
 
 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
เร่ือง รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อโครงการรับตรงอิสระ ครั้งที่ 1 

ประจำปีการศึกษา 2566 
----------------------------------------------- 

        ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประกาศรับสมัครนักศึกษาโครงการรับตรงอิสระ ครั้งที่ 1 ประจำปี 
การศึกษา 2566 ระดับปริญญาตรี 4 ปี ระดับปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ระดับปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.) หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) หลักสูตร
นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) 
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) มหาวิทยาลัยจึงประกาศให้ผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ  รายชื่อต่อไปนี้ดำเนินการ
ตามรายละเอียดท้ายประกาศฉบับนี้  

คณะครุศาสตร ์

ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 

   1. ภาษาไทย 62311001 

         1)  6650100004  นางสาว  อรรถยา ศาลางาม 

         2)  6650100030  นางสาว  อิตญา เคหาวิตร์ 

         3)  6650100046  นางสาว  พลอยแก้ว จันทะศรี 

         4)  6650100116  นางสาว  จิราวรรณ แก้ววังวร 

         5)  6650100151  นางสาว  สุชาดา สอดศรี 

         6)  6650100163  นางสาว  นวินดา ผลรุ่ง 

         7)  6650100178  นางสาว  ณัฐธิดา เจริญพร 

         8)  6650100209  นางสาว  ศศิชา นามรัง 

         9)  6650100246  นางสาว  รุจิรา ไชยงาม 

         10)  6650100247  นางสาว  เนตรนภา มาลี 

 



