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ศิลปศาสตรบณัฑิต

 นางสาวกานต์ธดิา จนัทร์สระบวั บร.0330199/25611  เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญทอง

 นางสาวจติุพร ทองแม้น บร.0330498/25602  เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญทอง

 นางสาวณัฐวดี นาชีวา บร.0330149/25613  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

 นางสาวสาริกา มาเยอะ บร.0330254/25614  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

 นางสาวสุภาภรณ์ ใยแจม่ บร.0330035/25615  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

 นางสาวศิริพร ถนิมกาญจน์ บร.0330381/25616  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

 นางสาวเมธาว ีสัตบตุร บร.0330379/25617  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

 นางสาวอักษราภัค คันทะจนัทร์ บร.0330384/25618  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

 นางสาวขนิษฐา สุวรรณสังโส บร.0330084/25619  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

 นางสาวณัฐธดิา วเิศษดี บร.0330369/256110  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

 นางสาวสุวนันท ์จนัทนุภา บร.0330164/256111  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

 นายภูวดล วชิา บร.0330264/256112  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

 นางสาวกรรณิกา บรุาณสุข บร.0330198/256113  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

 นางสาวนิสาชล แก้วมูลเมือง บร.0330238/256114  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

 นางสาวสุภาพร ราชรัมย์ บร.0330034/256115  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

 นางสาวศิขรินธาร ทนิปราณี บร.0330129/256116  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

 นางสาวสิริรัตน์ แหลมไธสง บร.0330311/256117  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

 นางสาวโชติมา ศรีจนัทร์หลง บร.0330087/256118  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

 นางสาวนิตยา อุไรรัมย์ บร.0330332/256119  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

 นางสาวมุกดา โสสุด บร.0330248/256120  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

 นายยุทธนา เสนนท์ บร.0330144/256121  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

 นางสาวนลินี โซรัมย์ บร.0330151/256122  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

 นางสาวรัตติยากร สุขแก้ว บร.0330062/256123  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

 นายวชัรพล ทองศรี บร.0330353/256124  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

 นางสาวศศิธร ช านาญสืบ บร.0330380/256125  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

 นางสาวเบญจมา กล้าหาญ บร.0330273/256126  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

 นางสาวธดิารัตน์ สุทธิ บร.0330052/256127  เกียรตินิยมอันดับสอง

 นางสาวเบญจมาศ กล้าหาญ บร.0330306/256128  เกียรตินิยมอันดับสอง

 นางสาวปาริชาด แจง้สวา่ง บร.0330374/256129  เกียรตินิยมอันดับสอง

 นายอัคเรศ กรราว บร.0330175/256130  เกียรตินิยมอันดับสอง

 นายภูดิศ อุ่นไธสง บร.0330114/256131  เกียรตินิยมอันดับสอง

 นางสาวรุจริดา โกติรัมย์ บร.0330213/256132  เกียรตินิยมอันดับสอง

 นางสาวณัฐฎา สุนา บร.0330013/256133  เกียรตินิยมอันดับสอง

 นางสาวแตงกวา โอทารัมย์ บร.0330328/256134  เกียรตินิยมอันดับสอง

 นางสาววรรณนิภา จลุสานะ บร.0330156/256135  เกียรตินิยมอันดับสอง

 นางสาวสุรางคณา โพธโิคตร บร.0330073/256136  เกียรตินิยมอันดับสอง
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 นางสาวจริาภรณ์ บญุเกล้ียง บร.0330178/256137  เกียรตินิยมอันดับสอง

