
แถวบัณฑิต ช่ือปริญญา จ านวนบัณฑิต

แถวท่ี 1 ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 1 - 42 42

แถวท่ี 2 ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 43 - 84 42

แถวท่ี 3 ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 85 - 126 42

แถวท่ี 4 ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 127 - 168 42

แถวท่ี 5 ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 169 - 210 42

แถวท่ี 6 ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 211 - 252 42

แถวท่ี 7 ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 253 - 294 42

แถวท่ี 8 ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 295 - 336 42

แถวท่ี 9 ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 337 - 378 42

แถวท่ี 10 ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 379 - 420 42

แถวท่ี 11 ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 421 - 462 42

แถวท่ี 12 ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 463 - 504 42

แถวท่ี 13 ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 505 - 546 42

แถวท่ี 14 ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 547 - 588 42

แถวท่ี 15 ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 589 - 630 42

แถวท่ี 16 ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 631 - 672 42

แถวท่ี 17 ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 673 - 714 42

แถวท่ี 18 ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 715 - 756 42

แถวท่ี 19 ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 757 - 798 42

แถวท่ี 20 ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 799 - 840 42

แถวท่ี 21 ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 841 - 872 32

แถวท่ี 22 นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) 873 - 914 42

แถวท่ี 23 นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) 915 - 956 42

แถวท่ี 24 นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) 957 - 998 42

แถวท่ี 25 นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) 999 - 1040 42

นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) 1041 - 1060 20

นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) 1061 - 1082 22

ล าดับบัณฑิต

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560-2562

แถวบัณฑิตส าหรับการรายงานตัวในวันอาทิตย์ท่ี 28 สิงหาคม 2565

แถวท่ี 26



แถวบัณฑิต ช่ือปริญญา จ านวนบัณฑิตล าดับบัณฑิต

แถวบัณฑิตส าหรับการรายงานตัวในวันอาทิตย์ท่ี 28 สิงหาคม 2565

แถวท่ี 27 นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) 1083 - 1124 42

นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) 1125 - 1133 9

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) 1134 - 1166 33

แถวท่ี 29 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) 1167 - 1208 42

แถวท่ี 30 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) 1209 - 1250 42

แถวท่ี 31 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) 1251 - 1292 42

แถวท่ี 32 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) 1293 - 1334 42

แถวท่ี 33 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) 1335 - 1376 42

แถวท่ี 34 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) 1377 - 1418 42

แถวท่ี 35 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) 1419 - 1460 42

แถวท่ี 36 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) 1461 - 1499 39

แถวท่ี 37 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) 1500 - 1541 42

แถวท่ี 38 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) 1542 - 1583 42

แถวท่ี 39 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) 1584 - 1628 45

แถวท่ี 40 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 1629 - 1670 42

แถวท่ี 41 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 1671 - 1712 42

แถวท่ี 42 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 1713 - 1754 42

แถวท่ี 43 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 1755 - 1796 42

แถวท่ี 44 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 1797 - 1838 42

แถวท่ี 45 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 1839 - 1880 42

แถวท่ี 46 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 1881 - 1923 43

แถวท่ี 47 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 1924 - 1966 43

แถวท่ี 48 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 1967 - 2009 43

แถวท่ี 49 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 2010 - 2052 43

แถวท่ี 50 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 2053 - 2095 43

แถวท่ี 51 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 2096 - 2138 43

แถวท่ี 52 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 2139 - 2181 43

แถวท่ี 53 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 2182 - 2224 43

แถวท่ี 28



แถวบัณฑิต ช่ือปริญญา จ านวนบัณฑิตล าดับบัณฑิต

แถวบัณฑิตส าหรับการรายงานตัวในวันอาทิตย์ท่ี 28 สิงหาคม 2565

แถวท่ี 54 เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 2225 - 2266 42

แถวท่ี 55 เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 2267 - 2308 42

แถวท่ี 56 เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 2309 - 2350 42

เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 2351 - 2357 7

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 2358 - 2392 35

แถวท่ี 58 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 2393 - 2434 42

แถวท่ี 59 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 2435 - 2476 42

แถวท่ี 60 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 2477 - 2518 42

แถวท่ี 61 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 2519 - 2560 42

แถวท่ี 62 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 2561 - 2602 42

แถวท่ี 63 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 2603 - 2644 42

แถวท่ี 64 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 2645 - 2686 42

แถวท่ี 65 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 2687 - 2728 42

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 2729 - 2733 5

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 2734 - 2768 35

แถวท่ี 67 บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 2769 - 2810 42

แถวท่ี 68 บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 2811 - 2852 42

แถวท่ี 69 บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 2853 - 2894 42

แถวท่ี 70 บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 2895 - 2936 42

แถวท่ี 71 บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 2937 - 2978 42

แถวท่ี 72 บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 2979 - 3020 42

แถวท่ี 73 บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 3021 - 3062 42

แถวท่ี 74 บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 3063 - 3104 42

แถวท่ี 75 บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 3105 - 3146 42

แถวท่ี 76 บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 3147 - 3188 42

แถวท่ี 77 บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 3189 - 3230 42

แถวท่ี 78 บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 3231 - 3272 42

แถวท่ี 79 บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 3273 - 3314 42

แถวท่ี 57

แถวท่ี 66



แถวบัณฑิต ช่ือปริญญา จ านวนบัณฑิตล าดับบัณฑิต

แถวบัณฑิตส าหรับการรายงานตัวในวันอาทิตย์ท่ี 28 สิงหาคม 2565

แถวท่ี 80 บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 3315 - 3356 42

แถวท่ี 81 บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 3357 - 3398 42

แถวท่ี 82 บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 3399 - 3440 42

แถวท่ี 83 บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 3441 - 3482 42

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 3483 - 3502 20

บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) 3503 - 3524 22

แถวท่ี 85 บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) 3525 - 3566 42

แถวท่ี 86 บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) 3567 - 3603 37
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ข้อมูล  ณ วันท่ี 20/08/2565

กองบริการการศึกษา

แถวท่ี 84



หนา้ที ่1 จาก 104

แถวบัณฑิต
ส ำหรับรำยงำนตัว

ล ำดับบัณฑิต อักษร ย่อ ปริญญำ

ปริญญำครุศำสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
แถวท่ี 1 1 นาย นิวัติ ถ่ายเนียม ค.บ.
แถวท่ี 1 2 นาย สุกิต ขันธและ ค.บ.

 - 3 นางสาว ภัทร์สุดา มณฑศก ค.บ.
แถวท่ี 1 4 นางสาว ศุภรดา ปานหงษ์ ค.บ.
แถวท่ี 1 5 นางสาว วรารัตน์ ชูวารี ค.บ.

 - 6 นาย ศศิศ แดนตะเคียน ค.บ.
แถวท่ี 1 7 นาย สิริพงษ์ สินธุเดช ค.บ.

 - 8 นาย เมทนี แสวงเงิน ค.บ.
แถวท่ี 1 9 นางสาว จิราพร สุขโชค ค.บ.
แถวท่ี 1 10 นางสาว ชฎาพร อยู่ดี ค.บ.

 - 11 นางสาว วลีพร ช่วงประยูร ค.บ.
แถวท่ี 1 12 นางสาว จิดาภา ชัยเดช ค.บ.

 - 13 นางสาว วนิษา สุกใส ค.บ.
แถวท่ี 1 14 นางสาว กนกวรรณ จงรักษ์ ค.บ.
แถวท่ี 1 15 นางสาว นทวรรณ โลหะเวช ค.บ.
แถวท่ี 1 16 นาย นาเรศ สว่างดาว ค.บ.
แถวท่ี 1 17 นางสาว สุวิภา กาญจนโชติ ค.บ.
แถวท่ี 1 18 นางสาว ชนิดาภา มะกล่่า ค.บ.

 - 19 นางสาว นาถร่าไพ หอยสังข์ ค.บ.
แถวท่ี 1 20 นางสาว ประภัสสร มานะทัศน์ ค.บ.

 - 21 นางสาว ปิยาภรณ์ สุขประเสริฐ ค.บ.
แถวท่ี 1 22 นางสาว พรรณทิพา สุขพิมาย ค.บ.
แถวท่ี 1 23 นางสาว โสรยา บรรเลง ค.บ.

 - 24 นาย ชนพล รุจิขวัญ ค.บ.
แถวท่ี 1 25 นาย เอกวุฒิ สงเคราะห์กิจ ค.บ.
แถวท่ี 1 26 นางสาว สิรินาถ หน่อแก้ว ค.บ.
แถวท่ี 1 27 นางสาว ชุดากาญจน์ หาชนะ ค.บ.

 - 28 นางสาว ปวีณา เสียงสวัสด์ิ ค.บ.
แถวท่ี 1 29 นางสาว ฟาริดา บัวนัน ค.บ.
แถวท่ี 1 30 นาย ศรันย์ สภาพสวัสด์ิ ค.บ.
แถวท่ี 1 31 นาย ทรงภพ พ่ึงงาม ค.บ.
แถวท่ี 1 32 นางสาว น ่าทิพย์ บุญอนันต์ ค.บ.

 - 33 นาย ดิเรก ตรีวรรณ์ ค.บ.

รำยช่ือบัณฑิตท่ีจะเข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560-2562

ช่ือ-นำมสกุล



หนา้ที ่2 จาก 104

แถวบัณฑิต
ส ำหรับรำยงำนตัว

ล ำดับบัณฑิต อักษร ย่อ ปริญญำช่ือ-นำมสกุล

แถวท่ี 1 34 นางสาว นภาพร เนียมสุข ค.บ.
แถวท่ี 1 35 นางสาว นิศารัตน์ คล้ายสุรินทร์ ค.บ.
แถวท่ี 1 36 นางสาว ปวีณ์สุดา ทองจันทร์เเก้ว ค.บ.

 - 37 นางสาว พรหมฐนพร สาครสุขกิจ ค.บ.
แถวท่ี 1 38 นางสาว อันตรา ชูประเสริฐ ค.บ.

 - 39 นาย นิจจเร มูลหิรัญ ค.บ.
 - 40 นางสาว พชริดา วิพัฒน์ครุฑ ค.บ.

แถวท่ี 1 41 นางสาว ฟาตีมะห์ หะยีอุเซน ค.บ.
แถวท่ี 1 42 นาย อนุกูล เจริญนา ค.บ.

 - 43 นางสาว อารีรัตน์ สิงหะจูฑะ ค.บ.
แถวท่ี 2 44 นางสาว นฤมล หามนตรี ค.บ.

 - 45 นางสาว สิริกัลยา บุญอนันต์ ค.บ.
 - 46 นาย จักรพงศ์ แดงหนู ค.บ.

แถวท่ี 2 47 นาย นพรัตน์ แท่นรัตน์ ค.บ.
แถวท่ี 2 48 นางสาว สุดารัตน์ แก้วกระจ่าง ค.บ.
แถวท่ี 2 49 นาย กฤตนันท์ สุขีลักษณ์ ค.บ.
แถวท่ี 2 50 นางสาว ธนพร ดุเหว่าด่า ค.บ.

 - 51 นางสาว พนิดา ฤทธิโชค ค.บ.
ปริญญำครุศำสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2

 - 52 นางสาว ณัฐสุดา ประสมทอง ค.บ.
แถวท่ี 2 53 นาย ธนิต แย้มกลีบ ค.บ.
แถวท่ี 2 54 นางสาว ปนัดดา ไวยจินดา ค.บ.

 - 55 นางสาว รัชฎาภรณ์ กล่ันศรี ค.บ.
แถวท่ี 2 56 นางสาว สาวิตรี จ่าปี ค.บ.

 - 57 นางสาว อ้อมใจ ธงสันเทียะ ค.บ.
แถวท่ี 2 58 นางสาว กาญจนาวดี ไพรสันต์ ค.บ.
แถวท่ี 2 59 นางสาว นนลิตา ผิวอ่อนดี ค.บ.
แถวท่ี 2 60 นางสาว ศิริวิมล เลิศพงษ์สกุล ค.บ.
แถวท่ี 2 61 นางสาว กนกวรรณ พงษ์สุทธ์ิ ค.บ.
แถวท่ี 2 62 นางสาว นฤมล มีมุข ค.บ.
แถวท่ี 2 63 นางสาว เบญจมาภรณ์ คล่องส่ังสอน ค.บ.
แถวท่ี 2 64 นางสาว ปฐมาวดี พิมาลัย ค.บ.
แถวท่ี 2 65 นางสาว พิไลพร ฤกษ์สุขกาย ค.บ.

 - 66 นางสาว ศิริมาตร ปานวิเศษ ค.บ.
แถวท่ี 2 67 นางสาว อิษยา คุ้มสอาด ค.บ.



หนา้ที ่3 จาก 104

แถวบัณฑิต
ส ำหรับรำยงำนตัว

ล ำดับบัณฑิต อักษร ย่อ ปริญญำช่ือ-นำมสกุล

แถวท่ี 2 68 นางสาว ดลนภา มีประเสริฐ ค.บ.
แถวท่ี 2 69 นางสาว สรัณยา กุยโกมุท ค.บ.

 - 70 นางสาว ชมพูนุท สอาด ค.บ.
แถวท่ี 2 71 นางสาว บุษราภรณ์ จิตระทนต์ ค.บ.
แถวท่ี 2 72 นางสาว พิมพ์ฉัตร แสงน ่ารักษ์ ค.บ.
แถวท่ี 2 73 นางสาว สุปราณี ขาวเหลือง ค.บ.
แถวท่ี 2 74 นาย เกริกเกียรติ กุลวิสุทธ์ิ ค.บ.
แถวท่ี 2 75 นาย สุทธิพันธ์ บุตรลี ค.บ.
แถวท่ี 2 76 นาย เอกชัย ปอสุวรรณ์ ค.บ.
แถวท่ี 2 77 นาย กฤตนัย อินทุมาร ค.บ.
แถวท่ี 2 78 นาย ศุภณัฐ เท่ียงเจริญ ค.บ.

 - 79 นางสาว ก่ิงกาญจน์ นิยมสุข ค.บ.
แถวท่ี 2 80 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง ณัฐชา ช่ืนหิรัญ ค.บ.
แถวท่ี 2 81 นางสาว สุพัตรา สุขส่าราญ ค.บ.
แถวท่ี 2 82 นางสาว กรรณิการ์ เกิดมาลัย ค.บ.
แถวท่ี 2 83 นาย นัฐวุฒิ สายันต์ ค.บ.
แถวท่ี 2 84 นางสาว อารียา ขยัน ค.บ.

 - 85 นางสาว จีราพรรณ สถิตย์เสถียร ค.บ.
แถวท่ี 3 86 นาย ณัฐพล โคตรภักดี ค.บ.

 - 87 นางสาว ดารารัตน์ รอดเจริญ ค.บ.
แถวท่ี 3 88 นางสาว สุวิมล ไม้แป้น ค.บ.
แถวท่ี 3 89 นางสาว อัณณ์ญาดา กันภัย ค.บ.
แถวท่ี 3 90 นางสาว กมลวรรณ ธนะวิทย์ ค.บ.
แถวท่ี 3 91 นางสาว ฐิตาภรณ์ เสือบางพระ ค.บ.
แถวท่ี 3 92 นางสาว ณปภัช มาลาสาย ค.บ.
แถวท่ี 3 93 นางสาว ทัศนียา เต็มเป่ียม ค.บ.

 - 94 นางสาว ปุณยวีร์ สังข์ประไพ ค.บ.
 - 95 นางสาว วิชญา บูรพางกุร ค.บ.

แถวท่ี 3 96 นาย อรัณย์ เอกชัยรุ่งโรจน์ ค.บ.
แถวท่ี 3 97 นางสาว ญาดา พงษ์นิกร ค.บ.

 - 98 นางสาว ณัฐมา นาคทรัพย์ ค.บ.
แถวท่ี 3 99 นางสาว นฤมล หาเรือนทรง ค.บ.

 - 100 นาย วสวัตต์ิ หุ่นแสวง ค.บ.
แถวท่ี 3 101 นาย ณัฐวุฒิ ไม้แก่น ค.บ.
แถวท่ี 3 102 นาย วรพล ภาคไพรี ค.บ.
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แถวท่ี 3 103 นางสาว สุชิตา สังขรัตน์ ค.บ.
 - 104 นางสาว สุวีนา วิสุทธิกุลชัย ค.บ.

แถวท่ี 3 105 นางสาว ธันยชนก สุขสมบุญ ค.บ.
แถวท่ี 3 106 นางสาว ปริญญาภรณ์ ไวยบุญญา ค.บ.

 - 107 นางสาว สินธ์ุนภา วนสินธ์ุ ค.บ.
แถวท่ี 3 108 นางสาว สุพัตรา เน่ืองสีค่า ค.บ.
แถวท่ี 3 109 นางสาว กิจสิพร แต่งงาม ค.บ.

 - 110 นางสาว กุสุมา บุญปลอด ค.บ.
 - 111 นางสาว แคทรียา นาคเสพ ค.บ.

แถวท่ี 3 112 นางสาว จารุวรรณ อัศวเวโรจน์ ค.บ.
แถวท่ี 3 113 นาย อัฐพงศ์ โพธิยารมย์ ค.บ.
แถวท่ี 3 114 นาย ณัฐฐินันท์ น่ิมสุดใจ ค.บ.
แถวท่ี 3 115 นางสาว ธัญญพร แก้วมณี ค.บ.
แถวท่ี 3 116 นางสาว ลัดดามาศ อยู่คอน ค.บ.

 - 117 นางสาว อสมาภรณ์ ผลเสาวภาคย์ ค.บ.
แถวท่ี 3 118 นางสาว อารียา ทองโล่ง ค.บ.

 - 119 นางสาว กมลวรรณ เปรมปรี ค.บ.
แถวท่ี 3 120 นางสาว นุชนันท์ หอมขจร ค.บ.

 - 121 นาย ศักดา มีสุข ค.บ.
แถวท่ี 3 122 นางสาว สุดารัตน์ ไตรยปักษ์ ค.บ.

 - 123 นางสาว สุนิษา มิทยัพ ค.บ.
 - 124 นางสาว ประวาลปัทม์ รักษาศิล ค.บ.
 - 125 นางสาว พีรพรรณ ชูรัศมี ค.บ.

แถวท่ี 3 126 นางสาว พีรยา พลายละหาร ค.บ.
แถวท่ี 4 127 นางสาว สุระวี สมวงษ์ ค.บ.
แถวท่ี 4 128 นางสาว อรอุมา ชุ่มชิต ค.บ.
แถวท่ี 4 129 นางสาว อารีรัตน์ ชมวิชา ค.บ.
แถวท่ี 4 130 นางสาว ชลธิชา ศรีราชัย ค.บ.
แถวท่ี 4 131 นาย กรธวัช โชตินิสากรณ์ ค.บ.
แถวท่ี 4 132 นางสาว พัชริญา อ่อนเงิน ค.บ.

 - 133 นางสาว มยุรี ยิ มละมัย ค.บ.
 - 134 นางสาว มัทธิตา หงษ์ทอง ค.บ.
 - 135 นางสาว วงศธร ภิญโญพจน์ ค.บ.

แถวท่ี 4 136 นางสาว วิสุรัญญา ทองอยู่ ค.บ.
แถวท่ี 4 137 นางสาว อารีญา กลมเกลียว ค.บ.
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แถวท่ี 4 138 นาย ธนบัตร อภิยางกูล ค.บ.
แถวท่ี 4 139 นางสาว ประภาศิริ ปลอดโปร่ง ค.บ.
แถวท่ี 4 140 นางสาว พีรยา คุ้มคง ค.บ.
แถวท่ี 4 141 นางสาว แพรทอง อุบลวรรณี ค.บ.
แถวท่ี 4 142 นางสาว สิรินทร ป้องภัย ค.บ.
แถวท่ี 4 143 นางสาว อทิตา นามเหลา ค.บ.
แถวท่ี 4 144 นางสาว อาภัทสรณ์ เปียทอง ค.บ.
แถวท่ี 4 145 นางสาว ณัฐกฤตา กล่ินบุบผา ค.บ.
แถวท่ี 4 146 นางสาว นพรัตน์ วิภาพรรณ ค.บ.
แถวท่ี 4 147 นางสาว พรรณราย ขวัญยาใจ ค.บ.
แถวท่ี 4 148 นางสาว วราภรณ์ พวงสีเงิน ค.บ.

 - 149 นางสาว อาทิมา ป้ันปัญญา ค.บ.
แถวท่ี 4 150 นางสาว กนกอร ไกรนรา ค.บ.

 - 151 นาย กฤตนัย มาลัยวงษ์ ค.บ.
แถวท่ี 4 152 นางสาว ดวงพร ประไพพงษ์ ค.บ.
แถวท่ี 4 153 นาย ธนศิลป โปร่งใจ ค.บ.
แถวท่ี 4 154 นางสาว ธีมาพร โภชฌงค์ ค.บ.
แถวท่ี 4 155 นางสาว พิชชาพร ตอนจอหอ ค.บ.
แถวท่ี 4 156 นางสาว มณฑาทิพย์ คร่ันคร้าม ค.บ.
แถวท่ี 4 157 นาย สุทิน แสงมณี ค.บ.
แถวท่ี 4 158 นางสาว สุธาทิพย์ ทองทิพย์ ค.บ.

 - 159 นางสาว ปุณยนุช ไกรรมณ์ ค.บ.
แถวท่ี 4 160 นางสาว รัตนา กล่ินประหลาด ค.บ.
แถวท่ี 4 161 นางสาว วริสรา บุตรศรี ค.บ.
แถวท่ี 4 162 นางสาว อุสุมา ศึกษา ค.บ.

- 163 นางสาว ปาริฉัตร ชาวป่า ค.บ.
แถวท่ี 4 164 นางสาว พิสมัย วงค์ค่า ค.บ.

 - 165 นางสาว ภาสินี รุ่งเรือง ค.บ.
 - 166 นางสาว ทวีนา ขันธธน ค.บ.

แถวท่ี 4 167 นางสาว พรรณปพร โพธ์ิชู ค.บ.
แถวท่ี 4 168 นางสาว ลลิดา วิจิตรนาวิน ค.บ.
แถวท่ี 5 169 นางสาว วัฒนาภรณ์ ศรีทอง ค.บ.

 - 170 นางสาว ศิริวรรณ แซ่ม้า ค.บ.
 - 171 นาย สิริวัฒน์ ไตรบุตร ค.บ.
 - 172 นางสาว กุลธิดา พิมประเสริฐ ค.บ.
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 - 173 นางสาว ฐปนีย์ ไสยสุภีย์ ค.บ.
แถวท่ี 5 174 นางสาว ประชาภรณ์ สมบูรณ์ศิลป์ ค.บ.
แถวท่ี 5 175 นางสาว ปาณิสรา แร่นาค ค.บ.
แถวท่ี 5 176 นางสาว ปาริตา ทองลิ ม ค.บ.
แถวท่ี 5 177 นางสาว พิมผกา ลายสวัสด์ิ ค.บ.
แถวท่ี 5 178 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง รวีวรรณ คนองเดช ค.บ.
แถวท่ี 5 179 นางสาว รัตนฉัตร ทรัพย์จรูญ ค.บ.

 - 180 นางสาว สุดารัตน์ ด่าศิลป์ ค.บ.
แถวท่ี 5 181 นางสาว สุวิชา สังข์ขาว ค.บ.
แถวท่ี 5 182 นางสาว อัจฉราภรณ์ มากคล้าย ค.บ.
แถวท่ี 5 183 นางสาว กมลวรรณ มงคลยุทธ์ ค.บ.

 - 184 นางสาว กุลธรา กล้าวิกย์กรณ์ ค.บ.
แถวท่ี 5 185 นาย อัคคพล เพียรเสมอ ค.บ.
แถวท่ี 5 186 นางสาว อาภาภัทร จิระโร ค.บ.

 - 187 นางสาว ชยาภรณ์ พวงนิล ค.บ.
 - 188 นางสาว ณัฏฐนิช ใจผ่อง ค.บ.

แถวท่ี 5 189 นาย นัฐวิทย์ สายันต์ ค.บ.
แถวท่ี 5 190 นางสาว วัชรพร โพธ์ิเบ้า ค.บ.
แถวท่ี 5 191 นางสาว สุชาดา ศรีไชย ค.บ.
แถวท่ี 5 192 นางสาว สุธิชา เทพสุริศักด์ิ ค.บ.
แถวท่ี 5 193 นางสาว เกศกนก ชุ่มช่ืน ค.บ.
แถวท่ี 5 194 นาย นที กฤษทิพย์ ค.บ.
แถวท่ี 5 195 นางสาว สิริมา เกิดทรง ค.บ.
แถวท่ี 5 196 นางสาว สุมีณา เกตุถิน ค.บ.
แถวท่ี 5 197 นางสาว อลิษา ไกรนุช ค.บ.

 - 198 นางสาว เนตรพิศ กิจพิทักษ์ ค.บ.
แถวท่ี 5 199 นางสาว กุลสตรี ทวีแสง ค.บ.

 - 200 นางสาว พิมพ์จันทร์ มีสมยุทธ์ ค.บ.
แถวท่ี 5 201 นางสาว ขวัญชนก ไวยกุล ค.บ.
แถวท่ี 5 202 นางสาว ดุษฎี อรุณฤกษ์ ค.บ.

 - 203 นางสาว นพรัตน์ นัยบ่าเพ็ญ ค.บ.
 - 204 นาย วศิน ไตรยสุทธ์ิ ค.บ.

แถวท่ี 5 205 นางสาว บุษราภรณ์ กรานโต ค.บ.
แถวท่ี 5 206 นางสาว พุทธิภรณ์ เกตุยิ ม ค.บ.
แถวท่ี 5 207 นางสาว สุธิดา แซ่เฮง ค.บ.
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แถวท่ี 5 208 นางสาว สุภาวดี แสงดาว ค.บ.
 - 209 นางสาว น ่าพร ทรัพย์สิน ค.บ.

แถวท่ี 5 210 นางสาว สิริรักษ์ พัชรธรรมวิทย์ ค.บ.
ปริญญำครุศำสตรบัณฑิต

แถวท่ี 6 211 นางสาว กนกพร คามะปะใน ค.บ.
แถวท่ี 6 212 นางสาว กนกพร ลาภบรรเทิง ค.บ.
แถวท่ี 6 213 นางสาว กนกวรรณ จันทร์โพธ์ิพันธ์ุ ค.บ.
แถวท่ี 6 214 นางสาว กนกวรรณ หม่ืนอาจ ค.บ.

- 215 นางสาว กนกวรรณ อยู่สุข ค.บ.
แถวท่ี 6 216 นางสาว กนกวรรณ อ้ายต๊ิบ ค.บ.

 - 217 นางสาว กนกอร รัตนจิตร ค.บ.
แถวท่ี 6 218 นางสาว กมลรัตน์ อัตถาล่า ค.บ.

 - 219 นางสาว กมลวรรณ สุนิลบูรณ์ ค.บ.
แถวท่ี 6 220 นางสาว กมลวรรณ หาญล่ายวง ค.บ.

 - 221 นาย กมลศักด์ิ ข่ากล่่า ค.บ.
 - 222 นางสาว กรรณิการ์ ตรีพล ค.บ.

แถวท่ี 6 223 นางสาว กรรณิการ์ ทรงไตรย์ ค.บ.
แถวท่ี 6 224 นางสาว กรรณิการ์ มณีวงษ์ ค.บ.
แถวท่ี 6 225 นางสาว กรรณิการ์ สร้างเขต ค.บ.
แถวท่ี 6 226 นาย กฤตนนท์ จันทร์คลาย ค.บ.
แถวท่ี 6 227 นาย กฤตพัฒน์ ลูกฟัก ค.บ.

 - 228 นาย กฤตภณ รัตนะวิศ ค.บ.
 - 229 นาย กฤษฏ์ รุ่งเรือง ค.บ.
 - 230 นาย กฤษณพงษ์ ปัญญายงค์ ค.บ.
 - 231 นาย กฤษณะ ภู่สุวรรณ์ ค.บ.

แถวท่ี 6 232 นาย กฤษณะ เหล็กแย้ม ค.บ.
 - 233 นาย กฤษดา ทองบุญเกิด ค.บ.

แถวท่ี 6 234 นางสาว กวิสรา ทาระชาติ ค.บ.
แถวท่ี 6 235 นางสาว กัญญาภัทร อ่อนอุ่น ค.บ.
แถวท่ี 6 236 นางสาว กัญญารัตน์ รสฉ่่า ค.บ.

 - 237 นางสาว กัลย์สุดา สาระจิตร์ ค.บ.
แถวท่ี 6 238 นางสาว กาญจนา ขันทอง ค.บ.

 - 239 นางสาว กาญจนา ป้ันปัญญา ค.บ.
 - 240 นางสาว กาญจนา พิบูลย์แพทย์ ค.บ.

แถวท่ี 6 241 นางสาว กาญจนา มูลธิโต ค.บ.
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แถวท่ี 6 242 นางสาว กาญจนาภรณ์ ยอดชมญาณ ค.บ.
แถวท่ี 6 243 นางสาว กานต์กมล จ่านงบุญ ค.บ.

 - 244 นางสาว กานติมา อู่คงคา ค.บ.
แถวท่ี 6 245 นาย กาย วัฒนสินพงษ์ ค.บ.
แถวท่ี 6 246 นาย ก่าพล แสนฤทธ์ิ ค.บ.

 - 247 นางสาว ก่ิงกาญจน์ ศรีสง่า ค.บ.
แถวท่ี 6 248 นาย กิตติคุณ จุลเชาว์ ค.บ.

 - 249 นาย กิตติพิชญ์ ตันวรรณรักษ์ ค.บ.
 - 250 นาย กิตติภณ พิจารณา ค.บ.

แถวท่ี 6 251 นาย กิตติภพ เติมสุข ค.บ.
แถวท่ี 6 252 นางสาว กุลวดี เจริญสุข ค.บ.
แถวท่ี 7 253 นางสาว กุลวดี สาระศะ ค.บ.

 - 254 นางสาว กุลสตรี รัตนอ่าภา ค.บ.
แถวท่ี 7 255 นาย เกรียงไกร ชัยภูธร ค.บ.

 - 256 นางสาว เกวลี ถนอมทรัพย์ ค.บ.
แถวท่ี 7 257 นาย เกษม ราชา ค.บ.
แถวท่ี 7 258 นาย เกษม เหมกุล ค.บ.
แถวท่ี 7 259 นางสาว เกษร ไหมทอง ค.บ.
แถวท่ี 7 260 นางสาว เกษสุรางค์ เย็นสินธ์ุ ค.บ.

 - 261 นาย เกียรติกุล สังสีมา ค.บ.
 - 262 นาย เกียรติศักด์ิ  เดชฟุ้ง ค.บ.

แถวท่ี 7 263 นางสาว แก้วตา การสมกล้า ค.บ.
แถวท่ี 7 264 นางสาว ขนิษฐา เนื อนวล ค.บ.

 - 265 นางสาว ขวัญชนก นพแก้ว ค.บ.
 - 266 นางสาว ขวัญชนก วุฒิกรีธาชัย ค.บ.

แถวท่ี 7 267 นางสาว ขวัญเรือน อ่วมจุก ค.บ.
แถวท่ี 7 268 นางสาว ขวัญฤทัย กองอุนนท์ ค.บ.

 - 269 นาย คณิน ชูวงศ์ ค.บ.
 - 270 นาย คมวิทย์ คมคาย ค.บ.
 - 271 นาย คมศร มหาพรม ค.บ.

แถวท่ี 7 272 นาย คมศักด์ิ สิงห์แก้ว ค.บ.
แถวท่ี 7 273 นาย คมสัน แก้วใส ค.บ.

 - 274 นาย คมสันต์ ธนะวิทย์ ค.บ.
 - 275 นางสาว คุณัญญา พันธ์ุกาฬสินธ์ุ ค.บ.
 - 276 นาย คุณากร ไตรรัตน์ ค.บ.
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 - 277 นาย จตุพร กุลบุตร ค.บ.
แถวท่ี 7 278 นางสาว จริญญา สอนวรรณ์ ค.บ.

 - 279 นางสาว จริญญา สินประสพ ค.บ.
 - 280 นางสาว จริยา  พูลคล้าย ค.บ.
 - 281 นาย จักรกฤษ์ นุ่มบาง ค.บ.
 - 282 นาย จักรกฤษณ์ แสงตะวัน ค.บ.

แถวท่ี 7 283 นางสาว จันทร์ทิพย์ อยู่สุข ค.บ.
แถวท่ี 7 284 นางสาว จันทราวรรณ ชนาวิรัตน์ ค.บ.
แถวท่ี 7 285 นางสาว จันทิมา พันธุรัตน์ ค.บ.
แถวท่ี 7 286 นาย จาตุรงค์ วุฒิภักตร์ ค.บ.
แถวท่ี 7 287 นางสาว จิดาพา บุญม่ัน ค.บ.

 - 288 นางสาว จิตติมา สามิภักด์ิ ค.บ.
แถวท่ี 7 289 นางสาว จินดารัตน์ จันทร์เเจ่ม ค.บ.
แถวท่ี 7 290 นางสาว จินตนา ฤกษ์โภคี ค.บ.
แถวท่ี 7 291 นาย จิรเมธ รักแดน ค.บ.
แถวท่ี 7 292 นางสาว จิรวดี ทรัพย์บุญ ค.บ.
แถวท่ี 7 293 นางสาว จิรวรรณ ทองค่า ค.บ.

 - 294 นาย จิรวัฒน์ ดังก้อง ค.บ.
 - 295 นางสาว จิรวัฒษา แก้วใส ค.บ.
 - 296 นาย จิรศักด์ิ บัวบาน ค.บ.
 - 297 นาย จิรสิน มณีวงศ์ ค.บ.

แถวท่ี 8 298 นางสาว จิรัชยา ช้างงาเนียม ค.บ.
 - 299 นางสาว จิรัญญ์พิชา เพ็ชรวงษ์ ค.บ.

แถวท่ี 8 300 นางสาว จิราพร โครพ ค.บ.
แถวท่ี 8 301 นางสาว จิราพร ดวงสุฤทธ์ิ ค.บ.
แถวท่ี 8 302 นางสาว จิราพร มะกล่่า ค.บ.

 - 303 นางสาว จิราพร เอ่ียมละออ ค.บ.
แถวท่ี 8 304 นางสาว จิราพัชร เนียมอ่อน ค.บ.
แถวท่ี 8 305 นางสาว จิราภรณ์ แจ่มจ่ารัส ค.บ.

 - 306 นางสาว จิราภรณ์ หอมผา ค.บ.
แถวท่ี 8 307 นาย จิรายุ เกตุไพสาลี ค.บ.
แถวท่ี 8 308 นางสาว จิรายุ ช่านาญธรรม ค.บ.

 - 309 นาย จิรายุทธ รุ่งแสง ค.บ.
แถวท่ี 8 310 นางสาว จิราวรรณ ชูวงษ์ ค.บ.
แถวท่ี 8 311 นางสาว จีรนุช ไพรสันต์ ค.บ.
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แถวท่ี 8 312 นางสาว จุฑามาศ ภูพลม่วง ค.บ.
 - 313 นางสาว จุฑามาศ เมืองวงษ์ ค.บ.

แถวท่ี 8 314 นางสาว จุฑามาศ วิจารณรงค์ ค.บ.
แถวท่ี 8 315 นางสาว จุฬาลักษณ์ กรอบมุข ค.บ.
แถวท่ี 8 316 นางสาว เจนจิรา กันภัย ค.บ.
แถวท่ี 8 317 นางสาว เจนจิรา กิจรัตนี ค.บ.
แถวท่ี 8 318 นางสาว เจนจิรา แหยมแก้ว ค.บ.
แถวท่ี 8 319 นาย เจษฎากร เพ็งแก้ว ค.บ.
แถวท่ี 8 320 นาย เจษฎานพ กาญจนบรรยงค์ ค.บ.
แถวท่ี 8 321 นาย ฉัตรชัย สงค์ประเสริฐ ค.บ.
แถวท่ี 8 322 นางสาว ฉัตรทริกา มโนรมย์ ค.บ.
แถวท่ี 8 323 นางสาว ฉัตรสุดา พละเลิศ ค.บ.
แถวท่ี 8 324 นางสาว ชญานุช ทรัพย์พล ค.บ.
แถวท่ี 8 325 นางสาว ชญาภรณ์ ผลแก้ว ค.บ.

 - 326 นางสาว ชญาภา  อนุสนธ์ิ ค.บ.
 - 327 นางสาว ชณธิฌา คุ้มเวช ค.บ.
 - 328 นาย ชนะศักด์ิ นิระหานี ค.บ.

แถวท่ี 8 329 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง ชนาภัทร ทับพันธ์ ค.บ.
 - 330 นางสาว ชนิดา อาลีมีน ค.บ.
 - 331 นางสาว ชมพูนุท ป่ินทุมา ค.บ.

แถวท่ี 8 332 นางสาว ชไมพร ปริโยทัย ค.บ.
แถวท่ี 8 333 นาย ชยพล ศรีชมภู ค.บ.
แถวท่ี 8 334 นาย ชยุต มีสมบัติดี ค.บ.
แถวท่ี 8 335 นางสาว ชลดา ช่านาญหมอ ค.บ.
แถวท่ี 8 336 นางสาว ชลธาร พัสดุ ค.บ.

 - 337 นางสาว ชลธิชา บุญเฟ่ือง ค.บ.
แถวท่ี 9 338 นางสาว ชลธิชา รักญาติ ค.บ.

 - 339 นางสาว ชลธิชา เสาม่ัน ค.บ.
แถวท่ี 9 340 นางสาว ชลธิชา หอมผา ค.บ.
แถวท่ี 9 341 นางสาว ชลลดา ภาคีฉาย ค.บ.

 - 342 นาย ชลิต หาพิพัฒน์ ค.บ.
แถวท่ี 9 343 นางสาว ชลิตา ชัยมงคล ค.บ.
แถวท่ี 9 344 นางสาว ชวพร สีทองอ่่า ค.บ.

 - 345 นาย ชวัลณัฏฐ์ นันทิชาธนาศิริ ค.บ.
 - 346 นางสาว ชัญญาภรณ์ หอมชะเอม ค.บ.
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 - 347 นาย ชัยชนะ หอมขจร ค.บ.
แถวท่ี 9 348 นาย ชัยณรงค์ ป่ินระฤก ค.บ.

 - 349 นางสาว ชาริตา สุขส่าราญ ค.บ.
แถวท่ี 9 350 นาย ชารีฟ วังเจริญ ค.บ.
แถวท่ี 9 351 นางสาว ชาลิณี พิณย์มณี ค.บ.
แถวท่ี 9 352 นางสาว ชิดชนก เนียมกุลชร ค.บ.
แถวท่ี 9 353 นางสาว ชิดชนก ร่ืนพิทักษ์ ค.บ.

 - 354 นางสาว ชิดชบา แจ่มจ่ารัส ค.บ.
แถวท่ี 9 355 นางสาว ชุติมันต์ ภาคสุข ค.บ.
แถวท่ี 9 356 นางสาว ชุติมา จ่าปี ค.บ.
แถวท่ี 9 357 นางสาว ชุติมาภรณ์ นาดี ค.บ.

 - 358 นาย ไชยพร แสงเดือน ค.บ.
แถวท่ี 9 359 นางสาว ฐะปะนีย์ จุ้ยเจริญ ค.บ.
แถวท่ี 9 360 นาย ฐานที เลิศฤทธ์ิ ค.บ.
แถวท่ี 9 361 นางสาว ฐิตินันท์ โคกบัว ค.บ.

 - 362 นาย ฐิติวัชร ทองโอภาส ค.บ.
 - 363 นาย ฐิติวัฒน์ แซ่โซ้ง ค.บ.
 - 364 นางสาว ฐิสรัตน์ พระมนเทียน ค.บ.

แถวท่ี 9 365 นางสาว ณญาดา สุขสมร ค.บ.
 - 366 นาย ณรงค์ ตะเคียนเก้า ค.บ.
 - 367 นางสาว ณัชนันท์ จันทร์ประเสริฐ ค.บ.

แถวท่ี 9 368 นางสาว ณัฏฐ์เขมิกา เจริญไทย ค.บ.
 - 369 นางสาว ณัฏฐนันท์ ก้อนทอง ค.บ.
 - 370 นาย ณัฏฐพัชร์ ตะเพียนทอง ค.บ.

แถวท่ี 9 371 นางสาว ณัฐกานต์ พ่ึงสุข ค.บ.
 - 372 นาย ณัฐกิตต์ิ หนูฤกษ์ ค.บ.
 - 373 นางสาว ณัฐฐา จันทร์วิสุทธ์ิ ค.บ.
 - 374 นางสาว ณัฐฐาพร น้อยใหญ่ ค.บ.
 - 375 นาย ณัฐดนัย บุญเสริม ค.บ.

แถวท่ี 9 376 นางสาว ณัฐติยา เขียวฉอ้อน ค.บ.
แถวท่ี 9 377 นางสาว ณัฐธิดา สุริยนต์ ค.บ.
แถวท่ี 9 378 นาย ณัฐนนท์ กล่อมเกลี ยง ค.บ.

 - 379 ว่าท่ีร้อยตรี ณัฐนนท์ คงนาม ค.บ.
แถวท่ี 10 380 นางสาว ณัฐนารี พราหมณ์แต่ง ค.บ.
แถวท่ี 10 381 นาย ณัฐพร ขันธแสง ค.บ.
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 - 382 นางสาว ณัฐพร จรเสถียร ค.บ.
แถวท่ี 10 383 นางสาว ณัฐพร สุวรรณหงษ์ ค.บ.

 - 384 นาย ณัฐพล ข่าเถ่ือน ค.บ.
 - 385 นาย ณัฐพล ตรีสารพุทธชาด ค.บ.

แถวท่ี 10 386 นาย ณัฐพล รัตนโกสุม ค.บ.
แถวท่ี 10 387 นางสาว ณัฐพัชญ์ เกตุงาม ค.บ.

 - 388 นาย ณัฐภัทร สุวรรณชนะ ค.บ.
แถวท่ี 10 389 นาย ณัฐภัทร์ หมวกน้อย ค.บ.
แถวท่ี 10 390 ว่าท่ีร้อยตรี ณัฐวัตร สายสุทธิรักษ์ ค.บ.
แถวท่ี 10 391 นาย ณัฐวุฒิ โชติวัฒนกุล ค.บ.
แถวท่ี 10 392 นาย ณัฐวุฒิ อัตตะสาระ ค.บ.

 - 393 นาย ณัฐศักด์ิ คามีศักด์ิ ค.บ.
แถวท่ี 10 394 นางสาว ณัฐศิมา แก้วศรี ค.บ.
แถวท่ี 10 395 นางสาว ณัฐสุดา สัมมาอรรถ ค.บ.
แถวท่ี 10 396 นางสาว ณัฐิตา  บรรลือทรัพย์ ค.บ.

 - 397 นางสาว ณาตยา เกตุพุก ค.บ.
แถวท่ี 10 398 นางสาว ณิชาพร ผ้าแดง ค.บ.

