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สารแสดงความยินดีกับบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
 ขอต๎อนรับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรทุกทํานที่ส าเร็จ
การศึกษาและได๎ เข๎ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
ประจ าปีการศึกษา 2560 – 2562  กลับสูํรั้วแสดขาวอีกครั้งหนึ่งในโอกาสที่
เข๎ารํวมกิจกรรมการฝึกซ๎อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2565 นี้ 
และในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ครูขอเป็นตัวแทนของผู๎บริหาร คณาจารย์และ
เจ๎าหน๎าที่ กลําวแสดงความชื่นชมยินดีกับทุกทําน ในโอกาสที่ผํานมาที่ทํานได๎
ส าเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิต  มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ได๎เข๎าสูํอาชีพที่พึง
ปรารถนา หลายทํานมีครอบครัว มีอาชีพการงานที่มั่นคง มีความเจริญก๎าวหน๎า
ในหน๎าที่การงาน หรือประสบความส าเร็จในการประกอบอาชีพสํวนตัว ถือวํา
ทุกทํานเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณคํายิ่งของประเทศ ซึ่งในโอกาสที่ได๎เข๎ารับ
พระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้ถือเป็นเกียรติประวัติสูงสุดก๎าวหนึ่งของชีวิต 
เป็นสิ่งที่แสดงให๎เห็นถึงความมานะพยายามจนประสบความส าเร็จเป็นบัณฑิตที่
สมบูรณ์แบบ  เพ่ือพร๎อมที่จะเรียนรู๎และพัฒนาตนเองให๎ประสบความส าเร็จยิ่ง 
ๆ ขึ้นไป 
  ในโอกาสที่เราได๎มาพบกันอีกครั้งหนึ่งในฐานะศิษย์เกํา ครูขอฝากให๎
บัณฑิต ศิษย์เกําของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรทุกทําน ได๎พึงตระหนักใน
ความเป็น “คนราชภัฏ” ที่จะน าความรู๎และทักษะตํางๆ ที่ได๎รับมาตลอด
ระยะเวลาที่ศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย น าไปปรับใช๎ให๎เหมาะสมและน าไปเป็น
เครื่องมือส าคัญในการรํวมพัฒนาชุมชนท๎องถิ่น ซึ่งเป็นปรัชญาส าคัญของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ขอให๎ “บัณฑิต” ทุกทํานมีความมุํงมั่นใช๎ความรู๎ให๎เกิด
ประโยชน์ในสิ่งที่ถูกต๎อง เป็นบัณฑิตที่พร๎อมด๎วยสติปัญญา กอปรกับเป็นผู๎มี
คุณธรรม  จริยธรรมเพ่ือสร๎างสรรค์พัฒนาสังคม และท๎องถิ่น มีความมุํงมั่นที่จะ
พัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง เพ่ือให๎เป็นทรัพยากรที่มีคุณคําของสังคมและ
สนับสนุนการพัฒนาประเทศชาติให๎เจริญรุํงเรืองสืบไป 
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        ในโอกาสที่เป็นมงคลนี้ ขออ านาจคุณพระศรีรัตนตรัย พระพุทธวิธาน
ปัญญาบดี และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกทํานเคารพนับถือ  โปรดอ านวยพรให๎บัณฑิต 
มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรทุกทําน 
ประสบแตํความสุขความเจริญ มีสุขภาพแข็งแรง ปฏิบัติงานในหน๎าที่ที่
รับผิดชอบด๎วยความสุข ประสบความส าเร็จในหน๎าที่การงาน และครอบครัว มี
ความเจริญรุํงเรืองในกิจการตําง ๆ  สมปรารถนาในสิ่งดีงามตลอดไป 

 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช  พรหมภาสิต) 

รักษาราชการแทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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จากวันที่พากเพียร ตั้งใจศึกษาเลําเรียนมาจนกระทั่งถึงวันที่ส าคัญที่สุด
ในชีวิตวันหนึ่งของทําน คือ วันรับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นวันที่บัณฑิต  
มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทุกทําน รอคอยโอกาสอันเป็นมงคลสูงสุดที่จะได๎
เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานปริญญาบัตรและน าพระบรมราโชวาทใสํ
เกล๎าใสํกระหมํอมไว๎ เป็นเครื่องเตือนใจในการปฏิบัติหน๎าที่การงาน และเป็น
เกียรติอันสูงสํงตํอตนเองและวงศ์ตระกูลสืบไป 
 เพ่ือให๎พิธีพระราชทานปริญญาบัตร เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จึงได๎จัดท าคูํมือการฝึกซ๎อมการเข๎ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร เพ่ือให๎บัณฑิตทราบขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติ 
ในการเข๎ารับพระราชทานปริญญาบัตร ขอให๎บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต 
ทุกทําน ท าความเข๎าใจ ระเบียบ ขั้นตอน และศึกษาคูํมือนี้อยํา งละเอียด 
ตลอดจนตั้งใจฝึกซ๎อมให๎เกิดความถูกต๎อง รวดเร็ว และสวยงาม เพราะการเข๎า
รับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวฯ หรือ ผู๎แทน
พระองค์ เป็นเรื่องที่มีความส าคัญ ควรฝึกซ๎อมให๎มั่นใจวําจะไมํมีความผิดพลาด
เกิดข้ึน ท าให๎พิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร
มีความสมบูรณ์ สมศักดิ์ศรี สมพระเกียรติแหํงปริญญาที่บัณฑิตมหาบัณฑิต 
ดุษฎีบัณฑิตได๎รับ ถือเป็นการถวายพระเกียรติสูงสุด แดํพระบาทสมเด็จพระ
เจ๎าอยูํหัวฯ หรือ ผู๎แทนพระองค์ ด๎วยความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหา
ที่สุดไมํได ๎
 
 

กองพัฒนานักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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สารบัญ 
         
        หน๎า 
บทที่ 1 ขั้นตอนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร    1 

- ล าดับขั้นตอนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร   2 
กรณีไมํมีการพระราชทานปริญญาบัตรระดับดุษฎีบัณฑิต 
และมหาบัณฑิต         

- ล าดับขั้นตอนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร   4 
กรณีมีการพระราชทานปริญญาบัตรระดับดุษฎีบัณฑิต 
และมหาบัณฑิต         
บทที่ 2 การแต่งกายและข้อปฏิบัติอื่นๆ     7 
 - ตัวอยํางชุดครุยวิทยฐานะ     8 
 - การแตํงกายบัณฑิตที่ไมํไดเ๎ป็นข๎าราชการ    10 
 - การแตํงกายบัณฑิตที่เป็นข๎าราชการ    11 
 - การแตํงกายของอาจารย์ บุคลากร และแขกผู๎มีเกียรติ  12 
 - การแตํงกายของบัณฑิตกิตติมศักดิ์    13 
 - ข๎อปฏิบัติตนของบัณฑิต      13   
 - การจัดเรียงล าดับปริญญาบัตรและการขานนามบัณฑิต  16 
บทที่ 3 การฝึกซ้อมบัณฑิต      17 
 - การฝึกซ๎อมบัณฑิต      18 
 - การฝึกซ๎อมบัณฑิต กรณีมีการพระราชทานปริญญาบัตร  21 
ดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต       
 - รายละเอียดประกอบการฝึกซ๎อม     23 
 - การข๎ามลาดพระบาท      25 
 - ค าปฏิญาณของบัณฑิตผู๎ได๎รับพระราชทานปริญญาบัตร   27 
 - ขั้นตอนการขึ้นรับพระราชทานปริญญาบัตร   28 
ของบัณฑิตกิตติมศักดิ์        
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บทที่ 4 บัณฑติดีเด่นและรายนามบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต  30 
 - บัณฑิตดีเดํน       31 
 - รายนามดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต   38 
ภาคผนวก       176 
 - ขั้นตอนการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด -19  177 

- แผนที่วิทยาเขตสะลวง-ขี้เหล็กหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ 180 
- เส๎นทางการเดินทางสูํหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมํ     182 
- ทรงผมบัณฑิตหญิง-ชาย     183 
- รองเท๎าบัณฑิตหญิง-ชาย     145 
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ก าหนดการฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรประจ าปี พ.ศ. 2565 
ระหว่างวันที่ 23 – 25 ธันวาคม 2565 

ณ หอประชมุทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
------------------- 

วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 
เวลา รายการ 

07.๓0-08.๓0 น. บัณฑิตรายตัว ณ หอประชุมทีปังกรรัศมโีชติ ช้ัน 2 
และเข๎ารับฟังการชี้แจงรายละเอียดการฝึกซ๎อมรับ
พระราชทานปรญิญาบตัร 

08.๓0-09.00 น. กลําวต๎อนรับและแสดงความยินดกีับบัณฑิตใหมํทุกทําน  
โดย รักษาราชการแทน อธิการบดมีหาวิทยาลยัราชภฎั
ก าแพงเพชร 
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.ปรยีานุช พรหมภาสิต 

09.00-๑0.15 น. ชมวีดีทัศน์สาธิตขั้นตอนการรับพระราชทานปริญญาบตัร 
การแตํงกาย และระเบียบในการเข๎ารับ 
พระราชทานปรญิญาบตัร 

๑0.๑๕-10.๓0 น. แนะน าการตรวจเช็คบณัฑิตด๎วยระบบสารสนเทศ  
10.๓0-12.00 น. บัณฑิตรายงานตัวฝึกซ๎อมกลุํมยํอย (แยกคณะ) 

ณ สถานท่ีที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร ณ สถานท่ีฝึกซ๎อมกลุมํยํอย (ตํอ)   

ณ สถานท่ีที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
13.00-1๕.00 น. บัณฑิตรายงานตัวและฝึกซ๎อมกลุมํยํอย (แยกคณะ) 

ณ สถานท่ีที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
   17.00-21.00 น. งานเลี้ยงรับขวัญบณัฑติใหม ํ
  
หมายเหต ุ
 1. ให๎บัณฑิตทุกทํานสวมหนา๎กากอนามัยระหวํางรํวมกิจกรรม 

2. วันรายงานตัวให๎บัณฑติทุกทํานแตํงกายด๎วยชุดสุภาพเรียบร๎อย 
    ไมํสวมรองเท๎าแตะไมํสวมเสื้อยืด (คอกลม/คอวี) และกางเกงยีนส์ 
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วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2565 

 
วันอาทิตที่ 25 ธันวาคม 2565 

เวลา รายละเอียด 
07.00-10.30 น. - ผู๎บริหาร คณาจารย์ ทุกทําน พรอ๎มกัน 

  เพื่อถํายภาพรูป  รวมกับบณัฑิต  (สวมชุดครุยวิทยฐานะ) 
  ณ หอประชุม ทีปังกรรัศมีโชติชัน้ 1 
- บัณฑิตทุกทําน พร๎อมกันเพื่อถํายรูปหมูํบณัฑติ 
  (สวมครุยวิทยฐานะเตม็รูปแบบ เหมือนรับจริง) 
  ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ช้ัน 1 

10.๓0-12.00 น. ฝึกซ๎อมกลุมํยํอยแยกไปตามคณะตํางๆ 
12.00-1๒.๓0 น. พักรับประทานอาหาร ณ สถานท่ีฝึกซ๎อมกลุมํยํอย 

หรือตามที่มหาวิทยาลยัก าหนด 
1๒.๓0-1๓.00 น. บัณฑิตรายงานตัว ตั้งแถวตามล าดับ ตรวจเครื่องแตํงกาย 

ณ หอประชุมทีปังกรรัศมโีชติ ช้ัน 1 
   13.00 น. เป็นต๎นไป ฝึกซ๎อมพิธีรับพระราชทานปรญิญาบัตร 

(ซ๎อมใหญํ) ณ หอประชุมทีปังกรรศัมีโชต ิ

เวลา รายละเอียด 
07.00-08.00 น. บัณฑิตทุกคนรายงานตัว ตั้งแถว เพื่อสักการะพระพุทธวิธาน

ปัญญาบดี (สวมชุดครุยวิทยฐานะเต็มรูปแบบ เหมือนรับจริง) 
ณ ลานพระพุทธวิธานปัญญาบด ี

08.00-08.30 น. เดินแถวจากลานหน๎าพระพุทธวิธาน 
ปัญญาบดี ไปยัง หอประชุมทีปังกรรัศมโีชต ิ

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

09.๓0-12.00 น. ฝึกซ๎อมพิธีรับพระราชทานปรญิญาบัตร 
(ซ๎อมใหญํ) ณ หอประชุมทีปังกรรศัมีโชติ ช้ัน 3  

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
ณ บริเวณลานจอดรถ คณะครุศาสตร ์

13.00 น. เป็นต๎นไป ฝึกซ๎อมพิธีรับพระราชทานปรญิญาบัตร 
(ซ๎อมใหญํ) ณ หอประชุมทีปังกรรศัมีโชต ิ



 ซ 

ก าหนดการฝึกซ้อมกลุ่มย่อย 
ระหว่างวันที่ 23 – 25 ธันวาคม 2565 ณ สถานที่ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

 
กลุ่ม คณะ สาขาวชิา สถานที่ฝึกซ้อม 
A บัณฑิตวิทยาลัย - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

- มหาบัณฑิต  
- อาคาร 12 ชั้น 7 

B คณะครุศาสตร์ - ครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. - หอประชุมรัตนอาภา 
 

C คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์

- รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
- นิติศาสตรบัณฑิต  
- ศิลปศาสตรบัณฑิต  
- ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 

- ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 
- ห้องประชุมลีลาวดี  
- ห้อง 38501 ชั้น 5 
- ห้อง 38505 ชั้น 5 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

D คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

- วิทยาศาสตรบัณฑิต - ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

F คณะวิทยาการจัดการ - บัญชีบัณฑิต  
- บริหารธุรกิจบัณฑิต 
- นิเทศศาสตรบัณฑิต 

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

E คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

- เทคโนโลยีบัณฑิต - ห้องประชุมสุพรรณิการช์ั้น 3 
อาคารกองพัฒนานักศึกษา 
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บทท่ี 1 

ขั้นตอนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
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1.1 ล าดับขั้นตอนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร กรณีไม่มีการพระราชทาน
ปริญญาบัตรระดับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต  
  1) องค์ประธานเสด็จฯ โดยรถยนต์พระที่นั่งถึงบริเวณพิธี (หอประชุมที
ปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมํ อ าเภอแมํริม จังหวัดเชียงใหมํ) วง
ดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี บัณฑิต บัณฑิต กิตติมศักดิ์ อาจารย์ 
บุคลากรผู๎ปฏิบัติหน๎าที่ และแขกผู๎มีเกียรติ ยืนตรง หันหน๎าสูํเส๎นทางเสด็จฯ 
  2) ผู๎แทนบัณฑิตทูลเกล๎าฯ ถวายมาลัยข๎อพระกร (หน๎าประตูห๎องพิธี)   

3) เสด็จฯ เข๎าห๎องพิธี บัณฑิตร๎องเพลงสรรเสริญพระบารมี บัณฑิต 
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ อาจารย์ บุคลากร ผู๎ปฏิบัติหน๎าที่ และแขกผู๎มีเกียรติถวาย
ความเคารพพร๎อมกัน  
  4) เสด็จฯ เข๎าสูํห๎องรับรองที่ประทับ (แล๎วทรงฉลองพระองค์ครุย) 
บัณฑิต บัณฑิตกิตติมศักดิ์ อาจารย์ บุคลากร ผู๎ปฏิบัติหน๎าที่ และแขกผู๎มีเกียรติ 
อยูํในทําตรง หันหน๎าสูํเวที  
 5) เสด็จฯ ออกจากห๎องรับรองที่ประทับ สูํที่ประทับในห๎องพิธี บัณฑิต 
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ อาจารย์ บุคลากร ผู๎ปฏิบัติหน๎าที่ และแขกผู๎มีเกียรติ อยูํใน
ทําตรงโดยตลอด  
 6) ทรงจุดธูปเทียน เครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย บัณฑิต บัณฑิต
กิตติมศักดิ์ อาจารย์ บุคลากรผู๎ปฏิบัติหน๎าที่ และแขกผู๎มีเกียรติ ยืนตรงพนมมือ 
(บัณฑิตที่นับถือศาสนาอ่ืน ยืนในทําตรง)  
 7) ประทับพระราชอาสน์ บัณฑิต บัณฑิตกิตติมศักดิ์ อาจารย์ บุคลากร
ผู๎ปฏิบัติหน๎าที่และแขกผู๎มีเกียรติ ถวายความเคารพ และนั่งพร๎อมกัน  
 8) ผู๎แทนบัณฑิต ทูลเกล๎าฯ ถวายสูจิบัตร (เฉพาะรอบท่ี 1 วันแรกของ
การพระราชทานปริญญาบัตรของแตํละภูมิภาค) *ในกรณีรอบที่ 1 ของปี : 
ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ. มรภ.) หรือประธาน
คณะกรรมการด าเนินงาน กราบบังคมทูลถวายรายงานแล๎วทูลขอพระราชทาน
พระบรมราโชวาท จากนั้นพระองค์พระราชทานพระบรมราโชวาท  
 9) นายกสภามหาวิทยาลัยกราบบังคมทูลรายงานผลการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย และกราบบังคมทูลประกาศเกียรติคุณ ผู๎ซึ่งสภามหาวิทยาลัย
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มีมติให๎ได๎รับปริญญากิตติมศักดิ์ และกราบบังคมทูลเบิกผู๎ได๎รับปริญญา
กิตติมศักดิ์เข๎ารับพระราชทาน ปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ (ถ๎ามี)  
 10) พระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ ตามล าดับ  
 11) อธิการบดีและคณะ กราบบังคมทูลเบิกผู๎ส าเร็จการศึกษาเข๎ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร  
 12) พระราชทานปริญญาบัตร ตามล าดับ (พระสงฆ์เจริญชัยมงคล
คาถา) 

13) กรณีท่ีมีการรับพระราชทานปริญญาบัตรพร๎อมกันหลาย
มหาวิทยาลัย เมื่อบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏแรก รับพระราชทานปริญญาบัตร
เสร็จสิ้นแล๎ว นายกสภามหาวทิยาลัยล าดับถัดไปกราบบังคมทูลรายงานผลการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และกราบบังคมทูลประกาศเกียรติคุณ ผู๎ซึ่งสภา
มหาวิทยาลัยมีมติให๎ได๎รับปริญญากิตติมศักดิ์ และกราบบังคมทูลเบิกผู๎ได๎รับ 
ปริญญากิตติมศักดิ์เข๎ารับพระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ (ถ๎ามี) 

14) พระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ ตามล าดับ  
15) อธิการบดีและคณะ กราบบังคมทูลเบิกผู๎ส าเร็จการศึกษาเข๎ารับ

พระราชทานปริญญาบัตร 
16) พระราชทานปริญญาบัตร ตามล าดับ (พระสงฆ์เจริญชัยมงคล

คาถา) 
17) ผู๎แทนบัณฑิตกลําวน าค าปฏิญาณ บัณฑิตและบัณฑิตกิตติมศักดิ์

กลําวค าปฏิญาณตามผู๎แทนบัณฑิต และถวายความเคารพ เมื่อจบค าปฏิญาณ 
18) อาจารย์ บุคลากรผู๎ปฏิบัติหน๎าที่ และแขกผู๎มีเกียรติ ยืนตรงถวาย

ความเคารพ เตรียมสํงเสด็จฯ 
19) เสด็จฯ ไปทรงกราบที่หน๎าเครื่องนมัสการ  
20) กรณีเป็นพิธีภาคแรก เสด็จฯ เข๎าสูํห๎องรับรองที่ประทับ  

ทรงเปลื้องฉลองพระองค์ครุย บัณฑิต บัณฑิตกิตติมศักดิ์ แขกผู๎มีเกียรติ และ
บุคลากร ผู๎ปฏิบัติหน๎าที่ทุกคน ยืนตรงรอสํงเสด็จฯ  

กรณีเป็นพิธีภาคหลัง  
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20.1) เสด็จฯ เข๎าสูํห๎องรับรองที่ประทับ ทรงเปลื้องฉลอง
พระองค์ครุย บัณฑิต บัณฑิตกิตติมศักดิ์ แขกผู๎มีเกียรติ และบุคลากร ผู๎ปฏิบัติ
หน๎าที่ทุกคน ยืนตรงรอสํงเสด็จฯ  

20.2) เสด็จฯ ออกจากห๎องรับรองท่ีประทับ ผํานแถวบัณฑิต 
ไปยังรถยนต์พระที่นั่ง บัณฑิตร๎องเพลงสรรเสริญพระบารมี ขณะเสด็จฯ ผําน
แถวบัณฑิตแตํละแถว บัณฑิตถวายความเคารพ และหมุนตัวตามทิศทางเสด็จฯ  

20.3) ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯ กลับ (วงดุริยางค์
บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี) 

20.4) ผู๎แทนบัณฑิต ถวายเครื่องไทยธรรม  
21) เสร็จพิธี 

 
1.2 ล าดับขั้นตอนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร กรณีมีการพระราชทาน
ปริญญาบัตรระดับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต  

1) องค์ประธานเสด็จฯ โดยรถยนต์พระที่นั่งถึงบริเวณพิธี (สถานที่ที่
ก าหนดในการพระราชทานปริญญาบัตรแตํละภูมิภาค) วงดุริยางค์บรรเลงเพลง
สรรเสริญพระบารมี บัณฑิต บัณฑิตกิตติมศักดิ์ อาจารย์ บุคลากรผู๎ปฏิบัติหน๎าที่ 
และแขกผู๎มีเกียรติ ยืนตรงหันหน๎า สูํเส๎นทางเสด็จฯ  

2) ผู๎แทนบัณฑิตฯ ทูลเกล๎าฯ ถวายมาลัยข๎อพระกร (หน๎าประตูห๎อง) 
3) เสด็จฯ เข๎าสูํห๎องพิธี บัณฑิตร๎องเพลงสรรเสริญพระบารมี 

เมื่อเสด็จฯ ผํานแถวบัณฑิตแตํละแถวให๎บัณฑิตถวายความเคารพ และหมุนตัว
ตามทิศทางเสด็จฯ  

4) เสด็จฯ เข๎าสูํห๎องรับรองที่ประทับ บัณฑิต บัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
อาจารย์ บุคลากรผู๎ปฏิบัติหน๎าที่ และแขกผู๎มีเกียรติ อยูํในทําตรง หันหน๎าสูํเวที  

5) เสด็จฯ ออกจากห๎องรับรองที่ประทับ สูํที่ประทับในห๎องพิธี บัณฑิต
อยูํในทําตรงโดยตลอด  

6) ทรงจุดธูปเทียน เครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย บัณฑิต บัณฑิต
กิตติมศักดิ์ อาจารย์ บุคลากรผู๎ปฏิบัติหน๎าที่ และแขกผู๎มีเกียรติ ยืนตรงพนมมือ 
(บัณฑิตที่นับถือศาสนาอ่ืน ยืนในทําตรง)  
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7) ประทับพระราชอาสน์ บัณฑิต บัณฑิตกิตติมศักดิ์ อาจารย์ บุคลากร
ผู๎ปฏิบัติหน๎าที่และแขกผู๎มีเกียรติถวายความเคารพ และนั่งพร๎อมกัน  

8) ผู๎แทนบัณฑิต ทูลเกล๎าฯ ถวายสูจิบัตร (เฉพาะรอบท่ี 1 วันแรกของ
การพระราชทานปริญญาบัตรของแตํละภูมิภาค) *ในกรณีรอบที่ 1 ของปี
ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ. มรภ.) หรือประธาน
คณะกรรมการด าเนินงาน กราบบังคมทูลถวายรายงานแล๎วทูลขอพระราชทาน
พระบรมราโชวาท จากนั้นพระองค์พระราชทานพระบรมราโชวาท  

9) นายกสภามหาวิทยาลัยกราบบังคมทูลรายงานผลการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย และกราบบังคมทูลประกาศเกียรติคุณ ผู๎ซึ่งสภามหาวิทยาลัย
มีมติให๎ได๎รับปริญญากิตติมศักดิ์ และกราบบังคมทูลเบิกผู๎ได๎รับปริญญา
กิตติมศักดิ์เข๎ารับพระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ (ถ๎ามี)  

10) พระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ ตามล าดับ 
11) อธิการบดีกราบบังคมทูลเบิกนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นผู๎แทน

มหาวิทยาลัย เข๎ารับพระราชทานปริญญาบัตรมหาบัณฑิต และปริญญาบัตร
ดุษฎีบัณฑิต  

12) อธิการบดีและคณะ กราบบังคมทูลเบิกผู๎ส าเร็จการศึกษา เข๎ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร  

13) พระราชทานปริญญาบัตร ตามล าดับ  
14) กรณีท่ีมีการรับพระราชทานปริญญาบัตรพร๎อมกันหลาย

มหาวิทยาลัย เมื่อบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏแรก รับพระราชทาน ปริญญา
บัตรเสร็จสิ้นแล๎ว นายกสภามหาวิทยาลัยกราบบังคมทูลรายงานผลการด างาน
ของมหาวิทยาลัย และกราบบังคมทูลประกาศเกียรติคุณ ผู๎ซึ่งสภามหาวิทยาลัย
มีมติให๎ได๎รับปริญญากิตติมศักดิ์ และกราบบังคมทูลเบิกผู๎ ได๎รับปริญญา
กิตติมศักดิ์เข๎ารับพระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ (ถ๎ามี)  

15) พระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ ตามล าดับ  
16) อธิการบดีและคณะ กราบบังคมทูลเบิกผู๎ส าเร็จการศึกษาเข๎ารับ

พระราชทานปริญญาบัตร  
17) พระราชทานปริญญาบัตรตามล าดับ  
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18) ผู๎แทนบัณฑิตกลําวน าค าปฏิญาณ บัณฑิตและบัณฑิตกิตติมศักดิ์
กลําวค าปฏิญาณตามผู๎แทนบัณฑิตและถวายความเคารพ เมื่อจบค าปฏิญาณ  

19) อาจารย์ บุคลากรผู๎ปฏิบัติหน๎าที่ และแขกผู๎มีเกียรติ ยืนตรงถวาย
ความเคารพ เตรียมสํงเสด็จฯ  

20) เสด็จฯ ไปทรงกราบที่หน๎าเครื่องนมัสการ  
21) เสด็จฯ สูํห๎องรับรองที่ประทับ ทรงเปลื้องฉลองพระองค์ครุย  
22) เสด็จฯ กลับ เสด็จฯ ออกจากห๎องรับรองที่ประทับ ผํานแถว

บัณฑิตไปยังรถยนต์พระที่นั่ง บัณฑิตร๎องเพลงสรรเสริญพระบารมี ขณะเสด็จฯ
ผํานแถวบัณฑิต บัณฑิตถวายความเคารพและหมุนตัวทางทิศทางเสด็จ  

23) จัดเตรียมสถานที่ เพ่ือประกอบพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร
ระดับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต  

24) นายกสภามหาวิทยาลัยถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวฯ แล๎วอัญเชิญปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตและ
มหาบัณฑิตมายังพานเบื้องหน๎าพระฉายาลักษณ์  

25) อธิการบดีประกาศพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระ
เจ๎าอยูํหัวฯ  

26) อธิการบดีและคณะขานนามบัณฑิตผู๎เข๎ารับพระราชทานปริญญา
บัตรดุษฎีบัณฑิตและปริญญาบัตรมหาบัณฑิต  

27) ดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตเข๎ารับพระราชทานปริญญาบัตรจาก
พานเบื้องหน๎าพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวฯ ตามล าดับ 
(พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)  

28) ในกรณีที่รอบนั้นมีการรับพระราชทานปริญญาบัตรพร๎อมกัน
หลายมหาวิทยาลัย และมีการรับพระราชทานปริญญาบัตร ระดับดุษฎีบัณฑิต
และมหาบัณฑิต ให๎มหาวิทยาลัยราชภัฏล าดับถัดไปด าเนินการ ตามเอกสาร 
1.2 ข๎อ 24 - 30 ตามล าดับ  

29) ผู๎แทนบัณฑิตขึ้นถวายเครื่องไทยธรรม  
30) เสร็จพิธี 
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บทท่ี 2  

การแต่งกายและข้อปฏิบัติอื่นๆ 
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ตัวอย่างชุดครุยวิทยฐานะ 
 

   
    ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์     ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชา   
          การบริหารและการพัฒนา                     การบรหิารการศึกษา 
  
 

  
 
 
 
             ครุศาสตรมหาบัณฑิต                รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
 
 
 
 
 
 
    
    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 ไมํมีหนวดเครา 
 - เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว ไมํมีลวดลาย คอเชิ้ตปลายแหลม ตัวเสื้อยาว
เลยสะเอวขนาดที่ ขอบกางเกงทับได๎เรียบร๎อยสวมสายเสื้อไว๎ในกางเกง 
 - สูทแบบสากล ทรงสุภาพ สีกรมทํา 
 - กางเกงขายาวแบบสากล ทรงสุภาพ เนื้อผ๎าเรียบ สีเดียวกับสูท 
 - เนคไทสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย (ตามแบบมหาวิทยาลัยก าหนด) 
 - เข็มขัด สายเข็มขัด สัญลักษณ์มหาวิทยาลัย (ตามแบบมหาวิทยาลัย
ก าหนด) 
 - ถุงเท๎าสีด าไมํมีลวดลาย 
 - รองเท๎าหนัง หุ๎มตลอดเท๎า สีด าล๎วนไมํมีลวดลายและเครื่องตกแตํง
โลหะ 
 - สวมครุยวิทยฐานะตามวุฒิการศึกษา (ความยาวประมาณครึ่งนํอง) 
 - ติดบัตรประจ าตัวบัณฑิตที่หน๎าอกด๎านขวา (ต่ ากวําเข็มวิทยฐานะ) 
 2) บัณฑิตหญิง 
 - เกล๎าผม หรือรวบให๎เรียบร๎อย 
 - เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาวไมํมีลวดลายและรัดตึง มีความหนาพอสมควร 
ปกเสื้อคอเชิ้ตปลายแหลม ตัวเสื้อยาวเลยสะเอวขนาดที่กระโปรงทับได๎เรียบร๎อย 
กลัดกระดุม ดุนตรามหาวิทยาลัย ทุกเม็ด (รวมคอเสื้อ) และติดเข็มตรา
มหาวิทยาลัย 
 - กระโปรงทรงตรง เนื้อผ๎าเรียบ สีกรมทํา ยาวคลุมเขํา 
 - เข็มขัด สายเข็มขัด สัญลักษณ์มหาวิทยาลัย (ตามแบบมหาวิทยาลัย
ก าหนด) 
 - ถุงนํองสีเนื้อไมํมีลวดลายชนิดเต็มตัว 
 - รองเท๎าหนัง หุ๎มตลอดเท๎า สีด าล๎วนไมํมีลวดลายและเครื่องตกแตํง
โลหะ 
 - สวมครุยวิทยฐานะตามวุฒิการศึกษา (ความยาวประมาณครึ่งนํอง) 
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 - ติดบัตรประจ าตัวบัณฑิตไว๎ที่หน๎าอกด๎านขวา (ต่ ากวําเข็มวิทยฐานะ) 
 - บัณฑิตที่ต๎องสวมชุดคลุมท๎อง ให๎ใช๎เสื้อเชิ้ต สีขาว ตํอกระโปรงสี
กรมทํา ติดซิปหลัง 
 
2.2 การแต่งกายของบัณฑิตที่เป็นข้าราชการ 
 1) ข๎าราชการพลเรือนส าคัญ 
 - สวมเครื่องแบบชุดปกติขาว ไมํสวมหมวก 
 - สวมครุยวิทยฐานะตามวุฒิการศึกษา (ความยาวประมาณครึ่งนํอง) 
 - ติดบัตรประจ าตัวบัณฑิตไว๎ที่หน๎าอกด๎านขวา (ต่ ากวําเข็มวิทยฐานะ) 
 - เกล๎าผมหรือรวบผมให๎เรียบร๎อย (บัณฑิตหญิง) 
 2) ข๎าราชการต ารวจและทหาร ชั้นสัญญาบัตร 
 - สวมเครื่องแบบชุดปกติขาว 
 - สวมครุยวิทยฐานะตามวุฒิการศึกษา (ความยาวประมาณครึ่งนํอง) 
 - ติดบัตรประจ าตัวบัณฑิตไว๎ที่หน๎าอกด๎านขวา (ต่ ากวําเข็มวิทยฐานะ) 
 - คาดกระบี่กับสายกระบี่ 
 - น าถุงมือสีขาวไปด๎วย 
 - เกล๎าผมหรือรวบผมให๎เรียบร๎อย (บัณฑิตหญิง) 
 3) ข๎าราชการต ารวจและทหาร ชั้นประทวน 
 - สวมเครื่องแบบตามที่สํวนราชการต๎นสังกัดก าหนด (ชุดส าหรับเข๎า
เฝ้า) 
 - สวมครุยวิทยฐานะตามวุฒิการศึกษา (ความยาวประมาณครึ่งนํอง) 
 - ติดบัตรประจ าตัวบัณฑิตไว๎ที่หน๎าอกด๎านขวา (ต่ ากวําเข็มวิทยฐานะ) 
 - คาดกระบี่กับสายกระบี่ 
 - น าถุงมือสีขาวไปด๎วย 
 - เกล๎าผมหรือรวบผมให๎เรียบร๎อย (บัณฑิตหญิง) 
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2.3 การแต่งกายของอาจารย์ บุคลากร และแขกผู้มีเกียรติ 
 1) ผู๎ปฏิบัติหน๎าที่ภายในอาคารพิธี สวมเครื่องแบบชุดปกติขาว หรือชุด
ขอเฝ้า 
 2) ผู๎ปฏิบัติหน๎าที่ก ากับแถวบัณฑิต และนั่งเป็นเกียรติ สวมเครื่องแบบ
ชุดปกติสีขาว หรือชุดขอเฝ้าและสวมครุยวิทยฐานะ 
 3) ผมรวบให๎เรียบร๎อย ไมํไว๎หนวดเครา 
 4) รองเท๎าหนัง หุ๎มตลอดเท๎า สีด าล๎วนไมํมีลวดลายและไมํเปิดหัว หรือ
เครื่องตกแตํงโลหะ 
 5) อาจารย์ และบุคลากรหญิงสวมถุงนํองสีเนื้อชนิดเต็มตัว 
 6) ติดบัตรอนุญาต 

การแตํงกายของแขกผู๎มีเกียรติ 
 1) ชาย 
 - เครื่องแบบชุดปกติขาว หรือชุดขอเฝ้า หรือชุดสูทสากลนิยม 
 - สวมครุยวิทยฐานะ (ถ๎ามี) 
 - ติดบัตรอนุญาต 
 - ไมํน ากระเป๋าเข๎าภายในอาคาร และห๎องพิธี 
 - ปิดโทรศัพท์มือถือ 
 2) หญิง 
 - เครื่องแบบชุดปกติขาว หรือชุดขอเฝ้า หรือชุดไทยพระราชทาน หรือ
ชุดสากลนิยม 
 - รองเท๎าหนัง หุ๎มตลอดเท๎า สีด าล๎วนไมํมีลวดลาย และไมํมีเครื่อง
ตกแตํงโลหะ 
 - ถุงนํองสีเนื้อชนิดเต็มตัว 
 - ครุยวิทยฐานะ (ถ๎ามี) 
 - ติดบัตรอนุญาต 
 - ไมํน ากระเป๋าเข๎าภายในอาคาร และห๎องพิธี 
 - ปิดโทรศัพท์มือถือ 
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2.4 การแต่งกายของบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
 1) บัณฑิตกิตติมศักดิ์ชาย 
 - สวมเครื่องแบบปกติขาว (ถ๎าเป็นข๎าราชการ) หรือ 
 - สวมชุดขอเฝ้า หรือชุดสูทสีกรมทํา หรือชุดสูทสีสุภาพ 
 - สวมครุยวิทยฐานะตามวุฒิการศึกษา (ความยาวประมาณครึ่งนํอง) 
 - ติดบัตรประจ าตัวบัณฑิตไว๎ที่หน๎าอกด๎านขวา (ต่ ากวําเข็มวิทยฐานะ) 

2) บัณฑิตกิตติมศักดิ์หญิง 
- สวมเครื่องแบบปกติขาว (ถ๎าเป็นข๎าราชการ) หรือ 
- สวมชุดขอเฝ้า หรือชุดสากลนิยม หรือชุดไทยพระราชทาน 
- สวมรองเท๎าหุ๎มส๎นสีด า ไมํเปิดหัว ไมํมีลวดลาย สวมถุงนํองสีเนื้อชนิด

เต็มตัว 
- สวมครุยวิทยฐานะตามวุฒิการศึกษา (ความยาวประมาณครึ่งนํอง) 
- ติดบัตรประจ าตัวบัณฑิตไว๎ที่หน๎าอกด๎านขวา (ต่ ากวําเข็มวิทยฐานะ) 

หมายเหตุ 
 - บัณฑิตมุสลิม หรือนักบวชคาทอลิก หากมีความประสงค์จะแตํงกาย
ตามระเบียบของศาสนาสามารถกระท าได๎ โดยแตํงกายตามระเบียบของศาสนา 
(ใช๎ผ๎าคลุมผมสีด า) 
 
2.5 ข้อปฏิบัติตนของบัณฑิต 
 1) ฝึกซ๎อมตามวันเวลา และสถานที่ท่ีก าหนด 
 2) แตํงกายให๎ถูกต๎องตามระเบียบที่ก าหนดไว๎ 
 3) ไมํสวมเครื่องประดับสะท๎อนแสงตํางๆ 
 4) เครื่องประดับอ่ืนๆ เชํน แหวน หรือนาฬิกา ให๎ประดับที่ข๎อมือซ๎าย 
 5) ไมํทาเล็บและไว๎เล็บยาว 
 6) ไมํสวมแวํนตากันแดด อนุญาตเฉพาะแวํนสายตาที่ไมํมีลวดลาย 
 7) ไมํน าอาหาร เครื่องดื่ม ของขบเค้ียว บุหรี่ ไม๎ขีดไฟ ไฟแช็ค เศษ
สตางค์ ปากกา กระดาษทิชชูํ กระดาษซับมัน ลูกอม ตลับแป้ง ลิปสติก ยาหมํอง 
โทรศัพท์มือถือและเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด ฯลฯ เข๎าในห๎องพิธี 
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 8) เมื่อเข๎านั่งในห๎องพิธีเรียบร๎อยแล๎ว ไมํอนุญาตให๎ออกจากห๎องพิธี
โดยไมํมีเหตุจ าเป็น หากมีเหตุจ าเป็นต๎องแจ๎งอาจารย์หรือบุคลากรผู๎ก ากับแถว
บัณฑิต เพ่ือแจ๎งฝ่ายจัดที่นั่งบัณฑิตแตํละมหาวิทยาลัยและคณะอนุกรรมการ
ฝ่ายฝึกซ๎อมและจัดที่นั่งบัณฑิตชํวยแก๎ปัญหา 
 9) เศษเหรียญ หรือกุญแจ หากจ าเป็นต๎องน าติดตัวให๎ใสํกระเป๋า
สตางค์ใบเล็กแบบพกติดตัว (กระเป๋ากางเกงหรือกระโปรง) 
 10) บัณฑิตหญิงควรสวมกระโปรงทรงเอ จีบทวิตหลัง และมีขอบเอว 
มีกระเป๋าด๎านข๎างส าหรับใสํผ๎าเช็ดหน๎า ไมํอนุญาตให๎น ากระดาษทิชชูํเข๎าโดย
เด็ดขาด และไมํอนุญาตให๎เหน็บสิ่งของไว๎ที่เอวหรือเสื้อชั้นใน 
 
หมายเหตุ : อาจมีข๎อปฏิบัติเพ่ิมเติมของแตํละภาค 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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2.6 การจัดเรียงล าดับปริญญาบัตร และการขานนามบัณฑิต 
การจัดเรียงล าดับปริญญาบัตรให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
1) การจัดเรียงล าดับปริญญาบัตรตามวุฒิการศึกษาของบัณฑิตแตํละ

มหาวิทยาลัยราชภัฏโดยจัดเรยีตามเอกสาร เรื่อง ก าหนดงานพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรของปีการศึกษานั้น 

2) ให๎จัดเรียงล าดับปริญญาบัตรตามรายชื่อบัณฑิตแตํละวุฒิการศึกษา
ตามตัวอักษร 

3) การจัดเรียงล าดับปริญญาบัตรบัณฑิตเกียรตินิยมให๎เรียงตามล าดับ
คะแนน 

4) การจัดเรียงล าดับปริญญาบัตรของดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต ให๎
จัดเรียงล าดับปริญญาบัตร ตามรายชื่อบัณฑิตแตํละวุฒิการศึกษาตามล าดับ
อักษร 

การขานนามบัณฑิต ให๎ขานนามบัณฑิตตามที่จัดเรียงรายชื่อของการ
จัดเรียงล าดับปริญญาบัตร ตามวุฒิการศึกษาของบัณฑิต  
ตัวอยําง 

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

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

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 
 นายชูมาน  นามจตุรัส 
 นายทนง  จตุรพันธ์ 
 นายบุญมา  ประภาศิริ 
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บทท่ี 3 

การฝึกซ้อมบัณฑิต 
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3.1 การฝึกซ้อมบัณฑิต 
1) เมื่อนายกสภาเริ่มกราบบังคมทูลรายงานผลการด าเนินงานของ

มหาวิทยาลัย ให๎ผู๎ก ากับแถวบัณฑิต แถวที่ 1 และบัณฑิตท้ังแถวลุกขึ้นยืน  
1.1) เมื่อบัณฑิตได๎ยินนายกสภา กลําววํา “ขอพระราชทาน” 

ให๎บัณฑิตยืนขึ้นพร๎อมกัน 
1.2) เมื่อได๎ยินค าวํา “ฝ่าละอองธุลีพระบาท” ให๎บัณฑิตถวาย

ความเคารพพร๎อมกัน แล๎วให๎เดินไปยืนที่เชิงบันไดจุดขึ้นรับด๎านซ๎ายมือ เพื่อ
เตรียมขึ้นรับพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตคนแรกยืนรอ ที่บันไดขั้นบนสุด  

1.3) บัณฑิตที่นั่ง ฝั่งขวาของห๎องพิธี ให๎ก๎าวข๎ามลาดพระบาท
โดยไมํต๎องถวายความเคารพ (ยกเว๎นบัณฑิตที่นั่ง ฝั่งขวาของห๎องพิธี แถวที่ 1-3 
ให๎ถวายความเคารพกํอนก๎าวข๎ามลาดพระบาท โดยหันหน๎าสูํเวที ใช๎เท๎าขวา
เหยียบชิดขอบลาดพระบาท และเท๎าซ๎ายก๎าวข๎ามลาดพระบาท)  

2) เมื่ออธิการบดีเริ่มกราบบังคมทูลเบิกผู๎ส าเร็จการศึกษาเข๎ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร 

2.1) ให๎บัณฑิตคนแรก เดินขึ้นเวที หยุดถวายความเคารพ ณ 
จุดที่ 1 และเดินตํอไป ณ จุดที่ 14 (หน๎าที่ประทับ)  

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

2.3) เมื่ออธิการบดี ขานชื่อบัณฑิตคนแรก ให๎บัณฑิตท าความ
เคารพ และเดินเข๎าสูํจุดที่ 15 (ไมํต๎องถวายความเคารพที่จุด 15) บัณฑิต
จะต๎องเอางานและรับพระราชทานปริญญาบัตร 

3) เมื่อบัณฑิตเข๎ารับพระราชทานปริญญาบัตรแล๎ว  
3.1) ให๎ถอยหลังเฉียง 45 องศา 3 ก๎าวยาวๆ พร๎อมกับม๎วน

