
แถว สาขาวิชา จ านวนคน

แถว 1 ครศุาสตรบัณฑติ (ค.บ.) 1 - 44 44

แถว 2 ครศุาสตรบัณฑติ (ค.บ.) 45 - 88 44

แถว 3 ครศุาสตรบัณฑติ (ค.บ.) 89 - 132 44

แถว 4 ครศุาสตรบัณฑติ (ค.บ.) 133 - 176 44

แถว 5 ครศุาสตรบัณฑติ (ค.บ.) 177 - 220 44

แถว 6 ครศุาสตรบัณฑติ (ค.บ.) 221 - 264 44

แถว 7 ครศุาสตรบัณฑติ (ค.บ.) 265 - 308 44

แถว 8 ครศุาสตรบัณฑติ (ค.บ.) 309 - 352 44

แถว 9 ครศุาสตรบัณฑติ (ค.บ.) 353 - 396 44

แถว 10 ครศุาสตรบัณฑติ (ค.บ.) 397 - 440 44

แถว 11 ครศุาสตรบัณฑติ (ค.บ.) 441 - 484 44

แถว 12 ครศุาสตรบัณฑติ (ค.บ.) 485 - 525 41

แถว 13 ศิลปศาสตรบัณฑติ (ศศ.บ.) 526 - 569 44

แถว 14 ศิลปศาสตรบัณฑติ (ศศ.บ.) 570 - 613 44

แถว 15 ศิลปศาสตรบัณฑติ (ศศ.บ.) 614 - 657 44

ศิลปศาสตรบัณฑติ (ศศ.บ.) 658 - 677 20

นิเทศศาสตรบัณฑติ (นศ.บ.) 678 - 698 21

แถว 17 นิติศาสตรบัณฑติ (น.บ.) 699 739 41

แถว 18 รฐัประศาสนศาสตรบัณฑติ (รป.บ.) 740 - 782 43

รฐัประศาสนศาสตรบัณฑติ (รป.บ.) 783 - 797 15

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑติ (ศป.บ.) 798 - 808 11

แถว 20 วิทยาศาสตรบัณฑติ (วท.บ.) 809 - 853 45

แถว 21 วิทยาศาสตรบัณฑติ (วท.บ.) 854 - 898 45

แถว 22 วิทยาศาสตรบัณฑติ (วท.บ.) 899 - 943 45

แถว 23 วิทยาศาสตรบัณฑติ (วท.บ.) 944 - 988 45

วิทยาศาสตรบัณฑติ (วท.บ.) 989 - 999 11

เทคโนโลยีบัณฑติ (ทล.บ.) 1000 - 1034 35

แถว 25 เทคโนโลยีบัณฑติ (ทล.บ.) 1035 - 1080 46

แถว 26 เทคโนโลยีบัณฑติ (ทล.บ.) 1081 - 1125 45

แถว 27 วิศวกรรมศาสตรบัณฑติ (วศ.บ.) 1126 - 1167 42

แถว 28 บรหิารธรุกิจบัณฑติ (บธ.บ.) 1168 - 1212 45

แถว 29 บรหิารธรุกิจบัณฑติ (บธ.บ.) 1213 - 1257 45

แถว 30 บรหิารธรุกิจบัณฑติ (บธ.บ.) 1258 - 1302 45

แถว 31 บรหิารธรุกิจบัณฑติ (บธ.บ.) 1303 - 1347 45

แถว 32 บรหิารธรุกิจบัณฑติ (บธ.บ.) 1348 - 1392 45

แถว 33 บรหิารธรุกิจบัณฑติ (บธ.บ.) 1393 - 1437 45

บรหิารธรุกิจบัณฑติ (บธ.บ.) 1438 - 1459 22

บัญชีบัณฑติ (บช.บ.) 1460 - 1485 26

รวม 1485

        แบง่แถวบณัฑติ  (รับปริญญาวันที่ 9 มีนาคม 2561)

ล าดับที่

แถว 24

แถว 34

แถว 16

แถว 19



รายช่ือบณัฑิตท่ีจะเข้ารบัพระราชทานปรญิญาบตัร วันท่ี 9 มีนาคม 2561

ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1

1 นางสาว วรรณวสิา สุวรรณชัยรบ

2 นางสาว พชัรินทร์ ทรัพย์มูล

3 นางสาว อุรารัตน์ ทรัพย์มูล

4 นางสาว ชนิศา บัวบาน

5 นางสาว เพยีงฤทัย ประเสริฐสุข

6 นางสาว วรัญญา มงคลถ่ิน

7 นางสาว วภิารัตน์ มาเจริญ

8 นางสาว สิริรัตน์ พาลีเดช

9 นางสาว กันยารัตน์ ธารีรักษ์

10 นางสาว กนกศรี พรวริิยะกิจ

11 นาย วริุฬห์ สมจิตต์

12 นางสาว กัญญาภัค อังสุพนัธุโ์กศล

13 นางสาว ประไพพรรณ จันทร์แสง

14 นางสาว อรอุมา อินแตน

15 นางสาว อังคณา ศรีสวสัด์ิ

16 นาย เกรียงไกร ยอดมณีบรรพต

17 นางสาว พชัราภรณ์ จันทร์มณี

18 นางสาว สกุลทิพย์ ชูพงษ์

19 นาง ภาษิตา จิตสุภาพ

ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2

20 นางสาว ศิริเพญ็ หวานวาจา

21 นาง ชานิดา พนัธแ์ตง

22 นางสาว อิศราภรณ์ กองพมิพ์

23 นางสาว การะเกษ ตรงมา

24 นางสาว ฐิติวรรณ ปาระดี

25 นางสาว ณัฐพร พนมวงศ์เกษม

26 นางสาว หนึง่ฤทัย รุ่งฤกษ์ดี

27 นางสาว จรัญญา ไวยกัญญา

28 นางสาว ดวงพร ลอยลม

29 นางสาว ศิยาภรณ์ งามดี



30 นางสาว นารา อ่่าศรี

31 นาย จรัญ มูลหิรัญ

32 นางสาว พชัราภรณ์ งามวงษ์

33 นางสาว วรางคณา ไตรพศิ

34 นางสาว วาสนา ข่าเจิม

35 นางสาว จิรประภา โพธิเ์งิน

36 นาย ณัฐวฒุิ บุญนาค

37 นางสาว มาริษา ดีประเสริฐ

38 นางสาว วมิลพรรณ ปันแก้ว

39 นางสาว ปรียานุช ยอยโพธิสั์ย

40 นางสาว ชาลินีย์ วงษ์สระ

41 นางสาว ณัฐพร พณิเสนาะ

42 นางสาว อรุณี ถาวรบุญ

43 นางสาว ชลดา ทรัพย์ประเสริฐ

44 นาย ณัฐพงศ์ กีรติวทิยากร

45 นางสาว ดลพร ใจโต

46 นางสาว นฤทัย ชัยรัตน์

47 นางสาว สุกัญญา บ่อโทนด่า

48 นางสาว ณัฐกาลน์ ฤทธจัินทร์

49 นางสาว ศิริพร ขันธมาลี

50 นางสาว เบญจวรรณ นันทประภาศิลป

51 นางสาว รัตนา ทรัพย์ภารี

52 นาย ฤทธศัิกด์ิ กุลธราวทิย์

53 นางสาว วนิดา บัวศรี

54 นางสาว ศศินภา ศรียารันต์

55 นาง สิรีรัศม์ิ พรหมทะสาร

56 นางสาว ผกามาศ เพชรรัตน์

57 นางสาว วลัลี แสงแก้วสุข

58 นางสาว หทัยรัตน์ ทรงงาม

59 นาง อุบล แสงเดช

60 นางสาว เกษรา เรืองสมุทร

61 นาง ดวงใจ ผูกพนัธุร์ัตน์



62 นาย อรรถฉัตร์ รื่นอารมย์

63 นางสาว อุรัชชา ขันธพฒัน์

64 นางสาว กมลชนก บุญประคอง

65 นางสาว นรีรัตน์ สุนทรศิริ

66 นางสาว เพญ็พกัตร์ รักษาจิตร

67 นางสาว เมศรินทร์  เอ่ียมก่าแหง

68 นางสาว รัตนา ค่าพระทิก

69 นาย ชยพล วฒันชัย

70 นางสาว ธนวรรณ ชูป้ัน

71 นาย กรวชิญ์ ทับทอง

72 นางสาว กฤติยา วชัรศิลาภากุล

73 นาย กัชกร เลิศภูมิชัยวรรณ

74 นางสาว สุดารัตน์ ศรีมันตะ

75 นางสาว สุภาวดี ปิยะนารถ

76 นางสาว จุฑามาศ พฤฒากรณ์

77 นางสาว ธดิาพร จุลพนัธ์

78 นาย ประเสริฐ เจริญสุข

ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต  
79 นางสาว กนกวรรณ บุดดา
80 นางสาว กมลทิพย์ ภาคทรัพย์ศรี
81 นางสาว กมลพร คอกขุนทด
82 นางสาว กมลวรรณ สุมังคละกุล
83 นาย กรกช ประสงค์เงิน
84 นางสาว กรรณิการ์ พนูยศ
85 นางสาว กรุณา  โสมะเกษตริน
86 นางสาว กฤติยาภรณ์ ปานปลอด
87 นางสาว กฤษณา คณะเจริญ
88 นางสาว กฤษณา ดวงกาญจนา
89 นางสาว กฤษณา บุญล ่า
90 นาย กลวชัร พฒันสิงห์
91 นางสาว กลิน่ผกา จ่าแม่น
92 นางสาว กัญญาวรี์ ชูตระกูล



93 นางสาว กัญฑิยา คงเผ่าพงษ์
94 นางสาว กันนิกา ชูเชิด
95 นางสาว กัลยกร กองเกิด
96 นางสาว กัลยา ถ่ินทัพไทย
97 นางสาว กาญจนา เทียนบูชา
98 นางสาว กาญจนา ป้อมค่า
99 นางสาว กาญจนา  สวา่งดาว
100 นางสาว กาญจนา แหงมมา
101 นางสาว กานต์ชนก วงค์ไชยา
102 นาง กานติมา จันทร์ตน
103 นางสาว กิจสุวรรณ สุวรรณกิจ
104 นาย กิตติพฒัน์ อยู่สุข
105 นางสาว กิตต์ิลภัส ชุติวฒัน์ศรีกุล
106 นาย กิติคุณ อ่อนนวล
107 นางสาว กิติยา ศารทประภา
108 นางสาว กิติยา สุขเสียงศรี
109 นางสาว กิติยา อาราเม
110 นางสาว กุสุมา ไวยวาจี
111 นางสาว เกตุวดี วรนุช
112 นางสาว เกศรา เพช็ร์อ่วม
113 นาย เกียรติศักด์ิ กองเย็น
114 นาย ขจรศิลป์ บุญเพง็
115 นางสาว ขวญัชนก น ่าสุวรรณ์
116 นางสาว คมคาย ภูพ่วง
117 นาย โฆษิต แสงสิงห์
118 นางสาว จรรยมณฑน์ ม่วงงาม
119 นางสาว จรัญญา ขันโมรี
120 นางสาว จริยา พณิเสนาะ
121 นาย จักกฤษ ฤทธสิาร
122 นาย จักรพนัธ ์พงษ์มุลี
123 นาย จักรวาล มีสมจิตร์
124 นาง จันจิรา คัมภีร์