 - 399 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง ดรุณี ไชยโคตร ค.บ.
แถวท่ี 10 400 นางสาว ดารารัตน์ เฉลิมชวลิต ค.บ.
แถวท่ี 10 401 นางสาว ดารุณี สวัสดีสถิต ค.บ.

 - 402 นาย ดุลยวิทย์  ธรรมสนอง ค.บ.
 - 403 นาย เด่นพงศ์ คงจันทร์ ค.บ.

แถวท่ี 10 404 นาย ตรงตะวัน นราศรี ค.บ.
แถวท่ี 10 405 นางสาว ตรีชฎา สุขพร้อม ค.บ.
แถวท่ี 10 406 นางสาว ตวงทิพย์ วัฒนชัย ค.บ.
แถวท่ี 10 407 นางสาว ตวงพร ฤทธ์ิกระจ่าง ค.บ.

 - 408 นาย ตันติกร จันทรวิบูลย์ ค.บ.
 - 409 นาย ถิระสิทธ์ิ ปันกอ ค.บ.
 - 410 นาย ทยากร ชมวงษ์ ค.บ.
 - 411 นาย ทรงพล กัณหา ค.บ.

แถวท่ี 10 412 นาย ทรงวุฒิ ช่างเจรจา ค.บ.
แถวท่ี 10 413 นาย ทศพร สังประกุล ค.บ.

 - 414 นาย ทศพล พบสระใหญ่ ค.บ.
แถวท่ี 10 415 นาย ทักษิณ เขียวชอุ้ม ค.บ.
แถวท่ี 10 416 นาย ทักษิณ ชูช่ัง ค.บ.
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แถวท่ี 10 417 นางสาว ทัศนีย์ พุฒซ้อน ค.บ.
 - 418 นาย ทิณพงษ์ วงค์พันธ์ ค.บ.

แถวท่ี 10 419 นางสาว ทิพย์วรรณ จักรกรณ์ ค.บ.
 - 420 นางสาว ทิพวรรณ จันทร์แก้ว ค.บ.
 - 421 นาย ธงชัย นานวัน ค.บ.

แถวท่ี 11 422 นาย ธนกร ร่มโพธ์ิ ค.บ.
 - 423 นาย ธนกร สวนดอกไม้ ค.บ.

แถวท่ี 11 424 นาย ธนกฤต จังจริง ค.บ.
 - 425 นางสาว ธนพร สุขเกษม ค.บ.

แถวท่ี 11 426 นาย ธนพล แจ้งนคร ค.บ.
 - 427 นางสาว ธนวรรณ สมจิตต์ ค.บ.
 - 428 นาย ธนวัฒน์ เสนาะค่า ค.บ.

แถวท่ี 11 429 นาย ธนะศักด์ิ ไพรเย็น ค.บ.
แถวท่ี 11 430 นางสาว ธนัญญา ค่าแก้ว ค.บ.
แถวท่ี 11 431 นางสาว ธนัญญา แสงเจือ ค.บ.
แถวท่ี 11 432 นาย ธนากร เจ่ียเรืองสาคร ค.บ.
แถวท่ี 11 433 นาย ธนากร ไตรพิจารณ์ ค.บ.
แถวท่ี 11 434 นาย ธนานันท์ ลุนาบุตร ค.บ.
แถวท่ี 11 435 นาย ธนาวุฒิ เพ็งภู่ ค.บ.

 - 436 นางสาว ธนิกานต์ เมี ยนสกุล ค.บ.
แถวท่ี 11 437 นาย ธนินทร์ สังข์บุญชู ค.บ.
แถวท่ี 11 438 นางสาว ธมกร จ่าม่ัน ค.บ.

 - 439 นาย ธเรศวร์ เตชะไตรภพ ค.บ.
 - 440 นาย ธวัชชัย พวงบุบผา ค.บ.

แถวท่ี 11 441 นางสาว ธวัลหทัย ศิริมงคล ค.บ.
แถวท่ี 11 442 นางสาว ธัญญลักษณ์ มีสนธ์ิ ค.บ.
แถวท่ี 11 443 นางสาว ธัญญาพร พูลสวัสด์ิ ค.บ.
แถวท่ี 11 444 นางสาว ธันญาภรณ์ เปลื องสี ค.บ.
แถวท่ี 11 445 นางสาว ธารทิพย์ เปลื องทุกข์ ค.บ.
แถวท่ี 11 446 นางสาว ธารารัตน์ อินทร์อนันต์ ค.บ.

 - 447 นางสาว ธิดา โตพันธานนท์ ค.บ.
 - 448 นางสาว ธิดารักษ์  ชาวศรีทวน ค.บ.
 - 449 นาย ธิปไตย อภัยสุข ค.บ.
 - 450 นาย ธีรพงศ์ ระโยธี ค.บ.

แถวท่ี 11 451 นาย ธีรพงษ์ ส่วนเสน่ห์ ค.บ.
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 - 452 นาย ธีรภัทร ถึงสุข ค.บ.
 - 453 นาย ธีระยุทธ พุสาโรนา ค.บ.

แถวท่ี 11 454 นาย ธีระวุฒิ สุ่มมาตร์ ค.บ.
 - 455 นางสาว นงค์นาฎ คันธรักษา ค.บ.

แถวท่ี 11 456 นางสาว นงนุช พืชกมุทร์ ค.บ.
 - 457 นางสาว นนทณีย์ ปูเต๊ะ ค.บ.
 - 458 นาย นพดล พบบุบผา ค.บ.

แถวท่ี 11 459 นาย นพพร พิมพ์ดี ค.บ.
แถวท่ี 11 460 นางสาว นพวรรณ สุขสมโภชน์ ค.บ.
แถวท่ี 11 461 นางสาว นภสร กาลึกสม ค.บ.
แถวท่ี 11 462 นางสาว นภาพร ทองกลม ค.บ.

 - 463 นางสาว นภาพร ภู่พิจิตร ค.บ.
 - 464 นางสาว นภาพริ ง ร่ืนชล ค.บ.

แถวท่ี 12 465 นาย นรวิทย์ บุญคง ค.บ.
 - 466 นาย นราธิป ฉ่ิงระห้อย ค.บ.

แถวท่ี 12 467 นางสาว นริศรา นัยเกตุ ค.บ.
แถวท่ี 12 468 นางสาว นริศรา โลหะพืช ค.บ.
แถวท่ี 12 469 นางสาว นฤพร ขนอม ค.บ.
แถวท่ี 12 470 นางสาว นฤพร ประสาทพร ค.บ.
แถวท่ี 12 471 นางสาว นฤมล พลเสน ค.บ.

 - 472 นางสาว นฤมล มอญเกิดแก้ว ค.บ.
 - 473 นางสาว นฤมล หีบจันกรี ค.บ.

แถวท่ี 12 474 นาย นลธวัช ศิริศักดากุล ค.บ.
แถวท่ี 12 475 นางสาว นวพร สุราจร ค.บ.
แถวท่ี 12 476 นางสาว นวรัตน์ เกิดวิธี ค.บ.
แถวท่ี 12 477 นางสาว นวรัตน์ นิยมลักษณ์ ค.บ.
แถวท่ี 12 478 นางสาว นวรัตน์ พุ่มน้อย ค.บ.
แถวท่ี 12 479 นาย นววิช ไตรพรหม ค.บ.

 - 480 นางสาว นวียา สิงห์ช่านาญ ค.บ.
 - 481 นางสาว นัฐญา จิตรกระจ่าง ค.บ.
 - 482 นางสาว นัฐริกา ข่าศิริ ค.บ.

แถวท่ี 12 483 นางสาว นัทธมณ เมฆจันทร์ ค.บ.
แถวท่ี 12 484 นางสาว นัทนิชา ภาคทวี ค.บ.
แถวท่ี 12 485 นางสาว นันท์นภัส คงพล ค.บ.

 - 486 นางสาว นันทนา สิทธ์ิน้อย ค.บ.



หนา้ที ่15 จาก 104

แถวบัณฑิต
ส ำหรับรำยงำนตัว

ล ำดับบัณฑิต อักษร ย่อ ปริญญำช่ือ-นำมสกุล

แถวท่ี 12 487 นางสาว นันทนี จุงใจ ค.บ.
แถวท่ี 12 488 นางสาว นันทริกา ครุธามาศ ค.บ.

 - 489 นางสาว นันทินี น้อยน่ิม ค.บ.
แถวท่ี 12 490 ว่าท่ีร้อยตรี นันทิพัฒน์ เขียววิชัย ค.บ.
แถวท่ี 12 491 นางสาว นันธศิริ นุ่มงาม ค.บ.

 - 492 นางสาว นารีรัตน์ ทองอรุณ ค.บ.
แถวท่ี 12 493 นาย นาวิน ตรีวุฒิ ค.บ.
แถวท่ี 12 494 นางสาว น ่า กัญญาโพธ์ิ ค.บ.
แถวท่ี 12 495 นางสาว น ่าฝน เพาะบุญ ค.บ.
แถวท่ี 12 496 นางสาว น่าพร กลิ งโพธ์ิ ค.บ.

 - 497 นางสาว น ่าอ้อย นาเมือง ค.บ.
 - 498 นาย นิติพล ผดุงศิลป์ ค.บ.

แถวท่ี 12 499 นาย นิติภัณฑ์ ธาราชัย ค.บ.
 - 500 นาย นิธิกร จันทร์สว่าง ค.บ.

แถวท่ี 12 501 นางสาว นิภาพร พัดนาน ค.บ.
แถวท่ี 12 502 นางสาว นิภาวรรณ เขียวทุ่งน้อย ค.บ.
แถวท่ี 12 503 นาย นิรพันธ์ุ สุริวงศ์ ค.บ.
แถวท่ี 12 504 นางสาว นิรัชชา ทองเมืองหลวง ค.บ.
แถวท่ี 13 505 นางสาว นิรันตรี บัญฑิโต ค.บ.

 - 506 นางสาว นิสรา ทองค่า ค.บ.
แถวท่ี 13 507 นางสาว นิสรีน เดชเลย์ ค.บ.
แถวท่ี 13 508 นางสาว นิสาชล จันทร์ลา ค.บ.
แถวท่ี 13 509 นางสาว นิสาชล จ่าแนกมิตร ค.บ.
แถวท่ี 13 510 นางสาว นิสารัตน์ หิรัญชัย ค.บ.
แถวท่ี 13 511 นางสาว นุชจรี บุญประมุข ค.บ.
แถวท่ี 13 512 นางสาว นุสบา รัมมะบุตร์ ค.บ.
แถวท่ี 13 513 นาย เนติวัฒน์ ประสพฤกษ์ ค.บ.
แถวท่ี 13 514 นางสาว บัณฑิตา รุ่งเรืองศรี ค.บ.

 - 515 นางสาว บุญบันดาน ผลเกตุ ค.บ.
แถวท่ี 13 516 นางสาว บุณฑริกา เหมเวียงจันทร์ ค.บ.
แถวท่ี 13 517 นางสาว บุรัสกร สร้อยฟ้า ค.บ.
แถวท่ี 13 518 นางสาว บุษรารัตน์ อุคชธรรม ค.บ.
แถวท่ี 13 519 นางสาว บุสยาพร บรรเลง ค.บ.

 - 520 นางสาว เบญจมาภรณ์ จันทร์ฉาย ค.บ.
แถวท่ี 13 521 นางสาว เบญจมาศ องอาจ ค.บ.
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 - 522 นางสาว เบญจวรรณ ผลอรรถ ค.บ.
 - 523 นางสาว เบญจวรรณ สุกขาวปล่ัง ค.บ.

แถวท่ี 13 524 นางสาว เบญญาภา ค่ายนต์ ค.บ.
 - 525 นาย ปรมินทร์ ดีเสมอ ค.บ.
 - 526 นาย ปรเมศวร์ สิริสุรภักดี ค.บ.
 - 527 นาย ประสพโชค วิชัยดิษฐ ค.บ.
 - 528 นางสาว ปริศนา ลีพรมมา ค.บ.

แถวท่ี 13 529 นางสาว ปรียนันท์ วิรุณพันธ์ ค.บ.
แถวท่ี 13 530 นางสาว ปรียานุชย์ มงคลยุทธ์ ค.บ.

 - 531 นางสาว ปรียาภรณ์ มีเนตร ค.บ.
แถวท่ี 13 532 นางสาว ปวีณา จันทวงศ์ ค.บ.
แถวท่ี 13 533 นางสาว ปัณฑ์ชนิต กลีบมาลัย ค.บ.

 - 534 นางสาว ปัทมพร ภูมิภักด์ิ ค.บ.
แถวท่ี 13 535 นางสาว ปัทมพร วงศ์ยะมะ ค.บ.
แถวท่ี 13 536 นางสาว ปัทมาภรณ์ เปล่งวาจา ค.บ.
แถวท่ี 13 537 นางสาว ปาริชาติ เจริญสม ค.บ.
แถวท่ี 13 538 นางสาว ปิยธิดา กล่ันน ่าทิพย์ ค.บ.

 - 539 นางสาว ปิยนุช มงคลฉัตร์ ค.บ.
แถวท่ี 13 540 นาย ปิยพัทธ์ สุปุณณะ ค.บ.

 - 541 นาย ปิยวิชญ์ ศิลวัตร ค.บ.
 - 542 นาย ปิยะพงษ์ ก่าบังภัย ค.บ.

แถวท่ี 13 543 นาย ปิยะพงษ์ ปิติแสง ค.บ.
 - 544 นางสาว ปุณยนุช อนันตโรจน์ ค.บ.

แถวท่ี 13 545 นางสาว ผ่องนภา แจ่มดาว ค.บ.
แถวท่ี 13 546 นางสาว ผาณิตา น ่าจันทร์ ค.บ.
แถวท่ี 14 547 นางสาว พชรภัทร คงเทพ ค.บ.

 - 548 นางสาว พนมพร สวนบุญ ค.บ.
แถวท่ี 14 549 นางสาว พนิดา  ชูพงษ์ ค.บ.
แถวท่ี 14 550 นางสาว พรชนก สางาม ค.บ.

 - 551 นางสาว พรชิตา ทรงภักดี ค.บ.
แถวท่ี 14 552 นางสาว พรทิภา แสงสุริยา ค.บ.
แถวท่ี 14 553 นางสาว พรธิดา งามวิเศษ ค.บ.
แถวท่ี 14 554 นางสาว พรพรรณ ทินรัตน์ ค.บ.
แถวท่ี 14 555 นางสาว พรพรรษา พวงอ่างทอง ค.บ.
แถวท่ี 14 556 นางสาว พรพิมล นาคนิยม ค.บ.



หนา้ที ่17 จาก 104

แถวบัณฑิต
ส ำหรับรำยงำนตัว

ล ำดับบัณฑิต อักษร ย่อ ปริญญำช่ือ-นำมสกุล

แถวท่ี 14 557 นางสาว พรพิมล สุขมะโน ค.บ.
 - 558 นางสาว พรรณนภัส มีอุสาห์ ค.บ.

แถวท่ี 14 559 นางสาว พรรณสิรี งามนิมิตร ค.บ.
แถวท่ี 14 560 นางสาว พรศศิ เหลืองพงศ์ภัทร ค.บ.

 - 561 นาย พร้อม บุญปกครอง ค.บ.
แถวท่ี 14 562 นางสาว พัชรพร เปียงาม ค.บ.
แถวท่ี 14 563 นาย พัชรพล เนตรวิจิตร ค.บ.

 - 564 นางสาว พัชราภรณ์ เจริญรัตน์ ค.บ.
แถวท่ี 14 565 นางสาว พัชราภรณ์ ช่านาญหมอ ค.บ.

 - 566 นางสาว พัชริดา ศุภก่าเนิด ค.บ.
 - 567 นางสาว พัชริตา อยู่ภู่ ค.บ.

แถวท่ี 14 568 นางสาว พัชริยา สุดจะคอย ค.บ.
 - 569 นางสาว พัทธมล จิตอุทัย ค.บ.
 - 570 นางสาว พิชชาพร ภิรมย์หนู ค.บ.

แถวท่ี 14 571 นางสาว พิชญา เสือคุ่ย ค.บ.
แถวท่ี 14 572 นาย พิชิต สีดาว ค.บ.

 - 573 นาย พิเชษฐ์ เกตุบ่ารุง ค.บ.
แถวท่ี 14 574 นาย พิทยา ขุนน้อย ค.บ.

 - 575 นางสาว พิทยารัตน์ จิตต์สุทธิผล ค.บ.
แถวท่ี 14 576 นาย พินิจ ศรีสุภาพ ค.บ.

 - 577 นางสาว พิมพ์ ภู่วัฒนวนิชย์ ค.บ.
แถวท่ี 14 578 นางสาว พิมพ์ชนก เพ็ชรศรี ค.บ.
แถวท่ี 14 579 นางสาว พิมพ์ชนก อินทร์กล่่า ค.บ.
แถวท่ี 14 580 นางสาว พิมพ์นภา  ท้าวประสิทธ์ิ ค.บ.
แถวท่ี 14 581 นางสาว พิมพ์พรรษา จ่าปาเงิน ค.บ.
แถวท่ี 14 582 นางสาว พิมพ์ลดา จิตรสุทธิทรัพย์ ค.บ.

 - 583 นาย พิริยะ สาระจิตร์ ค.บ.
แถวท่ี 14 584 นางสาว พิศมัย เด่นดวง ค.บ.

 - 585 นาย พีรพล ปรีเปรม ค.บ.
แถวท่ี 14 586 นาย พีรพล พรมเหลา ค.บ.

 - 587 นาย พีรพัฒน์ จ่ารัสพงษ์ ค.บ.
แถวท่ี 14 588 นาย พีรวัฒน์ ปานยิ ม ค.บ.

 - 589 นาย พีระพัฒน์ สิงห์ป้อง ค.บ.
แถวท่ี 15 590 นาย พุฒิพงษ์ ก่าลังเพ็ชร์ ค.บ.
แถวท่ี 15 591 นางสาว เพ็ชรดารัตน์ ทองไทย ค.บ.
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 - 592 นางสาว เพ็ญประภา สุคนธี ค.บ.
แถวท่ี 15 593 นางสาว เพ็ญพิสุทธ์ิ ทองมูล ค.บ.

 - 594 นางสาว แพรวพรรณ ยาโตประมา ค.บ.
 - 595 นาย ไพชยนต์ พุ่มขุน ค.บ.

แถวท่ี 15 596 นาย ไพรัช รุณเกษม ค.บ.
 - 597 นางสาว ฟาฏิน โต๊ะอ๊ิ ค.บ.

แถวท่ี 15 598 นางสาว ภคมน กุลแพทย์ ค.บ.
 - 599 นาย ภควุฒิ สนธิสัมพันธ์ ค.บ.

แถวท่ี 15 600 ว่าท่ีร้อยตรี ภพสรรค์  วิจิตรสาร ค.บ.
แถวท่ี 15 601 นางสาว ภมรมาศ ศรีอักขรินทร์ ค.บ.
แถวท่ี 15 602 นางสาว ภัคจิรา เพ็ชรคุ้ม ค.บ.

 - 603 นาย ภัคพล ธรรมประทีป ค.บ.
แถวท่ี 15 604 นางสาว ภัทรพัฒน์ สัญญเดช ค.บ.
แถวท่ี 15 605 นางสาว ภัทรภร ทรงโภค ค.บ.
แถวท่ี 15 606 นางสาว ภัทราภรณ์ ขวัญสมคิด ค.บ.
แถวท่ี 15 607 นางสาว ภัทวี จันทรโชติ ค.บ.

 - 608 นาย ภาคภูมิ กล่ินพานิช ค.บ.
แถวท่ี 15 609 ว่าท่ีร้อยตรี ภาคิไนย รอดย่ิง ค.บ.

 - 610 นาย ภาณุพงษ์ ซุคคาน ค.บ.
 - 611 นาย ภาณุวัตร ปล่ังกลาง ค.บ.
 - 612 นาย ภานุพงศ์ เทียนทอง ค.บ.

แถวท่ี 15 613 นางสาว ภารวี ใจเท่ียง ค.บ.
แถวท่ี 15 614 นางสาว ภาสิรี ชอบธรรม ค.บ.

 - 615 นางสาว ภิญญาพัชญ์ ตรีจักร์ ค.บ.
 - 616 นางสาว ภิยยกาญจน์ แย้มศรี ค.บ.

แถวท่ี 15 617 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง ภิรมย์ จันทนา ค.บ.
แถวท่ี 15 618 นาย ภูบดินทร์ นัยจรัญ ค.บ.
แถวท่ี 15 619 นาย ภูวิพงษ์ จันทร์วิลัย ค.บ.
แถวท่ี 15 620 นาย เภสัช เสตางกูล ค.บ.
แถวท่ี 15 621 นางสาว มณีนุช มะยมหวาน ค.บ.

 - 622 นางสาว มณีรัตน์ บุญเจริญ ค.บ.
 - 623 นางสาว มณีรินทร์ การชาตรี ค.บ.

แถวท่ี 15 624 นางสาว มธุรดา คงเกษม ค.บ.
แถวท่ี 15 625 นาย มนตรี ลาภตระการ ค.บ.

 - 626 นางสาว มนัสนันท์ ธนกูลอัครชัย ค.บ.
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แถวท่ี 15 627 นางสาว มะลิวัลย์ งามทวี ค.บ.
 - 628 นางสาว มัทณา นงนุช ค.บ.

แถวท่ี 15 629 นางสาว มาริษา คงแสงศักด์ิ ค.บ.
 - 630 นางสาว มาริสา ญาณสุข ค.บ.
 - 631 นาย เมทินี โตสุนทร ค.บ.

แถวท่ี 16 632 นาย เมธา สุขวัจนี ค.บ.
 - 633 นางสาว ยุพดี สวนล่าใย ค.บ.

แถวท่ี 16 634 นางสาว ยุพิน เขียวมะณี ค.บ.
แถวท่ี 16 635 นางสาว ยุวรรณดา ขันธวิธิ ค.บ.
แถวท่ี 16 636 นางสาว รภัส แก้วภักดี ค.บ.

 - 637 นางสาว รวิวรรณ บัณฑิตย์ ค.บ.
แถวท่ี 16 638 นางสาว รัชชา ปิติ ค.บ.
แถวท่ี 16 639 นาย รัชชานนท์ ศรีใส ค.บ.

 - 640 นางสาว รัชชานันท์ ลีอร่าม ค.บ.
 - 641 นาย รัชชาพงษ์ แท่นทองธนวัฒน์ ค.บ.

แถวท่ี 16 642 นางสาว รัชดาภรณ์ ก่าป่ัน ค.บ.
แถวท่ี 16 643 นางสาว รัชนีกร แซ่ตั ง ค.บ.
แถวท่ี 16 644 นางสาว รัชนีพร ชูศิลา ค.บ.
แถวท่ี 16 645 นางสาว รัชนีภรณ์ คุ้มไข่น ่า ค.บ.
แถวท่ี 16 646 นาย รัชพล ตรีคงคา ค.บ.
แถวท่ี 16 647 นาย รัฐนันท์  หมากเลย์ ค.บ.

 - 648 นาย รัฐพล กุลบุญ ค.บ.
แถวท่ี 16 649 นาย รัฐพล แก้วก่าพล ค.บ.
แถวท่ี 16 650 นางสาว รัตติกาล อินทร์สุข ค.บ.
แถวท่ี 16 651 นางสาว รัตนกร ตามสกุล ค.บ.
แถวท่ี 16 652 นางสาว รัตน์ตพร บุญเปล่ง ค.บ.
แถวท่ี 16 653 นางสาว รัตนมน ขาวส่าลี ค.บ.

 - 654 นางสาว รัตนา สุกรรม ค.บ.
แถวท่ี 16 655 นางสาว รัตนาพร คัชชา ค.บ.
แถวท่ี 16 656 นางสาว รัตนาภรณ์ ช้างสุวรรณ ค.บ.
แถวท่ี 16 657 นางสาว รัตนาวลี กาญจนเลขา ค.บ.
แถวท่ี 16 658 นางสาว รัสวดี ไชยสง่าศิลป์ ค.บ.

 - 659 นางสาว ราณี หะรีเมา ค.บ.
 - 660 นางสาว ราตีฟา ขันธวิธิ ค.บ.
 - 661 นางสาว รุ่งทิพย์ สมบูรณ์ ค.บ.
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แถวท่ี 16 662 นางสาว รุ่งรัตน์ พยุงแก้ว ค.บ.
แถวท่ี 16 663 นาย รุจิภาส ทรัพย์มา ค.บ.
แถวท่ี 16 664 นาย เรืองวิทย์ นาราคาม ค.บ.
แถวท่ี 16 665 นาย ฤทธิเกียรติ วาสุกรี ค.บ.

 - 666 นางสาว ลักษณาภรณ์ จุลพันธ์ ค.บ.
แถวท่ี 16 667 นางสาว ลักษมี ขาวผ่อง ค.บ.

 - 668 นางสาว ล่าเทียน สัทธศรี ค.บ.
แถวท่ี 16 669 นางสาว วงศ์สิรี สุภสุข ค.บ.

 - 670 นางสาว วณิชยา ชาญถ่ินดง ค.บ.
แถวท่ี 16 671 นาย วนันตชัย ทับทิมทอง ค.บ.

 - 672 นางสาว วนิดา ขันติ ค.บ.
 - 673 นาย วรพงษ์ มีกล่ินหอม ค.บ.

แถวท่ี 17 674 นาย วรพงษ์ สวนกัน ค.บ.
แถวท่ี 17 675 นาย วรพันธ์ รอดสถิตย์ ค.บ.

 - 676 นาย วรรณชนะ พูลทรัพย์ ค.บ.
แถวท่ี 17 677 นางสาว วรรณรดา สัมมาขันธ์ ค.บ.
แถวท่ี 17 678 นางสาว วรวรรณ ธารนาถ ค.บ.
แถวท่ี 17 679 นางสาว วรัชชะยา เกิดภาคี ค.บ.
แถวท่ี 17 680 นางสาว วรัชยา เป่งทอง ค.บ.
แถวท่ี 17 681 นางสาว วรัญญา กาพย์ตุ้ม ค.บ.
แถวท่ี 17 682 นางสาว วรางคณา สิงห์ประพันธ์ ค.บ.
แถวท่ี 17 683 นางสาว วราภรณ์ พรประเสริฐ ค.บ.

 - 684 นางสาว วราภรณ์ อ้วนล่่า ค.บ.
แถวท่ี 17 685 นางสาว วรุณ สุชฎา ค.บ.

 - 686 นางสาว วรุฬรัตน์ ฤกษ์วีรี ค.บ.
แถวท่ี 17 687 นาย วศิน ศรีบรรจง ค.บ.
แถวท่ี 17 688 นาย วสันต์ กิจสืบ ค.บ.
แถวท่ี 17 689 นาย วสันต์ เงาศรี ค.บ.
แถวท่ี 17 690 นาย วัชรพล พฤฒากรณ์ ค.บ.
แถวท่ี 17 691 นางสาว วัชราภรณ์ ศิรินัย ค.บ.
แถวท่ี 17 692 นางสาว วันทนา ผาสุขพันธ์ ค.บ.
แถวท่ี 17 693 นางสาว วันทนีย์ เมืองขุนรอง ค.บ.

 - 694 นางสาว วันนิสา ตรีฤกษ์ศรี ค.บ.
 - 695 นางสาว วันวิสา พุกปบุตร ค.บ.
 - 696 นางสาว วันวิสาข์ กล่าพบุตร ค.บ.
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แถวท่ี 17 697 นางสาว วัลยา เรือนทองค่า ค.บ.
 - 698 นาย วัลลภ มาตรฐานกุล ค.บ.
 - 699 นางสาว วัลลี ศรีเมฆ ค.บ.

แถวท่ี 17 700 นางสาว วาสิตา พรามนัส ค.บ.
 - 701 นาย วิชยุตม์ เจาจาฤก ค.บ.
 - 702 นาย วิชัย กระจ่างผล ค.บ.
 - 703 นางสาว วิชุดา ทรัพย์สมบัติ ค.บ.

แถวท่ี 17 704 นาย วินะศักด์ิ ทรัพย์ประเสริฐ ค.บ.
แถวท่ี 17 705 นางสาว วิภาพร เป้าเป่ียมทรัพย์ ค.บ.
แถวท่ี 17 706 นางสาว วิภาวรรณ แพงท้าว ค.บ.
แถวท่ี 17 707 นางสาว วิภาวี ยิ มยวล ค.บ.

 - 708 นางสาว วิไลวรรณ รอบเพ็ชร ค.บ.
แถวท่ี 17 709 นาย วิศรุต ชอบชม ค.บ.
แถวท่ี 17 710 นาย วีระเดช ป่าใหญ่ ค.บ.
แถวท่ี 17 711 นาย ศกานต์ คชชะ ค.บ.
แถวท่ี 17 712 นาย ศรนารายณ์ เทียมฉัตร ค.บ.

 - 713 นาย ศรัญย์ เกิดมรกต ค.บ.
 - 714 นาย ศรัณญ์ คงคาสุริฉาย ค.บ.
 - 715 นาย ศรัณย์  ตั งคารวกุล ค.บ.

แถวท่ี 18 716 นางสาว ศรัณย์พร จุ้ยซ่ือ ค.บ.
แถวท่ี 18 717 นางสาว ศศิธนา มูลธิโต ค.บ.
แถวท่ี 18 718 นางสาว ศศิมล พูลเขตกิจ ค.บ.

 - 719 นางสาว ศศิวิมล ยอดสง่า ค.บ.
 - 720 นาย ศักรินทร์ หลาบขาว ค.บ.

แถวท่ี 18 721 นางสาว ศิรประภา ทัตราปัญญาคม ค.บ.
 - 722 นางสาว ศิรภัสสร จงจิตวงศ์ ค.บ.

แถวท่ี 18 723 นาย ศิรสิทธ์ิ โพธ์ิทอง ค.บ.
 - 724 นางสาว ศิริกาญจน์ คงเจริญ ค.บ.
 - 725 ว่าท่ีร้อยตรี ศิริชัย ล ่าเลิศ ค.บ.

แถวท่ี 18 726 นางสาว ศิรินทิพย์ จ๋ิวสุข ค.บ.
แถวท่ี 18 727 นางสาว ศิรินภา งามถ้อย ค.บ.
แถวท่ี 18 728 นางสาว ศิรินภา ปรีชาชาติ ค.บ.

 - 729 นางสาว ศิรินภา รอดสถิตย์ ค.บ.
แถวท่ี 18 730 นางสาว ศิริพร ชูช่ืน ค.บ.
แถวท่ี 18 731 นางสาว ศิริพร ญาณผล ค.บ.



หนา้ที ่22 จาก 104

แถวบัณฑิต
ส ำหรับรำยงำนตัว

ล ำดับบัณฑิต อักษร ย่อ ปริญญำช่ือ-นำมสกุล

แถวท่ี 18 732 นางสาว ศิริรัตน์ บุญเกิด ค.บ.
แถวท่ี 18 733 นางสาว ศิริรัตน์ โพธ์ิทองค่า ค.บ.

 - 734 นางสาว ศิริลักษณ์ ขุนทองไทย ค.บ.
แถวท่ี 18 735 นางสาว ศิริลักษณ์ หาญไพริน ค.บ.
แถวท่ี 18 736 นางสาว ศิริวรรณ จีนห่อ ค.บ.
แถวท่ี 18 737 นางสาว ศิโรรัตน์ ปัดถา ค.บ.

 - 738 นาย ศุภชัย สุขร่ามิ ค.บ.
แถวท่ี 18 739 นางสาว ศุภธิดา พิทักษ์รักษาเลิศ ค.บ.
แถวท่ี 18 740 นางสาว ศุภนิดา โกพัฒน์ตา ค.บ.

 - 741 นาย ศุภรัตน์  เจริญพิทักษ์ ค.บ.
แถวท่ี 18 742 นางสาว ศุภลักษณ์ จันทร์เกตุ ค.บ.

 - 743 นางสาว ศุภลักษณ์ สุขขีวุฒิ ค.บ.
 - 744 นางสาว ศุภาวรรณ ขลังธรรมเนียม ค.บ.
 - 745 นางสาว โศจิรัตน์ วิเชียรชัย ค.บ.
 - 746 นาย สมพงษ์ มลเทียน ค.บ.
 - 747 นาย สมมาศ ม่ังนิมิตร ค.บ.

แถวท่ี 18 748 นาย สมยศ เบ้าเจริญ ค.บ.
 - 749 นาย สมศักด์ิ แซ่ท่อ ค.บ.

แถวท่ี 18 750 นางสาว สยุมพร ช่วงไธสง ค.บ.
 - 751 นาย สรธร อุบลรัตน์ ค.บ.

แถวท่ี 18 752 นาย สรวีย์ เศรษฐบุบผา ค.บ.
 - 753 นางสาว สรียา ศิลาบุตร ค.บ.

แถวท่ี 18 754 นางสาว สโรชา เหมือนรัตน์ ค.บ.
แถวท่ี 18 755 นางสาว สวิตา ด้วยโชติ ค.บ.
แถวท่ี 18 756 นาย สัญชัย เกตุสุวรรณ ค.บ.

 - 757 นาย สันติพงศ์ วงค์ทหาร ค.บ.
แถวท่ี 19 758 นางสาว สายทิพย์ กาญจนรัตน์ ค.บ.
แถวท่ี 19 759 นาย สายรุ้ง ป่ินประดับ ค.บ.
แถวท่ี 19 760 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง สิทธินันท์ กางร่มกลาง ค.บ.

 - 761 นาย สิทธิศักด์ิ เฉลยสุข ค.บ.
แถวท่ี 19 762 นางสาว สิราวรรณ เจริญศิลป์ ค.บ.
แถวท่ี 19 763 นางสาว สิราวรรณ ทองค่า ค.บ.

 - 764 นางสาว สิริมา ขุนทิพย์ ค.บ.
 - 765 นางสาว สิริมา มงคลสังข์ ค.บ.
 - 766 นางสาว สิริยากร ภิญเดช ค.บ.
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แถวท่ี 19 767 นางสาว สิริลักษณ์ หลาบงาม ค.บ.
แถวท่ี 19 768 นางสาว สิเรียม พิมพ์วรรณ ค.บ.
แถวท่ี 19 769 นางสาว สุกฤตา สุคันธพฤกษ์ ค.บ.

 - 770 นางสาว สุกัญญา ธีระศาสตร์ ค.บ.
แถวท่ี 19 771 นางสาว สุกัญญา พิญญะชิต ค.บ.
แถวท่ี 19 772 นางสาว สุกัญญา เพชรอินทร์ ค.บ.
แถวท่ี 19 773 นางสาว สุคนธา กรองกรุด ค.บ.
แถวท่ี 19 774 นางสาว สุจินันท์ เพ็ญสวัสด์ิ ค.บ.

 - 775 นางสาว สุจิรา เป่ียมระลึก ค.บ.
 - 776 นางสาว สุชานันท์ อบเชย ค.บ.

แถวท่ี 19 777 นางสาว สุชาวดี สุขบุญเหลือ ค.บ.
 - 778 นางสาว สุชีรา การสมเจตน์ ค.บ.
 - 779 นางสาว สุดารัตน์ ทุมขันธ์ ค.บ.
 - 780 นางสาว สุดารัตน์ แสงสุกวาว ค.บ.

แถวท่ี 19 781 นางสาว สุทธิชล โกศิริ ค.บ.
 - 782 นาย สุทธิชัย สังข์คง ค.บ.

แถวท่ี 19 783 นางสาว สุธาดา ภูษิต ค.บ.
 - 784 นางสาว สุธิดา คงสุริยา ค.บ.

แถวท่ี 19 785 นางสาว สุธิดา ฉิมวัย ค.บ.
แถวท่ี 19 786 นางสาว สุธิตา มีขันทอง ค.บ.
แถวท่ี 19 787 นางสาว สุธิมา สังข์ศิริ ค.บ.

 - 788 นาย สุธีรวัฒน์ สุ่มพ่วง ค.บ.
 - 789 นางสาว สุธีรา สุจริต ค.บ.

แถวท่ี 19 790 นางสาว สุนันทา ชมภูพาล ค.บ.
แถวท่ี 19 791 นางสาว สุนิสา เก๋ียงวงษ์ ค.บ.
แถวท่ี 19 792 นางสาว สุนิสา สีเหลือง ค.บ.
แถวท่ี 19 793 นางสาว สุพรรณี ขันติวงษ์ ค.บ.
แถวท่ี 19 794 นางสาว สุพรรณี ศรีน้อย ค.บ.
แถวท่ี 19 795 นางสาว สุพรรมาศ ฤกษ์วีรี ค.บ.

 - 796 นางสาว สุพรรษา ด้วงทอง ค.บ.
แถวท่ี 19 797 นางสาว สุพัชรียา ปลื มศิลป์ ค.บ.
แถวท่ี 19 798 นางสาว สุพัฒทา เกตุวงษ์ ค.บ.
แถวท่ี 20 799 นางสาว สุพัตรา อุดมผล ค.บ.
แถวท่ี 20 800 นางสาว สุภัชชา ทรัพย์กล้า ค.บ.

 - 801 นางสาว สุภัชญา มีใจเย็น ค.บ.



หนา้ที ่24 จาก 104

แถวบัณฑิต
ส ำหรับรำยงำนตัว

ล ำดับบัณฑิต อักษร ย่อ ปริญญำช่ือ-นำมสกุล

แถวท่ี 20 802 นางสาว สุภาพร กันทุกข์ ค.บ.
แถวท่ี 20 803 นางสาว สุภาภรณ์ มาแก้ว ค.บ.
แถวท่ี 20 804 นางสาว สุภาวรรณ ทองเกิด ค.บ.
แถวท่ี 20 805 นางสาว สุมณฑา จ่ารูญพันธ์ ค.บ.
แถวท่ี 20 806 นางสาว สุมนัส  กองฤกษ์ ค.บ.

 - 807 นางสาว สุมิตรา เทียมสุ่น ค.บ.
 - 808 นาย สุเมธ ปัจฉิมสุภาคม ค.บ.

แถวท่ี 20 809 นาย สุรพล โพธิบุตร ค.บ.
แถวท่ี 20 810 นาย สุรพัศ ตรุษไทย ค.บ.

 - 811 นางสาว สุรางรัตน์ ดายนา ค.บ.
 - 812 นางสาว สุริยกุล พิกุลศรี ค.บ.
 - 813 นางสาว สุริษา เดชจุ้ย ค.บ.
 - 814 นางสาว สุรีพร แก่นสัก ค.บ.

แถวท่ี 20 815 นางสาว สุวิชา อุทรส ค.บ.
 - 816 นางสาว สุศรุตา ไตรสาคร ค.บ.
 - 817 นางสาว หทัยชนก ไขแสงทอง ค.บ.
 - 818 นางสาว หัสยา กล่ินเกษร ค.บ.
 - 819 นาย อดิศร รามคุณ ค.บ.

แถวท่ี 20 820 นาย อดิศักด์ิ แดนตะเคียน ค.บ.
แถวท่ี 20 821 นาย อดิศักด์ิ วรถา ค.บ.

 - 822 นาย อติชาต พุทธิพัฒน์ ค.บ.
แถวท่ี 20 823 นางสาว อทิตยา ทองอินทร์ ค.บ.
แถวท่ี 20 824 นาย อนนท์ เครือวัลย์ ค.บ.

 - 825 นาย อนุชา ทรัพย์จรูญ ค.บ.
 - 826 นางสาว อนุตรา คงสมบูรณ์ ค.บ.

แถวท่ี 20 827 ว่าท่ีร้อยตรี อนุพงค์ เสือใย ค.บ.
แถวท่ี 20 828 นางสาว อนุสุรีย์ คัมภิรานนท์ ค.บ.
แถวท่ี 20 829 ว่าท่ีร้อยตรี อภิเดช โพธ์ิทอง ค.บ.
แถวท่ี 20 830 นาย อภินันทการณ์ ยศศักด์ิ ค.บ.
แถวท่ี 20 831 นางสาว อมรรัตน์ พงษ์เทียน ค.บ.

 - 832 นางสาว อมรรัตน์ ศรีละ ค.บ.
 - 833 นางสาว อมรรัตน์ สงวนวงค์ ค.บ.

แถวท่ี 20 834 นางสาว อรจิรา ขันแก้ว ค.บ.
 - 835 นางสาว อรนภา  พิศพืชพันธ์ุ ค.บ.

แถวท่ี 20 836 นางสาว อรพรรณ แต่งงาม ค.บ.
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แถวท่ี 20 837 นาย อรรถพล ใคร่ครวญ ค.บ.
แถวท่ี 20 838 นาย อรรถพล จ่ันประดับ ค.บ.
แถวท่ี 20 839 นางสาว อรอนงค์ ผอบทอง ค.บ.

 - 840 นาย อรุณพงศ์  ธิราศักด์ิ ค.บ.
แถวท่ี 21 841 นางสาว อรุณวรรณ หอมขจร ค.บ.
แถวท่ี 21 842 นางสาว อลินพิศา  สมร่าง ค.บ.

 - 843 นางสาว อังคณา ชูรัตน์ ค.บ.
 - 844 นางสาว อังคณา สุขสม ค.บ.

แถวท่ี 21 845 นางสาว อัจจิตา สุขศาลา ค.บ.
แถวท่ี 21 846 นางสาว อัจฉรา น่วมศิริ ค.บ.
แถวท่ี 21 847 นางสาว อัจฉรา นุกูลวงษ์ ค.บ.

 - 848 นาย อัจฉริยะ มีนาภา ค.บ.
แถวท่ี 21 849 นางสาว อัญมณี เมืองสังข์ ค.บ.
แถวท่ี 21 850 นางสาว อัมริน พวงนิล ค.บ.
แถวท่ี 21 851 ว่าท่ีร้อยตรี อัสนัย ทิมอุทัย ค.บ.
แถวท่ี 21 852 นาย อาทิตย์ ยินยอม ค.บ.

 - 853 นางสาว อาทิตยา อรุณศรี ค.บ.
 - 854 นาย อานนท์ กระจกภาพ ค.บ.
 - 855 นาย อานนท์ จันทรมุข ค.บ.

แถวท่ี 21 856 นาย อานนท์ ตรีพล ค.บ.
 - 857 นาย อานัส  ป้ันวงศ์รอด ค.บ.
 - 858 นางสาว อาภาภรณ์ ร่วมสมัคร์ ค.บ.

แถวท่ี 21 859 นางสาว อารยา ค ่าชู ค.บ.
แถวท่ี 21 860 นางสาว อารยา พวงอ่าไพ ค.บ.

 - 861 นางสาว อารยา วงศ์สกุล ค.บ.
 - 862 นางสาว อารัมพร สุขอ่อน ค.บ.
 - 863 นางสาว อารีย์ญา คงประโยชน์ ค.บ.

แถวท่ี 21 864 นาย อินทัช เรืองรุ่ง ค.บ.
แถวท่ี 21 865 นางสาว อินทิรา กล่ินเย็น ค.บ.
แถวท่ี 21 866 นางสาว อินทิรา จุฑาเกตุ ค.บ.
แถวท่ี 21 867 นางสาว อินทิราภรณ์ ก่ิงก้าน ค.บ.

 - 868 นางสาว อุษณีย์ โกมุทมาส ค.บ.
 - 869 นาย เอกลักษณ์ ใจบุญมาก ค.บ.