ข๎อมือที่ถือปริญญาบัตรแนบอก  
3.2) ถวายความเคารพ และหมุนตัวด๎านขาว เดินแขนแนบ

ล าตัวเพ่ือลงจากเวที 
3.3) ขณะลงบันได ให๎เดินชิดซ๎าย (ชิดผนัง) จะต๎องไมํเหยียบ

ลาดพระบาท 
4) เมื่ออธิการบดีขานชื่อบัณฑิตคนแรกเข๎ารับพระราชทานปริญญา

บัตร (บัณฑิตในห๎องพิธีปรบมือ) บัณฑิตคนตํอไป ก๎าวเข๎าจุดด๎านหน๎าพร๎อมกัน 
(บัณฑิตถวายความเคารพ ณ จุดที่ 14 และ 16 เทํานั้น) 
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5) เมื่อบัณฑิตลงจากเวที เดินถึงแถวที่นั่งของตน ให๎กลับหลังหันหน๎าสูํ
เวที ถวายความเคารพ และเดินเข๎าแถวที่นั่ง ไปยังที่นั่งของตน ถวายความ
เคารพและนั่งลง (กรณีบัณฑิตนั่ง ฝั่งด๎านซ๎ายของห๎องพิธี เมื่อเดินถึงแกนกลาง
ห๎องพิธี ให๎หันหน๎าสูํเวที ถวายความเคารพ และก๎าวข๎ามลาดพระบาท แล๎วจึง
เดินตํอไปยังที่นั่งของตน ถวายความเคารพและนั่งลง) 

6) การปรบมือของบัณฑิต 
6.1) ปรบมือให๎แกํบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทุกทํานขณะที่รับ

พระราชทานปริญญาบัตร 
6.2) ปรบมือให๎แกํบัณฑิตคนแรกของมหาวิทยาลัย 
6.3) ปรบมือให๎แกํบัณฑิตคนสุดท๎ายของรอบ 

7) เมื่อบัณฑิตคนสุดท๎ายของแตํละแถวเดินออกจากแถวเพ่ือเดินขึ้นรับ
พระราชทานปริญญาบัตรให๎ผู๎ก ากับแถวบัณฑิตแถวตํอไป ลุกข้ึนให๎สัญญาณ 
บัณฑิตทั้งแถวลุกขึ้น และถวายความเคารพพร๎อมกัน และเดินออกจากแถวที่นั่ง
เตรียมขึ้นรับพระราชทานปริญญาบัตรตํอไป 

8) ชํวงพักพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
8.1) การเปลี่ยนมหาวิทยาลัยที่เข๎ารับพระราชทานปริญญา

บัตร ในชํวงพักให๎บัณฑิตคนแรกรอที่บันไดจุดขึ้นรับขั้นบนสุด เมื่อนายกสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกราบบังคมทูลรายงานผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย
และอธิการบดีเริ่มกราบบังคมทูลเบิกผู๎ส าเร็จการศึกษา ให๎ปฏิบัติตามเอกสารชุด
ที่ 1 หรือเอกสารชุดที่ 2  

8.2) ในกรณีจัดชํวงพักในมหาวิทยาลัยเดียวกัน ให๎บัณฑิตคน
แรกในชํวงตํอไปยืนรอที่บันไดจุดขึ้นรับขั้นบนสุด เมื่อผู๎ขานนามบัณฑิตกลําว
กราบบังคมทูล บัณฑิตคนแรกถวายความเคารพที่จุดที่ 1 แล๎วเดินไปหยุดรอที่
จุดที่ 14 เมื่อผู๎ขานนามบัณฑิตอํานชื่อบัณฑิตให๎บัณฑิตถวายความเคารพที่จุดที่ 
14 แล๎วเดินเข๎ารับในจุดที่ 15  

9) การเปลี่ยนมหาวิทยาลัยราชภัฏในขณะไมํใชํชํวงพัก ให๎บัณฑิตคน
แรกรอที่บันไดจุดขึ้นรับขั้นบนสุด เมื่อผู๎ขานนามบัณฑิตกลําวกราบบังคมทูล 
บัณฑิตคนแรกถวายความเคารพท่ีจุดที่ 1 แล๎วเดินไปหยุดรอที่จุดที่ 14 เมื่อผู๎
ขานนามบัณฑิตอํานชื่อบัณฑิตให๎บัณฑิตถวายความเคารพที่จุดที่ 14 แล๎วเดิน
เข๎ารับในจุดที่ 15 
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10) เมื่อบัณฑิตคนสุดท๎ายของรอบลงจากเวที ถึงจุดที่ได๎ซักซ๎อมไว๎ 
(ประมาณเสาที่สองของห๎องพิธี)    

10.1) ตัวแทนบัณฑิต ผู๎ท าหน๎าที่กลําวน าค าปฏิญาณยืนขึ้น 
ถวายความเคารพ แล๎วเดินไปหน๎าเวที (ที่ตั้งไมโคโพน) 

10.2) เมื่อเดินไปถึงแถวแขกผู๎มีเกียรติ ให๎หยุดเล็กน๎อย (เพ่ือ
เป็นสัญญาณให๎บัณฑิตและบัณฑิตกิตติมศักดิ์ยืนขึ้น)  

10.3) ผู๎แทนบัณฑิตถึงที่ตั้งไมโครโฟน  ผู๎แทนบัณฑิต บัณฑิต
และบัณฑิตกิตติมศักดิ์ถวายความเคารพ เมื่อกลําวค าปฏิญาณสิ้นสุดลง บัณฑิต
และบัณฑิตกิตติมศักดิ์ถวายความเคารพ  

10.4) ผู๎แทนบัณฑิตถอยหลัง 2 ก๎าว ถวายความเคารพ และ
หมุนตัวทางขวากลับเข๎าท่ี  

11) บัณฑิตและบัณฑิตกิตติมศักดิ์ถวายความเคารพ 
12) อาจารย์ บุคลากรผู๎ปฏิบัติหน๎าที่ และแขกผู๎มีเกียรติ ยืนตรงถวาย

ความเคารพ บัณฑิต บัณฑิตกิตติมศักดิ์ อาจารย์ บุคลากรผู๎ปฏิบัติหน๎าที่ และ
แขกผู๎มีเกียรติ ยืนตรงรอสํงเสด็จฯ  

12.1) เสด็จฯ ออกจากห๎องรับรองท่ี บัณฑิตและบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ร๎องเพลงสรรเสริญพระบารมี ด๎วยเสียงอันดัง และพร๎อมเพรียงกัน  

12.2) ขณะเสด็จฯ ผํานแถวบัณฑิตไปยังรถยนต์พระที่นั่ง ให๎
บัณฑิตถวายความเคารพ แล๎วหมุนตัวตามเส๎นทางเสด็จฯ  

12.3) จบเพลงสรรเสริญพระบารมี บัณฑิต บัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
อาจารย์ บุคลากร ผู๎ปฏิบัติหน๎าที่ และแขกผู๎มีเกียรติ ถวายความเคารพ และนั่ง
พร๎อมกัน 

13) เมื่อขบวนรถยนต์พระที่นั่งพ๎นประตูสวนอัมพร (สถานที่ก าหนดใน
การรับพระราชทานปริญญาบัตรแตํละภูมิภาค) บัณฑิตออกจากห๎องพิธีได๎ (รอบ
เช๎าให๎บัณฑิตออกประตูด๎านซ๎ายของห๎องพิธีเพียงด๎านเดียว) 
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หมายเหต ุการให๎สัญญาณของผู๎ก ากับแถวบัณฑิต กระท า ดังนี้ 
1) ยืนตรงถวายความเคารพ แล๎วก๎าวไปข๎างหน๎า 1 ก๎าว  
2) ยื่นมือขวาหงายมือ เป็นสัญญาณให๎บัณฑิตทั้งแถวยืนขึ้นพร๎อมกัน 
3) คว่ ามือ และลดมือลง เป็นสัญญาณให๎บัณฑิตท้ังแถวถวายความ

เคารพพร๎อมกัน  
4) ถอยหลังมาหยุด ณ หัวแถวลัดมา เพื่อหลีกทางให๎บัณฑิตเดินออก

จากแถวที่นั่ง 
5)เมื่อบัณฑิตเดินออกจากแถวที่นั่งหมดแล๎ว ก๎าวเข๎าจุดเดิม ถวาย

ความเคารพ และนั่งลง 
 
3.2 การฝึกซ้อมบัณฑิต กรณีมีการพระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิต
และมหาบัณฑิต 

1) การจัดที่นั่งบัณฑิตให๎บัณฑิตนั่งฝั่งด๎านซ๎ายห๎องพิธี แถวที่ 1 ดุษฎี
บัณฑิต มหาบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิต นั่งฝั่งขวาห๎องพิธี แถวที่ 1  

ดังภาพ 

 
 
2) เมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยเริ่มกราบบังคมทูลรายงานผลการ

ด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
2.1) ให๎ผู๎ก ากับแถวบัณฑิต แถวที่ 1 และบัณฑิตแถวที่ 1 ลุก

ขึ้นยืน ถวายความเคารพพร๎อมกัน 
2.2) บัณฑิตเดินไปยืนที่บันไดจุดขึ้นรับด๎านซ๎ายห๎องพิธี  
2.3) ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต เดินตามบัณฑิตมาหยุดที่เก๎าอ้ี

ตัวแรกของฝั่งด๎านซ๎ายของห๎องพิธี 
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3) บัณฑิตคนแรกยืนรอที่บันไดจุดขึ้นรับขั้นบนสุด บัณฑิตท่ีฝั่งด๎านขวา
ห๎องพิธี ให๎ก๎าวข๎ามลาดพระบาทโดย ไมํต๎องถวายความเคารพ (ยกเว๎นบัณฑิตที่
นั่งฝั่งด๎านขวาห๎องพิธี แถวที่ 1-3 ให๎ถวายความเคารพกํอนก๎าวข๎าม 
ลาดพระบาท) 

4) อธิการบดีเริ่มกราบบังคมทูลเบิกนายกสภามหาวิทยาลัยเป็นผู๎แทน
มหาวิทยาลัยเข๎ารับพระราชทานปริญญาบัตรมหาบัณฑิต 

5) เมื่ออธิการบดีและคณะเริ่มกราบบังคมทูลเบิกผู๎ส าเร็จการศึกษาเข๎า
รับพระราชทานปริญญาบัตร 

5.1) ให๎บัณฑิตคนแรก เดินขึ้นเวที หยุดถวายความเคารพ ณ 
จุดที่ 1 แล๎วเดินตํอไปยืนตรงจุดที่ 14 (หน๎าที่ประทับ)  บัณฑิตคนที่ 2-14 เดิน
ตามไปหยุดที่ จุดที่ 13, 12, … ตามล าดับ  

5.2) เมื่ออธิการบดีขานชื่อบัณฑิตคนแรก ให๎บัณฑิตท าความ
เคารพที่จุดที่ 14 และเดินเข๎าจุดที่ 15 (ไมํต๎องท าความเคารพจุดที่ 15) 
บัณฑิตเอางานและรับพระราชทานปริญญาบัตร  

เมื่อองค์ประธาน เสด็จฯ กลับแล๎ว จะประกอบพิธีพระราชทานปริญญา
บัตรระดับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต ขั้นตอนดังนี้ 

1) จัดเตรียมสถานที่ 
2) นายกสภามหาวิทยาลัยถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์

พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวฯ และอัญเชิญปริญญาบัตรมาวางที่พานเบื้องหน๎า
พระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวฯ ถวายเคารพ และถอยกลับเข๎า
ที่นั่ง 

3) อธิการบดีประกาศพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระ
เจ๎าอยูํหัวฯ 

4) อธิการบดี และคณะขานนามบัณฑิตเข๎ารับพระราชทานปริญญา
บัตรดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต จากพานเบื้องหน๎าพระฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวฯ 

5) ดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตเข๎ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ตามล าดับ (พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา) 
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6) ผู๎แทนบัณฑิตข้ึนถวายเครื่องไทยธรรม 
7) เสร็จพิธี 
 

3.3 รายละเอียดประกอบการฝึกซ้อม 
1) จุดบนเวทีทั้งหมด 16 จุด แตํละจุดหํางกันประมาณ 90 

เซนติเมตร  
2) จุดที่ 15 เป็นจุดที่บัณฑิตจะรับพระราชทานปริญญาบัตร อยูํหําง

จากพระแทํนประมาณ 45 เซนติเมตร  
3) จุดบนเวที จะเรียงในลักษณะดังนี้ 

ถ๎าจากภาพจุดที่ 1 ถึงจดุที่ 12 เป็นแนวเส๎นตรงเดียวกัน จากจุดที่ 12 เริ่ม
เลี้ยวเข๎าจุดที่ 13 จากจุดที่13 เริ่มเฉียงเข๎าสูํจุดที่ 14 จุดที่ 14 และจุดที่ 15 
อยูํแนวเส๎นตรงเดียวกันจากพระแทํนที่ประทับ และจุดที่ 16 เป็นแนวเส๎นเฉียง 
45 องศา 
 

 
 

4) ในการเดินเข๎าสูํจุดแตํละจุดให๎บัณฑิตทุกคนบนเวที เริ่มเดินพร๎อม
กันเมื่อผู๎ขานชื่อบัณฑิต ขานค าวํา “นาย” “นาง” “นางสาว”หรือต าแหนํง 
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“ยศ” ให๎บัณฑิตเดิน 2 ก๎าว (ไมํเดินก๎าวเดียว โดยเฉพาะบัณฑิตชาย อาจมอง
คล๎ายกบกระโดด) ใช๎จังหวะก๎าวเท๎าซ๎าย ขวา ชิดในแตํละจุด 

5) การยืน ณ จุดตํางๆ บนเวที ให๎ยืนเท๎าชิดหน๎าตรงสูํจุดแตํละจุด 
กรณีท่ีจุดตํอไป หน๎าบัณฑิตวํางอยูํหลายจุด ให๎เดินผํานจุดวํางโดยไมํหยุดยืน 
การหยุดยืนให๎หยุดที่จุดถัดจากจุดที่มีบัณฑิตยืนอยูํเสมอ 

6) การเดินบนเวทีเดินหน๎าตรง แขนแนบล าตัว (ไมํแกวํงแขน) 
7) บัณฑิตถวายความเคารพจุดที่ 14 และจุดที่ 16 (ไมํจ าเป็นต๎อง

พร๎อมกัน) 
8) วิธีถวายความเคารพการถวายความเคารพส าหรับบัณฑิตชายและ

บัณฑิตหญิงที่แตํงเครื่องแบบนักศึกษา 
บัณฑิตชาย ยืนชิดเท๎า โค๎งล าตัวตั้งแตํเอวขึ้นไป ก๎มศีรษะ มองปลาย

เท๎าแล๎วเงยหน๎าให๎อยูํในทําตรง 
บัณฑิตหญิงการถอนสายบัวจุดที่ 14 
- ยืนตรง ชิดเท๎า ชักเท๎าซ๎ายเฉียงไปข๎างหลัง งอเขํา ล าตัวตั้งแตํทํอน

เอวขึ้นไปตั้งตรง ชักเท๎าซ๎ายไปข๎างหน๎าเพ่ือก๎าวเข๎าจุดที่ 15 แขนแนบล าตัว 
การถอนสายบัวจุดที่ 16 

- ยืนตรง ชิดเท๎า ชักเท๎าใดเท๎าหนึ่งตามถนัดเฉียงไปข๎างหลัง งอเขํา ยํอ
ล าตัว ล าตัวตั้งแตํ ทํอนเอวขึ้นไป ตั้งตรง ชักเท๎ากลับเข๎าที่เดิม แขนแนบล าตัว 
การถวายความเคารพส าหรับบัณฑิตชายและบัณฑิตหญิงท่ีเป็นข๎าราชการ 

บัณฑิตชายที่เป็นข๎าราชการ ถ๎าแตํงเครื่องแบบข๎าราชการหรือไมํแตํง
เครื่องแบบข๎าราชการ การถวายความเคารพให๎ถวายค านับเหมือนกับบัณฑิต
ชายที่แตํงเครื่องแบบนักศึกษา 

บัณฑิตหญิงทีเ่ป็นข๎าราชการ ถ๎าแตํงเครื่องแบบข๎าราชการ การถวาย
ความเคารพ ให๎ถวายค านับ ถ๎าไมํแตํงเครื่องแบบข๎าราชการ ให๎ถอนสายบัว
เหมือนกับบัณฑิตหญิงที่แตํงเครื่องแบบนักศึกษา 

9) การเอางาน ยืนตรง ยกแขนขวาเหยียดตรงสูงระดับไหลํ กระดก
ข๎อมือขึ้น แล๎วช๎อนมือจับปริญญาบัตร แขนซ๎ายเหยียดตรงแนบล าตัว ขณะจับ
ปริญญาบัตรให๎ถอนหลังทันที 
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10) วิธีถือปริญญาบัตร ถือปริญญาบัตรด๎วยมือขวาแนบอก ข๎อศอกติด
ล าตัว ปริญญาบัตรขนานกับล าตัว ในแนวตรง และจะต๎องถือตลอดเวลาในห๎อง
พิธี  
 
หมายเหตุ การถวายความเคารพของบัณฑิตหญิง ที่ต๎องถอนสายบัวให๎เร็ว
กระท าได๎ ดังนี้  

1) เมื่อเดินจากจุดที่ 13 เข๎าจุดที่ 14 ให๎ใช๎จังหวะซ๎าย ขวา ยํอ แทน
การใช๎จังหวะซ๎าย ขวา ชิด ปัดเท๎าหลังเล็กน๎อย 

2) ตํอจากนั้นให๎ใช๎ขาซ๎ายที่ปัดอยูํข๎างหลังที่จุดที่ 14 ก๎าวมาข๎างหน๎า
ติดตํอไปเลย เป็นจังหวะซ๎าย ขวา ชิด พร๎อมกับเอางานและรับพระราชทาน
ปริญญาบัตร 

3) ระหวํางการฝึกซ๎อมบนเวทีกํอนพิธีจริง ให๎มหาวิทยาลัยแตํละแหํง
มอบหมายอาจารย์หรือบุคลากรฝ่ายฝึกซ๎อมดูแลบัณฑิต 6 จุด ดังนี้ 

จุดที่ 1 บันไดทางขึ้นเวที 1 คน 
จุดที่ 2 ดูแลการเดินแตํละจุดบนเวที 1 คน 
จุดที่ 3 ดูแลจุดท าความเคารพและจุดรับ 1 คน 
จุดที่ 4 ดูแลการลงบันได 1 คน 
จุดที่ 5 ดูแลกํอนเข๎าสูํแถวที่นั่งไมํให๎เกิดติดขัด 1 คน 
จุดที่ 6 ดูแลการก๎าวข๎ามลาดพระบาท 1 คน 
 

3.4 การข้ามลาดพระบาท (บริเวณแกนกลางหอประชุม กรณีห้องประชุมมี
ลาดพระบาท) การข้ามลาดพระบาท แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้ 
 กรณีท่ี 1 ขึ้นรับพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตออกจากแถวที่นั่ง
เป็นแถวพร๎อมกัน โดยอาจารย์ผู๎คุมแถวให๎สัญญาณ บัณฑิตที่นั่งแถว B ทั้งหมด 
ข๎ามลาดพระบาทโดยไมํต๎องถวายความเคารพ (ยกเว๎น แถวที่ 1-3 ให๎ถวาย
ความเคารพกํอนข๎ามลาดพระบาท) 
 กรณีท่ี 2 หลังจากรับพระราชทานปริญญาบัตรแล๎ว บัณฑิตเดินลงจาก
เวทีเป็นรายบุคคล บัณฑิตท่ีนั่งแถว A ทั้งหมด ถวายความเคารพ ข๎าม 
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ลาดพระบาท 
วิธีข้ามลาดพระบาท  
 เพ่ือความสวยงาม รวดเร็ว และป้องกันอุบัติเหตุ จึงก าหนดลักษณะการ
เดินในแถวเก๎าอ้ี และทําทางในการข๎ามลาดพระบาท ดังนี้ 
 1) บัณฑิตหญิง  

1.1) บัณฑิตที่นั่งแถว A ถวายความเคารพกํอนข๎าม 
ลาดพระบาท ปฏิบัติดังนี้ 

กํอนข๎ามลาดพระบาทหันหน๎าสูํเวที เหยียบบนขอบ 
ลาดพระบาทด๎วยเท๎าขวา และยํอตัว(ถวายความเคารพ) ก๎าวเท๎าซ๎าย เพื่อ
เหยียบบนขอบลาดพระบาทอีกด๎านหนึ่ง หรือให๎เลยกึ่งกลางลาดพระบาท 

1.2) ที่นั่งแถว B ไมํต๎องถวายความเคารพกํอนข๎าม 
ลาดพระบาท ปฏิบัติ ดังนี้  

กํอนข๎ามลาดพระบาทหันหน๎าสูํเวที เหยียบบนขอบลาดพระ
บาทด๎วยเท๎าขวา ก๎าวเท๎าซ๎าย เพื่อเหยียบบนขอบลาดพระบาทอีกด๎านหนึ่ง หรือ
ให๎เลยกึ่งกลางลาดพระบาท 
 2) บัณฑิตชาย  

2.1) ที่นั่งแถว A ถวายความเคารพกํอนข๎ามลาดพระบาท 
ปฏิบัติ ดังนี้ 

กํอนข๎ามลาดพระบาทหันหน๎าสูํเวที ยืนตรงเท๎าชิดให๎เท๎าซ๎าย
ชิดขอบลาดพระบาท และถวายความเคารพ(ค านับ) ก๎าวเท๎าซ๎ายและขวาตาม 
เพ่ือให๎พ๎นขอบลาดพระบาท (ไมํเหยียบบนลาดพระบาท) 

2.2) ที่นั่งแถว B ไมํต๎องถวายความเคารพกํอนข๎าม 
ลาดพระบาท ปฏิบัติ ดังนี้ 

กํอนข๎ามลาดพระบาทหันหน๎าสูํเวที ยืนตรงเท๎าชิดให๎เท๎าซ๎าย
ชิดขอบลาดพระบาท ก๎าวเท๎าซ๎ายและขวาตาม เพื่อให๎พ๎นขอบลาดพระบาท (ไมํ
เหยียบบนลาดพระบาท) 
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หมายเหตุ การเดินในแถวเก๎าอ้ี ซึ่งมีเนื้อที่จ ากัด ให๎บัณฑิตเดินหันหน๎าสูํเวที 
ก๎าวเท๎าซ๎ายไปด๎านข๎างและเท๎าขวาชิด(เดินแบบสไลด์ตัว) 
 
3.5 ค าปฏิญาณของบัณฑิตผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร 
 

ให๎เริ่มกลําวค าปฏิญาณหลังจากองค์ประธานพร๎อมแล๎ว 
(ผู๎แทนบัณฑิตกราบบังคมทูลคนเดียว) 

  
ขอพระราชทานกราบบังคมทูล / พระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท 
ข๎าพระพุทธเจ๎าขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาส / น าบัณฑิตที่เข๎ารับ
พระราชทานปริญญาบัตรในวันนี้ / ถวายค าปฏิญาณดังตํอไปนี้ 
(บัณฑิตกลําวตามพร๎อมกัน) 
ข๎าพเจ๎า / ………………………….… (กลําวชื่อของตนเองทุกคน)…………………………. 
ขอกลําวค าปฏิญาณตํอที่ประชุม / อันมีพระรัตนตรัย / องค์ประธาน / 
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ / และคณาจารย์ / ซึ่งชุมนุมพร๎อมกัน 
ณ ที่นี้วํา/ 

1. / ข๎าพเจ๎าจักเทิดทูนชาติ / ศาสนา / พระมหากษัตริย์ / อันเป็น
หลักเพ่ือความวัฒนาถาวร / ของประเทศชาติ และประชาชนชาวไทย/ 

2. / ข๎าพเจ๎าจักบ าเพ็ญตนเป็นพลเมืองดี / สมกับเป็นผู๎มีวัฒนธรรม
และศีลธรรม / ใช๎ความรู๎ที่ได๎รับมาในทางที่ชอบ / ประกอบการงานในหน๎าที่
ด๎วยสุจริตธรรม / และใฝ่หาความรู๎อยูํเสมอ/ 

3. / ข๎าพเจ๎าจักรักษาไว๎ / ซึ่งศักดิ์และสิทธิ์แหํงปริญญาโดยเครํงครัด / 
จักเคารพนับถืออาจารย์ / และเทิดทูนเกียรติแหํงมหาวิทยาลัยราชภัฏสืบไป / 
 
 (ผู๎แทนบัณฑิตกราบบังคมทูลคนเดียว) 

“ด๎วยเกล๎าด๎วยกระหมํอม” 
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3.6 ขั้นตอนการขึ้นรับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

1) เมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยอํานชื่อบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ครั้งที่ 1) 
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ยืนขึ้น ก๎าวไปข๎างหน๎า 1 ก๎าว ถวายความเคารพ และเดินแขน
แนบล าตัว ขึ้นบนเวที 

2) หยุดที่จุดที่ 1 ถวายความเคารพ และเดินตํอไป หยุด ณ จุดกลาง
เวที (ตามที่ได๎ซักซ๎อม) ถวายความเคารพ นายกสภามหาวิทยาลัยจะประกาศ
เกียรติคุณและอํานชื่อบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คนอ่ืนๆ (ถ๎ามี) จนครบ 

3) นายกสภามหาวิทยาลัยเบิกบัณฑิตกิตติมศักดิ์เข๎ารับปริญญาบัตร 
เมื่อนายกสภามหาวิทยาลัย อํานชื่อคนใด คนนั้นถวายความเคารพ 

4) เดินไปหยุดที่จุดที่ 14 ถวายความเคารพ และเดินเข๎าจุดที่ 15 รับ
พระราชทานปริญญาบัตร 

5) รับพระราชทานปริญญาบัตรแล๎ว ถอยหลังยาว 3 ก๎าว หยุดถวาย
ความเคารพ หมุนตัวด๎านขวา เดินลงจากเวที 

6) หยุดถวายความเคารพ ณ หัวแถวแรก แล๎วเดินผํานแขกผู๎มีเกียรติ 
กํอนข๎ามลาดพระบาทหันหน๎าเข๎าสูํเวทีหอประชุม ถวายความเคารพ แล๎วเดินไป
จนถึงที่นั่ง ถวายความเคารพกํอนนั่ง 

7) กรณีมีบัณฑิตกิตติมศักดิ์หลายคน นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจะ
เบิกตัวเข๎ารับพระราชทานปริญญาบัตรทีละคนโดยคนแรกรับแล๎ว ถอยหลัง 3 
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ก๎าว จากนั้นนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ จึงเบิกตัวบัณฑิตกิตติมศักดิ์คน
ถัดไปเข๎ารับพระราชทานปริญญาบัตรจนครบทุกคน 
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บทท่ี 4 

บัณฑิตดีเด่นและรายนามบัณฑิต มหาบัณฑิต  
และบัณฑิต 
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บัณฑิตดีเด่น 
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คณะครุศาสตร์ 
 

 
                         
 
 
 
 

          นายศุภกิจ  บ ารุงศรี                    นายศิริโชค  เจริญราช 
          โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา              โปรแกรมวิชาภาษาไทย 
 
 
  
 
 
 
 
  นายสุรนาท  โมลาลาย             นางสาวกมลวรรณ  สาตศิลป์ 
         โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์               โปรแกรมวิชาภาษาจีน 
 
 

                       
             
 
 
 
             นายนเรศ  ยิ้มโรจน์                 นางสาวณัฐมน  อาจกล๎า 
           โปรแกรมวิชาภาษาไทย              โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา 
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี           
             

       
 
 
 

                         
      วําที่ร๎อยตรีชวนากร วรินทรโชคถาวร       นางสาวสกุลรัตน์ บุญจริง 
         โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์      โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และ           
                                                             เทคโนโลยีการอาหาร 
 
 
 
 
      
 
    นางสาวพิมพ์ผกา ก าเนิด            นางสาวเจนจิรา เกิดพงษ์ 
           โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์        โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 

                       
             
 
 
 
                            นางสาวเบญจวรรณ แก๎วลือไชย        
                              โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์  
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

                         
          นางสาววรัญญา เผือกเพ็ง                นายพงศ์ศักดิ์ ศิลา 
       โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม        โปรแกรมวิชารฐัประศาสนศาสตร์ 
 
 
  
 
 
 
 
    นายปองภพ พรพิมล                   นายสายรุ๎ง ธรรมจันทร์ 
          โปรแกรมวิชาภาษาไทย           โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 
 

                       
             
 
 
 
         วําที่ร๎อยตรี ธีรศักดิ์ เรืองวงษ์       นางสาวสุพรรษา พรมสูตร์ 
       โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
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คณะวิทยาการจัดการ 
                         

  
 
 
 
 

          นางสาวอัญธิกา แสนนอก            นางสาวศริประภา ปิตตาสังข์ 
  โปรแกรมวิชาการทํองเที่ยวและการโรงแรม  โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง 
 
 

  
 
 
 
 
      นายธรรมรงค์  ตั่นแก๎ว         นายอดิศักดิ์  แซํหลี 
            โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์      โปรแกรมวิชาการตลาด 

 
                       

             
 
     
 
                นายเทพทัต  ทองคุ๎ม    นายอุดม แมลงภูํ  
             โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์                โปรแกรมวิชาการบัญชี 
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คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

                         
 
 
 
 

          นางสาวฐาปนิตา คุ๎มเพ่ือน                นายภานุวัฒน์ รุํงน๎อย 
  โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภณัฑ์และกราฟิก     โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 
   
 
  
 
 
 
 
       นายวชัระ ใจแป้                   นางสาววธิดาภรณ์ ทองค า 
   โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภณัฑ์และกราฟิก  โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
    
 
                                   
 
 
 
 
         นางสาวอารีย์ญา สุริวงษ์            นางสาวชินานาง ดอกมณฑา 
    โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์   โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แมํสอด 
 

 
 
 
 
       

   นายสมชาย  อัครสิน                    นางสาวสุจิตรา  เงนิมาก  
โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์    โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

 
 

 
      
 
 
 

          นางสาวสภุาวดี  มงคลก าธร             วําทีร่๎อยโทสุพจน์  อริยะรุํงโรจน์ 
         โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป         โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

 
 
   
 
 
 
 

   นางสาวสุพิศ  ศิริจัสยา               ส.ต.อ.ณรงค์ฤทธิ์ วณิชศิริ 
        โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป       โปรแกรมวิชารฐัประศาสนศาสตร์ 
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รายนามดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต 
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รายนามบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 – 2562 
นาย ชัยรัตน์ บุม ี ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต  
นาง นิษวัน วรานุสาสน ์ ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต  
นาย ศรวัส ศิริ ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต  
นาย สมเกยีรติ ภูสมศร ี ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต  
นางสาว สภุาพร ธรรมสอน ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต  
นางสาว จิรัฐิติกาล บุญอินทร์ ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต  
นาง นิกูล ทองหนา้ศาล ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต  
นาย เลเกีย เขียวด ี ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต  
นางสาว สุนันทา ส้มอ ํา ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต  
นาย สุนิรันดร์ รุ่งเรืองรณชัย ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต  
นาง ขวัญชนก แสงท่านั ง ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต  
นาย จีระเกียรติ ประสานธนกุล ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต  
ว่าที ร.ต. ธวัชชัย แสงแปลง ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต  
นาง ละมูล เหล่าทอง ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต  
นางสาว วิสากุล กองทองนอก ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต  
นาย วีระ บวัผัน ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต  
นาง สาวิตรี แสงสุก ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต  
นาย สุรินทร์ จาดเปรม ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต  
นาย เกษม อิ มทุ่งน้อย ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต  
นางสาว ลาวัลย ์เกติมา ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต  
นางสาว วันเพ็ญ ปราศรัย ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต  
นางสาว ศุภลกัษณ์ สุวรรณวิทย์ ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต  
นางสาว สาลิน ีชนาพงษจ์าร ุ ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต  
นางสาว สุกฤตยา ปงกันทา ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต  
นางสาว สุพรรณิการ ์หริ งกัน ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต  
นาง อรอนงค์ กลางนภา ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต  
นาย อุดม ลีลา ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต  
นาย เอกพงศ์ เกยงค์ ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต  
นางสาว จรรยา ศรีสาร ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต  
นาย ณัฐพงศ์ แสนสต ิ ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต  
นาย ประเสริฐ ทองใบ ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต  
นางสาว พิศมยั ใจถาวร ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต  
นาง รัชดาพร รอดหิรัญ ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต  
นางสาว รุ่งกานต ์อ่อนนว่ม ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต  
นางสาว วิภา บานเย็น ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต  
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นาย สุชน วิเชียรสรรค์ ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต  
นาย อุดม อินทา ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต  
นางสาว จันจิรา อินต๊ะยะ ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต  
นาง จันทร์ฉาย จรวุฒิพันธ ์ ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต  
นาง จันมา วิเศษสิงห์ ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต  
นางสาว ชฎาพร โชติรดาภาณ์ ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต  
นาย ภูรินท์ ชนิลกุล ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต  
นางสาว สวุิชชาภรณ์ กฤตยาเกียรณ ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต  
นาย อําพล ฉัตรไชยาฤกษ์ ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต  
นางสาว กรรณิกา จันสายทอง ครุศาสตรมหาบัณฑิต  
นางสาว ขวัญจิรา ตาแก้ว ครุศาสตรมหาบัณฑิต  
นางสาว ณพัฐอร เกษม ี ครุศาสตรมหาบัณฑิต  
นาง ปรารถนา ภูสมศรี ครุศาสตรมหาบัณฑิต  
นาง รุ่งรัตน์ กลั นการบุญ ครุศาสตรมหาบัณฑิต  
นางสาว สธุิดา โพธิข์าว ครุศาสตรมหาบัณฑิต  
นางสาว สภุาภรณ์ บัวจันทร ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต  
นาง อรุณรัศม์ อินเครือ ครุศาสตรมหาบัณฑิต  
นาง ฉันทลักษณ์ ภู่เกต ุ ครุศาสตรมหาบัณฑิต  
นางสาว ทรายแก้ว ชมชื น ครุศาสตรมหาบัณฑิต  
นางสาว เบญจรัตน ์สีลาด ี ครุศาสตรมหาบัณฑิต  
นางสาว ปยิวรรณ มากกลาย ครุศาสตรมหาบัณฑิต  
นางสาว พจิาริน เมืองตาแก้ว ครุศาสตรมหาบัณฑิต  
นางสาว วรมน รัตนพิไชย ครุศาสตรมหาบัณฑิต  
นางสาว สุมามาลณ์ ฉลาด ครุศาสตรมหาบัณฑิต  
นางสาว อุมาพร เชิดนอก ครุศาสตรมหาบัณฑิต  
นาง กรนันท์ เอี ยมภูเขียว ครุศาสตรมหาบัณฑิต  
นางสาว กรรณิการ์ หมูปิน ครุศาสตรมหาบัณฑิต  
นางสาว กุสุมา กรองทิพย ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต  
นาง จริยาภรณ์ เรืองเสน ครุศาสตรมหาบัณฑิต  
นาย ทนง คงรอด ครุศาสตรมหาบัณฑิต  
นาย ธีรยุทธ ราหุระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต  
นาง น ําทิพย์ มั นปาน ครุศาสตรมหาบัณฑิต  
นางสาว นภิาภัทร บุญนว่ม ครุศาสตรมหาบัณฑิต  
นางสาว ประกายดาว เปิ้นมะโอคํา ครุศาสตรมหาบัณฑิต  
นาย ปรีชา แหชู ครุศาสตรมหาบัณฑิต  
นาย พลวัฒน์ แจ้งดี ครุศาสตรมหาบัณฑิต  
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นาย ไพบูลย์ วงศ์เมืองคํา ครุศาสตรมหาบัณฑิต  
นางสาว มินา เนียมนคร ครุศาสตรมหาบัณฑิต  
นาย ราชัน โนสปริง ครุศาสตรมหาบัณฑิต  
นาย สิทธิกร ศรีโยธา ครุศาสตรมหาบัณฑิต  
นางสาว สุทธาทิพย์ หาญเมือง ครุศาสตรมหาบัณฑิต  
นางสาว สุพรรณี จันทร์งาม ครุศาสตรมหาบัณฑิต  
นางสาว สภุาพร มีสขุ ครุศาสตรมหาบัณฑิต  
นาย อามร โสภานุสนธิ ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต  
นาย เทวา ธรรมวิเศษ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
นางสาว นิตยา สารีกิจ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
นางสาว นภิาพร อยู่สุ่ม รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
นาง พรทิวา อํานวย รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
นางสาว พรสุดา สุดทา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
นางสาว วรภา เกตุน้อย รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
นางสาว วิภาวรรณ เกิดผา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
ร้อยตํารวจโทสายชล เกษอินทร ์ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
นาง สุชาดา รกัเกื อ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
นางสาว ชุติมา รักษธ์ัญการ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
นาย ธนกฤต เลื องปุูย รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
นาง วรรณลัย มหาสุวรรณ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
นางสาว วรางคณา ศรีสวัสดิ์ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
นาย วิฑูรย์ ตาคํา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
นาย สมคิด เพชรประดับ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
นาง สมลักษณ์ รอดภยั รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
นางสาว สุนิชา ทาวงศ์ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
นางสาว พรพิมล เกียรติก้องไพร ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว อารี แซ่ม้า ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว กานต์ธีรา พนาศรีงาม ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว นริสรา พรมคํา ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว รัตนาภรณ์ ปินทา ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว ปาูงรีรัตน์ แซ่ม้า ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นาย สันติ์ แสงท้าว ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว นริศรา เดือนแจ่ม ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว นิตยา มโนมัย ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว บษุบัน ทาํนา ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว เย็นจิตร์ มั นคงพิพัฒน์ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
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นางสาว กาญจนา แหลมแกว้ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว ปรีชญา มั งคง ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว นิศาชล ป๎นแสน ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว พิมพ์ผกา กาํเนิดมี ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว รัตนาวดี ทองสุทธิ ์ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว สิริวรรณ หมั นเขตวิทย ์ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว มนทิพย์ บุญเรือง ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว วิภาดา วิเชียรดี ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นาย อนุพงษ์ คําทอง ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว อาทิติญา สิทธิกรรณ ์ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว อุไรรัตน์ สันบุญเป็ง ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว จีราภัค ทกัโม้ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว สมพร สิทธิแพทย ์ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว จิราภรณ์ ผสมใจ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว ศิริพร เกตุพงษ ์ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว สมฤด ีถนอมพงศ์ด ี ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว สาริน งามวงษ์ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นาย ก้องเกียรติ เตียนไธสง ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว เกศแก้ว ตระการดลชัย ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นาย นเรศ ยิ มโรจน ์ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว เบญจวรรณ หอมรื น ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว รุ่งนภา เทียนบุตร ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว ศศิธร แตมพันธุ ์ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว อรชา อุตทาสา ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว ชนิสรา ยอดเถื อน ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว ณัฐฐา นากสุก ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นาย ณัฐวิทย์ ทองแทน ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว สายชล หวังพิทักษ์วงศ์ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว สุพัตรา แสนเปา ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นาย สวุานนท์ ใจครัว ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว อษุา อุ่นศรี ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว กมลวรรณ สาตศิลป ์ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว นภาพร สุระดี ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว มยุเรศ ศรีสุขจันทร์ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นาย วิทยา กา๋วงษ์ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว สธุิดา จันทะดวง ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
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นางสาว สภุาภรณ์ ฤมิตร ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว จตพุร คําภีร ์ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว ฉัตรธิดา เสือจ ู ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นาย ทัศนัย สัปทน ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นาย ปรเมศร์ แก้วหลา้ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว วริศรา ศรีสุวรรณ์ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว กันทิชา แซ่สง ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว กิติมาภรณ์ สมบัตพิล ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว ศิริลักษณ์ สุนทรพงษ ์ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว เสาวลักษณ์ สุขสมกิจ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว เจนจิรา จินดากุลย์ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นาย นกิร แทนลา ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว นิรมล ว่างสิริกุล ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว เบญจมาภรณ์ เชียงทา ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว พรรณนิภา นันทะใจ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว มินตรา ดารากมล ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว จุฑารัตน์ เอื อสลุง ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว ชลิตา แกว้มหาวงศ์ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว นพรัตน ์โพธิบัลลังก์ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว ปาริชาติ จําปาศักดิ ์ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว พัชรพร ราบรื นกจิ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว สุดารัตน์ อินกรัด ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว อมรรัตน์ อนุศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว อริสา แซ่ยา้ง ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว ฐิติพร ศาสะนะ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว ปาริณี กลิ นหอม ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว ภริดา แก้วโต ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว มณีรัตน์ คําช ู ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว วิไลลักษณ์ อินทรสูต ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว สุรัตนา เจาะดาํ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว ชิดชนก จันทร์เลิศทิพย ์ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว ณิชากร ป๎ญญา ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นาย ปรเมศวร์ บุญปาล ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว ปรยีานุช ยิ มเจริญ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว ปานตะวัน รางแดง ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว สภุาวด ีอร่ามรุณ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
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นางสาว อุทยัวรรณ บุญจันทร ์ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นาย เทอดพงษ ์เสียงหวาน ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว ปุณยาพร กลัดล้อม ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว พธุเย็น อาชาประดิษฐ ์ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว เยาวลกัษณ์ เมฆอ้อย ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว รังสิมา ชญาน์ณฐนันท์ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นาย วชิรุจ มว่งไหมทอง ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว เกศรา รักพว่ง ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นาย ชยัรัตน์ กุลวรกันต์ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นาย ณัฐพล กิบุญมา ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว มาลินี ชูชื น ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว วิภารัตน์ คชรักษ ์ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว โสรญา มีประลาน ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว อภิญญา โพธิบัลลังค์ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นาย อมรเทพ พุกนัด ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว ณัฐกานต ์มะปราง ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว นิศาชล ศรไว ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นาย บัลลังก ์ต่ายมา ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว ปาริชาต สบายใจ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว ภัสราภรณ์ บวัเขียว ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว ลัดดาวัลย ์แสงท้าว ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว สุรีรัตน์ ฉ าํแกว้ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว อญัชลี สมบูรณ์ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว อารยา กอ้นทอง ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว น าํเพชร อ่อนสองชั น ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว พิไลพร สภุาพันธ ์ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว พิสุทธิลักษณ์ พงโอสถ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว วัลยว์ิภา ปรีชานนท ์ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นาย วิรัตน์ เปี่ยมสิน ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว เวรุณี มาหล้า ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว อังสุมา คําโชต ิ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว ณิชกานต์ ใจเพยีร ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว ณิชานันท ์วนามหาลาภ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว เบญจวรรณ แกว้ลือไชย ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว มุขสุดา วิชาพร ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว รําพึง ดวงคํา ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
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นางสาว กมลชนก เซ็นแกว้ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว นิรมล จันทร์ชู ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว ยุพาพร ตรรกชนชูชัย ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว วันจันทร์ ดํารงไพรสันติ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว สุพรรณา พึ งรูป ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว จุฑามาศ จุลจันทร ์ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว จุฑามาศ ทามา ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว จุไรรัตน์ กรตุ้ม ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว ชมพูนุท แซ่เฮ้ง ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว นิราวรรณ ปวนเต็ม ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว พรพรรณ ดลจิตรคณาสิน ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว พัสวี กสิพันธุ ์ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว ภานรัตน์ สมหารวงค์ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว ศิริลักษณ์ อินสุวรรณ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว สุพิชฌาย ์แปงกรยิา ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว เสาวภา บรรเทา ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว อารียา โฉมหน่าย ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นาย เกยีรติศักดิ์ บวัยะ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว ศันศนีย์ บุญวงษ์เมือง ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นาย ศิวะ ดิษฐธรรม ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว ปนัดดา สัมมะถะ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว ปวีณา โพตะโก ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว ปาริชาติ คงขันธ ์ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว สรัลยา แหกาว ี ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว ชุติกาญจน ์แกว้กัญจะ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นาย ณัฐวุฒิ ไตรรัตน์ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว รุจิเรข รัตนปราณ ี ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว วรรณฤดี ศักดิ์เอี ยม ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว สายทอง แซ่ว้าง ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว อาทิมา เอี ยมอิสรา ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว กมลนารี นาคประเสริฐ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว ญาณิศา ตระการสุข ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว นภัสวรรณ ชอบธรรม ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นาย พัชรวัฒน์ หมื นทอง ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว มัณฑนา ทองปรางค์ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว ศิริรัตน์ บุญนา ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
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นางสาว ศิริรัตน์ สาลีบุตร ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นาย อิทธิเดช ปิ่นแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นาย กิตติพงศ์ ศศิณวัฒน์ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว จิรฌา โชตปิิยวานิช ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว จิราพร จันทร์เทศ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว ณัชญ์ชนก แซ่โล้ว ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว ปาริฉัตร แวทไธสง ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว พิมลพัตร์ ศรีสุวรรณ์ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว สายฝน นารถบุญ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว สุกญัยา แสนยาเจริญกุล ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นาย สุพจน์ ยาด ี ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว สภุาพร เหลา่รอด ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว สุราวัลย ์หงษ์ทอง ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว กมลวรรณ ขุมทอง ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว กานต์ธิดา เชียงแขก ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว ธัญญาลกัษณ์ แหยมพลับ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว นงนุช แปูนทอง ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว พิมพ์วิไล หนูสิงห ์ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นาย วนิทร ธนัตถ์สกุล ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว สุจิตรา เทพบุร ี ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว กัญญาพัชร เสียงสุขสันติ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว ชุติมา ดาระวัน ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว ณัฐมน นาตาล ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว ณัฐมน อาจกลา้ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว นฤมล แพงจกิรี ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว นิพาดา บดีรัฐ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว นิสาชล สังข์ไทย ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว เบญจมาพร นาก้อนทอง ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นาย มงคลกริชญ์ อินยอด ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นาย ศุภกิตติ์ จันทร์จอม ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว สกุลรัตน์ คาํรินทร์ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว สร้อยติกา อาบทอง ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว สโรชา ทรัพย์เพชร ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว กมลชนก ชวีอําไพโรจน ์ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว เกสรา จูสิงห ์ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว จันทรจ์ิรา วสุธาคีร ี ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
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นางสาว จีรารัตน์ บุญยงค์ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว ปยิธิดา เถินบุรินทร์ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว เปรมฤทยั บริรักษ ์ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว รัติกาล ศรีไสวการะเกด ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นาย สมศักดิ ์ทองนาค ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว อภิญญา โพธิ์คง ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว อังคณา พานรมย ์ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นาย จาตุรนต์ หนูส่ง ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว เบญจวรรณ เนื องโพล้ง ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว พรรณทิพา มีสิน ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นาย วิทวัส คงเจริญ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว ศศิธร สุมาลย์ทอง ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว ศิญารัตน์ วงษ์วิรัตน ์ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว สมฤด ีอินทร์อยู ่ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว สิราวรรณ ทองอยู ่ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว กรวีร์ แซ่ม ี ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว จารุวรรณ ท่าฉลาด ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว ณัฐธยาน์ วรกาล ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว ณัฐพร กลมเกลยีว ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว ธัญลักษณ ์เครือกลางรงค์ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว นุสรา รักศักดิ์สยาม ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว ประไพภรณ์ สุขอว่ม ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว ปยิธิดา นวลวัน ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นาย สมมารถ เสาเป็ง ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นาย สาริศ ศรีระวัตร ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว สุจิตรา สิงห์บุบผา ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว สุพัตรา วันนา ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว อจัฉรา พุทธิมา ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว ญาณิศา เลิศไกร ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว นภาพร สาแช ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว ภัสดี ภกูองไชย ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว รุ่งกรานต์ บรรดาศักดิ ์ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว สตรีรัตน์ พูลทอง ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว สวภาร ์สารทไทย ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว สิรินลักษณ ์ประเสริฐบํารุง ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว สุนันท์ อุดจันทร ์ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
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นางสาว อนุชา คําบรรลือ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว กมลรัตน์ พ่วงศิริ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว ณัฐริณีย์ ติอิน ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นาย ธนสิทธิ ์อ่อนจันทร ์ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว ประถมาภรณ์ อาภาภิวัฒน ์ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว รัตนาภรณ์ ชื นดวง ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว สุชาดา จันตา ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว สภุาพร กาญจนะ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว สวุรรณาพร แปูนสอน ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว กรรณิกา โสภา ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว จันทิรา ว่องวิการ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว ชนกิานต์ บริบูรณ์สิงขร ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว ฌัชญาภรณ์ ขันอินทร์ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นาย ณัฐวุฒิ ชยัสุข ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นาย ทรรศยุทธ์ ศิลปปวีณ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว มณีรัตน์ ทิน้อย ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว ศิริพร สกุลไทย ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว จันทรา อุทยัอินทร ์ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว ฉวีวรรณ บุญอ่อน ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว ศินัชชา ทองอาจ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว สุพิชญนันทน ์อยู่นา ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว กรณิช สุขทว ี ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว กัลยาณี กองรัตน์ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว ณัชชา นามเนียม ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว ธนิตา ยิ มสายคํา ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว เบญจรัตน ์หล้าใจ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว ปาริชาติ ถมยา ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นาย เมธัส กา๋แก่น ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว วราลี วงค์จาย ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว อุรัสยา เขตรขัน ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว ศศิธร พิมคนิช ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว ศิริวรรณ ปิงวงค์ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว อัมพร ตุลยาภิบาล ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว นริศรา ธรรมใจ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว ศิริพร เชื อชาติตระกูลด ี ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว ศิริรัตน์ ผัดแสน ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
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นางสาว สุรีย์รัตน ์ราษฎร์ขุนห้วย ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นาย เจริญชยั เอี ยมหุ่น ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นาย สุเมธ วุฒิชยัป๎ญญา ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว อริสา ทองอัญชา ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว อัคริมา ใบทอง ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว อุทยัวรรณ ถกลกวิน ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว กฤษวรรณ จิตพินิจ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว จารุวรรณ อนุรักษ์คงคา ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว ชไมพร ขาํจันทร ์ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว ธรรมลักษณ์ พุ่มใย ครุศาสตรบัณฑติ เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว นิรชา กุลปริญา ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว ปภาวรินทร์ แสงมณีตระกูล ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว รัชนิกา ทองสุพรรณ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว สมศรี ดรรชนีนามชัย ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว สุรี มโนมัย ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว กัญรัตน์ ม่านเขยีว ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว กิติมา เกี ยวเขตร์การณ์ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว เกศวรินทร์ เทพาทิพย ์ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว นิตยา วนากรคงลาภ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว นุศรา ศรีวจิารย์ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นาย บญัชา ตะ๊สุ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว พรสุดา ภูจ่ีน ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว พิมลพร วงศ์ธิพงศ์ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว รุจิตรา สระกัญญา ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว สุจิตตรา ไวธัญกิจ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว สุนิษา สีดา ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว สุพรรษา อินจันทร์ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว สวุนันท์ จา่ยยัง ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นาย อัมรินทร์ จันทา ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว กรรณ์ภิรมย์ สมรภูม ิ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นาย เกรยีงไกร มั นอยู ่ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว เกศินี ใจด ี ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นาย เจนณรงค์ โกสุมพันธ ์ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นาย ณัฐภัทร วัชรพัฒนกุล ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว พิชญา พรมเสน ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว เพชรรัตน์ พิมพา ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 



