รายชื่อบัณฑิตที่เข้ าซ้ อมรั บพระราชทานปริ ญญาบัตร รุ่ นที่ ๑
พ.ศ. ๒๕๕๗

1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ปริ ญญาปรั ชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา
นางจานงค์ ศรี มงั กร
สาขาวิชายุทธศาสตร์ การพัฒนาภูมิภาค
นายรัชกฤช ธนกุลชูวงศ์
นางวรรณภร ธีรานนท์
ปริ ญญาบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
นางสาวณัฐรดา มงคลชัย
นางสาวทวินนั ท์ แถลงกัณฑ์
นายธัชกร ยมะคุปต์
นางสาวนคร หมั่นหินลาด
นายพนิตย์ อ้ อแย้ ม
นางพรพิชญ์ ลีลาธนาวิทย์
นางพิชญ์ สณ
ิ ี สว่างโรจน์
นางวิลยั พร ยาขามป้อม
ปริ ญญาครุ ศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา
นายกรณ์ ภัทรเมธาภักดี
นางสาวกันนิกา พลเหลือ
นางกาญจน์ณฏั ฐา ศิริเพ็ญ
นางกุหลาบ วรพล
นายเกียรติชยั ศรี ระชัย
นางสาวเครื อวัลย์ ขะพินิจ
นายจันถาวร แก้ วสุดา
นายจิตติศกั ดิ์ นามวงษา
นางจิราภรณ์ วงษ์ สวุ รรณ์
นายชาตรี ประสมศรี
นางสาวฐิ ตวิ รดา หงษ์ คาดี
นางณภัทรพร เชี่ยวทอง

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

นางสาวณัฐชนก ชัยศรี
นางณัฐิกา นครสูงเนิน
นางดลนภา วงษ์ ศริ ิ
นางดารารัตน์ สุนทรมณีรัตน์
นายดิลก คาน้ อย
นายตู้ สมบัติ
นายถวิล ใสโม้
นายทองพัน เที่ยงวันนาที
นายทองอินทร์ อุบลชัย
นายธราดล มูลอัต
นางนิตติยา ใสหนองเป็ ด
นายบัณฑิต โคกโพธิ์
นายบันดิต ทีแก้ ว
นายประจักษ์ วงษ์ ศรี วอ
นางประภัสสร ล้ วนอานวยโชค
นายประโยชน์ สาริ กา
นางปุณยวีร์ นาราษฎร์
นายพานิชย์ ทันตาหะ
นางสาวเพ็ญประภา สาริ ภา
นางเพ็ญพิชชา โคตรชาลี
นายภัทรนันท์ อิงภู
นางสาวมณีรัตน์ สิทธิศกั ดิ์
นายยงยุทธ บุตรดี
ว่าที่ร้อยโทยุทธชาติ ไชยบุตร
นางสาวยุวรี จาปามูล
นางรัชสุดา บุตรดีศกั ดิ์
นางรัตตมนี มาสาซ้ าย
นางรัตนภรณ์ ดีจนั ทร์
นายลัดสะหมี คุนพะจันสี
นางสาววันวิสาข์ ทองติง
นางสาววานิช บุญครอบ
นางสาววิไลภรณ์ แก้ วอาสา
นางสาววิไลภรณ์ ไชยะเดชะ

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

นางวิไลวรรณ ศิริเวทยานนท์
นางศรัญญาภรณ์ สุทาธรรม
นายศักดา เชาว์สกู
นางศิเรมอร พิศาลเดช
นายศุภชัย ประเสริ ฐนู
นางสมใจ ปิ ตโุ ส
นายสมใจ โพธิ์ศรี
นางสาวสมศิริ ระวิวรรณ
นายสมหมาย จิตรโท
นางสันทนา คุณนา
นายสุเกียรติ สุจิมงคล
นายสุคนธ์ เชื ้ออุ่น
นายสุนทร แดนดี
นายสุพจน์ นาเลาห์
นางสุภลักษณ์ แก้ วแท้
นายสุรชัย กัลป์ชัย
นายสุรศักดิ์ พลซา
นางสาวสุวรรณา คามา
ว่าที่ร้อยตรี อมรเทพ แก้ วมณีวฒ
ั น์
นางสาวอรวรรณ แสนเยีย
นายอาทิตย์ ขูรีรัง
นางเอกกมล ประคองทรัพย์
สาขาวิชาวิจยั และประเมินผลการศึกษา
นายชลธวัฒน์ มีดี
นางสาวดวงใจ ขันชุมพล
นางเตียงสิน ปรัชญาเรื องพงษ์
นางถาวร ฮดมาลี
นายทีปกร โพธิ์จนั ทร์
นายนพพร แก้ วมาก
นางสาวนัฐพร แสนประสิทธิ์

79
80
81
82
83
84
85
86 นางสาวนิตยา หยองเอ่น
87 นายนิตพิ ศั รัตนะ
88 นางสาวนิภารัตน์ สอชัยสิทธิ์

89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

112
113
114
115
116
117

นางสาวบุษรา พักกระโทก
นางสาวเบญจมาศ กระตารัตน์
นางปนัดดา ผิวแดง
นางประทัด จันทราช
นายประเสริ ฐ วงศ์จวง
นางสาวพรเฉลิม สุพรหมอินทร์
นางสาวพัชราภรณ์ ชานาญไพร
นายพิพฒ
ั น์พงษ์ สมใจ
นางยินดี มณีรัตน์
นางสาวรวิพร ภูเพ็กซี่
นางสาวรัชนีวรรณ เยาวนารถ
นางรุ่งเรื อง แสนขันธ์
นางสาววัชรี ทองสุข
นางสาววันอาสาฬห์ จันทรสา
นางวิยะดา ศรี บรุ ิ นทร์
นายสิริพรชัย ศักดาประเสริ ฐ
นางสุทธินี แร่นาค
นางสุภาวดี ปกครอง
นางสาวสุมาลี ไกลเมือง
นายสุรศักดิ์ เครื อมา
นางโสภาพร บารุงสาราญ
นางสาวอนุจรี ประสาวะนัง
นางอุไร มีแพง
ปริ ญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการและการประเมินโครงการ
นางสาวนพรัตน์ แก้ ววงษ์ ษา
นางสาววรัชชา ศรี พทุ ธา
นายวิทวัส พิมพ์เสน
สาขาวิชาไทยศึกษาเพื่อการพัฒนา
นายศักดา มีสตั ย์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
นายจันทเกตุ เพชรทพร
นางสาวนันทวัน ไกรแสง

118 นางสาวปรี ยนันท์ สัจจาวาณิชย์
119 นางสมฤดี ไชยเดช
120 นายสรุจ ฆารสินธุ์
สาขาวิชายุทธศาสตร์ การพัฒนา
121 นางณัฐภัทร ธัมมนทีธนัฌชานนท์
122 นางสาวปรานต์ เย็นเพชร
123 นางวสุดา ด่านวิบลู ย์
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ เพื่อการพัฒนา
124 นางกุลธิดา รักศิลป์
125 นางเกษราภรณ์ ธรรมดา
126 นางขวัญฤดี ชมภูทอง
127 ดาบตารวจเจษฎา วงศ์นาม
128 นางนัคมน เงินมั่น
129 นางนันท์ภสร ทองมา
130 นางเนาวรัตน์ ภิรมย์อ่อน
131 นางสาวฟาม ถิ แทง ฮา
132 นางวิมาลา สุขทองสา
133 นายสมคิด พันธวงศ์
134 นายสายันต์ อนันเต่า
135 นายสุขสันต์ สุขทองสา
136 นางสาวเหงียน ถิ ห่ง
ปริ ญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการสร้ างเสริ มสุขภาพ
137 นางสาวกฤตติกา อุปรี ย์
138 นางจิราพร พิทกั ษ์
139 นายชาญวิทย์ จันดวง
140 นายบุญชนะ กลางเสนา
141 นางเบญจวรรณ ผิวอ่อน
142 นายประยุทธ สุริยวรรณ
143 นางปิ ยา อินทมาตย์
144 นางพงษ์ พิศ วรรณทองสุข
145 นายมนตรี มะลิต้น
146 นายสมทรง โสมาศรี