         11)  6650100281  นางสาว  จิรภัทร์ ขุนนคร 

         12)  6650100284  นางสาว  วิมพ์วิภา บุญเพ็ง 

         13)  6650100303  นางสาว  นิชานันท์ นามโส 

         14)  6650100323  นางสาว  สุภัสสรา มูลเกษ 

         15)  6650100346  นางสาว  สุกัญญา ภูโคกยาง 

         16)  6650100384  นางสาว  สุภาวด ี กาฬพันธ์ 

         17)  6650100461  นางสาว  ชนม์นิภา สุขล้ำ 

         18)  6650100493  นางสาว  กษมา อุทโท 

         19)  6650100520  นางสาว  สิริวิมล กัดไธสง 

         20)  6650100574  นางสาว  จิรประภา พลเยี่ยม 

         21)  6650100583  นางสาว  โยษิตา นิละปะกะ 

         22)  6650100609  นางสาว  ขวัญพิชชา เจริญลอย 

         23)  6650100631  นางสาว  บัณฑิตา ยุดา 

         24)  6650100671  นางสาว  ศุภากร สิงห์หาญ 

         25)  6650100728  นาย  พิพัฒน์ หลักคำพันธ์ 

         26)  6650100731  นางสาว  อรพิมล สิงห์ไสล 

         27)  6650100738  นาย  ณัฐพัชร์ ปะกำแหง 

         28)  6650100748  นางสาว  สิริยากร โคตรวงษา 

         29)  6650100834  นางสาว  เกวลิน วงค์สิน 

         30)  6650100891  นางสาว  สุพรรณิการ์ ประทุมโสม 

         31)  6650100949  นางสาว  สรวรรณ จันเตี้ย 

         32)  6650100952  นางสาว  ชลธิชา วงค์วิพัฒน์ 

         33)  6650100990  นางสาว  ศิริญาภรณ์ วินทะชัย 

         34)  6650101055  นางสาว  นฤมล เข็มผัด 

         35)  6650101066  นาย  รัฐศาสตร์ ปาก่อ 

         36)  6650101070  นางสาว  ธัญวลัย อุ่มเพชร 



         37)  6650101075  นางสาว  นพนภางค์ ประสงค์สันต์ 

         38)  6650101082  นางสาว  ชฎาพร ว่องไว 

         39)  6650101100  นางสาว  พรรพรรณ ประก่ิง 

         40)  6650101108  นางสาว  ศศิกานต์ กิฬารัตน์ 

         41)  6650101151  นาย  ศิครินทร์ โคกเเปะ 

         42)  6650101158  นางสาว  พุธิตา ดวงดี 

         43)  6650101192  นางสาว  ยุวดี งวงช้าง 

         44)  6650101260  นางสาว  สุมณี ลาธุล ี

         45)  6650101306  นางสาว  ขวัญข้าว เข็มสุข 

         46)  6650101384  นางสาว  วัชรภรณ ์ แก้วเสมอ 

         47)  6650101411  นางสาว  พินทอร คนดี 

         48)  6650101416  นางสาว  ครองขวัญ วินทะไชย 

         49)  6650101417  นาย  ยืนยง เนื่องสกล 

         50)  6650101424  นางสาว  ฉันทิกา นาแซง 

         51)  6650101444  นาย  นวมินทร์ ยอดสิงห์ 

         52)  6650101477  นางสาว  ภูริชญา จันทรัตน์ 

         53)  6650101498  นาย  อภิรักษ์ ซารี 

         54)  6650101596  นางสาว  ศิริประภา มหาไชย 

         55)  6650101602  นางสาว  กฤติญา ปัญญาไว 

         56)  6650101608  นาย  ธีระเดช สระทอง 

         57)  6650101653  นางสาว  นฤดี ชลไพร 

         58)  6650101654  นางสาว  ณัฐชญา ศรีสังข์ 

         59)  6650101666  นาย  ปริญญา แสนนาม 

         60)  6650101668  นางสาว  สิรินทรา ไกรยรัตน์ 

         61)  6650101675  นางสาว  วรรณวิภา นามวิเศษ 

         62)  6650101764  นางสาว  วิลาวัลย ์ จันทะนนตรี 



         63)  6650101777  นางสาว  หนึ่งฤทัย นาคโนทศ 

         64)  6650101782  นางสาว  วริศรา สมบุตร 

         65)  6650101783  นางสาว  ชราวาส พันศรี 

         66)  6650101822  นางสาว  นิติพร พรานไพร 

         67)  6650101835  นางสาว  กัญญารัตน์ ไชยโสภา 

         68)  6650101882  นางสาว  ณัฐฑริกา โนนคำพันธ์ 

         69)  6650101996  นางสาว  อชิรญา สาไชย 

         70)  6650102045  นางสาว  พัสสรีพร ประกายสี 

         71)  6650102055  นางสาว  กีรติ ศิลจักร 

         72)  6650102061  นางสาว  สายสุนีย์ กองทรัพย์ 

         73)  6650102069  นางสาว  ณีรนุช พันธ์วาสนา 

         74)  6650102071  นางสาว  ปากีรนันท์ ใสปัน 

         75)  6650102099  นางสาว  วริศรา รวยสันเทียะ 

         76)  6650102110  นางสาว  ทรายทอง แสนพิมพ์ 

         77)  6650102184  นางสาว  ปิยะธิดา สืบสุนทร 

         78)  6650102209  นางสาว  อธิติยา ผิวงาม 

         79)  6650102237  นางสาว  ญานิกา ไชยเพลิด 

         80)  6650102248  นางสาว  ศุภาพร รัตนพลที 

         81)  6650102258  นางสาว  นิภาพร เหล่ามาลา 

         82)  6650102283  นาย  ณัฐชัย ไชยสา 

         83)  6650102286  นางสาว  ณัฐนิชา ภักดีนรินทร์ 

         84)  6650102342  นาย  ตะวัน สาหยุด 

         85)  6650102343  นางสาว  สุภัทรา สุทธิชา 

         86)  6650102375  นาย  สุวัฒน ์ อาจสิงห์ 

         87)  6650102400  นางสาว  กรรณิการ์ แสนพระพล 

         88)  6650102421  นางสาว  ขวัญนภา ประโพธิศรี 



         89)  6650102441  นางสาว  นภสร สีตะจันทร์ 

         90)  6650102526  นางสาว  กัลยกร รอดแสงจันทร์ 

         91)  6650102528  นางสาว  จันทรวรรณ อินทะพันธ์ 

         92)  6650102544  นางสาว  ณัฐพร บุญทัน 

         93)  6650102579  นางสาว  ธนภรณ์ บัวพันธ์ 

         94)  6650102603  นางสาว  สุพิทยา สุทธิประภา 

         95)  6650102616  นางสาว  ทยิดา ไชยคำ 

         96)  6650102689  นางสาว  จรรยพร ภูพันนา 

         97)  6650102724  นางสาว  ทิพวัลย์ โพธิ์ศรี 

         98)  6650102747  นางสาว  ผกามาศ เหลาละภะ 

         99)  6650102865  นางสาว  สุกันญา โหวดนอก 

         100)  6650102876  นางสาว  ธาราทิพย์ จันใด 

         101)  6650102935  นางสาว  สิริกัญญา พรมจารีย์ 

         102)  6650103009  นางสาว  สุภาวด ี ดวงตา 

         103)  6650103186  นางสาว  ตะวันฉาย จักไกรฤทัย 

         104)  6650103221  นางสาว  ภัทราภรณ์ ทองจรัส 

         105)  6650103223  นางสาว  ศศิกานต์ ทาจิตร 

         106)  6650103269  นางสาว  วรนุช แจ้งอรุณ 

         107)  6650103390  นางสาว  ญดา วิเชียรรัมย์ 

         108)  6650103394  นางสาว  นิติยา นามบัวลือ 

         109)  6650103406  นางสาว  วนัสนันท์ ทองอ่ำ 

         110)  6650103464  นางสาว  ธัญมน สุยคง 

         111)  6650103493  นางสาว  สุฐิตา คุณเลิศ 

         112)  6650103507  นางสาว  ณัฐมน สุยคง 

         113)  6650103567  นางสาว  ณิชา คำภูเงิน 

         114)  6650103596  นางสาว  ชนาภา วงชารี 



         115)  6650103635  นางสาว  ธารทิพย์ กมุทรัตน์ 

         116)  6650103670  นางสาว  ชญาดา กวีรัตน์ 

         117)  6650103698  นางสาว  กัลยรัตน์ บุญใบ 

         118)  6650103721  นางสาว  กิตติวรรณ พรมนอก 

         119)  6650103745  นาย  รุจิภาส ศรีโคตร 

         120)  6650103850  นางสาว  กรกนก บุญกลาง 

         121)  6650103895  นาย  พลวัฒน์ เรืองเดช 

         122)  6650103899  นางสาว  นิติพร ทองชะนะ 

         123)  6650104073  นางสาว  ณัฐพร แสนทิพย์ 

         124)  6650104075  นางสาว  ชฎาภรณ ์ โสภายิ่ง 

         125)  6650104097  นางสาว  พัณณิตา ปิมปาตัน 

         126)  6650104108  นางสาว  กัลยรัตน์ นารินทร์ 

         127)  6650104111  นาย  ณภัทร ธรรมนา 

         128)  6650104113  นางสาว  กัณฐิมา ทองผาย 

         129)  6650104138  นางสาว  พัชรินทร์ แพงกัลยา 

         130)  6650104187  นาย  รชต ศิลากากิ 

         131)  6650104195  นางสาว  วนัสนันท์ วงศ์ประพันธ์ 

         132)  6650104202  นาย  จารุกิตต์ บุตรแก้ว 

         133)  6650104220  นางสาว  ศิริลักษณ์ สุริโย 

         134)  6650104221  นางสาว  ชฎาธาร วชิรเวช 

         135)  6650104242  นางสาว  นิรุชา ชาติแก้ง 

         136)  6650104250  นางสาว  กุลภรณ์ อ่อนพฤกษ์ภูมิ 

         137)  6650104263  นาย  ฐิฏินันท์ หวังประเสริฐ 

         138)  6650104276  นางสาว  สุชาวด ี จงจิตต์ 

         139)  6650104319  นางสาว  วิภาวรรณ ใบนอก 

         140)  6650104326  นางสาว  อริสรา ปาละวงษ์ 



         141)  6650104338  นางสาว  ชลดา บัญหาราช 

         142)  6650104341  นางสาว  ศศินา สีกู่กา 

         143)  6650104361  นางสาว  ทิพรดา แก้วดี 

         144)  6650104369  นางสาว  ศรุตา บุตรวงค์ 

         145)  6650104377  นางสาว  จันทิมา คงบุญ 

         146)  6650104389  นางสาว  เปรณิกา หงษ์ศิริ 

         147)  6650104428  นาย  เจษฎาภรณ์ กำขันตี 

         148)  6650104435  นางสาว  ปพิชญา เห็นแก้ว 

         149)  6650104448  นางสาว  วรัญญา พิจารโชติ 

         150)  6650104498  นางสาว  จิรภิญญา ภวสุริยกุล 

         151)  6650104503  นาย  ณัฐชนน คงชำนาญ 

         152)  6650104505  นางสาว  อติพร ดวงแสงจันทร์ 

         153)  6650104510  นางสาว  อนันตญา คำดอกรับ 

         154)  6650104513  นางสาว  ธัญสมร สำเภา 

         155)  6650104517  นาย  พรนพัฒน์ วงษา 

         156)  6650104542  นางสาว  เมศิณี ไชยสงคราม 

         157)  6650104556  นางสาว  นันทัชพร จันโท 

         158)  6650104558  นางสาว  สุนิสา ชิณช้าง 

         159)  6650104567  นางสาว  อนัญญา เม็นไธสง 

         160)  6650104640  นางสาว  ธนิสศรา เนื่องชมภู 

         161)  6650104676  นางสาว  พจมาน ผิวเหลือง 

         162)  6650104696  นางสาว  ปาระวี กิ่งมะนาว 

         163)  6650104702  นางสาว  พัชรินทร์ ศรีสุนทร 

         164)  6650104741  นางสาว  วรัญญา วันนาศรี 

         165)  6650104743  นางสาว  นภัสสร เพชรสีเขียว 

         166)  6650104745  นางสาว  หทัยรัตน์ ศิริมงคล 



         167)  6650104750  นางสาว  ยุวรรณดา อันทะเกตุ 

         168)  6650104876  นางสาว  ศศิกานต์ ภาระเวช 

         169)  6650104879  นางสาว  กลิกา สุขวงษ์ศา 

         170)  6650104882  นางสาว  สายสุดา ทองแพ 

         171)  6650104901  นางสาว  จันทิมา เชือกพรม 

         172)  6650104910  นางสาว  ศิริยากร นาชัยเริ่ม 

         173)  6650104918  นางสาว  รัชฎาภรณ ์ ต่อซอน 

         174)  6650104934  นางสาว  กุลปรียา โคตรมา 

         175)  6650104953  นางสาว  นัชชา ป้องศรี 

         176)  6650104974  นางสาว  นฤมล บุญสร้าง 

         177)  6650104979  นางสาว  ศศิธร แดนพันธ์ 

         178)  6650105031  นาย  อนุชา บาบุญ 

         179)  6650105037  นางสาว  เกษรา งามเยี่ยม 

         180)  6650105049  นางสาว  เนรัญชลา รู้ปัญญา 

         181)  6650105066  นางสาว  ปภัสภร คำค้อม 

         182)  6650105073  นางสาว  สุกัญญ์วรา ลำเหลือ 

         183)  6650105074  นางสาว  อริสรา คุณาคม 

         184)  6650105090  นางสาว  เข็มอัปสร มะณีแสน 

         185)  6650105097  นางสาว  อิสริยา ดวงดุ 

         186)  6650105100  นางสาว  ณัฎฐริการ์ พรรณโรจน์ 

         187)  6650105149  นางสาว  จุฑามาศ กำจัดภัย 

         188)  6650105160  นางสาว  ปาริชาติ สมศิริ 

         189)  6650105194  นางสาว  ดวงฤดี อุ่นใจ 

         190)  6650105196  นางสาว  สรัลชนา ทากิระ 

         191)  6650105203  นางสาว  จิรภา เวียงเงิน 

         192)  6650105207  นางสาว  พิริสา วงษ์ชารี 



         193)  6650105208  นางสาว  วิภาวด ี สนขู ่

         194)  6650105232  นางสาว  อิงอร เล็กกระโทก 

         195)  6650105253  นาย  สราวุฒ ิ แสงมี 

         196)  6650105283  นางสาว  เต็มตอง พลคีรี 

         197)  6650105291  นางสาว  พัชราภา นาสมชัย 

         198)  6650101655  นางสาว  ศศิประภา ไชยมหา 

         199)  6650104971  นางสาว  นิภาดา ทาทอง 

   2. ภาษาอังกฤษ 62311002 

         1)  6650100036  นางสาว  พณณกร แกมนิรัตน์ 

         2)  6650100064  นางสาว  วิภาวรรณ ใบนอก 

         3)  6650100082  นางสาว  ศิรินา ชุมพล 

         4)  6650100107  นางสาว  อัจฉราภา หวานอารมย์ 

         5)  6650100125  นางสาว  นิติวรรณ ทะราศรี 

         6)  6650100128  นางสาว  วริศรา ไทโส 

         7)  6650100129  นางสาว  ชลธิชา เขตสนาน 

         8)  6650100162  นาย  ชัยชาญ ปัดไธสงค์ 

         9)  6650100364  นางสาว  วิลัยวรรณ สมชนะ 

         10)  6650100365  นาย  สดุดี ชื่นชม 

         11)  6650100383  นางสาว  พิมพ์สุภัค พุ่มพฤกษ์ 

         12)  6650100390  นางสาว  ลีลาวดี อรรคใต้ 

         13)  6650100437  นาย  พีรพัฒน์ อุ่มอ่อนศรี 

         14)  6650100445  นาย  เจษฎา จันปัญญา 

         15)  6650100450  นางสาว  ฐิติชญา เสนาฤทธิ์ 

         16)  6650100460  นางสาว  โสมภิดา ขันสัมฤทธิ์ 

         17)  6650100480  นาย  พรพิพัฒน์ แก่นฮอง 

         18)  6650100532  นางสาว  ณัฐชยา ปัญญาบุตร 



         19)  6650100547  นางสาว  เชษฐ์สุดา โทอินทร์ 

         20)  6650100633  นาย  เศรษฐวุฒิ แยกสันเทียะ 

         21)  6650100801  นางสาว  จุฬาลักษณ์ คำพระ 

         22)  6650100898  นาย  กันต์ธี พนมศิลป์ 

         23)  6650100912  นาย  เวียดภัคพล วิทยาบำรุง 

         24)  6650100935  นาย  กัญจน์ ธนมาลาพงศ์ 

         25)  6650101021  นางสาว  อารยา ศรีโสภา 

         26)  6650101031  นาย  อภิสิทธิ สิทธิมณี 

         27)  6650101048  นางสาว  นภารัตน์ แสนเมือง 

         28)  6650101059  นางสาว  ดารณีนุช น้อยหว้า 

         29)  6650101062  นางสาว  ภัสสรา ตามครบุรี 

         30)  6650101079  นางสาว  ศิริปะภา แก้วโท 

         31)  6650101132  นางสาว  ชลดา สุดที 

         32)  6650101145  นางสาว  สุธาสิน ี แสงทอง 

         33)  6650101161  นางสาว  อรษา ภูขีด 

         34)  6650101202  นางสาว  นันทกานต์ ประสาร 

         35)  6650101375  นางสาว  ขวัญข้าว มณีสา 

         36)  6650101511  นางสาว  มัณฑนา มนปราณีต 

         37)  6650101586  นางสาว  ณัฐธิดา วิจารณ์จิตร 

         38)  6650101709  นาย  ยอดชาย วินทะไชย 

         39)  6650101744  นาย  พสธร โคตะรุชัย 

         40)  6650101801  นางสาว  วริศรา ทองดียิ่ง 

         41)  6650101854  นางสาว  ธาริณี ภูตาบนาค 

         42)  6650101862  นางสาว  วิมลนันท์ ขันแข็ง 

         43)  6650101866  นางสาว  พัชรินทร์ คำลือชา 

         44)  6650101876  นางสาว  กุลณัฐ นามสีอุ่น 



         45)  6650101887  นางสาว  ชัชฎาภรณ ์ สุพวงแก้ว 

         46)  6650101990  นางสาว  ภูษิตา รัดเสนสี 

         47)  6650102037  นางสาว  สิริญาดา ชาภูมี 

         48)  6650102105  นางสาว  พิมพกานต์ ภูงามแสง 

         49)  6650102170  นางสาว  ชมพูนุท เหนือแก้ว 

         50)  6650102246  นางสาว  อภิสรา คำโพนรัตน์ 

         51)  6650102307  นางสาว  วิราวรรณ จันทะเหลา 

         52)  6650102380  นางสาว  ศศิธร นนท์คำวงค์ 

         53)  6650102426  นาย  จรัสรว ี เมืองศรี 

         54)  6650102640  นาย  จิรศักดิ์ ฦาแรง 

         55)  6650102655  นาย  รติพงษ์ ลุตะภาพ 

         56)  6650102703  นางสาว  ฐิติรัตน์ มหายศนันท์ 

         57)  6650102779  นางสาว  ปวริศา อันทะโคตร 

         58)  6650102793  นางสาว  ศศิธร แสงราชา 

         59)  6650102826  นางสาว  เนติยา มุ่งผล 

         60)  6650102860  นาย  จักรรินทร์ แก้วโพนงาม 

         61)  6650102922  นางสาว  ณัจฉรียา คำมูล 

         62)  6650103028  นางสาว  ศิริจรรญา พลศิริ 

         63)  6650103082  นางสาว  ทิวากร คำคง 

         64)  6650103083  นางสาว  ศิรประภา ผุดผ่อง 

         65)  6650103210  นางสาว  ณัชธิชา จำปาหวาน 

         66)  6650103228  นาย  กฤษฎา อุทัยอาจ 

         67)  6650103245  นาย  วัชระพงษ์ เเก้วกันยา 

         68)  6650103252  นางสาว  พัชรา ทิพโชติ 

         69)  6650103316  นางสาว  กมลชนก สลับศรี 

         70)  6650103327  นาง  ปริยกร พรมสอน 



         71)  6650103407  นาย  นพพร ชนะพันธ์ 

         72)  6650103408  นางสาว  จิดาภา ระดาเสริฐ 

         73)  6650103421  นางสาว  กรชวัล โค้งรัตนะ 

         74)  6650103438  นาย  ภานุพรรณ อนันเอื้อ 

         75)  6650103591  นาย  รัชต ทรทึก 

         76)  6650103692  นางสาว  ชนาภา ลีลา 

         77)  6650103714  นางสาว  หยกผกา มณีทรัพย์ 

         78)  6650103764  นางสาว  ธรรญธร กลมเกลี้ยง 

         79)  6650103774  นางสาว  โยษิตา กาศจันทร์ 

         80)  6650103778  นางสาว  พิริยา อุณวงศ์ 

         81)  6650103835  นาย  เสกสรรค์ จันวงษา 

         82)  6650103885  นางสาว  ปภาวรินทร์ โพธิ์สนาม 

         83)  6650103894  นางสาว  ภัทรวดี สิงห์โต 

         84)  6650103937  นาย  เกริกบดินทร์ มาตขาว 

         85)  6650103948  นาย  วรเมธ โภคทรัพย์ 

         86)  6650103981  นางสาว  กุลธิดา เมืองมัจฉา 

         87)  6650104051  นางสาว  ธนวรรณ ภูศรีน้ำ 

         88)  6650104096  นางสาว  สุธิน ี คำภักดี 

         89)  6650104109  นางสาว  ลักษณวรรณ์ อันทะโคตร 

         90)  6650104136  นางสาว  กัญญารัตน์ วงษ์ภักดี 

         91)  6650104201  นางสาว  ธิญาดา คามตะสิลา 

         92)  6650104287  นาย  ดนูพัฒน์ สายแก้ว 

         93)  6650104328  นางสาว  เมขลา พิมพิไสย 

         94)  6650104353  นาย  ธีรพล อัคฮาด 

         95)  6650104378  นางสาว  วิกานดา ศรีหลิ่ง 

         96)  6650104443  นาย  รพีพงษ์ เพียโคตร 



         97)  6650104467  นางสาว  กุลขนิฐ บุตรชน 

         98)  6650104521  นางสาว  พันทิพา เพ็ชรแท้ 

         99)  6650104700  นางสาว  พนิดา วงษาราช 

         100)  6650104747  นางสาว  ภัทรานิษฐ์ ขำอ่วม 

         101)  6650104748  นาย  ภูวดล นัยจิตร 

         102)  6650104767  นาย  วรากร ทองกลาง 

         103)  6650104769  นางสาว  อภิสมัย บุตรศรีภูมิ 

         104)  6650104777  นางสาว  ขนิษฐา ภูอวด 

         105)  6650104788  นางสาว  พิมพ์ชนก เดชทะสอน 

         106)  6650104863  นางสาว  พิยดา ไชยสีหา 

         107)  6650104867  นางสาว  สาธิกา อามาตร์ 

         108)  6650104904  นางสาว  กิตติยา บุญเรือง 

         109)  6650104986  นาย  ปองพล นามตาแสง 

         110)  6650105026  นางสาว  ธนาพร ทัดเที่ยงนิกร 

         111)  6650105052  นางสาว  กีรติยา หลวงลา 

         112)  6650105112  นาย  พุฒิธร ตุพิลา 

         113)  6650105127  นางสาว  อนันดา แก้วเมืองกลาง 

         114)  6650105222  นางสาว  นุจรินทร์ แก้วหาญ 

         115)  6650105223  นางสาว  อรอุมา ภูเงิน 

         116)  6650105237  นางสาว  ขวัญฤดี เพ่ิมข้ึน 

         117)  6650105363  นาย  ธัญพิสิษฐ์ มณีจักร 

   3. ดนตรีศึกษา 62311003 

         1)  6650100134  นางสาว  กนกอร วงศ์อุดม 

         2)  6650100203  นาย  คมเพชร งามขำ 

         3)  6650100327  นางสาว  อัญชลีพร พาแก้ว 

         4)  6650100372  นาย  เอกภพ ประไพเมือง 



         5)  6650100535  นาย  อิศรศักดิ์ จิตจักร 

         6)  6650100672  นาย  สืบสกุล พันธะไชย 

         7)  6650100762  นางสาว  วัชราภรณ ์ ศรีไพร 

         8)  6650100835  นาย  กฤติพงศ์ ปัจมนตรี 

         9)  6650100841  นาย  อิศรานุวัฒน์ คำทองสุข 

         10)  6650101025  นาย  นันทกร บุตรโคตร 

         11)  6650101071  นางสาว  สาริศา คงสมนึก 

         12)  6650101208  นาย  วัฒน์ธนบูรณ์ อัครนันท์ 

         13)  6650101248  นาย  อานุภาพ ปะกิคะเนย์ 

         14)  6650101305  นาย  วรวุฒ ิ มูลประถม 

         15)  6650101370  นาย  อัฐวุฒิ ทรงพัก 

         16)  6650101895  นางสาว  สุภวิตา ทูลไธสง 

         17)  6650101979  นาย  ภูบดินทร์ วรสาร 

         18)  6650102132  นางสาว  ณัฐธิดา กัตโร 

         19)  6650102133  นางสาว  จิณณรัตน์ พัฒอำพันธ์ 

         20)  6650102194  นาย  ธนกร ผลสว่าง 

         21)  6650102399  นาย  ศุภกิตติ์ ป้องคำ 

         22)  6650102447  นางสาว  สวรรยา จิตรักษ์ 

         23)  6650102451  นางสาว  ศิรภัสสร ถาแสง 

         24)  6650102591  นางสาว  ธนาวดี แซ่ชื้อ 

         25)  6650102631  นาย  ฉัตรพล วรรณา 

         26)  6650102743  นางสาว  พรไพลิน พันนเคน 

         27)  6650102749  นาย  ธนภัทร ศรีเเก้วทุม 

         28)  6650102993  นาย  ปิติพล จริมา 

         29)  6650103099  นาย  ชินวัตร แป้นสุขา 

         30)  6650103111  นาย  สุทธิพงค์ หมื่นไธสง 



         31)  6650103144  นาย  วชิรวิทย ์ ปะหุสี 

         32)  6650103159  นาย  ทัพธนู อยู่มั่น 

         33)  6650103307  นาย  สุรวุฒ ิ ศรีรักษาพล 

         34)  6650103452  นาย  พีรดนย์ มหัสธะนะ 

         35)  6650103566  นาย  วรเทพ ศรีหาตา 

         36)  6650103634  นาย  เอกพงศ์ ใจงาม 

         37)  6650103653  นาย  ภูวดล คูณสาสัญ 

         38)  6650103712  นาย  ศตคุณ พรมเหล่าล้อ 

         39)  6650103968  นางสาว  ยุริญา ชัยชนะ 

         40)  6650104078  นาย  เจตนิพัทธ์ วงศรีแก้ว 

         41)  6650104176  นาย  ปริญญา ธรรมรังษี 

         42)  6650104397  นาย  พงศธร ยืนสุข 

         43)  6650104511  นาย  พงศกร ถิตย์กิจ 

         44)  6650104620  นาย  ธิติ ต๊ิบบุญเรือง 

         45)  6650105091  นาย  จักรพงษ์ พิมไชยน้อย 

   4. คณิตศาสตร์ 62311004 

         1)  6650100055  นางสาว  สุนันทิดา ทศภูไชย 

         2)  6650100057  นางสาว  กฤติกา นาเขียว 

         3)  6650100172  นางสาว  อักขราวรรณ จิณารักษ์ 

         4)  6650100227  นางสาว  จิรารัตน์ สวาทพงษ์ 

         5)  6650100252  นางสาว  ปิยธิดา นนตรี 

         6)  6650100253  นางสาว  พัชราภรณ์ สมศรี 

         7)  6650100256  นางสาว  อารีญา คำโสกเชือก 

         8)  6650100290  นางสาว  ปนัดดา พันเทศ 

         9)  6650100359  นาย  ภากร นาใจคง 

         10)  6650100394  นางสาว  วริศรา หลักคำ 



         11)  6650100407  นางสาว  วรัญญา สายคำ 

         12)  6650100419  นางสาว  พัณณิตา ศรีแก้ว 

         13)  6650100426  นาย  ธนวัฒน ์ มะลิเลิศ 

         14)  6650100467  นาย  นันทวิชญ์ โตม ี

         15)  6650100482  นางสาว  กุลณัฐร์ บัวเพชร 

         16)  6650100485  นางสาว  สุพิณ กุลสันเทียะ 

         17)  6650100597  นางสาว  ชลธิชา ปิยะกาโน 

         18)  6650100602  นางสาว  ปริญชญา ดอนบูราญ 

         19)  6650100644  นาย  อภิสิทธิ์ จริงสุระ 

         20)  6650100645  นางสาว  กฤษณา นาชัยฤทธิ์ 

         21)  6650100690  นาย  เทพประทาน ประทาพันธ์ 

         22)  6650100699  นางสาว  นัฐฐาพร วรรณภูงา 

         23)  6650100720  นางสาว  ชนสรณ์ พลเยี่ยม 

         24)  6650100778  นางสาว  สุดารัตน์ วงษ์ผักเบี้ย 

         25)  6650100782  นางสาว  อริสา อุปลา 

         26)  6650100889  นางสาว  จิดาภา จันทะโสตถิ์ 

         27)  6650100906  นาย  ปรีชาชัย พิเมย 

         28)  6650100910  นางสาว  ศกลวรรณ แสงจันทร์ 

         29)  6650100933  นางสาว  ปภาดา ภูแล่นไว 

         30)  6650100938  นางสาว  อรุณรัตน์ ตุ้มฉิม 

         31)  6650100941  นางสาว  ปนัดดา พรมวิเศษ 

         32)  6650100986  นางสาว  พัชชา อำนวยโชติสกุล 

         33)  6650101011  นางสาว  นงลักษณ์ ประดากรณ์ 

         34)  6650101112  นาย  ธนพล กมล 

         35)  6650101118  นาย  ภัคพล โสภา 

         36)  6650101160  นาย  กีรติ จำปางาม 



         37)  6650101169  นางสาว  อภิรดี สุบรรทม 

         38)  6650101191  นาย  จิรายุส พวงจันทร์ 

         39)  6650101364  นาย  อัฐนันท์ พิมพ์ปรุ 

         40)  6650101381  นางสาว  ธนัชชา หาซุยชา 

         41)  6650101387  นาย  ณัฐวุฒิ หม่อมกระโทก 

         42)  6650101434  นางสาว  จิรัชญา อุกาวงษ์ 

         43)  6650101472  นางสาว  กรกนก รินทรึก 

         44)  6650101497  นาย  ณัฏฐกิตติ์ หมื่นศรีพรม 

         45)  6650101499  นางสาว  อริสา วงษ์ใหญ่ 

         46)  6650101500  นางสาว  พรกัลยา อุดมรัตน์ 

         47)  6650101528  นางสาว  พรนิภา คล่องดี 

         48)  6650101531  นางสาว  อธิราช ฉ่ำมณี 

         49)  6650101540  นาย  สิริภัทร พรรณภักดี 

         50)  6650101555  นาย  วรภัทร แก้วชัยวงค์ 

         51)  6650101563  นางสาว  อทิติยา พลอยนิล 

         52)  6650101574  นางสาว  พรพิมล เตียนศรี 

         53)  6650101646  นางสาว  ณัฐวรา ธวันทา 

         54)  6650101669  นางสาว  เจนลดา ชมภูหนู 

         55)  6650101676  นาย  พลวัฒน์ วงษ์สารี 

         56)  6650101720  นางสาว  มัทนาวดี สมานพงษ์ 

         57)  6650101738  นางสาว  ดวงทิพย์ ชลไพร 

         58)  6650101773  นางสาว  ชมพูนุช ทิพย์สุวรรณ 

         59)  6650101820  นางสาว  มาลินี บุญไชโย 

         60)  6650101858  นาย  ศราวุฒิ บุญมี 

         61)  6650101873  นางสาว  ชนิกา ภูหญ้า 

         62)  6650101888  นาย  จิรายุส ไชยวงษา 



         63)  6650101889  นางสาว  สุธิดา ปาปะโข 

         64)  6650101892  นาย  สกลพัฒน์ โคตรโสภา 

         65)  6650101899  นางสาว  มธุรส สอนนอก 

         66)  6650101924  นางสาว  ปวีณา ถีอาสนา 

         67)  6650101929  นางสาว  ชนนิกานต์ แก่นพรม 

         68)  6650101967  นาย  ณัฐครินทร์ ชูสงฆ์ 

         69)  6650101993  นาย  เกียรติศักดิ์ จันทร์สว่าง 

         70)  6650102003  นางสาว  ึกรรณ์นิกา ทับแสง 

         71)  6650102023  นางสาว  สุชาดา ศรีชาติ 

         72)  6650102057  นาย  พีรพัฒน์ สมบัติศิริ 

         73)  6650102081  นางสาว  สุชาดา สอดศรี 

         74)  6650102168  นางสาว  เกศริน บุญศรี 

         75)  6650102191  นาย  ปรีชา สุวรรณขวา 

         76)  6650102193  นางสาว  กมลฉัตร สีงาม 

         77)  6650102225  นางสาว  ศิริมาพร บุญปก 

         78)  6650102229  นาย  นายภัทรดนัย อาจวิชัย 

         79)  6650102245  นางสาว  เขมิกา วงศ์ธรรม 

         80)  6650102277  นางสาว  ปณิดา แดนพรม 

         81)  6650102325  นางสาว  กัญญารัตน์ ปัสสา 

         82)  6650102334  นางสาว  ตติยา ชินคำ 

         83)  6650102430  นาย  นนทกร คำรัศมี 

         84)  6650102503  นาย  นิติภูมิ พวงจำปี 

         85)  6650102561  นางสาว  สรินยา นูชิต 

         86)  6650102576  นาย  ปรเมศวร์ คนไว 

         87)  6650102580  นาย  ธนดล ชินมา 

         88)  6650102634  นางสาว  ณัชชาพร หงษ์วิชา 



         89)  6650102671  นางสาว  ปาจารีย์ ประทุมลี 

         90)  6650102713  นางสาว  วิภาพร เห็มมันตา 

         91)  6650102721  นางสาว  บุษกร เสียงอ่อน 

         92)  6650102726  นาย  วินัย สิมมะลี 

         93)  6650102786  นาย  อรรถเชษ แข็งแรง 

         94)  6650102796  นางสาว  วัชราภรณ ์ หนูนา 

         95)  6650102882  นางสาว  ณัฏฐธิดา แสงจันทร์ 

         96)  6650102912  นางสาว  กนกวรรณ สายโรจน ์

         97)  6650102913  นางสาว  ปวีณ์ธิดา ศรีละคร 

         98)  6650102920  นางสาว  สุพิชชา จันเหลือง 

         99)  6650102934  นาย  วัชรากร ไปพบ 

         100)  6650102944  นาย  เจษฎาภรณ์ แสงคุณ 

         101)  6650103008  นางสาว  ศิรประภา คำมุงคุณ 

         102)  6650103157  นางสาว  พรทิตา เชื้อคำ 

         103)  6650103162  นางสาว  หทัยทิพย์ เทศสิงห์ 

         104)  6650103166  นางสาว  สุจิตา วิชาเดช 

         105)  6650103167  นางสาว  สุธิษา โมลา 

         106)  6650103194  นาย  รัตนชัย พิมสิม 

         107)  6650103198  นาย  ภานุวัฒน ์ มั่นกุง 

         108)  6650103211  นางสาว  นันทิดา ปาละบุตร 

         109)  6650103216  นางสาว  พรทิพย์ ไมล์หรือ 

         110)  6650103219  นางสาว  บุษบา ดรลิเคน 

         111)  6650103241  นางสาว  ทิพากร ซ้อนเพชร 

         112)  6650103260  นางสาว  จีระนันท์ คนบุญ 

         113)  6650103277  นาย  ธนทร อาจเอี่ยม 

         114)  6650103314  นางสาว  พรรณิภา ศิลารัตน์ 



         115)  6650103354  นาย  ศุภวิชญ์ สุวรรณโคตร 

         116)  6650103357  นาย  พรชัย ไมตรีจิตเกื้อกูล 

         117)  6650103533  นางสาว  กัญญาณัฐ วรไพบูลย์ 

         118)  6650103550  นาย  ณัฐวุฒิ จันทร์โส 

         119)  6650103585  นาย  ธเนศพล ประเสริฐพร 

         120)  6650103709  นางสาว  ธิดารัตน์ สายจันทร์หอม 

         121)  6650103715  นางสาว  นุชดา ปักเขมะยา 

         122)  6650103716  นาย  อณุวัฒน์ สุวรรณไตร 

         123)  6650103720  นาย  พงศ์พิสุทธิ์ สระสีสม 

         124)  6650103762  นางสาว  ศิริพร สนั่นเอื้อ 

         125)  6650103770  นางสาว  กรพินธ์ ยืนนาน 

         126)  6650103791  นางสาว  นงนภัส หงสุวรรณ์ 

         127)  6650103807  นางสาว  ธิญาดา คามตะสิลา 

         128)  6650103834  นางสาว  ธนันดา ศรีหาโคตร 

         129)  6650103844  นาย  ณภัทร สิงขร 

         130)  6650103954  นาย  ปกรณ์ ปัญญาดิษฐ์ 

         131)  6650103961  นางสาว  รวิพร สายกลิ่น 

         132)  6650104015  นาย  ปิยะพล กุมผัน 

         133)  6650104019  นาย  ณัฐฑกานติ์ กุมผัน 

         134)  6650104020  นาย  ชุติวัต นาเจริญ 

         135)  6650104026  นางสาว  อาภัสรา โพธิ์ศรีราช 

         136)  6650104031  นาย  ชลธ ี สีสุไชย 

         137)  6650104047  นาย  ชัยนุวัฒน ์ ผามะณี 

         138)  6650104054  นางสาว  รสริน บุญลอยสงค์ 

         139)  6650104135  นาย  ทัศนพล หกด่านจาก 

         140)  6650104141  นางสาว  พัชรินทร์ แพงกัลยา 



         141)  6650104149  นาย  รัฐชานนท์ อัปะมะเย 

         142)  6650104160  นางสาว  ศลินา บัวหลวง 

         143)  6650104192  นางสาว  พลอยทับทิม ชื่นพิบูลย์ 

         144)  6650104228  นางสาว  ลลิตา กำจร 

         145)  6650104234  นาย  ศุภชัย ปุนไธสง 

         146)  6650104268  นางสาว  มุทิตา ขอนโพธิ์ 

         147)  6650104346  นางสาว  ปิยชุดา สลางสิงห์ 

         148)  6650104357  นางสาว  สญาภรณ์ ศรีวิบูลย์ 

         149)  6650104372  นางสาว  จิราวรรณ มัจฉาน้อย 

         150)  6650104425  นาย  ธีระวัฒน์ มลัยทิพย์ 

         151)  6650104463  นางสาว  ธนพร โคตรบรรเทา 

         152)  6650104477  นางสาว  ภัณฑิรา วงษ์ดิษฐ์ 

         153)  6650104570  นางสาว  อินทิรา อุตตะมะ 

         154)  6650104575  นางสาว  พุธชาติ สุโพธิ์ 

         155)  6650104623  นาย  ศุภกร แวงวรรณ 

         156)  6650104625  นางสาว  สริดาพร อัคฮาด 

         157)  6650104752  นาย  ธีระพล กมล 

         158)  6650104771  นางสาว  ภัทรธิดา ขนานไพร 

         159)  6650104792  นาย  ทองพันชั่ง ดีแก่นทราย 

         160)  6650104804  นาย  พีรวิชญ์ พันธสีลา 

         161)  6650104813  นางสาว  ดวงกมล คำสอนทา 

         162)  6650104815  นาย  ชวัลวิทย ์ สารสุข 

         163)  6650104856  นางสาว  วรัญญา แสงจันทร์ 

         164)  6650104878  นาย  พัฒนพงษ์ ศิริจันดา 

         165)  6650104896  นางสาว  นันทิณี ทรัพย์พงค์ 

         166)  6650104898  นาย  พงศ์พิศิทธ์ ศรีระกิจ 



         167)  6650104899  นาย  กิตติกร ภูคำศักดิ์ 

         168)  6650104917  นาย  เดชา ข่าขันมะลี 

         169)  6650104920  นางสาว  สุพัตรา อยู่สุข 

         170)  6650104958  นางสาว  กุสุมา ธงน้อย 

         171)  6650104998  นาย  ณิชยพน นพคุณ 

         172)  6650105001  นาย  ธัญบูรณ์ ทะวิลา 

         173)  6650105023  นาย  ยุทธภูมิ ศรีจันทร์ 

         174)  6650105024  นางสาว  ภัทรา นามโยธา 

         175)  6650105027  นางสาว  ดวงฤทัย บุตตะโยธี 

         176)  6650105068  นาย  ปฐมพร อ่อนโสภา 

         177)  6650105075  นาย  กิตติกวิน มั่งมา 

         178)  6650105089  นางสาว  กนกวรรณ ศรีสร้างคอม 

         179)  6650105145  นาย  ณัฐวัตร สาระคำ 

         180)  6650105146  นางสาว  ณัฐฐาพร ราชรี 

         181)  6650105158  นางสาว  ชลิดา พลเยี่ยม 

         182)  6650105175  นางสาว  พลอยวรินทร์ สายแก้ว 

         183)  6650105189  นาย  อภิวัฒน์ แพงกัญญา 

         184)  6650105243  นาย  สุวิจักขณ์ แฝงเพชร 

         185)  6650105249  นางสาว  ศวรรยา เสนสาย 

         186)  6650105251  นางสาว  อริยา เนื่องชมภู 

         187)  6650105260  นางสาว  มณฑิตา เจริญหล้า 

         188)  6650105281  นางสาว  สุดาพร พงษ์แสวง 

         189)  6650105324  นาย  ชานนท์ สงแดง 

         190)  6650105329  นาย  โบมินทร์ โบราณมูล 

         191)  6650105331  นางสาว  บัณฑิตา ดอนสินเพิ่ม 

         192)  6650105334  นางสาว  ณัฏฐธิดา ภูล้นแก้ว 



         193)  6650105335  นาย  บรรณศาสตร์ บุญสุข 

         194)  6650105348  นางสาว  ปริยากร วรรณสุทธะ 

         195)  6650105368  นางสาว  ชลทิชา แทนหลาบ 

         196)  6650105370  นางสาว  บัญฑิตา ภูศร ี

         197)  6650105376  นางสาว  เพ็ญพิชชา วิเชียร 

   5. เคมี 62311005 

         1)  6650101117  นางสาว  สุทราศิณี ม่วงทำ 

         2)  6650101527  นางสาว  อรกมล นาจันทอง 

         3)  6650101919  นาย  ปฐพี ภักดีหาร 

         4)  6650102252  นางสาว  ช่อเอ้ือง ภูเงินขำ 

         5)  6650102335  นาย  จารุพัฒน์ หารโคตร 

         6)  6650102366  นาย  พลวัฒน์ หมื่นไธสง 

         7)  6650102539  นางสาว  สุรัตนา นามเขตต์ 

         8)  6650102620  นางสาว  พรพิชญา คงสมบัติ 

         9)  6650103213  นางสาว  อังคณา พิมพ์โสภา 

         10)  6650103660  นาย  อิทธิพล ศักดิวา 

         11)  6650103799  นางสาว  อทิตยา เถาวันดี 

         12)  6650104210  นางสาว  สกุณา โมห้างหว้า 

         13)  6650105193  นางสาว  นงนภัส อุดน้อย 

         14)  6650105259  นางสาว  ณัฎฐณิชา บุญมาวงษา 

   6. ชวีวิทยา 62311006 

         1)  6650100024  นางสาว  จุฑารัตน์ พิลาสิทธิ์ 

         2)  6650100347  นางสาว  พัณนิดา พวงทวาย 

         3)  6650100803  นางสาว  เนตรตยาภรณ์ โพธิสัย 

         4)  6650101439  นาย  กิตติศักดิ์ ภูกองชนะ 



         5)  6650101440  นางสาว  ศศิภรณ์ วงค์ประพันธ์ 

         6)  6650101763  นางสาว  ชวิศา โพธิรส 

         7)  6650101791  นางสาว  นันทพร นันวิจิตร 

         8)  6650102008  นางสาว  ชนิตา นาบำรุง 

         9)  6650102016  นางสาว  อรปรียา พลเยี่ยม 

         10)  6650102144  นางสาว  อรอนงค์ บูรณะ 

         11)  6650102717  นาย  ภานุดล วงษ์ศรีแก้ว 

         12)  6650102723  นางสาว  นิภาสิริ กองเกิด 

         13)  6650102792  นางสาว  จิราพร ลาวัลย ์

         14)  6650102995  นางสาว  สุดารัตน์ วิศรียา 

         15)  6650103024  นางสาว  ปิยฉัตร ชมเชี่ยวชาญ 

         16)  6650103257  นางสาว  อรวี เจตินัย 

         17)  6650103614  นางสาว  ณัฏฐณิชา แก้วพิกุล 

         18)  6650103763  นางสาว  ตะวัน หาญพิชิตกิจ 

         19)  6650103875  นางสาว  สุกัลยา ข่าขันมะลี 

         20)  6650104207  นางสาว  ฐิตินันท์ ช่างคำ 

         21)  6650104298  นาย  จักรพรรณ วันนา 

         22)  6650104379  นางสาว  หทัยชนก เทียงกอง 

         23)  6650104382  นางสาว  พรรณภษา ช่วยชัย 

         24)  6650104952  นางสาว  ลักษณา ตรงดี 

         25)  6650105229  นางสาว  มณธิญา อัศวภูมิ 

         26)  6650105322  นางสาว  ปานไพลิน เปไสล 

   7. ฟิสิกส์ 62311007 

         1)  6650100810  นาย  ยศพล จันทเขตต์ 

         2)  6650101925  นางสาว  ดิรัญดา ตาลอำไพ 

         3)  6650102006  นางสาว  ชมพูนุช ทิพย์สุวรรณ 



         4)  6650102226  นางสาว  หนูวัน กระทุ่มขันธ์ 

         5)  6650103795  นางสาว  ดวงสมร แผ่นทอง 

         6)  6650103851  นาย  ธนพัฒน์ สีบุญ 

         7)  6650104230  นาย  พลวัตร ดอกพิกุล 

         8)  6650104485  นางสาว  ญดาพร มองโพธิ์ 

         9)  6650104822  นาย  ภูมิรักข์ ชื่นชม 

         10)  6650104947  นางสาว  นุชดา ปักเขมะยา 

         11)  6650105044  นาย  รัฐกร อนุอัน 

   8. คอมพิวเตอร์ศึกษา 62311008 

         1)  6650100077  นางสาว  ขนิฐฐา นามแก้ว 

         2)  6650100137  นาย  รัฐนันท์ ภูบุญลาภ 

         3)  6650100217  นาย  ธนดล สืบศรี 

         4)  6650100635  นาย  สรยุทธ สาสนาม 

         5)  6650100842  นาย  รณกฤต พรหมบุตร 

         6)  6650100881  นางสาว  อมรรัตน์ ทองอินทา 

         7)  6650101058  นางสาว  ณัฐกานต์ ปุริสา 

         8)  6650101367  นาย  กฤษฎา โคษา 

         9)  6650101390  นาย  นพัตธร วงศ์ภูธร 

         10)  6650101471  นางสาว  กมลวรรณ หงษ์คำสร้าง 

         11)  6650101549  นางสาว  นันท์นลิน มีขอบทอง 

         12)  6650101623  นาย  ธนวัฒน ์ ขันธพัฒน์ 

         13)  6650101659  นาย  คณุตม์ ธรรมมา 

         14)  6650101794  นาย  ปุญญพัฒน์ อาระหัง 

         15)  6650101943  นางสาว  สุดารัตน์ โพธิ์ศรี 

         16)  6650102292  นางสาว  ปริตา พีร์ชญานนท์ 

         17)  6650102330  นาย  จิตรภาณุ แดงงาม 



         18)  6650102490  นางสาว  อริศลา มะหะรัมย์ 

         19)  6650102614  นางสาว  ทิพวัลย์ โพธิ์ศรี 

         20)  6650102740  นางสาว  เปรมกมล ปาปะขา 

         21)  6650102936  นางสาว  ภาณุมาศ สมสาย 

         22)  6650102952  นาย  ธีรเทพ ภูกก 

         23)  6650103075  นาย  ธนัท สุริวัตร ์

         24)  6650103200  นางสาว  พรรณิภา ภารสถิตย์ 

         25)  6650103365  นาย  วันชนะ โพธิ์ดี 

         26)  6650103389  นางสาว  เขมมิกา วรรณษา 

         27)  6650103454  นางสาว  ปิยะธิดา เพียงงาม 

         28)  6650103645  นาย  อภิวัฒน์ แสนแมน 

         29)  6650103955  นางสาว  สภัทร์พร วงษ์แสนโค้ง 

         30)  6650104259  นางสาว  จิราวรรณ ประนมศรี 

         31)  6650104280  นาย  นฤเบศร์ ภารไสว 

         32)  6650104491  นาย  พุฒิพงศ์ แสนพิมล 

         33)  6650104559  นางสาว  กุลธิดา กิจทน 

         34)  6650104834  นางสาว  วิยะดา พลอาษา 

         35)  6650104956  นาย  ครรชิต ย่อดี 

         36)  6650105131  นางสาว  ขจีวรรณ ขันอาษา 

         37)  6650105136  นาย  ธีรภัทร ราญมีชัย 

         38)  6650105271  นางสาว  อรหทัย สัตตะโส 

         39)  6650105330  นาย  ศักดิ์นรินทร์ ต้นโพธิ์ 

         40)  6650105337  นางสาว  ณัฏฐธิดา ภูล้นแก้ว 

         41)  6650105346  นางสาว  ปัณฑิตา วิเศษ 

 
 

   



