
ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต  เกียรตนิิยมอันดบั 1
1 นาย อภิรมย์  ชมสมุทร
2 นางสาว เบญจพร  สุขประเสริฐ
3 นางสาว ประวีณ์นุช  เปาริก
4 นางสาว พนิดา  ช้างศิริ
5 นางสาว แพรวพรรณณี  ชื่นอุรา
6 นาย กันต์ธร  หิรัญลักษณ์
7 นาย นราธิป  บาลลา
8 นางสาว ประภาพร  ธรรมรจน์
9 นาย ผดุงศักด์ิ  ร่ืนถวิล
10 นางสาว ฐิติยา  สุดวิลัย
11 นาย ณภัทร  ขันธมาศ
12 นางสาว ปวีนา  เกตุพงษ์
13 นาย กิตติพัฒน์  จ าแนกนิตย์
14 นางสาว นันธิญา  อ่อนชื่น
15 นางสาว ผุสชา  มณีโชติ
16 นางสาว วันทิตรี  เขียวสังข์
17 นางสาว ณัฐพร  ปล่ังสมบัติ
18 นาย ปรัชญา  รุ่งเรือง
19 นางสาว เสาวลักษณ์  ยางชุม
20 นาย ศิริชัย  คชวงษ์

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต  เกียรตนิิยมอันดบั 2
21 นางสาว จตุพร  ชะนะกลาง
22 นาย พงศธร  แสนช่าง
23 นางสาว สิโรธร  ดวงสุวรรณ์
24 นางสาว กรวรรณ  เคยเคล้า
25 นางสาว ฉัตรกานต์  วัฒนาดิลกชาติกุล
26 นางสาว พัทธนันท์  บุญอนันต์
27 นางสาว กนกอร  วิเชียรชัย
28 นาย ธนกฤต  สุทธิลักษณ์
29 นางสาว นฤมล  พักขาว
30 นางสาว แนนศิยา  ลุมพะ
31 นางสาว มนิสญา  มหาเอี่ยม
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32 นาย สุวิจักขณ์  ขันสัมฤทธิ์
33 นางสาว เสาวลักษณ์  ติแก้ว
34 นางสาว ณัฐณิชา  ขาวบุบผา
35 นางสาว พรชนก  ศิริพฤกษ์พงษ์
36 นางสาว ธีรารัตน์  วงษ์แข
37 นางสาว ภัทราวรรณ  โพธิเวชกุล
38 นาย มาลิก  นิ่มอนงค์
39 นางสาว ธิดารัตน์  ค าชมภู
40 นางสาว ฐิติพร  จันทร์หอม
41 นางสาว เตือนรักษ์  เจริญผล
42 นางสาว เบญจวรรณ  ร่วมส าลี
43 นางสาว สุขฤทัย  สุขวรรณ
44 นางสาว อัจจิมา  คุ้มถนอม
45 นางสาว พรไพรินทร์  ยศศักด์ิ
46 นางสาว ภาวิณีย์  เจริญทรัพย์
47 นางสาว ณัฎฐ์กฤตา  ไทยบรรจง
48 นาย ณัฐพล  ปาริสุทธิศิ์ลป์
49 นาย ธีรวุฒิ  กล่อมจิตร์
50 นางสาว สิริลักษณ์  เกิดลาภ
51 นางสาว สุนีย์  ทองค า
52 นางสาว เกียรติสุดา  สุขสุด
53 นาย โชคไพศาล  อับดุลเลาะห์
54 นางสาว ภัทริยา  โพธิเวชกุล
55 นางสาว สุกัญญา  สาสูงเนิน
56 นางสาว กานติมาพร  โอริส
57 นางสาว กนกพรรณ  สงแก้ว
58 นางสาว สุพัตรา  แสงอ่วม
59 นางสาว กัญญา  คล้ายศรี
60 นางสาว ปาริฉัตร  ชาวป่า
61 นางสาว ณิชากร  บัณฑิตวิภากุล
62 นางสาว ชลิดาภรณ์  บุญมี
63 นางสาว ธัญวรรณ  หุน่แสวง
64 นางสาว พัชราภรณ์  ไวยเดช
65 นาย วรเทพ  เขียวน้อย

หน้าที่ 2 จาก 40



66 นางสาว วรรณวิสา  ยวงใย
67 นาย อภิรักษ์  เนตรวิจิตร
68 นางสาว บุศรินทร์  เปล่ียนสินไชย
69 นางสาว สุกัญญา  สมบูรณ์
70 นางสาว กาญจนา  เนตรทิพย์
71 นางสาว ธนพร  ทรัพย์พันธุ์
72 นางสาว ฟารีดา  ยูโด๊ะเนาะ
73 นางสาว รัชฎาภรณ์  ผิวนวล
74 นางสาว อัญชนา  ศรีชมภู
75 นางสาว วิชชารัตน์  ชิดสิน
76 นางสาว พัชริดา  โฮมหุม้แก้ว
77 นางสาว จิรภรณ์  แสนสุข
78 นางสาว นภาพร  แดนตะเคียน

