
 

 

ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธ์ิเขารับการสอบสัมภาษณโครงการเดก็ดีมีที่เรียน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม               

ประจําปการศึกษา 2563 (รอบท่ี 1 การรับสมัครดวย Portfolio ) 

................................................................................................................................................................................. 

ดวยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไดดําเนินการรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจําปการศึกษา 2563 (รอบท่ี 1 การรับสมัครดวย Portfolio) โดยมีกําหนดการ

สอบสัมภาษณในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ คณะที่เปดรับ ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการโครงการเด็กดีมีท่ีเรียน 

มหาวิทยาลัยมหาสารคามประจําปการศึกษา 2563 เปนไปดวยความเรียบรอยจึงขอประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขา

รับการสอบสัมภาษณและสถานที่สอบสัมภาษณ ดังนี ้
   ที่ 

 

คํา

นําหนา ชื่อ สกุล โรงเรียน สาขาวิชา 

1 นางสาว ศรัณยา รักษาพล สารคามพิทยาคม พทป.บ. การแพทยแผนไทย 

2 นางสาว ณัฐกาล เท่ียงผดุง โรงเรียนดอนเงินพิทยาคาร พทป.บ. การแพทยแผนไทย 

3 นาย อนุวัฒน อรรถวรวินิจ วาปปทุม พทป.บ. การแพทยแผนไทย 

4 นางสาว สุภาพร ญาติโสม พยัคฆภูมิวทิยาคาร พทป.บ. การแพทยแผนไทย 

5 นางสาว พรรวษา รัตนิยะ โรงเรียนสค้ิีว "สวัสด์ิผดุงวิทยา" พทป.บ. การแพทยแผนไทย 

6 นางสาว จิตสุภา สจุิตตกุล อนุกูลนารี พทป.บ. การแพทยแผนไทย 

7 นาย สกลภัทร พุยทา บานมวงพิทยาคม พทป.บ. การแพทยแผนไทย 

8 นาย ปราบชนะ ปอมยาหยับ นาดูนประชาสรรพ พทป.บ. การแพทยแผนไทย 

9 นางสาว สุนิตา ชิดชัย ศรีกระนวนวิทยาคม พทป.บ. การแพทยแผนไทย 

10 นางสาว พิยดา ธุระทํา ศรีวิไลวิทยา พทป.บ. การแพทยแผนไทย 

11 นางสาว ชัญญา กองโพธิ ์ มัธยมวชิราลงกรณวราราม พทป.บ. การแพทยแผนไทย 

12 นางสาว ธิดารัตน คิดดีจริง ประสาทวิทยาคาร พทป.บ. การแพทยแผนไทย 

13 นางสาว อริสา เเดงพรม โรงเรียนเพชรวิทยาคาร พทป.บ. การแพทยแผนไทย 

14 นางสาว ณัฐนิชา ดวนพล ปทุมรัตตพิทยาคม พทป.บ. การแพทยแผนไทย 

15 นางสาว ณัฐกานต นามขันธ ชุมพลโพนพิสัย พทป.บ. การแพทยแผนไทย 

16 นางสาว ชลธิกาล ธิเขียว สุวรรณภมูิพิทยไพศาล พทป.บ. การแพทยแผนไทย 

17 นางสาว สภุาลักษณ 

กาญจนาพูล

ทรัพย โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม พทป.บ. การแพทยแผนไทย 

18 นางสาว ไอริณ อุตโม ทานผูหญิงจันทิมาพ่ึงบารมี พทป.บ. การแพทยแผนไทย 

19 นางสาว ภัทรพร ชินพรม สตึก พทป.บ. การแพทยแผนไทย 

20 นางสาว นันทภัค นอยวิบล นํ้าปลีกศึกษา พทป.บ. การแพทยแผนไทย 

21 นางสาว สุพิชญาภา แสงปมปา ยางชุมนอยพิทยาคม พทป.บ. การแพทยแผนไทย 



22 นางสาว วราพร อัคราช วังสามหมอวิทยาคาร พทป.บ. การแพทยแผนไทย 

23 นางสาว ไพลิน แจมสุวรรณ อากาศอํานวยศึกษา พทป.บ. การแพทยแผนไทย 

24 นางสาว กนกอร ชัยมงคล กศน.อําเภอกุฉินารายณ พทป.บ. การแพทยแผนไทย 

25 นางสาว พนิดา บุญบุตตะ กศน.อําเภอชุมพวง พทป.บ. การแพทยแผนไทย 

26 นางสาว สุดารัตน ฤทธิ์มนตรี รองคํา พทป.บ. การแพทยแผนไทย 

27 นางสาว ปริมล โปริสา คํามวง พทป.บ. การแพทยแผนไทย 

28 นางสาว ชุติกาญจน มูลสุวรรณ 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร 

รอยเอ็ด พทป.บ. การแพทยแผนไทย 

29 นางสาว พรพรรณ ไขมุกข โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม พทป.บ. การแพทยแผนไทย 

30 นางสาว วีณา อาสานนอก เสิงสาง พทป.บ. การแพทยแผนไทย 

31 นางสาว นพเกา แกวโพธิ์กลาง หวยแถลงพิทยาคม พทป.บ. การแพทยแผนไทย 

32 นางสาว กังสดาร หุยวัน ขุขันธ พทป.บ. การแพทยแผนไทย 

33 นางสาว ศิรกัณญา นิมิตรมงคล มารียวิทยา พทป.บ. การแพทยแผนไทย 

34 นาย พัชรพล งดสันเทียะ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ พทป.บ. การแพทยแผนไทย 

35 นางสาว กมลชนก นํ้าทอง คําเขือ่นแกวชนูปถัมภ พทป.บ. การแพทยแผนไทย 

36 นางสาว เกวลิน อินอุเทน กัลยาณวัตร พทป.บ. การแพทยแผนไทย 

37 นาย กรรภิรมย ทบหลง นาเชือกพิทยาสรรค พทป.บ. การแพทยแผนไทย 

38 นางสาว จิรดา ลูนละวัน กมลาไสย พทป.บ. การแพทยแผนไทย 

39 นางสาว ปรียาพร เสเล จตุรมิตรวิทยาคาร พทป.บ. การแพทยแผนไทย 

40 นาย ภูธเนศ นักผูก ยโสธรพิทยาคม พทป.บ. การแพทยแผนไทย 

41 นางสาว พัชราภรณ ศรีทราชัย กุดชุมวิทยาคม พทป.บ. การแพทยแผนไทย 

42 นางสาว จุฑารัตน  ฤทธิ์มนตรี ศรีธาตุพิทยาคม พทป.บ. การแพทยแผนไทย 

43 นางสาว กาญจนนรัญ จันทรสระคู รอยเอ็ดวิทยาลัย พทป.บ. การแพทยแผนไทย 

44 นางสาว กมลวรรณ คํามานิตย ทาลี่วิทยา วท.บ. ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย 

45 นางสาว จิรประภา หอมสมบัติ ภูเวียงวทิยาคม วท.บ. ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย 

46 นางสาว นภัสสร มลสิน หัวตะพานวิทยาคม วท.บ. ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย 

47 นางสาว น้ําทิพย ปากระโทก โชคชัยสามัคคี วท.บ. ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย 

48 นางสาว กรรณิการ บุตรโคตร มัธยมวาริชภูมิ วท.บ. ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย 

49 นางสาว รัชนีภร ปานกลา พิชญบัณฑิต วท.บ. ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย 

50 นางสาว สุพัตรา โพธิ์ยะลาด การกุศลวัดบูรพา วท.บ. ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย 

51 นาย วรท 

พฤทธิ์

ตระการ ชัยบาดาลวิทยา วท.บ. ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย 

52 นางสาว ปวีณธิดา ทะวะลัย จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก วท.บ. ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย 

53 นางสาว ปทมา จันทรงาม กศน.อําเภอเกษตรวิสัย วท.บ. ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย 

54 นางสาว วรัญญา เพียรแกว จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย วท.บ. ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย 

55 นางสาว ณัฐนิชา จันทสิทธิ์ โพนงามศึกษา วท.บ. ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย 



56 นางสาว สุดารัตน สภุามาตร ศรีบุญเรืองวิทยาคาร วท.บ. ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย 

57 นางสาว เขมศร ภูยางสมิ อนุกูลนารี วท.บ. ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย 

58 นางสาว พจนีย นานอก โรงเรียนวดัประชานิมิตร วท.บ. ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย 

59 นางสาว ชลธิชา กําเนิด 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร 

ภูเก็ต วท.บ. ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย 

60 นางสาว วาสนา ไชยโนน มหาไถศึกษาเลย วท.บ. ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย 

61 นางสาว กาญจนาพร กะตะสีลา นํ้าโสมพิทยาคม วท.บ. ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย 

62 นางสาว ศศิธร สวุรรณสนธ์ิ เลยพิทยาคม วท.บ. ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย 

63 นางสาว อารีญา มณฑา บรบือวทิยาคาร วท.บ. ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย 

64 นางสาว ภัทรสุดา วีระกุล แกนนครวิทยาลัย วท.บ. ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย 

65 นาย อธิปไตย โชติทอง นครขอนแกน วท.บ. ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย 

66 นางสาว วรรณกานต วงศอนันต คําเข่ือนแกวชนูปถัมภ วท.บ. ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย 

67 นางสาว ศิรินันท ไชยนา โนนสังวิทยาคาร วท.บ. ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย 

68 นางสาว วีรฐา เหลาหมวด 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม วท.บ. ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย 

69 นาย ธีรภัทร กุลวงค บานมวงพิทยาคม วท.บ. ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย 

70 นางสาว พิชญาภัค แสงศร ี เลิงนกทา วท.บ. ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย 

71 นางสาว พรพิรุณ ขุนโม ปทุมรัตตพิทยาคม วท.บ. ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย 

72 นาย พิสิษฐ มัชฌิมา ปรางคกู วท.บ. ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย 

73 นางสาว นาขวัญ คําเอือง อัสสัมชัญอุบลราชธานี วท.บ. ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย 

74 นางสาว นัฐนันท บุตรโคตร โรงเรียนซําสูงพิทยาคม วท.บ. ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย 

75 นาย อนุพรรณ ทันวิมา นาจะหลวย วท.บ. ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย 

76 นาย ไชยวุฒิ 

จันทรโนน

แซง จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย วท.บ. ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย 

77 นาย วิศวะ อิ่มระรื่น ศรีวิไลวทิยา วท.บ. ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย 

78 นาย กิตติศักดิ์ สุนทะวงศ 

 

วท.บ. ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย 

79 นางสาว ชฎาพร ทองดี โรงเรียนสระพังวิทยาคม วท.บ. ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย 

80 นาย สหฤทธิ์ โรจนมนต แหลมงอบวิทยาคม วท.บ. ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย 

81 นางสาว ศศิเพ็ญ โคตรมูล วงัสามหมอวิทยาคาร วท.บ. ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย 

82 นางสาว เบญญทิพย 

เพียรโพธิ์

กลาง จักราชวิทยา วท.บ. ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย 

83 นางสาว กุสุมา แยมเรณ ู กุฉินารายณ วท.บ. ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย 

84 นางสาว สิริมาส ปลายแกน ประสาทวิทยาคาร วท.บ. ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย 

85 นางสาว สุพัชรา ไพละมูล รองคํา วท.บ. ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย 

86 นางสาว เอราวรรณ แกวฮองคํา จันทรุเบกษาอนุสรณ วท.บ. ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย 

87 นางสาว จตุรพร 

รัตนะเลิศ

นภา ปทุมเทพวิทยาคาร วท.บ. ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย 



88 นางสาว ณัฐพร นันตะสง นาเชือกพิทยาสรรค วท.บ. ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย 

89 นางสาว วสิษฐา ศรบีุษย คํามวง วท.บ. ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย 

90 นางสาว สุภัชชา แสงฤทธิ์ ชุมพลโพนพิสัย วท.บ. ปฏิบัติการฉุกเฉนิการแพทย 

91 นาย กษิดิ์เดช ชื่นชม สุรธรรมพิทักษ วท.บ. ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย 

92 นางสาว กนกพร เห็มภูมิ พังโคนวิทยาคม วท.บ. ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย 

93 นางสาว โชควลี โพธิทอง โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม วท.บ. ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย 

94 นาย ขติพรรดิ์ จอมศร ี ปากคาดพิทยาคม วท.บ. ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย 

95 นางสาว ศิรินทรา ฤทธิยูง พนมไพรวิทยาคาร วท.บ. ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย 

96 นางสาว ปยะวดี นุชิต อุดรพิทยานุกูล วท.บ. ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย 

97 นางสาว วิลาสลักษณ  เชาวพานิช ขอนแกนวิทยายน วท.บ. ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย 

98 นางสาว ปยธิดา เสาโกศล สตรีราชินูทิศ วท.บ. ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย 

99 นางสาว ณัฐธยาน เกษร ปญจดี วท.บ. ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย 

100 นางสาว มนทิวา พลเยี่ยม กาฬสินธุพิทยาสรรพ วท.บ. ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย 

101 นางสาว นัสราภรณ สิมผาบ บึงกาฬ วท.บ. ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย 

102 นางสาว นิตยา  ศูนยกลาง บานเหลื่อมพิทยาสรรพ วท.บ. ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย 

103 นางสาว ตะวันฉาย ลินลา สุรวิทยาคาร วท.บ. ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย 

104 นางสาว พีรดา ภูผา ยโสธรพิทยาคม วท.บ. ปฏิบัตกิารฉุกเฉินการแพทย 

105 นางสาว นัทธชนัน วงศมานะโชติ 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน ฝาย

มัธยมศึกษา (มอดินแดง) วท.บ. ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย 

106 นางสาว ปรียาภรณ   แขกวันวงค โรงเรียนภูดินแดงวิทยา วท.บ. ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย 

107 นาย วทัญู โพธิรักษา อุดรพัฒนาการ วท.บ. ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย 

108 นางสาว อมรรัตน ทานะเวช กุดชุมวิทยาคม วท.บ. ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย 

109 นาย ศุภณัฐ อินทรพันงาม เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี วท.บ. ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย 

110 นาย เชษฎากร ชวยกลาง มุกดาหาร วท.บ. ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย 

111 นางสาว ณัฐณิชา สุมมาตย สตรีศึกษา วท.บ. ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย 

112 นางสาว พิกุลแกว ดีดวงพันธ อํานาจเจริญ วท.บ. ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย 

113 นาย สุริยา หอมคุณ ภูเขียว วท.บ. ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย 

114 นางสาว พรชิตตา สุขานนท สวางแดนดิน วท.บ. ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย 

115 นางสาว ศุภธิดา พรมลุน ศรีสงครามวิทยา วท.บ. ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย 

116 นางสาว วิชิดา ดาพาโย เขมราฐพิทยาคม วท.บ. ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย 

117 นางสาว สุทธิดา  ราศรี ขอนแกนวิทยายน 3 วท.บ. ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย 

118 นางสาว ประกฤติยา สุขทวี บึงศรีราชาพิทยาคม ภ.บ. การบริบาลทางเภสัชกรรม 

119 นางสาว อารียา สีหะวงษ ยางชุมนอยพิทยาคม ภ.บ. การบริบาลทางเภสัชกรรม 

120 นาย ภูริพัฒน ศรีชัย เบ็ญจะมะมหาราช ภ.บ. การบริบาลทางเภสัชกรรม 

121 นาย รัตนพล คะชาแกว บรบือ ภ.บ. การบริบาลทางเภสัชกรรม 



122 นาย กฤษฎา แสงสุรินทร 

 

ภ.บ. การบริบาลทางเภสัชกรรม 

123 นางสาว สุนิสา มาลาม นาเชือกพิทยาสรรค ภ.บ. การบริบาลทางเภสัชกรรม 

124 นาย ทวิชาติ ทองดี บึงพะไล ภ.บ. การบริบาลทางเภสัชกรรม 

125 นาย พงศพัทธ โพธิ์ปริสุทธิ์ สมุทรสาครวิทยาลัย ภ.บ. การบริบาลทางเภสัชกรรม 

126 นางสาว สุพาณี บุญเหลา อางศิลา ภ.บ. การบริบาลทางเภสัชกรรม 

127 นางสาว อารยา กะตะศิลา พยัคฆภูมิวิทยาคาร ภ.บ. การบริบาลทางเภสัชกรรม 

128 นางสาว ศิริวรรณ วงษละคร วังสามหมอวิทยาคาร ภ.บ. การบริบาลทางเภสัชกรรม 

129 นางสาว ศิริชวัญ บุญรักษ มุกดาหาร ภ.บ. การบริบาลทางเภสัชกรรม 

130 นางสาว ฝาผูสภรณ ยันตพิมาย เหลาหลวงประชานุสรณ ภ.บ. การบริบาลทางเภสัชกรรม 

131 นาย ครรชิต สิมทะราช เมืองสรวงวิทยา ภ.บ. การบริบาลทางเภสัชกรรม 

132 นางสาว ขนิษฐา ตนพุฒ คําเขื่อนแกวชนูปถัมภ ภ.บ. การบริบาลทางเภสัชกรรม 

133 นางสาว ศศิพิมพ กุลธะนา พังโคนวิทยาคม ภ.บ. การบริบาลทางเภสัชกรรม 

134 นางสาว อัญชลี กุมภาศรี โรงเรียนหวยตอนพิทยาคม ภ.บ. การบริบาลทางเภสัชกรรม 

135 นาย พุทธนัทธ โยหาเคน ปทุมรัตตพิทยาคม ภ.บ. การบริบาลทางเภสัชกรรม 

136 นางสาว ภาวินันทน รัตนธาวัลย หาดใหญวิทยาลัย ๒ ภ.บ. การบริบาลทางเภสชักรรม 

137 นาย ศุภชัย กิติอาษา ชุมพลโพนพิสัย ภ.บ. การบริบาลทางเภสัชกรรม 

138 นางสาว ภัทรธิราภรณ เสนานุช ศรีสองรักษวิทยา ภ.บ. การบริบาลทางเภสัชกรรม 

139 นางสาว กชพรรณ อุทรักษ นาไครพิทยาสรรพ ภ.บ. การบริบาลทางเภสัชกรรม 

140 นางสาว สุทธิดา สีสงนาง ยางหลอวิทยาคาร ภ.บ. การบริบาลทางเภสชักรรม 

141 นางสาว ลีลาวดี หาญใจ โนนสะอาดวิทยา ภ.บ. การบริบาลทางเภสัชกรรม 

142 นางสาว ณัฐฐาพร ยอดญาติไทย บานเหลื่อมพิทยาสรรพ ภ.บ. การบริบาลทางเภสัชกรรม 

143 นางสาว แพรพลอย จันทาครีี ปทุมเทพวิทยาคาร ภ.บ. การบริบาลทางเภสัชกรรม 

144 นางสาว ปญญพัฒน บุตรทา นาวังศึกษาวิช ภ.บ. การบริบาลทางเภสัชกรรม 

145 นางสาว กฤษณา เครอืศรี พนาศึกษา ภ.บ. การบริบาลทางเภสัชกรรม 

146 นางสาว วณัฐสนันท อยูยอด สตรีนครสวรรค ภ.บ. การบริบาลทางเภสัชกรรม 

147 นาย พัชนนท เรพล ศรีบุญเรืองวิทยาคาร ภ.บ. การบริบาลทางเภสัชกรรม 

148 นาย บุญรักษา คงรัตนานนท สิรินธร ภ.บ. การบริบาลทางเภสัชกรรม 

149 นางสาว นิรัชพร เดชพุทธวัจน มงฟอรตวิทยาลัย ภ.บ. การบริบาลทางเภสัชกรรม 

150 นางสาว สรารัตน  วาเสนัง เขื่อนชางวิทยาคาร ภ.บ. การบริบาลทางเภสัชกรรม 

151 นางสาว นันทนภัส ปะมาคะเต ประโคนชัยพิทยาคม ภ.บ. การบริบาลทางเภสัชกรรม 

152 นางสาว อรปรียา วงคก่ํา สวางแดนดิน ภ.บ. การบริบาลทางเภสัชกรรม 

153 นาย วีระชัย ศรีพล กมลาไสย ภ.บ. การบริบาลทางเภสัชกรรม 

154 นางสาว แพรพลอย ไวแสง เจริญศิลปศึกษา "โพธิ์คําอนุสรณ" ภ.บ. การบริบาลทางเภสัชกรรม 

155 นางสาว จีรนันท อุรังการ กัลยาณวัตร ส.บ. สาธารณสุขศาสตร 

156 นางสาว ปทมาวรรณ ปองปน มัธยมวาริชภูมิ ส.บ. สาธารณสุขศาสตร 



157 นางสาว รัตมณี หินชัยศรี พยัคฆภูมิวิทยาคาร ส.บ. สาธารณสุขศาสตร 

158 นาย วัชระ 

จันทร

ประทักษ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รอยเอ็ด ส.บ. สาธารณสุขศาสตร 

159 นางสาว กฤติยา ยวนจิตต ขนาดมอญพิทยาคม ส.บ. สาธารณสุขศาสตร 

160 นางสาว ชนิกานต อาจวิชัย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ ส.บ. สาธารณสุขศาสตร 

161 นางสาว พรรณัฐฎา บุญสุระ นาเชือกพิทยาสรรค ส.บ. สาธารณสุขศาสตร 

162 นางสาว ธนพร ปุงโพธิ์ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ส.บ. สาธารณสุขศาสตร 

163 นางสาว อติพร ม่ิงขน โรงเรียนวัดประชานิมิตร ส.บ. สาธารณสุขศาสตร 

164 นางสาว วราพร พระไกรยะ หวยเกิ้งพิทยาคาร ส.บ. สาธารณสุขศาสตร 

165 นางสาว ศศิวิมล ฝายกระโทก โชคชัยสามัคคี ส.บ. สาธารณสุขศาสตร 

166 นางสาว วรรณวล ี มะโนราช นาดูนประชาสรรพ ส.บ. สาธารณสุขศาสตร 

167 นางสาว ศุภนิดา นาคจันทร 

โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 

15 ส.บ. สาธารณสุขศาสตร 

168 นาย ดรัณภพ สรอยนอ โคกเจริญวิทยา ส.บ. สาธารณสุขศาสตร 

169 นางสาว ศศิกานต สรางแกว ปากชอง ส.บ. สาธารณสุขศาสตร 

170 นางสาว สุธินี อาจทวีกุล หวยราชพิทยาคม ส.บ. สาธารณสุขศาสตร 

171 นางสาว รุงฤด ี งิ้วงาม สาวะถีพิทยาสรรพ ส.บ. สาธารณสุขศาสตร 

172 นางสาว ศศิกร กุมผัน จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ส.บ. สาธารณสุขศาสตร 

173 นางสาว วรรณิภา ฆะนะมะ พุทไธสง ส.บ. สาธารณสุขศาสตร 

174 นางสาว ประภาพรรณ เปดสกุล สตึก ส.บ. สาธารณสุขศาสตร 

175 นางสาว ยุพารัตน สีผาย โคกสีพิทยาสรรพ ส.บ. สาธารณสุขศาสตร 

176 นาย เกียรติศักดิ ์ สหีาวงค เพ็ญพิทยาคม ส.บ. สาธารณสุขศาสตร 

177 นางสาว ศศิธร สิงหสถิตย เลยพิทยาคม ส.บ. สาธารณสุขศาสตร 

178 นางสาว ศิริกัญญา ธานีพูน ประสาทวิทยาคาร ส.บ. สาธารณสุขศาสตร 

179 นางสาว อุรัสยา บาลพิทักษ โรงเรียนซาํสูงพิทยาคม ส.บ. สาธารณสุขศาสตร 

180 นางสาว จิรนุช ราชบรุี วาปปทุม ส.บ. สาธารณสุขศาสตร 

181 นางสาว สุพรรณิกา ลาลู ภูกระดึงวิทยาคม ส.บ. สาธารณสุขศาสตร 

182 นางสาว มนัชญา กลางราช ศรีสงครามวิทยา ส.บ. สาธารณสุขศาสตร 

183 นางสาว วราภรณ อิ่มทอง นาดีพิทยาคม ส.บ. สาธารณสุขศาสตร 

184 นาย กิตติกร สิงหาจุลเกตุ พลังราษฎรพิทยาสรรพ ส.บ. สาธารณสุขศาสตร 

185 นางสาว จันทิมา คิรินทร ดานขุนทด ส.บ. สาธารณสุขศาสตร 

186 นางสาว สุดารัตน บุดมนทิน โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม ส.บ. สาธารณสุขศาสตร 

187 นางสาว สิริยากร โยธาผาบ พนมไพรวิทยาคาร ส.บ. สาธารณสุขศาสตร 

188 นางสาว ผกาพร ภูคา หัวตะพานวิทยาคม ส.บ. สาธารณสุขศาสตร 

189 นางสาว สุจิตตรา ศรีสม หนองแวงวิทยาคม ส.บ. สาธารณสุขศาสตร 

190 นางสาว พีรดา โพธิ์สอน ศรีกระนวนวิทยาคม ส.บ. สาธารณสุขศาสตร 



191 นางสาว นภัสสร ภูกองชนะ ยางตลาดวิทยาคาร ส.บ. สาธารณสุขศาสตร 

192 นางสาว เบ็ญจารัตน แนวหลา กศน.อําเภอชุมแพ ส.บ. สาธารณสุขศาสตร 

193 นางสาว ฉัตรสุดา วันหลาบคํา 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม ส.บ. สาธารณสุขศาสตร 

194 นางสาว พรทิพา สิงหจันทร โรงเรียนราษีไศล ส.บ. สาธารณสุขศาสตร 

195 นาย วัชระ สุวรรณไตร โรงเรียนบัวขาว ส.บ. สาธารณสุขศาสตร 

196 นางสาว ณัฐรุจา ศรีสวาสดิ์ กมลาไสย ส.บ. สาธารณสุขศาสตร 

197 นางสาว อัญชิตา สิบหมู บึงกาฬ ส.บ. สาธารณสุขศาสตร 

198 นางสาว ศศิธร ไชยเเสง อํานาจเจริญ ส.บ. สาธารณสุขศาสตร 

199 นางสาว วารัตดา พรหมราช กุฉินารายณ ส.บ. สาธารณสุขศาสตร 

200 นางสาว พิณนิดา ทาสมบูรณ ยโสธรพิทยาคม ส.บ. สาธารณสุขศาสตร 

201 นางสาว เสาวลักษณ ชิณแสน ขอนแกนวิทยายน ส.บ. สาธารณสุขศาสตร 

202 นางสาว ศรุชา 

ศุภกรดํารง

ชัย เสิงสาง ส.บ. สาธารณสุขศาสตร 

203 นางสาว สุดารัตน เจริญภู หนองบัวพิทยาคาร ส.บ. สาธารณสุขศาสตร 

204 นาย ไตรทศ สุระเสนา บานดุงวิทยา ส.บ. สาธารณสุขศาสตร 

205 นางสาว ธิดารัตน สุขสาย พังโคนวิทยาคม วท.บ. โภชนศาสตรฯ 

206 นางสาว ชญานันท มนตมี ปลาปากวิทยา วท.บ. โภชนศาสตรฯ 

207 นางสาว ผกามาศ แสนออน จันทรุเบกษาอนุสรณ วท.บ. โภชนศาสตรฯ 

208 นางสาว ธันยนันท ไตรวีระกุล เลยพิทยาคม วท.บ. โภชนศาสตรฯ 

209 นางสาว เบญจพร มูลทรัพย มัญจาศึกษา วท.บ. โภชนศาสตรฯ 

210 นางสาว ศศิตาภรณ ออนปุย โกสุมวิทยาสรรค วท.บ. โภชนศาสตรฯ 

211 นางสาว นลินรัตน ศรบีริบูรณ สังขะ วท.บ. โภชนศาสตรฯ 

212 นางสาว พรทิพา  ิจิตถวิล หนองนาคําวิทยาคม วท.บ. โภชนศาสตรฯ 

213 นางสาว ดาราวรรณ ศรีละโคตร เลงินกทา วท.บ. โภชนศาสตรฯ 

214 นางสาว ภาวิดา สมานพงษ มารียวิทยา วท.บ. โภชนศาสตรฯ 

215 นางสาว ศิรประภา ถานา คําเขื่อนแกวชนูปถัมภ วท.บ. โภชนศาสตรฯ 

216 นางสาว ธรรมจิตรา พันธนาเหนือ บานเหลื่อมพิทยาสรรพ วท.บ. โภชนศาสตรฯ 

217 นางสาว ภาวิณ ี แผนสวุรรณ 

โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 

15 วท.บ. อนามัยส่ิงแวดลอม 

218 นางสาว จิรารัตน โชคทวี โรงเรียนมัธยมหนองศาลา วท.บ. อนามัยสิ่งแวดลอม 

219 นางสาว สิยาพร พลดอน โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม วท.บ. อนามัยสิ่งแวดลอม 

220 นางสาว จิดาภา คนยืน ศรีกระนวนวิทยาคม วท.บ. อนามัยสิ่งแวดลอม 

221 นางสาว อรยา วงษศิริ เลยพิทยาคม วท.บ. อนามัยสิ่งแวดลอม 

222 นางสาว ลลิตตา ธรโชติหิรัญ 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม วท.บ. อนามัยสิ่งแวดลอม 