แถวท่ี 21 870 นาย เอกศิษฎ์ ดีช่ืน ค.บ.
แถวท่ี 21 871 นาย เอนก ตรีธรรม ค.บ.
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 - 872 นางสาว เอื องฟ้า ทิพย์เนตร ค.บ.
ปริญญำนิติศำสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1

แถวท่ี 22 873 นางสาว ฐิมาพร  จะแจ้งผล น.บ.
แถวท่ี 22 874 นางสาว สุรีลักษณ์  สังขจาย น.บ.

ปริญญำนิติศำสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
แถวท่ี 22 875 นาย เสริมศักด์ิ  อุทธสิงห์ น.บ.
แถวท่ี 22 876 สิบต่ารวจตรี ชัยบดินทร์ ศรีขาว น.บ.

 - 877 นาย คมสัน บัวลอย น.บ.
 - 878 นาย ธนเกษม สุขสมเกษม น.บ.
 - 879 นาย สุพจน์  รัตนบุรี น.บ.

แถวท่ี 22 880 สิบต่ารวจโท จิรวัฒน์ ร่ืนหาญ น.บ.
แถวท่ี 22 881 สิบต่ารวจโท กัมพล ผูกพันธ์ น.บ.

 - 882 นาย พงศธร สร้อยทอง น.บ.
 - 883 นาย ศุภเสฎฐ์  อาภรณ์พงษ์ น.บ.

ปริญญำนิติศำสตรบัณฑิต 
แถวท่ี 22 884 ดาบต่ารวจ กตัญญู  ใบกุ น.บ.

 - 885 นางสาว กมลลักษณ์ บุญยะพักตร์ น.บ.
 - 886 นาย กรณ์ รัตนจันทร์ น.บ.

แถวท่ี 22 887 ว่าท่ีร้อยต่ารวจโท กฤตพงศ์  อดิษะ น.บ.
แถวท่ี 22 888 นางสาว กฤษณา กล้าหาญ น.บ.
แถวท่ี 22 889 นางสาว กฤษณา บัวเจริญ น.บ.
แถวท่ี 22 890 นางสาว กัญญภัทร  นัยบุตร น.บ.
แถวท่ี 22 891 นางสาว กัญญารัตน์  บุญเหลือ น.บ.

 - 892 นาย กิตติธัช แย้มยงวรยุทธ น.บ.
แถวท่ี 22 893 นาย กิตติศักด์ิ  ทิมพูล น.บ.

 - 894 ร้อยต่ารวจโท กิตติศักด์ิ ไกรษร น.บ.
 - 895 นาย กึกก้อง พงษ์สถิตย์ น.บ.

แถวท่ี 22 896 นางสาว กุลธิดา  ศรีสุข น.บ.
แถวท่ี 22 897 สิบต่ารวจโท เกรียงไกร ชัยมงคล น.บ.
แถวท่ี 22 898 นางสาว เกวลี  อ่อนน้อม น.บ.

 - 899 สิบต่ารวจตรี เกียรติณรงค์  แจ้งกรณ์ น.บ.
 - 900 นาย เกียรต์ิประสพ ลัยวงศ์ น.บ.
 - 901 นาย เกียรติพงษ์ มีเสาเรือน น.บ.

แถวท่ี 22 902 นางสาว แก้วสุนีย์ ก่่าคนตรง น.บ.
แถวท่ี 22 903 นางสาว เขตตะวัน จ่าเนียร น.บ.
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 - 904 สิบต่ารวจโท คเณศ พวงมะลิ น.บ.
 - 905 สิบต่ารวจโท จตุพร บุญสม น.บ.
 - 906 นาง จันจีรา  ศรีก่าพล น.บ.

แถวท่ี 22 907 นางสาว จันทรา ฤกษ์ยานีย์ น.บ.
 - 908 นางสาว จินตนา  สิงห์ด่า น.บ.
 - 909 สิบต่ารวจตรี จิรพงษ์ มาลีหอม น.บ.
 - 910 นางสาว จิราภรณ์ ช่ืนนอก น.บ.

แถวท่ี 22 911 นางสาว จุฑามาส ตุ้มดีรัง น.บ.
 - 912 สิบต่ารวจโท เจษฎากร ปัญญาสงค์ น.บ.
 - 913 สิบต่ารวจโท ฉลองราชย์ คงนวนอินทร์ น.บ.
 - 914 นางสาว ฉัชญาภรณ์ เดสูงเนิน น.บ.
 - 915 นาย ฉัตรชัย ศรีสวัสด์ิ น.บ.
 - 916 สิบต่ารวจโท เฉลิมชัย  วิกรมาภิรมย์ น.บ.
 - 917 นาย เฉลิมศักด์ิ ปฐมพงศ์พันธ์ น.บ.

แถวท่ี 23 918 นางสาว ชนกนันท์ ร่ืนชล น.บ.
 - 919 นางสาว ชนันท์กานต์ ช่อมาลีธนกุล น.บ.

แถวท่ี 23 920 เรืออากาศตรี เชาว์วัฒน์  นิมมานนวกุล น.บ.
 - 921 สิบต่ารวจตรี ฐาปกรณ์ เกษศรี น.บ.

แถวท่ี 23 922 นางสาว ฐิติรัตน์ เดชอ่านวย น.บ.
 - 923 นางสาว ณกันยา ศรีสิงหฬ น.บ.

แถวท่ี 23 924 สิบต่ารวจโท ณัฐกิจ ทาทะวงศ์ น.บ.
 - 925 นางสาว ณัฐญาภรณ์ มีลาภ น.บ.
 - 926 นาย ณัฐฐากรณ์ ศรีจ่าปา น.บ.

แถวท่ี 23 927 นางสาว ณัฐฐิฌา  คงเจริญ น.บ.
แถวท่ี 23 928 สิบต่ารวจตรี ณัฐดนัย บริหาร น.บ.

 - 929 นางสาว ณัฐปภัสร์ กิจเจริญวงศ์ น.บ.
แถวท่ี 23 930 สิบต่ารวจโท ณัฐพงษ์ ศรีพจน์ น.บ.

 - 931 นาย ณัฐพนธ์  แตงอ่อน น.บ.
 - 932 สิบตรี ณัฐพนธ์ คล้ายนิล น.บ.
 - 933 สิบต่ารวจโท ทศพร มาดี น.บ.

แถวท่ี 23 934 นางสาว ทิพย์มาศ เสือเถ่ือน น.บ.
แถวท่ี 23 935 นาย ธนรัตน์ แจ่มเจริญ น.บ.

 - 936 นาย ธนวัฒน์ ใบชิต น.บ.
 - 937 นาย ธนวัฒน์ วงษ์สด น.บ.
 - 938 นาย ธนสิทธ์ิ แสนทวีสุข น.บ.
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 - 939 นางสาว ธนัญชนก ว่องไวเมธี น.บ.
 - 940 นาย ธนากร วงษ์ศาสาย น.บ.
 - 941 นาย ธนารักษ์ อุปจันโท น.บ.

แถวท่ี 23 942 สิบต่ารวจตรี ธนูเกียรติ พิมยะวงค์ น.บ.
 - 943 สิบต่ารวจโท ธรรมปพน ศรีนอบน้อม น.บ.
 - 944 นาย ธวัชชัย ประทีปทอง น.บ.

แถวท่ี 23 945 นาย ธัญพงศ์  จันทร์เด่น น.บ.
แถวท่ี 23 946 นางสาว ธัญลักษม์ สาสุข น.บ.

 - 947 นางสาว ธันยพร สุดใจ น.บ.
 - 948 นาย ธานี การสมเจตน์ น.บ.
 - 949 นาย ธิภากร พุฒิเพ็ญ น.บ.
 - 950 นาย ธีรพงษ์ สุขฉัยยา น.บ.
 - 951 นาย นพดล พูลทรัพย์ น.บ.

แถวท่ี 23 952 นางสาว นภัสนันท์  ชลอกลาง น.บ.
แถวท่ี 23 953 สิบต่ารวจโท นราทร วุฒิน้อย น.บ.

 - 954 นาย นรินทร์พงษ์  แจ่มพงษ์ น.บ.
 - 955 นาย นันทพงศ์ สืบชาติ น.บ.

แถวท่ี 23 956 นาย นิติพัฒน์ แก่นด้วง น.บ.
แถวท่ี 24 957 นาย นิรันดร์  อะเนก น.บ.
แถวท่ี 24 958 นาย เนติพงษ์  ทองแตง น.บ.

 - 959 นาย บัญชา ป้ันประดับ น.บ.
 - 960 สิบต่ารวจโท บูรฉัตร แก้วเอ่ียม น.บ.

แถวท่ี 24 961 นางสาว เบญจพร เพ็งสุข น.บ.
แถวท่ี 24 962 นางสาว เบญจมาศ พานทอง น.บ.

 - 963 นาย ปฏิพล ฉิมศิริ น.บ.
 - 964 นาย ปฏิภาณ  ว.ประดิษฐ์ น.บ.

แถวท่ี 24 965 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง ประภัสสร ดวงประโคน น.บ.
 - 966 นาย ปราโมทย์ สังข์ทอง น.บ.
 - 967 นาย ปารุสก์ วิจันทร์ น.บ.
 - 968 สิบต่ารวจตรี ปิยะ นาโควงค์ น.บ.

แถวท่ี 24 969 นาย พงศกร  แก้วน ่าเย็น น.บ.
 - 970 นาย พงศธร ฟักขาว น.บ.
 - 971 ว่าท่ีร้อยตรี พงษ์พิพัฒน์  ปุญญวิจิตร น.บ.

แถวท่ี 24 972 สิบต่ารวจโท พงษ์เพชร เศษโถ น.บ.
แถวท่ี 24 973 นางสาว พรชนก โจมทอง น.บ.
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แถวท่ี 24 974 นางสาว พรพรรณ ด่านคุ้ม น.บ.
แถวท่ี 24 975 นางสาว พรพิพัฒน์ สัจสุวรรณ์ น.บ.

 - 976 นาย พลัฏฐ์ แก้วศุภาสวัสด์ิ น.บ.
 - 977 นาย พลากร  ยอดข่า น.บ.
 - 978 นาย พสิษฐ์  กะดีแดง น.บ.
 - 979 นาย พัฒนา สุวรรณฤทธ์ิ น.บ.

แถวท่ี 24 980 นางสาว พัณณ์ชิตา บ่ารุงญาติ น.บ.
 - 981 นาย พาทิศ ไชยสังข์ น.บ.
 - 982 นาย พายุ วะยาค่า น.บ.
 - 983 นางสาว พิชญนรี  เขียวอ่อน น.บ.

แถวท่ี 24 984 นาย พิชากรณ์ ทอดเลียบ น.บ.
แถวท่ี 24 985 นางสาว พิมพ์ชนก กล่อมจันทร์ น.บ.

 - 986 นาย พูนศักด์ิ ช่ืนชีพ น.บ.
แถวท่ี 24 987 นางสาว เพ็ญนภา  แสงอาทิตย์ น.บ.

 - 988 นางสาว ไพลดา ธูปกระจ่าง น.บ.
 - 989 นางสาว ภัชราภรณ์  เกตุแก้ว น.บ.
 - 990 ดาบต่ารวจ ภาคิณ  ศรีสังข์งาม น.บ.
 - 991 นาย มงคล ทรงนุวัฒน์ น.บ.

แถวท่ี 24 992 นาย มณฑล  ศรีชมช่ืน น.บ.
 - 993 สิบต่ารวจโท มนต์ณัฐ  สุดศรี น.บ.
 - 994 นางสาว มัลลิกา บุญตา น.บ.

แถวท่ี 24 995 นาย รณกร พันธ์สาลี น.บ.
แถวท่ี 24 996 สิบต่ารวจเอก รณชัย อุปนันท์ น.บ.

 - 997 สิบต่ารวจโท รัชพล มากนาคา น.บ.
แถวท่ี 24 998 นาย รัฐพล  วงษ์ค่า น.บ.
แถวท่ี 25 999 นางสาว รัตนา สุขจร น.บ.

 - 1000 นางสาว รัตนาภรณ์ พันธ์ุรัตน์ น.บ.
แถวท่ี 25 1001 นางสาว รัศมีตา  วรรณศรีสวัสด์ิ น.บ.
แถวท่ี 25 1002 นางสาว รุ่งกานต์  อินทร์ประจง น.บ.
แถวท่ี 25 1003 สิบต่ารวจเอก เรวัตร  เขียวเป่ียม น.บ.
แถวท่ี 25 1004 นางสาว ลักขณา บุญทนาวงค์ น.บ.

 - 1005 นาย วงศธร ศักด์ิศุกล น.บ.
 - 1006 นางสาว วชิรญา สุจาริกุล น.บ.

แถวท่ี 25 1007 นาย วณิชกร เหล็กดี น.บ.
แถวท่ี 25 1008 นางสาว วณิชชา สว่างหล้า น.บ.



หนา้ที ่30 จาก 104

แถวบัณฑิต
ส ำหรับรำยงำนตัว

ล ำดับบัณฑิต อักษร ย่อ ปริญญำช่ือ-นำมสกุล

 - 1009 นาย วรยศ  กิจพานิช น.บ.
 - 1010 นาย วรวรรธน์ อุดมสิรินวกุล น.บ.
 - 1011 สิบต่ารวจโท วรานนท์ จันทร์ถนอม น.บ.

แถวท่ี 25 1012 สิบต่ารวจโท วัชระ  แจ้งเมือง น.บ.
แถวท่ี 25 1013 นางสาว วันเพ็ญ ทรัพย์ผล น.บ.
แถวท่ี 25 1014 นาย วิชาญ การสมนุช น.บ.

 - 1015 นาย วิมล ประไพพิศ น.บ.
แถวท่ี 25 1016 นางสาว วิลัยลักษณ์ คมข่า น.บ.
แถวท่ี 25 1017 นาย วีรพงษ์ บุญประสพ น.บ.
แถวท่ี 25 1018 นาย วีระยุทธ  พงษ์สังข์ น.บ.

 - 1019 สิบต่ารวจโท ศรราม โพธ์ิพันธ์ น.บ.
แถวท่ี 25 1020 นางสาว ศิรินทรา ศรีชะบา น.บ.
แถวท่ี 25 1021 นางสาว ศิริลักษณ์ จ๋ิวกร่าง น.บ.

 - 1022 สิบต่ารวจโท ศิริวุฒิ ศรีประสิทธ์ิ น.บ.
แถวท่ี 25 1023 นาย ศิริศักด์ิ วัฒนะ น.บ.
แถวท่ี 25 1024 สิบต่ารวจตรี ศิริศักด์ิ อ่อนสวาสด์ิ น.บ.

 - 1025 สิบต่ารวจโท เศรษฐวัฒน์ เย็นเยือก น.บ.
แถวท่ี 25 1026 นาย สมภพ  กันพงษ์ น.บ.
แถวท่ี 25 1027 นาย สรายุทธ สุภาภาพ น.บ.
แถวท่ี 25 1028 นาย สราวุธ สุภาภาพ น.บ.
แถวท่ี 25 1029 นางสาว สโรชา  เดชพงษ์ น.บ.

 - 1030 นางสาว สโรชา  เส้นขาว น.บ.
 - 1031 นาย สฤษด์ิพงษ์ บุขุนทด น.บ.
 - 1032 สิบต่ารวจตรี สัญชัย ทองงาม น.บ.
 - 1033 นางสาว สายธาร  พลอยดี น.บ.

แถวท่ี 25 1034 นาย สิงห์หา สุขสังขาร น.บ.
แถวท่ี 25 1035 นาย สิทธิพงษ์ ธูปน ่าค่า น.บ.

 - 1036 สิบต่ารวจโท สิริพันธ์ ทองนุช น.บ.
 - 1037 นางสาว สุจิตตรา ธิพิมพา น.บ.
 - 1038 นางสาว สุดาพร ผลพิกุล น.บ.

แถวท่ี 25 1039 นางสาว สุนัชชา พูลสวัสด์ิ น.บ.
 - 1040 นาย สุพจน์ ตราเงิน น.บ.

แถวท่ี 26 1041 นางสาว สุพัชร์ชณินทร์ ชาวอบทม น.บ.
แถวท่ี 26 1042 นาย สุริยันต์  บาลเพชร น.บ.
แถวท่ี 26 1043 นางสาว สุรีรัตน์ เทพรักษ์ น.บ.
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 - 1044 นางสาว สุวรรณา หอมชะเอม น.บ.
 - 1045 นาย สุวิทย์ ก้อนค่า น.บ.

แถวท่ี 26 1046 นางสาว เสาวลักษณ์ นพดารา น.บ.
แถวท่ี 26 1047 นาย โสภณ  รอดกร น.บ.

 - 1048 นาย อดิศักด์ิ สาธร น.บ.
 - 1049 นาย อนุสรณ์ วะยาค่า น.บ.
 - 1050 สิบต่ารวจโท อมรภิวัฒน์ ยอดประดิษฐ์ น.บ.

แถวท่ี 26 1051 นางสาว อมรศิริ พันธุลี น.บ.
แถวท่ี 26 1052 สิบต่ารวจโท อรรถพล เกิดเดช น.บ.

 - 1053 นางสาว อรวรรณ แฉ่สูงเนิน น.บ.
 - 1054 นางสาว อรัญญา อินทร์พุ่ม น.บ.

แถวท่ี 26 1055 นางสาว อัญอุมา  พลเย่ียม น.บ.
แถวท่ี 26 1056 สมาชิกตรี อัสนัย นุตประสาท น.บ.

 - 1057 นาย อานนท์ เพ็งแจ่มศรี น.บ.
 - 1058 นาย อาบีดีน ขันธสนธ์ิ น.บ.

แถวท่ี 26 1059 นางสาว อิศราพร หนูขาว น.บ.
 - 1060 นางสาว ไอรีน อุปมา น.บ.

ปริญญำนิเทศศำสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
แถวท่ี 26 1061 นางสาว กมลวรรณ ชลคีรี นศ.บ.

 - 1062 นางสาว อัญชิษฐา แสงจันทร์ นศ.บ.
ปริญญำนิเทศศำสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2

 - 1063 นางสาว อภิสรา บัวงาม นศ.บ.
แถวท่ี 26 1064 นางสาว แพรพลอย นุสติ นศ.บ.

 - 1065 นางสาว สุลักขณา เกตุลาพอน นศ.บ.
 - 1066 นางสาว พรรณนิภา กองโภค นศ.บ.

แถวท่ี 26 1067 นางสาว วรวรรณ แสงสุวรรณ นศ.บ.
แถวท่ี 26 1068 นางสาว นารีรัตน์ เกิดเรณู นศ.บ.

 - 1069 นาย ศราวุธ วงษ์สนิท นศ.บ.
 - 1070 นางสาว กชกร ขจรอรุณกิจ นศ.บ.

แถวท่ี 26 1071 นางสาว ธนนันท์ สุจริต นศ.บ.
ปริญญำนิเทศศำสตรบัณฑิต 

แถวท่ี 26 1072 นางสาว จรรยาพร เขตต์สิม นศ.บ.
แถวท่ี 26 1073 นาย จักรกฤษ ลอยเกตุ นศ.บ.
แถวท่ี 26 1074 นาย จักรวาล สอนแก้ว นศ.บ.
แถวท่ี 26 1075 นางสาว จิรวรรธ พงษ์รูป นศ.บ.
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 - 1076 นางสาว จิราพร โกมุทมาส นศ.บ.
 - 1077 นาย จิรายุส สายนาค นศ.บ.
 - 1078 นาย จิราวัฒน์ โพธ์ิประสาท นศ.บ.

แถวท่ี 26 1079 นางสาว จุฑามาศ  นาคเขียว นศ.บ.
 - 1080 นางสาว จุฑารัตน์ สายบัณฑิต นศ.บ.

แถวท่ี 26 1081 นาย จุมพล นิลมณี นศ.บ.
 - 1082 นางสาว ชนัญชิดา  พงษ์พันธ์ุ นศ.บ.

แถวท่ี 27 1083 นาย ชัชพงค์ สุนทรวิบูลย์ นศ.บ.
 - 1084 นาย ฐวีกานต์ สมบัติ นศ.บ.

แถวท่ี 27 1085 นางสาว ณัฐกานต์ สาริบุตร นศ.บ.
แถวท่ี 27 1086 นางสาว ณัฐพร ขจรวงษ์ นศ.บ.

 - 1087 นาย ณัฐภัทร แก้วประสิทธ์ิ นศ.บ.
แถวท่ี 27 1088 นางสาว ณัฐมล เภาผลพฤกษ์ นศ.บ.
แถวท่ี 27 1089 นาย เดชาวัต  ทองน่วม นศ.บ.

 - 1090 นางสาว ทิพรัตน์ กล่่ารุ่ง นศ.บ.
 - 1091 นางสาว ธัญญารัตน์  ค่านาน นศ.บ.
 - 1092 นางสาว ธิดารัตน์ ฮันวงค์ นศ.บ.
 - 1093 นาย นนทพล มีลักษณะ นศ.บ.
 - 1094 นางสาว นัทธมน วิหวา นศ.บ.
 - 1095 นางสาว นิธินาท นาคีสถิตย์ นศ.บ.

แถวท่ี 27 1096 นางสาว นิภา ทองแผ่น นศ.บ.
 - 1097 นางสาว บัณยดา  หลีพิบูลย์ นศ.บ.
 - 1098 นางสาว เบญญาพร สุริยะ นศ.บ.
 - 1099 นาย ปกป้อง สิงห์ประพันธ์ นศ.บ.
 - 1100 นาย ปณิธิ นีละมัย นศ.บ.
 - 1101 นางสาว ปทิตตา พุทธเครือ นศ.บ.
 - 1102 นาย ปรัชญา ฉายดวงฤดีพร นศ.บ.

แถวท่ี 27 1103 นางสาว ปราณี อภิโช นศ.บ.
 - 1104 นาย พงศธร สุกปานทอง นศ.บ.
 - 1105 นาย พงศธร สุนทรวิบูลย์ นศ.บ.
 - 1106 นางสาว พรลดา ธรรมกูล นศ.บ.
 - 1107 นาย พลณธร ศิริวงศ์ ณ อยุธยา นศ.บ.

แถวท่ี 27 1108 นางสาว พัชรี อุปฮาต นศ.บ.
แถวท่ี 27 1109 นางสาว พิชชาพร ศรีเจริญ นศ.บ.

 - 1110 นางสาว ภรภัทร ด่านธนานุรักษ์ นศ.บ.
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 - 1111 นางสาว ภัทรวลัย ศรีสารคาม นศ.บ.
 - 1112 นาย ภาคภูมิ สุขประเสริฐ นศ.บ.

แถวท่ี 27 1113 นางสาว รสสุคนธ์ จอมพล นศ.บ.
แถวท่ี 27 1114 นางสาว รัตนิฎฐา จรัสวราพรรณ นศ.บ.

 - 1115 นาย วรินทร นาคมี นศ.บ.
แถวท่ี 27 1116 นางสาว วลีวรรณ งามข่า นศ.บ.
แถวท่ี 27 1117 นางสาว วารินรัตน์ พูลกล่ัน นศ.บ.
แถวท่ี 27 1118 นางสาว วิลาวรรณ ชูเชิด นศ.บ.
แถวท่ี 27 1119 นางสาว ศรัญญา สมประสงค์ นศ.บ.

 - 1120 นางสาว ศลิษา จันทริก นศ.บ.
 - 1121 นางสาว ศศิประภา สาสนะ นศ.บ.
 - 1122 นางสาว ศิรัญญา     พรหมพงษ์ นศ.บ.
 - 1123 นางสาว ศิริพร แววทอง นศ.บ.
 - 1124 นางสาว สรพิสุทธ์ จารุวรรณวัฒนา นศ.บ.
 - 1125 นางสาว สุธิพันธ์ ม่ันอ่วม นศ.บ.
 - 1126 นางสาว สุปราณี เข็มทอง นศ.บ.

แถวท่ี 28 1127 นางสาว หทัยวรรณ แก้วพูลศรี นศ.บ.
แถวท่ี 28 1128 นาย อนิรุทธ์ สมงาม นศ.บ.

1129 นางสาว อภิญญา เดชขจรไพศาล นศ.บ.
 - 1130 นาย อรรถพล ประสงค์หิรัญ นศ.บ.

แถวท่ี 28 1131 นาย อัมรินทร์ อ่วมจันทร์ นศ.บ.
 - 1132 นาย อานนท์ พุ่มพา นศ.บ.
 - 1133 นาย อานันท์ พุ่มพา นศ.บ.

ปริญญำรัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
แถวท่ี 28 1134 นาย ธันฐภัทร์  หิรัญรักษ์ตระกูล รป.บ.

 - 1135 นาย จิรภัทร นุริตมล รป.บ.
แถวท่ี 28 1136 นาย ณัฐวุฒิ สุขสนิท รป.บ.

ปริญญำรัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
 - 1137 นางสาว สายธาร ยุทธศาสตร์ รป.บ.

แถวท่ี 28 1138 นางสาว กาญจนา แสงอรุณ รป.บ.
แถวท่ี 28 1139 นาย ตุลาการณ์ กาฎีโรจน์ รป.บ.

 - 1140 เรืออากาศโท พิเศษ ศรีสุข รป.บ.
แถวท่ี 28 1141 นางสาว อาภัสรา  งามสุด รป.บ.

 - 1142 นางสาว มาลิสา สอนดี รป.บ.
แถวท่ี 28 1143 นางสาว กัญญารัตน์ คงสมนึก รป.บ.
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แถวท่ี 28 1144 นาย ทินกร  มันมะนี รป.บ.
แถวท่ี 28 1145 นางสาว ภานุสรณ์ นางแย้ม รป.บ.
แถวท่ี 28 1146 นางสาว วราภรณ์ สีเข้ม รป.บ.
แถวท่ี 28 1147 นาง สุนิสา ตาลเจริญธรรม รป.บ.
แถวท่ี 28 1148 นางสาว โศจิรัตน์ โหยหวล รป.บ.
แถวท่ี 28 1149 นาย อนุสรณ์ ไวยสิทธ์ิ รป.บ.

ปริญญำรัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต
 - 1150 นางสาว กนกพร ลายตลับ รป.บ.

แถวท่ี 28 1151 นางสาว กนกวรรณ เกตุโพธ์ิทอง รป.บ.
แถวท่ี 28 1152 นางสาว กมลเนตร  ทาทอง รป.บ.

 - 1153 นางสาว กมลรัตน์ ส่ารวล รป.บ.
แถวท่ี 28 1154 นางสาว กมลวรรณ  หร่ังน้อย รป.บ.

 - 1155 นางสาว กมลวรรณ ขาวบริสุทธ์ิ รป.บ.
แถวท่ี 28 1156 นางสาว กรพิน เพิกอาภรณ์ รป.บ.
แถวท่ี 28 1157 นางสาว กรรณิการ์ ปาละดี รป.บ.
แถวท่ี 28 1158 นาย กรวุฒิ  ทองแดง รป.บ.

 - 1159 นางสาว กรองแก้ว อินใย รป.บ.
แถวท่ี 28 1160 นาย กฤตพล ผลกล่ิน รป.บ.

 - 1161 นาย กฤษณชัย วงศ์ค่าจันทร์ รป.บ.
แถวท่ี 28 1162 นางสาว กัลย์สุดา วงษ์สุวรรณ์ รป.บ.
แถวท่ี 28 1163 นางสาว กาญจนา สูงลอย รป.บ.
แถวท่ี 28 1164 นางสาว กาญจนาวดี ทรงปัญญา รป.บ.
แถวท่ี 28 1165 นางสาว กาญดา โอธาตะ รป.บ.
แถวท่ี 28 1166 นาง กานต์ธิดา สิงห์ทอง รป.บ.

 - 1167 นางสาว กิตติยาภรณ์ จ่าเนียรเงิน รป.บ.
 - 1168 นางสาว กิติยา เพราะบรรเลง รป.บ.

แถวท่ี 29 1169 นางสาว กุลธิดา เพ็งโอภาศ รป.บ.
 - 1170 นางสาว กุลธิดา แห้วเพ็ชร รป.บ.

แถวท่ี 29 1171 นางสาว กุลิสรา ชลพลัง รป.บ.
 - 1172 นาย เกรียงศักด์ิ มีรอด รป.บ.

แถวท่ี 29 1173 นางสาว เกวลี  พ่ึงชมพล รป.บ.
แถวท่ี 29 1174 นางสาว เกษกนกพร หล่ังมา รป.บ.

 - 1175 นางสาว ขวัญตา ดอกกุหลาบ รป.บ.
 - 1176 นาย คชาพงษ์ น่วมนวล รป.บ.

แถวท่ี 29 1177 นาย ครรชิต  เพชรรัตน์ไพบูรณ์ รป.บ.
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แถวท่ี 29 1178 นางสาว จงรัก กันอาสา รป.บ.
 - 1179 นางสาว จริยา บุญไชย รป.บ.

แถวท่ี 29 1180 นางสาว จันทร์จิรา นกสี รป.บ.
 - 1181 นาย จิรพงษ์ ยินดี รป.บ.

แถวท่ี 29 1182 นางสาว จิรวรรณ พรมมี รป.บ.
 - 1183 นางสาว จิราพร เชอหม่ือ รป.บ.
 - 1184 นางสาว จิราพร ยิ มสรวล รป.บ.
 - 1185 นางสาว จิรารัตน์ ขอพ่ึง รป.บ.

แถวท่ี 29 1186 นางสาว จีรวรรณ ละบายค่า รป.บ.
แถวท่ี 29 1187 นางสาว จุฑาทิพย์ ฤทธิจันทร์ รป.บ.
แถวท่ี 29 1188 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง จุฑารัตน์  เสริมจันทร์ รป.บ.
แถวท่ี 29 1189 นาย เจตชัย ยินดีจันทร์ รป.บ.
แถวท่ี 29 1190 นางสาว เจนจิรา แจ่มกระจ่าง รป.บ.
แถวท่ี 29 1191 นางสาว ชนัชญ์ภรณ์ ไขแสงทอง รป.บ.
แถวท่ี 29 1192 นางสาว ชนัญชิดา เจริญย่ิง รป.บ.

 - 1193 นางสาว ชนิกานต์ ขุนศรี รป.บ.
แถวท่ี 29 1194 นางสาว ชมทิศา  ขาวส่าลี รป.บ.
แถวท่ี 29 1195 นางสาว ชมทิศา  สุขสมโสตร รป.บ.
แถวท่ี 29 1196 นางสาว ชลธิชา  เรือนประดิษฐ์ รป.บ.

 - 1197 นางสาว ชลธิชา แก้วงาม รป.บ.
แถวท่ี 29 1198 นางสาว ชลธิชา แถลงจิตร รป.บ.
แถวท่ี 29 1199 นางสาว ชัชพร ตระกูลศรี รป.บ.
แถวท่ี 29 1200 นาย ชัยชาญ วาจาเพราะ รป.บ.

 - 1201 นาย ชัยณรงค์ ทับทิม รป.บ.
แถวท่ี 29 1202 นาย ชัยวัฒน์ อุบลแย้ม รป.บ.
แถวท่ี 29 1203 นาย ชัยอนุชิต สบายวรรณ รป.บ.
แถวท่ี 29 1204 นาย ชาญฤทธ์ิ มีลาภ รป.บ.
แถวท่ี 29 1205 นาย ชารินทร์ สุภาทรง รป.บ.
แถวท่ี 29 1206 นางสาว ชิดชนก กล่่าเทียน รป.บ.
แถวท่ี 29 1207 นางสาว ชุติมา บินเรโบ รป.บ.
แถวท่ี 29 1208 นาย โชคชัย  สายโสภา รป.บ.

 - 1209 นาย โชติพงษ์ ถาแดง รป.บ.
แถวท่ี 30 1210 นาย ไชยสิทธ์ิ ไพจิตร รป.บ.

 - 1211 นางสาว ซอนญ่า  บุญเกษม รป.บ.
 - 1212 นางสาว ซันเดีย ขันธสอน รป.บ.



หนา้ที ่36 จาก 104

แถวบัณฑิต
ส ำหรับรำยงำนตัว

ล ำดับบัณฑิต อักษร ย่อ ปริญญำช่ือ-นำมสกุล

แถวท่ี 30 1213 นางสาว ฌัชชา สุวรส รป.บ.
แถวท่ี 30 1214 นาย ญาณวุฒิ สังวงค์ รป.บ.

 - 1215 นางสาว ญาณิศา ผลภาค รป.บ.
แถวท่ี 30 1216 นางสาว ฐนิดา   สุขกอ รป.บ.
แถวท่ี 30 1217 จ่าอากาศเอก ฐาปนพงศ์ เพ็ชร์ประเสริฐ รป.บ.

 - 1218 นางสาว ฐิติยา ศรีนุกูล รป.บ.
 - 1219 นางสาว ฐิติยา แสงทอง รป.บ.

แถวท่ี 30 1220 นางสาว ฑิมพากา แสงแก้วสุข รป.บ.
 - 1221 นาย ณฐกร หาเรือนศรี รป.บ.

แถวท่ี 30 1222 นางสาว ณปภัช วัฒนะ รป.บ.
 - 1223 นาย ณภัทร ผดุงลาภ รป.บ.
 - 1224 นางสาว ณัชชา หวังผล รป.บ.

แถวท่ี 30 1225 นางสาว ณัชพร พลวัฒน์ รป.บ.
แถวท่ี 30 1226 นางสาว ณัฏฐา ทองสุข รป.บ.

 - 1227 นาย ณัฐกานต์ พ่วงวิเศษ รป.บ.
แถวท่ี 30 1228 นางสาว ณัฐชา  นิระหานี รป.บ.
แถวท่ี 30 1229 นางสาว ณัฐชา สุขฤทธ์ิ รป.บ.
แถวท่ี 30 1230 นางสาว ณัฐณิชา ราชาชาญ รป.บ.

 - 1231 นาย ณัฐดนัย มะลิทอง รป.บ.
 - 1232 นาย ณัฐดนัย เรืองสุข รป.บ.

แถวท่ี 30 1233 นาย ณัฐพงศ์ จริตกล้า รป.บ.
แถวท่ี 30 1234 นาย ณัฐพล  เช่ืองวงษ์ รป.บ.
แถวท่ี 30 1235 นาย ณัฐพล  สุ่นสกูล รป.บ.
แถวท่ี 30 1236 นาย ณัฐพล การพัดชี รป.บ.

 - 1237 นาย ณัฐพล ธูปสุวรรณ รป.บ.
แถวท่ี 30 1238 นางสาว ณัฐรดา ภูฆัง รป.บ.

 - 1239 นาย ณัฐวุฒิ กลับทวี รป.บ.
 - 1240 นาย ณัฐวุฒิ กาญจนีย์ รป.บ.

แถวท่ี 30 1241 นาย ณัฐิวุฒิ พฤกษาผล รป.บ.
แถวท่ี 30 1242 นางสาว ณิชกุล ไกลกล่ิน รป.บ.

 - 1243 นาย ดลนพร ประทุมวัน รป.บ.
แถวท่ี 30 1244 นางสาว ดวงนภา จอมไกร รป.บ.

 - 1245 นาย ดาวเรือง นรรฆเลิศ รป.บ.
 - 1246 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง ดุจฤดี สุวรรณเมฆ รป.บ.
 - 1247 นางสาว ตุลยวดี หล่อตระกูล รป.บ.
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แถวท่ี 30 1248 นางสาว ถนอมจิตต์ บัวฉุน รป.บ.
แถวท่ี 30 1249 นาย ถวัลย์ ศรีสลับ รป.บ.

 - 1250 นาย ทนงศักด์ิ พรประดับ รป.บ.
 - 1251 นาย ทวีศักด์ิ ฤกษ์จ่านงค์ รป.บ.
 - 1252 นาย ทศพร นิลคูหา รป.บ.

แถวท่ี 31 1253 นาย ทัตเทพ  ผ่องศรัทธา รป.บ.
แถวท่ี 31 1254 นางสาว ทิพย์วรรณ  ดิษฐ์สุวรรณ รป.บ.
แถวท่ี 31 1255 นางสาว ทิพวัลย์ ทองดีนอก รป.บ.
แถวท่ี 31 1256 นาย ทุติย์เศรษฐ์  กันนุช รป.บ.
แถวท่ี 31 1257 นาย ธงไท ผลปราชญ์ รป.บ.

 - 1258 นาย ธนเกียรติ ภู่ประดับ รป.บ.
แถวท่ี 31 1259 นาย ธนทร ตั งมโนธรรม รป.บ.

 - 1260 นาย ธนธรณ์ วนศิริพร รป.บ.
 - 1261 นาย ธนพัฒน์ ชุมทอง รป.บ.

แถวท่ี 31 1262 นาย ธนวรรต ส่าราญสุข รป.บ.
แถวท่ี 31 1263 นาย ธนวัฒน์ แสงทอง รป.บ.
แถวท่ี 31 1264 นางสาว ธนัญญา แก่นแจ่ม รป.บ.
แถวท่ี 31 1265 นาย ธนากร พูลสมบัติ รป.บ.
แถวท่ี 31 1266 นางสาว ธนาพร ทุงฤทธ์ิ รป.บ.
แถวท่ี 31 1267 นางสาว ธรรมาธร  พลทรัพย์ รป.บ.

 - 1268 นาย ธวัชชัย เถียรสวัสด์ิ รป.บ.
แถวท่ี 31 1269 นาย ธวัชไชย พยัคฆเพท รป.บ.
แถวท่ี 31 1270 นางสาว ธัญญรัตน์ จิตตพร รป.บ.
แถวท่ี 31 1271 นางสาว ธัญสรณ์ เพ็ชร์ลือชัย รป.บ.
แถวท่ี 31 1272 นางสาว ธัญสุตา สาระถิน รป.บ.
แถวท่ี 31 1273 นางสาว ธันยพร พุ่มหอม รป.บ.
แถวท่ี 31 1274 นางสาว ธันวรัตน์ จ่าปาเงิน รป.บ.
แถวท่ี 31 1275 นางสาว ธิดารัตน์ เพ่ิมสวัสด์ิ รป.บ.

 - 1276 นาย ธีภพ  พุ่มเจริญ รป.บ.
แถวท่ี 31 1277 นางสาว ธีรตา รัตนส่าอางค์ รป.บ.

 - 1278 นาย ธีรพงษ์ สาระสันต์ รป.บ.
 - 1279 นาย ธีรภัทร ปานทอง รป.บ.

แถวท่ี 31 1280 นาย ธีรวัฒน์ เกษร รป.บ.
แถวท่ี 31 1281 นางสาว ธีราพร นักเกล่ือน รป.บ.
แถวท่ี 31 1282 นางสาว นงลักษณ์ ชาลีมาศ รป.บ.
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แถวท่ี 31 1283 นาย นนธวัช ภาคเกษี รป.บ.
 - 1284 นาย นพเก้า วัฒวงษ์ รป.บ.

แถวท่ี 31 1285 นางสาว นพวรรณ จิตกระวาด รป.บ.
 - 1286 นางสาว นภัสสร นุชเนตร รป.บ.

แถวท่ี 31 1287 นางสาว นภัสสร เปล่ียนสมัย รป.บ.
แถวท่ี 31 1288 นางสาว นภาพร โพธ์ิจันทร์ รป.บ.
แถวท่ี 31 1289 นาย นราธร พลีขันธ์ รป.บ.
แถวท่ี 31 1290 นางสาว นริสรา ชมพรมราช รป.บ.
แถวท่ี 31 1291 นางสาว นรีวรรณ  ลีศรี รป.บ.
แถวท่ี 31 1292 นางสาว นฤมล คงสัตย์ รป.บ.

 - 1293 นางสาว นฤวรรณ สมจิตร รป.บ.
แถวท่ี 32 1294 นาย นันทพงษ์ คงประเสริฐ รป.บ.

 - 1295 นางสาว นันทิยา ชิดปราง รป.บ.
แถวท่ี 32 1296 นางสาว นาฏยา ก้านบัว รป.บ.
แถวท่ี 32 1297 นางสาว น ่าค้าง  แสนดี รป.บ.
แถวท่ี 32 1298 นางสาว นิตยา แสงทอง รป.บ.
แถวท่ี 32 1299 นาย นิธิ เต่าทอง รป.บ.

 - 1300 นาย นิพิฐพนธ์  ชมช่ืน รป.บ.
แถวท่ี 32 1301 นางสาว นิภาพรรณ ใบโพธ์ิ รป.บ.
แถวท่ี 32 1302 นางสาว นิรชา นิโรธร รป.บ.
แถวท่ี 32 1303 นางสาว นิรชา ประเสริฐสุข รป.บ.
แถวท่ี 32 1304 นางสาว นิศารัตน์  จ่านงค์ฤทธ์ิ รป.บ.
แถวท่ี 32 1305 นางสาว นิสาชล  ชลคีรี รป.บ.
แถวท่ี 32 1306 นางสาว นุชลี ชัยพิพัฒน์ รป.บ.
แถวท่ี 32 1307 นางสาว นุชศรา  เกิดแดง รป.บ.
แถวท่ี 32 1308 นาย บุญญฤทธ์ิ ศรีทองอุ่น รป.บ.
แถวท่ี 32 1309 นางสาว บุษกร  พงษ์สวรรค์ รป.บ.
แถวท่ี 32 1310 นางสาว เบญจพร งามสมโภชน์ รป.บ.
แถวท่ี 32 1311 นางสาว เบญจพร ไปใกล้ รป.บ.
แถวท่ี 32 1312 นางสาว เบญจวรรณ บุญทวี รป.บ.
แถวท่ี 32 1313 นางสาว ปฐาภรณ์ แบะดอม รป.บ.
แถวท่ี 32 1314 นางสาว ปภัสราภรณ์ พานทอง รป.บ.
แถวท่ี 32 1315 นางสาว ประภัสษร คงสมทอง รป.บ.
แถวท่ี 32 1316 นางสาว ประภัสสร  สีน ่าเงิน รป.บ.

 - 1317 นางสาว ประภาศิริ ขันทอง รป.บ.
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 - 1318 นาย ปริวรรต เสือลายตลับ รป.บ.
แถวท่ี 32 1319 นาย ปรีชา คงสุข รป.บ.
แถวท่ี 32 1320 นาย ปวรุตม์ ปัทมนาวิน รป.บ.
แถวท่ี 32 1321 นางสาว ปัทมวรรณ ยาพัด รป.บ.
แถวท่ี 32 1322 นางสาว ปานทิพย์ จิตตั งม่ัน รป.บ.
แถวท่ี 32 1323 นางสาว ปิยณัฐ จิตรัตน์ รป.บ.
แถวท่ี 32 1324 นางสาว ปิยภรณ์ ซ่ือสัตย์ รป.บ.
แถวท่ี 32 1325 นางสาว ปิยมาศ  ไชยแสง รป.บ.
แถวท่ี 32 1326 นางสาว ปิยะนุช ฤกษ์สันทัด รป.บ.
แถวท่ี 32 1327 นางสาว ผกามาศ โฉมเชิด รป.บ.

 - 1328 นาย พงศกร ปราณี รป.บ.
 - 1329 นาย พงศธร  คงประเสริฐ รป.บ.