 นายภูวดล ทรัุงรัมย์ บร.0330352/256138  เกียรตินิยมอันดับสอง

 นางสาวกนกวรรณ ปะสุรัมย์ บร.0330145/256139  เกียรตินิยมอันดับสอง

 นางสาววริญญา สุพรรณ์ บร.0330024/256140  เกียรตินิยมอันดับสอง

 นายชัยโชติ การรัมย์ บร.0330263/256141  เกียรตินิยมอันดับสอง

 นางสาววรวรรณ สืบเทพ บร.0330250/256142  เกียรตินิยมอันดับสอง

 นางสาวศศิธร ทองดาษ บร.0330102/256143  เกียรตินิยมอันดับสอง

 นางสาวจรีาภรณ์ นารินทร์ บร.0330299/256144  เกียรตินิยมอันดับสอง

 นางสาวสุนิสา เชียวเกตวทิย์ บร.0330257/256145  เกียรตินิยมอันดับสอง

 นางสาวศิริรัตน์ อาญาเมือง บร.0330184/256146  เกียรตินิยมอันดับสอง

 นางสาวกมลทพิย์ ร่วมจติร บร.0330146/256147  เกียรตินิยมอันดับสอง

 นางสาวสุทธพิร บญุเหล่ือม บร.0330031/256148  เกียรตินิยมอันดับสอง

 นางสาวศิรินภา สีลาโล้ บร.0330068/256149  เกียรตินิยมอันดับสอง

 นางสาวกนิษฐา พาลี บร.0330225/256150  เกียรตินิยมอันดับสอง

 นางสาวอาภัสนันท ์ดะขุนทด บร.0330110/256151  เกียรตินิยมอันดับสอง

 นางสาวกาญจนา กาญจนะคงคา บร.0330365/256152  เกียรตินิยมอันดับสอง

 นางสาววรรณพร วรรณราช บร.0330249/256153  เกียรตินิยมอันดับสอง

 นางสาวน้ าฝน แฝงฤทธิ์ บร.0330331/256154  เกียรตินิยมอันดับสอง

 นางสาวกชกร จติรช้าง บร.0330082/256155

 นางสาวกชสุชา นะราเทยีม บร.0330224/256156

 นางสาวกนกพร ปนัรัมย์ บร.0330267/256157

 นางสาวกนกลดา กิตตน์ฐากูล บร.0330415/256158

 นางสาวกนกวรรณ เจนวถิี บร.0330009/256159

 นางสาวกนกวรรณ ทานนท์ บร.0330042/256160

 นางสาวกมลชนก ยืนรัมย์ บร.0330177/256161

 นางสาวกมลพร ตาประโคน บร.0330324/256162

 นางสาวกมลวรรณ แก้วกระมล บร.0330390/256163

 นางสาวกมลวรรณ ภู่บญุ บร.0330010/256164

 นางสาวกรุณา ปจัจยา บร.0330496/256065

 นายกฤษณพงศ์ ของเลิศ บร.0330346/256166

 นางสาวกฤษดาพร มัง่มูล บร.0330043/256167

 นางสาวกวนิธดิา จงประเสริฐ บร.0330232/256168

 นางสาวกัณจนา อยู่แทกู้ล บร.0330044/256169

 นางสาวกัลญาลักษณ์ โคตรภักดี บร.0330083/256170

 นางสาวกัลยาณี วาปเีน บร.0330226/256171

 นางสาวกาญจนา จุย้ประโคน บร.0330116/256172
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 นางสาวกาญจนา เยรัมย์ บร.0330227/256173

 นางสาวกาญจนา ศิลาทอง บร.0330038/256174

 นางสาวกานดา คะเรียงรัมย์ บร.0330147/256175

 นายกิตติธชั ใยค า บร.0330039/256176

 นางสาวกิตตินันทน์ จอมค าสิงห์ บร.0330424/256177

 นายกิตติภพ ตามรัมย์ บร.0330111/256178

 นางสาวกิริณี สุภาพ บร.0330461/256079

 นางสาวกีรติ วจิารณ์ บร.0330438/256180

 นายเกรียงศักด์ิ อินทร์หอม บร.0330317/256181

 นางสาวเกวลิน มาตย์เชียงไชย บร.0330117/256182

 นางสาวเกศสุดา พมิพท์อง บร.0330462/256083

 นายเกียรติศักด์ิ ทศิทะษะ บร.0330288/256184

 นางสาวแก้วมณี ใหญ่เลิศ บร.0330228/256185

 นายขจรพงศ์ ชาญประโคน บร.0330139/256186

 นางสาวขนิษฐา ปะลุวนัรัมย์ บร.0330433/256187

 นางสาวขนิษฐา อะโรคา บร.0330297/256188

 นางสาวขวญัชนก ประโลมรัมย์ บร.0330497/256089

 นางสาวขวญัตา การเพยีร บร.0330298/256190

 นางสาวขวญัฤทยั ปกัโคทานัง บร.0330463/256091

 นางสาวขวญัฤทยั เยรัมย์ บร.0330366/256192

 นางสาวคณัสนันท ์เพชรกอง บร.0330419/256193

 นายฆฤณ บตุรเม้า บร.0330492/256094

 นางสาวจตุพร ลีสม บร.0330045/256195

 นางสาวจริยา ดวดไธสง บร.0330325/256196

 นายจกักาย ลีแสน บร.0330476/256097

 นางสาวจนัจริา สีมาคูณ บร.0330118/256198

 นางสาวจนัทมิา แก้วนอก บร.0330046/256199

 นางสาวจนัทมิา เจยีวรัมย์ บร.0330268/2561100

 นางสาวจนัทมิา นามประกอบ บร.0330085/2561101

 นางสาวจาฏุพจัน์ เตียสกุล บร.0330432/2561102

 นางสาวจารุวรรณ ศรีทะลับ บร.0330434/2561103

 นางสาวจติรลดา อุตตะมะ บร.0330425/2561104

 นางสาวจติรัตน์ดา ฐานอภิวฒัน์ บร.0330011/2561105

 นางสาวจติรานุช อาสาภักด์ิ บร.0330200/2561106

 นางสาวจรินันท ์บ ารุงแค้วน บร.0330426/2561107

 นางสาวจริภา จริะสมประเสริฐ บร.0330012/2561108
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 นายจริานุวฒัน์ ปานเกิด บร.0330491/2560109