223 นางสาว ปาลิตา ประเทพา สตรีศึกษา วท.บ. อนามัยสิ่งแวดลอม 

224 นางสาว ปดากาญจน หมั่นนอก มารียวิทยา วท.บ. อนามัยสิ่งแวดลอม 

225 นางสาว รัชนีกร บํารุงนา บานเหลื่อมพิทยาสรรพ วท.บ. อนามัยสิ่งแวดลอม 

226 นางสาว ธนภรณ เมืองใจ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) วท.บ. อนามัยสิง่แวดลอม 

227 นางสาว ศศิวิมล ผลชู กศน.อําเภอกันทรวิชัย วท.บ. อาชีวอนามัยฯ 

228 นางสาว กรรณิการ รอดสันเทียะ อนุกูลนารี วท.บ. อาชีวอนามัยฯ 

229 นางสาว มลทิรา ศรีบุตตา ภูเรือวิทยา วท.บ. อาชีวอนามัยฯ 

230 นางสาว วิสุดา เตโช เรณูนครวิทยานุกูล วท.บ. อาชีวอนามยัฯ 

231 นางสาว ณัฐริกา หอมดวง หวยเกิ้งพิทยาคาร วท.บ. อาชีวอนามัยฯ 

232 นางสาว ปยวดี วิริยผล ศรีวิไลวิทยา วท.บ. อาชีวอนามัยฯ 

233 นางสาว พิมลนาฏ คะกาเนปะ โรงเรียนนาขาวิทยาคม วท.บ. อาชีวอนามัย 

234 นางสาว พิษณาลักษณ หีบแกว สารคามพิทยาคม วท.บ. อาชีวอนามยั 

235 นางสาว พัชร ี สีโยแกว โกสมุวิทยาสรรค วท.บ. อาชีวอนามัย 

236 นางสาว ณัชาภร วะลัยรัตน พรเจริญวิทยา วท.บ. อาชีวอนามัย 

237 นางสาว อนุสรา ปุณขันธ กุฉินารายณ วท.บ. อาชีวอนามัย 

238 นางสาว สุมิตรา ใสชาติ โรงเรียนเพชรวิทยาคาร วท.บ. อาชีวอนามัย 

239 นางสาว กัญญาณัฐ สุทธิวรรณ จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก วท.บ. อาชีวอนามัย 

240 นางสาว อรุณ ี ปจฉิม ศรีบุญเรืองวิทยาคาร วท.บ. อาชีวอนามัย 

241 นางสาว วราลักษณ ดสุีวรรณ เกษมสีมาวิทยาคาร วท.บ. อาชีวอนามัย 

242 นางสาว วิภาพรรณ ฤทธาพรม สตรีศึกษา วท.บ. อาชีวอนามัย 

243 นางสาว สุภัทรา ชายสวัสดิ์ เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วท.บ. อาชีวอนามัย 

244 นางสาว มณฑลธร พุฒพันธ มารียวิทยา วท.บ. อาชีวอนามัย 

245 นางสาว ศุภรดา 

กาญจนะ

โกมล กัลยาณวัตร วท.บ. อาชีวอนามัย 

246 นางสาว สิราวรรณ ศรีธรรมมา กุดชุมวิทยาคม วท.บ. อาชีวอนามัย 

247 นางสาว อริศรา แกววิเศษ นาดีพิทยาคม วท.บ. อาชีวอนามัย 

248 นาย เจษฎา กาฬมาตย อํานาจเจริญ วท.บ. อาชีวอนามัย 

249 นางสาว อรัญญา มีลาภพูนผล ทาลี่วิทยา วท.บ. เคมี 

250 นางสาว  ศุภรัตน ดีมาก 

 

วท.บ. เคมี 

251 นางสาว ปรรัชท นาคเเสง สังขะ วท.บ. เคมี 

252 นางสาว กุสุมา ไชยสุวรรณ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค วท.บ. เคมี 

253 นางสาว วรรณวษา วงษาทุม โนนคอวิทยาคม วท.บ. เคมี 

254 นาย นพณัฐ นรทัต คาํมวง วท.บ. เคมี 

255 นางสาว จิวรักษ  ปราศจาก อุบลรัตนพิทยาคม วท.บ. เคมี 

256 นางสาว ฐานิตา เเสงเดือน มหิศราธิบดี วท.บ. เคมี 



257 นางสาว อภิญญา สีทาทุม พิชญบัณฑิต วท.บ. เคมี 

258 นาย รุงโรจน ไชยจันทร กูจานวิทยาคม วท.บ. เคมี 

259 นางสาว ภิรมยพร  พันธสุวรรณ มัธยมตระการพืชผล วท.บ. เคมี 

260 นางสาว ทิพยดา อําคาศักดิ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย วท.บ. เคมี 

261 นาย รัฐกร สุขนาแซง ปญจดี วท.บ. เคมี 

262 นางสาว สุดารัตน ยะปะเต สีดาวิทยา วท.บ. เคมี 

263 นาย อภินันท กมลสินธุ รองคํา วท.บ. เคมี 

264 นางสาว ยอเกียรต ิ ทําทอง คําเขื่อนแกวชนูปถัมภ วท.บ. เคมี 

265 นางสาว กุลนิชา ลําดวนหอม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล วท.บ. เคมี 

266 นางสาว ธิติมา  พัวพันธ นางรอง วท.บ. เคมี 

267 นางสาว มิลดา เนตรรุง ศรีสงครามวิทยา วท.บ. เคมี 

268 นางสาว สุดารัตน วงศกอ หวยแถลงพิทยาคม วท.บ. เคมี 

269 นางสาว นิชภัฎ คุณวุฒิ หัวตะพานวิทยาคม วท.บ. เคมี 

270 นาย อดิเทพ ชานันโท ไชยวานวิทยา วท.บ. เคมี 

271 นาย ศภุกร เจริญศร ี หนองแค "สรกิจพิทยา" วท.บ. เคมี 

272 นางสาว จิราพร วิชัย เขมราฐพิทยาคม วท.บ. เคมี 

273 นางสาว เกศิณ ี สิทธิโคตร สตรีศึกษา วท.บ. เคมี 

274 นางสาว ยุพาวดี ธีระปราบภัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ศรี

สะเกษ วท.บ. เคมี 

275 นางสาว ชมพูนุช ศรแีกว ภูเวียงวิทยาคม วท.บ. เคมี 

276 นางสาว ศศิวิมล โสภาวัฒน ทาลี่วิทยา วท.บ. ชีววิทยา 

277 นางสาว จิราภรณ นิมิตร มัธยมวาริชภูมิ วท.บ. ชีววิทยา 

278 นางสาว ผาณิตนิภา ศิริบูรณ จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย วท.บ. ชีววทิยา 

279 นางสาว บุษบาวรรณ ชื่นชม ศรีเมอืงวิทยาคาร วท.บ. ชีววิทยา 

280 นางสาว ศิริอร สวยสม บรบือ วท.บ. ชีววิทยา 

281 นาย องษา บุดดา เรณูนครวิทยานุกูล วท.บ. ชีววิทยา 

282 นางสาว นิศารัตน เประกันยา เพ็ญพิทยาคม วท.บ. ชีววิทยา 

283 นางสาว จิรภา สวุรรณไตรย คําสรอยพิทยาสรรค วท.บ. ชีววิทยา 

284 นางสาว อาริยา  แกวประดับ เลิงนกทา วท.บ. ชีววิทยา 

285 นางสาว ปภาภรณ เถาวัลย โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค วท.บ. ชีววิทยา 

286 นางสาว วันวิสาข สมปญญา บึงกาฬ วท.บ. ชีววิทยา 

287 นางสาว พรนภา คุมเมือง คํามวง วท.บ. ชีววิทยา 

288 นางสาว ปรียาภรณ เดนประยูร เมืองพญาแลวิทยา วท.บ. ชีววิทยา 

289 นางสาว กัญญา เพียสา มหิศราธิบดี วท.บ. ชีววิทยา 

290 นาย พงศกร 

เหลาพิพัฒน

ตระฏล ชัยภูมิภักดีชุมพล วท.บ. ชีววทิยา 



291 นางสาว พัชริดา โยชนรัมย แกนนครวิทยาลัย วท.บ. ชีววิทยา 

292 นางสาว นภัสชา อาจเเกว เลยพิทยาคม วท.บ. ชีววทิยา 

293 นางสาว ธนิดา จันทรบุญ พิชญบัณฑิต วท.บ. ชีววิทยา 

294 นางสาว เปรมวดี เมืองนาม พยัคฆภูมิวิทยาคาร วท.บ. ชีววิทยา 

295 นาย นฤทธ์ิ เทศะบํารุง โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วท.บ. ชีววิทยา 

296 นางสาว สุวิญชา  คําทองสุข โคกโพธิ์ไชยศึกษา วท.บ. ชีววิทยา 

297 นางสาว ชนิกานต สาริกุล สุวรรณภูมิพิทยไพศาล วท.บ. ชีววิทยา 

298 นางสาว จารุวรรณ บุญสงค ศรีสงครามวิทยา วท.บ. ชีววิทยา 

299 นางสาว สุภานิณี วงษตรี นาจะหลวย วท.บ. ชีววิทยา 

300 นางสาว กรณภัสสร นวลประเสริฐ ปญจดี วท.บ. ชีววิทยา 

301 นางสาว ณัฐกมล บุพศิริ อากาศอํานวยศึกษา วท.บ. ชีววิทยา 

302 นางสาว นิศาชล นอยแกว นครขอนแกน วท.บ. ชีววิทยา 

303 นางสาว ธัญวรัตน พันธหงษ กมลาไสย วท.บ. ชีววิทยา 

304 นางสาว กิตติมา ยุบลเพลิด รองคํา วท.บ. ชีววิทยา 

305 นางสาว หนึ่งฤทัย  หีบทอง อุดรพัฒนาการ วท.บ. ชีววิทยา 

306 นาย เอกรัตน สาอุด สีดาวิทยา วท.บ. ชีววิทยา 

307 นางสาว สุลักคณา สุขสง พลังราษฎรพิทยาสรรพ วท.บ. ชีววิทยา 

308 นาย อดิศักดิ์ สวารักษ ชุมพลโพนพิสัย วท.บ. ชีววิทยา 

309 นางสาว ปยะพร วะไลใจ โรงเรียนบัวขาว วท.บ. ชีววิทยา 

310 นางสาว จันทิรา  ตรัยธํามรงค ทุงฝนวิทยาคาร วท.บ. ชีววิทยา 

311 นางสาว พัชรินทร นุริตมนต สตรีศกึษา วท.บ. ชีววิทยา 

312 นางสาว จุฑารัตน สีมาบุตร นารีนุกูล วท.บ. ชีววิทยา 

313 นางสาว กิตติญาภรณ จินาพันธ ยโสธรพิทยาคม วท.บ. ชีววิทยา 

314 นางสาว พัชริดา นิกรแสน ศรีธาตุพิทยาคม วท.บ. ชีววิทยา 

315 นางสาว นรินทร กาลจักร กุดชุมวิทยาคม วท.บ. ชีววิทยา 

316 นางสาว ฐิติกุล ไกยพันธ เขมราฐพิทยาคม วท.บ. ชีววิทยา 

317 นางสาว ปยะฉัตร นามปญญา อํานาจเจริญ วท.บ. ชีววทิยา 

318 นางสาว กนธิชา มณีทิพย หนองบุญมากประสงควิทยา วท.บ. ชีววทิยา 

319 นางสาว พรพรรณ ปาละโค พยัคฆภูมิวิทยาคาร วท.บ. ฟสิกส 

320 นางสาว เกตุสุดาพร บุญมา อํานาจเจริญพิทยาคม วท.บ. ฟสิกส 

321 นางสาว ภัทราวดี จะโนรัตน นาเชือกพิทยาสรรค วท.บ. ฟสิกส 

322 นาย ณัฐสิทธํ์ มัธยม นารีนุกูล วท.บ. ฟสิกส 

323 นางสาว อารีรักษ ลักษวุธ ปญจดี วท.บ. ฟสิกส 

324 นางสาว ฐานิยา รมภักดิ์ เลยพิทยาคม วท.บ. ฟสิกสประยุกต 

325 นางสาว ณัฐธิดา มาสขาว สุวรรณภูมิพิทยไพศาล วท.บ. ฟสิกสประยุกต 



326 นางสาว อารญา พัตรภักดิ์ 

 

วท.บ. ฟสิกสประยุกต 

327 นาย ศุภกร ศรีน้ําออม กมลาไสย วท.บ. ฟสิกสประยุกต 

328 นาย วชิระ พูนสุวรรณ บานดุงวิทยา วท.บ. ฟสิกสประยุกต 

329 นาย สิทธิชัย ไชยโคตร ยโสธรพิทยาคม วท.บ. คณิตศาสตร 

330 นางสาว ปาจรีย วิริยะ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" วท.บ. คณิตศาสตร 

331 นาย สิทธิชัย ประเคนคชา ศรีวิไลวิทยา วท.บ. คณิตศาสตร 

332 นางสาว ชมพูนุช ทวยไธสง นาดูนประชาสรรพ วท.บ. คณิตศาสตร 

333 นางสาว อนุสรา แรงจบ หวยราชพิทยาคม วท.บ. คณิตศาสตร 

334 นาย ชณชล หมั่นคง จักราชวิทยา วท.บ. คณิตศาสตร 

335 นางสาว วิภาวรรณ ปลั่งกลาง โรงเรียนซาํสูงพิทยาคม วท.บ. คณิตศาสตร 

336 นางสาว นันทิยา ยอดแกว จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย วท.บ. คณิตศาสตร 

337 นางสาว ชุติมา สุริฉาย กมลาไสย วท.บ. คณิตศาสตร 

338 นางสาว ศุภธิดา ลํานามน ปญจดี วท.บ. คณิตศาสตร 

339 นางสาว ศศิวรรณ มุมดี ประสาทวิทยาคาร วท.บ. คณิตศาสตร 

340 นาย สิทธิชาติ ไชยศาสตร โรงเรียนบัวขาว วท.บ. คณิตศาสตร 

341 นาย รวิชฌ สินธุเขตร รองคํา วท.บ. คณิตศาสตร 

342 นางสาว จรรจิรา โฉมเฉลา นางรอง วท.บ. คณิตศาสตร 

343 นางสาว จิราภา สินปรุ หวยแถลงพิทยาคม วท.บ. คณิตศาสตร 

344 นางสาว ภัทราพร ขอกั้นกลาง โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม วท.บ. คณิตศาสตร 

345 นางสาว พรชิตา มิตรนอก นาเชือกพิทยาสรรค วท.บ. คณิตศาสตร 

346 นาย ธนพร หนองคู นารีนุกูล วท.บ. คณิตศาสตร 

347 นางสาว ชนิกานต นาซิน ศรีวไิลวิทยา วท.บ. สถิติ 

348 นาย มานิตย ประสมทรัพย เลยพิทยาคม วท.บ. จุลชีววิทยา 

349 นางสาว วิภารัตน ดวงดูสัน โพนสวรรคราษฎรพัฒนา วท.บ. จุลชีววิทยา 

350 นางสาว ธัญญเรศ ผิวพรรณ จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย วท.บ. จุลชีววิทยา 

351 นางสาว พิมพวิมล ไชยรักษ 

โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 

15 วท.บ. จุลชีววิทยา 

352 นางสาว วาริสา เรืองฤทธิ ์ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม วท.บ. จุลชีววิทยา 

353 นาย พัฒนพงศ จันเต กศน.อําเภอนาดูน วท.บ. จุลชีววิทยา 

354 นางสาว ปณิตา เปรมปรี ชุมพลโพนพิสัย วท.บ. จุลชีววิทยา 

355 นางสาว อรนุช หอมพรมมา นํ้าโสมพิทยาคม วท.บ. จุลชีววิทยา 

356 นางสาว ศรุตา พรหมศิริ ศรีวิไลวิทยา วท.บ. จุลชีววิทยา 

357 นางสาว ธันยพร สทิธิบุตร ปญจดี วท.บ. จุลชีววิทยา 

358 นางสาว ธนดา 

สิทธิจันทร

เสน ขอนแกนวิทยายน วท.บ. จุลชีววิทยา 

359 นางสาว สิรินทรา มั่งมี พยัคฆภูมิวิทยาคาร วท.บ. จุลชีววิทยา 



360 นางสาว พรรัมภา เลิศอาวุธ แกงครอวิทยา วท.บ. จุลชีววิทยา 

361 นาย กรรชัย คําขัน ศรีสงครามวิทยา วท.บ. จุลชีววิทยา 

362 นาย วีรสิทธ์ิ  ศรีจันทร ธาตุพนม วท.บ. จุลชีววิทยา 

363 นางสาว สุธิตา แสงหิรัญ นาดีพิทยาคม วท.บ. จุลชีววิทยา 

364 นางสาว อัฐภิญญา บุญสิงห โรงเรียนภูแลนคาวิทยายน วท.บ. จุลชีววิทยา 

365 นางสาว บงกชกนก สมแวง บุรีรัมยพิทยาคม วท.บ. จุลชีววิทยา 

366 นางสาว ศศิภาดา คิดนอก ชัยภูมิภักดีชุมพล วท.บ. จุลชีววิทยา 

367 นางสาว ดวงกมล แกวพิพัฒน โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ วท.บ. จุลชีววิทยา 

368 นางสาว นันทพร โนนผาง สตรีศึกษา วท.บ. จุลชีววิทยา 

369 นาย พงศกร ตั้งม่ัน หนองนาคําวิทยาคม วท.บ. จุลชีววิทยา 

370 นางสาว ขนิษฐา นาคม ศรีธาตุพิทยาคม วท.บ. จุลชีววิทยา 

371 นางสาว รัชนีกร ตันรัตน เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี วท.บ. เทคโนโลยีการอาหารฯ 

372 นางสาว จิราพัชร พุมสติ การกุศลวัดบูรพา วท.บ. เทคโนโลยีการอาหารฯ 

373 นางสาว วิรดา จันทา อนุกูลนารี วท.บ. เทคโนโลยีการอาหารฯ 

374 นางสาว ศศิวิมล พลรัตน พยัคฆภูมิวิทยาคาร วท.บ. เทคโนโลยีการอาหารฯ 

375 นางสาว ธัญจิรา กองสิงห เลยพิทยาคม วท.บ. เทคโนโลยีการอาหารฯ 

376 นางสาว ชบาไพร แกวเก็บคํา ชื่นชมพิทยาคาร วท.บ. เทคโนโลยีการอาหารฯ 

377 นางสาว นันทณา จันทาสี โรงเรียนกงุเจริญพิทยาคม วท.บ. เทคโนโลยีการอาหารฯ 

378 นางสาว ปทิตตา 

เรืองรัชตะ

เหม ปลาปากวิทยา วท.บ. เทคโนโลยีการอาหารฯ 

379 นางสาว อาทิตยา มูลศรี นํ้าโสมพิทยาคม วท.บ. เทคโนโลยีการอาหารฯ 

380 นางสาว วันทนีย โสพัฒน สตรีสิริเกศ วท.บ. เทคโนโลยีการอาหารฯ 

381 นางสาว ปนิตา สุมมาตร หนองเรือวิทยา วท.บ. เทคโนโลยีการอาหารฯ 

382 นางสาว ศิริลักษณ จันทะบุรม แกนนครวิทยาลัย วท.บ. เทคโนโลยีการอาหารฯ 

383 นางสาว ณัฏฐณิชา บัวลาด สารคามพิทยาคม วท.บ. เทคโนโลยีการอาหารฯ 

384 นางสาว ชลธิดา บุญสงค จันทรุเบกษาอนุสรณ วท.บ. เทคโนโลยีการอาหารฯ 

385 นางสาว กัญญาวีร หวันกะมา อุบลรัตนพิทยาคม วท.บ. เทคโนโลยีการอาหารฯ 

386 นางสาว สุภาวดี คําชมภู ชัยภูมิภักดีชุมพล วท.บ. เทคโนโลยีการอาหารฯ 

387 นางสาว อริศรา เปลื้องไธสง โรงเรียนประทาย วท.บ. เทคโนโลยีการอาหารฯ 

388 นางสาว ยลดา ขาวลา น้ําพองพัฒนศกึษา รัชมังคลาภิเษก วท.บ. เทคโนโลยีการอาหารฯ 

389 นาย กิตติธัช คูตระกูล บุรีรัมยพิทยาคม วท.บ. เทคโนโลยีการอาหารฯ 

390 นาย อนพัทย จันทรธีรนันท ปญจดี วท.บ. เทคโนโลยีการอาหารฯ 

391 นางสาว ชลดา อัศวปยุกตกุล 

โรงเรียนเทศบาลหนองหญามา (โรงเรียน

กีฬาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด) วท.บ. เทคโนโลยีการอาหารฯ 

392 นางสาว  ธัญวีร วุฒศรี รองคาํ วท.บ. เทคโนโลยีการอาหารฯ 

393 นางสาว รัตนวดี ทุมประเสน 

 

วท.บ. เทคโนโลยีการอาหารฯ 



394 นางสาว กนิษฐา สรุิยะเย็น ดานขุนทด วท.บ. เทคโนโลยีการอาหารฯ 

395 นางสาว จุฑารัตน ทองลี ศรีสงครามวิทยา วท.บ. เทคโนโลยีการอาหารฯ 

396 นางสาว อรปรียา ทองอาสน ศรียานุสรณ วท.บ. เทคโนโลยีการอาหารฯ 

397 นางสาว วรดา ลบพันธุทอง น้ําพองศึกษา วท.บ. เทคโนโลยีการอาหารฯ 

398 นางสาว ภัทรวดี 

แสนวงษไช

ยา โซพิสัยพิทยาคม วท.บ. เทคโนโลยีการอาหารฯ 

399 นาย ศุภฤกษ นาโสม โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม วท.บ. เทคโนโลยีการอาหารฯ 

400 นางสาว คณิติกาญจน ทองอินทร สตรีศึกษา วท.บ. เทคโนโลยีการอาหารฯ 

401 นางสาว กนกวรรณ จวงกระโทก 

 

วท.บ. เทคโนโลยีการอาหารฯ 

402 นางสาว พิมลภา บุตรดีวงษ ทาลี่วิทยา วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ 

403 นางสาว เสาวลักษณ เรือนดอน บุญวัฒนา วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ 

404 นางสาว จิดาภา แหวนเงิน โชคชัยสามัคคี วท.บ. เกษตรศาสตร (พืชสวน) 

405 นางสาว กุลธิดา สวาสดิ์วงค เทพอุดมวิทยา วท.บ. เกษตรศาสตร (พืชสวน) 

406 นางสาว ชรินยา สามหมอ อุบลรัตนพิทยาคม วท.บ. เกษตรศาสตร (พืชสวน) 

407 นางสาว ณัฐทีการย เวียงคํา ชุมพลโพนพิสัย วท.บ. เกษตรศาสตร (พืชสวน) 

408 นางสาว อักษรสวรรค นนตานอก โรงเรียนประทาย วท.บ. เกษตรศาสตร (พืชสวน) 

409 นางสาว พรนภา สันวิลาศ ศรีวิไลวิทยา วท.บ. เกษตรศาสตร (พืชสวน) 

410 นาย วรากร ทวีโภค สังขะ วท.บ. เกษตรศาสตร (พืชสวน) 

411 นาย ธีรวัฒน ไชยยะ โซพิสัยพิทยาคม วท.บ. เกษตรศาสตร (พืชสวน) 

412 นาย ศุภจิต ฝาดอน มัญจาศึกษา วท.บ. เกษตรศาสตร (พืชไร) 

413 นาย ภาคภูมิ ศิริมา สุรวิทยาคาร วท.บ. เกษตรศาสตร (พืชไร) 

414 นาย นครินทร แบบบาง โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม วท.บ. เกษตรศาสตร (พืชไร) 

415 นางสาว ธัญลักษณ ฦาฤทธิ์ โรงเรียนบานเปาวิทยา วท.บ. เกษตรศาสตร (พืชไร) 

416 นางสาว วนิดา ศรีจันแดง ชุมพลโพนพิสัย วท.บ. เกษตรศาสตร (พืชไร) 

417 นาย ศตพรรษ พันศร ี บุรีรัมยพิทยาคม วท.บ. เกษตรศาสตร (พืชไร) 

418 นาย บดินทร วงาจรัสเพชร ศรีสงครามวิทยา วท.บ. เกษตรศาสตร (พืชไร) 

419 นางสาว มะลิวัลย ประสมศรี ยโสธรพิทยาคม วท.บ. เกษตรศาสตร (พืชไร) 

420 นางสาว กฤติยากร โภคาเทพ สตรีศึกษา วท.บ. เกษตรศาสตร (พืชไร) 

421 นางสาว พัสพร สําราญดี กศน.อําเภอกันทรวิชัย วท.บ. พัฒนาผลิตภณัฑอาหาร 

422 นางสาว วริศนันท ชนพันธรักษ น้ําโสมพิทยาคม วท.บ. พัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 

423 นาย พันธกานต คุณบุราณ มัธยมวานรนิวาส วท.บ. สัตวศาสตร 

424 นาย จิรศกัดิ์ นาคะอินทร การกุศลวัดบูรพา วท.บ. สัตวศาสตร 

425 นางสาว วรารินทร โสภา อนุกูลนารี วท.บ. สัตวศาสตร 

426 นางสาว ชลลดา โคตรชุม นํ้าพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก วท.บ. สัตวศาสตร 

427 นางสาว สุธาทิพย ทองออน เลยพิทยาคม วท.บ. สัตวศาสตร 



428 นางสาว เยาวลักษณ หวังสุข อุทัยธรรมานุวัตรวิทยา วท.บ. สัตวศาสตร 

429 นางสาว ระรินพร จําเริญดี แกงครอวิทยา วท.บ. สัตวศาสตร 

430 นาย พันกร ปนะกาพัง นาดูนประชาสรรพ วท.บ. สัตวศาสตร 

431 นาย บุเรงนอง  อุทปา วาปปทุม วท.บ. สัตวศาสตร 

432 นาย นวพัชร นาจะหมื่น ชัยภูมิภักดีชุมพล วท.บ. สัตวศาสตร 

433 นางสาว สริตา คลายเนียม สีดาวิทยา วท.บ. สัตวศาสตร 

434 นาย วุฒิกุล นนทะภา ศรีวิไลวิทยา วท.บ. สัตวศาสตร 

435 นางสาว อรอนงค คําประอาว นครขอนแกน วท.บ. สัตวศาสตร 

436 นางสาว จิรัชญา บุตรอุดม เพ็ญพิทยาคม วท.บ. สัตวศาสตร 

437 นาย ชาญณุวัฒน ศรชัียทอง ศรีกระนวนวิทยาคม วท.บ. สัตวศาสตร 

438 นางสาว จันเพ็ญ มุงหมาย นาจะหลวย วท.บ. สัตวศาสตร 

439 นางสาว สุดารัตน เพ่ิมศรี นาดีพิทยาคม วท.บ. สัตวศาสตร 

440 นางสาว พิชชากร เครอืจันทร โรงเรียนครบุร ี วท.บ. สัตวศาสตร 

441 นาย วุฒิชัย บุตรพรม ปากคาดพิทยาคม วท.บ. สัตวศาสตร 

442 นาย พลกฤต โยธะคง 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม วท.บ. สัตวศาสตร 

443 นางสาว สุพิชฌาย สีสุจารย โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม วท.บ. สัตวศาสตร 

444 นาย สุทธินันท คุณเเสน บุรีรัมยพิทยาคม วท.บ. สัตวศาสตร 

445 นางสาว พิชญา จันนา นํ้าพองศึกษา วท.บ. สัตวศาสตร 

446 นางสาว ระพีพรรณ ทุมทุมา อุดรพิทยานุกูล วท.บ. สตัวศาสตร 

447 นางสาว นภัสวรรณ รอดเชียง มารียวิทยา วท.บ. สัตวศาสตร 

448 นาย จักรินทร บัวอาจ กมลาไสย วท.บ. สัตวศาสตร 

449 นางสาว ศิริลักษณ ศรีหาวัตร กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ วท.บ. สัตวศาสตร 

450 นางสาว ศิริรัตน มีศลิป ขอนแกนวิทยายน 3 วท.บ. สัตวศาสตร 

451 นางสาว ทิฆัมพร บุญรอด โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) วท.บ. สัตวศาสตร 

452 นาย ศุภสิน บัวชู เมืองสุราษฎรธานี วท.บ. ประมง 

453 นาย ภูมิบดินทร หอมสมบัติ ศรีวิไลวิทยา วท.บ. ประมง 

454 นางสาว สิริยากร สิทธิ นครขอนแกน วท.บ. ประมง 

455 นางสาว ชนิศา สาคร โกสุมวิทยาสรรค วท.บ. ประมง 

456 นางสาว อรัญญา ทวีชาติ คอนสวรรค วท.บ. ประมง 

457 นางสาว ชญานิศ ศรีวิเศษ พยัคฆภูมิวิทยาคาร วท.บ. เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 

458 นาย อนันต บุญมาชัย มัญจาศึกษา วท.บ. เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 

