสาวจีรนุช  พิมเสน

6928. นางสาวจีรพรรณ  ฟางชัยภูมิ

6929. นายจีรศักด์ิ  สีมาดี

6930. นางสาวจุฑาทิพย์  พาหา
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6931. นางสาวจุฑาทิพย์  วงษ์ศรีนนท์

6932. นางสาวจุฑาทิพย์  สุ่มมาตร์

6933. นางสาวจุฑารัตน์  ทับค ามูล

6934. นางสาวจุติพร  ศรีสวัสด์ิ

6935. นางสาวเจนจิรา  คงวุฒิ

6936. นางสาวเจนจิรา  น้อยมหาชัย

6937. นางสาวเจนจิรา  พิมพะนิตย์

6938. นางสาวเจนจิรา  ศรีโบราณ

6939. นายเจนณรงค์  สุรัตน์

6940. นายฉัตรตระกูล  โนนเค้า

6941. นางสาวฉัตรตรี  เน่ืองคันธีร์

6942. นายฉัตรวิทย์  ราชโคตร

6943. นายชญานนท์  ภูเลาเงิน

6944. นายชญานนท์  สุขพะนัส

6945. นางสาวชฎาพร  พวงมาลา

6946. นายชนวีร์  จันทร์โพธ์ิ

6947. นางสาวชนากานต์  พรมบุตร

6948. นางสาวชนากานต์  ภูดินดาล

6949. นางสาวชนาภรณ์  จิกกรีนัย

6950. นางสาวชนิดา  บุญชลอ

6951. นางสาวชนิดาภา  จิรวัฒน์

6952. นางสาวชนินญา  กาหลง

6953. นางสาวชนิสรา  บุญบุตตะ

6954. นางสาวชไมพร  ศิลายศ

6955. นางสาวชลดา  ฟังสันเทียะ

6956. นางสาวชลธิชา  จันทร์ศิริสุข
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6957. นางสาวชลธิชา  ปะนาโส

6958. นางสาวชลธิชา  พรมโสภา

6959. นางสาวชลธิชา  ศรีทุมมา

6960. นางสาวชลธิตรา  แก้วสีหาบุตร

6961. นายชลนที  เจียมตน

6962. นางสาวชลลดา  สายาพัฒน์

6963. นางสาวชลาลัย  ทองภูบาล

6964. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงชลาลัย  ภูอาจ

6965. นายชวพงศ์  ศรีนนท์

6966. นายชวพล  ทองถม

6967. นายชวัลวัฒน์  วิลาศ

6968. นายชวานนท์  นาราษฎร์

6969. นายชวิน  โกสีนาม

6970. นางสาวช่อลัดดา  ฮุยนอก

6971. นายชัชวาล  จันปุ่ม

6972. นายชัยวัฒน์  พันธนาม

6973. นายชัยวัฒน์  ภูชนิด

6974. นายชัยศักด์ิ  ศิริกิจ

6975. นายชัยศิริ  ศิรินาม

6976. นายชาญชัย  พรมบุ

6977. นายชาติชาย  ไชยพิเดช

6978. นางสาวชาริสา  เมฆวัน

6979. นายชาฮีดีน  ชูสมบัติ

6980. นายชิษณุพงศ์  ภิรมย์นาค

6981. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงช่ืนกมล  จันทร์ศรี

6982. นางสาวชุดากาญจน์  โรจน์ธนกาญจน์
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6983. นางสาวชุติกาญจน์  สังวัง

6984. นางสาวเชอร่ี  ไชยอาจ

6985. นายโชคชัย  กงกะเรียน

6986. นางสาวโชติลักษณ์  หาระคุโน

6987. นางสาวญาสุมิน  คลังแสง

6988. นางสาวญาสุมินทร์  ก่ ากระโทก

6989. นางสาวฐกุลภรณ์  จันทร์ชัย

6990. นายฐิติกร  ศิลธรรม

6991. นางสาวฐิติกา  วงศ์ขันธ์

6992. นางสาวฐิติกาญจน์  เสนาภักดี

6993. นางสาวฐิติพร  บุปะเท

6994. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงฐิติมา  ภักดีวุฒิ

6995. นายณกานต์  สุภาวอ

6996. นายณฐพล  ศรีวิเศษ

6997. นายณฐวัฒน์  แป้นเอ่ียม

6998. นางสาวณฐินี  จันทจร

6999. นายณรงค์ฤทธ์ิ  กอบัว

7000. นางสาวณัชชา  บัวแย้ม

7001. นางสาวณัฎฐ์นิษฐ์  แสนศิริโภค

7002. นายณัฏฐ์  จันทร์หนองสรวง

7003. นางสาวณัฏฐิญาพร  มูลสาร

7004. นายณัฐชนน  พ่ึงสว่าง

7005. นางสาวณัฐฐาพร  ท าประเสริฐ

7006. นางสาวณัฐณิชา  ลาบศึก

7007. นางสาวณัฐณิชา  วงศ์เกียรติขจร

7008. นายณัฐดนัย  สีตามาตย์
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7009. นางสาวณัฐธณัญ  ค าม่ัน

7010. นางสาวณัฐธิดา  โนนโพธ์ิ

7011. นางสาวณัฐธิวรรณ  ไชยเกตุ

7012. นายณัฐปกรณ์  แก้วกันหา

7013. นายณัฐพงศ์  พันธ์ก่ิง

7014. นายณัฐพงษ์  เวียงอินทร์

7015. นายณัฐพล  ฉายาภักดี

7016. นายณัฐพล  ถนอมสัตย์

7017. นายณัฐพล  ลีทหาร

7018. นายณัฐพล  สาสิงห์

7019. นางสาวณัฐมน  ธิมะดี

7020. นางสาวณัฐมล  อุ่นเพ็ญ

7021. นางสาวณัฐรัตน์  รอบแคว้น

7022. นางสาวณัฐริกา  จันสีดา

7023. นางสาวณัฐริกา  ณะศรี

7024. นางสาวณัฐริกา  ล าภา

7025. นางสาวณัฐริกา  สีดาเพีย

7026. นางสาวณัฐริยา  จงปลูกกลาง

7027. นางสาวณัฐรุจา  แสงศาลาศรี

7028. นางสาวณัฐฤทัย  สุทธิธรรม

7029. นางสาวณัฐวรรณ  คงศรี

7030. นายณัฐวัตร  งานพลกรัง

7031. นายณัฐวัตร  แน่นอุดร

7032. นายณัฐวุฒิ  จันทะบุดสี

7033. นายณัฐวุฒิ  วังมนตรี

7034. นายณัฐวุฒิ  สมบูรณ์
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7035. นางสาวณิชาพัฒน์  ทองค า

7036. นางสาวณิชาภัทร  นวลกรม

7037. นางสาวณิรชา  สุขีตา

7038. นางสาวดนิตา  บุตรสามาลี

7039. นางสาวดลยา  ปาทะวงค์

7040. นางสาวดลฤดี  นอกชัยภูมิ

7041. นางสาวดวงใจ  อ่อนสด

7042. นายเดชด ารงค์  พิมพะจักร์

7043. นางสาวเดือนเพ็ญ  หยุดรัมย์

7044. ว่าท่ีร้อยตรีตระกูลฤทธ์ิ  บุญกัน

7045. นางสาวตรีรัตน์  สุทธิศรี

7046. นายตะวัน  ค าสมศรี

7047. นายไตรรัตน์  เชษฐขุนทด

7048. นายทรงพล  ชินพิมาย

7049. นายทรงภพ  ห่านวิลัย

7050. นายทรงยศ  ศรีสุธา

7051. นายทวีชัย  อุ่นค า

7052. นายทศพล  เฉียงไธสง

7053. นายทศพล  พิลาชัย

7054. นายทศวรรษ  คันภูเขียว

7055. นางสาวทักษพร  เรือนนา

7056. นายทักษิณ  รัตนา

7057. นายทัตพงศ์  กล่ าสกุล

รัฐศำสตรบัณฑิต

7058. นางสาวทัศนียา  แสนพยุหะ

7059. นายทัศวรรษ  เสาวภาคย์เมธีกุล
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7060. นางสาวทัศวัล  อัคคะ

7061. นายทิฆัมพร  สงสุแก

7062. นางสาวทิพวรรณ  ค าลือไชย

7063. นางสาวทิพานัน  แสนโคตร

7064. นางสาวทิมทอง  จันทมาศ

7065. นายธงไชย  โคตะ

7066. นางสาวธณิษราภรณ์  ร้อยพิลา

7067. นายธนชิต  ช้อยเช้ือดี

7068. นางสาวธนพร  เสนีย์กุลประเสริฐ

7069. นายธนพล  ชูลิขสิทธ์ิ

7070. นายธนพล  ยุพานวิทย์

7071. ว่าท่ีร้อยตรีธนพล  เลิศคุณลักษณ์

7072. นายธนพล  วิถีเทพ

7073. นายธนพล  สุริยะ

7074. นายธนวัฒน์  ศุภลักษณ์

7075. นายธนสิทธ์ิ  อินทรสิทธ์ิ

7076. นายธนัชกุล  ยุภานิตย์

7077. นางสาวธนัญญา  วิริยะพรหม

7078. นายธนัท  ลู่ธนวัฒน์

7079. นางสาวธนันญา  สีทาโส

7080. นายธนากร  ทัศนภักด์ิ

7081. นายธนากรณ์  สุปัญบุตร

7082. นางสาวธนาพร  ปัญญายาว

7083. นางสาวธนาพร  สิงหการ

7084. นายธนารักษ์  พลเรือง

7085. นางสาวธนารัตน์  แก้ววิไล
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7086. นายธรรมรัตน์  บุญหล้า

7087. นายธรรมวิทย์  มูลทรา

7088. นายธวัชชัย  นาแซง

7089. นายธัชชัย  โพธ์ิศรี

7090. นางสาวธัญชนก  จอมค าสิงห์

7091. นางสาวธัญชนก  สุภาปุ

7092. นางสาวธัญญรัตน์  ปัสสาวะภา

7093. นางสาวธัญญลักษณ์  ขันรักษา

7094. นางสาวธัญญลักษณ์  โชตะศรีศิริ

7095. นางสาวธัญญลักษณ์  รักจันทร์

7096. นางสาวธัญญลักษณ์  วังมนตรี

7097. นางสาวธัญญารัตน์  บุญเย็น

7098. นางสาวธัญญารัตน์  เพียยุระ

7099. นางสาวธัญญารัตน์  สกุลซ้ง

7100. นางสาวธัญธิชา  อินทร

7101. นายธัญพงศ์  พันไธสง

7102. นางสาวธัญลักษณ์  เปาทัน

7103. นางสาวธัญวรัตน์  วิชัยศักด์ิสกุล

7104. นางสาวธัญวรัตม์  มีชาติ

7105. นางสาวธันชนก  เขาขุนทด

7106. นายธานี  บุญประสาน

7107. นางสาวธิดาทิพย์  แก้วสนิท

7108. นางสาวธิดาพร  บัวจันทร์

7109. นางสาวธิดารัตน์  ทวีศรี

7110. นางสาวธิดารัตน์  ภูลายยาว

7111. นางสาวธิดารัตน์  ศิริวงษ์
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7112. นางสาวธิดารัตน์  สวัสดี

7113. นายธีรภัทร์  ภูพิพัฒน์

7114. นายธีรภัทร์  วะชุม

7115. นายธีรภัทร  อรรคพงษ์

7116. นายธีระชัย  ชาวเวียง

7117. นายธีระพงษ์  บุระวัฒน์

7118. นายธีระศักด์ิ  แก้ววิเชียร

7119. นางสาวนกยูง  วิเศษกูล

7120. นายนนทกาน  อนันทวรรณ

7121. นางสาวนนท์ชนก  วงศ์ค าจันทร์

7122. นายนนท์ธวัช  ไชยพรม

7123. นางสาวนนทลี  ต้นพุดซา

7124. นางสาวนภัสวรรณ  พุทธรัสสุ

7125. นางสาวนภาพร  อินทร์ส าราญ

7126. นายนรินทร์  นามนาท

7127. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงนริศรา  วิลัยสมาน

7128. นางสาวนฤมล  ผกาชาติ

7129. นายนลธวัช  ศิลาดร

7130. นางสาวนวกาญจน์  บุญจอง

7131. นางสาวนวรัตน์  จันทรสิงห์หาญ

7132. นายนัฐพงษ์  ทองโคตร

7133. นายนัฐภพ  คินขุนทด

7134. นายนัฐภูมิ  หอมสมบัติ

7135. นางสาวนัฐริกา  สกลหล้า

7136. นางสาวนัฐริยา  รังชัย

7137. นางสาวนัดดากร  ต้องเดช
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7138. นางสาวนัทติยา  การะเกตุ

7139. นางสาวนัทธมล  แก้วสว่าง

7140. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงนันญา  ค าแว่ว

7141. นางสาวนันทกา  เช้าวันดี

7142. นายนันทวัช  บูระวัด

7143. นายนันทวัฒน์  หนองสูง

7144. นางสาวนันทวัน  ย่ิงเกียรตินนท์

7145. นางสาวนาฎอนงค์  จันทรชัย

7146. นายน าโชค  ภูกองไชย

7147. นางสาวน้ าเพชร  เขตสมัคร

7148. นางสาวน้ าสังข์  วันน้อย

7149. นางสาวน้ าหวาน  โพธ์ิเงิน

7150. นางสาวนิจวิภา  วงค์ภาพ

7151. นางสาวนิตยา  วงศ์ลคร

7152. นายนิติธร  นนทค าจันทร์

7153. นางสาวนิติธา  บัวสาย

7154. นางสาวนิธินันท์  สาลาศักด์ิ

7155. นางสาวนิระชา  ศรีสงคราม

7156. นางสาวนิรัตน์ชา  เทียมเงิน

7157. นายนิรุทต์  เถ่ือนมูลแสน

7158. นายนุกุล  เจียงภูเขียว

7159. นางสาวนุชนาฎ  ก้ัวจันทร์

7160. นางสาวนุชราภรณ์  ยงชัย

7161. นางสาวนุชรินทร์  ย้ิมรัมย์

7162. นางสาวนุตประวีณ์  โพสาราช

7163. นางสาวเนตรดาว  ราชกิจชอบ
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7164. นายเนตรวัฒน์  อาจสอน

7165. นางสาวเนรมิตร  ประทุมนันท์

7166. นายบัญชาพล  พูนเกษม

7167. นายบัณฑิต  คล่องกระโทก

7168. นายบัณฑิต  ชินบัญชรตระกูล

7169. นายบัณฑิต  สีกวนชา

7170. นางสาวบัณฑิตา  สันหะ

7171. นางสาวบุญฑริกา  นิลสระคู

7172. นางสาวบุญบารมี  แข็งแรง

7173. นางสาวบุณฑริกา  ภูแพง

7174. นายบุณยกร  พรหมบุตร

7175. นางสาวบุรัสกร  ทองกุล

7176. นางสาวบุษบา  ขานมา

7177. นางสาวบุษยา  ยุบลพันธ์

7178. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงเบญจมาศ  ธรรมปัต

7179. นางสาวเบญจมาศ  พันหล้า

7180. นางสาวเบญจรัตน์  เจริญศรี

7181. นางสาวเบญจรัตน์  แต้มโคกสูง

7182. นางสาวเบ็ญญา  โคกแหล่

7183. นางสาวปฏิญญา  หม่ืนขันธ์

7184. นายปฏิภาณ  เสนาค า

7185. นายปฏิวัติ  สมสัย

7186. นางสาวปฐมาภรณ์  ประสาร

7187. นางสาวปทุมทิพย์  กุดนอก

7188. นางสาวปนัดดา  จันทร์เพชร

7189. นางสาวปนัดดา  หย่องเอ่น
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7190. นางสาวปนิษฐา  การเรียน

7191. นางสาวปภาดา  โสรถาวร

7192. นายประดิษฐ์  วงค์กระโซ่

7193. นางสาวประทุมพร  ชมภูพ้ืน

7194. นางสาวประนัดดา  ชินรินทร์

7195. ว่าท่ีร้อยตรีประพาศ  ประเสริฐไทย

7196. นางสาวประภัสสร  จันทรานนท์

7197. นางสาวประภัสสร  แผนเหน่ง

7198. นางสาวปราณปรียา  พรมชน

7199. นายปริญญา  พาอ้อ

7200. นางสาวปริยาภัทร  คชเลิศ

7201. นายปรีชา  ปราบมะเริง

7202. นายปรีชาพล  ผ่ึงไธสง

7203. นายปรียะสิทธ์ิ  หาญมาก

7204. นางสาวปรียาดา  ไตรรงค์วิจิตร์

7205. นางสาวปรียาพร  เทพโพธ์ิ

7206. นางสาวปรียาภรณ์  กุดหอม

7207. นางสาวปลายฟ้า  รอดพฤกษ์ภูมิ

7208. นายปลายมนัส  โฮลอด

7209. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงปวิชญา  พลภูเมือง

7210. นางสาวปวีณ์ธิดา  พันธ์โส

7211. นางสาวปวีณา  ค าตัน

7212. นางสาวปวีณา  โพชนะจิตต์

7213. นายปัญจภัทร  พิมพา

7214. นายปัญญา  ล าดวนหอม

7215. นายปัญญาชัย  ประจวบสุข
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7216. นายปัณฑพล  มณีษา

7217. นางสาวปัทมพร  วงค์สามารถ

7218. นางสาวปัทมาพร  เทียงดาห์

7219. นางสาวปานตะวัน  แสนชัย

7220. นางสาวปารณีย์  รัตนพินิจ

7221. นางสาวปาริฉัตร  บุตราช

7222. นางสาวปาริชาต  งามวงษ์

7223. นางสาวปาริชาติ  แก้วเหล่า

7224. นางสาวปาริชาติ  ทองปิด

7225. นางสาวปาริชาติ  พลซา

7226. นางสาวปาริดา  ฆารไสย

7227. นางสาวป่ินมุก  สุดแสง

7228. นางสาวปิยธิดา  ปึกไธสง

7229. นางสาวปิยธิดา  หงษ์พินิจ

7230. นางสาวปิยวรรณ  วงษ์สังข์ทอง

7231. นายปิยะพงษ์  ภักดีจุ

7232. นายปิยะพงษ์  ภูเย่ียมจิตร

7233. นางสาวปิยะวดี  มีชัย

7234. นายปิยะวัชร  ธรรมสิทธ์ิ

7235. นางสาวปิยาภรณ์  พลร่ม

7236. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงปิยาภรณ์  แสงโสดา

7237. นางสาวปุณณ์ญาริศา  ดรนาม

7238. นายปุณณะฤกษ์  จันทร์ทรง

7239. นายปุริเชษฐ์  มณีสุทธ์ิ

7240. นายพงศกร  เบ้ียวทุ่งน้อย

7241. นายพงศกร  พิมพ์ไกร
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7242. นายพงศธร  ชนะบุญ

7243. ว่าท่ีร้อยตรีพงษ์พัฒน์  ป้องค าสิงห์

7244. นางสาวพนิดา  จันทะระกา

7245. นางสาวพร  สังขจันทรานนท์

7246. นายพรชัย  กองแก้ว

7247. นายพรชัย  เสียดไธสง

7248. นางสาวพรชิตา  แซ่เจียม

7249. นางสาวพรชิตา  เพชรแก้ว

7250. นางสาวพรชิตา  สืบสุนทร

7251. นางสาวพรทิพย์  บุญจวง

7252. นางสาวพรทิพย์  ศรีสุพรรณ์

7253. นางสาวพรทิพย์  สังวรดี

7254. นางสาวพรทิพย์  อยู่จันทร์ตรี

7255. นางสาวพรทิวา  ดวงพรหม

7256. นางสาวพรธนัฐ  จันดีเทพ

7257. นางสาวพรธิดา  ทาขินี

7258. นางสาวพรนภา  ดาทอง

7259. นางสาวพรนภา  แดงสี

7260. นางสาวพรนิภา  กฤษณกาฬ

7261. นางสาวพรพรรณ  ศรีลาพัฒน์

7262. นางสาวพรพิมล  จริงสันเทียะ

7263. นางสาวพรพิมล  ตาลกุล

7264. นางสาวพรรณิกา  หว่านนา

7265. นางสาวพรสุดา  กฤติยาวรรณ

7266. นายพราหมณ์  สมพรเทพ

7267. นางสาวพลอยไพลิน  พลเย่ียม
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7268. นางสาวพลอยไพลิน  อินทรเพชร

7269. นายพลากร  ไชยค าภา

7270. นายพศวัต  บุษปฤกษ์

7271. นางสาวพักตร์พิไล  กมลหัต

7272. นายพัชรวัฒน์  ตังศิษฐพงศ์

7273. นางสาวพัชราภรณ์  ชนะบุญ

7274. นางสาวพัชริญา  ศรีหัวทน

7275. นางสาวพัชรินทร์  แพงสุพัฒน์

7276. นางสาวพัชรินทร์  สิงห์อาจ

7277. นางสาวพัชรินทร์  สินเธา

7278. นางสาวพัชรี  นามมูล

7279. นางสาวพัชรี  เรืองเดช

7280. นางสาวพัชรีญา  โคหนองบัว

7281. นายพันธกานต์  สิมมา

7282. นายพันธมิตร  กองชา

7283. นางสาวพานิชพัฒน์  พัชราชีวิน

7284. นางสาวพาฝัน  วรรณพงษ์

7285. นางสาวพิกุลทอง  พลนิกาย

7286. นางสาวพิชชาพร  พรมมีบุตร

7287. นางสาวพิชชาพร  อินทรก าแหง

7288. นางสาวพิชญา  แสนศรี

7289. นายพิทักษ์พงศ์  ป้องขันธ์

7290. นายพิพัฒศ์สกร  แนวประเสริฐ

7291. นางสาวพิมพ์  สังขจันทรานนท์

7292. นางสาวพิมพ์พิมล  พลค าสี

7293. นางสาวพิมพ์มาศ  เฮงตระกูล



หน้าท่ี 156 จาก 257   

ล ำดับ หลักสูตร/สำขำวิชำ/ช่ือ - สกุล

7294. นางสาวพิมพ์สิริ  ทองค า

7295. นางสาวพิยดา  แก่นศรียา

7296. นางสาวพิยดา  แดนดี

7297. นางสาวพิลัยภรณ์  สมรักษ์

7298. นางสาวพิลาวรรณ์  แสนอ้น

7299. นายพีรพงษ์  สละ

7300. นายพีรพล  สลับศรี

7301. นายพีระ  ชิณรัตน์

7302. นายพีระพงษ์  วงค์แก่นเวียง

7303. นายพีระพล  ล าเนาว์

7304. นายพีระพล  อุ่มพิมาย

7305. นายพีระวัฒน์  ไพเราะ

7306. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงเพชรรัตน์  เสาะสมบูรณ์

