หน้าที่ 1 จาก 310

#N/A ญญาบัตร ประจําปี 2561
ลําดับการเข้ารับพระราชทานปริ
ลําดับ

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย
1 พระมหาณัฐพล โพไพ (เกตุธมฺโม)
สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์
2 พระครูสังฆรักษ์เดชา เหมนิธิ (เตชธมฺโม)

3 พระมหาทองเติม สายคํา (อาจารสุโภ)
4 พระครูปริยัติชโยดม ไชยา หมั่นบรรจง (ปิยชโย)
5 พระมหาวชิราวุธ หนองสูง (วชิรเมธี)
6 พระใบฎีกาวิชัย เวชยันต์ (กลฺยาโณ)
7 พระวีระพงษ์ บุญคง (อธิจิตฺโต)
8 พระครูวุฒิธรรมาภิราม สุบิน แก้วดวงสี (จนฺทาโภ)
9 พระครูศรีมหาชยาภิมณฑ์ ประเสริฐพร ชาวหา (ฐิติสิริ)
10 พระอธิการสุพจน์ ศรีปัญญา (คุณวีโร)
11 พระสุวิจักขณ์ กุลยศชยังกูร (โชติวโร)
12 พระปลัดอนันต์ สนพะเนาว์ (โชติวํโส)
13 พระครูอุดมชัยสิริ ณรงค์ กุลสุวรรณ์ (อนุตฺตโร)
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย
14 พระมหาธวัชชัย ทะนู (ปริทฺธโช)
สาขาวิชาศาสนาและภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
15 พระดํารงค์ โพธิ์สิงห์ (เกตุธมฺโม)
16 พระครูประสิทธิ์ธรรมาภรณ์ บุญบุตร (ธมฺมวโร)
17 พระแพรทอง แก้วทองมี (สนฺติมโน)
18 พระศราวุธ ปราณี (ญาณโสภโณ)

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 2 จาก 310

ลําดับ

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการเมืองการปกครอง

19 พระณัฐพงศ์ ธรรมสัตย์ (คุณวํโส)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย
1 นางสาวปณิตา น้อยหลุบเลา
2 นางสาวมะณีรัตน์ รักเพื่อน
สาขาวิชาเคมี
3 นางสาววิไลวรรณ สิมเชื้อ
4 นางสาวสุทิศา สมบัติดี
สาขาวิชาชีววิทยา
5 นางสาวกรรณิการ์ สุกะดีทัด
6 นางสาวจิราพร ไทยเจริญ
7 นางสาวชลธิชา ขุนพรม
8 นายนัฐวุฒิ พานิชย์เลิศอําไพ
9 นางสาวปรียานุช ใจหาญ
10 นางสาวพรพรรณ ขจรจิต
สาขาวิชาบรรพชีวินวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)
11 นางสาวสุชาดา คําหา
12 นายอธิวัตน์ วัฒนะพิทักษ์สกุล
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
13 นายโกศล เรืองแสน
14 นายปกรณ์เกียรติ ภูกองพลอย
15 นายวสันต์ ปินะเต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
16 นายจุมพล อิสระวิสุทธิ์
17 นายธนกร ดุจเพ็ญ

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 3 จาก 310

ลําดับ
หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
18 นายสรายุทธ พรเจริญ
สาขาวิชาการวิจัยทางศิลปกรรมศาสตร์
19 นางพรสวรรค์ พรดอนก่อ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
20 Mr.Quy Nguyen Van
21 นายอิษฏ์ อินทรภูมิ
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
22 นางกุสุมาวดี ฐานเจริญ
23 นางสาวจิรายุ สาอุตม์
24 นางสาวพะงา ยืนยาว
สาขาวิชาการจัดการ
25 นางยุพาภรณ์ ชัยเสนา
26 นางสาวสิริวงษ์ เอียสกุล
27 นายอภิ คําเพราะ
สาขาวิชาการจัดการการตลาด
28 นายฉัตรชัย อินทสังข์
29 นางดารณี เกตุชมภู
30 นางสาวพรศิริ วิรุณพันธ์
31 นายวิทวัส ปานศุภวัชร
32 นางสาวศศิฉาย พิมพ์พรรค์
สาขาวิชาการบัญชี
33 นางกรวิกา ไชยวงศ์
34 นางขวัญชนก ห่านนิมิตกุลชัย
35 นางสาวธัญญ์นิธิ จิรพัฒนาพรสิน
36 นางสาวนันทิยา พรมทอง
37 นางสาวนุชจรินทร์ โลหะปาน
38 นางสาวปิยนุช ปรากฏดี

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 4 จาก 310

ลําดับ
หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
39 นางสาวภัทรสิริ ทิพย์ธนมณี
40 นางสรินยา สุภัทรานนท์
41 นางสาวสาธิยา กลิ่นสุคนธ์
สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม
42 นายจรินทร์ ฟักประไพ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
43 Mr.Bounleuane Douangdeuane
44 นายเจษฎา สุราวรรณ์
45 นางมิ่งขวัญ ภูหงษ์ทอง
46 นางสาวศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง
47 นายสงกรานต์ นักบุญ
สาขาวิชาดุริยางคศิลป์
48 นายไชยวุธ โกศล
49 นายณัฐวัฒน์ โฆษิตดิษยนันท์
50 นายนวเทพ นพสุวรรณ
51 นายรัชวิช มุสิการุณ
52 นายวัชระ แตงเทศ
53 นายสุธีระพงษ์ พินิจพล
54 ว่าที่ร้อยตรีเสกสรรค์ โสดเสียว
สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์
55 MissWang Yangming
56 นางสาวกฤติยา ชูสงค์
57 นางสาวไข่มุกด์ ชมชื่น
58 นางสาวจุฑามาศ รัตตะมาน
59 นายชวดล สิงห์คําป้อง
60 นางโชติกา พรทินผล
61 นายณรงค์ศักดิ์ คูบุญญอารักษ์

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 5 จาก 310

ลําดับ
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นายณัฐปกรณ์ อภิมติรัตน์
นางสาวณัฐพัชร์ เตชะรุ่งไพศาล
นายธนกร ภิบาลรักษ์
นางธัญญลักษณ์ พรรณประสาทน์
นายปณต สุสุวรรณ
นายประเทศ ปัจจังคะตา
นางปราณี รัตนธรรม
นายปรีชา จันทร์เทพ
นางสาวพริ้มเพราวดี หันตรา
นายภัทระ อินทรกําแหง
ว่าที่ร้อยตรีภูวนาท มาตบุรม
นายมนัสพล ยังทะเล
นางสาวยุพาวรรณ ดุลยสุจริต
นายวัลยรุจ เถาว์หิรัญ
ร้อยตรีวิเชียร นามการ
นายศิริชัย ทัพขวา
นายสมเกียรติ ทรัพย์สวนแตง
นางสริตา พันธ์เทียน
นายสุทธิพงศ์ ศรีชุมพล
นายสุทธิรักษ์ ประจงกูล
นายสุธีร์พงษ์ ศรีวิราช
นางสุนทรี อุดชาชน
นางสาวสุรัสวดี สินวัต
นายอดุลย์ บุญฉ่ํา
นายอุทัย ไชยะพันธ์
นายอุทาน บุญเมือง
นายเอนก อาจวิชัย

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 6 จาก 310

ลําดับ
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
สาขาวิชาความหลากหลายทางชีวภาพ
นางกรรณทิวา แสนพรม
นางระพีพร พลเหี้ยมหาญ
นางสาวรัตนาวลี เสนาวงศ์
สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
นางสาวชนมน สุขวงศ์
นายธนพจน์ โพสมัคร
นางสาวธนะดี สุริยะจันทร์หอม
นายมนตรี อินตา
นางสาวลักษณา สกุลทอง
นางสาวศิริภิญญา ตระกูลรัมย์
นางศุภมิต ศิริโสภณภิวัฒน์
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
นางสาวกนกรัตน์ บุญไชโย
นางสาวกฤตยาณี กองอิ้ม
นางสาวทิพย์ภากรณ์ ใจวัน
นางวิลาวัณย์ พรพัชรพงศ์
นางสาวศศิญานัยน์ แสนแพง
นางสาวสุขวสา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม
นางสุชัญญา เยื้องกลาง
นางสาวโสมณุดา สัมมานุช
สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
Mr.Inthaseng Inthalaxa
Mr.Phaivanh Duangphachanh
นายเชษฐา ปัทมสีแก้ว
นางสาวศศิพิสุทธิ์ หงษ์สมบัติ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกําลังกายและการกีฬา

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 7 จาก 310

ลําดับ
หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
111 นางรัตนาพร กองพลพรหม
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
112 นางสาวจตุพร พงศ์พีระ
113 นางสาวจินตวีร์ โยสีดา
114 นางสาวจุฑามาศ อนันเต่า
115 นางสาวธัญญาพร ก่องขันธ์
116 นางสาวพนาภรณ์ สุวรรณศรี
117 นายพิชิต ชินกร
118 นายศรายุทธ สุภะโส
119 นางสุภัตรา สฤษชสมบัติ
120 นายสุวิทย์ คํามณี
121 นางสาวเสาวรสธ์ พลโคตร
122 นางอรุณลักษณ์ คํามณี
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการนิเทศการศึกษา
123 นางอรอุมา บวรศักดิ์
สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
124 นายกฤษฎา กัลปดี
125 นายกฤษดากร พลมณี
126 นายกัมปนาท บุญทอง
127 นางจรูญรัตน์ รัตนากร
128 นางณัฐชา แก้วเนตร
129 นางนงลักษณ์ ชัยชูมินทร์
130 นายนริศ ภูอาราม
131 นางปนัสยา รัตนพันธุ์
132 นายปริญญ์ งามสุทธิ
133 นายพิรุณ เรืองไพศาล

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 8 จาก 310

ลําดับ
134
135
136
137
138
139
140
141
142

143
144
145
146
147
148
149

150
151
152
153
154
155

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร
นางรุ่งอรุณ บวรชัยเดช
นางสาววาสนา ร่มโพธิ์
ว่าที่ร้อยโทสัมฤทธิ์ สมนาม
นายสาส์นลิขิตชัย พลไธสง
นางสาวสิรินทร พรมสวัสดิ์
นางสุภาวดี ปกครอง
นายอธิป ศรีบรรเทา
นางสาวอัษฎานิษฐ์ โคตรชัย
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย
Mr.Eng Tola
MissPalidtha Latsimma
นายบรรจง บุรินประโคน
นายสุภสิทธ์ พันแน่น
สาขาวิชาวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
นางสาวดารารัตน์ กันทวงค์
นางสาวพร้อมสุดา ศรีเนตร
นางสาวอาภัสรา จันทานิตย์
การศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
นางสาวกนกอร ศรีปัญญา
นางสาวเกษศิริน สากระจาย
นางสาวธนาวรรณ ประจุดทะศรี
นางนิตย์รดี สารจันทร์
นางสาวปภาวี ปะริตวา
นางสาวปีย์วรา หาญวงษา

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 9 จาก 310

ลําดับ
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาววรัญญา เชื้อวังคํา
นางสาววศิมน นันทะแสน
นางสาวศศิวิมล ศรีทอง
นางสาวสุธิดา อาษา
นางสาวอิศรีย์ มนีวิโรรจน์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
นางสาวกิตติยา โพธิสาเกตุ
นายเกษมศักดิ์ ปราบณรงค์
นางสาวจิราภรณ์ ไชยกมล
นางจุฬารัตน์ มีหลง
นายเฉลิมพร งิ้วกลาง
นายเฉลิมพล จันดา
นางสาวชลธิชา การถาง
ว่าที่ร้อยตรีชาญณรงค์ พันธ์แก่น
นางสาวฐิติกัญญ์ ลีวงศ์ศักดิ์
นายดนุพล กาญจนะกันโห
นางดวงรัตน์ บรรเทา
นางสาวทัศดาว โยงไทยสง
นางสาวธัญญารัตน์ เกื้อหนุน
ว่าที่ร้อยตรีหญิงนัยนา บุญหล้า
นางสาวนุจนาจ ขุนาพรม
นายเบญจมินทร์ โคตรสุโน
นายประมวล ไชยโคตร
นายประยุง ภูศรี
นางปิยนุช กาญจนะกันโห
นางสาวพิชชาภา อ่างสุวรรณ
นางเพลินพิศ สิงห์คํา

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 10 จาก 310

ลําดับ
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นายไพชยนต์ จิณรักษ์
นางสาวมลิวรรณ์ ภิรมย์รักษ์
นายโยธิน สิงห์คํา
นางรัญชิดากานต์ จรรย์โกมล
นางสาวลภัตสดา นราพงษ์
นางสาววรรณภา ธรรมขันธ์
นางสาววันทนีย์ ห้าวหาญ
นางสาววันวิสาข์ สิงห์อุ่น
นายวิทยา แสนแป้
นางสาววิรากานต์ บุตรพรม
นางสาววิไลพร อ่อนภูเขา
นายวิวัฒน์ชัย ศรีจันทร์
นางสาวศศิวิมล ภักดียา
นางศิวรักษ์ สีดํา
นางสมมาตย์ ศรีจันทร์
นายสันติ อุดคํา
นายสุริยา เสนาวงค์
นายสุริยา ชาวน้ําปาด
นางสาวเสาวนีย์ แสงใส
นางสาวอติกานต์ โชติสวัสดิ์
นายอนุชิต มโนรินทร์
นางสาวอมรรัตน์ ราชจันดี
นางสาวอรทัย ธารแผ้ว
นางสาวอรทัย คล้ายสอน
นางอัญชลี ไชยขันธุ์
นายอาทิตย์ โพนศรีสม
นางสาวอิสริญาภรณ์ โชคแสน

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 11 จาก 310

ลําดับ
หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
209 นางอุไรวรรณ ศรีศักดิ์
สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
210 นางสาวกัญพัชร แสงกล้า
211 นางกานต์สินี หูมดา
212 นายการัณยภาส ศิวะกรภูริหิรัญ
213 นายคุณาวุฒิ สิงห์ทอง
214 นายชวลิต พาระแพน
215 นายชูชาติ รูปงาม
216 นางเต็มดวง ทบศรี
217 นางสาวทิพากร กิ่งมิ่งแฮ
218 นางสาวธนสวรรณ วงศ์ก่อ
219 นางธนิตา สิงห์บุญมี
220 นางสาวธัญวรัตน์ สําราญมาก
221 นางนิภาภรณ์ ซ้ายโพธิ์กลาง
222 นางสาวนิสาลักษณ์ จันทร์อร่าม
223 นางนุดจนาจ สัพโส
224 นายประโมทย์ นันนิล
225 นางสาวผุสรัตน์ ดอนสถิตย์
226 นางสาวพัชรินทร์ สงครามศรี
227 นางเพ็ญพักตร์ มิ่งวงศ์ธรรม
228 นางไพรวรรณ ดอนกระสินธุ์
229 นางสาวภรณ์ทิพย์ ชูไตรรัตน์
230 นางสาวภัทริน ไชยวงศ์
231 นายรณยุทธ นิลโคตร
232 นายวิเชียร สมชาย
233 นางวิริญญ์ แวงโสธรณ์
234 นายวิวัฒพงษ์ พัทโท

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 12 จาก 310

ลําดับ
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นายเวนิช สาริศรี
นางสาวสุธาสินี คุ้มพะเนียด
นางสาวสุธีรา วิเศษสมบัติ
นายอดิศร มิ่งวงศ์ธรรม
นางสาวอัจฉราภรณ์ สิงห์สม
สาขาวิชาการวัดผลการศึกษา
นางกัญญ์รินท์ ป้อมมะรัง
สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
นายกฤษณุ ปะทานัง
นายชนะพงศ์ คําทา
นางสาววิลาวรรณ จันโทวาท
นายศรชัย ปราบงูเหลือม
นายอภิสิทธิ์ ตองกิ่งแดง
สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
นางสาวทิตยาพร พิมพะนิตย์
นางสุวมาศ ไชยบูรณ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
นางสาวนพวรรณ ทะวะลัย
นางสาวปิ่นสุดา มังคะรัตน์
นางสาวภัชญาดา พรมศร
นางสาวมนฑิรา ยอดแสง
นางสาวมัจฉรี ธุลารัตน์
นายศราวุฒิ ด้วงเบ้า
สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
นายจตุภูมิ กุลาสา
นายจิระวัฒน์ โต๊ะชาลี
นางสาวจิราพร พรหมลิ

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 13 จาก 310

ลําดับ
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นายชาญชัย สิทธิโชติ
นายชิติพัทธ์ สุขเกษมศิลป์
นางดาลุน บุญเพิ่ม
นางสาวทับทิม ประมูลจะนัง
นายธีรวัฒน์ รูปเหลี่ยม
นางสาวนราพร อาชนะชัย
นางสาวนันท์นภัส สมหาญ
นางสาวปาริชาติ อังกาบ
นางสาวปิยะทิพย์ ดอนลาดลี
นางสาวพงษ์พิศ พลศรี
นายพรพิชิต ทิทา
นางสาวพรเพชร พิศคํา
นางสาวไพลิน แก้วดก
นางสาวรตวรรณ ประวิรัตน์
นายสุรศักดิ์ สุทธิวรรณ
นางสาวอาธิชา ศิริอามาตย์
นางอุษา ชมภูพฤกษ์
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
MissMenglan Luo
นางกาญจนา ศรีษาคํา
นางสาวจิตตาภัทร์ บุญมี
นางจีระนันต์ ศรีภักดี
นายฉัตรชัย โสภาชื่น
นางสาวชไมพร ชาญวิจิตร
นางทัศนีย์ ทองนํา
นางนฤมล เจริญปรุ
นายบดินทร์ ปัดถาวโร

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 14 จาก 310

ลําดับ
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302

303
304
305
306

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางบุสรินทร์ พาระแพน
นางสาวปนัดดา คํานวนดี
นางสาวปราณี นันทะแสน
นางสาวเปรมสิณี ช่างยา
นางเพ็ญศรี ขันคํา
นางสาวภูมรินทร์ เดียมขุนทด
นางมยุรี เทพถิล
นางเยาวพร เทียบเพชร
นางสาวลักคณา มหันต์
นางสาววรารัตน์ แสนพันดร
นายวัชรภัทร เกตวงษา
นางสาววิลาสินี พรรณะ
นางสาวศรินรัตน์ เพียสุพรรณ
นางสาวศศิวิมล อินทปัตถา
นางสายชล แก้วเพชร
นางสาวสิริพิชญ์ กฤษณา
นางสาวสุภาพร ทองสาดี
นางสุมาลี เทพพร
นางศรีสุวรรณ กุลสิงห์
นางเสาวรี ภูบาลชื่น
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกําลังกายและการกีฬา
นางสาวธราภรณ์ สุนทร
นายสุพัฒน์ ภาณุวาทกุล
สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
นางสาวพิมลมาศ นุสีวอ
นางสาวมยุรี คําโสภา

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 15 จาก 310

ลําดับ
307
308
309
310
311

312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวยุภาวดี นุ่นปิ่นปักษ์
นางสาวโยติกา ชัยวงษา
นายวิษณุ สุทธิวรรณ
นายสุนัย อิ่มอุรัง
นางสาวอัจฉรา สิงห์สร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
นางสาวชนิกา กุลค้อ
นางสาวศศิกานต์ พิมพา
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
นางสาวนงค์เยาว์ นามไธสง
นายภานุมาศ วรสันต์
นางสาวศิริพร ลีพิมพ์
นางสาวสมฤดี แววไทสง
นางสาวเสาวนิตย์ อาจวิชัย
สาขาวิชาเคมี
นางสาวช่อผกา ทองบําเรอ
สาขาวิชาเคมีศึกษา
นางสาวดวงกมล เนาวะเศษ
สาขาวิชาจุลชีววิทยา
นางสาวจีรนันท์ อันทะชัย
นางสาวพิมพ์ชนก สมศิลา
สาขาวิชาชีววิทยา
นายคมกฤษ อุตรวิเศษ
นางสาวปริมประภา ภูส่งสี
นางสาวปัทมา จันทาศรี
นางสาวพรพรรณ กล้าหาญ

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 16 จาก 310

ลําดับ
หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
327 นางสาวสุกัญญา นนทะลี
สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา
328 นางสาวจําปี ไชยเมืองคูณ
329 นางมุทิตา พูนวิเชียร
สาขาวิชาฟิสิกส์
330 นายกร พรหมสาขา ณ สกลนคร
สาขาวิชาวิทยาการจัดการสถิติ
331 นางกัญญาวีณ์ สร้อยแก้ว
332 นางสาวประภาวรรณ เสนาเพ็ง
333 นางอภิรดี นิ้มเจริญ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
334 นายภานุวัฒน์ สีพันธ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
335 นายกฤษฎา ปุ่มเพชร
336 นางสาววริยา โฮชิน
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
337 นายสนธยา เรืองศักดิ์
338 นางสาวอัญชนก เวียนเป๊ะ
339 นายเอกสิทธิ์ อ่อนนางใย
สาขาวิชาความหลากหลายทางชีวภาพ
340 นายธวนนท์ เนียมโงน
341 นางสาวนวลละออง แก้วไธสง
342 นางสาวพิมธิดา นาทุ่งมล
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
343 นายกฤษฎา ลําพองชาติ
344 นายเกษมสันต์ บุษบงก์

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 17 จาก 310

ลําดับ
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360

361
362
363
364
365
366

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นายจักรชัย ชิณโคตร
นายทรงพล วิจารณ์จักร
ว่าที่ร้อยตรีธนภัทร นวลทูล
นายภาณุวัฒน์ ขามประไพ
นายภูริต สินภักดี
นายสมพร คําไชย
นายสราวุธ สิงห์โต
นางสาวอรปรียา เวียงอินทร์
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
นายศุภวิทย์ บัวบุญ
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
นายเจษฎา ตงศิริ
นายฉลอง ปะลาชิตัง
นายยุทธนา ยวงทอง
นายศักดิ์ราวุธ ทองออน
นายศักดิ์สิทธิ์ โสธรศักดิ์
นายสุรศักดิ์ งามสนิท
นายอํานาจ วรรณมาโส
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
นางสาวประพร สาระถี
นางสาวพจี ศีลพันธ์
นางสาวรัชชยา มหาสิริมงคล
นางสาวอัจฉราภรณ์ ม่วงมุลตรี
สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
นายตะวัน เขตปัญญา
นางวัชรนุช จันทคุณ

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 18 จาก 310

ลําดับ
หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
367 นางสาววีณา จําเริญบุญ
368 นางสาวสุทธิวรร เขตคาม
369 นายอภิวัฒน์ ปัจมนต์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
370

371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388

สาขาวิชาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
นายรัฐศาสตร์ เด่นชัย
เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
นางสาวจันทร์ธิมา เพียรธรรม
นางสาวจําเนียร โสมณวัฒน์
นางสาวณัฐวิภา ตั้งใจ
นางสาวนุชจริน ยินดี
นางสาวมธุรดา วิสัย
นางสาวรวิพรรณ หลักรัตน์
นางสาวรัชนีวรรณ รัตนโคตร
นางสาววันวิสาข์ ขนานแข็ง
นางสาวศิรประภา สนสี
นางสาวสันทนา ทองผุย
นางสาวสุลาวัณย์ วรรณโคตร
การจัดการมหาบัณฑิต
นางสาวดารุพัสตร์ ฤทธิมนตรี
นางสาวพรพรรณ บูชากุล
นายวัชรพงศ์ สีดาน้อย
นางสาววิชชาภรณ์ เลิศสุบินรักษ์
นางสาววิลาวัลย์ เทียมเลิศ
นางสาวศุทธินี รัตนเนนย์
นางสาวสุมิตา สุขสุวรรณ

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 19 จาก 310

ลําดับ

389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการตลาด
นางสาวณภัทร จันทะกล
นางสาวณิชาภัทร ขันธ์โพธิ์น้อย
นายปณิธิ คูตระกูล
นายปิยณัฐ ไชยกุล
นางรังสิยา น้อยบัวทิพย์
นายวรพงษ์ ลาภสถาพร
นางสาวศิราวัลย์ อินตาจัด
นางสาวอภิญญา ชัยดํา
นางสาวอมรรัตน์ ตะโคดม
สาขาวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์
นายประกิจ เสงี่ยมงาม
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
นายธนวัฒน์ คําภีระ
นายอรรถพร บุญพันธ์
บัญชีมหาบัณฑิต
นางสาวเข็มพร ศรีมงคล
นางสาวธราพร บุตรสาร
นางสาวนงนุช หงส์สิงห์
นายบรรพต สาแก้ว
นางสาวประไพพรรณ โสภา
นางสาวปราณี คํามา
นางสาวผกามาศ มนต์ไธสง
นางสาววนิดา มาตรโพนทอง
นางสาววัชราภรณ์ ลาวงศ์
นางสาวสุรวดี เอ็มรัตน์

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 20 จาก 310

ลําดับ
หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
411 นางสาวอรณี ศรีคํามุล
412 นางสาวอัจฉราภรณ์ ทวะชารี
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
413 นางสาวจีรนันท์ พรหมมา
414 นางสาววิจิตรา อุทัยรัตน์
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม
415 นางสาวเครือจิต เจริญแสน
416 นางสาวชญาดา ชนาวุฒิกุลกิติ
417 นางสาวปิ่นปินัทธ์ แก้วสมบัติ
418 นางสาวปิยธิดา หงษ์ศรี
419 นายวาทฤต อานันทนสกุล
420 นางสาวสุปราณี วงษ์สําราญ
สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการวางผังชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม
421 นายธนวัฒน์ บุญชาโด
422 นางสาวอําพัน ศิริสม
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
423 นายฉริยะ อัครวรรณ
424 นางสาวดวงกมล โสดาลี
425 นายนัธทวัฒน์ วิชญ์วัชรโภคิน
426 นางสาวนุชนาฎ ปิ่นเมือง
427 นางสาวปฐมาวดี เกรยรัมย์
428 นางสาวปทิตญา บุญรักษา
429 นางสาวผกามาศ นามทอง

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 21 จาก 310

ลําดับ
หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
430 นายพัฒนพงษ์ ดลรัตน์
431 นายสมร เหล็กกล้า
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
432 นายธนัชชา ไชยคําภา
433 นายมานัต รัตนเนนย์
434 นายศุภกร ศรีสุข
สาขาวิชาสื่อนฤมิต
435 นายชัยกร เพิ่มพูน
436 นางสาวธนีวรากานต์ ณัฎฐ์ชนะกุณ
437 นางพลอยพรรณ จิตราช
438 นางวจิราภรณ์ สารบรรณ
439 นายวาทิตย์ สมุทรศรี
440 นายศราวุธ แสงชาติ
441 นางสาวสกลวรรณ เชื้อภักดี
442 นายอับดุลรอนี สาแมง
443 นายอุกฤษฏ์ พินแย้ม
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
444 นางณภาภัช วงศ์เศษ
445 นางสาวณัฐรดา บุญเย็น
446 นางสาวเบญจมาศ มีศรี
447 นายสิริพงษ์ ครบอุดม
448 นายสุขเกษม จันทรแสน
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์
449 MissXue Jun Wang
450 นางสาวกัลยวรรธน์ สาลีวรรณ

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 22 จาก 310

ลําดับ
หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
451 นายภราดร ชินสอน
452 นายวิฑูล สุนาอาจ
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชานโยบายสาธารณะ
453 นางสาวกนกนาถ พิมพ์เภา
454 นางสาวขวัญชญา เนื่องพระแก้ว
455 จ่าเอกพงษ์ศักดิ์ ประทุมตัง
456 นางสาววรัชญา วิจารณ์จิตร
457 นายวันดี จันทราช
458 นายวิษณุพงษ์ บุรีมาศ
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
459 นายจีรศักดิ์ โยมะบุตร
460 นาวาอากาศตรีถนอมศักดิ์ ศรีหรั่ง
461 นายทศพล จิตอารีรัตน์
462 นายธนภัทร ศรีวะรมย์
463 นายธีรพงษ์ กันทํา
464 นางสาวปรางทิพย์ มั่นธร
465 นางสาวพัชรา บุญมี
466 นางสาวเพ็ญศรี ชิตบุตร
467 นางสาวศิริรัตน์ ชํานาญยิ่ง
468 นางสาวสลิลรดา รัตน์พลที
469 สิบเอกอธิวัฒน์ อุดมก้านตง
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
470 นางสาวกชปิญา ผดุงพันธ์
471 นางสาวกนกพร ยอดยศ
472 นางกัปปิยะ ปาณิวรรณ

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 23 จาก 310

ลําดับ
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวกุศลาสัย สุราอามาตย์
นางสาวชุติมา บุญกลาง
นายทักษนัย พัศดุ
นางสาวธาราทิพย์ เมืองแทน
นางนฤมล ไกรกล
นางบุศรา ศรีชัย
นายปณิธาน สนพะเนา
นายพงษ์พิพัฒน์ จงเพ็งกลาง
นายภานรินทร์ ณัฏฐากรกุล
นายภานุพงษ์ ด้วงสะดี
นางสาวมณีรัตน์ นาทันคิด
นายไมตรี ทอนเสาร์
นางสาวรัตนาภรณ์ เฉลิมศรี
นางรุจิรา จันทร์หอม
นางสาวรุจิรา บุตรจันทร์
นางสาววรณัน จัตุระศรี
นางวรนุด มุ่งวิชา
นายวรุตติ์ จันทร์ส่องศรี
นางสาววิจิตร จันดาบุตร
นายวิทกานต์ สารแสน
นางสาววิลัยภรณ์ ศรีสมาน
นางสาวสวรส แก้วศรีทัศน์
นางสุธิพร หรเพลิด
นางสาวสุธีรา ภาวิขํา
นายอนันต์ บุญประกอบ
นายอรรถพล ศรีประภา
นางสาวอัจฉรา ผาดโผน

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 24 จาก 310

ลําดับ
หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
500 นางรติยา วิภักดิ์
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยสิ่งแวดล้อม)
501 นายสัญญา พระพิชิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
502 นางธันนิดา กงทอง
503 นายพลตรี บุญหล้า
504 นางสาวสุนันทา เนตะคํา
สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
505 นายทีปกร พรไชย
506 นายเทพรัตน์ โคตรมงคล
507 นายนิธิศ นามชารี
508 นางสาวปัณณพร ปิณฑวิรุจน์
509 นางสาวภูพิงศ์ ช่วยอุดม
510 นายยุรนันท์ โสมณวัตร
511 นางสาวอนุธิดา ศรีภิรมย์
512 นายอนุรักษ์ กุศลชู
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา
513 นายนววิช ดลแม้น
514 นางสาวนาฏศิลป์ มากสี
515 นายปรัชญา เที่ยงอ่ํา
516 นางสาวภาษิตา ใหม่ค่ามิ
517 นายวัชรพงศ์ พัฒนภักดี
518 นายศุภณัฐ นิยมเดช
519 นายสุรศักดิ์ แก้วงาม
ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต
520 Ms.Lattanaphone Koungphaluang

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 25 จาก 310

ลําดับ
521
522
523
524

525

526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นายกันต์ สกุลโพน
นายคมสัน พิมพ์แพทย์
นายจิรวัฒน์ ศรีนุเสน
นางปราณี เพียรชนะ
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
นางสาววรรณิษา พิมาทัย
การศึกษาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
นายเกษมพงศ์ ค้ําคูณ
นางสาวจุฑามาศ ใหม่คามิ
นางสาวจุรีพร เหมะชัย
นางสาวเจนจิรา วงศ์คําจันทร์
นางสาวพนิดา พลเสนา
นางสาวพัชรวรินทร์ แก้วกียูร
นางสาวสุณัฏฐา นวนิล
นางสาวสุนิสา โสภาอุทก
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
นางสาวแก้วตา หล้าพรม
นางสาวจิรัชญา ทรงวิชัย
นางสาวตติยารัตน์ ปัจมนตรี
นางสาวทิพย์สุดา จริตน้อม
นางสาวนันทนา สาลี
นายปฏิภาณ หงษ์ษา
นางสาวพรสุดา นนทะภา
นางสาววรรณิษา ศรีโสภา

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 26 จาก 310

ลําดับ
หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
542 นางสาวศิลารัตน์ ภูโทถ้ํา
543 นางสาวสุภาพร เขียนเขว้า
544 นางสาวอภิญญา ถิตย์สมบูรณ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา
545 นางสาวตรีทิพพา แก้วหานาม
546 นางสาวยศวดี ศรีมารักษ์
547 นางสาวรุจิรา เศารยะสกุล
548 นายอภิสิทธิ์ วรรณแสง
สาขาวิชาภาษาไทย
549 นางสาวธิดานันท์ ทองดี
550 นางสาวปนัดดา บุญโสภณ
551 นางสาวปิยธิดา สิงห์สีโว
552 นางสาวเพ็ญนภา พวงจําปา
553 นางสาวมินตรา พรมลา
554 นางสาววราภรณ์ คํามูล
555 นางสาวศิริลักษณ์ หลักดี
556 นางสาวสุรีรัตน์ สองสี
557 นางสาวหฤชนันก์ แสนกันยา
558 นางสาวอมรวรรณ ลครศรี
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
559 นางสาวกุลธิดา มุลตรีแก้ว
560 นางสาวดลนภา วิบูลย์คํา
561 นางสาวพัชนรินทร์ เชียงพฤก
562 นางสาวยลรดี ยุทธแสน
563 นางสาวสุวรา คงวิภาค
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
564 นางสาวนลัทพร โพธิ์หล้า

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 27 จาก 310

ลําดับ
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577

578
579

580
581
582
583
584
585

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวนันธิญา เวสา
นางสาวใบหยก แซ่ตัน
นางสาววาสนา โพธิ์ศรี
นางสาวศศิประภา ติวไธสง
นายสมจิตร โพธิปัด
นางสาวสุธิดา เคนกุดรัง
นางสาวอรพิน ดงเรืองราช
สาขาวิชาสังคมศึกษา
นางสาวฐิติยาภรณ์ ดุษฎีกุล
นางสาวมนัสวี พิริยการ
นางสาวรุ่งรัศมี สัพโส
นางสาวสมฤทัย สงเคราะห์
นางสาวอิสราภรณ์ สีสุพล
นางสาวเอกนรี ประภาสะโนบล
วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
สาขาวิชาจิตวิทยา
นายชัพวิชญ์ อุทัยดา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
นายณัฐพงษ์ กองพร
การศึกษาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
MissSokunthea Chouchhan
นางสาวขอบฟ้า คนหาญ
นางสาวทิพย์สุคนธ์ เจริญชัยวัฒนโชติ
นางสาวประณิตา พรหมเชษฐา
นางสาวพนิดา พรมเวียง
นางสาวพิกุลทอง พวงเงิน

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 28 จาก 310

ลําดับ
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวรยา วงษ์กมลชุณห์
นางสาวลลิตา พิลาวุฒิ
นางสาวอรอินทิรา สารจันทร์
นางสาวอินทุอร เขื่อนขันธ์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
นางสาวกนกรดา คงจ้อย
นางสาวกาญจนา อรอินทร์
นายธวัชชัย พาลาศรี
นางสาวนงนุช ชะมะที
นางสาวประภัสสรา จําเริญ
นางสาวปวีณา ราวะรินทร์
นางสาวปานทอง ชาลีเครือ
นายพงษ์ธนิต โถทอง
นางสาวพัชริดา พรมมานอก
นายพิทยา แหลมคม
นายวรากร ค้อชากูล
นายเสกข์ สกุลโพน
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา
นายชณัฐ ชุมจันทร์
นายปรีชา ช่วยปุ้ง
นายพูลศักดิ์ เผื่อแผ่
นายวิธวรรธน์ นันทะเสน
นางสาวสุพรรณี สุนา
สาขาวิชาภาษาไทย
นางสาวกรกช แก้วประดับ
นางสาวกรรณิการ์ สังฆมณี
นางสาวเครือฟ้า วงศางาม

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 29 จาก 310

ลําดับ
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวจิตติมา อินทวงศ์
นางสาวจุฑามาศ แก้วอินทร์
นางสาวเจนจิรา สีหะวงษ์
นางสาวฉัตรฑริกา จันทจิตร
นางสาวชนิดา ปากหวาน
นางสาวชุติมา ดงเรียงลาด
นางสาวณัฐธิดา โยธะพล
นายณัฐวุฒิ อุ่นบุรมย์
นางสาวณิชาพัชร์ ยัวะดํา
นางสาวธัญจิรา พาหา
นางสาวธัญพิมล แก้วอินทร์
นางสาวนิภาวรรณ อันทฤทธิ์
นายบุญญวัฒน์ ปัถพี
นางสาวบุษยมาศ งามทวี
นางสาวพัชรียา เจือบุญ
นางสาวพุทธิดา มืดทัพไทย
นางสาวมณฑาทิพย์ ทองนพ
นางสาวมะลิวัลย์ คําโคตรศูนย์
นางสาวมัลลิกา กล้าหาญ
นางสาวยุวดี ไชยมาตร
นางสาวยุวดี สุวรรณแสง
นางสาวลัดดาวัลย์ ทิพรักษ์
นายวัชระ ลามัชฉิมา
นายวันชัย กองคํา
นางสาววิจิตรา จูประโคน
นางสาววิจิตรา ใจดี
นางสาววิภารัตน์ จันทร์ศิลา

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 30 จาก 310

ลําดับ
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647
648
649
650
651
652
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657
658
659
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661
662

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นายวุฒินันท์ สายโรจน์
นางสาวแววตา ศิริบาล
นายสาทิตย์ ผาบชมภู
นายสุชาติ สีเคนา
นางสาวสุนิสา กุลศิริ
นางสาวสุพัตรา จันทร์เกิด
นางสาวสุภาพ ถิตถนอม
นางสาวสุภาพิชญ์ เฉียบแหลม
นางสาวสุภาภรณ์ แฝดสุระ
นายสุรเชษฐ์ สุมาสา
นางสาวสุวนันท์ เพ็งทอง
นางสาวสุวิภรณ์ พรมนัส
นางสาวอรอนงค์ พวงกันยา
นางสาวอรุณวตี แก้วงาม
นางสาวอัญญาพร โยธาฤทธิ์
นางสาวอัมภาพร แสงดาว
นางสาวอาทิฌา กาโน
นางสาวอาริษา พึ่งเย็น
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
นางสาวกัญจน์ชญา ทองคํา
นางสาวตติยา อุ่นใจ
นายธนกฤต ไพรสินธุ์
นายธนชิต วะปะแก้ว
นางสาวนฤชยา กันหา
นางสาวนิลุบล สัจจา
นางสาวเบญจมาศ ภาเชียงคูณ
นางสาวปรัชญา สิงห์สี

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 31 จาก 310

ลําดับ
663
664
665
666
667
668
669
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671
672
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674
675
676
677
678
679
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681
682
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หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวพรรวินท์ นทีนาม
นางสาวพลอยไพลิน ไชยทองศรี
นางสาวยุรดา ฝ่ายพรหม
นางสาวสุดารัตน์ แสงสิทธิ์
นายอรรถกร วรรณเวช
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
นายจิระโชติ ยะไชยศรี
นางสาวณัทพุทธิพร ธงทอง
นายทวีศักดิ์ พิลา
นางสาวทัดดาว หว่านทอง
นางสาวนันทิยา ลาวัณย์วรวงศ์
นางสาวปิยนาถ ขาวดี
นางสาวพิมพิศา ทนุผล
นางสาวรสสุคนธ์ สุริยันต์
นางสาววชิตา แรงโสม
นางสาวศิริพร ศรีโคตร
นางสาวอาภาพร พวงชะโล
สาขาวิชาสังคมศึกษา
นางสาวกมลรัตน์ ยอดชํานาญ
นายกฤษมงคล เวียงนนท์
นายเกียรติศักดิ์ ศักดิ์ภู่
นายคมกริช พะเลียง
นางสาวณัฏฐาพร บุญงาม
นายทิวัตถ์ นุ่มมีศรี
นายธีรภัทร์ ศิริรส
นางสาวเพชรสุดา ศรีปลัดกอง
นายภานุพงษ์ กาญจนวรางกูร

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 32 จาก 310

ลําดับ
688
689
690
691
692
693

694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707

708
709

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวลัดดา กาฬจันทร์
นางสาววรรณพร พรหมศิริ
นางสาวศิรินุช ตาคม
นายศุฑาวัฒน์ ไชยสา
นางสาวสุชาดา ตะบองเหล็ก
นายสุริยา นามไพร
วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
สาขาวิชาจิตวิทยา
นายศิขริน แสนทา
นางสาวอารีรัตน์ แสงงาม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
นางสาวกรกนก พันเทศ
นางสาวจันทร์จิรา บุบผามาโล
นายจูมพล ใสทอง
นางสาวทักษพร ผุยผล
นายธนกฤษ สาคูณ
นายปฏิภาณ พาหะนิชย์
นางสาวปัณฑ์ชนิต พนมไพร
นายภูสิทธิ์ สายศรี
นางสาวสายธาร เครือเนตร
นางสาวสาลินี ศรีโพธิ์ชัย
นางสาวสิรีธร จันสด
นางสาวสุฬารัตน์ ปัญญะพงษ์
การศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
MissChantha Yon
นางสาวกฤษิยากร พวงจันทร์

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 33 จาก 310

ลําดับ
710
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714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
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730
731
732
733
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หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวทิพวรรณ พรสมบัติ
นางสาวนัธน์ชนัน วรัมมานุสัย
นางสาวสุวณา จอมคําสิงห์
นางสาวอรนิชา ทิพย์มหาอินทร์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
นางสาวกรวิภา ลาล้ํา
นายกฤษฎา จันปัสสา
นายจรัสพงศ์ วิเศษศิลป์
นางสาวจุฑารัตน์ ประจันนวล
นางสาวจุฑารัตน์ โพธิ์ทอง
นางสาวเจนจิรา หินซุย
นายชยุติ อาจประจักษ์
นางสาวธัญลักษณ์ บุตรทุมพันธ์
นางสาวนริศรา มหัสสา
นางสาวนูรฮีดายะห์ แมดิงแว
นายวิสุทธิ์ ธีระกุล
นางสาวสวเรศ เสตเตมิย์
นางสาวสุชาดา พาบุ
นางสาวอรอุมา สวัสดิวงค์ไชย
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา
Mr.Hengtey Mony
นางสาวกมลชนก ไชยกุมาร
นายกรรพล เมืองคํา
นายกันตภณ ธรรมดา
นายกิตติพงศ์ เตชะนอก
นายเกรียงศักดิ์ เหล่าพิเดช
นายจรัสพงศ์ ไกยสิทธิ์

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 34 จาก 310

ลําดับ
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751
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หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นายชินโชติ บุรพัณห์ภากร
นายญาณกร อร่ามชัย
นางสาวฐิติพร ทองหล่อ
นางสาวณฐภรณ์ ใจช่วง
นางสาวณวิภา คําแหงพล
นายณัฐชนนท์ รุจิรสิโรตม์
นายณัฐวุฒิ มันทะรา
นายทวีชัย จรัสแสง
นางสาวทิพกร คําทิพย์
นายธนารัตน์ สีหลิ่ง
นางสาวธัญญลักษณ์ เหมัง
นางสาวธันย์ชนก ปรัสพันธ์
นายนฤพล บุญไชยแสน
นางสาวนิธิสา เสนาแสง
นางสาวปริญญา ไชยปัญญา
นายปริญญา นิลศิริ
นางสาวปรียารัตน์ จันทรเพ็ชร
นางสาวปิยะภรณ์ บุญยัง
นายพงค์อิศรา กระเดา
นางสาวพชรกมล จันดารัตน์
นายพศุตม์ ทองอนันต์
นายพิทักษ์ เสียงหวาน
นายมงคล สร้อยปุ๊
นายไมตรี บุญมี
นายรัชพล ชมชื่น
นางสาวรัตมา อ้อทอง
นายวีระชน ขุนนอก

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 35 จาก 310

ลําดับ
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หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวศิวพร ภูแสนใบ
นางสาวสกุลรัตน์ จงสมชัย
นายสิทธิศักดิ์ ศรีนาทม
นางสาวสุจิตตรา วิเชียรสาร
นางสาวสุพัตรา สียางนอก
นางสาวสุพัตรา อาจสังข์
นางสาวสุภัค คามภู
นายองอาจ หอมทอง
นางสาวอัจฉราพรรณ พานหาร
นางสาวอุมาพร ประดับหิน
สาขาวิชาภาษาไทย
นางสาวกอรียะห์ มาน๊ะดาแต
นางสาวขนิษศาสตร์ พุทธิจักร์
นายขันติ จาบกลาง
นางสาวจรรยากร ทะวงษา
นางสาวจันทร์ทิรา วันชูเสริฐ
นายจิระพงศ์ สายรัตน์
นางสาวจุฬาลักษณ์ นาเชียงเครือ
นายชวัลกร วิเศษสิงห์
นายณัฐพงษ์ พิมพ์ภักดี
นางสาวธัญญลักษณ์ เทศารินทร์
นายนพรัตน์ จิณโรจน์
นางสาวบุษยพรรณ สุระคาย
นางสาวปรียาพร ปัดถาวะโร
นางสาวปรียาภรณ์ ดวงทอง
นางสาวปาจรีย์ เยี่ยมอ่อน
นางสาวปิยวดี ลัดดางาม

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 36 จาก 310

ลําดับ
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หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวพรศิริ ตะวังทัน
นางสาวพัชฎา นีละเสน
นายพิชิตชัย สุดเเสง
นายพิพัฒน์พงษ์ พงกะพันธ์
นางสาวพิมพ์พรรณ ดาสงเคราะห์
นางสาวพิมพ์รพี อัคพิน
นางสาวเพียงประภา อินทร์หม้อ
นางสาวฟาตีมะห์ อาแยกาจิ
นางสาวภัทรวรินทร์ ภูวิโรจน์
นางสาวภาสุณีย์ คําพันธ์
นางสาวมลธิดา สามารถ
นายยุทธชาต นาห่อม
นางสาวรจเรศ จันทสาร
นายวรายุทธ ประสพสิน
นางสาววัลวิภา วิจิตรจันทร์
นายศิรานุวัฒน์ โวหารลึก
นางสาวสุนันทา หงษ์บุดดี
นางสาวสุภารัตน์ ดวงพรม
นางสาวหฤทัย ปักเขมายัง
นายอติรุจ อาศรมพิทักษ์
นางสาววาสนา นนทะพา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
นางสาวกัญญาวีร์ พิมพิสนธิ์
นางสาวกาญจนา สายขุนทด
นางสาวจารวนีย์ แซ่ฉั่ว
นายญาณาธร คามะเชียงพิณ
นายณัฐชนน ยศกําธร

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 37 จาก 310

ลําดับ
814
815
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831
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หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวธันยพร คลองแสนเมือง
นางสาวนภัทรพร มาตยาคุณ
นางสาวนาตฤดี มนตรี
นางสาวนิตยา หอมทอง
นางสาวผการัตน์ สีสัน
นางสาวเพลงไพลิน สินธนันชัย
นางสาวฟารดา วิเชียรศรี
นายภคพล ขันทอง
นางสาวรพีพรรณ อนนทสีหา
นางสาววนิภา แสงเดือน
นางสาวศุภธิดา พจนา
นางสาวสุธิดา พามี
นางสาวอรวรรยา ศรีวงษา
นายเอกชัย สุพร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
นางสาวกมลชนก เคล้าศรี
นายกฤตนัน โคตรติ
นางสาวชญาน์ทิพย์ คําลา
นางสาวนันทิมา สมมิตร
นางสาวนันทิยา นามเทพ
นางสาวปัทมา จงลือชา
นางสาวภาณินี ขุขันธิน
นายภีม ประชากูล
นางสาวฤทัยภัทร วิลาทอง
นางสาววิมลรัตน์ โพธิ์วิเศษ
นางสาวสุดารัตน์ สุทธิขัน
นางสาวสุตาภัทร ชุมมุง

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 38 จาก 310

ลําดับ
หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
840 นายสุริยะฉัตร โคตรเครื่อง
841 นายอัคคเดช ชุมพล
สาขาวิชาสังคมศึกษา
842 นางสาวกรองขวัญ สิริทวีอรรจน์
843 นายกริชเพชร วงษาธรรม
844 นายกฤษณะ ไกรพินิจ
845 นายคณาวินท์ ณอัคร โชคเจริญ
846 นางสาวจุรีรัตน์ ใจเรือง
847 นายเจตณรงค์ ลิขิตบัณฑูร
848 นายชรินทร์ ทานู
849 นายเทิดพงษ์ ปุ้งไชย
850 นางสาวนงนุช วิชาผา
851 นางสาวนิตยา แสงชมภู
852 นายปฏิภาณ สร้างคํา
853 นางสาวเพ็ญพิกา พาโคกทม
854 นายเรืองวิทย์ พลสิงห์
855 นางสาววารุณี ภาวงค์
856 นายศรัณยู บุญไทย
857 นางสาวสหฤทัย วุฒิสาร
858 นายอรรถพล ยตะโคตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาจิตวิทยา
859 นางสาวจริยา โสสีดา
860 นายใจเพชร สุปัญบุตร
861 นางสาวชุติมา ชัยงาม
862 นางสาวดวงพร หล่อศิวาวชิรสุข
863 นางสาวธีราพร อุดมคํา

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 39 จาก 310

ลําดับ
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นายนนทวัช มาลัย
นางสาวปภัสสร สายสมบัติ
นางสาวพรลภัส เมฆไชยภักดิ์
นางสาวพัชราภรณ์ ตุ่ยไชย
นางสาวพิชญา รักษาชาติ
นายศุภกฤต ปลื้มจิตร
นางสาวศุภวรรณ ศรีหลัก
นางสาวสิริรัตน์ วรรณกุล
นางสาวหทัยภัทร์ บุษดี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
นายกฤษฎา พิพัฒน์ภาคภูมิ
นางสาวกัญยาณี สีสมพันธ์
นางสาวกําไลทิพย์ มาศพงษ์
นายเกมส์ นามพร
นายคมกฤษณ์ ทิพย์อาสน์
นางสาวแคทลียา ยาสิงห์ทอง
นางสาวจิดาภา การะนัด
นางสาวจินดาพร ขันสาลี
นายจีราวัฒน์ ขันแข็ง
นางสาวจุฬารัตน์ โสตินัย
นางสาวเจนจิรา เฮ้าจํานงค์
นายเจษฎาวุธ เปรมปรี
นางสาวชลธิชา แสนสงค์
นายชัยวัฒน์ ฉัตรศรี
นายชิษณุพงศ์ วิหงส์
นางสาวฐิติพร ตระกูลศรี
นางสาวณัฐริกา บาอินทร์

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 40 จาก 310

ลําดับ
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นายทินกร พิมพ์ลี
นางสาวธณาพร สามารถกุล
นายธนพล สายบุญมี
นายธนวัฒน์ สถิรวงศ์วรรณ
นายธนแสน พึ่งสุจริต
นางสาวนิราวรรณ จันทร์กอง
นางสาวเนตรนภา ปวงสุข
นางสาวปภัสวรรณ จันทร์โสม
นายประสารศิลป์ คําโฮง
นายปริญญาวัฒน์ ชูตา
นางสาวปริตา ธรรมรัตน์
นายปรินทร ผิวหล่อ
นายปิยะวัฒน์ ศีลพันธ์
นายพงศ์เพชร เพชรฤาชัย
นางสาวพนิตพร นามชารี
นายพรหมมินทร์ พาวุฒิ
นางสาวพัชชิราภรณ์ ฮาดดา
นายพีระพงศ์ ป้องปาน
นายภัทราวุธ โพพันทะราช
นางสาวมณทีรัตน์ วานานวงศ์
นายเมธี ชุ่มนาเสียว
นางสาวเรวดี กลางบุรัมย์
นางสาววนิดา บุตรโคตร
นายวรวุฒิชัย อุณาพรหม
นายวรากร บุตรสาพันธุ์
นายวราเทพ หนองแบก
นายวุฒิไกร อาจผักปัง

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 41 จาก 310

ลําดับ
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นายศาสตร์สุรีย์ ปัญญาสิทธิ์
นางสาวศิระประภา ศิริชู
นางสาวศิริประภา รักษาพล
นางสาวศิริลักษณ์ วินทไชย
นางสาวศิริวรรณ แสนกําแพง
นายสถาพร พันธศรี
นายสราวุฒิ รินสาทร
นางสาวสิริลักษณ์ หาญกล้า
นายสุชาติ พาจันทร์
นายสุทัตพงศ์ อัปมาโน
นายสุวัฒน์ หูตาชัย
นางสาวเหมือนแพร สัตตะพันธ์
นางสาวอนิษา ภูมิเรศสุนทร
นายอนุภาพ วรรณภักดี
นายอภิชัย ใจเกษม
นายอมรศักดิ์ ฤทธิ์บุรี
นายอรุณ ศรีบุญ
นางสาวอังสุดา อินถา
นายอิสระพงษ์ ชื่นชม
นายเอกชัย วงศ์ประกอบ
นายเอกราช อุดมรัตน์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
938 นางสาวอภิญญา สุพร
ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 42 จาก 310

ลําดับ
หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
ลายมือชื่อ
939 นางสาวยุภาวรรณ แสงกาศ
สาขาวิชาภาษาเกาหลี
940 นางสาวชลธิชา วงษาชัย
941 นางสาวญาณิศา ฤทธิโชติ
942 นางสาวลลดา ศาสตรวาหา
สาขาวิชาภาษาจีน
943 นางสาวบุษบา ภูเก้าแก้ว
สาขาวิชาภาษาไทย
944 นางสาวนรินทิพย์ จันทะศรี
945 นางสาวสุภาพร อุยไขพันธ์
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
946 นางสาวดวงใจ สิงห์ชัย
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
947 นายเกียรติกัมปนาท สาคเรศ
948 นางสาวชุติกาญจน์ กระแสร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
949 นางสาวรุจิรา ศรีพวงมาลัย
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
950 นางสาวศิริภัทร กันพล
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)
951 นายดุสิต คณะมะ
952 นางสาวมุทิตา เจียมไพเราะ
วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
สาขาวิชาภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากร
953 นางสาวสุภาพร พันวัน
ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

หมายเหตุ

หน้าที่ 43 จาก 310

ลําดับ
หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
954 นายสุพร แต้มพรมรินทร์
955 นางสาวสุพัตรา นรดี
สาขาวิชาประวัติศาสตร์
956 นางสาวศศิธร นิลแสง
สาขาวิชาภาษาเกาหลี
957 นางสาวจุฑามาศ พลนวน
958 นางสาวจุฬาลักษณ์ ป้องมาดา
959 นางสาวบุษรา ขันซ้าย
960 นางสาววัชรี ชุมภักดี
961 นางสาวสุภาพร พันสารคาม
962 นางสาวอริสา ประกิ่ง
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
963 นางสาวจุไรรัตน์ คําเกลี้ยง
964 นางสาวประภาพร รักความซื่อ
965 นางสาวปัญฑารีย์ สมหมายธนภัทร
966 นางสาวพรสุรีย์ ทิทา
967 นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ พวงวัธนชัย
968 นางสาวอาภัสรา นาดี
สาขาวิชาภาษาไทย
969 นางสาวขนิษฐา วงศ์เสนา
970 นางสาวจีรเนตร รัตนเวฬุ
971 นายทยากร ปาริมา
972 นางสาวนิมิตตรา ปะการะโต
973 นางสาวเบญจมาศ ปุสันเทียะ
974 นางสาวเบญจมาศ มิลี
975 นางสาวภัทราภรณ์ พุ่มพวงเกียรติ
976 นางสาวมณีนุช สุครีพ

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 44 จาก 310

ลําดับ
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นายรัฐพงศ์ อนุญาหงษ์
นายวีรยุทธ์ ทวยจันทร์
นางสาวสุภาพร ตามตรง
นางสาวเสาวณีย์ สามหาดไทย
นางสาวเสาวลักษณ์ สามหาดไทย
นางสาวอาริญา เภาโพธิ์
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
นางสาวจามจุรี อูปทอง
นายจิรัฏฐ์ กุลัตถ์นาม
นายทีปรกร อยู่ยง
นางสาวเพ็ญประภา กุสุมาลย์
นางสาวรัชฏาพร นิลศิริวิชชุกร
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
นางสาวธัญลักษณ์ ภูแก้ว
นางสาวปทุมวดี มะเดื่อ
นางสาวปภาดา วรรณสุทธิ์
นางสาวรัศมี ทองกาล
นางสาวอัจฉราพร ใจปานแก่น
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
นางสาวจิรัติฐิติ วงษ์สุวรรณ
นายฐาปกรณ์ ท่วมไธสง
นายณัฐภัทร สุดทีป
นางสาวดาริกา เทอดนุสรณ์
นายทินวัฒน์ สืบกินนอน
นายทิสลักษณ์ คําประชุม
นางสาวธชา พัฒนตรีคุปต์
นางสาวธนพร อินจันทึก

