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3 นาย จิรายุ นิรโศก 27

4 นาย ชาคริต ปรุเขตต 28

5 นางสาว ฐติริัตน ดีเสมอ 29

6 นาย ตุลภัทร รัตตสุพร 30

7 นางสาว ทาริกา ศรีตระกาล 31

8 นาย ธนยศ งอนสําโรง 32

9 นางสาว นฎา สมสวัสดิ์ 33
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1 นางสาว กนกพร เรืองศรี 43

2 นาย คณิต ลิม 44

3 วาที่รอยตํารวจตรี ธนพัฒน เทียมคลี 45

4 นาย ธราธิป ธรรมาภิมุข 46

5 นาย พงษภิสิทธิ์ ทบแป 47

6 นาย พิทยุตม ฉิ่งเนียม 48

7 นางสาว มัญชรี ไชยวรรณ 49

8 นางสาว รัชนีกร เลหกล 50

9 นางสาว ศรัณยา เสริฐวาสนา 51

10 นางสาว ศศิธร เศยีรกระโทก 52

รายชื่อผูไดรับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

1 นางสาว กัญญาภัค สาเขตรการณ 53

2 นาย เกียรติศักดิ์ คงสนทิ 54

3 นาย เกียรติศักดิ์ สังขมิตร 55

4 นางสาว ขวัญจิรา วรรณาเขียว 56

5 นาย เข็มชาติ แชมกลั่น 57

6 นาย จิรวัฒน วิชัยยา 58

7 นาย จิรายุส เอี่ยมสุวรรณชัย 59

8 นาย ชนพิพัฒน สารา 60

9 นาย ชัยศิริ ดีสัมพันธ 61

10 นาย ชิษณุพงศ จันลุทิน 62

11 นาย ณัฏฐวัตร นุนโชติ 63

12 นาย ณัฐพงศ ศิวิลัย 64

13 นาย ณัฐวุฒิ กร่ําเจริญ 65

14 นาย เตชิต สระคําจันทร 66

15 นางสาว นนทิยา โลกิตติพศ 67

16 นางสาว นภาผอง ยุธกลาง 68

17 นางสาว ปภาวดี บุญซอน 69

18 นาย ประทักษ ทองกอนสิงห 70

19 นาย พงศกร พรรณขาม 71

20 นาย พงศพัศ ประทุมนาค 72

21 นาย พศวีร มีพวงพินธุ 73

22 นางสาว พัชรพร มะลิซอน 74

23 นาย พัชรพล สูศึก 75

24 นางสาว เพ็ญนภา กอเมืองนอย 76

25 นางสาว แพรวพรรณ ศรีจะบก 77

26 นาย ภานุพันธ เขียวคาํรพ 78

27 นาย มนัสวี ศรีโชค 79

28 นางสาว รุงทิวา กลิ่นจันทร 80

29 วาที่รอยตรี วรรณรัตน โฉสูงเนิน 81

30 นางสาว ศศินา ออมวิหาร 82

31 นาย ศุภฤกษ สีทาแก 83

32 นางสาว สําราญ จินดาศรี 84

33 นาย สิรวิชญ ตั้งนันทนาการ 85

34 นาย สุรเสกข สิบพลกรัง 86



35 นางสาว สุริวิภา กุณาศล 87

36 นาย อภิเชษฐ ออนพันธ 88

37 นางสาว อภิญญา ศรีสันต 89

38 นางสาว อรอุมา สีนาค 90

สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
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1 นาย ชานนทร แสงจันทร 91
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3 นาย รายูดิกา อัปพินริยา ปาทินรา ปรูบา 93

4 นางสาว รุงทิพย สังขเผอืก 94

5 นางสาว วรรณพร เทพบัณฑิต 95

6 นางสาว ศศิกานต เกตุมาลา 96
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1 นาย ฐตวัชร ยอดรักษ 98
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1 นางสาว กัญชลดิา ศิลานนัท 103

2 นางสาว จริญญา ฤทธิรัมย 104

3 นางสาว ฑิตยา คูแกว 105

4 นางสาว ณัฐชนก พวงจิตร 106

5 นางสาว ณาตยา ทองพรม 107

6 นางสาว ดวงกมล เดชดอน 108

7 นางสาว วิลาวรรณ ทิมทอง 109

8 นางสาว สุธิดา รอกกระโทก 110

9 นาย สุพาณารา พาน 111
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1 นางสาว ธิดารัตน ฝายกระโทก 112

2 นางสาว นภัสสร จันทรสวาง 113

3 นางสาว ฝนดาว สุวรรณเก 114

4 นางสาว ภัคจิรา อยูนา 115

5 นางสาว รักษปวีณ ประเสริฐมานะกิจ 116

6 นางสาว วันเพ็ญ สอนสําโรง 117

7 นางสาว สิรินทร อาญาเมือง 118

8 นาย เอกพร ศรีโพธิ์ 119
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1 นางสาว กรุณา คําแกว 120

2 นางสาว กันทิมา มิกขุนทด 121

3 นางสาว เขมิกา จิตรโคกกรวด 122

4 นางสาว ชนมน ปานาง 123

5 นางสาว ปาณิสรา เกษมชัยศิริสนัติ์ 124

6 นาย ภาสกร พบพิมาย 125

7 นางสาว ศุภนุช ดํารงธรรม 126

8 นางสาว เอื้ออารีย มูลธิยะ 127
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1 นางสาว กนกลกัษณ เสาเเกว 128

2 นางสาว กนกวรรณ พุทธจักร 129

3 นางสาว กรชนก ใหญกระโทก 130

4 นางสาว กรรณิการ เทพจิตร 131

5 นาย กรวิชณ ภูดาย 132

6 นางสาว กฤตพร ไชยชมพู 133

7 นางสาว กัญญาพัชร เจนหนองแวง 134

8 นางสาว กัลยรัตน ลามสระนอย 135

9 นางสาว กุลณัฐ บอคําเกิด 136

10 นางสาว กุลนิษฐ ธิเขียว 137

11 นางสาว ขวัญกมล แซโลว 138

12 นางสาว ขวัญใจ สานหมวง 139

13 นาย จักรกฤษณ จุรุทา 140

14 นางสาว จันทรจิรา บุบผาลา 141

15 นางสาว จันทิรา รัตนปรีดาพันธุ 142

16 นางสาว จาริยา ติดมา 143

17 นางสาว จารุกิตติ์ ไตรจรัสพงศ 144

18 นางสาว จิตกุล ป.นุกูล 145

19 นางสาว จิตรา หอมศักดิ์มงคล 146

20 นางสาว จิตโศภิน คําจันทร 147

21 นางสาว จินตจุฑา เขมศิริกุล 148

22 นาย จิรพัฒน ปทถาพงษ 149

23 นางสาว จุฑามาศ พิพัฒน 150

24 นางสาว จุฑามาศ มงคลเกิด 151

25 นางสาว จุฬารัตน เจตเขตการณ 152

26 นางสาว ชญานิษฐ จรศรชัย 153

27 นาย ชนกพงษ เจนพนัส 154

28 นางสาว ชนรรถพร ผาสุขเลศิ 155

29 นางสาว ชไมพร เทียบโว 156

30 นาย ชินวัตร ภูแสนศรี 157

31 นางสาว ฌัชชา แปกลาง 158

32 นาย ฐาปกรณ ชุมศรี 159

33 นางสาว ฐติมิน แซเตียว 160

34 นาย ณชนก เหนียงกระโทก 161

35 นางสาว ณัชชา วิเวกรัมย 162

36 นางสาว ณัฐกมล มาจะ 163

37 นางสาว ณัฐธิดา ภิญโญ 164

38 นาย ณัฐนันท โพธิ์ทอง 165

39 วาที่รอยตรีหญิง ณัฐพร วงษชาลี 166

40 นางสาว ณัฐริกา จักรทองดี 167

41 นางสาว ณัฐริณีย วงศปยะโภคนิ 168

42 นางสาว ณัณภักดิ์วรา กีรติธนธรณ 169

43 นางสาว ทองคูณ แซตั้ง 170

44 นางสาว ทิฆัมพร นิรอรัมย 171

45 นางสาว ทิพยสุดา เผินสงูเนิน 172

46 นางสาว ทิภากร เสริมนอก 173



47 นาย ธงชัย อิ่มสันเทียะ 174

48 นางสาว ธนภรณ อนันตสวัสดิ์ 175

49 นางสาว ธนิษฐา ใจหนัก 176

50 นาย ธรรพณธร สยุมภูรุจินันท 177

51 นาย ธวัชชัย มูลเสถียร 178

52 นางสาว ธิดารัตน เริงสนาม 179

53 นางสาว ธิติญา พุฒพวง 180

54 นางสาว นภัสวรรณ ผดุงชีพ 181

55 นางสาว นริศรา โรจนจํานงค 182

56 นางสาว นฤมล จันทะ 183

57 วาที่รอยตรีหญิง นฤมล สําเนียงเย็น 184

58 นางสาว นันตชา การะเนตร 185

59 นางสาว นาฏชุดา มหามาตย 186

60 นาย นิติพล ชัยเนตร 187

61 นางสาว นิธิตา กระจางศรี 188

62 นางสาว นิรชา วงคสุข 189

63 นางสาว นิรมล มณีศรี 190

64 นางสาว เนริณีย มวงมุลตรี 191

65 นางสาว เบญจมาศ ใจเดช 192

66 นางสาว เบญจมาศ สวาทนา 193

67 นาย ปกรณ สุวรรณโนบล 194

68 นางสาว ปยนันท ชอมขุนทด 195

69 นางสาว ปยะธิดา โรจนวิจิตรกุล 196

70 นางสาว ปยะพร หลงมา 197

71 นาย ปุณยวัทน พุสิงห 198

72 นางสาว ผุสรัตน บูรณะกร 199

73 นาย พงศพัฒน ฐิตสริิกุล 200

74 นาย พงษนเรศ ชัยยะเตชานนท 201

75 นางสาว พชรภรณ ราภานิกร 202

76 นางสาว พรพิมล จรุงจิตอภินันท 203

77 นางสาว พรพิมล เหยียดรัมย 204

78 นางสาว พรรณพัชรา โนนกระโทก 205

79 นางสาว พรรวิภา จอมเสนา 206

80 นางสาว พรลภัส ดวงไสย 207

81 นางสาว พัชรินทร อุนจิตร 208

82 นางสาว พิชญา บุตรดี 209

83 นาย พีร ศรีพิทักษ 210

84 นางสาว ภัทรวดี ภักดิ์ประสทิธิ์ 211

85 นางสาว ภัทรวรรณ ซ่ัวเซงอิ้ว 212

86 นางสาว ภัศรา พึ่งพงษ 213

87 นาย ภานุพงศ ศรีสม 214

88 นาย ภูวภัท สมพงษ 215

89 นางสาว มนรณี เจียมอนิวรรต 216

90 นางสาว มานิตา คําแกว 217

91 นางสาว มาลินี ศรีสวัสดิ์ 218

92 นางสาว เมทวีพร เกษมสาํราญ 219

93 นางสาว เมษานี แกวบวร 220



94 นางสาว ยลดา ชีโพธิ์ 221

95 นางสาว รวินทนิภา แบขุนทด 222

96 นางสาว ระวีวรรณ โพรงขุนทด 223

97 นาย รังสิมันต ทรัพยสูงเนนิ 224

98 นางสาว รัชนีกร กาฬภักดี 225

99 นางสาว รัตนาพร นยิมพงษ 226

100 นางสาว รุจิราวดี ขอสูงเนิน 227

101 นางสาว วนัญญา เกตุจังหรีด 228

102 นางสาว วรรณิกา โนราช 229

103 นาย วรุตม วัดอิ่ม 230

104 นางสาว วาฐิยา อาจศรี 231

105 นาย วิทวัส นอยนันตะ 232

106 นางสาว วิไลลักษณ นามใหม 233

107 นางสาว ศดานันท สีดํา 234

108 นางสาว ศรีสุดา จันทโชติ 235

109 นางสาว ศิริประภา โพธิ์หนองคูณ 236

110 นางสาว ศิริพร เกิดคํา 237

111 นางสาว ศิริพร ภูระหงษ 238

112 นางสาว ศิริลักษณ โกนกระโทก 239

113 นางสาว ศิริลักษณ ปลั่งกลาง 240

114 นางสาว ศิริวรรณ ศรีจันทร 241

115 นาย ศุภกร มะลิใหม 242

116 นางสาว ศุภธนิศร พูนสวัสดิ์ ณ ปอมเพ็ชร 243

117 นางสาว ศุภนุช ปุมสันเทียะ 244

118 นางสาว สมปรารถนา สิทธิถนอมวงศ 245

119 นางสาว สุกฤตา กองทุงมน 246

120 นางสาว สุกัญญา สกุลกลั่น 247

121 นางสาว สุทธิดา นาคนิล 248

122 นางสาว สุธิณี มรกต 249

123 นางสาว สุนิตา โมรานอก 250

124 นางสาว สุปรียา จันทรวาท 251

125 นาย สุภร เอื้อยฉิมพลี 252

126 นางสาว สุภัสสร ออนในชาติ 253

127 นาย สุระศักดิ์ ตุนกระโทก 254

128 นางสาว อทิตยา ปะโนรัมย 255

129 นางสาว อภิชญา สิริคุตจตุพร 256

130 นางสาว อมรรัตน แสนมา 257

131 นางสาว อรอนงค ทุนนาม 258

132 วาที่รอยตรีหญิง อัญชลี พรหมบุตร 259

133 วาที่รอยตรีหญิง อาทิตญา ชอดารา 260

134 นางสาว อาทิตยา เบกไธสง 261

135 นาย อานนท อยูบู 262

136 นางสาว อารีญา กําจัด 263

137 นางสาว อารีรัตน นอมกลาง 264

138 นาย อําพล ไพบูลย 265

สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม

รายชื่อผูไดรับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต



1 นาย กาญจน ณ ศรีธะ 266

2 นางสาว กิติสดุา ปานกุล 267

3 นาง ลัดดาวัลย โชคถาวร 268

รายชื่อผูไดรับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

1 นางสาว นองสมิธ อีช 269

รายชื่อผูไดรับพระราชทานปริญญาวิทยาการสารสนเทศดุษฎีบัณฑติ

1 นาย พีรวิชญ คําเจริญ 270

รายชื่อผูไดรับพระราชทานปริญญาวิทยาการสารสนเทศมหาบัณฑิต

1 นางสาว สิริพร ทิพทวี 271

รายชื่อผูไดรับพระราชทานปริญญาวิทยาการสารสนเทศบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

1 นาย เกริกพล กลัดภิบาล 272

2 นางสาว แกวรัตนา พรหมพันธใจ 273

3 นาย ชยุตม โคตรพงษ 274

4 นางสาว ปุญญิศา แกนสวรรค 275

5 นาย วรวุฒิ ทรัพยกลาง 276

รายชื่อผูไดรับพระราชทานปริญญาวิทยาการสารสนเทศบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง

1 นางสาว ชญานิศ ชํานิจศิลป 277

2 นางสาว ญาณวี โปรยกลาง 278

3 นางสาว ปณิธาน เลาสูงเนนิ 279

4 นาย ปองพล ศิลปะ 280

5 นาย ภาคภูมิ พันพิลึก 281

6 นาย สิริพงษ ผาวงษหา 282

7 นาย อธิษฐาน เรืองฤทธ์ิ 283

8 นางสาว อรอนงค งําเมืองตึง 284

รายชื่อผูไดรับพระราชทานปริญญาวิทยาการสารสนเทศบัณฑิต

1 นางสาว กรรณิกา สิทธิปุน 285

2 นาย กรวิชญ ออมกิ่ง 286

3 นางสาว กรองกาญจน ประดิษฐ 287

4 นาย กฤติกร ธรรมบุตร 288

5 นาย กษิดิ์เดช เกิดสาท 289

6 นางสาว กัญญาพร เปรมภิรักษ 290

7 นางสาว กัลยาณี ผันกลาง 291

8 นางสาว กานติ์ชนิต บุตรมี 292

9 นางสาว กิกานดา บุญธรรม 293

10 นาย กิตติชัย กระพันธเขียว 294

11 นาย กุลชาติ กระมลฉ่ํา 295

12 นางสาว กุลธิดา ผาดไธสง 296

13 นางสาว คณิตา จันทรสีเงิน 297

14 นางสาว ครุวาร ไชโยธา 298

15 นางสาว จตุพร มาตเริง 299

16 นางสาว จันทกานต จันทแกว 300

17 นางสาว จิราภรณ วันดี 301

18 วาที่รอยตรีหญิง เจนจิรา สดใส 302

19 นาย เจษฎา กัลยา 303

20 นางสาว เฉลิมพร พยุงเกษม 304

21 นาย เฉลิมวงศ จันพิรักษ 305

22 นางสาว ชญาดา วรเวทยพิสุทธิ์ 306



23 นางสาว ชไมพร มะโนรัตน 307

24 วาที่รอยตรีหญิง ชโลทร แสงสวาง 308

25 นาย ชินพัทธ ลีวัชรกุล 309

26 นางสาว ชุติมา อุนมวง 310

27 นาย ฐปนรรฆ บุญอาจ 311

28 นาย ณชัญญณฏัฐ ทวีศิลป 312

29 นาย ณภัทร ทาจําปา 313

30 นางสาว ณัฏฐพัชร เกิดนอก 314

31 นางสาว ณัฐจิรา สภุาพวิบูลย 315

32 นางสาว ณัฐชญาภรณ เหมแดง 316

33 นาย ณัฐชนน แซโคว 317

34 นางสาว ณัฐฐาพร งามสูงเนิน 318

35 นาย ณัฐนนท พรมศรี 319

36 นางสาว ณัฐนารี เชื้อวงศ 320

37 นางสาว ณัฐมล โพธิ์ดอกไม 321

38 นาย ดาวฝน ตนพิมพ 322

39 วาที่รอยตรี เดชบดินทร อินทรมณเฑียร 323

40 นาย ไตรลักษณ โกศล 324

41 นาย ทวีทรัพย มะสิโกวา 325

42 นางสาว ทิพยอาภา เลอืดสันเทียะ 326

43 นาย ธนชัย รักษาธงชัย 327

44 นาย ธนนทพัชร ชัยยะเตชานนท 328

45 นางสาว ธัญญนิภา ชวยค้ําชู 329

46 นางสาว ธัญวรัตน ยิ่งยศ 330

47 นางสาว ธิติยา ผันโคกกรวด 331

48 นาย ธีรยุทธ กกขุนทด 332

49 นาย ธุวานนท สิทธิเวช 333

50 นางสาว นงนภัส โปรงสนัเทียะ 334

51 นางสาว นฎา ทองยัง 335

52 นาย นราวิชญ ศิขินารัมย 336

53 นาย นริศ ปฏิมาภรณชัย 337

54 นางสาว นรีกานต ของดี 338

55 นาย นัฐวุฒิ นาคขุนทด 339

56 นาย นันทวุฒิ ดอกสูงเนิน 340

57 นางสาว นัสริน ลาวิลาศ 341

58 นาย นาราชา หงษทอง 342

59 นางสาว นาราภัทร รวยทรัพย 343

60 นาย นิติภูมิ วงษสวรรค 344

61 นางสาว นิติรัตน ขัดผาบ 345

62 นางสาว นุศรา เกื้อกิจ 346

63 นางสาว เบญจวรรณ สามิภักดิ์ 347

64 นาย ปฏิภาณ สมเพียร 348

65 นางสาว ปณิตา ดอกพิกุล 349

66 นางสาว ปนัดดา ดอกนารี 350

67 นาย ปริญญา ละมุดตะคุ 351

68 นางสาว ปวันรัตน เพียรกลาง 352

69 นางสาว ปาจรีย ลากระโทก 353



70 นาย ปยพงษ วงศสวาสดิ์ 354

71 นาย ปยวัฒน ภูประพันธ 355

72 นางสาว ปยะธิดา กาวไธสง 356

73 วาที่รอยตรีหญิง ปยะธิดา พิมาน 357

74 นาย พงศกร นากลาง 358

75 นางสาว พนิตภัสร พงษไชโย 359

76 นางสาว พนิตา แกนจันทร 360

77 นางสาว พอฤทัย แหวเพ็ชร 361

78 นาย พัชร กกสูงเนนิ 362

79 นางสาว พัชราภรณ นอกสงูเนิน 363

80 นางสาว พัชริตา สีทา 364

81 นาย พิเชษฐ ไชยสูงเนนิ 365

82 นาย พุฒพิงษ อนุลีจันทร 366

83 นางสาว เพชรดา ทวยทา 367

84 นางสาว เพ็ญดารา มานะ 368

85 นาย ภคิน กาญจนเวนิช 369

86 นางสาว ภัทรธิรา พรหมวงศ 370

87 นาย ภานุพงศ เจริญสวัสดิ์ 371

88 นาย ภูมินทร เพ็งผาน 372

89 นางสาว มนัสชนก นัดดาเวช 373

90 นาย มนัสวี วงคบุญเพ็ง 374

91 นางสาว มาลินี ลีสอนตะ 375

92 นางสาว มินตรา ไพเราะ 376

93 นางสาว โยษิตา แหลมทอง 377

94 นางสาว รตา บุญสงค 378

95 นางสาว รักษาพร หัดกลา 379

96 นางสาว วงณัฐธี แสนพล 380

97 นางสาว วนิดา วัดเมือง 381

98 นางสาว วลันดา สุขมี 382

99 นาย วสุธา จันพางาม 383

100 นางสาว วัชราภรณ ประดิษฐแทน 384

101 นางสาว วารีนาถ วิริยะสัจจาสกุล 385

102 นางสาว วิภารัตน เหมืองหลิ่ง 386

103 นางสาว วิลาวัณย วัฒนกุล 387

104 วาที่รอยตรี วีรภัทร สุขบุญสง 388

105 นาย วีรวัฒน โชติกลาง 389

106 นางสาว ศิรประภา โสเส 390

107 นางสาว ศุภพรรษา เจริญใจ 391

108 นางสาว ศุภิสรา เชื้อจันทึก 392

109 วาที่รอยตรีหญิง สกุนา เรียงใหม 393

110 นางสาว สรวิศา พรมณี 394

111 นาย สหรัฐ วงคบุญเพ็ง 395

112 นางสาว สาวิตรี พรมสตูร 396

113 นางสาว สิรินาฎ บุญมา 397

114 นางสาว สุกานดา กันยายน 398

115 นางสาว สุชาดา เดชดอน 399

116 นางสาว สุธาทิพย งวดสูงเนิน 400



117 นางสาว สุธารส สุขเฟองฟู 401

118 นางสาว สุธิตา จงมหาสวัสดิ์ 402

119 นางสาว สุนิตา สถิตพงศผาติ 403

120 นางสาว สุปวีร ขันดํา 404

121 นางสาว สุพิชฌาย ราศีวรัตน 405

122 นางสาว สุภาวดี ศรีใส 406

123 นางสาว สุมิตรา ดวงประสิทธิ์ 407

124 นางสาว สุวิชยากร วัชระวงศบดี 408

125 นางสาว เสาวณีย เตียศิริ 409

126 สิบเอก โสภณ นันตะนัย 410

127 นางสาว หัทยา บุญสันเทียะ 411

128 นางสาว อภิชญา สิงหรักษ 412

129 นางสาว อริษา เพียรสูงเนิน 413

130 นางสาว อังษณา แกวหณุ 414

131 นางสาว อัชฌาพร โตวิจิตร 415

132 นาย อัสนี สุขเอก 416

133 นาย อุดมศักดิ์ เคนวิเศษ 417

134 นางสาว อุษณีย คําสงค 418

135 นาย เอกฤกษ กิจธิมน 419

รายชื่อผูไดรับพระราชทานปริญญาการจัดการดุษฎีบัณฑติ

1 นาง นุชมาศ แกวกุลฑล 420

2 นางสาว สุมิตรา วิไชยคํามาตย 421

รายชื่อผูไดรับพระราชทานปริญญาการจัดการมหาบัณฑิต

1 นาย พีรศักดิ์ พึ่งพาพัฒน 422

รายชื่อผูไดรับพระราชทานปริญญาการจัดการบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