7307. นางสาวเพชรสิริ  โคกจุ้ย

7308. นางสาวเพลินพิศ  สิทธิดา

7309. นางสาวเพียงตะวัน  พระชัย

7310. นางสาวเพียรกิจ  สงค์อุด

7311. นางสาวแพรวภัส  วงศ์ศรีชา

7312. นายไพยนต์  แก้วศรีบุตร

7313. นางสาวไพรวรรณ  ไชยศักด์ิ

7314. นางสาวภคพร  เรืองอนันต์

7315. นางสาวภควรรณ  โพธ์ิหล่าม

7316. นายภคิณ  ไชยเมือง

7317. นายภนวัฒน์  ทองลือ

7318. นางสาวภรินภรณ์  จอมทรักษ์

7319. นายภศุวณัฐ  ปินะนัน
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7320. นางสาวภัคกัญญา  ชมเมือง

7321. นายภัคพงษ์  มาลา

7322. นางสาวภัชริดา  น้อยทรง

7323. นายภัทกรณ์  ค าโทน

7324. นางสาวภัทชรา  ยาเกิด

7325. นายภัทร  ธนกัญญา

7326. นางสาวภัทรพร  แก้วพระพาน

7327. นายภัทรภณ  ทาโสม

7328. นางสาวภัทรวดี  เข็มทอง

7329. นางสาวภัทรวดี  ล้ าลอง

7330. นางสาวภัทรสุดา  เช้ืออ่อน

7331. นางสาวภัทรสุดา  อ้นกระโทก

7332. นายภาคิน  ค าโกน

7333. นายภาณุพงศ์  อรรคฮาต

7334. นางสาวภาณุมาศ  โฉมหน่าย

7335. นายภาณุวัฒน์  ช านาญ

7336. นายภาณุวัฒน์  อุสาพรหม

7337. นายภานุพงษ์  เท่ียงตรง

7338. นายภานุภัทร์  ทอดแสน

7339. นางสาวภาวิณี  ศรีบุรัมย์

7340. นางสาวภิรมพร  การีรัตน์

7341. นายภูธเนธ  ตาปราบ

7342. นายภูธร  สังรวมใจ

7343. นายภูมิศิษฐ์  วนาชัยโรจน์

7344. นายภูวดล  ภาคสุวรรณ

7345. นายภูวนัย  หงษ์คะ
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7346. ว่าท่ีร้อยตรีมงคล  แฉ่งสูงเนิน

7347. นายมนตรี  เหลือสืบชาติ

7348. นางสาวมนัญชยา  มาทา

7349. นายมหศักด์ิ  ไชยมี

7350. นางสาวมัทฑิตา  พันสาย

7351. นางสาวมัลลิกา  ศิลาพจน์

7352. นางสาวมัสยา  มโนราช

7353. นางสาวมาริสา  ธรรมประเสริฐ์

7354. นางสาวม่ิงขวัญ  พวงมาลา

7355. นางสาวมิถุนา  ภูทองกรม

7356. นางสาวมิรัญตรี  เรืองศรีจันทร์

7357. นางสาวมุทิตา  หนนันท์

7358. นางสาวเมธาพร  ศรีเรืองหัตถ์

7359. นายเมธิชัย  ศรีลาชัย

7360. นายเมธี  บริบูรณ์

7361. นายยงยุทธ  พรรณโรจน์

7362. นายยนต์กริช  กันจันทร์วงศ์

7363. นางสาวยลดา  จินดามุข

7364. นางสาวยลดา  สุขเจริญ

7365. นายยลศักด์ิ  ศรีอุดร

7366. นายยศกร  ดวงมุ

7367. นายยศกร  พฤฒิสาร

7368. นายยอดชาย  มายูร

7369. นายยุทธนา  ดลเรขา

7370. นางสาวยุพารัตน์  แขจอหอ

7371. นางสาวยุพาวรรณ์  บุญกลาง
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7372. นางสาวยุภาพร  ชายทวีป

7373. นางสาวเยาวภา  โคตรวิชัย

7374. นางสาวเยาวเรศ  ลือค าหาญ

7375. นางสาวโยธกา  โตปิตะ

7376. นางสาวโยธกา  มิจรินทร์

7377. นางสาวโยษิตา  ชัยธนาปุระ

7378. นายรณฤทธ์ิ  ตีพลาด

7379. นางสาวรติกานต์  หลงชรา

7380. นางสาวรวิวรรณ  พุทธขันธ์

7381. นางสาวรวีวรรณ  ดวงจันทร์ศรี

7382. นายรักษ์วิชัย  โมกไธสง

7383. นายรัชชานนท์  ลือนาม

7384. นายรัชชานนท์  สร้อยสังวาลย์

7385. นางสาวรัชฎากรณ์  โพธ์ิศรี

7386. นางสาวรัชธิดา  บุญเชิด

7387. นางสาวรัชนีกร  บุญช่วย

7388. นางสาวรัชนีกร  ศรีราตรี

7389. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงรัชนีการ  พันธ์สุวรรณ

7390. นางสาวรัชนีภรณ์  พนมเริงศักด์ิ

รัฐศำสตรบัณฑิต

7391. นายรัชพล  สารพิมพา

7392. นายรัฐพงษ์  เสมาม้ิง

7393. นายรัฐพล  กองพอด

7394. นายรัฐพล  สุวรรณ์สุข

7395. นางสาวรัตญา  งามปัญญา

7396. นางสาวรัตติมาภรณ์  พันธัง
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7397. นางสาวรัตติยา  ศรีค า

7398. นางสาวรัตน์ชนก  เกตุใหม่

7399. นางสาวรัตนา  ฤทธิมนตรี

7400. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงรัตนาภรณ์  จันทร์ชา

7401. นางสาวรัตนาภรณ์  พันสีมา

7402. นายริทธ์ิรวิชญ์  โพนชัยยา

7403. นางสาวรินรดา  เจ๊ะอาแว

7404. นางสาวรุ่งตะวัน  ศิริเชษฐ

7405. นางสาวรุ่งทิพย์  ภูนวนภา

7406. นางสาวรุ่งทิพย์  สะวิสัย

7407. นางสาวรุ่งนภา  ย่ิงก าแหง

7408. นางสาวรุ่งรวิน  จันทวิพันธ์

7409. นางสาวฤกษ์ฤดี  เคนบู

7410. นายฤทธิกานต์  ผ่องค าพันธ์

7411. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงลลิตา  แก้วหินลาย

7412. นางสาวลิตา  แน่นอุดร

7413. นายวงศ์ปรเมศวร์  วิริยะพงศ์เมธาวี

7414. นางสาววจีรัตน์  เหล่ือมกลาง

7415. นางสาววชิรญาณ์  ใจจันทึก

7416. นางสาววชิราภรณ์  ข าเนตร

7417. นางสาววณิชยา  อรุโณ

7418. นางสาววนัสนันท์  ภาโนมัย

7419. นางสาววนิดา  ไชยเสริม

7420. ว่าท่ีร้อยตรีวรชัย  ทุมกิจจะ

7421. นายวรเชษฐ์  แฝงเมืองคุก

7422. นางสาววรรณรดา  ประมะโข
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7423. นางสาววรรณรัตน์  หาวิรส

7424. นางสาววรรณวรางค์  ทองน้อย

7425. นางสาววรรณิภา  ผันสนาม

7426. นายวรรธนัย  สหัสนา

7427. นายวรวุฒิ  สงวนหมู่

7428. นางสาววรัญญา  แต่งประกอบ

7429. นางสาววรัญญา  มูลสาร

7430. นายวรัตถ์  ไลไธสง

7431. นางสาววรัทยา  สีหาบุตร

7432. นายวรากร  วิชัด

7433. นางสาววราภรณ์  สาระปัญญา

7434. นางสาววราภรณ์  อยู่ทะเล

7435. นางสาววรารัตน์  ตุยชัยภูมิ

7436. นางสาววรารัตน์  ภูก่ิงนา

7437. นางสาววราลักษณ์  นาคแสนพญา

7438. นายวริทธินันท์  สังฆฤทธ์ิ

7439. นางสาววรินธร  สิงห์สุวรรณ

7440. นางสาววรินยา  ลาภา

7441. นางสาววรินยุพา  ข าคม

7442. นางสาววสิตา  ชุมปัญญา

7443. นายวสุพล  นิธิตระกูลธรรม

7444. นายวัชระ  ดวงชาค า

7445. นายวัชระ  เพชรอ าพล

7446. นายวัชรากร  บุญเล้ียง

7447. นายวันชนะ  ศรีบุญโรจน์

7448. นางสาววันวิสา  สามพุ่มพวง
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7449. นางสาววันวิสาข์  กะตะศิลา

7450. นางสาววันวิสาข์  ทนงค์

7451. นางสาววาธิณี  อันทะราศรี

7452. นางสาววาริชา  พรหมศร

7453. นางสาววาเลนไทน์  ภูมีแกด า

7454. นางสาววาสนา  พวกดี

7455. นางสาววาสนา  ฤทธ์ิศรี

7456. นางสาววาสนา  สว่างอารมย์

7457. นางสาววิจิตรา  ศรีวงศา

7458. นางสาววิชชุดา  สินพูน

7459. นายวิทวัส  ศรีเกษ

7460. นางสาววินันทญา  มีสวัสด์ิ

7461. นายวินัย  พัวพัฒนพงศ์

7462. นางสาววิภารัตน์  สุทธิไชยา

7463. นายวิรัตนกุล  ฉลูศรี

7464. นางสาววิราพร  บังสา

7465. นายวิโรจน์  เทือกชัยภูมิ

7466. นางสาววิไลลักษณ์  มณีทาป

7467. นางสาววิววดี  บุญสมัคร

7468. นายวิศรุต  แก้วมณี

7469. นายวิศรุต  ฆารเจริญ

7470. นายวีระภูมิ  ดวงชาทม

7471. ว่าท่ีร้อยตรีวีระยุทธ  วรรณชาติ

7472. นายวุฒิพงษ์  โกเมน

7473. นายไววิทย์  แสงวิเศษ

7474. นางสาวศตพร  วงษ์วิโรจน์
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7475. นางสาวศรัณย์พร  บุญปก

7476. นายศรัณย์ภัทร  ศรีธัญรัตน์

7477. นายศรากร  กงจักร์

7478. นางสาวศราลัย  แก่นการณ์

7479. นายศราวุธ  ไชยแพทย์

7480. นายศราวุธ  แสงสุวรรณ์

7481. นางสาวศลิษา  เทพสุทธ์ิ

7482. นางสาวศลิษา  โพธ์ิกระจ่าง

7483. นางสาวศศิธร  โมกไธสง

7484. นางสาวศศิธร  สุดตลอด

7485. นางสาวศศินา  ไชยชิน

7486. นางสาวศศินิภา  ก าแก้ว

7487. นางสาวศศิประภา  ถิตย์รัศมี

7488. นางสาวศศิภา  กันภูมิ

7489. นางสาวศศิวิมล  บุญชัย

7490. นายศักด์ิภูเบศ  อุสารัมย์

7491. นายศักด์ิมงคล  กระธรรมะ

7492. นายศักด์ิสิทธ์ิ  อักษร

7493. นางสาวศิรประภา  ทองดี

7494. นางสาวศิรประภา  วงษ์สมศรี

7495. นางสาวศิริกาญจนารัตน์  กมลรักษ์

7496. นางสาวศิริกาญน์  ศรีบุญเรือง

7497. นายศิริฉายา  ช่วงโชติ

7498. นางสาวศิริณภา  สงวนนาม

7499. นางสาวศิรินภา  ดาศรี

7500. นางสาวศิรินภา  ต้ันภูมี
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7501. นางสาวศิรินันท์  ไชยเเสนทา

7502. นางสาวศิรินาฎ  นครศรี

7503. นางสาวศิรินาถ  ผิวอ่อน

7504. นายศิริพงษ์  โยธิกุล

7505. นางสาวศิริพร  กล้ าทอง

7506. นางสาวศิริพร  นิกูลรัมย์

7507. นางสาวศิริพร  สระพิมาย

7508. นางสาวศิริรัตน์  ผาด า

7509. นางสาวศิริลักษณ์  สูงสันเขต

7510. นางสาวศิริวิมล  อ้นบุ่งค้า

7511. นายศิริศักด์ิ  ภูมิภักด์ิ

7512. นางสาวศิวายุฬา  ค าฝอย

7513. นายศุกร์ค าแก้ว  หม่ืนขันธ์

7514. นายศุภกร  เสนานุช

7515. นายศุภกฤต  ศรีค า

7516. ว่าท่ีร้อยตรีศุภกฤษ  อ่างค า

7517. นายศุภชัย  โคตรนารา

7518. นายศุภนิตย์  ศรีหาวงศ์

7519. นางสาวศุภลักษณ์  จ าปาห้อย

7520. นายศุภวัฒน์  นิมะลา

7521. นายศุภวัฒน์  รุดโถ

7522. นายศุภวิชญ์  เต๋ียวงษ์สุวรรณ์

7523. นางสาวศุภาพิชญ์  ตะวัน

7524. นางสาวสกาวเดือน  ชัยโชคอนันต์

7525. นางสาวสกาวเดือน  สิทธิหาญ

7526. นางสาวสกุลทิพย์  เข็มทอง
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7527. นางสาวสกุลรัตน์  ประเสริฐสังข์

7528. นางสาวสกุลรัตน์  อินหม่ืนไวย

7529. ว่าท่ีร้อยตรีสถาพร  พรแก้ว

7530. นายสน่ันชาติ  เมืองโคตร

7531. นายสมรักษ์  สีมาวงษ์

7532. นางสาวสมฤทัย  ไปแดน

7533. นางสาวสมาพร  แห้วเหมือน

7534. นางสาวสรัลนุช  ค าปาน

7535. นายสโรช  บุญพันธ์

7536. นายสหรัฐ  ถิตย์สมบูรณ์

7537. นายสหัสนัยน์  แก้วสด

7538. นางสาวสายนที  ทองค า

7539. นางสาวสายฝน  ตาติยะ

7540. นางสาวสารินันท์  สีนวล

7541. นางสาวสาวิตรี  โนวฤทธ์ิ

7542. นางสาวสาวิตรี  ฝาชัยภูมิ

7543. นายสิทธิกร  ทองทิพย์

7544. นายสิทธิชัย  พฤษการ

7545. นายสิทธิเดช  ค ามุงคุล

7546. นางสาวสิรฎา  เล็กบรรจง

7547. นายสิรธีร์  สีผ้ึงทอง

7548. นายสิริกานต์  นวลเเสง

7549. นางสาวสิรินาถ  บุญประเสริฐ

7550. นางสาวสิรินาท  พิมณวัน

7551. นางสาวสิริรัตน์  เจือมา

7552. นายสืบศักด์ิ  ลิมเลิศ



หน้าท่ี 166 จาก 257   

ล ำดับ หลักสูตร/สำขำวิชำ/ช่ือ - สกุล

7553. นางสาวสุกัญญา  โกมิพัฒน์

7554. นางสาวสุกัญญา  จันตะแสง

7555. นางสาวสุกัญญา  ถุงจันทร์แก้ว

7556. นางสาวสุกัญญา  พลนันท์

7557. นางสาวสุกัญญา  ยอดสง่า

7558. นางสาวสุขฤดี  มาสิงห์

7559. นางสาวสุจิตรา  อินทร์โสม

7560. นางสาวสุชากานต์  ระวีวรรณ

7561. นางสาวสุฑาพร  ธรรมโสม

7562. นางสาวสุดารัตน์  ต้ังฤทัยธรรม

7563. นางสาวสุดารัตน์  ผิวอ่อน

7564. นางสาวสุดารัตน์  พงษ์เฉย

7565. นางสาวสุดารัตน์  ภารจรัส

7566. นางสาวสุดารัตน์  มหามาตร

7567. นางสาวสุดารัตน์  สายทอง

7568. นางสาวสุดารัตน์  สุขแก้ว

7569. นางสาวสุดาวดี  วงสาสิทธ์ิ

7570. นางสาวสุทธิดา  ค ารัศมี

7571. นางสาวสุทธิดา  บุญม่ัน

7572. นางสาวสุทธิดา  เสริงก าปัง

7573. นางสาวสุทธิดา  เหมพิระ

7574. นางสาวสุทธิรักษ์  ป้อมสุวรรณ

7575. นางสาวสุธาสินี  แก้วทอง

7576. นางสาวสุธิดา  ศรีประโค

7577. นางสาวสุธิตา  ปัดสาศักด์ิ

7578. นางสาวสุธิตา  อ้อพิมาย
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7579. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงสุนิตา  ขุนใหญ่

7580. นางสาวสุนิตา  นามไพร

7581. นางสาวสุนิตา  รวงงาม

7582. นางสาวสุนิตา  เหลาพรม

7583. นางสาวสุนิสา  บุญตา

7584. นางสาวสุนิสา  อินทะแสง

7585. นางสาวสุประวีณ์  เอมสมบูรณ์

7586. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงสุปราณี  จันทเขตร

7587. นางสาวสุปราณี  สารารัตน์

7588. นางสาวสุพรรณ์ภร  ธิปัญญา

7589. นางสาวสุพัตตรา  ค าผาย

7590. นางสาวสุพัตรา  จันทร์ศรี

7591. นางสาวสุพัตรา  ช้างสีทา

7592. นางสาวสุพัตรา  เทพารักษ์

7593. นางสาวสุพินดา  สิมารับ

7594. นางสาวสุภาภรณ์  แซ่อุย

7595. นางสาวสุภารัตน์  หวดชัยภูมิ

7596. นายสุภาษิต  ค าภาคง

7597. นายสุมิตร  สกุลเจริญ

7598. นางสาวสุมิตรา  พลเย่ียม

7599. นางสาวสุมิตรา  ภู่ขาว

7600. นางสาวสุมินตรา  สานาผา

7601. นายสุเมธ  เลิศวงศ์พงษ์

7602. นายสุรชัย  เจริญสุข

7603. นายสุรบดี  มะลิทอง

7604. นายสุรพล  เหมาชัย
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7605. นายสุรพันธ์  ชินบาล

7606. นางสาวสุริตา  บุญเลิศ

7607. นายสุริยะ  โตพุ่ม

7608. นายสุริยา  ชารี

7609. นางสาวสุรีรัตน์  มาตขาว

7610. นางสาวสุรีรัตน์  อันทะวงศ์

7611. นางสาวสุวนันท์  ประดับสินธ์

7612. นายสุวพงษ์  ประสงค์แก้ว

7613. นายสุวัฒน์  ศรีแนน

7614. นางสาวสุวิชญา  ชาช านาญ

7615. นางสาวสุวิมล  ไชยดา

7616. นายเสฏฐวุฒิ  สุขผดุง

7617. นายเสถียร  แน่นอุดร

7618. นางสาวเสาวรส  กล่ินตัน

7619. นางสาวเสาวลักษณ์  กสิกิจพาณิชย์

7620. นางสาวเสาวลักษณ์  สมดี

7621. นางสาวเสาวลักษณ์  หวานอารมณ์

7622. นางสาวเสาวลักษณ์  เหล่าสมบัติ

7623. นางสาวแสงเทียน  บุญศรี

7624. นางสาวโสภณัฐ  วรรณขาม

7625. นางสาวโสรยา  ทูค ามี

7626. นางสาวหทัยภัทร  ภูชวนชม

7627. นางสาวหยาดพิรุณ  จุระยา

7628. นางสาวหรินทิพย์  หม่ืนแก้ว

7629. นายหัตถกิจ  นพคุณ

7630. นายอดิศร  ห่วงประโคน



หน้าท่ี 169 จาก 257   

ล ำดับ หลักสูตร/สำขำวิชำ/ช่ือ - สกุล

7631. นายอดิศักด์ิ  เขตประทุม

7632. นางสาวอทิตยา  ดวงพรม

7633. นายอธิบดี  จันทนะชาติ

7634. นายอนุชาติ  เช้ือพหล

7635. นายอนุพงค์  ธรรมวงค์

7636. นายอนุรักษ์  พนาจันทร์

7637. นายอนุวัฒน์  อภิโชติธนกุล

7638. นายอนุสรณ์  ทองด้วง

7639. นายอนุสรณ์  ปิยะพันธ์

7640. นางสาวอนุสรา  พูลเพ่ิม

7641. นางสาวอนุสรา  สินโทต้อม

7642. นางสาวอภิชญา  เฮืองฮุง

7643. นายอภิชาติ  เทพาหล

7644. ว่าท่ีร้อยตรีอภิชาติ  พลท า

7645. นางสาวอภิญญา  ศรีอิสาณ

7646. นางสาวอภิญญา  สิมมา

7647. นางสาวอภิรดี  ศรีบุญเรือง

7648. นายอภิวัฒน์  เกตุมาลา

7649. นายอภิวัฒน์  ทองภู

7650. นายอภิศักด์ิ  โยงรัมย์

7651. นายอภิสิทธ์ิ  ฉาวเกียรติ

7652. นายอภิสิทธ์ิ  เหวชัยภูมิ

7653. นางสาวอมรพรรณ  ยางสามัญ

7654. นางสาวอมรรัตน์  ฟองฤทธ์ิ

7655. นางสาวอมรรัตน์  เสาทอง

7656. นางสาวอรจิรา  สุวรรณน้อย
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7657. นางสาวอรญา  สุวรรณโชติ

7658. นางสาวอรทัยวรรณ  งามรี

7659. ว่าท่ีร้อยตรีอรรถเกียรติ  กุลากุล

7660. นางสาวอรวรรณ  อัตแป

7661. นางสาวอรวี  บุญตน

7662. นางสาวอรษา  ยศรุ่งเรือง

7663. นางสาวอรอนงค์  แผ้วสกุล

7664. นางสาวอรอินท์  จาดบุญนาค

7665. นางสาวอรอุมา  จันทร์คามค า

7666. นางสาวอรอุมา  นันบุญ

7667. นางสาวอรอุมา  สิมศิริวัฒน์

7668. นายอรัญธรรม  ภูโตนนา

7669. นางสาวอริสรา  แถวลีลา

7670. นางสาวอริสรา  เพ็งพิทักษ์

7671. นางสาวอริสา  แก้วนอก

7672. นางสาวอริสา  จตุเทน

7673. นางสาวอริสา  ทาโม้

7674. นางสาวอรุโณทัย  ดวงมาลย์

7675. นางสาวอลีนดา  กันฉ่ิง

7676. นางสาวอวภาส์  สุภักดี

7677. นายอัครพงษ์  สอาดจันดี

7678. ว่าท่ีร้อยตรีอัครพล  ไชยค าภา

7679. นายอัควะพล  ภูมิโคกรักษ์

7680. นางสาวอังคณา  สุริศร

7681. นางสาวอัจฉราภรณ์  ลมสูงเนิน

7682. นางสาวอัจฉราภรณ์  หลอดศิลป์
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7683. นางสาวอัญชิสา  มะโนธรรม

