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หน้า  ๒ 

 
 

   

พระโอวาท 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี 

กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 

จากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ 

 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า  

มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ถึง ๒๕๖๒  ในวันนี้. ขอแสดงความชื่นชมกับบัณฑิตทุกท่าน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ. 

ความเจริญมั่นคงของชาติบ้านเมืองนั้น ย่อมเกิดจากการสร้างสรรค์ของทุกคนในชาติ. 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิต  ยิ่งต้องถือเรื่องนี้เป็นหน้าที่อย่างสำคัญ
ข้าพเจ้ามีความเชื่อว่า  บัณฑิตทุกคนของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ในทั่วประเทศ เป็นผู้มีความตั้งใจ
ใฝ่ดี  มีความรู้ความคิดดี  และสามารถเป็นกำลังสำคัญในการสร้างความเจริญก้าวหน้า  
และความผาสุกมั่นคงให้แก่ชาติบ้านเมืองได้.  จึงขอให้ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกัน  ใช้สติปัญญา
ความสามารถและคุณสมบัติที่มีอยู่แล้วทั้งปวง สร้างสรรค์พัฒนาชาติบ้านเมือง ให้ยิ่งเจริญ
ยั่งยืนสืบไป. 

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ข้าพเจ้าขอมอบปริญญาบัตร 
แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตั้งแต่
บัดนี้เป็นต้นไป. ขออวยพรให้บัณฑิตทุกท่าน และทุกท่านที่ได้มาร่วมในพิธีนี ้ มีความสุข  
ความเจริญมีความผาสุกสวัสดีโดยทั่วกัน.  
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สารบัญ 
 หน้า 
พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ๒ 
สารแสดงความยินดี ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบณัฑิต ๕ 
เพลงมารช์มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม ๑๕ 
สีครุยวทิยฐานะ บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ๑๖ 
การฝึกซอ้มดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ๑๗ 
ณ มหาวทิยาลัยราชภัฏพิบลูสงคราม  

▪ กำหนดการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ๑๗ 

▪ กำหนดการประกาศเกียรติคุณ มอบครุยปริยญาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และพิธีมุทิตาจิต ๒๑ 

▪ กำหนดการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวทิยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ๒๒ 
ณ มหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่ 

▪ กำหนดการและจำนวนบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ  ๒๘ 
      ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ 

▪ กำหนดการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ ๒๙ 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร  
มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๒  

  บทที่ ๑ การฝึกซ้อมบัณฑิต ๓๑ 
๑.๑ การฝึกซ้อมบัณฑิต ๓๑ 
๑.๒ รายละเอียดประกอบการฝึกซ้อม ๓๒ 
๑.๓ คำกล่าวปฏิญาณของบัณฑิตผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร ๓๔ 
๑.๔ ลำดับขั้นตอนการตรวจสอบ COVID-๑๙ ๓๕ 
๑.๕ ลำดับขั้นตอนการนำบัณฑิตเข้าสู่หอประชุม ๓๖ 

- แผนผังการจัดที่นั่งบัณฑิต ณ หอประชุมทีปังกรณรัศมีโชติ ๓๘ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
- แผนผังสถานที่เรียกแถวบัณฑิต ๓๙ 

๑.๖ การจัดที่นั่งบัณฑิตและการนำบัณฑิตเข้าหอประชุม ๔๑ 
บทที่ ๒ : การแต่งกายและข้อปฏิบัติ ๔๒ 

๓.๑ การแต่งกายของอาจารย์และบุคลากร ๔๒ 
๓.๒ การแต่งกายของแขกผู้มีเกียรติ ๔๓ 
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สารบัญ (ต่อ) 
 หน้า 
บทที่ ๒ : การแต่งกายและข้อปฏิบัติ (ต่อ)  

๒.๓ การแต่งกายของบัณฑิต ๔๔ 
๒.๔ ข้อปฏิบัติตนของบัณฑิต ๕๕ 

บทที่ ๓ : คำกล่าวรายงาน ๕๖ 
๓.๑ คำกล่าวรายงานของนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ๕๖ 
๔.๒ คำกล่าวรายงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ๕๗ 
  

รายชื่อดษุฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ๕๗ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐ 

▪ ดุษฎีบัณฑิต  ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ๕๗ 

▪ มหาบัณฑิต  ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต ๕๘ 
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ๕๘ 
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ๕๘ 
ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ๕๘ 
ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ๕๙ 

▪ บัณฑิต  ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ๕๙ 
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ๖๙ 
ปริญญาปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ๗๘ 
ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต ๘๐ 
ปริญญาอุตสาหกรรมสาสตรบัณฑิต ๘๒ 
ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ๘๙ 
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ๙๓ 

 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  ๑๐๘ 
ปริญญาบัญชีบัณฑิต ๑๑๐ 
ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต ๑๑๖ 
ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต ๑๓๖ 
ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต ๑๓๗ 
ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต ๑๔๑ 
ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ๑๔๓ 
ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต ๑๕๒ 
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      สารแสดงความยินดี 

ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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ดร.สมบูรณ์  เสงี่ยมบุตร 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 

 
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต 

ทุกท่านที ่สำเร ็จการศึกษาและเข้าร ับพระราชทานปริญญาบัตร 
ประจำปี พ.ศ. 2565 นับเป็นความภาคภูมิใจของบัณฑิต ครอบครัว 
และมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลงคราม  
 ขอให้บัณฑิตทุกท่านตั้งใจทำงานเพื่อสร้างอนาคตให้แก่อาชีพ 
หน้าที่การงานให้เจริญรุ่งเรือง ขออวยพรให้บัณฑิตทุกท่านประสบ 
แต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรือง มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง สามารถนำ
ความรู้มาปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างเต็มกำลังความสามารถ
และพัฒนาศักยภาพตนเองตลอดไป 

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ 
อธิการบดมีหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 

 
ขอแสดงความชื่นชมยินดีต่อบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต  

และบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทุกท่าน  ในความสำเร็จที่ได้มาด้วยความภาคภูมิ  
จนได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่ง 
ว่าทุกท่านจะนำความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่ไปใช้ให้ 
เกิดประโยชน์ต่อการทำงาน เพราะความรู้ที่ได้รับมานั้น 
เปรียบเสมือนทรัพย์สมบัติที่จะติดตัวทุกท่านไปตลอด 
ทุกที่ทุกเวลา ขอให้พึงระลึกอยู่เสมอว่า  
เกียรติภูมิและศักดิ์ศรีจะติดตัวทุกท่านตลอดไป 
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บัณฑิต หมายถึง ผู้มีปัญญา ผู้ที่ผ่านการอบรม 
บ่มเพาะ มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม เพื่อออกไปปฏบิตัิ

หน้าที่ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคม นำความเจริญมาสู่ตนเอง ครอบครัว
และประเทศชาติ   

ขอแสดงความยินดีก ับทุกท่าน ขอให้ทุกท่านภาคภูมิ ใจใน
เกียรติภูมิแห่งความสำเร็จของตน  ในครั้งนี้ จงมุ่งมั่นที่แสวงหาความรู้
ต่อไปอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ทำชีวิตให้มีความหมาย และระลึกถึงผู้มี
พระคุณที่มีส่วนร่วมสนับสนุนท่าน ให้มาพบความสำเร็จ ความภาคภูมิใจ
ในวันนี้ 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนสาร เพ็งพุ่ม 

รองอธิการบดีฝ่ายกจิการนักศึกษา 

    

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ อยู่ม ี

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
 

ขอแสดงความชื ่นชมยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต 
ทุกท่าน ที่สำเร็จทางการศึกษา และได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
ประจำปีการศึกษา 2560-2562 เป็นความภาคภูมิใจยิ่งของตนเอง และ
ครอบครัว บัณฑิตทุกท่าน ซึ่งถือได้ว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่ายิ่ง เนื่องจาก
เป็นผู้ที่มีความสมบูรณ์พร้อมด้วยสติปัญญา ทักษะในวิชาชีพ อันถือเป็นความรู้
ที่คู่คุณธรรม และจริยธรรม ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ 
ให้เจริญก้าวหน้าเท่าทันเทคโนโลยี และสังคมโลก ผมหวังเป็นอย่างยิ ่งว่า
บัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตทุกท่าน จะนำความรู้  

และประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 

หน้า  ๘ 

 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร พฒันะ 

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
 

ขอแสดงความยินดีก ับบ ัณฑิตใหม่ท ุกท ่าน ที ่ เข ้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตรในปีน ี ้  การสำเร็จการศึกษาถือเป็น
ความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งของชีวิต  เป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมานะ
พากเพียรจนนำไปสู่ความ สำเร็จ  ถือเป็นความภาคภูมิใจของบัณฑิต
และครอบครัว  ตลอดจนเป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม  ที่สามารถผลิตบัณฑิตให้มีศักยภาพในการประกอบ
อาชีพในยุคดิจิทัล  ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม  จริยธรรม มีเอกลักษณ์
โดดเด่นด้านการทำงานเป็นทีม มีภาวะผู้นำเป็นที่ยอมรับของสังคม  
ขอให ้บ ัณฑ ิตท ุกท ่านต ั ้ ง ใจนำความร ู ้ ความสามารถไปใช ้ ให้  
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตนเอง  สังคม  และประเทศชาติต่อไป 

 
   

ผู่ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา  ศรีสมบัติ 

รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 
 

 
ขอแสดงความชื่นชมยินดีต่อบัณฑิตใหม่ทุกท่าน ในโอกาสที่

สำเร ็จการศึกษาและเข้าร ับพระราชทานปริญญาบัตรในครั ้งนี้ 
ผลสำเร็จดังกล่าวถือเป็นความภาคภูมิใจของท่าน และครอบครัว  
ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าคนเราสามารถพัฒนาได้ด้วยความมุ่งมั่น 
ความพากเพียร ความพยายาม ความอดทนต่ออุปสรรคปัญหา 
จึงหวังว่าท่านจะได้ใช้ความสำเร็จในวันนี้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประกอบอาชีพด้วยความสุจริต 
และนำความรู้ความสามารถไปสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์  
มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานสืบไป 
 

 
 
 

 



 
  

 

คู่มือฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 

หน้า  ๙ 

 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.โชติ บดีรัฐ 

รองอธิการบดีฝ่ายกจิการพิเศษ 
 

ขอแสดงความยินดีก ับบ ัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎ ีบัณฑิตทุกคน  
ที่สำเร็จการศึกษาในครั้งนี ้ นับเป็นอีกก้าวที ่มีความสำคัญต่อชีวิต ความรู ้ท่ี 
ทุกคนได้ร ับจากการศึกษา เปรียบเสมือนเครื ่องมือในการประกอบอาชีพ 
หรือเป ็นพื ้นฐานในการหาความรู ้ เพิ ่มเติมในอนาคต อย่างไรก ็ตามสิ ่งท่ี  
ท้าทายในอนาคตที่นักศึกษาทุกคนจะต้องเผชิญนั่นคือ "โลกแห่งความหลากหลาย 
เป็นโลกของการเชื่อมโยงความคิด เป็นโลกของปัญญาถ้าบัณฑิตทุกคนสามารถท่ี
จะเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เรียนรู้จากประสบการณ์รอบตัว และมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน ปัญญาก็งอกงามต่อไปไม่มีที่สิ้นสุด” ดังนั้น ขอให้บัณฑิตทุก
คนได้ตระหนักรู ้และเรียนรู ้สิ ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา เพื ่อให้ทันต่อโลกแห่งการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว   

สุดท้ายนี้ ครูขอเป็นกำลังใจให้ว่าท่ีบัณฑิตใหม่ทุกคน ท่ีต้องเดินทางต่อและ
ก้าวไปข้างหน้าให้มีความเจริญเติบใหญ่ยิ่งขึ้น ปฏิบัติหน้าที่การงานในอนาคต
อันใกล้นี้ ขอให้ประกอบด้วยความมี “สติ ปัญญา ศรัทธา และความเพียร” เป็นผู้
มี “คุณ” แก่แผ่นดิน พร้อมทั้งเป็นผู้สร้าง “ประโยชน์” ให้แก่ประเทศชาติสืบไป 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรืออากาศตรี ดร.บัญชา สำรวยรื่น 

คณบดีคณะครุศาสตร์ 
 
 

ในนามของผู้บริหารและคณาจารย์คณะครุศาสตร์  
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต 
ทุกท่าน ความสำเร็จของท่านในวันนี ้นับเป็นสิ ่งที ่บ ่งบอกถึง 
ความมุ่งมั่นตั้งใจ ความเพียรพยายาม และความมีมานะอดทน  
ในการฝึกฝนร่ำเรียนจนสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้  

 ในโอกาสนี ้ ข้าพเจ้าขอร่วมแสดงความชื ่นชมยินด ีและ
ภาคภูมิใจในความสำเร็จของทุกท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่าน
จะมีโอกาสได้กลับมาเยี ่ยมเยือนมหาวิทยาลัยแห่งนี ้ในฐานะ 
ศิษย์เก่า ที ่พร้อมจะสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัยให้มี 
ความเจริญก้าวหน้าสืบไป     



 
  

 

คู่มือฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 

หน้า  ๑๐ 

 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐิรา ทับทิม 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
 
  

      ในนามตัวแทนคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รู้สึกยินดี และภาคภูมิใจเป็น
อย่างยิ ่ง ที ่ได ้เป็นส่วนหนึ ่งในการผลิตบัณฑิตที ่ม ีค ุณภาพสู่
ตลาดแรงงาน   

ขอให้บ ัณฑิตทุกท่าน ประสบความสำเร็จในหน้าที่ 
การงานตามศาสตร์ที่ท่านได้เรียนมาตลอดระยะเวลาการศึกษา  
เราเชื ่อมั ่นอย่างยิ ่งว่าท่านจะเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนา
ประเทศชาติต่อไป 

 
 
 
 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติพนธ์ ศรีสวัสดิ ์

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
   

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต  
ดุษฎีบัณฑิตใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบ ูลสงคราม  
การสำเร็จการศึกษาถือเป็นอีกชัยชนะของชีวิตอันเกิดจาก
ความวิริยะ อุตสาหะ ของท่าน นับจากนี้ไปขอให้ทุกท่าน 
ก้าวเดินในเส้นทางแห่งชีวิตและหน้าที ่การงาน ด้วยความ
มุ่งมั่น อดทน เปี่ยมด้วยความเข้มแข็งทั้งกายและใจเพื่อก้าวสู่
จุดหมายสูงสุดของชีวิต ด้วยความรู้ความสามารถตลอดจน
ความมีคุณธรรมและจริยธรรม ที่ได้รับไปช่วยในการปฏิบัติ
ภารกิจต่างๆให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี สร้างช่ือเสียง เกียรติยศ 
ทั้งแก่ตนเอง สถาบัน และประเทศชาติต่อไป 



 
  

 

คู่มือฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 

หน้า  ๑๑ 

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิชัย  นรากรณ์ 

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

 
 

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต  
และดุษฎีบัณฑิตทุกทา่น   

ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในการทำงาน  
และใช้ความรู้ ควบคู่กับคุณธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัยวรรณ ฉัตรธง 

คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 
 

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎี
บัณฑิต ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามทุกท่าน ที่สำเร็จ
การศึกษาและได้รับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 
2560– 2562 ซึ่งถือเป็นอีกก้าวหนึ่งของชีวิตที่มุ ่งมั่น ฝ่าฟัน 
และเรียนจนสำเร็จการศึกษา ตามที ่หมายมั ่นตั ้งปณิธานไว้  
ขอให้บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตใหม่นำความรู ้และ
ประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาเล่าเรียน ออกไปรับใช้สังคมให้
ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและสิ่งท่ีตั้งใจไว้  

ท้ายนี้ขออวยพรให้บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต
ทุกท่าน จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ความสำเร็จในหน้าที่
การงาน พร้อมท้ังสมปรารถนาในสิ่งดีงามตลอดไป 

 
 



 
  

 

คู่มือฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 

หน้า  ๑๒ 

 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.สนิท ปิ่นสกุล 

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

ในนามของคณะเทคโนโลย ีอ ุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกั บบ ัณฑิต 
มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที ่เข ้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2565  
ทุกๆ ท่าน การสำเร ็จการศึกษาเป็นความภาคภูม ิใจของตนเองและครอบครัว  

เป็นเครื่องหมายแห่งความมานะ พยายาม อันนำมาซึ่งความสำเร็จ แต่การประกอบ
อาชีพให้ประสบผลสำเร็จและเจริญก้าวหน้านั้น จะต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
อย่างต่อเนื่องและต้องยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมอย่างเคร่งครัด ตลอดจน
ช่วยเหลือพัฒนาท้องถิ่นสังคมและประเทศชาติเมื ่อมีโอกาส ให้สมกับเป็น
บัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น อย่างแท้จริง โอกาสนี้
ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งท่ีท่านเคารพบูชา โปรดประทาน
พรให้ท่านประสบความสุขและความเจริญตลอดไป 

 
 
 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์ 

คณบดคีณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น 
 

 
ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับบัณฑิตทุกท่าน  

ในโอกาสที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี
พุทธศักราช 2565 ความสำเร็จจากการศึกษานั้น นับเป็น
รางวัลแห่งความขยัน อดทน เป็นความภาคภูมิใจที่ควรค่า
แก่การจดจำยิ่งนัก ขอให้บัณฑิตนำวิชาความรู้ที่ได้รับไปใช้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อตนเองและประเทศชาติ  
และขออวยพรให้บัณฑิตทุกท่านประสบความสำเร็จตามที่
มุ่งหวังทุกประการ 
 
 



 
  

 

คู่มือฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 

หน้า  ๑๓ 

 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด วรรณพรศิริ 

คณบดคีณะพยาบาลศาสตร ์

 
 

 
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่านที่มีความมุ่งมั่น 

ในการศึกษาและเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสังคม 
และประเทศชาติ  ขอคุณงามความดีทั้งมวล 

จงดลบันดาลท่านให้ท่านและครอบครัว 
พบแต่ความสุขความเจริญสืบไป 

 
 
 
 

 
 

 

ดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร 

นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 

   

ในนามสมาคมศิษย์ เก ่ามหาว ิทยาลัยราชภัฏพิบ ูลสงคราม  
ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต และบัณฑิต
กิตติมศักดิ ์ทุกท่าน ในความมุ ่งมั ่นทุ ่มเท ที ่ประสบความสำเร็จจาก
การศึกษาเล่าเรียนและมีโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีนี้ 
 การรับพระราชทานปริญญาบัตร นับเป็นอีกก ้าวหนึ ่งของ
ความสำเร ็จทางด ้านการศ ึกษา แต ่การนำความร ู ้ ท ักษะ และ
ประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาเล่าเรียนไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต 
ที่สมบูรณ์แบบได้นั้น นับเป็นการประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าส่ิงอื่นใด 
ขอชื่นชมยินดีทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ 

  



 
  

 

คู่มือฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 

หน้า  ๑๔ 

 
 

นางสาวประนอม  หาญจริง 

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา 
 

ในนาม กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ขอแสดงความชื ่นชมยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต  
ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2565 ทุกท่าน  
 นับตั้งแต่ก้าวแรกที่ท่านได้เข้ามาเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ตลอดจนผ่านการพัฒนาอบรมทักษะวิชาการต่างๆ ควบคู ่ไปกับ 
การเรียน จนสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและสามารถ 
นำวิชาความรู ้ไปสร้างสรรค์คุณประโยชน์ให้เกิดขึ ้นแก่สังคมได้นั้น 
นับเป็นผลผลิตที่มีคุณค่า เป็นเกียรติและศักดิ ์ศรีของมหาวิทยาลัย 
อย่างยิ่ง ขอให้อวยพรให้บัณฑิตทุกท่าน จงประสบความสำเร็จในชีวิต 

  
 
 

 

 



 
  

 

คู่มือฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 

หน้า  ๑๕ 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

มาร์ชมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ทำนอง – คำร้อง : พรพิรุณ 

เรียบเรียง : สมชาย  รัศมี 

จังหวะ : มาร์ชร้องหมู ่

    
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ฟูเฟื่องเล่ืองชื่อลือนามทั่วสยามเกียรตินามขจร 
โดดเด่นศกัดิ์ศรดี้วยพระราชลัญจกร 

สัญลักษณ์งดงามบวรตราพระราชทานสำคัญ 
ที่สุดของความภูมิใจราชภัฏรักษาไว้มั่น 

เราจักกอปกิจการงานมุง่สร้างสรรค์บ้านเมืองของตน 
ถวายแด่ไท้มหาราชพระภูมิพล 

พระบารมีเลิศล้นคุ้มเกล้าผองชนทั่วทั้งแผ่นดิน 
เด่นธง..เขียวขาวโบกสะบัด 

ราวประกาศปรัชญาของเรามิสิ้น 
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพฒันาท้องถิ่น 

รำลึกถึงพระคุณแผ่นดินแดนถิน่แห่งวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลทุกคน 

ตั้งมั่นปฏิญาณตนจักเทดิทูนปิ่นกษัตริย์ขวัญ 
พระผู้ปกครองมวลพสกด้วยความเที่ยงธรรม์ 

ขอกราบพระยุคลบาทขวัญนวรัชจักรีทรงพระเจริญ 
  



 
  

 

คู่มือฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 

หน้า  ๑๖ 

 
 

 สีครุยวิทยฐานะ บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ระดับปรญิญาตรี 

 

 

ปริญญาบัญชีบัณฑิต 
สาขาวิชา  : การบัญชี  
ชื่อย่อ      : บช.บ. 
ชื่อสี        : สีฟ้าเทา  

 

ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา : รัฐศาตสตร์ 
ชื่อย่อ     : ร.บ.   
ชื่อสี       : สีเขียว  
 

 

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา  :  การศึกษา 
ชื่อย่อ      :  ค.บ.   
ชื่อสี        :  สีฟ้า  

 

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา : วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 
ชื่อย่อ     : ศป.บ.   
ชื่อสี       : สีแดงเลือดนก  
 

 

ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชา  : เทคโนโลยี 
ชื่อย่อ      : ทล.บ.  
ชื่อสี        : สีเงิน 

 

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา  : วิทยาศาสตร์ 
ชื่อย่อ      : วท.บ. 
ชื่อสี        : สีเหลือง 
 

 

ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา  :  นิติศาสตร์  
ชื่อย่อ      :  น.บ.  
ชื่อสี        :  สีขาว 

 

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา  : วิศวกรรมศาสตร์ 
ชื่อย่อ      : วศ.บ. 
ชื่อสี        : สีแดงเลือดหมู   
 

 

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา  :  นิเทศศาสตร์ 
ชื่อย่อ      :  นศ.บ.  
ชื่อสี        :  สีน้ำเงิน 

 

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา  :  ศิลปศาสตร์ 
ชื่อย่อ      :  ศศ.บ. 
ชื่อสี        :  สีแสด 
 

 

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชา  :  บริหารธุรกิจ 
ชื่อย่อ      :  บธ.บ. 
ชื่อสี        :  สีชมพู  

 

ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา : เศรษฐศาสตร์ 
ชื่อย่อ     : ศ.บ.  
ชื่อสี     : สีม่วงเม็ดมะปราง 
 
 
 
 



 
  

 

คู่มือฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 

หน้า  ๑๗ 

 
 

หมายเหต ุ ข้อมูลจาก งานบริการนักศึกษาและศษิย์เก่า กองพัฒนานักศึกษา http:sas.psru.ac.th 

 
 
 
 
 
 

 

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา  : พยาบาลศาสตร์ 
ชื่อย่อ      : พย.บ.  
ชื่อสี        : สีม่วง 
 
 

 

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา  : สาธารณสุขศาสตร์ 
ชื่อย่อ      : ส.บ.  
ชื่อสี        : สีชมพูอมส้ม 
 
 

 

ปริญญา 
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา  :  อุตสาหกรรมศาสตร์ 
ชื่อย่อ      :  อส.บ.  
ชื่อสี        :  สีแดง 

 

ปริญญา 
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา  :  สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ชื่อย่อ      :  สถ.บ.  
ชื่อสี        :  สีน้ำตาลไหม้ 
 

 

ปริญญา 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา  :  รัฐประศาสนศาสตร์ 
ชื่อย่อ      :  รป.บ.   
ชื่อสี        :  สีน้ำตาล 

     

ปริญญา 
สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา  :   
สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต 
ชื่อย่อ      :  สส.บ.  
ชื่อสี        :  สีแดงอมส้ม 

 
 

สีครุยวิทยฐานะ บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ระดับปรญิญาตรี 



 

คู่มือฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 

หน้า  ๑๗ 

 

 
  

การฝึกซ้อม 

ดุษฎีบัณฑิต  มหาบัณฑิต และบัณฑิต 

ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 



 

คู่มือฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 

หน้า  ๑๘ 

 

การฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร  

ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ 
ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๒  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ  มหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ส่วนทะเลแก้ว 

 

 
วันอังคารที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 
08.00 - 08.30 น.  บัณฑิตรายงานตัว ณ ห้องซ้อมกลุ่มย่อยท่ีกำหนด 
08.30 - 08.45 น.  แถวบัณฑิตเคลื่อนไปยังห้องซ้อมกลุ่มใหญ่ เพื่อเข้าร่วมพิธีเปิด 
08.45 - 09.00 น.  ชมวีดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย 
09.00 - 09.30 น.  พิธีเปิด (ห้องถ่ายทอดหลัก ห้องสโลป 800 ที่นั่ง) 
09.30 - 10.30 น.  - ชี้แจงขั้นตอนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

         (ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการแต่งกายและการเตรียมความพร้อมเข้ารับฯ) 
-ชมวีดิทัศน์การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และการสาธิต 

10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง ณ ห้องซ้อมกลุ่มย่อยที่กำหนด 
10.45 – 12.00 น.  การฝึกซ้อมกลุ่มย่อย 
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 น. การฝึกซ้อมกลุ่มใหญ่ตามห้องที่กำหนด 
14.30 – 14.45 น. รับประทานอาหารว่าง 
14.45 – 16.30 น. การฝึกซ้อมกลุ่มใหญ่ตามห้องที่กำหนด (ต่อ) 
 
16.30 น.  การฝึกซ้อมบัณฑิตทหาร ตำรวจ ที่ได้รับกระบี่ (นำกระบี่มาด้วย) 

ณ ห้อง PIBUL 301 อาคารพิบูลวิชญ์ 
 

16.30 น.  พิธีมอบเหรียญแก่บัณฑิตผู้มีผลการเรียนดีเยี่ยม 
ณ ห้อง PIBUL 800 อาคารพิบูลวิชญ์ 

 
หมายเหตุ : บัณฑิตปริญญาโท-ปริญญาเอก รายงานตัวที่ กองพัฒนานักศึกษา เวลา 09.30 น. 

     และฝึกซ้อม เวลา 10.00 - 12.00 น. 
 
การแต่งกายของบัณฑิต : 
- บัณฑิตชาย แต่งกายสุภาพ สวมเสื้อเชิ้ตมีปก รองเท้าคัทชูสีดำ 
- บัณฑิตหญิง แต่งกายสุภาพ สวมกระโปรงยาวคลุมเข่าแต่ไม่เกินครึ่งน่อง รองเท้าคัทชูสีดำ 
***ควรสวมรองเท้าคู่ท่ีจะใช้วันรับจริง*** 
 



 

คู่มือฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 

หน้า  ๑๙ 

 

 

วันพธุที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 
บัณฑิตกลุ่มภาคเช้า 
 
08.00 - 08.30 น.  บัณฑิตตั้งแถว และรายงานตัว ชั้น 1 หอประชุมศรีวชิรโชติ 
08.30 - 09.00 น.  แถวบัณฑิตเคลื่อนเข้าสู่หอประชุมศรีวชิรโชติ 
09.00 - 10.00 น.  การฝึกซ้อมรวมบัณฑิต 
10.00 - 10.30 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
10.30 - 12.00 น.  การฝึกซ้อมรวมบัณฑิต (ต่อ) 
12.00 - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 14.00 น.  ฝึกซ้อม ณ ห้องซ้อมกลุ่มใหญ่ 
14.00 - 14.30 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
14.30 - 16.30 น.  การฝึกซ้อมกลุ่มใหญ่ (ต่อ) 
 
บัณฑิตกลุ่มภาคบ่าย 
 
08.30 - 09.00 น.  บัณฑิตรายงานตัว ณ ห้องซ้อมกลุ่มย่อยท่ีกำหนด 
09.00 - 10.00 น.  การฝึกซ้อมกลุ่มใหญ่ 
10.00 - 10.30 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
10.30 - 12.00 น.  การฝึกซ้อมกลุ่มใหญ่ (ต่อ) 
12.00 - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องซ้อมกลุ่มย่อยที่กำหนด 
13.00 - 13.30 น.  บัณฑิตต้ังแถว และรายงานตัว ชั้น 1 หอประชุมศรีวชิรโชติ 
13.30 - 14.00 น.  แถวบัณฑิตเคลื่อนเข้าสู่หอประชุมศรีวชิรโชติ 
14.00 - 15.00 น.  การฝึกซ้อมรวมบัณฑิต 
15.00 - 15.30 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
15.30 - 16.30 น.  การฝึกซ้อมรวมบัณฑิต (ต่อ) 
 
หมายเหตุ : บัณฑิตปริญญาโท-ปริญญาเอก รายงานตัวที่ กองพัฒนานักศึกษา เวลา 09.30 น. 
ฝึกซ้อมภาคเช้า เวลา 10.00- 12.00 น. และฝึกซ้อมภาคบ่าย เวลา 13.00-16.00 น. 
 
การแต่งกายของบัณฑิต: 
 
- บัณฑิตชาย แต่งกายสุภาพ สวมเสื้อเชิ้ตมีปก รองเท้าคัทชูสีดำ 
- บัณฑิตหญิง แต่งกายสุภาพ สวมกระโปรงยาวคลุมเข่าแต่ไม่เกินครึ่งน่อง รองเท้าคัทชูสีดำ 
***ควรสวมรองเท้าคู่ท่ีจะใช้วันรับจริง*** 
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วันพฤหัสบดีที ่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 
บัณฑิตกลุ่มภาคเช้า บัณฑิตแต่งชุดครุยปริญญา (เสมือนวันรับจริง) 
 
07.30 - 08.00 น. บัณฑิตตั้งแถว และรายงานตัว ด้านหน้าหอประชุมศรีวชิรโชติ 
08.00 - 08.30 น.  แถวบัณฑิตเคลื่อนเข้าสู่หอประชุมศรีวชิรโชติ 
09.00 - 10.00 น. พิธีมุทิตาบัณฑิต และมอบเหรียญแก่บัณฑิตผู้มีผลการเรียนดีเยี่ยม 
10.00 - 12.00 น. การฝึกซ้อมบัณฑิตตามพิธีจริง และนัดหมาย 
12.00 - 13.00 น. พักรบัประทานอาหารว่าง 
13.00 - 16.30 น.  บัณฑิตถ่ายภาพหมู่  
 
หมายเหตุ : ผู้ได้รับปริญญาบัณฑิตกิตติมศักดิ์เข้าร่วมพิธีมุทิตาบัณฑิต  

    และฝึกซ้อมในภาคเช้า เวลา 08.00-12.00 น. 
 

บัณฑิตกลุ่มภาคบ่าย  บัณฑิตแต่งชุดครุยปริญญา  (เสมือนวันรับจริง) 
 
08.30 - 12.00 น.  บัณฑิตถ่ายภาพหมู่  
11.00 - 12.00 น.  พักรับประทานอาหารว่าง  
13.00 - 13.30 น.  บัณฑิตตั้งแถว และรายงานตัว ชั้น 1 หอประชุมศรีวชิรโชติ  
13.30 - 14.00 น. แถวบัณฑิตเคลื่อนเข้าสู่หอประชุมศรีวชิรโชติ 
14.00 - 14.30 น. พิธีมอบเหรียญแก่บัณฑิตผู้มีผลการเรียนดีเยี่ยม  
14.30 - 16.30 น.  การฝึกซ้อมบัณฑิตตามพิธีจริง และนัดหมาย  
 
หมายเหตุ : บัณฑิตปริญญาโท-ปริญญาเอก ถ่ายภาพหมู่ภาคเช้า และภาคบ่าย  

     ตามกำหนดการตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด  
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กำหนดการ 

พิธีประกาศเกียรติคุณ มอบครุยปรญิญาบัตรบัณฑติกิตติมศักดิ์ และพิธีมุทิตาบัณฑิต 

วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 

ณ หอประชุมศรวีชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

 ------------------------------ 

บัณฑิตกลุ่มภาคเชา้ 

07.30 น. บัณฑิตตัง้แถวและรายงานตัว ณ บริเวณดา้นหนา้หอประชุมศรีวชริโชติ 

08.00 น. แถวบัณฑิต เคลื่อนเข้าสู่หอประชุม 

09.00 น. พธีิประกาศเกียรตคิุณ มอบครุยปริญญาบัตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และพิธีมุทิตาจิต 

- นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพบูิลสงคราม จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 

   และเปิดกรวยถวายราชสักการะ  และมอบครุยปริญญาบัณฑติกิตตมิศักดิ์ 

- อธิการบดีมหาวทิยาลัยราชภัฏพบูิลสงคราม มอบช่อดอกไม้บัณฑิตกิตติมศักดิ ์

- ผู้แทนบัณฑิตกิตติมศักดิ์กล่าวแสดงความรู้สกึ 

- ผู้ว่าราชการจังหวัดพษิณโุลก กล่าวความยนิดกีับบัณฑิตใหม ่

- อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพบูิลสงคราม กล่าวปัจฉิมโอวาท 

- นายกสมาคมศิษย์เก่า กลา่วตอ้นรับ (การเข้าเป็นสมาชกิสมาคมศษิย์เก่า) 

- ผู้แทนบัณฑิตกล่าวแสดงความรู้สกึ 

- บัณฑิตร่วมร้องเพลงมาร์ชมหาวทิยาลัยราชภัฏพบูิลสงคราม 

10.00 น. เสร็จพิธี 

 

บัณฑิตกลุ่มภาคบ่าย 

13.00 น. บัณฑิตตัง้แถวและรายงานตัว ณ บริเวณดา้นหนา้หอประชุมศรีวชริโชติ 

13.30 น. แถวบัณฑิต เคลื่อนเข้าสู่หอประชุม 

14.00 น. พธีิมุทิตาจิต 

- นายกสภามหาวทิยาลัยราชภัฏพบูิลสงคราม จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปิดกรวยถวายราชสักการะ   

- อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพบูิลสงคราม กล่าวปัจฉิมโอวาท 

- และกล่าวแสดงความยนิดกีับบัณฑิตใหม ่

- นายกสมาคมศิษย์เก่า กลา่วตอ้นรับ (การเข้าเป็นสมาชกิสมาคมศษิย์เก่า) 

- ผู้แทนบัณฑิตกล่าวแสดงความรู้สกึ 

- บัณฑิตร่วมร้องเพลงมาร์ชมหาวทิยาลัยราชภัฏพบูิลสงคราม 

14.30 น. เสร็จพิธี 
-----------------------------------------------------------------------------------  

การแต่งกายผูเ้ข้าร่วมพิธี  

ชาย :  ชุดสากลนิยม  และสวมครุยวิทยฐานะ  (ถา้มี) 

หญิง :  ชุดสุภาพ  และสวมครุยวิทยฐานะ  (ถ้ามี) 
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กำหนดการถ่ายภาพหมู่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร (วันซ้อมใหญ่) 

ปีการศึกษา 2560-2562 
วันพฤหัสบดี ที่ 22 ธนัวาคม 2565    

 

 

บัณฑิตเตรียมความพร้อม ณ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว 
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หมายเหตุ       

- กรุณามาเข้าแถวเพ่ือถ่ายรูปก่อนเวลาอย่างน้อย 15 นาที เพื่อจัดแถวตามความสูง    
- ใช้เวลาแต่ละกลุ่ม 30 นาที  (เวลาที่ใช้ถ่ายจริงประมาณ 20 นาทีต่อกลุ่ม)     
- แสตนด์ในการถ่ายใช้ 2 แสตนด์  ถ่ายพร้อมกัน แต่ละแสตนด์ จะตัดจำนวนบัณฑิตตามที่กำหนดไว้  
- บริเวณสถานทีถ่่ายรูป  อยู่ที่หน้าหอประชุม       
- ช่วงรอถ่ายภาพหมู่ หากมีเวลามาก บัณฑิต สามารถไปพักรับประทานอาหารก่อนได้  และอยู่ในบริเวณที่ได้ยิน
เสียงประกาศ       
- ไม่ควรมาช้าเพราะจะทำให้เพ่ือนบัณฑิต รอคอย และเป็นการไม่ให้เกียรติตนเองและผู้อ่ืน 
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พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 

ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
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ตารางกำหนดการ 
งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๒ 

ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ (จำนวน ๘ วัน ๑๕ รอบ) 
 
 

วันที ่ เวลา มรภ. 

ประมาณการจากยอดรับของมหาวทิยาลัย 70% 

ระดับ รวม 

ป.เอก ป.

โท 

ป.ตรี เฉพาะแห่ง ต่อรอบ ต่อ ม. 

วันอังคารท่ี 

20 ธันวาคม 2565 

10.00 น. เชียงใหม ่ 0 0 2567 2567 2567 

7955 14.00 น. เชียงใหม ่ 18 86 2494 2598 2598 

วันพุธท่ี 

21 ธันวาคม 2565 

10.00 น. เชียงใหม ่ 0 0 2790 2790 2790 

14.00 น. เพชรบูรณ์ 14 37 3047 3098 3098 3098 

วันพฤหัสท่ี 

22 ธันวาคม 2565 

10.00 น. นครสวรรค์ 0 0 2548 2548 2548 4823 

14.00 น. นครสวรรค์ 24 176 2075 2275 2275 

วันศุกร์ท่ี 

23 ธันวาคม 2565 

10.00 น. อุตรดิตถ์ 0 0 2876 2876 2876 5934 

14.00 น. อุตรดิตถ์ 12 170 2876 3058 3058 

วันเสารท์ี ่

24 ธันวาคม 2565 

10.00 น. พิบูลสงคราม 0 0 2351 2351 2351 4860 

14.00 น. พิบูลสงคราม 33 131 2345 2509 2509 

วันอาทติย์ท่ี 

25 ธันวาคม 2565 

10.00 น. เชียงราย 0 0 2440 2440 2440 7335 

14.00 น. เชียงราย 55 249 2158 2462 2462 

วันจันทร์ท่ี 

26 ธันวาคม 2565 

10.00 น. เชียงราย 0 0 2433 2433 2433 

14.00 น. ลำปาง 11 88 3199 3298 3298 3298 

วันอังคารท่ี 

27 ธันวาคม 2565 

10.00 น. กำแพงเพชร 39 46 3247 3332 3332 3332 

รวม 206 983 39446 40635 40635 16963 
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บทที่ ๑ การฝึกซ้อมบัณฑิต 
 

๑.๑ การฝึกซ้อมบัณฑิต 

เมื่อนายกสภาเร่ิมกล่าวรายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ให้ผู้กำกับแถวบัณฑิต แถวที่ 1  
และบัณฑิตทั้งแถวลุกขึ้นยืน 
1.1 เมื่อบัณฑิตได้ยินนายกสภา กล่าวว่า “กราบเรียน” ให้บัณฑิตยืนขึ้นพร้อมกัน 
1.2 เมื่อได้ยินคำว่า “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ให้บัณฑิตถวายความเคารพพร้อมกัน แล้วให้เดินไปยืนที่เชิงบันได

จุดขึ้นรับ ด้านซ้ายมือ เพื่อเตรียมขึ้นรับพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตคนแรกยืนรอ ที่บันไดขั้นบนสุด 
 
เมื่ออธิการบดีเร่ิมกราบเรียนเบิกผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
2.1 ให้บัณฑิตคนแรก เดินขึ้นเวที หยุดถวายความเคารพ (โค้งคำนับ) ณ จุดที่ 1 และเดินต่อไป ณ จุดที่ 14 (หน้าพระ

ราชอาสน์) 
2.2 บัณฑิตคนที่ 2 ถึงบัณฑิตคนที่ 14 เดินตาม และหยุดที่จุด 13, 12 ….ตามลำดับ 
2.3 เมื่ออธิการบดี ขานชื่อบัณฑิตคนแรก ให้บัณฑิตทำความเคารพ และเดินเข้าสู่จุดที่ 15 (ไม่ต้องถวายความเคารพที่ 

จุด 15)  และรับพระราชทานปริญญาบัตร 
 
เมื่อบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรแล้ว 
3.1 ให้ถอยหลังเฉียง 45 องศา 3 ก้าวยาวๆ พร้อมกับม้วนข้อมือที่ถือปริญญาบัตรแนบอก 
3.2 ถวายความเคารพ (โค้งคำนับ) และหมุนตัวด้านขวา เดินแขนแนบลำตัวเพื่อลงจากเวที 
3.3 ขณะลงบันได เดินชิดซ้าย  
เมื่ออธิการบดีขานชื่อบัณฑิตคนแรกเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (บัณฑิตในห้องพิธีปรบมือ) บัณฑิตคนต่อไป ก้าวเข้า

จุดด้านหน้าพร้อมกัน (บัณฑิตถวายความเคารพ ณ จุดที่ 14 และ 16 เท่านั้น) 
เมื่อบัณฑิตลงจากเวที เดินถึงแถวที่นั่งของตน ให้กลับหลังหันหน้าสู่เวที ถวายความเคารพ และเดินเข้าแถวที่นั่ง ไปยังที่นั่ง

ของตน ถวายความเคารพและนั่งลง  
 
การปรบมือของบัณฑิต 
4.1 ปรบมือให้แก่บัณฑิตกิตติมศักดิ์ทุกท่านขณะที่รับพระราชทานปริญญาบัตร 
4.2 ปรบมือให้แก่บัณฑิตคนแรกของมหาวิทยาลัย 
4.3 ปรบมือให้แก่บัณฑิตคนสุดท้ายของรอบ 
เมื่อบัณฑิตคนสุดท้ายของแต่ละแถวเดินออกจากแถวเพื่อเดินขึ้นรับพระราชทานปริญญาบัตรให้ผู้กำกับแถวบัณฑิต แถว

ต่อไป ลุกขึ้นให้สัญญาณ บัณฑิตทั้งแถวลุกขึ้น และถวายความเคารพพร้อมกัน และเดินออกจากแถวที่นั่งเตรียม ขึ้น
รับพระราชทานปริญญาบัตรต่อไป 

 
ชว่งพักพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
5.1 การเปลี่ยนมหาวิทยาลัยที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในช่วงพักให้บัณฑิตคนแรกรอที่บันไดจุดขึ้นรบัขั้นบนสุด 

เมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฎกราบเรียนรายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี เริ่มกราบ
เรียนเบิกผู้สำเร็จการศึกษา ให้บัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรตามลำดับ 

5.2 ให้บัณฑิตคนแรกในช่วงต่อไปยืนรอที่บันไดจุดขึ้นรับขั้นบนสุด เมื่อผู้ขานนามบัณฑิตกล่าวกราบเรียน บัณฑิตคนแรก
ถวายความเคารพที่จุดที่ 1 แล้วเดินไปหยุดรอที่จุดที่ 14 เมื่อผู้ขานนามบัณฑิตอ่านชื่อบัณฑิตให้บัณฑิตถวายความ
เคารพที่จุดที่ 14 แล้วเดินเข้ารับในจุดที่ 15 
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เมื่อบัณฑิตคนสุดท้ายของรอบลงจากเวที ถึงจุดที่ได้ซักซ้อมไว้ (ประมาณเสาที่สองของห้องพิธี) 
6.1 ตัวแทนบัณฑิต ผู้ทำหน้าที่กล่าวนำคำปฏิญาณยืนขึ้น ถวายความเคารพ แล้วเดินไปหน้าเวที (ที่ตั้งไมโครโพน) 
6.2 เมื่อเดินไปถึงแถวแขกผู้มีเกียรติ ให้หยุดเล็กน้อย (เพื่อเป็นสัญญาณให้บัณฑิตและบัณฑิตกิตติมศักดิ์ยืนขึ้น) 
6.3 ผู้แทนบัณฑิตถึงที่ตั้งไมโครโฟน ผู้แทนบัณฑิต บัณฑิตและบัณฑิตกิตติมศักดิ์ถวายความเคารพ เมื่อกล่าว คำปฏิญาณ

สิ้นสุดลง บัณฑิตและบัณฑิตกิตติมศักดิ์ถวายความเคารพ 
6.4 ผู้แทนบัณฑิตถอยหลัง 2 ก้าว ถวายความเคารพ และหมุนตัวทางขวากลับเข้าที่ 
บัณฑิตและบัณฑิตกิตติมศักดิ์ถวายความเคารพ 
อาจารย์ บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ และแขกผู้มีเกียรติ ยืนตรงถวายความเคารพ บัณฑิต บัณฑิตกิตติมศักดิ์ อาจารย์ 

บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ และแขกผู้มีเกียรติ ยืนตรงรอส่งผู้แทนพระองค์ 
7.1 ผู้แทนพระองค์ออกจากห้องรับรองที่ บัณฑิตและบัณฑิตกิตติมศักดิ์ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ด้วยเสียงอันดัง และ

พร้อมเพรียงกัน   
 - เสร็จสิ้นพิธีพระราชทานปริญญาบัตร - 
 
หมายเหตุ  การให้สัญญาณของผู้กำกับแถวบัณฑิต กระทำดังนี้ 
๑. ยืนตรงถวายความเคารพ แล้วก้าวไปข้างหน้า ๑ ก้าว 
๒. ยื่นมือขวา (หงายมือ) เป็นสัญญาณให้บัณฑิตทั้งแถวยืนขึ้นพร้อมกัน 
๓. คว่ำมือ และลดมือลง เป็นสัญญาณให้บัณฑิตทั้งแถวถวายความเคารพพร้อมกัน 
๔. ถอยหลังมาหยุด ณ หัวแถวลัดมา เพื่อหลีกทางให้บัณฑิตเดินออกจากแถวที่นั่ง 
๕. เมื่อบัณฑิตเดินออกจากแถวที่นั่งหมดแล้ว ก้าวเข้าจุดเดิม ถวายความเคารพ และนั่งลง 
 

๑.๒ รายละเอียดประกอบการฝึกซ้อม 
๑) จุดบนเวทีทั้งหมด ๑๖ จุด แต่ละจุดมีระยะห่างกันประมาณ ๙๐ เซนติเมตร  
๒) จุดที่ ๑๕ จะเป็นจุดที่บัณฑิตจะรับพระราชทานปริญญาบัตร อยู่ห่างจากพระแท่นประมาณ ๔๕ 

เซนติเมตร  
๓) จุดบนเวทีจะเรียงในลักษณะ ดังนี้ 

 จากภาพ จุดที่ ๑ ถึง ๑๒ เป็นแนวเส้นตรงเดียวกัน จากจุดที่ ๑๒ เริ่มเลี้ยวเข้าจุดที่ ๑๓ จากจุดที่ 
๑๓ เริ่มเฉียงเข้าสู่จุดที่ ๑๔ จุดที่ ๑๔ และจุดที่ ๑๕ อยู่แนวเส้นตรงเดียวกันจาก พระแท่นที่ประทับ และจุดที่ 
๑๖ เป็นแนวเส้นเฉียง ๔๕ องศา   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จุดที่ ๑           จุดที่ ๑๒     

 

๑๘๐ ซม. 
จุดที่ ๑๕ กำหนดเป็นรูปสีเ่หลีย่มสองรูปสองสีซ้อนทับกัน   

จุดที่ ๑๖ ก้าวเฉียงออกด้วยขาขวา ๓ ก้าวยาวๆ 
(ไม่มีกำหนดบนเวที) 

จุดที่ ๑๔ กำหนดเป็นรูปกากบาท 

จุดที่ ๑๓ 

พระแท่นสูง ๑.๒๑ ซม.  

๙๐ ซม. 
๙๐ ซม. 

ห่างจากพระแท่นประมาณ ๔๕ ซม.  

จุดที่ ๑ – ๑๒ หา่งจุดละ ๙๐ ซม. 

๙๐ ซม. 

๙๐ ซม. 
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๔) การเดินเข้าสู่จุดแต่ละจุด ให้บัณฑิตทุกคนบนเวทีเริ่มเดินพร้อมกัน เมื่อผู้ขานชื่อบัณฑิตขานคำว่า “นาย” 
“นาง” “นางสาว” หรือตำแหน่ง ยศ ให้บัณฑิตเดิน ๒ ก้าว อย่าเดินก้าวเดียว (โดยเฉพาะบัณฑิตชาย) จะ
ทำให้มองดูเหมือนลักษณะกบกระโดด ให้ใช้จังหวะก้าวเท้าซ้าย ขวา ชิดในแต่ละจุด การเดินบนเวทีต้อง
เดินหน้าตรง แขนแนบลำตัว ไม่แกว่งแขน 

๕) การยืน ณ จุดต่างๆ บนเวที ให้ยืนเท้าชิดหันหน้าตรงสู่จุดแต่ละจุด กรณีที่จุดต่อไป หน้าบัณฑิตว่างอยู่
หลายจุด ให้เดินผ่านจุดว่างโดยไม่หยุดยืน การหยุดยืนให้หยุดที่จุดถัดจากจุดที่มีบัณฑิตยืนอยู่เสมอ 

๖) การเดินบนเวทีเดินหน้าตรง แขนแนบลำตัว (ไม่แกว่งแขน) 
๗) บัณฑิตถวายความเคารพจุดที่ ๑๔ และจุดที่ ๑๖ (ไม่จำเป็นต้องพร้อมกัน) 
๘) วิธีถวายความเคารพ ให้บัณฑิตทุกท่าน ยืนชิดเท้า โค้งลำตัวตั้งแต่เอวขึ้นไป ก้มศีรษะ มองปลายเทา้แล้ว 

เงยหน้าให้อยู่ในท่าตรง 
๙) วิธีถือปริญญาบัตร ถือปริญญาบัตรด้วยมือขวาแนบอก ข้อศอกติดลำตัว ปริญญาบัตรขนานกับลำตัวใน

แนวตรง และจะต้องถืออยู่ตลอดเวลาที่อยู่ในห้องพิธี 
 

 
 
หมายเหต ุ  

การถวายความเคารพของบัณฑิตหญิงที่ต้องถอยสายบัวให้เร็ว กระทำได้ ดังนี้ 
๑. เมื่อเดินจาก จุดที่ ๑๓ เข้าจดุที่ ๑๔ ให้ใช้จังหวะซ้าย ขวา ย่อ แทนการใช้จังหวะ ซ้าย ขวา ชิด 

ปัดเท้าหลังเล็กน้อย  
๒. ต่อจากนั้นให้ใช้ขาซ้ายที่ปัดอยู่ข้างหลังท่ีจุดที่ ๑๔ ก้าวมาข้างหน้าติดต่อกัน               

เป็นจังหวะซ้าย ขวา ชิด พร้อมกับเอางานและรับพระราชทานปริญญาบัตร 
๓. ระหว่างการฝึกซ้อมบนเวทีก่อนพิธีจริง ให้มหาวิทยาลัยเตรียมอาจารย์หรือบุคลากรฝ่ายฝึกซ้อม

ดูแลบัณฑิต ๖ จุด ดังนี้ 
  จุดที่ ๑ บันไดทางข้ึนเวที ๑ คน 
  จุดที่ ๒ ดูแลการเดินแต่ละจุดบนเวที ๑ คน 
  จุดที่ ๓ ดูแลจุดทำความเคารพและจุดรับ ๑ คน 
  จุดที่ ๔ ดูแลการลงบันได ๑ คน 
  จุดที่ ๕ ดูแลก่อนเข้าสู่แถวท่ีนั่งไม่ให้เกิดการติดขัด ๑ คน 
  จุดที่ ๖ ดูแลการก้าวข้ามลาดพระบาท ๑ คน 
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๑.๓ คำกล่าวปฏิญาณตนของบัณฑิตผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร  

 
คำปฏิญาณของบัณฑิต (ประธานองคมนตรี แทนพระองค์) 

ให้เริ่มกล่าวคำปฏิญาณหลังจากประธานพร้อมแล้ว 
(ผู้แทนบัณฑิตกล่าวคนเดียว) 

กราบเรียน พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ข้าพเจ้า ขออนุญาต / นำบัณฑิตที่เข้ารับปริญญาบัตรในวันนี้ / กล่าวคำปฏิญาณดังต่อไปนี้ 

 
(บัณฑิตกล่าวตามพร้อมกัน) 

ข้าพเจ้า /..................................................... (กล่าวชื่อของตนเองทุกคน)……………………………………………… 
ขอกล่าวคำปฏิญาณต่อที่ประชุม / อันมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือ /ประธานองคมนตรีผู้แทนพระองค์/ 
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ / และคณาจารย์ / ซึ่งชุมนุมพร้อมกัน ณ ที่นี้ว่า / 

1. ข้าพเจ้าจักเทิดทูนชาติ / ศาสนา / พระมหากษัตริย์ / อันเป็นหลักเพ่ือความวัฒนาถาวร 
ของประเทศชาติ และประชาชนชาวไทย / 

2. / ข้าพเจ้าจักบำเพ็ญตนเป็นพลเมืองดี / สมกับเป็นผู้มีวัฒนธรรมและศีลธรรม / ใช้ความรู้ที่ 
ได้รับมาในทางที่ชอบ / ประกอบการงานในหน้าที่ด้วยสุจริตธรรม / และใฝ่หาความรู้อยู่เสมอ / 

3. / ข้าพเจ้าจักรักษาไว้ / ซึ่งศักดิ์และสิทธิ์แห่งปริญญาโดยเคร่งครัด/ จักเคารพนับถืออาจารย์ / 
และเทิดทูนเกียรติแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสืบไป  
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๑.๔ ลำดับขั้นตอนการตรวจสอบ COVID-๑๙  

 

ขั้นตอนที่ ๑ จุดวัดอุณหภูมิ 
- บัณฑิตเข้าแถวเพื่อรอวัดอุณหภูมิ และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์  

โดยเข้าแถวตรงระเบียงทางเดินก่อนเข้าอาคารบริหารกลาง 
 

ขั้นตอนที่ ๒ จุดลงทะเบียน 
- บัณฑิตวัดอุณหภูมิเรียบร้อยแล้ว แสดงบัตรบัณฑิต ให้เจ้าหน้าที่เพื่อลงทะเบียน 

 
ขั้นตอนที่ ๓ จุดรับชุดตรวจ ATK 

- บัณฑิตเข้าแถวเพื่อรับชุดตรวจ ATK จากเจ้าหน้าท่ี 
 

ขั้นตอนที่ ๔ จุดรับการตรวจ 
- บัณฑิตรับการตรวจและรอเจ้าหน้าที่อ่านผล ภายใน 10 นาท ี

(*การตรวจ ATK ยึดผลตรวจแรกเท่านั้น) 
 

ขั้นตอนที่ ๕ จุดติดสติกเกอร์ 
- บัณฑิตรับการติดสติกกอร์ 

- กรณีผลเลือดเป็นลบ ให้ติดสติกเกอร์และเดินออกไปบันไดชั้นที่ ๑ 
- กรณีผลเลือดเป็นบวก ให้บัณฑิตแจ้งเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย 

แล้วเดินทางกลับภูมิลำเนา 
 

หมายเหตุ :  หากผลเป็นบวก งดให้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
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๑.๕ ลำดับขั้นตอนการนำบัณฑิตเข้าสู่หอประชุม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*รอบเช้า 05.30-07.30 น. 
*รอบบ่าย 08.00-10.00 น. 
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ลำดับขั้นตอนการนำบัณฑิตเข้าสู่หอประชุม 
 
 

ขั้นตอนที่ ๑ 
บัณฑิตทุกคนเข้าตรวจโควิด-๑๙ (COVID-๑๙) ตามกระบวนการทุกขั้นตอน  

พร้อมติดสต๊ิกเกอร์ผ่านการตรวจ 
รอบเช้า เวลา ๐๕.๓๐–๐๗.๓๐ น. ณ อาคารอำนวยการและบริหารกลาง 
รอบบ่าย เวลา ๐๘.๐๐-๑๐.๐๐ น. ณ อาคารอำนวยการและบริหารกลาง 

 
ขั้นตอนที่ ๒ 

ขนส่งบัณฑิตจากอาคารอำนวยการและบริหารกลาง มายังอาคารโหลดบัณฑิต  
โดยรถรางของมหาวิทยาลัย 

 
ขั้นตอนที่ ๓ 

เรียกแถวบัณฑิต ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิต พร้อมตรวจความเรียบร้อยบัณฑิต  
อาทิ การแต่งกาย  ทรงผม  รองเท้า กระบี่ ฯลฯ 
พร้อมติดสต๊ิกเกอร์ของฝ่ายรักษาความปลอดภัย 
รอบเช้า เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ อาคารโหลดบัณฑิต 
รอบบ่าย เวลา ๑๑.๓๐ น. ณ อาคารโหลดบัณฑิต 

 
ขั้นตอนที่ ๔ 

ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตก่อนเข้าหอประชุม ทั้ง 2 ประตู 
 
 

ขั้นตอนที่ ๕ 
บัณฑิตเริ่มเดินแถวเข้าหอประชุมโดยผ่านเคร่ืองตรวจโลหะของฝ่ายรักษาความปลอดภัย 

 
ขั้นตอนที่ ๖ 

ตรวจสอบจำนวนบัณฑิตแต่ละแถว และเข้านั่งประจำที่ภายในหอประชุม 
เพื่อรับพระราชทานปริญญาบัตร 

 
รอบแรก เข้ารับ เวลา ๑๐.๐๐ น.  
รอบสอง เข้ารับ เวลา ๑๔.๐๐ น.  
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แผนผังการจัดที่นั่งบัณฑิต 

ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 



 

คู่มือฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 

หน้า  ๓๙ 

 

แผนผังสถานที่เรียกแถวบัณฑิต 
 

แผนผังสถานที่เรียกแถวบัณฑิต 

บริเวณอาคารเอนกประสงค์ ด้านข้างหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ 
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๑.๖ การจัดที่นั่งบัณฑติและการนำบัณฑิตเข้าหอประชุม 

๑) การจัดที่นั่งบัณฑิต ให้บัณฑิตนั่งฝั่งด้านซ้ายห้องพิธี แถวที่ ๑ ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต  นั่งฝั่งขวา
ห้องพิธี แถวที่ ๑ ดังภาพ 

 
ท่ีนั่ง บัณฑิตกิตติมศักด์ิ และญาต ิ  อาจารย์นั่งแถวหน้า 
      อาจารย์หรือบุคลากรผู้กำกับแถวบัณฑิต 

แถวท่ี ๑ บัณฑิต  ดุษฎีบัณฑิต และ มหาบัณฑิต 
แถวท่ี ๒ บัณฑิต  บัณฑิต 

 
๒) เมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยเริ่มกราบเรียนรายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย 

๒.๑) ให้ผู้กำกับแถวบัณฑิตแถวที่ ๑ และ บัณฑิตแถวที่ ๑ ลุกขึ้น ถวายความเคารพพร้อมกัน 
๒.๒) บัณฑิตเดินไปยืนที่บันไดจุดข้ึนรับด้านซ้ายห้องพิธี 
๒.๓) ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต เดินตามบัณฑิตมาหยุดที่เก้าอี้ตัวแรกของฝั่งด้านซ้ายของห้องพิธี 

๓) บัณฑิตคนแรกยืนรอที่บันไดจุดข้ึนรับขั้นบนสุด  
๔) อธิการบดีเริ ่มกราบเรียนเบิกนายกสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเข้ารับพระราชทาน

ปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิต และปริญญาบัตรมหาบัณฑิต 
๕) เมื่ออธิการบดีและคณะเริ่มกราบบังคมทูลเบิกผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

๕.๑)  ให้บัณฑิตคนแรก เดินขึ ้นเวที หยุดถวายความเคารพ ณ จุดที่ ๑ แล้วเดินต่อไปยืนตรง  
จุดที่ ๑๔ (หน้าที่ประทับ) บัณฑิตคนที่ ๒-๑๔ เดินตามไปหยุดที่ จุดที่ ๑๓, ๑๒, ... ตามลำดับ 
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บทที่ ๒  การแต่งกายและข้อปฏิบัต ิ
 

 
 
 

๒.๑ การแต่งกายของอาจารย์และบุคลากร 

๑) ผู้ปฏิบัติหน้าที่ภายในอาคารพิธี สวมเคร่ืองแบบชุดปกติขาว  หรือชุดขอเฝ้า 
๒) ผู้ปฏิบัติหน้าที่กำกับแถวบัณฑิต  และนั่งเป็นเกียรติ สวมเครื่องแบบชุดปกติขาวหรือชุดขอเฝ้า 

หรือชุดสูทสีกรมท่า และสวมครุยวิทยฐานะ 
๓) รวบผมให้เรียบร้อย  ไม่ไว้หนวดเครา 
๔) สวมรองเท้าคัทชูหนังหุ้มส้นสีดำล้วน ไม่มีลวดลายและไม่เปิดหัว หรือเครื่องตกแต่งโลหะ และสวม

ถุงน่องสีเนื้อชนิดเต็มตัว 
๕) ติดบัตรอนุญาต 
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๒.๒ การแต่งกายของแขกผู้มีเกียรติ 

๑) ชาย 

• สวมเครื่องแบบชุดปกติขาว หรือชุดขอเฝ้า หรือชุดสากลนิยม  สวมครุยวิทยฐานะ (ถ้ามี) 

• ไม่นำกระเป๋าเข้าภายในอาคาร และห้องพิธี 

• ปิดโทรศัพท์มือถือ 

• ติดบัตรอนุญาต 
 

๒) หญิง 

• เครื่องแบบชุดปกติขาว หรือชุดขอเฝ้า หรือชุดไทยพระราชทาน หรือชุดสากลนิยม 

• รองเท้าหนัง หุ้มตลอดเท้า สีดําาล้วนไม่มีลวดลาย และเครื่องตกแต่งโลหะ 

• ถุงน่องสีเนื้อชนิดเต็มตัว 

• ครุยวิทยฐานะ (ถ้ามี) 

• ติดบัตรอนุญาต 

• ไม่นำกระเป๋าเข้าภายในอาคาร และห้องพิธี 
• ปิดโทรศัพท์มือถือ 
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๒.๓ การแต่งกายของบัณฑิต  

 

๑) บัณฑิตที่ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 
บัณฑิตชาย 

• ผมทรงสุภาพ ไม่มีหนวดเครา 

• เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว ไม่มีลวดลาย คอเชิ้ตปลายแหลม ตัวเสื้อยาวเลยสะเอว ขนาดที่ขอบกางเกง
ทับได้เรียบร้อย สวมเสื้อไว้ในกางเกง 

• สูทแบบสากล ทรงสุภาพ สีกรมท่า 

• กางเกงขายาวแบบสากล ทรงสุภาพ เนื้อผ้าเรียบ สีเดียวกับสูท 

• เนคไทสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย (ตามแบบมหาวิทยาลัยกำ หนด) 

• เข็มขัด สายเข็มขัด สัญลักษณ์มหาวิทยาลัย (ตามแบบมหาวิทยาลัยกำหนด) 

• ถุงเท้าสีดำ ไม่มีลวดลาย 

• รองเท้าหนัง หุ้มตลอดเท้า สีดำล้วนไม่มีลวดลายและเครื่องตกแต่งโลหะ 

• สวมครุยวิทยฐานะตามวุฒิการศึกษา (ความยาวประมาณครึ่งน่อง) 

• ติดบัตรประจำตัวบัณฑิตที่หน้าอกด้านขวา (ต่ำกว่าเข็มวิทยฐานะ) 
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บัณฑิตหญิง 

• เกล้าผม หรือรวบให้เรียบร้อย 

• เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาวไม่มีลวดลายและรัดตึง มีความหนาพอสมควร ปกเสื้อคอเชิ้ตปลายแหลม ตัว
เสื้อยาวเลยสะเอว ขนาดที่กระโปรงทับได้เรียบร้อย กลัดกระดุม ดุนตรามหาวิทยาลัย ทุกเม็ด (รวม
คอเสื้อ) และติดเข็มตรามหาวิทยาลัย 

• กระโปรงทรงเอ เนื้อผ้าเรียบ สีกรมท่า ยาวคลุมเข่า 

• เข็มขัด สายเข็มขัด สัญลักษณ์มหาวิทยาลัย (ตามแบบมหาวิทยาลัยกำหนด) 

• ถุงน่องสีเนื้อไม่มีลวดลาย ชนิดเต็มตัว 

• รองเท้าหนัง หุ้มตลอดเท้า สีดำล้วนไม่มีลวดลายและเครื่องตกแต่งโลหะ 

• สวมครุยวิทยฐานะตามวุฒิการศึกษา (ความยาวประมาณครึ่งน่อง) 

• ติดบัตรประจำตัวบัณฑิตไว้ท่ีหน้าอกด้านขวา (ต่ำกว่าเข็มวิทยฐานะ) 

• บัณฑิตที่ต้องสวมชุดคลุมท้อง ให้ใช้เสื้อคอเชิ้ต สีขาว ต่อกับกระโปรงสีกรมท่า ติดซิปหลัง 
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ตัวอย่างการแต่งการสำหรับบัณฑิตที่ตั้งครรภ์ 

บัณฑิตหญิงที่ต้องสวมชุดคลุมท้อง  ให้ใช้เสื้อสีขาวคอเชิ้ตเย็บต่อกับกระโปรงสีกรมท่า ติดซิปหลังตัวเสื้อ
ผ่าหน้า ติดกระดุมเครื่องหมายมหาวิทยาลัย สวมครุยวิทยฐานะตามสาขาวิชา รองเท้าส้นต่ำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างการแต่งกายสำหรับบัณฑิตมุสลิม 

บัณฑิตหญิงที่เป็นมุสลิมให้แต่งกายชุดหิญาบได้ โดยสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาวมีรัดข้อมือ สวมกระโปรงสี
ดำยาว ผ้าคลุมศีรษะสีดำและสวมครุยวิทยฐานะทับ 
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๒) บัณฑิตที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 

 
 

ข้าราชการพลเรือน 

• สวมเคร่ืองแบบชุดปกติขาว ไม่สวมหมวก 

• สวมครุยวิทยฐานะตามวุฒิการศึกษา (ความยาวของครุยประมาณครึ่งน่อง) 

• ติดบัตรประจำตัวบัณฑิตไว้ที่หน้าอกด้านขวา  (ต่ำกว่าเข็มวิทยฐานะ) 

• การทำผมให้เกล้าผม หรือมัดรวบผมให้เรียบร้อย (บัณฑิตหญิง) 
 
ข้าราชการตำรวจและทหารชั้นสัญญาบัตร 

• สวมเคร่ืองแบบชุดปกติขาว 

• สวมครุยวิทยฐานะตามวุฒิการศึกษา (ความยาวของครุยประมาณครึ่งน่อง) 

• ติดบัตรประจำตัวบัณฑิตไว้ที่หน้าอกด้านขวา (ต่ำกว่าเข็มวิทยฐานะ) 

• คาดกระบี่กับสามชาย หรือสายกระบี่ 

• นำถุงมือสีขาวไปด้วย 

• การทำผมให้เกล้าผม หรือมัดรวบผมให้เรียบร้อย (บัณฑิตหญิง) 
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ข้าราชการตำรวจและทหารชั้นประทวน 

• สวมเคร่ืองแบบตามที่ส่วนราชการต้นสังกัดกำหนด (ชุดสำหรับเข้าเฝ้า) 

• สวมครุยวิทยฐานะตามวุฒิการศึกษา (ความยาวของครุยประมาณครึ่งน่อง) 

• ติดบัตรประจำตัวบัณฑิตไว้ที่หน้าอกด้านขวา (ต่ำกว่าเข็มวิทยฐานะ) 

• คาดกระบี่กับสายกระบี่ (ถ้ามี) 

• นำถุงมือสีขาวไปด้วย 

• การทำผมให้เกล้าผม หรือมัดรวบผมให้เรียบร้อย (บัณฑิตหญิง) 
 

๓) บัณฑิตที่เป็นว่าที่ร้อยตรี 
 

สิ่งย้ำเตือนในการแต่งเครื่องแบบ : 
บัณฑิตที่มีความประสงค์จะสวมเครื่องแบบว่าที่ร้อยตรี เข้ารับพระราชทาน ปริญญาบัตรจะต้อง

ปฏิบัติ ดังนี้ 
 

บัณฑิตชาย  

• ทรงผมต้องตัด ใช้ทรงรองทรงสูง (หากไม่ตัด ทางกองอํานวยการร่วมถวายความ
ปลอดภัยอาจพิจารณาไม่ให้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้)  

• เคร่ืองแบบต้องสวมให้ถูกต้อง  

• เคร่ืองหมายต้องติดให้ถูกต้อง  

• รองเท้า ให้ใช้รองเท้าที่เป็นทรงแบบทหารใช้เท่านั้น (หัวมนแบบผูกเชือก หรือ แบบมีซิบ 
ขัดมัน)  

• กระบี่และเครื่องประกอบกระบี่ต้องหามาให้ครบ  
 

บัณฑิตหญิง  

• เคร่ืองแบบตามตัวอย่าง  

• กระบี่ไม่ใช้ 
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การแต่งกายสำหรับบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่ได้รับการแต่งตั้งยศผู้สำเร็จการศึกษา 
วิชาทหาร ตามหลักสูตรของกระทรวงกลาโหมเป็น “ว่าที่ร้อยตร”ี 

 
 

ตัวอย่างการแต่งกาย ว่าที่ร้อยตรี สำหรับผู้สำเร็จวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๕ 