147 นายอภิเดช อาจปาสา
ปริ ญญาศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ ๑
148 นางสาวสุธาริ ณี พุทซาคา
149 นายวุฒิพงษ์ สังข์ปาน
150 นางสาวอังสุมา สายชาลี
151 นางสาวสุพตั รา แก้ วคา
152 นางสาวปนัฐดา ธัญญารักษ์
153 นางสาวบุปผา เพียปลัด
154 นางสาวสุนารี สิงห์นาครอง
155 นายเอกราช โทนประยูร
ปริ ญญาศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ ๒
156 นายทวีวฒ
ั น์ เปี่ ยมชนะภูมิ
157 นายสุชาติ เทียมทัน
158 นางสาวพักตรเพียงเพ็ญ เทพพุทธา
159 นางสาวนิลญา นามคุณ
160 นางสาวอรวรรณ จุลกองฮ้ อ
161 นางสาวพชรพร แถวโพธิ์
162 นายวชิรวิทย์ หลุง่ เป้า
163 นางสาวศิวราภรณ์ วรชินา
164 นางสาวสิริมา สีลม
165 นางสาวเพ็ญศิริ อิ่มวงษ์
166 นางสาวพรธิดา ว่องประจันทร์
167 นางสาวจุฑามาศ พิมคีรี
168 นางสาวอุมาพร แสงสุข
169 นางสาวปั ทมาพร ฝ่ ายลุย
170 นางสาววิรัณตรี เมฆวัน
171 นางสาวพันธิภา ธนะสูตร
172 นายวิลาศ บุญตอม
173 นางสาวหนึ่งฤทัย สายคาทอน
174 นางสาวสุวิมล สอนสุภาพ
175 นางสาวณัฏฐ์ ฎาพร แก้ วมณี
176 นายคมกริ ช ชูชานันท์
ปริ ญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

177
178
179
180
181
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
209

นางสาวกมลวรรณ ทองเหลา
นางสาวกรกนก มโนกัลยา
นายกริ ชกีรติ พร้ อมสุข
นายกฤษดา พันสอน
นางสาวกัณชภา นาหัวนิล
นายกิจการ ช่างทอง
นายกิตติพงษ์ ปึ กแก้ ว
นางสาวเกตุสดุ า สีสรุ ี ย์
นางสาวไข่มกุ สุภาวงศ์
นางสาวคัทรี ยา ก้ านพูล
นางสาวแค็ทรี ยา สีพรมมา
นางสาวจันทพร ปั ญญา
นางสาวจันทรา สุปิรัยธร
นางสาวจันสุดา แก้ วกัณหา
นางสาวจิราพร เกิดโภคา
นางสาวจีระวรรณ บุญป้อง
นางสาวจุฑาภรณ์ ชุตปิ รัชญากุล
นายฉัตรพงษ์ สมศรี
นายชัชวาล แก้ วโพนเพ็ก
นายชัยธวัช สารมะโน
นางสาวชาณิศา เปล่งศรี นิพนธ์
นางสาวญาณิศา ไชยเสือ
นายณัชพล แก่นพรม
นายณัฐกานต์ เงินไหลนอง
นายณัฐกิตติ์ วัชรสิทธิวฒ
ั น์
นายเดชาวัฒน์ ลาสม
นายถนัดชัย มุ่งหมาย
นางสาวทิพรัตน์ อินทร์ เจริ ญ
นางสาวทิพวรรณ กระลาม
นายธนากร ศรี ธรรม
นางสาวธัญญารัตน์ ราชปั ก
นางสาวธารชลา เรื องใสส่อง
นายนคร สุระเกตุ

210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242

นายนคเรศ ศรี หนารถ
นายนพรัตน์ มะโหธร
นางสาวนภา แพงเบ้ า
นางสาวนริ ศรา ช่วยหาญ
นางสาวนฤมล ทองวิเศษ
นางสาวนฤมล โสภาพุฒ
นางสาวนันธิชา สุคงเจริ ญ
นางสาวน ้าผึ ้ง แสงมาก
นายนิชคุณ พรมวัง
นางสาวนิตติยา ฮ้ อยก่า
นางสาวนิตยา อภัยนอก
นางสาวนิภาวรรณ ปลัดนู
นางสาวประภัสษร วงษ์ ประจักร์
นางสาวปวีณา งอนป้อง
นางสาวปวีณา แนวสัตย์ซื่อ
นางสาวปั ทมาภรณ์ กรมราช
นางสาวปาริ ชาติ ช่อทัยสงค์
นางสาวไปรมาตร สีบญ
ุ เรื อง
นายพงศ์ธาดา จันทร์ เดียว
นายพงศ์ศริ ิ รู้กิจ
นางสาวพรพรรณ ดาดี
นางสาวพัชณี พันสนิท
นางสาวพัชราภรณ์ สีดาน้ อย
นางสาวพัชรี พรมมาวัน
นางสาวพัชรี อุ่นทองดี
นายพัฒนชัย ตอพล
นางสาวพิณผกา ขันลิวฒ
ุ ิ
นางสาวไพริ นทร์ สมีดี
นางสาวไพลิน อะวันนา
นายภัควัฒน์ จันทะแพง
นางสาวภัสราภรณ์ ดาวะดึง
นายภาคภูมิ จิตรนิยมแสน
นายภาตะวัน อยู่เย็น

243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275

นางสาวภูมริ นทร์ มะลิวลั ย์
นางสาวมยุรี สุรินทร์
นายมหัทธนะ อติโรจน์
นายมาตการ พรหมสาขา ณ สกลนคร
นางสาวยลดา ดวงบุบผา
นายยุทธการ พรมด้ วง
นายยุทธนา อยู่เย็น
นายยุธพงษ์ นวลสวาท
นางสาวยุภาริ นทร์ ว่องไว
นางสาวเยาวลักษณ์ สุคงเจริ ญ
นางสาวรัชตวรรณ ทวีรัตน์
นางสาวรุ้งลาวัลย์ ทบนา
นางสาวลลิตวดี ศรี คาวรรณ
นางสาวลักขณา ทิพรักษ์
นายลิขิต พิสดี
นางสาววณิชชา ราชโยธา
นายวรดร สมกิจเรื อง
นางสาววรรณพร สอนใสย
นางสาววรรณิศา เข็มจันทร์
นางสาววรัญญา บุญยะฤทธิ์
นางสาววิชตุ า ฦาชา
นางสาววิภาพร ภูมิทตั
นายวีรยุทธ ชาติขยัน
นายวีรศักดิ์ สุต้น
นายวุฒินนั ท์ ดวงลาปา
นายศรายุทธ พาโนมัย
นางสาวศศิธร จันทร์ แดง
นางสาวศศิวิมล ขึ ้นเสียง
นางสาวศิริโฉม ภูท้าว
นายศุภชัย สกุลนภารัตน์
นายสกลวัฒน์ สีนวล
นายสถิระ ญาติวงษ์
นายสมเกียรติ เศษดี

276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307

นายสันติภาพ เพ็ชรหาญ
นายสุขเกษม คาพะวงค์
นางสาวสุจิตรา พรมมา
นายสุทธิพงษ์ พละสาร
นางสาวสุธาทิพย์ ปั ชชาพงษ์
นางสาวสุนทรี ชมภู
นางสาวสุพตั รา พ่วงขา
นางสาวสุรีย์รัตน์ ฟองอ่อน
นางสาวสุวรรณี เสียงสาย
นายแสวง ผิวพันธมิตร
นางสาวหทัยรัตน์ ภาหวัน
นายอดิศร ก้ อมมะณี
นางสาวอนุสรา แซ้ นสีดา
นางสาวอนุสรา บุญบารุง
นางสาวอภิญภรณ์ พุกหน้ า
นายอภินนั ท์ ทองปั น้
นางสาวอังสดาล ธนะสูตร
นายอานนท์ ศรี สว่าง
นางสาวอาภาพร อินทพันธ์
นางสาวอุไรวรรณ ชินศรี
นายเอกพจน์ ศรประสิทธิ์
นางสาวเอ็มอร หยวกดา
ปริ ญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ ๑
นางสาวธณัฐฐา สุรินโท
นายกาญจนเศรฐ โสดาโคตร
นายพงศ์ศริ ิ ฉลาดพันธ์
นางสาวหนึ่งฤทัย พิลาฤทธิ์
นายวรธน พรมจันทร์
นางสาววรรณิการ์ โสดวิลยั
นางสาวชฎาพร ศรี บญ
ุ
นางสาวปิ ยนุช พาที
นายอุทาน บุญรักษา
นางสาวประจักษ์ ชะชิกลุ

308
309
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311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339