 นางสาวจริาพร หงษท์อง บร.0330467/2560110

 นางสาวจฑุามาศ เพิ่มกระโทก บร.0330359/2561111

 นางสาวจฑุามาศ อุไรรัมย์ บร.0330086/2561112

 นางสาวจฑุารัตน์ ศรีเทีย่ง บร.0330229/2561113

 นางสาวจรีุพร เต็งผักแวน่ บร.0330201/2561114

 นายจฬุา สุภาพ บร.0330361/2561115

 นางสาวเจนจริา แกมแก้ว บร.0330367/2561116

 นางสาวเจนจริา เรืองสุขสุด บร.0330435/2561117

 นางสาวฉลิตา วงค์ศรี บร.0330119/2561118

 นายเฉลิม ด าเนินงาม บร.0330112/2561119

 นางสาวชญานิน วศิิษฏ์ศิลป์ บร.0330047/2561120

 นายชนทชั ณัฐกรชวลั บร.0330364/2561121

 นายชนสิษฎ์ สาลีธนพฒัน์ บร.0330455/2560122

 นายชนัส อุปเท บร.0330289/2561123

 นางสาวชนิตรา บญุคล้าย บร.0330300/2561124

 นางสาวชลดา ฉาไธสง บร.0330326/2561125

 นางสาวช่อนภา แปน้ดวงเนตร บร.0330048/2561126

 นางสาวชัชชลิตา โคมารัมย์ บร.0330396/2561127

 นางสาวชัญญา นิรัมย์ บร.0330464/2560128

 นางสาวชัญญานุช สมเดช บร.0330285/2561129

 นายชัยวฒัน์ ผงคลี บร.0330140/2561130

 นายชาคร ปว่นตะขบ บร.0330474/2560131

 นายชานนท ์เพชรเด็ด บร.0330290/2561132

 นายญาณภัทร ปะบญุเรือง บร.0330347/2561133

 นางสาวญาณิศา คงมาก บร.0330120/2561134

 นางสาวญาสุมินทร์ ทองโสภา บร.0330148/2561135

 นางสาวฐาปณี แพไธสง บร.0330088/2561136

 นางสาวฐาปนีย์ องค์แอ บร.0330230/2561137

 นางสาวฐิติรัตน์ ดวงภักดีรัมย์ บร.0330231/2561138

 นายฐิติวฒัน์ ชุมพลวงศ์ บร.0330493/2560139

 นางสาวณธดิา มีส าโรง บร.0330368/2561140

 นางสาวณภัทร ยุบรัมย์ บร.0330420/2561141

 นายณรงค์ ด าเสนา บร.0330003/2561142

 นางสาวณัฏฐณิชา สมใจเรา บร.0330202/2561143

 นายณัฐกฤต จนัทมิา บร.0330360/2561144
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 นางสาวณัฐกฤตา ประเสริฐศิริรัตน์ บร.0330132/2561145

 นางสาวณัฐกานต์ นพภารัมย์ บร.0330179/2561146

 นางสาวณัฐชนก ธสุีระ บร.0330121/2561147

 นางสาวณัฐชา เฉิดไธสง บร.0330270/2561148

 นางสาวณัฐธฌิา อินพทิกัษ์ บร.0330049/2561149

 นางสาวณัฐธดิา แจม่ใส บร.0330301/2561150

 นางสาวณัฐนิชา ชาติครบรีุ บร.0330014/2561151

 นายณัฐพงษ ์ใสแก้ว บร.0330427/2561152

 นายณัฐพล มุง่ดี บร.0330265/2561153

 นางสาวณัฐริกา ด่านตรวจสัตว์ บร.0330327/2561154

 นายณัฐวฒิุ เขตนคร บร.0330113/2561155

 นางสาวณัทรนรี ยังจนัอินทร์ บร.0330089/2561156

 นางสาวณิชกานต์ เจา้เจด็ บร.0330122/2561157

 นางสาวณิชนันทน์ วงศ์ใจ บร.0330050/2561158

 นางสาวดวงพร แววไว บร.0330271/2561159

 นางสาวดาริกา รุ่งเรือง บร.0330203/2561160

 นางสาวเดือนเพญ็ พึ่งสาย บร.0330414/2561161

 นางสาวตรีรัตน์ แจดนวน บร.0330233/2561162

 นางสาวตรีสุนินทร์ สุระขันธุ์ บร.0330302/2561163

 นางสาวทศันีย์ วามะกัน บร.0330234/2561164

 นายทนิกร หาญยิ่ง บร.0330392/2561165

 นางสาวทพิวรรณ พฒุกลาง บร.0330391/2561166

 นางสาวทวิาพร รัตน์ไธสง บร.0330235/2561167

 นายเทยีมเทพ เต็งประวติั บร.0330402/2561168

 นายธนกร สุขนา บร.0330141/2561169

 นายธนธรณ์ อุทยัรัมย์ บร.0330222/2561170

 นางสาวธนพร เจริญผล บร.0330269/2561171

 นายธนวนัต์ เรือนประโคน บร.0330348/2561172

 นายธนัท บญุรอดรัมย์ บร.0330291/2561173

 นายธนากร บญุคร บร.0330194/2561174

 นายธนากร สติภา บร.0330172/2561175

 นายธนากรณ์ ท าทอง บร.0330318/2561176

 นายธนากุล จนัทร์เทพ บร.0330362/2561177

 นางสาวธนิษฐา หรีกประโคน บร.0330051/2561178

 นายธวชั สิมรัมย์ บร.0330004/2561179

 นายธวฒัชัย ดาแก้ว บร.0330008/2561180
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ศิลปศาสตรบณัฑิต