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
79 นางสาว กชกร  โควงค์
80 นางสาว กชกร  ภิบาลทรัพย์
81 นาย กนกศักด์ิ  ผ่องศรัทธา
82 นางสาว กมลชนก  เสือวงษ์
83 นางสาว กมลชนก  อารีชาติ
84 นางสาว กมลทิพย์  ค าสัตย์
85 นางสาว กรรณิกา  สร้อยจิตร
86 นางสาว กรรณิการ์  จันทา
87 นางสาว กฤตยาภรณ์  ต้องประสงค์
88 นางสาว กฤติยา  ปล่ังกลาง
89 นาย กฤษดา  นราดิลก
90 นาย กันต์นิภัทธิ ์ บัวเผ่ือน
91 นางสาว กันทิมา  พันธ์น้อย
92 นางสาว กาญจนา  ทองสุข
93 นางสาว กานต์ธีรา  หามาลัย
94 นางสาว กานต์พิชชา  หามาลัย
95 นาย กิตติพร  ภาคผล
96 นาย กิตติศักด์ิ  บุญเซ
97 นาย เกียรติศักด์ิ  แช่มฉลาด
98 นางสาว คมคาย  ภูพ่วง
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99 นาย จักรกฤษณ์  ตุลยานุกูล
100 นาย จักรกฤษณ์  สาริกา
101 นางสาว จันทร์จิรา  ทรัพย์สินธ์
102 นางสาว จารุกร  เชื้ออ่อน
103 นาย จารุพงศ์  เพ็งอารีย์
104 นางสาว จิตตนาถ  ปาลวัฒน์
105 นางสาว จิรภรณ์  ผลอาหาร
106 นางสาว จิระวรรณ  พีระพัฒนพงศ์
107 นางสาว จุฑาทิพ  ทองสกุล
108 นางสาว จุฑาทิพย์  ช่วยโพธิก์ลาง
109 นางสาว จุฑาทิพย์  ศิริมงคล
110 นางสาว เจนจิรา  เย็นเสมอ
111 นาย เจนณรงค์  สุขสมผล
112 นางสาว ชญานิศ  ฉายพุทธ
113 นางสาว ชฎาธาร  เป่งทอง
114 นางสาว ชฎาพร  สุวรรณโชติ
115 นางสาว ชนัญชิดา  ค าภียะ
116 นางสาว ชนิตา  บุญเรืองฤทธิ์
117 นางสาว ชลขวัญ  วินัยกิจ
118 นางสาว ชลธิชา  เม่นน้อย
119 นางสาว ชลธิชา  อึ่งผิว
120 นางสาว ชัญญรัช  อยู่มั่น
121 นาย ชาติชาย  รอดแจ่ม
122 นาย ชีวภัทร  ปฏิบัติ
123 นางสาว ชุติมน  อ่อนละมูล
124 นาย โชติพงศ์  ดุจจานุทัศน์
125 นางสาว ญาณภัทรสร  สุขเสาร์
126 นางสาว ฐิติกานต์  พุกมาก
127 นาย ฐิติพงศ์  วงษ์ทองดี
128 นางสาว ณัชชา  ค าแพง
129 นางสาว ณัชชา  สุขนาคกิจ
130 นางสาว ณัฐกานต์  รจนา
131 นาย ณัฐชัย  ดีกุดตุ้ม
132 นางสาว ณัฐฐาภรณ์  ทรัพย์บริบูรณ์
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133 นางสาว ณัฐณิชา  ญาณโอสถ
134 นางสาว ณัฐติชา  เขียวสด
135 นางสาว ณัฐทชา  แจ่มพงษ์
136 นางสาว ณัฐปิยา  อินสะวังโส
137 นาย ณัฐพล  คุ่ยจาด
138 นาย ณัฐพล  ประทุมพันธ์
139 นางสาว ณัฐพิชา  อิ่มเอิบ
140 นาย ณัฐวุฒิ  ไข่น้อย
141 นาย ณัฐวุฒิ  พุม่พวง
142 นางสาว ณิชณฐินี  สุทธีชัยสิทธิ์
143 นางสาว ณิชมน  พยัคฆส์นธิ์
144 นางสาว ณินทิรา  เดชทวิสุทธิ์
145 นาย ดนัยภัทร  เสนาะค า
146 นางสาว ดวงกมล  ค าน้อย
147 นางสาว ดวงพร  นิลวงษ์
148 นางสาว ตินทรีย์  กล่อมดี
149 นาย ทศพร  บ ารุงวิทยาพันธ์
150 นาย ทินภัทร์  ไวยโภคา
151 นางสาว ทิพาพร  ปานบุญ
152 นาย ทิวากร  ฤทธิชัย
153 นาย ธนวันต์  วงษ์ปาน
154 นางสาว ธนัชชา  คะเชนทร
155 นาย ธนากร  นันทารัมภ์
156 นางสาว ธนาวรรณ  ล้ีสกุล
157 นางสาว ธราภรณ์  อรรคพันธุ์
158 นาย ธวัช  ศรีตองอ่อน
159 นาย ธวัชชัย  พันธ์พฤกษ์
160 นางสาว ธารทิพย์  ศรีชู
161 นางสาว ธิดารัตน์  ศรีบัวทอง
162 นาย ธิเบต  แซ่อึ้ง
163 นางสาว ธิยาพร  สพภูเขียว
164 นาย ธีรภัทร  ตะกรุดแก้ว
165 นาย นนทวัตร  โตรส
166 นาย นพรัตน์  เจริญผล
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167 นาย นฤปนาถ  ส่วนบุญ
168 นางสาว นฤมล  บุญประเสริฐ
169 นางสาว นฤมล  วงศ์จันทร์อินทร์
170 นางสาว นวพธู  ศรีกระจ่าง
171 นางสาว นัฐพร  พันธุเรียน
172 นางสาว นันทนา  โตลาภ
173 นาย นันธวัฒน์  กันยะ
174 นาย นาคี  พนาสันติสุข
175 นางสาว นาตาชา  อ่ าช่วย
176 นางสาว นาถนารี  สัมพันธมิตร
177 นางสาว นิพัทธา  ผิวเฉียง
178 นางสาว นิภาภรณ์  จันยะนัย
179 นางสาว นิศาชล  เรียบร้อย
180 นางสาว นิศาชล  ศะศิธร
181 นางสาว นิศารัตน์  ฟักเขียว
182 นางสาว นุชจรี  บุญส่ง
183 นางสาว เนตรชนก  เฉลิมทรัพย์
184 นาย บัญชา  สีทา
185 นาย บุญทวี  คงสมลาภ
186 นางสาว บุษกร  อุดร
187 นางสาว ปภัสสร  แสงสว่าง
188 นางสาว ประกายวรรณ  แฝงทรัพย์
189 นาย ประชา  อุดมญาติ
190 นางสาว ปรัชญา  มหานิยม
191 นางสาว ปรารถนา  จันดรา
192 นาย ปริญญา  นิสดล
193 นางสาว ปรียานุช  อรุณพัฒน์
194 นางสาว ปะราลี  มูระวงษ์
195 นางสาว ปาณิศา  รักถนอม
196 นางสาว ปาณิสรา  ไชยสาคร
197 นางสาว ปาริษา  มากมี
198 นางสาว ปิยดา  กาญจนเกตุ
199 นางสาว ปิยะพร  กังวาฬศัพย์
200 นางสาว ปิยะพร  แหยมเจริญ
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201 นาย ปิยะรัตน์  คล้ายด า
202 นางสาว พรชนก  สีโสด
203 นางสาว พรรณนิดา  พันน้อย
204 นางสาว พรรณวดี  มนตรี
205 นางสาว พรวรินทร์  จิราภัทร์พิเชฐ
206 นางสาว พราวตะวัน  ค าดวง
207 นาย พฤทธิ ์ วัฒนาดิลกชาติกุล
208 นาย พลากร  โรจนวงษ์
209 นางสาว พัชญาดา  เกิดแก้ว
210 นาย พัชระ  ขาวสอาด
211 นางสาว พัชรา  สารยิ่ง
212 นางสาว พัชริดา  เดชพงษ์
213 นาย พัฒนพงศ์  มีสมยุทธ์
214 นางสาว พัทธนันท์  แมลงภู่
215 นางสาว พิชานันท์  บรรจุทรัพย์
216 นางสาว พิชามญช์  หอเยี่ยม
217 นางสาว พิมพิศา  สุทนต์
218 นางสาว พิมลพรรณ  พวงสีเงิน
219 นางสาว พิไลพร  กิจบ ารุง
220 นางสาว พูลสวัสด์ิ  มะลิแย้ม
221 นางสาว แพรวนภา  นวลดอกรัก
222 นางสาว แพรวโพยม  ศรีแผ้ว
223 นาย ไพรินทร์  ภูป่ระดิษฐ
224 นางสาว ภัทรชนก  จันทนะ
225 นาย ภัทรพล  เดือนสุกแสง
226 นาย ภาคภูมิ  พึง่เพ็ง
227 นางสาว ภาวิณี  นิยมสุข
228 นางสาว ภาวิณี  วันทนัง
229 นางสาว มนธิดา  สุขเกษม
230 นางสาว มลฑาทิพย์  เรืองบุบผา
231 นางสาว มลิษา  ทองฉิม
232 นางสาว มีนวิไล  มัชคาม
233 นาย ยศนนท์  ปุย๋นอก
234 นาย ยศพนธ์  ปุย๋นอก
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235 นาย ยุทธนา  ปิติสิทธิ์
236 นาย โยธิน  ฤกษ์กรี
237 นางสาว รสษญกร  สุวรรณ์
238 นางสาว รักษา  ทรัพย์ประเสริฐ
239 นางสาว รัชนีกร  เดชฤดี
240 นางสาว รุ่งนภา  พัดเย็น
241 นาย รุ่งโรจน์  พงษ์หาญ
242 นางสาว ลลิดา  เชียรหวี
243 นางสาว ลาตีฟะฮ์  การีซอ
244 นางสาว วณารินทร์  เรียนงาม
245 นางสาว วนิดา  สมเพ็ชร
246 นาย วรพล  พวงภู่
247 นางสาว วรรณวิษา  มหาชน
248 นาย วรรธพงศ์  เชิดฉาย
249 นาย วรรษพน  เยาวสังข์
250 นางสาว วรัญญา  สงเคราะห์พันธ์
251 นางสาว วราภรณ์  จันทาบัว
252 นางสาว วราภา  ชื่นวงษ์
253 นางสาว วรินธร  มีเทศ
254 นางสาว วริยา  สุทธิลักษณ์
255 นาย วันเฉลิม  แจ่มจันทร์
256 นางสาว วันวิสาข์  แท่นรัตน์
257 นาย วิชัย  พูลสาริกิจ
258 นาย วิทยา  ทัพพาดิเรกพงศ์
259 นาย วิภพ  หมื่อแล
260 นางสาว วิมลตา  วดีศิริศักด์ิ
261 นางสาว วิมลรัฐ  แฉล้มลักษณ์
262 นางสาว วิยะดา  จันทร์เม้า
263 นางสาว วิลาสินี  มวลเสียงใส
264 นางสาว วิไลพร  โพธิเ์ต้ีย
265 นางสาว วิไลลักษณ์  นิลพัตร
266 นางสาว วิวรรณ  เยี่ยมวงษ์
267 นาย วิษวกฤษณ์  อ่วมงามทรัพย์
268 นางสาว ศกลวรรณ์  เลิศไชย
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269 นางสาว ศรีสุดา  พิทักษ์หมู่
270 นางสาว ศศิ  อัศวินวิทวัตฒ์
271 นางสาว ศิริมาภรณ์  แสงสุริยะ
272 นางสาว ศิริวรรณ  พิมาลัย
273 นาย ศิวพล  ไวยปิติ
274 นางสาว ศุภากร  พงษ์พานิช
275 นาย สมภาร  โพธิสุ์ข
276 นางสาว สมลักษ์  ทับเฉย
277 นางสาว สาวิตรี  พันธารักษ์
278 นางสาว สาวิตรี  สมรูป
279 นางสาว สิราพร  อ้อมแก้ว
280 นางสาว สิริพร  ไกรไทย
281 นาย สุกฤษฏิ ์ กองเพิม่พูล
282 นางสาว สุกัญญา  สุขสาลี
283 นางสาว สุกัญญา  เหล็งหวาน
284 นางสาว สุทธิดา  นาคทรัพย์
285 นางสาว สุทรารัตน์  พราหมณี
286 นางสาว สุธิดา  แจ้งใจ
287 นางสาว สุนิสา  กันทิม
288 นางสาว สุนิสา  นุ้ยเล้ียง
289 นางสาว สุนิสา  พานทอง
290 นางสาว สุปราณี  ชัยธร
291 นางสาว สุพัฒตรา  ไชยโย
292 นางสาว สุพัฒน์ฌา  พูลผล
293 นางสาว สุพัตรา  บ่อทอง
294 นางสาว สุพิชฌาย์  เนื้อนาจันทร์
295 นางสาว สุภัทรา  สุขสมกิจ
296 นางสาว สุภัสสร  อุทัยศรี
297 นางสาว สุภากาญจน์  บ ารุงพฤกษ์
298 นางสาว สุภาภรณ์  รอดสุวรรณ์
299 นางสาว สุมิตรา  กาญจนลักษณ์
300 นาย สุรชัย  สมสุข
301 นาย สุริยะ  สุขโข
302 นางสาว สุรีรัตน์  กองค า
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303 นางสาว สุวนันท์  คล้ายสังข์
304 นางสาว เสาวลักษณ์  บุญมาก
305 นางสาว แสงรวี  กล่ันความดี
306 นาย อนุกูล  ประดิษฐเขียน
307 นาย อนุชิต  ชุ่มชื่น
308 นาย อนุชิต  นิลโชติ
309 นาย อนุวัตร  บุญเพิม่
310 นาย อนุสรณ์  ดวงสุวรรณ์
311 นางสาว อภิญญา  ผลโชค
312 นาย อมรเทพ  ธีระเกตุ
313 นางสาว อมรรัตน์ งามแดง
314 นาย อรรถชัย  ศรีขุนทอง
315 นางสาว อังศุมาลิน  จุฑาเกตุ
316 นางสาว อัจจิมา  ชูเลิศ
317 นางสาว อัญรินทร์  เหมือนโพธิ์
318 นาย อาทิตย์  ล้ิมสิทธิกุล
319 นาย อานนท์  รุ่งแจ้ง
320 นาย อานนท์  อินอยู่
321 นางสาว อารยา  โอนอ่อน
322 นางสาว อารียา  ใบดีกาดี
323 นาย อิสรพงศ์  สงเคราะห์ธรรม

ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต
324 นางสาว กรรณิการ์  คุ้มภัย
325 นาย กฤษฎา  แสนศรีมนต์
326 นาย กิตติธัช     ม่วงไม้
327 นาย กิติ  เหล่ารอด
328 นาย กิติศักด์ิ  ดอกไม้หอม
329 ว่าทีร้่อยตรีหญิง เกศวลี     มีสินกิจ
330 นาย คมสันต์  เสถียรนิตย์
331 นาย จิรายุ  ปันเจียง
332 นาย เฉลิมชัย  ขอมใจเพ็ชร์
333 นาย ชนพล  โพธิเ์ต้ีย
334 นาย ชัยยะ  รอดอินทร์
335 นาย ชาญณรงค์  ทุมพัฒน์
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336 นาย ณัฐกานต์  ถีระแก้ว
337 นาย ทศนนท์  บุญมีนิยม
338 นาย ธงชัย  สะเทือนไพร
339 นาย ธวัชชัย  จิตสาลี
340 นาย ธีรภัทร  วิทยาเรืองศรี
341 นาย ธีรวุฒิ  ไววิญญา
342 นาย บุญเลิศ  บุตรอีด
343 นาย ปฏิภาน     เรืองปราชญ์
344 นาย พงศกร  พุทธพันธ์
345 นาย พิสุทธิ ์ บ าเพ็ญบุญ
346 นาย รักธรรม  ฤทธิลัน
347 นาย วชิระ  มั่นคง
348 นาย วิทยา  อโขพันธ์
349 นาย วีรชน  จิโนบัว
350 นาย สมชาย  ตรีสิทธิ์
351 นาย สหวิทย ์ พินิจกิจ
352 นาย สืบสกุล  มีสมยุทธ์
353 นาย สุทิน  พรรณปัญญา
354 นาย สุพจน ์ ถนอมวราภรณ์
355 นาย เสกสันต์  จับใจ
356 นาย อนุพงศ์  เธียรถาวร
357 นาย อภิชาติ  แช่มชื่น
358 นาย อมรเทพ  ตรีมงคล
359 นาย อัตถกรณ์  มะณีศรี
360 นาย อัศนัย  ยิ้มหนองเต่า
361 นาย อาทิตย ์ งามนุช
362 นาย อาทิตย ์ พิมพ์หาร
363 นาย อ านวย  เกตุพร
364 นาย เอกพจน์  มีผล

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตนิิยมอันดบั 1
365 นาย ธนวัฒน์ ฤกษ์วีรี

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต  เกียรตนิิยมอันดบั 2
366 นางสาว ศิริพร ศาสนกุล
367 นางสาว ศุภาวรรณ ม่วงสนธิ์
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368 นางสาว อารีย๊ะ ชูสมบัติ
369 นาย กฤษณพล พรสูร
370 นางสาว วิลาสินี เกิดจินดา
371 นาย นราวิชญ์ เจริญวัฒน์

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
372 นางสาว กนกวรรณ บุตร์ศรี
373 นางสาว กมลชนก  ขอพึง่
374 นางสาว กรรณิการ์  ไขสอางค์
375 นางสาว กรรธิมา  เนื่องละออ
376 นาย กฤษกร     สีดอกบวบ
377 นาย กวินภพ  ปุราโต
378 นางสาว กัลชรส จงรักษ์
379 นางสาว เกวลิน อิ่มปาน
380 นาย เกียรติสกุล  กระจ่างคุณ
381 นางสาว ขวัญชนก  ประสพโชค
382 นาย จตุพร เกตุประดิษฐ
383 นาย จักรพันธุ ์ศึกษากิจ
384 นางสาว จันทนี  นิ่มถนอม
385 นางสาว จันทร์จิรา  จาดสุวรรณ์
386 นางสาว จันทิมา  วันนา
387 นางสาว จิตรวดี ใจจิตร
388 นาย จิรายุทธ  โพธิร่์มเย็น
389 นางสาว จุฑามาศ อุมมัณฑานนท์
390 นางสาว จุฑารัตน ์ นวลโสภา
391 นาย เจนภพ เค้าโคตร
392 นางสาว ฉัตรฑริกา     มุงคุณ
393 นางสาว ชลิตฏา สารยิ่ง
394 นาย ชัยเดช  มาลอย
395 นางสาว ชุติมา     วิงประวัติ
396 นางสาว ซานีซา  หะยีวาเตะ
397 นาย ฐาปกรณ์ หวานฉ่ า
398 นางสาว ฐิติมา พงษ์ทวี
399 นาย ณรงค์ แก้วมรกต
400 นางสาว ณัฐทกาล  หุน่กิตติเวชกุล
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401 นางสาว ณัฐธยาน์ บัวอุย
402 นาย ณัฐวิน  เดือนแจ่ม
403 นาย ณัฐวุฒิ พุม่สถิตย์
404 นาย ณัฐวุฒิ  สมใจเพ็ง
405 นางสาว ดลนภา  แสงผลึก
406 นางสาว ดวงกมล ก้อนนาค
407 นางสาว ทรงสุดา ปานสุวรรณ
408 นางสาว ทิพวรรณ เพ็งจันทร์ทอง
409 นาย เทวินทร์  เมฆขยาย
410 นาย ธนกฤต  แสงนาค
411 นาย ธนบัตร  อุ่นทรัพย์
412 นาย ธนภัทร องอาจ
413 นาย ธนรัตน ์ ฉ่ าแสง
414 นางสาว ธนาพร  พิจิตร์
415 นางสาว ธนาภา  แซ่เล้า
416 นางสาว ธัญมน  กล่อมสังข์เจริญ
417 นาย ธาวิต ไม้เกตุ
418 นาย ธีรพงษ์  โพธิช์ีพันธ์
419 นาย ธีรวัฒน์ สุขรักษ์
420 นางสาว นภาลัย     ดวงมณี
421 นางสาว นรินทร วิติจั่น
422 นางสาว นวพร  แก้วสุขประสิทธิ์
423 นาย นัฐฌา วงค์ทอง
424 นางสาว นัทริกา มาลัยทอง
425 นางสาว นัทวรรณ     ยินดีภพ
426 นางสาว นันทนา  แก้วกูล
427 นางสาว นันทวรรณ  อรุณรุ่ง
428 นาย นันทวัฒน์ โลโสดา
429 นางสาว น้ าฝน  มณีนิล
430 นาย นิมูฮัมมัดไซยัฟ  นิเดร์หะ
431 นางสาว นุชจรี สุ่นสกูล
432 นางสาว นุสบา  สันทาลุนัย
433 นางสาว เนตรทราย กิจวาสน์
434 นางสาว บุญอุ้ม พินนอก
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435 นางสาว บุณยาพร กองคุณ
436 นางสาว ประทุม  ศิริ
437 นาย ปรัชญา แหยมดอนไพร
438 นางสาว ปรัชญา  เจียมตน
439 นาย ปัญญา  โพธิพ์ิทักษ์
440 นาย ปารณีย ์    ศิริรัฒนานุกูล
441 นาย ปิยวิทย์ สุขทรัพย์ศรี
442 นาย ปิยะ  เกษมรัตน์
443 นาย พงษ์พีระ     ศรีโชติ
444 นาย พชรพล พูลเพ็ชร
445 นางสาว พนิดา มงคลเกตุ
446 นาย พรเทพ     บุญปลีก
447 นางสาว พัชริดา     โพธิศ์รีทอง
448 นางสาว พิมลพรรณ  ทองนิล
449 นาย พีระพงษ์ ลอมไทสง
450 นางสาว เพ็ญลักษณ์ พิญญะชิต
451 นาย ภาคภูม ิ แก้วกระจาย
452 นาย ภานุพงศ์ นวลใย
453 นางสาว มาลัยแก้ว  สมบูรณพนา
454 นาย มาสลัน     แสแม
455 นางสาว มีนา บุญนาค
456 นางสาว มูนีเร๊าะ กามียอ
457 นาย เมืองมน  วังพรม
458 นาย โยธิน  โพธิกูล
459 นางสาว รักชนก กายจริต
460 นางสาว รัชนี แก้วจินดา
461 นาย รุ่งเพชร  แพรสีเขียว
462 นางสาว รุ้งมณี รอดแดง
463 นางสาว รุสนียา มะเระ
464 นาย ฤทธิเกียรติ กะโห้ทอง
465 นางสาว ละอองดาว จับคีรี
466 นางสาว วรรณวิมล หามนตรี
467 นางสาว วรรณิศา ขุนปักษี
468 นาย วรวุฒิ  น้อยโภยภัย
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469 นางสาว วรัญญา  ต้ันฟู
470 นาย วรายุทธ  อินทล าพัน
471 นาย วัชรินทร์ นารีย์
472 นางสาว วัชรี โชคตระกูลไพศาล
473 นางสาว วันวิสา  สุดใจ
474 นาย วันสว่าง ทองหลาย
475 นางสาว วาสนา ไทยภักดี
476 นางสาว วิภาดา อรรถจรูญ
477 นาย วิรัตน ์    เสนีวงศ์
478 นาย วิศลย์     จันทะโชติ
479 นาย วิศววิท เอื้ออวยชัย
480 นางสาว ศรีลักษมี ปัน้พันธุ์
481 นางสาว ศศิธร     กิจสุวรรณ
482 นาย สถาพร  ไวยโชติกา
483 นางสาว สมจิตร โพธิก์ล่ิน
484 นาย สรวิศ  เศรษฐบุบผา
485 นางสาว สโรชา  ยูฮันนัน
486 นาย สิทธิชัย  ศรีเพชร
487 นาย สินวัฒน ์ ธูปเทียนรัตน์
488 นางสาว สุฑารัตน ์ คิดชอบ
489 นางสาว สุดารัตน์ ดีอาษา
490 นางสาว สุนิศา อุดหนุนเผ่าพงษ์
491 นางสาว สุนิสา  ค าแสง
492 นางสาว สุนิสา เทียนชัย
493 นางสาว สุพัตรา เผ่าพันธุดี์
494 นางสาว สุรัสวดี แซ่เฮ้ง
495 นางสาว สุวนันท์ เรืองปราชญ์
496 นางสาว สุวนันท ์    นิ่มสุวรรณ
497 นางสาว หทัยชนก     รัมมะโสด
498 นาย องค์การ  ซึมกลาง
499 นาย อดิศร  เตชวงษ์
500 นาย อดิศักด์ิ สมภักดี
501 นางสาว อติภา     เพียรยิ่ง
502 นางสาว อรพรรณ ลาภร้าย
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503 นางสาว อรรถพร     ภักดีเตล็บ
504 นางสาว อรอุมา  สุภาผล
505 นางสาว อะมานะฮ์ เมาะซัง
506 นาย อัจฉริยะ  สามัญตระกูล
507 นางสาว อันธิกา  ประเสริฐสังข์
508 นาย อานนท์ ทวีทรัพย์
509 นาย อ านาจ  แก้วกิริยา
510 นางสาว อุ้มบุญ แสนบุญศิริ
511 นางสาว ฮาซานะห ์ จาหลง