 50 

นาย ภูวดล ดาํนงค์ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว โศภิดา ผลบุญ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นาย สุทธิพงศ์ แสนคําอา้ย ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว สุพัชชา ใจซื อ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว ขนษิฐา รักเอี ยมสะอาด ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นาย เชาวลิต เกิดพงษ ์ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว นุสรา ผื อยศ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นาย พลวิทย ์คําเมฆ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว พันทพิา ศรีสวัสดิ์ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นาย ศักดิ์ดา เตรียมนอง ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว สภุาพร ฉายวงษ์ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว กาญจนา จูมาศ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นาย เฉลิมพันธ์ เสชัง ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว ณัฐสิริ ละน้อย ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว นิตยา ธรรมโชต ิ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว ลักคณา คําปูอ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว สุดารัตน์ ติดยงค์ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นาย อดิศร เชื อบุญม ี ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว ชลิตา พรมมูล ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว ชุติมา คําบรรลือ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว ณัฐกานต ์คําเมฆ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว ตรีสุคนธ์ ทองวิเศษ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว ทิพย์สุดา รุ่งวนาล ี ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว นพรัตน ์อ่องเภา ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว ปรยีาภรณ์ อุ้ยไพบูลย์สวัสดิ ์ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นาย พงษ์พัฒน์ กองทอง ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว รุ้งรวี สภุาพันธุ์ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว วราภรณ์ ศรีสุข ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นาย สมพงษ ์ตรรกชนชูชัย ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว สุปรยีา กัลยานามชัย ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว อินทอุร มากเอี ยม ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว กมลทิพย ์ศิลารัตน์ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว กรีติกาญน ์ถวัลย์สกุล ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว กฤษณา แพรอยู ่ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นาย จักรรินทร์ อินทจร ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว จุรีรัตน์ ศิริวรรณ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
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นาย ชยัมงคล ชื นอ่อน ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว ณฐพรรษภรณ์ โพธิ์พฤกษ์ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว พรนภา นวลงาม ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว พรนภา สําราญไพบูลย์ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว มนทิญา ป๎้นสาํลี ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นาย สุรพันธุ์ แบนท้วม ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว อรพรรณ พระยาลอ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว ชนนกิานต์ บวัเกต ุ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นาย ณัฐชัย ใจยา ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว วิสาข ์กวินวนาลยั ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว สมหญิง รุ่งคีรี ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว สภุาวด ีเอี ยมสาํอางค์ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นาย จิรวัฒน์ ตาอ้ายเทือก ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว นภิาพร จ่านาค ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว วิไลลักษณ์ ศิริประโชต ิ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว อภิญญา ดีสุข ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว กานดา น ําไหลริน ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว ปณัฐดา คําสุวรรณ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว พรทพิย์ รกัสีขาว ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว พัชร ีสืบวงษ์ดิษฐ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว พิม หาญพรม ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว พิสมยั ใจกัน ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นาย วีระชัย สามารถ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว อจัฉรา เหลืองวิเศษชัย ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว กิตติยา ประสาทเขตกจิ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว จุฑารัตน์ สาล ี ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นาย เจตนภ์พ สระแกว้ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว ชลชินี เขม้นเขตวิทย ์ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว ปรยีาภรณ์ ป๎นยะ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว พรนภิา แกว้มาก ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นาย ยุทธศาสตร์ วิเชียรรัตน ์ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว รุจิรา ดีรัตน์ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว สธุิดา ขุ้นคีรี ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว อรพรรณ สกุลเดชสําราญ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว อสวุณี ซ่งสกุลชัย ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว อุไรวรรณ ปะตินังเต ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
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นางสาว กฤษณา สุ่มนิ ม ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว จิราภรณ์ พันธ์มิตร ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว ณัฏฐา สระทองเทียน ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว นฤมล รุ่งเรืองวนาศรม ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว สุกญัญา กวินวรรณา ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นาย เกื อกูล มากกุญชร ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นาย ณัฐธพงศ์ อินทยะ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว พัณณิตา มูลทรัพย ์ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นาย ภุชชงค์ แซ่ซ้ง ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว สุทธิศา สมัครเขตการณ์ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว สุนิศา พระหัตธ ิ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว ภักจิราภรณ์ ยอดศรี ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว ศศิภา จา่ลุย ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว ศศิภา พรหมมินทร ์ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นาย ศิริวธุ พิศิร ิ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว สุกญัญา ป๎ญญามาก ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นาย สุเมธ จันทร์อ่อน ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นาย ณัฐพงษ์ มิ งสมร ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว บุญฑริต คาํหล่าย ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว ปยิะรัตน์ โพธิ์ศร ี ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว พรพิมล คําเที ยง ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว เพยีงดารา ป๎ญญาวิชยั ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว อาริยา รักษางาม ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว กมลลักษณ์ งุ้นทอง ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว ขวัญจิรา ทาวงษ์ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว ดลนภา ตันตะปาล ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว เบญจรัตน ์บัวสกุล ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว ลักขณา มณีเขียว ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว สุนันทา มาจุ่ม ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว กรรณิการ์ กองอ้น ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นาย นราวิชญ์ พงษ์สิงห์ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นาย ปรีด ีแซ่ย่าง ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว ศิริพร พว่งปาน ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว โชษิตา กันศิริ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นาย วุฒิชัย จันทร์ต้น ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นาย อนุภัทร จันทร์แกว้ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
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นางสาว ชุติมา ศรโยธา ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว นิตยา จูด้วง ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นาย สมชาย มั นประสงค์ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว เกศแก้ว แว่นทพิย์ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว ฐานนันท ์ท้วมอยู ่ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว สุทธิตา สยีะ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว เพ็ญนภา บุญกอ้น ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นาย ศรัณยู อยู่พันธ ์ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว ศิริลักษณ์ ฮยุสระเกต ุ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว อามิศรา คบสระน้อย ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นาย โกศล สมนาศร ี ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นาย พิพัฒน์ กัลปพฤกษ ์ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว สวุนันท์ รอดคุ้ม ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว ธันยพร นาแหลม ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว ปดวิรดา ปญ๎ญามูล ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว พัณณิตา ด่อนจันทร ์ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว ศุภิสรา บุญเลิศ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว เกวลิน แก้วกันยา ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว กชกร คงเพชรดี ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว กชกร วินิจสร ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว กนกวรรณ สุพบุตร์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย กมล ภูมิชยัเสถียร ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว กมลชนก ฉิมเนียม ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว กมลชนก พนาไพโรจน์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว กมลรัตน์ วนภูมิพิทักษ์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย กรทักษ์ สามหงษ ์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว กรรณิกา ประชาชน ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว กรรณิการ์ ฤทธิมนต์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว กรุณา หม่องมะลิต๊ะ ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย กฤตวัตร์ ขุนชัย ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว กฤตินันท์ นิ มลบ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว กฤติยา ศรีประเสริฐ ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย กฤษณะ แผ่ทอง ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย กฤษณะ เพชรพลอย ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว กฤษณา ร่มประยูรวงศ์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย กฤษธินันท์ สมัยอาชา ครุศาสตรบัณฑิต  
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นางสาว กวินนา แซ่ยา่ง ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว กังสดาล แซ่ว่าง ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว กัญญารัตน์ ทรมาศ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว กัญญาวีร์ แสงท้าว ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย กัมพล จันทร์ถ ี ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว กัลยรัตน์ อินตะ๊ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว กัลยาณี โลราช ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว กาญจนา คําไวย์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว การเกษ สวัสด ี ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว กําไลทิพย ์อุปธรรม ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย กิตติ บดีรัฐ ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย กิตติกร ตาแกว้ ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย กิตติพงษ์ ภูมพิันธ ์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย กิตติพันธ ์จันทร์หอม ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย กิติศักดิ์ คําเมฆ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว เกศราภรณ์ ธาราแม่กลอง ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว เกษรา พว่งสาย ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว เกษราภรณ์ พินผอ่ง ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว แก้วตา รามบญุคล้าย ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย ขจรพงศ์ เสาร์ทอง ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย ขจรศักดิ์ จา่ไทยสงค์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ขนษิฐา ฟก๎ขํา ครุศาสตรบัณฑิต  
ว่าที  ร.ต.หญิง ขวัญแกว้ ทองหล่อ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ขันทอง พนาไพโรจน ์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย คณาวุฒิ ศิริมนตรี ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย คมสันต์ จันทลัง ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย คันธารัตน์ เสือด้วง ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว เครือวัลย์ อินนอ้ย ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย จตุพร การะเกต ุ ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย จตุพล จาํปาทอง ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย จรณชัย สังคง ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว จรรยา สังข์ปาน ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว จรรยาพร ครุฑสุวรรณ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว จรยิารัตน์ ฟื้นตน ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย จักรี ทองจันทร ์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว จันจิรา ยมศรี ครุศาสตรบัณฑิต  
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นางสาว จันทรจ์ิรา มีศร ี ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว จันทร์ริยา จิตรพินิจ ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย จาตุรนต์ รักอยู ่ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว จารุพัตร นาราคีรี ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว จิตราภรณ์ ขาวจุย้ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว จิตลดา การเวก ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย จิรภัทร คชภูม ิ ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย จิรวัฒน์ จงธรรมมา ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว จิราพรรณ เกษรจรุง ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว จิราภา สุขโต ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย จิราย ุวงษ์สุตา ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว จิราวรรณ วงค์จินา ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย จิราวัฒน์ วนิชศิริ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว จีรัตน์ติกานต์ คนบุญ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว จุฑามาศ คําคลองแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว จุฑารัตน์ คําดํา ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว จุฑารัตน์ อินเลี ยง ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว จุรภีรณ์ ปิ่นคํา ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว จุฬาลกัษณ์ เตจ๊ะ ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย เจษฎา ชุมกาแสง ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย ฉัตรชัย คําม ี ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย ฉัตรชัย ปิ่นชยัมูล ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ฉัตรสุดา นิลจันทร ์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย ชญานิน ภาษ ี ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ชฎาพร วุ่นแม่สอด ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ชนกนารถ ขันกสิกรรม ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ชนม์ปภา อินกรัด ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย ชนฎัพล หาพุทธา ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ชนากานต ์จีนเพชร ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ชมยัพร โตโทน ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ชราวดี ปอูงฉิม ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ชลธิชา เกรยีงไกรตระกูล ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ชลาลยั ธนะบุญ ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย ชัชวาลย์ ดวงรัตน ์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย ชยัธวัช อินเมฆ ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย ชิตณรงค์ วงษ์ปางมูล ครุศาสตรบัณฑิต  
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นางสาว ชุติกาญจน ์ทองเอม ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ชุตินันท์ อนุสนธิ ์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ชุติมา เชื อกสกิรรม ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ชุติมา สมทรัพย ์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ชภุาดา น้อยผล ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ญาณี จันทะคัด ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ฏิชิรา แจ่มหม้อ ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย ฐาปกรณ์ ขุนศรีรอด ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย ฐาปนา เตชะนอก ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ฐิติมา จุนจันทร ์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ฐิติรัตน์ แสวงบุญ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ฐิติวรดา สิธิสงค์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย ณรงค์ฤทธิ์ ขวัญเปรม ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย ณรงค์ศักดิ์ ป๎นขัด ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย ณรงค์ศักดิ์ มิตรอาชากุล ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ณัฏฐพร บัวพันสาย ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ณัฏฐ์พัชร ์กุยสวุรรณ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ณัฏฐา กาญจนคงคา ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ณัฏฐา สีกล่อม ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ณัฐชลิกา เฮียงกุล ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ณัฐชาภัทร คําลําปาง ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ณัฐญา สันตพิงษ์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ณัฐฐินันท์ ชํารวย ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ณัฐณิชา คงดี ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย ณัฐดนัย โสทะ ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย ณัฐพล เขตวิทย ์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย ณัฐพล รัศมียิ งมงคล ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย ณัฐพล ศรีแสงทรัพย ์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย ณัฐวุฒิ จงธรรมมา ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย ณัฐวุฒิ อยู่เย็น ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ณิชกุล คงเมือง ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ณิชนันทน์ วงษ์ฟ๎่น ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ณิชากร เรือนใจด ี ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ดวงกมล แก้วศร ี ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ดวงกมล บุญใชย ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ดวงจันทร์ หมายสุขเกษม ครุศาสตรบัณฑิต  
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นางสาว ดาวเพชร กาญจนพันธ์บุญ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว เดือนเพ็ญ คําดํา ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ตรงศร ทิมอ่วม ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย ตรีเทพ ศรีบุญเพ็ง ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว เตือนใจ ชดเชย ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย ถิรวัฒน์ โพธิ์ศร ี ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย ทรงสิทธิ์ สีชานิล ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ทวิกา เผ่าป๎ญญา ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย ทวิศักดิ์ แซ่ท้าว ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย ทวีศักดิ์ บดีรัฐ ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย ทวีสุข ร้อยลา ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ทยัรัตน์ มากผล ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย ทัศนัย จุลนัน ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ทัศนีย์ญา แก้วสขุ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ทิพานัน ธรรมขันธ ์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย เทวราช มังคะละ ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย เทอดเกยีรติ อนุสุริยา ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย ธนเดช เพชรรัตน์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย ธนทัต แดนดง ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ธนพร เรียนทับ ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย ธนพล โพธิ์งาม ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย ธนพล แสนวงษ ์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย ธนพัฒน์ อ ําเคลือบ ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย ธนภัทร พิริยะพันธุ ์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย ธนวฏั เอี ยมชะโอด ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย ธนวัฒน์ นามชุ่ม ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย ธนวัฒน์ เพยีลาด ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย ธนวันต ์ไชยชนะ ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย ธนากร กุลบุตร ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ธนาภรณ์ บ้านนาไพสิฐ ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย ธัชยกริช มณีเขียว ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ธันย์ชนก หอมจิตร ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ธันยพร ต๊ะส ุ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ธันยพร ผ่านอ้น ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ธันยาพร สมแหงม ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ธิดารัตน์ วิเศษวงษา ครุศาสตรบัณฑิต  
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นางสาว ธิติสุดา พัตรประดษิฐ ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย ธีรพล พรหมจันทร ์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย ธีรภัทร เพ็งสมบูรณ์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว นงนุช ขอนทอง ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว นงนุช วนาพบโชค ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว นพมาศ ศรีวงษ์วรรณ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว นภัสกร มาตเมฆ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว นภัสวรรณ ครองบ้าน ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว นภัสวรรณ พูลทอง ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย นรากร กอ้นจันทร์เทศ ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย นราวิชญ์ จันทร์เพ็ญ ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย นฤเบศ ภู่ยิ งยงค์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย นฤเบศร์ เพชรคง ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว นฤมล จิตชัยเจริญกุล ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว นฤมล จิตต์นุ่ม ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว นฤมล โลเชียงสาย ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว นวลจรีย ์ดาสาล ี ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว นัชรียา ภู่ทอง ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว นันทนัช อู่เกิด ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว นันทวรรณ เอนกนันต ์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว นันทภิาคย ์แปลกมาก ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว นับเงิน วงษ์จีน ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย นาคิน พิสาระเขตร์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว นารีรัตน์ สิงห์สิทธา ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว น าํอ้อย เสน่ห์พูด ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว นิตยา ใสแสง ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย นิติพงษ ์กอบขุนทด ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว นิรมล วิจารณ์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย นิรวิทธ์ ปูใฝ ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย นิรันดร์ เสือนิ ม ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย นิรุต กุลคิด ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย นิรุตต์ อิ มป๎้น ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว นิลาวรรณ จิตสนธ ิ ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย นวิัช คงขุนทด ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว นิศาชล สังข์สุวรรณ์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว นุจร ีโพไข ่ ครุศาสตรบัณฑิต  
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นางสาว นุชตา อุทเบ็ญ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว นุชรา รุกขชาติ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว บรรณารักษ ์อ่วมแกว้วงษ ์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย บริบูรณ์ ปิมสอน ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว บัณฑิตา บุญทศ ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย บญุฤทธิ ์เข็มอุทา ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว เบญจวรรณ นันตาด ี ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว เบญจวรรณ พูลบางยุง ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว เบญจวรรณ เล็กมอญ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว เบญญาภา พุดสิน ครุศาสตรบัณฑิต  
ว่าที  ร.ต. ปฏิภาณ วันทองสุข ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ปณิตตรา ดวงอุปะ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ปทุมรัตน์ กมลชาวไพร ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ปนัดดา แจ้งจิตร ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ปพิชญา แกว้ทันคํา ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย ประกิตร วิสุทธิกุลชยั ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย ประวิทย์ ศรีกีรติการ ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย ประสาร มั นศิลป์ไพบูลย ์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย ประเสริฐ พิมพ์สังข์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย ปรัชญา มณีรัตน ์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ปรางค์ทอง บัวเผียน ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ปรางทิพย์ สวุรรณยาน ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ปาริฉัตร ป๎้นบุญ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ปุณฑารกิา อุดมโภชน ์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ผกาวรรณ พูลสวัสดิ์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย พงษ์เชษฐ์ ละขะไพ ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย พจน์พงศ์ สิทธิเขตรการ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว พนมพร ศรีษะเกษ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว พนิดา คล่องแคล่ว ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว พรทพิย์ ธนาคมรัตนะ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว พรปวีณ์ หมอนคุด ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว พรรณทิพา มาทา้ว ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว พรรณภา อรา่มรุณ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว พรสุดา ดกเอยี ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว พฤกษา ระเริงแม่เมย ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย พลากร พุ่มพวง ครุศาสตรบัณฑิต  
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นางสาว พัชรา สุระเดช ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว พัชริดา โสภา ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว พัชร ีสุทธิกูล ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว พัชรีญา ดีสุข ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว พัชรภีรณ์ สุริยันต ์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย พันพร แซ่หาญ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว พบัพรึง วิรยิะไพลิน ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว พัศราภรณ์ เทพสุธรรม ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย พาสุ งามวงษ์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว พกิุลแกว้ มืดอินทร์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว พิชญาภา นวลตาล ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว พิมลพรรณ กรุงศรี ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว พิไรวรรณ อินเมฆ ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย พีรณัฐ ทิพบุญทอง ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย พีรพล บางพาน ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว เพ็ญนภา กลิ นยา ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว เพ็ญไพรินทร์ วิริยะศศิประภา ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว เพยีงรวี พะโยม ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว แพรววนิต จันทวงษ์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ไพริน สมโภชน ์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ไพลิน หนูเปีย ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ไพลิน เหลอืงอร่าม ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ฟาูศิรินทร์ พันธ์ศรีธัญรัตน์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ฟาูอาํพร สิงห์ทอง ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ภวิตา อุดม ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ภัทราภรณ์ กัลพฤกษ ์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย ภาณุ ศรีศิลป ์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย ภาณุพงษ์ บัวส่อง ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ภาณุมาศ เลิศเสม ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย ภาณุวัฒน ์เข็มเงิน ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ภานุมาศ แซ่โล้ว ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ภารดี นาเจริญ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ภิรมญา ไพโรจน ์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ภิฤดี บานเย็น ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย ภูรินทร์ โลหะ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ภูริยา วชิรมรกต ครุศาสตรบัณฑิต  
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นาย ภูวภัทร์ ปริสาวงค์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย มงคล วิชยัวงษ ์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว มณีนุช พันธ์พืช ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย มนตรี แซ่เล่า ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย มนตรี ธนสุนทรคีรี ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย มนัส แซ่ม้า ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย มนัสชยั สีสด ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย มนูเชษฐ์ สยุะตุ่น ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว มะลวิัลย ์แกว้ถิ นดง ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว มัศยา ภูศรีฤทธิ ์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว เมทินี แสวงบุญ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว เมธาว ีแกว้แท้ ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย ยุทธพิชัย คํามอญ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว รณิดา บุญม ี ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย รักกิจ ช้างจั น ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว รัชดา ทาบา้นฆ้อง ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว รัชนก ยิ มยวน ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว รัชนี วนาพบโชค ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว รัชนี สาธุสถิต ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว รัชนีกร แสงอินทร์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว รัฐติกาล ลาล ี ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว รัตติภรณ์ อินทรวงค์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว รัตนาภรณ์ ผาแดง ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว รัตนาภรณ์ สุรีวงศ์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว รัตนาภรณ์ อุษาพรเลิศ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว รัตนาวดี เผือกเหลอืง ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ราตรี มีสกุล ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว รุ่งกานต ์อินพหล ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว รุ้งทราย คงเนียม ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว รุ่งทิวา เผ่าฤทธิ ์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว รุ่งไพลิน ป๎ญญาคํา ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ลัดดา บุญลือ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ลัดริตา คะเรรัมย ์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว วนิดา พินิจกุล ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว วนิดา ไหวด ี ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย วรโชติ บุญโต ครุศาสตรบัณฑิต  
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นางสาว วรนาถ คุ้มครอง ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว วรรณวจี ขาํเส็ง ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย วรวิทย์ กิตโิยธี ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว วรันยา แกว้จันเถิน ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย วรากร วงษ์ธัญญะ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว วราภรณ์ ตาทิพย ์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว วราภรณ์ สิงหว์ ี ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย วรายุทธ พ่วงสมจิตร ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว วรินยุพา ศรีเมือง ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย วรุณ เหล่าทอง ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว วลัยลักษณ์ ช่างการ ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย วสันต์ ธนาคมสกุล ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย วัชรพงษ์ บุญประกอบ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว วัชราภรณ์ พันธ์โนราช ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว วัชรีพร พวงทอง ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย วัฒนพงษ์ สาล ี ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว วันวิสา การังใจ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว วันวิสา ทองอิงค์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว วันวิสาข์ ตาแสงวงษ์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว วันวิสาข์ นุชพุ่ม ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย วัลลพ นวลคํา ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว วัลลภา ป๎ญญาน้อง ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว วาสนา โชติรดาภาณ ์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว วาสนา วินทะไชย ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว วิชชุดา คําวันนา ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย วิทวัส หมูคํา ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว วิทิตา สาํลีดี ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย วินิจ บุญกระจ่าง ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว วิภา พรมมาเตยีม ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว วิภาดา มาน้อย ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว วิภารัตน์ อันยงค์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว วิมลรัตน์ เกตุแกว้ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว วิรัลยุพา มีหมัน ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย วิรุต ผาบวงค์สาย ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย วิโรจน ์ใจพรมเมือง ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว วิลาวัณย์ กลิ นจันทร์ ครุศาสตรบัณฑิต  
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นางสาว วิลาวัลย์ รูปเอี ยม ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว วิไลลักษณ์ ศิรินิพนธ ์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย วิศรุต หงษ์คง ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย วิสิษฐ์พล อุทิตะสาร ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว วีนัส แก้วประสิทธิ์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย วีรพล พิลามาศ ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย วีรภัทร เปด ี ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย วีรยุทธ์ แก้วทรัพย ์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย วุฒิชัย ถาวร ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย ไวกูณฐ์ วันศิริสุข ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย ไวยเวทย์ คีรีพิทักษ์ชน ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ศกุนตลา กุลอินทร ์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย ศรราม พึ งวัชนะ ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย ศราวุฒิ พธุทา ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย ศราวุธ ขวัญมา ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ศศิธร ศรีแกว้ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ศศิวิมล แดงอิ ม ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย ศักดิ์ประกา กลางนภา ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ศิรภัสสร พรอนันต์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ศิริกัญยา ระหวา่งป ี ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย ศิริโชค เจริญราช ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ศิริพร กรุงเก่า ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ศิริพร นาทองรัตน์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ศิริรัตน์ ชุมภูเทพ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ศิริลักษณ์ หนุ่มเจริญ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ศิริวรรณ มหามาต ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย ศุภกิจ บํารุงศรี ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย ศุภชยั เพ็งมาตร ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ศุภศิริ ตนวัฒนาคีรี ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ศุลีพร ศิร ิ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สมพร คงแย้ม ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สมรัตน์ บุญมั น ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สมฤด ีสังขาว ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สรยา เรือนทองด ี ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สลินีย ์ชาญเชี ยววิทยา ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย สหรัฐ คงทิม ครุศาสตรบัณฑิต  
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นาย สันติสุข แพงม ี ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย สาธิต เสือดว้ง ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย สามชัย ไพศาลภิวัฒน ์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สายใจ อินทร์กลาง ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สาวิตรี ขยันกิจมงคล ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สาวิตรี อิ มสมบูรณ์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สิริจันทรัตน์ คงพล ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สิริรัตน์ เกตุศรี ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สวิเรศ ไพโรจน์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สุขกันยา คงพันธ ์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สุจาริณี ขันกสกิรรม ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย สุชาติ ตั งมานะกจิ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สุชาลิน ีจันทร์พรม ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สุชาวดี จําม ี ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สุดาพร วนาสายชล ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สุดารัตน์ โพธิ์งาม ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สุดารัตน์ แสนคํา ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สุทธิดา จันทร์ผ่อง ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สุทธิดา ตะวัน ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สุทธิดา ธนูทอง ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย สุทธินันท์ มังหลง ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย สุทธิพงษ์ งามรั ว ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สุนิชา พงษ์ฐิติเทพ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สุนิสา ศรลัมภ ์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สุนิสา แสนสิทธิ ์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย สุพัฒน ์บุญคง ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สุพัตรา เพ็ชรกําแหง ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สุพัตรา หาโพคี ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สภุา จรัสพงศ์กรกุล ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สภุาภรณ์ ใจเถิน ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สภุารัตน์ แสงพิชยั ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สภุาลักษณ ์ศรีเพ็ง ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สภุาวด ีกองแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สภุาวด ีป๎้นสําล ี ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สภุาวรรณ กุลกัลยา ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สุมนญา เรืองประทีป ครุศาสตรบัณฑิต  



 65 

นาย สุเมธ โพธิ์เทพ ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย สุรสิทธิ ์อุดมศักดิ์วณิช ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย สุระ พฤกษ์พนาไพร ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย สุริยา มะริด ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สุรียพ์ร พิมพิลา ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สุรียว์รรณ บุญฤทธิ์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สุรียา ชยัยจินดา ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สวุจี สารีสุข ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สวุนันท์ สุริแสง ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สวุนันท์ แสนเมือง ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สวุรรณา กําชยัชนะ ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย สวุิช พรมฉิม ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สวุิชญา พงษ์กสิกรณ ์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย สวุิชา ศุภกิจเจริญ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว เสาวนีย ์ลักขณาแจ่มจรัส ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว เสาวลักษณ์ นาหุ่น ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว โสภาพร เผือกขจี ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว หนึ งฤด ีสงเชื อ ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย อดิศักดิ์ ใจสุข ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว อตพิร สกุลเดช ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว อทิตยา ขวัญวงศ์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว อธิชยาภรณ์ สอนสขุ ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย อธวิัฒน์ ดําทรัพย ์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย อธวิัฒน์ พันธ์ม ี ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย อนิวัติ จันนาค ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว อนุสตรา คําบรรลือ ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย อนุเสก นุ่มนิ ม ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว อภิญญา อินต๊ะ ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย อภิเดช ออ่งเมือง ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย อภวิัฒน์ ทับเอี ยม ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว อรทยั บวัเปรม ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว อรพินท์ อาจกจิคีรี ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย อรรถชัย แหงมปาน ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว อรอนงค์ ดวงสุดา ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว อรุณี คีรีพิราม ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว อรุณี สหีิน ครุศาสตรบัณฑิต  
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นางสาว อจัฉรา รอดประเสริฐ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว อจัฉราภรณ์ พิมสาร ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว อญัชลิกา ระถาพล ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว อัมไพรวรรณ ทองภ ู ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย อานุภาพ คงบุญพัฒนาภรณ์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว อาภรณ์ พาชัย ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว อาภัสรา คุ้มเณร ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว อาภาภรณ์ กวนขุนทด ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว อาริษา ฉิมสุพร ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว อารีญา จูด้วง ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว อารีย ์วิเวก ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว อารียา นกเที ยง ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว อารียา ศิริมุลตรี ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว อินธุอร อินทิพย ์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย เอกพล เพ็งบุตร ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย เอกพัฒน์ กลางนภา ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย เอกยุทธ สุขข ี ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ไอลดา เอี ยมทอง ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว กชกร ผวิพิมด ี ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว กชนันท์ เข็มสกุลทอง ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว กชพร ชูอิทธิ ์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว กนกพร เหลา่จันทร ์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว กนกวรรณ ทองคํา ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว กนกวรรณ เพิ มวงษ์มาก ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย กมล จารุพงษ์กุล ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว กมลพัชร อันลกูท้าว ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว กมลรัตน์ แสวงสินธ ์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว กมลวรรณ กลิ นจันทร ์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว กมลวรรณ เจ๊กสืบแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว กมลวรรณ บุตรทรัพย ์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว กมลวรรณ สุดไทย ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว กรณิการ์ ต๊ะนา่น ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว กรรณิกา ทิฮ่อน ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว กรรณิการ์ พงษ์กองดี ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว กรรณิการ์ โพปูอม ครุศาสตรบัณฑิต  
ว่าที  ร.ต. กฤษฎา มะทา ครุศาสตรบัณฑิต  
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นาย กฤษฏิ์ เรืองศิรรักษ์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว กฤษณี กลัดโชติ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว กวินนา อ าํสุพรรณ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว กัญจนา บุปผาอมรศรี ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว กัญญารัตน์ ปอูมภา ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว กัญญารัตน์ พิลึก ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว กัญญาวีร์ บุญวงค์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว กันตยา แสนคําลือ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว กันทนา พรมมี ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย กัมพล หุนะกูล ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว กัลยาณิน ดุลฟ๎กขิม ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว กาญจนา เจริญพร ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว กาญจนา พิลกึ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว กาทีซา - ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว กานต์ธิดา ธิรานันท์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว กานต์ธิดา อาจรอด ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย กิตติพงศ์ พัฒนะผล ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย กิตติพัฒน์ ไวเปีย ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย กิติเมศวร์ ชินวัชร์ชยังกูร ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย กิติศักดิ์ แซ่จา้ง ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย กี  ท้าวสันติชูชัย ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว เกวลิน บรรจง ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว เกวลิน สมพะมิตรวงศ์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว เกวลี ดียศ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว เกศิณี กันฑาบุญ ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย เกษมศักดิ์ บวัเผียน ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย เกษมศิลป์ พละทรัพย ์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย เกยีรติศักดิ์ ศรีเมฆมาศ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ขนษิฐา ผลบุญเรือง ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ขวัญฤทยั นัดชื น ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย คณิศร สีอ่อน ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว คนิตา เสนาอุดร ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว คนึงนิจ คชรักษ ์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย คมสัน กะลําพา ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย ครรชิตพล นพดล ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย จตุพล คงโพธิ ์ ครุศาสตรบัณฑิต  



