
ล ำดบั

1 นาย เกริกไกร หมายบุญ

2 นาย เกรียงไกร ตน้โพธ์ิ

3 นางสาว เกศินี สีจิวงัษา

4 นาย เกียรติศกัด์ิ พรหมกณัฑ์

5 นางสาว เขม็พร สมศรีหา

6 นางสาว เจนจิรา บรรหาลี

7 นางสาว เนตรนภา กสิกรรม

8 นางสาว เบญจวรรณ หม่ืนชนะ

9 นางสาว เปมิกา สิมลา

10 นางสาว เมธาวี อาจโยธา

11 นางสาว เสาวลกัษณ์ ป่าจือ

12 นางสาว แววดาว สังขพิ์มพ์

13 นางสาว ไอลดา ปะระภา

14 นางสาว กวิสรา เทพารักษ์

15 นาง กงัวน พดุเหล่ียง

16 นางสาว กนัตินนัท ์รอดสุข

17 นาย กิติศกัด์ิ เสนา

18 นางสาว กุสุมาวดี นาทองลาย

19 นาง จรัญญา เปไสล

20 นางสาว จรินทร์พร ค  าเอ่ียม

21 นางสาว จริยา หมัน่บ  ารุง

22 นาย จกักฤษณ์ ดีมา

23 นางสาว จนัจิรา ราช า

24 นาง จนัทร์จิรา เรืองสุริยา

ส ำนักบริกำรวชิำกำร
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25 นางสาว จนัสุดารัตน์ หาญเอ่ียม

26 นาย จ ารัส ตอ้ยสน

27 นางสาว จินตนา พนักะนก

28 นางสาว จิราวรรณ ทองพิมพ์

29 นางสาว ฉนัทนา ศรีทา

30 นางสาว ชนญัญา จงัพล

31 นางสาว ชลาลยั ปัญญาเนียม

32 นางสาว ชิดชนก จา้ยหนองบวั

33 นางสาว ฐิติยาพร เลพล

34 นาย ณฐภทัร ไกรดวง

35 นางสาว ณฐศตพรรมณ ศรีประสาน

36 นาย ณฐักมล เอกวงษา

37 นางสาว ณฐัชา มารัชชะ

38 นางสาว ณฐัทิตา เจือมา

39 นางสาว ณฐัธิดา ประชา

40 นาย ณิชานนัท ์ทบัสาย

41 นาย ดนยั ดาวนนัท์

42 นาย ดุลยวตั เปศรี

43 นาย ทวีศกัด์ิ เถาสมบูรณ์

44 นางสาว ทองศิมา สุดจิตพร

45 นาย ธนภทัร ศรีบุญเรือง

46 นาย ธนากร พลคะชา

47 นาย ธนาทรณ์ ทายดิา

48 นาย ธวชัชยั เหล่ารัตน์

49 นางสาว ธญัลกัษณ์ ค  าภู

50 นางสาว ธิดารัตน์ สุระแสง

51 นาย ธีระศกัด์ิ พงษสี์มา

52 นางสาว นนทนตัดา ยะสาด

53 นางสาว นฤมล ศรีกา

54 นางสาว นวลอนงค ์ศรีเชียงสา
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55 นางสาว นนัทะนา โมมา

56 นางสาว นนัทิดา เถ่ือนศรีจนัทร์

57 นาย นายพชรพฒิุ ภครศกัด์ิชยั

58 นาย นายสุภชยั แปชน

59 นาง นารี ทุมหนู

60 นางสาว นิชาภา อุตรมูล

61 นางสาว นิตยา พินิจวิทยากุล

62 นาง นุช คลงัค  าภา

63 นางสาว นุศรา พิมศรี

64 นาง บวัเตม็ มินโท

65 นางสาว บวัไข สุวรรณสม

66 นางสาว ปณิธาน นารี

67 นางสาว ปนดัดา ไร่ขาม

68 นางสาว ปนดัดา สุขกะจะ

69 นาย ประเทศ เกียมา

70 นางสาว ประกายดาว สุวรรณผา

71 นางสาว ประภสัสร นารี

72 นาย ปราชญา ราชบุญเรือง

73 นาย ปริญญา พาเชียงคุณ

74 นางสาว ปริศยาพรณ์ แสนสุโพธ์ิ

75 นาย ปรีชา โคกวิลยั

76 นางสาว ปวีณา ช านาญบึงแก

77 นางสาว ปัญจมา เทศนอ้ย

78 นางสาว ปาลีรัตน์ บุตตา

79 นางสาว พรทิพย ์ธงศรี

80 นาง พรรณี พลคะชา

81 นางสาว พวงผกา ค  าจนัทร์

82 นางสาว พชัรินทร์ วลัลา

83 นางสาว พชัรีภรณ์ พิมพท์รายมูล

84 นางสาว พิกล อุตมูล
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85 นางสาว พิสมยั ธรรมดา

