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สารจากอธิการบดี 
 

 ข อแ ส ด ง ค ว า ม ยิ น ดี แ ล ะชื่ น ช ม กั บ บั ณ ฑิ ต 
มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชรทุกท่าน เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตรในปี ๒๕๖๓ 
 การส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาทุกระดับย่อมแสดงให้เห็นถึง
ความพยายาม  อดทน ขยันหมั่นเพียร และการบริหารจัดการตนเองของบัณฑิต
ทุกท่าน บัณฑิต คือ ความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร และ
เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยที่จะแสดงศักยภาพแก่ท้องถิ่นและสังคม เป็นผู้ที่
ช่วยยืนยันได้ว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรผลิตบัณฑิต ที่มีคุณภาพ 
คุณธรรมตรงกับความต้องการของท้องถิ่นและสังคม เชื่อว่าบัณฑิตจะประสบ
ความส าเร็จในชีวิตได้ จ าเป็นต้องอาศัยความรู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาบูรณาการ
กับทักษะชีวิต โดยมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตน 
และการเรียนรู้ตลอดชีวิตจะเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้บัณฑิตประสบ
ความส าเร็จได้ สิ่งส าคัญประการหนึ่งที่เป็นเงื่อนไขส าคัญของการท างานให้
ประสบความส าเร็จ คือ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการท างานร่วมกัน 
และพึงเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน เพ่ือให้ทุกคนอยู่ร่วมกัน
อย่างปกติสุข 
 ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก  
ได้โปรดดลบันดาลให้บัณฑิตทุกท่าน จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีความ
เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานและชีวิตครอบครัว เป็นพลังส าคัญในการพัฒนา
ท้องถิ่น  สังคม และประเทศชาติต่อไป 

   
 (รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์  วงษ์บุญมาก) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 



 ข 

สารจากรองอธิการบดี 
 
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่านที่ได้ส าเร็จ

การศึกษาจากสถาบันการศึกษาแห่ งนี้  บัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรได้รับการบ่มเพาะให้มี
ศักยภาพในหลายๆ ด้าน ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถบูรณาการผสม
กลมกลืนกันได้อย่างเหมาะสม ทั้งทางด้านวิชาการ ด้านกิจกรรม มีความเป็น
ผู้น า  มีความดี  มีจิตอาสาร่วมพัฒนาท้องถิ่น ซึ่ งตรงกับอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ที่ต้องการให้บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์
ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น 

ขอให้บัณฑิตทุกท่าน พึงระลึกถึงค าว่า “ราชภัฏ” ซึ่งหมายถึงคนของ
พระราชา ซึ่งได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดชฯ  ดังนั้นอยากให้บัณฑิตได้ท าหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด เพ่ือ
ประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติ ให้สมกับการที่เป็นปัญญาชนและเป็นคนของ
พระราชา ขอให้บัณฑิตทุกท่านจงภาคภูมิ ใจที่ ได้ส า เร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยแห่งนี้ 
 
 

 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย  พวกดี) 

รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา 
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ค าน า 
 

วันรับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นวันที่บัณฑิต  มหาบัณฑิต และดุษฎี
บัณฑิตทุกท่าน รอคอยโอกาสอันเป็นมงคลสูงสุดที่จะได้เฝ้าทูลละอองพระบาท 
รับพระราชทานปริญญาบัตรและน าพระบรมราโชวาทใส่เกล้าใส่กระหม่อมไว้ 
เป็นเครื่องเตือนใจในการปฏิบัติหน้าที่การงาน ตลอดจนในการด ารงชีวิตสืบไป 
 เพ่ือให้พิธีพระราชทานปริญญาบัตร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จึงได้จัดท าคู่มือการฝึกซ้อมการเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร เพ่ือให้บัณฑิตทราบขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติ 
ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ขอให้บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต 
ทุกท่าน ท าความเข้าใจ ระเบียบ ขั้นตอน และศึกษาคู่มือนี้อย่างละเอียด 
ตลอดจนตั้งใจฝึกซ้อมให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว และสวยงาม เพราะการเข้า
รับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นเรื่องที่มี
ความส าคัญ ควรฝึกซ้อมให้มั่นใจว่าจะไม่มีความผิดพลาดเกิดขึ้น ท าให้พิธี
พระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรมีความสมบูรณ์ 
สมศักดิ์ศรี สมพระเกียรติแห่งปริญญาที่บัณฑิตมหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิตได้รับ 
ถือเป็นการถวายพระเกียรติสูงสุด แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยความ
ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ 
 
 

กองพัฒนานักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
 
 
 
 
 



 ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 จ 

สารบัญ 
         
        หน้า 
บทที่ 1 ขั้นตอนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร    1 

- ล าดับขั้นตอนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
กรณีไม่มีการพระราชทานปริญญาบัตรระดับดุษฎีบัณฑิต 
และมหาบัณฑิต        3 

- ล าดับขั้นตอนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
กรณีมีการพระราชทานปริญญาบัตรระดับดุษฎีบัณฑิต 
และมหาบัณฑิต        6 
บทที่ 2 การแต่งกายและข้อปฏิบัติอื่นๆ    11 
 - ตัวอย่างชุดครุยวิทยฐานะ    13 
 - การแต่งกายบัณฑิตที่ไม่ไดเ้ป็นข้าราชการ   15 
 - การแต่งกายบัณฑิตที่เป็นข้าราชการ   16 
 - การแต่งกายของอาจารย์ บุคลากร และแขกผู้มีเกียรติ 17 
 - การแต่งกายของบัณฑิตกิตติมศักดิ์   18 
 - ข้อปฏิบัติตนของบัณฑิต     18 
บทที่ 3 ค ากราบบังคมทูลและการขานนามบัณทิต   21 
 - ค ากราบบังคมทูลและค าลงท้ายของนายกสภา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ      23 

- ค ากราบบังคมทูลและค าลงท้ายของอธิการบดี  
กรณีไม่มีการพระราชทานปริญญาบัตรระดับดุษฎีบัณฑิต 
และมหาบัณฑิต       25  
 - ค ากราบบังคมทูลและค าลงท้ายของอธิการบดี 
กรณีมีการพระราชทานปริญญาบัตรระดับดุษฎีบัณฑิต 
และมหาบัณฑิต       27 

- ค าประกาศพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
กรณีมีการพระราชทานปริญญาบัตรระดับมหาบัณฑิต  29 



 ฉ 

- ค าประกาศพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
กรณีมีการพระราชทานปริญญาบัตรระดับดุษฎีบัณฑิต 
และมหาบัณฑิต        30 
 - การจัดเรียงล าดับปริญญาบัตรและการขานนามบัณฑิต  32 
บทที่ 4 การฝึกซ้อมบัณฑิต      33 
 - การฝึกซ้อมบัณฑิต      35 
 - การฝึกซ้อมบัณฑิต กรณีมีการพระราชทานปริญญาบัตร 
ดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต      38 
 - รายละเอียดประกอบการฝึกซ้อม     40 
 - การข้ามลาดพระบาท      43 
 - ค าปฏิญาณของบัณฑิตผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร   44 
 - ขั้นตอนการขึ้นรับพระราชทานปริญญาบัตร 
ของบัณฑิตกิตติมศักดิ์       45 
บทที่ 5 รายนามบัณฑิต       47 
 - บัณฑิตดีเด่น       49 
 - รายนามดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต   51 
ภาคผนวก       125 

- ภาพถ่ายการรับพระราชทานปริญญาบัตรที่ถูกต้อง 126 
- ภาพถ่ายการรับพระราชทานปริญญาบัตรที่ไม่ถูกต้อง  128 
- บัณฑิตที่ผิดปกติ เช่น ตาบอด ขาและมือผิดปกติ 

และนั่งรถเข็น ก็สามารถเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้  131 
 - ขั้นตอนการตรวจสอบ COVID-19   133 

- แผนที่วิทยาเขตสะลวง-ขี้เหล็กหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ 134 
- เส้นทางการเดินทางสู่หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่     135 
- ทรงผมบัณฑิตหญิง-ชาย     138 
- รองเท้าบัณฑิตหญิง-ชาย     140 

 



 ช 

ก าหนดการฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรประจ าปี พ.ศ. 256๓ 
ระหว่างวันที่ 6 – 8 ธันวาคม 256๓ 

ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
------------------- 

วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 256๓ 
เวลา รายละเอียด 

07.๓0-08.๓0 น. บัณฑิตรายงานตัว ณ หอประชุมทปีังกรรัศมีโชติ ช้ัน 2 
และเข้ารับฟังการชี้แจงรายละเอียดการฝึกซ้อมรับ
พระราชทานปรญิญาบตัร 

08.๓0-09.00 น. กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดกีับบัณฑิตใหม ่
ทุกท่าน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร 

09.00-๑0.00 น. ชมวีดีทัศน์สาธิตขั้นตอนการรับพระราชทานปริญญาบตัร 
การแต่งกายและระเบียบในการเขา้รับพระราชทานปริญญา
บัตร 

๑0.00-10.๓0 น. แนะน าการตรวจเช็คบณัฑิตด้วยระบบสารสนเทศ 
โดย อาจารย์กีรศักดิ์ พะยะ 

10.๓0-12.00 น. บัณฑิตรายงานตัวฝึกซ้อมกลุ่มย่อย (แยกคณะ) 
ณ สถานท่ีที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร ณ สถานท่ีฝึกซ้อมกลุม่ย่อย 
ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

13.00-17.00 น. บัณฑิตรายงานตัวและฝึกซ้อมกลุม่ย่อย (ต่อ) 
ณ สถานท่ีที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

1๗.๓0-๒๑.00 น. ร่วมงานราตรีศรสีักทอง “หนึ่งความส าเร็จ หน่ึงความ 
ภาคภูมิใจ บัณฑิตใหม่ KPRU” 

  
หมายเหต ุ
 1. ให้บัณฑิตทุกท่านสวมหนา้กากอนามัยระหว่างร่วมกิจกรรม 

2. วันรายงานตัวให้บัณฑติทุกท่านแต่งกายด้วยชุดสุภาพเรียบร้อย 
    ไม่สวมรองเท้าแตะไม่สวมเสื้อยืด (คอกลม/คอวี) และกางเกงยีนส์ 
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วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 256๓ 

 
วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 256๓ 

เวลา รายละเอียด 
07.00-10.00 น. - ผู้บริหาร คณาจารย์ ทุกท่าน พรอ้มกัน 

เพื่อถ่ายภาพรูปรวมกับบณัฑิต (สวมชุดครุยวิทยฐานะ) 
ณ หอประชุมทีปังกรรัศมโีชติช้ัน 1 
- บัณฑิตทุกท่าน พร้อมกันเพื่อถ่ายรูปหมู่บณัฑติ 
(สวมครุยวิทยฐานะเต็มรูปแบบ  เหมือนรับจริง) 
ณ หอประชุมทีปังกรรัศมโีชติ ช้ัน 1 

10.00-12.00 น. ฝึกซ้อมกลุม่ย่อยแยกไปตามคณะต่างๆ 
12.00-1๒.๓0 น. พักรับประทานอาหาร ณ สถานท่ีฝึกซ้อมกลุม่ย่อย 

ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
1๒.๓0-1๓.00 น. บัณฑิตรายงานตัว ตั้งแถวตามล าดับ 

ตรวจเครื่องแต่งกาย ณ หอประชุมทีปังกรรัศมโีชต ิช้ัน 1 
13.00 น. เป็นต้นไป ฝกึซ้อมพิธีรับพระราชทานปรญิญาบัตร (กลุ่มใหญ่) 

ณ หอประชุมทีปังกรรัศมโีชติ ช้ัน 3 

เวลา รายละเอียด 
07.00-08.00 น. บัณฑิตทุกคนรายงานตัว ตั้งแถว เพื่อสักการะพระพุทธวิธาน

ปัญญาบดี (สวมชุดครุยวิทยฐานะเต็มรูปแบบ เหมือนรับจริง) 
ณ ลานพระพุทธวิธานปัญญาบด ี

08.00-08.30 น. เดินแถวจากลานหน้าพระพุทธวิธาน 
ปัญญาบดี ไปยัง หอประชุมทีปังกรรัศมโีชต ิ

0๘.๓0-0๙.๓0 น. พิธีประกาศเกียรติคณุ บัณฑิตกิตติมศักดิ์ บณัฑิตดีเด่น ณ 
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชต ิช้ัน 3 

09.๓0-12.00 น. ฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปรญิญาบัตร 
(ซ้อมใหญ่) ณ หอประชุมทีปังกรรศัมีโชติ ช้ัน 3  

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
ณ บริเวณลานจอดรถ คณะครุศาสตร ์

13.00 น. เป็นต้นไป ฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปรญิญาบัตร 
(ซ้อมใหญ่) ณ หอประชุมทีปังกรรศัมีโชต ิ



 ฌ 

ก าหนดการฝึกซ้อมกลุ่มย่อย 
ระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคม 2563 ณ สถานที่ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

 
กลุ่ม คณะ สาขาวชิา สถานที่ฝึกซ้อม 
A บัณฑิตวิทยาลัย - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

- มหาบัณฑิต  
- อาคาร 12 ชั้น 7 

B คณะครุศาสตร์ - ครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. - ห้องประชุมคุรุร่มสัก 1 
- ห้อง 46409 
- ห้อง 46410 
- ห้อง 46504 
- ห้อง 46505 
- ห้อง 46506 
คณะครุศาสตร์ 

C คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์

- รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
- นิติศาสตรบัณฑิต  
- ศิลปศาสตรบัณฑิต  
- ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 

- ห้องประชุพิกุล ชั้น 1 
- ห้อง 38501 ชั้น 5 
- ห้อง 38505 ชั้น 5 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

D คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

- วิทยาศาสตรบัณฑิต - ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 2  
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ 

F คณะวิทยาการจัดการ - บัญชีบัณฑิต  
- บริหารธุรกิจบัณฑิต 
- นิเทศศาสตรบัณฑิต 

- ห้องประชุม ชั้น 1 
- ห้องภัตตาคาร ชั้น 1 
- ห้องประชุมชั้น 8 
คณะวิทยาการจัดการ 

E คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

- เทคโนโลยีบัณฑิต - ห้องประชุมสุพรรณิการช์ั้น 3 
อาคารกองพัฒนานักศึกษา 

 





 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บทท่ี 1 

ขั้นตอนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 
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1.1 ล าดับขั้นตอนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร กรณีไม่มีการพระราชทาน
ปริญญาบัตรระดับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต  
  1) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ โดยรถยนต์พระที่นั่งถึง
บริเวณพิธี (หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ าเภอแม่
ริม จังหวัดเชียงใหม่) วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี บัณฑิต 
บัณฑิต กิตติมศักดิ์ อาจารย์ บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ และแขกผู้มีเกียรติ ยืนตรง 
หันหน้าสู่เส้นทางเสด็จฯ 
  2) ผู้แทนบัณฑิตทูลเกล้าฯ ถวายมาลัยข้อพระกร (หน้าประตูห้องพิธี)  
 

 
   

3) เสด็จฯ เข้าห้องพิธี บัณฑิตร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี บัณฑิต 
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ อาจารย์ บุคลากร ผู้ปฏิบัติหน้าที่ และแขกผู้มีเกียรติถวาย
ความเคารพพร้อมกัน  
  4) เสด็จฯ เข้าสู่ห้องรับรองที่ประทับ (แล้วทรงฉลองพระองค์ครุย) 
บัณฑิต บัณฑิตกิตติมศักดิ์ อาจารย์ บุคลากร ผู้ปฏิบัติหน้าที่ และแขกผู้มีเกียรติ 
อยู่ในท่าตรง หันหน้าสู่เวที  
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 5) เสด็จฯ ออกจากห้องรับรองที่ประทับ สู่ที่ประทับในห้องพิธี บัณฑิต 
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ อาจารย์ บุคลากร ผู้ปฏิบัติหน้าที่ และแขกผู้มีเกียรติ อยู่ใน
ท่าตรงโดยตลอด  
 6) ทรงจุดธูปเทียน เครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย บัณฑิต บัณฑิต
กิตติมศักดิ์ อาจารย์ บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ และแขกผู้มีเกียรติ ยืนตรงพนมมือ 
(บัณฑิตที่นับถือศาสนาอ่ืน ยืนในท่าตรง)  
 7) ประทับพระราชอาสน์ บัณฑิต บัณฑิตกิตติมศักดิ์ อาจารย์ บุคลากร
ผู้ปฏิบัติหน้าที่และแขกผู้มีเกียรติ ถวายความเคารพ และนั่งพร้อมกัน  
 8) ผู้แทนบัณฑิต ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตร (เฉพาะรอบท่ี 1 วันแรกของ
การพระราชทานปริญญาบัตรของแต่ละภูมิภาค) *ในกรณีรอบที่ 1 ของปี : 
ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ. มรภ.) หรือประธาน
คณะกรรมการด าเนินงาน กราบบังคมทูลถวายรายงานแล้วทูลขอพระราชทาน
พระบรมราโชวาท จากนั้นพระองค์พระราชทานพระบรมราโชวาท  
 9) นายกสภามหาวิทยาลัยกราบบังคมทูลรายงานผลการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย และกราบบังคมทูลประกาศเกียรติคุณ ผู้ซึ่งสภามหาวิทยาลัย
มีมติให้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ และกราบบังคมทูลเบิกผู้ได้รับปริญญา
กิตติมศักดิ์เข้ารับพระราชทาน ปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ (ถ้ามี)  
 10) พระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ ตามล าดับ  
 11) อธิการบดีและคณะ กราบบังคมทูลเบิกผู้ส าเร็จการศึกษาเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร  
 12) พระราชทานปริญญาบัตร ตามล าดับ (พระสงฆ์เจริญชัยมงคล
คาถา) 

13) กรณีท่ีมีการรับพระราชทานปริญญาบัตรพร้อมกันหลาย
มหาวิทยาลัย เมื่อบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏแรก รับพระราชทานปริญญาบัตร
เสร็จสิ้นแล้ว นายกสภามหาวทิยาลัยล าดับถัดไปกราบบังคมทูลรายงานผลการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และกราบบังคมทูลประกาศเกียรติคุณ ผู้ซึ่งสภา
มหาวิทยาลัยมีมติให้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ และกราบบังคมทูลเบิกผู้ได้รับ 
ปริญญากิตติมศักดิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ (ถ้ามี) 
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14) พระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ ตามล าดับ  
15) อธิการบดีและคณะ กราบบังคมทูลเบิกผู้ส าเร็จการศึกษาเข้ารับ

พระราชทานปริญญาบัตร 
16) พระราชทานปริญญาบัตร ตามล าดับ (พระสงฆ์เจริญชัยมงคล

คาถา) 
17) ผู้แทนบัณฑิตกล่าวน าค าปฏิญาณ บัณฑิตและบัณฑิตกิตติมศักดิ์

กล่าวค าปฏิญาณตามผู้แทนบัณฑิต และถวายความเคารพ เมื่อจบค าปฏิญาณ 
18) อาจารย์ บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ และแขกผู้มีเกียรติ ยืนตรงถวาย

ความเคารพ เตรียมส่งเสด็จฯ 
19) เสด็จฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ  
20) กรณีเป็นพิธีภาคแรก เสด็จฯ เข้าสู่ห้องรับรองที่ประทับ  

ทรงเปลื้องฉลองพระองค์ครุย บัณฑิต บัณฑิตกิตติมศักดิ์ แขกผู้มีเกียรติ และ
บุคลากร ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกคน ยืนตรงรอส่งเสด็จฯ  

กรณีเป็นพิธีภาคหลัง  
20.1) เสด็จฯ เข้าสู่ห้องรับรองที่ประทับ ทรงเปลื้องฉลอง

พระองค์ครุย บัณฑิต บัณฑิตกิตติมศักดิ์ แขกผู้มีเกียรติ และบุคลากร ผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ทุกคน ยืนตรงรอส่งเสด็จฯ  

20.2) เสด็จฯ ออกจากห้องรับรองท่ีประทับ ผ่านแถวบัณฑิต 
ไปยังรถยนต์พระที่นั่ง บัณฑิตร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ขณะเสด็จฯ ผ่าน
แถวบัณฑิตแต่ละแถว บัณฑิตถวายความเคารพ และหมุนตัวตามทิศทางเสด็จฯ  

20.3) ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯ กลับ (วงดุริยางค์
บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี) 

20.4) ผู้แทนบัณฑิต ถวายเครื่องไทยธรรม  
21) เสร็จพิธี 
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1.2 ล าดับขั้นตอนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร กรณีมีการพระราชทาน
ปริญญาบัตรระดับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต  

1) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ โดยรถยนต์พระที่นั่งถึง
บริเวณพิธี (สถานที่ที่ก าหนดในการพระราชทานปริญญาบัตรแต่ละภูมิภาค) วง
ดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี บัณฑิต บัณฑิตกิตติมศักดิ์ อาจารย์ 
บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ และแขกผู้มีเกียรติ ยืนตรงหันหน้า สู่เส้นทางเสด็จฯ  

2) ผู้แทนบัณฑิตฯ ทูลเกล้าฯ ถวายมาลัยข้อพระกร (หน้าประตูห้อง) 
3) เสด็จฯ เข้าสู่ห้องพิธี บัณฑิตร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี 

เมื่อเสด็จฯ ผ่านแถวบัณฑิตแต่ละแถวให้บัณฑิตถวายความเคารพ และหมุนตัว
ตามทิศทางเสด็จฯ  

4) เสด็จฯ เข้าสู่ห้องรับรองที่ประทับ บัณฑิต บัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
อาจารย์ บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ และแขกผู้มีเกียรติ อยู่ในท่าตรง หันหน้าสู่เวที  

5) เสด็จฯ ออกจากห้องรับรองที่ประทับ สู่ที่ประทับในห้องพิธี บัณฑิต
อยู่ในท่าตรงโดยตลอด  

6) ทรงจุดธูปเทียน เครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย บัณฑิต บัณฑิต
กิตติมศักดิ์ อาจารย์ บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ และแขกผู้มีเกียรติ ยืนตรงพนมมือ 
(บัณฑิตที่นับถือศาสนาอ่ืน ยืนในท่าตรง)  

7) ประทับพระราชอาสน์ บัณฑิต บัณฑิตกิตติมศักดิ์ อาจารย์ บุคลากร
ผู้ปฏิบัติหน้าที่และแขกผู้มีเกียรติถวายความเคารพ และนั่งพร้อมกัน  
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8) ผู้แทนบัณฑิต ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตร (เฉพาะรอบท่ี 1 วันแรกของ
การพระราชทานปริญญาบัตรของแต่ละภูมิภาค) *ในกรณีรอบที่ 1 ของปี
ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ. มรภ.) หรือประธาน
คณะกรรมการด าเนินงาน กราบบังคมทูลถวายรายงานแล้วทูลขอพระราชทาน
พระบรมราโชวาท จากนั้นพระองค์พระราชทานพระบรมราโชวาท  

9) นายกสภามหาวิทยาลัยกราบบังคมทูลรายงานผลการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย และกราบบังคมทูลประกาศเกียรติคุณ ผู้ซึ่งสภามหาวิทยาลัย
มีมติให้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ และกราบบังคมทูลเบิกผู้ได้รับปริญญา
กิตติมศักดิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ (ถ้ามี)  

10) พระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ ตามล าดับ 
11) อธิการบดีกราบบังคมทูลเบิกนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้แทน

มหาวิทยาลัย เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรมหาบัณฑิต และปริญญาบัตร
ดุษฎีบัณฑิต  

12) อธิการบดีและคณะ กราบบังคมทูลเบิกผู้ส าเร็จการศึกษา เข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร  
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13) พระราชทานปริญญาบัตร ตามล าดับ (พระสงฆ์เจริญชัยมงคล
คาถา)  

14) กรณีท่ีมีการรับพระราชทานปริญญาบัตรพร้อมกันหลาย
มหาวิทยาลัย เมื่อบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏแรก รับพระราชทาน ปริญญา
บัตรเสร็จสิ้นแล้ว นายกสภามหาวิทยาลัยกราบบังคมทูลรายงานผลการด างาน
ของมหาวิทยาลัย และกราบบังคมทูลประกาศเกียรติคุณ ผู้ซึ่งสภามหาวิทยาลัย
มีมติให้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ และกราบบังคมทูลเบิกผู้ ได้รับปริญญา
กิตติมศักดิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ (ถ้ามี)  

15) พระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ ตามล าดับ  
16) อธิการบดีและคณะ กราบบังคมทูลเบิกผู้ส าเร็จการศึกษาเข้ารับ

พระราชทานปริญญาบัตร  
17) พระราชทานปริญญาบัตรตามล าดับ (พระสงฆ์เจริญชัยมงคล

คาถา)  
18) ผู้แทนบัณฑิตกล่าวน าค าปฏิญาณ บัณฑิตและบัณฑิตกิตติมศักดิ์

กล่าวค าปฏิญาณตามผู้แทนบัณฑิตและถวายความเคารพ เมื่อจบค าปฏิญาณ  
19) อาจารย์ บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ และแขกผู้มีเกียรติ ยืนตรงถวาย

ความเคารพ เตรียมส่งเสด็จฯ  
20) เสด็จฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ  
21) เสด็จฯ สู่ห้องรับรองที่ประทับ ทรงเปลื้องฉลองพระองค์ครุย  
22) เสด็จฯ กลับ เสด็จฯ ออกจากห้องรับรองที่ประทับ ผ่านแถว

บัณฑิตไปยังรถยนต์พระที่นั่ง บัณฑิตร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ขณะเสด็จฯ
ผ่านแถวบัณฑิต บัณฑิตถวายความเคารพและหมุนตัวทางทิศทางเสด็จ  

23) จัดเตรียมสถานที่ เพ่ือประกอบพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร
ระดับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต  

24) นายกสภามหาวิทยาลัยถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แล้วอัญเชิญปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตและ
มหาบัณฑิตมายังพานเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์  
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25) อธิการบดีประกาศพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว  

26) อธิการบดีและคณะขานนามบัณฑิตผู้เข้ารับพระราชทานปริญญา
บัตรดุษฎีบัณฑิตและปริญญาบัตรมหาบัณฑิต  

27) ดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจาก
พานเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามล าดับ 
(พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)  

28) ในกรณีที่รอบนั้นมีการรับพระราชทานปริญญาบัตรพร้อมกัน
หลายมหาวิทยาลัย และมีการรับพระราชทานปริญญาบัตร ระดับดุษฎีบัณฑิต
และมหาบัณฑิต ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏล าดับถัดไปด าเนินการ ตามเอกสาร 
1.2 ข้อ 24 - 30 ตามล าดับ  

29) ผู้แทนบัณฑิตขึ้นถวายเครื่องไทยธรรม  
30) เสร็จพิธี 
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บทท่ี 2  

การแต่งกายและข้อปฏิบัติอื่นๆ 
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ตัวอย่างชุดครุยวิทยฐานะ 
 

 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

 
  
 

  
 
 
 
             ครุศาสตรมหาบัณฑิต         รฐัประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
 
 
 
 
 
 
    
    บริหารธุรกิจบัณฑิต         นิติศาสตรบัณฑิต           ศิลปศาสตรบัณฑิต 
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     ครุศาสตรบัณฑิต         เศรษฐศาสตรบัณฑิต        วิทยาศาสตรบัณฑิต 
 
 
 
 

 
   
 
 
        บัญชีบัณฑิต          ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต       เทคโนโลยีบัณฑิต   
 
 
 
 
 
 
 
 
          รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต          สารสนเทศศาสตรบัณฑิต 
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2.1 การแต่งกายของบัณฑิตที่ไม่ได้เป็นข้าราชการ 
 1) บัณฑิตชาย 
 - ผมทรงสุภาพ ไม่มีหนวดเครา 
 - เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว ไม่มีลวดลาย คอเชิ้ตปลายแหลม ตัวเสื้อยาว
เลยสะเอวขนาดที่ ขอบกางเกงทับได้เรียบร้อยสวมสายเสื้อไว้ในกางเกง 
 - สูทแบบสากล ทรงสุภาพ สีกรมท่า 
 - กางเกงขายาวแบบสากล ทรงสุภาพ เนื้อผ้าเรียบ สีเดียวกับสูท 
 - เนคไทสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย (ตามแบบมหาวิทยาลัยก าหนด) 
 - เข็มขัด สายเข็มขัด สัญลักษณ์มหาวิทยาลัย (ตามแบบมหาวิทยาลัย
ก าหนด) 
 - ถุงเท้าสีด าไม่มีลวดลาย 
 - รองเท้าหนัง หุ้มตลอดเท้า สีด าล้วนไม่มีลวดลายและเครื่องตกแต่ง
โลหะ 
 - สวมครุยวิทยฐานตามวุฒิการศึกษา (ความยาวประมาณครึ่งน่อง) 
 - ติดบัตรประจ าตัวบัณฑิตที่หน้าอกด้านขวา (ต่ ากว่าเข็มวิทยฐานะ) 
 2) บัณฑิตหญิง 
 - เกล้าผม หรือรวบให้เรียบร้อย 
 - เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาวไม่มีลวดลายและรัดตึง มีความหนาพอสมควร 
ปกเสื้อคอเชิ้ตปลายแหลม ตัวเสื้อยาวเลยสะเอวขนาดที่กระโปรงทับได้เรียบร้อย 
กลัดกระดุม ดุนตรามหาวิทยาลัย ทุกเม็ด (รวมคอเสื้อ) และติดเข็มตรา
มหาวิทยาลัย 
 - กระโปรงทรงเอ เนื้อผ้าเรียบ สีกรมท่า ยาวคลุมเข่า 
 - เข็มขัด สายเข็มขัด สัญลักษณ์มหาวิทยาลัย (ตามแบบมหาวิทยาลัย
ก าหนด) 
 - ถุงน่องสีเนื้อไม่มีลวดลายชนิดเต็มตัว 
 - รองเท้าหนัง หุ้มตลอดเท้า สีด าล้วนไม่มีลวดลายและเครื่องตกแต่ง
โลหะ 
 - สวมครุยวิทยฐานะตามวุฒิการศึกษา (ความยาวประมาณครึ่งน่อง) 
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 - ติดบัตรประจ าตัวบัณฑิตไว้ที่หน้าอกด้านขวา (ต่ ากว่าเข็ฒวิทยฐานะ) 
 - บัณฑิตที่ต้องสวมชุดคลุมท้อง ให้ใช้เสื้อเชิ้ต สีขาว ต่อกระโปรงสี
กรมท่า ติดซิปหลัง 
 