   9. วิทยาศาสตร์ 62311009 

         1)  6650100286  นางสาว  ศิรามณี โพธิ์ศรี 

         2)  6650100332  นางสาว  รสริน ไชยมาตร 

         3)  6650100421  นาย  ธนทรัพย์ วงค์สีดา 

         4)  6650100457  นางสาว  จุฑาธิป ทัพพิลา 

         5)  6650100465  นางสาว  ศศิวิมล พรมป้อง 

         6)  6650100619  นางสาว  สกุลกาญจน์ บุรีมาตร์ 

         7)  6650100781  นางสาว  กัลป์ยกร นาถมทอง 

         8)  6650101002  นางสาว  พัชรพร พลชารี 

         9)  6650101076  นาย  ณัฐวุฒิ อนุฤทธิ์ 

         10)  6650101393  นางสาว  อริสรา นามพะภา 

         11)  6650101486  นางสาว  กัญญาณัฐ บุญสิงห์ 

         12)  6650101496  นางสาว  สิริยุพา แวงวรรณ 

         13)  6650101714  นางสาว  แพรวา จิณโรจน์ 

         14)  6650101779  นางสาว  นริศศรา สีเหลือง 

         15)  6650101784  นางสาว  นภัสนันท์ โงนมณี 

         16)  6650101978  นางสาว  รมิดา สายสมบูรณ์ 

         17)  6650102072  นางสาว  พิทยดา ดลรัศมี 

         18)  6650102139  นางสาว  พลอยชมภู ปิดตาทะเส 

         19)  6650102429  นางสาว  แพรวพราว คาดีวี 

         20)  6650102491  นางสาว  อุมาพร ขุนาพรม 

         21)  6650102552  นาย  ชัฎนัย บุญเทียม 

         22)  6650102638  นางสาว  จิราพร ข่อยแก้ว 

         23)  6650102662  นางสาว  อทิตยา เถาวันดี 

         24)  6650103014  นางสาว  จิราพัชร ศิลลา 

         25)  6650103183  นางสาว  ปิ่นสุดา มุ่งงาม 



         26)  6650103240  นางสาว  ชลธิชา พรมรินทร์ 

         27)  6650103322  นางสาว  วันวิสา นามสกุล 

         28)  6650103343  นางสาว  ภาวิณี อินทร์สกล 

         29)  6650103642  นางสาว  ชมพูนุท ไปแดน 

         30)  6650103862  นาย  ณัฏฐพล เวทย์ตลับเงิน 

         31)  6650104118  นางสาว  กัญญานี เสนาพล 

         32)  6650104152  นาย  พีรดนย์ ตั้งรักษา 

         33)  6650104342  นางสาว  เกศกนก ภาษ ี

         34)  6650104465  นางสาว  สุกัญญา กล้าหาญ 

         35)  6650104572  นางสาว  เกวลิน วงษาลี 

         36)  6650104665  นางสาว  ดวงเดือน รัตนนท ์

         37)  6650104669  นางสาว  กัญญารัตน์ อันทะนิล 

         38)  6650104814  นางสาว  ดวงมาลา ดวงมณี 

         39)  6650104820  นางสาว  ศิรินภา ปางชาติ 

         40)  6650104862  นางสาว  สิรินทรา รัตนะดี 

         41)  6650105094  นางสาว  ขนิษฐา เนาหนองไผ่ 

         42)  6650105104  นาย  วชิรพล ศรีแก้วน้ำใส 

         43)  6650105267  นางสาว  ชญาดา ปักเขมายัง 

         44)  6650105310  นางสาว  มัณฑนา ขุนอินทร์ 

         45)  6650105336  นางสาว  ณัฏฐธิดา ภูล้นแก้ว 

   10. การศึกษาปฐมวัย 62311011 

         1)  6650100022  นางสาว  กนกวรรณ หลายพา 

         2)  6650100038  นางสาว  นุชนาฏ สีด่าง 

         3)  6650100059  นางสาว  ศิริญากร มะลิซ้อน 

         4)  6650100062  นางสาว  จันทร์จิรา สุวรรณไตร 

         5)  6650100063  นางสาว  ธิดารัตน์ พันดูรย์ 



         6)  6650100080  นางสาว  ไพลิน จันทเสนา 

         7)  6650100086  นางสาว  พรรษา สุทธี 

         8)  6650100135  นางสาว  สุภาพร มูลติปฐม 

         9)  6650100171  นางสาว  ไปรยา แก้วกาสี 

         10)  6650100179  นางสาว  วริศรา แก้วหานาม 

         11)  6650100242  นางสาว  ดวงหทัย เหล่าสะพาน 

         12)  6650100243  นางสาว  กชพรรณ วงค์นรา 

         13)  6650100245  นางสาว  อรอนงค์ โคตรสุโพธิ์ 

         14)  6650100316  นางสาว  ภัทรวรรณ เหล่าเคน 

         15)  6650100342  นางสาว  ศิรประภา ดีสวน 

         16)  6650100352  นางสาว  นิศารัตน์ สินสุพรรณ 

         17)  6650100357  นางสาว  มนัสนันท์ พระสุพันธ์ 

         18)  6650100382  นางสาว  วรรณภา รัตนพลแสน 

         19)  6650100413  นางสาว  วิมพ์วิภา บุญเพ็ง 

         20)  6650100424  นางสาว  พัชรา คำสมหมาย 

         21)  6650100435  นางสาว  ธัญญารัตน์ อัคษร 

         22)  6650100464  นางสาว  ฐิติกาล ศรีกุ 

         23)  6650100488  นางสาว  สุมิตรา ดอนกวนเจ้า 

         24)  6650100519  นางสาว  จีรวรรณ์ มาทอ 

         25)  6650100565  นางสาว  สิริวรรณ จันทึก 

         26)  6650100576  นางสาว  นรินตา บุตรแก้ว 

         27)  6650100581  นางสาว  จิตรลดา จำปีพรม 

         28)  6650100620  นางสาว  กนกวรรณ ปัดตาเทสัง 

         29)  6650100632  นางสาว  ศิรินญา พงษ์ธนู 

         30)  6650100642  นางสาว  ศิริรัชนี ภูพิษ 

         31)  6650100643  นางสาว  กัญญาณัฐ อัศวภูมิ 



         32)  6650100646  นางสาว  เกสราพร อัปมาเก 

         33)  6650100663  นางสาว  ศิริรัตน์ มูลชารี 

         34)  6650100740  นางสาว  บัณฑิตา นันอภัย 

         35)  6650100742  นางสาว  วารุณี สิงห์สุวรรณ 

         36)  6650100767  นางสาว  พัชราภา บุญศรี 

         37)  6650100814  นางสาว  กัญญารัตน์ ภูเงินช่อ 

         38)  6650100827  นางสาว  ธิดารัตน์ สะตะ 

         39)  6650100924  นางสาว  ณัฐวดี คำสิงห์ 

         40)  6650100925  นางสาว  กมลพร วิไลอุตม์ 

         41)  6650100926  นางสาว  ธันวาพร นามคุณ 

         42)  6650100948  นางสาว  ปรียภรณ์ ทองศิริ 

         43)  6650100962  นางสาว  ปฏิพร วงศ์สนิท 

         44)  6650100998  นางสาว  ณัฐฐิรา แสนโคตร 

         45)  6650101012  นางสาว  กชมน กันทะวงค์ 

         46)  6650101042  นางสาว  วรนุช วงสุโท 

         47)  6650101052  นางสาว  กัลย์สุดา ศรีประโชติ 

         48)  6650101096  นางสาว  อารยา แสนภักดี 

         49)  6650101106  นาย  ศตวรรษ พลพิทักษ์ 

         50)  6650101116  นางสาว  ณิชาดา เปล่งจันทร์ 

         51)  6650101121  นางสาว  ศิริพร โพธิ์วิเศษ 

         52)  6650101124  นางสาว  ณัฐณิชา พิมพิวาล 

         53)  6650101135  นางสาว  จุฑามาศ กุฎีคง 

         54)  6650101139  นางสาว  เสาวรักษ์ หมู่ศิริ 

         55)  6650101143  นางสาว  ญาณัจฉรา พิมพ์ภูธร 

         56)  6650101150  นางสาว  เมธพร โชติเนตร 

         57)  6650101155  นางสาว  ฉัตรแก้ว ขยันชม 



         58)  6650101232  นางสาว  สิริกาญจน์ แก้วกงพาน 

         59)  6650101242  นางสาว  กฤตยา ฤทธิมนตรี 

         60)  6650101257  นางสาว  ภูมินรี สงเสด 

         61)  6650101302  นางสาว  ศิรินทรา มาขน 

         62)  6650101325  นางสาว  ธัญนิชชา น้ำคำ 

         63)  6650101358  นางสาว  มะลิวรรณ กรุยกระโทก 

         64)  6650101389  นางสาว  สุภาพร บาใส 

         65)  6650101435  นางสาว  วรันธร คุณแสง 

         66)  6650101445  นางสาว  พรรณธิรา สวัสประภา 

         67)  6650101476  นางสาว  ชนิสรา อำนัดมาตย์ 

         68)  6650101502  นางสาว  ธิดารัตน์ สีสาวงค ์

         69)  6650101504  นางสาว  ศิริรัตน์ จักรนารายณ์ 

         70)  6650101519  นางสาว  อชิรญา แสนพาน 

         71)  6650101575  นางสาว  อลิสรา แพงสอน 

         72)  6650101588  นางสาว  อาลิศา ชินวงค์ 

         73)  6650101605  นางสาว  ศิริกาญจน์ นวลสุด 

         74)  6650101619  นางสาว  บังอร สุทธิสา 

         75)  6650101635  นางสาว  นันธิยา สิทธิภาพ 

         76)  6650101661  นางสาว  มลฑกานต์ สอนจันทร์ 

         77)  6650101732  นางสาว  จินตหรา ภูเพชร 

         78)  6650101765  นางสาว  กานต์รวี แก้วศิลา 

         79)  6650101781  นางสาว  พัชริดา ไชยคำภา 

         80)  6650101788  นางสาว  ภัทรวดี ศรีทอง 

         81)  6650101789  นางสาว  ศุภธิดา มูลศักดิ์ 

         82)  6650101795  นางสาว  พรรณวษา คําคุณคํา 

         83)  6650101799  นางสาว  จุฑามาศ ดลเจิม 



         84)  6650101816  นางสาว  อารียา นาโนน 

         85)  6650101818  นางสาว  สุภาศิริ ถาวิเศษ 

         86)  6650101832  นางสาว  วีนัสรา อ๊ึงแสงภากรณ์ 

         87)  6650101833  นางสาว  ชลธิชา นาชัย 

         88)  6650101841  นางสาว  พัชรพร พลชารี 

         89)  6650101870  นาย  อนุชา ภูขะมา 

         90)  6650101901  นางสาว  ทิพย์วิภา ทองนิน 

         91)  6650101916  นางสาว  อริสา ตระเภาพงศ์ 

         92)  6650101918  นางสาว  สิริรัฐ โสทัพ 

         93)  6650101947  นางสาว  ฐิตาพร อุดทาทอง 

         94)  6650101950  นางสาว  กฤตยา พบขุนทด 

         95)  6650101952  นางสาว  วีนา กันทะสี 

         96)  6650102000  นางสาว  วัจจร ี เพ่ิมพูล 

         97)  6650102062  นางสาว  ปารวีย์ สีลาดหา 

         98)  6650102070  นางสาว  สุชานันท์ ชัยปราบ 

         99)  6650102100  นางสาว  วิไลวรรณ จตุเทน 

         100)  6650102137  นางสาว  กมลชนก กางกร 

         101)  6650102167  นางสาว  ประภัสรา จันทร์คำ 

         102)  6650102173  นางสาว  วริศรา ครองประสงค์ 

         103)  6650102180  นางสาว  มณฑาทิพย์ รัตน์ถา 

         104)  6650102200  นางสาว  อรญาณี จันทวงษ์ 

         105)  6650102214  นางสาว  นิติญา แสงสว่าง 

         106)  6650102221  นางสาว  วรรณภา ชินเวช 

         107)  6650102269  นางสาว  เดลิสา แก้วบุญ 

         108)  6650102273  นางสาว  พิยดา ไชยเต็ม 

         109)  6650102285  นางสาว  วิลาวัณย์ ตรีเหรา 



         110)  6650102293  นางสาว  นภัสสร เภกอง 

         111)  6650102296  นางสาว  จิตรกัญญา รำประโคน 

         112)  6650102310  นางสาว  จันทร์จิรา สลับเพชร 

         113)  6650102320  นางสาว  สุพิชชา นันรักษา 

         114)  6650102341  นางสาว  นภัสสร ผดุงรัตน์ 

         115)  6650102347  นางสาว  พัชราภา นาสมชัย 

         116)  6650102365  นางสาว  อนุธิดา ภูหนองโอง 

         117)  6650102371  นางสาว  สุกัญญา ศิริวรรณ 

         118)  6650102536  นางสาว  วัชราภรณ ์ แดงสีบัว 

         119)  6650102547  นางสาว  ทักษิณา ประทุมวี 

         120)  6650102578  นางสาว  ชลธิชา เรือศรีจันทร์ 

         121)  6650102589  นางสาว  พรรณนารา ถือคุณ 

         122)  6650102605  นางสาว  พรชิตา สีแหล้ 

         123)  6650102639  นางสาว  วิชญาดา ธานี 

         124)  6650102773  นางสาว  สุวัจน ี ตามสายสุด 

         125)  6650102787  นางสาว  กิตติยา พาบุดดา 

         126)  6650102888  นางสาว  มลยะรัตน์ ชารีผาย 

         127)  6650102930  นางสาว  พิมพิลัย บัวสิม 

         128)  6650102949  นางสาว  กรรณิการ์ ช่างแก้ว 

         129)  6650102965  นางสาว  ศุภกานต์ รวมศิลป์ 

         130)  6650102983  นางสาว  ประวรรณรัตน์ ไชยเลิศ 

         131)  6650102984  นางสาว  ชลิตา สาระอาสิงห์ 

         132)  6650103035  นางสาว  รุ้งลาวัลย์ พรมมา 

         133)  6650103100  นางสาว  ชลธร ศรีสุพัฒน์ 

         134)  6650103103  นางสาว  ณัฐธญา ปะบัวบาน 

         135)  6650103113  นางสาว  วิรัตน์ดา อ่อนคำขันธ์ 



         136)  6650103132  นางสาว  มัณฑนา แทนวัน 

         137)  6650103169  นางสาว  กรวีร์ แก้วกำเนิด 

         138)  6650103201  นาย  ธีรภัทร สะตะ 

         139)  6650103217  นางสาว  ชนาภัทร สาระบุญ 

         140)  6650103237  นางสาว  มยุรา เพชรโรจน์ 

         141)  6650103281  นางสาว  อลิษา ทองน้อย 

         142)  6650103288  นางสาว  พรชิตา ยิ่งรักศรีศักดิ์ 

         143)  6650103328  นางสาว  ปาริชาติ คนยัง 

         144)  6650103334  นางสาว  ครองขวัญ วินทะไชย 

         145)  6650103360  นางสาว  จันทร์จิรา มณีจักร 

         146)  6650103378  นางสาว  ศศิภัสสร ขันแข็ง 

         147)  6650103392  นางสาว  ชนิตา ธิมายอม 

         148)  6650103395  นางสาว  อรกัญญา แวดอุดม 

         149)  6650103397  นางสาว  กมลวรรณ วงชารี 

         150)  6650103449  นางสาว  สุวิชา ชัยชาญรัมย์ 

         151)  6650103459  นางสาว  กนกเกษ พ่ึงวาน 

         152)  6650103489  นางสาว  ณัฐมล ชัยฤาชา 

         153)  6650103490  นางสาว  ปลายฝัน โสดอน 

         154)  6650103492  นางสาว  จิตรลดา วงษ์วังทอง 

         155)  6650103539  นางสาว  กัลป์ชุดา ราชหา 

         156)  6650103541  นางสาว  ฐิติมา อาชนะชัย 

         157)  6650103620  นางสาว  อารยา วิเศษศรี 

         158)  6650103643  นาย  ยืนยง เนื่องสกล 

         159)  6650103652  นางสาว  พรธิชา โยธมาตร 

         160)  6650103665  นางสาว  วรัทยา ปฏิทานาโต 

         161)  6650103674  นางสาว  วริศรา วงษาวุธ 



         162)  6650103700  นางสาว  จรินธร ดอนอินทร์ 

         163)  6650103781  นางสาว  ณัฎฐธิดา อ่องไธสง 

         164)  6650103792  นางสาว  ธนวรรณ ราชิวงศ ์

         165)  6650103818  นาย  ธนพล ทุมพันธ์ 

         166)  6650103853  นางสาว  ปาริชาติ งามเมฆ 

         167)  6650103878  นางสาว  พิยดา ปิดตาทะโย 

         168)  6650104002  นางสาว  รัศมา ตะเคียน 

         169)  6650104003  นางสาว  กัญญว์รา ตรีลาพี 

         170)  6650104043  นางสาว  กุลิสรา บุญเฮ้า 

         171)  6650104044  นางสาว  ปัทมาพร ศรีนามเอ้น 

         172)  6650104061  นางสาว  วราภรณ์ อินธิพัน 

         173)  6650104117  นางสาว  ยุวธิดา สุรพร 

         174)  6650104123  นางสาว  พรพรรณ จันทร์เพ็ชร 

         175)  6650104147  นางสาว  วรรณภา เซ็นนอก 

         176)  6650104206  นางสาว  เจนจิรา อายุวรรณ 

         177)  6650104256  นางสาว  วุฒิพร อ่อนน้อย 

         178)  6650104312  นางสาว  จุฑารัตน์ จันจำปา 

         179)  6650104327  นางสาว  เมขลา พิมพิไสย 

         180)  6650104375  นางสาว  สุธาธิณี ภูสีนาค 

         181)  6650104394  นางสาว  ปัทมพร มอมหม่าย 

         182)  6650104403  นางสาว  ชุติมา คำมี 

         183)  6650104419  นางสาว  จิราพร พันทะลา 

         184)  6650104426  นางสาว  กนกวรรณ บุตรดา 

         185)  6650104444  นางสาว  ชลธิชา วังคีร ี

         186)  6650104460  นางสาว  เสาวภา ชัยลิ้นฟ้า 

         187)  6650104469  นางสาว  ปัญจาพร เสือโนนม่วง 



         188)  6650104473  นางสาว  อนัญญา เม็นไธสง 

         189)  6650104475  นางสาว  ณัฐวดี แคนสี 

         190)  6650104520  นางสาว  พิมพ์นิภา นิสยันต์ 

         191)  6650104547  นางสาว  วราภรณ์ คำสิงห์ 

         192)  6650104571  นางสาว  วิลาสิน ี นุ่นวงษา 

         193)  6650104581  นางสาว  ปาลิตา ชุมแสน 

         194)  6650104582  นางสาว  คชาภรณ์ ผารัตน์ 

         195)  6650104592  นางสาว  สุรัตนา ยางเครือ 

         196)  6650104599  นางสาว  นภาพร คำภักดี 

         197)  6650104605  นางสาว  อาริยา ภูเงิน 

         198)  6650104621  นางสาว  วรัญญา กมลรัตน์ 

         199)  6650104636  นางสาว  ศรสวรรค์ แก้วมีศรี 

         200)  6650104646  นางสาว  อทิตา จันทร์เชย 

         201)  6650104667  นางสาว  ชนิตลนาถ ยศคำลือ 

         202)  6650104725  นางสาว  ปาริฉัตร ภูครองนาค 

         203)  6650104761  นางสาว  วนิดา จันทภิรมย์ 

         204)  6650104762  นางสาว  มาริษา ดวงพรม 

         205)  6650104768  นางสาว  ณัฐณิชา ทองภูเวียง 

         206)  6650104796  นางสาว  ณัฐวรรณ ปัญญา 

         207)  6650104845  นางสาว  ยุภาพร บุญลี 

         208)  6650104852  นางสาว  พิชยา นาศฤงคาร 

         209)  6650104853  นางสาว  กุลนัดดา สุราฤทธ์ 

         210)  6650104854  นางสาว  ศุภาวรรณ มาลาสาย 

         211)  6650104891  นางสาว  ณภัทร เขตโสภา 

         212)  6650104911  นางสาว  ณิชกานต์ กมลภพ 

         213)  6650104923  นางสาว  ชรินรัตน์ แวงวรรณ 



         214)  6650104932  นางสาว  สุภัสสร แสนทวีสุข 

         215)  6650104966  นางสาว  ณัฐริกา พลดอน 

         216)  6650104977  นางสาว  กุลธิดา การินทร์ 

         217)  6650105009  นางสาว  สิริพร ศรเสนา 

         218)  6650105011  นางสาว  ลลิตา เชตะโพธิ์ 

         219)  6650105036  นางสาว  นภาลัย สิงห์ศรี 

         220)  6650105047  นางสาว  สิรีธร จันทิชัย 

         221)  6650105076  นางสาว  กัญญารัตน์ รองทอง 

         222)  6650105079  นางสาว  เสาวลักษณ์ ดีปักษี 

         223)  6650105098  นางสาว  อิสริยา ดวงดุ 

         224)  6650105103  นางสาว  พรชิตา กุณาพัฒน์ 

         225)  6650105126  นางสาว  ขวัญหทัย ทองชนะ 

         226)  6650105148  นางสาว  เบญธิทรา ศิริเลิศ 

         227)  6650105182  นางสาว  ชัญญานุช ใจกล้า 

         228)  6650105183  นางสาว  ศิริลักษณ์ กันหาคม 

         229)  6650105210  นางสาว  พราวพิมล สมชัย 

         230)  6650105230  นางสาว  ปานตะวัน มูลทิพย์ 

         231)  6650105245  นางสาว  ชัญญานุช พร้อมสมุทร 

         232)  6650105262  นางสาว  จิรัญญา จานบัตร 

         233)  6650105275  นางสาว  ศุภวรรณ แสนพันธุ์ 

         234)  6650105279  นางสาว  ศรัณย์พร เปร่งคอนสาร 

         235)  6650105288  นางสาว  พรนัชชา นะที 

         236)  6650105290  นางสาว  ณัฏฐณิชา อินทรพานิชย์ 

         237)  6650105304  นางสาว  อินธุอร ประกำแหง 

         238)  6650105338  นางสาว  ณัฏฐธิดา ภูล้นแก้ว 

    