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
512 นางสาว เกศดาพร   ศรีค า
513 นาย เกียรติศักด์ิ   รัมมะรัตน์
514 นาย โกวิท  จันมณี
515 นาย จักรกฤษณ์  อ่วมแก้ว
516 นาย ชัยทัด ฉัตรทอง
517 นาย ชัยยะ  เชยสนิท
518 นาย ชาคริต  โชติพ่วง
519 นาย ณัฐวุฒิ  ไกรยา
520 นาย นรินทร  ศรศิลป์
521 นาย นลิน  สุขไสยา
522 นาย ปัททว ี วุฒิศักด์ิ
523 นาย ปิยะวัฒน์   ศรีมงคล
524 นาย ภาณุ   แนมผักแว่น
525 นาย ภุชงค์  เกตุสุวรรณ์
526 นาย ภูมิพัตรน ์ เมฆหมอก
527 นาย ยงยุทธ  เชยสนิท
528 นาย วงศกร  ตามาสี
529 นาย วัชระ  แก้วสมบัติ
530 นาย วัฒนา  ด าสนิท
531 นางสาว วาสนา  คลึงพล
532 นาย วิชัย  ทรัพย์สิน
533 นางสาว วิไลลักษณ์   สุดสดีเขียว
534 นาย สมเพชร  ค าอ้าย
535 นาย สราวุฒิ  เย็นมาก
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536 นาย สุทธิเกียรติ  เอี่ยมวิจารณ์
537 นาย สุรสีหนาท  สุนทรสินธุ์
538 นาย อนุรัตน์  จูมั่น

ปริญญานิตศิาสตรบัณฑิต เกียรตนิิยมอันดบั 1
539 ร้อยต ารวจโทหญิง สุนันท์  มหาทุมะรัตน์
540 ร้อยต ารวจโท ยงยุทธ  พยุงญาติ
541 นางสาว อารีญา วันพนม

ปริญญานิตศิาสตรบัณฑิต เกียรตนิิยมอันดบั 2
542 นางสาว ปัทมา ปานพรหม
543 นางสาว กัลญา พันธุรัตน์
544 นาย สราวุท ชมวงษ์
545 ร้อยต ารวจโท สมนึก โพธิร์าม

ปริญญานิตศิาสตรบัณฑิต
546 นางสาว กนกอร แท่นสุวรรณ
547 นาย กร พิณสามสาย
548 พันเอก กิติพงษ์  ศรีนันทลักษณ์
549 นาย เกียรติศักด์ิ รัตนส าอางค์
550 นางสาว คณิศร มงคลสังข์
551 นาย คมสันต์ นุ้ยเล้ียง
552 นางสาว จันทร์ญา  พันธุรัตน์
553 นางสาว จารุเนตร บุญปรี
554 นาย จิระ สมจิตร์
555 นาง จีรัชญ์ณา นิรัติศัยโสภิญ
556 นางสาว จุฑารัตน์ พูลสวัสด์ิ
557 นางสาว ชมพู  ทิพย์โสต
558 นางสาว ชลธิชา บุญลือพันธ์
559 นาย ชัยวัฒน์ ส ารวมจิตร์
560 นาย ฐากูร ฉุนตู
561 นางสาว ฐิติมา แสนสุข
562 นาย ณัฐธพงษ์ ปัสสาจันทร์
563 นาย ณัฐพล บุตรดี
564 นางสาว ดรุณี มงคลเอี่ยม
565 สิบต ารวจโท ทรงวุฒิ  อุ่นนันกาศ
566 นาย ธานินทร์ มีดี
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567 นาย ธิติ ภูสิลิตร
568 นางสาว ธิติมา เพ็ชร์ลือชัย
569 สิบต ารวจตรี ธีระพัทธ์  บุรี
570 นาย นพรัตน์ หาสวนขวัญ
571 นาย นพรุจ มั่นเพ็ชร
572 นางสาว นริษา ขุนทอง
573 นางสาว นัยน์ปพร ธ ารงธนเศรษฐ์
574 นาย นาวี ศรีประทุม
575 นางสาว บุญจิรา ค าคง
576 ร้อยต ารวจตรี บุญส่ง บัวอุไร
577 นางสาว ปัทมวรรณ สะอาดเอี่ยม
578 นางสาว พรนรินทร์ ปิน่แก้ว
579 นาย พรพจน์ โรจน์ทินกร
580 นางสาว พรพิมล สุขธานี
581 นางสาว พัชรินทร์  สืบกินร
582 นาย พีรศักด์ิ จิตต์ประพัฒน์
583 นาย ภาสกร วิภักดีรัตนมณี
584 นางสาว ภาสิณี บัวใหญ่รักษา
585 นาย ภิญญา ใจกระจ่าง
586 สิบต ารวจตรี ภูริวัจน์  ปานศรีแก้ว
587 นาย ภูวนาถ ใจผ่อง
588 นาย มงคลชัย อ่อนละมูล
589 นางสาว มณีรัตน์ ม่วงสนธิ์
590 นาย รณเกียรติ อินลวง
591 นาย รัชพล สุขธรรม
592 สิบตรี วงษ์สันต์  สมวงษ์
593 นางสาว วราภรณ์ บัวอุไร
594 นาย วิทยา แคล้วโยธา
595 นาย วิทวัส นฤมิตร์
596 สิบต ารวจตรี วีระภัทร  เคารพาพงษ์
597 นาย ศิวฤทธิ ์ศรีสุภะ
598 นางสาว สกาวรัตน์ ปิน่แก้ว
599 ร้อยต ารวจโท สมเกตุ ชนะค้า
600 นาย สมบูรณ์ เย็นศิริ
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601 ดาบต ารวจ สมพรชัย  สุทธิชื่น
602 สิบต ารวจตรี สรพล  เพ็งอิ่ม
603 นางสาว สุกัญญา บริรักษ์
604 นางสาว สุจินดา แสงหิรัญ
605 นาย สุนทร  กลีบรักซ้อน
606 นางสาว สุภัทรา แสงเปล่งปล่ัง
607 นาย อดิศร ทนทาน
608 สิบต ารวจโท อภิชาติ การสมกล้า
609 นาย อภิสิทธิ ์ขาวสอาด
610 นาย อมรเทพ ทองแท้
611 นางสาว อารียา บุญรอด
612 นาย อิทธิพล จันทร์สุนทร
613 นาย อิทธิพล สุนทรพฤกษ์
614 นางสาว ไอรดา เซ็งแซ่

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต
615 นางสาว กนกพร  จันทร์แจ้ง
616 นางสาว กฤตพร หมั่นมาก
617 นาย กฤษโอรส  ผ่องอรุณ
618 นางสาว จิราภรณ์ ข าเลิศ
619 นาย ชลลชา เกิดพุฒเปีย่ม
620 นางสาว ชุติกาญจน์ เทพศรี
621 นางสาว ณัฐนันท์ ปัญญาแปง
622 นางสาว ธนัชญา อัสสาโย
623 นาย ธาดาพงศ์ ปานสุวรรณ
624 นาย นฤพล อยู่เจริญ
625 นางสาว นัฐกานต์ ศุภกาแก้ว
626 นางสาว นันท์นภัสร ชาลาชัยนันท์ภา
627 นางสาว ปภาวดี วีระวัฒนานนท์
628 นางสาว ประกายฟ้า ไทยประดิษฐ
629 นาย ปิยะวัฒน์ ฉายดวงฤดีพร
630 นาย ไพโรจน์ น้อยดี
631 นางสาว มณฑาทิพย์ เมาฬีทอง
632 นางสาว มณีทิพย์ ดีบุก
633 นาย มานะ อุบลวรรณี
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634 นาย ยุคลธร สุขอินโท
635 นาย รุ่งโรจน์  สุขมล
636 นางสาว วิรดา ธนะโชติ
637 นาย วีรวรรธน์ ขันธนันท์
638 นาย ศุภวัชร ศรีสุธรรม
639 นางสาว สิริวัฒนา ชาติเผือก
640 นางสาว อภิรดี พิพิธหิรัญการ

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  เกียรตนิิยมอันดบั 2
641 นางสาว วาสนา ยัญญะจันทร์
642 นาง ผุสดี  ภาคทวี
643 นาย พิศลย์ พานจ าปี
644 นางสาว นวพร  มหึเมือง
645 นาย นพรัตน์  สุภวิรีย์
646 นาย สหรัฐ โตสงวน

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
647 นางสาว กนกวรรณ  ค าหอม
648 นางสาว กนกวรรณ ชูประวัติ
649 นางสาว กมลวรรณ โรจนบุรานนท์
650 นางสาว กฤษณา ฤกษ์นิมิตร
651 นาย กฤษดา ศรีนวลจันทร์
652 นางสาว กวินณา กิจสมัคร
653 นางสาว กัญญารัตน์ อุนนิมิตร
654 นาย กันตวิชญ์  ศารทประภา
655 นางสาว กาญจนา เฮงสันเทียะ
656 นางสาว กิตติกร ทรัพย์เฉลิม
657 นางสาว กิตติยา บัวเขียว
658 นาย กิติศักด์ิ  พลเสน
659 นางสาว กุลชลี ธาระนัย
660 นาย เกรียงไกร  โคตรบิน
661 นางสาว ขนิษฐา สาระพงษ์
662 นางสาว ขวัญดาว โอธาตะ
663 นางสาว จตุพร สุขสนิท
664 นาย จรัญ ชูกล่ิน
665 นางสาว จันจิรา ทรัพย์สิน