125 นางสาว จันจิรา ปรีชา
126 นางสาว จามจุรี พนัธท์อง
127 นางสาว จิตรลดา กิติธรรม
128 นางสาว จิตราภรณ์ ชาติประมง
129 นางสาว จิตราภรณ์ รังษี
130 นางสาว จิตราภา โพธพินัธ์
131 นางสาว จิรวดี บุญเกิด
132 นางสาว จิราพร  ศุภไวย
133 นางสาว จิราภรณ์ ภูมิฟากท่า
134 นางสาว จิราภรณ์ สร้อยดอก
135 นางสาว จิราภรณ์ สุขช่ืน
136 นางสาว จิราภา ป้องกัน
137 นางสาว จิราวรรณ ช้างลอย
138 นางสาว จุฑามาศ สีมา
139 นางสาว จุไรรัตน์ คงเม่น
140 นางสาว จุฬาลักษณ์ พนิภาค
141 นางสาว เจนจิรา ค่าดี
142 นาย เจนณรงค์ กลิน่รอด
143 นาย เจนภพ ธรีะวทิย์
144 นางสาว เจริญ ประสม
145 นางสาว ฉัตรชบา มีปัญญา
146 นางสาว โฉมศิริ ซอหมัด
147 นางสาว ชฎาธาร เป่งทอง
148 นางสาว ชฎาพร บุญรักษ์
149 นางสาว ชณิการ์ มณีโชติ
150 นาย ชนะศักด์ิ ลาภเวช
151 นาย ชนาธปิ ไตรถาวร
152 นางสาว ชมพนูุช แก้วฉัยยา
153 นางสาว ชมภูนุช รักหอม
154 นางสาว ชลธชิา ชมจ่าปี
155 นาย ชัชนก ม่ันประสงค์
156 นางสาว ชัญญานุช เหลืองอรุณฤกษ์



157 นาย ชาญชัย ตุลยทรัพย์
158 นาย ชาญณรงค์ เสือสมิง
159 นางสาว ชุติกาญจน์ ปรากฎผล
160 นาย ชุติเดช พระลักษณ์
161 นาย เชษฐา พลูสวสัด์ิ
162 นาย โชติพกัต์ เกตุงาม
163 นางสาว ซัลบียา นาชะวี
164 นาย ฐิตินันท์ ผลพกุิล
165 นางสาว ฐิติพร  สุวรรณหงษ์
166 นางสาว ฐิติรัตน์ เกิดปราชญ์
167 นางสาว ณัฐกานต์ จันทร์บุรี
168 นางสาว ณัฐณิชา หวงัดี
169 นางสาว ณัฐธดิา มากเลาะเลย์
170 นาย ณัฐพงศ์ ทองอ่อน
171 นาย ณัฐพงษ์ มีสุข
172 นางสาว ณัฐพร จุลวรรณ์
173 นางสาว ณัฐพร พึง่จาบ
174 นางสาว ณัฐพร ม่ิงสอน
175 นาย ณัฐพล พมิพา
176 นาย ณัฐพล สวสัดี
177 นาย ณัฐพล สุดลาภา
178 นางสาว ณัฐรว ีอินทรทัต
179 นาย ณัฐวฒัน์ อารีประชาภิรมย์
180 นางสาว ณัฐศภรณ์ ร้อยกอง
181 นาย ณัฐเศรษฐ์  ฝ่ังสระ
182 นางสาว ณัฐสุดา วรรณประวติั
183 นางสาว ณัฐิกานต์ ปังศรีวงศ์
184 นางสาว ดรุณี สุนทราวงค์
185 นางสาว ดวงกมล มงคลมล
186 นางสาว ดวงใจ อุ่นหล้า
187 นางสาว ดารณี สุวรรณโณ
188 นางสาว เตือนใจ ประเสริฐสังข์



189 นางสาว ทวพีร วงษ์ศรีทา
190 นาย ทศพร บุญครุฑ
191 นางสาว ทอรุ้ง เฉลิมทอง
192 นาย ธนบูรณ์ ศรียานุเคราะห์
193 นาย ธนพล  เรืองพงษ์สาร
194 นาย ธนพล  สมภักดี
195 นาย ธนัช ฉ่่าเฉลิม
196 นางสาว ธนัชชา สันติภพ
197 นางสาว ธนารักษ์ ไกรสมโภชน์
198 นางสาว ธมลวรรณ กาญจนะกันโห
199 นางสาว ธมลวรรณ พฒุิวร
200 นาย ธวชัชัย กองสุวรรณ
201 นาย ธวชัชัย มะลิซ้อน
202 นาย ธวชัชัย แหยมประเสริฐ
203 นางสาว ธญัญารัตน์ ก้านสนธิ์
204 นาย ธญัวทิย์ เกิดกล้า
205 นาย ธารา สอนดี
206 นางสาว ธารารัตน ส่าเริงเรือง
207 นางสาว ธาริณี แจ้งเอ่ียม
208 นาย ธ่ารงค์เกียรติ จงปัตนา
209 นางสาว ธธิาดา  นามแสง
210 นาย ธปิพนธ ์แป้งนวล
211 นางสาว ธริาลักษณ์ วาสุพนิ
212 นาย ธรีพงศ์ ชุ่มชิต
213 นาย ธรีพล หาเม็ดดี
214 นาย ธรียุทธิ ์พนูสวสัด์ิ
215 นาย ธรีวฒัน์ บุญประสิทธิ์
216 นาย นนทวฒัน์ งามเจริญ
217 นางสาว นนธชิา มีแสงนิล
218 นาย นพดล คงแดงดี
219 นาย นพพร พมิพร์ัตน์
220 นางสาว นพมาศ ลือกิจ



221 นางสาว นภัสวรรณ ศรีทรงเมือง
222 นาย นรากร งามสมัย
223 นางสาว นริศรา สิทธปิลื ม
224 นางสาว นฤมล เค้ามูล
225 นางสาว นฤมล ฝังนาค
226 นางสาว นวลพรรณ อัยกูล
227 นาย นัฐถพนัธ ์ยิ มโต
228 นางสาว นัฐนิดา จันทรัตน์
229 นาย นัฐวฒุิ เมฆเลือ่น
230 นางสาว นัณท์มนัส ประสาทศิลป
231 นางสาว นันท์นพนิ  บุญไชย
232 นางสาว นันทิยา เกาะแก้ว
233 นางสาว นาตยา แก้วประเสริฐ
234 นาย น่าขบวน คัมภีระ
235 นาย น่าชัย รวมทรัพย์
236 นางสาว น ่าฝน ภูบั่ว
237 นางสาว นิชาภา  อินทรโชติ
238 นางสาว นิตยา พึง่คุ้ม
239 นาย นิทัสน์ จันทรมณี
240 นาย นิธกิร พณิเสนาะ
241 นางสาว นิภัทร์ลดา ช่ืนสงค์
242 นางสาว นิภา พบร่มเย็น
243 นางสาว นิรมล สิทธิน์้อย
244 นางสาว นิรมล เอ่ียมสอาด
245 นางสาว นุจรี บัวสวา่ง
246 นางสาว นุชนรี ภิบาลสิงห์
247 นาง นุชนาท คงสุวรรณ์
248 นางสาว บวรรัตน์  ทรัพย์บวร
249 นางสาว บังอร กรมสม
250 นางสาว บัณฑิตา บินอูมาร์
251 นาง บุญเรือน ไทยประเสริฐ
252 นางสาว บุษยา นวนพจิิตร



253 นางสาว ปกฉัตร จีนเสวก
254 นางสาว ปนัดดา ทรงบานช่ืน
255 นางสาว ปนิตา หาญตระกูล
256 นางสาว ปพชิญา รอดคง
257 นาย ปรมินทร์ ปลูกงาม
258 นาย ประณต พวงล่าเจียก
259 นาย ประเดิมชัย ถุงเงินโต
260 นางสาว ประภาพร ศรีสุวรรณ
261 นาย ปรัชญา ประยูร
262 นางสาว ปรางค์ทิพย์ หม่ันกิจ
263 นางสาว ปริญดา  เดชเสถียร
264 นางสาว ปรินทิพย์ รุ่งประเสริฐ
265 นางสาว ปรีญาพร บุญปกครอง
266 นางสาว ปรียาภรณ์ ชมพกั
267 นางสาว ปวณีา เพชร์สิงหล
268 นางสาว ปวณีา เรียนมานัส
269 นางสาว ปวรีัตน์ รุ่งเรืองศรี
270 นางสาว ปัญจพร นันทะเสน
271 นาย ปัณณวฒัน์ ไวยกูล
272 นางสาว ปัทมา เล็กประทุม
273 นางสาว ปาริชาติ สุขเวชกิจ
274 นาง ปาลิตา ยวนทอง
275 นางสาว ปาวณิี  เภาพนัธ์
276 นางสาว ปิตินุช เอกกุล
277 นางสาว ปิยนุช แตงแสงจันทร์
278 นางสาว ปิยพร มีพฒันะ
279 นางสาว ปิยรัตน์ ปรีเปรม
280 นางสาว ปิยวรรณ เปรมจิตร์
281 นาย ปิยะพงษ์ เกิดศิริ
282 นาง ผการัตน์ คล้อยสุวรรณ์
283 นาย พรณรงค์ สุภาสืบ
284 นางสาว พรนรินทร์ ค่าปาน



285 นางสาว พรนิภา ทาหอม
286 นางสาว พรปวณี์ อุดมสิทธโิชติ
287 นาย พรพชิิต พนัธบั์วหลวง
288 นางสาว พรพมิล ดอกไม้
289 นางสาว พรพมิล พรมมินทร์
290 นางสาว พรภิรมย์ อรรถอินทรีย์
291 นางสาว พรรณนภา  อินทรโชติ
292 นางสาว พรวภิา เลิศเสถียร
293 นางสาว พรสุดา กิจสะสม
294 นางสาว พรสุดา ค่าพราว
295 นาย พฤษ ดีวงษา
296 นาย พลเทพ นวลทอง
297 นางสาว พลอย เป่ียมศิริ
298 นาง พวงเพญ็ อุปทะ
299 นางสาว พชัรี สีมานอก
300 นางสาว พชัรีย์ ไชยมณี
301 นางสาว พนัธภิา สารสุวรรณ
302 นางสาว พชิญนันท์ พยัคฆ์สิงห์
303 นาย พทิักษ์ โออุ่ม
304 นาย พพิฒัน์เนศ ทับพนัธ์
305 นางสาว พมิชนก คล้อยสุวรรณ
306 นางสาว พมิพช์นก แก้วก่าพล
307 นางสาว พมิพพ์ร ไตรพรหม
308 นางสาว พริุฬลักษณ์ กระจ่างวงศ์
309 นางสาว พรีดา พึง่กุศล
310 นางสาว แพรวพรรณ จันทร์อ่อน
311 นางสาว ฟาติน มากเลาะเลย์
312 นาย เฟาดี  เรืองปราชญ์
313 นางสาว ภวนิฉัตร์ ตันติกรยศนันท์
314 นางสาว ภัคดิพรรณ ค่าจันทร์
315 นางสาว ภัทรวดี แก้วทอง
316 นาย ภัทรวทิย์  โกมลวานิช