แถวท่ี 32 1330 นาย พงศ์ศิริ สบู่หอม รป.บ.
แถวท่ี 32 1331 นาย พงษ์ดนัย  ไวยศิลป์ รป.บ.
แถวท่ี 32 1332 นางสาว พรชนก  ป่ันฉิมพลี รป.บ.

 - 1333 นาย พรพจน์ จันทร รป.บ.
 - 1334 นางสาว พรพรรณ อินถาวร รป.บ.
 - 1335 นางสาว พรพรรณ     คชคง รป.บ.

แถวท่ี 33 1336 นางสาว พรพิมล สุขศรี รป.บ.
แถวท่ี 33 1337 นาย พรภวิษย์ ภัทรเกื อกูล รป.บ.
แถวท่ี 33 1338 นางสาว พรรณกมล หงษ์ทอง รป.บ.
แถวท่ี 33 1339 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง พรรณทิพา จันทร์ประกอบ รป.บ.

 - 1340 นางสาว พรวันเพ็ญ แก้วประสิทธ์ิ รป.บ.
แถวท่ี 33 1341 นางสาว พรสุภา  เมฆสุวรรณ รป.บ.
แถวท่ี 33 1342 นาย พลกฤษ เกตุจ่าปา รป.บ.

 - 1343 นางสาว พศิกา วัชรศิลาภากุล รป.บ.
 - 1344 นาย พัทธพล สุขขี รป.บ.

แถวท่ี 33 1345 นาย พันธกาณต์ บุญพืช รป.บ.
 - 1346 นาย พิเชฐ  ปะเสระกัง รป.บ.

แถวท่ี 33 1347 นางสาว พิมพ์กนก ลิ มเจริญ รป.บ.
แถวท่ี 33 1348 นางสาว พิมพ์ภรณ์ จ่ันเพชร รป.บ.

 - 1349 นาย พิรุฬห์ลักษณ์  ตุ้มนิลกาล รป.บ.
 - 1350 นาย พิสุทธ์ิ นิลประพันธ์ รป.บ.

แถวท่ี 33 1351 นาย พีรพล ฤกษ์เสรี รป.บ.
แถวท่ี 33 1352 นางสาว เพชรรัตน์ บุบผา รป.บ.
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แถวท่ี 33 1353 นางสาว เพ็ญนภา อินสิงห์ รป.บ.
แถวท่ี 33 1354 นางสาว เพ็ญพิชชา หมอยาดี รป.บ.
แถวท่ี 33 1355 นางสาว แพรวพราว ภูมิประเทศ รป.บ.

 - 1356 นาย ไพโรจน์     มีชูชีพ รป.บ.
แถวท่ี 33 1357 นางสาว ไพลิน  ไทยพิบูลย์ รป.บ.
แถวท่ี 33 1358 นางสาว ฟาริดา วันอารีย์ รป.บ.
แถวท่ี 33 1359 นางสาว ภณิดา ชัยโชค รป.บ.

 - 1360 นาย ภัทรชัย ราชกิจจา รป.บ.
 - 1361 นางสาว ภัทรพร พัทธ์เสนา รป.บ.

แถวท่ี 33 1362 นาย ภัทสพงษ์ อัยรา รป.บ.
 - 1363 นางสาว ภัสนันท์ ช่างสกุลทอง รป.บ.
 - 1364 นาย ภูวนาท ธุระธรรม รป.บ.

แถวท่ี 33 1365 นางสาว มนทกานติ  จารุฤทัยกานต์ รป.บ.
แถวท่ี 33 1366 นางสาว มนันญา สังข์สุวรรณ รป.บ.
แถวท่ี 33 1367 นางสาว มนัสนันท์ จ่ันบ่ารุง รป.บ.

 - 1368 นางสาว มนัสวี ฆ้องแก้ว รป.บ.
แถวท่ี 33 1369 นางสาว มะลิวัลย์ กุศลคุ้ม รป.บ.
แถวท่ี 33 1370 นางสาว มัฑนี ทองเป่ียม รป.บ.
แถวท่ี 33 1371 นางสาว มัลลิกา ร่ืนพรต รป.บ.
แถวท่ี 33 1372 ว่าท่ีร้อยตรี มารุต  ร่ืนเพ็ชร์ รป.บ.
แถวท่ี 33 1373 นางสาว มินตรา สีกอง รป.บ.
แถวท่ี 33 1374 นางสาว เมทินี ทรัพย์พืช รป.บ.
แถวท่ี 33 1375 นางสาว เมธิณี โพธ์ิดี รป.บ.
แถวท่ี 33 1376 นางสาว ยมลภร ฉวีจันทร์ รป.บ.
แถวท่ี 34 1377 นางสาว ยุวลี ฤกษ์บุญศรี รป.บ.
แถวท่ี 34 1378 นาย โยธิน  ยศตุ้ย รป.บ.

 - 1379 นาย รชา แสงหิงห้อย รป.บ.
แถวท่ี 34 1380 นางสาว รัชฎาภรณ์  โพธ์ิบ่าย รป.บ.
แถวท่ี 34 1381 นางสาว รัชดา ยิ มน้อย รป.บ.
แถวท่ี 34 1382 นางสาว รัชนก เปรมศิริ รป.บ.
แถวท่ี 34 1383 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง รัตติยากร อยู่กล่่า รป.บ.
แถวท่ี 34 1384 นางสาว รัศมี มีแก้ว รป.บ.
แถวท่ี 34 1385 นางสาว รุ่งนภา  โสภาพ รป.บ.

 - 1386 นาย เรวัตร์  มีสง่า รป.บ.
แถวท่ี 34 1387 นาย ฤทธ์ิพัฒน์ เอ่ียมสุเมธ รป.บ.
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 - 1388 นาย ลักษณ์ ศรีทอง รป.บ.
แถวท่ี 34 1389 นางสาว ลัดดา เกิดทรง รป.บ.
แถวท่ี 34 1390 นาย วรพล ทู้ไพเราะ รป.บ.
แถวท่ี 34 1391 นางสาว วรรณพร ร่มไทร รป.บ.
แถวท่ี 34 1392 นางสาว วรรณวิศา กรีเจ็ด รป.บ.
แถวท่ี 34 1393 นางสาว วรรณิสา สีเหลือง รป.บ.
แถวท่ี 34 1394 นาย วรวัฒน์ แร่นาค รป.บ.

 - 1395 สิบเอก วรัณญู บุญอุทิศ รป.บ.
แถวท่ี 34 1396 นางสาว วราภรณ์ กิจสินธุ รป.บ.
แถวท่ี 34 1397 นางสาว วรารัตน์ คองอินทร์ รป.บ.

 - 1398 นาย วรุตม์ ภู่ด่ารงค์ รป.บ.
 - 1399 นาย วัฒนา  สุพงษ์ รป.บ.

แถวท่ี 34 1400 นางสาว วารุณี จิตสวัสด์ิ รป.บ.
แถวท่ี 34 1401 นาย วิชัย ทองเหม รป.บ.
แถวท่ี 34 1402 นาย วิทยา พยุงแก้ว รป.บ.
แถวท่ี 34 1403 นางสาว วิมลรัตน์ ยิ มละมัย รป.บ.
แถวท่ี 34 1404 นางสาว วิสุดา ชุ่มเกษร รป.บ.

 - 1405 นาย วุฒิไกร  ฟองลม รป.บ.
 - 1406 นางสาว เวธกา เขียวปัญญา รป.บ.

แถวท่ี 34 1407 นาย ศตวรรษ คงแสงบุตร รป.บ.
แถวท่ี 34 1408 นางสาว ศยามล หาพรต รป.บ.
แถวท่ี 34 1409 สิบต่ารวจโท ศรัณย์ บุญรอด รป.บ.
แถวท่ี 34 1410 นาย ศราวุธ  เสือวงษ์ รป.บ.

 - 1411 นางสาว ศศิวิมล ธนะวัย รป.บ.
 - 1412 นาย ศักดิธัช กิจเจริญวงศ์ รป.บ.

แถวท่ี 34 1413 นางสาว ศิริพร คงเจริญพร รป.บ.
แถวท่ี 34 1414 นางสาว ศิริพร ห้องกระจก รป.บ.
แถวท่ี 34 1415 นางสาว ศิริลักษณ์ วารีรักษ์ รป.บ.
แถวท่ี 34 1416 นางสาว ศิริวรรณ มงคลแสง รป.บ.
แถวท่ี 34 1417 ว่าท่ีร้อยตรี ศิวกร การสมลาภ รป.บ.

 - 1418 นาย ศิวกร ทองมี รป.บ.
แถวท่ี 35 1419 นางสาว ศิวพร ชุ่มทรวง รป.บ.
แถวท่ี 35 1420 นาย ศุภกิจ  เอ่ียมวิจารณ์ รป.บ.
แถวท่ี 35 1421 นาย ศุภชัย ชอุ้มศรี รป.บ.
แถวท่ี 35 1422 นางสาว สงกรานต์ พูลเกษม รป.บ.
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 - 1423 นาย สธน สุทธิกุล รป.บ.
แถวท่ี 35 1424 นาย สนธยา แก้วประดิษฐ์ รป.บ.
แถวท่ี 35 1425 นางสาว สมฤทัย  สุขสมโภชน์ รป.บ.
แถวท่ี 35 1426 นาย สยมภู ภู่ระหงษ์ รป.บ.
แถวท่ี 35 1427 นาย สรภัส ไตรเหมาะ รป.บ.
แถวท่ี 35 1428 สิบเอก สรวิศ  กิจบ่าเรอ รป.บ.
แถวท่ี 35 1429 นางสาว สรัลรัตน์ สัญญะโภชน์ รป.บ.
แถวท่ี 35 1430 นางสาว สโรชา เจียมกิจสิริกุล รป.บ.
แถวท่ี 35 1431 นางสาว สลีตา คงภู รป.บ.

 - 1432 นางสาว สวรส ผลกาย รป.บ.
แถวท่ี 35 1433 นาย สหพัฒน์ เรืองนางรอง รป.บ.
แถวท่ี 35 1434 นางสาว สิทธิตา แจ้งตระกูล รป.บ.
แถวท่ี 35 1435 นางสาว สินิทรา เพ็ชรเลิศ รป.บ.
แถวท่ี 35 1436 นางสาว สิรินทรา  ธงแถว รป.บ.
แถวท่ี 35 1437 นางสาว สิริวิมล ชัยชนะ รป.บ.
แถวท่ี 35 1438 นางสาว สุกัญญา กิจสมุทร รป.บ.
แถวท่ี 35 1439 นางสาว สุกัญญา ชัยประภา รป.บ.
แถวท่ี 35 1440 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง สุกัญญา ชุบศรี รป.บ.

 - 1441 นางสาว สุจิตรา ป้อมลอย รป.บ.
แถวท่ี 35 1442 นางสาว สุจิตรา ปัชชาเขียว รป.บ.
แถวท่ี 35 1443 นางสาว สุชาดา แสงอ่วม รป.บ.
แถวท่ี 35 1444 นาย สุทธิชัย แก้วอ่อน รป.บ.
แถวท่ี 35 1445 นางสาว สุธาทิพย์ วงษ์สัมฤทธ์ิ รป.บ.
แถวท่ี 35 1446 นางสาว สุธาวัลย์ ใจม่ัน รป.บ.
แถวท่ี 35 1447 นางสาว สุธาสินี ตั งระเบียบ รป.บ.
แถวท่ี 35 1448 นาย สุธี นาคพนม รป.บ.
แถวท่ี 35 1449 นางสาว สุนิสา สิงหฬ รป.บ.
แถวท่ี 35 1450 นางสาว สุพัตรา ตรีเจตนา รป.บ.
แถวท่ี 35 1451 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง สุพัตรา ทรงเจริญ รป.บ.

 - 1452 นางสาว สุพิชา สบายจิตร รป.บ.
แถวท่ี 35 1453 นางสาว สุภาพร  สังข์บุญชู รป.บ.
แถวท่ี 35 1454 นางสาว สุภารัตน์ เปรมปรุงวิทย์ รป.บ.
แถวท่ี 35 1455 นางสาว สุภาวณี กิจเพ็ชรณี รป.บ.
แถวท่ี 35 1456 นาย สุรพล บัวบุศย์ รป.บ.

 - 1457 นาย สุระศักด์ิ ภาคโพธ์ิทอง รป.บ.
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 - 1458 นาย สุริยาวุธ  จริตพันธ์ รป.บ.
แถวท่ี 35 1459 นาย สุริศร์  จ่าปาทอง รป.บ.
แถวท่ี 35 1460 นางสาว สุลีวัลย์ แพ่งศรี รป.บ.
แถวท่ี 36 1461 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง สุวรรณาลักษณ์ วิงวอน รป.บ.
แถวท่ี 36 1462 นาย สุวัฒน์ มหาเทียน รป.บ.
แถวท่ี 36 1463 นางสาว เสาวลักษณ์ ลาพรหมมา รป.บ.
แถวท่ี 36 1464 นางสาว เสาวลักษณ์ เสมอหัตถ์ รป.บ.
แถวท่ี 36 1465 นางสาว หน่ึงฤทัย  สินประสิทธ์ิ รป.บ.

 - 1466 นาย อชิตพล กาหา รป.บ.
แถวท่ี 36 1467 นาย อดิสร บัวมี รป.บ.
แถวท่ี 36 1468 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง อธิตา เท่ียงทัศน์ รป.บ.
แถวท่ี 36 1469 นาย อธิวัฒน์ ยิ มนิล รป.บ.
แถวท่ี 36 1470 นางสาว อนัญญา ไกรธรรม รป.บ.
แถวท่ี 36 1471 ว่าท่ีร้อยตรี อนุสรณ์ พูลเพ่ิม รป.บ.

 - 1472 นางสาว อภิชญา เนียมมณี รป.บ.
 - 1473 นางสาว อภิญญา แก้วประสิทธ์ิ รป.บ.
 - 1474 นาย อภิศักด์ิ เชื อสาย รป.บ.
 - 1475 นางสาว อภิสรา ฮามพิทักษ์ รป.บ.
 - 1476 นาย อภิสิฎฐ์  กระแสสัตย์ รป.บ.
 - 1477 นาย อภิสิทธ์ิ สุทธิ รป.บ.

แถวท่ี 36 1478 นาย อมรเทพ  พรรณทรัพย์ รป.บ.
 - 1479 นางสาว อมรรัตน์ โควางกูร รป.บ.

แถวท่ี 36 1480 นางสาว อรทัย  สุขกิจ รป.บ.
แถวท่ี 36 1481 นางสาว อรวรรณ คล้ามสถิต รป.บ.
แถวท่ี 36 1482 นางสาว อรวิสา เกลี ยงเกลา รป.บ.
แถวท่ี 36 1483 นางสาว อรสา ฤทธ์ิมนตรี รป.บ.

 - 1484 นางสาว อรัญญา  ตามเพ่ิม รป.บ.
 - 1485 นาย อัครพล ชูนิล รป.บ.

แถวท่ี 36 1486 นางสาว อังกฤษ ปุณณะเวส รป.บ.
 - 1487 นางสาว อัจฉรา สุขีเกตุ รป.บ.

แถวท่ี 36 1488 นางสาว อัญญา สมสุวรรณ รป.บ.
แถวท่ี 36 1489 นาย อัศนัย แสงทับทิม รป.บ.

 - 1490 นาย อัศนี ดีเจริญ รป.บ.
 - 1491 นางสาว อัศมา  จันทร์เทศ รป.บ.
 - 1492 นาย อาทิตย์ อินทรไทยวงษ์ รป.บ.
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แถวท่ี 36 1493 นางสาว อารียา ธรรมรจน์ รป.บ.
 - 1494 นาย อ่าพล ทองระยับ รป.บ.

แถวท่ี 36 1495 นาย อิทธิพงศ์  พนมเสริฐ รป.บ.
 - 1496 นางสาว อินทิรา สมบูรณ์การ รป.บ.

แถวท่ี 36 1497 นางสาว อินทุรัตน์ ทองสุข รป.บ.
แถวท่ี 36 1498 นาย เอกธวัชร์ จริตซ่ือ รป.บ.
แถวท่ี 36 1499 นาย ฮารูนคาน  ปาลาเลย์ รป.บ.

ปริญญำศิลปกรรมศำสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
 - 1500 นาย สิทธิกิต นกเสวก ศป.บ.
 - 1501 นางสาว ปิยะมาศ ไตรพรม ศป.บ.
 - 1502 นางสาว สุธารส นาคอาจหาญ ศป.บ.
 - 1503 นางสาว กนกวรรณ ศรีเมือง ศป.บ.

แถวท่ี 37 1504 นางสาว เบญจรัตน์ ด่านสถาพร ศป.บ.
ปริญญำศิลปกรรมศำสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2

แถวท่ี 37 1505 นาย ก้องสกาย เทียนทอง ศป.บ.
แถวท่ี 37 1506 นาย นพรัช จิตต์ผ่องอ่าไพ ศป.บ.
แถวท่ี 37 1507 นางสาว อมิตา โสธนะ ศป.บ.

ปริญญำศิลปกรรมศำสตรบัณฑิต
แถวท่ี 37 1508 นางสาว กชกร สุดสาคร ศป.บ.

 - 1509 นางสาว กนกพร บัวสุวรรณ ศป.บ.
 - 1510 นาย กมลสฤษด์ิ  เรืองเกษม ศป.บ.

แถวท่ี 37 1511 นาย กฤตพัฒน์ สายแสงฉาย ศป.บ.
แถวท่ี 37 1512 นาย กฤษณะ ประทุมเกตุ ศป.บ.
แถวท่ี 37 1513 นาย กฤษดา  ฤทธิทรง ศป.บ.
แถวท่ี 37 1514 นาย กาญจน์ เรือนทองดี ศป.บ.
แถวท่ี 37 1515 นางสาว กุลธิดา แก้วแหวน ศป.บ.
แถวท่ี 37 1516 นางสาว ขวัญกมล หอมกระแจะ ศป.บ.
แถวท่ี 37 1517 นางสาว คณานิธ ประมวลภรณ์ ศป.บ.
แถวท่ี 37 1518 นาย คุณากร ฐานะทองดี ศป.บ.
แถวท่ี 37 1519 นาย คุณากร โพธ์ิแจ้ง ศป.บ.

 - 1520 นาย ฆนนาท กัมปนาทกนนธี ศป.บ.
 - 1521 นาย จรินทร์ พวงมาลา ศป.บ.
 - 1522 นาย จิรพงษ์ คันทรง ศป.บ.
 - 1523 นาย จิระวัฒน์     ค่าอยู่ ศป.บ.

แถวท่ี 37 1524 นาย จีรวัฒน์ เอียดเกลี ยง ศป.บ.
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แถวท่ี 37 1525 นางสาว จุฑามาศ ป้องกัน ศป.บ.
 - 1526 นาย เจนภพ พรหมจันทร์ ศป.บ.

แถวท่ี 37 1527 นาย เจษฎาร์ เรือนเงิน ศป.บ.
แถวท่ี 37 1528 นาย ชญากูร มงคลเมฆ ศป.บ.
แถวท่ี 37 1529 นาย ชนินทร ธารนาถ ศป.บ.

 - 1530 นางสาว ชลธิชา พากเพียร ศป.บ.
 - 1531 นาย ชลันธร กลีบโกมุท ศป.บ.

แถวท่ี 37 1532 นาย ชลิต  ภู่มาลี ศป.บ.
แถวท่ี 37 1533 นางสาว โชติกา งามประดับ ศป.บ.
แถวท่ี 37 1534 นางสาว โชติกา พฤฒิจุฑาพา ศป.บ.
แถวท่ี 37 1535 นาย ฐิตเมตต์ สิงธนู ศป.บ.

 - 1536 นาย ณชนก   ธรรมกิจ ศป.บ.
แถวท่ี 37 1537 นาย ณพนรรจ์ สุวรรณรูป ศป.บ.
แถวท่ี 37 1538 นางสาว ณัฐพร ดาทอง ศป.บ.
แถวท่ี 37 1539 นาย ณัฐพล  สุนทรพฤกษ์ ศป.บ.

 - 1540 นาย ณัฐพล ป่ายปาน ศป.บ.
แถวท่ี 37 1541 นางสาว ณัฐวรรณ ลอมไทสง ศป.บ.

 - 1542 นางสาว ตะวัน ศรีศิริ ศป.บ.
แถวท่ี 38 1543 นาย ทยาวัต สุขโก ศป.บ.
แถวท่ี 38 1544 นาย ทัศนันท์ เทียมเพ็ญ ศป.บ.

 - 1545 นาย ทินวัฒน์ ธรรมชนา ศป.บ.
แถวท่ี 38 1546 นางสาว ทิพย์วรรณ เติบโต ศป.บ.
แถวท่ี 38 1547 นาย ธนชาติ เชื อสวัสด์ิ ศป.บ.
แถวท่ี 38 1548 นาย ธรรมรัตน์ ดีพลา ศป.บ.
แถวท่ี 38 1549 นางสาว ธัญญารัตน์ อนันตทรัพย์ ศป.บ.

 - 1550 นางสาว ธิดาพร บุญหนุน ศป.บ.
 - 1551 นางสาว นนทนันท์ ทองแฉล้ม ศป.บ.
 - 1552 นาย นนทวัฒน์ พวงจ่าปา ศป.บ.

แถวท่ี 38 1553 นาย นพพร  พูนศิริ ศป.บ.
 - 1554 นาย นพรัตน์ ศรแก้ว ศป.บ.
 - 1555 นาย นภพล สุจันทรา ศป.บ.

แถวท่ี 38 1556 นาย นภาชัย งามสมมล ศป.บ.
แถวท่ี 38 1557 นาย นฤพล  มงคลกร่ิง ศป.บ.
แถวท่ี 38 1558 นางสาว นฤมล  พรงาม ศป.บ.
แถวท่ี 38 1559 นาย นวพล ขาวสะอาด ศป.บ.
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แถวท่ี 38 1560 นาย นัฐพล บุญสอาด ศป.บ.
แถวท่ี 38 1561 นาย นัทธกานต์ อินทร์เอม ศป.บ.
แถวท่ี 38 1562 นางสาว นันทนา มุมทอง ศป.บ.

 - 1563 นางสาว นันทรัตน์ ใจภักดี ศป.บ.
แถวท่ี 38 1564 นางสาว นาฏนารี จันทร์กระจ่าง ศป.บ.
แถวท่ี 38 1565 นางสาว นิรัตชา สงวนศักด์ิ ศป.บ.

 - 1566 นางสาว เบ็ญจมาภรณ์ เสนะวีระกุล ศป.บ.
แถวท่ี 38 1567 นาย ปฏิมา บุญทวีเวทย์ ศป.บ.

 - 1568 นางสาว ปฏิมากร เข็มทิศ ศป.บ.
แถวท่ี 38 1569 นางสาว ปภัสรา คุณเลิศ ศป.บ.

 - 1570 นาย ปรมินทร์ น้อยแสง ศป.บ.
 - 1571 นาย ปรเมนทร์ น้อยแสง ศป.บ.
 - 1572 นาย ปรีชา ดิษพันธ์ ศป.บ.

แถวท่ี 38 1573 นาย ปุริมปรัชญ์ แสวงบุญ ศป.บ.
 - 1574 นาย พงศกร ประเสริฐศรี ศป.บ.

แถวท่ี 38 1575 นาย พงศธร โมรา ศป.บ.
แถวท่ี 38 1576 นาย พงษ์ชัย สังข์เงิน ศป.บ.

 - 1577 นางสาว พรพิมน แสงสุริยะ ศป.บ.
แถวท่ี 38 1578 นางสาว พรไพลิน อัมพวานนท์ ศป.บ.
แถวท่ี 38 1579 นาย พฤษภา  รักตาศวิน ศป.บ.
แถวท่ี 38 1580 นาย พลพัฒน์ พรหมชนก ศป.บ.
แถวท่ี 38 1581 นางสาว พัชริญา รอดผัน ศป.บ.
แถวท่ี 38 1582 นางสาว พัดชา  รชตภาคิน ศป.บ.
แถวท่ี 38 1583 นาย พิภพ จรรยา ศป.บ.

 - 1584 นางสาว พิมพ์รัมภา เพียวสูงเนิน ศป.บ.
 - 1585 นางสาว ฟ้าใส เจริญจิตจินดา ศป.บ.
 - 1586 นาย ภานุพันธ์ จริตซ่ือ ศป.บ.
 - 1587 นาย ภานุวัฒน์ สุภะ ศป.บ.

แถวท่ี 39 1588 นางสาว มณฑลี เนียมทอง ศป.บ.
แถวท่ี 39 1589 นางสาว มันทนา บาลี ศป.บ.

 - 1590 นาย ยุทธนา โปร่งแสง ศป.บ.
 - 1591 นางสาว รวีวรรณ บูรณะจินดาพันธ์ ศป.บ.
 - 1592 นางสาว รสจรินทร์ จีนไม้ ศป.บ.

แถวท่ี 39 1593 นาย รังสิมันต์ เชิดชู ศป.บ.
แถวท่ี 39 1594 นางสาว รัชนีกร แก้วสุข ศป.บ.
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แถวท่ี 39 1595 นาย รัฐนันท์ ไวยธิรา ศป.บ.
แถวท่ี 39 1596 นางสาว รัตติรส ไวยพุฒ ศป.บ.
แถวท่ี 39 1597 นาย รุ่งคุณ  ศรีสุนา ศป.บ.

 - 1598 นาย รุ่งโรจน์ ธนวรรณาภรณ์ ศป.บ.
แถวท่ี 39 1599 นาย เรืองศิลป์ หินศิลา ศป.บ.

 - 1600 นางสาว ลักษิกา ไตรเพ่ิม ศป.บ.
 - 1601 นาย วชิรวิทย์ ข่าขา ศป.บ.
 - 1602 นางสาว วรดา แข็งขัน ศป.บ.
 - 1603 นาย ศรัณยู พ่ึงเพ็ชร ศป.บ.
 - 1604 นาย ศราวุธ ป่ินแช่ม ศป.บ.

แถวท่ี 39 1605 นาย ศิวกร  บุนนาค ศป.บ.
 - 1606 นาย ศุภกิจ  เภรีศัพย์ ศป.บ.
 - 1607 นาย ศุภชัย แสนคุณธรรม ศป.บ.

แถวท่ี 39 1608 นาย ศุภนัสเทพ ศรีสุนา ศป.บ.
แถวท่ี 39 1609 นาย สนธยา เจริญผล ศป.บ.
แถวท่ี 39 1610 นางสาว สมฤทัย สุทธลักษณ์ ศป.บ.
แถวท่ี 39 1611 นางสาว สิรินดา  สารีผล ศป.บ.

 - 1612 นาย สุภณัฐ การีรส ศป.บ.
แถวท่ี 39 1613 นาย สุภัทร ไหมทอง ศป.บ.
แถวท่ี 39 1614 นาย สุเมธ  แย้มสุวรรณ ศป.บ.

 - 1615 นาย หาญณรงค์ สมพงษ์ ศป.บ.
 - 1616 นาย องอาจ  พลอยประดับ ศป.บ.

แถวท่ี 39 1617 นาย อนนท์  สิงโหง ศป.บ.
 - 1618 นาย อนันตชัย บุญเรือง ศป.บ.
 - 1619 นาย อนุชา ขันธสอน ศป.บ.
 - 1620 นางสาว อนุสรา จันทรา ศป.บ.
 - 1621 นาย อภิวัฒน์ สังข์ทอง ศป.บ.

แถวท่ี 39 1622 นางสาว อมรรัตน์ สายะวงค์ ศป.บ.
แถวท่ี 39 1623 นางสาว อัญญรัตน์ ย่ิงยง ศป.บ.
แถวท่ี 39 1624 นางสาว อัศนี ส้มเช้า ศป.บ.

 - 1625 นางสาว อารียา กองจ่าปี ศป.บ.
 - 1626 นาย อ่าพล เชื อนิล ศป.บ.
 - 1627 นาย อิธิพงษ์ เอ่ียมส่าอางค์ ศป.บ.

แถวท่ี 39 1628 นางสาว อินท์ชลิตา เกียรติกุลวีรชิต ศป.บ.
ปริญญำศิลปศำสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
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 - 1629 นางสาว พิมพ์จันทร์ ควรพจน์ ศศ.บ.
 - 1630 นางสาว นัทธมน ชอบทางศิลป์ ศศ.บ.

แถวท่ี 40 1631 นางสาว นภัทรสร ห่อนาค ศศ.บ.
 - 1632 นาย ธนบดี ตะวันธรงค์ ศศ.บ.
 - 1633 นางสาว รสิกา เขียวมณี ศศ.บ.
 - 1634 นางสาว กรกมล หลาวเพ็ชร ศศ.บ.
 - 1635 นาย อัครพรรด์ิ  สุทธิ ศศ.บ.

แถวท่ี 40 1636 นางสาว จันทร์จิรา ส่าเร ศศ.บ.
 - 1637 นางสาว เอื องพร ตะวันแจ่มฟ้า ศศ.บ.

แถวท่ี 40 1638 นาย เช่ียวชาญ ทรัพย์สุริต ศศ.บ.
แถวท่ี 40 1639 นางสาว กัญญารัตน์ ฤกษ์ประสูตร์ ศศ.บ.
แถวท่ี 40 1640 นางสาว สุนิตา พาซอและ ศศ.บ.

 - 1641 นาย อัซนาวี รัมมะมุด ศศ.บ.
แถวท่ี 40 1642 นางสาว พิสชา โพธ์ิทอง ศศ.บ.
แถวท่ี 40 1643 นาย สุริยะ สามัญตระกูล ศศ.บ.

 - 1644 นางสาว อรวรรณ ธุระตา ศศ.บ.
แถวท่ี 40 1645 นางสาว ชลชนก เล้าอรุณ ศศ.บ.

 - 1646 นางสาว ศิริวรรณ โรจน์ตระกูล ศศ.บ.
แถวท่ี 40 1647 นางสาว ตรีเนตร คงสมกาย ศศ.บ.
แถวท่ี 40 1648 ว่าท่ีร้อยตรี ธวัชชัย ภูหลวง ศศ.บ.
แถวท่ี 40 1649 นางสาว ธัญรดา แช่มช้อย ศศ.บ.
แถวท่ี 40 1650 นางสาว วิมลัก แสนยานุภาพ ศศ.บ.
แถวท่ี 40 1651 นางสาว ปิยธิดา แววดี ศศ.บ.

 - 1652 นางสาว กิติยา หวะสุวรรณ ศศ.บ.
แถวท่ี 40 1653 นาย ธีรวัต เดชสุภา ศศ.บ.

 - 1654 นางสาว กนกวรรณ โพธิรังสกุล ศศ.บ.
แถวท่ี 40 1655 นางสาว ธารารัตน์ มะลิถอด ศศ.บ.

ปริญญำศิลปศำสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
แถวท่ี 40 1656 นางสาว จุฑาณัฐ ดีเลิศ ศศ.บ.

 - 1657 นางสาว ณัชชา ภู่จ่าปา ศศ.บ.
แถวท่ี 40 1658 นางสาว อรรชการักษ์ ไทยฉาย ศศ.บ.

 - 1659 นางสาว ชวลิตา  อ่าพันเรือง ศศ.บ.
 - 1660 นางสาว ปฏิมากรณ์ พรชัย ศศ.บ.
 - 1661 นาย นฤสรณ์ สัมมาสาร ศศ.บ.
 - 1662 นาย พัฒย์สเชษค์ พงษ์สถิตย์ ศศ.บ.
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 - 1663 นางสาว สายป่าน ภูมณี ศศ.บ.
แถวท่ี 40 1664 นางสาว สุภัสสร อินทอง ศศ.บ.
แถวท่ี 40 1665 นางสาว จันทกานต์ เพ็ญพิมพ์ ศศ.บ.
แถวท่ี 40 1666 นางสาว ปัทมวรรณ คงฉาย ศศ.บ.
แถวท่ี 40 1667 นางสาว คล้ายฝัน ศรีทรงเมือง ศศ.บ.

 - 1668 นางสาว ชุติกาญจน์ เลิศอรุณวัฒนา ศศ.บ.
แถวท่ี 40 1669 นาย ธนวัฒน์ ล่าเพ็ญ ศศ.บ.
แถวท่ี 40 1670 นางสาว ปลายฟ้า วัชราธรสุข ศศ.บ.

 - 1671 นาย ศิลา นาชะวี ศศ.บ.
แถวท่ี 41 1672 นางสาว ปัญญาพร พรโสภณ ศศ.บ.

 - 1673 นางสาว อรพรรณ มากสุวรรณ ศศ.บ.
แถวท่ี 41 1674 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง อรวรรณ พันธ์ุวงศ์ ศศ.บ.

 - 1675 นางสาว นูรฮาน บุญรอด ศศ.บ.
แถวท่ี 41 1676 นางสาว ศลิษา สงบวาจา ศศ.บ.

 - 1677 นางสาว พรรณวดี เกษร ศศ.บ.
 - 1678 นางสาว จิราภรณ์ แก้วกันหา ศศ.บ.
 - 1679 นางสาว สิรินยา ฤทธ์ิแดง ศศ.บ.

แถวท่ี 41 1680 นางสาว สุดารัตน์ พลีบัตร ศศ.บ.
 - 1681 นางสาว อมราวดี บ้านกรด ศศ.บ.
 - 1682 นางสาว นฤภร สวัสด์ิเมือง ศศ.บ.
 - 1683 นางสาว จิดาภา แกว่นธัญกิจ ศศ.บ.

แถวท่ี 41 1684 นางสาว นิภาวรรณ เอ่ียมสุเมธ ศศ.บ.
 - 1685 นาย เจษฎา ไมล์โพธ์ิ ศศ.บ.
 - 1686 นางสาว กมลรัตน์ เย็นจิตต์ ศศ.บ.
 - 1687 นาย ศุภโชค กลึงกลม ศศ.บ.

แถวท่ี 41 1688 นางสาว จิตสุภา เลิศวิลัย ศศ.บ.
แถวท่ี 41 1689 นางสาว รัชนี มังกร ศศ.บ.
แถวท่ี 41 1690 นางสาว สุธิชา ปานบัณฑิตย์ ศศ.บ.

 - 1691 นางสาว จรรยพร หากวี ศศ.บ.
แถวท่ี 41 1692 นางสาว น ่าเพชร มีลือการณ์ ศศ.บ.

 - 1693 นางสาว ธันยพร นกศิริ ศศ.บ.
แถวท่ี 41 1694 นาย นเรศ แก้วบังเกิด ศศ.บ.

 - 1695 นาย สิทธิพร ทรัพย์กล่ิน ศศ.บ.
 - 1696 นางสาว ศุภธิดา คงอ่อน ศศ.บ.
 - 1697 นางสาว รัตนาวดี พัชนี ศศ.บ.
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แถวท่ี 41 1698 นางสาว สุพรรณี อยู่เป็นแก้ว ศศ.บ.
 - 1699 นางสาว จันทิมา ศรีสุลัย ศศ.บ.

แถวท่ี 41 1700 นางสาว วันเพ็ญ เหมมาลา ศศ.บ.
 - 1701 นางสาว สโรชา ศรีเมือง ศศ.บ.
 - 1702 นางสาว สุจิตรา ศรีสุข ศศ.บ.

ปริญญำศิลปศำสตรบัณฑิต
 - 1703 นางสาว กชพร  ทองค่า ศศ.บ.
 - 1704 นางสาว กชพร สัญญเดช ศศ.บ.
 - 1705 นางสาว กนกพร หุ้มเเพร ศศ.บ.

แถวท่ี 41 1706 นางสาว กนิษฐา เเสงครุทธ์ ศศ.บ.
 - 1707 นางสาว กนิษฐา ศรีสาคร ศศ.บ.
 - 1708 นางสาว กมลฉัตร ลาภสอาดพร ศศ.บ.
 - 1709 นางสาว กมลชนก ค่าใสย์ ศศ.บ.

แถวท่ี 41 1710 นางสาว กมลชนก เพ็งคล้าย ศศ.บ.
 - 1711 นางสาว กมลรัตน์ ว่าบ้านพลับ ศศ.บ.

แถวท่ี 41 1712 นางสาว กมลวรรณ รุ่งแสง ศศ.บ.
 - 1713 นางสาว กรองกาญจน์  ธารีสวัสด์ิ ศศ.บ.
 - 1714 นาย กฤติน ลาภลือชา ศศ.บ.
 - 1715 นาย กฤษณเทพ  ราชวงศ์ ศศ.บ.
 - 1716 นางสาว กวินนา ไวยครุทธา ศศ.บ.
 - 1717 นางสาว กวิสรา มีสอาด ศศ.บ.
 - 1718 นาย กสานต์ิ ดวงกมล ศศ.บ.
 - 1719 นางสาว กัญญาณัฐ เฉลิมฤกษ์ ศศ.บ.
 - 1720 นางสาว กัญญารัตน์ จันทร์ยวง ศศ.บ.

แถวท่ี 42 1721 นางสาว กัญญารัตน์ พงษ์ภมร ศศ.บ.
แถวท่ี 42 1722 นางสาว กันนิกา สุธรรมมา ศศ.บ.
แถวท่ี 42 1723 นางสาว กัลยาณี แสงสว่าง ศศ.บ.

 - 1724 นางสาว กาญจนวรรณ เฟ่ืองอักษร ศศ.บ.
 - 1725 นางสาว กาญจนา มาตบรรจง ศศ.บ.
 - 1726 นางสาว กานดาวสี จิตรซ่ือ ศศ.บ.
 - 1727 นางสาว กานต์รวี  มีวุฒิสม ศศ.บ.

แถวท่ี 42 1728 นาย กิตติคุณ บุญครุฑ ศศ.บ.
 - 1729 นาย กิตติพงศ์  บุญประเสริฐ ศศ.บ.
 - 1730 นาย กิตติศักด์ิ บุญเปรม ศศ.บ.

แถวท่ี 42 1731 นางสาว กุลสตรี สุรัตน์ ศศ.บ.
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แถวท่ี 42 1732 นางสาว เกวลิน จริตศรี ศศ.บ.
 - 1733 นางสาว เกศินี ทิศกุลสว่าง ศศ.บ.

แถวท่ี 42 1734 นางสาว เกษร ฉุยทองดี ศศ.บ.
แถวท่ี 42 1735 นางสาว เกษราภรณ์ สุขแสน ศศ.บ.
แถวท่ี 42 1736 นางสาว เกสรี เขียวหวาน ศศ.บ.

 - 1737 นาย เกียรติศักด์ิ พูลมี ศศ.บ.
แถวท่ี 42 1738 นางสาว ขนิษฐา พฤกษอาภรณ์ ศศ.บ.
แถวท่ี 42 1739 นางสาว ขวัญใจ อ่อนละมูล ศศ.บ.

 - 1740 นางสาว ขษมา สุริยนต์ ศศ.บ.
แถวท่ี 42 1741 นางสาว คชาภรณ์ นิยมจิตร์ ศศ.บ.
แถวท่ี 42 1742 นาย คเณศ ระลอกแก้ว ศศ.บ.
แถวท่ี 42 1743 นางสาว จงรักษ์ ยุทธนา ศศ.บ.
แถวท่ี 42 1744 นางสาว จณิสตา หมวดศรี ศศ.บ.

 - 1745 นางสาว จริยาพร สโมสร ศศ.บ.
แถวท่ี 42 1746 นางสาว จันจิรา แก้วสวัสด์ิ ศศ.บ.
แถวท่ี 42 1747 นางสาว จันทร์พิมล ขรสิงห์ ศศ.บ.

 - 1748 นาย จาตุรนต์  เน่ืองพืช ศศ.บ.
 - 1749 นางสาว จิตติมาพร     เสือจ่าศิล ศศ.บ.

แถวท่ี 42 1750 นางสาว จินตนา  สุดแสน ศศ.บ.
 - 1751 นาย จิรศาสตร์ เจียมมี ศศ.บ.
 - 1752 นางสาว จิรัชยา ธรรมโอรส ศศ.บ.

แถวท่ี 42 1753 นางสาว จิรัฐติกาล แสงสุริยะ ศศ.บ.
แถวท่ี 42 1754 นางสาว จิราวรรณ โพธิสาวัง ศศ.บ.
แถวท่ี 43 1755 นางสาว จีรนันท์ ดวงดี ศศ.บ.
แถวท่ี 43 1756 นางสาว จีรวรรณ ศุกรก่าเหนิด ศศ.บ.
แถวท่ี 43 1757 นางสาว จุฑาภรณ์ สนสังข์ ศศ.บ.
แถวท่ี 43 1758 นางสาว จุฑามาศ  คุณประเสริฐ ศศ.บ.

 - 1759 นางสาว จุฑามาศ ทาเหล็ก ศศ.บ.
แถวท่ี 43 1760 นางสาว จุฑามาศ โพธิสาวัง ศศ.บ.
แถวท่ี 43 1761 นางสาว จุฑามาศ แม้นทอง ศศ.บ.
แถวท่ี 43 1762 นางสาว จุฑารัตน์ ผ่านอ้น ศศ.บ.
แถวท่ี 43 1763 นางสาว จุฑารัตน์ แสนลูกทอง ศศ.บ.
แถวท่ี 43 1764 นางสาว จุไรรัตน์ อ้อสุวรรณ ศศ.บ.

 - 1765 นางสาว เจนจิรา ยุภาพิน ศศ.บ.
แถวท่ี 43 1766 นางสาว เจนจิรา อู่ไทย ศศ.บ.
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 - 1767 นาย ชนาธิป อรุณรัตน์ ศศ.บ.
 - 1768 นางสาว ชนาพรรณ คงสมนึก ศศ.บ.

แถวท่ี 43 1769 นางสาว ชนิตา คงประโยชน์ ศศ.บ.
 - 1770 นางสาว ชนินาช กล่่าจันทร์ ศศ.บ.
 - 1771 นางสาว ชมภู  ดิษดี ศศ.บ.

แถวท่ี 43 1772 นางสาว ชลดา สิทธิโชค ศศ.บ.
แถวท่ี 43 1773 นางสาว ชลธิชา ค่าโพธ์ิ ศศ.บ.

 - 1774 นาย ชลรัตน์ พุกพญา ศศ.บ.
แถวท่ี 43 1775 นาย ชัยฤทธ์ิ ด่าเนินงาม ศศ.บ.

 - 1776 นาย ชาคริต คชวงษ์ ศศ.บ.
แถวท่ี 43 1777 นาย ชาคริต แสงอรุณ ศศ.บ.

 - 1778 นางสาว ชิดหทัย ทิพรัตน์ ศศ.บ.
แถวท่ี 43 1779 นางสาว ชุติภัค โลกสถาพร ศศ.บ.
แถวท่ี 43 1780 นางสาว ชุติมา มานะวิโรจน์ ศศ.บ.
แถวท่ี 43 1781 นางสาว ชุติมา สุดแสวง ศศ.บ.
แถวท่ี 43 1782 นางสาว ชุติยา มหานิยม ศศ.บ.
แถวท่ี 43 1783 นางสาว ญาดา ณ บางทราย ศศ.บ.
แถวท่ี 43 1784 นางสาว ญาดา พงษ์แตง ศศ.บ.

 - 1785 นางสาว ญาสินี ภู่สวรรค์ ศศ.บ.
 - 1786 นาย ฐิติพงค์ ศรีวิศาลภพ ศศ.บ.