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 45 จาก 310

ลําดับ
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
ลายมือชื่อ
นางสาวธนัญญา คงเดช
นางสาวนิศานาถ วิทยากร
นางสาวปภัสรา แสงเพชร
นางสาวพิมพ์ชนก เด่นเหมือนวงศ์
นายภานุมาส ชื่นเย็น
นางสาวภูริชญา ยี่ทอง
นางสาวรัติยาพร พลลาภ
นางสาวรุจิพร พุทธเสน
นางสาววิชญา ศรีมหา
นายวีระศักดิ์ บัวลอย
นางสาวศศิธร กุลธินี
นางสาวอัญชิสา ยศพล
นายอัษฎาวุธ หินกลาง
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
1014 นางสาวจริยา วรคันทักษ์
1015 นางสาวนิตยา ศรีสุข
1016 นางสาวบุณยานุช พรหมเขจร
1017 นางสาวปานหทัย มหา
1018 นางสาวอโณชา ภูสมตา
1019 นางสาวอาริยา จันทะพงษ์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)
1020 นายกุลนันทน์ ขวัญสกุล
1021 นางสาวดารารัตน์ ศรีมันตะ
1022 นางสาวนภัสราวดี บรรณาลัย
1023 นางสาวปติณญา วิเศษวงษา
1024 นางสาวปทิตญา ทับสีรัก
1025 นางสาวพรกมล พวงพันธ์

หมายเหตุ

หน้าที่ 46 จาก 310

ลําดับ

1026
1027

1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
สาขาวิชาภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากร
นางสาวกันยา เคลือบสูงเนิน
นางสาวยุภาพร ไชยแสน
ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
Mr.Chhot Thany
นางสาวกชกร มลสอูม
นางสาวกรรณิการ์ เก็งรัมย์
นางสาวกัลยรัตน์ สมภักดี
นายคีรินทร์ นันตะเวช
นางสาวงามจิต หารวาระ
นายจตุพงศ์ สาสูงเนิน
นางสาวจันจิรา บัวระภา
นางสาวจันทิมา จันทร์วงทรัพย์
นางสาวจินตนา ต่างโอฐ
นายจิรวัฒน์ สุทนต์
นางสาวจิราพัชร สีสมเหลา
นางสาวจุฑาทิพย์ คุณกระ
นางสาวเจนจิรา ขึ้นภูเขียว
นางสาวชฎาธาร ธนะภูมิชัย
นางสาวชฎาพร จันทนา
นางสาวชมพิชาน์ จ้อยนุแสง
นางสาวชลันดา ปู่ชัยเคน
นางสาวฐิติพร พนมเขต
นายณัฐดนัย สายทอง
นางสาวณัฐพร ศรีชาแอน

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 47 จาก 310

ลําดับ
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวณัฐพร หาพันธ์
นางสาวณัฐริกา รักสุทธี
นายทวีศักดิ์ รันระติยา
นางสาวทิพธิดา บุญพุธ
นางสาวธนวรรณ แดงงาม
นางสาวธนัชพร แสงประสิทธิ์
นางสาวธนัชพร หลักหาญ
นางสาวธันทิวา เวียงนนท์
นางสาวนพรัตน์ ศิลวัตรพงศกุล
นางสาวนภาพร ฤทธิสอน
นางสาวนัชนนท์ ปะวะโก
นายนันทวัฒน์ มุมกลาง
นางสาวนิจจารีย์ บัวอินทร์
นางสาวนิสาชล เทพภิบาล
นางสาวบุญฑริกา จํารัสศรี
นางสาวปณิดา ยศปัญญา
นางสาวปภัสรา พรมดวง
นายประเสริฐ ภูเก้าแก้ว
นางสาวปรัชญาพร โพธิ์แก้ว
นางสาวปรารถนา นามนิตย์
นางสาวปริมณตา วิชพล
นางสาวปรียานันท์ บุญราช
นางสาวปรียานุช ขันวิชัย
นางสาวปาลิตา ละเสือ
นางสาวปิยะดา ถนอมวีระวงค์
นางสาวพรหมเพชร แก้วหาญ
นางสาวพีรดา เพชรพิมพ์

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 48 จาก 310

ลําดับ
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นายภาณุวัชร์ โพธิ์นอก
นางสาวภิชาภรณ์ ศรีบุญเรือง
นางสาวเมธาวี ถูระบุตร
นางสาวเมธิรา มุลพรม
นายเมืองชัย วนชัยสงค์
นางสาวรติพร พันธุวงศ์
นางสาวรัตนาภรณ์ ระดมสุข
นางสาวลัดดาวัลย์ แสงระพี
นางสาววรรณภา วิชาศรี
นางสาววราภรณ์ อันอาน
นางสาววริยา น้อยมิ่ง
นายวัฒนา สุตรานนท์
นางสาววิชุดา มลโมลี
นางสาววิลาวัณย์ เสมาทอง
นางสาวศิริลักษณ์ คําจันทร์
นางสาวศุภรักษ์ กาบสร้อย
นางสาวสมปรารถนา ทับแก้ว
นายสิทธิชาติ พิทักษ์กิจงาม
นายสิรวิชญ์ แซ่จึง
นางสาวสุชา สุภาวงค์
นางสาวสุปราณี เวโน
นางสาวสุพรรณี บึงพับ
นางสาวสุภาพร ทองทิพย์
นางสาวอนงค์นาถ ทองเกิด
นายอภินันท์ โสนนอก
นางสาวอมรรัตน์ สิทธิ
นายอรรถพล พิมพ์โคตร

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 49 จาก 310

ลําดับ
หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
1103 นางสาวอัญชิษฐา โพธิวงษ์
1104 นางสาวอาภรณ์ พันโน
1105 นางสาวอิสริยา พรมเกตุ
สาขาวิชาประวัติศาสตร์
1106 นางสาวกนกอร แสวงผล
1107 นางสาวกมลรัตน์ อันเสน
1108 ว่าที่ร้อยตรีหญิงกฤติยากร พรมปา
1109 นายกิระพัฒน์ ผิวขํา
1110 นางสาวกุลนภา เวียงอินทร์
1111 นายคมสันต์ ป้องคํา
1112 นางสาวจิตตรา แสนกันยา
1113 นางสาวจุฑามาศ สุรินราช
1114 นายเจษฎา ศรีลาศักดิ์
1115 นายชาคริช ขจัดพาล
1116 นายฐาน์ภิวัฒน์ อบสุกลิ่น
1117 นายฐิติวัฒน์ สุวรรณโสภา
1118 นายณัฐดนัย เจริญปรุ
1119 นางสาวดาราณี แก้วบ่อ
1120 นายตรีปรัชญ์ นามวงศา
1121 นางสาวทักษพร หมีกุล
1122 นางสาวทิฆัมพร สุชัยราช
1123 นายธนะรัชต์ ทองแท้
1124 นางสาวธิดารัตน์ ภูมิวิชชุภิญ
1125 นางสาวธิดารัตน์ แสงสว่าง
1126 นางสาวนภัสสร ไชยปาก
1127 นายนําชัย คําภิรมย์
1128 นางสาวนิภาพรรณ มนจังหรีด

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 50 จาก 310

ลําดับ
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวนิรมล เมาะราษี
นางสาวเบญจวรรณ สาสอน
นางสาวปริยากร กางวันเวส
นางสาวปรียารัตน์ วงษ์ทรัพย์
นายปัฐวี ศรีราช
นางสาวปิยณัฐ ไชยวรรณ
นางสาวปุญธินันต์ วงศ์สารศรี
นางสาวพนมรัตน์ ศิริโส
นางสาวพรพิมล บรรลือ
นายพีรพัฒน์ อินทรัตนรังษี
นางสาวภัทรวดี เบ้าสารี
นายภานุพงษ์ สุวะศรี
นางสาวมานิตา วารสิน
นางสาวยุภาวดี ลาวัลย์
นางสาววชิรารัตน์ ปัญญาเทพ
นางสาววรันดา อินเจริญ
นางสาววาทิวรรณ แก้วพิกุล
นางสาววาสิทธิ์ฐี นามอินทร์
นางสาวศศิธร สีดา
นางสาวศิริกัญญา กาอุปมุง
นางสาวศิริประภา หมอยาดี
นางสาวศุณัฐฐา ขุนน้อย
นายศุภณัฐ หัตถนิรันต์
นางสาวสิริรัตน์ พรหมชุลี
นางสาวสิริลักษณ์ จันทร์แก้ว
นางสาวสุธิดา ประจง
นางสาวสุลิสา สินตะนิส

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 51 จาก 310

ลําดับ
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวสุวนันท์ แก้วอาสา
นางสาวสุวนันท์ ฤทธิ์รัมย์
นายอดิสรณ์ คณาจันทร์
นางสาวอนุธิดา ห่อทรัพย์
นางสาวอภัตรา อัฐปัน
นางสาวอภิสรา เพ็ชรก้อน
นายอมเรศ อรุณมาตย์
นางสาวอรอุมา วงศ์เบาะ
สาขาวิชาภาษาเกาหลี
นางสาวกชพรรณ พรมสอน
นางสาวกนกพรรณ แสนไชย
นางสาวกมลชนก เพ็ญไพบูลย์
นางสาวกรวรรณ สิงห์คง
นางสาวกัญญานัฐ ตาวงษ์
นางสาวกัญญาภัค จํานงพิศ
นางสาวกัณนิดา ทองติด
นางสาวกันตนา ศรีบุรินทร์
นางสาวกันยานี จักร์โนวรรณ์
นางสาวกุลญภัสสรี จันทราช
นางสาวเกศกนก สัตยากุล
นางสาวเกศฎาภรณ์ ยางชัยภูมิ
นางสาวคีรัยยา พันป้อง
นางสาวจิรภัทร จอกเงิน
นางสาวจิราวรรณ ยิ้มคง
นางสาวชลิตา ชมเวียง
นางสาวชิดชนก ป้องกัน
นางสาวชุติมา ชะราครุ

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 52 จาก 310

ลําดับ
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวณัฐชรัตน์ อวิรุทธิโยธิน
นางสาวณัฐฐินันท์ นิวาสวัฒน์
นางสาวณัฐทิมาพร ขันตี
นางสาวณัฐนันท์ จันครา
นางสาวณัฐริกา ไชยประณิธาน
นางสาวณีรนุช ฝ่ายอุปละ
นางสาวถิรญา แก่นอ้วน
นางสาวธนากาญจน์ สยามล
นางสาวธัญญาภัทร วงศ์ธนานุวัฒน์
นางสาวธัญรักษ์ สมบูรณ์
นางสาวธันญา อาจฤทธิ์
นางสาวธารวิมล อุ่นวิเศษ
นางสาวนงเยาว์ บับภาร
นางสาวนชกร ศรีปัญญา
นางสาวนริศรา ละชินลา
นางสาวนฤมล รอดศรีสุข
นางสาวนัฐธิชา มาแก้ว
นางสาวนันทินี มูลราศรี
นางสาวนุชนาถ ลาภผลพูนทวี
นางสาวบัวทิพย์ มะระเว
นางสาวปณิตา ทองสาย
นางสาวประภากร ชุปวา
นางสาวปรียาภัทร์ ธนดุลศิริชัยกูล
นางสาวปวีณ์ธิดา ตรีกา
นางสาวปาริชาติ กันภัย
นางสาวปาริษา ถิ่นช่วง
นางสาวปิ่นฟ้า ดีพร้อม

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 53 จาก 310

ลําดับ
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวปุริมปรัชญ์ ชูสกุล
นางสาวเปรมหทัย ไวสุวรรณ์
นางสาวผกายวรรณ พันธุ์ทวี
นางสาวพรจิรา แก้วประกอบ
นางสาวพรพรรณ ปานเจริญศักดิ์
นางสาวพัชรา คําประโคน
นางสาวพัชวรรณ หันประดิษฐ์
นางสาวพิชญะ ดีด้วยชาติ
นางสาวพิมลวรรณ คําหอม
นางสาวภคพร วงศ์วิชาญ
นางสาวภัทร์ปรียา แก้วสุริบูรณ์
นางสาวมลิสา พรหมพิทัก
นางสาวเมธิญากร แซงสีนวล
นางสาวรุ่งกานต์ น้อยจัตุรัส
นางสาววรรณฤดี วีระพันธ์ยานนท์
นายวัชระ นาราศรี
นางสาววัชราภรณ์ ศรีลางค์
นางสาววันเพ็ญ โคตรมาลี
นางสาววิภาวี ชูศรีวาส
นางสาววีรยา ถิ่นจําลอง
นางสาวเวธกา อุปจันโท
นางสาวศิรดา มหาวีรวัฒน์
นางสาวศิริภาวรรณ ไชยพิมพ์
นางสาวศุภรัตน์ ไพรบึง
นางสาวสริตา โพธิรุกข์
นางสาวสิริยากร อุบลแสน
นางสาวสุกัญญา แก้วศรีบุตร

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 54 จาก 310

ลําดับ
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวสุดารัตน์ สุริอาจ
นางสาวสุธิดา ดิษเจริญ
นางสาวสุนิตรา หวานฉ่ํา
นางสาวสุภากาญจน์ นนท์นภา
นางสาวสุภาวดี ฉิมประสิทธิ์
นางสาวสุมิตรา นฤมลสันต์
นางสาวสุลักษ์ขณา ไชยสุริย์
นางสาวอภิญญา ทัศนะภักดิ์
นางสาวอภิญญา เพ็งพาทย์
นางสาวอรจิรา ไชยคาม
นางสาวอรัชพร วังคําแหง
นางสาวอาทิตยา เพียรสร้าง
นางสาวอารยา งามดังนาค
นางสาวอารยา ใยระย้า
สาขาวิชาภาษาจีน
นางสาวกมลนัทธ์ บุญสงค์
นางสาวกัญญ์กนก นาโสก
นางสาวกัญธิชา ธานีกุล
นายเกรียงไกร หาศิริ
นางสาวจรวยพร บัวใหญ่
นางสาวจรัญญา ภูวิจิตร
นางสาวจิราวรรณ มาเหล่านารถ
นางสาวจุฑาทิพย์ ชุมนุม
นางสาวฉัตรฑริกา บุตรพรม
นางสาวชนารัตน์ ศรียากุล
นางสาวชลธิชา ละลี
นางสาวชลธิสา บุตรพรม

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 55 จาก 310

ลําดับ
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวชาติรส ชนะบุตร
นางสาวชุติมา อิ่มวิเศษ
นางสาวณัฐชญา อมรฤทธิ์
นางสาวตติยา ดวงแก้ว
นางสาวทัศนนันท์ ตากแดดหัวโทน
นางสาวธนภรณ์ บุตรดี
นางสาวธัญญารัตน์ สีใส
นางสาวนวพร ปรีชาสถิตย์
นายนําโชค โคตพันธ์
นางสาวบงกชมาศ หวังกล่อมกลาง
นายบริรักษ์ ศรีบุรินทร์
นางสาวเบญจรัตน์ แสนยะบุตร
นางสาวเบญจวรรณ ปาทา
นางสาวปทุมรัตน์ ดอนทอง
นางสาวปนัดดา ภูยาว
นายปราโมทย์ เพ็งพารา
นางสาวปวีณา สุลินทาบูรณ์
นางสาวปาจรีย์ แก้วจันทา
นางสาวปาณิสรา ฆารไสว
นางสาวปิยนุช วีระณรงค์
นางสาวปิยพร แก้วโคตร
นางสาวปิยะนุช ตรงดี
นางสาวพรรณณีรัตน์ เลิศวิไล
นางสาวพวงผกา พวงพันธ์
นางสาวพิชญาพรรณ ภูมิเงิน
นางสาวพิสุทธิณี สายเวช
นางสาวพีรยา โกษาจันทร์

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 56 จาก 310

ลําดับ
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวเพียงเพ็ญ ศรีวิเศษ
นายไพรัช นิคาโม
นางสาวภาณุมาศ จันทร์เหลือ
นางสาวมานิษา วันทิสุด
นางสาวมุกดาวรรณ พรหมมูล
นางสาวรักชนก ศรีจุลโพธิ์
นางสาวรัตนาพร รัตนวงศ์
นางสาวรัตนาภรณ์ แพงด้วง
นางสาวรุ่งทิวาภรณ์ บูรณะ
นางสาวรุ่งนภา ทองที
นางสาววนิดา พฤฒิสาร
นางสาววัชรินทร์ ฤทธิสิงห์
นางสาววันวิสาข์ โสมบุตร
นางสาววาสนา สุวรรณ
นางสาววิลาสินี บุญมาก
นางสาวศิรินภา ประกอบ
นายศิวกร รื่นญาติ
นางสาวศุภนิดา นามเทพ
นางสาวสุดาวรรณ มูลสมบัติ
นางสาวสุทธิดา คําวันดี
นางสาวสุธาสินี สินเธาว์
นางสาวสุวนันท์ กันยามา
นางสาวเหมือนฝัน งามวงษ์
นางสาวอมิตตา สุวามิน
นางสาวอรชร อุปนันท์
นางสาวอรอนงค์ พงษ์สีมา
นางสาวอารียา ศรีวิสุทธิ์

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 57 จาก 310

ลําดับ
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
นางสาวกนกพร นาสวาสดิ์
นางสาวกนิษฐา ริมสกุล
นางสาวกมลวรรณ ศิริ
นางสาวกรรณิการ์ แสนกลางโรง
นางสาวกัลยารัตน์ มาแก
นางสาวกาญจนา พุทธิษา
นางสาวกิตติยาภรณ์ อินทรเทศ
นางสาวแคธทริยา สมยา
นายจักรกฤษณ์ คําวงศ์ษา
นายจักรภัทร ทวีคํา
นางสาวจิระประภา บัตรมาตร์
นายจิระภัทร พันธ์ขาว
นางสาวจุฑามาศ สําโรง
นางสาวฉวีวรรณ เทียงดีฤทธิ์
นางสาวชนิกา ศิริสานต์
นางสาวโชติรส จังพล
นางสาวณัฐชา นาถาบํารุง
นางสาวณัฐติยา ศรีรักษา
นางสาวณัฐยา มุ่งธิสาร
นายธนวัฒน์ มูลศาสตร์
นางสาวธนสร กาญจนกุล
นางสาวธิติยาภรณ์ พูลทวี
นายนราพงศ์ สุภา
นางสาวนัฏวิภา พลรักษา
นางสาวนันท์สินี เทพเรียน
นางสาวนิภาภรณ์ สุนทอง

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 58 จาก 310

ลําดับ
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวบุญรัตน์ ปองใต้
นางสาวเบญจมาศ แก้วมงคล
นางสาวประพานสาย เสียงล้ํา
นางสาวปวีณา สุขไชยญาติ
นางสาวปานตะวัน นันทเสนา
นางสาวปิยาพัชร จันทร์เจริญ
นางสาวพรทิพย์ จันทวิสา
นางสาวพัชริดา ศรีบุญ
นางสาวพิมพกานต์ ทองเฟื่อง
นางสาวพิมพร พิมพ์แก้ว
นางสาวแพรวนภา ฉายสําเภา
นางสาวภาณุมาศ ดีถ้วน
นายภานุเดช ใจทาน
นางสาวมินตรา รัตนกร
นางสาวรุ้งทอง พรหมพิทักษ์
นางสาวลัดดาวัลย์ ลุนนา
นางสาววรนิษฐา พิเชฐผล
นางสาววรรณกวี ศรีโนนชัย
นางสาววรรณวิภา แน่นอุดร
นางสาววรรณวิภา ฤทธิ์สว่าง
นางสาววลัยลักษณ์ ปราบพาล
นายวัชราวุธ สร้อยมาลุน
นางสาววาสนา จันทะประเทศ
นางสาวศศิธร ละครพล
นางสาวศศิมาพร ช่อรัก
นางสาวศิริพร สันทา
นางสาวศิริลักษณ์ เหล่าชัย

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 59 จาก 310

ลําดับ
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นายสันติ แสงสว่างวัฒนะ
นายสืบสาน เจริญมายุ
นางสาวสุทธิดา สุนนท์ชัย
นางสาวสุภาภรณ์ นารีนุช
นางสาวสุวรุฬ บับพาน
นางสาวอนัญลักษณ์ บาลไธสง
นางสาวอนุธิดา ชาวขําแก
นางสาวอภิญญา ชินวัง
นางสาวอภิญญา เย็นสมุทร
นางสาวอรัญญา พลยางนอก
นางสาวอัญชลี ฤทธิกุล
นางสาวอัญชลี ลันดา
สาขาวิชาภาษาไทย
นางสาวกชดากร เมฆจอมพล
นางสาวกนกวรรณ บุญทองอ่อน
นางสาวกวินนาถ คําบอลพิทักษ์
นางสาวกัญญา บุญศรี
นางสาวกุสุมา แบบพิมาย
นายเกียรติศักดิ์ ก้านศรีรัตน์
นางสาวขวัญชนก ศรีเผือก
นายจิตตกร ศรีทร
นางสาวจิรภัทร์ คําตา
นายชิตณรงค์ ไชยภักดี
นางสาวณัชญ์ฐาภา สะตะ
นายณัฐกร พื้นสุนทร
นายณัฐดนัย นะราช
นางสาวทิพย์สุดา พรมบุญ

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 60 จาก 310

ลําดับ
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวนงนาฏ สุระพันธ์
นางสาวนภัทรา ปีณะสา
นางสาวนันทิชา แสงสุวรรณ
นายนิทัศน์ นาถมทอง
นางสาวนุจรีย์ ประเสริฐพงษ์
นางสาวนุชนารถ นะคะจัด
นางสาวนุชราภรณ์ ถนัดค้า
นางสาวบลทวี โคตรพันธ์
นางสาวเบญจพร บุญวิเศษ
นางสาวปณิดา พรานเนื้อ
นางสาวปทิณญา สายขุน
นางสาวประภัสตรา หงษ์ทอง
นางสาวประภัสษร แสนศักดา
นายปริญญา พาเหมาะ
นางสาวปวีณา บุตตะมะ
นางสาวปาริชาติ ศรีจุลลา
นางสาวปิวรา มะลิวัลย์
นางสาวผกายพร พรหมโส
นางสาวพรพรรณ วงษ์ตรีศรี
นางสาวพราวพิชชา คําควร
นางสาวพวงพลอย ธรรมวิจิต
นางสาวพัชรินทร์ โยธสาร
นางสาวเพ็ญนิตา มณีลุน
นางสาวเพ็ญสุดา มาคํา
นางสาวแพรวพรรณ ภูสูสี
นางสาวภัทชา แซ่เลี่ยว
นางสาวมาลิษา สูงนารถ

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 61 จาก 310

ลําดับ
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวรสสุคนธ์ ชาติมูลตรี
นายรัฐศักดิ์ ไกยะแสง
นางสาวรัตติยากร ถาบุรี
นางสาวรุจี หามนตรี
นางสาวลดาเนตร พูสี
นางสาวลัดดา ภูครองตา
นางสาววรรณิศา จําปาหล่า
นางสาววราภรณ์ คําจันวงษา
นางสาววิจิตรา สายสุวรรณ
นางสาววิชุดา โม้แซง
นางสาวเวธกา ถิ่นโคกสูง
นางสาวศิริประภา ลาอํา
นางสาวศุภาวรรณ ชมพันธ์
นางสาวสิริลักษณ์ พรมมาโอน
นางสาวสุธิดา สว่างวงศ์
นายสุรศักดิ์ สุขรี
นางสาวอชิรญา ภูจอมจิต
นางสาวอภิญญา ณรงค์ไชย
นางสาวอรุณี อุตอามาตย์
นางสาวอัจฉรา ศรีแสง
นางสาวอุทัยรัตน์ วังคะฮาด
นางสาวอุมาวดี คัญใหญ่
นางสาวอุไรวรรณ พลแมน
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
1445 นางสาวกฤติยาภรณ์ แก้วมะไฟ
1446 นางสาวกัญยาณี คตภูธร
1447 นางสาวจิรภาภรณ์ ผดุงกิจ

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 62 จาก 310

ลําดับ
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวฑิฆัมพร ทองอ้ม
นางสาวธัญสุดา ช่อวงศ์
นางสาวนรีรัตน์ ศรีรักษา
นางสาวปรียาพร ถินโสภา
นางสาวปิยธิดา ปะชะเสสัง
นางสาวแพรวพลอย ศิริเกตุ
นางสาวมณฑกาณต์ สังฆะมณี
นางสาวสาธิดา สุวรรณชัยรบ
นางสาวอัจฉรา อัถศรี
สาขาวิชาภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์
นายกิตติชานนท์ ชมศรี
นางสาวเกตน์สิรี โคตรพรมศรี
นายเกษฎากรณ์ สายทองสุข
นายจีรวัฒน์ กล้ากะชีวิต
นางสาวชลลดา ไชยสงเมือง
นางสาวณัฎฐาภรณ์ หลักด่าน
นางสาวณัฐริกา อินทะแสง
นางสาวดาวเรือง อินมณี
นางสาวทราย ขานน้ําคํา
นายธนวัฒน์ พลอยกันหา
นายธนาธิป ศรีทองสุก
นางสาวธนิษฐา ยืนยิ่ง
นายนพรุจ ปิยพฤทธิ์
นางสาวนฤมล จํารูญสุข
นางสาวนุชรี วงศ์ณรัตน์
นางสาวปริยา เนื่องวงษา
นางสาวพรนภัส ขันตรีกุล

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 63 จาก 310

ลําดับ
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวพรพรรณ เหล่าศรี
นางสาวพัชรินทร์ ชัยสิงห์
นางสาวพิชชาพร ดอกบัว
นายภูธิชย์ อรัญพูล
นางสาวมัชรินทร์ อุณากัณฑ์พร
นางสาวรัตติยาภรณ์ จอมหงษ์
นายวชิรญาร์ วาสิกบุตร
นางสาววรรณกนก สารทนงค์
นางสาววรัญชลี ทาหาญ
นายศุภฤกษ์ ทองอุไร
นางสาวศุภักษร มาระเนตร
นายสมพงษ์ ภูเต้านิล
นางสาวสวรส พวงเกาะ
นางสาวสุทธิดา นามมุง
นางสาวสุลิสา ทองล้น
นางสาวอมินตรา พุทธรัก
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
นางสาวกนกภรณ์ วันอุดม
นางสาวกนกวรรณ สามัง
นางสาวกนกอร จันทะฤาชา
นางสาวกมลรัตน์ ทวีธรรมถาวร
นางสาวกรรณิการ์ บุญเอี่ยม
นางสาวกรรณิการ์ ประทุมมา
นางสาวกัญญณัท พร้อมจิตร
นางสาวขนิษฐา ศิริโท
นางสาวแครียา อันทะปัญญา
นางสาวจิรพร เนืองภา

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 64 จาก 310

ลําดับ
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวจิราภรณ์ ชัยอามาตย์
นางสาวชนาภา สิงห์กาล
นางสาวญ-ชลี ทวันเวช
นางสาวณัทนารี ประยงค์
นางสาวดวงพร พรมชัย
นางสาวทองสุดา นึกมั่น
นายทินพัฒน์ หมั่นเที่ยง
นางสาวทินัดดา บุราคร
นางสาวธนพร แก้วเชียงทอง
ว่าที่ร้อยตรีหญิงนงนาถ มวลทอง
นางสาวนารีฟ้า อายุวงศ์
นางสาวนุจารุรัตฒ์ ดําริห์
นายปฏิพัทธ์ นวลเจริญ
นางสาวประภาสิริ มาตย์งามเมือง
นายปาฏิหารย์ ประจงการ
นางสาวปาณิสรา สุนทร
นายพงษ์ศิริ ภู่สูง
นางสาวพรรณนิภา เสาวคํา
นางสาวพิกุล เสี่ยงทองคา
นางสาวพิกุลแก้ว สมร
นางสาวพิมผกานต์ ชุมนุมดวง
นางสาวพุฒตาล รุ่งสาครทอง
นางสาวพุทธชาติ เถียรชานาถ
นางสาวภคพร โภคา
นายมงคล รักอนามัย
นางสาวมณีรัตน์ วงษ์รินยอง
นางสาวมนินธ์ปภา วรรณพุก

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 65 จาก 310

ลําดับ
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวมุทิตา จันทร์ประเทศ
นางสาวรัชนีกร แก้วสุวรรณ
นางสาวรุจิรา บุญหล้า
นางสาวลัดดาวัลย์ ยาศรี
นางสาววนัสนันท์ วิสัย
นายวัชระ เทียมทนงค์
นางสาววัลญา บุญมานพ
นางสาววิจิตรา สุดหล้า
นางสาววิรัญญา สารันต์
นางสาวศรีสุดา ดวงอินทร์
นางสาวศิรินทิพย์ ประสงค์สุข
ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิรินทิพย์ สินเพ็ง
นางสาวศิริวรรณ ขันธ์เครือ
นางสาวศิริวรรณ วงษ์ด้วง
นายศุภชัย ประไวย์
นายสงกรานต์ ชามาตร
นางสาวสุปราณี ประจวบบุญ
นางสาวสุพัตรา สมฤทธิ์
นางสาวสุภาวดี สมปัตตา
นางสาวสุริษา นามมูลตรี
นางสาวสุรีย์พร ปรีศรี
นางสาวอนุสรา เมืองไทย
นางสาวอรทัย แสวงทรัพย์
นางสาวอรอุมา เรทะนู
นางสาวอรอุมา สุรพัตร
นางสาวอลิษา พาสัญจร
นางสาวอัญชลีพร พระใหม่งาม

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 66 จาก 310

ลําดับ
หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
1554 นายเอกชัย กองการ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
1555 นายกรกช เชื้อแก้ว
1556 นายกรวิชญ์ รณเรืองฤทธิ์
1557 นางสาวกาญจนาสิริ ญาติสมบูรณ์
1558 นางสาวคณิตา ธรรมิภักดิ์
1559 นายจิรวัฒน์ ศิริสุนทรกุล
1560 นางสาวจีระพร ยางขันธ์
1561 นายจีราวิชช์ ภัทรวิบูลย์พร
1562 นางสาวชญาดา ฉวีรักษ์
1563 นางสาวชฎาภรณ์ กุลแก้ว
1564 นายชนาธิป ทุมรินทร์
1565 นางสาวชื่นกมล แดงสาย
1566 นางสาวชุติกาญจน์ พนมวัฒนคุณ
1567 นางสาวณัฐฐิรา พานแก้ว
1568 นางสาวดารุณี ปินะโต
1569 นางสาวทิฆัมพร โสภาบุญ
1570 นางสาวธนัฎฐา ชื่นสุคนธ์
1571 นางสาวนพวรรณ รอดอินทร์
1572 นายนราธิป มาลาพร
1573 นายนัฐพงษ์ ศิริวรรณ
1574 นางสาวนิชา บุญเจริญ
1575 นางสาวนุจรีย์ เรืองฤทธิ์
1576 นางสาวปัญจพัต ประทุมกูล
1577 นางสาวปารวี ประเสริฐสังข์
1578 นางสาวพัณณิดา พงศ์เรืองฤทธิ์
1579 นางสาวพิมลวรรณ ถามะพันธ์

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 67 จาก 310

ลําดับ
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นายภัทรธนบูรณ์ บุณธนทรัพย์กุล
นายภูบดี ชัยวรรณคุปต์
นางสาวมินตรา แสงภารา
นางสาววริสรา บุตรศรีภูมิ
นางสาววิภาดา ธรรมสมบัติ
นางสาวศกลวรรณ เสนามาตย์
นางสาวศรสลัก โสสุด
นางสาวศศิธร เกษสีแก้ว
นางสาวศิริกานต์ ฝอยกลาง
นางสาวศิริยากร สิงห์บรรณ
นางสาวศิวสุดา สมภาร
นายศุภกร สถิตโสฬส
นางสาวศุภิกา ไกยะฝ่าย
นางสาวสิรินภา กิ่งแก้ว
นางสาวสุธีพร ไกรการ
นางสาวหทัยชนก อัคคะประสา
นางสาวหนึ่งธิดา วิวาสุขุ
นางสาวอภิญญา ประกอบพานิช
นายอัสนี เรืองศรีมั่น
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
นางสาวกมลชนก อุ่นสิม
นายกฤษฎา บุตรศรีสวย
นางสาวกัลยกร ชูคันหอม
นางสาวจิณณ์ณิชา สมโสก
นางสาวจิรนันท์ ประเสริฐสังข์
นายชัยธวัช พิทยาวัฒนชัย
นางสาวณัฐฐินันท์ สุวรดี

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 68 จาก 310

ลําดับ
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวเดือนฉาย สอนฮูม
นายทักษิณ เล่ห์กล
นายธนกฤต ผดุงสันต์
นายธนบัตร ยืนยั่ง
นางสาวธนพร สิงจานุสงค์
นายธนสิทธิ์ บํารุงบ้านทุ่ม
นางสาวธนิดา ภูสุวรรณ
นางสาวนิชนันท์ ตรีไพศาลภักดี
นางสาวนิศารัตน์ ชิณแสง
นางสาวประภากร ชัยแสนสุข
นางสาวปราณี สีปานแก้ว
นางสาวปวีณ์สุดา ศรีวิราช
นางสาวปัญจพร พินธุทอง
นางสาวปิยะดา กลางโคตร
นางสาวพรรณอร มั่งมี
นางสาวพิชชาภา ทรัพย์พูนทอง
นางสาวพิมพ์ชนก จิตนอก
นางสาวพิมพ์พิชชา รัตนบุตร
นายภคิน จิตรเหลื่อม
นางสาวภัทรพร ทองพุ่ม
นางสาวภัทรภา บํารุงไทยชัยชาญ
นางสาวภัทราวดี รวมแก้ว
นางสาวภัทรียา พิมวาปี
นางสาวภูฬิชยา คําเพิ่มพูล
นางสาววรรณนิภา โพธิ์สีมา
นางสาววิภาวรรณ ขอบ่มกลาง
นางสาววิมลทิพย์ คมพิลา

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 69 จาก 310

ลําดับ
หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
ลายมือชื่อ
1633 นายสิทธิเดช เครือมั่นคงภักดิ์
1634 นางสาวสิริกานต์ พระสว่าง
1635 นางสาวสุทธิดา อัสธิ
1636 นางสาวสุธิดา บุญญานุภาพ
1637 นางสาวสุพรรณี ปัญญามี
1638 นางสาวอนัญญา ชูชาติ
1639 นางสาวโอจินณ์ อุปคุณ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)
1640 นายกนกพล สรรพ์สมบัติ
1641 นางสาวกนกวรรณ แฝงสมศรี
1642 นางสาวกาญจนา ไชยสมบัติ
1643 นายกีรติ พรหมโส
1644 นายฉัตรดนัย อุกฤษ
1645 นางสาวชนินาถ ฝ่ายดี
1646 นางสาวชิดชนก มีนาสันติรักษ์
1647 นายฐิติกร โพธิแท่น
1648 นางสาวณัฐพร มุลตรีบุตร
1649 นางสาวดนุดา อุ่นเจริญ
1650 นางสาวดิศราพร ศรีตะวัน
1651 นายธนาธิป ยางงาม
1652 นายนเรศร ศิริสอน
1653 นางสาวนวิศา เหลี่ยมดี
1654 นางสาวเพ็ญนภา โพธิ์สาจันทร์
1655 นางสาวภัทรสุดา ศรีพรหม
1656 นางสาววนิดา สุ่มมาตย์
1657 นายศักดิ์สิทธิ์ เพิ่มพรสวัสดิ์
1658 ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริลักษณ์ ทศธรรม

หมายเหตุ

หน้าที่ 70 จาก 310

ลําดับ
1659
1660
1661
1662
1663

1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวสิริยากร คูตระกูล
นางสาวสุทธยา อย่างสวย
นางสาวสุภัสรา ไชยจันดา
นางสาวอัจฉรียา แสนกุล
นางสาวอายาโกะ อุรุวะชิ
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากร
นางสาวกันย์กิติมา ตาปะบุตร
นางสาวขนิษฐา บุญมาพิลา
นายคนึง นาหนองแก้ว
นางสาวจริยา นิโรรัมย์
นายจักรพันธุ์ โชติมลทิน
นางสาวจินตนา นิราศภัย
ว่าที่ร้อยตรีหญิงใจยา ทับทิมหิน
นายชัยชาญ ลอยแก้ว
นายณรงค์วิทย์ เพชรกอง
นายธนกร พิลาแดง
นายนันทพงศ์ สิงห์นวลคํา
นางสาวนิภาพร วังหอม
นายเนติพงษ์ ยศสันเทียะ
นางสาวปรียาภรณ์ ปัญสุวรรณ
นายพงศธร เพ็ญสุริยา
นางสาวพรธิภา เพิ่มศรี
นางสาวพริมรตา สุขรักษา
นางสาวยศภรณ์ วิเศษพงษ์
นางสาวโยธกา ประวันเณย์
นางสาวรสริน ทองลือ

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 71 จาก 310

ลําดับ
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาววิริยดา เสาสิงห์
นายวิศวัฒน์ เกิดถาวร
นางสาวศรัญพร ทองลา
นางสาวศิริลักษณ์ เหล่าหมวด
นางสาวสิริยา โสคําแก้ว
นางสาวสุจิตรา หาญจันทร์
นางสาวสุนิษา เจริญทรัพย์
นายสุริยา บุญขันธ์
นางสาวสุวนันท์ มาตรา
นายสุวิชชา อุประ
นายอดิรุจ ตั้งศิริวัฒนวงศ์
นางสาวอดิวรรณ ตั้งศิริวัฒนวงศ์
นายอธิษฐ์ ผาสุก
นางสาวอนงนุช คณะศรี
นายอภิศักดิ์ ทําบุญ
นางสาวอรอนงค์ เล็งดี
นางสาวอริพร ทวิเลิศ
นางสาวอัญญาดา กุลเพชร
นางสาวอาริตา นิยมปราชญ์
นางสาวไอรดา ใจกล้า
คณะแพทยศาสตร์
แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง
1704 Mr.Oeng Visal
การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
1705 นางสาวอัญชลี กุลสุทธิ์
แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
1706 นางสาวกนกกานต์ โชติการณ์

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 72 จาก 310

ลําดับ
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727

1728
1729
1730
1731

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นายกิตติศักดิ์ เทพวงษา
นางสาวขวัญปริญชญ์ แสงมุข
นางสาวจุฑามาศ กัลยาสนธิ
นางสาวชนัญญา ธนูชาญ
นายชวรัตน์ ศรีปน
นายชัยวัฒน์ กัญญาคํา
นายณัฐ ลีลาวิวัฒน์
นายณัฐดนัย ธนรัตนกูล
นางสาวธนภรณ์ วัชระสุขโพธิ์
นางสาวธิดาวรรณ ยวงสุวรรณ์
นางสาวปริยดา ปิยกุลมาลา
นางสาวเมธินี ชิณเทศน์
นายวิริยะ ไตรปกรณ์กุศล
นางสาวศรินรัตน์ ธนัชจิระพงศ์
นางสาวศศิธร ศิลปศักดิ์
นางสาวศาตพร มโนคุ้น
นายศิวกร ชํานาญภูมิ
นางสาวสุภัทธรา บุญนํา
นางสาวหทัยชนก คําอ่อนสา
นางสาวอัจฉริยาพร นวลเพ็ญ
นางสาวอารียา พาบุ
วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน
นางสาวครองขวัญ มุลทา
นายจิรปกรณ์ บัวพันนา
นางสาวนันทรีญา ภูหัดสวน
นางสาวเยาวภา โชคลา

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 73 จาก 310

ลําดับ
หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
1732 นายวิโรจน์ ศรีเผือก
1733 พันจ่าตรีเศกสิทธิ์ สิงห์บุญ
การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
1734 นางสาวชนิกานต์ พัฒนิบูลย์
1735 นางสาวชนิดา สังคนนท์
1736 นางสาวธิติยา สมศรี
1737 นางสาวนิรมล วงษ์ธานี
1738 นางสาวมนันยา เสรีมานะกิจ
1739 นางสาวสุวัจณี ชูทอง
แพทยศาสตรบัณฑิต
1740 นายจิรเมธ นารคร
1741 นางสาวเจนจิฬา ทิพย์พิมานพร
1742 นางสาวฉัตรสุดา ดวงดี
1743 นายชิษณุชา พันทวี
1744 นายไชยยงค์ ลุนพิลา
1745 นายฐากูร สีหาบุญมาก
1746 นายณภัทร ภู่ศิริภิญโญ
1747 นางสาวทิชากร แสบงบาล
1748 นายทีปพงศ์ จารุเมธีชน
1749 นางสาวนันทิญา ราชาไกร
1750 นางสาวผ่องพักตร์ จันทร์ศิริ
1751 นายพรหมพิริยะ จตุเทน
1752 นายพัฒนคุณ แสนจันแดง
1753 นางสาวพิชญ์ภัทรา ว่องสุภัคพันธุ์
1754 นางสาวมริษฎา สุดสังข์
1755 นางสาววัชรี ประมงมุข
1756 นายวีรภัทร ชื่นสุคนธ์

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 74 จาก 310

ลําดับ
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764

1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาววีรยา ทิพชัย
นายวีระพงษ์ สิงห์หาญ
นางสาวศิรประภา สิทธิสาร
นางสาวศุภัสสร ไชยราษฎร์
นายเศรษฐพัฒน์ พรหมดี
นายสรสิช แสงทามาตย์
นางสาวสุวพักตร์ ศรรักษ์จรัส
นางสาวอรชพร กุณาศล
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน
Mr.Kongmenglee Laoyao
Mr.Somejailor Xaisana
นางสาวกชกร ตรีราช
นายกิตติพงษ์ ทองอ้ม
นางสาวจิรวรรณ พลเยี่ยม
นางสาวจิระประภา บุญสมร
นางสาวจิราพร นารีนุช
นางสาวฉัตรสุดา ภูช่างทอง
นางสาวญานิกา เตจะติ
นางสาวณฏชา กาลมาตร
นางสาวณัฐพร ยี่นาง
นางสาวธนพร พรเจริญสุข
นายธนพล ศรีวะรมย์
นางสาวนริศรา ชูรัตน์
นายนวกานต์ สุริยะ
ว่าที่ร้อยตรีหญิงเบญจมาศ อันเนตร
นางสาวประพรรณ์ธิดา กออําไพร

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 75 จาก 310

ลําดับ
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวผกามาศ อุปแก้ว
นางสาวผไทมาส แนวทัศ
นางสาวมาริษา โชติสนธิ์
นางสาววัชราภรณ์ อ่อนเฉวียง
นางสาววิภาวรรณ สิงห์เสือ
นางสาวศิริรัตน์ ยศทะแสน
นางสาวศิริลักษณ์ เหี่ยมี
นางสาวศิริวรรณา มอดตะคุ
นางสาวศิลาพร บังสูงเนิน
นางสาวสุปรียา บุญประกอบ
นางสาวสุปรียา ลิ้มธนาสวัสดิ์
นายอภิสิทธิ์ สีหอม
นางสาวอรดา อ่อนคํา
การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
Ms.Lonh Chanthy
Mr.Sun Heng
Mr.Xayfong Hercheryear
นางสาวกมลพร ผลาวงศ์
นายเกียรติศักดิ์ บุญทัน
นางสาวจริยา สีทา
นายจิรวัฒน์ เรืองวรรณศักดิ์
นางสาวจิราพรรณ โคตรประทุม
นายชนินทร์ภัทร์ พื้นนวล
นางสาวณัฎฐาพร ปราบสงบ
นางสาวทิพภาภรณ์ ศึกษา
นางสาวธนวดี ปกาโส
นายธนัช กันยุบล

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 76 จาก 310

ลําดับ
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นายธีรภัทร ลิตา
นางสาวนวรัตน์ คํากองแก้ว
นางสาวบุษบา อุ่นสา
นางสาวประภาพร ลีเอาะ
นางสาวพรพระคุณ ลมงาม
นางสาวพัชรมัย ไกรเสน
นางสาวพาสินี บัวกุม
นางสาวเพ็ญพิมล จิตรวุฒิวาสน์
นายภมรเทพ เกิดปาน
นายมนต์รัก หาบุญมา
นางสาวมัทนา วงษา
นางสาวรินรดา อริยะชัยชาญ
นางสาววรรณลักษณ์ สอนสา
นางสาววัรดะฮ์ รอนิง
นางสาววิจิตรา ศรีสวัสดิ์
นางสาวศศิธร ทัศคร
นางสาวสายทอง สมบัติภูธร
นางสาวสิรินทรา น้อยเวช
นางสาวสุมิตรา คํามา
นายอภิมุข ตาอุด
นางสาวอานัฐตา ธาตุทอง
นางสาวอุไรลักษณ์ วันทอง
นายฮัมฎี กิตอจะแจ
คณะสัตวแพทยศาสตร์
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
1831 นางสาวขวัญจิรา รวดเร็ว
1832 นางสาวจิดาภา มีคําทอง

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 77 จาก 310

ลําดับ
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวณัฐชยา ฤทธิรุ่ง
นางสาวนภัสชล ปัญญาจงเจริญ
นางสาวนิภาพร พิธรรม
นางสาวประภาพรรณ ขวัญเมือง
นางสาวปราญชลี ทองสี
นางสาวปาณวีร์ ชมภูบุตร
นางสาวพนิดา กอพงษ์
นางสาววรรณรดา ศรีเรไร
นายศึกษาภูมิ พรหมสวัสดิ์
นางสาวสิรินภา ชํานาญรักษา
นางสาวสุพิชญาณีต์ พงษ์พิเดช
นายอนุชิต ทองจํารูญ
คณะวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง
สาขาวิชาเคมี
1845 นางสาวไอลดา จันทศิลป์
วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
1846 Mr.Chreanvutha Im
1847 นายธนาโชค มหาหงส์
สาขาวิชาเคมี
1848 นางสาวเจนจิรา เพิคขุนทศ
สาขาวิชาชีววิทยา
1849 นายอํานวยโชค ธงสอาด
วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
1850 นายจิรเมธ พันธ์พิมพ์

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 78 จาก 310

ลําดับ
หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
1851 นางสาวชลิดา บุญเคล้า
1852 นายณรงค์ฤทธิ์ รอเสนา
1853 นางสาวดวงฤทัย อุทุมพร
สาขาวิชาเคมี
1854 นางสาววราภรณ์ เจริญสุข
สาขาวิชาจุลชีววิทยา
1855 นางสาวชวนชม ศิริมูล
สาขาวิชาชีววิทยา
1856 นางสาวกนกพร สีแดง
1857 นางสาวกมลรัตน์ ภูมิประสาท
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
1858 Ms.Kim Rachana
1859 นายกมลทัศน์ พวงพันธุ์
1860 นางสาวกรรณิการณ์ สําราญดี
1861 นางสาวกัญญาลักษณ์ ลาภไธสงค์
1862 นางสาวขนิษฐา ศรีปะโค
1863 นางสาวจินตนา ศรีวงษา
1864 นางสาวจุฬาลักษณ์ วงษ์ชู
1865 นางสาวชลดา บุญแสน
1866 นายณรงค์ศักดิ์ วงคาน
1867 นางสาวณัฐณิชา เถาว์โท
1868 นางสาวณัฐริกา เข็มทอง
1869 นางสาวดวงกมล วันจันทร์
1870 นายทินาคม ณรงค์เปลี่ยน
1871 นางสาวธิดากานต์ เสนาฮาด
1872 นางสาวนัฐชา โพธิสาร

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 79 จาก 310

ลําดับ
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวพรสุดา ทับชา
นางสาวพัชราภรณ์ สุขประเสริฐ
นางสาวพิชชาภรณ์ บุดดาวัน
นางสาวไพรินทร์ ชุมคําน้อย
นางสาวรัตพร มีงามดี
นางสาวลัดดาวัลย์ แก้วฝ่ายนอก
นางสาววฎิลดา รัตนทิพย์
นางสาววนิดา เขตประทุม
นายวรากร ขันธวุธ
นายวันชัย แก้วประเสริฐ
นางสาววาสนา จันประสาท
นางสาววิภาวี ศรีสมบูรณ์
นางสาววิริยา แนวจําปา
นายวุฒิพงษ์ สําราญมน
นายศิริวัฒน์ ศรีสมบัติ
นางสาวสุมิตรา พลชนะ
นายแสนศักดิ์ จิตผล
นางสาวอรยา หงษ์บุญเรือง
นางสาวอรอนงค์ สวัสดิวงชัย
นางสาวอาทิตา สิทธิมงคล
นางสาวอุมาพร เหลาราช
สาขาวิชาเคมี
นางสาวกนกรัตน์ ศรีกัณหา
นางสาวกมลทิพย์ จันดาวรรณ์
นางสาวกมลรัตน์ โพธิ์ไหม
นายกฤศิน สาตรา
นายกฤษณชัย ยางโว

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 80 จาก 310

ลําดับ
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวกัญญาพร สุราราช
นางสาวกัญญารัตน์ หาดทะเล
นางสาวกัลยา สมเจตนา
นางสาวกิตติยา วงศรีเทพ
นายกีรติ อ่อนแก้ว
นางสาวกุลชลี กูดซ้าย
นายเกียรติศักดิ์ ชุมศรี
นางสาวขนิษฐา ไชยเวียน
นางสาวคนึงนิจ เจนไร่
นางสาวจริญญา วงษ์ฉายา
นางสาวจันทรประภา รินลา
นางสาวจิราพร ภารกุล
นายจิราวุฒิ เกตุแก้ว
นางสาวชนัดดา จําปาลี
นางสาวชัญญานุช วงษ์จันทร์
นางสาวชุติมา บรรเทา
นางสาวฐิตารีย์ ลิ้มประเสริฐ
นางสาวฐิติยา บุญมา
นางสาวณัฐติกา แห่งสมัย
นายณัฐพงษ์ ประกิ่ง
นางสาวณัฐวิภา กุลาศรี
นางสาวตรีทิพย์ ใสส่อง
นางสาวธนภรณ์ แนวหล้า
นายธนวัต สารจันทร์
นายธนากร ศรีโพธิ์
นายธเนศ หลวงศรี
นางสาวนงลักษณ์ อยู่ดี

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 81 จาก 310

ลําดับ
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวนภัสสร ศรีสาร
นางสาวน้ําฝน เกณสาคู
นางสาวน้ําฝน แก้วกนก
นายบดินทร์ วีระสุข
นางสาวประภัสราพร คําภักดี
นายประสิทธิ์ชัย ม่วงมิตร
นางสาวปาริชาต จันทรเสนา
นางสาวปิยะพร ตุ้มทอง
นางสาวปิยาภรณ์ ดอนไม้ไทร
นางสาวผกามาศ คัทวี
นายพงศกร อําพะลัก
นางสาวพัชราภรณ์ มหาวัน
นางสาวพัชริดา วงษ์สมบัติ
นายพัชรินทร์ คําพลแสน
นายพิชากร สิทธิกล
นายพิพัฒพงศ์ จันหาญ
นางสาวพิมชนก ศรีบุญไทย
นางสาวพิมผกา การุญ
นายภักดี โสวพันธุ์
นางสาวยลดา การุญ
นางสาวรัชนีกร ทิพประมวล
นางสาวรัตนาพร ธนูเสริม
นางสาววรรณพิมล กิ่งโชค
นางสาววรรณฤดี ฝากาทอง
นางสาววรรณิภา พรหมหาราช
นายวิทยา สีผลสมอ
นางสาววิลาวัลย์ เจนบ้านผือ

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 82 จาก 310

ลําดับ
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาววิลาสินี เขยไชย
นายศิวกร กลางบุรัมย์
นายสัณชัย อ่อนประทุม
นางสาวสุกัญญา ละครรํา
นางสาวสุชานาถ วงศ์บุญยัง
นางสาวสุทธิดา ชมภูนิมิตร
นางสาวสุธีวรางค์ ซินโซ
นายเสกสรร เฉิดรัศมี
นางสาวอัจฉรา หนูวงศ์
นางสาวอารยา กลิ่นศรีสุข
นางสาวอินทิพร จันทร์สุริวงษ์
สาขาวิชาจุลชีววิทยา
นางสาวกาญจนวรรณ คําภาพงษา
นางสาวกาญจนา พิมพ์บูลย์
นางสาวคิรีมาศ สีนนคํา
นางสาวจันทร์ฉาย จันภิรมณ์
นางสาวชนิดา แสนคําราง
นางสาวชนิสรา จันทร์มี
นางสาวณัฐกานต์ โพนตุแสง
นางสาวธิดาลักษณ์ ศรีภูงา
นางสาวนราพร เสาร์สูง
นายปฐมทัศน์ มูลมณี
นางสาวปัทมวรรณ สิทธิวงษ์
นางสาวปิ่นนภา สาสร้อย
นายผดุงศักดิ์ แสนแก้ว
นางสาวพรทิพย์ แก้วอุดร
นางสาวพรพิมล สราญรมย์

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 83 จาก 310

ลําดับ
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวพรพิรุณ โสภารัตน์
นางสาววรรณชรีภรณ์ บุญทัน
นางสาววารุณี ศรีสมจักร์
นางสาวศศิธร แสนวงษ์
นายสุภัคพงศ์ เหง้าชัยภูมิ
นางสาวหนึ่งหทัย มาตรศรี
นางสาวอนุธิดา อุปเกต
นางสาวอรพรรณ กันดูล
นางสาวอรุณลักษณ์ พันธุชิน
นางสาวอารีญา เพ็ญศิริ
สาขาวิชาชีววิทยา
Ms.Ung Channa
Mr.Vichet Lay
นางสาวกมลรัตน์ นิลเกตุ
นายกรวิชญ์ เคณาอุประ
นายกานต์ชนก จันทฤทธิ์
นางสาวกานต์ชนก ดีพรหม
นางสาวกานต์ชนก สุขพิทักษ์
นางสาวกานติมา หล้าดวงดี
นางสาวกุมาวิกา นนทวงษา
นางสาวเกษแก้ว ลือชาคํา
นางสาวแคทรียา แฟงเอม
นางสาวจตุพร สอนกางทิศ
นางสาวจตุพร สิมมะลี
นางสาวจารุนันท์ พาภักดี
นางสาวจารุวรรณ คําจู
นางสาวจิตรานุช ศรีชนะ

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 84 จาก 310

ลําดับ
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวจิรพรรณ พลสว่าง
นางสาวจิราภรณ์ ชํานิกุล
นายจิรายุ ระเริง
นางสาวจิราวรรณ โพธิ์หล้า
นางสาวจุฑามาศ กุลวงค์
นางสาวเจนจิรา เขียวขํา
นางสาวชฎาพร ไชยมนตรี
นางสาวชนัญชิดา สายวันดี
นายชรินทร์ จันทร์ดิษฐ์
นายชรินทร์ นาคูณ
นางสาวชลทิชา กันกลั่น
นางสาวชลธิชา อ่อนขาว
นางสาวฐิติยา แพงพา
นางสาวฐิติยา มูลมาตย์
นางสาวฑิฆัมพร ดีพรม
นางสาวณัชชา วารีรัตน์
นางสาวณัชชานิษฐ์ ดวงทองพล
นางสาวณัฐณิชา ภูเวียงแก้ว
นางสาวทัศนียา ติดมา
นางสาวทิพวัลย์ ศรีเทศ
นางสาวธญานี ศรีม่วง
นางสาวธนกาญจน์ ไพศาลพงศ์
นางสาวธัญชนก บุญเต็ม
นางสาวธิดา พันสาย
นายนพกาญจน์ กล้าทน
นางสาวนฤทัย น้อยก้อม
นางสาวนันทิยา พรรณการ

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 85 จาก 310

ลําดับ
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวนิกานตา หล้าบา
นางสาวบุญญิสา ศรีโนนม่วง
นางสาวเบญจพร ยิ่งยืน
นางสาวเบญจมาพร ขันตี
นางสาวปติญญา ดารุนิกร
นางสาวประภาวดี ภัทรขจี
นางสาวประภาศิริ ผิวโชติ
นายประสิทธิ์ ศรีสรรค์
นางสาวปริตา ปานจันทร์
นางสาวปวีณา ประชุมพันธ์
นางสาวปิติพร ครุผาด
นายปิยะฉัตร ทวิวิญ
นางสาวปุณยนุช ขจรภพ
นางสาวพรธิดี บํารุงนาม
นางสาวพรประทาน อุ้มบุญ
นางสาวพรพิมล โนนแก้ว
นางสาวพิมพ์ผกา ค่าม่วง
นางสาวภัทรภร หล้ามูลชา
นางสาวภัทรานิษฐ์ นามลม
นางสาวภัทราภรณ์ ไปมา
นางสาวภัทราวดี ศรีสมพงษ์
นางสาวมาริษา แสงปาก
นางสาวเยาวพา ปานนท์
นางสาวลลิตา นาชัยบูรณ์
นางสาวลักษณา ตะลาด
นางสาววนาลี พันธุ์การ
นางสาววราภรณ์ ภูนุภา