   11. พลศึกษา 62311034 

         1)  6650100043  นาย  ปรมินทร์ บุญน้อม 

         2)  6650100083  นางสาว  อัครมณี ปัสสาโก 

         3)  6650100104  นาย  สราวุธ ธัมมทินโน 

         4)  6650100189  นาย  เจษฎ์บดินทร์ จันทวิมล 

         5)  6650100229  นาย  กฤษนัย งาสิทธิ์ 

         6)  6650100232  นาย  นายสหศวรรษ ภูทางนา 

         7)  6650100254  นางสาว  นวิยา พระคุณเลิศ 

         8)  6650100267  นาย  ปรัชญา อนุสรณ์ 

         9)  6650100271  นาย  ณัฐพล มูลประเสริฐ 

         10)  6650100287  นาย  กฤษดา พลนิกร 

         11)  6650100292  นาย  อภิสิทธิ์ ราชสีเมือง 

         12)  6650100310  นางสาว  แพรวา ทะสา 

         13)  6650100339  นาย  ณัฐภูมิ บุญแสง 

         14)  6650100356  นาย  มนตรี คำวุฒิ 

         15)  6650100376  นาย  ภูริพัฒน์ ค้ำยาง 

         16)  6650100404  นาย  ฐิติภัทร วงษ์วานิช 

         17)  6650100416  นางสาว  ชาลิสา ภูเงิน 

         18)  6650100433  นาย  สุรศักดิ์ ไกรยะวงค์ 

         19)  6650100594  นาย  ปิยพล ดอนโอภาส 

         20)  6650100603  นางสาว  ศศิประภา แคว้นถิ่นเถื่อน 

         21)  6650100618  นาย  นันทไชย มาลี 

         22)  6650100627  นาย  วิษณุพงศ์ วงค์วันดี 

         23)  6650100637  นาย  อนุชา หลงศร ี

         24)  6650100676  นางสาว  รัตน์ติยาภรณ์ บุญชู 

         25)  6650100681  นาย  เสฏฐวุฒ ิ สิทธิบุ่น 



         26)  6650100698  นาย  รชานนท์ อุปัญญ์ 

         27)  6650100701  นาย  ธีรพงษ์ สร้อยรักษ์ 

         28)  6650100702  นางสาว  ณัฐริกา สมศรี 

         29)  6650100705  นาย  ปิยะพัฒน์ จารย์คูณ 

         30)  6650100706  นางสาว  นัทธมน จุมพลน้อย 

         31)  6650100749  นาย  นครินทร์ แสงศิลา 

         32)  6650100784  นาย  สุบิน เชื้อคำฮด 

         33)  6650100798  นาย  ศุภวิชญ์ พลดร 

         34)  6650100818  นาย  วันชนะ พลเวียง 

         35)  6650100848  นางสาว  คีตภัทร สมนำปน 

         36)  6650100867  นางสาว  ภานุมาศ ทองโสม 

         37)  6650100907  นาย  กีรวิชญ์ ศรีมงคล 

         38)  6650100928  นางสาว  กัลยา เกกาฤทธิ์ 

         39)  6650100939  นาย  สิรวิชญ ์ โยธามาตย์ 

         40)  6650100991  นาย  โสณภัทร สินธุโคตร 

         41)  6650101013  นาย  คฑาวุธ คุ้มสระพรหม 

         42)  6650101032  นาย  นวมินทร์ ปัดตาปัดโต 

         43)  6650101035  นาย  พงศธร โพธิสาร 

         44)  6650101040  นาย  จิรโชต ิ สีใส 

         45)  6650101081  นางสาว  อรทัย สายสมบูรณ์ 

         46)  6650101122  นาย  ธิติ พรมนอก 

         47)  6650101144  นาย  ธรรมรัตน์ ปัจฉิมญาติ 

         48)  6650101153  นางสาว  อรุณรัตน์ ชาววาป ี

         49)  6650101243  นาย  สุจิณโณ ดอกหอม 

         50)  6650101268  นาย  อภิสิทธิ์ กิตชัย 

         51)  6650101281  นาย  พชรมงคล ดลวัฒนาจรัส 



         52)  6650101292  นาย  รมย์รวินท์ ธรรมโรจน ์

         53)  6650101311  นาย  นาธาน จุปะมัดถา 

         54)  6650101319  นางสาว  บุณยานุช มุงพระเกตุ 

         55)  6650101334  นาย  กิตติภูมิ กันยา 

         56)  6650101355  นาย  ธวัชชัย ไชยบัณฑิตย์ 

         57)  6650101372  นางสาว  วลัยวรรณ มุกดา 

         58)  6650101388  นางสาว  ศุภิศรา กากี 

         59)  6650101453  นาย  ภัทรกร เเสงสวย 

         60)  6650101470  นาย  วัชรพงษ์ สุยอย 

         61)  6650101495  นางสาว  พฤกษา ชื่นตา 

         62)  6650101532  นาย  กฤษฎา หลายเครือ 

         63)  6650101539  นาย  อภิรักษ์ รักตระกูล 

         64)  6650101542  นางสาว  คนิลธิชา คงสริ 

         65)  6650101547  นางสาว  ภูริณ ถินกระไสย 

         66)  6650101590  นางสาว  มินวตรี พรมโสดา 

         67)  6650101622  นาย  พีรพัตร จันรอด 

         68)  6650101640  นางสาว  วลาล ี ประวรรณถา 

         69)  6650101660  นาย  สหรัฐ เหล็กสูงเนิน 

         70)  6650101664  นาย  อนุวัฒน์ ภูผาสุข 

         71)  6650101708  นางสาว  กัญญาศิริ เลาะไธสง 

         72)  6650101733  นาย  เจษฎา เกตุปราชญ์ 

         73)  6650101770  นางสาว  ฐิตินันท์ ผิวขำ 

         74)  6650101774  นาย  จักรภัทร หาพิพัฒน์ 

         75)  6650101867  นาย  ศิวัฒน์ แก้วปัตตะ 

         76)  6650101874  นาย  พุฒิพงษ์ ชะสิงห์ 

         77)  6650101875  นาย  สืบสกุล พิมพล 



         78)  6650101903  นางสาว  กัลยา วะสัตย์ 

         79)  6650101933  นางสาว  มนัสนันท์ กะตะศิลา 

         80)  6650101934  นางสาว  สิรินญา โปร่งภูเขียว 

         81)  6650101960  นาย  อิทธิพัทธ์ นิลปะกะ 

         82)  6650101961  นาย  ธีระภพ จันทะดวง 

         83)  6650101963  นางสาว  อังควิภา โสระธิวา 

         84)  6650101971  นาย  วิชิตพงษ์ พัฒพินิจ 

         85)  6650101976  นาย  สืบศักดิ์ หลงหนองคูณ 

         86)  6650101991  นาย  มนัส จันทะฤทธิ์ 

         87)  6650101995  นาย  กิจจา แสนสีแก้ว 

         88)  6650102043  นาย  บุณยกร วาปีเก 

         89)  6650102044  นาย  ณัฐภัทร สลับแก้ว 

         90)  6650102047  นางสาว  จิดาภา พรมภูงา 

         91)  6650102160  นาย  ธีรภัทร พรรณมาตย์ 

         92)  6650102177  นาย  ภานุวัฒน ์ ลือเกียงคำหล้า 

         93)  6650102228  นาย  วัชรพล สายมณี 

         94)  6650102253  นาง  อารียา พรเพชร 

         95)  6650102266  นางสาว  กนกอร รัตนธงชัย 

         96)  6650102284  นาย  ตะวันฉาย จันบัวลา 

         97)  6650102317  นางสาว  พรชิตา โพธิ์สระคู 

         98)  6650102344  นาย  ณรงค์ศักดิ์ ลอยขุนทด 

         99)  6650102345  นาย  วงศ์ระภี บุญลือ 

         100)  6650102351  นาย  คธาวุท ศิริบัติ 

         101)  6650102386  นาย  มณฑล เพ็งชมจันทร์ 

         102)  6650102448  นาย  อิทธิพัทธ์ โสภาวรรณ 

         103)  6650102477  นาย  ภัทรพล ทำเลดี 



         104)  6650102509  นางสาว  วรรณนิสา อารีเอื้อ 

         105)  6650102562  นางสาว  ปฏิญญา ทองโชติ 

         106)  6650102565  นาย  เด่นชัย เกษหอม 

         107)  6650102617  นาย  อภิชัย ทิพมณีย์ 

         108)  6650102622  นางสาว  อภิสรา สิทธิศรีจันทร์ 

         109)  6650102624  นาย  ปพนธีร์ อ้นทอง 

         110)  6650102648  นาย  ศิขรินทร์ ลีเพ็ญ 

         111)  6650102679  นาย  ปิติวัฒน์ เพียงเกษ 

         112)  6650102685  นาย  ภูรินทร์ ทองศรี 

         113)  6650102692  นาย  อัครเดช นาคูณ 

         114)  6650102701  นางสาว  สุธิดา อินทะไชย์ 

         115)  6650102798  นาย  ภรัณยู เตชะแก้ว 

         116)  6650102840  นาย  สรวิชญ ์ มีสำโรง 

         117)  6650102871  นางสาว  วรชน สุวรรณเพชร 

         118)  6650102969  นาย  พีระภัทร วงษา 

         119)  6650102979  นาย  ศศิลากรณ์ ศิริเวช 

         120)  6650102997  นางสาว  วันนิพา ทองดวง 

         121)  6650103013  นางสาว  อรชร หิรัตพรม 

         122)  6650103025  นางสาว  ชลลดา นนทะพา 

         123)  6650103029  นาย  พีระภัทร จำปาน้อย 

         124)  6650103033  นาย  วิวรรธน ์ ด้านเนาลา 

         125)  6650103034  นาย  โพธินันต์ นันดี 

         126)  6650103036  นาย  รุ่งศักด ชนะพิน 

         127)  6650103126  นาย  ฑณาดรณ์ ชูศรี 

         128)  6650103138  นาย  กษิดิศ ดือขุนทด 

         129)  6650103154  นาย  ธรรมรักษ์ อ่อนเอ้ือน 



         130)  6650103161  นาย  อัฏษดาวุธ ไสยวรรณ 

         131)  6650103180  นาย  ธนภัทร ปักใคหัง 

         132)  6650103197  นาย  ธีระวัฒน์ ขวาอุ่นหล้า 

         133)  6650103225  นาย  สุรศักดิ์ อาภรณ์ศรี 

         134)  6650103268  นาย  ปฐมเดช ไชยสงค์ 

         135)  6650103296  นาย  ธีรภัทร ปันตาคำ 

         136)  6650103346  นาย  กิตติภพ สิงหราช 

         137)  6650103363  นาย  อนุชิต แก้วหานาม 

         138)  6650103381  นางสาว  ธันยากร จตุเทน 

         139)  6650103410  นาย  ณัฐวัฒน ผารุธรรม 

         140)  6650103440  นาย  นพพล แสนมา 

         141)  6650103470  นางสาว  เเสงเพชร ศรีเเสงสว่าง 

         142)  6650103480  นาย  ธีรศักดิ์ ศรีบุญไทย 

         143)  6650103504  นาย  สิทธิชัย โคตสีเมือง 

         144)  6650103527  นางสาว  อริสรา สายพฤกษ์ 

         145)  6650103536  นาย  ธนภูมิ สุวรรณคาม 

         146)  6650103548  นาย  ชลรติ ศรีเมืองเบ้า 

         147)  6650103549  นาย  ธนโชต ิ อันทะริน 

         148)  6650103551  นาย  ผึ้งหลวง ปูพบุญ 

         149)  6650103569  นาย  อัครวัฒน์ พิมพ์เทศ 

         150)  6650103582  นาย  ธนากร อุดมชัย 

         151)  6650103588  นาย  นครินทร์ สุมาดง 

         152)  6650103593  นาย  ณัฐพล เชื้อวิเศษ 

         153)  6650103637  นาย  เจษฎา พลมาตย์ 

         154)  6650103644  นาย  อดิเทพ พละดล 

         155)  6650103661  นาย  พีระพัฒน์ วนะเจริญ 



         156)  6650103662  นาย  กษิดิษฐ์ หงษ์ดี 

         157)  6650103685  นางสาว  นิธิดา วงษ์ตร ี

         158)  6650103706  นาย  มนัสวิน ลองกระโทก 

         159)  6650103736  นาย  กิตติธร สีหาบุตร 

         160)  6650103739  นาย  วัชรินทร์ ชินบุตร 

         161)  6650103787  นาย  ณฐนนท์ คะเนนิล 

         162)  6650103815  นาย  อัครพล สินอยู่ 

         163)  6650103823  นาย  ณัฐพล มหาศาล 

         164)  6650103845  นาย  พัชรพล ปัญญาจา 

         165)  6650103848  นาย  เจษฎาภรณ์ เหมชนาน 

         166)  6650103880  นาย  กัณติยศ มงคล 

         167)  6650103896  นาย  ก่อโชค ศรีโคตร 

         168)  6650104030  นาย  ภาณุวัฒน์ อดทน 

         169)  6650104058  นางสาว  ภูษิตา สีหาบุดโต 

         170)  6650104082  นาย  วิทย์นิธิ พรมเกตุ 

         171)  6650104085  นาย  ขจิตพงศ์ จอดนอก 

         172)  6650104121  นาย  อธิษฐ์ เทือกตาถา 

         173)  6650104124  นางสาว  อลิญารักษ์ หลาบมาลา 

         174)  6650104170  นาย  พงศธร ภูเเข่งหมอก 

         175)  6650104190  นาย  กฤษณะพงษ์ สมนึกตน 

         176)  6650104199  นาย  ปวริศร์ ภูหัวดอน 

         177)  6650104217  นางสาว  อรอนงค์ วงสาโท 

         178)  6650104233  นางสาว  นันทิพัฒน์ มูลไพร 

         179)  6650104237  นาย  ณัฎฐกรณ์ วงศ์ทอง 

         180)  6650104251  นาย  ศักดิ์สิทธิ์ ไชยสงค์ 

         181)  6650104252  นาย  จุมพล พรมสาร 



         182)  6650104297  นาย  พงษธร ดอนวิชัย 

         183)  6650104301  นาย  ธนัญชัย วงค์คะสุม 

         184)  6650104308  นางสาว  มัลลิกา งามละมัย 

         185)  6650104317  นางสาว  สุจิตรา สมรูป 

         186)  6650104336  นาย  นนทนันท์ บุตรสาร 

         187)  6650104350  นาย  กฤษณ์ เหลืองเจริญ 

         188)  6650104356  นาย  ณรงฤทธิ์ เรืองฉาย 

         189)  6650104406  นาย  อานันตศักดิ์ โรจนะชาลี 

         190)  6650104458  นาย  ณัฐวุฒิ รูปคม 

         191)  6650104464  นาย  นพรัตน์ สุขประโคน 

         192)  6650104478  นาย  ศรายุทธ หงษ์ศรีทอง 

         193)  6650104508  นางสาว  ธนภรณ์ หินวิเศษ 

         194)  6650104518  นางสาว  ธัญสมร สำเภา 

         195)  6650104553  นาย  วชิรวิชญ ์ พรสวัสดิ์ 

         196)  6650104562  นางสาว  พิมพ์ทองแท้ ไข่มุกข์ 

         197)  6650104565  นาย  จักรกฤษณ์ นามวงษา 

         198)  6650104591  นาย  ภาณุพัฒน์ ศรีสุข 

         199)  6650104609  นางสาว  ภิมลวรรณ์ ไสยภาค 

         200)  6650104618  นางสาว  คนึงนิจ พิษอดุลย์ 

         201)  6650104653  นางสาว  ณัชนิชา สุริโย 

         202)  6650104664  นาย  ณัฐวุฒิ คำสุ่ย 

         203)  6650104679  นาย  จักรินทร์ ชำนาญพล 

         204)  6650104691  นาย  กิตติพงษ์ ทาวะรมย์ 

         205)  6650104759  นาย  วุฒิพงษ์ ทิพย์บุญผล 

         206)  6650104773  นาย  อานกร ผาไหม 

         207)  6650104789  นาย  อรรถพล สายวัน 



         208)  6650104790  นางสาว  ศิริประภา มีเพ็ญจิตร 

         209)  6650104828  นาย  ปริวัฒน์ หารี 

         210)  6650104829  นาย  ปรีดิ์ ดีวงษ ์

         211)  6650104831  นาย  ธันยพงศ์ ดีพลงาม 

         212)  6650104832  นาย  กิตติภูมิ สิงห์ภา 

         213)  6650104837  นาย  รัตนฉัตร ลองหานาม 

         214)  6650104883  นางสาว  กนกวรรณ หลาบมาลา 

         215)  6650104889  นาย  เจษฎาภรณ์ ใคร่ครวญ 

         216)  6650104903  นางสาว  อังคณา ราชดุษฎี 

         217)  6650104909  นาย  จารุกิตติ์ อนุมา 

         218)  6650104984  นาย  ราชวัฒน ์ สีหามาตย์ 

         219)  6650104991  นาย  แทนคุณ ศิริกุล 

         220)  6650105021  นางสาว  ณิชานันท์ จันทร์สด 

         221)  6650105022  นาย  วสันต์ คำภูศิริ 

         222)  6650105039  นาย  ธนากร สังฆะสอน 

         223)  6650105042  นางสาว  รุ้งนภา แสนสมบัติ 

         224)  6650105048  นาย  ศราวุฒิ อุ่นศิริ 

         225)  6650105101  นาย  เศรษฐโชค หนองผือ 

         226)  6650105102  นางสาว  สุมิตา เสนานุช 

         227)  6650105109  นาย  วนันต์ชัย กริชกำจร 

         228)  6650105114  นางสาว  ศศิธร ทิพนงค์ 

         229)  6650105161  นาย  จารุกิตต์ ธงยศ 

         230)  6650105164  นางสาว  คมขำ ชาติพหล 

         231)  6650105165  นางสาว  ฐิตาภา อำมะ 

         232)  6650105187  นางสาว  สุปราณี ต้นสาย 

         233)  6650105211  นาย  ธีรวัฒน ์ ก้านจักร 



         234)  6650105213  นาย  ภัควัชร ชารี 

         235)  6650105239  นาย  ฤชากร ก้อนชารี 

         236)  6650105298  นางสาว  มณฑิชา เที่ยงอารีย์ 

         237)  6650105302  นาย  กิตติพงศ์ ถิรสุวรรณ 

         238)  6650105323  นาย  ธนัช แสนพวง 

         239)  6650105339  นาย  ยศภัทร โจมบุญ 

         240)  6650105350  นาย  ศุภากร วิไลพันธุ์ 

         241)  6650105355  นาย  จรณินทร์ ปัตถาทุม 

         242)  6650105357  นาย  ภัทรดนัย สาระคร 

         243)  6650105359  นาย  สันติสุข นิลรัตน์คำ 

         244)  6650105365  นางสาว  จิดาภา เจิมแสน  
         245)  6650104781  นาย   กิตติเทพ   พิมพ์พันธ์ 

   12. สังคมศึกษา 62311021 

         1)  6650100184  นาย  ณพชร ห้องแซง 

         2)  6650100186  นางสาว  พลอยชมพู รักความซื่อ 

         3)  6650100187  นางสาว  สุดารัตน์ สีขันตี 

         4)  6650100197  นาย  เจษฎ์บดินทร์ จันทวิมล 

         5)  6650100211  นาย  กวิน ศรีเที่ยง 

         6)  6650100240  นางสาว  เดือนฉาย เทพศิริ 

         7)  6650100274  นาย  เกรียงศักดิ์ เวียงจันทร์ 

         8)  6650100289  นางสาว  ชลธิชา พิมพ์สิงห์ 

         9)  6650100302  นางสาว  ดาวนภา ธรรมปัด 

         10)  6650100338  นางสาว  ลลิตา ภูชำน ิ

         11)  6650100374  นาย  เกรียงไกร การนา 

         12)  6650100425  นางสาว  ตะวันฉาย บุญไสว 

         13)  6650100474  นาย  พิชิต สาระวิถี 



         14)  6650100516  นางสาว  ระพีพร ภูแดนไกล 

         15)  6650100669  นางสาว  สุดาพร ภูตะดา 

         16)  6650100674  นางสาว  ประภาศิริ เดชกุลรัมย์ 

         17)  6650100717  นางสาว  ยุทินัน พันธ์สำโรง 

         18)  6650100718  นาย  ชัยวัฒน ์ เพ่ิมข้ึน 

         19)  6650100726  นางสาว  ศุภรัติกรณ์ คงนาวัง 

         20)  6650100813  นางสาว  วริศรา วงษาวุธ 

         21)  6650100820  นาย  ณัฐพล เชื้อวิเศษ 

         22)  6650100860  นางสาว  ภัทรธิดา มาลัยกอง 

         23)  6650100917  นาย  เสกสิทธิ์ ภูสีฤทธิ์ 

         24)  6650100972  นาย  ธีรพงค์ หมู่มูลตุ่น 

         25)  6650100977  นาย  สรวิชญ ์ ดอนลามผา 

         26)  6650100992  นาย  ภัทรพล สายแก้ว 

         27)  6650101018  นางสาว  ศุภารักษ์ รักพุทธะ 

         28)  6650101027  นางสาว  ปัญญารัตน์ เวียงธรรม 

         29)  6650101123  นางสาว  สาริศา คงสมนึก 

         30)  6650101130  นาย  วัชรพล กล้าหาญ 

         31)  6650101136  นางสาว  จิราพรรณ ทิพประมวล 

         32)  6650101209  นางสาว  ชลิตา กุลมี 

         33)  6650101229  นางสาว  ศิริวรรณ สินสมุทร 

         34)  6650101272  นางสาว  กัลยกร กระจายศรี 

         35)  6650101383  นางสาว  อริสรา นาสูงชน 

         36)  6650101386  นางสาว  ณัฐฑริกา โนนคำพันธ์ 

         37)  6650101395  นาย  สุวนันท์ พันธ์พละ 

         38)  6650101400  นางสาว  มนัสนันท์ ศรีหะจันทร์ 

         39)  6650101404  นางสาว  นันทิชา ธารแผ้ว 



         40)  6650101490  นางสาว  ธนัชญา ภูต้องศรี 

         41)  6650101506  นางสาว  มนัสนันท์ มาตรมงคล 

         42)  6650101518  นางสาว  ณัฏยา ภูหัวไร่ 

         43)  6650101526  นางสาว  ณัฐธันยา แน่นอุดร 

         44)  6650101545  นางสาว  สุชาวด ี นรสีห์ 

         45)  6650101550  นางสาว  มุฑิตา ถามณีศรี 

         46)  6650101620  นางสาว  อรปรียา กัลยาวงศ์ 

         47)  6650101645  นางสาว  กัญญาภัค จันทร์หอม 

         48)  6650101706  นาย  รัฐภูมิ ภูมิโชต ิ

         49)  6650101713  นางสาว  อภิญญา พรมดวงศรี 

         50)  6650101717  นาย  ปรมินทร์ ศรีมาศ 

         51)  6650101721  นางสาว  นิลุมล สิงห์จารย์ 

         52)  6650101734  นางสาว  คณิชาภา ทิพย์ศิริ 

         53)  6650101780  นางสาว  ชลกานต์ ศรีสมบูรณ์ 

         54)  6650101793  นางสาว  ปารวี อันภักดี 

         55)  6650101802  นาย  กมลาสน์ รังมาตย์ 

         56)  6650101803  นางสาว  เจนจิรา อ่อนสะเดา 

         57)  6650101852  นาย  ธนดล มะลิเลิศ 

         58)  6650101885  นางสาว  ธิติมา คำพิลา 

         59)  6650101937  นาย  สุริยา พรหมอินทร์ 

         60)  6650101949  นางสาว  น้ำค้าง ภูยาฟ้า 

         61)  6650102005  นาย  ธนัท สุริวัตร ์

         62)  6650102034  นางสาว  อรัญญา ทองเจ็ก 

         63)  6650102036  นางสาว  ปรียาภัทร์ เคนานัน 

         64)  6650102066  นาย  ปัญญากร นาฤทัย 

         65)  6650102080  นางสาว  อัญชิษา บุญมา 



         66)  6650102116  นางสาว  สัญศนีย์ รุ่งน้อย 

         67)  6650102117  นางสาว  พิชญาภัค ดำเดียง 

         68)  6650102118  นางสาว  ขันทอง รักษาภักดี 

         69)  6650102176  นางสาว  สุรารักษ์ โพธิ์พะนา 

         70)  6650102186  นางสาว  ขนิษฐา พัจนา 

         71)  6650102212  นางสาว  ยรรยง ดวงศร ี

         72)  6650102282  นาย  อนุชา อินทะวรรณ 

         73)  6650102374  นางสาว  รัฐณิดา ฉิมพาลี 

         74)  6650102443  นางสาว  กนกวรรณ์ น้อยเสนา 

         75)  6650102452  นางสาว  ศิริประภา พงษ์คำผาย 

         76)  6650102453  นางสาว  จริยา ยาวะนิล 

         77)  6650102558  นาย  พุฒิพงษ์ ชะสิงห์ 

         78)  6650102573  นางสาว  วราภรณ์ สร้อยคำ 

         79)  6650102594  นางสาว  อุมาพร ขุนาพรม 

         80)  6650102607  นาย  ปกรณ์ เคณทอง 

         81)  6650102637  นางสาว  แพรวตา ศรีไชยวาล 

         82)  6650102642  นางสาว  สุภารัตน์ มณีโชติ 

         83)  6650102645  นาย  เจษฎาภรณ์ จุฬารมย์ 

         84)  6650102696  นางสาว  วรรณนิภา ศรีนามเอ้น 

         85)  6650102704  นางสาว  สุวนันท์ สมรูป 

         86)  6650102705  นางสาว  แววตา วงค์ด ี

         87)  6650102736  นางสาว  สุภัทสร แก้วดวงตา 

         88)  6650102775  นางสาว  กนกพร โถนารัตน์ 

         89)  6650102797  นางสาว  ปิยะนุช สมานพันธ์ 

         90)  6650102881  นางสาว  จรรยาพร พันธฤทธิ์ 

         91)  6650102971  นางสาว  ผนิตสนาท วงสุโท 



         92)  6650102974  นางสาว  ศิริยากรณ์ โคตรพรม 

         93)  6650102976  นางสาว  ชนกนันท์ นะวะชีระ 

         94)  6650102992  นางสาว  ศศิธร แสงราชา 

         95)  6650103098  นางสาว  อฐิฏญา แดงดี 

         96)  6650103248  นาย  จักรสุวรรณ พรมวิจิตร 

         97)  6650103258  นางสาว  ธิดารัตน์ เพ็งแข 

         98)  6650103283  นางสาว  อริสรา ไชยแสนทา 

         99)  6650103305  นาย  ณัฐนันท์ หาพรหม 

         100)  6650103312  นางสาว  ชลิดา ไชยภักดี 

         101)  6650103319  นางสาว  สุกฤตยา เทียมจันทร์ 

         102)  6650103336  นางสาว  วนัชชญา แสนทองคำ 

         103)  6650103391  นางสาว  อรอุมา รักสุทธิ 

         104)  6650103468  นางสาว  จุฬาลักษณ์ อ่ำศรี 

         105)  6650103508  นางสาว  ปลายฝน ใจภักด ี

         106)  6650103525  นาย  ภัทรพงษ์ ดงสุกร 

         107)  6650103587  นางสาว  ภาวิน ี บุญลือชา 

         108)  6650103639  นางสาว  ศิรภัสสร ปะวะโก 

         109)  6650103753  นางสาว  ญาณิศา ทบภักดิ์ 

         110)  6650103789  นาย  ภูมิพัฒน์ ศรีโสภา 

         111)  6650103952  นาย  ก้องภพ บุตรสาร 

         112)  6650103999  นาย  นพวงษ์ มะโรงมืด 

         113)  6650104008  นางสาว  จริยาพร ต้นกันยา 

         114)  6650104099  นางสาว  สุภาวด ี ใจทัศน์ 

         115)  6650104129  นาย  กิตติศักดิ์ ใจบุญ 

         116)  6650104225  นางสาว  ขนิษฐา พรมจมร 

         117)  6650104292  นางสาว  อรทัย สิงนาแพง 



         118)  6650104302  นางสาว  เนตรชนก สมภาร 

         119)  6650104304  นางสาว  ชุติกาญจน์ เถาวัลย์ 

         120)  6650104366  นาย  ณัฐพล เหง้าโอสา 

         121)  6650104383  นาย  พงศธร แถวไธสง 

         122)  6650104423  นางสาว  พิชชภา เจริญภักดี 

         123)  6650104457  นางสาว  สุภาวิดา หอมหงษ์ 

         124)  6650104461  นางสาว  พัชรพรพรรณ รัดชำ 

         125)  6650104472  นางสาว  กัญญารัตน์ จำปานวล 

         126)  6650104476  นางสาว  ศิวพร จันทบุตร 

         127)  6650104489  นางสาว  บุษกร อุ่นใจ 

         128)  6650104490  นางสาว  พราวนภา จุฬา 

         129)  6650104530  นางสาว  อาริสา พิมมงคล 

         130)  6650104611  นางสาว  วิภาดา แสนดี 

         131)  6650104633  นางสาว  กวินธิดา ผลาผล 

         132)  6650104638  นาย  ธีระวัฒน์ ไปพรม 

         133)  6650104668  นางสาว  กัญญารัตน์ อันทะนิล 

         134)  6650104684  นาย  ธนทัต จันบัวลา 

         135)  6650104703  นางสาว  สุภาวด ี เฉลียวฉลาด 

         136)  6650104706  นาย  สิทธิพล บุดดา 

         137)  6650104715  นางสาว  ภัสษร นนตรี 

         138)  6650104721  นาย  สุบิน ชอบค้า 

         139)  6650104740  นางสาว  กิตติมา ปัญญาสิทธิ์ 

         140)  6650104760  นางสาว  อรัชญา บุญตา 

         141)  6650104800  นางสาว  ธนวรรณ ศรีกัน 

         142)  6650104808  นางสาว  ปนัดดา บุญมะณี 

         143)  6650104841  นาย  พงศธร พ่ึงภพ 



         144)  6650104846  นางสาว  ชลธิชา ศรีดงเค็ง 

         145)  6650104941  นางสาว  ณัฐณิชาฉัตร ฉัตรมนัสกุล 

         146)  6650104957  นางสาว  สุกัลยา จันสวัสดิ ์

         147)  6650104973  นางสาว  จิราพร บุญสมบัติ 

         148)  6650105004  นาย  ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมขันทา 