459 นาย ปฏิภัทร เห็มวิจิตต โรงเรียนดอนเงินพิทยาคาร วท.บ. เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 

460 นางสาว วราพร ชัยหา ศรีสงครามวิทยา วท.บ. เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 

461 นางสาว ศศิณัฎฐ ศรีบุญเรือง สังขะ วท.บ. เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 



462 นางสาว ณัฐธิดา ทิพโชติ โพนทองวิทยายน วท.บ. เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 

463 นางสาว ศุภาวดี สมภักดี ขอนแกนวิทยายน วท.บ. เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 

464 นาย วัชรพงษ   วราศรี อนุกูลนารี วท.บ. การจัดการทรัพยากรฯ 

465 นางสาว แพรใหม ไพรบึง โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วท.บ. การจัดการทรัพยากรฯ 

466 นางสาว รินลดา แกววงษา ศรีสงครามวิทยา วท.บ. การจัดการทรัพยากรฯ 

467 นางสาว เกวลิน ศิริรัตน กศน.อําเภอปากชอง วท.บ. การจัดการทรัพยากรฯ 

468 นางสาว ณัฐวดี เคนหา รองคาํ วท.บ. การจัดการทรัพยากรฯ 

469 นางสาว รักษสุดา เนตรวงค หัวตะพานวิทยาคม วท.บ. การจัดการทรัพยากรฯ 

470 นางสาว ยุภา00 สมศรีคาน โรงเรียนเพชรวิทยาคาร วท.บ. การจัดการทรัพยากรฯ 

471 นางสาว อมรรัตน เหงาวิลา อุดรธานีพิทยาคม วท.บ. การจัดการทรัพยากรฯ 

472 นาย ภูบดินทร อนุสรณ ยโสธรพิทยาคม วท.บ. การจัดการทรัพยากรฯ 

473 นางสาว เพชรลดา ยอดคีร ี ศรีสงครามวิทยา วท.บ. สิ่งแวดลอมศึกษา 

474 นางสาว ธิญาดา บุตรพรหม ศรีวิไลวิทยา วท.บ. สิ่งแวดลอมศึกษา 

475 นาย ภูมืไทย หฤทัยถาวร สุวรรณภูมิพิทยไพศาล วท.บ. สิ่งแวดลอมศึกษา 

476 นางสาว วรกมล เเพงหอม จันทรุเบกษาอนุสรณ วท.บ. สิ่งแวดลอมศึกษา 

477 นางสาว นิรัฐติกาล สนุนท โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม วท.บ. สิ่งแวดลอมศึกษา 

478 นางสาว ศิริรัตน หวลอารมณ กศน.อําเภอเกษตรวิสัย วท.บ. สิ่งแวดลอมศึกษา 

479 นางสาว สุพรรณษา บุตรศรี สตรีชัยภูมิ วท.บ. สิ่งแวดลอมศึกษา 

480 นาย อดิศักดิ์ สุวรรณคํา ศรีสงครามวิทยา ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร 

481 นางสาว อาทิตยา โยธายุทธ สตรีศกึษา ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร 

482 นางสาว ธนัญญา พึ่งใหญ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร 

483 นาย พุทธกาล ธรรมวิเศษ กุดบงพิทยาคาร ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร 

484 นางสาว สุกานดา เกียงไกร อนุกูลนารี วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 

485 นางสาว วริศรา มณีวงษ ศรีสงครามวิทยา วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 

486 นาย ทวีศักดิ์ บุญเฮา มัธยมวานรนิวาส วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 

487 นางสาว วิไลพร ศรีรัตน โรงเรียนมัธยมหนองศาลา วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 

488 นางสาว จิณหจุฑา พงษสนิท ยโสธรพิทยาคม วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 

489 นาย สิทธิชัย ชะเอม โคกโพธิ์ไชยศึกษา วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 

490 นางสาว ครองขวัญ คชกริช ปากชอง วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 

491 นาย ตนุสรณ สนธิมูล โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 

492 นางสาว สุทธิดา เอกวงษา สตรีศกึษา วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 

493 นางสาว นัฏฐณิชา วัฒนะงาม หนองกีพิ่ทยาคม วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 

494 นาย สิทธิพงศ ธุระพันธ ทุงฝนวิทยาคาร วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 

495 นาย กรกฎ คําวิโส กมลาไสย วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 

496 นาย ธีระศักดิ์ ราชพลแสน จันทรุเบกษาอนุสรณ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 



497 นาย พีรวัส คงบุญวาส กุดชุมวิทยาคม วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 

498 นาย กิตินันท กุณโฮง ชื่นชมพิทยาคาร วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร 

499 นาย แสงชัย กอยทอง หนองมวงวิทยาคาร วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร 

500 นาย ฐิติพงศ วังครีี ภูเรือวิทยา วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร 

501 นางสาว สุจิรา คําลอย โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร 

502 นาย ธนะรัฐ ทุมโยมา บานมวงพิทยาคม วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร 

503 นาย ภูชิตกานต พิกุลทอง ผดุงนารี วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร 

504 นาย ธวัชชัย พลชุมแสง นาเชือกพิทยาสรรค วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร 

505 นาย อาทิตย ทวีบท คําสรอยพิทยาสรรค วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร 

506 นางสาว กาญจนา จุปะมัดถา นาดูนประชาสรรพ วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร 

507 นางสาว นันทวรรณ คงอินทร สารคามพิทยาคม วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร 

508 นาย ฉัตรชัย เนียมหอม ชุมพลโพนพิสัย วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร 

509 นางสาว ปนัดดา ทองหอ ศรีวิไลวิทยา วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร 

510 นาย กันตกวี ทองมา โรงเรียนประทาย วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร 

511 นาย ศุภกิตติ์ เฉิดฉาย จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร 

512 นาย นันทวัฒน อยูนุย จันทรุเบกษาอนุสรณ วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร 

513 นางสาว เกสรา เปยกขุนทด ปากชอง วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร 

514 นางสาว พิทยาภรณ อาร ี สตรีศึกษา วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร 

515 นางสาว ฐิติพร อินทรงาม สุรวิทยาคาร วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร 

516 นาย อวิรุทธ สาระชาติ ยโสธรพิทยาคม วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร 

517 นาย พีรวัส แสนทวีสุข 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร 

รอยเอ็ด วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร 

518 นาย พรหมมินทร จันทรเดช พังโคนวิทยาคม วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร 

519 นาย นายเกียรตินําชัย อินทรนอก หวยแถลงพิทยาคม วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร 

520 นาย อติคุณ คํามูล โคกลามพิทยาคม วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร 

521 นางสาว ศิริกัลยา โตมร กําแพง วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร 

522 นาย จักรกฤษณ ฝายจําปา บานดุงวิทยา วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร 

523 นาย ญัตติพงศ ทรงศรี เชียงใหมประชานุสรณ วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร 

524 นาย กัมพล โยคะสิงห กมลาไสย วท.บ. ภูมิสารสนเทศ 

525 นางสาว ขวัญจิรา อามาตยทัศน ประถมปรีดาภรณ นศ.บ. นิเทศศาสตร 

526 นาย ขจรเกียรต ิ ดวงแกว เขวาไรศึกษา นศ.บ. นิเทศศาสตร 

527 นางสาว ธิญาดา ขันทะมวง ศรีสงครามวิทยา นศ.บ. นิเทศศาสตร 

528 นาย ปริตต อุปแกว โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม นศ.บ. นิเทศศาสตร 

529 นางสาว จุฑารัตน มวงวันดี วาปปทุม นศ.บ. นิเทศศาสตร 

530 นาย ภูดทิ บินไธสง สุรวิทยาคาร นศ.บ. นิเทศศาสตร 



531 นางสาว สุรัสวดี โชติชุม บรบือวิทยาคาร นศ.บ. นิเทศศาสตร 

532 นางสาว ชลนิชา บัวสอาด นารีนุกูล นศ.บ. นิเทศศาสตร 

533 นางสาว สนิตา จําปาทิพย สารคามพิทยาคม นศ.บ. นิเทศศาสตร 

534 นางสาว หฤทัย มังคะรัตน คํายางพิทยา นศ.บ. นิเทศศาสตร 

535 นางสาว ภัทธาวดี ศรอีุดม พิชญบัณฑิต นศ.บ. นิเทศศาสตร 

536 นางสาว ศิรินดา บริบุตร มัธยมตระการพืชผล นศ.บ. นิเทศศาสตร 

537 นาย ศิวกร ลามคาน ชุมพลโพนพิสัย นศ.บ. นิเทศศาสตร 

538 นางสาว ชนิดา อุนมีศรี นาเชือกพิทยาสรรค นศ.บ. นิเทศศาสตร 

539 นางสาว กัลยาณ ี

สุขสม

ปรารถนา ราชนันทาจารย สามเสนวิทยาลัย ๒ นศ.บ. นิเทศศาสตร 

540 นางสาว ชลธิชา ศรีหาใต บานดุงวิทยา นศ.บ. นิเทศศาสตร 

541 นาย ทนงศักด์ิ สุภาจันทร น้ําคําวิทยาคม วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร 

542 นางสาว ชนธิชา จารุณ ี จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร 

543 นาย วัชรินทร ศรีมาศ กศน.อําเภอกันทรวิชัย วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร 

544 นาย อภิชัย มณีวงษ 

 

วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร 

545 นาย ธนดล จันทจร พยัคฆภูมิวิทยาคาร วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร 

546 นาย ภานุวัฒน แสนโสภา กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร 

547 นาย จักราวุธ หอมมาลา บุรีรัมยพิทยาคม วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร 

548 นางสาว ณัฐกานต สีกงพลี โกสุมวิทยาสรรค วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร 

549 นาย วิสุทธิ์ รัตนะคุณ อุดรพิทยานุกูล วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร 

550 นางสาว วชิราภรณ ชัยนาม 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน ฝาย

มัธยมศึกษา (มอดินแดง) วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร 

551 นาย ธราดล โฮมประเสริฐ ประถมปรีดาภรณ วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร 

552 นางสาว กุลสตรี มูลกระโทก นํ้าพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร 

553 นางสาว ศิโรรัตน เอนกนงค โรงเรียนวัดประชานิมิตร วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร 

554 นางสาว สรัญญา อรกุล เลิงนกทา วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร 

555 นางสาว สุมิตรา สาทิพจันทร โรงเรียนมัธยมหนองศาลา วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร 

556 นาย ณัฐพล จุปะมะนัย โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร 

557 นางสาว กุลธิดา พงษเสนห โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร 

558 นาย ธนภูมิ เที่ยงธรรม ยโสธรพิทยาคม วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร 

559 นาย เกียรติภูม ิ ยะจันโท เรณูนครวิทยานุกูล วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร 

560 นาย ธีรเดช แกวคําสอน ธรรมบวรวิทยา วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร 

561 นาย พรีระพล สุนทรชัย เพ็ญพิทยาคม วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร 

562 นางสาว วริศรา พงพันนา บรบือวิทยาคาร วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร 

563 นาย วีระชัย มาตรา หนองบัวพิทยาคาร วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร 

564 นาย อาทิตย สิงหภา คอนสารวิทยาคม วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร 



565 นาย ศิริวัฒน บุษศิลป สกลราชวิทยานุกูล วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร 

566 นางสาว ปวันรัตน พันทะลา คํามวง วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร 

567 นางสาว อัญมณ ี แกวบุดดา สารคามพิทยาคม วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร 

568 นางสาว ผกาทิพย แสนรินทร ปากชมวิทยา วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร 

569 นางสาว ทิวาพร ญารังษี คลองลานวิทยา วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร 

570 นาย วิภาส  ชมอินทร สุรวิทยาคาร วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร 

571 นางสาว ณภัสนันท นพคุณ ศรีวิไลวิทยา วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร 

572 นางสาว สุชาดา รถเพชร โรงเรียนเพชรวิทยาคาร วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร 

573 นาย พีรภัทร อินกอง พระซองสามัคคีวิทยา วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร 

574 นาย ภูธเนศ หนูคาบแกว ปญจดี วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร 

575 นางสาว น้ําฝน แสดกระโทก การกุศลวัดบูรพา วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร 

576 นางสาว ทิพากร ศรีโสภณ ชัยภูมิภักดีชุมพล วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร 

577 นาย บุญญฤทธิ์ เหลาทอง รัตนบุรี วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร 

578 นาย จีรยุทธ สองกระโทก โรงเรียนครบุรี วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร 

579 นาย ปณณวิชญ ขาวเลิศ ศรเีมืองวิทยาคาร วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร 

580 นาย ณัฐสิทธิ์ เตื่อยมา โนนแดงวิทยาคม วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร 

581 นางสาว ชลนิชา ใสหาร อากาศอํานวยศึกษา วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร 

582 นางสาว ฐานิกา ทองใส ทานผูหญิงจันทิมาพึ่งบารมี วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร 

583 นางสาว ปริยา ทยานรัมย หวยราชพิทยาคม วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร 

584 นาย พิสิษฐ  บุตรพรม ภูเรือวิทยา วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร 

585 นางสาว ประดับพร เรียนไธสง นาเชือกพิทยาสรรค วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร 

586 นางสาว วรัญญา นามสวาง กมลาไสย วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร 

587 นาย ปยะพัฒน ศรีสุข นาดีพิทยาคม วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร 

588 นาย ภานุพัฒน บุตรตุ โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร 

589 นางสาว ถิรดา อายุวงค บึงบูรพ วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร 

590 นาย ชางกูร บุญอาษา โรงเรียนบัวขาว วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร 

591 นาย ธนวัฒน หอมโคกคอ มัญจาศึกษา วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร 

592 นางสาว ดวงพร มารมย สมเด็จพระธีรญาณมุนี วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร 

593 นาย ธนภัทร แกวไชยะ เลยพิทยาคม วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร 

594 นาย มงคล ศรีษะเกษ บานมวงพิทยาคม วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร 

595 นางสาว นันทิชา  จันทรคํา โรงเรียนประทาย วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร 

596 นางสาว ปนัดดา ตนสาลี กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร 

597 นาย กฤตกร มาเหงา หนองตาไกศึกษา วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร 

598 นาย สุธี สิงหโตขํา โรงเรียนซาํสูงพิทยาคม วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร 

599 นางสาว พัชรินทร บุญบุตร อุเทนพัฒนา วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร 



600 นาย เมธัส กมลสินธุ รองคาํ วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร 

601 นาย พิบูลย   สะผาย พนมไพรวิทยาคาร วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร 

602 นางสาว จีระนันท พรมมี ดอนจานวิทยาคม วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร 

603 นาย ภานุเดช วีระวงษ นํ้าพองศกึษา วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร 

604 นาย กฤตณัฐ บุญลับ สําโรงทาบวิทยาคม วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร 

605 นางสาว นภิสรา จันทุดม กาฬสินธุพิทยาสรรพ วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร 

606 นางสาว สุชาวดี ยศรุงเรือง เจียงทองพิทยาคม วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร 

607 นางสาว สายใจ ศิริอุฒจันทร ศรีบุญเรืองวิทยาคาร วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร 

608 นาย คมสัน ลบบํารุง โรงเรียนบานเปาวิทยา วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร 

609 นางสาว ศิริลักษณ เบ็ญจานุวัตร โรงเรียนกวางโจนศึกษา วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร 

610 นางสาว วรินยุพา จังหวะ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร 

611 นาย วาทิต 

มาตรหนอง

แวง จันทรุเบกษาอนุสรณ วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร 

612 นางสาว วรรณกานต ชาแพน ปทุมเทพวิทยาคาร วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร 

613 นาย กฤษฎา  บุรัตน หนองแวงวิทยาคม วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร 

614 นางสาว เมธิศา จันติบุตร 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร 

รอยเอ็ด วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร 

615 นาย นันทพงศ สมคะเนย โพนทองวิทยายน วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร 

616 นางสาว จิราภรณ ทับแสนลี หวยแถลงพิทยาคม วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร 

617 นางสาว ชนัญชิดา คูคํา สตรีศึกษา วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร 

618 นาย กิตติภูมิ คุมไขนํ้า โนนสะอาดวิทยา วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร 

619 นางสาว สุมนทรา โนนตูม หัวตะพานวิทยาคม วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร 

620 นาย ณัฐวุฒิ สีวาที โคกลามพิทยาคม วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร 

621 นางสาว ฐิติภรณ คนเพียร คําชะอีพิทยาคม วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร 

622 นางสาว ญาณินี โสมาบุตร เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร 

623 นาย นนทวัฒน จูหอง กศน.อําเภอเมืองขอนแกน วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร 

624 นางสาว ธนิตา ไชยตะมาตย ทุงฝนวทิยาคาร วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร 

625 นางสาว สุวรรณ ี ศิริสุข สตึก วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร 

626 นางสาว ปภานัน ยาวะโนภาส หนองพอกวิทยาลัย วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร 

627 นางสาว ขนิษฐา วรรณศร ี ประชารัฐวิทยาเสริม วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร 

628 นางสาว วิชญาดา ภัทรพลสวัสดิ์ มุกดาหาร วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร 

629 นาย ภานุรุจ วงษจําปา 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร 

630 นางสาว ศศิญากร บุญชัยโย หวยผึ้งพิทยา วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร 

631 นาย ธีรศักดิ์ ราชพรหมมา กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร 

632 นาย พงษศกร แสนณรงค ศรีธาตุพิทยาคม วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร 



633 นางสาว ปวีณา แจมดวง สีดาวิทยา วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร 

634 นาย ทัศพล  ชมภูอาจ ชุมพลโพนพิสัย วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร 

635 นางสาว พัชรินทร ทิพรักษา เขื่อนชางวิทยาคาร วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร 

636 นางสาว นันทิชา ชามะรัตน ขอนแกนวิทยายน วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร 

637 นาย ชาญณรงค หนูสวัสด์ิ สุวรรณคหูาพิทยาสรรค วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร 

638 นาย เอกรินทร พงษชะอุม สามขาทาหาดยาววิทยา วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร 

639 นาย ชลทิตย สุยะลังกา กุดบงพิทยาคาร วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร 

640 นางสาว ปภัสรา กวดนอก ทุงเทิงยิ่งวัฒนา วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร 

641 นาย อธิวัฒน บุญเฮา พยัคฆภูมิวิทยาคาร สถ.บ. สถาปตยกรรม  

642 นางสาว พรทิพย ปากระโทก โชคชัยสามัคคี สถ.บ. สถาปตยกรรม  

643 นางสาว สุธิตรา สัตราศรี กมลาไสย สถ.บ. สถาปตยกรรม  

644 นางสาว จุฬาลักษณ ของออน อุบลรัตนพิทยาคม สถ.บ. สถาปตยกรรม  

645 นางสาว อรนุช ทุริดไธสง นาภูพิทยาคม สถ.บ. สถาปตยกรรม  

646 นาย วรัญชัย วารีย บานมวงพิทยาคม สถ.บ. สถาปตยกรรม  

647 นางสาว พิจิตรา เจริญรัมย หวยราชพิทยาคม สถ.บ. สถาปตยกรรม  

648 นางสาว มณีรัตน กันทะกอง จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สถ.บ. สถาปตยกรรม  

649 นางสาว ทิชานนท สารภักดิ์ สารคามพิทยาคม สถ.บ. สถาปตยกรรม  

650 นางสาว นิลลณี แกวชาลุน อากาศอํานวยศึกษา สถ.บ. สถาปตยกรรม  

651 นางสาว สุภาพิชญ คําหลอ คึมใหญวิทยา สถ.บ. สถาปตยกรรม  

652 นาย ธนวัฒน แสนโคก โรงเรียนซาํสูงพิทยาคม สถ.บ. สถาปตยกรรม  

653 นางสาว อรณิชา รวยด ี คํายางพิทยา สถ.บ. สถาปตยกรรม  

654 นาย จารวุิทย ทัพพันธชัย สุรวิทยาคาร สถ.บ. สถาปตยกรรม  

655 นาย อรรถพันธ อางแกว กุดชุมวิทยาคม สถ.บ. สถาปตยกรรม  

656 นาย กันตินันท สัญลักษณ เลิงนกทา สถ.บ. สถาปตยกรรม  

657 นางสาว พวงลักษณ บุญไทย สตึก สถ.บ. สถาปตยกรรม  

658 นางสาว กัญญารัตน ประเสริฐสังข ศรีกระนวนวิทยาคม สถ.บ. สถาปตยกรรม  

659 นาย พีรธารา เสาศิริ จันทรุเบกษาอนุสรณ สถ.บ. สถาปตยกรรม  

660 นาย ตะวัน ศรีสรางคอม ชุมพลโพนพิสัย สถ.บ. สถาปตยกรรม  

661 นางสาว นริศรา แกวสุวรรณ หลมเกาพิทยาคม สถ.บ. สถาปตยกรรม  

662 นางสาว ธิดาภรณ อันโนนจารย รองคํา สถ.บ. สถาปตยกรรมผังเมือง  

663 นาย วัชรินทร ทายัง โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สถ.บ. สถาปตยกรรมผังเมือง  

664 นาย ฉัตรบดินทร 

โสระวงคธีร

กุล 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม สถ.บ. สถาปตยกรรมผังเมือง  

665 นาย ธนพงษ ธนพงศากร ขอนแกนวิทยายน สถ.บ. สถาปตยกรรมผังเมือง  

666 นางสาว อภิสรา แกวกองนอก พยัคฆภูมิวิทยาคาร สถ.บ. สถาปตยกรรมภายใน  



667 นาย ลัทธพล  สุมาลี รอยเอ็ดวิทยาลัย สถ.บ. สถาปตยกรรมภายใน  

668 นางสาว อารตี ปญญาแสง เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สถ.บ. สถาปตยกรรมภายใน  

669 นางสาว วันวิสา สีสิ่ว โรงเรียนนาขาวิทยาคม สถ.บ. สถาปตยกรรมภายใน  

670 นางสาว เปรมญาลักษณ นันทวิทยาคม กศน.อําเภอกระนวน สถ.บ. สถาปตยกรรมภายใน  

671 นางสาว พิลดา ประสาน เลยพิทยาคม สถ.บ. สถาปตยกรรมภายใน  

672 นางสาว กฤติกา แพงศรี เลิงนกทา สถ.บ. สถาปตยกรรมภายใน  

673 นางสาว ณัฏฐณิชา จอดนอก โรงเรียนประทาย สถ.บ. สถาปตยกรรมภายใน  

674 นาย ทรงกลด นามสําโรง ศรีวิไลวิทยา สถ.บ. สถาปตยกรรมภายใน  

675 นางสาว รุงทิวา สุขสมขันธ จันทรุเบกษาอนุสรณ สถ.บ. สถาปตยกรรมภายใน  

676 นาย ยุทธนา 

อุดมปรีชา

ทรัพย นารีนุกูล สถ.บ. สถาปตยกรรมภายใน  

677 นางสาว จุฑารัตน  ดวงทะเล บุญวัฒนา สถ.บ. สถาปตยกรรมภายใน  

678 นางสาว สุขุมาภรณ วันแกว หวยแถลงพิทยาคม สถ.บ. สถาปตยกรรมภายใน  

679 นางสาว สุดารัตน คําพา บึงโขงหลงวิทยาคม สถ.บ. สถาปตยกรรมภายใน  

680 นางสาว ณัฐสดุา บุราณ บางปะกอกวิทยาคม สถ.บ. สถาปตยกรรมภายใน  

681 นาย อาทิตย จิรมงคลไทย เลยพิทยาคม ศป.บ. นฤมิตศิลป 

682 นางสาว วีรญา อาจวาที พยัคฆภูมิวิทยาคาร ศป.บ. นฤมิตศิลป 

683 นางสาว ณัฐภัทร จิรานุวัฒน โรงเรียนสีค้ิว "สวัสด์ิผดุงวิทยา" ศป.บ. นฤมิตศิลป 

684 นางสาว ชุติกาญจน พ่ัวแพง มุกดาหาร ศป.บ. นฤมิตศิลป 

685 นางสาว วรรณวดี พิมพปรุ กําแพง ศป.บ. นฤมิตศลิป 

686 นาย ณัฏฐกิตติ์ เสงี่ยมกลาง ขอนแกนวิทยายน ศป.บ. นฤมิตศิลป 

687 นางสาว นิภาพร ประชุมสุข ศรีเมืองวิทยาคาร ภ.สถ.บ. ภูมิสถาปตยกรรม  

688 นาย กิตติพงษ จันทรทอง ทานผูหญิงจันทิมาพ่ึงบารมี ภ.สถ.บ. ภูมิสถาปตยกรรม  

689 นางสาว สุชีรา จันทรฉาย วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ภ.สถ.บ. ภูมิสถาปตยกรรม  

690 นาย เอกสิทธิ์ ขันตี ชุมพลโพนพิสัย วท.บ. การจัดการงานกอสราง 

691 นางสาว ณัฐณิชา พวงพันธ พยัคฆภูมิวิทยาคาร บช.บ. บัญชีบัณฑิต 

692 นางสาว ฐิติพร จันศิริสา โรงเรียนบัวขาว บช.บ. บัญชีบัณฑิต 

693 นางสาว ปภาวรินทร คําพรหม อุดรพิทยานุกูล บช.บ. บัญชีบัณฑิต 

694 นางสาว พิมผกา ภูลายศรี อนุกูลนารี บช.บ. บัญชีบัณฑิต 

695 นางสาว นันทนภัส มิเล โรงเรียนนาขาวิทยาคม บช.บ. บัญชีบัณฑิต 

696 นางสาว ชนิสรา พนาสิทธิ์ มัธยมวานรนิวาส บช.บ. บัญชีบัณฑิต 

697 นางสาว ณัฎฐิกา คําสิทธิ์ โรงเรียนบานเปาวิทยา บช.บ. บัญชีบัณฑิต 

698 นางสาว อภิญญา บุดดีหงษ บรบือวิทยาคาร บช.บ. บัญชีบัณฑิต 

699 นางสาว ลักษณพร สุวรรณชาติ เลยพิทยาคม บช.บ. บัญชีบัณฑิต 

700 นางสาว ภัทรวดี เมืองพันธ ปากชอง บช.บ. บัญชีบัณฑิต 



701 นางสาว เพชรรัตน นามาสุข นาดูนประชาสรรพ บช.บ. บัญชีบัณฑิต 

702 นางสาว ธิดาภรณ ปกุล ศรีวิไลวิทยา บช.บ. บัญชีบัณฑิต 

703 นางสาว ศิริพร อุทัย สารคามพิทยาคม บช.บ. บัญชีบัณฑิต 

704 นาย เศรษฐพงศ พันธุ รอยเอ็ดวิทยาลัย บช.บ. บัญชีบัณฑิต 

705 นางสาว ปรีณาภา สุวรรณพันธ สวุรรณภูมิพิทยไพศาล บช.บ. บัญชีบัณฑิต 

706 นางสาว พัทธมน แสนศรี โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม บช.บ. บัญชีบัณฑิต 

707 นางสาว สุพัตรา เพ่ิมพูน โรงเรียนประทาย บช.บ. บัญชีบัณฑิต 

708 นางสาว สุชาวดี มีหินกอง สตรีศึกษา บช.บ. บัญชีบัณฑิต 

709 นาย ธนภัทร โอหิรัญกูล สัตยาไส บช.บ. บัญชีบัณฑิต 

710 นางสาว ปวีณา ตนสาลี กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ บช.บ. บัญชีบัณฑิต 

711 นางสาว อรัญญา พาสวาง เมืองแกพิทยาคม บช.บ. บัญชีบัณฑิต 

712 นางสาว พรจิรา บัวขาว พังโคนวิทยาคม บช.บ. บัญชีบัณฑิต 

713 นางสาว เปรมฤดี สกีาวี จันทรุเบกษาอนุสรณ บช.บ. บัญชีบัณฑิต 

714 นาย ปยดนัย วังวร ปยะมหาราชาลัย บช.บ. บัญชีบัณฑิต 

715 นางสาว ธนัชชา พิศพงษ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค บช.บ. บัญชีบัณฑิต 

716 นางสาว สุจิตรา เอกตาแสง โรงเรียนซาํสูงพิทยาคม บช.บ. บัญชีบัณฑิต 

717 นางสาว ณัฐณิชา ศรีขาว ประสาทวิทยาคาร บช.บ. บัญชีบัณฑิต 

718 นาย ณัฐพงษ จันทรโท กาฬสินธุพิทยาสรรพ บช.บ. บัญชีบัณฑิต 

719 นาย วิรุฬห ศรีทอง ศรีสงครามวิทยา บช.บ. บัญชีบัณฑิต 

720 นางสาว ปภาดา นิยมพงษ ยโสธรพิทยาคม บช.บ. บัญชีบัณฑิต 

721 นางสาว เนตรนภัสม นุชสาย นางรอง บช.บ. บัญชีบัณฑิต 

722 นางสาว ณัฐณิชา พรมชัย ปญจดี บช.บ. บัญชีบัณฑิต 

723 นาย สุรพงศ สุระมรรคา 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม บช.บ. บัญชีบัณฑิต 

