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534244E02 นางสาว กาญจนา คําผิว ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 2
493244022 จ่าสิบเอก นภดล อาจขาว ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 98
493418121 นาง ปณต แสงมงคล ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 733
494244019 นางสาว วิลาวัลย์ นํ้าใจสุข ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 180
494244033 นาย ธนธรณ์ เกษนคร ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 87
494244057 นางสาว ทิพวรรณ ขยันดี ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 83
494244063 นางสาว ลออรัตน์ หะรังษี ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 163
494244073 นางสาว อัญชลี ปานย้ิม ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 244
494261015 นาย ณัฐพงศ์ บุญคง ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 64
494277021 นาย นิรุตติ ศรีใส ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 111
494283001 นางสาว พรทิพย์ สืบสังข์ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 136
494283002 นางสาว รัชนา ศรีมาลา ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 159
494283014 นาย นรินธร นิลชู ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 99
494283021 นาย วิชิต แตงโม ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 178
494283028 นาย อาทิตย์ ท่าสาคร ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 245
494311085 นาย อดิเรก นํ้าทิพย์ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 619
497244024 นาย วรชาติ เสียงสน่ัน ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 167
497244025 นาย วรพันธ์ คําข้อง ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 168
503418686 นาย ศราวิน พรหมเช้ือ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 798
503666013 นาย เอกพล ทวีกาญจน์ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 513
504125001 นางสาว จันทิมา อนุกูล ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 312
504125006 นาย นิรุต ทองมี ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 364
504244036 นาย สกล วิวัฒน์ทวีภาคย์ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 194
504244040 นาย สุทิน ใบหยด ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 214
504244107 นาย ณัฐวุฒิ สู่สวัสด์ิ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 71
504244108 นาย ดํารงค์เกียรติ อรมัย ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 78
504256019 นาย วรายุทธ เฉียบแหลม ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 172
504279002 นางสาว ฑิชาญา พวงจันทร์ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 60
504666001 นางสาว กาญจนา สุขกระจ่าง ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 508
504666011 นาย ปริญญา มีนาค ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 511
507311015 นางสาว อภิญญา ทองเงิน ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 623
507435013 นางสาว รุ่งนภา เบ่ียงสวาท ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 774
513244020 นาย อภิวัฒน์ แสงตะวัน ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 235
513666009 นาย วรายุ เทพวรรณ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 512
514125007 นาย ณัฏฐพงษ์ พุ่มพันธ์ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 336
514125012 นาย พันธ์เทพ สมรักษ์ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 385
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514145002 นางสาว ทองทราย ดวงจันทร์ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 346
514149005 นางสาว ชลธิดา จันทร์ปลอด ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 324
514186003 นางสาว กิติยา วัฒนาลาภ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 296
514244066 นาย ณัฐพล สมนึก ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 67
514244075 นาย ปาริวรรต ทองลบ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 128
514261014 นาย ชานนทร์ บุญมาก ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 56
514277009 นางสาว ปวีณา อินทุกร ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 125
514277013 นางสาว สมฤทัย แย้มพวง ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 197
514418080 นางสาว จรวยพร ภูพิพัฒน์ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 679
514435046 นางสาว กรรณิการ์ เพชรรอด ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 670
514722029 สิบโท จักรพงศ์ เทียนไชย ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 908
517244008 นางสาว นิชนันท์ วงค์สุภา ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 109
517244022 นาย เฉลิมชาติ สืบสมบัติ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 51
523186002 นางสาว ภนิดา ลาดน้อย ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง 266
523186004 นางสาว เกติมา ปาทาน ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 299
523186015 นางสาว มาริษา คงกระพันธ์ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 255
523186018 นางสาว อารีย์ สมรมิตร์ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 499
523186019 นางสาว ปารณีย์ อ่างหิน ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง 278
523244011 นาย ปริญจทร สุขกันตะ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 122
523305005 นาย อนุรักษ์ รัศมี ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 620
523722119 สิบตํารวจตรี ธัมมาภัทร์ รถสี ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 964
524101002 นางสาว กิ่งแก้ว ประเทืองผล ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 297
524101008 นางสาว ณัฐสุภา หนูน้อย ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 343
524101009 นางสาว ตติญาภรณ์ บวรเวศ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง 265
524101010 นางสาว ทัศนีย์ มากภิรมย์ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 347
524101012 นางสาว นพวรรณ นิลแร่ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 354
524101014 นางสาว นฤมล พวงทิพย์ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 358
524101017 นางสาว ปรียาภรณ์ ปานคล้ํา ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง 261
524101020 นางสาว พัชรีวัลย์ อินทร์ตุ่น ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 384
524101023 นางสาว ฟารีดะห์ อาแว ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 389