 68 

นาย จักรกริช จีนเกิด ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย จักรินทร์ ศรัทธานนท ์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว จันทกานต ์จิ๋วพุ่ม ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว จันทกานติ ์แซ่จิว ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว จันทิมา สุดไทย ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว จามจุรี รอดกสิกรรม ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว จามจุลี บทมูล ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว จารุวรรณ มณีสุข ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย จิตรภาณุ โตมาก ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว จินตนา ชาญชาติวีระ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว จินตหรา จันทรบุตร ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย จิรชีพ ล้านคํา ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย จิรพันธุ ์รักเผ่าดง ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว จิรวรรณ ปุกแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย จิรศักดิ์ ไพโรจน ์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว จิราพร พว่งสมจิตร ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว จิราพร เรือนอินทร ์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว จิราพร ลักษณะ ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย จิราวุฒ พลอาจ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว จีราพรรณ แสนสุขอุดมบุญ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว จุฑาทิพย์ แตงไทย ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว จุฑาทิพย์ นารถสิงห ์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว จุฑาพัชร แก้วเพ็ชร ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว จุฑามณี ประดับพร ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว จุฑามาศ การชงัด ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว จุฑามาศ คําฟ ู ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว จุฑามาศ พุทธโศภิษฐ์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว จุฑามาศ สืบวาณิชยว์งศ์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว จุฑามาศ อ่อนศรี ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว จุฑาวรรณ เขตกัน ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว จุลาพล แซ่ย่าง ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว เจนจิรา ลิ มรส ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว เจนจิรา วัชรเวโรจน์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย เจษฎา เครื องต้น ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว เจษฎาภรณ์ กิจจา ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ชญาดา ธาต ุ ครุศาสตรบัณฑิต  
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นางสาว ชญาภา แซ่กว๊ย ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ชฎาพร สุ่มประดิษฐ ์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ชนาภัทร โปธ ิ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ชนาวีร์ จันทร์ย้าย ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ชนกิานต์ เต็มศิริรักษ์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ชลธิชา ใส้พงษ ์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย ชลันธร คงอินทร์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ชวัลพัชร กันทะสา ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ชัชฎา ป๎ญญาดิษฐว์งษ์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย ชยัญา หงษ์ทอง ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ชาณี สุทธิผลโภคากุล ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ชุติกุล บุญทอง ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ชุตภิัทร เคลือขอน ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว โชติมณี เนื อไม ้ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ฐิตารีย ์จันทร์ใส ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย ฐิติพงศ์ นาแซง ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย ณรงค์ กลิ นหอม ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย ณรงค์ฤทธิ์ ทับยา ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย ณรงค์ฤทธิ์ ศรีทัศน์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ณัฏฐณิชา เมฆวัน ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ณัฏฐณิชา สามล ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย ณัฏฐภาค บุญฟ ู ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ณัฐกานต ์กนกการะเกด ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ณัฐชยา อินทร์วงศ์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ณัฐชา ธนานันท ์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ณัฐธิดา จันทร์ปูอง ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ณัฐธิดา ดนัยนารีกุล ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ณัฐธิดา ยศป๎ญญา ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย ณัฐพร ทองรักษ ์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ณัฐพร บุญอยู ่ ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย ณัฐพล นาคพันธ ์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย ณัฐพล พุ่มมาล ี ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย ณัฐพล ศรีโยธา ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ณัฐรินีย์ เลิศล ําวาร ี ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย ณัฐวุฒิ ชจูิตร ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ณิชกานต์ โคตรสีนวล ครุศาสตรบัณฑิต  
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นางสาว ดลนภา แสงขันธ ์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ดวงกมล สีทา ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ดาวพระศุกร ์มงคลศักดิ์ไพศาล ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ดาวเรือง คําดํา ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย ดิศรณ์ ยพุาพิน ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ตวงทอง ประมวลสุข ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย ตันติกร ม่วงการ ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย ทรงกิต ฉ ําเพยีร ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ทรรศนีย์ สีทอง ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ทรายทอง วงค์อุ้ย ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ทริกา จกัร์ปา ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย ทวีศักดิ์ หอมรื น ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย ทวีสิทธิ ์ยอดปานันท ์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ทอฝ๎น โฆษชุณหนันท ์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ทัตพิชา ทองพูล ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย ทัศนะ ตาสา ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ทิฆัมพร แสงแกว้ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ทิพยมาส บินชัย ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ทิพย์วิมล พลาพล ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ทิพย์สุดา สิมภาล ี ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ทิพานัน บญุเหมือน ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย ทวิานนท ์สําพล ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย ธงชัย แซ่ย่าง ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย ธนคุณ นิ มภักดิ ์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย ธนพล จั นหน ู ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย ธนพล สินสนิท ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย ธนพลธ ์เพชรวร ี ครุศาสตรบัณฑิต  
ว่าที  ร.ต. ธนลภย ์พิศจรูณ ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย ธนวัฒน์ เฮงสิ ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย ธนาศิลป์ ภูน ํารึม ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย ธรรมปพน บวัเขียว ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ธัญชนก ปฺุดป๎ญญา ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ธัญญาลกัษณ์ ทนทาน ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ธัญพร ทองทับทิม ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ธัญพิชชา อีนต๊ะสง ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย ธาน ีบัวเทศ ครุศาสตรบัณฑิต  
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นาย ธารา เฉยบวั ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ธาราทพิย์ รกัสีขาว ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ธิดารัตน์ แก้วเนตร ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ธิดารัตน์ บวัเผียน ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ธิดารัตน์ บุญสายยัง ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ธิติญา อาจหาญ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ธิติมา ยุติธรรม ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย ธีรพงษ์ มหาโพธิ ์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย ธีรพล โสภาค ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย ธีรพัฒน์ หวาดเปยี ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย ธีรศักดิ์ อินกรัด ครุศาสตรบัณฑิต  
ว่าที  ร.ต. ธีระวัฒน์ สหะชาติ ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย นพชัย ยอดโยม ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว นภสร ตาแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว นภสร พระยาลอ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว นภัสสร จันทร์พุฒ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว นริศรา ป๎นใจ ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย นเรศ ทองอยู ่ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว นลินนภิา กาล้อม ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว นวรัตน์ อินทพงษ์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว นัฐพร ถนอมวงศ์ศรี ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว นัดดา นาคด้วง ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว นันท์ชพร ทาจ ี ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว นันทวัน การกิจ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว นันธิญา ฉายวงษ์ป๎ญญา ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว นาตยา จุ่นสาย ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย นาวิน ปานอินทร ์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว น าํทิพย ์ทุมม ี ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว นาํเลีย แซ่ยา่ง ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย นจินิทัศน์ อินต๊ะแสน ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว นิตยา นิรันดรวงศ์คีรี ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว นภิาพร รอดเรือง ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว นิศรา นนทป์ระทาน ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว นิศารัตน์ วัฒนา ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว นิสาชล ศรีชมภ ู ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว นุสบา คําช ู ครุศาสตรบัณฑิต  
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นาย บญุญาฤทธิ์ ถาแกว้ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว บุญธิดา อัมพรพนา ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว บุณยวีร์ การชงัด ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว เบญจรัตน ์อินเลิศ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว เบญจวรรณ ทองเทศ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว เบญจวรรณ พัฒนาประพันธ์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว เบญจวรรณ อินทพงษ ์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย ปฏิการ น่วมสกุณี ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย ปฏิภาณ แสนพรมม ี ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ประกาย ยิ มละมัย ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย ประกาศิต แจ่มฟาู ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ปริมล ป๎ญญาเรือนแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย ปรีชา ดอกรักพนา ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ปวริศา เกษวิริยะการ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ปวีณา ภูมิชนะกิจ ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย ป๎ณวรรธน์ วามะลุน ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ป๎ทมา จุมพรม ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ป๎ทมาพร ถาป๎น ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ปาณิสรา อุไรพันธ ์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ปาลิตา เสือดว้ง ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ปาวีณา โพธิ์ศรี ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย ปยิพงษ์ ชวีาพนาคีร ี ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย ปยิะณัฐ บุญมาก ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ผกามาศ ปิ่นแกว้ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ผัลย์ศภุา ตอ้งกระโทก ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย พงศธร กุลแกล้วเกษม ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย พงศธร จันทาพล ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย พงศธร ป๎กเขทานัง ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย พงศ์ศิริ กาจา ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย พงศ์สิษฐ์ น่วมอิ ม ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว พจมาลย์ ศรีอํานวยโชค ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย พชรพล ชื นจิตร ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว พนัชกร พวงพุ่ม ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว พนัสวี หวนจิตร ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว พนิดา แก้วซ้อย ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว พนิดา แก้วสีทอง ครุศาสตรบัณฑิต  
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นางสาว พนิดา จันแดง ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว พนิดา ชั งทอง ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว พนิดา บุรีเทพ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว พนิดา เอี ยมสอาด ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว พรชิตา ภู่สงค์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว พรทพิย์ เพิ มพูน ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว พรนภิา ทองสอาด ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว พรพรรณ สีทน ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย พรพินิต อันเตวาสิก ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย พรพิพัฒน์ อันเตวาสิก ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว พรพิมล เข้มขัน ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว พะนิดา มานะสิงขร ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว พัชรพร ภารมาตร ์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว พัชริญา พูลเดช ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว พัชรินทร์ เอี ยมเอกพจน ์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว พัชร ีสี เป็ง ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว พัชรยีา แพงโน ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว พัณนิดา ฟ๎นวิลาศ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว พัตราภรณ์ น้อยคํา ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว พัทธยากร เขื อนวิชยั ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย พันธกานต์ ออ่นจิว๋ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว พัสวี ธีรพงษ ์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว พิชชาภา ศรัทธานนท์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว พิชาพร สุขอ่วม ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว พิชามญชุ์ สวีิใจ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว พิณทอง เนื อไม ้ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว พิมพ์อนงค์ มงคลการ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว พิมวิภา กันคําสุก ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว พฤิาภา คําหล้า ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว พิสมยั ชยัสงคราม ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย พีรพล สุขด ี ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย พีรพัฒน์ โคตรมา ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย พีรภัทร ส่องแสง ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว เพ็ญทพิย์ กาวิโล ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว แพรพรรณ พันธุ์เอี ยม ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว แพรพลอย เหลืองสิริวรรณ ครุศาสตรบัณฑิต  
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นาย ภควัตร อ้นคง ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ภัณฑิรา สวา่งศรี ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย ภัทคม เมนไทยสง ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย ภัทรกิต มาน้อย ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ภัทรพร แช่มชอ้ย ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ภัทรภร วงค์ทองดี ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ภัทรวดี ถิ นกาญจนกุล ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ภัทราภรณ์ พึ งอ่อน ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย ภาณุเมศร์ ขันทองดี ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย ภาณุวัฒณ์ วงษ์เดือน ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย ภาณุวัฒน ์เนื อไม้ ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย ภานรินทร์ ใจผัดคํา ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ภารดี แซ่ม้า ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ภาวินี จแูนบ ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย ภูชิสส์ แซ่ซ้ง ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย ภูธิณัฐ เวฬุมาศ ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย ภูมินทร์ ฟก๎แตง ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย มงคล คําเมืองมา ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย มงคล เงินขาว ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย มงคล ถาวร ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว มณีวรรณ มะยมหิน ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว มัทนา มิตรสานุช ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว มันทนา สุวรรณะ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว มัลลิกา บุญประเสริฐ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว มัลลิกา ศักดิ์สม ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย มานะพงษ์ พินธุ ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย มานัส นักรบ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว มานิตา ยอดบุษด ี ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว มาเรีย อรุณบรรพต ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว มาลินี จุฬาลักษณ์สิริ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว มาลี ทิศกุลสวา่ง ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว มาลี เฮงป๎ญญากุล ครุศาสตรบัณฑิต  
ว่าที  ร.ต.หญิง มาวินีย ์สุพรรณ์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย มีชยั ทั งหิรัญ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว มุขรินทร์ พิมพ์ไธสง ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว เย็นฤดี พึ งด ี ครุศาสตรบัณฑิต  
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นางสาว โยธการ แกว้ช้อย ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว รจนา ฉลองชัยกานต ์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว รักษา ป๎ญญาด ี ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว รังษ์สินันท ์สุขประดิษฐ์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย รังสรรค์ เวียงลําไย ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว รัชตารี โชติพรม ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว รัชนีกร เนื องอุตม์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว รัตติกาล อินหลวง ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว รัตนาภรณ์ คชเถื อน ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว รัตนาภรณ์ แสงสี ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย ราเชนทร์ เขตวิทย ์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว รุ่งนภา อนันตศิร ิ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว รุ่งวดี เชื อจีน ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ลลิตา งามตรง ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ละอองดาว แข่งเพ็ญแข ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ลักษยา ตะวันแจ่มฟูา ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ลัดดา เปฺกทอง ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ลีราวดี สระทอง ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย วชิรกานต ์จันขัน ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว วนัชพร เกิดพงษ ์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย วรชน เดชะผล ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว วรรณวิมล คําหงษา ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว วรรณา ทับพรม ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว วรรณิศา ตาแกว้ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว วรัญญา สันทวุฒ ิ ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย วรัญํู โพธิ์ลา ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย วศิน แซ่วา้ ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย วศิลป์ เจริญสาริกรรณ ์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย วัชรพล ธงชัย ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว วัชรินทร์ กลีบกลาง ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว วันวภิา ภู่จีน ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว วารินทร์ เกริ นสระน้อย ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว วาสนา ไทยพว่ง ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว วิชชุดา ดา่นบุพชาติ ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย วิชรัชญ์ โอบอ้อม ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย วิชัย ทองทิม ครุศาสตรบัณฑิต  



 76 

นาย วิทยา จันแกว้ปง ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว วิภาดา คําสะอาด ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว วิภาภรณ์ แก้วโต ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว วิภารัตน์ แดนสุรินทร์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว วิภาวรรณ วัดเมือง ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย วิรุฬห์โรจน์ กัณฑาบุญ ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย วิโรจน ์ชมรอด ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว วิลดา กนกสิงห ์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย วุฒิพงษ์ กลัดค ํา ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ศรัญญา พันธพ์รหม ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย ศรายุท อนุลจีันทร์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ศรีไพร ตราชูคงวุฒิ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ศลิษา อาษาศึก ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ศศิธร เขยีวชยั ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ศศิธร สุขโทน ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ศศิพร คีรีราษฎร์ตระกูล ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย ศักดิ์สิทธิ ์ษมาจิตรุ่งเรือง ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ศิริกานต ์แสงอรุณศรีทอง ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย ศิริชัย บัวเทศ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ศิรินทิพย ์แก้วด ี ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ศิรินภา สั งสอน ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ศิรินยา รอดเกต ุ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ศิริพร สอนโคกกลาง ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ศิริรัตน์ ลอยกลาง ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ศิริลักษณ์ ตันทะตุ่น ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย ศิวกร แสงแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ศุจินธรา ยอดเพ็ชร ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย ศุภณัฐ มีชยั ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ศุภนิดา มนต์เหลา ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ศุภนิดา แย้มทับ ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย ศุภลกัษณ์ เจริญรัมย ์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ศุภาพิชญ ์ถาป๎น ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สกุลนา พิทกัษภ์ูพาน ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สมใจ เกตุพงษ ์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย สรวิทย์ จริยาพิไล ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สร้อยสุวรรณ ปูอมปราการ ครุศาสตรบัณฑิต  
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นางสาว สวนันท์ ชะงาศร ี ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย สหรัฐ สุมาล ี ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย สันติ รัตนารัศมี ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย สามารถ ภูผากัมปนาท ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สายรุ้ง สุภาวงค์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สาลกิา หาญเหี ยม ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สาวิตรี พยัคพันธ์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย สิทธา นิตยิาโรจน ์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย สิทธิพงษ์ จาํนวน ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สินิทรา สุขสอน ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย สิรวิชญ์ ทองช้อย ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สิริกาญจน์ เบี ยทอง ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สิรินทา ศรีวารีรัตน ์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สิริพร นอ้ยแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย สวิาพงษ ์สังคง ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สุกญัญา นาลอย ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สุกญัญา โรจุยะ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สุจิรา ยานะเครือ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สุชาดา ถาวร ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สุชานันท ์ถิระสาโรจน์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สุชานาฎ สงวนเขียว ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สุชาวี อยู่ทอง ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สุฑาทพิย ์เวชกิจ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สุดารัตน์ ผวิมา ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สุทธิดา พุทธรัตน ์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สุทัศตรา อินกกผึ ง ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย สุทวิัส ทองสกุล ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สธุามัย อาชาวัฒนกุล ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย สธุิชัย เกตุฉ ํา ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สุนิชา จันทร์แจ่ม ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สุนิศา เนื อไม้ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สุนิษา ทารศร ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สุนยี์ - ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สุปราณ ีสท้านสุข ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สุปรยีา คันสิงหา ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สุพัฒตรา รัตนจันทรา ครุศาสตรบัณฑิต  
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นางสาว สุพัตรา ฉิมพาล ี ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สภุาพร เพิ มวงษ์มาก ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สภุาวด ีเอี ยมรักษา ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สภุาวรรณ ประทบัใจ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สภุาวิณ ีกุลนาพิมพ์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สุมิตรา อินทรานุสรณ์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย สุรนาท โมลาลาย ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย สุริยา มหึมา ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สวุนันท์ จันทร์สอน ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สวุนันท์ มีแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สวุรรดี ศรีสะอางเลิศ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สวุิมล ใจบุญ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สวุิมล โมคลา ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย เสฎฐวุฒิ เลิศจรัสงาม ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว เสาวณีย์ สุขนอก ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว เสาวลักษณ์ แซ่ย้าง ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว หทยัชนก ภู่สวุรรณ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว หนึ งฤด ีขี เหล็กส ี ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว หนึ งฤทยั มีโพธิ ์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย อกนิษฐ์ ดวงแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว อชิรญา ทวีทรัพย์ล าํเลิศ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว อทิตยา ศรีสําโรง ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย อธิปไตย วงษ์ภาท ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว อนงค์นาถ สิงห์เจดีย ์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย อนันต์ มีสมบัต ิ ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย อนาวิน นฤสุข ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย อนุพงศ์ บุญเปี่ยม ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย อนุรักษ์ วิชัยเกษ ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย อนุรักษ์ สุนะตา ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย อนุวัต คําแปลง ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว อนุสรา กุณฑา ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว อนุสรา วงษ์ไว ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว อภิชญา สุขใส ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว อภิญญา ภูครองหิน ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว อภิญญา โสประดษิฐ ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย อมรเทพ พินกลาง ครุศาสตรบัณฑิต  
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นางสาว อมรรัตน์ ดงประขา ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว อมรรัตน์ มั นคง ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว อมิตตา ทรัพย์เจริญ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว อมิตา กลิ นกาหลง ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว อรณีย ์สงคุ้ม ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว อรดา ขัดพูล ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว อรทยั ชา่งทํา ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว อรยา ประดิษฐ ์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว อรวรรณ ดนุพงศ์กวิน ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว อรวรรณ แพงแกว้ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว อรอุมา กรวยทอง ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว อังสุมารินทร์ นาคบํารุง ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว อจัฉรา ทองกร ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว อญัชลี พิสมยั ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว อญัญารัตน์ อาจผักป๎ง ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย อัษฎาวธุ อาํนวย ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย อาทิตย ์กาวิระเดช ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว อาทิมา ศิริยั งยืน ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย อานนท์ ยลธรรธรรม ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย อานนท์ หัวเมือง ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว อารยา แนวภูผา ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว อารียา ชมสวนสวรรค์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย อํานาจ ชนะใหม ่ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว อาํภา หงษย์นต ์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว อินทิรา อินอุตร ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว อษิยา บุญชว่ย ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย เอกชัย ทองทรัพย ์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย เอกชัย แทนลา ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย เอกลักษณ์ หงส์พิพิธ ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย เอกสิทธิ์ แซ่ม้า ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว กชกร คงสําราญ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว กนกพร เขยีวขํา ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว กนิษฐา หมีใจ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว กมลรัตน์ เรืองศรี ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว กมลวรรณ ดีหนอ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว กมลวรรณ เพียรตา ครุศาสตรบัณฑิต  
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นางสาว กรรณิการ์ คุ้มเหตุ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว กรรณิการ์ จีนอินทร ์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว กฤษณา สันแดง ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว กฤษณา สุรเดช ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว กัญญากร พรมทุ่ง ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว กัญญารัตน์ จี๋คีรีวุธ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว กัญญารัตน์ เพชรทูล ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว กัญญารัตน์ มาน้อย ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว กันยารัตน ์ประกอบสุข ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว กัลยรัตน์ ศรีคํา ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย กาญจนะ อานทอง ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว กาญจนา เกตุพงษ ์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว กาญจนา พรบญัชาตระกูล ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว กาญจนา รุ่งเรืองชัยทอง ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว กาญจนาพร สาํแดงไฟ ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย กิตติพงศ์ สิงห์ไชย ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว กิตติยา จักรสุข ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย กิตติศักดิ์ เงินทอง ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว กุลกันยา ภาพเจริญ ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย เกตแุก้ว มังกร ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว เกตวุดี เชื อเงิน ครุศาสตรบัณฑิต  
ว่าที  ร.ต. เกรียงศักดิ ์อินทพงษ ์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว เกษร ปูุซาว ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย เกยีรติศักดิ์ เกษรพรม ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย ขรรคชัย บุญจอ้ย ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย ขวัญดี ศรีธร ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว เขมจิรา คํากอ้นแกว้ ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย คเณศ คงเพชรศักดิ์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย คุณานนต์ เถาสมบูรณ์ ครุศาสตรบัณฑิต  
ว่าที  ร.ต. จกัร์นคินทร์ จันทร์แดง ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว จันทรจ์ิรา พรมวิหาร ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว จันทรา มีนา ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว จารุวรรณ ขันบุญ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว จิดาภา เอี ยมสําอางค์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว จิตนารา แสงกล้า ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว จิติมา เกษแกว้ ครุศาสตรบัณฑิต  



 81 

นาย จิรเดช พรมขาว ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย จิรพัฒน์ มั งมี ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว จิราวรรณ กรตุ้ม ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว จุฑามาศ เกตุม ิ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว จุฑามาศ เสือแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว จุฑามาศ อินปา ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว จุฑามาส แปูนแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว จุฑารัตน์ ปานเนียม ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว เจนจิรา รมย์รวินท ์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว เจนจิรา รุ่งเรือง ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย เจริญ แซ่ว่าง ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ชญาณี คนฉลาด ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ชฎาภรณ์ วรรณสมัย ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ชนาการ ก้อนแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย ชนิตว์ แซ่เฮ่อ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ชไมพร พูลสมบัติ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ชลิตา ฟองธวิงศ์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ชลิตา อินทร์สุวรรณโณ ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย ชยัณรงค์ พานทอง ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ชาลิสา ชูชื น ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย ชุติพงศ์ ปกสุข ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ฐัมพิตา อินตา ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ฐาปน ีพุ่มกลัด ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ฐิติกานต์ นิพนธ ์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ฐิติมาภรณ์ อุ่นแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต  
ว่าที  ร.ต.หญิง ฐิมาพร คํามา ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ณัจฉรยีา ปาสุนัน ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ณัชชา ป๎นกยุ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ณัฐกมล อ่อนขจร ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ณัฐณิชา ชื นอุทยั ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ณัฐนิชา ทว้มนาค ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย ณัฐพงศ์ ฤทธิ์เดช ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย ณัฐพงษ์ ปะระปิน ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย ณัฐพล แซ่ลี ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย ณัฐพล โตจีน ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ณัฐมน ครุชพันธ ์ ครุศาสตรบัณฑิต  
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นาย ณัฐวัฒน์ เกิดมโีภชน ์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ณัตทิกานต์ จันกิน ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ณิชาภัทร ฉลาดธัญกจิ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ณิชารี เพยีรกิจกรรม ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย ดรัณภพ นพดล ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ดวงตา โสทะ ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย เดชมงคล รัศมี ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ตรีชฎา ทิพย์พิมพ์วงศ์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย ติดา คล้ายวงศ์ประยูร ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ติรภา คุ้มครอง ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ถนอมพรรณ นาคชื น ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ทรงพร วัฒนโฉมยง ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย ทกัษิณ อินปร ี ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย ทันพงษ์ รักศึกษาการ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ทัศนียว์รรณ ใจนา ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย ทฎิฐวัฒน์ คําเมือง ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ทิพย์มณฑา ทิมชา่งทอง ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย ธงชัย ทรัพย์พนาเวศ ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย ธนโชค ขุนพิลึก ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย ธนภัทร กาลังใจ ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย ธนวัฒน์ พุ่มพวง ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย ธนวัฒน์ อินทยะ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ธนัตฤนันท์ บุญปก ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย ธนาธิป คํางาม ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย ธเนศ นิ มปรางค์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ธรรมรินทร์ แจ่มหม้อ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ธรัญญา จันทระ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ธัญญารัตน์ เงินอาจ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ธัญญารัตน์ ยายอด ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ธิดา สัตย์คํา ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ธิดาพร จันทร์แย้ม ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ธิดารัตน์ แรตสอน ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย ธีรัตน์ สินไพบูลย์เลิศ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว นงพะงา ปวงคํา ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว นพรัตน ์มีหนองน ํา ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว นพาพร รุ่งสวา่ง ครุศาสตรบัณฑิต  
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นางสาว นภัสวรรณ นิ มสา ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว นภาจริน อินจิโน ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว นรวรรณ บวับุญ ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย นราธิป พาสนกุ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว นลิตรา อุดถา ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว นวพร คําภิระแปง ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว นัชณรรท์ โพธิบัลลังค์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว นัฐชา ฤทธิ์นว่ม ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว นัฐมล อ้นมะณี ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว นัตติกาล ปานสุด ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว นันณภัชสรณ์ ดิลกพรชัยกุล ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว นันทวดี แก้ววิเชียร ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว นันนกิา ป๎ญญา ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว นาตยา บุญคง ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว นารีรัตน์ ปรีเปรม ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว น าํทิพย ์มะลิพรม ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว น าํฝน ไผ่แกว้ ครุศาสตรบัณฑิต  
ว่าที  ร.ต.หญิง นิติภรณ์ แก้วไพฑูรย ์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว นิศารัตน์ บัวขาว ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว นีราฎา ดวงแกว้ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว นุชจรยี์ แก้วคล้าย ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว นุชสรา ยอดสิน ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย บญุเสริม บุษยา ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว บุณยานุช ย่างแก้วสกุล ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว บษุกร ศรีอํานวยโชค ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว บษุยมาส แกว้คํามี ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว เบญจมาศ ครีบผา ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย ปกรณ์ แสงกระจา่ง ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ปนัดดา สีหะวงค์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ปภาวดี มีบวั ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย ประกิต ประเทศ ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย ประวิช สาครการะเกด ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ปริศนา อินต๊ะยศ ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย ปรีชา ศรีบุรินทร์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ปวิชญา วงษ์แวว ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย ปญ๎ญา อบเชย ครุศาสตรบัณฑิต  
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นางสาว ป๎ทมาภรณ์ ทองนวล ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ปาณิสรา บุญเม่น ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ปาริฉัตร เกตุจีน ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ปยิะธิดา อนุเพชร ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย ผดุงเกียรติ โพธิแ์จ้ง ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย พงศกร พวงทอง ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว พรทพิย์ พุกปาน ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว พรพนิต คําบุญ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว พรรณภัทร นอ้ยพงษ์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย พรรษกร คํามุย้ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว พรสวรรค์ สมัครราษฎร์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว พลอย แซ่ม้า ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว พัชร ีหิรัญรัตนะ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว พันธุ์พฤกษา แตงแกว้ ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย พัสกร ยศธนภิญโญ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว พจิิตรา พงศ์ชัยคีรี ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว พิชชาภา องอาจฤทธิ์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว พิทยารัตน์ ทองวิเศษ ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย พิทักษ ์ชมนก ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว พิมพ์ชนก เซ็งประสิทธิ์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว พิมพ์วภิา จันย่น ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว พิมลมาศ จันทร์เปรม ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว พุทธพร ยอดฉัตร ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว เพ็ญพิชชา สุวรรณประเสริฐ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ภนิตา อนุสนธิ ์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ภัทรสุดา แสงราช ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ภัสราวด ีแกว้ศรีบุตร ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย ภาณุ เทียมแกว้รัตน์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย ภาณุพงศ์ กอ้นทอง ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ภาริตา เอกสิริพงษ์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว มัณฑนา ชูทุ่ม ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ยุพา จาดเนือง ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ยุพา แซ่กือ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ยุพา หล้ายอดน้อย ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ยุวดี แกว้กันหา ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว รสกร ศรีวิชยั ครุศาสตรบัณฑิต  
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นางสาว รักชเนตร ไชยหงษ์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว รักษมล หงษ์ทอง ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว รัชดา ยอดดอยสุขสม ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย รัฐศาสตร์ เสากุล ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว รัตติยาภรณ์ สุยะระ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว รัตนาพร รอดทุ่ง ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว รัตนาวดี ปลื มใจ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว รุ่งอรุณ ขุนคีรีจํารัส ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย เริงชัย พันธ์คํา ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย ฤทธิชัย พลมั น ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ฤทยัรัตน์ แจ้งดี ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ลลิดา มามงคล ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ลลิตภัทร ทิมะณ ี ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ลลิตา สนทนา ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว วทัญญา พรมคํา ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย วทัญํู แซ่โซ้ง ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย วนัส กระจ่างจันทร ์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว วรกานต ์บุญศรี ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว วรรณฉัตร เมฆี ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว วรรณ์นิภา วงษ์อํานาจ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว วรรณภา ปรางทอง ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว วรรณภา ฝุส ุ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว วรรณลักษณ์ เนตรกล ํา ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย วรากรณ์ แสงทอง ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว วราภรณ์ วัดพ่วงแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว วริษฐา บุญแสง ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย วัชราวธุ ทรัพย์แพ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว วันนิสา ยิ มวิไล ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว วันเพ็ญ กันยา ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว วาริน ศิลาลอย ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย วิชัย มีโพธิ ์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย วิทวัส ดอนสันเทียะ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว วิภาพร คําสุริย ์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว วิภาวี ฤทธิ์ทอง ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว วิมลพร ดวงจิตงามเลิศ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว วิลาสินี ปยิพัทธ์โภคิน ครุศาสตรบัณฑิต  
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นาย วิษณุ เนินพลับ ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย วีรชัย มธุรส ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย วุฒินันท์ ท้าววงษ ์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย วุฒิพันธ ์เทศคลัง ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ศรัญญา กล ําบัว ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย ศรัณย์ บุญยัง ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ศรีนวล แสงท้าว ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ศรีรวี ศรีเทียม ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ศรีสุดา พึ งอินทร์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ศศิณา หมูป่๎น ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ศศิธร คําใส ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ศศินา แสนคํา ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ศศิมา เกษทรัพย ์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ศศิวิมล โคตรโยธ ี ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย ศักดิ์สิทธิ์ ทิหวาย ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ศินีนาท บางยิ ม ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ศิริกัลยา จันมา ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย ศิริชัย ไพรวันประสบสุข ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ศิริญาภรณ์ แถวทิม ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ศิริรัตน์ คนค้า ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ศิริลักษณ์ กลิ นธูป ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ศิริลักษณ ์ศักดิ์ประพันธ ์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ศิริวรรณ คํามะณ ี ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ศุภนันท ์อนุชนสวัสดิ ์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ศุภวรรณ จันทร ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย สงกรานต ์กันทามา ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย สมรักษ์ คงเจริญ ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย สมรักษ์ นันตา ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สมฤทยั อิ มกระจา่ง ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สร้อยทิพย ์แซ่วา้ง ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย สราวุธ ป๎กธงชัย ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สโรชา ปลั นปลือ ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย สันตภิาพ เรืองฉิม ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สาวิณี โสภาค ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย สิรวิชญ์ โฉมงาม ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สิริวิมล เพชรรัตน์ ครุศาสตรบัณฑิต  
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นางสาว สิริโสภา แซ่ว้าง ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สุกานดา ยางศร ี ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สุชาวดี อุปาระสินธ ุ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สุดา อรุณพรชัยคีร ี ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สุดารัตน์ บุญเหมือน ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สุดารัตน์ วัฒโน ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สุดารัตน์ สายสุจริต ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สุทามาศ กุศลวงษ์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สธุิดา โปร่งจิตร ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สธุิสา โล่ห์ทอง ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สุนิตา จ่างเทียน ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สุนิสา แซ่ม้า ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สุปราณ ีทองจุนเจือ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สุพัตรา แก้วผ่องศรี ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สุพัตรา โค้วมณ ี ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สภุาภรณ์ ทวิงค์ษา ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย สุเมธ ภาสธัญศิริ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สุรเนตร บํารุงวงษ์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย สุรวธุ วาจูอิน ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย สุรศักดิ์ อุดมสุข ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย สุริยา จันทร์สวาท ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สุรีรัตน์ รัตนาพันธ ์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สุรีรัตน์ วงศ์ศิลาบัต ิ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สวุนันท์ เทียนดํา ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สวุรรณณี มีสุข ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สวุิมล มาปา ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย เสาวภาค จันทร์เอี ยม ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว เสาวลักษณ์ จันทร์เรือง ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว เสาวลักษณ์ พลอยหาญการ ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย แสนสุข แซ่วา่ง ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว หยาดพิรุณ สุขทัย ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย องอาจ ทองอ่อน ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย อณาจักร ์พิมเผือก ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย อธวิัตร พวงแต้ม ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย อนุชา สุดสา ครุศาสตรบัณฑิต  
ว่าที  ร.ต. อนุชาติ ชาญฉัตร ครุศาสตรบัณฑิต  
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นาย อนุพงษ์ เจริญศิลป ์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย อนุสิษฐ์ จันทร์เเดง ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว อพิยดา ต๊ะศรี ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย อภิศักดิ์ จันทะประสาร ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย อภิสิทธิ ์ไพโรจน ์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว อรดา แสนกั ง ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว อรวรรณ มาวาลย ์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว อรัณน์ยา สิงห์เรือง ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว อริษา เปรมพล ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว อลษิา สุขด ี ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว อังคณา ดิษสวน ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว อจัฉราภรณ์ ทวนธง ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย อัศวิน เทียมจันทร์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย อัษฎาวธุ ศิริพงษ์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว อาภาภรณ์ เชาว์ววิัฒนากุล ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว อารีย ์สิบหยอม ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว อารียา ฤทธิ์กริชชัย ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว อารีรัตน์ กลมคีร ี ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว อารีรัตน์ ศรัทธานนท ์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย อําพันธ์ นิพนธ์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นางสาว อิงอร ทวนธง ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย เอกราช สระภาภักดิ ์ ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย เอนก อินยัง ครุศาสตรบัณฑิต  
นาย อดิเทพ มั งทอง เทคโนโลยีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นาย สหรัฐ นอ้ยนาช เทคโนโลยีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นาย ภานวุัฒน์ รุ่งน้อย เทคโนโลยีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว ฐาปนิตา คุ้มเพื อน เทคโนโลยีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นาย วัชระ แสงจันทร์ไทย เทคโนโลยีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว ชินานาง  ดอกมณฑา เทคโนโลยีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว อารีย์ญา สุริวงษ์ เทคโนโลยีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว กมลจันทร์ แสงหล้า เทคโนโลยีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นาย จิรโรจน์ พงษธ์รจิรพัชร เทคโนโลยีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นาย ชยนัฐ ยะป๎ญญา เทคโนโลยีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว ประภาพรรณ คําอ่อน เทคโนโลยีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นาย อัศม์เดช ทองประกอบ เทคโนโลยีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นาย กฤตินัย คันศร เทคโนโลยีบัณฑิต  
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นาย กฤษณะ พระไกร เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย กลวัชร ผาดาวงค์ เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย กิตติพงศ์ โคเซียน เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย เกยีรติชัย แกว้เกิด เทคโนโลยีบัณฑิต  
นางสาว ขนษิฐา บังคัล เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย คทาเพชร นาครินทร์ เทคโนโลยีบัณฑิต  
นางสาว คนึงนิจ พิลกึเรืองเดช เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย จงกล นาควังไทร เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย จตุรภัทร ประเคน เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย จักรพันธ์ เฉลิมสิริโรจน ์ เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย จิรวัชร อมรทัศนสุข เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย จิรายุทธ พันธ ุ เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย จีรพล ชุมภ ู เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย จีรวัฒน์ เฮงสิน เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย เจษฎาพร นุ่มจันทร ์ เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย ฉัตรพร ขุนพิลกึ เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย ชนสิษฎ์ ชยัทอง เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย ชัชพงษ์ โกมลไพศาล เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย ชยัพร กัลพฤกษ ์ เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย ชยัวัฒน์ พรมพิทักษ์ เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย โชคชัย สวุรรณรินทร์ เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย ณรงค์ศักดิ์ ครุฑอุ่น เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย ณรงค์ศักดิ์ อาจกล้า เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย ณัฐดนัย เขตคง เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย ณัฐพงษ์ คงสุข เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย ณัฐพล การุณยวงศกร เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย ดลวัฒน์ ธรรมใจ เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย ตรีรัตน์ ไพโรจน ์ เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย ทรงเกียรติ วารีคีร ี เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย ทรงเดช อินทรเสน เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย ทศพล ทองห่อ เทคโนโลยีบัณฑิต  
ว่าที  ร.ต. ธนากร สกุณี เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย ธัณวัฒน์ ลูกศร เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย นพพร หอมรื น เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย นราธิป อินทพงษ ์ เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย นฤพนธ ์สิงหราช เทคโนโลยีบัณฑิต  
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นาย นัฐพล ปลื มวงค์ เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย นัมพล มาลานนท ์ เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย นาทสีห์ บญุเนียม เทคโนโลยีบัณฑิต  
นางสาว นารีรัตน์ แกว้คํา เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย บุลวัชร อบเชย เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย ปฎิภาณ ประหุปะเม เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย ปรัชญา พรมจีน เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย ปริญญา มาวัน เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย ปองพล สุจริตจันทร ์ เทคโนโลยีบัณฑิต  
นางสาว ปาริชาติ ยอดโยม เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย ปยิพัทธ์ บุตรจันทร ์ เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย ปยิะ ทองดอนเปรียง เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย พงศธร ทองพา เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย พจนารถ เอี ยมเผ่าจีน เทคโนโลยีบัณฑิต  
นางสาว พิณประกาย อบเชย เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย พิทยา คําปวน เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย พิศาล มากเอี ยม เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย ไพรัตน์ ดอนเรือนไพร เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย ภาณุพงษ์ แย้มช ู เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย ภานุเดช กลิ นหอม เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย ภานวุัฒน์ พลาพล เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย ภานวุัฒน์ มีสอน เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย ภุมเรศ กลิ นสอน เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย ภูวิศ แก่นคํา เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย ภูสิทธิ ์เลิศเดชะ เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย มานะ ไตรพิพัฒน ์ เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย เมธ ีไทยเจริญ เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย รังสันต์ เขียวบัวทอง เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย วรัญํู ภูสมนกึ เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย วรายุทธ พิลึก เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย วสันต์ ทาจวง เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย วันชัย หาญเมืองใจ เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย วีระชาต ินุชเจริญ เทคโนโลยีบัณฑิต  
นางสาว ศกลวรรณ สุวรรณมณี เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย ศรสุฑา ผกูพันธ ์ เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย ศรายุทธ หอมรื น เทคโนโลยีบัณฑิต  
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นาย ศราวุฒิ ศรีเมือง เทคโนโลยีบัณฑิต  
นางสาว ศิรินยา บรรเทิงใจ เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย ศิลา เถาตะมะ เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย สมพงษ ์สถาพร เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย สมรักษ์ นรกิจ เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย สรนันท์ ทาริยะวงค์ เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย สัตยา คุ้มแสง เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย สาธิต นุ่มเกลี ยง เทคโนโลยีบัณฑิต  
นางสาว สิรารัตน์ ธังดิน เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย สิริพรรณ ไหมทอง เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย สุทิน สุดนาม เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย สุริยัน อินทรานุช เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย เสกสรรค์ เขียวพุ่มพวง เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย อธิชยั เลียงสา เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย อนันต์ บุตรกาวงษ ์ เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย อนุชา เอี ยมพงษ ์ เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย อนุรักษ์ ธนูศิลป ์ เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย อรรถพล ฉ าํแสง เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย อัษฎาง ขันชาล ี เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย อานนท์ ปูุลมดี เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย อายุทธกจิ ปานทุ่ง เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย เอกบุรุษ คุณ ุ เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย เอกเพชร สถาพร เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย เอกรัฐ ปูยอดเครือ เทคโนโลยีบัณฑิต  
นางสาว กนิษฐา ดีคง เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย กฤตภาส เพียรธรรม เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย กฤษฏา คําบรรลือ เทคโนโลยีบัณฑิต  
นางสาว กาญจนา แปมสํานัก เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย กิตติเดช จับเฟือย เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย กิตตินันท์ เกิดโต เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย กิตติพงษ์ กลิ นเกิด เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย กิตธิชยั ร่มยอถิ นดง เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย เกรยีงไกร พรหมนิยม เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย จตุกานต ์เงินทอง เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย จักรกฤษ พรมเจยีม เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย จิรโชติ ถมยา เทคโนโลยีบัณฑิต  
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นาย เจนณรงค์ ชูจันทร ์ เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย เจษฎา คําจันทร ์ เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย เฉลิมพล หนูหมื น เทคโนโลยีบัณฑิต  
นางสาว ชนฎั ด้วงหอม เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย ชรัชพงษ ์สีทองเขียว เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย ชัชวาล การะเกดสาคร เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย ชัญญาพัทธ์ ปจ๎ฉิมพาณิชย์ เทคโนโลยีบัณฑิต  
นางสาว ชุติมา ปานชาต ิ เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย ฐิติภัทร คงวริศ เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย ฐิติวัฒน ์อินใต้ เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย ฐิระวัฒ ช่วงวงศ์หล้า เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย ณรงค์กร ชินส ี เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย ณรงค์ฤทธิ์ ครุฑอุ่น เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย ณัฐกร พลอาชา เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย ณัฐพงษ์ น้อยรุ่ง เทคโนโลยีบัณฑิต  
นางสาว ณัฐวภิา สระทองแพ เทคโนโลยีบัณฑิต  
นางสาว ณิชา ฐิติชญาสุภากร เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย เดชา วงษ์มณีเพชร เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย ทศพล แกว้กันยา เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย ทศพล พนิกร เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย ทศพล วงค์ชมภ ู เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย ทศพล เอี ยมพิศสมร เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย ทินกร น้อยน ําคํา เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย ธนกฤต โชติจิระกร เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย ธนชาติ กาศสีมูล เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย ธนโชติ คุ้มชนะ เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย ธันวา อินทรมาศ เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย ธีรพงษ์ แก้วล ี เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย นคร เมืองกระจ่าง เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย นท ีอ่อมสมสวย เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย นพดล วังเครือ เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย นพพล ศรีแปงวงค์ เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย นรุตม์ สงค์เป็นอินทร ์ เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย นวพล สุขศิริ เทคโนโลยีบัณฑิต  
นางสาว น าํทิพย ์รอดเมือง เทคโนโลยีบัณฑิต  
นางสาว น าํเพชร อินทรเรืองศร เทคโนโลยีบัณฑิต  
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นาย นภิัทร์ สุจินดา เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย ปรเมศวร์ สุรกจิ เทคโนโลยีบัณฑิต  
นางสาว ปรยีาธร คงทอง เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย ปยิพัทธ์ จารุเศรณี เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย พนัส ดํารงพนาเกยีรติ เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย พรพจน์ คมกลา้ เทคโนโลยีบัณฑิต  
นางสาว พรรณุพา สามารถงาน เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย พรสวรรค์ เกิดแกว้เมืองมูล เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย พร่างเพชร สายคํา เทคโนโลยีบัณฑิต  
นางสาว พจิิตรา ตะเพยีนทอง เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย พิชาญ เรือนคํา เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย พิเชษฐ์ อบมาสุย่ เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย พิเชษฐ อ ําเกิด เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย ไพฑูรย ์สังข์เที ยง เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย ภาณุวัฒน ์อุดแกว้ เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย ภานุมาศ ช ําเกต ุ เทคโนโลยีบัณฑิต  
นางสาว ภีรดา เมฆ ี เทคโนโลยีบัณฑิต  
นางสาว มณฑา ร่วมชัยภูม ิ เทคโนโลยีบัณฑิต  
นางสาว มัทติการ์ เส้าเปา เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย เมืองเพชร ศรีโพธิ ์ เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย รัชชานนท ์เสือด้วง เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย รัชพงษ ์ทวนธง เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย รัฐพงษ์ พวงทอง เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย รัฐพงษ์ เพลยีโคตร เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย เรวัตร เปซี  เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย เรืองชัย เด่นนภา เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย วทันย ์แสนเฮ้อว เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย วรชาติ คงสิบ เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย วรรณชนะ มั นใจด ี เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย วรรธนัย เกียรติเจริญกุล เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย วรวุฒิ - เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย วรศักดิ์ บุญชว่ย เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย วลังการ ฉิมสุพร เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย วศิน เจนสาริกจิ เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย วัชรพงษ์ ไม้แดง เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย วัชระ ใจแป ู เทคโนโลยีบัณฑิต  
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นาย วิชัย โชคไพศาลสกุล เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย วิเชียร คุ้มยิ ม เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย วิฑูรย์ เปีย่มวานิช เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย วิฑูรย์ เมืองมูด เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย วิศรุต เกิดโต เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย วีรพันธ ์ทองจิตต ิ เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย วีรรักษ์ วงษ์รักษ์ เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย วุฒิไกร ใจยวง เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย วุฒิชัย จินโน เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย วุฒิพันธ ์สุนันทิพย ์ เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย ศรราม เรืองฤทธิ ์ เทคโนโลยีบัณฑิต  
นางสาว ศรัญญา ศรีตะลา เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย ศรัณย์ อินทรโกสุม เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย ศราวุธ ต้าวส ี เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย ศราวุธ บัวทอง เทคโนโลยีบัณฑิต  
นางสาว ศศิประภา อัว๊ะเลียง เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย ศิราวัฒน์ หงษ์ยนต ์ เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย ศิริชัย เรียบฮวด เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย ศิววุธ อยู่สอาด เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย ศุภชยั กุลมล เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย ศุภชยั พงษ์วัฒนธรรม เทคโนโลยีบัณฑิต  
นางสาว ศุภรดา สุวรรณวกุล เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย สมเกยีรติ เลิศล ําจินตรา เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย สมยศ คงสุข เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย สหภาพ โพธิ์คล้อย เทคโนโลยีบัณฑิต  
นางสาว สิริพร รู้รอบด ี เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย สิริวัฒน ์ทันจันทร ์ เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย สุขสันติ ์บุญเติม เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย สุรเชษฐ์ ศรีอํานวยโชค เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย สวุรักษ์ ดีรักษา เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย เสน่ห ์วงโสภา เทคโนโลยีบัณฑิต  
นางสาว หทยัรัตน์ สระทองแดง เทคโนโลยีบัณฑิต  
นางสาว หฤทัย เจริญฤทธิ ์ เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย อนุรักษ์ บุญรัก เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย อภิสิทธิ ์แดงสี เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย อภิสิทธิ ์นาภีร ์ เทคโนโลยีบัณฑิต  
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นาย อภิสิทธิ ์โรจนกร เทคโนโลยีบัณฑิต  
นางสาว อรอนงค์ ท้าวภู ่ เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย อลงกรณ์ จอมจันทร ์ เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย อานนท์ ศรีสวัสดิ์มงคล เทคโนโลยีบัณฑิต  
นางสาว อาริษา เหล็กเพชร เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย อํานาจ ขา้งจะงาม เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย เอกลักษณ์ โพธิ์มว่ง เทคโนโลยีบัณฑิต  
นางสาว กรองแก้ว พกุปาน เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย กฤษณะ คนหลกั เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย เกษมสันต์ สุริราวงค์ เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย เกยีรติศักดิ์ ใจหมู ่ เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย ไกรสิทธิ ์อ่อนนอ้ย เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย จิรพงค์ วงษ์ศรี เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย จีระพงศ์ ปาทพิย ์ เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย เจริญโชค เบ็ญจมาศ เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย ชนะชัย เขยีวสด เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย ชยัยะวุฒิ แปูนจันทร์ เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย ชินกร วัฒนศิร ิ เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย ณรงค์ศักดิ์ ทับพันธ ์ เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย ณัชพล ภู่ทอง เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย ณัฐชา อินทร์สุวรรณ์ เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย ณัฐพล คงทน เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย ณัฐวุฒ นาคกนก เทคโนโลยีบัณฑิต  
นางสาว เตชินี ต๋าแปง เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย ทนงศักดิ์ กัณฑวงศ์ เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย ธวัชชยั ไร่พุทธา เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย ธัญเทพ กลิ นหวล เทคโนโลยีบัณฑิต  
นายธานินทร์ มณีเขียว เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย นนทกานต์ กิ งแกว้ เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย นิตชยั จอดสันเทียะ เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย ปฏิภาณ ชัยพิทักษ ์ เทคโนโลยีบัณฑิต  
ว่าที  ร.ต. ปฏิภาณ ประเสริฐอุดมศักดิ์ เทคโนโลยีบัณฑิต  
นางสาว ปทิตตา จันทร เทคโนโลยีบัณฑิต  
นางสาว ประกายแกว้ นาคก้อน เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย พงษสิริชัย สายสวาท เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย พีรพัฒน์ พัฒนะชยั เทคโนโลยีบัณฑิต  
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นาย พีระศักดิ์ อัสมิมานะ เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย ภาคภูม ิสระบาศร ี เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย ภาคิน ป๎้นงาม เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย มิตรภาพ พงษานิตร เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย เมธา แก้วเขยีว เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย ยอดแดน วงศ์จันดา เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย ระพีพัฒน์ อยู่สิทธิ ์ เทคโนโลยีบัณฑิต  
นางสาว ฤดกีาจน ์ต๊ะอา้ย เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย วรกร แก้วกันยา เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย วัชระ อิ มเอิบ เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย วัชรากร ศรีแตง เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย วิฑูรย์ บากบั น เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย วินัย มีศรีสวัสดิ์ เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย วุฒิชัย ป๎้นเกี ยว เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย ศุภณัฐ แก้วสุติน เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย สมชาย พึ งพันธุ์ เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย สกัรินทร์ ก๋าตะ๊ เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย สธุิชัย เฒ่าเทพ เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย สุรศักดิ์ สวัสดิ์ภู่ เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย สวุิชัย แสงดาวเด่น เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย อดิศร เงินงาม เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย อนุชา นาละต๊ะ เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย อภวิัฒน์ วงค์อ่อง เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย อวิรุทธ ์กัณทะวงศ์ เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย อาริน โชคไพศาลสกุล เทคโนโลยีบัณฑิต  
นาย อุเทน ฉัตรเงิน เทคโนโลยีบัณฑิต  
นางสาว กชกร มาน้อย นิติศาสตรบัณฑิต  
นางสาว กนกวรรณ ถมยา นิติศาสตรบัณฑิต  
นางสาว กัญญามาศ มาสอุดม นิติศาสตรบัณฑิต  
นาย ขวัญชยั กันเอี ยง นิติศาสตรบัณฑิต  
นางสาว จิดาภา ปาสาโท นิติศาสตรบัณฑิต  
นางสาว จุฬาเพยีรพร วงค์แสน นิติศาสตรบัณฑิต  
นาย ฉัตรชัย สุขมา นิติศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ฉันทิศา เรืองเกตุ นิติศาสตรบัณฑิต  
นาย เชาวลิต อินทนนท ์ นิติศาสตรบัณฑิต  
นาย ณัฐกุล ตยิางกูรววิัฒน ์ นิติศาสตรบัณฑิต  
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นาย ณัฐวุฒิ เขยีวไสว นิติศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ดาปนีย ์ภูริสุวรรณกิจ นิติศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ทัณฑิกามาศ เที ยงทัศน ์ นิติศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ธมลวรรณ แปูนแก้ว นิติศาสตรบัณฑิต  
ว่าที  ร.ต. ธวัฒชัย หอมคําแหง นิติศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ธัญวรรณ คําจันทร ์ นิติศาสตรบัณฑิต  
นาย นนทวัชร์ พรหมทอง นิติศาสตรบัณฑิต  
นาย นพดล คํามูล นิติศาสตรบัณฑิต  
นาย นพดล จีนเพชร นิติศาสตรบัณฑิต  
นาย นภดล รุมพล นิติศาสตรบัณฑิต  
นางสาว นวพร แพรกเซิน นิติศาสตรบัณฑิต  
นางสาว นิชกานต์ สอนแกว้ นิติศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ปภาณิน ไผ่แก้ว นิติศาสตรบัณฑิต  
นาย ปรเมศวร์ เอี ยมเต็ง นิติศาสตรบัณฑิต  
นาย ปรวิัฒน์ กันทะนิด นิติศาสตรบัณฑิต  
นาย ปรีชา ปรางค์ทอง นิติศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ปาณิตา สายคําทอน นิติศาสตรบัณฑิต  
สิบตํารวจโทพงศธร สุริโยพร นิติศาสตรบัณฑิต  
นางสาว พจมาลย์ ชาญเชี ยว นิติศาสตรบัณฑิต  
นางสาว เพ็ญเพชร โตโทน นิติศาสตรบัณฑิต  
สิบตํารวจโทไพรัมย ์คําประพันธ์ นิติศาสตรบัณฑิต  
ว่าที  ร.ต. ภานุพันธ ์ชื นชมน้อย นิติศาสตรบัณฑิต  
สิบตํารวจโทมงคล อยู่สุ่ม นิติศาสตรบัณฑิต  
นาย มนตรี มีมขุ นิติศาสตรบัณฑิต  
นาย มนัสชยั พันธ์โต นิติศาสตรบัณฑิต  
นาย มนัสชยั โพธิ์ศร ี นิติศาสตรบัณฑิต  
นาย ยุทธนา มว่งแย้ม นิติศาสตรบัณฑิต  
นางสาว รววิรรณ หนุนยศ นิติศาสตรบัณฑิต  
สิบตํารวจตรีรัตนสิทธิ์ พานทอง นิติศาสตรบัณฑิต  
นาย วรเชษ ยอดคําม ี นิติศาสตรบัณฑิต  
สิบตํารวจโทวสันต์ ใจธรรม นิติศาสตรบัณฑิต  
สิบตํารวจโทวสันต์ ทองวจิิตร นิติศาสตรบัณฑิต  
นางสาว วัชราพร แจ่มหมอ้ นิติศาสตรบัณฑิต  
นางสาว วัลค์ุวดี เมืองเดช นิติศาสตรบัณฑิต  
นางสาว วีรนุช สุขสวัสดิ ์ นิติศาสตรบัณฑิต  
นาย วีระศักดิ์ ทศพล นิติศาสตรบัณฑิต  
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สิบตํารวจโทเวชพิสิฐ ทิพย์ธันวา นิติศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สายธาร ขอนดอก นิติศาสตรบัณฑิต  
นาย สุขวิทย ์เจาะรอด นิติศาสตรบัณฑิต  
สิบตํารวจโทสุบิน สุขเกษม นิติศาสตรบัณฑิต  
นาย สภุานิมิตร สิงห์ว ี นิติศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สวุิมล ถาวรสุข นิติศาสตรบัณฑิต  
นาย หฤษฎ ์หังษา นิติศาสตรบัณฑิต  
นาย อนุชา ภูวัด นิติศาสตรบัณฑิต  
สิบตํารวจโทอภิชิต บุญถึง นิติศาสตรบัณฑิต  
นาย อริยะ พัฒนแสง นิติศาสตรบัณฑิต  
นางสาว กนกวรรณ สอนภักด ี นิติศาสตรบัณฑิต  
นางสาว เกศรา พลพิทักษ ์ นิติศาสตรบัณฑิต  
นาย ขจรเกียรติ ถมยา นิติศาสตรบัณฑิต  
สิบตํารวจตรีคฤหาสน ์บุญเก่ง นิติศาสตรบัณฑิต  
นาย คันธารัตน ์วัชโรทยาน นิติศาสตรบัณฑิต  
นาย ณธรากรณ์ สิงห์หล้า นิติศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ณัฏฐิรา อุตบวัวงศ์ นิติศาสตรบัณฑิต  
สิบตํารวจโทถิราย ุม่วงมิตร นิติศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ธัญญารัตน์ จําปีทอง นิติศาสตรบัณฑิต  
นาย ธีรพันธุ ์ดิษฐหมง นิติศาสตรบัณฑิต  
นางสาว นิตยา เอี ยมเจิม นิติศาสตรบัณฑิต  
นาย นิตกิร อุตบวัวงศ์ นิติศาสตรบัณฑิต  
นางสาว พรรณรายณ ์น ําสังข์ นิติศาสตรบัณฑิต  
นางสาว พัชราวลยั หัสดร นิติศาสตรบัณฑิต  
นางสาว พัชริดา ออ่นศรี นิติศาสตรบัณฑิต  
นางสาว พธุิดา มันดอน นิติศาสตรบัณฑิต  
นาย ภัสสรกรณ์ ชูชื น นิติศาสตรบัณฑิต  
นาย ภาคภูม ิขุนพิลกึ นิติศาสตรบัณฑิต  
นางสาว วราพร เชี ยวธัญกร นิติศาสตรบัณฑิต  
นางสาว วัลลภา แสนวงศา นิติศาสตรบัณฑิต  
นางสาว วิมลรัตน์ แรงสาริกรรม นิติศาสตรบัณฑิต  
นางสาว วิลาวรรณ กันยา นิติศาสตรบัณฑิต  
นางสาว วีราภรณ์ พัฒดํา นิติศาสตรบัณฑิต  
นาย ศรา พรมสละ นิติศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สุณิสา บุญม ี นิติศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สภุาพร จงชานสิทโท นิติศาสตรบัณฑิต  