724 นางสาว จารุวรรณ  ัจันธิมา โกสุมวิทยาสรรค บช.บ. บัญชีบณัฑิต 

725 นางสาว กนกวรรณ หลาบนอก หวยแถลงพิทยาคม บช.บ. บัญชีบัณฑิต 

726 นางสาว ดวงกมล ยวนย ี คําเขื่อนแกวชนูปถัมภ บช.บ. บัญชีบัณฑิต 

727 นางสาว อาริสา รองบุดสี โรงเรียนสีชมพูศึกษา บช.บ. บัญชีบัณฑิต 

728 นางสาว สุกัญญา ตรวจมรรคา กระสังพิทยาคม บช.บ. บัญชีบัณฑิต 

729 นางสาว ชลธิชา สมงาม สิรินธร บช.บ. บัญชีบัณฑิต 

730 นางสาว จินตจุฑา โยธ ี ภูกระดึงวิทยาคม บช.บ. บัญชีบัณฑิต 

731 นางสาว ปทมา สนิทไทย คอนสวรรค บช.บ. บัญชีบัณฑิต 

732 นางสาว สายชล ราชชมภู ศรีธาตุพิทยาคม บช.บ. บัญชีบัณฑิต 

733 นางสาว รัตนา ศรีเพชร เลยอนุกูลวิทยา บช.บ. บัญชีบัณฑิต 

734 นาย กันตพงศ  เถาจันทร มุกดาหาร บช.บ. บัญชีบัณฑิต 



735 นางสาว ปริญญา พรอมทรัพย อํานาจเจริญ บช.บ. บัญชีบัณฑิต 

736 นางสาว อธิติยา  มุงคุณ พังโคนวิทยาคม บธ.บ. การตลาด 

737 นางสาว ชุติมา คําขจร กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสนิธุ บธ.บ. การตลาด 

738 นาย นครินทร ภิรมย นาเชือกพิทยาสรรค บธ.บ. การตลาด 

739 นางสาว อรอุมา ชมพุฒ อุบลรัตนพิทยาคม บธ.บ. การตลาด 

740 นางสาว ปยวรรณ มิเล โรงเรียนนาขาวิทยาคม บธ.บ. การตลาด 

741 นางสาว ชุลีกร สุทธิศาสตร สารคามพิทยาคม บธ.บ. การตลาด 

742 นางสาว เพียวฤทัย ธาตุไชย โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖ นครอุดรธานี บธ.บ. การตลาด 

743 นางสาว ปริฉัตร คําพาวิจินิ สตรีศึกษา บธ.บ. การตลาด 

744 นางสาว ศิริรัตน จอมศรี ชุมพลโพนพิสัย บธ.บ. การตลาด 

745 นางสาว วิชนี คําบัว ปยะมหาราชาลัย บธ.บ. การตลาด 

746 นางสาว แกวกาน 

โคตรโนน

กอก มัธยมตระการพืชผล บธ.บ. การตลาด 

747 นางสาว อโรชา มีลา กลางใหญนิโรธรังสีอุปถัมภ บธ.บ. การตลาด 

748 นางสาว ณัฐพร อภัยโคตร ปทุมเทพวิทยาคาร บธ.บ. การตลาด 

749 นางสาว สิริลักษณ ทองประมูล กศน.อําเภอสวางแดนดิน บธ.บ. การตลาด 

750 นางสาว อรวรรยา แซโซง หวยทับทันวิทยาคม บธ.บ. การตลาด 

751 นาย ทินกร ทองประเสริฐ 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม บธ.บ. การตลาด 

752 นางสาว ญารินดา สืบสาย เชียงคาน บธ.บ. การตลาด 

753 นางสาว จุฑาลักษณ เพชรพูน โรงเรียนบานเปาวิทยา บธ.บ. การจัดการ 

754 นางสาว วรินทร ปราณ ี โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" บธ.บ. การจัดการ 

755 นางสาว เรืองอุไร แสงฤทธ์ิ คํามวง บธ.บ. การจัดการ 

756 นางสาว ทิพนภา โสพันธ ทานผูหญิงจันทิมาพ่ึงบารมี บธ.บ. การจัดการ 

757 นางสาว พัชรินทร สชีาบาล ขามแกนนคร บธ.บ. การจัดการ 

758 นางสาว จันทรนภา ทักขิน นครขอนแกน บธ.บ. การจัดการ 

759 นางสาว จุฑามาศ บูรณเจริญ สุรวิทยาคาร บธ.บ. การจัดการ 

760 นาย ธีรวิทย 

อุดมโภคา

ทรัพย บึงกาฬ บธ.บ. การจัดการ 

761 นางสาว ประภัสสร นครขวาง ศรีสงครามวิทยา บธ.บ. การจัดการ 

762 นางสาว อัญมณ ี กอผจญ สตรีศึกษา บธ.บ. การจัดการ 

763 นาย ประกาย หนองเทา โพนทองวิทยายน บธ.บ. การจัดการ 

764 นางสาว นิชาภา อังคณิต ขอนแกนวิทยายน บธ.บ. การจัดการ 

765 นางสาว วนิดา ญาตินิยม หวยแถลงพิทยาคม บธ.บ. การจัดการ 

766 นางสาว เกวลิน แสงสขุ โรงเรียนประทาย บธ.บ. การจัดการ 

767 นางสาว สุวิมล เภาวนะ ทุงฝนวิทยาคาร บธ.บ. การจัดการ 



768 นางสาว สุธิตา ผาพันธุ ประชารัฐวิทยาเสริม บธ.บ. การจัดการ 

769 นางสาว ละไม สยุะทา อํานาจเจริญ บธ.บ. การจัดการ 

770 นางสาว เปรมวดี จันใบ บุณฑริกวิทยาคาร บธ.บ. การจัดการ 

771 นางสาว เนตรทิพย แกวสิมมา เลยอนุกูลวิทยา บธ.บ. การจัดการ 

772 นาย ภัคพล โคตรสําราญ นารีนุกูล บธ.บ. การจัดการ 

773 นาย อดิศร แสงเศวตร โกสุมวิทยาสรรค บธ.บ. การจัดการ 

774 นางสาว นฤกานต พิมพโพชา รอยเอ็ดวิทยาลัย บธ.บ. การจัดการ 

775 นางสาว นภสวรรณ กาฬพันธุ เมืองสรวงวิทยา บธ.บ. คอมพิวเตอรธุรกิจ 

776 นางสาว ธัญพร วิระษร วัดหวยจรเขวิทยาคม บธ.บ. คอมพิวเตอรธุรกิจ 

777 นางสาว ณัฐชา อินราช โรงเรียนประทาย บธ.บ. คอมพิวเตอรธุรกิจ 

778 นางสาว ภูธนันธร ตะพิมพ ศรีสงครามวิทยา บธ.บ. คอมพิวเตอรธุรกิจ 

779 นางสาว เพ็ญพิชชา แกวมีสี อนุกูลนารี บธ.บ. คอมพิวเตอรธุรกิจ 

780 นางสาว ธัญชนก เทียนธวัชกุล ดานขุนทด บธ.บ. คอมพิวเตอรธุรกิจ 

781 นางสาว ศุภลักษณ สาระชัย รองคํา บธ.บ. คอมพิวเตอรธุรกิจ 

782 นางสาว ชลิตา อุโคตร ศรีบุญเรืองวิทยาคาร บธ.บ. คอมพิวเตอรธุรกิจ 

783 นางสาว กรกนก ชัยรอด บานไผศึกษา บธ.บ. คอมพิวเตอรธุรกิจ 

784 นางสาว กนกวรรณ ศรีเรืองชัย สตรีชัยภูมิ บธ.บ. คอมพิวเตอรธุรกิจ 

785 นางสาว เจนจิรา วงศสุวรรณ ขอนแกนวิทยายน บธ.บ. คอมพิวเตอรธุรกิจ 

786 นาย อนุวัฒน พาลี โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม บธ.บ. การบริหารการเงิน 

787 นางสาว บุษกร คํายอด ชุมพลโพนพิสัย บธ.บ. การบริหารการเงิน 

788 นาย กฤษดา ศรีพลลา เหลากลางวิทยาคม บธ.บ. การบริหารการเงิน 

789 นาย ชินวัตร มงคลนํา ศรีวิไลวิทยา บธ.บ. การบริหารการเงิน 

790 นางสาว อริสา หงษศรีหมน โพธิ์ชัยชนูปถัมภ บธ.บ. การบริหารการเงิน 

791 นาย ภูมิ 

ตระกูลไตร

พฤกษ นางรอง บธ.บ. การบริหารการเงิน 

792 นางสาว พัทธธีรา ตรีวงษวัฒนา สตรีศึกษา บธ.บ. การบริหารการเงิน 

793 นางสาว กรรณิกา สอนสุภาพ เลยอนุกูลวิทยา บธ.บ. การบริหารการเงิน 

794 นางสาว แพรวพรรณ แกวกํ่า โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม บธ.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 

795 นางสาว ณภารัฎฐ สุรชาพิทักษ สตรีศึกษา บธ.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 

796 นางสาว สุมาลินธุ นามยา หนองนาคาํวิทยาคม บธ.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 

797 นางสาว กนกวรรณ พรหมรี โรงเรียนประทาย บธ.บ. การจัดการทรัพยากรมนุษย 

798 นาย ยุทธภูมิ แสนแกว โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม บธ.บ. การจัดการทรัพยากรมนุษย 

799 นางสาว วศาศิลป บัวบานบุตร ศรีสงครามวิทยา บธ.บ. การจัดการทรัพยากรมนุษย 

800 นางสาว ปนหทัย ถนอมเชื้อ สตรีชัยภูมิ บธ.บ. การจัดการทรัพยากรมนุษย 

801 นางสาว เจนจิรา หงษา พยัคฆภูมิวิทยาคาร ศ.บ. เศรษฐศาสตรธุรกิจ 



802 นางสาว จันทกานต แกวขาว จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย ศ.บ. เศรษฐศาสตรธุรกิจ 

803 นางสาว มนตวรรณ 

สรณะ

สมบูรณ ปญจดี ศ.บ. เศรษฐศาสตรธุรกิจ 

804 นางสาว สุพิชญา บุญวิเศษ สตรีศกึษา ศ.บ. เศรษฐศาสตรธุรกิจ 

805 นางสาว นพจิรา พละสินธุ บุณฑริกวิทยาคาร ศ.บ. เศรษฐศาสตรธุรกิจ 

806 นางสาว สุจิตรา สุนาวงศ อํานาจเจริญ ศ.บ. เศรษฐศาสตรธุรกิจ 

807 นางสาว สุภาภรณ พรานวงค พยัคฆภูมิวิทยาคาร ศศ.บ. การจัดการการทองเที่ยว 

808 นางสาว ณันธิกา มูลตะกร หนองบัวแดงวิทยา ศศ.บ. การจัดการการทองเท่ียว 

809 นางสาว กัญญาณัฐ พลศักดิ์ โชคชัยสามัคคี ศศ.บ. การจัดการการทองเที่ยว 

810 นางสาว สุภาสินี เทวสัตย ศรีสงครามวิทยา ศศ.บ. การจัดการการทองเท่ียว 

811 นางสาว คุณภรณ ฤทธิ์โคหา อุบลรัตนพิทยาคม ศศ.บ. การจัดการการทองเที่ยว 

812 นางสาว กัญญารัตน สํารวจวงค นางรอง ศศ.บ. การจัดการการทองเที่ยว 

813 นางสาว วรฤทัย  

จันทรเพ็ญ

มงคล โรงเรียนสค้ิีว "สวัสด์ิผดุงวิทยา" ศศ.บ. การจัดการการทองเท่ียว 

814 นางสาว อรัญญา รักษาศรี โคกโพธิ์ไชยศึกษา ศศ.บ. การจัดการการทองเที่ยว 

815 นางสาว จินดา ระเมียดด ี เรณูนครวิทยานุกูล ศศ.บ. การจัดการการทองเที่ยว 

816 นาย เจษฏา ตะโคตร โรงเรียนนาขาวิทยาคม ศศ.บ. การจัดการการทองเที่ยว 

817 นางสาว อาทิตญา เกียระวาป สารคามพิทยาคม ศศ.บ. การจัดการการทองเที่ยว 

818 นางสาว ชาลิสา ทาศิริ นาวังศึกษาวิช ศศ.บ. การจัดการการทองเที่ยว 

819 นางสาว ฐิดาภา สีใส กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ ศศ.บ. การจัดการการทองเท่ียว 

820 นาย ณัฐพงษ พิมพากุล ชุมพลโพนพิสัย ศศ.บ. การจัดการการทองเที่ยว 

821 นางสาว สุภาภรณ เอ่ียมสะอาด ปากชอง ศศ.บ. การจัดการการทองเที่ยว 

822 นางสาว ธิติมา ประทาน โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ศศ.บ. การจัดการการทองเที่ยว 

823 นางสาว นิสราภรณ สายศรี บึงกาฬ ศศ.บ. การจัดการการทองเที่ยว 

824 นางสาว ธารทิพย  ปานโพธิ์ กศน.อําเภอบานมวง ศศ.บ. การจัดการการทองเท่ียว 

825 นางสาว กัญญาวีร แรกาสินธ ศรีวิไลวิทยา ศศ.บ. การจัดการการทองเที่ยว 

826 นางสาว เบญญาภา เสวิสิทธ์ิ หนองพอกวิทยาลัย ศศ.บ. การจัดการการทองเท่ียว 

827 นางสาว ญาณี วาปเก นาเชือกพิทยาสรรค ศศ.บ. การจัดการการทองเท่ียว 

828 นางสาว ศุภาวรรณา เจิมขุนทด คํายางพิทยา ศศ.บ. การจัดการการทองเท่ียว 

829 นาย กฤษฎา  วิชาเฟอง ประสาทวิทยาคาร ศศ.บ. การจัดการการทองเท่ียว 

830 นาย พงศธร สสีด หนองตาไกศึกษา ศศ.บ. การจัดการการทองเที่ยว 

831 นาย ภาณุวัฒน วงษธานี นครขอนแกน ศศ.บ. การจัดการการทองเท่ียว 

832 นางสาว ภูษณิศา ดวงเดียว สุรวิทยาคาร ศศ.บ. การจัดการการทองเท่ียว 

833 นางสาว อิสริยาภรณ ฉายจรัส คํามวง ศศ.บ. การจัดการการทองเที่ยว 

834 นางสาว นงลักษณ กุละคําแสง สตรีศึกษา ศศ.บ. การจัดการการทองเที่ยว 

835 นางสาว มาลินี ไชฮะนิต กมลาไสย ศศ.บ. การจัดการการทองเท่ียว 



836 นางสาว เมธิกา ฮาตวิเศษ ศรีบุญเรืองวิทยาคาร ศศ.บ. การจัดการการทองเท่ียว 

837 นางสาว ณัฐกุล วันทาสุข นารีนุกูล ศศ.บ. การจัดการการทองเที่ยว 

838 นางสาว กัญญารัตน ตลับไธสง หวยแถลงพิทยาคม ศศ.บ. การจัดการการทองเท่ียว 

839 นางสาว บุญชนิต ศรีสุข คําสรอยพิทยาสรรค ศศ.บ. การจัดการการทองเที่ยว 

840 นาย ศิริพงษ ชิงโชติ ธาตุพนม ศศ.บ. การจัดการการทองเที่ยว 

841 นางสาว ภัทรวดี หรีไ่ธสง สีดาวิทยา ศศ.บ. การจัดการการทองเท่ียว 

842 นาย อนุสรณ แสงเศวตร โกสมุวิทยาสรรค ศศ.บ. การจัดการการทองเท่ียว 

843 นางสาว สุชาวดี อ่ิมศิลป ยโสธรพิทยาคม ศศ.บ. การจัดการการทองเที่ยว 

844 นางสาว ณัฐริยาภรณ วาหะมงคล เรณูนครวิทยานุกูล ศศ.บ. การจัดการโรงแรม 

845 นางสาว ญารีดา สีเหลือง พยัคฆภูมิวิทยาคาร ศศ.บ. การจัดการโรงแรม 

846 นางสาว ณัฐวรรณ จิตจักร โรงเรียนหนองหางพิทยา ศศ.บ. การจัดการโรงแรม 

847 นาย กิตติภูมิ พิมล โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ศศ.บ. การจัดการโรงแรม 

848 นางสาว เนตรนภา พันทะวงษ ศรีกระนวนวิทยาคม ศศ.บ. การจัดการโรงแรม 

849 นางสาว สุชาดา ยิ่งชื่น ขนาดมอญพิทยาคม ศศ.บ. การจัดการโรงแรม 

850 นางสาว พรชนก พรมมี 

โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 

15 ศศ.บ. การจัดการโรงแรม 

851 นางสาว ยุวร ี สุวรรณขาว ชุมพลโพนพิสัย ศศ.บ. การจัดการโรงแรม 

852 นางสาว สุธิดา อุปจันทร เขวาไรศึกษา ศศ.บ. การจัดการโรงแรม 

853 นางสาว ธิติมา หนอคําหลา สารคามพิทยาคม ศศ.บ. การจัดการโรงแรม 

854 นางสาว ภัทจิรา สังขทิพย โกสมุวิทยาสรรค ศศ.บ. การจัดการโรงแรม 

855 นางสาว ฉัตรสุดา  คงแสนคํา ผดุงนารี ศศ.บ. การจัดการโรงแรม 

856 นางสาว เพ็ญนภา มาลาสาย ศรีวิไลวิทยา ศศ.บ. การจัดการโรงแรม 

857 นางสาว ชิดชนก  ศรชํีานาญ มหิศราธิบดี ศศ.บ. การจัดการโรงแรม 

858 นางสาว ลลิตา โพนรัตน จันทรุเบกษาอนุสรณ ศศ.บ. การจัดการโรงแรม 

859 นางสาว กัลญาณ ี ศรีสุนา โรงเรียนนาขาวิทยาคม ศศ.บ. การจัดการโรงแรม 

860 นางสาว สุพรรษา หอมสมบัติ สาวะถีพิทยาสรรพ ศศ.บ. การจัดการโรงแรม 

861 นางสาว วราภรณ แพงวาป โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม ศศ.บ. การจัดการโรงแรม 

862 นางสาว นิชานาถ นามไพลิน วังสามหมอวิทยาคาร ศศ.บ. การจัดการโรงแรม 

863 นางสาว ลัดดาวัลย ดีหนู ปลาปากวิทยา ศศ.บ. การจัดการโรงแรม 

864 นางสาว นริสรา มีดา นครขอนแกน ศศ.บ. การจัดการโรงแรม 

865 นางสาว ปทมาภรณ โสรส มัธยมตระการพืชผล ศศ.บ. การจัดการโรงแรม 

866 นาย อภิวัฒน พิมพเงิน ชุมพวงศึกษา ศศ.บ. การจัดการโรงแรม 

867 นางสาว ขวัญพร ระยาศิลป อุดรพัฒนาการ ศศ.บ. การจัดการโรงแรม 

868 นางสาว อริศรา ระดาศักดิ์ โพนทองวิทยายน ศศ.บ. การจัดการโรงแรม 

869 นางสาว อัยรินทร แกววิเศษ นาดีพิทยาคม ศศ.บ. การจัดการโรงแรม 



870 นาย เจษฎา ยอดด ี คําเขื่อนแกวชนูปถัมภ ศศ.บ. การจัดการโรงแรม 

871 นางสาว กาญจนา ไตรยสทุธ์ิ กุดชุมวิทยาคม ศศ.บ. การจัดการโรงแรม 

872 นางสาว พนิดา พลเเสน บุณฑริกวิทยาคาร ศศ.บ. การจัดการโรงแรม 

873 นางสาว อริศศรา พินไธสง นาเชือกพิทยาสรรค ศศ.บ. การจัดการโรงแรม 

874 นางสาว ชนัญญา นัยวัฒน กมลาไสย ศศ.บ. การจัดการโรงแรม 

875 นางสาว กุลณัฐ กงพา กุดบงพิทยาคาร ศศ.บ. การจัดการโรงแรม 

876 นาย โยธิน ชัยจันทึก นายางกลักพิทยาคม ศศ.บ. การจัดการโรงแรม 

877 นางสาว อาริตา บุญยิ่ง กําแพง ศศ.บ. การจัดการโรงแรม 

878 นางสาว ภูชนก ขาวแกว สารคามพิทยาคม ศศ.บ. ภาษาไทย 

879 นางสาว อิศริยา สงัสุวรรณ พยัคฆภูมิวิทยาคาร ศศ.บ. ภาษาไทย 

880 นางสาว รัตนสุดา ภูทองหลอ อนุกูลนารี ศศ.บ. ภาษาไทย 

881 นางสาว พิยดา โกมาลย นาวังศกึษาวิช ศศ.บ. ภาษาไทย 

882 นางสาว ศิริพร  อินทะนนท เรณูนครวิทยานุกูล ศศ.บ. ภาษาไทย 

883 นาย เจษฎากร สมนาม ศรีวิไลวิทยา ศศ.บ. ภาษาไทย 

884 นางสาว วันวิสา ศิรงิาม หวยราชพิทยาคม ศศ.บ. ภาษาไทย 

885 นางสาว วรรณิภา ชัยหาญ บรบือวิทยาคาร ศศ.บ. ภาษาไทย 

886 นางสาว หยาดฟา นาหัวดง อุบลรัตนพิทยาคม ศศ.บ. ภาษาไทย 

887 นางสาว มีนชยา ใจด ี ชุมพลโพนพิสัย ศศ.บ. ภาษาไทย 

888 นางสาว พรรณษา  พาละพล นครขอนแกน ศศ.บ. ภาษาไทย 

889 นางสาว พรรภษา  พรมแพง น้ําพองศึกษา ศศ.บ. ภาษาไทย 

890 นางสาว อรว ี ศิริภักดิ์ รองคํา ศศ.บ. ภาษาไทย 

891 นางสาว ธนาพร เผือกนอก ศรีบุญเรืองวิทยาคาร ศศ.บ. ภาษาไทย 

892 นาย อลงกรณ ศิลาพล หนองนาคาํวิทยาคม ศศ.บ. ภาษาไทย 

893 นางสาว นัฐธิดา พรมเงิน เลยอนุกูลวิทยา ศศ.บ. ภาษาไทย 

894 นางสาว ปณภรณ จูมแพง คําชะอีพิทยาคม ศศ.บ. ภาษาไทย 

895 นางสาว กรกรรณิการ คําภาบุตร 

 

ศศ.บ. ภาษาไทย 

896 นาย อัครพล นามบุญเรือง อํานาจเจริญ ศศ.บ. ภาษาไทย 

897 นางสาว นิลีนาถ ไมโศรก สตรีชัยภูมิ ศศ.บ. ภาษาไทย 

898 นางสาว มนตนภา จิตธรรม การกุศลวัดบูรพา ศศ.บ. ภาษาเพ่ือการสรางสรรคสื่อ 

899 นาย ภคพล  ไชยงาม บรบือวิทยาคาร ศศ.บ. ภาษาเพ่ือการสรางสรรคสื่อ 

900 นางสาว ไพริน วานิชจรัสกิจ สตรีศึกษา ศศ.บ. ภาษาเพ่ือการสรางสรรคสื่อ 

901 นาย ศุภฤกษ พลวิฑูรย 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม ศศ.บ. ภาษาเพ่ือการสรางสรรคสื่อ 

902 นางสาว เพ็ญนภา สารรักษ พระครูพิทยาคม ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 

903 นางสาว วรภรณ ดลกุล หนองเรือวิทยา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 



904 นางสาว ณัฐติญา อนุสี ชื่นชมพิทยาคาร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 

905 นางสาว สิรินารถ ปะมา โรงเรียนนาขาวิทยาคม ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 

906 นางสาว อุมาพร จิมมอญ โชคชัยสามัคคี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 

907 นางสาว สุจิตรา ลครพล บึงพะไล ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 

908 นางสาว กัญญาณัฐ จักรทุม ภูเรือวิทยา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 

909 นางสาว สุภาพร แสงโพธิ์ดา พยัคฆภูมิวิทยาคาร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 

910 นางสาว จริยา มารบุรี ยงูทองพิทยาคม ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 

911 นาย ณัฐวุธ ประทุม อนุกูลนารี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 

912 นางสาว สุธาสิณีย รอบรู เพ็ญพิทยาคม ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 

913 นางสาว นภัสวรรณ ประทุมโต นาเชือกพิทยาสรรค ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 

914 นางสาว ฑิตฐิตา สมัตถะ ปญจดี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 

915 นาย ธราธร เอกวุธ สตรีศึกษา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 

916 นางสาว วรรณชนก บุญเชิด โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 

917 นางสาว จีรนุช คุณประทุม โรงเรียนเพชรวิทยาคาร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 

918 นางสาว อรวีร โคกศรีนอก เมืองแกพิทยาคม ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 

919 นางสาว วรรณิสา สอนสิทธิ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 

920 นางสาว พกาวรรณ รอบแควน หวยราชพิทยาคม ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 

921 นางสาว รสรินทร โคทะนา ศรีวิไลวิทยา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 

922 นางสาว บุษราคัม ติมุลา สุรวิทยาคาร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 

923 นางสาว พิมวไิล ศรีรัตน ทานผูหญิงจันทิมาพ่ึงบารมี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 

924 นางสาว ทรายแกว เพ็งบานไร นครขอนแกน ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 

925 นาย กชกร  สนิทบรรเลง ชุมพลโพนพิสัย ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 

926 นางสาว พิมพลพัชร มงคลจิต แกงครอวิทยา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 

927 นางสาว เบญจวรรณ สุขันธ บานขามพิทยาคม ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 

928 นางสาว ณภัคมน นรสาร 

 

ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 

929 นางสาว พรชิตา ธรรมสาร ประสาทวิทยาคาร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 

930 นางสาว เฟองฟา ชุมเสนา สตึก ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 

931 นางสาว เสาวลักษณ ราชสอาด หนองแดงวิทโยดม ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 

932 นางสาว สุภาภรณ บุปผาชาติ อุมเหมาประชาสรรค ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 

933 นางสาว ราตรีกรานต  หวังรายกลาง ชุมพวงศึกษา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 

934 นางสาว วิมลจันทร มณเทียน ปลาปากวิทยา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 

935 นางสาว ปาริชาติ อุทัยเรือง สีดาวิทยา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 

936 นางสาว สุภาดา ถือศิล โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖ นครอุดรธานี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 

937 นางสาว สุพัชญา พิกุลทอง นางรอง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 

938 นางสาว สุภกัญญา สวามิชัย เมืองคง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 



939 นาย ณัฐพล วังคะฮาต คําชะอีพิทยาคม ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 

940 นางสาว สุคนธรส บัวผาย ศรีบุญเรืองวิทยาคาร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 

941 นางสาว ณัฐวิภา  เขตอนันต กมลาไสย ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 

942 นางสาว บุปผาชล สวางวงศ 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร 

รอยเอ็ด ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 

943 นางสาว ธัญชนก โสมศรีแพง ธรรมบวรวิทยา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 

944 นางสาว ญาดาวดี อุคํา คําสรอยพิทยาสรรค ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 

945 นางสาว ชัชชาวรรรณ แสงสวาท โคกลามพิทยาคม ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 

946 นางสาว ยลดา 

ภิรมยวชัระ

ภานนท คําเพิ่มพิทยา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 

947 นางสาว ณัฐริกา  บังทอง กระสังพิทยาคม ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 

948 นางสาว อลุณ ี ซาหมู ภูกระดึงวิทยาคม ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 

949 นาย ศรุต จันทบุตร นํ้าโสมพิทยาคม ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 

950 นางสาว ภัทรสดุา เข็มสุข อํานาจเจริญ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 

951 นางสาว ศศิวรรณ สุพรรณโรจน กัลยาณวัตร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 

952 นางสาว นภัสวรรณ ปุมประเสริฐ รมเกลา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 

953 นางสาว จิรดา แกวแสน กําแพง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 

954 นางสาว พัชรินทร อุนสา อุเทนพัฒนา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 

955 นาย ตวัน เหิมทะยาน โรงเรียนบานเปาวิทยา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารฯ 

956 นางสาว ณพัชชา วิเศษชาติ จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารฯ 

957 นางสาว เเพรวา สํานักนิตย สิรินธร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารฯ 

958 นางสาว กัญญารัตน โสริบุตร นาจะหลวย ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารฯ 

959 นางสาว ปฏักทอง วชิรนิมิต โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารฯ 

960 นางสาว นราทัช หนูตอ บรบือ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารฯ 

961 นางสาว ณัฐณิชา สุขศิริ บรบือวิทยาคาร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารฯ 

962 นางสาว จุไรรัตน วิคสันเทียะ ดานขุนทด ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารฯ 

963 นางสาว กมลชนก แนนหนา ศรีสงครามวิทยา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารฯ 

964 นางสาว วิจิตตา ดานกลาง ชุมพลโพนพิสัย ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารฯ 

965 นางสาว สุทินา สงเสริม กมลาไสย ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารฯ 