สวมเคร่ืองแบบปกติขาว (ทหารบก ปกปิดกระเป๋าเป็นรูปใบโพธิ์คว่ำ ทหารเรือ เหมือนข้าราชการ
พลเรือน) และมีเคร่ืองหมายประกอบเคร่ืองแบบและกระบี่ ดังนี้ 

๑) บ่าอินธนูตามช้ันยศ 
๒) เคร่ืองหมายเหล่าติดที่คอเสื้อขวา 
๓) เคร่ืองหมาย นก ติดคอเส้ือซ้าย 
๔) อกซ้ายติดเคร่ืองหมายแพรแถบ (สัญญาบัตร) 
๕) กระดุมเสื้อใช้ของกองทัพบก สีทอง 
๖) ปีกผู้โดดพาราเซล/กระโดดหอ ติดหน้าอกขวา 
๗) กระบี่ (ตามเหล่าที่สังกัด เช่น ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ตำรวจ) 
๘) สายโยงกระบี่ (สามชาย) ตัวขอเกี่ยวต้องพับเพื่อคล้องกระบี่ได้  
๙) ถุงมือ ใช้สีขาว 
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๒.๔ ข้อปฏิบัติตนของบัณฑิต 
 

๑. ฝึกซ้อมตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด 
๒. แต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบที่กำหนดไว้ มิฉะนั้นจะไม่อนุญาตให้เข้ารับปริญญาบัตร 
๓. ไม่สวมเคร่ืองประดับสะท้อนแสงต่างๆ เช่น ต่างหูเพชร ทอง กิ๊บสะท้อนแสง  โบว์สีสันหรือ

ลวดลายต่าง ๆ ฯลฯ ให้ใช้ยางรัดผมสีดำ 
๔. ไม่สวมเคร่ืองประดับอื่น ๆ เช่น แหวน หรือนาฬิกา ให้ประดับที่ข้อมือซ้าย 
๕. ไม่ทาเล็บและไว้เล็บยาว 
๖. ไม่สวมแว่นตากันแดด อนุญาตเฉพาะแว่นสายตาเท่านั้น (กรอบสีดำเท่านั้น) 
๗. ไม่นำอาหาร เครื่องดื่ม ของขบเค้ียว บุหรี่ ไม้ขีดไฟ ไฟแช็ค เศษสตางค์ ปากกา กระดาษทิชชู 

ลูกอม ตลับแป้ง ลิปสติก ยาหม่อง โทรศัพท์มือถือและเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด ฯลฯ  
เข้าในห้องพิธี 

๘. เมื่อเข้านั่งในห้องพิธีเรียบร้อยแล้ว ไม่อนุญาตให้ออกจากห้องพิธีโดยไม่มีเหตุจำเป็น หากมีเหตุ
จำเป็นต้องแจ้งอาจารย์หรือบุคลากรผู้กำกับแถวบัณฑิต เพื่อแจ้งฝ่ายจัดที่นั่งบัณฑิตแต่ละ
มหาวิทยาลัยและคณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมและจัดที่นั่งบัณฑิตช่วยแก้ปัญหา 

๙. เศษเหรียญหรือกุญแจหากจำเป็นต้องนำติดตัวให้ใส่กระเป๋าสตางค์ใบเล็กพกติดตัว  
(กระเป๋ากางเกงหรือกระโปรง) 

๑๐. บัณฑิตหญิงควรสวมกระโปรงทรงเอ จีบทวิตหลัง และมีขอบเอว มีกระเป๋าด้านข้างสำหรับใส่
ผ้าเช็ดหน้า ไม่อนุญาตให้นำกระดาษทิชชูเข้าโดยเด็ดขาด และไม่อนุญาตให้เหน็บสิ่งของไว้ที่เอว
หรือที่เส้ือชั้นใน 

 
ข้อห้ามเด็ดขาดเกี่ยวกับการแต่งกาย : 
 
  บัณฑิตชาย       บัณฑิตหญิง 

 ▪ การใส่เจลแต่งทรงผม   ▪ ผมสีผิดธรรมชาต ิ

 ▪ กระดุมสูทโลหะ    ▪ มีขอบเล็บ ทาสีเล็บ 

 ▪ รองเท้ามีโลหะ 

 ▪ เสื้อสูทและกางเกงสีต่างกัน 
 
  ห้ามนำสิ่งของดังต่อไปนี้ ติดตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโดยเด็ดขาด : 

 ▪ ปากกา โลหะ โทรศัพท์มือถือ อาวุธและของมีคม 

 ▪ เงินเหรียญ พวงกุญแจ 

 ▪ กระดาษทิชชู ผ้าเช็ดหน้า กระเป๋าเงิน 
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บทที่ ๓ คำกล่าวรายงาน 
 
๓.๑  คำกล่าวรายงานของนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในพิธีพระราชทานปริญญา

บัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒ 

 
 กราบเรียน พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ผู้แทนพระองค์พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

    กระผม นายสมบูรณ์ เสงี ่ยมบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในนามสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม ที่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ท่าน มาปฏิบัติภารกิจแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วราชอาณาจักรในวันนี้ 
กระผม ขออนุญาตกล่าวรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โตยสรุปดังนี้ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในการเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติและเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่สามารถสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่สังคม มุ่ง
พัฒนางานวิจัยและเพ่ือผลิตองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือความเป็นเลิศด้านอาหาร ด้านเกษตรชีวภาพ 
และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในจังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย ให้เป็นฐานความรู้ที่สำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมของคนไทย รวมทั้งเพิ่มจำนวนผู้ประกอบการใหม่ที่สามารถสร้างผลผลิตที่ได้มาตรฐานพร้อมแข่งขันได้ใน
ตลาดโลกอย่างยั่งยืน 
   ในโอกาสอันเป็นอุดมมงคลฤกษ์นี้ กระผมขออนุญาตกล่าวคำสดุดีเกียรติคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่ 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประสาทปริญญากิตติมศักดิ์ โดยสังเขปดังนี้ 
 ลำดับที่หนึ่ง นายพิเชษฐ์ เอี่ยมชาวนา ศิลปินพื้นบ้านชาวพิษณุโลก ผู้สืบสานศิลปวัฒนธรรมจากคณะลิเก
ศักดิ์นรินทร์ดาวร้าย ซึ่งเป็นคณะลิเกที่โด่งดังของจังหวัดพิษณุโลก สร้างผลงานโดดเด่นในรายการคุณพระช่วย  
แสดงถึงความรู้ความสามารถไหวพริบปฏิภาณในการใช้ภาษาไทย ทั้งคำศัพท์ อักขระ คำคล้องจอง และอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ ่นเป็นที ่ประจักษ์ ควรแก่การยกย่องเป็นอย่างยิ ่ง สภามหาวิทยาลัย ราชภัฏพิบูลสงคราม 
เห็นสมควรให้ได้รับปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาภาษาไทย เพ่ือเป็นเกียรติประวัติสืบไป 
 ลำดับที่สอง นายมนู พุกประเสริฐ นักปกครองผู้มีความรู้ความสามารถด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร  
เป็นผู้อุทิศตนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวสุโขทัย ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยการจัดสวัสดิการ
ให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส ผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พ่ึง สร้างความเข็มแข็งให้กับชุมชน ควรแก่
การยกย่องเป็นอย่างยิ่ง สภามหาวิทยาสัยราชภัฏพิบูลสงคราม เห็นสมควรให้ใด้รับปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐศาสตร ์เพ่ือเป็นเกียรติประวัติสืบไป 
 ลำดับที่สาม นายสมศักดิ์ ตันติมาสกุล นักธุรกิจชาวพิษณุโลก ผู้เรียนรู้การประกอบธุรกิจด้วยตนเอง เริ่มตัน
ธุรกิจจากการผลิตชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องจักรส่งให้โรงงานทอผ้า พัฒนาธุรกิจเป็นลำดับด้วยหลักคุณธรรม คุณภาพ 
อุทิศตนให้กับสังคม โดยบริจาคทุนทรัพย์ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลทั่วประเทศ และสนับสนุนกิจกรรม
ทางพุทธศาสนา ควรแก่การยกย่องเป็นอย่างยิ ่ง สภามหาวิทยาลั ยพิบูลสงครามเห็นสมควรให้ได้รับปริญญา
บรหิารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการตลาด เพ่ือเป็นเกียรติประวัติสืบไป 
 
 



 

คู่มือฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 

หน้า  ๕๗ 

 

กระผมขออนุญาตเบิกผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ตามลำดับ ดังนี้ 
 

ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
นายพิเชษฐ์ เอี่ยมชาวนา 

ปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตตมิศักดิ์ 
นายมนู พุกประเสริฐ 

ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
นายสมศักดิ์ ตันติมาสกุล 

 
  ในโอกาสต่อไปนี้ กระผมขออนุญาตกราบเรียนเชิญท่าน มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ระดับปริญญาบัณฑิต จำนวน 1,513 คน 
 ดังรายนามที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และคณะ จะได้กล่าวเบิกตามลำดับต่อไป 
 

**************************** 
 

 
๓.๒  คำกล่าวรายงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในพิธีพระราชทาน 
ปรญิญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒ 
 

กราบเรียน พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
กระผม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

ขอนุญาตเบิกผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้ารับปริญญาบัตร ดังมีรายนามต่อไปนี้ 
ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 2561 และ 2562 
ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 
1. 
2. 
3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คู่มือฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 

หน้า  ๕๘ 

 

 
 
  

รายชื่อ 

ดุษฎีบัณฑิต  มหาบัณฑิต และบัณฑิต 

ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒ 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 



 

คู่มือฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 

หน้า  ๕๙ 

 

 



 

 

 
คู่มือฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 
  หน้า ๕๗      

 

 

รายชื่อดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐–๒๕๖๒ 

 
ดุษฎีบัณฑิต 

 

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
 

1.นางสาวกนกพร ไพศาลสุจารีกลุ 

2.นายเกยีรติชัย สังข์จันทร ์

3.นายขำ แสงจันทร ์

4.นายจักรพงษ ์ บุญตันจีน 

5.นางเฉลมิพร วังศรีคูณ 

6.นางณัฐชานันท์ นุเสน 

7.นายเดชณรงค ์ รอดซุง 

8.นายไตรรงค ์ เปลี่ยนแสง 

9.นางนัยนา นิลคล้าย 

10.นางสาวน้ำอ้อย ปัญญา 

11.นายบรรดิษฐ์ ม่วงอ่อง 

12.นางบญุญารัตน ์ รังษีสุริยะชัย 

13.นางสาวบุศรินทร ์ ใจวังโลก 

14.นายปฐมพงษ ์ เที่ยงเพชร 

15.นางสาวประภาพร ศิริสกลุวัฒนาพร 

16.นายปิยพงศ ์ สอนลบ 

17.นางสาวปิยะวรรณ จันทร์สุข 

18.นางสาวพิมประภา อินต๊ะหล่อ 

19.นางยคุลธร สังข์สอน 

20.นางรติพร สุดเสนาะ 

21.นายรตัน ์ เกตุจันทร ์

22.นางวรรณรักษ ์ หงษ์ทอง 

23.นายวิรัช พานซ้าย 

24.นายศินุพล พิมพ์พก 

25.นางสาวสโรชา เนียมนก 

26.นางสิรธญา แก้วเนย 

27.นายสุพรต บุญจันทร ์

28.นายสภุัค พวงขจร 

29.นายอิทธิพงษ ์ ตั้งสกุลเรืองไล 

30.นายอุทัย ไทยกรรณ ์

31.นางอุมาพร ปานโท ้

 
 
 
 



 
  

 

คู่มือฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 

  หน้า ๕๘ 

 

 
มหาบัณฑิต 

 
ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

1.นางสาวกมลวรรณ นาจุ้ย 

2.นายกษิณ เมฆพันธ์ 

3.นางสาวกญัญ์ภัทร ์ ชูศรี 

4.นางสาวเกศกนก ตรีอินทอง 

5.นางเกษมศร ี รุณไชย 

6.นายคณัฑสรวง กริ่งทอง 

7.นางสาวเจษฎาพร มีเทียม 

8.นางสาวชมัยภรณ ์ มัชฌิมา 

9.นายชัยวัฒน์ บรรลือ 

10.นางสาวชามา เทียนโสภา 

11.นายณัฐวุฒิ แต่งตั้ง 

12.นางตุลา สุขสัมพันธ ์

13.นายทนง มาไชยนาม 

14.นางสาวธนยพร เจริญสังข ์

15.นายนพพร กลิ่นเจรญิ 

16.นางสาวนลิน ี วรวงษ ์

17.นางสาวนาตยา บุญสม 

18.นายบุญชนะ บุญโตนด 

19.นางสาวเบญจพร บุญศิรริุ่งเรือง 

20.นางสาวเบญจวรรณ อ้วนวิจิตร 

21.นางสาวปภสัรา มหาพราหมณ ์

22.นางสาวปิยะธดิา สารเจริญ 

23.นางสาวปิยะนาถ ไชยวุฒ ิ

24.นายภาคภูม ิ บุญชื่น 

25.นายภูเบศก ์ เข็มทอง 

26.นายภูเมธ ฐิติชโยดม 

27.นางสาวยุวด ี มีชัย 

28.นางสาวเยาวรัตน ์ ช่ืนพุก 

29.นายรัฐนันท ์ สุนันทวนิช 

30.นางสาวลดัดาวลัย ์ ด้วงภู่ทิม 

31.นางวนิดา ตรีพรหม 

32.นางสาววนิดา คุณสิน 

33.นางวรรณา เขมดำรง 

34.ว่าท่ีร้อยตรีหญิงวราภรณ ์ จันทะศร 

35.นายวัชรพงศ์ สอนลบ 

36.นางสาววันเพ็ญ สุวรรณผ ู

37.นางสาววิชาดา เกิดแพร 

38.นายวิทวัส เณรหลำ 

39.นายวิรัตน ์ ลิ้มธนาวานิชย ์

40.นางสาวศศิธร พงษ์เพ็ง 

41.นางสาวศิราภรณ ์ ยาแก้ว 

42.นายสนามชัย ม่วงมี 

43.นางสาวสมสุวรรณ ขาวสวย 

44.นางสาวสาวติร ี อินทร์แสง 

45.นางสาวสดุารตัน ์ จันทร์ศร ี

46.นางสาวสดุารตัน ์ แจงทอง 

47.นางสาวสุธาสิน ี สังฤทธิ ์

48.นางสุนันทา นิ่มทอง 

49.นางสาวสรุรตัน ์ บุญประสิทธ์ิ 

50.นางสาวเสาวรส ศรีอุ่นด ี

51.นางสาวเสาวลักษณ ์ เหลืองทอง 

52.นายโสภณ เขียวพุ่มพวง 

53.นางสาวอรชีรา อนุบุตร 

54.นางสาวอริญญาดา ตองกลิ่น 

55.นางสาวอริศรา นุชเปรม 

56.นางสาวอังสุมา แก้วนุช 



 
  

 

คู่มือฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 

  หน้า ๕๙ 

 

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
 

1.นางสาวกลุธิดา ชูเสน 

2.นายฑฆีาย ุ วงค์ปัญญา 

3.นางสาวณัฏฐ์ปภัส พรมสวสัดิ ์

4.นางสาวธัญนภัสร ์ ยนต์นิยม 

5.นางสาวธิดารัตน ์ กันยะม ี

6.นางสาวนติยา ตุ้มเขียว 

7.นางสาวปวีณา ด่านพิกุลทอง 

8.นายภูมิใจ สอาดโฉม 

9.ว่าท่ีร้อยตรีศุภกร ดวงจันทร์ 

10.ว่าท่ีร้อยตรีสมฤกษ์ บัวพันธ ์

11.นางสุภาภรณ ์ ภูพวก 

12.นายสรุิยะนาท เอี่ยมพรหม 

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

1.MR.DABON                         JADE OLIVER NARCA   
2.นายประสิทธ์ิ                        เคนสุดใจ 
3.นางสาวสิริวรรณ                    สุวรรณวงษ ์

 
ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
 

1.ร้อยตำรวจเอกกานต์นิธ ิ คำมอญ 
2.นายณรงค์เดช เสรมิเผือก 
3.นางสาวณัฐนพิน ทำความชอบ 
4.นางสาวดาวนภา เกตุทอง 
5.นางสาวทัศนีย ์ วันทัศน ์
6.พันตำรวจตรีธนพงศ ์ พึ่งศักดิ์ 
7.นางสาวธารทิพย ์ เกตุพิชัย 
8.นางสาวนริศรา บำยุทธ์ิ 
9.นางสาวนฤมล กลิ่นสุคนธ ์
10.นางสาวนวลอนงค ์ กมลรตันานันท์ 
11.สิบโทปฏิวัต ิ จอมคำสิงห ์
12.สิบโทปธานิน แสงหาญ 
13.นางสาวปาริชาต ิ ดาวเรือง 
14.นางสาวพนิดา ช่วงชิด 
15.นายพรณรงค ์ อยู่คง 
16.นายพีระวัฒน ์ จิโน 
17.ร้อยตำรวจโทภานุวัฒน์ วงษ์วิจิตร 
18.ร้อยตรีมนตร ี เมธสิทธิ ์
19.นางรัตน์ชนก แสงอ่วม 
20.นางสาวรุ่งสคุนธ ์ ตะวันแสงสุกกล่ำ  

21.พระรุ่งแสง อ่ำดัด 
22.นายเรวตั ศิวชาติ 
23.นางสาวลดัดาวลัย ์ เนียมเกดิ 
24.นายวิทวัส ทาเครือ 
25.จ่าเอกวีระ คำแป้น 
26.นางศศิธร ยี่ภู่ศร ี
27.สิบตำรวจตรีศักดิณ์รงค ์ อินทิยศ 
28.สิบเอกศิวณัฐ ทองม่วง 
29.นายสถาพร แดงมีทรัพย ์
30.พระสมมารถ ขุนตาล 
31.ร้อยตำรวจเอกสมหมาย เมตตา 
32.นางสาวสุธิศา วรรณบรูณ ์
33.ร้อยโทสุภฤกษ์ คชอาจ 
34.นางสาวสมุาร ี โพธิ์ศรีงาม 
35.นายสุวิทย ์ ฟักทอง 
36.จ่าสิบเอกอภิสิทธ์ิ จันทร์เช้ือ 
37.นางสาวอุดมลักษณ ์ การะเกษ 

 



 

                                                             คู่มือฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบตัร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ 
                                                                                           มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม     
 

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

 
1.นางสาวจฑุามาศ เฟื่องโชติการ 
2.นางสาวชดาภัทร ภัทรพานิชธนกิจ 
3.นายฐปนนันท์ สัญญากรณ ์
4.นางสาวณัฐธันญา กงสิมมา 
5.นางสาวณัฐธิรา ปาลิวนิช 
6.นางสาวณัฐวรรณ สถานทุง 
7.นางสาวนภาวรรณ พัทธสีมา 
8.พันจ่าอากาศเอกนเรศ จันอู๊ด 
9.นางนวรรณ บุญเทียน 
10.นายนิรตุติ ์ ทาอ่อน 
11.ว่าท่ีร้อยตรีบวรชัย เจริญชาต ิ
12.นางสาวพรรษา พรหมมีเนตร 
13.นางสาวพลอยขวัญ คุณเฉย 
14.นางสาวพันทิวา อิศรางกูร  ณ อยุธยา 
15.นางมนทกานต ์ พุ่มโม 

16.นางสาวมนสันันท์ ปงอ้อคำ 
17.นางรุจิรา สิงหเดช 
18.นางสาวลดาพร เอกพานิช 
19.นางสาววรรญา ฟักเอม 
20.นางสาววรรณวไิล ภูครองหิน 
21.นางสาววันวิสาข ์ สรรพรอด 
22.นางสาววิภารัตน ์ ครุฑถ้วย 
23.นางสาวศรินยา ดวงจำปา 
24.นางสาวศศิพร ธีระการณ ์
25.นายสมัพันธ์ เงินเหรียญ 
26.นางสาวเหรียญทอง ทองไสว 
27.นางสาวอนงค์ พุ่มเกต ุ
28.นางสาวอภิญญา บุญรอด 
29.ว่าท่ีร้อยตรีอวิรุทธิ ์ วิกิจการโกศล 

 

   บัณฑิต 
 

 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดบัหนึ่ง 

1.นางสาวกนกวรรณ ฉิมมั่น 
2.นายกมลชาต ิ นาขุม 
3.นางสาวกมลวรรณ สีนวล 
4.นางสาวกมลวรรณ เอี่ยมฤด ี
5.นางสาวกฤตยิาณ ี ชัยโย 
6.นางสาวกญัญาพัชร เพชรเกิด 
7.นางสาวกลัยรตัน ์ สิงห์ทอง 
8.นางสาวกลัยา มั่นประสงค ์
9.นางสาวกลัยา อ่อนแปล 
10.นางสาวกาญจนา นาคบาตร ์
11.นายการณัยภาส ฟองอ่อน 
12.นายกิตต ิ ถกลบูรณะ 

13.นายกิตตศิักดิ ์
 
พงอุดทา 

14.นางสาวกุลจริา อย่างตระกลู 
15.นางสาวกุลธดิา ดุกขุนทด 
16.นางสาวเกษราภรณ ์ พวงทอง 
17.นางสาวเกสร แก้วคง 
18.นางสาวขวัญเรือน ป้อมมอญ 
19.นางสาวขวัญฤทัย เทพบาท 
20.นางสาวคณนา จันทร์ฉาย 
21.นางสาวจรรยาภรณ ์ เพ็ญศร ี
22.นางสาวจรยิา ทรัพย์แก้ว 
23.นางสาวจันทกานต ์ แก้วบัวด ี
24.นางสาวจันทนิภา ทองภู่ 
 
25.นางสาวจิดารัตน ์

 
วิลังคะ 
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26.นางสาวจิตตนันท ์ ดีใหม ่
27.นางสาวจินตกญัญา สุขวิเศษ 
28.นางสาวจินตนา เที่ยงทุ่ง 
29.นางสาวจินตนา กอกอง 
30.นางสาวจิรัชญา โสรส 
31.นางสาวจิรตัิกาล ปิ่นดี 
32.นางสาวจิราวรรณ พละโชต ิ
33.นางสาวจีรพัฒน์ พูลยอด 
34.นางสาวจีราพัชร ์ หลีน้อย 
35.นางสาวจุฑามาศ ปรีเปรม 
36.นางสาวจุฑารัตน ์ จันโย 
37.นางสาวชฎาพร สุขสงค ์
38.นางสาวชฎาพร งามโฉม 
39.นางสาวชนมน ศรีพระจันทร ์
40.นางสาวชนิดา เพ็งไธสง 
41.นายชัยวัฒน์ ยะหลวง 
42.นายชานนท์ เสือแก้ว 
43.นายชินพันธ ์ เสนาป่า 
44.นางสาวชุติมา เพ็ชรคง 
45.นางสาวโชตริส แดนนาสาร 
46.นางสาวญาดา สิงห์ขรณ ์
47.นายฐาปนพงศ ์ น่วมเจรญิ 
48.นางสาวณกมล โตระหงษ์ 
49.นางสาวณฏัฐ์นร ี บางศรี 
50.นางสาวณัฐณาภรณ ์ พัฒนโพธ์ิ 
51.นางสาวณัฐณิชา อารีรักษ์ 
52.นางสาวณัฐณิชา แก้วพึ่ง 
53.นายณัฐดนัย ศรีชัยยะ 
54.นางสาวณัฐธดิา สาริการินทร ์
55.นายณัฐพงศ ์ บุญม ี
56.นายณัฐพล บาล ี
57.นางสาวณัฐริกา แซ่ลิ้ม 
58.นางสาวณัฐวรา นาครินทร ์
59.นายณัฐวุฒิ หลวงแสง 
60.นางสาวณิชากร ศรีพุทธพร 
61.นางสาวดวงกมล จันทร์พุฒ 
62.นางสาวดวงลดา เรืองเดช 
63.นางสาวดารณ ี ละออง 
64.นายเด่นนคร พ้นพาล 
65.นางสาวทัดดาว ดาวงษ์ 
66.นางสาวธัญญ์กมน โพธิ์พันธ ์
67.นางสาวธัญญาศิร ิ ภูมิชัย 
68.นางสาวธารวิมล ก้านเงิน 
69.นายธิชนัฐ พลังสันติกลุ 

70.นายธีรพงศ ์ สุขจ้อย 
71.นายนพฤทธ์ิ แดงน้ำคู้ 
72.นางสาวนพลักษณ ์ คงสาโรจน ์
73.นางสาวนราพร ดงงาม 
74.นายนฤพนธ ์ ร่มแก้ว 
75.นางสาวนันทวัน ดิสสงค ์
76.นางสาวนันทิกานต ์ สิงห์ทอง 
77.นางสาวนันทิญา นามปัญญา 
78.นางสาวนาราภัทร แซ่หว้า 
79.นางสาวนิจจารีย ์ สีบุตด ี
80.นางสาวนิลาวลัย ์ จันทร์ต้น 
81.นางสาวนิศารตัน ์ เจ๊กชำนาญ 
82.นางสาวบุษกร ลอยครบรุ ี
83.นางสาวบุษรตัน ์ บุญอ้น 
84.นางสาวเบญจวรรณ ลิขิตรตัน์เจริญ 
85.นางสาวป.ปัทมา สงพุ่ม 
86.นายปกรณ์วัชร ์ พิมพ์ทอง 
87.นางสาวปกามาศ กงจีน 
88.นางสาวปฏญิญาพร เถื่อนประดิษฐ 
89.นางสาวประภาส ี เขียวไทร 
90.นางสาวปรัศนยี ์ พรมสุข 
91.นางสาวปราญปรยิา อินทร์สุข 
92.นางสาวปรารถนา กัดจิตร ์
93.นางสาวปวิตรา โพชะนี 
94.นางสาวปวีณา ดีอินทร์ 
95.นายปัญญาวุฒ ิ สายสีแก้ว 
96.นางสาวปัทมา แก้วสว่าง 
97.นางสาวปาจรีย ์ รุ่งรัตนไชย 
98.นางสาวปาลติา เรียนหม ี
99.นางสาวปิยนันท ์ นิ่มเถื่อน 
100.นางสาวปยินันท์ ทิพย์เพ็ชร์ 
101.นางสาวปยิรส มาคง 
102.นางสาวปยิวด ี เขื่อนเพชร 
103.นายปณุยวัจน ์ สวนที 
104.นางสาวเปรม สุนทรรัษฐาน 
105.นายพงศกร พุฒฟัก 
106.นางสาวพชรภัทร แว่นตาด ี
107.นางสาวพนดิา จันทะคุณ 
108.นางสาวพรทิพย ์ ทันเที่ยง 
109.นางสาวพรรณนารายณ ์ บุตรเสือ 
110.นายพรรษวุฒ ิ ปานโท ้
111.นางสาวพรศิร ิ เต่าเล็ก 
112.นางสาวพลอยมารศร ี อินทรสุข 
113.นางสาวพัชชา จันทร์คำ 
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114.นางสาวพัชญาภา เมืองซ้าย 
115.นางสาวพัชรภีรณ ์ ทิมขาว 
116.นางสาวพิชญานันท ์ โสมา 
117.นางสาวพิชามนต ์ จันทวาศ 
118.นางสาวเพ็ญนภา จอกเล็ก 
119.นางสาวเพ็ญพิชชา ขำเขียว 
120.นายภัทรพงษ ์ โคกทอง 
121.นางสาวภัทรวด ี ช่ืนเรือง 
122.นางสาวภัทรวด ี พงษ์ซุ้ย 
123.นายภานุพงษ ์ พุ่มพัด 
124.นางสาวภาวิดา เขียวขำ 
125.นางสาวมณฑิตา หอมตา 
126.นางสาวมุกระว ี ทิมทองมาก 
127.นางสาวยุพา กลางจันทรา 
128.นางสาวระพีพรรณ พรหมมา 
129.นางสาวรักชนก เมืองแป้น 
130.นางสาวรัตนา อ่ำสำล ี
131.นางสาวรัตนาพร ตันฟุ่น 
132.นายรุ่งวิกรัย หยดย้อย 
133.นางสาวลลติา โพธิ์ปลัด 
134.นางสาวลักขณา จิตเรือ 
135.นางสาววธญัญา แซ่ฟุ้ง 
136.นางสาววรรณพร นันทิใจ 
137.นางสาววรรณลดา อ่อนคำ 
138.นางสาววรรณวิกา พุทธวงศ์ 
139.นางสาววรรธน ี ศรีสุข 
140.นางสาววรัญญา นาคม่วง 
141.นายวรากร ตรงต่อกิจ 
142.นางสาววราล ี จันทร์วงศ ์
143.นายวรุต หลำภักด ี
144.นางสาววลัยพร ช่างเจรจา 
145.นางสาววัชราภรณ ์ นิลขำ 
146.นายวันชาต ิ ครรไล 
147.นายวาฤทัย คงดวน 
148.นางสาววิภาพร แจ่มด ี
149.นางสาววิยะกานต ์ ธิตะจาร ี
150.นายวรีะยุทธ หนูคำ 
151.นางสาวศรณัยา อยู่แย้ม 
152.นางสาวศริญา นาร ี
153.นางสาวศวิตา พร้าโมต 
154.นางสาวศันสนีย ์ ศรีธาดา 
155.นางสาวศิรประภา ปิ่นทอง 
156.นางสาวศิรัญญา กฐินทอง 
157.นางสาวศิรินญา บุญคง 

158.นางสาวศิรินภา มั่นคำ 
159.นางสาวศิริรตักรานต ์ อยู่แย้ม 
160.นางสาวศิริรตัน ์ มูลตดิ 
161.นางสาวศิริลักษณ ์ สงสัย 
162.นางสาวศุภกานต ์ เทียบทิม 
163.นางสาวศุภธิดา เนาว์กระจ่าง 
164.นางสาวศุภนิดา จูหว้า 
165.นางสาวศุภรตัน ์ รักป้อม 
166.นางสาวศุลีพร แพนไธสงค ์
167.นางสาวสกุลรัตน ์ พร้อมมูล 
168.นายสมบรูณ ์ แก้วทุย 
169.นายสมภพ หิตเทศ 
170.นางสาวสไมพร ปักษี 
171.นายสรสิช เอี่ยมบู ่
172.นางสาวสรรีัตน ์ ขอบเงิน 
173.นายสายธาร ยอดเกลีย้ง 
174.นางสาวสายรุ้ง กิ่งสระแกราช 
175.นายสิทธินนท์ สอนสมฤทธ์ิ 
176.นางสาวสุกัญญา กกกนทา 
177.นางสาวสุกัญญา ไวเกิด 
178.นางสาวสุจิตตรา ศรีจูม 
179.นางสาวสุจิตรา จันทร์เช้ือ 
180.นางสาวสุดารัตน ์ แสงผึ้ง 
181.นางสาวสุดารัตน ์ ดิเรกผล 
182.นางสาวสุนิษา แก้วน่าน 
183.นางสาวสุปราณ ี บุญมีแก้ว 
184.นางสาวสุปราณ ี โตแทนสมบัต ิ
185.นางสาวสุพรรณ ี สารมะโน 
186.นางสาวสุพรรษา แก้วบุญมา 
187.นางสาวสุพัตรา ราชขวัญ 
188.นางสาวสุพิชฌาย ์ สัตย์ประกอบ 
189.นางสาวสุภาภรณ ์ อำคา 
190.นางสาวสุมติรา แก้วเนย 
191.นางสาวสุรสัวด ี คุ้มสุพรรณ 
192.นางสาวสุรยิกมล เฟื่องเพชร 
193.นางสาวสุวนันท ์ มิ่งเมือง 
194.นางสาวสุวพัชร ศิริจันทร ์
195.นางสาวสุวรรณ ี แบนคล้าย 
196.นางสาวสุวิมล แก้วกำเนิด 
197.นางสาวเสาวนยี ์ หว่างเชื้อ 
198.นางสาวเสาวลักษณ ์ เมืองแก้ว 
199.นายโสฬส พาจันทร์ 
200.นางสาวอชิรญา สนอ่อง 
201.นางสาวอณันริกา เนียมแก้ว 
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202.นายอดิเทพ แสนส ี
203.นางสาวอนสุรา ปัดสา 
204.นางสาวอภิญญา วงศ์พยอม 
205.นางสาวอภิญญา อาบสุวรรณ ์
206.นางสาวอรจิรา จันทะคุณ 
207.นางสาวอรทัย สังข์คำ 
208.นางสาวอรยา ภูตาลุน 
209.นางสาวอรวรรณยา ล่ามแขก 
210.นางสาวอรุณวด ี ไวไธสง 

211.นางสาวอรุโณชา เปี่ยมบุญ 
212.นายอัครพล พรมตรุษ 
213.นางสาวอัญชลีพร ปาเจรญิ 
214.นางสาวอญัชิษฐา ปราณตีพลารักษ์ 
215.นายอาณัฐภมู ิ ดีแท ้
216.นางสาวอารยา กำจัด 
217.นางสาวอิสริยาภรณ ์ พฤกษะวัน 
218.นางสาวอุลัยวรรณ ปุยฝ้าย 

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดบัสอง

1.นางสาวกนกกร ธีระกูล 
2.นางสาวกนกวรรณ ฉิมหัวร้อง 
3.นางสาวกนกวรรณ โนนพยอม 
4.นางสาวกมลรตัน ์ ยาจำปา 
5.นายกฤษดา ก้อนทอง 
6.นายกฤษดา นนทะโคตร 
7.นางสาวกญัญารัตน ์ จันทะคุณ 
8.นางสาวกณัฑิมา เผือกใต ้
9.นางสาวกัตติกา ดาวนันท์ 
10.นางสาวกันติยา แซ่สง 
11.นางสาวกาญจนา ใจดี 
12.นางสาวกาญจนา อินเสือ 
13.นายกิตตศิักดิ ์ สอนเขียว 
14.นางสาวจักขุมา สมเกียรติยศ 
15.นายจักรกฤษณ ์ ยศสุนทร 
16.นางสาวจารุวรรณ ลิปุก 
17.นางสาวจินทภา ธูปเรือง 
18.นายจิรวัฒน ์ ทับทิมใจ 
19.นางสาวจิราภรณ ์ พลดงนอก 
20.นางสาวจุฑามาศ เที่ยงตรง 
21.นางสาวจุฬาลักษณ ์ พุ่มแจ้ง 
22.นางสาวเจนจริา ชะนะแสง 
23.นางสาวฉัตรยา แสนเสมอ 
24.นางสาวชลธิกานต ์ กุลเจรญิ 
25.นางสาวชิดชนก ญาณปญัญา 
26.นายชินกร อินนอก 
27.นางสาวเชษฐ์สดุา ใจหอม 
28.นางสาวฐิตริัตน ์ ทองมาก 
29.นายณฐพล กลิ่นเกต ุ
30.นายณรงค์กร บุญทิพย์เจรญิ 
31.นางสาวณัชชา สุวรรณธัย 
32.นางสาวณัชวธิดา ทะดวง 

33.นางสาวณัฐกานต ์ วิรัญดร 
34.นายณัฐชนน จันมลฑา 
35.นางสาวณัฐญา กลิ่นเกษร 
36.นางสาวณัฐนร ี เกตุพรหมมา 
37.นายณัฐพร นามเสน 
38.นางสาวณัฐวด ี เหลืองสว่าง 
39.นางสาวณัฐสุดา ทองใจบุญ 
40.นางสาวณิชกานต ์ อยู่พ่วง 
41.นางสาวดาว หม่อโปกู ่
42.นางสาวดาวริัชฎ ์ ฉิมเอี่ยม 
43.นางสาวทัชนุช ป้องกันทรัพย์ 
44.นางสาวทัศนียา ชาววิวัฒน์ 
45.นางสาวธมลวรรณ น้อยผล 
46.นางสาวธันยากร เอี่ยมชาวนา 
47.นางสาวธันยาภรณ ์ คลองวงษ์ 
48.นางสาวธิดาแก้ว สะทองอยู่ 
49.นางสาวธีร์จุฑา ฟองจ้อน 
50.นายธีรศักดิ ์ อรุณวิง 
51.นางสาวนงลักษณ ์ น้ำเพชร 
52.นางสาวนภสัสร ติครบุร ี
53.นางสาวนภาพร ดับปากพิง 
54.นางสาวนภาพร เบ้าเงิน 
55.นางสาวนลติา พงษ์พวง 
56.นางสาวนวรัตน ์ มิ่งมิตร 
57.นางสาวนวรัตน ์ ปานเพชร 
58.นางสาวนัทฐา มิ่งทุม 
59.นางสาวนันทนา กรินตา 
60.นางสาวนิศารตัน ์ วรรณสุข 
61.นางสาวนุจรินทร ์ เพ็งกระจ่าง 
62.นางสาวนุชนาฏ แสงสีห ์
63.นางสาวบุศรินทร ์ โพธิ์เรือง 
64.นางสาวบุษกร สวัสดิจ์ิตร 
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65.นายประสพโชค ทวีมูล 
66.นายประสิทธ์ิ พลว ี
67.นางสาวปราณปรียา ประทุมเมศ 
68.นางสาวปรียานุช นิลขาว 
69.นางสาวปวริศา คำชู 
70.นางสาวปัณณิชญาน ์ แป้นบูชา 
71.นางสาวปานหทัย เฉื่อยฉ่ำ 
72.นางสาวปิยะวรรณ ก๋าจัก 
73.นายผดุงศักดิ ์ โพธิ์คาเทพ 
74.นางสาวพนัชกร มากด ี
75.นางสาวพนิดา มากด้วง 
76.นางสาวพนิดา ซุ่มพุดซา 
77.นางสาวพรพิมล อินพลอย 
78.นายพลากร ชลชาญกิจ 
79.นางสาวพัชรินทร ์ มั่งคล้าย 
80.นางสาวพัทธราพร หมีดง 
81.นางสาวพันธิตรา อยู่เย็น 
82.นางสาวเพ็ญพิชญา จันทร์กระจ่าง 
83.นางสาวเพ็ญศิร ิ เนียมสำฤทธิ ์
84.นายภคพนธ ์ ศิรินันทยา 
85.นางสาวภริตา แก้วมี 
86.นางสาวเมริษา เปลี่ยนสอาด 
87.นายยุทธนา ทับเชียงทอง 
88.นางสาวยุพาภรณ ์ เบ็ญจมาศ 
89.นางสาวโยฐกานต ์ แก้วศรีงาม 
90.นางสาวลลิตา บุญญะ 
91.นางสาววนิดา เกตุสาคร 
92.นางสาววรรณภา บุกล่า 
93.นางสาววรัตดา อุ่นแก้ว 
94.นางสาววราภรณ ์ สาดท่าโพ 
95.นางสาววรินทร ์ คำหล่อ 
96.นางสาววริยารัศมิ ์ ไทยนวน 
97.นายวศิน จันทร์ทึก 
98.นางสาววัชราภรณ ์ จงลือชา 
99.นางสาววัชร ี รอดเกต ุ
100.นายวันชัย ทับทอง 
101.นางสาววันนสิา ดีจาก 
102.นายวิกรม พรมเวียง 
103.นางสาววิภาดา มีดา 
104.นางสาววิไลวลัย ์ นีรพันธ์ 
105.นายศราวุฒิ ค้ำมุ้ย 
106.นางสาวศศิวิมล ม่วงทิม 
107.นางสาวศิรประภา ทองคำ 

108.นางสาวศิราภรณ ์ โสดา 
109.นางสาวศิริพร มั่นทุ่ง 
110.นางสาวศิริพร อินอยู ่
111.นางสาวศิริพร ทาสีดา 
112.นางสาวศิริวรรณ แสนเหมือน 
113.นางสาวศุภรดา ฉิมปาน 
114.นางสาวโศรดา นักรำ 
115.นายสมภพ ฤดีราช 
116.นางสาวสรลัพร ภู่เมือง 
117.นางสาวสโรชา สาทอง 
118.นางสาวสายฝน ศรีสัชชนกุล 
119.นางสาวสิญากาญจน ์ ทองใบ 
120.นายสิรวิชญ ์ แก้วหายเคราะห ์
121.นางสาวสิรยิากร มาเวหา 
122.นางสาวสุฎารัตน ์ สมภาร 
123.นางสาวสุดารัตน ์ หมื่นมะโน 
124.นางสาวสุดารัตน ์ โพธิ์บัลลังค ์
125.นางสาวสุนาร ี สีโอ 
126.นางสาวสุนิตา คล้ายทรัพย ์
127.นางสาวสุนิสา สมศักดิ ์
128.นางสาวสุปราณ ี สอนน้อย 
129.นางสาวสุพัตรา คงบาง 
130.นางสาวสุภสัสร โสละวัฒน ์
131.นางสาวสุภาวด ี อินเสถียน 
132.นางสาวสุภาวด ี เกิดปั้น 
133.นางสาวสุรรีัตน ์ แร่นาค 
134.นางสาวสุวนันท ์ ม่วงศร ี
135.นางสาวสุวนันท ์ ส้มโต 
136.นางสาวสุวภา ทองประกอบ 
137.นางสาวสุวรรณณา สร้อยลัดดา 
138.นางสาวเสาวลักษณ ์ แสงจันทร ์
139.นางสาวโสภิดา กันหา 
140.นางสาวอณัตญิา ทะตัน 
141.นางสาวอรุณญณ ี วงษ์สาด ี
142.นางสาวอังสนา วิทิต 
143.นางสาวอัมพกา สารมะโน 
144.นางสาวอัมรินทร ์ แก้วขาว 
145.นางสาวอาทติยา จินดาวนิชย ์
146.นางสาวอาภาพร คีรีวัน 
147.นางสาวอาภาศิร ิ เกตุมีแสง 
148.นางสาวแอนนี ่ แซ่หลอ 
149.นายโอภาส ออมสมสวย 
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ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต   

1.นางสาวกชพรรณ สีบูพิมพา 
2.นางสาวกนกพร เยี่ยมอาร ี
3.นางสาวกนกพร ศรีโชต ิ
4.นางสาวกนกวรรณ คงสวัสดิ ์
5.นางสาวกนกวรรณ บัวจันทร์ 
6.นางสาวกมลชนก เส็งม่วง 
7.นางสาวกมลวรรณ ม่วงมุกข ์
8.นางสาวกรรณชนก สวยขุนทด 
9.นางสาวกรรณิการ ์ สุขสบาย 
10.นางสาวกรรณิการ ์ ใจแสง 
11.นายกฤษณพงศ ์ ชำนาญจันทร ์
12.นายกฤษณะ สำราญอยู ่
13.นายกฤษดา ดีหม ี
14.นางสาวกวินต์ตรา กลั่นบางแก้ว 
15.นายก่อเกียรต ิ กันมา 
16.นายก้องภพ กิ่งเนตร 
17.นางสาวกัญญารตัน ์ ทองอ่ำ 
18.นางสาวกัณณวันต ์ สุทธิ 
19.นางสาวกันตฎ์าณัชชา ภู่เงิน 
20.นางสาวกัลย์สุดา ปัญญาเครือ 
21.นายกาญจนรัตน ์ ฟูสี 
22.นางสาวกาญจนา ศรีนาม 
23.นางสาวกาญจนา ศรีสอาด 
24.นางสาวกาญจนา เสือมั่น 
25.นายกิตติพิชญ ์ นิมานะ 
26.นางสาวกิติยา พูลช ู
27.นางสาวกีรติกา จันทะคูณ 
28.นายกุลวัชร อรุณวิง 
29.นายเกริกพล พันธุ์วิเศษ 
30.นายเกรยีงศักดิ ์ ทองกลึง 
31.นางสาวเกศรินทร ์ เชื่อมดัด 
32.นายเกียรติศักดิ ์ นวลเปรม 
33.นายเกียรติศักดิ ์ เชียงสุ 
34.นายเกียรติศักดิ ์ บำเพ็ญ 
35.นายไกรสร กระดังงา 
36.นางสาวขนิษฐา วรรคตอน 
37.นางสาวขวัญจริา แก้วเสือ 
38.นางสาวขวัญตา โรจน์ธนากร 
39.นางสาวครองขวัญ นิคง 
40.นางสาวจณิสตา สว่างแก้ว 

41.นายจตุพล ม่วงทอง 
42.นายจักรกฤษณ ์ ดอนจินดา 
43.นายจักรพงศ ์ จาบทอง 
44.นายจักรพันธ ์ โพพริก 
45.นายจักรวรรดิ ์ สดนามอญ 
46.นายจักร ี ใจขันต์ 
47.นางสาวจันจริา ทองนิล 
48.นางสาวจันทร์จริา โฉมอุปฮาด 
49.นางสาวจันทร์แรม สืบทิ 
50.นายจาตรุนต ์ วัฒนา 
51.นางสาวจารุนันท ์ ตรีภรณ ์
52.นางสาวจารุวรรณ สุวรรณนาค 
53.นางสาวจิตติมา สุทธิโสม 
54.นางสาวจิตติมา จันมา 
55.นางสาวจินตวรี ์ กันทะ 
56.นางสาวจิรติกานต ์ สุทธิอภิวัฒน์ 
57.นางสาวจิราภรณ ์ ศิริพิมพ ์
58.นางสาวจีรพร บัญชาโต 
59.นางสาวจุฑาทิพย ์ ขำแก้ว 
60.นางสาวจุฑามณ ี แก้วสระแสน 
61.นางสาวจุฑามณ ี เปล่งเมืองปัก 
62.นางสาวจุฑามาศ ศรีสมบัต ิ
63.นางสาวจุฑามาส กระทู ้
64.นางสาวจุฑารัตน ์ จันโททัย 
65.นางสาวจุฑารัตน ์ สมวรรณ 
66.นางสาวจุฬานาถ เที่ยงตรง 
67.นางสาวจุฬาลักษณ ์ สมสาย 
68.นางสาวจุฬาวรรณ สุขสถิตย ์
69.นางสาวเจนจริา พรมแสง 
70.นางสาวฉัตรวิลัย เฉลิมมลฑบ 
71.นางสาวชนามน เรืองมนต ์
72.นางสาวชนิสรา แสงโสด 
73.นางสาวชมพูนุช จันทร์หอมกุล 
74.นางสาวชลฐิชา พ่งถ่าย 
75.นางสาวชลธิชา คำผัด 
76.นายชวกร บุญสิงห ์
77.นายชัยชนะ ดีคำ 
78.นายชัยธวัช เค้าสัมพันธ์ 
79.นายชัยรัตน ์ ทองไหลมา 
80.นางสาวชัยรัมภา สามงามโพธิ์ 
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81.นายชัยวัฒน์ ม่วงเงิน 
82.นายชาญวิทย ์ ภู่สีทอง 
83.นางสาวชิตาภา อุดอินทร์ 
84.นายชินพัฒน ์ จันทร์แย้มสงฆ ์
85.นายเชาวลติ สนั่นเสยีง 
86.นายโชคชัย จันทร์ส่ง 
87.นางสาวโชตริส เนินเพิ่มพิสุทธิ ์
88.นางสาวญาณิศา สดสอาด 
89.นางสาวฐิติกานต ์ ดีทุ่ง 
90.นางสาวฐิติมา บุญมีจิว 
91.นางสาวณกมล จันทร์ทิพย ์
92.นายณลงกรณ ์ ใจเมธา 
93.นางสาวณัชฎาภรณ ์ สุขคำภา 
94.นายณฏัฐนันท์ โชติณภาลัย 
95.นายณัฐดนัย ใจรัก 
96.นางสาวณัฐธดิา บุญคง 
97.นายณัฐพงศ ์ ห่วงถึง 
98.นางสาวณัฐพร ละม้ายแข 
99.นางสาวณัฐพร มีแก้ว 
100.นายณัฐพัฒน์ ศรีมุกด ์
101.นางสาวณัฐยา ใจกระศัลย ์
102.นายณัฐวุฒิ สีสมโภชน ์
103.นางสาวณิชกมล พินิจ 
104.นางสาวณิชกานต ์ ปิ่นแก้ว 
105.นางสาวณิชานันท์ โตโทน 
106.นางสาวณุตตรา บัวไทย 
107.นางสาวดวงใจ แซ่หลอ 
108.นางสาวดวงฤทัย ขันเครือ 
109.นางสาวดวงหทัย วงษ์แสนคำ 
110.นางสาวดารารัตน ์ บัวฉิม 
111.นางสาวดารณิ ี หงศรีเมือง 
112.นางสาวตรรีัตน ์ ทัดไทย 
113.นายติณณภพ ตรีสอน 
114.นายเตชภณพัฒน ์ อัฏฐกรธนานนท์ 
115.นายทนงศักดิ ์ ปัญจะมงคล 
116.นายทรงภพ ดอกเป็ง 
117.นายทศพร นาคพรม 
118.นายทักษพร ทองดอนยอด 
119.นางสาวทัชสเุมย ์ ราชเพียแก้ว 
120.นางสาวทัศนยี์วรรณ มากสงค ์
121.นางสาวทิพปภา อินทะน ู
122.นางสาวทิพย์ชนก คำท้วม 
123.นางสาวทิพย์อนงค ์ ทับเอี่ยม 
124.นายธงชัย บุญแสง 

125.นายธนกร ยิ้มคง 
126.นางสาวธนพร จิณวงศ ์
127.นางสาวธนภรณ ์ ดาวปลื้ม 
128.นางสาวธนสิริกาญจณ ์ จันทร์เพชร 
129.นายธนาธิป ลาคำ 
130.นางสาวธนสิร ชามะนาวหวาน 
131.นายธรรมนญู เชื้อบุญม ี
132.นายธฤทชัย ภู่คำม ี
133.นางสาวธัญจิรา ศรทอง 
134.นางสาวธัญชนก สิรสิุภา 
135.นางสาวธัญชนก ภูมิผล 
136.นางสาวธันยชนก สุขเกษม 
137.นางสาวธันยาภรณ ์ สังข์เมือง 
138.นางสาวธิดาลักษ์ กล่อมกล่ำนุม่ 
139.นายธติ ิ จึงประเสริฐ 
140.นายธรีวุฒ ิ พรมม ี
141.นายธรีศักดิ ์ คำมา 
142.นายนนทวัฒน ์ ฟองจางวาง 
143.นายนพพนธ ์ นันจินดา 
144.นายนพัตธร โพธิ์ทอง 
145.นางสาวนภัสวรรณ อบสิน 
146.นางสาวนภิสา อ่อนปัสสา 
147.นายนรานันทน ์ คำทุม 
148.นายนริน จันทร์ศร ี
149.นางสาวนริสา โพธิ์ดี 
150.นางสาวนฤภร ต่อกร 
151.นางสาวนฤมล คำรศ 
152.นางสาวนลิน ี เทพหมอยา 
153.นายนัทธพงศ ์ วังทัน 
154.นางสาวนัทธมน เจริญภาพ 
155.นายนันทวัฒน ์ ช่างการ 
156.นางสาวนันทดิา ชินกร 
157.นางสาวนาร ี สิงห์บุญมา 
158.นายนิกลู กองช้าง 
159.นางสาวนิทยา จีนสมุทร ์
160.นายนิทัศน ์ ตุ้มศร ี
161.นายนิพนธ ์ จันดาหาญ 
162.นางสาวนภิาดา คลังสมบตั ิ
163.นางสาวนภิาวรรณ สังข์แสง 
164.นายนริวิทธ์ ขาวหน ู
165.นางสาวนลิจวรรณ สุขประสงค ์
166.นางสาวนศิารัตน ์ เสาวรภย ์
167.นางสาวนุชจริยา จันทรสาร 
168.นางสาวเนตรนภา รอดอินทร ์
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169.นางสาวบณัฑติา ศรีสุขา 
170.นายบญุเติม ฉ่ำเฉื่อย 
171.นางสาวบญุผานุช ฤทธิ์บำรุง 
172.นางสาวเบญจมาศ สุทธิยา 
173.นางสาวเบญจมาศ ทรงเจริญวงค ์
174.นางสาวเบญจรัตน ์ ขวัญคง 
175.นางสาวเบญจรัตน ์ บุญลือ 
176.นางสาวเบญจวรรณ อยู่ตาล 
177.นางสาวปทุมวรรณ กองทอง 
178.นางสาวปนัดดา จันทขาว 
179.นางสาวประภัสสร อุดบ้านไร ่
180.นางสาวประภาพร นันตีภา 
181.นางสาวประภาพร แสวงหา 
182.นางสาวประวณีา สุ่มยง 
183.นายประสิทธ์ิ บุญรอด 
184.นางสาวปรียนุช บัวชุม 
185.นางสาวปรียานุช สังวาลย ์
186.นางสาวปรียาภรณ ์ ชาวหน้าไม ้
187.นางสาวปวรรตัน ์ จริยประภาพันธ ์
188.นางสาวปัทมา ศรีอินทร ์
189.นางสาวปารม ี รักถึง 
190.นางสาวปติิมา ฉับพลัน 
191.นายปยิพัทธ ์ สามารถ 
192.นางสาวปยิมล บุญเลศิ 
193.นางสาวปยิะกานต ์ ประทุม 
194.นางสาวปยีนุช นวลคำ 
195.นายปญุญฉตัต ์ คำหมู ่
196.นายเป็นหนึ่ง เหล็กแจ้ง 
197.นางสาวเปรมกมล ถมทอง 
198.นางสาวผกาวัลย ์ คำปลิว 
199.นายผไท คำภีระ 
200.นางสาวพกาวรรณ บุญเหลือ 
201.นางสาวพจนา ฟองจางวาง 
202.นางสาวพนัชกร ปันสาย 
203.นางสาวพรกนก แซ่ว่าง 
204.นางสาวพรทิพย ์ วรรณวตั ิ
205.นางสาวพรนภา คงปันนา 
206.นายพรมนัส บุญเผือก 
207.นางสาวพรรษา สังฆคุณ 
208.นางสาวพรศิร ิ บุญสนอง 
209.นางสาวพลอยนภา พร้าโต 
210.นางสาวพลอยไพลิน เรืองยะกลับ 
211.นางสาวพวงเพ็ชร แก้วสุริวง 
212.นางสาวพัชรินทร ์ พูลศร ี

213.นางสาวพัชษณ ี บุญมา 
214.นางสาวพิชชาภา ขุนมธุรส 
215.นางสาวพิชญา อยู่อ้น 
216.นายพิพัฒน์กุล จันทร์เกิด 
217.นางสาวพิมชนก รู้สมยั 
218.นางสาวพิมผกา แท่งทอง 
219.นางสาวพิมผกา ดูแล 
220.นางสาวพิมพ์พรรณ งามสุพรม 
221.นางสาวพิมพ์สิร ิ ลือราช 
222.นางสาวพิมพิรุณ เรือนมูล 
223.นายพรีภัทร ์ เพชรพยอม 
224.นางสาวพีระญาณ ์ สิริเหมวริทธิ ์
225.นางสาวแพรพลอย เพิ่มการนา 
226.นางสาวฟ้าใส ทาทำนุก 
227.นางสาวภคิน ี จันทร์บ่อโพธิ ์
228.นางสาวภัควลญัชญ ์ ชำนาญเสือ 
229.นายภัทรพล จันทะคุณ 
230.นางสาวภัทรสุดา แก้วศิริ 
231.นางสาวภัทราภรณ ์ เกตุริบรูณ ์
232.นางสาวภัทราวรรณ วรรณะ 
233.นายภานุพงศ ์ อินทะวาฬ 
234.นายภานุพงศ ์ มากกูล 
235.นายภานุพงศ ์ จอมทอง 
236.นายภานุวัฒน์ แสงอ่วม 
237.นางสาวภาวิณ ี จันทร์เนียม 
238.นายภีระพล อินพัน 
239.นายภูม ิ คำยอด 
240.นายภูริทัต แสงมุข 
241.นางสาวภูษิตา ยงค์โภชน ์
242.นางสาวมณฑาณ ี พุฒิกานนท ์
243.นางสาวมณดีาว พลขันธ์ 
244.นายมนตร ี ขัดส ี
245.นางสาวมัลลิกา เชื้อบุญจันทร ์
246.นางสาวมิ่งขวัญ ทองรุ่ง 
247.นางสาวมุธิดา จรเอม 
248.นางสาวเมธาวด ี กลิ่นทุ่ง 
249.นายยศวริศ มานักฆ้อง 
250.นายยุทธชัย แก้วเอี่ยม 
251.นางสาวยุพาวด ี รุ่งเรือง 
252.นางสาวโยธกา กล้าแข็ง 
253.นายโยธิน สุโคมดุ 
254.นายรณชัย จันทร์ผ่อง 
255.นายรพีพัฒน์ ชูเมือง 
256.นางสาวรังสิญา ศิลปศร 
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257.นางสาวรัชนีกร ดีจอม 
258.นางสาวรัตกันท์ หันธนู 
259.นางสาวรัตติยากรณ ์ พนมพาณิชกุล 
260.นางสาวรัตนากร สาระพัน 
261.นางสาวรัตนาภรณ ์ คำปาน 
262.นายรัติพงษ ์ ใจเมธา 
263.นายราชดำรงค ์ กุลช ี
264.นางสาวราวัลย ์ คงคำ 
265.นางสาวรุ่งนภา ฉิมใจงาม 
266.นางสาวรุ่งอรุณ วรพฤติสกลุ 
267.นางสาวรุ้งอรุณ คำแก้ว 
268.นางสาวเรณุกา ชมคาร 
269.นางสาวเรณ ู จันทร์พุฒ 
270.นางสาวเรวด ี ชนชีวารัตน ์
271.นายฤทธิศักดิ ์ สางนา 
272.นางสาววชิราพร บัวตูม 
273.นางสาววนดิา เฟื่องรุ้ง 
274.นางสาววนดิา ป้อมเขตร ์
275.นางสาววรดา สินรัมย ์
276.นายวรพจน ์ หงษ์ทอง 
277.นางสาววรรณเรขา บัวพันธ ์
278.นางสาววรรณวิภา สีหะวงค ์
279.นางสาววรรณวิภา พูลช ู
280.นางสาววรรณวิศา ปานนิล 
281.นางสาววรรณวิสาข ์ จุนนะรัญ 
282.นางสาววรรณิษา สีโถ 
283.นางสาววราพร เนียมเสวก 
284.นางสาววราพร สีหะวงษ์ 
285.นางสาววราพร อ่อนศรี 
286.นางสาววราภร แจ่มแจ้ง 
287.นางสาววราภรณ ์ แก้วเอี่ยม 
288.นางสาววราภรณ ์ วุฒิเอ้ย 
289.นางสาววราภรณ ์ ปัญญาสิทธ์ิ 
290.นางสาววราภรณ ์ ม่วงทิม 
291.นายวัชระพล มารอด 
292.นายวันจักร ี คำน้อย 
293.นางสาววันวสิา สระทองตัน 
294.นางสาววารินทร ์ จันทวงษ ์
295.นางสาววารุณ ี วิชัย 
296.นางสาววิชฎาพร นนทโคตร 
297.นายวิชากร ลื้อขัน 
298.นางสาววิชุอร ทองทา 
299.นางสาววิภารตัน ์ ตู้ทอง 
300.นางสาววิภาว ี คงหนองลาน 

301.นางสาววิมลวรรณ บุญฤทธ์ิ 
302.นางสาววิไลพร แต่งงาม 
303.นางสาววิไลลักษณ ์ อินสิงทอง 
304.นางสาววีรยา ช้างเจริญ 
305.นายวรีวัฒน ์ จันทะคุณ 
306.นางสาวศรณัย์พร สีวงวาด 
307.นางสาวศศ ิ คงเนตร 
308.นางสาวศศิธร สังฆฤทธ์ิ 
309.นางสาวศศิมาย ภักด ี
310.นายศาสตราวุฒิ อุ้ยเจริญ 
311.นางสาวศิริขวัญ สุทธิพัฒน์อนันต์ 
312.นางสาวศิรินทิพย ์ ยอดอินปัน 
313.นางสาวศิรินภา จันทร์สวยด ี
314.นางสาวศิริเพชร มีไชโย 
315.นางสาวศิริรัฐ ปัญญาคำ 
316.นางสาวศิริลักษณ ์ นกมั่น 
317.นางสาวศิริวรรณ คำนุช 
318.นางสาวศิริวรรณ บัวเผียน 
319.นางสาวศิริวรรณ ช้างงาม 
320.นายศภุกิจ บุญนก 
321.นายศภุกิตติ ์ เพชรนันท ์
322.นางสาวศุภนิดา พึ่งเพ็ง 
323.นางสาวศุภรักษ์สุดา มาปัญญา 
324.นางสาวศุภานัน ถาวรกูล 
325.นางสาวศุภิสรา จันทร์เพ็ง 
326.นายสกลวัชร ์ เล็กสมิ 
327.นางสาวสกาวเดือน ศรีคำจันทร ์
328.นายสมชาต ิ จิตรสมัคร 
329.นายสมศักดิ ์ จิตรสมัคร 
330.นายสมิทธ ์ ขาวเอี่ยม 
331.นายสัญชัย บุญก่อ 
332.นายสันติชัย อินดี 
333.นายสายชล เถื่อนปาน 
334.นายสายฟ้า แร่ทอง 
335.นางสาวสาวิตร ี จุ้ยดอนกลอย 
336.นายสำเภา เกษช่ืน 
337.นางสาวสิทธิกานต ์ จันทรชมภ ู
338.นายสิทธิพงษ ์ ราชวงค์ 
339.นางสาวสินาพร มาด้วง 
340.นางสาวสุกัญญา เฟ็นดี ้
341.นางสาวสณุิสา ไก่แก้ว 
342.นางสาวสุดารักษ ์ ถนอมพวง 
343.นางสาวสุดารัตน ์ เจริญพร 
344.นางสาวสุทธิดา ยาปัน 
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345.นางสาวสุทธิดา ไฉนงุ้น 
346.นางสาวสุทธิน ี มีบุญ 
347.นายสุทธิพงษ ์ บัวเหมือน 
348.นางสาวสุนิศา ชะเอิมสิงห ์
349.นางสาวสุนิสา จันทร์บุญนาค 
350.นางสาวสุนิสา แย้มเสมอ 
351.นางสาวสุปรยีา หินเมืองเก่า 
352.นางสาวสุพรรษา วงค์รอด 
353.นางสาวสุพัฒชา มะปราง 
354.นางสาวสุภัทรชา เขียวยันต ์
355.นางสาวสุภาภรณ ์ ฉิมสา 
356.นางสาวสุภาภรณ ์ แสนประสิทธ์ิ 
357.นางสาวสุภาวด ี พ้นเวร 
358.นางสาวสุภาวด ี กางด้วง 
359.นางสาวสุภาวรรณ ผิวชอุ่ม 
360.นางสาวสุภาวลัย อัมภาราม 
361.นางสาวสุมญัตา แสนประสิทธ์ิ 
362.นายสุเมธ เพ็ชรฟัก 
363.นายสุรพงษ ์ ทองรอด 
364.นางสาวสุวพร อินทร์เผื่อน 
365.นางสาวสุวรรณ ี สีหะวงษ์ 
366.นายสุวัฒน ์ ทองเหลือง 
367.นางสาวสุวิมล จำปารัต 
368.นางสาวเสาวคนธ์ ดารา 
369.นางสาวเสาวภา จันทร์ทิม 
370.นางสาวหทัยรัตน ์ คงทอง 
371.นางสาวหนึ่งกมล มั่นเกตุวิทย ์
372.นายหสันัยน ์ เหม็นแปลก 
373.นางสาวอชิรญา บัวทอง 
374.นางสาวอทิตยาภรณ ์ เชื้อประดิษฐ ์
375.นางสาวอนงค์นาถ จาดม ี
376.นายอนพัทย ์ บัวคง 
377.นางสาวอนันตพร ดีสะท้าน 

378.นายอนุชิต กูลทะคำ 
379.นายอนุรักษ์ ต๋าคำ 
380.นายอนุรักษ์ นวมเขียน 
381.นายอนุวัฒน ์ แป้นสุวรรณ 
382.นางสาวอภิชญา ด่านอุดม 
383.นางสาวอภิชญา อุตทาสา 
384.นางสาวอภิญญา เอี่ยมพงษ ์
385.นางสาวอมิตา วังล้อม 
386.นางสาวอรพรรณ จันทรมณ ี
387.นางสาวอรวรรณ คำเหมือดแอ่ 
388.นางสาวอริสา ชะนะไชย 
389.นางสาวอริสา แซ่ว ี
390.นางสาวอรุณรัตน ์ พิลาเกิด 
391.นางสาวอัครมณ ี โพธิ์เจริญ 
392.นางสาวอัจฉรียา สมอุ่น 
393.นางสาวอัญชล ี ลีแสงจรสั 
394.นางสาวอัญชล ี ขอนทอง 
395.นางสาวอัญชลีพร ช้างรบ 
396.นางสาวอาภรณ ์ พุ่มอยู่ 
397.นางสาวอาภาพร อ่อนเนียม 
398.นายอามีน สาแลมา 
399.นางสาวอารยา ทองเชื้อ 
400.นางสาวอาริษา กันดก 
401.นางสาวอาร ี จันทะวงษ ์
402.นางสาวอารีญา ปาล ี
403.นางสาวอารีรตัน ์ รอดทรัพย ์
404.นางสาวอาอเีสาะ ซาลอ 
405.นางสาวอินทุอร วันทัศน ์
406.นางสาวอิสสราพร สว่างจิต 
407.นางสาวอุมาพร สุขมามอญ 
408.นางสาวอุษา เลื่อมใส 
409.นายเอกราช ศิริไทย 

 

 

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

1.นางสาวกฤตติยาภรณ ์ สุขเทศ 
2.นายกฤษณะ นาต๊ะ 
3.นางสาวกลัยา สนิทนอก 
4.นางสาวกาญจนา ทองสว่าง 

5.นางสาวกาญจนา เกตุอ่อน 
6.นางสาวกาญจนา ยิ้มเข็ม 
7.นายจติรภณ อิวชาวนา 
8.นายจริะพันธุ ์ เจริญลา 
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9.นางสาวจรีพร ถิ่นน้ำใส 
10.นางสาวจุฑามาศ เสนแก้ว 
11.นางสาวเจนจริา สุขขำ 
12.นางสาวชลธิชา มั่นต่อพงษ ์
13.นางสาวช่อผกา อะพิเนตร 
14.นางสาวชุดาพร ศรีวิรัตน ์
15.นางสาวชุติมา มุกสุวรรณ 
16.นายณฐกร เครือรอด 
17.นางสาวณัฐติรตัน ์ วังคีรี 
18.นางสาวณัฐริกา ธูปพุดซา 
19.นางสาวณัฐวรรณ สุขจะ 
20.นางสาวณิชากร ภักดิ์ม ี
21.นางสาวดวงชนก เบ็ญมาศ 
22.นายทวีศักดิ ์ แก้วแดง 
23.นางสาวทัศน์วรรณ คำเครือจันทร ์
24.นายธนพล พลายคุม 
25.นางสาวธันย์ชนก ไชยโย 
26.นางสาวธีนิดา อินตา 
27.นางสาวนภาพร พลมาตย ์
28.นางสาวนุชรัตน ์ พัฒนะโชต ิ
29.นางสาวนุชศรา กำจัด 
30.นางสาวนุสรา มรรยาท 
31.นายบุญวัฒน ์ จาอาบาล 
32.นางสาวเบญจมาศ นาคพ้ัว 
33.นางสาวเบญจวรรณ หิรัญโกย 
34.นายปรัชญา ภัสสร 
35.นายปรญิญา อิ่มกระจ่าง 
36.นางสาวปิยณัฐ พิมอยู่ 
37.นางสาวปุณยนุช ธรรมอาชีพ 
38.นางสาวพรพิมล สดนามอญ 
39.นางสาวพลอยไพลิน ละขันคำ 
40.นายพีรพัฒน ์ เชิดชู 
41.นายพีระพงษ ์ นีรพันธ์ 

42.นางสาวภัทราภรณ ์ เพ็ญโพธ์ิ 
43.นางสาวภาวิน ี แขกใจเย็น 
44.นายมนสัว ี แสงรัตน ์
45.นางสาวมาล ี แซ่กือ 
46.นางสาวมุกดา กองเกิน 
47.นางสาวเมธิน ี เทศรุ่งเรือง 
48.นางสาวยุวด ี สีนวนขำ 
49.นางสาวรดามณ ี ทาหอม 
50.นางสาวระพีพรรณ หลีเหล่างาม 
51.นางสาวรัชนีกร สังใย 
52.นายวรการณ ์ เมฆอ่อน 
53.นายวสันต ์ วิชัย 
54.นายวสุพล หลุยจันทึก 
55.นางสาววัชราภรณ ์ วงค์จักร์ 
56.นางสาววาทาร ี โต๊ะถม 
57.นางสาววาสนา คล้ายสอน 
58.นางสาววิลาวรรณ ปานสนม 
59.นางสาวเวธกานต ์ มีสุข 
60.นางสาวศิริวลัย ์ เครื่องทิพย์ 
61.นางสาวศิโรรัตน ์ จิตบรรเทา 
62.นายสมชาย วัชรสุนทรกิจ 
63.นางสาวสโรชา ทวาทศปกรณ ์
64.นายสักการ สุดตานา 
65.นางสาวสันสนีย ์ จุ้ยทรัพย ์
66.นางสาวสริิรตัน ์ เกิดดิษฐ์ 
67.นางสาวสุกญัญา ภูสิงห ์
68.นางสาวโสภิตา อำนาจ 
69.นายอนาวินต ์ จันสว่าง 
70.นายอภสิิทธ์ิ ปรางโท ้
71.นางสาวอารสิา แซ่ล ี
72.นางสาวอารรีัตน ์ มะโนวงค ์
73.นางสาวอินทริการ ์ เอี่ยมยัง 

 