 99 

นางสาว สุรีรัตน์ ขันตวิงษ์ นิติศาสตรบัณฑิต  
นางสาว อรอนงค์ พันธะ นิติศาสตรบัณฑิต  
นาย อาชวิน ด่านทอง นิติศาสตรบัณฑิต  
นางสาว อาวีณา ใจเพชร นิติศาสตรบัณฑิต  
นางสาว อินธุอร อังกฤษ นิติศาสตรบัณฑิต  
นาย โอม กิติยาน ี นิติศาสตรบัณฑิต  
นางสาว กุลนันทน์ คุณุ นิติศาสตรบัณฑิต  
นาย เกษม เพ็งผล นิติศาสตรบัณฑิต  
สิบตํารวจตรี ขจรศักดิ์ ศรีอุตวงศ์ นิติศาสตรบัณฑิต  
นางสาว จามจุรี หม่องสุภา นิติศาสตรบัณฑิต  
นางสาว จุฬาลกัษณ์ ฤทธิ์นุช นิติศาสตรบัณฑิต  
นาย ชยัณฤทธิ ์เรืองประพันธ์ นิติศาสตรบัณฑิต  
นาย ณัฐพล เมฆจันทกึ นิติศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ดรุณี โพธิ์ศร ี นิติศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ดลนภา พิลึก นิติศาสตรบัณฑิต  
ว่าที  ร.ต.หญิง ตวงรัตน ์แย้มภู ่ นิติศาสตรบัณฑิต  
นาย ธนพนธ์ ศรีเล็ก นิติศาสตรบัณฑิต  
นาย ธีธัช การะภักด ี นิติศาสตรบัณฑิต  
นางสาว นภัสวรรณ ภู่รุ่งเรือง นิติศาสตรบัณฑิต  
นาย นัฐวัฒน ์เอี ยมครอง นิติศาสตรบัณฑิต  
นางสาว พัชรภีรณ์ ดอนไพรท ี นิติศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ภิญญาพัชญ์ ภูพานา นิติศาสตรบัณฑิต  
นาย มานะ วิวาสุข ุ นิติศาสตรบัณฑิต  
นางสาว วัชรินทร์ ขันทับทิม นิติศาสตรบัณฑิต  
สิบตํารวจโท วิทวัส สุนทรวารี นิติศาสตรบัณฑิต  
นาง ศิริวรรณ อินทรเทศ นิติศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สธุิษา จันทับ นิติศาสตรบัณฑิต  
นางสาว อุมาพร ใจสอน นิติศาสตรบัณฑิต  
นางสาว กัญญ์ศิริ ทองสาด นิเทศศาสาตรบัณฑิต  
นางสาว เกศรินทร์ คําภา นิเทศศาสาตรบัณฑิต  
นาย โกวิท แก้วเนตร นิเทศศาสาตรบัณฑิต  
นางสาว ทัชชา กะมุดชาต ิ นิเทศศาสาตรบัณฑิต  
นาย ธีระชัย สง่า นิเทศศาสาตรบัณฑิต  
นางสาว นุตจนาถ เดชะผล นิเทศศาสาตรบัณฑิต  
นาย พงษ์เทพ ธูปเทยีน นิเทศศาสาตรบัณฑิต  
นางสาว พิทยารัตน์ หัสด ี นิเทศศาสาตรบัณฑิต  
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นางสาว พิลาวัลย์ ชยัศิลป์ นิเทศศาสาตรบัณฑิต  
นาย พีรพล มณเดช นิเทศศาสาตรบัณฑิต  
นาย พีรยุทธ กลิ นเกต ุ นิเทศศาสาตรบัณฑิต  
นางสาว ภิญญาพัชญ์ เกิดเทพ นิเทศศาสาตรบัณฑิต  
นางสาว รักษิณา พิลกึ นิเทศศาสาตรบัณฑิต  
นาย วุฒิชัย อิ มเอี ยม นิเทศศาสาตรบัณฑิต  
นาย ศาศวัต ธรรมบุตร นิเทศศาสาตรบัณฑิต  
นาย ศาสตรา การิยา นิเทศศาสาตรบัณฑิต  
นางสาว สธุาสินี เมฆ ี นิเทศศาสาตรบัณฑิต  
นางสาว สุพรรษา มะนารี นิเทศศาสาตรบัณฑิต  
นาย อนุวัฒน์ รอดแก้ว นิเทศศาสาตรบัณฑิต  
นางสาว อรภัทร เกษสาํโรง นิเทศศาสาตรบัณฑิต  
นางสาว เจนจิรา กันตังกุล นิเทศศาสาตรบัณฑิต  
นางสาว ณรสสุคนธ์ ประชุมรกัษ ์ นิเทศศาสาตรบัณฑิต  
นาย เทพทัต ทองคุ้ม นิเทศศาสาตรบัณฑิต  
นาย ธรรมรงค์ ตั นแก้ว นิเทศศาสาตรบัณฑิต  
นางสาว นพรัตน ์ตุ้ยรินทร์ นิเทศศาสาตรบัณฑิต  
นางสาว นัฐมล ชยัฤทธิ ์ นิเทศศาสาตรบัณฑิต  
นางสาว พิชญ์สุคนธ์ วชิรบรรจง นิเทศศาสาตรบัณฑิต  
นางสาว ภุมรินทร์ เอื อด ี นิเทศศาสาตรบัณฑิต  
นาย รฏัฐพิชญ์ สังคง นิเทศศาสาตรบัณฑิต  
นาย วรกานต ์ปรางค์ทอง นิเทศศาสาตรบัณฑิต  
นาย วิษณุลักษณ์ บญุเรือง นิเทศศาสาตรบัณฑิต  
นางสาว ศรัญณัฐ วังนาค นิเทศศาสาตรบัณฑิต  
นางสาว สรารัตน์ คําวงษา นิเทศศาสาตรบัณฑิต  
นาย จักรกฤษณ์ ศุกร์ดี นิเทศศาสาตรบัณฑิต  
นาย จักรพงศ์ พลกลา้ นิเทศศาสาตรบัณฑิต  
นางสาว ฑิตยา มโนธรรม นิเทศศาสาตรบัณฑิต  
นางสาว ภัทราพร ชูทอง นิเทศศาสาตรบัณฑิต  
นางสาว รัชนีกร บํารุงศรี นิเทศศาสาตรบัณฑิต  
นาย รฏัฐพิชญ์ นาคบรรณ นิเทศศาสาตรบัณฑิต  
นางสาว ศศิวิมล กิจพัตตราภรณ์ นิเทศศาสาตรบัณฑิต  
นาย ปญ๎ญา ฉ ําแก้ว บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว อรอนงค์ วงค์เมืองคํา บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นาย กฤษณะ หลงมี บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว วรรณิศา สินธรสวัสดิ ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
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นาย สุรศักดิ์ บุญม ี บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว จตพุร พุ่มไม ้ บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว ชุติมา ภิชญสกุล บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว ศิรประภา ณีวรรณเปี้ย บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว สุทธิดา เรือนใจด ี บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว อารีรัตน์ จันทร์หลง บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว ดารารัตน์ เทียนชัย บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว ธีริศรา ป๎ชชาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว สุพิศ ศิริจิรัสยา บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นาย ภิรวัฒน์ ขาํแจ้ง บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว ปยิะพันธ์ กําจัด บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว ยวิษฐา กาวิแหง บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว ปานตะวัน ตาแปลง บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว ปาลิตา บางศิริ บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว แสงดาว ขาํเอี ยม บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นาย วชิรากร วังภูงา บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว วรัญญา สาระพงษ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว ทิพย์วัลย์ ลี นะวัฒนา บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นาย ธีระ จิตต์หาญ บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว นิชธาวัลย์ พงษ์ปรีชา บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว ศันสนีย ์มาลีหวล บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว สรัสวันต ์แกว้มุกดา บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว กุลนารี สังคง บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว จันทรจ์ิรา พกุเพชร บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว รุ่งทิวา เถื อนพว่ง บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นาย วรากร พรมทา บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นาย วัชรกิตติ์ น้อยพุ่ม บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว พรสุดา รุ่งน้อย บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นาย เครดิต ม่วงนุ่ม บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว ปทุมทพิย ์จอนพงษ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว เบญจมาศ สูงรุ้ง บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว โสภิดา นาคพันธ ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว มัณฑนา รัตนปรีชา บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว สุกญัญา บุญสลุด บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว นงนุช กันยะมูล บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว วิไลลักษณ์ เย็นสบาย บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
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นางสาว วิลาสินี บญุฤทธิ ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นาย อภิเชษฐ์ หนหูอม บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นาง ธันยนันท ์เครือวิไล บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว ปราริฉัตร ฉิมพภิพ บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว กชกร สุกบัว บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว นรี จันทา บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว วราพร เอมจัด บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว อภิษฎา อําพะวัน บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว ฐิตาภา จันทรา บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว พรหมพร เรือนใจด ี บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว ยุวธิดา ภาคกินนร บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว อรอนงค์ ทองเครือ บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว จิราภรณ์ เรียบฮวด บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว อนรรคพร จันทร์ภิรมย ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นาง อนุรัตน์ เพชรรัตน์ บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว ธิดารัตน์ แซ่เกอ บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว ธันยมยั สีแนน บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว ศุภิสรา เมฆโต บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว ดวงกมล กลิ นทรง บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว ตวิษา จตุรภาค บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว ปริชญา โยชนะ บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว ชนัญชิดา ศิริมงคลรัตน์ บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว สวุรรณา ชูเชิด บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว สุมณฑิตา กั วมาลา บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว นภัสวรรณ ธนพูล บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว ศิรินันท์ ศรีสุข บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว สินิทรา ฆ้องก าํ บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว รจนา ทับทอง บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว สุนิษา บุตรเลียง บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว มัลลิกา วิมลพันธ ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว กชพรรณ วีฟอง บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว กนกพร นิลละออ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว กมลพรรณ นาคนาม บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว กมลภรณ์ เพ็งดา บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว กมลรัตน์ เนินพลับ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว กมลวรรณ ยอดเจริญ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
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นางสาว กมลวรรณ รณฤทธิ์ชัยกุล บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย กฤตวิทย์ กันทะวงษ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย กฤษดา พื อยศ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว กัญญามาศ แสงสว่าง บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว กานต์ธิดา ฤกษ์ดี บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย กาลัญํู วงษ์ท้วม บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว กิตติญา ยงกูล บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย กิตติพงษ์ ขันเงิน บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว กิตติยา ทองพูน บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย กิติพงษ์ แซ่หว้า บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย เกรยีงไกร ตันพรมเมือง บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ขนษิฐา กนกสิงห์ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย คณารักษ ์แจ้งเสว ่ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว คนัสนัน ปานดํา บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว คัมภีรพรรณ ภคศิริวัฒนา บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย จักรพรรณย์ พ่วงแสงสุข บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย จักรพรรดิ วินจิสร บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว จันทร์ทพิย์มา บุรุษ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย จิรันธนิน ถมอินทร ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว เจนจิรา บุญประเสริฐ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว เจนจีรา บุญเจริญ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
ว่าที  ร.ต. ฉัตรชัย วงศ์ปริยพัชร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ชฎาพร แพงสีรักษา บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ชนิตา อ่อนแช่ม บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย ชยากร จรรยาวัฒน ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ชลนิกานต์ เอี ยมสอาด บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย ชลวรรศ ศรีสุวรรณ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ชลิตา ดีเลิศ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย ชัชชาญ ทะจักร ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย ชยัธวัช พิรยิายน บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย ชาญชัย เทพพิมล บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย ชาญวิทย์ เทพพิมล บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ชาลิสา บุ้งทอง บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ชุติมา สนพระเดิม บริหารธุรกิจบัณฑิต  
ว่าที  ร.ต.หญิงฐิตาวรรณ พิโยค บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ฐิติกร ลจีิรโชต ิ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
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นางสาว ฐิติพร จินะ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ฐิติยา เจิมสุวรรณ ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ณฐา ทรัพย์เรือง บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ณัฎฐพัชร อัครชาติไพศาล บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ณัฐชา พึ งสาย บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย ณัฐดนัย รัตนภักด ี บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย ณัฐดนัย เรืองทองสุข บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ณัฐติกานต ์หอมรําพึง บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย ณัฐพงศ์ สิงห์แรง บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย ณัฐพงษ์ แก้วแดง บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย ณัฐพงษ์ จันเต็ม บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย ณัฐพล เหมทานนท ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ณัฐรียา ดิษฐเจริญ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย ณัฐวัตร ใจแกว้ท ิ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ณัทธมนกาจน ์ทัศนัย บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ณิชชา สีผึ ง บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ดวงเดือน สมภพพิสมยั บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ดารารัตน์ จํารุณฉาย บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย ถวัลย ์ประเสริฐสังข์ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย ทรัพย์วจิิตร เหมือยฝน บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ทัศญา เตจะนะตา บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ทิพวัลย ์จาบทอง บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ทุตยิาภรณ์ เมฆ ี บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย ทูเซ สราญตระกูลไพร บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย ธนบัตร จันทร์ต๊ะ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ธนัญญา จันทศรี บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย ธนา มูลเตรียม บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย ธนาธร โพธิ์ทรง บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ธมลวรรณ ผ่องสี บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย ธรรมนูญ พนมวาสน ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย ธวัชชยั รินคํา บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ธัญญาภรณ์ พิบูรณ์อนุรักษ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ธัญสุดา สมคําปา บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย ธันวา จินตยาศวิน บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย ธาตรี นิลพันธ ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย ธีรวัตร สันแดง บริหารธุรกิจบัณฑิต  
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นางสาว ธีราภรณ์ พบทรัพย ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย นพดล ปทักขีนัง บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย นภดล คําเมืองมา บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว นภัสวรรณ แซ่ตั ง บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย นราธิป บุญประสม บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว นฤมล พลพัด บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว นฤมล พุ่มพวง บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว นฤมล มุกดา บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว นันฑิกา อินจุ้มสาย บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว นาถยา กรมไธสง บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว นาราภัทร จันทะคุณ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย นาวิน หมีคุ้ม บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว น าํผึ ง มากอินทร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว น าํฝน สุ่มทองคํา บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย นพินธ์ วันชาติสกุล บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว นิรมณ เพ็ญสว่างวัชน ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว นิศานาถ วงษ์อุดม บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว นิศารัตน์ ชา้งแกว้ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว นุชนาถ อินผอ่ง บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย บญัชา ตานาคา บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย บัณฑิต นิลประยูร บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว บบีีบารีระฮ์ คานมงคล บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว บุณฑริก วันทมาตย ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย ปฐมกานต์ คงรส บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ปพิชญา ตุ่นคํา บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ประภัสสร คําสัตย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ประภัสสร ปราบวิลัย บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ปรารถนา ทรัพย์สิน บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ปรารถนา สมบูรณ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ปรีญาฬัฐส์ มะนาวหวาน บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาง ปานพิมพ์ ธรรมธีรพันธุ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ปาริชาติ ประดับเสริฐ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ปาริชาติ เหลก็สิงห์ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย ปยิะพงษ์ บุญญารักษ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ปิรัญญา เซ็นน้อย บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว พนิดา คํามูล บริหารธุรกิจบัณฑิต  
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นางสาว พรณพัฒร์ อนุสนธิ ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว พรทพิย์ มูลชยั บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว พรทพิย์ อิฟูเอ้า บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย พรศิริ เพชรวาว บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว พัชรินทร์ ทา้วทา บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว พัฑฒิดา โตยิ ง บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย พันธกานต์ ประทุมเวียง บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย พิทยา ถ ํานอ้ย บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว พิมพร มีเพชร บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย พิษณุ เกตุเนียม บริหารธุรกิจบัณฑิต  
ว่าที  ร.ต. พีรพงษ ์ยุติธรรม บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว พุฒพิร สีจ๊ะแปง บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย พุฒิเมธ จันทร์นาค บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว แพรชมภู นอ้ยด ี บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ภัทธิณี พิกษร บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ภัทรพรรณ ต่อกร บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ภัทราพร ขัดหยอ่ม บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ภัทราภรณ์ ยศสมบัติ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย ภาณุวัฒน ์เพ็งสิน บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ภิราวรรณ นุตเวทย ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว มัตติกา สธิิสงค์ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว มาลินี บุญทา บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว มินตรา วันจันทร ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว เมธิณี กันทะหาญ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว เมริษา ป๎นไชย บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ยวิษฐา ขันทะ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย รณกฤต คลี เกษร บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว รตา อุทยาน บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว รพพีรรณ หมวดใจ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย ระชานนท์ วงค์แก้ว บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว รัชนีกร แซ่อึ ง บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว รัตณากรานต์ แสงจันทร ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ลีลาวดี เรืองระยับชยั บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย วงศธร บดีรัฐ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว วชิราภรณ์ ศรีสุก บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย วรพงศ์ ป๎นแกว้ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
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นางสาว วริศรา ทองไชยภพ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว วัลวิศา แสนสวัสดิ ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย วายุ ศรศิลป์ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว วารี กอสัมพันธ ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว วิภาวัส สอนขํา บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว วิลาวัลย์ ปีเอี ยม บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย วิวรรธน ์แกว้ฟ ู บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย วีรภัทร ริ วกีระกิตตกิุล บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย วีระ วัดพ่วงแก้ว บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย วุฒิพงศ์ คําวาง บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว เวธนี ป๎นเมือง บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว เวรวุรรณ เกิดทรัพย ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ศศิธร พงษ์ก่อสร้าง บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ศิริกาญจน์ อินทรเพชร บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ศิริลักษ ์ร่วมจิตร บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ศุภกานต์ พินิจกลาง บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย ศุภฤกษ ์ขันธรรม บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว สกุลมนัส ทัศนันท์ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย สมชาย อัครสิน บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย สมพล แซ่ม้า บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย สมศักดิ ์มีสี บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว สศิภรณ์ โพธิคําปา บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย สหัสชยั เนื อไม ้ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว สายฝน คุณวุฒ ิ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย สิทธิพงษ์ ผ่องโอย บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย สิทธิศักดิ์ โตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย สิปาง ถอสวุรรณ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว สิริพร เงินทอง บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย สวิะวุฒ ิสวนนิมิตร บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว สุกญัญา เรืองรุ่ง บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว สุคนธ์ทพิย์ ใจเปียง บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย สุชาติ เครือวงค์ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย สุทธิกุล พุ่มหมอก บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว สุทธิดา คชมิตร บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย สธุิชัย ววิัฒน์พงษ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว สธุิดา สธุงสา บริหารธุรกิจบัณฑิต  
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นางสาว สุนิษา ยอดคีรี บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว สุนิสา สุขสร้อย บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว สุปาณี ปานศิลา บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว สุพรรณา เจริญรัมย ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว สุพรรณี จันด ี บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว สุพัตรา สุยะตุ่น บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว สภุาพร มั นประสงค์ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว สภุาภรณ์ พวงทอง บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว สุรินทร์ทิพย ์แก่นทอง บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว สุริวภิา สมบูรณ์วรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว สุรีรัตน์ โพธิ์เงิน บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว สุลัดดา แสงรัสมี บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว สวุนันท์ สดใสหนองเขียว บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย เสน่ห ์ดุมคํา บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว แสงดาว ปานน้อย บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว หัทยา เขียวขํา บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว อทิตตยิา ทรัพย์ประสม บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว อทิตยาภรณ์ โพธิ์เจริญ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว อนญัญา ทองแพ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว อโนชา กลั นการบุญ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว อพัชชา เมืองกลาง บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย อภิเษก เอกป๎ชชา บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย อมตฤทธิ ์ไข่นาค บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว อมรทพิย์ เพ็ชรขุนทด บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย อมรเทพ น้อยระแหง บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว อมรรัตน์ กาขาว บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว อมรรัตน์ พรมเนตร บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว อมรรัตน์ ศิลาเพชร บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว อรพรรณ ศรีจันทรา บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว อรัญญา คัมภีร์ศาสนรัตน์ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว อรัญญา เชียงแขก บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว อรุณี สโีค บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว อโรชา เชาว์การกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย อลงกรณ์ ใจแกว้ท ิ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว อลษิา นบนอบ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว อจัชริญา เกษเก้า บริหารธุรกิจบัณฑิต  
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นางสาว อัชราภรณ์ แก้วกันยา บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว อญัรญา บญุเพชร บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย อัมรัตน์ อินยัง บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว อาทิตยา หมดสังข ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย อานุภาพ พูลนัฐพจน์ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว อารียา ปิ่นมณ ี บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว อารียา พิลกึ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว อารีรัตน์ ศรีวงค์ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว อาํไพร พินเสนาะ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว อุทุมพร เขียวอ่อน บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว กชกร คําเนตร บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว กตัญํู เกศกร บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว กนกพร ฝนตะคุ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว กนกวรรณ บวับาน บริหารธุรกิจบัณฑิต  
สิบเอกกนกศักดิ ์ดํานิล บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว กนิษฐา บญุเพ็ง บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว กมลชนก แสงท้าว บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว กมลรัตน์ พูลสาริกจิ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย กรภัทร์ เพชรทวแีสง บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว กรรณิกา ตาเอื อย บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย กฤษฏิ์ สันติสําราญวิไล บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย กฤษฏิพร เกษรพรม บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว กวินทิพย์ ศรีผง บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว กัณฐิกา เศรษฐกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย กันตพงศ์ ไฉนงุ้น บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว กัลยรัตน์ โสชาล ี บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว กาญจ์ชนก ราชภักด ี บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว กาญจนา ลีจอ้ย บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว กาญจนา วงค์หมื น บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว กาญจนา เสือจ ู บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว กาญจนาพร สุขชอ้ย บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว กานพล ูทองเลี ยม บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว กิตติมา ซาดุลย ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย กิติพงศ์ แซ่ยั ง บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว กุลณัฐ นันตา บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ขนษิฐา กวางแก้ว บริหารธุรกิจบัณฑิต  
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นางสาว ขนษิฐา กจิชล บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ขนษิฐา ใจตุ่น บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ขวัญเรือน แช่มชอ้ย บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว เขมรัตน์ บดีรัฐ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย คมสันต์ วงษา บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย ครองภพ เตชะมงคล บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย คํารณ วีระศัย บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย จตุพงษ์ นิตบุญ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว จรรสมร สมนึก บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย จักรกฤษ แขกอ่อน บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว จันทน ีน้อยเอี ยม บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว จันทน ียอดเพชร บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว จารุวรรณ อิ มสวุรรณ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย จิตตพัฒน์ ไชยวิสุทธิกุล บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว จิรัฐติกาล เสือเถื อน บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว จิราพร คมขํา บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว จิราภรณ์ สิทธิศิริทรัพย ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว จิราภา จิตต์จริง บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว จุฑามณี ปิ่นทอง บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว จุฑาวด ีมุ่งเจริญ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว เจนจิรา แซ่ลี  บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว เจนจิรา เตจ๊ะ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว เจนจิรา เทพสุธรรม บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว เจนจิรา แรกเจริญ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
ว่าที  ร.ต. ชนน์ชนก รัตนพิไชย บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ชนนกิานต์ เขยีวคล้าย บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ชนม์นภิา ยาหอม บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ชนินาถ จันคําแสง บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ชลธิชา มาอินทร ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ชลธิลา สุขศรีไพรพนา บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ชลิตา ขําอินทร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย ชวกร ทันสมยั บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย ชานนท์ หมวกเสนา บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ชิษณุชา เจนเกตุกร บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ชุติมา แสงชัย บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ชุลีพร ประวัตวิงศ์วาร ี บริหารธุรกิจบัณฑิต  