7684. นางสาวอัญธิกา  พระติโยพัน

7685. นางสาวอัยรดา  ไชโยธา

7686. นายอัษฎายุทธ  วรรณภา

7687. นางสาวอาจรีย์  วงวิพัฒน์

7688. นายอาจิน  กลับสุข

7689. นางสาวอาฑิตยาธรณ์  สีหราช

7690. นายอาทิตย์  ศิลา

7691. นางสาวอาทิตยา  หลาบสีดา

7692. นางสาวอารทรา  กันทรพิทักษ์

7693. นางสาวอาริสา  เคนศิริ

7694. นางสาวอารีย์รัตน์  ไชยสมคุณ

7695. นางสาวอารีรัตน์  น่านโพธ์ิศรี

7696. นายอ าพล  อันทะปัญญา

7697. นายอิทธิพลธ์  ใจประเสริฐ

7698. นางสาวอินทิรา  ตรีชาลี

7699. นางสาวอินทิรา  วีระพันธ์ุ

7700. นางสาวอินทิรา  สิงห์ทองวงษ์

7701. นางสาวอินทิรา  แสงสุข

7702. นางสาวอินธิรา  ตรีราด

7703. นางสาวอินธุอร  พบพิมาย

7704. นางสาวอิลฮัม  บราเฮง

7705. นายอิศรา  อาปะมาเก

7706. นางสาวอิศราภรณ์  อินทนา

7707. นายอิสรวิทย์  ลุสมบัติ

7708. นางสาวอุดมลักษณ์  สุระชาติ
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7709. นายอุดมสิน  ผิวสุข

7710. นางสาวอุบลวรรณ  วรรณสัมผัส

7711. นางสาวอุมาพร  ชัยอินทร์

7712. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงอุมาพร  ผ่องประไพ

7713. นางสาวอุมาพร  เภาพาน

7714. นางสาวอุมาภรณ์  พิลาเคน

7715. นางสาวอุราภรณ์  ชนะชัยสิงห์

7716. นางสาวอุษณีย์  พลมณี

7717. นางสาวอุษณีย์  ศรีละมัน

7718. นางสาวอุสา  สร้อยเสนา

7719. นายเอกธวัช  ผิวผากา

7720. นายไอยรา  ค าจันทร์

7721. นายชัยรัชต์  โทนไทย

7722. นายทศพล  ค าทุ่น

ศิลปศำสตรบัณฑิต

สำขำวิชำสิทธิมนุษยชนศึกษำ

7723. นายถิรวุฒิ  วงษ์ลา

7724. นางสาวธิดารัตน์  มหานิยม

พยำบำลศำสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับ  2

7725. นางสาวจีนาพร  สมนึก

7726. นางสาวธนาภรณ์  สว่างนิทะ

7727. นางสาวประภาสิริ  แก้วอุ่นเมือง

7728. นางสาวปรางวรี  ทาบุเรศ

7729. นางสาวปรียานนท์  ทาบุเรศ

7730. นายพงศ์ธร  สิทธิสวัสด์ิ

7731. นายภานุฑัต  โสพันโต
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7732. นางสาวรัชรถ  ดอกไม้

7733. นางสาววาสิตา  ความม่ัน

7734. นายศุภชัย  นาคอินทร์

7735. นายสุทัศน์  บุดดาเคย

7736. นางสาวเอมอร  วิเศษศรี

พยำบำลศำสตรบัณฑิต

7737. Mr.Chheang  Sopheak

7738. Mr.Sam  Zedy

7739. Mr.Som  Noreaksatya

7740. Mr.Teav  Sothearoth

7741. Mr.Vannak  Chrok

7742. นางสาวกนกวรรณ  บุตรศรี

7743. นางสาวกนกอร  สุวรรณจ ารูญ

7744. นางสาวกมลวรรณ  นามมุงคุณ

7745. นางสาวกฤษศิริ  บุตรศรี

7746. นางสาวกัณฐิกา  สุรวิทย์

7747. นางสาวเกษชรินทร์  ประวาระณา

7748. นางสาวจรัสโฉม  โพธิสาร

7749. นายจักรินทร์  สมณะ

7750. นางสาวจันทร์เพ็ญ  มูลมาตย์

7751. นางสาวชนกนันท์  นุพานิชย์

7752. นางสาวชลธรณ์  พืชผักหวาน

7753. นายชลิต  ชอบรัมย์

7754. นางสาวชวัลรัตน์  นามหงษา

7755. นางสาวชุลีพร  ล้ิมตระกูล

7756. นางสาวณัฐกานต์  มูลสาคร
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7757. นางสาวณัฐติยา  สืบสุนทร

7758. นางสาวณัฐมน  ปราณศรี

7759. นางสาวณัฐราณี  แก้วงาม

7760. นางสาวณัฐริกา  ธรรมเกษร

7761. นางสาวดวงนภา  จ านงอุดม

7762. นางสาวทิพวรรณ  อ่อนอก

7763. นางสาวธนภรณ์  พอกเพ่ิมดี

7764. นายธนวัฒน์  แสงศรี

7765. นางสาวธนัญภรณ์  สารกอง

7766. นางสาวธัญญาลักษณ์  เผ่าศิริ

7767. นางสาวธัญญาลักษณ์  ไผ่เฟ้ือย

7768. นางสาวธัญรดา  โพธ์ิโนนม่วง

7769. นางสาวธิดารัตน์  หงษ์แพงจิตร

7770. นายธีรวุฒิ  สาธุภาค

7771. นางสาวนพรัตน์  สระแก้ว

7772. นางสาวนรีกานต์  เหตุเกษ

7773. นางสาวนฤมล  มีบัดดี

7774. นางสาวนัฐกานต์  ยอดไธสง

7775. นายนันทวุฒิ  ดงแสนแก้ว

7776. นางสาวน้ าฝน  เบ้าทองจันทร์

7777. นางสาวเนติรักษ์  วงษ์จรัส

7778. นางสาวเบญจวรรณ  มีพันธ์

7779. นางสาวปนัดดา  ใจหม่ัน

7780. นางสาวปนัดดา  รู้บุญ

7781. นางสาวปภาวดี  วิจารย์ขันธ์

7782. นางสาวปวิณา  จันทะลาด
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7783. นางสาวปานตะวัน  รัตนทิพย์

7784. นางสาวปิยฉัตร  ศรีโคตร

7785. นางสาวพรนภา  กมลสินธ์ุ

7786. นางสาวพัชริดา  ลือวิเศษ

7787. นางสาวพิมพ์สิริ  หาปัญนะ

7788. นางสาวฟุ้งฟ้า  สิมมาลา

7789. นางสาวภัทราพร  จ ารักษา

7790. นายภาณุพงศ์  พันเดช

7791. นางสาวมณีรัตน์  เป่ียมพร้อม

7792. นางสาวมยุรา  แสงฉวี

7793. นางสาวมาลินี  แสงสุริยา

7794. นางสาวเมทญาวดี  จันทร์เพ็ญ

7795. นางสาวรัชฎาภรณ์  พลอยพุฒ

7796. นางสาวรัตนวดี  ต้นสีนนท์

7797. นางสาวรัติญาภรณ์  มาล าโกน

7798. นางสาวรุจิรดา  แซ่เติน

7799. นางสาวรุจิรา  นวนทา

7800. นางสาวลัดดาวัลย์  อัศวโกวิทไวโรจน์

7801. นางสาววรรณภา  ผ่องใส

7802. นางสาววริศรา  บุญพา

7803. นางสาววาสนา  นามรักษา

7804. นางสาวศิรินธร  ละดาดาษ

7805. นางสาวสาลินี  ต้นทอง

7806. นางสาวสาวินี  เจ็กภูเขียว

7807. นายสิริวัฒก์  เลาหวิโรจน์กิจ

7808. นางสาวสุดารัตน์  ภูศรี
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7809. นางสาวสุดารัตน์  สิมสีพิมพ์

7810. นางสาวสุธาวี  วงษาบุตร

7811. นางสาวสุธีธิดา  แสนณรงค์

7812. นางสาวสุภาวดี  ภูแข่งหมอก

7813. นางสาวสุมิตรา  อามาปี

7814. นางสาวอติกานต์  มาตรศรี

7815. นางสาวอรทัย  เขาทอง

7816. นางสาวอารียา  อรัญทอง

ดุริยำงคศำสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับ  2

7817. นายอภิวัฒน์  พรหมพินิจ

ดุริยำงคศำสตรบัณฑิต

7818. นายกฤตภัค  ค ามูล

7819. นายกฤษณพงศ์  กมลเลิศ

7820. นางสาวกวิตา  รู้ด่านกลาง

7821. นายเกรียงเดช  ผลทวี

7822. นายขุนพลภูพาน  วงศาสนธ์ิ

7823. นางสาวคัทลียา  จันใด

7824. นางสาวจริยา  ทนงค์ส าโรง

7825. นายจักรกฤษณ์  เสนาะบรรจง

7826. นายจักรวรรดิ  พาอ่อนตา

7827. นายจิรวัฒน์  ภูกองชนะ

7828. นายจิรศักด์ิ  สาวิสิทธ์ิ

7829. นายฉัตริน  ปัดวิชัย

7830. นายชนะศักด์ิ  บุญทองเถิง

7831. นายชัยชนะ  เถาทิพย์

7832. นายโชคพิริยะ  วิริยะผล
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7833. นายญาณกิตต์  ค าเหลือ

7834. นายฐาปกรณ์  สีหานนท์

7835. นายฐิติพงศ์  อ่อนละมูล

7836. นายณัฐวัฒน์  เทศารินทร์

7837. นายดนุพล  ดวงมาลา

7838. นายตันติกร  ปุริสา

7839. นายเตชวิทย์  แนบตู้

7840. นายธนชิต  ผูกพันธ์

7841. นายธีรชัย  บุญหนัก

7842. นายธีรนันท์  ล่ันทมทอง

7843. นายนครินทร์  ศรีระโคตร

7844. นายนนทวัฒน์  เคียงวงค์

7845. นางสาวนฤมล  ศรีชัย

7846. นางสาวนิศาชล  บุญช่วย

7847. นายปิติภัทร  โสภา

7848. นางสาวปิยากร  สืบบุญมา

7849. นายพงศธร  หลักโคตร

7850. นายพรมลิขิต  พรมวัน

7851. นางสาวพิชญ์สินี  ศีลด ารงชัย

7852. นายพิชัยยุทธ  อัครกิตติศักด์ิ

7853. นายพิธวัฒน์  ปานาตี

7854. นายพิศุทธ์ิ  ลงค า

7855. นายภาคิน  พงศ์คุณาพร

7856. นางสาวมัลลิกา  ชายทวีป

7857. นายรณฤทธ์ิ  สมบูรณ์

7858. นายราชันย์  ศรีสามารถ
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7859. นายวรายุทธ  จิตรีนิตย์

7860. นายวุฒิพงษ์  ชูพันธ์

7861. นายศักดา  สุวรรณชัยรบ

7862. นางสาวศุภนิดา  อามาตย์

7863. นายสันติภาพ  แสงศรีจันทร์

7864. นายสุขเกษม  วงศ์สินธ์ุ

7865. นายสุทธิชัย  อาจหาญ

7866. นายสุทัศน์  พัฒเย็น

7867. นางสาวสุภิญญา  ภิญโญทรัพย์

7868. นายอนุชิต  ปัญจมาตย์

7869. นายอิทธิพล  ยอดไม้

ศิลปกรรมศำสตรบัณฑิต

สำขำวิชำดุริยำงคศิลป์

7870. นายธนากร  สุวรรณโน

สำธำรณสุขศำสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับ  1  เหรียญทอง

7871. นายฉัตรมงคล  บ ารุงศิลป์

สำธำรณสุขศำสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับ  1

7872. นางสาวจิราพร  หลวงเทพ

7873. นายชาคริต  สุวรรณชัยรบ

7874. นางสาวธีริศรา  หอมช่ืนใจ

7875. นางสาวภาณุมาศ  หารโกทา

7876. นางสาวศิวาภรณ์  ชิมโพธ์ิคลัง

7877. นางสาวอภิญญา  สิงลี

7878. นางสาวอารียา  เลยไธสง

วิทยำศำสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับ  1

สำขำวิชำโภชนศำสตร์  กำรก ำหนดอำหำรและอำหำรปลอดภัย



หน้าท่ี 179 จาก 257   

ล ำดับ หลักสูตร/สำขำวิชำ/ช่ือ - สกุล

7879. นางสาวกิตติยา  วิเศษหม่ืน

7880. นางสาวสุพัตรา  พานพันธ์

สำขำวิชำอนำมัยส่ิงแวดล้อม

7881. นางสาวเบญจมาศ  พรมดี

7882. นางสาวสุธิดา  สุวรรณจักร์

สำธำรณสุขศำสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับ  2

7883. Ms.Lyheang  Nao

7884. Ms.Nita  Sovat

7885. นางสาวกนกพร  อินธิราช

7886. นางสาวกนกวรรณ  คนิสาร

7887. นางสาวกาญจนาสิริ  รักษาพล

7888. นางสาวกุลธิดา  จ าปาเงิน

7889. นายจักรี  วินทะไชย

7890. นางสาวจันทร์อารี  แปนใจ

7891. นางสาวจิราพร  ปะริสาเก

7892. นางสาวจุฑารัตน์  บุญพามา

7893. นางสาวชนัฐฎา  กาหลง

7894. นางสาวชไมพร  แพงโท

7895. นางสาวชัญยานุช  ชาญฉลาด

7896. นางสาวณัฐกานต์  ชมภูทีป

7897. นางสาวดลยา  นิธิกาญจนธาร

7898. นางสาวทิพารัตน์  แสงเพ็ง

7899. นางสาวนัฐติมา  วรสาร

7900. นายนันทภพ  บุรมรัตน์

7901. นางสาวนูรไอนี  สาและ

7902. นางสาวเบญจมาภรณ์  คงสุข
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7903. นางสาวเบญญาทิพย์  นรสาร

7904. นางสาวประวีณา  ขันไสว

7905. นางสาวฝนทอง  ไชยยะ

7906. นายพงศ์ชนะ  ขันธุปัทม์

7907. นางสาวพรญาณี  วิไลวรรณ

7908. นางสาวเพชรรัตน์  บุญพันธ์

7909. นางสาวภัทรวรรณ  คบขุนทด

7910. นางสาวภัทรานี  สูงกรม

7911. นางสาวยุพิน  สาระพันธ์

7912. นางสาวรจนา  ประภูชะกัง

7913. นางสาววาสนา  รจนัย

7914. นางสาวศิริภักษ์  โกกิ

7915. นางสาวสรัญญา  แสงสกุล

7916. นางสาวสิรินภา  เทพวงษา

7917. นางสาวสุดารัตน์  กลยนีย์

7918. นางสาวสุดารัตน์  นานอก

7919. นางสาวสุภิศา  ทัพเจริญ

7920. นางสาวอรณิชา  ไก่จันทร์

7921. นางสาวอริสรา  สุขประเสริฐ

7922. นายอัครพนธ์  ท่ังทอง

7923. นางสาวอัจฉรา  หาฉวี

วิทยำศำสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับ  2

สำขำวิชำโภชนศำสตร์  กำรก ำหนดอำหำรและอำหำรปลอดภัย

7924. นางสาวขนิษฐา  สุวรรณสนธ์

7925. นางสาวชมพูนุช  ขุมเงิน

7926. นางสาวญาณิสา  ดาวขจร
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7927. นางสาวธัญญะรัตน์  ดีดวงแก้ว

7928. นางสาวนภาพร  สายสีแก้ว

7929. นายปรเมธศ์  สงวนวงศ์

7930. นางสาวปัณณพร  จันทรักษ์

7931. นางสาวพรทิวา  สาดศรี

7932. นางสาวพัณณิตา  โพธิข า

7933. นางสาวสุภาพร  เรียนรู้

สำขำวิชำอนำมัยส่ิงแวดล้อม

7934. นางสาวกัญจณา  เลิศอุทัย

7935. นางสาวจันทิรา  ประเทศ

7936. นางสาวนันท์สินี  ศิริโกสุม

7937. นางสาวนารีรัตน์  สีทอง

7938. นางสาวพรพิมล  บุตรด้วง

7939. นางสาวภัทรภรณ์  กรเกริกเกียรติ

7940. นางสาวมัทนา  พัฒนชัย

7941. นางสาวลักษณา  สอนสุภาพ

7942. นางสาวสุทธิดา  ปาระกา

7943. นางสาวหัตถาภรณ์  ดีกล้า

สำธำรณสุขศำสตรบัณฑิต

7944. Ms.Picheata  Heang

7945. Ms.Sivemei  Seng

7946. นางสาวกชกร  ทิพย์สันเทียะ

7947. นางสาวกนกดารินทร์  ปะวันนัง

7948. นางสาวกนกวรรณ  ด่างเหลา

7949. นายกฤษดา  จีนดร

7950. นายกษิดิศ  ชูชาติ
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7951. นางสาวกาญจนาพร  สิงห์สน่ัน

7952. นางสาวกานต์สินี  ชุ่มเรืองศรี

7953. นางสาวกิตติกาญจน์  โรจน์รุ่งวงศ์

7954. นางสาวกุลธิดา  ระดาฤทธ์ิ

7955. นางสาวเกวลิน  แก้วกัลยา

7956. นางสาวเกวลิน  เอ้ือเฟ้ือ

7957. นางสาวจงกลณี  เหียนขุนทด

7958. นางสาวจริญญา  วังภูผา

7959. นายจักกฤษ  กางอินเดช

7960. นายจักรพรรดิ  ภูวนารถ

7961. นายจักรี  มิษา

7962. นางสาวจันจิรา  สุขชัย

7963. นางสาวจิธาดา  ประสวนศรี

7964. นางสาวจินดาพร  ยาวาปี

7965. นายจิรยุทธ์  สุดสังข์

7966. นางสาวจิระภา  เชิดทองหลาง

7967. นางสาวจิราญา  หัตถพรหม

7968. นายฉัตรชัย  สมวงษ์

7969. นางสาวชนกพร  เช้ือตาเคน

7970. นายชวาลวัฒน์  ชาญช านิ

7971. นางสาวชัญญานุช  อินาลา

7972. นางสาวชาริดา  กันนะลา

7973. นางชารินี  บุณรังศรี

7974. นางสาวชุติกาญจน์  สนเคหงษ์

7975. นางสาวชุติมน  คนยืน

7976. นางสาวญาณิศา  อาศัย
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7977. นางสาวฐิตารีย์  สุวรรณรงค์

7978. นางสาวณัฐธิดา  ปัสสะ

7979. นางสาวณัฐธิดาภรณ์  เหง้ามูล

7980. นายณัฐนนท์  ชูสิทธ์ิ

7981. นางสาวณัฐวดี  ใสแจ่ม

7982. นางสาวณิรัลน์ฌาช์  แก้วดวงดี

7983. นางสาวดรุณรัตน์  พัทธจารี

7984. นางสาวดวงฤทัย  อุปโคตร

7985. นางสาวดารานาถ  ชนะภักด์ิ

7986. นางสาวทิวาพร  แป้นนอก

7987. นายธนวุฒิ  ขันทะชา

7988. นายธนาพงษ์  พ่อสียา

7989. นางสาวธนาพร  ศรีกระโทก

7990. นางสาวธรัญญา  ศรีธรรมบุตร

7991. นางสาวธวัลรัตน์  ชาประดิษฐ์

7992. นางสาวธัญญรัตน์  พลเรือง

7993. นางสาวธัญญลักษณ์  อินลิน

7994. นางสาวธารทิพย์  ดาแลบ

7995. นางสาวธิดารัตน์  ชุนดี

7996. นางสาวธิรานันท์  วังคีรี

7997. นายนพรัตน์  จงใจสิทธ์ิ

7998. นายนลธวัช  พงษ์ปวน

7999. นางสาวนัทธมน  วรรณเขตต์

8000. นางสาวนิจพร  ไชนะรา

8001. นางนิตยา  ช่วยบุญ

8002. นายนิติ  พลสมบัติ



หน้าท่ี 184 จาก 257   

ล ำดับ หลักสูตร/สำขำวิชำ/ช่ือ - สกุล

8003. นางสาวนิธิภา  นิธิทรัพย์สกุล

8004. นางสาวนิมลรัตน์  เจือทอง

8005. นางสาวนิโลบล  จันดาวาปี

8006. นางสาวนูรีย๊ะ  แมแลแมง

8007. นางสาวเนตรชนก  แสนพรหม

8008. นายเนติพงษ์  ธรรมนิยม

8009. นายบวรภัค  กัณหาโยธี

8010. นายบัญชา  สีลาหอม

8011. นางสาวบุญศรี  ทองบูรณ์

8012. นางสาวบุษบาวรรณ  สุขชัย

8013. นางสาวเบญญา  สวัสดิภาพ

8014. นายปฏิมากร  ภูดวง

8015. นางสาวปณิดา  ทูนชัยสงค์

8016. นางสาวปนัดดา  เหล่าโคตร

8017. นางสาวปพิชญา  ฉัตรสุวรรณ

8018. นางสาวประภัสสร  แสนภูธร

8019. นางสาวประภากร  เหมกระโทก

8020. นายปรีชา  จันรักษา

8021. นางสาวปวีณา  ชินเนหันหา

8022. นางสาวปัทมวรรณ  สมแพง

8023. นางสาวปารวัณ  ขามรัตน์

8024. นางสาวปิยขนิษฐ์  เครือศรี

8025. นางสาวผุสชา  แก้วลอยมา

8026. นางสาวพนิตนันท์  ค าถา

8027. นางสาวพรกนก  ดวงแก้ว

8028. นางสาวพรทิพย์  เชาว์ชาญ
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8029. นางสาวพรพรรณ  แก้วศรีจันทร์