86 นาย พนูศกัด์ิ ถานนั

87 นางสาว ภทัทิยา ดวงโนแสน

88 นางสาว ภทัรวดี จนัทร์มี

89 นาย ภาณุพงศ ์วนัเพช็ร

90 นาย ภูเกา้ ศรีสุระ

91 นาย มงกต สนนอ้ย

92 นาย มงคล บุตรพฒุ

93 นางสาว มณธิรา หารเพชร

94 นางสาว มนสันทั ์ไชยศรี

95 นาง มาลีรัตน์ พ้ืนแสน

96 นางสาว ยพุา แกว้ลา

97 นาง ยพุา ชูรัตน์

98 นางสาว ยภุเรศ พงสะพงั

99 นาย ยรุนนัท ์พรมประทุม

100 นาย รณชยั พหลทพั

101 นางสาว รสสุคนธ์ ศิลา

102 นางสาว รัชนก เทียบเฮียง

103 นางสาว รัตนาภรณ์ พาล าโกน

104 นาย ราเชน พทุธา

105 นาย ราชนัย ์สาธา

106 นางสาว รุ่งนภา แกว้วงัสัน

107 นาง ละมยั ฝ่ายสูนย์

108 นาง ลกัษณ์มณี นะค าศรี

109 นาง ลดัดา เพช็รสีเขียว

110 นาง ล าดวน หล่ี

111 นาง วงเดือน ทวี

112 นาง วงเดือน วงษปั์ญญา

113 นาย วงศกร ปานิคม

114 นางสาว วรรณรวี ศรีอดัชา
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115 นางสาว วชัรี เคนแสนโคตร

116 นาง วนัเพญ็ บุญช่วย

117 นางสาว วิจิตรา ผาแกว้

118 นาย วิชชานนท ์สมอุ่มจารย์

119 นาย วิชชุพงษ ์เบ็ญจคุม้

120 นาย วิชยั ทิพบุพระ

121 นางสาว วิบูลยสิ์ริ เพชรประไพ

122 นาย วิริยะ ศรีษะ

123 นางสาว วิลาวรรณ สุขกลบั

124 นาย วิวฒัน์ ดีมิตร

125 นาย วิสุทธ์ิ นาสมตรึก

126 นางสาว ศรัญญา ตระการจนัทร์

127 นาง ศรัญญา สุคนธ์คนัธชาติ

128 นางสาว ศรันยรั์ชต ์ทายดิา

129 นางสาว ศรีนประภา ทองส าลี

130 นาง ศรีสุดา แผว้สูงเนิน

131 นางสาว ศศิวิมล โคตรเพชร

132 นาย ศกัรินทร์ นิลจ าเริญ

133 นางสาว ศิริกมล โยธะคง

134 นาย ศิริชยั จนัพุ่ม

135 นางสาว ศิรินภา ค  าโมง

136 นางสาว ศิรินนัท ์มนตข์ลงั

137 นางสาว ศิริรัตน์ เทียมเศวต

138 นางสาว ศิริวิมล พนัธะไหล

139 นางสาว ศิวาภรณ์ ด่านรุ่งเรือง

140 นาย ศุภชยั บุญละคร

141 นางสาว สกุณา อนัทะนิล

142 นาย สมศกัด์ิ ใจตรง

143 นาง สมาน บุตรดา

144 นาย สังคม ศิลาแลง
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145 นางสาว สาคร เจริญคูณ

146 นาง ส ารอง ลีชา

147 นางสาว ส าราญ สีหลอด

148 นางสาว ส าลี ตาหลา้

149 นาย สิทธิพงษ ์ปัญญาดี

150 นาย สิทธิพร อภินิจ

151 นางสาว สิริพร ลายลวด

152 นางสาว สิริวิมล พรมที

153 นาง สีนวน ศรีวิเศษ

154 นาย สุขวิชย ์ทิพพศรี

155 นาย สุจินดา พยคัฆศิริ

156 นางสาว สุดหทยั เศษมา

157 นางสาว สุดารัตน์ ปัดลี

158 นางสาว สุทธิดา ดว้งพนันา

159 นาง สุนิสา จาระศรี

160 นางสาว สุพรรษา อนนัตโสพล

161 นาย สุพฒั กลางหนองแสง

162 นางสาว สุพตัรา นนทภา

163 นางสาว สุภาพร เหลาพร

164 นาง สุภาพร กุสะรัมย์

165 นาง สุภาพร ยาวะระ

166 นางสาว สุภาพรรณ ดวงพร

167 นางสาว สุภาวดี หลาบหนองแสง

168 นาย สุรสิทธ์ิ หม่ืนกนัยา

169 นาง สุราลยั คะเชนทร์ชาติ

170 นาย สุริยา จุลนาค

171 นาย อธิบดี วิชยัเนาว์

172 นางสาว อนงนาฏ ฐานะ

173 นางสาว อรนภา บรรหาลี

174 นางสาว อรนุช ลุนพฒุ
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175 นางสาว อรัญญา หนวดเป้ีย