นางสาวสกุลรัตน์ สุจริ ต
นายกิตติพงศ์ ไชยมิ่ง
นางสาวจีรภา วงศาราช
นางสาวดวงเนตร ทาสงค์
นางสาวจิรานุช จันทร์ เรื องศรี
นางสาวสุนิษา มะดาศรี
นายฉัตรชัย อยู่เย็น
ปริ ญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ ๒
นายพิทกั ษ์ เขต ประทุมจร
นายชาญวิทย์ อุดทา
นายจีระศักดิ์ โคตรวงษา
นางสาวรัตนา แก้ วกันหา
นางสาวสุธิดา จาปาสี
นางสาวจินตนา ฉลาดดี
นายประหยัด แสงดาว
นางสาวพัชรี ยา นากันหา
นายกิรติ นามวงษา
นายจักรกริ ช ประภาษี
นางสาวศิริใหม่ ไพรตื่น
นายสันติสขุ สาครขันธ์
นางสาวมนัสนันท์ บุญเสริ ม
นางสาววราภรณ์ บัวทิน
นายวัชริ นทร์ เสาะเห็ม
นายเอกสิทธิ์ โสกัณทัต
นางสาวละอองดาว กุมรัตน์
นายสิทธิกร พลซา
นางสาวสุดาพร กลางเสนา
นางสาวจรรจิรา นามกอง
นายวิทยา เที่ยงธรรม
นางสาวจิตรา มัครมย์
ว่าที่ร้อยตรี อริ ชยั สงค์เวียง
นางสาวพรพิมล สามหมอ
นางสาวน ้าหวาน หงอกแก้ ว

340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372

นางสาวพิกลุ ทอง หลักโคตร
นางสาวพิไลพร สมใจ
นางสาวเอมมิกา จันทะดวง
นางสาวไอลดา รัสสัยการ
นายพงษ์ เดช สุนารัตน์
นางสาวรัศมี จิตะแสง
นางสาวจริ ยา ทัพทะมาตย์
นางสาววจีภรณ์ ยาม่วง
นายธีระศักดิ์ พิมจันทร์
นายประสาน บุญกอด
นายไผ่ สีหามาตย์
นางสาววงศ์ศริ ิ คาอ้ อ
นางสาวชไมพร ศรี ษะเกษ
นายสันติสขุ ไชยสีฮาด
นางสาวสุภารัตน์ คาเขื่อน
นางสาวอภิวรรณ เวียงจันทร์
นายอรรถพล นนทะภาพ
นางสาวธิดาภรณ์ อ้ วนโฮม
นางสาวปนัดดา จันทราช
นางสาวมุกดา ขานเขว้ า
นางสาวสุนิสา แสนสุนนท์
นายจตุรงค์ สุวรรณสังโส
นางสาวทิวานนท์ เทชะ
นางสาวทิพวรรณ ปามา
นางสาวศศิการ กิ่งกนทา
นางสาวสุรัสวดี สุตยิ ะวรรณ์
นางสาวเสาวรส ปั กเกตุ
นายกิตพิ งษ์ ศิริโส
นางสาวเกวลิน แผนจันทร์
นางสาวสุพตั รา พุทธจันทร์
นายขวัญชัย พรมพิมพ์
นางสาวจุฬารัตน์ พิมพ์พฒ
ุ ิ
นายไตรจักร์ พรมศรี

373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
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402
403
404

นางสาวปาริ ชาต ธีมะศิลป์
นางสาวพิชญ์ ปรี ญา ใจสะอาด
นางสาวสาวิตรี ทับอาษา
นายอาพล รัตนแสง
นางสาวฉัตรนภา สินนา
นางสาวกมลพรรณ พันสนิท
นางสาวเจนจิรา บุญสิงห์
นางสาวณัฐนันท์ ทิพดง
นางสาวนิตยา พิณธุวนั
นางสาวพรศิริ ขวัญคม
นายพลากร ตันสด
นางสาวละมัย สุดสุวรรณ์
นางสาวลักษณา สาจิตร
นางสาวฐิ ตพิ ร สะบก
นางสาวนุสรา นิลเกตุ
นางสาววนิดา บัวระภา
นายวิทยา เจียรกลาง
นายศักดิ์ธยา ดีกดุ ตุ้ม
นางสาวเสาวลักษ์ ไชยพิลา
นางสาวนุสรา ศิริวิ
นางสาวรัตนา คาเครื อ
นางสาวกุมาริ กา ยางวิเศษ
นางสาวนิภาวรรณ ผุดผ่อง
นางสาวปรี ยวิชญา จูมจะนะ
นางสาววิรงณ์รอง วงค์ไชยา
ปริ ญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
นางสาวกชกร เพียพล
นางสาวกนกพร คาภักดี
นายกนกพล แก้ วแสนชัย
นางสาวกนกภรณ์ โคกวิลยั
นางสาวกนกวรรณ์ ชัยเนตร
นางสาวกนกวรรณ แก้ วแสนเมือง
นางสาวกนกวรรณ จักดี

405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

นางสาวกนกวรรณ หมื่นชัง่
นางสาวกมล พันธ์ พิศ
นางสาวกมลชนก พลเสนา
นางสาวกมลชนก พินิจมนตรี
นางสาวกมลชนก มาจันแดง
นางสาวกมลชนก ศรี ภธู ร
นางสาวกมลนาถ ชาวดอน
นายกรกฎ พิลากุล
นางสาวกรรณิกา จันทะศรี
นางสาวกรรณิการ์ สอนพรหม
นางสาวกรองกาญจน์ ทองโคตร
นายกฤษฎา ยากลาง
นายกฤษฎา แสงจันทร์
นายกฤษณะ มาลอด
นายกฤษณะ สอนไสย์
นางสาวกลิ่นสุคนธ์ กงทอง
นางสาวกองคา บุญทะจันทร์
นางสาวกัญญา เหล่าสุขา
นางสาวกัญญารัตน์ สืบสาย
นางสาวกาญจนา ปะติเก
นางสาวกาญดา อะวะตา
นางสาวกานต์วลี หอมนาน
นายกาพล เกษาดี
นางสาวกิ่งราณี ภิรมย์ไกรภักดิ์
นายกิตติพนั ธ์ ปั ญจรัก
นายกิตติศกั ดิ์ ศรี จนั ทวงษ์
นายกิตธิ ัช นราภิชาต
นายกิตพิ งษ์ ผุยมาตย์
นายกิตพิ งษ์ วงษา
นายกุสชุ ล สัจจสังข์
นางสาวกุสมุ า จอดนอก
นายเกชา แก้ วนารี
นายเกรี ยงศักดิ์ ตันกสิกิจ

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470

นางสาวเกลียวทราย ขุมดินพิทกั ษ์
นางสาวเกษทิพย์ จันทราษี
นายเกษมศักดิ์ ดวงเพชร
นายไกรวุฒิ มังษาอุดม
นางสาวขจีจนั ทร์ ประสมศรี
นางสาวขติยา ไชโยแสง
นางสาวขนิษฐา คาพิมพา
นางสาวขวัญแก้ ว ซุ้ยไกร
นางสาวขวัญชนก ใจอ้ อม
นายคงศักดิ์ ผิวจันทึก
นายคชาพล อมาตยคง
นายคฑาวุธ ผงสา
นายคมกฤษ คิดทา
นายคมสันต์ พรนามแสง
นางสาวจตุพร จันอ่อน
นางสาวจริ ญญา ศรี ละ
นายจักรกริ ช เชื ้อไพบูลย์
นายจักรกฤษณ์ วางอภัย
นายจักรพงษ์ ประเสริ ฐ
นางสาวจันจิรา สมอเขียว
นางสาวจันทร์ จิรา บุตรจรัญ
นางสาวจันทร์ เพ็ญ แดนสามสวน
นางสาวจาณุลกั ษณ์ ดีเจริ ญ
นางสาวจารุวรรณ อินทรพินิจ
นายจารัส เทียนหอม
นางสาวจิตพิสทุ ธิ์ โมราขาว
นางสาวจินตนา กุลบุตร
นางสาวจินตนา ปาระมี
นางสาวจินตนา พึง่ ตน
นางสาวจินตนาพร สุนทรพินิจ
นางสาวจินตหรา สุพรรณท้ าว
นายจิรโชติ วังคีรี
นายจิรพงษ์ คามวุฒิ

471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
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492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503

นายจิรภัทร ลือสีลา
นางสาวจิราภรณ์ โคกสีอานวย
นางสาวจิราภรณ์ ทันหา
นางสาวจิราภรณ์ พรมวาศรี
นางสาวจิราภรณ์ เมืองแสน
นางสาวจิราวรรณ ไชยโยธี
นางสาวจีระประภา มาดา
นางสาวจีระภรณ์ สินจักร์
นางสาวจุฑามาศ คาภู
นางสาวจุฑามาศ งามจิตร
นางสาวจุฑามาศ ดวงแก้ ว
นางสาวจุฑารัตน์ พลชา
นางสาวจุฬาพร อ่อนศรี
นางสาวเจนจิรา ผิววงษ์
นายเจนภพ จันทร์ เพ็ง
นายเจษฎางค์ แผ่นผา
นางสาวแจ่มนภา สีบู
นายฉัตรชัย โลขันสา
นางสาวฉัตรมณี ชมสว่าง
นางสาวฉันทนา ศรี ภแู พน
นายเฉลิมชัย ศรี ปัญญา
นายเฉลิมพล ธิมี
นางสาวชฎาพร สิมสวัสดิ์
นางสาวชนน์รวี แสงศรี เรื อง
นางสาวชนัญชิดา ดงพระกิจ
นางสาวชนาธินาถ จันทนประเสริ ฐ
นางสาวชริ สรา คลังอุด
นางสาวชลธิชา แก้ วสา
นางสาวชลธิชา เพชรสูงเนิน
นางสาวชลิตา ผิวสวัสดิ์
นางสาวชโลธร ทองแดง
นางสาวช่อลัดดา สุวรรณะ
นายชัยวัฒน์ กมลรัตน์