หน้าที่ 20 จาก 40



666 นางสาว จันทริกา จันทร์สมบูรณ์
667 นางสาว จุฑามาศ เดโช
668 นางสาว จุฑารัตน์  จันทร์เจียม
669 นางสาว เจนจิรา ผิวฉ่ า
670 นางสาว ฉัตรมยุรา นิ่มเจริญ
671 นางสาว ชนามาศ ตรีมงคล
672 นาย ชัยชาญ พวงผิว
673 นาย ชาคฤณ  นรานันท์
674 สิบต ารวจเอก ชาตรี กิจกระจ่าง
675 นาย ชุติเดช คัดสีพรม
676 นางสาว ชุติมา เกตุประสิทธิ์
677 นางสาว ชุติมา สกุลแก้ว
678 นางสาว ณัฐชา  วงษ์กระจ่าง
679 นางสาว ดวงดาริน วารีร้อย
680 นาย ดิฐวัฒน์ นิรัติศัย
681 นางสาว ดุสิตา เชยชิด
682 นาย เตวิช  เอกเวช
683 นาย ทรงวิทย์ แหวนทองค า
684 จ่าอากาศเอก ทศพร  หาเรือนแก้ว
685 นาย ทองหล่อ  ดอกพิกุล
686 นาย ธงชัย อินทรสังข์
687 นาย ธนพล บุญไทย
688 นางสาว ธัญญลักษณ์ หวังธารา
689 นางสาว ธิติภัทร แสงอ่วม
690 นางสาว นนทิตา อรุณทอง
691 นาย นรพนธ์  บางชมภู
692 นางสาว นันทกานต์ แสงใส
693 นางสาว นารีรัตน์ ส าราญผล
694 นางสาว นิสาชล จิตสกุลชัย
695 นางสาว นุชลี  ขวัญเกตุ
696 นาย บริพัตร  เอี้ยวน้าว
697 นาย ปณิธาน ตรีรส
698 นางสาว ปัทมาพร สุภาเกตุ
699 นางสาว ปิยนุช ไกรพันธุ์
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700 นาย ปิยวิทย์  เจียรนัย
701 นาย พงศธร มานะชีพ
702 นาย พรชนะ สภาพการณ์
703 นาย พรหมประสิทธิ ์บุญเรือง
704 นาย พศุตม์ ตรีพงษ์
705 นางสาว พัชรี  โตศิลปกิจ
706 นางสาว พัทธนันท์  สมต้ังมั่น
707 จ่าอากาศโท เพชรพิษณุ  เอี่ยมอ้น
708 นางสาว แพรวพรรณ บาลี
709 นาย ภัทรดนัย ขันธมาศ
710 นางสาว ภัสสร ครุธเกษ
711 นาย ภาณุวัฒน์ เจริญนา
712 นางสาว มลฤดี สุดใจ
713 นางสาว เมทินี พิมพ์ศิริ
714 นาย เมธิพจน์ มั่นคง
715 นางสาว ยลดา พิลาศรี
716 นางสาว ยุรพรรณ พรรณวิเชียร
717 นาง รัชนี  ชูกล่ิน
718 นาย ราชภัฎ ทองนาค
719 นางสาว ราตรี ตรีลพ
720 นางสาว ลักขณา  อินทร์ตุ้ม
721 นาย วรานนท์  เทพรักษา
722 นาย วันชัย ภิญโญผล
723 นางสาว วิรัญญา ศรีทับทิม
724 นางสาว วิไลพร ฟองลม
725 นางสาว วิไลวรรณ ไชยกุล
726 นางสาว วีนัส สุโต
727 นาย วีระศักด์ิ ปิน่เงิน
728 นางสาว ศิริพร ชิณวงศ์
729 นางสาว ศิริรักษ์ เดชศร
730 นาง ศิริรัตน์  ทรงนิโครธ
731 นางสาว สแกวรรณ ศรีสว่าง
732 นางสาว สรัลพร  มณีประวัติ
733 นาย สายชล  ไม้แก้ว

หน้าที่ 22 จาก 40



734 นาง สายฝน  เพ็งค า
735 นาย สาโรช  รักร้อย
736 นาย สุทธิวัฒน์ กองทิพย์
737 นางสาว สุธาวัลย์ ขันแก้ว
738 นางสาว สุภาพร พานชมภู
739 นาย สุริยนต์ สมบัติ
740 นาย โสภณวิชญ์ อินทรรักษ์
741 นางสาว หฤดี ละมุลตรี
742 นาย อนิรุจน์ ยิ่งผล
743 นาย อนุรักษ์ ประกอบกิจ
744 นางสาว อภิชญา ไหวฉลาด
745 นางสาว อรพรรณ  บัวบุศก์
746 นางสาว อริศา เหมวัน
747 นาย อรุณ  ฤกษ์นาวี
748 นางสาว อังคณา  งามข า
749 นางสาว อัจฉรา พิศิษฐ์กุลสุนทร
750 นางสาว อัญธิกา อาจหาญ
751 นางสาว อัสมา  ข าเลิศ
752 นาย อานนท์ พุทธกิจ
753 นางสาว อุทุมพร พรหมเจริญ

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  เกียรตนิิยมอันดบั 1
754 นางสาว นัททนันท์ เอี่ยมพิชัย

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตนิิยมอันดบั 2
755 นางสาว วาธิณี หาญเม่ง
756 นางสาว ดลพร สระมัจฉา
757 นาย พิเชษฐ์ หงษ์ก าเนิด
758 นาย สุวัฒนา ระรวยศรี
759 นางสาว ปาริฉัตร สังข์ทอง

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
760 นางสาว กันยารัตน์ บุญบ ารุง
761 นางสาว กาญจนา    ครุฑธาพันธ์
762 นางสาว กุลรัศมิ์    ดอกกุหลาบ
763 นาย จิระยุทธ์ พันธุรัตน์
764 นาย ชนินท์ พึง่ดี
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765 นาย ธนวัฒน์ พันธุเ์พ็ง
766 นาย ธวัชชัย ไกรยศ
767 นาย ธีรยุทธ ป้อมลอย
768 นาย บุญฤทธิ ์ผ่องวิถี
769 นาย ปริญญา  ก าลังแพทย์
770 นางสาว พรรณิตา ชุ่มรอด
771 นาย พิชัย หงษ์ก าเนิด
772 นาย พิริยะ ธนีรมย์
773 นางสาว พิรียภรณ์    เกตุปราชญ์
774 นางสาว ภัทราภรณ์ ศิริโก
775 นางสาว ภัสรา    วงษ์สงฆ์
776 นาย ภาคภูมิ จันทนา
777 นาย มนัสนนท์ คงก านัน
778 นางสาว เมวีญา สวัสดีสถิต
779 นาย วทัญญู สุขประสงค์
780 นาย สาทิพย์ แอฤทธิ์
781 นาย สายชล อัมวัฒน์
782 นางสาว สิรินดา สารีผล
783 นางสาว สุพัฒตรา เกิดภาคี
784 นาย สุริยา  ภูเ่พชร
785 นาย อนุรักษ์ ชินทวัน
786 นางสาว อโนมา    คงดี
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787 นาง จารวี จันเหมือน
788 นาย ณัฐชา ปนารักษ์
789 นางสาว พรพิมล พิณเสนาะ
790 นางสาว อัญชลี เภอสิงห์
791 นาย กิตติพงศ์ ตระการไทย
792 นางสาว พัชรินทร์ จิตรีศรี
793 นางสาว พจนารถ สุกใส
794 นางสาว อนัตตา สีสวาท
795 นาย ธนู เอี่ยมรัมย์
796 นาง วันเพ็ญ ทัดจันทร์
797 นางสาว อภิญญา โพธิข์วัญ
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798 นางสาว อรอุมา หวังผล
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต  เกียรตนิิยมอันดบั 2

799 นางสาว ปนัดดา ประกอบเสียง
800 นางสาว สุธามาศ สังข์ป้อม
801 นางสาว คันธรส มีสุภี
802 นางสาว สุธีรา สุไรศรี
803 นาย สัญชัย ผลพิกุล
804 พันจ่าอากาศเอก เนตร นาคสุข
805 นางสาว รุ่งรัตน์ จิตรน้อมรัตน์
806 นางสาว เพชรรัตน์ จริตซ่ือ
807 นางสาว วิยดา จันทร์อินทร์
808 นางสาว นนท์ทชา ประกอบเสียง
809 นางสาว เบญจวรรณ มหาหิงษ์
810 นางสาว กัญญาภัทร นัยสุนทร
811 นางสาว เพ็ญณภา การสมเจตน์
812 นางสาว นันท์ธิยา สุวรรณรักษ์
813 นางสาว นันทิดา ประสังกุล
814 นางสาว ปริมประภรณ์ มูลมะแสน
815 นางสาว วิยะดา แดนตะเคียน
816 นางสาว อาลียา นิ่มประเสริฐ
817 นางสาว สิรินาถ ดาวดวงน้อย
818 นางสาว ชุลีพร เรียนทับ
819 นางสาว สิริลักษณ์ ปาละกะวงศ์ ณ อยุธยา
820 นางสาว สุวนันท์ ทองสุก
821 นางสาว จันจิรา ศรีทะ
822 นางสาว กนกอร อ่วมโตวงษ์

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
823 นางสาว กนกวรรณ ทรัพย์ประทุม
824 นางสาว กนกวรรณ โทนะชาติ
825 นางสาว กนกวรรณ พิมลสุข
826 นาย กฤตนันท์ เพ็งสุวรรณ
827 นางสาว กัณฐิกา เชื้อสุวรรณ
828 นางสาว กานต์พิชชา ทองค าเปลว
829 นางสาว กิดาการ พุม่จ าปา