176 นางสาว องัศุมาลิน ท่าจีน

177 นางสาว องัสุนา ศรีทานนัท์

178 นาย อษัฎา พลวนั

179 นาย อษัฎางค ์หลาบหนองแสง

180 นางสาว อาริสา อาภิสิทธ์ิ

1 นาย เขม็พร ภูกองชยั

2 นาง เตือนใจ แกว้พิลา

3 นาง แกว้ตา ซุยแกว้

4 นางสาว แววตา เดชรัมย

5 นาง แสงจนัทร์ ศรีชมพู

6 นาย ไสว นอ้ยก ่า

7 นางสาว กนกพร แซ่เล็ก

8 นาง กนกลกัษณ์ ขวามา

9 นางสาว กมลลกัษณ์ แกว้โสภา

10 นาง กนั โพธิราช

11 นาง กาญจนา จนัดามี

12 นาง กานตศิ์นี อดทน

13 นางสาว กุลสตรี ศรีพทุธา

14 นาง ขวญัจิรา พิผ่อนนอก

15 นาง ค าตนั ขนุจร

16 นาง จนัทร์เพญ็ โพธ์ิสอาด

17 นาง จินตนา ศรีพทุธา

18 นางสาว จิราพรรณ วาปีนงั

19 นางสาว จีรนุช มะณีเนตร์

20 นางสาว ฉตัรชนก สุขสนิท

21 นาง ชมพนุูช แกว้ชมพู

22 นาง ชลิตา บิยอคลนัด์

23 นาง ชุติกาญจน์ แกว้สารภูมิ

คณะเทคนิคกำรแพทย์
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24 นาย ชุมพล คงดว้ง

25 นางสาว ชุลีรัตน์ ชาบุตรชิน

26 นางสาว ฐนิชา ใจภกัดี

27 นางสาว ณภทัรา หล่อยดา

28 นางสาว ณฤดี พนัธ์สระคู

29 นางสาว ดวงเดือน เคนเหมาะ

30 นาง ดวงจนัทร์ หน่อสีดา

31 นาง ทองค า กระทุ่มขนั

32 นางสาว ทศัณียาพร แสนมีชยั

33 นางสาว ทิพวลัย ์หวงัดี

34 นางสาว ธนาภา อดทน

35 นางสาว ธญัชนก แกว้โสภา

36 นาย ธีรวงศ ์รุ่งวงษ์

37 นาง นงเยาว ์ศรีประเสริฐ

38 นางสาว นิภาพร วงัสอน

39 นาง นุชรา ราชรี

40 นาย บณัฑิต อึงพินิจพงศ์

41 นาย บินไท กล่ินจนัทร์

42 นาง บุญเพง็ ทะวงษเ์งิน

43 นาง บุญถม อนัทะปัญญา

44 นางสาว ประกายทิพย ์แสงชาย

45 นางสาว ปราณี ศรีสวสัด์ิ

46 นาย ปริญญา ศรีพทุธา

47 นาง ปัด แสนตอ

48 นางสาว ปาริชาติ มอมหม่าย

49 นางสาว ปิยวรรณ ศรีพลงั

50 นางสาว พรเพญ็ ศรีจางวาง

51 นางสาว พรมงคล คงดว้ง

52 นางสาว พรรณพร สิมมาอ่อน

53 นางสาว พินทอง ปกพนัธุ์
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54 นาง พิศมยั พรมพิมพ์

55 นางสาว ภทัรวดี หิรัญ

56 นาย ภาณุวิทย ์ผิวขาว

57 นางสาว มณีรัตน์ ม่ิงศรี

58 นาง มณีรัตน์ อุดมทรัพย์

59 นางสาว ยวุดี หมูสี

60 นางสาว ยวุธิดา ศรีจิวงัษา

61 นาง ระเบียบรัตน์ เบทชูเลอ

62 นางสาว รัตนาพร มะกอกนา

63 นางสาว รัตนาวดี ภูแชมศรี

64 นาง ราตรี สรรพอาษา

65 นาย รุ่งโรจน์ เจริญมหธัชยั

66 นาง ลดัดา บุญมี

67 นาง ล าใย โนนศรี

68 นาง ล าพนู จนัทรเสนา

69 นาง วงษจ์นัทร์ ภูเงิน

70 นาง วราพร จอมทะรักษ์

71 นาย วชัรพงษ ์รุ่งวงษ์

72 นางสาว วารุณี อาลยั

73 นางสาว วาสนา ศรีราชา

74 นางสาว วิไลลกัษณ์ กณัหา

75 นาง วิภา ไมเออร์

76 นาย ศตวรรษ สีอ่อน

77 นางสาว ศรีสุดา สมสุข

78 นางสาว ศศิวิมล ศิริมาตย์

79 นางสาว ศุภลกัษณ์ สาตุ่น

80 นาง ศุภาวรรณ บวัศิริ

81 นาง สงกรานต ์เมา้นก

82 นาย สมคิด ช่วยยา

83 นาง สมดี สนิมใจ
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84 นาง สมบติั ภูผาผุย