แถวท่ี 43 1787 นางสาว ฐิติมา สุขสละ ศศ.บ.
 - 1788 นางสาว ฐิติมา โสภา ศศ.บ.

แถวท่ี 43 1789 นางสาว ฐิติยา  จิตใจกล้า ศศ.บ.
 - 1790 นางสาว ฐิติรัตน์ อุ้ยหา ศศ.บ.
 - 1791 นาย ณกุล อารีรักษ์ ศศ.บ.

แถวท่ี 43 1792 นางสาว ณรรฐวรรณ ทรัพย์ปราชญ์ ศศ.บ.
แถวท่ี 43 1793 นางสาว ณัชชา ธรรมประสม ศศ.บ.
แถวท่ี 43 1794 นาย ณัชพล พรรณสวัสด์ิ ศศ.บ.
แถวท่ี 43 1795 นางสาว ณัฏฐวี เบ็ญจวรณ์ ศศ.บ.

 - 1796 นางสาว ณัฐกมล แตงใบ ศศ.บ.
 - 1797 นาย ณัฐกิตต์ิ ไตรย์พืชน์ ศศ.บ.
 - 1798 นางสาว ณัฐกุล แจ้งบุรี ศศ.บ.
 - 1799 นาย ณัฐชนน บุญเลิศ ศศ.บ.
 - 1800 นางสาว ณัฐชา รักทรัพย์ ศศ.บ.
 - 1801 นางสาว ณัฐชา เหล่าพิชญวัฒน์ ศศ.บ.
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แถวท่ี 44 1802 นาย ณัฐดนัย แดงงาม ศศ.บ.
 - 1803 นางสาว ณัฐธิดา บุญเอื อ ศศ.บ.

แถวท่ี 44 1804 นางสาว ณัฐธิดา พรมเวียง ศศ.บ.
แถวท่ี 44 1805 นางสาว ณัฐนรี เอกวินัย ศศ.บ.

 - 1806 นางสาว ณัฐนันท์ ยุกินะ คะมะฮะระ ศศ.บ.
แถวท่ี 44 1807 ว่าท่ีร้อยตรี ณัฐพงษ์ ฉิมมา ศศ.บ.

 - 1808 นาย ณัฐพงษ์ มณีข่า ศศ.บ.
 - 1809 นางสาว ณัฐพร  ชารีจูม ศศ.บ.
 - 1810 นางสาว ณัฐพร  เดชฤดี ศศ.บ.
 - 1811 นาย ณัฐพล  น้อยเอ่ียม ศศ.บ.
 - 1812 นาย ณัฐภูมิ สุวรักษ์ ศศ.บ.
 - 1813 นางสาว ณัฐมล มิสยาม ศศ.บ.
 - 1814 นางสาว ณัฐรดี ศรีผดุง ศศ.บ.

แถวท่ี 44 1815 นางสาว ณัฐรินฑา คชวงศ์ ศศ.บ.
 - 1816 นางสาว ณัฐวรรณ เจริญวงค์ ศศ.บ.
 - 1817 นาย ณัฐวุฒิ บุญตั ง ศศ.บ.
 - 1818 นางสาว ณัฐศิมาภรณ์ เฉลิมประเทศ ศศ.บ.
 - 1819 นาย ณัทคณินท์พงศ์ วีรวรรณ ศศ.บ.

แถวท่ี 44 1820 นางสาว ณาตยา มงคลเมฆ ศศ.บ.
แถวท่ี 44 1821 นางสาว ณิชกุล แก้วเจริญ ศศ.บ.
แถวท่ี 44 1822 นางสาว ดนุนุช มงคลเอ่ียม ศศ.บ.

 - 1823 นางสาว ดลยา ฮานาฟี ศศ.บ.
แถวท่ี 44 1824 นางสาว ดวงมณี จ่าปี ศศ.บ.

 - 1825 นางสาว ดวงหทัย จบศรี ศศ.บ.
แถวท่ี 44 1826 นางสาว ดารัตน์ กองกมล ศศ.บ.
แถวท่ี 44 1827 นางสาว ตติยาพร ฉิมเกื อ ศศ.บ.
แถวท่ี 44 1828 นาย ตราชาติ หาญธนัชเดชาภัทร ศศ.บ.
แถวท่ี 44 1829 นางสาว ตรีรัตน์ พลภักดี ศศ.บ.
แถวท่ี 44 1830 นางสาว ตรึงตา ซารีมี ศศ.บ.

 - 1831 นาย ตะวัน  ขันทนิตย์ ศศ.บ.
 - 1832 นาย ทนุ เกิดเรณู ศศ.บ.
 - 1833 นาย ทนุชูพงษ์ วิชิตพงษ์ ศศ.บ.
 - 1834 นาย ทนุวงค์ แซ่ย่าง ศศ.บ.

แถวท่ี 44 1835 นาย ทรงพล ขันธวิธิ ศศ.บ.
แถวท่ี 44 1836 นาย ทวิพัฒน์ คล้ายย่ิง ศศ.บ.
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 - 1837 นาย ทศพล ศรีเเสงอ่อน ศศ.บ.
 - 1838 นางสาว ทับทิม ยอดมีกล่ิน ศศ.บ.
 - 1839 นางสาว ทิฆัมพร เย่ียงเสือ ศศ.บ.
 - 1840 นางสาว ทิพสุคนธ์ การเพชร ศศ.บ.

แถวท่ี 45 1841 นางสาว ทิพากร ตรีคณา ศศ.บ.
แถวท่ี 45 1842 นาย ทิวากร ฤทธินาค ศศ.บ.

 - 1843 นาย เทศกรานต์ คร่่ากระโทก ศศ.บ.
 - 1844 นางสาว ธนฉัตร พลจันทึก ศศ.บ.
 - 1845 นาย ธนพงษ์ พันธ์แสง ศศ.บ.
 - 1846 นางสาว ธนพร รัตนวรรณ ศศ.บ.

แถวท่ี 45 1847 นางสาว ธนพรรณ ผ่ึงผาย ศศ.บ.
แถวท่ี 45 1848 นาย ธนพล  ศรีผดุง ศศ.บ.
แถวท่ี 45 1849 นาย ธนรัชต์ นพคุณ ศศ.บ.
แถวท่ี 45 1850 ว่าท่ีร้อยตรี ธนวัฒน์ เลาะวิถี ศศ.บ.
แถวท่ี 45 1851 นาย ธนเสฏฐ์  เรืองวงษ์งาม ศศ.บ.
แถวท่ี 45 1852 นาย ธนะวิทย์  ข่าเลิศ ศศ.บ.

 - 1853 นางสาว ธนัชชา ทวีเกิด ศศ.บ.
แถวท่ี 45 1854 นางสาว ธนัญญา ไชยคุณ ศศ.บ.
แถวท่ี 45 1855 นางสาว ธนัฎดา บุญครอบ ศศ.บ.
แถวท่ี 45 1856 นางสาว ธนาพร วงศ์เฉลิม ศศ.บ.
แถวท่ี 45 1857 นางสาว ธนาภรณ์ เรืองเดช ศศ.บ.
แถวท่ี 45 1858 นาย ธนารักษ์ จันทร์พลงาม ศศ.บ.

 - 1859 นางสาว ธนิชา สุนิธิ ศศ.บ.
แถวท่ี 45 1860 นางสาว ธมลวรรณ บัวพก ศศ.บ.

 - 1861 นาย ธรรมชาติ จูฑะพันธ์ุ ศศ.บ.
แถวท่ี 45 1862 นาย ธรรมนูญ  จันทรานนท์ ศศ.บ.

 - 1863 นาย ธรรมรัตน์  ทรงม่วง ศศ.บ.
 - 1864 นางสาว ธรรมสรณ์  วงษ์ศานนท์ ศศ.บ.
 - 1865 นางสาว ธัญญรัตน์ สุขมา ศศ.บ.
 - 1866 นางสาว ธัญญลักษณ์ พัฒนะ ศศ.บ.
 - 1867 นางสาว ธัญพิชชา สาฤทธี ศศ.บ.

แถวท่ี 45 1868 นางสาว ธัญรักษ์ ช่อดอก ศศ.บ.
แถวท่ี 45 1869 นาย ธ่ารงกุล ธิสามี ศศ.บ.

 - 1870 นางสาว ธิดา สุขอินโท ศศ.บ.
แถวท่ี 45 1871 นางสาว ธิติรัตน์ หวังดี ศศ.บ.
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แถวท่ี 45 1872 นางสาว ธิราพร มีสา ศศ.บ.
แถวท่ี 45 1873 นาย ธีรพงศ์ เจริญสุข ศศ.บ.
แถวท่ี 45 1874 นาย ธีรพล  ต้นวาจา ศศ.บ.

 - 1875 นาย ธีรพล  เลิศสุภาผล ศศ.บ.
 - 1876 นาย ธีรพัฒน์ จันทร์วิชิต ศศ.บ.

แถวท่ี 45 1877 นาย ธีรวัฒน์ สาลีผล ศศ.บ.
แถวท่ี 45 1878 นาย ธีระพงศ์  ยอดชมญาณ ศศ.บ.

 - 1879 นางสาว ธีราพร แป้งนวล ศศ.บ.
 - 1880 นาย นกยูง วรวิริยา ศศ.บ.

แถวท่ี 46 1881 นางสาว นภัสสร ถุงสุวรรณ ศศ.บ.
แถวท่ี 46 1882 นางสาว นภาพร ไวยรูปี ศศ.บ.

 - 1883 นางสาว นราเกตน์ จันทร์ระวัง ศศ.บ.
 - 1884 นางสาว นฤมล คันธรักษ์ ศศ.บ.
 - 1885 นางสาว นวรัตน์ คงคุ้ม ศศ.บ.

แถวท่ี 46 1886 นางสาว นัฐฐาพร  ภากะสัย ศศ.บ.
 - 1887 นางสาว นันทกานต์ หัสฎางกูล ศศ.บ.
 - 1888 นางสาว นันทวดี นุชพลอินทร์ ศศ.บ.

แถวท่ี 46 1889 นางสาว นันทิดา บุญช่ืน ศศ.บ.
 - 1890 นางสาว นันทินี เรืองปราชญ์ ศศ.บ.
 - 1891 นางสาว นันธพร ฝังเงิน ศศ.บ.

แถวท่ี 46 1892 นางสาว นาฏนภางค์ ภาคีรุณ ศศ.บ.
แถวท่ี 46 1893 นางสาว นาราภัทร ธรรมฐิติ ศศ.บ.
แถวท่ี 46 1894 นางสาว น ่าฝน รักซ้อน ศศ.บ.
แถวท่ี 46 1895 นางสาว น ่าเพชร หอมร่ืน ศศ.บ.
แถวท่ี 46 1896 นางสาว นิตยากร ลาภเชตฐา ศศ.บ.

 - 1897 นาย นิธิกร ป้อมเงิน ศศ.บ.
แถวท่ี 46 1898 นางสาว นิรุชา ไชยมงคล ศศ.บ.

 - 1899 นางสาว นิโลบล เจนเขา ศศ.บ.
แถวท่ี 46 1900 นางสาว นิสา กาญจนะสมบัติ ศศ.บ.
แถวท่ี 46 1901 นางสาว นุชรี บัณฑิโต ศศ.บ.
แถวท่ี 46 1902 นาย นุมินทร์ ค่าพันธ์ุ ศศ.บ.
แถวท่ี 46 1903 นางสาว นู้รอีน ฤทธ์ิเดช ศศ.บ.
แถวท่ี 46 1904 นางสาว เนตรทราย สุขสุศรี ศศ.บ.

 - 1905 นาย บพิตร พวงย่ีโถ ศศ.บ.
 - 1906 นาย บวร ปานด่า ศศ.บ.
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แถวท่ี 46 1907 นางสาว บังอร นาคกุญชร ศศ.บ.
 - 1908 นางสาว บุญญาภา สุนารักษ์ ศศ.บ.
 - 1909 นาย บุญมี  วิบูลย์ ศศ.บ.

แถวท่ี 46 1910 นางสาว บุษกร โพธ์ิพันธ์ุ ศศ.บ.
 - 1911 นางสาว เบญจรงค์ ป่ินปี ศศ.บ.
 - 1912 นางสาว เบญจวรรณ ทองกษัตริย์ ศศ.บ.
 - 1913 นางสาว เบญจวรรณ ทองน้อยย่ิง ศศ.บ.

แถวท่ี 46 1914 นางสาว เบญจวรรณ์ รักอ่อน ศศ.บ.
แถวท่ี 46 1915 นางสาว ปฏิญญา มาตรวิจิตร ศศ.บ.

 - 1916 นาย ปฐมฤกษ์  พยัควงษ์ ศศ.บ.
 - 1917 นางสาว ปณิชา วิชิตกฤติธร ศศ.บ.
 - 1918 นาย ปณิธาน รักษมณี ศศ.บ.
 - 1919 นางสาว ปตินญา เอ่ียมน้อย ศศ.บ.

แถวท่ี 46 1920 นางสาว ปนัสยา เป่ียมชั น ศศ.บ.
แถวท่ี 46 1921 นางสาว ปนัสยา วาจาจริง ศศ.บ.

 - 1922 นางสาว ปภัสสร อภิเลปน์ ศศ.บ.
 - 1923 นางสาว ปภาวี บุณยานันต์ ศศ.บ.
 - 1924 นางสาว ประภาพร อินศวร ศศ.บ.
 - 1925 นาย ประสิทธิศักด์ิ คมใน ศศ.บ.
 - 1926 นาย ปรัชญานันท์ เกื อหนุน ศศ.บ.
 - 1927 นางสาว ปริญญา เอ่ียมน้อย ศศ.บ.
 - 1928 นางสาว ปริญญาภรณ์ เพชรกล้า ศศ.บ.
 - 1929 นาย ปัญจพร หล่อสุวรรณ์ ศศ.บ.

แถวท่ี 47 1930 นางสาว ปัญฑารีย์ สายทอง ศศ.บ.
แถวท่ี 47 1931 นางสาว ปัณณพร พวงทอง ศศ.บ.
แถวท่ี 47 1932 นางสาว ปัทมา โพธ์ิจ่าศีล ศศ.บ.

 - 1933 นางสาว ปัทมาวดี แซ่โง้ว ศศ.บ.
แถวท่ี 47 1934 นางสาว ปาระวี หาญโงน ศศ.บ.
แถวท่ี 47 1935 นางสาว ปาลิตา ทรงวินัย ศศ.บ.

 - 1936 นางสาว ป่ินสุดา พรมตะพาน ศศ.บ.
 - 1937 นางสาว ปิยมาศ ควรถนอม ศศ.บ.
 - 1938 นาย ปิยะณัฐ สุขนพกิจ ศศ.บ.

แถวท่ี 47 1939 นางสาว ปิยะนุช พลีนุช ศศ.บ.
แถวท่ี 47 1940 นางสาว ปิยะมาส ผึ งแก้ว ศศ.บ.

 - 1941 นาย พงษ์สุรัตน์ ภิรมย์ธรรม ศศ.บ.
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แถวท่ี 47 1942 นาย พชร  ทองสาริเจริญ ศศ.บ.
 - 1943 นาย พนม แป้นทองค่า ศศ.บ.
 - 1944 นางสาว พนัดดา วงษ์ส่าเภา ศศ.บ.

แถวท่ี 47 1945 นางสาว พรจรัส คงส่าเร็จ ศศ.บ.
แถวท่ี 47 1946 นางสาว พรทิพย์ หรุ่นบุญลือ ศศ.บ.

 - 1947 นางสาว พรธวัล พวงทอง ศศ.บ.
 - 1948 นางสาว พรนภา ใจกล้า ศศ.บ.
 - 1949 นางสาว พรนัชชา คงดีเพียร ศศ.บ.
 - 1950 นางสาว พรพรรณ นาเมือง ศศ.บ.

แถวท่ี 47 1951 นางสาว พรพรรณ สุรัตน์ ศศ.บ.
 - 1952 นางสาว พรรณธิการ์ ฟองอ่อน ศศ.บ.
 - 1953 นางสาว พรรณนภา สัตบุษ ศศ.บ.
 - 1954 นางสาว พรรณวิไล กิจทวีพานิชย์ ศศ.บ.
 - 1955 นาย พรรษา   ชูแสง ศศ.บ.

แถวท่ี 47 1956 นางสาว พรวิษานาจ  เชียงเงิน ศศ.บ.
แถวท่ี 47 1957 นางสาว พรศิรินทร์ บุญคุ่ย ศศ.บ.
แถวท่ี 47 1958 นาย พรอิศรา  เทียนบูชา ศศ.บ.

 - 1959 นาย พลพล หนูทอง ศศ.บ.
 - 1960 นางสาว พะยอม เสาแก้ว ศศ.บ.
 - 1961 นางสาว พัชราภรณ์  ทองใบ ศศ.บ.
 - 1962 นางสาว พิชชาพร เดือนสุกแสง ศศ.บ.

แถวท่ี 47 1963 นางสาว พิชชาภา ชัยประภา ศศ.บ.
 - 1964 นางสาว พิชญาพร ขันธนิล ศศ.บ.
 - 1965 นางสาว พิชญาภา ชุติพิมลกุล ศศ.บ.

แถวท่ี 47 1966 นาย พิทยา ช่านาญไพร ศศ.บ.
 - 1967 นาย พิทักษ์เสริม เฉลิมจักร ศศ.บ.
 - 1968 นางสาว พินัฐชญา ธีรชัย ศศ.บ.
 - 1969 นางสาว พิมชนก ศรีบุญชู ศศ.บ.

แถวท่ี 48 1970 นางสาว พิมพ์ประไพ สุขโชค ศศ.บ.
 - 1971 นาย พีรวุฒิ  เจียมฉวี ศศ.บ.
 - 1972 นางสาว เพชรรุ้ง  พรรณวิเชียร ศศ.บ.
 - 1973 นางสาว เพ็ญนภา คมนัย ศศ.บ.
 - 1974 นางสาว เพ็ญนภา รอดวีระ ศศ.บ.

แถวท่ี 48 1975 นางสาว เพ็ญประภา ข่าเลิศ ศศ.บ.
 - 1976 นางสาว เพ็ญลักษณ์ ทองศรี ศศ.บ.
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แถวท่ี 48 1977 นางสาว เพ็ญศิริ สิงห์ช่านาญ ศศ.บ.
 - 1978 นางสาว แพรพลอย ดรค่า ศศ.บ.
 - 1979 นางสาว แพรวนภา กองเเก้ว ศศ.บ.
 - 1980 นางสาว แพรวพรรณ สมบุญ ศศ.บ.

แถวท่ี 48 1981 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง ฟ้าแสงจันทร์ งามข่า ศศ.บ.
 - 1982 นางสาว ฟุลลา เลาะฟอ ศศ.บ.
 - 1983 นางสาว ภัคจิรา วงษ์ประเสริฐ ศศ.บ.
 - 1984 นางสาว ภัทรสุดา บุญประเทือง ศศ.บ.
 - 1985 นางสาว ภันนิภา ไวยบุญญา ศศ.บ.
 - 1986 นาย ภากร อยู่ชมวงษ์ ศศ.บ.
 - 1987 นาย ภาณุพงศ์ สวนอุดม ศศ.บ.

แถวท่ี 48 1988 นาย ภาณุพันธ์ สกุลพันธ์ุ ศศ.บ.
 - 1989 นาย ภูเบศ เมืองยม ศศ.บ.
 - 1990 นาย ภูมิรวิชญ์ รุ่งกิจสุรสีห์ ศศ.บ.
 - 1991 นาย ภูษิต บุญฤทธ์ิ ศศ.บ.
 - 1992 นางสาว มณทิตา ไตรพรหม ศศ.บ.
 - 1993 นาง มณีศร  อินทรักษาทรัพย์ ศศ.บ.

แถวท่ี 48 1994 นางสาว มะปราง เกตุสุนทร ศศ.บ.
 - 1995 นางสาว มัญชุพร พ่านัก ศศ.บ.
 - 1996 นางสาว มุนา เรวรรณ์ ศศ.บ.
 - 1997 นางสาว มุสิตาพร นนธิจันทร์ ศศ.บ.

แถวท่ี 48 1998 นาย ไมตรี มีทอง ศศ.บ.
แถวท่ี 48 1999 นางสาว ยุพิน ขันธรักษ์ ศศ.บ.

 - 2000 นางสาว รจนา แช่มข่า ศศ.บ.
แถวท่ี 48 2001 นางสาว รวิสรา งามทรง ศศ.บ.
แถวท่ี 48 2002 นางสาว รสสุคนธ์ อยู่เจริญ ศศ.บ.

 - 2003 นาย รอยี สุรัตน์ ศศ.บ.
 - 2004 นางสาว ระวี  กิจพยัคฆ์ ศศ.บ.
 - 2005 นางสาว รักษ์สุนา เสียงเลิศ ศศ.บ.

แถวท่ี 48 2006 นางสาว รักษิณา  พุ่มจ่าปา ศศ.บ.
 - 2007 นาย รัชตะ บุญเอื อ ศศ.บ.
 - 2008 นางสาว รัชนีกร ก่าลังเก่ง ศศ.บ.
 - 2009 นางสาว รัชนีกร เพ็ชรศรี ศศ.บ.
 - 2010 นางสาว รัชยากร ชาวยศ ศศ.บ.

แถวท่ี 49 2011 นาย รัฐกร  ม่ันครุฑ ศศ.บ.
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 - 2012 นางสาว รัตตวัลย์ พ่ึงเมือง ศศ.บ.
แถวท่ี 49 2013 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง รัตติกาล อ่อนส่าลี ศศ.บ.

 - 2014 นาย รัตนชัย สุกสาย ศศ.บ.
 - 2015 นาย รัตนพล สัญญะพล ศศ.บ.

แถวท่ี 49 2016 นางสาว รัตนา ขันมณี ศศ.บ.
แถวท่ี 49 2017 นางสาว รัตนาพร ขันติวงษ์ ศศ.บ.
แถวท่ี 49 2018 นางสาว รัตนาภรณ์ พวงสาหร่าย ศศ.บ.
แถวท่ี 49 2019 นางสาว รัตนาภรณ์ โสภาพ ศศ.บ.
แถวท่ี 49 2020 นางสาว รัมณียา ไทยหล่อ ศศ.บ.

 - 2021 นาย ราชัน ม่วงเงิน ศศ.บ.
แถวท่ี 49 2022 นางสาว รุ่งทิวา สุขขีไวย์ ศศ.บ.
แถวท่ี 49 2023 นางสาว รุ่งฟ้า อ่อนพันธ์ ศศ.บ.
แถวท่ี 49 2024 นางสาว รุ่งระวี ภิษุณี ศศ.บ.
แถวท่ี 49 2025 นางสาว รุ่งรัตน์ เพ็งเคลือบ ศศ.บ.

 - 2026 นางสาว รุจิรา ปานดี ศศ.บ.
 - 2027 นาย โรจน์ชัย  ศศิวิมลรัตน์ ศศ.บ.
 - 2028 นางสาว ฤทัยชนก ผ่านศึกสมรชัย ศศ.บ.

แถวท่ี 49 2029 นางสาว ลลิตา  สิทธิพูล ศศ.บ.
 - 2030 นางสาว ลลิตา จันทวี ศศ.บ.

แถวท่ี 49 2031 นาย วงศกร มาเยอะ ศศ.บ.
แถวท่ี 49 2032 นาย วงศกร มารอด ศศ.บ.
แถวท่ี 49 2033 นางสาว วงษ์พรรณ อรรคบุตร ศศ.บ.

 - 2034 นางสาว วนิดา ยอดเนียม ศศ.บ.
 - 2035 นาย วรโชติ รัมมะภาพ ศศ.บ.
 - 2036 นางสาว วรญา อินทรช่ืน ศศ.บ.
 - 2037 นางสาว วรดา หวังผล ศศ.บ.

แถวท่ี 49 2038 นางสาว วรทัย ค่าสระ ศศ.บ.
 - 2039 นางสาว วรรณพร ขันทโคครัย ศศ.บ.

แถวท่ี 49 2040 นางสาว วรรณภา บุญมีมา ศศ.บ.
 - 2041 สิบตรีหญิง วรรณิสา จันทร์พิสาร ศศ.บ.
 - 2042 นางสาว วรรวิภา ขันธสร ศศ.บ.
 - 2043 นางสาว วรรวิสา ขันธสร ศศ.บ.

แถวท่ี 49 2044 นางสาว วรรวิสา มาลากรรณ์ ศศ.บ.
 - 2045 นางสาว วรวรรณ บุญเลิศ ศศ.บ.
 - 2046 นาย วรวิทย์ พืชนะ ศศ.บ.
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 - 2047 นางสาว วรัญญา ข้องเก่ียวพันธ์ุ ศศ.บ.
 - 2048 นางสาว วราภรณ์  กิจวารี ศศ.บ.

แถวท่ี 49 2049 นางสาว วราภรณ์ ทรัพย์โสม ศศ.บ.
 - 2050 นางสาว วริยา ถาวรเกษตร ศศ.บ.
 - 2051 นาย วรุตม์ รามบุตร ศศ.บ.
 - 2052 นางสาว วลัยพร ผ่ึงผาย ศศ.บ.

แถวท่ี 50 2053 นาย วสันต์  ท่ังดี ศศ.บ.
 - 2054 นาย วัชรนนท์ สังข์ทิพย์ ศศ.บ.

แถวท่ี 50 2055 นางสาว วัชราภรณ์ ฆารจ่ารอง ศศ.บ.
แถวท่ี 50 2056 นางสาว วันดี  เดชทองค่า ศศ.บ.

 - 2057 นาง วันเพ็ญ นาคศรี ศศ.บ.
 - 2058 นางสาว วัลย์ลดา ขันธเดช ศศ.บ.
 - 2059 นางสาว วาสนา ท้าวโกษา ศศ.บ.

แถวท่ี 50 2060 นางสาว วาสนา ศรีค่ามูล ศศ.บ.
 - 2061 นางสาว วิฑิตตา ลิ มทอง ศศ.บ.
 - 2062 นางสาว วินัดดา จันทร์จรูญ ศศ.บ.

แถวท่ี 50 2063 นาย วินัย ปู่กล่ิน ศศ.บ.
แถวท่ี 50 2064 นางสาว วิภา พลศรี ศศ.บ.

 - 2065 นางสาว วิภาดา ตรีฤกษ์ศรี ศศ.บ.
 - 2066 นางสาว วิภาดา แพงทุย ศศ.บ.
 - 2067 นางสาว วิภาพรรณ ทัพศาสตร์ ศศ.บ.
 - 2068 นางสาว วิภารัตน์ เสนาจันทร์ ศศ.บ.

แถวท่ี 50 2069 นางสาว วิลาสินี  ไซประเสริฐ ศศ.บ.
แถวท่ี 50 2070 นาย วิศรุฒิ แดนตะเคียน ศศ.บ.

 - 2071 นาย วิศรุต มิทยัพ ศศ.บ.
แถวท่ี 50 2072 นางสาว วีรดา กะโห้ทอง ศศ.บ.
แถวท่ี 50 2073 นางสาว วีรยา เจ๊ะโอ๊ะ ศศ.บ.
แถวท่ี 50 2074 นาย วีระพล องอาจ ศศ.บ.
แถวท่ี 50 2075 จ่าสิบเอก วีระศักด์ิ  บังเเสง ศศ.บ.

 - 2076 นางสาว วีราวรรณ ดงประถา ศศ.บ.
 - 2077 นาย วุฒิพงษ์ สร้อยเพชรประภา ศศ.บ.

แถวท่ี 50 2078 นางสาว แวววรรณ พยัคฆ์ศรี ศศ.บ.
 - 2079 นางสาว ศรัญญา ธูปเศษ ศศ.บ.
 - 2080 นาย ศรัญย์ภัทร ไทรรารอด ศศ.บ.

แถวท่ี 50 2081 นางสาว ศรัญย่า พวงศิริ ศศ.บ.
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แถวท่ี 50 2082 นาย ศรัณ พิบูลย์สมพรกุล ศศ.บ.
 - 2083 นาย ศราวุฒิ น่ิมประเสริฐ ศศ.บ.
 - 2084 นาย ศราวุฒิ ผดุงศักด์ิ ศศ.บ.

แถวท่ี 50 2085 นางสาว ศรีวรรณ ขันธอารีย์ ศศ.บ.
 - 2086 นางสาว ศรุตยา สุดใจดี ศศ.บ.

แถวท่ี 50 2087 นางสาว ศศิณา วงษ์ครุฑ ศศ.บ.
แถวท่ี 50 2088 นางสาว ศศิธร แย้มอุบล ศศ.บ.

 - 2089 นางสาว ศศินา ผาริโน ศศ.บ.
แถวท่ี 50 2090 นางสาว ศศินา พนมธรนิจกุล ศศ.บ.
แถวท่ี 50 2091 นางสาว ศศิวิมล ขุนทอง ศศ.บ.
แถวท่ี 50 2092 นาย ศันต์ชนก ภู่อินทร์ ศศ.บ.
แถวท่ี 50 2093 นางสาว ศิริจันทร์เพ็ญ เอ่ียมจ่ารัส ศศ.บ.
แถวท่ี 50 2094 นาย ศิริชัย  เต็กสี ศศ.บ.

 - 2095 นางสาว ศิรินภา รามัญจิตร ศศ.บ.
แถวท่ี 51 2096 นางสาว ศิรินันท์  ตุลชาติ ศศ.บ.
แถวท่ี 51 2097 นางสาว ศิรินาถ กระจ่างสินธ์ุ ศศ.บ.
แถวท่ี 51 2098 นางสาว ศิริพร ฉิมพาลี ศศ.บ.

 - 2099 นางสาว ศิริลักษ์ โพธ์ิศรี ศศ.บ.
แถวท่ี 51 2100 นางสาว ศิริลักษณ์ ทรัพย์เจริญ ศศ.บ.
แถวท่ี 51 2101 นางสาว ศิริลักษณ์ ป่ินระฤก ศศ.บ.

 - 2102 นางสาว ศิวพร มีวงศ์สม ศศ.บ.
 - 2103 นางสาว ศิวานันท์ แก้วเจือทอง ศศ.บ.

แถวท่ี 51 2104 นาย ศุภกิจ ราชูภิมล ศศ.บ.
 - 2105 นาย ศุภชัย ภิรัญค่า ศศ.บ.
 - 2106 นางสาว ศุภนิต สุคนธสังข์ ศศ.บ.
 - 2107 นางสาว ศุภรดา พยัคเรือง ศศ.บ.
 - 2108 นางสาว ศุภาพิชญ์ ติยะศรี ศศ.บ.

แถวท่ี 51 2109 นางสาว สกาวเดือน  ผดุงผล ศศ.บ.
แถวท่ี 51 2110 นางสาว สกุลตลา ไกรทัต ศศ.บ.
แถวท่ี 51 2111 นาย สนธยา ทองวิลัย ศศ.บ.
แถวท่ี 51 2112 นาย สมคิด  รัตนดิลกกุล ศศ.บ.

 - 2113 นางสาว สมจิตร  ต่อตรงนิสาร ศศ.บ.
แถวท่ี 51 2114 นาย สมทรัพย์ ทองเพ่ิม ศศ.บ.
แถวท่ี 51 2115 นาย สมบูรณ์ แก้วกล่่า ศศ.บ.

 - 2116 นางสาว สมฤดี เปร่ืองเจริญ ศศ.บ.
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 - 2117 นางสาว สมฤดี สิงห์โต ศศ.บ.
แถวท่ี 51 2118 นาย สรพันธ์ และซัน ศศ.บ.
แถวท่ี 51 2119 นาย สรวิชญ์ พวงลูกอิน ศศ.บ.

 - 2120 นาย สรอรรถ ทองเจริญ ศศ.บ.
 - 2121 นางสาว สรัญญา สมบูรณ์ ศศ.บ.

แถวท่ี 51 2122 นางสาว สราญลักษณ์ พลายจ่ัน ศศ.บ.
แถวท่ี 51 2123 นางสาว สรุตรา พรมไชย ศศ.บ.
แถวท่ี 51 2124 นางสาว สโรชา ชลออนันต์ ศศ.บ.
แถวท่ี 51 2125 นางสาว สโรชา ธรรมเภรี ศศ.บ.

 - 2126 นางสาว สโรชา รมย์ร่ืน ศศ.บ.
แถวท่ี 51 2127 นางสาว สายธาร น ่าใส ศศ.บ.
แถวท่ี 51 2128 นางสาว สายฝน บุญมี ศศ.บ.

 - 2129 นางสาว สาลินี ไขแสงทอง ศศ.บ.
 - 2130 นางสาว สาวิตรี  จันทะชา ศศ.บ.

แถวท่ี 51 2131 นางสาว สิตานัน สุทธา ศศ.บ.
 - 2132 นาย สิทธิโชค วงษ์ชูเวช ศศ.บ.
 - 2133 นางสาว สิริกัญญา ประดับ ศศ.บ.
 - 2134 นางสาว สิริกาญจน์ ประภาศรี ศศ.บ.
 - 2135 นางสาว สิริพร ไทยแท้ ศศ.บ.

แถวท่ี 51 2136 นางสาว สิริรัตน์ ทรงโฉม ศศ.บ.
 - 2137 นางสาว สิริรัตน์ สมมนัส ศศ.บ.

แถวท่ี 51 2138 นางสาว สุจิตรตรา นิลนนท์ ศศ.บ.
 - 2139 นางสาว สุจิตรา เฟ่ืองฟู ศศ.บ.

แถวท่ี 52 2140 นางสาว สุชาดา  อ่อนอุ่น ศศ.บ.
แถวท่ี 52 2141 นางสาว สุฑาพร  น่วมบาง ศศ.บ.
แถวท่ี 52 2142 นางสาว สุดารัตน์ ขันธสาคร ศศ.บ.
แถวท่ี 52 2143 นางสาว สุดารัตน์ บุญเพ็ชร ศศ.บ.
แถวท่ี 52 2144 นางสาว สุทธิดา อินทร์ชู ศศ.บ.
แถวท่ี 52 2145 นางสาว สุทัศตรา บรรทมจิต ศศ.บ.

 - 2146 นาย สุทิน แสนย่าง ศศ.บ.
 - 2147 นาย สุทิวัส ลครชัย ศศ.บ.

แถวท่ี 52 2148 นางสาว สุธาทิพย์ สีทะบาล ศศ.บ.
แถวท่ี 52 2149 นางสาว สุปรียาพร มุสิกชาติ ศศ.บ.
แถวท่ี 52 2150 นางสาว สุพร มธุพจน์ ศศ.บ.
แถวท่ี 52 2151 นางสาว สุพัตรา ธรรมพันธ์ุ ศศ.บ.
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 - 2152 นางสาว สุพัตรา มีมาก ศศ.บ.
 - 2153 นางสาว สุพัตรา ศรีพัฒนา ศศ.บ.
 - 2154 นางสาว สุพัตรา สิทธิโชค ศศ.บ.

แถวท่ี 52 2155 นางสาว สุพิชญา ไชยรักษ์ ศศ.บ.
แถวท่ี 52 2156 นางสาว สุภาณี พันธ์ุเพ็ง ศศ.บ.

 - 2157 นางสาว สุภาภรณ์  น้อยโภยภัย ศศ.บ.
 - 2158 นางสาว สุภาภรณ์  น่ิมนวล ศศ.บ.
 - 2159 นางสาว สุภาภรณ์ สุ่มทรัพย์ ศศ.บ.

แถวท่ี 52 2160 นางสาว สุภารักษ์ แก้วเถ่ือน ศศ.บ.
แถวท่ี 52 2161 นางสาว สุภาวดี กุยโกมุท ศศ.บ.

 - 2162 นางสาว สุภาวดี พลับชิต ศศ.บ.
 - 2163 นางสาว สุภาสิริ ขันทาวะนี ศศ.บ.

แถวท่ี 52 2164 นางสาว สุมาลี สัมแดงพันธ์ ศศ.บ.
 - 2165 นาย สุรชัย ชิกกอ ศศ.บ.
 - 2166 นาย สุรเชษฐ ขวัญเสือ ศศ.บ.

แถวท่ี 52 2167 นาย สุรัส สุขโชติ ศศ.บ.
แถวท่ี 52 2168 นางสาว สุรีรัตน์ ทวีคูณ ศศ.บ.
แถวท่ี 52 2169 นางสาว สุวนันท์ พยัคฆเดช ศศ.บ.
แถวท่ี 52 2170 นางสาว สุวรรณภา กล่ินอังกาบ ศศ.บ.
แถวท่ี 52 2171 นางสาว สุวรรณา สมตัว ศศ.บ.
แถวท่ี 52 2172 นางสาว เสาวลักษณ์  ใจสนุก ศศ.บ.

 - 2173 นางสาว เสาวลักษณ์ กุหลาบวิเชียร ศศ.บ.
 - 2174 นางสาว เสาวลักษณ์ ขันธศร ศศ.บ.

แถวท่ี 52 2175 นางสาว เสาวลักษณ์ สิงห์ศรี ศศ.บ.
แถวท่ี 52 2176 นางสาว โสรญา ทินสมุทร ศศ.บ.

 - 2177 นางสาว หัทยา ข่ามอญ ศศ.บ.
 - 2178 นาย เหินฟ้า เอ่ียมละออ ศศ.บ.
 - 2179 นาย อดิศักด์ิ บุญขันธ์ ศศ.บ.

แถวท่ี 52 2180 นางสาว อติภา เหลือเทา ศศ.บ.
 - 2181 นาย อติวัตร หากะวี ศศ.บ.
 - 2182 นางสาว อนัญพร ศรีโพธ์ิ ศศ.บ.

แถวท่ี 53 2183 นาย อนันตชัย ไทยเจริญ ศศ.บ.
 - 2184 นางสาว อนิสา มุวรรณสินธ์ุ ศศ.บ.

แถวท่ี 53 2185 นาย อนุกร บุญไหล ศศ.บ.
 - 2186 นางสาว อภิญญา มะหะหมัด ศศ.บ.
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 - 2187 นาย อภิวัฒน์ เรืองปราชญ์ ศศ.บ.
 - 2188 นาย อภิวัฒน์ แสนเพียง ศศ.บ.
 - 2189 นาย อภิสิทธ์ิ  งามนิมิตร ศศ.บ.
 - 2190 นาย อภิสิทธ์ิ  ศรีสลับ ศศ.บ.
 - 2191 นาย อภิสิทธ์ิ มากเลาะเลย์ ศศ.บ.

แถวท่ี 53 2192 นางสาว อรจิรา มีสัณฐาน ศศ.บ.
แถวท่ี 53 2193 นางสาว อรทัย ศรีวิเชียร ศศ.บ.
แถวท่ี 53 2194 นางสาว อรทัย สุขนาคกิจ ศศ.บ.
แถวท่ี 53 2195 นางสาว อรวรรณ มงคลทรง ศศ.บ.
แถวท่ี 53 2196 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง อรอนงค์ ทองประเทือง ศศ.บ.
แถวท่ี 53 2197 นางสาว อรอนงค์ อรรถาเพ็ชร ศศ.บ.
แถวท่ี 53 2198 นางสาว อรอุมา  บุญจันทร์ ศศ.บ.
แถวท่ี 53 2199 นางสาว อรอุมา หมัดนุช ศศ.บ.

 - 2200 นางสาว อริศรา ปิยะสิงห์ ศศ.บ.
 - 2201 นางสาว อริษา พันธ์มณี ศศ.บ.
 - 2202 นางสาว อรุณทิพย์ ย้อยสกุล ศศ.บ.

แถวท่ี 53 2203 นางสาว อสุชา เส็งพานิช ศศ.บ.
 - 2204 นางสาว ออรญา สุขสาลี ศศ.บ.

แถวท่ี 53 2205 นาย อัฟฟาน แจ่มใส ศศ.บ.
แถวท่ี 53 2206 นางสาว อัยนา มณีโชติ ศศ.บ.

 - 2207 นาย อัศนัย วงษ์สละ ศศ.บ.
 - 2208 นาย อาณัติชัย เฉลยโชติ ศศ.บ.
 - 2209 นางสาว อาทิตย์ติยา ประสงค์ดี ศศ.บ.
 - 2210 นาย อานนท์ มีเมธี ศศ.บ.

แถวท่ี 53 2211 นางสาว อารยา ศรีสงคราม ศศ.บ.
 - 2212 นางสาว อารีย์วรรณ  ชูชีพ ศศ.บ.

แถวท่ี 53 2213 นางสาว อารียา  รัตนกร ศศ.บ.
แถวท่ี 53 2214 นางสาว อารีรัตน์ กุหลาบ ศศ.บ.
แถวท่ี 53 2215 นางสาว อารีรัตน์ อยู่เย็น ศศ.บ.

 - 2216 นาย อิทธิพล งามสมพักตร์ ศศ.บ.
 - 2217 นางสาว อินทิรา ตุ่นนวน ศศ.บ.

แถวท่ี 53 2218 นางสาว อุไรวรรณ นาคทรัพย์ ศศ.บ.
แถวท่ี 53 2219 นางสาว เอมอร เกตุฉาย ศศ.บ.

 - 2220 นางสาว เอมอร พงษ์เสวี ศศ.บ.
แถวท่ี 53 2221 นางสาว ฮานาน เลาะฟอ ศศ.บ.
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 - 2222 นางสาว Fang Ting ศศ.บ.
 - 2223 นางสาว Li Meilin ศศ.บ.
 - 2224 นางสาว Tang Xiaoqing ศศ.บ.

ปริญญำเทคโนโลยีบัณฑิต
แถวท่ี 54 2225 นาย กรวิชญ์  ทองสุริชัยศรี ทล.บ.
แถวท่ี 54 2226 นาย กฤตณพล เศรษฐการ ทล.บ.
แถวท่ี 54 2227 นาย กฤษณะ  มีหนู ทล.บ.
แถวท่ี 54 2228 นาย กิตติคุณ  ไกรเอียง ทล.บ.

 - 2229 นาย กิตติทัต  พุทธางกูร ทล.บ.
แถวท่ี 54 2230 นาย กิตติพรรณ  ด้วงโต ทล.บ.

 - 2231 นาย กีรติ ม่วงสิงห์ ทล.บ.
 - 2232 นาย เกียรติศักด์ิ  มีเศรษฐี ทล.บ.

แถวท่ี 54 2233 นาย ครรชิต  เปริน ทล.บ.
 - 2234 นาย จตุพร เพ็งเจริญ ทล.บ.

แถวท่ี 54 2235 นาย จิตรบรรจง  วงษาเลิศ ทล.บ.
แถวท่ี 54 2236 นาย จิรวัฒน์  เรียนไธสง ทล.บ.
แถวท่ี 54 2237 นาย จิรศักด์ิ  พรจันทร์ ทล.บ.

 - 2238 นาย จิระเดช แก้วปรีชา ทล.บ.
 - 2239 นาย จิระพงศ์ ปิกเพ็ง ทล.บ.

แถวท่ี 54 2240 นางสาว จุฑามาศ ใจคง ทล.บ.
 - 2241 นาย จุมพล  เข็มปัญญา ทล.บ.
 - 2242 นาย ชนะพล  อาญาเมือง ทล.บ.
 - 2243 นาย ชลิต  สิทธิโชติ ทล.บ.
 - 2244 นาย ชัยยันต์  เพ็งจรูญ ทล.บ.