504
505
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507
508
509
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512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536

นายชาคริ ส ฤทธิศกั ดิ์
นายชาญวิทย์ แสนใจ
นางสาวชุดาภา นามหล้ า
นายชูชาติ หูตาชัย
นายไชยา โสมาศรี
นางสาวญาณินท์ ชื่นชม
นายฐานันดร เกษทองมา
นางสาวฐาปนิก กลิ่นทอง
นางสาวฐิ ตา นารี
นางสาวฐิ ตมิ า ขุนเกลี ้ยง
นางฐิ ตมิ า ปฏิเมตา
นางสาวฐิ ตมิ า ลาดเงิน
นายณกรณ์ แสงไชยา
นายณฐกร เกษทองมา
นายณภัทร ทับงาม
นางสาวณภัทร ศรี อดุ ร
นายณรงค์ โคกแดง
นายณรงค์ฤทธิ์ บุตรวงษ์
นางสาวณัฏฐ์ นรี เรื องทอง
นางสาวณัฐนันท์ ศรี บรรเทา
นายณัฐพงศ์ บุญสม
นายณัฐพนธ์ วรรณชัย
นายณัฐพล โคลา
นายณัฐวุฒิ พงษ์ สวัสดิ์
นางสาวณิชารี ย์ เมตไทยสงค์
นางสาวดลนภา บรรณบดี
นางสาวดวงเดือน เทศนอก
นางสาวดวงตา คาอ่อน
นางสาวดวงพร โสวันนา
นางสาวเดือน พุทธาคา
นางสาวเดือนเพ็ญ ชื่นชม
นางสาวเดือนเพ็ญ มารมย์
นางสาวเดือนเพ็ญ สงวนศิลป์

537
538
539
540
541
542
543
544
545
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547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
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559
560
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564
565
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569