524101024 นางสาว วนารี ชัยหา ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 412
524101025 นางสาว วารี แก้วคํา ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 424
524101026 นางสาว วิราชิน ขันติสิทธ์ิ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 258
524101027 นางสาว วีนา ลือชัย ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 432
524101028 นางสาว ศิรินาฎ สุขอุดม ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 437
524101030 นางสาว ศิริพร สิตไทย ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 440
524101031 นางสาว สนธยา บัวพา ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง 279
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524101032 นางสาว สันต์สุดา เจดีย์พราหมณ์ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 447
524101033 นางสาว สุชาดา นุชเจริญ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 457
524101034 นางสาว สุพัตรา อินหอม ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง 269
524101035 นางสาว สุรีพร ศรีจันทร์ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 467
524101037 นางสาว อัจฉรา พูนสวัสด์ิ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 487
524101038 นางสาว อัญชลี คุ้มรอด ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 489
524101039 นางสาว อัญชลี จุลวงค์ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 490
524101040 นางสาว อัมพร แสงทอง ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 491
524101044 นาย พีระวัฒน์ เจริญรัตน์ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 387
524101046 นาย อานนท์ บัวประดิษฐ์ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 494
524101056 นางสาว สิริมาส ชลภาพ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 450
524102001 นางสาว กฤษณา กลั่นพิกุล ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 289
524102002 นางสาว กอบกุณ เลี้ยงอํานวย ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง 275
524102004 นางสาว กัลยาณี ขําช่ืน ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 292
524102005 นางสาว กาญจนา คงเหมาะ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง 271
524102008 นางสาว เกวลี จันทร ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 301
524102009 นางสาว เกษรา สังขวิจิตร ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 302
524102010 นางสาว คันธมาลี พ่วงลิบ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง 264
524102012 นางสาว จารุเนตร อ่ิมสมบัติ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 313
524102013 นางสาว จิตพิสุทธ์ิ พันธ์สังข์ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง 272
524102015 นางสาว เฉลิมขวัญ สว่างจิตร ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 318
524102016 นางสาว ชลธิชา บัวสุวรรณ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 322
524102020 นางสาว โซเนีย สะแม ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 329
524102021 นางสาว ญาณิศา คําเพ็ง ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 330
524102022 นางสาว ณัฏฐณิชา จันทร์แจ่มใส ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 335
524102025 นางสาว นาตยา ทองขาว ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 363
524102027 นางสาว ปทุม อยู่อิน ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 368
524102028 นางสาว ประภาภรณ์ ถิ่นเขาน้อย ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 369
524102030 นางสาว ปริญญา โย้จิ้ว ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง 270
524102031 นางสาว พัชฎาภรณ์ เขียวหวาน ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง 267
524102032 นางสาว พัชรา สินเสริฐ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 381
524102034 นางสาว ลลิตา อุตสาหะ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 408
524102035 นางสาว วชิราภรณ์ ชุนตระกูล ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 410
524102036 นางสาว ธัญนันท์ ทองสุข ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 350
524102037 นางสาว วันทนีย์ แซ่เล้า ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง 268
524102038 นางสาว วิลันดา อาตม์สกุล ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 429
524102039 นางสาว วิลาสินี ขาวดารา ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 430
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524102040 นางสาว ศิริมาพร รูปเต้ีย ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 441
524102041 นางสาว โศรยา แก่นคํา ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 444
524102043 นางสาว สุนารี ตาลอ่อน ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 461
524102045 นางสาว เหมือนฝัน ขุนราช ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 474
524102047 นางสาว อาภาพร ฉิมเล็ก ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 495
524102048 นางสาว อารีย์ ขําเพชร ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 497
524102049 นางสาว อารีรัตน์ พลับแย้ม ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 500
524102050 นาย กัมปนาท หอมรื่น ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 291
524102052 นาย ณัฐพงษ์ วงศ์ถาวร ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 340
524102054 นาย พิชิต โภชน์หมื่น ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 386
524102055 นาย มานพ โป่งแดง ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 395
524110002 นางสาว กิตติมา ปานรอด ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 295
524110003 นางสาว จันทิมา เปรมปรีด์ิ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 310
524110004 นางสาว จันทิมา เสือน้อย ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 311
524110005 นางสาว จิราพร หนูน้อย ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 316
524110006 นางสาว ชนาภา แดงเกตุ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 256
524110007 นางสาว ฐิติรัตน์ ดิษฐวงศ์ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 331
524110008 นางสาว ณหทัย ใจดี ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 333
524110009 นางสาว ณัฏยา สมพงษ์ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 337
524110010 นางสาว ณัฐชวัล ไชยคํา ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 338
524110011 นางสาว ณัฐวดี โกมลสุทธ์ิ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 341