 111 

นาย เชษฐวรศิลป์ ชยันารานนท์ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว เชาวณีย์ จันทร์พิมพ ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว โชตกิา ลาดหาญ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ซีเรียม สาลกิาพงษ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ญาดา เครือสอน บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย ฐาปกรณ์ ศรีสว่าง บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย ฐาปณัฐ ปุุมเพ็ชร ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ฐิติมา นันทะใจ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ฐิติมา เล้าเจริญพนา บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ณดา สุรเดช บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย ณรงค์ศักดิ์ สอนนิล บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ณัชชา แสงศรี บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ณัฏฐ์ชญาพร เหมือนวงษ ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ณัฐชา สกุลวด ี บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย ณัฐธัญ สี ประการพร บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย ณัฐธัญ หรูวรนันท ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ณัฐธิดา บุญรอด บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย ณัฐภูม ิศรชัย บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ณัฐมน หัตถะดา บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ณัฐมล วีระศยั บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ณัฐวรรณ กันทะใจ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย ณัฐวุฒิ นากาโน บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ณัฐสุภา ประทิน บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ณิชกานต์ คงเมือง บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ณิชกานต์ เทากมลเดช บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ดลยาวรรณ จันทรพวง บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ดลฤดี ประหยัด บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ดอกแกว้ พุทธรักษา บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ตะวัน โยตา บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย ทนงศักดิ์ ตัน บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย ทัศน์พล ก่อสูงศักดิ ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย ทัศนัย ขุนพิลกึ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย ทาํดี ละไมสกุล บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ทินมณี เขยีวสนั น บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย ธณรัตน์ คําราง บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย ธนกฤต ชูศรี บริหารธุรกิจบัณฑิต  
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นาย ธนพล สมะณะ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ธนภรณ์ เชื อกูลชาต ิ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ธนภรณ์ บุญรอด บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย ธนรัตน์ ศรีโฉม บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย ธนวัฒน์ ตะ๊ปินตา บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย ธนวันต ์ภูมมาวงค์ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ธนัญพร สัตย์ชาพงษ ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ธัญญารัตน์ เมืองนาคิน บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ธัญลักษณ์ ทิมทยั บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ธันยพร ศิริไพศาลอนุสรณ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ธารีรัตน์ อินเมฆ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ธิดารัตน์ รักพ่วง บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ธิดารัตน์ อุตสาทา บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย ธีรศักดิ์ ทองใบปราสาท บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย ธีราวัฒน ์เชียงแขก บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย นนทพัทธ์ ป๎้นช ู บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว นฤมล พิลาพันธ ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว นัณทมล กล้าการขาย บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว นัทธมน นาควรรณ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย นันทธ์ณปกรณ์ แสงสม บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย นันทวัฒน์ จุลทศร ี บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว นันทิมา แก้วตั ง บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว นารินทร์ วันยะ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว น าํฝน ประทุมแมน บริหารธุรกิจบัณฑิต  
ว่าที  ร.ต.หญิง น ําฝน พุทธเจริญ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว น าํฝน ยี ภู ่ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว น าํเพชร วรรณา บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย นกิร กินตาว บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว นภิาพร กล้าแข็ง บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว นิลาวรรณ ชื นในจิต บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว นิศารัตน์ พุฒแกว้ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว นิสา อินทพงษ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย บญัชา น าํทิพย ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย บญุธนา สีแนม บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว บุญวาสนา ขาํม ี บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว เบญจรัตน ์จิ๋วนารายณ ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
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นางสาว เบญวรรณ พรมใจ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ปติรัตน์ ชื นด ี บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ปทุมรัตน์ สุดชาล ี บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ปนัดดา ปิ่นโตนด บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ประณิตา สรสิทธิ ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย ประภาส มหาราช บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย ประวุติ พรมใจ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย ประสิทธิ์ สระแกว้ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย ปริญญา - บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย ปรพิัฒน์ ผลอินทร ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ปรีดาวรรณ สมฟ๎่น บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ปวรวรรณ ชัยฤกษ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ป๎ญญาทิพย์ นวลนิ ม บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ปาจรีย ์รอดชื น บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ปานตะวัน วงษ์ปางมูล บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ปาริฉัตร จี๋คีร ี บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ปาลิตา สุขเกษม บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ปิ่นอนงค์ ก๋องปฺก บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ปยิะรตี เรืองพิศาล บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย พงศ์หัสดิน มาสขาว บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย พงษ์วิทย ์กันยะมูล บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว พจมาลย์ ใจเถิน บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย พชร หลวงนา บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย พรชัย พฤทธิ์รุ่งเรือง บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว พรทพิา เหลา่มา บริหารธุรกิจบัณฑิต  
ว่าที  ร.ต. พรเทพ อู่ชมภูทอง บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว พรไพลิน แสนใจ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว พรรณี จันท ี บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว พรรธน์ชญมน แจ่มทุ่ง บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย พฤหัส เหลก็บุญเพชร บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว พัชน ีตาปาน บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว พัชรินทร์ อินต๊ะนา บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว พัชร ีแสงชัย บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว พัณณิตา คําด ี บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว พิชาภรณ์ ณัฐไตรภพ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว พิทยารัตน์ กระต่ายทอง บริหารธุรกิจบัณฑิต  
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นางสาว พิมพกานต์ คํายะ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว พิมพ์ผกา พระบาง บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว พิมวิไล ธรรมขันทูน บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว พิไรพันธ์ ดีออ๊ด บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว เพ็ญนภา แกว้กระจ่าง บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย เพ็ญเพชร แซ่เจี ย บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย ภควัฒน์ คําป๎น บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย ภัคพล บวรมหามงคล บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย ภัทรภณ วงศา บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย ภานกุร ประกอบกจิ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย ภูรี บูรณะฉัตรบวร บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว มธุรส บุญเนียม บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว มนต์ทกาญณ์ เชื อวงค์ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย มนตรี ทา้วเจริญรุ่งเรือง บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว มัลลิกา แพงรักษ ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย มานัส สุขจิตตรง บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว มินตรา พึ งเงิน บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ยูถิกา นวมวงษ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว เยาวลกัษณ์ ฉัตรกวินกานต์ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
ว่าที  ร.ต.วัชรพงษ ์เอี ยมจุฑาวงศ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว รัชฎาพร ชา้งแกว้ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย รัชพล ชาวนาราษฎร ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว รัตติกาล สถิตยัง บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย รัตนชัย ภู่คํา บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว รัตนพร กรัดภิรมย ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย ราชฉลอง หนองหลวง บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย ราชวานิตย์ ตาแส่ง บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว รินรดา แซ่เฮ่อ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว รุ่งทิวา กัณหา บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว รุ่งอรุณ พันแก้ว บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย ฤทธิเดช จันทะวงศ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ลลิตภัทร อุดนคร บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ลัดดา รุ่งกลิ น บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ลําพึง อรรถารส บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ลูกเกตุ ยอดฉัตร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว วนิดา สอิ ง บริหารธุรกิจบัณฑิต  
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นาย วรพันธุ ์ตั งจิตรวัฒนากุล บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว วรรณจักร วรรณา บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว วรรณารัตน์ อินทรสูต บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว วรางคณา ใจภกัด ี บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว วราภรณ์ บวันาร ี บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว วราลักษณ์ ขําปาน บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย วราวุฒ ิแกว่นเขตวิทย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว วรินรัตน์ พยอมหอม บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว วัชรา โพธิ์สพุรรณ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว วันดี ออ่นขจร บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว วารินทร์ทิพย ์สืบเจ๊ก บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว วารุณี มีมุข บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว วิชชาพร สกุลไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย วิชัย บุปผาอมรศรี บริหารธุรกิจบัณฑิต  
ว่าที  ร.ต.หญิง วภิาดา พันธ์ด ี บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว วิภาดา เสนอิ ม บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว วิมลรัตน์ ธนันวงศ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย วิริยะ มหาพรม บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว วิลัยวรรณ จันทร์ทา บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว วิลาวัณย์ กะเสตวิทย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว วิไลวรรณ สิงห์ว ี บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย วิษณุ ฟก๎กลิ ม บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย วิษณุ วังสุนทร บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาง แววตา สาํราญไพบูลย ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ศกุญณา ป๎ญญาดิษฐ์วงษ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ศศิธร ครองไข่น ํา บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ศศิธร จันทรมณฑล บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ศศิธร ดุมคํา บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ศศิธร สุขุมวาท บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ศันศนีย์ มว่งแท้ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ศิรประภา ร่างวิจิตร บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ศิรินภา ฉัตรโต บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย ศิรินุกูล เชียงสิน บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ศิริพร เพ็ญภาค บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ศิริมา มาน้อย บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ศิริรัตน์ เลิศสุวรรณ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
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นางสาว ศิริโสภา แซ่ล้อ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว สกาวเดือน เปลี ยนแซ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย สงกรานต ์สุวรรณ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย สถาพร โคตรศรี บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย สมชาย กุลสยุตรา บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว สมิตานัน กาจักร บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว สโรชา สมบูรณ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว สังวาลย์ วังวงษ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว สายชล ขอนดอก บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว สายสมร เหลาทอง บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย สิทธิพงศ์ รมย์นลินไสว บริหารธุรกิจบัณฑิต  
จ่าอากาศตรีสิริวุฒิ สุดชาร ี บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว สุกญัญา แกว้ตา บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว สุกญัญา ฉิมพาล ี บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว สุกญัญา ดันบิน บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว สุกญัญา อธิคาร บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว สุกัลยา แกว้เก๊าะ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว สุชาดา มารศรี บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย สุชาติ สุริวรรณ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว สุดารัตน์ สิงโห บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว สุดาวดี มงคลกําธร บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว สุทธิดา ศรีเมือง บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว สธุาริณี เตปา บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว สธุาวัลย์ จิ งต่า บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว สธุิชา ภู่พุ่ม บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว สุนิสา โพธิบัลลังค์ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว สุปราณ ีตาแปลง บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว สุปราณ ีเรียบฮวด บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว สุพัตรา จันทรสงเคราะห์ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว สภุาพร ซอกิ ง บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาง สุมาลี บุรกจิภาชัย บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว สุมาล ีอินเที ยง บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย สุรินทร์ ป๎นนัน บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว สุรีรัตน์ แสนงาม บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว สวุนันท์ ทองทว ี บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว สวุนันท์ สุวรรณเมฆ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
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นางสาว สวุภัทร ทองมี บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว สวุิษา น้อยศร ี บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว สุหรรษา สัตยธรรม บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว เสาวภา อะมะมูล บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว แสงเดือน ป๎้นบุญ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย โสภณวิชญ ์จันทร ี บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว โสภา นารอด บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว อคิราภ์ ภู่ชินาพันธุ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว อชิรญา พลยงค์ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย อดิศักดิ์ แซ่หล ี บริหารธุรกิจบัณฑิต  
ว่าที  ร.ต.หญิง อธิชา ฟ๎กทองอยู ่ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว อนุตตา ทองแก้ว บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย อนุวัฒน์ วงศ์สมบูรณ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย อนุวัต คําช ู บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว อภิชญา น้อยเจริญ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย อมรเทพ จิ งต่า บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว อรวรรณ ภูธนคุณชัย บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว อรอุมา คชวงษ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว อริสา กาดสาริการ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว อรุณวตรี พรมเนตร บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว อวัศยา สมโภชน ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว อังคณา เนยสูงเนิน บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว อังคณา แสงฟอง บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว อญัชญา เมฆสวุรรณ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
ว่าที  ร.ต. อาทิตย ์เสนะวีระกุล บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว อาวษิฎา แสงทอง บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว อินทิรา ยอดโยม บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว อษุา คําแผง บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว เอื อการย ์ประเสริฐบูรณะกุล บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว กนกพร ผาสุข บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว กนกวรรณ ทองสีก าํ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว กมลวรรณ อินตา บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย กรรชัย - บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว กฤติยาณี คําด ี บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว กฤติยาภรณ์ ผลไม้ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย ก้องภพ ธนพูล บริหารธุรกิจบัณฑิต  
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นางสาว กัญญาลักษณ์ อินลวง บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย กัมพล อุตบัววงค์ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว กาญจน์สิริ แสงสุวรรณ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว กาญจนา เชียงแทน บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว กาญจนา ยอดวถิี บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว กานต์ชนก วัฒนวกิาร บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย การรัตน์ สุขวาณิชวิชยั บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว กิ งกรานต์ เทพสุทะ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย กิจจา แซ่ตัน บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย กิตติธร เหน่งแดง บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย กิตตินันท์ หงษ์ยนต ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว กิตติยา แม่กลอง บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย กิติพิชญ์ ธรรมวานิช บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย กุลนรา ตระกูลเจริญพงศ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว กุลนันทน์ วัฒนศิร ิ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว กุสุมา นุ่มเกิด บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย เกรยีงศักดิ์ มาแก้ว บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว เกวลี พันธุ์บวั บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว เกศรา วิจิตรจรรยา บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว เกศรินทร์ เคียงข้าง บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว เกศสุดา แก่นจันทร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย เกยีรติศักดิ์ สุรแสง บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ขนษิฐา พึ งพรม บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ขรรค์ทอง อวยสวัสดิ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ขวัญจิรา เอี ยมช ู บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย ขวัญชยั พงษ์สุทธภิัทร บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ขวัญสุดา ภูหนองโอง บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ขัตตยิา ตันกรณ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย คณนาถ ทิมแตง บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาง คนึงนิจ คําหอม บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว คิรากร คําเวหา บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย จตุรงค์ โพลา บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย จตุรพร เสือสูงเนิน บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย จักกริช รัสมี บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย จักรกฤษ มานอ้ย บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย จักรกฤษณ์ สุรินต๊ะ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
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นางสาว จญัญารักษ ์กันทะวงค์ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว จันทรจ์ิรา ยิ มมา บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว จันทิมา โยธะการี บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว จันแสง ชุ่มท ิ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว จารุวรรณ หา่นจุ่น บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว จิณห์นภิา ซื อสัตย์ด ี บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย จิตรกร กาํแพงติ๊บ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว จิราพร มาลาวงษ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว จีรวรรณ สุขมาก บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว จุฑามาศ สินตะมะ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว จุฬาลกัษณ์ เปูจิว๋ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย เจษฎา แนวโสภา บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว แจนจิฬา เอี ยมเชย บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย ชนาธิป ขันใจ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ชลธิชา กล้วยตระกูล บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ชลิตา หล่อพันธ ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ชโลมพร วัฒนาธีระกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย ชยักร อ่อนสา บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย ชยัวัฒน์ ทองนันไชย บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย ชาญวิทย์ แซ่กอื บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย ไชยวัฒน์ คําแก้ว บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย ฐานันดร กล้ากสิการณ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ฐานิตา ประชากูล บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ฐาปน ีคําวาส บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ฐิตานันท ์อัครวชิรโยธิน บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย ฐิติกร สิงห์สุเส้า บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ฐิติกานต์ พิลยัพงษ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ฑิติยา นอขุนทด บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย ณฤเบศร์ ภูภ่ีโญ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย ณัฏฐวี คงสิริกานน บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ณัฐกาญจน์ ยังสถาน บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ณัฐนิช พลแก้ว บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย ณัฐพล กาฬภกัดี บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย ณัฐภัทร ยมเกิด บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย ณัฐวุฒิ วิบูลสุนทรางกูล บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ณิชากร ธรรมสนธิเจริญ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
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นางสาว ดวงกมล สร้อยจํานงค์ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ดวงฤทัย วังสมุทร บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ดิตฏญิาภรณ์ คุ้มเพื อน บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย เดชาพล พูลผล บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ตติยา ทองเครือ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ตระการตา ชาญชนะกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย ถิรวัฒน์ อุดจอม บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย ทรงกลด ทองเลิศ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย ธงชัย บญุช ู บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย ธนชัย บูรกิจภาชยั บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ธนพร ไถหว่าน บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย ธนพล ทองหล่อ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ธนัชชา ทพิวัลย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย ธนากร กัดฟก๎ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย ธนากร ล้นเหลือ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ธัญญลักษณ์ ทศด ี บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ธัญญลักษณ์ โลจรัส บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย ธีรภัทร์ สมสว่น บริหารธุรกิจบัณฑิต  
ว่าที  ร.ต. ธวุานนต ์คําเลิศ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย นครินทร์ นามบุตร บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาง นงลักษณ์ นาควรรณ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว นพจิรา อุดมนิทัศน์ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว นภาศิริ ชัยเนตร บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว นราวดี จิตธรรม บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว นฤมล พุ่มมาล ี บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว นัทรี ศรไว บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว นาตาลี แก้ววิชิต บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย นารายณ์ วงค์จิ๋ว บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว น าํฝน บวัปาน บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว นิจจิรา อุ้ยไพบูลย์สวัสดิ ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว นิตยา เกณสาคู บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว นิตยา บุญมา บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว นิตยา ภูผล บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว นิละกรานต์ พินธ ุ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว นุชจริญา กอสัมพันธ ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว บษุบา ก้อนจะรา บริหารธุรกิจบัณฑิต  
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นาย ปฏิภาณ อภิชัยนภากุล บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ปนัดดา พรมทอง บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ปภัสสร ธนะมัย บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ประกายรัตน์ อุดมสุข บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ประไพทพิย ์แสนอินต๊ะ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย ปริญญา สนิทมาก บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ปวีณา จันทร์จี  บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ปวีณา สวนจันทร ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย ปญ๎ญา จังพินิจกุล บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ป๎ทมวรรณ ปะนันตา บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ป๎ทมา จาํนงค์ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย ปยิะพงค์ อัคคพันธุ ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ผไทมาส คงเมือง บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย พงศกร กล่อมป๎ญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย พงศกร โพธิศูนย ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย พงศธร ดอนสมไพร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย พงศธร แย้มม ี บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย พนมกร เขยีวเกิด บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว พรชนก ทองศรีเมือง บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว พรทพิย์ ใจไทยสงค์ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว พรทพิย์ ตันใจ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว พรนภา ว่องวกิารณ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว พรปวีณ์ เชียงแทน บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว พรพรรณณี คมปลาด บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว พรพิมล สิงห์มณี บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว พรรณวภิา ทองคํา บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว พรวฎีร์ กองเครือวัลย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว พรหมพร พัทยาวรรณ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว พัชราพรรณ์ น้อยปานะ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว พัชรินญา จันธง บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว พัชรินทร์ พิโยค บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว พัชรภีรณ์ โหราชิต บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย พิชญ์ อิ มพิทักษ ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย พิชิตชัย ลอรักษา บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว พิมพ์พาพรรณ มูลสืบ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย พิษณุ กัญทวงค์ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
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นางสาว เพชรนภา คงเพชร บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย ภัควัฒน์ นธิิอมรพัชร ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ภัทราพร รมณียวงษ ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ภาคิณี ประกอบกจิ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ภาวิณี วิชยั บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ภาวิณี อุดมนาค บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ภิญญาพัชญ์ แพงดา บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย ภิรมย์ พิมเพียร บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย ภูวดล ดษิร บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย มงคล หมื นศร บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว มณีการ โยธายุทธ ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว มะล ิวาริด บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว มัลธิกา ทัศมาล ี บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว มัลลิกา ทิมอว่ม บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ยุพิน ปูตือ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย โยธกานต ์แสงแกว้ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย รณชัย วิชยัวงษ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว รสชรินทร์ เขื อนคํา บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย รักกี  เบรอตอนนแิยร ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย รัตพงษ์ สอ่งแสง บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ลลิตา บัวนา บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ลลิสา จันทร์คีรีรุ่ง บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว วธิดาภรณ์ ทองคํา บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย วรพัฒน์ พาม ี บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย วราวธุ คํามูล บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว วริญญา วรรณา บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว วริศรา อิสแมน บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว วสุรัตน์ คําปูนเปรียบ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย วันชนะ ดวงเเก้ว บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย วันชัย ทองแฟง บริหารธุรกิจบัณฑิต  
จ่าสิบเอกหญิง วันยี หวา โสดา บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว วันวิสาข์ เอี ยมสอาด บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว วาสนา พิมพอ์่อนตา บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว วาสนา ภัทรธนันกุล บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว วิชชุตา ผลเจริญ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว วิชญาพร ตรองจิต บริหารธุรกิจบัณฑิต  
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นางสาว วิภา เนินพลับ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว วิภาวรรณ พรมรักษา บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว วิริยา ครามโชต ิ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาง วีรดา จันทร์ปรุง บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย วีระพันธุ์ เที ยงรัตน ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย วุฒิชาติ ไชยวุฒ ิ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ศรสวรรค์ ป๎ญโสภา บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ศศิธร ตันหล ี บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ศศิวิมล มูลต้น บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ศศิวิมล อินหล่อ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย ศักดิ์สิทธิ์ ปานอินทร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ศิรภัสสร ประโรมวงค์ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ศิรินภาพร ด่อนคร้าม บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ศิริรัตน์ เอี ยมทรัพย ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ศุภาพรรณ อุ่นวิเศษ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย สนวิธิญา ขมิ นเเกว้ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย สมบูรณ์ มณีมัจฉา บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย สมหวัง จารัส บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว สรวงสุดา สมชื อ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว สริสตา โปทาเมือง บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย สหพันธ ์กอสัมพันธ ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย สิทธิพงษ์ ศิลาเพชร บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย สิทธิพล หงษ์ทอง บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว สิริกุล จันทิมา บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว สิริพัฒนา เพชรไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาง สิริลักษณ์ เล่าณศรีโยธิน บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว สิริศรัทธา สิทธิโสภณ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว สุกญัญา งานด ี บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว สุดารัตน์ มณีเขยีว บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว สุทธิตา อุดมเกตุ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว สุทัศนีย ์ชื นผล บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว สธุีรา เกยีรติทว ี บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว สุนิตา อังกฤษ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว สุนิษา บางทอง บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว สุนิสา บุญเปี่ยม บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว สุนิสา พูลสวัสดิ ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
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ว่าที  ร.ต.หญิง สุปราณ ีคู่สวด บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว สุพรรษา อบเชย บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว สุพรรษา ออ่นโพธา บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว สุพัตรา บวัประเสริฐ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว สุพัตรา เพ็ชรไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย สภุชัย เสือสูงเนิน บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว สภุาพรรณ์ หนว่ยจันทึก บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว สภุาภรณ์ มะปูอ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว สภุาวด ีเกรียงไกร บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว สภุาวรรณ ศรีฉ ํา บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย สุมารถ อินประยูร บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย เสกสรร จันทร์มาก บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว หทยัชนก เขียวเกษม บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว หัทญาพร ศรีวังราช บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว อทิตติญา แก่งศิริ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว อนงค์นาถ นิลประยูร บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว อนญัญา พลแกว้ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย อนิรุต บดต๋า บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย อนิรุทธ์ สมพงษพ์ันธ ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว อรยาณี พิกุลทอง บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว อญัชิษฐา สืบสมบัต ิ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว อปัสรลาวัลย์ ลองเนียม บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย อัมรินทร์ สุทธิสนธ ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว อาซีซา อุปการะสกุล บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว อารีรัตน์ นาคสุพรรณ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย อาวธุ คําหล้า บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นาย อินทนนท์ ศรีดี บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว แอมจารยีา วังคีรี บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว ฮามีดา กิติรัตนะภูม ิ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
นางสาว สมฤทยั เมฆ ี บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดบั 1 
นางสาว อารีรัตน์ พรมจันทร ์ บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดบั 1 
นางสาว กนกวรรณ จันทะพันธ์ บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดบั 1 
นางสาว รัชนีกร เรืองนราทิพย ์ บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดบั 1 
นางสาว ณัฐธิดา สุมานนต ์ บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดบั 1 
นางสาว ณัฐมล แนวหาร บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดบั 1 
นางสาว พิมพิศา จังหวัด บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดบั 1 
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นางสาว กาญจนา สิงห์ทอง บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดบั 1 
นางสาว จันทิมา ส่งสัมพันธวงศ์ บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดบั 1 
นางสาว อญัชลีพร จันทน บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดบั 1 
นางสาว ดวงนภา สิงห์ใส บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดบั 1 
นางสาว พรณิษา ปฺุดหนอ่ย บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดบั 1 
นางสาว นภาภรณ์ อยู่บา้นคลอง บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดบั 1 
นางสาว สุเมธ ีกลิ นบวั บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดบั 1 
นางสาว เกศณีย ์องการ บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดบั 1 
นางสาว สุพรรษา สมพงษ ์ บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดบั 1 
นางสาว เจนจิรา สังคง บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดบั 1 
นางสาว พรธิดา หนองประชุม บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดบั 1 
นางสาว ลลิตา ไกรภูม ิ บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดบั 1 
นางสาว ศุภาวรรณ สุขสวัสดิ ์ บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดบั 1 
นาย อุดม แมลงภู ่ บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดบั 1 
นางสาว พัชรินทร์ มาจาด บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดบั 1 
นางสาว อบุลรัตน์ ดวงใจ บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดบั 1 
นางสาว เจนจิรา หนุมาร บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดบั 1 
นางสาว ศิรินทิพย ์พรมอินต๊ะ บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดบั 1 
นางสาว สมพร พูลลาภ บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดบั 1 
นางสาว พัชราพร พรมมา บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดบั 1 
นางสาว กาญจนา เทวรกัษ์ บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดบั 1 
นางสาว รุ่งทิพย ์เนื องขันตี บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดบั 1 
นางสาว เกศณี อโนสา บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดบั 2 
นางสาว ธิติมา ไพโรจน ์ บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดบั 2 
นางสาว จิตรลดา ปุูดหน่อย บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดบั 2 
นางสาว มนธิลา ปานจีน บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดบั 2 
นาย อดิศักดิ์ บุญยืน บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดบั 2 
นางสาว ปณิตา คงเพ็ชรศักดิ์ บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดบั 2 
นาย ประสิทธิ์ สายแสงสวา่ง บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดบั 2 
นางสาว ชมพูนุช เหมือยฝน บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดบั 2 
นางสาว อรอุมา โพธิ์ชื น บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดบั 2 
นางสาว อาภัสรา คําเลิศ บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดบั 2 
นางสาว อารีญา ปูุนําพา บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดบั 2 
นางสาว พิมพกานต์ ใจกัน บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดบั 2 
นางสาว นฤมล สิงห์โตทอง บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดบั 2 
นางสาว ศิริรัตน์ มะลิพรม บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดบั 2 
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นางสาว เพชรนวลพรรณ อาสะโพธิ์ บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดบั 2 
นางสาว ณัฐวรา วชิรกุลเกยีรติ บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดบั 2 
นางสาว ภัทรมน ดอกแหน บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดบั 2 
นางสาว มกุมณี วรยศ บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดบั 2 
นางสาว ทัศนนันท์ ว่องธัญญาการ บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดบั 2 
นางสาว นุชนาถ ชุ่มรัศม ี บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดบั 2 
นางสาว จุฑามาศ บวับาง บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดบั 2 
นางสาว วาสนา วารีสุข บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดบั 2 
นางสาว ปรยีาภรณ์ บุญดา บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดบั 2 
นางสาว ชรินทร์เกศ เปรมอ่อน บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดบั 2 
นางสาว กชกร แสนมหามงคล บัญชีบัณฑิต  
นางสาว กนกวรรณ ขอนดอก บัญชีบัณฑิต  
นางสาว กนกวรรณ นาคท้วม บัญชีบัณฑิต  
นางสาว กนกวรรณ วินัยธรรม บัญชีบัณฑิต  
นางสาว กฤษณา พลเก่ง บัญชีบัณฑิต  
นางสาว กัญญารัตน์ เมืองฤทธิ ์ บัญชีบัณฑิต  
นางสาว กัลยาณี หนองแข ้ บัญชีบัณฑิต  
นางสาว กาญจนา กุนะ บัญชีบัณฑิต  
นางสาว กาญจนา จูดว้ง บัญชีบัณฑิต  
นางสาว กิตติธรา อวะรัมย ์ บัญชีบัณฑิต  
นางสาว เกวลี กว่ยจีน บัญชีบัณฑิต  
นางสาว เกศกนก เขม้นกจิ บัญชีบัณฑิต  
นาย โกนัย มาตรศักดิ์ดา บัญชีบัณฑิต  
นางสาว ใกล้รุ่ง จันทบั บัญชีบัณฑิต  
นางสาว ขวัญใจ พรมสุภา บัญชีบัณฑิต  
นางสาว คนึงนิตย์ เจยีระวาปี บัญชีบัณฑิต  
นางสาว จิรัฐติกาล ช่างเกิด บัญชีบัณฑิต  
นางสาว จิราพร กลิ นยา บัญชีบัณฑิต  
นาย จิรารุตธ์ เครือโป ู บัญชีบัณฑิต  
นางสาว จิราวรรณ จุย๋เกต ุ บัญชีบัณฑิต  
นางสาว เจนจิรา คําฟ ู บัญชีบัณฑิต  
นางสาว ฉัตรจุฬา นากนิยม บัญชีบัณฑิต  
นางสาว ชฎาพร แซ่ซี บัญชีบัณฑิต  
นางสาว ชนนกิานต์ อยู่สุ่ม บัญชีบัณฑิต  
นางสาว ชนาพร สืบตั๋น บัญชีบัณฑิต  
นางสาว ชนภิรณ์ แสนชัยเจริญ บัญชีบัณฑิต  
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นางสาว ชลธิชา เกิดชา้ง บัญชีบัณฑิต  
นางสาว ชุติมา ประเสริฐสังข์ บัญชีบัณฑิต  
นางสาว ซารุตา ปิงขอด บัญชีบัณฑิต  
นางสาว ญาณภัทร ธนานันท ์ บัญชีบัณฑิต  
นางสาว ญาติกา มาสิม บัญชีบัณฑิต  
นางสาว ฐิติพร ชอนต๋า บัญชีบัณฑิต  
นางสาว ฐิติมา แซ่ม้า บัญชีบัณฑิต  
นางสาว ณัฏฐณิชา พงษา บัญชีบัณฑิต  
นางสาว ณัฐธินยี์ จันภูงาม บัญชีบัณฑิต  
นางสาว ณัทฌา ยิ มละมยั บัญชีบัณฑิต  
นางสาว ณัทมล ปิ่นจุไร บัญชีบัณฑิต  
นางสาว ดวงพร พันธ์ไชย บัญชีบัณฑิต  
นาย ทรงภพ เสือม ี บัญชีบัณฑิต  
นางสาว ทิพวรรณ สีดํา บัญชีบัณฑิต  
นางสาว ธดาภร สุวรรณดี บัญชีบัณฑิต  
นางสาว ธนัญชนก ต่ายสกุล บัญชีบัณฑิต  
นางสาว ธัญญารัตน์ ปานแม้น บัญชีบัณฑิต  
นางสาว ธัญลักษณ์ แสงทอง บัญชีบัณฑิต  
นางสาว ธัญวลยั จวิโต บัญชีบัณฑิต  
นางสาว ธิดารัตน์ ริดบ้วน บัญชีบัณฑิต  
นางสาว นพรัตน ์อนุสรณ์ บัญชีบัณฑิต  
นางสาว นภาพร กาดนอก บัญชีบัณฑิต  
นางสาว นฤมล แสนหาญ บัญชีบัณฑิต  
นางสาว นฤมล เอมจิ๋ว บัญชีบัณฑิต  
นางสาว นัฐชยา ศรีทับทิม บัญชีบัณฑิต  
นางสาว นันทนา ศิริมา บัญชีบัณฑิต  
นางสาว นัสฤทยั รอดภ ู บัญชีบัณฑิต  
นางสาว นิตยา มะโนคําลือ บัญชีบัณฑิต  
นางสาว นิศรา โชคพัชระโรจน ์ บัญชีบัณฑิต  
นางสาว นีรภา วงศ์แก้ว บัญชีบัณฑิต  
นางสาว เนตรอัปสร กันหาคํา บัญชีบัณฑิต  
นางสาว บุณยนุช สืบสมบัต ิ บัญชีบัณฑิต  
นางสาว บษุยมาศ แสนทรัพย ์ บัญชีบัณฑิต  
นางสาว เบญจรัตน ์อินทร์ไทย บัญชีบัณฑิต  
นางสาว เบญจวรรณ โปร่งพรมมา บัญชีบัณฑิต  
นางสาว เบญจวรรณ เรืองวงษ์ บัญชีบัณฑิต  
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นางสาว ปนัดดา จันทะบัตร์ บัญชีบัณฑิต  
นางสาว ปพิชญา มาสิม บัญชีบัณฑิต  
นางสาว ประกายมาศ สิงห์แรง บัญชีบัณฑิต  
นางสาว ประภัสสร วันทาพงษ์ บัญชีบัณฑิต  
นางสาว ปรยีานุช เอกป๎ชชา บัญชีบัณฑิต  
นางสาว ป๎ทมา ธุนาบาล บัญชีบัณฑิต  
นางสาว ปยิวรรณ มานอ้ย บัญชีบัณฑิต  
นางสาว ปยิะดา พงษ์วิรัตน ์ บัญชีบัณฑิต  
นางสาว ปยิะมาศ อินต๊ะจันทร ์ บัญชีบัณฑิต  
นางสาว ปยิะวรรณ รุ่งรัตน์ บัญชีบัณฑิต  
นางสาว ผการัตน์ รอดกสกิรรม บัญชีบัณฑิต  
นางสาว ผกาวรรณ บงกชบริบูรณ์ บัญชีบัณฑิต  
นางสาว พรนภา ทองทา บัญชีบัณฑิต  
นางสาว พรพนิต เจริญผลิตผล บัญชีบัณฑิต  
นางสาว พรพิมล รอดกสกิรรม บัญชีบัณฑิต  
นางสาว พรไพลิน จันทา บัญชีบัณฑิต  
นางสาว พรสุดา พะโยม บัญชีบัณฑิต  
นางสาว พัชรากร ห้อยแดง บัญชีบัณฑิต  
นางสาว พัชร ีทวีชยัไพศาล บัญชีบัณฑิต  
นางสาว พัทนันท ์ปูุลมด ี บัญชีบัณฑิต  
นางสาว พัทรีญา นิลนามะ บัญชีบัณฑิต  
นาย พิชย สะอาดบริสุทธิ ์ บัญชีบัณฑิต  
นางสาว พิมพ์จันทร์ มาวัน บัญชีบัณฑิต  
นางสาว พิราวรรณ โรจนพัฒน์เดชากร บัญชีบัณฑิต  
นางสาว แพรพลอย สุธรรมมา บัญชีบัณฑิต  
นางสาว ภัทราวรรณ กุ่มแกว้ บัญชีบัณฑิต  
นางสาว ภัศรา อินทรว์าร ี บัญชีบัณฑิต  
นางสาว ภารดี ชยัสิทธิ ์ บัญชีบัณฑิต  
นางสาว มนธัพร สวัสดิ์สุข บัญชีบัณฑิต  
นางสาว มยุรา มั นเขตวิทย ์ บัญชีบัณฑิต  
นางสาว มัณฑิรา สวุรรณวงค์ บัญชีบัณฑิต  
นางสาว มัทนา บุญชว่ย บัญชีบัณฑิต  
นางสาว ยุพารัตน์ สขุสมหาญ บัญชีบัณฑิต  
นางสาว โยธกา ใจแสน บัญชีบัณฑิต  
ว่าที  ร้อยตรีปกรณ์ ขาํปาน บัญชีบัณฑิต  
นางสาว รัชดา กัลพฤกษ ์ บัญชีบัณฑิต  
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นาย รัฐศาสตร์ แก้วเอี ยม บัญชีบัณฑิต  
นางสาว รัษฎากร เพชรรัตน์ บัญชีบัณฑิต  
นางสาว รุ่งทิพย ์ตรงต่อมิตร บัญชีบัณฑิต  
นางสาว รุ่งทิพย ์ลุนาวงค์ บัญชีบัณฑิต  
นางสาว ลัดดาวัลย ์เสนตัน บัญชีบัณฑิต  
นางสาว ลีหวั ว ู บัญชีบัณฑิต  
นางสาว ลูกน าํ ร้อยแก้ว บัญชีบัณฑิต  
นางสาว วรรณนิสา แย้มพจนา บัญชีบัณฑิต  
นางสาว วรรณารินทร์ เหลี ยมบาง บัญชีบัณฑิต  
นางสาว วราภรณ์ โชติช่วย บัญชีบัณฑิต  
นางสาว วริษา เล็กสุ่น บัญชีบัณฑิต  
นางสาว วัชราภรณ์ โคกแกว้ บัญชีบัณฑิต  
นาย วันชนะ ดีสอน บัญชีบัณฑิต  
นาย วันชัย โสวาทวงค์ บัญชีบัณฑิต  
นางสาว วันเพ็ญ แซ่ซี บัญชีบัณฑิต  
นางสาว วิราพรรณ ธรรมาพฤทธ ิ บัญชีบัณฑิต  
นางสาว แววดาว ทองธิราช บัญชีบัณฑิต  
สิบเอกศราวุฒิ จันทร์เมือง บัญชีบัณฑิต  
นางสาว ศศิภา มุกดา บัญชีบัณฑิต  
นางสาว ศิริพรรณ รอดหิรัญ บัญชีบัณฑิต  
นางสาว ศิริภาวดี อินอําไพ บัญชีบัณฑิต  
นางสาว ศิวลกัษณ์ ใจฉ าํ บัญชีบัณฑิต  
นางสาว ศุภรัตน์ สายะพันธุ์ บัญชีบัณฑิต  
นางสาว ศุภลกัษณ์ เดชปกครอง บัญชีบัณฑิต  
นางสาว ศุภานัน จารย์คํา บัญชีบัณฑิต  
นางสาว สมสอร สมศร ี บัญชีบัณฑิต  
นางสาว สลักจิตร ตาม ิ บัญชีบัณฑิต  
นางสาว สวรรยา บางยี ขัน บัญชีบัณฑิต  
นางสาว สายใจ ลั นอัสดร บัญชีบัณฑิต  
นางสาว สายฝน กลิ นจันทร ์ บัญชีบัณฑิต  
นางสาว สายฝน บางยิ ม บัญชีบัณฑิต  
นางสาว สาวิตรี แสงม้า บัญชีบัณฑิต  
นาย สิทธิโชค ทวาระคาม บัญชีบัณฑิต  
นาย สิทธินนท์ ทุ่งโพธิ์ตระกูล บัญชีบัณฑิต  
นางสาว สิรินยา ถอสุวรรณ บัญชีบัณฑิต  
นางสาว สุณัชชา วงศ์เอื อย บัญชีบัณฑิต  
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นางสาว สุดา ไพรสุทธ ิ บัญชีบัณฑิต  
นางสาว สุดาพร จุย้ปาน บัญชีบัณฑิต  
นางสาว สุนิตา ก้อนสวุรรณ บัญชีบัณฑิต  
นางสาว สุนิษา มีคําแหง บัญชีบัณฑิต  
นางสาว สุนิสา น ําจันทร ์ บัญชีบัณฑิต  
นางสาว สุพัตรา สรฤทธิ ์ บัญชีบัณฑิต  
นางสาว สภุารัตน์ ปานแสง บัญชีบัณฑิต  
นางสาว สุรีย์รัตน์ ยอดจิว๋ บัญชีบัณฑิต  
นางสาว สุฤทยั เชื อสายมาก บัญชีบัณฑิต  
นางสาว สวุรรณา โท้นพราห์ม บัญชีบัณฑิต  
นางสาว สวุิตตา แจ่มหม้อ บัญชีบัณฑิต  
นางสาว เสาวลักษณ์ ชว่งทอง บัญชีบัณฑิต  
นางสาว เสาวลักษณ์ นพรัตน์ บัญชีบัณฑิต  
นางสาว แสงดาว วัฒนะ บัญชีบัณฑิต  
นางสาว หยาดพิรุณ แจ้งภกัดี บัญชีบัณฑิต  
นางสาว อภิญญา สารีสุข บัญชีบัณฑิต  
นางสาว อภิรดี ทิป๎ญญา บัญชีบัณฑิต  
นางสาว อภิรภัทธ์ กลิ นสุคนธ ์ บัญชีบัณฑิต  
นางสาว อมิตา ออซิน บัญชีบัณฑิต  
นางสาว อรพิน ซื อสัตยก์ตัญํู บัญชีบัณฑิต  
นางสาว อกัษรสวรรค์ จิว๋จ ู บัญชีบัณฑิต  
นางสาว อจัฉรา โพธิ์แสง บัญชีบัณฑิต  
นางสาว อัมพร ถนอมพนา บัญชีบัณฑิต  
นางสาว อินทยิา พูลเขตต ์ บัญชีบัณฑิต  
นางสาว อบุลรัตน์ เกษร บัญชีบัณฑิต  
นางสาว กนกกร นวลแตง บัญชีบัณฑิต  
นางสาว กมลพรรณ ยงไธสง บัญชีบัณฑิต  
นาย กษิตินาถ นาด ี บัญชีบัณฑิต  
นางสาว กัญญาภัค ป๎ทมนันทชัย บัญชีบัณฑิต  
นางสาว กัญญารัตน์ พุ่มศรี บัญชีบัณฑิต  
นางสาว กัลยรัตน์ เกิดโต บัญชีบัณฑิต  
นางสาว กัลยาณี อิ มเอี ยม บัญชีบัณฑิต  
นางสาว กาญจนา วงศ์ปูุ บัญชีบัณฑิต  
นางสาว กิ งกานต์ ผาสุข บัญชีบัณฑิต  
นางสาว เกศแก้ว ไฉไลสโมสร บัญชีบัณฑิต  
นางสาว เกศริน ดลใจคณาทรัพย ์ บัญชีบัณฑิต  
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นางสาว ขนษิฐา คีรีคํารณ บัญชีบัณฑิต  
นางสาว ขวัญนภา เอีย๋วบาํรุง บัญชีบัณฑิต  
สิบเอกคณินพัฒน์ ตาเต็ง บัญชีบัณฑิต  
นางสาว จรยิาวดี จุมพรม บัญชีบัณฑิต  
นางสาว จาํปา จันทรมณฑล บัญชีบัณฑิต  
นางสาว จินตนา ประทิน บัญชีบัณฑิต  
นางสาว จินตหรา แจ่มหม้อ บัญชีบัณฑิต  
นางสาว จิราภรณ์ ศิริวัฒน ์ บัญชีบัณฑิต  
นางสาว จิราภัทร ทองพ่วง บัญชีบัณฑิต  
นางสาว จีรนันท ์บัวบาน บัญชีบัณฑิต  
นางสาว เจนจิรา คํามะปะนา บัญชีบัณฑิต  
นางสาว เจนจิรา วงษ์เขียด บัญชีบัณฑิต  
นาย เฉลิมพล บวรเลิศวิลัย บัญชีบัณฑิต  
นางสาว ชญานี จันทวงษ์ บัญชีบัณฑิต  
นางสาว ชนัญชิดา สิงห์ทอง บัญชีบัณฑิต  
นาย ชนากรณ์ เพชรชนินทร์ บัญชีบัณฑิต  
นาย ชรินทร์ เปลี ยมพลอย บัญชีบัณฑิต  
นาย ชลิต พูนศรี บัญชีบัณฑิต  
นาย ชยัทัต โพธิ์ศรีป๎ทมากุล บัญชีบัณฑิต  
นางสาว ชุติมา ชวาลคุณธรรม บัญชีบัณฑิต  
นางสาว ญาติกา ศรีทอน บัญชีบัณฑิต  
นางสาว ญานิศา บุญมา บัญชีบัณฑิต  
นางสาว ณัชชา กาญจนพันธ์บุญ บัญชีบัณฑิต  
นางสาว ณัฐทิตา จันทว ี บัญชีบัณฑิต  
นางสาว ณัฐธิดา โสภาค บัญชีบัณฑิต  
นางสาว ณัฐธิดา อมรประชาเลิศ บัญชีบัณฑิต  
นางสาว ณัฐพร ป๎นเขยีว บัญชีบัณฑิต  
นาย ณัฐพล ดวงตา บัญชีบัณฑิต  
นางสาว ณัฐริกา กันยา บัญชีบัณฑิต  
นางสาว ดวงใจ กมุทชาต ิ บัญชีบัณฑิต  
นางสาว ดารณี ดลใจคณาทรัพย ์ บัญชีบัณฑิต  
นางสาว ดาลัด สุขสําราญ บัญชีบัณฑิต  
นางสาว ดุษฎี เจริญเขตต ์ บัญชีบัณฑิต  
นางสาว ถนอมพรรณ แมลงภู ่ บัญชีบัณฑิต  
นางสาว ทิพย์สุดา ก๋าตะ๊ บัญชีบัณฑิต  
นางสาว ธนพร ใจนอ้ย บัญชีบัณฑิต  
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นางสาว ธนัชพร โนปางตัน บัญชีบัณฑิต  
นางสาว ธัญญาลกัษณ์ เมฆแมน บัญชีบัณฑิต  
นางสาว นฤมล วนาศรีธาดา บัญชีบัณฑิต  
นางสาว น่อแปละเก ่- บัญชีบัณฑิต  
นางสาว นัทธมณ วรกรรณ์ บัญชีบัณฑิต  
นางสาว นันท์นภัส นันทะโกมล บัญชีบัณฑิต  
นางสาว นันทยิา ชาลีเปี่ยม บัญชีบัณฑิต  
นางสาว น าํค้าง เลี ยมมาตร บัญชีบัณฑิต  
นางสาว น าํผึ ง ครุทแจ่ม บัญชีบัณฑิต  
นางสาว น าํฝน สีสา บัญชีบัณฑิต  
นางสาว น าํเพชร ทองแสง บัญชีบัณฑิต  
นางสาว นภิาพร ทองสุข บัญชีบัณฑิต  
นางสาว นภิาพร สุขศรี บัญชีบัณฑิต  
นางสาว นภิาภรณ์ แกว้กอเกตุ บัญชีบัณฑิต  
นางสาว นิสา ศิริคํา บัญชีบัณฑิต  
นางสาว ปณพร บัวผัน บัญชีบัณฑิต  
นาย พชร พิมพ์ด ี บัญชีบัณฑิต  
นางสาว พรพรรณ ชูช่วย บัญชีบัณฑิต  
นางสาว พรพิมล เขียวสนั น บัญชีบัณฑิต  
นาย พลวัต จินดาประสาน บัญชีบัณฑิต  
นางสาว พัชรินทร์ สว่างพร้อม บัญชีบัณฑิต  
นาย พันสิงห์ ขอนทอง บัญชีบัณฑิต  
นางสาว พิชามญชุ์ ป๎นสีคํา บัญชีบัณฑิต  
นาย พีรพงษ์ ฉัตรโพธิ ์ บัญชีบัณฑิต  
นางสาว แพรพลอย แพรไพศาล บัญชีบัณฑิต  
นางสาว ไพลิน พันธมิตร บัญชีบัณฑิต  
นางสาว ภัชภิชา ศรีทับทิม บัญชีบัณฑิต  
นางสาว ภัทรวดี วันชูพริ ง บัญชีบัณฑิต  
นาย ภัทรวรรณ สร้อยทอง บัญชีบัณฑิต  
นางสาว ภัสสร ดาราน้อย บัญชีบัณฑิต  
นางสาว มยุรา สุขศรีพนา บัญชีบัณฑิต  
นางสาว มัชฌธิญา เสนาบุตร บัญชีบัณฑิต  
นางสาว มัณฑนา ยะเขยีว บัญชีบัณฑิต  
นางสาว ยุพิน นาโคกูล บัญชีบัณฑิต  
ว่าที  ร.ต.หญิงวณิชยา สังสุด บัญชีบัณฑิต  
นางสาว รสสุคนธ์ จันทร์มณี บัญชีบัณฑิต  
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นางสาว รัตนพร ใจมภิักดิ ์ บัญชีบัณฑิต  
นางสาว รัตนมน สุทธิกุลมาศ บัญชีบัณฑิต  
นางสาว เรืองลดา บุญโพธิ ์ บัญชีบัณฑิต  
นางสาว ลูกนก ยศสมบัติ บัญชีบัณฑิต  
นางสาว วทันยา โสทัน บัญชีบัณฑิต  
นางสาว วรรณนิสา เกตุทิม บัญชีบัณฑิต  
นางสาว วรรณภา กุลรักษา บัญชีบัณฑิต  
นางสาว วรรณภา แสงคํา บัญชีบัณฑิต  
นางสาว วรรณา ด้วงบาง บัญชีบัณฑิต  
นางสาว วรรณา ลุ่มร้อย บัญชีบัณฑิต  
นางสาว วราภรณ์ ตาโท ้ บัญชีบัณฑิต  
นางสาว วริษา แกว้กันยา บัญชีบัณฑิต  
นางสาว วรุณยุพา จีนเพชร บัญชีบัณฑิต  
นางสาว วัชรี อุ่นใจ บัญชีบัณฑิต  
นางสาว วัลลีย ์ภูสันติสกุลวงศ์ บัญชีบัณฑิต  
นางสาว วิจิตรา โห้สงวน บัญชีบัณฑิต  
นางสาว วิชุดา กอนาก บัญชีบัณฑิต  
นางสาว วิภาพร คีรีทศ บัญชีบัณฑิต  
นาย วุฒิชัย ยุวานิต บัญชีบัณฑิต  
นางสาว ศจวีรรณ ไวยเขตกรณ์ บัญชีบัณฑิต  
นางสาว ศรัณยา พรมใจรักษ์ บัญชีบัณฑิต  
นางสาว ศรีสมร เอี ยมศร ี บัญชีบัณฑิต  
นางสาว ศศิกาญจณ์ คําภิรานนท์ บัญชีบัณฑิต  
นางสาว ศศิธร รุ่งเรือง บัญชีบัณฑิต  
นางสาว ศศิประภา แสนนอก บัญชีบัณฑิต  
นางสาว ศศิภา บุญตาปวน บัญชีบัณฑิต  
นางสาว ศศิวิมล ดวงสว่าง บัญชีบัณฑิต  
นางสาว ศิริรัตน์ ทาสอน บัญชีบัณฑิต  
นางสาว ศิริลักษณ์ เรือนคํา บัญชีบัณฑิต  
นางสาว ศิริวรรณ พว่งเชียง บัญชีบัณฑิต  
นางสาว ศิริวรรณ ภูม ี บัญชีบัณฑิต  
นางสาว ศิริวิมล พันธ์สมบูรณ์ บัญชีบัณฑิต  
นางสาว โศจิรัตน ์ป๎นแกว้ บัญชีบัณฑิต  
นางสาว สมิตา สินอยู ่ บัญชีบัณฑิต  
นางสาว สมิตานัน ท้วมสวุรรณ บัญชีบัณฑิต  
นางสาว สโรชา สโมสร บัญชีบัณฑิต  
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นาง สาวิตรี พรหมรักษา บัญชีบัณฑิต  
นาย สิทธิพล ชมเชย บัญชีบัณฑิต  
นางสาว สุกญัญา นาชัยชาญ บัญชีบัณฑิต  
นางสาว สุดารัตน์ แซ่ม้า บัญชีบัณฑิต  
นางสาว สุทธิกานต ์เกิดสุวรรณ์ บัญชีบัณฑิต  
นางสาว สุทธิดา ประทุมสูติ บัญชีบัณฑิต  
นางสาว สธุิดา ศรีสวัสดิ ์ บัญชีบัณฑิต  
นางสาว สุนทริยา พุทธรัตน ์ บัญชีบัณฑิต  
นางสาว สุนันทกานต ์ตัณนิติศุภวงษ์ บัญชีบัณฑิต  
นางสาว สุนิษา เลาหพิบูลรัตนา บัญชีบัณฑิต  
นางสาว สุพรรณนิกา แก้วบริสุทธิ ์ บัญชีบัณฑิต  
นางสาว สุพรรษา เจตนเสน บัญชีบัณฑิต  
นางสาว สุพรรษา พุ่มเพชร บัญชีบัณฑิต  
นางสาว สุพัตรา ใจแสน บัญชีบัณฑิต  
นางสาว สุพิชชา เฉลิม บัญชีบัณฑิต  
นางสาว สภุัทรา ยะหวัฝาย บัญชีบัณฑิต  
นาย สุรศักดิ์ - บัญชีบัณฑิต  
นางสาว สุรักษ์คณา อรชร บัญชีบัณฑิต  
นาย สุริยา สาเลา บัญชีบัณฑิต  
นางสาว สวุคนธ์ ชาญวิทยาชื นชม บัญชีบัณฑิต  
นางสาว สวุนันท์ แซ่กอื บัญชีบัณฑิต  
นางสาว แสงทิพย ์เจริญกิจรุ่งสกุล บัญชีบัณฑิต  
นางสาว หัสยา มณฑล บัญชีบัณฑิต  
นางสาว อทิตยา โรจน์กมล บัญชีบัณฑิต  
นางสาว อรนภิา คําแล บัญชีบัณฑิต  
นางสาว อรพินท์ พุฒหอม บัญชีบัณฑิต  
นางสาว อรวรรณ มิ งเมือง บัญชีบัณฑิต  
นางสาว อรสา สร้อยสวาท บัญชีบัณฑิต  
นางสาว อริษา อินสว่าง บัญชีบัณฑิต  
นางสาว อจัฉรา ขําพาร ี บัญชีบัณฑิต  
นางสาว อญัชลี จูเปรมปร ี บัญชีบัณฑิต  
นางสาว อานิษา หวานอารมณ์ บัญชีบัณฑิต  
นางสาว อาภาภรณ์ ศรชัย บัญชีบัณฑิต  
นางสาว อารียา สุนทรปาน บัญชีบัณฑิต  
นาย อิทธิพร พลขันธ ์ บัญชีบัณฑิต  
นางสาว อุ่นเรือน เสมอ บัญชีบัณฑิต  
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นางสาว อุมาลี ออ่นหวาน บัญชีบัณฑิต  
นางสาว อุรวี คุณสมบัต ิ บัญชีบัณฑิต  
นางสาว กมลพรรณ ศรีเรือง บัญชีบัณฑิต  
นาย กษิติพงศ์ ชูสุวรรณ์ บัญชีบัณฑิต  
นางสาว กัญญาณัฐ ขอนทอง บัญชีบัณฑิต  
นางสาว กัญญารัตน์ สุดใจ บัญชีบัณฑิต  
นางสาว กัลยาณี หอมรื น บัญชีบัณฑิต  
นางสาวกาญจนา เพ็ชรคง บัญชีบัณฑิต  
นางสาว กาญจนา มีสุข บัญชีบัณฑิต  
นางสาว กาญจนา สภุา บัญชีบัณฑิต  
นางสาว กานต์ธิดา เกียรติสุดาเกื อกูล บัญชีบัณฑิต  
นางสาว เกศรินทร์ เหมือนอิน บัญชีบัณฑิต  
นางสาว ขนษิฐา กิตตพิงศ์สรรค์ บัญชีบัณฑิต  
นาย คุณานนต์ คําใส บัญชีบัณฑิต  
นางสาว จรัณยา มะลิซ้อน บัญชีบัณฑิต  
นางสาว จันทรจ์ิรา นลินสกุล บัญชีบัณฑิต  
นางสาว จารุณี ปูองบุญจันทร ์ บัญชีบัณฑิต  
นางสาว จิราภรณ์ บังเลา บัญชีบัณฑิต  
นางสาว จิราวรรณ บดีรัฐ บัญชีบัณฑิต  
นางสาว จุฑามณี ทานะมัย บัญชีบัณฑิต  
นางสาว ชนัญญา พุทธรักษา บัญชีบัณฑิต  
นางสาว ชลติชา เพชรทอง บัญชีบัณฑิต  
นางสาว ชลิตา สกุลน ี บัญชีบัณฑิต  
นาย ชวนากร อินชัน บัญชีบัณฑิต  
นาย ชิษณุพงศ์ วันมา บัญชีบัณฑิต  
นางสาว ญาณี สารภษูิต บัญชีบัณฑิต  
นางสาว ณัฐชา ปวงคําใจ บัญชีบัณฑิต  
นางสาว ณัฐณิชา พัฒนะผล บัญชีบัณฑิต  
นางสาว ณิชากร สร้อยสนธ ิ บัญชีบัณฑิต  
นางสาว ดาราพร จันทร์คํา บัญชีบัณฑิต  
นาย เดชา บุญสวัสดิ ์ บัญชีบัณฑิต  
นางสาว ทิพย์พรัตน์ อุทัยทิพย ์ บัญชีบัณฑิต  
นางสาว ทิพรัตน ์ภู่จีน บัญชีบัณฑิต  
นางสาว ธนพร อินสอน บัญชีบัณฑิต  
นาย ธนวัฒน์ จิตวงศ์ บัญชีบัณฑิต  
นางสาว ธิดารัตน์ อินเลี ยง บัญชีบัณฑิต  
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นางสาว นงนภัส ศิริพัฒน์พงศ์พร บัญชีบัณฑิต  
นางสาว นนทิชา เณรน้อย บัญชีบัณฑิต  
นางสาว นภัสวรรณ มาน้อย บัญชีบัณฑิต  
นางสาว นันทนา นันทะโชติ บัญชีบัณฑิต  
นางสาว นาตยา เสือแจ้ง บัญชีบัณฑิต  
นางสาว นิตยา ทยิานัน บัญชีบัณฑิต  
นางสาว นภิานันท์ ใจริน บัญชีบัณฑิต  
นาย นิรัติศัย เฟื่องอิ ม บัญชีบัณฑิต  
นางสาว ปภานัน วงษ์คําเครือ บัญชีบัณฑิต  
นางสาว ปภาวรินทร์ เทศน์ธรรม บัญชีบัณฑิต  
นางสาว ประวีณา บุญเหลือ บัญชีบัณฑิต  
นางสาว ปริณลักษณ ์ทําทรัพย์เจริญ บัญชีบัณฑิต  
นางสาว ปริสา พรมดอนกลอย บัญชีบัณฑิต  
นางสาว ปวีณา โยธาภักด ี บัญชีบัณฑิต  
นางสาว ป๎ทมา ต้อยเรียง บัญชีบัณฑิต  
นางสาว ปาริชาติ ปานทอง บัญชีบัณฑิต  
นางสาว พนิดา วงศ์สันติคีรี บัญชีบัณฑิต  
นางสาว พรนภัส คุ้มพระพาย บัญชีบัณฑิต  
นางสาว พิมพ์ประกา สว่างศรี บัญชีบัณฑิต  
นางสาว เพชรรินทร์ ดําสนิท บัญชีบัณฑิต  
นางสาว เพ็ญนภา ศรีชัยภิญโญ บัญชีบัณฑิต  
นางสาว มณีรัตน์ อินทพงษ์ บัญชีบัณฑิต  
นางสาว มัณฑนา แสงเมือง บัญชีบัณฑิต  
นางสาว มัทนา ฤทธิ์แกว้ บัญชีบัณฑิต  
นางสาว รุ้งทราย พุ่มไสว บัญชีบัณฑิต  
นางสาว รุ่งนภา สีดา บัญชีบัณฑิต  
นางสาว ลภัสรดา เนตพัด บัญชีบัณฑิต  
นางสาว วรรัตน์ โพธิ์ไกร บัญชีบัณฑิต  
นางสาว วันดี อิ มวงษ ์ บัญชีบัณฑิต  
นางสาว วันทนีย ์อินต๊ะปกุ บัญชีบัณฑิต  
นางสาว วันนภา จันแดง บัญชีบัณฑิต  
นางสาว วาสนา สุขเรือง บัญชีบัณฑิต  
นางสาว วิจิตรา มาน้อย บัญชีบัณฑิต  
นางสาว วิภาวรรณ แหนน าํ บัญชีบัณฑิต  
นางสาว วิลาสิณี เอี ยมรกัษา บัญชีบัณฑิต  
นางสาว ศรสวรรค์ กล ําโพธิ ์ บัญชีบัณฑิต  
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นางสาว ศศิธร มาล ี บัญชีบัณฑิต  
นางสาว ศิริพร ออ่นฤทธิ ์ บัญชีบัณฑิต  
นางสาว ศิริวรรณ เพ็งวงค์ บัญชีบัณฑิต  
นางสาว สมหญิง พลอาจ บัญชีบัณฑิต  
นางสาว สายใจ ตรีวาตผลกุล บัญชีบัณฑิต  
นางสาว สายรุ้ง แจ่มใส บัญชีบัณฑิต  
นางสาว สาวิกา บวับาน บัญชีบัณฑิต  
นางสาว สิรินภา สว่างวงค์ บัญชีบัณฑิต  
นางสาว สิริยากร เกตุณรงค์ บัญชีบัณฑิต  
นางสาว สุดารัตน์ แกว้ทรัพย ์ บัญชีบัณฑิต  
นางสาว สุนิตา นาคอ้น บัญชีบัณฑิต  
นางสาว สุพัฒตรา สว่างศร ี บัญชีบัณฑิต  
นาย สุรศักดิ์ แสงสว่าง บัญชีบัณฑิต  
นางสาว สุรีย ์กิตติพนากุล บัญชีบัณฑิต  
นางสาว อชิรญา คชประเสริฐ บัญชีบัณฑิต  
นางสาว อภัสรา แสงไชยา บัญชีบัณฑิต  
นางสาว อภิชญา ลื อยอด บัญชีบัณฑิต  
นางสาว อรนภิา คงศรีแย้ม บัญชีบัณฑิต  
นางสาว อรอนงค์ เจิมสุวรรณ์ บัญชีบัณฑิต  
นางสาว อังคณา สาครมาลี บัญชีบัณฑิต  
นางสาว อังค์วรา ป๎ญญา บัญชีบัณฑิต  
นางสาว อษุา เหลี ยมวงค์ บัญชีบัณฑิต  
นางสาว ไอลีน วงษ์ยะลา บัญชีบัณฑิต  
นาย พิทักษ ์พันธป์๎ญญากรกุล รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นาย ฐานัส จันทระ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว สธุิดา นหุยิ น รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว สุจิตรา เงินมาก รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว ลลิตา เกษรมาล ี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นาย ปฐมพร สรวงกุดเรือ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว ป๎ทมชาติ สีหา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
ว่าที ร้อยโท สุพจน ์อริยะรุ่งโรจน ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
สิบเอกขวัญโชค นามส ี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว นารีรัตน์ มาลาคีรีกุล รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นาย ทวีศักดิ์ โคตรสา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว นยันา สอีาด รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นาง นกน้อย ต๊ะคํา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
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นาย เฉลิมพล ยอดกลยุทธ ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว สุทธิญา ใจเที ยง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว ชนนกิานต์ วงษ์ละ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
ว่าที  ร.ต.หญิง อรทยั ขัติยะวงษา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว ณิชมน สภุาพอ่ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นาย ศักดา นุ่มชิณวงศ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว อรทยั พรมมาศ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว ชมพูนุช กลา้กสิกจิ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว หทยัภัทร สุดช่วย รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นาย พิษณุ ลิ มศิริชัย รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว กมลชนก พริ งดี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว กมลชนก เมืองง้า รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว กรภัทร ต่อเขตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย กฤตเมธ พูลเขตต์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย กฤษณะ สังข์ทอง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย กษิดิ์เดช เชยกลิ น รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว กังสดาล สุวรรณกิจ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว กัญญานัฐ คําแสน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว กันธิกา สีใจคํา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว กาญจนา คําสิต ิ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว กาญจนา แผลงศร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว กาญจนา แสนอินต๊ะ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย กิติพงศ์ ชัยเลิศ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว เกตุฤด ีทองภธูรณ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว เกษอนง ตรีค ํา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย เกยีรติศักดิ์ มะลิพรม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ขนษิฐา สิงห์ด ี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว คุณัญญา ฟูเฟื่อง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย คุณากร แกว้มะล ิ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว งามศิริ พินกลาง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว จันทร์เพ็ญ ทับทิม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว จุฑามณี เป็งมา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาง จุฑารัตน์ ศรีคํา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว เจนจิรา ศรีสุพัฒนะกุล รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ฉัตรสุดา บางโม ้ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ชนนกิานต์ กาวินํา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
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นางสาว ชนภิรณ์ วงษ์ธนเสถยีร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย ชลทิตย์ มีประลาน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย ชยัวุฒิ ยอดหวาน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย ชาติชาย ถมอินทร ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ชิดชนก ใจด ี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ชุติมณฑน์ เหล่าภักด ี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย โชคชัย แซ่ซ้ง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย ฐณะวัฒน ์รอดกสิกรรม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย ฐิติวัฒน ์พะโยม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ณัฐญา พานทองสุข รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ณัฐฐิกาญจณ ์วงค์ป๎ญญา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ณัฐพร ภักดีคุณธรรม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย ณัฐพล นนพิภักดิ ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย ณัฐวุฒิ โกอินตะ๊ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ณิชาภัทร แสนคําลือ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ดรุณี จันทรว์รโชต ิ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ดลยา บญุสิทธิ ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ดอกแกว้ หงษ์ยนต ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย ถิรวุฒิ หว่างวงษ์แก้ว รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ทัศนีย ์ทําดีแท ้ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ทัศนียา หมื นฤทธิ ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย เทพทัต โคกขาํ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย ธณัชพงศ์ กิตตินันท์ทยากร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย ธนวัฒน์ แกว้มุกดา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ธนิษฐา ป๎ญจะ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย ธรรมวัฒน์ มะลจิันทร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ธัญจิรา วังขวาน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ธัญญพร ป๎นเงิน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ธารีรัตน์ รักษา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย ธีรภัทร์ จิตต์ซื อ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ธีรรัตน์ แสงประจักร ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว นกชเนตร วงษ์ปางมูล รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย นครินทร์ คําฟ ู รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย นพรัตน์ ป๎ญญานันท ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว นริศรา มั นคง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว นัดตยา มะไรจิตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
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นางสาว นาวิกา ทิมนตา๋ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว นภิาภรณ์ มั นเขตวิทย ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย บญุส่ง ไพรอุดมสิทธิ ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย ปฏิพล ป๎ทมาล ี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ปทิตตา เจริญขํา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย ปรัชญา หลงฉิม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย ปริญญา บญุเที ยง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ปวริศา คําหร่าย รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ปวันรัตน ์ย้อยรุ่งเรือง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย ปาณพล ปกุปนันท์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ฝนฟาู ทาปะระ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย พงศ์ศักดิ์ ศิลา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย พนม แสงแปง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
จ่าสิบเอกพรชยั มันตาธรรม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย พรชัย เอี ยมอาด รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว พัชรินทร์ วังคีรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว พัชรินทร์ หนูมา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว พัฒนธ์นสรณ์ นิลเนียม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว พิชชานันท์ มะโน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย พิชิต พันธะวงค์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย พิษณุพงศ์ จองต๊ะ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย พุฒิพงศ์ คงสุพรรณ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย ไพศาล โนแบว้ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
ว่าที  ร.ต. ภรินทร์พล แดงงาม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ภัทรพร ฐิติชญาสุภากร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ภาวิณี รอดพานิชย ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ภิญญาพัชญ์ จองคํา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย ภิเษกสิทธิ ์สุวรรณนุช รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย มนตรี มั นคงวาจา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว มนศิกาณ ถมอินทร ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย มนัส สันติวัฒนากรณ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย มานพ ละแกว้ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย มารุต บมขุนทด รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
ดาบตํารวจยุทธนา แดงเถิน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ยุพา หาญกลาง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว รววิรรณ ร้อยแก้ว รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
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นาย รัฐธรรมนูญ รุ่งคูหา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย ราชันย์ ศรีสนั นวงษ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย ราเชนทร์ ขันเขียว รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว รุ่งนภา ปิ่นมณ ี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว รุจิรา แก้วมณ ี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย วรรณชัย น่วมวงค์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว วรรณพร ทิพย์ปราบ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย วริศ อิสแมน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย วสันต์ รอบครอบ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย วัชรภรณ์ เสทสิงห์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย วัชรากร สุพัฒน ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย วันชัย จันกระจ่าง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว วัลลภา สิทธิพพิัฒน์กุล รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว วารินทร์ แสงสุข รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว วารุณี กลั นรูป รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว วิจิตรา ทันตะคุ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย วิโรจน ์มะลิซ้อน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย วิวัฒน์ ป๎นทะนา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย วีรยุทธ์ พนาพงศ์ไพร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย วุฒิชัย โอภาสอาํนวย รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย ศักดิ์ชรินทร์ จันตะบุตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย ศักดินนท ์สอนนา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ศิริรัตน์ บัวสว่าง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ศุภภาภรณ์ วอแพง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย สถาปนิก ก๋องปกฺ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย สมชาย คําวงศ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย สันติ คีรีปรีชา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย สามารถ แย้มป๎้น รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย สิทธา จันทรราช รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สิริวภิา สุดศรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สุกญัญา สวุรรณรัตน์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย สุขวิช โพธิ์ศรีลอย รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย สุชาติ โชคสุจริตบุญ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สุชานร ีวังอาจ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สุฑามาศ นามผาญ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สุทธิดา มหีนองน ํา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
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นาย สุทธิพันธ ์พะโบร๊ก รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย สุทัศน์ มณีเขียว รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สุทินา วิทิต รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สธุาทิพย์ อาจกล้า รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สุนิศา ดนัยศิริกร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สุนิสา อินถา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สุพิชา รอดแก้ว รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย สุรนาท นําสุขธนทรัพย ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย สุรพล ศรีใบหนา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย สุรพศ ผอ่งศรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย สุรศักดิ์ ถาปาวงค์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย สุรศักดิ์ นิลมณี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สวุัฒน์จนา งามสม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สวุันนา สอนภักด ี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย อดุลวิทย ์ปูองเขต รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว อตพิร จิตต์นุ่ม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย อธิปวัฒน์ เกิดแพร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย อนันต์ กันทะวงศ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย อนุชา ฟองธวิงค์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย อภิชยั พนาหลาย รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว อภิญญา รัตนมูล รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย อภวิัฒน์ สวัสดิโชต ิ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว อมลวรรณ มณีวรรณ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว อรนิช ชีวกาจณ ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว อรยา วัฒนะรุ่ง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย อรรคพล ศรีแสนฟูา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว อรอุมา แย้มป๎้น รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว อจัฉรา พิชัยสวรรค์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว อารญา ปิ่นสังข์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว อารียา ดารงค์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว อุดมรัตน์ อินเลี ยง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย อุษมพล ประสงค์ทัน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว กชกร สุขสัมพันธ ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว กนิษฐา มหาวงค์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย กมลภพ สาโรจน ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว กรรณิการ์ เอมโอฐ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
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นาย กฤษฎา ทองไทย รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย กฤษฎา อิ มวงษ ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว กาญจนา ราชคม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว กาญจนาพร แก้วภักดี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย กิตติพล ลังกาวงค์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว กุลดา พลากร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาง กุลนันทน์ มุย่แดง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย เกยีรติยศ ฤทธิ์นุช รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย เกยีรติศักดิ ์ปฎิวัติชวีิน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย ไกรวุฒิ กระจ่างพายัพ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว คันธรส จีนเพชร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว จิตลัดดา ปะละกุล รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาง จินห์ระพีร ์แพงวงค์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว จิราภรณ์ ชั งทอง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว จิราภรณ์ ปานเนียม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย จีรพัฒน์ โปรยเงิน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ชรินรัตน์ จบีกล ํา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย ชินวัตร แสนเมืองอินทร ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย ฐากูร ผลเศรษฐี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ณัชชา ขุมเพชร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย ณัชพล เรือนเถิน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย ณัฎฐกิตติ์ สินใหม่วงษ ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย ณัฐ กลิ นแสง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ณัฐนิชา เจตเกษกิจ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย ณัฐพงษ์ วงษ์พันธ ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย ณัฐพร มิ งมาลีโชคชยั รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย ณัฐพล แก้วเพชร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย ณัฐพล อยู่กรุง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ณัฐรี ทองอาจ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย ณัฐวุฒิ ฉวีอินทร ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย ณัฐวุฒิ ศภุดิษฐ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ตยิากรณ์ วงษ์ปางมูล รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย ทวีศักดิ์ ปธานราษฎร ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย ทวีศักดิ์ ป๎ญญาคํา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย ทศพล พุ่มกล่อม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ทับทิม ใจเฮือน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
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นางสาว ทิพวรรณ ไพรสนธิ ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย ธนเดช ภมรโชตวาทิน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย ธนะชาต ิบุญญขันธ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ธนัชพร กวางแก้ว รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย ธนากรณ์ จันน้อย รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย ธนาพงษ ์วนากรทองผกา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย ธวัชชยั ภู่บําเพ็ญ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย ธัญญะ ศรีทัศน์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย ธีรพงศ์ เขม้นกสิกรรม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย ธีรพงศ์ สมคําปา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย นท ีหล้าใจ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย นพฤทธิ ์เกษา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว นภาพร คงประกอบ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย นรากร ปกิรอด รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว นฤเนตร เพชรคง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว นฤมล เอี ยงเถื อน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย นันชนนท ์พูลสุข รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว นุชนาฎ จําปาทอง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว บุญทวิานันท ์โยชนะ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว บปุผา ไกรทอง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว บษุญา อ้ายแกว้ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว เบญจมาศ ปาุตาล รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย เบญจรงค์ คงคา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
ว่าที  ร.ต.หญิง เบญญารัตน ์ด้วงแหวะ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย ประกฤษฎิ์ คําแปง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย ปรัชญา ยะปะตัง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย ปยิพร สิงหะ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ปยิะพร คงธนอภิรักษ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย พงศธร ธนะ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย พงศ์ศิริ ดีเหมือน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว พรพรรณ ประจันทร ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว พรสุภา โพธิ์มี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
ว่าที  ร.ต.หญิง พร้อมศิริ กฤษวงค์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว พรอ้มศิริ พิลึก รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว พัชราภรณ์ ประภารัตน์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย พิทักษ ์อินทรดิศสร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
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นาย พิษณุ มีสกุล รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย พีรพล เพชรสัมฤทธิ ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย เพชรตกาญจ ์จันทร์เปรมปรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว เพ็ญพิสุทธิ์ ศรีรจนา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย ภาคภูม ิเพชรอร่าม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย ภาณุพงศ์ อ่อนอยู ่ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย ภาณุพงศ์ อินปกิ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย ภีร์ฬวัชร มณีทิพย ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย ภูวภัทร อินทรสูต รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย มงคล ทองสมัย รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว มณฑิรา สภุา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว มณิสรา อุมา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว มนัสพร พริ มไธสง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว มาติกา นันตา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
จ่าสิบเอกเมธ ีคําหอม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย ยุทธนา วงษ์บุญยัง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว เยาวเรศ พว่งพันธ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว รวภิา รัตนกฤษฎาธาร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย รัชพล จันธิดา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย รัชพล ดีป๎ญญา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว รัญชนา พบสมยั รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว รัตนา มณฑา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย ราชภัฏ บุญโต รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย รุจภิาส เกษวยิะการ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว รุจิรา บรรชา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ละอองดาว วัฒนาทัศนยี ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ลัดดาวัลย ์จันทรศรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย วงศกร บุญท้วม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว วดีรัตน์ เกิดสมบัต ิ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย วราห ์พลากร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว วริศรา สารสุวรรณ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย วันเฉลิม น ําจันทร ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว วาสนา พึ งพรหม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย วุฒิชัย บุญญพันธ ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย วุฒิชัย ภาจันทร์โท รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย วุฒิพร เจริญสุข รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  