แถวท่ี 54 2245 นาย ชาญชัย  พรมแดน ทล.บ.
แถวท่ี 54 2246 นางสาว ชาริณี  ขุนทิพย์มาก ทล.บ.

 - 2247 นาย ชูเกียรติ มีแก้ว ทล.บ.
แถวท่ี 54 2248 นาย ณปภัช  ไวยฉาย ทล.บ.
แถวท่ี 54 2249 นาย ณัฐพงษ์ สอนญาติ ทล.บ.
แถวท่ี 54 2250 นาย ณัฐภัทร  เดือนสันเทียะ ทล.บ.

 - 2251 นาย เดชา  ขาวหนู ทล.บ.
 - 2252 นาย เดชา  ร่ืนจินดา ทล.บ.

แถวท่ี 54 2253 นาย ทรัพย์สถิต  สุขโรจณี ทล.บ.
แถวท่ี 54 2254 นาย ทศพล อรรถอินทรีย์ ทล.บ.
แถวท่ี 54 2255 นาย ทินกร     นวลนุกูล ทล.บ.
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 - 2256 นาย ทิว  สุทธิประภา ทล.บ.
 - 2257 นาย ธงชัย อยู่เพ็ชร์ ทล.บ.
 - 2258 นาย ธนพร  กล่ินอินทร์ ทล.บ.

แถวท่ี 54 2259 นาย ธนวัฒน์  ทรัพย์กล้า ทล.บ.
แถวท่ี 54 2260 นาย ธนวัฒน์  ฤทธ์ิจรูญ ทล.บ.
แถวท่ี 54 2261 นาย ธนะพงศ์ ใหญ่ยงค์ ทล.บ.
แถวท่ี 54 2262 นาย ธนาธิษณ์ ป่ินแก้ว ทล.บ.
แถวท่ี 54 2263 นาย ธวัชชัย  เพ็ญสุข ทล.บ.
แถวท่ี 54 2264 ว่าท่ีร้อยตรี ธวัชชัย นนยะโส ทล.บ.
แถวท่ี 54 2265 นาย ธาตรี  ใหญ่สถิตย์ ทล.บ.

 - 2266 นาย ธีรยุทธ สวนดอกไม้ ทล.บ.
แถวท่ี 55 2267 นาย ธีระพล  ดีฉาย ทล.บ.
แถวท่ี 55 2268 นาย นที  ไกรโชติ ทล.บ.

 - 2269 นาย นนทวัฒน์ บรรเทา ทล.บ.
แถวท่ี 55 2270 นาย นพพล  สัตะคม ทล.บ.

 - 2271 นาย นเรศ  พบพิพัก ทล.บ.
แถวท่ี 55 2272 นาย นเรศ แสนทวีสุข ทล.บ.
แถวท่ี 55 2273 นาย นันทภพ  ก้อนจ้อย ทล.บ.
แถวท่ี 55 2274 นาย นิยม ศรีธงราช ทล.บ.

 - 2275 นาย บัณฑิต กิตติจตุรพร ทล.บ.
แถวท่ี 55 2276 นาย บุญทัน อารีจิต ทล.บ.

 - 2277 นาย ปรีชา     แสงตาว ทล.บ.
แถวท่ี 55 2278 นาย ปัญจพล  บุญมาศ ทล.บ.
แถวท่ี 55 2279 นาย ปิยวัฒน์  เอกนิคม ทล.บ.

 - 2280 นาย ปิยะเดช  เจ๊กรวย ทล.บ.
 - 2281 นาย ปิยะพงษ์ พันธ์ละออ ทล.บ.

แถวท่ี 55 2282 นาย พงษ์พันธ์  ถาบุตร ทล.บ.
 - 2283 นาย พงษ์ศกร โพธ์ิศรี ทล.บ.

แถวท่ี 55 2284 นาย พงษ์ศักด์ิ  ลับแสง ทล.บ.
แถวท่ี 55 2285 นาย พยุง  นามมนตรี ทล.บ.
แถวท่ี 55 2286 นางสาว พลอยไพริน ธัญญเจริญ ทล.บ.
แถวท่ี 55 2287 นาย พัฒนวุธ ราชวงษ์ ทล.บ.
แถวท่ี 55 2288 นาย พิทวัส ชูชัยยะ ทล.บ.

 - 2289 นาย พิษณุ เหลือรักษ์ ทล.บ.
แถวท่ี 55 2290 นาย พิสุทธ์ิ  กล่ินสุมาลี ทล.บ.
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 - 2291 นาย ภัทรพล  นาคนวล ทล.บ.
แถวท่ี 55 2292 นาย ภัทรศักด์ิ     แฉ่งประเสริฐ ทล.บ.
แถวท่ี 55 2293 นาย ภาคภูมิ  ศรีจ่าเริญ ทล.บ.

 - 2294 นาย ภาราดร ถนอมเชื อ ทล.บ.
 - 2295 นาย มงคล  ต้องจิตร์ ทล.บ.
 - 2296 นาย มนูญ  ทองดีเล็ก ทล.บ.
 - 2297 นาย มาโนช  ภู่สุวรรณณรงค์ ทล.บ.
 - 2298 นาย ยอดธง ซ่ือสัตย์ ทล.บ.
 - 2299 นาย โยธิน  ก่ิงพิกุล ทล.บ.

แถวท่ี 55 2300 นาย รณไกร  สุรารักษ์ ทล.บ.
แถวท่ี 55 2301 นาย รังสิต  แสงฤดี ทล.บ.
แถวท่ี 55 2302 นาย รัชกฤช  อิติอินทร์ ทล.บ.

 - 2303 นาย รัชภูมิ  ผลประเสริฐ ทล.บ.
 - 2304 นาย เริงชัย  ก้านล่าใย ทล.บ.
 - 2305 นาย เริงชัย พรรณเมธี ทล.บ.
 - 2306 นาย ลิขิต  พรมขันตี ทล.บ.

แถวท่ี 55 2307 นาย วทัญญู ก่าเนิดดี ทล.บ.
 - 2308 นาย วษณพรหมทร  อภิเศรษฐกาญจน์ ทล.บ.

แถวท่ี 56 2309 นาย วสันต์  ใคร่เขียว ทล.บ.
แถวท่ี 56 2310 นาย วันชัย พรหมชนะ ทล.บ.
แถวท่ี 56 2311 นาย วัลลภ  พุกสุข ทล.บ.
แถวท่ี 56 2312 นาย วิระพงษ์  สว่างพรม ทล.บ.
แถวท่ี 56 2313 นาย วิรัตน์ แซ่อู่ ทล.บ.

 - 2314 นาย วิษณุ คงคาดิษฐ ทล.บ.
 - 2315 นาย วีระ  ทองข่า ทล.บ.

แถวท่ี 56 2316 นาย วุฒิชัย โพธ์ิศิลา ทล.บ.
 - 2317 นาย ศรัณย์ ศิลปัญจะ ทล.บ.

แถวท่ี 56 2318 นาย ศราวุธ  ธีระวาส ทล.บ.
แถวท่ี 56 2319 นาย ศักด์ินรินทร์ ชูมาลัยวงศ์ ทล.บ.
แถวท่ี 56 2320 นาย ศุภกร  ยงยุทธ ทล.บ.

 - 2321 นาย ศุภชัย กรก่าแหง ทล.บ.
แถวท่ี 56 2322 นาย สกรรจ์  เข่ือนยัง ทล.บ.
แถวท่ี 56 2323 นาย สนธยา  แสงตาว ทล.บ.
แถวท่ี 56 2324 นาย สมเกียรต์ิ  พรมหา ทล.บ.

 - 2325 นาย สมเดช  อึ งกล้า ทล.บ.
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 - 2326 นางสาว สมฤดี  ยัญจรูญ ทล.บ.
 - 2327 นาย สรายุทธ  สุวินทรากร ทล.บ.
 - 2328 นาย สราวุฒ ทับทอง ทล.บ.

แถวท่ี 56 2329 นาย สหรัฐ พงษ์ส่งกล่ิน ทล.บ.
แถวท่ี 56 2330 นาย สิทธิชัย  ศรีสุข ทล.บ.
แถวท่ี 56 2331 นาย สุกฤษฏ์ิ โหมดสกุล ทล.บ.
แถวท่ี 56 2332 นาย สุทธิชัย  ฉายวรรณ ทล.บ.
แถวท่ี 56 2333 นาย สุทัศน์  รังสิโย ทล.บ.
แถวท่ี 56 2334 นาย สุพจน์  วงษ์มณฑา ทล.บ.

 - 2335 นาย สุภัทพงษ์ ทองทา ทล.บ.
 - 2336 นาย สุรินทร์ ปล่ังไปล่ ทล.บ.

แถวท่ี 56 2337 นาย สุวัฒน์  สุขทันมี ทล.บ.
 - 2338 นาย สุวัฒน์ วันโท ทล.บ.
 - 2339 นาย เสกสรรค์  จุ้ยทรัพย์ ทล.บ.

แถวท่ี 56 2340 นาย หัตถชัย สระทองแง๊ด ทล.บ.
 - 2341 นาย อธิคุณ เข็มทอง ทล.บ.

แถวท่ี 56 2342 นาย อนันชัย คนดี ทล.บ.
 - 2343 นาย อนุวัฒน์ พูกันแก้ว ทล.บ.
 - 2344 นาย อภินันท์  มาทะ ทล.บ.

แถวท่ี 56 2345 จ่าสิบตรี อภิรัตน์  ภิรมย์รักษ์ ทล.บ.
แถวท่ี 56 2346 นาย อรรถพล ใยบัว ทล.บ.
แถวท่ี 56 2347 นาย อวัษฎา  รัมมะสิงห์ ทล.บ.

 - 2348 นาย อับดุลลาติฟ  เลขพรยันต์ ทล.บ.
แถวท่ี 56 2349 นาย อัษฎางค์ จันทรวิลัย ทล.บ.

 - 2350 นาย อาทิตย์  กรุณวงษ์ ทล.บ.
 - 2351 นาย อาทิตย์  ฤกษ์จ่านงค์ ทล.บ.
 - 2352 นาย อ่านาจ  นินทะ ทล.บ.
 - 2353 นาย อิทธิชัย ภาคโภค ทล.บ.
 - 2354 นาย อินทภพ  จ่าเนียรกุล ทล.บ.
 - 2355 นาย เอกณัฐ สามงามน้อย ทล.บ.
 - 2356 นาย เอกรินทร์  หอยสังข์ ทล.บ.

แถวท่ี 57 2357 นาย เอนก  ศรีสวัสด์ิ ทล.บ.
ปริญญำวิทยำศำสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1

 - 2358 นาย ณัฐวัฒน์ เราเจริญศิลป์ วท.บ.
แถวท่ี 57 2359 นางสาว วีรญา  บุญนารอด วท.บ.
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แถวท่ี 57 2360 นาย สิทธิโชค เริงโอสถ วท.บ.
 - 2361 นางสาว พัชริดา รวมสุข วท.บ.

แถวท่ี 57 2362 นาย ต่อลาภ ไทยเขียว วท.บ.
แถวท่ี 57 2363 นางสาว สุทธิพรรณ พุดตาล วท.บ.

ปริญญำวิทยำศำสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
แถวท่ี 57 2364 นางสาว จิราพร  พงษ์พยัคฆ์ วท.บ.
แถวท่ี 57 2365 นางสาว พรชนก ชูชีพ วท.บ.

 - 2366 นางสาว ยุสิรา อาด่า วท.บ.
แถวท่ี 57 2367 นางสาว เปรมกมล  ฉุนตู วท.บ.
แถวท่ี 57 2368 นางสาว สายทอง บรรดาศักด์ิ วท.บ.

 - 2369 นางสาว วรนันท์นภัส  กันพยาธ์ิ วท.บ.
แถวท่ี 57 2370 นางสาว สกุลตลา แหวนเงิน วท.บ.

 - 2371 นางสาว จุไรรัตน์  สุขีบท วท.บ.
แถวท่ี 57 2372 นางสาว ประภาศรี จันทร์สนิทศรี วท.บ.

 - 2373 นางสาว กิติยา ไกรแสงศรี วท.บ.
แถวท่ี 57 2374 นางสาว ณิชยกานต์  นามพันธ์ วท.บ.

 - 2375 นาย พิพิชฌ์  ศรีค่าภา วท.บ.
แถวท่ี 57 2376 นางสาว สุพิชชา  แบ่งส่วน วท.บ.
แถวท่ี 57 2377 นางสาว เหมวรรณ ธรรมเจตนา วท.บ.
แถวท่ี 57 2378 นางสาว วิยะดา โทนะบุตร วท.บ.

 - 2379 นาย พิทักษ์พล  ด่าริห์ศิลป์ วท.บ.
แถวท่ี 57 2380 นาย ภาณุพงศ์ ชินประหัษฐ์ วท.บ.

ปริญญำวิทยำศำสตรบัณฑิต
แถวท่ี 57 2381 นางสาว กชกร  ประคองสุข วท.บ.
แถวท่ี 57 2382 นางสาว กชกร วงษ์ดี วท.บ.
แถวท่ี 57 2383 นางสาว กมลวรรณ  อาสนะทอง วท.บ.

 - 2384 นางสาว กมลวรรณ ทองเภาว์ วท.บ.
 - 2385 นางสาว กรกนก  นุกูลวงษ์ วท.บ.
 - 2386 นางสาว กรรณิกา  ไทยประยูร วท.บ.
 - 2387 นางสาว กรรณิการ์  พ่ึงวงศ์ญาติ วท.บ.

แถวท่ี 57 2388 นางสาว กริษฐา  ทองพิมล วท.บ.
แถวท่ี 57 2389 นางสาว กฤติยา อ่ิมเจริญ วท.บ.

 - 2390 นาย กฤษกร แย้มวงษ์ วท.บ.
 - 2391 นาย กฤษณพล ช้างต่อ วท.บ.
 - 2392 นางสาว กฤษณา ประกอบคุณ วท.บ.
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แถวท่ี 58 2393 นางสาว กษิรา  ใจชื น วท.บ.
แถวท่ี 58 2394 นางสาว กัญญารัตน์  งามประดับ วท.บ.
แถวท่ี 58 2395 นางสาว กัญญารัตน์  อ่อนละม่อม วท.บ.
แถวท่ี 58 2396 นางสาว กัลยาภัสร์ ดีมี วท.บ.
แถวท่ี 58 2397 นางสาว กาญจนา แปลงดี วท.บ.
แถวท่ี 58 2398 นางสาว กานต์พิชชา  ป่ินทอง วท.บ.

 - 2399 นาย กิตติพัฒน์  อ่องละออ วท.บ.
แถวท่ี 58 2400 นางสาว กิตติยา     มงคลฤกษ์ วท.บ.

 - 2401 นางสาว กิติภรณ์ สุดเอ่ียม วท.บ.
 - 2402 นางสาว เกตวดี     แก้วมณี วท.บ.

แถวท่ี 58 2403 นาย ขวัญชัย  เอื องเพ็ชร์ วท.บ.
แถวท่ี 58 2404 นางสาว ขวัญเรือน  เกษสุวรรณ วท.บ.
แถวท่ี 58 2405 นาย คณิศร์     ผิวทอง วท.บ.
แถวท่ี 58 2406 นางสาว คณิสสร สุภกิจ วท.บ.
แถวท่ี 58 2407 นาย คุณากร  ไม้เนียม วท.บ.

 - 2408 นางสาว จริยา  ชาลีวร วท.บ.
แถวท่ี 58 2409 นางสาว จันธิมา แฉล้มลักษณ์ วท.บ.

 - 2410 นางสาว จารุดา เกตุอินทรีย์ วท.บ.
 - 2411 นางสาว จิณห์ณัฐชาพา โอภาสพินิจ วท.บ.
 - 2412 นางสาว จินตนา ทองเชื อ วท.บ.
 - 2413 นางสาว จินตปาตี  มูฮ่าหมัด วท.บ.

แถวท่ี 58 2414 นาย จิรพัฒน์  โชติการณ์ วท.บ.
แถวท่ี 58 2415 นางสาว จิระนันท์ ว่าบ้านพลับ วท.บ.
แถวท่ี 58 2416 นางสาว จิราภรณ์ ประทุมมินทร์ วท.บ.
แถวท่ี 58 2417 นางสาว จิราภรณ์ สังข์ทอง วท.บ.
แถวท่ี 58 2418 นาย จิรายุ แสนย่าง วท.บ.

 - 2419 นางสาว จุฑารัตน์ จันทร์ลา วท.บ.
แถวท่ี 58 2420 นางสาว จุฑาวฎี ม่ิงมงกุฏ วท.บ.
แถวท่ี 58 2421 นางสาว เจตนาพร สีระแก้ว วท.บ.
แถวท่ี 58 2422 นางสาว เจนจิรา การเกตุ วท.บ.
แถวท่ี 58 2423 นางสาว เจนจิรา มุขทอง วท.บ.
แถวท่ี 58 2424 นาย ฉกาจ สมพรภักด์ิ วท.บ.
แถวท่ี 58 2425 นางสาว ฉัตรกมล สวัสดิสุข วท.บ.
แถวท่ี 58 2426 นาย ฉัตรชัย แจ่มแจ้ง วท.บ.
แถวท่ี 58 2427 นาย ฉัตรมงคล เกาะแก้ว วท.บ.
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แถวท่ี 58 2428 นาย เฉลิมชัย เผ่ือนสุริยา วท.บ.
 - 2429 นางสาว ชฎากานต์ ขาวฟอง วท.บ.
 - 2430 นางสาว ชดากานต์ สุขบัณฑิตย์ วท.บ.

แถวท่ี 58 2431 นางสาว ชนิตา สุกรีวนัต วท.บ.
แถวท่ี 58 2432 นางสาว ชไมพร บัวเผ่ือน วท.บ.

 - 2433 นางสาว ชลรดา  ซาวค่าเขตร์ วท.บ.
แถวท่ี 58 2434 นางสาว ชลิตา  งามดี วท.บ.
แถวท่ี 59 2435 นางสาว ชโลทร     เสือเปรียว วท.บ.

 - 2436 นาย ชาญชัย  ปลดเปลื อง วท.บ.
 - 2437 นาย ชานนท์ ไลหงษ์ วท.บ.

แถวท่ี 59 2438 นางสาว ชิดชบา  เล็กอรินทร์ วท.บ.
 - 2439 นางสาว ชีวาพร  ภู่งาม วท.บ.

แถวท่ี 59 2440 นางสาว ชุติกาญจน์     สารจิตร วท.บ.
 - 2441 นางสาว ชุติมา  จันจ่าปา วท.บ.

แถวท่ี 59 2442 นางสาว ชุติมา  ปัญญาลือ วท.บ.
 - 2443 นางสาว โชตินภา  เงินประกายรัตน์ วท.บ.

แถวท่ี 59 2444 นางสาว ซารีนา ขันธสร วท.บ.
แถวท่ี 59 2445 นางสาว ซารีนา  หวังพิทักษ์ วท.บ.

 - 2446 นางสาว ฐานิดา  จินดา วท.บ.
 - 2447 นางสาว ฑิตฐิตา ข่าโห้ วท.บ.

แถวท่ี 59 2448 นาย ณรงค์  มงคลแถลง วท.บ.
แถวท่ี 59 2449 นางสาว ณัชชา  ฉ่่าแฉล้ม วท.บ.
แถวท่ี 59 2450 นางสาว ณัชชา เกตุสุวรรณ์ วท.บ.

 - 2451 นางสาว ณัฐกานต์ ฮารีเมา วท.บ.
แถวท่ี 59 2452 นางสาว ณัฐชา  ล่าเลียงพล วท.บ.

 - 2453 นางสาว ณัฐชา  สุธาบุญ วท.บ.
 - 2454 นางสาว ณัฐชา แก้วอร่าม วท.บ.
 - 2455 นางสาว ณัฐณิชา  ศรีเหรา วท.บ.

แถวท่ี 59 2456 นางสาว ณัฐนันท์ ข่าเดช วท.บ.
 - 2457 นาย ณัฐพล  ส่าแดงเดช วท.บ.

แถวท่ี 59 2458 นาย ณัฐพล  กรัดจินดา วท.บ.
 - 2459 นาย ณัฐพล มหาไวย วท.บ.

แถวท่ี 59 2460 นางสาว ณัฐมน สมรัตน์ วท.บ.
แถวท่ี 59 2461 นางสาว ณัฐรวี เผ่าพยัคฆ์ วท.บ.

 - 2462 นาย ณัฐวัตร ตุรงค์เรือง วท.บ.
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แถวท่ี 59 2463 นาย ณัฐวุฒิ  เจริญสุข วท.บ.
 - 2464 นาย ณัฐศวัส สุดสดา วท.บ.

แถวท่ี 59 2465 นางสาว ณีรวัลย์ บุญเจริญ วท.บ.
แถวท่ี 59 2466 นางสาว ดนชิดา     เกตุวงษ์ วท.บ.

 - 2467 นางสาว ดวงพร  ศรีเมือง วท.บ.
แถวท่ี 59 2468 นางสาว ดวงสมร  ใยบัว วท.บ.
แถวท่ี 59 2469 นางสาว ดารารัตน์  อ่ิมอารมณ์ วท.บ.
แถวท่ี 59 2470 นาย ดิฐษกร ภูมิภาค วท.บ.

 - 2471 นาย ดิศรณ์  โพธ์ิข่า วท.บ.
แถวท่ี 59 2472 นางสาว ต่วนซูรีนา มือกะหามะ วท.บ.
แถวท่ี 59 2473 นาย ทักษกร  งาเนียม วท.บ.

 - 2474 นางสาว ทัศนา  เนียมค่า วท.บ.
แถวท่ี 59 2475 นาย ทินกร พันธ์งาม วท.บ.
แถวท่ี 59 2476 นางสาว ทิพย์ตะวัน  ใจซ่ือ วท.บ.

 - 2477 นางสาว ทิพวรรณ  โสภาเจริญ วท.บ.
แถวท่ี 60 2478 นางสาว ทิพวัลย์  ทรัพย์สินธ์ วท.บ.
แถวท่ี 60 2479 นาย ทีปพนธ์  มัดฉลาด วท.บ.

 - 2480 นาย ธนเดช  วงษ์ศิลป์ วท.บ.
 - 2481 นางสาว ธนภรณ์  แดงสังวาลย์ วท.บ.

แถวท่ี 60 2482 นางสาว ธนมล  พานแก้ว วท.บ.
 - 2483 นางสาว ธนวรรณ     เสมข่า วท.บ.
 - 2484 นาย ธนาภิวัฒน์     แป้นทอง วท.บ.

แถวท่ี 60 2485 นางสาว ธนิดา  กล่อมมูล วท.บ.
 - 2486 นาย ธราดล กลีบโกมุท วท.บ.
 - 2487 นาย ธวัชชัย แซ่เบ้ วท.บ.
 - 2488 นาย ธวัฒน์ชัย     กิจสุวรรณ วท.บ.

แถวท่ี 60 2489 นางสาว ธัญญารัตน์  สะมะโน วท.บ.
แถวท่ี 60 2490 นางสาว ธาลินี     บุญช่วย วท.บ.
แถวท่ี 60 2491 นางสาว ธิฐิรัตน์  สุขมังสา วท.บ.
แถวท่ี 60 2492 นางสาว ธิติมา   ฤกษ์สถิตย์ วท.บ.
แถวท่ี 60 2493 นาย ธีรธรรม ธรรมมา วท.บ.

 - 2494 นาย ธีรภัทร์  ธารีรักษ์ วท.บ.
แถวท่ี 60 2495 นาย นพดล  ผ่องใจ วท.บ.

 - 2496 นาย นพดล  อ้นทิพย์ วท.บ.
แถวท่ี 60 2497 นาย นพดล พงษ์อารี วท.บ.
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 - 2498 นาย นพรัตน์  กาบแก้ว วท.บ.
แถวท่ี 60 2499 นางสาว นภัสสร กริกเพ็ชร วท.บ.

 - 2500 นางสาว นวพรพรหม  เจริญรัมย์ วท.บ.
 - 2501 นางสาว นัชชา  ไกรพจน์ วท.บ.

แถวท่ี 60 2502 นางสาว นัชชา ฉ่่าบุรุษ วท.บ.
แถวท่ี 60 2503 นางสาว นัฐวดี  นิยมสุข วท.บ.
แถวท่ี 60 2504 นางสาว นัฐวรรณ วงศ์พารี วท.บ.
แถวท่ี 60 2505 นางสาว นันท์นภัส ศรีเมฆ วท.บ.

 - 2506 นาย นันทวัฒน์  ศิริวรรณ วท.บ.
แถวท่ี 60 2507 นางสาว นันทวัน  โพธ์ิอ่อน วท.บ.
แถวท่ี 60 2508 นางสาว นารีภรณ์  สามิภักด์ิ วท.บ.

 - 2509 นางสาว น ่าทิพย์  กระจ่าง วท.บ.
 - 2510 นางสาว น ่าหน่ึง  สุขสวิง วท.บ.

แถวท่ี 60 2511 นางสาว นิภาพร  พรนิคม วท.บ.
แถวท่ี 60 2512 นางสาว นิรชา สังข์วิเศษ วท.บ.

 - 2513 นางสาว นิสา ร่วมญาติ วท.บ.
แถวท่ี 60 2514 นางสาว นุสบา  สันทาลุนัย วท.บ.
แถวท่ี 60 2515 นางสาว นูรีฮาน  สุขสีดา วท.บ.
แถวท่ี 60 2516 นางสาว เนตรชนก     โพธ์ิด้วง วท.บ.

 - 2517 นางสาว เนตรทราย จันยมิตรี วท.บ.
 - 2518 นางสาว เนื อทิพย์ ธีระกาย วท.บ.

แถวท่ี 61 2519 นางสาว แน่งน้อย  มีชนะ วท.บ.
แถวท่ี 61 2520 นางสาว เบญจมาศ สังข์ทอง วท.บ.

 - 2521 นางสาว เบญจวรรณ  ใหญ่ยงค์ วท.บ.
แถวท่ี 61 2522 นางสาว เบญจวรรณ บุญสุวรรณ์ วท.บ.
แถวท่ี 61 2523 นางสาว เบญญา พัฒนะ วท.บ.
แถวท่ี 61 2524 นาย ปกรณ์     คงไทย วท.บ.
แถวท่ี 61 2525 นาย ปฎิพัทธ์  ปทุมานนท์ วท.บ.
แถวท่ี 61 2526 นางสาว ปภัสรา สิงห์แก้ว วท.บ.
แถวท่ี 61 2527 นางสาว ปรชนก โตรัตน์ วท.บ.
แถวท่ี 61 2528 นางสาว ประภัทสราพร  สว่างแสง วท.บ.
แถวท่ี 61 2529 นางสาว ประภาพรรณ สังข์อินทร์ วท.บ.
แถวท่ี 61 2530 นางสาว ปรางค์แก้ว แหลมสุข วท.บ.

 - 2531 นาย ปรีชา  รักษาแสง วท.บ.
 - 2532 นาย ปรีชา วรรณะ วท.บ.
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แถวท่ี 61 2533 นางสาว ปวีณ์นุช  เอี ยงปาน วท.บ.
แถวท่ี 61 2534 นางสาว ปวีณา  อุ่นวัฒนธรรม วท.บ.

 - 2535 นางสาว ปวีณา     จับทอง วท.บ.
แถวท่ี 61 2536 นางสาว ปัณณพร  ไทยสามเสน วท.บ.

 - 2537 นางสาว ปัทมา เพ็งจันทร์ทอง วท.บ.
แถวท่ี 61 2538 นางสาว ปิยบุตร สุขประเสริฐ วท.บ.

 - 2539 นางสาว ปิยภรณ์ มันตะสูตร วท.บ.
แถวท่ี 61 2540 นางสาว ปิยะฉัตร แข็งงาน วท.บ.

 - 2541 นาย พงศธร     ผดุงทรง วท.บ.
แถวท่ี 61 2542 นาย พชรพล  พยัคฆ์ วท.บ.

 - 2543 นางสาว พนิดา บุญสอาด วท.บ.
แถวท่ี 61 2544 นางสาว พรทิพย์ ศรีสุตธ์ วท.บ.
แถวท่ี 61 2545 นางสาว พรนภา  นิลประภา วท.บ.
แถวท่ี 61 2546 นางสาว พรนภา ถินวงศ์ วท.บ.
แถวท่ี 61 2547 นางสาว พรไพรจิต  จันทะแจ่ม วท.บ.
แถวท่ี 61 2548 นางสาว พรรณนิภา รัตนพิทักษ์ วท.บ.
แถวท่ี 61 2549 นางสาว พรรณอร  น้อยจันทร์ วท.บ.

 - 2550 นาย พศิน สารกูล วท.บ.
แถวท่ี 61 2551 นางสาว พัชรนันท์ พันธ์แย้ม วท.บ.
แถวท่ี 61 2552 นางสาว พัชราพันธ์     ชัยแสน วท.บ.

 - 2553 นางสาว พัชราภรณ์  รักกล่อง วท.บ.
แถวท่ี 61 2554 นางสาว พิชชากร  พัฒนจันทร์ วท.บ.
แถวท่ี 61 2555 นางสาว พิชชาภา สบายวรรณ วท.บ.

 - 2556 นาย พิทยา มาแก้ว วท.บ.
แถวท่ี 61 2557 นางสาว พิมพ์พร     สิงห์สถิตย์ วท.บ.
แถวท่ี 61 2558 นางสาว พิมพ์ลภัทร์  โพธ์ิสุวรรณ วท.บ.

 - 2559 นางสาว พิมพลอย  เฉลิมพร วท.บ.
แถวท่ี 61 2560 นางสาว พิมพ์วิภา ไตรพารา วท.บ.
แถวท่ี 62 2561 นางสาว พิมล ภู่ประจ่าศิลป์ วท.บ.

 - 2562 นางสาว พีรยา  คุณารูป วท.บ.
แถวท่ี 62 2563 นาย พีรวัฒน์  สระแก้ว วท.บ.

 - 2564 นาย พีระพล  สีเดือน วท.บ.
 - 2565 นาย พุทธิพัชร     เน่ืองฤทธ์ิ วท.บ.
 - 2566 นาย พูนศักด์ิ     บุญมาก วท.บ.

แถวท่ี 62 2567 นางสาว เพชรชรี งิ วเรือง วท.บ.
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แถวท่ี 62 2568 นางสาว ภัทรนารี     แก้วเจริญ วท.บ.
 - 2569 นาย ภัทรพล  ไทยข่า วท.บ.
 - 2570 นาย ภาณุพงศ์  ฤกษ์ยานีย์ วท.บ.

แถวท่ี 62 2571 นาย ภาณุวัฒน์  ศรีแจ่ม วท.บ.
 - 2572 นาย ภาณุวัฒน์ ทองดี วท.บ.

แถวท่ี 62 2573 นางสาว ภาวิณี  ศรีบรรเทา วท.บ.
แถวท่ี 62 2574 นาย ภาสกร  แสงเดือน วท.บ.
แถวท่ี 62 2575 นางสาว ภาสินี  สุขส่าราญ วท.บ.

 - 2576 นาย ภูมิพัฒน์  จันทรกระจ่าง วท.บ.
แถวท่ี 62 2577 นาย ภูริทัต  ภู่บุญ วท.บ.
แถวท่ี 62 2578 นางสาว มณฑกานต์ ขลังธรรมเนียม วท.บ.
แถวท่ี 62 2579 นางสาว มณทิญา ปานใส วท.บ.
แถวท่ี 62 2580 นางสาว มณธิรา สังข์ชา วท.บ.
แถวท่ี 62 2581 นางสาว มยุรา  คุ้มถนอม วท.บ.

 - 2582 นางสาว มยุรี ชอนงูเหลือม วท.บ.
แถวท่ี 62 2583 นางสาว มัลลิตา มณฑปใหญ่ วท.บ.
แถวท่ี 62 2584 นางสาว มาริษา อรรถสิษฐ์ วท.บ.
แถวท่ี 62 2585 นางสาว มาลาทิพย์ สิริอุทัยกุล วท.บ.
แถวท่ี 62 2586 นางสาว มู้กัลโสม ประมาณ วท.บ.

 - 2587 นางสาว เมธิณี  อาทิตย์ตั ง วท.บ.
แถวท่ี 62 2588 นางสาว ยุภาวดี มาตราเงิน วท.บ.

 - 2589 นางสาว รติพร พูลโภคะ วท.บ.
แถวท่ี 62 2590 นาย รวินันทร์     ขันติวงศ์ วท.บ.
แถวท่ี 62 2591 นาย รังสิมันต์ คชชา วท.บ.
แถวท่ี 62 2592 นางสาว รังสิมา ล้อเสียง วท.บ.

 - 2593 นางสาว รัชกันยา มาลาพัสด์ุ วท.บ.
แถวท่ี 62 2594 นาย รัฐพงษ์ ระหาร วท.บ.
แถวท่ี 62 2595 นางสาว รัตติกาล ศรีนาราง วท.บ.

 - 2596 นางสาว รัตติยา ปรีชล วท.บ.
แถวท่ี 62 2597 นางสาว รัตนพร  กะวาท วท.บ.
แถวท่ี 62 2598 นางสาว รัตนา ประสพบุญ วท.บ.
แถวท่ี 62 2599 นางสาว รัตนาภรณ์  มะลิทอง วท.บ.
แถวท่ี 62 2600 นาง รัตนาภรณ์ จันทร์ทา วท.บ.

 - 2601 นางสาว รัตนาภรณ์ สุภาพญาติ วท.บ.
แถวท่ี 62 2602 นางสาว รัตลิตา  สีสด วท.บ.
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แถวท่ี 63 2603 นางสาว รุ่งนภา ไกรสุข วท.บ.
แถวท่ี 63 2604 นางสาว รุ้งไพลิน ดีหมี วท.บ.

 - 2605 นาย ฤทธิชัย ทรัพย์คง วท.บ.
แถวท่ี 63 2606 นางสาว ลดาวัลย์ สุขประสิทธ์ิ วท.บ.

 - 2607 นางสาว วณัฐชญา ตลุ่มมุข วท.บ.
แถวท่ี 63 2608 นางสาว วรกมล     ศาลา วท.บ.
แถวท่ี 63 2609 นาย วรพงษ์ ดีม่ัน วท.บ.

 - 2610 นางสาว วรรณนภา เตชะดิลก วท.บ.
แถวท่ี 63 2611 นางสาว วรรณวิภา  มงคลโพธ์ิ วท.บ.
แถวท่ี 63 2612 นางสาว วรรณวิศา ราชสุวอ วท.บ.
แถวท่ี 63 2613 นางสาว วรรณา มะณีเนียม วท.บ.
แถวท่ี 63 2614 นางสาว วรรณิศา  สมบุญ วท.บ.
แถวท่ี 63 2615 นาย วรวุฒิ สวัสดี วท.บ.

 - 2616 นางสาว วรัชญา หงษ์ทอง วท.บ.
 - 2617 นางสาว วราภรณ์  เอี ยงหมี วท.บ.
 - 2618 นาย วรายุทธ นามเสถียร วท.บ.
 - 2619 นางสาว วริยา แย้มสังข์ วท.บ.

แถวท่ี 63 2620 นางสาว วันวิสา  ศรีสวัสด์ิ วท.บ.
แถวท่ี 63 2621 นางสาว วันวิสา     ศรศิลป์ วท.บ.

 - 2622 นางสาว วารินทร์ อ่อนจิตร์ วท.บ.
 - 2623 นางสาว วาสินี  สิงหนาท วท.บ.
 - 2624 นาย วิมาน  วังพรม วท.บ.
 - 2625 นาย วิศิษฏ์พงศ์ อายุวะศรี วท.บ.
 - 2626 นางสาว วีรกัญญา เกิดจินดา วท.บ.

แถวท่ี 63 2627 นาย วีรวัฒน์ ผลโภชน์ วท.บ.
แถวท่ี 63 2628 นาย วุฒิชัย เตชะสมบูรณ์ วท.บ.
แถวท่ี 63 2629 นาย วุฒิพงษ์  แมนธนานนท์ วท.บ.

 - 2630 นางสาว เวธกา เอ่ียมบุญอ่ิม วท.บ.
 - 2631 นางสาว ศศิกานต์   ทรายมะเริง วท.บ.

แถวท่ี 63 2632 นางสาว ศศิธร พงษ์เกิดลาภ วท.บ.
 - 2633 นางสาว ศศิวิมล  แช่มรัมย์ วท.บ.
 - 2634 นางสาว ศศิวิมล ทิพย์สังวาลย์ วท.บ.

แถวท่ี 63 2635 นางสาว ศิรินญา     แก่นนาค วท.บ.
 - 2636 นางสาว ศิรินภา ศรีพล วท.บ.
 - 2637 นางสาว ศิรินันท์ สุขสว่าง วท.บ.
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แถวท่ี 63 2638 นางสาว ศิริพร  แสงแดง วท.บ.
 - 2639 นางสาว ศิริพร แสงสมราษฎร วท.บ.
 - 2640 นางสาว ศิริลักษณ์ บ่ารุงวุธ วท.บ.
 - 2641 นางสาว ศิริลักษณ์ เบ็ญจรงค์ วท.บ.

แถวท่ี 63 2642 นางสาว ศิริลักษณ์ ปู่คะ วท.บ.
แถวท่ี 63 2643 นางสาว ศิริลักษณ์ พงษ์สุทธ์ิ วท.บ.

 - 2644 นางสาว ศิริลักษณ์ สุพักตร์วิบูลย์ วท.บ.
 - 2645 นางสาว ศิวัชญา  ร่ืนพิทักษ์ วท.บ.

แถวท่ี 64 2646 นางสาว ศุภรัตน์  บัวผัน วท.บ.
แถวท่ี 64 2647 นางสาว ศุภรัตน์ เพ็งสุข วท.บ.

 - 2648 นาย ศุภวินท์ แสงโสภณ วท.บ.
แถวท่ี 64 2649 นาย ศุภสินธ์ุ แสงอรุณ วท.บ.
แถวท่ี 64 2650 นาย สกุลเดช  รอตมงคลดี วท.บ.
แถวท่ี 64 2651 นาย สมเจตน์ ปุจฉาการ วท.บ.
แถวท่ี 64 2652 นาย สมศักด์ิ  ฉิมมา วท.บ.
แถวท่ี 64 2653 นาย สมศักด์ิ พวงประดู่ วท.บ.

 - 2654 นาย สราวุธ  อ่ิมพิทักษ์ วท.บ.
แถวท่ี 64 2655 นางสาว สรีวรรณ บุญธรรม วท.บ.
แถวท่ี 64 2656 นางสาว สโรชา  กล่่ากล่ัน วท.บ.
แถวท่ี 64 2657 นางสาว สโรชา  จินาพันธ์ วท.บ.
แถวท่ี 64 2658 นางสาว สโรชา     แจ่มแจ้ง วท.บ.
แถวท่ี 64 2659 นางสาว สัณห์จุฑา โพธ์ิโต วท.บ.

 - 2660 นางสาว สารินดา     ฉิมวิเศษ วท.บ.
แถวท่ี 64 2661 นางสาว สาวิตรี  สาระสุข วท.บ.

 - 2662 นาย สิทธิชัย พงษ์ศักด์ิ วท.บ.
 - 2663 นาย สิทธิศักด์ิ  รัตนสังข์ วท.บ.
 - 2664 นางสาว สิริพร  ช่วยคงทอง วท.บ.
 - 2665 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง สิริมา มาลากรรณ์ วท.บ.
 - 2666 นางสาว สิริวิภา จ่าเนียรธรรม วท.บ.
 - 2667 นาย สุกฤษฎ์ิ  พวงหิรัญ วท.บ.

แถวท่ี 64 2668 นางสาว สุกัญญา  สาวเพชรดี วท.บ.
 - 2669 นางสาว สุชาวดี ปทุมสูติ วท.บ.

แถวท่ี 64 2670 นางสาว สุดารัตน์ โพธ์ิศรี วท.บ.
แถวท่ี 64 2671 นางสาว สุดารัตน์     มุ่งชนะ วท.บ.

 - 2672 นางสาว สุทธิดา  ศรีโยธา วท.บ.
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แถวท่ี 64 2673 นางสาว สุทธิดา วงศ์ศิลป์ วท.บ.
แถวท่ี 64 2674 นางสาว สุทธิดา สง่าโฉม วท.บ.
แถวท่ี 64 2675 นาย สุทธิพร อ่อนละออ วท.บ.

 - 2676 นางสาว สุธิดา     มหาวงค์ วท.บ.
 - 2677 นางสาว สุนันทา ปุ่นยิ ม วท.บ.

แถวท่ี 64 2678 นางสาว สุนิสา  จงอวยพร วท.บ.
 - 2679 นางสาว สุบิณฑ์ญา  ตื อถา วท.บ.
 - 2680 นางสาว สุพรรษา มีกล่ินหอม วท.บ.

แถวท่ี 64 2681 นางสาว สุพรรษา ศิลปวุฒิ วท.บ.
แถวท่ี 64 2682 นางสาว สุพัตรา  ขันธศักด์ิ วท.บ.

 - 2683 นางสาว สุพัตรา  เด่นดวง วท.บ.
แถวท่ี 64 2684 นางสาว สุพัสตรา  คงสัตย์ วท.บ.
แถวท่ี 64 2685 นางสาว สุภาพร คละศรี วท.บ.
แถวท่ี 64 2686 นางสาว สุภาพร หัศจรรย์ วท.บ.
แถวท่ี 65 2687 นางสาว สุภาวดี แก้วโภคา วท.บ.
แถวท่ี 65 2688 นางสาว สุมิตรา บุญลอย วท.บ.
แถวท่ี 65 2689 ว่าท่ีร้อยตรี สุรเชษฎ์ งามวงษ์ วท.บ.
แถวท่ี 65 2690 นาย สุรเชษฐ์ พุ่มพวง วท.บ.
แถวท่ี 65 2691 ว่าท่ีร้อยตรี สุรศักด์ิ วงษ์ขันธ์ วท.บ.
แถวท่ี 65 2692 นางสาว สุวนันท์  พันพฤกษ์ วท.บ.

 - 2693 นางสาว หน่ึงฤทัย ทองงาม วท.บ.
แถวท่ี 65 2694 นาย หรรษธร ธนะวรรณ์ วท.บ.

 - 2695 นางสาว ไหมทอง รามภาพ วท.บ.
แถวท่ี 65 2696 นางสาว อชิรญา     ประทิน วท.บ.
แถวท่ี 65 2697 สิบตรี อชิรวิทย์  แสงจันทร์ วท.บ.

 - 2698 นาย อดิศักด์ิ เชียงขวาง วท.บ.
 - 2699 นาย อธิวัฒน์  สาบาล วท.บ.

แถวท่ี 65 2700 นาย อนัฐพล  ข่าศรี วท.บ.
แถวท่ี 65 2701 นางสาว อนิษา ขันธศักด์ิ วท.บ.

 - 2702 นาย อนุพงค์ คุตทะสาร วท.บ.
 - 2703 นาย อนุพันธ์ุ  จันทร์โส วท.บ.