1 นางสาว กัญญารัตน เพชรไทย 423

2 นางสาว กัญญาวีร รัตนประเสริฐ 424

3 นางสาว ชนิกานต สืบผาสุข 425

4 นางสาว ชารุลักษณ เกตุสุข 426

5 นางสาว ธิดารัตน ทรัพยคาสาํราญ 427

6 นางสาว พรทิพยพา ทองนอย 428

7 นางสาว พิชญะดา ผลพอตน 429

8 นาย ฤทธิไกร ทองคํา 430

9 นางสาว สิริยากร ทาววิราช 431

10 นางสาว สุภาวรรณ เปยตัน 432

รายชื่อผูไดรับพระราชทานปริญญาการจัดการบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง

1 นางสาว จิราพัชร หันศรี 433

2 นางสาว ชลธิชา นอยแสง 434

3 นาย ชุติมัญช ซุนเจริญ 435

4 นางสาว ณธรีย ยอดพยุง 436

5 นางสาว ณัฐฑิกา สุวรรณ 437

6 นางสาว ณัฐธิดา ปมปา 438

7 นางสาว ณัฐรินีย ยศฉิมพลี 439

8 นางสาว ธวัลหทัย ชนะคา 440

9 นางสาว บุญฑิรา สาระศรี 441

10 นางสาว พัชราภรณ ไชยเชษฐ 442

11 นางสาว รัตติยา เเตงไทย 443



12 นางสาว วรรณิกา ชวงสูงเนิน 444

13 นางสาว ศิริลักษณ พาชัย 445

14 นางสาว สุภาวิตา หุบครบุรี 446

15 นางสาว อัฐมาศ มวงออนพะเนา 447

รายชื่อผูไดรับพระราชทานปริญญาการจัดการบัณฑิต

1 นางสาว กชพร รุนสงูเนิน 448

2 นางสาว กมลลักษณ บัวทอง 449

3 นางสาว กมลลักษณ บัวพัฒน 450

4 นางสาว กัญญลักษณ จันทะพิมพ 451

5 นางสาว กัญญารัตน มวงออน 452

6 นางสาว กัญทนา สังขสุขศรี 453

7 นางสาว กันยาวีร เกิมรัมย 454

8 นาย กิตติ ฉลูพันธุ 455

9 นางสาว กิตติมา สําราญ 456

10 นางสาว กิตติยาภรณ ปะนามโต 457

11 นางสาว กุลนิดา ลวนกลาง 458

12 นางสาว ขวัญจิรา ศรีอินตะ 459

13 นางสาว จันทรแกว สอนสําโรง 460

14 นางสาว จันทรารัตน มวงมูล 461

15 นางสาว จิราวรรณ ปูนกลาง 462

16 นางสาว จีรนันท กุลประดิษฐ 463

17 นางสาว จีรปรียา พิมพกลาง 464

18 นางสาว จุฑามาศ ฉัตรรักษา 465

19 นางสาว จุรีภรณ ชาวไรเงิน 466

20 นางสาว จุรีรัตน จอมคําสงิห 467

21 นางสาว ฉัตรฑริกา โตสงวน 468

22 นางสาว ชนานันท สมเหมาะ 469

23 นางสาว ชมพูนุช ปากหวาน 470

24 นางสาว ชลธิชา กลิ่นหอม 471

25 นางสาว ชลติา แรมสงูเนิน 472

26 นางสาว ฐติริัตน จักรกระโทก 473

27 นางสาว ณฐมน โสพันธ 474

28 นาย ณัชพล โจพิมาย 475

29 นางสาว ณัฐกมล อําไธสง 476

30 นางสาว ณัฐชา ดานกระโทก 477

31 นางสาว ณัฐฌาญา ลมูลนอย 478

32 นาย เดชดํารงค ขันประกอบ 479

33 นาย ตะวัน แสนศิลา 480

34 นาย ทรงวุฒิ เมืองแสน 481

35 นางสาว ทรรศนีย ประกายรุงน้ําทิพย 482

36 นางสาว ทิพปภา อินทะ 483

37 นาย ธนพล เขตจัตุรัส 484

38 นางสาว ธนิตา แกวกาเหรียญ 485

39 นาย ธีรพงษ มงคลแพทย 486

40 นางสาว นรามณี สนิทชอบ 487

41 นางสาว นัทภรณ เทียมวงค 488

42 นางสาว นัยนา จีนประโคน 489



43 นาย นาวิก เจิมขุนทด 490

44 นางสาว นุชราภรณ เมตะคํา 491

45 นางสาว นูรียะ เจะสะอิ 492

46 นางสาว บวรรัตน เขียววิจิตร 493

47 นางสาว บุญญาภรณ พราหมณไธสง 494

48 นางสาว ปนัดดา คําสิงหนอก 495

49 นางสาว ปภัสรา อภิสุเมธานนท 496

50 นางสาว ประกายแกว บรรจงปรุ 497

51 นางสาว ปริษา กรโสภา 498

52 นางสาว ปวีณา หมั่นนางรอง 499

53 นางสาว ปญญวรัตน แสนบุดดา 500

54 นางสาว ปนสแลนด เช้ือจารย 501

55 นางสาว ปยะธิดา ถินมานัด 502

56 นาย พงษศกรณ ทิพยสนเทห 503

57 นางสาว พิชญดา โชติบํารุงพงศ 504

58 นางสาว พิมพนภา พงษสุวรรณ 505

59 นางสาว พิมมณี พิมพทอง 506

60 นางสาว เพลงพิณ เลิศจันทึก 507

61 นางสาว ภัทราพร ดวงแกว 508

62 นางสาว ภัทราวดี คําสวาสดิ์ 509

63 นางสาว ภัทราวดี ศรีไชโย 510

64 นางสาว ภาวินี คําโสภา 511

65 นางสาว มัชฌิมา หอกกิ่ง 512

66 นางสาว มินตรา จันทรหอมกุล 513

67 นาย เมธา พัฒนภากุล 514

68 นางสาว รติมา โคจิมะ 515

69 นางสาว รวิวรรณ ทาวะรมย 516

70 นาย รัชชานนท มหาพงศไพศาล 517

71 นางสาว รัตนดา นอสูงเนิน 518

72 นางสาว รัตนาภรณ ออนสองชั้น 519

73 นางสาว ลดามณี สอนกลาง 520

74 นางสาว ลักขณาพร พิลึก 521

75 นางสาว ลักษิกา ทองออง 522

76 นางสาว วรวี สสุีโข 523

77 นางสาว วรางคณา อรพิมพ 524

78 นางสาว วิไลวรรณ มั่นวงษ 525

79 นางสาว ศนันธฉัตร หงษแดง 526

80 นางสาว ศรัณยพร บัวชุม 527

81 นางสาว ศริญญา พาหิระ 528

82 นางสาว ศิริพร ออนศรี 529

83 นางสาว ศิริรัตน วิลัยแกว 530

84 นางสาว ศิริลักษณ ฟูกสันเทียะ 531

85 นาย ศิวัช ออนเกิด 532

86 นาย ศุภกิจ แกวสูงเนิน 533

87 นาย ศุภชัย ไกรกลาง 534

88 นางสาว ศุภารานันท ฉิมกลาง 535

89 นางสาว โศภิดา ชมนุช 536



90 นางสาว สโรชา ดิษกิ่งสะแกราช 537

91 นางสาว สิรินทรยา ชิ้นขุนทด 538

92 นางสาว สิริปราง ดั่นกลาง 539

93 นางสาว สิริวิภา พันสอาด 540

94 นางสาว สุดารัตน สมลี 541

95 นางสาว สุธามาศ นามเคา 542

96 นางสาว สุนันทา ชะมารัมย 543

97 นางสาว สุปรียา บริบูรมังษา 544

98 นางสาว สุพัตตรา เทพศรี 545

99 นางสาว สุพัตรา อุดชุมนารี 546

100 นางสาว สุรีรัตน ประกอบผล 547

101 นางสาว สุวรรณา นาจําเริญ 548

102 นางสาว สุวรี ขุนประจวบ 549

103 นางสาว เสาวณีย รอบรู 550

104 นางสาว เสาวรส ประจวบกลาง 551

105 นางสาว อภิญญา อุบลวัตร 552

106 นางสาว อรนิภา บุญพรอม 553

107 นางสาว อรปรียา คูประทุมศิริ 554

108 นางสาว อรปรียา โมแพง 555

109 นางสาว อังคนาง ดาโสม 556

110 นางสาว อาภากร คูประทุมศิริ 557

111 นางสาว อาริสา ธูปกลาง 558

112 นางสาว อารียา ทองวิลัย 559

113 นาย อําพล จุไรย 560

114 นางสาว อินทิรา สรอยจิตร 561

115 นางสาว ไอยรดา ตองเงิน 562

สํานักวิชาแพทยศาสตร

รายชื่อผูไดรับพระราชทานปริญญาแพทยศาสตรบัณฑติ เกียรตินิยมอันดับหน่ึง

1 นาย ชินวงศ วงศสถิตพร 563

2 นางสาว ณิชกานต ผดุงพล 564

3 นาย ธนิษฐกรณ วองนิยมเกษตร 565

4 นางสาว นันทพร สันติชานุวัตร 566

5 นาย ปยะบุตร ชพูิพัฒนกุล 567

6 นางสาว แพรวโพยม รวยลาภ 568

7 นางสาว ภัทรนนัท สตัตธารา 569

8 นาย เลิศรัตน สงิหสังข 570

9 นางสาว ศธีญา ดาดสันเทียะ 571

รายชื่อผูไดรับพระราชทานปริญญาแพทยศาสตรบัณฑติ เกียรตินิยมอันดับสอง

1 นาย คณิต ปลาโพธิ์ 572

2 นาย จีราวัฒน บุญเปลง 573

3 นาย ชญานิน ดิษบรรจง 574

4 นาย ชูพงศ ดิเรกโภค 575

5 นางสาว ฐติชิญา อัครปรีดี 576

6 นาย ณัฐพัชร รวีจิระโรจน 577

7 นางสาว ทิชาพร ดีสุด 578

8 นางสาว ธัญชนก คงสุขวิวัฒน 579

9 นางสาว บุญจิราพร ประทุมชาติ 580



10 นาย ปฏิวัติ แสมรัมย 581

11 นางสาว ปานเนตร สขุแสวง 582

12 นางสาว พัชราภรณ ชางประหยัด 583

13 นางสาว พาขวัญ บุญประสพ 584

14 นางสาว พิชญาภา แสวงสุข 585

15 นาย พีรพิชญ เบาสาทร 586

16 นาย วชิรวิทย เลิศโสภาพันธ 587

17 นางสาว ศรดา ขุนนอก 588

18 นางสาว ศรัณยา โปะไธสง 589

19 นาย ศุภกร จําปามูล 590

20 นางสาว สุรัญชนา สิงหลา 591

21 นางสาว อภิชญา พัชรไพลิน 592

22 นางสาว อภิญญา อินธิกาย 593

23 นางสาว อมราภรณ รอดรักษ 594

24 นางสาว อิงอร ปอศรี 595

รายชื่อผูไดรับพระราชทานปริญญาแพทยศาสตรบัณฑติ

1 นางสาว กชกร บุญเหลือ 596

2 นางสาว จุฑาทิพย พัฒนขจร 597

3 นาย เจษฎากร บุญจันทร 598

4 นาย ฉัตรพล รักษาสุวรรณ 599

5 นาย ชาญวิทย อยูพรอม 600

6 นางสาว ญาดา สมเปน 601

7 นางสาว ณัฐชา สัมพันธศิริกุล 602

8 นาย ณัฐปพน ชาลีเครือ 603

9 นาย นภัธกิจ ศกุนตานุรักษ 604

10 นางสาว เนื้อทอง ประดับสุข 605

11 นางสาว ปพิชญา กมลศิริประเสริฐ 606

12 นางสาว ปารณีย พิริยะนพชัย 607

13 นางสาว ปุณยาพร ปรากฏดี 608

14 นางสาว ปุณิกา พานโน 609

15 นางสาว พรสุดา ทับทิมกลาง 610

16 นางสาว พิกุลแกว กระแสร 611

17 นางสาว พุธิตา คงมั่น 612

18 นางสาว เพ็ญสิริ พวงพชรพงศ 613

19 นาย ภพสรรค จันทสิทธิ์ 614

20 นาย ภรต มุธุสิทธิ 615

21 นางสาว ภัทราพร มงคลจิตร 616

22 นาย ภูรินท สถิโรภาส 617

23 นาย ยศภพ สุขเสถียร 618

24 นาย รัชพล อึ้งวิบูรณวงศ 619

25 นางสาว วรัญญา วันนา 620

26 นางสาว วิภาวี เชื่อมั่น 621

27 นาย วีรชาติ ดีมาก 622

28 นาย วีรภัทร ทัพวงษ 623

29 นางสาว ศรินทรา อินทหอม 624

30 นางสาว ศศิชา บัวเงิน 625

31 นางสาว ศิลฐานภรณ นพตลงุ 626



32 นางสาว ศุภนิดา มหาพรม 627

33 นาย สหรัฐ วรรณโคตร 628

34 นาย สิรภัค ตันตระกูล 629

35 นางสาว สุกัญญา แสงอรุณ 630

36 นาย โสภณ โนนหิน 631

37 นาย หริภัสร ศรีสมบัติ 632

38 นาย อรรคพล บุญโนนแต 633

สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร

รายชื่อผูไดรับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

1 นางสาว วิชุณี หัสรังค 634

รายชื่อผูไดรับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหน่ึง

1 นางสาว กุลธิดา รัตนมณี 635

2 นางสาว ชนิสรา กิจวิรุฬห 636

3 นางสาว นิศิตา สรอยทอง 637

4 นางสาว ปฏิญญา ภักดีเมฆ 638

5 นางสาว ศศิกานต ศรีสุข 639

6 นางสาว ศิริพร ไหมทอง 640

7 นางสาว อณิสตา มาลินี 641

8 นางสาว อรนุช เครื่องประดับ 642

9 นาย อาทิตย จงหอกลาง 643

รายชื่อผูไดรับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง

1 นางสาว กชกร นวนฉิมพลี 644

2 นางสาว กนกอร ชางเกวียน 645

3 นาย กฤธิชัย ติถา 646

4 นางสาว กัลยา ทับทิม 647

5 นางสาว ชนิตา ผะกาเกศ 648

6 นางสาว ณิชากร ผลกลาง 649

7 นางสาว ธัญญลักษณ ระวังกลาง 650

8 นางสาว ปฐวีกานต แกวรักศรี 651

9 นางสาว ปารัช หรั่งเล็ก 652

10 นางสาว แพรวพรรณ ไวกลาง 653

11 นางสาว รัตนชนก ชนะคา 654

12 นางสาว วรกานต ตออํานาจ 655

13 นางสาว สาวิกา วรรณขาว 656

14 นางสาว สิตานันท เอี่ยมเศรษฐกุล 657

รายชื่อผูไดรับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

1 นางสาว กชกร คาวีโชติ 658

2 นางสาว กนกกร แทงทอง 659

3 นางสาว กรวีร มีชัย 660

4 นางสาว กรองเเกว ไชยพร 661

5 นางสาว กรองแกว วงษาชัย 662

6 นางสาว กะรัตเพชร นาคปลัด 663

7 วาที่รอยตรีหญิง กัญญาณัฐ ปลองไม 664

8 นางสาว กัญญาณัฐ สีวันนะ 665

9 นางสาว กัญญาพัชร บุญเครือบ 666

10 นางสาว กัญญารัตน คืบขุนทด 667

11 นางสาว กัญญารัตน เทียมแกว 668



12 นางสาว กัญญารัตน แสงบัวภา 669

13 นางสาว กัณยานัฐ เอื้อยฉิมพลี 670

14 นางสาว กันติมาภรณ ศรีจรัญ 671

15 นางสาว กันยารัตน สขุเพราะนา 672

16 นางสาว กาญจนัดดา เสาเกลียว 673

17 นางสาว กาญจนา มัธยมแกว 674

18 นาย กิตตินันท ทาดี 675

19 นางสาว กิติลกัษฌ เลกินอก 676

20 นางสาว กิติศญาพร คิดเห็น 677

21 นางสาว กุลจิรา ปงศรี 678

22 นางสาว เกศินี โกรพิมาย 679

23 นางสาว ขวัญฤดี สาทิพจันทร 680

24 นางสาว ขวัญฤดี อินแสน 681

25 นางสาว จรรยา เจือจันทร 682

26 นางสาว จันทกานต ปดรัมย 683

27 นางสาว จันทรรัตน เหมือนตา 684

28 นางสาว จันทรสุดา เปยสันเทียะ 685

29 นางสาว จันทราทิพย ภูมิโพธิ์ตาก 686

30 นางสาว จันทิมา ภูมิกระจาง 687

31 นางสาว จารุวรรณ ขันนาค 688

32 นางสาว จารุวรรณ ตอพันธ 689

33 นางสาว จิตนภา ดําแพร 690

34 นางสาว จิรภาดา กิจกลิ่น 691

35 นางสาว จิรัชญา วงศเตชะ 692

36 วาที่รอยตรีหญิง จิรัตติกาล ไชยบัง 693

37 นางสาว จิราพร ฝอดสูงเนนิ 694

38 นางสาว จิราภรณ สรรเสริญสุข 695

39 นาย จีรพัฒน ศรีกันหา 696

40 นางสาว จุฑาพร จุฑาพัฒนา 697

41 นางสาว จุฑารัตน ตนสนิ 698

42 นางสาว จุรารัตน กอนวัน 699

43 นางสาว เจนจิรา ชมกลาง 700

44 นางสาว เจนจิรา ไพเราะ 701

45 นางสาว ฉัตรสดุา เทพบุปผา 702

46 นางสาว ชลธิชา แสงชนะ 703

47 นางสาว ชลธิฌา พลสมบูรณ 704

48 นางสาว ชลติา หอขุนทด 705

49 นางสาว ชองณางค ลอยเลื่อน 706

50 นางสาว ชัชราภรณ มาลําโกน 707

51 นางสาว ชาลิสา เพ็ญสุข 708

52 นางสาว ชุติกาญจน จันทรเทศ 709

53 นางสาว ฐติารีย ปญญาประชุม 710

54 นางสาว ฐติพิร มาบัว 711

55 นางสาว ฑิราลักษณ พรีพรม 712

56 นางสาว ณภัทร สุทธิวรรณ 713

57 นางสาว ณภาธริน นวลนุกูล 714

58 นางสาว ณัฏฐนรี ขึ้นภูเขียว 715



59 นางสาว ณัฐกาญณ จันธิราช 716

60 นางสาว ณัฐฐินันท ราชสีห 717

61 นางสาว ณัฐณิชา พิตตะขบ 718

62 นาย ณัฐพงษ ไชยคํา 719

63 นางสาว ณัฐริกา พรมบุตร 720

64 นางสาว ณิชกุล สกีาลัง 721

65 นางสาว ดวงสุดา จงพึ่งกลาง 722

66 นางสาว ดวงสุดา พงษจังหรีด 723

67 นาย เดชา โตยิ่ง 724

68 นาย เดชาชัย จันภูทัศ 725

69 วาที่รอยตรีหญิง ถิรนันท จงใจงาม 726

70 นางสาว ทรรศพร ภูกิ่งงาม 727

71 นางสาว ทวีทรัพย สกุแกว 728

72 นางสาว ทักษพร หมอนกระโทก 729

73 นางสาว ทัศนวรรณ พ่ึงโภคา 730

74 นางสาว ทิวาพร ยศปญญา 731

75 นางสาว ธญานี วัชโรสินธุ 732

76 นาย ธนวัฒน คตบัว 733

77 นางสาว ธัญชนก สายสูงเนิน 734

78 นางสาว ธัญญารัช ชูสังข 735

79 นางสาว ธัญญารัตน มัดศรี 736

80 นางสาว ธันยภรณ สุขสบาย 737

81 นางสาว ธิดารัตน ปตตา 738

82 นางสาว ธิรดา ประเสริฐสุข 739

83 นางสาว นงลักษณ พุทโธ 740

84 นาย นภัส อภิสิทธิไกรโศภิต 741

85 นาย นรินทร นริาชโศรก 742

86 นางสาว นริศรา พุมสุวรรณ 743

87 นางสาว นันทินี หนวยกระโทก 744

88 นางสาว นันทิยา คางคํา 745

89 นางสาว นันทิยา ศิลปชัยเสรี 746

90 นางสาว นารากร การนา 747

91 นางสาว นิจวิภา เดือดกระโทก 748

92 นางสาว นิตยา สรรเสริญ 749

93 นางสาว นิศาชล มูลนันท 750

94 นางสาว นิศารัตน พิพิธกุล 751

95 นางสาว นุจรินทร วิชยักูล 752

96 นางสาว นุศรา ไพสี 753

97 นางสาว บุณยทิต ทองสุขฐานิต 754

98 นางสาว เบญจมาภรณ เบาดี 755

99 นาย ปณชยั แพงจันทึก 756

100 นางสาว ปณิตา จันทะสม 757

101 นางสาว ปทุมพร นาชัยเวียง 758

102 นางสาว ประภัสสร ซอนทรัพย 759

103 นางสาว ปริศนา เสนาวัง 760

104 นางสาว ปลายฟา รักษะประโคน 761

105 นางสาว ปวีณา ชื่นตา 762



106 นางสาว ปณฑชนิตา วัลลภหิรัญ 763

107 นางสาว ปทมา ออนรัมย 764

108 นางสาว ปทมาภรณ พุมแกว 765

109 นางสาว ปยฉัตร กล่ินมาก 766

110 นางสาว ปุณยนุช แสงทอง 767

111 นาย พลวัฒน คุณาธร 768

112 นางสาว พัชรนันท ธรานุกูลวงศ 769

113 นางสาว พัชรี คําหมาย 770

114 นางสาว พิชญานิน ปราชญศรีภูมิ 771

115 นางสาว พิชญาภา เพ็ญสุข 772

116 นางสาว พิมพชนก แกนคํา 773

117 นางสาว พิมพญา พิมพพา 774

118 นางสาว พิมพมาตา แกวไพฑูลย 775

119 นางสาว พิมพระพัทร กองขุนทด 776

120 นางสาว พิมพิไล ชัยแหมง 777

121 นางสาว พิมลพรรณ นามแยม 778

122 นาย พิริยพงษ อูจอหอ 779

123 นาย พีรพัฒน ทองขาว 780

124 นางสาว ภคนันท คํานอก 781

125 นางสาว ภัทราภรณ ตะราษี 782

126 นางสาว ภัทราภรณ แทนค่ํา 783

127 นางสาว ภัทราภรณ ภูผาลิชอ 784

128 นางสาว ภัทราวดี กิพิมาย 785

129 นางสาว ภาวิดา อุนรัมย 786

130 นางสาว ภาวินี เทพจร 787

131 นางสาว มณฑาทิพย ธนาวิชิตฤกษ 788

132 นางสาว มณีรัตน สรางการนอก 789

133 นางสาว มนรดา เมณกูล 790

134 วาที่รอยตรีหญิง มลธิกานต สขุเสมอ 791

135 นางสาว มัญชริน ไชยปราณี 792

136 นางสาว ยศวดี ชมดาน 793

137 นางสาว ยุวดี ชอบสงวน 794

138 นางสาว เยาวเรศ กันภัย 795

139 นางสาว รจเรศ กวางรัมย 796

140 นางสาว รศิกาญจน อินธนู 797

141 นาย รักสิทธิ์ ดวงทาวเศษ 798

142 นางสาว รัชดาภา ปรีชารัมย 799

143 นางสาว รัตนา จันทรชิต 800