317 นางสาว ภัศรา คุ้มพฒุ
318 นางสาว ภาณุมาศ จิตรีเที่ยง
319 นางสาว ภานุกา ยมดิษฐ์
320 นาย ภานุวตั เฮยีงจันทา
321 นางสาว ภารดี แสนประสิทธิ์
322 นางสาว ภาวณิี  กันค่า
323 นางสาว ภาวณิี นิยมสุข
324 นาย ภูชิชย์ ไทยประยูร
325 นาย ภูเมศ สุวานิช
326 นาย ภูรีภาคย์ ทองหยด
327 นางสาว มณีรัตน์ เบ็ญมาส
328 นางสาว มาณิกา พวงทอง
329 นางสาว มายาดา สิงห์เสรี
330 นางสาว มาริษา เกิดทรง
331 นางสาว มาเรียม สุภาพญาติ
332 นางสาว มาลัยพร นิเวศน์
333 นางสาว มาลินี เอ่ียมพอ่ค้า
334 นางสาว มินตรา พึง่ฉ่่า
335 นางสาว มุฑิตา เที่ยงธรรม
336 นาย เมธาพร ณ วพินัธ์
337 นางสาว เมธารินทร์ สิริธนาภัฒน์
338 นางสาว เมวกิา นินทรัพย์
339 นางสาว ยอดขวญั อ้นสุข
340 นาย ยุทธชัย เขียวแก่
341 นาย โยธนิ เนียมดี
342 นางสาว รจนา ผ่องการ
343 นางสาว รพพีร ผดุงขันธุ์
344 นางสาว รอกีเยาะ ยูโซะ
345 นาย ระพพีฒัน์ เชื อภักดี
346 นางสาว รัชนก เกตแค
347 นางสาว รัตนวลัย เอ้งฉ้วน
348 นางสาว รัตนาภรณ์ นิลพฒัน์



349 นางสาว รัตนาภรณ์ ยิ มแย้ม
350 นางสาว รัตนาภรณ์ สิงห์ใจ
351 นางสาว รับขวญั แก้ววเิศษ
352 นางสาว ราวดี มะปราง
353 นาง รุ้งทิพย์ ษรสกุลทรัพย์
354 นางสาว รุ่งทิวา แย้มปราไสย
355 นางสาว รุ่งทิวา อุบาลี
356 นางสาว รุ่งฟา้ ทัพธานี
357 นางสาว รุจิกาญจน์ ทวสุีข
358 นางสาว เรืองศิริ สมโชค
359 นางสาว ลัตติฟา มากเลาะเลย์
360 นางสาว ลัทธวรรณ เรืองค่า
361 นางสาว วณาลี สาระธรรม
362 นางสาว วนิดา กล่่าจันทร์
363 นางสาว วนิดา ป้อมปักษา
364 นาย วรฉัตร  เรืองพงษ์สาร
365 นางสาว วรรณนิศา เกิดภาคี
366 นางสาว วรรณภา จินดาเรือง
367 นางสาว วรรณภา พุม่เนียม
368 นางสาว วรรณา อาจรักษา
369 นางสาว วรัญญา ค่าวชิิต
370 นางสาว วราภรณ์ ค่าสถิตย์
371 นาย วรุฒ ป้อมวงค์
372 นาย วชัระ วหิกรัตน์
373 นาย วฒันชัย บุญตั ง
374 นางสาว วนัเพญ็ ชมภูราช
375 นางสาว วนัวสิาข์  แท่นรัตน์
376 นางสาว วลัลภา  แซ่จึง
377 นางสาว วลัลภา เบี ยจ่ัน
378 นางสาว วาสนา จันทวาส
379 นางสาว วาสนา สีนวนดอกไม้
380 นางสาว วาสนา สุกฉัยยา



381 นางสาว วชุิดา ช่านาญธรรม
382 นางสาว วชุิดา ม่ันคูณ
383 นาย วทิศรุต นามสามล
384 นาง วภิา  การพศิมัย
385 นางสาว วภิาพรรณ รอดเจริญ
386 นางสาว วมิลรัตน์ งาเนียม
387 นางสาว วมิาลา มะยมทอง
388 นางสาว วริิญญาพร ศรีดี
389 นางสาว วลิัยวรรณ แก้วประเสริฐ
390 นางสาว วไิลลักษณ์ เอมอานนท์
391 นาย ววิธิชัย วฒันวเิชียร
392 นาย วศิณุ สีนวนดอกไม้
393 นางสาว วนีัส อ่วมอ่ิมพชื
394 นาย วรียุทธ พกุิลขาว
395 นาย วรีะพงษ์ สุนทรเจริญนนท์
396 นาย วรีะวฒัน์ บุญบรรดาล
397 นางสาว ศรัญญา ผดุงใจ
398 นางสาว ศรันยา  ข่าเลิศ
399 นาย ศราวธุ จันทะสงคราม
400 นางสาว ศศิธร กิจสุนทร
401 นางสาว ศศิธร นะขันชัย
402 นางสาว ศศิธร โพธิส์วา่ง
403 นางสาว ศศิธร หม่ืนเดช
404 นางสาว ศศินันท์ หรุ่นบุญลือ
405 นางสาว ศิญาพร  มีสมยุทธ์
406 นางสาว ศิริกานดา นาชัยนาค
407 นางสาว ศิริขวญั โกมลวานิช
408 นางสาว ศิรินภา จิตรรักษ์
409 นางสาว ศิรินันท์ ชาลีนพ
410 นางสาว ศิรินันท์ แย้มพรมมา
411 นางสาว ศิริพร ช่วยชูเชิด
412 นางสาว ศิริพร เทียนดี



413 นางสาว ศิริพร นาคนิยม
414 นางสาว ศิริพร สุวรรณฤทธิ์
415 นางสาว ศิริพรรณ  สุวรรณ
416 นางสาว ศิริรัตน์ ส่ารวล
417 นางสาว ศิริวรรณ บุษบง
418 นางสาว ศิริวรรณ สระโสม
419 นางสาว ศิริวรรณ เอ่ียมสอาด
420 นาย ศิวกร ไทยประยูร
421 นางสาว ศุกร์ศิริ ห่วงแก้วพราย
422 นางสาว ศุภกานต์ เถกิงผล
423 นาย ศุภชัย กาลวนัตวานิช
424 นาย ศุภชัย  แก้วประเสริฐ
425 นาย ศุภชัย จิตต์วชัิย
426 นาย ศุภณัชย์ ลอยสนัน่
427 นางสาว ศุภรัตน์  บุญเลิศ
428 นางสาว ศุภัชญา ฤกษ์โภคี
429 นางสาว สกาวเดือน ประคองทรัพย์
430 นาย สถาพร สุขกล้า
431 นาย สมชาย ผลทิพย์
432 นาย สมพงษ์ กัณณีย์
433 นาย สมพร อมรเวช
434 นางสาว สมฤทัย หาฤกษ์ดี
435 นางสาว สร้อยฟา้ เพาะบุญ
436 นาย สราวธุ สุขสาลี
437 นางสาว สะแกวลัย์ เจริญผล
438 นางสาว สายใจ อินทโชติ
439 นางสาว สาวติรี วงษ์อ่อน
440 นาย สิทธพิงศ์ สุขวจันี
441 นาย สิทธพิงษ์ พุม่พวง
442 นาย สิทธพิร พรรณสูตร
443 นางสาว สินีญา การสมมิตร
444 นางสาว สิรินันท์ จ๋ิวเชื อพนัธุ์



445 นางสาว สิริพร แซ่แต้
446 นางสาว สิริพร ไทยวงษ์
447 นางสาว สุกัญญา โต๊ะสุโกฎ
448 นางสาว สุกัญญา สาลีผล
449 นางสาว สุกัญญา ส่ารวย
450 นางสาว สุจิตรา  สีสวสัด์ิ
451 นางสาว สุดธดิา ชมช่ืน
452 นางสาว สุดารัตน์ สมจิตร
453 นาย สุทธคุิณ ซิ มสุวรรณ
454 นางสาว สุทธนิีย์ เหมประไพ
455 นางสาว สุทิษา ศรีสุข
456 นางสาว สุธารัตน์  จ่าปาเงิน
457 นาย สุธาสินธ ์ ระรวยรื่น
458 นางสาว สุนิษา พึง่เพช็ร
459 นางสาว สุพร กุมภัณฑ์
460 นางสาว สุพรรณี ผินมณี
461 นางสาว สุพรรณี ภูแ่ส
462 นางสาว สุพรรษา มีโถ
463 นางสาว สุพตัรา คงเจริญวฒุิ
464 นางสาว สุพตัรา ใจไธสง
465 นางสาว สุพชิชา เกื อประโคน
466 นางสาว สุภาพร ขอพึง่
467 นางสาว สุภาภรณ์ โพธิง์าม
468 นางสาว สุภาวดี พนัธุเ์พง็
469 นาย สุรเชษฐ์ กองจินดา
470 นาย สุรนัย ผาสุขโอษฐ์
471 นาย สุรศักด์ิ มากประมูล
472 นางสาว สุรีย์พร บุรุษชาติ
473 นางสาว สุรีรัตน์ ทองอินทร์
474 นางสาว สุรีรัตน์ สาตร์สมบูรณ์
475 นางสาว สุวรรณี ทรงนิโครธ
476 นางสาว สุวมิล เกตุรมย์



477 นางสาว สุวมิล สุวรรณดี
478 นาย เสกสรร สดใส
479 นางสาว โสภิลดา นิลชาติ
480 นางสาว หทัยชนก หม่ันมาก
481 นางสาว หทัยรัตน์ พงษ์ทอง
482 นางสาว หนึง่ฤทัย พลรักษา
483 นางสาว อติกานต์ พมิพา
484 นางสาว อนันยา ช่ืนชอบ
485 นางสาว อนุรักษ์ รุ่งเรือง
486 นางสาว อโนชา จอมพงษ์รื่น
487 นางสาว อภิชญา เพง็คาสุคันโธ
488 นางสาว อภิญญา จันทร์แก้ว
489 นางสาว อภิญญา ธรรมคุณ
490 นางสาว อภิญญา ผลสันติ
491 นางสาว อภิญญา ลมพะ
492 นาย อภินันท์ โกช่วย
493 นาย อภิศักด์ิ ตรีสิงห์
494 นางสาว อมรรัตน์ ตรีสุวรรณ
495 นางสาว อมรรัตน์ ไมย์เจริญ
496 นางสาว อรณี ราชลี
497 นางสาว อรธชิา สุริยา
498 นางสาว อรพรรณ เสมพพิฒัน์
499 นางสาว อรพนิ ปัญญาสิงห์
500 นางสาว อรระว ีฮานาฟี
501 นางสาว อรวรรณ งามสมสุข
502 นางสาว อรวรรณ สังข์ค่า
503 นางสาว อริสรา ศิลประสพ
504 นางสาว อริสา มหาบุญ
505 นาย อะห์หมัด ทองค่า
506 นางสาว อัจฉรา ตรีราวาส
507 นางสาว อัญชนา เจริญร่าง
508 นางสาว อัญญรัตน์ หนองยาว



509 นาย อัตรพร ศรีรักษา
510 นาย อัสนัย เงินทรัพย์
511 นางสาว อาภรณ์ พรรณจริต
512 นางสาว อารดา วนัพนม
513 นางสาว อาริษา สุพสอน
514 นางสาว อารียา บุญยัง
515 นางสาว อารีรัตน์ ประดับเพชร 
516 นางสาว อารีรัตน์ มาแก้ว
517 นางสาว อาลาดา หอมทรัพย์
518 นางสาว อ่าภาพร กะโห้ทอง
519 นาย อิศรา กิจสนิท
520 นางสาว อุษา แก้วสุขใส
521 นาย เอกพล เรืองสุคนธ์
522 นาย เอกราช ค่าพร
523 นาย เอกลักษณ์ วงษ์รอต
524 นาย เอนกพงศ์ ดวงสุดา
525 นาย ฮาซัน เดชเสถียร

ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต เกียรตินิยมอันดับ  1
526 นางสาว ปาริชาติ ศิลากาญจน์

527 นางสาว ประภัสสร อริยเมตตา

528 นางสาว วรรณวสิา สุภีโส

529 นางสาว กมลวรรณ แก้วกระจาย

530 นางสาว อมลวรรณ  มาโต

ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต เกียรตินิยมอันดับ  2
531 นางสาว ลัดดาวลัย์ แสงศรี

532 นางสาว ไอลดา วงศ์เทพบุตร

533 นางสาว แก้วกานดา เนียรประดิษฐ

534 นาย สิขรินทร์ ทองเปลว

535 นางสาว ธญัญาภรณ์ สมใจ

536 นางสาว พาฝัน พาลี

537 นาย ชาตรี อรุณพดั

538 นางสาว นุสรา ภูจุ้่ย



539 นางสาว เฉลา เจริญศิลป์

540 นางสาว สุพตัรา มาลาศรี

541 นาย มนรฐนพล ดวงทวี

ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต  
542 นางสาว กชพรรณ ภาระธญัญา

543 นางสาว กนกวรรณ ชมภูเอก

544 นางสาว กนกศรี ชมภูเอก

545 นางสาว กัลยรัตน์ สายรัตน์

546 นาย กานต์วฒัน์ สะอาดเอ่ียม

547 นาย กิตติคุณ รุ่งเรือง

548 นาย กิตติพงษ์ บุญอร่ามพงษ์

549 นางสาว กุลยรัตน์ สังขมาน

550 นางสาว ขนิษฐา แถลงเพราะ

551 นางสาว แคทรียา เพิม่พลู

552 นาย จิตตรี แย้มงามเหลือ

553 นางสาว จิรพร แซ่หลอ

554 นาย จิรวจัน์ แสงแก้ว

555 นาย จิรศักด์ิ บุญข่า

556 นางสาว จิราพรรณ  สุจ่าเนียร

557 นางสาว จุรีรัตน์ เจริญผล

558 นาย ชญานนท์ หวงัวรีะ

559 นางสาว ชฎานุช สดงาม

560 นางสาว ชฎาพร ทองอินทร์

561 นางสาว ชนากานต์ ใสสด

562 นาย ชนินทร์  เชื อปรางค์

563 นางสาว ชลธชิา พมิหนู

564 นาย ชัยณรงค์ ควรสถิตย์

565 นางสาว ชาลิณี รอดเสวก

566 นางสาว ชิดชนก แก้วสุวรรณ์

567 นางสาว ฐานิต พนัธุ

568 นาย ณัฐดนัย พุม่รอด

569 นางสาว ณัฐนิชา ไตรจินดา



570 นาย ณัฐพงศ์ บุตรน ่าเพช็ร

571 นาย ณัธพชิญ์ สังออน

572 นางสาว ดารารัตน์ จันทร์แสง

573 นางสาว ดาริกา รูปสวย

574 นางสาว ทิพย์สุคนธ ์กะดังงา

575 นางสาว เทวพร สวนพนัธุ์

576 นาย ธงชัย โท้ทอง

577 นางสาว ธนาพร สกลศิลป์

578 นางสาว ธญัญารัตน์ คิดจร

579 นางสาว ธญัญารัตน์ จวนกระจ่าง

580 นางสาว ธญัพชิชา ค่าหงษ์สา

581 นางสาว ธดิารัตน์ ปรางค์สมจิตร์

582 นางสาว ธดิารัตน์ มงคลเป่ียม

583 นาย ธรีวฒุิ ทาคะพล

584 นาย นที ทองพกุ

585 นาย นฤดม ฉัตรเงิน

586 นาย นฤนาจ ประไพพฒันวงษ์

587 นางสาว นฤมล นาแถมเพชร

588 นางสาว นัฐกาญจน์  นิม่เจริญ

589 นางสาว นัสรียา มีสมบูรณ์

590 นางสาว นาฏยา  ทองนาค

591 นางสาว นิวชัรี  ปาเครือ

592 นางสาว นิวฒันา พชุนะ

593 นางสาว นิสิตา ไข่พลาย

594 นางสาว นุชจรินทร์ ศิริค่า

595 นางสาว เบญจรงค์  สุริยันต์

596 นางสาว ปฏิมากร สุขสมชีพ

597 นางสาว ปนิดา  อนุสนธิ์

598 นาย ปรีชา อาจจุฬา

599 นางสาว ปรีญานุช ศรีการ

600 นางสาว ปาณิสรา  พุม่สาขา

601 นางสาว ปารมี เงินประกอบ



602 นางสาว พนิตนาฏ ศรีวพิฒัน์

603 นางสาว พรเพญ็  พทุธงชัย

604 นาย พลอย ทองท่า

605 นางสาว พชัริดา ค่าภา

606 นางสาว พชัรินทร์ ศิริทอง

607 นางสาว พชัรินทร์ เอกพนัธ์

608 นาย พฒันา สุวรรณเสาร์

609 นาย พรีพงษ์ ฉายาวฒันะ

610 นางสาว เพญ็จิต รอดวรีะ

611 นางสาว เพยีงตะวนั   พาค่ากอง

612 นางสาว ภัทรชญา ผาสุข

613 นางสาว ภัทรินทร์ วฒัวงษ์

614 นางสาว ภานุรัก โคตรชมภู

615 นางสาว ภาวณิี ตวนัเที่ยง

616 นาย ภาสวฒัน์  พนิขุนทด

617 นาย มนตรี พพิฒันวชัรกุล

618 นางสาว มนัสนันท์ ฐิติรัตพรธรรม

619 นางสาว มยุรฉัตร จันทร์สิงห์

620 นางสาว มะลิวลัย์ ชัยบุรีโอภาส

621 นางสาว แม้นมาศ  เครือนาค

622 นาย ยติ สังข์ทอง

623 นาย ยุทธพชัิย จันทร

624 นางสาว ยุวดี คงนวม

625 นางสาว รพพีร กรดแก้ว

626 นางสาว รัชนิพร บุญถนอม

627 นางสาว ราตรี ปานทอง

628 นางสาว รุ่งทิวา กุมภาพนัธ์

629 นางสาว รุจิรา บัวอุไร

630 นาง เรณู ศรีสวา่ง

631 นาย วชิร จันทร์ศมี

632 นางสาว วนิชญา นิยมราษฎร์

633 นางสาว วนิดา ลายสวสัด์ิ



634 นางสาว วรรณศิการ์ รุ่งโรจน์

635 นางสาว วรรณศิริ เทพเสน

636 นางสาว วรรณิสาข์ วงค์ศรีแก้ว

637 นางสาว วราภรณ์ ศรีหะไกร

638 นางสาว วนัทนี  พรหมพนิิจ

639 นางสาว วนัเพญ็ สิงห์ทา

640 นาย วฑิูรย์ ลายคราม

641 นาย วทิวสั บุญมี

642 นาย วนิัย  ย่ีสุ่น

643 นางสาว วมิลรัตน์  พอ่โคตร

644 นางสาว วรียา อุทธรุะ

645 นาย วรีะยุทธ ร่องมะรุด

646 นาย ศตวรรษ ศรีสวสัด์ิ

647 นางสาว ศรสวรรค์ ผอบแก้ว

648 นาย ศรายุทธ มะณีลึก

649 นาย ศุภโชค พนัธุท์อง

650 นาย ศุภพงศ์ ศาสตร์ศิริ

651 นาย สมบุญ แจ่มจันทร์

652 นางสาว สมฤทัย จันตะบูลย์

653 นางสาว สมฤทัย พุม่ห่วง

654 นาย สรวชิญ์ แหละตี

655 นาย สิทธพิร เทศเพญ็

656 นางสาว สินีนาฏ ศุภเลิศ

657 นางสาว สุกัญญา แก้วมณี

658 นางสาว สุกัญญา  ขุราษี

659 นาย สุขเจริญ ศรีสวา่ง

660 นาง สุดใจ สุขสิงห์

661 นางสาว สุปรียา กรดงาม

662 นางสาว สุภาพร ขุมทอง

663 นางสาว สุภาวรรณ หัสรังษี

664 นางสาว สุมณฑา สังข์เดช

665 นางสาว สุมิตรา เจริญสุข



666 นาย สุรพงษ์ กรผลึก

667 นางสาว สุวรรณี ดารา

668 นางสาว หทัยชนก หิงสโร

669 นางสาว อมรา จิตรักษ์

670 นางสาว อรพนิทร์ กิจจรัญ

671 นางสาว อรวรรณ นาเมือง

672 นางสาว อังสุมาลิน ติรภู

673 นาย อัษฎา วดัวงษ์

674 นางสาว เอมิกา วอ่งไว

675 นางสาว อาภัสรา เกิดประกอบ

676 นางสาว อารีรัตน์ พุม่เกตุ

677 นาย เอกพจน์ พวงสีเงิน

ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
678 นาย ภัทรพล อยู่พลู

ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
679 นางสาว ฤทัยชนก สิงห์รอ

ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต  
680 นาย เกียรติบัณฑิต  ภูมิโคกรักษ์

681 นางสาว ขวญัหทัย  แย้มนารี

682 นาย จตุพฒัน์ บุบผา

683 นาย จักรพงศ์ แก้วแสงแจ่ม

684 นาย จักรรัตน์  มณีเจริญ

685 นางสาว จันทรา  สัมมาทิพย์

686 นาย เด่นพงศ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

687 นาย ทศพร ทองภู่

688 นาย ธบิดินทร์ ลิมบุญธรรม

689 นาย ธรีศักด์ิ  บ่ารุงศักด์ิ

690 นางสาว นาตยา สวนดอกไม้

691 นาย นุชา  พรหมแป้น

692 นาย บูรณิน  ทับทิมแดง

693 นางสาว ปราวณีา มากเลาะเลย์

694 นางสาว ปัทมวรรณ จัดแจง



695 นางสาว มุทิตา ลอยเกตุ

696 นางสาว ลลิตา พลีบัตร

697 นางสาว ศศิธร  ประกอบเสียง

698 นางสาว อริสา อินถาวร

ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต
699 นางสาว กรณิกาญ เนตรสุวรรณ