85 นาง สมปอง จ าปางาม

86 นาง สมพร คงดว้ง

87 นาง สาย กระทุ่มขนั

88 นาง ส ารวย บุตรตะวงศ์

89 นาง ส ารอง เน่ืองภกัดี

90 นาง สุกฤตา เคนเหมาะ

91 นางสาว สุชาวดี แสนมีชยั

92 นางสาว สุปฐมา หลวงวิสัย

93 นาง หนูนวย เตม็ทรัพยไ์พศาล

94 นาย อภิสิทธ์ิ แซ่เลา้

95 นางสาว อาทิตยา กล่ินจนัทร์

96 นางสาว อาริยา ปัญญา

97 นางสาว อารียา แสงแอะ

98 นางสาว อุชุกร ผิวผ่อง

99 นาง อุบล อุย้ปัชฌาวงศ์

100 นาง อุบลวรรณ อภิคงแสนค า

1 นางสาว เกศริน วงศแ์สนไชย

2 นางสาว เกษมณี แสงพนา

3 นาย เกษศดา แสนเพชร

4 นาง เขียว แกว้ก ่า

5 นางสาว เจษฎา ดวันักอง

6 นางสาว เชษฐ์ธิดา ประเคนคะชา

7 นางสาว เดือนนภา ธงชยั

8 นาง เดือนนอ้ย เน่ืองมจัฉา

9 นางสาว เทพสุดา ทองอินทร์

10 นางสาว เสาวนีย ์จนัทร์พวง

11 นางสาว เสาวลกัษณ์ ศรีเชียงสา

12 นาย เอกพงษ ์บ ารุงภกัดี

คณะสำธำรณสุขศำสตร์
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13 นาง แตงอ่อน พลอามาตย์

14 นาย โชคทวี กุลทอง

15 นางสาว โยทกา ผ่องไสยา

16 นางสาว โยธิกา เสนานิกรณ์

17 นางสาว โสภา      เอกตาแสง

18 นาย โสภา จนัทร์เทพ

19 นาย ไชยา อินทวงษ์

20 นาง กนกนนัท ์ ชาเงิน

21 นางสาว กนกรดา เหล่าธรรม

22 นางสาว กรานตธิ์มา ค  าเห็น

23 นางสาว กฤติกา วรรณกาล

24 นาย กฤษณะ แสนค า

25 นาย กฤษณะ สอรักษา

26 นาย กมัปนาท อาจชมภู

27 นางสาว กานตติ์มา ดวงบุปผา

28 นาย กิจจาพนัธุ์ จนัทร

29 นางสาว ขวญัใจ โคตรสาขา

30 นาย คมกริช จิตรหมอสา

31 นางสาว ค าแป๋ว นนทะบูรณ์

32 นางสาว ค าไป่ พลเทพ

33 นาง ค าป่ิน ศรีจนัทร์ฮด

34 นาย จรัณร์ ไชยแสนพา

35 นางสาว จริยา พระสังคร

36 นางสาว จรุวรรณ์   ลาดบวันอ้ย

37 นางสาว จนัจิรา ศิริพจน์

38 นาง จนัทร์จิรา โสดาดง

39 นางสาว จนัทิมา ชายกวด

40 นาย จารุวฒัน์ แขง็ฤทธ์ิ

41 นาย จ าเริญ ด านิล

42 นางสาว จินตกญัญา สุนุรัน์
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43 นางสาว จินตพร พนัธุ์เทศ

44 นาย จิรเดช โคตรบุญมี

45 นาง จิรนนัท ์เน่ืองมจัฉา

46 นางสาว จิระภรณ์ วงศเ์ครือศร

47 นาย จิระวฒัน์ เหลาบรรภา

48 นางสาว จิราภรณ์ ภูกระบิล

49 นางสาว จีรภา สุวรรณศรี

50 นางสาว จุฑามณี พนมตั้งจิต

51 นางสาว จุฑาศรี ลุนชยัภา

52 นางสาว จุฬารัตน์ สานสิทธ์ิ

53 นาง ฉตัรชฎา ศรีจนัทร์

54 นาย ฉตัรชยั บุตรเทพ

55 นางสาว ชนิดา ทวีวรรณกิจ

56 นาย ชนินทร ภูชยัแสง

57 นาย ชลธาร อุตระหงษ์

58 นาย ชญัญา นนันิยงค์

59 นางสาว ชุติมา พนันา

60 นางสาว ญาศุมินทร์ บงแกว้

61 นาย ฐิติภูมิ นาคทองอินทร์

62 นางสาว ณริตตา หลาบหนองแสง

63 นางสาว ณฐักานต ์อนุตรวิรามกุล

64 นางสาว ณฐัชยา วดีศิริศกัด์ิ

65 นาย ณฐัพงศ ์บุตรชาลี

66 นาย ณฐัพงษ ์เหล่าทองสาร

67 นางสาว ณฐัพร เพ่ิมพนู

68 นาย ณฐัพล แกว้ก ่า

69 นาง ณฐัรภา บุตรอินทร์

70 นาย ณฐัวฒิุ วะบุตร

71 นางสาว ณตัตินา ชาวดร

72 นางสาว ณตัธะริญา เมืองคูณ
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73 นางสาว ณติัยา  อาจวิเชียร