แถวท่ี 65 2704 นาย อนุวัฒน์ เลิศฤทธ์ิ วท.บ.
แถวท่ี 65 2705 นางสาว อมรรัตน์  ประสาทศิลป์ วท.บ.

 - 2706 นางสาว อมรรัตน์  พรมฮวด วท.บ.
 - 2707 นางสาว อรญา ไทยมงคล วท.บ.
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 - 2708 นาย อรรถชัย  ส่าเร็จผล วท.บ.
แถวท่ี 65 2709 นาย อรรถพล สอนทวี วท.บ.
แถวท่ี 65 2710 นาย อรรถวุฒิ  ฤกษ์วิรี วท.บ.

 - 2711 นางสาว อรวิภา ทรงขจร วท.บ.
 - 2712 นางสาว อรษา  โททอง วท.บ.
 - 2713 นางสาว อรอนงค์  มณีนิล วท.บ.

แถวท่ี 65 2714 นางสาว อรอนงค์ นิลพัฒน์ วท.บ.
 - 2715 นางสาว อรอนงค์ ลีจ้อย วท.บ.
 - 2716 นางสาว อรุณี อุทัยพิบูลย์ วท.บ.

แถวท่ี 65 2717 นางสาว อลิศรา เพ็งสาทร วท.บ.
แถวท่ี 65 2718 นางสาว อ้อมใจ ฐานโพธ์ิ วท.บ.
แถวท่ี 65 2719 นางสาว อัจฉรา  รอดอ่อน วท.บ.
แถวท่ี 65 2720 นางสาว อัจฉริยา สินธุสุวรรณ์ วท.บ.

 - 2721 นางสาว อัญชนก  เฉลียวไวย์ วท.บ.
 - 2722 นางสาว อัญชิสา  สุขใจ วท.บ.
 - 2723 นางสาว อัญธิกา มะปะโม วท.บ.

แถวท่ี 65 2724 นางสาว อันธิกา หุ่นโสภา วท.บ.
 - 2725 นาย อัศวิน  ตรีฤกษ์ศรี วท.บ.

แถวท่ี 65 2726 นาย อาทิตย์ แสงประไพ วท.บ.
 - 2727 นาย อานนท์ อ่าไพจิตร วท.บ.
 - 2728 นางสาว อานีตา  ปูเตะ วท.บ.

แถวท่ี 66 2729 นางสาว อามีนะ  นาคประวิต วท.บ.
 - 2730 นาย อ่าพล  บุญมา วท.บ.
 - 2731 นาย อ่าพล แต่งงาม วท.บ.

แถวท่ี 66 2732 นางสาว อุษณี ฆ้องบ้านโข้ง วท.บ.
 - 2733 นางสาว ฮุสนาย์ สะเตงกูแว วท.บ.

ปริญญำวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต
แถวท่ี 66 2734 นางสาว กมลชนก  บัวผัน วศ.บ.
แถวท่ี 66 2735 นาย กรฤต  รัตนประทุม วศ.บ.
แถวท่ี 66 2736 นาย กฤษฏา กันนุฬา วศ.บ.
แถวท่ี 66 2737 นางสาว กัญญารัตน์  ซอจะโปะ วศ.บ.

 - 2738 นาย ณัฏฐ์     รุจิกร วศ.บ.
แถวท่ี 66 2739 นาย ณัฐวุฒิ เกตุหอม วศ.บ.
แถวท่ี 66 2740 นางสาว ตรียานุช ประเสริฐทรัพย์ วศ.บ.
แถวท่ี 66 2741 นาย ธนากร  บุญประเสริฐ วศ.บ.
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แถวท่ี 66 2742 นาย ธรรมนูญ  สุขศรี วศ.บ.
แถวท่ี 66 2743 นาย ธันวา  สุพัฒนาภรณ์ วศ.บ.
แถวท่ี 66 2744 นางสาว บุษกร  นัยวงศ์ วศ.บ.
แถวท่ี 66 2745 นาย ปิยะวัฒน์  ศรีมงคล วศ.บ.
แถวท่ี 66 2746 นาย วงศธร  แต่งศรี วศ.บ.
แถวท่ี 66 2747 นางสาว วรรณนิชา  กรีวิเวก วศ.บ.
แถวท่ี 66 2748 นาย วัฒนา สุริยะ วศ.บ.

 - 2749 ว่าท่ีร้อยตรี วันเฉลิม เยนสินธ์ุ วศ.บ.
แถวท่ี 66 2750 นางสาว วาสิตา  มีลาภหลาย วศ.บ.
แถวท่ี 66 2751 นาย วิทวัส   คุ้มสุข วศ.บ.
แถวท่ี 66 2752 นาย วิทศรุต  ดอกเก๋ียง วศ.บ.
แถวท่ี 66 2753 นาย วีระพันธ์ ศรีเพชร์ วศ.บ.
แถวท่ี 66 2754 นาย วุฒิชัย ถวายธูป วศ.บ.
แถวท่ี 66 2755 นาย วุฒิชัย พันธ์ุโพธ์ิ วศ.บ.
แถวท่ี 66 2756 นาย ศักรินทร์ ขันตา วศ.บ.
แถวท่ี 66 2757 นาย เศรษฐพงษ์  เลบ้านแท่น วศ.บ.
แถวท่ี 66 2758 นาย สรวีย์  สีมะเด่ือ วศ.บ.
แถวท่ี 66 2759 นาย สิทธิโชค  ข่านุช วศ.บ.
แถวท่ี 66 2760 นาย สิรดนัย พานิชย์ วศ.บ.
แถวท่ี 66 2761 นางสาว สิรภัทร  สืบสมุทร วศ.บ.
แถวท่ี 66 2762 นาย สิระวุฒิ  ถนอมสุวรรณ วศ.บ.

 - 2763 นาย อนุวัตร  ประทุมทอง วศ.บ.
แถวท่ี 66 2764 นาย อรรถกานท์ ศรีเมฆ วศ.บ.
แถวท่ี 66 2765 นาย อรรถพล  บุญสุข วศ.บ.
แถวท่ี 66 2766 นาย อ่าพล แสนส่าราญ วศ.บ.
แถวท่ี 66 2767 นางสาว อุษณี     นึกชอบ วศ.บ.
แถวท่ี 66 2768 นาย เอกมล  แจ่มเสมอ วศ.บ.

ปริญญำบริหำรธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
แถวท่ี 67 2769 นางสาว ชาลิตา รถเพ็ชร บธ.บ.
แถวท่ี 67 2770 นางสาว เพชรรัตน์ หอมไม่หาย บธ.บ.
แถวท่ี 67 2771 นาย ธงฉัตร  ฉ่่าวิเศษ บธ.บ.
แถวท่ี 67 2772 นาง ชนิดา  สงวนตระกูล บธ.บ.

 - 2773 นาย วิศรุต เล๊ียบประเสริฐ บธ.บ.
แถวท่ี 67 2774 นางสาว ปานชนก ฉันทศิริเวทย์ บธ.บ.
แถวท่ี 67 2775 นาย กิตติชัย  วงศ์เพ็ญ บธ.บ.
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แถวท่ี 67 2776 นางสาว อุทัยทิพย์ ยางนอก บธ.บ.
 - 2777 นางสาว กุลพร  ทองไพบูรณ์ บธ.บ.

แถวท่ี 67 2778 นางสาว พิริยา จันขุน บธ.บ.
ปริญญำบริหำรธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2

แถวท่ี 67 2779 นาย จิรเมธ เทียนเงิน บธ.บ.
แถวท่ี 67 2780 นาย อนิรุจน์ คงอยู่ บธ.บ.
แถวท่ี 67 2781 นางสาว เบญจวรรณ  ครองตน บธ.บ.
แถวท่ี 67 2782 นางสาว นิรัมพร ประยูรรัตน์ บธ.บ.
แถวท่ี 67 2783 นางสาว ศศิวิมล เล็กเขตร บธ.บ.

 - 2784 นางสาว ปุณปนัท ดีละม้าย บธ.บ.
แถวท่ี 67 2785 นางสาว ดวงพร พิพิธชวนชม บธ.บ.

 - 2786 นางสาว กิติยา  พงษ์วิเชียร บธ.บ.
 - 2787 นางสาว จุรีรักษ์ แสงอ่อน บธ.บ.
 - 2788 นางสาว ปลายฝัน สุขฉัตร บธ.บ.
 - 2789 นางสาว ณฐินี อ่าพันธ์พงษ์ บธ.บ.

แถวท่ี 67 2790 นางสาว สุดารัตน์ อานดารา บธ.บ.
 - 2791 นาย อดิศักด์ิ อุ่นศรี บธ.บ.

แถวท่ี 67 2792 นางสาว จิตตาพร ธรรมวงษา บธ.บ.
แถวท่ี 67 2793 นางสาว พิณนภา อยู่หนู บธ.บ.

 - 2794 นางสาว สุกัญญา  สุจิตร์ บธ.บ.
แถวท่ี 67 2795 นางสาว มยุราพร  โม้อินทร์ บธ.บ.
แถวท่ี 67 2796 นางสาว ณัฐริกา ชมชาติ บธ.บ.
แถวท่ี 67 2797 นาย สัจจะ จ่าปาบุญ บธ.บ.
แถวท่ี 67 2798 นางสาว อารีย์ ไวยวารี บธ.บ.

 - 2799 นาย ชัชวาลย์ สุเวช บธ.บ.
 - 2800 นางสาว นารียา จ้อยบ้านกวย บธ.บ.

แถวท่ี 67 2801 นางสาว ดรุณี สินธุรัตน์ บธ.บ.
แถวท่ี 67 2802 นางสาว ศิริพร  ทรัพย์งาม บธ.บ.
แถวท่ี 67 2803 นางสาว กัญยารัตน์ อุ้ยนิรันดรกุล บธ.บ.

 - 2804 นางสาว หทัยชนก  สังข์ทอง บธ.บ.
แถวท่ี 67 2805 นางสาว นริศรา ติเหมย บธ.บ.

 - 2806 นางสาว ส่ารวย  ติดมา บธ.บ.
 - 2807 นาย ศุภฤกษ์ คามีศักด์ิ บธ.บ.

แถวท่ี 67 2808 นาย ศุภวิชญ์  สุภาพันธ์ บธ.บ.
 - 2809 นางสาว เอริกา  เพียรธัญกิจ บธ.บ.
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แถวท่ี 67 2810 นาย สรายุท มาลาอี บธ.บ.
แถวท่ี 68 2811 นาย สุขวิช บุญมา บธ.บ.

 - 2812 นางสาว อุทัยวรรณ กล่อมกูล บธ.บ.
แถวท่ี 68 2813 นางสาว นุชนาถ มณีจันสุข บธ.บ.
แถวท่ี 68 2814 นางสาว สุชาวดี ป่ินทอง บธ.บ.
แถวท่ี 68 2815 นางสาว ชลิตา เขียนบุญเจริญ บธ.บ.
แถวท่ี 68 2816 นางสาว ขวัญศิริ ถาดส่าโรง บธ.บ.
แถวท่ี 68 2817 นางสาว ศศิวิมล  เพ่ิมเกษม บธ.บ.
แถวท่ี 68 2818 นางสาว นัทธมน รัตนวิเชียร บธ.บ.

ปริญญำบริหำรธุรกิจบัณฑิต
แถวท่ี 68 2819 นางสาว กชกร  ไวยภาคย์ บธ.บ.
แถวท่ี 68 2820 นางสาว กชกร ภาคไพรศรี บธ.บ.

 - 2821 นางสาว กนกพร ไชยสันต์ บธ.บ.
แถวท่ี 68 2822 นางสาว กนกพร นิลล้อม บธ.บ.
แถวท่ี 68 2823 นางสาว กนกพร     กองแก้ว บธ.บ.
แถวท่ี 68 2824 นางสาว กนกวรรณ คงกะพันธ์ุ บธ.บ.

 - 2825 นางสาว กนกวรรณ สังข์วงศ์ บธ.บ.
 - 2826 นางสาว กนกวรรณ เอ่ียมปา บธ.บ.

แถวท่ี 68 2827 นางสาว กนกวรรณ     ตาแก้ว บธ.บ.
แถวท่ี 68 2828 นางสาว กมลชนก  บุญล้อม บธ.บ.
แถวท่ี 68 2829 นางสาว กมลชนก  บุบผาศรี บธ.บ.

 - 2830 นางสาว กมลชนก มีศักด์ิ บธ.บ.
แถวท่ี 68 2831 นาย กมลศักด์ิ นราจุล บธ.บ.

 - 2832 นางสาว กรกนก จันทร์ทอง บธ.บ.
 - 2833 นางสาว กรกนก     พูลสิน บธ.บ.
 - 2834 นางสาว กรดา โพธ์ิขาว บธ.บ.

แถวท่ี 68 2835 นางสาว กรวรี เอ่ียมอนันต์ บธ.บ.
แถวท่ี 68 2836 ว่าท่ีร้อยตรี กรวิชญ์ การอุภัย บธ.บ.

 - 2837 นาย กฤษณะ บุตร์เพชร์ บธ.บ.
แถวท่ี 68 2838 นางสาว กฤษณี นาคสวัสด์ิ บธ.บ.

 - 2839 นาย กฤษดา  ศรีสุวรรณ์ บธ.บ.
 - 2840 นาย กษม  ชาติทรัพย์สิน บธ.บ.

แถวท่ี 68 2841 นาย กัญจน์ฐนภัส   มีลักษณี บธ.บ.
 - 2842 นางสาว กัญจนา อินทฤทธ์ิ บธ.บ.

แถวท่ี 68 2843 นางสาว กัญญา  ศรีใจยา บธ.บ.
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แถวท่ี 68 2844 นางสาว กัญญาณัฐ ปราบวงษา บธ.บ.
แถวท่ี 68 2845 นางสาว กัญญาณัฐ รามัญวงค์ บธ.บ.
แถวท่ี 68 2846 นางสาว กัญญาพัชร  ตนอดนอก บธ.บ.
แถวท่ี 68 2847 นางสาว กัญญาภัค  ศรีดี บธ.บ.
แถวท่ี 68 2848 นางสาว กัญญาภัค  อุบลพืช บธ.บ.

 - 2849 นางสาว กัญญารัตน์ ฐีติปริวัติ บธ.บ.
แถวท่ี 68 2850 นางสาว กันยารัตน์  สุขสุแพทย์ บธ.บ.

 - 2851 นาย กัลยกฤต เหมทอง บธ.บ.
แถวท่ี 68 2852 นางสาว กัลยพัฒน์ เทศเพ็ญ บธ.บ.
แถวท่ี 69 2853 นางสาว กาญจนา  จีนสูงเนิน บธ.บ.
แถวท่ี 69 2854 นางสาว กาญจนา  ยวงล่าใย บธ.บ.

 - 2855 นางสาว กาญจนา จิตสุรผล บธ.บ.
 - 2856 นางสาว กาญจนา แจงแสง บธ.บ.
 - 2857 นางสาว กาญจนา เทียนส่าโรง บธ.บ.
 - 2858 นางสาว กาญจนา โพธิพฤกษ์ บธ.บ.

แถวท่ี 69 2859 นางสาว กาญจนา หอกลอง บธ.บ.
แถวท่ี 69 2860 นางสาว กานต์นิษฐา  โพธ์ิไพจิตร บธ.บ.
แถวท่ี 69 2861 นางสาว กิตติญา สุขสะอาด บธ.บ.

 - 2862 นาย กิตติพงศ์ นาคสัมฤทธ์ิ บธ.บ.
 - 2863 นาย กิตติพงษ์  ภู่ด่ารงค์ บธ.บ.
 - 2864 นาย กิตติพล เงินทรัพย์ บธ.บ.

แถวท่ี 69 2865 นาย กิตติภพ  พื นนวล บธ.บ.
แถวท่ี 69 2866 นางสาว กุนกาญจน์  อยู่พร้อม บธ.บ.
แถวท่ี 69 2867 นางสาว กุลฑีรา     ประทุมสูตร์ บธ.บ.
แถวท่ี 69 2868 นางสาว กุลวัฒน์นันท์ พ่วงอ่างทอง บธ.บ.
แถวท่ี 69 2869 นางสาว เกวรี งัดสันเทียะ บธ.บ.
แถวท่ี 69 2870 นางสาว เกศศินี โคตรติง บธ.บ.

 - 2871 นาย เกียรติขจร     ผดุงสุข บธ.บ.
 - 2872 นาย เกียรติชัย วรไพชยนต์ บธ.บ.
 - 2873 นางสาว ขวัญภิรมณ์ ประคองเก็บ บธ.บ.

แถวท่ี 69 2874 นางสาว ขวัญฤทัย พงษ์ศักด์ิ บธ.บ.
แถวท่ี 69 2875 นางสาว คชาภรณ์ เฉลิมประเทศ บธ.บ.

 - 2876 นางสาว คนึงนิจ  ทองบ่อ บธ.บ.
 - 2877 นางสาว แคทรียา  สุวรรณรัตน์ บธ.บ.
 - 2878 นางสาว แคทลียา กล่ันค่า บธ.บ.
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แถวท่ี 69 2879 นางสาว จณิชยา คมานิคม บธ.บ.
แถวท่ี 69 2880 นางสาว จริยา  มาตย์นอก บธ.บ.

 - 2881 นางสาว จริยา เกตุนาค บธ.บ.
แถวท่ี 69 2882 นางสาว จันจิรา บานช่ืน บธ.บ.
แถวท่ี 69 2883 นางสาว จันทกานต์ โอภาสสุวรรณ บธ.บ.
แถวท่ี 69 2884 นางสาว จันทร์สุดา  อรรถวิชัย บธ.บ.
แถวท่ี 69 2885 นางสาว จันทิมา  จิตรีธรรม บธ.บ.

 - 2886 นางสาว จันทิมา ค่าพร บธ.บ.
แถวท่ี 69 2887 นางสาว จันทิมาทร ชูกล่ิน บธ.บ.

 - 2888 นาย จามิกร มีโภคี บธ.บ.
แถวท่ี 69 2889 นางสาว จารุภา  งามราม บธ.บ.

 - 2890 นางสาว จารุวรรณ  เสือเหลือง บธ.บ.
แถวท่ี 69 2891 นางสาว จารุวรรณ์ ตั งทรัพย์ บธ.บ.
แถวท่ี 69 2892 จ่าอากาศโทหญิง จารุวรรณ     น่ิมนวล บธ.บ.

 - 2893 นางสาว จิณัฐตา โพธิรังสกุล บธ.บ.
 - 2894 นางสาว จิดาภา  ยิ มเครือทอง บธ.บ.

แถวท่ี 70 2895 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง จิตติมา บุตรดี บธ.บ.
 - 2896 นางสาว จิตรลดา  เจริญไพร บธ.บ.

แถวท่ี 70 2897 พันจ่าอากาศโทหญิง จิตราภรณ์ สนิทบุญ บธ.บ.
 - 2898 นางสาว จิตาภา คงสบาย บธ.บ.
 - 2899 นางสาว จินตนา ใจดี บธ.บ.
 - 2900 นาย จิรพงศ์ รามคุณ บธ.บ.

แถวท่ี 70 2901 นางสาว จิรภรณ์ เรือนอินทร์ บธ.บ.
 - 2902 นาย จิรภัทร  มะกรูดทอง บธ.บ.

แถวท่ี 70 2903 นาย จิรภาส  รักวิโรจน์สุข บธ.บ.
แถวท่ี 70 2904 นาย จิระพันธ์  โสมภีร์ บธ.บ.
แถวท่ี 70 2905 นางสาว จิรัชญา  กล่่าเทพ บธ.บ.
แถวท่ี 70 2906 นาย จิรัฏฐ์ธนิก การฤกษ์ บธ.บ.
แถวท่ี 70 2907 นางสาว จิราพร  แจ้งเมือง บธ.บ.
แถวท่ี 70 2908 นางสาว จิราพร อ่่าศรีเวียง บธ.บ.
แถวท่ี 70 2909 นางสาว จิราภรณ์ เปลื องทุกข์ บธ.บ.
แถวท่ี 70 2910 นางสาว จิราภรณ์ ฤกษ์เปรมปรี บธ.บ.
แถวท่ี 70 2911 นางสาว จีรนันท์  น้อยศรี บธ.บ.
แถวท่ี 70 2912 นางสาว จุฑาทิพย์  วิริยะเพ่ิมพูนสุข บธ.บ.
แถวท่ี 70 2913 นางสาว จุฑามาศ  แข็งนา บธ.บ.
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แถวท่ี 70 2914 นางสาว จุฑามาศ  บุตรชาติ บธ.บ.
แถวท่ี 70 2915 นางสาว จุฑามาศ วรรณศิลป์ บธ.บ.
แถวท่ี 70 2916 นางสาว จุฑามาศ ว่าบ้านเลน บธ.บ.

 - 2917 นางสาว จุฑารัตน์ ศาตะโยธิน บธ.บ.
 - 2918 นางสาว จุฑาวรรณ  ลพพ่ึงชู บธ.บ.

แถวท่ี 70 2919 นางสาว จุฬาพรรณ สายสุด บธ.บ.
แถวท่ี 70 2920 นางสาว เจนจิรา  สุขประโยค บธ.บ.

 - 2921 นางสาว เจนจิรา อุ่นรอด บธ.บ.
 - 2922 นาย เจษฎา พุ่มเจริญ บธ.บ.

แถวท่ี 70 2923 นาย เจษฎาภรณ์  ชูวงษ์ บธ.บ.
แถวท่ี 70 2924 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง ฉัตรเกล้า  เพ็งนิจ บธ.บ.
แถวท่ี 70 2925 นางสาว ฉัตรชนก  เกิดวิธี บธ.บ.
แถวท่ี 70 2926 นาย ฉัตรชัย สุขจิตต์ บธ.บ.
แถวท่ี 70 2927 นางสาว ชญานิศ  ทวีกุล บธ.บ.
แถวท่ี 70 2928 นางสาว ชฎาธาร จันทรปรุง บธ.บ.
แถวท่ี 70 2929 นางสาว ชนกานต์  สุขสมงาม บธ.บ.
แถวท่ี 70 2930 นางสาว ชนัญญา  คูณทวี บธ.บ.
แถวท่ี 70 2931 นางสาว ชนัญญา  นาคมีศรี บธ.บ.

 - 2932 นางสาว ชนานันท์ ศรีวิบูลย์ บธ.บ.
แถวท่ี 70 2933 นางสาว ชนิกา ภิญญมิตร์ บธ.บ.
แถวท่ี 70 2934 นางสาว ชนิสลา โชคเกิด บธ.บ.
แถวท่ี 70 2935 นางสาว ชมภูนุช แก่นตะเคียน บธ.บ.

 - 2936 นาย ชรินทร์  รักชาติ บธ.บ.
 - 2937 นางสาว ชรินรัตน์ ไทยประยูร บธ.บ.

แถวท่ี 71 2938 นางสาว ชลดา สุริยัน บธ.บ.
 - 2939 นางสาว ชลธิชา  ศิริวงษ์ บธ.บ.
 - 2940 นางสาว ชลธิชา ยืนยงค์ บธ.บ.

แถวท่ี 71 2941 นางสาว ชลธิชา หม่ิงทอง บธ.บ.
แถวท่ี 71 2942 นางสาว ชลิตา  อินอ่วม บธ.บ.
แถวท่ี 71 2943 นาย ชัยณรงค์ เขียวเจริญ บธ.บ.

 - 2944 นางสาว ชาลิณี พรหมแก้ว บธ.บ.
แถวท่ี 71 2945 นาง โชติรส  กุหลาบ บธ.บ.

 - 2946 นางสาว ซารีนา กะเต็มหมัด บธ.บ.
แถวท่ี 71 2947 นางสาว ฌัชฌา  พิณเสนาะ บธ.บ.

 - 2948 นางสาว ญาณตา ตาลเจริญ บธ.บ.
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 - 2949 นางสาว ญาณิน บูรภาค บธ.บ.
แถวท่ี 71 2950 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง ญาณิสา แสงมณี บธ.บ.
แถวท่ี 71 2951 นาย ฐานทัพ สุขสมแดน บธ.บ.

 - 2952 นางสาว ฐานิตา  เงาศรี บธ.บ.
 - 2953 นาย ฐาปกรณ์ บังทอง บธ.บ.
 - 2954 นางสาว ฐิตาพร จรูญพงษ์ บธ.บ.

แถวท่ี 71 2955 นางสาว ฐิตินันท์ เทียนปัญจะ บธ.บ.
แถวท่ี 71 2956 นางสาว ฐิติยา  ชาติป่าสัก บธ.บ.

 - 2957 นาย ฐิติรัตน์  แฉล้มภักด์ิ บธ.บ.
 - 2958 นางสาว ฐิติวรรณ ศรีหิรัญ บธ.บ.

แถวท่ี 71 2959 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง ฑรีรัตน์ วัลณวัตร บธ.บ.
แถวท่ี 71 2960 นาย ฑิฆัมภรณ์     บัวด้วง บธ.บ.

 - 2961 นาย ณฐ จันทรังษี บธ.บ.
 - 2962 นางสาว ณฐพร สาลีเป๊ะ บธ.บ.
 - 2963 นางสาว ณฐมน  หาวัน บธ.บ.

แถวท่ี 71 2964 นางสาว ณภัชนันท์ เซ็งแซ่ บธ.บ.
แถวท่ี 71 2965 นาย ณภัทรพงศ์ โพธ์ิดี บธ.บ.
แถวท่ี 71 2966 นาย ณรงค์ศักด์ิ ฤกษ์อรุณ บธ.บ.
แถวท่ี 71 2967 นางสาว ณัชชา ชัยเรอษี บธ.บ.

 - 2968 นาย ณัชพล  สุขขีพล บธ.บ.
แถวท่ี 71 2969 นางสาว ณัฎฐา  แก้วเรือง บธ.บ.
แถวท่ี 71 2970 นางสาว ณัฏฐนันท์  อ่ิมเอ่ียม บธ.บ.
แถวท่ี 71 2971 นางสาว ณัฐกาญจน์ เผือกประพันธ์ บธ.บ.
แถวท่ี 71 2972 นางสาว ณัฐกานต์  ดีรัศมี บธ.บ.

 - 2973 นางสาว ณัฐกานต์ ศรีรารัตน์ บธ.บ.
แถวท่ี 71 2974 นาย ณัฐกิตต์ิ  ข่าพร้อม บธ.บ.
แถวท่ี 71 2975 นาย ณัฐชนน  แจ้งสว่าง บธ.บ.

 - 2976 นางสาว ณัฐชยา บุญแนะ บธ.บ.
แถวท่ี 71 2977 นางสาว ณัฐชรี ออลโมน บธ.บ.
แถวท่ี 71 2978 นางสาว ณัฐณิชา  หลักเพชร บธ.บ.
แถวท่ี 72 2979 นางสาว ณัฐธิดา  หลักเพชร บธ.บ.
แถวท่ี 72 2980 นางสาว ณัฐธิดา ค่าป้อม บธ.บ.

 - 2981 นางสาว ณัฐพร  บุญประเสริฐดี บธ.บ.
แถวท่ี 72 2982 นางสาว ณัฐพร เป่ียมสุข บธ.บ.

 - 2983 นาย ณัฐพล พูลเพ่ิม บธ.บ.
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แถวท่ี 72 2984 นาย ณัฐพล     ชูศิลป์ บธ.บ.
แถวท่ี 72 2985 นาย ณัฐพันธ์ พิกุลทอง บธ.บ.
แถวท่ี 72 2986 นางสาว ณัฐรดี ขวัญอยู่ บธ.บ.
แถวท่ี 72 2987 นางสาว ณัฐริกา  กล่่าตา บธ.บ.
แถวท่ี 72 2988 นางสาว ณัฐริกา นพรัตน์ บธ.บ.

 - 2989 นางสาว ณัฐริยา พรหมพินิจ บธ.บ.
แถวท่ี 72 2990 นาย ณัฐวุฒิ  ปันเงิน บธ.บ.
แถวท่ี 72 2991 นาย ณัฐวุฒิ  ร่ืนมิตร์ บธ.บ.
แถวท่ี 72 2992 นาย ณัฐวุฒิ ตรีเกษม บธ.บ.

 - 2993 นาย ณัฐสิทธ์ิ ขันธศึกษา บธ.บ.
แถวท่ี 72 2994 นาย ณัฐิวุฒิ  เกตุสุวรรณ์ บธ.บ.
แถวท่ี 72 2995 นาย ณัทสิฐศักด์ิ ลีสุวรรณ์ บธ.บ.

 - 2996 นางสาว ณิชชา  ดวงแก้ว บธ.บ.
 - 2997 นางสาว ณิชพัณณ์  เกียรติสกุลไชย บธ.บ.
 - 2998 นางสาว ดวงกมล  กลมดี บธ.บ.

แถวท่ี 72 2999 นางสาว ดวงกมล  ทรัพย์พันธ์ บธ.บ.
แถวท่ี 72 3000 นางสาว ดวงพร  สังชาวใต้ บธ.บ.

 - 3001 นางสาว ดวงพร ตลับนาค บธ.บ.
 - 3002 นางสาว ดวงฤทัย  จตุรภุช บธ.บ.

แถวท่ี 72 3003 นางสาว ดวงหทัย  สุคะวงษ์ บธ.บ.
แถวท่ี 72 3004 นางสาว ดารณี  แซ่จึง บธ.บ.
แถวท่ี 72 3005 นางสาว ตะวัน ม่ังนุกูล บธ.บ.
แถวท่ี 72 3006 นางสาว ตุ๊กตา  ไกรเดชา บธ.บ.
แถวท่ี 72 3007 นาย ตุลากานต์  ทิพวัน บธ.บ.
แถวท่ี 72 3008 นาย ทรงพร  บุญจิตรากุล บธ.บ.

 - 3009 นาย ทรงพล เชื อดี บธ.บ.
 - 3010 นางสาว ทักษพร  สีนาคล้วน บธ.บ.

แถวท่ี 72 3011 นางสาว ทัศนีย์ สวนกัน บธ.บ.
แถวท่ี 72 3012 นางสาว ทัศนีวัลย์ พุทธศรี บธ.บ.

 - 3013 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง ทิพย์อักษร เเสนเสนี บธ.บ.
แถวท่ี 72 3014 นางสาว ทิพารมย์ สิงห์ประพันธ์ บธ.บ.

 - 3015 นางสาว ทิศถิพร เข็มเงิน บธ.บ.
แถวท่ี 72 3016 นาย ธนกร พูลเกษม บธ.บ.
แถวท่ี 72 3017 นาย ธนกฤต  สุวรรณ์ บธ.บ.

 - 3018 นาย ธนพล  พูลเพ่ิม บธ.บ.
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 - 3019 นาย ธนพล ช่างประดิษฐ์ บธ.บ.
แถวท่ี 72 3020 นาย ธนพล  มีช่านาญ บธ.บ.

 - 3021 นาย ธนพันธ์     เล็กทรัพย์ไพบูลย์ บธ.บ.
 - 3022 นาย ธนพันธ์ุ โชคกิจ บธ.บ.

แถวท่ี 73 3023 นาย ธนภัทร  สุดใจดี บธ.บ.
แถวท่ี 73 3024 นาย ธนวรรต ฉวีรักษ์ บธ.บ.

 - 3025 นาย ธนวัตน์  ฤกษ์สมุทร บธ.บ.
แถวท่ี 73 3026 นาง ธนะวดี แก้วสุทอ บธ.บ.
แถวท่ี 73 3027 นางสาว ธนัชชา  หงษ์ยิ ม บธ.บ.
แถวท่ี 73 3028 นางสาว ธนัชชา นามวิเศษ บธ.บ.
แถวท่ี 73 3029 นาย ธนา ประทุมทอง บธ.บ.

 - 3030 นาย ธนากร  ภาระธัญญา บธ.บ.
แถวท่ี 73 3031 นาย ธนาพร หิรัญอร บธ.บ.
แถวท่ี 73 3032 นางสาว ธนิตา แก้วงาม บธ.บ.

 - 3033 นางสาว ธมลวรรณ บุณยะเสน บธ.บ.
 - 3034 นางสาว ธรณ์ธันย์ ศิริสมบัติธรรม บธ.บ.

แถวท่ี 73 3035 นาย ธรรมรักษ์  โสภารัตน์ บธ.บ.
แถวท่ี 73 3036 นางสาว ธวัลพร ช่ืนจิตร์ บธ.บ.
แถวท่ี 73 3037 นางสาว ธัญญรัตน์ ผาสุขศาสตร์ บธ.บ.

 - 3038 นาง ธัญลักษณ์  อินทร์แก้ว บธ.บ.
 - 3039 นางสาว ธันยพร  จิตรีขันธ์ บธ.บ.

แถวท่ี 73 3040 นางสาว ธันยพร  รักษาเขตต์ บธ.บ.
แถวท่ี 73 3041 นาง ธันยภรณ์ แสงพราว บธ.บ.

 - 3042 นาย ธันวา ชวลา บธ.บ.
 - 3043 นาย ธารธร เลิศสถิตย์วงศ์ บธ.บ.

แถวท่ี 73 3044 นางสาว ธิดารัต โลหะพืช บธ.บ.
แถวท่ี 73 3045 นางสาว ธิดารัตน์ เพ่ิมเกษร บธ.บ.
แถวท่ี 73 3046 นางสาว ธิติยา  สุนทะโรจน์ บธ.บ.
แถวท่ี 73 3047 นาย ธีรพันธ์ คงทน บธ.บ.
แถวท่ี 73 3048 นาย ธีรภัทร  รับขวัญ บธ.บ.

 - 3049 นาย ธีรภัทร์ โกมาร บธ.บ.
 - 3050 นาย ธีรยุทธ     พรหมสุวรรณ์ บธ.บ.
 - 3051 นาย ธีรวัฒน์ เจริญโพธ์ิ บธ.บ.
 - 3052 นาย ธีระยุทธ์ เอ่ียมพงษ์ บธ.บ.
 - 3053 นางสาว เธียรรัฐ สิตตะวิบุล บธ.บ.
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แถวท่ี 73 3054 นางสาว นงนุช งามเจริญ บธ.บ.
แถวท่ี 73 3055 นางสาว นนทรัตน์ เครือสุวรรณศิริ บธ.บ.

 - 3056 นางสาว นนทิยา  สุขสม บธ.บ.
แถวท่ี 73 3057 นาย นพพล  อุ้มอยู่ บธ.บ.
แถวท่ี 73 3058 นางสาว นพรัตน์  ท้วมพุดซา บธ.บ.

 - 3059 นาย นพรัตน์ ชาโนภาษ บธ.บ.
แถวท่ี 73 3060 นางสาว นพรัตน์ นุชเนตร บธ.บ.
แถวท่ี 73 3061 นางสาว นภัสสร โมกขมรรคกุล บธ.บ.

 - 3062 นางสาว นราทิพย์ โล่ห์ด่า บธ.บ.
แถวท่ี 74 3063 นาย นราธร  ปะโมนะกัง บธ.บ.

 - 3064 นาย นราธิป จงภักดี บธ.บ.
 - 3065 นาย นราวุฒิ  สนธิพงษ์ บธ.บ.
 - 3066 นาย นริด ค่าสุวรรณ์ บธ.บ.

แถวท่ี 74 3067 นางสาว นริศรา  แสนสมาน บธ.บ.
 - 3068 นาย นฤเบศ  ขอนประเสริฐดี บธ.บ.
 - 3069 นาย นฤพน ภาคโชค บธ.บ.

แถวท่ี 74 3070 นางสาว นฤมล  มะลิกอง บธ.บ.
 - 3071 นางสาว นฤมล ช่ืนชม บธ.บ.
 - 3072 นาย นวพล ไชยโกฏิ บธ.บ.
 - 3073 นาย นวพล  ธีระเพียร บธ.บ.
 - 3074 นางสาว นัฐนันญ์ เกษประทุม บธ.บ.
 - 3075 นาย นัฐพงษ์  วันชูเพลา บธ.บ.

แถวท่ี 74 3076 นาย นัฐพงษ์ แย้มแสน บธ.บ.
 - 3077 นางสาว นัฐวรรณ  เหล่าลิ ม บธ.บ.

แถวท่ี 74 3078 นางสาว นัดชา สินโพธ์ิ บธ.บ.
แถวท่ี 74 3079 นางสาว นันทนัช บุญกุศล บธ.บ.
แถวท่ี 74 3080 จ่าอากาศโท นันทวัฒน์  ทรงพร บธ.บ.
แถวท่ี 74 3081 นาย น่าโชค  จ่าปาทอง บธ.บ.

 - 3082 นางสาว นิตยา พาสีด่า บธ.บ.
 - 3083 นางสาว นิตยา สามุล บธ.บ.

แถวท่ี 74 3084 นางสาว นิตา แป้นมีเพชร บธ.บ.
 - 3085 นาย นิทัศน์  ภิระปัญญา บธ.บ.

แถวท่ี 74 3086 นางสาว นิธิวรรณ     แซ่เจ่ีย บธ.บ.
แถวท่ี 74 3087 นางสาว นิภากร ตอนจอหอ บธ.บ.
แถวท่ี 74 3088 นางสาว นิภาพร  ไกลกล่ิน บธ.บ.
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 - 3089 นางสาว นิภาพร อดิษะ บธ.บ.
 - 3090 นางสาว นิรชา  พวงประดับ บธ.บ.

แถวท่ี 74 3091 นางสาว นิรมล ราชสีห์ บธ.บ.
 - 3092 นางสาว นิรัชชา พาลี บธ.บ.

แถวท่ี 74 3093 นาย นิวัฒน์ ญาติพรหม บธ.บ.
แถวท่ี 74 3094 นางสาว นิศาชล  อยู่เกตุ บธ.บ.

 - 3095 นางสาว นิศารัตน์ ไกรจ่าเนียร บธ.บ.
แถวท่ี 74 3096 นางสาว นิศารัตน์ ตองอ่อน บธ.บ.
แถวท่ี 74 3097 นางสาว นิสาชล ชีสังวรณ์ บธ.บ.
แถวท่ี 74 3098 นาย นีรนาท  กันเสง่ียม บธ.บ.
แถวท่ี 74 3099 นางสาว นุจรีย์  สาสุข บธ.บ.
แถวท่ี 74 3100 นางสาว นุจรีย์     ก้อนทอง บธ.บ.

 - 3101 นางสาว นุชจรี  กระแสร์ทิพย์ บธ.บ.
แถวท่ี 74 3102 นางสาว นุชจรีย์ ลาภขจร บธ.บ.
แถวท่ี 74 3103 นางสาว นุชนาฎ  นิยมสุข บธ.บ.

 - 3104 นางสาว นุชศิลา ทองเลิศล ่า บธ.บ.
 - 3105 นาย นุศร ชินค่า บธ.บ.
 - 3106 นาย บริพัตร แย้มเลี ยง บธ.บ.
 - 3107 นาย บอย ล่าใยผล บธ.บ.
 - 3108 นางสาว บุญญานุช ภู่ระหงษ์ บธ.บ.

แถวท่ี 75 3109 นางสาว บุษบา  ตั งสกุล บธ.บ.
แถวท่ี 75 3110 นางสาว เบญจรัตน์  แดงโสภาพ บธ.บ.
แถวท่ี 75 3111 นางสาว เบญจวรรณ  กลางทัพ บธ.บ.

 - 3112 นางสาว เบญจวรรณ  สืบสิงห์ บธ.บ.
แถวท่ี 75 3113 จ่าอากาศโทหญิง เบ็ญจวรรณ สิงหฬ บธ.บ.
แถวท่ี 75 3114 นางสาว เบญญาภา  นาคะตะ บธ.บ.
แถวท่ี 75 3115 นางสาว เบญญาภา รักธรรม บธ.บ.

 - 3116 นาย ปกรณ์ ค่าตา บธ.บ.
 - 3117 นาย ปณิธาณ โยธาไพร บธ.บ.
 - 3118 นางสาว ปนัดดา โบราณมูล บธ.บ.

แถวท่ี 75 3119 นางสาว ปนัดดา สนใจ บธ.บ.
แถวท่ี 75 3120 นางสาว ปภัสรา  ประกอบคุณ บธ.บ.
แถวท่ี 75 3121 นางสาว ปภาณิน ทองบุญเหลือ บธ.บ.
แถวท่ี 75 3122 นาย ปรเมศร์ ภาคาสัตย์ บธ.บ.
แถวท่ี 75 3123 นางสาว ประทุม  มาถาวร บธ.บ.
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แถวท่ี 75 3124 นางสาว ประไพ  สร้อยเวที บธ.บ.
แถวท่ี 75 3125 นางสาว ประภาพร  ประภาพักตร์ บธ.บ.

 - 3126 นาย ประสิทธ์ิ รักษา บธ.บ.
 - 3127 นาย ปรัชญา  สุวรรณโกมล บธ.บ.

แถวท่ี 75 3128 นาย ปรัญชัย  ต่อก่าไร บธ.บ.
แถวท่ี 75 3129 นางสาว ปริญญาภรณ์ มีสมศักด์ิ บธ.บ.
แถวท่ี 75 3130 นางสาว ปริญณา ป้อมเจา บธ.บ.

 - 3131 นางสาว ปรียนันท์ โสดธิ บธ.บ.
แถวท่ี 75 3132 นางสาว ปรียาภรณ์  รังผึ ง บธ.บ.
แถวท่ี 75 3133 นางสาว ปรียาภรณ์ จินดาดวง บธ.บ.
แถวท่ี 75 3134 นางสาว ปวริศา  ทองแท้ บธ.บ.
แถวท่ี 75 3135 นางสาว ปวันรัตน์  พูลคล้าย บธ.บ.

 - 3136 นางสาว ปวีณา  อ่อนวาที บธ.บ.
แถวท่ี 75 3137 นางสาว ปัญจรัตน์ นิติพงศ์สกุล บธ.บ.

 - 3138 นางสาว ปัทมา บุตรแสงดี บธ.บ.
แถวท่ี 75 3139 นางสาว ปัทมา พรหมมิ บธ.บ.

 - 3140 นางสาว ปานรินทร์  สุทธิธรรม บธ.บ.
แถวท่ี 75 3141 นางสาว ปาราตี ม่วงข่า บธ.บ.
แถวท่ี 75 3142 นางสาว ปาริษตา  ขาวดารา บธ.บ.
แถวท่ี 75 3143 นาย ปิยณัฐ     หลงทอง บธ.บ.
แถวท่ี 75 3144 นางสาว ปิยนันท์ กล่อมทอง บธ.บ.
แถวท่ี 75 3145 นางสาว ปิยพร วงษ์อุบล บธ.บ.

 - 3146 นาย ปิยวัฒน์ ตันมูล บธ.บ.
 - 3147 นางสาว ปิยะฉัตร  สุขพญา บธ.บ.

แถวท่ี 76 3148 นางสาว ปิยะนันท์     ชูวงค์ บธ.บ.
 - 3149 นางสาว เปมิกา มุ่งขอบกลาง บธ.บ.

แถวท่ี 76 3150 ว่าท่ีร้อยตรี เผด็จ น ่าแก้ว บธ.บ.
แถวท่ี 76 3151 นางสาว พจนี  สุขสุศักด์ิ บธ.บ.
แถวท่ี 76 3152 นางสาว พนิดา ไวประเสริฐ บธ.บ.