700 นาย กฤษฎา  ค่าภีระ

701 นาย กุลภัทร์  สละสนธิ์

702 นาย เกียรติศักด์ิ ธญัญเจริญ

703 ร้อยต่ารวจตรี ขจร  สมรูป

704 นาย ขจรศักด์ิ นิลทวงษ์

705 นางสาว ขวญันภา มีสมสิบ

706 นางสาว จันทร์จิรา บัวโรย

707 นาย จีรวฒัน์ เกิดมุด

708 นางสาว จุฬาลักษณ์ โพธริาช

709 นาย ชนากร บุญมาก

710 นาย ชานนทร์  เลิศไธสง

711 นาย ณัฐพงษ์ ศรีโชค

712 นางสาว ทัศนีย์ สีนากสุก

713 ร้อยต่ารวจเอก ธรรม์นริศ  มามาตร 

714 นาย ธรีะศักด์ิ ธยัยามาตร์

715 ร้อยต่ารวจตรี นฤชิต  คงสกุล

716 นางสาว น ่าทิพย์ รุจิธรรม

717 ดาบต่ารวจ นิคม เกตุมาลา

718 นาย บุญย่ิง สืบสาร

719 นาย พชรดนัย  พนัธุบุ์ญเลิศ

720 นาย พรชัย  บุญมี

721 นาง พสิมัย แพรสุพฒัน์

722 นาย ภัทรพงษ์ ประทุมวนั

723 นาย ภาวตั สิงห์ทอง

724 นาย ภูริเดช จันเหลือง

725 นาย วสันต์ สังข์วเิศษ



726 นาย วนัชนะ  หวงัจิตร์

727 ร้อยต่ารวจตรี ศักดา  แช่มช้อย

728 ร้อยต่ารวจเอก สนอง  แดงรักษ์

729 นาย สามารถ วงษ์สมบูรณ์

730 นางสาว สิริพฒัถ์  ลาภจิตร

731 นางสาว สุธดิา ธยัยามาตร์

732 นางสาว สุนารี  ศรีสุวรรณ

733 นางสาว หทัยกาญจน์  บัวทรัพย์

734 วา่ที่ร้อยต่ารวจโท อนุวรรตน์ โหราศาสตร์

735 นางสาว อภิญญา พลีขันธ์

736 ดาบต่ารวจ อัคคภาคย์ ธนาวฒัน์เดชานนท์

737 นาย อิสมาแอล  อารง

738 นางสาว อีฟ ฟุง้ลัดดา

739 นาย อุเทน เขมาภิรักษ์

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
740 นางสาว น ่าฝน ศิลปพาณิชกุล
741 นาย อภินันท์ ขันธจิตร์
742 นางสาว จุฑาทิพย์ กองเพิม่พลู

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
743 นาย สมโภชน์ ชาวนา
744 นางสาว ยุภาพร เขตรักษา
745 นาง รพพีร แสงเดือน
746 นางสาว ดลณพร บุญเจือ

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต  
747 นางสาว กนิฐถิกา จันทเลิศ

748 นางสาว กรรณิกา รอดเย็น

749 นาย กรวทิย์  ทรัพย์ผล

750 นาย กฤษฎา พลูสวสัด์ิ

751 นางสาว กวสิรา เวชกิจ

752 นางสาว กัญญาณัฐ แจ่มจรูญ

753 นาย ขจรพงศ์ เฉลิมวฒัน์

754 นางสาว จันทร์เพญ็ สองครณ์



755 นางสาว จิตตราภรณ์ หอมทรัพย์

756 นางสาว จิรประภา เนยสูงเนิน

757 นางสาว จิรภา พดัโบก

758 นางสาว จิราภรณ์ แก้วเชือกหนัง

759 นาย ฉัตรชัย ธรรมถาวรเจริญ

760 นาย ชลพรรษ เลิศพชัรานนท์

761 นาย ฐิติศักด์ิ  กมลฉ่่า

762 นาย ณัฐวฒุิ ทรงสบาย

763 นาย ณัฐวฒุิ สวนยะเสรี

764 นาย ธนพฒัน์  โงวรรณ

765 นางสาว ธญัพร ควรสนอง

766 นางสาว ธชิา ภาคเพยีร

767 นาย นัฐนนท์ ล้อมวงศ์

768 นางสาว น ่าชา เกิดเรณู

769 นางสาว นิชาภา จันทาสี

770 นาย นิธศิ กังวานวบุิล

771 นาย นิรันดร์ ทองสวนส้ม

772 นาย ปรเมศวร์ แตงเจริญ

773 นางสาว ปริยากร บุตรแก้ว

774 จ่าสิบโท ปรีชา มีสมทน

775 นางสาว เปรมฤทัย บุญลอย

776 นางสาว พชรมน  สุขสมเลิศ

777 นาย ภคกานต์ แสงเพชร

778 จ่าสิบโท ภานุวฒัน์  ขาวสุก

779 นางสาว มณฑ์สวรรค์ วาระกุล

780 นางสาว มาริสา ใยบัว

781 นางสาว รฐากร ศรีทา

782 นางสาว รมย์รวนิทร์ กิตติจตุรพร

783 นางสาว รัตติกาล สุขมล

784 นาง รัตตินันท์ วชิชุเกรียงไกร

785 นางสาว รุ่งอรุณ ฤกษ์บุรุษ

786 นางสาว วนัศนิ ย่ิงผล



787 นางสาว วสิาลักษณ์ แม้นเหมือน

788 นาย วรียุทธ ์สุนทรานนท์

789 นาย วรีวชั วงศ์พทิักษ์

790 นางสาว ศิรินทร์ทิพย์ สบายฤทัย

791 นางสาว ศุรัชญาภรณ์  ตับไหว

792 นางสาว สกุณา ชูสาร

793 นางสาว สุดาภรณ์ รอตไม้

794 นางสาว สุทาทิพย์ กลีบสุวรรณ์

795 นางสาว สุภาพร กิจสอาจ

796 นางสาว สุภาวรรณ์ พรหมสุทธิ์

797 นางสาว สุรัชนี  ศรีแสง

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต 
798 นาย กฤษฎา  แสงทอง

799 นางสาว จุฑามาศ บัวธรรม

800 นาย ณรงค์เวช  ศรัทธาเป่ียม

801 นาย ธนพล  ทิพย์เนตร

802 นาย ธรีวฒัน์  พนัธุ

803 นาย ปฏิพล จันทวชิ

804 นางสาว พชัรพร  โชคปลอดเคราะห์

805 นางสาว รุจินาถ  บุญมาก

806 นาย อภิชาติ ธรรมเภรี

807 นาย อภิรักษ์ กังวาล

808 นาย เอกพนัธ ์ฤทธเิดช

ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เกียรตินิยมอันดับ  1
809 นางสาว นวลละออง หนูใจหาญ

ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เกียรตินิยมอันดับ  2
810 นางสาว ศุภรัตน์ ธรรมเจตนา

811 นางสาว กมลเนตร  ธงชัย

812 นางสาว ชุติกานต์ พฒุิเนตร

813 นางสาว ปภาดา จันทร์ดวง

814 นางสาว กฤษณา อาจมังกร

815 นางสาว อนุสรา นุน่ละออง



816 นางสาว วนันิศา แดงบุตร

817 นางสาว เรวดี ข่าศรีสุข

ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต  
818 นางสาว กชพรรณ  แตงสุข
819 นาย กนก ทับทิมเทศ
820 นางสาว กมลชนก  คงแสงบุตร
821 นางสาว กรรณฐิมา เล็กกะสัน
822 นาย กฤษณะชัย แก้วสุวรรณ์
823 นาย กฤษดา โสสลาม
824 นางสาว กลิน่สุคนธ ์ดิษฐ์กระจัน
825 นางสาว กัญญารัตน์ จันทรกุมาร
826 นางสาว กุสุมา กล้าดี
827 นาย เกษมศักด์ิ สันต์เกษม
828 นางสาว แก้วกาญจน์ เดชเจริญ
829 นางสาว ขนิษฐา สอนทว ี
830 นาย ขวญัชัย อ่วมภักดี
831 นาย คฑาศักด์ิ ผาสุข
832 นาย จตุเมธ อินทรโอภาส
833 นาย จักรพงศ์ อินทร์พร
834 นาย จักรพรรณ์ เปลีย่นรัศมี
835 นางสาว จารุวรรณ ทองสุข
836 นางสาว จิตราภา แก้วเจริญ
837 นางสาว จินตนา ตรีนิคม
838 นางสาว จิรัฎฐ์รังสี จ่ันศรี
839 นางสาว จิราภรณ์ นาคพึง่
840 นางสาว จิราภา วดัทอง
841 นางสาว เจนจิรา เซ็นเจริญ
842 นางสาว ฉัตรฑริกา สุขข่า
843 นางสาว ช่อแก้ว แก้วมรกต
844 นางสาว ช่อทิพย์ เงินเหรียญ
845 นาย ชัยวฒัน์ เอ่ียมสอาด
846 นางสาว ชิดชนก ชนกอมรสมบัติ



847 นางสาว ชุติกาญจน์ ฉอสันเทียะ
848 นางสาว ชุลีกร สภาพ
849 นางสาว ชุลีพร ผุดผ่อง
850 นางสาว ชุลีภรณ์ เพช็ร์ผึ ง
851 นางสาว ฐิตินันท์ โตรัตน์
852 นางสาว ฐิติมา ยุติธรรม
853 นาย ณฐปนรรฆ์ จงกล
854 นาย ณฐาภพ กระสินธุ์
855 นาย ณรงค์  ชาติทรัพย์สิน
856 นางสาว ณัฏฐิยา แก้วเขียว
857 นางสาว ณัฐญา ระรมย์ชัย
858 นาย ณัฐพล ธารมัต
859 นาย ณัฐวฒุิ  จันทร์ประเสริฐ
860 นางสาว ตรีรัตน์ สุขล้าน
861 นาย ตุลย์ ดีวงษา
862 นางสาว ทักศิณา เสนาจันทร์
863 นาย เทพธนวชิญ์  ศิริปภารัชต์
864 นางสาว ธนัฏฐา จันทนาม
865 นาย ธนากร โสดา
866 นาย ธรรมรัตน์ ภูภ่ักดี
867 นางสาว ธญัญธร นวมจิตต์
868 นาย ธรีธชั  เทพไทย
869 นาย นภดล   ขุนโยธา
870 นางสาว นภัสสรณ์ ศรีทองพทิักษ์
871 นางสาว นฤมล ลายสวสัด์ิ
872 นางสาว นัฏฐา ผ่องใส
873 นางสาว นัฐยา ทองแท้
874 นางสาว นันท์มนัส สุวฒันานันท์
875 นางสาว นันทวนั ไชยคุต
876 นาย นันทศักด์ิ   ศิลามาศ
877 นางสาว นาด จินพละ
878 นางสาว นารีรัตน์ ศีระจงดี



879 นางสาว น ่าทิพย์ หอมหวล
880 นางสาว นิภาพร ศรีชาติ
881 นางสาว นิภาภรณ์  สวนมอน
882 นาย นุบพงษ์  เอ่ียมวจิารณ์
883 นางสาว เนตรนภา อินทชัย
884 นาย บรรดิษฐ์ ไวยมิตรา
885 นาย บักรี  สาอิ
886 นางสาว บุศรินทร์ พนัธเ์ทศ
887 นางสาว ปาริชาติ ก่าป่ัน
888 นางสาว ปาริชาติ ยินดีวงษ์
889 นางสาว ปิยนุช มณินทุ
890 นาย ปิยะ  ถ่ินจอม
891 นางสาว ปุณฑริกา โลนไธสง
892 นาย พจสิทธิ ์ พลมุข
893 นางสาว พรนิภา ทัพพรม
894 นางสาว พรพมิล  พนัธร์อด
895 นางสาว พรรณิพา สังวงค์
896 นาย พลกฤตย์  สมาลาวงศ์
897 นางสาว พลอยไพริน กรจนารัตน์
898 นางสาว พชัราพร เชิดชู
899 นางสาว พชัรี อยู่ลอง
900 นาย พฒัน์พล  มีสมอรรถ
901 นางสาว พตันิดา แจะประสิทธิ์
902 นางสาว พจิิตรา ขุนน้อย
903 นางสาว พมิพพ์ร นิสะโสกะ
904 นาย พศิิษฐ์ ทิมอยู่
905 นาง ภัครดา ดีชาติ
906 นาย ภาณุพงศ์ พริักษา
907 นาย ภานุพงศ์  โคตรก่่า
908 นางสาว มนัญชยา นามแสง
909 นางสาว มะลิสา ฤกษ์รัตน์
910 นาย มานพ สลามซอ