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับสอง 

1.นางสาวกรวรรณ โทเพชร 
2.นางสาวกิตติมา เป็งแห 
3.นางสาวกิตติยา โสบกระโทก 
4.นางสาวจารุวรรณ สารผล 
5.นางสาวจริาภา เพ็ชรสุข 
6.นางสาวจุฬารัตน ์ สิงห์รักษ์ 
7.นางสาวเจมจลิา บุญรอด 

8.นางสาวณัฐณิชา พลขันธ์ 
9.นายทินบัต ิ แก้วสระสุข 
10.นางสาวเทียมจันทร ์ นิลสนธ ิ
11.นายธนกฤษ บัวระพา 
12.นายนัฐพร ภุมรินทร ์
13.นายนันทภพ ก.ศรีสุวรรณ 
14.นางสาวใบคราญ กลิ่นอำพันธ ์
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15.นางสาวปาริชาต ิ กองอ้น 
16.นางสาวปิยธิดา ขำน้ำคู ้
17.นางสาวพรรณภา ราชอ่อนศรี 
18.นายพีรพัฒน ์ ทับวรรณ ์
19.นายยศพล แก้วสิทธ์ิ 

20.นายยุทธนา อุดทา 
21.นางสาวศริริัตน ์ มีพาน 
22.นายศุภราช วรรณทิพภากรณ ์
23.นางสาวสมิลทา มาน้อย 
24.นางสาวอารียา ประเสริฐกรรณ ์

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

1.นางสาวกชกร อินทร์เมือง 
2.นางสาวกนกกาญจน ์ พันจันดา 
3.นางสาวกนกพร คุ้มภัยพาล 
4.นางสาวกนกพร พึ่งชัย 
5.นางสาวกนกวรรณ คุ้มแก้ว 
6.นางสาวกนกวรรณ นาคุณ 
7.นางสาวกนกวรรณ พละสาร 
8.นางสาวกนกวรรณ มั่นเหมาะ 
9.นางสาวกนกวรรณ พุกอิ่ม 
10.นางสาวกมลทิพย ์ สกุลรตัน ์
11.นางสาวกมลรัตน ์ ทองเพชร 
12.นางสาวกมลรัตน ์ พึ่งไชย 
13.นางสาวกมลรัตน ์ กาฬภักด ี
14.นางสาวกมลวรรณ ศรีคำ 
15.นางสาวกมลวรรณ มูลวงษ ์
16.นางสาวกรรณณิกา หัตโต 
17.นางสาวกรรณิกา ขันลิวุฒิ 
18.นางสาวกรรณิการ ์ ยี่สุ่นแก้ว 
19.นางสาวกฤตพร กลิ่นรัตน ์
20.นายกฤตเมธ ปิยะวงศ ์
21.นายกฤติธ ี คำตา 
22.นายกฤษฎา ศรีเนตร 
23.นายกฤษฎา กอบการด ี
24.นางสาวกฤษดาพร กรอกรวม 
25.นางสาวกฤษติยา กรุธไทย 
26.นายกลวัชร ปีพาด 
27.นางสาวกวินนา ตุ่มทอง 
28.นางสาวกวีณา ยอดยิ่ง 
29.นายกศิดิศ เทียนม ี
30.นางสาวกัญจนา นันทรักษ ์
31.นางสาวกัญญาณัฐ เรืองรักษ ์
32.นางสาวกัญญาวีร ์ เกลื่อนกล่น 
33.นางสาวกัณฐิกา จงธรรม ์
34.นางสาวกัลยาณ ี จันเกิน 

35.นางสาวกาญจนรัตน ์ ปัญญา 
36.นางสาวกาญจนา จันทร์ด ี
37.นางสาวกาญจนา มหาหิง 
38.นางสาวกาญจนา เครือจิโน 
39.นางสาวกาญจนา ปานบุญ 
40.นางสาวกาญจนาพร คำภู ่
41.นางสาวกาญจนาภรณ ์ แม่งมา 
42.นางสาวกานดามณ ี บุตรชัย 
43.นางสาวกานต์พิชชา ค้าไม ้
44.นายกิจจา มุขทั่ง 
45.นายกิตตินันท์ ชาติพจน์ 
46.นายกิตติพันธุ ์ บุญปิ่มใจ 
47.นางสาวกุลสตร ี เปี้ยส ุ
48.นางสาวกุลสิน ี บุญช่วย 
49.นายเกรยีงไกร ดอนพิมพา 
50.นางสาวเกศสรินทร ์ คงคำ 
51.นางสาวเกสรา เผือกชาวนา 
52.นายเกิดพล ทองหมื่นศรี 
53.นายเกียรติศักดิ ์ พัฒนผล 
54.นายเกียรติศักดิ ์ โพธิ์นาค 
55.นายไก ่ ภู่เอี่ยม 
56.นายไก ่ พานไทย 
57.นางสาวขนิษฐา จันทร์ด ี
58.นางสาวขนิษฐา ยอดเถื่อน 
59.นางสาวขวัญดารา ซ้ายกระโทก 
60.นางสาวขวัญฤด ี นกคุ้ม 
61.นางสาวคณัฎสนันท์ ขันเงิน 
62.นางสาวคนธนันท์ ทะมา 
63.นายคอลดิ บุญมาลีรัตน ์
64.นายคุณากร เรื่อศรีจันทร ์
65.นายคุณากร อ่ำกำเหนิด 
66.นางสาวจรญัญา หนูเมือง 
67.นายจะตุรงค ์ บัวทอง 
68.นายจักรกฤษ ก้อนกลีบ 
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69.นายจักรกฤษณ ์ ทองมี 
70.นายจักรพันธ ์ แซ่ซื้อ 
71.นางสาวจารุพร อุตะมะ 
72.นายจารุวัฒน ์ คงปัญญา 
73.นางสาวจิดาภา นาคไทย 
74.นางสาวจิตติมา วัดภู ่
75.นางสาวจิตรลดา เอี่ยมมั่ง 
76.นางสาวจิตสุภา จักษ ุ
77.นางสาวจินดาพร หทยะวัฒน ์
78.นางสาวจินดาพร พันธ์ทอง 
79.นางสาวจินตนา คงจันทร์ 
80.นางสาวจิรดา ตรีตุนา 
81.นายจิรวัฒน ์ ยืนยาว 
82.นายจิรวัฒน ์ อิ่มเหว่า 
83.นางสาวจิราพร อ่างทอง 
84.นางสาวจิราพรรณ ยอดเมือง 
85.นางสาวจิราพัชร พาต่อ 
86.นางสาวจิราพัชร เผือกชาวนา 
87.นางสาวจิราภรณ ์ จันทร์เงิน 
88.นางสาวจิราภรณ ์ แซ่วื่อ 
89.นายจิราย ุ วงค์โท 
90.นายจิรายุส นาเสริฐ 
91.นางสาวจีรนันท์ ไตรฟื้น 
92.นางสาวจีรพัชร ฤทธิ์ชัยเจริญ 
93.นายจีรพัฒน ์ เมฆพัฒน์ 
94.นางสาวจุฑาทิพย ์ จันชาวนา 
95.นางสาวจุฑารัตน ์ โฉมงาม 
96.นางสาวจุฑาลักษณ ์ ค่าทอง 
97.นายจุฑาสินธุ ์ จูจันทร ์
98.นางสาวจุไรรตัน ์ ศิริสุวรรณ 
99.นางสาวจุฬาลักษณ ์ ปัญญาสะ 
100.นางสาวจุฬาลักษณ ์ สมฤทธ์ิ 
101.นางสาวเจนจิรา กลิ่นจันทร ์
102.นางสาวเจนจิรา กลิ่นรัตน ์
103.นางสาวเจนจิรา ไชยคำภา 
104.นางสาวเจนจิรา พรมรินทร ์
105.นางสาวเจนจิรา ทองคำ 
106.นายเจนภพ สิทธิโชต ิ
107.นางสาวเจนอักษร แดวขุนทด 
108.นายเจษฎาพงษ ์ เกษจันทร ์
109.นายฉตัรชัย เล็กชม 
110.นางสาวฉตัรนภา โพธิ์บำรุง 
111.นางสาวฉตัรระว ี สุขประเสริฐ 
112.นางสาวฉตัรสมร กุศลช่วย 

113.นายเฉลมิเกียรต ิ กาแก้ว 
114.นายเฉลมิทรัพย ์ เพิ่มสมบตั ิ
115.นางสาวชญานิศ โตมอญ 
116.นางสาวชญานิษฐ์ นุ่มด้วง 
117.นางสาวชฎาพร สิมร ี
118.นางสาวชณิกา ธงไชย 
119.นางสาวชนัญชดิา สาหร่าย 
120.นางสาวชนิดาภา จันทร์เช่ียน 
121.นางสาวชมพูนุท ทองมาก 
122.นางสาวชไมพร ธรรมกิจ 
123.นายชยพล ธรรมชัยเดชา 
124.นางสาวชรินรัตน ์ สารแสง 
125.นางสาวชลธิชา แป๊ะจอน 
126.นางสาวชลธิชา สีโห ้
127.นางสาวชลธิชา พินิจ 
128.นางสาวชลธิดา ตุ้มวอน 
129.นางสาวชลาลัย ไผ่งาม 
130.นายชัชนันท์ น้ำวน 
131.นายชัชพงศ์ นาคสีด ี
132.นายชัยณรงค ์ ช้างยืนยง 
133.นายชัยวัฒน์ ท้วมเพ็ง 
134.นายชาญณรงค ์ ราหุล 
135.นางสาวชาลิณ ี ขวัญเรียน 
136.นายชิตณรงค ์ อนันต์ชัยกร 
137.นายชิษณุพงศ์ เตชะวรงค ์
138.นางสาวชุตมิา มากม ี
139.นายโชคทว ี จิตรพินิจ 
140.นางสาวซาริน่า หะยีมะมิง 
141.นางสาวฐดิารตัน ์ วงษ์ไหว 
142.นางสาวฐติิมา บุญล้ำเลิศ 
143.นายณชวิต เอี่ยมม ี
144.นายณัชพล ธนรัตเธียรชัย 
145.นางสาวณัฏฐณิชา ชุบเลี้ยง 
146.นายณัฏฐนันท์ สระทอง 
147.นายณัฐการ ยศพิมพ ์
148.นายณัฐชานนท์ จันคำ 
149.นางสาวณัฐธิดา ราชแผน 
150.นายณัฐนนทน์ พัดเปีย 
151.นายณัฐพงศ ์ เพชรต่อม 
152.นางสาวณัฐพร ไทยเสรีกุล 
153.นายณัฐพล อินกานอน 
154.นายณัฐพัชญ ์ ชมภู่โพธิสิร ิ
155.นางสาวณัฐริกา ขันเงิน 
156.นางสาวณัฐวรรณ ทองมี 

หน้า 72 



 

                                                             คู่มือฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบตัร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ 
                                                                                           มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม    
 

157.นางสาวณัฐวรรณ แก่นไม้หอม 
158.นายณัฐวัฒน ์ เขียวขำ 
159.นายณัฐวุฒิ พะลาด 
160.นายณัฐวุฒิ ดีแล้ว 
161.นายณัฐวุฒิ ขันตร ี
162.นายณัฐวุฒิ สระทองอินทร ์
163.นายณัฐวุฒิ สระทองข้อ 
164.นายณัฐวุฒิ สงวนศักดิ ์
165.นางสาวณัฐสุภา กี่สง่า 
166.นางสาวดรินรัตน ์ สวัสดิส์ุข 
167.นางสาวดลพร คะระออม 
168.นางสาวดวงฤทัย ธงชัย 
169.นางสาวดาวประกาย ศรีสกลุ 
170.นายเดชาธร แสงคำ 
171.นายตุลา รุจีนิมิต 
172.นายเตวิฐ ศรีประภา 
173.นายทวีโชค ภักดีโต 
174.นายทศวร เนตรแสงส ี
175.นายทัชพงศ ์ ลักษณ์ฉาย 
176.นายทัศนพงษ ์ ด้วงกัน 
177.นางสาวทัศวรรณ สิงห์มณ ี
178.นายทินกร โพธิ์พล 
179.นางสาวทินารมภ ์ ทองทิม 
180.นางสาวทิราภรณ ์ จันสุข 
181.นายเทพพิทักษ์ พงษ์สระพัง 
182.นายธนกร ใหลเจรญิ 
183.นายธนกร คุณเที่ยง 
184.นายธนชาต ิ สืบราศร ี
185.นายธนโชต ิ ทองย้อย 
186.นายธนดล มีแดนไผ ่
187.นายธนทัต พรมอวบ 
188.นางสาวธนพรรณ บุญบำรุง 
189.นายธนพล แจ่มโพธ์ิ 
190.นายธนภัทร เอี่ยมบัว 
191.นางสาวธนวรรณ มาลัย 
192.นายธนวัฒน์ สีลาดเลา 
193.นายธนวัฒน์ รื่นจีน 
194.นางสาวธนันดา คชพงค์ 
195.นายธนากร กรรณิกา 
196.นายธนาธิป โพธิ์ทอง 
197.นายธนาธิป โพธ ิ
198.นางสาวธนาภรณ ์ ตะใบนาค 
199.นายธนาวุฒ ิ ธูปบูชา 
200.นางสาวธมนวรรณ ฉวยกระโทก 

201.นายธวัชชัย ทองคำ 
202.นางสาวธัญญาภรณ ์ มูลอนันต ์
203.นางสาวธัญญารัตน ์ จันทร์อยู ่
204.นางสาวธัญญารัตน ์ ไผ่เรือง 
205.นางสาวธัญญารัตน ์ มั่งใหญ่ 
206.นางสาวธัญวรัตน ์ มีสัตย ์
207.นางสาวธัญวลัย เหมือนคล้าย 
208.นางสาวธิดารตัน ์ นิลทกาล 
209.นายธรี์ธวัช เอี่ยมเครือเจรญิ 
210.นายธรีนัย บุญทรัพย ์
211.นายธรีภัทร สิงห์ลอ 
212.นายธรีภัทร ศักดารักษ์ 
213.นายนพกร สุขพัฒน์ 
214.นายนพคณุ ชัยวงษา 
215.นายนพดล วันภูษิต 
216.นางสาวนพวรรณ วงค์สาร ี
217.นางสาวนภสร ศรเดช 
218.นางสาวนภัสวรรณ เคาวสุต 
219.นางสาวนภาพร คำปึง 
220.นางสาวนภาพร อินทุประภา 
221.นายนราวิชญ ์ ศรีบุญวงศ ์
222.นางสาวนริศรา สุรีย ์
223.นางสาวนริศรา อินนาค 
224.นางสาวนริษา ศรีไชยทอง 
225.นางสาวนฤมล มั่งมี 
226.นางสาวนัชรภีรณ ์ สีแสง 
227.นางสาวนัฐกานต ์ เมินกระโทก 
228.นางสาวนัทชา ยาทา 
229.นางสาวนัทวัน สุโพธิ์แสน 
230.นางสาวนันทณา สีมาก 
231.นายนันทณุสรณ ์ มาตรวังแสง 
232.นางสาวนันทนัช ยอดเกต ุ
233.นางสาวนันทร์ต ี เพชรไทย 
234.นายนันทวัฒน ์ กิฬานันท์ 
235.นายนันทวัฒน ์ สาริน 
236.นางสาวนันทิยา สุเตม็ 
237.นางสาวนาถสุดา นวดนาง 
238.นางสาวน้ำฝน โกกลางดอน 
239.นางสาวน้ำเพชร สระสรวย 
240.นางสาวนติยา คณทา 
241.นายนติิพล สายทอง 
242.นางสาวนิธินันท์ มาชาวป่า 
243.นางสาวนภิาธร ดาเดช 
244.นางสาวนภิาพร สถิตโกศล 
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245.นางสาวนภิาภรณ ์ ถาวรกุล 
246.นางสาวนริชา กุลชญานันท์ 
247.นางสาวนริัตนด์า อินทร์เงิน 
248.นางสาวนศิา ข่าวดี 
249.นางสาวนศิากร จันทมูล 
250.นางสาวนศิาชล เบิกใจ 
251.นางสาวนุชนาฎ บุญช ู
252.นางสาวเนตรนภา มลฑา 
253.นางสาวบวรรตัน ์ บรรจง 
254.นางสาวบญัชร ี เปรมศร ี
255.นางสาวบณัฐิตา ศาลา 
256.นางสาวบญุทิชา ปราณตี 
257.นางสาวบญุมา เชื้อบุญม ี
258.นางสาวบุษยา กรรมกร 
259.นางสาวเบญจมาศ มาจันทร ์
260.นางสาวเบญจมาศ พรหมมีเนตร 
261.นางสาวเบญจรัตน ์ หอมสมบตั ิ
262.นางสาวเบญจรัตน ์ กำจัด 
263.นางสาวเบญจวรรณ แจ่มโถง 
264.นายปฏิภาณ แสงสว่าง 
265.นายปฏิภาน ม่วงเงิน 
266.นางสาวปฏิมาภรณ ์ สุวรรณโสภา 
267.นางสาวปทุมมา วังคีรี 
268.นางสาวปนัดดา เมฆโต 
269.นางสาวปภัสสรา จ๊อดมา 
270.นางสาวประกามาศ บัวเผียน 
271.นายประไณย รวบรวม 
272.นายประดิษฐ ์ ศรีโสภา 
273.นางสาวปรัชญา ศิร ิ
274.นายปรีชา คชมาศ 
275.นางสาวปรีญาภรณ ์ วิเศษ 
276.นางสาวปรียาภรณ ์ สุขจุ้ย 
277.นางสาวปวีณา สายคำเลิศ 
278.นายปัชชา ปานสมบตั ิ
279.นางสาวปญัญาภร พูลเต็ม 
280.นางสาวปาจรีย ์ คำจริง 
281.นายปาณชัย สุขมามอญ 
282.นางสาวปารณีย ์ ธนัสจิรธัญญ ์
283.นายปารเมษฐ ์ ปกป้อง 
284.นางสาวปาริฉัตร สอนชม 
285.นางสาวปาริชาต ิ อยู่แย้ม 
286.นางสาวปยิธิดา ฟองสังข ์
287.นางสาวปศิิญาณ ี สารีคำ 
288.นางสาวผกามาศ เพ็ชรนิล 

289.นางสาวผัลย์ศุภา ศรีระวงศ ์
290.นายพงศกร ชัยมงคล 
291.นายพงศธร บัวยิ้ม 
292.นายพงศธร เถื่อนด้วง 
293.นายพงษ์พันธ ์ ใหม่คัน 
294.นายพงษ์วรินทร ์ เจริญใย 
295.นางสาวพนดิา ขันสิงหา 
296.นางสาวพรทิพย ์ จีนวงค์ 
297.นางสาวพรพิมล แก้วเก้า 
298.นางสาวพรรณปพร ทองพุทธ 
299.นางสาวพรรษา ดีเลิศ 
300.นางสาวพรศิร ิ มงคล 
301.นายพฤติวุฒ ิ สุขเทศ 
302.นางสาวพลอยไพลิน สังข์ไชย 
303.นายพลากร อ่อนวัน 
304.นางสาวพัชราภรณ ์ วงทวี 
305.นางสาวพัชราภา เหมเงิน 
306.นางสาวพัชรินทร ์ อินทร์สวน 
307.นางสาวพัทธ์ธรนันทน ์ เหมือนม ี
308.นางสาวพัทธมน กมลเลิศ 
309.นายพัทธเมธา คงเจริญ 
310.นางสาวพัทธวีร ์ ทองล้อม 
311.นางสาวพิชญส์ิร ี เนตรทิพย ์
312.นายพิชญุตม ์ ดวงดาว 
313.นางสาวพิชยธิดา เกิดปานทอง 
314.นายพิชิต แซ่จั้ง 
315.นางสาวพิญญาพัชร สอนสุด 
316.นายพิทักษ์ จาวสุวรรณวงษ ์
317.นายพิพัฒน์ ไม้สนธิ ์
318.นายพิพัฒน์ เกษหอม 
319.นายพภิัทร น้ำนุช 
320.นางสาวพิมพ์วิมล ย่างกุลไพโรจน ์
321.นางสาวพิมพ์วิมล สนใจ 
322.นางสาวพิมภิรา พรมส ุ
323.นายพรีณัฐ บัวทุม 
324.นายพรีพล คำพันธ ์
325.นายพรีพล เริ่มลาวรรณ 
326.นายพุฒิพงศ ์ เพียรรุ่งเรือง 
327.นางสาวเพชรไพลิน รัสดดีวง 
328.นางสาวเพ็ญนภา ธิสาเวช 
329.นางสาวเพ็ญนภา ทนเพชร 
330.นางสาวแพรพรรณ รัศม ี
331.นางสาวไพรินทร ์ หละวัน 
332.นายภควัต วรเชษฐบัญชา 
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333.นางสาวภรพรรณกรณ ์ เพ็งน้อย 
334.นางสาวภัครวด ี ปัททุม 
335.นางสาวภัณฑิลา มันทรักษ ์
336.นายภัทรชัย กรแก้ว 
337.นายภัทรพงศ ์ บุญเกต ุ
338.นางสาวภัทรพร ไชยหงษ์ 
339.นางสาวภัทราภรณ ์ ดีธรรมมา 
340.นางสาวภัทราวด ี แสงเพียงจันทร ์
341.นางสาวภัสรา เนตรแสงศร ี
342.นายภาคภมู ิ รอดมา 
343.นายภาคภมู ิ เจียมเกต ุ
344.นางสาวภานณิ ี หงษ์ร่อน 
345.นางสาวภาวนา ประเสริฐทรัพย ์
346.นางสาวภาวิน ี เลิศคำ 
347.นางสาวภาวิน ี เหล็กเพชร 
348.นางสาวภิญญาพัชญ ์ ชูศิลป์ 
349.นายภิญโญ เสียงทิพย ์
350.นายภูธเนศ บุญถวิล 
351.นายภูฤทธ์ิ สถาวรวนิช 
352.นางสาวมณฑนา เกตุแก้ว 
353.นางสาวมณฑิตา ปานรักษ ์
354.นางสาวมณนภา เกตุแก้ว 
355.นายมนตร ี ท้าวกันใจ 
356.นางสาวมาริษา เพ็ญโพธ์ิ 
357.นางสาวมาริษา บัวเกต ุ
358.นางสาวมาเรียม แพงประเสริฐ 
359.นางสาวมาลิน ี บัวทัน 
360.นางสาวมาลิน ี ม่วนน้อย 
361.นายมาวิน น้อยคง 
362.นางสาวมุกตาภา อ้ายคำ 
363.นางสาวเมธาวี อินทร์สุข 
364.นางสาวยลรด ี ทรัพย์ประวัต ิ
365.นางสาวยอดดอย แดงชาวนา 
366.นายยุทธนา ดีเทียน 
367.นายยุทธพล พูลแก้ว 
368.นางสาวยุทธพิมพ์ แซ่สง 
369.นางสาวยุพด ี มีภูม ิ
370.นางสาวเยาวพา กลิ่นกุหลาบ 
371.นายรณกร แจ่มจำรสั 
372.นายรพีพัฒน ์ มัลลิกากาญจน ์
373.นางสาวรมย์ชล ี แสงทับทิม 
374.นางสาวระเบียบ ทองดี 
375.นางสาวรัชฎาพร คงสวัสดิ ์
376.นางสาวรัตติยา สร้อยใยงาม 

377.นางสาวรัตติยากร กันยา 
378.นางสาวรัตติยากร สังสนา 
379.นางสาวรัตน์ชดา แสงจันทร ์
380.นางสาวรัตนา ศรีมาลา 
381.นางสาวรัตนาภรณ ์ ใจเย็น 
382.นางสาวรุ่งอรุณ สัญญารัตน ์
383.นางสาวลลติา กลีบจำปา 
384.นางสาวลักษณา ดัดถุยาวัตร 
385.นางสาวลักษมณ ภู่อรุณ 
386.นางสาวลิตา สายโสภา 
387.นายวชิรวิชญ ์ ธัญกรณ์ถริะคณุ 
388.นางสาววนติา คำแก้ว 
389.นายวรชัย พึ่งสมบัต ิ
390.นางสาววรดา แซ่ล ี
391.นางสาววรดา พรหมบุตร 
392.นายวรพรต กลิ่นแย้ม 
393.นางสาววรรณนิศา แสงเงิน 
394.นางสาววรรณพร นาคสิงห ์
395.นางสาววรรณวิษา คำมา 
396.นางสาววรรณวิสา ครุธฉ่ำ 
397.นางสาววรรณิดา ขวัญนอน 
398.นางสาววรรณิศา จิราภรณ ์
399.นางสาววรรวสิา เบ้าทอง 
400.นางสาววรลักษณ ์ พิลาเทพ 
401.นางสาววรวรรณ ฐนิตปธานิน 
402.นางสาววรษา ชำนาญพันธ์ 
403.นางสาววรัญญา มาเต 
404.นายวรัทพนธ์ เมฆสว่าง 
405.นางสาววราพร สร้อยมุข 
406.นางสาววรารตัน ์ พรหมมาพงษ ์
407.นางสาววริษา พุฒซ้อน 
408.นายวรุธ กลิ่นกำปัง 
409.นางสาววลัยพรรณ สาทิต 
410.นางสาววสุนันท์ พฤกษะวัน 
411.นายวัชระ จันทร์หล้า 
412.นางสาววัชรญีา ศรีอินทร ์
413.นายวันเฉลิม ไมตรีสิทธิกร 
414.นางสาววันเพ็ญ อาทิตย์ 
415.นางสาววันวสิา สิทธิ 
416.นางสาววันวสิาข ์ เปียใส 
417.นางสาววาสนา ธงไชย 
418.นางสาววิจติรา ลีเลศิพัฒนา 
419.นางสาววิชชุดา เชาว์ธรรม 
420.นายวิชิตคมน ์ จันทรมณ ี
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421.นางสาววิชุดา ปรุงกลิ่น 
422.นายวิทยา มีแสงสิน 
423.นายวิทวสั เรณมุาลย ์
424.นายวิทวสั สิงหเดช 
425.นายวิทวสั ยาบูฮา 
426.นางสาววิภาภรณ ์ ภิญโญ 
427.นางสาววิมล สระทองแซว 
428.นายวริัตน ์ นาร ี
429.นางสาววิราวรรณ โคยามา 
430.นายวริุฬห ์ ก้านนาค 
431.นายวริุฬห ์ ทองดอนกลิ้ง 
432.นายวโิรจน ์ หลำแก้ว 
433.นางสาววิไลพร วังจินดา 
434.นางสาววิไลวรรณ ทนโนนแดง 
435.นายวิศรุต คงมีแก้ว 
436.นายวิษณ ุ อ้นสาย 
437.นางสาววีรนุช แซ่ตั้ง 
438.นางสาววีรภัทรา ดอนไพรอ่อน 
439.นายวรีะยุทธ จันทร์แก้ว 
440.นายวุฒินันท์ วัฒนชัย 
441.นางสาววุฒิพร สิงคำมุง 
442.นายศราวุฒิ หนูเพ็ชร 
443.นายศราวุธ ส่งศิร ิ
444.นางสาวศรินยา กระจ่างสุวรรณ ์
445.นางสาวศศลักษณ ์ วงศ์วารเตชะ 
446.นางสาวศศิธร สิงห์เรือง 
447.นางสาวศศิธร แท่นยืนนานวงศ์ 
448.นางสาวศศิวิมล เร่งแสวง 
449.นางสาวศศิวิมล สุขขัง 
450.นางสาวศศิวิมล คงขุนทด 
451.นางสาวศศิวิมล คงกะศร ี
452.นายศักดิ์ดา กระต่ายทอง 
453.นางสาวศิราพร แก่นสนธิ ์
454.นางสาวศิรินภา จิตพิไล 
455.นางสาวศิรินันท ์ จันห้วย 
456.นางสาวศิรินารถ นัยนา 
457.นางสาวศิริประภา บ่อพืชน์ 
458.นายศริิพงษ ์ พลสว่าง 
459.นางสาวศิริพร บุญเจียม 
460.นางสาวศิริพร โกมินทร ์
461.นางสาวศิริลักษณ ์ พรมพัก 
462.นางสาวศิริลักษณ ์ รัศม ี
463.นางสาวศิริลักษณ ์ อินสิทธ์ิ 
464.นางสาวศุทธหทัย ศิลภมร 

465.นางสาวศุภกร กล่ำคำ 
466.นายศภุชัย พรหมประเสริฐ 
467.นางสาวศุภมาศ หน่ายชาวนา 
468.นายศภุฤกษ์ ฟักเอม 
469.นางสาวศุภากร มณีรมณ ์
470.นางสาวสถาพร รอดโม 
471.นางสาวสนธยา เอมโคกสลุด 
472.นายสมชาย ราชวัตร 
473.นายสมปอง ศรีเรือง 
474.นางสาวสมฤด ี ชุนถนอม 
475.นายสมลักษณ ์ คมปราด 
476.นายสรฐวัชร ์ ธิติกุลธรณ ์
477.นางสาวสราวริน ประคองจิตร 
478.นายสวิตต ์ อินทจักร์ 
479.นายสันตภิาพ นิลออ 
480.นายสัภยา เพียงจันทร ์
481.นายสาธิต ฉัตรพันธุ ์
482.นายสามารถ เที่ยงคงมา 
483.นางสาวสายชล พลเก่ง 
484.นางสาวสายธาร บรรพตาธ ิ
485.นางสาวสายฝน คำขาว 
486.นายสายสัมพันธ์ จอมธง 
487.นายสารศิ สงเกิดทอง 
488.นายสิทธิชัย ป้อมสาหร่าย 
489.นายสิทธิพล เขียวชะอุ่ม 
490.นายสิรภพ เจ็กมา 
491.นางสาวสิริการย ์ พงศ์รัฐนนท์ 
492.นางสาวสิรินยา ทรัพย์พ่ึง 
493.นางสาวสิรินันท ์ จันทร์คำ 
494.นางสาวสิรยิากร วิรุฬน์ธนกิจ 
495.นางสาวสุกัญญา อ่อนแก้ว 
496.นางสาวสุจินันท์ คุ้มสา 
497.นายสุชาครีย ์ ศรีสุพรรณ 
498.นางสาวสุฑามาศ จันทร์แจ่ม 
499.นางสาวสุดารัตน ์ จันพุ่ม 
500.นางสาวสุดารัตน ์ นาคธูป 
501.นางสาวสุดารัตน ์ ชมพ ู
502.นางสาวสุดารัตน ์ เรืองเดช 
503.นายสุทธิพงศ์ จำบุญ 
504.นางสาวสุทิวานนท์ พุ่มนวล 
505.นายสุธาเทพ ทับทิม 
506.นางสาวสุธามาศ สอนศร ี
507.นางสาวสุธารตัน ์ อ่อนน้อมดี 
508.นางสาวสุธารตัน ์ สุขสวัสดิ ์
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509.นางสาวสุธาสิน ี พามาเนตร ์
510.นายสุธ ี เรืองแจ่ม 
511.นางสาวสุนิดา อ้นโม 
512.นางสาวสุนิตรา มีบึงพร้าว 
513.นางสาวสุนิตา บัวศร ี
514.นางสาวสุนิสา หอมรื่น 
515.นางสาวสุนิสา ม่วงทิม 
516.นางสาวสุนิสา เพ็ชรฟัก 
517.นางสาวสุนิสา ปานันต๊ะ 
518.นางสาวสุนิสา พยอมงาม 
519.นางสาวสุนีย ์ ชาบัวน้อย 
520.นางสาวสุปรดีา สุขพระจันทร ์
521.นางสาวสุพรรษา ด้วงรอด 
522.นางสาวสุพัตรา พุดโมก 
523.นางสาวสุพัตรา ท่างาม 
524.นางสาวสุพัตรา นครเนียม 
525.นางสาวสุพาภรณ ์ แสงแดง 
526.นางสาวสุพิชญา เถาวัลย ์
527.นางสาวสุพิญญา หงษ์ทอง 
528.นายสุภกิจ พุ่มพวง 
529.นายสุภัค ธเนศจินดารตัน ์
530.นางสาวสุภัค คนดารา 
531.นางสาวสุภัทรสริ ิ แจ่มสน 
532.นางสาวสุภาพรรณ ขันตร ี
533.นางสาวสุภาภรณ ์ บุญผ่อง 
534.นายสุเมธ ภาท ี
535.นายสุรชัย ศรสรุินทร ์
536.นายสุรชาต ิ ราชา 
537.นายสุรศักดิ ์ เสาสูง 
538.นายสุรศิษย ์ ด้วงโต 
539.นางสาวสุรสัวด ี ทุมมา 
540.นางสาวสุราพร แซ่เจน 
541.นายสุรยิะ ศรีโชต ิ
542.นางสาวสุวนันท ์ แซ่อุ้ย 
543.นางสาวสุวนันท ์ วันทองสุข 
544.นางสาวสุวิชาดา พิมภา 
545.นางสาวสุวิชาดา อังคะปาน 
546.นางสาวเสาวนยี ์ ยิ้มอุบล 
547.นางสาวเสาวภา ชีวิลัย 
548.นางสาวเสาวรส ดำสะด ี
549.นางสาวแสงดาว มั่งมี 
550.นางสาวโสธดิา ราชอินตา 
551.นายโสภณ จันทร์หอม 
552.นางสาวโสรญา ตะพานแก้ว 

553.นางสาวหนึ่งฤทัย นาขำ 
554.นายอโณทัย นกเผือก 
555.นายอดิศร จันทคูณ 
556.นางสาวอทิตยา มะน ู
557.นายอนวัช เจริญสุข 
558.นายอนุกลู ผิวอะร่าม 
559.นายอนุชา สมใจ 
560.นายอนุชา ปราบหนองบัว 
561.นายอนุภัทร บุญผ่อง 
562.นายอนุวัฒน ์ สุกไสย ์
563.นางสาวอนุศรา บุญเทียน 
564.นางสาวอนสุรา ร่มโพธิ์ไทร 
565.นางสาวอนสุรา พางาม 
566.นางสาวอนสุรา โม่รักษา 
567.นางสาวอภิชญา แก้วถึง 
568.นางสาวอภิญญา คล้ายใจตรง 
569.นางสาวอภิญญา แก้วดี 
570.นางสาวอภิญญา ตาวงศ ์
571.นายอภิมันยุ ์ ช่างม่วง 
572.นางสาวอภิสรา วาสเอื้อวงศ์ 
573.นายอภิสิทธ์ิ ภูมิสิทธิพร 
574.นายอภิสิทธ์ิ โคกทอง 
575.นายอภิสิทธ์ิ หัดไทยทระ 
576.นางสาวอมรประภา อุระอิต 
577.นางสาวอรณิชา เหล่าพลายนาค 
578.นางสาวอรณ ี แรงขิง 
579.นางสาวอรพรรณ อ่ำพรม 
580.นางสาวอรพรรณ พุ่มไพจิตร 
581.นางสาวอรยา พฤกษภักดีวงศ์ 
582.นางสาวอรยา นวลนิล 
583.นายอรรถกร อินดี 
584.นายอรรถพล อุณหิต 
585.นางสาวอรสา สุดละม่อม 
586.นางสาวอรอนงค์ อินแบน 
587.นางสาวอรอนงค์ จันทคุณ 
588.นายอริญชัย แสงจันทร ์
589.นางสาวอลิษา ใจกันทะ 
590.นางสาวอัจฉรา สีดาเลิศ 
591.นางสาวอัญชล ี สรศักดิ ์
592.นางสาวอัญชิสา ทิพยพร 
593.นายอันดามัน สุคนธรส 
594.นางสาวอัมพิกา โลหะเวช 
595.นายอัมรินทร ์ อินทร์ทิพย์ 
596.นายอาจฐกรณ ์ แสนม ี
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597.นางสาวอาทติยา สุขทัศน์ 
598.นายอานนท์ เหลาประเสริฐ 
599.นายอานนท์ บุญยินท ุ
600.นางสาวอารีญา ทองเพชร 
601.นางสาวอารียา ต๊กควรเฮง 
602.นายอำพล คำเพ็ชร 
603.นายอิทธิชัย ยิ้มสังข ์
604.นายอิทธิพร พรมนาคา 

605.นางสาวอินทิรา โกสิงห ์
606.นางสาวอินทิราพร จันทร์เกษม 
607.นายอสิรพงษ ์ ศรีแก้ว 
608.นายอดุม เกตุขาว 
609.นายเอกชัย ทองคำเหลือง 
610.นางสาวเอื้ออิศรา อยู่คำ 
611.นายโอภาส ทองสุข 

 

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

 
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

1.นางสาวเกษศริินทร ์ ธีรธิติไชพา 
2.นางสาวจันทกานต ์ ทัพภูตา 
3.นางสาวชนัญธดิา บุญจริง 
4.นางสาวณัฐธยาน ์ แป๊ะจอน 
5.นางสาวณัฐวิภา วงศ์มูล 
6.นายณัฐวุฒิ พรมฉิม 
7.นางสาวทะเลฟ้า จงกลกลาง 
8.นางสาวธนัญญา พิมเสน 
9.นางสาวธนันญา สีคำ 
10.นางสาวนรกมล แก้วสระแสน 
11.นายไนยชน อ่อนตานา 
12.นางสาวปรติิยาธร ไชยทิง 
13.นางสาวภควรรณ เยี่ยงฉัตรทอง 
14.นายภัทร คำเขียว 
15.นางสาวภัทรวด ี ประสมทรัพย ์

16.นางสาวมลัลิกา สีฟอง 
17.นางสาวรตัน์ติยากร มีรัตน ์
18.นายลัทธพล จันทร์งาม 
19.นางสาววรชา โนนสิงห ์
20.นายวรวิทย ์ สาจันทร ์
21.นางสาววันนิภา สว่างเพ็ง 
22.นางสาววิรงรอง สุพีนะ 
23.นายวีรชัย รือชา 
24.นายวุฒิพงษ ์ คุ้มแก้ว 
25.นายศุภมิตร วรรณะ 
26.นางสาวศุภรัตน ์ สุขฉิม 
27.นายสนธยา บัวชาวนา 
28.นางสาวสดุารตัน ์ บัวทอง 
29.นางสาวอภิญญา แซ่เลี้ยว 

 

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับสอง

1.นายทักษ์ดนัย นะริน 
2.นายนฤเบศน ์ มีสวัสดิ ์
3.นางสาวมณฑริา จองจันทร์ 
4.นางสาวสิรินนารถ สิงห์จันทร ์

5.นางสาวสุธาทิพย ์ วงศ์พันธุ์เสือ 
6.นางสาวสุนันทา แสงแมงทับ 
7.นางสาวอคริา สิงห์ส ี
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ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

1.นายกนต์ธร โทนทรัพย ์
2.นางสาวกมลรตัน ์ เจริญจิตร 
3.นายกรกฤต สุวรรณทอง 
4.นางสาวกรองแก้ว ขันติวงค ์
5.นายกฤษฎา เรณมุาน 
6.นายกฤษฎา กมลานสุรณ ์
7.นางสาวกณัฐิกา ศรีสุวรรณภัทร 
8.นางสาวกาญจนา เทียนจันทร ์
9.นายกิตติภพ จันทฤก 
10.นางสาวจันทกานต ์ ศิริเวช 
11.นายจารุวิทย ์ ราชแก้ว 
12.นายจิตเกษม ทองเหง้า 
13.นางสาวจิราภรณ ์ อินไผ ่
14.นางสาวจิราภรณ ์ ดีใจงาม 
15.นายจิราย ุ นวลน้อม 
16.นางสาวจิราวรรณ วิชัย 
17.นางสาวจุฑามาศ โตสาตร ์
18.นางสาวจุฑามาศ ทองหยอด 
19.นายเจตริน แดงโชติ 
20.นางสาวเจนจริา มั่นคง 
21.นางสาวชนัญชิดา บุญคุ้ม 
22.นายชยุตพงษ ์ วงศ์ทัศน์ตระกูล 
23.นายชลธิศ ตันเจรญิ 
24.นายชัชวาล วิเชียรโชต ิ
25.นายชัยณรงค ์ งามโสภา 
26.ว่าท่ีร้อยตรีชัยรัตน ์ เพิ่มพล 
27.นางสาวฐานิส เปี้ยจันทึก 
28.นางสาวฐิตญิา พูลกระจ่าง 
29.นายฐิติพงศ ์ หรั่งยิ้ม 
30.นางสาวฐิติมา สุขจิตร 
31.นายณตธวุฒ จอมสว่าง 
32.นางสาวณฎัฐณิชา แสงศรีจันทร ์
33.นายณัฐชนน สุกกล่ำ 
34.นายณัฐพงศ ์ มิละถาโก 
35.นายณัฐพงษ ์ แซ่ตั้ง 
36.นายณัฐพล กันภัย 
37.นางสาวณิชากร ท้วมจันทร ์
38.นายดลปภสั คล้ายนุช 
39.นางสาวดอกแก้ว คำระวุธ 
40.นางสาวทรายแก้ว เปล่งกล่ำ 
41.นายทิวา สุขโชต ิ

42.นายธนทัต พันศรี 
43.นายธนลภย ์ กล้าสาริกิจ 
44.นายธนาพัทธ์ พัฒนประเสริฐกุล 
45.นายธนาพันธ ์ เอี่ยมกลั่น 
46.นายธนิสร ตั้งอารมณม์ั่น 
47.นางสาวธมลวรรณ ์ คำวนใจ 
48.นายธวัชชัย มั่นยา 
49.นางสาวธันยพร รวมญาต ิ
50.นางสาวธิราภรณ ์ พรหมภ ั
51.นายธีรศักดิ ์ ศรีเมือง 
52.นายธีระภัทร ์ สิทธิเขตการ 
53.นายนนทพัทธ์ บุญเผือก 
54.นายนฤดล สุดพรม 
55.นางสาวนัชฎา ปาจันทร ์
56.นางสาวนันท์สิน ี มุ่นเชย 
57.นางสาวนิรัชชา ช่างเหลา 
58.นางสาวนิสรา อ้วนสา 
59.นางสาวบัญชุภา เสนานิมติ 
60.นายบุญญฤทธ์ิ ทองเนื้ออ่อน 
61.นางสาวบุญญารตัน ์ แว่นฟ้า 
62.นายบุญนาวา บุญเจือ 
63.นายบุญวัฒน ์ เหล่าว่าง 
64.นางสาวบุษยามาศ สืบศักดิ์วงศ ์
65.นางสาวเบญญาภา เอี่ยมแจ้ง 
66.นางสาวเบญญารัตน ์ สอแน 
67.นายปรเมศร ์ คำจริงด ี
68.นายประธาน ฉิมกาญจนะ 
69.นางสาวประภสัสร สิงห์เรือง 
70.นายประภาณ สิริวันทนีย ์
71.นางสาวปริฉตัร บุตรนุช 
72.นายปรญิญา พวงเพ็ชร 
73.นายปรญิญา โพธิ์เดช 
74.นางสาวปรญิญารัตน ์ กันนะราช 
75.นายปริทัศน์ วิชาพร 
76.นายปวริต นิยมวงษ ์
77.นางสาวปายมนัส โลกวิสยั 
78.นางสาวปิ่นมณ ี ยิ้มสามเสน 
79.นายปิยกฤตย ์ สังข์ทอง 
80.นายปิยณัฐ บุญสาร 
81.นางสาวพรทิพย ์ ศรีบุรินทร ์
82.นายพรเทพ พึ่งศรี 
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83.นางสาวพรพรรณ พวงสุข 
84.นางสาวพลอยไพลิน สีแดง 
85.นายพัทธพล ก้อนเพียง 
86.นางสาวพันมัย ฤทธิ์อยู่ 
87.นายพิฆเนศ พรมเทียน 
88.นายพิทยา ไชยา 
89.นายพิสิฐ นาควิโรจน ์
90.นายพีรพล บุญจันทร ์
91.นายพีรพัฒน ์ วิงวอน 
92.นายภัทรพงศ ์ คล้ายสุวรรณ 
93.นางสาวภาณุวิชย ์ พรคุณา 
94.นางสาวภาวณิ ี กัลยา 
95.นางสาวภญิญดา เวชประสิทธ์ิ 
96.นายภูวดล ฤทธิ์เนติกุล 
97.นายมณฑล อัจฉริยากุล 
98.นางสาวมณีรตัน ์ ธุระพันธ ์
99.นางสาวมณีรตัน ์ อินทอง 
100.นางสาวมณรีัตน ์ ขจร 
101.นายมนตร ี บุญนิฉันท์ 
102.นางสาวเมธาวี ไพศาลพสิุทธ์ิ 
103.นายรชต เมืองกลาง 
104.นางสาวรุ่งนภา แก้วศิริ 
105.นางสาวรุจิฬาภรณ ์ มีพุ่ม 
106.นายฤทธิชัย หยอมแหยม 
107.นายวรกานต ์ ตุ้มทอง 
108.นางสาววรัญญา สมบุญ 
109.นางสาววัชราภรณ ์ บางสีองค์ 
110.นางสาววาสนา วงค์กล่อม 
111.นางสาววาสนา ชอบใหญ่ 
112.นายวเิชษฐ ์ แก้วคำแสน 
113.นายวุฒิพงษ ์ บุญสิงห ์
114.นายศราวุฒิ จันทร์จอม 
115.นางสาวศิริรตัน ์ แสงพระจันทร ์

116.นางสาวศิริลักษณ ์ พรมท้วม 
117.นายศภุกิจ ยียวน 
118.นายสมปราชญ ์ สระทองพิมพ์ 
119.นายสินชัย มีบุญ 
120.นายสิปปกร โพธิ์ประเสริฐ 
121.นายสิรภัทร ลือโฮ้ง 
122.นางสาวสุดารัตน ์ บุญปก 
123.นายสุทธิวัจน ์ สนิทนวน 
124.นางสาวสุนทร ี จันทร์ศร ี
125.นายสุพจน์ ศรียศ 
126.นางสาวสุมาล ี สีขาว 
127.นายสุรเดช กัญจน์ไพสิฐ 
128.นายสุรบด ี โปร่งนุช 
129.นายสุรยิา รัตนะ 
130.นายสุรยิา แสงอินทร์ 
131.นายสุรยิา เก่าบ้านใหม ่
132.นางสาวสุวัชร ี ยาทยืนยง 
133.นางสาวสุวัตถา เพ็ชรฟัก 
134.นางสาวหัทยา ปันปิง 
135.นายอนุชิต นาคยิ้ม 
136.นายอนุภัทร เอี่ยมคุ้ย 
137.นายอภิวัฒน ์ กันทร 
138.นายอภิวัฒน ์ แป้นสง 
139.นายอมรเทพ สุขสาร 
140.นางสาวอรณริน แสนยศ 
141.นายอวิรุทธิ์ สวัสด ี
142.นางสาวอังคณา โพธิ์เพ็ง 
143.นางสาวอัญชลิตา ทองยศ 
144.นายอาทิตย ์ สุวรรณแสง 
145.นายอานนท์ พุ่มเก่า 
146.นางสาวอินทิรา ปรางทอง 
147.นางสาวอุทุมพร ไพรสนธ ์
148.นายเอกรัตน ์ ศรีสุข 

ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต 

ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต    เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

1.นางสาวณัฐริกา ปรีดาวัฒนากูล 
2.นายเทียมเทพ ดะรีพัตร ์
3.นายธนวัฒน์ เทศทอง 
4.นางสาวธมนวรรณ แย้มปั้น 

5.นายธีระยุทธ์ ทองดอนยอด 
6.นางสาวรุ่งอรุณ จันทร์ขำ 
7.นางสาววิยะดา สุดแก้ว 
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ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต    เกียรตินิยมอันดับสอง

1.นายจริศักดิ ์ สารีคำ 
2.นางสาวดารารัตน ์ ดีมากม ี
3.นายธนพล โวหาร 

4.นางสาวนิษา จันทร์เหลา่หลวง 

5.นายพงศกร สุขใส 
6.นางสาวพลอยชนก ทรงคัชชะ 
7.นายวรรณชนะ กล่ำเมือง 
8.นางสาววริษฐา สายทองคำ 
9.นางสาวหนึ่งฤทัย ใจโพธ์ิ 

ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต    
1.นางสาวกมลพรรณ บัวนวล 
2.นายกรกฎ เยี้ยวประเสริฐ 
3.นายกฤษณะ ธรรมมา 
4.นายกฤษณะ เพ็งอ้น 
5.นางสาวกาญจนาภรณ ์ รอดวงษ์ 
6.สิบตรีกิตต ิ แก้วตระกลู 
7.นายเกยีรตศิักดิ ์ ศรีช ู
8.นางสาวขวัญเวียง โกศลเสรมิ 
9.นายจตุพร ต่ายทอง 
10.นายจตรุงค ์ โสรส 
11.นายจตรุวิทย ์ ธูปเทียน 
12.นายจักรกฤษ เนตรคำ 
13.นางสาวจันทรา ชมเชย 
14.นางสาวจิดาภา ศรีสุวรรณ ์
15.นายจิรวัฒน ์ อาสว่าง 
16.นางสาวจีราวรรณ เวชสุกรรม 
17.นางสาวฉัตรสดุา ราชเสนา 
18.นางสาวชนนิกานต ์ พุ่มแก้ว 
19.นางสาวชลธิชา อั่วหงวน 
20.นายชเลงพจน ์ โพธิ์ศร ี
21.นายชัยวัฒน์ วงศ์ถามาตย ์
22.นายฐิติพงค ์ ฟักเอี่ยม 
23.นายณภัทร แก้วใส 
24.นางสาวณภาภัช สิริธนาฉัตร 
25.นายณัฐกติย ์ เผ่าคนชม 
26.นายณัฐพงษ ์ เมตตากิจ 
27.นายณัฐวุฒิ ศรีสอาด 
28.นางสาวณิชกานต ์ จูนก 
29.นายดนุพัฒน์ เปียงเถิน 
30.นางสาวดิษยมาศ อาจหาญ 
31.นายตะวัน บุญราช 

32.นายเทียนชัย ช่ืนบางบ้า 
33.นายธนพล มณีช่ืน 
34.นายธนากร กันยาวุธ 
35.นางสาวธัญญรัตน ์ วงษารัตน์ 
36.นายธีรภัทร รอดทอง 
37.นายธีรภัทร กองแก้ว 
38.นายธีรศักดิ ์ จันทร์ขอม 
39.นางสาวนภสร หลงลอง 
40.นางสาวน้ำฝน วิมล 
41.นายนิพัฒน์พงษ์ ศีลจันทร ์
42.นางสาวเนาวรัตน ์ บู่ส ี
43.นายบารม ี โกสุมสุริยา 
44.นายเบญจรงค ์ บุญประเสริฐ 
45.นายเบญ็จรงค ์ คงปันนา 
46.นายปตณิญา พลอยโสภณ 
47.นายปรญิญา ลองเนียม 
48.นางสาวปรญิญาพร ภูริพัฒนา 
49.นายพนา ใจหลวง 
50.นางสาวพรญาณ ี เขียวบ้านยาง 
51.นางสาวพรปวณี ์ ด้วงชนะ 
52.นางสาวพรพิมล สีขาว 
53.นายพรากร พงษ์พานิช 
54.นายพลพัฒน์ จันเสี่ยน 
55.นายพิพัฒน์พงษ์ พวงทอง 
56.นายพิษณ ุ สังข์สีเหลือบ 
57.นายพิสิษฐ ์ สุภสิิงห์ 
58.นายพีระพล นวลเปรม 
59.นายพุทธิพันธ ์ อินปั๋น 
60.นายภัทรพล พูลแสง 
61.นายภาณุเดช สาสน 
62.นายภุชงค ์ บุญยืน 
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63.นายภูมเิรศ ไขว้เครือ 
64.สิบเอกยง แสนยากุล 
65.นางสาวรัชฎาภรณ ์ โพธิ์ชัย 
66.นางสาวรัชนีกร แก้วมณ ี
67.นายเรวตั แก้วใส 
68.นายลิขสิทธ์ิ วื่อปรัชญากุล 
69.นางสาววรนุช ปานมงคล 
70.นายวรวุฒ ิ เกตุเทศ 
71.นางสาววรญัญา ฟักทอง 
72.สิบเอกวรุฒ กันทะกาศ 
73.นายวสิน ทองมูล 
74.นายวัชระ หลีเกษม 
75.นางสาววารณุ ี มาสีกุก 
76.นายวิทวัส เผ่าผาง 
77.นายวีรวัชร บุญล้อม 
78.นายศรราม ศรีบัว 
79.นายศราวุธ ช้างทอง 
80.นางสาวศุภนดิา บุญคง 
81.นายสมบูรณ ์ ผิวขาว 
82.นายสมพร สุขเกษม 
83.สิบโทสมภพ คล้ายสังวาลย ์
84.นายสันติพงษ ์ พันธุ์ทอง 
85.นางสาวสุจติรา บำรุงคีร ี
86.นางสาวสุทธิดา คำมา 

87.นายสุทธิพงษ์ แก้วจินดา 
88.นายสุทธิศักดิ ์ นิมานะ 
89.นายสุธิพงศ ์ กาฬภักด ี
90.สิบโทสุรเชษฐ์ อ้อมแอ้ม 
91.นายสรุเชษฐ สุวรรณ ์
92.สิบเอกสุรศักดิ ์ สมบูรณ ์
93.นายสรุิจักษ์ ขุนหีต 
94.นายเสกสรร บุญม ี
95.นายเสฏฐวุฒ ิ นาคะเสโน 
96.นายหิรญัญวุฒิ หอกุล 
97.นายอดิศักดิ ์ อภิชัยสิทธ์ิ 
98.นางสาวอนิฐิตา ยิ้มปิ่น 
99.นายอนุวัฒน์ แก้วกวย 
100.นายอภิรัตน ์ นาคทอง 
101.นายอภิสิทธ์ิ โนนุช 
102.นายอภิสิทธ์ิ อยู่พิทักษ์สกุล 
103.นางสาวอรญาณ ี พรมมาพงษ ์
104.นางสาวอรยา พรมทัน 
105.นางสาวอัชราพร พันธ์สงค์ 
106.นายอานนท์ คำปินใจ 
107.นายอำนาจ ขำฆ้อง 
108.นายเอกพงษ ์ จันตะเรือง 
109.นายเอกรัตน ์ ปักษา 

 

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง     

1.นายฐิติกร ชูมี 
2.นางสาวบณุยรัตน ์ ฉายเนตร 
3.นายรณชัย พลอยแสง 

4.สิบเอกอนิรุทธิ ์ พุ่มสว่าง 
5.นายอานนท์ น่วมสกุลณ ี

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง     

1.นายชัยวุฒ ิ สังคนันท์ 
2.นางสาวณิชมน ทองอุบล 
3.นายธนวันต ์ นามไพร 
4.นายธาดา เกตขาว 
5.นายธีรศักดิ ์ มั่นเหมาะ 
6.นายนราวุฒิ คาดหมาย 
7.นายประวิทย ์ อุ่นใจ 

8.นายพิมาน สิงห์โสด 
9.นางสาวเพญ็นภา สุขโข 
10.นายยศศริ ิ ศิริวัฒนธานี 
11.นายรตันพล ม่วงเนียม 
12.นายสรุวิทย ์ จันคง 
13.นายแสนศักดิ ์ ทัตเศษ 
14.นายอนันต ์ กัณฑะวงศ ์
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ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
1.นายกรกช เกตุแก้ว 
2.นายกรกต อาจสูงเนิน 
3.นายกฤตนยั ฉุยกำเหนิด 
4.นายกฤษณะ สงวนสิน 
5.นายกฤษดา ดวงดาว 
6.นายกลวัชร ขจรกลิ่น 
7.นายกษิดิเ์ดช อัครวงษ ์
8.นายก้องเกียรต ิ แสงคำ 
9.นายกันต์ธร อินทร์โพธิ ์
10.นายกันตวิชญ ์ ชมกุล 
11.นายกาญจน ์ แสงเเก้ว 
12.นางสาวกาญจนา สวัสด ี
13.นางสาวกานต์ธดิา วงษานันท์ 
14.นายกิตต ิ กะวีระ 
15.นายกิตต ิ ทองนิ่ม 
16.นายกิตตคิุณ กองทอง 
17.นายกิตติธัช แสงคำ 
18.นายกิตติธัช จันทรกิตตโิอภาส 
19.นายกิตติธัช คำทอง 
20.นายกิตตินันท์ จิ๋วเดช 
21.นายกิตติพงศ ์ ตันวิจิตร 
22.นายกิตติพงศ ์ วีระพงษ ์
23.นายกิตติพงษ ์ จอฉุย 
24.นายกิตติพงษ ์ ทองสุข 
25.นายกิตติพร ถาวรกุล 
26.สิบโทกิตติพันธ์ สีด ี
27.นายกิตตภิูม ิ มั่งเงิน 
28.นายกิตตยิุต อินทนนท์ 
29.นายกิตตศิักดิ ์ ถาบัว 
30.นายเกริกพล ปานสมบตั ิ
31.นายเกียรติศักดิ ์ ดนดา 
32.นายเกียรติศักดิ ์ มั่นคง 
33.นายเกียรติศักดิ ์ ทองเจริญ 
34.นายเกียรติศักดิ ์ อินทร์ไทย 
35.นายโกวิทย ์ ยอดเพชร 
36.นายขจรกฤษ ใจกล่ำ 
37.นายคมสันต ์ บันสุดร 
38.นายคำภรี ์ เรืองโต 
39.นายฆนาการ ใจดี 
40.นายจรญั ขันน้อย 
41.นายจอนน่ี วิทเทนแบรก 
42.นายจักรกฤษณ ์ โพธิ์งาม 

43.นายจักรกฤษณ ์ คุ้มคูณ 
44.นายจักรพงศ ์ เซ็กสูน 
45.นายจักรพงษ์ ผมพันธ์ 
46.นายจักรพันธุ ์ แสงราช 
47.นายจันทโชต ิ คงเมือง 
48.นายจิรภัทร เอกปัจชา 
49.นายจิรวัฒน ์ พงษ์พิพัฒน์ 
50.นายจิรวัฒน ์ เพยพจน ์
51.นางสาวจิราภา อ่อนโยน 
52.นายจิรายุทธ มีคำ 
53.นายจีระพงศ์ จันดาหอม 
54.สิบเอกจลุเดช เหตุเกษ 
55.นายเจษฎา สุขเปีย 
56.นายเจษฎา แก้วเข้ม 
57.นายเจษฎากร แซ่อุ้ย 
58.นายฉัตรชัย รองแก้ว 
59.นายฉัตรณรงค์ กรุดธูป 
60.นายเฉลิมพร อรุณวิง 
61.นายชนธีร ์ สุขแก่น 
62.นางสาวชนิกา เขตคาม 
63.นายชรินทร ์ สุกายะ 
64.นายชลากร ชาวอ่างทอง 
65.นายชวนากร โพธิ์ชัย 
66.นายชัชวาลย ์ บุญสวน 
67.นายชัชวาลย ์ เกตุทอง 
68.นายชัยชนะ นงนุช 
69.สิบโทชัยณรงค ์ เขียวม ี
70.นายชัยธวัช อินทเสน 
71.นายชัยรัตน ์ จันทร์สุข 
72.นายชัยวัฒน์ จันทร์ดำ 
73.นายชัยวัฒน์ ดาพา 
74.นายชาคริตษ ์ จันทร์ด ี
75.นายชิตมนต ์ ผึ่งผาย 
76.นายชิติพัทธ์ อินทรพุก 
77.นายชิษณุพงศ ์ อยู่พุ่ม 
78.นายชุติพงศ์ วิสิฐศรีพาณิชย ์
79.นายโชติวรวิทย ์ งามจิตร ์
80.นายไชยา แน่งน้อย 
81.นายญาณวุฒิ น้อยผล 
82.นายฐาปนิต ขวัญคุ้ม 
83.นายฐิติคณุ พระสนชุ่ม 
84.นายฐิติพงศ ์ แก้วทอง 
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85.นางสาวฐิตริัตน ์ บุญเที่ยง 
86.นางสาวฐิตริัตน ์ ไขระว ิ
87.นายณฐพล อ่อนใจ 
88.นายณภัทร อินทร์บัว 
89.นายณรงค์เดช คำเลิศ 
90.นายณรงค์ศักดิ ์ รอดภัย 
91.นายณรงค์ศักดิ ์ ชัยวิเศษ 
92.นายณัชพล เอี่ยมหน่อ 
93.นางสาวณัฐกฤตา อิ่มทรัพย ์
94.นายณัฐกฤษฏ ์ กลัดแก้ว 
95.นายณัฐกานต ์ โพธิ์เงิน 
96.นายณัฐชนน รอดมา 
97.นางสาวณัฐชา อัมพฤกษ ์
98.นายณัฐฐศักดิ ์ มากกุญชร 
99.นายณัฐดนัย มากเมือง 
100.นายณัฐติกานต ์ เถื่อนทองดี 
101.นางสาวณัฐธิดา สับสงค ์
102.นายณัฐนนท ์ มณีกุล 
103.นายณัฐนันท ์ กันผจญ 
104.นายณัฐปคลัภ ์ สุวรรณโฉม 
105.นายณัฐพงศ ์ ป้องวัน 
106.นายณัฐพงศ ์ ตุงคะศิร ิ
107.นายณัฐพงศ ์ เนียมจันทร ์
108.นายณัฐพงษ ์ หนุนจันทร ์
109.นายณัฐพงษ ์ บุญเมือง 
110.นายณัฐพงษ ์ ปู่รักษ ์
111.นายณัฐพนธ ์ เผื่อนทิม 
112.นายณัฐพล ระวังภัย 
113.นายณัฐพล ทองสว่าง 
114.นายณัฐพล ภาสกรพงศ ์
115.นายณัฐพล บุญหล้า 
116.นายณัฐพล ยงพรหม 
117.นายณัฐพล คงสวัสดิ ์
118.นายณัฐพัชร ์ ศรีดอนชัย 
119.นายณัฐภัทร สุขเจรญิ 
120.นายณัฐภัทร มณีขวัญ 
121.นายณัฐภมู ิ แก่นมณ ี
122.นางสาวณัฐรด ี สิทธิเขตการ 
123.นายณัฐลักษณ ์ เปียศิร ิ
124.นายณัฐวัฒน ์ สุขโสภ ี
125.นายณัฐวัตร สลีวงศ ์
126.นายณัฐวิชญ ์ พัฒน์หาญ 
127.นายณัฐวุฒิ อ่อนบำรุง 
128.นายณัฐวุฒิ ศรีทัดแอ 

129.นายณัฐวุฒิ ขุนไชย 
130.นายณัฐวุฒิ จันทะสิทธ์ิ 
131.นายณัฐสมินทร ์ อินทร์ปิ่น 
132.นายณัฐสิทธิ ์ อารดารา 
133.นายณัฐสิทธิ ์ ไรยวงค ์
134.นายดนัทธรัตน ์ นวัชพัชรวงศ์ 
135.นายดนัย โพธิ์พันธุ ์
136.นายดนัย จันตระกลู 
137.นางสาวดลภัส อุดขาว 
138.นายดิลก จันทร์ขอม 
139.นายเดชทนง แพงมี 
140.นายเด่นชัย ทองดี 
141.นายต้นตระการ กาญกันหา 
142.นายตระกลู บัวบาน 
143.นายเตชินท์ เอี่ยมสมบุญ 
144.นายทรงชัย เสวะด ี
145.นายทรงเดช ฤทธิ์แก้ว 
146.นายทรงวุฒิ ปิ่นเพชร 
147.นายทรงวุฒิ นาควิจิตร 
148.นายทศพร ประจำเมือง 
149.นายทศพล ข้อหล้า 
150.นายทักษ์ดนยั มีเพชร 
151.นายทตัเทพ เทพสุทิน 
152.นายทตัธน วงษ์สุวรรณ ์
153.นายทติิชัย บุญจันทร ์
154.นายทิวัตถ ์ หวั่นแสง 
155.นายเทพสาคร ศรีเทียนชัย 
156.นายธงชัย เหมือนกรุง 
157.นายธงชัย แย้มเลีย้ง 
158.นายธณารตัน ์ กันหาคำ 
159.นายธนกร สำเหนียก 
160.นายธนเชษฐ์ อุลปาทร 
161.นายธนเดช ดิษบรรจง 
162.นายธนพนธ ์ หมอรักษา 
163.นายธนพนธ ์ ปัญญานนท์ 
164.นายธนพนธ ์ ศรีกิตติธาดา 
165.นายธนพล ดีใจงาม 
166.นายธนวัฒน์ ธงขาว 
167.นายธนวัฒน์ เมฆจิ๋ว 
168.นายธนวัฒน์ ชูเที่ยง 
169.นายธนวัฒน์ ชอบธรรม 
170.นายธนวัฒน์ ทับใจด ี
171.นายธนวัตน ์ หนูตา 
172.นายธนศักดิ ์ ปราศรัย 
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173.นายธนากร ศรีพงษ์สุทธิ ์
174.นายธนากร สุขหอม 
175.นายธนากร อินอ้น 
176.นายธนิก คงวิเศษ 
177.นายธเนศ ภูศรีน้ำ 
178.นายธเนศ นวลอยู ่
179.สบิโทธวัช คำหมั่น 
180.นายธวัชชัย กองกันภัย 
181.นายธวัชชัย จรานุวัฒน ์
182.นายธัชชัย มายอด 
183.นายธรีพงษ ์ บานแย้ม 
184.นายธรีพงษ ์ บุญเพ็ชร ์
185.นายธรีพล ไผ่เลี้ยง 
186.นายธรีพัฒน์ วรรณประเสริฐ 
187.นายธรีพัฒน์ บุญเรือน 
188.นายธรีภัทร นาคสีด ี
189.นายธรีเมธ ท้วมนาค 
190.นายธรีวัฒน ์ ฟักทอง 
191.นายธรีวัฒน ์ จันมา 
192.นายธรีวัฒย ์ คำพรมม ี
193.นายธรีศักดิ ์ ทิมพันธ ์
194.นายธรีะพงษ ์ เพ็ชรอ่อน 
195.นายธรีะวัฒน ์ ศรีภักด ี
196.นายนคร นาคคุณ 
197.นายนทีธร ม่วงเอี่ยม 
198.นายนพณัฐ หนูป่า 
199.นายนพดล ตลับเงิน 
200.นายนพรัตน ์ ภู่พระกา 
201.นายนภดล จำไป 
202.นายนรากร วงศ์ษา 
203.นายนรินทร ์ ทองรักษ ์
204.นายนเรศ มั่นบัว 
205.นายนฤนาท ชาชูรส 
206.นายนฤเบศร ์ น้อยเดช 
207.นายนฤปนาท อยู่หลาย 
208.นายนฤพนธ ์ คงนาน 
209.นายนฤพล คุณสมบัต ิ
210.นายนักสิทธ์ิ ทองบ่อ 
211.นายนฎัฐพล หมวกยอด 
212.นายนัทธพงศ ์ มาขาว 
213.นายนันทพงศ ์ แสงนาค 
214.นายนันทวัฒน ์ คำอินทร ์
215.นายนันธวัช บุญสุข 
216.นายนำโชค ดอนจันดา 

217.นายนิทัศน ์ เจียงจันทร ์
218.นายนิทัศน ์ ท้วมวงษ ์
219.นายนิธิชัย อินตะมะ 
220.นายบญัชา จีนชาวนา 
221.นายบญัญวตั เสระสาตร ์
222.นายบณัฑติ อินทร์หอม 
223.นายบันภพ ยอดเพชร 
224.นายบญุฤทธ์ิ ราชาภักด ี
225.นายบญุฤทธ์ิ เนตรวงษ์ 
226.นายปฏิพัทธ์ ไทยบุญ 
227.นายปฏิพัทธ์ จันทร์สายทอง 
228.นายปฏิภาณ โพธ ิ
229.นางสาวปฏิมาภรณ ์ ปัดสาเวยีง 
230.นางสาวปภัสรา บุญม ี
231.นายประชา สิงหฬ 
232.นายประณต กลิ่นหอม 
233.นายประดับยศ คงเชื้อสาย 
234.นายประดิษฐ์ เหล่าเขตรกิจ 
235.นายปราบปราม เรืองสวัสดิ ์
236.นายปริญญา ยงท้วม 
237.นายปริภมู ิ อนุมาศเมธา 
238.นายปญัญา สะทองเทียน 
239.นายปารเมศ ทรัพประกอบ 
240.ว่าท่ีร้อยตรีปิยะณัฐ ขุนทอง 
241.นายปยิะพร เกษพานิช 
242.นายพงศธร กุมพล 
243.นายพงศธร ช่วยพรม 
244.นายพงศ์พิพัฒน์ อ้นเล่ห ์
245.สบิเอกพงศภัค ศรีดำ 
246.นายพงศภคั พุ่มไม ้
247.นายพงษ์ศักดิ ์ ไพรพรึก 
248.สบิตรีพนาวุฒิ กลัดปิ่น 
249.นายพรกฤษณ ์ กองอังกาบ 
250.นายพรชัย อ้นสาย 
251.นายพรเทพ ประสม 
252.นายพรพินิตย ์ กลิ่นจันทร ์
253.นายพรรวินท์ ป้อมภาเดช 
254.นายพรหมทัต ชูเชย 
255.นายพรหมมินทร ์ อยู่พ่วง 
256.นายพลรตัน ์ ลาวิณห ์
257.นายพลวัฒน ์ เกิดนาค 
258.นายพศวัต พลโยธา 
259.นายพัชรพล วรุณโรจน ์
260.สบิเอกพัชรพล เปลี่ยนด ี
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261.นายพัฒนพงษ ์ เพชรโต 
262.นายพันธุ์ภักด ี ทองแท้ 
263.นายพาย ุ ครบุร ี
264.นายพิชัย มานะด ี
265.นายพิทักษ์ หมื่นวังใน 
266.นายพิพัฑฒน ์ ชูมลัยวงษ ์
267.นายพิษณ ุ ชาวพิจิตร 
268.นายพียะพงษ ์ ผ่องอ่วย 
269.นายพรีพงษ ์ เปลี่ยนศร ี
270.นายพรีพล ธรรมวิจารณ ์
271.นายพรีพัฒน์ แก้วจีน 
272.นายพรีพัฒน์ สิงหนารถ 
273.นายพรีพัฒน์ แตงอ่ำ 
274.นายพรีพัฒน์ เมาเกต ุ
275.นายพรียุทธ เปลี่ยนศร ี
276.นายพรีวิชญ ์ วรรณา 
277.นายพรีะพงษ ์ แสงสุก 
278.นายพรีะพล อิ่มด ี
279.นายพุฒธวัฒน์ มิ่งภูษา 
280.นายพุทธิพงษ ์ ออมสิน 
281.นายเพชรสยาม อุนทุโร 
282.นางสาวแพรวพรรณ ขันถม 
283.นายไพโรจน ์ สังข์สุข 
284.นางภคมน กิตติสุขเดชมา 
285.นางสาวภภสัสร พันธศรี 
286.นายภากร สุวรรณเกดิ 
287.นายภาคินัย แป้นไพศาล 
288.นายภาณุพงศ์ พรมพุก 
289.นายภาณุวัฒน ์ อยู่ยง 
290.นายภานุพงษ ์ จันทร์ปาน 
291.นายภานุมาศ รัตนะ 
292.นายภานุวงศ ์ แก้วมงคล 
293.นายภานุวัฒน์ น้อยคำ 
294.นายภาสกร ชูจิตร 
295.นายภูมิพัฒน์ พิลึก 
296.นายภูมิรพ ี พานแก้ว 
297.นายภูริชญา หมื่นคำยอง 
298.นายภูริวัฒน ์ จันทวงค ์
299.นายภูวนาท ยอดเพชร 
300.จ่าสิบเอกมงคล มากด้วง 
301.นายมนต์ชัย เฮงสกลุ 
302.นายมนตร ี บัวหลวง 
303.นายมนัสนันท์ อินทช่ืน 
304.นายมานะ หล่อหลอม 