นายถิรนัย วังคีรี
นายทรงฤทธิ์ เหล่าจตุรพิศ
นายทวีเดช หมื่นภูเขียว
นายทวีศกั ดิ์ เพชรพรม
นายทศชนินทร์ สุเมโท
นายทศพล จันทร์ มี
นายทศพล นิมา
นายทัศนัย ชัยเสือ
นางสาวทัศนา ทองจารูญ
นางสาวทัศนีย์ เพียแสน
นางสาวทิพวรรณ ขันเดช
นางสาวทิพวรรณ ศรี โนนยาง
นางสาวทิพวรรณ สาระพันธ์
นายทิศศาพร เนตรแสงศรี
นายธงชัย บุญธรรม
นายธนกฤษ ถิ่นถาน
นายธนชาติ พรมลารักษ์
นายธนพนธ์ บัวละคร
นายธนพล ทาส่วย
นายธนรัตน์ ปั กษี
นายธนวัตร สิมสวัสดิ์
นายธนัสศักดิ์ บุญอุ้ม
นายธนากร ชัยชนะ
นายธนากร ผาทุม
นายธนาคาร น้ อยจันทร์
นางสาวธนาพร บุตรวิไล
นางสาวธนารัตน์ กันหาธรรม
นายธนาวี ขันพิมลู
นายธนิน อุทมุ พิรัตน์
นายธรรมวัฒน์ สุภกรรม
นางสาวธราภรณ์ พระโคตร
นายธวัชชัย บุญเฉลิม
นางสาวธัญญารักษ์ อินตระกูล
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นางสาวธัญญารัตน์ สิงห์พนั ธุ์
นางสาวธิดารัตน์ จอกแก้ ว
นายธิตพิ งษ์ อนุศรี
นายธีรพงศ์ คงโนนกอก
นายธีรพงศ์ สอนสุภาพ
นายธีรวัฒน์ ชมภูมาตร์
นายธีรวัฒน์ ศรี บรุ ิ นทร์
นายธีรศักดิ์ ถูกใจ
นายธีระยุทธ สุตยิ ะวัน
นายธีระวัฒน์ น้ อยนพพระ
นายธีระวุฒิ เถาฉิม
นางสาวธีราพร บัวละคร
นายนคริ นทร์ พูลศรี
นางสาวนงรักษ์ คงสวรรค์
นางสาวนนิมล ปลัง่ กลาง
นายนพพร สอนเวียง
นางสาวนพรัตน์ จันมา
นางสาวนภษร แก้ วพรม
นายนภัทร มัชฌิมา
นางสาวนภาพร ดานะ
นางสาวนริ ศรา นาทันตอง
นางสาวนริ ศรา ปะนะภูเต
นางสาวนัชฎาพร เรื องศรี
นางสาวนัฎฐาภรณ์ จันทะภา
นายนัฐธนพล ขาวหนู
นายนัฐพงษ์ แก้ วไชยะ
นางสาวนัฐฤดี พันก้ อม
นางสาวนันทพร ยันมาลัยทอง
นางสาวนันทิญา โยธิกลุ
นางสาวนันทิยา ไทยปิ ยะ
นางสาวน ้าทิพย์ น้ อยผาง
นางสาวน ้าฝน พันศรี
นายนิกร ศรี แก้ ว
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นางสาวนิตยา ภูน ้าเย็น
นางสาวนิตยา ศรี ดาธรรม
นางสาวนิตยิ า กว้ างขวาง
นางสาวนิพาดา สีจนั โท
นางสาวนิภาดา โลมพันธ์
นางสาวนิภาพร บุดดา
นางสาวนิภาวรรณ โสประดิษฐ
นางสาวนิรัญญา ดวงแสนจันทร์
นายนิรันดร์ ชัยวิเศษ
นายนิรุจ เทียมกินนารี
นางสาวนิลาวรรณ คาฝั่ น
นางสาวนิลาวรรณ ผาคา
นางสาวนิศากร สุธงษา
นางสาวนิศาชล กระจ่างถิ่น
นางสาวนิสากร นาพิบลู ย์
นางสาวนีรณา บุญมีวิเศษ
นางสาวนุจรี โสภัณ
นางสาวนุช คามุงคุณ
นางสาวนุธิดา ชาภักดี
นางสาวนุศรา คามงคุณ
นางสาวเนตรนภา ชาญนอก
นายบรรณวิชญ์ นิลธวัช
นางสาวบวรรัตน์ คารัง
นางสาวบุบผา บุตรกุล
นางสาวบุศรัตน์ สมีดี
นางสาวเบญจวรรณ กาเผือก
นางสาวเบญจวรรณ มูลอาสา
นายปกรณ์ จิตจา
นายปกรธรรม์ วันนา
นายปฏิภาณ บัวโคกรัง
นางสาวปฐมาวดี มูลไชย
นางสาวปณิดา สารวงศ์
นางสาวปนัดดา นากร
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นางสาวปภัสสร สุวรรณบล
นางสาวปภาวริ นท์ อินนุรักษ์
นางสาวประกายมาศ ไชยสิทธิ์
นายประยูร รวยทุน
นายประสาน เนตรแสงศรี
นางสาวปริ ชาติ ภูตา
นายปริ ญญา มหาโยธี
นางสาวปวริ ศา ทองปั น้
นางสาวปวีณา ทาเวียง
นางสาวปวีณา พิลาฤทธิ์
นางสาวปวีณา เวียงยศ
นางสาวปวีณา แวงไทย
นายปั ญญา หาญโก่ย
นางสาวปั ทมา พงษ์ โพนเพ็ก
นางสาวปาณิศา ไชยศรี สงคราม
นางสาวปานทิพย์ เซี่ยงหวอง
นางสาวปาลิตา อุทธบูรณ์
นางสาวปิ ยวรรณ อเนกเวียง
นายปิ ยะ แทนจาปา
นางสาวปิ ยะณัฐ ชูเชิด
นางสาวปิ ยะนุช ทองโคตร
นางสาวปิ ยะนุช บุสนาม
นางสาวปิ ยะพร วิเชียรดี
นายปิ ยะพล วังสา
นางสาวเปรมฤดี ชมวงษ์
นายพงศ์เทพ ดอกเข็ม
นายพงศธร ชัยพุทธา
นายพงศ์พนั ธ์ จันทพล
นายพงษ์ ทวี กาวน
นายพงษ์ พฒ
ั น์ วรรณไชย
นายพงษ์ พฒ
ั น์ อ่อนช้ อยสกุล
นางสาวพจนา ไชยเดช
นายพชร กองมณี
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นายพนมกร หินชัย
นางสาวพนาพร สมศรี
นายพยุงศักดิ์ ภักมี
นายพรชัย วัฒนะ
นางสาวพรธิดา จันทนา
นางสาวพรพรรณ ปิ งตา
นางสาวพรพรรณ เป่ งหนองแซง
นางสาวพรพรรณ อ่อนพินา
ว่าที่ร้อยตรี หญิงพรพิมล บุญเลี ้ยง
นางสาวพรพิมล สาคะริ นทร์
นางสาวพรพิสทุ ธิ์ สัตย์นาโค
นายพรภิรม ราชซุย
นางสาวพรรณธราพัทธ์ ชายวิริยางกูร
นางสาวพรรณวิกา โพธิอามาตย์
นางสาวพรสุดา บรรพต
นายพลวัฒน์ โพธิ์ปลัด
นางสาวพัชรา เอติรัตน์
นางสาวพัชริ นทร์ กล้ าหาญ
นางสาวพัชริ นทร์ ตอฤทธิ์
นางสาวพัชริ นทร์ สุริยะธรรม
นางสาวพัชรี เกษทองมา
นางสาวพัชรี ศรี พา
นางสาวพัชรี ยา น้ อยเวียง
นายพัฒณพงษ์ สาครขันธ์
นางสาวพัทนดา จันทะคุณ
นายพัลลภ ครุนนั ท์
นายพายุ สระบุรี
นางสาวพิกลุ ภูชาคา
นายพิชยั สระทองอ้ อย
นายพิชิตชัย พุทธมี
นายพิเชษฐ์ ประเสริ ฐสาร
นางสาวพิทธิยาภรณ์ ศรี จมุ พล
นายพิทกั ษ์ คงพิรุณ
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นายพิธิชยั ทะสา
นางสาวพิมพ์ปวีณ์ พิมพ์ดดี
นางสาวพิมพิศา ธรรมมิยะ
นางสาวพิรยา ช่างเกวียน
นางสาวพิรุฬห์ลกั ษณ์ วันทองสุข
นายพิศษิ ฐ์ สมอบ้ าน
นายพิษณุ พรมมาวัน
นายพิสฐิ ศรี บรุ ิ นทร์
นายพุทธชาติ นาแข็ง
นางสาวเพชรปวีณ์ เห็มกอง
นางสาวเพชรรัตน์ สิงห์นวน
นางสาวเพ็ญนภา รัตนติสร้ อย
นางสาวเพ็ญพักตร์ เชื ้อไพบูลย์
นางสาวเพ็ญพักตร์ วังสีโก
นางสาวแพรวไพริ นทร์ เสมอโพก
นางสาวไพจิตร หนูดา
นายไพรัตน์ ศรี บรุ ิ นทร์
นางสาวไพรัตน์ หลอดบุตร
นางสาวไพริ นทร์ พลสารคาม
นางสาวภัชรา มุ่งวิชา
นางสาวภัทรี ยา บุญเรื องนาม
นางสาวภัสชากรณ์ ไชยสีหา
นายภาณุ พัฒนพงศ์
นายภานุทศั น์ บัวระภา
นางสาวภารวี สุรินทร์
นายภาสกร เดชโค้ น
นายภาสกร ภูมาศ
นายภุชงค์ ศิริสวุ รรณ
นางสาวภุมริ นทร์ สุขบัว
นายภูวเดช มังคละไชยา
นางสาวมณีรัตน์ ไชยพลอินทร์
นางสาวมลทิรา แก้ วหยาด
นางสาวมลฤดี พิมสาลี
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นายมานพ ตามอารมณ์
นางสาวมาลัย สายมิ่ง
นางสาวมาลินี สุดตา
นางสาวมินตรา ดวงบุบผา
นางสาวมุกริ นทร์ พงษ์ ธนู
นางสาวมุกริ นทร์ ราศรี ชยั
นางสาวมุธิดา สนเจริ ญ
นายแมน แสงงาม
นายยศวริ ศ จาปาเทศ
นายยุคนธร พรกลมวรรณ
นายยุทธนา ผาลี
นายยุทธศักดิ์ มิตรมาตร
นางสาวยุพาพร ชาวบัวใหญ่
นางสาวยุภา สอนแก้ ว
นางสาวยุภาวรรณ คามะดา
นางสาวยุวดี มีราช
นางสาวยุวริ นทร์ บุดดา
นางสาวยุวลี พิมพ์แก้ ว
นางสาวยุวลี ม่วงมนตรี
นางสาวเย็นจิตร แก้ วลือ
นางสาวเยาวภา ศาลา
นางสาวใยดาว ชาวหันคา
นางสาวรจนา บงสิมมา
นายรณชัย ขุนภักดี
นางสาวระพีพรรณ ทรงแสงฤทธิ์
นายรังสรรค์ สุธรรมมา
นางสาวรัชฎาพร บุญศรี
นางสาวรัชฎาพร แสงคา
นางสาวรัชนก แก้ วเหล่ายูง
นางสาวรัชนก วารี
นางสาวรัชนีกร ธรรมมา
นางสาวรัฐติกาล เพ็งพล
นายรัฐพล ศรี บญ
ุ คา
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นางสาวรัตติกาล กิ่งพา
นางสาวรัตติกาล พรมดี
นางสาวรัตนภรณ์ หลอดแพง
นางสาวรัตนา ยอดรัก
นางสาวรัตนาวดี ดันนอก
นายรัศมิทตั เกษเกษร
นางสาวรุ่งนภา สุกใส
นางสาวเรวดี โคผดุง
นายเรื องวิทย์ แก้ วสูงเนิน
นายฤทธิชยั ศิลารักษ์
นางสาวลลิตา ภูคงคา
นางสาวละอองดาว เหล่าก้ อนคา
นางสาวลักขณา เมืองพา
นางสาวลัดดา สีหาวัตร
นางสาวลัดดาวรรณ ตันยะลา
นายวงศกร ป้องนารา
นางสาววงษ์ เดือน พันสนิท
นางสาววณิภา วรรณสาร
นายวทัญญู สีจลุ ลา
นางสาววนัสนันท์ ดวงเศสวงค์
นางสาววนิดา สุขปื อ้
นายวรกุล นนทะโคตร
นายวรชัย ศรี คา
นายวรพจน์ พรมโสภา
นายวรพนธ์ รบศึก
นายวรยุทธ อนุกลู
นางสาววรรณธิดา ศรี หะ
นางสาววรรณวิภา สมิทธิกลู
นางสาววรรณิกา เพชรนก
นายวรวิทย์ แสนตัน
นายวรวุฒิ ผิวนางงาม
นายวรวุธ พรมนิล
นางสาววรัญญา ศรี หลอด
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นางสาววราภรณ์ ชาติขยัน
นางสาววราภรณ์ อุดแก้ ว
นางสาววรารัตน์ กลางท่าไคร้
นางสาววรี พร คาบุดษิ
นางสาววลาสินี เจริ ญวัย
นายวสันต์ นันแจ้ ง
นายวสันต์ เอี่ยมศรี
นางสาววัชรี เต็มวงษ์
นางสาววัชรี ภรณ์ กระฮาดหนู
นายวันเฉลิม เคนหงษ์
นายวันเฉลิม บัญชาวัง
นางสาววัลนิภา ทับปั ดชา
นายวัลลภ อินทะนาลัม
นางสาววัลลภา ประพาสถาพร
นางสาววารี รัตน์ ใจอ้ อม
นางสาววารุณี ทองปั น
นางสาววาสนา ธรรมศิริ
นางสาววาสนา สุเสนา
นางสาววิกานดา แขมโคตร
นายวิจิตร เดชทะสอน
นางสาววิชชุดา ธนะสูตร
นายวิชยั ไชยหานิจ
นายวิชาญ วงษา
นายวิชาญ แห่งภูเขียว
นายวิเชียร ญารังสี
นายวิทยา เชื ้อบุญมี
นายวิทวัฒน์ พรมมี
นายวิทวัส กองสุวรรณ
นายวินิจ ขวัญดี
นางสาววิภาดา พลบัว
นางสาววิภาดา สาระทัศนานันท์
นางสาววิภาพร คาประเสริ ฐ
นางสาววิภาภรณ์ ประโยชน์มี
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นางสาววิภาวดี บุเกษ
นางสาววิภาวรรณ เครื อลี
นางสาววิราศิณี คาตื ้อ
นายวิโรจน์ โสประดิษฐ์
นางสาววิลาวรรณ สุวรรณเพ็ง
นางสาววิลาสิณี คุณทาบุตร