144 นางสาว รุงทิวา แนนพะเนาว 801

145 นางสาว รุจิรา มาดํา 802

146 นางสาว ลภัสรดา ราชจริต 803

147 นางสาว ลักษณา อุปลัง 804

148 นางสาว ลัดดาวัลย ครสิงห 805

149 นางสาว วณัญญา กอนทอง 806

150 นางสาว วรรณพร ถมปด 807

151 นางสาว วรัทพร จูมจันทร 808

152 นางสาว วราพร สอนจิตต 809



153 นางสาว วริษา กาเด็น 810

154 นางสาว วาฤดี สีสวนจิต 811

155 นางสาว วิชุดา พิกุลศรี 812

156 นางสาว วิภาวี ดีทั่ว 813

157 นางสาว วีรสดุา ฉินสูงเนิน 814

158 นาย วุฒิภัทร ศรีพระจันทร 815

159 นางสาว ศศิประภา พรมบานสังข 816

160 นางสาว ศศิวิมล ทิพสุต 817

161 นางสาว ศัญชนี บัวคลี่ 818

162 นางสาว ศิริพาพร พิมพา 819

163 นางสาว ศิริรัตน มูลจันทร 820

164 นางสาว ศิริลักษณ ทุมไมล 821

165 นางสาว ศิริลักษณ นีสูงเนิน 822

166 นางสาว ศิริลักษณ ศรีประโคน 823

167 นางสาว ศิริวรรณ มวงอราม 824

168 นางสาว ศุภนิดา ชงขุนทด 825

169 นางสาว ศุภนุช ชูทอง 826

170 นางสาว ศุภาวรรณ นาคาเริงฤทธิ์ 827

171 นางสาว สมฤทัย ศรีสุวรรณ 828

172 นางสาว สมัชญา บุญยืน 829

173 นางสาว สรอยสุดา รอดกําเหนิด 830

174 สิบเอกหญิง สโรชินี หลีประเสริฐ 831

175 นาย สหรัฐ ศุภผองศรี 832

176 นางสาว สิตานัน นาคสวุรรณ 833

177 นาย สิทธิชัย ทิวาพัฒน 834

178 นางสาว สิริกานดา มักอน 835

179 นางสาว สิรินดา สุขสมเขตร 836

180 วาที่รอยตรีหญิง สุขชนก ปองกัน 837

181 นางสาว สุดารัตน เจิมขุนทด 838

182 นางสาว สุดารัตน ตระกูลรัมย 839

183 นางสาว สุดารัตน ปรางคนอก 840

184 นางสาว สุดารัตน พรสูงเนิน 841

185 นางสาว สุทธิชา เนียมขุนทด 842

186 นางสาว สุนันทา พูลขวัญ 843

187 นางสาว สุพัตตรา สุภาวงศ 844

188 นางสาว สุพัตรา กุญแจทอง 845

189 นางสาว สุภัคชญา เสริมทรัพย 846

190 นางสาว สุภาวดี สิงหรักษาตระกูล 847

191 นางสาว สุภิญญา ขั้วกลาง 848

192 นางสาว เสาวลักษณ ไกยศรี 849

193 นางสาว หนึ่งฤทัย เนียมหอม 850

194 นางสาว อชิรญา มหาหงษ 851

195 นางสาว อนงคนาฎ โคตรสา 852

196 นางสาว อนงคนาถ ปตริยะ 853

197 นาย อนุชิต นีระไทย 854

198 นางสาว อภิชญา กาสม 855

199 นางสาว อภิญญา มณรีัตน 856



200 นางสาว อภิญญา มะลัยทิพย 857

201 นางสาว อภิสรา คํามะนาถ 858

202 นางสาว อรดา สินธุรัมย 859

203 นางสาว อรพรรณ บุญตานอย 860

204 นางสาว อรยา ศรีโคกสูง 861

205 นางสาว อริษา ชัยโย 862

206 นางสาว อริสรา มูกขุนทด 863

207 นางสาว ออมทรัพย เจิมสนัเทียะ 864

208 นางสาว อังคณา มุงพ่ึงกลาง 865

209 นางสาว อัญมณี สรางบุญ 866

210 นางสาว อัญรัตน นามโสม 867

211 นางสาว อันธิมา คําปาน 868

212 นางสาว อาภาพร ฟองสันเทียะ 869

213 นางสาว อาภาพร หงษขุนทด 870

214 นางสาว อาภาภรณ โพธิ์ชัยแสน 871

215 นางสาว อาริยา เพ็ชรมน 872

216 นางสาว อาริยา มันหาทาว 873

217 นางสาว อาริสา ชาติไทย 874

218 นางสาว อารียา ราชบัณดิส 875

219 นางสาว อารีรัตน เชียงศรี 876

220 วาที่รอยตรีหญิง อุทัยวรรณ บุษดี 877

สํานักวิชาพยาบาลศาสตร

รายชื่อผูไดรับพระราชทานปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต เกียรตินยิมอันดับหนึ่ง

1 นางสาว กนกวรรณ จันทา 878

2 นางสาว นิตยา อาจเชื้อ 879

3 นางสาว วริศรา วงษพยับ 880

4 นางสาว ศิริพร เพ็ชรโรจน 881

5 นางสาว สุพิชญา คงวงศ 882

6 นางสาว อุไรรัตน กองสมบัติ 883

รายชื่อผูไดรับพระราชทานปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต เกียรตินยิมอันดับสอง

1 นางสาว กนิษฐา มัดทองหลาง 884

2 นางสาว ปรียฉัตร ณะพรานบุญ 885

3 นางสาว ปยธิดา อินทรแกว 886

4 นางสาว พิชญาภร ยําเกรง 887

5 นางสาว แพรพลอย สุทธิอาคาร 888

6 นางสาว รังสิมา ครอสูงเนิน 889

7 นางสาว วารีรัตน ทองเทศ 890

8 นางสาว สุวิมล สลักศิลป 891

9 นางสาว อโณทัย ผองสงูเนิน 892

10 นาย อนาวิน รอดกระโทก 893

11 นางสาว อรดี เพชรราช 894

รายชื่อผูไดรับพระราชทานปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

1 นางสาว กมลชนก ดาแกว 895

2 นางสาว กาญจนา หงษสวัสดิ์ 896

3 นางสาว ขวัญชนก ยงยันต 897

4 นางสาว จินตจุฑา หวายสันเทียะ 898

5 นางสาว จุฑามาศ พะยอมใหม 899



6 นางสาว เจนจิรา มหาวงค 900

7 นางสาว เจนสุดา นาสมภักดิ์ 901

8 นางสาว ชนนิภา อบอุน 902

9 นางสาว ชุติภา อินทรติยะ 903

10 นางสาว ณัฐกานต ศิริศลิป 904

11 นางสาว ณัฐธิดา ขอเหนี่ยวกลาง 905

12 นางสาว ณัฐธินี มีทรัพย 906

13 นางสาว ณัฐนิชา ตระกุลรัมย 907

14 นางสาว ณัฐริกา สีหานนท 908

15 นางสาว ณิชาภัทร คําเบี้ยว 909

16 นางสาว ทัตติยา จอมเกาะ 910

17 นางสาว ธัญญานาถ ดาษดื่น 911

18 นางสาว ธีรนันท ออมอด 912

19 นางสาว บีรยา ชอจันทร 913

20 นางสาว ปนมณี ภูมิโคกรักษ 914

21 นางสาว ผการัตน ดวงนามน 915

22 นางสาว พรทิพย ฝายสีงาม 916

23 นางสาว พรรษชล กิติสกนธ 917

24 นางสาว พัชราวดี ปาโส 918

25 นาย พิเชษฐ เขตบุรี 919

26 นางสาว พิมรัก แยมกลาง 920

27 นางสาว เพ็ญพิชชา พุมบานเซา 921

28 นางสาว มัฑกานต ไชยฮอย 922

29 นางสาว มัสลิสา คําผยุ 923

30 นางสาว รังสิมา จุฑาชื่น 924

31 นางสาว วรรณวรีลักษณ มุงแฝงกลาง 925

32 นางสาว วาสนา มูลเซอร 926

33 นางสาว วิชุดา มูลวิชา 927

34 นางสาว วิลาวัลย ฆองกระโทก 928

35 นางสาว ศศิพร แวนวิเศษ 929

36 นางสาว ศิริวัฒนา รักแกว 930

37 นางสาว สินีนารถ ประทุม 931

38 นางสาว สิรภัทร ทรัพยปริญญาพร 932

39 นางสาว สิริกัญญา บุสจันทร 933

40 นางสาว สุชาดา คําโคกกรวด 934

41 นางสาว สุทธิดา เดนกลาง 935

42 นางสาว สุทธิพร สุทธิ 936

43 นางสาว สุธาทิพย พันธรักษา 937

44 นางสาว อนัญญา นามวงศ 938

45 นางสาว อรยา ไกรสิทธิ์ 939

46 นางสาว อิงอร กอมณี 940

47 นาย ไอศวรรย รักวงศ 941

สํานักวิชาทันตแพทยศาสตร

รายชื่อผูไดรับพระราชทานปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

1 นางสาว กมลขวัญ จันทรโณทัย 942

2 นางสาว กมลรส ถิระปญญากุล 943

3 นางสาว กฤตยา พงษสรอย 944



4 นางสาว เกื้อกูล ประกอบกิจ 945

5 นางสาว พิมพชนก สมปราชญ 946

6 นาย พุฒพิงศ สุขพงษไทย 947

7 นางสาว วรรณวลี จินดามัง 948

8 นางสาว สุชานาถ กลั่นสกุล 949

9 นางสาว อภิชญา อัจฉริยาการุณ 950

รายชื่อผูไดรับพระราชทานปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง

1 นางสาว จิตรานุช พันธุโสภณสวัสดิ์ 951

2 นางสาว ฐติามินทร ชาจิตตะอัครโภคิณ 952

3 นางสาว ณัฐณิชา ฤทธิ์ฐิติ 953

4 นางสาว ปริม สุคันธิน 954

5 นางสาว ปารียา จีนประดับ 955

6 นางสาว ปยนุช อินเกิด 956

7 นางสาว พิชญสินี ศิริขจรวุฒิ 957

8 นางสาว พิมผกามาส นพรัตน 958

9 นางสาว พิมพญาดา พิมพทอง 959

10 นาย ภูริวัฒน เพ็ชรสงูเนิน 960

11 นางสาว รชฏ ศรีระทัศน 961

12 นางสาว รุงวรนิษฐา โลหณุต 962

13 นางสาว ศศิธร เจริญศรี 963

14 นางสาว สุทีรา กาสิงห 964

รายชื่อผูไดรับพระราชทานปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

1 นางสาว กมลพร สีแสงจันทร 965

2 นาย กัญจวณิช ภรณเกียรติยศ 966

3 นาย จิตรภานุ ดียิ่ง 967

4 นางสาว ฉัตรชฎาภรณ วิเศษสัตย 968

5 นาย ชญานนท รัศมีโสรัจ 969

6 นางสาว ชนัญญา บุญประภาร 970

7 นาย ธนพงศพันธ ทับสุวรรณ 971

8 นาย ปติพงษ ลําดับจุด 972

9 นางสาว พิรญาณ เพียรกล่ินธรรม 973

10 นางสาว ศรุดา พัฒนจันทร 974

11 นางสาว โศรยา จินดาสุทธิ์ 975

12 นางสาว สุวิมล ขามธาตุ 976

สถาบันการบินพลเรือน

รายชื่อผูไดรับพระราชทานปริญญาการจัดการมหาบัณฑิต

1 นางสาว ชนิสรา ปานนิล 977

2 นางสาว ชลธิชา กาญจนพันธประภา 978

3 นาย ชินธิเชษฐ รุงศรีตระกูล 979

4 นาย ณัฐนนท แกวมณี 980

5 นาย บูรณัฏฐ คุมพิทักษ 981

6 รอยเอก เปรมินทร กุดแถลง 982

7 นาย ภวรัญ อุฬารางกูร 983

8 นาย ภาณุภัค บูรณากาญจน 984

9 นางสาว สราลักษณ เรืองหุน 985

10 นางสาว สิริธร จตุพงษ 986

11 นาย สุวเมธ บุญยรัตน 987



12 นาย หริวงศ คุปตะวาณิช 988

13 นาย อนุสรณ โพธิ์แกนแกว 989

14 นาย อมรเทพ อินทศร 990

15 นางสาว อังศนา อรัญญเวศ 991

รายชื่อผูไดรับพระราชทานปริญญาการจัดการบัณฑิต

1 นางสาว กนกอร มานโคกสูง 992

2 นาย กฤตภาส วิไลแกว 993

3 นางสาว กฤษณี ทรงจิตต 994

4 นางสาว จิตตรา อธิจร 995

5 นางสาว ชาลิสา หลิวประเสริฐ 996

6 วาที่รอยตรี ชินโชติ คุณากร 997

7 นาย ชินดนัย ไชยประสพ 998

8 นางสาว ชุติกาญจน เทศยงค 999

9 นางสาว ฐติริัตน สกุลณมรรคา 1000

10 นาย ณัฐกมล ศริิสวุรรณ 1001

11 นาย ณัฐภัทร ธวัชเกียรติศักดิ์ 1002

12 นางสาว ณิชกานต บุญเทวี 1003

13 นาย เทพพิทักษ เกลือมีผล 1004

14 นาย ธนวัฒน รอดตุม 1005

15 นาย นราณัฐ มัชฌิโม 1006

16 นาย ปณณวัฒน ศรีทอง 1007

17 นาย ภราดร ทัดศรี 1008

18 นางสาว มนทิพย กองชาง 1009

19 นางสาว มานไหม ชุนการุณ 1010

20 นาย รพีพงศ กิจสมบูรณสุข 1011

21 นาย รัชพล ตั้งตรงจิตต 1012

22 นาย รัฐสรัญ ลาภมาก 1013

23 นาย วรพล นาวาพันธ 1014

24 นาย สิทธา สิริสิงห 1015

25 นางสาว สุพิชชา จรามร 1016

26 นาย องอาจ วิเศษอนุพงศ 1017

27 นาย อนาวิล ผลิผลเกิด 1018

28 นางสาว อรปรียา สชีาวนา 1019

29 นางสาว อาทิตยา เนาวราช 1020

รายชื่อผูไดรับพระราชทานปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

1 นางสาว ทองทิพย ฉิมเฉิด 1021

2 นางสาว บุสริน สุขประเสริฐ 1022

3 นางสาว เปมิกา สุวรรณสิงห 1023

4 นางสาว พรพรรณ ทัศนียะเวช 1024

5 นางสาว วิลัลอร มีลาภ 1025

6 นางสาว ศิรธิดา ศิริยกุล 1026

7 นางสาว อิศรา วงศนามโรจน 1027

รายชื่อผูไดรับพระราชทานปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง

1 นางสาว ณัฐธิดา ณ.มหาชัย 1028

2 นางสาว ทอทิพย ยี่ตัน 1029

3 นางสาว ธันวารัตน ลิ้มเฮงสิน 1030

4 นางสาว ปวริศา ประสงคศรี 1031



5 นางสาว ปาณิสรา สุขเจริญ 1032

6 นาย ปุญญาพัฒน พิพัฒนสขุ 1033

7 นางสาว พิชชากร ชุมดี 1034

8 นางสาว ภัทราภรณ หนูประสิทธิ์ 1035

9 นาย มาโนช หมัดหมาน 1036

10 นาย สันติภาพ พลอยแดง 1037

11 นางสาว สายใจ อินทะพิมพ 1038

12 นาย สิรวิชญ เสนหลักษณา 1039

13 นางสาว สุวิชฎา สองสขุ 1040

14 นางสาว อรุณี โมกงาม 1041

รายชื่อผูไดรับพระราชทานปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต

1 นางสาว กมลฉัตร เจตะสานนท 1042

2 นางสาว กมลชนก เกื้อชาติ 1043

3 นางสาว กมลพรรณ อาจวิชัย 1044

4 นางสาว กมลวรรณ วชิรอนันต 1045

5 นางสาว กฤษฎ์ิณิชา วิริยะยนตรศิลป 1046

6 นาย กันตพัฒน นิยม 1047

7 นางสาว กาญจณา ศรีนวลประเสริฐ 1048

8 นางสาว กานตสินี เลิศปญญาโรจน 1049

9 นางสาว กิ่งกาญจน หลอดทอง 1050

10 นาย กิตติคุณ ชยิางคบุตร 1051

11 นางสาว เกตนสริี สุริยันต 1052

12 นาย คณิน บุญอนุรักษ 1053

13 นาย คณิน ศิริเต็มกุล 1054

14 นาย คุณะมินทร ทองหลอ 1055

15 นาย จตุพล สิมาจารย 1056

16 นาย จักรกฤษณ ทองโสภา 1057

17 นาย จารุวัฒน เติมทอง 1058

18 นางสาว จิดาภา สมจิตต 1059

19 นาย จิรเดช กาญจนสุวรรณ 1060

20 นาย ฉมาบดี เสง็ประชา 1061

21 นาย เฉลิมเกียรติ ฉัตรมงคลชาติ 1062

22 นางสาว ชฎาภรณ พลทรัพยศริิ 1063

23 นางสาว ชนรดี ผาบไชย 1064

24 นางสาว ชนันดา พุฒตาล 1065

25 นางสาว ชรินรัตน จันทรสุข 1066

26 นาย ชวกร เอกวงศกร 1067

27 นาย ชวัลวิทย โลหะพูนตระกูล 1068

28 นาย ชานน อินทรสุวรรณ 1069

29 นาย ชินดนัย เลก็พิพัฒน 1070

30 นางสาว ชุติมณฑน กํากับกิจ 1071

31 นาย เชษฐ กรีมี 1072

32 นางสาว ณฐา เดียวเจริญ 1073

33 นาย ณภัทร เหลืองปยสกุล 1074

34 นางสาว ณศิกานตร คลายทองคํา 1075

35 นาย ณัฏฐชัย สืบสายพรหม 1076

36 นางสาว ณัฏฐิชา ธนวัฒโนภาส 1077



37 นางสาว ณัฐโซเฟย มูเก็ม 1078

38 นางสาว ณัฐณิชา ขันตี 1079

39 นางสาว ณัฐทราภรรณ จินดากุล 1080

40 นางสาว ณัฐธริกานต วิบูลยจันทร 1081

41 นางสาว ณัฐพัชร สวัสดิ์วงษ 1082

42 นางสาว ณัฐมน เมืองเชียงหวาน 1083

43 นางสาว ณิชกานต คําคูณศรี 1084

44 นางสาว ตุลยดา บุญรุณโพธิ์ 1085

45 นางสาว ทักษพร อีหมาน 1086

46 นาย ทินวุฒิ ณ หนองคาย 1087

47 นาย ธง เหลืองทอง 1088

48 นาย ธนกร นีลวัฒนานนท 1089

49 นาย ธนกฤต กีรติวิทยานนท 1090

50 นาย ธนกฤต แกวประกิจ 1091

51 นาย ธนกฤต อัสวะวิสทิธิ์ชัย 1092

52 นาย ธนธัช นาคะวิโรจนวรา 1093

53 นางสาว ธนพร กําเนิดชาติ 1094

54 นาย ธนภัทร สุขสุโชค 1095

55 นางสาว ธนวรรณ ไชยชนะ 1096

56 นาย ธนวัฒน แสนชัย 1097

57 นาย ธนาธิป เเตงมีเเสง 1098

58 นาย ธนาธิป สุทธิกุล 1099

59 นาย ธนาธิป อริยะสุข 1100

60 นางสาว ธยานี ชาวนา 1101

61 นางสาว ธัญธิชา สังขสุนทร 1102

62 นางสาว ธัญพร แยมประยูร 1103

63 นางสาว ธัญลกัษณ ศิลา 1104

64 นางสาว ธันยพร สงขาว 1105

65 นาย ธีรธาดา เพียเสนา 1106

66 นางสาว นภัทร วรรณทอง 1107

67 นางสาว นภัสวรรณ บุณยะวัน 1108

68 นางสาว นิชานันท จั่นนาค 1109

69 นาย นิธิพัชร ปานแดง 1110

70 นาย นิหมัดโดดี หะยีนิมะ 1111

71 จาอากาศตรีหญิง บุษรา จุลอําพันธ 1112

72 นางสาว ปณาลี ทองอยู 1113

73 นางสาว ปณิธี ศรีอนันต 1114

74 นาย ปรัศวชนก บุญยืน 1115

75 นาย ปารินทร ต.ศรีวงษ 1116

76 นางสาว ปยนุช อุดมกิจมงคล 1117

77 นาย พงศพิพัฒน เลก็นอย 1118

78 นางสาว พรนภา เยาวณี 1119

79 นางสาว พรปวีณ รุงสุข 1120

80 นาย พันธเทพ ศิริชนะ 1121

81 นางสาว พิชญาพร ธรรมาธิวัฒน 1122

82 นาย พิชุตม ปลื้มจิตต 1123

83 นาย พิชัยคริษฐ นัยพินิต 1124



84 นางสาว พิมพภัทรา จันทรรงค 1125

85 นางสาว พิมสุภา เอี่ยมสุภาษิต 1126

86 นางสาว พิรญาณ แกวชาง 1127

87 นางสาว แพรวพร วศินสังวร 1128

88 นางสาว ไพรพฤกษา เพียรไธสง 1129

89 นาย ไพรัตน จันทรแยม 1130

90 นางสาว ฟาใส ไชยเสน 1131

91 นางสาว ภัคจิรา ทรัพยมณีโสภณ 1132

92 นางสาว ภัทรานิษฐ กุลวิเชียร 1133

93 นาย ภีมพล เฉลยวาเรศ 1134

94 นาย ภูมิ แกวกําพล 1135

95 นางสาว ภูษณิศา บุรีรัตน 1136

96 นาย เมธัส เกยานนท 1137

97 นางสาว รดารัตน ศรีสําราญรุงเรือง 1138

98 นาย รัชชานนท ศรีขวัญ 1139

99 นางสาว รัฐฌา บุญคุม 1140

100 นางสาว รุงรัตน พินิจนึก 1141

101 นางสาว วรรษมน เล็กสุขศรี 1142

102 นางสาว วรัมพร เลาหพัชรินทร 1143

103 นาย วราวุฒิ เกียรติพินิจกุล 1144

104 นาย วริทธิ์พันธ ปรมาธิกุล 1145

105 นางสาว วริยา ศิริทองคํา 1146

106 นางสาว ศศลกัษณ อินทรมณี 1147

107 นาย ศิรปกรณ งามวงษ 1148

108 นางสาว ศุภานัน ถิ่นบานใหม 1149

109 นาย สิทธิโชค เรืองสวัสดิ์ 1150

110 นาย สุทธิพจน นอยสาคร 1151

111 นางสาว สุธีรา ชวยศรี 1152

112 นาย สุภวัฒน ธาระกิจ 1153

113 นางสาว สุภัค ศรีปทุมรัตน 1154

114 นางสาว สุภัสสร แจมกระจาง 1155

115 นางสาว อภิยานันท เจือจันทร 1156

116 นาย อภิวิชญ มุกดาสถิตกุล 1157

117 นางสาว อมราภรณ สิริวิจิตรวรกาล 1158

118 นางสาว อริญชยา มณีรัตน 1159

119 นาย อิทธิกร แกวกอง 1160

รายชื่อผูไดรับพระราชทานปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินยิมอันดับหนึ่ง