8030. นางสาวพรพรรณ  สุขอ้วน

8031. นางสาวพัชฎาภา  วันณวงค์

8032. นางสาวพัชรพร  วิลาพันธ์

8033. นางสาวพัชรีภรณ์  วิเศษชาติ

8034. นางสาวพัชรียา  นาดี

8035. นายพิชญุตม์  ดรรักษา

8036. นางสาวฟิตเราะห์  กาซา

8037. นางสาวภคพร  ร่วมรักษ์

8038. นางสาวภาวิณี  มูลดี

8039. นางสาวภาวิณี  วงษ์ธิ

8040. นายภูวนาถ  ศรีสุธรรม

8041. นางมัฌชนิน  สรรพศรี

8042. นางมาลัยพร  ครองสุข

8043. นางสาวเมทณี  อุดม

8044. นางสาวเมธาณี  พิมพิลา

8045. นางสาวเมริสา  เสาร์ค า

8046. นางสาวยุวธิดา  ลาเบาะ

8047. นางสาวเยาวภา  ปัชชาเขียว

8048. นางสาวเยาวลักษณ์  โต๊ะชาลี

8049. นายรัชพล  สมโชค

8050. นางสาวรัฐพรรณ  สารีโท

8051. นางสาวรัตนา  ทวีพงษ์

8052. นางสาววนิศรา  สร้อยประดับ

8053. นางสาววรฎา  เสนามนตรี

8054. นางสาววรพิชชา  กาฬจันทร์
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8055. นายวรเมธ  การีชุม

8056. นางสาววรรณวิศา  วิชัยศรี

8057. นางสาววรัญญา  สุนทโร

8058. นายวรัญญู  แวงวรรณ

8059. นางสาววรางคณา  ชุมสงฆ์

8060. นางสาววัชรีพร  นาสร้อย

8061. นายวัฒนพงษ์  พลแสน

8062. นางสาววารุณี  อ าคาหล้า

8063. นางสาววาสนา  กันนะโร

8064. นางสาววิชุดา  อินโสม

8065. นางสาววิทนีย์  โอวาท

8066. นางสาววิภาวรรณ  พันล า

8067. นางสาววิรัลพัชร  ค าผุย

8068. นางสาววิไลวรรณ  ค ามุงคุล

8069. นางสาวศศิภา  ลพประเสริฐ

8070. นางสาวศษิณา  ไถวสิน

8071. นางสาวศิรินทร์ญา  ผลพูน

8072. นางสาวศิรินภา  วัฒนาศิริตระกูล

8073. นางสาวศิริมา  กันยาณาม

8074. นางสาวศิริรัตน์  วรแสน

8075. นางสาวศุภาพิชญ์  แสนราษฎร์

8076. นายสกลชัย  ชาสูงเนิน

8077. นางสาวสกาวรัตน์  ภูมิพิพัฒน์

8078. นางสาวสมฤทัย  วารีศรี

8079. นางสาวสไมพร  วรรณรัตน์

8080. นางสาวสศินา  นิตย์ภักดี
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8081. นางสาวสาวิตรี  สารเพ็ชร

8082. นางสาวสิริกัญญา  รอบแคว้น

8083. นางสาวสุดารัตน์  หอมไกรลาศ

8084. นางสาวสุดารัตน์  หอมไธยสง

8085. นายสุทธินัย  ขุนหาญ

8086. นางสาวสุธาสินี  พร้อมโกสุม

8087. นายสุนนท์  จันทร์แก้ว

8088. นางสาวสุนันทา  สัตบุตร

8089. นางสาวสุภชา  ป่ันเอ่ียม

8090. นางสาวสุภนิดา  อ่ิมสรรค์

8091. นางสาวสุภัทรา  หนุนทันเจริญ

8092. นายอภิสิทธ์ิ  ปราบพยัคฆ์

8093. นางสาวอรดี  วรรณชัย

8094. นางสาวอรนุภา  จันทร์แจ่ม

8095. นางสาวอรไพลิน  บุญยบุตร

8096. นางสาวอัมภิกา  สัตะโส

8097. นายอัศวิน  ผุดบัวดง

8098. นางสาวอาทิตยา  ต้นโพธ์ิ

8099. นางสาวอาภาพร  สาระพันธ์

8100. นางสาวอารียา  หนูวงศ์

8101. นางสาวอินทิรา  ทุมพัง

8102. นางสาวอินทุอร  ธงศิลา

8103. นางสาวสาวิตรี  สรวงศิริ

วิทยำศำสตรบัณฑิต

สำขำวิชำโภชนศำสตร์  กำรก ำหนดอำหำรและอำหำรปลอดภัย

8104. นางสาวกนกวรรณ  งอกงาม
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8105. นางสาวกมลวรรณ  พาบุ

8106. นางสาวกมลวัลย์  สุขสวัสด์ิ

8107. นางสาวกรรณิกา  เฉลิมศรี

8108. นางสาวกรวรรณ  สุทุม

8109. นางสาวกฤษณา  เจริญศรี

8110. นางสาวกฤษณา  ถ่ินทัพทัย

8111. นางสาวกวินทิพย์  ปัญญาภูมิสถิตย์

8112. นายกันตพงศ์  อุบลครุฑ

8113. นางสาวกัลยา  ทับลคร

8114. นางสาวกิตติยา  ค าจ าปา

8115. นางสาวกุลธิดา  ชาติมนตรี

8116. นางสาวเกตุสุดา  ประกอบศรี

8117. นางสาวเกศินี  สมบัติมี

8118. นางสาวขวัญพร  ประสาเนตร

8119. นางสาวจริญญา  หีบแก้ว

8120. นางสาวจรินทร  ศรีวิรัตน์

8121. นางสาวจริยา  ทองแผ่น

8122. นางสาวจริยาพร  รัตหน

8123. นางสาวจิณดารัตน์  พลอยฉิมพลี

8124. นางสาวจิดาภา  สุตมาตย์

8125. นางสาวจิราภรณ์  ภักดีบุรุษ

8126. นางสาวจุฑาทิพย์  กึกก้อง

8127. นางสาวจุฑาทิพย์  ใจกล้า

8128. นางสาวจุฑามาศ  ติสองเมือง

8129. นางสาวจุฬาลักษณ์  เอ้ือกิจ

8130. นายเฉลิมวงค์  ตลบหอม
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8131. นางสาวชญานิษฐ์  นูชิต

วิทยำศำสตรบัณฑิต

สำขำวิชำโภชนศำสตร์  กำรก ำหนดอำหำรและอำหำรปลอดภัย

8132. นางสาวชฎาธร  พัดโท

8133. นางสาวชฎาพร  มะพันธ์

8134. นางสาวชนม์นิภา  กองจันทร์

8135. นางสาวชนัญธิดา  เทพนรินทร์

8136. นางสาวชนิดา  วังทะพันธ์

8137. นางสาวชนิดาภา  จันทร์ภิรมย์

8138. นางสาวชมพูนุท  หฤแสง

8139. นางสาวชรินรัตน์  โสบรรเทา

8140. นางสาวชลธิชา  นาวัลย์

8141. นางสาวชวัลพัชร์  จันทร์เขียว

8142. นางสาวชาลิตา  สมอาษา

8143. นางสาวเชษฐ์สุดา  ชานันโท

8144. นางสาวณัฐติยาภรณ์  เลพล

8145. นางสาวณัฐพร  พัดเพ็ง

8146. นางสาวณัฐวดี  แปยอ

8147. นางสาวณัฐวรรณ  คณะแพง

8148. นางสาวณันธิฌา  ฝ่ายเพีย

8149. นางสาวดวงนฤมล  เขียวจันสืบ

8150. นางสาวดวงพร  หวานนอก

8151. นางสาวเดือนเพ็ญ  เพ็งวิภาค

8152. นางสาวทวินันท์  พันพรม

8153. นางสาวธณิฌา  สุขเฟ่ืองฟู

8154. นายธนกร  มิช านาญ
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8155. นางสาวธนภรณ์  เถ่ือนพาชิน

8156. นางสาวธันยานี  ค าบุญเกิด

8157. นางสาวธิดารัตน์  จิตรสิงห์

8158. นายธีรพงศ์  ผลทิพย์

8159. นางสาวนฤมล  นุริตมนต์

8160. นางสาวนฤมล  เมืองเหนือ

8161. นางสาวนัฐธันดา  หนูตอ

8162. นางสาวนัทธมน  สีวิสิต

8163. นางสาวนิชานาถ  กรมน้อย

8164. นางสาวนิภาพร  แก้ววิเชียร

8165. นางสาวนิสารัตน์  แสนกล้า

8166. นางสาวนุชจรีย์  พิมลา

8167. นางสาวนูรอัยนี  หะยีนาแว

8168. นางสาวบุษยมาศ  โสชัยยันต์

8169. นางสาวบูชิตา  ศรีหงษ์ทอง

8170. นางสาวเบญจมาศ  กุลค า

8171. นางสาวเบญจมาศ  แก้วกล้า

8172. นายปรเมศวร์  เศวตวงศ์

8173. นางสาวประกายดาว  ท่อนทอง

8174. นางสาวประภัสสร  กินนะรี

8175. นางสาวปรารถนา  แก้วจันดา

8176. นางสาวปริศนา  พลอยพุฒ

8177. นางสาวปรียาภรณ์  อ่ิมถวิล

8178. นางสาวปัทมาวดี  ศรีจันดี

8179. นางสาวปานตะวัน  สีคุณ

8180. นางสาวปาริชาติ  เวียงอินทร์
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8181. นางสาวปิยดา  วันทุมมา

8182. นางสาวปิยธิดา  ฤทธิเดช

8183. นางสาวปิยธิดา  หาปู่ทน

8184. นางสาวปิยวรรณ  แย้มเกษม

8185. นางสาวปิยะฉัตร  นรบุตร

8186. นายปิยะณัฐ  ถ่ินจันดา

8187. นางสาวเปรมกมล  ดาวเรือง

8188. นางสาวผกามาศ  ภารประดิษฐ์

8189. นางสาวพรทิพย์  กลึงกลาง

8190. นางสาวพรรณี  นามวงษา

8191. นางสาวพรวลัย  สายยศ

8192. นางสาวพัชรีพร  มานะจัตุรัส

8193. นางสาวพิจิตรา  ก้อนดินจ่ี

8194. นางสาวพิมพ์ธิดา  บุญโกมุต

8195. นางสาวพีรภัค  เจริญมาศ

8196. นางสาวภรณ์ชุดา  วรสุริ

8197. นางสาวภัทรวดี  จอดสันเทียะ

8198. นายภานุวัฒน์  สวัสด์ิวอ

8199. นายภูริณัฐ  สระโสม

8200. นางสาวมนัสวีร์  ทินคาม

8201. นางสาวมะลิวัลย์  ศรีพิมพา

8202. นายเมธัส  ภุมรินทร์

8203. นางสาวยุพเรศ  สีหานาม

8204. นางสาวเยาวเรศ  กองค้า

8205. นางสาวรัฎฎา  เจริญทรัพย์

8206. นายรัตภูมิ  หอมเชย



หน้าท่ี 192 จาก 257   

ล ำดับ หลักสูตร/สำขำวิชำ/ช่ือ - สกุล

8207. นางสาวเรวดี  ศรีสุระ

8208. นางสาววชิราภรณ์  มัดหา

8209. นางสาววรรณะกรานต์  อารัมภ์วิโรจน์

8210. นางสาววรรณิดา  สุวรรณเทพ

8211. นางสาววรัญญา  ข าโพธ์ิ

8212. นางสาววริดา  ค ามุงคุณ

8213. นางสาววิจิตรา  เนตรวงค์

8214. นายวิทวัส  อุปมาโท

8215. นางสาววิมลศิริ  อัปมาทัง

8216. นางสาววิรังรอง  ถินประสาท

8217. นางสาววิริยา  บุญสุใส

8218. นางสาววิลาวัลย์  จ าปาขีด

8219. นางสาววิศัลยา  โอษฐ์ย้ิมพราย

8220. นางสาวศศินา  ชาพิมพ์

8221. นางสาวศศิวิมล  เข็มโคตร

8222. นางสาวศิณีนาฏ  อุภัยพรม

8223. นางสาวศิรประภา  สีทาฮาด

8224. นางสาวศิริพร  เจริญสุข

8225. นางสาวศิริรัตน์  ปฏิบัติ

8226. นางสาวศิริลักษณ์  คามนา

8227. นางสาวศิริลักษณ์  ประจันทะศรี

8228. นางสาวศิริลักษณ์  ปักเคเต

8229. นางสาวศิริลักษณ์  หานะพันธ์

8230. นางสาวสลิลทิพย์  งามแสง

8231. นายสังวาลย์  เสนาโนฤทธ์ิ

8232. นางสาวสาล่ี  ใสส่อง
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8233. นางสาวสิริสกุล  บุญพินิจ

8234. นางสาวสีแพร  พิมโคตร

8235. นางสาวสุดารัตน์  ล าภา

8236. นางสาวสุดารัตน์  สารจันทร์

8237. นางสาวสุนิตา  พลงาม

8238. นางสาวสุนิสา  โชคเจริญ

8239. นางสาวสุพรรษา  สุวรรณสิรินนท์

8240. นางสาวสุพิชญา  คุ้มสุวรรณ

8241. นางสาวสุภาพร  ทาสีด า

8242. นางสาวสุภาพร  แป้นจันทร์

8243. นางสาวสุภาพร  ศรีสนิท

8244. นางสาวสุมาลี  เอ็นดู

8245. นางสาวหัสติยา  ทรงศรี

8246. นางสาวอนัญญา  พลแสน

8247. นายอนันต์ยศ  วรสาร

8248. นางสาวอภิญญา  คุณราช

8249. นางสาวอภิญญา  สิทธิศักด์ิ

8250. นางสาวอภิญญา  อังคณฑี

8251. นางสาวอมราลักษณ์  ปุราชะท าเม

8252. นางสาวอรพรรณ  พละสุข

8253. นางสาวอรัญญา  ชมภูวิเศษ

8254. นางสาวอริสรา  พรหมจักร์

8255. นางสาวอัจจิมา  สุวรรณรัต

8256. นางสาวอัจฉราภรณ์  มนัสสูงเนิน

8257. นางสาวอัญชนา  สุริยเลิศ

8258. นางสาวอัญชลี  นาคนชม
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8259. นางสาวอาทิตยา  ศรีเพชร

8260. นางสาวอาทิติยา  คินันติ

8261. นางสาวอาภาภรณ์  พันธุลา

8262. นางสาวอารีรัตน์  คินันติ

สำขำวิชำโภชนำกำรและกำรจัดกำรควำมปลอดภัยในอำหำร

8263. นางสาวกมลพร  ซุยใจทัศน์

8264. นางสาวกรรณิการ์  แสงโฮง

8265. นางสาวจารุวรรณ  ดามงคล

8266. นางสาวนงลักษณ์  ชาวหันค า

8267. นางสาวนิติพร  ยอดสุข

8268. นางสาวบุษราภรณ์  มีธรรม

8269. นางสาวพิชชาภา  ชัยรินทร์

8270. นางสาววราภรณ์  โพระกัน

8271. นางสาวสิริกร  ม่วงอ่อน

สำขำวิชำอนำมัยส่ิงแวดล้อม

8272. นางสาวกัญญาพัชร  จ าปาหวาย

8273. นางสาวกัณภิรมณ์  พันเดช

8274. นางสาวกาญจนภัทร  คงเซียงซา

8275. นางสาวกาญจนา  เรืองเจริญ

8276. นางสาวกุลณัฐ  ไชยดี

8277. นายเขตตะวัน  พันเหนือ

8278. นางสาวเขมิกา  จ าปาแพง

8279. นางสาวจิตตยากรณ์  บุญยัง

8280. นางสาวจิตรานุช  โสภาเป้ีย

8281. นางสาวจิระภา  ทนทาน

8282. นางสาวจิราภรณ์  เจริญสุข
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8283. นางสาวจิราภรณ์  สภา

8284. นางสาวจิราภา  ผุสดี

8285. นางสาวจุฑาธิป  บุตรช่วง

8286. นายชยังกูร  ยงโชติวุฒิกุล

8287. นางสาวชุติภากาญจน์  ก้านก่ิง

8288. นางสาวเฌอเอม  มีสมบัติ

8289. นางสาวณัฐริกา  หล่าหม่ืน

8290. นางสาวณัฐรุจา  ค าเชียง

8291. นางสาวณัฐฤตา  บุญรุ่ง

8292. นางสาวเทพธิดา  เช้ือตาทอง

8293. นายธนากร  ศรีแก้ว

8294. นางสาวธัญญารัตน์  บุตตโลบล

8295. นางสาวธัญญารัตน์  หว่านทอง

8296. นางสาวนภากานต์  แดนดี

8297. นางสาวนภาพร  วรรณอุดม

8298. นางสาวนฤมล  ศรีระวงษ์

8299. นางสาวนัฐลดา  หนองน้ า

8300. นางสาวนัทจนันท์  สีค าบ่อ

8301. นางสาวนิรชา  สกุลรัตน์ภิรมย์

8302. นางสาวนุชรีย์  ถามูลเลศ

8303. นางสาวประภัสสร  จ าปาบุญ

8304. นางสาวปรียาภรณ์  วุฒิสาร

8305. นางสาวปวีณา  ว่างานดี

8306. นางสาวพรนภา  พิมเภา

8307. นางสาวพรรณวดี  ศรีตะวัน

8308. นางสาวพวงเพชร  ศรีวิพันธ์
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8309. นายพีระพงษ์  พระสว่าง

8310. นางสาวไพรวรรณ  แสงบุดดา

8311. นายภควัตร  ประทุมชาติ

8312. นางสาวภัทราภรณ์  พลลาภ

8313. นางสาวมลนภาทิพย์  แสนสุภา

8314. นางสาวเมฆมณี  สมตา

8315. นางสาวเมทินี  อ่อนสุระทุม

8316. นางสาวรวิพร  เถ่ือนโยธา

8317. นางสาววริษฐา  บุญมา

8318. นางสาววิลาวัลย์  แอแดง

8319. นางสาวศิรินันท์  ขานอัน

8320. นางสาวศิรินันท์  พรอินทร์

8321. นางสาวศิริลักษ์  จุฑาผาด

8322. นางสาวศิริลักษณ์  สุพันดี

8323. นางสาวศุภัชญา  ทรัพย์สม

8324. นายสหรัฐ  ชาภักดี

8325. นางสาวสิริลักษณ์  เปภักดี

8326. นางสาวสุจิตรา  ทัพสุริย์

8327. นางสาวสุภาพักตร์  แก้วโภคา

8328. นางสาวสุภาวดี  สังขะทิพย์

8329. นางสาวสุมิตรา  วงศ์จอม

8330. นางสาวสุรีรัตน์  เพชรัตน์

8331. นางสาวเสาวลักษณ์  ภูมิโคตร

8332. นางสาวโสภิตรา  หล้าสงค์

8333. นางสาวอรชุดา  สมม่ัน

8334. นางสาวอรดา  ภูพันนา
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8335. นางสาวอรปรียา  อ้วนพรมมา

8336. นางสาวอัยลีน  โสมี

8337. นายอัษฎาวุฒิ  นิระผาย

8338. นางสาวอารยา  อันทรินทร์

8339. นายอุทัย  จันทพันธ์

8340. นางสาวอุทัยวรรณ  ปัญญาแก้ว

นิติศำสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับ  1  เหรียญทอง

8341. นายอภิสิทธ์ิ  กุลชนะรงค์

นิติศำสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับ  1

8342. นางสาวธัญญารัตน์  ยอดพันธ์

8343. นางสาวสุภาภรณ์  เข็มพิมาย

นิติศำสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับ  2

8344. นางสาวจิราภา  แสนมา

8345. นางสาวณัฏฐธิดา  บุญเรือง

นิติศำสตรบัณฑิต

8346. นางสาวกนกกาญจน์  แสนยาโต

8347. นางสาวกนกวรรณ  พุทสุด

8348. นางสาวกนกวรรณ  ศรีไชย

8349. นางสาวกมลชนก  พุทธเสน

8350. นางสาวกมลวรรณ  กงภูเวช

8351. นางสาวกรรณิการ์  ปัญญาภักดี

8352. นางสาวกรรณิการ์  โยธานันท์

8353. นายกฤตภัทร  ยมภักดี

8354. นางสาวกฤติยา  ช้ าเกตุ

8355. นางสาวกฤติยา  สีโสดา

8356. นางสาวกฤษนวรรณ  สุดา
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8357. นางสาวกัญญาณัฐ  ภาคอินทรีย์

8358. นางสาวกัญญาพัชร  ลามค า

8359. นางสาวกัญญาภัค  โคตรวิทย์

8360. นางสาวกัญญามาศ  โสนชัย

8361. นางสาวกัญญารัตน์  ขุนจร

8362. นางสาวกัญญารัตน์  ยอแสง

8363. นางสาวกัญญารัตน์  หาสุข

8364. นางสาวกัลยา  อ้วนลาน

8365. นางสาวกัลยาณี  โลเกต

8366. นางสาวกัลยาณี  หงส์วิลัย

8367. นางสาวกาญจนา  ทวีกันต์

8368. นางสาวกาญจนา  พลจ่า

8369. นางสาวกาญจนา  แสงเนตร

8370. นางสาวกาญจนาพร  อานประโคน

8371. นางสาวกานต์ธิดา  สีสุมาตย์

8372. นางสาวกิตติยา  สวนหนองแวง

8373. นางสาวกิตติวรา  สินครบุรี

8374. นายกิตติศักด์ิ  อนันเอ้ือ

8375. นางสาวเกตุมณี  ชัยสาร

8376. นางสาวเกวรี  สมัครสมาน

8377. นางสาวเกษวรินทร์  ไชยบล

8378. นายเกียรติกุล  พรหมมากุล

8379. นายเกียรติศักด์ิ  มหาราช

8380. นางสาวขนิษฐา  จันทเมธิ

8381. นางสาวขนิษฐา  บุญพา

8382. นางสาวขนิษฐา  แสนเส็ง
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8383. นางสาวขวัญพร  รัตนะภูรี

8384. นางสาวคติยา  ไชยค า

8385. นางสาวคุณิตา  พิมล

8386. นางสาวจณิสตา  จันวงเดือน

8387. นางสาวจริยา  หมอยา

8388. นางสาวจันทกานต์  ชาวพงษ์

8389. นางสาวจันทร์จิรา  บุญใหญ่

8390. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงจันทร์ทิมา  เพ็งพันธ์

8391. นางสาวจันทร์เพ็ญ  มะหัตกุล

8392. นางสาวจันทิมา  โทมน

8393. นางสาวจานุวี  สีวังราช

8394. นางสาวจาริวรรณ  ศรีเมือง

8395. นางสาวจิตสุภา  ใจอุ่น

8396. นายจิรพัฒน์  ขูรูรักษ์

8397. นางสาวจิรภิญญา  จ าปาทอง

8398. นางสาวจิรัชญา  พรมงคลกุล

8399. นางสาวจิราภรณ์  ชัยปัญหา

8400. นางสาวจีรพรรณ  สุวรรณศรี

8401. นายจุฑาธวัช  สุวรรณศร

8402. นางสาวจุฑามาศ  สีหานาม

8403. นางสาวเจนจิรา  ชาวด่าน

8404. นางสาวเจนจิรา  วงศ์หาแทน

8405. นางสาวเจนจิรา  ศรีแพงมล

8406. นายเจษฎา  เปล่ียนมา

8407. นายเจษฎากร  จีนแส

8408. นางสาวชฎาพร  จันทมาศ
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8409. นางสาวชนกนันท์  งามจรัสกุล