2.2 การแต่งกายของบัณฑิตที่เป็นข้าราชการ 
 1) ข้าราชการพลเรือนส าคัญ 
 - สวมเครื่องแบบชุดปกติขาว ไม่สวมหมวก 
 - สวมครุยวิทยฐานะตามวุฒิการศึกษา (ความยาวประมาณครึ่งน่อง) 
 - ติดบัตรประจ าตัวบัณฑิตไว้ที่หน้าอกด้านขวา (ต่ ากว่าเข็มวิทยฐานะ) 
 - เกล้าผมหรือรวบผมให้เรียบร้อย (บัณฑิตหญิง) 
 2) ข้าราชการต ารวจและทหาร ชั้นสัญญาบัตร 
 - สวมเครื่องแบบชุดปกติขาว 
 - สวมครุยวิทยฐานะตามวุฒิการศึกษา (ความยาวประมาณครึ่งน่อง) 
 - ติดบัตรประจ าตัวบัณฑิตไว้ที่หน้าอกด้านขวา (ต่ ากว่าเข็มวิทยฐานะ) 
 - คาดกระบี่กับสายกระบี่ 
 - น าถุงมือสีขาวไปด้วย 
 - เกล้าผมหรือรวบผมให้เรียบร้อย (บัณฑิตหญิง) 
 3) ข้าราชการต ารวจและทหาร ชั้นประทวน 
 - สวมเครื่องแบบตามที่ส่วนราชการต้นสังกัดก าหนด (ชุดส าหรับเข้า
เฝ้า) 
 - สวมครุยวิทยฐานะตามวุฒิการศึกษา (ความยาวประมาณครึ่งน่อง) 
 - ติดบัตรประจ าตัวบัณฑิตไว้ที่หน้าอกด้านขวา (ต่ ากว่าเข็มวิทยฐานะ) 
 - คาดกระบี่กับสายกระบี่ 
 - น าถุงมือสีขาวไปด้วย 
 - เกล้าผมหรือรวบผมให้เรียบร้อย (บัณฑิตหญิง) 
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2.3 การแต่งกายของอาจารย์ บุคลากร และแขกผู้มีเกียรติ 
 1) ผู้ปฏิบัติหน้าที่ภายในอาคารพิธี สวมเครื่องแบบชุดปกติขาว หรือชุด
ขอเฝ้า 
 2) ผู้ปฏิบัติหน้าที่ก ากับแถวบัณฑิต และนั่งเป็นเกียรติ สวมเครื่องแบบ
ชุดปกติสีขาว หรือชุดขอเฝ้าและสวมครุยวิทยฐานะ 
 3) ผมรวบให้เรียบร้อย ไม่ไว้หนวดเครา 
 4) รองเท้าหนัง หุ้มตลอดเท้า สีด าล้วนไม่มีลวดลายและไม่เปิดหัว หรือ
เครื่องตกแต่งโลหะ 
 5) อาจารย์ และบุคลากรหญิงสวมถุงน่องสีเนื้อชนิดเต็มตัว 
 6) ติดบัตรอนุญาต 

การแต่งกายของแขกผู้มีเกียรติ 
 1) ชาย 
 - เครื่องแบบชุดปกติขาว หรือชุดขอเฝ้า หรือชุดสูทสากลนิยม 
 - สวมครุยวิทยฐานะ (ถ้ามี) 
 - ติดบัตรอนุญาต 
 - ไม่น ากระเป๋าเข้าภายในอาคาร และห้องพิธี 
 - ปิดโทรศัพท์มือถือ 
 2) หญิง 
 - เครื่องแบบชุดปกติขาว หรือชุดขอเฝ้า หรือชุดไทยพระราชทาน หรือ
ชุดสากลนิยม 
 - รองเท้าหนัง หุ้มตลอดเท้า สีด าล้วนไม่มีลวดลาย และไม่มีเครื่อง
ตกแต่งโลหะ 
 - ถุงน่องสีเนื้อชนิดเต็มตัว 
 - ครุยวิทยฐานะ (ถ้ามี) 
 - ติดบัตรอนุญาต 
 - ไม่น ากระเป๋าเข้าภายในอาคาร และห้องพิธี 
 - ปิดโทรศัพท์มือถือ 
 



 18 

2.4 การแต่งกายของบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
 1) บัณฑิตกิตติมศักดิ์ชาย 
 - สวมเครื่องแบบปกติขาว (ถ้าเป็นข้าราชการ) หรือ 
 - สวมชุดขอเฝ้า หรือชุดสูทสีกรมท่า หรือชุดสูทสีสุภาพ 
 - สวมครุยวิทยฐานะตามวุฒิการศึกษา (ความยาวประมาณครึ่งน่อง) 
 - ติดบัตรประจ าตัวบัณฑิตไว้ที่หน้าอกด้านขวา (ต่ ากว่าเขม็วิทยฐานะ) 

2) บัณฑิตกิตติมศักดิ์หญิง 
- สวมเครื่องแบบปกติขาว (ถ้าเป็นข้าราชการ) หรือ 
- สวมชุดขอเฝ้า หรือชุดสากลนิยม หรือชุดไทยพระราชทาน 
- สวมรองเท้าหุ้มส้นสีด า ไม่เปิดหัว ไม่มีลวดลาย สวมถุงน่องสีเนื้อชนิด

เต็มตัว 
- สวมครุยวิทยฐานะตามวุฒิการศึกษา (ความยาวประมาณครึ่งน่อง) 
- ติดบัตรประจ าตัวบัณฑิตไว้ที่หน้าอกด้านขวา (ต่ ากว่าเข็มวิทยฐานะ) 

หมายเหตุ 
 - บัณฑิตมุสลิม หรือนักบวชคาทอลิก หากมีความประสงค์จะแต่งกาย
ตามระเบียบของศาสนาสามารถกระท าได้ โดยแต่งกายตามระเบียบของศาสนา 
(ใช้ผ้าคลุมผมสีด า) 
 
2.5 ข้อปฏิบัติตนของบัณฑิต 
 1) ฝึกซ้อมตามวันเวลา และสถานที่ท่ีก าหนด 
 2) แต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบที่ก าหนดไว้ 
 3) ไม่สวมเครื่องประดับสะท้อนแสงต่างๆ 
 4) เครื่องประดับอ่ืนๆ เช่น แหวน หรือนาฬิกา ให้ประดับที่ข้อมือซ้าย 
 5) ไม่ทาเล็บและไว้เล็บยาว 
 6) ไม่สวมแว่นตากันแดด อนุญาตเฉพาะแว่นสายตาที่ไม่มีลวดลาย 
 7) ไม่น าอาหาร เครื่องดื่ม ของขบเค้ียว บุหรี่ ไม้ขีดไฟ ไฟแช็ค เศษ
สตางค์ ปากกา กระดาษทิชชู่ กระดาษซับมัน ลูกอม ตลับแป้ง ลิปสติก ยาหม่อง 
โทรศัพท์มือถือและเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด ฯลฯ เข้าในห้องพิธี 
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 8) เมื่อเข้านั่งในห้องพิธีเรียบร้อยแล้ว ไม่อนุญาตให้ออกจากห้องพิธี
โดยไม่มีเหตุจ าเป็น หากมีเหตุจ าเป็นต้องแจ้งอาจารย์หรือบุคลากรผู้ก ากับแถว
บัณฑิต เพ่ือแจ้งฝ่ายจัดที่นั่งบัณฑิตแต่ละมหาวิทยาลัยและคณะอนุกรรมการ
ฝ่ายฝึกซ้อมและจัดที่นั่งบัณฑิตช่วยแก้ปัญหา 
 9) เศษเหรียญ หรือกุญแจ หากจ าเป็นต้องน าติดตัวให้ใส่กระเป๋า
สตางค์ใบเล็กแบบพกติดตัว (กระเป๋ากางเกงหรือกระโปรง) 
 10) บัณฑิตหญิงควรสวมกระโปรงทรงเอ จีบทวิตหลัง และมีขอบเอว 
มีกระเป๋าด้านข้างส าหรับใส่ผ้าเช็ดหน้า ไม่อนุญาตให้น ากระดาษทิชชู่เข้าโดย
เด็ดขาด และไม่อนุญาตให้เหน็บสิ่งของไว้ที่เอวหรือเสื้อชั้นใน 
 
หมายเหตุ : อาจมีข้อปฏิบัติเพ่ิมเติมของแต่ละภาค หากสงสัยสอบถาม
มหาวิทยาลัยที่สังกัด 
 

 
        (1)             (2)               (3)             (4)            (5)           (6) 
 
(1) การแต่งกายของบัณฑติชาย 
(2) การแต่งกายของบัณฑติหญิง 
(3) การแต่งกายของบัณฑติชายทีเ่ป็นข้าราชการ 
(4) การแต่งกายของบัณฑติหญิงทีเ่ป็นข้าราชการ 
(5) การแต่งกายของบัณฑติหญิงทีเ่ป็นมุสลิม 
(6) การแต่งกายของบัณฑติหญิงมคีรรภ์ (ชุดคลุมท้อง) 
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๑. ยืนตรงยกแขนขวา    ๒. กระดกข้อมือเอางาน 
 
 

  
 

๓. มือรับปริญญาบัตร     ๔. การรับปริญญาบัตร 
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3.1 ค ากราบบังคมทูลและค าลงท้ายของนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลี 

พระบาทข้าพระพุทธเจ้า (ศ./รศ./ผศ./นาย/นาง/นางสาว/ยศ) 
(อ่านเต็ม)…………………………...............................………....นายกสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏ………………………………..…………….… มีความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ล้นเกล้าล้นกระหม่อมที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมเสด็จพระราชด าเนินในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการ
พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ทั่วราชอาณาจักร 
 ในวโรกาสอันเป็นมงคลยิ่ง ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเสด็จ 
พระราชด าเนินในวันนี้ ยังความปลื้มปีติ แก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
คณาจารย์ ข้าราชการ และบัณฑิตที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอยู่ ณ ที่นี้ โดยทั่ว
กัน 
 ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสกราบบังคมทูล
รายงาน.................................................. ................................ 
(กิจการของมหาวิทยาลัย)......................................โดยสรุปดังนี้ 
……………………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………………….... 
 ในวโรกาสอันเป็นอุดมมงคลฤกษ์นี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทาน 
พระบรมราชวโรกาสกราบบังคมทูล พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ประกาศราชสดุดีเฉลิม........ .......(พระบรมวงศานุวงศ์)........ ...... ..ที่สภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ.............................. 
 มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญากิตติมศักดิ์ 
ดังนี้ 
 ………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………. 
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 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ.............................................มีมติเปน็เอกฉันท์
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญา...................................... 
 แด่.....................(พระบรมวงศานุวงศ์).............................................เพ่ือ
เฉลิมพระเกียรติคุณให้ปรากฏแก่ปวงพสกนิกรชาวไทยและเพ่ือความเป็นสิริ
สวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏ...........................สืบไป โดย
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ.......................... จักน าปริญญาบัตรไป
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ในวโรกาสต่อไป 
 ล าดับที่หนึ่ง
..............................................................................................................................
.............................................................................................................................  
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ......................... เห็นสมควรให้ได้รับพระราชทาน
ปริญญา....................... เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป 
 ล าดับที่สอง
............................................................................................................................. .
............................................................................................................................. 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ.........................เห็นสมควรให้ได้รับพระราชทาน
ปริญญา..........................เพ่ือเป็นเกียรติประวัติสืบไป 
 ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชทานพระบรมราชวโรกาส เบิก
ผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ตามล าดับ ดังนี้ 
 ปริญญา.......................................................... 
  .....................(ชื่อบัณฑิตกิตติมศักดิ์)................................. 
 ปริญญา.......................................................... 
  .....................(ชื่อบัณฑิตกิตติมศักดิ์)................................. 
  

ในวโรกาสต่อไปนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาส
กราบบังคมทูลพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ............................จ านวน..........คน 
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แยกเป็น 
 ปริญญาบัณฑิต  จ านวน.........คน 
 ปริญญามหาบัณฑิต จ านวน.........คน 
 ปริญญาดุษฎีบัณฑิต จ านวน.........คน 
 ดังรายนามที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ..............................และ
คณะ จะได้กราบบังคมทูลตามล าดับ 
 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม (ขอเดชะ) 
 
3.2 ค ากราบบังคมทูลและค าลงท้ายของอธิการบดี  
กรณีไม่มีการพระราชทานปริญญาบัตรระดับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏผู้ขานนามบัณฑิตคนแรกของแต่ละ
มหาวิทยาลัยราชภัฏให้ขึ้นต้นค ากราบบังคมทูล เบิกตัวผู้ส าเร็จการศึกษา
ดังต่อไปนี้ 
 ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลี 
พระบาท ข้าพระพุทธเจ้า (ศ./รศ./ผศ./นาย/นาง/นางสาว/ยศ) (อ่านต็ม)………… 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ…………………………………….……..…………………….
ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสเบิกผู้ส าเร็จการศึกษา 
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ…………………………………..เข้ารับพระราชทานปริญญา
บัตร ดังมีรายนามต่อไปนี้ 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา………..………..(และ)…………………… 
 ปริญญา………………..….................……….บัณฑิต เกยีรตินิยมอันดับหนึ่ง 
 ………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………. 
 ในกรณีที่ผู้เบิกตัวผู้ส าเร็จการศึกษาท าหน้าที่แทนอธิการบดี ให้
ขึ้นต้นค ากราบบังคมทูลเบิกตัวผู้ส าเร็จการศึกษาดังต่อไปนี้ 
 ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลี 
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พระบาท ข้าพระพุทธเจ้า (ศ./รศ./ผศ./นาย/นาง/นางสาว/ยศ) 
(อ่านต็ม)……………...............…..(ต าแหน่ง)…………………...............……………………. 
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ……………………………………….....
ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสเบิกผู้ส าเร็จการศึกษา 
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ…………………………………..เข้ารับพระราชทานปริญญา
บัตร ดังมีรายนามต่อไปนี้ 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา…………..(และ)………………… 
 ปริญญา………………………………………..บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 
 ………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………. 
 กรณีที่มีการพักช่วงของมหาวิทยาลัยราชภัฏนั้น เมื่อเริ่มช่วงต่อไปให้
ผู้ขานนามบัณฑิต กราบบังคมทูลดังนี้ 
 ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองพระบาท 
 ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาส เบิกผู้ส าเร็จ
ก า รศึ กษ าจ าก มห าวิ ท ย า ลั ย ร า ชภั ฏ ….......….............................เ ข้ า รั บ
พระราชทานปริญญาบัตร ดังมีรายนามต่อไปนี้ 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา…………………..(และ)………………… 
 ปริญญา…………………………………………………………..บัณฑิต  
 …………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 ผู้เบิกตัวผู้ส าเร็จการศึกษาคนสุดท้ายของแต่ละช่วง ต้องกราบบังคมทูล
ค าลงท้ายว่า  
 “ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม” (ขอเดชะ) 
หมายเหตุ ค าว่า “และ” ให้อ่านก่อนบัณฑิตคนสุดท้ายของรอบนั้นเท่านั้น 
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3.3 ค ากราบบังคมทูลและค าลงท้ายของอธิการบดี กรณีมีการพระราชทาน
ปริญญาบัตรระดับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต 
 เมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกราบบังคมทูลถวายรายงานผลการ
ด าเนินงาน และเบิกตัวบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ถ้ามี) พร้อมเบิกตัวอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพ่ือกราบบังคมทูลเบิกตัว นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรระดับดุษฎี
บัณฑิตและมหาบัณฑิต และเบิกผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา……… ดังนี้ 
 
ค ากราบบังคมทูลของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลี 
พระบาท ข้าพระพุทธเจ้า (ศ./รศ./ผศ./นาย/นาง/นางสาว/ยศ) (อ่าน
เต็ม)…………….อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ……………ขอพระราชทานพระบรม
ราชวโรกาสเบิก (ศ./รศ./ผศ./นาย/นาง/นางสาว/ยศ)(อ่านเต็ม)………………....
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ…………………………เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ…………..เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ……….………………..จะจัดพิธี
พระราชทานปริญญาบัตรภายหลัง ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเสด็จพระราช
ด าเนินกลับแล้ว 
 ขานชื่อนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 (ศ./รศ./ผศ./นาย/นาง/นางสาว/ยศ) (อ่านเต็ม).................................... 
  ลงท้าย “ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม” (ขอเดชะ) 
 กรณีอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏขานชื่อบัณฑิตต่อ ไม่ต้องกล่าวค า
ลงท้าย “ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม” (ขอเดชะ) ให้กราบบังคมทูลต่อด้วย
ข้อความต่อไปนี้ 
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 ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสเบิกผู้ส าเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ………...........................เข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร ดังมีรายนามต่อไปนี้ 

ผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา……........……..(และ)….................… 
 ปริญญา………………………………………..บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 
 ……………………………………………………………………………………….............. 
 กรณีอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏไม่ได้ขานชื่อบัณฑิต อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ กราบบังคมทูลเบิกตัวนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏแล้ว 
ให้กล่าวลงท้าย “ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม” 
 ผู้เบิกตัวบัณฑติในนามอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ จะเริ่มกราบ
บังคมทูลเบิกตัวผู้ส าเร็จการศึกษาด้วยข้อความต่อไปนี้ 
 ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลี 
พระบาท ข้าพระพุทธเจ้า (ศ./รศ./ผศ./นาย/นาง/นางสาว/ยศ) (อ่านเต็ม)..........
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ.............ขอพระราชทานพระบรม
ราชวโรกาสเบิกผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ………………….เข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร ดังมีรายนามต่อไปนี้ 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา……….............(และ)……..…........... 
 ปริญญา…………………………………………..บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 
 ………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………. 
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3.4 ค าประกาศพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
กรณีมีการพระราชทานปริญญาบัตรระดับมหาบัณฑิต 
 

ค าประกาศพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรระดับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต 

แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ……………………………… 
ประจ าปีการศึกษา………………… 

วัน………………………………………………………………… 
ณ สถานที่ที่ก าหนดในการรับพระราชทานปริญญาบัตรของแต่ละภูมิภาค 

 
 ด้วยพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระคุณ
อันประเสริฐ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม เสด็จพระราชด าเนินใน
การพระราชทานปริญญาบัตร 
ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา..........................
แก่นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ…………...…..….……..ในวันนี้ เพ่ือให้ประกอบ
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตท้ังปวง ณ มณฑลพิธีนี้ 
 ข้าพระพุทธเจ้าจะได้ประกาศนามบัณฑิตผู้ส าเร็จการศึกษา เพ่ือรับ
พระราชทานปริญญาบัตร ณ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้ประดิษฐานเป็นประธานในมณฑลพิธีนี้ตามล าดับ  
 เพ่ือเป็นสวัสดิมงคลและเชิดชูเกียรติ ปรากฏตามที่ทรงพระมหากรุณา
สืบไป 
 ปริญญา…………………มหาบัณฑิต 
 1.………………………………………………………………………………………………
…………………….. 
 2.………………………………………………………………………………………………
…………………….. 



 30 

 ปริญญา…………………มหาบัณฑิต 
 1.………………………………………………………………………………………………
…………………….. 
 2.………………………………………………………………………………………………
…………………….. 
   ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม (ขอเดชะ) 
 
3.5 ค าประกาศพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
กรณีมีการพระราชทานปริญญาบัตรระดับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต 

 
ค าประกาศพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรระดับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต 
แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ……………………………………… 

ประจ าปีการศึกษา………………… 
วัน…………………………………………………………………………… 

ณ สถานที่ที่ก าหนดในการรับพระราชทานปริญญาบัตรของแต่ละภูมิภาค 
 
 ด้วยพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระคุณ
อันประเสริฐ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม เสด็จพระราชด าเนิน 
พระราชทานปริญญาบัตร ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับดุษฎีและมหาบัณฑิต 
ประจ าปีการศึกษา.........................แก่นายกสภามหาวิทยาลัยราช
ภัฏ……..…..….…..ในวันนี้ เพ่ือให้ประกอบพิธีพระราชทาน ปริญญาบัตรแก่
บัณฑิตทั้งปวง ณ มณฑลพิธีนี้ 
 ข้าพระพุทธเจ้าจะได้ประกาศนามบัณฑิตผู้ส าเร็จการศึกษาเพ่ือรับ
พระราชทานปริญญาบัตร ณ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จ 
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พระเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้ประดิษฐานเป็นประธานในมณฑลพิธีนี้ตามล าดับ เพ่ือเป็น
สวัสดิมงคลและเชิดชูเกียรติ ปรากฏตามที่ทรงพระมหากรุณาสืบไป 
 ปริญญา…………………ดุษฎีบัณฑิต 
 1.………………………………………………………………………………………………
…………………….. 
 2.………………………………………………………………………………………………
…………………….. 
 ปริญญา…………………ดุษฎีบัณฑิต 
 1.………………………………………………………………………………………………
…………………….. 
 2.………………………………………………………………………………………………
…………………….. 
 ปริญญา…………………มหาบัณฑิต 
 1.………………………………………………………………………………………………
…………………….. 
 2.………………………………………………………………………………………………
…………………….. 
 
 ปริญญา…………………มหาบัณฑิต 
 1.………………………………………………………………………………………………
…………………….. 
 2.………………………………………………………………………………………………
…………………….. 
       ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม (ขอเดชะ)  
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3.6 การจัดเรียงล าดับปริญญาบัตร และการขานนามบัณฑิต 
การจัดเรียงล าดับปริญญาบัตรให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
1) การจัดเรียงล าดับปริญญาบัตรตามวุฒิการศึกษาของบัณฑิตแต่ละ

มหาวิทยาลัยราชภัฏโดยจัดเรยีตามเอกสาร เรื่อง ก าหนดงานพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรของปีการศึกษานั้น 

2) ให้จัดเรียงล าดับปริญญาบัตรตามรายชื่อบัณฑิตแต่ละวุฒิการศึกษา
ตามตัวอักษร 

3) การจัดเรียงล าดับปริญญาบัตรบัณฑิตเกียรตินิยมให้เรียงตามล าดับ
คะแนน 

4) การจัดเรียงล าดับปริญญาบัตรของดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต ให้
จัดเรียงล าดับปริญญาบัตร ตามรายชื่อบัณฑิตแต่ละวุฒิการศึกษาตามล าดับ
อักษร 

การขานนามบัณฑิต ให้ขานนามบัณฑิตตามที่จัดเรียงรายชื่อของการ
จัดเรียงล าดับปริญญาบัตร ตามวุฒิการศึกษาของบัณฑิต  
ตัวอย่าง 

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยม อันดับ 1 
 นายพนม  สมสวัสดิ์ (ได้คะแนนเฉลี่ย  3.78) 
 นางสาวสมศรี  พันธุ์พาณิชย์ (ได้คะแนนเฉลี่ย  3.65) 

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยม อันดับ 2 
 นางสาวร าไพ  มะรังษี  (ได้คะแนนเฉลี่ย  3.37) 
 นางสาวสมทรง  บุญเจริญ (ได้คะแนนเฉลี่ย  3.34) 
 นายกฤษดา  พูลเพิ่ม  (ได้คะแนนเฉลี่ย  3.30) 

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 
 นายชูมาน  นามจตุรัส 
 นายทนง  จตุรพันธ์ 
 นายบุญมา  ประภาศิริ 
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บทท่ี 4 

การฝึกซ้อมบัณฑิต 
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4.1 การฝึกซ้อมบัณฑิต 
1) เมื่อนายกสภาเริ่มกราบบังคมทูลรายงานผลการด าเนินงานของ

มหาวิทยาลัย ให้ผู้ก ากับแถวบัณฑิต แถวที่ 1 และบัณฑิตท้ังแถวลุกขึ้นยืน  
1.1) เมื่อบัณฑิตได้ยินนายกสภา กล่าวว่า “ขอพระราชทาน” 

ให้บัณฑิตยืนขึ้นพร้อมกัน 
1.2) เมื่อได้ยินค าว่า “ฝ่าละอองธุลีพระบาท” ให้บัณฑิตถวาย

ความเคารพพร้อมกัน แล้วให้เดินไปยืนที่เชิงบันไดจุดขึ้นรับด้านซ้ายมือ เพื่อ
เตรียมขึ้นรับพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตคนแรกยืนรอ ที่บันไดขั้นบนสุด  

1.3) บัณฑิตที่นั่ง ฝั่งขวาของห้องพิธี ให้ก้าวข้ามลาดพระบาท
โดยไม่ต้องถวายความเคารพ (ยกเว้นบัณฑิตที่นั่ง ฝั่งขวาของห้องพิธี แถวที่ 1-3 
ให้ถวายความเคารพก่อนก้าวข้ามลาดพระบาท โดยหันหน้าสู่เวที ใช้เท้าขวา
เหยียบชิดขอบลาดพระบาท และเท้าซ้ายก้าวข้ามลาดพระบาท)  

2) เมื่ออธิการบดีเริ่มกราบบังคมทูลเบิกผู้ส าเร็จการศึกษาเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร 

2.1) ให้บัณฑิตคนแรก เดินขึ้นเวที หยุดถวายความเคารพ ณ 
จุดที่ 1 และเดินต่อไป ณ จุดที่ 14 (หน้าที่ประทับ)  

2.2) บัณฑิตคนที่ 2 ถึงบัณฑิตคนที่ 14 เดินตาม และหยุดที่
จุด 13, 12, … ตามล าดับ 

2.3) เมื่ออธิการบดี ขานชื่อบัณฑิตคนแรก ให้บัณฑิตท าความ
เคารพ และเดินเข้าสู่จุดที่ 15 (ไม่ต้องถวายความเคารพที่จุด 15) บัณฑิต
จะต้องเอางานและรับพระราชทานปริญญาบัตร 

3) เมื่อบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรแล้ว  
3.1) ให้ถอยหลังเฉียง 45 องศา 3 ก้าวยาวๆ พร้อมกับม้วน

ข้อมือที่ถือปริญญาบัตรแนบอก  
3.2) ถวายความเคารพ และหมุนตัวด้านขาว เดินแขนแนบ

ล าตัวเพ่ือลงจากเวที 
3.3) ขณะลงบันได ให้เดินชิดซ้าย (ชิดผนัง) จะต้องไม่เหยียบ

ลาดพระบาท 
4) เมื่ออธิการบดีขานชื่อบัณฑิตคนแรกเข้ารับพระราชทานปริญญา

บัตร (บัณฑิตในห้องพิธีปรบมือ) บัณฑิตคนต่อไป ก้าวเข้าจุดด้านหน้าพร้อมกัน 
(บัณฑิตถวายความเคารพ ณ จุดที่ 14 และ 16 เท่านั้น) 
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5) เมื่อบัณฑิตลงจากเวที เดินถึงแถวที่นั่งของตน ให้กลับหลังหันหน้าสู่
เวที ถวายความเคารพ และเดินเข้าแถวที่นั่ง ไปยังที่นั่งของตน ถวายความ
เคารพและนั่งลง (กรณีบัณฑิตนั่ง ฝั่งด้านซ้ายของห้องพิธี เมื่อเดินถึงแกนกลาง
ห้องพิธี ให้หันหน้าสู่เวที ถวายความเคารพ และก้าวข้ามลาดพระบาท แล้วจึง
เดินต่อไปยังที่นั่งของตน ถวายความเคารพและนั่งลง) 

6) การปรบมือของบัณฑิต 
6.1) ปรบมือให้แก่บัณฑิตกิตติมศักดิ์ทุกท่านขณะที่รับ

พระราชทานปริญญาบัตร 
6.2) ปรบมือให้แก่บัณฑิตคนแรกของมหาวิทยาลัย 
6.3) ปรบมือให้แก่บัณฑิตคนสุดท้ายของรอบ 

7) เมื่อบัณฑิตคนสุดท้ายของแต่ละแถวเดินออกจากแถวเพ่ือเดินขึ้นรับ
พระราชทานปริญญาบัตรให้ผู้ก ากับแถวบัณฑิตแถวต่อไป ลุกข้ึนให้สัญญาณ 
บัณฑิตทั้งแถวลุกขึ้น และถวายความเคารพพร้อมกัน และเดินออกจากแถวที่นั่ง
เตรียมขึ้นรับพระราชทานปริญญาบัตรต่อไป 

8) ช่วงพักพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
8.1) การเปลี่ยนมหาวิทยาลัยที่เข้ารับพระราชทานปริญญา

บัตร ในช่วงพักให้บัณฑิตคนแรกรอที่บันไดจุดขึ้นรับขั้นบนสุด เมื่อนายกสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกราบบังคมทูลรายงานผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย
และอธิการบดีเริ่มกราบบังคมทูลเบิกผู้ส าเร็จการศึกษา ให้ปฏิบัติตามเอกสารชุด
ที่ 1 หรือเอกสารชุดที่ 2  