966 นางสาว วิมลสิริ ไตรศิวะกุล ปญจดี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารฯ 

967 นางสาว อารียา  รูปหลอ อํานาจเจริญ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารฯ 

968 นางสาว ศิญาดา โยทัยเคล่ือน พยัคฆภูมิวิทยาคาร ศศ.บ. ภาษาจีน 

969 นางสาว สุภาภรณ รัตนเจริญ ชื่นชมพิทยาคาร ศศ.บ. ภาษาจีน 

970 นางสาว ปยวดี พงษศิริ โรงเรียนทาขอนยางพิทยาคม ศศ.บ. ภาษาจีน 

971 นางสาว ธนัญชนก 

ลือชาธนา

นนท รอยเอ็ดวทิยาลัย ศศ.บ. ภาษาจีน 



972 นางสาว อังคณา บัวบก แหลมงอบวิทยาคม ศศ.บ. ภาษาจีน 

973 นางสาว วนิดา ปดตาระโต นาเชือกพิทยาสรรค ศศ.บ. ภาษาจีน 

974 นางสาว นิสรา แนนอุดร โรงเรียนภูแลนคาวิทยายน ศศ.บ. ภาษาจีน 

975 นางสาว ชมนวรรณ 

จันทวัฒนา

นนท มัญจาศึกษา ศศ.บ. ภาษาจีน 

976 นางสาว พัชรินทร คนหม่ัน ปรางคกู ศศ.บ. ภาษาจีน 

977 นางสาว จีรภรณ สมประสงค นาโปรงประชาสรรค ศศ.บ. ภาษาจีน 

978 นางสาว พิยดา ตงธิ อากาศอํานวยศึกษา ศศ.บ. ภาษาจีน 

979 นางสาว เฟองฟา สารักษ บึงกาฬ ศศ.บ. ภาษาจีน 

980 นางสาว ชลธิชา มนปราณีต สตรีศึกษา ศศ.บ. ภาษาจีน 

981 นางสาว ภณิดา อุนเวียง โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ศศ.บ. ภาษาฝร่ังเศส 

982 นางสาว เทพธิดา วินทะไชย สตรีศึกษา ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส 

983 นางสาว ปภักศญานุกรม จันทพันธ คํามวง ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส 

984 นางสาว ฐิติมา จายเพ็ง สารคามพิทยาคม ศศ.บ. ประวัติศาสตร 

985 นาย วรันธร สุวรรณดวง มารียวิทยา ศศ.บ. ประวัติศาสตร 

986 นางสาว ศิริวรรณ จันทรคําวงค สมสนุกพิทยาคม ศศ.บ. ประวัติศาสตร 

987 นางสาว พรสุดา ราชโคตร กมลาไสย ศศ.บ. ประวัตศิาสตร 

988 นางสาว หทัยวรรณ สิทธิโคตร สตรีศึกษา ศศ.บ. ประวัติศาสตร 

989 นางสาว กุลนารี สุรสิทธิเสรี โกสุมวิทยาสรรค ศศ.บ. ประวัติศาสตร 

990 นางสาว ชลลดา ผมงาม สําโรงทาบวิทยาคม ศศ.บ. ประวัติศาสตร 

991 นางสาว วิชยา ศรีบุรินทร ภูเรือวิทยา ศศ.บ. การพัฒนาชุมชนและสังคม 

992 นางสาว ปทมา ชินรินทร หวยเกิ้งพิทยาคาร ศศ.บ. การพัฒนาชุมชนและสังคม 

993 นางสาว อรัญญา สีโนนยาง เมืองสรวงวิทยา ศศ.บ. การพัฒนาชุมชนและสังคม 

994 นาย เทพทวี หงษไทย ชัยภูมิภักดีชุมพล ศศ.บ. การพัฒนาชุมชนและสังคม 

995 นางสาว สุธาสินีย จันทรเสนา บานดุงวิทยา ศศ.บ. การพัฒนาชุมชนและสังคม 

996 นาย อภิวัฒน สมศักดิ์ อนุกูลนารี ศศ.บ. การพัฒนาชุมชนและสังคม 

997 นางสาว อชิรญา ไหทอง โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ศศ.บ. การพัฒนาชุมชนและสังคม 

998 นาย สุรพงษ ปะตังถาโต นาเชือกพิทยาสรรค ศศ.บ. การพัฒนาชุมชนและสังคม 

999 นางสาว ปพิชญา เณรโต เลยพิทยาคม ศศ.บ. การพัฒนาชุมชนและสังคม 

1000 นาย ณัฐพล คําใบ กุดชุมวิทยาคม ศศ.บ. การพัฒนาชุมชนและสังคม 

1001 นางสาว กุลสตรี ภูพานทอง กาฬสินธุพิทยาสรรพ ศศ.บ. การพัฒนาชุมชนและสังคม 

1002 นางสาว ศวินาถ อนันตา สตรีศึกษา ศศ.บ. การพัฒนาชุมชนและสังคม 

1003 นางสาว ปทิตตา สํารญพิศ ภูเขียว ศศ.บ. การพัฒนาชุมชนและสังคม 

1004 นางสาว คริสตมาส ระดาไสย หวยผึ้งพิทยา ศศ.บ. การพัฒนาชุมชนและสังคม 

1005 นางสาว ยุวด ี ออนละมุล บานไผศึกษา ศศ.บ. การพัฒนาชุมชนและสังคม 



1006 นางสาว บัวชมพู บุตรปราบ กําแพง ศศ.บ. การพัฒนาชุมชนและสังคม 

1007 นางสาว สุดารัตน ใจเอื้อ เชียงคาน ศศ.บ. การพัฒนาชุมชนและสังคม 

1008 นาย สืบศักด์ิ ณรงคศกดิ์ หนองหงสพิทยาคม ศศ.บ. การพัฒนาชุมชนและสังคม 

1009 นางสาว ศริิประภา พิมภูธร คอนสวรรค ศศ.บ. การพัฒนาชุมชนและสังคม 

1010 นาย เนติรัฐ นนทะนํา สุรวิทยาคาร 

วท.บ. ภูมิศาสตรพัฒนาเพื่อการ

จัดการทรัพยากร 

1011 นาย วรเมธ มะลังศรี โรงเรียนหินดาดวิทยา 

วท.บ. ภูมิศาสตรพัฒนาเพื่อการ

จัดการทรัพยากร 

1012 นางสาว เกวลิน เมสงัข สาวะถีพิทยาสรรพ 

วท.บ. ภูมิศาสตรพัฒนาเพื่อการ

จัดการทรัพยากร 

1013 นางสาว ธัญรดา  สันทาลุนัย สาํโรงทาบวิทยาคม 

วท.บ. ภูมิศาสตรพัฒนาเพื่อการ

จัดการทรัพยากร 

1014 นางสาว ดรุณีนารถ จิตสมาน สิรินธร 

ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมอาเซยีน 

(เขมร) 

1015 นาย ลัทธพล บุญยงค โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค 

ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมอาเซยีน 

(เขมร) 

1016 นาย ศภุกิจ ไวแสน สุรวิทยาคาร 

ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมอาเซยีน 

(เขมร) 

1017 นางสาว สุทธิการนต อัปมะโน โรงเรียนนาขาวิทยาคม 

ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมอาเซยีน 

(เขมร) 

1018 นางสาว สุภาพร โคตะยันต สตรีศึกษา 

ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมอาเซยีน 

(ลาว) 

1019 นางสาว ชลธิรศน เคลาพิมาย ดานขุนทด 

ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมอาเซยีน 

(ลาว) 

1020 นางสาว สุพิชฌาย เปปะตัง 

 

ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมอาเซยีน 

(เวียดนาม) 

1021 นางสาว วรันธร บํารุงเชื้อ กศน.อําเภอแกงหางแมว 

ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมอาเซยีน 

(เวียดนาม) 

1022 นางสาว ยุลีพร มุขขันณ บึงกาฬ 

ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน 

(เวียดนาม) 

1023 นาย ปกรณ ชาวเซโปน สตรีศึกษา 

ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมอาเซยีน 

(เวียดนาม) 

1024 นางสาว จุฑาทิพย ทบพวก นาเชือกพิทยาสรรค ร.บ. การเมืองการปกครอง 

1025 นางสาว พีรยา ปองไป วาปปทุม ร.บ. การเมืองการปกครอง 

1026 นางสาว ณัฐณิกานต เจริญราช 

 

ร.บ. การเมืองการปกครอง 

1027 นาย สถาพร โตพุม 

โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 

15 ร.บ. การเมืองการปกครอง 

1028 นาย ปติภณ สุขปติกุล เรณูนครวิทยานุกูล ร.บ. การเมืองการปกครอง 

1029 นางสาว มณีรัตน ศรีวงญาติ ชื่นชมพิทยาคาร ร.บ. การเมืองการปกครอง 



1030 นางสาว ศศิฉาย คําภาพล ศรีสงครามวิทยา ร.บ. การเมืองการปกครอง 

1031 นางสาว ธิติมา สุหญานาง โรงเรียนบานเปาวิทยา ร.บ. การเมืองการปกครอง 

1032 นางสาว มณีเนตร แอมประชา โรงเรียนมัธยมหนองศาลา ร.บ. การเมืองการปกครอง 

1033 นาย จักรกฤษณ ยิ่งกําแหง รอยเอ็ดวิทยาลัย ร.บ. การเมืองการปกครอง 

1034 นาย รุงตะวัน 

ประจวบ

มอญ ภูเรือวิทยา ร.บ. การเมืองการปกครอง 

1035 นางสาว ณัฐนันท ดวงภักดี เพ็ญพิทยาคม ร.บ. การเมืองการปกครอง 

1036 นางสาว มณฑาทิพย ทองวิลัย สมเด็จพระธีรญาณมุนี ร.บ. การเมืองการปกครอง 

1037 นางสาว จุฑารัตน กบิลพัสดุ หวยเกิ้งพิทยาคาร ร.บ. การเมืองการปกครอง 

1038 นาย ธีรเดช ศรีวเิศษ สีดาวิทยา ร.บ. การเมืองการปกครอง 

1039 นาย จันทรานนท คุณมี ศรีวิไลวิทยา ร.บ. การเมืองการปกครอง 

1040 นางสาว สาวินี จันโนราช โรงเรียนซําสูงพิทยาคม ร.บ. การเมืองการปกครอง 

1041 นาย อัครเดช ทองงาม จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ร.บ. การเมืองการปกครอง 

1042 นาย จิรภัณฑ  จายหนองบัว โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ร.บ. การเมืองการปกครอง 

1043 นาย ศุภณัฐ หันชัยศรี อนุกูลนารี ร.บ. การเมืองการปกครอง 

1044 นาย ธนาวุฒิ จันทะเส เลยพิทยาคม ร.บ. การเมืองการปกครอง 

1045 นางสาว ปอแกว บรรเทาทึก โกสุมวิทยาสรรค ร.บ. การเมืองการปกครอง 

1046 นางสาว กมลทิพย ศรีกุล นครขอนแกน ร.บ. การเมืองการปกครอง 

1047 นางสาว โสจริญา ฟกแฟง นางรอง ร.บ. การเมืองการปกครอง 

1048 นาย เชษฐา กลิ่นดี โรงเรียนเทศบาล 3 เทศบาลอนุสรณ ร.บ. การเมืองการปกครอง 

1049 นาย วสันต พันธภักดี ขุขันธ ร.บ. การเมืองการปกครอง 

1050 นางสาว ชนมน สาระโป คํามวง ร.บ. การเมืองการปกครอง 

1051 นางสาว เกวล ี จิตรัก โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม ร.บ. การเมืองการปกครอง 

1052 นางสาว ภัทราภรณ  เสียงล้ํา คาํชะอีพิทยาคม ร.บ. การเมืองการปกครอง 

1053 นาย ธนโชติ เท่ียงธรรม ยโสธรพิทยาคม ร.บ. การเมืองการปกครอง 

1054 นางสาว ชฎาพร พลลาภ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ร.บ. การเมืองการปกครอง 

1055 นาย อนันต รูปเหมาะ ชุมพลโพนพิสัย ร.บ. การเมืองการปกครอง 

1056 นางสาว ชลธิชา สุภาปุ บึงกาฬ ร.บ. การเมืองการปกครอง 

1057 นาย ณัฐสทิธ์ิ คุณพรม สารคามพิทยาคม ร.บ. การเมืองการปกครอง 

1058 นางสาว กังสดาล แกวทัด กุฉินารายณ ร.บ. การเมืองการปกครอง 

1059 นาย ณัฐวฒิุ พิมพงษ บึงโขงหลงวิทยาคม ร.บ. การเมืองการปกครอง 

1060 นาย สหัสวรรษ มณีพันธ กมลาไสย ร.บ. การเมืองการปกครอง 

1061 นาย ภคิน ภูน้ําเย็น กาฬสินธุพิทยาสรรพ ร.บ. การเมืองการปกครอง 

1062 นางสาว จินดารัตน แหลมจันทึก ชานุมานวิทยาคม ร.บ. การเมืองการปกครอง 

1063 นางสาว เบญจวรรณ พรมมา ดานขุนทด ร.บ. การเมืองการปกครอง 



1064 นาย สุทธิสาร ชัยแกว ภูเวียงวิทยาคม ร.บ. การเมืองการปกครอง 

1065 นางสาว ณัฐกมล วงศกัณหา เขมราฐพิทยาคม ร.บ. การเมืองการปกครอง 

1066 นางสาว พรรพิศา กองกังวาลย ผักไหมวิทยานุกูล ร.บ. การเมืองการปกครอง 

1067 นาย ณัฐพล จันคํา อมตวิทยา ร.บ. การเมืองการปกครอง 

1068 นาย ณัฐชนน ชัยชนะ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ ร.บ. การเมืองการปกครอง 

1069 นางสาว ชนิสรา แผนบุตร มัธยมวาริชภูมิ ร.บ. รัฐประศาสนศาสตร 

1070 นางสาว สุภัสสรา คุณภู อนุกูลนารี ร.บ. รัฐประศาสนศาสตร 

1071 นาย อมรเทพ พอชมภู ปลาปากวิทยา ร.บ. รัฐประศาสนศาสตร 

1072 นางสาว จุฑามาศ จันโสธร โรงเรียนบานเปาวิทยา ร.บ. รัฐประศาสนศาสตร 

1073 นางสาว ภัททิยา วาป เลิงนกทา ร.บ. รัฐประศาสนศาสตร 

1074 นางสาว ธนภรณ ศรีสันติธรณ 

 

ร.บ. รัฐประศาสนศาสตร 

1075 นางสาว จุฑารัตน ตุยกุลนา เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี ร.บ. รัฐประศาสนศาสตร 

1076 นาย ธิติวุฒิ ยันตสา อุบลรัตนพิทยาคม ร.บ. รัฐประศาสนศาสตร 

1077 นางสาว ชนิสรา อยูบุรี สีดาวิทยา ร.บ. รัฐประศาสนศาสตร 

1078 นางสาว ทิชา ซงซา 

โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 

15 ร.บ. รัฐประศาสนศาสตร 

1079 นางสาว พรณิชา ยศสุธรรม ทาลี่วิทยา ร.บ. รัฐประศาสนศาสตร 

1080 นางสาว เพ็ญศรี หมูศิริ โรงเรียนเพชรวิทยาคาร ร.บ. รัฐประศาสนศาสตร 

1081 นางสาว ประภัสสร ไพรวิจารณ รัตนโกสินทรสมโภชบางขุนเทียน ร.บ. รัฐประศาสนศาสตร 

1082 นางสาว ชลิดา กรมลคร พรเจริญวิทยา ร.บ. รัฐประศาสนศาสตร 

1083 นางสาว ศริิพิชชา โพธิ์ศรี โรงเรียนซาํสูงพิทยาคม ร.บ. รัฐประศาสนศาสตร 

1084 นางสาว สุดารัตน รักถ่ิน ศรีวิไลวิทยา ร.บ. รัฐประศาสนศาสตร 

1085 นาย สุจินดา สุเเพง สหราษฎรรังสฤษดิ์ ร.บ. รัฐประศาสนศาสตร 

1086 นาย อภิสิทธิ์ หัสดี เพ็ญพิทยาคม ร.บ. รัฐประศาสนศาสตร 

1087 นางสาว ชลธิชา เม็ดอํามาตย ทานผูหญิงจันทิมาพ่ึงบารมี ร.บ. รัฐประศาสนศาสตร 

1088 นางสาว พรรวษา สุภโกศล ศรีเมืองวิทยาคาร ร.บ. รัฐประศาสนศาสตร 

1089 นางสาว สุภัชตรา 

กลาง

ประพันธ คําสรอยพิทยาสรรค ร.บ. รัฐประศาสนศาสตร 

1090 นาย ภัทราวุธ แกวเฮียง นครขอนแกน ร.บ. รัฐประศาสนศาสตร 

1091 นาย มงคล 

อุตสาหมงคล

ชัย น้ําพองศึกษา ร.บ. รัฐประศาสนศาสตร 

1092 นางสาว ปภัสวรรณ ทองงามขํา กุฉินารายณ ร.บ. รัฐประศาสนศาสตร 

1093 นาย ภานุวัฒน พรมเวียง เมืองแกพิทยาคม ร.บ. รัฐประศาสนศาสตร 

1094 นางสาว นางสาวอภิสรา อองภา เลยพิทยาคม ร.บ. รัฐประศาสนศาสตร 

1095 นางสาว เสาวลกัษณ เอี่ยมนอก โรงเรียนประทาย ร.บ. รัฐประศาสนศาสตร 

1096 นางสาว ธมนวรรณ เพชรประไพ โรงเรียนครบุร ี ร.บ. รัฐประศาสนศาสตร 



1097 นางสาว ศศิกานต 

เกิดศักดิ์ ณ 

เเวงนอย โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ร.บ. รัฐประศาสนศาสตร 

1098 นางสาว ฉัตรชุดา อินมีฤทธิ์ ศรีสงครามวิทยา ร.บ. รัฐประศาสนศาสตร 

1099 นางสาว ปาริชาต เกลี้ยงโสภา สตรีศึกษา ร.บ. รัฐประศาสนศาสตร 

1100 นางสาว กัญญารัตน รัตนวิสยั กมลาไสย ร.บ. รัฐประศาสนศาสตร 

1101 นางสาว วิชุตา กมลเลิศ กศน.อําเภอรองคํา ร.บ. รัฐประศาสนศาสตร 

1102 นาย นฤเบศก สมีดี สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร.บ. รัฐประศาสนศาสตร 

1103 นางสาว อิงดาว ภาคพาไชย นารีนุกูล ร.บ. รัฐประศาสนศาสตร 

1104 นางสาว ชนานันท สาแกว ทาตูมประชาเสริมวิทย ร.บ. รัฐประศาสนศาสตร 

1105 นาย ธนันชัย สายหยุด ศรีบุญเรืองวิทยาคาร ร.บ. รัฐประศาสนศาสตร 

1106 นางสาว ภาวิณี อินทรไชยา คําชะอีพิทยาคม ร.บ. รัฐประศาสนศาสตร 

1107 นางสาว ชญานิษฐ สรอยสง ภูกระดึงวิทยาคม ร.บ. รัฐประศาสนศาสตร 

1108 นางสาว อิสริยาภรณ 

วรรณ

พราหมณ ศรีธาตุพิทยาคม ร.บ. รัฐประศาสนศาสตร 

1109 นาย ธนดร 

โคตรทอง

ทิพย ฝางวิทยายน ร.บ. รัฐประศาสนศาสตร 

1110 นางสาว สุกฤตา เจริญรัมย คําเขื่อนแกวชนูปถัมภ ร.บ. รัฐประศาสนศาสตร 

1111 นาย นครินทร หงษทอง สุวรรณคูหาพิทยาสรรค ร.บ. รัฐประศาสนศาสตร 

1112 นาย เกียรติศักดิ ์ สอนพรม เชียงคาน ร.บ. รัฐประศาสนศาสตร 

1113 นาย สมะพล มาเมือง ภูเวียงวิทยาคม ร.บ. รัฐประศาสนศาสตร 

1114 นางสาว อาทิติยา บุตรวิชา กานเหลืองวิทยาคม ร.บ. รัฐประศาสนศาสตร 

1115 นาย ภูธเนตร ปุรัมพะกา อมตวิทยา ร.บ. รัฐประศาสนศาสตร 

1116 นางสาว พิมพพลอย พิมสิม สตรีชัยภูมิ ร.บ. รัฐประศาสนศาสตร 

1117 นาย พลพล ดวงมาลา คําแสนวิทยาสรรค ร.บ. รัฐประศาสนศาสตร 

1118 นางสาว วรรณฤด ี อรัญมิตร ช่ืนชมพิทยาคาร ร.บ. ความสัมพันธระหวางประเทศ 

1119 นางสาว ณัฐชา มอญลี 

 

ร.บ. ความสัมพันธระหวางประเทศ 

1120 นาย ภาณุพงศ  เสนาศร รอยเอ็ดวิทยาลัย ร.บ. ความสัมพันธระหวางประเทศ 

1121 นางสาว เบญจรัตน เพ็ญโคกสูง โกสุมวิทยาสรรค ร.บ. ความสัมพันธระหวางประเทศ 

1122 นางสาว น้ําฝน หาระพันธ ศรีวิไลวิทยา ร.บ. ความสัมพันธระหวางประเทศ 

1123 นางสาว สุนิสสา นันทะวงค สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร.บ. ความสัมพันธระหวางประเทศ 

1124 นางสาว วิภาวดี วงศศรี ศรีเมืองวิทยาคาร ร.บ. ความสัมพันธระหวางประเทศ 

1125 นางสาว จีระนัน ชํานาญเลิง นารีนุกูล ร.บ. ความสัมพันธระหวางประเทศ 

1126 นางสาว นิภาวรรณ ชัยภูธร โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ร.บ. ความสัมพันธระหวางประเทศ 

1127 นางสาว นันทพร ดรเป อุบลรัตนพิทยาคม ร.บ. ความสัมพันธระหวางประเทศ 

1128 นางสาว อภัสรา ทองสนธิ์ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ ร.บ. ความสัมพันธระหวางประเทศ 

1129 นางสาว ธัญญทิพย บุญวุฒิ กมลาไสย ร.บ. ความสัมพันธระหวางประเทศ 



1130 นางสาว รัตติยาภรณ จันทรภาส 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร 

รอยเอ็ด ร.บ. ความสัมพันธระหวางประเทศ 

1131 นาย บริพรรดิ์ มาพร ชุมพลโพนพิสัย ร.บ. ความสัมพันธระหวางประเทศ 

1132 นางสาว ศศิกานต อสิกัน สตรีศึกษา ร.บ. ความสัมพันธระหวางประเทศ 

1133 นางสาว ณัฐกมล พรทอง คําชะอีพิทยาคม ร.บ. ความสัมพันธระหวางประเทศ 

1134 นางสาว อรัญญา ยนตชัย สตรีชัยภูมิ ร.บ. ความสัมพันธระหวางประเทศ 

1135 นางสาว สิดารัศมิ์ โพธิ์ไทรย โพธิ์ไทรวิทยา กศ.บ. วิทยาศาสตรท่ัวไป  

1136 นางสาว ธวัลรัตน คะชะนา เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี กศ.บ. วิทยาศาสตรท่ัวไป  

1137 นางสาว ลักษณพร ขุนทอง พยัคฆภูมิวิทยาคาร กศ.บ. วิทยาศาสตรทั่วไป  

1138 นาย เจนภพ ทวีชัย พังโคนวิทยาคม กศ.บ. วิทยาศาสตรท่ัวไป  

1139 นางสาว ชลธิชา พูลมาตย อางศลิา กศ.บ. วิทยาศาสตรท่ัวไป  

1140 นาย ชัยวัฒน สูงชัยภูมิ หนองบัวแดงวิทยา กศ.บ. วิทยาศาสตรทั่วไป  

1141 นางสาว ปวันรัตน โคตรพัฒน อนุกูลนารี กศ.บ. วิทยาศาสตรท่ัวไป  

1142 นางสาว นฤมล แกวคําแจง ช่ืนชมพิทยาคาร กศ.บ. วิทยาศาสตรทั่วไป  

1143 นางสาว ธนาภรณ กุลชาติ โรงเรียนบัวขาว กศ.บ. วิทยาศาสตรท่ัวไป  

1144 นางสาว วริศรา กัณหา โรงเรียนบานเปาวิทยา กศ.บ. วิทยาศาสตรท่ัวไป  

1145 นาย สุริยะ  

ประเสริฐจัน

ทึก โรงเรียนสีค้ิว "สวัสด์ิผดุงวิทยา" กศ.บ. วิทยาศาสตรท่ัวไป  

1146 นางสาว กัลยรัตน ปุเลทะตัง นาดูนประชาสรรพ กศ.บ. วิทยาศาสตรท่ัวไป  

1147 นาย เมธา  วรพันธ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ กศ.บ. วิทยาศาสตรท่ัวไป  

1148 นางสาว ชญาดา พวงทอง บรบือ กศ.บ. วิทยาศาสตรท่ัวไป  

1149 นางสาว นิชานาค จงสุข เชียงใหมประชานุสรณ กศ.บ. วิทยาศาสตรท่ัวไป  

1150 นางสาว ศศิมาภรณ ไชยสุวรรร โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค กศ.บ. วิทยาศาสตรท่ัวไป  

1151 นางสาว ทิพยสุดา เพ็งแจม ปรางคกู กศ.บ. วิทยาศาสตรท่ัวไป  

1152 นางสาว อภิญญา อุดมสัก เพ็ญพิทยาคม กศ.บ. วิทยาศาสตรท่ัวไป  

1153 นางสาว พรพิชชา นาคโคตร สตรีสิริเกศ กศ.บ. วิทยาศาสตรท่ัวไป  

1154 นางสาว วรรณิดา พรมชน ประถมปรีดาภรณ กศ.บ. วิทยาศาสตรท่ัวไป  

1155 นางสาว สวเนตร ชางทํา เมืองแกพิทยาคม กศ.บ. วิทยาศาสตรท่ัวไป  

1156 นางสาว วิไลลักษณ วงคเฉลิม รัตนบุรี กศ.บ. วิทยาศาสตรท่ัวไป  

1157 นาย ศิวดล แซเฮง เรณูนครวิทยานุกูล กศ.บ. วิทยาศาสตรทั่วไป  

1158 นางสาว วิไลวรรณ  จําปาวงษ มัญจาศึกษา กศ.บ. วิทยาศาสตรท่ัวไป  

1159 นางสาว จิรวรรธ โจซิว น้ําพองศึกษา กศ.บ. วิทยาศาสตรท่ัวไป  

1160 นางสาว ภัทราภรณ กองธรรม บานหมอ "พัฒนานุกูล" กศ.บ. วิทยาศาสตรท่ัวไป  

1161 นางสาว กนกอร แสนสรุินทร บรบือวิทยาคาร กศ.บ. วิทยาศาสตรท่ัวไป  

1162 นาย ธนโชติ สุนทรา ยโสธรพิทยาคม กศ.บ. วิทยาศาสตรท่ัวไป  

1163 นาย กรวิชญ พรมสวาง นาเชือกพิทยาสรรค กศ.บ. วิทยาศาสตรท่ัวไป  



1164 นางสาว นวนันท 

สิทธิทรง

ธรรม มัธยมวานรนิวาส กศ.บ. วิทยาศาสตรท่ัวไป  

1165 นาย เกรียงไกร อุปชัย ศรีวิไลวิทยา กศ.บ. วิทยาศาสตรท่ัวไป  

1166 นางสาว เพ็ญนภา สาคร สุวรรณภูมิพิทยไพศาล กศ.บ. วิทยาศาสตรทั่วไป  

1167 นางสาว พิจิตรา มีบุตรดี ประสาทวิทยาคาร กศ.บ. วิทยาศาสตรทั่วไป  

1168 นางสาว ธิดารัตน เหิมหัก ศรีเมืองวิทยาคาร กศ.บ. วิทยาศาสตรทั่วไป  

1169 นางสาว สิริมาศ อาจหาญ ชุมพลโพนพิสัย กศ.บ. วิทยาศาสตรทั่วไป  

1170 นางสาว กัลยรัตน ภูงามแง แกนนครวิทยาลัย กศ.บ. วิทยาศาสตรท่ัวไป  

1171 นาย จีรศักด์ิ ตาซื่อ ผดุงนารี กศ.บ. วิทยาศาสตรท่ัวไป  

1172 นางสาว อนันตญา อัปมระกา ศรีสงครามวิทยา กศ.บ. วิทยาศาสตรทั่วไป  

1173 นางสาว จุฑาทิพย กงภูธร เลยพิทยาคม กศ.บ. วิทยาศาสตรท่ัวไป  

1174 นางสาว กรรณิการ ออนนอม ศรีกระนวนวิทยาคม กศ.บ. วิทยาศาสตรท่ัวไป  

1175 นาย ธวัชชัย ธรรมรักษ สามขาทาหาดยาววิทยา กศ.บ. วิทยาศาสตรทั่วไป  

1176 นางสาว สุริษา ใจดี วังสามหมอวิทยาคาร กศ.บ. วิทยาศาสตรท่ัวไป  

1177 นางสาว ศริษา นามสุโพธิ์ บานมวงพิทยาคม กศ.บ. วทิยาศาสตรทั่วไป  

1178 นางสาว สุรีรัตน จงจันศร ี อากาศอํานวยศึกษา กศ.บ. วิทยาศาสตรท่ัวไป  

1179 นางสาว ณัฐธิดา  ประนมศรี หนองพอกวิทยาลัย กศ.บ. วิทยาศาสตรท่ัวไป  

1180 นาย อภิสิทธิ์ ศรีสองเมือง น้ําโสมพิทยาคม กศ.บ. วิทยาศาสตรท่ัวไป  

1181 นางสาว วรรัตน โพติยะ โพนสวรรคราษฎรพัฒนา กศ.บ. วิทยาศาสตรท่ัวไป  

1182 นางสาว สุภาวดี เหลือล้ํา จันทรุเบกษาอนุสรณ กศ.บ. วิทยาศาสตรท่ัวไป  

1183 นางสาว นริศรา สีดาราช โรงเรียนประทาย กศ.บ. วิทยาศาสตรท่ัวไป  

1184 นางสาว อาทิตยา ขุนเรศ คํายางพิทยา กศ.บ. วิทยาศาสตรท่ัวไป  

1185 นางสาว ธีรนุช อุทัยทิพย จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย กศ.บ. วิทยาศาสตรท่ัวไป  