524110012 นางสาว ธนขวัญ โชติเรืองนภา ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 348
524110013 นางสาว นัตติญา คําวาศ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 361
524110014 นางสาว นันทนา เกิดดี ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 362
524110016 นางสาว นํ้าผึ้ง นิลห้อย ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 365
524110017 นางสาว เบญจมาภรณ์ พัฒเชียรทอง ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 366
524110019 นางสาว ผกาพันธ์ มกรางกูร ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง 262
524110020 นางสาว พรพิมล พันธ์พงษ์ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 377
524110021 นางสาว พัชราภรณ์ ศรีเมือง ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 383
524110022 นางสาว เพ็ญนภา ชมญาติ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 388
524110023 นางสาว รุสนานี ดือราแม ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 404
524110024 นางสาว รุ่งอรุณ ลิ้มรัตน์ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 406
524110025 นางสาว ลิศณารัตน์ เก้ียมหู้ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 409
524110026 นางสาว วรพรรณ์ ศรีอรุณ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 414
524110028 นางสาว วริศรา รุ่งเจริญ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 419
524110030 นางสาว วิริยา คําห่อ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 428
524110032 นางสาว ศุภลักษณ์ ช่างกลั่น ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 443
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524110033 นางสาว สิริจันทร์ ย้ิมใย ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 448
524110034 นางสาว สุกัญญา ไม้แหลม ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง 260
524110035 นางสาว สุณิสา ทองอยู่ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 458
524110037 นางสาว สุพัตรา เพชรคง ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 463
524110038 นางสาว สุภาพรรณ เผือกผ่อง ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 465
524110039 นางสาว หทัยรัตน์ ภูมิสุวรรณ์ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 473
524110040 นางสาว อัยรินทร์ เกลื้อคํา ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 254
524110041 นางสาว ไอลดา แสงกระจ่าง ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 507
524110042 นาย กวีรัตน์ ทัดจันทร์ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 290
524110043 นาย กิตติพงษ์ ร่มพฤกษ์ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 294
524110046 นาย ขจรศักด์ิ สอนแพร ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 304
524110047 นาย จตุพล ผลทวีทรัพย์ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 307
524110050 นาย ฐิติวัสส์ จีนจันทร์ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 332
524110051 นาย ณัฐวัสส์ สุขเกษม ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 342
524110052 นาย ธันวา จิตรวัตร ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 351
524110053 นาย ธีระพันธ์ุ ปัญญาธิกวัฒน์ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 353
524110056 นาย พงศ์เทพ ตุ้มผลา ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 375
524110057 นาย ภีมเดช มาลัยผ่อง ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 394
524110058 นาย รัฐกิจ ศรีนวล ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 402
524110059 นาย โรจนศักด์ิ ดีประคอง ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 407
524110062 นาย สุวัฒน์ พรหมศรียา ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 470
524110065 นางสาว อาจรีย์ บุญงาม ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 492
524125004 นาย ชนินทร์ มูลหล้า ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 320
524125007 นาย พงศา สุดยอด ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 374
524125008 นาย วีระพล มาทอง ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 433
524143001 นางสาว กชกร จันทร์เนย ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 283
524143002 นางสาว กาญจนา สนรัมย์ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 293
524143003 นางสาว จรรยา อินทรโสภา ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 308
524143005 นางสาว จันทิมา คงวัฒนา ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 309
524143006 นางสาว จิตตวดี เกาะเกตุ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 314
524143009 นางสาว จิราพร สวัสดิภาพ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 315
524143011 นางสาว ชลธิชา จันทร์เนตร ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 321
524143012 นางสาว ชิตชนก พวงเพชร ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 327
524143013 นางสาว ณัชชา อุตสาหะ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 334
524143015 นางสาว เบญจวรรณ ปักก่ิงเมือง ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 367
524143016 นางสาว พรศิริ วงษ์ชอบพอ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 379
524143018 นางสาว พิชญานันท์ บุญแรม ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง 280
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524143020 นางสาว ยุวดี เกตุสุริวงค์ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 398
524143021 นางสาว ยุวดี ทองแผ่น ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 399
524143022 นางสาว รสจรินทร์ นกแก้ว ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 401
524143026 นางสาว วันวิสา ม่วงงาม ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 422
524143028 นางสาว เวนุภา ปะนันโต ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 435
524143030 นางสาว ศรัณยา โตทรัพย์ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 436
524143035 นางสาว สุพัตรา พงษ์ศักด์ิ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 462
524143037 นางสาว ไอลดา ลิขิตกาญจน์ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 506
524143038 นาย จีระวัฒน์ นกเทศ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 317
524143040 นาย ธิติวุฒิ สินสอน ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 352
524143041 นาย นฤชา สายหมี ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 355
524143045 นาย รัฐนันท์ ป่ินจ้อย ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 403