 นางสาวธญัพชิชา ทรงประโคน บร.0330204/2561181

 นางสาวธญัมาส บญุเหลือ บร.0330015/2561182

 นางสาวธญัสินี อักษร บร.0330303/2561183

 นายธานินทร์ แก้วยก บร.0330040/2561184

 นางสาวธารทพิย์ แนวทอง บร.0330329/2561185

 นางสาวธดิารัตน์ เจริญไว บร.0330090/2561186

 นางสาวธดิารัตน์ อดุลย์สุข บร.0330180/2561187

 นางสาวธติินันท ์ภู่ระย้า บร.0330205/2561188

 นายธรีพงค์ กันหมุด บร.0330292/2561189

 นายธรีพงษ ์แปง้หอม บร.0330477/2560190

 นายธรีะ วชิายงค์ บร.0330416/2561191

 นายนนทณพงศ์ ชาลีกุล บร.0330452/2560192

 นางสาวนภาพร ลีประโคน บร.0330272/2561193

 นางสาวนรมน งาก่ิง บร.0330236/2561194

 นางสาวนรินทร์ทพิย์ พลแสน บร.0330181/2561195

 นางสาวนรินทร์รัตน์ ศรีสืบมา บร.0330150/2561196

 นางสาวนริศราพร พนัสอน บร.0330176/2561197

 นางสาวนฤมล ครบส่วน บร.0330206/2561198

 นางสาวนฤมล เชื่อผักแวน่ บร.0330182/2561199

 นางสาวนฤมล ดีประเสริฐ บร.0330330/2561200

 นางสาวนฤมล ประวนันัง บร.0330091/2561201

 นางสาวนฤมล ผมน้อย บร.0330417/2561202

 นางสาวนฤมล มณีพงศ์ บร.0330403/2561203

 นางสาวนฤมล สิงหม์าศ บร.0330370/2561204

 นางสาวนวลปรางค์ ทพัชัย บร.0330092/2561205

 นายนัฏฐพงษ ์นุยอนรัมย์ บร.0330428/2561206

 นายนัฐพงษ ์สมุติรัมย์ บร.0330494/2560207

 นางสาวนันทน์ภัส แปน้ประโคน บร.0330218/2561208

 นายนันทพงศ์ นิกูลรัมย์ บร.0330195/2561209

 นายนันทรันดร์ สวสัด์ิวงศ์ไชย บร.0330385/2561210

 นางสาวนันทวรรณ การถาง บร.0330053/2561211

 นางสาวนันทชัพร จงวงษ์ บร.0330123/2561212

 นางสาวนันธดิา ขวญัทอง บร.0330152/2561213

 นางสาวนันสุดา อันทรินทร์ บร.0330237/2561214

 นางสาวน้ าฝน วงเวยีน บร.0330393/2561215

 นางสาวนิจวภิา ทบดี บร.0330371/2561216
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ศิลปศาสตรบณัฑิต