1 นางสาว ณิชารีย ธัญญเกษตร 1161

2 นาย รัฐนนท พรหมหมัด 1162

3 นางสาว สุธิดา รัตนเจริญ 1163

รายชื่อผูไดรับพระราชทานปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินยิมอันดับสอง

1 นางสาว ธัญชนก ทีปเนตร 1164

2 นาย นนทพัทธ เสริมวิฑูรย 1165

3 นาย นภดล จูตระกูล 1166

4 นาย สุทธิศักดิ์ ไกดะ 1167

รายชื่อผูไดรับพระราชทานปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

1 นางสาว กมลชนก สาคร 1168



2 นาย กฤษณ รัตนสําลี 1169

3 นางสาว กฤษณา บาลชื่น 1170

4 นาย กษิดิศ ดานถาวรเจริญ 1171

5 นาย กันตณฐั วุฒิธร 1172

6 นางสาว จิรัชยา หลวงแสน 1173

7 นาย จิรายุส ไทยสิทธิ 1174

8 นางสาว ชนิสรา หอสุวรรณ 1175

9 นางสาว ชุลพีร อุษยาพร 1176

10 นาย ณัชพล บุญนวน 1177

11 นาย ณัชพล หนูเสน 1178

12 นาย ณัฐชนน ไพรงามเนตร 1179

13 นาย ณัฐภัทร ธรรมธัญญารักษ 1180

14 นาย ณัฐยศ สุขขุม 1181

15 นาย ธนทัต รัตนกุล 1182

16 นาย ธนากร สวยราช 1183

17 นาย ธนาธร ศรีวรรณ 1184

18 นาย นพรุจน จารุสมบูรณ 1185

19 นาย นราวิชญ พาใหสุข 1186

20 นาย นิธิวัชร พีระวราพัฒน 1187

21 นาย บูรณพิภพ นภาศิริปกรณ 1188

22 นาย ปุลวัชร ภูผกาพันธุพงษ 1189

23 นาย พนะธรา คนตรง 1190

24 นางสาว พิชญอาภา สุดจํานงค 1191

25 นาย พุฒพิงศ เลขนาวิน 1192

26 นางสาว แพรวพรรณ สิริพลังคานนท 1193

27 นาย ภาณุพงศ วงศนิ่ม 1194

28 นาย รวิน หรูวรนันท 1195

29 นาย รวิภาส เรืองจิตชัชวาลย 1196

30 นาย รัชชานนท ขาวผอง 1197

31 นางสาว ศรินยา พิชาดุลย 1198

32 นาย ศักยศรณ บัวเผือก 1199

33 นาย ศุภฤกษ ประเสริฐรัตน 1200

34 นาย สัจจพล การกระสัง 1201

35 นาย สิทธิพงษ แกนทาว 1202

36 นาย สิทธิพันธ ธรรมประจําจิตต 1203

37 นางสาว สุปวีณ พัวบัณฑติกุล 1204

38 นาย อภิวัฒน สขุเกื้อ 1205

39 นาย อัครพงษ พลอยเปล่ียนแสง 1206

สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร

รายชื่อผูไดรับพระราชทานปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต

1 นาย กรัณฑกมล ภูครองหิน 1207

2 นาย กฤษดา มงคลดี 1208

3 นาย เกียรติศักดิ์ ใจโต 1209

4 นาย จีระพงศ ศรีวิชัย 1210

5 นางสาว เจา ง็อบ เจา 1211

6 นาย ชโนดม เลิศสรุิยะกุล 1212

7 นาย ชยานนท ศรีเจริญ 1213



8 นางสาว ชลติา แกวบุตรดี 1214

9 นาย ณธีนนท โพธิขี 1215

10 นาย ณัฐวัฒน ยะชุม 1216

11 นาย ดิสกุล ชลศาลาสินธุ 1217

12 นาย ถาวร ตะไกแกว 1218

13 นาย นัทธดนัย จันลาวงศ 1219

14 นาย บรรเทิง จุนใจ 1220

15 นาย ประพนธ ชูประเสริฐ 1221

16 นาย ปญญา หันตุลา 1222

17 นาย พีรสัณฑ คําสาลี 1223

18 นาย ยุทธนา ลีนาเพ็ชร 1224

19 นาย ระพินทร ขัดปก 1225

20 นางสาว รัตนาภรณ วงษทอง 1226

21 นาย วรวุฒิ บุญเปง 1227

22 วาที่รอยตรี วรากรณ สาริขา 1228

23 นางสาว วิชยา ริงคะนานนท 1229

24 นาย วิชัย ศรีสุรักษ 1230

25 นาย วิทยา จุลกลาง 1231

26 นาย วิสิษฐ กุลอริยทรัพย 1232

27 นาย เวคกา อิมัม ยูดิสทีรา 1233

28 นาย ศิวกร ศรีธัญญากร 1234

29 นางสาว สวลี อุตรา 1235

30 นางสาว สิริพร ขันทองคํา 1236

31 นาย สุนทร โอษฐงาม 1237

32 นางสาว อนุสรา หิรัญวนากุล 1238

33 นาย อภินันท บูริตธรรม 1239

34 นาย อังคาร คําเรือน 1240

35 นาย อาทิตย อุดมชัย 1241

36 นาย เอกพงศ ชื่นกมล 1242

รายชื่อผูไดรับพระราชทานปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

1 นาย กชกร พินิจไชย 1243

2 นาย กรกฎ วิชิตกิ่ง 1244

3 นาย กรินทร โกสิยานุรักษ 1245

4 นาย กษิดิศ กกขุนทด 1246

5 นางสาว กัญญาภัทร เลาหกมล 1247

6 นาย กุลพงษ บุญมาวงค 1248

7 นาย เกรียงไกร แหวนเงิน 1249

8 นาย เกียรติคุณ พลแสน 1250

9 นาย เกียรติศักดิ์ บาตรงูเหลือม 1251

10 นาย คงศักดิ์ อัครวงศวัฒนา 1252

11 นาย คณาธิป โรจนวรหิรัญ 1253

12 นาย คณิศร บรรลุศลิป 1254

13 นาย จักรพันธ มีทรงธรรม 1255

14 นางสาว จิตรลดา มีพรหม 1256

15 นางสาว จิราวรรณ หมอนกระโทก 1257

16 นาย จีรศักดิ์ แจงขํา 1258

17 นางสาว จุฑาทิพย กลาสงคราม 1259



18 นางสาว ชนินารถ ยอดอินทร 1260

19 นางสาว ชลธิชา จันทร 1261

20 นาย ชลพรรษ บทมาตร 1262

21 นางสาว ชอทิพย โภคทรัพย 1263

22 นาย ชัยยา คําคูณเมือง 1264

23 นาย ชัยยุทธ ปรีชา 1265

24 นาย ชัยรัตน ตั้งทรงเจริญ 1266

25 นาย ชิตภณ แกวอินทร 1267

26 นาย ชูชาติ จันทรสมัคร 1268

27 นางสาว ฐานิดา ศรีชยัเพชร 1269

28 นางสาว ฐติวี สุพพัตกุล 1270

29 นาย ณรงคเดช ดึงกระโทก 1271

30 นาย ณัฐพล สุขเจริญ 1272

31 นาย ณัฐวุฒิ ประเสริฐการ 1273

32 นาย ตุลธร ธัญพิสิษฐพงศ 1274

33 นาย ทองยศ ศรีเพ็ง 1275

34 นาย ธงชัย เทียมทัด 1276

35 นางสาว ธนตวรรณ กมลกลาง 1277

36 นาย ธนวัฒน เชิญกลาง 1278

37 นาย ธนาทร อารยวริต 1279

38 นาย ธนานนท เปลี่ยนสงัคม 1280

39 นางสาว ธนิดา บดีพงศ 1281

40 นาย ธีรพัฒน จัดหงษา 1282

41 นาย ธีรภัทร จันทรักษา 1283

42 นางสาว นพวรรณ เนื้อนวลสุวรรณ 1284

43 นางสาว นัชพร สตุพรหม 1285

44 นาย นิติ กลิ่นแกว 1286

45 นาย นิธิรุจน พงศสิริเมธี 1287

46 นางสาว ปฏิมา ทองสุก 1288

47 นาย ประกฤษฎ์ิ ปทถาพงษ 1289

48 นาย ประถมพงษ ไตรธิเลน 1290

49 นางสาว ประภาพรรณ โนนพลกรัง 1291

50 นาย ประสิทธิ์ ซาโปรง 1292

51 นางสาว ปรียาภรณ อินทรจอหอ 1293

52 นางสาว ปาริฉัตร ปอมใย 1294

53 นาย ปุณณภพ วัชรมัยสกุล 1295

54 นางสาว ผกาสินี สิงหเจริญกิจ 1296

55 นาย พงศกร จันทวิริยากิจ 1297

56 นาย พรเกียรติ เอกตาแสง 1298

57 นาย พลรัตน เบาสูงเนิน 1299

58 นาย พัชรวีร ประทุมรัตน 1300

59 นาย พีรพงษ พิมพอูบ 1301

60 นาย ภควันต ทะสังขา 1302

61 นาย ภัทร แสนยามาศ 1303

62 นางสาว ภัทราภรณ สายืน 1304

63 นาย ภาคภูมิ ประชญาภูมิวงศ 1305

64 นาย ภูริณฐั คุมหมู 1306



65 นางสาว มธุรส นิลโขง 1307

66 นาย มนตรี แกวกาศ 1308

67 นาย เมธารักษ จอกพุดซา 1309

68 นาย ยงศธร โคตบุตร 1310

69 นาย รัฐพล โพธิ์สงัข 1311

70 นางสาว ลดารวี คุณอมรเลิศ 1312

71 นาย วงศธร ภาธรสุวรรณ 1313

72 นางสาว วชิราภรณ รักษาอินทร 1314

73 นางสาว วรกานต ทึงทา 1315

74 นาย วรเชษฐ สาํราญดี 1316

75 นาย วรพล พวงเกาะ 1317

76 นาย วรภัทร วัชรวงศทิพย 1318

77 นาย วรเมธ ทองตัน 1319

78 นางสาว วริศรา ภูถมนาค 1320

79 นางสาว วิจิตรา อาสาประโคน 1321

80 นาย วินัท พรมแดน 1322

81 นาย วิริยะ จันทนา 1323

82 นางสาว วิสุวัฒนี กมลศิลป 1324

83 นาย วีรวัฒน เจริญศิริ 1325

84 นาย วีระเชต ทิศรักษ 1326

85 นาย เวชิต หนูแดง 1327

86 นาย ไวพจน สําราญดี 1328

87 นาย ศรชัย อนอารี 1329

88 นางสาว ศรัญญา อุทัยมา 1330

89 นางสาว ศิริรัตน ศรอินทร 1331

90 นาย ศิวณุ เหลาบุตรสา 1332

91 นาย ศุภฤกษ พันธวิศษิฏ 1333

92 นาย สมพร เกษเกษร 1334

93 นาย สาวิทย นาคมิตร 1335

94 นาย สําเริง สันทาลุนัย 1336

95 นางสาว สินีนาฏ ตุลยธํารงกิจ 1337

96 นาย สิริชัย ดวงเดือน 1338

97 นาง สิริอาภามาศ ไชยฤทธิ์ตรีคูณ 1339

98 นางสาว สุกัญญา กุลจําเริญ 1340

99 นางสาว สุพัตรา นนทะวงศ 1341

100 นางสาว สุพิชญา รามโยธิน 1342

101 นางสาว สุภัสสรา มีศิริ 1343

102 นาย สุรเดช อนันตบุญเอื้อ 1344

103 นาย สุรธวัช บุญหนกั 1345

104 นาย เสฏฐวุฒิ รอดโพธิ์ทอง 1346

105 นางสาว หทัยรัตน ทัศนวรณ 1347

106 นางสาว อธิษฐาน ทิพยพงศธร 1348

107 นาย อภิรักษ วรกานตพล 1349

108 นาย อภิรักษ สินจังหรีด 1350

109 นาย อภิรักษ อินทรชู 1351

110 นาย อภิสิทธิ์ โพธิ์นา 1352

111 นาย อรรถวิท จันทอุปลี 1353



112 นาย อรุษ ลักขิกานันท 1354

113 นาย อโศก เปาเดล 1355

114 นาย อังกุล พรมมาหลา 1356

115 นาย เอกยศ ชวงบุญศรี 1357

รายชื่อผูไดรับพระราชทานปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินยิมอันดับหนึ่ง

1 นาย กนกศักดิ์ เกี้ยมหู 1358

2 นาย กมลวิสิทธิ์ พันวอ 1359

3 นางสาว กิตติพร เฉิดฉาย 1360

4 นาย กิตติพัทธ เอมปรากฎ 1361

5 นาย เกียรติสุรเดช ตันสุวรรณ 1362

6 นาย ชัชพงศ ชะอุมผล 1363

7 นาย ชัยวัฒน กลางหมื่นไวย 1364

8 นาย ชัยวัฒน พูลวงษ 1365

9 นางสาว ชิษณุภรณ สรุิยะศรี 1366

10 นาย ฐาปนพงษ โนรีราษฎร 1367

11 นาย ณัฐชนน สุวิทวัส 1368

12 นาย ธนภัทร คัทวี 1369

13 นางสาว ธนัชชา ยาวิละ 1370

14 นาย ธรรมรักษ จันทรเรือง 1371

15 นางสาว ธัชณัน วันทาแทน 1372

16 นาย ธิติวุฒิ สถาพรบํารุงเผา 1373

17 นาย นนทกร ทองดีพินิจ 1374

18 นาย นนทพัฒน ประคองภักดิ์ 1375

19 นาย นพรัตน พรสุข 1376

20 นาย นวพัฒน ปนสุวรรณ 1377

21 นาย นัฐพงษ สทุธิชาติ 1378

22 นางสาว นัยพร วัฒนกูล 1379

23 นาย บุญญฤทธิ์ บุญเกิด 1380

24 นาย ปฏิญาณ อิ่มเอิบ 1381

25 นางสาว ปยธิดา พินิจพงษ 1382

26 นาย พิสิษฐ แสนณรงค 1383

27 นางสาว ภัทรภร แนบสนิท 1384

28 นางสาว ภัทรียา พรมงูเหลือม 1385

29 นาย ภาติยะ เเพงลม 1386

30 นางสาว ภูษณิศา สิริวิบูลย 1387

31 นาย เมธาสิทธิ์ รัตนพงค 1388

32 นาย ยุทธพงษ สุพรมอินทร 1389

33 นาย รัฐพงศ อุดมทรัพย 1390

34 นาย วรเชษฐ จันทคีรี 1391

35 นาย วรโชติ บุญญฤทธิ์ 1392

36 นาย ศราวุฒิ ยิ้มจันทร 1393

37 นาย ศุภณัฐ บุญประเสริฐ 1394

38 นางสาว สรัลพร ศรีประทุม 1395

39 นาย สิทธิพล นอกไธสง 1396

40 นาย สุดที่รัก ปองแกว 1397

41 นาย สุริยา ปองทองหลาง 1398

42 นาย สุริยา เสียงใส 1399



43 นางสาว แสงดาว อินสิง 1400

44 นางสาว อัจฉราวรรณ รัตนศักดิ์ 1401

รายชื่อผูไดรับพระราชทานปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินยิมอันดับสอง

1 นาย กฤติน วิศิษฏชีวิน 1402

2 นาย กิตติยศ ยะเจริญ 1403

3 นาย งบประมาณ เกตุมณี 1404

4 นาย จักรพันธ คุณรักษ 1405

5 นางสาว จิรนันท วิทิตกุล 1406

6 นางสาว เจนจิรา ปลัด 1407

7 นาย ฉัตรดนัย ผากาเกตุ 1408

8 วาที่รอยตรี ชนิสร ศรนิยม 1409

9 นางสาว ณัฐชยา ภูมิประเสริฐ 1410

10 นาย ณัฐนนท ศรีขจร 1411

11 นาย ดลวิวัฒน มูลจัด 1412

12 นางสาว ดวงหทัย แตงกระโทก 1413

13 นางสาว ดาปนีย ผังกิ่ง 1414

14 นางสาว ทิพยอาพร จาบทอง 1415

15 นาย ธนวัฒน พานิชนอก 1416

16 นาย ธนาวุฒิ ทองแกว 1417

17 นาย ธีรพันธุ จับจิตร 1418

18 นางสาว นภัตสร ตัณฑสุระ 1419

19 นางสาว นารินทร สระทองพูน 1420

20 นาย บุนดัม โร 1421

21 นาย ปฏิภาณ ดานวังขวา 1422

22 นาย ประสพโชค สุทธิวงษ 1423

23 นาย พงศกร เจริญโชติ 1424

24 นาย พงศธร ทองงาม 1425

25 นาย พงษเทพ สวัสดิวงษไชย 1426

26 นางสาว พรรษา ไขกระโทก 1427

27 นางสาว พฤษภา นาคะ 1428

28 นางสาว พัชราภา วิจิตขจี 1429

29 นาย พีรพงษ นาคนวล 1430

30 นาย เพิ่มศกัดิ์ โตดวง 1431

31 นาย ภานุวัฒน แข็งแรง 1432

32 วาที่รอยตรี ภูมิพัฒน ศริิพลบุญ 1433

33 นาย ยศพล ลาภยิ่งยง 1434

34 นาย ยุทธกิจ ยุทธกิจเสรี 1435

35 นาย ยุทธศักดิ์ ทุงนา 1436

36 นาย ระพีพัฒน หมวดศรีธา 1437

37 นางสาว รุจิเรข จันทะโสม 1438

38 นาย วสันต ถิ่นสุวรรณ 1439

39 นางสาว วันธิดา อวมไธสง 1440

40 นาย วายุ รัตนโสภา 1441

41 นางสาว วิภาพร คอืพันดุง 1442

42 วาที่รอยตรี วิวัฒน ทาจําปา 1443

43 นางสาว ศศิธร บุญเกิด 1444

44 นาย ศุภกิตติ์ สภัุกดี 1445



45 นางสาว สุดารัตน จูมแพง 1446

46 นางสาว สุภารัตน ไทยนาม 1447

47 นางสาว อทิตติยา พรมพวง 1448

48 นาย อนุสิทธิ์ มีศรี 1449

49 นางสาว อภิญญา ยะหะตะ 1450

50 นาย อภิสิทธิ์ แกวหลา 1451

51 นางสาว อมรรัตน ลํ้าเลิศสุวรรณ 1452

52 นางสาว อรวรรณ เอี่ยมสมร 1453

53 นาย อัษฎาวุธ วงศชอุม 1454

54 นางสาว อาทิตยา สทุธิสุข 1455

55 นาย อิทธิกร ชาวกะมุด 1456

56 นาย อิทธิพล พลนันท 1457

รายชื่อผูไดรับพระราชทานปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

1 นางสาว กชพรรณ การะเกษ 1458

2 นางสาว กตัญู คลังทอง 1459

3 นางสาว กนกพร กองไธสง 1460

4 นางสาว กนกพร ศรีเมือง 1461

5 นาย กนกพล สรอยวงษ 1462

6 นางสาว กนกวรรณ มะลิวัลย 1463

7 นางสาว กนกวรรณ สีทาสังข 1464

8 นางสาว กนกวรรณ โอวาทวงษ 1465

9 นางสาว กนิษฐา กวางทอง 1466

10 นางสาว กนิษฐา เส็นดากัน 1467

11 นาย กมล ศรีวิสุทธิ์ 1468

12 นาย กมลเทพ ธรรมใจดี 1469

13 นางสาว กมลพร พูลรอด 1470

14 นางสาว กมลมณี สุขใส 1471

15 นางสาว กมลรัตน เกลี้ยงเกลา 1472

16 นางสาว กมลรัตน จงอักษร 1473

17 นางสาว กมลรัตน ทิพยมณีโชติ 1474

18 นางสาว กมลลักษณ ใบโพธิ์ 1475

19 นางสาว กมลลักษณ สุขเกษม 1476

20 นางสาว กมลวรรณ ดอกมณี 1477

21 นางสาว กมลวรรณ เพียรดี 1478

22 นางสาว กมลวรรณ พิพัฒน 1479

23 นางสาว กรกฏ อินทรผาสุข 1480

24 นางสาว กรกนก สุวิชัย 1481

25 นางสาว กรกมล รสหวาน 1482

26 วาที่รอยตรี กรนนท สุทธิประภา 1483

27 นางสาว กรรณิการ เอี่ยมสกุล 1484

28 นาย กรวิชญ คําเครือ 1485

29 นาย กรวิชญ มูลขุนทศ 1486

30 นางสาว กริษฐา ตอนนอก 1487

31 นางสาว กฤตชญา สุรพยัคฆพงษ 1488

32 นาย กฤตเมธ สังขทอง 1489

33 นางสาว กฤตยพร ผลพิิมาย 1490

34 นาย กฤติเดช แวะศรีภา 1491



35 นาย กฤติพงศ พฤกษาศรี 1492

36 นาย กฤติพันธ ศริิเกษ 1493

37 นางสาว กฤติมุข กฤษแกว 1494

38 นางสาว กฤติยา สงคศาสตร 1495

39 นางสาว กฤติยาพร บรรลุ 1496

40 นาย กฤษ ฤทธิ์มนตรี 1497

41 นาย กฤษกร ทองมีคา 1498

42 นาย กฤษฎา แกวดวงเล็ก 1499

43 นาย กฤษฎา คชสาร 1500

44 นาย กฤษฎา สีแดด 1501

45 นาย กฤษฎา เหยียดรัมย 1502

46 นาย กฤษฒพิงษ ศรีนาคา 1503

47 นาย กฤษณ ยะฟู 1504

48 นาย กฤษณรักษ ปลั่งกลาง 1505

49 นาย กฤษณะ เกิดมี 1506

50 นาย กฤษณะ มีไทย 1507

51 นาย กฤษณะพล ผิวดํา 1508

52 นาย กฤษดา หวานดี 1509

53 นาย กฤษธนพล สอดสุข 1510

54 นาย กลวัชร เรืองจันทร 1511

55 นาย กวินพัฒน เกิดพงษวัฒนา 1512

56 นางสาว กวิปรียา ชาวคึมบง 1513

57 นาย กษิดินทร จงศักดิ์สวัสดิ์ 1514

58 นาย กษิดิศ พันธุมิตร 1515

59 นาย กษิดิศ แสนแปง 1516

60 นาย กอเกียรติ พสรุัตน 1517

61 นางสาว กอบแกว คชหาญ 1518

62 นางสาว กัญญาณัฏฐ เขียวโสภา 1519

63 นางสาว กัญญาณัฐ โฉมสุภาพ 1520

64 นางสาว กัญญาณัฐ มังคละศิริ 1521

65 นางสาว กัญญาณี ระเบียบโพธิ์ 1522

66 นางสาว กัญญาณี ศรีเพียร 1523

67 นางสาว กัญญาพัชร วงษสละ 1524

68 นางสาว กัญญาพัชร ศรีอุดร 1525

69 นางสาว กัญญาภัทร คุณเศษ 1526

70 นางสาว กัญญารัตน พูลทอง 1527

71 นางสาว กัญญาลักษณ ตุมไธสง 1528

72 นางสาว กัญญาวีร สันตะบุตร 1529

73 นางสาว กัณฐิกา พิมพาสรอย 1530

74 นางสาว กัณห เพียซาย 1531

75 นาย กันตพงศ อนันตพงศ 1532

76 นาย กันตภณ ภูยางดี 1533

77 นาย กัมปนาท ศรีกอม 1534

78 นางสาว กัลยา เพ็ชรจิตร 1535

79 นาย กาญจน กาญจนพฤฒิพงศ 1536

80 นางสาว กาญจนาพร สมัชชัย 1537

81 นางสาว กาญจนี อินปลัด 1538



82 นาย กานตกวิน ศิริรุงเรืองวิชญ 1539

83 นางสาว กานตธิดา คงทวี 1540

84 นางสาว กิ่งกาญจน บูชาพันธ 1541

85 นาย กิตติ การรัมย 1542

86 นาย กิตติ มาทาสิน 1543

87 นาย กิตติชัย จิตเจริญ 1544

88 นาย กิตติชัย ศิริจีระชัย 1545

89 วาที่รอยตรี กิตติชัย หนูภิรมณ 1546

90 นาย กิตติชัย อารีเอื้อ 1547

91 นาย กิตติธร แสงจีน 1548

92 นาย กิตติพันธ เฟองคร 1549

93 นาย กิตติภณ ศรีสุพรรณราช 1550

94 นาย กิตติภพ ตัดพุดซา 1551

95 นาย กิตติภพ ยอดหงษ 1552

96 นางสาว กิตติมา ทานนท 1553

97 นางสาว กิตติยา ทองประเสริฐ 1554

98 นาย กิตติศักดิ์ คําเพ็ง 1555

99 นาย กิตติศักดิ์ พันธสุข 1556

100 นาย กิตินัย โคตรสพล 1557

101 วาที่รอยตรี กิติสภานันท กะพัง 1558

102 วาที่รอยตรี กีรติ ติคําลํา 1559

103 นาย กีรติ ปนเกตุ 1560

104 นาย กีรติการย นาถ้ําพลอย 1561

105 นางสาว กุลทรัพย โอษฐิเวช 1562

106 นางสาว กุลธนัต บัวกลาง 1563

107 นางสาว กุลธิดา ทานุรัตน 1564

108 นางสาว กุลธิดา บุญปอง 1565

109 นางสาว กุลธิดา วระกุล 1566

110 นาย กุลภัทร นามวงศ 1567

111 นางสาว กุลวดี จูศรี 1568

112 นางสาว กุลสตรี สาํมะลี 1569

113 วาที่รอยตรี กุศล ประเสริฐกุล 1570

114 นางสาว เก็จมณี ปะจิระฆัง 1571

115 นาย เกริกเกียรติ บุญธรรม 1572

116 นาย เกริกชัย บุญมาวงศ 1573

117 นาย เกริกพล ดอกแขมกลาง 1574

118 นาย เกริกฤทธิ์ ศรีทองดี 1575

119 นางสาว เกศเกลา กิจขุนทด 1576

120 นางสาว เกศติยา เมืองแกว 1577

121 นางสาว เกศริน พลอยไธสง 1578

122 นางสาว เกศวรินทร คลายดอน 1579

123 นางสาว เกศินี พงษพัฒน 1580

124 นางสาว เกษร อินอํานวย 1581

125 นาย เกียรติโชติ ฮวดศรี 1582

126 วาที่รอยตรี เกียรติศักดิ์ คิดดี 1583

127 นาย เกียรติศักดิ์ ดีเมืองปก 1584

128 นาย เกียรติศักดิ์ ปดตาทะสา 1585



129 นาย เกียรติศักดิ์ สอนสิทธิ์ 1586

130 วาที่รอยตรี เกียรติศักดิ์ สรุิยาวงค 1587

131 นาย โกสิต ปานสี 1588

132 นาย ไกรกิตติ นิมิตรพันธ 1589

133 นาย ไกรศร บุญครอง 1590

134 นางสาว ขฑิญา ขวัญเผือก 1591

135 นางสาว ขนิษฐา สายตรง 1592

136 นาย ขวัญแกว สุนาทัย 1593

137 นาย ขวัญชัย แรอรุณ 1594

138 นางสาว ขวัญนรี ประวันนา 1595

139 นางสาว ขวัญฤดี นาคใหม 1596

140 นางสาว ขวัญฤทัย เกิดเจริญ 1597

141 นางสาว ขวัญฤทัย ทําสวย 1598

142 นาย ขัตติยะ หรายขุนทด 1599

143 นาย คณต วังคะฮาด 1600

144 นาย คณาธิป พวงแกว 1601

145 นาย คทาวุธ อัครชยัมงคล 1602

146 นาย คมกริช เห็มสมัคร 1603

147 นาย คมกริบ แสงมณี 1604

148 นาย คมชาญ บุตรศรีดวง 1605

149 นาย คมชาญ รามฤทธ์ิ 1606

150 นาย คมสัน มณีวงษ 1607

151 นางสาว คีตาญชลี ศรีกัสสป 1608

152 นาย คุณภัทร สุวรรณศิริ 1609

153 นาย คุณากร ปนแกว 1610

154 นาย คุณานนต ปารวัณวงศ 1611

155 นางสาว เครือวัลย สุขเจริญ 1612

156 นาย ฆนรุจ วรรณภักดี 1613

157 นางสาว จณิสตา ทุมรัตน 1614

158 นางสาว จตุพร พรพิพัฒน 1615

159 นาย จตุพล ปรีพิม 1616

160 นาย จตุพล สอนละ 1617

161 นาย จตุพัฒน ทบจันทร 1618

162 วาที่รอยตรีหญิง จรรยา จุฬา 1619

163 นาย จรัล เขียวเงิน 1620

164 นางสาว จรัสทิพย สุวรรณณังวา 1621

165 นางสาว จรัสแสง หาญเวช 1622

166 วาที่รอยตรีหญิง จริญญา พงษศิริรักษ 1623

167 นางสาว จริญญาภรณ โหมนอก 1624

168 นางสาว จริยา ธรรมชาติ 1625

169 นางสาว จริยา รักษาทรัพย 1626

170 นาย จักรกริช มาตราช 1627

171 นาย จักรกฤษณ ก่ําตา 1628

172 นาย จักรกฤษณ จุระกรรณ 1629

173 นาย จักรกฤษณ เชื้อนวม 1630

174 นาย จักรกฤษณ พระสวาง 1631

175 นาย จักรพงษ วงศสวัสดิ์ 1632



176 นาย จักรพรรดิ์ แพงสารัตน 1633

177 นาย จักรพันธ วรรณเลิศ 1634

178 นาย จักรพันธุ มณทักษิณ 1635

179 วาที่รอยตรี จักรภัทร วิเศษวงษา 1636

180 วาที่รอยตรีหญิง จันทกานต จันทรแจง 1637

181 นางสาว จันทรฉาย สุวรรณโค 1638

182 นางสาว จันทรทิมา ปลื้มจิตร 1639

183 นาย จาตุรนต มงคลศิริ 1640

184 นางสาว จารุพรรณ สวางสขุ 1641

185 นางสาว จารุภัทร กลวยหอม 1642

186 นางสาว จารุวรรณ มีโพธิ์ 1643

187 นางสาว จารุวรรณ สําราญ 1644

188 นางสาว จารุวรรณ สืบสุนทร 1645

189 นางสาว จารุวรรณ สุดเต 1646

190 นางสาว จิดาภา ทามี 1647

191 นางสาว จิตติมา รวมธรรม 1648

192 นางสาว จิตรา เสาทอง 1649

193 นางสาว จิตรานุช ขมิ้นทอง 1650

194 นางสาว จินดารัตน มหา 1651

195 นางสาว จินตจุฑา นิลวัฒน 1652

196 นางสาว จินตนา ติตาระวัฒน 1653

197 นาย จิรกฤต ทองทา 1654

198 นางสาว จิรณา คงถือมั่น 1655

199 นาย จิรพงษ อิดชะรา 1656

200 นาย จิรภัทร มีประทัง 1657

201 นางสาว จิรภา หลงคํารัตน 1658

202 นางสาว จิรภิญญา จิตตินัน 1659

203 วาที่รอยตรีหญิง จิรวรรณ นิตยใหม 1660

204 นาย จิรวัฒน ศรีจันทรเพลียว 1661

205 นาย จิรศักดิ์ เรืองชัย 1662

206 นาย จิระพงศ สุภาผล 1663

207 นางสาว จิราณี เสือสมพงษ 1664

208 นางสาว จิราพร เหลื่อมนอก 1665

209 นาย จิรายุ กาดนอก 1666

210 นาย จิรายุ เมธวัน 1667

211 นาย จิรายุส ธงทอง 1668

212 นาย จิรายุส วรรณศริิ 1669

213 นาย จิราวัฒน ถูกจิต 1670

214 วาที่รอยตรี จิราวุฒิ รุงสุวรรณ 1671

215 นางสาว จิลลภัทร ปานเพชร 1672

216 นางสาว จีรนันท โพธิ์แกว 1673

217 นางสาว จีรนันท ยศรุงเรือง 1674

218 นาย จีรนันทชัย ศรีทับ 1675

219 นางสาว จีรภรณ มังควัฒน 1676

220 นาย จีรศักดิ์ วาปกัง 1677

221 วาที่รอยตรี จีระศักดิ์ โสรส 1678

222 นาย จีระศักดิ์ อุตสาห 1679



223 นางสาว จุฑาทิพย กําแกว 1680

224 นางสาว จุฑาทิพย วิชิตพันธ 1681

225 นางสาว จุฑามาศ กระจางโพธิ์ 1682

226 นางสาว จุฑามาศ พอใจ 1683

227 นางสาว จุฑามาศ เพชรเดช 1684

228 นางสาว จุฑามาศ อุนเสือ 1685

229 นาย เจตนิพัทธ จันอน 1686

230 นาย เจตุพนน ศรีภูธร 1687

231 นางสาว เจนจิรา กลอมตระกูล 1688

232 นางสาว เจนจิรา ชาติมนตรี 1689

233 นางสาว เจนจิรา ทิพยสมบัติ 1690

234 นางสาว เจนจิรา มูลจันดา 1691

235 นาย เจนณรงค หวังดี 1692

236 นาย เจมส เพียช 1693

237 นาย เจษฎา ชุมพล 1694

238 นาย เจษฎา ประชาโรจน 1695

239 นาย เจษฎา เพ็ดขุนทด 1696

240 นาย เจษฎา ลาธิโน 1697

241 นาย เจษฎากร โชคศิริ 1698

242 นาย เจษฎากร ศรีปยะพันธุ 1699

243 นางสาว เจสิตา แคนสุข 1700

244 นาย ฉัตรนรินทร ดวงศรี 1701

245 นาย ฉัตรพงศ เจริญสันธิ์ 1702

246 นางสาว ฉัตรลดัดา ศรีซองเชษฐ 1703

247 นาย เฉลิมชัย จีนจังหรีด 1704

248 นาย เฉลิมชาติ สอนตัน 1705

249 นาย เฉลิมพงศ ประจันทรศรี 1706

250 นาย เฉลิมพร ชูชื่น 1707

251 นาย เฉลิมพล ดาศรี 1708

252 นางสาว ชญา ปญญาใส 1709

253 นาย ชญานนท ยินดี 1710

254 นางสาว ชญานิศ แจมจรรยา 1711

255 นางสาว ชฎาธาร สายเนตร 1712

256 นางสาว ชฎาพร ศรีสะอาด 1713

257 นางสาว ชฎาภรณ เกรียงมงคล 1714

258 นางสาว ชณดิา นารินคํา 1715

259 นางสาว ชณดิาปวีร ไกรเลศิจรูญชยั 1716

260 นางสาว ชณษิฎา ธิพุแทน 1717

261 นางสาว ชนนิกานต วิชาชัย 1718

262 นาย ชนภัย คงสงวนวงษ 1719

263 นาย ชนะชัย พิณกลาง 1720

264 นาย ชนะเชิด สิงหมาตร 1721

265 นาย ชนะวัฒน สัจจสุวรรณ 1722

266 นาย ชนัญู ทิพวัจนา 1723

267 นางสาว ชนัตตา นกไม 1724

268 นาย ชนัยชนม ดาบเพชร 1725

269 นาย ชนาธิป ผมมา 1726



270 นางสาว ชนาวันธุ ปราถนายิ่งยศ 1727

271 นางสาว ชนิภรณ สุทธิวิรัตน 1728

272 วาที่รอยตรีหญิง ชนิศา กลิ่นผกา 1729

273 นางสาว ชนิสรา ทองเลิศ 1730

274 นางสาว ชนิสรา สอนไกร 1731

275 นางสาว ชมภู อุระทา 1732

276 นางสาว ชมอักษร ทองโสม 1733

277 นาย ชยเกียรติ ตั้งกีรติชัย 1734

278 นาย ชยพล โลหคาํ 1735

279 นาย ชยันต แสนกลา 1736

280 นาย ชยากร หิรัญเกื้อ 1737

281 นาย ชยุต กุลนา 1738

282 นาย ชยุตม สุกใส 1739

283 นาย ชลทิศ บุญเย็น 1740

284 นางสาว ชลธิชา โนวิรัมย 1741

285 นางสาว ชลธิชา พออามาตย 1742

286 นางสาว ชลนที โพธิ์ศิริ 1743

287 นางสาว ชลพินธุ ตาอินบุตร 1744

288 นางสาว ชลนัธร ใจกวาง 1745

289 นาย ชลิต พลดงนอก 1746

290 นางสาว ชลติตา สวัสดิ์ผล 1747

291 นางสาว ชลติา ทาภักดี 1748

292 นาย ชัชพงศ พ่ึงน้ํา 1749

293 นาย ชัชวาล กุลโคตร 1750

294 นาย ชัยณรงค พงคอุทธา 1751

295 นาย ชัยธวัช มหาแกว 1752

296 นาย ชัยรัตน โกศัลยกุล 1753

297 นาย ชัยฤทธ์ิ โกศล 1754

298 วาที่รอยตรี ชัยสิทธิ์ ดวงกัน 1755

299 นาย ชัยสิทธิ์ ลักษณา 1756

300 นาย ชาญณรงค มนตมีศลี 1757

301 นาย ชาญณรงค สีโห 1758

302 นาย ชาญภัค เกษจินดา 1759

303 นาย ชาญวิทย เกลียวทอง 1760

304 นาย ชาตรี ตองกระโทก 1761

305 นาย ชายนรา เครือแสง 1762

306 นางสาว ชารียา โยชน 1763

307 นาย ชินกฤต ระวาดชิต 1764

308 นาย ชินดนัย ทองเหมือน 1765

309 นางสาว ชุติธร อิ่มทัศไนย 1766

310 วาที่รอยตรี ชุติพนธ ตันสกุล 1767

311 นางสาว ชุติภรณ วิเศษชาติ 1768

312 นางสาว ชุติมา บุญมะ 1769

313 นางสาว ชุติมา ลวงสวาท 1770

314 นางสาว ชุติมา เฮียงบุญ 1771

315 วาที่รอยตรี ชุมพล บํารุงสุข 1772

316 นาย โชคทวี ลําเพยพล 1773



317 นาย โชติพงษ สดขุนเณร 1774

318 นาย ไชยา การสอน 1775

319 นาย ไชยา นิราช 1776

320 นาย ไชยา โพธิ์ชัยทอง 1777

321 นางสาว ฌีพัฒน สขุแจม 1778

322 นาย ญาณสิทธ์ิ ศิริบูรณ 1779

323 นางสาว ญาณิศา ผาสุข 1780

324 นางสาว ญานิกา จันทบุรี 1781

325 นางสาว ญาสุมินทร ปตนาถา 1782

326 นาย ฐากร สุขะวิสิษฐ 1783

327 นางสาว ฐานิกา สรณะสมบูรณ 1784

328 นาย ฐาปนา แกวนิล 1785