8.2) ในกรณีจัดช่วงพักในมหาวิทยาลัยเดียวกัน ให้บัณฑิตคน
แรกในช่วงต่อไปยืนรอที่บันไดจุดขึ้นรับขั้นบนสุด เมื่อผู้ขานนามบัณฑิตกล่าว
กราบบังคมทูล บัณฑิตคนแรกถวายความเคารพที่จุดที่ 1 แล้วเดินไปหยุดรอที่
จุดที่ 14 เมื่อผู้ขานนามบัณฑิตอ่านชื่อบัณฑิตให้บัณฑิตถวายความเคารพที่จุดที่ 
14 แล้วเดินเข้ารับในจุดที่ 15  

9) การเปลี่ยนมหาวิทยาลัยราชภัฏในขณะไม่ใช่ช่วงพัก ให้บัณฑิตคน
แรกรอที่บันไดจุดขึ้นรับขั้นบนสุด เมื่อผู้ขานนามบัณฑิตกล่าวกราบบังคมทูล 
บัณฑิตคนแรกถวายความเคารพท่ีจุดที่ 1 แล้วเดินไปหยุดรอที่จุดที่ 14 เมื่อผู้
ขานนามบัณฑิตอ่านชื่อบัณฑิตให้บัณฑิตถวายความเคารพที่จุดที่ 14 แล้วเดิน
เข้ารับในจุดที่ 15 
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10) เมื่อบัณฑิตคนสุดท้ายของรอบลงจากเวที ถึงจุดที่ได้ซักซ้อมไว้ 
(ประมาณเสาที่สองของห้องพิธี)    

10.1) ตัวแทนบัณฑิต ผู้ท าหน้าที่กล่าวน าค าปฏิญาณยืนขึ้น 
ถวายความเคารพ แล้วเดินไปหน้าเวที (ที่ตั้งไมโคโพน) 

10.2) เมื่อเดินไปถึงแถวแขกผู้มีเกียรติ ให้หยุดเล็กน้อย (เพ่ือ
เป็นสัญญาณให้บัณฑิตและบัณฑิตกิตติมศักดิ์ยืนขึ้น)  

10.3) ผู้แทนบัณฑิตถึงที่ตั้งไมโครโฟน  ผู้แทนบัณฑิต บัณฑิต
และบัณฑิตกิตติมศักดิ์ถวายความเคารพ เมื่อกล่าวค าปฏิญาณสิ้นสุดลง บัณฑิต
และบัณฑิตกิตติมศักดิ์ถวายความเคารพ  

10.4) ผู้แทนบัณฑิตถอยหลัง 2 ก้าว ถวายความเคารพ และ
หมุนตัวทางขวากลับเข้าท่ี  

11) บัณฑิตและบัณฑิตกิตติมศักดิ์ถวายความเคารพ 
12) อาจารย์ บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ และแขกผู้มีเกียรติ ยืนตรงถวาย

ความเคารพ บัณฑิต บัณฑิตกิตติมศักดิ์ อาจารย์ บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ และ
แขกผู้มีเกียรติ ยืนตรงรอส่งเสด็จฯ  

12.1) เสด็จฯ ออกจากห้องรับรองท่ี บัณฑิตและบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ด้วยเสียงอันดัง และพร้อมเพรียงกัน  

12.2) ขณะเสด็จฯ ผ่านแถวบัณฑิตไปยังรถยนต์พระที่นั่ง ให้
บัณฑิตถวายความเคารพ แล้วหมุนตัวตามเส้นทางเสด็จฯ  

12.3) จบเพลงสรรเสริญพระบารมี บัณฑิต บัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
อาจารย์ บุคลากร ผู้ปฏิบัติหน้าที่ และแขกผู้มีเกียรติ ถวายความเคารพ และนั่ง
พร้อมกัน 

13) เมื่อขบวนรถยนต์พระที่นั่งพ้นประตูสวนอัมพร (สถานที่ก าหนดใน
การรับพระราชทานปริญญาบัตรแต่ละภูมิภาค) บัณฑิตออกจากห้องพิธีได้ (รอบ
เช้าให้บัณฑิตออกประตูด้านซ้ายของห้องพิธีเพียงด้านเดียว) 
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หมายเหตุ การให้สัญญาณของผู้ก ากับแถวบัณฑิต กระท า ดังนี้ 
1) ยืนตรงถวายความเคารพ แล้วก้าวไปข้างหน้า 1 ก้าว  
2) ยื่นมือขวาหงายมือ เป็นสัญญาณให้บัณฑิตทั้งแถวยืนขึ้นพร้อมกัน 
3) คว่ ามือ และลดมือลง เป็นสัญญาณให้บัณฑิตท้ังแถวถวายความ

เคารพพร้อมกัน  
4) ถอยหลังมาหยุด ณ หัวแถวลัดมา เพื่อหลีกทางให้บัณฑิตเดินออก

จากแถวที่นั่ง 
5)เมื่อบัณฑิตเดินออกจากแถวที่นั่งหมดแล้ว ก้าวเข้าจุดเดิม ถวาย

ความเคารพ และนั่งลง 
 
4.2 การฝึกซ้อมบัณฑิต กรณีมีการพระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิต
และมหาบัณฑิต 

1) การจัดที่นั่งบัณฑิตให้บัณฑิตนั่งฝั่งด้านซ้ายห้องพิธี แถวที่ 1 ดุษฎี
บัณฑิต มหาบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิต นั่งฝั่งขวาห้องพิธี แถวที่ 1  

ดังภาพ 

 
 
2) เมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยเริ่มกราบบังคมทูลรายงานผลการ

ด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
2.1) ให้ผู้ก ากับแถวบัณฑิต แถวที่ 1 และบัณฑิตแถวที่ 1 ลุก

ขึ้นยืน ถวายความเคารพพร้อมกัน 
2.2) บัณฑิตเดินไปยืนที่บันไดจุดขึ้นรับด้านซ้ายห้องพิธี  
2.3) ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต เดินตามบัณฑิตมาหยุดที่เก้าอ้ี

ตัวแรกของฝั่งด้านซ้ายของห้องพิธี 
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3) บัณฑิตคนแรกยืนรอที่บันไดจุดขึ้นรับขั้นบนสุด บัณฑิตท่ีฝั่งด้านขวา
ห้องพิธี ให้ก้าวข้ามลาดพระบาทโดย ไม่ต้องถวายความเคารพ (ยกเว้นบัณฑิตที่
นั่งฝั่งด้านขวาห้องพิธี แถวที่ 1-3 ให้ถวายความเคารพก่อนก้าวข้าม 
ลาดพระบาท) 

4) อธิการบดีเริ่มกราบบังคมทูลเบิกนายกสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้แทน
มหาวิทยาลัยเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรมหาบัณฑิต 

5) เมื่ออธิการบดีและคณะเริ่มกราบบังคมทูลเบิกผู้ส าเร็จการศึกษาเข้า
รับพระราชทานปริญญาบัตร 

5.1) ให้บัณฑิตคนแรก เดินขึ้นเวที หยุดถวายความเคารพ ณ 
จุดที่ 1 แล้วเดินต่อไปยืนตรงจุดที่ 14 (หน้าที่ประทับ)  บัณฑิตคนที่ 2-14 เดิน
ตามไปหยุดที่ จุดที่ 13, 12, … ตามล าดับ  

5.2) เมื่ออธิการบดีขานชื่อบัณฑิตคนแรก ให้บัณฑิตท าความ
เคารพที่จุดที่ 14 และเดินเข้าจุดที่ 15 (ไม่ต้องท าความเคารพจุดที่ 15) 
บัณฑิตเอางานและรับพระราชทานปริญญาบัตร  

เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ กลับแล้ว จะประกอบพิธี
พระราชทานปริญญาบัตรระดับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต ขั้นตอนดังนี้ 

1) จัดเตรียมสถานที่ 
2) นายกสภามหาวิทยาลัยถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและอัญเชิญปริญญาบัตรมาวางที่พานเบื้องหน้า
พระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายเคารพ และถอยกลับเข้าที่
นั่ง 

3) อธิการบดีประกาศพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 

4) อธิการบดี และคณะขานนามบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญา
บัตรดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต จากพานเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

5) ดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ตามล าดับ (พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา) 
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6) ผู้แทนบัณฑิตข้ึนถวายเครื่องไทยธรรม 
7) เสร็จพิธี 

4.3 รายละเอียดประกอบการฝึกซ้อม 
1) จุดบนเวทีทั้งหมด 16 จุด แต่ละจุดห่างกันประมาณ 90 

เซนติเมตร  
2) จุดที่ 15 เป็นจุดที่บัณฑิตจะรับพระราชทานปริญญาบัตร อยู่ห่าง

จากพระแท่นประมาณ 45 เซนติเมตร  
3) จุดบนเวที จะเรียงในลักษณะดังนี้ 

ถ้าจากภาพจุดที่ 1 ถึงจุดที่ 12 เป็นแนวเส้นตรงเดียวกัน จากจุดที่ 12 เริ่ม
เลี้ยวเข้าจุดที่ 13 จากจุดที่13 เริ่มเฉียงเข้าสู่จุดที่ 14 จุดที่ 14 และจุดที่ 15 
อยู่แนวเส้นตรงเดียวกันจากพระแท่นที่ประทับ และจุดที่ 16 เป็นแนวเส้นเฉียง 
45 องศา 
 

 
 

4) ในการเดินเข้าสู่จุดแต่ละจุดให้บัณฑิตทุกคนบนเวที เริ่มเดินพร้อม
กันเมื่อผู้ขานชื่อบัณฑิต ขานค าว่า “นาย” “นาง” “นางสาว”หรือต าแหน่ง 
“ยศ” ให้บัณฑิตเดิน 2 ก้าว (ไม่เดินก้าวเดียว โดยเฉพาะบัณฑิตชาย อาจมอง
คล้ายกบกระโดด) ใช้จังหวะก้าวเท้าซ้าย ขวา ชิดในแต่ละจุด 
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5) การยืน ณ จุดต่างๆ บนเวที ให้ยืนเท้าชิดหน้าตรงสู่จุดแต่ละจุด 
กรณีท่ีจุดต่อไป หน้าบัณฑิตว่างอยู่หลายจุด ให้เดินผ่านจุดว่างโดยไม่หยุดยืน 
การหยุดยืนให้หยุดที่จุดถัดจากจุดที่มีบัณฑิตยืนอยู่เสมอ 

6) การเดินบนเวทีเดินหน้าตรง แขนแนบล าตัว (ไม่แกว่งแขน) 
7) บัณฑิตถวายความเคารพจุดที่ 14 และจุดที่ 16 (ไม่จ าเป็นต้อง

พร้อมกัน) 
8) วิธีถวายความเคารพการถวายความเคารพส าหรับบัณฑิตชายและ

บัณฑิตหญิงที่แต่งเครื่องแบบนักศึกษา 
บัณฑิตชาย ยืนชิดเท้า โค้งล าตัวตั้งแต่เอวขึ้นไป ก้มศีรษะ มองปลาย

เท้าแล้วเงยหน้าให้อยู่ในท่าตรง 
บัณฑิตหญิงการถอนสายบัวจุดที่ 14 
- ยืนตรง ชิดเท้า ชักเท้าซ้ายเฉียงไปข้างหลัง งอเข่า ล าตัวตั้งแต่ท่อน

เอวขึ้นไปตั้งตรง ชักเท้าซ้ายไปข้างหน้าเพ่ือก้าวเข้าจุดที่ 15 แขนแนบล าตัว 
การถอนสายบัวจุดที่ 16 

- ยืนตรง ชิดเท้า ชักเท้าใดเท้าหนึ่งตามถนัดเฉียงไปข้างหลัง งอเข่า ย่อ
ล าตัว ล าตัวตั้งแต่ ท่อนเอวขึ้นไป ตั้งตรง ชักเท้ากลับเข้าที่เดิม แขนแนบล าตัว 
การถวายความเคารพส าหรับบัณฑิตชายและบัณฑิตหญิงท่ีเป็นข้าราชการ 

บัณฑิตชายที่เป็นข้าราชการ ถ้าแต่งเครื่องแบบข้าราชการหรือไม่แต่ง
เครื่องแบบข้าราชการ การถวายความเคารพให้ถวายค านับเหมือนกับบัณฑิต
ชายที่แต่งเครื่องแบบนักศึกษา 

บัณฑิตหญิงที่เป็นข้าราชการ ถ้าแต่งเครื่องแบบข้าราชการ การถวาย
ความเคารพ ให้ถวายค านับ ถ้าไม่แต่งเครื่องแบบข้าราชการ ให้ถอนสายบัว
เหมือนกับบัณฑิตหญิงที่แต่งเครื่องแบบนักศึกษา 

9) การเอางาน ยืนตรง ยกแขนขวาเหยียดตรงสูงระดับไหล่ กระดก
ข้อมือขึ้น แล้วช้อนมือจับปริญญาบัตร แขนซ้ายเหยียดตรงแนบล าตัว ขณะจับ
ปริญญาบัตรให้ถอนหลังทันที 
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10) วิธีถือปริญญาบัตร ถือปริญญาบัตรด้วยมือขวาแนบอก ข้อศอกติด
ล าตัว ปริญญาบัตรขนานกับล าตัว ในแนวตรง และจะต้องถือตลอดเวลาในห้อง
พิธี  
 
หมายเหตุ การถวายความเคารพของบัณฑิตหญิง ที่ต้องถอนสายบัวให้เร็ว
กระท าได้ ดังนี้  

1) เมื่อเดินจากจุดที่ 13 เข้าจุดที่ 14 ให้ใช้จังหวะซ้าย ขวา ย่อ แทน
การใช้จังหวะซ้าย ขวา ชิด ปัดเท้าหลังเล็กน้อย 

2) ต่อจากนั้นให้ใช้ขาซ้ายที่ปัดอยู่ข้างหลังที่จุดที่ 14 ก้าวมาข้างหน้า
ติดต่อไปเลย เป็นจังหวะซ้าย ขวา ชิด พร้อมกับเอางานและรับพระราชทาน
ปริญญาบัตร 

3) ระหว่างการฝึกซ้อมบนเวทีก่อนพิธีจริง ให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง
มอบหมายอาจารย์หรือบุคลากรฝ่ายฝึกซ้อมดูแลบัณฑิต 6 จุด ดังนี้ 

จุดที่ 1 บันไดทางขึ้นเวที 1 คน 
จุดที่ 2 ดูแลการเดินแต่ละจุดบนเวที 1 คน 
จุดที่ 3 ดูแลจุดท าความเคารพและจุดรับ 1 คน 
จุดที่ 4 ดูแลการลงบันได 1 คน 
จุดที่ 5 ดูแลก่อนเข้าสู่แถวที่นั่งไม่ให้เกิดติดขัด 1 คน 
จุดที่ 6 ดูแลการก้าวข้ามลาดพระบาท 1 คน 
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4.4 การข้ามลาดพระบาท (บริเวณแกนกลางหอประชุม กรณีห้องประชุมมี
ลาดพระบาท) การข้ามลาดพระบาท แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้ 
 กรณีท่ี 1 ขึ้นรับพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตออกจากแถวที่นั่ง
เป็นแถวพร้อมกัน โดยอาจารย์ผู้คุมแถวให้สัญญาณ บัณฑิตที่นั่งแถว B ทั้งหมด 
ข้ามลาดพระบาทโดยไม่ต้องถวายความเคารพ (ยกเว้น แถวที่ 1-3 ให้ถวาย
ความเคารพก่อนข้ามลาดพระบาท) 
 กรณีท่ี 2 หลังจากรับพระราชทานปริญญาบัตรแล้ว บัณฑิตเดินลงจาก
เวทีเป็นรายบุคคล บัณฑิตท่ีนั่งแถว A ทั้งหมด ถวายความเคารพ ข้าม 
ลาดพระบาท 
วิธีข้ามลาดพระบาท  
 เพ่ือความสวยงาม รวดเร็ว และป้องกันอุบัติเหตุ จึงก าหนดลักษณะการ
เดินในแถวเก้าอ้ี และท่าทางในการข้ามลาดพระบาท ดังนี้ 
 1) บัณฑิตหญิง  

1.1) บัณฑิตที่นั่งแถว A ถวายความเคารพก่อนข้าม 
ลาดพระบาท ปฏิบัติดังนี้ 

ก่อนข้ามลาดพระบาทหันหน้าสู่เวที เหยียบบนขอบ 
ลาดพระบาทด้วยเท้าขวา และย่อตัว(ถวายความเคารพ) ก้าวเท้าซ้าย เพื่อ
เหยียบบนขอบลาดพระบาทอีกด้านหนึ่ง หรือให้เลยกึ่งกลางลาดพระบาท 

1.2) ที่นั่งแถว B ไม่ต้องถวายความเคารพก่อนข้าม 
ลาดพระบาท ปฏิบัติ ดังนี้  

ก่อนข้ามลาดพระบาทหันหน้าสู่เวที เหยียบบนขอบลาดพระ
บาทด้วยเท้าขวา ก้าวเท้าซ้าย เพื่อเหยียบบนขอบลาดพระบาทอีกด้านหนึ่ง หรือ
ให้เลยกึ่งกลางลาดพระบาท 
 2) บัณฑิตชาย  

2.1) ที่นั่งแถว A ถวายความเคารพก่อนข้ามลาดพระบาท 
ปฏิบัติ ดังนี้ 
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ก่อนข้ามลาดพระบาทหันหน้าสู่เวที ยืนตรงเท้าชิดให้เท้าซ้าย
ชิดขอบลาดพระบาท และถวายความเคารพ(ค านับ) ก้าวเท้าซ้ายและขวาตาม 
เพ่ือให้พ้นขอบลาดพระบาท (ไม่เหยียบบนลาดพระบาท) 

2.2) ที่นั่งแถว B ไม่ต้องถวายความเคารพก่อนข้าม 
ลาดพระบาท ปฏิบัติ ดังนี้ 

ก่อนข้ามลาดพระบาทหันหน้าสู่เวที ยืนตรงเท้าชิดให้เท้าซ้าย
ชิดขอบลาดพระบาท ก้าวเท้าซ้ายและขวาตาม เพื่อให้พ้นขอบลาดพระบาท (ไม่
เหยียบบนลาดพระบาท) 
 
หมายเหตุ การเดินในแถวเก้าอ้ี ซึ่งมีเนื้อที่จ ากัด ให้บัณฑิตเดินหันหน้าสู่เวที 
ก้าวเท้าซ้ายไปด้านข้างและเท้าขวาชิด(เดินแบบสไลด์ตัว) 
 
4.5 ค าปฏิญาณของบัณฑิตผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร 
 

ให้เริ่มกล่าวค าปฏิญาณหลังจากองค์ประธานพร้อมแล้ว 
(ผู้แทนบัณฑิตกราบบังคมทูลคนเดียว) 

  
ขอพระราชทานกราบบังคมทูล / พระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท 
ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาส / น าบัณฑิตที่เข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตรในวันนี้ / ถวายค าปฏิญาณดังต่อไปนี้ 
(บัณฑิตกล่าวตามพร้อมกัน) 
ข้าพเจ้า / ………………………….… (กล่าวชื่อของตนเองทุกคน)…………………………. 
ขอกล่าวค าปฏิญาณต่อที่ประชุม / อันมีพระรัตนตรัย / พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว / คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ / และคณาจารย์ / ซึ่ง
ชุมนุมพร้อมกัน ณ ที่นี้ว่า/ 

1. / ข้าพเจ้าจักเทิดทูนชาติ / ศาสนา / พระมหากษัตริย์ / อันเป็น
หลักเพ่ือความวัฒนาถาวร / ของประเทศชาติ และประชาชนชาวไทย/ 
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2. / ข้าพเจ้าจักบ าเพ็ญตนเป็นพลเมืองดี / สมกับเป็นผู้มีวัฒนธรรม
และศีลธรรม / ใช้ความรู้ที่ได้รับมาในทางที่ชอบ / ประกอบการงานในหน้าที่
ด้วยสุจริตธรรม / และใฝ่หาความรู้อยู่เสมอ/ 

3. / ข้าพเจ้าจักรักษาไว้ / ซึ่งศักดิ์และสิทธิ์แห่งปริญญาโดยเคร่งครัด / 
จักเคารพนับถืออาจารย์ / และเทิดทูนเกียรติแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสืบไป / 
 
 (ผู้แทนบัณฑิตกราบบังคมทูลคนเดียว) 

“ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม” 
 

 
 
4.6 ขั้นตอนการขึ้นรับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

1) เมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยอ่านชื่อบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ครั้งที่ 1) 
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ยืนขึ้น ก้าวไปข้างหน้า 1 ก้าว ถวายความเคารพ และเดินแขน
แนบล าตัว ขึ้นบนเวที 

2) หยุดที่จุดที่ 1 ถวายความเคารพ และเดินต่อไป หยุด ณ จุดกลาง
เวที (ตามที่ได้ซักซ้อม) ถวายความเคารพ นายกสภามหาวิทยาลัยจะประกาศ
เกียรติคุณและอ่านชื่อบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คนอ่ืนๆ (ถ้ามี) จนครบ 

3) นายกสภามหาวิทยาลัยเบิกบัณฑิตกิตติมศักดิ์เข้ารับปริญญาบัตร 
เมื่อนายกสภามหาวิทยาลัย อ่านชื่อคนใด คนนั้นถวายความเคารพ 
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4) เดินไปหยุดที่จุดที่ 14 ถวายความเคารพ และเดินเข้าจุดที่ 15 รับ
พระราชทานปริญญาบัตร 

5) รับพระราชทานปริญญาบัตรแล้ว ถอยหลังยาว 3 ก้าว หยุดถวาย
ความเคารพ หมุนตัวด้านขวา เดินลงจากเวที 

6) หยุดถวายความเคารพ ณ หัวแถวแรก แล้วเดินผ่านแขกผู้มีเกียรติ 
ก่อนข้ามลาดพระบาทหันหน้าเข้าสู่เวทีหอประชุม ถวายความเคารพ แล้วเดินไป
จนถึงที่นั่ง ถวายความเคารพก่อนนั่ง 

7) กรณีมีบัณฑิตกิตติมศักดิ์หลายคน นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจะ
เบิกตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทีละคนโดยคนแรกรับแล้ว ถอยหลัง 3 
ก้าว จากนั้นนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ จึงเบิกตัวบัณฑิตกิตติมศักดิ์คน
ถัดไปเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจนครบทุกคน 
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บทท่ี 5 

รายนามบัณฑิต 
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บัณฑิตดีเด่น 
 

คณะครุศาสตร์ 
 

                       
        ว่าที่ร้อยตรีจักรกฤษณ์ หมอกมืด        นางสาวเจนจริา อนุรักษ์ 
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

                       
            นาวสาวโยทกา หาญเวช             นางสาวอัจฉราพร เมทา 

 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

                       
       นางสาวรัตติญาภรณ์ รอดตะเภา        นางสาวปุณยนุช  โพธิ์อ่วม 
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บัณฑิตดีเด่น 
 

คณะวิทยาการจัดการ 
 

                       
            นางสาววรรณภา  ตรงดี       นางสาวพัชรีวรรณ  อนุศาสนนันท์ 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
 

                       
               นายพิทยา แสนอุด                  นายพิษณุ ระหว่างปี 

 
องค์การบริหารนักศึกษา 

 

                       
               นายกฤษณะ  แสงค า         นางสาวอัจฉราพรรณ ขัดทาน 
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รายนามดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต 
ท่ีส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559-2560 

นางชาลี ตระกูล ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
นายวรรณชัย เหล่าทรัพย์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
นายสรวิชญ์ เรือนแก้ว ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
นางสิริมา เปียอยู่ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
นายอุดม เสือดอนกลอย ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
นางสาวกานดา เข็มศร ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
นายชนก เชียงมูล ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
นางสาวนิศา วรอินทร์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
นางสาวนิษากรณ์ เหล่าเขตกิจ ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
นางสาวปรียาลักษณ์ พงษ์อยู่ ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
นางสาวพัชรี หอมรื่น ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
นางสาวรัตนา ฟูมั่น ครุศาสตรมหาบัณฑิต 

 นางศิริวรรณ กันศิริ ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
นางสาวสมหญิง บุษดี ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สิบเอกอนุสรณ์ คํามี ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
นางอภินันท์ สีขํา ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
นายเอกพันธ์ุ ทิพย์นาวา ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
นายพิเชษฐ์ ภักดี รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

 ว่าที่ ร.ต.หญิงสุภาวดี อินทอง รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
นายโสภณ ดวงป๎ญญาสว่าง ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
นางสาวอัจฉราพรรณ ขัดทาน ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
นางสาวอัญมณี บุตรวงศ์ ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
นางสาวนฤมล พึ่งกุศล ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
นางสาวอลิสา มะริด ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
นายจักรพันธ์ ทองรักษ์ ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
นายป๎ญญา ดินไธสง ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
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นางสาวพิมภาพร แจ่มหม้อ ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
นางสาวเรณู ใจแป้ ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
นางสาววรรณี สว่างเจริญลาภ ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
นางสาวชนาภา แพงทอง ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
นายรัชชานนท์ สุนันตาวงศ์ ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
นางสาวแก้วสุดา พุทธมงคล ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
นางสาวภริตา เกิดมี ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
นางสาวสิริรักษ์ เกตุศรี ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
นางสาวสุภารัตน์ โพธ์ิรอด ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
นางสาวรักชนก พนาทักษิณาวรรต ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
นางสาวศรีสุดา จ่าเหว่ ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
นางสาวสุขดา ศักดิ์ชัยบูรณ์ ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
นางสาวจารุวรรณ สกุลกสิกร ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
นางสาวทักษพร ทองสังข์ ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
นางสาวสุพรรษา กันยะพันธ์ ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
นายวรเมธ พินิจมนตรี ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
นางสาวนริศรา เงินขาว ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
นางสาววรางคณา สงวนสุข ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
นางสาวศิริกุล แสงศรี ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
นางสาวศิวิมล สิทธิกุล ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
นางสาวชนกพร สุวรรณทอง ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
นางสาวธวัลรัตน์ โถงโฉม ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
นางสาวจาวิกกา แซ่เฮ่อ ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
นางสาวกฤติยา ศรีสมุทร ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
นางสาวจันทร์จิรา จันทะคุณ ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
นางสาวทิพย์จุฑา แมลงภู่ ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
นายธนัตถ์กรณ์ ถาตา ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
นางสาววิภาพร เถื่อนแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
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นางสาวกนกวรรณ สุวรรณโชติ ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
นายภาคภูมิ ศรีตะลา ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
นางสาวฉัตรทริกา เหล่าประชา ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
นายประพันธ์ เผือกหอม ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
นางสาวสิริรัตน์ คีรีพิสุทธ์ิ ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
นางสาวณัฐกานต์ แก้วเสถียร ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
นางสาวธนพัต เต่าหอม ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
นางสาวศิริกาญจณ์ น้อยวัด ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
นางสาวนภาพรรณ ช่อชั้น ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
นางสาวปองหทัย ปริกเปรม ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
นางสาวพัชรี ป๎ญญาสงบ ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
นางสาวฐานิตา ใจแสน ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
นางสาวนุชจรี เฉยสวัสดิ์ ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
นางสาวพนิดา วนาไพศาลสุข ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
นางสาวนงลักษณ์ กรินวงศา ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
นายยุทธนา ขําโยม ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
นางสาวอัจฉราพร เมทา ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
นางสาวจันทมาศ กรินทะ ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
นางสาวจุฑามาศ แก้วมณี ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
นางสาวนิศาชล สุระ ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
นางสาวอรพรรณ นุธิกูล ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
นางสาวธารารัตน์ เอ่ียมคล้าย ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
นางสาวนภาลัย เข้มขัน ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
นางสาวนิตยา จันทร์เขว้า ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
นางสาวพรพิมล ทองพันธ์ ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
นางสาวรัตมณี อุ่มโอราญ ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
นายกรกช สีกล่อม ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
นางสาวจุฑารัตน์ เถาตะมะ ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
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นางสาวชลธิชา เรือนป๎ญญา ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
นางสาวสุนิษา แตงบุญรอด ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
นางสาวพิมพ์พิชชา พยานเขตการณ์ ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
นายสกุล อยู่สุ่ม ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
นายอธิวัฒน์ ตันพรมเมือง ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
นางสาวกุลจิรา พุฒวงศ์ ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
นางสาวชลธิชา โชติช่วง ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
นางสาวธัญลักษณ์ สาแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
นางสาวปริญญา เปี่ยมแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
นางสาวศิริพร รุ่งสว่าง ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
นางสาวนันทวัน วิรุณภักดิ์ ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
นางสาวธนพร ดีประเสริฐ ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
นายสิทธิกร ศรีโยธา ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
นางสาวอารีรัตน์ สุริวงษ์ ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
นางสาวธนาภรณ์ อักษรชัย ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
นางสาวปนัดดา คําหอม ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
นางสาวรักษิกา แช่มโตนด ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
นางสาวศิราวรรณ เอ่ียมพงษ์ ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
นางสาวจุฬาลักษณ์ อินไผ่ ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
นางสาวชญานิศา ศิระพรธนารัชต์ ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
นางสาวขวัญฤดี ผิวพิมดี ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
นางสาวจิราภรณ์ จันทร์อิน ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
นางสาวสุมณฑา เที่ยงดี ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
นางสาวชาลิสา มณีรัตน์ ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
นางสาวณัฏฐณิชา ขําปาน ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
นางสาวกนกรัตน์ รัตตะประทุม ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
นายวรกร เรืองอัมพร ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
นางสาวสาธิดา สุขอู๊ด ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
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นางสาวสุพัตทรา วงษ์ดี ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
นายธนศักดิ์ จันสุพรรณ์ ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
นางสาวนารีรัตน์ อัจฉริยะมณีกุล ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
นายประสิทธ์ิ โพธ์ิพันธ์ ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
นางสาวรุ่งทิพย์ อย่างคุณธรรม ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
นางสาวสมร ตระกูลศรี ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
นางสาวสุวรรณา ป๎ญญานาค ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
นางสาวขนิษฐา บุญช่วย ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
นางสาวชรัตน์ ยิ้มละม้าย ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
นางสาวณัฐพร วรโชติ ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
นายธีรวุฒิ บุญสิทธ์ิ ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
นางสาวบุษรินทร์ ตาคะ ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
นางสาวศิริพร ดวงเวียง ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
นางสาวศิริรัตน์ จงสถาพรพิพัฒน์ ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
นายสหรัฐ จันทร์ศรี ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
นางสาวสุดารัตน์ วงษ์ทอง ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
นางสาวพรพรรณ ชลชิดพนา ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
นางสาววิไลพร แซ่กือ ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
นางสาวสิรินภา จิตรอมร ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
นางสาวฉวีวัลย์ งามเปรียบ ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
นางสาวมณฑา แก้วทอง ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
นางสาวรัตมณี ปานนา ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
นางสาวสุทธิดา กล่ําฉ่ํา ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
นางสาวนันทนา ดิษสวน ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
นางสาวสุธิชา น้อยคํา ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
นางสาวเบญจวรรณ เข็มทราย ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
นางสาววิลาสินี จริยา ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
นางสาวณัฐสุดา หุ่นเที่ยง ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
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นางสาวนํ้าทิพย์ อินทป๎น ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
นางสาวจริยา ตุ่นมะโรง ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
นายธีรยุทธ สวนลําใย ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
นางสาวพิชญ์สิรี อุดแคว ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
นางสาววิลญา ทอแสงสุวรรณ ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
นางสาวอุษา พรมเสน ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
นางสาวเกวลิน พรมมา ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
นางสาวเด่นนภา อินทร์หน่อ ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
นางสาวณัลวีนาช์ ยาโน ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
นางสาวป๎ญญาพร กลิ่นทุ่ง ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
นางสาวสุกัญญา วงษ์ใหญ่ ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
นายประเสริฐศักดิ์ กัณทะขัด ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
นางสาวภานุพร แสนติ ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
นางสาวอรวรรณ มูลชัย ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
นางสาวมะลิวัลย์ โทสันทัด ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
นางสาวกัญจน์กมล ตนเตชะ ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
นางสาวนันทิตา คงทอง ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
นางสาวสุนิสา ฉลองนุกุล ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
นางสาวปรียานุช เลาว้าง ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
นายทรงสิทธ์ิ โพธ์ิสว่าง ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
นายธวัชชัย ชุ่มบุญ ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
นางสาวสุวิมล พุดฉิม ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
นางสาวศิริกุล ปิ่นเพ็ชร ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
นางสาวนริศรา ฤกษ์หร่าย ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
นายนิพนธ์ บดีรัฐ ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
นายอาทิตย์ ก๊กตระกูล ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
นางสาวชวัลลักษณ์ ไตรวาท ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
นางสาวนพรัตน์ หน่อใหม่ ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) 