305.นายมานัส นุ่มเกลี้ยง 
306.นายมาโนช ชูภักดิ์ 
307.นายมาวิน เกตุโสภา 
308.นางสาวมินตรา แจ่มชาวนา 
309.นายแม็ค อินบุญรอด 
310.นายยอดยศ เรืองทอง 
311.นายยุต ิ เข็มทอง 
312.นายยุทธชัย นาคสวัสดิ ์
313.นายยุทธนา จันทร์พร 
314.นายรชานนท ์ เพ็งกระโทก 
315.นายรติกร เหล็กงาม 
316.นายรัชช์ธนันต์ชัย ศรีเพชร 
317.นายรัฐไกร เนตะศาสตร ์
318.นายรัฐชานนท์ พรามนาค 
319.นายรัฐพล วงศ์ใหญ่ 
320.นายรัฐพล ยิ้มเพ็ชร 
321.นายรัตนชัย การกิจ 
322.นายรุ่งภิรมย ์ ใจดี 
323.นายเรวัตร อุฤทธ์ิ 
324.นายเริงฤทธิ์ ด้วงจันโท 
325.นายฤทธิเกียรต ิ ขาวผ่อง 
326.นายฤทธิเกียรต ิ รุนกระโทก 
327.นายฤทธิเกียรต ิ ศรีวราพงศ ์
328.นายเลิศลักษณ ์ พรมวงศ์ 
329.นายวรพล เผือกวิสุทธิ ์
330.นายวรรณชัย โตบำรุง 
331.นายวรรณวุฒ ิ บุญญะ 
332.นายวรรธนัย มณีพันธุ ์
333.นายวราเทพ มามีศร ี
334.นายวรุฒ มาทอง 
335.นายวศิน เกล็ดจีน 
336.นายวสันต ์ บัวคำ 
337.นายวัชรพงษ ์ กล่อมยิ้ม 
338.นายวัชระ เสนะจำนงค์ 
339.นายวัชระ แก้วสระแสน 
340.นายวัชรินทร ์ บำรุงเชื้อ 
341.นายวัฒนพงษ ์ สกุลวงศ์เวโรจน ์
342.นายวัฒนา แก้วโต 
343.นายวันเฉลิม จอมพล 
344.นายวันเฉลิม เกิดด ี
345.นายวันชนะ พิมละมาต 
346.นายวัยวัฒน ์ พันอินทร์ 
347.นายวิจติร มั่นชาวนา 
348.นายวิชัย ภู่จันทร ์
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349.นายวิทวัฒน ์ พิลาเกิด 
350.นายวิทวสั วงษ์สวัสดิ ์
351.นายวิทวสั พลอาจ 
352.นายวิทวสั โกสุมพิทักษ์ 
353.สบิเอกวินัย จันทร์ยวง 
354.นายวินัย เจนจบ 
355.นายวินติ รอดละม้าย 
356.นายวริสิทธ์ิ ชนะทรัพย ์
357.นางสาววิลาวณัย ์ ช่วยพรม 
358.นายวิศรุต ซีบางทราย 
359.นายวิศวชิต ประสงคส์ืบ 
360.นายวรีชน ท่านพรหม 
361.นายวรีณฏัฐ ์ จันต๊ะ 
362.นายวรีพงษ ์ ริสบิน 
363.นายวรีพล ประชุม 
364.นายวรีภัทร ศรีจันทึก 
365.นายวรีวัฒน ์ ศรีจันทึก 
366.นายวรีศักดิ ์ อินจัด 
367.นายวรีศักดิ ์ สร้อยสนตน 
368.นายวรีศักดิ ์ สกุลวา 
369.นายวรีะบรุุษ บัวกลอย 
370.นายวรีะพงษ ์ ประละไทย 
371.นายวรีะยุทธ อู่ตะเภา 
372.นายวรีะศักดิ ์ กรรัตน ์
373.นายวรีะศักดิ ์ สุริยะมณ ี
374.นายวุฒิชัย อินทสิทธ์ิ 
375.นายวุฒิชัย ทิมบ้านกรอก 
376.นายวุฒิชัย หมื่นเข็ม 
377.นายวุฒิพงษ ์ คำสุวรรณ 
378.นายศรชัย ไกรสอน 
379.นายศรนรินทร ์ โหนนา 
380.นายศรราม บุญเพ็ง 
381.นายศรณัย ์ สุวรรณ 
382.นายศรณัย ์ ศรีคำพา 
383.นายศรายุทธ พานทอง 
384.นายศราวุฒิ ศิริด ี
385.นายศราวุฒิ คาดประครอง 
386.นายศราวุฒิ มูลนาม 
387.นายศราวุธ ป้วนป้อม 
388.นายศราวุธ คำภ ู
389.นายศักดิ์ศรณ ์ ไม้สม้ซ่า 
390.นายศักดิ์สิทธ์ิ ศิริรักษ์ 
391.นายศักดิ์สิทธ์ิ ขำดำ 
392.นายศักรชัย ยิ้มปิ่น 

393.สบิโทศานต ิ ทวีสกิจ 
394.นายศริกาญจณ ์ มั่นสอน 
395.ว่าท่ีร้อยตรีหญิงศิรประภา เพ็ชรอำไพ 
396.นายศริิชัย จินวงศ์ 
397.นายศริิชัย หอมทอง 
398.นางสาวศิรินภา เพิ่มเพ็ง 
399.นายศริิพงษ ์ ทัดทอง 
400.นางสาวศิริลักษณ ์ ศรีราจันทร ์
401.นายศริิวัฒน ์ ภูทอง 
402.นายศริิวัฒน ์ มาน้อย 
403.นายศริิศักดิ ์ ศักดิ์กลิ่นหอม 
404.นายศิวฤทธ์ิ ศิริวงค ์
405.นางสาวศิวานนท์ ทิมจ้อย 
406.นายศภุกร มะลิวลัย ์
407.นายศภุกร ไทยหล่อ 
408.นายศภุกร ไชยสาร 
409.นายศภุกร เง่าสาร ี
410.นายศภุกานต ์ ปิ่นจันทร ์
411.นายศภุกานต ์ ยาสาร 
412.นายศภุกิจ บุญม ี
413.ว่าท่ีร้อยตรีศภุฤกษ์ ตรงต่อกิจ 
414.นายศภุวิชญ ์ ดีสม 
415.นายศภุวิชญ ์ มะโนทน 
416.นายโศภณ นิ่มทอง 
417.นายสกลเดช สุขโข 
418.นายสถาพร มณฑาทอง 
419.นายสมเกียรติ ์ ม่วงอ่อง 
420.นายสมจติร สีทา 
421.นายสมเด็จ เเซ่ล ี
422.นายสมรักษ์ ถ่ายถอน 
423.นายสมศักดิ ์ เงอะอัก 
424.นายสรราม ศรีสุวรรณ 
425.นายสรายุทธ สีแสง 
426.นายสราวุฒิ อุ่นศรี 
427.นายสราวุธ สงขัย 
428.นายสราวุธ ไม้หอม 
429.นายสหรัฐ มนัสสา 
430.นายสณัฐิต ิ พูนบุญ 
431.นายสณัหวัชญ ์ แสงจันทร์ฉาย 
432.นายสันตสิุข สีนามัง 
433.นายสันตสิุข ไตรรัตน ์
434.นายสันตสิุข โตแฉ่ง 
435.นายสายชล เทพลำลึก 
436.นายสาริน ทั่งโต 
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437.นายสาโรจน ์ คลี่วงค์ 
438.นายสิทธิชัย จำนงภักดิ ์
439.นายสิทธิพงษ ์ ธงศรี 
440.นายสิทธิศักดิ ์ ประหวั่น 
441.นายสิปปกร เพ็ชรอ่อน 
442.นายสิรวิชญ ์ แก้วทิม 
443.นายสิริกลุ แก้วศรีทัศน ์
444.นายสิรโิชค วินากร 
445.นายสุกฤษฏ ์ รอดบุญส่ง 
446.สบิโทสุขวัฒน ์ มหาวงศนันท์ 
447.นายสุข ี จันรักษา 
448.นางสาวสุชาดา ขุนกำแหง 
449.นายสุทธิพงษ ์ ครุฑพาหะ 
450.นายสุทธิพงษ ์ ประชัน 
451.นายสุพัฒธรพงศ ์ เเก้วเมือง 
452.นายสุภัค เนียมศร ี
453.นายสุรเชษฐ ์ ชุ่มเย็น 
454.นายสุรเชษฐ โวทาน 
455.นายสุรโชค แก้วเกิด 
456.นายสุรเดช สระทองรอด 
457.นายสุรศักดิ ์ กลิ่นสุคนธ ์
458.นายสุรศักดิ ์ พรมคำด ี
459.นายสุรสิทธ์ิ สีหนาด 
460.นายสุรยิประภา จูด้วง 
461.นายสุรยิา ค้ำเลิศ 
462.นายสุรยิา คาวิน 
463.นายสุรยิากร ขลุ่ยเสนาะ 
464.นายสุวัฒน ์ นันทะพรม 
465.นายสุวิทย ์ ชินภัทร์ไพศาล 
466.นายเสกสรร ฤกษ์พิชัย 
467.นายเสฎฐวุฒ ิ สินประเสริฐ 
468.นายเสนอ สังข์ทอง 
469.นายเสรีชัย สุขแก้ว 
470.นายโสภณ มาวงษ ์
471.นายอดิศร เปลี่ยนแสง 
472.นายอดิศักดิ ์ เจนจบ 
473.นายอดิศักดิ ์ ข่มอารมณ ์
474.นายอธิป กุมมาร 
475.นายอนุชา ศรีบุบผา 

476.นายอนุเชษฐ ปานม ี
477.นายอนุรักษ์ เดชพงษ ์
478.นายอนุวัฒน ์ บัวจันทร์ 
479.นายอนุสรณ ์ เอี้ยงเอี่ยม 
480.นายอพิเชษฐ ์ ทองดอนง้าว 
481.นายอภิชัย พลธีระ 
482.นายอภิชาต ิ โลโจด๊ 
483.นายอภิชาต ิ มั่นชาวนา 
484.นายอภิชาต ิ เหินสันเทียะ 
485.นายอภิเชษฐ์ นุ่มนิ่ม 
486.นายอภินันท ์ ลีส้มซ่า 
487.นายอภินันท ์ สอนดา 
488.นายอภิวัฒน ์ เหลือบุญนุม่ 
489.สบิโทอภสิิทธ์ิ เข็มอินทร ์
490.นายอภิสิทธ์ิ ประทามะโก 
491.นายอภิสิทธ์ิ ไกลทุกข์ 
492.นายอภิสิทธ์ิ เจนจบ 
493.นายอภิสิทธ์ิ ป้อมบ้านมุง 
494.นายอภิสิทธ์ิ เสือชาวนา 
495.นายอภิสิทธ์ิ เกิดเมฆ 
496.นายอภิสิทธ์ิ นาคประเสริฐ 
497.นายอภิสิทธ์ิ พุ่มเทศ 
498.นายอมรพันธ ์ ประดุจนาม 
499.นายอมรพันธ ์ วนาพันธพรกุล 
500.นายอรรถพล งามนาส ี
501.นายอัครชัย จันทร์ทอง 
502.นายอัจฉริยะ วันประยูร 
503.นางสาวอัญชัญ ตั้งวัฒนจงกล 
504.นายอัศวิน สวาทวงศ์ 
505.นายอาทิตย ์ โลหะกาลก 
506.นายอานนท์ เอี่ยมมา 
507.นายอารีย ์ บุญคง 
508.นายอำนาจ พันท้วม 
509.นายอำนาจ โตเปรม 
510.นายอุเทน ขุนนคร 
511.สบิโทเอกภพ จันทร์เช้ือ 
512.นายเอกรินทร ์ ส้มโต 
513.นายโอเค แสงอ่วม 
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ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
 
ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต    เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

1.นางสาวกมลวรรณ พลพักตร ์
2.นางสาวขนิษฐา คงดี 
3.นางสาวคันธารัตน ์ บดีรัฐ 
4.นางสาวจริยาพร ปิงยศ 
5.นางสาวจริิยาพร แก้วกาญจนะวงษ์ 
6.นางสาวเจนจิรา ทะสอน 
7.นางสาวชุตมิา ทองเชื้อ 
8.นางสาวชุตมิา การะภักด ี
9.นางสาวชูกมล หาเวียง 
10.นางสาวญาดา รักธรรม 
11.นางสาวดารินทร ์ ชะอุ้ม 
12.นางสาวทิพวรรณ ปิ่นมณ ี
13.นางสาวนัฏดาวรรณ ฉิมอยู ่
14.นางสาวนันธิชา กงไกรลาศ 
15.นางสาวนิดานุช โพธิ์พรม 
16.นางสาวนูรอีมาน เส็งสะ 
17.นางสาวปิยะพร จันพร 
18.นางสาวภัศราวรรณ คุ้มแสง 
19.นางสาวภาวด ี แก้วอ่อน 
20.นายมนสัชัย เขียวขุนศร ี
21.นางสาวมาลิน ี สีฟอง 
22.นางสาวมาลีรตัน ์ ประสมพงศ์ 
23.นางสาวยลดา ศรีรักษา 

24.นางสาวเยาวลักษณ ์ ยืนยาว 
25.นางสาวรัชนีกร จันสน 
26.นางสาววรญัญา สุกายะ 
27.นางสาววรากร อัครเมธาทิพย ์
28.นางสาววิภาพร เทศด ี
29.นางสาวศิทราวรรณ จันทะคุณ 
30.นางสาวศิริพร สร้อยนาค 
31.นางสาวศิรมิาส เพ็งห่วง 
32.นางสาวศิรลิักษณ ์ บุญสรรค ์
33.นางสาวศิรลิักษณ ์ ดำจ่าง 
34.นางสาวศิริวรรณ เกาะกัณหา 
35.นางสาวสกลุรตัน ์ โทนม ี
36.นางสาวสดุารตัน ์ สีหาเทพ 
37.นางสาวสดุารตัน ์ สีหาบุตร 
38.นางสาวสมุณ ี นุ่มแก้ว 
39.นางสาวสุวนันท์ จันทร์น้อย 
40.นางสาวสุวดิา จันทร์หอม 
41.นางสาวหนึ่งฤด ี นิ่มนุช 
42.นางสาวอรวรรณ ท่าซุง 
43.นางสาวอรวรรณ อัตถะบูรณ ์
44.นางสาวอังคณา ทองโกมุท 
45.นางสาวอาริศา อ่ำดี 

 

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต    เกียรตินิยมอันดับสอง
 

1.นางสาวกมลลักษณ ์ ถนอมกาย 
2.นางสาวกันตยิา กองมา 
3.นางสาวจินตนา มากผล 
4.นางสาวจุฬาลักษณ ์ กลิ่นหอม 
5.นางสาวชนิตรา โหงมาตร 
6.นางสาวชุตมิณฑน ์ ทองเอม 
7.นางสาวฐิติวรดา สังเกต ุ
8.นางสาวดวงรัตน ์ ไกรบุตร 
9.นางสาวนงนภสั ภักด ี
10.นางสาวนวลพร บุญสาร 
11.นางสาวปิยาภรณ ์ รักษาคม 

12.นางสาวเปรมจิตร ทองรักษ์ 
13.นางสาวเพียงจันทร ์ พงษ์พานิช 
14.นางสาวภัทธิรา อินจุ้ย 
15.นางสาวภาสิน ี ไชโย 
16.นางสาวศศิวิมล ศรีมงคล 
17.นางสาวศิริพร มังสั้น 
18.นายศิวัช ห่านใต้ 
19.นางสาวศุภารัตน ์ บุญราภ 
20.นางสาวศุภสิรา ยอดยิ่ง 
21.นางสาวสโรชา พุทธนาวงค์ 
22.นางสาวสุวนันท์ สุภรตัน ์
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23.นายอนุวัฒน์ ชาววิวัฒน์ 
24.นางสาวอัญมณ ี ปิ่นสุวรรณ ์
25.นายอัสน ี คุ้มหน ู

26.นางสาวอินทิรา กุลทอง 
27.นางสาวอุมาพร ชิดฉิมพล ี

 

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
    
1.นางสาวกชกร อินทะรังษี 
2.นางสาวกนกกาญจน ์ ปานเงิน 
3.นางสาวกนกวรรณ สังฆคุณ 
4.นางสาวกมลทิพย ์ เกลียวกลม 
5.นางสาวกรรณิการ ์ พิสุวรรณ ์
6.นางสาวกรวิภา เกตุหลำ 
7.นางสาวกฤตพร เกิดป้อม 
8.นางสาวกฤตยิา รอดปฐม 
9.นายกฤษณพงศ ์ บุตรตลอด 
10.นางสาวกัญจนพร ศรีวิชัย 
11.นางสาวกัญญ์วรา คงประดิษฐ ์
12.นางสาวกัณฑิมา แน่งน้อย 
13.นางสาวกาญจนภัส ไชยขันธ์ุ 
14.นางสาวกาญจนา ชูยิ้ม 
15.นางสาวกาญจนา เจริญสุข 
16.นางสาวกาญจนา เเก้วกัน 
17.นางสาวกาญจนา ฤทธิ์นาเคน 
18.นางสาวกุลณัฐ อินเลี้ยง 
19.นางสาวกุลณัฐ สีเสือ 
20.นางสาวเกวลิน จิตต์ใจ 
21.นางสาวเกศิน ี ป้องแก้วน้อย 
22.นางสาวเกศิน ี อินทร์อักษร 
23.นางสาวขนิษฐา อยู่แสง 
24.นางสาวขวัญชนก เกตกลมเกลา 
25.นางสาวขวัญภริมย ์ เกตุสอน 
26.นางสาวเคลือวรรณ ขุนเทพ 
27.นางสาวจรินทร์ญา แสงตุ่น 
28.นางสาวจันทกร เพ็ชม่อม 
29.นางสาวจันทรรัตน ์ บุญวงษ ์
30.นางสาวจันนภา อิ่มชม 
31.นางสาวจิตตร ี แขกต้อย 
32.นางสาวจินนิภา กิ่งกลางดอน 
33.นางสาวจิรัฐติกาล กล่ำสิน 
34.นางสาวจิราภรณ ์ เดือนเพ็ญ 
35.นางสาวจิราวรรณ มั่นเกษวิริยะการ 
36.นางสาวจุฑามาศ กลิ่นเจรญิ 
37.นางสาวชญาณ ี บุญมูล 

38.นายชญานิน เสนสุข 
39.นายชนภรณ เที่ยงไธสง 
40.นางสาวชมพูนุช ร่มเย็น 
41.นางสาวชลธิชา จิตปลืม้ 
42.นางสาวชลธิชา ภาสะและ 
43.นางสาวชลธิดา เถื่อนถ้ำ 
44.นางสาวชลิดา สังวรณ ์
45.นางสาวชลิตา นาครอด 
46.นางสาวช่อเพชร จะจ่าง 
47.นายชัชพงศ์ ลอยเมฆ 
48.นางสาวชัญญานุช กันยะมูล 
49.นายชินกร พลายระหาญ 
50.นางสาวช่ืนนภา ทิวาลัย 
51.นางสาวชุติมน สุขเพ็ญ 
52.นางสาวชุติมา แสงนาค 
53.นางสาวชุลีพร หงษ์สุวรรณ 
54.นางสาวญาณิศา เพ็ชรพิจิตร 
55.นางสาวญาสุมินทร ์ คนหลัก 
56.นางสาวฐาปณีย ์ สุขนวล 
57.นางสาวฐิตินันท์ ศรีสุวรรณ ์
58.นางสาวฐิติพร กรแก้ว 
59.นางสาวณภัค คมินทกูล 
60.นางสาวณหทัย สุริยวงค ์
61.นางสาวณัชชา วรรณพโล 
62.นางสาวณัฐกลุ ภู่จีน 
63.นางสาวณัฐชา รักนา 
64.นางสาวณัฐฐริา พวงชัง 
65.นายณัฐธญั มงคล 
66.นางสาวณัฐธดิา สำล ี
67.นางสาวณัฐธดิา พรหมบุญ 
68.นางสาวณัฐรินทรญ์า โทบุตร 
69.นางสาวณัฐวด ี คำอ่อนดี 
70.นางสาวณรีนุช แก้วเกษการ 
71.นางสาวณรีะสา คำภิโร 
72.นางสาวดรุณ ี สังข์คง 
73.นางสาวดรุณ ี หนูนาม 
74.นางสาวดาราวด ี คงเมือง 
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75.นางสาวทิพานันท์ ตุ่นสังข ์
76.นางสาวทิวาวรรณ ป้องเศร้า 
77.นางสาวธนพร นมเนย 
78.นายธนาวุฒ ิ ตุ่มน้ำ 
79.นางสาวธมลวรรณ แก่นมั่น 
80.นางสาวธวัลหทัย ต๊ะส ุ
81.นางสาวธัญญรัตน ์ มาทับพงษ ์
82.นางสาวธัญญาเรศ สิงห์โต 
83.นางสาวธารณิ ี เขียวสีห ์
84.นางสาวธิดารัตน ์ วารีย ์
85.นางสาวธิติยา แก้วจันทา 
86.นางสาวนนท์นลิน จันทร์ดิษฐ์ 
87.นางสาวนภาพร มลมาตย ์
88.นางสาวนภสิา ศรีกุม 
89.นางสาวนราพร แพ่งกลิ่น 
90.นางสาวนวพร อภิเดช 
91.นางสาวนวพรรษ อ่อนพานิช 
92.นางสาวนัจนันต ์ อินจันทร์ 
93.นางสาวนัฐมล กัดโชค 
94.นางสาวนันทิพร เอมรักษา 
95.นางสาวนารเีนตร นรากรณ ์
96.นางสาวน้ำทิพย ์ ภักดีสอน 
97.นางสาวนิภาพร โสดาจันทร ์
98.นางสาวนิลาวรรณ จันทร์มัน 
99.นางสาวเนตรชนก ปานม ี
100.นางสาวบงกชพร สุก๋า 
101.นางสาวบณุยาพร อ้นช่ืน 
102.นางสาวเบญจพร จันทร์สอน 
103.นายปฏิภาณ ลือแก้วมา 
104.นางสาวปฐมพร ใจแก้ว 
105.นางสาวปณิตตรา เรืองคำ 
106.นางสาวปภาดา เนตรผง 
107.นางสาวปภาวด ี อย่าห้าม 
108.นางสาวประภัสสร เสือคลา้ย 
109.นางสาวประภาศร ี กุลด้วง 
110.นางสาวปวริศา แช่มพุดซา 
111.นางสาวปวริสา ศรีอินทร ์
112.นางสาวปวีณส์ุดา เสนานุช 
113.นางสาวปวีณา ม่วงบ้านยาง 
114.นายปณัณทัต ขานสันเทียะ 
115.นางสาวปัทมา สิงห์ราช 
116.นางสาวปา่นแก้ว ภู่พุ่ม 
117.นางสาวปาริฉัตร เทือกคำซาว 
118.นางสาวปยิพร ศาตแก้ว 

119.นางสาวปยิะดา จอมแก้ว 
120.นางสาวเปรมฑารยี ์ การภักด ี
121.นางสาวพรทิพย ์ แสงอยู่ 
122.นางสาวพรประภา โพธิ์ศร ี
123.นางสาวพรพิมล บ่อคำ 
124.นางสาวพรภสิุทธ์ิ สุกแตง 
125.นางสาวพรรณนภา สมปล้อง 
126.นางสาวพัชราภรณ ์ สุขจันทร ์
127.นางสาวพันนดิา สอนสิน 
128.นางสาวพิชญ์จรีา กวินธนาภัทร ์
129.นางสาวพิชญาพร สุภศร 
130.นางสาวพิมกมล อินสุวรรณ 
131.นางสาวพิมชมพู เพิ่มสุข 
132.นางสาวพิมพิไล ธรรมพนม 
133.นายพริพงษ ์ เนตรแสงส ี
134.นายพริะพนธ ์ ใจตรงด ี
135.นางสาวพีรยา มานะพระ 
136.นางสาวเพ็ญนภา พิมพ์สอน 
137.นางสาวแพรวพรรณ สุวรรณผิว 
138.นางสาวเฟื่องฟ้า ตาดเกดิ 
139.นางสาวเฟื่องฟ้า เหมกระโทก 
140.นางสาวภัทรพรรณ บุญศิร ิ
141.นางสาวภัทรวด ี นครจันทร ์
142.นางสาวภัทรศยา คงคุ้ม 
143.นางสาวภัทราพร มีสวน 
144.นางสาวภาวิณ ี สุพรรณกลาง 
145.นายภูมินทร ์ เกษร 
146.นายภูวนัย ทองสุวรรณ 
147.นางสาวมณัชญา ทองมนต์ 
148.นางสาวมยุล ี แซ่ล ี
149.นางสาวมาติกา บุญเชิดช ู
150.นางสาวมาลณิ ี กุณะพรม 
151.นางสาวมินตรา ทองมา 
152.นางสาวมินตรา อุดทัง 
153.นายยศพล พิลาบุตร 
154.นางสาวเยาวลักษณ ์ ทาทอง 
155.นางสาวรติวันต ์ แง้มแก้ว 
156.นางสาวรัชนีกร ดีอ่ำ 
157.นางสาวรัตนาวล ี ดีนวนพะเนา 
158.นางสาวรุ่งธิวา หล้าหาญ 
159.นางสาวรุ่งนภา บุญมั่น 
160.นางสาวรุ่งมณ ี คำตื้อ 
161.นางสาวรุ่งฤทธิ์ กล้าแข็ง 
162.นางสาวเรณุกา ป้อจูมปู 
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163.นางสาวลักษมณ ดอนดีไพร 
164.นางสาวลักษิกา ประจงค ์
165.นางสาวลินดา ขวัญเปรม 
166.นางสาววชิมล ไชยจันทร ์
167.นางสาววนดิา หีบเงิน 
168.นางสาววรดา เขาลาด 
169.นางสาววรรณธนา เกตุทอง 
170.นางสาววรรณนิสา เติมภเูขียว 
171.นางสาววรรณภา เรือนทอง 
172.นายวศิน ชัยขาว 
173.นางสาววัชรยี ์ ดาวเรือง 
174.นางสาววัฒนา แซ่หลอ 
175.นางสาววารุณ ี เวสกุล 
176.นางสาววาสนา แถมพยัคฆ ์
177.นายวิจติร รักษ์พนาสันต ์
178.นายวิทยา ขันพิมล 
179.นางสาววิภา แซ่กือ 
180.นางสาววิภาดา แตงอ่อน 
181.นางสาววิภาวรรณ มีญวน 
182.นางสาววิภาวรรณ แซ่อึ้ง 
183.นางสาววิราวัลย ์ กวยแก้ว 
184.นางสาววิริษฐา อยู่ขำ 
185.นางสาววิลัยภรณ ์ แก้วเขียว 
186.นางสาววิไลลักษ์ ดอนไพรเมือง 
187.นางสาววิไลวรรณ ดอนไพรเมือง 
188.นางสาววิสสตุา อนุเคราะห ์
189.นายวรีชัย ขันตยาภรณ ์
190.นางสาวเวธิกา คำเกิด 
191.นางสาวศรสวรรค ์ คำอิ่ม 
192.นางสาวศรณัย์พร หงษ์หิรัญ 
193.นายศราวุฒิ กองพิกุล 
194.นางสาวศศิญา ปัดไธสง 
195.นางสาวศศิธร ดวนมีสุข 
196.นางสาวศศิประภา ยศปัญญา 
197.นางสาวศศิพร สุขอยู ่
198.นางสาวศศิภาพร ศิริเลีย้ง 
199.นางสาวศันศนีย ์ แทนง้ิว 
200.นางสาวศิรินพร จันทะคุณ 
201.นางสาวศิริพร สายแวว 
202.นางสาวศิริพร อินเลี้ยง 
203.นางสาวศิริมา มีจันทร์โท 
204.นางสาวศิริรัก งอนไปล ่
205.นางสาวศิริลักษณ ์ วาย ุ
206.นางสาวศุภรตัน ์ ติสะละ 

207.นายสมเพชร แซ่ว่าง 
208.นางสาวสมฤด ี แช่มชื่น 
209.นายสราวุฒิ ทรัพย์เพชร 
210.นางสาวสายสุนีย ์ จ๋องบุญ 
211.นางสาวสิรินภา เถื่อนสุข 
212.นางสาวสิริพลอย พิลึก 
213.นางสาวสิรริัตน ์ อยู่พ่วง 
214.นางสาวสิริวรรณ จันทรศิร ิ
215.นายสุกนต์ธ ี สุขพลอย 
216.นางสาวสุกัญญา ทะชัน 
217.นางสาวสุกัญญา สิงห์โฉม 
218.นางสาวสุจิตรา ยอดกระโหม 
219.นางสาวสุชานันท์ แคชัยภูม ิ
220.นางสาวสุชานาถ หอมสุวรรณ ์
221.นางสาวสุฑามาศ รัศม ี
222.นางสาวสุดาพร ขวัญมาก 
223.นางสาวสุทธิดา นุชพ่วง 
224.นางสาวสุธาทิพย ์ จันทร์เหม 
225.นางสาวสุธิตา อ่อนนา 
226.นางสาวสุนทรีย ์ จรทอง 
227.นางสาวสุพพัตรา ไชยธงรัตน ์
228.นางสาวสุพรรณ ี บุญมา 
229.นางสาวสุพรรษา เสนากัง 
230.นางสาวสุพัตรา สว่างผุย 
231.นางสาวสุภาวณิ ี เทียนทอง 
232.นางสาวสุมินตรา สวนเศรษฐ 
233.นางสาวสุรยี์พร คำรัตน ์
234.นางสาวสุลมิล หวลอารมณ ์
235.นางสาวสุวนัน วงษ์เอนก 
236.นางสาวสุวิจักขณ ์ ทองสุข 
237.นางสาวสุวิมล สร้างพล 
238.นางสาวเสาวคนธ์ สุดตา 
239.นางสาวเสาวลักษณ ์ รอดสว่าง 
240.นางสาวเสาวลักษณ ์ ตรงเพ็ชร ์
241.นางสาวหทัยรัตน ์ แก้วคูนอก 
242.นางสาวอณิษา แก้วชัง 
243.นางสาวอนงค์นาถ ชมอ้าย 
244.นางสาวอนญัญา จันทร์ชม 
245.นางสาวอนุธิดา สุขพ่วง 
246.นายอนุสรณ ์ เจริญด ี
247.นางสาวอภิญญา จงทอง 
248.นางสาวอมรรตัน ์ ต้นดึง 
249.นางสาวอมรรตัน ์ ศรีโพธ์ิ 
250.นางสาวอรทัย ศิริพลพรม 
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251.นางสาวอรสดุา เกยเลื่อน 
252.นางสาวอรุณรุ่ง ปันสา 
253.นางสาวอัญชิสา ถาวรณ ์
254.นางสาวอัลิปรียา บุญถนอม 
255.นางสาวอาภาภรณ ์ สิงห์ว ี

256.นายอำพล เกษร 
257.นางสาวอินชุอร อ่ำเกต ุ
258.นางสาวอินทิรา ทองหม่อม 
259.นางสาวอินทิรา กันยาประสิทธ์ิ 
260.นางสาวอุษณ ี โตนาค 

 
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 

 

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 
 
1.นายกฤษฎ ี แก้วภู่ 
2.นายกวิน อินสาคำ 
3.นางสาวกญัญารัตน ์ ทำมะณ ี
4.นางสาวกญัญาลักษณ ์ ทิพวัน 
5.นางสาวกลัยกร ไกรกิจราษฎร ์
6.นางสาวกลัยาณ ี บุญสม 
7.นางสาวกลุภัทรา รุ่งเจรญิ 
8.นางสาวกลุสิน ี เอมเปีย 
9.นายขจรศักดิ ์ บุญช่วย 
10.นางสาวขวัญเนตร ทุมมี 
11.นายคเณศ เพชรนิตย ์
12.นางสาวจันทมณ ี โพธิ์คำ 
13.นางสาวจิดาภา ไชยเสน 
14.นางสาวจุฑาทิพย ์ เรืองประทีป 
15.นางสาวจูน่า คามะตะ 
16.นางสาวเจนจริา สอนราช 
17.นางสาวชลธิชา เพ็ชรม ี
18.นางสาวชลนิชา แสงสว่าง 
19.นายชวกร แป้นโพธิ์กลาง 
20.นายชิษณุพงศ ์ กลิ่นมาล ี
21.นางสาวโชติกานต ์ บุตรบุญตอม 
22.นางสาวซารีนา นูซา 
23.นางสาวฐณิชฌา จิตตปารม ี
24.นางสาวฐิตาธร ประยรูพันธ ์
25.นางสาวฐิติมา มาแดง 
26.นางสาวฐิติมา กองทรง 
27.นางสาวณัฐกลุ เอี่ยมสกลุ 
28.นางสาวณัฐพร นุ่มพรม 
29.นางสาวณัฐวด ี พุฒหยวก 
30.นายดรัสวิน เขียวม ี
31.นางสาวดารารตัน ์ จันทร 

32.นางสาวดสุด ี คำเหล็ก 
33.นายเดชาวัต สุวรรณมาศ 
34.นางสาวถิรมน น้ำหล่าย 
35.นางสาวทวีพร ทับสุข 
36.นางสาวทักษพร แสงพันธ ์
37.นางสาวทักษิณา ฤทธิ์สน 
38.นางสาวทัศนีย ์ เผ่าคนชม 
39.นางสาวทิพวัลย ์ จันทะหุม 
40.นางสาวธนวรรณ โสภา 
41.นางสาวธนัชชา พรวรรณเพ็ญ 
42.นางสาวธนัชพร ยศสุนทร 
43.นางสาวธัญญาลักษณ ์ สุขเกษม 
44.นางสาวธัญลักษณ ์ บุญเจือ 
45.นางสาวธันย์ชนก คงทอง 
46.นางสาวธันยพร มูลชาต ิ
47.นางสาวธีรดา แบนล ี
48.นายธีวานนท์ กาทอง 
49.นายนภดล คำสุข 
50.นางสาวนภสันันท์ แก้วเคน 
51.นางสาวนภสัวรรณ คำเสน 
52.นางสาวนภาพร อบจีน 
53.นางสาวนฤมล พุทธิลาภ 
54.นางสาวนลินทิพย ์ สุทหน้ิว 
55.นางสาวนวพร ศรีวังคำ 
56.นางสาวนันทิดา ลุยทอง 
57.นางสาวนาตาชา พุทธกิจ 
58.นางสาวปฐมาวด ี พัฒนสำราญ 
59.นางสาวปภาวรินท ์ หนูฉิม 
60.นางสาวปรภา ทองบุรี 
61.นางสาวปรัชญาภรณ ์ บรรเทา 
62.นางสาวปัญญาดา บุดด ี
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63.นางสาวปาจรีย ์ เพ็ชรนิล 
64.นางสาวผกาวรรณ อุปะมาโน 
65.นางสาวพชิรารัชต ์ พชรชัยพงศ ์
66.นางสาวพรพิมล โตมา 
67.นางสาวพัชรา ม่วงปรางค ์
68.นายพัทธดนย ์ เจนนาวิน 
69.นางสาวพิชชญานันท์ ภู่เสือ 
70.นายพีรพงษ ์ ทองอุบล 
71.นางสาวมินตรา นุชพุฒ 
72.นางสาวมินตรา ปานศร ี
73.นางสาวมริันต ี นาคสวัสดิ ์
74.นางสาวเยาวลักษณ ์ พานทอง 
75.นางสาวรักษณิา รุ่งเรือง 
76.นางสาวรตัติยากรณ ์ บุญกลอย 
77.นางสาวรตัน์ตะวัน อยู่โต 
78.นางสาวรตันา ประเสริฐสังข ์
79.นางสาวลลิดา นามใหม ่
80.นางสาวลักษณพร คิรินทร ์
81.นายลญัจกร ศรีปิ่น 
82.นางสาวลดัดาวลัย ์ เสนาลัย 
83.นางสาวลดัดาวลัย ์ สถาพรพิทักษ์ชัย 
84.นางสาววรรณพา พันธุ์แตง 
85.นางสาววรฤทัย สัสดีแพง 
86.นางสาววรญัญา มีไชยโย 
87.นางสาววราพร เพชรขจร 

88.นางสาววริศรา จันทร์เหลือง 
89.นางสาววัชราภรณ ์ กางกรณ ์
90.นางสาววิภารัตน ์ ม่วงอ่อง 
91.นายวีรยุทธ พรมม ี
92.นางสาวศรไีพร พรมชาต ิ
93.นางสาวศศิธร โพธิ์จุ้ย 
94.นายศิริศักดิ ์ วงรอด 
95.นางสาวศุภวราลักษณ ์ รุ่นแรก 
96.นางสาวสร้อยฟ้า แสงเพชร 
97.นางสาวสริิกัลยา พรามพิทักษ์ 
98.นางสาวสดุารตัน ์ มั่นคง 
99.นางสาวสุธาสิน ี กลิ่นกรุด 
100.นางสาวสุธิน ี บุญเพ็ง 
101.นางสาวสุนทร ี พิเลิศ 
102.นางสาวสุนทร ี พิชัยณรงค ์
103.นายอนุศิษฏ ์ สุขเจรญิ 
104.นายอภิสิทธ์ิ โตม ี
105.นางสาวอมรรตัน ์ แก้วบาง 
106.นางสาวอมรรตัน ์ ใจมูล 
107.นางสาวอรวรรณ กลิ่นอำพัน 
108.นางสาวอรุณวรรณ ลัดลงเมือง 
109.นางสาวอังคณา พึ่งอบ 
110.นางสาวอัญชรีย ์ มีแดนไผ ่
111.นางสาวอุมาภรณ ์ เจริญศร ี
112.นายเอกพจน์ พรมมาวัน 

 

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง 
 
1.นางสาวกนกกานต ์ เอี่ยมฤด ี
2.นางสาวกมลฉัตร ชำนาญกิจ 
3.นางสาวกมลวรรณ เรืองชัยยศ 
4.นางสาวกรกนก จิระนุวงษ ์
5.นายกันต์กวี เกิดเข้ม 
6.นางสาวกาญจนา ศิริรัตนกลุชัย 
7.นางสาวกาญจนา โสมเขียน 
8.นางสาวกานต์ตรัช รุ่งเรืองวุฒิพร 
9.นางสาวกานต์ธีรา จางตระกลู 
10.นางสาวกิตตยิา สืบสาย 
11.นางสาวเกศสุดา แจ่มม ี
12.นางสาวขนิษตา ติสระ 
13.นางขวัญเดือน ใจกาวิน 

14.นางสาวขวัญฤด ี ศรเพ็ชร ์
15.นายคุณัชญ ์ ลัทธิวาจา 
16.นางสาวจีราวรรณ ศรีคง 
17.นางสาวจุลีพร สุดแก้ว 
18.นางสาวจุฬาลักษณ ์ อุทัยแสน 
19.นางสาวเจนจริา แย้มเสาธง 
20.นางสาวเจนจริา พวงบุบผา 
21.นางสาวชญาณ ี บุญม ี
22.นางสาวชนิดา อยู่นิ่ม 
23.นายชยาทิตย ์ อินน้อย 
24.นางสาวช่อผกา ดวงมาลา 
25.นางสาวชัญญานุช แสงทว ี
26.นางสาวฑิมพิกา จำปาหอม 
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27.นางสาวณฐริกา แจ่มใส 
28.นางสาวณัฐกฤตา เจาะจง 
29.นางสาวณัฐธญา เขียวอุบล 
30.นางสาวณัฐพร ใจบุญลือ 
31.นางสาวณัฐมล โตนา 
32.นางสาวณิชากร ดีรักษา 
33.นางสาวดลยา แจ่มเพ็ง 
34.นางสาวตวงรตัน ์ จิตรำพึง 
35.นางสาวตวงรตัน ์ คำสอาด 
36.นายตันติกร ดิษเทศ 
37.นางสาวทานตะวัน คำโสม 
38.นายเทพเทวิน บุญคุ้ม 
39.นางสาวธนาภรณ ์ สุนทรวัฒน ์
40.นายธนิต จีนปั้น 
41.นายธราธร เกิดใหม ่
42.นางสาวธัญญารัตน ์ ปอเหรียญ 
43.นางสาวธัญญาศิร ิ เต็มวัน 
44.นางสาวธิดาดอย แซ่วื่อ 
45.นายธีรภัทร ครุธจ ู
46.นางสาวนพรัตน ์ ทิมหงิม 
47.นางสาวนลินาสน ์ คล่ำคง 
48.นางสาวนันทวัน เย็นขัน 
49.นางสาวนิตยา โสคำภา 
50.นางสาวนิพัทธา เพชรเหลีย่ม 
51.นางสาวนิสติ เมฆแจ้ง 
52.นางสาวบุษปธารา ใจตึก 
53.นางสาวเบญญาภา หมอนเมือง 
54.นางสาวปตญิญา พิริยะ 
55.นางสาวปวีณ์นุช จันแย้มสงค ์
56.นางสาวปัณวรรธน ์ สิงห์เรือง 
57.นางสาวปัทมาภรณ ์ หงษ์ภูธร 
58.นางสาวปาริชาต อังกาบ 
59.นางสาวปาริชาต ิ สินยอด 
60.นางสาวพรรตัน ์ ยมจันทร ์
61.นางสาวพิชญพร กลิ่นขจร 
62.นางสาวพิมพ์วิภา มะโนใจ 
63.นายพิศุทธิ ์ สังข์พานิช 
64.นายพีรพัฒฑ ์ ผลโพธิ ์
65.นายพูลทรัพย ์ แก้วทองคำ 

66.นายเพชรายุธ สีวิสิทธิ ์
67.นางสาวภาวดิา รุนอ่อน 
68.นางสาวรังสมิา ปานแย้ม 
69.นางสาวรตันทอง อาศนสถิตย ์
70.นางสาวรตันากร กันเกต ุ
71.นางสาวรุ่งนภา บุญสวน 
72.นางสาววนาล ี ลี้สกลุ 
73.นางสาววรดา แย้มนัดดา 
74.นางสาววรนาร ี ทองสมบุญ 
75.นางสาววรรณิศา ชาญประโคน 
76.นางสาววัลภา ภูมิศร 
77.นางสาวศรญัยา แก้วมาก 
78.นายศรณัย ู สุขคลาย 
79.นางสาวศศิธร ยอดนุ่ม 
80.นางสาวศศิธร เทศธรรม 
81.นางสาวศิรริักษ ์ สันทิตย ์
82.นางสาวศิวิมล จับแก้ว 
83.นางสาวสกลุยา สิงห์ทอง 
84.นางสาวสริตา ลีปรีชา 
85.นางสาวสลิลทิพย ์ ชูเชิด 
86.นางสาวสาธดิา คำเจียก 
87.นางสาวสุกฤตา ค้ำมุ้ย 
88.นางสาวสุทธสิา ปานสมบรูณ ์
89.นายสุธิพงษ ์ นาคเถื่อน 
90.นางสาวสุปราณ ี ชูเขียว 
91.นางสาวสุพิชญา วงศ์สุวรรณ 
92.นางสาวสภุาพร ศรีจันทร ์
93.นางสาวสภุาพร สุธรรมรักษ์ 
94.นางสาวสภุิณญา พรมส้มซ่า 
95.นางสาวสุวรรณด ี อุ่นเต่า 
96.นางสาวแสงระว ี ละมลุ 
97.นางอนิ สมัญทสาริกิจ 
98.นางสาวอนุชสรา เขียวกรุง 
99.นางสาวอรว ี แสงสังข ์
100.นายอาทิตย ์ ดำมินเศก 
101.นางสาวอาริสา ยอดสิงห์ชัย 
102.นางสาวอารีย ์ โฉมวานิช 
103.นางสาวอารียา ใจโฮ้งลำ 
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ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต  
1.นางสาวกชกรณ ์ แจ่มผล 
2.นางสาวกชพร ชาญเช่ียววิทยา 
3.นายกนก เพชรสุวรรณ 
4.นางสาวกนกพร โต่นวุธ 
5.นางสาวกนกพร ด่านแก้ว 
6.นางสาวกนกภรณ ์ เเก้วยม 
7.นางสาวกนกรตัน ์ บัวด ี
8.นางสาวกนกวรรณ แพรสุรินทร ์
9.นางสาวกนกวรรณ ดาบาง 
10.นางสาวกนกวรรณ พรพ่อแก้ว 
11.นางสาวกนกวรรณ เพียนามบุญตร ี
12.นางสาวกนกวรรณ พิมลา 
13.นางสาวกนกอร บุตรจันทร ์
14.นางสาวกนิฎฐา ก๋องมั่ง 
15.นางสาวกนิษฐา รอดเป้า 
16.นางสาวกมลชนก แสนเหมือน 
17.นางสาวกมลทิพย ์ ด้วงช่ืน 
18.นางสาวกมลรัตน ์ ศิริรัตน ์
19.นางสาวกมลวรรณ พะโพ 
20.นางสาวกมลวรรณ ไทยสา 
21.นายกรกช นามมงคล 
22.นางสาวกรกนก พุมมา 
23.นายกรณรินทร ์ สร้อยม ี
24.นางสาวกรรณิการ ์ ทะตัน 
25.นางสาวกรรณิการ ์ ศรีเสนห่ ์
26.นางสาวกรรยพร สำรีปั้น 
27.นางสาวกฤณฎา มั่นนุช 
28.นายกฤตภาส บำรุง 
29.นายกฤตเมธ กิติตา 
30.นายกฤติธ ี ทองทวี 
31.นายกฤษกร คณิตชยานันท์ 
32.นายกฤษฎา เขียวสะอาด 
33.นายกฤษฎา คำชู 
34.นางสาวกฤษฏิ์ศิริกลัยา เชียงส่ง 
35.นางสาวกฤษณา แซ่หวู ่
36.นายกฤษดากร เเก้วเกต ุ
37.นายกวิสราภา สุวรรณไพรัตน ์
38.นางสาวก่องกาญจน ์ สุขพงษ ์
39.นายก่อพงศ ์ กลิ่นรักษ์ 
40.นางสาวกัญญระพ ี บัวสุวรรณ 
41.นางสาวกัญญ์วลญัจน ์ ภู่เพ็ง 
42.นางสาวกัญญาณัฐ อินทรกำแหง 

43.นางสาวกัญญารตัน ์ พุ่มหมัน 
44.นางสาวกัญญารตัน ์ เปรี่ยมทรัพย ์
45.นางสาวกัญญารตัน ์ สระทองด้วง 
46.นางสาวกัญญารตัน ์ เหล็กเพชร 
47.นางสาวกัญญารตัน ์ กล่ำเชย 
48.นางสาวกัญญารตัน ์ แก้วกำเหนิด 
49.นางสาวกัญญารตัน ์ นาถมทอง 
50.นางสาวกัณฐิกา เมืองเดช 
51.นางสาวกัณฐิกา เลือดนักรบ 
52.นางสาวกัณฐิกา จันทร์แจ่ม 
53.นางสาวกันญา จันทร์เช้ือ 
54.นางสาวกันยา ประดิษฐ ์
55.นางสาวกันยารัตน ์ ม่วงเล็ก 
56.นางสาวกัลยดา ยอดวัน 
57.นางสาวกัลยรัตน ์ รวบรัด 
58.นางสาวกัลย์สุดา อยู่เรือง 
59.นางสาวกัลยา ด้วงโป ้
60.นางสาวกาญจนศ์ิร ิ ไชยทา 
61.นางสาวกาญจนา อินทะแสง 
62.นางสาวกาญจนา สาระสิทธ์ิ 
63.นางสาวกาญจนา เกตุขาว 
64.นางสาวกาญจนา เลิศวงศ์สกลุชัย 
65.นางสาวกาญจนา เครือปาน 
66.นางสาวกาญจนาพร ก้านแก้ว 
67.นางสาวกาญจนาภา คชานันท์ 
68.นางสาวกาญจมาส เรืองเดช 
69.นายกานต์พิชชา เลาวกุล 
70.นางสาวกานตม์ณ ี เพชร์เรือง 
71.นางสาวกิ๊ก ผางด ี
72.นางสาวกิ่งดาว สินอุดม 
73.นายกิตต ิ ทาโทน 
74.นายกิตติทตั กิ่งแก้ว 
75.นายกิตตินันท์ สุธรรมแปง 
76.นายกิตินันต ์ หนุนนาค 
77.นางสาวกิติยาภรณ ์ สุขคำม ี
78.นายกิติศักดิ ์ ยวงนุ่น 
79.นายกีรต ิ กินยืน 
80.นางสาวกุลกันยา สุเมรุไหว 
81.นางสาวกุลณัฐ สิงห์เวิน 
82.นางสาวกุลนดิา ไถหว่าน 
83.นางสาวกุลศรม ์ เวชกุล 
84.นางสาวกุสมุา ชัยมงคล 
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85.นายเกริกพล ศรียัง 
86.นางสาวเกศนภา ไผ่งาม 
87.นางสาวเกศริน ชิณหงษ ์
88.นางสาวเกศิน ี ส้มสา้ 
89.นางสาวเกศิน ี แก้วนิล 
90.นางสาวเกษราภรณ ์ ภูมิโคกรัก 
91.นางสาวเกษสริินทร ์ หมีดง 
92.นายเกียรตินำชัย ใจวงษ์ 
93.นางสาวขนิษฐา จงบริบูรณ ์
94.นางสาวขวัญจริา สาด ี
95.นายขวัญชัย ดอนดง 
96.นางสาวขวัญฤด ี จันทะรัง 
97.นางสาวขัตตยิาภรณ ์ เอี่ยมสวสัดิ ์
98.นางสาวเขมณัฏฐ ์ คงศักดิ์สุวัฒนา 
99.นายคณานนท์ เสือไว 
100.นายคเณศ โกอินต๊ะ 
101.นายคณุากร ดากล่อม 
102.นายคณุากร บู่อ้น 
103.นายคณูธนาภัค สมัครเขตรการณ ์
104.นายจตุชัย เมืองมูลชัย 
105.นายจตุรภัทร สายทองด ี
106.นางสาวจรรยา บุญม ี
107.นางสาวจริยา คุ้มมา 
108.นางสาวจริยา ยั่งยืน 
109.นางสาวจรีพร กอนไธสง 
110.นางสาวจรูญลักษณ ์ ทองคำ 
111.นายจักรกฤษ ขวัญเมือง 
112.นายจักรกฤษณ ์ เหมือนม ี
113.นายจักรภัทร เกิดแก้ว 
114.นางสาวจันจิรา คล้ายจริง 
115.นางสาวจันทกานต ์ วงศ์หิรัญกุล 
116.นางสาวจันทร์จิรา ศรีวิเชียร 
117.นางสาวจันทร์จิรา ท่าเสาร ์
118.นางสาวจันทร์ทิพย ์ สนโต 
119.นางสาวจันทร์เพ็ญ ทองหล่อ 
120.นางสาวจันทัปปภา โนคำ 
121.นางสาวจารญีา จูชาวนา 
122.นายจารุเดช เล็กชม 
123.นางสาวจารุพักตร ์ บัวเขียว 
124.นางสาวจารุวรรณ พึ่งพัก 
125.นางสาวจารุวรรณ ทองโส 
126.นางสาวจิตตมิา อัมพร 
127.นางสาวจินดาพร ลอดมาลัย 
128.นางสาวจินตนา กาญจนสุขสุนทร 

129.นางสาวจินตนา แซ่หลอ 
130.นางสาวจิรนันท์ ขนเพ็ชร์ 
131.สบิตรจีิรพัทธ ์ ประสิทธิชยานันท์ 
132.นายจริยุทธ กวนไวยบุตร 
133.นางสาวจิรัชญา ชุ้นกตัญญ ู
134.สบิตรหีญิงจิรัชญา ไตรบญุ 
135.นายจริัฎฐ ์ ลิมประไพ 
136.นายจริานนท์ ทัดแก้ว 
137.นางสาวจิราพร จักรแก้ว 
138.นางสาวจิราพร พูลผล 
139.นางสาวจิราพร ขาวทุ่ง 
140.นายจริายสุ สีหม ี
141.นางสาวจิรารัตน ์ บุตรจันทร ์
142.นางสาวจิราวด ี บุญปวง 
143.นายจรีศักดิ ์ เพิ่มพูล 
144.นางสาวจีระวรรณ น่วมไทย 
145.นางสาวจุฑาทิพย ์ ทับชู 
146.นางสาวจุฑาทิพย ์ มหายนต ์
147.นางสาวจุฑาภรณ ์ สารภ ี
148.นางสาวจุฑามาศ สุริยา 
149.นางสาวจุฑามาศ ประโพธิง 
150.นางสาวจุฑามาศ ล่อนทอง 
151.นางสาวจุฑามาศ มาน้อย 
152.นางสาวจุฑามาศ ศักดิ์เจรญิชัยกุล 
153.นางสาวจุฑารตัน ์ ภุมรินทร ์
154.นางสาวจุราภรณ ์ เณธิชัย 
155.นางสาวจุฬา แสงคล้า 
156.นางสาวจุฬาลักษณ ์ ชาวเวียง 
157.นางสาวเจนจิรา นาสมยนต ์
158.นางสาวเจนจิรา ศรีอินทร ์
159.นางสาวเจนจิรา นุชรอด 
160.นายเจนณรงค ์ สุทธิสาร 
161.นายเจษฎา รุ่งโรจน ์
162.นายเจษฎา ทองดี 
163.นายฉกาจ สองธาน ี
164.นายฉตัรชัย อินทร์บุญ 
165.นางสาวฉตัรตรีญา พรมแตง 
166.นายฉตัรปพน เพ็งน้อย 
167.นายเฉลมิพร บุญเพ็ชร 
168.นายชญานิน เลี่ยงอ้ิว 
169.นางสาวชญาภา เนียมเปยี 
170.นางสาวชฎาพร ไหลหาโคตร 
171.นางสาวชณาเนตร คหัฏฐา 
172.นางสาวชนกนันท์ สุริยวงค ์
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173.นางสาวชนกนาถ อ่ำบุญ 
174.นางสาวชนนิกานต ์ โฉมงาม 
175.นางสาวชนนิกานต ์ ราชคม 
176.นางชนัญชิดา วัดแย้ม 
177.นางสาวชนากานต ์ เรือนก้อน 
178.นายชนาธิป รุ่งเรือง 
179.นายชนาธิป ศิลลา 
180.นายชนาภัทร คำหน ู
181.นางสาวชนิตาภา เข็มทอง 
182.นางสาวชมยัพร มีสอน 
183.นางสาวชไมพร สอนใจด ี
184.นายชยพัทร ์ โพธิ์เงิน 
185.นางสาวชยาลิน ี ไฝแก้ว 
186.นายชยตุพงศ ์ สิงหเดช 
187.นางสาวชรินรัตน ์ สุขมามอญ 
188.นางสาวชลชนก เขียวทอง 
189.นางสาวชลดา พาคำ 
190.นางสาวชลดา สีขาว 
191.นางสาวชลธิชา อุ่นใจ 
192.นางสาวชลธิชา นมเนย 
193.นางสาวชลธิชา จันทาวงษ ์
194.นางสาวชลนิชา ชุมภูแสน 
195.นางสาวชลิดา มณฑาทอง 
196.นางสาวชลิตา พรหมด ี
197.นางสาวชลิตา มอญด ี
198.นางสาวช่อฟ้า กลิ่นจันทร ์
199.นายชัชพงศ์ ทองอ่ำ 
200.นายชัชพงศ์ กมลรตัน ์
201.นางสาวชัญญานุช ขุนนา 
202.นายชัยณรงค ์ นันตะวงษ ์
203.นายชัยณรงค ์ ขวัญวงศ ์
204.นายชัยธวัช หวั่นแสง 
205.นายชัยวัฒน์ นุ่มวงค์ 
206.นายชัยวิชญ ์ โพธิสุวรรณ 
207.นายชัยวุฒ ิ สุขเกิด 
208.นายชัยอนันท ์ งามรัมย ์
209.นายชาคริต ม่วงมัน 
210.นายชาตร ี บุญทว ี
211.นางสาวชาลิสา อ่อนพุ่ม 
212.นางสาวชิดชนก เจ้าเจด็ 
213.นายชิษณุพงศ์ ลือราช 
214.นางสาวช่ืนชีวา แกดอน 
215.นางสาวชุติกาญจน ์ ประมลู 
216.นางสาวชุติกาญจน ์ หอมสุวรรณ ์

217.นางสาวชุติกาญจน ์ แดนเมือง 
218.นายชุติพงศ ์ บรรเทา 
219.นางสาวชุตมิณฑน์ สังข์ศรีอินทร ์
220.นางสาวชุตมิา นกทอง 
221.นางสาวชุติวรรณ จันทะ 
222.นายเชษฐวัฒน์ อ่อนเมือง 
223.นายเชิดศักดิ ์ สีบัวตา 
224.นางสาวโชติวรรณ เขียวบุตร 
225.นางสาวซาก ิ มาอยู ่
226.นางสาวฌิชกมล คำรินทร ์
227.นายญาณะเมธี แสงอ่วม 
228.นางสาวญาณัจฉรา มาเขียว 
229.นางสาวญาณิศา ศรีวิชัย 
230.นางสาวญาดา ชุติพงษ์พันธ์ 
231.นางสาวญานิศา คนไว 
232.นายฐากรู คุ้มแสง 
233.นางสาวฐติญาภรณ ์ สถิตย์พงษ ์
234.นางสาวฐติิกา พึ่งสังข ์
235.นางสาวฐติิกา ตาปิ๋วเครือ 
236.นางสาวฐติิชญา วงค์ใหญ่ 
237.นางสาวฐติิญาภา จิตสว่าง 
238.นางสาวฐติินันท ์ ทองดอนกลิ้ง 
239.นายฐติิพงศ์ มณีขัตยิ ์
240.นางสาวฐติิพร โลหะ 
241.นางสาวฐติิพร บาล ี
242.นางสาวฐติิยา อินทนู 
243.นางสาวฐติิยา เข็มพล 
244.นายฐติิวุฒ ิ ชีโสตร ์
245.นายฐริะวัฒน ์ แจ่มอยู ่
246.นายณรงค์ฤทธิ ์ ศรีมูลคำสุข 
247.นายณรงคส์ิทธ์ิ บุญมาก 
248.นางสาวณัชชา โป่งแยง 
249.นางสาวณัชชา แสงคงทรัพย์ 
250.นายณัชพล จันรุน 
251.นางสาวณัฎชนน อินทรเนตร 
252.นางสาวณัฎฐา จีนน่วม 
253.นางสาวณัฎฐาปัณฑ ์ บุญพรหม 
254.นางสาวณัฏฐ์ชญา โคตรน้อย 
255.นางสาวณัฏฐณิชา รัตนจันทร ์
256.นางสาวณัฏฐวรรณ ขุนมธุรส 
257.นายณัฐกฤต มังวอ 
258.นายณัฐกานต ์ ศรีธิ 
259.นางสาวณัฐกานต ์ มธุพจน์ 
260.นางสาวณัฐกลุ ครุฑวิเศษ 
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261.นายณัฐฉัตร โล่ห์เรืองทรัพย ์
262.นางสาวณัฐชยา จันทร์แก้ว 
263.นางสาวณัฐญาภรณ ์ ศรีจอมแปลง 
264.นางสาวณัฐฐา ใจสุข 
265.นายณัฐดนยั สมบูรณ ์
266.นายณัฐดนยั นวนเกิด 
267.นายณัฐธยาน ์ คำอินทร ์
268.นางสาวณัฐธิญา บุญโตนด 
269.นางสาวณัฐธิดา ดีชม 
270.นางสาวณัฐธิดา จังพันธุ ์
271.นางสาวณัฐธิดา แก้วณรงค ์
272.นางสาวณัฐธีญา บุญมา 
273.นางสาวณัฐนันท ์ จันทรุทัย 
274.นายณัฐนารถ อ่อนปาน 
275.นางสาวณัฐนิช จุ้ยขำ 
276.นางสาวณัฐนิชา สายทอง 
277.นายณัฐพงศ ์ เที่ยงพูลวงค์ 
278.นายณัฐพงศ ์ พงษ์ปรีชา 
279.นายณัฐพนธ ์ ไชยปัญญา 
280.นางสาวณัฐพร นาคอินทร์ 
281.นางสาวณัฐพร กรอบทอง 
282.นายณัฐพล วงศ์คงคำ 
283.นายณัฐพล ไพรเขียว 
284.นายณัฐพล ไพบูลย ์
285.นายณัฐพล อ่อนละมัย 
286.นายณัฐพล สีฟอง 
287.นายณัฐพล อัมพุธ 
288.นางสาวณัฐภรณ ์ คชนิล 
289.นายณัฐภัทร น้อยเขียว 
290.นายณัฐภมู ิ ก้อนจ้อย 
291.นายณัฐภมู ิ สีเสือ 
292.นางสาวณัฐยา โตมั่น 
293.นางสาวณัฐริกา เสง่ียมอยู ่
294.นางสาวณัฐริกา เงี้ยวเกิด 
295.นางสาวณัฐริกา อ่อนศรี 
296.นางสาวณัฐรยิา เพ็ชร์วงษ์ 
297.นางสาวณัฐวรา นวลคำ 
298.นางสาวณัฐสิมา ขันคำนันต๊ะ 
299.นางสาวณัฐสิมา จิตตรีถิน 
300.นายณัตพงษ ์ พรมจันทร ์
301.นางสาวณิชกานต ์ วารี 
302.นางสาวณิชารีย ์ ยกเลี้ยน 
303.นางสาวณิภัทรา เพ็งแตง 
304.นางสาวณีรนุช ศิริศรีวรนันท ์

305.นางสาวณีรนุช วันเพ่ิม 
306.นายดนุพล เอี่ยมสภุาษิต 
307.นางสาวดวงธิดา แออัด 
308.นางสาวดวงนภา ขุมเพชร 
309.นางสาวดวงมณ ี แก้วกรรณ ์
310.นางสาวดารณ ี มณีนลิ 
311.นางสาวดารณ ี มีคุณ 
312.นางสาวดาราวด ี พร้าโมต 
313.นางสาวดารณิ ี มาม ี
314.นายตรรญญ ู ศรีจำเริญ 
315.นางสาวตฤนตราภรณ ์ สนองบุญ 
316.นายตุรงรตัน ์ มากมูล 
317.นายทนงค์กิจ แสงสกุล 
318.นายทนนชัย อินทร์เสือ 
319.นายทรงวุฒิ ยุทธยงค ์
320.นางสาวทักษพร แก้วพูลศร ี
321.นางสาวทัดดาว เกตุแพร 
322.นางสาวทัศชรยีา งอกผล 
323.นายทัศนพล ศาลางาม 
324.นางสาวทัศนยี ์ เป็งยาวงค์ 
325.นางสาวทาริกา ทองสี 
326.นางสาวทิฆัมพร ถาวรศักดิ ์
327.นายทินภัทร บุญประสบ 
328.นางสาวทิพปภา คำเกิด 
329.นางสาวทิพยม์ณ ี เทียบรัตน ์
330.นางสาวทิพย์วัลย ์ พันมา 
331.นางสาวทิพยส์ุดา บุราคร 
332.นางสาวทิพรดา ทิวารัตน ์
333.นางสาวทิพวรรณ สิงห์อุดม 
334.นางสาวทิพวรรณ อู่ไทย 
335.นางสาวทิพวรรณ ผัดอ่อนอ้าย 
336.นางสาวทิพาวรรณ พลชนะ 
337.นางสาวทิภาพันธ ์ ทิพย์ปินวงค์ 
338.นายเทิดชัย บุญคง 
339.นายธงไชย ดำรงโลหะ 
340.นายธนกฤต สุยะสาม 
341.นายธนนท ์ ไทยมณ ี
342.นางสาวธนพร ศรีกระจ่าง 
343.นางสาวธนพร เนียมถนอม 
344.นายธนพล เรืองฤทธิ ์
345.นายธนพล ทันจั่น 
346.นายธนพัฒน์ จีนน้ำใส 
347.นางสาวธนภรณ ์ ทิมกล่ำ 
348.นางสาวธนภรณ ์ ลุยทอง 
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349.นางสาวธนภรณ ์ สิงห์เพ็ชร 
350.นายธนวัฒน์ ฉิมนาค 
351.นางสาวธนัชพร มั่นเมือง 
352.นางสาวธนัท สุขเกษม 
353.นางสาวธนันญา จินาพันธ ์
354.นายธนากร จิวสุวรรณ 
355.นายธนานนท์ พรหมโชต ิ
356.นางสาวธนาพูล พลศร ี
357.นายธนายุทธ เรือนก้อน 
358.นางสาวธนาวรรณ สุทธิสนิทพันธ ์
359.นายธนาวิทย ์ แก่นจันทร์ 
360.นางสาวธนติา อ่อนคง 
361.นายธน ู กิตติพนากุล 
362.นางสาวธมลวรรณ สังข์สุวรรณ 
363.นายธรรมลักษณ ์ ไกรรุ่ง 
364.นายธวัชชัย สุขจันทร ์
365.นายธวัชชัย ทับใหญ ่
366.นายธวัชชัย คำทอง 
367.นางสาวธัญญรัตน ์ ยอดเมือง 
368.นางสาวธัญญาภรณ ์ ทรัพย์ประสาร 
369.นางสาวธัญญาภรณ ์ อ้ายหมื่น 
370.นางสาวธัญญารัตน ์ รัตนโค้น 
371.นางสาวธัญญารัตน ์ กลิ่นเกต ุ
372.นางสาวธัญญารัตน ์ ปักดำ 
373.นางสาวธัญญาเรศ โกมลพันธุ ์
374.นางสาวธัญญาลักษณ ์ ขำส ี
375.นายธญันพ นันทะด ี
376.นางสาวธัญมน มุทะธากุล 
377.นางสาวธัญลักษณ ์ ศิริวัฒน ์
378.นางสาวธัญวลัย พะโยม 
379.นางสาวธันย์ชนก ศรีบุญ 
380.นางสาวธันยธร ธรรมเนยีมใหม ่
381.นางสาวธันยพร บุญทอง 
382.นางสาวธาดารตัน ์ พันธ์ไชยศร ี
383.นางสาวธารลดัดา แดงเรือง 
384.นางสาวธิดารตัน ์ พรมส้มซ่า 
385.นางสาวธิติมา พรมเพียง 
386.นางสาวธิพาพร นิ่มเทียน 
387.นายธภีพ ปานเกิด 
388.นายธรีพงค ์ อิ่มเอิบ 
389.นายธรีพงศ ์ ขำพันธ ์
390.นายธรีพงศ ์ วงษ์จันทนา 
391.นายธรีพัฒน์ รัตนมงคล 
392.นายธรียุทธ น้อยศร ี