 นายนิชนันท ์ปาปะขัง บร.0330266/2561217

 นางสาวนิตยา เจริญรัมย์ บร.0330207/2561218

 นางสาวนิตยา พรมประโคน บร.0330054/2561219

 นางสาวนิตยา ยีรัมย์ บร.0330304/2561220

 นายนิพนธ ์แซ่ล้ิม บร.0330478/2560221

 นางสาวนิภาวดี วนกลาง บร.0330016/2561222

 นางสาวนิภาวรรณ วฒันา บร.0330055/2561223

 นายนิรุตต์ิ พรมทองพนัธ์ บร.0330349/2561224

 นางสาวนิโลบล สนรัมย์ บร.0330124/2561225

 นายนิวฒัน์ หนองหาญ บร.0330079/2561226

 นางสาวนุชจริา ลุ่มนอก บร.0330239/2561227

 นางสาวนุชบา แสนแก้ว บร.0330473/2560228

 นางสาวบณุยวร์ี ศักด์ิศรีทา้ว บร.0330305/2561229

 นางสาวบบุผา พนัธพ์ม่า บร.0330421/2561230

 นางสาวบษุราค า สิงหพ์ลงาม บร.0330017/2561231

 นางสาวเบญจวรรณ ตรวจมรรคา บร.0330056/2561232

 นางสาวเบญจวรรณ ตุมหนแย้ม บร.0330240/2561233

 นางสาวเบญญาภา ปาประโคน บร.0330372/2561234

 นายโบเร็ย เลียง บร.0330389/2561235

 นางสาวปณิตตา พุ่มพวง บร.0330333/2561236

 นางสาวปภาวดี สุดาปนั บร.0330093/2561237

 นายปยุต เทวอนรัมย์ บร.0330479/2560238

 นางสาวประภาพรรณ ชัยไธสง บร.0330274/2561239

 นายประวติัศาสตร์ พกุิล บร.0330480/2560240

 นางสาวปรารถนา มงคล บร.0330373/2561241

 นายปริญญา ดินแดง บร.0330319/2561242

 นางสาวปริญญา มงคล บร.0330153/2561243

 นางสาวปริตตา กัณหา บร.0330018/2561244

 นางสาวปรียาภรณ์ เหมียดขุนทด บร.0330441/2561245

 นายปญักร เอ่ียมกลาง บร.0330142/2561246

 นางสาวปทัมา วเิศษ บร.0330397/2561247

 นางสาวปทัมา สืบสวน บร.0330057/2561248

 นางสาวปาริชาติ ฉิมโพธิก์ลาง บร.0330241/2561249

 นางสาวปาริชาติ บญุช่วย บร.0330453/2560250

 นางสาวปาลี จนัตรา บร.0330208/2561251

 นางสาวปยิดา เอ่ียมศรี บร.0330094/2561252
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ศิลปศาสตรบณัฑิต

 นางสาวปยิพร เชียงรัมย์ บร.0330468/2560253

 นางสาวปยิวดี โสภา บร.0330019/2561254

 นายปยิวทิย์ มุง่ดี บร.0330350/2561255

 นายปยิะพร ทองภู บร.0330386/2561256

 นางสาวเปีย่มสุข วงษเ์กษ บร.0330436/2561257

 นางสาวผกามาศ สะเมนรัมย์ บร.0330242/2561258

 นางสาวผานิต เชิมรัมย์ บร.0330275/2561259

 นายพงศธร จนัทลาภา บร.0330408/2561260

 นายพงษเ์ทพ เจริญรัมย์ บร.0330173/2561261

 นางสาวพจนา ตระกูลรัมย์ บร.0330058/2561262

 นางสาวพจนี อะพรรัมย์ บร.0330183/2561263

 นางสาวพนิดา อุไรพนัธ์ บร.0330209/2561264

 นางสาวพนิตนันท ์ปทิอง บร.0330375/2561265

 นางสาวพรกมล มโนรัมย์ บร.0330243/2561266

 นายพรชัย ดวงอินทร์ บร.0330001/2561267

 นางสาวพรธรีา การเกษ บร.0330095/2561268

 นางสาวพรนภา โสมศรีแก้ว บร.0330125/2561269

 นายพรพงษ ์ผลเจริญ บร.0330293/2561270

 นางสาวพรรณภา เลิศส าหรวจ บร.0330469/2560271

 นางสาวพรสุดา จมูสีสิงห์ บร.0330334/2561272

 นายพฤฒิธร มีชั้นช่วง บร.0330320/2561273

 นายพลรัฐ อุ่นทานนท์ บร.0330351/2561274

 นายพลวฒัน์ จรโพธิก์ลาง บร.0330143/2561275

 นางสาวพชัราภรณ์ นาคประโคน บร.0330244/2561276

 นางสาวพชัริดา กับแก้ว บร.0330245/2561277

 นางสาวพชัรินทร์ นิมาลรัมย์ บร.0330246/2561278

 นางสาวพชัรี ปเุลตัง บร.0330210/2561279

 นางสาวพชัรีพร สุโพธิช์ัยกุล บร.0330394/2561280

 นางสาวพณัณิตา แก้วอาสา บร.0330376/2561281

 นางสาวพสัราลี ฉิมจารย์ บร.0330377/2561282

 นางสาวพชิชาภัทร์ จตุักูล บร.0330131/2561283

 นางสาวพชิญานันท ์มณีศรี บร.0330276/2561284

 นางสาวพชิยา ไชย์ศรี บร.0330020/2561285

 นายพทิกัษ ์ชุมปกัษ์ บร.0330481/2560286

 นายพนิิจ ค าใบศรี บร.0330409/2561287

 นายพพิฒั จนัทร์เจริญ บร.0330429/2561288
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ศิลปศาสตรบณัฑิต