 57 

นายปรัชญา โตประพันธ์ ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
นายจิรัฐฏ์ ปิตตาฝ้าย ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
นางสาวสุพัฒตรา นาคนาคา ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
นางสาวอารีญา เอ่ียมทุ่ง ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
นางสาวจิราภา อินถา ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
นางสาวสุภัตชา จําปา ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
นางสาวจิรารัตน์ จันทัน ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
นางสาวกนกพร คงประกอบ ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวกนกพร ป๎ญญา ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวกนกพร อนันโต ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวกนกภรณ์ กาล้อม ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวกนิษฐา นิลาพันธ์ ครุศาสตรบัณฑิต 
นายกมล สมคิดวิไล ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวกมลชนก คุ้มคง ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวกมลชนก ดวงคํา ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวกมลพรรณ ศิริมา ครุศาสตรบัณฑิต 
นายกมลรัตน์ จิตบรรจง ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวกมลวรรณ กุณาวงษ์ ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวกมลวรรณ ด้วงสุข ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวกมลศรี นุชเปรม ครุศาสตรบัณฑิต 
นายกรกช นุ่มน้อย ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวกรณิการ์ สมเเก้ว ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวกรวรรณ นาคไธสง ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวกรานติมาพร เดชะผล ครุศาสตรบัณฑิต 
นายกฤติพงศ์ สุวรรณเวช ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวกฤติยาณี จ้อยสุ่ม ครุศาสตรบัณฑิต 
นายกฤษฎา เข็มอุทา ครุศาสตรบัณฑิต 
นายกฤษฎา อุดมลาภ ครุศาสตรบัณฑิต 
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นายกฤษณะ ยิ้มนึก ครุศาสตรบัณฑิต 
นายกฤษณะ แสงคํา ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวกฤษณา อามาตมนตรี ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวกวินธิดา ศิลพร ครุศาสตรบัณฑิต 
นายกษิดิศ พิมพ์แดง ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวกัญจนพร เพชรพิมล ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวกัญญพัชร วงค์บุรี ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวกัญญารัตน์ การะภักดี ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวกัญญารัตน์ ถนอมทัพ ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวกัณฐิกา สุวรรณจันทร์รัศมี ครุศาสตรบัณฑิต 
นายกันตพันธ์ วอนเพียร ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวกันธิยา เส้าเปา ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวกัลยา สังขะหะ ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวกาญจน์ประภา พานชัย ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวกาญจนา กองแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวกาญจนา นรดี ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวกําไลทิพย์ ป๎้นทอง ครุศาสตรบัณฑิต 
นายกิจจา สมากร ครุศาสตรบัณฑิต 
นายกิจติพงศ์ ศักดา ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวกิตปภาภรณ์ คํามา ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวกุมภา กนกสิงห์ ครุศาสตรบัณฑิต 
นายเกรียงไกร พลกล้า ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวเกศกนก พวงทอง ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวเกศราพร สอนชิด ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวเกษร วรวัฒน์ ครุศาสตรบัณฑิต 
นายโกศล เกษี ครุศาสตรบัณฑิต 
นายโกสินทร์ แสงอ่อน ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวขนิษฐา ชมชื่น ครุศาสตรบัณฑิต 
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นางสาวขนิษฐา ตาเปี้ย ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวขนิษฐา บุตรสําราญ ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวขนิษฐา เพิ่มธัญกิจ ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวขนิษฐา หุ่นสิงห์ ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวขวัญจิต ตันใจ ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวขวัญชนก โนเลี่ยม ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวขวัญฤดี สีขาว ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวขวัญอุบล พวงป๎ญญา ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวคนธรัตน์ แสนจันทร์ ครุศาสตรบัณฑิต 
นายคมสันต์ จันทร์ชม ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวแคทธลียา โพยิ้ม ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวแคทรียา คชาธาร ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวจตุพร ชํานาญกิจ ครุศาสตรบัณฑิต 
นายจตุพล จะวรรณะ ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวจรรยา เด่นนภา ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวจรินรัตน์ แสนปากดี ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวจริยา ปานจันทร์ ครุศาสตรบัณฑิต 
นายจักรกฤษ์ สืบสาตร์ ครุศาสตรบัณฑิต 
นายจักรกฤษณ์ หมอกมืด ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวจันจิรา คงคํา ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวจันจิรา จูด้วง ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวจันทร์จีรา สุธาณวัฒน์ ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวจันทิมา กลางวงค์ ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวจันทิมา เงินทอง ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวจันทิมา ฉันทะมิตร ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวจันทิมา ดีบุญ ครุศาสตรบัณฑิต 
นายจาตุรงค์ เทพไทย ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวจารุวรรณ จูด้วง ครุศาสตรบัณฑิต 
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นางสาวจารุวรรณ ถาวร ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวจิตราพร ยอดโยม ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวจินตหรา มนีนิล ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวจิรดา วุ่นกรัด ครุศาสตรบัณฑิต 
นายจิรศักดิ์ ทองบุผา ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวจิราพร สวนภักดี ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวจิราภรณ์ พลศิริชัย ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวจิราภา จีนะไชย ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวจีรนันท์ คีรีพิพัฒน์ ครุศาสตรบัณฑิต 
นายจีรพงศ์ ดิษสวน ครุศาสตรบัณฑิต 
นายจีรภัทร อ่ึงน่วม ครุศาสตรบัณฑิต 
นายจีรายุทธ์ มวลคํา ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวจุฑาทิพย์ สารมโน ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวจุฑาภรณ์ ตันติโรจน์รัตน์ ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวจุฑามาศ คะหงวน ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวจุฑามาศ จันทวัง ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวจุฑามาศ จําปี ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวจุฬาลักษณ์ ด่านปาน ครุศาสตรบัณฑิต 
นายเจตนา ทับทิม ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวเจนจิรา จันทร์โม้ ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวเจนจิรา วงษ์คําลือ ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวเจนจิรา อนุรักษ์ ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวฉัตทริกา แย้มชื่น ครุศาสตรบัณฑิต 
นายฉัตร ทองอ่อน ครุศาสตรบัณฑิต 
นายฉัตรกริช ประเสริฐไทย ครุศาสตรบัณฑิต 
นายฉัตรตระกูล คํามูล ครุศาสตรบัณฑิต 
นายฉัตรมงคล จักรปา ครุศาสตรบัณฑิต 
นายเฉลิมพงษ์ พิลึก ครุศาสตรบัณฑิต 
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นางสาวชญาภา อริยะดิบ ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวชฎากานต์ จันขวา ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวชนาพร อินฟูลํา ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวชนาภา เหล่ารอด ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวชมพูนุช มาเพิ่ม ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวชไมพร ชื่นจินดา ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวชไมพร ไชยะฉัตร ครุศาสตรบัณฑิต 
นายชยากร พึ่งพุ่ม ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวชลธิชา ม่วงสังข์ ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวชลธิดา สัญญะวิชัย ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวชลนิชา ใจหาญ ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวชลิดตา ทองศรีจันทร์ ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวชัญญา จันทพาท ครุศาสตรบัณฑิต 
นายชัยณัฐ ทอดเสียง ครุศาสตรบัณฑิต 
นายชาญชัย แสงสุริยะ ครุศาสตรบัณฑิต 
นายชาญณรงค์ ล้านคํา ครุศาสตรบัณฑิต 
นายชาตรี ภู่แฟง ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวชาลิสา ยาเจิม ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวชุดาภา เลาหมู่ ครุศาสตรบัณฑิต 
นายชุติพงษ์ กระต่ายทอง ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวชุติมา จันทรเสวตนันท์ ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวชุติมา เจริญชัยพนา ครุศาสตรบัณฑิต 
นายเชาวฤทธ์ิ ชัยฤทธ์ิ ครุศาสตรบัณฑิต 
นายโชคชัย ทองอรุณศรี ครุศาสตรบัณฑิต 
นายไชยเชษฐ์ อํ่านวล ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวญาณี แสงศิริ ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวฎาราวรรณ แสงเพชร์ ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวฐิติมา แก้วกําเนิด ครุศาสตรบัณฑิต 
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นางสาวฐิติมา พูลทรัพย์ ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวฐิติมา อินชเง้อ ครุศาสตรบัณฑิต 
นายณฐกฤษณ์ มีเงิน ครุศาสตรบัณฑิต 
นายณฐพร คมขํา ครุศาสตรบัณฑิต 
นายณัฐชนนท์ แก้วปลั่ง ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวณัฐธนวรรณ จันทร์ตุ้ย ครุศาสตรบัณฑิต 
นายณัฐพงศ์ ตาทอง ครุศาสตรบัณฑิต 
นายณัฐพงศ์ พรมบุญชู ครุศาสตรบัณฑิต 
นายณัฐพงศ์ รักงาม ครุศาสตรบัณฑิต 
นายณัฐพงษ์ ครองป๎ญญา ครุศาสตรบัณฑิต 
นายณัฐพล เดี่ยววาณิช ครุศาสตรบัณฑิต 
นายณัฐพล ทัดเทียมพงษ์ ครุศาสตรบัณฑิต 
นายณัฐภัทร กุนามา ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวณัฐรียา หมายมี ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวณัฐวรรณ ทองม่ัง ครุศาสตรบัณฑิต 
นายณัฐวุฒิ บวบมี ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวณันริกา วารินสุ ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวณุธิดา สิบหยอม ครุศาสตรบัณฑิต 
นายดนัย วงษ์เมืองแก่น ครุศาสตรบัณฑิต 
นายดนุภาพ บัวนาเมือง ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวดลยา พนิกรณ์ ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวดวงกมล มูลดวง ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวดวงนภา เกษาพร ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวดวงนภา เยี่ยมยอดพนา ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวดวงนภา หม่อโป๊ะกู่ ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวดารณี จันทะปะขาว ครุศาสตรบัณฑิต 
นายเดชชาติ ศรีโยธา ครุศาสตรบัณฑิต 
นายติณณภพ จันทร์จํารูญ ครุศาสตรบัณฑิต 
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นายไตรรัตน์ บัวเผียน ครุศาสตรบัณฑิต 
นายทรงพล ไม้หอม ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวทวินันท์ เกตุคุ้ม ครุศาสตรบัณฑิต 
นายทวีรัชต์ ดิบดี ครุศาสตรบัณฑิต 
นายทวีรัฐ ชมภู ครุศาสตรบัณฑิต 
นายทศพร เรืองปุ้ย ครุศาสตรบัณฑิต 
นายทักษ์ดนัย อนุสนธ์ิ ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวทับทิม โมฮัมเหม็ด ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวทับทิม เอมแสง ครุศาสตรบัณฑิต 
นายทัศน์พล สีม่วง ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวทัศนีย์ ชูช่ืน ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวทิชากร แสนพลอ่อน ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวทิตยาทร อ่อนยิ้ม ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวทิพยวรรณ นุ่มเกลี้ยง ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวทิพวรรณ สวนแจ้ง ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวทิพาภรณ์ เพ็งเอ่ียม ครุศาสตรบัณฑิต 
นายเทพพร สีมารัก ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวธนพร เต่าหอม ครุศาสตรบัณฑิต 
นายธนวัต สุขจิตร ครุศาสตรบัณฑิต 
นายธนวัตน์ วัดเกลี้ยพงษ์ ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวธนัญญา จันทร์ศิริ ครุศาสตรบัณฑิต 
นายธนันชัย หลับภา ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวธนาพร ทองดอนเก็บ ครุศาสตรบัณฑิต 
นายธนาวุฒิ คํานุชนารถ ครุศาสตรบัณฑิต 
นายธนาวุฒิ ธเนศพนาไพร ครุศาสตรบัณฑิต 
นายธนาวุฒิ สุทธิวิลัย ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวธมาพร ขันหล้า ครุศาสตรบัณฑิต 
นายธวัชชัย  นําปุ๊ด ครุศาสตรบัณฑิต 
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นายธวัชชัย พิลาทอง ครุศาสตรบัณฑิต 
นายธวัชชัย วัดน้อย ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวธัญญธร ตะลิดโณ ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวธัญญเรศ ก้อนจันทร์เทศ ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวธัญญลักษณ์ วงค์ทองจันทร์ ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวธัญญาลักษณ์ นาเบ้า ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวธาราภรณ์ สายทองดี ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวธิดา ชัยยโคจร ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวธิตินันท์ จ๋ิวกาวี ครุศาสตรบัณฑิต 
นายธิเบศร์ นพเคราะห์ ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวธิราภรณ์ ศรศิลป์ ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวธิสาชล สิทธิราช ครุศาสตรบัณฑิต 
นายธีร์ดนัย ทองอ่อน ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวธีรารัตน์ ช้อยชด ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวธีรารัตน์ ชีวสิทธิยานนท์ ครุศาสตรบัณฑิต 
นายธุวานนท์ แต้มดื่ม ครุศาสตรบัณฑิต 
นายนครินทร์ บุปผาอมรศรี ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวนงนภัส พลนอก ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวนฏกร แก่นเมือง ครุศาสตรบัณฑิต 
นายนพเก้า วิรัชลาภ ครุศาสตรบัณฑิต 
นายนพดล หิรัญ ครุศาสตรบัณฑิต 
นายนพดล อถมพรมราช ครุศาสตรบัณฑิต 
นายนพรัตน์ ต้นทอง ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวนพวรรณ ชิราวัธน์ ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวนภัสกร มหาวรรณ์ ครุศาสตรบัณฑิต 
นายนภัสพงศ์ ดีจ๋ิว ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวนภาพร ปิ่นมณี ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวนภาวรรณ จันมา ครุศาสตรบัณฑิต 
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นายนราธิป คํานึงครวญ ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวนรีรัตน์ บุญฟู ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวนฤมล เด่นนภา ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวนฤมล อินทร์จันทร์ ครุศาสตรบัณฑิต 
นายนวมินทร์ อินต๊ะวงค์ ครุศาสตรบัณฑิต 
นายนักรบ ศิริเทพ ครุศาสตรบัณฑิต 
นายนัฐพงษ์ บุญอาจ ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวนัฐพร หอมรื่น ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวนัทธินันท์ หนองหลวง ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวนันท์นลิน อุปพงษ์ ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวนันทนา แสนอุบล ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวนาตยา มธุรส ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวนารีนาถ ป๎ญญางาม ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวนารีรัตน์ นพดล ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวนิตยา เทียนสันต์ ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวนิตยา สารารัตน์ ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวนิตยา อุบัตร ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวนิธิวดี รอดกสิกรรม ครุศาสตรบัณฑิต 
นายนิพนธ์ โมลาลาย ครุศาสตรบัณฑิต 
นายนิรุต จงประเสริฐ ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวนิศาศิริ แสนคํา ครุศาสตรบัณฑิต 
นายนิสิต รักพ่วง ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวนุจรี โพอ้น ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวนุชจรี ดวงหิรัญ ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวนุชบา จูมาศ ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวนุชาดา จันทะกาว ครุศาสตรบัณฑิต 
นายนุศร ชาลีเขียว ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวนุสบา กุลนาดา ครุศาสตรบัณฑิต 
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นางสาวนุสรา เนตรภู่ ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวเนตรนภา รูปขํา ครุศาสตรบัณฑิต 
นายบดินทร์  กลัดทรัพย์ ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวบรรณรักษ์ ท่อนทอง ครุศาสตรบัณฑิต 
นายบรรพต ไชยเสน ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวบุญญาพร ค่ํายัง ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวบุณยนุช สมุดหล้า ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวบุษบา - ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวบุษบา ภูผาเวียง ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวเบญจมาศ อินทร์ทับ ครุศาสตรบัณฑิต 
นายปณต แก้วกาญจน์ ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวปนัดดา พันธ์บานชื่น ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวปพิชญา อินคําพร ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวปภัสรา ขุมทรัพย์ ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวปภัสรา สายป่าน ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวปภาวรินทร์ สุพรรณ์ ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวประกายมาศ ผิวบางกูล ครุศาสตรบัณฑิต 
นายประธาน จิตรมา ครุศาสตรบัณฑิต 
นายประพันธ์ศักดิ์ จันทร์สุข ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวประวีณา อภิวงษ์ ครุศาสตรบัณฑิต 
นายประสิทธ์ิ อินตา ครุศาสตรบัณฑิต 
นายปรัชญา ดารินทร์ ครุศาสตรบัณฑิต 
นายปรัญญา บุญทอง ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวปรารถนา พิมพ์พา ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวปริรัญญา คงฟ๎ก ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวปรียา สระบัวบาล ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวปรียาภรณ์ มะณีทูล ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวปลายฟ้า เจริญสุข ครุศาสตรบัณฑิต 
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นายป๎ญญา ทองรักษ์ ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวปาติมา เสนารินทร์ ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวปานฝ๎น ทิพย์ชาญ ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวปาริฉัตร มานพมณี ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวปาริชาต จันทร์ฤทธ์ิ ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวปาลิตา นันทิพัฒน์นนท์ ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวปิยรัตน์ หวานอารมณ์ ครุศาสตรบัณฑิต 
นายปิยะฉัตร ปานทิพย์สิริ ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวปิยาภรณ์ แก้วเรือง ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวปิยาภรณ์ จันเทพา ครุศาสตรบัณฑิต 
นายพงศกร ปะระปิน ครุศาสตรบัณฑิต 
นายพงศธร เพชรคีรีรัฐ ครุศาสตรบัณฑิต 
นายพงษ์สิริ ม่ันเขตกร ครุศาสตรบัณฑิต 
นายพชร กุญชะโมรินทร์ ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวพชร ยอดสิน ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวพรนภา ดีบัวใหญ่ ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวพรประภา สอนชิต ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวพรพิกุล ใจศิริ ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวพรพิมล เงินทอง ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวพรพิศ กะนะ ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวพรสุดา อนันต์สายทิพย์ ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวพรอุมา เพียรธัญญกิจ ครุศาสตรบัณฑิต 
นายพัชรพล อ่อนนุ่ม ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวพัชรา คําป๎ญญา ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวพัชรา ถกลกวิน ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวพัชราภรณ์ แสนใจ ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวพัชรินทร์ บางเอ่ียม ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวพัชรี กิรัมย์ ครุศาสตรบัณฑิต 
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นางสาวพัชรี ทะนวนรัมย์ ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวพัชรี ทาสา ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวพันธ์ุทิวา จุฬาลักษณ์สิริ ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวพัสตราภรณ์ พิมพา ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวพาณินี เพ็ชรกล้า ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวพิชญ์นรี กาญจนสิงห์ ครุศาสตรบัณฑิต 
นายพิเชษฐ์ อุปละ ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวพิตรานรี ปิ่นมณี ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวพิมพ์ชนก เห็นพร้อม ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวพิมพ์ประกาย บุญประเสริฐ ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวพิมพ์ผกา แก้วขํา ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวพิมพ์ผกา ตาลํา ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวพิมพิศา ผานาค ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวพิราวรรณ โกสุม ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวพุทธพร เรืองรัตน์ ครุศาสตรบัณฑิต 
นายพูลศักดิ์ รั่วกุล ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวเพ็ญพักตร์ ปิ่นเพ็ช ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวเพ็ญศิริ สุโพธ์ิชัย ครุศาสตรบัณฑิต 
นายไพรสนธ์ บดีรัฐ ครุศาสตรบัณฑิต 
นายไพโรจน์ ยอดคีรี ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวไพลิน การสมบูรณ์ ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวไพลิน ปุ้มตะมะ ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวภราดา วิเชียรดี ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวภัทรา วันนา ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวภัสรา หาญเพชร ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวภัสสร ศิริวรรณ ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวภานุมาศ กุนะคํา ครุศาสตรบัณฑิต 
นายภูมิ สืบวงษ์เหรียญ ครุศาสตรบัณฑิต 
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นายภูรินท์ คําโย ครุศาสตรบัณฑิต 
นายภูริพัชร์ ศรีเมือง ครุศาสตรบัณฑิต 
นายภูริภัทร์ ภู่สุวรรณ ครุศาสตรบัณฑิต 
นายมงคลชัย ไวกสิกรรม ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวมณีรัตน์ นันใจวงษ์ ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวมยุรี โคตรแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวมริษา เอ้ียงเตจ๊ะ ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวมัทนา บุญหนัก ครุศาสตรบัณฑิต 
นายมานิตย์ เลี่ยมสุวรรณ ครุศาสตรบัณฑิต 
นายมาโนชญ์ พิมพ์น้อย ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวมินตรา ชําระ ครุศาสตรบัณฑิต 
นายยชญ์ธเนศ อัปทัง ครุศาสตรบัณฑิต 
นายยุทธศักดิ์ ทีฆทัสน์โภคิน ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวยุพิน หทัยเด่นดวง ครุศาสตรบัณฑิต 
นายโยธิน สมภักดี ครุศาสตรบัณฑิต 
นายโยธิน อินทพงษ์ ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวรจเรข คําสุข ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวรสสุคนธ์ เบียดจังหรีด ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวระวิวรรณ กุลทอง ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวรัชญาพรรณ เรืองงาม ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวรัชฎาภรณ์ คนชัยภูมิ ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวรัชนี แซ่ย่าง ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวรัชนีกร มีเกษ ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวรัญญา สําราญเปรมปรี ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวรัตณาพร สุกสว่าง ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวรัตติกาล เสือลออ ครุศาสตรบัณฑิต 
นายรัตนโชติ ตาชั่ง ครุศาสตรบัณฑิต 
นายรัตนไพศาล รุ่งแจ้ง ครุศาสตรบัณฑิต 
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นางสาวรัตนา รักนาค ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวรัตนา ศรีวงษ์ชัย ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวรุ้งตะวัน สีสัน ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวรุ่งทิวา มีสุข ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวรุ่งนภา สุวิพันธ์ ครุศาสตรบัณฑิต 
นายรุ่งนิรันดร์ เพ็ญริยะ ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวรุ่งเพชร ม่วงมี ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวรุ่งระวี นนทะริ ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวรุ่งอรุณ หนูหอม ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวเรจิน่า บงการณ์ ครุศาสตรบัณฑิต 
นายเรวัฒน์ แซ่จัง ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวฤทัย ด้วงคํา ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวลลิตา พันธ์ศรี ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวลลิตา วงมา ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวลลิตา แสนใจ ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวละอองดาว เขตกัน ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวละอองดาว บัวเดช ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวลักขณา ทองตลุง ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวลักขิกา ทองภาส ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวลัดดา ระเริงแม่เมย ครุศาสตรบัณฑิต 
นายวงศกร แก้วเครือคํา ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาววนิดา เรืองอยู่ ครุศาสตรบัณฑิต 
นายวรนาถ แพงฒิสาร ครุศาสตรบัณฑิต 
นายวรพงษ์ อรัญคีรีกุล ครุศาสตรบัณฑิต 
นายวรรชนะ เรืองเทพ ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาววรรณนิสา ยอดโยม ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาววรรณภา บุญมาก ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาววรวรรณ พงษ์ประพันธ์ ครุศาสตรบัณฑิต 
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นางสาววรวีร์ สาริบุตร ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาววรัญญา กล่ําเจริญ ครุศาสตรบัณฑิต 
นายวรากร ภักดีลุน ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาววรางคณา ถมอินทร์ ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาววราภรณ์ ธรรมสร ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาววราภรณ์ ศิริขวัญ ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาววรินทร์ น้อยแสง ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาววรินยุพา บุญมา ครุศาสตรบัณฑิต 
นายวสันต์ รัตนประทุม ครุศาสตรบัณฑิต 
นายวสันต์ อ้ายฝอย ครุศาสตรบัณฑิต 
นายวัชรพล กังวาล ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาววัฒนาพร ขะสุขใจ ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาววันดี บูชา ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาววันทนา โอภาสชัย ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาววันนลี สุวรรณทัพ ครุศาสตรบัณฑิต 
นายวันมงคล แพนไธสงค์ ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาววาริน พิลาทอง ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาววารี กิจขุนทด ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาววาสนา แก้วคําน้อย ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาววาสนา ชุ่มเย็น ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาววาสนา นิศามณีธร ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาววาสนา มณีเขียว ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาววาสนา ลาปะ ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาววิจิตรา จันทะรัตน์ ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาววิชุดา ม่ันศักดิ์ ครุศาสตรบัณฑิต 

 นายวิทวัส ท้องฟ้าธํารง ครุศาสตรบัณฑิต 
 นายวิทูร สวัสดิ์นที ครุศาสตรบัณฑิต 
 นางสาววิภาพร เกิดช่าง ครุศาสตรบัณฑิต 
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นางสาววิภาวัลย์ เขียวพุ่มพวง ครุศาสตรบัณฑิต 
 นางสาววิมล แซ่มี ครุศาสตรบัณฑิต 
 นางสาววิรันตรี หิริโอ ครุศาสตรบัณฑิต 
 นางสาววิไลลักษณ์ พิสมัย ครุศาสตรบัณฑิต 