393.นายธรีวุฒ ิ ภูมิชูชิด 
394.นายธรีะภัทร เกตุวงค ์
395.นางสาวธีราพร ศรีทอง 
396.นายนคร โพธิ์นิล 
397.นายนครินทร ์ เมืองพรวน 
398.นายนครินทร ์ อุ่นใจ 
399.นางสาวนงลักษณ ์ อยู่รัตน ์
400.นายนที แก้วทุ่ง 
401.นายนนท์ธวัฒน์ พันธ์สี 
402.นายนนทวัฒน ์ บรรดาศักดิ ์
403.นายนพดล บุบผา 
404.นางสาวนพรัตน ์ มนเทียร 
405.นายนพรัตน ์ ประคองแก้ว 
406.นายนพรัตน ์ ภาคภูม ิ
407.นางสาวนพรัตน ์ เตียไพบูลย ์
408.นายนพรัตน ์ ศิริพรม 
409.นางสาวนพวรรณ เขียวแก้ว 
410.นายนพศักดิ ์ ยศปัญญา 
411.นางสาวนภสร พันธ์ซ้อน 
412.นางสาวนภสร มีโม 
413.นางสาวนภัสกร คงประเสริฐ 
414.นางสาวนภัสวรรณ เจ๊กพ่วง 
415.นางสาวนภาภรณ ์ ไกรวงษ ์
416.นางสาวนรินทร์ทิพย ์ สุขใจช่ืน 
417.นางสาวนริศรา สุรินทร ์
418.นางสาวนริศรา สายด้วง 
419.นางสาวนริศราภรณ ์ ซื่อจริง 
420.นางสาวนริษรา ปัญญาคำ 
421.นายนรุตม์ชัย ใจตุ่น 
422.นายนเรศ ยุระยาตร ์
423.นางสาวนฤมล จันทรัก 
424.นางสาวนฤมล วังคีรี 
425.นางสาวนฤมล แมลงภู ่
426.นายนลธวัช แจ้งใจบุญ 
427.นายนวรัตน ์ รัตนามตกุล 
428.นางสาวนฎัธิดา โพธิ์ศร ี
429.นายนัฐตวัน ล้วนลอย 
430.นางสาวนัฐพร จันที 
431.นายนัฐภณ บัวคำ 
432.นางสาวนัทดา บานแย้ม 
433.นายนัทพงศ ์ ภาคภูม ิ
434.นางสาวนันท์ชพร สาดอ่ำ 
435.นางสาวนันท์นภัส ส่งแจ้ง 
436.นางสาวนันทนา ขวัญมิ่ง 
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437.นางสาวนันท์ยาภรณ ์ เมืองแดง 
438.นางสาวนันทวัน พ่วงรอด 
439.นายนันทวุฒิ ทองสุข 
440.นางสาวนันทส์ิน ี เขียวสุภา 
441.นางสาวนันทิชากานต ์ เนติเศวตพิทักษ ์
442.นางสาวนันทิวา วรวงศ์ 
443.นางสาวนาร ี หวังวก 
444.นางสาวนารีรตัน ์ สีกุม 
445.นางสาวนารีรตัน ์ จิ๋วพุ่ม 
446.นางสาวน้ำผึ้ง พรมย้อย 
447.นางสาวน้ำผึ้ง ด ี
448.นางสาวน้ำฝน อินทร์งาม 
449.นางสาวน้ำฝน มาขุน 
450.นางสาวน้ำเพชร ดีงาม 
451.นางสาวนติญา โพธิ์ศร ี
452.นางสาวนติยา บุญสิงห ์
453.นางสาวนติยาภรณ ์ กลิ่นพุฒ 
454.นางสาวนิธิกานต ์ ขำสว่าง 
455.นายนิพนธ ์ เพชรตุ่น 
456.นางสาวนิพาพร วงษ์ใส 
457.นางสาวนภิาพร ชิดพันธ์ 
458.นางสาวนภิาพร รินไธสง 
459.นางสาวนริชา วงค์บาง 
460.นางสาวนริมล ภิลาลัย 
461.นางสาวนริมล มะลดิ 
462.นางสาวนริันตร ี ไวยกูล 
463.นางสาวนริาวรรณ ม่วงเส็ง 
464.นางสาวนศิารัตน ์ ไม้สนธิ ์
465.นางสาวนศิารัตน ์ ถึงพร 
466.นางสาวนิษฐิชา ต่ำต้อ 
467.นางสาวนสิา ภูมิคอนสาร 
468.นางสาวนสิาชล มหัทธนวิศิษฎ ์
469.นายนสิิต โหลสกุล 
470.นางสาวนุชจริา สาระถ ี
471.นางสาวนุชนาฏ พันแนบ 
472.นางสาวนุชนาถ เนียมเปรม 
473.นางสาวนุชนารถ สุ่มพลดัพุ่ม 
474.นางสาวบณัฑติา ทับทิมเพชรางกูล 
475.นางสาวบณัฑติา มุ่งดี 
476.นางสาวบัว เดชอนงค์ 
477.นางสาวบญุญรัตน ์ จันทร์หอม 
478.นางสาวบญุญารัตน ์ เทนุรักษ ์
479.นางสาวบญุนำ สมบุญ 
480.นางสาวบณุฑริก สุริเมือง 

481.นายบณุยทรรศน ์ ครุฑคง 
482.นางสาวบรุัสกร ใจสะอาด 
483.นางสาวบลุภรณ ์ ทาทอง 
484.นายบลุากร รอดเลี้ยง 
485.นางสาวบุษกร กระทู ้
486.นางสาวบุษยมาส ขำจันทร์ 
487.นางสาวบุษยา แทนง้ิว 
488.นางสาวบุษยา สุขเนตร 
489.นางสาวบุษราพร อินทรักษา 
490.นางสาวเบญจมาศ ตุ้มพ่วง 
491.นางสาวเบญจมาศ เรือนเพ็ชร 
492.นางสาวเบ็ญจรัตน ์ ไผ่งาม 
493.นางสาวเบญจวรรณ ขำบางโพธิ์ 
494.นางสาวเบญจวรรณ แออัด 
495.นายปฏิพัทธ์ อ่ำอำไพ 
496.นายปฏิพัทธ์ เพ็ชรจันทร ์
497.นางสาวปฏิมาพร จอมคำสิงห ์
498.นางสาวปฏิมาภรณ ์ ใจมุ่ง 
499.นางสาวปณิดา แป้นไม ้
500.นายปณิธาน คล้ายลักษณ ์
501.นางสาวปณิษา จันทรา 
502.นางสาวปนัดดา เมฆโภชน ์
503.นางสาวปนัดดา พลคล้าย 
504.นางสาวปนัดดา คำหยุย 
505.นางสาวปนัดดา หุ่นศิลป ์
506.นางสาวปภัสรา คุ้มแผน 
507.นางสาวปภาวด ี แดงพัด 
508.นายประกาศน สิงห์สถิตย ์
509.นายประดิพัทธ์ พรมแพร 
510.นายประพันธุ ์ โสรส 
511.นางสาวประภาศิร ิ บัวทอง 
512.นายประวรี ์ กลมาศ 
513.นายปรัชญา ลิ้มศิรติระกูล 
514.นางสาวปรามีนา พินแก้ว 
515.นายปริญญา คำวัง 
516.นายปรีชา เรืองฤทธิ ์
517.นายปรีชา ชนะขันธ์ 
518.ว่าท่ีร้อยตรีปรีชาพล ลอยจิระ 
519.นางสาวปรียานุช พุฒิพร 
520.นางสาวปรียานุช วงษ์สวรรค ์
521.นางสาวปวีณส์ุดา ศรีแก้ว 
522.นางสาวปวีณอร ลอยพอ 
523.นางสาวปวีณา จันทร์ส ี
524.นางสาวปวีณา เนียมวงค ์
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525.นางสาวปญัจทรัพย ์ เรืองทรัพย ์
526.นายปัฐวิล น้อยเจริญ 
527.นายปณัณวิชญ ์ คุ้มแสง 
528.นางสาวปัทมาพร ปานอยู่ 
529.นางสาวปัทมาวรรณ เอี่ยมมงคล 
530.นางสาวปานตะวัน จันทพินิจ 
531.นางสาวปาริฉัตร ์ ผ่องศร ี
532.นางสาวปาริฉัตร จันทัพ 
533.นางสาวปาริฉัตร มากลั่น 
534.นางสาวปาริชาต ิ เคราะห์ด ี
535.นางสาวปาริชาต ิ ล้วนงาม 
536.นางสาวปยิฉัตร ประวัติศรีชัย 
537.นายปยินัฐ ศรีอุ่นด ี
538.นายปยิพัทธ ์ แจ่มทุ่ง 
539.นายปยิวัช อ่อนหน ู
540.นายปยิะพงษ ์ ศรีสุทธิรักษ ์
541.นางสาวปยิะภรณ ์ เทพวอน 
542.นางสาวปยิะวรรณ บุตตโคต 
543.นางสาวปยิาพัชร ศรีสวสัดิ ์
544.นางสาวปยิาภรณ ์ นวาวัตน์ 
545.นายปณุยวัจน ์ ปานสว่าง 
546.นางสาวปณุยาพร มังคะโชต ิ
547.นางสาวปรุิมนาถ คำชนแดน 
548.นางสาวปรุิมปรัชญ ์ คำชนแดน 
549.นางสาวเปรมกมล ดาแว่น 
550.นางสาวผกามาศ คำจริง 
551.นางสาวผกามาศ แก่นจันทร์ 
552.นางสาวผาณิตา มะโนน้อม 
553.นายพงศกร เฉลยไข 
554.นายพงศกร ศรีเพชร 
555.นายพงศกร จันทิก 
556.นายพงศธร เกิดทวีสุข 
557.นายพงศธร ขาวทรงธรรม 
558.นางสาวพงศส์ุภา ธนะมั่น 
559.นางสาวพจนณ์ีย ์ สุขเอม 
560.นางสาวพจนีวรรณ จันจะนะ 
561.ว่าท่ีร้อยตรีหญิงพจ ี อินทรักษา 
562.นายพชร พรมอ๊อต 
563.นางสาวพชร นาคบุร ี
564.นางสาวพนสัชนก จ้อยอินทร์ 
565.นางสาวพนาวลัย ์ จันทะคีร ี
566.นางสาวพนดิา แสนยากุล 
567.นางสาวพนตินันท ์ บุญม ี
568.นายพบพล ยิ้มอ่ำ 

569.นางสาวพรชนก คำทองคำ 
570.นางสาวพรชิตา กองแก้ว 
571.นางสาวพรทิพย ์ เดโชเม็ง 
572.นางสาวพรธีรา เรืองขจร 
573.นางสาวพรนภา พรมม ี
574.นางสาวพรนิภา ขวัญวงษ์ 
575.นางสาวพรนิภา เสาใย 
576.นางพรพิมล โสมมาก 
577.นางสาวพรพิลา อ่อนบุญ 
578.นางสาวพรรณงาม ทั่งทอง 
579.นางสาวพรรณทิภา ทองขัน 
580.นางสาวพรรณนิภา แถวสุวรรณ 
581.นางสาวพรรณนิภาพร ปานทอง 
582.นางสาวพรรษชล มั่นแดง 
583.นางสาวพรวิภา สังข์ยก 
584.นางสาวพรวิภาวรรณ ์ เทศแก้ว 
585.นางสาวพรวิไล ผาวันด ี
586.นางสาวพรสวรรค ์ ภูษาธร 
587.นางสาวพรสวรรค ์ คำโรย 
588.นางสาวพลอยพรรณ คูณแก้ว 
589.นางสาวพลอยไพลิน อินทิพย์ 
590.นางสาวพัชจีรา จันทร์ทอง 
591.นางสาวพัชรพร อารินทร ์
592.นางสาวพัชรวลัย ์ หร่องบุตรศร ี
593.นางสาวพัชราภรณ ์ ขุนสูงเนิน 
594.นางสาวพัชราภรณ ์ ด้วงฉิม 
595.นางสาวพัชรินทร ์ โฉมหน่าย 
596.นางสาวพัชรีพร ด่อนแผ้ว 
597.นายพัฒน์ธนรัฐ อัครแก้วเพชร 
598.นางสาวพันธิพา จันฉิม 
599.นางสาวพิกลุแก้ว น้อยโนนทอง 
600.นางสาวพิชชาอร นพรัตน ์
601.นางพิชญ์สิน ี ศรีบุญรอด 
602.นายพิชญานิน หนองหลวง 
603.นายพิชญุตม ์ เด็จใจ 
604.นายพิชยา ดวงรกดก 
605.นายพิชิตพล แสงหม ี
606.นายพิทยา คงหนองลาน 
607.นายพิทยา อ่อนสุข 
608.นางสาวพิทยารัตน ์ แสนจุ้ม 
609.นายพิทักษ์ราษฎร ์ กล้าณรงค ์
610.นางสาวพิมชนารถ ประเสริฐศร ี
611.นางสาวพิมพ์ชนก พึ่งเรือง 
612.นางสาวพิมพ์ชนก ฮึกหาญณรงค ์
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613.นางสาวพิมพ์ประภา อ่อนมิ่ง 
614.นางสาวพิมพ์พิสุทธ์ิ มีนิสัย 
615.นางสาวพิมลนาฎ บานเย็น 
616.นางสาวพิรุณพร อ้ายกุลนา 
617.นางสาวพิไลลักษณ ์ ปันเทียม 
618.นางสาวพิศุทธ์ พรมสมบูรณ ์
619.นายพิษณ ุ สมบูรณ์ทรัพย ์
620.นายพรีเดช ทองมั่ง 
621.นางสาวพีรนันท ์ ชาวนา 
622.นายพรีพงษ ์ เตจ๊ะวงค ์
623.นายพรีพัฒน์ ธนาคุณ 
624.สบิตรีพรีัชชัย แปงแก้ว 
625.นายพุทธรักษ ์ ธวัชชัยพันธ์ 
626.นางสาวพุทธรักษา ฟักคง 
627.นางสาวเพชรรัตน ์ ทาเอี่ยม 
628.นางสาวเพ็ญนภา บุญประดับ 
629.นางสาวเพ็ญนภา คำธัญ 
630.นางสาวเพ็ญนภา หลำพรม 
631.นางสาวเพ็ญพิชชา พรมแตง 
632.นางสาวเพ็ญพิสุทธ์ิ ปราณดีุจศร ี
633.นางสาวแพรทอง เย็นใจ 
634.นางสาวแพรพลอย โชติเกษมสุข 
635.นางสาวแพรพลอย พิมพสุต 
636.นายไพบูลย ์ โคกกระชาย 
637.นายไพศาล คงสวัสดิ ์
638.นางสาวภควรรณ อัตตพรต 
639.นายภควัต สุ่มพิทักษ์สกุล 
640.นางสาวภัคจริา ขมสันเที๊ยะ 
641.นางสาวภัชราภรณ ์ นิลใจพงษ ์
642.นายภัทรพงษ ์ ศรีสังวรณ ์
643.นางสาวภัทรวรรณ คำหา 
644.นางสาวภัทรวรินทร ์ ภู่กลาง 
645.นางสาวภัทรานิษฐ ์ จิตรำพึง 
646.นางสาวภัทราพร ปัตตาวะตัง 
647.นางสาวภัทราพร เผื่อนวงษ ์
648.นางสาวภัทราภรณ ์ หอมจันทร ์
649.นางสาวภัทราวด ี กลิ่นหอม 
650.นายภัสธนพล ตุนานันท์ 
651.นางสาวภาณญาดา วงศ์งาม 
652.นางสาวภาณุกา ดวงท๊ิบ 
653.นายภาณุพรรณ รับผล 
654.นายภาณุมาศ จันทร์มล 
655.นายภาณุเมศวร ์ อธิชัยธนทัศน ์
656.นายภานุทัศน ์ ทับทิม 

657.นายภานุพันธ์ หอมกระถิน 
658.นางสาวภาพิมล วาสนาไพศาล 
659.นางสาวภาวิดา ไทยปิยะ 
660.นางสาวภาวิลยั สารีบตุร 
661.นางสาวภีระต ิ เหมพรม 
662.นายภูรินท์ ประภาวงศ ์
663.นายมงคล จิ๋วพุ่ม 
664.นางสาวมณธริา แตงภู ่
665.นางสาวมณสิร วังคีรี 
666.นางสาวมณีนุช มีคำ 
667.ว่าท่ีร้อยตรีหญิงมณรีัตน ์ บุญเทียม 
668.นางสาวมณีวรรณ สุริยา 
669.นางสาวมนัญชยา วันเย็น 
670.นางสาวมนัญญา เอกภาพันธ์ 
671.นางสาวมยุรา กลิ่นปาน 
672.นางสาวมยุร ี สุขเรือง 
673.นางสาวมลิวลัย ์ ใยระย้า 
674.นางสาวมลลุ ี อินทอง 
675.นางสาวมัณฑนา อ่อนน้อม 
676.นางสาวมัทธนา สุวรรณ ์
677.นางสาวมัลลิกา พึ่งเพิ้ง 
678.นางสาวมานิตตา อุไทยธุราทร 
679.นางสาวมานิตา เอี่ยมสำอาง 
680.นางสาวมารสิา เรือนก้อน 
681.นางสาวมารสิา อ่อนพล 
682.นางสาวมาลิน ี ไกรกิจราษฎร ์
683.นางสาวมินตรา สิงห์กรณ ์
684.นายเมธัส แจ้งใจบุญ 
685.นายเมธา พยาวัง 
686.นายเมธาวี เกิดเช้ือ 
687.นางสาวเมวิกา เทียมด ี
688.นายยุทธเดชา อินทรทัต 
689.นายยุทธนา ภู่เสม 
690.นางสาวยุพา มิ่งชู 
691.นางสาวยุวด ี การุญบรริักษ ์
692.นางสาวเยาวลักษณ ์ สังเขป 
693.นางสาวรจณา พิชัยกุล 
694.นางสาวรตินันทน ์ แสนคำหล้า 
695.นางสาวรพีพร จูทอง 
696.นางสาวรพีพร จันทร์เพ็ญ 
697.นายรพีภัทร ขันตี 
698.นางสาวรสสุคนธ ์ นาขุม 
699.นายระวีวรรษ กันทะวงศ ์
700.นางสาวรักชนก ม่วงเนียม 
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701.นางสาวรักษ์สณามน สมบูรณไ์ตรภพ 
702.นางสาวรักษิณา สีลาจันทร ์
703.นางสาวรัชดาภรณ ์ นุชท่าโพ 
704.นางสาวรัชดาภรณ ์ แก้วแจ่ม 
705.นางสาวรัชตาวรรณ ไวยนันท์ 
706.นางสาวรัชน ี แซ่หว้า 
707.นางสาวรัตติกาล ปันเทียม 
708.นางสาวรัตติยา บัณฑิตย ์
709.นางสาวรัตนพร แซ่ว่าง 
710.นายรัตนพล อินกอง 
711.นายรัตนพล สอนท่าโก 
712.นางสาวรัตนภรณ ์ พุ่มคง 
713.นางสาวรัตนา อยู่มา 
714.นางสาวรัตนา บัวทุม 
715.นางสาวรัตนาภรณ ์ ทิศหน่อ 
716.นางสาวรัตนาภรณ ์ ศรีสอาด 
717.นางสาวราตร ี มีปิ่น 
718.นางสาวรุ่งทิวา จันทร์สายทอง 
719.นางสาวรุ่งนภา สาดา 
720.นางสาวรุ่งนภา พึ่งศักดิ์ 
721.นางสาวรุ่งอรุณ ช้างบุญ 
722.นางสาวเรวด ี ศิริไกรวัฒนาวงศ์ 
723.นายเรืองวิทย ์ เจตวิจิตร 
724.นายโรจน์ศักดิ ์ คลังวิเชียร 
725.นางสาวฤชา สินประเสริฐ 
726.นายฤทธิ์เดช ณัฐธนกร 
727.นายฤทธิพล ทองมั่ง 
728.นายฤทธิรณ พระไชยนาม 
729.นางสาวฤทัย เอี่ยมสอาด 
730.นางสาวฤทัย สุดสงวน 
731.นางสาวฤทัยชนก มั่นจันหมื่น 
732.นางสาวฤทัยรัตน ์ ทิมมี 
733.นางสาวฤทัยรัตน ์ วงษ์เถื่อน 
734.นางสาวลลนา ปิงเมือง 
735.นางสาวลลติา สวนใต ้
736.นางสาวลลติา พัดจั่น 
737.นางสาวลลติา อ่อนโยนสกุลณ ี
738.นางสาวละอองดาว บุญช่วย 
739.นางสาวลักขณา แสงสุวรรณ ์
740.นางสาวลักษิกา บัวคง 
741.นางสาวลัดดาภรณ ์ มณีเขียว 
742.นางสาวลิปิการ ์ อินทรวงค์ 
743.นางสาววชิตา เทพรักษ ์
744.นางสาววชิรภรณ ์ เวชสุวรรณ 

745.นางสาววชิรา เพิ่มสีงาม 
746.นางสาววชิราภรณ ์ รังคเสน ี
747.นางสาววชิราภรณ ์ ไชยวิลาศ 
748.นายวทัญญ ู กองเกตุ 
749.นางสาววทันยา วงศาสนธิ ์
750.นางสาววนดิา ก้านพิมาย 
751.นางสาววนดิา ขำน้ำคู ้
752.นางสาววนดิา บัวเหมือน 
753.นายวรณานนทน ์ วรินคุณาณกรณ ์
754.นางสาววรดา ฉัตรศร ี
755.นางสาววรดา อักษร 
756.นางสาววรพนิต สร้อยทอง 
757.นายวรพรรณ ภิรมก้อย 
758.นางสาววรพรรณ โพธิ์บาทะ 
759.นายวรพล พันธุ์พืช 
760.นายวรพล วิลัยตรวจ 
761.นายวรพล มรม่วง 
762.นางสาววรรณภา ธูปหอม 
763.นางสาววรรณภาพร โฮกชาวนา 
764.นางสาววรรณิษา บุญจีน 
765.นางสาววรรณิสา สุดวังยาง 
766.นายวรวิบูล อินทรนวล 
767.นายวรวุฒ ิ ยอดทองดี 
768.นายวรวุฒ ิ แสงปัญญา 
769.นายวรวุฒ ิ นาคแก้ว 
770.นางสาววรัญญา ปราบเที่ยง 
771.นางสาววรัญญา เอี่ยมเผ่าจีน 
772.นายวรัญญ ู แตงอ่อน 
773.นางสาววรากร คงนา 
774.นางสาววราพร ยอดพันธ์ 
775.นายวราพล แสงแสน 
776.นางสาววราภรณ ์ แก้ววงษ์ 
777.นางสาววราภรณ ์ แซ่ลอ 
778.นายวรายสุ ผลสันต ์
779.นางสาววรารตัน ์ เพ็ชรโต 
780.นางสาววรินทร คงขุนทด 
781.นางสาววริศรา ศรีโพธ์ิ 
782.นางสาววลัยลักษณ ์ เกตุแก้ว 
783.นายวสันต ์ ยรรยง 
784.นางสาววสุธิดา ทับแสง 
785.นางสาววสุนธรา เทวะ 
786.นายวัชพล คำโฉม 
787.นายวัชรศร จันทร์ทรง 
788.นายวัชรากร จอมพล 
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789.นางสาววัชรีกาญจน ์ ขำเมืองน้อย 
790.นายวันเฉลิม สุริยะวงศ์ 
791.นายวันชาต ิ สุขท่ัง 
792.นางสาววันด ี ผลธรรม 
793.นายวันพิทักษ ์ เกิดชื่น 
794.นางสาววัลเพ็ญ ศักดิ์เจรญิชัยกุล 
795.นายวาคมน ์ เหมบุรุษ 
796.นางสาววาริธร ลิ้นทอง 
797.นางสาววาสนา เงินนา 
798.นางสาววาสนา ฉายกล้าหาญ 
799.นางสาววาสิน ี ชุมพร 
800.นางสาววิจติรา กองแพง 
801.นางสาววิชญาดา คงจันทร์ 
802.นางสาววิชญาพร ขันทอง 
803.นางสาววิชุดา พรมมา 
804.นายวิทวสั ช้างน้อย 
805.นายวิทวสั ทั่งทอง 
806.นางสาววินติา แตงน้อย 
807.นางสาววิภารตัน ์ แย้มพราย 
808.นางสาววิภารตัน ์ โสระมัย 
809.นางสาววิภาวด ี สนสาย 
810.นางสาววิภาว ี พิลึก 
811.นางสาววิภาศณิ ี ยกตระกลู 
812.นางสาววิมลรัตน ์ จ่ายก 
813.นางสาววิรัญญา นาคศิร ิ
814.นางสาววริัญญา พูลทอง 
815.นางสาววิราภรณ ์ สอนอุ่น 
816.นายวโิรจน ์ จับแสงจันทร ์
817.นางสาววิลาวรรณ พิมเสน 
818.นางสาววิลาวัลย ์ แสงกล้า 
819.นางสาววิไลพร โสดา 
820.นางสาววิไลพร ประสมทรัพย ์
821.นางวิไลพร สิงห์คราม 
822.นางสาววิไลวรรณ ดอกทับทิม 
823.นายวิศรุตม ์ พานิชสมบัต ิ
824.นายวิศวชิต ทับทิมแดง 
825.นายวรีพงษ ์ พรมตะ 
826.นายวรีพล จำปาทอง 
827.นายวรีภัทร บุญผ่อง 
828.นายวรีภัทร แสวงสุข 
829.นายวรีวัฒน ์ บุญเรือง 
830.นายวุฒิพันธ ์ น่วมม ี
831.นางสาวเวณิกา ม่วงหวาน 
832.นางสาวแวววรรณ กันเพ็ง 

833.นางสาวศกุนตลา ร่วมรักษ์ 
834.นางสาวศตาย ุ วงศ์วิริยชาต ิ
835.นางสาวศรณ์สริ ิ บุดดีกอง 
836.นางสาวศรสวรรค ์ แสงสุวรรณ 
837.นางสาวศรัญญา ทรงคัชชะ 
838.นายศรณัย ์ สุขสำราญ 
839.นางสาวศรณัยา มุนน ี
840.นายศราวุฒิ ทรัพย์นาค ี
841.นางสาวศริญญา มาสวัสดิ ์
842.นางศรญิญา สุวรรณพงษ์ 
843.นางสาวศรุตยา บุญปู ่
844.นางสาวศลิษา ศรีศักรภพน์ 
845.นางสาวศศิธร ฉิมกระมล 
846.นางสาวศศิธร ครุธสาย 
847.นางสาวศศิธร กล้าหาญ 
848.นางสาวศศินา อิ่มอ่อง 
849.นางสาวศศินา วรขันธ์ 
850.นางสาวศศิพร ยอดคง 
851.นางสาวศศิพิมพ์ ฉิมงาม 
852.นางสาวศศิวรรณ พงษ์พันธ์ 
853.นางสาวศศิวิมล สงวนสิน 
854.นางสาวศศิวิมลพัฒน ์ หิรัญศริิจันทรา 
855.นายศจักร กลิ่นจันทร ์
856.นางสาวศัลยมน หอมจันทร ์
857.นางสาวศิตา เสาศักดา 
858.นางสาวศิรประภา คำนก 
859.นายศริโรจน ์ ศุภเวทย์เวหน 
860.นายศริัชพล เตรนะกาโย 
861.นางสาวศิร ิ ศักดิ์นิติจารุชัย 
862.นางสาวศิริญาภรณ ์ อุดมใจรักษ ์
863.นางสาวศิรินาฎ พ่วงปาน 
864.นางสาวศิริพร คำมา 
865.นางสาวศิริรตัน ์ จันทร์ทอง 
866.นางสาวศิริรตัน ์ จันทรนคร 
867.นางสาวศิริลักษณ ์ จันทร์นาค 
868.นางสาวศิริลักษณ ์ บุญแก้ว 
869.นางสาวศิริลักษณ ์ บุตรพรวง 
870.นางสาวศิริลักษณ ์ แดงประเสริฐ 
871.นางสาวศิริลักษณ ์ บุญลอง 
872.นางสาวศิริวรรณ ดวงมณ ี
873.นางสาวศิริวรรณ การะภักด ี
874.นางสาวศิริเอเชีย แก้วตา 
875.นายศิวกร ธิใจ 
876.นายศิวนาถ ศรีสวสัดิ ์
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877.นายศิวะกร นาชอน 
878.นางสาวศุทธนุช รอดเขียน 
879.นายศุทธวรี ์ หมื่นจินะ 
880.นายศภุกร ฤทธิเมธีกุล 
881.นายศภุกร วุฒิสารเจริญ 
882.นางสาวศุภกรณ ์ อ่ำดอนกลอย 
883.นายศภุกฤต ทองอ่วม 
884.นายศภุกิจ พลสวัสดิ ์
885.นายศภุจักร อุดมผล 
886.นางสาวศุภนิดา สวนเอก 
887.นางสาวศุภนิดา ชมคำ 
888.นางสาวศุภรักษ์ สัตย์ซื่อ 
889.นายศภุวิชญ ์ เจ็กอยู ่
890.นายศภุวิชญ ์ ปานสมบตั ิ
891.นางสาวศุภศิร ิ พูลอนันต ์
892.นางสาวศุภัชญา แสงศร 
893.นางสาวศุภิสรา รอดเที่ยง 
894.นางสาวโศรญา สิงห์สอาด 
895.นางสาวษิรดา เรืองธนัตกุล 
896.นางสาวสกาวเดือน สุวรรณโชต ิ
897.นางสาวสกาวเพชร กล้าหาญ 
898.นางสาวสกุลตรา จอมอาจ 
899.นางสาวสนธิยา มีแสง 
900.นางสาวสมปรารถนา พัดขำ 
901.นางสาวสมพร ภายโต 
902.นางสาวสมฤทัย โสภณ 
903.นางสาวสมฤทัย สุกใส 
904.นางสาวสมฤทัย ขาวพรม 
905.นางสาวสมศร ี อุดมสุข 
906.นางสาวสมัชญา เชื้อเจริญ 
907.นายสรรพสิทธ์ิ ใจบุญลือ 
908.นายสรวิศ ชีพธำรง 
909.นางสาวสรติา บัวด ี
910.นางสาวสรรีัตน ์ แก้วกาญจน ์
911.นางสาวสโรชา ยังคง 
912.นางสาวสโรชา จิราพงษ ์
913.นางสาวสลลิทิพย ์ จักรแก้ว 
914.นางสาวสวนีย ์ สังคง 
915.นายสหรัช ธนะภาษ ี
916.นางสาวสอนรัก ทิมเถื่อน 
917.นายสาธิต ทับคล้าย 
918.นายสามารถ บัวมาก 
919.นางสาวสาลิกา อมเพชร 
920.นายสิทธิกร อาจหาญ 

921.นายสิทธิชัย แสงเเผน 
922.นางสาวสิริกร ทัพพ์ปภพ 
923.นางสาวสิริกร แก้วทุ่ง 
924.นางสาวสิริกญัญา ดิษกร 
925.นางสาวสิริชาภรณ ์ ปุกทอง 
926.นางสาวสิรินภาวัลย ์ นาคทอง 
927.นางสาวสิรยิากร สุโพธิ ์
928.นางสาวสิรริัตน ์ แก้วบุญขุน 
929.นางสาวสิรลิักษณ ์ เสือส ี
930.นางสาวสิริวรรณ พุ่มทอง 
931.นางสาวสุกฤตา นาคอิน 
932.นางสาวสุกฤตา ธรรมโชต ิ
933.นางสาวสุกัญญา นิระโทษะ 
934.นางสาวสุกัญญา ไทรนนทรีย ์
935.นางสาวสุกัญญา เมืองชัย 
936.นางสาวสุกานดา ไผ่เรือง 
937.นางสาวสุกิมา ทานะมัย 
938.นายสุขจิต รักษ์ธนบด ี
939.นางสาวสุขฤทัย ชัยนาท 
940.นางสาวสุจิตตรา เหลี่ยมผา 
941.นางสาวสุจิตรา จันทร์คฤหาสน ์
942.นางสาวสุจริา ทาสุข 
943.นางสาวสุชาดา จันทร์ส่ง 
944.นางสาวสุชาดา ทองเรียน 
945.นางสาวสุชาดา ยิ้มเข็ม 
946.นางสาวสุชาดา ศิริพันธ ์
947.นางสาวสุชาดา บริรัตน ์
948.นางสาวสุดธฎิา ลพคำ 
949.นางสาวสุดธดิารตัน ์ อินทร์เปาะ 
950.นางสาวสุดารัตน ์ ทาคำป้อง 
951.นางสาวสุดารัตน ์ เนยสูงเนิน 
952.นางสาวสุดารัตน ์ นุตพงษ ์
953.นางสาวสุดารัตน ์ นพคุณ 
954.นางสาวสุตาวด ี เพชรพิลา 
955.นางสาวสุทธิกานต ์ บ่องเขาย้อย 
956.นายสุทธิดล เกษศิลป 
957.นางสาวสุทธิตา เจิมกลิ่น 
958.นายสุทธิภัทร อินทร์อักษร 
959.นางสาวสุทรากร พุฒวันเพ็ญ 
960.นางสาวสุธาวรรณ เขียวมงคล 
961.นางสาวสุธาสิน ี ภูศรีเทศ 
962.นางสาวสุธาสิน ี เสือครฑุ 
963.นางสาวสุธิณ ี นวนบุญมา 
964.นางสาวสุธิดา แก้วกัลยา 
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965.นางสาวสุธิดา ศีละมยั 
966.นางสาวสุธิน ี บุญยงค ์
967.นางสาวสุนิตา เพชร์อำไพ 
968.นางสาวสุนิตา ธูปหอม 
969.นางสาวสุนิศา เกตุด้วง 
970.นางสาวสุนิษา นนทชัย 
971.นางสาวสุนิษา ตั๋นแก้ว 
972.นางสาวสุนิสา ปัตคามินท์ 
973.นางสาวสุนิสา ชำน ิ
974.นางสาวสุนิสา เครือคำจิ๋ว 
975.นางสาวสุนิสา ดุกขุนทด 
976.นางสาวสุนิสา จุ้ยทรัพย ์
977.นางสาวสุนิสา บุตรฉิม 
978.นายสุประกิติ ์ เขียวเขิน 
979.นางสาวสุพรรษา ฉิมพาล ี
980.นางสาวสุพรรษา นนทะโคตร 
981.นางสาวสุพัตรา เตียเจริญทรัพย ์
982.นางสาวสุพัตรา มือมิน 
983.นางสาวสุพัตรา ประทุมสิทธ์ิ 
984.นางสาวสุพิชญาดา สุขสำราญ 
985.นางสาวสุภัคขจ ี พู่ตระกลู 
986.นางสาวสุภัชชา โพธิ์งาม 
987.นายสุภาณุวิชญ ์ คุ้มคำ 
988.นางสาวสุภาพร แก้วดวงตา 
989.นางสาวสุภาพร ฉลาดคดิ 
990.นางสาวสุภาพร อ้นคง 
991.นางสาวสุภาพร มีดา 
992.นางสาวสุภาพร หลำน้อย 
993.นางสาวสุภาภรณ ์ กรวดนอก 
994.นางสาวสุภาภรณ ์ ใจตรงด ี
995.นางสาวสุภาภรณ ์ สวนใย 
996.นางสาวสุภาภรณ ์ โพธิ์งาม 
997.นางสาวสุภามนต ์ ไทยแสน 
998.นางสาวสุภาวด ี ไคลส้า 
999.นางสาวสุภาวด ี ช่วยกล่อม 
1000.นางสาวสุภาวด ี เพชรโปร ี
1001.นางสาวสุมิตรา เกตุอ่อน 
1002.นางสาวสุมิตรา ดีดศร ี
1003.นางสาวสุมิตรา จำปา 
1004.นางสาวสุมิตรา ธัญภูม ิ
1005.นายสรุเดช นาลิสา 
1006.นายสรุพล จันทะวง 
1007.นางสาวสุรวด ี เขียวไทร 
1008.นายสรุวินท ์ ไวตา 

1009.นายสรุวุฒ ิ คังคายะ 
1010.นางสาวสุรัมภา เทพทองดี 
1011.นางสาวสุริดา มังกุด 
1012.นางสาวสุริษา ทับกวาง 
1013.นางสาวสุรียฉตัร บุญลีระวัฒน ์
1014.นางสาวสุรีย์พร คำวงษ ์
1015.นางสาวสุลีวลัย ์ ยาหม ู
1016.นางสาวสุวด ี พรมน้อย 
1017.นางสาวสุวนันท์ ชูสิงห์ 
1018.นางสาวสุวนันท์ แสงคำ 
1019.นางสาวสุวนันท์ น้อมนวล 
1020.นางสาวสุวนันท์ พิลึก 
1021.นางสาวสุวนา เหมือนเนียม 
1022.นางสาวสุวรรณา บุญธรรม 
1023.นางสาวสุวิมล ยาใจ 
1024.นางสาวสุวิมล อ่อนคลัง 
1025.นางสาวสุวิษา ศาลา 
1026.นางสาวเสาวลักษณ ์ อินเมฆ 
1027.นางสาวเสาว์ศิร ิ จันทร์ศรีเผือก 
1028.นางสาวแสงเทียน ด้วงสงกา 
1029.นางสาวโสภติา พรประภา 
1030.นางสาวโสรญา จันทิมา 
1031.นางสาวหทัยกาญจน ์ อ่อนตานา 
1032.นางสาวหทัยชนก ทรดล 
1033.นางสาวหนึ่งฤทัย แสงหิรัญ 
1034.นายเหมันต ์ หมื่นจิตร 
1035.นางสาวอชิรญา ทิพย์ประภา 
1036.นายอดิศร แสนศร ี
1037.นางสาวอทิตยา สว่างเต็ม 
1038.นางสาวอนุช สุวรรณเชษฐ ์
1039.นายอนุรักษ ์ เพ็ชรรัตน ์
1040.นางสาวอนุสรา อานูน 
1041.นายอนุสิษฐ์ พิบูลเกียรติกุล 
1042.นางสาวอภสัรา คนใหญ ่
1043.นางสาวอภิชญา ดวงคันท ี
1044.นายอภเิชษฐ เถื่อนเครือวัลย ์
1045.นางสาวอภญิญา จันทร์หอม 
1046.นางอภิญญา อาลัยเวช 
1047.นางสาวอภญิญา พรมสา 
1048.นายอภริักษ์ ไทยพยัพ 
1049.นายอภิวรรธน ์ ชุมสายญาต ิ
1050.นายอภิวัฒน ์ คมขำ 
1051.นายอภิศักดิ ์ วรนารถ 
1052.นางสาวอภสิรา บุญด ี
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1053.นายอภสิิทธ์ิ วิเศษ 
1054.นางสาวอมร หนูแดง 
1055.นางสาวอมรรัตน ์ บัวป้อม 
1056.นางสาวอมรรัตน ์ ถินที ่
1057.นางสาวอมรรัตน ์ หวาเกต ุ
1058.นางอมรรตัน ์ แสงทอง 
1059.นางสาวอมติา บุญเข็ม 
1060.นางสาวอรทัย อินพะหะ 
1061.นางสาวอรพรรณ เรืองจุ้ย 
1062.นางสาวอรยา ด้วงสงกา 
1063.นางสาวอรยา สีล้ง 
1064.นายอรรณพ มีทอง 
1065.นายอรรถพล จูมจันทร ์
1066.นางสาวอรวรรณ แก้วเก่า 
1067.นางสาวอรวรรณ สุขทรัพย ์
1068.นางสาวอรสา ยานะฟั่น 
1069.นางสาวอรอนงค ์ วงค์สถิตย ์
1070.นายอรณุโรจน ์ เอื้ออังกูรขจร 
1071.นางสาวอวัศยา เอี่ยมสาย 
1072.นางสาวออมชล ทิพเนตร 
1073.นางสาวอัจฉรา เอี่ยมกลั่น 
1074.นางสาวอัจฉรา เจริญศร ี
1075.นางสาวอัจฉรา สว่างรุ่งเรืองกุล 
1076.นางอัจฉราวรรณ จิราพงศ์ 
1077.นางสาวอัญชล ี นาคจันทร ์
1078.นางสาวอัญชล ี น้อยคำ 
1079.นางสาวอัญชล ี เสือกระจ่าง 
1080.นางสาวอัญมณ ี โลกไพศาล 
1081.นางสาวอันธิกา ลับเนตร 
1082.นางสาวอัมพิกา เฉื่อยฉ่ำ 
1083.นางสาวอาจรีย ์ สว่างภพ 

1084.นางอาจรีย ์ เพ็ชรอำไพ 
1085.นางสาวอาทิตติญา สงครามศร ี
1086.นางสาวอาทิตยา ภูมิเลิศ 
1087.นางสาวอาทิตยา รอดเครือ 
1088.นางสาวอาทิตยา อินทร์นุ่ม 
1089.นางสาวอาทิยา สีหะวงษ์ 
1090.นายอานนท์ ทรัพย์ทิม 
1091.นายอานันท์ มาน้อย 
1092.นางสาวอาภาภัทร ธนะบุญ 
1093.นางสาวอาระยา พันธุ์พิชัย 
1094.นายอารมัภ ์ ประพรม 
1095.นางสาวอารญีา จานตาด ี
1096.นางสาวอารยีา ชาวหน้าไม ้
1097.นางสาวอารยีา สุปัญญา 
1098.นางสาวอารยีา จันทร์แปลก 
1099.นางสาวอารยีา เกตุโพธ์ิ 
1100.นางสาวอารรีัตน ์ ตองกลิ่น 
1101.นางสาวอินทิรา เกษสุมา 
1102.นางสาวอินทุอร โพธิ์เรือง 
1103.นายอิสรพงษ ์ เกตุเนียม 
1104.นายอิสรภาพ ชูทิพย์ 
1105.นางสาวอิสราภรณ ์ วัชรเดชาวานิช 
1106.นางสาวอุทุมทอง นวลป้อง 
1107.นางสาวอุทุมพร แก่นเพชร 
1108.นายอุเทน ทองคำ 
1109.นางสาวอุมาพร ครุธเฉย 
1110.นางสาวอุรณา อยู่คง 
1111.นายเอกมงคล ก้านลำภ ู
1112.นายเอกลักษณ ์ พุ่มบ้านเซ่า 
1113.นายเอกสิทธ์ิ สิงห์ลอ 

 

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
 
ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับสอง  
1.นางสาวพรรณญาภรณ์   เนื้อไม้ชญา 

2.นายสถาปติ  โหมดสมพงษ ์
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ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต    
 
1.นายกรหยก ขำปลื้มจติ 
2.นายกฤษฎา เเก้วสาตร 
3.นายกันดศิ ช่ืนราตร ี
4.นายกิตติภณ กาวีระเตม็ 
5.นายกิตติภพ จันทรวงศ ์
6.นางสาวเกษสุดารัตน ์ สินธบัณฑติ 
7.นายเกื้ออังกูร จูแจ่ม 
8.นายจตุรภุช ทองสัตย ์
9.นายจริะพงษ ์ กอนมนต ์
10.นายจีรนันท์ รำไพพงศ ์
11.นายจีระศักดิ ์ สร้อยม ี
12.นายจีราวัฒน ์ สุนา 
13.นายฉัตริน ปิ่นล้ม 
14.นายเฉลิมขวัญ ชอนบุรี 
15.นายชยุตม ์ ภู่สงค ์
16.นายชาญวิทย ์ ประสิทธ์ิเขตกิจ 
17.นายชุติเดช ตั้งศิริชัย 
18.นายญาณจักขุ์ชาคร ศรศิร ิ
19.นายณัฐนันท ์ มีศาสตร ์
20.นายณัฐพงศ ์ พร้อมสกลุ 
21.นายณัฐพงษ ์ วงค์อุปร ี
22.นายณัฐวุฒิ สุขนาค 
23.นายธนพนธ ์ วัฒนกุลปรีชา 
24.นายธนพล แสงสว่าง 
25.นายธนภูม ิ ขำเส็ง 
26.นายธนากร อินธิจักร 
27.นายนครินทร ์ สนองบุญ 
28.นายนราธิป สายแก้วด ี
29.นายเนติพงษ ์ สุนทร 
30.นายเนติพร วงษ์ภักดี 
31.นายปฏิพัทธ์ิ ธนาสิทธ์ิศุภานน 

32.นายปัฐว ี ย้อยยิ้ม 
33.นายปิยวัฒน์ พัดจันทร์หอม 
34.นายปิยะนันท์ ณีศะนันท์ 
35.นางสาวไปรยา ไวเมธ ี
36.นายพงษ์ประภัทร พิลาชัย 
37.นายพีรเชฏฐ สีแตง 
38.นายภัคฐว ี น้อยนาค 
39.นางสาวภสัศรา ลิ้มรส 
40.นายภานุวัฒน ์ ภาชมโฉม 
41.นายภูเบศร ์ พันธุมจินดา 
42.นายมิ่งขวัญ มากจีน 
43.นายรัฐพงษ ์ บุญเดช 
44.นายรัฐพล ปริพัตร 
45.นายวงศ์ธวัช ระวรรณวงค ์
46.นายวรายุทธ ชิยางคบุตร 
47.สิบตรีวัชรพงศ์ ที่พ่ึง 
48.นายวัชระ ไม้เลี้ยง 
49.นายวิศรตุ ยอดเพชร 
50.นายวิสุทธิพงษ์ เกิดอยู ่
51.นายศราวุฒิ ทองหล่อ 
52.นายศราวุฒิ เศษวงษ ์
53.นายสมรักษ์ รุกขชาติ 
54.นายสรอรรถ เทิ้งบ้านคลอง 
55.นายสันติราษฎร ์ ปาละมะ 
56.นายสานนท์ สุขเหม 
57.นายสุทธิพงษ์ ดำรงค์ศักดิ ์
58.นายสเุทพ โชติพรมราช 
59.นายสเุมธ อุ่นอุ้ย 
60.นางสาวอลสิา มีมั่น 
61.นายอำนาจ จันทร์ประทีป 
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ปริญญาบัญชบีณัฑิต 

 

ปริญญาบัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง  

1.นางสาวกรรณิกา แย้มโกสมุ 
2.นางสาวกาญจนา สกุลปฐมชัย 
3.นางสาวกานดา แซ่เฮ่อ 
4.นางสาวจณิตา วารปรีด ี
5.นางสาวจรินทร ์ โยกเกิน 
6.นางสาวจันทร์ทิราพร สร้อยนาค 
7.นางสาวเฉลิมขวญั ยิ้มนวน 
8.นางสาวชลพรรษ เรืองสว่าง 
9.นางสาวฐิตมิา เลิศณรงค ์
10.นางสาวณัฐวด ี กุนณะ 
11.นางสาวณัฐวด ี อินทุภูติ 
12.นางสาวทิพารัตน ์ โสภา 
13.นางสาวธนพร สันติกูล 
14.นางสาวธัญญรัตน ์ คงนิ่ม 
15.นางสาวธิดาทิพย ์ อิ้มแตง 
16.นางสาวนฤมล มิ่งขวัญ 
17.นางสาวนฤมล กลมพุก 
18.ว่าท่ีร้อยตรีหญิงนัฐชานันท์ ศิริวัฒนบริกุล 
19.นางสาวนารรีัตน ์ สุขไมตร ี
20.นางสาวนิลมล สุขวิเศษ 
21.นางสาวเบญจวรรณ อินโท 
22.นางสาวประภาพร บุตรสิทธ์ิ 
23.นางสาวภัทราพร วงค์กระต่าย 

24.นางสาวมะลิวัลย ์ โทปุญญานนท์ 
25.นางสาวเยาวเรศ พุ่มจันทร ์
26.นางสาวรติยา มีแสง 
27.นางสาววรรณนภิา หน่อแก้ว 
28.นางสาววรรล ี ลำพองชาติ 
29.นางสาววิภาวรรณ แปลงสิน 
30.นางสาวศิริกญัญา กุศลมา 
31.นางสาวศิรินภา ยศปัญญา 
32.สิบเอกศรุศักดิ ์ มูลทา 
33.นางสาวสนธญา โรจน์บุญถึง 
34.นางสาวสาธติา บางเฟื่อง 
35.นายสิทธิโชค ผาสุข 
36.นางสาวสุชาดา โตขำ 
37.นางสาวสุนสิา อู่ทอง 
38.นางสาวสุพตัรา ใจดี 
39.นางสาวสภุาพร แดงทา 
40.นางสาวสภุาพร พุทธชาติ 
41.นางสาวสภุาวิณ ี เจียมทอง 
42.นางสาวสรุิตา สงวนทรัพย ์
43.นางสาวอนินทิตา พลชะนะ 
44.นางสาวอรวรรณ เกตุเรืองรอง 
45.นางสาวอรัญญา นกนาค 
46.นางสาวอาทิตยาณ ี โฉมสุข 

ปริญญาบัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง

1.นางสาวกรกนก รุนชิต 
2.นายกวณิภพ อินทร์พลับ 
3.นางสาวณัฐมน สระแก้ว 
4.นางสาวดวงหทัย ขาวละออง 
5.นางสาวธนภรณ ์ เถื่อนถ้ำ 
6.นางสาวธัญญาเรศ มาคุ้ม 
7.นางสาวธันญารัตน ์ เขียวอ่อน 
8.นางสาวปภัสสร อินนุช 
9.นางสาวปวีณา อ่วมเชย 

10.นายพลวัฒน ์ คำผง 
11.นางสาวพัชรวีร ์ นิลทะกาล 
12.นางสาวรติรส แก้วถึง 
13.นางสาวรวิวรรณ ์ ลิ้มธรรมรงค ์
14.นางสาวรสริน พรมแว่น 
15.นางสาวศจ ี อยู่เช้ือ 
16.นางสาวศศิธร ชัยสุริน 
17.นางสาวสดุารตัน ์ นาคบัว 
18.นายเอกชัย อบช่ืน 
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ปริญญาบัญชีบัณฑิต  

1.นางสาวกนกพร สุขผ่อง 
2.นางสาวกนกพร โคกทับทิม 
3.นางสาวกนกวรรณ บุญมา 
4.นางสาวกนกวรรณ พลเก่ง 
5.นางสาวกนกวรรณ ไชยชนะ 
6.นางสาวกนกวรรณ ชาวนาผล 
7.นางสาวกมลชนก ทองปั้น 
8.นางสาวกมลชนก เนียมลอง 
9.นางสาวกมลชนก อินเรือน 
10.นางสาวกมลทิพย ์ แสงทอง 
11.นางสาวกมลพรรณ คล้ายแก้ว 
12.นางสาวกมลภัทร ์ ทิพย์ประสิทธ์ิ 
13.นางสาวกรชศา ธัญวรรณ ์
14.นางสาวกรรณิการ ์ ตุ้ยขม 
15.ว่าท่ีร้อยตรีหญิงกรรณิการ ์ แออัด 
16.นางสาวกรรณิการ ์ ขาวมา 
17.นางสาวกรรณิการ ์ ทองผ่อง 
18.นายกฤษณะ ชูโอชา 
19.นางสาวกวินธิดา เสมมา 
20.นางสาวกัญญารตัน ์ สารทไทย 
21.นางสาวกัณฐชา ตรงต่อกิจ 
22.นางสาวกัณฐิกา รองพินิจ 
23.นางสาวกันยามาศ ธงโพธิ์ศรี 
24.นางสาวกัลย์สุดา จูด้วง 
25.นางสาวกัลยาณ ี แหนมเชย 
26.นางสาวกาญจณาภรณ ์ วิงพัฒน์ 
27.นางสาวกาญจนา ลอยทับเลศิ 
28.นางสาวกาญจนา กองสอน 
29.นางสาวกาญจนา เรืองศิร ิ
30.นางสาวกาญจนา กล่อมบาง 
31.นางสาวกาญจนา พลอยกระจา่ง 
32.นางสาวกาญจนาวด ี เมฆพัฒน์ 
33.นางสาวกานต์พิชชา เพ็ชรประดบั 
34.นางสาวกิ่งกาญจน ์ ศรีคัฒนาม 
35.นายกิตติพงษ ์ พูลลาภ 
36.นายกุมภา ไทยกล้า 
37.นางสาวกุลธดิา ศรีโสภา 
38.นางสาวกุลนันทน ์ จันทวงศ ์
39.นางสาวกุลนิษฐ์ นาคหลวง 
40.นางสาวเกศา ทองสุข 
41.นางสาวแก้วกาญจน ์ มากสาคร 
42.นางสาวขนิษฐา ฉิมด ี

43.นายคงเกษม จันทร์ฉาย 
44.นางสาวคณิตา จันทะคูณ 
45.นางคมัภีร์พรรณ กุลบรรณดิษฐ ์
46.นายจักรพรรดิ ์ บุญโอภาส 
47.นางสาวจันทร์จริา นากแก้ว 
48.นางสาวจารุวรรณ สนใจ 
49.นางสาวจณิณพัต หลิมเจริญ 
50.นางสาวจิตตร ี จีจำปา 
51.นางสาวจินตนา จันทร์เจาะ 
52.นางสาวจินตนา สาเสาร ์
53.นางสาวจินตนา เดชะ 
54.นางสาวจินตนา แก้วคร 
55.นางสาวจินตนา ดีอินทร์ 
56.นางสาวจิรพรรณ หละวัน 
57.นางสาวจิราพัชร เกิดที่สุด 
58.นางสาวจิราภรณ ์ ยันต์วิเศษ 
59.นางสาวจิราภา แสนศร ี
60.นางสาวจุฑาพร จันทร์จอม 
61.นางสาวจุรีพร พิมทอง 
62.นางสาวเจนจริา มั่นหมาย 
63.นางสาวเจนจริา ยิ้มปาน 
64.นางสาวเจนจรีา เกิดพา 
65.นายเจษฎา แก่นโงน 
66.นางสาวฉัตรพร พฤกษะวัน 
67.นางสาวชญาณิศ นุชวิลัย 
68.นางสาวชนนิกานต ์ เรืองจุ้ย 
69.นางสาวชนนิกานต ์ ยี่สุ่นแป้น 
70.นางสาวชนัญธิดา คำโย 
71.นางสาวชนิดา เกิดเกต ุ
72.นางสาวชนิตา ปานมณ ี
73.นางสาวชมพูนุช กลิ่นสมาธิ 
74.นางสาวชรัชตรา แพงกัน 
75.นางสาวชลธิชา คงชู 
76.นางสาวชลิตา เอี่ยมละออ 
77.นางสาวชลิตา สมแฮ 
78.นางสาวชัชชา สุขเกต ุ
79.นางสาวชัชรีญา ขวัญผ่อง 
80.นางสาวชัญญานุช หึกขุนทด 
81.นายชัยพร ผู้สอาด 
82.นายชูเกียรต ิ ดีแล้ว 
83.นายโชคภิวัฒน ์ ชินรัตน ์
84.นางสาวโชติกา จุ้ยเนตร 
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85.นางสาวญาณิศา บัวชุม 
86.นายฐากูร เปรมปาน 
87.นายฐาปกรณ ์ ธูปกลาง 
88.นางสาวฐิตภิา อ้วนศรี 
89.นางสาวฐิติมา พลอยแก้ว 
90.นางสาวฐิตริัตน ์ ธรรมโลกา 
91.นางสาวฑิตยา รูปเขียน 
92.นางสาวณัชชา ขุนงามขำ 
93.นางสาวณัชมาศย ์ ธนรัตน์ศิรโิชค 
94.นางสาวณัฐกาน ยานาบัว 
95.นางสาวณัฐกานต ์ ณัฐธัญสกุล 
96.นางสาวณัฐญาดา สืบขุนทด 
97.นางสาวณัฐณิชา อนันตรัมพร 
98.นางสาวณัฐธติา มั่นคง 
99.นางสาวณัฐนร ี อยู่ดี 
100.นางสาวณัฐนันท ์ อับดุลย ์
101.นายณัฐนันท ์ ทนุวงค์ 
102.นางสาวณัฐนิชา รื่นเกษร 
103.นางสาวณัฐน ี แซ่โง้ว 
104.นางสาวณัฐมน ดอนชัย 
105.นางสาวณัฐมน ม่วงทอง 
106.นางสาวณัฐริกา นวลแก้ว 
107.นางสาวณัฐวด ี พรมเพ็ชร 
108.นางสาวณัฐวรรณ แก่นมาก 
109.นางสาวณัฐสุดา กูลประดิษฐ์ศิลป ์
110.นางสาวณิชกานต ์ เอี่ยมสอาด 
111.นางสาวณิชาภัทร จุ้ยทรัพย ์
112.นางสาวณิรชา ภู่ด่าง 
113.นางสาวณิศา มั่นคง 
114.นางสาวณีรนุช โล่นพันธ ์
115.นางสาวดลญา ม่วงโพธิ์หว่ัน 
116.นางสาวดวงกมล กล่อมบาง 
117.นางสาวดวงกมล เจริญเรืองเดช 
118.นางสาวดวงนภา ศรีสรุักษ์ 
119.นางสาวดวงพร วุฒิพันธ ์
120.นางสาวดารณ ี ไพศรสีกุล 
121.นางสาวดารารัตน ์ ศรทิพย ์
122.นางสาวทัศน์วรรณ บุญอ่ำ 
123.นางสาวทาริกา มีคล้าย 
124.นางสาวทิพวรรณ อินทวงศ์ 
125.นางสาวทิพาภรณ ์ แดงปัญญา 
126.นางสาวทิวาวรรณ น้อยฉลาด 
127.นายธนวัตร ปานเรือง 
128.นางสาวธนัชพร ศรีบรรเทา 

129.นางสาวธนาพรรณ ใสพิมพ ์
130.นางสาวธนฏิฐา ทานะมัย 
131.นางสาวธัญจิรา นุ่มเอี่ยม 
132.นางสาวธัญชนก โลหะบริสุทธ์ิ 
133.นางสาวธัญญาภรณ ์ จันทร์อินทร ์
134.นางสาวธัญญารัตน ์ เย็นกระจา่ง 
135.นางสาวธัญรดา ฮวดกระโทก 
136.นางสาวธันยพร สาศิร ิ
137.นางสาวธิดารตัน ์ ตราช่ืนต้อง 
138.นางสาวธิดารตัน ์ ฤทธิ์แฉ่งทอง 
139.นางสาวธีรนุช พ่วงเฟื่อง 
140.นางสาวนงนุช ยอดปา 
141.นางสาวนพเก้า พวงดอกไม ้
142.นายนพพร คงทอง 
143.นางสาวนภสกร เอี่ยมเนตร 
144.นางสาวนภา บุญวังทอง 
145.นางสาวนภาพร จันทร์ตร ี
146.นางสาวนภาภรณ ์ บุญฉิมมา 
147.นางสาวนรมน มณีรตัน ์
148.นางสาวนริน แสงมาล ี
149.นางสาวนริศรา ขันโอ 
150.นางสาวนริศรา สิงห์รอ 
151.นางสาวนรีรตัน ์ แย้มโชต ิ
152.นายนฤเบศร ์ เข็มเพชร 
153.นางสาวนฤมล สังข์น้อย 
154.นางสาวนฤมล วงศ์เดชานันท์ 
155.นางสาวนตัฐการ พินนัตศักดา 
156.นางสาวนันทญิา เม่นขาว 
157.นางสาวนยันา บุญเหลือ 
158.นางสาวนารีรตัน ์ อั่วหงวน 
159.นางสาวน้ำทิพย ์ เกิดที่สุด 
160.นางสาวนิชชา นาคทองแดง 
161.นางสาวนติยา จิ๋วใด 
162.นางสาวนติยา คลองถิ่นเถื่อน 
163.นางสาวนติิญา จันทร์หอม 
164.นางสาวนภิาพร โพธิ์เงิน 
165.นางสาวนริชา รอบุญ 
166.นางสาวนโิลบล มาแจ้ง 
167.นางสาวนโิลบล ไชยช่อฟ้า 
168.นางสาวนสิา ภู่เกิด 
169.นางสาวนรีชา มีทั่ง 
170.นางสาวนุชนารถ เนื้อแก้ว 
171.นางสาวนตุาพร เบิกบาน 
172.นางสาวเบญจพร บุญปั้น 
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173.นางสาวเบญจมาภรณ ์ ศรีพรม 
174.นางสาวเบญจวรรณ โพธิ์รักษ ์
175.นางสาวใบเฟิน ศรีรักษ์ 
176.นายปฏิภาณ อินตะมูล 
177.นางสาวปทุมรัตน ์ มีไชโย 
178.นางสาวปนัดดา เตี๊ยะเพชรด ี
179.นางสาวปภัสรา ทานนท์ 
180.นางประนอม เถื่อนด้วง 
181.นางสาวปราถนา รัตนทัศน ี
182.นางสาวปรารถนา จิ๋วแหยม 
183.นางสาวปริชญา ปิลล ิ
184.นางสาวปรียาภรณ ์ ชัยบุญธรรม 
185.ว่าท่ีร้อยตรีหญิงปรียารัตน ์ สุทธิหล่อ 
186.นางสาวปวริศา หลำแสงกลุ 
187.นางสาวปวีณา กองกันภัย 
188.นางสาวปญัจารีย ์ พวงสมบัต ิ
189.นางสาวปญัญาพร สุขโกสา 
190.นางสาวปาเจรา เชียงรส 
191.นางสาวปาริตา พุกต่อม 
192.นางสาวปยินุช คำสันทราย 
193.นางสาวปยิรัตน ์ บุญเซ็ง 
194.นางสาวปยิะธิดา แผ่นทอง 
195.นายปญุญพัฒน ์ บุญม ี
196.นางสาวเปรมกมล ทับเนียมนาค 
197.นางสาวเปรมปัญญา ลีปลา 
198.นางสาวผการตัน ์ หลังกล่ำ 
199.นางสาวพจณิชา อยู่พ่วง 
200.นางสาวพนดิา โคเกิด 
201.นางสาวพนดิา ชัยวัฒน์ 
202.นางสาวพรชิตา สวนแก้วมณโีชต ิ
203.นางสาวพรนภา คงทัน 
204.นางสาวพรพรรณ คำแสน 
205.นางสาวพรพรรณ ภูมีแสง 
206.นางสาวพรพิมพ ์ มากบ้านบึง 
207.นางสาวพรพิมล ทับเลิก 
208.นางสาวพรพิมล เนียมเอม 
209.นางสาวพรสณุ ี ภูนาพลอย 
210.นางสาวพรสดุา ปัญญาสา 
211.นางสาวพัชชา จรรยาเลิศ 
212.นางสาวพัชรากร ประดิษฐจา 
213.นางสาวพัชรดิา แร่นาค 
214.นางสาวพัชรินทร ์ เอี่ยมมาก 
215.นางสาวพัชร ี เผือกผดุ 
216.นายพัฒนะศักดิ ์ กิติภาวงค ์

217.นางสาวพันธกานต ์ ทองทัพ 
218.นางสาวพิจติรา วงษา 
219.นางสาวพิจติรา ประชีพ 
220.นางสาวพิชญา ป้องขัน 
221.นายพิชิตพล รอดด ี
222.นางสาวพิมพ์ชนก ศรีกุม 
223.นางสาวพิมพ์ชนก พิษณุนาวิน 
224.นางสาวพิมพ์นิภา ศรีบุญเรือง 
225.นางสาวพิมพ์นิภา ปิกรอด 
226.นางสาวพิมสุดา นทีอาชา 
227.นายพิษณ ุ กุลคำ 
228.นายพรีะพล โทนแจ้ง 
229.นางสาวพุทธิชา สิงห์ทอง 
230.นายพุทธิพงศ ์ สุขอยู ่
231.นางสาวเพชรรัตน ์ ขันต๊ะ 
232.นางสาวเพชราภรณ ์ ทรัพย์ประเสริฐ 
233.นางสาวเพ็ญศริ ิ ดีสุด 
234.นางสาวแพรวนภา สุขแคล้ว 
235.นางสาวแพรวนภา คงคาลัย 
236.นางสาวแพรวา สิงห์ทอง 
237.นางสาวภัชศยา โพธิ์เงิน 
238.นางสาวภัทราพร ศรีนาราง 
239.นางสาวภัสสร อินปัน 
240.นางสาวภาวิน ี แซ่ฟุ้ง 
241.นางสาวภิญญาพัชญ ์ สีแสด 
242.นายภิรัชชาฎา เจนจบ 
243.นางสาวมณฑกานต ์ ศรีสวสัดิ ์
244.นางสาวมานิตา บุญกล่อม 
245.นายมาโนช วรรณศิริศร ี
246.นางสาวมารสิา สีแสด 
247.นางสาวมารสิา อยู่เต ๋
248.นางสาวมารสิา ภู่รพ 
249.นางสาวมาลิษา ดีคำ 
250.นางสาวเมทาวี ชายเจริญ 
251.นางสาวเมธิน ี มาไชยนาม 
252.นายยสินทร สิงห์สถิตย ์
253.นางสาวยุพารัตน ์ มูลสา 
254.นางสาวเยาวลักษณ ์ เจริญโพธิ์ 
255.นางสาวรพีพร สระทองเตมิ 
256.นายรวินันท์ แก้วไสย ์
257.นางสาวรวิปรียา หนูไทย 
258.นางสาวรสติา สร้อยบญุศร ี
259.นางสาวระพีพรรณ ป้อมกสันต ์
260.นางสาวรักชนก สอนวงศ์ 
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261.นางสาวรัชฎาภรณ ์ สอนง่าย 
262.นางสาวรัชฎาภรณ ์ ทีบำรุง 
263.นางสาวรัชฎาภรณ ์ สุขเกษม 
264.นางสาวรัชดา เมฆสันต ์
265.นางสาวรัชนีกร กำมาทอง 
266.นางสาวรัชนีกร สอนอิ่ม 
267.นางสาวรัตนวรรณ พรมจีน 
268.นายรัตนวัฒน ์ โสภาวัง 
269.ว่าท่ีร้อยตรีหญิงรัตนา ศรีสวสัดิ ์
270.นางสาวรัตนากร อ้นพา 
271.นางสาวรัตนาพร แซ่โค้ว 
272.นางสาวรัตนาภรณ ์ ยอดโยม 
273.นางสาวรัตนาวด ี วันเสาร ์
274.นางสาวรัตมณ ี โสดา 
275.นางสาวรุ่งนภา ชาลี 
276.นางสาวรุ่งรว ี เรืองเดช 
277.นางสาวรุจิษยา ยอดยิ่ง 
278.นายฤทธิชัย เดียระดาษ 
279.นางสาวฤทัยรัตน ์ กรีอินทร์ทอง 
280.นางสาวลลติา สมนา 
281.นางสาวลักษณ์พร ธนัทชัยพงศ์ 
282.นางสาวลัดดาวัลย ์ พุ่มสวัสดิ ์
283.นางสาววจีพร เต่าทอง 
284.นายวชรเดช ริ้ววงศ์ษา 
285.นางสาววนดิา สีนวน 
286.นายวบุษ วชิราศรีศิริกลุ 
287.นายวรกานต ์ เจริญผล 
288.นางสาววรรณภา จาปัน 
289.นางสาววรรณิษา หุมกระโทก 
290.นางสาววรัญญา แต้มทอง 
291.นางสาววรัญญา ช่างเหล็ก 
292.นางสาววรัทสยา ภิรมย ์
293.นางสาววราพร เกิดไผ่ล้อม 
294.นางสาววราภรณ ์ กำพล 
295.นางสาววราภรณ ์ วงค์เขื่อนแก้ว 
296.นางสาววราภรณ ์ แสงนาค 
297.นางสาววราภรณ ์ แสนสุวรรณ 
298.นางสาววริศรา บัวศร ี
299.นางสาววริศรา คำภู ่
300.นางสาววลีพร บุญประสพ 
301.จ่าสิบตรีวสันต ์ อินตา 
302.นางสาววสุธิดา เมืองเหลือ 
303.นายวัชระพงษ ์ ฟักทองอ่อน 
304.นางสาววัชร ี ขุนทอง 

305.นางสาววันทนา ชูเที่ยง 
306.นางสาววันวสิา พิพัฒน์ 
307.นางสาววันวสิา พิทักษ์ 
308.นางสาววันวสิาข ์ คู่ควร 
309.นางสาววารุณ ี ธูปคำ 
310.นางสาววารุณ ี ทองหยดย้อย 
311.นางสาววิจติรา นาคทองแดง 
312.นางสาววิชญาพร ศรีวิชัย 
313.นางสาววิภา วงษ์ษา 
314.นางสาววิภาดา วรรณภพ 
315.นางสาววิภารตัน ์ แบ่งสันเทียะ 
316.นางสาววิภารตัน ์ แสงนอก 
317.นางสาววิภาวด ี ทองคำเปลว 
318.นางสาววิมลลักษณ ์ ทัศศร ี
319.นางสาววิลาวณัย ์ จันทร์เพ็ญ 
320.นางสาววิลาวณัย ์ ม่วงสน 
321.นางสาววิลาวณัย ์ ปรุงเปรี่ยม 
322.นางสาววิลาวัลย ์ เทศกุล 
323.นางสาววิลาสิน ี ผิวอ่อนด ี
324.นางสาววิไลวรรณ สำรวย 
325.นายวรีชาต ิ สมเพ็ชร ์
326.นางสาวเวสิยา เรขะรจุ ิ
327.นางสาวศจ ี วินิจฉัย 
328.นางสาวศรสวรรค ์ จันทร์หอม 
329.นายศรัญญ ู ปิ่นดอนทอง 
330.นางสาวศรีแพร แก้วจันทร์ 
331.นางสาวศรีสดุา คุ่ยสว่าง 
332.นางสาวศศิธร เสนานุช 
333.นางสาวศศินิภา นาจวิจิตร 
334.นางสาวศศิมา ทาอุบล 
335.นางสาวศศิวิมล ครุธทิน 
336.นางสาวศิริขวัญ กันมา 
337.นางสาวศิรินันท ์ สุขหา 
338.นางสาวศิริบูรณ ์ ศรีไตรรตัน ์
339.นางสาวศิริพร ไพโรจน ์
340.นางสาวศิริพร นาคทรัพย ์
341.นางสาวศิริพร แซ่ตั้ง 
342.นางสาวศิริลักษณ ์ ฟักเขียว 
343.นางสาวศิริลักษณ ์ ถิ่นซื่อตรง 
344.นางสาวศิริโสภา จันทร์ศร ี
345.นายศลิาวุฒิ ตาลธูป 
346.นางสาวศิวาพร แจ่มจำรญู 
347.นางสาวศุทธินี บุญทิม 
348.นางสาวศุทธินี กลมพุก 
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349.นางสาวศุภนิดา นุ่มภา 
350.นางสาวศุภรักษ์ เทศมหา 
351.นางสาวศุภรตัน ์ คงสำราญ 
352.นางสาวศุภรตัน ์ เฟื่องเพชร 
353.นางสาวศุภรตัน ์ ทับทิมทอง 
354.นางสาวโศภติ จูด้วง 
355.นางสาวสกาวเดือน สุขสวัสดิ ์
356.นางสาวสกาวรตัน ์ ทรงศิร ิ
357.นางสาวสมพร พุกต่อม 
358.นางสาวสมฤด ี เงินทุ่ง 
359.นางสาวสมฤทัย เนียมแนม 
360.นางสาวสยมพร รอดสิน 
361.นางสาวสหฤทัย พลัง 
362.นางสาวสาคร ขุนมธุรส 
363.นางสาวสายสุนีย ์ คลี่วงษ ์
364.นางสาวสิตานันท ์ ม่วงยิ้ม 
365.นายสิทธิรงค ์ บุญฤทธ์ิ 
366.นางสาวสินีนาถ แก้ววิเศษ 
367.นางสาวสิริธร นิตสร้อย 
368.นางสาวสิรินทรา นวลจันทร์เพญ็ 
369.นางสาวสิรริัตน ์ อินปัน 
370.นางสาวสิรลิักษณ ์ อินทร์ใย 
371.นางสาวสุกัญญา พุ่มงาม 
372.นางสาวสุกัญญา บุญชุ่ม 
373.นางสาวสุกัญญา ยงยุทธ 
374.นางสาวสุกัญญา สาระถ ี
375.นางสาวสุจริา จันทร์ศรีทอง 
376.นางสาวสุชัญญา บุญญานันท์ 
377.นางสาวสุชาดา น้อยภู ่
378.นางสาวสุชาดา อ่วมคง 
379.นางสาวสุชาดา กุหลาบ 
380.นางสาวสุดารัตน ์ ติดมา 
381.นางสาวสุดารัตน ์ อินต๊ะวงศ์ 
382.นางสาวสุดารัตน ์ ใหญ่น้ำ 
383.นางสาวสุทธิดา เสือเขียว 
384.นางสาวสุทธิลักษณ ์ โตจุ้ย 
385.นางสาวสุทารตัน ์ แจ่มหม้อ 
386.นางสาวสุทิตรา ศรีรักษ์ 
387.นางสาวสุธาทิพย ์ เสมศร ี
388.นางสาวสุธาสิน ี ชูศรี 
389.นางสาวสุธีกานต ์ ท้วมทอง 
390.นางสาวสุนิตรา พาสุวัน 
391.ว่าท่ีร้อยตรีหญิงสุนิตา เที่ยงธรรมโม 
392.นางสาวสุนิษา วันเสน 