หน้าที่ 25 จาก 40



830 นาย กิตติศักด์ิ ม่วงงาม
831 นางสาว แก้วนภา ทองเทศ
832 นางสาว ขวัญชนก จาดคล้าย
833 นางสาว ไข่มุก ทรัพย์ศฤงฆรา
834 นาย ค าพันธ์ มณีทัพ
835 นางสาว จรัสศรี  พุม่เจริญ
836 นางสาว จิตตรี จันทนมัฏฐะ
837 นางสาว จิลดา อยู่ป้อม
838 นางสาว จุฑามาศ  หอมชะเอม
839 นางสาว จุฑามาศ สงสกุล
840 นางสาว จุฑารัตน์ เสวกวัง
841 นางสาว เจนจิรา ล่ิมจันทร์
842 นางสาว ฉมนต์ณัฐ แย้มนิยม
843 นาย ชนานนท์ กิจรันต์
844 นางสาว ชนานันท์ เพ็ชรักษ์
845 นางสาว ชมพูนุท สุวรรณ์
846 นาย ชลธี ศรีทอง
847 นาย ชัชพงศ์ เวียงพลออม
848 นางสาว ชิดชนก แสงง้ิว
849 นางสาว ชุรีพร สายศรี
850 นาย เซฟ ภูมณี
851 นางสาว ฐาณิญา สว่าง
852 นางสาว ฐิติรัตน์ ครุธเกตุ
853 นางสาว ณัฐชาวรินทร์ บุส าโรง
854 นางสาว ดวงพร ระโยธี
855 นางสาว ดารา สิริโสภาตระกูล
856 นาย ถาวร สุกใส
857 นาย ธนโชค จิตต์สวัสด์ิไทย
858 นางสาว ธนนันท์ พิณประเสริฐ
859 นาย ธนวัชร เลิศไชย
860 นาย ธนากร  ภูม่าลา
861 นาย ธรรมธวัช สุกใส
862 นาย ธวัชชัย  กิตติชยานันท์
863 นางสาว ธัญยา ทาอุโมงค์
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864 นางสาว ธัญลักษณ์ ตอสูงเนิน
865 นางสาว ธันยธรณ์ ยลประสงค์
866 นางสาว ธิติมา แสงอ่วม
867 นาย ธีรพงษ์ ทองประชุม
868 นาย ธีระพงษ์ เจษฎาวิโรจน์
869 นางสาว นงนภัส อรรถมงคล
870 นางสาว นภัค น้อยศิริ
871 นางสาว นภาพร เดือนแจ่ม
872 นาย นรากรณ์ สุขลักขิณี
873 นางสาว นริศรา หากะวี
874 นางสาว นริษา ฉัฐประภา
875 นางสาว นฤมล จินวรรณ์
876 นาย นัฐวัฒน์ วิจิตรทัญนุกูล
877 นางสาว น้ าฝน ศรีสว่าง
878 นางสาว บัวบุญ วรวานิช
879 นางสาว บุษบา เนื้อเย็น
880 นางสาว เบญจค์ศิราภรณ์ ยินดีรมย์
881 นางสาว ปนัดดา พรยิ่ง
882 นางสาว ประภัสสร  กุหลาบ
883 นางสาว ปลิตา     ลีคะ
884 นางสาว ปวีณา ผดุงหา
885 นางสาว ปัทมา สมเดช
886 นางสาว ปารณีย์ ไมปราณี
887 นาย ปิน่รัตน์ บัวศรี
888 นาย เปรมประจักษ์ มีวัฒนา
889 นางสาว พนิดา บุญเลิศรัตน์
890 นางสาว พรพรรณ พูลเกษม
891 นางสาว พรภิรมณ์ พรมชาติ
892 นางสาว พรรณนิภา วีระแพทย์
893 นางสาว พัชรี ผลสุวรรณ์
894 นางสาว พิชชาพร พุม่มาลา
895 นางสาว พิชชาภา อินละพัด
896 นางสาว พิฐชญาณ์ เพิม่ศิริกวินกุล
897 นาย พิษณุ ดีลา
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898 นาย พีรพล พระพรหม
899 นาย ภควัต สิงห์โตทอง
900 นาย ภัทร อุ่นเจริญ
901 นาย มงคล จันทร์พยัค
902 นางสาว มณีรัตน์ บุญอุทิศ
903 นาย มนัสชัย รักดี
904 นาย มนูญศักด์ิ ชื่นชอบ
905 นางสาว เมธิณี อภิเลปน์
906 นางสาว ยุพิน ปิน่วิเศษ
907 นางสาว รวีภรณ์ สิทธิชาค า
908 นางสาว ระพีพรรณ ชื่นชีพ
909 นางสาว รุ่งทิพย ์ กฤษฎาเรืองชัย
910 นางสาว โรสิตา ศรีดาวเรือง
911 นาย วรปรัชญ์ พรมก าเหนิด
912 นางสาว วรรณภา เพ็ชร์ดี
913 นาย วสันต์ พงษ์จินดา
914 นาย วสุ ธะนะจันทร์
915 นางสาว วัชราพร  แสงอยู่
916 นางสาว วัฒนา ขันธวิธิ
917 นางสาว ศศิธร จันทร์แดง
918 นางสาว ศศินิภา ประสพศรี
919 นางสาว ศศิวรรณ อุ่นเรือน
920 นางสาว ศิวพร ไชยแสง
921 นางสาว ศิวาพร หมีเทพ
922 นาย ศุภชัย จิตต์ผ่องใส
923 นางสาว ศุภัสรา สวนชูผล
924 นางสาว ศุภิสรา จารุสุวรรณวงค์
925 นางสาว สกุลรัต จารุเศรษฐ
926 นาย สมบูรณ์ ศรียานนท์
927 นางสาว สมหญิง สิทธิบุญ
928 นาย สันติ ภาคสุชล
929 นาย สันติสุข วงศ์สอาด
930 นางสาว สายชล น้ าใจดี
931 นางสาว สาวิตรี จันทะชา
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932 นาย สิรภพ  รอดน้อย
933 นางสาว สุกานดา ทิพยะพร
934 นางสาว สุจิตรา ทองอุทัย
935 นางสาว สุจิรา กิติเวียง
936 นางสาว สุจีรัตน์ เชียงดี
937 นางสาว สุธิดา ปริญญาศาสตร์
938 นางสาว สุธิดา พาดี
939 นางสาว สุธิดา รัศมีนา
940 นางสาว สุนิสา ล าใย
941 นาย สุปรีดา     สุบุญสันธ์
942 นางสาว สุพรรษา เฟือ่งฟุง้
943 นางสาว สุภาภรณ์ กองวาจา
944 นางสาว สุภาวดี วายุภักด์ิ
945 นางสาว สุวนันท์ ธาระมรรค
946 นางสาว สุวัจนี ภาคีชีพ
947 นาย เสกสรรค์ สุมานิตย์
948 นาย อนุชา วงษ์สุภาพ
949 นาย อภินันท์ ลึกงาม
950 นาย อัครพล สุวรส
951 นางสาว อังคนา ประสพสม
952 นางสาว อัญชลี ใคร่ครวญ
953 นางสาว อัญรินทร์  สิงห์การ
954 นางสาว อันธิกา บุญส่ง
955 นางสาว อัยณัฏฐ์ อยู่ซับซ้อน
956 นางสาว อารีญา จิวประเสริฐ
957 นาย อิทธิ ร่ืนสุข
958 นางสาว ไอรดา สุริโย
959 นางสาว ไอลดา ทรัพย์ปราชญ์

บริหารธุรกิจบัณฑิต  เกียรตนิิยมอันดบั 1
960 นางสาว สราภรณ์     จันทร์สุทธิรักษ์
961 นางสาว มาริต้า  วงศ์หาญ
962 นาย กิตติธัช     ร่ืนภาคพจน์
963 นางสาว สุดาพันธุ ์ส าลี
964 นาง นวลฉว ี    บัวประดิษฐ์
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965 นางสาว เมธยา     พุม่ไสว
966 นางสาว วิชดา ธุระกิจ
967 นางสาว ฐิติรัตน์ รัศมี
968 นางสาว ปนัดดา     บุญเรือง
969 นางสาว ชนานันท์ สรรพเจริญ

บริหารธุรกิจบัณฑิต  เกียรตนิิยมอันดบั 2
970 นางสาว ธนวดี โพธิแ์พงพุม่
971 นางสาว พลอยเพชร วิเชียร
972 นางสาว นารีนาถ อุทัยธรรม
973 นาย ธนพล     สนธิหอม
974 นาง รุ่งนภา พูลประเสริฐ
975 นาย สุรพล สะใบพร
976 นางสาว ณิชกานต์ โอริส
977 นางสาว ธิดารัตน์ ทีฆะสวัสด์ิ
978 นางสาว ศิริรัตน์ ฉุนเทศ
979 นางสาว จิราวรรณ อุ่นโสภณ
980 นาย ธนาธิป บุตร์เพชร์
981 นางสาว ณัฐนันท์ เดโช
982 นาย วีระยุทธ     จันทร์พันธ์
983 นางสาว กานต์สินี แก้วสุวรรณ
984 นาย ชัยณรงค์ เปีย่มไชย
985 นาย ชัยณัฐ     นครน้อย