1186 นางสาว นิตยา สืบสิงห ยางวิทยาคม กศ.บ. วิทยาศาสตรท่ัวไป  

1187 นางสาว เยาวลักษณ เนินทราย กัลยาณวัตร กศ.บ. วิทยาศาสตรทั่วไป  

1188 นางสาว ธิดารัตน พยัคตรี กศน.อําเภอชุมพวง กศ.บ. วิทยาศาสตรทั่วไป  

1189 นางสาว ทิวาพร กางโหลน สารคามพิทยาคม กศ.บ. วิทยาศาสตรท่ัวไป  

1190 นาย กิตติศักด์ิ โมคศิริ ยางชุมนอยพิทยาคม กศ.บ. วิทยาศาสตรทั่วไป  

1191 นางสาว ณิชานันท จันทรเขียว รองคํา กศ.บ. วิทยาศาสตรท่ัวไป  

1192 นาย ถิรวุฒิ ออนจันทึก สุรธรรมพิทักษ กศ.บ. วิทยาศาสตรทั่วไป  

1193 นางสาว เจนจิรา โฉมเฉลา นางรอง กศ.บ. วิทยาศาสตรทั่วไป  

1194 นางสาว นิราวัลย บํารุงภักดี ศรีบุญเรืองวิทยาคาร กศ.บ. วิทยาศาสตรท่ัวไป  

1195 นางสาว อภิชญา อินนา ขอนแกนวิทยายน กศ.บ. วิทยาศาสตรทัว่ไป  

1196 นางสาว วริยา โสวันทา คํามวง กศ.บ. วิทยาศาสตรท่ัวไป  

1197 นางสาว อนิตยา ปานสาลี บานเหลื่อมพิทยาสรรพ กศ.บ. วิทยาศาสตรทั่วไป  



1198 นางสาว อธิกา รากวงษ หัวตะพานวิทยาคม กศ.บ. วิทยาศาสตรทั่วไป  

1199 นางสาว รานี ชางคํา โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กศ.บ. วิทยาศาสตรท่ัวไป  

1200 นางสาว กนกพร พรมลี โพนทองวิทยายน กศ.บ. วิทยาศาสตรท่ัวไป  

1201 นางสาว อารยา จันทวงศ ทาบอ กศ.บ. วิทยาศาสตรทั่วไป  

1202 นางสาว นัยนชนก กองพา สตรีศึกษา กศ.บ. วิทยาศาสตรท่ัวไป  

1203 นางสาว รุจิลา โพธิ์สาวัง ธรรมบวรวิทยา กศ.บ. วิทยาศาสตรทั่วไป  

1204 นางสาว ศวุมิล ศรีสาระ โคกลามพิทยาคม กศ.บ. วิทยาศาสตรทั่วไป  

1205 นาย จิรนันท สิงหคํา มัธยมวาริชภูมิ กศ.บ. วิทยาศาสตรท่ัวไป  

1206 นาย ศราวุฒิ บุตรกันหา ทุงฝนวิทยาคาร กศ.บ. วิทยาศาสตรท่ัวไป  

1207 นางสาว ปรางควลี ฉะออนศร ี มุกดาหาร กศ.บ. วิทยาศาสตรทั่วไป  

1208 นางสาว ภัทรวรรณ รัตนนท โรงเรียนงัวบาวิทยาคม กศ.บ. วิทยาศาสตรทั่วไป  

1209 นางสาว ฐิตาภา คาํภู อํานาจเจริญ กศ.บ. วิทยาศาสตรทั่วไป  

1210 นางสาว สรณา ชารีสมบัติ บุณฑริกวิทยาคาร กศ.บ. วิทยาศาสตรท่ัวไป  

1211 นางสาว เบญจมาภรณ กรมทอง เลยอนุกูลวิทยา กศ.บ. วิทยาศาสตรทั่วไป  

1212 นาย รักชาติ ทับพวง ชานุมานวิทยาคม กศ.บ. วิทยาศาสตรท่ัวไป  

1213 นาย วุฒิ สุดทวม แกงครอวิทยา กศ.บ. วิทยาศาสตรท่ัวไป  

1214 นางสาว ฐิติชญา เสนามนตรี สตรีราชินูทิศ กศ.บ. วิทยาศาสตรท่ัวไป  

1215 นางสาว กุลนัส คําฝอย เขวาไรศึกษา กศ.บ. วิทยาศาสตรท่ัวไป  

1216 นางสาว ชนิภรณ จรัสแสง เขาวงพิทยาคาร กศ.บ. วิทยาศาสตรท่ัวไป  

1217 นางสาว เจนจิรา ชื่นตา กุดชุมวิทยาคม กศ.บ. วิทยาศาสตรท่ัวไป  

1218 นางสาว อรวิภา เพชรแท เขมราฐพิทยาคม กศ.บ. วิทยาศาสตรทั่วไป  

1219 นาย ทักษิณ ศรีมงคล บานดุงวิทยา กศ.บ. วิทยาศาสตรทั่วไป  

1220 นางสาว ปณิษษา ไชยโคตร กําแพง กศ.บ. วิทยาศาสตรทั่วไป  

1221 นางสาว กิตติยาภรณ นันทะศรี ศรีธาตุพิทยาคม กศ.บ. วิทยาศาสตรท่ัวไป  

1222 นาย ธีระศักดิ์ จันทะกล ผดุงนารี กศ.บ. คณติศาสตร  

1223 นางสาว พนิดา หงษโยธ ี ประถมปรีดาภรณ กศ.บ. คณิตศาสตร  

1224 นางสาว ณัฏฐา ลาหนองแคน พยัคฆภูมิวิทยาคาร กศ.บ. คณิตศาสตร  

1225 นาย เจษฎา ซามาตย โรงเรียนมะคาพิทยาคม กศ.บ. คณิตศาสตร  

1226 นาย จุฑาวัชร พิชัยคํา เตางอยพัฒนศึกษา กศ.บ. คณิตศาสตร  

1227 นางสาว สุทธิดา อินทรอุดม เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี กศ.บ. คณิตศาสตร  

1228 นางสาว ธนภรณ อนุพันธ ยางชุมนอยพิทยาคม กศ.บ. คณิตศาสตร  

1229 นาย ธนภัทร หลักแกว 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน ฝาย

มัธยมศึกษา (มอดินแดง) กศ.บ. คณิตศาสตร  

1230 นางสาว สุชาวดี สระกํา ขุมคําวิทยาคาร กศ.บ. คณิตศาสตร  

1231 นางสาว จริยมาศ บุญเพชร โขงเจียมวิทยาคม กศ.บ. คณิตศาสตร  



1232 นางสาว ศศิกานต กระอาจ สุรนารีวิทยา กศ.บ. คณิตศาสตร  

1233 นางสาว ปรารถนา บัวแยม ลือคําหาญวารินชําราบ กศ.บ. คณิตศาสตร  

1234 นาย ณัฐวฒิุ บุญเพ็ง ชื่นชมพิทยาคาร กศ.บ. คณิตศาสตร  

1235 นางสาว ชฎาภา คําหอ ศรีเมืองวิทยาคาร กศ.บ. คณิตศาสตร  

1236 นางสาว ปรารถนา วงคภูธร หนองเสาเลาวิทยาคาร กศ.บ. คณิตศาสตร  

1237 นาย บัญญพนต ชิดรัมย นางรอง กศ.บ. คณิตศาสตร  

1238 นางสาว สิริญา  กุลมี  จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร กศ.บ. คณิตศาสตร  

1239 นาย พชรดนัย วงษสาคร บรบือ กศ.บ. คณิตศาสตร  

1240 นางสาว สุภาพร ชาววาป วาปปทุม กศ.บ. คณิตศาสตร  

1241 นางสาว อารียา สเีสาร สามขาทาหาดยาววิทยา กศ.บ. คณิตศาสตร  

1242 นางสาว หนึ่งหฤทัย อนุสัย เขวาไรศึกษา กศ.บ. คณิตศาสตร  

1243 นางสาว กุลธิดา สีสังข อุบลรัตนพิทยาคม กศ.บ. คณิตศาสตร  

1244 นาย ธิติพัทธ คาํทา จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย กศ.บ. คณิตศาสตร  

1245 นางสาว เตือนจิตร เดชะคําภู อางศิลา กศ.บ. คณิตศาสตร  

1246 นาย วิทวัฒน บุษยศรี บึงพะไล กศ.บ. คณิตศาสตร  

1247 นางสาว พัชรพร สอนภักดี กระแชงวิทยา กศ.บ. คณิตศาสตร  

1248 นางสาว วิไลลักษณ 

เกียนประ

โคน โรงเรียนบานเปาวิทยา กศ.บ. คณิตศาสตร  

1249 นางสาว กิตติยา ดอมไธสง โรงเรียนวัดประชานิมิตร กศ.บ. คณิตศาสตร  

1250 นาย ทรัพยสิน ผานชมภู โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม กศ.บ. คณิตศาสตร  

1251 นาย กีรต ิ แกวคําไสย สุรวิทยาคาร กศ.บ. คณิตศาสตร  

1252 นาย ภูธเนศ ออมนอก หวยเกิ้งพิทยาคาร กศ.บ. คณิตศาสตร  

1253 นางสาว วิชญา ดาสัว เชียงใหมประชานุสรณ กศ.บ. คณิตศาสตร  

1254 นางสาว นิธดิา เขพันดุง โรงเรยีนสีค้ิว "สวัสด์ิผดุงวิทยา" กศ.บ. คณิตศาสตร  

1255 นาย อนุชา ราชสําเภา ศรีวิไลวิทยา กศ.บ. คณิตศาสตร  

1256 นาย รัตนกร จันทรกําจร กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสนิธุ กศ.บ. คณิตศาสตร  

1257 นางสาว อรวรา เหล็กกลา โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กศ.บ. คณิตศาสตร  

1258 นางสาว ธัญธิญา   เพียรใส เพ็ญพิทยาคม กศ.บ. คณิตศาสตร  

1259 นางสาว เกวริน ชัยเดช หนองบัวบานวิทยา กศ.บ. คณิตศาสตร  

1260 นางสาว พรไพลิน พอไชยราช บานมวงพิทยาคม กศ.บ. คณิตศาสตร  

1261 นางสาว ภทรกมล ออนคํา สตรีสิริเกศ กศ.บ. คณิตศาสตร  

1262 นางสาว ศริิพรรณ จันทอง ปรางคกู กศ.บ. คณิตศาสตร  

1263 นาย พีระพล พลเหี้ยมหาญ เรณูนครวิทยานุกูล กศ.บ. คณิตศาสตร  

1264 นางสาว ปาลินี บัวคําภู เมืองแกพิทยาคม กศ.บ. คณิตศาสตร  

1265 นางสาว อรปรีญา บุญนอก โรงเรียนสชีมพูศึกษา กศ.บ. คณิตศาสตร  



1266 นางสาว ปรายฟา วรสาร คําสรอยพิทยาสรรค กศ.บ. คณิตศาสตร  

1267 นาย ยศวริศ กิเลน ชุมพลวิทยาสรรค กศ.บ. คณิตศาสตร  

1268 นางสาว สุชานาฎ พันธแกน โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม กศ.บ. คณิตศาสตร  

1269 นางสาว บุรีรัตน สอนสิงหไชย พังโคนวิทยาคม กศ.บ. คณิตศาสตร  

1270 นางสาว ศริิรัตน พิมพโกทา กัลยาณวัตร กศ.บ. คณิตศาสตร  

1271 นางสาว นารีรัตน โฉมสนัเทียะ ขามสะแกแสง กศ.บ. คณิตศาสตร  

1272 นางสาว ดวงฤทัย โอกละคร พะทายพิทยาคม กศ.บ. คณิตศาสตร  

1273 นางสาว ชัญญา บําเพ็ญ มัธยมตระการพืชผล กศ.บ. คณิตศาสตร  

1274 นางสาว พัชราภา นาถาบํารุง กุดชุมวิทยาคม กศ.บ. คณิตศาสตร  

1275 นาย นราธิป รอยพรมมา น้ําพองศึกษา กศ.บ. คณิตศาสตร  

1276 นางสาว เกษสิรินทร พวงศรี กูจานวิทยาคม กศ.บ. คณิตศาสตร  

1277 นางสาว จิตตราภรณ ภาวสิทธิ์ นครขอนแกน กศ.บ. คณิตศาสตร  

1278 นางสาว ดลนภา ยาน ุ โรงเรียนพิบูลมงัสาหาร กศ.บ. คณิตศาสตร  

1279 นางสาว วรางคณา 

ถนอมดํารง

ศักดิ์ พรเจริญวิทยา กศ.บ. คณิตศาสตร  

1280 นางสาว ษมาวรรณ ทองแกว เลิงนกทา กศ.บ. คณิตศาสตร  

1281 นาย คุณาธิป ผาดไธสง ชัยภูมิภักดีชุมพล กศ.บ. คณิตศาสตร  

1282 นางสาว อัญชริกา คาํทองสุข สารคามพิทยาคม กศ.บ. คณิตศาสตร  

1283 นางสาว ชนกนันท แขวงภูเขียว รอยเอ็ดวิทยาลัย กศ.บ. คณิตศาสตร  

1284 นางสาว ณัฐชยา ภมร พิมายวิทยา กศ.บ. คณิตศาสตร  

1285 นาย หัสดินทร ทองรักษ ปาติ้ววิทยา กศ.บ. คณิตศาสตร  

1286 นางสาว พิมพพจี แกวกุก วังสามหมอวิทยาคาร กศ.บ. คณติศาสตร  

1287 นางสาว ภัทราวิภาวี สุวรรณหาร อุดรพิทยานุกูล กศ.บ. คณิตศาสตร  

1288 นางสาว อังควรา ปราบศัตรู เลยพิทยาคม กศ.บ. คณิตศาสตร  

1289 นางสาว วิรัลยา ศิริเวช อนุกูลนารี กศ.บ. คณิตศาสตร  

1290 นาย พีรโชติก ทองนาคะ ขอนแกนวิทยายน กศ.บ. คณิตศาสตร  

1291 นาย นนทพัทธ โควิ ฝางวิทยายน กศ.บ. คณิตศาสตร  

1292 นางสาว บุษราคัม สมพงษ ดงสวางวิทยา กศ.บ. คณิตศาสตร  

1293 นางสาว ฉวัวรรณ เจียมรัมย หวยราชพิทยาคม กศ.บ. คณิตศาสตร  

1294 นางสาว จิราวรรณ หลาบมาลา นาเชือกพิทยาสรรค กศ.บ. คณิตศาสตร  

1295 นางสาว เบญญาภา เปนลาภ นารีนุกูล กศ.บ. คณิตศาสตร  

1296 นางสาว ศริิฤทัย ทองบุ ปทุมรัตตพิทยาคม กศ.บ. คณิตศาสตร  

1297 นางสาว อังคณา ทองใบนอย สุวรรณภูมิพิทยไพศาล กศ.บ. คณิตศาสตร  

1298 นางสาว นฤมล โพธิรส ขามแกนนคร กศ.บ. คณิตศาสตร  

1299 นาย พีรพัฒน พลราชม โรงเรียนบัวขาว กศ.บ. คณิตศาสตร  



1300 นางสาว โยษิตา เกษมพร ศรีกระนวนวิทยาคม กศ.บ. คณิตศาสตร  

1301 นางสาว วนภรณ 

จันทรประทัก

ม ี โซพิสัยพิทยาคม กศ.บ. คณิตศาสตร  

1302 นางสาว บงกชกร ชวยวัน จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย กศ.บ. คณิตศาสตร  

1303 นางสาว รัฐตลิกัษณ สมัครการ ทานผูหญิงจันทิมาพ่ึงบารมี กศ.บ. คณิตศาสตร  

1304 นาย พัชระ เขียวสอาด ธาตุพนม กศ.บ. คณิตศาสตร  

1305 นาย สุชาติ เมืองขวา โนนแดงวิทยาคม กศ.บ. คณิตศาสตร  

1306 นางสาว อรอนงค วังคีลี ศรีสงครามวิทยา กศ.บ. คณิตศาสตร  

1307 นางสาว รัตฐิญา โคตรวงศ สกลนครพัฒนศึกษา กศ.บ. คณิตศาสตร  

1308 นางสาว สุพัตรา อุนคํา นํ้าปลีกศึกษา กศ.บ. คณิตศาสตร  

1309 นางสาว ณัฐฐาพร วิชัยศรี ศรีธาตุพิทยาคม กศ.บ. คณิตศาสตร  

1310 นางสาว อารีญา ใจบุญ แกงครอวิทยา กศ.บ. คณิตศาสตร  

1311 นาย นราธิป จึงไกรสีห มัธยมวานรนิวาส กศ.บ. คณิตศาสตร  

1312 นางสาว กัลยาณี พันตะคุ สมเด็จพระธีรญาณมุนี กศ.บ. คณิตศาสตร  

1313 นาย คันธาวัฒน พลมั่น หนองพอกวิทยาลัย กศ.บ. คณิตศาสตร  

1314 นางสาว อภิรต ี ศรีมะณ ี นาจะหลวย กศ.บ. คณิตศาสตร  

1315 นาย ธีรพัฒน อุตรหงษ อากาศอํานวยศกึษา กศ.บ. คณิตศาสตร  

1316 นาย ชนกชนม อาจนาเสียว โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง กศ.บ. คณิตศาสตร  

1317 นาย ทวีชัย เกตุนอก โรงเรียนโคกกอพิทยาคม กศ.บ. คณิตศาสตร  

1318 นาย สุภัทร พรหมบุตร บุรีรัมยพิทยาคม กศ.บ. คณิตศาสตร  

1319 นาย พิชิตชัย หลอดแพง โรงเรียนบานใหมพิทยาคม กศ.บ. คณิตศาสตร  

1320 นางสาว เจนจิรา ชัยมานันท ปทุมเทพวิทยาคาร กศ.บ. คณิตศาสตร  

1321 นางสาว กานตมณี มาลาศรี นาวังศึกษาวิช กศ.บ. คณิตศาสตร  

1322 นาย  ปณณธร ไดทุกทาง ประสาทวิทยาคาร กศ.บ. คณิตศาสตร  

1323 นาย นฤเบศร จันทวัฒน แกนนครวิทยาลัย 2 กศ.บ. คณิตศาสตร  

1324 นางสาว ลภัสรดา โยที รมเกลา บุรีรัมย กศ.บ. คณิตศาสตร  

1325 นางสาว เกศกนก เพ่ิมขึ้น กุฉินารายณ กศ.บ. คณิตศาสตร  

1326 นางสาว ปรียามาศ สุขศรี ศรสีองรักษวิทยา กศ.บ. คณิตศาสตร  

1327 นางสาว แพรพลอย พูลประพันธ สตรีศกึษา กศ.บ. คณิตศาสตร  

1328 นาย ศุภกิตร หาญศึก กมลาไสย กศ.บ. คณิตศาสตร  

1329 นาย ธนวัฒน สายคํา ทรายทองวิทยา กศ.บ. คณิตศาสตร  

1330 นางสาว ธราพร พิศพงษ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค กศ.บ. คณิตศาสตร  

1331 นางสาว ชนมนิภา ดลกุล คํามวง กศ.บ. คณิตศาสตร  

1332 นาย พลพล เนตรทิพย บึงกาฬ กศ.บ. คณิตศาสตร  

1333 นางสาว กัญญารัตน ชาเครือ อุมเหมาประชาสรรค กศ.บ. คณิตศาสตร  



1334 นางสาว ชนัญชิดา ดวงศรี หนองแดงวิทโยดม กศ.บ. คณิตศาสตร  

1335 นาย ภูมิพัฒน ภูอาราม กาฬสินธุพิทยาสรรพ กศ.บ. คณิตศาสตร  

1336 นางสาว ภัทรวดี มีเลข ชุมพลโพนพิสัย กศ.บ. คณิตศาสตร  

1337 นางสาว กันทรากร อินทชื่น นายางกลักพิทยาคม กศ.บ. คณิตศาสตร  

1338 นางสาว ฟาลดา อาจวิชัย พลังราษฎรพิทยาสรรพ กศ.บ. คณิตศาสตร  

1339 นางสาว ลภัสรดา  ใจแสน หนองกี่พิทยาคม กศ.บ. คณิตศาสตร  

1340 นางสาว ภารดี สิมมาทอง ทุงเทิงยิ่งวัฒนา กศ.บ. คณิตศาสตร  

1341 นางสาว กิรติกานต ถ่ินวิลัย รองคํา กศ.บ. คณิตศาสตร  

1342 นางสาว ณรรฐภรณ ชัยยะเดช หัวตะพานวิทยาคม กศ.บ. คณิตศาสตร  

1343 นางสาว พิชญภัส อริยะนภากุล ปากคาดพิทยาคม กศ.บ. คณิตศาสตร  

1344 นาย นันทกร บุตะเขียว โรงเรียนกวางโจนศึกษา กศ.บ. คณิตศาสตร  

1345 นางสาว ธันยพร สรางนอก สตรีราชินูทิศ กศ.บ. คณิตศาสตร  

1346 นางสาว สกาวรัตน หงษทอง เมืองคง กศ.บ. คณิตศาสตร  

1347 นางสาว อัจฉรยิาภรณ แสงออนตา ชางเผือกวิทยาคม กศ.บ. คณิตศาสตร  

1348 นางสาว ลักษมี สุขสุทธิ์ บานประสุข กศ.บ. คณิตศาสตร  

1349 นางสาว สวรส ยืนหาร สนมวิทยาคาร กศ.บ. คณิตศาสตร  

1350 นาย สุชาพงศ เสริมแกว รัตนบุรี กศ.บ. คณิตศาสตร  

1351 นางสาว ธัญนก ทองชัย เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กศ.บ. คณิตศาสตร  

1352 นางสาว ทัชดาว บุตรศรีภูมิ หวยแถลงพิทยาคม กศ.บ. คณิตศาสตร  

1353 นางสาว สุวิมล ทศพิมพ ธรรมบวรวิทยา กศ.บ. คณิตศาสตร  

1354 นางสาว นลทัพร  บุญมาก โรงเรียนบัวใหญ กศ.บ. คณิตศาสตร  

1355 นางสาว วิไลวรรณ นาสมผล เหลากลางวิทยาคม กศ.บ. คณิตศาสตร  

1356 นางสาว ธันญาพัชญ เลือ่ยกระโทก บุญวัฒนา กศ.บ. คณิตศาสตร  

1357 นาย บูรพา ปาวัน วังกระแสวิทยาคม กศ.บ. คณิตศาสตร  

1358 นางสาว ชลธิชา ภูสีลา โนนสะอาดวิทยา กศ.บ. คณิตศาสตร  

1359 นางสาว ภรณบุปผา สมานวนั สิรินธร กศ.บ. คณิตศาสตร  

1360 นาย ปยะณัฐ แกวหาญ ทาบอ กศ.บ. คณิตศาสตร  

1361 นางสาว ปยธิดา ฝายสงค บานแพงพิทยาคม กศ.บ. คณิตศาสตร  

1362 นางสาว ศริิวรรณวดี ศรีประดู ประชารัฐวิทยาเสริม กศ.บ. คณิตศาสตร  

1363 นาย พิเชษฐ เลี่ยมกลาง บานเหลื่อมพิทยาสรรพ กศ.บ. คณิตศาสตร  

1364 นางสาว สุพัฒตรา จันทราณี โกสุมวิทยาสรรค กศ.บ. คณิตศาสตร  

1365 นางสาว จิราภรณ สุโคตร บุณฑริกวิทยาคาร กศ.บ. คณิตศาสตร  

1366 นางสาว อาริษา เจริญรัมย สตึก กศ.บ. คณิตศาสตร  

1367 นางสาว ณิชกานต โทระพันธ สายปญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ กศ.บ. คณิตศาสตร  

1368 นางสาว พิมพพร เบิดศรี สิงหสมุทร กศ.บ. คณิตศาสตร  



1369 นางสาว สุพัฒตรา โสดาวงค คําตากลาราชประชาสงเคราะห กศ.บ. คณิตศาสตร  

1370 นางสาว เมธินี แยมศร ี ลําทะเมนไชยพิทยาคม กศ.บ. คณิตศาสตร  

1371 นางสาว กิตติมาภรณ เข็มทอง อํานาจเจริญ กศ.บ. คณิตศาสตร  

1372 นางสาว พิชดา ดีเสมอ กําแพง กศ.บ. คณิตศาสตร  

1373 นางสาว ภัทราภรณ สิริสุข จอมพระประชาสรรค กศ.บ. คณิตศาสตร  

1374 นางสาว ริญลณ ี สีหานาค ยโสธรพิทยาคม กศ.บ. คณิตศาสตร  

1375 นางสาว จรยิาภรณ สิงหเชื้อ โพธิ์ทองวิทยาคาร กศ.บ. คณิตศาสตร  

1376 นางสาว พิมสิริ อันพิมพา คอนสวรรค กศ.บ. คณติศาสตร  

1377 นาย ระพีพัฒน ศิริบูรณ มุกดาหาร กศ.บ. คณิตศาสตร  

1378 นางสาว มาลัยเพชร ศัพทพันธุ จันทรุเบกษาอนุสรณ กศ.บ. คณิตศาสตร  

1379 นาย ปภังกร ปตะสิงห เขาวงพิทยาคาร กศ.บ. คณิตศาสตร  

1380 นางสาว ชนากานต  ธนะภูมิชัย หนองนาคาํวิทยาคม กศ.บ. คณติศาสตร  

1381 นางสาว รัชดาพร ศกขุนทด ดานขุนทด กศ.บ. คณิตศาสตร  

1382 นาย วัชระ เหลาสีคู เวียงนครวิทยาคม กศ.บ. คณิตศาสตร  

1383 นางสาว วรยา สุขบรรเทิง ลานทรายพิทยาคม กศ.บ. คณิตศาสตร  

1384 นางสาว จิรัชยา หิมะคุณ เขมราฐพิทยาคม กศ.บ. คณิตศาสตร  

1385 นางสาว ชลธิชา พงพันนา ภูเวียงวิทยาคม กศ.บ. คณิตศาสตร  

1386 นางสาว จุฑารัตน ลีหัวสระ บึงโขงหลงวทิยาคม กศ.บ. คณิตศาสตร  

1387 นางสาว กุลธิดา เพ่ิมพูน บานดุงวิทยา กศ.บ. คณิตศาสตร  

1388 นาย สุรศักดิ์ ประสานสุข วีรวัฒนโยธิน กศ.บ. คณิตศาสตร  

1389 นางสาว ธมนวรรณ ชัยชนะ สตรีชัยภูมิ กศ.บ. คณิตศาสตร  

1390 นางสาว สุนิตา แกวเคน รมเกลา กศ.บ. คณิตศาสตร  

1391 นาย พีรพิชญ ดูยอดรัมย อมตวิทยา กศ.บ. คณิตศาสตร  

1392 นางสาว นารีรัตน สัตตารัมย ตานีวิทยา กศ.บ. คณิตศาสตร  

1393 นางสาว วัลลี แกนงาม ดงหลวงวิทยา กศ.บ. คณิตศาสตร  

1394 นาย ณัฐพงศ ลิชผล ศรีบุญเรืองวิทยาคาร กศ.บ. คณิตศาสตร  

1395 นาย ธิติกร ปกกาเวสา พยัคฆภูมิวิทยาคาร กศ.บ. สังคมศึกษา  

1396 นางสาว พรทิพย ผิวเหลืง เลิงนกทา กศ.บ. สังคมศึกษา  

1397 นางสาว ปานหทัย ไชยเอนก โรงเรียนบัวขาว กศ.บ. สังคมศึกษา  

1398 นางสาว สุธิตา ภูใบบัง อนุกูลนารี กศ.บ. สังคมศึกษา  

1399 นาย ธนภัทร สงนวน จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย กศ.บ. สังคมศึกษา  

1400 นางสาว ทัศนีย กันทะวิชัย โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 กศ.บ. สังคมศึกษา  