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 86 จาก 310

ลําดับ
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นายวราวุฒิ บุตรศรีสวย
นายวสุพล ตันตะสุทธิ์
นายวัชรพงษ์ ใสสว่าง
นายวิชชากร ฤทธิ์จรูญ
ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภา เยาวไชย
นางสาววิภาดา สันโดด
นางสาวศรัญญา เกิดศิริ
นางสาวศศิธร ชํานาญณรงค์ศักดิ์
นางสาวศศิวิมล ทักษิณ
นายศิริ เขียวขํา
นางสาวศิรินญา พรมคํา
นางสาวศิรินันท์ เรียงเงิน
นายศุภณัฐ บุตราช
นางสาวสมฤทัย วงศ์ษา
นางสาวสาวิตรี มาลา
นายสิทธิศักดิ์ สะลิวรรณ์
นายสิรภพ เชาวันกลาง
นางสาวสิริกัลยา สุวะรักษ์
นางสาวสุดารัตน์ จินดาศรี
นางสาวสุธาวัลย์ ขันทอง
นางสาวสุธิดา ศรีสมเกียรติ
นางสาวสุปราณี ศรีหนองยาง
นางสาวสุไพรัตน์ ฐานเจริญ
นางสาวสุภัสสรา พงศ์ศาสตร์
นางสาวสุริยุ ศรีโนนนาม
นางสาวสุรีพร โพธิ์ชัยคุณ
นางสาวสุวนันท์ มูลเพ็ชร

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 87 จาก 310

ลําดับ
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวสุวิมล ภาวัง
นางสาวสุวิมล วรนาม
นางสาวอมรรัตน์ ประสิทธิสาร
นางสาวอรอนงค์ พันธ์งาม
นางสาวอรอุมา ทับโสดา
นางสาวอลิสา ผุยทา
นางสาวอังคนา ภูพันดี
นางสาวอัจฉราพรรณ เนาวงค์
นางสาวอัมภารัตน์ นิยม
นางสาวอารดา ญาติประชุม
สาขาวิชาฟิสิกส์
นางสาวคนึงนิจ เบ็ญจกุล
นางสาวจันทร์จิรา ทองดี
นางสาวจาระวี นามโส
นางสาวจิรัชญา โคตรสมบัติ
นางสาวชลธิชา เกิดสมบัติ
นายณัฐวัฒน์ ขันขวา
นางสาวธิดา แสนยศ
นางสาวธีราพร เดชเหลา
นายนันทวัฒน์ จอมศรีกระยอม
นางสาวน้ําฝน ปานเนาว์
นางสาวปวีณา เบขุนทด
นางสาวปัทวรรณ ประทุมดี
นางสาวปารมณี สุจริต
นายพงศธร เจ้าทรัพย์
นางสาวพรนภา ภานโน
นางสาวรัตนพร บูรณะพล

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 88 จาก 310

ลําดับ
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาววรรณวิษา บุตรชารี
นางสาววรรณิพา ดีพรม
นายวสันต์ พันทะศรี
นางสาวศศิวิมล ภูศรีโสม
นายเศกสรรค์ ศรีใส
นางสาวอนัญญา เชื่อขุนทด
นายอนุชา ภารตระศรี
นางสาวอนุชิดา อุชี
นายอัฐพล ใจวงค์
นางสาวอาริยา ศรีอินมาตร์
นายเอกสิทธิ์ อุทัยเรือง
สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
นางสาวกาญจนา เดชวิจารย์
นางสาวเกศรินทร์ ชูคันหอม
นายเกียรติศักดิ์ พันสาย
นายเจษฎากร ภูมิเรือง
นางสาวชนากานต์ ภูผาหลวง
นางสาวชุติมา หงษ์สูงเนิน
นางสาวณัฐชา บุบผามะโล
นางสาวณัฐพร แสงอรุณ
นายณัฐพล บุตรพรม
นายพรชัย จําเริญธรรม
นางสาวพรพิมล แก้วไตรรัตน์
นายพิชัยยุทธ มอดลี
นายพิชิตชัย พันสิทธิ์
นางสาวภัทรสุดา บรรยงค์
นางสาวภัทรา ทาวิโรจน์

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 89 จาก 310

ลําดับ
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวมณีรัตน์ สงมูลนาค
นายรัตนบดินทร์ ขัติยะวงศ์
นางสาววัชรีพร สุ่มมาตย์
นางสาววาสนา จันทอง
นางสาววาสนา ศรีธร
นางสาววิชุดา บรรณเทศ
นายวิริยะ อินยิ้ม
นายศรัญญู จิตรเสงี่ยม
นายศราวุธ บุตระ
นางสาวศิราภรณ์ ทองบ่อ
นายสิทธิชัย โสมาเกตุ
นางสาวสุทธิดา นาจําปา
นางสาวสุธิดา ปานกลาง
นางสาวสุภาวดี ศรีจุมพล
นายเสมอมิตร หมายมั่น
นางสาวอรอุมา ชํานาญพล
นางสาวอารายา พึ่งหนู
นางสาวอารีย์ กาศเจริญ
สาขาวิชาสถิติ
นางสาวเกวลิน อรรคสังข์
นางสาวเกษรา บุญพา
นางสาวจิราพร นาดี
นางสาวฐิติยาภรณ์ ศรีธรรมมา
นางสาวณิชากร กล้าพูน
นางสาวทาริกา โพธิ์คัย
นางสาวนันทัชพร เสนาวงค์
นางสาวปณัทฐา ชุมกลาง

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 90 จาก 310

ลําดับ
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176

2177
2178
2179
2180
2181

2182
2183
2184

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นายพิทยา อุณวงค์
นางสาวภาวิกา มีปัญญา
นางสาวภาวิณี ทุมเกษร
นางสาวภาวินี ไพศรี
นางสาวมะลิษา พาละขันธ์
นางสาวรวิกานต์ งามฉลวย
นางสาววราภรณ์ จุมพลมา
นายวิทยา มหาพรม
นางสาวศิริรัตน์ เกื้อหนุน
นางสาวศิริรัตน์ มณีภักดี
นางสาวศิริลักษณ์ ทัดเทียม
นางสาวสุปราณีย์ กลางนอก
นางสาวหนึ่งฤทัย ดวงดี
คณะเทคโนโลยี
วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
นางสาวธนพร กุตนันท์
นางสาวประภาสิริ สิงห์ชู
นายวรุตม์ สร้างนอก
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
นางสาวจิราทิพย์ เที่ยงโยธา
นางสาวสนิทรา พลเยี่ยม
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
Mr.Kong Sela
Mr.Yorn Dalis
นางสาวกชกร อุทัยแพน

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 91 จาก 310

ลําดับ
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นายกฤษฏา มังคละเสถียร
นางสาวกัลยรัตน์ มณีประดิษฐ์
นางสาวกัลยาวดี รัตหน
นายกิตติชัย ภูมิ่งศรี
นางสาวเกวลิน ประทุมพงษ์
นางสาวเกศนภา เจริญวัย
นายจักรี จังอินทร์
นางสาวจานุพร มังคะรัตน์
นางสาวจิราภรณ์ โพสาขา
นางสาวจิราวรรณ ปรางค์ทอง
นางสาวเจนทิรา ศรีแพ่ง
นางสาวชนิสรา เจียมพิริยะ
นางสาวชลิตา วังภูมิใหญ่
นายชาญชัย แม่นจันทึก
นางสาวชื่นกมล สมพันธ์
นายณัฎฐ์ พลนามอินทร์
นายณัฐวุฒิ ทองสมเพียร
นายเดชรัตน์ ปัจจาระพรม
นางสาวต้นหยง สดมพฤกษ์
นายทศพล ภาแกดํา
นายธนภัทร จิรสุจริตธรรม
นายธนภูมิ กาอุปมุง
นายธนวิชญ์ บัวเมืองเก่า
นายธนศักดิ์ กลางจอหอ
นางสาวธัญชนก ไวทยกุล
นายธีระพงษ์ บุตรภูงา
นายนพกร ศรียันต์

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 92 จาก 310

ลําดับ
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นายนราธร ปัททุม
นางสาวนฤมล ใจสะอาด
นางสาวนิตยา สวาสดี
นายบดินทร์ หรสิทธิ์
นางสาวบัวรินทร์ มีบุญ
นางสาวเบญจา งาตะคุ
นางสาวประกายวรรณ พลเสนา
นางสาวปัญญ์ศิริ บุ้งทอง
นางสาวปิยธิดา สิมสี
นางสาวพรสวรรค์ มาอ่อน
นางสาวพัชดา ศรีทิน
นางสาวมลทิชา ใจทํา
นายยุทธนา หมื่นศรี
นางสาวโยทะกา เจตบุตร
นางสาวลลิตา หมื่นแก้ว
ว่าที่ร้อยตรีวสุรัตน์ แก้วพวง
นายวัชรพงศ์ บรรหาลี
นางสาววารุณี พลเยี่ยม
นายวิทยา อามาตย์มนตรี
นางสาววิลาวัณย์ ฉิมพาลี
นายศรัณย์ โพธิดอกไม้
นางสาวศิริลักษณ์ พลลาภ
นายศุภชัย นิลวัน
นางสาวสุดารัตน์ บุสําโรง
นางสาวสุนิสา ธงภักดิ์
นางสาวสุนิสา ศิริกัญญา
นางสาวเสาวภา วงค์ษาคร

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 93 จาก 310

ลําดับ
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวหฤทัย เจริญสุข
นายอนุวัฒน์ นากร
นางสาวอภิชญา อุทะโย
นายอรรถชัย ผ่องแผ้ว
นางสาวอารยา รุ่งศรี
นายอิสราวุธ ภูถมลาย
นายเอกคณิต ชัยนา
นางสาวบังอร แถวนาชุม
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
นางสาวกนกนุช รอดสมจิตร
นางสาวกมลชนก คําแหงพล
นางสาวกัณทริกา เหมทานนท์
นางสาวกุลยา นิมขุนทด
นางสาวเกศมณี เดชกุล
นางสาวเกษสุณีย์ เฉื่อยกลาง
นางสาวจันทร์ทิพ ป้องเพชร
นายจารุวัตร์ ยาหัวดง
นางสาวชนิภา ลุนปุย
นางสาวชลธิชา กะหะกะสิทธิ์
นางสาวชลิดา ชัยสุวรรณ
นายชาญณรงค์ โพธิสาร
นางสาวฐิตินันท์ พรมดี
นางสาวฐิติพร เหล็กกล้า
นางสาวณัฐพร วรรณพงษ์
นางสาวดรุณี พลล้ํา
นางสาวดวงใจ ทองนิล
นางสาวทัศนีย์ โทไกรษร

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 94 จาก 310

ลําดับ
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวทิพย์ภาพร ศรีภูมิ
นางสาวธัญญารัตน์ อุปมา
นางสาวธิมาภรณ์ เพ็ชรพูล
นางสาวนภัสวรรณ พลธา
นางสาวนภาพร สุวรรณศรี
นางสาวนภาภรณ์ นารี
นางสาวนฤมล จันละคร
นางสาวนิศารัตน์ ไชยโวหาร
นางสาวปริญญ์ สระอุบล
นางสาวปัทมาพร ศรีสุรักษ์
นางสาวปิยธิดา ศิลาเลิศ
นางสาวพรพรรณ มานะเสน
นางสาวพวงผกา ศรีจันทร์
นางสาวพัชรี อัปมาตา
นางสาวพิชญาพร พิมพ์ต้น
นางสาวมนัชญา นาคอก
นางสาวมัทนา ชนากลาง
นางสาวรักษ์สุดา เชิดชนม์
นายรัฐพงศ์ อินธิสาร
นางสาวรัตนภรณ์ มาลาหอม
นางสาววณิชชา เจือจันทร์
นางสาววารุณี ฐานวิเศษ
นางสาววิภาวรรณ สวัสดิ์ผล
นายวีรภัทร บุตรโคตร
นายวุฒินันท์ อูบคํา
นายศราวุธ อุปนัน
นางสาวศริญญา คําเจียก

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 95 จาก 310

ลําดับ
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวศศิวิมล หงษ์ภู
นางสาวศิริพร คําภูมี
นางสาวศิริยากร กุลซื่อ
นางสาวสาวิตรี ราชสีห์
นางสาวสุดารัตน์ สาสิริ
นางสาวสุนิสา หาเพียง
นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีจันทรา
นางสาวอนิสา วันศุกร์
นายอนุสรณ์ พรมมหาไชย
นางสาวอริสา จันติบุตร
นายอัณณพ กลิ่นจันทร์
นางสาวชนัญชิดา โพธิ์กิ่ง
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
นางสาวกรรณิกา ประชาชิตร
นายกันตพงศ์ โทนทะ
นางสาวเกศวรินทร์ จันทวงค์
นายจักรภัทร์ สัตตธารา
นางสาวจารุพร วรรณกูล
นายจารุวัฒน์ ศิริเลิศวิมล
นางสาวจินดารัตน์ โยทคง
นางสาวจุฑารัตน์ ไทยศิริ
นางสาวชัญญาพัชญ์ จันทรพิทักษ์
นางสาวดาวประกาย ป้องจันทร์ทึก
นางสาวดุษฎี ธูปทิศศาล
นางสาวทิพย์ภิยะ การีรัตน์
นางสาวทิวาพร ชื่นชม
นายธานินทร์ ทาน้อย

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 96 จาก 310

ลําดับ
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวน้ําฝน ศิลณรงค์
นางสาวนิภาดา ประเสริฐ
นางสาวปภาดา เหล่าทองสาร
นายพงศกร นามบุญลือ
นายพงศธร สุขแสน
นางสาวพรประภา ศิริธร
นางสาวเพ็ญนภา อ่อนรัมย์
นางสาวเพ็ญพิชญ์ บุญสิน
นางสาวศรณ์สรวรรณ ตันชนะศักดิ์
นางสาวศศิกานต์ ชนะภัย
นางสาวศศิภรณ์ อัคศรี
นางสาวศิรินารถ คําบุ่ง
นางสาวสุพัตรา ศรีสว่าง
นายสุภสิทธิ์ สวัสดิ์เอื้อ
นายอดิเทพ เอี่ยมเอม
นายอนันตชัย นาโคกสูง
นางสาวอรอนงค์ แสดงคุณ
นางสาวอรอุมา เนตรภักดี
นางสาวอารียา ไชยบท
สาขาวิชาประมง
นายจักรพันธ์ ศิริแก้วเลิศ
นายจิตรกร บัวเมือง
นายจิรายุ ปัญญาไว
นางสาวฐิตวันต์ สวนอ่อน
นายฐิวนนท์ วาสิรินนท์
นายณัฐพล เกตุคําขวา
นางสาวนฤทัย ศรีพันลม

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 97 จาก 310

ลําดับ
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวนัฎธิดา เพิ่มพูล
นางสาวนีระมล รัตนสีหภูมิ
นางสาวพิมพ์ธิดา อุปฮาด
นายไพศาล แสนมี
นายภาณุวัฒน์ โพธิ์แหบ
นายภานุวัฒน์ จงแก่นบุญ
นางสาวมัลลิกา ชัยเสน
นายยุทธนา คําเถื่อน
นางสาวรัชนีวรรณ บัวทอง
นายวัชรพงษ์ แอบผักแว่น
นางสาววิไลลักษณ์ โพธิ์งาม
นายวิศรุต ชามาตย์
นายศราวุธ ศิลาโชติ
นายศุภชัย สงบุดดี
นายสืบสาย กุลาสา
นางสาวสุนันทา พวงศรี
นางสาวเสาวภา ดอนเสนามนตรี
นายอาทิตย์ แก้วพิมาย
สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
นางสาวเกตุศินี จุมพล
นางสาวเกศสุดา บุญยา
นางสาวฐิตาพร อรชร
นายธีรพงษ์ วรสุข
นางสาวนภัสวรรณ ปิ่นคํา
นางสาวนันทิกานต์ วันสาสืบ
นางสาวปานดวงใจ ภู่พิมาย
นายพรเทพ ตฤณมัยทิพย์

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 98 จาก 310

ลําดับ
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวพัชรินทร์ เครือเนตร
นางสาวพัชรินธร สิงห์ขันธ์
นางสาวมนัฐฐา สมหมาย
นางสาวมยุรี โคตรสีเมือง
นางสาววรัญญา ทรงชัย
นางสาวศิริญา มงคลสุคนธรัก
นางสาวศิริพร เปรยรัตน์
นายศิวณัฐ บุญเพ็ง
นางสาวศุภวรรณ คํามูล
นายสุตทิต เลิศสุริยะกุล
นางสาวอภิญญา บุญทศ
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
นางสาวกมลเนตร พิมพ์เรือง
นางสาวกมลวรรณ พันธเสริม
นายกิตติภูมิ หมื่นศรีภูมิ
นายกีรติ อะรันทอง
นางสาวเกวลิน ภัควันต์
นางสาวขนิษฐา บุญชื่น
นางสาวจันทนีย์ พรมสุริย์
นางสาวจิรัชญา ประนัดถานัง
นางสาวจีระนันท์ เจริญสุข
นางสาวจุฑามาศ ที่พักบ้านโจด
นางสาวจุฑามาศ พุกพันธ์
นางสาวจุฑามาศ อุ้ยเหง่า
นางสาวจุฬารัตน์ บุตรศรี
นางสาวชฎาพร ศรีสัตตรัตน์กุล
นางสาวชนานาถ ชลุยรัตน์

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 99 จาก 310

ลําดับ
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวชไมพร ภารตระศรี
นางสาวชลธิชา ปัญญาบุตร
นางสาวฐิจิกานต์ ภักดิ์สอนิสิทธิ์
นายฐิติกานต์ ผลักกระโทก
นายณรงค์เดช แก้วเนตร
นางสาวทัศนีวรรณ สารีธรรม
นายนฤพนธ์ อะภัย
นายนวชาติ สนธยา
นางสาวน้ําใส ศรีโสภา
นางสาวนุชนารถ ชูวงค์
นางสาวปริตา ใจแสน
นางสาวพัชรีภรณ์ เรืองรัมย์
นางสาวแพรวพรรณ สุโพธิ์
นางสาวภาณิศา ปองชัยภูมิ
นางสาวรุ่งอรุณ ศรีนางใย
นางสาววชิราภรณ์ วิเศษวงษา
นางสาววรัญญา พร้อมสุวรรณ์
นางสาววราลักษ์ มีศรีผ่อง
นางสาววริศรา อินทร์แปลง
นางสาววิภาวรรณ ต้นวงษ์
นางสาวศศิประภา คามตะสิลา
นางสาวศิรินันท์ แก้วกั้น
นางสาวศิริษร ประเสริฐวิทย์
นางสาวสรัญรส ประสมทอง
นางสาวสาวิตรี โคตรบุญมี
นางสาวสุกัญญา บัวศรี
นางสาวสุดารัตน์ ว่องวิไล

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 100 จาก 310

ลําดับ
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวสุพัตรา เทพมง
นางสาวสุภาพร ฤทธิบูรณ์
นางสาวสุรนันท์ ศรีนาทนาวา
นางสาวสุรีพร บรรลุผล
นางสาวเสาวลักษณ์ บัวจังหรีด
นางสาวอรณิชา ศรีบุญ
นางสาวอรัญญา จันทร์ศรี
นางสาวอาภัสรา เสือน้อย
นางสาวอินทิรา ศิลปดอนบม
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
2432 นายอธิคม สมบัติใหม่
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2433 Mr.Pum Vichheka
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2434 นายศราวุธ โพธิ์ศรี
2435 นายสุริยันต์ ศรีสงคราม
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
2436 นายปัญญา วิชัย
2437 นายพิชนันท์ จันทะนนตรี
2438 นางสาวศิริพร ชมภูเขียว
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
2439 นางสาวอินทุอร เข็มมา

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 101 จาก 310

ลําดับ

2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
นายกรกช ติ๊บแก้ว
นางสาวเกตชฎาภรณ์ แก้วจันทา
นายเกรียงไกร เสน่ห์วงศ์
นางสาวเกศวรางค์ สังสมานันท์
นางสาวจริยา นามบุญศรี
นางสาวจุฑามาศ วงษ์คะสุ่ม
นางสาวชไมพร มรดก
นายชวลิต สนเจริญ
นายชาญชัย ศรชัยญาติ
นายชินวัตร ฉิมราช
นายณัฐวุฒิ สุจริต
นายทรงกรด บุญเลี้ยง
นางสาวทัศนีย์ วงศ์เดชา
นายทินกรณ์ โพธิวัฒน์
นายธนกร สีทะนารัตน์
นายธนาวุฒิ พีบขุนทด
นายธีรพงษ์ คงโนนกอก
นายธีรภัทร ช่วยหาญ
นายธีรวุฒิ กิตติวงศ์โสภา
นายนรินทร์ โนราษฎร์
นางสาวนัฐนิดา จันทร์เจือ
นายนัฐพล จันทร์แสง
นางสาวนิษฐา บุญวรรณ์
นางสาวนุสรา ค่ําคูณ
นายปฏิภาณ อรรคบุตร

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 102 จาก 310

ลําดับ
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นายปรีชา แนวจําปา
นางสาวพัชรา เลี้ยงบุตร
นางสาวพิณทิพย์ บุญโกบุตร
นายพิพัฒน์พล นาสมรูป
นางสาวพุฒิพร พิมพ์ครซ้าย
นายเพทาย รอดโฉม
นางสาวแพรวนภา สุหรา
นายรัฐศาสตร์ มณีจันทร์
นางสาววรรณนิษา แสงทอง
นายวัชเรนทร์ สนั่นเอื้อ
นางสาววิชุดา คําทวี
นายศราวุธ หมู่สะแก
ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริพร เวียนนอก
นางสาวศุทธินี ภูเมฆ
นายศุภชัย โพธิ์สังข์
นายสิริโรจน์ เชี่ยวลักษณ์สกุล
นายอธิรัฐ สรรพกิจกําจร
นายอนันต์ จงสิทธิ์
นายอนุชา ยาแก้ว
นายอนุศิษฎ์ ท้าวสูงเนิน
นายอภินันท์ แก้วศรีจันทร์
นางสาวอรอนงค์ ไพรโสภา
นายอรุณศักดิ์ สุดไชยา
นางสาวอัจฉรา อินทรเกื้อ
นายเอกชัย วิชระโภชน์
นายเอกวิทย์ เพ็งพินิจ
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 103 จาก 310

ลําดับ
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวกนกวรรณ กันธินาม
นายกรีฑาพล บุญภา
นางสาวกัณฐิมา แมนสถิตย์
นายกิตติ รัตนบุรม
นายกิตติชัย โฮมแพน
นายกิตติศักดิ์ โชติญาณทัศน์
นายเกรียงไกร โคตรชมภู
นายเกียรติกุล ผ่านเมือง
นายจักรพงศ์ ลัดดา
นายจักรพงษ์ ตาลกุด
นายจักรพล ภูวงค์ผา
นายชาญณรงค์ ปัจฉิมมี
นายณัฐพงษ์ ดวงสินทร์
ว่าที่ร้อยตรีณัฐพงษ์ เพิ่งบุญมา
นางสาวณัฐรุจา ไกรสรแสน
นายณัฐวัฒน์ พรหมาซุย
นายเณติพงษ์ จะวังคะโส
นายเดชณรงค์ สุคําภา
นายต่อพงษ์ จินดาเงิน
นายติรมีซีย์ สาและ
นายธนากร คําหล่า
นายธนาวุฒิ กระบวนศรี
นายธีรพงศ์ สีเทียมเงิน
ว่าที่ร้อยตรีธีระพงษ์ มะโนธรรม
นายนรินทร์ ถุนนอก
นายนัตพล อุโมง
นางสาวน้ําฝน ชูชมชื่น

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 104 จาก 310

ลําดับ
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นายปิยะพงศ์ ป่ากว้าง
นายปิยะศักดิ์ อุปสัย
นายพนารัตน์ ประชุมศรี
นายภานุวัฒน์ ทองดี
นายมนัสศักดิ์ วรรณสิน
นางสาวมัทวัน คุณวุฒิ
นางสาวมาลินี ประกอบสัน
นายรัชตะ เตชะจิรกุล
นางสาวรัชนีกร หงษ์ศาลา
นายรุ่งวิทยา มั่นคง
นายวชิระ จันทบัญฑิต
นายวรเชษฐ์ ศรีประไหม
นางสาววรนุช ไตรทิพย์
นางสาววัชรีย์ กวนเวียงจันทร์
นายวิศวกร คําอ่อน
นายวุฒิชัย จาดฮามรถ
นายศิริวานนท์ เหล่านา
นายศุภกิตติ์ เที่ยงกระโทก
นายสนธยา มะคะที
นายสมพงษ์ สายทองมาตร์
นายสัมฤทธิ์ ผลจันทร์
นายสิทธิพล ศรีวิเศษ
นางสาวสุชานันท์ พวงมาลี
นายสุเทพ ดาวไสย์
นายสุรเวศน์ ปราบเขต
นายสุริยพงศ์ สุขแก้ว
นายสุริยา แก้วภูเม็ง

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 105 จาก 310

ลําดับ
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวสุรียา บับภาร
นายโสภณ ทองสว่าง
นายเหมันต์ แช่มสอาด
นายอนุชา สายซื่อ
นายอนุชิต ประทุมมี
นายอภิวัฒน์ ศิลาไพร
นางสาวอัญชัญ ขวัญใจ
นางสาวอารีรัตน์ บุญบรรดา
นายเอกรินทร์ เต็มจิตต์
นายเอกลักษณ์ เชื้อแสดง
นายสมศักดิ์ จักวาโชติ
สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ
นางสาวกรองแก้ว สมทอง
นางสาวไข่มุก แสนชัย
นายจารุชาติ อุดทาทอง
นางสาวจิตรตรา สอนป้อม
นายทวีคูณ เหล็งหวาน
นายนราวิชญ์ นาน้ําเชี่ยว
นางสาวเบญจมาพร ภูอาจ
นางสาวฝนทิพย์ โชคกิตติวัน
นายพนากร ทองภู
นางสาวพรรณิดา ราชรี
นายเพื่อนพงศ์ สัตย์ซื่อ
นางสาวภัทรสุดา ประสิทธิ์เมตต์
นางสาวมินตรา มูลสูงเนิน
นายฤทธิพร ถาลี
นายวชิระ ศรีบุญเรือง

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 106 จาก 310

ลําดับ
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นายวทัญญู แก้วพิลึก
นางสาววรกานต์ มะนุ่น
นางสาววิชุดา แก้วลือ
นายศรัณย์ ศิริมา
นางสาวสุกัญญา จันทาสี
นายสุรสิทธิ์ เพชรอาษา
นายสุระกิต สุขเจริญ
นางสาวอภิรักษ์ เจริญท้าว
นายอัครินทร์ พงษ์ซุ้ย
นายอัฐสิทธิ์ เข็มเพชร
นายเอกพงษ์ วงค์อามาตย์
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
นายกนกศักดิ์ เพียเอีย
นางสาวกมลชนก อดกลั้น
นายกฤษดา เที่ยงผดุง
นายกวินท์ มนตรี
นางสาวกันยารัตน์ วงษ์พุฒ
นายกิจจ์ฐา ธวัชรดีภิรมย์
นายไกรวิชญ์ ดาบโสมศรี
นายคณวัฒน์ อนุสัตย์
นายคมสันต์ ตั้งสกุล
นางสาวจันทร์จิรา งอยผาลา
นางสาวจิตตา นนสุทธี
นายจิรายุทธ โลเกตุ
นายฉัตรมงคล ศรีสุนาครัว
นางสาวชนากานต์ โสภาศรี
นายชัยวัฒน์ มีหลง

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 107 จาก 310

ลําดับ
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นายชัยวัฒน์ เย็นศิริ
นายฐาปกรณ์ ดีจันทร์
นายณัฐวัฒน์ อ้วนแก้ว
นางสาวณิชาพร ศรีสว่างวงศ์
นางสาวดวงอรุณ บุตรวัด
นายธนะพัฒน์ เชาว์กูลวราพงษ์
นายธนากร ภูนกยูง
นายธนิฏฐ์ กลางบุรัมย์
นายธราดล คุ้มใจดี
นางสาวนงลักษณ์ เรืองศรี
นางสาวนฤมล กั้วศรี
นางสาวนาถฤนุช ศิริวงศ์
นางสาวปภาวรินท์ วงศ์กังวาน
นายประกาศิต นัดทะยาย
นายปริญญา ประเสริฐสังข์
นายปวริศ จําปาปี
นายปิติพงศ์ ปะวะโข
นางสาวผกามาศ มิ่งขวัญ
นายพรพิชิต สุภาพสุนทร
นายพายุพล นาเมืองรักษ์
นายพิพัฒน์พงศ์ วงศ์ศิริยานนท์
นายพิษณุ ภูแซ่มโชติ
นายภานุวัฒน์ บุญภักดิ์
นายมงคล สมหมาย
นายรังสรรค์ บุญจะนะ
ว่าที่ร้อยตรีโรจนัสถ์ ภูกองชนะ
นายฤทธิไกร เหล่าสีนาท

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 108 จาก 310

ลําดับ
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวลลิตา ดอนมุ่ง
นายวรุฒ กุลโท
นายวสวัตติ์ ธนเศรษฐ์กีรติ
นายวัชรพล พิลาน
นายวัฒนา สุนทะโร
นายวิทยา รินทร์ชัย
ว่าที่ร้อยตรีวิริทธิ์พล เวียงอินทร์
นางสาววิลาวัลย์ ทองนรินทร์
นายวีระวุฒิ ตรีเหลา
นายวุฒิชัย โกนากัน
นายวุฒิชัย ดาทอง
นายศรานนท์ ไปปอด
นายศราวุฒิ สอนสุภาพ
นางสาวศศิวิภา สุริยะปัญญา
นายศิวนาถ คําพูน
นายศุภวัฒน์ เลขลบ
นายสถาพร ทองชา
นางสาวสมพร เติมผล
นายสหรัฐ เกิดรัมย์
นายสหรัฐ พั่วเหล็ก
นายสิทธิกร จันทร์ชื่น
นายสิวา สมอแข็ง
นายสุนทร ทองผดุง
นายสุริยา ศรีษะเกษ
นายองอาจ โหว่ภักดี
นายอดิศักดิ์ บุระสิงห์
นายอนุกร อุปฮาต

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 109 จาก 310

ลําดับ
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นายอนุชา ศรีชนะ
นายอภิสิทธิ์ โพธิ์ศรี
นายอาทิตย์ จันทร์ทอง
นายอานนท์ ยศทอง
นายอํานาจ รัชรินทร์
นายอุกฤษฏ์ ศรีโนนยาง
นางสาวอุบลรัตน์ ศรีเมือง
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์
นางสาวกนกวรรณ บุญก้อน
นายกฤตกนก ศรีพิมพ์สอ
นายกฤษฎา อันทะชัย
นายขยัน เทศารินทร์
นายจักรกฤษณ์ สว่างรุ่ง
นายชาตรี ศรเสนา
นายธนชัย หนูบุญ
นายธนพนธ์ คุ้มทองคํา
นายธนพล วงศ์นารี
นายธนพล สัตตะโส
นายธนายุทธ นามบุรี
นางสาวธัญญาลักษณ์ ทวีอินทร์
นายธิติกานต์ นุชนารถ
นายธีนศักดิ์ นาใจแก้ว
นายธีร์ธวัช ดีมาก
นายธีระพงษ์ ฝาชัยภูมิ
นายนัฐพล ยิ้มแย้ม
นางสาวนิลาวัลย์ หมีกุละ
นางสาวปฏิญญา ภูจําปา

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 110 จาก 310

ลําดับ
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2700
2701
2702

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวพรรณวดี ฝ่ายรีย์
นายพีมสิทธิ์ พันธ์พวง
นายภาณุเดช เนียมไทสงค์
นายรวิรุจ บุตโคษา
นางสาววรนุช ภูเงิน
นายวีรชัย พูมขุนทด
นายสรสิทธิ์ ทศพานนท์
นายสุชาครีย์ เลวรรณ์
นายเสริมศักดิ์ ศรีหงส์
นายอดิศร รินทะลึก
นายอนุวัตร สันสมบัติ
นายอภิชาติ ผุยลา
นายอังคาร แสนทะวงค์
นางสาวอัญชนิดา นาชัยพลอย
นางสาวอินธุอร ปิลา
นายเอนกพงค์ ศิริภาส
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
นายกฤษฎา ศรีเมือง
นายกฤษดา ศรีทะวงษ์
นายก่อเกียรติ เจริญศิลป์
นายกิตติพงษ์ มาโยธา
นายกิติพงษ์ พะละ
ว่าที่ร้อยตรีเกียรติศักดิ์ ภูแล่นกับ
นายจตุรภัทร บาทชารี
นายจักรวาล ภูพานไร่
นางสาวจันธิมา หลักคํา
นายจิรายุส วังตะเคน

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 111 จาก 310

ลําดับ
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นายจีระวัฒน์ คูนาคํา
นายเฉลิมพล ดีสีทา
นายชรัญธร บุญนันท์
นายฐิติ ผิวผ่อง
นายณัฐวุฒิ บุตรรัตนะ
นางสาวณิชกานต์ กุลโคตร
นางสาวดรุณี คนสมบูรณ์
นางสาวดาริกา นามไว
นายทักษิณ รักษา
นายเทพพิชัย อุปถานา
นายธนากรณ์ ถิตย์ผ่อง
นายธนาบดี สุดชา
นายธานินทร์ พลดงนอก
นายธีวินท์ โคตรชมภู
นายนรากรณ์ ทัพสุริย์
นายนันทนนท์ แก้วนาง
นายนันทวัช ภูกิ่งหิน
นางสาวนิรมล บุตรพรม
นางสาวผกามาส ศรีดาวงษ์
นายพงษ์ธวัช หงษ์ชุมแพ
นายพิเชษฐ์ ผิวขํา
นายพีรพล สมคณะ
นางสาวพุทธิดา พิศโสระ
นายภาณุพงศ์ จงสมชัย
นายภุชชงค์ บัวลําพันธ์
นายภูริทัต เขื่อนคง
นายภูวดล เจริญคุณวิวัฏ

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 112 จาก 310

ลําดับ
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
2741
2742
2743
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752
2753
2754
2755

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวเย็นฤดี อินพิมพ์
นายรหัท อุ่นเรือน
นางสาวรัตนมน สุวรรณวิจิตร
นางสาวเรืองแสน เรืองรื่น
นางสาววงจันทร์ วาระสุข
นายวรานนท์ จําวัน
นายวัชระพงษ์ ฮุยอวน
นางสาววิภาวี มุงคุณ
นายวิษณุ โจทะนัง
นายวีรยุทธ เกตุพิบูลย์
นางสาวศิรามณี แสงโพธิ์คัมภ์
นายศิวากรณ์ อินทนนท์
นายศุภชัย สุวรรณราช
นายสิริศักดิ์ นามเทพ
นางสาวสุคนธ์ธาร โนรี
นายสุทธิวัชร ฤทธิวัชร
นางสาวสุนันทา โสดาคํา
นางสาวสุพัฒนา พายไธสง
นายสุวิทย์ ประสงค์สุข
นายอดิศักดิ์ อุทัยมา
นายอภิรักษ์ ทิพย์ทาลักษณ์
นายอภิสิทธิ์ ศักดิ์ศรีท้าว
นางสาวอรสา ละผิว
นายอัษฎายุธ สาระชาติ
นายเอกชัย ช่อรัมย์
นายเอกมนต์ ทองสา
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 113 จาก 310

ลําดับ
2756
2757
2758
2759
2760
2761
2762
2763
2764
2765
2766
2767
2768
2769
2770
2771
2772
2773
2774
2775
2776
2777
2778
2779
2780
2781
2782

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นายกมลชัย ยงประพัฒน์
นายกิตตินันท์ จํานงพันธ์
นางสาวขวัญลดา พลสมบัติ
นางสาวฉัตรสุดา ทองดี
นายชาคริต แสงไสย
นายฐิติพงศ์ พรหมจอม
นางสาวฐิติพร ทับทะมาศ
นางสาวณพัฐอร ภูชะธง
นายณมินทร์ แทนเตย์รุ่งโรจน์
นายณัฐพล จันเต
นางสาวณัฐวรรณ รักษา
นายไตรภพ จันทะจร
นายธนพันธุ์ ไชยแสนทา
นายธนาชาติ เพ็งพรม
นายธัญวัฒน์ เครือวรรณ
นางสาวนรินา กล้ากระโทก
นางสาวนัชนิชา สีที
นางสาวนิราวรรณ คําพรม
นายพงศกร บัวจะโป๊ะ
นางสาวพิไลพร พิมพ์ภูคํา
นางสาวเพ็ญพรรษา เฉวียงหงส์
นางสาวภัทราภรณ์ เเวงวรรณ
นางสาวภิญญาพัชญ์ อินทร์สูงเนิน
นางสาวลาวัลย์ พงษ์วัน
นายวรินทร์ มีสัตย์
นางสาวศรนรินทร์ สืบวงค์
นางสาวสุชาดา ทุยะนา

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 114 จาก 310

ลําดับ
2783
2784
2785
2786
2787
2788

2789
2790
2791
2792
2793
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800
2801
2802
2803
2804
2805

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวสุธิดา แข็งสง่า
นางสาวสุภาวดี ศิริประทุม
นางสาวสุลักขณา คําผาลา
นายอดิศักดิ์ เรืองศรี
นายอภิวัฒน์ ชาติเรืองศักดิ์
นายอานนท์ บทมาตย์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง
นางสาววนิดา เสาสิมมา
รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
นางสาวจิดาภา โภคิณปิติโชค
นายชัชพิสิฐ แก้วสีหาวงศ์
นางสาวณัฐพร ภูแต้มนิล
นางสาวปฏิภากรณ์ มณฑล
นางสาวปนัดดา สมพันธ์
นางสาวพรสุดารัตน์ ชัยสัตรา
นายมณเฑียร สุวรรณะ
นางสาวศิรินาท อันทรินทร์
นางสาวศิริยาภรณ์ พยุงดี
นางสาวศุภิสรา แววบุตร
นางสาวสิรินภา สารภาพ
นางสาวสุดา บุดชาดี
นางสาวอรอนงค์ คงพูลเพิ่ม
รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
นางสาวกรกนก เจริญศรี
นางสาวจริญญา ไชยานุกูล
นางสาวจันทร์จิรา โคตรชุม

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 115 จาก 310

ลําดับ
2806
2807
2808
2809
2810
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828
2829
2830
2831
2832

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวจิรัชฌา กิ่งทวยหาญ
นางสาวจุฑามาศ พรมคุณ
นางสาวจุฬาลักษณ์ จักรพล
นางสาวชุติกาญจน์ แก้วโลก
นายณัฐพงษ์ อินทะนู
ว่าที่ร้อยตรีหญิงดวงมณี บัวจันทร์
นางสาวดวงหทัย หาสียา
นางสาวทิพย์สุดา นาสวัสดิ์
นางสาวธัญญานุช นันทะศรี
นางสาวนฐพร สนิทนวล
นางสาวนิภาวรรณ ทานกระโทก
นางสาวพรรณิภา เรืองตังญาณ
นายพัสกร ศรีทับทิม
นางสาวพิมศิริ บุตรศรี
นางสาวมุกดา จําปามูล
นางสาวเมธินี เหลือจันทร์
นางสาวเมวดี พิทักษ์พรชัย
นางสาวเยาวลักษณ์ ศรีอภัย
นางสาวรุ่งระวี แสนมี
นางสาวเรืองริน จิตตจันทร์
นายวิทวัส ศรีจันทร์
นางสาววิรังรอง ตรีสูนย์
นายศิริชัย แก้งคํา
นางสาวสมฤดี ศรีนาค
นางสาวสิรินภา พลบูรณ์
นางสาวสุกัญญา ประสันแพงศรี
นางสาวสุรีวัลย์ คุ้มสุวรรณ์

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 116 จาก 310

ลําดับ
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851
2852
2853
2854
2855
2856
2857
2858

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวสุวนันท์ หล้ามาชน
นายอธิพงศ์ สีแก้วน้ําใส
นางสาวอมิตา พรหมพักตร
นางสาวอังควิภา สาริบุตร
นายอันโตชน วังคะฮาต
นายอิทธิพล สุวรรณโสภา
รัฐศาสตรบัณฑิต
นายกนก นิยมนา
นางสาวกนกกร วิระฬา
นางสาวกนกพร เคนดา
นางสาวกนกพิชญ์ พูนภักดี
นางสาวกนกรดา ไชยกุดฉิม
นางสาวกนกวรรณ แสนทวีสุข
นางสาวกนิตา ชัยสุวรรณธนา
นางสาวกมลชนก พลสําโรง
นางสาวกมลรัตน์ สีสมทา
นางสาวกมลวัทน์ ทบบุญ
นายกรวิชญ์ ศักดิ์สุรีย์มงคล
นางสาวกรองกาญจน์ เนียมพันธ์
นายกฤตกานต์ สิทธิกรเมธากุล
นางสาวกฤติยาภรณ์ ไกยสิทธิ์
นายกฤษ สมหนองบัว
นายกฤษฎา สิงห์อ่อน
นายกฤษฎา เอกกวินกุล
นายกฤษฏา ทุมทา
นายกฤษณพงศ์ ฤทธิภักดี
นายกฤษณา ศิริวิวัฒนกรกุล

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 117 จาก 310

ลําดับ
2859
2860
2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2868
2869
2870
2871
2872
2873
2874
2875
2876
2877
2878
2879
2880
2881
2882
2883
2884
2885

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวกวิสรา วงศ์แก้วโพธิ์ทอง
นายก้องภพ ติกาพันธ์
นางสาวกัญญ์วรา จําปาทอง
นางสาวกัญญารัตน์ หงษ์ทวี
นายกัณตพงษ์ พงษ์สิทธิศักดิ์
นางสาวกัลยาณี เดี่ยวกลาง
นางสาวกาญจนา ปลอดกระโทก
นางสาวกาญจนา วิระทูล
นายกานต์ชนก อุดรแก้ว
นางสาวกิตติยาพร เต็งกิตติไพศาล
นายกิตติศักดิ์ คุมสุข
นายกิตติศักดิ์ จันทร์ขามป้อม
นายกุลธร ขุขันธิน
นางสาวกุลธิดา คะตะวงศ์
นายเกรียงไกร จันทร์สระคู
นางสาวเกศณีย์ อนานู
นางสาวเกษรินทร์ คําภีระ
นายเกียรติพงษ์ ภูรัพพา
นายเกียรติศักดิ์ สินเติม
นายโกเมศ วงษา
นางสาวขนิษฐ์วดี เย็นวัฒนา
นางสาวขนิษฐา นินตา
นางสาวขนิษฐา แสงเสน
นางสาวขนิษฐา อินทวงษ์
นางสาวขวัญโกมล ชินคํา
นางสาวขวัญธิดา รัตนวงค์
นางสาวขวัญฤดี วังสนาม

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 118 จาก 310

ลําดับ
2886
2887
2888
2889
2890
2891
2892
2893
2894
2895
2896
2897
2898
2899
2900
2901
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908
2909
2910
2911
2912

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นายคณัสนันท์ ชัยจันทึก
นายจตุรพัฒน์ อาวะรุณ
นางสาวจรรยารักษ์ หมั่นอุตส่าห์
นายจักรพรรดิ์ วรรณพนม
นางสาวจันทร์จิรา เมิกข่วง
นางสาวจันทร์สุดา ทิพนัด
นางสาวจารุวรรณ สังแดนพรม
นางสาวจิตตภาวัน ถิตย์สรรพ์
นางสาวจิตติพร บูรณะกิติ
นางสาวจิตติยา ฝ่ายค้า
นางสาวจิตรฎาภรณ์ พิมพะลา
นางสาวจิตรฤดี ใจกล้า
นางสาวจินดาพร สมสอน
นางสาวจิรพรรณ กลางโยธี
นายจิรวัฒน์ แจ้งคํา
นางสาวจิราพร ไม้แก้ว
นางสาวจิราภา วงศ์สุริยา
นางสาวจิรารัตน์ ไชยฮะนิจ
นางสาวจุฑารัตน์ จันละมา
นายเจตดิลก โสสอน
นายเจตตพิมพ์ เพลงดี
นางสาวเจนจิรา จิตกล้า
นางสาวเจนจิรา จีระสมบัติ
นางสาวเจนจิรา ป้อมเชียงพิณ
นายเจนณรงค์ ศรีสุนาครัว
นายเจษฎากร นวลประเสริฐ
นางสาวฉัตรชฎา เอาไชย

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 119 จาก 310

ลําดับ
2913
2914
2915
2916
2917
2918
2919
2920
2921
2922
2923
2924
2925
2926
2927
2928
2929
2930
2931
2932
2933
2934
2935
2936
2937
2938
2939

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นายฉัตรชัย ตรีกุล
นายฉัตรชัย มิเถาวัลย์
นายฉัตรดนัย พิสัยสวัสดิ์
นายฉัตรวัช ภูสีฤทธิ์
นายฉันทวิทย์ มุลวิไล
นางสาวชฎาพร เจริญบุญ
นางสาวชฎาพร เฉวียงวาท
นางสาวชนกานต์ ปักเกตุ
นางสาวชนาภรณ์ พลราชม
นางสาวชมพูนุช จันทร
นางสาวชมพูนุช ใจหาญ
นางสาวชมพูนุช วิเศษเลิศ
นางสาวชมพูนุช โสดาทิพย์
นางสาวชลธิชา บุญชู
นางสาวชลธิดา พลตื้อ
นางสาวชลิตา ขลิบเงิน
นางสาวชลิตา เอมรัตน์
นายชัยมงคล โทละ
นายชาญวิทย์ เฉยกลาง
นายชาตรี แก้วสังข์
นางสาวชาริกา คุณนาเมือง
นายชิณกร แก้วสีหา
นายชิติพัทธ์ สายธนู
นางสาวชุติมา สาครสูงเนิน
นางสาวชุติมา อินอุ่นโชติ
นายเชาวชัย เสนชัย
นางสาวโชติรส สังสนา

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 120 จาก 310

ลําดับ
2940
2941
2942
2943
2944
2945
2946
2947
2948
2949
2950
2951
2952
2953
2954
2955
2956
2957
2958
2959
2960
2961
2962
2963
2964
2965
2966

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวโชติรัตน์ โยธะชัย
นายไชยวัฒน์ ศรีวิชัย
นางสาวญาสมินทร์ กรงทอง
นายฐกฤต อนุพล
นายฐาปกรณ์ สวัสดิ์ไชย
นายฐิตวัช บัวละคร
นางสาวฐิติภรณ์ ทุมมาลา
นายณประเสริฐ ประเสริฐสวัสดิ์
นายณพรัตน์ บุณยรัตพันธุ์
นายณภัทร พิสัยพันธ์
นายณรงค์ชัย สุวรรณศรี
นายณรงค์เดช อุทัยมาต
นายณรงค์ฤทธิ์ น้อยมิ่ง
นายณรงค์ศักดิ์ โฉมสันเทียะ
นางสาวณัฏฐณิชา วงศ์บุตร
นางสาวณัฐชยา สนพะเนา
นางสาวณัฐทิชา ขันแข็ง
นางสาวณัฐธิดา นารถสิทธิ์
นายณัฐธิพล เต็มราษี
ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐนันท์ รอดประเสริฐ
นายณัฐพงษ์ ภูขามคม
นายณัฐพล ขาดรัมย์
นางสาวณัฐริกา ระดมสุข
นางสาวณัฐวดี สามารถ
นางสาวณัฐวรี นิติวัฒนรัชกิจ
ว่าที่ร้อยตรีณัฐวุฒิ ปักอินทรีย์
นางสาวณัฐสินีประภา จันทศรี

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 121 จาก 310

ลําดับ
2967
2968
2969
2970
2971
2972
2973
2974
2975
2976
2977
2978
2979
2980
2981
2982
2983
2984
2985
2986
2987
2988
2989
2990
2991
2992
2993

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวณัตตยา เมืองพุฒธา
นายณานิช เติมผล
นางสาวณิตติยา มาตสุต
นางสาวดวงจันทร์ ปัดตาติ
นายดุสิต เจเถื่อน
นางสาวเดือนนภา แสงจันทึก
นายทนงศักดิ์ สาธุการ
นายทนงศักดิ์ สีทํามา
นายทรัพย์อนันต์ โฮ่หนู
นางสาวทวินตา ทัพซ้าย
นายทวี ผิวนวล
นายทวีสิทธิ์ รัตนแสง
นางสาวทัศพร กองทอง
นางสาวทิพย์ธิดา ซองทอง
นางสาวทิพวรรณ แก้วลือชัย
นายทิพากร พลต้าง
นายเทพนรินทร์ อุ่มภูธร
นายธนกร ชูไพรศิริกุล
นายธนโชติ ตั้งอรุณสวัสดิ์
นายธนโชติ แสนจันทร์
นายธนพงศ์ รักษาพล
นางสาวธนพร ขุนนาแดง
นายธนพร จันทวะโร
นายธนพล พานิชย์
นายธนวัฒน์ ผาวันดี
นางสาวธนวัน ปานศิริ
นายธนัญชัย ตั้งตรงวานิช

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 122 จาก 310

ลําดับ
2994
2995
2996
2997
2998
2999
3000
3001
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010
3011
3012
3013
3014
3015
3016
3017
3018
3019
3020

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
ว่าที่ร้อยตรีธนาธิป เย็นทรวง
นางสาวธนาพร อุ่นสุนทรพิทักษ์
นางสาวธนิตตาภรณ์ ศิริโสม
นายธเนศ วรราช
นายธวัชชัย จามน้อยพรม
นายธวัชชัย ไชยวงศ์
นางสาวธัญญารัตน์ สุขพิมาย
นางสาวธัญญาลักษณ์ แก่นจันทร์ใบ
นางสาวธัญญาลักษณ์ สีหบุตร
นางสาวธันวรัช พลขุนทด
นางสาวธารารัตน์ นิลโคตร
นางสาวธาริณี วรกุลสวัสดิ์
นางสาวธิดาชนก สุดาจันทร์
นายธีรพงค์ เวียงแก้ว
นายธีรพงค์ หอมพะนา
นายธีรพงศ์ ทิพโกมุท
นายธีรยุทธ ใบยพฤกษ์
ว่าที่ร้อยตรีธีรวัฒน์ เดชโชติ
นายธีรวุฒิ วิชัย
นายธีรศักดิ์ ขานยา
นายธีรศักดิ์ มาตย์นอก
นายนทีกานต์ บุตรศรีสวย
นายนนธวัช เหลือวิชา
นางสาวนภสร แก้วภิรมย์
นางสาวนภัสวรรณ ภูพันนา
นางสาวนภัสสร นุมาศ
ว่าที่ร้อยตรีนภาลัย วิเศษธร

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 123 จาก 310

ลําดับ
3021
3022
3023
3024
3025
3026
3027
3028
3029
3030
3031
3032
3033
3034
3035
3036
3037
3038
3039
3040
3041
3042
3043
3044
3045
3046
3047

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นายนรรัตน์ แสงนาค
นายนราฤทธิ์ ฆารไสย
นางสาวนริศรา โลกานิต
นางสาวนริศรา วินทะไชย
นายนเรศ อนันตศิริจินดา
นางสาวนฤมล เทียนบูชา
นางสาวนฤมล อารีเอื้อ
นางสาวนลินอร สารสินธุ์
นายนัทธพงศ์ สนธิวัฒน์ตระกูล
นางสาวนัทมน ไชยวงศา
นางสาวนันทฉัตร อักษรศักดิ์
นางสาวนันทะการ ศรีมันตะ
นางสาวนันทินี อินทยากรณ์
นางสาวนันทิยา กลิ่นฟุ้ง
นางสาวนารีรัตน์ ศิริเถียร
นายนาวี ภาระโข
นางสาวนิตยา พลร่ม
ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิภาพร อัดแสน
นางสาวนิรมล เจริญชัย
นางสาวนิสาชล ขจรภพ
นางสาวนิสาชล ประภาศรี
นางสาวนีรนุช พรมแพงดี
นางสาวนุชกรณ์ แสนศิลา
นายบริสุทธิพงษ์ ทองเจริญ
นายบัญชา เฉียงไธสง
นายบัณฑิต ไชยศิลป์
นายบุญวี บุรีกุลนันท์

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 124 จาก 310

ลําดับ
3048
3049
3050
3051
3052
3053
3054
3055
3056
3057
3058
3059
3060
3061
3062
3063
3064
3065
3066
3067
3068
3069
3070
3071
3072
3073
3074

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวบุษกร ศรีสุข
นางสาวเบญจพร จรัญญา
นางสาวเบญจพร สงวัลย์
นางสาวเบญจมาศ กันเมล์
นางสาวเบญจมาศ เติมภูเขียว
นางสาวเบญจมาศ ใสสูงเนิน
นางสาวเบญจวรรณ วงษ์ขันธ์
นายแบงค์ชาติ คําหอม
นายปฎิพาน ดวงศรี
นายปฏิภาณ บุตริน
นายปฏิภาณ ประทุมวัน
นายปฏิภาณ ไสยศาสตร์
นายปรวัฒน์ แสนยะมูล
นายประพัฒน์สรณ์ เพ็งรักษ์
นางสาวประไพ วระไวย์
นางสาวประภัสสร ดวงวันทอง
นางสาวประภาพร ไชยประเสริฐ
ว่าที่ร้อยตรีหญิงประภาภรณ์ สุ่มมาตย์
นางสาวปรารถนา ชุมพล
นางสาวปริฉัตร กองสี
นางสาวปริฉัตร สารสี
นางสาวปริตตา ศรีสุพัฒน์
นางสาวปรินทิพย์ นามบัวศรี
นางสาวปรียานุช กอเผือกกลาง
นางสาวปลายฟ้า สุราวรรณ์
นางสาวปลาละวี ทวีพจน์
นางสาวปวรรัตน์ สท้านไผท

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 125 จาก 310

ลําดับ
3075
3076
3077
3078
3079
3080
3081
3082
3083
3084
3085
3086
3087
3088
3089
3090
3091
3092
3093
3094
3095
3096
3097
3098
3099
3100
3101

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นายปวรุตม์ จะตุรัง
นางสาวปวเรศ บุ่งอุทุม
นางสาวปวีณา น้อยบัวทิพย์
นางสาวปวีณา หน้าฉลาด
นางสาวปัณฑิตา ปัญญาลือ
นางสาวปัทมาวรรณ จันทเขต
นายปาลวัฒน์ ธารีชาญ
นางสาวปิยมาพร สีทํามา
นายปิยะพันธ์ มูลจันทร์
นายปุริทัศน์ คํากอง
นางสาวผกามาศ ศิริขันธ์แสง
นางสาวผกายพร ชายบอน
นายพงศกร เลี้ยงวงษ์
นายพงศ์ศิริ อู่ตะเภา
ว่าที่ร้อยตรีพงษ์สิทธิ์ อ่อนหา
นางสาวพนิดา ฤทธิ์คุณ
นางสาวพรกนก เหล่าสะพาน
นางสาวพรทิพย์ กล้าหาญ
นางสาวพรทิพา ลุนบ้านผือ
นางสาวพรนภา ศรีนรจันทร์
นางสาวพรนภา อุดม
นางสาวพรประภา ไพเราะ
นางสาวพรประภา สีหาชัย
นายพรพรต อุปวงค์
นางสาวพรพรรณ ชาญชมภู
นายพรพิเชษฐ์ เอี่ยมกลิ่น
นายพลวัฒน์ มาพร

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 126 จาก 310

ลําดับ
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110
3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3118
3119
3120
3121
3122
3123
3124
3125
3126
3127
3128

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวพลอยไพลิน รัตนเสถียร
ว่าที่ร้อยตรีพละชัย พางาม
นายพสธร ภูมิกระจ่าง
นางสาวพัชราภรณ์ กรกานก
นางสาวพัชริดา บุญไชยโย
นางสาวพัชรินทร์ เหลี่ยมสมุทร
นางสาวพัชรี พงษ์พันธ์
นายพัฒนพล แสนดี
นางสาวพัฒนภรณ์ ขอนกุล
นายพัสกร ศรีมาตร
นางสาวพิจิตรา ภูสิงห์
นายพิชชากร พะเลียง
นางสาวพิชชากร ศรีวรสาร
นายพิทักษ์ มานะดี
ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิมพ์ลดา เอี่ยมศรี
นางสาวพิมพิไล เสียมลอยน้ํา
นางสาวพิมพิไล หลักแหลม
นายพิระศักดิ์ โพธิ์หมุด
นางสาวพิลาวรรณ พละกุล
นางสาวพิศตะวัน อินทสิทธิ์
นายพีรพันธ์ อินทนาม
นางสาวเพชรฤทัย ลําเนาว์
นางสาวเพ็ญนภา ภูน้ําขาว
นางสาวเพ็ญพิชชา โชคเฉลิมผล
นางสาวเพ็ญศิริ อุ่นคํา
นางสาวแพร บุตทะศรี
นางสาวแพรพรรณ จันทร์ทอง