911 นางสาว มุทิตา ศรีชมภู
912 นางสาว เมยาว ี ยอดเนียม
913 นางสาว ยุวดี สุขสมพชื
914 นางสาว รัชดาพร อมรเวช
915 นาย รัฐธรรม เนียมรอด
916 นางสาว รัฐธตีา รักสัตย์
917 นางสาว รัตติกาล กาฬภักดี
918 นาย รัตนพฒัน์ ลาดเพง็
919 นางสาว ลัดดาวลัย์ หอมสูงเนิน
920 นางสาว ลาวลัย์ เรืองปราชญ์
921 นางสาว วนิดา  ชัยวงษา
922 นางสาว วรรณธดิา จงเกิดผล
923 นางสาว วรรณภรณ์ สุขแจ่ม
924 นาง วรรณอุษา สุดสาย
925 นางสาว วจันารัตน์ เหมกุล
926 นาย วชัระ น้อยศรี
927 นางสาว วนัชนก  อัตติบุตร
928 นาง วาทินี สู่ทรัพย์
929 นางสาว วารินทร์ อาจมังกร
930 นางสาว วชุิดา  ม่ังมูล
931 นางสาว วพิาพร ศรีหาวงค์
932 นางสาว วภิาวรรณ ศรีทอง
933 นางสาว วริัญชนา สันตเตโช
934 นางสาว วริาวรรณ หามนตรี
935 นางสาว ศรัญญา เทพนิทร์กุล
936 นางสาว ศรินยา  นวลจันทร์
937 นางสาว ศรีแพ ห่วงแก้ว
938 นาย ศรีศักด์ิ ผาสุขศาสตร์
939 นาย ศักด์ิกาญ  ศรีพยัคฆ์
940 นางสาว ศิริรัตน์ ยินดีพธิ
941 นางสาว ศิริวรรณ  ทาจ่าปา
942 นางสาว ศิริวรรณ วดัวาศ



943 นางสาว ศิริวมิล  ทองชาติ
944 นางสาว ศุจินธร ใหม่สิงห์
945 นางสาว ศุภฉัตร ผดุงรุก
946 นาย สถาพร กองเพิม่พลู
947 นางสาว สไบทิพย์ ปานนาค
948 นางสาว สมฤทัย  ดีย่ิง
949 นางสาว สมลักษณ์ ประสิทธิสุ์ข
950 นางสาว สรวย์ี โคกพระปราง
951 นางสาว สรินทร์รัตน์ แย้มวาที
952 นางสาว สโรชา ไวยนิยี
953 นางสาว สวรส  เฉลยสุข
954 นาย สันติสุข  โพธิแ์จ้ง
955 นาย สามชัย ลาภโสภา
956 นางสาว สายธาร  พอ่ค้าข้าว
957 นางสาว สิริพร บ่ารุงจิตร์
958 นางสาว สิริอนันต์ ชาติงาม
959 นางสาว สีลา หมุนดี
960 นางสาว สุกัญญา  ทองหุ้ม
961 นางสาว สุนันทรา ชัยประภา
962 นางสาว สุนันทา ป้อมทอง
963 นางสาว สุนิษา ใยมะณี
964 นางสาว สุนิสา ค่าแสง
965 นางสาว สุนิสา สบายจิต
966 นางสาว สุนิสา เอ็งสุโสภณ
967 นางสาว สุพตัรา อากาศเย็น
968 นางสาว สุพชิญา โพธิช่ื์น
969 นางสาว สุพลิักษณ์ ทองหิน
970 นางสาว สุภนิดา บ่ารุงเวช
971 นางสาว สุภาวรรณ์ ปรือทอง
972 นางสาว สุรีรัตน์ เหลาทอง
973 นางสาว เสาวลักษ์ คงรอด
974 นางสาว เสาวลักษณ์ พนัธุเ์พยีร



975 นางสาว หนึง่ฤทัย ภูท่ับทิม
976 นาย อดิเทพ ศิริเรือง
977 นางสาว อติพร  สังขวภิาพจพบูิล
978 นางสาว อนงค์วดี บัวขวญัแท้
979 นางสาว อนุสรา ชุ่มวะมล
980 นางสาว อนุสรา ทองมา
981 นางสาว อนุสรา อุ่นเรือน
982 นาย อนุสิทธิ ์ ฤกษ์จ่าเนียร
983 นางสาว อรทัย  พศิวงค์
984 นางสาว อรพนิ ฤทธทิักษ์
985 นาย อรรถพล  กองรส
986 นาย อรรถพล  เกตุส่าอางค์
987 นางสาว อรวรรณ ธรีะกาย
988 นางสาว อัฉราภรณ์ สุขสุสาสน์
989 นางสาว อัญชาณี ขุนเณร
990 นาย อัมรัน  มาปะ
991 นางสาว อัมรา เนียมรุ่งเรือง
992 นางสาว อัศนี อ่ิมเกตุ
993 นาย อานนท์  ย่ังยุบล
994 นางสาว อาภาศิริ โสโพธิท์อง
995 นาย อ่านาจ  ขันเงิน
996 นาย อ่านาจ อ่วมน้อย
997 นาย อิทธพิล  จริตพนัธ์
998 นางสาว อินทิรา พวงชะบา
999 นางสาว อุไร แก้วบวร

ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต  เกียรตินิยมอันดับ 2
1000 นาย ธารา แช่มเสถียร

ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต
1001 นาย กฤษฎา สายแปง
1002 นาย กิตติพจน์ เชื อม่ัน
1003 นาย กิตติพนัธ ์ค้อนโต
1004 นาย กิติพงษ์ วลิัยรัตน์



1005 นาย เกษรินทร์  บุบผา
1006 นาย ขวญัชัย  การสมชิต
1007 นาย คงพล เพช็รประเสริฐ
1008 นาย คงศักด์ิ สุวรรณรงค์
1009 นาย คมสันต์ เหมยปัน
1010 นาย จตุพร เกษสรวย 
1011 นาย จักรกฤษณ์  ตรีหิรัญ
1012 นาย จักรพงษ์ ฤกษ์วเิชียร
1013 นาย จิตติศักด์ิ เมืองแสน
1014 นาย จิตรกร  ปินเตป
1015 นางสาว จิราภรณ์ ค่านิล
1016 นาย จิรายุ ปันเจียง
1017 นางสาว จุฑาภรณ์ โพธิจ่์าศิล
1018 นาย ชนาธปิ แฉล้มวงษ์
1019 นาย ชนาธปิ ละม้ายวเิศษ
1020 นางสาว ชลธชิา  พงษ์วชิา
1021 นาย ชัชวาลย์ ลิ นทอง
1022 นาย ชัยภักด์ิ แก้วเมือง
1023 นาย ชัยวฒัน์ พรหมสุวรรณ์
1024 นาย เชาวลิต ข่ามณี
1025 นาย ณฐพบ สอนข่า
1026 นางสาว ณัฏฐินี  ธรรมโอรส
1027 นาย ณัฐกานต์  ถีระแก้ว
1028 นาย ณัฐพงศ์  แซ่เซียว
1029 นาย ณัฐพล ตามเพิม่
1030 นาย ณัฐพล อยู่สอาด
1031 นาย ณัฐวตัร รังสิโย
1032 นางสาว ดวงพร  โมลา
1033 นาย ตุลยวตั บัวสุข
1034 นาย ทวรีักษ์ ทัพพรม
1035 นาย ทศพล ทรงหมู่
1036 นาย ทศพล วทิยา



1037 นาย ธงฉัตร เกตุตระกูล
1038 นาย ธณสร คุปติเกษม
1039 นาย ธนชัย สุรินทร์ต๊ะ
1040 นาย ธนเดช คูณทวี
1041 นาย ธนันพร อ่าพนัธ์
1042 นาย ธรณ์ธรีกุล พนัธุฑ์ุภัทร
1043 นาย ธรรมรงค์ จูงใจ
1044 นาย ธรีภัทร  เลิศดี
1045 นาย ธรีะพงษ์  พรมบุรี
1046 นาย ธรีะวฒัน์ โพธิส์ง่า
1047 นาย นบพร เพิม่พลู
1048 นาย นพดล คงสุวรรณ์
1049 นาย นพดล ใจทน
1050 นาย นพพร เกษมรัติ
1051 นาย นพรัตน์ สิงห์แก้ว
1052 นาย นฤเบศ  คุ้มภัย
1053 นาย นันทวฒัน์ วงษ์จินดา
1054 นางสาว นาถนภา  โชติจันทร์
1055 นาย นิรันดร์ สีนวล
1056 นาย ประจักษ์ ไชยกา
1057 นาย ประชีพ  ประค่าทอง
1058 นาย ประวทิย์ จันสวา่ง
1059 นาย ปัญญาวฒุิ จันทราษี
1060 นาย พงศธร  หาเรือนทรง 
1061 นาย พชร โนรี
1062 นาย พรพจน์  พวงทอง
1063 นาย พชัิย ทองผิว
1064 นาย พรีพฒัน์  โพธิเ์มืองเพยี
1065 นาย พรีภัทร สกุลณีมีเดช
1066 นาย เพชรรัตน์ จิตะราช
1067 นาย ภาณุพงษ์ อัสสรัตนกร
1068 นาย ภานุมาศ มีเศรษฐี



1069 วา่ที่ร้อยตรี ภานุวฒัน์ ธรีะวฒุิ
1070 นาย ภาศุ ชาระโภค
1071 นาย ภาสกร รักกล่อม
1072 นาย ภูทัด ไวทยะวาจา
1073 นาย มงคล ชินวงษ์
1074 นาย มนต์ชัย ดอกไม้พุม่
1075 นาย มนัส  ด้วงฝ่ังเหนือ
1076 นาย มนัสระว ีรอตตระกูล
1077 นาย ยาซีน  บูชาดี
1078 นางสาว รันจวน สีสาวแห
1079 นาย รุ่งโรจน์ ตาทอง
1080 นาย ฤทธพิงษ์ เหล็กแก้ว
1081 นาย วธนัญู  รักษาชอบ
1082 นาย วรปัญญ์  ไวยเดชา
1083 นาย วรเมธ เรืองกัลป์
1084 นาย วชัระ เกล็ดจีน
1085 นางสาว วารุณี ฟากวลิัย
1086 นางสาว วชิชนัท  เกษอินทร์
1087 นาย วทิยา  เอ่ียมชัย
1088 นาย วนิัย แสนค่า
1089 นาย วริุตย์ ธรรมกาย
1090 นางสาว วณีา ทองสวสัด์ิ
1091 นาย วรียุทธ นรินนอก
1092 นาย ศราวธุ  ปาลดี
1093 นาย ศิรสิทธิ ์ ขุนทอง
1094 สิบเอก ศิวดล สุคลชัยเริงฤทธิ์
1095 นาย ศิวะ เวสประชุม
1096 นาย สกล ค่าแสน
1097 นาย สรัค  ส่าเภาลอย
1098 นาย สังเวยีน บุญออน
1099 นาย สาทิศ นาคน้อย
1100 นาย สาธติ ป่าใหญ่