 นายพพิฒัน์ พรหมลี บร.0330321/2561289

 นางสาวพมิตะวนั สุขรอด บร.0330059/2561290

 นางสาวพมิผกา เกิดประโคน บร.0330398/2561291

 นางสาวพมิพช์นก งามทวี บร.0330154/2561292

 นางสาวพมิพพ์รรณ ข าขาว บร.0330454/2560293

 นายพษิณุ ช ารัมย์ บร.0330387/2561294

 นางสาวพทุธพิร สิงหเสนี บร.0330488/2560295

 นางสาวเพญ็พชิา มัน่สกุล บร.0330021/2561296

 นางสาวเฟื่องฟา้ จงูพนัทา้ว บร.0330060/2561297

 นายภควตั เหน็สุข บร.0330475/2560298

 นายภานุพนัธ ์รัตนวงค์ บร.0330002/2561299

 นายภานุมาศ กริชยานนท์ บร.0330294/2561300

 นางสาวภาวดี สงสริ บร.0330096/2561301

 นางสาวภาวนา โอสถปราสาท บร.0330126/2561302

 นางสาวภาวณีิ มีพร้อม บร.0330211/2561303

 นางสาวภาวติรี ภู่มณี บร.0330307/2561304

 นางสาวภาสินี กอนเสน บร.0330061/2561305

 นายมณฑา เกือมรัมย์ บร.0330041/2561306

 นางสาวมนฑกานต์ นามสพร บร.0330437/2561307

 นางสาวมนัสนันท ์ปะหปุะไพ บร.0330378/2561308

 นายมเหศวร ใหม่วงค์ บร.0330363/2561309

 นางสาวมัณทนา อินกานอน บร.0330470/2560310

 นางสาวมันทนา ละอองเอก บร.0330499/2560311

 นางสาวมาลินี เพื่อนรัมย์ บร.0330500/2560312

 นางสาวมาลี ดวงมาลา บร.0330097/2561313

 นางสาวมุกดา หล้าพรม บร.0330247/2561314

 นางสาวมุกดาภรณ์ ครผา บร.0330277/2561315

 นางสาวเมธนิี เชื้อผาเต่า บร.0330412/2561316

 นายยกชัย เปล่ียนรัมย์ บร.0330295/2561317

 นายยุทธศักด์ิ แทนจะโปะ๊ บร.0330482/2560318

 นางสาวรัตนาพร ประเวชสมบติั บร.0330127/2561319

 นางสาวรุ่งทวิา ทีรั่ก บร.0330335/2561320

 นางสาวรุ่งทวิา พรหมภักด์ิ บร.0330212/2561321

 นางสาวรุ่งระวรรณ ทองล้ า บร.0330022/2561322

 นางสาวเรณู ใบต้ังกลาง บร.0330063/2561323

 นายฤทธเิดช ทวพีนู บร.0330483/2560324
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 นางสาวลัดดาวลัย์ น้อยสุพรรณ บร.0330155/2561325

 นางสาววงเดือน เชือดรัมย์ บร.0330023/2561326

 นางสาววนิดา ตุลบตุร บร.0330098/2561327

 นางสาววรนิษฐา บ ารุงแควน้ บร.0330064/2561328

 นายวรพนิิจ นาเจริญ บร.0330484/2560329

 นางสาววรรณภา เกษแสนศรี บร.0330099/2561330

 นางสาววรรณภา วงัสรรค์ บร.0330471/2560331

 นางสาววราพร พานนงค์ บร.0330251/2561332

 นางสาววริศรา ธรีวรกาญจน์ บร.0330157/2561333

 นางสาววลีรัตน์ เดชารัมย์ บร.0330308/2561334

 นายวสันต์ ปลงรัมย์ บร.0330410/2561335

 นายวฒันากรณ์ จนีเกา บร.0330439/2561336

 นางสาววนัวสิา ดีรูป บร.0330309/2561337

 นางสาววารุณี แก้วสุริยา บร.0330336/2561338

 นางสาววาสนา สุนทรัตน์ บร.0330065/2561339

 นายวชิาญ เปกเรือง บร.0330406/2561340

 นางสาววภิา ธรรมมุสา บร.0330100/2561341

 นางสาววภิาพร ทานุ บร.0330025/2561342

 นางสาววภิาภรณ์ นพรัมย์ บร.0330128/2561343

 นางสาววภิาวดี พไิมรัมย์ บร.0330460/2560344

 นางสาววภิาว ีบญุอารีย์ บร.0330066/2561345

 นางสาววมิลศรี ประจ าสุข บร.0330026/2561346

 นางสาววยิะดา ประจอมคุณ บร.0330158/2561347

 นางสาววรัิญชนา จนัทร์พวง บร.0330101/2561348

 นางสาววไิรวนั ศรีนวลจนัทร์ บร.0330214/2561349

 นายววิฒัน์ แก้วคุณ บร.0330174/2561350

 นายวษิณุกร บุง้ทอง บร.0330456/2560351

 นางสาววสัิชนา เหรียญสมบรูณ์ บร.0330067/2561352

 นายวฒิุชัย จนัทอง บร.0330430/2561353

 นายวฒิุพงษ ์อะโรคา บร.0330322/2561354

 นางสาวศนิภา รอบแควน้ บร.0330159/2561355

 นางสาวศศิธร คร่ าทอง บร.0330489/2560356

 นางสาวศศิประภา ประเสริฐศรี บร.0330027/2561357

 นายศักด์ิดา จะรักษรั์มย์ บร.0330196/2561358

 นายศักด์ิดา นวสิมัยนาม บร.0330354/2561359

 นายศักด์ิดา แบรัมย์ บร.0330431/2561360
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 นายศักรินทร์ เสาวงค์ บร.0330223/2561361