393.นางสาวสุนิษา อินทศักดิ์ 
394.นางสาวสุนิสา นาคคชฤทธิ์ 
395.นางสาวสุนิสา แสงผึ้ง 
396.นางสาวสุนิสา เจริญจิตต ์
397.นางสาวสุปราณ ี เพ็งสร้อย 
398.นางสาวสุปราณ ี พูลคล้าย 
399.นางสาวสุปาณ ี เหลืองอ่อน 
400.นางสาวสุพรรณ ี พุทธนารายณ ์
401.นางสาวสุพรรษา บัวมุ้ย 
402.นางสาวสุพรรษา เมทางสุเวช 
403.นางสาวสุพิชชา กระต่ายทอง 
404.นางสาวสุภาพร แก้วกองทอง 
405.นางสาวสุภาพร บัวบุตร 
406.นางสาวสุภาพร ทิมะตะ 
407.นางสาวสุภาภรณ ์ สุขจินดา 
408.นางสาวสุภาวด ี ทองทา 
409.นางสาวสุภาวด ี อรรคมตุ 
410.นางสาวสุภาวรรณ สิงห์พันธุ ์
411.นางสาวสุภาวติา ทองใบ 
412.นางสาวสุมติตรา นกขุนทอง 
413.นายสุรเกียรต ิ วงษ์สุนทร 
414.นายสุรสีห ์ วงธ ิ
415.นางสาวสุรตัน์ดา พรมสอน 
416.นายสุรยิา พูนมะเริง 
417.นางสาวสุรีวรรณ สิงห์สนอง 
418.นางสาวสุวรรณา เยรัมย ์
419.นางสาวสุวัชรียา จวนสูงเนิน 
420.นายเสฎฐวุฒ ิ มุตตระ 
421.นางสาวเสมอใจ หนูแย้ม 
422.นางสาวแสงแข กันทะวงค์ 
423.นางสาวแสงดาว ทัดทอง 
424.นางสาวโสภา นิ่มทอง 
425.นางสาวโสภิตา อินทราช 
426.นางสาวหรินธร โกมาร 
427.นางสาวหัทยา ติระมาศ 
428.นายอดิเทพ เพ็ชร์ม ี
429.นางสาวอนงค ์ เฉลิมทรัพย ์
430.นางสาวอนสิา ขันแก้ว 
431.นายอนุชา แสนประสิทธ์ิ 
432.นายอนุชา จวงพลงาม 
433.นางสาวอนุธิดา นันท์กลับ 
434.นางสาวอนสุรา หล้าเพชร 
435.นางสาวอนสุรา หลวงพิทักษ์ 
436.นางสาวอนสุรา พันจั่น 
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437.นางสาวอภิญญา ติรพงษ ์
438.นางสาวอภิรด ี ยิ้มประดิษฐ ์
439.นางสาวอมรรตัน ์ อิ่มชม 
440.ว่าท่ีร้อยตรีหญิงอมรรัตน ์ เรืองมนต ์
441.นางสาวอรนิภา ปรากริม 
442.นางสาวอรพินท์ เสือไว 
443.นางสาวอรวรรณ ทองหงำ 
444.นางสาวอรวรรณ แย้มสา 
445.นางสาวอรอนงค ์ แก้วกองทรัพย ์
446.นางสาวอรอนงค ์ กลิ่นทอง 
447.นางสาวอริศรา อนันต์ลาภมงคล 
448.นางสาวอริษา เมืองเปรม 
449.นางสาวอริสรา เพชรพงศ ์
450.นางสาวอลิสรา คำเทพ 

451.นางสาวอัจฉรา ฝังมณ ี
452.นางสาวอัญชล ี พรมกา 
453.นางสาวอารยา สวนใต ้
454.นางสาวอำพร ข้อเพชร 
455.นายอิทธิพัทธ์ หมีนิ่ม 
456.นายอิทธิศักดิ ์ โสภณธนางกูร 
457.นางสาวอินทิรา เกิดชื่น 
458.นางสาวอุดมทรัพย ์ คามพินิจ 
459.นางสาวอุมาวด ี ร่างน้อย 
460.นายเอกชัย ใจชาญ 
461.นายเอกรัฐ แสงสีห ์
462.นายเอกรินทร ์ โคทอง 
463.นางสาวเอมวิภา อันยงค ์

ปริญญาบริหารธุรกจิบัณฑิต 

 

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

1.นางสาวกมลพรรณ เลาหชาตรูป 
2.นางสาวกรรณิการ ์ ชัยเสน 
3.นายกฤษฎา เปลื้องทุกข ์
4.นางสาวกญัญา ใจรักษ ์
5.นางสาวกญัญารัตน ์ รักษาเมือง 
6.นางสาวเกษณ ี พรหมมีเนตร 
7.นางสาวขจีพรรณ พัฒนบุรี 
8.นายคณุภัทร นักรำ 
9.นายจตุรงค ์ มาท้วม 
10.นายจักรพันธ ์ รู้สมยั 
11.นางสาวจิรฐา ยิบประดิษฐ ์
12.นางสาวจุฑาพัฒน ์ จุ้ยม่วง 
13.นายชินวัตร แปงการิยา 
14.นายณฏัฐกิตติ ์ สาวทรัพย ์
15.นางสาวณัฐชา จำนงค์ศร ี
16.นายณัฐพร กันพุ่ม 
17.นายณัฐพล พงษ์เหล็ง 
18.นางสาวณัฐริกา แก้วเนย 
19.นางสาวทัศณยี ์ จูจันทร ์
20.นายเทพพิทักษ์ อิ่มชม 
21.นายธนบด ี กุลาศัย 

22.นางสาวธนพร เมียวนวม 
23.นางสาวธนัฏฐา เรืองงาม 
24.นายธนากร นาหลุ่ม 
25.นางสาวธราพร ศรีเพ็ชร 
26.นางสาวธัญญาเรศ วงษ์ศิษย์ 
27.นางสาวธันธิดาพร พอควร 
28.นางสาวธารณิ ี ทองอยู่ 
29.นางสาวนงเยาว ์ ไพเราะ 
30.นางสาวนฐพร วงษ์ชนะ 
31.นางสาวนภสัสร บัวด้วง 
32.นางสาวนภาภรณ ์ เมืองมูล 
33.นางสาวนภารัตน ์ ต้นจันทร ์
34.นางสาวนฤมล มาสีกุก 
35.นางสาวนววลัย แดนนอก 
36.นางสาวนันทัชพร บุญนาค 
37.นางสาวนิตยา สิงห์ลอ 
38.นายนิติพงษ ์ ปานบุญ 
39.นายนิรันดร ์ ปันทะนันท์ 
40.นางสาวนิศาชล นวลป้อง 
41.นางสาวเนตรยา อาปัดชิง 
42.นายปฏภิาณ แย้มเพียร 
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43.นางสาวปภสัรา ประดิษฐ 
44.นางสาวปริชาต ิ สุดม ี
45.นางสาวผกาวด ี ซ้ายแพร 
46.นายพัชรกร หวังรักษ ์
47.นายพิชัย สอนใจ 
48.นางสาวพิศมัย แก้วศรีทัศน ์
49.นางสาวภัทราภรณ ์ สร้อยจติ 
50.นางสาวมาวล ี ศรีอาภัย 
51.นางสาวมสุิตา วัดเรือง 
52.นางสาวโยษติา อยู่ต้น 
53.นางสาวรัชฎาภรณ ์ ซ่อนกลิ่น 
54.นางสาวรัชนก เพชรสะแก 
55.นางสาวรุ้งเดือน เจียมบัวศร ี
56.นางสาวละอองดาว รักการ 
57.นางสาววราภรณ ์ ฝ้ายอิ่ม 
58.นางสาววันวิสา สุวรรณเหลา 
59.นางสาววิลาวลัย ์ วิลาพัง 
60.นายวีรยุทธ มาม ี
61.นายศราวุธ มีอุปถัมภ ์
62.นางสาวศิรินทรา ก้อนเพชร์ 
63.นางสาวศิรินภา สุปัญญา 
64.นางสาวศิวนันท์ เมินด ี
65.นายศุภชัย อบช่ืน 
66.นางสาวศุภพรพรรณ สังข์ทอง 

67.นางสาวศุภรักษ ์ สายโส 
68.นางสาวศุภสุตา ฉิมพาล ี
69.นายสมเกียรต ิ กันมั่ง 
70.นางสาวสมฤทัย หวังบุญ 
71.นางสาวสโรชา หนูเทศ 
72.นางสาวสินิทธา สิงหเดช 
73.นางสาวสริิรตัน ์ บุญเรือง 
74.นางสาวสิวินีย ์ เกตุทิพย ์
75.นางสาวสุกญัญา เดชารักษา 
76.นางสาวสุธิน ี เพ็ชรมา 
77.นายสุธิพงษ ์ โตฉิม 
78.นางสาวสรุธิดา ศรีปาน 
79.นางสาวสุวนันท์ เทียมด ี
80.นางสาวสุวนันท์ ปิ่นเกต ุ
81.นางสาวสุวรรณา พรมมา 
82.นางสาวหทัยภัทร สอนสุข 
83.นางสาวอทิตยา สายอรณุ 
84.นายอนุชิต โพธิ์วัด 
85.นางสาวอรนิชา ธนวัฒน์ลีรฉัตร 
86.นายอรรถกร ทองสิงห์ 
87.นายอัครินทร ์ โพธิ์ทอง 
88.นางสาวอังศุมาลิน กิรณาธนศร ี
89.นางสาวอารียา จันทร์เจาะ 

 

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง

1.นางสาวกนกพร พัชรวีระรัชต ์
2.นางสาวกมลรตัน ์ ด้วงพรม 
3.นางสาวกฤตาภรณ ์ ศรีสุข 
4.นางสาวกิตติมา กระออม 
5.นางสาวขวัญใจ ทิมทอง 
6.นางสาวจติรา โทจำปา 
7.นางสาวจติิมา ดิษฐพินิจ 
8.นางสาวจริัชญา ศิริคต 
9.นางสาวจฑุามาศ เมืองนก 
10.นางสาวจุฑาลักษณ ์ ต่อยนึ่ง 
11.นางสาวเจนจริา ลีอาจ 
12.นายโชคสิทธิศักดิ ์ ยิ้มน่วม 
13.นายณัฐธพงษ ์ เหลืองทอง 
14.นายณัฐพงศ ์ ทองศักดิ์ 
15.นายณัฐพล บุญม ี
16.นายณัฐพล ใจคำปัน 

17.นางสาวดลนภา จุ๋ยเกต ุ
18.นางสาวดารณ ี สิทธิเขตการ 
19.นางสาวทรายทอง เชียงอ่อน 
20.นายทศพร จงจำ 
21.นางสาวทัชศิมา คงภู่ 
22.นางสาวทิพวัลย ์ กล่องชู 
23.นายธรรมศาสตร ์ บัณฑิต 
24.นางสาวธัญญารัตน ์ แสงศร 
25.นางสาวธันวาพร มโนใจ 
26.นายนพรัตน ์ คุ้มครุฑ 
27.นายนภสักร คำนึง 
28.นางสาวนวภัทร หลังพันธ ์
29.นายนัทธพงศ์ ศรีแผ้ว 
30.นางสาวนารีนาถ มั่นบัว 
31.นางสาวนิภาพร จันทร์สอน 
32.นางสาวนุชนาถ นวลคำ 
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33.นางสาวเนตรนภสั แก้วกุลณะ 
34.นายปฏิพัทธ์ ผาสุข 
35.นางสาวปณฏัฐยา เหลือหลาย 
36.นางสาวปภสัรา กระสินธ ์
37.นางสาวปิยนันท ์ ใหญ่โต 
38.นางสาวผกาวรรณ โตเปลี่ยน 
39.นางสาวพวงบุบผา วิวัฒน์วานิช 
40.นางสาวพัชนีย ์ อิ่งต่า 
41.นางสาวพัชรินทร ์ สุขแจ้ง 
42.นางสาวพิมพ์ประภา รัตนคร 
43.นางสาวพุธิตา ลิ้มรำไพ 
44.นายเพชราวุธ ศรีม่วง 
45.นางสาวภัชราภร อินปลี 
46.นายภาธรณ ์ จริยาธรรมกร 
47.นางสาวมาลิน ี กระตุฤกษ์ 
48.นางสาวรพีพร เวียงจันทร ์
49.นายรังสมิันต ์ ชูเชิด 
50.นางสาวรัชดาภรณ ์ แสงคำ 
51.นายราชันย ์ วงชมพู 
52.นางสาวลินิน ชมชิต 
53.นางสาววนิชพร ศิริสังข์ไชย 
54.นางสาววรรณวล ี แสงสามารถ 
55.นางสาววรินธร ทิพวัจนา 
56.นายวัชรพล อัมรินทร ์
57.นางสาววิลาวณัย ์ บุญเจือ 
58.นางสาววิลาสิน ี ปัญจะมงคล 
59.นางศรัญญา สว่างจิตร ์
60.นายศราวุฒิ เอี่ยมอ่อน 
61.นายศรตุ สิงห์รอ 

62.นางสาวศศิกาญจน ์ ไพศาลรัตนา 
63.นางสาวศศิธร ปานฟัก 
64.นางสาวศิริขวญั อินคุ้ม 
65.นางสาวศิริวรรณ บุญหวา 
66.นางสาวศุภากร สารสิงห์ทา 
67.นางสาวสมฤทัย กาเมืองลือ 
68.นางสาวสโรชา เต็งสุวรรณ ์
69.นางสาวสริีนภา สายทอง 
70.นางสาวสุกานดา ราญมีชัย 
71.นางสาวสุทธิวา มีบุญลำ้ 
72.นางสาวสุนันทา แพหิรัญ 
73.นางสาวสุนันทา จุติประโคน 
74.นางสาวสภุารตัน ์ เชียงพันธ ์
75.นางสาวสภุาวรรณ ์ นมรักษ์ 
76.นายสรุศักดิ ์ เปรมจติร 
77.นางสาวสุวณัน ี แซ่หลอ 
78.นางสาวหทัยกาญจน ์ สุขมั่น 
79.นางสาวหทัยพันธน ์ ลำดวน 
80.นางสาวอนัญลักษณ ์ แซ่หว้า 
81.นายอนุชา พิชวงค์ 
82.นางสาวอนุสรา ศรีเเสง 
83.นางสาวอภิชญา ทิพวรรณ 
84.นายอภินันท์ ทองปาน 
85.นางสาวอรสา ไม้กร่าง 
86.นางสาวอรอณงค์ ศรีบุญเรือง 
87.นายอาทิตย ์ วรรณเกต ุ
88.นางสาวอาภรณ ์ ปิ่นเพชร 
89.นางสาวอารรีัตน ์ คงลา 

 

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 

1.นางสาวกชกร ทองพาศน์ 
2.นางสาวกชนิภา โฮกชาวนา 
3.นางสาวกชพร ภิรมย์กลุ 
4.นายกตญัญ ู สุวรรณศร ี
5.นายกตญัญ ู คุณานันทศิลป ์
6.นางสาวกนกกร นาคเมฆ 
7.นางสาวกนกกาญจน ์ เพชรเกิด 
8.นางสาวกนกพร ไชยวงค์ 
9.นางสาวกนกพร ธูปโชติ 
10.นางสาวกนกรักษ ์ อุดเหนียว 

11.นางสาวกนกรัชต ์ แดงมาก 
12.นางสาวกนกวรรณ ปั้นทิม 
13.นางสาวกนกวรรณ กลิ่นห้าวหาญ 
14.นางสาวกนกวรรณ เเตงกวา 
15.นางสาวกนกวรรณ โพธิ์ทอง 
16.นางสาวกนกวรรณ ภิรมศร ี
17.นางสาวกนกวรรณ ชัชวาลย์ 
18.นางสาวกนกวรรณ แดงทองดี 
19.นางสาวกนกวรรณ อินเมฆ 
20.นางสาวกนกวรรณ บุญสุวรรณ ์
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21.นางสาวกนิฐา อยู่ปาน 
22.นางสาวกมลชนก หลุมข้าว 
23.นางสาวกมลชนก ชมนิล 
24.นางสาวกมลชนก ปุยฝ้าย 
25.นางสาวกมลพรรณ ศรพรหม 
26.นางสาวกมลพรรณ สุมาลุย ์
27.นางสาวกมลรัตน ์ ชัยอินทร์ 
28.นางสาวกมลรัตน ์ พุกอูด 
29.นางสาวกมลรัตน ์ สามงามยิม้ 
30.นางสาวกมลวรรณ แก้วดวงด ี
31.นายกรกช เลื่อนลอย 
32.นายกรกช ปรางจันทร ์
33.นางสาวกรกนก วัฒนมั่นกิจ 
34.นางสาวกรรณิกา สิงห์รักษ์ 
35.นางสาวกรรณิการ ์ ระยัน 
36.นางสาวกรรณิการ ์ เยี่ยมอาร ี
37.นางสาวกรรณิการ ์ สีวิสิทธิ ์
38.นายกฤตภาส เพื่อนบ้าน 
39.นายกฤติเดช แก้วศิริ 
40.นางสาวกฤติยาณ ี มณฑา 
41.นายกฤษฎา แก้วภู่ 
42.นายกฤษฎา ผ่องใส 
43.นายกฤษณพงศ ์ ชัยวงศ์ 
44.นายกฤษณรัตน ์ สอนสุข 
45.นายกฤษณะ บุญสุข 
46.นายกฤษณะ ศูนย์กลาง 
47.นางสาวกฤษณา คนบุญ 
48.นางสาวกฤษณา อินสอน 
49.นางสาวกฤษณา คล้ายสกุล 
50.นางสาวกฤษณา สโรดม 
51.นายกฤษดา ศูนย์กลาง 
52.นางสาวกฤษยรตัน ์ ผานาค 
53.นางสาวกฤษสิน ี อ่างหิรัญ 
54.นายกษิภัท รื่นฤทธ์ิ 
55.นายกษีต ิ เหลืองสกลุพงษ์ 
56.นางสาวกัญจนพร นาคเอม 
57.นางสาวกัญชลิกา ทองอยู่ 
58.นางสาวกัญญ์ณัชชา วงษ์นุช 
59.นางสาวกัญญา ขุนพิชัย 
60.นางสาวกัญญาณัฐ พิณพาทย ์
61.นางสาวกัญญาณัฐ คงภู 
62.นางสาวกัญญานภสิ วิชิตรัตนะ 
63.นางสาวกัญญาพัชร โสนะสาร 
64.นางสาวกัญญาภรณ ์ ปิ่นสกุล 

65.นางสาวกัญญารตัน ์ สุขศร ี
66.นางสาวกัญญารตัน ์ รอดประทับ 
67.นางสาวกัญญาลักษณ ์ ศรีแก้วพันธุ ์
68.นางสาวกัญญาวีร ์ เมฆมงคล 
69.นางสาวกัญธิมา ตรงต่อกิจ 
70.นางสาวกันต์กนิษฐ์ ยะประเสริฐ 
71.นายกันตพงศ ์ สืบศักดิ์วงศ ์
72.นายกันตภณ กมลสรุเชษฐ์ 
73.นางสาวกันยส์ินี ผู้มีสตัย ์
74.นางสาวกัลยกร สุ่มแก้ว 
75.นางสาวกัลยรัตน ์ ปิ่นดอนทอง 
76.นางสาวกัลยรัตน ์ ไทยสมคัร 
77.นางสาวกัลยา หละวัน 
78.นางสาวกัลยา ไชยวงศ์ 
79.นางสาวกัลยา มาทอง 
80.นางสาวกาญจนห์ทัย หมอรักษา 
81.นางสาวกาญจนา ครุฑบึงพร้าว 
82.นางสาวกาญจนา พันธ์มูล 
83.นางสาวกาญจนา รอดเมือง 
84.นางสาวกาญจนา อุดร 
85.นางสาวกาญจนา เดื่อคำ 
86.นางสาวกาญจนา พ่วงชาวนา 
87.นางสาวกาญจนา ประกอบเพียร 
88.นางสาวกาญจนา รักบ้านแก่ง 
89.นางสาวกาญจนา ช่างลวดลาย 
90.นางสาวกาญจนา พุ่มจันทร ์
91.นางสาวกาญจนา ช้างทองคำ 
92.นางสาวกาญจพร สร้อยใจงาม 
93.นางสาวกานดามณ ี ธิโกศร ี
94.นางสาวกานดาวศร ี ธิโกศร ี
95.นายกานตส์รายุทธ วิเชียรไพศาล 
96.นางสาวกานตส์ิน ี โสภา 
97.นางสาวการะเกด เชษฐา 
98.นายกำพล ฟองภู่ 
99.นางสาวกิ่งกาญจน ์ ทาจันทร์ 
100.นางสาวกิ่งนภา ตุ้มเขียว 
101.นายกิจติศักดิ ์ จันทร์ทองเอม 
102.นางสาวกติติกา จันทร์แสง 
103.นายกติติคณุ บุญตา 
104.นายกติติธัช ไชยม ี
105.นายกติติพงษ์ เที่ยงธรรม 
106.นายกติติพร ชูยิ้ม 
107.นางสาวกติติพร เกตุคง 
108.นายกติติพันธ ์ อ้นอินทร์ 
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109.นายกติติพิชญ ์ มีแสง 
110.นางสาวกติติมา เสาพรม 
111.นางสาวกติติวรา คล่ำคง 
112.นายกติติศักดิ ์ สุขสามภพ 
113.นายกติติศักดิ ์ บุญคุ้ม 
114.นายกติติศักดิ ์ แจ้งนคร 
115.นางสาวกติิยารัตน ์ บุตรเพชรรัตน ์
116.นายกติิศักดิ ์ สุกร 
117.นางสาวกลุจิรา บุญทศ 
118.นางสาวกลุิสรา ยศสุพรม 
119.นางสาวเกวลิน ปุยฝ้าย 
120.นางสาวเกวล ี สุขรัตนปรีชา 
121.นางสาวเกศริน คุชแพร 
122.นางสาวเกศรินทร ์ หามนตร ี
123.นายเกษม เมืองง้ิวราย 
124.นางสาวเกษรินทร ์ บุญอาจ 
125.นางสาวเกษศิน ี มากด่าน 
126.นางสาวเกษศิรินทร ์ สุกรณ ์
127.นายเกียรติคุณ ด้วงดวง 
128.นายเกียรติศักดิ ์ เม่งมั่งม ี
129.นางสาวแก้วฟ้า วาทวัฒนชัย 
130.นายไกรสุรนาถ สุขเอม 
131.นางสาวขวญักมล เรืองสงคราม 
132.นางสาวขวญัเรือน พงษ์สา 
133.นางสาวขวญัฤด ี รักษาคม 
134.นายคงกฤช พุ่มแสน 
135.นายคมสันต ์ โพธิ์ทอง 
136.นางสาวคัมภรีดา เกิดพันธุ์พงษ ์
137.นายคามิน ทำขุนเมือง 
138.สบิโทคณุธรรม สิทธิศักดิ ์
139.นางสาวฆนัมพร มาติน 
140.นายเงินตรา ด้วงมูล 
141.นายจตุพร แสงทอง 
142.นางสาวจตุรพร สุขประชาพันธุ ์
143.นายจตุรพรพันธ ์ สุวรรณเวช 
144.นายจรกฤตย ์ พวงมาล ี
145.นางสาวจรรยา ธูปกลิ่น 
146.นางสาวจรรยาภรณ ์ โล่อุไร 
147.นางสาวจรรยารตัน ์ อ้นอิน 
148.นางสาวจริยา ฦาชา 
149.นายจอมยุทธ รุ่งจำรัสรัศม ี
150.นายจักรกฤษ นุชเจ็ก 
151.นายจักรกฤษ จันทะคุณ 
152.นายจักรกฤษณ ์ สำรองพันธ์ 

153.นายจักรกฤษณ ์ เขียวชะอ่ำ 
154.นายจักรพรรณ สืบเหล่ารบ 
155.นายจักรพล อินจันทร์ 
156.นายจักรภพ ชาญตะบะ 
157.นายจักรภัทร มัดเป้า 
158.นายจักรายุทธ เรืองเพ็ชร 
159.นายจักริน มะโนปัน 
160.นางสาวจันจิรา ไชยคำภา 
161.นางสาวจันทกานต ์ คล้ายนุช 
162.นางสาวจันทกานต ์ แก้วจีน 
163.นางสาวจันทนา แก้วมาก 
164.นางสาวจันทริกา เจริญราช 
165.นางสาวจันทิมาพร ช่ืนพระกลาง 
166.นางสาวจันทิรา คณโททอง 
167.นางสาวจันทิวา นวลจันทร ์
168.นายจาณุกร สันติกูล 
169.นางสาวจามจรุ ี น่วมสกุลณ ี
170.นางสาวจารุวรรณ รอดพงษา 
171.นางสาวจารุวรรณ รังเพ็ชร 
172.นางสาวจารุวรรรณ ประถมเกต ุ
173.นางสาวจิญาณ์วภรณ ์ เดชานันชกัญจน ์
174.นางสาวจิณหต์าพร ทองขาว 
175.นางสาวจิดาภา คล้ายจินดา 
176.นางสาวจิดาภา ราชพรมมา 
177.นางสาวจิดาภา บุญล้อม 
178.นางสาวจิตตมิาพร รักษาโพธิ ์
179.นางสาวจิตรลดา ดอนไพร 
180.นางสาวจินดาภา จันทร์เมาล ี
181.นางสาวจินตนา รุ่งสว่าง 
182.นางสาวจินตนา เพ็ญวิจิตร 
183.นางสาวจินตหรา ชนะกุลจิตร 
184.นางสาวจินทภา ปัญญา 
185.นายจริกิตติ ์ คงเนียม 
186.นายจริโชต ิ อยู่บุญ 
187.นายจริทีปต ์ ยืนยาว 
188.นางสาวจิรนันท์ พุทธรักษ ์
189.นายจริพนธ ์ สัตยาประเสริฐ 
190.นางสาวจิรภัทร จำลอง 
191.นายจริภัทร สุขชนะ 
192.นายจริภัทร นามไพร 
193.นางสาวจิรภญิญา หาญจริง 
194.นายจริวัฒน ์ วรอภิญญาภรณ ์
195.นายจริวัฒน ์ โสภา 
196.นางสาวจิรัชญา อำไพจิตร 
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197.นายจริานุวัฒน ์ กีรติสวัศดิคณุ 
198.นางสาวจิราพร อิ่มเอิบ 
199.นางสาวจิราพร บุญพรม 
200.นางสาวจิราพร เสาวรส 
201.นางสาวจิราพร เพลิดเพลิน 
202.นางสาวจิราภรณ ์ แก้วอินทร์ 
203.นางสาวจิราภรณ ์ อ่ำรักษ ์
204.นางสาวจิราภา พรมคำ 
205.นายจริาย ุ ศรีสิทธิรักษ ์
206.นายจริาย ุ ทาจวง 
207.นายจริาย ุ ประทุมทอง 
208.นายจริาย ุ อ่อนคำพา 
209.นายจริายสุ บุญคง 
210.นางสาวจิรารัตน ์ อินศร 
211.นางสาวจิราวรรณ อ่อนด้วง 
212.นางสาวจีรกานต ์ ก้องกังวาลย์ 
213.นางสาวจีรนันท์ เมืองศร ี
214.นางสาวจีรนันท์ สมมติร ์
215.นายจรีพัฒน์ เฉยเมล ์
216.นางสาวจีระนัน อ่อนใจ 
217.นางสาวจีราภรณ ์ คชพงศ์ 
218.นางสาวจีราภรณ ์ ทับคง 
219.นางสาวจุฑาทิพย ์ สังข์เปรม 
220.นางสาวจุฑาทิพย ์ แน่นเนือง 
221.นางสาวจุฑามณ ี คุณชาไพร 
222.นางสาวจุฑามาศ สระทองคลื้น 
223.นางสาวจุฑามาศ แดงอ่ิม 
224.นางสาวจุฑามาศ ขวัญใจด ี
225.นางสาวจุฑารตัน ์ ไชยสุวรรณ ์
226.นางสาวจุริญลดา หอมจันทร ์
227.นางสาวจุรีพร ยศวิชัย 
228.นางสาวจุไรรัตน ์ ท้วมจอก 
229.นางสาวจุฬาลักษ์ แอ่นสาว 
230.นายเจตริน ทับน้ำ 
231.นายเจตริน ทองงามดี 
232.นางสาวเจนจิรา อยู่รวม 
233.นางสาวเจนจิรา บุญช ู
234.นางสาวเจนจิรา ฟักเอี่ยม 
235.นางสาวเจนจิรา มีชัย 
236.นายเจษฎากร แสงอรุณ 
237.นายเจษฎากร กลำพัก 
238.นางสาวแจ่มจันทร ์ เพ็ชรเรือง 
239.นางสาวฉวีวรรณ ศรีสอาด 
240.นางสาวฉตัรนภา โพธิ์ทอง 

241.นายเฉลมิชาต ิ สอนปัน 
242.นางสาวเฉลมิพร อ่อนเชตุ 
243.นายเฉลมิพล ถนอมวงค์ 
244.นางสาวชญาณิศ ปรีดา 
245.นางสาวชฎากรณ ์ ผสมบญุ 
246.นางสาวชฎาพร จำปาดง 
247.นางสาวชฎาพร แสนจุ้ย 
248.นางสาวชฎามาศ มีไชยโย 
249.นางสาวชนนิกานต ์ อินมะณ ี
250.นางสาวชนนิกานต ์ นิยมญาต ิ
251.นางชนเมศ เพชรประดิษฐ์ 
252.นายชนะ เงินชูศรี 
253.นางสาวชนัญชดิา โพธิ์เจริญ 
254.นางสาวชนัญญา อู่แสนขันธ ์
255.นางสาวชนากานต ์ จุลพันธ ์
256.นายชนาธิป ลาวิน 
257.นางสาวชนานา หมีเปลีย่น 
258.นางสาวชนาภา ใจช้ืน 
259.นางสาวชนิกา เงินแก้ว 
260.นางสาวชนิดาภา ยิ้มเพชร 
261.นางสาวชนสิรา โพธิ์คง 
262.นางสาวชมพูนุช ติดชัย 
263.นางสาวชมภู ่ ทักษิณ 
264.นายชยกร มออ่อง 
265.นายชยากร ถาวรศักดิ ์
266.นายชยานันต ์ เนียมหอม 
267.นางสาวชยาภรณ ์ ภู่กล่อม 
268.นางสาวชยาภา แซ่เต็ง 
269.นายชยตุม ์ จัดการ 
270.นายชยตุม ์ บัวแย้ม 
271.นางสาวชรดิา ธูปทอง 
272.นายชลชิต นิคม 
273.นายชลธวัช นุชท่าโพ 
274.นางสาวชลธิชา ชูยิ้ม 
275.นางสาวชลธิชา ศรีประสิทธ์ิ 
276.นางสาวชลธิชา ชาญณรงค ์
277.นางสาวชลนภา แสนโท 
278.นางสาวชลนิศา ประเสริฐ 
279.นายชลภัทร มาลา 
280.นางสาวชลฤด ี โกญจนาท 
281.นางสาวชลิตา บุศบัน 
282.นางสาวชลิตา โตเจริญวานิช 
283.นายชวัลวิทย ์ โพธิกมล 
284.นายชวิศ ใยมี 
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285.นางสาวช่อทิพย ์ รัศมีปิ่น 
286.นางสาวช่อผกา ปุ้มตะมะ 
287.นางสาวชัชชาวด ี เกตุทอง 
288.นายชัชนันท์ สายแปลง 
289.นายชัชวาล นพคุณ 
290.นางสาวชัญญา แสงกล้า 
291.นางสาวชัญญานุช บุญยก 
292.นายชัยณรงค ์ ศรีพรมมา 
293.นายชัยณรงค ์ ขะจวง 
294.นายชัยพร ภาสกรโกศล 
295.นายชัยพล วิจารย์ประสิทธ์ิ 
296.นายชัยวัฒน์ ลาสม 
297.นายชัยวัฒน์ ใจวงค ์
298.นายชัยวัฒน์ แรมไพร 
299.นายชัยสุพัฒน ์ ติวุตานนท ์
300.นายชาญชิงชัย ยาด ี
301.นางสาวชารินา ขำพิมล 
302.นางสาวชาลิสา บุญช่วยช ู
303.นางสาวชาลิสา ขาวพันธ์ดี 
304.นางสาวชิดชนก ปรมัย 
305.นางสาวชิตชนก แก้วมีบุญ 
306.นายชินเพชร เพชรประดิษฐ 
307.นายชิษณุพงษ ์ แสงลอย 
308.นางสาวชุติกาญจน ์ สวยสม 
309.นางสาวชุติกาญจน ์ ไทยลี ่
310.นายชุติพงษ ์ แสงอินทร์ 
311.นางสาวชุตมิา รัศมีพรม 
312.นายโชชิต ศรีคำหอม 
313.นายโชติพงศ ์ กิตติคณุตระกูล 
314.นายไชยวัฒน์ วังแจ่ม 
315.นางสาวฌัชชา ป้องทอง 
316.นายญาณวุฒิ ใจยอด 
317.นายฐากรู อำพา 
318.นายฐากรู เนียมศร ี
319.นางสาวฐติาภา แซ่ม้า 
320.นางสาวฐติาภา เอี่ยมบางทราย 
321.นางสาวฐติิกา พูลสวัสดิ ์
322.นางสาวฐติิชญา นาคำ 
323.นายฐติินนท ์ บุญชุ่ม 
324.นางสาวฐติิพร เกษรพรม 
325.นางสาวฐติิพร วงค์ษา 
326.นายฐติิพันธ์ เถาสมบรูณ ์
327.นางสาวฐติิมา รวมญาต ิ
328.นางสาวฐติิยา วัฒนศัพท ์

329.นายฐติิวัชร ์ วงษ์หิรัญวัชรา 
330.นางสาวฐริัสกลุ ขรรค์ชัยณรงค ์
331.นางสาวฐริารตัน ์ ฤทธิ์ชัยเจริญ 
332.นายณฐกร เกตุอ่างทอง 
333.นางสาวณปภัช จิตรทรัพย ์
334.นายณภดล บัวพันธ ์
335.นางสาวณยฎา เถาวัลย ์
336.นายณรงค์ฤทธิ ์ รอดเงิน 
337.นายณรงค์ฤทธิ ์ มีแสง 
338.นางสาวณหทัย หรุ่นขำ 
339.นางสาวณัชชา เมฆทับ 
340.นางสาวณัชชารีย ์ อู่ทรงธรรม 
341.นางสาวณัชฐิชา ดาวเรือง 
342.นายณัชพล ฉิมนาค 
343.นายณัฏฐ ์ ลี้สมบตั ิ
344.นางสาวณัฏฐณิกา สระชัยรัตน์ศร ี
345.นางสาวณัฏฐณิชา สุวรรณโณ 
346.นางสาวณัฏฐ์นร ี ผิวงาม 
347.นายณัฏฐนิชา โทนกล้า 
348.นางสาวณัฐกาญน ์ เกตุสระ 
349.นางสาวณัฐกานต ์ ทองยาใจ 
350.นางสาวณัฐกานต ์ นาคเอี่ยม 
351.นายณัฐกิตติ ์ กริตสารนันท ์
352.นายณัฐกิตติ ์ ภิญโญสวสัดิส์กุล 
353.นายณัฐชนน อินทโชติ 
354.นางสาวณัฐชยา มีบุญลำ้ 
355.นายณัฐชัย รัตนชัยกานต ์
356.นายณัฐชัย สุขลาภ 
357.นางสาวณัฐชา ยอดสมุทร 
358.นางสาวณัฐญาภรณ ์ เอมพิณ 
359.นางสาวณัฐณิชา วัฒนศัพท ์
360.นางสาวณัฐณิชา มั่นใจ 
361.นายณัฐดนยั หอมอ่อน 
362.นายณัฐดนยั ทาม ี
363.นางสาวณัฐทริยา อนุกูล 
364.นางสาวณัฐธิฌา พงษ์เผ่า 
365.นายณัฐนนท ์ ณัฐธนกร 
366.นายณัฐนนท ์ ศรีแก้ว 
367.นายณัฐพงศ ์ ใบไกร 
368.นายณัฐพงศ ์ นาคใย 
369.นายณัฐพงศ ์ อนันตะ 
370.นายณัฐพงษ์ เปี้ยบุญมา 
371.นายณัฐพงษ์ ปัถวี 
372.นายณัฐพงษ์ แสนจันทร ์
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373.นายณัฐพงษ ์ กล่อมปาน 
374.นายณัฐพงษ ์ ทองคำ 
375.นางสาวณัฐพร เผือกแดง 
376.นางสาวณัฐพร สาราต 
377.นางสาวณัฐพร โฉมยง 
378.นายณัฐพล จอยพุก 
379.นายณัฐพล เรืองวิริยะนันต ์
380.นายณัฐพล อินทร์ทอง 
381.นายณัฐพล อุดมศิลป ์
382.นายณัฐพล การะเกด 
383.นายณัฐพล คูณหาร 
384.นายณัฐพล วงพรม 
385.นายณัฐพล ดอนไพรพันธ ์
386.นายณัฐพล ทิมธีรพงศ์ 
387.นายณัฐภัทร ฤทธิศร 
388.นางสาวณัฐมล เพ็งเปรม 
389.นางสาวณัฐยา แก้วเนย 
390.นางสาวณัฐริกา ไกรวิจิตร 
391.นางสาวณัฐริกา ก่อทรัพย ์
392.นางสาวณัฐริกา เสวิสิทธิ ์
393.นางสาวณัฐริกา สหทิชากร 
394.นางสาวณัฐริชา น้อยจันทร ์
395.นางสาวณัฐรณิีย ์ จันทร์ศร ี
396.นางสาวณัฐวด ี แสงห้อย 
397.นางสาวณัฐวด ี เกตุจันทร ์
398.นางสาวณัฐวรรณ แสงแก้ว 
399.นายณัฐวรรธน ์ นามยอมอมร 
400.นายณัฐวัฒน ์ เพชรแพง 
401.นายณัฐวุฒิ ทิตา 
402.นายณัฐวุฒิ บัวประทุม 
403.นายณัฐสิทธิ ์ จีนน่วม 
404.นายณัฐสิทธิ ์ สินจันทร ์
405.นางสาวณัฐสุดา สมบัต ิ
406.นางสาวณัฐิดา น้ำจันทร ์
407.นางสาวณัฑณิชา นินเอม 
408.นางสาวณิชกานต ์ เครือสาร 
409.นางสาวณิชชา ภิมลพรธนกุล 
410.นายดนุสรณ ์ หน่อคำบุษย ์
411.นางสาวดลยา คุ้มลักษ์ 
412.นางสาวดวงกมล แก้วกัน 
413.นางสาวดวงดาว หมื่นรักษ์ 
414.นางสาวดวงพร พุทธสอน 
415.นางสาวดารารัตน ์ แก้วไส 
416.นางสาวดาราวรรณ จันคง 

417.นายดิเรก เกิดเข้ม 
418.นายเดชชัย วงค์ห้วยแก้ว 
419.นายเดชา เขียวขำ 
420.นายเดชาวัต ปัญญา 
421.นางสาวตติยา ขาวเจริญ 
422.นางสาวตรสีุคนธ ์ เทียมเมฆ 
423.นายติวานนท์ คำผา 
424.นายเตชภณ ชุมพงศ ์
425.นายไตรภพ ลักขณาวสันต ์
426.นายถริาย ุ เขียวปั้น 
427.นายทรงพล จันทร์สิงห ์
428.นายทรงยศ สีผึ้ง 
429.นายทรงวุฒิ กลิ่นเกต ุ
430.นายทรายุทธ โล่อุไร 
431.นายทวนชัย สว่างใจธรรม 
432.นายทวัฒชัย เหมือนม ี
433.นายทศพล ศรีพุฒ 
434.นายทศวรรษ มามั่ง 
435.นายทักษ์ดนยั เทพสาร 
436.นางสาวทักษพร เกี้ยวเกิด 
437.นางสาวทักษพร ดีดกลิ่น 
438.นายทัชชัย กลิ่นทอง 
439.นายทัชพงษ ์ ป้อมพิมพ ์
440.นางสาวทัดดาว แก้วพัด 
441.นางสาวทัตติยา ยิ้มน่วม 
442.นายทตัพงค์ สวัสด ี
443.นางสาวทับทิม ชัยย้อย 
444.นางสาวทัศนยี ์ กฤษฤกษ์ 
445.นางสาวทัศนยี ์ เนียมม่วง 
446.นางสาวทัศรา ดำมินเสน 
447.นางสาวทัศวรรณ ลายน้ำทอง 
448.นางสาวทัศวรรณ บุญประเสริฐ 
449.นางสาวทาริกา หมื่นศิลป 
450.ว่าท่ีร้อยตรีทินภัทร ดีนิล 
451.นางสาวทิพยส์ุดา ปิติสิทธ์ิ 
452.นางสาวทิพยาภรณ ์ กิ่งทั่ง 
453.นางสาวทิพวรรณ บุญเกิด 
454.นางสาวทิพวรรณ รองทิม 
455.นางสาวทิพวรรณ ปิ่นสกุล 
456.นายทิวากร คำนาโฮม 
457.นายเทพพิทักษ์ เรืองวงษ ์
458.นายเทพอมร บุญจง 
459.นายธงชัย เจริญสุข 
460.นายธณพรรณ อรรคสรูย ์
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461.นายธนกฤต ปัญจวนิชย ์
462.นายธนเดช ไชยวิเศษ 
463.นายธนทัต คุ่ยเจรญิ 
464.นายธนธรณ ์ สุทธิชัง 
465.นายธนธรณ ์ แย้มขยาย 
466.นายธนปกรณ ์ ทองอยู่ 
467.นางสาวธนพร จันทวงศ ์
468.นางสาวธนพร จันทร์อินท์ 
469.นายธนพลธ ์ แก่นคำ 
470.นางสาวธนภรณ ์ สิทธิชัยกาญจน ์
471.นายธนภัทร เอี่ยมรักษา 
472.นางสาวธนวรรณ มีศร ี
473.นายธนวัฒน์ จันท้าว 
474.นายธนวัฒน์ ลายปักษ ์
475.นายธนวัฒน์ กองทองนอก 
476.นายธนวัฒน์ นันต๊ะคำม ี
477.นายธนวิทย ์ ศรีระวตัร 
478.นายธนศักดิ ์ อาจองค ์
479.นางสาวธนญัญา แสงคำ 
480.นางสาวธนญัญา ดิบทิพย์ 
481.นางสาวธนันญา ต่ายพูล 
482.นายธนากร สายทอง 
483.นายธนากร สอนผัด 
484.นายธนาคาร นาคบุญส่ง 
485.นายธนาตย ์ แซ่เฮง 
486.นายธนายง หยวกอ๋อง 
487.สบิเอกธนารตัน ์ เขียนประเสริฐ 
488.นายธนาวุฒ ิ สมทิม 
489.นางสาวธนดิา ตรงต่อกิจ 
490.นางสาวธนิษฐา ทองนวล 
491.นายธเนศ โพธิ์ดา 
492.นายธเนศ สีสด 
493.นางสาวธมนวรรณ เทียนอำไพ 
494.นางสาวธราทิพย ์ ชมกลิ่น 
495.นายธฤต ศักดิ์เจรญิชัยกุล 
496.นายธวัชชัย เขียวคล้าย 
497.นายธวัชชัย กันอยู่ 
498.นายธวัฒน์ มิรามัย 
499.นางสาวธวลัหทัย บุญปวง 
500.นายธัชกฤช ธัญกุลวรการ 
500.นายธัชกฤช ธัญกุลวรการ 
501.นางสาวธัญชกร อินทุฤทธ์ิ 
502.นางสาวธัญญลักษณ ์ พรมวงษ ์
503.นางสาวธัญญาเรศ โนทะนะ 

504.นางสาวธัญญาลักษณ ์ ชวนชัยลึก 
505.นางสาวธัญพร กิจแก้ว 
506.นางสาวธัญลักษณ ์ จันทร์มาก 
507.นางสาวธัญลักษณ ์ ทองใบ 
508.นางสาวธัญวรัตน ์ อภิไชยรตัน ์
509.นายธญัวรัตน ์ วิจัยรัตนศริ ิ
510.นางสาวธัญวลัย อภิไชยรตัน ์
511.นางสาวธัญวลัย ชาติมาลา 
512.นายธญัวัฒน ์ พันผา 
513.นางสาวธันย์ชนก เนียมสวรรค ์
514.นางสาวธันยพร เจียงกุล 
515.นางสาวธันยพร รักแก้ว 
516.นายธันวา วงค์ไทย 
517.นางสาวธารทิพย ์ ปานนนท ์
518.นางสาวธาราทิพย ์ ทองอยู่ 
519.นางสาวธารารตัน ์ ดีมากม ี
520.นางสาวธารารตัน ์ บุญวัตร 
521.นางสาวธิดาพร จันทร์ขำ 
522.นางสาวธิดารตัน ์ สิงห์รักษ์ 
523.นางสาวธิดารตัน ์ ใจแปลง 
524.นางสาวธิดารตัน ์ ฟักมี 
525.นายธติ ิ คำหมู ่
526.นางสาวธิติกานต ์ ศรีสำอางค ์
527.นางสาวธิติมา เยโท ้
528.นายธติิวุฒ ิ ทองเล็ก 
529.นางสาวธิติสดุา ธรรมรังษ ี
530.นางธิลาลักษณ ์ จริยสิทธ์ิ 
531.นางสาวธีรดา ผลสันต ์
532.นายธรีพงศ์ เลาหศักดิ์ประสิทธ์ิ 
533.นายธรีพล สถิตสุข 
534.นายธรีภัทร ์ นวลงาม 
535.นายธรีภัทร สิงหเดช 
536.นายธรีภัทร มีมาก 
537.นายธรีวัฒน ์ ศรีนวล 
538.นายธรีวิทย ์ พิมพ์จันทร์ 
539.นายธรีศักดิ ์ มูลอินทร ์
540.ว่าท่ีร้อยตรีธรีศักดิ ์ ม่วงยิ้ม 
541.นายธรีะโชค เพ็ชจันทร์ 
542.นายธรีะพงศ ์ ภูริสิทธ์ิสกุล 
543.นายนครินทร ์ ไกรพูล 
544.นางสาวนงนุช ธิวงษา 
545.นายนนทกร ม่วงเมือง 
546.นางสาวนนทิยา ผ่องศร ี
547.นายนพดล เปี่ยมจันทร ์
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548.นายนพธนพงษ ์ วงค์ใจฟูธนดล 
549.นายนพพงค ์ พรมใจ 
550.นางสาวนพมาศ สุขศร ี
551.นายนพรัตน ์ ครุฑน้อย 
552.นางสาวนพวรรณ แก้วสุวสิงห ์
553.นางสาวนพัชสภรณ ์ เหล็กบญุเพชร 
554.นายนภดล สังข์เมือง 
555.นางสาวนภสร ดายี ่
556.นางสาวนภัสวรรณ สอนสุข 
557.นางสาวนภัสสร เนียมคำ 
558.นางสาวนภาภรณ ์ วิเชียรสรรค ์
559.นางสาวนภารตัน ์ กิจสวัสดิ ์
560.นางสาวนภาวรรณ เกษวงค ์
561.นางสาวนรญา สุริยะ 
562.นายนรภัทร นนทธ ิ
563.นางสาวนราณ ี จันทร์แย้มสงค์ 
564.นายนราธิป สิงห์ลอ 
565.นายนราธิป กลันทปุระ 
566.นายนราวิชญ ์ ต้อยสน 
567.นายนราวิชญ ์ เวียงนนท์ 
568.นายนรินทร ์ เอี่ยมบัวหลวง 
569.นางสาวนริศรา วิหารพรหม 
570.นางสาวนริศรา มั่นคง 
571.นางสาวนริศรา ชมชื่น 
572.นางสาวนริษา ปุยะต ิ
573.นางสาวนริสรา เสือเปรม 
574.นางสาวนริสรา คำพานิช 
575.นางสาวนริสา จันทร์เปีย 
576.นางสาวนรีนุช ภักดีณรงค ์
577.นายนฤเบธ โตสวสัดิ ์
578.นางสาวนฤภร มีนิล 
579.นางสาวนฤมล นุ่มเนตร 
580.นางสาวนฤมล พิกุล 
581.นางสาวนฤมล พลอยกระโทก 
582.นางสาวนวรัตน ์ เหม็นพูล 
583.นางสาวนจันาภรณ ์ ทองเอม 
584.นางสาวนัชชา แก้วล้วน 
585.นางสาวนัฐกานต ์ เกิดพลอย 
586.นางสาวนัฐชยา เพิ่มพล 
587.นายนัฐนนท์ อัศวกิตติกร 
588.นายนัฐพล คงอินทร์ 
589.นางสาวนัฐมณ สีรวัตร 
590.นางสาวนตัติกา อินทร์โอภาส 
591.นายนัทธพงศ ์ วงค์จันทร์ส ุ

592.นางสาวนัทธมน อุดม 
593.นางสาวนัทธมนต ์ อินทร์อักษร 
594.นางสาวนัทมล ดาราดลิก 
595.นางสาวนันทนา ศักดิ์สุวรรณ 
596.นางสาวนันทนา รอมทรัพย ์
597.นางสาวนันทพร แก้วกำแพง 
598.นายนันท์พิพัศ ธนชิตพิพัฒ 
599.นางสาวนันทวรรณ นันทะสาร 
600.นายนันทวัฒน ์ จันทอง 
601.นายนันทวัฒน ์ สัตบุตร 
602.นายนันทวัฒน ์ ขำจันทร์ 
603.นายนันทวัฒน ์ บุญผสม 
604.นายนันทวัฒน ์ ทองสา 
605.นางสาวนันทวัน อ้นน่วม 
606.นางสาวนันทิกา พวงศรี 
607.นางสาวนันทิชา ดวงมาลา 
608.นางสาวนันธิชา สว่างศร ี
609.นางสาวนยัเนตร ระบอบ 
610.นางสาวนาตาชา ขุนทอง 
611.นางสาวนาถชญา พูลทวี 
612.นางสาวนารีรตัน ์ อยู่ส ี
613.นางสาวนารีรตัน ์ ศรีนาเมือง 
614.นางสาวนารีรตัน ์ โชติพรหม 
615.นางสาวนารีรตัน ์ แก้วจู 
616.นางสาวน้ำค้าง หงสาวด ี
617.นายนำโชค วงษ์ไทย 
618.นางสาวน้ำทิพย ์ สุขหา 
619.นางสาวน้ำทิพย ์ แสงวรนุช 
620.นางสาวน้ำผึ้ง ตรีเวช 
621.นางสาวน้ำฝน เปรมเมือง 
622.นางสาวน้ำฝน เกิดขำมา 
623.นายนิคม ยศด ี
624.นางสาวนิชานาถ ไชยสาร 
625.นางสาวนิชาภา สุรีย ์
626.นางสาวนติยา แก้วลี 
627.นางสาวนติยา ใจตรงด ี
628.นางสาวนติยา ปราศรัย 
629.นางสาวนติยา ทองสัมฤทธ์ิ 
630.นางนิตยา ไพรมณ ี
631.นายนติิพงษ์ พัฒนพฤกษ์สนธ์ 
632.นางสาวนภิาพร เครือหงษ ์
633.นางสาวนภิาพร จูกระโทก 
634.นางสาวนภิาพร เหลือบแล 
635.นางสาวนภิาพร ม่วงพรม 
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636.นางสาวนภิาภรณ ์ แก่นสันเทียะ 
637.นางสาวนภิาภัทร วุ่นกรัด 
638.นางสาวนริชา ชนะภัย 
639.นางสาวนศิากร บรรล ุ
640.นางสาวนศิารัตน ์ เชวงวทัญญู 
641.นางสาวนิษฐดิา พุกแป้น 
642.นางสาวนุชจร ี อุดมทัศน ์
643.นางสาวนุชนารถ ผาสุข 
644.นางสาวนุชรดา ทองอยู่ 
645.นางสาวนสุรา ภู่ห้อย 
646.นายเนตินัย สอนเวช 
647.นายเนติพงษ ์ คล้ายรักษ ์
648.นายเนวิน แก้วครอง 
649.นายบรรจบ นามวงษ ์
650.นายบรรพต เนตรแสงศร ี
651.นายบริพัตร หงษ์ทอง 
652.นางสาวบรีะยา ปานเกต ุ
653.นายบญุญฤทธิ ์ เทียนมั่น 
654.นายบญุญฤทธิ ์ จันรวม 
655.นายบญุฤทธ์ิ ทองมาก 
656.นายบญุฤทธ์ิ ยอดมา 
657.นางสาวบุษบา เมืองโคตร 
658.นางสาวเบ็ญจภรณ ์ กุลนานันท์ 
659.นางสาวเบญจมาพร คุ้มครอง 
660.นางสาวเบญจมาภรณ ์ สุขภาเนตร ์
661.นางสาวเบญจมาศ เลิศม่วง 
662.นางสาวเบญจมาศ แจ่มอยู ่
663.นางสาวเบญจมาศ ท้าวทอง 
664.นางสาวเบญจมาส พรมส ี
665.นางสาวเบญจวรรณ สุโท 
666.นางสาวเบญนิชา อ่อนเพชร 
667.นายปกรณ ์ น่วมม ี
668.นายปกติ สังสีแก้ว 
669.นายปฏิพล กันต์แจ่ม 
670.นายปฏิพล ท้วมทอง 
671.นายปฏิพัทธ์ เกตุแก้ว 
672.นายปฐมบวร เอมสมุท 
673.นางสาวปณิดา วันด ี
674.นางสาวปณิตตา วิทยารุ่งโรจน ์
675.นางสาวปทิตตา พรหมวิสุทธิภรณ ์
676.นางสาวปทุมรัตน ์ สนสุด 
677.นายปธภิัทธ ์ พันธุ์ทอง 
678.นางสาวปนิดา อินทร์ฉ่ำ 
679.นายปพนสรรค ์ ศรีใจ 

680.นางปภสัมณ ยอดทองดี 
681.นางสาวปรมาภรณ ์ ขันธรรม 
682.นางสาวประกายกาญจน ์ ไกรเดช 
683.นายประธาน ทองมอญ 
684.นายประนต มาขาว 
685.นางสาวประภัสสร อิ่มกระจ่าง 
686.นางสาวประภาภรณ ์ นิลด ี
687.นางสาวประภาศร ี ขาวทรงธรรม 
688.นางสาวประวาลปัทม ์ ตีบนอก 
689.นายประสิทธ์ิ แสนนิทา 
690.นางสาวปรัทมาวัน โชระเวก 
691.นางสาวปรารถนา แสงศร ี
692.นางสาวปริชญา จารุจินดาพล 
693.นายปริญญา เสาร์แก้ว 
694.นายปริญญา พุ่มพวง 
695.นางสาวปริญญาภรณ ์ นาวาสุวรรณ 
696.นางสาวปริญาภรณ ์ ยาสมุทร 
697.นางสาวปริยดา กระสินธ ์
698.นายปริวรรต ไชยนา 
699.นายปริวัฒน ์ ทองจันทร์ 
700.นางสาวปริศนา ธนัตถ์กมุทวณิช 
701.นางสาวปรีญาวรรณ จันทา 
702.นางสาวปรีดาภรณ ์ มาเกต ุ
703.นางสาวปรียนุช จันทร์ฉาย 
704.นางสาวปรียา ชายแก้ว 
705.นางสาวปรียานุช โสภณธนางกูร 
706.นางสาวปรียาพร มูลเมือง 
707.นางสาวปลายฟ้า ธิปโชติ 
708.นางสาวปวรรตัน ์ อุดมผล 
709.นางสาวปวริศา โชติรัตน ์
710.นางสาวปวริศา ไข่แก้ว 
711.นางสาวปวิชญา แจ้งสว่าง 
712.นางสาวปวีณ์นุช ผิวเหลือง 
713.นางสาวปวีณา ปานมุข 
714.นางสาวปวีณา มีมาก 
715.นางสาวปวีณา ปรุงเปี่ยม 
716.นางสาวปวีณา ศรีบุบผา 
717.นางสาวปวีณา มิ่งสมร 
718.นางสาวปวีณา พุ่มงาม 
719.นางสาวปวีสุดา จันทร์นิตย ์
720.นางสาวปญัญาพร สิงห์ขร 
721.นายปัฐวีร ์ เพ็งสุวรรณ 
722.นายปณัณพัฒน์ หาญพิพัฒน์กุล 
723.สบิเอกปัณณวิชญ ์ ไชยมานันต ์
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724.นางสาวปัทมวรรณ ศรีนาค 
725.นางสาวปัทมา สุขเกต ุ
726.นางสาวปาณิศา ราชชมภ ู
727.นางสาวปาณิศา อินทเสน 
728.นางสาวปาณสิรา ปาสูงเนิน 
729.นางสาวปานเลขา มณีรตัน ์
730.นางสาวปาริฉัตร สวยบำรุง 
731.นางสาวปาริชาต โวหาร 
732.นางสาวปาริชาต ิ ปั้นทิม 
733.นางสาวปาริชาต ิ นอพลกรัง 
734.นางสาวปาลิดา ชุ่มกลัด 
735.นางสาวปาลิตา อ่อนสี 
736.นางสาวปยิกาญจน ์ คำยอด 
737.นางสาวปยินุช ใจใส 
738.นางสาวปยินุช ลัดดาแก้ว 
739.นางสาวปยิพร ทองอยู่ 
740.นางสาวปยิวด ี รอดด ี
741.นางสาวปยิวรรณ บุญพรหม 
742.นายปยิะณัฐ เกตุเล็ก 
743.นางสาวปยิะดา แย้มนุช 
744.นายปยิะนันต ์ พวงจันทร์ 
745.นายปยิะนันท์ คำแก้ว 
746.นายปยิะพันธ ์ มีแหยม 
747.นายปยิะวัฒน ์ จวนเผ่า 
748.นางสาวปณุณมาส ดีคำ 
749.นางสาวปณุยาพร เชื้อจีน 
750.นางสาวผกากาญจ ์ มิ้มทอง 
751.นางสาวผกาภรณ ์ ผิวขาว 
752.นางสาวผาณิตา ศรีพรมมา 
753.นางสาวผุสชา อินทร์เจริญ 
754.นายพงศกร แก้วใหญ่ 
755.นายพงศกร สิงหเดช 
756.นายพงศธร ปานเพ็ชร์ 
757.นายพงศธร จิตรสุวรรณ 
758.จ่าอากาศเอกพงศธร บุญแก้ว 
759.นายพงศ์พิสุทธ์ิ ก่ำภูเขียว 
760.นายพงศ์ศริ ิ เมืองม ี
761.สบิเอกพงษ์ศักดิ ์ คงเชื้อสาย 
762.นายพชร นุพิศรี 
763.นายพชรพล กรีพรต 
764.นายพนม แสนพะวัง 
765.นางสาวพนดิา สุภะคะ 
766.นางสาวพนติตา สุนันต๊ะ 
767.นายพนิตนันท ์ แก้วใส 

768.สบิเอกพยุง จุต ิ
769.นางสาวพรกนก เพลินสุข 
770.นางสาวพรชนก โต๊ะเหลือ 
771.นายพรชัย ภูกระทาน 
772.นางสาวพรพรรณ พรมมาด ี
773.นางสาวพรพิมล ทัพมงคล 
774.นางสาวพรพิมล เพิ่มทรัพย ์
775.นางสาวพรรณฐิภา จินดาวัฒนชัย 
776.นางสาวพรรณทิชา สัตย์ซื่อ 
777.นางสาวพรรณทิพา ขาวกระจ่าง 
778.นางสาวพรรณนิภา บัวประเสริฐ 
779.นางสาวพรรณนิภา มังกร 
780.นางสาวพรรณราย สินสวาท 
781.นางสาวพรรณราย เทพขันธ ์
782.นางสาวพรรณแสง เต่าแก้ว 
783.นางสาวพรรณิการ ์ พันสด 
784.นางสาวพรรณิภา อินทร์สูนย ์
785.นางสาวพรรณ ี บุญทูล 
786.นางสาวพรรวษา คล้ายท่าโรง 
787.นายพรรษา ผลเพิม่ 
788.นางสาวพรวิมล เสวตวงษ ์
789.นายพรสวรรค ์ สวัสดิเ์มือง 
790.นายพรหมพิรยิะ อภิมนต์เตชบุตร 
791.จ่าอากาศตรีพราหมณ์จักร ธนาบูรณ ์
792.นายพลภัทร ์ จันหอม 
793.นางสาวพลอยชนก จูกันทา 
794.นางสาวพลอยชมพ ู ชาญเดชจารุพงศ ์
795.นางสาวพลอยนภา เขียวหวาน 
796.นางสาวพลอยเพชร ชูสว่าง 
797.นางสาวพลอยมณ ี วัตตุยา 
798.นางสาวพัจน ี เสถียรด ี
799.นางสาวพัชญส์ิตา ปิติหิรญัวัตติ ์
800.นางสาวพัชณิดา แก้วประเสริฐ 
801.นายพัชระ พลสุวรรณ 
802.นางสาวพัชรา ครุธอาจ 
803.นางสาวพัชราพร จรัสอรณุฉาย 
804.นางสาวพัชราภรณ ์ จันทะคุณ 
805.นางสาวพัชรดิา โยธาศร ี
806.นางสาวพัชรินทร ์ กำแพงแก้ว 
807.นางสาวพัชรินทร ์ มาม ี
808.นางสาวพัชร ี เอี่ยมยัง 
809.นางสาวพัชรยีา ของดี 
810.นางสาวพัชรรีัตน ์ ชมภูเทพ 
811.นายพัฒนพงษ ์ ด้วงพรม 
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812.นายพัฒนพล บังอยู ่
813.นายพัฒนา ดวงทิพย ์
814.นางสาวพัทธ์ธีรา ปานทุ่ง 
815.นางสาวพัทธนันท์ วัฒนะพงศ์ 
816.นางสาวพัทธนันท์ ทองฟัก 
817.นางสาวพันทิวา พิมพิทักษ ์
818.นางสาวพาฝัน โสประดิษฐ์ 
819.นางสาวพิจติรา ติณะมาศ 
820.นางสาวพิจติรา อยู่พันธ ์
821.นางสาวพิชชากร โพธิ์ทอง 
822.นางสาวพิชชาภา ทศเทียน 
823.นายพิชญา คุ้มทองมาก 
824.นางสาวพิชญา บุญเป็ง 
825.นางสาวพิชญานันต ์ นุตโร 
826.นางสาวพิชญานิน มณีเนยีม 
827.นางสาวพิชารตัน ์ วิเชียรรัตน ์
828.นายพิชิตชัย จันทร์ขุน 
829.นายพิทยา รอดเขียว 
830.นายพิทยาธร แสนปัญญา 
831.นายพิทักษ์ เปี่ยมบุญ 
832.นายพิทูรย ์ เส็งพานิชย์ 
833.นายพินิจ เนียมหอม 
834.นายพินิจ พันธุ์มาก 
835.นายพิพัฒน์ แห้วเหมือน 
836.นายพิพัฒน์ มะณโีช 
837.นางสาวพิมพกานต ์ สิทธิเขตการ 
838.นางสาวพิมพ์ชนก คำประสงค ์
839.นางสาวพิมพ์ชนก ภักคิน ี
840.นางสาวพิมพ์ชนก พรหมนิพนธ์ 
841.นางสาวพิมพ์นิภา บุญแจ่ม 
842.นางสาวพิมพ์พิสุทธ์ิ พลไวย ์
843.นางสาวพิมพ์ศิร ิ พันธุ์มงคล 
844.นายพริิยะ ประสาทชัย 
845.นายพสิิษฐ์ วัตต์มณ ี
846.นายพสิิษฐ์ พิชญ์สิริทรัพย ์
847.นางสาวพีทชยา สุขเกิด 
848.นายพรีพงศ ์ อรัญญิก 
849.นายพรีพล แก้วดวงด ี
850.นายพรีพัฒน์ ชมพิกุล 
851.นายพรีพัฒน์ ไก่แก้ว 
852.นายพรีศิษฏ ์ ศิริลักษณ ์
853.นายพรีะศักดิ ์ พุกพัก 
854.นายพุทธิพงษ ์ พูลสม 
855.นางสาวพุทธิมน อุ่นคำ 

856.นางสาวพุธติา สิงห์น้อย 
857.นายเพชรายุธ อินทพงษ์ 
858.นางสาวเพ็ญนภา ธงสอง 
859.นางสาวเพ็ญนภา เนตรสุนทร 
860.นางสาวเพ็ญโพยม พรหมมดื 
861.นางสาวเพลินตา ภูมิจุรรีัตน ์
862.นายเพิ่มพูน แดงอาษา 
863.นางสาวไพลิน เที่ยงแท ้
864.นางสาวภคมน คำใจสันต ์
865.นายภัคพงศ ์ ไทยแท้ 
866.นางสาวภัชญาภา คงขน 
867.นางสาวภัทรกันย ์ นพรัตน์สมบูรณ ์
868.นายภัทรโชค เจริญกลู 
869.นายภัทรดนยั เต็งแย้ม 
870.นางสาวภัทรธิดา วงศ์ศักดิ์ 
871.นายภัทรพงศ ์ บุญพวง 
872.นางสาวภัทรภร ศรีพุทธพร 
873.นางสาวภัทรวด ี แช่มเมือง 
874.นางสาวภัทรวด ี ใจทอง 
875.นางสาวภัทราพร อ้นแก้ว 
876.นางสาวภัทราพร สายบัว 
877.นายภัลลพ ศรสุวรรณ 
878.นางสาวภัสทราวด ี สมศักดิ ์
879.นางสาวภัสรา โชติพฤฒิพงศ์ 
880.นายภาคภมู ิ แดงอาษา 
881.นางสาวภาณิศา เพ็งเนียม 
882.นายภาณุพงศ์ อ่อนฉุน 
883.นายภาณุพงษ์ เอี่ยมสะอาด 
884.นายภาดา สินประเสริฐ 
885.นายภานรินทร ์ คล้ายอ่อง 
886.นายภานุพงศ ์ อินทร์จันทร ์
887.นายภานุพงศ ์ จันทะคุณ 
888.นายภานุพงษ์ พันธวงษ์ 
889.นางสาวภานุมาศ อินทร์ทิพย์ 
890.นายภานุมาศ เพียแค 
891.นายภานุวัฒน์ นาคธรรมชาต ิ
892.นายภานุวัฒน์ แป้นจันทร ์
893.นายภานุวัฒน์ สร้อยใยงาม 
894.นายภานุวัฒน์ บูชา 
895.นายภานุวัฒน์ จิตเมต 
896.นายภานุวิชญ ์ เที่ยงตรง 
897.นางสาวภาพิมล ครุทจันทร ์
898.นางสาวภารด ี รวมวงค ์
899.นางสาวภารจุีร ์ ฉิมพาล ี
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900.นางสาวภาวิดา อ่อนสิงห ์
901.นายภาสกร มหาบุญ 
902.นางสาวภิญญาพัชญ ์ ทองจีน 
903.นางสาวภิญญาพัชญ ์ อยู่บุญ 
904.นางสาวภิรมณ ์ ดาวเรือง 
905.ว่าท่ีร้อยตรภีิเษก คำจันทร ์
906.นายภูชิสส ์ โคกทอง 
907.นายภูม ิ เลาวกุล 
908.นายภูริพัฒน ์ สบายวงษ ์
909.นายภูวดล ช่ืนสุ่ม 
910.นายภูวนัตถ ์ คงนาน 
911.นายภูวนารถ กรรณิการ ์
912.นายภูวัต เกียรตยิศไกรลาศ 
913.นางสาวมณรีัตน ์ ปลื้มรัก 
914.นางสาวมนต์นภา เขียวเขิน 
915.นางสาวมนต์นภา เพี้ยนแก้ว 
916.นางสาวมนทรัตน ์ น้อยอินวงษ์ 
917.นายมนัส แก้วกล้วย 
918.นางสาวมนัสพร แซ่เหล้า 
919.นายมนัสศักดิ ์ จันทา 
920.นายมนูกิต จิ๋วปัญญา 
921.นางสาวมลิวลัย ์ แตงเล็ก 
922.นางสาวมะลิวรรณ ปานแสง 
923.นางสาวมัณทนา นาคทับ 
924.นางสาวมัลลิกา สัพลักษณ ์
925.นางสาวมานิตา ศรีคำพงศ ์
926.นางสาวมานิตา พริกนาค 
927.นางสาวมาริษา สุ่มอั๋น 
928.นางสาวมารสิา เกิดยิ้ม 
929.นางสาวมารสิา คำแก้ว 
930.นางสาวมารสิา พิณชัยแก้ว 
931.นายมารตุ ไก่แก้ว 
932.นางสาวมินตรา คงปันนา 
933.นางสาวมินตา ทาสาย 
934.นางสาวมิลตรา ช่างการ 
935.นางสาวเมทานี แดงม ี
936.นางสาวเมธาน ี แก้วแดง 
937.นายเมธาวัฒน์ ทองก๊วย 
938.นางสาวเมนร ี เรืองยะกลับ 
939.นางสาวเมนะกา สุวรรณปาน 
940.นางสาวเมวิกา แก่นเพิ่ม 
941.นางสาวยลดา สุขเรือง 
942.นางสาวยุพา แสงรัตน ์
943.นางสาวยุพาวรรณ ปั่นพิมาย 