นางสาววิไลวัลย์ คีรีประภา ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาววิศิษฎา หมายถมกลาง ครุศาสตรบัณฑิต 
นายวุฒิชัย เขตวิทย์ ครุศาสตรบัณฑิต 
นายวุฒิชัย ทาสี ครุศาสตรบัณฑิต 
นายวุฒิชัย ไพโรจน์ ครุศาสตรบัณฑิต 
นายวุฒินันท์ เหล็กสมบูรณ์ ครุศาสตรบัณฑิต 
นายวุฒิพงษ์ เพ็งน่ิม ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวแวววรรณ ลอยบัณฑิตย์ ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวศจีพันธ์ ธุระตา ครุศาสตรบัณฑิต 
นายศรราม บุ่งอุบล ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวศรสวรรค์ ธรรมสอน ครุศาสตรบัณฑิต 
นายศราวุฒิ แก้วปินะ ครุศาสตรบัณฑิต 
นายศราวุธ ปุริสัง ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวศรีสุดา กาวิละ ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวศรีสุดา มณีเขียว ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวศศิธร กระสุนรัมย์ ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวศศิมล เอ่ียมสอาด ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวศศิวิมล ศรีนวล ครุศาสตรบัณฑิต 
นายศักดา นิรุทธ์ธรรม ครุศาสตรบัณฑิต 
นายศักดิ์กราชัย ดงพงษ์ ครุศาสตรบัณฑิต 
นายศิณาวุฒิ นิลารัตน์ ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวศิมาภรณ์  อุบัติ ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวศิรประภา ถาวร ครุศาสตรบัณฑิต 
นายศิริชัย ก้อนจันเทศ ครุศาสตรบัณฑิต 
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นางสาวศิรินทร กลิ่นกุหลาบ ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวศิรินันท์ ทัพไทย ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวศิรินันท์ อ้นบางเขน ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวศิริพร หมูหล้า ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวศิริรัตน์ ชูจ๋ิว ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวศิริรัตน์ สมกุล ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวศิริลักษณ์ ประนันวงค์ ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวศิริลักษณ์ พละทรัพย์ ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวศิริวรรณ บุญนาคง ครุศาสตรบัณฑิต 
นายศิวกูร ช่างย้อม ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวศิวนาถ ต๊ะทองคํา ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวศิวาพร แท่งทอง ครุศาสตรบัณฑิต 
นายศุภชัย ฝางแดง ครุศาสตรบัณฑิต 
นายศุภชัย พันธ์นา ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวศุภัคษร เอ่ียมสะอาด ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวสกุณา มากดี ครุศาสตรบัณฑิต 
นายสกุลรัตน์ แก้วนา ครุศาสตรบัณฑิต 
นายสมคิด จีนเพชร ครุศาสตรบัณฑิต 
นายสมบัติ รุ่งแจ้ง ครุศาสตรบัณฑิต 
นายสมประสงค์ โยธา ครุศาสตรบัณฑิต 
นายสมพงษ์ จันทร์ศิลา ครุศาสตรบัณฑิต 
นายสมพงษ์ ดีรัมย์ ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวสมฤดี บุญสิงห์ ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวสมฤทัย ฉายานามชัย ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวสมฤทัย สํารวมจิต ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวสมหญิง พึ่งอ่อน ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวสมหญิง หมีคุ้ม ครุศาสตรบัณฑิต 
นายสมาน แหล่ลิ ครุศาสตรบัณฑิต 
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นายสรศักดิ์ เงินทอง ครุศาสตรบัณฑิต 
นายสราทิตย์ เทศขํา ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวสวนีย์ สีดาน้อย ครุศาสตรบัณฑิต 
นายสหพล อินทร์วงศ์ ครุศาสตรบัณฑิต 
นายสันติชัย ชูทอง ครุศาสตรบัณฑิต 
นายสันติสุข เพชรไพฑูรย์ ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวสาธิยา กระแบกหอม ครุศาสตรบัณฑิต 
นายสานิต นวลวัน ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวสายพิน คชเถื่อน ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวสาริกา ไพรจาตุรงค์ ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวสาวิตรี จุ้ยศรีแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวสาวิตรี หวังพึ่งฉาย ครุศาสตรบัณฑิต 
นายสิทธิชัย ต๊ะส ุ ครุศาสตรบัณฑิต 
นายสิทธิชัย มังคุด ครุศาสตรบัณฑิต 
นายสิทธิพงษ์ สุขงาม ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวสินจัย วนาคุ้มครอง ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวสิบสองเมษา สามงามเขียว ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวสิริกร บุญเลิศ ครุศาสตรบัณฑิต 
นายสิริทรัพย์ เทศขํา ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวสิรินาถ กันเอ้ียง ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวสิริวรรณ เจียมจิตร์ ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวสิรีนาฏ ชื่นบุญชู ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวสุกัญญา ทะธาศรัย ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวสุกัญญา นุสนธ์ิ ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวสุกัญญา ปะละเขียว ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวสุกัญญา โพนเมืองหล้า ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวสุจิตรา อินทราย ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวสุชาดา ฉิมพงษ์ ครุศาสตรบัณฑิต 
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นางสาวสุชาดา  ดอกคําแดง ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวสุชาดา พลพงศ์เจริญ ครุศาสตรบัณฑิต 
นายสุชาติ โพธ์ิเล็ก ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวสุณิศา กันเมืองเวียง ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวสุดา บงกชนวลตา ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวสุดารัตน์ จรัสการกิจ ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวสุดารัตน์ ช้างน้อย ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวสุดาลักษณ์ คําลําปาง ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวสุดาวรรณ ศรีคชไกร ครุศาสตรบัณฑิต 
นายสุทธิพงษ์ เกษรพรม ครุศาสตรบัณฑิต 
นายสุทธิพงษ์ โพธ์ิศรี ครุศาสตรบัณฑิต 
นายสุทธิรักษ์ พิลึก ครุศาสตรบัณฑิต 
นายสุทธิศักดิ์ สุทธิ ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวสุธาพร มาน้อย ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวสุธารส กวินวรรณา ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวสุธารัตน์ เหมือนอินทร์ ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวสุธาสินี ถาดกระโทก ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวสุธิชา เภาหนู ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวสุธิดา ใจแสน ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวสุธิดา ศรีม่วง ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวสุธิดา สิงห์ลอ ครุศาสตรบัณฑิต 
นายสุนทร วิลาสสกุลพนา ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวสุนันทา ตาติจันทร์ ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวสุนิษา ส่องแสง ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวสุนิสา เกยดอน ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวสุนิสา นีระพันธ์ ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวสุนิสา แหวเมือง ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวสุพร ศิริวัฒนะธรรม ครุศาสตรบัณฑิต 
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นางสาวสุพัตรา จันทราช ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวสุพัตรา นาติ ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวสุพัตรา บัวสระ ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวสุพัตรา ยิ้มบุญเกิด ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวสุพัตรา สีสมุทร ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวสุพาพร สีเสือ ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวสุภัทรา หม้ีแสน ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวสุภาคิณี บุญนิธิ ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวสุภาภรณ์ จันทร์สิงห์ ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวสุภาภรณ์ ผาบวงค์สาย ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวสุภารัตน์ ศรีอลังการ ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวสุภาวดี โกมลสวรรค์ ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวสุภาวดี บัวเถื่อน ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวสุมิตรา ทองสงค์ ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวสุมินตรา ต๊กควรเฮง ครุศาสตรบัณฑิต 
นายสุรเชษฐ์ จันตา ครุศาสตรบัณฑิต 
นายสุรเดช จันทร์วงษ์ ครุศาสตรบัณฑิต 
นายสุรพล แสนใจกล้า ครุศาสตรบัณฑิต 
นายสุรศักดิ์ ทองแย้ม ครุศาสตรบัณฑิต 
นายสุรสิทธ์ิ สิงห์ระ ครุศาสตรบัณฑิต 
นายสุรินทร์ แซ่ล้ี ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวสุรินทร์ชา ฤทธ์ิพยงค์ ครุศาสตรบัณฑิต 
นายสุริยะพงษ์ อินสอน ครุศาสตรบัณฑิต 
นายสุริยา ต๊ะเฮิง ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวสุรีย์ หทัยร่มเย็น ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวสุรีย์พร เยสูงเนิน ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวสุรีรัตน์ เที่ยงแท้ ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวสุวรรณิสา กองแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต 
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นายสุวิรัตน์ กังวานสาคร ครุศาสตรบัณฑิต 
นายเสกสรรค์ หงษ์เวียงจันทร์ ครุศาสตรบัณฑิต 
นายเสฏฐวรรธน์ กันอุไร ครุศาสตรบัณฑิต 
นายเสริมศักดิ์ เกษตรไพร ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวเสาวภา อินทร์แก้ว ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวเสาวลักษณ์ เครืออยู่ ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวเสาวลักษณ์ วาจาสัตย์ศีล ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวโสภิตา พึ่งพัก ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวโสมรัศมี คณาจันทร์ ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวหทัยชนก ขําสกล ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวหทัยชนก สุรินรัตน์ ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวหรรษา สีใส ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวหฤทัย บุญครอง ครุศาสตรบัณฑิต 
นายหัสดินทร์ แสงวนัส ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวเหมือนฝ๎น ศรีธรรมนุสรณ์ ครุศาสตรบัณฑิต 
นายอดิศร นันทะใจ ครุศาสตรบัณฑิต 
นายอดิศร รัตนปานทิพย์ ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวอธิชนันท์ เจริญคีรีไพร ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวอนงค์ประภา สิงห์หา ครุศาสตรบัณฑิต 
นายอนิเทพ โรจนวิจิตร ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวอนิศรา ชลาสินธ์ุ ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวอนุจิรา ป๎่นโย ครุศาสตรบัณฑิต 
นายอนุพันธ์ พลับเกลี้ยง ครุศาสตรบัณฑิต 
นายอนุวัฒน์ ประชาชน ครุศาสตรบัณฑิต 
นายอนุวัฒน์ อ่อนจ๋ิว ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวอนุษรา ทรัพย์ประสาร ครุศาสตรบัณฑิต 
นายอนุสรณ์ อาชาสุคนธ์ ครุศาสตรบัณฑิต 
นายอภิชาติ ทองเงิน ครุศาสตรบัณฑิต 
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นายอภิวัฒน์ จันทะแจ่ม ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวอภิสรา อินสัญจร ครุศาสตรบัณฑิต 
นายอภิสิทธ์ิ รังมาตย์ ครุศาสตรบัณฑิต 
นายอภิสิทธ์ิ สมมาก ครุศาสตรบัณฑิต 
นายอมรเทพ ทองดอนเถื่อน ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวอรจิรา วันทอง ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวอรณี ทาอาสา ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวอรณี พลศร ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวอรนุช อินสว่าง ครุศาสตรบัณฑิต 
นายอรรถกฤษ สังคง ครุศาสตรบัณฑิต 
นายอรรถพล ชูศรีวงศ์ ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวอรวรรยา อภิวัฒน์ปุญญบาล ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวอรษา ทับศรีรักษ์ ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวอรสา อุดมลาภ ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวอรสุดา ปีกโสม ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวอรอุมา บุญมี ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวอรุณกมล อินทร์จันทร์ ครุศาสตรบัณฑิต 
นายอรุณทรัพย์ เวทย์สกุลพูลสุข ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวอรุณรัตน์ เกิดสุข ครุศาสตรบัณฑิต 
นายอลงกรณ์ มีแต่ความสุข ครุศาสตรบัณฑิต 
นายอลงกรณ์ ล่วนลอย ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวอลิศรา จารุสุวรรณ์ ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวอลิสชา รักสีขาว ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวอังคณี จันทระ ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวอัจฉรา ไวยุวัฒน์ ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวอัญชลี สวัสดิ์ตาล ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวอัญชิสา นิเทศ ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวอัญมณี วิเศษ ครุศาสตรบัณฑิต 
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นางสาวอัปสร เพชรคีรีรัฐ ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวอัมพร พัดวี ครุศาสตรบัณฑิต 
นายอัศนี จันทร์สายทอง ครุศาสตรบัณฑิต 
นายอาคม อินยัง ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวอาฐิติยา สีหามาตย์ ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวอาทิตยา ชาติบุตร ครุศาสตรบัณฑิต 
นายอานนท์ สินสมุทร์ ครุศาสตรบัณฑิต 
นางสาวอามอุมา ทองดาดาษ ครุศาสตรบัณฑิต 

 นางสาวอารยา ธนะการ ครุศาสตรบัณฑิต 
 นางสาวอารีย์  ปองผาติพร ครุศาสตรบัณฑิต 
 นายอําพล ดลธรรมชนะกุล ครุศาสตรบัณฑิต 
 นางสาวอําภาพร แจ้งถิ่นป่า ครุศาสตรบัณฑิต 
 นายอินทนนท์ บุญจวง ครุศาสตรบัณฑิต 
 นางสาวอิศฬาบดินษ์ กมลตุง ครุศาสตรบัณฑิต 
 นายอุเทน ก้อนทอง ครุศาสตรบัณฑิต 
 นายอุเทน พันธ์ประเสริฐ ครุศาสตรบัณฑิต 
 นางสาวอุมาภรณ์ ศิริจันทร์ ครุศาสตรบัณฑิต 
 นางสาวอุษา บัวแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต 
 นายเอกลักษณ์ ก๊กตระกูล ครุศาสตรบัณฑิต 

นายเอกลักษณ์ ไชชลาแสง ครุศาสตรบัณฑิต 
นายเอกวัฒน์ แก้วสิทธ์ิ ครุศาสตรบัณฑิต 

 นางสาวนํ้าผึ้ง ธนิกกุล วิทยาศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
นางสาวปวีณา ธรรมอินทร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
นายพิสิทธ์ิ แซ่ว่าง วิทยาศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
นางสาวสุธิดา บํารุง วิทยาศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
นางสาวประภาพร พวงพี วิทยาศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

 นางสาววนิดา นราวงษ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
 นางสาวเยาวเรศ บัวกล้า วิทยาศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
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นางสาวกานดา พูลเพียร วิทยาศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
นายรชานนท์ ใจดวง วิทยาศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
นางสาวรัชนก แซ่ย่าง วิทยาศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
นางสาวอรณี ชีวีสันติสุข วิทยาศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
นางสาววายีฮะห์ มะยิ วิทยาศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

 นางสาวแก้ววิไล สุจจชารี วิทยาศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
 นายวรวุฒิ สุทธะสุริยะ วิทยาศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
 นางสาวโยทกา หาญเวช วิทยาศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
 นายกฤษณะ ต๊ะวัน วิทยาศาสตรบัณฑิต 

นางสาวกิติยา ดอกคําแดง วิทยาศาสตรบัณฑิต 
นายเกษม เป้าทอง วิทยาศาสตรบัณฑิต 
นางสาวเกษรา ใจยา วิทยาศาสตรบัณฑิต 
นางสาวเกษา ระถาพล วิทยาศาสตรบัณฑิต 
นางสาวจันจิรา ดีพิจารณ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 
นางสาวจันทิมา กาจหาญ วิทยาศาสตรบัณฑิต 
นางสาวจามจุรี กุลยอด วิทยาศาสตรบัณฑิต 
นางสาวจารุวรรณ ป๎ญญาอูด วิทยาศาสตรบัณฑิต 
นางสาวจิตรา เขื่อนพันธ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 
นางสาวจินตนา แก้วมา วิทยาศาสตรบัณฑิต 
นางสาวจิรภา อินเมฆ วิทยาศาสตรบัณฑิต 
นางสาวจุไรพร เกิดพิทักษ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 
นางสาวฉัตรสุดา สิทธิไกร วิทยาศาสตรบัณฑิต 
นายเฉลิมเพชร คงเพชรศักดิ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 
นายชัยรัตน์ บํารุงเชื้อ วิทยาศาสตรบัณฑิต 
นางสาวชุติกาญจณ์ ก้อนจันทร์เทศ วิทยาศาสตรบัณฑิต 
นายเชาวลิต คําอินต๊ะ วิทยาศาสตรบัณฑิต 
นายโชคชัย ดําทรัพย์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 
นายโชคชัย ถมทอง วิทยาศาสตรบัณฑิต 
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นางสาวซาลือมี สาแม วิทยาศาสตรบัณฑิต 
นางสาวฐาปนี ร่วมรถ วิทยาศาสตรบัณฑิต 
นายฐิติ โพธ์ิพนา วิทยาศาสตรบัณฑิต 
นางสาวฐิตินันท์ สุขอารมณ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 
นางสาวณัฐกานต์ ผาแสนเถิน วิทยาศาสตรบัณฑิต 
นายณัฐพล คําภิละ วิทยาศาสตรบัณฑิต 
นายณัฐวุฒิ เต็งอินทร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 
นางสาวดวงใจ แสงช้าง วิทยาศาสตรบัณฑิต 
นางสาวดาราภรณ์ วงค์ชมภู วิทยาศาสตรบัณฑิต 
นางสาวตวงทิพย์ ถาวร วิทยาศาสตรบัณฑิต 
นายตวงสิทธ์ิ ทองแทน วิทยาศาสตรบัณฑิต 
นางสาวทัศนียา อ๋ันพราม วิทยาศาสตรบัณฑิต 
นางสาวทิพาวรรณ อินทฉิม วิทยาศาสตรบัณฑิต 
นายธนากร พรมชาติ วิทยาศาสตรบัณฑิต 
นางสาวธารารัตน์ ตลับทอง วิทยาศาสตรบัณฑิต 
นางสาวธิดา จํานงชอบ วิทยาศาสตรบัณฑิต 
นางสาวนรีรัตน์ เกิดอ่วม วิทยาศาสตรบัณฑิต 
นางสาวนฤมล ใจเที่ยงธรรม วิทยาศาสตรบัณฑิต 
นางสาวนิตยา ขลังวิเชียร วิทยาศาสตรบัณฑิต 
นางสาวนิศาชล นาเวช วิทยาศาสตรบัณฑิต 
นางสาวเบญจวรรณ ป๎ญญาอุดม วิทยาศาสตรบัณฑิต 
นางสาวเบญจวรรณ พรมกุดตุ้ม วิทยาศาสตรบัณฑิต 
นางสาวปฎิมา พรมศรี วิทยาศาสตรบัณฑิต 
นางสาวปภัสสร กระจิวผา วิทยาศาสตรบัณฑิต 
นายประเสริฐ วิผาลา วิทยาศาสตรบัณฑิต 
นางสาวปาจรีย์ บอกบุญ วิทยาศาสตรบัณฑิต 
นางสาวปานจรี คําเตียง วิทยาศาสตรบัณฑิต 
นางสาวปาริชาติ เชื้อเชียง วิทยาศาสตรบัณฑิต 
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นางสาวปิยธิดา คําโปธิ วิทยาศาสตรบัณฑิต 
นายพงศ์เทพ สาภู วิทยาศาสตรบัณฑิต 
นางสาวพณิดา จีนเพชร วิทยาศาสตรบัณฑิต 
นายพรชัย กรีอินทอง วิทยาศาสตรบัณฑิต 
นายพรเทพ สังข์เมือง วิทยาศาสตรบัณฑิต 
นางสาวพรพิมล ทิศน้อย วิทยาศาสตรบัณฑิต 
นางสาวพรรณราย กลิ่นรุ่ง วิทยาศาสตรบัณฑิต 
นางสาวพรสุดา จันทร์อินทร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 
นางสาวพัชรพร ทองมะโรง วิทยาศาสตรบัณฑิต 
นางสาวพัชรินทร์ มีทรัพย์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 
ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรี ทับทิมศรี วิทยาศาสตรบัณฑิต 
นางสาวพินญา นานเปา วิทยาศาสตรบัณฑิต 
นายพินิต มณีเขียว วิทยาศาสตรบัณฑิต 
นางสาวพิมนภา มากมูล วิทยาศาสตรบัณฑิต 
นางสาวพิมพยงค์ ว่องไว วิทยาศาสตรบัณฑิต 
นางสาวพิไลพร พิถีสะอาด วิทยาศาสตรบัณฑิต 
นางสาวแพรวนภา รวยภิรมย์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 
นางสาวแพรวพรรณ ทัพชุมพล วิทยาศาสตรบัณฑิต 
นางสาวไพจิตร ถาวร วิทยาศาสตรบัณฑิต 
นางสาวภัตธารดา อินทร์เลี้ยง วิทยาศาสตรบัณฑิต 
นางสาวภัทรพร เพียรตา วิทยาศาสตรบัณฑิต 
นางสาวภาชิณี ทองบ่อ วิทยาศาสตรบัณฑิต 
นายภูวดล สวนภักดี วิทยาศาสตรบัณฑิต 
นางสาวมินตรา หมุนสาคร วิทยาศาสตรบัณฑิต 
นางสาวยุพิน เสรีลักขณา วิทยาศาสตรบัณฑิต 
นายโยธิน หอมจันทร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 
นางสาวรวีวรรณ พันธ์ุพืช วิทยาศาสตรบัณฑิต 
นางสาวรัชดา เปี้ยฝ๎้น วิทยาศาสตรบัณฑิต 
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นางสาวรัญน์ชญา พิมานเชวง วิทยาศาสตรบัณฑิต 
นางสาวรัตติกานต์ มากเจริญ วิทยาศาสตรบัณฑิต 
นายรัตนพล นาคสังข์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 
นางสาวรัศมีจันทร์ เกงขุนทด วิทยาศาสตรบัณฑิต 
นางสาวรีราวดี วรรณาเวศน์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 
นางสาวลลิตา เกิดแก้ว วิทยาศาสตรบัณฑิต 
นางสาวลัดดา แก้วกัณหา วิทยาศาสตรบัณฑิต 
นางสาวลาสิณี อํ่าพริ้ง วิทยาศาสตรบัณฑิต 

 นางสาวลําดวน ข้อยุ่น วิทยาศาสตรบัณฑิต 
 นางสาวลีลาวดี วันอินทร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 
 นางสาววณิชชา ผิวอ่อน วิทยาศาสตรบัณฑิต 
 นางสาววนิดา พันธะลิ วิทยาศาสตรบัณฑิต 
 นางสาววรรณนิสา ป๎่นอาจ วิทยาศาสตรบัณฑิต 
 นางสาววรัมพร ใจมนต์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 
 นางสาววัลลี มุ่งเจริญ วิทยาศาสตรบัณฑิต 
 นางสาววารุณี อยู่เย็น วิทยาศาสตรบัณฑิต 
 นางสาววิภารัตน์ ไกรวงษ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 
 นางสาววิไลรัตน์ สีคล้าย วิทยาศาสตรบัณฑิต 
 นางสาววิไลลักษณ์ เครือโป้ วิทยาศาสตรบัณฑิต 
 นางสาวศรีเลียม ชุมภู วิทยาศาสตรบัณฑิต 
 นางสาวศศิวิมล บุญมาก วิทยาศาสตรบัณฑิต 
 นางสาวศิริวรรณ สุภาบุตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 
 นางสาวศิลารัตน์ มนัสประจวบโชค วิทยาศาสตรบัณฑิต 
 นางสาวศุภรัตน์ เฮงตระกูลเวนิช วิทยาศาสตรบัณฑิต 
 นายสมจิต หล้าพรม วิทยาศาสตรบัณฑิต 
 นายสมพร พาต่อ วิทยาศาสตรบัณฑิต 
 นางสาวสมฤดี แซ่ล้ิม วิทยาศาสตรบัณฑิต 
 นางสาวสาริศา นันใจยะ วิทยาศาสตรบัณฑิต 
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นางสาวสิรินาถ อินถึก วิทยาศาสตรบัณฑิต 
นางสาวสุกัญญา ปาละกะวงค์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 
นางสาวสุธิดา กันติศา วิทยาศาสตรบัณฑิต 
นางสาวสุนิสา เทพสุภา วิทยาศาสตรบัณฑิต 
นางสาวสุพรรษา คําตุ้ย วิทยาศาสตรบัณฑิต 
นางสาวสุพัตรา เกาะแก้ว วิทยาศาสตรบัณฑิต 
นางสาวสุภาพ วนารัตน์มงคล วิทยาศาสตรบัณฑิต 
นางสาวสุภาพร ฟ๎กเงิน วิทยาศาสตรบัณฑิต 
นางสาวสุภาภรณ์ เน่ืองกันทา วิทยาศาสตรบัณฑิต 
นางสาวสุภาวิณี หม่ืนแสนคํา วิทยาศาสตรบัณฑิต 
นางสาวสุมาลี วงศ์สันติคีรี วิทยาศาสตรบัณฑิต 
นายสุริยา แสวัง วิทยาศาสตรบัณฑิต 
นางสาวสุวรรณรัตน์ สุบรรณ วิทยาศาสตรบัณฑิต 
นางสาวสุวลี บุญพิมพ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 
นายเสกสรร สุขแซม วิทยาศาสตรบัณฑิต 
นางสาวเสาวลักษณ์ เรืองอ่อน วิทยาศาสตรบัณฑิต 
นางสาวหน่ึงฤทัย ทาจวง วิทยาศาสตรบัณฑิต 
นางสาวไหมฟ้า ตันฟุ่น วิทยาศาสตรบัณฑิต 
นายอดิสร ตรัยฌาณกุล วิทยาศาสตรบัณฑิต 
นายอภิชน วงษ์คํา วิทยาศาสตรบัณฑิต 
นายอภิชาติ นวนเปล่ง วิทยาศาสตรบัณฑิต 
นางสาวอภิญญา คงจาด วิทยาศาสตรบัณฑิต 
นางสาวอรสา ลาภทวีพนากุล วิทยาศาสตรบัณฑิต 
นางสาวออรุวรรณ แย้มแตง วิทยาศาสตรบัณฑิต 
นางสาวอังคณา ภักดี วิทยาศาสตรบัณฑิต 
นางสาวอัมพิกา เยสูงเนิน วิทยาศาสตรบัณฑิต 
นายอาณัติ สิงห์ทองหอม วิทยาศาสตรบัณฑิต 
นางสาวอาริยา รอดเกตุ วิทยาศาสตรบัณฑิต 

 



 85 

นางสาวอารีย์ สกุลลักษณ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 
 นางสาวอารียา กลิ้งสาด วิทยาศาสตรบัณฑิต 
 นางสาวอิมทิรา สอนํ้าคํา วิทยาศาสตรบัณฑิต 
 นายเอกธวัฒน์ บดีรัฐ วิทยาศาสตรบัณฑิต 
 นายกัมปนาท นกดี เทคโนโลยีบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

นางสาวนุจนาถ สายทองทวี เทคโนโลยีบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
นายสุรชัย พรมฮวด เทคโนโลยีบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
นายธีรพล รักชาติ เทคโนโลยีบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
นางสาวอรทัย เลิศบุญช ู เทคโนโลยีบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

 นางสาวอาจรีย์ สุคติศิริอุดม เทคโนโลยีบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
นางสาวสุธีรา ม้าเจริญตระกูล เทคโนโลยีบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
นายกฤติพงษ์ โพธ์ิคําปา เทคโนโลยีบัณฑิต 
นายกฤษกร ทุมจินดา เทคโนโลยีบัณฑิต 
นายกฤษฎา สันติพัฒน์ เทคโนโลยีบัณฑิต 
นายกฤษดา ทองป๎้น เทคโนโลยีบัณฑิต 
นายกษิภานุ ยอดคํา เทคโนโลยีบัณฑิต 
นางสาวการะเกษ ชูแผ้ว เทคโนโลยีบัณฑิต 
นายกิตติธร ช้างพลาย เทคโนโลยีบัณฑิต 
นายกิตติพงษ์ ทําจิตรเหมาะ เทคโนโลยีบัณฑิต 
นายกิตติพัฒน์ ชูสุวรรณ เทคโนโลยีบัณฑิต 
นายเกริกฤทธ์ิ มีติ๊บ เทคโนโลยีบัณฑิต 
นางสาวเกศนี รอตศิริ เทคโนโลยีบัณฑิต 
นายเกียรติภูมิ ธรรมใจ เทคโนโลยีบัณฑิต 
นายเกียรติศักดิ์ จันหีบ เทคโนโลยีบัณฑิต 
นายขัตติยะ พิริยะพันธ์ุ เทคโนโลยีบัณฑิต 
นายคเชนทร์ บํารุงตา เทคโนโลยีบัณฑิต 
นายจักพล อาจอาสา เทคโนโลยีบัณฑิต 
นายจักรกฤษณ์ เกษแก้ว เทคโนโลยีบัณฑิต 
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นายจักรกฤษณ์ ทรัพย์เฉลิม เทคโนโลยีบัณฑิต 
นายจักรพงษ์ บุตรพรม เทคโนโลยีบัณฑิต 
นายจักรพันธ์ ซาจิตร์ เทคโนโลยีบัณฑิต 
นายจิตรภาณุ แก้วกันยา เทคโนโลยีบัณฑิต 
นายจิรภัทร ผลศรีพานิชย์ เทคโนโลยีบัณฑิต 
นายจิรายุ พวงนาค เทคโนโลยีบัณฑิต 
นายจิรายุ วัฒนายั่งยืน เทคโนโลยีบัณฑิต 
นายจิรายุ สายเทพ เทคโนโลยีบัณฑิต 
นางสาวจีรพร ลาดนอก เทคโนโลยีบัณฑิต 
นายจีระศักดิ์ สุขรัตน์ เทคโนโลยีบัณฑิต 
นางสาวจุฑามาศ โพธ์ิสุวรรณ เทคโนโลยีบัณฑิต 
นางสาวจุฑารัตน์ ป๎กกาโถ เทคโนโลยีบัณฑิต 
นางสาวจุฬาเกศ สุดชาลี เทคโนโลยีบัณฑิต 
นายชลพรรษ ศรเตจา เทคโนโลยีบัณฑิต 
นายชิติสรรค์ สีชมภู เทคโนโลยีบัณฑิต 
นายชินวัตร แก้วเก้ือหนุน เทคโนโลยีบัณฑิต 
นายชุมพล น้อยอยู่ เทคโนโลยีบัณฑิต 
นายชูศักดิ์ โสภามา เทคโนโลยีบัณฑิต 
นางสาวโชติกา อ่อนศรี เทคโนโลยีบัณฑิต 
นายณชา ธีรานุพัฒนา เทคโนโลยีบัณฑิต 
นางสาวณภัทร์ศรา คําฝอย เทคโนโลยีบัณฑิต 
นายณัฐกิตติ์ จันทร์นุ่ม เทคโนโลยีบัณฑิต 
นายณัฐดนัย เอ่ียมอํ่า เทคโนโลยีบัณฑิต 
นายณัฐธีร์ วีรกุลกิติพงศ์ เทคโนโลยีบัณฑิต 
นายณัฐพล กุลทอง เทคโนโลยีบัณฑิต 