 - 3153 นาย พรชัย พานิช บธ.บ.
แถวท่ี 76 3154 นางสาว พรชิตา  ธรรมอภิรักษ์ บธ.บ.

 - 3155 นาย พรเทพ    แสงเพ็ชร์ บธ.บ.
 - 3156 นาย พรเทพ ประจงตุ้ม บธ.บ.

แถวท่ี 76 3157 นางสาว พรนภา บุญแตง บธ.บ.
แถวท่ี 76 3158 นางสาว พรนภา ภาคย์สุภาพ บธ.บ.
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 - 3159 นางสาว พรไพลิน พลีบัตร บธ.บ.
แถวท่ี 76 3160 นางสาว พรรณปพร ศรีสุนทร บธ.บ.

 - 3161 นางสาว พรรษา  ใสยวง บธ.บ.
 - 3162 นางสาว พรรสรณ์     เอมอยู่ บธ.บ.

แถวท่ี 76 3163 นาย พรศักด์ิ ลิ มปริสุทธ์ิ บธ.บ.
แถวท่ี 76 3164 นางสาว พรหมภัสสร    สุขแท้ บธ.บ.

 - 3165 นาย พลภชกร     สุขไพศาล บธ.บ.
แถวท่ี 76 3166 นาย พลวัฒน์  พลอยดี บธ.บ.

 - 3167 นางสาว พลอยไพลิน อุ่นเสนา บธ.บ.
 - 3168 นางสาว พัชฌา ศรีเรือง บธ.บ.
 - 3169 นางสาว พัชริดา พัฒนพุทธานนท์ บธ.บ.
 - 3170 นางสาว พัชรีย์  ยิ มแย้ม บธ.บ.
 - 3171 นางสาว พัชรีย์ ทรงภักดี บธ.บ.

แถวท่ี 76 3172 นางสาว พัณณ์ชิตา  เกียรติกุลวีรชิต บธ.บ.
 - 3173 นางสาว พัดชา  ไทยธานี บธ.บ.
 - 3174 นาย พัทธพล  จินาโส บธ.บ.

แถวท่ี 76 3175 นางสาว พิชชาภา  เก็บทอง บธ.บ.
 - 3176 นางสาว พิชญ์สินี กรุดไทย บธ.บ.

แถวท่ี 76 3177 นาง พิญชากร ประทีปแก้ว บธ.บ.
แถวท่ี 76 3178 นางสาว พินิตนาฏ  ระวิวรรณ บธ.บ.
แถวท่ี 76 3179 นางสาว พิมพ์ผกา  ไตรนาวี บธ.บ.
แถวท่ี 76 3180 นางสาว พิมพ์ลภัส  บุญช่วย บธ.บ.

 - 3181 นางสาว พิมลพรรณ หิรัญชาติ บธ.บ.
แถวท่ี 76 3182 นางสาว พิมลวรรณ  กะล่าพา บธ.บ.

 - 3183 นาง พีรณุช  ฉัตรแก้ว บธ.บ.
 - 3184 นาย พีรดนย์ ประเสริฐอ่าไพสกุล บธ.บ.
 - 3185 นาย พีรพัฒน์  พันธ์ุพรหมา บธ.บ.

แถวท่ี 76 3186 นาย พีรยุทธ เปรมพงษ์ บธ.บ.
 - 3187 นาย พีระเดช  เกตุเงิน บธ.บ.

แถวท่ี 76 3188 นาย พุทธิชัย  สุทธิจินดา บธ.บ.
แถวท่ี 77 3189 นางสาว พุธรักษา     ฮะเฮง บธ.บ.

 - 3190 นางสาว เพชรัตน์ แตงจันทรา บธ.บ.
แถวท่ี 77 3191 นาง เพียงดาว  ปานสวัสด์ิ บธ.บ.
แถวท่ี 77 3192 นางสาว แพรวพรรณ  สอนด้วง บธ.บ.

 - 3193 นาย ไพพิสิทธ์ิ แสงแจ่ม บธ.บ.
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 - 3194 นางสาว ไพริน  สีเหลือง บธ.บ.
แถวท่ี 77 3195 นางสาว ไพลิน  ศิริมงคล บธ.บ.
แถวท่ี 77 3196 นางสาว ภรณ์ทิพย์  โชคชะนะ บธ.บ.
แถวท่ี 77 3197 นางสาว ภรภัทรษร ระวังภัย บธ.บ.
แถวท่ี 77 3198 นางสาว ภัททนันทน์ จันทร์หอมกุล บธ.บ.
แถวท่ี 77 3199 นาย ภัทรกมล  สุขสอาด บธ.บ.
แถวท่ี 77 3200 นางสาว ภัทรฑิรา หงษ์ทอง บธ.บ.
แถวท่ี 77 3201 นางสาว ภัทรวดี มะกรูดอินทร์ บธ.บ.

 - 3202 นางสาว ภัทราภรณ์  ไชยศิลป์ บธ.บ.
 - 3203 นางสาว ภัทรารินทร์  สุขพอดี บธ.บ.

แถวท่ี 77 3204 นางสาว ภัทราวดี ปลอดโปร่ง บธ.บ.
 - 3205 นาย ภาคภูมิ บรรทัดจันทร์ บธ.บ.

แถวท่ี 77 3206 นาย ภาณุพงศ์ พันธุ บธ.บ.
 - 3207 นาย ภาณุพันธ์  ตวงมงคลชัย บธ.บ.
 - 3208 นาย ภาณุพันธ์ุ กรจินดา บธ.บ.

แถวท่ี 77 3209 ว่าท่ีร้อยตรี ภาณุวัฒ โสตถิธ่ารง บธ.บ.
แถวท่ี 77 3210 นางสาว ภานุชนาถ  อารมณ์ช่ืน บธ.บ.
แถวท่ี 77 3211 นาย ภานุวัฒน์ รัศมี บธ.บ.
แถวท่ี 77 3212 นางสาว ภาวิณี คงสัตย์ บธ.บ.

 - 3213 นางสาว ภาวิณี ดีดวงพันธ์ บธ.บ.
 - 3214 นางสาว ภาวินี ทัพพะรังสี บธ.บ.

แถวท่ี 77 3215 นางสาว ภิรญา พรมรักษา บธ.บ.
 - 3216 นาย ภูริ สง่าวงศ์ บธ.บ.
 - 3217 นาย ภูรินท์ จันทร์ประสาท บธ.บ.

แถวท่ี 77 3218 นางสาว มณีรัตน์ คูหา บธ.บ.
แถวท่ี 77 3219 นางสาว มนธิชา ค่าผล บธ.บ.
แถวท่ี 77 3220 นางสาว มนสิชา  บ่ารุงสุข บธ.บ.
แถวท่ี 77 3221 นาย มนัส บุญมี บธ.บ.

 - 3222 นางสาว มนัสชนก เกตุโกมุท บธ.บ.
แถวท่ี 77 3223 นางสาว มะลิสา สกุณา บธ.บ.
แถวท่ี 77 3224 นางสาว มัณทนา ศรีปัน บธ.บ.

 - 3225 นางสาว มันนาเรย์ ช่ืนนิยม บธ.บ.
 - 3226 นางสาว มัลลิกา  ชุ่มอารมณ์ บธ.บ.

แถวท่ี 77 3227 นางสาว มาน้าล อารีพงษ์ บธ.บ.
 - 3228 นางสาว มาริศา  น้อยศรี บธ.บ.
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แถวท่ี 77 3229 นางสาว มาริสา  นามมาตย์ บธ.บ.
แถวท่ี 77 3230 นางสาว มินตรา เตชะรัตน์ บธ.บ.
แถวท่ี 78 3231 นางสาว มุทิตาศิริโชค คงเพชรศักด์ิ บธ.บ.
แถวท่ี 78 3232 นางสาว เมทิดา ฟักขาว บธ.บ.
แถวท่ี 78 3233 นาย ยุทธพงษ์  ตรีลาภี บธ.บ.

 - 3234 นางสาว ยุวดี มีสอาด บธ.บ.
แถวท่ี 78 3235 นางสาว รจนา จันทร์เศรษฐี บธ.บ.
แถวท่ี 78 3236 นางสาว รจนา สิงห์ทอง บธ.บ.
แถวท่ี 78 3237 นาย รณกร ร่ืนเริง บธ.บ.
แถวท่ี 78 3238 นางสาว รติมา ขันตรีมิตร บธ.บ.

 - 3239 นางสาว รอยพิมพ์ ไกรทัต บธ.บ.
แถวท่ี 78 3240 นาย รัก เดชรัตน์ บธ.บ.
แถวท่ี 78 3241 นางสาว รัชนี  ธาราวาส บธ.บ.

 - 3242 นางสาว รัชนีกร จันส่าเภา บธ.บ.
 - 3243 นางสาว รัฐดา เน่ืองบุญมา บธ.บ.
 - 3244 นาย รัฐพงศ์ คีรีรัตน์ บธ.บ.
 - 3245 นางสาว รัตติกาญ เริงศาสน์ บธ.บ.

แถวท่ี 78 3246 นางสาว รัตนภรณ์  สมนาม บธ.บ.
แถวท่ี 78 3247 นาย รัตนะ กล่่านาค บธ.บ.

 - 3248 นางสาว รัตนาพร  พากเพียร บธ.บ.
แถวท่ี 78 3249 นางสาว รัติยา ทองศรี บธ.บ.
แถวท่ี 78 3250 นางสาว รัติยากร  ล ่าเลิศ บธ.บ.

 - 3251 นางสาว รุจีรัตน์ มีบุตรสม บธ.บ.
 - 3252 นางสาว เรวดี จอมเศียร บธ.บ.

แถวท่ี 78 3253 นาย ไรวินท์  ชมชาติ บธ.บ.
แถวท่ี 78 3254 นางสาว ลลิดา ทับทิม บธ.บ.
แถวท่ี 78 3255 นางสาว ลลิตา ขันธและ บธ.บ.
แถวท่ี 78 3256 นางสาว ลักขณา  อยู่รอง บธ.บ.
แถวท่ี 78 3257 นางสาว ลัดดาวัลย์ จันทรวิชิต บธ.บ.
แถวท่ี 78 3258 นางสาว ลาวัลย์  จันทโลก บธ.บ.
แถวท่ี 78 3259 นางสาว ลิลิน  นพคุณ บธ.บ.
แถวท่ี 78 3260 นาย วงศ์ภัทร ดาวลอยเด่น บธ.บ.

 - 3261 นางสาว วณัฐชา ชาญประพันธ์ บธ.บ.
 - 3262 นาย วทัญญู ไกรอนันต์ บธ.บ.

แถวท่ี 78 3263 นางสาว วนัทปรียา  วิเชียนเทียบ บธ.บ.
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แถวท่ี 78 3264 นางสาว วนัสนันท์  แก้วยม บธ.บ.
แถวท่ี 78 3265 นางสาว วนิดา ไตรรงค์ บธ.บ.
แถวท่ี 78 3266 นางสาว วนิดา มีพัฒนะ บธ.บ.
แถวท่ี 78 3267 นางสาว วรณัน  จันทร บธ.บ.
แถวท่ี 78 3268 นาย วรพจน์     ไชยสาลี บธ.บ.

 - 3269 นางสาว วรพร ผลดี บธ.บ.
 - 3270 นางสาว วรรณกร  กุศลทาน บธ.บ.

แถวท่ี 78 3271 นางสาว วรรณภา แสงดี บธ.บ.
แถวท่ี 78 3272 นางสาว วรรณวิภา คุมธง บธ.บ.
แถวท่ี 79 3273 นางสาว วรรณิดา แก้วน่ิม บธ.บ.

 - 3274 นางสาว วรรณิศา ทองแฉล้ม บธ.บ.
 - 3275 นางสาว วรรณิศา     มีวงษ์สม บธ.บ.
 - 3276 นางสาว วรรัตน์ ด่ารงรัตน์ บธ.บ.
 - 3277 นางสาว วรรัตน์ ทราบรัมย์ บธ.บ.

แถวท่ี 79 3278 นางสาว วรรัตน์ ภูมิคง บธ.บ.
แถวท่ี 79 3279 นางสาว วรวรรณ สีสว่าง บธ.บ.
แถวท่ี 79 3280 นาย วรวิทย์ กิจฉวี บธ.บ.
แถวท่ี 79 3281 นาย วรวิทย์ ตรีวุธ บธ.บ.

 - 3282 นาย วรวิทย์  มีรีวี บธ.บ.
แถวท่ี 79 3283 นางสาว วราภรณ์ เนตรรักษ์ บธ.บ.

 - 3284 นางสาว วรารัตน์ บุญเรือง บธ.บ.
แถวท่ี 79 3285 นางสาว วรินนา  บัวลอย บธ.บ.
แถวท่ี 79 3286 นางสาว วริยา  สว่างศรี บธ.บ.
แถวท่ี 79 3287 นางสาว วริศรา  เพชรดี บธ.บ.

 - 3288 นางสาว วริศรา อ่อนอุไร บธ.บ.
 - 3289 นาย วรุต เอ่ียมละออ บธ.บ.

แถวท่ี 79 3290 นางสาว วัชราภรณ์  เกตุซ่ือสัตย์ บธ.บ.
แถวท่ี 79 3291 นาย วันชัย  นามัง บธ.บ.

 - 3292 นางสาว วันธิภา เร่ิมน้อย บธ.บ.
แถวท่ี 79 3293 นางสาว วันวิสาข์ เสถียรรูป บธ.บ.
แถวท่ี 79 3294 นางสาว วัลลภา ติงสะ บธ.บ.
แถวท่ี 79 3295 นางสาว วาสนา ช้างพานิช บธ.บ.

 - 3296 นางสาว วาสนา บัวพันธ์ บธ.บ.
 - 3297 นางสาว วาสิตา  กรรณ์เผือก บธ.บ.
 - 3298 นางสาว วาสินี   พิกุลเงิน บธ.บ.
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แถวท่ี 79 3299 นาย วิทยา  พวงลัดดา บธ.บ.
แถวท่ี 79 3300 นางสาว วิมณรัตน์ ร่ืนวุฒิ บธ.บ.
แถวท่ี 79 3301 นางสาว วิมพ์วิภา  ด่ารงเชื อ บธ.บ.
แถวท่ี 79 3302 นางสาว วิมลสิริ อินทเกตุ บธ.บ.
แถวท่ี 79 3303 นางสาว วิไล  เล่ียมเส้ง บธ.บ.
แถวท่ี 79 3304 นาย วิศรุต     การสมวัตร บธ.บ.
แถวท่ี 79 3305 นาย วิษรุติ สมวัฒน์ บธ.บ.
แถวท่ี 79 3306 นางสาว วีรยา หมอหวัง บธ.บ.

 - 3307 นาย วุฒิชัย  ผะอบทอง บธ.บ.
แถวท่ี 79 3308 นางสาว ศนิศา ล่ิมเงิน บธ.บ.
แถวท่ี 79 3309 นางสาว ศยามน  รสานนท์ บธ.บ.
แถวท่ี 79 3310 นางสาว ศรบุญทอง  ศิริพี บธ.บ.

 - 3311 นางสาว ศรัญญา กรุดเกลี ยง บธ.บ.
 - 3312 นางสาว ศรัญญา ทินปราณี บธ.บ.

แถวท่ี 79 3313 นางสาว ศรัญยา สว่างศรี บธ.บ.
 - 3314 นาย ศรัณย์ภัทร ต๊ะวงศ์น้อย บธ.บ.
 - 3315 นาย ศรายุทธ  ถาวรทัศน์ บธ.บ.

แถวท่ี 80 3316 นางสาว ศรีวรรณ เพชรพงศ์ บธ.บ.
 - 3317 นางสาว ศศิธร พงษ์นิตย์ บธ.บ.
 - 3318 นางสาว ศศินันท์  อ่ิมประเสริฐ บธ.บ.

แถวท่ี 80 3319 นางสาว ศศิประภา พระสุจันทร์ทิพย์ บธ.บ.
แถวท่ี 80 3320 นางสาว ศศิวิมล  จักมุณี บธ.บ.

 - 3321 นางสาว ศศิวิมล ศรีภักดี บธ.บ.
แถวท่ี 80 3322 นางสาว ศิณี  ส่าเริง บธ.บ.
แถวท่ี 80 3323 นางสาว ศิริกัลยา  ท้องท่ี บธ.บ.
แถวท่ี 80 3324 นางสาว ศิรินทิพย์  ด้วงอินทร์ บธ.บ.
แถวท่ี 80 3325 นางสาว ศิริพร  ชูชีพ บธ.บ.
แถวท่ี 80 3326 นางสาว ศิริพร  ตันศิริ บธ.บ.
แถวท่ี 80 3327 นางสาว ศิริพร  พ่วงคุ้ม บธ.บ.
แถวท่ี 80 3328 นางสาว ศิริพร ทวิชัย บธ.บ.
แถวท่ี 80 3329 นางสาว ศิริพร ย่ิงคิด บธ.บ.
แถวท่ี 80 3330 นาย ศิริมงคล โคกพูล บธ.บ.
แถวท่ี 80 3331 นางสาว ศิริรัตน์  เกตุจันทร์ บธ.บ.
แถวท่ี 80 3332 นางสาว ศิริลักษณ์  พาลีเขตต์ บธ.บ.
แถวท่ี 80 3333 นางสาว ศิริลักษณ์ คุ้มสุข บธ.บ.
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 - 3334 นางสาว ศิริลักษณ์ แป้นแก้ว บธ.บ.
แถวท่ี 80 3335 นางสาว ศิริวรรณ เกิดผิวดี บธ.บ.
แถวท่ี 80 3336 นาย ศิลา จันทร์สุนทร บธ.บ.
แถวท่ี 80 3337 นางสาว ศุภลักษณ์     ศิริกุลยานนท์ บธ.บ.
แถวท่ี 80 3338 นางสาว ศุภากร  สุขสมบัติ บธ.บ.

 - 3339 นางสาว ศุภานัน  พรหมดี บธ.บ.
แถวท่ี 80 3340 นางสาว สตัญญา  บุตรศักด์ิ บธ.บ.
แถวท่ี 80 3341 นางสาว สไบทอง  ศิริชัย บธ.บ.
แถวท่ี 80 3342 นางสาว สไบทิพย์  ศิริชัย บธ.บ.
แถวท่ี 80 3343 นาย สมเกียรติ สว่างศรี บธ.บ.
แถวท่ี 80 3344 นางสาว สมจิตร์ ทรวงงาม บธ.บ.
แถวท่ี 80 3345 นางสาว สมใจ  กลับเป็นสุข บธ.บ.
แถวท่ี 80 3346 นาง สมพร  วงษ์ศักด์ิศรี บธ.บ.

 - 3347 นางสาว สมลักษณ์  อยู่โต บธ.บ.
แถวท่ี 80 3348 นาย สยมภู สุขรอด บธ.บ.
แถวท่ี 80 3349 นาย สยาม  ไพรสันต์ บธ.บ.
แถวท่ี 80 3350 นาย สรณัฐ  ไตรวัย บธ.บ.
แถวท่ี 80 3351 นาย สรธร คงสมปราชญ์ บธ.บ.

 - 3352 นางสาว สราญรัตน์ จันทร์ผล บธ.บ.
แถวท่ี 80 3353 นางสาว สโรชา  เฉลิมบุญ บธ.บ.
แถวท่ี 80 3354 นางสาว สโรชา จันทร์พลงาม บธ.บ.
แถวท่ี 80 3355 นางสาว สโรชา ชงโค บธ.บ.

 - 3356 นางสาว สโรชา ทับงาม บธ.บ.
 - 3357 นางสาว สโรชา นัยจรัญ บธ.บ.

แถวท่ี 81 3358 นางสาว สวรรยา ตุลชาติ บธ.บ.
แถวท่ี 81 3359 นาย สหภพ  ธูปบูชา บธ.บ.

 - 3360 นาย สหภาพ  อินทรจันทร์ บธ.บ.
 - 3361 นาย สหภูมิ  โชมขุนทด บธ.บ.

แถวท่ี 81 3362 นางสาว สายฝน บุญลา บธ.บ.
แถวท่ี 81 3363 นางสาว สายสุนีย์ นิลประเสริฐ บธ.บ.
แถวท่ี 81 3364 นางสาว สาวิตรี  โกษา บธ.บ.

 - 3365 นางสาว สินิทธา บึงสว่าง บธ.บ.
แถวท่ี 81 3366 นางสาว สิริกานดา ไวยทิพย์ บธ.บ.
แถวท่ี 81 3367 นาย สิริณัฏฐ์     ชาติสกุลเจริญ บธ.บ.

 - 3368 นางสาว สิรินยา ทองน้อย บธ.บ.
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 - 3369 นางสาว สิริพร  แบ่งส่วน บธ.บ.
แถวท่ี 81 3370 นางสาว สิริยากร  วันนี บธ.บ.
แถวท่ี 81 3371 นางสาว สิริรัตน์  แย้มนาม บธ.บ.
แถวท่ี 81 3372 นางสาว สิริรัตน์ อยู่นาค บธ.บ.
แถวท่ี 81 3373 นางสาว สิริลักษณ์  วรพันธ์ บธ.บ.
แถวท่ี 81 3374 นางสาว สิริวิมล  รุ่งเรือง  บธ.บ.
แถวท่ี 81 3375 นางสาว สุกัญญา  อ่ิมใจ บธ.บ.
แถวท่ี 81 3376 นางสาว สุกัญญา แก่นสาร บธ.บ.
แถวท่ี 81 3377 นางสาว สุกัญญา พรรณา บธ.บ.
แถวท่ี 81 3378 นางสาว สุจิตตรา นรดี บธ.บ.
แถวท่ี 81 3379 นางสาว สุจิตรา  จิตรีถิน บธ.บ.

 - 3380 นางสาว สุชาดา โพธิจิตร บธ.บ.
 - 3381 นางสาว สุชานันท์ ศรีเมือง บธ.บ.

แถวท่ี 81 3382 นางสาว สุชาวดี หฤษฎีชวลิต บธ.บ.
แถวท่ี 81 3383 นางสาว สุฑามาส ทับทิมเทศ บธ.บ.

 - 3384 นางสาว สุดารัตน์ น้อยศรี บธ.บ.
แถวท่ี 81 3385 นางสาว สุดารัตน์ ศรีวิลัย บธ.บ.

 - 3386 นางสาว สุดาวรรณ นิยมวัน บธ.บ.
แถวท่ี 81 3387 นาย สุทธิเดช  พรรณสันฐาน บธ.บ.
แถวท่ี 81 3388 นางสาว สุทธินันท์  เพ็ชรด่า บธ.บ.

 - 3389 นาย สุทธิพงษ์ จินดารัตน์ บธ.บ.
 - 3390 ว่าท่ีร้อยตรี สุทาวัชร  บัวบุศย์ บธ.บ.

แถวท่ี 81 3391 นางสาว สุธาธิดา  วงษ์สุบรรณ์ บธ.บ.
แถวท่ี 81 3392 นาย สุธี ทัตธะศรี บธ.บ.
แถวท่ี 81 3393 นาย สุธีมนต์ ก้อนทอง บธ.บ.

 - 3394 นาง สุนิสา  บุญเขตต์ บธ.บ.
 - 3395 นางสาว สุนิสา  ศรีพรม บธ.บ.

แถวท่ี 81 3396 นางสาว สุนิสา ประเสริฐทรัพย์ บธ.บ.
 - 3397 นางสาว สุปราณี พวดขุนทด บธ.บ.

แถวท่ี 81 3398 นางสาว สุปราณี หงษ์จ่านง บธ.บ.
 - 3399 นางสาว สุพรรษา สังข์วิเศษ บธ.บ.
 - 3400 นางสาว สุพัฒตรา  กันพะยะ บธ.บ.

แถวท่ี 82 3401 นางสาว สุพัตรา ไพสาลี บธ.บ.
แถวท่ี 82 3402 นางสาว สุพิน  แสนดี บธ.บ.

 - 3403 นาย สุภกิจ จิตตรีธาตุ บธ.บ.
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แถวท่ี 82 3404 นางสาว สุภัสตรา มีโภคี บธ.บ.
แถวท่ี 82 3405 นางสาว สุภัสสรา อินทอง บธ.บ.
แถวท่ี 82 3406 นางสาว สุภาภรณ์ ใจชอบงาม บธ.บ.
แถวท่ี 82 3407 นางสาว สุภารัตน์  อินทรธุ บธ.บ.
แถวท่ี 82 3408 นางสาว สุภารัตน์ นาคมี บธ.บ.
แถวท่ี 82 3409 นางสาว สุภาวดี  สนใจ บธ.บ.

 - 3410 นางสาว สุภิสรา  แก้วประไพ บธ.บ.
 - 3411 นาย สุรเชษฎ์ สว่างศรี บธ.บ.
 - 3412 นาย สุรสิทธ์ิ เทียมธรรม บธ.บ.

แถวท่ี 82 3413 นาย สุริยะ นาคโชติ บธ.บ.
 - 3414 นาย สุริยา  ศรีสว่าง บธ.บ.
 - 3415 นาย สุริยา ทองจันทร์ บธ.บ.

แถวท่ี 82 3416 นางสาว สุริยุ  ประคุปตานนท์ บธ.บ.
แถวท่ี 82 3417 นางสาว สุวนันท์  จ่ารูญพันธ์ บธ.บ.
แถวท่ี 82 3418 นางสาว สุวนันท์ อ่ิมดี บธ.บ.
แถวท่ี 82 3419 นาย สุวัฒกาญจน์  รุ่งแจ้ง บธ.บ.
แถวท่ี 82 3420 นาย สุวัฒน์  เขียวหวาน บธ.บ.
แถวท่ี 82 3421 นางสาว สุวารี พุ่มทอง บธ.บ.

 - 3422 นางสาว สุวิมล ศิริกุลยานนท์ บธ.บ.
แถวท่ี 82 3423 นาย เสฏฐวุฒิ  บ่ารุง บธ.บ.

 - 3424 นาย โสภณ ธรรมฐิติ บธ.บ.
แถวท่ี 82 3425 นาย โสรัจจ์ เต๋ียวงษ์สุวรรณ์ บธ.บ.
แถวท่ี 82 3426 นางสาว หทัยกานต์  ศิริพันธ์ุ บธ.บ.

 - 3427 นางสาว หทัยรัตน์ ขาวฤกษ์ บธ.บ.
แถวท่ี 82 3428 นางสาว หฤทัย ก่องนอก บธ.บ.

 - 3429 นางสาว เหมือนฝัน วัลสาย บธ.บ.
 - 3430 นาย องอาจ  ทองทา บธ.บ.

แถวท่ี 82 3431 นาย อดิรุจ ธนาภิญญานนท์ บธ.บ.
แถวท่ี 82 3432 นาย อดิศร  ฤทธิชัย บธ.บ.

 - 3433 นางสาว อทิตยา คามีศักด์ิ บธ.บ.
 - 3434 นาย อนันต์  สีหมอก บธ.บ.

แถวท่ี 82 3435 นาย อนุชา อุดมสรณ์ บธ.บ.
 - 3436 นาย อนุพงษ์ ยาละมาย บธ.บ.

แถวท่ี 82 3437 นางสาว อภิญญา บุญยัง บธ.บ.
แถวท่ี 82 3438 นาย อภิเดช  พยุงแก้ว บธ.บ.
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แถวท่ี 82 3439 นางสาว อภิรมย์ แย้มสวัสด์ิ บธ.บ.
 - 3440 นางสาว อภิสรา  เพ่ิมพูล บธ.บ.

แถวท่ี 83 3441 นาย อภิสิทธ์ิ  พันธุมาศ บธ.บ.
 - 3442 นาย อภิสิทธ์ิ ลายนารี บธ.บ.
 - 3443 นางสาว อมรรัตน์  มาคะวงค์ บธ.บ.

แถวท่ี 83 3444 นางสาว อมรรัตน์ ทวีศักด์ิ บธ.บ.
แถวท่ี 83 3445 นางสาว อมรรัตน์ ภู่กล่ัน บธ.บ.
แถวท่ี 83 3446 นางสาว อมรรัตน์ เยือกเย็น บธ.บ.

 - 3447 นางสาว อมรรัตน์ สมสืบ บธ.บ.
แถวท่ี 83 3448 นางสาว อมัล อารีพงษ์ บธ.บ.
แถวท่ี 83 3449 นางสาว อรณิชา ธรรมเกียรติกุล บธ.บ.

 - 3450 นางสาว อรทัย ธรรมเสถียร บธ.บ.
แถวท่ี 83 3451 นางสาว อรทิวา  จรัสเพ็ชร บธ.บ.

 - 3452 นางสาว อรนุช บุญเมือง บธ.บ.
แถวท่ี 83 3453 นางสาว อรปรียา  ดับสันเทียะ บธ.บ.
แถวท่ี 83 3454 นาย อรรถกร หิรัญนิติเวชกุล บธ.บ.

 - 3455 นางสาว อรรถกาญจน์ อรรถาเวช บธ.บ.
 - 3456 จ่าอากาศโท อรรถพล  ค่าดีผล บธ.บ.

แถวท่ี 83 3457 นางสาว อรวรรณ  ศรีสุข บธ.บ.
แถวท่ี 83 3458 นางสาว อรวิมล สัตย์ส่วย บธ.บ.

 - 3459 นางสาว อรัญญา สนสุวรรณ บธ.บ.
 - 3460 นาง อริสรา  วงศ์วานิช บธ.บ.

แถวท่ี 83 3461 นางสาว อรุณี  อิสลาม บธ.บ.
แถวท่ี 83 3462 นาย อัครเดช ถ่ินแก้ว บธ.บ.
แถวท่ี 83 3463 นางสาว อังคณา แก้วน ่าเย็น บธ.บ.

 - 3464 นางสาว อังสนา  บุรานันท์ บธ.บ.
 - 3465 นางสาว อัจจิมา  พงษ์อุดม บธ.บ.
 - 3466 นางสาว อัจฉรา     ท้าวบุญชู บธ.บ.

แถวท่ี 83 3467 นางสาว อัญชลี  กิจบุญศรี บธ.บ.
แถวท่ี 83 3468 นางสาว อัญชลี  อินทา บธ.บ.

 - 3469 นางสาว อัญชิสา รุ่งทรัพย์ชนะเดช บธ.บ.
 - 3470 นางสาว อัมพร  สาริกา บธ.บ.
 - 3471 นางสาว อัศราพร ตรีโพลา บธ.บ.

แถวท่ี 83 3472 นางสาว อาจรีย์ ป่ินสุวรรณ์ บธ.บ.
 - 3473 นาย อาณัส  ข่าดี บธ.บ.
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 - 3474 นางสาว อาทิตญา  แสงไพโรจน์ บธ.บ.
 - 3475 นางสาว อาทิตยา  เจริญทัพ บธ.บ.

แถวท่ี 83 3476 นาย อานนท์ ประตูค่า บธ.บ.
แถวท่ี 83 3477 นาย อาภากร  เสียงขุนทด บธ.บ.
แถวท่ี 83 3478 นางสาว อารญา  แสงประการ บธ.บ.
แถวท่ี 83 3479 นางสาว อารยา  กูลเสือ บธ.บ.
แถวท่ี 83 3480 นางสาว อาริศา จันทรนิภา บธ.บ.
แถวท่ี 83 3481 นางสาว อารีย์ เกตุวัต บธ.บ.

 - 3482 นางสาว อารียา วันดี บธ.บ.
แถวท่ี 84 3483 นางสาว อารีรัตน์ ไกรจ่าเนียร บธ.บ.
แถวท่ี 84 3484 นาย อ่านาจ  ฉุยฉาย บธ.บ.

 - 3485 นาย อ่าพล จิตรเน่ือง บธ.บ.
แถวท่ี 84 3486 นางสาว อ่าภาพัชร์  อายินดี บธ.บ.
แถวท่ี 84 3487 นางสาว อิงอร เกษมรัตน์ บธ.บ.
แถวท่ี 84 3488 นางสาว อินทิรา มะหะหมัด บธ.บ.

 - 3489 นางสาว อินทิรา เอ่ียมทศ บธ.บ.
 - 3490 นาย อิศรา บุญรอด บธ.บ.
 - 3491 นางสาว อิศราภรณ์  หาญลักษณ์ บธ.บ.

แถวท่ี 84 3492 นางสาว อิสราภรณ์  กิจโอสถ บธ.บ.
แถวท่ี 84 3493 นาย อุกฤษฏ์ ระวังตน บธ.บ.
แถวท่ี 84 3494 นางสาว อุทุมพร เอ็งวงษ์ตระกูล บธ.บ.
แถวท่ี 84 3495 นางสาว อุไรรัตน์  ยุทธไทสงค์ บธ.บ.

 - 3496 นางสาว อุษา ศรีสังข์งาม บธ.บ.
 - 3497 นาย เอกพนธ์ พงษ์โนรี บธ.บ.
 - 3498 นางสาว ไอรดา ส่ารวมจิตร์ บธ.บ.
 - 3499 นางสาว Chen  Jiaxin บธ.บ.
 - 3500 นาย Huang Tingzhao บธ.บ.
 - 3501 นางสาว Lin Yang บธ.บ.
 - 3502 นางสาว Lu  Jiayao บธ.บ.

ปริญญำบัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
แถวท่ี 84 3503 นางสาว จุฬารัตน์ ขันธิกุล บช.บ.
แถวท่ี 84 3504 ว่าท่ีร้อยต่ารวจโทหญิง ชนาพร ลือพันธ์ุ บช.บ.

 - 3505 นางสาว นัทธ์ธรมน  เกตุเทพ บช.บ.
ปริญญำบัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2

 - 3506 นางสาว อรอุมา  แสนเมือง บช.บ.
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แถวท่ี 84 3507 นางสาว สุพัตรา บุญเกิด บช.บ.
 - 3508 นางสาว วรัชญาภรณ์  ผลเกิด บช.บ.
 - 3509 นางสาว สุชาดา  จันทร์ถาวร บช.บ.

แถวท่ี 84 3510 นางสาว ศิริยาภรณ์  หิรัญรัตน์ บช.บ.
แถวท่ี 84 3511 นางสาว ศิริลักษณ์  เศรษฐีสมบัติ บช.บ.
แถวท่ี 84 3512 นางสาว นิภาภรณ์ ไทยป้อม บช.บ.

ปริญญำบัญชีบัณฑิต
 - 3513 นางสาว กนกวรรณ กันศิริ บช.บ.

แถวท่ี 84 3514 นางสาว กรรณิการ์  ดีโพธ์ิรัมย์ บช.บ.
แถวท่ี 84 3515 นางสาว กาญจนา สิงหนาท บช.บ.
แถวท่ี 84 3516 นางสาว กาญจนาพร พงษ์วดี บช.บ.
แถวท่ี 84 3517 นางสาว กาญญารัตน์  ฮะฉ่ัว บช.บ.

 - 3518 นางสาว กุลสตรี  สงฉิม บช.บ.
แถวท่ี 84 3519 นางสาว เกษมศรี  แก้วสุข บช.บ.
แถวท่ี 84 3520 นางสาว จิตรตะวัน  พิรณฤทธ์ิ บช.บ.

 - 3521 นางสาว จิราภาภรณ์  พันธ์หนองหว้า บช.บ.
แถวท่ี 84 3522 นางสาว จิรารัตน์  กอธวัช บช.บ.

 - 3523 นางสาว เจนจิรา กองกวี บช.บ.
แถวท่ี 84 3524 นางสาว ชลธิชา ชูก้าน บช.บ.
แถวท่ี 85 3525 นางสาว ชลธิชา นามแก้ว บช.บ.
แถวท่ี 85 3526 นางสาว ชลธิชา เอ่ียมสอาด บช.บ.
แถวท่ี 85 3527 นาย ชาคริต  สุขไสว บช.บ.
แถวท่ี 85 3528 นางสาว ณภัสสนันท์  แซ่ตั ง บช.บ.
แถวท่ี 85 3529 นางสาว ณัฏฐ์วรรณ ยินดีรมย์ บช.บ.
แถวท่ี 85 3530 นางสาว ณัฐกาญจน์ กวะนิช บช.บ.
แถวท่ี 85 3531 นางสาว ณัฐกานต์ เรียงผา บช.บ.
แถวท่ี 85 3532 นางสาว ณัฐนันท์ งามเมืองปัก บช.บ.
แถวท่ี 85 3533 นางสาว ณัฐนิชา นาวินธรรม บช.บ.
แถวท่ี 85 3534 นางสาว ณัฐพร  เพ่ิมพูล บช.บ.
แถวท่ี 85 3535 นางสาว ณัฐวดี น่ิมเจริญ บช.บ.
แถวท่ี 85 3536 นางสาว ณัฐิมาภรณ์ ศรีเดช บช.บ.
แถวท่ี 85 3537 นางสาว ดารณี  พวงล่าเจียก บช.บ.
แถวท่ี 85 3538 นางสาว ธณัฐฌา  หาญปราบ บช.บ.
แถวท่ี 85 3539 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง ธมลวรรณ พุ่มทองดี บช.บ.

 - 3540 นางสาว นพรัตน์  วงศ์สถิตย์ บช.บ.
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แถวท่ี 85 3541 นางสาว นฤมล วงษ์ย่ีสุ่น บช.บ.
 - 3542 นาย นัทธพงศ์  นันฝ้ัน บช.บ.

แถวท่ี 85 3543 นางสาว นันธิดา กองทอง บช.บ.
 - 3544 นางสาว นัยนา ยืนยง บช.บ.
 - 3545 นางสาว น ่าฝน เจริญผล บช.บ.

แถวท่ี 85 3546 นางสาว บุณยนุช สุวรรณรัตน์ บช.บ.
แถวท่ี 85 3547 นางสาว เบญจพร  จ่าศิล บช.บ.
แถวท่ี 85 3548 นางสาว ปราณีต เกิดพิกุล บช.บ.

 - 3549 นางสาว ปวีณา  เสน่ห์บุตร บช.บ.
แถวท่ี 85 3550 นางสาว ปาลิตา หล้ากันยา บช.บ.
แถวท่ี 85 3551 นางสาว ปาลิตา อินทร์หาญ บช.บ.
แถวท่ี 85 3552 นางสาว ไปรยา วงษ์แหวน บช.บ.
แถวท่ี 85 3553 นาย พงศกร  ชูเลขา บช.บ.
แถวท่ี 85 3554 นางสาว พรทิพย์  มากมี บช.บ.

 - 3555 นางสาว พลอยสวย  ทองอินท์ บช.บ.
แถวท่ี 85 3556 นางสาว พัชราภรณ์ ก่าเหนิดคุณ บช.บ.

 - 3557 นางสาว พัชราภรณ์ บุญส่งศรี บช.บ.
แถวท่ี 85 3558 นางสาว พัชรี  ปราบพินาจ บช.บ.
แถวท่ี 85 3559 นางสาว พิชญา สะใบบาง บช.บ.
แถวท่ี 85 3560 นางสาว พิมพ์ชนก ภู่ก่าจัด บช.บ.
แถวท่ี 85 3561 นางสาว พิรญาณ์  ระโหฐาน บช.บ.
แถวท่ี 85 3562 นางสาว แพรวพลอย เลิศสถิตย์วงศ์ บช.บ.
แถวท่ี 85 3563 นางสาว ฟารีดา  ตะโนรี บช.บ.
แถวท่ี 85 3564 นางสาว ภัทรวดี ช่านาญ บช.บ.
แถวท่ี 85 3565 นางสาว มณี แซ่จู บช.บ.
แถวท่ี 85 3566 นางสาว มะลิวัลย์  ครุฑฉ่่า บช.บ.

 - 3567 นางสาว มาริษา เผ่าพันธ์สร บช.บ.
แถวท่ี 86 3568 นางสาว วัชราภรณ์ สุขีชิต บช.บ.
แถวท่ี 86 3569 นางสาว วันวิสา  สอนพรม บช.บ.
แถวท่ี 86 3570 นางสาว วาริณี  โกมุทพันธ์ บช.บ.
แถวท่ี 86 3571 นางสาว วิยะดา  สีภารัตน์ บช.บ.
แถวท่ี 86 3572 นางสาว ศศินา เปรมปรีด์ิ บช.บ.

 - 3573 นางสาว ศศิประภา  วัชระวณิชชัย บช.บ.
แถวท่ี 86 3574 นางสาว ศศิวิมล  อินข่า บช.บ.

 - 3575 นาย ศักด์ิสิทธ์ิ โพธ์ิสว่าง บช.บ.
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แถวท่ี 86 3576 นางสาว ศิริพร แซ่ย่าง บช.บ.
 - 3577 นางสาว ศิริลักษณ์  เปรมปราโมทย์ บช.บ.

แถวท่ี 86 3578 นางสาว ศิริลักษณ์  ภาคณี บช.บ.
 - 3579 นางสาว สรารัตน์     อาบวารี บช.บ.

แถวท่ี 86 3580 นางสาว สินีนาฏ ตลุ่มมุข บช.บ.
แถวท่ี 86 3581 นางสาว สิราวรรณ  ช่ืนตา บช.บ.

 - 3582 นางสาว สิราวรรณ  สุขใส บช.บ.
แถวท่ี 86 3583 นางสาว สิริพร แจ้งพร บช.บ.
แถวท่ี 86 3584 นางสาว สิริรักษ์ ภาคนาฑี บช.บ.
แถวท่ี 86 3585 นางสาว สุธาศินีย์ อ้วนเจริญ บช.บ.
แถวท่ี 86 3586 นางสาว สุธาสินี บุญแท้ บช.บ.
แถวท่ี 86 3587 นางสาว สุธิดา พุกมาลี บช.บ.
แถวท่ี 86 3588 นางสาว สุนันท์  นกน้อย บช.บ.

 - 3589 นางสาว สุภนิดา นิยะสม บช.บ.
แถวท่ี 86 3590 นางสาว สุภาภรณ์  จันทร์สิงห์ บช.บ.
แถวท่ี 86 3591 นางสาว สุรัสวดี เทือกเทียน บช.บ.
แถวท่ี 86 3592 นางสาว สุวนันท์  รู้แผน บช.บ.
แถวท่ี 86 3593 นางสาว สุวรรณา     สุพลัง บช.บ.
แถวท่ี 86 3594 นางสาว เสาวลักษณ์ อ่ิมวงษ์ บช.บ.
แถวท่ี 86 3595 นางสาว แสงอุษา มงคลทรง บช.บ.

 - 3596 นางสาว อมรรัตน์ วุฒิ บช.บ.
แถวท่ี 86 3597 นางสาว อรนิชา มาคะบุตร บช.บ.
แถวท่ี 86 3598 นางสาว อรวรรณ ปุยเงิน บช.บ.

 - 3599 นางสาว อรวรรยา  ขวัญยาใจ บช.บ.
แถวท่ี 86 3600 นางสาว อรอนงค์ ธรรมลา บช.บ.
แถวท่ี 86 3601 นางสาว อัจฉรา ค่าพิจารณ์ บช.บ.

 - 3602 นางสาว อินอัมพัน ละม้ายวิเศษ บช.บ.
 - 3603 นางสาว อุษา  สุนทรพฤกษ์ บช.บ.

กองบริการการศึกษา
ข้อมูล ณ วันท่ี 22 สิงหาคม 2565