8410. นางสาวชนิกานต์  อยู่เสน

8411. นางสาวชนิตา  สินเนือง

8412. นายชยุต  สุวรรณภูเต

8413. นางสาวชลลดา  ดีธรรมมา

8414. นายชัยวัฒน์  วิชาชัย

8415. นางสาวชุติกาญจน์  ปาสานัย

8416. นางสาวชุติมา  ขันหนองจอก

8417. นางสาวชุติมา  ปางพิมาย

8418. นางสาวเฌอณาญา  รักศิลป์

8419. นางสาวญาณิศา  ลันขุนทด

8420. นายฐานทัพ  สอนสวาท

8421. นางสาวฐานันดร์  อุเสนา

8422. นางสาวฐาปนี  พัฒนชัย

8423. นางสาวฐิตานันท์  พวงมัลลิธนาชา

8424. นางสาวฐิติมา  ปุริมาโน

8425. นายณฐกร  โชติกะคาม

8426. นายณัชพล  บุญบุตตะ

8427. นางสาวณัฏฐณิชา  บุญกาญจน์

8428. นางสาวณัฏฐณิชา  สิงห์คิบุตร

8429. นายณัฏฐ์วัฒน์  พิพัฒนสุข

8430. นางสาวณัฐณิชา  ชมภูทอง

8431. นางสาวณัฐธยาน์  คันทะภูมิ

8432. นางสาวณัฐธิดา  คล่องแคล่ว

8433. นางสาวณัฐมน  อยู่สุข

8434. นางสาวณัฐวศา  ไตรยางค์
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8435. นายณัฐวุฒิ  ช่วยรักษา

8436. นายณัฐวุฒิ  วงษ์ละคร

8437. นางสาวณิชกานต์  เกลียวทอง

8438. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงณิชกานต์  พรมสุรินทร์

8439. นางสาวดวงดาว  สิงขร

8440. นางสาวดวงฤดี  พะวงแสง

8441. นายด ารงค์ศักด์ิ  ค าคง

8442. นายเดชา  สุขสงวน

8443. นายทนงศักด์ิ  นวลนอก

8444. นางสาวทรรศนีย์  หลักโคตร

8445. นางสาวทศนพร  พันธหงษ์

8446. นายทศพร  ละมัยขันธ์

8447. นายทศพร  วรวงษ์

8448. นางสาวทักษิณา  ทองขาว

8449. นางสาวทัดฏิมา  หงษาวงษ์

8450. นายทัพพ์วริศช์  เสนคราม

8451. นางสาวทัศนีย์  เกษทองมา

8452. นางสาวทิพย์รัตน์  ชาเรืองเดช

8453. นางสาวทิพย์สุดา  อินทะนู

8454. นายทิวากร  จันทะรี

8455. นางสาวทิวานนท์  ชินวงศ์

8456. นางสาวทิวารัตน์  วรรณศรี

8457. นายเทวินทร์  ฉวีวงศ์

8458. นายธนกฤต  เฉลิมสีมา

8459. นายธนกฤต  วรรณพงษ์

8460. นายธนากร  เเสงสันติ
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8461. นายธนาศิลป์  ภูกาบทอง

8462. นางสาวธนียา  คะปัญญา

8463. นางสาวธาศิณี  วิชัยศร

8464. นางสาวธิดารัตน์  ศิริเวช

8465. นางสาวธีรดา  มงคลเคหา

8466. นายธีรพงษ์  สีสันต์

8467. ว่าท่ีร้อยตรีธีรวัฒน์  แผลงฤทธ์ิ

8468. นายธีรัตน์  หาญปัญญา

8469. นายนคร  พลสวัสด์ิ

8470. นายนนธวัฒน์  ชาวยศ

8471. นายนพฤทธ์ิ  ซ้อมจันทา

8472. นางสาวนภาพร  แสงวงษ์

8473. นางสาวนฤทธ์ิศรา  ค าปาน

8474. นางสาวนฤภร  หงษ์อินทร์

8475. นางสาวนฤมล  โคทวี

8476. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงนลินี  วิชาพูล

8477. นายนัฐชา  เพชรไพทูรย์

8478. นายนัฐพงษ์  หนูพวก

8479. นายนัฐวุฒิ  ต้อนโศกี

8480. นางสาวนันทกาญจน์  พรหมทะสาร

8481. นางสาวนันทิชา  วรรณทอง

8482. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงน้ าฝน  กันนิคม

8483. นางสาวนิตธิพร  จ าปาบุญ

8484. นางสาวนิติญาภรณ์  ทองดี

8485. นายนิตินัย  วงศ์หินกอง

8486. นายนิติภูมิ  เอราวัณโพธ์ิศรี
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8487. นางสาวนิติยา  จุลละนันท์

8488. นางสาวนิภาพร  บุญเทียน

8489. นางสาวนิภาพร  สมพิทักษ์

8490. นางสาวนิสารัตน์  คูณศรี

8491. นางสาวนุชนาฎ  ค าควร

8492. นางสาวนุชวรา  สินสวัสด์ิ

8493. นางสาวบริมาส  ก่อคุณ

8494. นางสาวบุษกร  สิทธิวงษ์

8495. นางสาวเบญจมาศ  อาชญาทา

8496. นางสาวเบญจวรรณ  ภู่จินดา

8497. นางสาวปฏิญญา  แสนยะบุตร

8498. นายปฏิพล  ศรียงยศ

8499. นายปฏิภาณ  บุญเพ็งศรี

8500. นายปฏิวัติ  ทิพย์รัตน์

8501. นางสาวปณิดา  นารีนุช

8502. นางสาวปทุมรัตน์  สุวรรณชัยรบ

8503. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงปนัดดา  ทุมรักษา

8504. นางสาวปนัดดา  บัวระบัติ

8505. นางสาวประกายดาว  ภิรมย์

8506. นางสาวประภัสรา  สุดยอด

8507. นางสาวประภัสสรา  จันทวงษ์

8508. นางสาวประภาสิริ  ไชยพิเดช

8509. นายปรัญญา  ท้ิงโคตร

8510. นางสาวปรียาภรณ์  รอดกลาง

นิติศำสตรบัณฑิต

8511. นายปวริศ  รังหอม
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8512. นายปวริศ  สรรพ์สมบัติ

8513. นางสาวปวีณา  ทะสิงคาม

8514. นางสาวปัทมา  ภูแล่นก่ี

8515. นายปานเทพ  นาคสระน้อย

8516. นางสาวปาลิตา  มีภู่

8517. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงปิยธิดา  บุญเนตร

8518. นายปิยวัช  สวัสดี

8519. นายปิยะณัฐ  ดอนพิลา

8520. นางสาวปิยะนุช  สิงห์ยะบุศย์

8521. นายปิยะวัฒน์  ชารีรักษ์

8522. ว่าท่ีร้อยตรีเปรมบรรณา  ชนะเทพา

8523. นายพงศกร  พิมพ์จันทร์

8524. นายพงศกร  ลิมป์สดใส

8525. นายพงศกฤษณ์  จ าปาฤทธ์ิ

8526. นายพงศธร  ขาววิสุทธ์ิ

8527. ว่าท่ีร้อยตรีพงศ์พิพัฒน์  พันธ์ุพุทธ

8528. นายพงษ์สวัสด์ิ  พันธ์อุต

8529. นางสาวพจนีย์  พิมพะนิตย์

8530. นางสาวพนัชกร  ตันทบุตร

8531. นายพรเทพ  บรรณนามน

8532. นางสาวพรรัตน์ดา  พลเชียงสา

8533. นางสาวพฤกษา  ฉายจรุง

8534. นางสาวพลอยริน  ตาสี

8535. นางสาวพลิตา  สุรัตนะ

8536. นางสาวพัชรพร  รังคะราช

8537. นางสาวพัชรวรรณ  กองศรีนนท์
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8538. นางสาวพัชริดา  มังษา

8539. นางสาวพัชรินทร์  เทศารินทร์

8540. นายพัฒนชัย  สน่ันเอ้ือ

8541. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงพัทธ์ธีรา  เรืองสุขสุด

8542. นายพิฌพงษ์  ดวงค าผุย

8543. นางสาวพิมพร  ปรางค์นอก

8544. นางสาวพิรยา  ยศค าลือ

8545. นายพิสิทธ์ิศักด์ิ  เถาว์ชาลี

8546. นายพีระพงษ์  อยู่อ่อง

8547. นางสาวพีระพรรณ  เคล่ือนกระโทก

8548. นางสาวเพ็ญนภา  ประการแก้ว

8549. นางสาวเพ็ญพร  วะชุม

8550. นางสาวแพรพิไล  ไชยสวาท

8551. นายภัคพงษ์  ร าจวน

8552. นายภัควัฒน์  วรโคตร

8553. นางสาวภัทรทิวา  ไตรบุตร

8554. นายภัทรศักด์ิ  เตชสุนทรกุล

8555. นางสาวภัทราพร  ทักษะวิเรขะพันธ์

8556. นายภาณุพงศ์  บุญอาสา

8557. นายภาสกร  เทพจันทร์

8558. นางสาวภิญโญ  บุญวิเศษ

8559. นางสาวภิรญา  ศิวพุฒิพร

8560. นางสาวมณฑิตา  ศิรินภาพร

8561. นายมนต์ชัย  ภิเภก

8562. นางสาวมยุรฉัตร  บุตรแสน

8563. นางสาวมาลีรัตน์  อุทัย
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8564. นางสาวมิรันตี  ชูศรีโฉม

8565. นางสาวรจชกร  โคตรเพ็ง

8566. นายรณกร  จันทะวงษ์

8567. นางสาวรพีพรรณ  จันทร์สม

8568. นางสาวรัชปภา  รันนันวรกุล

8569. นายรัชภูมิ  สอนจิตร์

8570. นางสาวรัตติกาล  พาภักดี

8571. นายริฎวาน  โต๊ะจิ

8572. นางสาวรินรดา  กันติยานารา

8573. นางสาวรุ่งสตรี  เหล่าวอ

8574. นางสาววชิราพร  เหมวงษ์

8575. นางสาววชิราภรณ์  ลูกอินทร์

8576. นางสาววนารี  ปรีพัฒน์

8577. นายวรพล  จูมพลา

8578. นางสาววรรณวิภา  มาอินทร์

8579. นางสาววรรณิภา  บุญเบ้า

8580. นางสาววราภรณ์  หฤทัยถาวร

8581. นางสาววริศร์พร  สอนสุทธ์ิ

8582. นายวัชระ  อุบลเผ่ือน

8583. นางสาววันวิสา  ดีสงคราม

8584. นางสาววิจิตรา  ค าไล่

8585. นางสาววิชญาพร  วงษาเนาว์

8586. นางสาววิชุดา  สาริโส

8587. นางสาววิภาพร  กรพันธ์

8588. นางสาววิราธร  ประวิทย์ชาติ

8589. นางสาววิลาวรรณ์  ภูทองกรม
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8590. นายวิศรุต  โมทนา

8591. นายวิษณุ  ช านาญเขา

8592. ว่าท่ีร้อยตรีวีระยุทธ  ภูเล่ียมค า

8593. นายวุฒิภัทร  สวัสดินที

8594. นายวุฒิสิทธ์ิ  วะหิม

8595. นางสาวศรสวรรค์  ดาด้วง

8596. นางสาวศรสวรรค์  ภูผาสุข

8597. นางสาวศศิธร  ศรีพรม

8598. นางสาวศศิธร  สีหานาท

8599. นางสาวศศิวิมล  สามีรัมย์

8600. นายศักด์ิชาย  ใจกว้าง

8601. นายศิรวิชญ์  ศรีสาคร

8602. นางสาวศิราณี  บัวพล

8603. นางสาวศิริกัญญา  ชากุทน

8604. นางสาวศิริตา  สวัสดิรักษ์

8605. นางสาวศิรินทร์รัตน์  จับใจเหมาะ

8606. นางสาวศิริวัฒนา  บุตรธนู

8607. นายศุภกรณ์  จุรีมาศ

8608. นายศุภชัย  ศรีศิลา

8609. นางสาวโศภิษฐา  รุ่งแสง

8610. นายสถิตคุณ  แปลกจิตร

8611. นายสรวิศ  แสนค า

8612. นายสาธิต  อุตสวงค์

8613. นางสาวสาธินี  ภูนบทอง

8614. นางสาวสาริกา  แจ้งจิตร

8615. นายสิทธิโชค  คนย่ัง



หน้าท่ี 208 จาก 257   

ล ำดับ หลักสูตร/สำขำวิชำ/ช่ือ - สกุล

8616. ว่าท่ีร้อยตรีสิทธินันท์  ภูแซมโชติ

8617. นายสิทธิศักด์ิ  สว่างศรี

8618. นางสาวสินีนาฏ  กลีบกลาง

8619. นายสิรภพ  ดวงพุฒ

8620. นางสาวสิรินาถ  ตันวัฒนะ

8621. นางสาวสิริยากร  เพียดา

8622. นางสาวสิรีธร  อนุพันธ์

8623. นางสาวสุกันยา  พาเคน

8624. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงสุกานดา  แสงโพธ์ิดา

8625. นางสาวสุคนธา  ก่ิงก้าน

8626. นางสาวสุชัญญา  สุธีระกูล

8627. นางสาวสุชาดา  พยุงตน

8628. นางสาวสุชาดา  โพธิสิงห์

8629. นางสาวสุดาพร  สระบุตร

8630. นางสาวสุดารัตน์  ด้วงค าจันทร์

8631. นางสาวสุดารัตน์  อุปถัมภ์

8632. นางสาวสุทธิดา  สายเช้ือ

8633. นางสาวสุธาทิพย์  เวียงอินทร์

8634. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงสุธาทิพย์  สบายแท้

8635. นางสาวสุธาทิพย์  อาษางาม

8636. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงสุธารัตน์  กองสุวรรณ

8637. นางสาวสุธิณี  ชุมทอง

8638. นางสาวสุนิษา  ตาลเล่ียม

8639. นางสาวสุนีรัตน์  ศรีบุษย์

8640. นางสาวสุปรีญา  หงส์วิชา

8641. นางสาวสุปรียา  อุปแก้ว
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8642. นางสาวสุพรรณษา  ตันศิริเลิศ

8643. นางสาวสุพิญญา  วายุแสง

8644. นางสาวสุภัคษร  นุประสิทธ์ิ

8645. นางสาวสุภาวดี  ศรีคราม

8646. นายสุรเกียรติ  สุรวาทกุล

8647. นายสุรพงษ์  สมัยงามสิน

8648. นางสาวสุรีพร  อุทัยอินทร์

8649. นางสาวสุวนันท์  หอมอ่อนกลาง

8650. นางสาวเสาวลักษณ์  สีแก้วน้ าใส

8651. นางสาวโสรญา  คงเพชรดี

8652. นายอติคุณ  โยทาวงษ์

8653. นางสาวอทิตยา  นาถมทอง

8654. นางสาวอทิตยา  สมเพ็ชร

8655. นายอนวัช  วรวะไล

8656. นายอนุวัฒน์  วรรณสาน

8657. นางสาวอภิชญา  บุตรยุทธ

8658. นางสาวอภิญญา  ค าสา

8659. นางสาวอมรรัตน์  งามมุข

8660. นางสาวอมเรศ  เบ้าแบบดี

8661. นางสาวอรพรรณ  สมนา

8662. นางสาวอรพิมล  มุละศิวะ

8663. นางสาวอรยา  พูนดี

8664. นางสาวอรัญญา  ศรีสม

8665. นางสาวอริศรา  บุตรสาระ

8666. นายอัครเดช  เทือกกอง

8667. นางสาวอังคณา  ท านา
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8668. นายอังคาร  ถามะพันธ์

8669. นางสาวอัจฉริยา  แก้วรอด

8670. นางสาวอัจฉรียา  ใจกว้าง

8671. นางสาวอัญชุลี  สัพโส

8672. นางสาวอัญธิกา  ไชยมงค์

8673. นายอาทิตย์  โมกไธสง

8674. นางสาวอาทิยา  ภุมรินทร์

8675. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงอารญา  ไปบน

8676. นางสาวอารยา  กันยา

8677. นางสาวอาริสา  ดาทอง

8678. นางสาวอาริสา  พรเพ่ิม

8679. นางสาวอารียา  ปัตถานัง

8680. นางสาวอารีรัตน์  เช้ือกุณะ

สถำปัตยกรรมศำสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับ  2

สำขำวิชำสถำปัตยกรรม

8681. นายฐณวัฒน์  วุฒิเสน

8682. นางสาวทิพย์จริญญา  ขันธ์วงศ์

8683. นายปิยะวัฒน์  โพธิข า

8684. นางสาวพิชญ์ณภัทร  นนทบุตร

8685. นางสาววรดา  วิเศษภักดี

8686. นางสาวศศิวิมล  รอดบัวทอง

สำขำวิชำสถำปัตยกรรมผังเมือง

8687. นายจิตรภาณุ  สุริโย

8688. นายภูมิ  ทองอยู่

สำขำวิชำสถำปัตยกรรมภำยใน

8689. นางสาวกาญจนาภรณ์  โสภา
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8690. นางสาวจิตเจียรไนย  สุภาพิมพ์

8691. นางสาวพิไลวรรณ  อุ่นหล้า

8692. นางสาววิศัลย์ศยา  เกษร

ภูมิสถำปัตยกรรมศำสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับ  2

สำขำวิชำภูมิสถำปัตยกรรม

8693. นางสาวสุกัญญา  พรไตร

8694. นายเอกวัส  บังศัตรู

สถำปัตยกรรมศำสตรบัณฑิต

สำขำวิชำสถำปัตยกรรม

8695. นางสาวกชกร  รัตนติสร้อย

8696. นางสาวกษมา  โยลัย

8697. นางสาวกัญญาวีร์  สืบส าราญ

8698. นางสาวกาญพนา  หงษ์ทอง

8699. นางสาวกานต์ธิดา  ชุบไธสง

8700. นายเกียรติศักด์ิ  มาจันทร์

8701. นายจเด็จ  พรมพล

8702. นางสาวจรุงจันทน์  เห้ียมหาญ

8703. นางสาวจินต์จุฑา  จันทราเลิศ

8704. นางสาวจิรัญญา  กาญจนวิลานนท์

8705. นางสาวฉลองสิริ  ตาลาคุณ

8706. นางสาวชนาภัทร  ศรีลาศักด์ิ

8707. นางสาวชุติมณฑน์  แสงเพ็ง

8708. นางสาวฐิติญา  สาลีสี

8709. นายณฐวรรษ  สรรพสาร

8710. นายตะวัน  อุ่นใจดี

8711. นางสาวทักษพร  ทับภูตา
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8712. นายธนวัฒน์  เถาว์ชาลี

8713. ว่าท่ีร้อยตรีธนวัฒน์  ยุบลเขตร์

8714. นายธนากร  โสภิพันธ์

8715. นางสาวธิดารัตน์  แตะต้อง

8716. นายนพรัตน์  แซ่อ้ึง

8717. นางสาวนวพรรษ  บุญประสพ

8718. นายนันทวัฒน์  ตรีไมราช

8719. นางสาวบุษยมาศ  สังทอง

8720. นายปฏิภาณ  ทองเปลว

8721. นางสาวปรัชญา  ภูมิโคกรักษ์

8722. นางสาวพรนภา  ดอกพวง

8723. นายพิพัฒน์  สิมาพันธ์

8724. นางสาวแพรไหม  ไชยรด

8725. นายภควัต  พิมพ์พรรค์

8726. นายภานุรุจ  กาฬอ่อนศรี

8727. นางสาวภิญญดา  รัตนะปัญญา

8728. นายมนุเชษฐ์  ศิริสวัสด์ิ

8729. นางสาวมลธิชา  อ่อนสีดา

8730. นายมานิต  พลวัน

8731. นางสาวลภัสรดา  ชวะนิตย์

8732. นายวรพฤทธ์  ลีนะกุล

8733. นายวิปัศย์  ศันสนะพิทยากร

8734. นายวีระพงษ์  คุ้มไพทูลย์

8735. นางสาวศรันญา  ศรีจันทร์

8736. นางสาวศศิธร  มาตสุต

8737. นายศิวกร  แก้วก่า
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8738. นายสรวิชญ์  ดีน้อย

8739. นางสาวสิริโฉม  พรหมทา

8740. นางสาวสิริรัตน์  ชินโคตร

8741. นางสาวสุมิตรา  คัทมาตย์

8742. นางสาวสุรีย์พร  เท่ียงมน

8743. นางสาวอภิญญา  อุ่นศรีเพ็ง

8744. นางสาวอัจฉรา  อาษาพนม

8745. นายอาทิศ  ประโพธ์ิสัง

8746. นางสาวอาลิตา  รามประพฤติ

8747. นายอินทัช  เสริมสุวรรณ

สำขำวิชำสถำปัตยกรรมผังเมือง

8748. นางสาวกนกวรรณ  ศิริค า

8749. นางสาวกัลยา  พรหมเจริญ

8750. นายกิจวิวัฒน์  กิจวิวัฒนาชัย

8751. นายกิติธัญ  กมล

8752. นายเกียรติศักด์ิ  เวียงสิมา

8753. นางสาวขนิษฐา  คุ้มกะฮาด

8754. นางสาวขนิษฐา  บุญทรัพย์

8755. นางสาวเขมวลี  วิศรี

8756. นายคมสันต์  ค ามะลา

8757. นางสาวจักรีวรรณ  เบ็ญจวงษ์

8758. นางสาวจิราพร  วิระสอน

8759. นายเจษฎา  กุดวงค์แก้ว

8760. นางสาวชลนภา  ธิเนตร

8761. นางสาวณัชรินทร์  การุณย์

8762. นางสาวณัฐนันท์  ชัยงาม
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8763. นายณัฐพงษ์  กล่ินสุข