นางสาววิไลวรรณ นามบิดา
นายวิษณุวฒ
ั น์ บุสาโรง
นายวีรพงษ์ แก้ ววงษา
นายวีรยุทธ มูลงาม
นายวีรวุธ สิงจันทึก
นายวีระชัย อาษาริ นทร์
นายวีระชาติ โกษาจันทร์
นายวีระพงษ์ วารี ศรี
นายวีระพงษ์ ศรี มงคล
นายวุฒินนั ท์ รักษาราษฎร์
นายวุฒิพงษ์ โชตยาธิวฒ
ั น์
นางสาวแววมณี สีแสนซุย
นายศตวรรษ นามไพร
นายศตวรรษ รัตนาวิวฒ
ั น์
นางสาวศรัญญา ศรี นะ
นางสาวศรัญย่า ฝาตรัด
นายศราวุฒิ ทาดัน
นางสาวศรี แพร สุบรรชม
ว่าที่ร้อยตรี ศกั ดิ์ชยั พิมพ์เหม
นางสาวศันศนีย์ ทับอาษา
นางสาวศิริญญ์ รดา พงค์สาคร
นางสาวศิรินภา โตสงวน
นางสาวศิรินภา นามบุตร
นางสาวศิริพนั ธุ์ เพียสุระ
นางสาวศิริรัตน์ เชื ้อไพบูลย์
นางสาวศิริวรรณ เกตุพิจกั ร์
นายศิวณัฐ สาระพันธ์
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นางสาวศิวพร เตมีศกั ดิ์
นายศิวโรตม์ แก้ ววงษา
นายศิวาวุธ สุนทรศารทูล
นายศุภกิจ คามณีจนั ทร์
นายศุภกิต อาระสา
นายศุภฤกษ์ เสนาหมื่น
นายศุภวัฒน์ รุ่นสันเทียะ
นางสาวสกาวเดือน กาดนอก
นางสาวสกุลรัตน์ ทีวนั ดี
นายสถาพร ทองวงค์ญาติ
นางสาวสถาพร สุตพรม
นางสาวสถิดาภรณ์ จิตกุศล
นายสมบูรณ์ มณีจนั ทา
นายสมพงษ์ ศิริบนั
นายสมยศ ศรี เมือง
นางสาวสริ นญา ศิลา
นายสันติ วันนา
นายสันติธร อ่อนพันธ์
นายสามารถ ศรี ทรงเมือง
นางสาวสายชล สุทธิ
นางสาวสายฝน รวมธรรม
นายสายเพ็ชร สุนทอง
นางสาวสาวิการ์ สุขแสน
นายสาราญ กุระณี
นายสิทธา จันทะคุณ
นายสิทธิเดช วงค์คาคูณ
ว่าที่ร้อยตรี สทิ ธิศกั ดิ์ โคตรณรงค์
นางสาวสินจัย พิมคีรี
นายสิรวิชญ์ ชัยเวทย์
นางสาวสิราวรรณ เฉื่อยมะเริ ง
นางสาวสิริพร เครื อลี
นางสาวสิริพร หมอยา
นางสาวสิริภา พันธุพารา
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นางสาวสุกญ
ั ญา พรพิพฒ
ั น์
นางสาวสุกญ
ั ญา พลธรรม
นางสาวสุกญ
ั ญา ศรี หะ
นางสาวสุกญ
ั ญา สอนสี
นางสาวสุกญ
ุ ชรี บุญภา
นางสาวสุจิตรา ชัยแก้ ว
นางสาวสุจิตรา ทานะผล
นางสาวสุจิตรา สมคุณ
นางสาวสุชาดา ลุนบับ
นางสาวสุดารักษ์ อุ่นแก้ ว
นางสาวสุดารัตน์ วงษ์ ทอน
นางสาวสุทธิดา พรมใจ
นายสุทศั น์ ปั ดชาเขียว
นายสุบรรณ แพงโพธิ์
นางสาวสุปราณี ชัยอามาตย์
นางสาวสุพรรณี เตศิริ
นางสาวสุพรรษา รุ่งอยู่ศริ ิ
นางสาวสุพรรษา วรรณชัย
นางสาวสุพรรัตน์ แก้ วกัญญา
นางสาวสุพตั รา กมลรัตน์
นางสาวสุพตั รา แก้ วสุวรรณ์
นางสาวสุพตั รา พันธะ
นางสาวสุพตั รา สิงห์สวุ รรณ
นางสาวสุพตั รา สุวรรณคุ้ม
นางสาวสุพตั รา เสนาฤทธิ์
นางสาวสุพตั รา อุปรี
นางสาวสุพิชชา เอี่ยมศิริ
นางสาวสุภาดา ขุ่ยจิ ้ม
นางสาวสุภาพร วิจิตรจันทร์
นางสาวสุภารัก ภูมิพนั ธ์
นางสาวสุภาวดี คามูลละคร
นางสาวสุภาวดี สาตี
นายสุเมเธียร คาลุน
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นายสุรเชษฐ์ สาลาสุตา
นายสุรพล นามมูล
นายสุรศักดิ์ เวชบรรพต
นายสุรสิทธิ์ ธนสถิตย์
นางสาวสุริญญา เรี ยนพิศ
นายสุริยงค์ เนื่องมัจฉา
นายสุริยา เบ้ าวรรณ
นางสาวสุรีรัตน์ ศรี บวั ริ นทร์
นายสุลกั ษณ์ ทวยทุย
นายสุวจั น์ ลิ ้มประเสริ ฐ
นางสาวสุวิสา อินนอก
นายเสกสรร พิมสารี
นายเสมา วังคีรี
นายเสรี วรรณจาปี
นายเสาร์ เอก นุขนั ธ์
นายแสงทวี วัฒนะ
นายโสภณ เพ็ชรสูงเนิน
นางสาวโสภา สาวะศรี
นางสาวโสรญา จอมศรี ประเสริ ฐ
นางสาวโสรญา วันนา
นางสาวโสรญา โสมิตร
นางสาวหญิงฤดี รามศิริ
นางสาวหนึ่งฤทัย จรูญศรี
นางสาวหยาดนภา ผาน ้าคา
นายองอาจ ป้านภูมิ
นางสาวอนงค์ วันทะชัย
นางสาวอนัญญา พรหมเมตตา
นายอนันต์กร นันทแสง
นางสาวอนิษา แสงจาปา
นายอนุชิต ชาวเชียงตุง
นายอนุพงษ์ วรรณภา
นายอนุพงษ์ วริ นทรา
นายอนุพงษ์ สุธงษา
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นายอนุสรณ์ ใจตรง
นายอนุสรณ์ พันธุ์แน่น
นางสาวอนุสรา ด้ วงบุ้ง
นางสาวอนุสรา ไปแดน
นางสาวอโนทัย สร้ อยเพ็ชร์
นายอภิชาติ รักษาพล
นายอภิเชษฐ์ สาลี
นายอภิณฐั มูลอามาตย์
นางสาวอภิตา โคตรสุวรรณ
นายอภินนั ท์ เผ้ าหอม
นายอภิวฒ
ั น์ ชัยเพ็ชร์
นายอภิวฒ
ั น์ วรรณชัย
นายอภิสทิ ธิ์ ภูมิชยั โชติ
นายอภิสทิ ธิ์ แสนตัน
นางสาวอรจิรา แสนโสภา
นางสาวอรทัย พรมปากดี
นางสาวอรนุช วงศ์ชู
นางสาวอรรจมาภรณ์ บรรดาศักดิ์คลัง
นายอรรณพ สาระบุญ
นายอรรถพล กินโนนกอก
นายอรรถพล สิงห์หลง
นายอรรถพล อินทร์ สขุ
นางสาวอรรัมภา สาริ ยา
นางสาวอรอนงค์ เจริ ญมี
นางสาวอรอนงค์ พงษ์ พธุ ทา
นางสาวอรอนงค์ ศรี ยางนอก
นางสาวอรัญญา วังคีรี
นายอลงกต พิมโคตร
นางสาวอลิษา จันทวงศ์
นางสาวอลิสตา ผิวศิริ
นางสาวอ้ อยทิพย์ วิสยั แต
นางสาวอังศณา โพธิ์ล้อม
นางสาวอังศุมาลิน มาตกุล
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นางสาวอัญชลี ศรี บรุ ิ นทร์
นางสาวอัมพิกา ทัพโสดา
นางสาวอัษฎาพร ทารถ
นายอาทร สิงห์สถิตย์
นายอาทิตย์ บุญปั น
นางสาวอาทิตยา จันทาสี
นางสาวอาทิตยาพร มีแป้น
นายอานนท์ ศรี เมือง
นางสาวอานิกา ศรี บรุ ิ นทร์
นางสาวอารยา พลซา
นางสาวอารี รัตน์ มหาโยธี
นายอานาจ โคตรชนะ
นายอาพล ไชยโสดา
นางสาวอาภา สุจิมงคล
นางสาวอาภิกา เขตสันเทียะ
นายอินทรวัฒน์ อินนอก
นายอุทยั ภูนางาม
นายอุทศิ มหามณี
นายอุทศิ เรื องเพชร
นายอุเทน ศรจันทร์
นางสาวอุมาพร มีลาน
นายเอกชัย ศรี วิชา
นายเอกพันธ์ ปานมาก
นายเอกราช ฉัตรรักษา
นายเอกสิทธิ์ สมวงศ์
นายเอนก สมบัตหิ ลาย
นางสาวเอื ้องฟ้า มาลี
นายโอภาส แสงแป้น
ปริ ญญาบริ หารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ ๑
นางสาวหนูเทียน คาประทุม
นางสาวอังคณา ผองแก้ ว
นางจันทิรา ชมเชี่ยวชาญ
นางสาวพิมลพัชระ ถิ่นถาน
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นางสาวเอมอร สิมเขียว
นางสาวสุพรรณี โสดา
นางสาวเพ็ญประภา สีคราม
นางสาวปิ ยาภรณ์ จุลวิถี
นางสาวสุกญ
ั ญา ดีทามา
นางสาวจุฬาลักษณ์ จันทร์ สว่าง
นางสาวเตือนใจ เนตรแสงศรี
นางสาวศศิธร ศรี สว่าง
นางสาวประเพ็ญพร พลดาหาญ
นางสาวเพ็ญนภา แสนใจวุฒิ
นางสาวจิริยา โตพังเทียม
นางสาวทักษยา ลากุล
นางสาวพรพิมล ถาวงกลาง
นางสาวอังคณา คางาม
นางสาวอังศุมาริ น หมื่นแก้ ว
นางสาวณัฐกานต์ พวงคา
นางสาววิไลลักษณ์ สุวรรณบล
ปริ ญญาบริ หารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ ๒
นายภานุศกั ดิ์ ดางูเหลือม
นายทนงศักดิ์ อิ่นอ้ อย
นางสาวสุภาดา พันอินทร์
นางสาวปิ ยะดา จูมจนะ
นางสาวธัญรดี ฮาดชัย
นางสาวธิตพิ ร สีตานันท์
นางสาวอภิรดี ศรี จนั ทะ
นางสาวนภสร กันยาน้ อย
นางสาวนันทวรรณ พรมนอก
นางสาวศริ นยา บางประอินทร์
นางสาวสุภาพร แสงกลาง
นางสาวทิพวัลย์ บุญช่วย
นางสาวจิตพิสทุ ธิ์ เสียงใส
นางสาวปิ ยาภรณ์ ศรี สขุ
นางสาวศิริพร สุพรม
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นางสาวอรนิตย์ แสงไชยวัน
นางสาวมนันยา เรื องอุทยั
นางสาวเยาว์ลกั ษณ์ แซ่ก้าว
นางอังสุมา ช่องทอง
นางสาววันเพ็ญ ไล่พิก
นางสาวภัสสร คาภู
นางสาวศรัญญา กุลณี
นางศุภานัน สุพรมอินทร์
นางสาวพรวิสา ร่องจิก
นางสาวนิรชา อวนอ่อน
นางสาวดวงนภา ชัยปั ญญา
นางสาวมุกดา บุญหนัก
นายสโรนชา วงษ์ ป้อง
นางสาวอุษณี จอมพุก
นางสาวณัฐนันท์ โนนทิง
นายนริ นทร์ แก้ วก้ อย
นางสาววรรณิษา เกษทองมา
นางสาวอารยา สุภธีระ
นางสาวภรณ์ศริ ิ ดีแก้ ว
นางสาวกฤติยาพร ฉายาพัตร
นายธัญญวรรธ มีศลิ ป์
นางสาวนาริ นทร์ ศรี โนนสุข
นางสาวแขนภา ทาคินี
นางสาวนงลักษณ์ ยอดนอก
นางสาวเมธินี อุตสาหะ
นางสาวรสริ นทร์ อุ่นเรื อง
นางสาววันวิสาข์ สารี พิมพ์
นางสาวสุริฉาย ทวีดี
นางสาวรัชนี ภิรมย์ราช
นางสาววีนสั กองแสน
นางสาวอนุดารา พิมพ์เรื อง
นางสาววริ นทร พิมพ์จาปา
นางสาวอาลิสา คตชะมาตย์
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นางสาวอรนุช เพ็งมา
นางสาวสุลดั ดา วงค์ศรี เทพ
นางสาวสุรัตดา ยอดแสน
นางสาวขนิษฐา ศรี แสนสุขดี
นางสาวพรยมล วงศ์สพุ นั ธ์
นางสาวภัคไพลิณ เค้ พวง
นางสาวเอื ้อมเดือน สุพรหมอินทร์
นางสาวสิรอนงค์ แดงกองโค
นางสาวประนิดา ทองปั น้
นางสาววรัญญา วงเลิง
นางสาวอภิญญา บุญมี
นางสาวอัมพร วงษ์ สอน
นายณัฐพงษ์ มีโสภา
นางสาวพรพรรณ์ ทะยะสุทธิ์
นางสาวเครื อวัลย์ โทมนัส
นางสาวสุวิมล เนธิบตุ ร
นางสาวกัญญาณัฐ ถิ่นน ้าใส
นางสาวชลธิชา ศรี สวุ รรณ
นางสาวปนัดดา ผจญศึก
นางสาวมณีรัตน์ นามแสง
นางสาวพัชรา รัววิชา
นางสาวนัปตี สีแซก
ปริ ญญาบริ หารธุรกิจบัณฑิต
นางสาวกนกเนตร สุขเพ็ญ
นางสาวกนกวรรณ รักษาเคน
นายกนกศักดิ์ จันชาชนะ
นางสาวกมลชนก ไชยชนะ
นางสาวกมลชนก ธรรมรังศรี
นางสาวกมลวรรณ ทวงชน
นางสาวกรณิกา กงภูธร
นางสาวกรรณิกา กระจ่างถิ่น
ว่าที่ร้อยตรี หญิงกรรณิกา แสนพรมมา
นางสาวกรรณิการ์ พรมมาวัน