329 นาย ฐิฏิ แกวศรี 1786

330 นางสาว ฐติาภา คําขาว 1787

331 นาย ฐิติ วงศกุศลธรรม 1788

332 นาย ฐิตินนท ไกรราษฎร 1789

333 นางสาว ฐติพิร นนยะโส 1790

334 นางสาว ฐติพิร พลเสนา 1791

335 นางสาว ฐติภัิสร พรอิสราพัฒน 1792

336 นางสาว ฐติมิา กิ่งแกว 1793

337 นางสาว ฐติมิา เจริญสุข 1794

338 นางสาว ฐติมิา ธิกรรมพล 1795

339 นางสาว ฐติวิรดา นามมุนตรี 1796

340 นาย ฑนวัฒน โคตรชมภู 1797

341 นาย ณชศิษฐ ชวนขุนทด 1798

342 นางสาว ณชารณีย ชะอุมกลาง 1799

343 นางสาว ณฐิฌา เหลาชินชาติ 1800

344 นาย ณธณัฐ แสงมณี 1801

345 นางสาว ณปภา กัญหา 1802

346 นาย ณภัทร ธรรมมโนวานิช 1803

347 นาย ณรงคกร เหลาชํานิ 1804

348 นาย ณรงคยศ สุวรรณศรี 1805

349 นาย ณรงคฤทธิ์ อุทัยรัตนเจริญ 1806

350 นาย ณรงคศักดิ์ นึกสม 1807

351 นาย ณรัณ ถาบุตร 1808

352 นาย ณราวุธ คําประเสริฐ 1809

353 นาย ณเรวัต ทิวาลัย 1810

354 นางสาว ณฤดี จิตรประเสริฐ 1811

355 นางสาว ณัชชา ชนะสิทธิ์ 1812

356 นางสาว ณัชชา ถอยกระโทก 1813

357 นางสาว ณัชชา บํารุงรักไทย 1814

358 นางสาว ณัชฌา สุขภิรมย 1815

359 นาย ณัชพล พรหมณี 1816

360 วาที่รอยตรีหญิง ณัญชนก สขุนอก 1817

361 นาย ณัฎฐกิตติ์ กล่ินวิชยั 1818

362 นาย ณัฎฐพัณกร นิติศักดิ์ 1819

363 นางสาว ณัฎฐวรรณ ยศพล 1820



364 นางสาว ณัฎฐิรา บุญลา 1821

365 นางสาว ณัฏชยา หาวิโร 1822

366 นางสาว ณัฏฐณิชา ขําวงค 1823

367 นางสาว ณัฏฐธิดา เทศสิงห 1824

368 นางสาว ณัฏฐนันท ชนะชัยปรียา 1825

369 นางสาว ณัฏรดา ทวดอาจ 1826

370 นาย ณัฐกฤษฎ ชะโยจะ 1827

371 นางสาว ณัฐกานต แกนจันทร 1828

372 นาย ณัฐกานต พุฒพิมาย 1829

373 นาย ณัฐกานต วงคยอด 1830

374 นางสาว ณัฐกานต สุขปน 1831

375 นาย ณัฐเกียรติ เสมาทอง 1832

376 นาย ณัฐชนน คามดิษฐ 1833

377 นาย ณัฐชนน ถาแกว 1834

378 นาย ณัฐชนน สมัครการ 1835

379 วาที่รอยตรีหญิง ณัฐชยา โพธิ์กลาง 1836

380 นางสาว ณัฐชา อุดมทรัพย 1837

381 นาย ณัฐโชติ สมเนตร 1838

382 นาย ณัฐฐชัย อัครธนากาญจน 1839

383 นางสาว ณัฐฐิณี ไพบูรย 1840

384 นาย ณัฐฐินันท ใจอด 1841

385 นางสาว ณัฐณิชา กิ่งโคกกรวด 1842

386 นางสาว ณัฐณิชา บุญทัน 1843

387 นางสาว ณัฐณิชา อุตรุณ 1844

388 นาย ณัฐดนัย ปอมบุญมี 1845

389 นาย ณัฐธัญ ศรีวิชา 1846

390 นางสาว ณัฐธิดา สขุสาย 1847

391 นาย ณัฐนนท สาบัว 1848

392 นางสาว ณัฐนรีย ศรีจันทร 1849

393 นาย ณัฐนันท คันโธ 1850

394 นางสาว ณัฐนิชา แสงวิเศษ 1851

395 นาย ณัฐพงศ จันทิตย 1852

396 นาย ณัฐพงศ เฟองสวัสดิ์ 1853

397 นาย ณัฐพงศ ยุทไธสง 1854

398 นาย ณัฐพงศ สมจิตร 1855

399 วาที่รอยตรี ณัฐพงษ ชูชัย 1856

400 นาย ณัฐพงษ เปากลาง 1857

401 นาย ณัฐพงษ พบพิมาย 1858

402 นาย ณัฐพงษ พูนทรัพย 1859

403 นาย ณัฐพงษ ฟกแกว 1860

404 วาที่รอยตรี ณัฐพนธ โภคสมบัติ 1861

405 นางสาว ณัฐพร เกษมะณี 1862

406 นางสาว ณัฐพร จันทนุช 1863

407 วาที่รอยตรีหญิง ณัฐพร ศรีเดช 1864

408 นาย ณัฐพล เจริญบุญ 1865

409 นาย ณัฐพล เชี่ยวชาญ 1866

410 นาย ณัฐพล ทรงครุฑ 1867



411 นาย ณัฐพล ปนตะ 1868

412 นาย ณัฐพล ศิริเทพ 1869

413 นาย ณัฐพิพัฒน วงษลา 1870

414 นางสาว ณัฐมน ธานี 1871

415 นางสาว ณัฐมล เพชรดี 1872

416 นางสาว ณัฐริกา บันทอน 1873

417 นางสาว ณัฐริณีย การชงัด 1874

418 นาย ณัฐรินทร คําภิระแปง 1875

419 นาย ณัฐวรท ชนะภักดิ์ 1876

420 นาย ณัฐวัฒน พันธุจึงเจริญ 1877

421 นาย ณัฐวัฒน รัตนโชติเรืองสุข 1878

422 นาย ณัฐวัตร นารินทร 1879

423 นาย ณัฐวัตร ลําภา 1880

424 นาย ณัฐวุฒิ ขุนสูงเนิน 1881

425 นาย ณัฐวุฒิ บัวหยาด 1882

426 นาย ณัฐวุฒิ บุญสังข 1883

427 นาย ณัฐวุฒิ ผนึกทอง 1884

428 นาย ณัฐวุฒิ สุนทรโรจน 1885

429 นาย ณัฐวุฒิ หงษสงูเนิน 1886

430 นาย ณัฐวุฒิ หอยตะคุ 1887

431 นางสาว ณิชารัตน บัวนวน 1888

432 นางสาว ณิฌา สุวรรณสมศรี 1889

433 นางสาว ณิยนาท ทองปลวิ 1890

434 นาย ดนัย ลอยพิมาย 1891

435 นาย ดนุสรณ คําวันศรี 1892

436 นางสาว ดรุณี อินทรินทร 1893

437 นางสาว ดลพร ของโพธิ์ 1894

438 นาย ดลวัฒน เชื้อขุนทด 1895

439 นางสาว ดวงกมล คัตวงค 1896

440 นางสาว ดวงกมล ธูปขุนทด 1897

441 นางสาว ดารารัตน อบอุน 1898

442 นาย ดํารงศกัดิ์ สขุะตะ 1899

443 นาย ดุลยวัต พรมนาไร 1900

444 นาย เดชฤทธิ์ เชื่อมกลาง 1901

445 นาย เดชา แกวบุตร 1902

446 นาย เดชา ดรประทุม 1903

447 นาย เดชาธร พลจันทึก 1904

448 นาย เดชาธร สมใจ 1905

449 นาย เดชาวัต นารถสูง 1906

450 นาย ตฤณ รัศมีธานินทร 1907

451 นางสาว ตฤณพัสตศร คําเรืองศรี 1908

452 นางสาว ตวงรัตน โพธิ์ศรีขาม 1909

453 นางสาว ตวนฟาตีฮะห สุกิจจานันท 1910

454 นาย ตันติกร ศรีเลิศ 1911

455 นาย ตาโยลโรสรี บินอาหมัดคาริด 1912

456 นาย ติณณ เงาดี 1913

457 นาย เตชินท พรมพิพัฒชาติ 1914



458 นาย ไตรเทพ ศรีใหม 1915

459 นาย ไตรภาค เพ็ชรินทร 1916

460 นาย ไตรรงค บํารุงเกตุอุดม 1917

461 นาย ทรงชัย สุดสนอง 1918

462 นาย ทรงพล พิริยะโศภณจิตต 1919

463 นาย ทรงยศ ฉิมเเวน 1920

464 นาย ทรงวุฒิ เขื่อนคํา 1921

465 นาย ทวิช ทองสถิตย 1922

466 นาย ทวี ฐินใหม 1923

467 นาย ทวีรัฐ เรามานะชัย 1924

468 นาย ทวีรุง อุดมสมบัติสกุล 1925

469 นาย ทศพล บัวเล็ก 1926

470 นางสาว ทอฝน พรมงาม 1927

471 นางสาว ทอรีน เทพเสนา 1928

472 นางสาว ทักษพร สุทธิโรจน 1929

473 นาย ทักษิณ ตอพันดุง 1930

474 นาย ทัตเทพ เอกทินวัฒน 1931

475 นาย ทัศนเทพ จะโรรัมย 1932

476 นางสาว ทิพกร พิจารณ 1933

477 นางสาว ทิพพรัตน ทองประเสริฐ 1934

478 นางสาว ทิพยชรัตน แกวอรสาณ 1935

479 นางสาว ทิพยตะวัน คําฤทธิ์ 1936

480 นางสาว ทิพยประภา วรสาร 1937

481 นางสาว ทิพยรัตน นามวงศ 1938

482 นางสาว ทิพยสุดา พรมดาว 1939

483 นางสาว ทิพวัลย โหมงสูงเนิน 1940

484 นาย ทิวานนท ชางยา 1941

485 นางสาว ทิวาพร ศรีหาบุญทัน 1942

486 นางสาว ทิวารัตน วงศบุญ 1943

487 นาย เทวัญ ใจรักเรียน 1944

488 นาย เที่ยงธรรม ฉวีนวล 1945

489 วาที่รอยตรี ธงธวัช รักแตง 1946

490 นางสาว ธณัฐดา ชัยปลัด 1947

491 นาย ธนกร จีนชาวนา 1948

492 นาย ธนกฤษ ธนะสีรังกูร 1949

493 นาย ธนกิจ ค้ําคูณ 1950

494 นาย ธนกิจ มณีวิหค 1951

495 นาย ธนฎล สุทธิอาจ 1952

496 นาย ธนเดช แซโลว 1953

497 นางสาว ธนนันท มงคลชาติ 1954

498 นาย ธนบดินทร บุญประสงค 1955

499 นาย ธนบดี กั๊กสูงเนิน 1956

500 นาย ธนพงษ ธรรมนิตยกิจ 1957

501 นาย ธนพนธ แสงบุญ 1958

502 นางสาว ธนพร ศิริมงคล 1959

503 นาย ธนพล แกวมูล 1960

504 นาย ธนพล จันทรอน 1961



505 นาย ธนพล ถิ่นขาม 1962

506 วาที่รอยตรี ธนพล ทักษิณธานี 1963

507 นาย ธนพล เพาะบุญ 1964

508 นาย ธนพล เสาวภาคย 1965

509 นางสาว ธนภัทร เชื้อเย็น 1966

510 นาย ธนภัทร ประสพบุญ 1967

511 นาย ธนภัทร เพียซาย 1968

512 นาย ธนภัทร หิรัญรัตนา 1969

513 วาที่รอยตรี ธนภูมิ ศูนยนอก 1970

514 นาย ธนวัฒน เกิดตรวจ 1971

515 นาย ธนวัฒน เถื่อนคํา 1972

516 นาย ธนวัฒน ภูนิลวาลย 1973

517 นาย ธนวิชญ เดชบุญ 1974

518 นาย ธนวิชญ วงษาวดี 1975

519 นาย ธนวิชญ ศิริ 1976

520 นาย ธนวินท ทิพยธร 1977

521 นาย ธนวินท สินธารา 1978

522 นางสาว ธนัชพร ทองแสน 1979

523 นาย ธนัท ศรีคําภา 1980

524 นางสาว ธนันพร กุลสุวรรณ 1981

525 นาย ธนา หันตะ 1982

526 นาย ธนากร ใจรัมย 1983

527 นาย ธนากร บัวหอม 1984

528 นาย ธนากร ประมาติกร 1985

529 นาย ธนากร เผาทัพ 1986

530 นาย ธนากร ภูมิศรี 1987

531 นาย ธนากร เสาวมาลย 1988

532 นาย ธนาธรณ กุดั่น 1989

533 นาย ธนายุทธ ภูระหงษ 1990

534 นาย ธนาวุฒิ อยูอาจิน 1991

535 วาที่รอยตรี ธนาสิทธิ์ สรอยสม 1992

536 นาย ธนิสรณ วริยศ 1993

537 นาย ธเนศร จันทรศิริสกุล 1994

538 นางสาว ธมลวรรณ กรินสูงเนิน 1995

539 นางสาว ธมลวรรณ ฉิมนาคพันธุ 1996

540 วาที่รอยตรีหญิง ธมลวรรณ ผลวาด 1997

541 นางสาว ธมลวรรณ เหมือนกูล 1998

542 นาย ธรรมรัตน แกวคําแหง 1999

543 นาย ธรรมรัตน แสวงผล 2000

544 นาย ธรากร โสประดิษฐ 2001

545 นาย ธราธิปบดี ณ หนองคาย 2002

546 นาย ธวัชชัย กองษร 2003

547 นาย ธวัชชัย ลีลาด 2004

548 วาที่รอยตรี ธวัชชัย หนองรวง 2005

549 นาย ธัชชัย ชางสุวรรณ 2006

550 นาย ธัชปรัชญ ดวงดี 2007

551 นางสาว ธัญกร หาญวิเศษ 2008



552 นางสาว ธัญญดา ไทยพิทักษ 2009

553 นางสาว ธัญญลักษณ ดองโพธิ์ 2010

554 นางสาว ธัญญา จิ๋วเดช 2011

555 นางสาว ธัญญานุช รัตนวงษ 2012

556 นางสาว ธัญญารัตน แสงทอง 2013

557 นางสาว ธัญญาลักษณ เที่ยงตรง 2014

558 นาย ธัญเทพ เมาบํารุง 2015

559 นาย ธัญพงศ โรจนธีรโชติ 2016

560 นาย ธัญพิสิษฐ กองนวกุล 2017

561 นางสาว ธัญลกัษณ ลิลา 2018

562 นางสาว ธันยชนก แดงทิพย 2019

563 นาย ธันยบูรณ ทุนทวีศีลศกัดิ์ 2020

564 นาย ธันวา อบอุน 2021

565 นาย ธิติพันธุ กรวิรัตน 2022

566 นางสาว ธิติสุดา ศรีมา 2023

567 นาย ธีรกานต จิโรจนมนตรี 2024

568 นาย ธีรนิตย ปญโญ 2025

569 นาย ธีรพงศ ปฐมาศ 2026

570 นาย ธีรพล ชมชาติ 2027

571 นาย ธีรพล ผลสุวรรณ 2028

572 นาย ธีรพัฒน ทวีปรักษา 2029

573 นาย ธีรพัฒน สุขโพธิ์เพชร 2030

574 นาย ธีรภัทร โพธิ์ศรี 2031

575 นางสาว ธีรภัทร นพสรูย 2032

576 นาย ธีรวัจน เพชรศรีกาญจน 2033

577 นาย ธีรวัฒน นาหมัน 2034

578 นาย ธีรวุฒิ ลาดศิลา 2035

579 นางสาว ธีริศรา ถีสงูเนิน 2036

580 นางสาว ธีริศรา ศรีสันธา 2037

581 นาย นครินทร แถลงกลาง 2038

582 นาย นครินทร บุญมาก 2039

583 นาย นครินทร เปนพรอม 2040

584 นาย นครินทร สุขประเสริฐ 2041

585 นางสาว นงณภัส แตรเงิน 2042

586 นางสาว นงลักษณ โภคะ 2043

587 นาย นนทพัทธ ภิญโญธรรมากร 2044

588 นาย นนทวัฒน รํามะนา 2045

589 นาย นพรัตน ดุนคุณยงค 2046

590 นาย นพรุจน บุตรดี 2047

591 นาย นภดล สวยประดิษฐรัตน 2048

592 นางสาว นภสร วาป 2049

593 นางสาว นภสร สขุไกร 2050

594 นางสาว นภัสวรรณ ยอดมณี 2051

595 นางสาว นภาพร เพ็งสวัสดิ์ 2052

596 นางสาว นภาพร มุลลารักษ 2053

597 นางสาว นภาพร ไมยอทอ 2054

598 นางสาว นภาพร แสนวันนา 2055



599 นางสาว นรานันทน สําเนากลาง 2056

600 นางสาว นราภรณ ปนมูล 2057

601 นาย นราวุฒิ กันชาติ 2058

602 นางสาว นริศรา หลออัศวินนนท 2059

603 นาย นฤเบศร เคาอน 2060

604 นาย นฤเบศร ชยัสุนทร 2061

605 นางสาว นฤมล ชลศาลาสินธุ 2062

606 นางสาว นฤมล เภาบัว 2063

607 นางสาว นฤมล อยูพินิจ 2064

608 นางสาว นลิน วันทุมมา 2065

609 นาย นวพรรษ คําเกษม 2066

610 นางสาว นวรัตน วิเศษสิงห 2067

611 นางสาว นองพลอย พวงทอง 2068

612 นาย นัครา คชสีห 2069

613 นางสาว นัจนันท หงษนาง 2070

614 นางสาว นัชชา คําพิจารณ 2071

615 นางสาว นัฏฐาเนตร จันทรแจง 2072

616 นาย นัฐพงษ ขวัญเริงใจ 2073

617 นาย นัฐภพ รอดสกุล 2074

618 นาย นัฐวัส เปาพุคา 2075

619 นาย นัทธพงศ จันทะเมธิ 2076

620 นาย นัธทวัฒน สุอมรา 2077

621 นางสาว นันทรัตน ปลั่งกลาง 2078

622 นางสาว นันทวดี หงสชุม 2079

623 นาย นันทวัฒน ยิ่งยืน 2080

624 นางสาว นันทิชา บุญกลา 2081

625 นางสาว นันทินี ดีบุญ 2082

626 นางสาว นันทิยา กองศรี 2083

627 นาย นันธวัฒน สรอยจิตต 2084

628 นางสาว น้ําผึ้ง อื้อจรรยา 2085

629 นางสาว น้ําหนึ่ง แสวงสุข 2086

630 นางสาว นิชา ทองอม 2087

631 นาย นิตินันท พันธดวง 2088

632 นาย นิติพล ดอนมงคุณ 2089

633 นาย นิติพล เพ็ชรประเสริฐ 2090

634 นาย นิติพันธ ขีดสาํโรง 2091

635 นางสาว นิติยา สานเสนาะ 2092

636 นางสาว นิภา แสนกลา 2093

637 นางสาว นิภาวรรณ บัวขม 2094

638 นางสาว นิภาวรรณ เปดี 2095

639 นางสาว นิรมล เจริญพร 2096

640 นางสาว นิศากร ถาอุปชิต 2097

641 นางสาว นิศากร ละออเอี่ยม 2098

642 นางสาว นิศาชล นนทใสย 2099

643 นางสาว นิศาชล ปากจั่น 2100

644 นางสาว นุชรินทร อรุณโชติ 2101

645 นางสาว เนตรนภา การบรรจง 2102



646 วาที่รอยตรี เนติธร ตั้งศิริไพบูลย 2103

647 นางสาว เนธิณี สงศรี 2104

648 นางสาว บงกชมาศ ชิตอภิสิทธิ์ 2105

649 นาย บรรดาศักดิ์ ภาประเวศ 2106

650 นาย บุญญฤทธิ์ แซเอี๊ยบ 2107

651 นางสาว บุญพิทักษ ศิษยศาสตร 2108

652 นาย บุญมี แสนเสนห 2109

653 นางสาว บุญสิตา คุชิตา 2110

654 นาย บุลากร ชางเขียว 2111

655 นางสาว บุศรินทร บุญเปลง 2112

656 นางสาว บุษยามาศ คะเรารัมย 2113

657 นางสาว เบญจภรณ สวัสดี 2114

658 นางสาว เบญจวรรณ งอนรถ 2115

659 นางสาว เบญญาภา พลจันทึก 2116

660 นาย แบงคชาติ จันทรมล 2117

661 นางสาว ใบตอง ตอติด 2118

662 นาย ปกรณ สุวรรณโน 2119

663 นางสาว ปฏิญญา ขุนโต 2120

664 นาย ปฏิภาณ ผิวพรรณ 2121

665 นาย ปฏิภาณ พริกเพริดครบุรี 2122

666 นาย ปฏิภาณ โพสีลาบ 2123

667 นาย ปฐมพงษ ประสิทธิ์พันธ 2124

668 นาย ปณิธาน กอนครบุรี 2125

669 นาย ปณิธาน ชยัวงศ 2126

670 นาย ปทิตตา เกิดโอภาศ 2127

671 นางสาว ปทิตตา หงษขาวปูน 2128

672 นางสาว ปทุมทิพย ยวงสะอาด 2129

673 นางสาว ปนัณฐา ออนสุน 2130

674 นางสาว ปนัดดา เทียมทันพร 2131

675 นางสาว ปนัดดา ผลวิลยั 2132

676 นางสาว ปนัดดา รัตนวงค 2133

677 นางสาว ปนิดา จันทรสระนอย 2134

678 นางสาว ปพิชญา ขุนเมือง 2135

679 นางสาว ปพิชญา แสนแกว 2136

680 นาย ปภพ จินวงษ 2137

681 นาย ปภังกร แกวสุติน 2138

682 นางสาว ปภาพร มั่นสกุล 2139

683 นางสาว ปภาวี โลลุพิมาน 2140

684 นางสาว ปภาอร เทนจัตุรัส 2141

685 นาย ปรเมษฐ สาริบุตร 2142

686 นางสาว ประกายดาว ภักดีนอก 2143

687 นางสาว ประกายรัตน ชาตะวนิช 2144

688 นางสาว ประกายรุง บุญศรี 2145

689 นาย ประกาศเกียรติ ชุมจันทร 2146

690 นาย ประเกียรติ กอแกว 2147

691 นาย ประชัน ชิณเทศน 2148

692 นางสาว ประดับดาว ดวงโท 2149



693 นางสาว ประภัสสร คํานึง 2150

694 นางสาว ประภัสสร นิ่มขํา 2151

695 นางสาว ประภาสิริกร สีหะวงษ 2152

696 นางสาว ประวรรณรัตน ถามูลเลศิ 2153

697 นาย ประวิณ พวงมัชชิมา 2154

698 นางสาว ประวีณา พรดอน 2155

699 นาย ประเสริฐ คุณฟอง 2156

700 นาย ประเสริฐศกัดิ์ มาลัยยะ 2157

701 นาย ปรัชญ เพ็ชรลอมทอง 2158

702 นาย ปรัชญา ตั้งอยู 2159

703 นาย ปรัชญา ปรีชาชาติ 2160

704 นางสาว ปรายฟา เพชรชนะ 2161

705 นาย ปริญญา งามสมฤทธิ์ 2162

706 นาย ปริญญา นาบัณฑิต 2163

707 นาย ปริญญา แฝงจันทึก 2164

708 นาย ปริญญา มิ่งขวัญ 2165

709 นาย ปริญญา โยธะมาตย 2166

710 นางสาว ปริญญา ลือกลาง 2167

711 นาย ปริญญา ศรีโพธิ์ 2168

712 นาย ปริญญา สวัสดิรักษ 2169

713 นาย ปรินทร อดุลยผดุงศักดิ์ 2170

714 นางสาว ปรียานุช สุดใจ 2171

715 นางสาว ปรียาพร ถิ่นทองหลาง 2172