8764. นายต่อศักด์ิ  อุปถัมภ์

8765. นายทวีชล  ศรีสมบูรณ์

8766. นายธชา  โพธ์ิสมศรี

8767. ว่าท่ีร้อยตรีธรรมจักร  สุขประเสริฐ

8768. นายธรรมรัตน์  บุญหงษ์

8769. นายธามน  จันทนากร

8770. นายธีรธรร์  กะการดี

8771. นายธีรพงษ์  ตามประสี

8772. นายนทีกานต์  รัตนตรัยวงศ์

8773. นายปิยะ  สีหานาท

8774. นายพงษ์พัฒน์  สมณะคีรี

8775. นางสาวพรประภา  เสรารักษ์

8776. นายพิชัย  หารัญดา

8777. นายพิชิตชัย  ศรีโส

8778. นายพีระพัฒน์  โพธ์ิรินทร์

8779. นางสาวเพ็ญศิริ  ห่อดี

8780. นางสาวแพรวพรรณ  ปาสาน า

8781. นายมนัส  อาษาสิทธ์ิ

8782. นางสาวรสริน  ปันนะจิตต์

8783. นายรัฐพงษ์  สุวรรณประภา

8784. นางสาววีระกานต์  มานะกุล

8785. นางสาวศศิพิมพ์  ทองเดช

8786. นางสาวศิรประภา  จันทร์แพง

8787. นางสาวศุภนิดา  อาจกล้า

8788. นางสาวสุทธาสินี  คล่องแคล่ว
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8789. นายสุรชัย  แซ่อ้ึง

8790. นายหฤษฎ์  เมินทุกข์

8791. นายอนุกูล  สิงห์มาตย์

8792. นางสาวอภิญญา  แก้ววิเศษ

8793. นางสาวอัจฉราพร  ผะคังคิว

8794. นายอานุภาพ  บรรลือ

8795. นางสาวอารีรัตน์  มีอุดหนุน

สำขำวิชำสถำปัตยกรรมภำยใน

8796. นางสาวกนกลักษณ์  สุนทรแตร

8797. นายกวินท์  อุ่นแก้ว

8798. นายก้องภพ  พูนสุข

8799. นางสาวเกษราภรณ์  ทิพนัด

8800. นายจรูญวิทย์  จ้อสูงเนิน

8801. นางสาวจันทร์ประภา  เข่ือนเพ็ชร์

8802. นางสาวจิติมา  ดาศรี

8803. นางสาวจินดามณี  ทัพขวา

8804. นายณัฐพล  โชตินอก

8805. นายณัฐวุฒิ  ต้ิววงค์

8806. นายตะวัน  กวยทอง

8807. นายถนอมพงศ์  อ้ึงประเสริฐ

8808. นายธาตรีธร  จตุราเพศ

8809. นายธีร์ธวัช  แก้วกัลยา

8810. นางสาวนัฐทิยาภรณ์  วงษา

8811. นายนาวิน  ใหม่คามิ

8812. นางสาวปวันรัตน์  พายัพสถาน

8813. นายภาณุวัฒน์  นาสพัส
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8814. นายภูชิต  ผลถวิล

8815. นางสาวมนทกานต์  แก้วชิน

8816. นางสาวมินตรา  คงแสนค า

8817. นางสาวมิลตรา  ผักไหม

8818. นายรัชชานนท์  อินทรักษ์

8819. นางสาววราพรรณ  โชติช่วง

8820. นางสาววราภรณ์  ประสมพลอย

8821. นางสาววิภาพร  บุตรชาติ

8822. นายวิรัตน์  วังหอม

8823. นายศรายุทธ  เรืองทอง

8824. นายศุภสิน  วงศ์โกมลเชษฐ์

8825. นางสาวสริตา  พุทธมาตย์

8826. นายสิรภพ  เพียรวาปี

8827. ว่าท่ีร้อยตรีสุระมณ  ศรีไพร

8828. นายเสฎฐวุฒิ  ฉัตรสุวรรณคีรี

8829. นางสาวเสาวคนธ์  กมลภพ

8830. นายอมรเทพ  แพงดี

8831. นายอรรถพล  สายวัน

8832. นางสาวอัชชญา  อินทร์สมบูรณ์

8833. นายอาทิตย์  รัตนมงคล

8834. นางสาวอุมาภรณ์  จุติรักษ์

8835. นายเอกภาพ  โพธ์ิแข็ง

ภูมิสถำปัตยกรรมศำสตรบัณฑิต

สำขำวิชำภูมิสถำปัตยกรรม

8836. นายกิตติ  สุขโข

8837. นายจักรกฤช  กาศไธสง
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8838. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงจุฑามาศ  อะกะเรือน

8839. นางสาวชมพูนุช  ล่ิมพลดี

8840. นายชัชชน  ยศปัญญา

8841. นายชัยวัฒน์  ศรีสุทธิพันธ์พร

8842. นางสาวณัฏฐินันท์  ขุนแก้วพะเนา

8843. นายณัฐพงศ์  สรรเสริญ

8844. นางสาวณัฐสุดา  สีเหลือง

8845. นางสาวดวงพร  เฒ่ามา

8846. นางสาวทิพย์ราตรี  ปลงใจ

8847. นายธนาธิป  สิมมาทอง

8848. นางสาวธิฎาภรณ์  ดีโต

8849. นางสาวนลิตา  บุบผามะตะนัง

8850. นายบุญบูรพ์  บูรณะ

8851. นางสาวภคินี  ควรประโคน

8852. นายภาณุพงศ์  สมพาน

8853. นางสาวมินตรา  ติดตาสี

8854. นายสราวุธ  หงษา

8855. นางสาวสุคณธา  กฤติยาวงศ์

8856. นางสาวสุทธิดา  ประสารพิมพ์

8857. นายสุรศักด์ิ  นิระปะกะ

8858. นายสุวัฒน์ชัย  ศรีพิลัย

8859. นายหฤษฎ์  เนาว์นัย

8860. นางสาวอภัสนันท์  ช่วยแสง

8861. นายอานุภาพ  แสนศรีแก้ว

ศิลปกรรมศำสตรบัณฑิต

สำขำวิชำนฤมิตศิลป์
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8862. นายกรภัทร  หอมสร้อย

8863. นายกิตติพงศ์  มะรังษี

8864. นางสาวจารุวรรณ  นนศิริ

8865. นายชนาธิป  อ านาจเจริญ

8866. นายชลธร  แก้วใส

8867. นางสาวชลีกุล  จันทร์โสภา

8868. นายชาคริต  อ้ิงจะนิล

8869. นางสาวซูซาน  จันค าจร

8870. นางสาวฐิติมา  ดาดพุดซา

8871. นายณัฐพล  สุ่ยอุบล

8872. นายดิศกุล  ติยะจามร

8873. นายทนงศักด์ิ  ศรสัมฤทธ์ิ

8874. นางสาวทัศริยา  ฉลูทอง

8875. นายธนกร  พงษ์สุวรรณ์

8876. นายนพเก้า  เรืองทวี

8877. นางสาวนวพร  ซ่อนนอก

8878. นางสาวนิตยา  ค าน้อย

8879. นางสาวนิภาพร  พรหมรักษา

8880. นางสาวบุษบา  แก้วยงกฎ

8881. นางสาวปภาดา  กาพย์ไกรแก้ว

8882. นายประวิทย์  อายุวัฒน์

8883. นางสาวพลอยไพลิน  นาสิงห์ขันธ์

8884. นางสาวพัชรีญา  พันพิลา

8885. นายวรโชติ  หิมกุล

8886. นางสาววรสิริ  ค าไมตรีวุฒิกุล

8887. นายวิชิตพงศ์  ตะราษี
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8888. นายวีระยุทธ  แฮดจ่าง

8889. นายศิวกร  โพธิปัสสา

8890. นายศุภวัฒน์  ยศสุนทร

8891. นางสาวสริมน  วรรณ์ศิริ

8892. นางสาวสุภชาดา  ยงประพัฒน์

8893. นายสุภัทร  ปณิธานะรักษ์

8894. นางสาวหัถยา  โทแก้ว

8895. นายอภินัทธ์  แสงเดือน

8896. นายอภิวัฒน์  หงษา

8897. นายอุกกฤษฎ์  ภูค ากอง

ศิลปศำสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับ  1  เหรียญทอง

สำขำวิชำกำรจัดกำรท่องเท่ียว

8898. นางสาวธณัชชา  อินทะสอน

ศิลปศำสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับ  1

สำขำวิชำกำรจัดกำรท่องเท่ียว

8899. นางสาวกรีรกานต์  วรวงค์

8900. นางสาวชัชรินทร์  มาตสมบัติ

8901. นายนฤปนาถ  บุญวงษ์

8902. นางสาวปพิชญา  ปิยะทัตศรี

8903. นางสาวปรางคนางค์  จันทร์ชม

8904. นางสาวพิณภา  เพียโคตร

8905. นางสาวเพ็ญ  สังขจันทรานนท์

8906. นางสาวมาธวี  ตติยรัตน์

8907. นางสาวรังษิยา  เหล่ามาลา

8908. นายวรายุทธ  ปาตะศรี

8909. นางสาวศิริภาพร  อินทริง
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8910. นางสาวสุรีพร  เสมาเพชร

8911. นายเสกสรร  จันทริก

สำขำวิชำกำรจัดกำรท่องเท่ียวนำนำชำติ

8912. นางสาวบุษยา  คงวุฒิ

สำขำวิชำกำรจัดกำรโรงแรม

8913. นางสาวขนิษฐา  แสนสุริวงค์

8914. นางสาวจินตนา  บุญหล้า

8915. นางสาวจิราวรรณ  ชุมโท่โล่

8916. นางสาวณัฐธยาน์  วิเชียรวรรณ

8917. นางสาวนันศิยา  ศรีขอน

8918. นางสาวนิโรบล  คุณพาที

8919. นางสาวมาริษา  ค าจันสี

8920. นางสาววนิดา  วรนาม

8921. นางสาวศิริลักษณ์  ประกอบการ

8922. นางสาวสุจิตตรา  จันทรมิตร

8923. นางสาวสุภาพร  จันทร์เขียว

8924. นางสาวอรยา  สินงาม

ศิลปศำสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับ  2

สำขำวิชำกำรจัดกำรท่องเท่ียว

8925. นางสาวกชกร  เน่ืองจากจันทร์

8926. นางสาวกนกวรรณ  ธรรมบุญ

8927. นางสาวกาญจนา  เลิศนา

8928. นางสาวกานต์ธิดา  ศรีภูมิพฤกษ์

8929. นางสาวจิตราภรณ์  ข าตา

8930. นางสาวจุฑามาศ  สุวรรณประภา

8931. นางสาวจุฑารัตน์  โจติ
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8932. นายณัชพล  ดาโสม

8933. นางสาวณัฐรุจา  จันทิพย์

8934. นายทักษ์  เจริญราช

8935. นางสาวธิดารัตน์  สวยรูป

8936. นายนัชชา  ชาวไร่

8937. นายบวร  เชียรชนะ

8938. นางสาวปฐมภรณ์  รัตนบุตร

8939. นางสาวปภัสรา  มาตย์แก้ว

8940. นางสาวปรานชีวา  โสดา

8941. นางสาวพลอยสิชา  ทิพย์รัตนมงคล

8942. นางสาวพัชรมัย  จันดาเรือง

8943. นางสาวพัชรินทร์  มีประจ า

8944. นางสาวพุธิตา  เหลาจ าปา

8945. นางสาวรัตติยากร  อาษานอก

8946. นางสาววรญา  แมนเมือง

8947. นางสาววรัญญา  สุภาคมล

8948. นางสาววารินา  ใจมิภักด์ิ

8949. นางสาววิจิตรา  ใจงาม

8950. นางสาววิจิตรา  นาดี

8951. นางสาววุฒิธิดา  ปานทอง

8952. นางสาวศิริพรรณ  พุทธขันธ์

8953. นางสาวเศธิณี  สุจิตร์

8954. นางสาวสิริธิญา  เย่ียมรัมย์

8955. นางสาวสิริพรรณ  พันธ์ดุไล

8956. นางสาวสิริรัตน์  พลบ ารุง

8957. นางสาวสุนิตรา  โอดเป้ีย
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8958. นางสาวหทัยกาญจน์  ค าดี

8959. นางสาวอนามิกา  จิระวิโรจน์

8960. นางสาวอัมรินทร์  ทอยจัด

8961. นางสาวอารยา  ภูกาบเพชร

สำขำวิชำกำรจัดกำรท่องเท่ียวนำนำชำติ

8962. นางสาวกัลย์สุดา  ปัญโญวัฒน์

8963. นางสาวธมลวรรณ  ประทุมวัน

8964. นางสาวเปรมฤดี  สุขหุ้ม

8965. นายพงศกร  กันมะโน

8966. นางสาววชิราวรรณ  เกตุผาสุข

8967. นางสาวสิริวัฒน์  กัลยาณลาภ

8968. นายสุชน  แสนกล้า

8969. นางสาวสุนิตสา  ทาไทยสง

สำขำวิชำกำรจัดกำรโรงแรม

8970. นางสาวกชกร  ทองบางโปร่ง

8971. นางสาวกมลชน  สร้อยสูงเนิน

8972. นางสาวกฤติกา  ไกยแสง

8973. นางสาวกัญญารัตน์  ศรีษะบาล

8974. นางสาวกุสุมา  ภูชมศรี

8975. นางสาวเกศแก้ว  มีธรรม

8976. นางสาวขวัญเนตร  มาอ้น

8977. นางสาวจริยาพร  นนทะค าจันทร์

8978. นางสาวจิยากร  แซ่ล้ี

8979. นายเฉลิมวุฒิ  โพนทัน

8980. นางสาวชุติมณฑน์  เจนตระกูลโรจน์

8981. นางสาวณัชชา  ดังชัยภูมิ
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8982. นางสาวณัฐฌา  ไม้งาม

8983. นางสาวดวงพร  เช้ือนิล

8984. นางสาวธัญชนก  กองน้อย

8985. นางสาวนัฐชา  สิทธิอุเป

8986. นางสาวนันทนิตย์  เบิกขุนทศ

8987. นางสาวปฏิมากร  ทองอ้ม

8988. นางสาวปวีณา  มาพันธ์

8989. นางสาวพรชุตา  หนูมาก

8990. นางสาวพัชรธิดา  ฮามสาร

8991. นางสาวมาริน  มีสมยา

8992. นางสาวเมลานี  น้ าผ้ึง  ชมิดท์เพเธ่อร์

8993. นางสาวรจนา  สวามี

8994. นางสาววรรณภา  ทาสีงาม

8995. นางสาววรัญญา  นาคกล่อม

8996. นางสาววราภรณ์  ค าแพง

8997. นางสาวศินีนาฎ  โชติสุดเสน่ห์

8998. นางสาวศิริลักษณ์  มาศิลป์

8999. นางสาวศุภิสรา  แสงม่ิงมงคล

9000. นางสาวสิริกัญญา  นรมาตย์

9001. นางสาวสิริวิมล  เอ่ียมพุฒ

9002. นางสาวสุนิสา  เพียภูเขียว

9003. นางสาวสุภาพร  แก้วไพรวัน

9004. นางสาวอมรารัก  ป่ินทอง

9005. นางสาวอรพรรณ  วิไลลักษณ์

9006. นางสาวอัจฉรา  บุญเกิด

9007. นางสาวรัตนพร  อุปถัมภ์
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ศิลปศำสตรบัณฑิต

สำขำวิชำกำรจัดกำรท่องเท่ียว

9008. Ms.Khun  Dalen

9009. นางสาวกชกร  เช้ือสาวะถี

9010. นางสาวกนกพรรณ  ชิดครบุรี

9011. นางสาวกนกวรรณ  พรมมา

9012. นางสาวกนกอร  จริตรัมย์

9013. นางสาวกนกอร  ผลอ้อ

9014. นางสาวกนิษฐา  ทองเหลา

9015. นายกมลณิชา  กมลแสง

9016. นางสาวกมลพร  หนูเข็ม

9017. นางสาวกมลลักษณ์  รักษาพล

9018. นางสาวกรรณิการ์  คูหา

9019. นางสาวกฤติยาณี  ศรีใสย

9020. นางสาวกฤติยาภรณ์  สนิท

9021. นายกฤษณพล  กิตติพัฒน์ไพศาล

9022. นางสาวกฤษณา  ความรัมย์

9023. นางสาวกลอยลัดดา  ชมภูวิเศษ

9024. นางสาวกวีลักษณ์  วงค์กวานกลม

9025. นางสาวกองแก้ว  บุญเก้ือ

9026. นายก้องภพ  สีตลพฤกษ์

9027. นางสาวกัญญารัตน์  บรรลุสุข

9028. นางสาวกัญญารัตน์  ภักด์ิใส

9029. นางสาวกันตินันท์  ตรีธนาวงศ์

9030. นางสาวกันยารัตน์  กรวดสูงเนิน

9031. นางสาวกัลยารัตน์  นันเสียง
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9032. นางสาวกัลยารัตน์  ศิลป์เนตร

9033. นางสาวกาญจนา  นารินทร์

9034. นางสาวกาญจนา  ใสนวนค า

9035. นางสาวกาญจนาพร  พุ่มไม้

9036. นางสาวก่ิงแก้ว  เช้ือนกขุ้ม

9037. นางสาวกิริยาพร  ทิวาพัฒน์

9038. นางสาวกุลณัฐ  คงเจริญ

9039. นางสาวกุลสตรี  ค าภิระ

9040. นางสาวเกวลิน  ลิละคร

9041. นางสาวขนิษฐา  คุณสาร

9042. นายคฤหัส  สมพูล

9043. นางสาวจฬิญญา  สุ่มมาด

9044. นายจักรกฤษณ์  เวชกามา

9045. นายจักรินทร์  เจ๊กรัก

9046. นางสาวจันทร์จิรา  วงค์แก้ว

9047. นางสาวจารุวรรณ  แต้มด่ืม

9048. นางสาวจารุวรรณ  หาโคตร

9049. นางสาวจิตตานันท์ิ  เรืองพงศ์เกษม

9050. นางสาวจินตนา  วินาบัติ

9051. นายจิรณินทร์  กันท า

9052. นางสาวจิรภัทร  ศุภลักษณ์

9053. นางสาวจิรัชยา  ตันเจริญ

9054. นางสาวจิราเจต  บอนไธสง

9055. นางสาวจิราพร  แก้วน้อย

9056. นางสาวจิราภรณ์  กัณหาสุระ

9057. นางสาวจิราภรณ์  เจริญภาพ
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9058. นางสาวจิราภรณ์  ทองจรัส

9059. นางสาวจิราภรณ์  ศรีกุล

9060. นางสาวจิราภา  พ่อมูล

9061. นางสาวจีรนัช  พัฒนงาม

9062. นางสาวจุฑามาศ  เอ้ียนไธสง

9063. นางสาวจุรีพร  บุญเชิญ

9064. นางสาวจุฬาลักษณ์  ขันหนองโพธ์ิ

9065. นางสาวฉัตรกมล  ชะแรมรัมย์

9066. นางสาวฉัตรแก้ว  ครูวิวัฒนานนท์

9067. นางสาวชญาภา  จันทรพงศ์ภัทร

9068. นางสาวชลลดา  วงษ์นุช

9069. นางสาวชลิดา  โฉมอาจ

9070. นางสาวชลิดา  เทพเรียน

9071. นางสาวชลิตา  ดีธงทอง

9072. นางสาวชวลัย  ทองเย็น

9073. นางสาวชัญญานุช  สวนอ่อน

9074. นายชัยยศ  ถ่ินนาราม

9075. นางสาวชาลิดา  วิบูลย์กุล

9076. นางสาวชุติกาญจน์  วิชาหา

9077. นางสาวชุติมณฑน์  ชาวเหนือ

9078. นางสาวชุติมา  สีค า

9079. นายชุมพล  ทวนท้าว

9080. นางสาวฐิติพร  วรเลิศ

9081. นางสาวฐิติยากร  มีนิล

9082. นางสาวฐิติรัตน์  เลปนานนท์

9083. นางสาวณปภัช  ฤทธิแผลง
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9084. นางสาวณัฏฐาภรณ์  มณีวงศ์

9085. นายณัฐชนน  จันทร์สว่าง

9086. นางสาวณัฐฐิกานต์  กุณโฮง

9087. นางสาวณัฐธิกา  สมีใหญ่

9088. นายณัฐนนท์  มีทะโจล

9089. นางสาวณัฐนิชา  ฉัตรมะเริง

9090. นางสาวณัฐพร  สระแก้ว

9091. นางสาวณัฐวดี  ซ้ึงศิริทรัพย์

9092. นางสาวณิริยากร  ผลดี

9093. นายดลมินทร์  ทองนาค

9094. นางสาวดลหทัย  จันทร์เพ็ญ

9095. นางสาวดวงหทัย  ปรีบุญ

9096. นางสาวเต็มสิริ  พันธ์เพ็ง

9097. นายไตรภพ  โลกนิยม

9098. นางสาวทักษพร  เล่าหะวิลัย

9099. นางสาวทิพเกษร  สร้อยศรี

9100. นางสาวทิพย์สุดา  รามศรี

9101. นางสาวทิพวรรณ  ชาติบัวใหญ่

9102. นางสาวทิราวรรณ  ศรีหารัตน์

9103. นายธนภัทร  ก้องกังวาลย์

9104. นางสาวธนัญญา  ทาบทา

9105. นายธนาศาล  อุทะกัง

9106. นายธเนศ  คงเฉลียว

9107. นางสาวธัญญารัตน์  ไชยค าภา

9108. นายธัญพิสิษฐ์  จันทอง

9109. นางสาวธัญยมัย  โพธ์ิแก้ว
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9110. นางสาวธันวารัตน์  หม่ืนจร

9111. นางสาวธิดารัตน์  ผามณี

9112. นายธีรยุทธ  ผิวงาม

9113. นายนครินทร์  ธีรภัคสิริ

9114. นางสาวนงลักษ์  ผารุธรรม

9115. นางสาวนพมาศ  ธะโนลัพธ์

9116. นายนพรัตน์  นามนัย

9117. นางสาวนันชยา  เทากระโทก

9118. นางสาวนันทลักษณ์  เข็มศิริ

9119. นางสาวนาฏนภางค์  ภิญโญ

9120. นางสาวนาฏศิลป์  ค าหนูไทย

9121. นางสาวนิตยา  โคตรเคร่ือง

9122. นางสาวนิธิพร  เรืองรัตน์

9123. นางสาวนิมลวรรณ  ภูกาบทอง

9124. นางสาวนิรมล  ภิลัยวรรณ

9125. นางสาวบุษกร  เชาว์ชัยภูมิ

9126. นางสาวเบญญา  เกลือสีโท

9127. นายปธานิน  พุทธโอวาท

9128. นางสาวประภาภรณ์  เตยโพธ์ิ

9129. นายปรีดา  เฉยฉิว

9130. นางสาวปรียาพร  อังคะแสน

9131. นางสาวปวีณ์ธิดา  รักษาวัง

9132. นางสาวปวีณา  ถมยาปริวัฒน์

9133. นางสาวปวีณา  ศรีดาธรรม

9134. นางสาวปาณิสรา  เทียมราช

9135. นางสาวปาริฉัตร  ปานทองดี
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9136. นางสาวปาริชาติ  นะเมืองงาว