 นายณัฐพล อุตะมะโชค เทคโนโลยีบัณฑิต 
 นายณัฐพัชร์ แผ่ทอง เทคโนโลยีบัณฑิต 
 นายณัฐภูมิ มณียศ เทคโนโลยีบัณฑิต 
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นายณัฐวุฒิ ผู้เกิด เทคโนโลยีบัณฑิต 
นายต่อทรัพย์ วงศ์เอ้ือย เทคโนโลยีบัณฑิต 
นายเตชภณ โชติพฤกษ์ เทคโนโลยีบัณฑิต 
นายทนุศักดิ์ เพชรเทียน เทคโนโลยีบัณฑิต 
นายทศพล บัวรมย์ เทคโนโลยีบัณฑิต 
นายธงชัย ใจตา เทคโนโลยีบัณฑิต 
นายธนดล สิงห์ยศ เทคโนโลยีบัณฑิต 
นายธนพัฒน์ เหมือนอิน เทคโนโลยีบัณฑิต 
นางสาวธนภรณ์ เย็นสถิตย์ เทคโนโลยีบัณฑิต 
นายธนัชพันธ์ เพชรแบน เทคโนโลยีบัณฑิต 
นายธนิต เมยคุณ เทคโนโลยีบัณฑิต 
นายธีรยุทธ เติมช้อย เทคโนโลยีบัณฑิต 
นางสาวนงลักษณ์ เหม็ยคํา เทคโนโลยีบัณฑิต 
นางสาวนติยา คงสวน เทคโนโลยีบัณฑิต 
นางสาวนภัทร์ พวกสุขสวัสดิ์ เทคโนโลยีบัณฑิต 
นายนภาพล พลอาจ เทคโนโลยีบัณฑิต 
นายนวพล มะโน เทคโนโลยีบัณฑิต 
นายนวรพ งิ้วเรือง เทคโนโลยีบัณฑิต 
นายนัฐพล ดวงแก้ว เทคโนโลยีบัณฑิต 
นายนันทศิลป์ มาจม เทคโนโลยีบัณฑิต 
นางสาวนันทิชา งามขํา เทคโนโลยีบัณฑิต 
นางสาวนันทินี บัญดิษฐ เทคโนโลยีบัณฑิต 
นางสาวนันทิยา แหวเมือง เทคโนโลยีบัณฑิต 
นางสาวนํ้าฝน เชื้อกสิการ เทคโนโลยีบัณฑิต 
นายนิคม แจ่มศรี เทคโนโลยีบัณฑิต 
นายนิติธร พุ่มเพชร เทคโนโลยีบัณฑิต 
นายนิตินัย พุทธสาย เทคโนโลยีบัณฑิต 
นายนิรุช เนียมมะโน เทคโนโลยีบัณฑิต 
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นายนิวัฒน์ ใจเถิน เทคโนโลยีบัณฑิต 
นางสาวนิสาชล เดชโท้ เทคโนโลยีบัณฑิต 
นายบรรดาศักดิ์ หล้าไทยสง เทคโนโลยีบัณฑิต 
นายบุญชัย อินกรัด เทคโนโลยีบัณฑิต 
นายบุญแทน เที่ยงอยู่ เทคโนโลยีบัณฑิต 
นายบุญหลง แสนมา เทคโนโลยีบัณฑิต 
นายบุณพจน์ พรหมเผ่า เทคโนโลยีบัณฑิต 
นายปณชัย ปานรักษ์ เทคโนโลยีบัณฑิต 
นายประดิษฐ์ ทิน้อย เทคโนโลยีบัณฑิต 
นางสาวประทานพร จันกระจ่าง เทคโนโลยีบัณฑิต 
นายประนต ย่านสากล เทคโนโลยีบัณฑิต 
นายปรามพล มนต์เหลา เทคโนโลยีบัณฑิต 
นายปริวัฒน์ จันทร์ป๎ญญา เทคโนโลยีบัณฑิต 
นายปรีชา บานเพียร เทคโนโลยีบัณฑิต 
นายปรีชา อุนะวงศ์ เทคโนโลยีบัณฑิต 
นางสาวป๎ทมา กองขา เทคโนโลยีบัณฑิต 
นายปิยะณัฐ คล้ายเดือน เทคโนโลยีบัณฑิต 
นายพรชัย ดินแดง เทคโนโลยีบัณฑิต 
นายพรชัย ทิพมนต์ เทคโนโลยีบัณฑิต 
นายพลวัฒน์ คําเมฆ เทคโนโลยีบัณฑิต 
นายพลวัต บาหลา เทคโนโลยีบัณฑิต 
นายพลวิทย์ กองเครือวัลย์ เทคโนโลยีบัณฑิต 
นางสาวพลอย เทียมเพชร เทคโนโลยีบัณฑิต 
นางสาวพัชรา ชาวสวน เทคโนโลยีบัณฑิต 
นางสาวพัชรินทร์ ชนะมะ เทคโนโลยีบัณฑิต 
นายพัศวุฒิ โพธิขํา เทคโนโลยีบัณฑิต 
นายพีรพล ดํานงค์ เทคโนโลยีบัณฑิต 
นายภาณุพงศ์ อยู่ผา เทคโนโลยีบัณฑิต 
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นายมงคล ใจคํา เทคโนโลยีบัณฑิต 
นายมงคล ผูกสัมพันธ์ เทคโนโลยีบัณฑิต 
นายมงคลฉัตร มากมี เทคโนโลยีบัณฑิต 
นางสาวมณีรัตน์ ศรีสวัสดิ์ เทคโนโลยีบัณฑิต 
นายมนัสชัย ดาบพระทิตย์ เทคโนโลยีบัณฑิต 
นางสาวมัลลิกา สายเครือมอย เทคโนโลยีบัณฑิต 
นายมานะ หงษ์จุ้ย เทคโนโลยีบัณฑิต 
นายมานะ อุดมกระสด เทคโนโลยีบัณฑิต 
นางสาวมาลิษา ท้าวภู่ เทคโนโลยีบัณฑิต 
นายยุทธพงษ์ กําแพงเมืองทอง เทคโนโลยีบัณฑิต 
นางสาวรสจรี เพ็งลํา เทคโนโลยีบัณฑิต 
นายรัฐวุฒิ คงสวัสดิ์ เทคโนโลยีบัณฑิต 
นายรัฐศาสตร์ สรรเสริญพรสุข เทคโนโลยีบัณฑิต 
นางสาวรินรดา ศิริ เทคโนโลยีบัณฑิต 
นางสาวรุ่งไพลิน ป๎ญญาเจริญยิ่ง เทคโนโลยีบัณฑิต 
นางสาวรุ่งฟ้า เอ่ียมชม เทคโนโลยีบัณฑิต 
นายลมกรด พจนะ เทคโนโลยีบัณฑิต 
นายลําพล เอ่ียมอํ่า เทคโนโลยีบัณฑิต 
นายวรพล ใจดี เทคโนโลยีบัณฑิต 
นายวรวิทย์ ยาคําลือ เทคโนโลยีบัณฑิต 
นายวรัญํู สุกันทา เทคโนโลยีบัณฑิต 
นายวรินทร ขอนทอง เทคโนโลยีบัณฑิต 
นายวัชรินทร์ แก้วสูงเนิน เทคโนโลยีบัณฑิต 
นายวัฒนา แสงอรุณ เทคโนโลยีบัณฑิต 
นางสาววารุณี ฉายอรุณ เทคโนโลยีบัณฑิต 
นายวิทยา โภครักษา เทคโนโลยีบัณฑิต 
นายวิทวัส เขม้นเขตวิทย์ เทคโนโลยีบัณฑิต 
นายวิรุธ อ้ายมาศน้อย เทคโนโลยีบัณฑิต 
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นายวิโรจน์ ไพโรจน์ เทคโนโลยีบัณฑิต 
นายวิศรุต แซ่จ้าง เทคโนโลยีบัณฑิต 
นายวีรภัทร พลาพล เทคโนโลยีบัณฑิต 
จ่าอากาศตรีวีระ ประกาพวง เทคโนโลยีบัณฑิต 
นายศราวุฒิ มานะจักร เทคโนโลยีบัณฑิต 
นายศราวุฒิ สําอางค์ผิว เทคโนโลยีบัณฑิต 
นายศราวุฒิ หน่อปรีดา เทคโนโลยีบัณฑิต 
นางสาวศศิชา วงษ์อินทร์ เทคโนโลยีบัณฑิต 
นายศาสตราวุธ อุปแสน เทคโนโลยีบัณฑิต 
นายศุภกิจ ป๎นโน เทคโนโลยีบัณฑิต 
นายศุภชัย ดําสนิท เทคโนโลยีบัณฑิต 
นายศุภชัย ศรีเงิน เทคโนโลยีบัณฑิต 
นายศุภชัย เอ่ียมสอาด เทคโนโลยีบัณฑิต 
นายศุภดิษฐ พุ่มใย เทคโนโลยีบัณฑิต 
นางสาวศุภาดา วงค์แก้ว เทคโนโลยีบัณฑิต 
นางสาวสกาวเดือน ต่ายเทศ เทคโนโลยีบัณฑิต 
นายสมเกียรติ บุญมาก เทคโนโลยีบัณฑิต 
นายสมเจตต์ มีมุข เทคโนโลยีบัณฑิต 
นายสมโภชน์ ส่องแสง เทคโนโลยีบัณฑิต 
นายสรวิศ โพธ์ิเกตุ เทคโนโลยีบัณฑิต 
นายสราวุธ บุญลือ เทคโนโลยีบัณฑิต 
นางสาวสลิตา ป่วนสิงห์ เทคโนโลยีบัณฑิต 
นายสาธิต หินอ่อน เทคโนโลยีบัณฑิต 
นายสิทธิกล แซ่โซ้ง เทคโนโลยีบัณฑิต 
นายสิทธิวัฒน์ อ่อนผา เทคโนโลยีบัณฑิต 
นางสาวสิริรัตน์ เดชา เทคโนโลยีบัณฑิต 
นางสาวสุจารี ตุ้ยบาง เทคโนโลยีบัณฑิต 
นายสุทธิชัย เชิดชู เทคโนโลยีบัณฑิต 
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นายสุทธิพงษ์ ที่สมัคร เทคโนโลยีบัณฑิต 
 นายสุเทพ ป๎้นจันทร์ เทคโนโลยีบัณฑิต 
 นายสุธี ถนอมจิตร เทคโนโลยีบัณฑิต 
 นายสุพจน์ เนียมหอม เทคโนโลยีบัณฑิต 
 นางสาวสุภัทรา บัวนาค เทคโนโลยีบัณฑิต 
 นายสุเมธ สุริยะวงศ์ เทคโนโลยีบัณฑิต 
 นายสุรวัฒน์ เหมือยฝน เทคโนโลยีบัณฑิต 
 นายสุรศักดิ์ วังนาค เทคโนโลยีบัณฑิต 
 นายสุรศักดิ์ เอมอ่ิม เทคโนโลยีบัณฑิต 
 นายสุรัตน์ คงทอง เทคโนโลยีบัณฑิต 
 นายสุริยา บุญนาดี เทคโนโลยีบัณฑิต 
 นายสุริยา บุตรดา เทคโนโลยีบัณฑิต 
 นายสุวัธชัย ใจโปร่ง เทคโนโลยีบัณฑิต 
 นายเสกสรรค์ ตันยี่ เทคโนโลยีบัณฑิต 
 นายเสฎฐวุฒิ ฟูเต๊ป เทคโนโลยีบัณฑิต 
 นางสาวแสงเดือน พลาพล เทคโนโลยีบัณฑิต 
 นายหัสดินทร์ วารินสุ เทคโนโลยีบัณฑิต 
 นายอณุชา เกษี เทคโนโลยีบัณฑิต 
 นายอดิศักดิ์ บัวเวียง เทคโนโลยีบัณฑิต 
 นางสาวอนงลักษณ์ ศรีอ่อน เทคโนโลยีบัณฑิต 
 นายอนันต์ แป้นจันทร์ เทคโนโลยีบัณฑิต 
 นายอนุรักษ์ พิเคราะห์ เทคโนโลยีบัณฑิต 
 นายอนุรักษ์ สาระแสน เทคโนโลยีบัณฑิต 
 นางสาวอนุวนาถ เพ็งลํา เทคโนโลยีบัณฑิต 
 นายอนุสรณ์ ต๊ะใจ เทคโนโลยีบัณฑิต 
 นายอโนชา อยู่ผา เทคโนโลยีบัณฑิต 
 นายอภิชน เต๋ทิ เทคโนโลยีบัณฑิต 
 นายอภิรักษ์ พิทักษ์ศิลาธร เทคโนโลยีบัณฑิต 
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นายอมฤต อินทฉิม เทคโนโลยีบัณฑิต 
 นายอรรถพล ทองนันชัย เทคโนโลยีบัณฑิต 
 นายอรรถพล พุ่มฉัตร เทคโนโลยีบัณฑิต 
 นายอรรถวิทย์ บุญมา เทคโนโลยีบัณฑิต 
 นางสาวอรอนงค์ หอกคํา เทคโนโลยีบัณฑิต 
 นางสาวอลิสา พุกศิริ เทคโนโลยีบัณฑิต 
 นางสาวอัญชลี ฟองธิวงค์ เทคโนโลยีบัณฑิต 
 นายอัฏฐะพร พราหมนุช เทคโนโลยีบัณฑิต 
 นายอายุทธ โพธ์ิมาก เทคโนโลยีบัณฑิต 
 นางสาวอาริษา สนธิพุก เทคโนโลยีบัณฑิต 
 นายอําพล โพธิมา เทคโนโลยีบัณฑิต 
 นายอิทธิพล โมกมัน เทคโนโลยีบัณฑิต 
 นายอุเทน จุ๋ยเกตุ เทคโนโลยีบัณฑิต 
 นายเอกชัย ผลทิพย์ เทคโนโลยีบัณฑิต 
 นายเอกรินทร์ แก้วยะ เทคโนโลยีบัณฑิต 

นางสาวธันย์ชนก บุญเลิศ บริหารธุรกิจบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
นายศุภชัย จันที บริหารธุรกิจบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
นางสาวพรทิพย์ ทิหวาย บริหารธุรกิจบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
นางสาวพัชรีวรรณ อนุศาสนนันท์ บริหารธุรกิจบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

 นายพูนลาภ ครองต๊ะ บริหารธุรกิจบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
 นางสาวสมฤทัย ดีจริง บริหารธุรกิจบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
 นางสาวชนนิกานต์ แซ่อ้ึง บริหารธุรกิจบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
 นางสาวจุฑามาศ เมืองติ๊บ บริหารธุรกิจบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
 นางสาวฟ้า คนโทพรมราช บริหารธุรกิจบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
 นางสาวจิราวรรณ ยาแก้ว บริหารธุรกิจบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
 นางสาวรมณีย์ ขันคํา บริหารธุรกิจบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
 นางสาวเมธาวี ป๎นโย บริหารธุรกิจบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
 นางสาวปาริสา ภู่เกตุ บริหารธุรกิจบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
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นางสาวณัฐณิชา บุญสาใจ บริหารธุรกิจบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
นางสาวมุจรินทร์ ชูศิลป์ บริหารธุรกิจบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
นางสาววิภาดา นิลพันธ์ุ บริหารธุรกิจบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
นายประกอบ ตรรกชนชูชัย บริหารธุรกิจบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
นางสาวไมตรี หวานชิต บริหารธุรกิจบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
นายสิทธิกร ขุนพิลึก บริหารธุรกิจบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
นางสาวชลาลัย แก้วพาก บริหารธุรกิจบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

 นางสาวก้องนภา แซ่ก้ี บริหารธุรกิจบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
 นางสาวมณี แสงส่งเจริญ บริหารธุรกิจบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
 นางสาวสร้อยมณี เอ่ียมเทศ บริหารธุรกิจบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

นางสาวยลดา มีบุญลือ บริหารธุรกิจบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
นางสาวกนกพร มีบุญ บริหารธุรกิจบัณฑิต 
นางสาวกนกพร รอดกสิกรรม บริหารธุรกิจบัณฑิต 
นางสาวกนกวรรณ กล่อมแก้ว บริหารธุรกิจบัณฑิต 
นางสาวกนกวรรณ มีสุข บริหารธุรกิจบัณฑิต 
นางสาวกนลลักษณ์ คีรีอรัณย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 
นางสาวกมลทิพย์ ม่ันคง บริหารธุรกิจบัณฑิต 
นางสาวกรรณิการ์ ดีนุช บริหารธุรกิจบัณฑิต 
นางสาวกฤษณา ชาญเวชศาสตร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 
นางสาวกัญญารัตน์ ภู่บุตร บริหารธุรกิจบัณฑิต 
นางสาวกัญญารัตน์ รัตนวรสกุล บริหารธุรกิจบัณฑิต 
นางสาวกัณฑาภรณ์ แสนม่ี บริหารธุรกิจบัณฑิต 
นางสาวกัณนิการ์ เข็มอุดร บริหารธุรกิจบัณฑิต 
นางสาวกันทิมาพร ระงับราษฎร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 
นางสาวกัลยา ม่วงม่ัน บริหารธุรกิจบัณฑิต 
นางสาวกาญจนา อ่ินคํา บริหารธุรกิจบัณฑิต 
นางสาวกิตติยา อรุณลักณ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 
นางสาวกิติยา จําปา บริหารธุรกิจบัณฑิต 
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นางสาวกุญช์กานต์ กรณ์พนิตวุฒิคุณ บริหารธุรกิจบัณฑิต 
นางสาวเกศรา กาป๎ญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต 
นางสาวเกศสุดา กิจนาค บริหารธุรกิจบัณฑิต 
นางสาวเกษร ชุมเชื้อ บริหารธุรกิจบัณฑิต 
นางสาวขนิษฐา พิลึก บริหารธุรกิจบัณฑิต 
นางสาวขวัญฤดี พรมแสน บริหารธุรกิจบัณฑิต 
นางสาวจริยา ปิงแก้ว บริหารธุรกิจบัณฑิต 
นางสาวจริยาภรณ์ จันทร์สุข บริหารธุรกิจบัณฑิต 
นายจักรภัทร ปูกันกะ บริหารธุรกิจบัณฑิต 
นายจักรภัทร สัญญะวิชัย บริหารธุรกิจบัณฑิต 
นางสาวจันจิรา ดีพุ่ม บริหารธุรกิจบัณฑิต 
นางสาวจิรภา ขําเพ็ชร บริหารธุรกิจบัณฑิต 
นางสาวจิราภรณ์ เพชรเภร ี บริหารธุรกิจบัณฑิต 
นายจิรายุวัฒน์ ทองนิต บริหารธุรกิจบัณฑิต 
นางสาวจิราวรรณ มาน้อย บริหารธุรกิจบัณฑิต 
นางสาวจุฑาทิพย์ ทิพทํา บริหารธุรกิจบัณฑิต 
นางสาวจุฑารัตน์ ฝากดี บริหารธุรกิจบัณฑิต 
นางสาวจุฑารัตน์ หลักชัย บริหารธุรกิจบัณฑิต 
นางสาวเจนจิรา แซ่หมี บริหารธุรกิจบัณฑิต 
นางสาวเจนจิรา รักษาริกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 
นางสาวฉวรรค์ ยี่โสดสารี บริหารธุรกิจบัณฑิต 
นางสาวฉัตรฑริการ์ สมิงใหญ่ บริหารธุรกิจบัณฑิต 
นางสาวฉัตรดา เดชอารัญ บริหารธุรกิจบัณฑิต 
นางสาวชณากานต์ บุญรอด บริหารธุรกิจบัณฑิต 
นางสาวชนกนันท์ เจริญวงษ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 
นางสาวชนม์นิภา ม่วงสุข บริหารธุรกิจบัณฑิต 
นางสาวชโนวรรณ คุ้มน่วม บริหารธุรกิจบัณฑิต 
นางสาวชรินทร์ทิพย์ สอนวันดี บริหารธุรกิจบัณฑิต 
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นางสาวชลธิชา แสงเมล์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 
นายชัยกฤษ คงอรุณ บริหารธุรกิจบัณฑิต 
นายชัยวัฒน์ คําแล บริหารธุรกิจบัณฑิต 
นางสาวชานิสา อํ่าทอง บริหารธุรกิจบัณฑิต 
นางสาวชิดชบา ณ บริหารธุรกิจบัณฑิต 
นางสาวโชติกา อินเลี้ยง บริหารธุรกิจบัณฑิต 
นายไชยวัฒน์ กล่ําน้อย บริหารธุรกิจบัณฑิต 
นางสาวญาณภัทร ทองสูงเนิน บริหารธุรกิจบัณฑิต 
นางสาวญาณิษา บริจันทร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 
นายณัฐนันท์ ศรกองแดง บริหารธุรกิจบัณฑิต 
นางสาวณัฐพร ชาลีบัว บริหารธุรกิจบัณฑิต 
นางสาวณัฐพร มากเมือง บริหารธุรกิจบัณฑิต 
นายณัฐพล คงสมุด บริหารธุรกิจบัณฑิต 
นายณัฐพิศุทธ์ิ ป๎ญญากาวิน บริหารธุรกิจบัณฑิต 
นายณัฐวุฒิ แนวทอง บริหารธุรกิจบัณฑิต 
นางสาวณิชกานต์ บุญปาล บริหารธุรกิจบัณฑิต 
นางสาวณิชาภา ภูมิพระธาตุ บริหารธุรกิจบัณฑิต 
นางสาวดวงกมล ดิเรกศรี บริหารธุรกิจบัณฑิต 
นางสาวดวงหทัย พุทธวงค์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 
นายดามพ์ พระอําพร บริหารธุรกิจบัณฑิต 
นางสาวดารารัตน์ อยู่กรัด บริหารธุรกิจบัณฑิต 
นายตฤณกาญจน์ นาดี บริหารธุรกิจบัณฑิต 
นางสาวทัตพร จิตต์แก้วป๎ญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต 
นางสาวทิพยา เทพสุวรรณ บริหารธุรกิจบัณฑิต 
นางสาวทิพวรรณ พงพนาพาเจริญ บริหารธุรกิจบัณฑิต 
นายธนเทพ วรชินา บริหารธุรกิจบัณฑิต 
นางสาวธนพร มหาภาส บริหารธุรกิจบัณฑิต 
นายธนพล พงศ์สุทธิยากร บริหารธุรกิจบัณฑิต 
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นายธนวัฒน์ วิริยา บริหารธุรกิจบัณฑิต 
นางสาวธนาพร ชาติรักษ บริหารธุรกิจบัณฑิต 
นายธเนศ ระวังภัย บริหารธุรกิจบัณฑิต 
นายธวัชชัย คําปึง บริหารธุรกิจบัณฑิต 
นางสาวธัญญกานต์ สินสอน บริหารธุรกิจบัณฑิต 
นางสาวธัญญรัตน์ กําดี บริหารธุรกิจบัณฑิต 
นางสาวธันย์ชนก จันกัน บริหารธุรกิจบัณฑิต 
นางสาวธารารัตน์ ใจดี บริหารธุรกิจบัณฑิต 
นางสาวธิดา นาเมืองรักษ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 
นางสาวธิดาวดี สมพวก บริหารธุรกิจบัณฑิต 
นายธีร์ธวัช ยาฉาย บริหารธุรกิจบัณฑิต 
นางสาวนงค์ลักษณ์ พีป่วน บริหารธุรกิจบัณฑิต 
นายนพพล ปามา บริหารธุรกิจบัณฑิต 
นางสาวนพวรรณ ไตรรัตน์วุฒิป๎ญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต 
นางสาวนภัสวรรณ แซ่ม้า บริหารธุรกิจบัณฑิต 
นางสาวนภาลัย พิทักษ์คามเขต บริหารธุรกิจบัณฑิต 
นางสาวนรารัตน์ ขันอินทร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 
นายนราศักดิ์ เมฆเขียว บริหารธุรกิจบัณฑิต 
นางสาวนฤมล หอมรื่น บริหารธุรกิจบัณฑิต 
นางสาวน้องนุช สมัคร บริหารธุรกิจบัณฑิต 
นายนัฐพล ก้อนจ้าย บริหารธุรกิจบัณฑิต 
นายนัฐวุฒิ พันธ์ุวิทยากูล บริหารธุรกิจบัณฑิต 
นางสาวนารีรัตน์ กนกสิงห์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 
นางสาวนํ้าเพชร พระไกร บริหารธุรกิจบัณฑิต 
นางสาวนํ้าฟ้า บัวจํา บริหารธุรกิจบัณฑิต 
นางสาวนิชานาถ บัวเป็ง บริหารธุรกิจบัณฑิต 
นายนิรันดร์ กันเอ้ียง บริหารธุรกิจบัณฑิต 
นางสาวนิศารัตน์ วีรพันธ์ุรัตน์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 



 97 

นางสาวนิสา กัญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต 
นางสาวบรรจงจิต โต๊ะลายเทศ บริหารธุรกิจบัณฑิต 
นายบรรณสรณ์ แซ่จ้าง บริหารธุรกิจบัณฑิต 
นายบริรักษ์ โทแดงน้อย บริหารธุรกิจบัณฑิต 
นายบัณฑิตย์ ลิ่มเงิน บริหารธุรกิจบัณฑิต 
นายบันเทิง จรูญจามีกรกุล บริหารธุรกิจบัณฑิต 
นางสาวบุญยะอร วิเศษนันท์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 
นางสาวเบ็ญจรงค์ เดชะผล บริหารธุรกิจบัณฑิต 
นางสาวเบญญทิพย์ รอดกสิกรรม บริหารธุรกิจบัณฑิต 
นายปฎิภาณ ล้านคํา บริหารธุรกิจบัณฑิต 
นางสาวปนัดดา ช่างทํา บริหารธุรกิจบัณฑิต 
นางสาวปภาวรินท์ ป๎นนันท์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 
นางสาวประกายมุข บัวพรม บริหารธุรกิจบัณฑิต 
นายประทิน ชื่นบาน บริหารธุรกิจบัณฑิต 
นางสาวประวีณา ติ๊บหล้า บริหารธุรกิจบัณฑิต 
นางสาวปรัชญา น้อยผล บริหารธุรกิจบัณฑิต 
นายปรัชญา อินทโชติ บริหารธุรกิจบัณฑิต 
นายปริ่มเปรมมินตร์ นันทะใจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 

 นางสาวปริษา ทานุวัตร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 
 นางสาวปรีณาพรรณ ทองพูน บริหารธุรกิจบัณฑิต 
 นางสาวปรียานุช ขุนค้ํา บริหารธุรกิจบัณฑิต 
 นายปวรุตม์ จํารุณฉาย บริหารธุรกิจบัณฑิต 
 นางสาวปวีณ์ธิดา มะโนวงษ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 
 นางสาวปวีณา สุยะตุ่น บริหารธุรกิจบัณฑิต 
 นางสาวป๎ทมวรรณ นาคสมพันธ์ุ บริหารธุรกิจบัณฑิต 
 นางสาวปาณิตา แก้วมา บริหารธุรกิจบัณฑิต 
 นางสาวปาหนัน โชติคัคนานต์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 
 นายปิยะเชษฐ์ เดชสถิตย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 
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นางสาวปิยะดา บุญสูง บริหารธุรกิจบัณฑิต 
 นางสาวพจนา อ่ิมวงษ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 
 นางสาวพรทิพย์ เวียงไพรพลอย บริหารธุรกิจบัณฑิต 
 นางสาวพรธิดา สุวรรณ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 
 นางสาวพรพิมล จันทร์สิงห์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 
 นางสาวพรพิสุทธ์ิ แสงแก้ว บริหารธุรกิจบัณฑิต 
 นายพลรัตน์ นารังษี บริหารธุรกิจบัณฑิต 
 นางสาวพัชรภรณ์ ลบเกตุ บริหารธุรกิจบัณฑิต 
 นางสาวพัชราพรรณ สุวรรณจันทรา บริหารธุรกิจบัณฑิต 
 นางสาวพัชราภรณ์ ใจเสมอ บริหารธุรกิจบัณฑิต 
 นางสาวพัชรีภรณ์ บ่วงเพ็ชร บริหารธุรกิจบัณฑิต 
 นางสาวพิชญาภัค ทองมา บริหารธุรกิจบัณฑิต 
 นางสาวพิชยาภา ม่ันเกตุวิทย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 
 นางสาวพิระดี สังขาว บริหารธุรกิจบัณฑิต 
 นางสาวพิฤาพร คําหล้า บริหารธุรกิจบัณฑิต 
 นายพีรพล บางแบ่ง บริหารธุรกิจบัณฑิต 
 นายพีรภัทร - บริหารธุรกิจบัณฑิต 
 นางสาวพีรยา พรมประดิษฐ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 
 นางสาวเพ็ชรี เกิดแก้ว บริหารธุรกิจบัณฑิต 
 นางสาวเพ็ญประกาย ตาดา บริหารธุรกิจบัณฑิต 
 นางสาวแพรวพรรณ อุดมบารมีอนันต์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 
 นางสาวแพรวรุ้ง อารยพัฒนกุล บริหารธุรกิจบัณฑิต 
 นายโพธิชัย เขียวสีทอง บริหารธุรกิจบัณฑิต 
 นางสาวไพลิน พรมมาก บริหารธุรกิจบัณฑิต 
 นางสาวภัสราพร สรรเสริญ บริหารธุรกิจบัณฑิต 
 นางสาวภานุมาศ จันจอน บริหารธุรกิจบัณฑิต 
 นางสาวภาวิณี กงจักร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 
 นางสาวมณฑาทิพย์ ศรีบุญ บริหารธุรกิจบัณฑิต 
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นางสาวมณีรัตน์ จ๋ีคีรีวุธ บริหารธุรกิจบัณฑิต 
 นางสาวมัทนา ป๎นหล้า บริหารธุรกิจบัณฑิต 
 นายมีลี ท้าววัฒนากุล บริหารธุรกิจบัณฑิต 
 นางสาวเมทินี คงเมือง บริหารธุรกิจบัณฑิต 
 นางสาวเมธาพร ไชยเสน บริหารธุรกิจบัณฑิต 
 นางสาวโยสิยาห์ คําเขื่อน บริหารธุรกิจบัณฑิต 
 นางสาวรติชา นันพิชัย บริหารธุรกิจบัณฑิต 
 นางสาวรัชนีวรรณ เกิดช่าง บริหารธุรกิจบัณฑิต 
 นางสาวรัตนา สิทธิสงคราม บริหารธุรกิจบัณฑิต 
 นายรุ่ง มาประดิษฐ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 
 นางสาวรุ่งนภา ไชยวงศ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 
 นายรุ่งโรจน์ สว่างไพบูลย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 
 นายฤทธิไกร อุปกุล บริหารธุรกิจบัณฑิต 
 นางสาววรรณภา ตรงดี บริหารธุรกิจบัณฑิต 
 นางสาววรรณิดา วิชัยต๊ะ บริหารธุรกิจบัณฑิต 
 นางสาววรรณิสา ขอนแก่น บริหารธุรกิจบัณฑิต 
 นางสาววรลักษณ์ เฉื่อยทอง บริหารธุรกิจบัณฑิต 
 นางสาววราพร ไวเกษตรกรณ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 
 นางสาววราภรณ์ นารอด บริหารธุรกิจบัณฑิต 
 นายวสันต์ ทิหวาย บริหารธุรกิจบัณฑิต 
 นางสาววันทนา อุตโม บริหารธุรกิจบัณฑิต 
 นางสาววันเพ็ญ อินพหล บริหารธุรกิจบัณฑิต 
 นางสาววันวิภา ไพรธรรมดา บริหารธุรกิจบัณฑิต 
 นายวิชัย เน้ือไม้ บริหารธุรกิจบัณฑิต 
 นางสาววิรวรรณ พรมจันทร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 
 นายวีระชัย คําส่ง บริหารธุรกิจบัณฑิต 
 นายศรัณย์ ปานเผื่อน บริหารธุรกิจบัณฑิต 
 นางสาวศรีชวัล จันทมัชนกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 
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นางสาวศรีสวรรค์ สุทธวิรีสรรค์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 
 นางสาวศศิกานต์ คีรีระลึก บริหารธุรกิจบัณฑิต 
 นายศักดิธัช อินเตชะ บริหารธุรกิจบัณฑิต 
 นางสาวศิริทิพย์ สิงห์วี บริหารธุรกิจบัณฑิต 
 นางสาวศิรินทรา วงค์โห้ บริหารธุรกิจบัณฑิต 
 นางสาวศิรินทรา วิสภักดิ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 
 นางสาวศิริพร ทองเรือง บริหารธุรกิจบัณฑิต 
 นางสาวศิริพร นาอุ๋ย บริหารธุรกิจบัณฑิต 
 นางสาวศิริลักษณ์ ทุ่งคํา บริหารธุรกิจบัณฑิต 
 นางสาวศุภรัตน์ ถมทอง บริหารธุรกิจบัณฑิต 
 นางสาวสกุลณา จันทร์เทพ บริหารธุรกิจบัณฑิต 
 นายสมชาย ป่าเขาคุ้มครอง บริหารธุรกิจบัณฑิต 