1101 นาย สิฎฐิศักด์ิ  บัวหลวง
1102 นาย สิทธพินัธ ์แป้นหาญ
1103 นาย สุชาติ สีด่าดี
1104 นางสาว สุมาลี แสงพล
1105 นาย สุเมธ ค่าพราว
1106 นาย สุรินทร์ เอ่ียมประเสริฐ
1107 นาย เสกสรรค์ จันทหาร
1108 นาย โสภณ พรมมาต้น
1109 นางสาว หทัยรัตน์ พรหมสนธิ
1110 นาย อภิรักษ์  พชืกมุทร
1111 นาย อภิรุฬ บุญยัง
1112 นาย อภิศักด์ิ เกษร
1113 นาย อภิศักด์ิ  เกียรติยศ
1114 นาย อรรถวฒุิ  กล่่าเจริญ
1115 นาย อัศวนิ งามเย่ียม
1116 นาย อานนท์ มีวงษ์สม
1117 นาย อานันท์ แสงไพโรจน์
1118 วา่ที่ร้อยตรี อิศรา พลูสมบัติ
1119 นาย เอกชัย  สภาพโชติ
1120 นาย เอกณรงค์  อุดมทรัพย์
1121 นาย เอกพล ศรีฉ่่า
1122 นาย เอกลักษณ์  จันทร์ค่า
1123 นาย เอกลักษณ์ วงศ์หาญ
1124 นาย เอกอานนท์ ศรีสวสัด์ิ
1125 นาย เอนก ศรีบรรเทา

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต
1126 นาย กฤษฎา  ทีเจริญ

1127 นาย กิจประเสริฐ  สุขสุเมฆ

1128 นาย กิตติชัย  พรสวสัด์ิ

1129 นาย ขอบเขต  กันพพิธิ

1130 วา่ที่ร้อยตรี คมสัน  คงเจริญวฒุิ

1131 นาย จิรภาส สุนทรโภคิน



1132 นาย เจษฎา  ธรรมรินทร์

1133 นาย ชัชวาลย์  ปานศักด์ิ

1134 นาย ชัยณรงค์  ช้างหัวหน้า

1135 นาย ชูศักด์ิ  พรรณผิว

1136 นาย ณพเมธ  ศอกจะบก

1137 นาย ทศพร  คลองแถว

1138 นาย ธงไชย  ด่านงค์

1139 นาย ธนาวฒุิ รัศมีเทศ

1140 นาย ธวชัชัย  สุขหาได้

1141 นาย ธรีกร ใบละมุด

1142 นาย ธรียุทธ  เสาร์ดี

1143 นาย นพกร  ทาสี

1144 นาย นพรัตน์  รุ่งโรจน์ประกาย

1145 นาย นฤเบศร์  อาทิตย์เที่ยง

1146 นาย บุญเสริม  บัวเงิน

1147 นาย เบญจกุล  คล่องส่ังสอน

1148 นาย ปิยะวฒัน์  วุน้เนียม

1149 นาย ไพศาล  ชูศิริ

1150 นาย มาริน  คนแรง

1151 นาย วฒันา สุขพทัธี

1152 นาย วฑิูรย์  วงษ์ต่าย

1153 นาย วษิณุ  นนทภา

1154 นาย สมเกียรติ สงเคราะห์ธรรม

1155 สิบโท สมพงษ์  ด่าเนินทรัพย์

1156 นาย สันติ ไกรโรจน์

1157 นาย สุทธลิักษณ์ มุ่งชนะ

1158 นาย สุภกิจ  งามบุญฤทธิ์

1159 นางสาว สุภาพร  ชุ่มชวย

1160 นาย สุรพล  หาญบุ่งคล้า

1161 นาย สุรศักด์ิ  โชคลา

1162 นาย อนนท์  มีศิลป์

1163 นาย อภิสิทธ ิ คล้ายพกุิล



1164 นาย อมรเทพ  ยอดสุข

1165 นาย อานนท์  จุลกะทัพพะ

1166 นาย อิทธกิร  สุนทรแตร

1167 นาย เอกราช  มิตรภักดี

ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต เกียรตินิยมอันดับ  1
1168 นางสาว กุณฑลา ฉววีรรณ

1169 นางสาว น ่าฝน ประปักพา่ย

ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต เกียรตินิยมอันดับ  2
1170 นางสาว กรองทอง วงศ์ยังอยู่

1171 นางสาว นวนิดา ทองเกิด

1172 นางสาว หรรษา สวา่งวงค์

1173 นางสาว อรนุช สุขเกษม

1174 นาง อรพนิ บุญแจ้ง

1175 นางสาว จารุวรรณ ข่าประยูร

1176 นางสาว ฐนพร ส่าอางกิจ

1177 นาย ดนัย ทองโสภา

1178 นาย กฤษณะ คุณโท

ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต  
1179 นางสาว กชพร  แก้วน ่าอ่าง
1180 นางสาว กมลพรรณ ปรุงสุข
1181 นางสาว กมลรัตน์  อุ่มแสง
1182 นางสาว กรรณ์ภิรมย์ บ่ารุงย่ิง
1183 นางสาว กรวรรณ  เจริญศักด์ิ
1184 นางสาว กรองทอง  เวชสุกรรม
1185 นางสาว กฤษณี  จิตเย่ียม
1186 นางสาว กัญญารัตน์ ลาภดารา
1187 นางสาว กันยาวรี์  นาคนายม
1188 นางสาว กาญจนา  พลอยงาม
1189 นาย กิตติ ไลภาพ
1190 นาย กิตติทัต กันหาพา
1191 นาย กิตตินันท์ ศรีธวชั ณ อยุธยา
1192 นางสาว กิติยา  รุ่งเรืองศรี



1193 นางสาว เกวลิน รุ่งวรรณรัตน์
1194 นางสาว เกศรา แจ่มศรี
1195 นาย เกียรติศักด์ิ  ตั งคติธรรม
1196 นาย โกศล แก้วมณี
1197 นางสาว ขวญันภา  งามสมสุข
1198 นาย คณาวธุ  ทองสุทธิ์
1199 นาย คริษฐ์  ภัยสยม
1200 นางสาว จริยา  ยูฮนัเงาะ
1201 วา่ที่ร้อยตรี จักรกฤษณ์  ทรงไตร
1202 นาย จักรพรรด์ิ  บุญถนัด
1203 นางสาว จันจิรา ชมเทพ
1204 นางสาว จันทร์ภิมา สุชาติ
1205 นาง จิตรลดา  สนธศิรี
1206 นางสาว จินดา เกษมรัตน์
1207 นางสาว จินตนา ฟลูามิลาภา
1208 นาย จิระเดช  รุ่งเรืองกุลพงศ์
1209 นางสาว จิราภรณ์  ด้วงโต
1210 นางสาว จิราวรรณ  อ่ิมเอ่ียม
1211 นางสาว จุฑามาศ วงษ์ชาญ
1212 นางสาว จุไรวรรณ อินทร์อ่่า
1213 นาย ชยางกูร เฮงสวา่ง
1214 นางสาว ชริดา เค้าแดง
1215 นางสาว ชลธชิา ช่ืนชวน
1216 นางสาว ชลธชิา บุญโชติ
1217 นางสาว ชิสา  นาครินทร์
1218 นางสาว ชุติมา  จิตตรีธาตุ
1219 นางสาว ชุลิกา  ช่วยสุข
1220 นางสาว โชติกา  ตะกุดแก้ว
1221 นางสาว โชติรส จาริต
1222 นางสาว ซามีนา วนัเอเลาะ
1223 นางสาว ฐาปณี  ยอดเสรณีย์
1224 นางสาว ฐิติมา ฉันงูเหลือม



1225 นางสาว ณัชชา ครองตน
1226 นางสาว ณัฐกานต์ ค่ามี
1227 นาย ณัฐกิตต์ิ  สนธสิิรินันท์
1228 นางสาว ณัฐชา ป้องชาลี
1229 นางสาว ณัฐธดิา เฉลิมฤกษ์
1230 นางสาว ณัฐนันท์ จริตพนัธ์
1231 นาย ณัฐพล  นานิล
1232 นางสาว ณัฐพชัร์ บุญผ่อง
1233 นาย ณัฐวตัร  วรรณทอง
1234 นาย ณัฐวฒุิ  แพรศรี
1235 นางสาว ณัฐสุดา ดัสดุลย์
1236 นางสาว ณัฐิกา  ดีเจริญ
1237 นางสาว ณิชชาภัทร อภินิลสกุล
1238 นาย ดนัย  แจ่มแจ้ง
1239 นางสาว ทัศวรรณ  ดิษเจริญ
1240 นางสาว ทิพย์ค่าพร  ตราชู
1241 นางสาว ทิวาพร อรรถศิริ
1242 นางสาว ธนพร สุขบัณฑิตย์
1243 นางสาว ธนัชชา  นามนาค
1244 นาย ธนาธปิ จาดสุวรรณ
1245 นางสาว ธมลวรรณ ทรัพย์พาลี
1246 นาย ธวชัชัย  เศษคึมบง
1247 นางสาว ธญัลักษณ์  ทองทา
1248 นาย ธานินทร์  ภูข่าว
1249 นางสาว ธดิารัตน์ ยอดสุวรรณ์
1250 นางสาว ธติิมา แพรเขียว
1251 นางสาว ธริาวลัย์ กลิน่ทอง
1252 นาย ธรีวฒุิ ซังบิน
1253 นาง นงเยาว ์ นามฤทธิ์
1254 นาย นนท์  อ่อนละม่อม
1255 นางสาว นริศรา ประเสริฐการ
1256 นาย นฤพล ทองมาก



1257 นางสาว นัชชา หวงัธารา
1258 นาย นัดฐพงษ์  พทุธอินศร
1259 นางสาว นันทวนั  ด่าเนินงาม
1260 นางสาว นาตยา  จ่ันเพชร
1261 นาง น ่าฝน จ่าแนกนิตย์
1262 นางสาว น ่าฝน ศรีจันทร์
1263 นาย นิชนันท์ นนท์ตรี
1264 นางสาว นิตยา แป้นตระกูล
1265 นางสาว นิภา  บุญประเสริฐ
1266 นาง นิษฐ์รฐา  ปิยะจารุสกุล
1267 นางสาว นิสาชล พงษ์เกิดลาภ
1268 นางสาว นุชนาฎ ภูบ่่าเพญ็
1269 นาย บวรกฤตย์  ควรแถลง
1270 นาย บุรินทร์  สารโพธิ์
1271 นางสาว บุษยา  สนใจ
1272 นางสาว เบญจวรรณ  ศรีนาง
1273 นางสาว เบญญาทิพย์ เพช็รแสน
1274 นางสาว ปภัสรา พลีบัตร
1275 นางสาว ปภัสสร แตงสี
1276 นาย ปภาวนิ กาจธญักิจ
1277 นางสาว ประภัสสร ฤกษ์อรุณ
1278 นาย ประสาน เบญจะขันธ์
1279 นาย ปรัชญา เปรื่องการกิจ
1280 นาย ปริทัฒร์  สุพรรณมี
1281 นาย ปรีชา สุขอ่อน
1282 นางสาว ปวณีา ศรีเทพ
1283 นาย ปัญญาวธุ  จันทร์ทิม
1284 นางสาว ปาณิศา ร่มโพธิภ์ักด์ิ
1285 นางสาว ปิยนุช ไตรถวลิ
1286 นางสาว ปิยวรรณ  หอมช่ืน
1287 นางสาว ปิยะนุช  การสังเวชน์
1288 นาย ปิโยรส  ทากะถา