 นางสาวศิริมาศ กริดรัมย์ บร.0330278/2561362

 นางสาวศิริยากร โพธิก์ระสังข์ บร.0330399/2561363

 นางสาวศิริวรรณ ปัน้ทอง บร.0330337/2561364

 นางสาวศิวพร สุดาปนั บร.0330252/2561365

 นางสาวศุภกานต์ เปยีนประโคน บร.0330185/2561366

 นางสาวศุภนิดา ใหญ่เลิศ บร.0330253/2561367

 นางสาวศุภรัตน์ สีน้ าเย็น บร.0330279/2561368

 นางสาวศุภลักษณ์ ประคองสุข บร.0330028/2561369

 นางสาวศุภลักษณ์ ศรประสิทธิ์ บร.0330310/2561370

 นายศุภวฒัน์ ประประโคน บร.0330355/2561371

 นายสมพร ศรีแสง บร.0330080/2561372

 นางสาวสมพศิ โกรัมย์ บร.0330323/2561373

 นางสาวสวรรยา ศรีใชย บร.0330338/2561374

 นายสวติต์ เลไธสง บร.0330005/2561375

 นายสหรัฐ ศรีคุณ บร.0330485/2560376

 นางสาวสา หอมขจร บร.0330069/2561377

 นายสาคร ตันวานิช บร.0330411/2561378

 นายสาธติ ต่างกลาง บร.0330407/2561379

 นายสามารถ ชะลอ บร.0330495/2560380

 นางสาวสาลินี สีทอง บร.0330382/2561381

 นายสิทธศัิกด์ิ ศรีสุวรรณ์ บร.0330486/2560382

 นางสาวสินิทรา เล่ือยไธสง บร.0330339/2561383

 นางสาวสิริกร ไชยสา บร.0330255/2561384

 นางสาวสิริกานต์ ลาภภักดี บร.0330029/2561385

 นางสาวสิริญาดา สิมสีแก้ว บร.0330395/2561386

 นางสาวสิรินภา ธนูชาญ บร.0330501/2560387

 นางสาวสิริพรรณ ดีถนัด บร.0330457/2560388

 นางสาวสิริยากร ค าสมบติั บร.0330215/2561389

 นางสาวสุกัญญา จนัไตร บร.0330400/2561390

 นางสาวสุกัญญา อนุพนัธ์ บร.0330280/2561391

 นางสาวสุกันยา สุบนิ บร.0330256/2561392

 นางสาวสุกานดา นวลละออง บร.0330458/2560393

 นางสาวสุกานดา บตุรสีทา บร.0330422/2561394

 นายสุขสันต์ แก้วประสงค์ บร.0330356/2561395

 นางสาวสุจติรา ชุ่มกลาง บร.0330030/2561396
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 นางสาวสุชาดา โมกภา บร.0330186/2561397

 นางสาวสุดารัตน์ บรรลัง บร.0330070/2561398

 นางสาวสุดารัตน์ โพธิแ์ก้ว บร.0330340/2561399

 นางสาวสุดารัตน์ อะโรคา บร.0330160/2561400

 นางสาวสุทธดิา ศรีนวล บร.0330216/2561401

 นางสาวสุทธดิา สุขเหลือง บร.0330490/2560402

 นายสุทธพิงษ ์โคตรทม บร.0330487/2560403

 นางสาวสุทนิ กุสะรัมย์ บร.0330187/2561404

 นางสาวสุธามาศ แหลมไธสง บร.0330281/2561405

 นางสาวสุธดิา คณะบตุร บร.0330071/2561406

 นางสาวสุธดิา จ ารองเพง็ บร.0330103/2561407

 นางสาวสุธดิา ปดัไธสง บร.0330032/2561408

 นายสุธ ีเมชบตุร บร.0330197/2561409

 นางสาวสุนันทา จะเริกรัมย์ บร.0330072/2561410

 นางสาวสุนันทา วเิศษพนัธ์ บร.0330217/2561411

 นางสาวสุนันทา ศิริพงษ์ บร.0330130/2561412

 นางสาวสุนา ศิริบญุ บร.0330341/2561413

 นางสาวสุนิษา วกึประโคน บร.0330188/2561414

 นางสาวสุนิสา ขวญัเกตุ บร.0330282/2561415

 นางสาวสุนิสา แสนพงษ์ บร.0330161/2561416

 นางสาวสุนีย์ เพช็รงาม บร.0330104/2561417

 นางสาวสุปรีญา มีพวงผล บร.0330189/2561418

 นางสาวสุพตัรา ประกอบมิตร บร.0330258/2561419

 นางสาวสุพตัรา โลนไธสง บร.0330259/2561420

 นางสาวสุพาพร ใจค า บร.0330472/2560421

 นางสาวสุภลักษณ์ หงิประโคน บร.0330033/2561422

 นางสาวสุภานันท ์สาคเรศ บร.0330162/2561423

 นางสาวสุภาพร รักษาศรี บร.0330260/2561424

 นางสาวสุภาพร สะใบ บร.0330401/2561425

 นางสาวสุภาพร หาสุข บร.0330342/2561426

 นางสาวสุภาภรณ์ แสงสุวรรณ์ บร.0330465/2560427

 นางสาวสุภารัตน์ มาลี บร.0330163/2561428

 นางสาวสุภาวดี พอ่ค้า บร.0330190/2561429

 นางสาวสุมาลี ศรีชารัตน์ บร.0330283/2561430

 นายสุเมธ เงินประโคน บร.0330357/2561431

 นายสุรวฑุ แผ้วพลสงศ์ บร.0330296/2561432
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 นางสาวสุรัสวดี ปานเพช็ร์ บร.0330312/2561433