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 127 จาก 310

ลําดับ
3129
3130
3131
3132
3133
3134
3135
3136
3137
3138
3139
3140
3141
3142
3143
3144
3145
3146
3147
3148
3149
3150
3151
3152
3153
3154
3155

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวแพรวนภา เทพรินทร์
นางสาวแพรวนภา มหามาตย์
นางสาวแพรวพรรณ โปร่งกลาง
นายไพรวัน ทนงดี
นางสาวฟาดีละฮ์ ยะโกะ
นางสาวฟาริดา ศิริแวว
นางสาวภคินี สุขรมย์
นางสาวภัทรนันท์ ปฏิบัติ
นางสาวภัทรวดี วงศ์จารุวัฒน์
นางสาวภัทราวดี แจ่มวรรณ
นางสาวภัทริกา จุฑางกูร
นายภาณุพงศ์ กาใจ
นายภาณุพงศ์ นนท์ธนากร
นายภาณุวิชญ์ พลเสน
นางสาวภานุชนารถ ธาตุบุรมย์
นายภานุพงศ์ ตั้งอุดมโชคไพศาล
นายภาสวีร์ เนียมประเสริฐ
นายภูมิ์ชณัฏฐ์ กันรัมย์
นายภูมินทร์ ศรีพอ
นายภูมิพัฒน์ คงนุรัตน์
นายภูวนัย ภูมิดาว
นายมงคล จําปาศรี
นายมณเฑียร อาสาสร้อย
นางสาวมณีนุช ภูจัตตุ
นางสาวมณีนุช ภูบุญทอง
นางสาวมนต์นภา แสวงแก้ว
นายมนุเชษฐ์ มูลพงษ์

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 128 จาก 310

ลําดับ
3156
3157
3158
3159
3160
3161
3162
3163
3164
3165
3166
3167
3168
3169
3170
3171
3172
3173
3174
3175
3176
3177
3178
3179
3180
3181
3182

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นายมรกต เขียวกลม
นางสาวมัณฑิรา แสงโสม
นางสาวมัณทนา บุบผาสังข์
นางสาวมายาวี โพโทเดิม
นางสาวมินตรา บุตรศรี
นางสาวมินตรา สุวิชา
นางสาวมีนตรา อาณารัตน์
นางสาวเมธาวี ภัทรศุภมงคล
นางสาวเมธาวี มีรสล้ํา
นางสาวเมธิณี อังคะณิตย์
นางสาวยศวดี อนุรักษ์
นางสาวยสุตมา สืบค้า
นายยุทธวิชัย บุญทศ
นางสาวยุพาวรรณ ไชยพร
นายรณชัย บํารุงเกาะ
นางสาวรติพร มุลพรม
นางสาวรสสุคนธ์ เสมียนมูล
ว่าที่ร้อยตรีรังสันต์ สมลับ
นางสาวรัชฎาพร สอนเวียง
นางสาวรัชณีกร บุญเลี้ยง
นางสาวรัชนีกร พันธุ์ทอง
นางสาวรัชนีกร แย้มชัยภูมิ
นางสาวรัชนีวรรณ เฉยปัญญา
นายรัฐภูมิ ธนีเพียร
นายรัฐศาสตร์ มุลมาตร
นางสาวรัตชนก สารพล
นางสาวรัตติพร รักษาสัตย์

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 129 จาก 310

ลําดับ
3183
3184
3185
3186
3187
3188
3189
3190
3191
3192
3193
3194
3195
3196
3197
3198
3199
3200
3201
3202
3203
3204
3205
3206
3207
3208
3209

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวรัตนภรณ์ บุญไสว
นางสาวรัตนา เรืองแสน
นางสาวรัตนา สั้วภูเขียว
นางสาวรัตนาพร ทรัพย์กุล
นางสาวรัตนาพร สนิทนิตย์
นางสาวรัตนาภรณ์ โนนโพธิ์
นางสาวรัตมณี เหล่าศรีนาท
นางสาวรัตศณีร์ พวงพิลา
นางสาวรัมภ์รดา ตมโคตร
นายราชันย์ สีสุวรรณ์
นางสาวรุ่งทิพย์ ไกยะวินิจ
นางสาวรุ่งนภา ดอนกระโทก
นายเริงศักดิ์ อุปัญญ์
นางสาวลดาวัลย์ รักษาภักดี
นางสาวลลิตา ราชษา
นางสาวลักขณา ปริโต
นางสาวลักขณา พาสําราญ
นางสาวลักษิกา คิดสุขุม
นายลิขิต คงสุข
นายวชิรวิทย์ ศิริประภานนท์กุล
ว่าที่ร้อยตรีหญิงวนิชยา อันละคร
นางสาววนิดา อุ่นสําโรง
นางสาววรยากร คําสะอาด
นางสาววรรณนิภา แสนสุข
นางสาววรลักษณ์ เอกวงษ์
นายวรวุฒิ ยมชัยภูมิ
นางสาววรัญญา อุทา

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 130 จาก 310

ลําดับ
3210
3211
3212
3213
3214
3215
3216
3217
3218
3219
3220
3221
3222
3223
3224
3225
3226
3227
3228
3229
3230
3231
3232
3233
3234
3235
3236

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นายวรากรณ์ บุตรศรีชา
นางสาววราภร กุลดา
นางสาววราภรณ์ จันทรสมบัติ
นางสาววราภรณ์ ภูมิมะนาว
นางสาววราลักษณ์ เพาพาน
นายวราวุฒิ ไสยจรัญ
นายวราวุธ พละลี
นางสาววริศรา จันสา
นายวฤณพร เมืองกระจ่าง
นายวัชรพงศ์ แสนตลาด
นายวัชระ ปลื้มชัยภูมิ
นางสาววัชราภรณ์ ภูขาว
นางสาววาทินี บุญเทา
นางสาววารีรัตน์ มนตรีสา
นางสาววาสนา มาวัน
นางสาววิกานดา ศรีทะเบียน
นางสาววิชชุดา สิมสวน
นายวิทยา ทิพย์พระ
นายวิทวัส แขวงเมือง
นายวินล หล้าพลทัน
นางสาววิภาดา พรมกุดตุ้ม
นางสาววิภาพร บุพศิริ
นางสาววิมพ์วิภา จ่ามมาตย์
นายวิรุจน์ สุวรรณจิตติ
นางสาววิลัดดา ปุยภูงา
นางสาววิไลพร บุตรหา
นางสาววิไลวรรณ นันรุ่ง

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 131 จาก 310

ลําดับ
3237
3238
3239
3240
3241
3242
3243
3244
3245
3246
3247
3248
3249
3250
3251
3252
3253
3254
3255
3256
3257
3258
3259
3260
3261
3262
3263

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นายวิสุทธิ์ ศิลาเกษ
นายไวทยา ศรีกุตา
นางสาวศยาพร ผ่านสําแดง
นางสาวศรัญญา เศษสุวรรณ
นายศราวุธ มหาบุตร
นางสาวศศิกานต์ สวัสดิ์โรจน์
นางสาวศศิธร ญาติโสม
นางสาวศศิธร บานชน
นางสาวศศินันต์ จันทร์เเจ่ม
นางสาวศศิมา ศรีสวัสดิ์
นางสาวศศิวดี โสดากุล
นายศักดา ดุระยับ
นายศักดิ์ชัย กอเขียวหล้า
นายศักดิ์ดา โสภา
นายศักดิธัช เทพวงศ์
สิบตรีศักดิ์นรินทร์ ชราประทีป
นางสาวศิรดา ภูมิสมบัติ
นางสาวศิริขวัญ โพธิ์เกตุ
นางสาวศิริญา จันสุข
นางสาวศิรินรา ศรีราช
นางสาวศิริรัตน์ ณะเชียงของ
นางสาวศิริรัตน์ สุขรัตน์
ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริลักษณ์ ภูพันนา
นางสาวศิริลักษณ์ รานอก
นางสาวศิโรรัตน์ สิมมะลิ
นายศิวกร เกษมศรี
นายศิวัชร หวยสูงเนิน

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 132 จาก 310

ลําดับ
3264
3265
3266
3267
3268
3269
3270
3271
3272
3273
3274
3275
3276
3277
3278
3279
3280
3281
3282
3283
3284
3285
3286
3287
3288
3289
3290

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
ว่าที่ร้อยตรีศุภกิตติ์ ญวนกระโทก
นางสาวศุภเรศ ศรีเรือง
นางสาวศุภลักษณ์ เจนรัมย์
นางสาวสกุลรัตน์ ช่อประพันธ์
นายสถาพร พวงมะลัย
นายสมบูรณ์ เฉลิมศรีเมือง
นายสรรัตน์ กลั่นโคกสูง
นางสาวสริญญา ขาวภา
นางสาวสริตา พิณะสา
นายสหรัฐ พ่วงเบ้า
นายสัตยา เดื่อดิน
นางสาวสายธาร สิงห์ดี
นางสาวสายธารทิพย์ โลเกตุ
นางสาวสิดาพร สุขสวัสดิ์
นายสิทธิชาติ เหลาคม
นายสิทธิ์ธานต์ ลานอุ่น
ว่าที่ร้อยตรีสิทธิศักดิ์ ประสมทอง
นายสิริเชษฐ์ โพธิ
นางสาวสิรินยา ปะกิลาพัง
นางสาวสิริมา หาญสิทธิชัย
นางสาวสิริยากร สงแสง
นางสาวสิริรักษ์ คชายุทธ
นางสาวสิรีธร ดวงตา
นางสาวสุกัญญา ดงไม้
นางสาวสุกัญญา พับโพธิ์
นางสาวสุกัญญา สุริวงค์
ว่าที่ร้อยตรีสุขสันต์ ชาววาปี

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 133 จาก 310

ลําดับ
3291
3292
3293
3294
3295
3296
3297
3298
3299
3300
3301
3302
3303
3304
3305
3306
3307
3308
3309
3310
3311
3312
3313
3314
3315
3316
3317

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวสุจิตรา บัวแสน
นางสาวสุชาดา ศรีรักษ์
นางสาวสุฎาพร เสียงล้ํา
นางสาวสุดปรารถนา กองเกิด
นางสาวสุดาพันธ์ ไชยสิงห์
นางสาวสุดารัตน์ ปะสาวะทัง
นางสาวสุดารัตน์ ม่วงอยู่
นางสาวสุทธิดา บุญปก
นางสาวสุทธิดา ภักดีปัญญา
นางสาวสุทธิดา ภูพาดหิน
นางสาวสุธารทิพย์ ไสยลาม
นางสาวสุธินันท์ ตัณฑวณิช
นางสาวสุธินันท์ ศรีเทา
นางสาวสุธินันท์ อรัญโสด
นางสาวสุนทรแก้ว พยุงดี
นางสาวสุปราณี ชินหัวดง
นางสาวสุพรรณษา แสงประเสริฐ
นางสาวสุพัตรา ใจงาม
นางสาวสุพัตรา นนตรี
นายสุภชัย วงษ์กรณ์
นางสาวสุภาณี ดุลชาติ
นางสาวสุภาพร หอมภามา
นางสาวสุภาวรรณ สร้อยสกุลวงศ์
นางสาวสุมิตรา สืบวงษ์
นายสุรเกียรติ์ เกตุกุล
นายสุรชัย บุญสุข
นายสุรวิชญ์ พระสุมี

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 134 จาก 310

ลําดับ
3318
3319
3320
3321
3322
3323
3324
3325
3326
3327
3328
3329
3330
3331
3332
3333
3334
3335
3336
3337
3338
3339
3340
3341
3342
3343
3344

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นายสุรศักดิ์ ขันมะณี
นายสุรสิทธิ์ พิมพ์สาร
นายสุริยา ลีแก้ว
นายสุริเยนทร์ เพชรกอง
นางสาวสุรีวรรณ โพธิ์ศรี
นางสาวสุวนันท์ ชูคันหอม
นางสาวสุวนันท์ ภูลายดอก
นายเสฎฐวุฒิ ธีระกูล
นายเสฎฐวุฒิ บุตรจันทร์
นางสาวเสาวรีย์ จันทาคีรี
นายแสนศักดิ์ กลางแก้ว
นางสาวโสภา ยืนยง
นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีคะณานุรักษ์
นายอดิศักดิ์ กุละนาม
นายอดิศักดิ์ ขันแข็ง
นายอดิศักดิ์ บุญโนนแต้
นายอดิศักดิ์ ภาคแก้ว
นางสาวอธิชาวรรณ์ หาญคํา
นายอธิวัฒน์ ปัทโย
นางสาวอนงค์นาง อุทัยเลิศ
นายอนันตชัย ลามี
นางสาวอนันทิตา กองลาน
นายอนุชา สีดาน้อย
นายอนุพล สุพรรณภูวงศ์
นางสาวอนุสรา จ่าแท่นทะรัง
นางสาวอนุสรา บริสุทธิ์
นางสาวอพินญา สินทบ

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 135 จาก 310

ลําดับ
3345
3346
3347
3348
3349
3350
3351
3352
3353
3354
3355
3356
3357
3358
3359
3360
3361
3362
3363
3364
3365
3366
3367
3368
3369
3370
3371

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวอภัสนันท์ สาวิยศ
นางสาวอภิญญา นาชัยทอง
นางสาวอภิญญา ผดุงศิลป์
นางสาวอภิญญา ภูเลี่ยมคํา
นางสาวอภิญญา มาลา
นางสาวอภิญญา รัตนวัน
นางสาวอภิญญา เวสาบรรพต
นางสาวอภิญญา หอมจันดี
นางสาวอภิญญา อ้วนพรมมา
นายอภิสิทธิ์ ติสันเทียะ
นายอภิสิทธิ์ สีชาเเอ่น
นางสาวอมรรัตน์ แก้วคําพล
นางสาวอมรรัตน์ พิมพ์สําราญ
นางสาวอมรรัตน์ ศรีวิชา
นางสาวอรทัย ภูชุม
นางสาวอรนิชา จําปาทอง
นางสาวอรปวีณา ขจรภพ
นางสาวอรปวีณา จันทร์แก้ว
นายอรรถพล คําบุญ
นางสาวอรวรรณ รัตนสมบูรณ์
นางสาวอรอนงค์ รามหาร
นางสาวอรอนงค์ สิงห์สุวรรณ
นายอรินญชัย อุปรีพร้อม
นางสาวอริสรา ทองย้อย
นางสาวอลิศรา เกษมสิริวัฒน
นางสาวอลิษา เเสงสันเทียะ
นายอัครพล ศรีมงคล

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 136 จาก 310

ลําดับ
3372
3373
3374
3375
3376
3377
3378
3379
3380
3381
3382
3383
3384
3385
3386
3387
3388
3389
3390
3391
3392

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวอัญชนา ไตรยางค์
นางสาวอัญชลี เพชรษา
นางสาวอัญชลีกร เสียงดัง
นางสาวอัญชิษฐา ชลธี
นางสาวอัมพร ทิพประมวล
นายอัษฎายุทธ แทนไธสง
นางสาวอาทิตญา นาคปล้อง
นายอานนท์ บุญโนนแต้
นางสาวอารยา ศิลาดร
นางสาวอารียา คะเชนทร
นางสาวอารีรัตน์ กล้าหาญ
นางสาวอินทิรา เทียบเพีย
นางสาวอินทิรา นครศรี
นายอุทิศ พงษ์เภา
นางสาวอุไรวรรณ ดําคํา
นางสาวอุษณา พิลาหา
นางสาวอุษณีย์ พิลาหา
นางสาวอุษาวดี พรศรี
นายเอกชัย อโนศรี
นายเอกนรินทร์ ยืนยง
นายเอกรักษ์ บุตรกาศ
สาขาวิชาบริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
3393 นางสาวปราริฉัตร์ เกิดจันทึก
ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนศึกษา
3394 นางสาวปราณี บุญปลูก
3395 นายภัทรเดช เหล่าสมบัติ

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 137 จาก 310

ลําดับ
หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
3396 นางสาวมินตรา กุลพันธ์
3397 นางสาววานุลี ศรีชนะ
3398 นางสาวสิรินัดดา กาทํามา
คณะวิทยาการสารสนเทศ
วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ
3399 นายยศธร วงศ์วัฒนาวิจิตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
3400 นายดนัยฤทธิ์ กตะศิลา
วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม
3401 นายธนกฤต พุทธพรหม
3402 นางสาวธารหทัย สุหญ้านาง
3403 นางสาวรมย์ธีรา นามอินโพ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
3404 นายธนบดี ภู่พันธ์เจริญสุข
3405 นางสาวพรรณอร พลายแสง
3406 นางสาวอุไรวรรณ คําลุน
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ
3407 นางสาวจิราพร บัวสระ
3408 นางสาวพัชราวรรณ จันทะคัด
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
3409 นางสาวสิริกาญจน์ นามณี
ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
3410 นางสาวธนาภรณ์ มงคลกูล

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 138 จาก 310

ลําดับ
หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
3411 นายวีระพล อไภราช
นิเทศศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
3412 นายนันท์นภัส เภาอ้วน
3413 นางสาวภัทราวดี หงษ์เอก
3414 นายสิทธิเดช ผงสิริ
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม
3415 นายกมลชัย ประจันตะเสน
3416 นางสาวกมลรัตน์ บุรีสูงเนิน
3417 นางสาวกรรณิกา เลื่องลือ
3418 นายเกริกเกียรติ แสนณรงค์
3419 นางสาวเกสรา โลหิต
3420 นายคุณานนต์ มงคลสิน
3421 นางสาวจรรธิดา แสนโคตร
3422 นายจักรี ชาภักดี
3423 นายจิรายุส ศรีทอง
3424 นางสาวฉัตรกันยา ไกรยวงศ์
3425 นายชญานนท์ ทองมนต์
3426 นางสาวชนนิกานต์ เล็กสมบูรณ์
3427 นางสาวชนิการต์ ขยันการ
3428 นางสาวชรินรัตน์ พ่อชมภู
3429 นายชัยวัฒน์ ไชยหงษา
3430 นางสาวญาสุมิน อนุศาสตร์
3431 นางสาวณภัทรา สุทธิธรรม
3432 นายดานิเอล จิตสม
3433 นายไตรภพ อวนญวน
3434 นายทวีชัย ภูเขียวศรี

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 139 จาก 310

ลําดับ
3435
3436
3437
3438
3439
3440
3441
3442
3443
3444
3445
3446
3447
3448
3449
3450
3451
3452
3453
3454
3455
3456
3457
3458
3459
3460
3461

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวธันย์ชนก เนื่องมัจฉา
นายธีรภัทร์ มูลจันทร์
นายนนทนันท์ บริบูรณ์
นายนพรัตน์ วังสินธุ์
นายบรรพต ยอดขุนทด
นายบัญชา ซามาตย์
นายบุษกล สุขมงคลธนัท
นางสาวเบญจมาภรณ์ พืชศรี
นางสาวปนัดดา กรอกศาลา
นางสาวปรางค์ฤทัย ปักกังเวสัง
นางสาวปิยะพร มากสําลี
นายพงศกร วงษ์มหาจักร์
นายพงศกร วิริยสถิตย์กุล
นางสาวพรพิมล กัลยาสนธิ์
นายพันศักดิ์ จันทนา
นายพุทธิวัฒน์ ภูมิพัฒน์เมธี
นางสาวภัทรดรา ธงยศ
นายภาณุพงศ์ อุณวงค์
นายภานุพันธ์ โควังชัย
นายมนัสนันท์ เบ้านี
นายยอดธนา อินทิแสน
นางสาววนัสนันท์ ภูเกิดพิมพ์
นายวัชริศ มีมาก
นางสาววารุณี ยิ่งกําแหง
นางสาววิชุดา ศิริบาล
นายวีระเทพ บุญวิเศษ
นายศิริโชค แซ่ลี้

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 140 จาก 310

ลําดับ
3462
3463
3464
3465
3466
3467
3468
3469
3470
3471
3472
3473
3474
3475
3476
3477
3478
3479
3480
3481
3482
3483
3484
3485
3486
3487

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวศิริวรรณ ดวงตีมูล
นางสาวศิริอร กฤษณานนท์
นายศุภกรณ์ ศรีโพธา
นายศุภณัฐ ศักดิ์ศรี
นายศุภผล บรรดา
นายสกล แทบทาม
นายสมบูรณ์ ทิพย์บุปผา
นายสรพล ทางดี
นายสรรพวัต คําศิลา
นางสาวสโรชา ทาแก้ว
นายสิริมงคล หิรัญบริรักษ์
นางสาวสุทธิดา บุญมาก
นายสุทธิภัทร จันทศรี
นายอชลนัยต์ นิตยารส
นายอธิกพล วารีจันทร์
นายอภิสิทธิ์ ทองจันทร์
นางสาวอมิตรา ธารารมย์
นางสาวอรกานต์ แสงยศ
นางสาวอิสรีย์ เชิดชํานาญ
นางสาวมัทฎาภรณ์ พลหนองหลวง
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวกรวิภา กิ่งกนก
นางสาวกรองแก้ว ตั้งปรัชญากูล
นางสาวกรองจิตต์ ตั้งปรัชญากูล
นายก่อเกียรติ พูลเพิ่ม
นายกอบโชค รอหัน
นางสาวกัลยรัตน์ ยลถวิล

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 141 จาก 310

ลําดับ
3488
3489
3490
3491
3492
3493
3494
3495
3496
3497
3498
3499
3500
3501
3502
3503
3504
3505
3506
3507
3508
3509
3510
3511
3512
3513
3514

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นายกิตติคุณ อ่วมมงคล
นางสาวกิตติ์ธัญญา ศรีสว่างวงศ์
นายกิตติพันธ์ วรรณพฤกษ์
นางสาวจิตยา บุญโชติ
นางสาวจิตอารีย์ แก้วสูงเนิน
นายจิรายุ ปะระทัง
นายฉัตรชัย สวดดี
นางสาวชนิตา โชติกุล
นางสาวชโลธร วัฒนชีวโกศล
นายชาญณุวัฒน์ เชี่ยวชาญ
นายณัฐดนัย ภัทรโสภสกุล
นางสาวณัฐวดี พันธุ์ควณิชย์
นายณัฐวรรธน์ สุวรรณศรี
นายณัฐวัฒน์ นิมิตร
นายณัฐวัตร อุปัชฌาย์
นายณัฐศักดิ์ สังวร
นางสาวตวิษา โยธี
นายธงไชย นัตธิลม
นายธนวิช ดอนนาค
นายธีรยุทธ คูณสุข
นายนนท์ธิวัฒน์ พุฒศิริวัชรวิชญ์
นายนรากร ดาวเรือง
นางสาวนันท์นภัส อินธิกาย
นางสาวนิตยา โสน้ําเที่ยง
นางสาวนิภาภรณ์ วงศ์อนันท์
นางสาวบุญญารักษ์ แสงกล้า
นางสาวบุษยาพร วุฒิเสน

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 142 จาก 310

ลําดับ
3515
3516
3517
3518
3519
3520
3521
3522
3523
3524
3525
3526
3527
3528
3529
3530
3531
3532
3533
3534
3535
3536
3537
3538
3539
3540
3541

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวเบญจมาภรณ์ ดาวะที
นางสาวเบญจวรรณ มุ่งหาทรัพย์
นางสาวปรารถนา ภูเกษม
นายพงศกร เทพพิทักษ์
นายพรชัย ศรีดาวงศ์
นายพัฒนพงษ์ จันสีชา
นางสาวพิมพร โสพันธ์
นายพุทธพงษ์ สุบินดี
นายภาสกร สวยกลาง
นางสาวภิลาวรรณ์ สอนเสน
นายภูมินทร์ ดงหิ่ง
นายยอดชาย ทํามา
นายรัฐพล ศรีสันต์
นายรัฐวิช นุริตานนท์
นางสาววชิราภรณ์ บุญเศษ
นางสาววราภรณ์ พันธุ์เดช
นายวัชรกรณ์ ธิตานนท์
นายวัชรพงศ์ อรรคฮาตสี
นางสาววิไลลักษณ์ ดวงประภา
นายวิสัน โพธิ์มาตย์
นายวีรวัชร์ นพคุณ
นายศักดิ์สิทธิ์ บุญเหมาะ
นางสาวศิรดา พ่วงศิริ
นางสาวศิริรัตน์ ไชยธงรัตน์
นายศิริศักดิ์ สุนนท์
นางสาวสมฤดี แจ่มใส
นางสาวสุดารัตน์ คําภูษา

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 143 จาก 310

ลําดับ
3542
3543
3544
3545
3546
3547
3548
3549
3550
3551
3552
3553
3554
3555
3556
3557
3558
3559
3560
3561
3562
3563
3564
3565
3566

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวสุภัทราวดี ประสิทธิ์นอก
สิบเอกสุรศักดิ์ เกราะชูกุล
นางสาวอนิษา ถาพันธ์
นายอภิเชษฐ หวานเส
นายอภิรัตน์ ดีประวี
นายอรรถพล เสนาวัน
นางสาวอรอนงค์ วังศรีรัง
นางสาวอังคณา นากลาง
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นายกฤษณะ จันดาประดิษฐ์
นายภควัต ไพโรจน์
นายศิวกร คุ้มศาสตรา
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ
นายกฤษณะ แสงบึง
นางสาวกฤษณา กองหนูเพ็ชร์
นางสาวจิรัฐติกานต์ พรประสิทธิ์
นางสาวจิราพร ทับทิมแสน
นายชนะพันธ์ เปรมศิริวงศ์
นางสาวชนิสรา สามลฤกษ์
นายชัญญ์ ผ่องใส
นายชาคริต มูลสมบัติ
นายณัฐชนน อมาตยกุล
นายณัฐพล ราชโคตร
นายธนาวุฒิ ทุดปอ
นายธีรวัชร ฤาชาพันธ์
นายธีระ พรหมนอก
นายธีระพงษ์ สุ่มมาตย์

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 144 จาก 310

ลําดับ
3567
3568
3569
3570
3571
3572
3573
3574
3575
3576
3577
3578
3579
3580
3581
3582
3583
3584
3585
3586
3587
3588
3589
3590
3591
3592
3593

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวนนทิยา คณะพันธ์
นายนพคุณ หาญเจริญ
นายนวพณ แสงสุวรรณ
นางสาวนิรัชลา ชุปวา
นายบัณฑิต แจ้งไสว
นางสาวเบ็ญจพรรณ จารัตน์
นางสาวปาลิดา ช่วยศิริ
นางสาวพัชวิดา ธัญญรักษ์
นายภาสกร จําปางาม
นางสาวรมณียา อุปพันธ์
นายระพีพัฒน์ พอกสนิท
นางสาวเรวดี ภูวงษ์
นางสาวลักขณา สุระสา
นายวชิระ ทาบทอง
นางสาววรสนันท์ ขันขวา
นางสาววราภรณ์ ขันเขต
นายวัชรวิทย์ เคนตี
นายวัชระ ดีชัยภูมิ
นางสาววาจาทิพย์ การกล้า
นางสาววาสนา นันจินดา
นางสาวศศิธร สดไธสง
นายศักรินทร์ ฤทธิสอน
นางสาวสุดารัตน์ ไกล่กลาง
นางสาวสุนิตษา ภูหลวง
นางสาวสุพิชญา สุขโข
นายสุรทัศน์ พะมุลิลา
นางสาวอภิญญา บอนคํา

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 145 จาก 310

ลําดับ
หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
3594 นางสาวอรัญญา อาษาสนา
3595 นางสาวอัญชลี สายพรมแจ้
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
3596 นายกฤษพงษ์ ดอนซ้าย
3597 นางสาวกัญญาภัทร รัฐอาจ
3598 นางสาวกาญจนาพร ดีดวงพันธ์
3599 นายกิติกรณ์ เที่ยงไธสง
3600 นายเกียรติศักดิ์ อินทร์นอก
3601 นางสาวขนิษฐา พูนศรี
3602 นายคมเพชร แสนซื่อ
3603 นายคมสัน คชลัย
3604 นางสาวจุรีรัตน์ ไชยปัดชา
3605 นายชญตว์ จันทรา
3606 นายชินวัฒน์ โคตะ
3607 นายฐาปกรณ์ อินอุ่นโชติ
3608 นายฐิติวัสส์ ประโพธิ์ศรี
3609 นายณัฐพงษ์ เพ็งที
3610 นายณัฐพล วงศ์อนันต์
3611 นายณัฐวุฒิ ยอดสะอึ
3612 นายเดโช ถีระทัน
3613 นายทินกร ศรีบุญเรือง
3614 นายธนดล วิเศษโวหาร
3615 นางสาวธนัฏฐา ตริสกุล
3616 นายธนานันต์ ใสสะอาด
3617 นายธนาวุฒิ เดชหาญ
3618 นางสาวธัญญารัตน์ กันพินิจ
3619 นายธีรภัทร ตริสกุล

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 146 จาก 310

ลําดับ
3620
3621
3622
3623
3624
3625
3626
3627
3628
3629
3630
3631
3632
3633
3634
3635
3636
3637
3638
3639
3640
3641
3642
3643
3644
3645
3646

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นายธีรยุทธ กุตระแสง
นายธีระพงษ์ อินแอก
นางสาวนันทยา สมเสร็จ
นายนิรัติศัย ชาติประสพ
นางสาวบัณฑิตา คะนานทอง
นายประวิทย์ สีพรมติ่ง
นางสาวปรัชญาวรรณ ชูแก้ว
นายปรีชายุทธ บุปผาชาติ
นายปิยะวัตร์ จะดี
นางสาวพรชนก คําลือหาญ
นายพสุ บุญกลาง
นายพิสิษฐ์ มงคลนิตยกุล
นายภานุพงค์ สุทธิประภา
นายภานุวัฒน์ ฉันประเดิม
นายฤคเวท อุตระ
นายวรวุฒิ นนท์ไชยเสน
นายวสันต์ อินทา
นายวัชรพงษ์ เพียสุระ
นางสาววัชราภรณ์ อุปพงษ์
นายวัฒนพงศ์ สายุทธ์
นางสาววิจิตรา สุพร
นางสาววิชุรารักษ์ สุวรรณเวียง
นายวิศวะ วงษ์ไกร
นายวุฒิพงษ์ นามประดิษฐ์
นายศตชัย ชุนกวง
นายศรัณย์ สารีโท
นายศรัณย์ อวิรุทธไพบูลย์

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 147 จาก 310

ลําดับ
3647
3648
3649
3650
3651
3652
3653
3654
3655
3656
3657
3658
3659
3660
3661
3662
3663
3664

3665
3666
3667
3668
3669
3670

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวศรัณย์พร สุขรมย์
นายศุภกร นาสุขสม
นายสหราชย์ ป้ายนอก
นายสิทธิกร คําผาลา
นายสิทธิพล คําเรืองศรี
นางสาวหนึ่งฤทัย นามวิเศษ
นางสาวหรรษา พินองรัมย์
นายอนุวัฒน์ สมสกุล
นางสาวอภิญญา สิทธิพรมมา
นายอภิวัฒน์ พรมโคตร
นายอมรวัฒน์ เพชรก้อน
นายอรรควุฒิ บุตรศรีรักษ์
นายอานนท์ จุทะการ
นายอิศรา ผาละนัด
สาขาวิชาสื่อนฤมิต
นายกฤษฎา สมคะเณย์
นายธณาวุฒิ นามมงคล
นายธวัชชัย บุญวิเศษ
นายอภิวัตร วงศ์สุข
ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
นางสาวกนกวรรณา คงไข่
นายกฤษณะ ไชยกิจ
นางสาวกัญญ์วรา แก้วประสาร
นายกานต์เพชร วิชัยวงษ์
นางสาวกุลธิดา พุทธา
นางสาวเกศมณี มนตรี

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 148 จาก 310

ลําดับ
3671
3672
3673
3674
3675
3676
3677
3678
3679
3680
3681
3682
3683
3684
3685
3686
3687
3688
3689
3690
3691
3692
3693
3694
3695
3696
3697

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นายจักราวุฒิ ชาวระ
นางสาวจารุณี สายเดียว
นายเจษฎาพร เขิมขันธ์
นายชฎายุทธ โพธิ์ชะอุ่ม
นางสาวชนัญญา หลักคํา
นายฐิติพงศ์ สอนจันดา
นายณัฐชนน เร่งมานะวงษ์
นางสาวณัฐชยา แก้วพิลา
นายณัฐพงษ์ ศิลาสิทธิ์
นายณัฐวุฒิ ทิพยศรี
นางสาวดารณี ศรีด้วง
นางสาวดารารัตน์ ภูแก้ว
นายเดชาวัต กมุทชาติ
นายธนกฤต เอี่ยมวรานันท์
นายธนภัทร ยลไชย
นายธีรวัฒน์ พลยุทธ์
นางสาวนาฏนัดดา เข็มพิลา
นางสาวนิชธาวัลย์ มลสิน
นางสาวนิชาภัทร พาทีพัฒนากุล
นางสาวเนตรสกาว พิกุลทอง
นายประสิทธิ์ รัตนวิชัย
นายพงศ์เทพ จันทรักษ์
นางสาวพัชรินทร์ พงษ์เจริญ
นายพัทธพล ราชมณี
นายเพิ่มวิชญ์ นามวงศ์
นางสาวเฟื่องฝน แสงโสม
นางสาวภัทรวดี ยางสุข

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 149 จาก 310

ลําดับ
3698
3699
3700
3701
3702
3703
3704
3705
3706
3707
3708
3709
3710
3711
3712
3713
3714
3715
3716
3717
3718
3719
3720
3721
3722
3723

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวมัฑธิญา บุรมเลิศ
นายรัตนพล เกษตรเวทิน
นางสาวลลิตา เหิมขุนทด
นายวัฒนา แสนพิมพา
นางสาววัลลิภา แซงภูเขียว
นางสาววิภาภรณ์ แสงไชยา
นางสาวศศิพร พันธสาร
นายศักดิ์นรินทร์ วรรณพัฒน์
นายสิทธิเดช อุดมนา
นางสาวสุปราณี สนธิ
นายอภิวัฒน์ ทูลไธสง
นายอานนท์ บังเกิดจังหรีด
นางสาวอาริสา เอกเลิศ
นิเทศศาสตรบัณฑิต
นางสาวกาญจนา ชาภูมี
นายการัณย์ ประนาโค
นายกิตติกร กิจไพบูลย์ชัย
นางสาวเกษนุช สมบัติหอม
นางสาวจันทิมา อุทาภักดี
นางสาวจารุวรรณ ใบงาม
นางสาวจุฑาทิพย์ สุขวิเศษ
นางสาวจุฑามาศ อินกกผึ้ง
นายเจริญ เชื้อจันทึก
นายฉลองชัย โยธานารถ
นายชาคริน บุญเกลี้ยง
นายณัฐกานต์ จําปาที
นายณัฐพงศ์ เนตวงษ์

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 150 จาก 310

ลําดับ
3724
3725
3726
3727
3728
3729
3730
3731
3732
3733
3734
3735
3736
3737
3738
3739
3740
3741
3742
3743
3744
3745
3746
3747
3748
3749
3750

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นายณัฐวุฒิ ไพอุปลี
นายดลมนัส หนันดี
นายตรีทเศศ ข่าขันมาลี
นางสาวธนาภรณ์ เสนาเพ็ง
นายธรรมนูญ ถีนะถัง
นางสาวธันวาพร นาสมบัติ
นายธีรวัฒน์ เลิศวานิชย์กุล
นางสาวธีราภรณ์ น้ําคํา
นางสาวนภัสวัลย์ ชมภูบุตร
นายนราธิป ผาลลาพัง
นางสาวนวพรพรรณ สมบัติภักดีรัตน์
นางสาวนัฐธิฌา ซองเหล็กนอก
นางสาวนัทรียา มาวิเศษ
นายนันทวัฒชัย พนมไผ่
นางสาวนันทวัน ศรีนวล
นายบดีศร ลิ้มสวัสดิ์
นายบรรจงสร้าง พงศ์จันทร์เพ็ญ
นายบรรพต พิลาพันธ์
นายเบนจามิน คงหาญ
ว่าที่ร้อยตรีหญิงประเพ็ญรัตน์ กิจโชติทวี
นางสาวผกามาศ ทับชัย
นางสาวพรนภา ไขแสง
นางสาวพรรณิภา จันทร์มาลา
นางสาวพรรณิภา พินิจมนตรี
นางสาวพิมพ์อนงค์ ไม่หลงชั่ว
นางสาวแพร ภมะราภา
นางสาวภัคศวัญณ์ บรรลือเสียง

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 151 จาก 310

ลําดับ
3751
3752
3753
3754
3755
3756
3757
3758
3759
3760
3761
3762
3763
3764
3765
3766
3767
3768
3769
3770
3771
3772
3773
3774
3775
3776
3777

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นายภัทรพล สุวรรณศรี
นายภัสกร ลาเมือง
นายภูวดล อ่อนละมุน
นางสาวมนตวัน สุริยะนากาศ
นายโยธิน ซองเหล็กนอก
นายรณรงค์ จิวะนนท์
นายรัชชานนท์ ชมศิริ
นางสาวรัตติกาล วงษ์เตชะ
นางสาวรัตติยา เชษฐราช
นายรัตสมา คําแพง
นายวรชิต ศีลรักษา
นางสาววรากร สุวรรณชาติ
นายวัชรพล พิมพกรรณ์
นางสาวศรัณย์พร ศิริวิ
นางสาวศศิประภา คุณประทุม
นางสาวศิรภัสสร คําสุข
นางสาวศิริพร อุปศักดิ์
นางสาวศิริวรรณ พลั่วเหล็ก
นางสาวสรัลชนา พุทธวงค์
นายสหภาพ เกตุสระ
นายสาธิตา ภัคดีสกุลชัยเจริญ
นางสาวสุกัญญา วิกล
นางสาวสุปราณี แสนประเสริฐ
นางสาวสุภารัตน์ แพทย์หลวง
นางสาวสุรัสวดี มุละสิวะ
นายอภิชา วุฒิเสน
นายอภิสิทธิ์ พวงทาผา

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 152 จาก 310

ลําดับ
หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
3778 นางสาวอรอินทรา อารีมิตร
3779 นายอลงกรณ์ ทิพย์ภัณฑ์
3780 ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัจฉริยาภรณ์ พลพุทธา
คณะการบัญชีและการจัดการ
บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง
สาขาวิชาการบริหารการเงิน
3781 นางสาววราภรณ์ ทุมวัน
บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
สาขาวิชาการจัดการ
3782 ว่าที่ร้อยตรีหญิงกาญจนา โพธิ์สินธนนนท์
3783 นางสาวขนิษฐา แย้มจันทึก
3784 นางสาวนภัสสร ชมภูนุช
3785 นางสาวปุณยาพร กิติพิเชฐสรรค์
3786 นางสาวแพรวพรรณ ฝ่ายดี
3787 นางสาวภัทราพร เป็นสุข
สาขาวิชาการบริหารการเงิน
3788 นายธนวัฒน์ ทัฬหสังวรศิลป์
3789 นายปิยวัฒน์ ภูอาจสูง
3790 นางสาวสุกัญญา สีสา
บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
3791 นางสาวเกศินี พูนศรี
3792 นายคฑาวุฒิ บุญรัตน์
3793 นางสาวจารุวัลย์ สิงหธวัช
3794 นางสาวจุฑารัตน์ สัตถาวะโห
3795 นางสาวเจนจิรา โทอินทร์
3796 นายณัฐชนน โคตรทา
3797 นางสาวธนัฏฐา อุดมเวช

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 153 จาก 310

ลําดับ
3798
3799
3800
3801
3802
3803
3804
3805
3806
3807
3808

3809
3810

3811
3812
3813
3814
3815
3816
3817
3818
3819

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวธนิดา สุขพินิจ
นางสาวนริศรา ปุราถาเน
นางสาวนิภานันท์ สมบรรณ์
นายบุญไท อาจรัตนกูล
นางสาวพิมพรรณ พละโพธิ์
นางสาวแพรววนิต สีดาห้าว
นางสาวเมฆขลา สิงห์นารายณ์
นางสาววนิดา แก้วกาหลง
นางสาวสุกัญญา สนิทกลาง
นางสาวสุดารัตน์ ชนิดกุล
นางสาวอัจฉราภรณ์ สอาดเอี่ยม
เศรษฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
นางสาวจุฬารัตน์ ปริปุณณะ
นางสาววราภรณ์ พรเวธน์จินดา
บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
สาขาวิชาการจัดการ
นางสาวจริยา สายแสง
นางสาวเนชฤดี ศรีตัดสูง
นางสาวพิมพิลา คําโสภา
นางสาวเพรชรัตน์ เทียนศรี
นายยุทธศิลป์ แก้วแก่น
นางสาวศศิวัลลภา วรรณสิงห์
นางสาวศิริวรรณ โนรินทร์
นางสาวอนามิกา พันธุ์ประดับ
นางสาวอรอินทุ์ ทัสนา
สาขาวิชาการตลาด

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 154 จาก 310

ลําดับ
3820
3821
3822
3823
3824
3825
3826
3827
3828
3829
3830
3831
3832
3833
3834
3835
3836
3837
3838
3839
3840
3841
3842

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นายคณิติน เดชาพิทักษ์
นางสาวปวีณา มาสมพร
นางสาวรัตฤดี คําชม
นางสาวสัจจาพร พิลึก
นางสาวแสงเดือน ผาสุข
นางสาวอรุณรัตน์ เหมะธุลิน
นางสาวอุมาภรณ์ ขันซ้าย
สาขาวิชาการบริหารการเงิน
นางสาวกาญติมา พรหมสมบัติ
นางสาวจีรนันท์ วงศ์ประโคน
นางสาวทิภาพร บรรพจันทร์
นางสาวเทพสุดา อาจพงษา
นางสาวนพวรรณ ศรีประเสริฐ
นางสาวมณีนุช แก้ววรรณา
นางสาววิไลภรณ์ ชนวาปี
นางสาววิสุดา ถินมานัด
นางสาวศิริลักษณ์ สงวนพฤกษ์
นางสาวอนุศรา โคตรขันติ
นางสาวอภิญญา ชะรัดรัมย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางสาวกาญจนา แสนตลาด
นางสาวชลิตา สีลาคต
นางสาวนวพรรษ์ แสนหล้า
นางสาวพนิดา โฉมเกษม
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
นายธีรภัทร ภาคทอง
บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 155 จาก 310

ลําดับ
3843
3844
3845
3846
3847
3848
3849
3850
3851
3852
3853
3854
3855
3856
3857
3858
3859
3860
3861
3862
3863
3864
3865
3866
3867
3868
3869

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวกมลวรรณ แสวงมี
นางสาวกรรณิดา พันอนุ
นายกฤตนัย พรมศิลา
นางสาวกฤติยาพร วิเศษแสง
นางสาวกัลยาณี ต้นเพชร
นางสาวกาญจนา มูลโยธา
นางสาวเกษกนก อินทรีย์
นางสาวโกมลดา สังข์บัวแก้ว
นางสาวขวัญเรือน บุตรดีวงษ์
นางสาวขวัญฤดี เพ็งพะเนา
นางสาวจันทิมา ชนะผล
นางสาวจิตรารัตน์ ศรีสาร
นางสาวจิรนันท์ นามปักใต้
นางสาวจิราวดี จันทร์พิทักษ์
นางสาวจิราวัลย์ ทรหาญ
นางสาวเจนจิรา คาทิพาที
นางสาวเจนจิรา บุญทูม
นายชรัชวิช นาห่อมวรกุล
นายชลชาติ โสภาเวทย์
นางสาวชลธิชา จบสัญจร
นางสาวชุติมา เทพชา
นางสาวณัฐวดี จันทราช
นางสาวทิภาพร ศรีสว่าง
นางสาวธมลวรรณ พูลเจริญ
นายธัญวัฒน์ รักษาวนิชชา
นางสาวนลินทิพย์ สุดบุรินทร์
นางสาวนวลนภา ทองกาล

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 156 จาก 310

ลําดับ
3870
3871
3872
3873
3874
3875
3876
3877
3878
3879
3880
3881
3882
3883
3884
3885
3886
3887
3888
3889
3890
3891
3892
3893
3894
3895
3896

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวนัฐชา สายเสน
นางสาวน้ําทิพย์ กันรัมย์
นายนิธิกร บุญศรีภูมิ
นางสาวเบญจมาภรณ์ พิมพ์
นายปฏิภาณ บุญรอง
นางสาวปราญชลี บุญธรรม
นางสาวพนิดา ทุมสอน
นางสาวพรนิภา ใจน้ํา
นางสาวพรปรียา แสนศรี
นางสาวพรพิมล ขันธะวิเศษ
นางสาวพรรณนิษา บุญปัน
นางสาวพรรณวิภา โยธา
นางสาวพรรณิภา จักรสาร
นางสาวพรรณิภา แน่นดี
นางสาวพรลิญา ธงชัย
นางสาวพริศา อินทรสมบัติ
นางสาวพัชรี วงศ์มา
นางสาวพิชญานิน สารพิศ
นายพิสิษฐ์ ลีสมิทธานันท์
นางสาวแพรวพราว หินสันเทียะ
นางสาวภัททิยา ผ่องศิลป์
นางสาวภัทธิรา มะลิกุล
นางสาวภัทรพรรณ แก้วพรม
นางสาวภาณิศรา บุนนาค
นางสาวมัลลิกา ภูดวงเดือน
นางสาวมัลลิกา มะธิปิไข
นางสาวเมธาวี ศรีโต

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 157 จาก 310

ลําดับ
3897
3898
3899
3900
3901
3902
3903
3904
3905
3906
3907
3908
3909
3910
3911
3912
3913
3914
3915
3916
3917
3918
3919
3920
3921

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวรัตนา มานาง
นางสาวฤทัยรัตน์ มือขุนทด
นางสาววรรณภา สิทธิพรมมา
นางสาวศรัณย์พร จันพลงาม
นายศักดิ์ดา เพ็งภูงา
นายสันติสุข สิงคาร
นายสายฟ้า สมปัญญา
นางสาวสาวิตรี แดงกุดตุ้ม
นางสาวสิริจันทร์ คะรัมย์
นางสาวสิริมน สนธิสุข
นางสาวสุชาดา ยอดแสง
นางสาวสุฑารัตน์ โพธิจร
นางสาวสุดารัตน์ แก้วก่อง
นางสาวสุทธิดา ผิวบุญเรือง
นางสาวสุพัตรา บุราสิทธิ์
นางสาวสุภัทร์ศจี โกมุด
นางสาวสุมาลี นาสุริวงศ์
นางสาวสุวนีย์ นางสันเทียะ
นางสาวเสาวลักษณ์ น้อยตะพันธ์
นางสาวอนุชสรา โททํา
นางสาวอรชร แก้วอุดม
นางสาวอรนุช จันทร์เติบ
นางสาวอริสา คุ้มไข่น้ํา
นางสาวอาริตา มีพรม
นางสาวอุษา นาฬิเกย์
เศรษฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 158 จาก 310

ลําดับ
3922
3923
3924
3925
3926
3927
3928
3929
3930

3931
3932
3933
3934
3935
3936
3937
3938
3939
3940
3941
3942
3943
3944
3945
3946

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นายเกียรติศักดิ์ นิยมพล
นางสาวเจนจิรา พลอยกันหา
นางสาวเบญจมาศ แจ้งใจดี
นางสาวพัชรวรรณ ปองดี
นางสาวพิชญาภรณ์ อาษานอก
นางสาววลาวัลย์ บับพาน
นางสาวสลาลีวัลย์ ลายวงษ์
นายสิรดนัย แสงไทยทวีพร
นายอานนท์ ขุนคงเสถียร
บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ
Mr.Rao Chuanyong
MissXiao Ran
MissYu Guojuan
MissZhang Qiqing
นางสาวกชกร มีมาก
นางสาวกชพร ธรรมกุล
นางสาวกชพร โมกขะรัตน์
นางสาวกชพรรณ จันทะสาร
นางสาวกนกวรรณ เพิ่มพูล
นางสาวกนกวรรณ รัตนติสร้อย
นางสาวกนกวรรณ รูปเหลี่ยม
นางสาวกนกวรรณ อุทัยดา
นางสาวกมลลักษณ์ พันทะรี
นายกรกฎ ก้อนจันทึก
นางสาวกรรณิการ์ คําลอย
นางสาวกรรณิการ์ ปลอดกระโทก

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 159 จาก 310

ลําดับ
3947
3948
3949
3950
3951
3952
3953
3954
3955
3956
3957
3958
3959
3960
3961
3962
3963
3964
3965
3966
3967
3968
3969
3970
3971
3972
3973

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวกรรณิการ์ เหล่าโคตร
นายกฤษณ์ เจียงคํา
นายก่อพงษ์ เสนารัตน์
นางสาวกัญจนพร ทองผา
นางสาวกัญญารัตน์ เทียบดอกไม้
นางสาวกัณฐิกา สมัยใหม่
นางสาวกันต์กนิษฐ์ ฤทธิมนตรี
นางสาวกันต์กมล ตะวัน
นางสาวกัลยา เพ็งแสงทอง
นางสาวกาญจณา บุตรสะอาด
นางสาวกาญจนา ขัตติยะ
นางสาวกาญจนา ผาลา
นางสาวกาญจนา เสาร์วงค์
นางสาวกาญจนา อามาตร์สมบัติ
นางสาวกาญจนาพร โรจนประดิษฐ
นางสาวกานติมา ติดมา
นายกิตติคุณ นรินทร์
นางสาวเกศศินี แก้วคําไสย์
นางสาวเกษร ศิลารักษ์
นางสาวเกษศินี วงษ์จันทร์
นางสาวเกษสุดา ท่อนเงิน
นายเกียรติชัย ศรีสถิตย์
นางสาวขนิษฐา กองทา
นางสาวขวัญสุดา โล่ห์คํา
นายคมกริช สิงห์ลา
นางสาวจรวยพร วรรณคํา
นางสาวจวงจันทร์ บุญหล้า

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 160 จาก 310

ลําดับ
3974
3975
3976
3977
3978
3979
3980
3981
3982
3983
3984
3985
3986
3987
3988
3989
3990
3991
3992
3993
3994
3995
3996
3997
3998
3999
4000

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นายจักรพงศ์ จันทรภู
นายจักราวุฒิ วรพงษ์นวกุล
นางสาวจันทร์จิรา จันทะนัน
นางสาวจันทรชา ลาทอง
นางสาวจันทร์สุมา พูนมาก
นางสาวจามจุรี ราดนอก
นางสาวจารุวรรณ วรรณศรี
นางสาวจิตตรา พันธรี
นางสาวจิรนันท์ ประธงศิลป์
นางสาวจิรพร ใจเที่ยง
นายจิรศักดิ์ ศิริภูธร
นายจิรศักดิ์ สังข์สุวรรณ
นางสาวจิราพร ปัสสารี
นางสาวจิราพร ศรีจันดี
นางสาวจิราพร หม่องคําหมื่น
นางสาวจิราภรณ์ พัฒนสระคู
นางสาวจิราภรณ์ สายภัยสง
นายจิรายุทธ ดวงชาทม
นางสาวจิรารัตน์ สีสาวแห
นางสาวจิราวรรณ จันโทศรี
นางสาวจิราวรรณ แถลงเรียบ
นางสาวจิราวรรณ บุริรัมสูงเนิน
นายจีรวัฒน์ วงวิเศษ
นางสาวจุฑาทิพย์ ถาลี
นางสาวจุฑามาศ คําหารพล
นางสาวจุฑารัตน์ บุษราพิทักษานนท์
นางสาวจุฑารัตน์ พรมรินทร์

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 161 จาก 310

ลําดับ
4001
4002
4003
4004
4005
4006
4007
4008
4009
4010
4011
4012
4013
4014
4015
4016
4017
4018
4019
4020
4021
4022
4023
4024
4025
4026
4027

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวจุฬาลักษณ์ ประทุมทราย
นางสาวเจนติยา แจ่มแจ้ง
นายเจนวิทย์ เอนกเเสน
นางสาวฉัตรธิดา พัดโพธิ์
นางสาวฉายรัศมี ทองดีนอก
นางสาวชญานิษฐ์ แก้วกันยา
นางสาวชฎาพร ภูลายเรียบ
นางสาวชฎาพร ศรีอ่อน
นายชฎิล ฉกาจนโรดม
นางสาวชนกพร เครือทองศรี
นางสาวชนัญชิดา แสนพินิจ
นายชนันญู เดชพลมาตย์
นายชนาธิป ปานะสุทธิ
นางสาวชนิษฐา สิงห์คิบุตร
นางสาวชไมพร อิ่มนาง
นางสาวชรินทร์รัตน์ จันทร์เขียว
นางสาวชลธิชา แก้วลอย
นางสาวชลธิชา พินิจพงษ์
นางสาวชลธิชา อรรคราช
นางสาวชลิดา คลังกลาง
นางสาวชลิดา ลี้พงษ์กุล
นายชัยชาญ ร่วมศักดิ์
นางสาวชุญาภาน์ อินทะโสม
นางสาวชุติกาญจน์ ชอบใจ
นางสาวชุตินันท์ แก้วแฉล้ม
นางสาวชุติมา ขนันไทย
นางสาวชุติมา พิมพิลา

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 162 จาก 310

ลําดับ
4028
4029
4030
4031
4032
4033
4034
4035
4036
4037
4038
4039
4040
4041
4042
4043
4044
4045
4046
4047
4048
4049
4050
4051
4052
4053
4054

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวชุลีพร วงษ์ภักดี
นางสาวชุลีพร อินอุ่นโชติ
นางสาวญามิกา พันธ์ไสว
นายฐานุกูล วิชเดช
นางสาวฐาปนีย์ ศรีพฤษภูมิ
นางสาวฐารารัตน์ นามลา
นางสาวฐิตาพร ไผ่สีทอง
นางสาวฐิติมา บุตรศรี
นางสาวฐิติมา หลักจันทร์
นางสาวฐิติยา สนน้อย
นางสาวฐิติรัตน์ ธัญทะพิพงค์
นางสาวฐิมาพร อินทสอน
นายณรงค์ฤทธิ์ โคตรชมภู
นางสาวณัชพร เผ่าภูไทย
นายณัชพล จําปานา
นางสาวณัฏฐนิชา สีสะอาด
นายณัฐชนนท์ จันนาวัน
นางสาวณัฐฐิราภรณ์ ไกรสุข
นางสาวณัฐฑนิชา ภูนาหา
นางสาวณัฐธิดา เบญจจินดา
นางสาวณัฐธิดา ยาวะโนภาส
นายณัฐนันท์ รังสิยะเสถียร
นางสาวณัฐพร อุทัยชิต
นายณัฐพล โพดาพล
นายณัฐพล อรัญสุทธิ์
นางสาวณัฐริกา นาถ้ํานาค
นางสาวณัฐวดี จันทรแสง

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 163 จาก 310

ลําดับ
4055
4056
4057
4058
4059
4060
4061
4062
4063
4064
4065
4066
4067
4068
4069
4070
4071
4072
4073
4074
4075
4076
4077
4078
4079
4080
4081

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวณัฐวิภา หมู่โยธา
นางสาวณิชนันทน์ ศรีหะมงคล
นายดนุพล บุญเที่ยง
นายดรันต์ สุขะวัฒนกุล
นางสาวดลมนัส จอมศรี
นางสาวดวงฤทัย แสนกอง
นางสาวตรีดารา ดอนน้อยหน่า
นายถิระวัฒน์ มูลศรีแก้ว
นายทรงพล สมยา
นางสาวทวินันท์ ส่งศรีโรจน์
นางสาวทัศนีย์ ทองจันทร์
นางสาวทิพพาพร มะณีแดง
นางสาวทิพย์พาภรณ์ ตะนัยศรี
นางสาวทิพวรรณ นิลหงษ์
นางสาวธณัฏฐา แก้วนา
นางสาวธดากรณ์ กุลสุวรรณ
นายธนชัย สมบัติหล้า
นางสาวธนพร นามบัวศรี
นางสาวธนพร วิรัตน์
นางสาวธนพร ศิลปะรายะ
นายธนพล พรมงคลชัย
นายธนพล ศรีสุข
นายธนภัทร อินทนาม
นายธนวัฒน์ กันทิยะวงค์
นางสาวธนัญญา กุลวงศ์
นายธนากร อังสนันท์
นางสาวธนิกา จําปาเทศ

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 164 จาก 310

ลําดับ
4082
4083
4084
4085
4086
4087
4088
4089
4090
4091
4092
4093
4094
4095
4096
4097
4098
4099
4100
4101
4102
4103
4104
4105
4106
4107
4108