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
986 นาย กนก ยุกติรัตน์
987 นางสาว กนกพร วงษ์อ่อน
988 นางสาว กนกวรรณ  อร่ามเรือง
989 นาย กรกช เผ่าพิบูลชัย
990 นางสาว กรกนก สระบัว
991 นาย กรกฤช  สุวรรณภาค
992 นางสาว กรองทอง ป้อมทอง
993 นางสาว กฤษณา เปร่ืองปัญญา
994 นางสาว กัญจน์ณัฏฐ์  รุ่งสว่าง
995 ว่าทีร้่อยตรีหญิง กัญจน์ณัฏฐ์  เมืองยม
996 นางสาว กัญญพรรณ  เทียนบชา
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997 นางสาว กัณฑมาศ อิ่นค า
998 นาย กันตพงศ์  ศิริเสรีวรรณ
999 นางสาว กาญจนา แสงนวล
1000 นาง กิตติยา     เกตุเงิน
1001 นางสาว กีรติกา  ทองสุก
1002 นางสาว กุลสตรี  ทรัพย์สกุล
1003 นางสาว กุสุมา คงสวาท
1004 นางสาว กุสุมา  หวานฉ่ า
1005 นางสาว เกศรินทร์ สมนึก
1006 นางสาว เกสรา  บุญครอบ
1007 นางสาว เกสินี     กุลพานิช
1008 นาย เกียรติศักด์ิ ตรีเกษม
1009 นางสาว จริยา  ใจกว้าง
1010 นาย จักรกฤษ  ยืนยิ่ง
1011 นาย จักรกฤษณ์ แซ่ฟุง้
1012 นางสาว จันจิรา ประกอบพานิช
1013 นางสาว จิดาภา  ต้ังพาณิชกร
1014 นางสาว จินดาพร อรรถาพันธ์
1015 นางสาว จินตนา     ต๊ะวงค์รัตน์
1016 นาย จิรวัฒน์  ภูดิน
1017 นาย จิรวุธ พงษ์ฉาย
1018 นางสาว จิราภรณ์  คงนิมิตร
1019 นางสาว จีรภา นาคพิทักษ์
1020 นาย จีรวัฒน์  ปรางรักยิ้ม
1021 นางสาว จุฑามาศ  บุตรแก้ว
1022 นางสาว จุฑารัตน์ ภาคาทรัพย์
1023 นางสาว จุลลาลักษณ์ เกี่ยสมัครพันธ์
1024 นางสาว เจณีวรรณ์     ใหญ่มาก
1025 นางสาว ใจยา     วงค์จิต
1026 นางสาว ชนัญชิดา ภูไ่ข่
1027 นางสาว ชนัญชิดา  เกตุนาค
1028 นางสาว ชนัญญา  เทียมวรรณ
1029 นางสาว ชนิสา เกษมสันต์
1030 นางสาว ชลธิชา  ดีฉาย
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1031 นางสาว ชุติมา ไตรลึก
1032 นางสาว โชติกา  ภูพ่ัทน์
1033 นางสาว โชติรส คงสุวรรณ
1034 นางสาว ญาณิศา  ฮวบลอยฟ้า
1035 นางสาว ฐานิภา  สิงทุย
1036 นาย ฐิติ  กมลปล้ืม
1037 นาย ณัฐชนน อ้อยเทียน
1038 นางสาว ณัฐพร  เกตุรูป
1039 นางสาว ณัฐพรรณ  หาทูล
1040 สิบโท ณัฐวัฒน์  ชูสวัสด์ิ
1041 นาย ณัฐวุฒิ  ชาติเกษมชัย
1042 นางสาว ดวงฤทัย ก าปัน่
1043 นางสาว ดารัตน์ ทีนาคะ
1044 นาย ทรงศักด์ิ เดชคง
1045 นาง ทัศนีย ์    ประวัติตะ
1046 นางสาว ทิพวรรณ  กิจสินธุ
1047 นาย ธนกฤต  ทรัพย์พืช
1048 นาย ธนาธิษณ์ สุทธากร
1049 นาย ธนาศักด์ิ จ าปาแพง
1050 นางสาว ธนิตา     แก้วงาม
1051 นางสาว ธิดารัตน์ อุปมาล
1052 นางสาว ธิดารัตน ์ สัจจะไพบูลย์กิจ
1053 นางสาว ธิติมา     ประยูร
1054 นาย นนทชัย     รักวิโรจน์สุข
1055 นาง นนลญานีย ์ แสงพิทักษ์
1056 นางสาว นรินทร์สุดา     เผ่าเคร่ือง
1057 นาย นเรศ  บุญคุ้มฉิม
1058 นาย นเรศ  สมร
1059 นางสาว นฤมล  สวงโท
1060 นางสาว นลินีย ์ วิโรจน์บูรณะ
1061 นางสาว นัชญา ขวัญชัยโย
1062 นางสาว นัทชา อยู่อ่ า
1063 นางสาว นาตยา  แท่งทอง
1064 นางสาว นิภาพรรณ  คชวรรณ
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1065 นางสาว นิภาภรณ์ เกล่ือนกลางดอน
1066 นางสาว นิรชา  ฤกษ์ลักษณี
1067 นาย นิรินธน ์ วิชัยอรานันท์
1068 นางสาว นิอร  ปัญจกะบุตร
1069 นางสาว นุชจรี สร้อยสังวาลย์
1070 นาง นุชจรี  ช่างกุดเวียน
1071 นางสาว เนตรนภา ดุสฏังค์
1072 นางสาว บังอร  สวัสด์ิสินสุข
1073 นางสาว บุปผารัตน์  ภูภ่ักดี
1074 นางสาว บุษยพัชร์ มีลาภา
1075 นางสาว บุษยมาศ เนียมประเสริฐ
1076 นางสาว เบญจพร แก่นเพ็ชร
1077 นางสาว เบญจพร พานทอง
1078 นางสาว เบญจมาศ โต๊ะทอง
1079 นางสาว เบญจวรรณ เสถียรโชค
1080 นาย ปฏิพัทธ์ ใยส าลี
1081 นาย ปฏิพัทธ ์    ประภาพันธุ์
1082 นางสาว ปพิชญา     พบพาน
1083 นางสาว ปรมาภรณ์ โชติเฉลิมพงษ์
1084 นางสาว ประทุมพร ทองโอภาส
1085 นางสาว ประภาพร     สุขวิระกิจ
1086 นาย ปรัชญา  มาอีน
1087 นางสาว ปราชญ์พร  รุ่งประเสริฐ
1088 นาง ปราณี  พรถิระยานนท์
1089 นางสาว ปริดา รูปสวย
1090 นางสาว ปรียา สร้างเสริมวุฒิ
1091 นางสาว ปวีณา ทองนิล
1092 นางสาว ปวีณา สุวรรณบล
1093 นาย ปัณณธร     เพ็งจิตร
1094 นางสาว ปัทมา     บุญรอด
1095 นางสาว ปัทมา  เย็นบ ารุง
1096 นาย ปิยะกิตต์ิ  ฐานิศคุณาพงศ์
1097 นางสาว ปิยะนุช     เฉลยศาล
1098 นางสาว ปิยะนุช     บุญมาลา
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1099 นางสาว ปิยะมาศ ประสพจิตร์
1100 นางสาว เปรมิกา เทียมทอง
1101 นางสาว ผกาภรณ์ รักษาจิตร
1102 นาย ผดุงศักด์ิ เกตุศรี
1103 นาย พงษ์พิพัฒน์ ดอกล าเจียก
1104 นางสาว พชรมน  มงคลพร
1105 นางสาว พนิดา มณีทิพรักษ์
1106 นางสาว พรทิพย์  จันทรานภาภรณ์
1107 นางสาว พรทิพย์  ศักดาวงษ์
1108 นางสาว พรทิพย์  บัวทับ
1109 นาย พรเทพ  แย้มศรีบัว
1110 นางสาว พรนภัส  สุขโสม
1111 นางสาว พรนภา     พูลสวัสด์ิ
1112 นางสาว พรนิภา อุตะมะ
1113 นางสาว พรประภา  มากผาสุข
1114 นางสาว พรพรรษา พึง่สุภา
1115 นางสาว พรพิมล รักพวงทอง
1116 นางสาว พรพิมล     พุม่พวง
1117 นาย พรภพ     สุฉัยยา
1118 นางสาว พรลินี วงศ์ชารี
1119 นางสาว พลอย     ชาลีพัฒน์
1120 นางสาว พวงผกา  อินทร์โพธิ์
1121 นางสาว พัชร สงบกิจ
1122 นางสาว พัชรินทร์ ยาวสันเทียะ
1123 นางสาว พัชรินทร์  อันอาจ
1124 นางสาว พัศราภรณ์  งามสมัย
1125 นางสาว พัสตราภรณ์ เลิศฤทธิ์
1126 นาย พิชญ์พล ปรีดีจิตร์
1127 นางสาว พิชญาภัคณ์ ธนทัตเศรษฐี
1128 นางสาว พิมพ์นภา ปานสี
1129 นางสาว พิมพ์ลภัส  ฤกษ์บุรุษ
1130 นาย พิสิฐ  ข ามาก
1131 นาย พีรเดช  มณีเนตร
1132 นาย พีรภัค ศิริวัฒนา
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1133 นาย พีรศิลป์ จินดา
1134 นางสาว เพ็ชรชมภู นาคหัวเพ็ชร
1135 นางสาว เพ็ญพักตร์     คุ้มกัน
1136 นางสาว แพรว     สีชมภู
1137 นางสาว ไพรแก้ว อินทร์สุวรรณ
1138 นางสาว ภคมณ  คันธภิรมย์
1139 นาย ภักดี อินทรักษาทรัพย์
1140 นางสาว ภัญชรี  สารทอง
1141 นางสาว ภัทรจาริน  แย้มมนัส
1142 นางสาว ภัทรสุดา ศุกรเกยูร
1143 นาย ภาคภูมิ ขันธศักด์ิ
1144 นาย ภาณุพัฒน์ ปัดถา
1145 นางสาว ภาวิณี  บุญปัน๋
1146 นางสาว มณีรัตน์ สรรพคุณ
1147 นาย มนัสนันท์ สุขชื่น
1148 นางสาว มัสลิน  สุขพัฒน์
1149 นางสาว เมตตา  สุจริต
1150 นางสาว ยุภาวดี สุรารินทร์
1151 นางสาว รสริน  มีอนันต์
1152 นางสาว ระพีพรรณ นามวิชัย
1153 นางสาว รักษ์สุดา  สุขสมเพ็ชร
1154 นางสาว รักษิกา     ผดุงทรัพย์
1155 นางสาว รัชนก คงจ้อย
1156 นางสาว รัชนู รุ่งเรือง
1157 นางสาว รัตติกาล ปราบวงษา
1158 นางสาว รัตนาภรณ์ พูลหิรัญ
1159 นางสาว รัตนาภรณ์     มั่งชู
1160 นาย ราชันย์ มานพ
1161 นาย รุ่งฟ้า ดวงจันทร์แดง
1162 นางสาว รุ่งฟ้า     ศรีวิลัย
1163 นาย รุ่งเรือง สภาพ
1164 นางสาว ลดาวัลย์ ฉายวรรณะ
1165 นางสาว ลลิตพรรณ พิมพ์ดี
1166 นางสาว ลลิตา อุดแสง
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1167 นางสาว ลัยรนา  คงเพชร
1168 นางสาว ลินดา ตะนัดไชย
1169 นาย วงศกร ศุภเวช
1170 นางสาว วนิดา     หวังวีระ
1171 นางสาว วนิสา  นิลประเสริฐ
1172 นาย วรกาล การีรส
1173 นางสาว วรรณนิภา  พงษ์ช้างอยู่
1174 นางสาว วรรณนิภา  ศรีสัตรา
1175 นางสาว วรรณวิภา  ผูกวาจา
1176 นาง วรรณี  แสงร่ืน
1177 นาง วรรธนา  ศรีเชียงสา
1178 นาย วรวุฒิ ส าลี
1179 นางสาว วริณศรานุส ไหมอ่อน
1180 นางสาว วรีภรณ์ เจริญสุข
1181 นางสาว วศินี วงษ์สถิตย์
1182 นาย วัชรพงษ์ สุคันธรส
1183 นางสาว วันวิสา  กล่ินบุญมา
1184 นางสาว วัลยา สุขเกตุ
1185 นางสาว วาณี จิตอุทัย
1186 นางสาว วาสนา แตงอ่อน
1187 นางสาว วาสนา  สินชะวา
1188 นางสาว วิการณ์ดา     หิรัญพานิช
1189 นาย วิทยา แสงเดือน
1190 นางสาว วิภาว ี    มณฑปใหญ่
1191 นางสาว วิริยาภรณ์ ศรีธโร
1192 นาย วิโรจน์ รอดสุวรรณ์
1193 นาย วิศรุต  จิตรเกิดแก้ว
1194 นาย วุฒิชัย เสวิคาน
1195 นางสาว ศตพร รารามนัส
1196 นางสาว ศยามล  อ่ าตระกูล
1197 นาย ศรราม กล่ินพิกุล
1198 นาย ศรัณยู  ธัญญะเจริญ
1199 นางสาว ศรีวรรณ สิงห์แก้ว
1200 นางสาว ศศิพร สุธรรมมา
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1201 นางสาว ศศิโสภา อุ้ยศรีคูณ
1202 นาย ศักด์ิสิทธิ ์เอกสนธิ์
1203 นางสาว ศิจิตรา มารยาท
1204 นางสาว ศิริธัม  พลวา
1205 นางสาว ศิริลดา วรโสม
1206 นางสาว ศิริลักษณ์  ข ากรณ์
1207 นาย ศิวัช จิยะพานิชกุล
1208 นางสาว ศุภกานต์ จันทร์ตระกูล
1209 นาย ศุภชัย  เอกผล
1210 นางสาว ศุภมาส ข้อแจ๊ด
1211 นางสาว ศุภศิริ จ านงค์จีนารักส์
1212 นางสาว สถิตย์พร  ขาวจุ้ย
1213 นาย สมคิด แซ่ว้าน
1214 นาย สมัคร  ขันธกรรม
1215 นางสาว สรินทร์ญา ทรงสบาย
1216 นาย สหภาพ อินทรจันทร์
1217 นางสาว สานารถ ควรขุนทด
1218 นางสาว สาริยา เจริญสุข
1219 นางสาว ส ารวย ศรีเนตร
1220 นางสาว สิตานัน ส าราญพานิชย์
1221 นาย สิรภพ อินทรประดิษฐ์
1222 นางสาว สิริภัทรา ชาติเผือก
1223 นางสาว สิริมา  แย้มจ านัน
1224 นางสาว สุกัญญา นุ่มนิ่ม
1225 นางสาว สุกัญญา สาระสนธิ
1226 นางสาว สุกัญญา     บุษบิน
1227 นางสาว สุกัญญา  ปิน่ประยงค์
1228 นางสาว สุจารี  มานิจธรรมพงษ์
1229 นางสาว สุชามาศ ปัญญาวรชาติ
1230 นางสาว สุดารัตน ์    ปัตเนตร
1231 นางสาว สุดาวรรณ  แหยมดอนไพร
1232 นางสาว สุทธิดา  เอี่ยมสอาด
1233 นางสาว สุธาทิพย ์    มาลา
1234 นางสาว สุนัทฐา เจริญทัพ
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1235 นางสาว สุนันทา     จวงจันทร์
1236 นางสาว สุนิชตา ดีพันธ์
1237 นาง สุนิสา  เขตตานิม
1238 นางสาว สุนิสา นิสะโสกะ
1239 นางสาว สุนิสา     บ ารุงสรณ์
1240 นางสาว สุพรรณษา ภูส่าย
1241 นางสาว สุพรรษา  แสงมณี
1242 นาย สุพัต พันธุไ์ธสง
1243 นางสาว สุพัตรา  ปันแก้วศักด์ิ
1244 นางสาว สุพัตรา  สุขโภคี
1245 นางสาว สุพิชชา วระธงไชย
1246 นางสาว สุภัสสรา  มาเต็ง
1247 นางสาว สุภาวดี  มีทรัพย์
1248 นางสาว สุมาลี  สาครเย็น
1249 นาย สุรชัย แซ่เห้อ
1250 นางสาว สุรางรัตน ์ ชื่นหิรัญ
1251 นางสาว สุรารักษ ์ เหลืองอ่อน
1252 นางสาว สุรีรัตน ์ โพธิอ์่อง
1253 นางสาว สุวนันท ์    จันทร์ศรี
1254 นางสาว สุวรรณา รุ่งสวัสด์ิ
1255 นางสาว เสาวลักษณ์ สุวรรณประทีป
1256 นางสาว เสาวลักษณ์  โภชชงค์
1257 นางสาว แสงดาว  กัณทัพย์
1258 นาย อดิศักด์ิ     นุชสวาท
1259 นางสาว อทิตยา มรกฏจินดา
1260 นาย อนิรุต มะลิซ้อน
1261 นาย อนุพงศ์  อินทะลัย
1262 นาย อนุวัต ทองชู
1263 นางสาว อภิชา     จันทร์สว่าง
1264 นาย อภิเชษฐ สร้อยกุดเรือ
1265 นาย อภิรักษ์ สนโรจน์
1266 นางสาว อรจิรา เรืองฉาย
1267 นางสาว อรณัฐ     คงสมพงษ์
1268 นางสาว อรณิช ชาดิษฐ์
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1269 นางสาว อรมณี  นาคบัว
1270 นาย อรรถพล  แพทยารักษ์
1271 นางสาว อรวรรณ  ใบละมุด
1272 นางสาว อรอนงค์  รัชตะนาวิน
1273 นางสาว อริสรา ช่วงชู
1274 นางสาว อลิษา  ดวงธรรม
1275 นางสาว อังคณา     สีอ่อน
1276 นาง อัจฉรีย ์ แก้วใหญ่
1277 นางสาว อัญชลี     มากประมูล
1278 นางสาว อัญชลี     อินทา
1279 นางสาว อัญทิกา ผาสุข
1280 นางสาว อัญธิกา แสงรัศมี
1281 นาย อานนท์ บุญฤทธิ์
1282 นางสาว อาภรณ์นภา ใจปราณี
1283 นางสาว อารยา     กูลเสือ
1284 นางสาว อ าภรณ์ กรุงใจ
1285 นางสาว อิศราพร  จวบมี
1286 นางสาว อุษณีย ์ ศรีบัวทอง
1287 นางสาว อุษา  เอมอ้น
1288 นางสาว เฮม่า ขันธรักษ์