 นางสาวสุรางคณา บญุหล้า บร.0330418/2561434

 นายสุริยะ สภาสุวรรณกุล บร.0330404/2561435

 นายสุริยา ศักด์ิศิริ บร.0330081/2561436

 นางสาวสุริยาพร ขยันดี บร.0330343/2561437

 นางสาวสุวนันท ์นิลสระคู บร.0330133/2561438

 นางสาวสุวรรณี ส าเร็จรัมย์ บร.0330219/2561439

 นางสาวสุวรัตน์ ค าสวาสด์ิ บร.0330413/2561440

 นางสาวสุวษิา แสงบตุร บร.0330074/2561441

 นางสาวสุวสิาข์ แปม่จ านัก บร.0330313/2561442

 นางสาวเสาวลักษณ์ กะการดี บร.0330284/2561443

 นางสาวเสาวลักษณ์ ช านิจ บร.0330105/2561444

 นางสาวเสาวลักษณ์ เบญ็จมาศ บร.0330134/2561445

 นางสาวโสรยา ตันสด บร.0330191/2561446

 นางสาวหทยัชนก จนัดาบญุ บร.0330220/2561447

 นางสาวหทยัรัตน์ พนัธุจ์นัดา บร.0330165/2561448

 นางสาวหนึ่งฤดี พานิชรัมย์ บร.0330314/2561449

 นางสาวหฤทยั โพธิแ์ก้ว บร.0330106/2561450

 นางสาวอธชิา สวยสม บร.0330166/2561451

 นางสาวอธมิาภรณ์ เภารัมย์ บร.0330036/2561452

 นายอนุชา ตรงต่อกิจ บร.0330006/2561453

 นางสาวอนุชิดา เต็งรัมย์ บร.0330344/2561454

 นางสาวอนุธดิา อุส่าหค้์า บร.0330261/2561455

 นายอนุสรณ์ โอโลรัมย์ บร.0330115/2561456

 นางสาวอนุสรา เศษไธสง บร.0330107/2561457

 นางสาวอภัสนันท ์อุทศิรัมย์ บร.0330315/2561458

 นางสาวอภิญญา แซ่แต้ บร.0330135/2561459

 นางสาวอภิรดี สราญบรุุษ บร.0330466/2560460

 นายอภิวฒัน์ รอบแควน้ บร.0330405/2561461

 นายอภิสิทธิ ์ถนัดรอบ บร.0330388/2561462

 นางสาวอรนิชา ปอ้งจนัทร์ลา บร.0330167/2561463

 นางสาวอรพรรณ นามวชิัย บร.0330075/2561464

 นางสาวอรวรรณ ทรงฐาน บร.0330108/2561465

 นางสาวอรวรรณ บวัพรม บร.0330221/2561466

 นางสาวอรวรรณ อรรถโยโค บร.0330136/2561467

 นางสาวอรอนงค์ ดอกขาวรัมย์ บร.0330192/2561468
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 นายอรุณชัย รามสูตร บร.0330440/2561469

 นางสาวอรุณลักษณ์ ตุบตุรดา บร.0330383/2561470

 นางสาวอลิศา ค าฤาชา บร.0330262/2561471

 นางสาวอลิสา สุขมะณี บร.0330168/2561472

 นางสาวอังคณา ขวญัศิวไิลย์ บร.0330109/2561473

 นางสาวอังคนาง วอนรัมย์ บร.0330286/2561474

 นางสาวอัญชลี ดีไธสง บร.0330459/2560475

 นางสาวอันธกิา คงประโคน บร.0330345/2561476

 นายอัมพวฒัน์ กรดรัมย์ บร.0330358/2561477

 นางสาวอัมฤทธิต์า ทีรั่ก บร.0330287/2561478

 นายอัษฎางค์ บญุภูมิ บร.0330007/2561479

 นางสาวอาทติยา เกตุชิต บร.0330169/2561480

 นางสาวอาทติยา จดรัมย์ บร.0330076/2561481

 นางสาวอารยา บญุยก บร.0330137/2561482

 นางสาวอาริตา เฉลิมจาน บร.0330170/2561483

 นางสาวอาริษา พสัดา บร.0330077/2561484

 นางสาวอารียา บญุรัก บร.0330423/2561485

 นางสาวอารีรัตน์ พะชะนะ บร.0330138/2561486

 นางสาวอินทอุร เรืองรัมย์ บร.0330316/2561487

 นางสาวอุทมุพร ศิลาเลิศ บร.0330171/2561488

 นางสาวอุมารินทร์ ปะชิเก บร.0330193/2561489

 นางสาวอุไรรัตน์ พะนุมรัมย์ บร.0330037/2561490

 นางสาวเอ้ืออาทร ขาวสกุล บร.0330078/2561491