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวธมน ราระศรี
นางสาวธัญญ์ชนก มูลหา
นางสาวธัญญลักษณ์ วระสิทธิ์
นางสาวธันยพร วิจารจันทร์
นางสาวธิดารัตน์ กะลาม
นางสาวธิดารัตน์ ลือเรื่อง
นายธีธัช โทนุบล
นายธีรพงศ์ วงษ์ธรรม
นายธีรวัฒน์ พรหมกุล
นางสาวธีราภรณ์ จ่าหนองหว้า
นางสาวนงลักษณ์ ปิตาฝ้าย
นายนชา รักษาสุข
นางสาวนติภรณ์ เหล่าลาพะ
นางสาวนพมาศ เฉวียงหงษ์
นางสาวนภสร คงกล้า
นางสาวนภาภรณ์ เลิศเจตนารมณ์
นางสาวนลินรัตน์ จันทโรทัย
นางสาวนวพร อํานวยเสรี
นางสาวนัจนันท์ ศรีชะอุ่ม
นางสาวนัฐยา คนคล่อง
นายนัดติชัย เงินไทสงค์
นางสาวนันทิยา เขื่อนสูงเนิน
นางสาวนารีรัตน์ แข็งการ
นางสาวน้ําฝน เผ่าผม
นางสาวนิชดา แซ่คู
นางสาวนิตยา ภูมิกระจ่าง
นายนิติกานต์ หารสุโพธิ์

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 165 จาก 310

ลําดับ
4109
4110
4111
4112
4113
4114
4115
4116
4117
4118
4119
4120
4121
4122
4123
4124
4125
4126
4127
4128
4129
4130
4131
4132
4133
4134
4135

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวนิติยา โมธินา
นางสาวนิภาพร ทักษิณคุณ
นางสาวนิลาวรรณ์ นามวันนา
นางสาวนิศาชล ผิวสว่าง
นางสาวนิศารัตน์ สุมาลย์
นางสาวนิสาชล ภูมิคอนสาร
นางสาวนุจรินทร์ สาลีทอง
นางสาวนุชนาฏ อาจวิชัย
นางสาวนุชนาถ พรมมาวงษ์
นางสาวนุชบา สีดาร้อยเอ็ด
นายบรรพต ทนกล้าหาญ
นางสาวบุญจิรา ขันทะวงค์
นางสาวบุญญิสา สิงห์วราภรณ์
นางสาวบุษกร รัตนมงคล
นางสาวบุษกร แสนองอาจ
นางสาวบุษชา ถาวรศรี
นางสาวบุษรา แก้ววิเศษ
นางสาวเบญจพร ภูสิงห์
นางสาวเบญจภรณ์ เเสงศรีพล
นางสาวเบญจมา เหลือวิชา
นางสาวเบญจมาศ ทวีศรี
นายปฏิภาณ บัวบาน
นางสาวปฐมาภรณ์ ศรีเตชะ
นางสาวปนิดา สะตะ
นางสาวปภัสสร คนล้ํา
นางสาวประภัสสร ทองโสม
นางสาวประภาพร แถลงกลาง

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 166 จาก 310

ลําดับ
4136
4137
4138
4139
4140
4141
4142
4143
4144
4145
4146
4147
4148
4149
4150
4151
4152
4153
4154
4155
4156
4157
4158
4159
4160
4161
4162

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวปรางค์ทิพย์ จันตะนี
นายปริญญา จีนชาติ
นางสาวปริญญา บันลือทรัพย์
นางสาวปริศนา สมีน้อย
นางสาวปลายมาศ ภูพันเชือก
นางสาวปวีณา กองแก้ม
นางสาวปวีณา บุตรเสน
นางสาวปัณฑิตา สายกระสุน
นางสาวปัทมา เพ็ญจางค์
นางสาวปาจารี มีทรัพย์
นางสาวปานจรีย์ บุญศิริ
นางสาวปานวาด ศรีสุราช
นางสาวปาริชาติ ไชยชํา
นางสาวปาลิดา วิสัย
นางสาวปาลิตา เขตเสนา
นางสาวปิยนุช นันโท
นางสาวปิยพร หล่มวงษ์
นางสาวปิยภรณ์ เสน่ห์ดี
นางสาวปีญาพร ป้องคําแสน
นางสาวปุณิกา ชัยสงคราม
นายเปรม แสงสุขีลักษณ์
นายพงษ์พิพัฒน์ เสโส
นายพงษ์สิทธิ์ ไชยปัญ
นางสาวพรกนก ขําสุทัศน์
นางสาวพรกมล พรมโสภา
นางสาวพรชนก คําผิว
นางสาวพรนิภา งอยปัดพันธ์

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 167 จาก 310

ลําดับ
4163
4164
4165
4166
4167
4168
4169
4170
4171
4172
4173
4174
4175
4176
4177
4178
4179
4180
4181
4182
4183
4184
4185
4186
4187
4188
4189

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวพรรณิภา แก้วมาลา
นางสาวพรรณิภา สิทธิวงศ์
นางสาวพรรณิภา อรุณไพร
นางสาวพรรนิกา สิงหาโชติ
นางสาวพลอยปภัส ชมชัย
นายพสธร วีระภักดี
นางสาวพักตร์ละมัย จันทรโฮม
นางสาวพัชรพร สืบกาสี
นางสาวพัชราภรณ์ พลโฮม
นางสาวพัชราภา วงศ์แสน
นางสาวพัชริดา เกษเพ็ชร
นางสาวพัชรี วงษ์ช่าง
นางสาวพัณณิตา พิชัยช่วง
นางสาวพัทธวรรณ แพงมา
นางสาวพิชชาพร สารสิน
นายพิชิตชัย จันทร์ชนะ
นางสาวพิมนภา เคนเหมาะ
นางสาวพิมพ์ชนก การีรัตน์
นางสาวพิมพ์ชนก กิตติประภาวัฒน์
นางสาวพิมพ์พรรณ กลางประพันธ์
นางสาวพิมพ์ลภัส โปสยะบุตร
นายพิสิษฐ์ วุฒิพันธ์
นายพีรพล พลดอน
นางสาวเพ็ญนภา แสงสว่าง
นางสาวเพ็ญประภา ศรีอภัย
นางสาวเพ็ญอนันต์ จันทะผล
นางสาวเพลินพิศ ชูสกุล

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 168 จาก 310

ลําดับ
4190
4191
4192
4193
4194
4195
4196
4197
4198
4199
4200
4201
4202
4203
4204
4205
4206
4207
4208
4209
4210
4211
4212
4213
4214
4215
4216

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวไพลิน แสงต้น
นายภควัชร พูลสวัสดิ์
นางสาวภทรพร คันธภูมิ
นางสาวภัคสิตา ตันทอง
นางสาวภัคสิริ ปัจฉิมญาติ
นางสาวภัคสุภา ลามะให
นายภัทรพล บุบผาโภชน์
นางสาวภัทรพิสุทธิ์ แสนศักดิ์
นางสาวภัทรา วิลาศรี
นางสาวภัทราพร กุมไธสง
นางสาวภัทราภรณ์ ภูผาลัย
นายภาคิณัย ภูบุญทอง
นางสาวภานุชนาถ พัศสองชั้น
นางสาวภิราวัน ผูกพันธ์
นายภูมินทร์ วิโรจน์รัตน์
นางสาวมณทิชา จันทร์สม
นางสาวมณีรัตน์ สุพร
นางสาวมะลิวัลย์ ดียะซุย
นางสาวมัณฑนา มีจํารัส
นางสาวมัทติกา มุงเคน
นางสาวมาลินี สัตบุตร
นางสาวมินตรา กิที
นายมีโชค ศรีจํานงค์
นางสาวมุฑิตา ภูธร
นายเมธัส ปรางวิริยะกุล
นางสาวเมธาวี ดวงมาลา
นายเมธี ศรีบรรเทา

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 169 จาก 310

ลําดับ
4217
4218
4219
4220
4221
4222
4223
4224
4225
4226
4227
4228
4229
4230
4231
4232
4233
4234
4235
4236
4237
4238
4239
4240
4241
4242
4243

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวเมรีญา คุณีรัตน์
นางสาวเมวดี สีเนตร
นางสาวยุพารัตน์ พาขุนทด
นายรชตะ ปิยรัตนพันธ์
นางสาวรัชชานารีย์ เขียนวงศ์
นางสาวรัชฎาภรณ์ วินทะไชย
นางสาวรัชนีกร เหล่าสงคราม
นางสาวรัตติกาล วงษ์หนู
นางสาวรัตติกาล ศรีประจักร์
นางสาวรัตติยา พลาสิทธิ์
นายรัตนชัย บ่าพิมาย
นางสาวรัตน์ติยา อาจหาญ
นายราชพัฒน์ สงค์แซม
นายรามิล อามาตย์พล
นางสาวรุ่งฤดี สมภาร
นางสาวรุ่งฤทัย ลุนบ้านผือ
นางสาวรุจิเรข ผิวขํา
นางสาวลลิตตา อ้อกอง
นางสาววชิรญาณ์ สาตร์นอก
นางสาววนัสนันท์ หาวิเชียร
นางสาววนาลี กุลรักษา
นางสาววนาลี ชิตบุตร
นางสาววนิดา พลลาภ
นางสาววนิดา เพ็งที
นางสาววนิดา สีลาทอง
นางสาววรรณกานต์ ชลัมพุช
นางสาววรรณภา คําเดช

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 170 จาก 310

ลําดับ
4244
4245
4246
4247
4248
4249
4250
4251
4252
4253
4254
4255
4256
4257
4258
4259
4260
4261
4262
4263
4264
4265
4266
4267
4268
4269
4270

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาววรรณภา จรลี
นางสาววรรณิภา ทองคะนา
นายวรรธนา คนตรง
นางสาววราภรณ์ ก้อนพิมาย
นางสาววราภรณ์ แดงเสมอ
นายวัชพล คําดีเงิน
นายวัชรวิทย์ ศิริสินธุวนิช
นางสาววันนิภา กุลวงษ์
นางสาววันวิไล กล้ําทอง
นางสาววารุณี สีโมรส
นางสาววิทวรรณ ประสานสุข
นางสาววิมลศิริ นามจันดี
นางสาววิรงณ์ญา คําดีเขียว
นางสาววิริฒิพา ทับสมบัติ
นางสาววิริยา แสงอรุณ
นางสาววิลัยพร ก่อมขุนทด
นางสาววิสุมิตรา สงวนสุข
นางสาววีนา พุทธรัตน์
นายวีรพล ระวิสิทธิ์
นางสาววีรยา มืดอินทร์
นายวีรวัชร์ พรมสะอาด
นายวีรสิทธิ์ นงนุช
นางสาวศรีรัตน์ คุณุรัตน์
นางสาวศศิภา จิรบุษยกุล
นางสาวศันสนีย์ แสนเกษม
นางสาวศิรณี คุณสุทธิ์
นางสาวศิริทรัพย์ ทวีทรัพย์

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 171 จาก 310

ลําดับ
4271
4272
4273
4274
4275
4276
4277
4278
4279
4280
4281
4282
4283
4284
4285
4286
4287
4288
4289
4290
4291
4292
4293
4294
4295
4296
4297

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวศิรินญา นามวงษ์
นางสาวศิรินทิพย์ มงคลเกตุ
นางสาวศิรินธร วงษ์ตรี
นางสาวศิรินาถ บุตรดาวงษ์
นางสาวศิริพร พระศรี
นางสาวศิริพร ศรีภักดี
นางสาวศิริรัตน์ สีหนูปุ้ย
นางสาวศิริวรรณ รักษาภักดี
นางสาวศิริวรรณ สูงดําเนิน
นายศุภกฤต ห้องแซง
นายศุภชัย วงศ์หาริมาตย์
นางสาวศุภรดา พลบุตร
นายศุภวิช เพ็งสวัสดิ์
นางสาวศุภษร วงษ์เบ้า
นางสาวสไบทิพย์ วงเวียน
นายสมเกียรติ ภูกก
นางสาวสมฤทัย เติมภูเขียว
นางสาวสมิตตรา แนวสัตย์
นางสาวสรีรัตน์ เสริฐวิชา
นายสหพล นาคทวง
นางสาวสาวิตรี เห็มนุช
นายสิทธิกร ดวงอุปมา
นายสิทธิบูลย์ ทองประดิษฐ์
นางสาวสิรินภา จันทะโคตร
นางสาวสิริรัตน์ เทพมณี
นางสาวสุกัญญา สุครีพ
นางสาวสุกัญญา อุทัยพิศ

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 172 จาก 310

ลําดับ
4298
4299
4300
4301
4302
4303
4304
4305
4306
4307
4308
4309
4310
4311
4312
4313
4314
4315
4316
4317
4318
4319
4320
4321
4322
4323
4324

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวสุกานดา วงศ์ประเทศ
นายสุขวัฒน์ นามวงศ์
นางสาวสุจิตรา บุญศรี
นางสาวสุจิตรา มูลวัต
นางสาวสุชาดา พิมพากุล
นางสาวสุดารัตน์ คําจันทร์
นางสาวสุดารัตน์ แสงพันธ์
นางสาวสุทธิดา ชัยแก้ว
นางสาวสุทธิดา โพธิ์ศรี
นางสาวสุธิดา ติยะบุตร
นางสาวสุธิดา น้อยอาษา
นางสาวสุธิดา ลังกาพะยอม
นางสาวสุนิษา พลตรี
นางสาวสุนิสา อินอ่อน
นางสาวสุพรรณี ถนอมสัตย์
นางสาวสุพรรณี สายทองเมือง
นางสาวสุพัตรา ภววิจารณ์
นางสาวสุพาพร อุทัยดา
นางสาวสุพิชชา สุขเกษม
นางสาวสุภัสสร ศีลาพัฒน์
นางสาวสุภาพร ไวยเจริญ
นางสาวสุภาพร ศิริรัตน์
นางสาวสุภาพร สุขสบาย
นางสาวสุภาภรณ์ คําตั้งหน้า
นางสาวสุภาภรณ์ ชาวเหนือ
นางสาวสุภาวดี พวงจันทึก
นางสาวสุรารักษ์ ผุยคําสิงห์

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 173 จาก 310

ลําดับ
4325
4326
4327
4328
4329
4330
4331
4332
4333
4334
4335
4336
4337
4338
4339
4340
4341
4342
4343
4344
4345
4346
4347
4348
4349
4350
4351

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวสุวนันท์ เพียผิว
นายสุวิทย์ ชัยปัญหา
นายเสฎฐวุฒิ จันทรโสภณ
นางสาวเสาวนีย์ แสนนาม
นางสาวโสภิดา สุวรรณเนตร
นางสาวหิรัญติกา โข่จันทึก
นายอจิพันธ์ พิลาคุณ
นางสาวอนัญชนินทร์ โสตะพราหมณ์
นายอนุชา งันลาโสม
นางสาวอนุธิดา จิระสถิตย์
นางสาวอภิรดี ถิตย์ประเสริฐ
นายอภิวัฒน์ มีพา
นางสาวอมรรัตน์ เข็มอุทา
นางสาวอรกานต์ แสงทอง
นางสาวอรทัย สมบูรณ์
นางสาวอรนลิน วงษ์เบาะ
นายอรรถพล แก้วนนเฮ้า
นางสาวอรฤทัย บุญประสาน
นางสาวอรวรรณ คําโหยก
นางสาวอรวรรณ รินทระ
นางสาวอรวรรณ วงค์ศรีชา
นางสาวอรีรัตน์ หล้าพลชาย
นางสาวอรุณลักษณ์ ชุมแสง
นางสาวอลิยา โสภาชัย
นางสาวอลิสา หล่อยดา
นายอัครเดช แก้วพิพัฒน์
นางสาวอังคณา คําโสภา

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 174 จาก 310

ลําดับ
4352
4353
4354
4355
4356
4357
4358
4359
4360
4361
4362
4363
4364
4365
4366
4367
4368
4369
4370
4371
4372
4373
4374
4375
4376
4377

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวอัจฉรีย์ สุริโย
นางสาวอัญมณี หาญรบ
นางสาวอัญสราภ์ พรหมทา
นายอาทิตย์ ครองสมบัติ
นางสาวอาทิตยา บุปผาเดช
นางสาวอารมย์ จันบัวลา
นางสาวอารยา จันทร์สีดา
นางสาวอารยา ศรีหาตา
นางสาวอาริยา นวนสําลี
นางสาวอารียา นวลสําลี
นางสาวอําพิกา ไฝชัยภูมิ
นายอิทธิ อุทัยวรรณ์
นางสาวอินทร์ธุอร กุลรัตน์
นางสาวอินทุมาศ ศรีไชย
นางสาวอินทุอร แดนวงดอน
นางสาวอินธิรา ดายังหยุด
นางสาวอุทัยวรรณ ต่อทรัพย์
นางสาวอุษา กรมแสง
นางสาวเอมวิกา ผดุงรัตน์
นางสาวไอลดา สีเล
นางสาวเยาวมาศ พหุกิจจา
สาขาวิชาการจัดการการประกอบการ
นายก่อ เล้าพานิช
นายกําพล กระอาจ
นายกิจมงคล ป้องจันทร์
นายเกียรติจรัส แก้วพวง
นางสาวเจนจิรา สุวรรณศร

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 175 จาก 310

ลําดับ
4378
4379
4380
4381
4382
4383
4384
4385
4386
4387
4388
4389
4390
4391
4392
4393
4394
4395
4396
4397
4398
4399
4400
4401
4402
4403

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวชรินณภัทร คําหมอน
นางสาวณัฐรุจา สิงห์โอ
นางสาวทิพรัตน์ อรรคษร
นางสาวผกามาศ ศรีบุญเรือง
นางสาวพรทิพย์ แสนมี
นายไพศาล เพียโคตร
นายภานุวัฒน์ มาตรศาลา
นางสาวรัชฎาภรณ์ กลิ่นวน
นางสาวลัดดาวัลย์ เหลี่ยมสิงขร
นางสาววรรณรดา บรรลือหาญ
นายวิชชญะ ชัยสายัณห์
นางสาววิชุดา บุญฟัก
นางสาววิภาดา ภูวัตร
นางสาวสตรีรัตน์ ชูนาค
นายสันติชล ยศธนะอมรศักดิ์
นายสุขสันต์ สายสี
นางสาวสุหัถยา แสนโฆเมฆ
นายอดิศร พันธ์นาคา
นางสาวอทิตยา ทนุเสริม
นางสาวอัญชลีพร คําเขียน
นางสาวไอลดา ชัยปรีชา
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
นางสาวกมลชนก ศรีทอง
นางสาวกัญจนพร เพ็ชรพรม
นางสาวกัลยาณี นิลประเสริฐ
นางสาวจิริยาภรณ์ สิงห์สม
นางสาวจุฑามาศ เหมือนศรี

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 176 จาก 310

ลําดับ
4404
4405
4406
4407
4408
4409
4410
4411
4412
4413
4414
4415
4416
4417
4418
4419
4420
4421
4422
4423
4424
4425
4426
4427
4428
4429
4430

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวจุฑารัตน์ ขวานคร
นางสาวเจียระไน แน่นพะเนา
นางสาวชลนิดา วิทยาบํารุง
นายณัฐวุฒิ สัมพันธ์
นางสาวดิษฐิอร กราบสร้อย
นางสาวดุจเดือน ยามรัมย์
นายธนะรัชต์ ภูอวด
นางสาวธนิตาภรณ์ ทองหยด
นายนนท์ธวัช มะลาศรี
นายปรัชญา ดวงตา
นางสาวพนิดา ทาหนองเภา
นางสาวพัชรีกร ทองกิ่ง
นางสาวพุธิตา สุทธิไชยา
นางสาวเพรียมพราย เสรีรัตนกูล
นางสาวมรรคณาวี รุ่งแสง
นางสาวรัชดาภรณ์ เล่ห์กล
นางสาววิจิตร ดาดสันเทียะ
นางสาวศิริรัตน์ ชูสระคู
นางสาวศุภลักษณ์ พ่วงพันธ์
นางสาวสถิตาภรณ์ ส่องศิริ
นางสาวสิรินทร์ญา ทองแดง
นางสาวสุชาวดี วงษ์ภักดี
นางสาวสุทัศนา อามาตย์เสนา
นางสาวสุพรรณิกา เถื่อนเบ้า
นางสาวสุวิภา บัวถา
นางสาวอนันตพร ทุมจันทึก
นายอนุชาติ เหล่าทองสาร

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 177 จาก 310

ลําดับ
4431
4432
4433
4434
4435
4436
4437
4438
4439
4440
4441
4442
4443
4444
4445
4446
4447
4448
4449
4450
4451
4452
4453
4454
4455

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
สาขาวิชาการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
นางสาวกวีรัตน์ แก้วตระกูล
ว่าที่ร้อยตรีปราโมทย์ สกุลฮูฮา
สาขาวิชาการตลาด
นางสาวกนกพร พินิจมนตรี
นางสาวกนกภรณ์ วงษ์บัวงาม
นางสาวกมลศิริ แสงฉายา
นายกษิดิ์เดช ฆ้องรัตนา
นางสาวกัญยารัตน์ คําจันทร์ดี
นางสาวกัลยา ตะโก
นางสาวกานต์มณี ไชยศรีฮาด
นางสาวกิ่งกาญจนา สุจริต
นายกิตติทรัพย์ จันทศิลป์
นายกิตติพงษ์ ออมอด
นายกิติ์ธีธัช ทันตสุวรรณ
นางสาวกุลสตรี แก้วเชียงกุล
นางสาวเกวรินทร์ ธีระกรกนกกุล
นางสาวขนิษฐา ศรีหาพันธ์
นางสาวขนิษฐา ศรีอินคํา
นายคนึงคุณ จันทเขต
นางสาวจตุพร ศรีงาม
นายจักรี แสนจันทร์
นางสาวจันธารัตน์ เห็มทอง
นายจาตุพงษ์ โชติมุข
นางสาวจิณห์จุฑา จีนเจือ
นางสาวจิตติมา พิมพานัด
นางสาวจินดารัตน์ มากะเต

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 178 จาก 310

ลําดับ
4456
4457
4458
4459
4460
4461
4462
4463
4464
4465
4466
4467
4468
4469
4470
4471
4472
4473
4474
4475
4476
4477
4478
4479
4480
4481
4482

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวจินตนา เชื้อมาก
นางสาวจิราพร อังคะลา
นางสาวจิราภรณ์ วันดี
นางสาวจิริสุดา พาสิงห์
นางสาวจุฑามาศ ครโสภา
นางสาวจุฑามาศ รังษี
นายจุติธรรม บุญพา
นางสาวจุฬาลักษณ์ อัครยากิตติวงศ์
นางสาวเจนจิรา อันทระ
นายชญานนท์ แสนทิ
นายชนะชล ภูจิตต์ทอง
นางสาวชบาไพร แย้มเรณู
นางสาวชมพู่ พลยาง
นางสาวชลธิชา อ่อนอาจ
นางสาวชลธิดา บุญมาก
นางสาวชลิตตา สุสา
นางสาวชลิตา สีวะกุล
นางสาวชวนฤดี ศรีสระคู
นางสาวชวรีย์ เธียรสุทัศน์
นางสาวชัชรีย์ อมรเวทย์วิทย์
นางสาวชาลิสา ดีแสง
นางสาวชุติมา แสงสุด
นางสาวชุรีมาศ หวายสุด
นางสาวฐิติพร ตรัวกูล
นางสาวฐิติมา คุ้มตระกูล
นายณัชนนท์ นิรัตนพงษ์
นางสาวณัฐกานต์ ศรีกงพาน

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 179 จาก 310

ลําดับ
4483
4484
4485
4486
4487
4488
4489
4490
4491
4492
4493
4494
4495
4496
4497
4498
4499
4500
4501
4502
4503
4504
4505
4506
4507
4508
4509

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวณัฐธิดาพร นิลนามะ
นางสาวณัฐวดี สุวรรณะ
นางสาวณัฐสุดา ภูสัดสาย
นางสาวดวงหทัย เต็งรัตนประเสริฐ
นางสาวดาริน ค้าคล่อง
นางสาวเดือนเพ็ญ ป้องปาน
นายทรงกรต เที่ยงตรง
นายทศพล ภูเงิน
นายธนพล สุขุมวิริยกุล
นางสาวธนภรณ์ ดรหลาบคํา
นายธนวัต พุทธรักษ์กุล
นางสาวธัญพร อาภรณ์พงษ์
นางสาวธันย์ชนก รักวงษ์
นางสาวธิดารัตน์ อุทัยเลี้ยง
นายธิติ สัตยารักษ์
นายธีรสิทธิ์ ระวิวรรณ
นายเธียน์ บุญฤทธิการ
นางสาวนภัสวัลย์ พิจารณ์
นางสาวนันทิดา สายยางห้า
นางสาวนันทิยา สุวิชา
นางสาวนารีนาถ คําสีลา
นางสาวนิตยา จํานงค์ศิลป์
นางสาวนิภาภรณ์ เบ้าโนรา
นางสาวนิษาชล พาจันทร์ดี
นางสาวนุชรา ทับทะมาศ
นางสาวเนติมา อภิรมยานนท์
นางสาวเบญจมาศ แผงบุดดา

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 180 จาก 310

ลําดับ
4510
4511
4512
4513
4514
4515
4516
4517
4518
4519
4520
4521
4522
4523
4524
4525
4526
4527
4528
4529
4530
4531
4532
4533
4534
4535
4536

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวปภัสนันท์ สีแก้วสิ่ว
นายปรัชญา แตงเล็ก
นางสาวปรียานุช โพธิ์ศรี
นางสาวพรตะวัน คหาวงศ์
นางสาวพรพินัน โภวันนา
นางสาวพรสุดา แก้วบัวโฮม
นางสาวพลอย เกตุนอก
นางสาวพัชรินทร์ มณีศรี
นางสาวพิจิตรา วงศ์คํา
นางสาวพิชชานันท์ พิมพ์คําไหล
นางสาวพิชญา เศวตพันธ์
นางสาวพิชญาภา อาษานอก
นางสาวไพลิน ศิริชัย
นางสาวภรณี ศรีบุญพิมพ์สวย
นายภาคิน นัทยาย
ว่าที่ร้อยตรีภูมิภัทร์ มายเจริญกุล
นายภูริเบศร์ จันทฤทธิ์
นางสาวมนต์นภา ยืนยง
นางสาวมาริศา ทรงศรี
นางสาวเมธาวี ติธรรม
นายยุทธพิชัย มั่งมี
นายรัชต์ภาคย์ นาบุญ
นางสาวรัชนี มูลทรัพย์
นางสาวรัชนีกร คําหล้า
นางสาวรุ่งนภา วรรณวงษ์
นางสาวรุ่งศิริ สายเมือง
นายฤทธิชัย มณีคํา

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 181 จาก 310

ลําดับ
4537
4538
4539
4540
4541
4542
4543
4544
4545
4546
4547
4548
4549
4550
4551
4552
4553
4554
4555
4556
4557
4558
4559
4560
4561
4562
4563

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นายวรภัทร อภิชาตวาณิช
นางสาววรรณิสา ป้อมชัยภูมิ
นางสาววิกานดา เฉลียวรัมย์
นางสาววิจิตรา กุลสุวรรณ์
นายวิทยา เลไธสง
นายวินัย ตาเมือง
นายวิศรุต ตาลอุทัย
นายวีรวัฒน์ ธงสันเทียะ
นางสาววีระวรรณ์ วรรณวงษ์
นางสาวศกลวรรณ แก้วไทรหงวน
นางสาวศกลวรรณ ณ ร้อยเอ็ด
นางสาวศรสาม พรหมทอง
นางสาวศศิธร อุดรพิมพ์
นางสาวศศิประภา ใจกล้า
นางสาวศศิประภา เทศสีหา
นางสาวศิรินภา เชื้อคําเพ็ง
นางสาวศิริวรรณ ภูเด่นใจ
นายศิวกร กลัดณรงค์
นางสาวศุภรัตน์ ชัยศิริ
นายศุภฤกษ์ เขย่า
นายศุภสิทธิ์ สวนมะไฟ
นางสาวสกาวรัตน์ สาคุณ
นางสาวสลิตา พืชสิงห์
นางสาวสาริศา ทองดี
ว่าที่ร้อยตรีหญิงสิริลักษณ์ จันวิเศษ
นางสาวสุกัญญา สรภูมิ
นางสาวสุจิตรา ศิริพันธะ

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 182 จาก 310

ลําดับ
4564
4565
4566
4567
4568
4569
4570
4571
4572
4573
4574
4575
4576
4577
4578
4579
4580
4581
4582
4583
4584
4585
4586
4587
4588
4589

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวสุจิตรา แสนโคตร
นางสาวสุดารัตน์ ไพจิตร
นางสาวสุพัตรา สิงยะเมือง
นางสาวสุพิชฌาย์ หลอมประโคน
นางสาวสุภัทรา มหาจันทวงศ์
นางสาวสุรีรัตน์ ก้านภูเขียว
นางสาวสุวนันท์ ด้วงประเสริฐ
นางสาวเสาวภา ลือคําหาร
นางสาวหทัยชนก ชินพาด
นางสาวหทัยภัทร คุณทะวงษ์
นายอดิศักดิ์ เฉลยพจน์
นางสาวอธิตยา ธรรมเกตุ
นางสาวอภิญญา ผันผาย
นายอภิเดช ลอยศักดิ์
ว่าที่ร้อยตรีอภิสิทธิ์ ยศสุพรม
นางสาวอมรรัตน์ คุ้มบ้าน
นางสาวอรษา ปัดทาศรี
นางสาวอริสา ซิงห์
นางสาวอัจฉราภรณ์ สารพัฒ
นางสาวอัญธิดา ศิริทองจักร
นายอัญรินท์ ศรีรัตนพันธ์
นางสาวอาทิติยา สารโสม
นางสาวอาภัสรา แก้วลอย
นางสาวอาริสา โคตะเป
นางสาวอินทุอร กันหาพันธ์
นางสาวฮานาโกะ ยามาดะ
สาขาวิชาการบริหารการเงิน

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 183 จาก 310

ลําดับ
4590
4591
4592
4593
4594
4595
4596
4597
4598
4599
4600
4601
4602
4603
4604
4605
4606
4607
4608
4609
4610
4611
4612
4613
4614
4615
4616

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวกติญา สมสมัย
นางสาวกนกกาญจน์ สุทธิขันธ์
นางสาวกนกนิภา สีดา
นายกรวิชญ์ ทองจันทร์
นางสาวกัญตนา แดนกาไสย
นางสาวกัลยรัตน์ โพธิ์ศรี
นางสาวกัลย์สุดา กลมเกลียว
นางสาวกาญจนา ยินดี
นางสาวกาญจนา สรรพชัย
นางสาวกานต์กนก ต้นคํา
นางสาวกุลธิดา เวียงอินทร์
นางสาวกุลธิดา หอมชื่นใจ
นางสาวเกวรินทร์ พันนาพนม
นางสาวเกศสินี วิชัยกุล
นางสาวเกศินี ทานะกัน
นางสาวเกษร ทวีผ่อง
นางสาวเกสรา ศีลาสาร
นางสาวขวัญแก้ว สุทธิมาศมงคล
นางสาวเขมิกา เกยูรธํามรงค์
นางสาวคนึงนิจ แสงกุล
นางสาวคีตารัตน์ วิมลสถิตพงษ์
นางสาวจริญาพร สุวรรณวงษ์
นางสาวจริยา สิงห์ธรรม
นายจักรพันธ์ ตลับทอง
นายจักรภัทร โพเทพา
นางสาวจันทร์จิรา อุระงาม
นายจาตุรนต์ รัตนะ

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 184 จาก 310

ลําดับ
4617
4618
4619
4620
4621
4622
4623
4624
4625
4626
4627
4628
4629
4630
4631
4632
4633
4634
4635
4636
4637
4638
4639
4640
4641
4642
4643

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวจารุกร แก้วหลวง
นางสาวจารุวรรณ ปะสีละเตสัง
นางสาวจินตหรา บทสูงเนิน
นางสาวจิรนุช สงครินทร์
นางสาวจิรพร หนูปัทยา
นางสาวจิระนันท์ พันธ์เดช
นางสาวจิราพร ก่อกุศล
นางสาวจิราพรรณ วงษ์อามาตย์
นางสาวจีรพรรณ บุรารักษ์
นางสาวจุฑามาศ เดชวิเศษ
นางสาวจุฑามาศ อาจโยธา
นางสาวชฎาพร นนยะโส
นางสาวชนน์ชนก ศรีบางน้ําชล
นางสาวชนัญชิดา เตมีศักดิ์
นางสาวชนากานต์ จอกทอง
นางสาวชไมพร แก้วบุดดี
นางสาวชลดา ศิริสุวรรณ
นางสาวชลธิชา จันทรสมบัติ
นางสาวชลธิชา พละศักดิ์
นางสาวชลิดา คําผิว
นางสาวชุติมา ดอนราชลี
นายโชคชัย กุมแก้ว
นางสาวฐิตินันท์ วงศาเลิศ
นางสาวฐิติมาภรณ์ ทุมสิทธิ์
นางสาวฐิติรัตน์ วิกรัยพัฒน์
นางสาวฐิติวรรณ วิชัยโย
นางสาวณัฏฐธิดา สายกัณฑ์

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 185 จาก 310

ลําดับ
4644
4645
4646
4647
4648
4649
4650
4651
4652
4653
4654
4655
4656
4657
4658
4659
4660
4661
4662
4663
4664
4665
4666
4667
4668
4669
4670

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวณัฐกฤตา สายแก้ว
นางสาวณัฐกานต์ เมืองโคตร
นายณัฐณิชา คุ้มครอง
นางสาวณัฐริณีย์ ชาวงษ์
นางสาวณิชาภัทร สุภลักษณ์
นางสาวดวงกมล มากสมบัติ
นางสาวดวงกมล สว่างวงษ์
นายไตรภพ ภูธรมิตร
นางสาวทักษพร นามสง่า
นางสาวทัศนีย์ หิตะผล
นางสาวทัศนีย์วรรณ ผาสกุล
นายธนบดี ทวีโชติ
นายธนภัทร คันธศิริ
นายธนวัฒน์ เล็กบรรจง
นางสาวธมลวรรณ การัดเสนา
นางสาวธัญญลักณ์ แก้วสะอาด
นางสาวธิดาพร ไชยฮะนิจ
นางสาวธิดารัตน์ พูลสวัสดิ์
นายธีรภัทร์ กลัดณรงค์
นางสาวนวพร ลําแพน
นางสาวนวลอนงค์ พิเศษ
นางสาวนัจนันท์ สีหามาตย์
นางสาวนัฐศิญา ภูสีนวล
นางสาวนันทกา ประเสริฐ
นางสาวนันธิดา พาดี
นางสาวนาตยา เตือนขุนทด
นางสาวนิภาภรณ์ บัวอาจ

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 186 จาก 310

ลําดับ
4671
4672
4673
4674
4675
4676
4677
4678
4679
4680
4681
4682
4683
4684
4685
4686
4687
4688
4689
4690
4691
4692
4693
4694
4695
4696
4697

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นายบัลลังก์ ภูผาคุณ
นางสาวเบญจมาศ คําอ่อนศรี
นายปฏิวัติ ศิริกาล
นางสาวประภัสสร คบมิตร
นางสาวประภาศิริ ภาสง่า
นางสาวปราณี ดอนมงคล
นายปริวรรต บุตรโสม
นางสาวปรีดาพรรณ ภูธะสิม
นางสาวปลายฟ้า อันทะปัญญา
นายปวิน มาศรี
นายปัณณวัทร แก้วเชียงทอง
นางสาวปาลิดา ซ่อนกลิ่น
นางสาวปาหนัน แสนชัยรัญ
นางสาวเปรมวดี สรสิทธิ์
นางสาวผกามาศ ลันนันท์
นางสาวพนิดา ม่วงมูลตรี
นางสาวพรทิพย์ มณีนพ
นางสาวพรนภา จูมพล
นางสาวพรนิภา ไสยาสน์
นางสาวพรนิภา อรรถประจง
นางสาวพรพรรษา ค้าข้าว
นางสาวพรมนัส แช่มช้อย
นางสาวพรรณทิภา อุณาพรหม
นางสาวพรรษชล หมู่โยธา
นางสาวพริศรา ภูติโส
นางสาวพัชนีวรรณ โต๊ะงาม
นางสาวพัชราวรรณ จุละกะ

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 187 จาก 310

ลําดับ
4698
4699
4700
4701
4702
4703
4704
4705
4706
4707
4708
4709
4710
4711
4712
4713
4714
4715
4716
4717
4718
4719
4720
4721
4722
4723
4724

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวพัชรินทร์ เจนเชี่ยวชาญ
นางสาวพัชรี สมรักษ์
นางสาวพิชชา คล้ายเจ๊ก
นางสาวพิชญ์สินี แย้มกลิ่น
นายพิชเญนทร์ พนมคุณ
นางสาวพิมพ์สุดา ธีฆะพร
นางสาวภัทราพร ฉันวิจิตร
นางสาวภัทรินทร์ เทียนดํา
นายภาณุ ทิมโคกกรวด
นางสาวภิญญาภรณ์ ดําแดง
นางสาวมณีนุช มณีมาส
นางสาวมณีรัตน์ ประจันทร์
นางสาวมธุรส แวงวรรณ
นางสาวมนันยา ไกรวัน
นางสาวมลทิพย์ สวินชัย
นางสาวมะลิสา มุฉิมมา
นางสาวมัลลิกา เนื่องรินทร์
นางสาวมุกจรินทร์ แสงรุ่งสว่าง
นางสาวเยาวภา มาตย์แก้ว
นางสาวรสธร พูนสระคู
นางสาวรัชณีกร เป่งคอนสาร
นางสาวรัตนาพร โบราณมูล
นางสาวรุ้งตะวัน คนเพียร
นางสาวลักณ์คณา เหงี่ยมสูงเนิน
นางสาวลีลาวดี สกุลดาวธนโชติ
นางสาววชิราภรณ์ อัคจันทร์
นางสาววนิดา แก้วละมุล

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 188 จาก 310

ลําดับ
4725
4726
4727
4728
4729
4730
4731
4732
4733
4734
4735
4736
4737
4738
4739
4740
4741
4742
4743
4744
4745
4746
4747
4748
4749
4750
4751

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาววรรณวราภรณ์ ศรีสุระ
นางสาววรรณิษา ปราบหลอด
นางสาววราภรณ์ รสสระ
นางสาววันทนา สุภิมล
นางสาววานิสา ประทุมวัน
นางสาววาสนา เสริฐขุนทด
นางสาววิจิตรา สละ
นางสาววิภาดา เพิ่มผล
นางสาววิภารัตน์ สุวอ
นางสาววิภาวรรณ ภูประวิง
นางสาววิรัชดา หีบแก้ว
นางสาววิลาพร สิมสาร
นางสาวศศิวิภา พานโน
นางสาวศศิวิมล สะเดา
นางสาวศิรินันท์ คํารัง
นางสาวศิริพร ฐิติพันธุ์ภาส์
นางสาวศิริลักษณ์ ไกรแก้ว
นางสาวศิริวรรณ อยู่เย็น
นางสาวศุภาวิณี เพ็งสุดใจ
นางสาวสกุลรัตน์ โพธิ์อุดม
นายสถาพร มงคลเนตร
นางสาวสมฤทัย โสดา
นายสราวุธ ปีพิมพ์
นางสาวสาวิตรี บุญแน่น
นายสิทธิพงษ์ อาจพงษา
นางสาวสิรินารถ บุตรพา
นางสาวสิริศรา ธารา

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 189 จาก 310

ลําดับ
4752
4753
4754
4755
4756
4757
4758
4759
4760
4761
4762
4763
4764
4765
4766
4767
4768
4769
4770
4771
4772
4773
4774
4775
4776
4777
4778

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวสุกัญญา เอี่ยมมาลา
นางสาวสุจิตตรา ชมภูธวัช
นางสาวสุชาวดี ชิดไธสง
นางสาวสุณิษา ประจงบัว
นางสาวสุดา เชื้อสะพัง
นางสาวสุดาวรรณ เกษโสภา
นางสาวสุทัตตา วังคํา
นางสาวสุธารินี หล้าสุดตา
นางสาวสุธาวัลย์ แก้วคันโท
นางสาวสุธิดา สีปัญหา
นางสาวสุนิสา มากไธสง
นางสาวสุพัตรา แซ่โค้ว
นางสาวสุพัตรา ตรงดี
นางสาวสุพัตรา สวัสดิ์พันธ์
นางสาวสุภาพร สุระเนตร
นางสาวสุภารัตน์ ประดับศรี
นางสาวสุภาวดี สาวิพัฒน์
นางสาวสุมินตรา ขวาของ
นางสาวสุรีรัตน์ นาคอินทร์
นางสาวสุลักคณา ชูชา
นางสาวสุวนิศา ดีวิเศษ
นางสาวหัสยา สุวรรณศรี
นายอดิศักดิ์ วงจวง
นายอนนท์ หนันทะ
นางสาวอนุธิดา อิ่มวงค์
นางสาวอภิญญา ชะงอรัมย์
นางสาวอภิญญา สุคนธวารีย์

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 190 จาก 310

ลําดับ
4779
4780
4781
4782
4783
4784
4785
4786
4787
4788
4789
4790
4791
4792
4793
4794
4795
4796
4797
4798
4799
4800
4801
4802
4803
4804

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวอภิญญา โสภา
นางสาวอรญา สายเสน
นางสาวอรปรียา ไสววรรณ
นางสาวอรุณี จํารัสประเสริฐ
นางสาวอลิตา ศาลางาม
นางสาวอัจชรี ชาหล่อน
นางสาวอัญชลี เพชรแสวง
นางสาวอัญชลีพร คําสี
นางสาวอาทิตยา ศรีเรือง
นางสาวอาริญา สนสุรัตน์
นางสาวอารียา ทองภูบาล
นางสาวอาลิสา บุญเฮียง
นายอํานาจ มูลอาจ
นางสาวอุษา รูปใส
นางสาวเอมอร ศรีอุดม
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางสาวกรรณิการ์ กองสิงห์
นายกฤษฎางค์ มีชัย
นางสาวกฤษดารัตน์ หอมมะณี
นายกิจเจริญ สาชนะโสภณ
นางสาวกุลวดี สุวรรณศิริ
นางสาวกุสุมา ตู้แก้ว
นางสาวเกษฎาพร สละ
นางสาวขนิษฐา เนื่องไชยศ
นางสาวขวัญฤดี บูชาบุตร
นายคณิต ชินดา
นายคัทซึ ดลโสภณ

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 191 จาก 310

ลําดับ
4805
4806
4807
4808
4809
4810
4811
4812
4813
4814
4815
4816
4817
4818
4819
4820
4821
4822
4823
4824
4825
4826
4827
4828
4829
4830
4831

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวจนัญญา คงเครือ
นางสาวจริยา กองคํา
นายจักรพงษ์ จันจอม
นายจักรพันธุ์ จันจอม
นายจักรพันธุ์ นันท์โพธิเดช
นางสาวจันทิมา ศรีสุพโยค
นางสาวจารุวรรณ ไชยสุวรรณ์
นางสาวจิราภรณ์ หูตาชัย
นางสาวจุฑากรณ์ โพธิ์สะอาด
นางสาวจุฑารัตน์ ทองหอม
นางสาวจุฑารัตน์ บุบผามาลัย
นายจุฬพงศ์ สงสีเสา
นายชนาธิป ทองมนต์
นางสาวชนิษฐา ช่วยจันทร์
นางสาวชไมพร เพชรอมรเมธากุล
นายชยานันต์ ทองมวล
นายชัยวัฒน์ ศรีสวัสดิ์
นายเชวงศักดิ์ ประกอบเสริม
นางสาวเชษฐสุดา โสประดิษฐ์
นายณรงค์ฤทธิ์ มีชัย
นางสาวณัฐนิชา โคตรโย
นายณัฐพงษ์ พรหมโคตร
นายณัฐวุฒิ อุดศรี
นางสาวดาริกา กัปโก
นายตรีทิพยนิภา ชื่นบาน
นายไตรภพ พันเสนา
นางสาวทิพย์สุดา ผาดไธสง

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 192 จาก 310

ลําดับ
4832
4833
4834
4835
4836
4837
4838
4839
4840
4841
4842
4843
4844
4845
4846
4847
4848
4849
4850
4851
4852
4853
4854
4855
4856
4857
4858

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นายธนพล นวลยนต์
นายธนภัทร ศุภธนันณัฎ
นายธวัช จันทร์เต
นายธีรพงษ์ วงศ์คําจันทร์
นายธีระวัฒน์ แสงอรุณ
นางสาวนัจนันท์ ภูลายดอก
นางสาวนันตภรณ์ ปิ่นคํา
นายนิรวัชธ์ อุ่มแก้ว
นางสาวบาหยัน ตะวัน
นายบุญณฤทธิ์ พุฒซ้อน
นายปรัชญากรณ์ วรรณชัย
นางสาวปริมประภา ทองยศ
นางสาวปาริชาติ กลิ่นหอม
นางสาวเปรมประภา ไยเกตุ
นายพงศกร วงศ์วีระประเสริฐ
นายพงษ์นฤทธิ์ แก้วตา
นางสาวพรนิภา จันทีเทศ
นางสาวพรสวรรค์ ลาภทรัพย์ทวีคูณ
นางสาวพัชรพร โอภาโส
นางสาวพิมล พลขวา
นางสาวภริดา พาลี
นางสาวภัททิรา ไตรยสุทธิ์
นายภานุราช ภูหงษ์ทอง
นายภาสกร เชื้อไชย
นางสาวรัฐภรณ์ เทียนไสย
นางสาวละมัย ธรรมไขย์
นางสาววนิดา คํามุลนา

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 193 จาก 310

ลําดับ
4859
4860
4861
4862
4863
4864
4865
4866
4867
4868
4869
4870
4871
4872
4873
4874
4875
4876
4877
4878
4879
4880
4881
4882
4883
4884
4885

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นายวรัชญ์ พิมพ์พิสุทธิพงศ์
นางสาววาสนา แก้วเรือง
นางสาววิชชุดา เบ้าหล่อเพชร
นางสาววิมพ์วิภา เขตเจริญ
นางสาวศราภรณ์ คําทอง
นายศรายุทธ ปินะถา
นางสาวศรินยา แสงจํารัสชัยกุล
นางสาวศศิธร แจ้งห้วย
นายศาสตรวัต โชติรัตน์
นางสาวศิริลักษณ์ ชมภูเขา
นางสาวศิวาพร ชมภูทัศน์
นายศุภชัย สิงห์สุข
นางสาวสกุนตลา มุสิกะ
นายสราวุฒิ ทะวงศา
นางสาวสสิมาพร พลแสน
นางสาวสาวิตรี เยี่ยมรัมย์
นายสิทธิชัย ทวีฉลาด
นางสาวสิริรัตน์ สุ่มมาตย์
นางสาวสุกัญญา ฝ่ายสิงห์
นางสาวสุกัญญา มงคุณคําชาว
นางสาวสุดารัตน์ ละอองทอง
นางสาวสุทธิดา ราษฎรดี
นางสาวสุปราณี นาทพวง
นางสาวสุปราณี สารมานิตย์
นางสาวสุพัตรา ทวนทอง
นางสาวสุพัตรา พระบรรเทา
นายสุรศักดิ์ เจริญศิริ

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 194 จาก 310

ลําดับ
4886
4887
4888
4889
4890
4891
4892
4893
4894
4895
4896
4897
4898
4899
4900
4901
4902
4903
4904
4905
4906
4907
4908
4909
4910

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวอนุธิดา สีคังไพ
ว่าที่ร้อยตรีอนุพงศ์ โสภาพ
นางสาวอภิชญา นาเริง
นายอภิเชษฐ์ ชัยมณี
นางสาวอภิญญา บุญญา
นายอาชัญ เปรี่ยมนอง
นางสาวอาลิสา รักคํามี
นางสาวอินทุอร เต็งจิรสิน
นางสาวอุรารัตน์ นันเอี่ยม
นายเอกชัย พาคํามี
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
นางสาวจิราวรรณ นามสง่า
นางสาวภัทรวดี ประวันเต
นางสาววรรณนิภา พลลาภ
นางสาววริศรา กองแก้ว
นางสาววิลาวรรณ หาสอดส่อง
นายสถาพร มาลี
นางสาวสุภาวดี พันธ์สระน้อย
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
Ms.Qunli Tang
นางสาวกรชนก มูลบรรจง
นางสาวขัตติยา มาภา
นางสาวคุณัญญา ไชยบุญตา
นางสาวจันทร์จิรา ขันทอง
นางสาวจุฑาวรรณ มณีขัติย์
นายจุลจักร์ ภูผานี
นางสาวชฎาธาร แน่นอุดร

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 195 จาก 310

ลําดับ
4911
4912
4913
4914
4915
4916
4917
4918
4919
4920
4921
4922
4923
4924
4925
4926
4927
4928
4929
4930
4931
4932
4933

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวช่อลัดดา มานะดี
นางสาวณัฐณิชา พรมรุกชาติ
นางสาวดวงฤดี จงอบกลาง
นายเดชภพ เถาวัลย์
นายทัชช มงคลสินธุ์
นายธนพล อิ่มพัฒน์
นางสาวธันยพร ชนะชัย
นางสาวนันทวดี พิมพ์อุบล
นางสาวนิศารัตน์ แสนสุด
นางสาวพรรณพิรา บัวไข
นางสาวพุทธิดา วุฒิสุพงษ์
นางสาวไพลิน เชียงใหม่
นางสาวมธุริน พลอารีย์
นางสาวรุจิรา โถแก้วเขียว
นางสาววรารักษ์ ทองมี
นางสาววริศรา ทองใบ
นางสาววิภาวี ชัยกองชา
นายศรัณย์ จันทร์หนองสรวง
นายสิทธิชัย คานดง
นางสาวอนุสรา ณรงค์กิจโสภณ
นางสาวอรชร จารัตน์
นางสาวอรวรรณ เสือป่า
นางสาวอารียา นิลภูมิ
บัญชีบัณฑิต
4934 นางสาวกชกร พงษ์จันทร์
4935 นางสาวกชกร พันธ์ภักดี
4936 นางสาวกชกร ภูมิศรี

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 196 จาก 310

ลําดับ
4937
4938
4939
4940
4941
4942
4943
4944
4945
4946
4947
4948
4949
4950
4951
4952
4953
4954
4955
4956
4957
4958
4959
4960
4961
4962
4963

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวกนกกร จุลเพ็ญ
นางสาวกนกพร ช่างเกวียน
นางสาวกนกพร ไชยช่วย
นางสาวกนกพร พันธไชย
นางสาวกนกพร วรรณประเสริฐ
นางสาวกนกพร แสนสุข
นางสาวกนกภรณ์ วรรณวงศ์
นางสาวกนกวรรณ จอมรัมย์
นางสาวกนกวรรณ เรียบร้อย
นางสาวกนกวรรณ สีหาหยัก
นางสาวกนกวรรณ อุดมเดช
นางสาวกนกอร คําโสภา
นางสาวกนิษฐา หงคงคา
นางสาวกมลชนก ดรเทพพล
นางสาวกมลชนก วงษ์อรุณ
นางสาวกมลฤทัย ไร่สงัด
นางสาวกมลวรรณ คุมสุข
นางสาวกมลวรรณ ดอนเมือง
นางสาวกรกต เกษมสิน
นางสาวกรกนก เหล่าภักดี
นางสาวกรรณิกา มะหาแสน
นางสาวกรรณิการ์ คําคุณนา
นางสาวกรรณิการ์ ชูบุญ
นางสาวกรรณิการ์ ไชยแสง
นางสาวกรรณิการ์ เสนาวิเศษ
นางสาวกฤติกา สุขหนุน
นางสาวกฤติยาภรณ์ นามมณี

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 197 จาก 310

ลําดับ
4964
4965
4966
4967
4968
4969
4970
4971
4972
4973
4974
4975
4976
4977
4978
4979
4980
4981
4982
4983
4984
4985
4986
4987
4988
4989
4990

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวกฤติยาภรณ์ วิสัยหมู
นายกฤษดา ตระกูลพรหม
นางสาวกัญชลิกา กุดตุ้ม
นางสาวกัญญา เชื้อบริบูรณ์
นางสาวกัญญาพร สารมานิตย์กุล
นางสาวกัญญาภัค ท่อนทอง
นางสาวกัญญาภัค เพียสีดา
นางสาวกัญญาภัทร ชูใบ
นางสาวกัญญารัตน์ ประเสริฐ
นางสาวกัญญารัตน์ ผาใต้
นางสาวกัญญารัตน์ มีศรี
นางสาวกัญญารัตน์ หาริชัย
นางสาวกันตนา แสงดาว
นางสาวกันติชา รักษา
นางสาวกันยารัตน์ แจนพิมาย
นางสาวกันยารัตน์ ลําเจียกหอม
นายกัมปนาท ศรีโย
นางสาวกัลย์กมล เวทโรจณรัตย์
นางสาวกัลยรัตน์ มือขุนทด
นางสาวกัลยา สันโดษ
นางสาวกาญจนา ไตยวงค์
นางสาวกาญจนา บุญแก้ว
นางสาวกาญจนา ภูยาธิ
นางสาวกาญจนาพร กิมภา
นางสาวกาญจนาภรณ์ บุตตะ
นางสาวกาญจนาภรณ์ พวงร้อย
นางสาวกาญจนาวรรณ ลาวัลย์

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 198 จาก 310

ลําดับ
4991
4992
4993
4994
4995
4996
4997
4998
4999
5000
5001
5002
5003
5004
5005
5006
5007
5008
5009
5010
5011
5012
5013
5014
5015
5016
5017

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวกานต์ธิดา จินดา
นางสาวกานติมา สุเป็ง
นางสาวกาลดา รินสมบัติ
นางสาวกิตติยา มีทอง
นางสาวกิตติ์รวี ลีลาเลิศสุระกุล
นายกิติศักดิ์ อุตราชา
นางสาวกุลธิดา จันทร์ลุน
นางสาวกุลธิดา พานิชย์ดี
นางสาวกุลธิดา ศรีพรมมา
นางสาวกุลธิวา กุลผึ้ง
นางสาวกุลนาถ รัตนวงศ์
นางสาวเกตฉะณาพร สว่างวงษ์
นางสาวเกตน์นิภา ศรีบุญมา
นางสาวเกวลิน เสนาลอย
นางสาวเกวลี โพธินักขา
นางสาวเกศินีย์ จําปาล่า
นางสาวเกษณภา วินทะไชย
นางสาวเกษณี แสงหิน
นางสาวเกษร มณีจักร์
นางสาวเกษราภรณ์ ถิ่นแสนดี
นายไกรสิทธิ์ ไกรปุย
นางสาวขนิษฐา คนยืน
นางสาวขนิษฐา พิลามาตร
นางสาวขนิษฐา สีวงสุก
นางสาวขนิษฐา อาทิตย์ตั้ง
นางสาวขวัญภิรมย์ ซุยกระเดื่อง
นางสาวคณิตา สุดา

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 199 จาก 310

ลําดับ
5018
5019
5020
5021
5022
5023
5024
5025
5026
5027
5028
5029
5030
5031
5032
5033
5034
5035
5036
5037
5038
5039
5040
5041
5042
5043
5044

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นายคมสัน ศรีรักษ์
นางสาวคัชรินทร์ ศรีสุข
นางสาวคัทลียา บัวพวงชน
นางสาวคุณัญญา ศิลปไพราช
นางสาวเครือวัลย์ นวลศรี
นางสาวเครือวัลย์ หลักหาญ
นางสาวแคทติยา สิริอมตธรรม
นางสาวแคทรียา ขวาทิพย์
นางสาวฆนัธวัน อยู่ดี
นายโฆษิต เห็มภูมิ
นางสาวจณิสตา พัฒนสาร
นายจตุพงษ์ ถาพยอม
นางสาวจตุพร บุตรพรม
นางสาวจรรยาภรณ์ ชัยเดช
นางสาวจรรยารักษ์ อินทะยะ
นางสาวจรรยาลักษณ์ จันทะคัด
นางสาวจริยา รอสูงเนิน
นายจักรกฤษณ์ ช่องศรี
นางสาวจันทกานต์ นนทฤทธิ์
นางสาวจันทร์ธิภาพร คําจันทร์
นางสาวจันทร์เพ็ญ ดอกไม้ไฟ
นางสาวจันทร์เพ็ญ มหาอุป
นางสาวจันทิมา แสงศรี
นางสาวจามจุรี มุ่งภู่กลาง
นายจารึก ว่องไว
นางสาวจารุวรรณ พันธ์โสม
นางสาวจิดารัตน์ คํามีสีนนท์

