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หมายเหตุ กรุณาตรวจสอบรายชื่อ ถ้านักศึกษาคนใดไม่มีรายชื่อให้มาติดต่อที่กองพัฒนานักศึกษา 
1 นายญาณุวัฒน์  เอมสรรค์ 
2 นายจีรพัฒน ์ โปรยเงิน 
3 นายวราวธุ  ค ามูล 
4 นายณัฐนัย  รื่นรวย 
5 นายเจษฎากร  ใจแสน 
6 นายภัทรวรรณ  สร้อยทอง 
7 นายพง์ศิริ  ข ามีชะนะ 
8 นายศรัณย์  วะรินทร์ 
9 นายอัมรินทร์  สุทธิสนธ์ 
10 นายภาณุมาส  เทพสุวรรณ์ 
11 นายณัฐพล  ภู่เกตุ 
12 นายชลธาร  สกุลพอง 
13 นายธนวัฒน์  กล้วยสูงเนิน 
14 นายอิทธิพล  ชนะภัย   
15 นายด ารงค์  ชัยสุวรรณ 
16 นายพงศกร  กล่อมปัญญา 
17 นายศิร  หาญก าจัดภัย 
18 นายธวัชชัย  หมื่นฤทธิ์ 
19 นายพฤกษชาติ  สอนไว 
20 นายวรวิช  แสนใจกลา้ 
21 นายวีระชัย  เลิศบุญการกิจ 
22 นายเนวิน  เขียวเล็ก 
23 นายชุมพร  เขียวขาว 
24 นายนฤดม  สืบเนียม 
25 นายภัทนพงษ์  อินพ่วง 
26 นายวธิวินท์  ตา่ยหัวดง 
27 นายสมกียรติ  พุ่มพวง 
28 นายเอกพันธ์  ฤทธิ์เต็ม 
29 นายฉัตรชัย  ไชยศิร ิ
30 นายธนภัทร์  จิรวุฒินัน 
31 นายวชัรพงษ ์ ตองสูงเนิน 
32 นายอนุสรณ์  จันทร์ศิริ 
33 นายพรษิฐ์  ปั้นแปลก 
34 นายกฤษณะ  ดอนสินพูล 



35 นายฐิติพันธ์  อุตมา 
36 นายสุวิทย์  สุขจันทร์ 
37 นายณัฐพงษ์  สกุลณี 
38 นายนพรุจ  พรหมชาติ 
39 นายภาณุเดช  กาฬภักดี 
40 นายปริญญา  อินตาโสภ ี
41 นายณัฐวุฒิ  มากเอ่ียม 
42 นายภาณุวัฒน์  ทับทิมไทย 
43 นายเจนณรงค์  มาลัย 
44 นายสราวธุ  โตทวี 
45 นายสิรวชิญ์  นิระคม 
46 นายณัฐวุฒิ  วิบูลสุนทรางกูล 
47 นายจิรวัฒน ์ คันทะตุ่น 
48 นายอดิศักดิ์  เกตุมธุพจน์ 
49 นายพีรณัฐ  มีสกุล 
50 นายกิตติกาล  พรมอินทร์ 
51 นายจักรกฤษณ์  ไพรสิงห์ 
52 นายจิรพัฒน ์ น้อยม่วง 
53 นายพงศธร  สายเสนี 
54 นายเรืองยศ  แสนโดด 
55 นายนันทวัฒน์  เสียงประโคน 
56 นายอัมรินทร์  เอมสรรค์ 
57 นายวีรศักดิ์  การะภักดี 
58 นายณัชพล  ครุฑสุวรรณ 
59 นายหัตธาวธุ  ปุ๊ดหน่อย 
60 นายแล  วิละค า 
61 นายปิยะพงษ์  หอมกระโทก 
62 นายธนกร  ทองคลี่ 
63 นายจิรศักดิ์  แสงแสน 
64 นายกฤษฎา  พันธุรัตน์ 
65 นายหนึ่งบุรุษ  สุดใจ 
66 นายพชิัตชัย  ลอรักษา 
67 นายปุญญพัฒน์  เจริญสุข 
68 นายสิทธิพล  หงษ์ทอง 
69 นายภูผา  ภาคทัน 
70 นายกฤษดา  โสดสุภาพ 
71 นายศุภชัย  เทพบุรี 
72 นายสุเมธ  แป้นปาน 