74 นางสาว ดวงแกว้ แสงจนัทร์

75 นางสาว ดุษณี ทองยนื

76 นาย ทรงสิทธ์ิ ภยัอามาตย์

77 นาย ทวีป ทิพวนั

78 นาย ทวีปรัชญ ์ปุนนา

79 นาย ทศ อาศยั

80 นาย ทองแดง ก าไรทอง

81 นางสาว ทศัมล  ไชยปัญญา

82 นางสาว ทิพยว์รรณ ติงมหาอินทร์

83 นางสาว ทิพวะดี วงัคีรี

84 นาย ธนวฒิุ วีระบุรุษ

85 นางสาว ธนาพฒัน์ ร่มร่ืน

86 นางสาว ธญัญชล ปทุมนนัทมงคล

87 นางสาว ธญัรัตน์ ไพลด า

88 นาย ธีรมงคล สารมะโน

89 นางสาว นงนภสั ถานทองดี

90 นางสาว นนชุลี  กา้นทอง

91 นางสาว นนทณีย ์ดีมัน่

92 นาย นพรุฒ พรมหมอก

93 นางสาว นวลจนัทร์ มูลอตั

94 นางสาว นิตยา สุรจกัษ์

95 นาย นินนาท ราชสาลี

96 นาย นิพล ชาปา

97 นาง นิพาดา สายเสมา

98 นางสาว นิภา แกว้ฝ่าย

99 นางสาว นิภาพร ทีฆะพนัธ์

100 นางสาว นิศารัตน์ มาดา

101 นางสาว นุชษรา ล้ิมสัมพนัธ์เจริญ

102 นางสาว นุสรา พลไชย
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103 นาง บวัพนัธ์ เพริศแกว้

104 นาง บวัลา ศรีเมือง

105 นางสาว บุญเพง็ แสงจนัทร์

106 นางสาว บุญฑิตา พรหมส่วน

107 นาง บุญมี พนัธ์ศรี

108 นาย บูรภณ นอ้ยนนัตะ

109 นางสาว ปภาดา  เหนือแสน

110 นาย ปรเมศวร์ เศวตวงษ์

111 นาง ประเทียน สรสิทธ์ิ

112 นางสาว ประดิวฒัน์ วงศล่์าม

113 นาย ประริเวศ เวียงพลระออม

114 นาย ประวิท สีหะสุทธ์ิ

115 นางสาว ประวิสา แสนค า

116 นาง ปราณี จนัทร์เทพ

117 นางสาว ปรียนุช อาจหาญ

118 นางสาว ปานชีวา เคหฐาน

119 นางสาว ปานตะวนั มนตรี

120 นางสาว ปิยะธิดา ปัญญาไว

121 นาง ปุญภา ไชยบงั

122 นางสาว ผกามาศ วรรณวงค์

123 นาย พงศศิ์ริ  ถวิลวงษ์

124 นาย พชรพล ธงยศ

125 นางสาว พนิดา  ผาลา

126 นางสาว พรนิภาพนัธ์ รันละโคตร

127 นางสาว พรพิมล แสนอุบล

128 นาง พรรณี วิชยัวงษ์

129 นาย พรหมอารักษ ์บุญโยทก

130 นางสาว พฤกษา โยธากุล

131 นาย พศวตั ศรีวรฤทธ์ิ

132 นางสาว พชัรินทร์ สาปิตตา
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133 นาง พฒัชา หมอยา

134 นาย พทัธดนย ์เมืองพวน

135 นางสาว พิกุล ประทุมตา

136 นางสาว พิกุล สวสัดี

137 นางสาว พิมพพ์ร ทา้วนาง

138 นางสาว ภทัรสุดา แสงต่าย

139 นางสาว ภสัสร ดวงมาตยพ์ล

140 นางสาว ภาพตะวนั สนขุ่

141 นาง มธุระดา ศรีหงษา

142 นางสาว มนทัพรรณ ธีรัตน์ธนภกัดี

143 นางสาว มชัฌตัตา รูปดี

144 นาย มัน่คง ฤาไกรศรี

145 นาย มาฆะวนั สุวรรณพนัธ์

146 นางสาว มาริษา วงัค  า

147 นาย มีชยั บ  ารุงภกัดี

148 นางสาว ยลดา บงบุตร

149 นาง ยอดทอง พิมลงั

150 นางสาว ยวุดี สิงขอนเขต

151 นางสาว ยวุนนัท ์ชยัจนัทร์

152 นาย รติ วะชุม

153 นางสาว รติพร ชุมพล

154 นางสาว รัชนีกร เจริญชยั

155 นางสาว รัศมี เพียงพนัธ์

156 นาง รุ้งตะวนั มหาชยั

157 นาย รุ่งทิพย ์ปารมี

158 นางสาว รุ่งรัตน์ ค  าบุดดา

159 นางสาว รุ่งฤดี ไมตรีแพน

160 นางสาว ลฎาภา ซาจนัทร์

161 นางสาว ละเอียด ปลอ้งทางไชย

162 นางสาว ละมยั ค  าจ  าปี
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163 นางสาว ลกัษณ์กมล แสนโคตร