524143048 นาย วุฒิชัย พลายแก้ว ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 434
524143049 นาย สุนทร รุ่งสว่าง ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 460
524145001 นางสาว กุสุมาลย์ ชะนะสุข ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 298
524145004 นางสาว วรางคณา สบายใจ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 418
524145005 นางสาว สิริมาส นิยมไทย ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 451
524145006 นางสาว สุกัญญา สีมาร ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 453
524145007 นางสาว อภิญญา เสนะโลหิต ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 480
524145008 นาย อํานาจ จันอุปถัมภ์ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 501
524148002 นางสาว ชาณินี เทียนทอง ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 325
524148003 นางสาว ชุติมา พงษ์นาค ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 328
524148004 นางสาว ธนาภรณ์ ศิรินันท์ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 349
524148007 นางสาว ปรียาภรณ์ พลายแดง ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 371
524148008 นางสาว เมวิกา หลงทองอยู่ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 396
524148011 นางสาว วลัยรัตน์ สะค้าน ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 421
524148012 นางสาว วีณา ย้ิมประเสริฐ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 431
524148014 นางสาว อารยา ง๊ะสมัน ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 496
524148015 นาย ภาณุวัฒน์ อ่ิมเจริญ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 392
524148017 นาย อธิบดี วรวิบูลย์ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 475
524149001 นางสาว กนกพร รัตนศิลา ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 284
524149003 นางสาว กมลชนก พรหมจรรย์ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 286
524149004 นางสาว กมลชนก มณีโชติ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 287
524149006 นางสาว เกษศิริ สมศรี ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 303
524149007 นางสาว ขนิษฐา เรืองดี ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 305
524149008 นางสาว คอตีเย๊าะ ปูเต๊ะ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 306
524149010 นางสาว ดวงใจ จําปาหอม ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 344
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524149011 นางสาว ธัญชนก บุญกอง ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง 274
524149012 นางสาว นฤมล มณีแดง ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 359
524149014 นางสาว ปรางจรัส ศุกรโยธิน ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 370
524149015 นางสาว พรพรรณ รัศมี ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 376
524149018 นางสาว ภัทราภรณ์ ทองชํานาญ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 390
524149020 นางสาว ภัทร์ศรัณย์ ธนัชศิริสาธิตา ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 391
524149021 นางสาว วนาพร ทองดี ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 411
524149022 นาย วรพล ย้อมสี ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 415
524149023 นางสาว วรรณวิศา ยามสุข ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 416
524149025 นางสาว วิภาดา หวังผล ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 426
524149026 นางสาว ศิริพร บุญเสถียร ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 438
524149027 นางสาว ศุจินธรา มณีใส ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 442
524149029 นางสาว สิริพร นามเดช ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 449
524149030 นางสาว สุชาดา จอมเกษม ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 456
524149031 นางสาว สุภาพรรณ เกษหอม ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 464
524149032 นางสาว สุภิชา มะลา ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 466
524149033 นางสาว สุวรรณา เข็มนาค ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 469
524149034 นางสาว สุวิมล สังข์สุข ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 471
524149036 นางสาว อรศุลี อวยชัย ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง 282
524149037 นางสาว เอรินทร์ พลายเป่ียม ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 504
524149038 นาย อาทิตย์ สุขพร้อม ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 493
524186001 นางสาว กนกวรรณ เกิดผล ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 285
524186002 นางสาว กมลทิพย์ จันทร์แก้ว ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 288
524186003 นางสาว กาญจนา พราหมณ์วงศ์ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง 273
524186004 นางสาว เกวดี กลีบสุวรรณ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 300
524186005 นางสาว คุณิตา เจดีย์พราหมณ์ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 253
524186010 นางสาว ชลธิชา โพธ์ิศรี ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 323
524186011 นางสาว ชิดชนก คงสําราญ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 326
524186012 นางสาว ชไมพร บุญโพธ์ิ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 259
524186013 นางสาว ณัฐธิชา ทองอ้ม ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 339
524186015 นางสาว ดุษฎี เยาวนิตย์ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 345
524186017 นางสาว ทิพย์วรรณ ภู่พงษ์พันธ์ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง 277
524186018 นางสาว นฤนาถ มั่งคั่ง ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 356
524186019 นางสาว นฤมล งดงาม ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 357
524186020 นางสาว นลินรัตน์ หาญณรงค์ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 360
524186023 นางสาว ผกาแก้ว จงเจริญ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 372
524186024 นางสาว พรรณิภา บัวดัด ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 378
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524186025 นางสาว พัชราภรณ์ ยืนสุข ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 382
524186030 นางสาว ยลดา เพ็ชรอาบ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง 263
524186031 นางสาว ยุรนาถ พ่วงพรม ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 397