73 นายมานสั  สิงห์สถิตย์ 
74 นายอดิสร  แสงอรุณ 
75 นายสุธ ี สาดจุ้ย 
76 นายธนวัฒน์  เนตรแสงศรี 
77 นายนิรุทธิ์  ถนอม 
78 นายบุญดนัย  ค าขันต ี
79 นายโสตวิุธน์  มั่นค า 
80 นายปรินันท์  ไพโรจน ์
81 นายจิรายุส  หนองหลวง 
82 นายรถฤชัย  โยชนะ 
83 นายอภิชาติ  สุระเดช 
84 นายสิริชัย  หอมรื่น 
85 นายจักรพันธ์  นุ่มเกลี้ยง 
86 นายตะวัน  วงษ์เอ่ียม 
87 นายสุรศักดิ์  จันทร์ต้น 
88 นายนพรุจน ์ บุญวิเศษ 
89 นายเทวฤทธิ์  พรมม ี
90 นายวงศกร  สมบัติรุ่งอรุณ 
91 นายวีระพจน์  มีติ๊บ 
92 นายพิเชษฐ  ไชยสุระ 
93 นายศิริบุญ  หอมรื่น 
94 นายธราเทพ  เพชรไทยสงค์ 
95 นายอมร  สังข์ทอง 
96 นายวรุตม์  จูงาม 
97 นายอภิชัย  ใจขึ้น 
98 นายอมรศักดิ์  โพธิ์คง 
99 นายธนากรณ์  ประภาสตัง 
100 นายธรรมนูญ  หงษ์ชุมแพ 
101 นายบุญญาฤทธิ์  ใจเย็น 
102 นายปฏิกรณ์  ก้อนวิมล 
103 นายชลิต  ศรีภุมมา 
104 นายทิวา  บุญส่ง 
105 นายนฤดล  ปานแสงทอง 
106 นายบัณฑิต  ลอยบัณฑิตย ์
107 นายศรัณย์  บุญส่ง 
108 นายชญานนท์  ไทยไชยนต์ 
109 นายขัตติยะ  กรมพันธุ ์
110 นายเสกสรร  จันทร์มาก 



111 นายสุทธิพงษ์  เรื่อศรีจันทร์ 
112 นายจิรายุ  สาเทียน 
113 นายวรัญชิต  เขตร์ขัน 
114 นายศราวุธ  หงษ์เวียงจันทร์ 
115 นายณัฐชา  ลมไธสง 
116 นายอรรถพล  สุขทับ 
117 นายพีทษณุพงษ์  ครุฑแก้ว 
118 นายวีระพล  ผายแสง 
119 นายศราวุฒิ  พรมชมพู 
120 นายจิรายุส  เรืองรุ่ง 
121 นายเมธา  โอบอ้อม 
122 นายพิทักษ์  สมแก้ว 
123 นายภาคภูมิ  คุ้มวงษ์ 
124 นายคมสันต์  คงรุ่งทวีกิจ 
125 นายธีรศักดิ์  คุณหงษ์ 
126 นายสมชาย  สวัสด ี
127 นายเรืองวุฒิ  ภูครองทอง 
128 นายศุภมิตร  แซ่ลี้ 
129 นายมนตรี  แซ่ยั้ง 
130 นายยสินทร  อุดมศรีมงคล 
131 นายนิรัช  แซ่ย้าง 
132 นายจิตรภณ  แซ่ว้าง 
133 นายเอกลักษณ์  ทองสมัย 
134 นายไชยวัฒน์  ค าแก้ว 
135 นายณัฐวุฒิ  บุญเป็ง 
136 นายเจริญ  แซ่วา้ง 
137 นายพงษ์สิริ  วงษ์ด ี
138 นายธนากร  วงษ์โม ้
139 นายชัยวัฒน์  ปันม่วง 
140 นายธนวัฒน์  ฉายแสง 
141 นายนพดล  ค าสมศักดิ์ 
142 นายณัฐภัทร  ยมเกิด 
143 นายอิทธิพัทธ์  หล้าแก้ว 
144 นายจักรพันธ์  ศุกร์ดี 
145 นายจักรภัทร  ศุกร์ดี 
146 นายนภัสกร  กรรณลิกา 
147 นายวัลยธ์รัตน์  จันทร์มี 
148 นายปรีชา  รุ่งคีรี 