164 นาย ลิขิต สีหา

165 นาย วชิรวลี ดีมยั

166 นางสาว วชิราภรณ์ มงคลท า

167 นางสาว วนารี กาญจนโกมล

168 นางสาว วรัญญา มโนศรี

169 นาย วชัรพล กองสุวรรณ

170 นางสาว วารินทร์ พรมตู้

171 นาย วิทูรย ์นามคุณ

172 นางสาว วิภาพร แสนสามารถ

173 นางสาว วิภาวรรณ ไชยเทพา

174 นางสาว วิสมยั สุริยขนัธ์

175 นาย วีรวฒัน์ ชาเหลา

176 นางสาว วีระนุช ยนืสุข

177 นาย วีระพงษ ์พลไชย

178 นางสาว ศรสวรรค ์แกว้บุดตา

179 นาย ศราวธุ สุรายรัมย์

180 นางสาว ศวิตา ศรีสวสัด์ิ

181 นางสาว ศศิมา  ประสานโชค

182 นางสาว ศศิวรรณ ขนัทะชา

183 นางสาว ศิรวณีย ์แดงโรขจน์

184 นาย ศุภกร ดวงข าทวีสุข

185 นาง ศุภกานต ์เล็งไธสง

186 นางสาว สกาวใจ พรมการ

187 นางสาว สกุลรัตน์ ลุนวงศ์

188 นาย สดาย ุบูรพนัธ์

189 นางสาว สถาพร ค  าดวง

190 นาย สนธยา  พงษช์ยั

191 นาย สมโภชน์ แกว้ก ่า

192 นาง สมฤทยั  สมภาร
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193 นาย สัญจร สายธิไชย

194 นาย สันติภาพ ตุ่ยไชย

195 นางสาว สาคร โพธ์ิทอง

196 นางสาว สามินี แสนแกว้

197 นางสาว สายฝน วงษโ์คกสูง

198 นาง สายสุดา ภิบาลสิงห์

199 นาย ส าเนียง ละฝ่าย

200 นางสาว สิริกญัญา ชายวิชยั

201 นางสาว สิริลกัษณ์  เจนชยั

202 นางสาว สุจิตตรา อุปศกัด์ิ

203 นางสาว สุชาดา จนัทราภรณ์

204 นางสาว สุดธิดา คุนุ

205 นางสาว สุดารัตน์ ชาลีวงค์

206 นางสาว สุดารัตน์ สารเนตร

207 นางสาว สุธิดา แขง็ฤทธ์ิ

208 นางสาว สุธิตา จ  าปา

209 นางสาว สุนิสา พิลาเทพ

210 นาง สุภาพ ชาเหลา

211 นางสาว สุภาพร บุญค า

212 นางสาว สุภาพร ลาลด

213 นางสาว สุภาวดี ทิพนนท์

214 นาย สุรเดช เช้ือบณัดิด

215 นางสาว สุรัติยา ปัญนาวี

216 นางสาว สุริษา ปาเต๊ีย

217 นางสาว อทิตยา บุรารักษ์

218 นางสาว อทิตยา สมพงษ์

219 นางสาว อนุธิดา วะราวงั

220 นาย อนุรักษ ์วงษพ์ล

221 นางสาว อภิญญา  ค  าคอ้

222 นางสาว อมรรัตน์  มาตรค าภา
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223 นางสาว อมรรัตน์ อินธิโคตร

224 นาย อรรถพร นาใจยง

225 นางสาว อรวรรณ  อุลโล

226 นางสาว อรวรรณ ฤาเดช

227 นาง อรัญญา พลไชย

228 นางสาว อญัชลี แกว้เสน่หา

229 นางสาว อญัชลี ไชยนนท์

230 นางสาว อญัชลี บุญธรรม

231 นางสาว อญัชิษฐา วงคค์  าจนัทร์

232 นางสาว อยัลดา เหล่าศรีชยั

233 นางสาว อาทิตยา ภาภรเพช็รศิริ

234 นางสาว อารายา ช านาญไพร

235 นาย อิงครัต คชพิมพ์

236 นาย อินทระชิต บุตรดีจีน

237 นางสาว อินทิรา ศรชยั

238 นางสาว อินทิราพร ทอนมาตร์

239 นางสาว อุไร ค  าออ้

240 งสาว อุลยัวลัย ์โมรานอก

1 นาย วฒิุชยั พทุธา

2 นาย โชคชยั ชะคู

3 นางสาว รวิวรรณ สุรไมตรี

4 นางสาว ศุภิสรา พิมพดี์

5 นาย วรวธุ โพธ์ิชยั

1 นาย เดโช ศรีสวสัด์ิ

2 นาง เพลินพิศ ศรีธร

3 นางสาว โสภา ระมุลตรี

4 นาย กนัตพฒัน์ เพ่ิมศิริทวีโชค

Innovation Hub KKU 

คณะเทคโนโลยี
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5 นาง กลัยานี เฮืองมา