524186032 นางสาว รจนา จอกถม ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง 276
524186033 นางสาว รจนา หอมกลิ่น ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 400
524186034 นางสาว รัตนา นรชาติงาม ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 257
524186035 นางสาว รุ่งทิวา บุญมา ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 405
524186037 นางสาว วรนันทน์ สร้อยสม ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 413
524186039 นางสาว วัลภา มากภักดี ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 423
524186040 นางสาว วิชญาภรณ์ อรชุน ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 425
524186042 นางสาว วิรการ เกิดแก้ว ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 427
524186046 นางสาว ศรินญา อุทัยทอง ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง 281
524186047 นางสาว ศิริพร สวัสดี ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 439
524186048 นางสาว สงกรานต์ โชยา ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 445
524186050 นางสาว สริตา แย้มดวง ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 446
524186052 นางสาว สุกัญญา ปรีชากร ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 452
524186053 นางสาว สุกัญญา เหมือนจิต ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 454
524186054 นางสาว สุกานดา อาบสีนาค ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 455
524186055 นางสาว สุดารัตน์ บุญประเสริฐ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 459
524186062 นางสาว แสงระวี จันทร์แดง ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 472
524186064 นางสาว สุวพัชร ควรย้ิม ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 468
524186065 นางสาว อนุชสรา พลายแดง ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 476
524186066 นางสาว อนุธิดา จุ้ยทอง ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 477
524186067 นางสาว อรณัฐ จันทร์เฉย ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 481
524186068 นางสาว อรนันท์ พูลมงคล ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 482
524186069 นางสาว อรพรรณ เยาวหลี ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 483
524186070 นางสาว อรวรรณ แต้มบุญนาค ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 485
524186071 นางสาว อรวรรณ สินสร ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 486
524186072 นางสาว อัจฉราพร เคหารมย์ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 488
524186073 นางสาว อารีย์ มะลิทอง ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 498
524186074 นางสาว อุมาภรณ์ สมหมาย ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 502
524186075 นางสาว อุไรวรรณ กรมสิงห์ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 503
524186076 นางสาว ไอลดา เรนทร์สถาน ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 505
524189001 นางสาว พรเพชร เกตุแก้ว ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 380
524189002 นางสาว วรรณา ดํากิจ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 417
524189012 นาย ชนินทร์ กลิ่นมาลี ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 319
524189029 นาย พงศกร โสภา ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 373
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524189035 นาย ภิญโญ มานพ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 393
524189040 นาย วรุตม์ อ่วมนิล ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 420
524189049 นาย อนุวัฒน์ ไชยวรรณคํา ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 478
524189050 นาย อพิสิษฐ ทรัพย์อนันต์ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 479
524189053 นาย อรรณพ ขันธแก้ว ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 484
524232005 นางสาว นันทิยา วุฒิพานิช ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 108
524244031 นาย วรุต ไวลิขิต ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 173
524244035 นาย สมเกียรติ ศรีราวงศ์ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 199
524244074 นาย เขตต์ทินทัศน์ พรหมทา ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 32
524244087 นาย วโรดม สมมาตย์ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 183
524244090 นาย สหรัฐ เรืองศิลป์ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 202
524244092 นาย เสรี เล็กน้อย ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 227
524244102 นางสาว วันดี ชาวสวนเงิน ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 176
524244106 นางสาว กชพร รวมสุข ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 16
524244123 นาย สุทธิพงศ์ นุ่มเมือง ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 212
524253004 นาย จิรวัตน์ คุ้มวงษ์ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 41
524253016 นาย นพดล วรปลอบ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 97
524253030 นาย วิวัฒน์ สรรพประเสริฐ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 181
524254001 นางสาว นิภารัตน์ เกษมาก ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 110
524254002 นาย กฤษณากร มาตย์นอก ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 24
524254003 นาย นพณัฐ อักษราลิขิตสันติ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 96
524254004 นาย ภักดี มีดา ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 148
524261040 นาย สุขรัตน์ สระแก้ว ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 210
524277009 นางสาว กัญญาภัทร หวานใจ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 25
524283001 นางสาว นลพรรณ ตีรเศรษฐ์ศักด์ิ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 101
524283002 นางสาว นัทธมน ตีรเศรษฐ์ศักด์ิ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 105
524305004 นางสาว ทัศนีย์ คําทา ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 539
524305009 นางสาว เยาวรัตน์ เหย่ียวประยูร ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 583
524305013 นางสาว อมรรัตน์ แซ่จิว ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 624
524305027 นาย วัชรพงษ์ หวานไกล ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 590
524305032 นางสาว อัสรินดา หะยีมะสาและ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 626
524305042 นาย พยุงศักด์ิ เบ็ญพาด ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 566