         149)  6650105055  นางสาว  ภานิตา วงศ์กะโซ่ 

         150)  6650105123  นางสาว  กชนันท์ กุลวงศ์ 

         151)  6650105125  นางสาว  ชนัญญา ตาหนองไผ่ 

         152)  6650105128  นางสาว  ชมพูนุช อินธิระ 

         153)  6650105142  นางสาว  รักชนก รักษาราชวิตร 

         154)  6650105167  นางสาว  ศศิพร ทะสา 

         155)  6650105174  นางสาว  พลอยวรินทร์ สายแก้ว 

         156)  6650105180  นาย  ธนพล อุบลจันทคุปต์ 

         157)  6650105184  นาย  พงศกร แหวนหล่อ 

         158)  6650105240  นางสาว  ณัฐฐาพร โกเมน 

         159)  6650105292  นาย  ภานุวัฒน ์ บุญชาญ 

         160)  6650105308  นาย  สันติ โปริสา 

         161)  6650105340  นางสาว  เเพรวา ปรีอารมณ์ 

         162)  6650105360  นาย  วัชรพงษ์ ราชพิทักษ์ 

         163)  6650105373  นางสาว  อภิญญา ละมุล 

   13. การสอนภาษาจีน 62311023 

         1)  6650100037  นางสาว  ศิริวภา กมลสินธุ์ 

         2)  6650100215  นางสาว  อรพรรณ ดรหลาบคำ 

         3)  6650100331  นางสาว  อรัญญา ปักกะเต 

         4)  6650100370  นางสาว  ฐิติภัทร์ ภูยาดวง 

         5)  6650100378  นาย  วคิน มะลาโซ 



         6)  6650100752  นางสาว  กัญญานัฐ จันทรเสนา 

         7)  6650100880  นางสาว  สิริยา บุญสีทุม 

         8)  6650101047  นางสาว  จุฑาทิพย์ หารสุริย์ 

         9)  6650101198  นางสาว  จณิสตา สุวรรณวงศ์ 

         10)  6650101309  นางสาว  กัญญารัตน์ ดมมณีกรณ์ 

         11)  6650101340  นางสาว  สุรกัลยา ธนาวุฒ ิ

         12)  6650101790  นางสาว  ศันศนีย์ ี ปาติสัตย์ 

         13)  6650101930  นางสาว  ชลธิชา พิมพ์เงิน 

         14)  6650101997  นางสาว  อนงนาถ การนา 

         15)  6650102092  นางสาว  ขวัญข้าว โยงรัมย์ 

         16)  6650102114  นางสาว  วรรณภา วิเวงษา 

         17)  6650102208  นางสาว  ขวัญจิรา ศรีหนองโปร่ง 

         18)  6650102321  นางสาว  พรสินี ไชยพรรณา 

         19)  6650102450  นางสาว  วิภาพร โพธิ์โคตร 

         20)  6650103108  นางสาว  อภัยชนก สมทรัพย์ 

         21)  6650103120  นางสาว  สุพรรณษา ฮ่องลึก 

         22)  6650103273  นางสาว  รัศมี สีชะนะ 

         23)  6650103697  นางสาว  ณัฏฐ์ธิญาดา ขันแข็ง 

         24)  6650104038  นางสาว  ปารวีย์ สีลาดหา 

         25)  6650104049  นางสาว  ดารณี ปานเนาว์ 

         26)  6650104072  นางสาว  มิ่งมนัส ทำนาเมือง 

         27)  6650104311  นางสาว  กฤติมา มีชาลี 

         28)  6650104799  นาย  ศิวกร เหล่าวงษา 

         29)  6650105006  นางสาว  กัญจนพร โคตา 

         30)  6650105025  นางสาว  พิมพ์พร เหมฬา 

         31)  6650105059  นางสาว  กนกอร ศุภเสถียร 



         32)  6650105071  นางสาว  วรัญญา แสงจันทร์ 

         33)  6650105147  นางสาว  กนกกร วงศ์สิปปกร 

         34)  6650105150  นางสาว  กนกพร วงศ์สิปปกร 

   14. อุตสาหกรรมศิลป์ 62311025 

         1)  6650100884  นางสาว  อมรรัตน์ ทองอินทา 

         2)  6650100981  นาย  กวีเอก สมสนุก 

         3)  6650101860  นางสาว  ขนิษฐา ราตรีนู 

         4)  6650102077  นางสาว  อรปรียา บุกบ่อง 

         5)  6650104415  นาย  สุรเดช วงษ์พระจันทร์ 

         6)  6650104509  นาย  ธิติ ต๊ิบบุญเรือง 

         7)  6650104566  นาย  ชยธร ตะโพธิ์ 

         8)  6650104682  นางสาว  เกศรา โคตรธาดา 

   15. การประถมศึกษา 62311031 

         1)  6650100028  นางสาว  กัลยา ยอดดี 

         2)  6650100085  นางสาว  รัชติกานต์ เทือกสา 

         3)  6650100092  นางสาว  ฐิตาพร อุดทาทอง 

         4)  6650100094  นางสาว  นันทิกานต์ ตอนทอง 

         5)  6650100102  นางสาว  ไปรยา ภูแก้วนอก 

         6)  6650100110  นางสาว  ชลธิชา ภูจอมขำ 

         7)  6650100112  นางสาว  วริษฐา ด้วงพิทักษ์ 

         8)  6650100115  นางสาว  ธนกร คิดนอก 

         9)  6650100120  นางสาว  ธัญจิรา ทินคำ 

         10)  6650100143  นางสาว  ณัฐภาภรณ์ สิงยะเมือง 

         11)  6650100149  นาย  รัฐนันท์ ภูบุญลาภ 

         12)  6650100165  นางสาว  ใบเฟิร์น นิลดอนหวาย 



         13)  6650100181  นางสาว  ณัฐวดี ศรีทองนาค 

         14)  6650100249  นางสาว  สิริยากร ลาสุวรรณ 

         15)  6650100259  นางสาว  จิตรลดา การถัก 

         16)  6650100265  นางสาว  สุชาดา รัตน์พล 

         17)  6650100269  นางสาว  อนุธิยา วรชัย 

         18)  6650100343  นางสาว  จิรดา เนื่องวงษา 

         19)  6650100397  นาย  กฤษศกนณ์ ชูรัตน์ 

         20)  6650100400  นางสาว  ณัฐริชา จันทาทุม 

         21)  6650100417  นางสาว  อติมา ศรีพล 

         22)  6650100422  นางสาว  นลินี บุญสุรี 

         23)  6650100434  นางสาว  ภัทฑิยา พรหมสุรินทร์ 

         24)  6650100454  นางสาว  ศุพัฒตรา จันทรัตน์ 

         25)  6650100458  นางสาว  จันทิมา แปลงไธสง 

         26)  6650100479  นางสาว  กันติชา วรบุตร 

         27)  6650100509  นางสาว  มนัสนันท์ คำมุลคร 

         28)  6650100548  นางสาว  ชลธ ี สุระภา 

         29)  6650100568  นางสาว  เปรมสุดา ศรีกุตา 

         30)  6650100577  นางสาว  สุรีพร ยาระวัง 

         31)  6650100587  นางสาว  พรสวรรค์ ลือจันดา 

         32)  6650100608  นางสาว  ชนัญชิดา จันทสาร 

         33)  6650100686  นางสาว  ทิพวรรณ์ จันทะนุย 

         34)  6650100696  นางสาว  นัฐฐาพร วรรณภูงา 

         35)  6650100704  นางสาว  ชิดชนก ไถวฤทธิ์ 

         36)  6650100725  นาย  สิทธิพล บุดดา 

         37)  6650100796  นางสาว  ธิติมา พรหมเสนา 

         38)  6650100870  นางสาว  แววตา วงค์ด ี



         39)  6650100892  นางสาว  จิราวรรณ บุญพินิจ 

         40)  6650100946  นางสาว  จริยา ชัยสุนทร 

         41)  6650100973  นาย  พีรพล พรหมบุตร 

         42)  6650101008  นางสาว  ปาลิไลยก์ ไชยโคตร 

         43)  6650101009  นาย  ณัฐนันท์ สอรักษา 

         44)  6650101015  นางสาว  ผกามาศ อุ่นอุดม 

         45)  6650101033  นางสาว  นวลหทัย การพงษ์ 

         46)  6650101050  นางสาว  ศศิมา เมืองพิล 

         47)  6650101074  นางสาว  จุฑามาศ แสนโสภา 

         48)  6650101086  นาย  กันย์นัพภัทร์ เก่งกว่าสิงห์ 

         49)  6650101094  นางสาว  วชิราภรณ ์ สารีสุข 

         50)  6650101119  นางสาว  สุทราศิณี ม่วงทำ 

         51)  6650101220  นางสาว  จารุณี ถนอมจิตร 

         52)  6650101224  นางสาว  พิมลรัตน์ สังเกษ 

         53)  6650101237  นางสาว  ปนัทดา รักษาภักดี 

         54)  6650101263  นางสาว  ดวงกมล พันธ์เดช 

         55)  6650101269  นางสาว  ณัฐนิชา มิทะลา 

         56)  6650101271  นางสาว  บุณฑริก ภูสีเขียว 

         57)  6650101273  นางสาว  กัลยกร กระจายศรี 

         58)  6650101338  นางสาว  ธมลวรรณ เชื้อลิ้นฟ้า 

         59)  6650101339  นางสาว  พัชราภา สามพันธ์ 

         60)  6650101433  นางสาว  นพเก้า ยอดสุรินทร์ 

         61)  6650101437  นางสาว  ช่อผกา จันทะไชย 

         62)  6650101474  นางสาว  จริยา นามนฑา 

         63)  6650101544  นางสาว  พิลัยพร ยินดี 

         64)  6650101548  นางสาว  กัณติมา มั่นจันดา 



         65)  6650101553  นางสาว  เกษศณี ศิริทรัพย์วัฒนานันท์ 

         66)  6650101681  นางสาว  พัชราภรณ์ กันยาบัณฑิต 

         67)  6650101683  นางสาว  กัญญารัตน์ สีหานาม 

         68)  6650101687  นางสาว  สุชาดา เกื้อกูล 

         69)  6650101689  นางสาว  จิตรลดา บุตรจันทร์ 

         70)  6650101701  นางสาว  สุภาทิพย์ แสงสี 

         71)  6650101716  นางสาว  ธิติมา ทิพประมวล 

         72)  6650101743  นางสาว  พีรชา โกฏิรักษ์ 

         73)  6650101756  นางสาว  อัญชริดา พันสนิท 

         74)  6650101766  นางสาว  มุธิตา ชดขุนทด 

         75)  6650101768  นางสาว  ณัฐวดี แคนสี 

         76)  6650101787  นางสาว  พิมพกานต์ วังหาแทน 

         77)  6650101813  นางสาว  วิจิตรา ทานะเวช 

         78)  6650101817  นางสาว  พิมพ์ชนก สมชาติ 

         79)  6650101845  นางสาว  รวิทน์นิภา ไชยเสนา 

         80)  6650101902  นางสาว  วริศรา มัชเรศ 

         81)  6650101907  นางสาว  ศิรินทร์ญา สมเหล็ก 

         82)  6650101908  นางสาว  จุฑามาศ แซ่ลิ้ม 

         83)  6650101939  นางสาว  วิรวรรณ กัลยาลือ 

         84)  6650101940  นางสาว  กนกวรรณ เดชยศ 

         85)  6650101941  นางสาว  ณัฐวิภา โคตวงศ ์

         86)  6650101942  นาย  ภาณุเดช เชียงเเสน 

         87)  6650102001  นางสาว  กัญชลิกา ศรีไทย 

         88)  6650102013  นางสาว  ปัณฑิตา เมฆกกตาล 

         89)  6650102064  นางสาว  อาภัสรา สังครีต 

         90)  6650102065  นางสาว  พิมพ์สุภัค พุ่มพฤกษ์ 



         91)  6650102073  นางสาว  อริสรา รังมาตย์ 

         92)  6650102098  นางสาว  หทัยกานต์ นาถาดทอง 

         93)  6650102155  นางสาว  อาริสา เนตรเสน 

         94)  6650102169  นางสาว  วรดา ชำนาญ 

         95)  6650102174  นางสาว  ศศิธร ดอนละภา 

         96)  6650102183  นางสาว  อารญา อังคะคำมูล 

         97)  6650102195  นางสาว  ญาณิศา แก้วภา 

         98)  6650102211  นางสาว  ภัทรธิดา แสงขุรัง 

         99)  6650102217  นางสาว  จริญพร อันทะลัย 

         100)  6650102279  นางสาว  ศิญาดา เคนจำปา 

         101)  6650102289  นางสาว  สุพรรษา มงคลศิริ 

         102)  6650102346  นางสาว  เบญญาภา เย็นอารมณ์ 

         103)  6650102358  นางสาว  ศิริลักษณ์ ชุมจันทร์ 

         104)  6650102401  นางสาว  จุฑามาศ อุ่นใจ 

         105)  6650102434  นางสาว  วิชญา เดชยศดี 

         106)  6650102512  นางสาว  วิไลวรรณ จตุเทน 

         107)  6650102535  นางสาว  อรดา ฝางเสน 

         108)  6650102541  นางสาว  ไพรลัดดา หัดรัดชัย 

         109)  6650102546  นางสาว  นภัสสร เตชะแก้ว 

         110)  6650102585  นางสาว  จิราพร เสริฐผาด 

         111)  6650102598  นาย  อภิวัฒน์ เผ่าเพ็ง 

         112)  6650102604  นางสาว  อทิตยา พรหมทองดี 

         113)  6650102612  นางสาว  ศิริลักษณ์ จุลหงษ ์

         114)  6650102613  นางสาว  จุฑารักษ์ วันชูพริ้ง 

         115)  6650102654  นางสาว  พัทธมน มิ่งคำ 

         116)  6650102686  นางสาว  พิชชา นาพรม 



         117)  6650102827  นางสาว  ปวีณ์ธิดา ก้อนคำตัน 

         118)  6650102828  นางสาว  เบญจพร จันทร์ศรี 

         119)  6650102836  นางสาว  จันทร์จีรา มีพรหม 

         120)  6650102842  นาย  ชัยวัฒน ์ สิงห์คำ 

         121)  6650102894  นางสาว  พรพิมล โยธาฤทธิ์ 

         122)  6650102895  นางสาว  ณิชากร บุริขันธ์ 

         123)  6650102905  นางสาว  จิรภิญญา บุตรแสน 

         124)  6650102960  นาย  ภูวดล โคตรแก้ว 

         125)  6650102980  นางสาว  พัชรินทร์ ชัยวงค ์

         126)  6650102996  นางสาว  เฌอปรางค์ ชุนกวง 

         127)  6650103030  นางสาว  ชนิกานต์ ขันสมบัติ 

         128)  6650103031  นางสาว  สุจิตรา สาสีเสาร์ 

         129)  6650103092  นางสาว  ชลธิชา ศรีไวทย์ 

         130)  6650103153  นางสาว  ชนนิกานต์ แก่นพรม 

         131)  6650103264  นางสาว  สิรินยา สีโสดา 

         132)  6650103311  นางสาว  อภิญญา ไหลบุดดา 

         133)  6650103320  นางสาว  ยุภารัตน์ จอมคำสิงห์ 

         134)  6650103329  นางสาว  ณัฐธยาน์ จำปาคำ 

         135)  6650103345  นางสาว  รสิกา หนองภักดี 

         136)  6650103358  นางสาว  ธิดารัตน์ รัตนพลแสน 

         137)  6650103383  นางสาว  อารยา สวนมอญ 

         138)  6650103456  นางสาว  นิตยา แคนลา 

         139)  6650103516  นาย  ศิวกร โคตสา 

         140)  6650103523  นางสาว  เพ็ญนภา คารทอง 

         141)  6650103535  นางสาว  กวินธิดา ปรวนงูเหลือม 

         142)  6650103557  นางสาว  ปิยรินทร์ มั่นคง 



         143)  6650103625  นางสาว  หนึ่งฤทัย พงษ์วรรณ 

         144)  6650103633  นาย  ณัฐพัชร์ ปะกำแหง 

         145)  6650103649  นางสาว  สุธารัตน์ เจียงภูเขียว 

         146)  6650103658  นางสาว  เเสงเพชร ศรีเเสงสว่าง 

         147)  6650103705  นางสาว  ชลระษา อรรคดี 

         148)  6650103711  นางสาว  สุมิตรา ชารีวัน 

         149)  6650103717  นางสาว  ภัทรพร ผุยบัวค้อ 

         150)  6650103733  นางสาว  ชนกพร ปัญญาใส 

         151)  6650103754  นางสาว  จุฬารัตน์ สมอนา 

         152)  6650103755  นางสาว  อิญชญา นาสถิตย์ 

         153)  6650103765  นางสาว  รุ่งนภา พินแก้ว 

         154)  6650103766  นางสาว  พรนิภา แก้วลิ้นไม้ 

         155)  6650103800  นางสาว  พิชชาพร ศรีเพ็ง 

         156)  6650103812  นางสาว  จุฬาลักษณ์ กระธรรมะ 

         157)  6650104007  นางสาว  สุจิตตา บุตรสุริย์ 

         158)  6650104022  นางสาว  เจนจิรา กะตะโท 

         159)  6650104046  นางสาว  กิตติญาภรณ์ บัวเข็ม 

         160)  6650104048  นางสาว  ธีรกานต์ มลทา 

         161)  6650104104  นางสาว  ณิชนันทน์ ชื่นวงศ์ 

         162)  6650104175  นางสาว  พิณธิดา ริมคีรี 

         163)  6650104193  นางสาว  สุปราณี พระสว่าง 

         164)  6650104222  นางสาว  ปัทมพร ศรีธรรม 

         165)  6650104232  นางสาว  พัชราภรณ์ สระตังหมอง 

         166)  6650104244  นางสาว  ปาระมี ธิราชรัมย์ 

         167)  6650104247  นางสาว  ชนัญภรณ์ ศรีเสนพิลา 

         168)  6650104267  นาย  ณัฐพล อุดมศักดิ์ 



         169)  6650104285  นางสาว  อรวรรณ นามวงษ์ 

         170)  6650104310  นางสาว  วีนัส พรมบาง 

         171)  6650104381  นางสาว  นันทิญา เทพวงษา 

         172)  6650104412  นางสาว  พลอยนภา เส็งลา 

         173)  6650104496  นางสาว  วราพร นิจโชต ิ

         174)  6650104529  นางสาว  กาญจนา อ่ิมเสถียร 

         175)  6650104602  นางสาว  จิระนันท์ เจ็ดรัมย์ 

         176)  6650104608  นางสาว  สุธัญญา มาลัยศรี 

         177)  6650104616  นางสาว  จิราพร ของอ่อน 

         178)  6650104627  นางสาว  อาทิตยา วรรณสินธุ ์

         179)  6650104683  นาย  จักรินทร์ ใจหมั่น 

         180)  6650104708  นางสาว  อิสริยา เพียกเพีย 

         181)  6650104730  นางสาว  พักตร์จิรา พิมเสน 

         182)  6650104731  นางสาว  อลีนา ซีค๊อต 

         183)  6650104734  นางสาว  กัญญาณัฐ โฉมหน้า 

         184)  6650104735  นาง  สุนิสา เหลืองชาลี 

         185)  6650104764  นาย  อภินันท์ ศิลาธร 

         186)  6650104784  นางสาว  ศิริลักษณ์ อัปมาเถ 

         187)  6650104793  นางสาว  นุชรินทร์ เชื้อคำ 

         188)  6650104795  นางสาว  กัลยกร แพงโคตร 

         189)  6650104821  นางสาว  แพรวพรรณ ปะวะขัง 

         190)  6650104847  นางสาว  อุษามณี ส้มแป้น 

         191)  6650104980  นาย  อนุชิต แดนพันธ์ 

         192)  6650104985  นางสาว  พลอยวรินทร์ ประทุมทอง 

         193)  6650105014  นางสาว  พิชามญชุ์ กุนอก 

         194)  6650105056  นางสาว  ขวัญมนัส หนองห้าง 



         195)  6650105057  นางสาว  ณัฐธยาน์ ทาร ั

         196)  6650105062  นางสาว  นิพาดา พระสว่าง 

         197)  6650105063  นางสาว  แสงสุรีย์ บุตรอินทร์ 

         198)  6650105115  นางสาว  หทัยรัตน์ จุฬารมย์ 

         199)  6650105120  นางสาว  สุกันญา โหวดนอก 

         200)  6650105121  นางสาว  กานต์มณี พลอาจ 

         201)  6650105152  นางสาว  อิญชญา ฆารถวิล 

         202)  6650105170  นางสาว  เบญจมาศ คำพฤกษ์ 

         203)  6650105199  นางสาว  ฐิดาพร ตรังวัชรกุล 

         204)  6650105214  นางสาว  พิมพกานต์ ภูงามแสง 

         205)  6650105241  นางสาว  วริษฐา ประเมลัย 

         206)  6650105254  นางสาว  อริยา เนื่องชมภู 

         207)  6650105258  นางสาว  ธัญรัตน์ อุ่นเเก้ว 

         208)  6650105301  นางสาว  ณัฏฐณิชา อินทรพานิชย์ 

         209)  6650105314  นางสาว  ขวัญวิสุทธิ์ เขียนศรีอ่อน 

         210)  6650104441 นางสาว  ประติภา เหล่าพิมพ์ 

   16. การศึกษาพิเศษและภาษาไทย 63311024 

         1)  6650101460  นาย  ทรงพล ศิริสอน 

         2)  6650101829  นางสาว  วิมลสิริ รณเรืองฤทธิ์ 

         3)  6650102130  นางสาว  รัตนาภรณ์ บุญเพ็ญ 

         4)  6650102560  นางสาว  พุทธชาด อยู่เย็น 

         5)  6650102678  นางสาว  อิศรา กุลตา 

         6)  6650102719  นางสาว  อชิรญา แสนพาน 

         7)  6650102794  นางสาว  วิชญาดา เสน่ห์พูด 

         8)  6650103338  นางสาว  นาราภัทร พรมเป 

         9)  6650103482  นาย  ขจรศักดิ์ ศิริฟอง 



         10)  6650103847  นางสาว  ศิริมาศ พิณจอง 

         11)  6650104084  นางสาว  ฉัตรแก้ว หัตถนิรันดร์ 

         12)  6650104387  นางสาว  เจ้าขวัญ เกษมวงศ์ 

         13)  6650105082  นางสาว  อนันตญา พิษคำ 

         14)  6650105190  นางสาว  วริศรา บุตรคาม 

   17. บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ 63311022 

         1)  6650100003  นางสาว  ศิริลักษณ์ ประดับศรี 

         2)  6650101397  นางสาว  วรนุช ยศทะแสน 

         3)  6650101741  นางสาว  รุ่งลาวัลย์ คนเพียร 

         4)  6650104593  นางสาว  คชาภรณ์ ผารัตน์ 

         5)  6650105069  นางสาว  นิภาธร โคตรชมภู 

   18. เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 63311036 

         1)  6650102152  นางสาว  ภัสอร สมการ 

         2)  6650103647  นาย  ชนกันต์ หลวงจันทร์ 

         3)  6650104935  นาย  ธีรวัฒน ์ เสริมแก้ว 

         4)  6650104962  นาย  ณัฏฐพล เวทย์ตลับเงิน 

         5)  6650104968  นาย  พาฝัน นันเจริญ 

         6)  6650105280  นาย  ฐิติรัชช เฉิดไธสง 

   19. ศิลปศึกษา 65311038 

         1)  6650100194  นางสาว  นิชฌรี ในจิตต์ 

         2)  6650100527  นางสาว  ยุพารัตน์ คำสุวรรณ 

         3)  6650100614  นางสาว  ธัญญารัตน์ อัคษร 

         4)  6650100649  นางสาว  เมธาวี ลาภบุญเรือง 

         5)  6650100721  นาย  ชนะชล คำมวล 

         6)  6650100966  นาย  กิตติศักดิ์ ลาดี 



         7)  6650101164  นาย  พงษ์พิพัฒน์ สิทธิศรีจันทร์ 

         8)  6650101316  นางสาว  นภัสรา อุณวงค์ 

         9)  6650101595  นางสาว  ณิชนันทร์ พันธ์เถร 

         10)  6650101848  นางสาว  ฮาฟีซา สาและ 

         11)  6650102046  นางสาว  ทยิดา แก้วธนกิจ 

         12)  6650102142  นางสาว  ปริพัตร อัคฮาดศรี 

         13)  6650102166  นางสาว  พรธีรา พาพันธ์ 

         14)  6650102523  นางสาว  บัณฑิตา ซุงหล้า 

         15)  6650102651  นางสาว  สุจิรา โคตรประทุม 

         16)  6650103193  นางสาว  นภัสสร ศรีนวล 

         17)  6650103479  นาย  วีระภัทร วรรณรัตน์ 

         18)  6650103636  นางสาว  กานต์ธิดา ไชยวงษา 

         19)  6650103646  นาย  ธนากร อุดมชัย 

         20)  6650104171  นางสาว  รัชฎาพร พลตื้อ 

         21)  6650104246  นางสาว  สุธิมา ท้าวแก้ว 

         22)  6650104360  นาย  ปธานิน วิเชียรเพลิด 

         23)  6650104376  นางสาว  อทิตยา มะลัยเค 

         24)  6650104677  นางสาว  กัญญาณัฐ ภูฆ้องไชย 

         25)  6650104718  นางสาว  รุลิญา โพสุการ 

         26)  6650104961  นางสาว  อติกานต์ พัตรพักตร์ 

         27)  6650105197  นางสาว  พรยมล ผารุ่งเรือง 

         28)  6650105250  นางสาว  เฉลิมพร วงศ์คำจันทร์ 

         29)  6650105351  นาย  ณัฐพงษ์ สิทธิศรีจันทร์ 

 
 
 

   



ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 

   20. วิทยาศาสตร์การกีฬา 62311033 

         1)  6650100012  นาย  ภิรวัฒน ์ ผายาว 

         2)  6650100248  นางสาว  โสภิตนภา วังคะฮาต 

         3)  6650100285  นาย  ธนากร มาศเกษม 

         4)  6650100439  นาย  กฤติเมธ ยศสุรินทร์ 

         5)  6650100523  นาย  ณรงค์กรณ์ เเสนอาจโท 

         6)  6650100593  นาย  จิรชาติ วงศ์เครือศร 

         7)  6650100682  นาย  กิตติพงศ์ นรทัต 

         8)  6650100896  นาย  ธนภัทร มะปัญญา 

         9)  6650100969  นาย  กีรวิชญ์ ศรีมงคล 

         10)  6650100978  นาย  ณัฐวุธ สรภูม ิ

         11)  6650101266  นางสาว  กรพรรษา ดวงไขศร 

         12)  6650101322  นาย  นันธวัช ปัตตายะโส 

         13)  6650101345  นาย  พรมพร พรมเสมอ 

         14)  6650101347  นางสาว  ณัฐธิชา เมืองเหนือ 

         15)  6650101371  นางสาว  กฤติยาภรณ์ มิ่งบุญ 

         16)  6650101396  นาย  ชัยนันท์ แก้วจันทร์ 

         17)  6650101447  นางสาว  พรนภา โสภาก ุ

         18)  6650101469  นาย  กิตติศักดิ์ หินซ้อน 

         19)  6650101825  นางสาว  พรรนิภา ศรีครซ้าย 

         20)  6650101962  นาย  กล้าณรงค์ แก้วสีขาว 

         21)  6650102059  นาย  บดินทร์เดชา หินทอง 

         22)  6650102107  นาย  ปฐมพร ชูเนียม 

         23)  6650102223  นาย  สรวิชญ ์ เดชพละ 

         24)  6650102362  นาย  คณพศ อุ่นโสธร 



         25)  6650102363  นาย  จักรพรรดิ คอนตี้ 

         26)  6650102440  นาย  อภิสิทธิ์ จำนงค์จิตร 

         27)  6650102454  นางสาว  มณฑกานต์ ทองละมุล 

         28)  6650102463  นาย  อธิคม โพธิ์เเสง 

         29)  6650102494  นาย  ปัญญากร แก้วบรรจักร์ 

         30)  6650102538  นาย  วิทวัส หวังนอก 

         31)  6650102549  นาย  นันทไชย มาลี 

         32)  6650102706  นาย  ธีรภัาร รัตนเทวะเนตร 

         33)  6650102715  นาย  ฉัตรพิรุณ พูลทจิต 

         34)  6650102849  นาย  วีรพงษ์ ประทุมชาติ 

         35)  6650102850  นาย  พงศธร สารม ี

         36)  6650102877  นาย  ธนวันต ์ เจริญไชย 

         37)  6650102973  นาย  อติณันย์ บุญไชยมิ่ง 

         38)  6650103066  นาย  วิวรรธน ์ ด้านเนาลา 

         39)  6650103069  นาย  โพธินันต์ นันดี 

         40)  6650103076  นาย  นิภัทร์ สมพร 

         41)  6650103195  นาย  ณรงค์ศักดิ์ ลอยขุนทด 

         42)  6650103313  นาย  ศักรินทร์ ถินคำเชิด 

         43)  6650103624  นาย  นนทวัฒน์ สุดาทิพย์ 

         44)  6650103659  นาย  นัทธพงศ์ ละออ 

         45)  6650103977  นางสาว  เมธาวี ด้วงนางรอง 

         46)  6650104282  นางสาว  พรทิพย์ ภูนาเหลา 

         47)  6650104462  นาย  เทวฤทธิ์ นนท์ขันธ์ 

         48)  6650104546  นางสาว  พีรธาดา ผ่านสุวรรณ 

         49)  6650104657  นาย  กิตติศักดิ์ อินทรพานิช 

         50)  6650104661  นางสาว  ศรินธร ชิณวงค์ 



         51)  6650104806  นาย  ศราวุธ อุทโท 

         52)  6650104907  นาย  ธนากร จินตนา 

         53)  6650105050  นาย  ณัฐวุฒิ กันยารัตน์ 

         54)  6650105087  นาย  จตุรานนท์ โยมา 

         55)  6650105289  นาย  วิโรจน ์ มาโยธา 

         56)  6650105333  นาย  สิทธิเดช รุนสำโรง 

         57)  6650105361  นาย  อธิวัฒน์ รุ่งเรือง 

    

ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 

   21. การจัดการการกีฬา 63311029 

         1)  6650100069  นาย  ธนกฤต คำสงคราม 

         2)  6650100689  นาย  ศราวุธ จันทร์หนองหว้า 

         3)  6650100915  นางสาว  พัชรี ชินไทยสง 

         4)  6650101317  นางสาว  สุพรรษา กัณหา 

         5)  6650101392  นาย  เจนภพ ปิ่นสุวรรณ 

         6)  6650101679  นาย  รชานนท์ อุปัญญ์ 

         7)  6650101757  นาย  เอกพล แสนบุญศิริ 

         8)  6650101909  นาย  นธร เเซ่เลี่ยง 

         9)  6650101944  นางสาว  สิริกร นิตย์กระโทก 

         10)  6650102418  นาย  อภิชาติ สุพร 

         11)  6650102625  นาย  พัทธพล ดีใจ 

         12)  6650102628  นาย  ธวัชชัย บุตรพรหม 

         13)  6650102657  นาย  ธนิสร เกสรบัว 

         14)  6650103347  นาย  เกริกก้อง มูลสาร 

         15)  6650103348  นาย  ณัฐิวุฒิ วงค์ตาผา 

         16)  6650104538  นาย  เจสัน อเลกซานเดอร์ บิดเวลล์ 



         17)  6650105129  นาย  อรุณเดชา ก้อนบุญ 

         18)  6650105135  นาย  กฤษนัย งาสิทธิ์ 

         19)  6650105296  นาย  นรวิชญ ์ วรรณา 

         20)  6650105309  นาย  พิพัฒ ดวนโคกสูง 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 

   1. เคมี 65312001 

         1)  6650100079  นางสาว  จิตรกัญญา วัฒโน 

         2)  6650101041  นางสาว  เบญญาภา หล้าจันทร์ 

         3)  6650102309  นางสาว  ฐิติพร สนอุป 

         4)  6650104212  นางสาว  กัญญารัตน์ ทาสระคู 

         5)  6650104997  นางสาว  กมลลักษณ์ ประทุมทอง 

         6)  6650105012  นาย  ติรวิชญ์ สุขชารี 

   2. ชวีวิทยา 65312002 

         1)  6650100336  นางสาว  ลักษิกา ภูชำน ิ

         2)  6650102839  นางสาว  ฐิติมา สุดตา 

   3. ฟิสิกส์ 65312003 

         1)  6650101421  นาย  อัครพล ไชยบัง 

         2)  6650102049  นาย  นเรศ น้อยศรี 

         3)  6650102553  นาย  ชัฎนัย บุญเทียม 

   4. คณิตศาสตร์ 61312004 

         1)  6650101573  นางสาว  ศศิธร บุเงิน 

         2)  6650102468  นาย  พีรพัฒน์ สมบัติศิริ 

         3)  6650105070  นางสาว  นิรชา โคตรเงิน 

    



   5. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 65312005 

         1)  6650100429  นางสาว  อนงค์นาฎ พุ่มจันทร์ 

         2)  6650101667  นางสาว  ช่อผกา ดีหล้า 

         3)  6650102584  นางสาว  ปิยนันท์ ทรัพย์พงค์ 

         4)  6650103249  นางสาว  ณัฐณิชาฉัตร ฉัตรมนัสกุล 

         5)  6650103361  นางสาว  ธันยชนก สุดถนอม 

         6)  6650103362  นางสาว  นิตยา ทองฝน 

         7)  6650103460  นาย  ธรรมรัตน์ ปัจฉิมญาติ 

         8)  6650103586  นาย  ณัฐิวุฒิ วงค์ตาผา 

         9)  6650103743  นางสาว  ชัชลดาพร สุขฤทัย 

         10)  6650104011  นาย  เกริกก้อง มูลสาร 

         11)  6650104198  นางสาว  ประภาพรรณ เกตุประทุม 

         12)  6650104374  นางสาว  กนกอร วงษาจันทร์ 

         13)  6650105119  นาย  กิตติภพ สิงหราช 

         14)  6650105124  นาย  ชานนท์ ยอดวงษ์์ 

   6. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 64312010 

         1)  6650101285  นาย  ปิยวัฒน์ ประทุมโช 

         2)  6650101374  นางสาว  เจนจิรา ปะโปตินัง 

         3)  6650102741  นาย  ธีรวัฒน ์ สระโกฏิ 

         4)  6650104060  นาย  ณิชพน มานิตย์ 

         5)  6650104355  นางสาว  ศิราทิพย์ คำดี 

         6)  6650104830  นาย  ณัฐพงศ์ มีธรรม 

         7)  6650105005  นางสาว  อุไรพร นันทพันธ์ 

   7. สถิติศาสตร์ประยุกต์ 61312013 

         1)  6650101878  นางสาว  พลอยไพริน นาถมทอง 

         2)  6650102240  นางสาว  เขมิกา ลือกำลัง 



         3)  6650102456  นาย  สรวิศ สอนใจ 

   8. เทคโนโลยีชวีภาพ (WIL) 63312061 

         1)  6650103173  นางสาว  ประภัสษร กระมูลละคร 

         2)  6650105192  นางสาว  นงนภัส อุดน้อย 

    