 146 

นาย วุฒิวรากรณ์ ก๋องคํา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย ศรัญยภ์ัทร ทองน้อย รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย ศราวุธ ก้อนหย่า รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย ศราวุธ ดอนชาไพร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ศลิษา พรหมสุ่น รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
สิบตํารวจโทศักดิ์ชยั แจ่มแจ้ง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ศิริธิดา ทวนธง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ศิรินญา จันธิดา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย ศิริพงษ์ มะยาระ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย ศิวกร สําราญไพบูลย ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย ศุภวัฒน์ ยิ มเจริญ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สมปรารถนา พวงทอง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย สหรัฐ เมืองติ๊บ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สาธิตา ศรทอง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย สายรุ้ง ธรรมจันทร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สาวิตรี เกษร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย สิทธิชัย คําละ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สิรินยา นาคผสม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย สิริพงษ์ จงกลรัตน์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สิริรัตน์ เรื องลือ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย สวิะ ประเสริฐสิทธิ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สุดารัตน์ ดอกไม้ขาว รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สุดารัตน์ สังวาลย์ทอง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย สุทวิัส ดํารงสิทธธิรรม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
ว่าที  ร.ต.หญิง สุนิสา ปานแดง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย สุพจน์ ปูุสั น รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สภุาวด ีทิพย์เครือ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย สุรศักดิ์ ประพันธ ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สวุิมล กอ้นจะลา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
ร้อยตํารวจตรีเสนาะ ศรีดิฤทธิ ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาง แสงเดือน สงวนศักดิ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย หฤษฎ ์คําปึง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย อดิศร พุกออ่น รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย อนุชา เมธาสุข รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย อนุชิต ใจด ี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย อนุศักดิ์ สุดเฉลามาลยั รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
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นางสาว อภิญญา บุญยิ งยงค์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย อภิสิทธิ ์บุญโท รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
ว่าที  ร.ต.หญิง อรพรรณ ประจงจีบ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว อรัญญา กิตติสิทโธ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว อังคณา วิชาหาร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว อัมภิชา อรุณศรีโสภณ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย อานนท์ ศรีสุข รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย โอภาส ศรีวังราช รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย กัณฑ์ เกิดมูล รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
สิบตํารวจโท กุลชาต ิศิลปวิจารณ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย คุณภัทร ปิ่นแกว้ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย จักรพงษ์ จันทร์อ่อน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย จักรินทร์ บุณยกิติยาการ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
สิบตํารวจตรี จิรวัฒน์ ต๊ะส ุ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว จิราวรรณ นิลจันทร ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย เฉลิมชยั มาลา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย ชัชวาล กันธยิาวงค์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ชื นสุข รุ่งกลิ น รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว โชตกิา ใจแสน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
สิบตํารวจโท ฐาปนิก พินิจ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
สิบตํารวจโท ณรงค์ฤทธิ์ วณิชศิริ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
สิบตํารวจเอก ณัฐพงศ์ กิตติขจร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ณัฐริกา พึ งอินทร ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย ณัฐวัฒน์ ไวยะเนตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย เทิดพงษ์ วาจาอนวุัต ิ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย ธงชัย คงอรุณ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย ธนกร กุลวัตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
สิบตํารวจตรี ธนวัฒน์ กิตติขจร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ธมลวรรณ อ่อนฉ ํา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย ธีรเมธ เรืองวงษ ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย ธีรศักดิ์ เรืองวงษ ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว นาตยา สงเชื อ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว นารา แซ่ล ี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว น าํฝน มากบํารุง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว นิศากร จี๋คีร ี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ประภาพร วัฒนะศิริ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
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นางสาว ปาณิศา มีนิล รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว พัชรินทร์ เเสนเล็ก รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
จ่าอากาศโทพัฒนพงษ์ อินทยากรณ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ไพลิน ปฺุดป๎ญญา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว มณฑกานต์ เชียงแขก รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว มินตรา เชื อเทศ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย เมธา ดว้งปล้อง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย รัฐพงษ์ สระทองเขียว รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย ฤทธิชัย พิหอม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ลลิตา ชมเชย รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว วนัชพร ปุราชะธรรมโม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว วรรณิศา แซ่ริ ว รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย วรัญํู สง่าไทย รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว วราพร รังป๎ญญา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย วัชรพงศ์ บุญเหมือน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว วัชราภรณ์ คมขาํ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย วัฒนพงษ์ กกูขุนทด รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย วันชัย จูสนิท รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย วายุ จกัรปา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สมัชญา เงินทอง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สายรุ้ง ทองสมัย รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สุดารัตน์ ชาญธญักรรม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย สุทธิพงษ์ ธรรมานุวรรตน ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สุนิตา ปฺกตะ๊ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สุพรรษา พรมสูตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สภุาพร แซ่แสน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย สุเมธ ขัดสาย รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นาย อภิสิทธิ ์แสนคํา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว อรวรรณ เลิศวิไล รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
นางสาว นุสบา เกษร วิทยาศาสตรบัณฑิต เกยีรตินิยมอันดับ 1 
นาย ธีระวัตร แย้มโกเมนทร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต เกยีรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว วรรณา เมทา วิทยาศาสตรบัณฑิต เกยีรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว ณัฐกฤตา จันแดง วิทยาศาสตรบัณฑิต เกยีรตินิยมอันดับ 1 
นาย รุ่งโรจน์ แท่นสมบัต ิ วิทยาศาสตรบัณฑิต เกยีรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว สุชาดา ดวงจันทร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต เกยีรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว วรุณยุพา กันรังรัมย ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต เกยีรตินิยมอันดับ 1 
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นางสาว เจนจิรา คําฟ ู วิทยาศาสตรบัณฑิต เกยีรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว วรรณวิษา เพชรอําพร วิทยาศาสตรบัณฑิต เกยีรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว กมลวรรณ คร้ามเคลือ วิทยาศาสตรบัณฑิต เกยีรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว ชไมพร แสงชัย วิทยาศาสตรบัณฑิต เกยีรตินิยมอันดับ 1 
ว่าที  ร.ต. ชวนากร วรินทรโชคถาวร วิทยาศาสตรบัณฑิต เกยีรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว รสสุคนธ์ โสภาค วิทยาศาสตรบัณฑิต เกยีรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว วริษา วงค์คําลือ วิทยาศาสตรบัณฑิต เกยีรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว ศิรประภา แก้วโต วิทยาศาสตรบัณฑิต เกยีรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว สุทธิษา จัดไทยสงค์ วิทยาศาสตรบัณฑิต เกยีรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว ชุติมา ทองปาง วิทยาศาสตรบัณฑิต เกยีรตินิยมอันดับ 2 
สิบเอกหญิงดวงเดือน คําผง วิทยาศาสตรบัณฑิต เกยีรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว สกุลรัตน์ สวุรรณ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต เกยีรตินิยมอันดับ 2 
นาย ธวัชชยั หมื นฤทธิ ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต เกยีรตินิยมอันดับ 2 
นาย ประสิทธิ ์สุริยะวงศ์ตระการ วิทยาศาสตรบัณฑิต เกยีรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว ณัฐสิมา เกษการณ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต เกยีรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว วิไลลักษณ์ ทับทิม วิทยาศาสตรบัณฑิต เกยีรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว ดารณี สิรยิ่างสกุล วิทยาศาสตรบัณฑิต เกยีรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว รัชนีวรรณ ออ่นศรี วิทยาศาสตรบัณฑิต เกยีรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว นิลาวัลย ์ภู่ทอง วิทยาศาสตรบัณฑิต เกยีรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว ณัฐฑริกา หาญพรม วิทยาศาสตรบัณฑิต เกยีรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว มยุริน ชัยรถ วิทยาศาสตรบัณฑิต เกยีรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว กชพร สิทธิศาตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต เกยีรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว ธัญรดา รอดเขยีว วิทยาศาสตรบัณฑิต เกยีรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว จรยิา ศรีประเสริฐ วิทยาศาสตรบัณฑิต เกยีรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว ธนาภา ธรรมนิยม วิทยาศาสตรบัณฑิต เกยีรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว ทัดดาว ธัญกรรม วิทยาศาสตรบัณฑิต เกยีรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว วรันธร ดาวงษ ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต เกยีรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว จันทิมา แช่มช้อย วิทยาศาสตรบัณฑิต เกยีรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว ฌัชชา เขตกัน วิทยาศาสตรบัณฑิต เกยีรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว ดวงสุรีย์ มีศรี วิทยาศาสตรบัณฑิต เกยีรตินิยมอันดับ 2 
นาย ธงชัย ทองใบ วิทยาศาสตรบัณฑิต เกยีรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว พันธ์นิภา สวุรรณพันธ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต เกยีรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว จันธิมา ประสาทเขตรการ วิทยาศาสตรบัณฑิต เกยีรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว กชพรรณ ลีจิรโชต ิ วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว กนกวรรณ มาติน วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว กมลชนก โชหน ู วิทยาศาสตรบัณฑิต  
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นางสาว กมลวรรณ จันทร์หอม วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว กรรณิการ์ จิตจะโปะ วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว กฤติมา รอดกสิกรรม วิทยาศาสตรบัณฑิต  
ว่าที  ร.ต.  ไกรศร มาน้อย วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นาย จักรกฤษ มิตรสิตะ วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว จารุวรรณ เงินทอง วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นาย จารุวัฒน์ อินทพงษ ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นาย เจตดิลก ทองศรี วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว เจนจิรา คล้ายขํา วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ฉัตรชนก อยู่สิทธิ ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นาย ฉัตรชัย พลพรม วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ชนัญชิดา โพธิพรม วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ชลทยั เพชรทอง วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ชลิตา เดือนฉาย วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ชฎุารัตน์ เมืองรักษ ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นาย ณัฐกร ขาํสุวรรณ วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นาย ณัฐพล สีนิ วงาม วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นาย ดิเรก เผือกอ่อน วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นาย ตุลาการ เผื อนงูเหลือม วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ทนัญชยา หล่อเนาวรัตน์ วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ทัศนีย ์หมอกเมฆ วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ทิพวรรณ ทรัพย์เกิด วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นาย ธนวัฒน์ ไสปา วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นาย ธรรม์เทพ ยะปิน วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ธัญญารักษ์ ขุนราช วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ธันยชนก หมวกน้อย วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ธารีรัตน์ เมฆพัฒน ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว นฤมล นิตุทอน วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว นัชญา พึ งม่วง วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นาย นัฐพงษ์ หาดแก้ว วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นาย นาว ีปานมาก วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว น าํทิพย ์อินทพงษ ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว นิชนิร ลินพล วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นาย บดินทร ์การะภักด ี วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว เบญจมาศ ชะดาจันทร ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ปริญญาพร ขาํเส็ง วิทยาศาสตรบัณฑิต  
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นางสาว ป๎ทมวรรณ์ โตประพันธ ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต  
ว่าที  ร.ต.หญิง ปาริชาต ิโพธิดา วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ปยิภรณ์ จันธิมา วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นาย พนัส มณีโชติป๎ญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว พรรณยุรี ถาวร วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว พรรณี เสน่ห์อนุรกัษ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว พรสุดา พิมพ์เหลี ยม วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว พัชน ีวัชรนันทวิศาล วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว พาลาภ มะณีแนม วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว พิมนภา ทองมหา วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว พิราวรรณ์ เอี ยงอา้ย วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นาย พิษณุนาถ โพธิบัต ิ วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว เพชรรัตน์ จิว๋แก้ว วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ภาณุมาส วรรณโอทอง วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ภิรนิตย์ ลบลม วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นาย ภูริต นิธภิัทรโกศล วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว มณีรัตน์ หินสม วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว มณีวรรณ รัศมีโชติกานต์ วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว มนตริยาภา คําสิงห ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นาย ยุทธกร หงส์ชัยสกุล วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ยุวรัตน์ สุขยืน วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นาย รฐนนท์ จันทรอ์ินทร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว รพภีรณ์ ออมสิน วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นาย รัฐวุฒิ คุณุ วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว รัตณา ทิคํามูล วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว รัตนภรณ์ หนูจันทร ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว รัตนาพร สุขม ี วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว รุ่งอรุณ ยาโน วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ลัดดา แสงศรี วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว วรวรรณ คําหล้า วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นาย วรวุฒิ ชยัรินทร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว วรันณ์ธร จันท์หมุด วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว วราวรรณ เจนวรพจน ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว วรินธร วงค์คํา วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว วรีรัตน์ ปิติสิทธิ ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นาย วรุต อบเชย วิทยาศาสตรบัณฑิต  
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นาย วัชรพงษ์ ขยันการนาว ี วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นาย วันชัย วีรภามภูม ิ วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว วันเพ็ญ ดิษสวน วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว วารินทร์ วรรณสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว วารุณี พลชยัมาตย์ วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว วาสนา สุขชิด วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว วิภาพร วันนาพอ่ วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว วิภาวรรณ เสือนิ ม วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว วิภาวี นาคเอี ยม วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นาย วิรัตน์ วินจิโยนาห์ วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว วิไลวรรณ ปิ่นจุไร วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว วิสสุตา สีดํา วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ศศิธร ทูมอย วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ศศิประภา ฤทธิ์เต็ม วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ศิริยา หนุนยศ วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นาย ศิริวัฒน์ พานิชย ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ศิริอัมพร ประเสริฐสิทธิ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นาย ศุภกิจ อันยงค์ วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สกุลรัตน์ บุญจริง วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นาย สมัญญา ภูบาลชื น วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สิตานันท ์ภู่ทิม วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สุกญัญา พุ่มคง วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สุกานดา มะหลีแก้ว วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สุชาดา แก้วชาวนา วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สุชาวดี ปอูมแกว้ วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สุดใจ เวรุวะนาลักษณ ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สุทธิพร เพ็ญฉาย วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สุนิสา กล้าหาญ วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สุนยี์ สอนไว วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สุพรรษา พร้อมสุข วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สุพัตรา ศิววิงศ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สภุาภรณ์ เอี ยมโอ วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สวุิมล บุญโกมล วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว เสาวภา ประจิตร วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว เสาวลักษณ์ แซ่ย้าง วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว เสาวลักษณ์ บญุเหมือน วิทยาศาสตรบัณฑิต  
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นางสาว หงส์เหม ชากรณ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นาย อกนิษฐ์ อํานวย วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว อนุสรา เป็กทอง วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว อภิญญา กาวิน วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว อมรรัตน์ มั นเขตร์กรณ ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว อรยุพา พงษ์ป๎น วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว อรวรรณ ภูศรีเทศ วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นาย อําพล นวลคํา วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว อุไรวรรณ บุญทูล วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว กนกวรรณ กลัดบุบผา วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นาย กรวีร์ วีระพันธ ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว กฤษญาภรณ์ มีสกุล วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว กัญญารัตน์ อุปเทห์ วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว กัลย์สุดา ชาประเสริฐ วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว กัสมาวรรณ ครองยุทธ ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว กาญจนา บุตรวาปี วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว กาญจนา เยาว์ไทยสง วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว กุลธิดา สงกระสิน วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นาย เกรยีงไกร วงษ์สกุล วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว เกศนุช ยอดงิ ว วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว เกศรินทร์ ขวัญจิตร วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว เกษศิรินทร์ ตาชั ง วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว คนึงนิจ เสากุล วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว จรยิา อ่วมวงษ ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นาย จักรกริช คําผง วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว จันทนา ยอดทอง วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว จันทรกานต์ แสงจันทร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว จิรนันท ์ศิลปไพรสณฑ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว จุฑาทิพย์ ทองสุข วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว เจนจิรา เกิดพงษ ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นาย ฉัตรชัย ธารนาม วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ฉัตรมณี อาจแสวง วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ชนกนาฎ วันด ี วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ชนาพร พรมม ี วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ชมพูนุท มหัสฉรยิพงษ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ชื นชวีัน ดารากมล วิทยาศาสตรบัณฑิต  
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นางสาว ชุติพา อยู่กรุง วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นาย ฐิติวัฒน ์อุดมเกต ุ วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นาย ณัฐพล กลั นเรืองแสง วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ณัฐมล ปิ่นจุไร วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ณัฐริการ์ พูลเขตนคร วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ณัฐสุดา สภุาลักษ ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นาย ทกัษ์ดนัย จันทรสกุล วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นาย ธงชัย สนธิศรี วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นาย ธนพล กันภยั วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ธิติมา ปอกสอน วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นาย ธีรติ พาทัน วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว นภาพร เอกาเกยีรติ วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว นฤมล ประสาทสีดา วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นาย นัทธพงศ์ ด้วงรักษา วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว น าํอ้อย บุญมาก วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว นิมิตร แสนยาเจริญกุล วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว นิสาชล จันทะระ วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว เนตรนภา เงินนา วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นาย ปฏิภาณ แพงโตนด วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นาย ปฏิวัต ิจันทร์คง วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ปนัดดา พุทธรัตน์ วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ปรยีานุช พะคะพกิุล วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ปวีณา ทาโพธิ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นาย ปญ๎จพล ธูปหอม วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ป๎ทมวรรณ เจริญรส วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ป๎ทมา เลิศวีรเดช วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ปานรัชนี ไพโรจน ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ปยินุช เก่งรุ่งชัย วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว พนิดา ต๊ะส ุ วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว พนิตา ศรีโสภา วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว พรพิมล ปุูนไชย วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว พัชรินทร์ เชื อขาว วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว พัชรพีร เอมสกุล วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว เพ็ญพิชญา ธนศรีวิวัฒน ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว แพรวพรรณ ป๎้นฉาย วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ไพลิน สุ่มแก้ว วิทยาศาสตรบัณฑิต  
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นาย ภัทรพงศ์ คูณเมือง วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว เมวีญา วรเกิด วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ยุพา คงพันธ ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว รดามณี มั นคง วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว รสสุคนธ์ เขม้นเขตการ วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว รัชฎาพร มุ่งดี วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว รัญชิดา เลิศจรัสงาม วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว วรัญญา ไทยแกว้ วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว วรินชญานิช เนื องแปูน วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นาย วัชรพงษ์ เกนเกตกุรณ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว วัชรากร อุ่นทอง วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว วิชญา เพชรคีรีรัฐ วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว วินัฐดา สังคง วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว วิภาวัลย ์เมืองเปลี ยน วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นาย วิโรจน ์มาน้อย วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว วิลัยรักษ ์นิลมณี วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว วิลาวัณย์ มิตรละม่อม วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว วิไลพร เปมะเสถียร วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ศศินภา เอี ยมรกัษา วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ศศินิภา ใจแสน วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นาย ศักดิ์สิทธิ์ สุปินะ วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นาย ศุภสิทธิ์ พลอาจ วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สกุณา มาชื น วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นาย สมรักษ์ วงค์โปทา วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นาย สมาพล ออ่นคํา วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สายวรุฬ ทา้วกัลยา วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นาย สิงหา พัทว ี วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สิรีธร ศิริเวช วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สิโรธร พิพัฒน์สว่างโอฬาร วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สุกญัญา อินทร์จันทร ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สุดารัตน์ ยอดคีรี วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สุทธิดา รอดเกษม วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นาย สุทัศน์ เผ่ามว่ง วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สุพรรณี จันขันศรี วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สุพัตรา แก้วเศษ วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สุพิชญา ศรีสวา่งพงศ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต  
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นาย สภุาพ ทิพจร วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สุมณฑา พงษ์ศรี วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สวุนันท์ พิมพ์อ่อนตา วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สวุรรณา เพียรใย วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว เสาวลักษณ์ เกตุสมาน วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นาย อดิศักดิ์ กินา วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว อภัชฎา ปินไชยเครือ วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว อมรรัตน์ ประสงค์สุข วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว อมรรัตน์ ศรีวิชยั วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว อรพิน บุปผาอมรศรี วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นาย อรรถวิทย ์ปิ่นมณ ี วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว อริศรา กาพัง วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว อารญา สอนพวง วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นาย อิทธิกร กันภัย วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นาย กล้า แซ่ย่าง วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว กาญจนา ศรีสุวรรณ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว จันทกานติ ์สังข์เมือง วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นาย จารุกิตต์ แสงส่ง วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว จิราภรณ์ พิเชฐเกียรติกุล วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นาย จุก ต้นตระกูล วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว จุไรรัตน์ จี๋ละทา วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว จุไรรัตน์ โพธิบัลลังค์ วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว เจนจิรา เจริญศิลป ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ชญานันท์ กาฬภักด ี วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ชนิตา หวานชิต วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นาย ชลธี จุลจันทร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ชัชฎาภรณ์ ทิพย์ประสาตร ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ชุติมา ชัยพรอุปถัมภ ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต  
ว่าที  ร.ต.หญิง ฐณพรรณ คงเงิน วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ฐิติพร ขวัญพุทโธ วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ณัฏฐริญญ์ ชมภูน้อย วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ณัฐธิดา สินสา วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นาย ณัฐพงศ์ จันทร์ประทักษ ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ณัฐริกา หอมรื น วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ณัฐวรรณ แจ่มใส วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นาย ณัฐวุฒิ หวา่งวรกิจ วิทยาศาสตรบัณฑิต  
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นางสาว ธรรญชนก แก้วดวงแสน วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ธิติสุดา อุดมรัตนศิริชัย วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว นงลักษณ์ พิมพา วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นาย นพชัย คําเหมย วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว นฤมล ใจด ี วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว นวลจันทร์ กวินวาณิช วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว นันทภิา เขยีวมณ ี วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว น าํเพชร ประพฤติถ้อย วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว นภิาพร จันทร์มาก วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นายนิรัช แซ่ยา้ง วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นาย ประเสริฐ ตระการตระกูล วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นาย ปรัชญา จันทรแ์ก้ว วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ปถ๎ยา กลัดทรัพย ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ปาลิตา ป๎ญญาเสน วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ปยินุช เมืองทอง วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นาย ปยิวิช ทองงาม วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นาย พงศธร อินกรัด วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นาย พงศ์พิสุทธิ์ ไทยแท ้ วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว พนิดา ใจแก้วท ิ วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว พรทพิย์ จันทร์นา วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว พรนภิา นํายศ วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว พรพิมล ช้างเนียม วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว พิทยารัตน ์เพชรประดิษฐ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว แพรวา พรมทอง วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ภัทราวด ีธนะสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว มินตรา แสงสุวรรณ วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว รัชนีกร โพธิ์ไกร วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นาย รัฐกิจ จานเครือ วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว รัฐฐา ระมั ง วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว รินทร์ลภัส สอนสาร ี วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ละอองทิพย ์หวังดี วิทยาศาสตรบัณฑิต  
ว่าที  ร.ต.หญิง ละออทิพย ์ธรรมมะ วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว วชิรญาณ์ ตันสิงห ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว วันดี ราชทรัพย ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว วาสนา คีรีศรีจรัส วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นาย วีระพงษ์ สถาพร วิทยาศาสตรบัณฑิต  
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ว่าที  ร.ต. ศรันภัทร โพธิ์ทอง วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ศิริขวัญ งามเจริญ วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ศิริวรรณ์ พรมลา วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นาย สงกรานต ์วัชรพิบูลย ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นาย สิทธินันท์ พลอาจ วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สินี หอมรื น วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สิริกานดา ทองปาง วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นายสุทธินันท ์สมีราย วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นาย สวุิทย ์สุขจันทร ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว อภิชญา แสงอะโน วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว อภิญญา นิมิตธรรมโสภณ วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว อภิญญา พลับด ี วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นาย อภวิัฒน์ เจริญศักดิ ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว อมรรัตน์ ทองพิจิตร วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นาย อรรถพล สุขทับ วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นาย อัษฏางค์ ทามแกว้ วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว อารีญา คําไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นาย อิศเรศ สนธิพงษ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ธาริณี ขวัญอาชากุล ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว กชพร สมัชญ์ส่ง ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว วิลาสินี บึงมุม ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว กัญญารัตน์ ป๎ตถา ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  
นาย ณัฐพงศ์ วงษ์กลม ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  
นาย ดนัสวิน ฉัตรปุญญานนท ์ ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ภัคกัญญา ผังดี ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  
นางสาว มิรัญตรี สิงห์ว ี ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  
นางสาว วริศรา เพชรสุวรรณ ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  
นางสาว เสาวลักษณ์ ทับทิมศร ี ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  
นางสาว อจลา พรมทองพันธ ์ ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  
นาย เอกชัย กลิ นจันทร ์ ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สินีนาถ เจริญรส ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สิเรียม สิทธิกสกิรรม ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  
นาย กสิน ศรีสุวรรณ์ ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  
นางสาว กันยารัตน ์ไล้สม ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  
นาย ณวัฒน ์ตุ้ยโชต ิ ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  
ว่าที  ร.ต.หญิง ณัฐสุภา ดําทรัพย์ ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  