524313003 นาย รัฐนันท์ อําพนธนวัชร์ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 585
524317002 นางสาว กุลยา สามไชย ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 527
524317003 นางสาว นัทธี เย็นต้ัง ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 550
524317007 นางสาว เพ็ญพิสุทธ์ิ รุ่งเพียร ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 576
524317015 นาย กิตติวัฑฒ์ รุ่งเรือง ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 525



รหัสนักศึกษา คํานําหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล วุฒิการศึกษา ลําดับ
524317022 นาย ธนากร จิตต์เย็น ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 543
524317026 นาย นพรัตน์ ชัยวงค์ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 546
524317028 นาย ปัจจุบัน บุญใหญ่ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 562
524317030 นาย ภูสิทธ์ิ เกตุคง ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 579
524328014 นางสาว อาภาภรณ์ นิศพันธ์ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 629
524435019 นางสาว วรารัตน์ เทียนนาค ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 788
524435054 นางสาว จุฑาทิพย์ รองแขวง ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 691
524435056 นางสาว ณัฐกานต์ ตาลอ่อน ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 706
524435068 นางสาว วันวิสาข์ เวชสว่าง ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 791
524435079 นางสาว อภิรญา แสงทองอร่าม ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 821
524435088 นาย บูรณภัทร พราหมณ์คล้ํา ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 729
524435128 นางสาว ทัตติยา ชูศรี ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 714
524435148 นางสาว จิราพร สุขโข ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 687
524666001 นางสาว ณิรวรรณ รัตนพันธ์ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 510
524666003 นาย ชัยณรงค์ บุญขํา ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 509
524722001 นางสาว กนกกาญจน์ มีสวัสด์ิ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 892
524723056 นาย นวรินทร์ เกาะเกตุ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 973
524723072 นาย ชาลี เพ็งนวม ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 935
533253002 นาย พรพิษณุ คนคล่อง ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 138
533253005 นาย สุขชัย ตาลรัตน์ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 208
533283702 นางสาว อิศรา หมื่นไวย์ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 251
533283703 นางสาว วรรณภรณ์ สุวรรณเนาว์ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 170
533283705 นาย บรรจง เกิดลาภ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 113
533283706 นาย ปรัชญา อาษา ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 121
533305010 นาย พิษณุ จั่นเพ็ชร ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 572
533418011 นางสาว สายฝน บุญธรรม ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 806
533418014 นาย ไกรศร ปะวะกุล ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 677
533418018 นาย พรพจน์ หลอยส่วน ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 746
533418021 นาย รณชัย แก้วสมรวม ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 770
533418026 นาย ทศพร ทองปาล ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 711
533418063 นางสาว สตรีรัตน์ นามจัด ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 800
533418419 นางสาว ปนัดดา อาชารัตน์ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 734
533418460 นาง พัชรี วงศ์เรือง ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง 662
533418607 นางสาว พัชรินทร์ คลองน้อย ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 749
533418616 นาย พิสุทธ์ิ หนองคําแก้ว ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 752
533418621 นาย สมศักด์ิ นาวงษ์ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 801
533418751 นางสาว ตวงรัตน์ ช่วยทุกข์เพ่ือน ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 709
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533418911 สิบเอก ภูมิพัฒน์ เพ็ญจันทร์ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 762
533418926 นางสาว ฐิตาภา ศิลปธรรม ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง 661
533418928 นางสาว นฤมล สามเกลียว ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 723
533418929 นาง ปรียา แสวงผล ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง 664
533418951 นางสาว เบญจวรรณ โนนทะจักร ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 732
533418952 นางสาว เพ็ญวดี ลาภอาภารัตน์ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 756
533418953 นางสาว มัลลิกา นาคดี ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 766
533418954 นางสาว วาสนา กลั่นเกลา ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 793
533418959 นาย ชัยชนะ เมืองพิล ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 698
533418960 นาย พิเชษฐ์ ยอดแฉล้ม ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 753
533431009 สิบเอก สัญญา เนตรประมงค์ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 803
533431111 นางสาว วราพร พลอยม่วง ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 787
533512703 นางสาว กัญญพัชร งอกงาม ปริญญานิติศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 837
533512708 นางสาว ธัญพิชชา เกตุแก้ว ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต 849
533512714 นาย ภัทรกร โขนกระโทก ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต 856
533512717 นาย ศรัณย์ พูลสมุทร ปริญญานิติศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง 840
533512718 นาย อภิชาติ บุญอภิบาลนุกูล ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต 863
533512719 นางสาว พรพรรณ เจริญสุข ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต 853
533512722 นาง วทัญญู สุวรรณหงส์ ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต 859
533512724 สิบเอก ธนศักด์ิ แก้วเนิน ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต 848
533512726 เรือเอก ประวิตร์ นาคขํา ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต 852
533722001 นางสาว กุลภรณ์ จิตต์เสง่ียม ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 903
533722002 นางสาว จริญญา เริกประดิษฐ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 906