6 นางสาว ขวญัชญา นิลช านาญ

7 นางสาว คณิติน คลงัช านาญ

8 นาง ค าพวย พบวงคษ์า

9 นางสาว ค าภา โครตฦาชา

10 นางสาว จนัทร์เพญ็ เหล่ารัตน์

11 นาง จารุวรรณ เหล่ารัตน์

12 นางสาว จินทภา ค  ามูล

13 นางสาว ฐิติพร แซ่เค่า

14 นาง ต๋ิว สอนโว

15 นางสาว นวลละออ ทองยา

16 นางสาว บุษกรณ์ ชาธรรมมา

17 นางสาว ปทุมพร เหล่าพร

18 นางสาว ปภสัศิริ อุดมศิลป

19 นางสาว ปรางทิพย ์พวงกนัยา

20 นาย ปรีชา ผิวพรรณงาม

21 นางสาว พนิตสุภา ตะวั

22 นางสาว พนิตา สีดาดาน

23 นาง พชัรี จารยเ์ครือ

24 นางสาว พิจิตรา พิพฒัน์

25 นางสาว พิมนภา ภูกองชะ

26 นางสาว พิมลวรรณ ดรวิชา

27 นางสาว ภคัจิรา ภทัรพงษ์

28 นางสาว วณิชภากร คุม้ไทย

29 นาง วรรณรัตน์ ไชยบุตรดี

30 นางสาว วรรณิศา ดวงชยั
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31 นาง ศึกษา จูลจนัโท

32 นางสาว สมจิตร ค  าพิฑูรย์

33 นาย สมพงษ ์จารยเ์ครือ

34 นาย สมพงษ ์นานนท์

35 นาง สมหมาย อ าทา้ว

36 นางสาว สายฝน ก าแพง

37 นางสาว สุจิตรา บุญครอง

38 นางสาว สุดารัตน์ ยานะกิจ

39 นางสาว สุทธิดา ศรีสงคราม

40 นาง สุทิน นาใจแกว้

41 นางสาว สุภานนั ศรีโนนค า

42 นาง สุภิลยั รักษาจิต

43 นางสาว สุรัตนา เสติ

44 นาย สุริยนต ์ส่ิวกลาง

45 นาง หนูพิศ อนุโครต

46 นางสาว อรปรียา สุวรรณศร

47 นางสาว อรสา แกว้ดอนโมง

48 นาง ออ้ย ผิวพรรณงาม

49 นาง อุลยั ธิตะปัน

1 นางสาว เกศรากร โอษฐยิม้พราย

2 นางสาว เกาะแกว้ วงทานี

3 นาย เจษฎา สะกิจ

4 นาย เชิดธวชั วงษช์มภู

5 นาย เลอสวรรค ์แสนเภา

6 นางสาว เสาวลกัษณ์ พรมรูป

7 นาย ไกรลาศ เพียศกัด์ิ

คณะพยำบำลศำสตร์
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8 นางสาว กนกพร ทองอาจ

9 นางสาว กนกพร ทะสา

10 นาง กาญจเนศ ศิริคะเณรัตน์

11 นางสาว กาญจนาพร สินทร

12 นางสาว กานตธิ์ดา หล่มลาด

13 นางสาว ขนิษฐา ทุมแกว้

14 นางสาว คทัรียา นอ้มมะณี

15 นาย จตุพร สองศรี

16 นางสาว จิตอารีย ์สายเสมา

17 นางสาว จิราภรณ์ สอนนุย้

18 นางสาว จิราวลี ลาดถา

19 นางสาว จุฑามาศ ค  าเรืองศรี

20 นางสาว จุฑามาศ จ ารัสแนว

21 นาย ชนน ราชบุตร

22 นางสาว ชาลิสา นาร่อง

23 นางสาว ญาดา สิงห์ส าราญ

24 นาง ฐิติยา ขนัพิมูล

25 นาย ณฐักรณ์ พรมหลวงศรี

26 นาย ณฐัดนยั ทองเทียม

27 นาย ณฐัดนยั สีตามาตย์

28 นาย ณฐัวตัร สุองัวะ

29 นาย ตรีเพชร ขนัพิมูล

30 นาย ทศพร เจริญสวา่ง

31 นางสาว ธนนัดา ปะสาวะกงั

32 นางสาว ธญัญาพร แตกหนองโน

33 นางสาว นริศรา สมศรี

34 นางสาว นลินี สุวรรณกุลวิไล

35 นางสาว ปนดัดา บุญมาไชย

36 นาย ประนม ไขประภาย

37 นาย ประมาณ ละมูลมอญ
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38 นางสาว ปวีณา โพธ์ิศรี