1401 นาย อนุพัฒน คอนดี บานผือพิทยาสรรค กศ.บ. สังคมศึกษา  

1402 นาย อนุวัต ปองขัน ศรีสงครามวิทยา กศ.บ. สังคมศึกษา  

1403 นางสาว สุภาพร ลาวัลย เหลาหลวงประชานุสรณ กศ.บ. สังคมศึกษา  



1404 นาย แสนยากร โคตรสีทา เพ็ญพิทยาคม กศ.บ. สังคมศึกษา  

1405 นาย คริษฐ นวลนุกุล สีออศิลปศาสตร กศ.บ. สังคมศึกษา  

1406 นาย ปภัสพนธ ศรีสุภา มัญจาศึกษา กศ.บ. สังคมศึกษา  

1407 นางสาว ญานิศา ทนาปฏิ คาํมวง กศ.บ. สังคมศึกษา  

1408 นาย ธีรพิชญ คําแกว บรบือวิทยาคาร กศ.บ. สังคมศึกษา  

1409 นางสาว ศศิประภา มุขธรรม โรงเรียนพิบูลมังสาหาร กศ.บ. สังคมศึกษา  

1410 นางสาว มินตรา ทพิยนนท โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กศ.บ. สังคมศึกษา  

1411 นาย พงศกร พรมเสน อุดรพัฒนาการ กศ.บ. สังคมศึกษา  

1412 นาย พลภูมิ เครื่องประดับ วังสามหมอวิทยาคาร กศ.บ. สังคมศึกษา  

1413 นางสาว นรินนิภา ชัยสุวรรณ ศรีวิไลวิทยา กศ.บ. สังคมศึกษา  

1414 นาย กานตทิวา สากระจาย รอยเอ็ดวิทยาลัย กศ.บ. สังคมศึกษา  

1415 นางสาว เกศราภรณ จําเริญ สุรวิทยาคาร กศ.บ. สังคมศึกษา  

1416 นางสาว นวพร เวชกามา ยโสธรพิทยาคม กศ.บ. สังคมศึกษา  

1417 นางสาว ณัชชา ตั้งชาร ี นาดูนประชาสรรพ กศ.บ. สังคมศึกษา  

1418 นางสาว พิไลวรรณ ราชสุวรรณ ศรีกระนวนวิทยาคม กศ.บ. สังคมศึกษา  

1419 นาย โชคทวี มาตรา หวยเม็กวิทยาคม กศ.บ. สังคมศึกษา  

1420 นางสาว ลัลนลลิต 

ประทุมชนก

กูล สุวรรณภูมิพิทยไพศาล กศ.บ. สังคมศึกษา  

1421 นางสาว ชนิดา  นามเกาะ จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กศ.บ. สังคมศึกษา  

1422 นางสาว ปยะนัดดา บางสมบูรณ ผดงุนารี กศ.บ. สังคมศึกษา  

1423 นาย อภิชัย ภิลัยวรรณ โรงเรียนสระพังวิทยาคม กศ.บ. สังคมศึกษา  

1424 นางสาว สุธิดา ออนพา ศรีเมืองวิทยาคาร กศ.บ. สังคมศึกษา  

1425 นาย เทพศิลป โคตรอาษา โคกสวางประชาสรรค กศ.บ. สังคมศึกษา  

1426 นาย เดชาธร สมสวสัดิ์ สกลราชวิทยานุกูล กศ.บ. สังคมศึกษา  

1427 นางสาว ลักขณา ยิ้มกระจาง คึมใหญวิทยา กศ.บ. สังคมศึกษา  

1428 นางสาว ณัฐธิดา พรตะคุ สมเด็จพระธีรญาณมุนี กศ.บ. สังคมศึกษา  

1429 นางสาว ปยฉัตร ชนะหาญ โซพิสัยพิทยาคม กศ.บ. สังคมศึกษา  

1430 นาย วงศธร ปรีประดิษฐ กาฬสินธุพิทยาสรรพ กศ.บ. สังคมศึกษา  

1431 นางสาว วาสนา ชาญณรงค กศน.อําเภอศรีบุญเรือง กศ.บ. สังคมศึกษา  

1432 นางสาว จิณหวรา ประดิษฐบุญ รองคาํ กศ.บ. สังคมศึกษา  

1433 นางสาว ณัฐธิดา รัตนปรีเปรม จันทรุเบกษาอนุสรณ กศ.บ. สังคมศึกษา  

1434 นางสาว จุรีรัตน ยี่วาศรี เขาวงพิทยาคาร กศ.บ. สังคมศึกษา  

1435 นางสาว หทัยรัตน เงาะปก ขอนแกนวิทยายน กศ.บ. สังคมศึกษา  

1436 นางสาว ปนัดดา เกิดสมบัติ โนนสะอาดวิทยา กศ.บ. สังคมศึกษา  

1437 นาย ธนภัทร เรียงสลับ กุฉินารายณ กศ.บ. สังคมศึกษา  



1438 นาย ฐากร พิมพชางทอง อุดมดรุณี กศ.บ. สังคมศึกษา  

1439 นาย จักรพงษ คงนิล สามขาทาหาดยาววิทยา กศ.บ. สังคมศึกษา  

1440 นางสาว สุพรรษา กลิ่นศรีสุข เทพสถิตวทิยา กศ.บ. สังคมศึกษา  

1441 นางสาว ชุติมา คําแสนเดช ประชารัฐวิทยาเสริม กศ.บ. สังคมศึกษา  

1442 นาย สุรบถ ปะกิลาพัง นาเชือกพิทยาสรรค กศ.บ. สังคมศึกษา  

1443 นางสาว ธัญญรักษ สัทธาพร กระสังพิทยาคม กศ.บ. สังคมศึกษา  

1444 นาย สรรธร กอนวิมล กมลาไสย กศ.บ. สังคมศึกษา  

1445 นางสาว นุชธิดา ถาวรพงษ บานดุงวิทยา กศ.บ. สังคมศึกษา  

1446 นาย วันเฉลิม โนนกลาง กําแพง กศ.บ. สังคมศึกษา  

1447 นางสาว เบญจมาภรณ คนชัย โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) กศ.บ. สังคมศึกษา  

1448 นาย พิชิต แสงจันทร คําแสนวิทยาสรรค กศ.บ. สังคมศึกษา  

1449 นางสาว มาตาสิริ 

ทวีเสริญมี

เหงา สตรีชัยภูมิ กศ.บ. สังคมศึกษา  

1450 นางสาว อริศรา อุตราช อนุกูลนารี กศ.บ. ภาษาไทย  

1451 นางสาว เจียมใจ สายรัตน ทรายมูลวิทยา กศ.บ. ภาษาไทย  

1452 นางสาว วิชุดา  ศรีวงษา พยัคฆภูมิวิทยาคาร กศ.บ. ภาษาไทย  

1453 นางสาว อรนภา มาแกว วาปปทุม กศ.บ. ภาษาไทย  

1454 นาย กฤษฎา อุนลาวรรณ จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย กศ.บ. ภาษาไทย  

1455 นางสาว สจุิตรา สุพัฒน นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก กศ.บ. ภาษาไทย  

1456 นาย อรรถสิทธิ์ จันใด เลิงนกทา กศ.บ. ภาษาไทย  

1457 นางสาว รินรดา ฦาชา โรงเรียนเกษตรสมบูรณวิทยาคม กศ.บ. ภาษาไทย  

1458 นางสาว เมทินี งามแฉลม สุรวิทยาคาร กศ.บ. ภาษาไทย  

1459 นางสาว ฐาณมาศ สีแสด 

 

กศ.บ. ภาษาไทย  

1460 นาย เจษฎา เรือนนา สหราษฎรรังสฤษดิ์ กศ.บ. ภาษาไทย  

1461 นางสาว พีรดา เริงพร เขวาไรศึกษา กศ.บ. ภาษาไทย  

1462 นางสาว ศริิวิภา มุกทา อุบลรัตนพิทยาคม กศ.บ. ภาษาไทย  

1463 นางสาว ชุติกาญจน บําเรอสงค โรงเรียนบานเปาวิทยา กศ.บ. ภาษาไทย  

1464 นาย ศุภกริช พยุหะ โรงเรียนวัดประชานิมิตร กศ.บ. ภาษาไทย  

1465 นางสาว สุจิรา รังส ี บรบือ กศ.บ. ภาษาไทย  

1466 นางสาว วรรณด ี คร่ําสุข มหิศราธิบดี กศ.บ. ภาษาไทย  

1467 นาย วิวัฒนชัย เกษกาน โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม กศ.บ. ภาษาไทย  

1468 นางสาว ศภุลกัษณ ปาเต้ีย บรบือวิทยาคาร กศ.บ. ภาษาไทย  

1469 นางสาว จิดาภา สมภักดี เมืองสรวงวิทยา กศ.บ. ภาษาไทย  

1470 นางสาว กัญญารัตน กําปนทอง ศรีสงครามวิทยา กศ.บ. ภาษาไทย  

1471 นางสาว กรพินธุ ศรีลุนทอง จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย กศ.บ. ภาษาไทย  



1472 นาย จิรายุทธ สมุาลี รอยเอ็ดวิทยาลัย กศ.บ. ภาษาไทย  

1473 นางสาว อารีรัตน อินทฤทธิ์ ผดุงนารี กศ.บ. ภาษาไทย  

1474 นางสาว ธีรนุช เวียงนนท ธวัชบุรีวิทยาคม กศ.บ. ภาษาไทย  

1475 นางสาว สุพัฒตรา แดงสมภาร ศรีวิไลวิทยา กศ.บ. ภาษาไทย  

1476 นางสาว ศริิประภา ภูผาดวง หวยเม็กวิทยาคม กศ.บ. ภาษาไทย  

1477 นางสาว ปทมวรรณ กวางขวาง สิรินธร กศ.บ. ภาษาไทย  

1478 นางสาว พัณณิตา บุญเปลื้อง นาดูนประชาสรรพ กศ.บ. ภาษาไทย  

1479 นางสาว สุจารว ี สดุโท ยโสธรพิทยาคม กศ.บ. ภาษาไทย  

1480 นางสาว สุพิชชา นามขันธ สําโรงทาบวิทยาคม กศ.บ. ภาษาไทย  

1481 นางสาว ชุติมา หมั่นนิยม ดงสวางวิทยา กศ.บ. ภาษาไทย  

1482 นางสาว ลลิตา โยงรัมย เมืองแกพิทยาคม กศ.บ. ภาษาไทย  

1483 นางสาว สิริธาดา เหลาหา สาวะถีพิทยาสรรพ กศ.บ. ภาษาไทย  

1484 นางสาว ชรินรัตน โพธิ์ศรี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล กศ.บ. ภาษาไทย  

1485 นาย คทายุทธ พรจันทร มัธยมตระการพืชผล กศ.บ. ภาษาไทย  

1486 นางสาว ปาริชาติ 

หมายนาม

กลาง ศรกีระนวนวิทยาคม กศ.บ. ภาษาไทย  

1487 นาย เพชรายุทธ ก่ิงสกุล ศรีเมืองวิทยาคาร กศ.บ. ภาษาไทย  

1488 นางสาว พุทธรินทร นาสมผล เหลากลางวิทยาคม กศ.บ. ภาษาไทย  

1489 นางสาว ปองปรม อุทธา พนาศึกษา กศ.บ. ภาษาไทย  

1490 นางสาว พัชร ี เคยตะคุ สมเด็จพระธีรญาณมุนี กศ.บ. ภาษาไทย  

1491 นาย ชลภัญญ ดวงพิมพ นาดีพิทยาคม กศ.บ. ภาษาไทย  

1492 นางสาว พรชิตา ศรีหาปญญา สมสนุกพิทยาคม กศ.บ. ภาษาไทย  

1493 นางสาว พรรวษา สารัชชู นาจะหลวย กศ.บ. ภาษาไทย  

1494 นางสาว นิศาชล คําทองไชย มัธยมวานรนิวาส กศ.บ. ภาษาไทย  

1495 นาย รัชนพล ศรีนาทม อากาศอํานวยศึกษา กศ.บ. ภาษาไทย  

1496 นางสาว ณัฐวดี วงศภักดี ดูนอยประชาสรรค กศ.บ. ภาษาไทย  

1497 นางสาว ชลลดา โพธิขํา พุทไธสง กศ.บ. ภาษาไทย  

1498 นางสาว กนกวรรณ สําโลงลุน บานเหลื่อมพิทยาสรรพ กศ.บ. ภาษาไทย  

1499 นางสาว จินดาพร สรวมชีพ เดชอุดม กศ.บ. ภาษาไทย  

1500 นาย จตุพร สีลาด โรงเรียนซาํสูงพิทยาคม กศ.บ. ภาษาไทย  

1501 นาย ศิรินันท ขันมาก สนมวิทยาคาร กศ.บ. ภาษาไทย  

1502 นาย ณรงคฤทธิ์ กุลศิริ โรงเรียนบัวขาว กศ.บ. ภาษาไทย  

1503 นางสาว อรพิมพ บุญสวา เมืองคง กศ.บ. ภาษาไทย  

1504 นาย วรฤทธิ์ นพไธสง นาเชือกพิทยาสรรค กศ.บ. ภาษาไทย  

1505 นาย สุธางคกุณ จาติ สารคามพิทยาคม กศ.บ. ภาษาไทย  



1506 นางสาว ปยะฉัตร คาํยิ่ง กมลาไสย กศ.บ. ภาษาไทย  

1507 นางสาว พิยดา พิณรัตน คํามวง กศ.บ. ภาษาไทย  

1508 นางสาว สุดารัตน ชูเกียรต ิ สตรีศึกษา กศ.บ. ภาษาไทย  

1509 นางสาว สุชานันท มีจังหาร วังสามหมอวิทยาคาร กศ.บ. ภาษาไทย  

1510 นางสาว พรรภษา ประเสริฐไทย ปทุมรัตตพิทยาคม กศ.บ. ภาษาไทย  

1511 นางสาว ธีรนุช คูหา 

โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 

15 กศ.บ. ภาษาไทย  

1512 นางสาว ธัญญาเรศ จําปาวัน เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กศ.บ. ภาษาไทย  

1513 นางสาว กรรณิการ มาตรา คึมใหญวิทยา กศ.บ. ภาษาไทย  

1514 นางสาว นิภาพร บัวลาออน โรงเรียนสีชมพูศึกษา กศ.บ. ภาษาไทย  

1515 นาย จารุวิทย นอยอามาตย โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม กศ.บ. ภาษาไทย  

1516 นางสาว อารียา เพ็ญกุล หวยแถลงพิทยาคม กศ.บ. ภาษาไทย  

1517 นางสาว วรรณภา เชยสงวน 

โรงเรียนผูใหญที โอ เอ วิทยา (เทศบาล

เมืองมุกดาหาร) กศ.บ. ภาษาไทย  

1518 นางสาว อมรรัตน บุปผาชาติ ธาตุพนม กศ.บ. ภาษาไทย  

1519 นางสาว จณิสตา  มาลาชาสงิห ทาบอ กศ.บ. ภาษาไทย  

1520 นางสาว พัชริดา เดชพลมาตย นาหนังพัฒนศึกษา กศ.บ. ภาษาไทย  

1521 นางสาว อรพรรณ นาอุดม โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กศ.บ. ภาษาไทย  

1522 นางสาว อริญา กองทอง หนองนาคาํวิทยาคม กศ.บ. ภาษาไทย  

1523 นางสาว กรรณิการ อุรารส สริิเกศนอมเกลา กศ.บ. ภาษาไทย  

1524 นางสาว ภัทรวดี มุงเพีย รมเกลา กศ.บ. ภาษาไทย  

1525 นางสาว ทิพวรรณ กุดเปง อํานาจเจริญ กศ.บ. ภาษาไทย  

1526 นางสาว จันทิมา พวงพันธ กุฉินารายณ กศ.บ. ภาษาไทย  

1527 นางสาว กัญญา กระแสเทพ สิงหวิทยาคม กศ.บ. ภาษาไทย  

1528 นาย สัณหวุฒิ ชราโรจ เขาวงพิทยาคาร กศ.บ. ภาษาไทย  

1529 นางสาว กัญญารัตน กลีพัด กระสังพิทยาคม กศ.บ. ภาษาไทย  

1530 นางสาว มาริษา สุกใส นารายณคาํผงวิทยา กศ.บ. ภาษาไทย  

1531 นางสาว ชัชฎาภรณ ทองยา เขมราฐพิทยาคม กศ.บ. ภาษาไทย  

1532 นางสาว นฤมล คําอินทร บานดุงวิทยา กศ.บ. ภาษาไทย  

1533 นาย อดิศักดิ์ คํามณีจันทร กศน.อําเภอนากลาง กศ.บ. ภาษาไทย  

1534 นางสาว ปภัสรา ทองคําภา หนองตาไกศึกษา กศ.บ. ภาษาไทย  

1535 นางสาว วรรรพร แกววิเชียร ดงพลองพิทยาคม กศ.บ. ภาษาไทย  

1536 นางสาว เบญจมาศ บัวพันตอง พยัคฆภูมิวิทยาคาร กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย  

1537 นางสาว ธัญพิชชา ถิตยรัศมี อนุกูลนารี กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย  

1538 นางสาว พิมตะวัน ชันกระโทก โชคชัยสามัคคี กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย  

1539 นางสาว ธัญญลกัษณ เหลาภักดี โรงเรียนบานเปาวิทยา กศ.บ. การศกึษาปฐมวัย  



1540 นางสาว วิมลวัลล บุศเนตร จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย  

1541 นางสาว สิริยากร สมฤทธิ์ เลิงนกทา กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย  

1542 นาย ภาณุพงษ จันทอง ดูกอึ่งประชาสามัคคี กศ.บ. การศกึษาปฐมวัย  

1543 นางสาว พรทิพย มิเถาวัลย โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย  

1544 นางสาว จุฑามาศ เสนาใหญ โขงเจียมวิทยาคม กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย  

1545 นางสาว ภัทรดา คัดทะจันทร เรณูนครวิทยานุกูล กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย  

1546 นางสาว ยมลภัทร สมประสงค คาํสรอยพิทยาสรรค กศ.บ. การศกึษาปฐมวัย  

1547 นางสาว จิณณพัต พลเยีย่ม ทรายทองวิทยา กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย  

1548 นางสาว รพีพรรณ หวังสุดดี สุรวิทยาคาร กศ.บ. การศกึษาปฐมวัย  

1549 นาย ณัฐพล สุรศิลป ยโสธรพิทยาคม กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย  

1550 นางสาว พิชชา วิสาติ คํามวง กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย  

1551 นางสาว ชไมพร ชนะชัย สารคามพิทยาคม กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย  

1552 นาย อัสดา สิงเสนา กศน.อําเภอเซกา กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย  

1553 นางสาว พรพิมล พิเคราะหผล โรงเรียนซาํสูงพิทยาคม กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย  

1554 นางสาว ศศิวิมล แคลนคอง สกลราชวิทยานุกูล กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย  

1555 นางสาว สาธิยา แสงมะลยั สุวรรณภูมิพิทยไพศาล กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย  

1556 นางสาว เกษฎาพร แสบงบาล วังสามหมอวิทยาคาร กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย  

1557 นางสาว วลาวีลย ศรีฟา โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม กศ.บ. การศกึษาปฐมวัย  

1558 นางสาว ปยธิดา ปนะนีน มัธยมวานรนิวาส กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย  

1559 นางสาว คณิศร เร็วรุด 

 

กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย  

1560 นางสาว กัตติกา พริ้งเพราะ ประสาทวิทยาคาร กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย  

1561 นางสาว ฐิติมา แกวแสนสินธุ แกนนครวิทยาลัย กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย  

1562 นางสาว บัณทิตา ประชานันท รองคํา กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย  

1563 นางสาว กรวิกาญจน ยุบลชิต กมลาไสย กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย  

1564 นางสาว พรหมจิรา สันประภา ธรรมบวรวิทยา กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย  

1565 นางสาว เกศยา พรมเกษ ขามแกนนคร กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย  

1566 นางสาว วิชิดา สีดา นครพนมวิทยาคม กศ.บ. การศกึษาปฐมวัย  

1567 นางสาว ศริประภา นธีนาม ผดุงนารี กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย  

1568 นางสาว สิริวรรณ ไชยบิน อากาศอํานวยศึกษา กศ.บ. การศกึษาปฐมวัย  

1569 นางสาว อัญชลีพร วงสาโท พระกุมารรอยเอ็ด กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย  

1570 นางสาว ลักษณารีย ไชยประโคม วาปปทุม กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย  

1571 นางสาว นวพรรษ คนชุม นางรอง กศ.บ. การศกึษาปฐมวัย  

1572 นางสาว นัฐวดี สีเครือดง โรงเรียนบัวขาว กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย  

1573 นางสาว จารุภรณ พงษษา ศรีบุญเรืองวิทยาคาร กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย  

1574 นางสาว ชนิตา คาํสุทธี สามขาทาหาดยาววิทยา กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย  



1575 นางสาว วรัญญา เถ่ือนนวล ประชารัฐวิทยาเสริม กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย  

1576 นางสาว อจลญา พนารักษ สิรินธร กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย  

1577 นางสาว รัชนี โลหะสาร อํานาจเจริญ กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย  

1578 นางสาว อารยา แพงไธสงค นาเชือกพิทยาสรรค กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย  

1579 นางสาว ชลันธร ศรีคํา ชางเผือกวิทยาคม กศ.บ. การศกึษาปฐมวัย  

1580 นางสาว สุจิตรา สุวรรณหงษ โคกลามพิทยาคม กศ.บ. การศกึษาปฐมวัย  

1581 นางสาว อันทิษา ดลถวิล กศน.อําเภอกุฉินารายณ กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย  

1582 นางสาว กมลชนก อันมาก กัลยาณวัตร กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย  

1583 นางสาว จิรารัตน แสนลา กศน.อําเภอพนา กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย  

1584 นางสาว อาภากร นรสิงห สตรีศกึษา กศ.บ. การศกึษาปฐมวัย  

1585 นางสาว สญามล ตายไธสง หนองสองหองวิทยา กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย  

1586 นางสาว กษมา สอนดงบัง เชียงคาน กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย  

1587 นางสาว พิยดา อินธิแสง เจริญศลิปศึกษา "โพธิ์คําอนุสรณ" กศ.บ. การศกึษาปฐมวัย  

1588 นางสาว เพชรรัตน แสนสูง ภูเวียงวิทยาคม กศ.บ. การศกึษาปฐมวัย  

1589 นางสาว ประภัสสร นาคูณ โรงเรียนเทศบาล 1 บานโพธิ์กลาง วท.บ. จิตวิทยา 

1590 นาย อภิวันท มาตเริง พยัคฆภูมิวิทยาคาร วท.บ. จิตวิทยา 

1591 นางสาว ทิวารี  โสวาที 

นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย 

สมุทรปราการ วท.บ. จิตวิทยา 

1592 นางสาว สุพรรณวษา สคํุา ศรีเมืองวิทยาคาร วท.บ. จิตวิทยา 

1593 นางสาว ราตร ี จันทาคีรี นารีนุกูล วท.บ. จิตวิทยา 

1594 นางสาว พรไพลิน แพงนอย บานผือพิทยาสรรค วท.บ. จิตวิทยา 

1595 นางสาว กมลพัชร บาลี โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม วท.บ. จิตวิทยา 

1596 นางสาว กัญญารัตน ศิริกุล ลือคําหาญวารินชําราบ วท.บ. จิตวิทยา 

1597 นางสาว ศศิวิมล คําสวาท 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน ฝาย

มัธยมศึกษา (มอดินแดง) วท.บ. จิตวิทยา 

1598 นาย ภูษิต เครือศรี โรงเรียนบัวขาว วท.บ. จิตวิทยา 

1599 นางสาว ศศิธร มีมาดี มหิศราธิบดี วท.บ. จิตวิทยา 

1600 นาย ชลสิทธิ์ สบีุญ วาปปทุม วท.บ. จิตวิทยา 

1601 นาย จีรุฒม แขกทอง ปรางคกู วท.บ. จิตวิทยา 

1602 นางสาว เบญญาภา ตนคํา คําสรอยพิทยาสรรค วท.บ. จิตวิทยา 

1603 นางสาว วรินดา   อุปชัย ยโสธรพิทยาคม วท.บ. จิตวิทยา 

1604 นาย ศุภกาญจน ประชุมฉลาด สุรวิทยาคาร วท.บ. จิตวิทยา 

1605 นางสาว วราภรณ ทัพสุริย ศรีกระนวนวิทยาคม วท.บ. จิตวิทยา 

1606 นางสาว ศริิพร วิเศษชาติ ผักไหมวิทยานุกูล วท.บ. จิตวิทยา 

1607 นางสาว จุฬามณ ี ผาธรรม โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วท.บ. จิตวิทยา 

1608 นางสาว สุจิตรา พลฤทธิ์ สารคามพิทยาคม วท.บ. จิตวิทยา 



1609 นางสาว มนฑิตา มาตราช ธาตุนารายณวิทยา วท.บ. จิตวิทยา 

1610 นางสาว พรรณพัชษา เสาะสาย โรงเรียนหวยตอนพิทยาคม วท.บ. จิตวิทยา 

1611 นาย ณัฐิวฒิุ คําหงษ ปลาปากวิทยา วท.บ. จิตวิทยา 

1612 นางสาว พิยดา ภิบาลขันธ อุดรพัฒนาการ วท.บ. จิตวิทยา 

1613 นางสาว อินทิพร จันทร สตรีสิริเกศ วท.บ. จิตวิทยา 

1614 นางสาว อาทิตยา ทองคํา โรงเรียนไรใตประชาคม วท.บ. จิตวิทยา 

1615 นางสาว กัลยากร เพชรดี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล วท.บ. จิตวิทยา 

1616 นางสาว สุนิสา วุนซีแซง นครขอนแกน วท.บ. จิตวิทยา 

1617 นาย ธีรศักดิ์ ทวยจัด บรบือวิทยาคาร วท.บ. จิตวิทยา 

1618 นางสาว ชินรัตน ลาวงศ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย วท.บ. จิตวิทยา 

1619 นางสาว ณัฐณิชา อุทรักษ อนุกูลนารี วท.บ. จิตวิทยา 

1620 นางสาว ณัฐธิดา สุวรรณไตร ศรีวิไลวิทยา วท.บ. จิตวิทยา 

1621 นาย ภาณุวัฒน ตุรุไชย จันทรุเบกษาอนุสรณ วท.บ. จิตวิทยา 

1622 นาย กองภพ ชัยชนะชูวงค ชุมพลโพนพิสัย วท.บ. จิตวิทยา 

1623 นางสาว บุษยากร พระพล หนองเรือวิทยา วท.บ. จิตวิทยา 

1624 นางสาว ณัฐณิชา นันทมาตร อํานาจเจริญพิทยาคม วท.บ. จิตวิทยา 

1625 นางสาว วัชรีพร เผื่อแผ 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม วท.บ. จิตวิทยา 

1626 นางสาว ปยฉัตร นามหนองออ โรงเรียนภูแลนคาวิทยายน วท.บ. จิตวิทยา 

1627 นางสาว ปวันรัตน งิ้วโสม อากาศอํานวยศึกษา วท.บ. จิตวิทยา 

1628 นางสาว วรพรรณ จันทศร ศรีสองรักษวิทยา วท.บ. จิตวิทยา 

1629 นางสาว เนตรนภา ราวัน น้ําพองศึกษา วท.บ. จิตวิทยา 

1630 นางสาว จุฑามาศ อวนจี นาดีพิทยาคม วท.บ. จิตวิทยา 

1631 นางสาว ณัฐมนต ละอองศร ี คํามวง วท.บ. จิตวิทยา 

1632 นาย กิตติพงษ ยี่รัมย สะแกพิทยาคม วท.บ. จิตวิทยา 

1633 นางสาว อัจฉรา หาระภูม ิ โพนทองวิทยายน วท.บ. จิตวิทยา 

1634 นางสาว ศศิประภา นาสุข มัธยมวานรนิวาส วท.บ. จิตวิทยา 

1635 นาย ธีรยุทธ ถี่ถวน พังโคนวิทยาคม วท.บ. จิตวิทยา 

1636 นางสาว ปฏิมากรณ มิ่งขุนทด หวยแถลงพิทยาคม วท.บ. จิตวิทยา 

1637 นาย มินทะดา ดวงมาลา ปทุมรัตตพิทยาคม วท.บ. จิตวิทยา 

1638 นางสาว ศริิรัตน  โคตะมูล กาฬสินธุพิทยาสรรพ วท.บ. จิตวิทยา 

1639 นางสาว ณัฐณิชา จันทรฉาย สตรีศกึษา วท.บ. จิตวิทยา 

1640 นางสาว อรัญญา ซื่อสัตย สิรินธร วท.บ. จิตวิทยา 

1641 นางสาว สินีนาฏ  โมคาํ กัลยาณวัตร วท.บ. จิตวิทยา 

1642 นางสาว วชิราภรณ ถาวรพลศริิ โรงเรียนสีชมพูศึกษา วท.บ. จิตวิทยา 



1643 นางสาว อนันตบา พิจารย เขื่อนชางวิทยาคาร วท.บ. จิตวิทยา 

1644 นางสาว กิริยา เพ็งวงษา ศรีบุญเรืองวิทยาคาร วท.บ. จิตวิทยา 

1645 นางสาว จุฑามณี บริรักษ อํานาจเจริญ วท.บ. จิตวิทยา 

1646 นางสาว ชลธิดา จารุม ี ธันยธรณพิทยา วท.บ. จิตวิทยา 

1647 นางสาว สไบพร โพธาราม ศรีธาตุพิทยาคม วท.บ. จิตวิทยา 

1648 นางสาว สุพิชชา รุงวิทยาการ ภูเขียว วท.บ. จิตวิทยา 

1649 นางสาว ทักษพร แกวคําภา กระสังพิทยาคม วท.บ. จิตวิทยา 

1650 นาย ณัฐพล แซลิ้ม กําแพง วท.บ. จิตวิทยา 

1651 นางสาว วริสรา ค้ําจุล เจริญศิลปศึกษา "โพธิ์คําอนุสรณ" วท.บ. จิตวิทยา 

1652 นางสาว อัสวทิพย อูบคํา บานดุงวิทยา วท.บ. จิตวิทยา 

1653 นางสาว กรวรรณ กาหาวงศ รอยเอ็ดวิทยาลัย วท.บ. จิตวิทยา 

1654 นาย ธนวันต ไชยตัน โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม วท.บ. วิทยาศาสตรการกีฬา 