533722004 นางสาว ชุดาพร พุกสุข ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 939
533722005 นางสาว พัฒนา คนคล่อง ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง 882
533722008 นางสาว สุกัญญา ปรีชาชัยพันธ์ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 1066
533722012 นาย จตุพล พวงแตง ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 905
533722019 จ่าสิบตรี ธนา เพ่ิมพูล ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง 880
533722024 นาย ภัทรพล แย้มดี ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 1008
533722025 สิบเอก รังสิมันต์ ขุนสุข ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 1019
533722028 นาย วสันต์ สุขโข ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 1036
533722030 นาย วีรพล ภาเรือง ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 1044
533722031 นาย ศักด์ิชัย เอ่ียมสะอาด ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 1050
533722038 จ่าสิบเอก วันชาติ บุญคํา ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 1038
533722043 นางสาว รักชนก พุฒเทศ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 1018
533722421 นาย ชิตชัย สินลา ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 937
533722651 สิบตํารวจโทหญิง ศษกร อนันต์ชัยลิขิต ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 1049
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533722653 สิบตํารวจตรีหญิง นิภาพร เรืองพูน ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 976
533722656 นางสาว ไพลิน พรหมพินิจ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 1004
533722659 สิบตํารวจตรี ณัฐวุฒิ สุกแก้ว ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 947
533722661 นาย บูรณิจฉ์ ศิริสุขมงคล ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 983
533722663 สิบเอก วทัญญู สุขษาสุณี ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 1026
533722665 นาย วิษณุกร สายแก้ว ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 1042
534232001 นางสาว กนิษฐา อ่อนนุ่ม ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 18
534232002 นางสาว กรองแก้ว ฟองนํ้า ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 22
534232005 นางสาว จุฬาพิชญ์ ผ่องศิริ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 46
534232007 นางสาว ณัฐสุดา ช้างลอย ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 72
534232008 นางสาว ดวงนภา จิตรถนอม ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 73
534232009 นางสาว ดวงนภา บูรเกียรติกุล ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 74
534232010 นางสาว ดวงพร จันทร์นพรัตน์ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 76
534232014 นางสาว พรทิพย์ ทวิชศรี ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 135
534232018 นางสาว ยุวดี หน่อพันธ์ุ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 156
534232019 นางสาว วรรณนิสา หนูห้อง ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 169
534232023 นางสาว สุมาลี ช่างเกวียน ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 218
534232025 นางสาว โสภิดา ยอดย้อย ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 228
534232027 นางสาว อาภรณ์ ศิลา ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 246
534232028 นาย สาริน คองอินทร์ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 203
534232029 นางสาว สาวิตรี ช้างแก้ว ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 204
534244163 นาย ปารเมศ สายกฤษณะ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 129
534253001 นาย กรกฎ ทัดแก้ว ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 19
534253004 นาย คํารณ กลิ่นเจริญ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 33
534253011 นาย ธนรัชต์ ทองเทศ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 89
534253016 นาย บัณฑิต แก้วทองสุข ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 114
534253027 นาย รสิชัย นกน่วม ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 158
534253028 นาย ฤชากร คนน้อย ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 162
534253034 นาย สิทธิศักด์ิ นาวาทอง ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 205
534253037 นาย สืบศักด์ิ เกษศรี ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 207
534253041 นาย อนันทชัย อุดมขัน ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 230
534253042 นาย อนุพงศ์ พ่ึงแพง ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 231
534253043 นาย อนุสรณ์ สุขดี ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 232
534253044 นาย อภิชาติ อินทิวาด ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 234
534253047 นาย พิบูลย์ศักด์ิ ทัศนา ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 144
534253048 นาย อโนชา รอดสาย ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 252
534254004 นาย นัทธพงศ์ คูณทวีทรัพย์ชัย ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 104
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534256004 นาย กิตติศักด์ิ ภู่ระย้า ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 26
534256008 นาย จักรพงษ์ ศรีชมมาลี ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 38
534256013 นาย ณรงค์ศักด์ิ ปรางงาม ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 61
534256014 นาย ณรงค์ศักด์ิ ร้อยแก้ว ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 62
534256020 นาย ธวัชชัย โตนวน ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 92
534256024 นาย ปริญญา รักษาดี ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 123
534256025 นาย พงษ์ศักด์ิ จันทร์เมือง ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 132
534256026 นาย พัสกร ชํานิราชกิจ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 141
534256031 นาย ยงยุทธ แซ่จิว ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 153
534256048 นาย อัครชัย แก้วอ่อน ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 242
534257001 นางสาว จินตนา พงษ์สีดา ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 40
534257003 นางสาว เรณู แก้วมณี ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 161
534257006 นาย โทวิทย์ สาสังข์ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 85
534257008 นาย ทศพร โกวิน ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 81