9137. นางสาวปารีณา  แสงมนตรี

9138. นางสาวปิยดา  จันทร์ทอง

9139. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงปิยะชนก  เรืองวานิช

9140. นางสาวปิยะพร  ศรีลาโล้

9141. นางสาวผกาวัลย์  ศรีค า

9142. นายพงษ์นรินทร์  แก้วหานาม

9143. นางสาวพนัชกร  พีรบุษกร

9144. นางสาวพนิดา  ค าดวง

9145. นางสาวพรรณนิภา  หาสุข

9146. นางสาวพรรณอร  กันยา

9147. นางสาวพัชรนันท์  จันทะวงศ์

9148. นางสาวพัชราภรณ์  จันทรพรม

9149. นางสาวพัชราวลัย  นิโครธานนท์

9150. นางสาวพัชรี  ชินวงษ์

9151. นางสาวพัณณิตา  ยันต์สา

9152. นางสาวพิชญ์วดี  โคกหงส์

9153. นายพิเชษฐ์  ไชยพิเดช

9154. นางสาวพิมพ์วิมล  ทองแสนไตร

9155. นางสาวพิไลวรรณ  ปะทา

9156. นายพิศิษฐ์  ปัจชาบุตร

9157. นางสาวภัทราภรณ์  แคสันเทียะ

9158. นางสาวภัศรา  ชนะชัย

9159. นายภาคิณ  ศิระวัฒนะ

9160. นางสาวมณฑกาญน์  ไชยรงศรี

9161. นางสาวมณฑกานต์  ทองหยาด
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9162. นางสาวมารยาท  โชคสิริสวัสด์ิ

9163. นางสาวมาริษา  ค าเกษ

9164. นางสาวมาวาลิน  สืบสาย

9165. นางสาวมินตรา  สุตภักดี

9166. นายมูฮัมหมัด  เฮ็งดาดา

9167. นางสาวเมนกา  ภูอาลัย

9168. นางสาวเยาวลักษณ์  ศรีเบ้า

9169. นายโยธิน  มะปรางค์

9170. นายรชต  ตะสี

9171. นายรติ  ทองธิราช

9172. นางสาวรัชดาพร  เขียวหนู

9173. นายรัฐวิทย์  ขนุนใหญ่

9174. นางสาวรัตติกาล  สีพันดอน

9175. นางสาวรัตน์ดา  พรหมวาส

9176. นางสาวรุ่งทิวา  แม้นชัยภูมิ

9177. นางสาวลักษมณ  ป่วนกระโทก

9178. นายวชิระ  ภาระกาล

9179. นางสาววชิราภรณ์  บึงมูล

9180. นางสาววนิดา  ผลเลขา

9181. นายวรชญาพัชญ์  วรรณสนิท

9182. นางสาววรนาฎ  พลราบ

9183. นางสาววรรณิภา  ขว้างระหัตถ์

9184. นายวรรธนัย  อัครปัญญา

9185. นางสาววริศรา  แสงโยจารย์

9186. นางสาววริษฐา  เพชรแก้วเพชร

9187. นางสาววฬัจจิมา  อัดโดดดร
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9188. นายวัชระ  พรมกลาง

9189. นางสาววันวิสา  ป่ินค า

9190. นางสาววารุณี  ศรีนา

9191. นางสาววาสนา  บัวเผ่ือน

9192. นางสาววิจิตรา  ปัญญา

9193. นายวิชชากร  สัมฤทธ์ิ

9194. นายวิทวัส  แก่นนาค า

9195. นายวีรภัทร  ศีลวันต์

9196. นายวีรภัทร  อรุณชวนนท์

9197. นางสาวแววตา  นิราพันธ์

9198. นางสาวศรัญชญา  เศวตวงษ์

9199. นายศรัณย์  อินทร์กง

9200. นางสาวศรัณย่า  ย่ิงเสมอ

9201. นางสาวศริญา  ภาพลงาม

9202. นางสาวศศิธร  ประสงค์ดี

9203. นางสาวศศิธร  อาจนะรา

9204. นางสาวศศิประภา  ฝาชัยภูมิ

9205. นางสาวศาวิกา  สุกสัตย์

9206. นางสาวศิยามล  ป้องค าไหล

9207. นางสาวศิริขวัญ  ทุมโจ้

9208. นางสาวศิรินภา  โคตทาดา

9209. นางสาวศิรินภา  ชุ่มกระโทก

9210. นางสาวศิรินาถ  กุดราศรี

9211. นางสาวศิริภาภรณ์  แสงจันทร์

9212. นางสาวศิริลักษณ์  มะโฮงค า

9213. นางสาวศิโรรัตน์  อัฑฒ์เศรษฐ์วรา
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9214. นางสาวศุภรักษ์  มูลกิตติ

9215. นางสาวศุภลักษณ์  ชัยพระอินทร์

9216. นายสถาปัตย์  ค ารุณ

9217. นายสัญญา  ค างาม

9218. นางสาวสาธิตา  เด่นฟ้านภาพล

9219. นางสาวสาริยา  วงศ์อนุ

9220. นางสาวสาวิตรี  ทองวันดี

9221. นางสาวสิตานันท์  อรัญม่ิง

9222. นายสิทธิชัย  งามวิทยานนท์

9223. นายสิทธิโชค  งามวิทยานนท์

9224. นางสาวสิรินญา  วันน้อย

9225. นางสาวสิริมา  สัจเดว

9226. นางสาวสิริลักษณ์  สอนดี

9227. นางสาวสิริลักษณ์  อรัญม่ิง

9228. นางสาวสุกาญดา  ขานน้ าค า

9229. นางสาวสุชาดา  มะติยา

9230. นางสาวสุดารัตน์  ดุริดี

9231. นางสาวสุดารัตน์  เปล่งปล่ัง

9232. นางสาวสุทธิดา  ทองผาย

9233. นางสาวสุธิชา  แสนราษ

9234. นางสาวสุนิสา  หนูประสิทธ์ิ

9235. นางสาวสุปราณี  ตรีภักดี

9236. นางสาวสุพัตรา  นูหว้า

9237. นางสาวสุภาภรณ์  สุขเต็ม

9238. นางสาวสุภาวดี  เฟ่ืองฟู

9239. นางสาวสุภาวดี  วงศ์วุฒิ
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9240. นางสาวสุภาวรรณ  งานอุตสาห์

9241. นายสุรศักด์ิ  โยต าแย

9242. นางสาวสุริตรา  ช านาญ

9243. นางสาวสุวรรณี  สินสวัสด์ิ

9244. นายโสภณวิชญ์  สีบุดดี

9245. นางสาวโสรยา  ไวยพจ

9246. นางสาวโสละยา  ทุงจันทร์

9247. นางสาวหน่ึงฤทัย  พานซ้าย

ศิลปศำสตรบัณฑิต

สำขำวิชำกำรจัดกำรท่องเท่ียว

9248. นางสาวอติพร  มาทฤทธ์ิ

9249. นางสาวอนงค์  วิสัยดี

9250. นางสาวอนัญญา  ภูกาบิน

9251. นายอนันดา  ทองเงา

9252. นายอนุพงษ์  มีชัยมาตย์

9253. นางสาวอภิญญา  บุญชะโด

9254. นางสาวอภิฤดี  ปรีชา

9255. นายอภิศานต์  สอนสิงห์

9256. นายอภิสิทธ์ิ  บินชัย

9257. นายอภิสิทธ์ิ  โพธ์ิศรี

9258. นางสาวอรยา  ขาวสะอาด

9259. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงอรัญญา  ลุนไชยภา

9260. นางสาวอริสรา  อินทรน้อย

9261. นายอลิชา  ค าแหงค า

9262. นางสาวอลิสา  เจียงค า

9263. นางสาวอังคณา  จันพิมพ์
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9264. นางสาวอัจฉรา  ทีตาอ่อน

9265. นางสาวอัยลดา  นิตย์เจริญ

9266. นางสาวอารียา  สังฆพรม

9267. นางสาวอารีรัตน์  นามิสา

9268. นางสาวอ าพร  วิสูงเร

9269. นางสาวอินทุอร  โสดาดวง

9270. นางสาวอิศราภรณ์  ชมชัยรัตน์

9271. นางสาวอุษา  รักษาภักดี

9272. นางสาวเอมิกา  อุดมกูล

9273. นางสาวญาณิศา  หินแก้ว

9274. นายรัฐมนตรี  ทารี

9275. นางสาวรุจิรดา  มีประโคน

9276. นางสาวเสาวนีย์  ตุดา

สำขำวิชำกำรจัดกำรท่องเท่ียวนำนำชำติ

9277. Mr.Tim  Karl  Pletl

9278. นายกษิกานต์  บาลโสง

9279. นางสาวกุลนัส  ยังสันเทียะ

9280. นางสาวจิดาภา  บุคจ าปา

9281. นางสาวเจนจิรา  พรหมเมตตา

9282. นายชัยยุทธ  ดิษฐาเนตร

9283. นางสาวณัฐริกา  ผูกพันธ์

9284. นางสาวทิพยรัตน์  ภัทรดุลย์พิทักษ์

9285. นางสาวทิพย์สุดา  ราชิวงศ์

9286. นางสาวธารตะวัน  สุ่มมาตย์

9287. นางสาวธีรนันท์  นิลผาย

9288. นางสาวนภัสสรณ์  ไทยมิตร
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9289. นางสาวนภารัตน์  ชลาศรี

9290. นางสาวนันทิดา  แก้วศิริ

9291. นายปฏิพล  ทิพศร

9292. นายพงษ์ทอง  ปอแดง

9293. นางสาวภาวิณี  ช้างน้ า

9294. นางสาวรัชนี  ละออ

9295. นางสาวสุรีพร  เเจ้งสันเทียะ

9296. นางสาวอรธิดา  สิงห์ศิริ

9297. นางสาวอารียา  พรทิพย์

สำขำวิชำกำรจัดกำรโรงแรม

9298. Ms.Chheng  Puthearotvisal

9299. นางสาวกชกรณ์  ราชกรม

9300. นางสาวกนกพร  กิริยะ

9301. นางสาวกนกพร  หงสาอ่อน

9302. นางสาวกนกวรรณ  บาลนคร

9303. นางสาวกรกมล  เขาสูงเนิน

9304. นางสาวกรพินธ์ุ  พงศ์อุดม

9305. นางสาวกรรณิการ์  สุระโคตร

9306. นายกฤตภาส  พระพลศรี

9307. นายกฤตยากร  พรมบุตร

9308. นายกลวัศ  อินทร์นอก

9309. นางสาวกัณฑิมา  ปิติเเก่นทราย

9310. นายกันตวัฒน์  สารามา

9311. นางสาวกัลยา  อุปจันโท

9312. นางสาวกาญจนา  ชุ่มอะภัย

9313. นางสาวกานต์ธิดา  ภูแซมศรี
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9314. นางสาวกิตติยา  มุ่งสิน

9315. นางสาวกุลจิรา  ตุลา

9316. นางสาวกุลณัฐ  อุดมฤทธ์ิ

9317. นางสาวกุลทรัพย์  ดีอ่ิม

9318. นางสาวกุลิศลา  แวดไธสง

9319. นางสาวเกตุวดี  สุวรรณชัยรบ

9320. นางสาวเกศรา  วงษ์ดี

9321. นางสาวเกศรินทร์  บัวป้อม

9322. นายเกษม  เพ่ิมสินธ์ุ

9323. นายเกียรติศักด์ิ  ช่ืนส าราญ

9324. นายคณิน  ซุงหล้า

9325. นางสาวคณิศร์ณลิษญ์  ผ่องแผ้ว

9326. นางสาวจรรยารักษ์  เบาขุนทด

9327. นางสาวจรัญญา  ศรีลุน

9328. นายจักรกฤษ  พรมมา

9329. นายจักราวุธ  แสงความเจริญ

9330. นางสาวจันทิมา  สังสีลา

9331. นางสาวจารุวรรณ์  ขันธวิชัย

9332. นางสาวจิตรานุช  สุขเลิศ

9333. นางสาวจินดาวรรณ  จิตเจริญ

9334. นางสาวจิรนันท์  กองไผ่กลาง

9335. นางสาวจิรพรรณ  พรมจักร

9336. นายจิรวัฒน์  ภิรมย์ไกรภักด์ิ

9337. นางสาวจิราพร  หงษ์วิชัย

9338. นางสาวจิราภา  แพงไธสง

9339. นางสาวจุฑาทิพย์  เสขุนทด
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9340. นางสาวจุฑามาศ  ก้อมณี

9341. นางสาวจุฑามาศ  พันธานี

9342. นางสาวจุฬาลักษณ์  ทิพย์ประเสริฐ

9343. นายเจษฎา  อติประเสริฐกุล

9344. นางสาวเจษฎาภรณ์  ก้องเสียง

9345. นางสาวฉัตรกมล  ลาพานิชย์

9346. นางสาวฉัตรลดา  ดวงดี

9347. นางสาวชฎาภรณ์  อยู่สวัสด์ิ

9348. นางสาวชนนิกานต์  อินทรหะ

9349. นางสาวชนัญญา  กุลจันทร์

9350. นางสาวชนันพร  กรุดก่ิง

9351. นางสาวชนิดา  สวนที

9352. นางสาวชลธิชา  ทองเเดง

9353. นางสาวชลธิชา  รัตนพงศ์เศรษฐ์

9354. นางสาวชลธิชา  สว่างบ้าน

9355. นางสาวชลันธร  แดนดี

9356. นางสาวช่อผกา  โพธ์ิศรี

9357. นายชัชวิทย์  แก้วมาตย์

9358. นางสาวชัญญานุช  คบพิมาย

9359. นายชาญณรงค์  ปริโชต์ิ

9360. นางสาวชาลิสา  สมทรัพย์

9361. นางสาวชุติกาญจน์  ประวันทะกัง

9362. นางสาวชุติมา  รักค ามุล

9363. นายเชษฐา  สุริฉาย

9364. นายฌญานิน  โยธาภักดี

9365. นางสาวเฌอมาลย์  ภูยงค์
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9366. นายฐานันด์  แคนตะ

9367. นายฐาปกรณ์  รัตนะวัน

9368. นายฐาปกรณ์  หลงแย้ม

9369. นางสาวฐิติรัตน์  ธูปกลาง

9370. นายณรงค์ฤทธ์ิ  บุญราช

9371. นางสาวณัฏฐมณี  ศรีคราม

9372. นางสาวณัฐมล  เย็นสกุล

9373. นางสาวณัฐวรา  เทพพ้ัว

9374. นางสาวณัฐสุดา  โวชัย

9375. นางสาวณิชากร  จันทะมนตรี

9376. นางสาวณิชาภัทร์  ศรีลางค์

9377. นางสาวเณรัญญา  แก้วพิกุล

9378. นางสาวดวงพร  วุฒิเสถียร

9379. นางสาวดาราวลี  วงษ์สนิท

9380. นางสาวตรีญา  ผาภู

9381. นายทศพล  ชฎาวงศ์

9382. นายทัศนัย  พาพาน

9383. นายทินกร  สิงห์สุระ

9384. นางสาวทิพย์เกสร  ศรีขัดเค้า

9385. นายแทนไท  สุวรรณ

9386. นายธนภัทร  วัฒนาประสิทธ์ิ

9387. นายธนวัฒน์  ระเริง

9388. นายธนะรัชต์  จ ารัสไว

9389. นางสาวธนัญญา  พันธ์บุดดา

9390. นางสาวธนันวดี  ตาลพันธ์ุ

9391. นายธนาศักด์ิ  ธีรสกุลวงศ์
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9392. นางสาวธนิสรา  บุญอภัย

9393. นางสาวธมนวรรณ  เถาวัลย์

9394. นางสาวธมลวรรณ  โพธ์ิอินทร์

9395. นางสาวธัญญลักษณ์  ภูกา

9396. นายธันว์  สุทธลักษณ์

9397. นางสาวธิดารัตน์  เพ็งช่ืนพะเนา

9398. นางสาวธิดารัตน์  แย้มแก้ว

9399. นายธีรดล  วันทวี

9400. นางสาวเธียรญารัตน์  สินประโคน

9401. นายนนทกร  ชูคันหอม

9402. นายนนทวัฒน์  แถวบุญตา

9403. นายนพพล  สวัสด์ิวงษ์ไชย

9404. นายนพรัตน์  ภูมิเพ็ง

9405. นางสาวนริสรา  ศิลาปา

9406. นางสาวนฤภร  วงศ์ค าจันทร์

9407. นางสาวนฤมล  เม็นไธสงค์

9408. นางสาวนลินี  วระยันต์

9409. นางสาวนัฐดา  โชยรัมย์

9410. นางสาวนัฐติญาภรณ์  อุทธิสินธ์

9411. นางสาวนันท์นภัส  ดีสูงเนิน

9412. นางสาวนันทนา  สุริโย

9413. นายนันธิป  สุทธิวงศ์

9414. นางสาวน้ าผ้ึง  มาเมือง

9415. นายน าพล  ส าราญพงษ์

9416. นางสาวนิรชา  บุญพา

9417. นางสาวเนติมา  โรจนสัมพันธ์
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9418. นายเนรมิต  กล่ันค้างพลู

9419. นายบดินทร์  ปัจจัยเก

9420. นางสาวบุตรศรินทร์  ตนภู

9421. นางสาวบุษบา  ไชยสมบัติ

9422. นางสาวเบญจพร  นาสินสร้อย

9423. นายปฏิภาณ  การสอาด

9424. นางสาวปฏิมาภรณ์  จันทร์พาณิชย์

9425. นายปณิธิ  เป้ียปลูก

9426. นางสาวปนัดดา  นาหนองตูม

9427. นางสาวปนัดดา  พุทธสิมมา

9428. นางสาวปนัดดา  สีนวนจันทร์

9429. นายประณิธาน  ไค่นุ่นสิงห์

9430. นางสาวประทุมรัตน์  บุญเท่ียง

9431. นางสาวประภัสสร  ศรีแก้ว

9432. นางสาวปรัศนีย์  สวัสดิรักษ์

9433. นางสาวปราณปรียา  บุญกลาง

9434. นางสาวปราณี  แพงศรี

9435. นายปราโมทย์  ก้องกังวาลย์

9436. นางสาวปรารถนา  บุญรักษา

9437. นางสาวปรารถนา  สุระทิพย์

9438. นางสาวปริญญา  แก้วงาม

9439. นางสาวปริตตา  ฤกษ์ยาม

9440. นางสาวปวันรัตน์  ชาวเรือหัก

9441. นางสาวปวินันท์  ปธิเก

9442. นางสาวปัณฑ์ชนิตย์  การุญ

9443. นางสาวปัทมาภรณ์  พรมฤทธ์ิ
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9444. นายปัทรมย์  พรมผา

9445. นางสาวปานชนก  มหาศิริ

9446. นางสาวปานตะวัน  หาญหนองบัว

9447. นางสาวปาริชาติ  ทองอุทุม

9448. นางสาวปาลิตา  พรมเทพ

9449. นางสาวปาลิตา  สุดหล้า

9450. นางสาวป่ินสุดา  พลพฤกษ์

9451. นางสาวปิยธิดา  แสนทวีสุข

9452. นางสาวปิยะธิดา  เพชรแพง

9453. นางสาวปิยะพร  ทองทุม

9454. นางสาวปิยะพร  บุญจง

9455. นางสาวปิยะภรณ์  เเท่นอันทา

9456. นายปิยะวุฒิ  มะลิ

9457. นางสาวปุณยวีร์  อนุอันต์

9458. นางสาวพนิดา  เขียวไธสง

9459. นางสาวพรชนก  ศรีภา

9460. นางสาวพรญาณี  กาววัน

9461. นางสาวพรทิพย์  สีบูจันดี

9462. นางสาวพรพรรณนภา  ลาดอก

9463. นางสาวพรรณพิรา  รูปเหล่ียม

9464. นางสาวพรศิริ  เกษมณี

9465. นางสาวพัชรพร  รอบคอบ

9466. นางสาวพัชรพร  สายศรี

9467. นางสาวพัชรลดา  ชนะแกน

9468. นายพัชระ  นิลค า

9469. นางสาวพัชราภา  หอมค า
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9470. นางสาวพิชชาภา  วัฒนาวรกิจ

9471. นางสาวพิชญ์นรี  ตระกูลโกศล

9472. นายพิชญุตม์  ปูพบุญ

9473. นางสาวพิมพ์ชนก  แสงจันทร์

9474. นางสาวพิมพ์วิภา  ทองโสม

9475. นายพิรุณศาสตร์  ปัญญาดี

9476. นางสาวพิศมัย  มะลา

9477. นางสาวพีรภาว์  เหียเกตุ

9478. นายพุทธิพงษ์  อนันต์ก้านตง

9479. นางสาวเพ็ชรรัตน์  คงสัมฤทธ์ิ

9480. นางสาวเพชรริน  แสงมณี

9481. นางสาวเพ็ญพิสุทธ์ิ  แพงจันทร์

9482. นางสาวภนิตา  ค าสุนันท์

9483. นางสาวภัทรพร  คลังกลาง

9484. นายภัทรพล  แน่นอุดร

9485. นายภัทรพล  บุราสิทธ์ิ

9486. นางสาวภัทราวดี  นิยมวงษ์

9487. นางสาวภัสวรรณ  สุพร

9488. ว่าท่ีร้อยตรีภาณุพงศ์  สีอ่อน

9489. นายภาณุพงษ์  พูลสุข

9490. นายภาณุวัฒน์  อนุโคตร

9491. นางสาวภาวิณี  ท านา

9492. นางสาวภิญญาพัชญ์  ชัยแสงธนารีย์

9493. นางสาวภิมลพร  นาทุ่งหม่ืน

9494. ว่าท่ีร้อยตรีภูวนาถ  นาค ารอด

9495. นางสาวมนทิราลัย  ผลวิเศษสิทธ์ิ
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9496. นายมนัสพงศ์  อยู่ศรี