149 นายกิตติพล  ลังกาวงค์ 
150 นายน าโชค  สุต๋า 
151 นายอุกฤษฎ์  ค าอ้าย 
152 นายจักรกฤษณ์  มูลต๋า 
153 นายวันชนะ  ดวงแก้ว 
154 นายสมหวัง  จันทร์แก้ว 
155 นายอภิรพัฒน์  สุริยะวงษ์ 
156 นายณรินทร์  แสนโท 
157 นายณัฐชนน  จันทร์พรม 
158 นายวรุตม์  เชาวะปรีชากุล 
159 นายพงศธร  สา่งน้อย 
160 นายนันทวัฒน์  พรมเสน 
161 นายกิตติกรณ์  เมามูล 
162 นายวสันต์  สีวิใจ 
163 นายภานุพงศ์  เอกนุช 
164 นายณรงค์ศักดิ์  แดงเถิน 
165 นายวิริยะ  บุญชิต 
166 นายศิลปกร  สุนันตา 
167 นายกันตพงศ์  นุชปาน 
168 นายธีรนันท์  บรรจงความดี 
169 นายหฤษฎ์  ค าปึง 
170 นายภานุพงษ์  หน่อคาสุก 
171 นายเฉลิมพล  ยอดกลยุทธ์ 
172 นายอ านวย  วนาประทานพร 
173 นายณัฐดนัย  ซินศิริ 
174 นายชูศักดิ์  เข็มมงคลศิริ 
175 นายวชิรากร  วังภูงา 
176 นายณัฐวัฒน์  มณีวงษ์ 
177 นายนพธน  จันทร์เกสร 
178 นายสุกฤษฏ์ิ  ขวัญเขียว 
179 นายเมธชนัน  เรืองจันทร์ 
180 นายธราวธุ  โตสุข 
181 นายพงศธร  อินกรัด 
182 นายกมลภพ  ไพโรจน ์
183 นายนิรัติศัย  เฟื่องอ่ิม 
184 นายสุริยา  ชื่นกมล 
185 นายเจษฎากร  กระหนาย 
186 นายภูธเนศ  เสืออุดม 



187 นายจักรพงศ์  สุขเกษม 
188 นายอานนท์  ศรีนาม 
189 นายภานุพงศ์  ทรงทัน 
190 นายชษิณุพงศ์  ปลื้มใจ 
191 นายวรปัญญา  กวยทะวิมล 
192 นายนัฐวธุ  เกตุชั่ง 
193 นายณัฐวุฒ  นาคกนก 
194 นายจิตรเทพ  โพธิไ์ทย 
195 นายสุธ ี ศรีเรือง 
196 นายรณชัย  พรศักดิ์ 
197 นายสิทธิชาติ  แลงามตา 
198 นายชนภูมิ  สนฉาย 
199 นายฉัตรพล  พิพัฒนสัจจากุล 
200 นายนครินทร์  นามวงค ์
201 นายอานุภาพ  แผนวชิิต 
202 นายณัธพล  หงษาชุม 
203 นายเมธา  โคแก้ว 
204 นายทวีศักดิ์  เพชรอินทร์ 
205 นายวิกรม  ตันมณีสิงห์ 
206 นายหฤษฏ์  ปิ่นงาม 
207 นายชินวัตร  จันน้อย 
208 นายณัฐพงศ์  ปันเขียว 