ปริญญาบัญชบีัณฑิต  เกียรตนิิยมอันดบั 2
1289 นางสาว ฐิติรัตน์ ปิติทรง
1290 นาย กฤษณะ พูลทวี

ปริญญาบัญชบีัณฑิต
1291 นางสาว กันยารัตน์  ทองสิมา
1292 นางสาว เกษณี     อ่อนแก้ว
1293 นางสาว จารุวรรณ นิจจ านงค์
1294 นางสาว จิรารัตน์ กอธวัช
1295 นางสาว จุฑาทิพย์ บัวโทน
1296 นางสาว จุรีรัตน์ เขม่นกิจ
1297 นางสาว ชุติมา  สงครามศักด์ิ
1298 นางสาว ดวงกมล  คงศิลา
1299 นางสาว ตรีทิพยนิภา ทรัพย์พานิช
1300 นางสาว ธัญยธรณ์  ฉัตรโอฬารรัศมี
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1301 นางสาว นฤมล  พิมพ์อักษร
1302 นางสาว นันทพร  บุตรวงษ์
1303 นางสาว นิรชา มีสวัสด์ิ
1304 นางสาว บังอร     สุขอารมณ์
1305 นางสาว เบญจวรรณ  โสมะภีร์
1306 นางสาว ปารดา ลมูลศิลป์
1307 นาง ปาวินา  กิจสาสน
1308 นางสาว พรรณวริยา แช่มขุนทด
1309 นางสาว เฟือ่งฟ้า  หงษ์ทอง
1310 นางสาว ภิญญดา  คดเค้ียว
1311 นางสาว มณีรัตน์  ส่งแสง
1312 นางสาว มนทกานต์ เทพรักษ์
1313 นางสาว มิ่งกมล  แจ้งเรือง
1314 นางสาว ฤดีภรณ์  วังสะจันทานนท์
1315 นางสาว วรัญญา ธรรมชาติ
1316 นางสาว วิชชญา ไทยประกอบ
1317 นางสาว ศรีวิกา รักษาแดน
1318 ว่าทีร้่อยตรีหญิง ศิริกร ค าไกล
1319 นางสาว ศิริวรรณ  ฉอ้อนโฉม
1320 นางสาว สรณ์นรี  อยู่พร้อม
1321 นางสาว สุกัญญา  ตรีวาสน์
1322 นางสาว สุรัชฎา  กุลบุตร
1323 นางสาว สุรีฉาย  สุขสมพืช
1324 นางสาว แสงกมล ค าดุลย์
1325 นางสาว หทัยรัตน์ สุดมี
1326 นางสาว หยาดพิรุณ  จับดี
1327 นางสาว อคิรา เสือภู่
1328 นางสาว อนุสรา  แจ่มมณี
1329 นางสาว อริษา กินนร
1330 นางสาว อัมพร  ตรีธนะ
1331 นางสาว อารีย์รัตน ์    นุชสวาท
1332 นางสาว อารียา  เทียมศิริ
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