9497. นางสาวมยุรฉัตร  ชัยมาลา

9498. นางสาวมิลล์ทิตรา  มหาพรม

9499. นางสาวเมธปิยา  ชูเก็น

9500. นางสาวเมษยา  พุทธสาร

9501. นางสาวยลดา  ไชยโสดา

9502. นางสาวยุพารัตน์  จันทร์หล่ม

9503. นางสาวรวิวรรณ  พัฒนศิลป์

9504. นายรัฐพงษ์  ชารี

9505. นางสาวรัตติยา  โกศล

9506. นางสาวรัตวรรณ  สีทน

9507. นางสาวราตรี  จันทะคะมุด

9508. นางสาวราตรี  เนาว์บุตร

9509. นางสาวลัดดา  แก้วหานาม

9510. นางสาวลัทธวรรณ  น้อมในธรรม

9511. นางสาววนิดา  เข็มพิมาย

9512. นางสาววนิดา  ทิพประโสฐ

9513. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงวนิดา  ปาสาริกัง

9514. นางสาววนิดา  วันวิเศษ

9515. นางสาววรดา  ขอห้อมกลาง

9516. นายวรปรัชญ์  ศิรินุวัฒน์

9517. นางสาววรรณภา  ผดาวัลย์

9518. นางสาววรรณภา  สุวรรณวงค์

9519. นางสาววรานุช  ทองดี

9520. นางสาววราภรณ์  บูระณะ

9521. นางสาววราภรณ์  ปีคูณ
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9522. นางสาววราภรณ์  ศรีนา

9523. นายวศิน  ศรีบุญเรือง

9524. นางสาววันนิสา  เหล่าราช

9525. นางสาววันวิสา  ภูมิสุข

9526. นางสาววัลลภา  สืบศรี

9527. นางสาววารุณี  จันทสงเคราะห์

9528. นางสาววิจิตรา  ปาชา

9529. นายวิทวัส  เยาวพันธ์

9530. นางสาววิภาวี  ไตรนพ

9531. นางสาววิลาวัลย์  ภูแถวเชือก

9532. นางสาววิลาสินี  แพทย์วงษ์

9533. นางสาววิสานารถ  ปรือปรัก

9534. นายวีระชัย  จอมทรักษ์

9535. นางสาววีรินทร์  ลามค า

9536. นางสาวศยามล  เจริญ

9537. นางสาวศรีสุดา  ธรรมนุส

9538. นางสาวศศิ  สารจันทร์

9539. นางสาวศศิธร  คงทัน

9540. นางสาวศศิธร  สุนรกุมภ์

9541. นางสาวศศินภา  นวลจันทร์

9542. นายศาสตราวุธ  ชาสุนา

9543. นางสาวศิริญาภรณ์  ศรีคุ้มเก่า

9544. นายศิริพงษ์  มุนติเก

9545. นางสาวศิริภัสสร  แจ่มศักด์ิ

9546. นางสาวศิริวรรณ  พุทธิเสน

9547. นางสาวศิริวรรณ  ยางหงษ์
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9548. นางสาวศิริวิภา  วิบุญกุล

9549. นางสาวศิลามณี  ดีดวงพันธ์

9550. นายศุภณัฐ  วงศ์ศรีชา

9551. นางสาวศุภธิดา  อ่อนไชยเวียง

9552. นางสาวศุภากร  เทพนวน

9553. นางสาวศุภาวรรณ  พิทักษ์ภูพันธ์

9554. นายเศรษฐพล  นุหัง

9555. นางสาวสนทิดา  พละศักด์ิ

9556. นางสาวสรญา  ทันจันทร์

9557. นายสิทธิชาติ  พลศรี

9558. นางสาวสิริกานต์  พูลเพ่ิม

9559. นางสาวสิริญา  นอกลาง

9560. นางสาวสุกัญญา  โสภา

9561. นางสาวสุจิตตรา  ทองปัญญา

9562. นางสาวสุชา  จันทรัพย์

9563. นางสาวสุชาดา  สาวเหล่า

9564. นางสาวสุดาพร  นาคนวล

9565. นางสาวสุดารัตน์  พิสุราช

9566. นางสาวสุทธิดา  จันทรัตน์

9567. นางสาวสุธารินี  นวนตา

9568. นางสาวสุธาวรรณ  หอมพิทักษ์

9569. นางสาวสุธีมนต์  ท าไธสง

9570. นางสาวสุนันทา  สอนแหยม

9571. นางสาวสุนิตา  สีวันทา

9572. นางสาวสุนิสา  หลวงราชบัณฑิต

9573. นางสาวสุพรรนษา  ทัดศรี
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9574. นางสาวสุพรรษา  ศรีบุษย์

9575. นางสาวสุพัตรา  สง่าศรี

9576. นางสาวสุพิชฌาย์  มณีนาค

9577. นางสาวสุภัสษร  กัลยากุล

9578. นางสาวสุภานัน  เหมรา

9579. นางสาวสุภาวดี  อ่างค า

9580. นางสาวสุมิตรา  โฉชัย

9581. นายสุรชัย  ตะพานแก้ว

9582. นางสาวสุรัชชา  หงทัพ

9583. นางสาวสุวรรณี  บุญจันทา

9584. นางสาวเสาวนีย์  กระฐินเทศ

9585. นางสาวโสภาวรรณ์  วีระจันทร์

9586. นางสาวโสภิดา  อ่ิมพูล

9587. นางสาวหทัยมาศ  อ่ิมเสถียร

9588. นางสาวอฐิติยา  พลเย่ียม

9589. นางสาวอทิตยา  สุดาเดช

9590. นายอธิราช  แฉ่งสูงเนิน

9591. นายอธิราช  อินชูวงษ์

9592. นางสาวอนัญญา  ธงงาม

9593. นางสาวอนัญญา  ศักด์ิดี

9594. นายอนาวิน  จันทรคามิ

9595. นางสาวอภิญญา  สาลัง

9596. นางสาวอภิญญา  อาจมนตรี

9597. นายอภิสิทธ์ิ  ป่าเจือ

9598. นายอภิสิทธ์ิ  เอ่ียมสะอาด

9599. นางสาวอมรรัตน์  เพ็งบ้านไร่
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9600. นางสาวอรญา  ประทุมดี

9601. นางสาวอรญา  ผลาผล

9602. นางสาวอรยา  ศรีลาศักด์ิ

9603. นายอรรถพล  เพียรหาผล

9604. นางสาวอรัญญา  บุญชู

9605. นางสาวอริยาพร  ธรรมบุตร

9606. นายอลงกต  อินทรปรีดา

9607. นางสาวอัจฉราพร  สุตธรรม

9608. นางสาวอัญชญา  นามสพุง

9609. นางสาวอัญชลี  มีคะ

9610. นางสาวอัญธิกา  ปุระพรม

9611. นางสาวอัญพัชญ์  พิวัฒน์ตานนท์

9612. นางสาวอาทิตยา  ขันแก้ว

9613. นางสาวอาทิตยา  บุญมาหล้า

9614. นางสาวอาทิตยา  ป่ินค า

9615. นางสาวอารยา  ค าชุมแสง

9616. นางสาวอาริษา  นาวงศ์

9617. นางสาวอารียา  จันทร์สม

9618. นางสาวอารียา  อ่อนวงษ์

9619. นางสาวอารีรัตน์  บุญจวง

9620. นางสาวอินทุอร  โคตรประทุม

9621. นางสาวอินทุอร  เชิดสกุล

9622. นางสาวอ่ิมพิลา  ประทาน

9623. นางสาวอิสราพร  อุดรกูล

9624. นางสาวอิสราภรณ์  วิเชียรไชย

9625. นายเอกสิทธ์ิ  ศิลา
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9626. นางสาวแอนนา  ทิทึกทักษ์

ศิลปกรรมศำสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับ  1  เหรียญทอง

สำขำวิชำทัศนศิลป์

9627. นายอมรเทพ  อาจอ่อนศรี

ศิลปศำสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับ  1  เหรียญทอง

สำขำวิชำกำรจัดกำรวัฒนธรรม

9628. นางสาวชนิตา  กัลยา

ศิลปกรรมศำสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับ  1

สำขำวิชำทัศนศิลป์

9629. นางสาวจุฑาทิพย์  บัวจันทร์

ศิลปกรรมศำสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับ  2

สำขำวิชำทัศนศิลป์

9630. นายสราวุฒิ  สุดสายเนตร

ศิลปศำสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับ  2

สำขำวิชำกำรจัดกำรวัฒนธรรม

9631. นางสาวมนัสนันท์  จันทรา

ศิลปกรรมศำสตรบัณฑิต

สำขำวิชำทัศนศิลป์

9632. นางสาวกัญญาวีร์  อัศวภักดีกุล

9633. นางสาวกัลยานาถ  อ่อนละออ

9634. นายกิตติโชติ  พรมสิทธ์ิ

9635. นายกิตติพงศ์  วงษ์เจริญ

9636. นางสาวกิติกร  ศรีหะไตร

9637. นางสาวเกศรา  สุพรม

9638. นางสาวเกษสุดา  ในขาว

9639. นางสาวขวัญฤทัย  ไชยรถ
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9640. นายฆนาการ  บุญมาวงศ์

9641. นายจักรกฤษณ์  ทองกลม

9642. นางสาวจิดาภา  กองศิริ

9643. นายจิตติพันธ์  ผลจันทร์  

9644. นางสาวจินตนา  ทองไทย

9645. นางสาวชโลบล  ชานวน

9646. ว่าท่ีร้อยตรีชัยชาญ  เน่ืองพนอม

9647. นางสาวชุติมา  พูนภิญญา

9648. นายโชคทวี  ศรีทอง

9649. นางสาวญาดา  สุ้ยเสริมสิน

9650. นางสาวณัฐฐาพร  วันทา

9651. นายณัฐภัทร  ชินบรรเทา

9652. นางสาวทัศนีย์  ศิริบุรี

9653. นายธนพล  ดาทุมมา

9654. นายธนพล  อารีเอ้ือ

9655. นางสาวธนัญญา  เฉียบแหลม

9656. นางสาวธนาพร  ศรีสวัสด์ิ

9657. นายธรณินทร์  แสงลุน

9658. นางสาวธันสุดา  ริรักชาติ

9659. นางสาวธีรดา  ผานัด

9660. นายธีรพล  สีอ่ิน

9661. นายนนทวัฒน์  ป้องศรี

9662. นายนันทกิจ  ด่านสุวรรณ

9663. ว่าท่ีร้อยตรีนันทวัฒน์  วิทเวทย์

9664. นายนิติกร  พูลทิพย์

9665. นายนิรัตน์  อุทาวงศ์
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9666. นางสาวนุสรา  วังแจ่ม

9667. นายบัณฑิต  ออกมา

9668. นางสาวเบญจภรณ์  แสนศรี

9669. นางสาวปาจารี  โคตรคันธา

9670. นางสาวพรสุดา  จันทบูรณ์

9671. นายพรหมพิทักษ์  อ่างมณี

9672. นางสาวพฤกษา  จรจอม

9673. นางสาวพัชรินทร์  บุรีวรรณ์

9674. นายพุทธิพงษ์  ก าลังศิลป์

9675. นายภวัตสิทธ์ิ  มุณีไชย

9676. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงภัสสราภรณ์  ใจอุ่น

9677. นายภูมิตระการ  กาญจนพัฒน์

9678. นายมาโนชญ์  ชูรัตน์

9679. นางสาวมาวารี  ขันติกิจ

9680. นางสาวมุกดาวรรณ  พนาสันต์

9681. นางสาวรัตติยาภรณ์  ทัศนิยม

9682. นางสาวรัตนากร  สิตวงษ์  

9683. นางสาวรุ่งอรุณ  มีนาคะ

9684. นายลัทธพล  ไชยช่วย

9685. นายลายศิลป์  ศรีโลห้อ

9686. นางสาววรัญญา  ซุยไกร  

9687. นายวรากร  มิรัตนไพร

9688. นางสาววราพร  แขนโพธ์ิ  

9689. นายวศิน  สิงห์ชมภู

9690. นายศราวุธ  ซาน้อย

9691. นางสาวศศิธร  วัดตรง
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9692. นายศักดิสิทธ์ิ  ป้อมสุวรรณ์

9693. นายศุภกิตต์ิ  พรมมา

9694. นายสกาย  จันทะนา

9695. นางสาวสกุลวรรณ  บุญศรี

9696. นายสัญชัย  สุขเจริญ

9697. นางสาวสาวิตรี  โพชฌงค์ขันธ์

9698. นายสิทธิพงษ์  พรมสวัสด์ิ

9699. นางสาวสุดารัตน์  หาญชนะ

9700. นางสาวสุวิชาดา  ไชยเทียมพล

9701. นายเสถียร  ใจดี

9702. นายเสรี  ศรีทอง

9703. นางสาวเสาวลักษณ์  โนนชัยขันต์

9704. นายอดิศร  วงศ์สิทธ์ิ

9705. นางสาวอรญา  บุราคร

9706. นางสาวอรญา  พงษ์สกุล

9707. นางสาวอรณี  ชัยปัญญา

9708. นายอริญชย์  ดกกลาง  

9709. นางสาวอาริตา  วิจารณรงค์

9710. นางสาวเอ้ือมพร  สิมมะลา

สำขำวิชำศิลปะกำรแสดง

9711. นายกฤษณะ  โพธิจักร์

9712. นายกฤษณะ  วันทอง

9713. นางสาวกัญญารัตน์  ค าแดง

9714. นายกันตพงศ์  ม่ิงมา

9715. นางสาวกาญจนา  แซงบุญนาง

9716. นางสาวเกศรา  บรรจง
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9717. นางสาวเกศรา  เพ่ิมพูล

9718. นายจตุรภัทธ  พลเสนา

9719. นางสาวจรรยา  ชิณโคตร

9720. นายจักรกฤษ  กันหากูล

9721. นายจักรวุฒิ  ทองคล่ี

9722. นางสาวจิตรกัญญา  มหาพรม

9723. นางสาวจินตนา  อุทะลา

9724. นายจิระเดช  ประก่ิง

9725. นายจิรานุวัฒน์  โสมวงศ์

9726. นางสาวจุฑาทิพย์  จอกสูงเนิน

9727. นางสาวเจนจิรา  แก้วค าใส

9728. นางสาวโฉมพิไล  จ าเริญสรรพ์

9729. นางสาวชลิตา  เกาะน้ าใส

9730. นางสาวฐิตาภา  สุยะใหญ่

9731. นายณัฐพล  เพชรบุตร

9732. นางสาวณัฐริกา  วงไชยา

9733. นายเดชาวัต  คุณแก้ว

9734. นายทรงยศ  พุทธโอวาท

9735. นางสาวทับทิม  จันทร์สระบัว

9736. นายธนกร  มาเจริญ

9737. นายธนากรณ์  น้อยบาท

9738. นายธเนศ  ศรวิเศษ

9739. นางสาวธัญยพร  ขุริมนต์

9740. นายธีรภัทร์  พรหมอารักษ์

9741. นายธีรศิษฎ์  เพชรมณี

9742. นายนนทวัฒน์  ทองดวง
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9743. นางสาวนวลศิริ  อินลี

9744. นายนัฐพล  กลึงกลางดอน

9745. นางสาวนันทนา  สารีนันท์

9746. นางสาวนิภาพร  มูลเอก

9747. นางสาวเนตรชนก  ดิษฐ์เย็น

9748. นายบัณฑิต  ช่องวารินทร์

9749. นางสาวบุษรินทร์  คนล่ า

9750. นางสาวปนัดดา  จันทหา

9751. นายพงศกร  ม่วงชาติ

9752. นายพนมกร  ละครเพชร

9753. นางสาวพนิดา  ภูมิเพ็ง

9754. นางสาวพรชนก  ปัดถา

9755. นางสาวพัชรีพร  ชาภักดี

9756. นายพิทยานุวัฒน์  ธรรมชอบ

9757. นายภัทรพงษ์  นนนาภา

9758. นางสาวภัสสร  แสนภูเขียว

9759. นายภูชิต  ค าพูล

9760. นายภูวดล  กัลยานาม

9761. นายภูวนัย  ปะวะเค

9762. นางสาวมริสา  ศรีสุวอ

9763. นางสาวมาริสา  ถ่ินถาน

9764. นางสาวมินตรา  ดิษฐ์จุ้ย

9765. นายรัชชานนท์  ประเสริฐทรัพย์

9766. นางสาวรัศมี  ธิบูรณ์บุญ

9767. นายฤทธิรงค์  ศรีสุย่ิง

9768. นางสาววชิรญา  แก่นจันทร์
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9769. นายวชิรวิชญ์  ม่ิงแม้น

9770. นายวทัญญู  เลิศล้ า

9771. นางสาววราภรณ์  บรรลือ

9772. นายวัชรพล  ส านัก

9773. นางสาววัชราภรณ์  ขันทะจักษ์

9774. นายวิทยา  ศรีชัยลา

9775. นายวุฒิศักด์ิ  จ ารัสไว

9776. นายศรศมน  ศรีประสงค์

9777. นางสาวศศิณา  นิยมสุข

9778. นายศุภชัย  บุญโรจน์

9779. นางสาวศุภลักษณ์  ผ่านส าแดง

9780. นางสาวศุภานิช  ทองพูล

9781. นายสถิตย์พร  จงมีเสร็จ

9782. นางสาวสลักจิตร  โกธา

9783. นายสิทธิพงษ์  หรดี

9784. นางสาวสุกัญญา  รักษาภักดี

9785. นางสาวสุกัลญารัตน์  ขันทัพไทย

9786. นางสาวสุชญา  โพธ์ิกาญจนกุล

9787. นางสาวสุทธิดา  ปัญญาดี

9788. นางสาวสุพิชญา  พงศ์สุวรรณ

9789. นางสาวสุรัญชนา  ประเสริฐศรี

9790. นางสาวสุรีพร  จินดาศรี

9791. นายอชิรวิทย์  คูนาแก

9792. นายอภิวัฒน์  ยศกระโทก

9793. นางสาวอมรประภา  ไชยเดช

9794. นางสาวอรวี  วาลมนตรี
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9795. นางสาวอรอุมา  สีแก้วน้ าใส

9796. นางสาวอาธิมา  ศิริภักด์ิ

9797. นางสาวอารียา  เพียแก่นแก้ว

9798. นายอ านาจ  สนุ่นดี

9799. นางสาวพิมพิกา  ไชยะ

ศิลปศำสตรบัณฑิต

สำขำวิชำกำรจัดกำรวัฒนธรรม

9800. นางสาวกนกรัตน์  ปานขวาน้อย

9801. นายกรรชัย  เอ้ือพรศิริกุล

9802. นางสาวกรรณิการ์  เงดหมาน

9803. นางสาวกังสดาล  เบิกศรีไสย์

9804. นางสาวกัญณิกา  พุฒกลาง

9805. นายกิติศักด์ิ  ลาโพธ์ิ

9806. นางสาวขรินทร์ทิพย์  บุตษาธรรม

9807. นางสาวเขมนันท์  ปันศักด์ิ

9808. นางสาวจิราภรณ์  พุดผา

9809. นางสาวจุฑามาศ  จ ารัสแนว

9810. นางสาวจุฬาลักษณ์  วรไหล

9811. นายชาญวิทย์  พุมนวล

9812. นายชินกฤต  ประทวนชัย

9813. นายเชาวรินทร์  โยธานารถ

9814. นางสาวซูลนา  มาเย๊าะกาเซ๊ะ

9815. นางสาวณัฐชา  สมจิตร์

9816. นางสาวณัฐธิดา  ศรีสารคาม

9817. นางสาวณัฐวรรณ  ศรีหาพุธ

9818. นายณัฐวุฒิ  ชารีมุ้ย
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9819. นายดนัย  มาตสุด

9820. นางสาวดวงเดือน  อันทะราศรี

9821. นางสาวดุษฎี  ฟันงูเหลือม

9822. นายทินกร  โมธรรม

9823. นายธนดล  ค าปลิว

9824. นายธนาดล  เหรัญดิษฐ์

9825. นางสาวธนาภา  เจริญศรี

9826. นายธิติวุฒิ  กุลสาร์

9827. นางสาวธีรกานต์  ผดุงกิจ

9828. นายนพรุจ  ทศภา

9829. นางสาวนฤมล  ไกรวงษ์

9830. นางสาวนัฐชา  นนทรีย์

9831. นายบดินทร์  เพียงสุวรรณ์

9832. นายปริญญา  ค าสีแก้ว

9833. นางสาวปลิตา  ฐาวนาศาสตร์

9834. นายปิติพล  ชนะชัยวิบูลวัฒน์

9835. นายพรานไพร  พุทธา

9836. นางสาวพัชมณ  รัตนภักดี

9837. นายพีรพงศ์  วงษ์ตาไข่

9838. นายภคีนันท์  จินตบัณฑิตวงศ์

9839. นางสาวภัทรวรินทร์  โพธิรุกษ์

9840. นายภัทรุตม์  เพ็งพุฒ

9841. นายภูวเมศฐ์  โรจน์จรัสวุฒิ

9842. นายมนตรี  แก้วจันทร์

9843. นางสาวมนทิชา  ไชยมิตร์

9844. นางสาวรัชนก  มัตทะปะนัง
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9845. นางสาวรูสดา  มาลอตาฮู

9846. นางสาวลลิตา  ป่วนกระโทก

9847. นางสาววรรณนิสา  ประทุมมาท

9848. นางสาววรรณพร  ลอยรี

9849. นางสาววันวิสา  ซุยชะโก

9850. นางสาววิภาภรณ์  ภูชมศรี

9851. นางสาววิภาวรรณ  อรุณวิจิตร

9852. นางสาวศยามล  มาตวังแสง

9853. นางสาวศศิธร  บาลพิทักษ์

9854. นายศักด์ิสิทธ์ิ  แก้วน้ า

9855. นายศักด์ิสิทธ์ิ  อรัญโชติ

9856. นายศาสวัติ  โชคบัณฑิต

9857. นางสาวศิริลักษณ์  แข็งขัน

9858. นางสาวสราวลี  รักกุศล

9859. นายสิริโชติ  เทศสาย

9860. นางสาวสิริรัมภา  เวียงธรรม

9861. นายสุชน  สุวรรณ

9862. นางสาวสุดารัตน์  ปัดบุญทัน

9863. นางสาวสุธิดา  สมณา

9864. นางสาวสุภาพร  ศรีประทุมวงศ์

9865. นางสาวอโนชา  โพโส

9866. นายอภินันท์  วรรณภักดี

9867. นางสาวอรุณรัตน์  ไชยดา

9868. นางสาวอินทิรา  พากเพียร