   9. เทคโนโลยีการยางและพอลิเมอร์ (WIL) 63312062 

         1)  6650105353  นางสาว  ไพลิน วงษ์ฉิม 

   10. สาธารณสุขชุมชน 65312014 

         1)  6650100018  นางสาว  ภัทรวดี มูลพิมพ์ 

         2)  6650100042  นางสาว  ปาริฉัตร ฉิมนอก 

         3)  6650100084  นางสาว  ฐาปณี สีแสด 

         4)  6650100155  นางสาว  ชุติกาญจน์ ช่วงรัตน์ 

         5)  6650100387  นางสาว  อติกานต์ วิเชียรสาร 

         6)  6650100526  นางสาว  สกุลรัตน์ ไชยหาเนตร์ 

         7)  6650100530  นางสาว  พัชรินทร์ พิณโสดา 

         8)  6650100533  นางสาว  อิศริยา โพธิ์หล้า 

         9)  6650100534  นางสาว  ภัทรมน การวงษ์ 

         10)  6650100656  นางสาว  วิฐิติญาร์ คำสา 

         11)  6650100662  นางสาว  ปิยาอร สายงาม 

         12)  6650100715  นางสาว  พิมลวรรณ์ สนเผือก 

         13)  6650100743  นางสาว  อรอนงค์ ภูม ี

         14)  6650100765  นางสาว  พัชรพร ปานจั่น 

         15)  6650100808  นางสาว  รุจิรา กุนันท์ 

         16)  6650100943  นางสาว  ปริชาติ จันทร์หอม 

         17)  6650101046  นางสาว  ญาดา ท้าวบุตร 

         18)  6650101054  นางสาว  พรทิพย์ แก้วสาธร 



         19)  6650101069  นางสาว  ณัฐทริกา ศรีบัวลา 

         20)  6650101102  นางสาว  ชุติกาญจน์ ทวยมาตร 

         21)  6650101373  นางสาว  สิริยากร ภูปานผา 

         22)  6650101443  นาย  ธรรมนูญ โควินทะสุด 

         23)  6650101452  นางสาว  สุกัญญา ภูโคกยาง 

         24)  6650101583  นางสาว  ระพีพรรณ ศรีแก้ว 

         25)  6650101639  นางสาว  สุดารัตน์ หงษ์สีทอง 

         26)  6650101641  นางสาว  รุ่งอรุณ วิชัยวงษ์ 

         27)  6650101663  นางสาว  มุธิตา ชดขุนทด 

         28)  6650101812  นางสาว  กวิสรา ศรีจักรโคตร 

         29)  6650101871  นางสาว  นภาพร พันธ์รักษ์ 

         30)  6650102033  นางสาว  นภัสสร กิ่งแก้ว 

         31)  6650102128  นางสาว  สุพิชฌาย์ ศรีโนนยาง 

         32)  6650102149  นางสาว  อภิสมัย บุตรศรีภูมิ 

         33)  6650102393  นางสาว  ปวีณา อุนาพันธ์ 

         34)  6650102641  นางสาว  ปาริชาติ อุดมนิวิ 

         35)  6650102643  นางสาว  สุวิษา วรเชษฐ 

         36)  6650102682  นาย  วาณิช อาดคำพันธ์ 

         37)  6650102697  นางสาว  เบญจวรรณ จันทร์ดวงศรี 

         38)  6650102814  นางสาว  จุฑามาศ อุ่นใจ 

         39)  6650102845  นางสาว  ณัฐชา ปะบัวบาน 

         40)  6650102855  นางสาว  มาริษา มังคลัง 

         41)  6650102910  นางสาว  พิรพิรุณ สังฆะมณี 

         42)  6650102987  นางสาว  ชลธิชา ใจบิดา 

         43)  6650103141  นางสาว  ชาลิสา บุญชูใสย 

         44)  6650103174  นางสาว  อภิญญา ลามพัด 



         45)  6650103215  นางสาว  อมรรัตน์ อาจสามารถ 

         46)  6650103222  นางสาว  รัตติกาล บุตรโคตร 

         47)  6650103271  นางสาว  จารุภรณ์ หาทอน 

         48)  6650103309  นางสาว  อติกานต์ วรชมภ ู

         49)  6650103437  นางสาว  ปาริชาติ บุญทา 

         50)  6650103465  นางสาว  ศศิธร เจียมใจ 

         51)  6650103500  นางสาว  สุธิดา แก้วไชย 

         52)  6650103657  นางสาว  กมลชนก คำมุงคุณ 

         53)  6650103727  นางสาว  เบญจพร รินสาทร 

         54)  6650103825  นางสาว  ปภัสสร เจียมภูเขียว 

         55)  6650103892  นางสาว  พรทิพย์ จุ่ยละอุ่น 

         56)  6650104215  นางสาว  กิตติญา นาทะลิ 

         57)  6650104504  นางสาว  สาวิกา พุ่มเรือง 

         58)  6650104642  นางสาว  สุมนา ชาววาป ี

         59)  6650104680  นางสาว  ปภาวี แย้มศรี 

         60)  6650104886  นางสาว  ชลธิชา ขันอาษา 

         61)  6650104897  นางสาว  ยุวดี นามบุดดี 

         62)  6650104925  นางสาว  แพรวา ไชยโภค 

         63)  6650104929  นาย  กานต์ชนก ดามณี 

         64)  6650105041  นางสาว  รัชฎาพร โควิ 

         65)  6650105166  นางสาว  ปริญญา ไชยกันยา 

         66)  6650105233  นางสาว  ปณิตา โสพลพงษ์ 

         67)  6650105297  นางสาว  สุจิตตรา จันทร์รอด 

         68)  6650105303  นางสาว  ณัฐวิภา ภูครองตา 

 
 

   



ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 

   11. วิศวกรรมทรัพยากรน้ำและนวัตกรรมสารสนเทศ (WIL) 63312064 

         1)  6650100301  นางสาว  เขมรินทร์ บุญหล้า 

   12. วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง (WIL) 63312063 

- ไม่มีผู้สมัคร  

ระดับปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 

   13. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 61482050 

- ไม่มีผู้สมัคร  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 

   1. เทคโนโลยีไฟฟ้า 61312130 

         1)  6650100114  นาย  พานทองแท้ วงค์สง่า 

         2)  6650100218  นาย  ณัฐภัทร กิ่งภูเขา 

         3)  6650100477  นางสาว  สุมินตรา มาสา 

         4)  6650100653  นาย  ธีรภัทร สุภาพชนมานะ 

         5)  6650100929  นาย  ชัยยุทธ แพไธสง 

         6)  6650100980  นาย  อัษฎาวุธ บุญเลี้ยง 

         7)  6650100999  นาย  กฤษณพงษ์ มาลาวงค์ 

         8)  6650101057  นาย  วีรวัฒน ์ พรมใจ 

         9)  6650101551  นาย  นพรัตน์ บานสีดำ 

         10)  6650102419  นาย  พงศ์พิสิทธิ์ อาจเดช 

         11)  6650102548  นาย  อัครวัฒน์ พิมพ์เทศ 

         12)  6650102982  นาย  รัฐถากร มาตสวิง 

         13)  6650103611  นาย  ศิวพงษ์ ป้องศรี 

         14)  6650103886  นาย  ณัฐวุฒิ ศรีสมชัย 



         15)  6650104385  นาย  ภาสกร ชายศรี 

         16)  6650104617  นาย  ศราวิน ดีละอ่อน 

         17)  6650104655  นาย  กิตติ มีสาวัน 

         18)  6650104912  นางสาว  สิริลักษ์ ทวีอินทร์ 

   2. การจัดการงานช่างและผังเมือง 61312132 

         1)  6650100106  นางสาว  จิราภรณ์ เรืองบุญ 

         2)  6650101847  นาย  วัชรากร ดงขันตี 

         3)  6650105352  นาย  ประดิพัทธ์ ดำขำ 

   3. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต 61312133 

         1)  6650100700  นางสาว  นัฐฐาพร วรรณภูงา 

         2)  6650102436  นาย  จิระพงศ์ วงศร ี

         3)  6650102481  นาย  โชติวัฒน์ แก้วหล้า 

         4)  6650104371  นางสาว  นิศารัตน์ ทวงค์เงิน 

         5)  6650105181  นางสาว  พัชราภรณ์ เนตรแก้ว 

         6)  6650105313  นาย  สราวุฒ ิ ยุระตา 

ระดับปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 

   4. เทคโนโลยีไฟฟ้า 61332130 

         1)  6650100198  นางสาว  วิภาดา ชาญชัย 

         2)  6650101073  นาย  กฤษณะ สาตรา 

         3)  6650102300  นาย  ศุภกรณ์ รังระรื่น 

         4)  6650104600  นาย  ศรายุทธ โบราณมูล 

   5. การจัดการงานช่างและผังเมือง 61332132 

- ไม่มีผู้สมัคร  

   6. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต 61332133 

         1)  6650105013  นาย  สุกฤษฎิ์ มนตรี 

    



ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 

   7. วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม (WIL) 63312101 

         1)  6650100272  นางสาว  ศิรินภา ตรีโอษฐ 

         2)  6650100411  นางสาว  วรัญญา สายคำ 

         3)  6650101196  นาย  ศุภเมธ ประธาน 

         4)  6650104070  นางสาว  ณัฐชยา คำกอง 

         5)  6650104398  นางสาว  ดวงกมล จันเทส 

         6)  6650104944  นางสาว  จิรดาวรรณ พลอาจทัน 

         7)  6650105343  นางสาว  พัชรินทร์ มูลภาท ี

   8. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 61312107 

         1)  6650100065  นาย  ปรัชญา ลาภจิตร 

         2)  6650100283  นางสาว  สุนิษา จานคำภา 

         3)  6650101020  นาย  กฤษณรักษ์ ทองนึก 

         4)  6650101177  นาย  พงศพัศ พิเดช 

         5)  6650101408  นาย  กิตติเชษฐ ทนุวรรณ 

         6)  6650102287  นาย  ณัฐวัฒน์ วิเศษศรี 

         7)  6650102299  นาย  นุกูลกิจ ศรีมุกข์ 

         8)  6650102315  นาย  ณัฐภูมิ สุทธหลวง 

         9)  6650102396  นาย  ธนพล นันทวัฒน์ 

         10)  6650102510  นางสาว  วนิดา อ้อกลาง 

         11)  6650103042  นาย  ภูมิภาคิน หมวดชนะ 

         12)  6650103207  นางสาว  ชลธิชา โสกชาตรี 

         13)  6650103265  นางสาว  ภัทรลดา ปัจจัยคา 

         14)  6650103515  นาย  เทิดศักดิ์ คิดดี 

         15)  6650103701  นาย  ธนากร นิลมัย 

         16)  6650104191  นาย  รัฐภูมิ ชาภักดี 



         17)  6650104972  นาย  ทรงพล สงพระ 

         18)  6650105130  นางสาว  ณิชานันทน์ คลังกลาง 

         19)  6650105270  นาย  จิรพัชร นาคแสง 

         20)  6650105347  นาย  มณฑล ราชมุลตรี 

   9. วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการการผลิต) 61312109 

         1)  6650100658  นาย  ดลฤทธิ์ ศรีนามบุรี 

         2)  6650100984  นาย  ปพนธ์ สุวรรณเรือง 

         3)  6650102919  นางสาว  นัฐฐาพร วรรณภูงา 

         4)  6650104861  นางสาว  ศุภาวรรณ มาลาสาย 

         5)  6650105030  นาย  อธิภัทร บุดมงคล 

   10. วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) 61312111 

         1)  6650100185  นาย  ธีราเมท บัวคำโคตร 

         2)  6650100207  นาย  กิตติชัย พยุงวงษ์ 

         3)  6650100234  นางสาว  นันทพร นาอุดม 

         4)  6650100499  นางสาว  ธิดารัตน์ สุพร 

         5)  6650100591  นางสาว  ศิริรัตน์ นาคำ 

         6)  6650101320  นาย  ณัฐพงศ์ ปรีพูล 

         7)  6650101329  นาย  คณิศร ภารจรัส 

         8)  6650101994  นางสาว  กัญญาพัชร ทองกอง 

         9)  6650102350  นางสาว  วชิราภรณ ์ ปัดทุม 

         10)  6650102555  นาย  พงศ์พิสุทธิ์ พอค้ำ 

         11)  6650103512  นาย  ธเนศพล ศรีโยไว 

         12)  6650103730  นาย  อภิรักษ์ ยตะโคตร 

         13)  6650104114  นางสาว  กิตติยาพร สามพันเย็น 

         14)  6650104352  นาย  รุ่งวิทย์ จุฬุพงศ์ 

         15)  6650105028  นางสาว  ขวัญชนก ประวิเศษ 



         16)  6650105225  นาย  กิตติพงษ์ ศรีรังษ์ 

ระดับปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 

   11. วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม (WIL) 63332101 

         1)  6650104161  นาย  ทินภัทร โกษารักษ์ 

         2)  6650104164  นาย  ณัฐธัญ หงส์พิพิธ 

         3)  6650104545  นาย  อัครพล วรรณุเสน 

   12. วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการการผลิต) 61332109 

         1)  6650101872  นาย  ณัฐพงษ์ กาฬโอก 

   13. วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) 61332111 

         1)  6650102326  นางสาว  สุดารัตน์ โยพาน ี

         2)  6650103151  นางสาว  ปิยพร แสนสุภา 

         3)  6650103152  นางสาว  ชัชฎาภรณ ์ ประภาสพงษ์ 

         4)  6650103238  นางสาว  ธัญญารัตน์ คำมี 

         5)  6650104629  นาย  ปารินทร์ เพ็งทอง 

         6)  6650105065  นางสาว  จิรวรรณ ดวงมุลลี 

   14. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 61332107 

         1)  6650102718  นางสาว  มนทกานต์ สิมารักษ์ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 

   1. ภาษาอังกฤษ 61313002 

         1)  6650100021  นางสาว  ภััทรวดี ไร่ไสว 

         2)  6650100053  นางสาว  ประภัสสร สิมภา 

         3)  6650100067  นางสาว  พรรณิชา เถาวันดี 

         4)  6650100072  นาย  ผลิตโชค โสระธิวา 

         5)  6650100206  นางสาว  พัชรธิดา บุตรศรีภูมิ 



         6)  6650100408  นางสาว  มยุรฉัตร วิเท่ห์ 

         7)  6650100420  นางสาว  ญาณพัฒน์ สุขเที่ยง 

         8)  6650100490  นางสาว  อรวรรณ บุญไสย์ 

         9)  6650100495  นางสาว  ปนัดดา แสงแสน 

         10)  6650100542  นางสาว  อัญชลี สกุลลี 

         11)  6650100543  นางสาว  เพชรดา ทองกรณ์ 

         12)  6650100843  นางสาว  ปาริฉัตร ชุบสุวรรณ 

         13)  6650100868  นางสาว  ชลดา พลอยรัตน์ 

         14)  6650100964  นางสาว  อรปรียา บุตรบุญชู 

         15)  6650101014  นางสาว  อารยา ศรีโสภา 

         16)  6650101146  นางสาว  สุธาสิน ี แสงทอง 

         17)  6650101178  นาย  ทัตพล บุญครอบ 

         18)  6650101185  นาย  วรวุธ หาญสมบัติ 

         19)  6650101190  นาย  ศิรสิทธิ์ กันทรกุล 

         20)  6650101256  นางสาว  สิรินยา สีโสดา 

         21)  6650101324  นาย  ธนธร ตะวัน 

         22)  6650101330  นาย  พีรณัฐ ยอดวัน 

         23)  6650101576  นางสาว  ช่อลัดดา แถนสีแสง 

         24)  6650101678  นางสาว  เกศมณี ไชยเสือ 

         25)  6650101704  นางสาว  ปานตะวัน บุตรพรม 

         26)  6650101722  นางสาว  วิภาว ี เจริญดี 

         27)  6650101728  นาย  พุทธิพงษ์ ธงไชย 

         28)  6650101893  นางสาว  อรวรรณ ภูจอมนาค 

         29)  6650101981  นางสาว  เอมิกา พันธ์สุริยะกันต์ 

         30)  6650102085  นางสาว  กมลชนก อุทปา 

         31)  6650102151  นางสาว  ภัสรัฎดา อารมณ์สวะ 



         32)  6650102241  นางสาว  ปิยพร รัตนบุรัมย์ 

         33)  6650102271  นางสาว  สุภาภรณ์ ละอองเอก 

         34)  6650102376  นางสาว  วัลภา คัลนา 

         35)  6650102455  นางสาว  ศิริลักษณ์ น้อยมีเจริญ 

         36)  6650102461  นาย  สหรัช แก้วเกตุ 

         37)  6650102537  นางสาว  อชิรญา ผลช่วย 

         38)  6650102575  นางสาว  อมรรัตน์ สีผา 

         39)  6650102630  นางสาว  ปิยะธิดา ศาลางาม 

         40)  6650102695  นาย  วาสุเทพ ดวงแพงมาตร 

         41)  6650102812  นางสาว  วารุณี ใจซื่อ 

         42)  6650102832  นาย  ธนวัฒน ์ ไชยโยชน ์

         43)  6650102857  นางสาว  ดารณีนุช น้อยหว้า 

         44)  6650102875  นางสาว  พิมพ์ชนก สิริเขมานนท์ 

         45)  6650102892  นางสาว  เกล้านภา โยธารส 

         46)  6650103246  นาย  ชนะชัย ประทุมรุ่ง 

         47)  6650103453  นางสาว  ฉวีวรรณ ศรีแก่นกูด 

         48)  6650103805  นางสาว  สุภาพร พานสุวรรณ 

         49)  6650103836  นางสาว  สุพรรณษา แจ้งวงษ์ 

         50)  6650103962  นางสาว  ศิรินญา เพ็งวงษ์ษา 

         51)  6650104069  นางสาว  กัญชพร เพียกขุนทด 

         52)  6650104095  นาย  ภูรีพิชญ์ โชควัฒนพรหม 

         53)  6650104107  นางสาว  ฐิติกานต์ ดีรักษา 

         54)  6650104125  นางสาว  จิราพร กงเกตุ 

         55)  6650104133  นางสาว  สาธิตา เกตุชาติ 

         56)  6650104218  นางสาว  ดารินทร์ คำวิเศษ 

         57)  6650104309  นางสาว  ณัฐฌา วงษา 



         58)  6650104487  นางสาว  พรรณปพร มาจันแดง 

         59)  6650104536  นาย  เจสัน อเลกซานเดอร์ บิดเวลล์ 

         60)  6650104550  นาย  ณัฐวุฒิ ประทุมชัย 

         61)  6650104649  นางสาว  ฟ้าอุไร อัดโดดดร 

         62)  6650104670  นาย  ศิษกะ ชาลีแดง 

         63)  6650104678  นางสาว  อารียา คำดี 

         64)  6650104766  นางสาว  ชลิดา ฉายสุวรรณ 

         65)  6650104868  นางสาว  กุลธิดา พงษ์อินทร์วงศ์ 

         66)  6650104870  นาย  พุฒิพงษ์ ชะสิงห์ 

         67)  6650104915  นาย  กชกิจจพัฒน์ พัตภักดิ์ 

         68)  6650105038  นางสาว  อัญชิสา สืบเพ็ง 

         69)  6650105051  นาย  ภคพัฒน์ ปฏิสัมภิทาวงศ์ 

         70)  6650105113  นางสาว  สุพรรณี คงรังสรรค์ 

         71)  6650105156  นางสาว  กุลณัฐ กลิ่นศรีสุข 

         72)  6650105169  นางสาว  สุภาวด ี บัวหนอง 

         73)  6650105209  นางสาว  ปิยฉัตร โต้งค้อม 

         74)  6650105257  นางสาว  สุวพิชชา ปัตตาเคนัง 

         75)  6650105320  นางสาว  เอริกะ มาทสึอุระ 

         76)  6650105369  นางสาว  กัญญารัตน์ เทือกกอง 

   2. นาฎศิลป์และการละคร 61313005 

         1)  6650100824  นางสาว  อารยา นาสะอ้าน 

         2)  6650101085  นางสาว  วรรณกร บุสดี 

         3)  6650101379  นาย  ณัฐชนน มูลสาร 

         4)  6650101461  นางสาว  สุพัตรา สมบูณ์ความสุข 

         5)  6650101864  นางสาว  พรพรรณ ปานดำ 

         6)  6650102125  นางสาว  ปวิตรา พรมป้อง 



         7)  6650102999  นาย  ทักษิณ สุวรรณโสภา 

         8)  6650103209  นาย  อภัสนันท์ ศรีฐิติวัชร ์

         9)  6650103292  นาย  ถิรคุณ มาโมด 

         10)  6650103404  นางสาว  กัญญารัตน์ สีหานาม 

         11)  6650104052  นาย  ธนากร กุมภวงค์ 

         12)  6650104753  นางสาว  เกวลิน จิมานัง 

         13)  6650104825  นาย  วันชนะ ปูเวสา 

         14)  6650105268  นาย  จิตรเทพ โสสีสุข 

   3. ดนตรี (แขนงดนตรีสากล) 61313026 

         1)  6650100314  นาย  วีรกิตติ์ ชมขุนทด 

         2)  6650100665  นาย  วันชนะ คุ้มกลาง 

         3)  6650100791  นาย  บัณฑิต มุระมาต 

         4)  6650101251  นาย  นนทวัตร์ นนทะบุตร 

         5)  6650101747  นาย  วีรชัย ปั้นโต 

         6)  6650103369  นาย  ชนาธิป ดีเลิศ 

         7)  6650103518  นาย  บัณฑิต มาเเพ 

         8)  6650103640  นาย  ธวัชชัย เเสนโคก 

         9)  6650103966  นาย  ปิยะราช ตะภา 

         10)  6650104145  นาย  ชยานันต์ ช้างดำ 

         11)  6650104313  นาย  ภูวเดช โสภารัตน ์

         12)  6650104894  นาย  ณัฐพร ศรีลากุล 

         13)  6650105117  นาย  กฤษดา ศรีพลชุม 

         14)  6650105140  นาย  กรวิชญ์ สงภูล ี

         15)  6650105284  นาย  ภาณุวิชญ์ พรมธิดา 

   4. ดนตรี (แขนงดนตรีเทคโนโลยี) 61313015 

         1)  6650103218  นาย  สุครินทร์ ศุภวิเศษ 



         2)  6650104315  นาย  ภูวเดช โสภารัตน ์

   5. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 61313014 

         1)  6650100760  นางสาว  อรยา ผาพองยุน 

         2)  6650101129  นางสาว  จุฑามาศ กุฎีคง 

         3)  6650101677  นางสาว  จีระนันท์ อาจมูลลา 

         4)  6650102255  นางสาว  FENG JIAMENG 

         5)  6650102554  นางสาว  นันทิดา พรมชัย 

         6)  6650102879  นางสาว  ปิยะธิดา ทศดร 

         7)  6650103707  นางสาว  ปิยธิดา แท้สูงเนิน 

         8)  6650104089  นางสาว  ศศิกานต์ ทะวงศ์นา 

         9)  6650105139  นาย  พิพัฒน์ เศษภักดี 

   6. ภาษาไทย 65313001 

         1)  6650100833  นางสาว  ธมลวรรณ ลือประเสริฐ 

         2)  6650100852  นางสาว  อิศรา กุลตา 

         3)  6650101522  นางสาว  ชวิศา โพธิรส 

         4)  6650101800  นางสาว  นิฐิวดี ไชยมาลี 

         5)  6650102219  นาย  ทวีศักดิ์ วารินทร์ 

         6)  6650102224  นางสาว  ภาวดี ตั้งมั้่น 

         7)  6650102319  นางสาว  วราภรณ์ นพบาล 

         8)  6650102488  นางสาว  จิรนันท์ น้ำทิพย์ 

         9)  6650102524  นางสาว  สุวิภา ทศภูชัย 

         10)  6650103866  นางสาว  สุณิศา ปัญญา 

         11)  6650104090  นางสาว  นิพาดา หินสอ 

         12)  6650104110  นางสาว  มาริษา เดิงขุนทด 

         13)  6650104314  นางสาว  ชมพูนุช อุปดี 

         14)  6650104334  นางสาว  กัญญารัตน์ บุตรสงค์กา 



         15)  6650104671  นางสาว  กัญญารัตน์ อันทะนิล 

         16)  6650104866  นางสาว  วรรัตน์ รัตนการ 

         17)  6650105220  นางสาว  อาทิตยา ไลไธสง 

    

   7. ภาษาจีน 61313007 

         1)  6650100087  นางสาว  นภัสสร คำโสภา 

         2)  6650100098  นางสาว  ฑิฆัมพร บุญจันทร์ศรี 

         3)  6650100621  นางสาว  กัญญาภรณ์ คำสุพรม 

         4)  6650100629  นางสาว  ฉัตรกมล พิมพ์สวัสดิ์ 

         5)  6650100839  นางสาว  ณัฐนันท์ เลิศธนชัยหิรัญ 

         6)  6650101060  นางสาว  ปรัชญา ราชวงค ์

         7)  6650101236  นางสาว  กาญนรินทร์ ทองมี 

         8)  6650101286  นางสาว  ณัฐธิดา เหล่าทองสิงห์ 

         9)  6650101399  นาย  สุเมธ เสมียนรัมย์ 

         10)  6650101671  นางสาว  เกตน์สิรี บุพตา 

         11)  6650101672  นางสาว  ฉัตรพร สีแวงเขตร์ 

         12)  6650101696  นางสาว  กมลวรรณ สิงหไกรหาญ 

         13)  6650102542  นางสาว  ลักขณา เนตรโสภา 

         14)  6650102635  นาย  ชนาธิป วรสาร 

         15)  6650102670  นางสาว  ภัทรวรินทร์ คูณดก 

         16)  6650102716  นางสาว  ณัชปภา เจริญสุข 

         17)  6650102823  นางสาว  สุทธิดา ตะรุวรรณ์ 

         18)  6650103081  นาย  ภาคิน คนซื่อ 

         19)  6650103704  นางสาว  พัชลิดา นราวัง 

         20)  6650103713  นางสาว  วรรณรี นวลนุกูล 

         21)  6650103832  นางสาว  หงสรถ มูลสุวรรณ์ 



         22)  6650103991  นางสาว  ณัฏฐ์นรี โยธาภักดี 

         23)  6650104105  นางสาว  ปาณิศา เที่ยงธรรม 

         24)  6650104549  นางสาว  กัลยกร ชิมโพธิ์คลัง 

         25)  6650104930  นางสาว  อมลวรรณ มาสันติ 

         26)  6650105195  นางสาว  ศิริลักษณ์ ปานยืน 

   8. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) 65313045 

         1)  6650100118  นางสาว  ศิริลักษณ์ ปุณยกมลพันธ์ 

         2)  6650102583  นางสาว  โชติกา สิงห์ทอง 

   9. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม) 65313046 

         1)  6650104539  นาย  เจสัน อเลกซานเดอร์ บิดเวลล์ 

         2)  6650104989  นางสาว  นภัสร อ่ิมสมบูรณ์ 

   10. ปรัชญา สังคมและวัฒนธรรม 62313041 

         1)  6650102014  นางสาว  จิรัชยา แดงจันทึก 

         2)  6650102928  นาย  ปาณัท ยาไธสง 

         3)  6650102939  นางสาว  นางสาวขวัญจิรา ประโพธิศรี 

         4)  6650102943  นางสาว  ขวัญนภา ประโพธิศรี 

         5)  6650103224  นางสาว  สุพิชชา วงศ์เสนา 

         6)  6650104540  นาย  เจสัน อเลกซานเดอร์ บิดเวลล์ 

         7)  6650102527 นาย  บัวทองทวี พลเยี่ยม 

         8)  6650102550 นาย  จันทรวรรณ อินทะพันธ์ 

   11. บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 64313011 

         1)  6650103958  นางสาว  สุพิชญา วรสาร 

ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.) 