1128
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
1156
1157
1158
1159
1160

นายกฤษฎา ปาทอง
นางสาวกวินนาถ เกษทองมา
นางสาวกวีวรรณ แสนโสม
นางสาวก้ อย ทุมแต้ ม
นางสาวกัญจนาพร ศรี ษะพรม
นางสาวกัญชลิดา มาแก้ ว
นางสาวกัญญาณัฐ ปุ้งมา
นายกันตพงศ์ สอนละ
นางสาวกัลยรัตน์ สาริ ยา
นางสาวกาญจนา เพียปลัด
นางสาวกาญจนา เมฆวัน
นางสาวกาหลง วิระสอน
นางสาวกิ่งดาว อาวัชนาการ
นางสาวกิ่งผกา หอมภักดี
นายกิตติ กิตติรัตน์
นายกิตติพงษ์ ตันประวัติ
นายกิตศิ กั ดิ์ สวัสดิ์ศรี
นางสาวกุลนิดา แก่นนาคา
นางสาวเกศริ นทร์ โซ่เซียงคา
นางสาวเกษแก้ ว วันทา
นางสาวเกษสุดา สร้ อยพรม
นางสาวขนิษฐา ไชยเต็ม
นางสาวขนิษฐา แถลงกัน
นางสาวขนิษฐา อินทร์ ชยั ศรี
นางสาวขวัญเรื อน ยางชัยภูมิ
นางสาวไข่มขุ บรรเทา
นางสาวจตุพร พานกระดึง
ว่าที่ร้อยตรี หญิงจรดพรรณ โชควิทยาศิริกลุ
นางสาวจรรยาพร ลาพงษ์
นายจรัญ เนื่องคันธีร์
นางสาวจริ ญญา สุวรรณสิงห์
นางสาวจริ ยา โคตรวงษา
นางสาวจริ ยา แฉกกระโทก