 159 

นางสาว เบญจวรรณ มิ งมา ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  
นาย ปภินวิทย์ เดชแฟง ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  
นางสาว เมรียา เจนสาริกรณ์ ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  
นาย รชต แกว้คํา ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  
นางสาว รุ่งนภา เบ้าหลอ่ ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  
นาย สถาพร พรมพิทักษ ์ ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สโรชา แซ่ม้า ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ดลพร แซ่ย่าง ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
ว่าที  ร.ต. วงศกร เฮี ยนเจริญ ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว กานต์ธิดา หนหูอม ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว สุนิสา อินจันทร ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว ปราชญ์ศิริ สว่างตะวัน ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว เกศศิริ วงศ์สองชั น ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว พรวิภา อรุณรื น ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว กนกวรรณ รัสม ี ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว บษุบา แสนสําราญ ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว ลักขณาวรรณ ยุทธพันธ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว อรทยั วณิชธนะชากร ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว นภาพร แซ่มี ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว พนิดา สอนสภุาพ ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นาย ปองภพ พรพิมล ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว นิตยา ลุทภาพ ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว สภุาพร สขุเกษม ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว พิทยารัตน์ แหวเมือง ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว จิรัสฐภรณ์ แจ่มจาํรัส ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว ยุธิดา หทยัเด่นดวง ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว นวลนภา ยอดสุทธ ิ ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว ศศิจริยาพร ดอนชูไพร ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว พรพิมล ศรีจีน ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว วรัญญา เผือกเพ็ง ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นาย ฐิติวุฒ ิปานวิเศษ ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นาย ธีรัตม์ จันทร์เจริญ ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นาย กนกศักดิ์ ทบัทอง ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว จุฑามาศ สังเขียว ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว นิตยา แซ่ว้าง ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว จันจิรา ผลสุด ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
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นางสาว สุดารัตน์ คาํบรรลือ ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว สุปรยี์ญา ก๋ามะกูล ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว กนกวรรณ โพธิ์ศักดิ์ศร ี ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว กรกนก แซ่ม้า ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว สุกญัญา ทองสุวรรณ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว ลดาวัลย ์รักสีขาว ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว วาสนา คําเมือง ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว รุ่งทิวา ฉัตรชัยสุริยา ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นาย อนุชา เสน่หพ์ูด ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว ชไมพร เนื อไม ้ ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว ปยิะมาศ เอกขระ ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว รัตนาวดี งามภักดิ ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว วิพาภรณ์ แหกาว ี ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว บุณยานุช วงษ์จ๋า ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว นิศารัตน์ ถมอินทร ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว พรสุดา โพธิษา ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว จุฑามาศ อ่อนเตี ยง ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
Mr.Ma Tianfeng ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว สวุิมล เริงเขตการณ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว ชญานิษฐ์ ศรีบุญ ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
MissZhao Shuwen ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว ณัฏฐริณีย์ สายใจ ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว เพชรรัตน์ อินโพ ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว ลินดา ธนาเขียว ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว สภุัสสรา อ้นเกษ ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว กมลชนาฏ มารินสุ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว กรรณิกา ตั นปิน ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว กรรณิการ์ บวับาน ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว กรรณิการ์ โล่ห์ทอง ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นาย กษิด์เดช อ้อยฉิมพล ี ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นาย ก่อเกยีรติ ตอบประโคน ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว กันยารัตน ์ชาญวงศ์วาณิชย ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว กัลยาณี เอี ยมเผ่าจีน ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว กาญจนา กล ําคํา ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว กุนตนา นิ มเจริญ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว เกศรินทร์ ทองรอด ศิลปศาสตรบัณฑิต  
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นางสาว เกษร บุญสุขา ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ขจี เสือด้วง ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ขนษิฐา คําประพันธ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ขนษิฐา สุนทรวัฒน ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว จันทรแ์รม คตโตนด ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว จามจุรี ศรีพนมมาศ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว จารุภา เฟื่องด ี ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว จารุวรรณ รุ่งแจ้ง ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นาย จิรวัฒน์ ศรีมหาโกศล ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว จิราพร ชายเพ็ชร ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว จุฑาทิพย์ สิงห์คํา ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว จุฑามาศ ขอนทอง ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว เจนจิรา โปทา ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว เจนจิรา เยยโพธิ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ชนิดาภรณ์ โพธิ์บัตร ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ชยานันท์ เวฬุวณารักษ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ชลธิชา โตกําแพง ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ชลธิชา อินทร์จันดา ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นาย ชลิต บัวนิล ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นาย ชาตรี บุญหลกัคํา ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นาย ฐาปกรณ์ เปรื องอักษร ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นาย ฐิติกร จุ๋ยเกต ุ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ฐิติพร ผางดวงดี ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นาย ณรงค์ศักดิ์ วงษ์น้อย ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ณัฐกานต ์ทัพทวี ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นาย ณัฐวร เอมะสิทธิ ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ณัทฐิตา แก้วมณ ี ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ณิชาภัทร ชูชีพ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ณิรชา เอี ยมพงษ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ดวงนภา ชอบธรรม ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ดวงเพ็ญ ชอบธรรม ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ทองกวาว พรมวาด ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ทิพวิมล ปานแดง ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ทิพสุคนธ์ ขาํแกว้ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นาย ธนัญชัย ดีวัน ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ธมลวรรณ สําเภาแกว้ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
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นางสาว ธัญญารัตน์ พิลาวรรณ ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ธัญญาเรศ เกตุวงษ ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ธัญลักษณ์ มิ งกลิ น ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ธันยพร ศรีมงคล ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นาย ธานินท ์ท้าวเจริญรุ่งเรือง ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ธิติญา บุญยิ ม ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นาย ธีรพงศ์ ช้างเนียม ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นาย ธีระยุทธ คงมาต ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว นัฐกานต์ เมืองแกว้ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว นัฐริกา พัฒโท ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว น าํฝน ตันปิง ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว นิตยา รังมาตร ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว นิตยา วิเชียรสรรค์ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว นิสาชล โพธิ์แดน ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว นุชจร ีพาพรหม ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว นุสรา บุญจันทร ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว บษุรินทร์ ประธรรมเต ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ใบเงิน พรมลี ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ปฏิมาพร สร้อยทอง ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นาย ประดิพัทธ สุณาอาจ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ปรางค์วลัย ช้อนขุนทด ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ป๎ญชนิตย์ พุ่มทอง ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นาย ปญ๎ญา ผดุงลาภ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ป๎ทมา รังษ ี ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ป๎ทมาภรณ์ เมืองวงศ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ปยิธิดา กอ้นจําปา ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ผกามาศ คอนจั น ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว พรรณงาม รอดเสียงล ํา ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว พรรณชนก สวรรค์หลง ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว พรรณทิพา หอมเย็น ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว พรรณนิภา พุ่มจันทร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว พรสวรรค์ ชํานาญหัตถ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว พรสิตา คงพา ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว พัชชากร สมพงษ์พันธ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว พิมพ์ชญา หมู่ทอง ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว พิมพ์พร ชื นนอก ศิลปศาสตรบัณฑิต  
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นางสาว พิมพ์ลดา ศรีโคตร ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว พิไลพร เจนจบ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นาย ไพฑูรย ์ปาเมืองมูล ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ภัควลัญชญ์ ภูธรวงศ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ภัทรภร แดงสากล ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ภัทราพร เอี ยมโอน ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ภัทราวด ีสูติพันธุ์สกุล ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นาย ภีรยุทธ พุ่มหว่าง ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว มณีรัตน์ นัยวุฒ ิ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว มนลดา อุบลสว่างวงศ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว มยุรี แสงท้าว ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว เยาวเรศ ทองมาก ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว รวิสรา คงไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว รัชติกุล เพ็ญพันธุ์นาค ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว รัชนีย ์ศรีบุญมา ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว รุ่งนภา โพธิ์ฝูาย ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ลักษณ์สุดา จีนเพชร ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ลัดดาวรรณ เขม้นเขตการณ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว วชิราภรณ์ อภยัภักดิ ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว วนาริน ทองเสงี ยม ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว วรรณภา คุ้มอยู ่ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว วรรณวิภา โตเฟือง ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว วรรณิดา วงค์เมืองคํา ศิลปศาสตรบัณฑิต  
ว่าที  ร.ต. วริทธิ์ ชาญถิ นดง ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นาย วัฒนา โลมา ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว วันดี ปิ่นมณ ี ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว วันนิสา อินทร์จันทร ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นาย วิชญะ แซ่ว้า ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว วิชุดา สืบมา ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว วิภากานต ์แซ่จ้อง ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว วิลัยพร ศรีวนาตระกูล ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว วิลาวัลย์ สัตยพันธ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว วิไล พลอยงาม ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นาย ศปุญณรัตน์ สําราญ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ศรีแพร พลอาชา ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ศศิธร ศรีสะอาด ศิลปศาสตรบัณฑิต  
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นางสาว ศศิธร เอี ยมพงษ ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ศศิประภา พะเทพ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ศิณิชา โพธิ์ลังกา ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ศิริขวัญ อยู่อ้าง ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ศิริพร โนรอด ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ศิริภรณ์ จบศรี ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ศิริลักษณ์ คําปา ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ศิวพร จันตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ศิวพร พุ่มสลิด ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นาย ศุภชยั ทองชม ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สกุณา วงษจ์่า ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สมคิด เสือคํารณ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นาย สมหวัง กระจ่างพายัพ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สร้อยไพรินทร์ วิริยะรัตนพร ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นาย สราวุธ แย้มพลอย ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สัจจา พุกนุ่น ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นาย สิทธิชัย แซ่ม้า ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นาย สิทธิพร ทิพมนต ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นาย สิริกร มหายศ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สิริภรณ์ จิตรตะคุ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สิเรียม เชิดช ู ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สุดารัตน์ ลอบุญ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สธุิดา แย้มกสกิิจ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สธุิดา สภุาเนตร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สุนิชา มลฑล ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สุนิษา คําเจริญ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สุนิสา โพธิสุข ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สุปราณ ีแสนเมือง ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สุรีรัตน์ ตันสอน ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สวุิมล วรศิลป ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นาย เสรีชัย แกว้ลือ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว เสาวรัตน์ สิงห์กุล ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว เสาวลักษณ์ ชยันอก ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว เสาวลักษณ์ รอดแก้ว ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว อทิตติญา จันทัน ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว อทิตยา สายคําน้อย ศิลปศาสตรบัณฑิต  
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นาย อนันต์ พิบูลย์อนันต์ศรี ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว อนุชิตา การุญบริรักษ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว อภิรัก พิลึก ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว อมรรัตน์ ตรงกลาง ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว อรนภา ทองคําสัมฤทธิ ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว อรนุช เชื อชาต ิ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว อลิสา อกัษรประดิษฐ ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ออ่นนุช แซ่กอื ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว อกัษราภัค พรพูนศักดิ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว อจัฉราภรณ์ สียา ศิลปศาสตรบัณฑิต  
ว่าที  ร.ต.หญิง อัญธิกา แสนนอก ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว อันธิกา อั๋นดอนกลอย ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นาย อัมรินทร์ ผิวเหลือง ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว อาทิมา ชายยินด ี ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว อารียา บุญธรรม ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว อาํพา สามล ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นาย อุกฤษฎ์ เตชะ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว แอลนา ขอบทอง ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ไอรดา ราชบุญม ี ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว กนกรดา ถาวร ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว กนกวรรณ นาเกลือ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว กมลวรรณ อินทรสูต ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว กรรณิการ์ อินกรัด ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นาย กฤษฎา การชงัด ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นาย กฤษฎา ใจทิม ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นาย กฤษฎา ป๎ญสุรินทร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว กฤษณา จันทร์ฉาย ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นาย ก่อเกยีรติ รุ่งเรืองเฉลิม ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นาย กิจจาณัฎฐ์ โชตกิะคาม ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นาย กิตติพงษ์ วงษ์เนตร ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว เกตศินี เพ็งอาํไพ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว เกศแก้ว อยูก่รัด ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว เกศินี อูปคํา ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว เกษนภา คุ้มสกุล ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นาย เกยีรติศักดิ์ ปูอมฝ๎้น ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ขนษิฐา ชาวเมือง ศิลปศาสตรบัณฑิต  
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นาย เขตอุดม หมู่มาก ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ครองขวัญ เกตุพงษ ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นาย คุณาธิป ฝอยทอง ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นาย จรัญพัฒน์ เสือสุวรรณ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว จันทภา แซ่ซ้ง ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว จันทร์ทพิย ์พิรุฬห์วนากิจ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว จันทิมา เทศธรักษ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว จันทิมา วราโพธิ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
MissZhang Jianfang ศิลปศาสตรบัณฑิต  
MissZhang Rui ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว จารุวรรณ ไชยป๎ญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว จินตนา ออ่นสิงห์ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นาย จิรวัชร พุทธเสม ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว จิรสุตา กาฬภักด ี ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว จุฑามาศ คําโปธ ิ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว จุฑามาศ จะวรรณะ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นาย เจตวัฒน์ หมอกจันทร ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว เจนจิรา ปวงรังษี ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว เจนจิรา ออ่นตาตัน ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นาย เจษฎา จินตนา ศิลปศาสตรบัณฑิต  
MissZhao Yanxiang ศิลปศาสตรบัณฑิต  
MissXu Jiajin ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ชญาณี โพธิ์ไกร ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ชฎาภรณ์ ลูกแกว้ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ชมพูนุท มงคลการ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ชลธิชา ลอพันธ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ชลิดา คูณลบ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นาย ชวลิต รักสีขาว ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นาย ชิดแดน เชื อเมืองพาน ศิลปศาสตรบัณฑิต  
MissSun Yu ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ณัฏฐิกา ไม้แดง ศิลปศาสตรบัณฑิต  
ว่าที  ร.ต. ณัฐนนท์ ศิริชัย ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ณัฐนภา จิว๋แกว้ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ณัฐวรรณ จันอ้น ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นาย ณัฐวุฒิ อินกรัด ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ณัฐสุภา หอมรื น ศิลปศาสตรบัณฑิต  
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นางสาว ณิชกานต์ เหลาประดิษฐ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นาย ดนุพล เกษตรไพร ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นาย เตชินท์ เสนงาม ศิลปศาสตรบัณฑิต  
MissTan Ling ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นาย ทนาวัฒ แจ่มแสง ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นาย ทัศนัย กรรณิการ ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นาย เทิดศักดิ์ อิ มหนํา ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นาย ธนพันธ์ เสือเจริญ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ธนาพร เกตุเสาะ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นาย ธุระกจิ หมั นตรอง ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นาย นครินทร์ สินจันทร ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว นภัสวรรณ์ มั นเขตวิทย ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว นภัสวรรณ เครือยา ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว นริศรา ทาํจิตรเหมาะ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว นันท์นลิน เปีย้ตา ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว นันทรัตน์ ทรัพย์วรรณา ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว นันทยิา มาฆะมงคล ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว นาตยา บุญเขื อง ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นาย นาวิน ขันทะกสกิรรม ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว น าํทิพย ์ปฺุดทา ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นาย นพินธ์ จันทร์วิถ ี ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว นภิาพร สินสอน ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว นิรชา นาคะมงคล ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว นิรชา เย็นฉ าํ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว นิศากร หอมด ี ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว แนนมณ ีอวยชัย ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว บวัชมพ ูม่วงไม้ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว เบญจวรรณ ช่างสอ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ปติญญา แวงวรรณ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ปนัดดา มาป๎น ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ประภาพร ดุษฎพีฤฒิพันธ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ประวีณา เกตุกลมเกลา ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นาย ประวุฒิ สงวนศักดิ ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ปราณี นวลทุ่ง ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ปรารถนา ส้มจันทร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ปรีชญา รุ่งน้อย ศิลปศาสตรบัณฑิต  
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นางสาว ปวริศา ปยิะมยัคงเดช ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ป๎ทมา เชอมึชา ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นาย ปาณชัย โพธิ์ทรง ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ปานตะวัน คมใน ศิลปศาสตรบัณฑิต  
Mr.Bai Jing ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ปิ่นอนงค์ แสงทอง ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ปยิพร อาสาสู้ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ปยิะพร นาราช ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ผกามาศ มอืขุนทด ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว พกาวรรณ สีเมฆ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นาย พงศธร ฟ๎กทองอยู ่ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว พรวิมล รัตนติกุล ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว พัชรพร นาคสมบูรณ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว พัสด ีโคธนานิล ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว พิมพ์อัปสร ศิริบูรณ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว พิไลลักษณ ์อินทรศร ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว เพชรรัตน์ อินเลี ยง ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว แพรพรรณ ลี นํา ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นาย ไพบูลย์ อ้นแกว้ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ภัทราวรรณ จันทร์อยู ่ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นาย ภูมัย คํามัง ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว มณฑิตา จับสังข ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว มนัญญา แจ่มหม้อ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว มรกต เจริญผล ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว มริษา เพียรตา ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว มาลาตรี สกุลไพรพฤกษ ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นาย เมธ ีสูญจันทร ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
MissMeng Qiuyuan ศิลปศาสตรบัณฑิต  
MissYu Xiaoxian ศิลปศาสตรบัณฑิต  
MissYin Xin ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นาย ยุทธพงษ์ เขม้นกิจ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว รจนา สีนาก ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นาย รฐนนท์ หนองหลวง ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว รวินท์นภิา กันทรัพย ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว รสสุคนธ์ โพพพิัฒน์ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นาย รัชนาท คุ้มทอง ศิลปศาสตรบัณฑิต  
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นาย รัชพล บดีรัฐ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นาย รัฐพงศ์ พลับเกลี ยง ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว รัตนา เลื อมนาค ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นาย ราชภัฏ อาํนาจ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว รุ่งนภา กาวงศ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว รุ่งรัศมี ทําจิตรเหมาะ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ลลิดา ทองทับ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ลัดดาวัลย ์เกตุนาค ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ลัดดาวัลย ์มันเลาะ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ลีลาวดี ใจแสน ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว วงตะวรรณ แตงศรี ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว วรรณภา ทองวัฒนา ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว วรรณิภา เบี ยทอง ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว วรัญญา จงจิตวงศ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว วราพร แจ้งสนอง ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว วรินทร หอมเย็น ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว วฤิณดา คุ่ยสว่าง ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว วัชรี แสนด ี ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นาย วันชัย ทองลพ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว วันวิสา ทองแจ่ม ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว วาสนา ตาลเสี ยน ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว วาสนา แสงท้าว ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว วิชชุดา โพธิพ์ะนา ศิลปศาสตรบัณฑิต  
MissWei Qiuying ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ศรันย์ญา ขอนทอง ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ศศิมล เลาหศักดิ์ประสิทธิ ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ศิราณี วงศ์วานเตชะ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ศิรินาถ นาเอก ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ศิริยาภรณ์ พรหมวิหาร ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ศิริรัตน์ มีเจริญ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ศิริสา ประทุมมาต ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ศุภดาริน อินคําพร ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ศุภรัสม์ ป๎้นรูป ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สกลสภุา มาพันธ์ส ุ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นาย สมรักษ์ ชูแผว้ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สมฤด ีแสงศร ศิลปศาสตรบัณฑิต  
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นางสาว สมฤทยั พนมวาสน ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นาย สิทธิพล พรมไชย ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สิริพร กันสุข ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สิริพร เลขมาศ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สิริรัตน์ ลูกจันทร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นาย สกุฤษฎิ ์สีวิใจ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สุกญัญา จันทร์ทาทิพย ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สุกญัญา ดอกจอื ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สุกญัญา ลุทภาพ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สุกญัญา สิงห์ทอง ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สุชาดา โขมป๎ญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สุชาดา มว่งเก่า ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สุดารัตน์ แพงเพชร ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นาย สธุนัย ด้วงนา ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สธุีธิดา ไพบูลย ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สุนันทา ป๎ญญาใส ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สุนิษา ตระกูลรัมย ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สุพรรษา ปะระจันทร ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สุพิชญา อาชนรากิจ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สภุาพร มณีนก ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สุมาล ีเอมแย้ม ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นาย สุรศักดิ์ เปยีประโมง ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว เสาวลักษณ์ บรรณสาร ศิลปศาสตรบัณฑิต  
Mr.Yang Yunfei ศิลปศาสตรบัณฑิต  
MissLi Na ศิลปศาสตรบัณฑิต  
MissLi Niejiarui ศิลปศาสตรบัณฑิต  
MissLi Lan ศิลปศาสตรบัณฑิต  
Mr.He Junfeng ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว อภิชญา แสนศรี ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว อภิรัตน์ นวลจันทร ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว อรทยั สุขสวัสดิ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นาย อรรถพล ศรีขุนด่าน ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว อรวรรณ โพธิ์แพงพุ่ม ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว อรอุมา กลมขุนทด ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว อกัษราภัค สาร ี ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว อจัฉรา ทองคํา ศิลปศาสตรบัณฑิต  
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นางสาว อุไรพร ธิวันดา ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว อษุณี ธรรมกจิ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว กนกรัตน์ เกิดศร ี ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว กมลฉัตร คชฤทธิ ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว กัญญารัตน์ ศรีเดช ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว กัลยา ดารดาษสินทว ี ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว กัลยา โมเทียน ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว กัลยารัตน์ คงฟ๎ก ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นาย กิตติพงศ์ ชุมภ ู ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว กิตติมา มั นกสิกรณ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว กุลรัศมิ์ ตั งทวีเกียรติ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว เกตกุนก ศรีสุกใส ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว เกวลิน จันทร์คง ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ขวัญสุดา อุดมสุข ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว เครือแกว้ จ๋าวเสร ี ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว จริญา ทับทอง ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว จันจิรา คําบรรลือ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว จันจิรา สุขอยู ่ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว จิราพร อินทรจันทร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว จีรนันท ์แกว้มาลากุล ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว จุฑาทิพย์ ชื นสุวรรณ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว จุฑามาศ เพชรสกุลไพร ศิลปศาสตรบัณฑิต  
Mr. Zuman Wang ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว เจนจิรา พลเมือง ศิลปศาสตรบัณฑิต  
Mr. Shi Taoming ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นาย เฉลิมศักดิ ์ห้วยหงษ์ทอง ศิลปศาสตรบัณฑิต  
Miss She Ling ศิลปศาสตรบัณฑิต  
Miss Chen Fang ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ชฎาภรณ์ ทองพิมพ ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ชนกพร เยาวนาถ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ชนนกิานต์ เชียงงาม ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ชนนกิานต์ สานเมทา ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ชนันทร์พร บุญรอด ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ชยิสรา พูลเกต ุ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ชลธิชา จักร์แต ๋ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ชลธิฌา กรวยทอง ศิลปศาสตรบัณฑิต  
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นางสาว ชลธิดา ตันริน ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ชัญญาพิชญ ์พุ่มแฟง ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นาย ชยัวัฒน์ ป๎นม่วง ศิลปศาสตรบัณฑิต  
Mr. Chhim Cheakakada ศิลปศาสตรบัณฑิต  
Mr. Cui Rang ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ญาสุมินท์ ศุภลาภวัฒนา ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ฐิติกา จันคง ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ณัฐชา ขันตินนท์ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ณัฐญา วิสิทธิ ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ณัฐธีรา สุขจันทร ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ณัฐพร ทะวะลยั ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นาย ณัฐพล ชา้งหัวหนา้ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นาย ณัฐพล สีหจักรติวงศ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ดวงนภา แซ่ว้า ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นาย เด่นพงษ์ ทวีสีสดสวย ศิลปศาสตรบัณฑิต  
Mr. Tang Jingbo ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ทัศนีย ์สิงห์ลอ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ทัศวรรณ ชยัมานันท ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ทิพากร ศรีสอน ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นาย ธราเทพ เพชรไทยสงค์ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ธีรดา ชนะภัย ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นาย ธีรศักดิ์ สืบตั๋น ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นาย นพรัตน์ ยิ มสวน ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว นภัสสร เกตุแกว้ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว นันทศุภลกัษณ์ มีสง่า ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว นภิาพร จันทร์กล ํา ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว นีรชา เดชะผล ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว บษุยา พยอมหอม ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว เบญจมาภรณ์ มังคละทีป ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว เบญจวรรณ คําบุดดา ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นาย ปฏิกรณ์ ก้อนวิมล ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ปภาวดี อนุสรณ์ประดิษฐ ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ประพิมพร จันทร์คง ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ปยิวรรณ ออ่นจิ๋ว ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ปยิะพร ปาลา ศิลปศาสตรบัณฑิต  
ว่าที  ร.ต. พชรพล สอนมี ศิลปศาสตรบัณฑิต  
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นางสาว พณาวัน กันทะเมา ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว พรธวัล จันด ี ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว พรนัชชา แซ่ม้า ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว พรรณิภา สีบ ุ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นาย พรสวัสดิ์ ตั งแต่ง ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว พลอยพิสุทธิ์ มณีวัน ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว พัชรพร สุขสาตร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นาย พาณุพงษ์ สาล ี ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว พิชญวดี คงสัตรา ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว พิตรานันท์ ทนทาน ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว พิมพ์ชนก รองทอง ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว พิมพิดา เกิดศิริ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ภัทรวดี หลวงอินทร ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ภัทราวด ีเหล่าเขตรกิจ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ภาวินี สิงห์อุดร ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว มะไรพร เสนาสังข ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว มาริสา เขมา ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว เมธิณี ชื นชอบ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ยมนา คงสมบูรณ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว รัญญา ครุฑแกว้ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว รัตนาภรณ์ พุฒส ี ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ลักษมณ จงใจ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นาย วรานนท์ ไชยชนะ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว วราภรณ์ แซ่เติ๋น ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นาย วัชรพงษ์ วิทยาจิตรเกษม ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นาย วัชระ อุดบัววงศ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว วัชราภรณ์ บญุยืน ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว วาทินี ทัศสวัสดิ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว วาธินี สังคง ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว วาสนา บุญแสงทอง ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว วิไล ใจเสาร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว วีรยา กระจ่างบ้าน ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว วีระพา พานแกว้ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ศกลวรรณ ติดทะ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ศรัณยา ช้างเนียม ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นาย ศรายุทธ บุตรทอง ศิลปศาสตรบัณฑิต  
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นางสาว ศศิประภา ศิริบุร ี ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ศิรัญญา บํารุงศรี ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ศิราณี โชคบาํรุง ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ศิรินันท์ บวัติ๊บ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ศิริพร ชื นชวน ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ศิริพร ดวงดอก ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ศิริลักษณ์ ขัตยิศ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ศิริวภิา นอ้ยรุ่ง ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นาย ศิวนันท ์ภู่ทอง ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นาย สหรัฐ สิงห์ทอง ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สุกญัญา บัวบาน ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สุกญัญา พงษ์เผ่าไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สุดารัตน์ อินเลี ยง ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สุนิตา สะแก้งตูม ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สุนิสา เนินพลับ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สุพรรณิการ ์จันทร์ศรี ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นาย สุพล คุณพงไพร ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สุพัชรา ผิวจันทร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สุพาพร กุลสันติวงศ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สุพิตรา คําวาโย ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สภุาพร นุ่มเกลี ยง ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สุมิตรา ผาแสนเถิน ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว หทยัรัตน์ ชมภ ู ศิลปศาสตรบัณฑิต  
Mr. Yang Shunchao ศิลปศาสตรบัณฑิต  
Miss Yang Lina ศิลปศาสตรบัณฑิต  
Miss Yang Yang ศิลปศาสตรบัณฑิต  
Mr. Luomeng Wang ศิลปศาสตรบัณฑิต  
Miss Liu Linfang ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว หัทยา สอนตน ศิลปศาสตรบัณฑิต  
Miss Han Huimin ศิลปศาสตรบัณฑิต  
Miss He Tingyi ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นาย อดิศักดิ์ กอบธัญกิจ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว อตพิร จันทะขัมมา ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว อภัสนันท์ วงศ์พิชัย ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นาย อภวิัฒ กุลส ุ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว อรณิช เทพนกิร ศิลปศาสตรบัณฑิต  
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นางสาว อรณี ทอ้งฟูาธาํรง ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว อลิสา รุ่งวิทยานุรัตน ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว อจัฉริยภรณ์ รินคํา ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นาย อัษฎา ใจทา ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นาย อาชัญ อินทฉิม ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว อารีรัตน์ วงค์เปียง ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นาย เอกชัย เส็งคิม ศิลปศาสตรบัณฑิต  
นางสาว นลินี นรสาร เศรษฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
นางสาว อินธุอร ดีรัตน ์ เศรษฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
นางสาว ดาราได ไชยพรมเมือง เศรษฐศาสตรบัณฑิต  
นางสาว นุจร ีเตทิ เศรษฐศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ปานฉัตร สิงห์คําโม เศรษฐศาสตรบัณฑิต  
นางสาว พรพิมล เตจ๊ะ เศรษฐศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ภัทรวดี ดีเมฆ เศรษฐศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ศศิธร ทองสอาด เศรษฐศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ศิรประภา ปิตตาสังข์ เศรษฐศาสตรบัณฑิต  
นางสาว สุพัตรา เค้าหัน เศรษฐศาสตรบัณฑิต  
นาย อัยการ ชื อวัฒนชัย เศรษฐศาสตรบัณฑิต  
นาย ธีรพล เหมบุรุษ เศรษฐศาสตรบัณฑิต  
นางสาว เฟื่องฟาู นุ่มเกลี ยง เศรษฐศาสตรบัณฑิต  
นางสาว วิจิตรา กนกสิงห์ เศรษฐศาสตรบัณฑิต  
นางสาว กฤษณา มโีพธิ ์ เศรษฐศาสตรบัณฑิต  
นางสาว กัญญารัตน์ สิงห์ใส เศรษฐศาสตรบัณฑิต  
นาย ฉลองรัตน์ ทักท้วง เศรษฐศาสตรบัณฑิต  
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ขั้นตอนการปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุข 
ส าหรับบัณฑิต 

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราช

ภัฏเขตภาคเหนือ 
ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม  

อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
...................................... 

 
เพ่ือให๎การด าเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกํผู๎ส าเร็จการศึกษา

จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ในวันที่ 20 – 27 ธันวาคม 2565 
เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อยและปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมํรํวมกับ
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหมํ กระทรวงสาธารณสุข  
จึงก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติที่เป็นไปตามมาตรการทางสาธารณสุขเพ่ือป้องกัน
การแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส าหรับ
บัณฑิต ดังตํอไปนี้ 
ก. ข้อปฏิบัติก่อนวันพระราชทานปริญญาบัตร 

1. ขอความรํวมมือให๎บัณฑิตทุกคนดูแลสุขภาพตนเองให๎แข็งแรง พักผํอนให๎
เพียงพอ และสังเกตอาการผิดปกติของตนเอง เชํน มีไข๎ ไอ มีน้ ามูก เจ็บ
คอ ไมํได๎กลิ่น ลิ้นไมํรับรส เป็นต๎น ถ๎าหากพบอาการดังกลําวให๎บัณฑิตไป
พบแพทย์โดยทันที 

2. ระยะเวลา 5 วันกํอนวันพระราชทานปริญญาบัตร ขอความรํวมมือ
บัณฑิตทุกคนหลีกเลี่ยงไปในพ้ืนที่ที่เป็นจุดเสี่ยง เชํน สถานบันเทิง ผับ 
บาร์ โรงภาพยนตร์ เป็นต๎น 

ข. ข้อปฏิบัติในวันพระราชทานปริญญาบัตร 
1. ให๎บัณฑิตทุกคนสวมหน้ากากอนามัยแบบสีขาวล้วนชนิดใช้แล้วทิ้ง 

เท่านั้น ตามตัวอยําง ดังนี้ 
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2. ก าหนดให๎บัณฑิตทุกคนรายงานตัวเพ่ือเรียกแถวส าหรับตรวจคัดกรอง
โควิด-19 เบื้องต๎นณ อาคารอ านวยการและบริหารกลาง ตามเวลาที่
ก าหนด ซึ่งจะมีการคัดกรองเบื้องต๎นกํอน ประกอบด๎วย ล๎างมือด๎วย
แอลกอฮอล์เจล ตรวจวัดอุณหภูมิรํางกายต๎องไมํเกิน 37.5 องศา
เซลเซียส หากเกินให๎นั่งพัก 3-5 นาทีเพ่ือรอวัดซ้ า และหากอุณหภูมิยัง
ไมํลด จะไมํได๎รับอนุญาตให๎เข๎าพ้ืนที่ และจะเข๎าสูํกระบวนการประเมิน
ความเสี่ยงโรคโควิด-19 ตํอไป 

3. หากบัณฑิตมีอาการผิดปกติ เชํน มีไข๎ ไอ มีน้ ามูก เจ็บคอ ไมํได๎กลิ่น 
ลิ้นไมํรับรส ให๎แจ๎งเจ๎าหน๎าที่บริเวณจุดคัดกรองตามข๎อ 2 ทันที   

4. บัณฑิตทุกคนที่ผํานการคัดกรองเบื้องต๎นตามข๎อ 1 และ 2 แล๎ว ต๎อง
ได๎รับการตรวจคัดกรองโควิด-19 ด๎วยชุดตรวจ Antigen test kit 
(ATK) โดยบัณฑิตไมํต๎องเสียคําใช๎จํายในการตรวจ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏแตํละแหํงเป็นผู๎รับผิดชอบจํายคําตรวจให๎แกํบัณฑิตของตนเอง 
ก าหนดระยะเวลาในการตรวจรอบแรก 05.30-07.00 น. และ 
รอบท่ี 2 เวลา 08.00-10.00 น. 
4.1 ถ้าหากผลการทดสอบมีผลเป็นลบ (-) Negative  บัณฑิตจะถูก

น าตัวสํงไปยังอาคารเรียกแถวบัณฑิตเพ่ือเข๎ารํวมพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ตํอไป โดยมีรถราง
บริการน าสํง และไมํอนุญาตให๎บัณฑิตออกไปยังพ้ืนที่อ่ืนอีกแล๎ว 

4.2 ถ้าหากผลการทดสอบเป็นบวก (+)  Positive บัณฑิตจะไมํ
สามารถเข๎ารํวมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรได๎ และจะได๎รับการ
ดูแลตามมาตรฐานสาธารณสุขโดยส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหมํทันที และบัณฑิตสามารถขอเข๎ารับพระราชทานปริญญา
บัตรเป็นกรณีพิเศษในภายหลังตํอไป 



 179 

5. เมื่อท าภารกิจภายในอาคารเรียกแถวบัณฑิต เชํน เข๎าห๎องน้ า 
รับประทานอาหารหรืออาหารวําง เป็นต๎น เสร็จเรียบร๎อยแล๎ว กํอนเข๎า
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ บัณฑิตยังคงต้องสวมหน้ากากอนามัยแบบสี
ขาวล้วนชนิดใช้แล้วทิ้ง และจะได๎รับการตรวจความเรียบร๎อยของเครื่อง
แตํงกาย ล๎างมือด๎วยเจลแอลกอฮอล์ และเมื่อบัณฑิตเดินข้ึนเวทีเพ่ือเข๎า
รับพระราชทานปริญญาบัตร  
บัณฑิตทุกคนยังต๎องสวมหน๎ากากอนามัยตลอดโดยไมํให๎ถอดหน๎ากาก
อนามัย บัณฑิตต๎องสวมหน๎ากากอนามัยไว๎ตลอดพิธีพระราชทานปริญญา
บัตร 
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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 ี รักษาการผ๎ูอ านวยการกองพัฒนานกัศึกษา 085-8018697 
น.ส.ปราณี  แผนดี งานเวชศึกษาป้องกันและบริการสุขภาพ 087-7350401 
นายณะราทิ  น๎อยมํวง งานวางแผนและประกันคุณภาพ 095-3256888 
นายกิตติกร  กลา๎แข็ง งานพัสดุ 062-9282596 
น.ส.กัญญารัตน์  ค าม ี งานกองทุนเงินให๎กู๎ยืมเพื่อการศึกษา 083-2729013 
นางสาวนารีรัตน์ กนกสิงห์ งานกองทุนเงินให๎กู๎ยืมเพื่อการศึกษา 095-0129888 
นายวุฒิชยั อาจกลา๎ งานทุนการศึกษาทัว่ไป 087-8424085 
นายอนวุัฒน์  แนไพร งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 087-7285401 
น.ส.โสรยา  สมภักด ี งานกิจการนกัศึกษา 087-4165244 
นางสาวปาจรีย์ เงินรุํง งานกิจการนกัศึกษา 080-5099097 
นายเมธี แยบยล งานกีฬาและนันทนาการ 088-2724687 
นางสาวชญานันท ์กาฬภักด ี งานเวชศึกษาป้องกันและบริการสุขภาพ 081-1799834 
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