1289 นางสาว ปุณิกา กุศลบุญญานันท์
1290 นางสาว ผาณิตา  พรรณแก้ว
1291 นางสาว ฝนทิพย์ สถลนันทน์
1292 นาย พงศธร ปิติทรง
1293 นาย พนม ยิ มละม้าย
1294 นางสาว พนมพร  ถนอมชัยพฒันา 
1295 นางสาว พนิดา ก่าจาย
1296 นางสาว พรนภา  ศุภไพบูลย์
1297 นางสาว พรพรรณ  สุทธริักษ์
1298 นางสาว พรพรรณ ไตรพรหม
1299 นางสาว พรพมิล ตรีคงคา 
1300 นาง พรพมิล  สุชล
1301 นางสาว พรรณิภา รัฐิรมย์
1302 นางสาว พรสวรรค์ ยินดี
1303 นาย พราวพชิชา สุขฤกษกิจ
1304 นางสาว พชัรนันท์  สภาพการ
1305 นางสาว พชัรพรรณ รื่นกลิน่จันทน์
1306 นางสาว พชัราภรณ์ พทุธชัย
1307 นางสาว พชัรินทร์ ทีฆะสวสัด์ิ
1308 นางสาว พชัรินทร์ สุวรรณกาศ
1309 นางสาว พชัรี วถีิไพร
1310 นางสาว พชัรียากรณ์ หาลวย
1311 นางสาว พฒันฉัตร นันโท
1312 นาย พนิิจ  แสนสุข
1313 นางสาว พมิลทิพย์ น้อยรังษี
1314 นางสาว พไิลวรรณ  นาคฉวี
1315 นาย พศิิษฐ์ ท่าขวญั
1316 นาย พรีวชิญ์  สละตัน
1317 นางสาว เพชรลดา ชาตินันท์
1318 นางสาว เพญ็นภา  ธรรมปทา
1319 นาย ไพศาล  ชุมแสง
1320 นางสาว ภคินี  ฐิติวฒันา



1321 นางสาว ภัคจีรา ขันธสอน
1322 นางสาว ภัคมณฑน์  ผกามาศ 
1323 นางสาว ภัทรจันทร์ วงษ์วโิรจน์
1324 นางสาว ภัทรจาริน แย้มมนัส
1325 นาย ภัทรศักด์ิ บุญประเชิญ
1326 นางสาว ภาณิชภัควศา ไวยฤกษ์
1327 นางสาว ภาณุมาศ  สุภากรรม
1328 นาย ภาณุวฒัน์ กองเพิม่พลู
1329 นางสาว ภานิดา อะโนมา
1330 นางสาว ภาวณิี  พงักุ่ย
1331 นางสาว มณเฑียร  ประดับ
1332 นางสาว มณีนุช ทองแดง
1333 นางสาว มณีรัตน์ เทพไทย
1334 นาย มนตรี  รุ่งเจริญ
1335 นาย มนัส  เสถียรโชค
1336 นาย มนูญ์กิจ ชาติเชื อ
1337 นางสาว มลวภิา ดุษณีย์
1338 นางสาว มัชฌิมา อ่ิมใจ
1339 นางสาว มาริษา  มุขสมบัติ
1340 นางสาว มุขนรี  ตรีเจตนา
1341 นาย ยงยุทธ  เรณูหอม
1342 นาย ยงยุธ อุทากรณ์
1343 นาย ยุทธนา คชารักษ์
1344 นางสาว เยาวดี  วงัคะฮาต
1345 นาง รตบงกช ชัยนคร
1346 นางสาว รส  โพธิท์อง
1347 นางสาว รัชนก ปรีชา
1348 นาย ราเชนทร์ ทองเจริญ
1349 นางสาว ราตรี ดีมงคล
1350 นางสาว ฤดี ช่อจ่าปี
1351 นางสาว ลฎาภา  กสิกรสุนทรชัย
1352 นางสาว ลฎาภา  ส่ารวยผล



1353 นางสาว ลดาวลัย์  คนคล่อง
1354 นางสาว ลลิตา  เพง็อบเชย
1355 นางสาว ลัดดาวลัย์  ธนภาชน์
1356 นางสาว วนิดา  สมาธิ
1357 นางสาว วนิดา วงศ์พนัธุ์
1358 นาย วรธน  ววิฒัน์เบญจพล
1359 นางสาว วรรณดี เสน่ห์บุตร
1360 นางสาว วรรณยุดา พงษาธรณ์
1361 นางสาว วรรณวกิา  ดวงจอมดี
1362 นางสาว วรรณิศา ดีป้ัน
1363 นาย วรฤทธิ ์สุทธพิฒันางกูร
1364 นาย วรวฒัน์  พรหมอยู่
1365 นาย วรวฒุิ เริงใจ
1366 นางสาว วรารัตน์  ผ่องเคหา
1367 นางสาว วสุธดิา  ศรีหาญ
1368 นาย วชัร สรรเสริญ
1369 นาย วชัรพล ภาตนันท์
1370 นางสาว วลัภา  นวลละออง
1371 นาย วลัลภ  สุรัตนกร
1372 นางสาว วชุิดา ผ่องอรุณ
1373 นางสาว วภิารัตน์  สถาวร
1374 นางสาว วมิลลักษณ์  ต้นอาจ
1375 นาย วริัตน์ นิลกระจ่าง
1376 นางสาว วลิาวลัย์ ทองประยูร
1377 นาย วศิรุต แก้วมณี
1378 นางสาว วณีา  อินมงคล
1379 นาย วรีศักด์ิ พทิักษ์วงษ์
1380 นาย วฒุิรักษ์  เจิมจ่ารุญ
1381 นางสาว ศจี มีธรรมยุติ
1382 นางสาว ศมณพร  กฤษประจันต์
1383 นางสาว ศรัญญา  เสือคง
1384 นางสาว ศรัณยา มะหะหมัด



1385 นางสาว ศรีประภา  โยลัย
1386 นางสาว ศรีประภา พศิาภาค
1387 นางสาว ศศิธร  สอนประดิษฐ์
1388 นางสาว ศันยรินทร์  มาลากัญจน์
1389 นางสาว ศิริขวญั  พงษ์เกิดลาภ
1390 นางสาว ศิรินทิพย์ แสงสุวรรณ
1391 นางสาว ศิริรัตน์ แสงทอง
1392 นาย ศุภวฒัน์  บุนนาค
1393 นาย สถาพร ช่ืนข่า
1394 นาย สถาพร ม่วงวงษ์
1395 นาย สถาพร มาน่าไทย
1396 นาย สนธ ิ บุญศิริ
1397 นางสาว สมจิตร บัตรพมิาย
1398 นาย สมชาย เพช็รรักษ์
1399 นางสาว สมรัก กองโชค
1400 นางสาว สมรัชนี เพชรจร
1401 นางสาว สมฤทัย ภูท่อง
1402 นาย สรายุทธ  วงศ์ภัทรกุล
1403 นางสาว สายรุ้ง  เดชเลย์
1404 นางสาว สิริกร เป่ียมสาคร
1405 นางสาว สุกัญญา เสมอเนตร
1406 นางสาว สุกันยา ทองเรียน
1407 นางสาว สุขุมาลย์ ไชยจิตร
1408 นางสาว สุจิตรา บรรยง
1409 นางสาว สุจิตรา  เฟือ่งอักษร
1410 นางสาว สุจิตรา  รื่นมิตร์
1411 นางสาว สุชาดา  ท่าหาด
1412 นางสาว สุชาดา พศิาภาค
1413 นางสาว สุชาดา ศิริวรพกัตร์
1414 นาง สุชารัตน์ ธรีะพงศ์สกุล
1415 นางสาว สุทธานุช สิทธปิลื ม
1416 นาย สุทธพิร โพธิฆ์ะววิฒัน์



1417 นางสาว สุนิสา พาลี
1418 นางสาว สุนิสา ฮมิวาศ
1419 นางสาว สุพรรษา นากันหา
1420 นางสาว สุพตัรา เงินอ่อน
1421 นางสาว สุภัทรา  ลาวงค์
1422 นางสาว สุภาพร  วจิิตต์วงษ์
1423 นางสาว สุภาวดี  หวงัผล
1424 นางสาว สุภาวดี  เหมือนมนัส
1425 นางสาว สุภิลักษณ์  ป้ันชุด
1426 นางสาว สุมาภรณ์  ภูเดช
1427 นางสาว สุมาลี ตรีสนธิ์
1428 นาย สุเมธ  รุจิธรรม
1429 นาย สุรพงศ์  สืบตระกูล
1430 นาย สุรพล กรังพานิช
1431 นางสาว สุรีพร แสงแก้วสุข
1432 นางสาว สุวรรณา  เผือกเล็ก
1433 นางสาว เสริมศิริ กองเนตร
1434 นางสาว เสาวรัตน์ สังข์วงศ์
1435 นางสาว โสรญา สาระจิตร์
1436 นางสาว หทัยชนก พรมชาติ
1437 นางสาว หทัยรัตน์ วงษ์พรหม
1438 นางสาว หนึง่ฤทัย  ขันธศักด์ิ
1439 นางสาว หนึง่ฤทัย ไม้พรต
1440 นาย อนันต์ อรัญวาศรี
1441 นาย อนุวงษ์  ล่วงลือ
1442 นางสาว อนุสรา มินเจริญ
1443 นาย อภิชาติ  ไกรเดช
1444 นางสาว อภิญญา  อิสสอาด
1445 นาย อรรถพล วรสาร
1446 นางสาว อรสา แย้มสรวล
1447 นางสาว อรอนงค์  รัชตะนาวนิ
1448 นางสาว อรอุมา  จินวฒุิ



1449 นางสาว อริสรา อินรคร
1450 นาย อัครชัย  ครึกกระโทก
1451 นางสาว อังคณา ย่ิงมานะ
1452 นางสาว อังค์ริสา หิรัญรดีพงศ์
1453 นางสาว อัจฉรา  ชายบุญ
1454 นางสาว อัจฉรา  ภัคนันท์พงศ์
1455 นางสาว อัมพร  โกสีย์ภิบาล
1456 นางสาว อาริยา ไปรยากุล
1457 นาย อ่านาจ  วธุทิมนต์
1458 นางสาว อุรัสญา  ยุติธรรม
1459 นางสาว อุษา  คงคา

ปริญญาบญัชีบณัฑิต  เกียรตินิยมอันดับ 2
1460 นางสาว วลิาวรรณ ไทยเจริญ

1461 นาย กิตติ แซ่ย่าง

ปริญญาบญัชีบณัฑิต
1462 นางสาว รสสุคนธ ์ ข่าเจริญ
1463 นางสาว คณิตกร แตงทอง
1464 นางสาว จันทิมา  คงเจริญถ่ิน
1465 นางสาว จารุวรรณ เมฆศรีสวรรค์
1466 นางสาว จินดา  มหานิยม
1467 นางสาว เจนจิรา คมกลาง
1468 นางสาว ชนนิกานต์ พงษ์พพิฒัน์
1469 นางสาว ชลธชิา  ยืนยงค์
1470 นางสาว ดารณี สุขประสาท
1471 นางสาว ทัศนีย์  เชื อนุน่
1472 นาย ธนประเสริฐ ศรีวฒันามงคล
1473 นางสาว นธาทิพย์  ทองทวี
1474 นางสาว ปาณิสรา  ทองค่า
1475 นาย ปารเมศ ศรีวฒัน์
1476 นางสาว ปิยศรี สิทธไิพศาลกุล
1477 นางสาว รุ่งนภา โรมโคกสูง
1478 นางสาว ฤดีภรณ์ วงัสะจันทานนท์



1479 นางสาว วจิิตรา วรรณุวาศ
1480 นางสาว ศิวพร  พงษ์ภู่
1481 นางสาว สุปราณี ขุวงษา
1482 นางสาว สุภรณ์ แสงชีวงษ์
1483 นางสาว อรทัย อินธริาช
1484 นางสาว อังสุมา ป้องค่า
1485 นางสาว อัจฉรา ขุนไกร