944.นายยุรภสัร ์ ด่านธรรมกุล 
945.นางสาวเยาวลักษณ ์ สุรินทร ์
946.นางสาวโยธกา มากม ี
947.นางสาวโยธกาณร ์ จั่นเพ็ชร 
948.นายรชฏ บัวคำ 
949.นายรชต แพงพันธ์ 
950.นายรณกฤต จันทร์ต๊ะ 
951.นางสาวรมย์ธรีา บัวแก้ว 
952.นางสาวรวิพร ทองเชื้อ 
953.นางสาวรวิสรา แสงจันทร ์
954.นางสาวรวิสรา ศิร ิ
955.นางสาวรวิสรากรณ ์ คีรีภูมริัตน ์
956.นางสาวรสมณ ี พันท้วม 
957.นางสาวรสริน ศรีเกต ุ
958.นางสาวระพีพรรณ เริงหิรญั 
959.นางสาวรัชฎาภรณ ์ เพ็ญโพธ์ิ 
960.นายรัชดา โมรา 
961.นางสาวรัชนก ป้องวันคำ 
962.นางสาวรัชนีกร พันเปี่ยม 
963.นางสาวรัชนีวรรณ แบนคล้าย 
964.นายรัชพล เลิศเกยีรติวงศ ์
965.นายรัชสิทธิ ์ นารายณ ์
966.นายรัฐชพงศ์ สีหะวงศ ์
967.นายรัฐธรรมนูญ ภักดีโต 
968.นายรัฐพงษ ์ แพทย์ไชโย 
969.นายรัฐพงษ ์ คล่ำคง 
970.นายรัฐพล การุญบรริักษ ์
971.นายรัฐศาสตร ์ สิงห์โต 
972.นางสาวรัตติกาล ไชยสีดา 
973.นางสาวรัตติภา มณฑาทอง 
974.นางสาวรัตติยากร อ่อนศรี 
975.นางสาวรัตติยาพร พุฒเพ็ง 
976.นางสาวรัตน์ชนก ทิโน 
977.นายรัตนชัย ทองคร้าม 
978.นางสาวรัตน์ธิพร เถอะจ๋า 
979.นางสาวรัตนา วังคีรี 
980.นางสาวรัตนาภรณ ์ บุญประเทือง 
981.นางสาวรัตนาภรณ ์ จันทร์ปาน 
982.นางสาวรัตนาภรณ ์ โตกำแพง 
983.นางสาวรัตนาภรณ ์ จำปานา 
984.นางสาวรัตนาภา เดชแพ 
985.นางสาวรัตนาวด ี ตั้งแต่ง 
986.นายราชพร ลัทธิสกุล 
987.นางสาวราตร ี ฟักตั้ง 
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988.นายราเมศวร ์ นันทะรัตน ์
989.นางสาวรินรดา ขวัญแหวน 
990.นางสาวรุ่งณภัทร พึ่งสุข 
991.นางสาวรุ่งนภา กลิ่นทุ่ง 
992.นางสาวรุ่งนภา ซิวพร 
993.นางสาวรุ่งฤด ี หย่ำวิลัย 
994.นางสาวรุ้งลัดดา หนูนิล 
995.นางสาวรุ้งอรุณ อ่ำพูล 
996.นางสาวรุจิกา ขุระสะ 
997.นางสาวเรน่า วาริปาน 
998.นางสาวเรวด ี กิจถนอม 
999.นางสาวเรวด ี ฟักทอง 
1000.นายโรจนัสถ ์ ทองเอม 
1001.นายฤทธิพร ศิริทอง 
1002.นางสาวฤทัยทิพย ์ ยอดยิ่ง 
1003.นางสาวฤทัยรตัน ์ อินสอน 
1004.นางสาวลภัสรดา คมขำหนัก 
1005.นางสาวลลิตา สวัสด ี
1006.นางสาวลลิตา หงษ์ทอง 
1007.นางสาวลลิตา ทัดทอง 
1008.นางสาวลลิตา กลิ่นด ี
1009.นางสาวลลิตา ศรีวรรณา 
1010.นางสาวลักษณ์ดรุณ คุณประจักษ์นุกูล 
1011.นางสาวลักษณพร อยู่คำ 
1012.นางสาวลักษิกา หลากสุขถม 
1013.นายวงศพัทธ ์ บุญธรรม 
1014.นายวชิรวิชญ ์ แพทย์ไชโย 
1015.นายวชิระ บุญม ี
1016.นางสาววชิราภรณ ์ จุลกลับ 
1017.นางสาววทัญญตุา เจาะจง 
1018.นางสาววนันญา ภู่บุตร 
1019.นางสาววนัสนันท ์ บุญเซ็ง 
1020.นางสาววนิดา แก้วศรี 
1021.นางสาววนิดา เนินเพิ่มพิสุทธิ ์
1022.นางสาววนิดา คงปันนา 
1023.นางสาววนิดา พระยาทอน 
1024.นางสาววนิสา สีสด 
1025.นางสาววรนุช ช่ืนคง 
1026.นายวรพงศ ์ ดวงดาว 
1027.นางสาววรพิชชา ช่างไม้ 
1028.นางสาววรรณนภิา ใจงาม 
1029.นางสาววรรณภา กัมปนาท 
1030.นางสาววรรณภา ป้องศรี 
1031.นางสาววรรณวภิา แก้วศรี 

1032.นางสาววรรณวิษา สุทน 
1033.นางสาววรรณวสิา เม้าทุ่ง 
1034.นางสาววรรณวสิาข ์ เกตุม ี
1035.นางสาววรรณา ศรีเกษม 
1036.นางสาววรรณภิา ท่าชัย 
1037.นางสาววรรณิษา คำตะวงษ ์
1038.นางสาววรวรรณ ดอกบัว 
1039.นางสาววรวรรณ โอเหรียญมงคล 
1040.นางสาววรวรี ์ มูลยิ้ม 
1041.นางสาววรมัภรณ ์ พันมา 
1042.นางสาววราภรณ ์ มอญเมือง 
1043.นางสาววราภรณ ์ อินทรีย์ 
1044.นางสาววราภรณ ์ ทองเกิด 
1045.นางสาววราลักษณ ์ บุณรังศร ี
1046.นางสาววริชา เพ็งปาน 
1047.นางสาววริศรา แก้วเขียว 
1048.นางสาววริศา จำปาทอง 
1049.นางสาววริษา แสงนาค 
1050.นางสาววรณุยภุา สิงเดช 
1051.นางสาววลญัช์พร ดำริห ์
1052.นางสาววลยัพร โฉมรอด 
1053.นางสาววลยัพร คงทน 
1054.นางสาววลรีัตน ์ กล่ำพันธ์ด ี
1055.นายวสวตัติ ์ ศิริรัตนกลุชัย 
1056.นายวสันต์ชัย แก้วบังเกิด 
1057.นายวสุพล โพธิ์ทอง 
1058.นายวัชรพงศ ์ ทองพลับ 
1059.นายวัชรพงษ ์ ทุมเพชร 
1060.นายวัชระ วิไลรตัน ์
1061.นายวัชระพล จีนะ 
1062.นายวัชรากร ทะการ 
1063.นางสาววัชราภรณ ์ บุญเม่น 
1064.นายวัชรินทร ์ นาทิพย ์
1065.นางสาววัชรินทร ์ ม้วนพรม 
1066.นายวัฒนธรรม วิชญ์ปราชญ ์
1067.นายวัฒนา ผดุงญาต ิ
1068.นายวัฒนา พรมศิรสิิทธ์ิ 
1069.นายวัฒพงษ์วัลย ์ อัดโดดดร 
1070.นางสาววันจักร ี เอมอยู ่
1071.นายวันโชต ิ สวัสด ี
1072.นายวันเผด็จ วงศ์เมืองแก่น 
1073.นางสาววันวิสา จิราพงษ ์
1074.นางสาววัลภา นาคศร ี
1075.นายวาทิน เทศทอง 
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1076.นางสาววารณิ ี วันอินทร์ 
1077.นางสาววารินทร ์ กำลังมาก 
1078.นางสาววารณุ ี จันทร์คำ 
1079.นางสาววารณุ ี จันทะคาม 
1080.นางสาววารณุ ี พนมพจน ์
1081.นางสาววาสนา ริมสาคร 
1082.นางสาววาสนา แจ่มจำรสั 
1083.นางสาววิชชุดา พาวันนา 
1084.นายวิชญ์ภาส หมื่นจำรสั 
1085.นายวิชัย พุฒแก้ว 
1086.นางสาววิภาดา ยอดแดง 
1087.นางสาววิภาดา รอดโฉม 
1088.นางสาววิภาภรณ ์ พัดจั่น 
1089.นางสาววิภาภรณ ์ พันธ์มณ ี
1090.นางสาววิภาว ี มายา 
1091.นางสาววิภาว ี กาเกต ุ
1092.นางสาววิมลรตัน ์ สั่งสอน 
1093.นางสาววิรญัญา ศรีษา 
1094.นางสาววิริศรา จำปาทอง 
1095.นางสาววิลาวรรณ สร้อยยสุนธ ์
1096.นางสาววิลาวัณย ์ พูนช่ืน 
1097.นางสาววิลาวัลย ์ โคคุ้ม 
1098.นางสาววิลาสณิ ี อินหอม 
1099.นางสาววิลาสิน ี ขุนศรียา 
1100.นางสาววิไลวรรณ กันมา 
1101.นางสาววิศรา จาดสอน 
1102.นายวิศรตุ หมอนเมือง 
1103.นายวิศรตุ ฟักภูทอง 
1104.นายวิศวชิต คำม ี
1105.นายวิศิษฏ์พล สนศิร ิ
1106.นายวิศิษย์ศักดิ ์ พุทธโกศล 
1107.นางสาววิสสุตา อินเกต ุ
1108.นางสาววิสุน ี ศรีสมบุญ 
1109.นายวีรชัย จันทร์สมมิตร 
1110.นายวีรพงษ ์ นวลคำ 
1111.นายวีรพล กุดั่น 
1112.นายวีรพล หลำคำ 
1113.นายวีรวัฒน์ ถาวร 
1114.นายวีรวัฒน์ ศรีบุศกร 
1115.นายวีรศักดิ ์ พิมพ์เสนา 
1116.นายวีระพงศ ์ แหวนเงิน 
1117.นายวุฒิไกร สุภาสาย 
1118.นายวุฒิชัย ธัญญอุดม 
1119.นายวุฒิชัย แก้วนวล 

1120.นายวุฒิพงษ์ แก้วนุช 
1121.นายวุฒิภัทร ฟองจางวาง 
1122.นางสาวศจรีัตน ์ ศรีวุฒิวัฒน ์
1123.นางสาวศณิษา อินเลี้ยง 
1124.นายศตวรรษ คำเกิด 
1125.นายศตาย ุ จีนน้ำใส 
1126.นางสาวศยามล วงษ์คล้อย 
1127.นายศรราม อุ่นสนอง 
1128.นายศรราม เยาวกูล 
1129.นางสาวศรัญญา จงทัน 
1130.นางสาวศรัญญา รักถึง 
1131.นางสาวศรัณย์พร สระแก้ว 
1132.นางสาวศรัณย์พร จันเวิน 
1133.นางสาวศรารัตน ์ จันทร์ประดิษฐ 
1134.นายศราวุฒิ คงเจริญ 
1135.นายศราวุฒิ คล้ายทรัพย ์
1136.นายศราวุธ หนูเป้า 
1137.นายศราวุธ ขำเขียว 
1138.นางสาวศรินทรา แสงคำ 
1139.นางสาวศรีประภา จันทรศิร ิ
1140.นางสาวศศิธร ห่อทอง 
1141.นางสาวศศิธร หนูทอง 
1142.นางสาวศศิธร ธนะสังข ์
1143.นางสาวศศิธร เหล่าสูงเนิน 
1144.นางสาวศศิธร สมชำนุ 
1145.นางสาวศศินภา วงค์ใหญ่ 
1146.นางสาวศศินา อินหันต์ 
1147.นางสาวศศิประภา เจริญชัยวรรณ 
1148.นางสาวศศิประภา ศรีรักษา 
1149.นางสาวศศิพิมพ ์ สายสดุ 
1150.นางสาวศศภิา โลหะเวช 
1151.นางสาวศศิวภิา ดาเอี่ยม 
1152.นางสาวศศิวมิล อยู่คอน 
1153.นางสาวศศิวมิล แซ่ฮ่วน 
1154.นายศักดิด์า นิลคง 
1155.นายศักดิส์ิทธ์ิ ศักดิ์เจรญิชัยกุล 
1156.นางสาวศริดา สาระวรรณ ์
1157.นายศริวิทย ์ ฉิมทวี 
1158.นางสาวศริิจรรยา ศรีศิร ิ
1159.นายศริิชัย ชุ่มเอ็ม 
1160.นางสาวศริินพร หมกทอง 
1161.นางสาวศริินภา แสวงทอง 
1162.นางศิริประภา ณรงค์ชัย 
1163.นางสาวศริิประภา ชัยวงษา 
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1164.นายศริิพงษ ์ อ๊อดพันธ์ 
1165.นางสาวศริิพร ทองเพ็ง 
1166.นางสาวศริิพร อุณหิต 
1167.นางสาวศริิมินตรา เกียวซ ี
1168.นางสาวศริิรักษ์ บุญใหญ ่
1169.นางสาวศริิรัตน ์ อ่ำรัก 
1170.นางสาวศริิรัตน ์ เนียมแสง 
1171.นางสาวศริิรัตน ์ เกษมสุข 
1172.นางสาวศริิลักษณ ์ ชนะใหม่ 
1173.นางสาวศริิลักษณ ์ ฉิมใจ 
1174.นางสาวศริิลักษณ ์ บุญเกิดกลู 
1175.นางสาวศริิลักษณ ์ ซ้อนเสียงดัง 
1176.นางสาวศริิลักษณ ์ ขุรีทรัพย ์
1177.นางสาวศริิลักษณ ์ ฟักทอง 
1178.นายศริิลาภ นทีประสิทธิพร 
1179.นางสาวศริิวรรณ ซื่อสัตย ์
1180.นางสาวศริิวรรณ ชีพธรรม 
1181.นายศริิวัฒน ์ ศรีสร้อย 
1182.นางสาวศริิวิมล เพียงต่อ 
1183.นางสาวศิโรรตัน ์ ทรัพย์พาล ี
1184.นายศลิา ทับปะนานนท์ 
1185.นายศิวณัฐ ประสานเนตร 
1186.นางสาวศิวรตัน ์ บุตรวงษ ์
1187.นางสาวศิวะพร แสนยศ 
1188.นายศิวัช ศิลารักษ์ 
1189.นางสาวศุทธิ์สิน ี จากกร่าง 
1190.นายศุภกร หอมเย็น 
1191.นายศุภกจิ จ้อยขุน 
1192.นางสาวศภุจรรยา พิษณานุรักษ ์
1193.นายศุภชัย กันมาลัย 
1194.นายศุภชัย แต้อุ้ย 
1195.นายศุภชัย หยดย้อย 
1196.นายศุภชัย สุขโชต ิ
1197.นายศุภณัฐ เอี่ยมสังข ์
1198.นางสาวศภุรัตน ์ จั่นแก้ว 
1199.นางสาวศภุลักษณ ์ พินิจสร 
1200.นายศุภวิชญ ์ ครุฑน้อย 
1201.นายศุภวิชญ ์ สีแนม 
1202.นายศุภวิชญ ์ มุตตระ 
1203.นายศุภสิน พลอยแก้ว 
1204.นายศุภากร แช่มเมือง 
1205.นางสาวศภุาลักษณ ์ ยนดัน 
1206.นางสาวศภุาวรรณ เยียหาญ 
1207.นางสาวศภุาวรรณ จันประตมูอญ 

1208.นางสาวศภุิสรา สุวรรณทา 
1209.นางสาวสกาวใจ นาคสวัสดิ ์
1210.นางสาวสกุลธรา จันทะโก 
1211.นางสาวสกุลยา ล้ออุทัย 
1212.นางสาวสกุลรตัน ์ ปลื้มสุข 
1213.นางสาวสกุลวรรณ เอี่ยมสกลุ 
1214.นายสงกรานต ์ จินาวัตน ์
1215.นายสงกรานต ์ พ่วงพัด 
1216.นางสาวสนธยา กลิ่นทุ่ง 
1217.นายสมเกียรต ิ พลาพล 
1218.นายสมพงศ์ มณีท่าโพธ์ิ 
1219.นายสมพงษ ์ ทิพวัน 
1220.นายสมโภช เผ่าวงษ์ตุ้ม 
1221.นายสมรักษ์ คล้ายเพ็ง 
1222.นางสาวสมฤด ี ชูจิตร 
1223.นางสาวสมหญิง ยศงาม 
1224.นางสาวสมหมาย เรืองนวล 
1225.นางสาวสมัชญา บุญสูง 
1226.นางสาวสรญา แสงสำล ี
1227.นายสรณ์ศิร ิ สมบุญประเสริฐ 
1228.นายสรรพวุฒ ิ จันทรมณ ี
1229.นายสรวิศ อยู่คำ 
1230.นายสรศักดิ ์ เสือมั่น 
1231.นางสาวสรัญญา นาคมอญ 
1232.นายสรายุทธ ไวทยานนท์ 
1233.นายสรายุทธ สุขมาก 
1234.นายสราวุธ เพิ่มพูล 
1235.นางสาวสริตา เชิดโฉม 
1236.นางสาวสโรชา อิ่มเมฆ 
1237.นางสาวสโรชา เสนานุช 
1238.นางสาวสโรชา น้อยใจดี 
1239.นางสาวสลลิทิพย ์ คงฟัก 
1240.นางสาวสวนีย ์ คำม ี
1241.นางสาวสวรรยา ทองบุ 
1242.นายสหชาต ิ นิ่มคำ 
1243.นายสหรัฐ มารศร ี
1244.นายสหัถเนตร สุดตา 
1245.นางสาวสัณหส์ิน ี ทุมเกิด 
1246.สิบโทสันต ิ จาดเงิน 
1247.นายสันติชัย เพ็งเอี่ยม 
1248.นายสันติภาพ ใจแสง 
1249.นายสาธิต มีบุญ 
1250.นางสาวสายฝน ขาวเหลือง 
1251.ว่าท่ีร้อยตรีหญิงสาลิน ี สังแสง 
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1252.นางสาวสาลิน ี ใยมี 
1253.นางสาวสิณีนารถ ทิพย์โสตร ์
1254.นายสิทธา เกิดมั่น 
1255.นายสิทธิชัย ลำดวน 
1256.นายสิทธิเดช ช่วงไกล 
1257.นางสาวสินีนาฏ อ่อนดาบ 
1258.นางสาวสินีนาฏ ศิริพรม 
1259.นางสาวสินีรัตน ์ แม่นรัตน ์
1260.นายสริภพ ลุยจันทร ์
1261.นางสิรภัทร แท่งทอง 
1262.นางสาวสิราวรรณ เฉยเมล ์
1263.นางสาวสิราวรรณ เมืองแสน 
1264.นางสาวสิริกรณ ์ จองคำ 
1265.นางสาวสิริกุล ทองดอนหัน 
1266.นายสริิชัย กันทัน 
1267.นางสาวสิรินยา แสงทับทิม 
1268.นางสาวสิรินยา คำจันทร ์
1269.นางสาวสิริพร นาคบุร ี
1270.นางสาวสิริพร อิ่มใจ 
1271.นางสาวสิริภักดิ ์ สรภักด ี
1272.นางสาวสิริมา สุขสว่าง 
1273.นางสาวสิริรักษ์ ทองงามดี 
1274.นางสาวสิริลักษ์ รัตนโชติบวร 
1275.นางสาวสิริลักษณ ์ ทองอยู่ 
1276.นางสาวสิริลักษณ ์ แป้นบูชา 
1277.นางสาวสิริวงศ ์ แหวนบัว 
1278.นางสาวสิรีธร แก้วสุวรรณ ์
1279.นางสาวสิโรศณิ ี ศรีเมือง 
1280.นางสาวสุกฤตา สิริพงศ์สถาพร 
1281.นางสาวสุกฤตา เขียวหวาน 
1282.นายสุกฤษฎิ ์ ยิ้มแตง 
1283.นางสาวสุกัญญา พุ่มพวง 
1284.นางสาวสุกัญญา คูณสระน้อย 
1285.นางสาวสุกัญญา เลิศลักษม ี
1286.นางสาวสุกัญญา ชูทิพย์ 
1287.นางสาวสุกัญญา ราชทรัพย ์
1288.นางสาวสุกัญญา แสงสว่าง 
1289.นางสาวสุกันยา เมืองคล้าย 
1290.นางสาวสุจิตรา ขำทุ่ง 
1291.นางสาวสุชญา มีพาด 
1292.นายสุชล ทองดรอ่ำ 
1293.นางสาวสุชาดา ดำเสนา 
1294.นางสาวสุชาดา สีแตง 
1295.นางสาวสุชานันท์ ไฝทอง 

1296.นางสาวสุดาพร มีไชยโย 
1297.นางสาวสุดาภรณ ์ โคกวิทยา 
1298.นางสาวสุดารตัน ์ อินเกิด 
1299.นางสาวสุดารตัน ์ คงการุณ 
1300.นางสาวสุดารตัน ์ คุ้มสวัสดิ ์
1301.นางสาวสุดารตัน ์ สุดท้อง 
1302.นางสาวสุดารตัน ์ ขาวเรือง 
1303.นางสาวสุดารตัน ์ นาคช่ืน 
1304.นายสุทธิดนัย อินอ่อน 
1305.นางสาวสุทธิดา ปูนอ่อน 
1306.นางสาวสุทธิดา เลิศหล้า 
1307.นางสาวสุทธิดา รักษ ี
1308.นายสุทธิเดช โคกน้อย 
1309.นายสุทธิพงศ ์ ชาวไทย 
1310.นางสาวสุทธิภรณ ์ อ่อนเพชร 
1311.นายสุทธิภัทร สุทธิอาจ 
1312.นางสาวสุทธิสา ผุดผ่อง 
1313.นางสาวสุทัตตา วะราหล 
1314.นายสุทัศน์ สมบัต ิ
1315.นายสุทัศน์ เลื่อนลอย 
1316.นางสาวสุธาทิพย์ ขวัญแก้ว 
1317.นางสาวสุธานิสา จำนงค์ 
1318.นางสาวสุธามาศ บุญรอด 
1319.นางสาวสุธาศิณ ี ทองพูล 
1320.นางสาวสุธาสิน ี สารทอง 
1321.นายสุธเิชษฐ์ กลิ่นทับ 
1322.นางสาวสุธิดา พิมสนิท 
1323.นางสาวสุธิดา โพธิ์ดง 
1324.นางสาวสุธิตา จั่นเพชร 
1325.นางสาวสุธินี มาลา 
1326.นางสาวสุธินี สีหไกร 
1327.จ่าสิบเอกสุธีรพันธ ์ จันทราสว่าง 
1328.นางสาวสุนันทา ตาแจ ้
1329.นางสาวสุนันทา ช่ืนชม 
1330.นางสาวสุนิตา ตะดวงด ี
1331.นางสาวสุนิตา ต๊ะตา 
1332.นางสาวสุนิสา สุดสังข ์
1333.นางสาวสุนิสา บุญเหมือน 
1334.นางสาวสุนิสา ป้อมยุคล 
1335.นางสาวสุนิสา สุดตา 
1336.นางสาวสุนิสา นารถศิร ิ
1337.นางสาวสุปรีญา คงยาด ี
1338.นางสาวสุพรรณิภา ปรวนอุ้ม 
1339.นางสาวสุพรรณ ี มีอัฐมั่น 
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1340.นางสาวสุพรรณ ี พุ่มพิน 
1341.นางสาวสุพรรษา ดีมั่น 
1342.นางสาวสุพรรษา ภูครัง 
1343.นางสาวสุพรรษา แก้วสุวรรณ 
1344.นางสาวสุพรรษา คมกระโทก 
1345.นางสาวสุพรรษา ขอสุข 
1346.นางสาวสุพรรษา สินสอน 
1347.นางสาวสุพรรษา ชูยิ้ม 
1348.นางสาวสุพรรษา เพชรนารายณ ์
1349.นางสาวสุพัฒตรา ศรีลา 
1350.นายสุพัฒน ์ แดงบุ้ง 
1351.นางสาวสุพัตรา สอนน้อย 
1352.นางสาวสุพัตรา เพ็งสร้อย 
1353.นางสาวสุพัตรา ชอบสนิท 
1354.นางสาวสุพัตรา เจนตลอด 
1355.นางสาวสุพัตรา สุขใจด ี
1356.นางสาวสุพัตรา ทิมแป้น 
1357.นางสาวสุพิชชา สิงห์เรือง 
1358.นางสาวสุพิชญา ราชอุดร 
1359.นางสาวสุภณิดา อ่อนละมูล 
1360.นายสภุรจุ พุฒนิล 
1361.นางสาวสุภัชชา เม่นหมอก 
1362.นางสาวสุภัทรา กิ่งทอง 
1363.นางสาวสุภัสตรา สุภาพ 
1364.นางสาวสุภัสสร ปราบวิลัย 
1365.นางสาวสุภัสสรา ภูมิด ี
1366.นางสาวสุภัสสรา อุตติ๊บ 
1367.นางสาวสุภานัน ธัญญอุดม 
1368.นางสาวสุภาบด ี ศุภบดสีกุล 
1369.นางสาวสุภาพร จันทร์ดา 
1370.นางสาวสุภาพร แย้มขำ 
1371.นางสาวสุภาพร จันทะหุม 
1372.นางสาวสุภาพร สงขัย 
1373.นางสาวสุภาพรรณ กองวาทย์ 
1374.นางสาวสุภาภรณ ์ อำภาล ี
1375.นางสาวสุภาภรณ ์ ครุธหน ู
1376.นางสาวสุภาภรณ ์ อินทร์นอก 
1377.นางสาวสุภาภรณ ์ คล้ายท่าโรง 
1378.นางสาวสุภาวด ี บุญช่วย 
1379.นางสาวสุภาวด ี ทองเพชร 
1380.นางสาวสุภาวด ี พรามเย็น 
1381.นางสาวสุภาวณิ ี ช่ืนโพธ์ิใช้ 
1382.นางสาวสุมนฑา คชนิล 
1383.นางสาวสุมิตตา เอี่ยมซัง 

1384.นางสาวสุมิตรา เพ็งแช่ม 
1385.นางสาวสุมิตรา ชนม์สูงเนิน 
1386.นางสาวสุมิตรา เจริญผล 
1387.นายสเุมธ จินาวัตน ์
1388.นายสเุมธ สุทำเรา 
1389.นางสาวสุเมธิน ี ชัยรัศม ี
1390.นายสรุเดช อ่อนทอง 
1391.นายสรุพงษ์ ชุ่มจิตต ์
1392.นายสรุพรชัย สุพวาลย ์
1393.นายสรุศักดิ ์ บุญวัฒน์ 
1394.นายสรุสิทธ์ิ ศรีเมือง 
1395.นางสาวสุริย ุ สิทธิธร 
1396.นางสาวสุรีย์พร อินทร์สม 
1397.นางสาวสุวนันท์ บ้านกล้วย 
1398.นางสาวสุวนันท์ นุชแม้น 
1399.นางสาวสุวนันท์ พูลสวัสดิ ์
1400.นางสาวสุวนันท์ พงไธสง 
1401.นางสาวสุวนันท์ พุ่มจันทร ์
1402.นางสาวสุวนันท์ ทะแกล้วทหาร 
1403.นางสาวสุวนันท์ ดีศร ี
1404.นางสาวสุวรรณธนา สุ่มเหม 
1405.นางสาวสุวรรณธนา อภิวงศ์ 
1406.นางสาวสุวัฒชินีย์ มัฌชิมา 
1407.นางสาวสุวาร ี คล้ายทรัพย ์
1408.นายเสฐียรพงษ ์ จันทร์ทอง 
1409.นางเสาวคนธ์ เชื้อผู้ด ี
1410.นางสาวเสาวลักษณ ์ ศรีเลศิ 
1411.นางสาวเสาวลักษณ ์ ปานเจรญิ 
1412.นางสาวเสาวลักษณ ์ สุขม่วง 
1413.นางสาวเสาวลักษณ ์ ปะตะคามินทร ์
1414.นางสาวโสภดิา ดานุ่ม 
1415.นางสาวโสภติา ยศพิมพ ์
1416.นางสาวโสรยา มั่นรอด 
1417.นายโสรส จันทรส 
1418.นายโสฬฐ เผือกอ่อน 
1419.นางสาวหทัยกานต ์ เทวิละ 
1420.นางสาวหทัยชนก จันทร์สิงห ์
1421.นางสาวหทัยรัตน ์ ต๊ะน้ำอ่าง 
1422.นางสาวหทัยรัตน ์ กาวิละ 
1423.นางสาวหทัยรัตน ์ จันทะคีล ี
1424.นางสาวหนึ่งฤทัย โสไธสง 
1425.นางสาวหนึ่งฤทัย กล่ำเอม 
1426.นางสาวหนึ่งฤทัย เรืองเที่ยง 
1427.นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีเสมอ 
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1428.นางสาวหัทยา ใจเที่ยงธรรม 
1429.นายหาญณรงค ์ จิตรค้ำคณู 
1430.นางสาวเหนือฟ้า พรมศร ี
1431.นางสาวเหมือนฝัน กุมเหลา 
1432.นายอโณทัย ประมาณเมือง 
1433.นายอดสิร จินาวัตน ์
1434.นายอตริุจ นิ่มนุช 
1435.นางสาวอทิตยา แสนแก้ว 
1436.นางสาวอทิตยา จิตรทอง 
1437.นายอธิบด ี ศรีชมภ ู
1438.นายอธิพัชร ์ สนโสก 
1439.นายอธิวุฒิ มีอิศระ 
1440.นางสาวอนงค์เนตร วรรณพัฒน ์
1441.นายอนันต ์ สุ่มเหม 
1442.นายอนิวัฒน ์ สินบุญมา 
1443.นายอนุชา ยอดวันด ี
1444.นายอนุชิต มาสอน 
1445.นายอนุรักษ ์ อาสนะ 
1446.นายอนุรตัน ์ สุริวงษ์ 
1447.นายอนุรุทธ สิงห์ทอง 
1448.นายอนุวัฒน ์ พิมม ี
1449.นายอนุวัฒน ์ ทาสีสอน 
1450.นายอนุสรณ ์ เขียวเอี่ยม 
1451.นายอภิชัย สุขเกษม 
1452.นายอภิชาต ิ หิรัญประภา 
1453.นายอภิชาต ิ นันทารัมภ ์
1454.นางสาวอภญิญา สีนาค 
1455.นางสาวอภญิญา พรมสิงห ์
1456.นายอภินพ ยอดสัก 
1457.นางสาวอภินันท ์ นฤสุข 
1458.นายอภิวัฒน ์ แห้วเหมือน 
1459.นายอภิวัฒน ์ พริ้งสุวรรณ 
1460.นางสาวอภสิรา กลัดเฟื่อง 
1461.นายอภสิิทธ์ิ มั่งเงิน 
1462.นางสาวอมรกานต ์ ไกรกาศ 
1463.นางสาวอมรา ปานทอง 
1464.นายอมรินทร ์ กลิ่นหล่อ 
1465.นางสาวอมติา อุดมลาภ 
1466.นางสาวอรชร แผ้วเกษม 
1467.นางสาวอรณิชา ลอจิตร 
1468.นางสาวอรนภา ทิพโชติ 
1469.นางสาวอรนลิน ศรีฉ่ำ 
1470.นางสาวอรปภา มั่นคง 
1471.นางสาวอรปภา บุญจันทร ์

1472.นางสาวอรพรรณ รักกระโทก 
1473.นางสาวอรพรรณ ครุธพาหะ 
1474.นางสาวอรพรรณ พันธ์เมธีรัตน ์
1475.นางสาวอรพรรณ กลิ่นรัตน ์
1476.นางสาวอรพินท์ ทวี 
1477.นางสาวอรยา จันทร์สวย 
1478.นายอรรคเดช สิงห์ชาวนา 
1479.นายอรรถกรณ ์ จริตน้อม 
1480.นายอรรถกฤต วรรณสด 
1481.นายอรรถชัย แก้วทอง 
1482.นายอรรถพล วงศ์จินดา 
1483.นายอรรถพล เสนารักษ ์
1484.นางสาวอรวรรณ บุญลอ 
1485.นางสาวอรวรรณ รอดเมือง 
1486.นางสาวอรสิร ี คงพุ่มช่ืน 
1487.นางสาวอรอนงค ์ แซงราชา 
1488.นางสาวอรอุษา ผาทอง 
1489.นายอร่าม ศรีพาล ี
1490.นางสาวอริศรา ลำนัย 
1491.นางสาวอรสิรา จันทร์ลักษณ ์
1492.นางสาวอรณุรตัน ์ บุญเฉย 
1493.นางสาวอรณุรุ่ง กันเจียก 
1494.นางสาวอรณุ ี เหมรา 
1495.นางสาวอรณุ ี เพชรสร 
1496.นางสาวอลิษา โต๊ะดอนทอง 
1497.นางสาวอังคณา ทองเพ็ง 
1498.นางสาวอังคณา คันทะสอน 
1499.นางสาวอังศุมาลิน มุ่นเชย 
1500.นางสาวอัจฉรา กันเกลา 
1501.นางสาวอัจฉรา ทองอยู่สุข 
1502.นายอัจฉรยิะ ตรงต่อกิจ 
1503.นางสาวอัญชล ี ญาติพันแสน 
1504.นางสาวอัญชล ี แป้นไพศาล 
1505.นางสาวอัญชล ี อนันตวงศ์ 
1506.นางสาวอัญชล ี ศรีบาง 
1507.นางสาวอัญชล ี โตสิน 
1508.นางสาวอัมพวรรณ ถิ่นที ่
1509.นายอัษฎา ปราณีชาต ิ
1510.นายอัษฎากร อินทร์ประเสริฐ 
1511.นายอัษฎาวุธ สุระภาพ 
1512.นายอาทิตย ์ พึ่งประดิษฐ ์
1513.นายอาทิตย ์ เชียงภูกอ 
1514.นางสาวอาทิตยา ภูศรีเทศ 
1515.นางสาวอาทิตยา หลวงพิทักษ์ 
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1516.นายอานนท์ คุณรอด 
1517.นายอานนท์ บุญด ี
1518.นายอานนท์ โทปุญญานนท์ 
1519.นางสาวอาภรณ ์ มั่นทุ่ง 
1520.นางสาวอาภาภรณ ์ มั่นสน 
1521.นางสาวอารต ี ศรีพรรณ 
1522.นางสาวอารยา แซ่จ๋าว 
1523.นางสาวอารยา สนามทอง 
1524.นางสาวอารยีา หาญเลิศฤทธิ ์
1525.นางสาวอารรีัตน แซ่เฮง 
1526.นายอำนาจ สุรวัฒนพงศ ์
1527.นายอิทธ ิ วารุกา 
1528.นายอิทธิกร เขื่อนเพชร 

1529.นายอิทธิกร ระวังภัย 
1530.นางสาวอินทร์ธิรา ฉวีไทย 
1531.นางสาวอินทิรา จี๋คีรีวุธ 
1532.นายอิสรพงศ์ พุฒทอง 
1533.นางสาวอุทัยวรรณ เจริญชัย 
1534.นางสาวอุไรรตัน ์ จันแตง 
1535.นายเอกชัย ก้อนคง 
1536.นายเอกชัย บวบทอง 
1537.นายเอกพล คำแก้ว 
1538.นายเอกรตัน ์ สุทธิสาร 
1539.นายเอกศักดิ ์ ศรีชาวนา 
1540.นางสาวไอริน อินบุญญา 

 

ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต 

 

ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

1.นางสาวกลุพรภสัร ์        สมรูป 
2.นางสาวจันทร์จิรา        สายสุวรรณ 
 
ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง 

1.นายกฤษฎา ธนานุวัฒนะกุล 
2.นายธนบัตร พันธ์ขะวงค์ 
3.นายนำชัย พัฒนาประพันธ ์
4.นางสาวปนัดดา อ่ำใจ 
5.นางสาวพลอย คมปราด 

6.นางสาวพัชร ี วันจงคำ 
7.นางสาวโยษิตา ป้องชัย 
8.นางสาววรรณนิสาลักษณ ์ ฤทธิ์ประเสริฐ 
9.นางสาวศริิลักษณ ์ จั่นทอง 
10.นางสาวอานีดา ประทานชัย 

ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต 

1.นางสาวกรรณิการ ์ เจื้อยแจ้ว 
2.นายกฤษฎา สมจิตร 
3.นางสาวกาญจนา สารารัตน ์
4.นางสาวเขมจิรา ไกรกลญัญ ู
5.นายจักรพงศ ์ บุตรจันทร ์
6.นางสาวจติสภุา พุ่มชาวสวน 
7.นางสาวชนกานต ์ แย้มเพ็ชร 
8.นายชัยวัฒน์ ฉัตรแก้ว 
9.นายชานนท์ ดิถีทวีศักดิ ์

10.นายฐิติกานท ์ โคตะนารถ 
11.นายณฐกานต ์ ชัยอินทร์ 
12.นายณัฐพล สังกะส ี
13.นางสาวดรุณ ี แซ่วื่อ 
14.นายตระการ เเก้ววัน 
15.นายทศพล ม่วงผัน 
16.นายธราดล ฤกษ์วิทูรกุล 
17.นางสาวนริศา มานาง 
18.นายนฤเบศร ธูปหอม 
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19.นางสาวนันฐภสัสร เทียนสมจติร 
20.นายบุญนำ กันอ่อง 
21.นางสาวบุญสิตา นัยเนตร 
22.นางสาวเบญจมาศ เรืองนุ้ย 
23.นางสาวปรียาวรรณ ชวดชาวนา 
24.นายพงศ์ปณต ทาวูเร 
25.นางสาวพรรณทิภา ไชยพรมมา 
26.นายพิทยา ศรีแก้ว 
27.นางสาวพิมพ์ศิร ิ พบพิมาย 
28.นายพิสิฐ คำฟ ู
29.นายพีรพล อ้นขวัญเมือง 
30.นางสาวพูลรัศม ี สีวงสุก 
31.นางสาวภาณุมาศ พิมเสน 
32.นางสาวภาวณิ ี แย้มมา 
33.นายภูวงค ์ คงปันนา 
34.นางสาวมุกดา คัชมาตย ์
35.นางสาวมสุิกนาม นุ่มนิ่ม 
36.นางสาวยุพา จันทะสุทโธ 
37.นางสาวรญัญาภัทร ์ วัฒนนาเศรษฐ ์

38.นายรัฐภูม ิ ดวงศร ี
39.นางสาวรตันานันท์ บัวสิงห ์
40.นายวงศ์วริศ วรรณพรเลิศ 
41.นางสาววชิราภรณ ์ สาดท่าโพ 
42.นางสาววัฒนา เครือหงษ ์
43.นางสาววิภารัตน ์ เพิกสร้อยแก้ว 
44.นางสาววิไลวรรณ ขอนทอง 
45.นายวีรภัทร จันตา 
46.นางสาวศกลวรรณ ปานสมบตั ิ
47.นายศักดิด์า มีแสง 
48.นางสาวศิรภัสสร พูลประเสริฐ 
49.นางสาวศิริธภิัทร โพธิ์ทอง 
50.นางสาวสุพิชญา จอมคำ 
51.นางสาวสรุีย์พร เผือกวิสุทธิ ์
52.นายอนุมัต ิ เถาวันวงค ์
53.นายอนุสรณ ์ กันสุทธิ 
54.นางสาวอรสิรา สอนท่าโก 
55.นางสาวอัฉราพร ชาวชายโขง 
56.นางสาวอารรีัตน ์ แก่นลืม 

 

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต 
 
ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต   เกียรตินิยมอนัดับหนึ่ง 

1.นางสาวกนกวรรณ วันเพ็ญ 
2.นางสาวกาญจนา ขลังวิเชียร 
3.นางสาวงามจติ รุ่งแจ้ง 
4.นางสาวจริวัฒน ์ ทองสุข 
5.นางสาวชญานิษฐ ์ ชัยบุญธรรม 
6.นางสาวทัศไนย แสงสุวรรณ ์
7.นางสาวนฤมล พิมพ์ศร ี
8.นางสาวนสิา เสนะจำนงค์ 
9.นางสาวปิยวรรณ ขุนทอง 
10.นางสาวพรสุดา เมืองพรม 
11.นายพิษณ ุ ปราบพินาศ 
12.นางสาวภัทรสุดา เล่าเฮ้ย 

13.นางสาวรสกร ศรีสุข 
14.นายวชิรวิทย ์ คงคิรินทร ์
15.นางสาววชิราภรณ ์ แก้วจันทร์ฉาย 
16.นายวรวุฒ ิ ชูเมือง 
17.นายวิษณุพงษ ์ เสาวภา 
18.นางสาวเวธนี ด้วงบ้านยาง 
19.นางสาวศศิประภา ประสมศร ี
20.นางสาวศิรประภา อ่อนดี 
21.นายศิวกร ตาวงศ ์
22.นายสริวิชญ ์ นภาศิริปกรณ ์
23.นางสาวเสาวนีย ์ กุจแสง 
24.นางสาวเสาวภา จำเดิม 
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ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง 

1.นายกฤษฎา ผ่องทอง 
2.นางสาวกญัญารัตน ์ มะวงค์ษา 
3.นายชาครติ เพียราชโยธา 
4.นางสาวธัญลักษณ ์ บุญคง 
5.นางสาวธิติวรดา ลาดำ 
6.นายธีรภัทร ์ คงเกต ุ
7.นางสาวนลัทพร สุขคะนอง 

8.นายพลภัทร ถุงเงิน 
9.นายพลวตั ประพัฒศร 
10.นางสาวพิมพกานต ์ จันทร์ม ี
11.นางสาวภริัชฌา ขำพันธ ์
12.นางสาวสริินทร์ทิพย ์ ขันทรี 
13.นางสาวสรุัสสา นูนเมือง 

  

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต
1.นางสาวกนกพร อ่อนละมูล 
2.นางสาวกนกพร ดิสกุล 
3.นางสาวกนกวรรณ เชื้ออ่ำ 
4.นางสาวกนกวรรณ รอดมณ ี
5.นางสาวกมลชนก ไวที 
6.นางสาวกมลทิพย ์ เดชอุปการ 
7.นายกมลภพ จันทร์ส ี
8.นายกฤตวัฒน ์ เอกมานะชัย 
9.นายกฤษฎา อ่วมทองสุข 
10.นายกวินท ์ บุญชัยพัฒนกิจ 
11.นางสาวกัญญารตัน ์ เลิศนภา 
12.นางสาวกัญญารตัน ์ ศรีสุวรรณ 
13.นางสาวกัลยรัตน ์ บริรักษ์ 
14.นางสาวกาญจนา พลอยรัก 
15.นายกิตติกร เมืองก้อน 
16.นางสาวกิตติกร ทองโหม 
17.นายกิตตณิัฏธ ์ จันทร์ทว ี
18.นางสาวกุลธดิา ยิ้มมา 
19.นางสาวกุสมุา สวาทวงศ์ 
20.นางสาวเกศสุดา เชยหำ 
21.นายเกียรติศักดิ ์ ขันธรรม 
22.นายเกียรติศักดิ ์ แสงชัน 
23.นายเกียรติศักดิ ์ อู๋สูงเนิน 
24.นายไกรเดช อินทรทัศน์ 
25.นางสาวขนิษฐา กริมหน ู
26.นางสาวขวัญหทัย บุญก่อ 
27.นายคณตัถ ์ แก้วทองคำ 
28.นางสาวคนัสนันท์ ร่านบ้านแพ้ว 
29.นางสาวครสิรา อ่อนตา 
30.นางสาวคัทลยีา ศรีทอง 
31.นายคุณาธร กิตต์ญาณ 
32.นางสาวคณุิตา ศิริพันธ ์

33.นายจตุพล ปรีชพัฒนา 
34.นางสาวจรรยา ด้วงสุวรรณ 
35.นายจอมพล แจ่มศร ี
36.นายจักรกริช สุขธาดาพงศ ์
37.นายจักรพันธ ์ เย็นแก้ว 
38.นายจักร ี ด้วงบ้านยาง 
39.นางสาวจิตรกัญญา อินทร์ประเสริฐ 
40.นางสาวจิรนันท์ นิ่มอิ่ม 
41.นางสาวจิราภรณ ์ ทวี 
42.นางสาวเจนจริา ช้างพินิจ 
43.นายฉัตรกาญจน ์ อินทร์พลับ 
44.นางสาวชนนิกานต ์ ผลด ี
45.นางสาวชนัญธิดา แย้มศร ี
46.นายชนายุส อนุไชย 
47.นายชนุเดช ตินะคัด 
48.นางสาวชมพูนุช เย็นขัน 
49.นางสาวชมพูนุท ช่ืนโกมล 
50.นางสาวชลาทิพย ์ ฟักทอง 
51.นายชโลทร พรหมมินทร ์
52.นางสาวชัชญาภา เมืองใหญ ่
53.นายชาตร ี โรงอ่อน 
54.นายชานนท์ นิลขาว 
55.นางสาวญภา บุญเพลิงพันธ ์
56.นายญาณวรตุม ์ ศรีวิราช 
57.นางสาวฐานมาศ เมตตพันธุ ์
58.นายฐานุตร ์ แสนพรม 
59.นางสาวฐาปนี พงษ์พานิช 
60.นางสาวฐิติกานต ์ ทิพย์ชาญ 
61.นางสาวฐิติยา จันดาวงษ ์
62.นางสาวณฐริกา เอี่ยมหุ่น 
63.นายณรงค์ฤทธิ์ เกตุเรือง 
64.นางสาวณฎัฐณิชา ยุปานัน 
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65.นางสาวณฏัฐณิชา อินทะแสง 
66.นางสาวณัฐกานต ์ อำมาต 
67.นางสาวณัฐชาลิดา นิ่มนุช 
68.นายณัฐดนัย คล้ายลักษณ ์
69.นายณัฐดนัย เชื้อเทียม 
70.นายณัฐธพล เปล่งผิว 
71.นางสาวณัฐนาร ี ธิกะ 
72.นายณัฐพงศ ์ พุ่มช่ืน 
73.นายณัฐพล นาคทอง 
74.นายณัฐสิทธ์ิ วะทา 
75.นางสาวดาราวด ี วิริยะอารีธรรม 
76.นายตะวัน พิลึก 
77.นายถิรธนัช ธนัญวรินทร 
78.นายธนดล คุ้มทรัพย ์
79.นางสาวธนพรรณ ทิมเถื่อน 
80.นายธนันธิติศักดิ ์ เนียมหอม 
81.นายธนาวุฒ ิ เมฆ ี
82.นางสาวธมลวรรณ ไม้สม้ซ่า 
83.นายธวัชชัย อินทับ 
84.นางสาวธัญชนก มีไชยโย 
85.นางสาวธัญญารัตน ์ พาลารักษ์ 
86.นางสาวธัญญาลักษณ ์ จันทรวรรณ 
87.นางสาวธัญยพร บัวทอง 
88.นายธีรศักดิ ์ เจือจาน 
89.นายธีระพล เมฆสงค์ 
90.นายเธียรสิทธ์ิ เนียมคนตรง 
91.นางสาวนฏกร พันธุ์อุดม 
92.นางสาวนภสัสรณ ์ เมฆทับ 
93.นายนรินทร ์ วงศ์อินทร ์
94.นายนวพล บุญสกลุ 
95.นายนวรัตน ์ หมื่นหาญ 
96.นางสาวนัทกมล เจือจันทร ์
97.นางสาวนิชานันท์ ศรีภัทรไพศาล 
98.นางสาวนิตยา ขันทองดี 
99.นางสาวนิตยา กิจเจรญิชยกุล 
100.นายนติิกร ศิริสวสัดิ ์
101.นางสาวนศิานาถ โตอุ่นเพ็ชร 
102.นางสาวนสิิตา ศรีคล้าย 
103.นางสาวบงกช ฟองอินทร์ 
104.นายบริพัฒน์ โฉมศร ี
105.นางสาวบณุยาภา บุญคง 
106.นางสาวบุษกร แก้ววัน 
107.นายปฏิภาณ สั้นคุ้ม 
108.นางสาวปทุมรัตน ์ ปรางวิรุฬห ์

109.นางสาวปภัสรา เทียมราช 
110.นางสาวประกายดาว เสือเปรม 
111.นางสาวประภาพร ศุภวาลย ์
112.นายปยิเทพ จงอยู่สุข 
113.นายปยิะพล สิงห์ทอง 
114.นางสาวไปรยา แสงเดือน 
115.นายพงศกร ยอดโปร่ง 
116.นายพงศกร เบาสูงเนิน 
117.นายพงศธร มูลระณะชาต ิ
118.นางสาวพงศผ์กา ณัฏฐวรรธนะ 
119.นายพงษ์พิเชษฐ์ สกุลธีรโชต ิ
120.นายพนธกร ทิพยโสภากลุ 
121.นายพนัชพร ยุรศักดิ ์
122.นางสาวพนดิา กสิกิจ 
123.นายพฤติพันธ์ อ่อนบัว 
124.นางสาวพัชรยีา เถื่อนมา 
125.นางสาวพิทยาภรณ ์ ดีแจ่ม 
126.นางสาวพิมพ์วิภา พุ่มห่อ 
127.นางสาวพิรญาณ ์ ศรีชัย 
128.นายพุฒธิพงศ ์ คงอาวุธ 
129.นายเพ็ญเพชร บังอยู ่
130.นางสาวแพรวพรรณ ปัดถา 
131.นางสาวไพลิน บรรพลา 
132.นายภัทรจาริน นุชนารถ 
133.นายภัทรพล จันทร์แก้ว 
134.นายภาณุวัฒน์ มีแก้ว 
135.นางสาวภาวิน ี ทองไพรวรรณ 
136.นายภาสวิชญ ์ กันชู 
137.นายภาสวิทย ์ ดีเทอดเกียรต ิ
138.นายภูมินทร ์ เหมเพ็ชร 
139.นายภูมสิิษฐ์ ชาติเวช 
140.นายภูษิต จอมธัญ 
141.นางสาวมณสิรา นครจันทร ์
142.นางสาวมนัสชนก เทียนป้อม 
143.นางสาวมัทนียา คล้ายแจม่ 
144.นายมานพ อุทาน 
145.นางสาวมินตรา เรือนทอง 
146.นายยศธร ป้อมทอง 
147.นายยุรนันท์ รอดทุ่ง 
148.นางสาวรจชรินทรญ์า ศรีอินทร ์
149.นายรชต เกิดเกต ุ
150.นายรวิพล พิทยาคมกุล 
151.นายระภีพัฒน์ ยอดยา 
152.นายรัชชานนท์ พรหมมินทร ์
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153.นางสาวรัฐติกาล ศรีแก้ว 
154.นางสาวรัตนา อินทวงศ์ 
155.นางสาวรินทรล์ภสั สุภัคสายพิม 
156.นางสาวรุจิกร ดอนตุ้มไพร 
157.นางสาวลลติา สีมา 
158.นายวชิระ นทีประสิทธิพร 
159.นายวรพล คุ้มครอง 
160.นายวรพล คงมา 
161.นางสาววรรณนิสา เหลืองกระโทก 
162.นายวรวิทย ์ ปรางวิรุฬห ์
163.นางสาววรัญญา กาพรม 
164.นางสาววรางคณา มานะ 
165.นางสาววรินทร แก้วกุญชร 
166.นางสาววริศรา อนุสิทธ์ิ 
167.นางสาววลัยลักษณ ์ มีเทียม 
168.นายวัชนพงศ ์ ปงสนิท 
169.นายวัชระ แก้วอารัญ 
170.นายวัฒนะ พันธ์บุญ 
171.นางสาววิชุดา ฉิมเฟื่อง 
172.นายวิทยา เสรมิแสง 
173.นางสาววิภาว ี เพ็ญวิจิตร 
174.นางสาววิมพ์วิภา สักลอ 
175.นายวรีเทพ สร้อยสนตน 
176.นายวรีพงษ ์ เพลียลำแขก 
177.นายวรีภัทร พร้อมแย้ม 
178.นายวรีะพงศ ์ ขำนาค 
179.นายไวทยากรานต ์ บุตรนามด ี
180.นางสาวศศิธร ยิ้มแย้ม 
181.นางสาวศศินา พึ่งอาศัย 
182.นางสาวศศิรินทร ์ ปัญญา 
183.นางสาวศศิวิมล แย้มกลัด 
184.นางสาวศศิวิมล พุทธา 
185.นางสาวศิรดา เกียรตยิศไกรลาศ 
186.นางสาวศิรารักษ ์ มั่นเจรญิ 
187.นางสาวศิรินญา โกแสนตอ 
188.นางสาวศิริลักษณ ์ อุ่นกระมล 
189.นายศลิา เทียมเมฆ 
190.นางสาวศุทธิน ี บางศรี 
191.นายศภุกร น้อยดิษฐ์ 
192.นายศภุกร คงวิเศษ 
193.นางสาวศุภมาส คงเจริญ 

194.นางสาวศุภัชญา คำทุม 
195.นายสหภาพ เป็นสุข 
196.นายสารศิ กาญจนประเทศ 
197.นายสิทธิศักดิ ์ บัวคลี ่
198.นางสาวสิรญิญา รสคง 
199.นางสาวสิริประภา สุขพัฒนานรากุล 
200.นางสาวสิริพร ไกรทอง 
201.นางสาวสุกัญญา พุ่มม่วง 
202.นางสาวสุกัลญา พันอุดม 
203.นางสาวสุจิตรา มาระวัง 
204.นางสาวสุตากานต ์ เบ็งทอง 
205.นางสาวสุทธิกานต ์ ก้อนทอง 
206.นางสาวสุธิดา ขวัญคง 
207.นางสาวสุนิตา ทับชู 
208.นางสาวสุปรยีา จวนสูงเนิน 
209.นางสาวสุพรรษา มนุญญวงศ ์
210.นางสาวสุพรรษา แก้วมงคล 
211.นางสาวสุพัชญ์ฌา กฤษณะกาฬ 
212.นางสาวสุภาพร สินจ้าง 
213.นายสุรเชษฐ์ คำมูล 
214.นางสาวสุวตร ี เกิดช่าง 
215.นางสาวสุวรรณา แสงวิมล 
216.นางสาวสุวิมล จันทรโชต ิ
217.นางสาวโสรยา เกตุแพร 
218.นางสาวอนญัญา สิงห์คา 
219.นายอนุวัฒน ์ คงพลปาน 
220.นายอภิภ ู ออมสิน 
221.นางสาวอมรกานต ์ บุญช่วยสุข 
222.นางสาวอมราพร บุญช่วยสุข 
223.นางสาวอมิตตา บุญเพ็ง 
224.นางสาวอรณ ี แซ่กือ 
225.นางสาวอลิษา สีสังข ์
226.นายอัครพล กาญจนประเทศ 
227.นางสาวอังประภา ทองนาค 
228.นางสาวอัญธิรา ทองหล่อง 
229.นายอาทิตย ์ ก้านลำภ ู
230.นางสาวอาเลีย ซาเหย์ท 
231.นางสาวอิงฟ้า นะชัยสงค ์
232.นางสาวอิสรีย ์ สัจจรติานันท ์
233.นางสาวอุษณิษา ตั้งใจ 
234.นายโอฬาร คำทุม 
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ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต 
 
ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดบัหนึ่ง 
 
 
1.ร้อยตำรวจตรีโชคชัย รวยสันเทีย๊ะ 
2.นางสาวประกายดาว วิเชียรแสน 
3.นางสาวมณเฑียร พุ่มชะบา 
4.นางสาวศภุลักษณ ์ เผยพร 
 
ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดบัสอง 
 
1.นางสาวเกสรา เที่ยงอยู่ 
2.นายทนงศักดิ ์ ด้วงภู ่
 
ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต   
 

1.นางสาวกมลฉัตร คีรีรักษ์ 
2.นางสาวกฤตพร ชัยศรี 
3.นางสาวกฤษณา สายวงค์เปียง 
4.นางสาวกญัญารักษ ์ กุลกัน 
5.นางสาวกาญจนา ผาสุข 
6.นางสาวการะเกด ใจแสน 
7.นายกิตติพัฒน์ ไชยนันทน ์
8.นางสาวเกศราพร จันทร์ทอง 
9.นายเกยีรตศิักดิ ์ วาสนา 
10.นางสาวขนิษฐา สุขม ี
11.นางสาวจารุวรรณ กิ่งแก้ว 
12.นางสาวจิตมิา กิจคะวงค์ 
13.นางสาวจิราพัชร พ่วงพี 
14.นางสาวจีราวรรณ คงปาน 
15.นางสาวเจนจริา พรหมรักษา 
16.นางสาวเจนจรีา สิงห์ทอง 
17.นายเฉลิมชนม ์ สิงห์น้ำเที่ยง 
18.นายเฉลิมชัย วงษ์ยอด 
19.นางสาวชญาณิศา จันทร์ม ี
20.สิบตำรวจโทชฎาย ุ ทองดอนเตีย 
21.นายชนเเดน เจนรุ่งโรจน ์
22.นายชนะชัย ศรีสว่าง 
23.นายชนาธิป รวยสันเทีย๊ะ 
24.นายชลาศัย กังวานวัฒนานุกูล 
25.นางสาวชลิตา ลัดด ี
26.นายชาญวิทย ์ ทัพซ้าย 

27.นายชาติชาย นิลคำ 
28.นายชานน พุกเปี่ยม 
29.สิบตำรวจโทชิตพล มากชุ่ม 
30.นางสาวฐานภักดิ ์ เบญจคณุาพร 
31.นางสาวฐิตาวรรณ ดีแล้ว 
32.นายฐิติพงศ ์ พูลเลิศ 
33.นายณัฐกร มีแจ ้
34.นางสาวณัฐนร ี แก้วยม 
35.นายณัฐพงษ ์ สังข์ทอง 
36.นายณัฐวุฒิ จรัสศร ี
37.นายณัฐวุฒิ ปริญญา 
38.นายณัฐสิทธิ จันทร 
39.นางสาวดวงกมล รุ่งฉัตร 
40.นางสาวดวงหทัย ช่ืนสมบัต ิ
41.นางสาวธนพร ธูปเมฆ 
42.นายธนพล จันมาก 
43.นางสาวธัญรัตน ์ พุ่มพวง 
44.นางสาวธันยากร โทจำปา 
45.นางสาวนงเยาว ์ มีสวัสดิ ์
46.นายนท ี เปสูงเนิน 
47.นายนพดล นิ่มมณ ี
48.นางสาวนพวรรณ คงเนตร 
49.นายนราธิพัฒน์ พงษ์เจริญ 
50.นางสาวนฤภรกมล สุขพ่วง 
51.นางสาวนฤมล ปาณะจำนงค์ 
52.นางสาวนฤมล แคล้วโยธา 
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53.สิบตำรวจเอกนัฑพล กุลเทศ 
54.นายนันทวัฒน ์ ดอยแก้วขาว 
55.นางสาวนิตยา เผ่าคนชม 
56.นางสาวนิตยา ไชยโย 
57.นายนิพนธ ์ ศรีด ี
58.นางสาวนิลาวลัย ์ สระแก้ว 
59.นางสาวบุปผาชาต ิ ภัทรนิติเดชา 
60.นายบูรทัย หลวงช่ืน 
61.นางสาวเบญจรตัน ์ จ้ากล่ำ 
62.สิบตำรวจโทปรเมษฐ ์ ประโยชน์ด ี
63.นายประวิทย ์ บุญผล 
64.นางสาวปรียา จันทร์ทอง 
65.นางสาวปวีณา ปานเกิด 
66.นางสาวปัญญาพร ประพฤติกาย 
67.นางสาวปานฝัน สอดเนื่อง 
68.นางสาวปาลิน ี นออุ่น 
69.นางสาวปิยวด ี บุตรบุญ 
70.นายปิยะพล โพธิ์คำ 
71.นางสาวพรสุดา อุ่นจันทร์ 
72.นางสาวพัชรีพร ศรีสวสัดิ ์
73.นายพัฒนพล ท้วมนาค 
74.นางสาวพิตตินันท์ ฉิมศร ี
75.นายพิสิทธิ ์ ด้วงวิเศษ 
76.นางสาวเพชรดา พิไสยสรเดช 
77.นางสาวเพลินนภา บุญเพ็ชร 
78.นางสาวไพลิน จันทร์พุฒ 
79.นางสาวภธริา เอมชาวนา 
80.นายภัทรพล อาจหาร 
81.นางสาวภัทรวด ี สุขสกลุไชยนันท์ 
82.นางสาวภัทราพร ทับศรี 
83.นายภาคภูม ิ เศรษฐ์ธนธัช 
84.นางสาวภานุชนารถ ดอนอ่ำพวก 
85.นายภานุพงศ ์ กัณทวงษ ์
86.นางสาวภาวณิ ี เนียมดวง 
87.นายมนสัว ี มารอด 
88.นายมารุตพงศ ์ เกตุด ี
89.นางสาวมาลีวัลย ์ โรจน์เจริญชัย 
90.นายมิ่งแมน จันทร์ศร ี
91.นางสาวเมธาว ี กลัมภักดิ์วส ุ
92.นายระพีพัฒน์ นาราช 
93.นายรัฐธรรมนญู เฟื่องอิ่ม 
94.นางสาวรุ่งนภา น่วมอ้น 
95.นางสาวลดัดา เพิ่มพูล 
96.นายวชิระพงศ ์ ทองหาญ 

97.นางสาววชิราภรณ ์ สุขแป้น 
98.นางสาววนิดา โพธิ์ทอง 
99.นายวรชิต อินนาคกูล 
100.นางสาววรรณร ี ขันทอง 
101.นางสาววรรณิดา ดาวกระโทก 
102.นางสาววรรณิศา เปรียบดีสุด 
103.นายวัชรพงศ ์ ช่วยพยุง 
104.นายวันชัย แสงศร ี
105.นางสาววันทนีย ์ ศรีสุวรรณ 
106.นางสาวศศินิภา ยิ้มฉิม 
107.นางสาวศิริภรณ ์ หวังข้อกลาง 
108.นางสาวศิริรตัน ์ คลองภูเขียว 
109.นางสาวศิริวรรณ เสนพันธ ์
110.นายศภุกิต นาคจัง 
111.นายศภุณัฐ ทิมเทศ 
112.นางสาวศุภลักษณ ์ บุญประเสริฐ 
113.นางสาวศุภิสร กาญจน์วนิชกุล 
114.นายสงวนศักดิ ์ นิลพงษ ์
115.นางสาวสมฤทัย ทะโน 
116.นายสหรัฐ บุญเสริม 
117.นางสาวสิทธิพร พึ่งดี 
118.นางสาวสิรลิักษณ ์ ธนเจริญพิชิต 
119.นายสุกฤษฏิ ์ กฤชไพริน 
120.นางสาวสุชาดา เกษาแสง 
121.นางสาวสุฑารา สรรชัยเสริมพร 
122.นางสาวสุทธิดา ฟักปิ่น 
123.นางสาวสุธิดา สมสาย 
124.นางสาวสุธิตา โพธิ์เต็ม 
125.นางสาวสุนิตรา ค้าขาย 
126.นางสาวสุนิสา เหง้ากันหา 
127.นางสาวสุพรรษา อินพิทักษ์ 
128.นางสาวสุภาพร อ่วมบุญ 
129.นางสาวสุภาพร พิมมะโคตร ์
130.นางสาวสุภาวด ี ฝอดสูงเนิน 
131.นางสาวสุภาวณิีย ์ กลมสวรรค ์
132.นายสุภาสิทธ์ิ ขำวงฆ้อง 
133.นายสุรศักดิ ์ นิธินันทพร 
134.สบิตำรวจโทสรุสิทธ์ิ จันทร์พุฒ 
135.นางสาวสุรสัวด ี ทับประดิษฐ ์
136.นายสุวรรณ ์ ธรรมขันคำ 
137.นางสาวสุวรรณ ี กันจ ู
138.นางสาวเสาวภา ทับทิม 
139.นายหสัชนัย พระลับรักษา 
140.นางสาวอธติิยา ทองอุไร 
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141.นางสาวอนญัญา ป้องท้าว 
142.นางสาวอภิสรา คล้ายนิยม 
143.นางสาวอรอุมา แซ่โอ 
144.นางสาวอริศรา เรือนเพ็ชร 
145.นางสาวอัญชล ี แก้วงาม 

146.สบิตำรวจโทอานนท์ พึ่งอบ 
147.นางสาวอินทิรา เพ็งผาย 
148.นายอุชุกร แอคะรัจน ์
149.นางสาวอุษณีย ์ ขำมี 

 
         ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

 
ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 
 

1.นางกัญชลิกา สีไหม 
2.นางสาวกญัญาณัฐ จันทร์พงษ ์
3.นางสาวขวัญฤด ี เณรจิ๋ว 
4.นางสาวจารุวรรณ สุขโข 
5.นางสาวจดิาภา จันดาหาญ 
6.นายจิน มากมั่งม ี
7.นางสาวจินดารตัน ์ ช้างทอง 
8.นางสาวจฑุามาศ บุญภู ่
9.นางสาวจุฬาลักษณ ์ กลิ่นปาน 
10.นางสาวเจนจริา ชัยชนะ 
11.นางสาวชนากานต ์ จันทร์พงษ ์
12.นายชวรัตน ์ พื้นผา 
13.นางสาวฐานิต แป้นบ้านยาง 
14.นายณรงค์ฤทธิ ์ ติ่งดา 
15.นางสาวณฏัฐณิชา ปัญญาคำ 
16.นางสาวณัฐชา ทองศรีสุข 
17.นายณัฐนนท ์ สิรินันทเกต ุ
18.นางสาวณัฐพร แดงน้อย 
19.นางสาวธารณิ ี ฟังเสนาะ 
20.นางสาวธิมาภรณ ์ ใบก ุ
21.นายธีร ์ ลาวรรณ ์
22.นางสาวนภาวรรณ สังข์ศิร ิ
23.นางสาวนันทพร สุขเจรญิ 
24.นางสาวบุษราวรรณ หอมนาน 
25.นางสาวปฐมาวด ี พลพันธ์ 
26.นางสาวปาณิสรา นาเลิศ 
27.นางสาวปุณณภา อภิสารบญุมา 
28.จ่าสิบโทพงษ์เทพ รังษ ี
29.นางสาวพรทิพย ์ ทองดอนแอ 
30.นางสาวพลอยไพลิน เพชรพล 
31.นางสาวพัชราภรณ ์ สิงหะ 

32.นางสาวพิมลวรรณ พิมประภยั 
33.นางสาวเพชรฉราพร บางนาค 
34.นางสาวเพ็ญศิร ิ ติสันทา 
35.นางสาวเพียงตา ฉ่ำน้อย 
36.นางสาวภสัสร อ่อนอ้น 
37.นางสาวยุพารินทร ์ สอนปัน 
38.นางรัตน์ชนก แสงอ่วม 
39.นางสาววรินทร คุ้มคำ 
40.สิบเอกวัฒนา ไฝเพชร 
41.นายวันชัย โนร ี
42.นางสาววัลลภา ปาซิโร 
43.นายวินิจพงษ์ สีขาว 
44.นางสาววิภา ประยุง 
45.จ่าสิบเอกศักดิ์ชัย แสงงามซึ้ง 
46.นายศิวัธน์ วงศ์ยุทธนนท์ 
47.นายสหทัศน์ มั่นเมือง 
48.นางสาวสุกญัญา เทพอำนวย 
49.นางสาวสุธญัญา ปานทุ่ง 
50.นางสาวสุพรรษา ศรีบัว 
51.นางสาวสุพตัรา คงสินธุ ์
52.นางสาวสภุานัน เพชรรัตน ์
53.นางสาวสภุาวด ี เจนสาริกิจ 
54.นางสาวสุวนันท์ นาคา 
55.นางสาวเสาวลักษณ ์ ดาวเรือง 
56.นายอภสิิทธ์ิ อิงชาติเจริญพร 
57.นางสาวอรยา คุ้มทรัพย ์
58.นางสาวอรุโณทัย จันทร์โต 
59.จ่าสิบเอกอานนท์ พูลเรือง 
60.นางสาวอารญา พุ่มพิศ 
61.จ่าสิบเอกอำนาจ อ้นอารี 
62.นางสาวอุรสัยา สืบพันธ์โกย 
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ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับสอง 
 