716 นางสาว ปวรรณรัตน ทองฟา 2173

717 นาย ปวรุจจ แชมชื่น 2174

718 นางสาว ปวีณา นาตะโหนด 2175

719 นางสาว ปวีณา อิ่มออน 2176

720 นาย ปองพล เกิดดวง 2177

721 นาย ปญญวัฒน ลามคาํ 2178

722 นาย ปณณวิชญ อุทธา 2179

723 นาย ปถวี ขุมทอง 2180

724 นางสาว ปทมา กลีบกลาง 2181

725 นางสาว ปทมา พึ่มกุล 2182

726 นางสาว ปทมา วรรณทอง 2183

727 นางสาว ปทมาภรณ แข็งแรง 2184

728 นางสาว ปาณิสรา จิตรณรงค 2185

729 นางสาว ปานชนก พยุงดี 2186

730 นางสาว ปานดวงใจ จารึกกลาง 2187

731 นางสาว ปาริชาติ วงคพิพัฒศิลป 2188

732 นาย ปติภาคย อาสนานิ 2189

733 นาย ปติภูมิ บันดร 2190

734 นาย ปติวัฒน แดงบุบผา 2191

735 นางสาว ปยธิดา พันธุทอง 2192

736 นาย ปยนันท จันทศร 2193

737 นางสาว ปยนันท เวียงดินดํา 2194

738 นางสาว ปยนุช ตากไธสง 2195

739 นาย ปยบุตร ชินศิริ 2196



740 นางสาว ปยพัชร เศรษฐชุม 2197

741 นางสาว ปยะดา ทองกลอง 2198

742 นาย ปยะเทพ คําอน 2199

743 นางสาว ปยะธิดา แกวยงกฏ 2200

744 วาที่รอยตรีหญิง ปยะธิดา ชื่นตา 2201

745 นางสาว ปยะธิดา ทีปะลา 2202

746 นางสาว ปยะภรณ ปจศรี 2203

747 นาย ปยะราช ปจฉิม 2204

748 นาย ปยะลาภ คํารัง 2205

749 นางสาว ปยะวดี ศรีกระจิบ 2206

750 นางสาว ปยะวีร ยิ่งยง 2207

751 นางสาว ปยาพร พรมสาเพ็ชร 2208

752 นางสาว ปุณฑริกา วาระโว 2209

753 นางสาว ปุณยาพร กลิ่นอุดม 2210

754 นางสาว เปรมมิกา ขันทอง 2211

755 นาย เปรมมินทร หวังดุล 2212

756 นางสาว ผกามาศ ทีปะลา 2213

757 นาย เผาสิงห ระวิงทอง 2214

758 นาย พงศกร คงสุข 2215

759 วาที่รอยตรี พงศกร ผาพงษา 2216

760 นาย พงศกร พรมทาระ 2217

761 นาย พงศกร หิรัญเทศ 2218

762 นาย พงศธร คําเบาเมือง 2219

763 นาย พงศธร ทองบอ 2220

764 นาย พงศธร นามมุงคุณ 2221

765 นาย พงศพันธุ พันจะโปะ 2222

766 นาย พงศภัค ตันสกุล 2223

767 นาย พงศภัค รักศิลป 2224

768 นาย พงศระพี สุวรรณโชติ 2225

769 นาย พงษพัฒน รองเมือง 2226

770 นางสาว พนิดา เดชประกอบ 2227

771 นางสาว พรชนก แซโอว 2228

772 นาย พรชัย สวัสดิ์นะที 2229

773 นาย พรชัย สีโคตร 2230

774 นางสาว พรฐติรา กิจนิมิตร 2231

775 นางสาว พรทิชา วีระรัตน 2232

776 นางสาว พรทิพย พลอยเขียว 2233

777 นางสาว พรทิพย โพธิ์ทอง 2234

778 นาย พรเทพ ทวีทรัพย 2235

779 นางสาว พรธิภา นะวะสิมมา 2236

780 นางสาว พรนรินทร งาวบุงคลา 2237

781 นางสาว พรนัชชา ไกรสทุธา 2238

782 นางสาว พรนิภา กอนศลิา 2239

783 นางสาว พรพรรณ จันทนวัฒนวงษ 2240

784 นางสาว พรพรหม เกลาผม 2241

785 นาย พรพิพัฒน พงษพันธ 2242

786 นางสาว พรเพ็ญ โพธิ์ศรี 2243



787 นางสาว พรรณกาญจน กลางประพันธ 2244

788 นางสาว พรรณธิภา สีมะณีรัตน 2245

789 นางสาว พรรณนภา วันทา 2246

790 นางสาว พรรณภา จะรอบรัมย 2247

791 นาย พรรณราย พักเทา 2248

792 นางสาว พรสุดา ยมพันธ 2249

793 นาย พรหมภู เนื่องนําเจริญ 2250

794 นาย พรหมวรรธน ศรีงาม 2251

795 นางสาว พราวเพชร พิทักษโสภณ 2252

796 นางสาว พฤตยา รุงรัตน 2253

797 นาย พลเชษฐ ภีระวงค 2254

798 นาย พลวัตร นภาพรรณราย 2255

799 นางสาว พลอยจรัส วงษยะลา 2256

800 นางสาว พลอยธันยา ธัญญวรนนท 2257

801 นาย พัชรพล กุลชนะไพโรจน 2258

802 นาย พัชรพล ชื่นชอบ 2259

803 นาย พัชรพล ฟองสมุทร 2260

804 นางสาว พัชราภรณ ทานกระโทก 2261

805 นางสาว พัชราภรณ แหวนวงศ 2262

806 นางสาว พัชราภา สรสง 2263

807 นางสาว พัชราภา แสงแยม 2264

808 นางสาว พัชริดา นนัทะโสภา 2265

809 นางสาว พัชริดา ศรัทธาพันธ 2266

810 นางสาว พัชรี มาสิงห 2267

811 นางสาว พัชรียา พรมเฮียง 2268

812 นาย พัฒนพงษ สุภา 2269

813 นางสาว พัณนดิา พลเรือง 2270

814 นาย พัณนุสรณ คชเถื่อน 2271

815 วาที่รอยตรี พันธวัช อุกําเเพง 2272

816 นางสาว พันแสง เรือนปญจะ 2273

817 นางสาว พิกุล ชินวงศ 2274

818 นางสาว พิจิตรา เชียงคาย 2275

819 นางสาว พิชชาอร แสงศรี 2276

820 นางสาว พิชนันท กะการดี 2277

821 นางสาว พิชยา กาบกรณ 2278

822 นาย พิชัย กาจิก 2279

823 นางสาว พิชามญชุ หมั่นกระโทก 2280

824 นาย พิเชษฐ ศรีชาแอน 2281

825 นาย พิทวัส แยมวารี 2282

826 นาย พิทักษพงษ เจริญรัตน 2283

827 นาย พิพัฒน เตนพเกา 2284

828 นางสาว พิมพชนก สวางไธสง 2285

829 นางสาว พิมพชนก เสริฐสูงเนิน 2286

830 นางสาว พิมพชนก อุดมวัฒนธีรกุล 2287

831 วาที่รอยตรีหญิง พิมพประพาย ปานสมัย 2288

832 วาที่รอยตรีหญิง พิมพผกา มณีมัย 2289

833 นางสาว พิมพวิภา คะชะเสน 2290



834 นางสาว พิมพอัปสร ทองบางใบ 2291

835 นางสาว พิมสุภา สีบาล 2292

836 นาย พิศุทธิ์ ตูธนบัตร 2293

837 นาย พิษณุ คํากิ่ง 2294

838 นาย พีรพงษ เฝาเวียงคํา 2295

839 วาที่รอยตรี พีรพล รุงโรจนพูนผล 2296

840 นาย พีรพล อัครทรงพล 2297

841 นาย พีรพัฒน ประทุมทอง 2298

842 นาย พีรพัฒน อิทธิกุสุมาลย 2299

843 นาย พีรพันธ สุวรรณไตรย 2300

844 นาย พีรวัชร มินตา 2301

845 นาย พีรวัฒน แตงโสภา 2302

846 นาย พีระพงศ รุดโถ 2303

847 นาย พีระพล ทองนาค 2304

848 นาย พีระพล ยาทาว 2305

849 นาย พีระพัฒน บาดขุนทด 2306

850 นาย พุฑฒนิัฏฐ จารุพงษทวิช 2307

851 นาย พุฒนิันท สุขเกษม 2308

852 นางสาว พุทธธิดา ทิพสิงห 2309

853 นาย พุทธากร พลสงคราม 2310

854 นาย เพชรตรี สีโยพล 2311

855 นาย เพชรพิเชฐ รูปสังฆ 2312

856 นางสาว เพ็ญนภา สรุิวงศชมภู 2313

857 นางสาว เพ็ญพิชชา เนตรทิพย 2314

858 นางสาว เพ็ญพิสุทธิ์ แกวพวง 2315

859 นางสาว เพ็ญศรี สุดดี 2316

860 นางสาว เพลนิพิศ ประทุมฝาง 2317

861 นางสาว แพรพลอย วงคสขุ 2318

862 นาย ไพรวัลย ทับทิมทอง 2319

863 นาย ไพศาล สุพรเงิน 2320

864 นางสาว ฟานภา แดงอํา 2321

865 นาย ภคพงษ โพคทรัพย 2322

866 นางสาว ภวิกา บัวทอง 2323

867 นาย ภักดี พรหมกสิกร 2324

868 นาย ภัคนันท เวียงเงิน 2325

869 นางสาว ภัณฑารักษ เพ่ิมพิบูลย 2326

870 นาย ภัตธนสันต งามขํา 2327

871 นาย ภัทรกร นวมขุนทด 2328

872 นางสาว ภัทรนรินทร หิรัญคงประเสริฐ 2329

873 นาย ภัทรพล พิมใจใส 2330

874 นางสาว ภัทรลภา บุบผาชาติ 2331

875 นางสาว ภัทรวดี ถิรวัฒนกุล 2332

876 นางสาว ภัทรวิจิตรา เลาเรียน 2333

877 นาย ภัทรสิทธิ์ ลอมไธสง 2334

878 นางสาว ภัทรสดุา ใหมหะลา 2335

879 นางสาว ภัทราวดี แกวเมืองกลาง 2336

880 นาย ภาคีนัย อนุดํา 2337



881 นางสาว ภาณิตา ปนทอง 2338

882 นาย ภาณุ แกวศรี 2339

883 นาย ภาณุพงศ เบาหัวดง 2340

884 นาย ภาณุพงศ พัดชวีา 2341

885 นาย ภาณุพงศ รัตนรักษวาณิช 2342

886 นาย ภาณุมาศ ศรีวิชา 2343

887 นาย ภาณุวัฒน โพทะเล 2344

888 นาย ภานุเดช พืชเพียร 2345

889 นาย ภานุพงศ แพทยเพียร 2346

890 นาย ภานุพงศ อินทริง 2347

891 นาย ภานุวัฒน ปญญาทรง 2348

892 นางสาว ภาวิณี ทองมี 2349

893 นาย ภาสกร มีปญญา 2350

894 นาย ภูนัยน ชุมภู 2351

895 นาย ภูมินทร นอมเศยีร 2352

896 นาย ภูมิบดินทร ตรางา 2353

897 นาย ภูมิพัชร เนตรเจริญ 2354

898 นาย ภูมิพัฒน บรรเทา 2355

899 นาย ภูมิพัฒน อนันตรัชตธน 2356

900 นาย ภูริช พิพัฒนธรรมคุณ 2357

901 นาย ภูริพัฒน คลังกูล 2358

902 นาย ภูวดล ฝาชัยภูมิ 2359

903 นาย ภูวนนท มะหิงพันธ 2360

904 นาย ภูวนาถ พานิชโยทัย 2361

905 นาย ภูวนาท ตอชีวี 2362

906 นาย ภูวิชดล อวนแกว 2363

907 นางสาว ภูษณิศา กิติบุญญา 2364

908 นาย มงคลชยั สิงหคาํ 2365

909 นางสาว มณฑกาญจน ชอบใจ 2366

910 นางสาว มณฑารพ พิมพศรี 2367

911 นาย มณเฑียร เผาเมือง 2368

912 นางสาว มณีวรรณ ช่ังหนอง 2369

913 นาย มนตรี ถ่ินกอง 2370

914 นางสาว มนสิชา ชะรอยรัมย 2371

915 นาย มนัส วงษา 2372

916 นางสาว มนัสนันท ค่ํากลาง 2373

917 นางสาว มนัสนันท รชตะอนันต 2374

918 นางสาว มนัสวรรณ พรมชมภู 2375

919 นางสาว มัชมาพร ปดโต 2376

920 นางสาว มัลลิกา ไชยมงค 2377

921 นางสาว มัลลิยา เชิญกลาง 2378

922 นางสาว มานิตา พั่วคุณมี 2379

923 นางสาว มาริษา ธงพุดซา 2380

924 นาย มาวิน สิงหมาตร 2381

925 นางสาว มุกตาภา สงิหคําคูณ 2382

926 นางสาว มุกปรินทร รัตนกาล 2383

927 นาย เมธัส จิตรคง 2384



928 นางสาว เมธาวี อรรถวัน 2385

929 นาย เมธาสิทธิ์ จรัสไพรัตน 2386

930 นางสาว โมฬี บุญเจนวรกิจ 2387

931 นาย ยงคยุทธ สุขสุมิตร 2388

932 นางสาว ยลรดา เลขจิตร 2389

933 นาย ยศนนท กัลยาสนธิ์ 2390

934 นาย ยศพัฒน พวงมาลี 2391

935 นางสาว ยศวดี บัวศรียอด 2392

936 นาย ยศินทร ธรรมประณีต 2393

937 นาย ยุทธชัย เสียมไหม 2394

938 นาย ยุทธดนัย สวุรรณศรี 2395

939 นาย ยุทธนา โนมขุนทด 2396

940 นาย ยุทธภพ สีมวง 2397

941 นางสาว ยุภเรศ ราชวงค 2398

942 นางสาว เยาวพร ภูระหงษ 2399

943 นางสาว โยษิตา ใหมคามิ 2400

944 นาย รชต วิเศษ 2401

945 นาย รฌกร แสงศุภกุล 2402

946 นางสาว รดามณี อรรคเนตร 2403

947 นาย รพี ลองวิเชยีร 2404

948 นาย รวิชญ พรมนอย 2405

949 นางสาว รวินทนิภา ชีตะรักษ 2406

950 นางสาว รวินันท พรมภา 2407

951 นาย รวิพล นอยนวล 2408

952 นางสาว รสรีรัตน คําเฉลียง 2409

953 วาที่รอยตรีหญิง รสกิา สุขสวาท 2410

954 นางสาว ระวิวรรณ สอนกุพันธ 2411

955 นาย รัชกฤษณ บุตรศรี 2412

956 นางสาว รัชณีกร แสงสารวัตร 2413

957 นาย รัฐธีร เมธีอรุณเกียรติ 2414

958 นาย รัฐพล ซองเหล็กนอก 2415

959 นาย รัฐภูมิ เปรื่องธรรมกุล 2416

960 นางสาว รัตติยากร งามผิวเหลือง 2417

961 นางสาว รัตนจินันท เขียวแสง 2418

962 นาย รัตนชัย ดํากลาง 2419

963 นางสาว รัตนมณี ตรีวงค 2420

964 นางสาว รัตนา เจียมออน 2421

965 นางสาว รัตนา ฉิมสวัสดิ์ 2422

966 นางสาว รัตนา โหมดศิริ 2423

967 นางสาว รัตนาภรณ เราะไทยสงค 2424

968 นางสาว รัตนาภรณ สารบาล 2425

969 นางสาว รัตนาภรณ อาโรรา 2426

970 นางสาว รัตนาวดี อายจันทึก 2427

971 นาย ราชัน กระพันธเขียว 2428

972 นางสาว ราณี พิริยะวิไล 2429

973 นางสาว รามาวดี น้ําดอกไม 2430

974 นางสาว รินทรชิสา พิชิตชัยธนินท 2431



975 นาย รินธรรม นราพงศ 2432

976 นางสาว รุงตะวัน วงษชารี 2433

977 นางสาว รุงทิวา เจียกงูเหลือม 2434

978 นางสาว รุงนภา ตายกระโทก 2435

979 นางสาว รุงนภาพร พลองพิมาย 2436

980 นางสาว รุงฟา สิมศิริวัฒน 2437

981 นาย รุจิกร พูลวงศ 2438

982 นางสาว รุจิรดา หาไชย 2439

983 นางสาว รุจี สวรรยาพานิช 2440

984 นาย เรืองวิทย สทิธิวัชร 2441

985 นาย โรจนศิลป ชุมเสนา 2442

986 นาย ฤทธิโรจน ขุนรัตนโรจน 2443

987 นางสาว ฤทัยวรรณ ตูบสันเทียะ 2444

988 นางสาว ลลติา รักษกระโทก 2445

989 นางสาว ลักขณา เสนเพ็ง 2446

990 นางสาว ลักษณารีย จําปาแดง 2447

991 นางสาว ลัดดา บุดดาวงค 2448

992 นางสาว ลัลนา สืบดี 2449

993 นางสาว ลาวัล อุดเมืองเพีย 2450

994 นาย ลิขสิทธิ์ สวางแสงวัฒนา 2451

995 นาย ลิขิต ตาปนานนท 2452

996 นาย เลิศวรินทร คําพิมาน 2453

997 นาย วงศกร ฤาวงษ 2454

998 วาที่รอยตรี วงศตะวัน จันทรเยี่ยม 2455

999 นาย วงศวิวัฒน กรินสูงเนิน 2456

1000 วาที่รอยตรีหญิง วนิดา คมขํา 2457

1001 นางสาว วนิศรา ลงุไธสง 2458

1002 นางสาว วรธิดา จันทรัง 2459

1003 นาย วรนันท โยธาจันทร 2460

1004 นาย วรพรหม พรหมจารย 2461

1005 นาย วรเมธ นาคกระแสร 2462

1006 นาย วรเมธ เมฆสุวรรณ 2463

1007 นาย วรเมธ อินทรแบน 2464

1008 นาย วรรณกร ประเสริฐสวัสดิ์ 2465

1009 นางสาว วรรณรดา เดชสนธิ 2466

1010 นางสาว วรรณรัตน โพระฎก 2467

1011 นาย วรรณวิทย ผาหัวดง 2468

1012 นางสาว วรวรรณ สุทธศร 2469

1013 นาย วรวิช โคตะดี 2470

1014 นาย วรศักดิ์ เชิดพุดซา 2471

1015 นางสาว วรษา จิตปรีดา 2472

1016 นางสาว วรัญญา ผุยอุทา 2473

1017 นางสาว วรัญญา รุงประเสริฐสุข 2474

1018 นาย วรัญู สารพันธ 2475

1019 นาย วรากร ชํานาญเนาว 2476

1020 นาย วรากร ปองกลาง 2477

1021 นาย วรากร ยาแปง 2478



1022 นางสาว วรางคณา การพาณิชย 2479

1023 นาย วราเทพ วิภาเจริญวงศ 2480

1024 นางสาว วราพร เอี่ยมงาม 2481

1025 นางสาว วราภรณ โคตจันทึก 2482

1026 นางสาว วราภรณ พูลศรี 2483

1027 นางสาว วราภรณ รัตนะวัน 2484

1028 นางสาว วราภรณ วงศบุตร 2485

1029 นางสาว วรารัตน โกติรัมย 2486

1030 นางสาว วรารัตน มั่งกิ่ง 2487

1031 นางสาว วรารัตน วรรณศรี 2488

1032 นาย วราฤทธิ์ วรสทุธิ์ 2489

1033 นางสาว วริญชญา ทองฤทธิ์ 2490

1034 นางสาว วริญญา พันธโสภณ 2491

1035 นางสาว วริทธิ์ธร อริยเจริญวงศ 2492

1036 นางสาว วริยา ทําสี 2493

1037 นาย วริศ ประดิษฐสุข 2494

1038 นางสาว วริศรา มาตยนอก 2495

1039 นางสาว วลัยรัตน มาตวังแสง 2496

1040 นาย วศิน โยคณิตย 2497

1041 นาย วสันต โคตจันทา 2498

1042 นาย วสันต วันยศ 2499

1043 นาย วสันต แวดศรี 2500

1044 นาย วสุพล ตะเพียนทอง 2501

1045 นาย วัชรพงษ ชมภูวงค 2502

1046 วาที่รอยตรี วัชรพล จั่นพา 2503

1047 นาย วัชระพงษ คําเสน 2504

1048 นางสาว วันทนีย แสงสุวรรณ 2505

1049 นางสาว วันเพ็ญ ศรีสวัสดิ์ 2506

1050 นางสาว วันวิสา ขุมเงิน 2507

1051 นางสาว วันวิสาข จรรยา 2508

1052 นาย วันอิจญลลั เบญญธาดา 2509

1053 นาย วัศพล บุญประตูไชย 2510

1054 นางสาว วายุรี ตลบัแกว 2511

1055 นางสาว วารุณี ประดิษฐศรี 2512

1056 นางสาว วาสนา จุติมา 2513

1057 วาที่รอยตรีหญิง วาสนา บําเพ็ญศิลป 2514

1058 นางสาว วาสนา บุญรัตน 2515

1059 นางสาว วาสนา โอนสันเทียะ 2516

1060 นางสาว วิจิตรา ขันตี 2517

1061 นางสาว วิจิตรา พรดอนกอ 2518

1062 นาย วิชชากร แสงมณี 2519

1063 นาย วิชญ อึ้งธนไพศาล 2520

1064 นาย วิชญพล อินเล้ียง 2521

1065 นาย วิชญภาส โสรินทร 2522

1066 นางสาว วิชญาพร ออนนาเมือง 2523

1067 นาย วิชรัตน หาญอาษา 2524

1068 นางสาว วิชุดา รัตนัง 2525



1069 นาย วิทวัตร อุดมครบ 2526

1070 นาย วิทวัส ประครองญาติ 2527

1071 นาย วิทวัส อินทรนุช 2528

1072 นางสาว วิภา ขุนหมื่น 2529

1073 นางสาว วิภาวดี ภูมิสะอาด 2530

1074 นางสาว วิภาวรรณ นิลบุตร 2531

1075 นางสาว วิมลวัลย ปรางคชัยภูมิ 2532

1076 นางสาว วิมลสิริ หันทยุง 2533

1077 นางสาว วิยกาญจน บุญคง 2534

1078 นางสาว วิรัลพัชร รัชตะกมลชาติ 2535

1079 นาย วิริยะพงษ บุญเกิด 2536

1080 นาย วิโรจน ทองหอม 2537

1081 นางสาว วิลาวัลย พันธเสถียร 2538

1082 นางสาว วิลาสินี เกลี้ยงกรแกว 2539

1083 นางสาว วิลาสินี ราบรื่น 2540

1084 นาย วิวรรธน ดวงมณี 2541

1085 นาย วิวัฒน วรสนาม 2542

1086 นาย วิษณุ อัปมาเทา 2543

1087 นาย วิสุทธิ์ชยั เอกสัตย 2544

1088 นางสาว วิสุนีย สวางศรี 2545

1089 นาย วีรเกียรติ วัชรผลานนท 2546

1090 นาย วีรพงศ โชคนัติ 2547

1091 นาย วีรพันธ รูเจน 2548

1092 นาย วีรภัทร พงษจีน 2549

1093 นาย วีรภัทร หลาธรรม 2550