นางสาวสมปอง ศรีคงทน บริหารธุรกิจบัณฑิต 
นางสาวสมฤดี ทองพุฒ บริหารธุรกิจบัณฑิต 
นางสาวสมหญิง เขียวลี บริหารธุรกิจบัณฑิต 
นางสาวสโรชา แสงเพชร บริหารธุรกิจบัณฑิต 
นายสันติราษฎร์ กาชัย บริหารธุรกิจบัณฑิต 
นายสันติสุข กาญจนพันธ์บุญ บริหารธุรกิจบัณฑิต 
นายสาธิต ทวีจิตกรกุล บริหารธุรกิจบัณฑิต 
นางสาวสาลินี แสงสุภา บริหารธุรกิจบัณฑิต 
นายสิทธิชัย จันทรังษี บริหารธุรกิจบัณฑิต 
นายสิทธิรักษ์ สิทธิแปง บริหารธุรกิจบัณฑิต 
นางสาวสิริพร สุวรรณจันทรา บริหารธุรกิจบัณฑิต 
นางสาวสิริมา หลวงชัย บริหารธุรกิจบัณฑิต 
นางสาวสิริวิมล ทับจีน บริหารธุรกิจบัณฑิต 
นายสืบสกุล วชิรบรรจง บริหารธุรกิจบัณฑิต 
นางสาวสุกัญญา นิพัฒน์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 
นางสาวสุจิตรา เกตุแก้ว บริหารธุรกิจบัณฑิต 
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นางสาวสุชาดา สัมพันธ์ุอารยะ บริหารธุรกิจบัณฑิต 
นางสาวสุดทิวา จันทร์เกิด บริหารธุรกิจบัณฑิต 
นางสาวสุดาทิพย์ กระมล บริหารธุรกิจบัณฑิต 
นางสาวสุดารัตน์ แก้วทรัพย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 
นางสาวสุดารัตน์ ประทุมไชย บริหารธุรกิจบัณฑิต 
นางสาวสุดารัตน์ รอดเล็ก บริหารธุรกิจบัณฑิต 
นายสุธน รอดเขียว บริหารธุรกิจบัณฑิต 
นางสาวสุธิดา เขตุการ บริหารธุรกิจบัณฑิต 
นางสาวสุธิดา คลีพิมาย บริหารธุรกิจบัณฑิต 
นางสาวสุนิดา เพชรรัตน์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 
นางสาวสุนิศา ตาแปง บริหารธุรกิจบัณฑิต 
นางสุนิษา นาคศรีสุข บริหารธุรกิจบัณฑิต 
นางสาวสุนิสา โปร่งจิตร บริหารธุรกิจบัณฑิต 
นางสาวสุปรียา ประพฤต ิ บริหารธุรกิจบัณฑิต 
นางสาวสุพรรษา ดุษฎี บริหารธุรกิจบัณฑิต 

 นางสาวสุพัตรา คําบุญ บริหารธุรกิจบัณฑิต 
 นางสาวสุพัตรา ประเสริฐสิทธ์ิ บริหารธุรกิจบัณฑิต 
 นางสาวสุพิชญา รุ่งรัตน์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 
 นางสาวสุภาพร บุญอยู่คร บริหารธุรกิจบัณฑิต 
 นางสาวสุภาภรณ์ ตะวันใกล้รุ่ง บริหารธุรกิจบัณฑิต 
 นางสาวสุภาภรณ์ สียะ บริหารธุรกิจบัณฑิต 
 นางสาวสุภาวดี ภู่ชํานาญ บริหารธุรกิจบัณฑิต 
 นางสาวสุมาลินี จันเป็ง บริหารธุรกิจบัณฑิต 
 นางสาวสุวรีย์ ก้อนหย่า บริหารธุรกิจบัณฑิต 
 นายเสกสรร ฤทธาภิรมย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 
 นางสาวเสาวลักษณ์ อนุพัฒน์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 
 นางสาวโสภิดา คําไวโย บริหารธุรกิจบัณฑิต 
 นางสาวหทัยชนก เอ่ียมสําอางค์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 
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นายอดิศักดิ์ คุ้มวงษ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 
 นางสาวอนุชตรา สุจิตรา บริหารธุรกิจบัณฑิต 
 นายอนุชิต วงค์ษา บริหารธุรกิจบัณฑิต 
 นางสาวอภิญญา จินาเขียว บริหารธุรกิจบัณฑิต 
 นางสาวอรณี เชิดสวรรค์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 
 นางสาวอรณี ม่ันกสิกรรม บริหารธุรกิจบัณฑิต 
 นางสาวอรทัย เขื่อนใจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 
 นายอรรถพล กันเกตุ บริหารธุรกิจบัณฑิต 
 นางสาวอริสา ชาลีรักษ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 
 นายอลงกรณ์ ก้อนแก้ว บริหารธุรกิจบัณฑิต 
 นางสาวอังคณา ประมูล บริหารธุรกิจบัณฑิต 
 นางสาวอัชราพร พุ่มฉัตร บริหารธุรกิจบัณฑิต 
 นางสาวอัญชลี อ่อนเทศ บริหารธุรกิจบัณฑิต 
 นายอัสนี จันป้อตา บริหารธุรกิจบัณฑิต 
 นางสาวอารยา คํากล่อม บริหารธุรกิจบัณฑิต 
 นางสาวอารียา เข็มกลัด บริหารธุรกิจบัณฑิต 
 นางอุดมลักษณ์ เมฆเขียว บริหารธุรกิจบัณฑิต 
 นายพิทยา แสนอุด บัญชีบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

นางสาวชื่นจิตร์ รอดแก้ว บัญชีบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
นางสาวหน่ึงฤทัย สิงห์เรือง บัญชีบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
นางสาววันทิวา โกสุมา บัญชีบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
นางสาววัชรากร อินคลองใหม่ บัญชีบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

 นางสาวจารุภรณ์ สุขฉ่ํา บัญชีบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
 นางสาวธารารัตน์ ไข่เกตุ บัญชีบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
 นายคเณศ เกตุแก้ว บัญชีบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
 นางสาวสุวิมล กลําภักดิ์ บัญชีบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
 นางสาวจันทร์จิรา แรงเขตการ บัญชีบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
 นางสาวมณีรัตน์ ตราชูคงคา บัญชีบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
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นางสาวรสสุคนธ์ จีนเพชร บัญชีบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
 นางสาวศิรินภา แสงอรุณ บัญชีบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
 นางสาวเจนจิรา กลิ่นรอง บัญชีบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

นางสาวชื่นใจ รอดแก้ว บัญชีบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
นางสาวนุชฎาพร ขุนณรงค์ บัญชีบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
นางสาวมินตรา อุดร บัญชีบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
นางสาวกัญญารัตน์ แสงมณี บัญชีบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
นางสาวจิราพร ศรีรุ้ง บัญชีบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
นางสาววรรณรัตน์ แสนแก้ว บัญชีบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
นางสาวเพ็ญนภา อภิชัยนภากุล บัญชีบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
นายมนัส ป๎้นแตง บัญชีบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
นางสาวสริมน นาคศิริกุลชัย บัญชีบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
นางสาวสาธิญา แกล้วกล้า บัญชีบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
นางสาวสุธิดา ถิ่นจาด บัญชีบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

 นางสาวชื่นฤทัย จุปะมัดตัง บัญชีบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
 นางสาวปิยนุช สรรพอุดมฤกษ์ บัญชีบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
 นางสาวนิสา อยู่พ่วง บัญชีบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
 นางสาวนฤมล พันธะเสน บัญชีบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
 นางสาววลัยพร ศรีสุธรรม บัญชีบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
 นางสาวปรียาภรณ์ สามารถกุล บัญชีบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
 นางสาวมนฤดี คล้ายแก้ว บัญชีบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
 นางสาวศรินทรา เปล่งปลั่ง บัญชีบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
 นายพีระศักดิ์ แสงแก้ว บัญชีบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
 นางสาวนฤมล ศรีสุข บัญชีบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

นางสาววันเพ็ญ น่ิมนวล บัญชีบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
นางสาวกนกวรรณ วังคีรี บัญชีบัณฑิต 

 นางสาวกมลชนก พัฒนพรพงศ์ บัญชีบัณฑิต 
 นางสาวกรกาญจน์ มีทอง บัญชีบัณฑิต 
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นางสาวกฤตยา บัวบาน บัญชีบัณฑิต 
 นายกฤษฎา จักษุสุวรรณ บัญชีบัณฑิต 
 นางสาวกล่อมจิตต์ โสภา บัญชีบัณฑิต 
 นางสาวกัญสุชญา จีรจิตรภากร บัญชีบัณฑิต 
 นางสาวกัลยา จันพุด บัญชีบัณฑิต 
 นางสาวเกศกมลกานต์ ลีลา บัญชีบัณฑิต 
 นางสาวเกศรา พันธ์เรือง บัญชีบัณฑิต 
 นายเกษม อนันต์ไมตรีพร บัญชีบัณฑิต 
 นางสาวเกษวาริน มีสุข บัญชีบัณฑิต 
 นางสาวขจี พลพรม บัญชีบัณฑิต 
 นางสาวขันติยาภรณ์ สุขเจริญ บัญชีบัณฑิต 
 นางสาวจันจิรา สุขบุตร บัญชีบัณฑิต 
 นางสาวจันทรา มาน้อย บัญชีบัณฑิต 
 นางสาวจารุวรรณ เจ่ียสมบุญ บัญชีบัณฑิต 
 นางสาวจิตตาวดี กลิ่นจันทร์ บัญชีบัณฑิต 
 นางสาวจิตสุภา นัดครีพ บัญชีบัณฑิต 
 นางสาวจีรานันท์ แซ่ลี บัญชีบัณฑิต 
 นางสาวจีราพร เพ็งยิ้ม บัญชีบัณฑิต 
 นางสาวจุฑาภรณ์ ศรีสุภา บัญชีบัณฑิต 
 นางสาวจุฑามาศ เตชะลู่ บัญชีบัณฑิต 
 นางสาวเจนจิรา ศักดิ์ศรี บัญชีบัณฑิต 
 นางสาวฉัตรชนก แก้วเกตุ บัญชีบัณฑิต 
 นางสาวชนนิกานต์ สุขดี บัญชีบัณฑิต 
 นางสาวชลธิชา ชํานิสูงเนิน บัญชีบัณฑิต 
 นางสาวชลนิชา กองแก้ว บัญชีบัณฑิต 
 นางสาวชลลดา บุญกัน บัญชีบัณฑิต 
 นายชัยพร พงศ์ภูสุวิมล บัญชีบัณฑิต 
 นางสาวฐิติพร มณีวรรณ์ บัญชีบัณฑิต 
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นางสาวณปภัช เพชรรัตน์ บัญชีบัณฑิต 
 นางสาวณปภัช สมใจไพรพฤกษ์ บัญชีบัณฑิต 
 นางสาวณัชญ์ฐานิสร์ แสงเดือน บัญชีบัณฑิต 
 นางสาวดวงใจ ตื้อแก้ว บัญชีบัณฑิต 
 นางสาวดารินทร์ แก้วแสง บัญชีบัณฑิต 
 นายต่อศักดิ์ คลังต่วน บัญชีบัณฑิต 
 นายธนกร จันน้อย บัญชีบัณฑิต 
 นายธนกร บรรจงธรรม บัญชีบัณฑิต 
 นางสาวธนพร แสงดี บัญชีบัณฑิต 
 นายธวัชชัย สังข์แดง บัญชีบัณฑิต 
 นางสาวธัญญา อุป๎จจ๊ะ บัญชีบัณฑิต 
 นางสาวธัญญาพร โพธ์ิเปี่ยม บัญชีบัณฑิต 
 นางสาวธัญลักษณ์ คําพิระแปง บัญชีบัณฑิต 
 นางสาวธิดารัตน์ ไชยสิทธ์ิ บัญชีบัณฑิต 
 นางสาวนฤพรกมล ภู่สงค์ บัญชีบัณฑิต 
 นายนลทวัช ยาโน บัญชีบัณฑิต 
 นางสาวนัฎยา ทวีชัยไพศาล บัญชีบัณฑิต 
 นางสาวนันทิตา บุญญสิทธิกุล บัญชีบัณฑิต 
 นางสาวนิศาชล ทองรักษ์ บัญชีบัณฑิต 
 นางสาวเนริตา ตาลาน บัญชีบัณฑิต 
 นางสาวบุญยรัตน์ สามงามมี บัญชีบัณฑิต 
 นางสาวบุษณีกร เกตุพงษ์ บัญชีบัณฑิต 
 นางสาวบุษบา การังใจ บัญชีบัณฑิต 
 นางสาวเบญจวรรณ แก้ววงษ์ศรี บัญชีบัณฑิต 
 นางสาวปนัดดา พรมหิรัญ บัญชีบัณฑิต 
 นางสาวปภัสรา หอมสมบัติ บัญชีบัณฑิต 
 นางสาวปภัสสร จุลละนันท์ บัญชีบัณฑิต 
 นางสาวปรียารัตน์ รอดนิล บัญชีบัณฑิต 
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นางสาวปุณณภา ดีประเสริฐ บัญชีบัณฑิต 
 นางปุณยกัญจน์ หาญขุนทด บัญชีบัณฑิต 
 นางสาวพนิดา แสงแก้ว บัญชีบัณฑิต 
 นางสาวพรชิตา ยะเก๋ียงงํา บัญชีบัณฑิต 
 นางสาวพรพรรณ สีเทียน บัญชีบัณฑิต 
 นางสาวพรพิมล น้อยจันทร์ บัญชีบัณฑิต 
 นางสาวพรไพลิน แสนยะ บัญชีบัณฑิต 
 นางสาวพรรณี ถาวร บัญชีบัณฑิต 
 นางสาวพรรณี บุญมีสง่า บัญชีบัณฑิต 
 นางสาวพัชนิดา มณีชื่น บัญชีบัณฑิต 
 นางสาวพัชรา อาทร บัญชีบัณฑิต 
 นางสาวพามิตรา อินนาค บัญชีบัณฑิต 
 นางสาวพิชามญช์ พูลสมบัติ บัญชีบัณฑิต 
 นางสาวพิมล จันทร์เกิด บัญชีบัณฑิต 
 นางสาวเพ็ญพิชชา ใจกาวิล บัญชีบัณฑิต 
 นางสาวแพรวผกา บึกหาญ บัญชีบัณฑิต 
 นางสาวไพริน สิงห์สุวรรณ์ บัญชีบัณฑิต 
 นางสาวไพลิน ปิ่นคํา บัญชีบัณฑิต 
 นางภัทรวดี ตันเวหาศิริกุล บัญชีบัณฑิต 
 นางสาวภัทรา รักธัญกร บัญชีบัณฑิต 
 นางสาวภัทราพร พระตลับ บัญชีบัณฑิต 
 นางสาวมณีพรรณ จันทร์ควง บัญชีบัณฑิต 
 นางสาวมนศิญาณ์ คําฟู บัญชีบัณฑิต 
 นางสาวมลรัตน์ พิลึก บัญชีบัณฑิต 
 นางสาวมุกดา หงษ์โต บัญชีบัณฑิต 
 นางสาวเมทินี ทับเกิด บัญชีบัณฑิต 
 นางสาวรสสุคนธ์ จูด้วง บัญชีบัณฑิต 
 นางสาวระวิชล มะโนสา บัญชีบัณฑิต 
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นางสาวรัชดาพร บุญทา บัญชีบัณฑิต 
 นางสาวรัตนากร กลั่นสุธน บัญชีบัณฑิต 
 นางสาวรัตนาภรณ์ ใจแสน บัญชีบัณฑิต 
 นางสาวรุ่งอรุณ ปาแสนกุล บัญชีบัณฑิต 
 นางสาวรุจิรา อินทพงษ์ บัญชีบัณฑิต 
 นางสาวเรวดี บดีรัฐ บัญชีบัณฑิต 
 นางสาวลีลาวดี สีกาลัง บัญชีบัณฑิต 
 นายวทัญํู จรรยาสุภาพ บัญชีบัณฑิต 
 นางสาววนิดา คําบรรลือ บัญชีบัณฑิต 
 นางสาววรพรรณ สังข์ทอง บัญชีบัณฑิต 
 นางสาววราภรณ์ เมฆี บัญชีบัณฑิต 
 นางสาววันนิสา ใจเงิน บัญชีบัณฑิต 
 นางสาววันวิสา ขัดสาย บัญชีบัณฑิต 
 นางสาววัลธิชา รู้การ บัญชีบัณฑิต 
 นางสาววาสนา ทรัพย์ลาน บัญชีบัณฑิต 
 นางสาววาสนา ศรีขํา บัญชีบัณฑิต 
 นางสาววาสนา สร้อยแก้ว บัญชีบัณฑิต 
 นางสาววิจิตรา แจ่มหม้อ บัญชีบัณฑิต 
 ว่าที่ ร.ต.หญิงวิไลพรรณ ว่านพิทักษ์วงศ์ บัญชีบัณฑิต 
 นายวีระพงษ์ อินพ่วง บัญชีบัณฑิต 
 นางสาวศรัญญา พุ่มคํา บัญชีบัณฑิต 
 นางสาวศศพินทุ์ เจตจิตร์ บัญชีบัณฑิต 
 นางสาวศศลักษณ์ เจตจิตร์ บัญชีบัณฑิต 
 นางสาวศิรินยา ตันกรณ์ บัญชีบัณฑิต 
 นางสาวศิริภัทร อ่ิมโอษฐ์ บัญชีบัณฑิต 
 นางสาวศิริวรรณ การะเวก บัญชีบัณฑิต 
 นางสาวศิริวรรณ พุทธพันธ์ บัญชีบัณฑิต 
 นางสาวศิริวรรณ วงษ์คํา บัญชีบัณฑิต 
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นางสาวศุภางค์ เกตุแก้ว บัญชีบัณฑิต 
 นางสาวสมใจ ดีเจริญ บัญชีบัณฑิต 
 นางสาวสมฤทัย ฆารประเดิม บัญชีบัณฑิต 
 นางสาวสรยา แสนก๋า บัญชีบัณฑิต 
 นางสาวสายธารัตน์ ราชอุ่น บัญชีบัณฑิต 
 นางสาวสาวิตรี กุลยอด บัญชีบัณฑิต 
 นางสาวสาวิตรี บุญเหลือ บัญชีบัณฑิต 
 นางสาวสิริจิตต์ ฉัตรกวินกานต์ บัญชีบัณฑิต 
 นางสาวสิริพร พิชิตบรรพต บัญชีบัณฑิต 
 นางสาวสุณิศา ปะระปิน บัญชีบัณฑิต 
 นางสาวสุธามาศ เงินนา บัญชีบัณฑิต 
 นางสาวสุนิษา อุดมสุข บัญชีบัณฑิต 
 นางสาวสุนิสา ปวงคําใจ บัญชีบัณฑิต 
 นางสาวสุนิสา ปูกันกะ บัญชีบัณฑิต 
 นางสาวสุพัตรา สุนทรวิพาค บัญชีบัณฑิต 
 นางสาวสุภัทรศร พุฒเกิด บัญชีบัณฑิต 
 นางสาวสุมาลี ทองป๎้น บัญชีบัณฑิต 
 นายสุรศักดิ์ แหลมหลัก บัญชีบัณฑิต 
 นางสาวสุริยา แซ่ลี บัญชีบัณฑิต 
 นางสาวสุวรรณี เทากมลเดช บัญชีบัณฑิต 
 นางสาวสุวิษา พุ่มห้วยรอบ บัญชีบัณฑิต 
 นางสาวหทัยชนก ดํารงไทยตระกูล บัญชีบัณฑิต 
 นางสาวอชิรญาณ์ เย็นชุ่ม บัญชีบัณฑิต 
 นายอภิสร เกตุเนตร บัญชีบัณฑิต 
 นางสาวอมรรัตน์ โพธ์ิสุพรรณ บัญชีบัณฑิต 
 นางสาวอมรรัตน์ หมูยา บัญชีบัณฑิต 
 นางสาวอรทัย จีนตู่ บัญชีบัณฑิต 
 นางสาวอรอนงค์ วงค์อุ้ย บัญชีบัณฑิต 
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นางสาวอรุณพร จันทน บัญชีบัณฑิต 
 นางสาวอาภรณ์ สิงห์สี่หม่ืน บัญชีบัณฑิต 
 นางสาวอาภาพร คีรีคํารณ บัญชีบัณฑิต 
 นางสาวอาภาภรณ์ พลาพล บัญชีบัณฑิต 
 นางสาวอาภาภรณ์ โสรส บัญชีบัณฑิต 
 นางสาวอาภาภัทร กันทะวงค์ บัญชีบัณฑิต 
 นางสาวอาริษา เงินอาจ บัญชีบัณฑิต 
 นางสาวอารียา ทิพย์สุข บัญชีบัณฑิต 
 นางสาวอารีรัตน์ แป้นจันทร์ บัญชีบัณฑิต 
 นางสาวอําพรรัตน์ ลพเกตุ บัญชีบัณฑิต 
 นายอําพล แขวงเพชร บัญชีบัณฑิต 
 นางสาวอุไรวรรณ บดีรัฐ บัญชีบัณฑิต 
 นางสาวกัญญา ทองเครือ นิเทศศาสตรบัณฑิต 

นายกีรติภัทร มีฐานะ นิเทศศาสตรบัณฑิต 
นางสาวชุติมา วินัยธรรม นิเทศศาสตรบัณฑิต 
นางสาวธนาภรณ์ เกิดเฉื่อย นิเทศศาสตรบัณฑิต 
นางสาวธนาภรณ์ วังคํา นิเทศศาสตรบัณฑิต 
นางสาวพัชราวดี ชูมี นิเทศศาสตรบัณฑิต 
นางสาวเพ็ญนภา บุญเกตุ นิเทศศาสตรบัณฑิต 
นางสาววรรณภา รู้บุญ นิเทศศาสตรบัณฑิต 
นางสาวสุธิดา สถาพรพิทักษ์ นิเทศศาสตรบัณฑิต 
นางสาวสุพัตรา ชุ่มผ่อง นิเทศศาสตรบัณฑิต 

 นางสาวสุพิชชา สุขสมบัติ นิเทศศาสตรบัณฑิต 
 นางสาวปุณยนุช โพธ์ิอ่วม ศิลปศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

นางสาวกมลรัตน์ ใจม่ัน ศิลปศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
นางสาวอารียา ไทยเมือง ศิลปศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
นางสาวณภัทร บุญพูลเกิด ศิลปศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
นางสาวอรอุษา แสงสิริปรีชา ศิลปศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
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นางสาวณัฐนันท์ คงยิ่งใหญ่ ศิลปศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
นางสาวนาตยา อรุณอร่ามศรี ศิลปศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
นางสาวรัตติญาภรณ์ รอดตะเภา ศิลปศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
นางสาวพิชญธิดา ยมนา ศิลปศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

 นางสาวสุธาสิณี อินคํา ศิลปศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
 นางสาวภัทรานิษฐ์ เลิศกสิกรณ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
 นางสาวภิญญาพัชญ์ อยู่ดี ศิลปศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
 นางสาววิลัยพร ฤทธ์ิแก้ว ศิลปศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
 นายธนาคาร เพ็ญฉาย ศิลปศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
 นางสาวสุกัญญา เด่นดวง ศิลปศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

นางสาวณัฐนันท์ เวทสุวรรณ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
นางสาวรัตน์ติการณ์ คําฤกษ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
นางสาววเรศ จําปาเครือ ศิลปศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
นางสาวนุชจเรศ บุญน้อย ศิลปศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
นางสาวสุพัตรา บัวบุญ ศิลปศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
นางสาวธัญญารัตน์ จุ่นคง ศิลปศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

 นางสาวอรทัย เจียมพล ศิลปศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
 นางสาวรุ่งนภา ป๎ญญาทอง ศิลปศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
 นางสาวกชกร ลูกแก้ว ศิลปศาสตรบัณฑิต 