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 200 จาก 310

ลําดับ
5045
5046
5047
5048
5049
5050
5051
5052
5053
5054
5055
5056
5057
5058
5059
5060
5061
5062
5063
5064
5065
5066
5067
5068
5069
5070
5071

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวจิตรานุช ตะวงค์
นางสาวจิตโสมนัส ศักดิ์พัฒนากุล
นางสาวจินดาภา งานเลิศ
นางสาวจินต์จุฑา ภานะสิทธิ์
นางสาวจินตณา ฮาบเมืองซอง
นางสาวจินตนา แดนกาไสย
นางสาวจินตนา ศรีบัว
นางสาวจินตรา ทุมก่ํา
นางสาวจิรพร แก้วโพธิ์
นางสาวจิระนันท์ สุโนภักดิ์
นางสาวจิรัชญา งามภักดีกุล
นางสาวจิราพร จันทะแสน
นางสาวจิราพร ชิวขุนทด
นางสาวจิราพร แสนเสนา
นางสาวจิราภร ชาแก้ว
นางสาวจิราภรณ์ เจริญไวย์
นางสาวจิราภรณ์ ชื่นตา
นางสาวจิราภรณ์ ชุมโท่โล่
นางสาวจิราภา พรหมจารีย์
นายจิรายุ กิตติวรพงษ์กิจ
นางสาวจิรารัตน์ วรจักร์
นางสาวจิราวรรณ พันจริต
นางสาวจิราวรรณ โยมศรีเคน
นางสาวจิราวรรณ หมั่นเสริม
นางสาวจิราวัลย์ จําปาบุญ
นางสาวจิริยา ปุริโส
นางสาวจีรภัทร นามปั่น

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 201 จาก 310

ลําดับ
5072
5073
5074
5075
5076
5077
5078
5079
5080
5081
5082
5083
5084
5085
5086
5087
5088
5089
5090
5091
5092
5093
5094
5095
5096
5097
5098

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวจีระพรรณ ติยะประวัติ
นางสาวจีราวรรณ จันทะนามศรี
นางสาวจุฑาทิพย์ ภูหัดธรรม
นางสาวจุฑาภรณ์ ศรีวิชา
นางสาวจุฑามาศ เจริญวัย
นางสาวจุฑามาศ ทองแสง
นางสาวจุฑามาศ เมืองขวา
นางสาวจุฑามาศ สินโพธิ์
นางสาวจุฑามาศ อรรคประทุม
นางสาวจุฑารัตน์ อยู่เจริญ
นางสาวจุฑาวรรณ แพงแสง
นางสาวจุตินภา อินทร์อ้วน
นางสาวจุติมาศ สังข์ผุด
นายเจตธวัช บุญจงรักษ์
นางสาวเจนจิรา จันทะสีลา
นางสาวเจนจิรา เต้นปักษี
นางสาวเจนจิรา เพียงกลาง
นางสาวเจนจิรา สินธุภูมิ
นายเจนณรงค์ เกษาเลิศ
นางสาวเจษฎาพร โนนลือชา
นางสาวฉัตรวิมล ปลื้มจิตร
นายฉัตริน ศรีทองคํา
นายเฉลิมชัย ศิริบุตร
นายชญานนท์ กิ่งคํา
นางสาวชญานิษฐ์ วรรณสม
นางสาวชญาภรณ์ พันธ์มณี
นางสาวชฎาพร แก้วสังหาร

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 202 จาก 310

ลําดับ
5099
5100
5101
5102
5103
5104
5105
5106
5107
5108
5109
5110
5111
5112
5113
5114
5115
5116
5117
5118
5119
5120
5121
5122
5123
5124
5125

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวชนกนันท์ ปิ่นมณี
นางสาวชนันชิดา ปะวะเคสัง
นางสาวชนากานต์ แสนขวา
นางสาวชนิตา ธรรมพิชิตศึก
นายชนินทร์ ศรีอุทัย
นางสาวชนิสรา โพธิหล้า
นางสาวชบา ดรชานนท์
นางสาวชมัยพร ดอบุตร
นางสาวชไมพร จันดา
นางสาวชไมพร เห็มพิพัฒน์
นายชรินทร์ แสงหิรัญ
นางสาวชริยา จารุมูล
นางชลดา เพ็ชรศรี
นางสาวชลธิชา ฉ่ํากิ่ง
นางสาวชลธิชา ลีลาน้อย
นางสาวชลธิชา สีกะมุด
นางสาวชลันธร แถวพันธุ์
นางสาวชลิตา โพธิรัตน์
นายชาญณรงค์ บุญคา
นางสาวชุดาพร กาญจนะกัณโห
นางสาวชุติมณฑน์ คําแพงตา
นางสาวชุติมา กลิ่นจันทร์
นางสาวชุติมา นาโนนม่วง
ว่าที่ร้อยตรีเชิดพงศ์ อริยศรีวัฒนา
นายไชยา นามศักดิ์
นางสาวญาณิชศา จันทา
นางสาวญาดานุช ไชยโกษี

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 203 จาก 310

ลําดับ
5126
5127
5128
5129
5130
5131
5132
5133
5134
5135
5136
5137
5138
5139
5140
5141
5142
5143
5144
5145
5146
5147
5148
5149
5150
5151
5152

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นายญานวัฒน์ พิณทรัพย์
นางสาวญานิกา โพธิ์ภา
นายฐานพัฒน์ แสงทอง
นางสาวฐิตาภรณ์ แสนสุพันธ์
นายฐิติชัย พะโยมเยี่ยม
นางสาวฐิติพร แสนสุริวงค์
นางสาวฐิติมา ภูผาศรี
นางสาวฐิติมา อรรคฮาด
นางสาวฑิมพิกา เจ็กท้าว
นางสาวณชิดาภา พรมเคนสา
นางสาวณฐพัชร ศรีสมัย
นางสาวณปภัช แสนสุนนท์
นางสาวณภัทรชนันท์ ชาแท่น
นายณรงค์ศักดิ์ สีสุราษฎร์
นางสาวณัชชลิดา สระมูล
นางสาวณัฎฐณิชา พ่อค้า
นางสาวณัฏฐณิชา ยัติสาร
นางสาวณัฏฐากานต์ เพริศเเก้ว
นางสาวณัฏฐิชา ลีพิลา
นายณัฐกฤต วังคํา
นางสาวณัฐกฤตา จุลเกาะ
นางสาวณัฐกานต์ แก้วภักดี
นางสาวณัฐกานต์ สุขกวี
นางสาวณัฐฐินันท์ คาดพันโน
นางสาวณัฐฑริกา โพธิ์นอก
นางสาวณัฐณิชา ตันสุวรรณรัตน์
นายณัฐดนย์ บุตรคาร

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 204 จาก 310

ลําดับ
5153
5154
5155
5156
5157
5158
5159
5160
5161
5162
5163
5164
5165
5166
5167
5168
5169
5170
5171
5172
5173
5174
5175
5176
5177
5178
5179

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวณัฐติยาภรณ์ ป้องคํามี
นางสาวณัฐธยาน์ นิมิตรดี
นางสาวณัฐธยาน์ พินโญพันธ์
นางสาวณัฐธิดา จําปาเกตุ
นางสาวณัฐนันท์ ธีรภัทรชัยนันท์
นางสาวณัฐริกา ปัญญาหาญ
นางสาวณัฐริกา รอบรู้
นางสาวณัฐริกา แสนตรี
นายณัฐวิศิษย์ สิงห์นวน
นายณัฐวุฒิ ศรีอุทธา
นางสาวณัฐสิมา แพรเมือง
นางสาวณัฐาพร ขุนเทียน
นางสาวณิชกานต์ คันศร
นางสาวณิชมน กําแพงนิล
นางสาวณิชากร อยู่ดี
นางสาวดวงกมล วงษ์สีดา
นางสาวดวงดาว บุญพูล
นางสาวดวงฤทัย อุทัยกรม
นางสาวดาริกา โป๊ะปะนม
นางสาวดารุณี พันธะไชย
นางสาวดาวประกาย บุญแก้ว
นางสาวดุษฎี ภูสุดสูง
นางสาวดุษฎีพร แสงดาว
นางสาวตรีทิพ ตู้จินดา
นางสาวตวงพร ภูมิโยชน์
นายติณณภพ สิงจ๊ะ
นางสาวติภาพร จิตร์สังวร

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 205 จาก 310

ลําดับ
5180
5181
5182
5183
5184
5185
5186
5187
5188
5189
5190
5191
5192
5193
5194
5195
5196
5197
5198
5199
5200
5201
5202
5203
5204
5205
5206

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นายทวีชัย พรมชาติ
นายทศพร เนื้อจันทา
นางสาวทัศนีย์ กันรัมย์
นายทินกร ทัดกลาง
นางสาวทิพย์จุฑา อนาวงศ์
นางสาวทิพรัตน์ ภูพันดุง
นางสาวทิพวรรณ จันทะโสม
นางสาวทิพวัลย์ เวชกามา
นายเทอดศักดิ์ แก้วบุญ
นางสาวธณัฐธิชา คุณแสน
นายธนกร กาญจนสุรัตน์
นางสาวธนภรณ์ ชาญกล้า
นายธนภูมิ บริจาค
นางสาวธนัชพร คําผ่าย
นางสาวธนัฏฐา บุพศิริ
นายธนากร แคล่วคล่อง
นายธนากร แซ่เฮ้ง
นางสาวธนาภรณ์ ลิขิตศิลป์กุล
นางสาวธนิกรณ์ แซ่ตั้ง
นางสาวธนิชา เบ็ญจะ
นายธฤษณุ พิชญานุรัตน์
นางสาวธัชชญาภรณ์ โคตรจันทร์
นางสาวธัญชนก นาคบุตร
นางสาวธัญญรัตน์ ภูมิวัตร
นางสาวธัญญรัตน์ ศรีสวรรค์
นางสาวธัญญลักษณ์ พลเยี่ยม
นางสาวธัญญลักษณ์ ศิริวรารักษ์

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 206 จาก 310

ลําดับ
5207
5208
5209
5210
5211
5212
5213
5214
5215
5216
5217
5218
5219
5220
5221
5222
5223
5224
5225
5226
5227
5228
5229
5230
5231
5232
5233

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวธัญญารัตน์ อริยชาติ
นางสาวธัญญารินทร์ โฮมแพน
นางสาวธัญญาเรศ ตะเภาพงษ์
นางสาวธัญญาลักษณ์ ฮาดชมภู
นางสาวธัญญาวรรณ ภู่พงษ์
นางสาวธัญวรัตน์ สําราญรมย์
นางสาวธัญสุดา ไชยราช
นางสาวธันธิวา คําเงาะ
นางสาวธันยพร นาราษฎร์
นางสาวธารินี สีเหลือง
นางสาวธิดาพร กําหอม
นางสาวธิดาพร แสวง
นางสาวธิดารักษ์ สายสมบัติ
นางสาวธิดารัตน์ ดวงสิมมา
นางสาวธิดารัตน์ บุญกระจ่าง
นางสาวธิดารัตน์ แปะกลาง
นางสาวธิดารัตน์ โพธิสม
นางสาวธิดารัตน์ ยอดอาจ
นางสาวธิดารัตน์ ศักดิ์ศิริรัตน์
นางสาวธิดารัตน์ แสงนิล
นางสาวธิดารัตน์ แสนสุข
นางสาวธิติน่า ศรีล้อม
นางสาวธีรนาฎ คําคุณคํา
นายธีรวัฒน์ สีฟอง
นางสาวธีรารัตน์ คงใหญ่
นางสาวธีรารัตน์ เสาหิน
นางสาวธีวรา สํานักบ้านโคก

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 207 จาก 310

ลําดับ
5234
5235
5236
5237
5238
5239
5240
5241
5242
5243
5244
5245
5246
5247
5248
5249
5250
5251
5252
5253
5254
5255
5256
5257
5258
5259
5260

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวนงค์ลักษณ์ แก้วใส
นางสาวนงลักษณ์ สมบัติรัตนานันท์
นายนพพร ประดา
นางสาวนพมาศ เกียรติกาญจน์
นายนภดล จันทะล่าม
นางสาวนภัทร สาระรัตน์
นางสาวนภัสรา นามนนท์
นางสาวนภัสสร จลาพงษ์
นางสาวนภัสสร ลครศรี
นางสาวนภาพร กองจันทร์
นางสาวนภาพร ทองใบ
นางสาวนภาพร พูลศักดิ์
นางสาวนภาพร รุ่งเรือง
นายนราธิป พรหมสูตร
นายนราธิป ไพรัตน์
นางสาวนริศรา บุบผาชาติ
นางสาวนริสรา ตะลัน
นางสาวนริสา หาวิชิต
นายนฤเดช จันทะยุทธ
นางสาวนฤตรัมภา เถียรทอง
นางสาวนฤภร นิลสุข
นางสาวนฤมล พลคําแก้ว
นางสาวนลินี บัวสาย
นางสาวนวพร สุภาเวคิน
นางสาวนวลฉวี ศรียุทธ
นางสาวนัฐตพร เงินลอย
นางสาวนัฐนันท์ มีคําทอง

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 208 จาก 310

ลําดับ
5261
5262
5263
5264
5265
5266
5267
5268
5269
5270
5271
5272
5273
5274
5275
5276
5277
5278
5279
5280
5281
5282
5283
5284
5285
5286
5287

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นายนัฐพงษ์ เชื้อแก้ว
นางสาวนัฐภรณ์ วิริยะ
นายนัฐวุฒิ พันธผล
นางสาวนัทธมน แดงสกุล
นายนันกระจ่าง นามอาษา
นางสาวนันทษร เสถียรนอก
นางสาวนันท์สินี จันทะเสน
นางสาวนันทิกานต์ ขอนทอง
นางสาวนันทิยา ภูมิคอนสาร
นางสาวนันทิวา ทวินันท์
นางสาวนาตยา เชียงสวนจิก
นางสาวน้ําทิพย์ คงหนองบัว
นางสาวนิตยา ขุนทอง
นางสาวนิตยา ซ้ายก่า
นางสาวนิตยา มะโนรัมย์
นางสาวนิตยา วงเวียน
นางสาวนิตยา ศรีคําภา
นางสาวนิภาภรณ์ บุญคํา
นางสาวนิภาภัทร ภูกองไชย
นางสาวนิภาวรรณ ประทุมพงษ์
นางสาวนิภาวรรณ สุวรรณเพชร
นางสาวนิยากร ไชยจักร์
นางสาวนิลาวัลย์ ปานนอก
นางสาวนิสา โยธานันต์
นางสาวนุชนาฏ บรรจงปรุ
นางสาวนุชนารถ จันอ่อน
นางสาวนุชรา สีโมรด

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 209 จาก 310

ลําดับ
5288
5289
5290
5291
5292
5293
5294
5295
5296
5297
5298
5299
5300
5301
5302
5303
5304
5305
5306
5307
5308
5309
5310
5311
5312
5313
5314

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวนุศรา ดวงแก้ว
นางสาวนุสรากุล ยอดแก้ว
นางสาวเนตรนภา แก้วระบุตร
นางสาวบงกชพร โถคณิต
นายบัณฑิตา ภู่ทอง
นางสาวบัวสวรรค์ เชื้อสกุลวนิช
นางสาวบุญจันทร์ มองพิมาย
นางสาวบุญญรส บุญทับ
นางสาวบุญญิสา เทพสวัสดิ์
นางสาวบุณยวีร์ อุ่นคํา
นางสาวบุศราภรณ์ แย้มโกสุม
นางสาวบุศราภรณ์ สังมะณี
นางสาวบุษกร อิ่มพัฒน์
นางสาวบุษบา ภูมิ
นางสาวบุษยามล รังหอม
นางสาวบุษยารัตน์ สีงาม
นางสาวบุษรามณี จีระออน
นางสาวเบญจรัตน์ จันทร์ศรี
นางสาวเบญจวรรณ ธานี
นางสาวเบญจวรรณ ยอดทอง
นางสาวเบญญาภา เครื่องประดับ
นายปฏิพัทธ์ ศรีสวัสดิ์นุกุล
นายปฐพี หงษาวง
นางสาวปณิตา ทองมหา
นางสาวปณิธาน ภูชํานิ
นางสาวปทุมรัตน์ ขาวหยวก
นางสาวปนัดดา วันงาม

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 210 จาก 310

ลําดับ
5315
5316
5317
5318
5319
5320
5321
5322
5323
5324
5325
5326
5327
5328
5329
5330
5331
5332
5333
5334
5335
5336
5337
5338
5339
5340
5341

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวปภานัน วรรณสุทธิ์
นางสาวประพิชญา นิกรศิลป์
นางสาวประภัสสร ภูเต้าทอง
นางสาวประภัสสร หงวนไธสง
นางสาวประภาศรี ชื่อมี
นายประสบโชค สระแก้ว
นายปรัตถกร นาเมือง
นางสาวปราณี จันทะ
นางสาวปราริญา ปะโปตินัง
นางสาวปริฉัตร คําพระแย
นางสาวปริศตา สอนพิละ
นางสาวปรียาณัฐ มิรัตนไพร
นางสาวปรียานุช ศรีไว
นางสาวปรียาพร นามไพร
นางสาวปรียาภรณ์ นาโสก
นางสาวปลายฟ้า ไชยภาลี
นางสาวปวีณา จิตบุตร
นางสาวปวีณา ฉู่กระโทก
นางสาวปวีณา ชาญชํานิ
นางสาวปวีณา วุทธศรี
นางสาวปัฐมาภรณ์ บรรณศรี
นางสาวปาณิสรา เพ็ญศรี
นางสาวปานจันทร์ ประทีปทอง
นางสาวปาริฉัตร เกิดเงิน
นางสาวปาริฉัตร สีดํา
นางสาวปาริชาต เขตปัญญา
นางสาวปาลิตา สิงหล้า

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 211 จาก 310

ลําดับ
5342
5343
5344
5345
5346
5347
5348
5349
5350
5351
5352
5353
5354
5355
5356
5357
5358
5359
5360
5361
5362
5363
5364
5365
5366
5367
5368

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวปาลินี ชิณบุตร
นางสาวปิยธิดา ดวงกํา
นางสาวปิยนันท์ ขันนาโพธิ์
นางสาวปิยนุช พรมสิงห์
นางสาวปิยภรณ์ ยอดสง่า
นางสาวปิยมาภรณ์ มิ่งบุญ
นางสาวปิยะดา ตรีเหรา
นางสาวปิยะพร เพียรดี
นางสาวปิรัญดา บุญชู
นางสาวปุณยนุช หมอกชัย
นางสาวปุณยวีร์ พละพันธ์
นางสาวปูติลดา นามสีอุ่น
นางสาวเปรมกมล โยวัง
นางสาวเปรมกมล ฦาชา
นางสาวเปรมฤทัย ช่างสลัก
นางสาวผกามาศ แก้วไวยุทธ
นางสาวผกามาศ ธนะปาน
นางสาวผกายมาศ อินต๊ะมา
ว่าที่ร้อยตรีผดุงเกียรติ จําชาติ
นางสาวผดุงขวัญ รัตนตรัยวงศ์
นางสาวผไทมาศ สามหาดไทย
นางสาวไผ่ศิลา อุบลเลิศ
นายพงศธร พวงทอง
นางสาวพนิตนันท์ พิศพล
นางสาวพรทิพย์ สุทธิพรม
นางสาวพรธีรา กุงศาศรี
นางสาวพรนภัส หอมหวล

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 212 จาก 310

ลําดับ
5369
5370
5371
5372
5373
5374
5375
5376
5377
5378
5379
5380
5381
5382
5383
5384
5385
5386
5387
5388
5389
5390
5391
5392
5393
5394
5395

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวพรนภา บุญจัด
นางสาวพรนภา สังควัน
นางสาวพรนภา สุ่มมาตย์
นางสาวพรปวีณ์ ขันตี
นางสาวพรพนิต เรืองสิทธิ์
นางสาวพรพิมล หอมหวล
นางสาวพรพิลา แสนสุข
นายพรเมธินท์ สุวรรณวงษ์
นางสาวพรรณทิวา นวลนุกูล
นางสาวพรรณอร อ่อนสังข์
นางสาวพรรณิภา คําคง
นางสาวพรรณิภา อิ่มเจริญ
นางสาวพรรนิภา ลครพล
นางสาวพรวลัญช์ บุญทองโท
นางสาวพรสวรรค์ แก้วใส
นางสาวพรสุดา พรหมประกาย
นางสาวพรสุดา สอนซ้าย
นางสาวพรอุมา พรมสีแก้ว
นายพลางกูล สงวนรัตน์
นางสาวพัชภิรมย์ บุรกรณ์
นางสาวพัชราภรณ์ ขัตติยะวงศ์
นางสาวพัชริดา งามสกุล
นางสาวพัชริดา ไชยรัตน์
นางสาวพัชริดา พิมพาสูง
นางสาวพัชรินทร์ กัณหาบัว
นางสาวพัชรินทร์ คุรุนันท์
นางสาวพัชรินทร์ ทองเฟื่อง

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 213 จาก 310

ลําดับ
5396
5397
5398
5399
5400
5401
5402
5403
5404
5405
5406
5407
5408
5409
5410
5411
5412
5413
5414
5415
5416
5417
5418
5419
5420
5421
5422

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวพัชรินทร์ วินทะสมบัติ
นางสาวพัชรินทร์ สว่างวงษ์
นางสาวพัชรี ช่างคํา
นางสาวพัชรี ตระการจันทร์
นางสาวพัชรี พรมสอน
นางสาวพัชรี สีมา
นางสาวพัชสนันท์ พิศเพลิน
นางสาวพิจิตรา จันทร์นวล
นางสาวพิจิตรา เสกกล้า
นางสาวพิชชาพร ประจําตน
นางสาวพิชญดา ชะนะบุญ
นางสาวพิชญ์สินี พุทธิแพทย์
นางสาวพิชญาพร ขาวฟ่อน
นางสาวพิชญาภา สุขรี
นางสาวพิทยา สุนทะวงค์
นางสาวพินพร ทวีบูลย์
นางสาวพิมผกา นนท์คําวงค์
นางสาวพิมพกา ผลช่วย
นางสาวพิมพ์จัย อาจสารมนต์
นางสาวพิมพ์นิภา พูดเพราะ
นางสาวพิมพ์มาดา ผิวเอี่ยม
นางสาวพิมพ์รัมภา แสนทะวงศ์
นางสาวพิมพ์วรีย์ ซุยแป
นางสาวพิมพิสมัย ทิพรส
นางสาวพิมลพร พันธ์ภักดี
นางสาวพิมลพรรณ มูลวิเศษ
นางสาวพิมลศรี เอการัมย์

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 214 จาก 310

ลําดับ
5423
5424
5425
5426
5427
5428
5429
5430
5431
5432
5433
5434
5435
5436
5437
5438
5439
5440
5441
5442
5443
5444
5445
5446
5447
5448
5449

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวพิศารัตน์ จันทรัง
นางสาวพีรดา แก่นจันทร์
นายพีรภัทร สุดาจันทร์
นางสาวเพชรกมล แก้วกุลบุตร
นางสาวเพชรรัตน์ สระน้ําอ้อม
นางสาวเพชรี มันธุภา
นางสาวเพ็ญกุล พ้องเสียง
นางสาวเพ็ญบุญญา เจดีย์ยะ
นางสาวเพ็ญภิรมย์ ศรีทรง
นางสาวเพียงโสม รัมมนา
นางสาวแพรวพรรณ จันทะศรี
นางสาวไพรวรรณ ศรีโยธี
นางสาวฟาริดา เหร็นเส็บ
นางสาวภคกมล เรืองแสน
นางสาวภคภัทร ทิพจรูญ
นางสาวภนิตา บุญมา
นางสาวภัชราภรณ์ วิชาพรม
นางสาวภัทรพร มาลัยศรี
นางสาวภัทรวดี เณรเอี่ยม
นางสาวภัทรวดี ปัญญาสวัสดิ์
นางสาวภัทรวดี พัฒนา
นางสาวภัทราพร พันธุ
นางสาวภัทราภรณ์ จงวิเศษโชค
นางสาวภัทราภรณ์ พรมศรี
นางสาวภัทราภรณ์ หอมสมบัติ
นางสาวภัทราวดี จํานงนิจ
นางสาวภานุมาศ สิทธิสงวนวงษ์

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 215 จาก 310

ลําดับ
5450
5451
5452
5453
5454
5455
5456
5457
5458
5459
5460
5461
5462
5463
5464
5465
5466
5467
5468
5469
5470
5471
5472
5473
5474
5475
5476

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวภารดี ครโสภา
นางสาวภารตรี กุดแคน
นางสาวภาวิณี ขันทะเนตร์
นางสาวภาวิณี ศรีฮาด
นางสาวภาวิณี สลับศรี
นางสาวภาวิดา ประสมพันธุ์
นางสาวภูริชญา ขอร่ม
นายภูวดล ภูมิพันธ์
นางสาวมณฑิตา กองรัมย์
นางสาวมณทิชา เชิดสังวาลย์
นางสาวมณิการ์ อุทัยแพน
นางสาวมณีรัตน์ งามสง่า
นางสาวมธุรส สืบศรี
นางสาวมนฑิรา กาลัง
นางสาวมนต์อุมา แสนวัง
นางสาวมนิษา สิทธิธัญญกิจ
นางสาวมโนชา ปริเยศสกุลวงศ์
นางสาวมริสา แก้วจินดา
นางสาวมฤชญา ตะแก้ว
นางสาวมลฑาทิพย์ โพธิ์นา
นางสาวมะลิวัลย์ แข็งแรง
นางสาวมะลิวัลย์ ประสมบูรณ์
นางสาวมัชฌิมา โพธิชิต
ว่าที่ร้อยตรีหญิงมัญช์ณณิชา แซ่โง้ว
นางสาวมัทลีญา สมอาษา
นางสาวมัลลิกา ญานสิทธิ์
นางสาวมัลลิกา นาทองลาย

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 216 จาก 310

ลําดับ
5477
5478
5479
5480
5481
5482
5483
5484
5485
5486
5487
5488
5489
5490
5491
5492
5493
5494
5495
5496
5497
5498
5499
5500
5501
5502
5503

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวมัลลิกา วงษ์ตาหล้า
นางสาวมาริษา พิมอุบล
นางสาวมาริษา มูลอุดม
นางสาวมาเรศไอลีน แมคกลินชี่
นางสาวมิสบะห์ วาแม
นางสาวมุกดา สุริยมาตย์
นางสาวมุขสุดา สมวัชรจิต
นางสาวมุฑิตา คํามีอ่อน
นางสาวเมทะนี สุมาโท
นายเมธัส ทุมรินทร์
นางสาวเมธาวี หลงศรีภูมิ
นางสาวเมยาวี เขื่อนมั่น
นางสาวเมวิกา ประสันแพงศรี
นางสาวยมลภัทร กุลวงศ์
นางสาวยุพดี ปรารภ
นางสาวยุพเยาว์ ปานเนาว์
นางสาวยุพาวรรณ จันทงาม
นางสาวยุพิน วิลัยกุล
นางสาวยุวดี พิมล
นางสาวยุวดี ยมยิ่ง
นางสาวเยาวลักษณ์ วังคาม
นายรณกรณ์ นระทัด
นางสาวรวิภา บุญทศ
นางสาวรสริน ดวงพรม
นางสาวระวิวรรณ ญาณสาร
นายรังสรรค์ พรมลา
นางสาวรัชฎาภรณ์ กรณีย์

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 217 จาก 310

ลําดับ
5504
5505
5506
5507
5508
5509
5510
5511
5512
5513
5514
5515
5516
5517
5518
5519
5520
5521
5522
5523
5524
5525
5526
5527
5528
5529
5530

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวรัชฎาภรณ์ มีจอม
นางสาวรัชฎาภรณ์ สิทธิศร
นางสาวรัชนก เศษฤทธิ์
นางสาวรัชนีกร น้อมระวี
นางสาวรัชนีกร พ่อกว้าง
นางสาวรัชนีกร สงกา
นางสาวรัชนีกร สิงห์ขาม
นางสาวรัชนีภรณ์ สายประศาสน์
นายรัชพล ดอนเงิน
นายรัฐพงศ์ ธานี
นางสาวรัตติการณ์ ชุมศรี
นางสาวรัตติยากร เทียมเลิศ
นางสาวรัตน์ธญาพร บุญวัฒน์
นางสาวรัตนพร แก้วหาญ
นางสาวรัตนา วัชรวงศ์ทิพย์
นางสาวรัตนา อนันตา
นางสาวรัตนากร ชุนกล้า
นางสาวรัตนากร พวงพิลา
นางสาวรัตนาภรณ์ กุงไธสง
นางสาวรัตนาภรณ์ นิยมวงษ์
นางสาวราตรี แสนดี
นางสาวรียานา อะกอลี
นางสาวรุ่งนภา ศรีวิเศษ
นางสาวรุ่งฤดี ฝ่ายทะแสง
นางสาวรุจิรา พันธะชัย
นางสาวเรืองดาว แพงน้อย
นางสาวลลิตา วิลาศรี

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 218 จาก 310

ลําดับ
5531
5532
5533
5534
5535
5536
5537
5538
5539
5540
5541
5542
5543
5544
5545
5546
5547
5548
5549
5550
5551
5552
5553
5554
5555
5556
5557

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวลลิตา สีลาเลข
นางสาวลลิตา อิ่มแมน
นางสาวลักขณา แจ่มทุ่งคา
นางสาวลําไพ ศรีอุทมาร
นางสาวลินดา ฤทธิขัน
นายวชิรวุฒิ บุตรดา
นางสาววทันยา พันธ์โชติ
นางสาววทันยา สุดตาชู
นางสาววนัทปรียา พิลา
นางสาววนิดา มาลาสิงห์
นางสาววนิษา สีราด
นางสาววรกมล พิมพ์เมืองเก่า
นางสาววรดาก์ ยายืน
นางสาววรพรรณ ไชยรักษ์
นางสาววรรณญา ปรีพูล
นางสาววรรณพา เมืองทม
นางสาววรรณภา จ๋ายก๋อง
นางสาววรรณภา ปานแก้ว
นางสาววรรณมณี ปุริตัง
นางสาววรรณวิภา มวลมนตรี
นางสาววรรณสิริ ทองเลิศ
นางสาววรัญญา แท่นทิพย์
นางสาววรัญญา บุญนํา
นางสาววรัญญา ฝอยทอง
นางสาววรางคณา ภูเฮืองแก้ว
นางสาววราพรรณ นันเจริญ
นางสาววราภรณ์ จันทราศักดิ์

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 219 จาก 310

ลําดับ
5558
5559
5560
5561
5562
5563
5564
5565
5566
5567
5568
5569
5570
5571
5572
5573
5574
5575
5576
5577
5578
5579
5580
5581
5582
5583
5584

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาววรารัตน์ พิเศษ
นางสาววลัยภรณ์ นามษร
นางสาววศินี ลีลาด
นางสาววศิราภรณ์ โสมสิทธิ์
นางสาววัชรากรณ์ สถาน
นางสาววัชราภรณ์ สุภาษร
นางสาววัชรีพร แฝดกลาง
นางสาววันทนา สุทธิสิน
นางสาววันวิสา จันทะนา
นางสาววันวิสา ทองดี
นางสาววาริณี เตียงแก้ว
นางสาววารุณี จันทร์ภักดิ์
นางสาววารุณี เปไสล
นางสาววารุณี วงศ์พิมล
นางสาววารุณี ศรีษะ
นางสาววาสนา นางาม
นางสาววาสนา วานิชสุจิต
นางสาววาสิณี ชุมสิงห์
นางสาววิชชุดา ทองบุราณ
นางสาววิชุดา ถิตย์ผาด
นางสาววิชุดา โยวะ
นางสาววิชุดา สีสัน
นางสาววิชุดา อนุอัน
นายวิทยา สารจันทร์
นางสาววิภาดา จําเริญพัฒน์
นางสาววิภาดา สารปรัง
นางสาววิภารัตน์ จงดา

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 220 จาก 310

ลําดับ
5585
5586
5587
5588
5589
5590
5591
5592
5593
5594
5595
5596
5597
5598
5599
5600
5601
5602
5603
5604
5605
5606
5607
5608
5609
5610
5611

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาววิภาลักษณ์ ช่างเหลา
นางสาววิภาลัย จันทร์พล
นางสาววิภาวี กาจหาญ
นางสาววิมณฑา ทองหนุน
นางสาววิมล ช่อมะลิ
นางสาววิมล หวลคิด
นางสาววิมลมาลย์ สิงห์สุวรรณ
นางสาววิรงรอง จันทร์ประแดง
นางสาววิริญา จันปิตุ
นางสาววิลาวรรณ วิเศษนาเรียง
นางสาววิลาวัณย์ กออ่อน
นางสาววิลาวัณย์ ขอดทอง
นางสาววิลาสินี เสาสูง
นางสาววิไลลักษณ์ ขุนทอง
นางสาววิไลวรรณ ภูศรี
นางสาววิไลวรรณ โสภะบุญ
นายวุฒิชัย คําพิทูล
นายวุฒิชัย ไชยศรีฮาด
นายวุฒิชัย วาริน
นายวุฒิชัย ศรีพลัง
นางสาวเววิกา จันทะคุณ
นางสาวศกลรัตน์ ดวงแก้ว
นางสาวศดานันท์ บุตรงาม
นางสาวศรัญญา จิตรดี
นางสาวศรัญญา ศรีมันตะ
นางสาวศรัณยา เฉิดแผ้ว
นางสาวศรินญา วาดงาม

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 221 จาก 310

ลําดับ
5612
5613
5614
5615
5616
5617
5618
5619
5620
5621
5622
5623
5624
5625
5626
5627
5628
5629
5630
5631
5632
5633
5634
5635
5636
5637
5638

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวศศิธร กิจเจริญสิน
นางสาวศศิธร ทุมพัฒน์
นางสาวศศิธร สวัสดิ์ผล
นางสาวศศินัญญา นุพล
นางสาวศศินา เสาทอง
นางสาวศศิประภา บุญทองเถิง
นางสาวศศิประภา พิลาด
นางสาวศศิประภา วงค์ทับซ้าย
นางสาวศศิประภา วารีหลั่ง
นางสาวศศิประภา สุวัฒน์ศรีสกุล
นางสาวศศิภา จันทร์กล้า
นางสาวศศิรดา แสงโทโพธิ์
นางสาวศศิวิมล ศรีบุญเรือง
นางสาวศิตราภรณ์ คันทะโสม
นางสาวศิรธิดา อักษร
นางสาวศิราณี ธรรมลา
นางสาวศิราณี รอดทอง
นางสาวศิราณี อันโคตร
นางสาวศิริกาญจนา ดียางหวาย
นางสาวศิริขวัญ คําสมหมาย
นางสาวศิริญญา ชุ่มเกิด
นางสาวศิรินธร แน่นอุดร
นางสาวศิรินภา อาชญาทา
นางสาวศิรินภาพร ไชยศรี
นางสาวศิรินันท์ แฝงกลาง
นางสาวศิรินันท์ เสนสนาม
นางสาวศิรินารถ มีแก้ว

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 222 จาก 310

ลําดับ
5639
5640
5641
5642
5643
5644
5645
5646
5647
5648
5649
5650
5651
5652
5653
5654
5655
5656
5657
5658
5659
5660
5661
5662
5663
5664
5665

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวศิริพร ปราบพาล
นางสาวศิริพัฒน์ พุดลา
นางสาวศิริมนต์ อาจโนนเปลือย
นางสาวศิริมาศ สีเหลือง
นางสาวศิริยากร เทียบไชย
นางสาวศิริยาภรณ์ ปัตตัย
นางสาวศิริรัตน์ แข็งแรง
นางสาวศิริรัตน์ เสนคราม
นางสาวศิริลักษณ์ ทองทา
นางสาวศิริลักษณ์ พาลพันธ์
นางสาวศิริลักษณ์ พิมพ์ทอง
นางสาวศิริลักษณ์ สมจิตร
นางสาวศิริลักษณ์ สร้างการนอก
นางสาวศิริลักษณ์ สุวรรณศรี
นางสาวศิริวรรณ คํามงคล
นางสาวศิริวรรณ เนื่องเเก้ว
นางสาวศิริวรรณ สนามยุทธ
นางสาวศิริวรรณ เสนผาบ
นางสาวศิริวิมล หงษ์ศรีเมือง
นางสาวศิษฐากร เชือดรัมย์
นายศุภกร ภัทรวรเมธ
นายศุภชัย ไชยหงษา
นายศุภชัย แพงอก
นางสาวศุภนันท์ จุลวัฒนะ
นางสาวศุภนิดา แซ่ซิ้ม
นางสาวศุภรา บาบุญ
นางสาวศุภสินี หนันคํา

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 223 จาก 310

ลําดับ
5666
5667
5668
5669
5670
5671
5672
5673
5674
5675
5676
5677
5678
5679
5680
5681
5682
5683
5684
5685
5686
5687
5688
5689
5690
5691
5692

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวสตรีรัฐ วงค์เชียงยืน
นางสาวสนัญญา อันโยธา
นางสาวสมฤทัย นาคศรี
นางสาวสมัชญา สุคันธตุล
นางสาวสร้อยสุนีย์ เทาศิริ
นางสาวสรัยทิพย์ นามบุญ
นางสาวสรินยา อิ่มเรือง
นางสาวสโรชา เจิง
นางสาวสลาลี สีขวาพา
นางสาวสว่างนภา วรรณูปถัมภ์
นางสาวสัจจพร คงสัตย์
นางสาวสายธาร ติงสะ
นางสาวสายฝน อุ่นช่วง
นางสาวสายรักษ์ บุญพร้อม
นายสาริน โชติชัยสถิตย์
นางสาวสาลินี นาลงพรม
นางสาวสาวิกา นุตภิบาล
นางสาวสาวิตรี แจ่มใส
นางสาวสาวิตรี บุญวิเศษ
นางสาวสาวิตรี บุญสาย
นางสาวสาวิตรี เพ็ชรก้อน
ว่าที่ร้อยตรีหญิงสาวิตรี สุขศรี
นายสิรวิชญ์ พิมพ์อักษร
นางสาวสิริกัญญา หงษา
นางสาวสิริกานต์ พี่พิมาย
นางสาวสิริญา คําพามา
นางสาวสิรินพร ป้อมสุวรรณ

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 224 จาก 310

ลําดับ
5693
5694
5695
5696
5697
5698
5699
5700
5701
5702
5703
5704
5705
5706
5707
5708
5709
5710
5711
5712
5713
5714
5715
5716
5717
5718
5719

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวสิรินาถ แรมประชา
นางสาวสิริพรรณ ใจเสาร์
นางสาวสิริมา อนุอินทร์
นางสาวสิริยากร ภักดีชาติ
นางสาวสิริรักษ์ สุทธิธรรม
นางสาวสิริวิมล ทาเทพ
นางสาวสุกัญญา นพผล
นางสาวสุกัญญา บุญดีมาก
นางสาวสุกัญญา ปัญจะรักษ์
นางสาวสุกัญญา พิมพ์สาร
นางสาวสุกัญญา มุ่งสวนกลาง
นางสาวสุกัญญา วงศ์คําพระ
นางสาวสุกัญญา หมื่นพล
นางสาวสุกัญญา อาจวิชัย
นางสาวสุไกย๊ะ รอเหมมัน
นางสาวสุจิตตรา ศรีสุวรรณ
นางสาวสุจิตรา จิตผล
นางสาวสุจิตรา จุลเสริม
นางสาวสุชาดา เฉิดทรัพย์
นางสาวสุชาดา มีศิริ
นางสาวสุชาดา แสนขุรัง
นางสาวสุชาดา หลงสอน
นางสาวสุชาวดี อินทรมณี
นางสาวสุดาฟ้า จันทพันธ์
นางสาวสุดารัตน์ คําผุย
นางสาวสุดารัตน์ ไชยสุริย์
นางสาวสุดารัตน์ ถกลกิจสกุล

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 225 จาก 310

ลําดับ
5720
5721
5722
5723
5724
5725
5726
5727
5728
5729
5730
5731
5732
5733
5734
5735
5736
5737
5738
5739
5740
5741
5742
5743
5744
5745
5746

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวสุดารัตน์ ปรางค์นอก
นางสาวสุดารัตน์ เป้าปิด
นางสาวสุดารัตน์ พันธ์สุมา
นางสาวสุดารัตน์ พันธุ์ทอง
นางสาวสุดารัตน์ พีขุนทด
นางสาวสุดารัตน์ เมษา
นางสาวสุดารัตน์ ยอดมะปราง
นางสาวสุดารัตน์ ละศรีจันทร์
นางสาวสุดารัตน์ ศรีสมบัติ
นางสาวสุดารัตน์ สมสอางค์
นางสาวสุดารัตน์ สร้อยจิตร
นางสาวสุดารัตน์ แสงใสย์
นางสาวสุทธิดา กลางโบราณ
นางสาวสุทธิดา จันทะกิจ
นางสาวสุทธิดา ใจกล้า
นางสาวสุทธิดา ทองเหลา
นางสาวสุทธินันท์ ผสมศรี
นางสาวสุทธิรักษ์ ประจันบาล
นางสาวสุธิดา แก้วมา
นางสาวสุธิดา ทองโท
นางสาวสุธิดา โพนทอง
นางสาวสุธิดา สุขประเสริฐ
นางสาวสุธีรา น้อยบัวทิพย์
นางสาวสุนันญา เจนปรุ
นางสาวสุนันทา พลยาง
นางสาวสุนันทา เย็นใจ
นางสาวสุนันทา สํารวมจิตร

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 226 จาก 310

ลําดับ
5747
5748
5749
5750
5751
5752
5753
5754
5755
5756
5757
5758
5759
5760
5761
5762
5763
5764
5765
5766
5767
5768
5769
5770
5771
5772
5773

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวสุนิสา ชิณเกตุ
นางสาวสุนิสา ตองอ่อน
นางสาวสุนิสา ใยคํา
นางสาวสุนิสา วรรณสิงห์
นางสาวสุประภาพร แก้วชุมภู
นางสาวสุปราณี ทาหนองบัว
นางสาวสุปรีญา แก้วกู่
นางสาวสุพรรณี สุกุมาลย์
นางสาวสุพรรณี สุวรรณดี
นางสาวสุพรรษา กางรัมย์
นายสุพศิน ศรีภิรมย์
นางสาวสุพัตรา ชมภูพาน
นางสาวสุพัตรา แดนสุข
นางสาวสุพัตรา นามสมบัติ
นางสาวสุพัตรา โพธิศรี
นางสาวสุพัตรา เมืองอินทร์
นางสาวสุพัตรา เหล่าชัย
นางสาวสุพัสสา สุ่ยลา
นางสาวสุพิชชา อุทาทิพย์
นางสาวสุพิชฌาย์ สุรเสรีวงษ์
นางสาวสุพิชญา พันธุลาภ
นางสาวสุพิชญา รอตภัย
นางสาวสุพิญญา แข็งแรง
นางสาวสุภวรรณ สง่าแดน
นางสาวสุภัทรตา พลบํารุง
นางสาวสุภานันท์ สากําสด
นางสาวสุภาพร เพิ่มศรี

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 227 จาก 310

ลําดับ
5774
5775
5776
5777
5778
5779
5780
5781
5782
5783
5784
5785
5786
5787
5788
5789
5790
5791
5792
5793
5794
5795
5796
5797
5798
5799
5800

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวสุภาพร ศิริจันทร์
นางสาวสุภาภรณ์ ภูทองแท้
นางสาวสุภาภรณ์ เหินชัย
นางสาวสุภารัตน์ หมื่นรัตน์
นางสาวสุภารัตน์ เหลาเพ็ง
นางสาวสุภาวดี ไชยมงคล
นางสาวสุภาวดี อ้วยมะเดื่อ
นางสาวสุภาวรรณ แก้วพันธ์
นางสาวสุภาวัลย์ ตงบุญชัย
นางสาวสุภาวิณี โสภากัน
นางสาวสุมิตรา โสมาบุตร
นายสุรชัย วรินทรา
นายสุรสิทธิ์ โสพันธ์
นางสาวสุริษา แตงทรัพย์
นางสาวสุรีรัตน์ ไสยกิจ
นางสาวสุวนันท์ ภูศรี
นางสาวสุวนันท์ โสภากัณฑ์
นางสาวสุวนีย์ สีละคุณ
นางสาวสุวรรณภา ชาญประไพร
นางสาวสุวรรณี สิงห์กาฬ
นางสาวสุวรรณี สุวรรณดํารงชัย
นางสาวสุวัจนี ศรีจันทร์
นางสาวสุวิภา สายบุญ
นางสาวเสาวรัตน์ พลพิมพ์
นางสาวโสจิรัตน์ คําดี
นายโสภณ ถาวร
นางสาวหทัยชนก ทุริดไธสง

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 228 จาก 310

ลําดับ
5801
5802
5803
5804
5805
5806
5807
5808
5809
5810
5811
5812
5813
5814
5815
5816
5817
5818
5819
5820
5821
5822
5823
5824
5825
5826
5827

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวหทัยชนก ธาตุมี
นางสาวหทัยรัตน์ คํากอง
นางสาวหทัยรัตน์ มีฮาด
นางสาวหทัยรัตน์ มุมกลาง
นางสาวหทัยรัตน์ วงศ์สมบัติ
นางสาวหนึ่งฤทัย เรณู
นางสาวหนูพิศ คําพิทุม
นางสาวอชิรญา ทองแสน
นายอดิศร ศรีเมือง
นางสาวอนงค์ พะนุมรัมย์
นางสาวอนงค์นารถ สุพรมอินทร์
นายอนันต์สิทธิ์ สิงหา
นางสาวอนุชตรา สะวันนา
นายอนุชา บุญวงษา
นายอนุศักดิ์ ภูเอิบ
นางสาวอนุสรา พิรักษา
นางสาวอภิญญา คําพิลา
นางสาวอภิญญา โคตรโสภา
นางสาวอภิญญา จันดาโส
นางสาวอภิญญา เถาเกลือ
นางสาวอภิญญา ภารวงศ์
นางสาวอภิญญา สัตตะพันธ์
นางสาวอภิญญา อินทร
นางสาวอภิรดี เนื่องภักดิ์
นางสาวอภิวรรณ อัศวภูมิ
นายอภิสิทธิ์ ประกาลัง
นางสาวอมรกานต์ ศิริเกตุ

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 229 จาก 310

ลําดับ
5828
5829
5830
5831
5832
5833
5834
5835
5836
5837
5838
5839
5840
5841
5842
5843
5844
5845
5846
5847
5848
5849
5850
5851
5852
5853
5854

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นายอมรบดินทร์ ดอนดีไพร
นางสาวอมรรัตน์ สวัสดี
นางสาวอมรรัตน์ สุธารส
นางสาวอมรรัตน์ อุทโท
นางสาวอมิตรา ชุมสิงห์
นางสาวอมิตา คมกล้า
นางสาวอรกนก แย้มกลิ่น
นางสาวอรกัญญา สถิตย์
นางสาวอรจิรา วรบัณฑิตย์
นางสาวอรนิชา วิริยะ
นางสาวอรปรียา ปิสายะสา
นางสาวอรพรรณ แก้วคุณ
นางสาวอรไพลิน เจ็ดรัมย์
นางสาวอรวรรณ ทองนา
นางสาวอรวรรณ ภักดี
นางสาวอรวรรณ รังวัดสา
นางสาวอรศิริ ชุมพล
นางสาวอรษา หวังบุญ
นางสาวอรสา แจ่มมณี
นางสาวอรสา ดีลุนไชย
นางสาวอรอนงค์ ตรีศรี
นางสาวอรอนงค์ ทับกระโทก
นางสาวอรอนงค์ บํารุงชื่อ
นางสาวอรอนงค์ หงษ์ไทย
นางสาวอรอุมา กระสังข์
นางสาวอรอุมา ธรรมวงษ์
นางสาวอรอุมา ลานันท์

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 230 จาก 310

ลําดับ
5855
5856
5857
5858
5859
5860
5861
5862
5863
5864
5865
5866
5867
5868
5869
5870
5871
5872
5873
5874
5875
5876
5877
5878
5879
5880
5881

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวอรัญกร บุญจวบ
นางสาวอรัญญา ชูรัตน์
นางสาวอรัญญา สลับศรี
นายอริยเดช ฟองฤทธิ์
นางสาวอริษา ผาสุข
นางสาวอริสรา วงษ์แหวน
นางสาวอรุณี ไผ่ป้อง
นายอลงกต ผิวดํา
นางสาวออนลําพา บุญพรรัตน์
นางสาวอังคณา ทองคํา
นางสาวอังศุมาลี เกษตรสินธ์
นางสาวอังสุดา บุตะกะ
นางสาวอังสุนันท์ อภิวัฒน์ธํารง
นางสาวอัจฉรา ปุริตัง
นางสาวอัจฉรา ภูพันหงษ์
นางสาวอัชฎาพร มะลิซ้อน
นางสาวอัญชนา พลฤทธิ์
นางสาวอัญชรีพร นิสัยกล้า
นางสาวอัญชลา บุญทันใจ
นางสาวอัญชลิกา เมตตา
นางสาวอัญชลี แก้วเสน่หา
นางสาวอัญชลี ดงพงษ์
นางสาวอัญชลี บุญเลิศ
นางสาวอัญชลี ภูอืด
นางสาวอัญชลี เสกขา
นางสาวอัญมณี วริสาร
นางสาวอัมรา จําปาศรี

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 231 จาก 310

ลําดับ
5882
5883
5884
5885
5886
5887
5888
5889
5890
5891
5892
5893
5894
5895
5896
5897
5898
5899
5900
5901
5902
5903
5904
5905
5906
5907
5908

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวอาจารี วัชราภรณ์
นางสาวอาทิตติยา วงศ์ผาบุตร
นางสาวอาทิตยา หมื่นคง
นางสาวอาภรณ์สิริ เภสัชชา
ว่าที่ร้อยตรีหญิงอาภาศิริ สะตะ
นางสาวอารีญา ขวัญแสง
นางสาวอารีญา ประทุมมา
นางสาวอารีย์ จินวิเศษ
นางสาวอารียา ธงไชย
นางสาวอารียา พลศรี
นางสาวอารียา มีชัย
นางสาวอารียา สอนง่าย
นางสาวอินทร์ทิรา อิ่มเรือง
นางสาวอินทุอร ชูรัตน์
นางสาวอิสสริยาภรณ์ แสงฉาย
นายอุดมเอก อุดมกุล
นางสาวอุทัยวรรณ สืบเพ็ง
นางสาวอุทุมพร เกตุชมภู
นายอุบล ภูแล่นเรียบ
นางสาวอุไรวรรณ สายแวว
นางสาวอุไรวรรณ อวนศรี
นางสาวอุษณีย์ จันทร์สว่าง
นายเอกราช ศรีวรรณา
นางสาวเอมอร ศรีอุทัย
นางสาวไอลดา บุญสวา
นางสาวชลดา พงษ์สระพัง
นางสาวบุญญารัตน์ คล้ายแก้ว

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 232 จาก 310

ลําดับ
หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
5909 นายรัฐศาสตร์ จันทร์โฮง
เศรษฐศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
5910 นางสาวกมลรัตน์ บุญวิเศษ
5911 นายกมลเศรษฐ์ ทองเล็ก
5912 นายกฤษณะ ไผ่โสภา
5913 นางสาวกัญญ์ศิชา สุกทน
5914 นายกัมพล ชัยยิ้ม
5915 นางสาวกิ่งกาญ ด้วงปิ่น
5916 นางสาวกุลสตรี สุริยะ
5917 นางสาวเกวลิน พันนกแต้
5918 นายขจรศักดิ์ โสฤทธิ์หิรัญกุล
5919 นายจตุพร ยอดประทุม
5920 นางสาวจิตรานุช เรืองศรี
5921 นางสาวจิราพร เจริญพันธ์
5922 นางสาวจิราวรรณ กฤชทอง
5923 นางสาวจุฑารัตน์ กองอุดม
5924 นายเจตนิพัทธ์ สวัสดิ์พละ
5925 นางสาวเจนจิรา พิมเพ็ชร
5926 นายเจนวิทย์ จ้องสาระ
5927 นายเจษฎา ค่ายชัยภูมิ
5928 นายเฉลิมเกียรติ ขจัดพาล
5929 นายชนเทพ ทาซ้าย
5930 นางสาวชลธาร แพ่งศรีสาร
5931 นางสาวชลิตตา ไชยเดช
5932 นายชิตพล บุญงอก
5933 นางสาวชิษณุชา เถาว์ทิพย์

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 233 จาก 310

ลําดับ
5934
5935
5936
5937
5938
5939
5940
5941
5942
5943
5944
5945
5946
5947
5948
5949
5950
5951
5952
5953
5954
5955
5956
5957
5958
5959
5960

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวชุติกาญจน์ ตรีกุล
นางสาวโชติกา สว่างมนต์
นางสาวโชติรส คํามะวัน
นายฐัชพล คําแถม
นางสาวณภัทร หน้าผา
นางสาวณัฐณิชา ชาญณรงค์
นายณัฐพนธ์ ภาโนมัย
นายณัฐพล วรรณพราหมณ์
นายณัฐพัชร บุษบงค์
นางสาวทวีพร พงคเชนทร์
นายธนกร โพธิ์ทอง
นายธนพล คืนดี
นายธนรัฐ โพธิ์อ่อนตา
นายธนากร ต้นสูง
นางสาวธนิดา ฆารโสภณ
นายธมเชาวน์ มณีศรี
นางสาวธัญญาเรศ ตื้อมี
นางสาวธัญลักษณ์ สุรขันธ์
นางสาวนัฐกาญจน์ กลิ่นวาโย
นายนิติพงษ์ พิพัฒนมงคล
นางสาวนิศาชล พิลางาม
นางสาวเบญจศิริ กั้วอําภัย
นางสาวปภัฎชมณ หงสุวงศ์
นางสาวประกายดาว แก้วคร
นางสาวปัญญาดี วรรษา
นางสาวปาลีฉัตร สุดใจ
นายพนมศิลป์ เศษถา

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 234 จาก 310

ลําดับ
5961
5962
5963
5964
5965
5966
5967
5968
5969
5970
5971
5972
5973
5974
5975
5976
5977
5978
5979
5980
5981
5982
5983
5984
5985
5986
5987

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวพรประภา ภูแผ่นนา
นางสาวพรสวรรค์ จรถวิล
นางสาวพัชฎาภรณ์ ชนะภู
นายพัชรพล พูลเพิ่ม
นายพันลภ พุ่มไม้ภากุล
นางสาวพาฝัน พานา
นางสาวพิชชาพร ผ่านเภา
นายพีรณัฐ บุญรักษา
นางสาวแพรพลอย มีศรี
นางสาวภัชฎากรณ์ แสนพงษ์
นางสาวภัชดาภรณ์ อุตมะชะ
นางสาวภัทรวดี กิ่งมาลา
นางสาวภาณิดา จันทะบาล
นายภาณุวัฒน์ ภูมิชูชิต
นายภูวเดช จอมคําสิงห์
นางสาวมาวิญา วิเชียรศิริ
นางสาวมุขรินทร์ สุริยะ
นายยมนา ศรีสุวรรณ์
นางสาวยุภาพร นรชาญ
นางสาวรัชนีกร ดอนจันโคตร
นางสาวรัตนา ศรีวะสุทธิ์
นางสาวเรณุกา ประเสระกัง
นางสาววรพรรณ อุปถัมภ์
นายวิษณุ เพชรรุ่ง
นายวิษณุ ยอยโพธิ์สัย
นายศรสิริ เวือมประโคน
นายศักรินทร์ ตังทะนาม

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 235 จาก 310

ลําดับ
5988
5989
5990
5991
5992
5993
5994
5995
5996
5997
5998
5999
6000
6001
6002
6003
6004
6005
6006
6007
6008
6009
6010
6011
6012
6013
6014

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวศิริลักษณ์ วาระกุล
นางสาวศิริวรรณ นรินญา
นายสมาชิก จิตรประไพ
นายสรรภพ โพธิปัดชา
นางสาวสายสุรีย์ มีสําราญ
นางสาวสาวิตรี สายธานี
นายสุทธิพงษ์ เย็นศิริ
นางสาวสุพรรณี ต้นจาน
นางสาวสุพัตรา เร็วสา
นายสุรนาท เดชมะเริง
นายสุรพงษ์ ใจฉวะ
นางสาวอนันท์ ยะวังพล
นายอนุพันธ์ วันเชียง
นายอนุรักษ์ ทินพา
นางสาวอภิญญา ทรงอาษา
นายอภิรักษ์ ศิริโยธา
นางสาวอภิริยา ศรีนูเดช
นางสาวอรทิพย์ มวลชู
นางสาวอรรัมภา วงสมบูรณ์
นางสาวอรัญรินทร์ สิมพา
นางสาวอลิษา คําโนนม่วง
นางสาวอังคณา เถื่อนมูลแสน
นางสาวอัญชลี นาเสงี่ยม
นางสาวอัญฑิกา พุทธจันทร์
นายอานนท์ ชมศรีสวัสดิ์
นางสาวอินธุอร อาจนาฝาย
นางสาวอุทุมพร อยู่บัว