   12. ศิลปกรรมศาสตร์ (แขนงทัศนศิลป์) 66313047 

         1)  6650104063  นางสาว  ภัทรวรินทร์ สดมพฤกษ์ 

         2)  6650104596  นางสาว  วริษา ตรีประสิทธิ์ชัย 



         3)  6650104864  นาย  ทศพร ศรีโนรินทร์ 

         4)  6650105246  นาย  อัษฎาวุธ จันประทัด 

   13. ศิลปกรรมศาสตร์ (แขนงประยุกต์ศิลป์) 66313048 

         1)  6650103445  นาย  ณภัทร ภวภูตานนท์ 

คณะวิทยาการจัดการ 

ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 

   1. การตลาด 65314012 

         1)  6650100041  นางสาว  เกวรินทร์ สีเครือดง 

         2)  6650100204  นางสาว  สิริพร ยวงสอน 

         3)  6650100260  นาย  สมชาย แสงสว่าง 

         4)  6650100268  นาย  ธนาคาร พลสนอง 

         5)  6650100737  นางสาว  ณัฐวดี ภูดวงจิตร์ 

         6)  6650100761  นางสาว  ทักษอร พาลเหนือ 

         7)  6650100899  นางสาว  ปทุมพร พันธิทักษ์ 

         8)  6650101380  นางสาว  ธนาภา มูลจิต 

         9)  6650101402  นางสาว  ชุติกาญจน์ ซาไซ 

         10)  6650101700  นางสาว  อภิญญา บุญช่วย 

         11)  6650101703  นางสาว  ดรุณี ประทุมวัน 

         12)  6650101828  นางสาว  กุลณัฐธิดา กฤษทอน 

         13)  6650101989  นางสาว  อภิสรา วิชาชัย 

         14)  6650102094  นางสาว  ปาริชาติ เอกสิงห์ 

         15)  6650102204  นางสาว  ชลธิชา พันทอง 

         16)  6650102646  นางสาว  อลิสา ศรีขวา 

         17)  6650102846  นางสาว  จิราภรณ์ ป้องกัน 

         18)  6650103001  นางสาว  จิราภรณ์ กาจหาญ 



         19)  6650103079  นางสาว  ปนัดดา บิงขุนทด 

         20)  6650103472  นางสาว  อังคณา กอบทอง 

         21)  6650103509  นางสาว  จุฑารัตน์ จราฤทธิ์ 

         22)  6650104178  นาย  ศักดิ์ชัย มหามารถ 

         23)  6650104770  นางสาว  นริศรา ทศราช 

         24)  6650104775  นางสาว  เพ็ญนภา นวนพี ้

         25)  6650104942  นาย  ธันยธรณ์ ยุระพันธ์ 

   2. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 61314013 

         1)  6650100161  นาย  ฐิติพงษ์ เจตวัฒน์ 

         2)  6650101226  นาย  สมประสงค์ ลาภผล 

         3)  6650102564  นางสาว  ณัฐนันท์ นนท์ศรีราช 

         4)  6650102967  นางสาว  นภัสสรา ศรีสมบัติ 

         5)  6650102981  นางสาว  สุกัญญา แก้วแสง 

         6)  6650103947  นางสาว  เสาวภาคย์ จันทะเรือง 

         7)  6650104666  นางสาว  กานต์สินี เหล่าขัติยะ 

         8)  6650104714  นาย  ทองพิทักษ์ มูลหล้า 

         9)  6650104797  นางสาว  นิยุตา เดินหน 

   3. การจัดการ 61314017 

         1)  6650100148  นาย  วีรชน ชินภูเขียว 

         2)  6650100329  นาย  พีระพล สำโรงแสง 

         3)  6650100380  นางสาว  หทัยกาญจน์ มอม 

         4)  6650100453  นางสาว  ลลิตวดี ดำเนินงาม 

         5)  6650100507  นางสาว  มนัสนันท์ คำมุลคร 

         6)  6650100521  นางสาว  นันทิชา สุทธิชุม 

         7)  6650100612  นางสาว  รุ่งรพี เกษมสานต์ 

         8)  6650100655  นาย  ภควัตร แคนติ 



         9)  6650100883  นาย  จาตุรพงศ์ อันทะวงษ์ 

         10)  6650100888  นาย  จิรวัฒน ์ ประมูลจะนัง 

         11)  6650100945  นางสาว  กนกอร วงษาจันทร์ 

         12)  6650101564  นางสาว  พัชราภา บุญศรี 

         13)  6650101579  นางสาว  เมธินี มะโนขันธ์ 

         14)  6650101807  นาย  พงษ์พัสกร โคตวงศ ์

         15)  6650101877  นางสาว  สุจิตา จูวัฒนสำราญ 

         16)  6650102465  นาย  ภูรินทุ์ อารี 

         17)  6650102656  นางสาว  นางสาวขวัญจิรา ประโพธิศรี 

         18)  6650102714  นางสาว  พิยดา พรมรินทร์ 

         19)  6650102852  นางสาว  พิมลรัตน์ อุตรศรี 

         20)  6650103019  นางสาว  สุภาพร ประทุม 

         21)  6650103043  นาย  โพธินันต์ นันดี 

         22)  6650103073  นาย  ยุคลเดช มาตเลิง 

         23)  6650103077  นางสาว  ฑิฎา ปราบพาล 

         24)  6650103078  นาย  ภาคิน คนซื่อ 

         25)  6650103297  นางสาว  ธิดารัตน์ พงษ์ผือฮี 

         26)  6650103318  นางสาว  สิริวิมล คนซื่อ 

         27)  6650103344  นางสาว  กนกอร สีไพร 

         28)  6650103686  นางสาว  ยุภาพร แสนบุตร 

         29)  6650104025  นางสาว  วันวิษา วงษาไชย 

         30)  6650104197  นางสาว  ศศิวิมล ใจดี 

         31)  6650104316  นางสาว  วิมลสิริ สิงห์โชติสุขแพทย์ 

         32)  6650104399  นางสาว  ณัฐณิชา โคตรวัตร์ 

         33)  6650104455  นางสาว  ภัสดา ไชยา 

         34)  6650104533  นางสาว  ธิดาพร เกษรสมบัติ 



         35)  6650104719  นางสาว  ปาริฉัตร ภูครองนาค 

         36)  6650105078  นาย  ชัชวาล ภูอาราม 

         37)  6650105231  นางสาว  ณัฐธิดา ถินมานัด 

   4. การโรงแรมและการท่องเที่ยว 62314019 

         1)  6650100168  นางสาว  พรสวรรค์ หลงเชิง 

         2)  6650100297  นางสาว  พรวิไล แก้วพิมพ์ 

         3)  6650100449  นางสาว  ปรนันท์ สิทธิการ 

         4)  6650101087  นางสาว  กมลชนก พัฒทอง 

         5)  6650101088  นางสาว  เบญจมาศ นามวงษ์ 

         6)  6650101203  นางสาว  ดวงลดา สุภาพ 

         7)  6650102531  นางสาว  กนกวรรณ อาจวิเชียร 

         8)  6650102533  นางสาว  กนกพร พวงลุน 

         9)  6650102728  นาย  ธีรพงษ์ สีหราช 

         10)  6650102869  นางสาว  ชมพูนุช ยมภา 

         11)  6650103575  นาย  วุฒินันท์ เมืองศรี 

         12)  6650103678  นางสาว  วราพร หามะฤทธิ์ 

         13)  6650103682  นางสาว  นิพาดา คำแดงไสย์ 

         14)  6650103710  นางสาว  ชลธิชา ประมันโต 

         15)  6650103872  นางสาว  พิยดา พรมรินทร์ 

         16)  6650103944  นางสาว  ชนิตา แสนโคตร 

         17)  6650103995  นางสาว  พัชราภา บุญศรี 

         18)  6650104062  นางสาว  โสภิตา แสนสิงห์ 

         19)  6650104066  นางสาว  รพี กลางยาแสน 

         20)  6650104687  นางสาว  กิติมา ยาเดฟ 

         21)  6650104732  นางสาว  ปาริฉัตร ภูครองนาค 

         22)  6650105086  นางสาว  ศิริลักษณ์ จันทร์เหลือง 



         23)  6650100304  นางสาว  เขมรินทร์ บุญหล้า 

   5. ธุรกิจดิจิทัล (WIL) 63314041 

         1)  6650104644  นางสาว  ชนิดา คำกอง 

         2)  6650104838  นางสาว  สุนิสา คงสวัสดิ์ 

ระดับปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 

   6. การตลาด 65334012 

         1)  6650100078  นางสาว  สาวิตรี โพธิ์แสงดา 

         2)  6650100337  นางสาว  ญาณิศา รินทา 

         3)  6650102803  นางสาว  ตวงทอง อนันเอื้อ 

         4)  6650102804  นางสาว  สกาวเดือน บุดสีสวย 

         5)  6650102808  นางสาว  กฤติมาพร จรรยา 

         6)  6650103041  นางสาว  ลินดา ไลออน 

         7)  6650103048  นางสาว  ญาณิศา ประตาทะกา 

         8)  6650103060  นางสาว  อาภัสรา ศึกษา 

         9)  6650103350  นางสาว  อนุสรา สายแขม 

         10)  6650103353  นางสาว  ฐิติมา เพียรสิงห์ 

         11)  6650103689  นางสาว  ิมินตรา รัชเสนา 

         12)  6650104035  นางสาว  เมขลา จ่ายก 

         13)  6650104248  นางสาว  ศศินิภา พิมพ์เสน 

         14)  6650104253  นางสาว  ณิชกานต์ ปะริเวทัง 

         15)  6650104290  นางสาว  พิมพ์พิศา วงศ์พล 

         16)  6650104982  นางสาว  สโรชา โสมาสุข 

   7. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 61334013  

         1)  6650104040  นางสาว  พิชญ์สินี วรรณทอง 

         2)  6650104495  นาย  ชยุต เนียมหอม 

         3)  6650104801  นางสาว  อรณี ตลาดเงิน 



         4)  6650104811  นางสาว  สุพัตรา ทองพิลา 

   8. การจัดการ 61334017 

         1)  6650100773  นางสาว  พัชราพร สีหะวงศ์ 

         2)  6650100774  นางสาว  นรีรัตน์ มีแจ้ง 

         3)  6650100988  นาย  วรวุฒ ิ รัตนะโชติ 

         4)  6650103148  นางสาว  ชัชฎาภรณ ์ ประภาสพงษ์ 

         5)  6650103149  นางสาว  ปิยพร แสนสุภา 

         6)  6650103239  นางสาว  ธัญญารัตน์ คำมี 

         7)  6650104159  นางสาว  ปิยธิดา สุริโย 

   9. การโรงแรมและการท่องเที่ยว 62334019 

         1)  6650100131  นางสาว  ศิรประภา ช่างสูงเนิน 

         2)  6650100847  นางสาว  ชลธิชา เทพธานี 

         3)  6650102392  นางสาว  ธัญมาส ถาวงษ์กลาง 

ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) 

   10. การบัญชี 64314020 

         1)  6650100050  นางสาว  แน็ตทิญา บุญสินไชย 

         2)  6650100216  นางสาว  แจ่มใส เดชโกพรม 

         3)  6650100219  นางสาว  สุพรรณิกา ลาลู่ 

         4)  6650100525  นางสาว  พิมระภัส ดีพลงาม 

         5)  6650100552  นางสาว  น.ส ศิริลักษณ์ ไชยศิลป์ 

         6)  6650100987  นางสาว  นันธิญา พันธุ์สุวรรณ์ 

         7)  6650101113  นางสาว  ปารวี อ่องสา 

         8)  6650101412  นางสาว  กนกวรรณ อินอ่อน 

         9)  6650101521  นางสาว  วิฐิติญาร์ คำสา 

         10)  6650101719  นางสาว  จันทร์จิรา ด้วงเงิน 

         11)  6650101842  นาย  วิทย์ เหมะธุลิน 



         12)  6650102011  นางสาว  นภัสวรรณ กัปปันโน 

         13)  6650102121  นางสาว  ธัญวรัตม์ ชมศรีสวัสดิ์ 

         14)  6650102259  นางสาว  ยุภาวดี แช่มจันทึก 

         15)  6650102260  นางสาว  ขวัญฤทัย ลามพัฒน์ 

         16)  6650102433  นางสาว  จารุพร แก้วก่า 

         17)  6650102446  นางสาว  เกณิกา จรูญไสย 

         18)  6650102493  นางสาว  เพ็ญนภา นวนพี ้

         19)  6650102988  นางสาว  ศิริลักษณ์ อินสำราญ 

         20)  6650103002  นางสาว  ศิริประภา ศรีษะโคตร 

         21)  6650103474  นางสาว  อพัชนิภา ปิดตายะโส 

         22)  6650103987  นางสาว  อภิสรา พลไชยขา 

         23)  6650104032  นาย  พงษ์พัฒน์ เชื้อกุล 

         24)  6650104564  นางสาว  กุสุมา โศกชาตรี 

         25)  6650104639  นาย  ธเนศ ถานะ 

         26)  6650104660  นางสาว  ปวีณา ภูทองคำ 

         27)  6650104704  นางสาว  อิสราภรณ์ โพธิกุดไสย 

         28)  6650104851  นางสาว  อรวรรณ คนหาญ 

         29)  6650104875  นางสาว  ชุตินันท์ วัฒนะคันธาร์พันธ์ 

         30)  6650104908  นางสาว  จุฑามาศ บุ้งสิงห์ทอง 

         31)  6650105234  นางสาว  อำคา ดีกลั่น 

         32)  6650105248  นางสาว  ปนัดดา ปิตฝ่าย 

         33)  6650105282  นางสาว  พิยดา มะรังสี 

         34)  6650105327  นาย  อัฐนันท์ พิมพ์ปรุ 

ระดับปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) 

   11. การบัญชี 64334020 

         1)  6650100871  นางสาว  สุชาดา นาคำภา 



         2)  6650101247  นางสาว  กนกพร ตางจงราช 

         3)  6650103074  นางสาว  ฐิติวรดา ด้วงคำจันทร์ 

         4)  6650103263  นางสาว  ทักษอร วุฒิสาร 

         5)  6650103419  นางสาว  อรรถวดี สีทน 

         6)  6650103423  นางสาว  โชติกาล กาฬหว้า 

         7)  6650103424  นางสาว  อริยา ศรีลากลาง 

         8)  6650103425  นางสาว  ศศิกานต์ ยอดวงกอง 

         9)  6650103426  นางสาว  ทรงสุดา สวัสดิ์จิตต์ 

         10)  6650103486  นางสาว  ปิยะนุช แสงโพธิ์ดา 

         11)  6650103487  นางสาว  อมรรัตน์ ยอดเจริญ 

         12)  6650103534  นางสาว  ออนอุมา เสนาธรรม 

         13)  6650103756  นางสาว  ภัทราภรณ์ พฤษชาติ 

         14)  6650104153  นางสาว  พรสวรรค์ สีห์ราช 

         15)  6650104579  นางสาว  สุกัญญา สวนไผ่ 

         16)  6650105035  นางสาว  สมหมาย สิมสวัสดิ์ 

         17)  6650105137  นางสาว  ศศิธร เพียโคตรแก้ว 

         18)  6650105218  นางสาว  ชมพูพาน อุทัยประดิษฐ 

ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) 

   12. เศรษฐศาสตร์ 61314040 

         1)  6650100795  นาย  ภัควัฒน์ แก่นนาคำ 

         2)  6650104172  นางสาว  นันทพร สว่างเนตร 

         3)  6650104543  นาย  เจสัน อเลกซานเดอร์ บิดเวลล์ 

ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) 

   13. นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ในสื่อดิจิทัล) 65314034 

         1)  6650100318  นางสาว  จิราภรณ์ คำล้าน 

         2)  6650100601  นางสาว  ชนม์ชนก แก้วเพ็ชร 



         3)  6650100667  นางสาว  ณัฐสุรางค์ อนุฤทธิ์ 

         4)  6650101003  นางสาว  ศุภธิดา กลมเกลียว 

         5)  6650102164  นาย  ภานุวัฒน ์ บางสำรวจ 

         6)  6650103129  นางสาว  ดวงลดา สุภาพ 

         7)  6650103168  นางสาว  สุธาวัลย ์ ฉิมงาม 

         8)  6650104370  นางสาว  ชลลดา บุตรดาสิม 

         9)  6650104436  นางสาว  พรนภา ปาโสม 

         10)  6650104439  นางสาว  ณัฐกานต์ ชูศรีทอง 

         11)  6650104817  นางสาว  ปารวี ศรีโยหะ 

         12)  6650104826  นาย  ปิยวัฒน์ นายสินธุ์ 

         13)  6650105092  นางสาว  ธนัญญา นาวัน 

   14. นิเทศศาสตร์ (การผลิตอีเว้นท์และการจัดการนิทรรศการ) 65314035 

         1)  6650100582  นางสาว  ลลิตวดี ดำเนินงาม 

         2)  6650102885  นางสาว  วรรณนิสา สุขยา 

         3)  6650102886  นางสาว  สุพรรษา ไชยประเสริฐ 

         4)  6650103616  นางสาว  อัญชนา อาจหาญ 

         5)  6650104024  นางสาว  ปณิตา สุมัง 

         6)  6650104713  นางสาว  อารีญา ภูต้องศรี 

         7)  6650104933  นาย  กฤตภาส จันทร์เพ็ง 

         8)  6650105061  นางสาว  สุวนันท์ ผาแก้ว 

 
 
 
 
 
 
 

   



คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 

   1. เกษตรศาสตร์ 65315001 

         1)  6650100386  นางสาว  ธิดารัตน์ กวนศรีรักษ์ 

         2)  6650100431  นางสาว  ศิรินภา ตรีโอษฐ 

         3)  6650100510  นางสาว  พัชราภรณ์ ภูชะโอม 

         4)  6650100605  นาย  กฤษฎา เหมือนเตย 

         5)  6650100758  นาย  ภานุพงษ์ ผ่องแผ้ว 

         6)  6650101612  นางสาว  อมรรัตน์ อินทร์นา 

         7)  6650101724  นางสาว  รัตติกาล รัชส ี

         8)  6650102206  นาย  เชตะวรรณ นักรบ 

         9)  6650102680  นางสาว  อริสา โจนส ์

         10)  6650102777  นาย  ศุภณัฐ สังวรโยธิน 

         11)  6650102853  นาย  จิณพรต บุญคุ้ม 

         12)  6650103785  นาย  ธนคาร กระฉอดนอก 

         13)  6650103840  นางสาว  กันทลัส ผู้ดี 

         14)  6650104409  นางสาว  หงส์ฤทัย นิวงษา 

         15)  6650104411  นางสาว  กรสุรีย์ สุวรรณเพชร 

         16)  6650104607  นาย  ธนภัทร คำเพราะ 

   2. เทคโนโลยีการอาหาร 65315003 

         1)  6650100124  นางสาว  วรินยุพา ชาญชัย 

         2)  6650100241  นางสาว  ณัฐริกา สระทองขม 

         3)  6650100873  นางสาว  สิริลักษณ์ ปัญญาละ 

         4)  6650100918  นางสาว  อภิญญา เก่งสาริการณ์ 

         5)  6650101044  นางสาว  อรวรรณ ศรีพาลา 



         6)  6650104716  นาย  ปิยวัฒน์ สมภาร 

         7)  6650104924  นาย  นิติรัฐ ชุมมุง 

         8)  6650104994  นาย  จตุพล ทิพนธร 

         9)  6650105162  นางสาว  หงษ์์ฟ้า วุฒิสาร 

         10)  6650105345  นาย  อัครพล ฉัตรศรี 

   3. สัตวศาสตร์ 65315005 

         1)  6650100096  นาย  คณิศร ภารจรัส 

         2)  6650100109  นาย  กฤษฎา กองทองนอก 

         3)  6650100117  นาย  ทัศกรณ์ พิกุลศรี 

         4)  6650100221  นาย  ศุภวิชญ์ ทองดี 

         5)  6650100296  นาย  นัฐพงษ์ กำมา 

         6)  6650100317  นางสาว  กุลธิดา อาศัยสงฆ์ 

         7)  6650100321  นางสาว  ญาราภรณ์ เจริญดง 

         8)  6650100344  นาย  ฐาปกร พิมพล 

         9)  6650100403  นางสาว  ธนพร ภูเด่นใส 

         10)  6650100414  นาย  สิรภพ เบญจประเสริฐ 

         11)  6650100512  นางสาว  สุกัญญา แก้วสิมมา 

         12)  6650100546  นาย  วัฒนพงษ์ รางศรี 

         13)  6650100623  นาย  อัครชัย แคนราษฎร 

         14)  6650100864  นางสาว  สุธิดา คงนิล 

         15)  6650100882  นางสาว  วิภาวด ี สายสมบูรณ์ 

         16)  6650100950  นางสาว  สุวดี ภูพันหงษ์ 

         17)  6650101253  นางสาว  ยุวธิดา ทองภู 

         18)  6650101797  นาย  จิตติพัฒน์ ตอบกลาง 

         19)  6650102027  นาย  นราเทพ ปุริมาเต 

         20)  6650102089  นาย  อิสระพงษ์ ธรรมิภักดิ์ 



         21)  6650102156  นาย  วินัย สิมมะลี 

         22)  6650102188  นางสาว  ยุพารัตน์ เปลี่ยนรัมย์ 

         23)  6650102227  นาย  ธนากร คำสุดที 

         24)  6650102231  นาย  ภูมิรินทร์ ทองอาษา 

         25)  6650102268  นาย  วิชาญ ศรีแก้ว 

         26)  6650102355  นางสาว  สุชานันท์ พลดงนอก 

         27)  6650102866  นางสาว  เจิ้นไข่หญิง โทอ้ึน 

         28)  6650102925  นาย  วสุกฤต ประจุดทะศรี 

         29)  6650102929  นางสาว  รวินท์นิภา นามุลทา 

         30)  6650103463  นาย  อภิวิชญ์ อุปพันธ์ 

         31)  6650103870  นาย  พรเทพ แสนเฮ้า 

         32)  6650104012  นาย  ศิโรจน์ สุริวัตร 

         33)  6650104224  นาย  วชิรวิทย ์ สาศิริ 

         34)  6650104367  นาย  อภิสิทธิ์ ศรีพฤกษภูมิ 

         35)  6650104452  นางสาว  สุจิตตา ทานรัมย์ 

         36)  6650104519  นาย  เจษฎากร ศรีกลับ 

         37)  6650104712  นางสาว  สุวิชาดา บุตรสอน 

         38)  6650104717  นาย  สหรัถ แสงสีงาม 

         39)  6650104727  นาย  พีระภัทร จันทร์สว่าง 

         40)  6650104839  นาย  นวพล ทองชมภู 

         41)  6650104840  นาย  สิทธิพร อ่อนทุ่ม 

         42)  6650104877  นาย  ณัชพล นาคมนต์ 

         43)  6650104913  นาย  วิชาญ สิงห์ทอง 

         44)  6650104943  นางสาว  ปวันรัตน์ ศรีเสนซุย 

         45)  6650105111  นาย  วิชญะ ปะกิสังข์ 

    



   4. เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร 65315006 

- ไม่มีผู้สมัคร  

   5. บริหารธุรกิจเกษตร 65315007 

         1)  6650100195  นางสาว  ลออรัตน์ แสงบุดดา 

         2)  6650100921  นางสาว  พัชรพร น้อยเสนา 

         3)  6650101006  นางสาว  ฐิติรัตน์ ประทุมทิพย์ 

         4)  6650102664  นางสาว  อรพรรณ กุสุมาร 

         5)  6650102669  นาย  ศักดิ์ชัย สุทธิสาร 

         6)  6650102884  นางสาว  สุคนธ์ทิพย์ โพธิ์พัฒน์ 

         7)  6650103088  นางสาว  ขวัญชนก ชมภูนุช 

         8)  6650103975  นาย  นพคุณ สุวรรณศรี 

         9)  6650103996  นาย  พธนพันธ์ จันทรประทักษ์ 

         10)  6650103997  นาย  เอกรินทร์ ทาแพงน้อย 

         11)  6650104106  นางสาว  ฐิติมา อาชนะชัย 

         12)  6650104226  นาย  พลฤทธิ์ หลาวเงิน 

         13)  6650104254  นาย  ชินวัตร พร้อมจิตร 

         14)  6650105077  นางสาว  สุจินดา นันทอง 

         15)  6650105141  นาย  ศักดากร อันบุรี 

         16)  6650105269  นางสาว  จิราพร บัวสิม 

   6. นวัตกรรมเทคโนโลยีเครื่องจักรกล (WIL) 63315017 

- ไม่มีผู้สมัคร  

   7. เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ 65315018 

         1)  6650100405  นางสาว  ธนพร ภูเด่นใส 

         2)  6650100727  นางสาว  อาทิตยา สิงห์เขียว 

         3)  6650100970  นางสาว  ศิรประภา พะยอมหอม 

         4)  6650101303  นาย  ณัฐวุฒิ หม่อมกระโทก 



         5)  6650101523  นางสาว  วศินี ซื่อตรง 

         6)  6650102004  นาย  ธรรมรักษ์ วารินสุก 

         7)  6650102232  นางสาว  สุพัตรา ลืออำนาจ 

         8)  6650102395  นางสาว  กัลยา ดวงแก้ว 

         9)  6650102590  นางสาว  ลลินภัทร สายโสภา 

         10)  6650102927  นางสาว  ศิริพร เหล่าพิเดช 

         11)  6650102998  นางสาว  วิภาดา ผลเลขา 

         12)  6650103004  นางสาว  อนงค์นาฎ พุ่มจันทร์ 

         13)  6650103278  นางสาว  ทิพย์อักษร โพติยะ 

         14)  6650103830  นางสาว  ปิยะนัฐ อังคะคำมูล 

         15)  6650104819  นาย  ภูรีพัฒน์ แสงบัณฑิต 

คณะนิติศาสตร ์

ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) 

   1. นิติศาสตร์ 63316101 

         1)  6650100097  นาย  อภิเทพ ไกรพินิจ 

         2)  6650100132  นาย  รัฐศาสตร์ ทองหนองบัว 

         3)  6650100146  นางสาว  ติรยา โทฮาด 

         4)  6650100180  นางสาว  พัชราภา ชิณนาค 

         5)  6650100205  นาย  ณัฐพงศ์ ผาคำ 

         6)  6650100231  นาย  อภิศักดิ์ นนทภัก 

         7)  6650100291  นางสาว  ปิยาอร สายงาม 

         8)  6650100307  นางสาว  ชนินธร แสนสร้อย 

         9)  6650100469  นางสาว  ศศิกาญจน์ จตุเทน 

         10)  6650100500  นางสาว  ณัฐมล ชัยฤาชา 

         11)  6650100545  นางสาว  กนกวรรณ ศรีโรจน์ 



         12)  6650100563  นางสาว  มนัสนันท์ พัฒนาศรี 

         13)  6650100651  นางสาว  สุนิตา มัญสา 

         14)  6650100654  นางสาว  กิตติยา จันทร์ปรุง 

         15)  6650100741  นางสาว  อธิชา ภูชมชื่น 

         16)  6650100832  นางสาว  ศิริธร นราธร 

         17)  6650100844  นางสาว  คณิตตา เหล่าชัย 

         18)  6650100846  นาย  วัชระ สายประสาท 

         19)  6650100887  นาย  ไกรษร อ่ิมพร 

         20)  6650100916  นาย  จักรพรรณ ผิวนวล 

         21)  6650100931  นางสาว  นราภรณ์ สุดตา 

         22)  6650101026  นางสาว  น้ำทิพย์ คิสารัง 

         23)  6650101045  นางสาว  อารยา ทองจรัส 

         24)  6650101210  นาย  ณัฐวุฒิ พุฒหล้า 

         25)  6650101211  นางสาว  สุภิดา มาน ุ

         26)  6650101213  นาย  ศุภากร ศรีจรัญ 

         27)  6650101222  นางสาว  สุรภา บุรีมาตร 

         28)  6650101441  นางสาว  พิศมัย คุณพาที 

         29)  6650101492  นางสาว  บุชิตา ชิณวรรณ์ 

         30)  6650101570  นางสาว  อาทิตรัตติญา ภูโป่ง 

         31)  6650101580  นางสาว  นพนันท์ บุญสงคราม 

         32)  6650101591  นาย  ธนากร ผิวทอง 

         33)  6650101625  นาย  จริยวัฒน ์ โกสุม 

         34)  6650101627  นาย  ฐาปนพงค์ หนูไธสง 

         35)  6650101628  นาย  ปัญญากร สดไธสง 

         36)  6650101658  นางสาว  ชลธิชา บุตรโคตร 

         37)  6650101758  นาย  ธนพัฒน์ ภักดีวงศ์ 



         38)  6650101824  นาย  พงศกร มุลมิล 

         39)  6650101830  นาย  เจษฎา วัยบุตร 

         40)  6650101956  นางสาว  พัฒน์นรี มีชัย 

         41)  6650101964  นางสาว  กัลยา ดวงแก้ว 

         42)  6650102010  นาย  สืบศักดิ์ หลงหนองคูณ 

         43)  6650102058  นางสาว  ปณิดา พันทะลา 

         44)  6650102522  นางสาว  นริศรา วันมะรักษา 

         45)  6650102652  นางสาว  วริยา ศรีตะวัน 

         46)  6650102675  นางสาว  ปนัดดา จำปางาม 

         47)  6650102781  นางสาว  ชญาภา แพนน้อย 

         48)  6650102825  นางสาว  ภาวดี สีสุวงค ์

         49)  6650102904  นางสาว  จิราวรรณ ดวงทอนหลาย 

         50)  6650102909  นางสาว  พิมลวรรณ มาประเภา 

         51)  6650102914  นางสาว  รัตนาภรณ์ ยะลาไสย์ 

         52)  6650102990  นาย  อภิสิทธิ์ แสงจันทร์ 

         53)  6650103018  นางสาว  พรพิมล สุทธิมาตร 

         54)  6650103090  นาย  อัษฎาวุธ ดอยชัยภูมิ 

         55)  6650103122  นาย  สุวิทย์ มูลอำคา 

         56)  6650103256  นางสาว  อริศรา สีจัด 

         57)  6650103340  นางสาว  ชลธิชา สีพั้วฮาม 

         58)  6650103473  นางสาว  นวรัตน์ สุดสวาท 

         59)  6650103511  นางสาว  ปาริชาติ เอ่ียมโคกสูง 

         60)  6650103521  นาย  เกริกพล นามภักดิ์ 

         61)  6650103612  นาย  ชัยมง วังสาร 

         62)  6650103656  นางสาว  ศศิธร ชัยธาน ี

         63)  6650103668  นางสาว  อารยา วิเศษศรี 



         64)  6650103673  นางสาว  สุชิตา ไชยวงษา 

         65)  6650103740  นางสาว  นภัสสร ไชยนิจ 

         66)  6650103747  นางสาว  กฤษธีรนันท์ กาสิงห์ 

         67)  6650103806  นางสาว  จินภัทร์ ศิริแก้ว 

         68)  6650103821  นางสาว  สาวิตรี สกุลไทย 

         69)  6650103846  นาย  กฤษฎา อุปชิต 

         70)  6650103902  นางสาว  ปิยะธิดา อารัตน์ 

         71)  6650103911  นางสาว  เจนจิรา ปักกาโล 

         72)  6650103960  นาย  ธนาธิป นามศักดิ์ 

         73)  6650104079  นางสาว  วรรณิดา ธนู 

         74)  6650104093  นางสาว  นันท์ธิญา แสงเจริญ 

         75)  6650104142  นางสาว  ศิราวรรณ โคตรเสนา 

         76)  6650104184  นางสาว  บุณยานุช โพธิ์ขาว 

         77)  6650104200  นางสาว  จันเกตุ เชียงเครือ 

         78)  6650104396  นางสาว  นฤมล เนตรเกตุ 

         79)  6650104400  นางสาว  ประภัสสรา บุญหลักคำ 

         80)  6650104449  นางสาว  ปณิดา ศิลาพจน์ 

         81)  6650104493  นางสาว  เสาวลักษณ์ พลเยี่ยม 

         82)  6650104507  นางสาว  อริสา นามตาแสง 

         83)  6650104560  นางสาว  กาญจนา เมืองโคตร 

         84)  6650104580  นาย  ปิติภัทร ไชยขันธ์ 

         85)  6650104588  นาย  ภาณุพัฒน์ ศรีสุข 

         86)  6650104779  นาย  เมธาสิทธิ์ เวงวิถา 

         87)  6650104848  นางสาว  อนุชิดา วงค์มา 

         88)  6650104916  นางสาว  ผกายมาศ ปั้นงาม 

         89)  6650104921  นางสาว  นันฑพร ราชาธรรมกุล 



         90)  6650104975  นางสาว  ปริณดา จิ๋วพัฒนกุล 

         91)  6650105000  นาย  ระวิภาส คามภู 

         92)  6650105134  นาย  วัฒนา ราวะรินทร์ 

         93)  6650105163  นางสาว  จุรีพร เรียบเจือ 

         94)  6650105178  นางสาว  กุลธิดา พงษ์อินทร์วงศ์ 

         95)  6650105321  นางสาว  กนกเนตร ศรีบุญเรือง 

         96)  6650103015 นางสาว  อรพรรณ กุสุมาร 

         97)  6650103303 นาย ณรินธร ชัยคำดี 

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 

ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) 