1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193

นางสาวจริ ยา เพ็งพา
นายจักรพันธ์ จันทวัน
นางสาวจันทนา เจริ ญสุข
นางสาวจันทร์ สดุ า ไชยคาม
นางสาวจันทิมา หามาจ ้า
นางสาวจามจุรี นวลขาว
นายจารุฉตั ร วงศ์คามี
นางสาวจารุณี แก้ วก้ อย
นางสาวจาเนียร ทักขิน
นางสาวจิตติยาภรณ์ แก้ วโสภา
นางสาวจิตภินนั ท์ บุญหล้ า
นางสาวจิตราภรณ์ ไปนั่น
นางสาวจินตนา ชาดี
นางสาวจินตนา ดวงศรี
นางจินตนา ภาษี ภกั ดี
นางสาวจินตนา ระวงศ์
นางสาวจินตนา อินทปลัด
นางสาวจินตหรา แปยอ
นายจิรพัฒน์ แก้ วเตือนจิตร
นายจิรภัทร เจเถื่อน
นางสาวจิราพร จิตใบ
นางสาวจิราพร ผุยมูลตรี
นางสาวจิราพร พงษ์ ชยั ภูมิ
นางสาวจิราพร สุริสาร
นางสาวจิราภรณ์ โมดา
นางสาวจิรารัตน์ หอมหวล
นางสาวจีรนันท์ ถันชนนาง
นางสาวจีรประภา จารัสแนว
นายจีรพันธ์ ธนะสูตร
นางสาวจีรวรรณ ผิวสวัสดิ์
นางสาวจีราภา สุปัชชา
นายจีราวัฒน์ ตัวสมพงษ์
้
นางสาวจุฑามาศ ช่วยศิริ

1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226

นางสาวจุฑามาศ ชัยเลิศ
นางสาวจุฑามาศ ปะมะโน
นางสาวจุฑารัตน์ มูลภักดี
นางสาวเจนจิรา ทาลี
นางสาวเจนจิรา บุญที
นางสาวฉัตรชนก หาญปี ย์
นายฉัตรชัย บุตนัย
นางสาวชญาพร ยศปั ญญา
นางสาวชฎาพร แซงภูเขียว
นางสาวชนัญชิดา กาวน
นางสาวชนิดา แก้ งคา
นางสาวชไมพร กุดกัญญา
นางสาวชไมพร พัวทา
้
นางสาวชลชนก พลดาหาญ
นางสาวชลธารา ศรี บรุ ิ นทร์
นางสาวชลธิชา เกษเกษร
นางสาวชลธิชา พันธ์ ยา
นางสาวชลธิชา ศรี อาจ
นางสาวช่อผกา บุบพันธ์
นางสาวชุมพร สมีแจ้ ง
นางสาวชุลติ า แสงทอง
นายโชคชัย ทองชม
นางสาวญาณิสา บุดดา
นางสาวฐิ ตมิ า เอบุญมา
นางฐิ ตริ ัตน์ เอียมนอก
นางสาวฑิตยา ทองบ้ านทุ่ม
นายณรงค์ ศิริวฒ
ั น์
นางสาวณัฐกานต์ จันโทภาส
นายณัฐเณศ สอนเอี่ยม
นายณัฐวัตร นิสสัยหาญ
นางสาวณิชชาพัณณ์ เคลือทอง
นางสาวณิชานันท์ ขวัญพรม
นางสาวดวงเนตร แก้ วขาว

1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259

นางดวงพร ลีชมรัตน์
นางสาวดาริ กา แก้ ววงษา
นางสาวดารุณี ทองปิ่ ว
นางสาวดิษยาริ นทร์ เหมรัชต์กิตติโชค
นายดุษชาติ โสภา
นางสาวเดือนเพ็ญ บุริวรรณ
นายถิรฉัตร ฤทธาพรหม
นายถิรพันธ์ วรหาญ
นายทรงสิทธิ์ คาพรม
นางสาวทรงสุดา ครสิงห์
นางสาวทรรศนีย์ สีโย
นางสาวทับทิม ประจันนวล
นางสาวทัศนียา น้ อยอ่อนโพธิ์
นางทิพย์อาภรณ์ ตันตุลา
นางสาวทิพวัลย์ หิรัญมูล
นางสาวเทียนศรี สีจนั ทา
นายธนพงษ์ เพชรพงษ์
นางสาวธนัญดา ไชยทิพย์
นางสาวธนัศนันท์ เหล่าศรี ชยั
นายธภัทร แก้ วคาจันทร์
นายธวัชชัย ชารี บตุ ร
นางสาวธัญชนก สอนใส
นางสาวธัญญารัตน์ โสระสิงห์
นางธัญพิมล เพราะถะ
นางสาวธัญวรัตน์ จันทร์ ด้ งุ
นางสาวธันยพร สินรัมภ์
นางสาวธิดา กลางโบราณ
ว่าที่ร้อยตรี หญิงธิดารัตน์ แบ็ง
นายธิตพิ นั ธ์ คุณภู่
นางสาวธิมลพร จันสม
นายธีรบูลย์ สิริพิริยฉัตร
นายธีรพล ไสยาสน์
นายธีระยุทธ จวบโชค

1260
1261
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
1289
1290
1291
1292

นายนนทกร สอนบุบผา
นางนภาพร ไสยวิจีณ
นายนเรศ ทองคา
นางสาวนฤนาท กิ่งสุวรรณ์
นางสาวนฤมล จาปาสิม
นางสาวนฤมล พลพิลกึ
นางสาวนฤมล วัดเวียงคา
นางนฤมล วิเชียรดี
นางสาวนฤมล แสนใจวุฒิ
นางสาวนวลปรางค์ ศรี สวรรค์
นางนัฐธิดา วงค์คาสม
นางสาวนัฐสุดา แพลนสัมฤทธิ์
นางสาวนัตกิ านต์ ศรี ชมพล
นางสาวนันท์นภัส ผ่องผาย
นางสาวนันทนา ชุมพล
นางสาวนันทวัน ไชยสิงหา
นางสาวนาระดา ศรี ชามก
นางสาวน ้าค้ าง กาแก้ ว
นางสาวน ้าฝน เทมโส
นางสาวน ้าฝน โสดามา
นางสาวนิตยา คอนพระหม
นางสาวนิตยา มงคลวัฒ
นางสาวนิตยา โสคา
นายนิตเิ ทพ เจริ ญศิริ
นางสาวนิภาพร ดวงราช
นางสาวนิภาพร มูลหา
นายนิยม โกษาจันทร์
นางนิยม วรรณกุล
นางนิลบุ ล ดวงจาปา
นายนิวฒ
ั น์ จอมมณี
นางสาวนิสากร พิมปุ้ย
นางสาวนุจรี สมบุตรดี
นางสาวนุชนาฎ พะนะสิทธิ์

1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325

นางนุชนาฎ ลิโป้
นางสาวนุชนาฏ สีหาโนน
นางสาวเนตรนภา บุญชัย
นางสาวบังอร จันทร์ วงษ์
นางบัณฑิตา กิจเธาว์
นายบุญยอด ศรี บญ
ุ เรื อง
นางสาวบุษยพรรณ ดวงคา
นางสาวเบญจพร โตกลาง
นางสาวเบญจมาศ พันภักดี
นางสาวเบญจมาศ สอยโว
นางสาวเบญจมาศ อินธิโคตร
นายปกรณ์ศริ ิ ศาสตรา
นายปฐมพงศ์ เบี ้ยวโกฎิ
นางปนัดดา ดาทุมมา
นางสาวปนัดดา ศรี หาวงศ์
นางปภัสรา บริ สทุ ธิ์
นางสาวประติภากานต์ แต่งภูเขียว
นางประไพร ผัดวิเศษ
นางสาวประภาพร ปลัด
นางสาวประภาพร มุ้งภูเขียว
นางสาวประภาพรรณ นามวงษ์
นางสาวประภาวณี ธนะสูตร
นางสาวปราณี เนตรแสงศรี
นางสาวปราณี อินทะสี
นางสาวปรานพร ลิ ้มตระกูล
นางสาวปรารถนา พลศักดิ์ซ้าย
นางสาวปรี ยนุช แก้ วโวหาร
นางสาวปวีณา กองกุล
นางสาวปวีณา ปลัด
นางสาวปวีณา พุทธจันทร์
นางสาวปวีณา วันธนะ
นางสาวปวีณา วิจิตรปั ญญา
นางสาวปวีณา วิไชโย

1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338

นางปั ญจมา ติตะปั ญ
นางสาวปั ทมา เสนานุช
นางสาวปาณิสรา มูลเพ็ญ
นางสาวปาริ ฉตั ร หาสังข์
นางสาวปาริ ชาติ โคตวงษา
นางสาวปาริ ชาติ ไชยวงษา
นายปิ ยะเทพ วงษาซ้ าย
นางสาวปิ ยะพร พลพิมพ์
นางสาวปิ ยะพรรณ บุตรจรัญ
นายพงษ์ พฒ
ั น์ แสงชมภู
นายพยุง อ่อนทะ
นางสาวพรพิมล กุลสุวรรณ
นางสาวพรภิมล บุตราช