1655 นาย พีรพัฒน สูงเนิน 

 

วท.บ. วิทยาศาสตรการกีฬา 

1656 นาย ศราวุฒิ พรมนอย 

โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 

15 วท.บ. วิทยาศาสตรการกีฬา 

1657 นางสาว พราวนภา แกวคุณเลิศ กศน.อําเภอภักดีชุมพล วท.บ. วิทยาศาสตรการกีฬา 

1658 นาย ภูริณัฐ  คําสันเทียะ ปลาปากวิทยา วท.บ. วิทยาศาสตรการกีฬา 

1659 นางสาว สาวิตรี ก้ันชัยภูมิ 

 

วท.บ. วิทยาศาสตรการกีฬา 

1660 นาย ธนาทรัพย เเกวมุงคุณ พังโคนวิทยาคม วท.บ. วิทยาศาสตรการกีฬา 

1661 นาย ชัชวาลย จันทะเเกว ทาลี่วิทยา วท.บ. วิทยาศาสตรการกีฬา 

1662 นาย ศตพร ไชยรักษ เลิงนกทา วท.บ. วิทยาศาสตรการกีฬา 

1663 นาย ศุภณัฐ ศลิวิชัย คํามวง วท.บ. วิทยาศาสตรการกีฬา 

1664 นางสาว ปญญาพร สดุา ศรีวิไลวิทยา วท.บ. วิทยาศาสตรการกีฬา 

1665 นาย ณัฐพงศ มิตรภาพ อุดรพิทยานุกูล วท.บ. วิทยาศาสตรการกีฬา 

1666 นาย ธนาธร ซาเงิน โรงเรียนซาํสูงพิทยาคม วท.บ. วิทยาศาสตรการกีฬา 

1667 นาย ปฏิพล โกตะคาร กมลาไสย วท.บ. วิทยาศาสตรการกีฬา 

1668 นาย กฤตภาส พระสวาง ยโสธรพิทยาคม วท.บ. วิทยาศาสตรการกีฬา 

1669 นาย กฤติน เจริญสาร กัลยาณวัตร วท.บ. วิทยาศาสตรการกีฬา 

1670 นาย ศุภกรณ วังวงค 

 

วท.บ. วิทยาศาสตรการกีฬา 

1671 นาย วุฒิพงษ เวิดสูงเนิน ดานขุนทด วท.บ. วิทยาศาสตรการกีฬา 

1672 นาย ธนภูมิ โสหลา บุญวัฒนา วท.บ. วิทยาศาสตรการกีฬา 

1673 นางสาว นิฐินันท สวัสด์ิรัมย หวยราชพิทยาคม วท.บ. วิทยาศาสตรการกีฬา 

1674 นางสาว อัญชิสา มนตรีชน สตรีศึกษา วท.บ. วิทยาศาสตรการกีฬา 

1675 นาย ไทยเทพ 

พนาวัลย

สมบัติ ศรีกระนวนวิทยาคม วท.บ. วิทยาศาสตรการกีฬา 

1676 นาย จักจิตร พาหา สามขาทาหาดยาววิทยา วท.บ. วิทยาศาสตรการกีฬา 



1677 นางสาว อัจฉรียา สุพรรณ เชียงคาน วท.บ. วิทยาศาสตรการกีฬา 

1678 นาย ปณชัย อะโรคา นารีนุกูล วท.บ. วิทยาศาสตรการกีฬา 

1679 นางสาว ชนานันท เกษโสภา ศรีธาตุพิทยาคม วท.บ. วิทยาศาสตรการกีฬา 

1680 นาย วัชรากร สุริยะรังษี กศน.อําเภอเมืองอุบลราชธานี วท.บ. วิทยาศาสตรการกีฬา 

1681 นางสาว นัฐนิชา ทองจันทร อํานาจเจริญพิทยาคม ศป.บ. ทัศนศิลป 

1682 นางสาว ปฐมาวดี บัวใหญ อางศลิา ศป.บ. ทัศนศลิป 

1683 นางสาว กรวิภา ชารีอัน นาดูนประชาสรรพ ศป.บ. ทัศนศิลป 

1684 นางสาว วันวิสาข เน่ืองมัจฉา สารคามพิทยาคม ศป.บ. ทัศนศิลป 

1685 นาย พิษณุ พิบูลแถว บรบือวิทยาคาร ศป.บ. ทัศนศิลป 

1686 นางสาว ภัชราวดี บัวสด ชัยปญญาวิทยานุสรณ ศป.บ. ทัศนศิลป 

1687 นาย สมชาย ฆารสวาง ศรีกระนวนวิทยาคม ศป.บ. ทัศนศิลป 

1688 นางสาว ปนัดดา ศรีมหาพรม ศรีสงครามวิทยา ศป.บ. ทัศนศลิป 

1689 นาย ดนุพร ชาววาป ชุมพลโพนพิสัย ศป.บ. ทัศนศิลป 

1690 นาย ปราชญา รูปสูง โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ศป.บ. ทัศนศิลป 

1691 นางสาว เสาวนีย สงวนนาม โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม ศป.บ. ทัศนศิลป 

1692 นางสาว พูกัน จันทนาม ชานุมานวิทยาคม ศป.บ. ทัศนศิลป 

1693 นางสาว ขวัญฤทัย ปานพรม คําตากลาราชประชาสงเคราะห ศป.บ. ทัศนศลิป 

1694 นาย สุริยะ ภาวะโคตร โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ศป.บ. ทัศนศิลป 

1695 นางสาว จารุวรรณ พุมสงวน พยัคฆภูมิวิทยาคาร ศป.บ. ศิลปะการแสดง 

1696 นางสาว สตรีรัตน ชัยวรรณ สามขาทาหาดยาววิทยา ศป.บ. ศิลปะการแสดง 

1697 นาย วัชรพล คํารงั ศรีสงครามวิทยา ศป.บ. ศิลปะการแสดง 

1698 นางสาว มลธิรา สิงหทอง โรงเรียนหนองโพธ์ิวิทยาคม ศป.บ. ศิลปะการแสดง 

1699 นางสาว มณฑนา เวนบาป เพ็ญพิทยาคม ศป.บ. ศิลปะการแสดง 

1700 นางสาว ชัญญาณัฏฐ เฮาทา กศน.อําเภอกระนวน ศป.บ. ศิลปะการแสดง 

1701 นาย จักรภัทร ภูอาว ศรีวิไลวิทยา ศป.บ. ศิลปะการแสดง 

1702 นางสาว จิตรวดี คาํนวนอินทร รัตนโกสนิทรสมโภชบางขุนเทียน ศป.บ. ศิลปะการแสดง 

1703 นางสาว พิมพิศา กิรัมย หวยราชพิทยาคม ศป.บ. ศิลปะการแสดง 

1704 นาย ภูมินรินทร ภูมิสวาสดิ์ สาวะถีพิทยาสรรพ ศป.บ. ศิลปะการแสดง 

1705 นาย ยุทธกร ปดตังถาเน นาเชือกพิทยาสรรค ศป.บ. ศิลปะการแสดง 

1706 นาย นันทชัย ภูตีกา เลงินกทา ศป.บ. ศิลปะการแสดง 

1707 นางสาว ศรินทร แนวเงินดี โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ศป.บ. ศิลปะการแสดง 

1708 นางสาว สุพรรษา ดงห่ิง สีดาวิทยา ศป.บ. ศิลปะการแสดง 

1709 นาย ประวิทย จังอินทร หวยทับทันวิทยาคม ศป.บ. ศิลปะการแสดง 

1710 นาย ธนาศกัด์ิ ชาหยอง ศรีบุญเรืองวิทยาคาร ศป.บ. ศิลปะการแสดง 

1711 นาย มงคล บรรเลิศ วาปปทุม ศป.บ. ศิลปะการแสดง 



1712 นางสาว ปนัดดา เกษสุภะ ขามแกนนคร ศป.บ. ศิลปะการแสดง 

1713 นางสาว กนกพร ภูหัวเงิน กาฬสินธุพิทยาสรรพ ศป.บ. ศิลปะการแสดง 

1714 นาย วัชรพงษ ดวงวิญญาณ คอนสวรรค ศป.บ. ศิลปะการแสดง 

1715 นาย พงศศริิ มามี ปลาปากวิทยา ดศ.บ. ดุริยางคศาสตรบัณฑิต 

1716 นาย วินัย ไชยโชค ชื่นชมพิทยาคาร ดศ.บ. ดุริยางคศาสตรบัณฑิต 

1717 นาย ชลันธร ทองบอ ทรายมูลวิทยา ดศ.บ. ดุริยางคศาสตรบัณฑิต 

1718 นางสาว วรัญญา ศรีมันตะ 

โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 

15 ดศ.บ. ดุริยางคศาสตรบัณฑิต 

1719 นาย ชนินทร ทองอาจ ศรีวิไลวิทยา ดศ.บ. ดุริยางคศาสตรบัณฑิต 

1720 นางสาว ศศิธร กอกกระโทก กศน.อําเภอแกงหางแมว ดศ.บ. ดุริยางคศาสตรบัณฑิต 

1721 นางสาว ชลธิชา กูลเดช คํายางพิทยา ดศ.บ. ดุริยางคศาสตรบัณฑิต 

1722 นางสาว ณัชศิยากรณ ผนึกดี สุรวิทยาคาร ดศ.บ. ดุริยางคศาสตรบัณฑิต 

1723 นาย ทิตพล จิตรวงศา โคกโพธิ์ไชยศึกษา ดศ.บ. ดุริยางคศาสตรบัณฑิต 

1724 นาย ธวัชชัย สรรพอาษา โรงเรียนนางิ้ววทิยาสรรค ดศ.บ. ดุริยางคศาสตรบัณฑิต 

1725 นาย จิระวัฒน โนนเปลือย บานไผ ดศ.บ. ดุริยางคศาสตรบัณฑิต 

1726 นาย กลาณรค แกวจันทร ผักไหมวิทยานุกูล ดศ.บ. ดุริยางคศาสตรบัณฑิต 

1727 นาย นันทวัฒน โพธิ์ดก ศรีบุญเรืองวิทยาคาร ดศ.บ. ดุริยางคศาสตรบัณฑิต 

1728 นาย กฤษฎา ทาระเวท ดอนจานวิทยาคม ดศ.บ. ดุริยางคศาสตรบัณฑิต 

1729 นาย ขวัญชัย ชนะ ดานขุนทด ดศ.บ. ดุริยางคศาสตรบัณฑิต 

1730 นาย พนมพร ทองพรม สีดาวิทยา ดศ.บ. ดุริยางคศาสตรบัณฑิต 

1731 นางสาว ชญาศณี แสงเมืองปก คําเข่ือนแกวชนูปถัมภ ดศ.บ. ดุริยางคศาสตรบัณฑิต 

1732 นาย พิธภัณฑพร แสนวงษ ยโสธรพิทยาคม ดศ.บ. ดุริยางคศาสตรบัณฑิต 

1733 นางสาว ณัฐณิชา เหมาะตัว สิรินธร ดศ.บ. ดุริยางคศาสตรบัณฑิต 

1734 นาย นัฐชัย พุมจันทร เจริญศลิปศึกษา "โพธิ์คําอนุสรณ" ดศ.บ. ดุริยางคศาสตรบัณฑิต 

1735 นาย พรรษา คุณอุน การกุศลวัดบูรพา ศศ.บ. การจัดการวัฒนธรรม 

1736 นาย รัฐธรรมนูญ ผึ่งบรรหาร พยัคฆภูมิวิทยาคาร ศศ.บ. การจัดการวัฒนธรรม 

1737 นาย ธันวา รอดภัย ศรีสงครามวิทยา ศศ.บ. การจัดการวัฒนธรรม 

1738 นาย นภดล ออนแสง โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ศศ.บ. การจัดการวัฒนธรรม 

1739 นาย พีรพัฒน พิยะ กมลาไสย ศศ.บ. การจัดการวัฒนธรรม 

1740 นางสาว สุจิตตรา สรวงฺศิริ โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม ศศ.บ. การจัดการวัฒนธรรม 

1741 นาย ภูริทัต เอื้อสามาลย ยโสธรพิทยาคม ศศ.บ. การจัดการวัฒนธรรม 

1742 นางสาว อนันตญา สิงหะ สตรีศึกษา ศศ.บ. การจัดการวัฒนธรรม 

1743 นาย ณัชพล ภิญโย เชียงคาน ศศ.บ. การจัดการวัฒนธรรม 

1744 นางสาว รัชฎาพร โพธิ์กระสังข โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต 

1745 นางสาว ชลธิชา แกวคําสอน มัธยมวาริชภูมิ น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต 



1746 นางสาว ปตฏิมา แปนปราณีต เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต 

1747 นางสาว ปรัชญาวรรณ ทาสุธรรม พยัคฆภูมิวิทยาคาร น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต 

1748 นาย ศุภณัฐ วงศรีเทพ รอยเอ็ดวิทยาลัย น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต 

1749 นาย เขตนรินทร ศรีไชยทอง ชื่นชมพิทยาคาร น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต 

1750 นางสาว สุพิชญา ลาชัย อุดรพิทยานุกูล น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต 

1751 นางสาว สุดารัตน รุงเรือง อํานาจเจริญพิทยาคม น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต 

1752 นางสาว พิมพภากร ถนัดคา อนุกูลนารี น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต 

1753 นาย ภูวดล ปานภูมิ หนองบัวแดงวิทยา น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต 

1754 นางสาว ฐิตาภรณ มูลพรม มุกดาวิทยานุกูล น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต 

1755 นางสาว วรินทร สีสุข โรงเรียนบานเปาวิทยา น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต 

1756 นางสาว นิศรา แยมสรวล ดูกอึ่งประชาสามัคคี น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต 

1757 นางสาว ธารารัตน เเสงเหม นางรอง น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต 

1758 นางสาว ศสัยมน ปล่ังกลาง โรงเรียนวดัประชานิมิตร น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต 

1759 นางสาว สแกวรรณ ประทุมสาย ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต 

1760 นางสาว กุลจิรา ประาชิด 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน ฝาย

มัธยมศึกษา (มอดินแดง) น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต 

1761 นางสาว พิชญา สีดา โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต 

1762 นางสาว ปณฑิรา สาํเภาทอง สุรวิทยาคาร น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต 

1763 นางสาว หนึ่งฤทัย ศรีวิชา ปากชอง น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต 

1764 นางสาว อินทิรา อินทฤชัย นาดูนประชาสรรพ น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต 

1765 นาย ภูมิพัฒษ โหลี ดูนอยประชาสรรค น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต 

1766 นาย ธนกฤต แสงักดี มารียวิทยา น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต 

1767 นางสาว ปยะวดี รูประเสริฐ โรงเรียนครบุรี น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต 

1768 นางสาว วิจิตรา แซเอีย มหิศราธิบดี น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต 

1769 นางสาว ณัฐวดี ซซิา บรบือวิทยาคาร น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต 

1770 นางสาว ดุษดา ศรีมงคล โรงเรียนซาํสูงพิทยาคม น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต 

1771 นางสาว ฐิติรัตน วงศละคร 

โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 

15 น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต 

1772 นาย ภัคพล ลานสวัสด์ิ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต 

1773 นาย ธีรภัทร สุรําไพ หัวตะพานวิทยาคม น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต 

1774 นาย กิตติพศ คามะดา จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต 

1775 นางสาว เบญจมาศ หงษตะใน ทานผูหญิงจันทิมาพ่ึงบารมี น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต 

1776 นางสาว ลักษิกา โพธิ์หลา นาเชือกพิทยาสรรค น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต 

1777 นางสาว พิมพรัตน ศรีสวัสด์ิ ศรีสงครามวิทยา น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต 

1778 นางสาว จิตรลดา ดวงปากเพ็ง ขอนแกนวิทยายน น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต 

1779 นางสาว พรรณภัทร จันทีนอก โรงเรียนประทาย น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต 



1780 นาย อานนท อัคคะแกว โรงเรียนบัวใหญ น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต 

1781 นางสาว ชลดา เวียงสิมา กูจานวิทยาคม น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต 

1782 นางสาว อรญา บัวดก โรงเรียนไรใตประชาคม น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต 

1783 นาย สรวิศ ลีแวง จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต 

1784 นางสาว จิรัฐิวรรณ อินธิเดช สตรีสิริเกศ น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต 

1785 นางสาว ณัชชา คิดรัมย จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต 

1786 นางสาว ปริมตะวัน แจงไพร ขามสะแกแสง น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต 

1787 นางสาว วรรณภา สุขสะอาด ศรีสองรักษวิทยา น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต 

1788 นาย ชนะชล กุดสาจารย กมลาไสย น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต 

1789 นางสาว สุปานี สมชัย น้ําโสมพิทยาคม น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต 

1790 นางสาว ปทิตญา ปนประสงค ปญจดี น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต 

1791 นางสาว ทัศนียญา แสนวันดี เสิงสาง น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต 

1792 นางสาว สิริกานดา รักเเฝงกลาง พุทไธสง น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต 

1793 นางสาว ศริิประภา สรอยลา อุดรพัฒนาการ น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต 

1794 นางสาว พรรณิภา มนัยนิล ชุมพลโพนพิสัย น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต 

1795 นางสาว นัฐลดา โสภาจิต บานไผ น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต 

1796 นาย ชลทิตย วะลับ รมเกลา น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต 

1797 นางสาว จันเกตุ เชียงเครอื โกสุมวิทยาสรรค น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต 

1798 นาย คีตวัฒน ศรีสมภพ กันทรารมณ น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต 

1799 นางสาว รัตนาพร สัญจรเลิศ เขาวงพิทยาคาร น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต 

1800 นางสาว จิดาภา ผิวทอง เลิงนกทา น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต 

1801 นางสาว อารยา สงิทา หนองเรือวิทยา น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต 

1802 นางสาว ปนัดดา สกลรัตน หนองกี่พิทยาคม น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต 

1803 นาย วราเทพ รักประเทศ น้ําปลีกศึกษา น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต 

1804 นางสาว ดุศติา คิสารัง คาํมวง น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต 

1805 นางสาว ปาริยา ประเทพา สตรีศึกษา น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต 

1806 นางสาว สุมินตรา ภักดิ์จรุง โรงเรียนบัวขาว น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต 

1807 นางสาว สิริยากร รณเรืองฤทธิ ์ ศรีบุญเรืองวิทยาคาร น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต 

1808 นาย จิยวัฒน พิณพงษ โคกลามพิทยาคม น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต 

1809 นางสาว พรพิมล บุญใบ 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต 

1810 นางสาว สุพิชชา บุญประคม คําเข่ือนแกวชนูปถัมภ น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต 

1811 นางสาว กัญญารัตน สิงหธรรม พระซองสามัคคีวิทยา น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต 

1812 นางสาว หนึ่งฤทัย เนื่องชมภู ภูกระดึงวทิยาคม น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต 

1813 นางสาว โสภิตา สุวรรณพันธ หนองแวงวิทยาคม น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต 



1814 นางสาว อรหทัย จันดี กุดชุมวิทยาคม น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต 

1815 นางสาว เมธปยา พ้ืนหัวสระ นายางกลักพิทยาคม น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต 

1816 นางสาว อรุณรุง หนองเปด อํานาจเจริญ น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต 

1817 นางสาว จิตตินันท วันภักดี สามขาทาหาดยาววิทยา [สามขาวิทยา] น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต 

1818 นาย ณัฐนนทณภัทร ยินงาม ยโสธรพิทยาคม น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต 

1819 นางสาว นันทนิี กาละสอน ศรีธาตุพิทยาคม น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต 

1820 นางสาว วรรณษา พิมพรม ปทุมรัตตพิทยาคม น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต 

1821 นางสาว คณิตา ชุมใหม โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต 

1822 นาย สาธิยา พันเพ็ชร ผักไหมวิทยานุกูล น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต 

1823 นางสาว กาญจนาลักษณ พลสงคราม วังหลวงพิทยาสรรพ น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต 

 

รายละเอียดหองสอบสัมภาษณ  โครงการเด็กดีมีที่เรียน ประจําปการศึกษา 2563 

1. คณะแพทยศาสตรคณะแพทยศาสตร   

สาขาวิชาการแพทยแผนไทยประยุกต หอง ME2-0202 ชั้น 2 ตึกศูนยบริการทางการแพทย ตึก 2 

สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย หอง ME2-0202 ชั้น 2 ตึกศูนยบริการทางการแพทย ตึก 2 

2. คณะสาธารณสุขศาสตร 

 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร  หอง PH 305  

 สาขาวิชาโภชนศาสตรฯ   หอง PH 306  

 สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม  หอง PH308  

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หอง PH309  

3. คณะวิทยาศาสตร 

สาขาวิชาคณิตศาสตร      หอง SC1–108   คณะวิทยาศาสตร 

สาขาวิชาสถิติ     หอง SC1–114 คณะวิทยาศาสตร 

สาขาวิชาฟสิกส     หอง SC1–214 คณะวิทยาศาสตร 

สาขาวิชาฟสิกสประยุกต      หอง SC1–204 คณะวิทยาศาสตร 

สาขาวิชาชีววทิยา    หอง SC1–303 คณะวิทยาศาสตร 

สาขาวิชาจุลชีววิทยา    หอง SC1–300/1  คณะวิทยาศาสตร 

สาขาวิชาเคมี     หอง SC1–400/4  คณะวิทยาศาสตร 

4. คณะเทคโนโลยี 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ หอง TA 201/1  คณะเทคโนโลย ี

สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร   หอง TA 201/1  คณะเทคโนโลย ี

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ   หอง TA 201/1  คณะเทคโนโลย ี

สาขาวิชาเกษตรศาสตร  (วิชาเอกพืชสวน)  หอง TA 201/2  คณะเทคโนโลย ี

สาขาวิชาเกษตรศาสตร  (วิชาเอกพืชไร)  หอง TA 201/2  คณะเทคโนโลย ี



สาขาวิชาสัตวศาสตร    หอง TA 202     คณะเทคโนโลย ี

สาขาวิชาประมง     หอง TA 201/1  คณะเทคโนโลย ี

5. คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม   หองประชุม 1 คณะสิ่งแวดลอมฯ 

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติฯ   หองภาควิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติฯ ชั้น 2 

สาขาวิชาสิ่งแวดลอมศึกษา   หอง ภาควิชาสิ่งแวดลอมศึกษา ชั้น 2 

6. คณะวิทยาการสารสนเทศ 

 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร   หอง IT – 316  คณะวิทยาการสารสนเทศ 

 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ   หอง IT – 302  คณะวิทยาการสารสนเทศ 

 สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ    หอง IT – 309  คณะวิทยาการสารสนเทศ 

 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร   หอง IT – 216  คณะวิทยาการสารสนเทศ 

 สาขาวิชานิเทศศาสตร    หอง IT – 306  คณะวิทยาการสารสนเทศ 

7. คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผังเมืองและนฤมิตศิลป   

สาขาวิชาสถาปตยกรรมผังเมือง   หอง AR-215-1 คณะสถาปตยกรรมศาสตร ฯ 

สาขาวิชานฤมิตศิลป    หอง AR-101-3 คณะสถาปตยกรรมศาสตร ฯ 

สาขาวิชาภูมิสถาปตยกรรม   หอง AR -104 คณะสถาปตยกรรมศาสตร ฯ 

สาขาวิชาการจัดการงานกอสราง   หอง AR-101-2 คณะสถาปตยกรรมศาสตร ฯ 

สาขาวิชาสถาปตยกรรมภายใน   หอง AR-325 คณะสถาปตยกรรมศาสตร ฯ 

สาขาวิชาสถาปตยกรรม    หอง  AR – 116 คณะสถาปตยกรรมศาสตร ฯ 

8. คณะวิศวกรรมศาสตร 

 หองโพธิวิศว ชั้น 1 คณะวิศวกรรมศาสตร 

9. คณะการบัญชีและการจัดการ 

 สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต  

 สาขาวิชาการตลาด 

 สาขาวิชาการจัดการ 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ       ทุกสาขาวิชารายงานตัวหนาหองเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 

สาขาวชิาการบริหารการเงิน   สอบสัมภาษณ ณ อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 

 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย 

 สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ 

10. คณะการทองเที่ยวและการโรงแรม (เขตพื้นที่ในเมือง) 

สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว   หอง TH204  คณะการทองเที่ยวและการโรงแรม 

สาขาวิชาการจัดการโรงแรม   หอง TH204  คณะการทองเที่ยวและการโรงแรม 

 



11. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

สาขาวิชาภาษาไทย    หอง HS 308 ชั้น 3 คณะมนุษยศาสตรฯ 

สาขาวิชาภาษาเพ่ือการสรางสรรคสื่อ  หอง HS 307 ชั้น 3 คณะมนุษยศาสตรฯ 

สาขาวชิาภาษาอังกฤษ    หอง HS 408 ชั้น 3 คณะมนุษยศาสตรฯ 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) หอง HS 409 ชั้น 4 คณะ

มนุษยศาสตรฯ 

สาขาวิชาภาษาจีน    หอง HS 302 ชั้น 3 คณะมนุษยศาสตรฯ  

สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส    หอง HS 412 ชั้น 4 คณะมนุษยศาสตรฯ 

สาขาวิชาประวัติศาสตร    หอง HS 410 ชั้น 4 คณะมนุษยศาสตรฯ 

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม  หอง HS 309 ชั้น 3 คณะมนุษยศาสตรฯ 

สาขาวิชาภูมิศาสตรพัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากร หอง HS 413 ชั้น 4 คณะมนุษยศาสตรฯ 

สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (เขมร) หอง HS 303 ชั้น 3 คณะมนุษยศาสตรฯ 

ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (ลาว)   หอง HS 303 ชั้น 3 คณะมนุษยศาสตรฯ 

สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (เวียดนาม) หอง HS 304 ชั้น 3 คณะมนุษยศาสตรฯ 

12. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 

 หอง D-413 ชั้น 4 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 

13. คณะศกึษาศาสตร (เขตพื้นที่ในเมือง) 

 สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป หอง edu-3901 ชั้น 9 อาคารวิทยพัฒนา คณะศึกษาศาสตร 

 สาขาวิชาคณิตศาสตร   หองภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา  ชั้น  8 อาคารวิทยพัฒนา   

สาขาวิชาสังคมศึกษา  หอง edu - 3902 ชั้น 9  ตึกวิทยพัฒนา คณะศึกษาศาสตร  

สาขาวิชาภาษาไทย  หอง edu-3903 ชั้น 9 อาคารวิทยพัฒนา คณะศึกษาศาสตร 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หอง edu-3801 ชั้น 8 อาคารวิทยพัฒนา 

สาขาวิชาจิตวิทยา  หองภาควิชาจิตวิทยา  ชั้น 8 อาคารวิทยพัฒนา  คณะศึกษาศาสตร 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา หองภาควิชาวิทยาศาสตรการกีฬา  อาคารแปดเหลื่อม  คณะ

ศึกษาศาสตร 

14. คณะศิลปกรรมศาสตร   

สาขาวิชาทัศนศิลป    หอง FA-102  ชั้น 1 คณะศิลปกรรมศาสตร 

สาขาวิชาศิลปะการแสดง    หอง FA-204 ชั้น 2  คณะศิลปกรรมศาสตร 

15. วิทยาลัยดุริยางคศิลป 

 หองประชุมบุญชม ไชยโกษี ชั้น 2 วิทยาลัยดรุิยางคศิลป 

16. คณะวัฒนธรรมศาสตร  (เขตพื้นที่ในเมือง)   

 หอง 1303 ชั้น 3 คณะวัฒนธรรมศาสตร   

17. คณะนิติศาสตร 

หอง RN1-405 อาคารราชนครินทร 