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 236 จาก 310

ลําดับ
หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
6015 นางสาวอุไรวรรณ ฐานแก้ว
6016 นางสาวสิรมิ ุข ทิพย์โกมล
คณะพยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
6017 นางสาวรัชฏา สุลํานาจ
6018 นางสาวสุดารัตน์ สุกรณ์
6019 นางสาวสุวนันท์ ปะวะภูชะโก
6020 นางสาวอารยา หนูเข็ม
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
6021 Mr.Leoung Senghout
6022 Mr.Mon Ponlork
6023 MissSreymonyneath Mornsambath
6024 นางสาวกรกนก ทะสุนทร
6025 นางสาวกษมาภรณ์ วงษ์ชาลี
6026 นางสาวกาญจนา อัปมระกา
6027 นางสาวกิ่งแก้ว จําเริญสรรพ์
6028 นางสาวกุลสตรี ยิ้มเนียม
6029 นายเกียรติภูมิ ศิริกุล
6030 นางสาวจตุพร ทับสีแก้ว
6031 นางสาวจันทร์จิรา ประจง
6032 นางสาวจาริกา ฐิติโชติรัตนา
6033 นางสาวจิดาภา แฝงสีคํา
6034 นางสาวจิตรอนงค์ ปราณีวงศ์
6035 นางสาวจุฬารัตน์ กุลวงค์
6036 นางสาวชิดชนก ทองเอี่ยม
6037 นางสาวชุติมา สินประดิษฐ
6038 นางสาวชุติมา แสนสุริยวงศ์

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 237 จาก 310

ลําดับ
6039
6040
6041
6042
6043
6044
6045
6046
6047
6048
6049
6050
6051
6052
6053
6054
6055
6056
6057
6058
6059
6060
6061
6062
6063
6064
6065

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวซีตีคอลีเย๊าะ เปาะเต๊ะ
นางสาวฑนัญญา สุวรรณอําไพ
นางสาวณัฐยา ตาแสงสา
นายณัฐวุฒิ ระดาไสย์
นางสาวณัฐิยา สิงห์พันธ์
นางสาวดรุณี เกษหอม
นางสาวตรียานุช เประนาม
นางสาวเต็มฤทัย แสนสุธา
นางสาวทิพย์สุดา ดวนลี
นายทิวา ศรีสุนทร
นางสาวธนาภรณ์ สุทิน
นางสาวธนาภา คําสวัสดิ์
นางสาวธัญญาวรรณ จันทะเป้
นางสาวธิดารัตน์ ปะมะโข
นางสาวธิติยาพร โรมจันทร์
นางสาวนฤดี ปุณณภาไพศาล
นางสาวน้ําฝน สุวรรณ์
นางสาวนิตยา สมบรรดา
นางสาวบุญพิทักษ์ ข่วงทิพย์
นางสาวเบญจวรรณ หม่อยปู้
นางปภัชญา ประทุมวัน
นางสาวปภัสรา ดวงตา
นางสาวประภัสสร คําถา
นางสาวปริชดาวรรณ สอนเสนา
นางสาวปริญญา ปัญสวัสดิ์
นางสาวปลิตา ชวะติ
นางสาวปัทมาวตี ภูษี

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 238 จาก 310

ลําดับ
6066
6067
6068
6069
6070
6071
6072
6073
6074
6075
6076
6077
6078
6079
6080
6081
6082
6083
6084
6085
6086
6087
6088
6089
6090
6091
6092

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวปาริชาต แก้วมาลุน
นางสาวปิยพร พรพนม
นายพงศกร ตาวงศ์
นางสาวพัชรินทร์ จิตกระเสริม
นางสาวพัชรินทร์ เดชคําภู
นางสาวพัชรินทร์ ธรรมชีวัน
นางสาวพัชรี ชะราประทีป
นางสาวพัฒระภี บุตรเรียง
นายพีรพจน์ อ่อนทาดี
นางสาวแพรวนภา ระดาบุตร
นางสาวภรณ์ประภา ทุมแถว
นางสาวภัทรวดี มุลตรีแก้ว
นายภูมิกร การุณรัตน์
นางสาวภูษิตา ปริทํามัง
นางสาวมณีจันทร์ จันทร์โคตร
นางมินตรา โคตรสีเขียว
นายเมธานนท์ สืบมา
นางสาวรัชดา โขวัฒน์
นางสาวรัชรินทร์ แสนไชย
นางสาวลลิตา สําเริงรัมย์
นางสาวลินทราย อยู่แล้ว
นางสาววชิราภรณ์ โพนกองเส็ง
นางสาววนิดา คูเมือง
นางสาววรุณยุภา จันทร์พินิจ
นายวัลลภ แสงป้อง
นางสาววาสนา แสงคํา
นางสาววิภาดา วิรุฬหา

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 239 จาก 310

ลําดับ
6093
6094
6095
6096
6097
6098
6099
6100
6101
6102
6103
6104
6105
6106
6107
6108
6109
6110
6111
6112
6113
6114
6115
6116
6117
6118
6119

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาววิมลสุดา กางจันทา
นางสาววิวารินทร์ สาระมะณี
นายเวชพิสิฐ วรรณศรี
นางสาวศรัญญ่า ค่าเจริญ
นางสาวศลิษา นนท์ดี
นางสาวศิรประภา จุลศรี
นางสาวสาวิตรี อุไชย
นางสาวสิริพร แก้วมาตย์
นางสาวสุจิตรา พานา
นางสาวสุจิตรา สอนศรี
นางสาวสุดารัตน์ ชอบค้า
นางสาวสุดารัตน์ วิเศษ
นางสาวสุดารัตน์ สตินันท์
นางสาวสุธัญญา ไชยคําจันทร์
นางสาวสุธางศุ์รัตน์ อ่อนปุย
นางสาวสุนทรี เขจรจิตร
นางสาวสุพรรณิการ์ ชมวัน
นางสาวสุภาภรณ์ ทองพานิช
นางสาวสุรีย์วัลย์ ประทุมวัง
นางสาวเสาวลักษณ์ แสนโสภา
นางสาวอนุธิดา ทองภูธร
นายอนุวัฒน์ เครือศรี
นางสาวอภิญญา นามไพร
นางสาวอมาวตรี คํามะยอม
นางสาวอรวิมล พลรักษ์
นางสาวอรอุมา เพราะบุญ
นางสาวอักษราภัค หมายงาม

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 240 จาก 310

ลําดับ
หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
6120 นางสาวอารียา พาเรือง
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง
สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
6121 นางสาวกนกวรรณ ศรีพนมวรรณ์
ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวนานาชาติ
6122 นางสาวภัทรวดี รังสิมานพ
สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
6123 Ms.Pisey Khuon
6124 นางสาวณัฐสุดา วิเศษชาติ
6125 นางสาวมัลลิกา พิชิตโชคชัย
6126 นางสาวสุริวิภา ลามเพ็ญ
ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
6127 นางสาวกาญจนา ปะสาวะเก
6128 นางสาวจิรนันท์ โตหนองหว้า
6129 นายชัยวัฒน์ น้อยสีมุม
6130 นางสาวณัฏฐนิตย์ ใจดี
6131 นางสาวธัญชนก พินันท์
6132 นายนัฐพงษ์ ไชยโสดา
6133 นางสาวปัทมาภรณ์ ละศักดิ์ศาสตร์
6134 นางสาวมินตรา อุทธศรี
6135 นางสาววิพัตรา สุทธิบาก
6136 นายศรลักษณ์ ผลบุญ
6137 นางสาวสุดารัตน์ จันทร์กระจ่าง
6138 นางสาวสุนิสา เสาะสมบูรณ์

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 241 จาก 310

ลําดับ
หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
6139 นางสาวอริสรา คล่องใจ
6140 นางสาวอังค์สุมาลี บุญป้อง
6141 นางสาวอัญญมณี อ่อนพิมพ์
สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวนานาชาติ
6142 นางสาวกิ่งกาญจน์ แก้วก่ํา
6143 นางสาวนันทิยา กุลวงษ์
6144 นางสาวมนัญญา โฉมมงคล
สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
6145 นางสาวกนกรัตน์ โกฏิรักษ์
6146 นางสาวกฤติกา พื้นชมภู
6147 นางสาวจิราภรณ์ เจียรวุฒิกุล
6148 นางสาวจุฑามาศ พิมภู
6149 นางสาวจุฑามาศ สมหวัง
6150 นางสาวชลธิชา ดลสะอาด
6151 นางสาวญาสุมินทร์ พรมรินทร์
6152 นางสาวดวงพร อนุศาสตร์ชน
6153 นางสาวทิพวรรณ ธาตุทอง
6154 นางสาวธนภรณ์ ทันประเสริฐ
6155 นางสาวธนัชพร สีน้อยขาว
6156 นางสาวธารารัตน์ จันทะสี
6157 นางสาวนฤมล อุทัยดา
6158 นางสาวบุศราคัม บุตรดี
6159 นางสาวปรียานุช ทิพย์ราช
6160 นางสาวปิยศิริ ละลวย
6161 นายพากร พลกุล
6162 นางสาวมินตรา ศุภกิจ
6163 นางสาวเมธาวี วัฒนาวารีกุล

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 242 จาก 310

ลําดับ
6164
6165
6166
6167
6168
6169
6170
6171
6172

6173
6174
6175
6176
6177
6178
6179
6180
6181
6182
6183
6184
6185
6186
6187
6188

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาววรรนภา สลับศรี
นางสาวศิริกานดา ชุมเนตร
นางสาวศิริลักษณ์ สังฆะวรรณา
นางสาวศุภวรรณ ดุริดี
นางสาวสุมินญา ศรีเจริญ
นางสาวสุรางคนา หมู่แก้ว
นางสาวสุวนันท์ คํามูลทา
นายอภิวัฒน์ จักนาราย
นางสาวอมิตา สกุลหล้า
ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
Ms.Chhe Meas
นางสาวกนกพร นามนาเมือง
นางสาวกนกวรรณ บุญยู้
นางสาวกนกวรรณ มาลา
นางสาวกมลชนก ชาวนาแก้ว
นางสาวกฤษณา โพธิ์เจริญ
นางสาวกัญญาเรศ ศรีพนัด
นางสาวกาญจนา นนทะบูรณ์
นางสาวกุลธิดา ดามะนาว
นางสาวกุสุมา อัคพิน
นางสาวเกร็ดมณี วิชัย
นายเกรียงไกร อาจวิไชย
นายเกียรติศักดิ์ แวงหินกอง
นางสาวขนิษฐา สีผา
นางสาวคุณากร หารพันธุ์
นางสาวจริญา ค้อชากุล

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 243 จาก 310

ลําดับ
6189
6190
6191
6192
6193
6194
6195
6196
6197
6198
6199
6200
6201
6202
6203
6204
6205
6206
6207
6208
6209
6210
6211
6212
6213
6214
6215

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวจริยา ชาวสําราญ
นางสาวจันทร์ทิพย์ พรนิคม
นางสาวจันทร์แรม ภูพลผัน
นายจารุวิชญ์ อุ่นจันที
นางสาวจิตราภรณ์ ขุนศร
นางสาวจินวิภา เอติรัตนะ
นางสาวจิรประภา สุริยะก้านตง
นางสาวจิราพร พิทักษ์สฤษดิ์
นางสาวจิราวรรณ ยุบลพันธุ์
นางสาวจุฑามาศ ชมภูวงศ์
นางสาวจุฑามาศ แดนพรม
นางสาวเจนจิรา กองศรี
นายฉัตรปกรณ์ วิริยารมณ์บํารุง
นางสาวฉัตรสุดา คําพิทักษ์
นางสาวชนนิกานต์ แซ่อุน
นางสาวชนวรรณ ทํากิจการ
นางสาวชนัญญกาญจน์ โชติรัตนบดินทร์
นายชนาธิป สิทธิ์อมรพร
นางสาวชนิดา เนตรคุณ
นางสาวชลธิชา ชมภูโคตร
นางสาวชัญญา ริมปิวงศ์
นายชัยพร อวยพร
นางสาวฑิมพิกา นาคสุนทร
นางสาวณฐพัชญ์ บุบผา
นายณัฐชา เพชรเยี่ยม
นางสาวณัฐธิดา วันชูพริ้ง
นายณัฐนนท์ จันทร์ตา

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 244 จาก 310

ลําดับ
6216
6217
6218
6219
6220
6221
6222
6223
6224
6225
6226
6227
6228
6229
6230
6231
6232
6233
6234
6235
6236
6237
6238
6239
6240
6241
6242

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวณัฐนรี ลัทธิ
นางสาวณัฐนันท์ หล่อโชติอนันต์
นายณัฐพล บํารุงไร่
นางสาวณัฐวรรณ ทําเกาะ
นางสาวณัฐิรา นาสินพร้อม
นางสาวตะวัน จ่าเมืองฮาม
นายทรงพล โสลุน
นางสาวทิพญา นามมา
นางสาวทิพวรรณ พรรษา
นางสาวทิพานันท์ แสงประจักษ์
นางสาวธนชกร พลพันธุ์
นางสาวธมลวรรณ ใจซื่อ
นางสาวธัญญ์ฐิตา แสนสีมนต์
นางสาวธัญรัตน์ สีทาทุม
นางสาวธัณยาลักษณ์ สืบพันธ์
นางสาวธารารัตน์ มะนะกุล
นางสาวธิดามณี หมีคํา
นางสาวธิดารักษณ์ เกตุแก้ว
นางสาวธิดารัตน์ ทวี
นางสาวธิดารัตน์ พรหมเมตตา
นางสาวธิดารัตน์ อุปนาศักดิ์
นายธีระ มูลมาศ
นางสาวนริสรา บุญสะอาด
นางสาวนัดทชา เชียงแสน
นางสาวนันท์นภัส จิตชุ่ม
นางสาวนันทนา พันธ์จันทร์
นายนันทยศ ประดับคํา

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 245 จาก 310

ลําดับ
6243
6244
6245
6246
6247
6248
6249
6250
6251
6252
6253
6254
6255
6256
6257
6258
6259
6260
6261
6262
6263
6264
6265
6266
6267
6268
6269

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวนันทิชา พระสว่าง
นางสาวนําพา พลสง
นางสาวเนตรนภา ศิริเกตุ
นางสาวเบญจวรรณ ดีโชค
นางสาวปฐมาวดี คงสุข
นางสาวปทิตตา ชะบังรัมย์
นางสาวปภัสรา สิงห์สถิตย์
นางสาวปภัสสร พรมขันธ์
นางสาวประภัสสร รัชโพธิ์
นางสาวปรีชญา โฮมจุมจัง
นางสาวปรียรัตน์ บรรเทาทึก
นางสาวปวีณ์ธิดา โชติธนสมบูรณ์
นายปัฐนวัฒน์ ปุญญวสิษฐ์
นางสาวปาริชาติ ธงทอง
นางสาวปิยะธิดา จันทรุกขา
นางสาวเปมิกา วิชพล
นางสาวพรชนก พะยอมใหม่
นางสาวพรทิวา ลูกบัว
นางสาวพรนิภา สายสุพรรณ์
นางสาวพรรวินท์ สุขแสน
นายพฤธ ศรีประดู่
นางสาวพลอย เพชรนิล
นางสาวพัชรพร ใหญ่จันทึก
นางสาวพัชรา โพธิ์จิตร
นางสาวพัชราพร บุญวิเศษ
นางสาวพัทรวี วงลาษี
นางสาวแพรวพลอย น้อยทรง

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 246 จาก 310

ลําดับ
6270
6271
6272
6273
6274
6275
6276
6277
6278
6279
6280
6281
6282
6283
6284
6285
6286
6287
6288
6289
6290
6291
6292
6293
6294
6295
6296

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวฟาริดา มั่นคง
นางสาวภัทรวดี ศรีหาญ
นางสาวภัทรา อรุณ
นายภูมิพัฒน์ ธนกิจเกรียงไกร
นางสาวมณีรัตน์ ศรีประศาสตร์
นางสาวมทุอร คตชัง
นางสาวมัญชุกานต์ เหลื่อมใส
นางสาวมาริษา บุญทริกรัตน์
นางสาวมิ่งขวัญ ประจิต
นางสาวยุธิดา โสภาพันธ์
นางสาวยุพิน จันเกษม
นางสาวยุวรี แก้วพิลา
นางสาวรมยกร คําสามารถ
นางสาวรสสุคนธ์ สมใจ
นางสาวรัชฎา อินทรพิมพ์
นางสาวรุ่งนภา จตุเทน
นางสาวรุจิรา โพธิวันดี
นางสาวลภัสรดา นัยเนตร
นางสาวลัดดาวรรณ อุ่นคํา
นางสาวลัดดาวัลย์ วงประชุม
นายลิขิต เอกตาแสง
นางสาววณัชพร ภูธร
นางสาววรัชญาฎา ลีพุด
นายวรากร เหล่าสา
นางสาววฤกมล แก้วเหลา
นางสาววันนิสา เอนกศิริ
นางสาววิชชุอร หล้าพรหม

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 247 จาก 310

ลําดับ
6297
6298
6299
6300
6301
6302
6303
6304
6305
6306
6307
6308
6309
6310
6311
6312
6313
6314
6315
6316
6317
6318
6319
6320
6321
6322
6323

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นายวิทวัส เปลี่ยนจันทึก
นายวินัย น้องคนึง
นางสาววิภาดา เกมะทายุง
นางสาววิภาพร แงชัยภูมิ
นางสาววิมนทกาญจน์ จันทร์เพ็ง
นางสาววิริยา ประธรรมโย
นายวิษณุวัฒน์ ปิตตามะนัง
นางสาววิสา กาฬพันธ์
นางสาวเวธกา แวดไธสง
นายศตวรรษ ล้วนศรี
นางสาวศศิธร คนหาญ
นางสาวศศิธร ช่อประพันธ์
นางสาวศศินิภา จินพละ
นางสาวศันศนีย์ บุญยงค์
นางสาวศิริพร ดงแสง
นางสาวศิริรัตน์ ทองบุตร
นางสาวศิริลักษณ์ นามวิเศษ
นางสาวศิริลักษณ์ อัคนิจ
นางสาวศิริวรรณ ทัพขวา
นางสาวสมถวิล เพียยุระ
นายสิทธิพล โพธิ์ภูมี
นางสาวสิรินวิภา สืบสิมมา
นางสาวสุกัญญา ชัยชิต
นางสาวสุจิตรา แพงพา
นายสุชาติ แต้มทอง
นางสาวสุชานาถ รอดน้อย
นางสาวสุดารัตน์ สีใส

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 248 จาก 310

ลําดับ
6324
6325
6326
6327
6328
6329
6330
6331
6332
6333
6334
6335
6336
6337
6338
6339
6340
6341
6342
6343
6344
6345
6346
6347
6348
6349

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวสุธิดา ปราณีกิจ
นางสาวสุธิดา วิสีสิทธิ์
นายสุธีพล ดัดถุยวัตร
นางสาวสุพรรณษา ทะยะราช
นางสาวสุพัตรา กึ่งกลาง
นางสาวสุพัตรา พลพิมพ์
นางสาวสุพัตรา รักเสมอวงศ์
นางสาวสุพัตรา ศรีนิล
นางสาวสุพัตรา ศรีบุญ
นางสาวสุมิตรา บุญทา
นางสาวสุวิมล วงศ์ราศรี
นางสาวสุวิมล สุขพนัส
นางสาวอทิตา ตุระซอง
นางสาวอภิญญา ชาญณรงค์
นางสาวอภิญญา พันชูรัตน์
นางสาวอริสา สายสาร
นางสาวอัจจิมา มุขเพ็ชร
นางสาวอัจฉรา ทาแก้ง
นางสาวอันชิตา ตอชัยภูมิ
นางสาวอาลิษา กาชัย
นางสาวอิสริยา ดวงดี
สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวนานาชาติ
Mr.Gilbert Gofredo
Mr.Putu andi Mendes
นางสาวกิตติยา ดีสวัสดิ์
นายจักรพงษ์ อามาตย์ศรี
นางสาวจุฬารัตน์ เศรษฐศิริกุล

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 249 จาก 310

ลําดับ
6350
6351
6352
6353
6354
6355
6356
6357
6358
6359
6360
6361
6362
6363
6364
6365
6366
6367
6368
6369
6370
6371
6372
6373
6374
6375

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวชุดาภา พงสะพัง
นางสาวณัฐนรี วงศ์สิทธิ์
นางสาวถวายพร ชาญอุไร
นางสาวปารีนารถ ประมาพันธ์
นางสาวปิยเพ็ญ เทอร์เนอร์
นายพงศธร ดอนอ่อนเบ้า
นางสาวรตีทิพย์ พุ่มจันทร์
นายรังสิทธิ์ แก่นอินทร์
นางสาวฤทัยชนก ถุงจันทร์
นางสาววรางคณา ชมภูสอ
นางสาววัชราภรณ์ บุญรับ
นางสาวศิริรัตน์ พหลทัพ
นางสาวสไบทิพย์ ชาญสูงเนิน
นางสาวหนึ่งฤทัย แก้วประเสริฐ
นางสาวอรทัย แก่นสุวรรณ
นางสาวอุมาพร แสงหา
สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
MissBountham Phommaviset
นางสาวกนกกร แก้วจันทร์
นางสาวกนกพร บุญพา
นางสาวกนกอร ตลับทอง
นางสาวกมลชนก ศิริภักดิ์
นางสาวกมลรัตน์ ลีเพ็ญ
นายกฤษดา นามพิลา
นางสาวกัณญาภัสร์ วัฒนราช
นางสาวกัลยา ทากิระ
นางสาวกานต์ธิดา ลักษณะโกศัลย์

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 250 จาก 310

ลําดับ
6376
6377
6378
6379
6380
6381
6382
6383
6384
6385
6386
6387
6388
6389
6390
6391
6392
6393
6394
6395
6396
6397
6398
6399
6400
6401
6402

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวกุลธิดา สมหวัง
นางสาวกุลธิดา หมื่นสา
นางสาวเกศกนก เอื้องกุศล
นางสาวเกศราภรณ์ รักษาภักดี
นางสาวเกศรินท์ แซ่ซิ้ม
นางสาวเกศรินทร์ ทองล้น
นายเกียรติศักดิ์ แส่กระโทก
นายไกรวิชญ์ สีทาแก
นางสาวขนิษฐา สีกวนชา
นางสาวขวัญชนก คงพูน
นางสาวจรรยา รังโคตร
นางสาวจริญญา ริโยธา
นางสาวจริยา แก้วนิล
นางสาวจริยา โจมภาค
นางสาวจันทร์จิรา แสนขอนยาง
นางสาวจามจุรี ผดุงเวียง
นางสาวจารุพร แสงอ่อน
นางสาวจารุวรรณ แดนไธสง
นางสาวจินดารัตน์ ประนนท์
นางสาวจินตนา เลขนอก
นางสาวจิรภา สิทธิไกรพงษ์
นางสาวจิรวรรณ สีลาดอก
นางสาวจิราพร ดีหลี
นางสาวจุฑามาส อินทร์สูรย์
นางสาวจุฑารัตน์ ชํานาญปืน
นางสาวจุฑารัตน์ เนื่องภักดิ์
นายเจษฎา บัวสิน

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 251 จาก 310

ลําดับ
6403
6404
6405
6406
6407
6408
6409
6410
6411
6412
6413
6414
6415
6416
6417
6418
6419
6420
6421
6422
6423
6424
6425
6426
6427
6428
6429

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวชฎาพร พงษ์เพียจันทร์
นางสาวชฎาพร สาระทรัพย์
นางสาวชนัญชิดา สุวงศ์ทอง
นางสาวชนัดดา นนท์ศิลา
นางสาวชนากานต์ ธนูศรี
นางสาวชนานันทน์ สิมโน
นางสาวชนาภา พลเสนา
นางสาวชนิดาภา โพธิ์ศรี
นายชยวรรธน์ อรบุตร
นางสาวชลฤดี ยศ
นางสาวชลีญา ชาดาหงอก
นางสาวชวาลา พิมพ์ทอง
นายชาญวิทย์ หล้าหิบ
นางสาวชิดชนก แพงมา
นางสาวชุติมา ทองพา
นางสาวชุติสา หวังมนตรี
นางสาวโชติกา จัตุภักดิ์
นางสาวญาณิศา นามบุตร
นางสาวญาสุมินทร์ อ่อนสนิท
นายฐาปกรณ์ ขัตตะ
นายฐาปกรณ์ บุดสีสวย
นายณัฐพงศ์ ลับไธสง
นางสาวณัฐยา แสงพงษ์
นางสาวณัฐริกา คําชัยนนท์
นางสาวณัฐวรา ทรัพย์ประเสริฐ
นางสาวดลพร สมบัติ
นางสาวดวงดาว สีลาง

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 252 จาก 310

ลําดับ
6430
6431
6432
6433
6434
6435
6436
6437
6438
6439
6440
6441
6442
6443
6444
6445
6446
6447
6448
6449
6450
6451
6452
6453
6454
6455
6456

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวตรีกานต์ ศรีเริงหล้า
นายตะวัน สอนอ้น
นายเตชินท์ เกษดี
นายทรงเกียรติ สัตบุตร
นางสาวทาริกา คุณอุ่น
นางสาวทิพวรรณ ประวันนา
นายธนบดี พงษ์สพัง
นายธนพล พลโรม
นายธนพล สุภัควณิช
นายธนวรรธน์ พันธุ์ยาง
นายธนวัฒน์ คุณาบัณฑิตย์
นางสาวธนาภรณ์ อุ่นหะวงศ์
นางสาวธนิดา ธรรมรัตน์
นางสาวธนิตา ศรีสังข์
นางสาวธัญญภรณ์ ล้อมทรัพย์
นางสาวธันชากร คําภา
นางสาวธันยพร ฟูใจ
นางสาวธิดาภรณ์ ชัยทอง
นางสาวธิดาวรรณ นามเหลา
นายนัฐชัย เขียวชอุ่ม
นายนันทวัฒน์ สกุลโชตนาการ
นางสาวนันทิกานต์ อินาลา
นางสาวนันทิชา กองทอง
นางสาวนาฏศิลป์ เกษี
นางสาวนาตยา พละพันธ์
นางสาวนาถลัดดา นัยพรม
นางสาวนารีรัตน์ คุณธรรม

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 253 จาก 310

ลําดับ
6457
6458
6459
6460
6461
6462
6463
6464
6465
6466
6467
6468
6469
6470
6471
6472
6473
6474
6475
6476
6477
6478
6479
6480
6481
6482
6483

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นายนิติยวัฒน์ หวังเป็น
นางสาวนิภาพร ยวนใจ
นางสาวนิภาพร ศาลาคํา
นางสาวนิภาภรณ์ สุโพธิ์ศรี
นายนิรันรัตน์ อุลัยพงษ์
นางสาวนิลาวัลย์ สูงแข็ง
นางสาวนิศารัตน์ วรรณชาติ
นางสาวนุชจิเรศ เดชชัยภูมิ
นางสาวบัณฑิตา พวงทองหลาง
นางสาวบัณฑิตา สนิทกุล
นางสาวเบญจมาศ ไตรล้ํา
นางสาวเบญจรัตน์ พรวิเศษศิริกุล
นางสาวเบญจวรรณ ตาลสูง
นายปฏิพล บุญจูง
นายปภพ เร่งพินิจ
นางสาวปภัสวริญญ์ พันธ์ธระณี
นางสาวประภาจิต ชาวหนองบุ
นายปริญญา บุญสมศรี
นางสาวปริษา แก้ววงเพชร
นางสาวปรียาภรณ์ ตุนเกือม
นางสาวปรียาภรณ์ บุดดา
นายปัฐพล ศรีเรืองพันธ์
นางสาวปารณีย์ ศรีมะนาว
นางสาวปาริตา ยศพล
นายปิติ ทองมูล
นางสาวปิยธิดา ชาญฉลาด
นางสาวปิยนุช ศรีบุญเรือง

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 254 จาก 310

ลําดับ
6484
6485
6486
6487
6488
6489
6490
6491
6492
6493
6494
6495
6496
6497
6498
6499
6500
6501
6502
6503
6504
6505
6506
6507
6508
6509
6510

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวปิยพัชร์ บาลไธสงพิสิฐ
นางสาวปิยะนุช แอ้นบุญมา
นางสาวปิยะภรณ์ แสงสัย
นางสาวปิยะมาศ ลับโกษา
นายปิยะราช ฐิติเจริญศักดิ์
นางสาวเปียรินทร์ เปรมใจ
นายพงศ์พิทักษ์ จิตรแสง
นางสาวพนิตตา โยธานัก
นางสาวพรชนก พรมจันทร์
นางสาวพรทิพย์ภา นามชมภู
นางสาวพรประภา วิเศษวงษา
นางสาวพรรณปพร โคธิสาร
นางสาวพัชดาภรณ์ กองพูล
นางสาวพัชรดา ที่รัก
นายพัชรพล โพเทพา
นางสาวพัชรมล วิราคะ
นางสาวพัชราภรณ์ ประวะเค
นางสาวพัชรียา เกตจัน
นางสาวพิชชญา ทวิเลิศ
นางสาวพิชญา มีวงศ์
นายพิทักษ์ จําปาหอม
นายพิพัฒน์ เศษโถ
นางสาวพิมพ์ชนก พรมทอง
นางสาวพิมพ์ชนก พรหมชัยนันท์
นางสาวพิมลมาศ มิ่งมงคล
นางสาวพิศมัย หนึ่งคํามี
นายพีระธรรม มาหา

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 255 จาก 310

ลําดับ
6511
6512
6513
6514
6515
6516
6517
6518
6519
6520
6521
6522
6523
6524
6525
6526
6527
6528
6529
6530
6531
6532
6533
6534
6535
6536
6537

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวเพชรรัตน์ ภูบุตรตะ
นางสาวแพรรุ้ง กระชงรัมย์
นางสาวแพรวพรรณ บุญคําภา
นางสาวภัทรนันท์ แก้วประเสริฐ
นางสาวภัทรนิษฐ์ ศิริเมือง
นางสาวภัทรภร จันทร์ธีระวงศ์
นางสาวภัทรภร สุยังกุล
นางสาวภัทรสุดา ทองปัน
นางสาวภัสสร สารวัตรอีด
นายภิญญาพัชญ์ วิสา
นายมนัส วิจานรงค์
นางสาวมินตรา สรสิทธิ์
นางสาวเมธิณี อินทรา
นายยงยุทธ รุ่งสาครทอง
นางสาวรัชดาภรณ์ เชยการินทร์
นางสาวรัชนีกรณ์ ทองทศ
นางสาวลักษณา ใจแน่น
นางสาววงเดือน วงษ์กันหา
นางสาววนิดา พลเสนา
นางสาววรรณิภา นาเชียงใต้
นางสาววรรณิภา สุธรรมราช
นางสาววราภรณ์ ชมชน
นางสาววราภรณ์ ภูศรีโสม
นางสาววราภรณ์ วงษ์มุข
นายวสุรัตน์ อาวจําปา
นางสาววัฒนาพร ทะเลืองรัมย์
นางสาววิลาวรรณ แก้ววงศ์

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 256 จาก 310

ลําดับ
6538
6539
6540
6541
6542
6543
6544
6545
6546
6547
6548
6549
6550
6551
6552
6553
6554
6555
6556
6557
6558
6559
6560
6561
6562
6563
6564

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาววิลาวัลย์ สวายประโคน
นายศราวุธ ไชยรัตน์
นายศักดา ศรีวิเศษ
นายศักดิ์ชัย สีสมญา
นายศักดิ์นรินทร์ สง่าวงค์
นางสาวศิรษา ทินราช
นางสาวศิริรัตน์ ต้นพรม
นางสาวศิริรัตน์ ลีรัตน์
นายศิวกร คงสุข
นางสาวศิวาพร มีลาภ
นางสาวศิหรรษา สุภักดี
นางสาวศุภรัตน์ แสนโคตร
นายเศกสรรค์ ผ่องแผ้ว
นางสาวสมสุฎาพร ชาติมนตรี
นางสาวสวรส สีหาคม
นายสาธิตย์ พรมเดื่อ
นายสิทธิเดช วรรธกวรกุล
นางสาวสินีนารถ พืชสิงห์
นางสาวสิริวรี วิทยา
นางสาวสุกัญญา จั้นบัวลุน
นางสาวสุกัญญา ประเสริฐชาติ
นางสาวสุกัญญา มีธรรม
นางสาวสุจารี รวมธรรม
นางสาวสุจิตรา รักษาวงค์
นางสาวสุทธดา โตนพคุณ
นางสาวสุธรรณี บุญสงค์
นางสาวสุธาวัน สินอิน

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 257 จาก 310

ลําดับ
6565
6566
6567
6568
6569
6570
6571
6572
6573
6574
6575
6576
6577
6578
6579
6580
6581
6582
6583
6584
6585
6586
6587
6588
6589
6590
6591

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวสุธิดา นาหนองแซง
นางสาวสุนิสา บุตตะ
นายสุพจน์ รัตนยานนท์
นางสาวสุพรรณี สุขสิรินันทสกุล
นางสาวสุพัตรา การะหัด
นางสาวสุพิชญาญ์ ลิ้มทองกุล
นางสาวสุภัทราภรณ์ พุทธบุตร
นางสาวสุภาพร แก้วอุดม
นางสาวสุภาพร วิชัยรัมย์
นางสาวสุภาพร ศิริบูรณ์
นางสาวสุภาพร สัญญารัตน์
นางสาวสุภาวดี ชาติขยัน
นางสาวสุภาวดี แสงมะณี
นางสาวสุรีพร ไอยะรา
นางสาวสุวิญชา มณีวรรณ์
นายเสกสรร ทิพย์ศรีราช
นางสาวเสาวลักษณ์ ทรัพย์สมบัติ
นางสาวเสาวลักษณ์ ทับละคร
นางสาวหทัยชนก สุระบุตร
นางสาวเหมือนฝัน เวียนวัน
นางสาวอคิราห์ มีแก่นสานณวงษ์
นายอธิป รามศิริ
นางสาวอนุชิตา พรมสาร
นางสาวอภัสรา โพธิรัตน์
นางสาวอภิชญา ดีสุ่ย
นายอภิสิทธิ์ กาบกลาง
นายอภิสิทธิ์ ทอนสูงเนิน

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 258 จาก 310

ลําดับ
6592
6593
6594
6595
6596
6597
6598
6599
6600
6601
6602
6603
6604
6605
6606
6607
6608
6609
6610
6611
6612
6613
6614
6615
6616
6617

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวอรชา บุตรกัณหา
นางสาวอรทัย แซ่เล้า
นางสาวอรนุช ลามูลชา
นางสาวอรพรรณ จรรยา
นางสาวอรอนงค์ ปู่โสม
นางสาวอรอุมา นิ้วทอง
นางสาวอริสา พิมหา
นางสาวอรุณนิภา โชติรัตน์
นางสาวอรุณี สะสันติ
นางสาวอัจฉรา ช่วยนา
นางสาวอัญชญา แหวนหล่อ
นางสาวอัญชลี ชาวบ้านตาด
นางสาวอัญชลี น้อยเรือง
นางสาวอัญฒิมาพร กุระจินดา
นายอัมรินทร์ สุนทรา
นางสาวอาภัสรา บุญทีไธสง
นางสาวอาภัสรา สุระท้าว
นางสาวอาริษา สนทอง
นางสาวอารียา หรดี
นางสาวอารียา อูปแก้ว
นางสาวอารีรัตน์ แคนแวง
นางสาวอิสรา พึ่งกุศล
ว่าที่ร้อยตรีอุดมเดช ญาณศาสตร์
นางสาวอุมารินทร์ มะลิกัน
นางสาวเอื้องอลิน ทนาทิพย์
นางสาวอาภาภรณ์ ถาบุตร
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 259 จาก 310

ลําดับ
หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
ลายมือชื่อ
6618 นางสาวเพชรรดา จันโทศรี
6619 นางสาววริศรา โพธิน์ าง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
6620 นางสาวณัฐฐาพร จอมหงษ์
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
6621 นางสาวคุณากร เสริมทรง
6622 นางสาวชลิดา ศรีวิชา
6623 นายบัญชา สาริมา
6624 นางสาวปิยธิดา พูนโตนด
6625 นายศิริวัฒน์ พานแก้ว
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
6626 นางสาวนพวรรณ วงสุตาล
6627 นางสาวลดาวัลย์ อ่อนสุด
6628 นางสาววริศรา สุขเกษม
6629 นางสาวสุภัสสรา เสวิสิทธ์
6630 นางสาวอัจฉราวรรณ ถีอาสนา
ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม
6631 นางสาวศิริวรรณ ศิริแว่น
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
สาขาวิชานฤมิตศิลป์
6632 นายกัญติณณภัทร ฤทธิ์กลาง
6633 นางสาวสิริพรรณ เคหาบาล
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

หมายเหตุ

หน้าที่ 260 จาก 310

ลําดับ
6634
6635
6636
6637
6638
6639
6640
6641
6642
6643
6644
6645
6646
6647
6648
6649
6650
6651
6652
6653
6654
6655
6656
6657
6658
6659

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
นายกมล รัตนแสง
นายกรกฎ ดาวเดชา
นางสาวกสิชล บัวทอง
นางสาวกัญญาภัทร ขานชัย
นางสาวขวัญจิรา กุลภา
นายคเณศ อิ่มสะอาด
นายจักรพงศ์ แสนทวีสุข
นางสาวจันจิราภรณ์ ศิริมา
นายจีระวัฒน์ วงษ์ศรี
นางสาวจุฑามาศ พัฒนโชติ
นางสาวฉัตรชนก แสงมหาไชย
นายชวัลวุฒิ ส้มเขียวหวาน
ว่าที่ร้อยตรีชาญวิทย์ แนวสุข
นายชานน สัจจพงษ์
นายโชติรัตน์ สิงห์เหิน
นายฐิติกร ไกรกูล
นางสาวณัฐณิชา บูรณ์เจริญ
นางสาวณัฐติการณ์ สารบาล
นายณัฐพล แก่นนอก
นายณัฐวัฒน์ กิจจรรยา
นายธนเดช ภูเงินเหรียญ
นายธนนท์ กาญจนเดชากุล
นายธนพฤท จังพล
นายธนวัฒน์ แสงศิลา
นายธวัชชัย บุญล้น
นายธีระศักดิ์ ละครขวา

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 261 จาก 310

ลําดับ
6660
6661
6662
6663
6664
6665
6666
6667
6668
6669
6670
6671
6672
6673
6674
6675
6676
6677
6678
6679
6680
6681
6682
6683
6684
6685
6686

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นายนนทวัชร์ วงษ์คํา
นางสาวนัฐติยา เทียนไสย์
นายนินนาท ราชสาลี
นายปชานนท์ สุพรหมธีรกูร
นายปฏิภาณ พลศิลา
นางสาวปภัสรา แก้วส่อน
นางสาวประภาลักษณ์ ปัญญา
นางสาวปานวาด ไชยแสงราช
นายพงศกร กาพย์ไกรแก้ว
นางสาวพรพิงศ์ ช่วยอุดม
นางสาวพรวิมล มหาโยธี
นางสาวพลอยไพลิน ภูสีคุณ
นายภัทราวุธ จึงเจริญ
นายภาณุวิชญ์ สุทธิไชยา
นายภานุพงศ์ เจริญชัย
นางสาวมธุรส วังสีรัง
นางสาวรวินดา วรกาญจนบุญ
นางสาวรุจิรา ดาทอง
นายวรปรัชญ์ อภิอารยาวงศ์
นายวราวุฒิ ฤทธิ์ศรีบุญ
นายวิชญพงศ์ ข้อยุ่น
ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิชญาลักษณ์ นาคะไชย
นายวีรุฬ สลางสิงห์
นายศรีนรินทร์ บูรณ์เจริญ
นายศุภวัฒน์ ภัทรเมธาภักดี
นางสาวสมฤทัย ทองบ่อ
นายสันติสุข นพเก้า

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 262 จาก 310

ลําดับ
6687
6688
6689
6690
6691
6692
6693
6694
6695
6696
6697
6698
6699
6700
6701
6702
6703
6704
6705
6706
6707
6708
6709
6710
6711
6712

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นายสุทัศน์สรรค์ สันทัด
นายสุภาณุเดช อาษานอก
ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภาพร บุญทวี
นายสุเมธ มาละศรี
นางสาวหฤทัย สมภักดี
นายหลุยส์ โฮริโกเมะ
นายอภินันท์ บุตรจันทร์
นายอภิรักษ์ กลางประพันธ์
นางสาวอัมพกา วงษ์คต
นายอิทธิกรณ์ บุญรุ่ง
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง
นางสาวกนกกาญจน์ ปางลิลาศ
นางสาวกุลญาวรรณ วรราช
นายเกษมสันต์ เทศศรีเมือง
นายจตุพล ทีปุ้ง
นายจักริน ศรีฟ้า
นายจิตริน แผ่นศิลา
นางสาวจินตนา สําราญรักษ์
นายชินวัฒน์ มิตรจันทึก
นายชินวัฒน์ ศรีธัญรัตน์
นายณัฐปคัลภ์ พูลเพิ่ม
นายธีรดนย์ ประวะเสนัง
นายธีรพงษ์ เกษศิริ
นายนที ศรีปัญญา
นางสาวนิชานันท์ จันทร์นวล
นายบัณฑิต ยศมีบุญ
นางสาวบุญชิรา ศรีวงศ์งาม

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 263 จาก 310

ลําดับ
6713
6714
6715
6716
6717
6718
6719
6720
6721
6722
6723
6724
6725
6726
6727
6728
6729
6730
6731
6732
6733
6734
6735
6736
6737
6738

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นายปราโมทย์ กั้วกําจัด
นางสาวปวีณา ยาวาปี
นายพชร มงคลสวัสดิ์
นายพลพรหม พลภักดี
นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ คุรุศาสตรา
นางสาวภควดี คํานนท์
นายภาคิณ เมี้ยนมนัส
นางสาวมธุรส พาละจ่า
นายมารุตพงศ์ รอดบางยาง
นายไมตรี อักษรศักดิ์
นายยุทธนา สุดา
นายวงศธร กองมา
นายวฑัญญู ธาดา
นายวรุธ อินทะนู
นายวิทวัส ชูชาติพิชัย
นายวิทูล นามวงษ์สา
ว่าที่ร้อยตรีวีระพงษ์ เรืองชาญ
นายศรายุทธ เสนานิมิตร์
นางสาวศุทธินี บุญรัตน์
นายสิทธิชัย พร้อมพอชื่นบุญ
นางสาวสุจิตรา นามบุดดี
นายสุเทพ เวชสาร
นายอโณชัย เที่ยงผดุง
นายอดิสรณ์ วังคะฮาต
นายอนุชิต ศิริกังวาร
นางสาวอานัดดา หัสกรรัตน์
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 264 จาก 310

ลําดับ
6739
6740
6741
6742
6743
6744
6745
6746
6747
6748
6749
6750
6751
6752
6753
6754
6755
6756
6757
6758
6759
6760
6761
6762
6763
6764
6765

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นายกรกฎ หอมทอง
นางสาวจินัฐตา สุกางโฮง
นางสาวจิรารัตน์ อินทร์เอี่ยม
นางสาวจุฬาลักษณ์ สุวรรณไชยรพ
นางสาวชุตินันท์ พึ่งอาตม์
นายซัมซูดิน แวมูซอ
นางสาวฐานียะ พงศ์พลศกร
นางสาวณัฎฐา ภวภูตานนท์
นายณัฐนันท์ เพียรทอง
นางสาวดารารัตน์ สุภารัตน์
นางสาวทิพวรรณ พรมสิงห์
นายธนภพ กลิ่นจันทร์
นายธันวา ลอยเมืองกลาง
นางสาวนริศรา จงใจ
นางสาวเบญจวรรณ คําลาจันทร์
นางสาวปทิตตา จบสูงเนิน
นางสาวประภัสสร อ่อนน้อม
นางสาวประภาพร สุพันธ์
นางสาวเปรมวดี ช่วยหาญ
นางสาวพชรพรรณ บรรณกิจ
นายพิทยาธร นิปัจการสุนทร
นายภาวัน สกุลเกตุ
นางสาวมณฑาทิพย์ จันทร์สมัคร
นายรัฐภูมิ คุ้มพวก
นางสาววนิดา มะณี
นายวสันต์ ไชยประเสริฐ
นายวิษณุ นาชัย

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 265 จาก 310

ลําดับ
6766
6767
6768
6769
6770
6771
6772
6773
6774
6775

6776
6777
6778
6779
6780
6781
6782
6783
6784
6785
6786
6787
6788
6789
6790

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นายไวยกูล นามปักษ์
นายศักดิ์สิทธิ์ ประสพมงคล
นางสาวศิยามล ชัยกูล
นายศิริชัย โภชนะกิจ
นายสืบสกุล วิลัยทรัพย์
นางสาวโสภา มีด้วง
นางสาวโสรยา ขาวผ้วน
นายใหญ่ ตงศิริ
นางสาวฬุฬิยา คําเสนาะ
นายเอกวิทย์ ส่องแสง
ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม
นายกษิดิศ คําภีระ
นางสาวจินต์จุฑา นาเมือง
นายทินกร เพชรภักดี
นายธนโชติ สุทธิฤทธิ์
นายธีระวัฒน์ กาบบัวไข
นายปรัชญา บุณยทัต
นางสาวปราณปรียา ไชโยแสง
นางสาวพนิดา พิพัฒนานุกูลชัย
นายพศวีร์ ช้างสี
นายรัฐวิทย์ ระวัง
นางสาววิภารัตน์ คํามูล
นางสาววิยะดา นามโคตร
นางสาวศกุน ทิพย์รักษ์
นายศักดิ์ชัย คําชัย
นางสาวศิริพร ยอดวงษ์กอง

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 266 จาก 310

ลําดับ
6791
6792
6793
6794
6795

6796

6797
6798
6799
6800
6801
6802
6803
6804
6805
6806
6807
6808
6809
6810
6811
6812
6813

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวสกุลรัตน์ ศรีสุข
นางสาวสุณิสา กองสันเทียะ
นางสาวสุพัตรา สรรพประดิษฐ์
นางสาวหงษ์สุดา ถ้ําหิน
นายอิทธิกร ปีมณี
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
นางสาววารุณี ชัยแก้ว
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานฤมิตศิลป์
นางสาวกนกพร นิระภาพ
นายกฤติน ปรีชาเลิศ
นายกษิดิศ หลิม
นางสาวเก็จแก้ว ธรมธัช
นางสาวคชาภา บุญธนิกานนท์
นางสาวจิดาภา พันธ์พิบูลย์
นายจิตติ สุโพธิ์
นางสาวจุฑาพัฒน์ สายหยุด
นางสาวชลาลัย ไพรวรรณ
นายชัชชัย ดิ่งสวัสดิ์
นายชัยยะสิทธิ์ มีระลึก
นางสาวณัฐรียา ศรีสังข์
นายพัชรพล วรรณคนาพล
นางสาวฟ้าปรานี ประดับคํา
นางสาวภิชชา พุฒตาล
นางสาวภูริชญา ชฎาธาร
นางสาววริตา โคตรทอง

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 267 จาก 310

ลําดับ
6814
6815
6816
6817
6818

6819
6820

6821
6822
6823
6824
6825
6826
6827
6828
6829
6830
6831
6832
6833
6834
6835

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นายวิรุจน์ เจริญสุข
นายสันติ อัตลัง
นายเสนีย์ เวียงนนท์
นางสาวอังสนา จํารูญ
นางสาวอัญญมาศ ชุมมุง
คณะศิลปกรรมศาสตร์
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
สาขาวิชาทัศนศิลป์
นายก่อกุศล ส่งแสง
นางสาวสินใจ แก้วกิติ
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาทัศนศิลป์
นายกรวุฒิ กันยามัย
นายกันต์ธวัช ลักษณมนตรี
นายกิติกร เข็มเพชร
นายไกรวุฒิ เกริกกีรติ
นางสาวขวัญชนก วิริยศ
นางสาวขวัญเรือน สาผาง
นางสาวจิรนันท์ ไทยสรวง
นางสาวจุฑามณี จําใจ
นางสาวชนิกานต์ ขาหัก
นางสาวชาลิสา ขันลุน
นางสาวณัฏฐ์พัชร์ ศรีจันทร์ทอง
นายณัฐณรงค์ ธงหาร
นางสาวธนพร อินทรักษา
นายนรินทร นุศาสตร์เลิศ
นายนาคา สุวรรณไตรย์

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 268 จาก 310

ลําดับ
6836
6837
6838
6839
6840
6841
6842
6843
6844
6845
6846
6847
6848
6849
6850
6851
6852
6853
6854
6855
6856
6857
6858
6859
6860
6861

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นายนิมิตร วังคําเชื้อ
นางสาวบุญทวี ศรีมายา
นายพนัส สุภาผล
นางสาวพัชรลดา นิมิตร
นายภาณุวิชญ์ วรรณราช
นางสาวมัชฌิมา เรืองงาม
นางสาวเมษา เสียงเย็น
นายยงยุทธ ชัยงาม
นางสาววสุนันท์ ไชยนต์
นายวิริยะ ไยยอง
นายวีระพล ชามารัตน์
นางสาวศศิธร กองเกิด
นางสาวศิรภัสสร บุญหล้า
นางสาวศุภาพิชญ์ หวังสุวรรณ
นางสาวสมหญิง จันทะคัด
นางสาวสรารัตน์ ช่อมะลิ
นางสาวสุกัญญา แนวพิลา
นางสาวสุวนันท์ สันคํา
นายอธิวัฒน์ ลาลุน
นายอานนท์ มะหัด
นายเอกภพ ภูต้องใจ
สาขาวิชาศิลปะการแสดง
นางสาวกนกลัดดา พรมรัตน์
นางสาวกนกวรรณ จินนะคํา
นางสาวกุลสินี กล้าหาญ
นางสาวคนึงนิจ บุญน้อย
นางสาวจาระวี ทรหาญ

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 269 จาก 310

ลําดับ
6862
6863
6864
6865
6866
6867
6868
6869
6870
6871
6872
6873
6874
6875
6876
6877
6878
6879
6880
6881
6882
6883
6884
6885
6886
6887
6888

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวจิราภร สุโพธิ์
นางสาวเจนกีรติกา ท้วมเพิ่มทรัพย์
นายชนะประสิทธิ์ คุ้มฮะ
นางสาวชนัฐปภา เล่ห์กล
นายชัยภักดิ์ อินทร์กิ่ง
นางสาวชาลี ควงขุนทด
นางสาวชุนานาฏ มงคลศิริ
นายณรงค์เดช เที่ยงธรรม
นายณัฐกิตติ์ ราสุ
นางสาวณัฐฐินันท์ อ่วมแย้ม
นางสาวทัศนีวรรณ์ คะอังกุ
นางสาวธิดาพร ศิลาไกล
นายนฤเบศน์ ระดาเขต
นางสาวนาฏกานต์ คงศรี
นางสาวเบญจมาศ ดงเจริญ
นางสาวประภัชสุดา นาสมปอง
นางสาวประภาภรณ์ มะเสนะ
นายปราโมทย์ รอสูงเนิน
นางสาวปัทมา เจือมา
นางสาวปิยภัทร กุลพิลา
นายปิยวัฒน์ มาตยภูธร
นายพงศกร ถินสูงเนิน
นางสาวพฤติยา ทองรอง
นางสาวพลอยรฎา วิริยะรัตนชัย
นางสาวพิมลพร ศรีสวัสดิ์
นางสาวพิมวลี ดีสม
นางสาวไพรีน มาจันแดง

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 270 จาก 310

ลําดับ
6889
6890
6891
6892
6893
6894
6895
6896
6897
6898
6899
6900
6901
6902
6903
6904
6905
6906

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นายภูมิบดินทร์ บาไสย
นายมาวิน โชคเจริญ
นางสาวเมธาพร หลานวงศ์
นางสาวรัชฎาพร ภวภูตานนท์
นางสาววรรณนิภา พุทธรักษา
นายวรากร แก้วหานิล
นางสาววิมลรัตน์ ชื่นนอก
นางสาวศรีนคร มณีวรรณ
นางสาวศศิกาญจน์ ราชโหดี
นางสาวศิริรัตน์ เที่ยงโยธา
นางสาวศิริวิภา หาวิรส
นายศุภกิตติ์ สุวลักษณ์
นางสาวศุภรานันท์ พงษ์พันนา
นางสาวโศภิษฐ์ฑา ธงน้อย
นางสาวสุธิดา แป่มจํานัก
นางสาวสุภาดา ทิพวันนา
นางสาวอรทัย อุทัยบุรมย์
นางสาวอาทิตยา โสภิพันธ์
คณะเภสัชศาสตร์
เภสัชศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง
สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
6907 นางสาวชิดชนก คูณสวัสดิ์
เภสัชศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
6908 นางสาวจารุภัทร วิจารณ์ปรีชา
6909 นางสาวจิดาภา ฉัตรชัยสุริยา
6910 นางสาวจิราภรณ์ วงษ์เลิศ

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 271 จาก 310

ลําดับ
6911
6912
6913
6914
6915
6916
6917

6918
6919
6920
6921
6922
6923
6924
6925
6926
6927
6928
6929
6930
6931
6932
6933
6934
6935

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวฉัตรชนก สุวิริยะไพศาล
นางสาวฐิติญา วัฒนกุล
นางสาวณิชาภัทร สมัยพานิช
นางสาวธนัญญา นําภา
นางสาวเบญญาภา ศักดานุพงศ์
นางสาวภัทราพร หมู่ทอง
นางสาวศศิภา อภิสกุลโรจน์
เภสัชศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
นางสาวกฤติยา แก้วคํา
นางสาวกวินทรา แสนจันทร์
นางสาวกุลธิรา คําชมภู
นางสาวเกสราภรณ์ งามญาติ
นางสาวขวัญฤทัย ซุ้มชัยวงศ์
นางสาวจตุพร สกุลสุทธิวัฒน์
นายฉัตริน นาสุขสม
นางสาวชนากานต์ อึงพินิจพงศ์
นางสาวธนิตา ภูราชพล
นางสาวธัญญกาญจน์ วงศ์คําเครือ
นางสาวธันยมัย ฉายสุริยา
นางสาวนัชชากร คามวุฒิ
นางสาวนัฐนันท์ ประโรกิจจักร์
นายนัทธ์ จิตสงวนสุข
นางสาวปิยะภรณ์ กางกั้น
นางสาวปิยะมาศ รุ่งเรืองภาวรรณ
นางสาวเพ็ญพร ภาระรัตน์
นางสาวภัทรวดี ศศิวิลาสกร

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 272 จาก 310

ลําดับ
6936
6937
6938
6939
6940
6941
6942
6943
6944
6945
6946
6947
6948
6949

6950
6951
6952
6953
6954
6955
6956
6957
6958
6959

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวภาวินี พรตระกูลพิพัฒน์
นางสาวมีนา ชัยรัมย์
นางสาวรชยา จิตรติพรสรรค์
นายวรุฒ ปัญญาที
นายวิชญ์พล ศักดา
นายศิวกร เซ็งแซ่
นางสาวศุภวรรณ อนันตา
นางสาวสมศรี เกียรติสุดา
นางสาวสิริรัตน์ พาลึก
นางสาวสุวลักขณา ปะพล
นางสาวโสภาพรรณ เต็มพร้อม
นายอุทิศ นายาว
นางสาวเอื้ออังกูร มูลศิริ
สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม
นางสาววิชุดา พาเรือง
เภสัชศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
นายกฤษณพงศ์ จันผาย
นางสาวกัญณภัทร เอี่ยมกลาง
นางสาวกานต์ธีรา ปาวะนา
นายกิตติพงษ์ วงค์ฝั้น
นางสาวขวัญชนก ประวิสุทธิ์
นางสาวคุณณมา ตุ้มมี
นางสาวจันทร์จิรา จรมั่งนอก
นางสาวจีรนันท์ วุ้นสีแซง
นางสาวชญานิศ ดอกบัว
นางสาวชนิตร์นันทน์ สุทธิ

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 273 จาก 310

ลําดับ
6960
6961
6962
6963
6964
6965
6966
6967
6968
6969
6970
6971
6972
6973
6974
6975
6976
6977
6978
6979
6980
6981
6982
6983
6984
6985
6986