1094 นางสาว วีรยา พานิช 2551

1095 นางสาว วีรวรรณ กมล 2552

1096 นาย วีระ บัวชุม 2553

1097 นาย วีระชัย อรรคสังข 2554

1098 นาย วีระพงษ ชอบสอน 2555

1099 นาย วุฒินันท นอยพูล 2556

1100 นาย วุฒิพร พิพัฒนชลธี 2557

1101 นาย วุฒิพล ตันหยง 2558

1102 นางสาว ศดานันท เตชะธีมาพร 2559

1103 นางสาว ศดานันท ภูพลผนั 2560

1104 นาย ศตวรรษ สกีองแกว 2561

1105 นาย ศตวรรษ หวังเลี้ยงกลาง 2562

1106 นาย ศรเทพ แถวเนิน 2563

1107 นาย ศรราม เขียวคุม 2564

1108 นางสาว ศรวณีย พันแสง 2565

1109 นาย ศรัณ ทุมนันท 2566

1110 นาย ศรัณย นครสวรรค 2567

1111 นางสาว ศรัณยา มาลาสินธุ 2568

1112 นาย ศรัณยู ศรีบัวบาน 2569

1113 นาย ศรันย ปุณะปุง 2570

1114 นาย ศรายุธ กุลราช 2571

1115 นาย ศราวุธ โตพะลัย 2572



1116 นาย ศราวุธ บุญชวยรอด 2573

1117 นางสาว ศรินยา ระแวงสูงเนิน 2574

1118 นางสาว ศริยา ชาบําเหน็จ 2575

1119 นาย ศรีวิชัย อะปายัง 2576

1120 นางสาว ศรีสุดา บุญพรม 2577

1121 นางสาว ศรุตาภรณ ทรงศรี 2578

1122 นางสาว ศวรรยา ยันตะพันธ 2579

1123 นางสาว ศศิญา บุรัตน 2580

1124 นางสาว ศศิธร ไชยรัตน 2581

1125 นางสาว ศศิธร พลที 2582

1126 นางสาว ศศิธร เพ็งสุวรรณ 2583

1127 นางสาว ศศินา สอนกระโทก 2584

1128 นางสาว ศศิประภา ภูขุนทด 2585

1129 นางสาว ศศิวรรณ งึดสันเทียะ 2586

1130 นางสาว ศศิวิภา บั้งจันอัด 2587

1131 นางสาว ศศิวิมล กลิ่นแยม 2588

1132 นางสาว ศศิวิมล ตรีสอน 2589

1133 นาย ศักดินนท เบาพาระ 2590

1134 นาย ศานติพงษ ศรีสภุา 2591

1135 นาย ศาสตรา ปาระมี 2592

1136 นาย ศิขรินทร ผาภู 2593

1137 นาย ศิขรินทร พลอยวิเลศิ 2594

1138 วาที่รอยตรีหญิง ศิดา สารีสงิห 2595

1139 นางสาว ศิทธินี ศิริชัยคีรีโกศล 2596

1140 นาย ศิรยุทธ คุณวิเชียร 2597

1141 นาย ศิระศักดิ์ โชติกลาง 2598

1142 นางสาว ศิริกานดา ศรีโพธิ์ 2599

1143 นางสาว ศิริขวัญ จันทรเสนา 2600

1144 นาย ศิริชัย บรรเทากุล 2601

1145 นางสาว ศิรินทรญา เจียมโพธิ์ 2602

1146 นางสาว ศิรินยา ทวีพันธ 2603

1147 นางสาว ศิรินันท จันทรเกษม 2604

1148 นาย ศิริพงษ แสนแกว 2605

1149 นางสาว ศิริพร รินทร 2606

1150 นางสาว ศิริรัตน คําชนะ 2607

1151 นางสาว ศิริรัตน คุมโพน 2608

1152 นางสาว ศิริรัตน จันทป 2609

1153 นางสาว ศิริรัตน ทันหิกรณ 2610

1154 นางสาว ศิริรัตน อรัญมิตร 2611

1155 นางสาว ศิริลักษณ ทองอุไร 2612

1156 นางสาว ศิริลักษณ ศักดิ์สันเทียะ 2613

1157 นางสาว ศิริวรรณ แกวอุดม 2614

1158 นางสาว ศิริวรรณ อินสูนย 2615

1159 นางสาว ศิริวิภา คําพิลา 2616

1160 นาย ศิริศักดิ์ ใจซื่อ 2617

1161 นางสาว ศิริอรุณ แพะขุนทด 2618

1162 นางสาว ศิโรรัตน นันทจิตร 2619



1163 นาย ศิว แมนมีศรี 2620

1164 นาย ศิวพงษ ซาตา 2621

1165 นาย ศิวโรจน ลุนทา 2622

1166 นางสาว ศุทธินี ตื้อคํา 2623

1167 นางสาว ศุทธินี สุวรรณกลาง 2624

1168 นางสาว ศุนิษา ปะจินัง 2625

1169 นาย ศุภกร ภาธรสุวรรณ 2626

1170 นาย ศุภกร มีแจ 2627

1171 นาย ศุภกร มีอยู 2628

1172 นาย ศุภกร ศุภเลิศ 2629

1173 นาย ศุภกร หวังธํารง 2630

1174 นาย ศุภกฤษ หยวกฉิมพลี 2631

1175 นาย ศุภกิตดิ์ ปาวะรีย 2632

1176 นาย ศุภกิตติ แซเจีย 2633

1177 นาย ศุภชัย ดอกบัว 2634

1178 นาย ศุภชัย ปญจาวงษ 2635

1179 นาย ศุภณัฐ นุชประมูล 2636

1180 นางสาว ศุภนิดา แจงไพร 2637

1181 นางสาว ศุภนิดา ทองทศ 2638

1182 นางสาว ศุภนิดา นันทะวงศ 2639

1183 นางสาว ศุภรักษ กิ่งสักกลาง 2640

1184 นางสาว ศุภรัตน บริสุทธิ์ 2641

1185 นางสาว ศุภราภรณ สอนสะอาด 2642

1186 นาย ศุภวัฒน สาคณู 2643

1187 นาย ศุภวัฒน แสนตน 2644

1188 นาย ศุภวิชญ แกวมหานิล 2645

1189 นาย ศุภวิชญ ปรีดีวงศ 2646

1190 นาย ศุภวิชญ มาริชิน 2647

1191 นางสาว ศุภิกา กวนกระโทก 2648

1192 นาย ศุวัชรางกูร สันติธรรมพงศ 2649

1193 นาย เศรษฐา สยามนต 2650

1194 นาย สกล วิจักษณบุญ 2651

1195 นางสาว สกาวรัตน ศิลปกอบ 2652

1196 นางสาว สกุลรัตน กลางสวัสดิ์ 2653

1197 นาย สถานนท นาควิสุทธิ์ 2654

1198 นาย สถิตย มีผล 2655

1199 นาย สมบูรณ ปานสันเทียะ 2656

1200 นาย สมประสงค โคลนกระโทก 2657

1201 นาย สมร ดวงเดนฉาย 2658

1202 นาย สมรักษ มีมาก 2659

1203 นาย สมรักษ อยูยงสินธุ 2660

1204 นางสาว สมสุดา เบากองทอง 2661

1205 นางสาว สมัชญา ลําดับ 2662

1206 นาย สรกฤช วงษนายะ 2663

1207 นาย สรธร นพคุณโพธิ์สวาง 2664

1208 นาย สรยุทธ แดงนา 2665

1209 นาย สรสิช วัฒนสินธุ อิ่มวิเศษ 2666



1210 นาย สรอรรถ ถิ่นกอง 2667

1211 นางสาว สรินยา โคตรพงษ 2668

1212 นางสาว สโรชา จบสัญจร 2669

1213 นางสาว สโรชา จันทรสมบัติ 2670

1214 นางสาว สโรชา โบประทอง 2671

1215 นางสาว สวยใจ กลาเมืองกลาง 2672

1216 นาย สวิตต เคนหัดสี 2673

1217 นาย สหัสนัยน สิริวัฒนวรวงศ 2674

1218 นาย สังวาร พิลาวัลย 2675

1219 นาย สัณหภัทร ไชยรา 2676

1220 นางสาว สัณหสินี แซลี้ 2677

1221 นาย สันติ ยาเคน 2678

1222 วาที่รอยตรีหญิง สัภยา พลศักดิ์ 2679

1223 นางสาว สาธินี เพชรหาญ 2680

1224 นางสาว สายใจ เขมวงค 2681

1225 นาย สายัณห วรรณสวัสดิ์ 2682

1226 นาย สาริน หมั่นเรียน 2683

1227 นางสาว สาริศา แกวเพ็ชร 2684

1228 นางสาว สาวิตรี ควรชม 2685

1229 นางสาว สาวิตรี ศรีบูรณ 2686

1230 นางสาว สาวิตรี สินธุเสน 2687

1231 นาย สิทธิชัย มูลเสถียร 2688

1232 นาย สิทธิชัย สิงหลอ 2689

1233 นาย สิทธิพงศ คิดกิ่ง 2690

1234 นาย สิทธิพล อยูนาค 2691

1235 นาย สินพิพัฒน สายุทธ 2692

1236 นางสาว สินาพร มั่งสูงเนิน 2693

1237 นางสาว สินีนุช คุมสุวรรณ 2694

1238 นางสาว สิริกร ศรีวิสุทธิกุล 2695

1239 นางสาว สิรินทิพย นิลประดับ 2696

1240 นางสาว สิรินประพา หวังแนบกลาง 2697

1241 นางสาว สิรินยากรณ ใจศรี 2698

1242 นางสาว สิรินันท มุณีแนม 2699

1243 นางสาว สิริพร มินพิมาย 2700

1244 นางสาว สิริยากร ทองกลาง 2701

1245 นางสาว สิริลักษณ พึ่งเกษม 2702

1246 นางสาว สิริวรรณ เทสินทโชติ 2703

1247 นางสาว สิริวิมล แกนจักร 2704

1248 นางสาว สิรีธร วันเพ็ญ 2705

1249 นาย สุกฤษฏ์ิ ปลื้มกลาง 2706

1250 นาย สุกฤษฏ์ิ เอี่ยมอารีรัตน 2707

1251 นางสาว สุกัญญา ดวงแหว 2708

1252 นางสาว สุกัญญา ทองอยู 2709

1253 นางสาว สุขธิดา ทองผุย 2710

1254 นาย สุขศิริ เสมอเหมือน 2711

1255 วาที่รอยตรีหญิง สุขสวัสดิ์ สํารวมสุข 2712

1256 นางสาว สุควีนนรา จงปตนา 2713



1257 นางสาว สุจิณณา มาบิดา 2714

1258 นางสาว สุจิตนภา เขตเมืองปก 2715

1259 นางสาว สุชาณรี เอนกพงษ 2716

1260 นางสาว สุชาดา นิ่มเปย 2717

1261 นางสาว สุชานนัท บุตรดี 2718

1262 นาย สุชาเมธ แถมพร 2719

1263 นางสาว สุชาวดี สวามิ 2720

1264 นางสาว สุชาสริิ เหลาจันอัน 2721

1265 นาย สุดเขต ดวงเนตร 2722

1266 นางสาว สุดาทิพย กุลชัย 2723

1267 นางสาว สุดาทิพย จันทะแมด 2724

1268 นางสาว สุดารัตน กิติสกนธ 2725

1269 นางสาว สุดารัตน เกษแกว 2726

1270 นางสาว สุดารัตน สมัคศรี 2727

1271 นาย สุทธวีร ฉัตรพัฒนศิริ 2728

1272 นางสาว สุทธิกานต วันเพ็ญ 2729

1273 นาย สุทธิกิจ ภิรมยกิจ 2730

1274 นางสาว สุทธิดา สมบูรณ 2731

1275 นางสาว สุทธิดา อมยิ้ม 2732

1276 นาย สุทธิพงษ โนนทะคํา 2733

1277 นาย สุทธิพงษ วงคอุปปา 2734

1278 นาย สุทธิรักษ ไชยทอง 2735

1279 นาย สุทธิศักดิ์ จิลละธาน 2736

1280 นาย สุทัศน มาโค 2737

1281 นางสาว สุธาทิพย สมวงษ 2738

1282 นางสาว สุธาธิณี รุดโถ 2739

1283 นางสาว สุธาสินี พลปถพี 2740

1284 นางสาว สุธาสินี เลิศแกว 2741

1285 นางสาว สุธาสินี อัปการัตน 2742

1286 นางสาว สุธาสินี อินภู 2743

1287 นาย สุธินันท วังทาว 2744

1288 นาย สุธี เพ็งกรูด 2745

1289 นางสาว สุนันสินี ทองไพศาลสกุล 2746

1290 นางสาว สุนิตรา หัสเดชะ 2747

1291 นางสาว สุนิษา ทรพับ 2748

1292 นางสาว สุนิสา จิรมงคลโรจน 2749

1293 นางสาว สุนิสา ทาทั่ว 2750

1294 นาย สุประกิต สารรักษ 2751

1295 นาย สุประดิษฐ สายเมือง 2752

1296 นาย สุพล พลชิต 2753

1297 นางสาว สุพัตรา ฉิมมาลี 2754

1298 นางสาว สุพัตรา นามา 2755

1299 นางสาว สุพัตรา สารธร 2756

1300 นางสาว สุพิชชา ทิพยพร 2757

1301 นางสาว สุพิชชา ประจํา 2758

1302 นาย สุพิทภูมิ คุยเพียภูมิ 2759

1303 นางสาว สุพีเรีย ถนัดคา 2760



1304 นางสาว สุภัคกัญญา สาริพันธ 2761

1305 นางสาว สุภัทตรา เขียนวงษ 2762

1306 นางสาว สุภัสรา จันทรสาย 2763

1307 นางสาว สุภาพร พิมพปรุ 2764

1308 นางสาว สุภาพร ศรีราชา 2765

1309 นางสาว สุภาวดี นอยอุบล 2766

1310 นางสาว สุภิตา ดียิ่ง 2767

1311 นางสาว สุมาลี ปานเกิด 2768

1312 นางสาว สุมิตรา วิภาตะพันธุ 2769

1313 นาย สุรเชฏฐ ศรีคํารัมย 2770

1314 นาย สุรเชษฐ สิทธิไกรวงษ 2771

1315 นาย สุรพงษ กระแสโสม 2772

1316 นาย สุรยุทธ หมวดโคกสูง 2773

1317 นาย สุรวุฒิ นาสมใจ 2774

1318 นาย สุรศักดิ์ บัวเเกว 2775

1319 นาย สุรสีห ชาวสวน 2776

1320 นาย สุระรัถ ศรีเหรา 2777

1321 นางสาว สุรียพร เดชกุล 2778

1322 นางสาว สุลดัดา ชนะดี 2779

1323 นางสาว สุวนันท นนัทะชัย 2780

1324 นางสาว สุวนันท เปดโปง 2781

1325 นางสาว สุวนันท ภักดี 2782

1326 นางสาว สุวรรณรัตน หมื่นศรี 2783

1327 นางสาว สุวรรณา บํารุงศิลป 2784

1328 นางสาว สุวรรณี ทาวนอย 2785

1329 นางสาว สุวัจนี พูนดี 2786

1330 นาย สุวิจักขณ หาญพยัคฆ 2787

1331 นางสาว สุวิดา ใจชื่น 2788

1332 นางสาว สุวิตรา มะณีออน 2789

1333 นาย สุวิศิษฏ์ิ นําภา 2790

1334 นาย เสฎฐวุฒิ เวฬุวนารักษ 2791

1335 นาย เสฏฐวุฒิ พุมหอทอง 2792

1336 นาย เสนาะ สุภเวชกิจ 2793

1337 นางสาว เสาวคนธ มูลเมา 2794

1338 นางสาว เสาวนีย วิเศษพงษ 2795

1339 นางสาว เสาวลักษณ ไชยเบา 2796

1340 นางสาว เสาวลักษณ สะหลี 2797

1341 นางสาว แสงจันทร บุญทุม 2798

1342 วาที่รอยตรี แสน กุดสงค 2799

1343 นาย โสภณ เกลี้ยงมล 2800

1344 นาย โสภณ ผูดี 2801

1345 นางสาว โสภิรญา ทองมาก 2802

1346 นางสาว หทัยชนก บวนกระโทก 2803

1347 นางสาว หยกฟา วิเวก 2804

1348 นางสาว หัทยา สิงหฬ 2805

1349 นางสาว อทิตยา ตรีครุฑพันธุ 2806

1350 นางสาว อทิตยา อาจชัยภูมิ 2807



1351 นาย อธิป ทองดีเวียง 2808

1352 นาย อธิพล สรองโสม 2809

1353 นาย อธิษฐาน จิตรโสภาภรณ 2810

1354 นางสาว อนงคประไพ เทพณรงค 2811

1355 นาย อนณ ชินวรรณโณ 2812

1356 นางสาว อนัดตา กระบวนรัตน 2813

1357 นาย อนันตชัย มั่งคั่ง 2814

1358 นาย อนันตชา พันธุแนน 2815

1359 นาย อนันทพงศ บุญผุด 2816

1360 นาย อนุชา ฆองคํา 2817

1361 นาย อนุชา ทานอุทิศ 2818

1362 นาย อนุชา พันรักษา 2819

1363 นาย อนุชา รักสุทธิ 2820

1364 นาย อนุชา สิงหวงษา 2821

1365 นาย อนุชาติ จันชา 2822

1366 นางสาว อนุธิดา จันทรสมุทร 2823

1367 นาย อนุพงษ ปไชญาณ 2824

1368 นาย อภัยชน ศรีสุวงค 2825

1369 วาที่รอยตรีหญิง อภัสรา ปลื้มสูตร 2826

1370 นางสาว อภัสรา วรถายฐาน 2827

1371 นางสาว อภิชญา ใบหนองฮี 2828

1372 นางสาว อภิชญา ประสาตร 2829

1373 นางสาว อภิชญา พุทธรัสสุ 2830

1374 นางสาว อภิญญา ทองอันตัง 2831

1375 นางสาว อภิญญา บัวตา 2832

1376 นางสาว อภิญญา สีหาฤทธิ์ 2833

1377 นาย อภินันท แพทยเมืองจันทร 2834

1378 นาย อภิรัฐ จันทะศูนย 2835

1379 นาย อภิลักษณ อาฒยะพันธุ 2836

1380 นาย อภิวัฒน ไชยชนะ 2837

1381 นาย อภิวัฒน แซมัว 2838

1382 นาย อภิวัฒน เถื่อนเทียม 2839

1383 นาย อภิวัฒน อินทรนอก 2840

1384 นาย อภิวิชญ สกุลณี 2841

1385 นาย อภิศักดิ์ ทองมี 2842

1386 นาย อภิศักดิ์ สงเสริม 2843

1387 นาย อภิศาสตร เนื่องขันตรี 2844

1388 วาที่รอยตรี อภิสิทธิ์ งวดชัย 2845

1389 นาย อภิสิทธิ์ จันตา 2846

1390 นาย อภิสิทธิ์ มูลสงา 2847

1391 นาย อภิสิทธิ์ เหนือคเูมือง 2848

1392 นาย อมรเทพ ดาษดื่น 2849

1393 นาย อมรเทพ แสนสวุรรณ 2850

1394 นางสาว อรกานต สมมี 2851

1395 นางสาว อรจิรา จบกลาง 2852

1396 นางสาว อรปรียา มงคลวัฒนสกุล 2853

1397 นาย อรรคพล พรรณา 2854



1398 นาย อรรณพ นาชิด 2855

1399 นาย อรรณพ บัวชุม 2856

1400 นาย อรรถชัย ประสพโชค 2857

1401 นาย อรรถนพ อัครหริกุล 2858

1402 นาย อรรถพล หยิมกระโทก 2859

1403 นางสาว อรวรรณ กรวยสวัสดิ์ 2860

1404 นางสาว อรวรรณ เกาพิมาย 2861

1405 นางสาว อรวรรณ สุขเปย 2862

1406 นางสาว อรวรรณ นาคถนอม 2863

1407 นางสาว อรวี คาํภา 2864

1408 นางสาว อรวี ไรดี 2865

1409 นางสาว อรอนงค กานลําภู 2866

1410 นางสาว อรอุมา พยัคฆศรี 2867

1411 นางสาว อริตา พับจัตุรัส 2868

1412 นางสาว อริสราลักษณ ชิตสกุลวงค 2869

1413 นางสาว อรุณกมล จักษุเขียว 2870

1414 นาย อลงกรณ ดีทวี 2871

1415 นางสาว อลิสรา สอนอินทร 2872

1416 นาย อักษราภัค รักพวกกลาง 2873

1417 นาย อัครชัย เทศศรีเมือง 2874

1418 นาย อัครชัย ยอดี 2875

1419 นาย อัครเดช ฝายหินรอง 2876

1420 นาย อัครเทพ เดชอุดมพร 2877

1421 นาย อัครพล แสงคณติ 2878

1422 นาย อัครวัฒน พรหมหาราช 2879

1423 นาย อัครากรณ สมบัติหลาย 2880

1424 นางสาว อัจฉรา ทัพสีรัก 2881

1425 นางสาว อัญชนา ทองสกุล 2882

1426 นางสาว อัญชนา บุญสาลี 2883

1427 นางสาว อัญชนา สมเพาะ 2884

1428 นางสาว อัญชลี แซยาง 2885

1429 นางสาว อัญธิกา คิมเม 2886

1430 วาที่รอยตรีหญิง อัมพร แสนกระจาย 2887

1431 วาที่รอยตรี อัมรินทร สวนสวรรค 2888

1432 นางสาว อัยรดา จันทรสุพันธ 2889

1433 นางสาว อัยลดา สุวรรณทา 2890

1434 นาย อัศวิน เขื่อนคํานุ 2891

1435 นางสาว อัษฎาภรณ สงครินทร 2892

1436 นาย อาชวิน รักษาวัด 2893

1437 นาย อาชานนท บุตรโคตร 2894

1438 นาย อาทิตย อุปชัย 2895

1439 นาย อานนท ใจบุญ 2896

1440 นาย อานุภาพ โยศรีคุณ 2897

1441 นาย อารยะ ภูสงา 2898

1442 นางสาว อารยา ประสาทสวัสดิ์ศิริ 2899

1443 นางสาว อารยา เสกขุนทด 2900

1444 นางสาว อารีญา ชํานาญ 2901



1445 นางสาว อารียา สนุทรวัฒน 2902

1446 นางสาว อารีรัตน โพธิ์นอก 2903

1447 นางสาว อารีรัตน รวบทองหลาง 2904

1448 นางสาว อินทิรา สะอาดถิ่น 2905

1449 นางสาว อินทิรา สุวรรณประเสริฐ 2906

1450 นาย อินธัชสรณ จรูญธนาสิริ 2907

1451 นาย อิสรา แกวมูลมุข 2908

1452 นางสาว อิสรา สุภาเวท 2909

1453 นาย อุชุกร แยมอุทัย 2910

1454 นาย อุทัย บุตรอําคา 2911

1455 นางสาว อุบลวรรณ ศรีภักดี 2912

1456 นางสาว อุมาพร ขันเคน 2913

1457 นางสาว อุมาภรณ เหลารอด 2914

1458 นางสาว อุรสา สังขเงิน 2915

1459 นางสาว อุไรวรรณ โคตรนายูง 2916

1460 นาย เอกบุรุษ โสวะ 2917

1461 นาย เอนก ปาปะโข 2918

1462 นางสาว ฮัฟเซาะห โละมะ 2919