39 นางสาว ปัทญา สนธิสัมพนัธ์

40 นางสาว ผกามาศ. แก่นพรม

41 นาย พงษพ์ฒัน์ สุภูธร

42 นางสาว พรวิมล แกว้ลา

43 นางสาว พชัรินทร์ บุตรศิริ

44 นางสาว พิมพพิ์ศา เช้ือสาวะถี

45 นางสาว พิมพิสรณ์ ศิลาสิทธ์ิ

46 นาย พทุธิพงศ ์ศรีพรหมมุนี

47 นางสาว ภาวิณี เพชรสมยั

48 นาย ภูวดล โพธ์ิศรี

49 นาย ภูวดล นอ้ยพา

50 นาย มูลทรัพย ์หลกัพนัค า

51 นาง ยภุาภรณ์ ปัชชงั

52 นาย วชิรวิทย ์ศรีบุญเรือง

53 นาย วรุฒ อรัญสาร

54 นาย วชัระ บุญมาก

55 นางสาว วารุณี แกว้มูลสุข

56 นางสาว วิภาวิณี นาเหล็ก

57 นางสาว ศรีประภา กองส าลี

58 นางสาว ศศิวิมล ศรีวิชา

59 นางสาว ศิริกรานต ์ช านาญ

60 นางสาว ศิรินาฏ ค  าขวา

61 นาย ศุภมิตร โชติบุตรศรี

62 นางสาว สกลสุภา นาไพรวนั

63 นางสาว สกุลรัตน์ บุตรโคตร

64 นางสาว สมหวงั ค  าสุแพง

65 นางสาว สายฤดี จ่าโพธ์

66 นางสาว สืบสกุล พิมพพ์งษ์

67 นางสาว สุกานดา ทองชา
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68 นางสาว สุดารัตน์ พงษเ์ฉย

69 นางสาว สุธิมา เสนาสุข

70 นางสาว สุธิสา ปาหา

71 นางสาว สุพตัรา เจนไร่

72 นางสาว สุภาวิณี กาบแกว้

73 นาย อธิราช แกว้บุญเรือง

74 นางสาว อนญัญา พลเฉียบ

75 นาย อนิสันต ์ธุงจนัทร์

76 นางสาว อภิชญา ชุมนา

77 นาย อภิสิทธ์ิ วงษสุ์วรรณ์

78 นางสาว อมรรัตน์ เกตมณี

79 นางสาว อรทยั ศาลางาม

80 นาง อรวรรณ เสาร่อน

81 นางสาว อรวรรณ สุขเสนา

82 นางสาว อจัฉา ภารสุวรรณ

83 นาย อษัฎาวธุ เจริญวยั

84 นาย อิทธิพล วิลยัปาน

1 นางสาว กมลลกัษณ์ ถูวดัสี

2 นางสาว กรกมล พิมพโ์คตร

3 นางสาว จารุภา อ่อนละมูล

4 นาย ธีรเมธ คงสงค์

5 นาย มงคลร อารีรัตน์

6 นางสาว ศิริรัตน์ ค  าศรี

1 นางสาว เจนจิรา จนัทร์สอน

2 นางสาว เยาวธิดา ทาพลงาม

3 ดร. เวธกา มณีเนตร

4 นาย เสฐียรพงษ ์พิงค  าขา

5 นาย เอนก จนัทร์วิเศษ

วทิยำเขตหนองคำย

คณะเกษตรศำสตร์
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6 นางสาว กนกวรรณ พนัธ์เทศ

7 นางสาว กญัญว์รา ริโยธา

8 นางสาว กญัญา จนัทเ์มือง

9 นาย จิรวฒัน์ เผ่ือนประโคน

10 นาย ชยัชนะ ธะราวฒิุ

11 นาย ชิณภทัร์ ภคัะมาน

12 นางสาว ชุติกาญจน์ ยิม้ไพบูลย์

13 นาย ชูชาติ เริงศกัด์ิ

14 นาย ธนโชติ กิตติพรหมวงศ์

15 นาย ธนดล จ าปาแกว้

16 นาย ธีระยทุธ ป่ินแกว้

17 นางสาว นภสั จนัปัดถา

18 นางสาว นนัทิกา เบา้รักษา

19 นาย ปฐพี พิลาดิษฐ์

20 นางสาว ประกายดาว สาระแปง

21 นาง พรทวี ณ หนองคาย

22 นางสาว พรรษา หอมสมบติั

23 นางสาว พรสวรรค ์ชาติบุรุษ

24 นางสาว พชัรี แอแป

25 นางสาว มลภา ฐานะ

26 นางสาว รชฏ คา้เจริญ

27 นางสาว รังสินี ฮมแสน

28 นางสาว ลลิตา

29 นางสาว วิจิตรา ช่ืนชม

30 นางสาว วิภาวี พระประเสน

31 นาย ศตวรรษ ถนนนอก

32 นางสาว ศรัญยา ป๋ันแกว้

33 นางสาว ศิรดา รัชตผดุง

34 นางสาว ศิริกญัญา กลา้เเขง็

35 นางสาว ศิริพรรณ กาลสุวรรณ
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36 นางสาว สาวิตรี สุภารักษ์

37 นาย ส าเริง ผาทอง

38 นาย สิทธิศกัด์ิ มีโคกกลาง

39 นาย สิริชยั จริยเศรษฐพงศ์

40 นางสาว สิริพิมพ ์รัตนวิไลศกัด์ิ

41 นางสาว สุดารัตน์ จิตพรรด์ิ

42 นางสาว สุปรียา หวงัเสถียร

43 นาย อดิเทพ ค  าผาสุข

44 นาย อดิศกัด์ิ แกว้เชียงหวาง

45 นางสาว อมรรัตน์ โกวิทศิริกุล

46 นางสาว อมัพร พรหมโตคร

47 นางสาว อารยา พลูกลาง

48 นางสาว อิสริยาภรณ์ วิเศษศิลป์
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