1.นางสาวกมลลักษณ ์ บัวคำ 
2.นางสาวกรรณิกา เก๊าพัน 
3.นายกฤษฎา เกตสุธรรม 
4.นางสาวกาญจนา ศิริสภุาพร 
5.นางสาวกาญจนา ฉัตรเงิน 
6.นางสาวกลุณัฐ นอร์รัตน ์
7.นายเกยีรตภิูม ิ คงเมือง 
8.นางสาวแก้วใจ ศรีธงชัย 
9.นางสาวจริญญา เฉียงเมือง 
10.นางสาวจารุวรรณ เจนจบ 
11.นางสาวจินตหรา ขำมั่น 
12.นางสาวจิราพร ท้วมเพ็ง 
13.สิบเอกชินดนัย ทองกลีบ 
14.นางสาวณฏัฐณิชา จุ้ยชื่น 
15.นายณัฐพงษ ์ เสง่ียมวงษ์ 
16.นางสาวณัฐเพชรสกลุ อยู่แก้วก่ิง 
17.นางสาวณัฐวรรณ อยู่พ่วง 
18.นางสาวทิพวรรณ จันดาวงษ ์
19.นายธนบด ี บุญเจือ 
20.จ่าสิบตรีธรรมรัตน ์ เสริฐปญัญา 
21.นายธวัชชัย แก้ววิเชียร 
22.นางสาวธัญญาทิพย ์ หมู่ปัน 
23.นางสาวธารทิพย ์ ชัยมงคล 
24.นางสาวธารารัตน ์ โชคบัณฑิต 
25.สิบเอกนพดล แสงศร ี
26.นางสาวนฤมล ขันทอง 
27.นางสาวนฤมล บุญถึง 
28.นางสาวนันท์นภสั ชามะรัตน ์
29.นางสาวนันทนา หล่อประดิษฐ ์
30.นางสาวนันทวรรณ ฟักตั้ง 
31.นางสาวบัณฑิตา ฮ่วนสกลุ 
32.นางสาวปิยนาฏ สายบัว 

33.นางสาวพรนภา พักพันธ ์
34.นางสาวพรนิภา ขันโท 
35.นางสาวพรวลยั แจ้งกลั่น 
36.นางสาวพัทรนัน ลีฝ้าย 
37.นางสาวพิชญฎา บัวประทุม 
38.จ่าสิบเอกพิภัตต ์ เอมสกลุ 
39.นางสาวพิมพ์วิภา คำจริง 
40.นายพีรดนย ์ โถเมือง 
41.นางสาวภณัฑิรา พรมอยู ่
42.นางสาวมณฑา คนซื่อ 
43.นางสาวมณัฑณียา แก้วมณ ี
44.นางสาววิลาสิน ี แก้วบัว 
45.นางสาววิไลลักษณ ์ มุสิกะพันธุ ์
46.นางสาววิไลลักษณ ์ ทองมาก 
47.นางสาววิไลวรรณ ชอนหนองบอน 
48.นายวีระชัย โมจนยรรยง 
49.นายศราวุธ แก้วใส 
50.นางสาวศิริพร ทองเป้า 
51.นายศุภวิชญ ์ จิราพงษ ์
52.นายสวง พันเรือง 
53.นางสาวสริาวรรณ ดีภูงา 
54.นางสาวสริิพันธุ ์ เบ้าลา 
55.นางสาวสุพตัรา กิติยา 
56.นางสาวสมุณฑา สุขีสิงห ์
57.นางสาวสุวรรณา พุฒทอง 
58.นางสาวเสาวนิตย ์ สอนน้อย 
59.นางสาวเสาวลักษณ ์ ศรีม่วง 
60.นายหาญชนะ วัฒนาปิยะวงศ์ 
61.นางสาวอโณทัย โคกทอง 
62.นายอธิบด ี คำฟั่น 
63.นางสาวอมรรัตน ์ สุขทัศน์ 
64.นางสาวอารียา วิณรงค ์

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

1.นางสาวกชกร อินทนุน 
2.นางสาวกชกร แข็งสาริกิจ 
3.นางสาวกนกนภา ราชคม 
4.นางสาวกนกพร เอี่ยมอ้น 
5.นางสาวกนกรตัน ์ ชาญวิชัย 
6.นางสาวกนกวรรณ เขื่อนหมั่น 

7.นางสาวกนกวรรณ เบี้ยลอย 
8.นางสาวกนกวรรณ ยาจำปา 
9.นางสาวกนกวรรณ พิรณฤทธิ ์
10.นางสาวกมลรัตน ์ สะสม 
11.นางสาวกรกมล พุ่มจัตุรสั 
12.นางสาวกรวรรณ วงษ์ไทย 
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13.นายกรองเกียรต ิ แก้วรอด 
14.นายกฤตธรรม ขาวดี 
15.นายกฤตยชญ ์ ยะเชียงคำ 
16.นางสาวกฤติญาณ ี เรียนศักดิ ์
17.นายกฤษฎา บุญหน ู
18.จ่าอากาศเอกกฤษฎา สีโสด 
19.นายกฤษฎา ใจบำรุง 
20.นายกฤษฎา ศรีพยัคฆ ์
21.นายกฤษณะ นิลเขียว 
22.นายกฤษณะ แก้วใจ 
23.นายกฤษณะ ข่มใจ 
24.นายกฤษณะ เนียมหอม 
25.นางสาวกฤษติยา บัวแก้ว 
26.นางสาวกวิสรา สิงหเทพ 
27.นายกษิดิศ เสาสุก 
28.นายก้องพิสิษฐ ์ พัฒนคิมหันต ์
29.นางสาวกัญญาณัฐ สีหมอก 
30.นางสาวกัญญารตัน ์ อินรอด 
31.นางสาวกัญญารตัน ์ อินหาดกรวด 
32.นางสาวกัญญารตัน ์ สุริยวงค ์
33.นางสาวกัณทมิา โตม ี
34.นางสาวกัลยรัตน ์ เมฆพยัพ 
35.นางสาวกัลยา บุญม ี
36.นางสาวกัลยาณ ี มะลดิิน 
37.นางสาวกาญจนส์ิตา แซ่จัง 
38.นางสาวกาญจนา งามพรม 
39.นางสาวกาญจนา สุวรรณกูล 
40.นางสาวกาญจนา หร่อยดา 
41.นางสาวกานดา สุขเกษม 
42.นางสาวกานต์ชนก ปานอ่วม 
43.นางสาวกิตติกา นาคทอง 
44.นายกิตติพงศ ์ จันทร์ศร 
45.นายกิตตภิพ เส็งสอน 
46.นายกิตตภิัฎ จอมผา 
47.นายกิตตศิักดิ ์ มะยาระ 
48.นายกิตตศิักดิ ์ มีกมล 
49.นายกิตตศิักดิ ์ บุญล้ำ 
50.นายกิติศักดิ ์ เนตรแดง 
51.นายกีรต ิ ศริิวงษ์อนันต์ 
52.นายกีรต ิ ชูช่ืน 
53.นางสาวเกตน์นภิา แดนนาเลศิ 
54.นางสาวเกวลิน วงศ์เขียน 
55.นางสาวเกศิน ี คลี่แป้ง 
56.นายขจร สุขทอง 

57.นางสาวขนิษฐา แย้มสรวล 
58.นางสาวขนิษฐา เรียงสา 
59.นายขัตตยิะ พันธ์พงษ์ 
60.นายเขมทัต สุขล้ำเลิศ 
61.นางสาวคนึงนิจ ทับทิมเงิน 
62.นายคมกฤช ทัดเที่ยง 
63.นายคมชาญ กาญจนภสูิต 
64.นายครองศักดิ ์ อุลปาทร 
65.นางสาวคันธมาล ี จันทะด ี
66.นายจตุพล แย้มจันทร ์
67.นายจตรุงค ์ ฉ่ำอินทร์ 
68.นางสาวจรยิา ส่ายพุฒ 
69.นายจรญูพันธ์ุ ชัยวัน 
70.นายจักรกฤษณ ์ ปานมาก 
71.นายจักรพันธ ์ ลื้อยอด 
72.นายจักรพันธ ์ จันทร์หอม 
73.นางสาวจันจริา แก้วกำพร้า 
74.นางสาวจันทกานต ์ บุญดล 
75.นางสาวจันทรเ์พ็ญ พินนา 
76.นางสาวจันทรเ์พ็ญ พงษ์ประไพ 
77.นางสาวจันทร์แรม อยู่ต้น 
78.นางสาวจารุกญัณ ์ แก้วมุกดา 
79.นางสาวจารุวรรณ คงมา 
80.นางสาวจารุวรรณ วรรณปะเก 
81.นางสาวจิดาภา ร่มโพธิ์ชัย 
82.นางสาวจิตราวด ี มีเจรญิ 
83.นางสาวจิตินันท์ อินจันทร์ 
84.นางสาวจิรนันท์ ฤทธิ์เดช 
85.นางสาวจิรประภา คล้ายอ้อย 
86.นางสาวจิรประภา สนธ ิ
87.นายจิรภัทร ศรีโพธ์ิ 
88.นายจิรเวช ปริสาวงศ ์
89.นางสาวจิรัชญา ปราณตี 
90.นายจิรัชญา คำเกิด 
91.นางสาวจิรัฐติิกาล เทียนสมจติร 
92.นางสาวจิราพร จับแก้ว 
93.นางสาวจิราภรณ ์ โพธิ์ทอง 
94.นายจิราย ุ น้อยเลิศ 
95.สิบเอกจริาย ุ หอมแก่นจันทร ์
96.นางสาวจีรนันท์ พลชม 
97.นางสาวจุฑาทิพย ์ ปิ่นกระจาย 
98.นางสาวจุฑานันท์ กันจ ู
99.นางสาวจุฑามณ ี ด้วงประดับ 
100.นางสาวจุฑารตัน ์ สุขเสาร ์
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101.นางสาวจุฑารตัน ์ อ่อนขจร 
102.นายจมุพล บำรุงด ี
103.นางสาวจุฬารตัน ์ นุชรอด 
104.นางสาวจุฬาลักษณ ์ ม่วงสวัสดิ ์
105.นางสาวจุฬาลักษณ ์ สังข์ศร ี
106.นางสาวเจนจิรา จีบเพ็ง 
107.นางสาวเจนจิรา พรมมา 
108.นายเจนภพ เอกอำพันธ ์
109.นายเจนวิทย ์ สุกกล้า 
110.นายเจนสุวิทย ์ อยู่ดี 
111.นางสาวเจรญิวรรณ อยู่เย็น 
112.นายเจรญิศักดิ ์ แสงโชต ิ
113.นายเจษฎา สุวรรณวงศ ์
114.สบิโทเจษฎานันท ์ เพชรชนะ 
115.นายเจษฎาวุฒิ เจนจบ 
116.นายฉลองชัย ต่ายยงค ์
117.จ่าอากาศเอกฉัตรชัย ทับเณร 
118.นางสาวฉตัรฑริกา สุดแท ้
119.นางสาวฉตัรมณ ี ลายเสือ 
120.นางสาวชญานิศ จันโท 
121.นางสาวชฎาพร จันทะคีร ี
122.นางสาวชฎาภรณ ์ ราชคมน ์
123.นางสาวชฎารัตน ์ หงอสนาม 
124.นางสาวชณาภัท สว่างเนตร 
125.นายชนะกติติ ์ สิทธ์ิศรีรงค ์
126.นายชนาวุธ รจนา 
127.นายชนินท์ กมลรตัน ์
128.นายชนุดม บัวแก้ว 
129.จ่าสิบเอกชยพล ธูปทอง 
130.นางสาวชยดุา สดใส 
131.นางสาวชลทิชา มีปิ่น 
132.นางสาวชลธิชา แก้วจัด 
133.นางสาวชลธิชา ขาวทุ่ง 
134.นางสาวชลธิชา ไทยอู่ 
135.นางสาวชลธิชา ชูช่ืน 
136.นางสาวชลธิชา สมอนาค 
137.นางสาวชลนิชา เพ็ชรภูม ี
138.นางสาวชวัลลักษณ ์ เต็งแย้ม 
139.นายชัยวัฒน์ สุขเกต ุ
140.นายชัยวัฒน์ อินเมฆ 
141.นายชัยสิทธ์ิ สุพรรณแพง 
142.นายชาญพิชญ์คูณ ใหลเจรญิโชต ิ
143.นายชาญวิทย ์ หาญไกรเขต 
144.นางสาวชุดานันท์ น่วมวัฒน ์

145.นางสาวชุติกาญจน ์ โตอุ่นเพ็ชร 
146.นางสาวชุตญิา บรรเทิงจิตต ์
147.นายชุติพงค ์ แก้วสิทธ์ิ 
148.นายไชยวัฒน์ ปลิ่นกลอง 
149.นางสาวฌาตภิา จำปา 
150.นางสาวญาณิศา สร้อยสน 
151.นายญาณุพงษ์ กรรณิกา 
152.สบิเอกฐาปนิก กุลประดิษฐ ์
153.นายณธกร วชิรดาวเรือง 
154.นางสาวณภัทร กิจอัศวไพศาล 
155.นางสาวณภสัสร ศรีคง 
156.นายณรงค์ฤทธิ ์ อินหันต์ 
157.นายณัชพล เนตรเเก้ว 
158.นางสาวณัฐกานต ์ จันทร์แย้มสงค์ 
159.นางสาวณัฐกานต ์ สังข์ยัง 
160.นางสาวณัฐกานต ์ รัตนศร ี
161.นางสาวณัฐชยา เขียวหอม 
162.นางสาวณัฐชลิกา เพิ่มพล 
163.นางสาวณัฐณิกา พงษ์บัว 
164.นางสาวณัฐณิชา ฝีปากเพราะ 
165.นางสาวณัฐนิชา เดชสกุลรัตน ์
166.นายณัฐพงษ์ โจ้นน้ำอ่าง 
167.นายณัฐพงษ์ พรมสวสัดิ ์
168.นายณัฐพงษ์ ขอบทอง 
169.นายณัฐพนธ ์ พึ่งตะกูล 
170.นายณัฐพนธ ์ ขัดสาย 
171.นายณัฐพล สุขคง 
172.นายณัฐพล สุดสวสัดิ ์
173.สบิเอกณัฐพล เพ็ชรฟัก 
174.นายณัฐพล จันทร์โชต ิ
175.นางสาวณัฐมล จี้เพ็ชร 
176.นางสาวณัฐริกา เรืองแพทย์ 
177.นายณัฐวุฒิ ฤทธิ์จีน 
178.นายณัฐวุฒิ เรือนงาม 
179.นายณัฐวุฒิ ผุดส ี
180.นายณัฐวุฒิ ลาดิษฐ 
181.นายณัฐวุฒิ พูลเกษร 
182.นายณัฐสิทธิ ์ จำรัส 
183.นางสาวณัฐสุดา กำจาย 
184.นายณัฐิวุฒิ ซุยหลวง 
185.นางสาวณิฌาภัทร รอดเที่ยง 
186.นายดนัย จันทร์สามเรือน 
187.นางสาวดรณุ ี แสงปัญญา 
188.นางสาวดวงกมล ซื่อบุญชู 
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189.นางสาวดวงกมล คชพงษ์ 
190.นางสาวดวงกมล พุฒิชาวนา 
191.นางสาวดาราวด ี คงรอด 
192.นางสาวดารณิ ี โททอง 
193.นายเดชาวัต รวยรื่น 
194.นายตติยะ งมโปร่งเบี้ย 
195.นางสาวตรีจินดา พรหมสิทธ์ิ 
196.นายถริพุทธ์ิ แย้มขจร 
197.นายทวีวัฒน ์ ทองน้อย 
198.นายทศพร ราษ ี
199.นางสาวทักษพร ช่ืนบางบ้า 
200.นางสาวทัศนยี ์ พริบไหว 
201.นายทินาคม ครุฑดลิกานันท ์
202.นายทิวากร มีบุญ 
203.นายธนกร หัดเคลือบ 
204.นายธนชิต แก้วแสง 
205.นายธนบดินทร ์ อุ้ยมาก 
206.นายธนพงษ ์ ปินะเก 
207.นายธนพล เลี่ยมขาว 
208.นายธนรัฐ ฤทธิ์ประเสริฐ 
209.นายธนวัฒน์ สถานทุง 
210.นายธนัชชา ไทยขำ 
211.นายธนากร ทำด ี
212.นายธนากร คำแก้ว 
213.นายธนากร ปานแย้ม 
214.นายธรรมรัตน ์ ทำนอง 
215.นายธรรมรัตน ์ อ่ำบางราย 
216.นางสาวธัญญา จุรัญญา 
217.นางสาวธัญพร คำทะวงค ์
218.นายธญัพิสิษฐ์ ไชยูปถัมภ ์
219.นางสาวธันยพร สุวรรณครี ี
220.นางสาวธิดารตัน ์ จันด ี
221.นายธติิพล ขอผล 
222.สบิโทธิติพัฒน์ กลีบลำดวน 
223.นายธติิวัฒน ์ สุวรรณประเสริฐ 
224.นายธรีพงษ ์ อินจันทรา 
225.นายธรีพล นราส ี
226.นายธรีภัทร ์ ชุมพลศร ี
227.นายธรีภัทร ทองหล้า 
228.นายธรีวัฒน ์ เชื้อทอง 
229.นายธรีวัฒน ์ เชียงฉ่ำ 
230.นายนครินทร ์ เอี่ยมโอน 
231.นางสาวนงนภสั เทพไกร 
232.นางสาวนงลักษณ ์ บุญช ู

233.นางสาวนนทกานต ์ ป่องทาต ุ
234.นายนพรัตน ์ สังขประเสริฐ 
235.นางสาวนพวรรณ โพธิ์อ่ิม 
236.นายนภดล หมูยา 
237.นางสาวนภัสสร พิลึก 
238.นางสาวนภาพร พุ่มบัว 
239.นายนรากร ศรีโสภณ 
240.นางสาวนรารตัน ์ แย้มทุ่ง 
241.นางสาวนรีกานต ์ อภิรักษ์นุกูลชัย 
242.นายนรุตม ์ น้อยคง 
243.นายนเรศ โมกข์ทอง 
244.นางสาวนฤพร รังเพชร 
245.นางสาวนฤภรกมล อโนดาษ 
246.นางสาวนวพร บำรุงด ี
247.นางสาวนวพร บุญสอน 
248.นางสาวนวรัตน ์ เพ็ชรราวรรณ 
249.นางสาวนัฐธิชา ชูจันทร์ 
250.นางสาวนัทธ์ชนัน ทรงคัชชะ 
251.นางสาวนัทนา ขำเน่า 
252.นางสาวนันชนา เจียมเกต ุ
253.นางสาวนันทนา คงเผื่อน 
254.นายนันทปรีชา ขาวทุ่ง 
255.นางสาวนันทวด ี ภูมิสิทธิพร 
256.นายนันทวัฒน ์ ดวงอุปะ 
257.นายนันทวัฒน ์ อมรวัฒนาพงษ ์
258.นายนันทวัฒน ์ นันทกิจ 
259.นางสาวนันทิชา โรจนนันทธาดา 
260.นางสาวนันทินี ชวนยิ้ม 
261.นางสาวนยันา สังข์ทอง 
262.นางสาวน้ำผึ้ง ศักดี 
263.นางสาวน้ำผึ้ง อินทพงษ์ 
264.นางสาวน้ำเพชร ทองดอนกลิ้ง 
265.นางสาวนิชนันท์ แยแฝง 
266.นางสาวนภิาวรรณ ช้างพันธ์ 
267.นางสาวนริัฐชา แก้วเบ้า 
268.นางสาวนรีนุช คำชวด 
269.นางสาวนุชนารถ แสงโตนด 
270.นางสาวนุชศรา โตมา 
271.นางสาวนุชศเรศ กำจัด 
272.นางสาวนุชสรา พุ่มม่วง 
273.นางสาวนรุอาซีกีม หะยีดอเลาะ 
274.นางสาวนสุบา แก้วศรีงาม 
275.นายเนติพงษ์ ภู่ขุนจำนงค์ 
276.นายบดินทร ์ ทองด้วง 
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277.นางสาวบญุญรัตน ์ พันธุ์อุ่น 
278.นางบุณยานุช ปาป้อง 
279.นางสาวบุษยา สำราญจิตร ์
280.นางสาวบุษยา คัททะมารษ ี
281.นางสาวเบญจรัตน ์ นาคนาคา 
282.นางสาวเบญจวรรณ พรามพิทักษ์ 
283.นางสาวเบญจวรรณ มิ่งขวัญ 
284.นางสาวเบญจา รุ่งโรจน ์
285.นายปฏิพัทธ์ อินไหว 
286.นายปฏิภาณ พิมพ์สีทอง 
287.นายปฏิภาณ รูปสูง 
288.นายปฏิวัต ิ สกุลเจริญพานิชย ์
289.นายปฐมพงศ ์ เลื่อนลอย 
290.นางสาวปพิชญา สิงห์รอ 
291.นางสาวปภัสสร รุกขชาติ 
292.นายประณัย ดำริสถลมารค 
293.นายประดิษฐ ์ ภู่เสือ 
294.นางสาวประภามาศ ทัศนา 
295.นายประสิทธ์ิ ทองวัน 
296.นายปรัชญา ถิ่นแปง 
297.นางสาวปรารถนา พูนลาภเดชา 
298.นางสาวปริชาด ตุ้ยหล้า 
299.นางสาวปริญาพร อินทร์แสง 
300.นางสาวปรณิดา สุคนธ์เท่ียง 
301.นางสาวปรณิดา ศรีดามา 
302.นายปวริศ พ่วงเฟื่อง 
303.นางสาวปญัจนา จรล ี
304.นายปณัชญา สิงหเดช 
305.นางสาวปัทมพร บุญลอย 
306.นางสาวปัทมา แซ่จง 
307.นางสาวปานทิพย ์ กอพงษ์ 
308.นางสาวปานิสา อินต๊ะปวง 
309.นางสาวปาริฉัตร ทองช้อย 
310.นางสาวปาริฉัตร แสงเงิน 
311.นางสาวปาริชาต ิ คงสังคะ 
312.นายปติ ิ จำปาแดง 
313.นางสาวปยิะฉัฏฏ ์ จันทร์ขวาง 
314.นายปยิะณัฐ หงษ์บินโบก 
315.นางสาวปยิะธิดา สุดม ี
316.นายปยิะพรรณ ตุงใย 
317.นางสาวปยิะมาศ ป้อมกระสันต ์
318.นางสาวเปมิกา สวนสอน 
319.นางสาวผกามาศ รักเรือง 
320.นางสาวผกามาศ มากม ี

321.นายพงศกร ชมสวน 
322.นายพงศธร นุภาพ 
323.นายพงศ์ภคั แจ้งสว่าง 
324.นายพงษ์พิพัฒน์ เพ็ชรสะอาด 
325.นายพงษ์ศักดิ ์ มาเทียน 
326.นายพงษ์ศักดิ ์ บุญสุข 
327.นายพชร ปชาธนไพศาล 
328.นายพชรพล เภาอ่อน 
329.นางสาวพนดิา สีทอง 
330.นางสาวพนดิา ดิษสวน 
331.นายพรชัย ขำจุ้ย 
332.นางสาวพรนภา บุปผา 
333.นางสาวพรนภา ขำพันธ ์
334.นางสาวพรนัชชา รังเพ็ชร 
335.นางสาวพรประดับ ฟองน้ำ 
336.นางสาวพรพิมล พันมา 
337.นางสาวพรพิมล ภารังกูล 
338.นางสาวพรรณทิพา จันทร์เม้า 
339.นางสาวพรรณิดา บวบหอม 
340.นางสาวพวงผกา โมด ี
341.นางสาวพัชญา อินจันทรา 
342.นายพัชรนนท ์ พรมมาพงษ ์
343.นายพัชระ อิ่มชม 
344.นางสาวพัชรา เนียมจิตร 
345.นางสาวพัชรดิา จันตูม 
346.นางสาวพัชร ี มั่นเขตกิจ 
347.นางสาวพัทธมณฑ ์ ผ่องใส 
348.นายพันธกานต ์ เอมชาวนา 
349.นางสาวพิชญาภัค บุญสิงห ์
350.นายพิชัย ขำในเมือง 
351.นางสาวพิภัทรา กำมา 
352.นางสาวพิมพ์นิภา วันรักชาติ 
353.นางสาวพิมพ์ลัดดา ใจปินตา 
354.นางสาวพิมพ์วิภา อินทนาชัย 
355.นางสาวพิยดา สายทอง 
356.นายพิษณ ุ คงชนะ 
357.นายพิษณ ุ บุญสอน 
358.นายพรีพล กรรณิการ ์
359.นายพรีวิชญ ์ เหมะสุทธินันท์ 
360.นางสาวเพ็ชชรี เปรมกมล 
361.นางสาวเพ็ญนภา หลำเมฆ 
362.นางสาวแพรวนภา เปียใส 
363.นางสาวแพรวพรรณ โฉมพุ่ม 
364.นางสาวภฤศรา พัฒนเจริญ 

หน้า 148 



 

                                                             คู่มือฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบตัร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ 
                                                                                           มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม    
 

365.นายภัทรคม มั่นคง 
366.นายภัทรธร กรแก้ว 
367.นายภัทรพงศ ์ พูนลาภ 
368.นายภัทรพล เกิดหลำ 
369.นางสาวภัทราภรณ ์ ดวงอำไพ 
370.นางสาวภัทราภรณ ์ ศรีสวสัดิ ์
371.นางสาวภัสสร เฮือนทา 
372.นายภาคภมู ิ จอยวงษ ์
373.นายภาณ ุ พิณนุรส 
374.นายภานุวัฒน์ ชูชลา 
375.นายภานุวัฒน์ คำโย 
376.นางสาวภิญญดา แท่งทอง 
377.นายภิญโญยศ เอี่ยมสอาด 
378.นายภุชานันท ์ กลางวงษ ์
379.นายภูวดล โพธิ์เรือง 
380.นายมงคล อ่อนปัสสา 
381.นางสาวมณฑิรา บัวคำ 
382.นางสาวมณธริา อยู่พ่วง 
383.นางสาวมณรีัตน ์ มูลสง 
384.นางสาวมณรีัตน ์ ศิริวัตร 
385.นายมนัส พัทธนสาร 
386.นายมนัสศักดิ ์ สุขใส 
387.นางสาวมัสรินทร ์ รินลา 
388.สบิเอกมาฆสิทธ แสงเทียน 
389.นางสาวมานัสษา คำเนียม 
390.นางสาวมาริศรา โพธิ์อ่อง 
391.นางสาวมาริษา ตรงต่อกิจ 
392.นางสาวมารสิา วันแก้ว 
393.นางสาวมาลยัทิพย ์ โกริน 
394.นางสาวมินทรา น้อยวัด 
395.นางสาวเมญาว ี กุลคง 
396.นางสาวเมทินี โตรด 
397.นายเมธัส มาน้อย 
398.นายเมธัส สัยทัศน ์
399.นางสาวเมริน เนติวงษ ์
400.นายรณชัย ลักขเมฆ 
401.นายรพีชัย ลอยเจริญ 
402.นางสาวรมย์ชล ี อินไชย 
403.นางสาวระติมล ทิพโสต 
404.นางสาวรังสิมา พินนัตศักดา 
405.นางสาวรัชภรณ ์ อ่อนสมบูรณ ์
406.นางสาวรัญธิชา ต่ายชาวนา 
407.นายรัฐกิจ วงษ์ซีวะสกุล 
408.สบิเอกรัฐภูม ิ มีศิร ิ

409.นายรัตกรพล ระวีวัฒน์ 
410.นางสาวรัตติกานต ์ ทองพูล 
411.นางสาวรัตติยาภรณ ์ จักษุฤทธ์ิ 
412.จ่าอากาศโทรัตนต์รยั รอบช่องหวัด 
413.นางสาวรัตนต์ิกานต ์ อินทร์สุข 
414.นางสาวรัตนพร วังคีรี 
415.นายรัตนภูม ิ วิเชียรไพศาล 
416.นางสาวรัตนาภรณ ์ แสนเผือก 
417.นางสาวรัตนาภรณ ์ วงค์สวรรค ์
418.นายราชดำเนิน กุลช ี
419.นางสาวรุ่งทิวา บุตรบุญ 
420.นางสาวรุ่งทิวา บุญทั่ง 
421.นางสาวรุ่งนภา บุญม ี
422.นางสาวรุจิรา สยุมพร 
423.นางสาวรุจีรา หมูยา 
424.นางสาวเรณุมาศ เพ็ชรทอง 
425.นางสาวเรณ ู ไกรสาริบาล 
426.นายเรวัช ภู่กันฑ ์
427.นายเรวัตร วุฑฒยากร 
428.สบิเอกฤทธิรงค ์ พิศมร 
429.นางสาวลลติา จ้อยสุดใจ 
430.นายเลิศลักษณ ์ จันทร์รักษ์ 
431.นายวชิรวิทย ์ คำหุม 
432.นายวชิรวิทย ์ จางวางคง 
433.นายวชิราวุธ ล่าชัย 
434.นางสาววนดิา วิชระโภชน ์
435.นางสาววรกมล พ่วงผล 
436.นายวรท พรมมาอินทร ์
437.นางสาววรพิชชา อุดม 
438.นางสาววรรณกานต ์ นามดวง 
439.นางสาววรรณพร ทองดี 
440.นางสาววรรณภา คุ้ยแคะ 
441.นางสาววรรณภา ท่าชัย 
442.นางสาววรรณวิฉัตร เทศกุล 
443.นายวรสันต ์ กล่ำฉว ี
444.นางสาววรัญญา กล้าหาญ 
445.นางสาววราภรณ ์ สมพงษ ์
446.นางสาววราภรณ ์ ศรีวราพงศ ์
447.นางสาววราภรณ ์ เทพวงค์ 
448.นายวราวุฒ อ่องเภา 
449.นางสาววริศรา สาดสินแก้ว 
450.นางสาววรุณยุภา คงมาก 
451.นายวรุตม ์ ไชยเทศ 
452.นางสาววสุนันท์ จุลกะ 
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453.นายวัชระ รำพึงกิจ 
454.นายวัชระ เผือกชาวนา 
455.นายวัชระ เบ้าม ี
456.นายวัชรา นามวงษ ์
457.นายวัฒนพล พุทธศรี 
458.นายวัฒนา สนิทกูล 
459.นายวันเฉลิม ลิมปนารมณ ์
460.นางสาววันนสิาข ์ นุ่มเกลี้ยง 
461.นางสาววันวสิา เหมือนรอดด ี
462.นางสาววันวสิาข ์ อ่องกลิ่น 
463.นางสาววารินทร ์ ทัศนะ 
464.นางสาววารีรตัน ์ คงโนนกอก 
465.นางสาววารุณ ี เยี่ยมสุวรรณ 
466.นางสาววาสนา ปลัดตา 
467.นางสาววาสนา สิงห์เรือง 
468.นายวิจติร สายต่างใจ 
469.นายวิจติรศลิป ์ อภิรมย ์
470.นายวิชชากร รุ่งเรือง 
471.พันจ่าอากาศตรีวิชัย หมอวงค ์
472.นายวเิชียร รู้ธรรม 
473.นายวิทยา จันทร์ปัญญา 
474.นางสาววิภารตัน ์ สร้อยแสง 
475.นางสาววิภาวัส ฤทธิรอน 
476.นางสาววิภาว ี ฤทธิรอน 
477.นางสาววิภาว ี บัวแก้ว 
478.นางสาววิลาวัลย ์ มิ่งขวัญ 
479.นายวิศรุต แก้ววัน 
480.นายวิศิษฎ ์ บัวทอง 
481.นายวสิันติชัย อัศจรรย ์
482.นายวรีพล ประมลูวงษ ์
483.นายวรียุทธ บุตรลพ 
484.นายวุฒิชัย จันทร์รักษ์ 
485.นางสาวศนิอร น้อยใจดี 
486.นายศรณรงค ์ ฤกษ์บำเพ็ญ 
487.นางสาวศรัญญา แสงมณ ี
488.นางสาวศรณัยา ก้อนจันต๊ะ 
489.นายศรายุทธ บัวทอง 
490.นางสาวศรินยา โพธิ์ศร ี
491.นางสาวศรีอำพร ชูกำลัง 
492.นางสาวศศิณัฐ บำเรอวงศ ์
493.นางสาวศศิธร แสงมณ ี
494.นางสาวศศิธร ปิ่นดอนทอง 
495.นางสาวศศิประภา ศรีสวสัดิ ์
496.นางสาวศศิมาพร เทศเพ็ง 

497.นางสาวศศิวิมล จันทรเทพ 
498.นายศักดิ์ดา เต่าเล็ก 
499.นายศาตนันทน์ ครุธทิน 
500.นางสาวศิรดา หมกทอง 
501.นางสาวศิริชาพร แย้มสาหร่าย 
502.นางสาวศิริญาภรณ ์ เมโรนติ 
503.นายศริิพงษ ์ รอดมาก 
504.นางสาวศิริพร พันสิงห์ 
505.นางสาวศิริยุพา ภูริวัตร 
506.นางสาวศิริรตัน ์ ชาวห้วยหมาก 
507.นางสาวศิริลักษณ ์ มั่นหมาย 
508.นางสาวศิริลักษณ ์ เพ็ชพริก 
509.นางสาวศิริวรรณ เกวิโก 
510.นางสาวศิริวรรณ บุญกอ 
511.นางสาวศิริวิมล เขียวมณ ี
512.นางสาวศิโรรัตน ์ เสนา 
513.นายศิวะ ทิพวัน 
514.นางสาวศุจีภรณ ์ ฉิมสุด 
515.นายศภุชัย สุวรรณกิจ 
516.สบิเอกศุภณัฐ ศุภวาร 
517.นางสาวศุภนิจ โตสุข 
518.นายศภุสณัห ์ รอดเจริญ 
519.นางสาวศุภากร คงอยู่เย็น 
520.จ่าอากาศโทสกล ธิปัญโย 
521.นายสถาพร แพงชัยภูมิ 
522.นายสนธยา พลอยเลิศ 
523.นายสมชาย ดีสุทธิ 
524.นายสมภพ ยิ้มเเยม้ 
525.นายสมรักษ์ จันทวงศ ์
526.นายสมรักษ์ คมสัน 
527.นายสรชา เกิดชัง 
528.นายสรวิศ แย้มปั้น 
529.นางสาวสรญัญา ประชา 
530.นางสาวสรญัรตัน ์ เศษสูงเนิน 
531.นางสาวสราล ี เกตุเพชร 
532.นางสาวสโรชา จันด ี
533.นายสหรัฐ ทองมีมา 
534.นายสันต ิ สุวรรณสุข 
535.นางสาวสาวิกา การะเกต ุ
536.นายสิทธินนท์ ธิคุณ 
537.นายสิทธิพงษ ์ อู่ตุ้ม 
538.นายสิทธิเสก คงประสพ 
539.นางสาวสิราวรรณ แบงขุนทด 
540.นางสาวสิรญิากร เด็ดขาด 
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541.นางสาวสิรินภา พัฒน์แก้ว 
542.นางสาวสิรินภา ช้างงาม 
543.นายสิรภิาพ แป้นปาน 
544.นางสาวสิรยิากร จันดา 
545.นายสิริวงค ์ สนนิ่ม 
546.นายสืบพิทักษ ์ ปานหมอก 
547.นางสาวสุกัญญา ครีบผา 
548.นางสาวสุกัญญา ดำนงค ์
549.นางสาวสุกัญญา พรมดวง 
550.นางสาวสุกัญญา สอดตา 
551.นางสาวสุคนธ์ทิพย ์ ดีมิตร 
552.นางสาวสุจิตรา ศรียางนอก 
553.นางสาวสุจิตรา สอสะอาด 
554.นางสาวสุจิตรา สิทธิเจรญิ 
555.นางสาวสุชาดา สุขสงค ์
556.นางสาวสุชานาถ มหานนท ์
557.นางสาวสุฑารัตน ์ เครืออยู ่
558.นางสาวสณุิสา อยู่รอด 
559.นางสาวสุดาภรณ ์ สังข์น้อย 
560.นางสาวสุดารัตน ์ ทรัพย์เพชร 
561.นางสาวสุดารัตน ์ หงษ์คำ 
562.นางสาวสุตญิา สุรเดช 
563.นายสุทธิพร เบิกบาน 
564.สบิโทสุทธิพร รวบยอด 
565.นายสุทธิภักร ชิงชัย 
566.นางสาวสุธัญญา เฟื่องพันธ์ 
567.นางสาวสุธาวัลย ์ ยอดสุทธิ 
568.นางสาวสุธิตา เมฆสุข 
569.นางสาวสุนันทา เคียนถา 
570.นางสาวสุนันยา ขวัญเมือง 
571.นางสาวสุนิตา ชาญณรงค ์
572.นางสาวสุนิสา จุลพันธ ์
573.นางสาวสุนิสา ลำโนร ี
574.นายสุประวีณ ์ โชติปัญญาชีพ 
575.นายสุพจน์ บุษยา 
576.นางสาวสุพรรษา สุดครบ 
577.นางสาวสุพรรษา ฉิมศร ี
578.นางสาวสุพรรษา รักติบูล 
579.นางสาวสุพัตรา ปัญญาด ี
580.นางสาวสุพัตรา ขุนพรม 
581.นางสาวสุพัตรา กลิ่นหอม 
582.นางสาวสุภาการ ผังมาล ี
583.นางสาวสุภาพร สำร ี
584.นางสาวสุภาภรณ ์ ศิริเทพ 

585.นางสาวสุภาภรณ ์ ภู่ต้นหยง 
586.นางสาวสุมน เมืองแก้ว 
587.นายสุเมธ กลมเกลี้ยง 
588.นางสาวสุรวด ี นาเคน 
589.นายสุรสิทธ์ิ กองแสนแก้ว 
590.นางสาวสุรญัธนา จิตต์รำพึง 
591.นางสาวสุรตัน ์ คงแสง 
592.นางสาวสุวนันท ์ คำสังวาลย ์
593.นางสาวเสาวภา สิงห์ลอ 
594.นางสาวเสาวภา สิงห์ลอ 
595.นางสาวเสาวลักษณ ์ แสงทอง 
596.นางสาวเสาวลักษณ ์ นาคคูณ 
597.นางสาวเสาวลักษณ ์ บ่อสิน 
598.นายโสภณ เพ็ญสมบัต ิ
599.นางสาวโสรยา เลาปรากด 
600.นายหริญลักษมณ ์ สอนทุ่ง 
601.นายหริัญ เชาวภัคพล 
602.นายเหนือเมฆ ชาววิวัฒน์ 
603.นายอดิพงศ์ ร้อยกรอง 
604.นางสาวอทิตยา มากพา 
605.สบิโทอนันต ์ ทองคำ 
606.นายอนุวัฒน ์ บุญยิ้ม 
607.นายอภิชาต ิ อัสถ ิ
608.นายอภิโชต ิ สัตยประกอบ 
609.นางสาวอภิญญา คำเชิด 
610.นางสาวอภิญญา เดชทวีโชต ิ
611.นายอภิเดช แก่นโงน 
612.นางสาวอภิสรา บุญลา 
613.นายอภิสิทธ์ิ มาตตา 
614.สบิเอกอภิสิทธ์ิ พึ่งชู 
615.นางสาวอมรรตัน ์ ทองเบื้อง 
616.นางสาวอรญา เภาบัว 
617.นางสาวอรทัย วงกรต 
618.นางสาวอรทัย พระวงศ ์
619.นางสาวอรพรรณ บัวทอง 
620.นางสาวอรยา สิงสาร 
621.นายอริยะ งามบุญแถม 
622.นางสาวอริสรา ทาสา 
623.นางสาวอรุณรุ่ง สงวนวงศ์วิจิตร 
624.นายอลงกรณ ์ อิ้มอนงค์ 
625.นายอลงกรณ ์ สังข์บัวแก้ว 
626.นางสาวอลิษา เกตุวังแดง 
627.นางสาวอลิสา คำภู ่
628.นางสาวอลิสา ยาท้วม 
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629.นางสาวอัครชา กรุพิมาย 
630.นางสาวอังคณา แสงฟ้าเลื่อน 
631.นางสาวอัจฉรา สุดใจ 
632.นางสาวอัจฉราพร ประทุมมาท 
633.นางสาวอัญธิกานต ์ เหมือนยา 
634.นางสาวอัทธนีย ์ จุ้ยเสือ 
635.นางสาวอันธิกา ปั่นเกิด 
636.นางสาวอัมพวัน เดือนเด่น 
637.นายอัษฎาวุธ ด้วงวิเศษ 
638.นายอัษฎาวุธ เรืองศิร ิ
639.นางสาวอาทติยา บำเพ็ญพันธ์ 
640.นางสาวอาทติยา แจ่มใส 

641.นางสาวอาธติิยา ชุมสาย 
642.นายอานุภาพ จันทร์เสน่ห ์
643.จ่าอากาศเอกอารักษ์ ศรีบูจันด ี
644.นางสาวอาริสา ฤทธิ์มนตร ี
645.นางสาวอารียา รอดขาว 
646.นายอิทธ ิ เพชรพันธ ์
647.นางสาวอิสริยาภรณ ์ ศรีเมือง 
648.นายอุกฤษฏ ์ ศักดิ์ชัชวาล 
649.นายอดุมศักดิ ์ อาจวิชัย 
650.นายเอกพล นิยม 
651.นางสาวเอมมิกา ซ้ายงาม 

 
         ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต 

 
 

ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต   เกียรตินิยมอันดบัหนึ่ง 

1.นางสาวกนกอร มากม ี
2.นางสาวจริยาณ ี จักรแก้ว 
3.นางสาวชลธิชา พานิชสรรพ ์
4.จ่าสิบโทชัยเดช แสงดารา 
5.นายชาตร ี สอนเทศ 
6.นางสาวชุตมิน น่วมหนอม 
7.นายณัฏฐกิตต ์ วัฒนวานิชย์ 
8.จ่าสิบตรีธรีพงศ์ มะโนอินทร ์
9.สิบเอกนพดล ปานนา 
10.นางสาวนารรีัตน ์ รักยิ้ม 

11.นางสาวเบญจมาภรณ ์ ทาแจ่ม 
12.นายพชรภณ บัวขาว 
13.นางสาวภัทรวด ี กลิ่นหอม 
14.นางสาวมนทิยา เขียวคล้าย 
15.นางสาวรุ่งทิพย ์ ใสสอาด 
16.จ่าสิบโทรุ่งนิรันดร ์ กันธาทิพย์ 
17.นางสาววราภรณ ์ รัตนวงค ์
18.นางสาวสริิจรณิ อินทร์ยัง 
19.นายอนุกูล พิเศษฤทธ์ิ 
20.สิบตำรวจตรีอรณุ เนตรสว่าง 

 

ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต   เกียรตินิยมอันดบัสอง 

1.นางสาวกนกวรรณ เปรมปร ี
2.นายกิตติชัย จันทา 
3.นางสาวเกวรินทร ์ ภาชีเชาว ์
4.นางสาวทัดดาว ดวงใจ 
5.นางสาวนุชนารถ ศรีเดช 
6.นางสาวพรสุพพัต เกิดศร ี
7.นางสาวเมลสิสา แพงเพชร 
8.นางสาวรวีวรรณ ศรแก้ว 
9.นางสาวรัตน์มณ ี ธงไชย 
10.นางสาวรุ้งดาว มีเรือง 
11.นางสาววรรณสิา วานิชวรรณ 

12.นางสาววราภรณ ์ สุรำไพ 
13.นางสาววริยา สิงหะกุลชร 
14.จ่าสิบตรีวันพิชิต นิระโทษะ 
15.นางสาวศรสีุดา ทุเรียนไธสง 
16.เรืออากาศโทสกล จิระธนเมธี 
17.สิบตรีสันทัด อิ่มเอิบ 
18.นางสาวสุนานันท์ โป๊ะขุนทอง 
19.นางสาวหนึ่งฤทัย โง้วประดิษฐ 
20.นายอนิรุทธ์ ตรีเมฆ 
21.นายอรรถชัย อาบสา 
22.นางสาวอินทร์ธิรา ด้วงลอย 
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ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต 
 

1.นางสาวกมลชนก สีคำ 
2.นางสาวกรรณิกา รอดเป้า 
3.นางสาวกรรณิการ ์ สุ่มนาค 
4.นางสาวกรรณิการ ์ สมพิมเสน 
5.นายกฤตเมธ วิมาลา 
6.นายกฤติพงษ ์ จำปาทอง 
7.นายกฤษฎา เลือดไทย 
8.นายกฤษฎา เทียนบุตร 
9.นายกฤษณ ด้วงฟู 
10.นายกฤษณะ สิงห์สง่า 
11.สิบตำรวจโทกฤษดา มั่นประสงค ์
12.นางสาวกวินทรา นนทโคตร 
13.นายกษิดิศ สร้อยมุข 
14.นางสาวกัญญารตัน ์ เพ็ชรรัตน ์
15.นายกันตพงษ ์ แต่งส ี
16.นายกันธรากร ศรีข่าย 
17.นางสาวกัลยรัตน ์ บ่อทอง 
18.นางสาวกัลยรัตน ์ สีเหลือง 
19.นางสาวกาญจนา เหลื่อมเพชร 
20.นางสาวกาญจนา ทองไสว 
21.นางสาวกาญจนา แก้วประเสริฐ 
22.นางสาวกาณต์มณ ี ส่งเมา 
23.นายกิตติชัย บัวขาว 
24.นายกิตติทตั เกตุไชยศร ี
25.นายกิตติพศ นาคเจือทอง 
26.นายกุลธร บุญเตมิ 
27.นายเกริกเกียรต ิ แย้มทัศน ์
28.นางสาวเกวลิน ภูมิด ี
29.นายโกมลเมฆ โกมินทร ์
30.นางสาวขนิษฐา ก้อนคง 
31.นางสาวขนิษฐา แจ่มอยู ่
32.นางสาวขวัญฤด ี ห้าวสาย 
33.นายจตรุเมธ มุ่นเชย 
34.พันจ่าอากาศตรีจอมดลิก กระต่ายจันทร ์
35.นายจักรพงศ ์ หรุ่นขำ 
36.นายจักรายุทธ มันพร้าว 
37.นางสาวจันทิมา ช่ืนจิตร ์
38.นางสาวจันทิมา พูลทอง 
39.นายจารปุกรณ ์ ไชยวงศ์ 

40.นางสาวจิฑาภรณ ์ เจ็ดกริช 
41.นายจณิณวัตร เจี่ยตระกูล 
42.นางสาวจิดาภา แก้วกลิ่น 
43.นางสาวจินตหรา เสือมั่น 
44.นายจิรพัฒน ์ สังข์ทอง 
45.สิบตำรวจเอกจริวัฒน ์ เรืองโชต ิ
46.นางสาวจิรัชยา วงษ์มนิตร 
47.นางสาวจิรฏัฐิพร ทองอินทร์ 
48.นางสาวจิราพร จุ้ยคง 
49.นางสาวจิราภรณ ์ พรมรัตน ์
50.นางสาวจิราภา คุ้มภัย 
51.นายจิราย ุ แพรแก้ว 
52.นายจีรพงษ ์ ศรีทอง 
53.นายจีรวัฒน ์ แก้วประเสริฐ 
54.นางสาวจุฑามาศ จันทร์เทศ 
55.นางสาวจุรภีรณ ์ ฮุยเขียว 
56.จ่าอากาศเอกเจตนิพัทธ์ ใจคำ 
57.นางสาวเจนจริา จองป้อ 
58.นายเจษฎา ปลัดม้า 
59.นางสาวเจษฎาภรณ ์ รัตนะ 
60.นายฉลอง สังเที่ยง 
61.นางสาวฉัตริกา อินทร์ภักด ี
62.นายเฉลิมพล เคลือบมาก 
63.นางสาวชนนิกานต ์ เหงี่ยมใย 
64.นางสาวชนนิกานต ์ อินทร์สุข 
65.นายชนวิทย์ สนสสีัตย ์
66.นายชนะภัย มั่นคง 
67.นายชนาธิป บุญเลศิ 
68.นางสาวชมพูนุช ชาวพิจิตร 
69.นายชยรพ วัฒนาทรัพย์เกษม 
70.นางสาวชลธิชา ตาส ี
71.จ่าอากาศเอกชลวัฒน ์ ประดิษฐศริิผล 
72.นางสาวชลิตา คงเมืองคำ 
73.นายชัยวัฒน์ นันทิใจ 
74.นายชาญยุทธ อุดชาชน 
75.นายชาญวิทย ์ แก้วกก 
76.นางสาวชิดชนก หลวงพระบาง 
77.นางสาวชุติพร คำจันทร ์
78.นายชุติวัต บุญจันทร ์
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79.นายชูชีพ อยู่แบน 
80.นางสาวญาณิกา จันทร์ชัยภูม ิ
81.นางสาวญาดา เอื้องสุวรรณ ์
82.นายฐิติเดช จตุมาศ 
83.นางสาวฐิติพร สุวรรณทอง 
84.นางสาวฐิติมา หมีใจ 
85.นายณฐพงศ ์ วัฒนวงศ์ไพบูลย ์
86.นางสาวณัฐกานต ์ ชิดดี 
87.สิบตรีณัฐดนัย วีระพงษ์สุชาต ิ
88.นางสาวณัฐธิกา พุ่มสด 
89.นางสาวณัฐธดิา สีหะวงษ์ 
90.นายณัฐนนท ์ จันต๊ะวงค ์
91.นายณัฐนันท ์ คำวงค์วาลย ์
92.นางสาวณัฐนันท์ อ่อนนุ่ม 
93.นายณัฐพงศ ์ มีแสง 
94.นายณัฐพงศ ์ ทวีรัตน ์
95.จ่าสิบตรณีัฐพงศ์ น่วมด ี
96.นายณัฐพงษ ์ มีมาก 
97.สิบโทณัฐพงษ ์ พัฒนา 
98.นายณัฐพงษ ์ สุขอ่ิม 
99.นางสาวณัฐพร เล็กแจ้ง 
100.นางสาวณัฐพร พูลช ู
101.นายณัฐวุฒิ ถนอมวงค์ 
102.นายณัฐวุธ ศรีสวสัดิ ์
103.นางสาวณัฐสิน ี บุญขำ 
104.นางสาวดวงกมล แสงอ่วม 
105.นายดำรงค์ชัย หยวกยง 
106.นายดิษ คล่องสำรวจ 
107.นายเดชดนัย เมฆพงษ์ไพจิตร 
108.นายเดชาวัต พูลศิร ิ
109.นางสาวตชานัน ผูกพันธ ์
110.นายต่อศักดิ ์ ทองเกลี้ยง 
111.นายตันติกร บางสี 
112.นายเต็มวุฒ ิ มั่นเขตวิทย ์
113.นางสาวเตือนตา วงษ์ภูมิ 
114.สบิเอกถิราย ุ พึ่งสุข 
115.นายทนงศักดิ ์ โง้วตระกลู 
116.นายทวีศักดิ ์ แสงโชต ิ
117.นายทศพร ประทับใจ 
118.นายทศวรรษ แสนจันทร ์
119.นายทักษณิ จำปาศร ี
120.นางสาวทัดดาว ช่างเจรจา 
121.นายเทพพิทักษ์ มากล้น 
122.นายธนกร บางบุญ 

123.สบิโทธนกร สอนแก้ว 
124.นางสาวธนภรณ ์ ประเทศ 
125.นางสาวธนภรณ ์ ศรีช้าง 
126.นายธนภัทร ทองพันช่าง 
127.นายธนวรรธณ ์ เอี่ยมมา 
128.นางสาวธนญัชนก ธรรมสูตร 
129.นางสาวธนิษฐา มะยมหิน 
130.พันจ่าอากาศเอกธวัชชัย กุลาชัย 
131.นางสาวธัญกร คำฟัก 
132.นางสาวธัญชนก คำด ี
133.นางสาวธัญญารัตน ์ แก้วนึก 
134.นางสาวธัญลักษณ ์ บุญสิงห ์
135.นางสาวธิดารตัน ์ ฟักโม 
136.นายธติิสรรค ์ ชูศรีโฉม 
137.นายธรีพงษ ์ ตราช่ืนต้อง 
138.นายธรีภัทร ปรักมาส 
139.นายธรีศักดิ ์ กันสุข 
140.สบิโทธีระพันธ์ บุญพิมพ ์
141.นางสาวนทีกานต ์ โพธิ์น้อย 
142.นายนพกร อนุเวท ี
143.นายนพเกา้ นิลทอง 
144.นายนพดล ดีไทย 
145.นางสาวนพรัตน ์ ปานยิ้ม 
146.นายนพรัตน ์ บุญสนอง 
147.นางสาวนภัสสร ครุฑบัว 
148.นางสาวนรีวรรณ พรมม ี
149.สบิเอกนฤพนธ ์ วรรณโสภา 
150.นางสาวนฤมล อ้นมั่น 
151.นางสาวนวพรรณ เนตรบตุร 
152.นางสาวนัชชา สิงเกิด 
153.นางสาวนัชชา ยิ้มศร ี
154.นางสาวนัชราวรรณ แสงสร้อย 
155.นางสาวนัฐกฤษตา พัฒนา 
156.นางสาวนัทธมน แก้วคง 
157.นางสาวนัทมล ทุ้ยแป 
158.นางสาวนยัน์ปพร บุตรภา 
159.นางสาวนยัน์ปพร เมฆพรรณโอภาส 
160.นางสาวนาตยา มูลชาต ิ
161.นางสาวน้ำทิพย ์ เงินกลม 
162.นายนิทัศน ์ คชมาส 
163.นางสาวนริชา ประโลม 
164.นายนริันดร ์ คะระนันท์ 
165.นายนริุช บัวแก้ว 
166.นางสาวนศิารัตน ์ ปัดใจ 
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167.นางสาวนศิารัตน ์ แป้งอ่อน 
168.นางสาวนุชจรีย ์ มันพร้าว 
169.นายเนติพงษ ์ พรสุทธิพันธุ ์
170.นางสาวบณัฑติา มาลัย 
171.นายบญุพิทักษ ์ คุ้มคูณ 
172.นายบญุเสริม บุญศร ี
173.นายบลุากร จันทร์วังโปร่ง 
174.นางสาวบุษยา สุขสวัสดิ ์
175.นางสาวเบญจพรรณ บุญพยอม 
176.นางสาวเบญจวรรณ นิ่มนวล 
177.นางสาวปฏิญญา สุทธิหล่อ 
178.สบิเอกปฏิพัทธ์ สิงห์แก้วสืบ 
179.สบิเอกปฐมพงศ ์ เพ็ชร์เวียง 
180.สบิเอกปณิธาน เรืองเจรญิ 
181.นางสาวปทุมพร เรืองมณ ี
182.นางสาวปนัดดา พวงบานช่ืน 
183.นางสาวประภาพร ทรัพย์ประเสริฐ 
184.นายปรัชญ์จริา ขุมเพ็ชร 
185.นางสาวปรางค์ทิพย ์ ธิเสนา 
186.นางสาวปรางทิพย ์ สุขจิตร 
187.นายปริกรณ ์ นระศร ี
188.นางสาวปริชาต ิ คล้ายแจม่ 
189.จ่าอากาศเอกปรญิญา แม่นรัตน ์
190.นายปริญฤทธิ ์ ภู่คำม ี
191.นายปรีชา เหลี่ยมไทย 
192.นางสาวปรียา กันทะนิด 
193.นางสาวปวีณา นาคม ี
194.นางสาวปวีณา ทิศวงศ ์
195.นางสาวปาณสิรา นาทิพย ์
196.นางสาวปาติมา สิงห์คำ 
197.นางสาวปานทิพย ์ อินทรภาษิต 
198.นางสาวปาลิตา แก้วเข้ม 
199.นางสาวปยินุช เจริญสุข 
200.นางสาวปยิพร ประสมทรัพย ์
201.นางสาวปยิรัตน ์ อินทร์เอี่ยม 
202.นายปยิะณัฐ ศักดิ์สิงห ์
203.นางสาวปยิะธิดา โพธิ์ทอง 
204.นายพงฎ์พันธ์ุ แสงสว่าง 
205.นายพงศกร แก้วแดง 
206.นายพงศกร ยอดฉัตร 
207.นายพงศกร แสงสุภา 
208.นายพงศธร พุทธจร 
209.พันจ่าอากาศโทพงศธร บุญเลศิ 
210.นายพงษกร ทิบลิน 

211.นางสาวพชรพร ทองสัมฤทธ์ิ 
212.นางสาวพรทิพย ์ ชุ่มกลัด 
213.นางสาวพรรณนิภา ทรงศิร ิ
214.นางสาวพรรณพร เชื้อวรสถิตย ์
215.นางสาวพรวิไล ธรรมดา 
216.สบิเอกพลช สุวรรณกิจ 
217.นายพศตุม ์ จ้งจันศร ี
218.สบิตรีพันธสิร ิ ปาลิวนิช 
219.สบิเอกพิเชษฐ์ เชื้อมั่น 
220.นางสาวพิมพ์นารา เทียนป้อม 
221.นางสาวพิมพ์วรีย ์ ยนต์อินทร ์
222.นางสาวพิมลวรรณ บุญเพชร 
223.นายพริิยพงศ ์ เคยเห็น 
224.นายพริิยพัชร ์ เคยเห็น 
225.นางสาวพิไลวรรณ ญาณปญัญา 
226.สบิโทพิษณ ุ บูรณะ 
227.นายพิษณ ุ จันทร์ทอง 
228.นายพรีดนย ์ โสมนสัแสง 
229.นายพรีพันธ ์ จันทร์เกษร 
230.นายพรีะพล ทารัตน ์
231.นางสาวพุทธธิดา รวมผล 
232.นางสาวไพลิน เตชะเตย่ 
233.นายภณธรณ รัตนา 
234.นายภพสรรค ์ เสลารัตน ์
235.นางสาวภรณ์สวรรค ์ ทองนึก 
236.จ่าอากาศเอกภวณัฐ หน่อแก้ว 
237.นายภัทรชนน เงินนา 
238.นางสาวภัทรนันท ์ สุขเครือเกิด 
239.นายภัทรพล ขำพวง 
240.นายภัทรพล ใจกาวิน 
241.จ่าอากาศโทภัทร์พสิุทธ์ิ เยาวรัตน ์
242.นางสาวภัทรวด ี บุญศิร ิ
243.นางสาวภัทราพร ภู่จีน 
244.นางสาวภัทราวด ี สีตลาภินันท์ 
245.นายภาคิน ไทยศร ี
246.จ่าสิบเอกภาคีนัย กัญแก้ว 
247.นายภาณุพงศ์ โต๊ะทอง 
248.นางสาวภาณุสรณ ์ โตสุข 
249.นายภานุพงศ ์ เผือกเฟื่อง 
250.นางสาวภิณญดา จันทรเกิดกลุ 
251.นางสาวภูพิชชญา พรมจำปา 
252.นางสาวมนสิชา ภูมิสิทธิพร 
253.นางสาวมนัญชยา ก้อนแก้ว 
254.นางสาวมานิตา อินทรเลิศ 
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255.นางสาวมินตรา รักพ่วง 
256.นางสาวเมวิกา ขันน้อย 
257.นางสาวยุพเรศ มหามาตย ์
258.นางสาวเยาวลักษณ ์ เรืองเดช 
259.นายรชต ม่วงเฟื่อง 
260.จ่าสิบเอกรณชัย อินมะณ ี
261.นางสาวรวิวรรณ ภู่สอน 
262.นางสาวรวิวรรณ มั่นคง 
263.นางสาวรวิสรา ศรีษะ 
264.นายรวีโรจน ์ มู้เม่า 
265.นางสาวระพีพร เขียวคล้าย 
266.นางสาวรังสิมา แย้มคำ 
267.นางสาวรัชนีกรณ ์ ปานบุญ 
268.นายรัฐพงศ ์ เลิศวิมลรตัน ์
269.นายรัฐพงษ ์ ติบใจ 
270.นางสาวรัตติกาล ธูปพุทรา 
271.นายรัตนพล สุริยะโภคา 
272.นางสาวรัตนาภรณ ์ กร่ำศร ี
273.นางสาวรัศม ี แก้ววิจิตร 
274.นายลัญจกร ใจก้อนแก้ว 
275.จ่าอากาศเอกวชิระ จอมนงค์ 
276.นางสาววชิราภรณ ์ อินเอี่ยม 
277.นางสาววรรณภา สังข์นาค 
278.นางสาววรรณวิภา สุดนุ่ม 
279.นางสาววรรณิกา รอดทิม 
280.นางสาววรรณิภา ทองมา 
281.นางสาววรรณิศา จันทร์ศร ี
282.นายวรวิทย ์ บัวลม 
283.สบิโทวรัชญ ์ อาวรณ ์
284.นายวรายุทธ จันทโชติ 
285.นายวรินทร ์ พุฒจาด 
286.นายวโรดม อ่อนดาบ 
287.จ่าสิบโทวัชชิระ เมืองลอย 
288.นายวัชรพงษ ์ แก้วทอง 
289.นายวัชระ สุธรรมา 
290.นายวัชราวุฒิ สีหไกรย ์
291.สบิตำรวจตรีวัชราวุฒิ ละผา 
292.นายวัชรินทร ์ บุญเข็ม 
293.นายวัทนส์ิร ิ เป้วัด 
294.นางสาววันวสิา อ่อนทรัพย์ 
295.นางสาววาสิตา วิไลเรือง 
296.นายวิทยา มรกต 
297.นายวิทวสั จันทร์ศร ี
298.นายวินัย ลาภเกดิ 

299.นางสาววินติตา บุญผ่อง 
300.นางสาววิภาพร ตุ๊ดกัน 
301.นางสาววิรัญญา จันเครือยิ้ม 
302.นายวิศรุต จันทร์ศร ี
303.นายวสิุทธิพงษ์ ทองม่วง 
304.นายวรีภัท อยู่หลาย 
305.นายวรีะชัย ยอดด ี
306.นายวุฒินันท์ อุมพิมาย 
307.นางสาวศกลวรรณ อะทะ 
308.นางสาวศรสวรรค ์ ฉิมคง 
309.นายศราวุฒิ สามลิา 
310.นางสาวศศิบุตร เอี่ยมปุ่น 
311.นางสาวศศิประภา พันแก้ว 
312.นางสาวศิณิษา คงคะชาต ิ
313.นางสาวศิริญาภรณ ์ แสงดาว 
314.นางสาวศิรินภา บุญกำเหนิด 
315.นางสาวศิริพร ไกรวิจิตร 
316.นางสาวศิริพรนภา เพชรประดบั 
317.นางสาวศิริรตัน ์ สืบบุญ 
318.นางสาวศิริลักษณ ์ บุบพันธ ์
319.นางสาวศิริลักษณ ์ มุสิกร 
320.นางสาวศิวัชญา ป้องเสา 
321.นางสาวศิวาพร สะทองอยู่ 
322.นายศภุโชค สงทอง 
323.นางสาวศุภนุช แตงกวา 
324.นายศภุปรญิ ระวังถ้อย 
325.นางสาวสตรีรตัน ์ เสน่ห์พูด 
326.นางสาวสไบแพร แคล้วโยธา 
327.นางสาวสมพร แจ่มใส 
328.ดาบตำรวจสมศักดิ ์ ตากลม 
329.นางสาวสรลัชนา วงษพันธ์ 
330.สบิตรสีราวุฒิ ใสกระจ่าง 
331.นางสาวสวรส กลิ่นเกต ุ
332.นางสาวสายชล ปิ่นแก้ว 
333.สบิโทสำเร็จ สองสีใส 
334.นายสิทธิชัย มีบุตร 
335.นางสาวสิรญิา สังตะโม ้
336.นางสาวสิริฐติ ิ คำเส็ง 
337.สบิเอกสริิพงษ์ หน่อท้าว 
338.นางสาวสิรริักษ ์ เอี่ยวลับ 
339.นางสาวสิริวรรณ นุ่นป้อม 
340.นางสาวสุกัญญา ม่วนอ่อม 
341.นางสาวสุขสวาท ทันมา 
342.นางสาวสุจิตตรา เทศขำ 
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343.นายสุชาครภี ์ ปิ่นม่วง 
344.นางสาวสุชาดา วังคีรี 
345.นางสาวสุชาวด ี นาคทิม 
346.นางสาวสุดารัตน ์ บุญจุ้ย 
347.นางสาวสุดารัตน ์ สอนคำ 
348.นางสาวสุดารัตน ์ ขุนโต 
349.นางสาวสุทธิดา บางวรรณ ์
350.นางสาวสุทธิดา ลิวัลย ์
351.นางสาวสุทัศนีย ์ ดีเกษม 
352.นางสาวสุธาสิน ี เขียวใจด ี
353.นางสาวสุธิดา ต้นซุ้ย 
354.นางสาวสุนิตรา สร้อยประดิษฐ ์
355.นางสาวสุนิศา เพชรทอง 
356.นางสาวสุนิสา มั่งคล้าย 
357.นางสาวสุปราน ี พรมมา 
358.นางสาวสุพรรณิการ ์ บุญบัวทอง 
359.นางสาวสุพัฒธา สนอ่อง 
360.นางสาวสุพัตรา พูลด้วง 
361.นางสาวสุภัทตรา มาเครื่อง 
362.นายสุภัทรพงษ ์ โพธิ์ศร ี
363.นางสาวสุภานันท ์ นรพงษ ์
364.นางสาวสุภาพร โสพรม 
365.นางสาวสุมาล ี จวนสุข 
366.นางสาวสุมาล ี บุญม ี
367.จ่าสิบโทสุรเดช ฤทธิ์ปรีชาชาญ 
368.นายสุรวิจักขณ ์ ภัทรสริิวราพงศ ์
369.นางสาวสุวิมล ชูหน้า 
370.นายเสฎฐวุฒ ิ เอี่ยมมา 
371.นายเสร ี ศรีเทศ 
372.นายเสร ี จันทรานุสรณ ์
373.นางสาวเสาวภา ศรีบุรินทร ์

374.นางสาวหยกมณ ี บุญทิม 
375.สบิเอกอดิลักษณ ์ ไชยปัญหา 
376.นายอดิศักดิ ์ เนียมสกลุ 
377.นายอติชาต ิ ก๋าแก่น 
378.นางสาวอทิตยา บุญอาจ 
379.นางสาวอนงคล์ักษณ ์ ติดโนน 
380.นางสาวอนญัญา คำมา 
381.นางสาวอนญัญา พลาหาญ 
382.สบิเอกอนุชา อินทมา 
383.นายอนุภัทร บุญมาพิลา 
384.นายอนุรักษ์ สินมา 
385.นายอนุวัฒน ์ พรถึง 
386.นายอภิชาต ิ โกศร ี
387.นางสาวอภิสรากรณ ์ ธงศรี 
388.นายอภิสิทธ์ิ คำม ี
389.นายอภิสิทธ์ิ มิ่งอ่อน 
390.นางสาวอรจิรา หอมละออ 
391.นายอรรถชัย เทียมศร 
392.นางสาวอรวรรณ บัวเผื่อน 
393.นางสาวอริสรา เลี่ยมดำรงกลุกิจ 
394.นางสาวอรุณวรรณ กลิ่นลำดวน 
395.นางสาวอลิษา ภาษี 
396.นายอัครินทร ์ สุขแจ้ง 
397.นางสาวอังศุมาล ี แก้วมาก 
398.สบิเอกอัษฎาวุธ หุ่นฉัตร 
399.นางสาวอาราดา โมราเพ็ง 
400.นางสาวอาริตา ฉายพงษ ์
401.นายอำพล อภิพุทธิกุล 
402.นางสาวอินธริา คุ้มคูณ 
403.นายอุกฤษฎิ ์ สุวรรณคำวงศ ์
404.สบิโทเอกชลิต จันทร์เกษม 
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คณะผู้จัดทำ 

ที่ปรึกษา  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล  เสมาขันธ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนสาร เพ็งพุ่ม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศกึษา 
นางสาวประนอม  หาญจริง  ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา 
 

คณะกรรมการดำเนินงาน 

นางสาวสิริลักษณ์ วงศ์ประสิทธิ์    หัวหน้างานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า   
กองพัฒนานักศึกษา 

นางวิยะดา สุเมธเทพานันท์   หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง 
นายอนาวิล เรือนวงค์    นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง 
นายปองภพ ด้วงน้อย    นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 
นางสาวปาลิตา คุ้มจุ้ย    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา 
นางสาวจีระวรรณ  น่วมไทย   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา 
 

ออกแบบปก          : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา อินทร์ประสิทธิ์   
 อาจารย์สาขาออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

ภาพประกอบ  : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 

 

ชื่อเอกสาร    : คู่มือการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ 
ที่อยู ่   : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อำเภอเมืองพิษณุโลก จงัหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐  
Website    : www.psru.ac.th 
 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

  



 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