นางสาวกนกวรรณ สุขทรัพย์ ศิลปศาสตรบัณฑิต 
นางสาวกมลชนก ระสูงเนิน ศิลปศาสตรบัณฑิต 
นางสาวกรกนก สุดใจ ศิลปศาสตรบัณฑิต 
นางสาวกรณิกา วรอินทร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต 
นางสาวกัญญาภัค มาชัน ศิลปศาสตรบัณฑิต 
นางสาวกัญญารัตน์ ธรรมใจ ศิลปศาสตรบัณฑิต 
นางสาวกันยากร พวงศรี ศิลปศาสตรบัณฑิต 
นางสาวกาญจนาพร กลิ่นเรณู ศิลปศาสตรบัณฑิต 
นางสาวกาญจนาพร ศรีนวล ศิลปศาสตรบัณฑิต 
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นางสาวกานดา ต่ายหาสุข ศิลปศาสตรบัณฑิต 
นายเกียรติศักดิ์ กลิ่นทุ่ง ศิลปศาสตรบัณฑิต 
นางสาวจันทร์ธิดา หวังดี ศิลปศาสตรบัณฑิต 
นางสาวจิรวรรณ พิลึก ศิลปศาสตรบัณฑิต 
นางสาวจิราภรณ์ เพ็งเลิก ศิลปศาสตรบัณฑิต 
นางสาวจิราวรรณ ยะหัวฝาย ศิลปศาสตรบัณฑิต 
นางสาวจุฑามาศ คุ้มเมฆ ศิลปศาสตรบัณฑิต 
นางสาวเจนจิรา ปาต๊ะ ศิลปศาสตรบัณฑิต 
นางสาวเจนจิรา วิเศษพงษ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต 
นายฉัตรชัย มีสุขเกษม ศิลปศาสตรบัณฑิต 
นางสาวชลดา มีเพชร ศิลปศาสตรบัณฑิต 
นายชัยวัฒน์ โชคพิทักษ์สมบัติ ศิลปศาสตรบัณฑิต 
นายชานนท์ สุขเกตุ ศิลปศาสตรบัณฑิต 
นางสาวชาลิตา ชาติขยัน ศิลปศาสตรบัณฑิต 
นางสาวโชติมณี พึ่งพิบูลย์ ศิลปศาสตรบัณฑิต 
นางสาวณัฏฐ์ชญา ใจสม ศิลปศาสตรบัณฑิต 
นางสาวณัฐริกานต์ จันทรรัตนศิริ ศิลปศาสตรบัณฑิต 
นางสาวณัตินี ยั่งวิวัฒน์กุล ศิลปศาสตรบัณฑิต 
นางสาวทิพย์สุดา ปะฉิมมะ ศิลปศาสตรบัณฑิต 
นางสาวเทียนทิพย์ สังกา ศิลปศาสตรบัณฑิต 
นายธัชชัย ฟูมั่น ศิลปศาสตรบัณฑิต 
นางสาวธัญรดา เกษสาคร ศิลปศาสตรบัณฑิต 
นางสาวธารทิพย์ ศรีรักษา ศิลปศาสตรบัณฑิต 
นางสาวนภัสวรรณ พุ่มสลิด ศิลปศาสตรบัณฑิต 
นายนรินทร์ ดอนคําใจ ศิลปศาสตรบัณฑิต 
นางสาวนริศรา ธงฉัตร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต 
นางสาวนฤนาถ เทศประสิทธ์ิ ศิลปศาสตรบัณฑิต 
นายนฤพนธ์ ปานฤทธ์ิ ศิลปศาสตรบัณฑิต 
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นายนฤมิตร อ่อนเตี้ยง ศิลปศาสตรบัณฑิต 
นางสาวนลินรัตน์ เอ่ียมน้อย ศิลปศาสตรบัณฑิต 
นางสาวนัยนา สว่างรุ่งเรืองกุล ศิลปศาสตรบัณฑิต 
นางสาวนารีรัตน์ เตรียมพล ศิลปศาสตรบัณฑิต 
นางสาวนํ้าฝน วิเศษกสิกรณ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต 
นางสาวนํ้าฟ้า แซเผือก ศิลปศาสตรบัณฑิต 
นางสาวนิจวิภา ยืนยงค์ ศิลปศาสตรบัณฑิต 
นางสาวนิตยา จันศิริ ศิลปศาสตรบัณฑิต 
นางสาวนิภาพร คําชุ่ม ศิลปศาสตรบัณฑิต 
นางสาวนิภาวรรณ หม่อนกันทา ศิลปศาสตรบัณฑิต 
นางสาวนุสรา สกุลงาม ศิลปศาสตรบัณฑิต 
นางสาวเนตรชนก สีสุข ศิลปศาสตรบัณฑิต 
นางสาวเนตรนรินทร์ แสงสุข ศิลปศาสตรบัณฑิต 
นางสาวบุษกร แก้วกาหลง ศิลปศาสตรบัณฑิต 
นางสาวเบญจมาศ ลีสม ศิลปศาสตรบัณฑิต 
นางสาวเบญจวรรณ กันยามา ศิลปศาสตรบัณฑิต 
นางสาวประกายแก้ว จันคง ศิลปศาสตรบัณฑิต 
นางสาวปรานต์ โพธ์ิมาก ศิลปศาสตรบัณฑิต 
นายปราโมทย์ คีรีอภิสิทธ์ิ ศิลปศาสตรบัณฑิต 
นางสาวปวีณา จันทร ศิลปศาสตรบัณฑิต 
นางสาวปวีณา พลเก่ง ศิลปศาสตรบัณฑิต 
นายป๎ณณวัฒน์ ช่อชั้น ศิลปศาสตรบัณฑิต 
นางสาวปาจรีย์ บรรเทิงจิตย์ ศิลปศาสตรบัณฑิต 
นายปิยะชาติ ปานทิพย์สิริ ศิลปศาสตรบัณฑิต 
นางสาวพรนัชชา วรรณ์วิจิตร ศิลปศาสตรบัณฑิต 
นางสาวพรพรรณ ฉ่วยนู ศิลปศาสตรบัณฑิต 
นางสาวพรลินี สุดไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต 
นางสาวพัชราพร มะล ิ ศิลปศาสตรบัณฑิต 
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นางสาวพิราวรรณ แสงพันธ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต 
นายพีรพล มีอ่อน ศิลปศาสตรบัณฑิต 
นางสาวเพชรวาริน จันทร์อินทร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต 
นายภัชฎา เหมือยไธสง ศิลปศาสตรบัณฑิต 
นางสาวภัศรา กุลนันทคุณ ศิลปศาสตรบัณฑิต 
นางสาวมณฑา นาคสังข์ ศิลปศาสตรบัณฑิต 
นายยุทธนา มณีจินตนา ศิลปศาสตรบัณฑิต 
นางสาวยุภาภรณ์ จําเนียรพล ศิลปศาสตรบัณฑิต 
นางสาวรวิภา เรืองประดิษฐ ศิลปศาสตรบัณฑิต 
นางสาวรุ่งทิวา เหลือศรีจันทร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต 
นางสาวลัดดาวัลย์ ช่างปรับ ศิลปศาสตรบัณฑิต 
นายวรพล ป๎ญสุรินทร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต 
นางสาววรรณา ชัยพิพัฒน์ ศิลปศาสตรบัณฑิต 
นางสาววรัญญา เพ็ชรมีศรี ศิลปศาสตรบัณฑิต 
นายวัชระ อินสุข ศิลปศาสตรบัณฑิต 
นางสาววันทนา ยอดป๎ญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต 
นางสาววาณุกา ดิษสวน ศิลปศาสตรบัณฑิต 
นายวารินทร์ คําแล่น ศิลปศาสตรบัณฑิต 
นายวารุฒ คูณจันทร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต 

 นางสาววิจิตรา เครือแดง ศิลปศาสตรบัณฑิต 
 นางสาววิจิตรา หินแก้ว ศิลปศาสตรบัณฑิต 
 นางสาววิภาพร อ่องสุข ศิลปศาสตรบัณฑิต 
 นายวีรภัทร วัฒนศิริ ศิลปศาสตรบัณฑิต 
 นายวีระชัย หงษ์จีน ศิลปศาสตรบัณฑิต 
 นายวุฒิภาพันธ์ ส้มอินทร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต 
 นางสาวศศิประภา ชลพันธ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต 
 นางสาวศิริรัตน์ สิงห์หะ ศิลปศาสตรบัณฑิต 
 นางสาวศิริวิภา เครือคําลาง ศิลปศาสตรบัณฑิต 
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นางสาวศุภนิดา นามสง่า ศิลปศาสตรบัณฑิต 
 นางสาวศุภสุตา รุ่งเรือง ศิลปศาสตรบัณฑิต 
 นางสาวสมฤทัย ไข่เกตุ ศิลปศาสตรบัณฑิต 
 นายสมศักดิ์ เส็งคิม ศิลปศาสตรบัณฑิต 
 นางสาวสรญา ทีม ี ศิลปศาสตรบัณฑิต 
 นางสาวสันทราย ทองศรี ศิลปศาสตรบัณฑิต 
 นางสาวสายธาร พันพรม ศิลปศาสตรบัณฑิต 

นายสาโรจน์ มูลเขียว ศิลปศาสตรบัณฑิต 
นางสาวสิรีวิชญ์ ดิษบุรี ศิลปศาสตรบัณฑิต 
นางสาวสุดารัตน์ เชื้อบุญมี ศิลปศาสตรบัณฑิต 
นายสุทธิชัย คัมภีร์อาญา ศิลปศาสตรบัณฑิต 
นางสาวสุทัตตา ช่อแก้ว ศิลปศาสตรบัณฑิต 
นางสาวสุธาทิพย์ ทรัพย์อยู่ ศิลปศาสตรบัณฑิต 
นางสาวสุธาสินี เทียนแจ่ม ศิลปศาสตรบัณฑิต 
นางสาวสุธิดา เพชรหมัด ศิลปศาสตรบัณฑิต 
นางสาวสุนทรี คงสมทรง ศิลปศาสตรบัณฑิต 
นางสาวสุพัตรา กลิ่นจันทร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต 
นางสาวสุภากร มีพุ่ม ศิลปศาสตรบัณฑิต 
นางสาวสุภาวดี มีบุตร ศิลปศาสตรบัณฑิต 
นางสาวสุมินตรา สิงห์โต ศิลปศาสตรบัณฑิต 
นางสาวสุรีรัตน์ เสียงเย็น ศิลปศาสตรบัณฑิต 
นางสาวเสาวลักษณ์ อําไพพิศ ศิลปศาสตรบัณฑิต 
นายแสงประเสริฐ แซ่กือ ศิลปศาสตรบัณฑิต 
นายอดิศร เครือรุณ ศิลปศาสตรบัณฑิต 
นายอนุรักษ์ ศรีสวัสดิ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต 
นางสาวอภิรดี หาดบุตร ศิลปศาสตรบัณฑิต 

 นายอรรถพล ปานทิพย์ ศิลปศาสตรบัณฑิต 
 นางสาวอลิสา พลเรือง ศิลปศาสตรบัณฑิต 
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นางสาวอัมพวัน จอนพงษ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต 
 นางสาวอาพรรัตน์ ยอดเกษ ศิลปศาสตรบัณฑิต 
 นางสาวอาภัสนันท์ เติมผาสุขเจริญ ศิลปศาสตรบัณฑิต 
 นางสาวอาภา บัวเขียว ศิลปศาสตรบัณฑิต 
 นางสาวอารียา ศรีกําพล ศิลปศาสตรบัณฑิต 
 นางสาวอําพรรณ ยิ่งสกุล ศิลปศาสตรบัณฑิต 
 นางสาวกชกร หล้าไทยสง นิติศาสตรบัณฑิต 

นางสาวกาญจนา เทศนา นิติศาสตรบัณฑิต 
นางสาวกาญจนา มิฟองฟู นิติศาสตรบัณฑิต 
นายขวัญชัย กลิ่นนุ่ม นิติศาสตรบัณฑิต 
นางสาวขวัญสุดา ค้ําชู นิติศาสตรบัณฑิต 
นางสาวฐิตารัตน์ พิสิทธ์ิวุฒิกุล นิติศาสตรบัณฑิต 
นายณรงค์ศักดิ์ โพธ์ิอ่อง นิติศาสตรบัณฑิต 
นายณัฐกิตติ์ โพธ์ิงาม นิติศาสตรบัณฑิต 
นางสาวณัฐชาวีย์ ดนัยนารีกุล นิติศาสตรบัณฑิต 
นายณัฐพล โตน้อย นิติศาสตรบัณฑิต 
นายธนกร เสมาฉิม นิติศาสตรบัณฑิต 
นางสาวธมลวรรณ บุญหนัก นิติศาสตรบัณฑิต 

 นางสาวธัญยธรณ์ อัครพิสิษฐ์ นิติศาสตรบัณฑิต 
 นางสาวธันย์ชนก รุ่งโรจน์ นิติศาสตรบัณฑิต 
 นางสาวธิดารัตน์ โพธิบัลลังค์ นิติศาสตรบัณฑิต 
 นายนราวุฒิ หมีโชติ นิติศาสตรบัณฑิต 
 ร้อยตํารวจโทหญิงนฤมล วิชาวงษ์ นิติศาสตรบัณฑิต 
 จ่าอากาศตรีปภาวิน หม่ืนไกร นิติศาสตรบัณฑิต 
 นายปรัชญา พิญญะคุณ นิติศาสตรบัณฑิต 
 นางสาวปริศนา ประโมณะกัง นิติศาสตรบัณฑิต 
 ร้อยตํารวจเอกป๎ญจะ คงเมือง นิติศาสตรบัณฑิต 
 นางสาวป๎ทมพร ใจครัว นิติศาสตรบัณฑิต 
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สิบตํารวจโทพงศธร แก้วตา นิติศาสตรบัณฑิต 
 สิบตํารวจโทพชร น้อยยม นิติศาสตรบัณฑิต 
 นางสาวเพ็ญพิชชา สิงห์วี นิติศาสตรบัณฑิต 
 นายเพิ่มพูน ไร่นุ่น นิติศาสตรบัณฑิต 

นางสาวภัสรา ตั๋นทา นิติศาสตรบัณฑิต 
นางสาวมาลัยพร วิรัญจันทร์ นิติศาสตรบัณฑิต 
สิบตํารวจตรียศพล เล็กประเสริฐ นิติศาสตรบัณฑิต 
นายยุทธนา นุ่มน่วม นิติศาสตรบัณฑิต 
ร้อยตํารวจเอกวรทัศน์ ศรีดาเดช นิติศาสตรบัณฑิต 
นางสาววัชรี อินทรเกษม นิติศาสตรบัณฑิต 
นางสาววิภาดา สู่สุข นิติศาสตรบัณฑิต 

 นางสาวศศิมา คําป๎น นิติศาสตรบัณฑิต 
 นางสาวศิริพร บรรจง นิติศาสตรบัณฑิต 
 นางสาวสกุณา เอ่ียมสอาด นิติศาสตรบัณฑิต 
 นางสาวสุชาดา สุรวิทย์ นิติศาสตรบัณฑิต 

นางสาวสุธิดา ปาระมี นิติศาสตรบัณฑิต 
นางสาวสุภาภรณ์ เฉียงเหนือ นิติศาสตรบัณฑิต 
นางสาวสุรีรัตน์ จันธิดา นิติศาสตรบัณฑิต 
นายเสกสรรค์ ใจซ่ือดี นิติศาสตรบัณฑิต 
สิบตํารวจโทอมรเทพ เพชรทิม นิติศาสตรบัณฑิต 

 นางสาวอัญเชิญ สายศร นิติศาสตรบัณฑิต 
 นายอําพล ว่าวเพชร นิติศาสตรบัณฑิต 
 นายเกียรติศักดิ์ โพธ์ิกาศ ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 

นายเฉลิมพงษ์ หลั่งแร่ ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
นายณรงค์ศักดิ์ บูลย์ประมุข ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
นางสาวณัฐธิชา มะลิพรม ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
นางสาวดาวพระศุกร์ ทองคุ้ม ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
นายทรงกลด บัวติ๊บ ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
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นายธนพัฒน์ ยิ้มเกตุ ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
นายพลพันธ์ จ่ันมาก ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
นายพิมาน ผิวมา ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
นายมงคล มีสุข ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
นางสาวรัตนาภรณ์ เกตุแก้ว ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
นายรินชัย รักษาชลธาร ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
นางสาววรางคณา ยมเกิด ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
นางสาวสมฤทัย ประการะนัง ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 

 นางสาวสุรีย์มาศ จินดารัตน์ ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
 นายอนุวัฒน์ บัวสําลี ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
 นายอภิรักษ์ หิรัณรัศมี ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
 นายเอราวัณ ปอยู ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
 นางสาวชลิตา ศิรภัสธนาพงศ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
 นางสาวกุลฤทัย ไกรงาม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
 นางสาวเกษสุดา ทิพย์บรรจงสุข รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
 นายภูสิทธิ ปุกแก้ว รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
 นางสาวพรสวรรค์ ดาวกรกฎ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
 นางสาวอรุณวรรณ ศรีเพชร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
 นางสาวประโลม ถมทอง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
 นางสาวกุลฤดี ไกรงาม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
 นางสาวกนกพร เริงสูงเนิน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

นางสาวกมลวรรณ เปรมบุญ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
นายกฤษฎา เดชบุรัมย์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
นางสาวกสมน น้อยสุข รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
นางสาวกัณฐมณี ทิพมาศ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
นางสาวกัณฐิกา ประทุมแมน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
นางสาวกัณฐิกา แสงเพชร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
นายกิตติศักดิ์ อยู่รอด รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
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นายกิติพงษ์ วิชัยวงษ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
นางสาวแคทรีญา อินกรัด รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
นายจักรกฤษณ์ จันทร์รักษ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
นางสาวจันทร์ศิลา นุชแมว รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
นายจารุกิตต์ ม่ิงทองโต รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
นางสาวจุฑาพร ชั่งทอง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
นางสาวจุฑามาศ บัววราภรณ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

 นางสาวจุฬาลักษณ์ ศรีพุก รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 นายชญานนท์ นันท์ตา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 นางสาวชนกนันท์ ชัยสงคราม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 นางสาวชนินาถ ชัยสงคราม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 นายชวกร แก้วลือไชย รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 นายชัยกฤต ภูมิธนาวุฒิ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 นายชัยมงคล เงินเมือง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 นายชาตรี ผ่องฉวี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 นายไชยพศ ถาวรสุข รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 นางสาวญาณิศา แก้วอ่อน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 นางสาวณัฎฐา จันแดง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 นางสาวณัฏฐ์ชานันท์ วงศ์นากนากร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 นางสาวณัฐนิกา นํ้าเพ็ชร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 จ่าอากาศตรีณัฐพงศ์ ศรีคชไกร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 นายณัฐวุฒิ คงไม้สีเงิน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 นายณัฐวุฒิ สุดสาคร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 นางสาวณัฐศิริ เชาว์วิวัฒนากุล รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 นายไดอิจิ มุงขุนทด รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 นายทรงพล สงพัด รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 นางสาวทัศนีย์ ครุฑแก้ว รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 นายทินกร รัตนกุล รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
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นางสาวทิมทอง เสวตพยัคฆ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 นางสาวทิวารัตน์ เสมอชน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 นายธนกรณ์ ตุ่นคํา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 นายธนพงษ์ แย้มกสิกิจ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 นายธนพล ชาญสมา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 นายธนวัฒน์ ตุ่นคํา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 นายธวิช สีลา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 นายธีรศักดิ์ สืบกระพันธ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 นายนพรัตน์ มะนูญ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 นางสาวนภาพร โพธิบัลลังค์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 นางสาวนฤภร ขอนทอง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 นางสาวนลพรรณ เพ็ชรทอง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 นางสาวนวศิลป์ ภู่เปี่ยม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 นายนันธวัช กลั่นเรือง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 นางสาวนํ้าอ้อย ใจดี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 นางสาวนุจรินทร์ เอ่ียมละออ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 นางสาวบุษกร พงษ์ภานิช รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 นายประชารัฐ ซาหว้า รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 นางสาวปวิตรา ประเสริฐสุข รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 นางปิยะฉัตร หม่ืนยา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 นายพงษ์ศักดิ์ ฤทธ์ิรชตะ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 นายพยุหเกียรติ เลขา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 นายพรชัย ต๊ะส ุ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 นางสาวพรมทอง แซ่อ้ัง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 นางสาวพรรณทิพย์ภา ทิพยผ่อง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 นางสาวพลอย คําม่ัน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 นางสาวพิชญา สมศักดิ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 นายพิทักษ์ วันมา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
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นายพิทักษ์ธง เป็งมาวงค์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 นายพิมล เพียสุระ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 นายพิษณุ ระหว่างปี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 นายพีรบูรณ์ นวลเป้า รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 นางสาวเพราพิลาส ชัยฤทธ์ิ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 นางสาวไพลิน กุลบุตรชัยชาญ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 นายภัคธร เหมือนขุนทด รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 นางสาวภัชรา วนาไผท รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 นายภัทรพล ล้วนพิลึก รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 นางสาวภัทราภรณ์ เกตุมธุพจน์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 นายภานุวัฒน์ กุมผัน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 นางสาวมธุรินทร์ กลิ่นศรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 นางสาวมนัสนันท์ พิมพา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 นางสาวรสชรินทร์ สีใส รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 นางสาวรัชนีกร มณีนก รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 นางสาวรัญชิดา แช่มชื่น รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 นางสาวรัตติกาล ขวัญวารี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 นางสาวรุ่งทิพย์ กล้าหาญ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 นางสาวรุ่งนภา ผิวสว่าง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 นายรุ่งศักดิ์ เหมือนเพ็ชร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 นางสาวเรืองนภา ผะอบ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 นางสาวลักษมีพัฒน์ เถอะจ๋า รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 นางสาวลําพู จันทร์เพ็ญ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 นางสาววณิชชา ไหลเจริญ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 นางสาววรรญา ยืนยงค์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 นางสาววรรณพร ม่วงเกษม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 นางสาววรรณวิศา ดียิ่งเจริญกุล รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 นางสาววริศรา สุขใส รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
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นายวัชรพงษ์ วะรังศรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 นายวัชระ ฉันพลันรังสี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 นางสาววันวิสา โพธ์ิยอด รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 นางสาววาสนา บางชะโลม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

นางสาววาสินี กรพิทักษ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
นางสาววิภารัตน์ จิรพจนานนท์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
นางสาววิราวรรณ คงทอง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
นายวุฒิชัย อนันตวุฒิ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
นางสาวเวณิกา ระโส รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
นางสาวศนิวรรณ แสนบุญเรือง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
นางสาวศรสวรรค์ ทับทิมศรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
นางสาวศรัญญา ศรีป๎้นพริ้ง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
นายศิมารมณ์ คงเมือง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

 นางสาวศิรินทร์ชญา อ่ิมเอิบ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 นางสาวศิริภรษ์ ม้ิมทอง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 นางสาวศิริรักษ์ เรียบฮวด รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 นางสาวศิริรัตน์ โพธ์ิทอง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 นายศุภลักษ์ ตองใจ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 นางสาวศุภิศรา จีนขว้ัน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 นางสาวสนันทิญา กล่องชู รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 นายสราวุฒิ เครือเนตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 นายสาธิต จันทฤก รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 นางสาวสินีนาถ นุ่มเกลี้ยง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 นางสาวสุกัญญา เกษมญาติ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 นางสาวสุฑามาศ คําภิมาบุตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 นางสาวสุธาสินี ไพรเถื่อน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 นางสาวสุธิดา บัวประเสริฐ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 นางสาวสุธิดา หม่ันเขตกรณ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
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นางสาวสุนิสา ก้อนหิน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 นางสาวสุปราณี ประชารังสรรค์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 นางสาวสุพรรณศา ทองพูล รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 นางสาวสุพรรษา โค้วมณี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 นางสาวสุพัชรี นาคโควงษ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 นายสุภโชค หมู่มาก รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 นางสาวสุภัสรา เกตุเก้า รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 นางสาวสุภาวดี อ่อนเกตุ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 นางสาวสุมารินทร์ หลํานุ้ย รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 นางสาวสุมิตรา แสนจินดา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 นางสาวสุรีพร น่วมสกุลณี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 นางสาวสุวชิราพรรณ พรจันทรารักษ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 นางสาวสุวรรณรัตน์ ศิริวัฒน์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 นางสาวสุวิสา โกษฐโสม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 นายเสกสรร วาปีโก รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 นายอดิศักดิ์ เขียวสน่ัน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 นายอธิวัฒน์ ขัดผาบ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 นายอนิรุตน์ ล่อกา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 นางสาวอนุสรา น้อยทะรงค์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 นายอภิชาติ พลอาชา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 นายอภิรักษ์ ตาอริยวงศ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 นายอภิรักษ์ รอดกสิกรรม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 นางสาวอรพิชา ก้อนนคร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 นายอรรถพล นกออก รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 นางสาวอลิษา ลังการ์พินธ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 นางสาวอักษรสวรรค์ เป้วัด รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 นายอัคเดช ไพบูลย์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 นางสาวอัจฉรา พันธ์ชาติ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
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นางสาวอัญชลี ผลเศรษฐี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 นางสาวอิศราภรณ์ คีรีรมย์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 นางสาวอุษา สุขแป้น รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 นายเอกราช พลศักดิ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
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ภาคผนวก 
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ภาพถ่ายการเข้ารับพระราชทาน 
ปริญญาบัตรที่ถูกต้อง 
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ภาพถ่ายการเข้ารับพระราชทาน 
ปริญญาบัตรที่ถูกต้อง 
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ภาพถ่ายการเข้ารับพระราชทาน 
ปริญญาบัตรไม่ถูกต้อง 

 
1. รูปท่าไม่สวยเข้าไม่ถึงจุดรับ 

 
สาเหตุ    คนรับ (จุด 15) เข้าไม่ถึงจุดรับ 

การแก้ไข   ก้าว 2 ก้าว (เข้าจุดรับ) 
 

2. รูปภาพซ้อน เห็นคนที่รับไปแล้ว (จุดที่ 16) 

 
สาเหตุ  คนถอยหลัง (จุด 16) ถอยช้า/ถอยไม่ถึง 45 องศา 

การแก้ไข 1. รับเร็ว ถอยเร็ว   2. ถอยหลัง 45 องศา 
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3. รูปภาพซ้อน เข้าไปเบียดคนก าลังรับ

 
 

4. รูปถ่ายไม่เห็นหน้า 

 

 
 

สาเหตุ  คนเข้ารับ (จุด 15) พะวงถอยหลัง/เหลียวมองหลัง 
การแก้ไข ขณะรับปริญญาบัตร มองที่ปริญญาบัตร 
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5. รูปหัวของคนข้างหลัง 

 
 

สาเหตุ  คนจุดที่ 14 โค้งมากเกินไป 
การแก้ไข คนจุด 14 โค้งเฉพาะหัว อย่าโค้งทั้งตัว 

 
6. รูปเอียงตัวรับ 

 
การแก้ไข  เหยียบจุดรับ (15 เท้า/ชิดเท้า) 
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บัณฑิตที่ผิดปกติ เช่น ตาบอด ขาและมือผิดปกติ  
และนั่งรถเข็น ก็สามารถเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้ 
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ขั้นตอนการตรวจสอบ Covid-19 
 

ขั้นตอนที่ 1 จุดวัดอุณหภูมิ 
- บัณฑิตเข้าแถวเพื่อรอวัดอุณหภมูิ โดยเข้าแถวตรงระเบียงทางเดินก่อนเข้า

อาคารบริหารกลาง 
- การเข้าแถวแบ่งเป็น 2 แถว 

ขั้นตอนที่ 2 จุดรับบัตรคิว 
- บัณฑิตวัดอณุหภมูิเรยีบร้อยแล้ว ให้ไปรับบัตรคิวสติกเกอร์บาร์โคด้และถาดใส่

เลือด 
- เมื่อตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแลว้ ให้บัณฑิตไปท่ีโต๊ะแพทยเ์จาะเลอืด 

ขั้นตอนที่ 3 จุดเจาะเลือด และทดสอบเลือด 
- บัณฑิตเข้าแถวเพื่อพบแพทย์และเจาะเลือด 
- แพทย์ทาการหยดน้ ายาทดสอบเลือดตดิสติกเกอร์ที่ถาดเลือด 
- เมื่อท ารายการเรียบร้อยแล้ว ให้บัณฑิตเดินข้ึนบันไดไปช้ัน 2 

ขั้นตอนที่ 4 จุดวางถาดเลือด และวิเคราะห์ผลเลือด 
- บัณฑิตเดินขึ้นบันไดมาชั้น 2 
- ให้บัณฑิตเดินไปยังห้องขวามือ เพื่อวางถาดเลือด 
- แพทย์จะใช้เวลาในการทดสอบเลือดประมาณ 15 นาท ี
- เมื่อทารายการเรียบร้อยแล้ว ให้บัณฑิตเดินออกไปยังจดุรอผลเลือด 

ขั้นตอนที่ 5 จุดรอผลเลือด 
- บัณฑิตนั่งรอผลเลือดตามลาดับคิวผ่านจอแสดงผล 
- เมื่อถึงลาดับคิวแล้วใหไ้ปยังจุดตรวจสอบผลเลือด และตดิสติกเกอร์ที่ จุดที่ 6 

ขั้นตอนที่ 6 จุดติดสติกเกอร์ 
- บัณฑิตรับการตดิสติกเกอร์ กรณผีลเลือดเป็น - (ลบ) ให้ติดสติ๊กเกอร์และเดิน

ออกไปบันไดชั้นท่ี 1 
- กรณีที่บัณฑติไปรับการตรวจละเอียดจุดที่ 7 กรณีที่ผลเลือดเป็น + (บวก) 

ขั้นตอนที่ 7 จุดตรวจแบบละเอียด PCR 
- แพทย์จะทาการตรวจสอบแบบละเอียด (PCR) 
- ตรวจแบบละเอียดเป็น - ให้ไปยงัจุดติดสติ๊กเกอร์ ท่ี 6 
- กรณีผลเลือดเป็น + (บวก) ระงับการรับพระราชทานปรญิญาบตัร 
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แผนที่...วิทยาเขตสะลวง-ขี้เหล็กหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
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เส้นทางการเดินทางสู่หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
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ทรงผมบัณฑิตหญิง 
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ทรงผมบัณฑิตชาย 
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รองเท้าบัณฑิตหญิง 
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รองเท้าบัณฑิตชาย 
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หมายเลขโทรศัพท์ เพื่อติดต่อประสานงานบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง โทรศัพท์ 
ผศ.ดร.เลเกีย  เขียวด ี รักษาการผู้อ านวยการกองพัฒนานกัศึกษา 085-8018697 
ผศ.ดร.ขวัญชัย ขัวนา หัวหน้างานองค์การบริหารนกัศึกษา 081-6449098 
น.ส.ปราณี  แผนดี งานเวชศึกษาป้องกันและบริการสุขภาพ 087-7350401 
นายณะราทิ  น้อยม่วง งานวางแผนและประกันคุณภาพ 095-3256888 
นายกิตติกร  กลา้แข็ง งานพัสดุ 062-9282596 
น.ส.กัญญารัตน์  ค าม ี งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 083-2729013 
นางสาวนารีรัตน์ กนกสิงห ์ งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 095-0129888 
นายวุฒิชยั อาจกลา้ งานทุนการศึกษาทัว่ไป 087-8424085 
นายอนวุัฒน์  แนไพร งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 087-7285401 
น.ส.โสรยา  วรนุช งานธุรการ 087-4165244 
นายทนงศักดิ์  ก๋าค าต๊ะ งานกีฬาและนันทนาการ 088-7639811 
นายอัจฉริยะ  งามงอนคีร ี งานเวชศึกษาป้องกันและบริการสุขภาพ 090-7472788 

 
 
ที่ปรึกษา 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี 
กองบรรณาธิการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลเกีย เขยีวด ี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชัย ขัวนา 
บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา 

ผู้จัดท า 
 นายอนุวัฒน์  แนไพร 
 

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร https://std.kpru.ac.th 
โทรศัพท์ 055-706-555 ต่อ 1303, 1373 
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