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวชาตยา วงศ์วาน
นางสาวชุติมน หมื่นภักดี
นางสาวฐิติพร พลศรี
นางสาวฐิติรักษ์ เหลืองวิริยะสิริ
นางสาวฐิติรัตน์ โกศัลวัฒน์
นางสาวณัฏณิชา บุญรักษา
นางสาวณัฐกมล บุญรอด
นางสาวณัฐชนาพร พิมพ์ผกา
นางสาวณัฐทิตยาพร ลาภรัตนวิทยา
นางสาวณัฐพร แสงโสภณ
นายดนัย แซ่ลิ้ม
นางสาวดรุณี แซ่เบ๊
นายตนุภัทร โรจนะวนิชสาลี
นางสาวธัญชนก กาศเกษม
นางสาวธัญลักษณ์ พิทักษ์สุรชัย
นางสาวนพภัสสร โตวิทยะ
นางสาวนัทธมน มุตติศานต์
นางสาวนิชา จันทาคํา
นายประภวิษณุ์ สุวรินทร์ธนากุล
นางสาวปรียานุช แสงคําภูมิ
นางสาวปรุงใจ ปาจรียานนท์
นางสาวปิยธิดา คุณวันดี
นางสาวพิมลวรรณ ลีชาคํา
นายพิศณุ วรรณพงษ์
นายเพิ่มพล ชมแสงทอง
นายภราดร ประทุมชาติ
นางสาวภาวินี ทองแดง

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 274 จาก 310

ลําดับ
6987
6988
6989
6990
6991
6992
6993
6994
6995
6996
6997
6998
6999
7000
7001

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
ลายมือชื่อ
นางสาวรัตยาภรณ์ ใจกุศล
นางสาววนัทปรียา สุทธิ
นางสาววริศรา ขําบัณฑิตย์
นางสาวศรัญญา นิลหล้า
นางสาวศศิประภา ศิริชาติ
นางสาวศุภารัตน์ พิลาลัย
นางสาวสมสกุล ดวงชาญ
นายสันติภาพ พงษ์อานาม
นายสุชน อุทัยชิต
นายสุทธิศักดิ์ ทีทา
นางสาวหทัยภัทร วันศุกร์
นายอดิศักดิ์ ดวงทุม
นางสาวอักษิพร ศิลป์สอน
นางสาวอังคณา ดิษเจริญ
นางสาวอัสมา โพธิราชา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง
7002 นางสาวปาริฉัตร ศรีนอก
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
7003 นางสาวธัญลักษณ์ ศรีแพงมล
7004 นางสาววรัญญา โกฏิรักษ์
วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
สาขาวิชาโภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร
7005 นางสาวทิพวัลย์ จันหนองหว้า
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
7006 นางสาวสุพนิดา พิมพ์สะอาด
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2

หมายเหตุ

หน้าที่ 275 จาก 310

ลําดับ
7007
7008
7009
7010
7011
7012
7013
7014
7015
7016
7017
7018
7019

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
ลายมือชื่อ
นายเกียรติศักดิ์ หมื่นหาญ
นางสาวจุฑารัตน์ ถันชนนาง
นายชัชวิทย์ ทองภูธรณ์
นางสาวญาณี คงบุญ
นางสาวธารทิพย์ บุตตะโยธี
นางสาวปรางทิพย์ ปิตินิรามัย
นางสาวปริยาภา รอดเข็ม
นางสาวภาวินี แก้วนิล
นางสาวรัชนีกร โพธิมัด
นางสาววรกมล ปรากฏหาญ
นางสาววีรสตรี วามะชาติ
นางสาวสุทธิดา เกลี้ยงกลิ่น
นางสาวสุนิสา ทับแสง
วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
สาขาวิชาโภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร
7020 นางสาวกานติมา พัดโท
7021 นายปิยวรรธ คําน้อย
7022 นางสาวพิชญาภรณ์ แน่นอุดร
7023 นางสาวรามนภาร์ ศรีสารคาม
7024 นายสุรเดช แม้นชัยภูมิ
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
7025 นายนัฐพล ภูมิพิมพ์
7026 นางสาวสุภัคทรา ดรชานนท์
7027 นางสาวอรกนก ปู่พระอินทร์
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
7028 นางสาวกนกวรรณ วรรณสินธ์
7029 นางสาวกมลชนก ภูมิศรี

หมายเหตุ

หน้าที่ 276 จาก 310

ลําดับ
7030
7031
7032
7033
7034
7035
7036
7037
7038
7039
7040
7041
7042
7043
7044
7045
7046
7047
7048
7049
7050
7051
7052
7053
7054
7055
7056

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวกมลทิพย์ ทิศกระโทก
นางสาวกมลวรรณ ด้วงคํา
นางสาวกรรณิการ์ โคตรชารี
นางสาวกรรณิการ์ เวียงสมุทร
นางสาวกฤติยา อินธิแสง
นางสาวกฤติยาภรณ์ เพชรพราว
นายกฤษณะ ศรีโฉม
นางสาวกลิ่นสุคนธ์ บัวศรี
นางสาวกัญฑิตา แสนเมืองชิน
นางสาวกิ่งแก้ว แก้วกัลป์
นางสาวกิ่งฟ้า มีเนียม
นางสาวกุลนันทน์ เกสีสังข์
นางสาวเกณิกา อุปปะดง
นางสาวเกวลี รอสูงเนิน
นางสาวเกศดา วงสอง
นางสาวเกศรินทร์ ชุมนุม
นางสาวเกษศิรินทร์ มีสุข
นายขจร อินธิแสน
นางสาวขวัญหทัย สุวรรณพันธ์
นายคมกริช อาสานอก
นายคมกฤช จันทร์ชื่น
นางสาวคัคนนันท์ วงศ์ผักเบี้ย
นางสาวจันทร์จิรา เกตุทอง
นางสาวจันทิมา สุขอนุศาสตร์
นางสาวจารุพรรณ ภูจอมจิตร
นางสาวจารุเพ็ญ ภูจอมจิตร
นางสาวจารุวรรณ แตะกระโทก

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 277 จาก 310

ลําดับ
7057
7058
7059
7060
7061
7062
7063
7064
7065
7066
7067
7068
7069
7070
7071
7072
7073
7074
7075
7076
7077
7078
7079
7080
7081
7082
7083

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นายจํารัส บุญลอย
นางสาวจินตนา พลโฮม
นางสาวจิรนันท์ วันโย
นางสาวจิรวรรณ จาริชานนท์
นายจิรศักดิ์ โยนจอหอ
นางสาวจิรายุ สมจันทร์
นางสาวจีระนันท์ เผยศิริ
นางสาวจุฑามาศ ทาบทา
นางสาวจุฑารัตน์ อินทนารินทร์
นางสาวฉัตรฑริกา ผินจัตุรัส
นายเฉลิมพล สิกขารภา
นางสาวชญานิศ สิ้นภัย
นางสาวชฎาพร ปกป้อง
นางสาวชฎาภรณ์ ไตรยะมาศ
นางสาวชดารัตน์ สุวรรณอําไพ
นายชนะชัย ศรีชัยปัญหา
นางสาวชนัญญา ใจช่วง
นางสาวชนิกานต์ มัธยมนันท์
นางสาวชนิษฐา พัฒนาศรี
นางสาวชลธิชา บุญสิทธิ์
นางสาวชลาลัย ป้านภูมิ
นางสาวชโลบล ทองมาน
นายชาญณรงค์ ชมภูบุตร
นางสาวชาลินี เมียนขุนทด
นายโชติวิทย์ สลางสิงห์
นายณรงค์สิทธิ์ วรรณภักดี
นายณัชพล ลอบไธสง

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 278 จาก 310

ลําดับ
7084
7085
7086
7087
7088
7089
7090
7091
7092
7093
7094
7095
7096
7097
7098
7099
7100
7101
7102
7103
7104
7105
7106
7107
7108
7109
7110

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวณัฐกานต์ ทองทา
นางสาวณัฐธิดา สุขวาสนะ
นางสาวดารณี แก้วพล
นางสาวดาริกา ดีอ้อม
นางสาวดารุณี สังฆะมณีย์
นางสาวตรีชฎา ปลาอ่อน
นางสาวตรีเนตร ศรีมะเรือง
นายธนพนธ์ เมืองราช
นางสาวธนภรณ์ จดจํา
นางสาวธิดารัตน์ ทองผา
นางสาวธิติมา หล่มเหลา
นางสาวนณษา สุดสนาม
นางสาวนภา ดวงชัย
นางสาวนภาภรณ์ ก้อนวิมล
นางสาวนัฐธิยา นาเวียง
นางสาวนันทิกา กาศกระโทก
นางสาวนันทิชา พลสมัคร์
นางสาวนันทิยา ประกิ่ง
นางสาวนาทชนก แข็งขัน
นางสาวน้ําฝน ประสันแพงศรี
นางสาวนิตยา จันดาพืช
นางนิตยา พูนผาด
นางสาวนิตยา สวงนอก
นางสาวนิภาวรรณ สิมงาม
นางสาวนิศากร ป้องวิชัย
นางสาวนุชจรี สมานมิตร
นายบรรพต นาลา

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 279 จาก 310

ลําดับ
7111
7112
7113
7114
7115
7116
7117
7118
7119
7120
7121
7122
7123
7124
7125
7126
7127
7128
7129
7130
7131
7132
7133
7134
7135
7136
7137

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวบุษกร ฮ่วนอําพร
นางสาวบุษบาวรรณ สายสินธ์
นางสาวปติญญา พานิชย์
นางสาวปภัสรา สิงห์สุวรรณ
นางสาวประกายดาว ฉลาดดี
นางสาวประกายเพชร บุตรดี
นางประภากรณ์ หนูน้อยจันทึก
นายปราชญ์ปฐม สายพฤกษ์
นางสาวปริฉัตร เกตุกลาง
นายปรีชา มูลวารี
นางสาวปรียานุช เกษสกุล
นางสาวปรียาพร สุธรรม
นางสาวปวีณา ทนน้ํา
นางสาวปัญญาพร จันธิราช
นางสาวปัทมารัตน์ คํามา
นางสาวปิติกาญจน์ ศรีโพนทอง
นางสาวปิยะพร เจริญพจน์
นางสาวปิยาดล ผลทับทิม
นางสาวเผ่าพิมล พลพงษ์
นายพงษ์ศักดิ์ เบญมาตย์
นางสาวพรธิญา อุปนันท์
นางสาวพรธีรา ปัญโยวัฒน์
นางสาวพรนภา โคตรรักษา
นางพรพิมล ตั้งเขาทอง
นางสาวพลอยริน ฮมแสน
นางสาวพัชราภรณ์ บุญพันธ์
นางสาวพัชรินทร์ ขันขวา

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 280 จาก 310

ลําดับ
7138
7139
7140
7141
7142
7143
7144
7145
7146
7147
7148
7149
7150
7151
7152
7153
7154
7155
7156
7157
7158
7159
7160
7161
7162
7163
7164

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวพัชรินทร์ เรืองรุ่ง
นางสาวพานิภัค บัวรัตน์
นางสาวพิชชาพร กาบคําบา
นางสาวพิชชาพร อยู่ศรี
นางสาวพิชญา ชุนแสนดี
นายพิชญุตม์ บุญโกมุด
นายพิทักษ์ สื่อกลาง
นางสาวพิพัฒน์ เคนคําภา
นางสาวพิมพ์ชนก ศิริบูรณ์
นางสาวพิมศิริ มาตย์สีหา
นายพิริยัง โพธิราช
นางสาวพิไลวรรณ หาสุข
นายพีรดนย์ พันสนิท
นางสาวพีรยา รักษาจันทร์
นางสาวเพชรรัตน์ พวงประยงค์
นางสาวเพ็ญพิมล ทองเทพ
นางสาวเพ็ญศรี ลือชาพูล
นางสาวเพ็ญศิริ ชัยสมภา
นางสาวภัทราภรณ์ คํากองแพง
นางสาวภัทราวดี หงหาชาด
นางสาวภาชินี เมืองเก่า
นายภาณุพันธ์ บุศเนตร
นายภาณุวัฒน์ ตั้งเขาทอง
นางสาวมลฤดี พรมชาติ
นางสาวมัลลิกา เกษนอก
นางสาวมัลลิกา ชรินทร์
นางสาวมัลลิกา อสิพงษ์

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 281 จาก 310

ลําดับ
7165
7166
7167
7168
7169
7170
7171
7172
7173
7174
7175
7176
7177
7178
7179
7180
7181
7182
7183
7184
7185
7186
7187
7188
7189
7190
7191

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวมุกดา สมประโคน
นางสาวเมนา บุญมานัด
นางสาวยลดา จงจิตต์
นายยศวัฒน์ สุทธิกุลพิศุทธิ์
นางสาวยุภาพร ทองคําพิมพ์
นางสาวยุภาภรณ์ อุปัชฌาย์
นางสาวยุภาวดี บงสีดา
นางสาวยุวเรศ นามชู
นางสาวรจรินทร์ วงค์ชารี
นางสาวรจเรศ ร่วมชาติ
นางสาวรมย์ฤดี มาลาไธสง
นางรสสุคนธ์ ตัวอย่าง
นางสาวรัชดากร อินทรชาติ
นายรัชตพงษ์ วงค์พระไกร
นางสาวรัชนก ผึ่งผาย
นางสาวรัชนีกร วินทะไชย
นางสาวรัชนีย์วรรณ อ่างมัจฉา
นายรัชพงค์ พงษ์อภิธนาสิริ
นางรัตนาวดี นาทสีทา
นางสาวรินทร์ณฐา อัครเอกนิธิภัทร์
นางสาวรุ่งลีลาวดี รามสันเทียะ
นางสาวรุ่งอนันต์ สีสาย
นางสาวเรวดี ภูประสิทธิ์
นางสาวลัดดาวัลย์ ศรีจันแก้ว
นางสาววธัญญา ธรรมคันที
นางสาววรรณศิการ์ บุญทวี
นางสาววรัชญา ป้อมสุวรรณ

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 282 จาก 310

ลําดับ
7192
7193
7194
7195
7196
7197
7198
7199
7200
7201
7202
7203
7204
7205
7206
7207
7208
7209
7210
7211
7212
7213
7214
7215
7216
7217
7218

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นายวรากร สาระวงษ์
นางสาววราภรณ์ คูคํา
นางสาววราภรณ์ ไชยมงค์
นายวัชระ เนาวะราช
นางสาววันเพ็ญ นวลมะลัง
นางสาววันวิสา ไหมคํา
นางสาววัลลี จันทวีวัฒน์
นางสาววารุณพร พิมพา
นายวิทวัส สุดเพาะ
นางสาววิภาดา นิยมวงศ์
นางสาววิมลรัตน์ บุญทวี
นางวิยะดา สุทธิธรรม
นางสาววิไลพร สมโสภา
นางสาววิไลวรรณ เตียวเจริญผล
นางสาววีนิตรา ทองโสด
นายวีรพงศ์ สง่าลี
นายศตวรรษ โคตรชมภู
นางสาวศรัญญา นาชัยพลอย
นางสาวศรันยา วัดละเอียด
นางสาวศรีสกุล สันติภาพชีวิน
นางสาวศศิธร บัวระบัน
นางสาวศศิธร ยอดสุรินทร์
นางสาวศศิวรรณ ขันทะชา
นายศักดิ์ดา สวัสดิกุล
นางสาวศันสนีย์ สุดทอง
นางสาวศิริชลธาร แก้วโสม
นางสาวศิรินันท์ บรรทุปา

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 283 จาก 310

ลําดับ
7219
7220
7221
7222
7223
7224
7225
7226
7227
7228
7229
7230
7231
7232
7233
7234
7235
7236
7237
7238
7239
7240
7241
7242
7243
7244
7245

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวศิริยากร สีสุมา
นางสาวศิริรัตน์ ศรีพล
นางสาวศิริลักษณ์ สีสมบัติ
นางสาวศิริวรรณ ทบวัน
นางสาวศิวพร ยอดสุรินทร์
นายศุภกร ด้ายกลาง
นายศุภชัย เจริญนนท์
นางสาวสายฝน สีนอเพีย
นางสาวสาวิตรี ทองมุล
นางสาวสาวิตรี หมุ่ยศรี
นายสิริชัย ไชยพิทักษ์
นางสาวสิโรธร เทพทัศน์
นางสาวสุกัญญา จํานงค์ประโคน
นางสาวสุกัญญา บัวใหญ่รักษา
นางสาวสุกัลยา วรรณพงษ์
นางสาวสุจิตรา เงินนาม
นางสาวสุชาดา สมจิตมูล
นางสาวสุดาภรณ์ มูลละออง
นางสาวสุทธิดา พอกพูน
นางสาวสุทธิดา เพ็งมอ
นางสาวสุทธิดา สุรภีร์
นางสาวสุทิสา คําแก้ว
นางสาวสุธารัตน์ ชนะงาม
นางสาวสุนทรีย์ แสงอ่อน
นางสาวสุนารี สร้อยมาลัย
นางสาวสุนิษา ปากหวาน
ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุปราณี โชติศรี

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 284 จาก 310

ลําดับ
7246
7247
7248
7249
7250
7251
7252
7253
7254
7255
7256
7257
7258
7259
7260
7261
7262
7263
7264
7265
7266
7267
7268
7269
7270
7271
7272

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวสุพัตรา ก้องเสียง
นางสาวสุพิชญา หอมทอง
นางสาวสุภาพร เจนบ้านผือ
นางสาวสุภาพร สําราญรื่น
นางสาวสุภาภรณ์ โสภา
นางสาวสุภาวดี บุดดาหวัง
นางสาวสุรัสวดี แก้วสุพรรณ์
นางสาวสุรีวรรณ ดีสกุลวงษ์
นางสาวสุวิมล ปัดโตธัมธังค์
นางสาวสุวีณา บุญปราการ
นางสาวโสภาพรรณ จตุหงษ์
นางสาวหนึ่งฤทัย เทศารินทร์
นางสาวอธิพร บุตรสอน
นางสาวอนุธิดา สุวรรณสุขา
นายอภิชัย ชัยเชียงพิณ
นายอภิชาติ ทรงราษี
นายอภิวัฒน์ เป็งงําเมือง
นางสาวอรทัย ศรีทองสุข
นางสาวอรพรรณ โยธาไพร
ว่าที่ร้อยตรีอรรถพล ลึกงาม
นางสาวอรวรุณ ไชยฮัง
นางสาวอริสา สุทธะมาตร
นายอลงกต มหาวงษ์
นางสาวอลิสา สมอาจ
นางสาวอลิสา อุ่นรัมย์
นายอัคลงกรณ์ อัครินทร์
นางสาวอังคณาวรรณ จันทรา

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 285 จาก 310

ลําดับ
7273
7274
7275
7276
7277
7278
7279
7280

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
ลายมือชื่อ
นางสาวอังศุมาลิน ยี่สันเทียะ
นางสาวอัฉราภรณ์ วงษาทุม
นางสาวอารียา อินปาว
นางสาวอารีรัตน์ โพนรักษา
นายอําพล ลาโพธิ์
นางสาวอุไรวรรณ นิลเต่า
นางสาวเอมวิภา ศรีดงยาง
นางสาววิศัลยา เดชพุฒ
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาโภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร
7281 นางสาวกนกกาญจน์ สุภารีย์
7282 นางสาวกนกเลขา นาเมืองรักษ์
7283 นางสาวกรชนก โพดาพล
7284 นายกฤษณะ เชิดชู
7285 นางสาวกัญจนพร โคตรมณี
7286 นางสาวขวัญฤดี ตาลทอง
7287 นางสาวคัทยวรรณ แสงชมภู
7288 นายจักรพงษ์ สามารถ
7289 นางสาวจันทิมา ตาพั้ว
7290 นางสาวจิราพร จันทร์อ้วน
7291 นางสาวจุฑามาศ กองไชย
7292 นางสาวฉัตรฑริกา จารุสิทธิ์
7293 นางสาวชนนิกานต์ โง้วศรีกุล
7294 นางสาวชนิดา อัคนิจ
7295 นายชลภัทร ภูดินดาน
7296 นางสาวชิดชญา ปิ่นทอง
7297 นางสาวชุตินันท์ แก้วหย่อง

หมายเหตุ

หน้าที่ 286 จาก 310

ลําดับ
7298
7299
7300
7301
7302
7303
7304
7305
7306
7307
7308
7309
7310
7311
7312
7313
7314
7315
7316
7317
7318
7319
7320
7321
7322
7323
7324

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวฐิตินันท์ มูลภาที
นางสาวฐิตินันท์ วงศ์คําเหลา
นางสาวณัจนันท์ แก้วศรี
นางสาวเตือนใจ ศรีชาติ
นายทรงศีล สิงสุธรรม
นางสาวนัฐกาน รู้สุข
นางสาวนิภาพร พลศรี
นางสาวบุบผา มะลิกรรณ์
ว่าที่ร้อยตรีหญิงเบญญาภา ค่ําคูณ
นางสาวประภัสราวดี พุทธิษา
นางสาวประภัสสร เชตุราช
นางสาวปวีณา จังพล
นางสาวปัทมปาณี แป้นสกุล
นางสาวพรปวีณ์ แสงระพี
นางสาวพรรธิภา สียางนอก
นางสาวภาณุมาส วัดอ่อน
นางสาวมาริษา มีดา
นางสาวมาลิตา สุพร
นางสาวมิ่งขวัญ ชัยรส
นางสาวเมธปิยา รักษาพันธุ์
นางสาวฤทัยรัตน์ จันทะสิงห์
นางสาวลักขณา ภูคําวงษ์
นางสาววรรณพร ภูมิภาค
นางสาววิชุดา สุวรรณนุช
นางสาววิภา ถนอมศรี
นายวีระพงษ์ พิมน
นางสาวศศิวิมล ชูเนตร

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 287 จาก 310

ลําดับ
7325
7326
7327
7328
7329
7330
7331
7332
7333
7334
7335
7336
7337
7338
7339
7340
7341
7342
7343
7344
7345
7346
7347
7348
7349
7350

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวศินีนาถ ศรีบุรัมย์
นางสาวศุภลักษณ์ แพงศรี
นางสาวสุกัญญา บุญมาพิลา
นางสาวสุธิดา ประภาการ
นางสาวสุธิดา อาจวิชัย
นางสาวสุนิศา ธ.น.ดี
นางสาวสุภาวดี ศรีสงคราม
นางสาวเสาวลักษณ์ คําสา
นางสาวเหมือนฝัน สุวรรณเพชร์
นางสาวอนันตญา ศรีล้อม
นายอภิชาติ ทิพย์ศรีราช
นางสาวอภิวรรณ พิมเรือง
นางสาวอมรรัตน์ โพธิ์จันทร์
นางสาวอรณี เนื่องมัจฉา
นางสาวอุไรรัตน์ ปีพิมพ์
นางสาวเอื้อมพร ไชยโสดา
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
นางสาวกิตติยา โสดาวัตร์
นางสาวจริญญา นาใจคง
นางสาวชนิดาพร วรเชษฐ์
นางสาวชุติวรรณ อําภาวงค์
นางสาวณัฐฐชา ปานเนาว์
นางสาวณัฐณิชา บัวใหญ่รักษา
นางสาวธนัชชา ชนะพันธุ์
นายธวัชชัย เฮืองบุญ
นางสาวธัญณิชา ฆารเรือง
นางสาวธานิดา เชื้อกลาง

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 288 จาก 310

ลําดับ
7351
7352
7353
7354
7355
7356
7357
7358
7359
7360
7361
7362
7363
7364
7365
7366
7367
7368

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวนิธิพร สูงพล
นางสาวเบญจวรรณ ผลวงษ์
นางสาวพนัชกร มุมอ่อน
นางสาวพรพิมล ทับสีหา
นางสาวพรรณนิภา โพธิ์ศรี
นางสาวพิชญ์สินี เดชพัฒนกุล
นางสาวภัสรา ไชยา
นายมณฑล ปังตระกูล
นางสาวมินตรา ลีคําโหมง
นายยุทธศิลป์ บรรพบุตร
นางสาวลักษณา ต้องตา
นายวินิสัย เถาแก้ว
นางสาวศิรินภา พรดอนก่อ
นางสาวสโรชา ภักดิ์สวัสดิ์
นางสาวสุดารัตน์ โพธิ์สุวรรณพร
นางสาวสุรัตนาพร เพ็งนาม
นางสาวอมรประภา ภูชะนา
นายเอกภพ จันทรา
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา
7369 นางสาวอรอนงค์ พลโคกก่อง
วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
7370 นางสาวกวิสรา คามตะสีลา
7371 นายนรสิงห์ ปัญญาใส
7372 นายเอกชัย ทุ่งเสม็ด

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 289 จาก 310

ลําดับ
7373

7374
7375
7376
7377
7378
7379
7380
7381
7382
7383
7384
7385
7386
7387
7388
7389
7390
7391
7392
7393
7394
7395
7396

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา
นางสาวญาสุมินทร์ รักไธสง
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
นางสาวกชพรรณ บัวจันทร์
นายกัมปนาท สีพิมพ์ขัด
นางสาวกาญจนา โพธิวัฒน์
นายกิตติพงศกร ศรีปัตตา
นายคชกฤษณ์ ดาหา
นายจรัญ ไชยรักษ์
นางสาวจารุวรรณ ทํานา
นางสาวจิราภรณ์ คําภาหมี
นางสาวเจนจิรา ซ่อนกลิ่น
นางสาวชัชญา ลาจันทะ
นางสาวชุลีกร โมรารัมย์
นางสาวญาณพันธ์ ยศบุญเรือง
นางสาวณัฐธีรา สินธุเขตต์
นางสาวดวงกมล แน่นอุดร
นายทัศไนย มอญจัตุรัส
นายธนพล รัตนอนันท์
นายนันทิพัฒน์ บัวนิล
นางสาวนิศาชล ภูนาวัง
นางสาวนุชนาถ วรรณศรี
นางสาวนุธิดา ดวงโทลา
นายเนติพงษ์ บัวดี
นางสาวบุษราพร เนตรผง
นางสาวปิยวรรณ วงค์หนองแร้ง

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 290 จาก 310

ลําดับ
7397
7398
7399
7400
7401
7402
7403
7404
7405
7406
7407
7408
7409
7410
7411
7412
7413
7414
7415
7416
7417
7418
7419
7420
7421
7422
7423

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวปิยาอร แสงจันดา
นายปุณณฤกษ์ ทวะบุรี
นางสาวเปรมฤดี โคตรตาแสง
นางสาวเปรมฤทัย ศิริบูรณ์
นางสาวผกามาศ เหล่าโพธิ์ศรี
นางสาวพรนภา ไสยกุล
นางสาวพรรณิภา คุ้มม่วง
นายพัฒน์วิชญ์ สีหามาตย์
นางสาวพิมพลอย มาวัน
นางสาวภัสวรรณ เหล่าบุตศรี
นายภานุเดช โพโน
นางสาวภาวิตรา บุบผา
นางสาวเมย์ ป่าโพธิ์ชัน
นายรภัสสิทธิ์ อรรคฮาตศรี
นางสาวรัชนี วงษ์ศิริ
นางสาวรัฐติกาล สนิทท้าว
นางสาวราตรี ศรีวิบูลย์
นายรุ่งโรจน์ แข็งแรง
นายรุ่งฤทธิ์ หนูแก้ว
นางสาวละอองฟ้า ธนะโคตร
นางสาวลักษณารีย์ รุ้งแก้ว
นายวชิรวิทย์ วีระปิด
นางสาววนิดา บุญเสนาะ
นางสาววรรณวิสาข์ สังข์หมื่นนา
นายวิทยา นันทะศรี
นางสาววิภาวดี รักษาก้านตรง
นายวีระ วิเชียรดี

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 291 จาก 310

ลําดับ
7424
7425
7426
7427
7428
7429
7430
7431
7432
7433
7434
7435
7436
7437
7438
7439
7440
7441
7442
7443
7444
7445
7446
7447
7448
7449

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวศศิธร สาระไชย
นางสาวศิรประภา สุขเต็มดี
นางสาวศิริพร บุญฤทธิ์
นางสาวศิริรัตน์ มีอํานาจ
นายศุภกิจ ศรีวุฒิพงศ์
นางสาวสมปรารถนา ยางนอก
นางสาวสุจิตรา สีฮุย
นางสาวสุพรรณิการ์ ชนะชัย
นางสาวสุพัตรา สาค้อง
นางสาวสุภาพร หงษี
นางสาวเสาวรัตน์ วงสีไข
นางสาวเสาวลักษณ์ กังวลงาน
นางสาวอภิญญา เพ็งรัตน์
นายอภิวัฒน์ ลมมนตรี
นายอมรเทพ ประทุมถิ่น
นางสาวอัญชรี ทองแข็ง
นายอาณัติ กิ่งโพธิ์
นายอาทิตย์ พินิจมนตรี
นางสาวอุทุมพร มูลตรี
สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
นางสาวกชกร น้อยวัฒนา
นางสาวกมลพรรณ ข้อยุ่น
นางสาวกรรณิการ์ วงศ์มุกดา
นางสาวกฤษณา โสภา
นายก้องสยาม งามเสน่ห์
นายคฑวุทธ ลาสันเทียะ
นางสาวจิรภา โนนสุวรรณ

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 292 จาก 310

ลําดับ
7450
7451
7452
7453
7454
7455
7456
7457
7458
7459
7460
7461
7462
7463
7464
7465
7466
7467
7468
7469
7470
7471
7472
7473
7474
7475
7476

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวจีรประภา วงษ์พาศกลาง
นางสาวเจนจิรา เล่งเวหาสถิตย์
นายฉัตรชัย เหิมขุนทด
นายณัฐกร จันทรศิริ
นางสาวณิชกานต์ ชินคํา
นายทศพล ซุ้ยไกร
นายธนาวัฒน์ วรโชติไพศาล
นางสาวนิธิดา โยคะสัย
นางสาวนูรฮูดา มาน๊ะ
นางสาวปาริชาต ทิพมาตร
นายพชร เหลืองไตรรัตน์
ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรปวีณ อยู่ประเสริฐ
นางสาวพัชริน ศิลคุ้ม
นางสาวพัชรี จงกลรัตน์
นางสาวพัชรี ภูสีดิน
นางสาวภารดี สีสว่าง
นางสาวรัตติยากรณ์ แก้วเกิด
นางสาวรัตนาพร ต้นทอง
นางสาววรัญชลี คําดี
นางสาววาสุกรี ศรีจันทร์ฮด
นางสาวศิริพร สมแสน
นางสาวศิริลักษณ์ แสนเลิศ
นายศุภกานต์ ศิริ
นายสถาพร ปัดทุม
นางสาวสายธาร บุญถูก
นางสาวสุพิณญา เมาะราษี
นางสาวสุวนันท์ กองน้อย

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 293 จาก 310

ลําดับ
7477
7478
7479
7480
7481
7482
7483
7484
7485
7486
7487
7488
7489
7490
7491
7492
7493
7494
7495
7496
7497
7498
7499
7500
7501
7502

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวสุวนันท์ เจือคํา
นายอธิศักดิ์ นิรพุฒ
นางสาวอรวรรณ ภูเงิน
นายอาทิติกร วงศ์วรรณศรี
นางสาวอาภาพร เศษหอม
นางสาวอิณธริกา พรมนอก
นางสาวทิพวรรณ ศรีคันธะรักษ์
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา
นางสาวกัญญารัตน์ กุดเป่ง
นางสาวกานต์พิชชา ธรรมสัตย์
นางสาวกุลสตรี จองกัลยา
นางสาวแคทริยา ทับธานี
นางสาวจงกลณี เผือกมูล
นางสาวจิราภรณ์ ชนะวิชัย
นางสาวจุฑาพร เผ่าภูธร
นางสาวจุฑารัตน์ คิอินธิ
นางสาวจุฬารัตน์ นันทรัศมี
นางสาวเจนจิรา อินเสนา
นายเฉลิมพร โปตาเวทย์
นายชิษณุพงศ์ พันธ์บุตร
นายญาณพัฒน์ เฉลยสุข
นางสาวฐิตาภรณ์ วงศ์พงษ์คํา
นางสาวฐิติยา บุญพรหมมา
นายณัชพล ไกคะลา
นางสาวณัฐกมล อินทร์แก้ว
นายณัฐธนพงษ์ วิชัยวงศ์
นางสาวณัฐธิดา ศรีหงษ์ทอง

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 294 จาก 310

ลําดับ
7503
7504
7505
7506
7507
7508
7509
7510
7511
7512
7513
7514
7515
7516
7517
7518
7519
7520
7521
7522
7523
7524
7525
7526
7527
7528
7529

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวณีรนุช พัฒนกูล
นายทิวทัศน์ แสงศรี
นางสาวธนภรณ์ จิตนอก
นายธนศักดิ์ ศิริมณี
นางสาวธัญลักษณ์ ดวงจําปา
นายนราธร เหลื่อมอุไร
นางสาวนลิตา ทิชัย
นางสาวนลินี อ่อนพรม
นางสาวนัฎฐภรณ์ ปรึกไธสง
นางสาวนุชนาฎ พิมพ์วิเศษ
นางสาวปทุมวรรณ จําปาลา
นางสาวประกาย บุญสว่าง
นางสาวปรารถนา บัวระคุณ
นางสาวไปยรัตน์ ไชยบอน
นางสาวผกามาศ โคตรชมภู
นางสาวผกามาศ เรืองแก้ว
นางสาวผกามาศ สอนคําหาร
นางสาวพชรพรรณ หรรษา
นางสาวพรณารินทร์ วังแพน
นางสาวพัชราพร ชิดทอง
นายพิทยา ชุนเจริญชัย
ว่าที่ร้อยตรีพีระพงษ์ สุพรรณศรี
นายภูรีภัทร์ ผุดผา
นางสาวมะลิวัลย์ ตาสา
นายยศพล พันธ์เนียม
นางสาวยุวเรศ วงษ์จันทร์
นางสาวรัชนีกร อ่องอ้น

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 295 จาก 310

ลําดับ
7530
7531
7532
7533
7534
7535
7536
7537
7538
7539
7540
7541
7542
7543
7544
7545
7546
7547
7548
7549
7550
7551
7552
7553

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาววชิรญาณ์ ผลสวัสดิ์
นางสาววนิดา อิ่มรักษา
นายวรวุธ ปุ้งไซย์
นายวิทยา ห่อทอง
นางสาววิภารัตน์ ตาลทรัพย์
นางสาววิมล ต้นพิกุล
นางสาวศศิประภา เผ่าสุขดี
นางสาวศศิภา ประชุมฉลาด
นายศิวดล เชื้อเวียง
นายศุภวัฒน์ สุยอย
นางสาวสุกัญญา ดวงดูสัน
นายสุชาครีย์ อันอามาตย์
นายสุพิพัด ผดุงกิจ
นายสุเมธ ผกาหวน
นางสาวสุวนันท์ นามนอก
นางสาวเสาวลักษณ์ แปลกจังหรีด
นางสาวเสาวลักษณ์ แสงศิลา
นายอภิวัฒน์ คําสวัสดิ์
นางสาวอรนุช พิณพงษ์
นายอรรณพ ศิริทะราช
นางสาวอรุณี สีหาพรม
นางสาวออลดา ศิริธร
นางสาวอาภาพร ผิวชัยภูมิ
นางสาวอารียา บุษราคัม
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง
7554 นางสาวสุทธิดา แสงอ่อน

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 296 จาก 310

ลําดับ
7555
7556
7557
7558
7559
7560
7561
7562
7563
7564
7565
7566
7567
7568
7569
7570
7571
7572
7573
7574
7575
7576
7577
7578
7579
7580

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต
นายกรกต สมมี
นายกฤติพัทธ์ พันสาย
นางสาวกานต์จิรา คําหนูไทย
นายกิตติ ไปปลอด
นายกิตติธัช เพิ่มทรัพย์
นายเกียรติศักดิ์ เพียรแก้ว
นางสาวขวัญดาว ปักษี
นางสาวจรรจิรา จันทร์หอม
นายจิรวัฒน์ จักษุกรรฐ
นายจุลศักดิ์ สมบูรณ์
นายชนวิทย์ ศรีเคน
นายชัชวาล ลําดวน
นายณรงเดช หอมจันทร์
นายณัฐภัทร ดุ่งมะรี
นายณัฐวุฒิ กําไรเงิน
นายดนุพล ผาทอง
นายเดชฤทธิ์ บุตรเพ็ง
นายตระกูลเพชร แก้วพิลึก
นายทศพล พันทุม
นายธนกฤต แสนทวีสุข
นายธนโชติ คําสี
นายธีรพันธ์ กองรัมย์
นายนรากร นรศรี
นายนฤเบศก์ จารุจินดา
นายนวพล สมเพราะ
นายนัทธี เดชหนุน

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 297 จาก 310

ลําดับ
7581
7582
7583
7584
7585
7586
7587
7588
7589
7590
7591
7592
7593
7594
7595
7596
7597
7598
7599
7600
7601
7602
7603
7604
7605
7606
7607

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นายนุกูล คําเกษ
นายปฏิพัทธ์ ชินสอน
นายพงษ์ศิริ ภูจักงาม
นางสาวพรสินี รอดวินิจ
นายพลวัฒน์ ประโยธิน
นางสาวพัณณ์ชิตา สิริโชติอานันท์
นายพิพัฒน์ บุญไทย
นางสาวพิมพ์ชนก แก้วจันทร์
นายไพโรจน์ เซ็มแม้นหมัด
นายภิรศักดิ์ สุวรรณศรี
นายภูริพงษ์ ภูลวรรณ
นางสาวรัชนี บุตรสาธรรม
นายฤทธิพร หวังคํา
นายวชิระ ผลอินทร์
นายวรรธนัย แสนตัน
นายวรากร คําควร
นายวัชรินทร์ โคกฉวะ
นางสาววัฒนาพร สืบสําราญ
นายวิชชากร เทียมจันทร์
นางสาววิภาวรรณ สายตา
นายวุฒิพงษ์ วรรณสิงห์
นายศุภชัย หมื่นฤทธิ์
นายสิรภัทร สรรพสุข
นางสาวสิริวิมล นนพละ
นายสุขุม ทําดี
นายสุดที่รัก โพพนม
นายอนุชา จันทร์อ่อน

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 298 จาก 310

ลําดับ
7608
7609
7610
7611
7612
7613

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นายอนุวัฒน์ บัวนาค
นางสาวอัจฉราภรณ์ พลเชียงสา
นางสาวอัศราภักดิ์ โทมา
นายอิทธิวาท จันละบุตร
นายเอกพันธ์ ยะไวทย์
นายเอกภพ ยะไวทย์
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดุริยางคศิลป์
7614 นายเจตรัก ถนัดค้า
7615 นายฉันทวัฒน์ วงศ์อาษา
7616 นางสาวณัฐสุดา ลายันต์
7617 นายธิษณะ วรรณพัฒน์
7618 นายธีรกานต์ จันทร์ศรีเมือง
7619 นางสาวพนมมาศ วันชา
7620 นายพอภูมิ กล้าหาญ
7621 นางสาววิไลลักษณ์ วงไชยยา
7622 นายวีระศักดิ์ จุงเลียก
7623 นายศตวรรษ ลําเฟือย
7624 นางสาวสัจจพร ชาสิงห์แก้ว
7625 นายสิทธิพร โพธิ์งาม
7626 นายอธิวัสส์ ไชยคราม
7627 นายอรรถศาสตร์ จันทะดวง
คณะวัฒนธรรมศาสตร์
ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง
สาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรม
7628 นางสาวขนิษฐา พรรณมาตย์
ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 299 จาก 310

ลําดับ
7629
7630
7631
7632
7633
7634

7635
7636
7637
7638
7639
7640
7641
7642
7643
7644
7645
7646
7647
7648
7649
7650
7651
7652

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
สาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรม
นางสาวชาคริยา ทองมณี
นางสาวธิดารัตน์ พรมพิมพ์
นางสาวนาฎนภา ผลจันทร์
นางสาวพัชรินทร์ จันแสน
นางสาวเมธาพร เสกรัมย์
นายอนุพงศ์ สุทธิมาลย์
ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรม
นายกรรชัย แก้วริมขวา
นางสาวกาญจนา ตุ้ยศักดิ์ดา
นายเขตตะวัน เพชรกรรม
นางสาวจารุวรรณ แข่งขัน
นางสาวจุรีพร สังข์ไพโรจน์
นางสาวชญานิศ ไทยศิริ
นายชาญชัย ภูอบอุ่น
นางสาวชุติมดี กุลชะโมรินทร์
นางสาวณัฏฐ์ธนิน นาเมืองรักษ์
นายณัฐภัทร หนานสายออ
นางสาวนัจญามีย์ อาหน่าย
นายนัฏฐวิโรจน์ กุดเป่ง
นางสาวนันทญา ฤทธิ์เรือง
นางสาวนิพัทธา ภูสมยา
นางสาวนิสาชล อ้นชาวนา
นางสาวนุสญวา ง๊ะกูหลัง
นางสาวเนตรนภา กสิกรรม
นางสาวประภากร อนุชาด

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 300 จาก 310

ลําดับ
7653
7654
7655
7656
7657
7658
7659
7660
7661
7662
7663
7664
7665
7666
7667
7668
7669
7670
7671
7672
7673
7674
7675
7676
7677
7678
7679

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวประวีณา เมืองโคตร
นายปรีชา ปลัดพรม
นางสาวปาริชาต สายสังข์
นายพศวัต ผลหมู่
นายพิทยา แข็งฤทธิ์
นางสาวเพชรมณี สร้างนา
นางสาวเพชรรินทร์ ประทุมขันธ์
นางสาวแพรวนภา สองศร
นางสาวภานุมาศ อ่อนทุม
นางสาวมาลากร นอกพุดซา
นางสาวรัชฎาภรณ์ แสนจําลา
นางสาวรัชดาวรรณ เฉิดพันธุ์
นายรัณย์ธพัฒน์ เวฬุมาศ
นายวรรณิดา ชนะพาล
นางสาววาสนา ไชยเดช
นางสาวศิรินภา เดชพรม
นางสาวศิริรักษ์ ศรีบุญเรือง
นางสาวศุภานันท์ เหลืองอ่อน
นางสาวสรีลักษณ์ สามัง
นายสันติสุข สิ่วระคร
นางสาวสุกัญญา ชัยประดิษฐ์
นางสาวสุภัทรา คะชุนรัมย์
นางสาวเสาวลักษณ์ เกลี้ยงไธสง
นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีภูรัตน์
นางสาวโสธิดา บูรณะ
นางสาวโสภา มูลผล
นายอนุชา คิดค้า

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 301 จาก 310

ลําดับ
หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
7680 นางสาวไอรดา ศรีบุญเรือง
7681 นางสาวกวินรัตน์ สุวรรณภักดี
7682 นายจิรายุ ขวาลําธาร
คณะนิติศาสตร์
นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง
7683 นางสาวณัฐกานต์ ศรีไชยมูล
นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
7684 นางสาวณิชาภัทร ขันทะชัย
7685 นายยุทธนา บุพตา
7686 นางสาวสรินนา ทุมทา
นิติศาสตรบัณฑิต
7687 นางสาวกชกร จิตหนักแน่น
7688 นางสาวกนกวรรณ แต้มชัยภูมิ
7689 นางสาวกนกวรรณ เสวะมาตย์
7690 นางสาวกนกอร มะปะรัง
7691 ว่าที่ร้อยตรีหญิงกรกนก ดอนแก
7692 นางสาวกรรณิการ์ เยาวลักษณ์
7693 นายกฤษกรณ์ ศรีชัย
7694 นางสาวกวิลทิพย์ เสนาะเสียง
7695 นางสาวกัญญาวีร์ เพียรสันเทียะ
7696 นายกัมปนาท บุญเลียม
7697 ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัลยากร มีหวัง
7698 นางสาวกัลยาณี ดีรอบ
7699 นางสาวกาญจนา ชะชิกุล
7700 นายกานต์ หัตถบูรณ์
7701 นายกิตติชัย ดวงไกรวงศ์
7702 นายกิตติพัฒน์ สิทธิศักดิ์

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 302 จาก 310

ลําดับ
7703
7704
7705
7706
7707
7708
7709
7710
7711
7712
7713
7714
7715
7716
7717
7718
7719
7720
7721
7722
7723
7724
7725
7726
7727
7728
7729

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวเกศศินี อันปัญญา
นายเกียรติศักดิ์ พิมพ์โคตร
นายโกวิทย์ พันธ์ครู
ว่าที่ร้อยตรีไกรสร ขอบสันเทียะ
นางสาวขวัญชนก แก้วดี
นางสาวขวัญนภา ภูกิ่งหิน
นายคฑาวุธ ปรุงนิยม
นางสาวคณาลัย ไชยนัด
นายครองภพ จันทร์เทศ
นายจตุพล เลิศศิริ
นายจาตุรงค์ แก้ววังปา
นางสาวจิรญา อนุชิตสกล
นางสาวจิราภรณ์ กําเนิดบง
นายจิรายุทธ ดวงทา
นายเจษฎา ทรงวงค์เกต
นายเจษฎางค์ เกษทองมา
นายเจษบดินทร์ วงษ์สนิท
นายฉัตรชัย แดนจันทึก
นายฉัตรชัย อินตา
นางสาวฉัตร์ณลิณ ปัญญาโส
นางสาวชญานิษฐ์ ดวงปาโคตร
นางสาวชณิตา ใจช่วง
นางสาวชนม์นิภา ปุยไธสง
นางสาวชนัญญา ชํานาญวาด
นางสาวชนัสดา ทวีชีพ
นางสาวชนิฎา นาชัยพลอย
นายชัยวัฒน์ คํามา

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 303 จาก 310

ลําดับ
7730
7731
7732
7733
7734
7735
7736
7737
7738
7739
7740
7741
7742
7743
7744
7745
7746
7747
7748
7749
7750
7751
7752
7753
7754
7755
7756

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
ว่าที่ร้อยตรีชาญณรงค์ มหาเสนา
นางสาวเชาวนี อารีย์เอื้อ
นางสาวญาสุมินทร์ ดํานอก
นายฐากูร สุราอามาตย์
นางสาวฐานิตย์ สิงห์นันท์
นางสาวฐาปนี บุญห่อ
นางสาวฑิฆัมพร หวังพิทักษ์
นายณฤเดช เวียงลอ
นางสาวณัชชานันท์ ลครศรี
นายณัชพล ชุมพล
นางสาวณัฐชา นิกูลกาญจน์
นายณัฐพงศ์ สุขุมาลพิทักษ์
นายณัฐวุฒิ กิ่งไทร
นายณัฐวุฒิ ชุมภักดี
นางสาวณัฐิยา ศรีจันทร์
นางสาวณิฬาศิตรา แสนหล้า
นางสาวดารินทร์ สุขบรรเทิง
นางสาวตรีรัตน์ ชัยสนาม
นายเตชสิทธิ์ เที่ยงผดุง
นายเถลิงชัย ไชยคํามี
นายทวีโชติ คําบอน
นายทิพากร นิ่มนคร
นางสาวธนิดา ดวงมุลลี
นางสาวธิดาพร หงษาพันธ์
นางสาวธิดารัตน์ แก้วเชียงหวาง
นางสาวธิดารัตน์ พลเยี่ยม
นางสาวธิภากร ภูหนองโอง

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 304 จาก 310

ลําดับ
7757
7758
7759
7760
7761
7762
7763
7764
7765
7766
7767
7768
7769
7770
7771
7772
7773
7774
7775
7776
7777
7778
7779
7780
7781
7782
7783

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นายธีรพงศ์ บรรณวงษา
นายธีระศักดิ์ ศรีโห
นายนคเรศ วะสมบัติ
นายนพพล แก่นภักดี
นายนพรัตน์ หงษ์ทอง
นายนราธิป พิมพ์ภูคํา
นายนัฐวุฒิ เจริญพงษ์
นางสาวนัทธ์ชนัน ขยันดี
นายนันติพงษ์ โยธา
นางสาวนันทิยา คู่กระสังข์
นางสาวน่านนภา พันธุ์เสือ
นางสาวน้ําเพชร อัครเศรษฐ์โกศล
นางสาวนิชาภัทร โสภา
นางสาวนิชาภา ไชยจันดา
นายนิวัฒน์ ศรีคํา
นางสาวนูซีตา บือโต
นางสาวบุญสิตา ทองพูน
นางสาวบุษกร จ้ายหนองบัว
นางสาวบุษราภรณ์ นนท์ขุนทด
นายปรเมศว์ จันทะสิทธิ์
นางสาวประภาพรรณ ศรีมาพล
นายปริญญา ไชยศรีรัมย์
นางสาวปรีญาภรณ์ กลางทิพย์
นางสาวปัญญชิตา เงินจันทร์
นายปัญญทัช ใจเที่ยง
นางสาวปานดวงใจ แพงสาร
นางสาวเปมณีย์ ชูศรีขาว

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 305 จาก 310

ลําดับ
7784
7785
7786
7787
7788
7789
7790
7791
7792
7793
7794
7795
7796
7797
7798
7799
7800
7801
7802
7803
7804
7805
7806
7807
7808
7809
7810

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวผไทมาส พยนต์
นางสาวผุสดี ทองเอี่ยม
นางสาวพชรพรรณ ศิริโท
นางสาวพรทิพย์ คงเมือง
นางสาวพรนภา แพงน้อย
นายพรรณ์ลพ ผิวขม
นางสาวพรรณวิไล ดุมเกษม
นายพลไกร ฤาชา
นายพลวัฒน์ รัตนวงศ์
นายพศวัต สุนนท์ชัย
นางสาวพัชรพร แสงจันทสิทธิ์
นางสาวพัชระ ศรีสุข
นางสาวพัชรี ศรีต้นโพธิ์
นางสาวพัฐชญาณ์ นุลีจันทร์
นายพัฒน์ชานนท์ สว่างดี
นายพิชชากร สังเกตกิจ
นางสาวพิชชาพร ก้อนสีลา
นายพิสิษฐ์ ธิอัมพร
นายพีรภัทร พุ่มแจ้
นางสาวเพ็ญนภา โพธิ์ศรี
นางสาวแพรพลอย เห็มมะชาติ
นางสาวแพรวพรรณ พิบูลย์เศรษฐ์
นายภัทรพล แสงราม
นางสาวภัทรวดี สิงห์ชู
ว่าที่ร้อยตรีภัทรศักดิ์ บงหาร
นางสาวภัสราภรณ์ บุตรอินทร์
นายภาณุพงศ์ หารัญดา

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 306 จาก 310

ลําดับ
7811
7812
7813
7814
7815
7816
7817
7818
7819
7820
7821
7822
7823
7824
7825
7826
7827
7828
7829
7830
7831
7832
7833
7834
7835
7836
7837

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นายภาตธัช ขันประกอบ
นายภานุพงศ์ นิตย์คําหาญ
ว่าที่ร้อยตรีหญิงภารณี โพธิ์ศรี
นางสาวภาวินี คําทรัพย์
นายภูนรินทร์ ชาติมนตรี
นางสาวมณทกานต์ หีบแก้ว
นางสาวมลภิชชา ศรีอุดม
นางสาวมะลิวัลย์ อุบัติ
นางสาวมัทนา บุญเลี้ยง
นางสาวมัทวัน รื่นพิทักษ์
นายมุสตาพา อามัด
นายยงยุทธ บุตราช
นายยอดขวัญ ทองธีระ
นางสาวยุวดี วงค์พรมมา
นางสาวเยาวลักษณ์ คัฒมาตร
นางสาวโยษิตา บุตรดี
นางสาวรจนา มาตรักษ์
นายรณกฤต ยอดเงิน
นายรณชัย ใจอดทน
นางสาวระติยา ยอดสิงห์
นายรักษพงศ์ ชัยธวัชวิบูลย์
นางสาวรัชดากร อันทะสีดา
นางสาวรัชนีกร ชาวดง
นายรัฐพงศ์ ติดเมิง
นางสาวรุ่งกานต์ จันทะนันท์
นางสาวรุ่งนภา งานยางหวาย
นางสาววชิราภรณ์ เนยชัยภูมิ

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 307 จาก 310

ลําดับ
7838
7839
7840
7841
7842
7843
7844
7845
7846
7847
7848
7849
7850
7851
7852
7853
7854
7855
7856
7857
7858
7859
7860
7861
7862
7863
7864

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาววนิดา แก้วมะ
นางสาววรรณกานต์ บัวอาจ
นางสาววรรณิกา ประสาร
นางสาววริศรา ทองบุญ
นายวัชระ ป่าเขือ
นายวัชรินทร์ มองพิมาย
นายวัชรินทร์ วงศ์แสนสุข
ว่าที่ร้อยตรีหญิงวัชรีภรณ์ สรวงศิริ
นายวันเฉลิม ทองอุ่น
นางสาววิมลวรรณ ศรีไสว
นางสาววิฤมล ศิริ
นางสาววิลาสินี บุญศรีโรจน์
นางสาววิลาสินี ไพรัชการนันท์
นางสาววิศินี ดนตรี
นายวีรชัย ภาชนะวรรณ
นายวีระยุทธ ขันโยธา
นายวีระศักดิ์ กุดวงค์แก้ว
นายวุฒิชัย มัชฌิมา
นายศราวุฒ สีมาตา
ว่าที่ร้อยตรีศราวุฒิ เสวิสิทธิ์
นายศราวุธ พรมนอก
นางสาวศรีประภา พระชัย
นางสาวศศิธร ชารีพันธ์
นางสาวศศิธร ศรีทอง
ว่าที่ร้อยตรีหญิงศศิวิมล มุงคุลแสน
นางสาวศิริญา หอมหวล
นางสาวศิรินภา คงสามหมอ

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 308 จาก 310

ลําดับ
7865
7866
7867
7868
7869
7870
7871
7872
7873
7874
7875
7876
7877
7878
7879
7880
7881
7882
7883
7884
7885
7886
7887
7888
7889
7890
7891

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นางสาวศิรินภา อุตรมูล
ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริพร ชมภูพื้น
นางสาวศิริพร แช่มชื่น
นางสาวศิริลักษณ์ พลโฮม
นายศิริวัฒน์ ตะกะศิลา
นางสาวศิเรมอร ขันขวา
นางสาวศุภรัตน์ สมวงศ์
นางสาวศุภวรรณ พนมเริงไชย
นายสมัชชา วรโพธิ์
นายสรรเพชญ ราชแก้ว
นางสาวสลักจิต ดวงลาปา
นางสาวสลิลทิพย์ ปานพิมพ์
นางสาวสาวิตรี คงสุดี
นายสิทธิชัย ผ่ายเพีย
นายสิทธิพงษ์ ลุนชัยภา
นางสาวสิริมา นาทองชัย
นายสิริราช สุทธะมา
ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุดารัตน์ มะปะเข
นางสาวสุทธิดา โคตะ
นายสุทธิพร แสงทอง
ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุธินี จันทะรัตน์
นางสาวสุนิษา กาวะโล
นางสาวสุนิสา เสภูมี
นางสาวสุพัตรา บุดตานันท์
นางสาวสุพัตรา มูลสุวรรณ
นางสาวสุพัตรา ศิริวงจักร
นางสาวสุพิชชา การุณย์ชัย

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 309 จาก 310

ลําดับ
7892
7893
7894
7895
7896
7897
7898
7899
7900
7901
7902
7903
7904
7905
7906
7907
7908
7909
7910
7911
7912
7913
7914
7915
7916
7917
7918

หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
นายสุภกิตดิ์ ศรีพอ
นางสาวสุภัสสรณ์ สิริพันธุ์ภัค
นางสาวสุภาวดี จันทร์โสดา
ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภาวดี ปิติธาโน
นายสุรศักดิ์ เชยวัดเกาะ
นางสาวสุรีย์ธรรม ยูปานนท์
นางสาวสุรีวัลย์ มาตคํามี
นางสาวสุลิตา พิมพ์สําราญ
นายเสกสรร ชมศรีแก้ว
นางสาวเสาวนีย์ ไตรโยธี
นางสาวเสาวลักษณ์ เกียรติชัยภูมิ
นางสาวเสาวลักษณ์ บุญสนอง
นางสาวหทัยชนก ภักดีนวล
นายอดิศร เครือผักปัง
นายอดิศักดิ์ จันทรประทักษ์
นายอดิศักดิ์ สมสะอาด
นายอนณ บุรวงศ์
นางสาวอนัญญา อุณาศรี
นายอมรเทพ ศรีเวียง
นางสาวอมิตา เวียงวิเศษ
นางสาวอรดี ภาคฤทธิ์
นางสาวอรปรียา เอี่ยมละม้าย
นางสาวอรพิน ปิ่นชมภู
นางสาวอัจฉราพันธุ์ ชฎาจิตร
นางสาวอัญฐิตา อุปโคตร
นางสาวอัญธิกา อินทร์พรม
นายอาทิตย์ จังโกฏิ

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หน้าที่ 310 จาก 310

ลําดับ
หลักสูตร/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล
7919 นางสาวอาริษา เผือดนอก
7920 นายอิทธิพล แสงบุญมี

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