   1. รัฐประศาสนศาสตร์ 64316209 

         1)  6650100075  นางสาว  สิรภัสสร สุขมาก 

         2)  6650100093  นาย  วงศธร สุธา 

         3)  6650100100  นาย  เจษฎากร แก้วบุดดา 

         4)  6650100160  นางสาว  ชนัญญา แก้วกันหา 

         5)  6650100333  นางสาว  เพชรลดา ไชยขันธ์ 

         6)  6650100341  นาย  ยศนันทน์ ทองมูล 

         7)  6650100505  นางสาว  พรนภา ผุดผาด 

         8)  6650100566  นาย  เกียรติพงษ์ ศรีบัว 

         9)  6650100573  นางสาว  สิริยากร ภูปานผา 

         10)  6650100746  นางสาว  กัลธิชา ไชยยายงค์ 

         11)  6650100747  นางสาว  สุรีย์ โคตรรสขึง 

         12)  6650100753  นางสาว  จิราวรรณ อุณาธิเนย์ 

         13)  6650100817  นางสาว  สุณิสา ราชโคตร 

         14)  6650100858  นางสาว  ญาราภรณ์ เจริญดง 



         15)  6650100930  นางสาว  คีตภัทร สมนำปน 

         16)  6650100963  นางสาว  จิตติกานต์ สติภา 

         17)  6650101109  นางสาว  พัชราภรณ์ บริกูล 

         18)  6650101110  นางสาว  ชลธิชา ทัดไทย 

         19)  6650101184  นางสาว  ธัญญารักษ์ แก่นกูล 

         20)  6650101194  นางสาว  กัญญารัตน์ ทวีกอง 

         21)  6650101234  นาย  จุฬาพัฒน์ คำสีแก้ว 

         22)  6650101304  นางสาว  ชลิดา ศิริสม 

         23)  6650101357  นางสาว  เมธินี พลเรือง 

         24)  6650101369  นาย  กิตติกานต์ ภูมิรัง 

         25)  6650101414  นางสาว  สุพัตรา บุญสิทธิ์ 

         26)  6650101456  นางสาว  ณัฐนรี ศรีส่วย 

         27)  6650101465  นาย  กิตติพัฒน์ นันทรัตน์ 

         28)  6650101594  นางสาว  ทิพวรรณ ฐานโอภาส 

         29)  6650101850  นางสาว  วรานุช จงมีเดช 

         30)  6650102040  นางสาว  เนตรนภา ทะวงศา 

         31)  6650102096  นางสาว  สุพัตรา แสนกรุง 

         32)  6650102157  นางสาว  ณัฐวรา คามบุศย์ 

         33)  6650102348  นางสาว  อัมรา รสหอม 

         34)  6650102349  นางสาว  ศศิธร พลนาคู 

         35)  6650102352  นาย  ณัฐดนัย ขาวพรมรินทร์ 

         36)  6650102387  นางสาว  ศิริวัฒนา พันหน้า 

         37)  6650102469  นางสาว  วิจิตา ศรีโยวงค์ 

         38)  6650102475  นางสาว  พัชริดา ไชยคำภา 

         39)  6650102479  นางสาว  อังควิภา เข็มประชา 

         40)  6650102489  นางสาว  นัฐริดา บุราณรักษ์ 



         41)  6650102499  นางสาว  กมลวรรณ ก้อนดินจี่ 

         42)  6650102569  นาย  ฉัตรดนัย เขจรรักษ์ 

         43)  6650102745  นางสาว  อรอนงค์ อุคํา 

         44)  6650102991  นาย  ภคภูมิ คล้ายจินดา 

         45)  6650103104  นางสาว  เดลิสา แก้วบุญ 

         46)  6650103128  นางสาว  พัชราภา บุญศรี 

         47)  6650103298  นางสาว  พรรณวษา คำกลาง 

         48)  6650103364  นางสาว  กรณิภา ทุมโจ้ 

         49)  6650103491  นางสาว  ฐิติยา มาตรา 

         50)  6650103602  นาย  ชิษณุชา โพธิ์ศรีมาตร 

         51)  6650103628  นางสาว  ทานตะวัน เสนาลา 

         52)  6650103769  นางสาว  กริชติยา มาตรา 

         53)  6650104240  นางสาว  พิพรรษพร อรรคฮาตศรี 

         54)  6650104534  นางสาว  อุไรวรรณ ชาวนายก 

         55)  6650104554  นาย  รชานนท์ อุปัญญ์ 

         56)  6650104586  นางสาว  ปวรรณรัช บานอินทร์ 

         57)  6650104632  นางสาว  สุดารัตน์ เสนานุช 

         58)  6650104652  นางสาว  วรารัก เกษมาลา 

         59)  6650104726  นาย  ติณณภพ สีตุ้ยเลิง 

         60)  6650104959  นางสาว  พรกนก กองแก้ว 

         61)  6650104983  นางสาว  อริศา อุตมะ 

         62)  6650105144  นาย  ธนศักดิ์ ปัดสาโย 

         63)  6650105378  นางสาว  จุฑารัตน์ เพ็ญจันทร์ 

   2. การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) 63316211 

         1)  6650100192  นางสาว  นิดธิตา สืบมา 

         2)  6650100446  นาย  อัษฎา ตางจงราช 



         3)  6650100714  นางสาว  พัชราภา อาระลา 

         4)  6650100756  นาย  กษิดิศ สิงห์วรกุล 

         5)  6650100806  นาย  ภาคภูมิ พะวัดทะ 

         6)  6650100922  นางสาว  ณัฐวดี คำสิงห์ 

         7)  6650100953  นาย  ณัฐพงศ์ บวกไธสง 

         8)  6650101004  นางสาว  ปวีณ์ธิดา ตรีภพ 

         9)  6650101038  นางสาว  วราภรณ์ พูดเพราะ 

         10)  6650101039  นางสาว  นันธิดา ขุนแก้ว 

         11)  6650101219  นางสาว  กิตติยาพร จันทร์อุดม 

         12)  6650101259  นางสาว  ณัฐมล คำบุญเหลือ 

         13)  6650101276  นางสาว  ยุวดี นามบุดดี 

         14)  6650101310  นางสาว  รินรดา หูตาชัย 

         15)  6650101312  นางสาว  ศิวิตา นาเหนือ 

         16)  6650101348  นางสาว  พัชราภา กิติวงค์ 

         17)  6650101401  นางสาว  ศิริธร จงใจภักดิ์ 

         18)  6650101530  นางสาว  เพ็ญเเข สำราญโรจน์ 

         19)  6650101569  นางสาว  วีนา กันทะสี 

         20)  6650101597  นางสาว  ทิพวรรณ ฐานโอภาส 

         21)  6650101600  นางสาว  พรสวรรค์ เฉิดรัศมี 

         22)  6650101601  นางสาว  กมลรัตน์ วันยะโส 

         23)  6650101606  นางสาว  ภัชราภา ชิณรักษา 

         24)  6650101613  นางสาว  รุจิภา โยธาศรี 

         25)  6650101691  นางสาว  วรรณนิศา ขอนพุดทรา 

         26)  6650101695  นางสาว  เดือนฉาย ภูศร ี

         27)  6650101705  นางสาว  ขวัญจิรา พรรณนานนท์ 

         28)  6650101809  นางสาว  ฝนทิพย์ หัสดี 



         29)  6650101810  นางสาว  ธัญศิริ วุฒิสาร 

         30)  6650101853  นางสาว  วรานุช จงมีเดช 

         31)  6650102075  นางสาว  กัญฑิมา อุดมรักษ์ 

         32)  6650102076  นางสาว  กัลยาณี บุตรศาสตร์ 

         33)  6650102088  นางสาว  ขวัญแก้ว นักผูก 

         34)  6650102097  นางสาว  วิยะดา ศรีภา 

         35)  6650102257  นาย  ไกรษร อ่ิมพร 

         36)  6650102661  นางสาว  นภาพร พันธ์รักษ์ 

         37)  6650102829  นางสาว  ธนาภา ภูไกรลาศ 

         38)  6650102945  นางสาว  ประทุมพร ยังจันอินทร์ 

         39)  6650102994  นางสาว  พฤกษา ชื่นตา 

         40)  6650103038  นางสาว  นันท์นภัส พลเยี่ยม 

         41)  6650103191  นาย  ธิเบต น้อยนิล 

         42)  6650103212  นางสาว  โสรญา โสวาป ี

         43)  6650103231  นาย  ธนันชัย พุทธไทย์ 

         44)  6650103321  นางสาว  อัชสราวดี คำพิสมัย 

         45)  6650103382  นาย  กิตติพศ ศรีฆ้องชัย 

         46)  6650103402  นางสาว  ธนิดาภา นาสมยนต์ 

         47)  6650103450  นาย  เอกวัฒธน์ สีสวาท 

         48)  6650103497  นาย  นพรัตน์ รัตนเถรา 

         49)  6650103702  นางสาว  ปนัดดา มั่นคง 

         50)  6650103772  นางสาว  พนิดาพร อำไพศรี 

         51)  6650103788  นางสาว  ปวรตรี ตาลพันธ์ 

         52)  6650103876  นางสาว  ปรัชญา สะใบงาม 

         53)  6650103883  นางสาว  ประภัสสร พระราราช 

         54)  6650104014  นางสาว  จิตยากร พูลสนาม 



         55)  6650104018  นางสาว  พินท์ชุดา ธาระมนต์ 

         56)  6650104028  นางสาว  อรปรียา ศรีระวรรณ์ 

         57)  6650104036  นาย  รัฐศาสตร์ ทองหนองบัว 

         58)  6650104102  นางสาว  ศศิประภา เสนน้ำเที่ยง 

         59)  6650104120  นางสาว  เกตุนิญา ลุนพิจิตร 

         60)  6650104130  นางสาว  สุจิตรา บุญภูงา 

         61)  6650104320  นางสาว  จิรนันท์ สงคราม 

         62)  6650104388  นาย  กฤตนัย โพธิ์คลัง 

         63)  6650104401  นางสาว  แพรวา มณีจักร์ 

         64)  6650104404  นางสาว  ณิรชา เอ่ียมศรี 

         65)  6650104407  นาย  ก้องภพ สักโก 

         66)  6650104432  นาย  คีตภัทร ยานเพิ่ม 

         67)  6650104453  นางสาว  ภัทราพร ล้ำจูมจัง 

         68)  6650104484  นางสาว  สุรภา ศรีกลางเมือง 

         69)  6650104486  นาย  กิตติพงษ์ แว่นศรี 

         70)  6650104531  นางสาว  ฐิติรัตน์ วินทะไชย 

         71)  6650104537  นางสาว  วิมลรัตน์ จันทะงาม 

         72)  6650104723  นางสาว  พัชราภรณ์ จ่ามีเคน 

         73)  6650105040  นางสาว  ปนัสยา ศรีสนาม 

         74)  6650105054  นางสาว  ชญานิน กองพิมพ์ 

         75)  6650105105  นางสาว  ณัฐติญา หมอแสน 

         76)  6650105295  นางสาว  จิดาภา หลาบศิริ 

         77)  6650105374  นางสาว  กรรณิกา กุลาศรี 

         78)  6650105375  นางสาว  ปภาวดี นีระพจน์ 

 
 

   



ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) 

   3. รัฐศาสตร์ 65316207 

         1)  6650100175  นางสาว  อินทิรา ธรรมธาตุ 

         2)  6650100191  นาย  ภัทรพงษ์ เจริญสุข 

         3)  6650100278  นางสาว  ชลธร ยินดีมาก 

         4)  6650100319  นางสาว  วิไลพร พิมสา 

         5)  6650100401  นางสาว  มัทนา จันศิริ 

         6)  6650100562  นาย  เกียรติพงษ์ ศรีบัว 

         7)  6650100617  นาย  ธนวินท์ แดงโสภา 

         8)  6650100723  นาย  สันติภาพ สีเสม 

         9)  6650100826  นาย  จิรายุทธ่ กางโหลน 

         10)  6650100828  นาย  จิรายุวัฒน์ กางโหลน 

         11)  6650100838  นาย  มนตรี คำวุฒิ 

         12)  6650101148  นาย  อภิชัย โพธิ์ศรี 

         13)  6650101215  นางสาว  ศุภากร สิงห์หาญ 

         14)  6650101328  นางสาว  พิมพ์ชนก บัวลี 

         15)  6650101419  นาย  ภาณุวัชร ์ หอมหวล 

         16)  6650101480  นาย  วรฤทธิ์ สุนนท์นาม 

         17)  6650101626  นาย  ทวีศักดิ์ พรมคุณ 

         18)  6650101636  นางสาว  กมลวรรณ แจ้งหาร 

         19)  6650101988  นาย  นวพงษ์ วงศ์จอม 

         20)  6650102789  นาย  กอร์ปเกียรติ ภูนาเชียง 

         21)  6650102951  นาย  ชินกฤษ งามเนตร 

         22)  6650103375  นางสาว  ธันยากร จตุเทน 

         23)  6650103455  นางสาว  ภูริณ ถินกระไสย 

         24)  6650103666  นางสาว  ปพิชญา มาสัง 



         25)  6650103679  นางสาว  ธนพร ธาตุรักษ์ 

         26)  6650103737  นาย  ภานุพงศ์ โวหารคล่อง 

         27)  6650104098  นางสาว  อภิญญา ดีวงษ ์

         28)  6650104186  นาย  วรชิต เอ่ียมศรี 

         29)  6650104318  นาย  สหรัฐ โพธิ์แสง 

         30)  6650104483  นางสาว  ณัฐณิชานันท์ สุวรรณสังโส 

         31)  6650104601  นาย  ภูเผา ผิวสะอาด 

         32)  6650104940  นางสาว  ณัฐณิชาฉัตร ฉัตรมนัสกุล 

         33)  6650105010  นาย  พีรวิชญ์ คำแสน 

         34)  6650105215  นางสาว  พราวพิมล สมชัย 

         35)  6650105344  นาย  พัฒนศักดิ์ มุ่งภูเขียว 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 

   1. เทคโนโลยีสารสนเทศ 65317001 

         1)  6650100033  นางสาว  สุปรีญา ศรีประไหม 

         2)  6650100034  นางสาว  นวสิร ิ สุคนธะ 

         3)  6650100152  นางสาว  รัตน์ติกา หวังแลกลาง 

         4)  6650100442  นาย  กฤตติยศ เสนาฤทธิ์ 

         5)  6650100443  นาย  ปฐมพร วงสุวรรณ 

         6)  6650100444  นาย  วีรวัฒน ์ อุทัยบุรมย์ 

         7)  6650100575  นางสาว  อมรรัตน์ โคตรุชัย 

         8)  6650100580  นาย  อัศวิน วัลกลางชัย 

         9)  6650100613  นาย  ศักดิ์นรินทร์ สมบัติชัยแสง 

         10)  6650100638  นางสาว  ชนิสรา บาริศรี 

         11)  6650100809  นาย  ชวกร บัญดิษฐตา 



         12)  6650100837  นาย  สถิตคุณ พรมมากุล 

         13)  6650100937  นาย  ทัพพสาล ศรีทองคูณ 

         14)  6650100979  นาย  นคร บุญวิจิตร 

         15)  6650100985  นางสาว  อริสา พันธ์เสถียร 

         16)  6650101007  นาย  อภิสิทธิ์ วิเศษศรี 

         17)  6650101175  นางสาว  กรรณิการ์ สังข์จีน 

         18)  6650101270  นาย  อัษฎาวุธ ลุนอุดม 

         19)  6650101464  นาย  กิตติพัฒน์ นันทรัตน์ 

         20)  6650101633  นาย  นันทพงศ์ วงษ์เเสนสุข 

         21)  6650101755  นาย  กฤษฎา สงล่า 

         22)  6650101792  นาย  ปุญญาพัฒน์ ศรชัย 

         23)  6650101973  นางสาว  โสภิตนภา ถุงแก้วหงษ์ 

         24)  6650101977  นางสาว  สิรินทรา สินธุกูต 

         25)  6650102018  นางสาว  ขวัญจิรา ภูครองนาค 

         26)  6650102019  นางสาว  อัญชลิตา ศรีบุญเรือง 

         27)  6650102020  นางสาว  พรรณวรินทร์ แก้วมะลุน 

         28)  6650102022  นาย  วรฤทธิ์ ฤทธิ์น่วม 

         29)  6650102042  นางสาว  กนกกาญจน์ ธนาวุฒ ิ

         30)  6650102103  นางสาว  วิภาว ี มหาชัย 

         31)  6650102109  นางสาว  วิภาดา ไชยเดช 

         32)  6650102147  นาย  วัชรพล ภูทองทา 

         33)  6650102148  นางสาว  จีระนันท์ อาจมูลลา 

         34)  6650102159  นาย  อรรถชัย ภูตาโก 

         35)  6650102182  นาย  วิทวัส ภูตาคม 

         36)  6650102189  นางสาว  กัลญา สีโท 

         37)  6650102190  นางสาว  กฤษณา ยุทธไชโย 



         38)  6650102222  นางสาว  ณัฐนันท์ บุปผาเดช 

         39)  6650102233  นาย  ณัฐวุฒิ สวยไธสง 

         40)  6650102234  นาย  สุริยา มูลคำศรี 

         41)  6650102235  นาย  ณัฐวุฒิ พรมคำบุตร 

         42)  6650102236  นาย  สิทธิพล สาลาด 

         43)  6650102238  นาย  ธนพงษ์ พรหมคำบุตร 

         44)  6650102239  นาย  วัชรพงษ์ อินทรีย์ 

         45)  6650102242  นางสาว  อธิติยา ผิวงาม 

         46)  6650102275  นาย  ธีรภัทร์ ศรีพิมพ์ลาม 

         47)  6650102278  นางสาว  นภัสสร เภกอง 

         48)  6650102316  นางสาว  เรลดา สุขสบาย 

         49)  6650102390  นางสาว  ศิริอร ศรีอุ้ย 

         50)  6650102413  นาย  ศักดิ์ณรินทร์ ทวิวิญ 

         51)  6650102482  นางสาว  มุทิตา สรรพลุน 

         52)  6650102507  นางสาว  วัชราลักษณ์ นามมุงคุณ 

         53)  6650102508  นางสาว  ปริดา เลิศสงคราม 

         54)  6650102568  นาย  ํธีรพงศ์ ชื่นช ู

         55)  6650102595  นางสาว  ภัทราภา ไชยหงษา 

         56)  6650102820  นางสาว  ฐิติชญา วงศ์ใหม่ 

         57)  6650102843  นางสาว  เมลิสา ทรัพย์เฉลิม 

         58)  6650102847  นาย  ปภังกร สมวงศ ์

         59)  6650102867  นาย  ธรรมรัตน์ ปัจฉิมญาติ 

         60)  6650102908  นางสาว  ธิดารัตน์ สีสาวงค ์

         61)  6650102916  นางสาว  จุฬาลักษณ์ จิตรเรขา 

         62)  6650102937  นาย  พงศกร อุ่นใจ 

         63)  6650103027  นางสาว  รัตน์ดาวรรณ ภักดีจ ุ



         64)  6650103063  นาย  ณัฐดนัย คำปลิว 

         65)  6650103096  นางสาว  กฤษณา นามคุณ 

         66)  6650103119  นางสาว  นัฏฌาพรรณ สิทธิจันทร์ 

         67)  6650103185  นางสาว  อรทัย ดวงบุบผา 

         68)  6650103204  นาย  กฤษณะ เอกวงษา 

         69)  6650103205  นาย  ธีรโชต ิ กุดสาจารย์ 

         70)  6650103206  นาย  วัชกรณ์ ภูปรางค์ 

         71)  6650103255  นางสาว  อทิติยา นันจินดา 

         72)  6650103400  นาย  ธนชัย ซุ่นขยวัญ 

         73)  6650103451  นางสาว  รัตน์ดาภรณ์ คำแพง 

         74)  6650103571  นาย  สิทธิชัย เวียวอินทร์ 

         75)  6650103572  นาย  ธีรพัฒน์ บอนคำ 

         76)  6650103598  นาย  กฤษดา บุญอยู่ 

         77)  6650103621  นาย  วชิรเมธ ี ภูกิ่งพลอย 

         78)  6650103741  นาย  อภิรักษ์ ภูผาเผย 

         79)  6650103759  นางสาว  ปาวีณา ระมัยวงษ์ 

         80)  6650104208  นางสาว  ภัทราพร พรมเขจร 

         81)  6650104219  นางสาว  นิธิพร สายสิม 

         82)  6650104223  นาย  สุภัชชา นาคำมูล 

         83)  6650104291  นาย  วินัย สารุณา 

         84)  6650104402  นางสาว  ฐิตินาถ วิชาสาร 

         85)  6650104410  นางสาว  ศิราทิพย์ คำดี 

         86)  6650104427  นางสาว  สุธิดา ภวภูตานนท์ 

         87)  6650104442  นาย  ภานุวัฒน ์ พิชัยเชิด 

         88)  6650104555  นางสาว  กานต์ธิดา คำนาดี 

         89)  6650104675  นางสาว  อัจฉรา จิตรกุศล 



         90)  6650104736  นางสาว  อลิสรา แพงสอน 

         91)  6650104798  นางสาว  อาทิตยา ศรีโสภา 

         92)  6650104816  นางสาว  สุวนันท์ สุวรรณมงคล 

         93)  6650105198  นางสาว  ศิริลักษณ์ นามโคตร 

         94)  6650105217  นาย  อดิศร จุมพลน้อย 

         95)  6650105242  นาย  ก้องไกร ศิริวงศ์ 

         96)  6650105226  นาย  มณฑล จันดาวัน 

         97)  6650103303  นาย  ณรินธร ชัยคำดี 

         98)  6650102412 นาย  ติณณภพ คังเดช 

         99)  6650100558 นางสาว  สาวิตรี อุ่นศิริ 

   2. เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 65317002 

         1)  6650100825  นาย  ศักดิ์ณรินทร์ ทวิวิญ 

         2)  6650101223  นาย  เหมันต์ สุวรรณไตย 

         3)  6650101410  นางสาว  กนกวรรณ ลาโภ 

         4)  6650101670  นาย  ภูวนารถ มาพา 

         5)  6650102484  นาย  ลิชิต คำบุญเกิด 

         6)  6650102734  นางสาว  กนกพรรณ โคตรเพชร์ 

         7)  6650102938  นาย  ปฏิภาณ วาปีเค 

         8)  6650103203  นาย  อนุชิต วรรณศรี 

         9)  6650103379  นาย  ภูวดล ลีทนทา 

         10)  6650103672  นาย  สหรัฐ แสนบัวคำ 

         11)  6650104144  นาย  คิมหันต์ สุวรรณไตย 

         12)  6650104492  นาย  นันทศักดิ์ มะละกา 

         13)  6650104729  นาย  วัฒพงศ์ เเย้มโกสุม 

         14)  6650104794  นางสาว  จารุวดี แม่นศรรา 

         15)  6650104893  นาย  ธีรภัทร์ ไชยโสดา 



         16)  6650104931  นาย  ชัยยะศักดิ์ คำผุย 

         17)  6650105019  นาย  ราชวัตร วิชัยคำจร 

   3. เทคโนโลยีดิจิทัล (WIL) 63317012 

         1)  6650102304  นางสาว  ณัฏฐณิชา อันปัญญา 

         2)  6650103580  นางสาว  ศรีสุดา พิกุลทอง 

         3)  6650104358  นางสาว  นิธิชญา พลจันทึก 

   4. การจัดการนวัตกรรมดิจิทัล 65317015 

         1)  6650103010  นางสาว  วิมลรัตน์ ทุมนาหาด 

         2)  6650103520  นางสาว  ศศิธร สามารถ 

         3)  6650104742  นางสาว  นิชานันท์ มาน ุ

         4)  6650104751  นางสาว  น้ำทิพย์ ไร่บุญ 

 

กำหนดการและแนวปฏิบตัิ 

1. วัน เวลา สถานที่สอบ และวิธีปฏิบัติของผู้เข้าสอบแข่งขัน  
1.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกำหนดการสอบ วันที่ 11 มกราคม 2566 สถานที่สอบ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏมหาสารคาม โดยจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงในวันสอบด้วย  
1.2 ศึกษาเอกสารแนบท้ายประกาศเพ่ือเข้ารับการสอบ การเข้ากลุ่มไลน์ (Group Line) สําหรับการสื่อสาร 

การส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) การเข้าสัมภาษณ์แบบออนไซต์ หรือผ่านระบบออนไลน์ ตามเอกสารแนบท้าย
คณะสาขาวิชาที่สมัครเรียน  

2. ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก  
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ โดยตรวจสอบ ผลการ

คัดเลือกผ่านเว็บไซต์ https://e-admission.rmu.ac.th ในวันที่ 16 มกราคม 2566 และ เว็บไซต์สำนักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน https://i-servicesmartreg.rmu.ac.th  

3. ผู้ผ่านการคัดเลือกชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา พิมพ์ใบยืนยันการเข้าศึกษาในเว็บไซต์ https://e-admission.rmu.ac.th นำไปชำระเงิน 

ผ่านช่องทางที่ระบุไว้ในใบยืนยันการเข้าศึกษา ในวันที่ 17 มกราคม 2566 - 23 มกราคม 2566  

4. การรายงานตัวออนไลน์  
นักศึกษาใหม่ ทุกสาขาวิชาเข้ารายงานตัว ระหว่างวันที่ 24 มกราคม 2566 - 31 มกราคม 2566  



5. การนำส่งเอกสารและข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่  
นักศึกษาใหม่ นำส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2566 - 18 พฤษภาคม 2566  

6. การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566  
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจะจัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 1 มิถุนายน 2566 - 2 มิถุนายน 

2566  

7. เปิดภาคเรียนที่ 1 / 2566  
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจะเปิดการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 / 2566 ตั้งแตวั่นที่ 12 มิถุนายน 2566 

เป็นต้นไป  
 

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม 2566 
 

 

 

(นางสาวนิศารัตน์ โชติเชย) 
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ รักษาราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 

 

 