534257009 นาย ธนกร ศรีบางแค ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 86
534257010 นาย ธนนท์ กรุณกิจ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 88
534257011 นาย ธีรเดช ทั่งจันทร์ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 95
534257012 นาย ปฏิภาณ ชูสุริแสง ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 117
534257016 นาย วัฒนา ศรสิทธ์ิ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 175
534257017 นาย วิรัตน์ ย้ิมใย ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 179
534257018 นาย สนอง ย้ิมละมัย ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 195
534257019 นาย สมประสงค์ ดินแดง ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 196
534257021 นาย อมร จันทร์จ้อย ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 236
534258116 นาย ยุทธนา อาวาศ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 154
534261003 นางสาว เบ็ญจพร ประชุมรัตน์ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 116
534261004 นางสาว ปวีนา ถิ่นวงศ์เมือง ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 126
534261008 นางสาว สุนิสา วิเศษสิงห์ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 216
534261009 นาย จรูญศักด์ิ อ่ิมอาบ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 37
534261010 นาย จีระพงศ์ ชาวบางใหญ่ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 43
534261011 นาย ชลนที น้อยพิทักษ์ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 55
534261013 นาย เชาวลิต ปลื้มใจ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 59
534261016 นาย ตะวัน เผ่าพงศ์ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 80
534261019 นาย ธนัญชัย เกตุระหงษ์ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 90
534261020 นาย ธัญญะ เผ่าพงศ์ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 94
534261021 นาย นัฐชัย อุ้ยนอง ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 102
534261022 นาย เนาวรัตน์ เช้ือนุช ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 112
534261025 นาย พัฒนะ ช่วงฉาย ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 140
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534261027 นาย เพชร บัวสุวรรณ์ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 147
534261029 นาย ภูไท หว่างจิต ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 152
534261032 นาย สมศักด์ิ เขียวรัตน์ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 198
534261034 นาย สุขนิรันดร์ สืบเรือง ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 209
534261036 นาย สุรชัย ยืนเย่ียม ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 220
534261037 นาย สุรศักด์ิ คลี่แก้ว ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 221
534261039 นาย สุริยา วัฒนกุล ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 222
534261041 นาย อภิชาติ กล่ําศรี ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 233
534261046 นาย สุวัฒน์ แซ่ต๋ัน ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 225
534261047 นาย ศุภเชษฐ์ ธรรมรัตน์วัฒนา ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 193
534261048 นางสาว ทิพวรรณ เปลี่ยนมอญ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 84
534261049 นาย พีรยุทธ บุญโพธ์ิ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 145
534271001 นางสาว กนิษฐา สกุลคูหาสวรรค์ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 17
534271004 นางสาว ฉันทนา อุ่นชัย ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 50
534271006 นางสาว พัชรี เช่ือมชิต ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 139
534271008 นางสาว ลัดดาวัลย์ มาโชค ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 165
534271009 นางสาว วราภรณ์ แสงใส ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 171
534271010 นางสาว วารุณี สนสด ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 177
534271011 นางสาว สุวรรณทิพย์ ทวีสุข ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 223
534271013 นางสาว อลิษา ซบเอ่ียม ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 241
534271014 นางสาว อารดา ฤทธ์ิอ่อน ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 7
534271015 นางสาว อาริยา คํากรอบ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 247
534276002 นางสาว กรรณิการ์ ปรีชา ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 20
534276004 นางสาว เกศสุดา มณีนวล ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 29
534276005 นางสาว เกศิณี บ่อน้อย ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 30
534276006 นางสาว คัทลียา หงษ์ทอง ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 5
534276007 นางสาว จริยา สุขะสุคน ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 36
534276008 นางสาว จิตติภา ทวีสุข ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 39
534276009 นางสาว จีรวรรณ ภิรมย์มั่น ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 42
534276010 นางสาว จุรีรัตน์ จันทร์ทอง ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 45
534276012 นางสาว ฉวีวรรณ มะพุก ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 49
534276015 นางสาว ณัฐพร สัมประดิษฐ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 66
534276021 นางสาว บุษยา เพ่ิมทรัพย์ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 115
534276024 นางสาว ปิยะฉัตร จุ่งพิวัฒน์ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 131
534276026 นางสาว พัชรินทร์ พราหมณ์สังข์ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 4
534276027 นางสาว พิทยาภรณ์ คชรินทร์ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 143
534276028 นางสาว ภัทรสุดา สินสวัสด์ิ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 149
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534276030 นางสาว ลักขณาภรณ์ สายสุข ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 164
534276032 นางสาว วีณา สาลี ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 182
534276033 นางสาว ศรีรัตน์ กลิ่นเพย ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง 8
534276035 นางสาว ศิริรัตน์ บุตรเสือ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 189
534276038 นาย พิชานนท์ ลิขิตวัฒนกิจ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 142
534276039 นาย อําพล รัตนะ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 250
534276042 นางสาว กฤษณา สุขสม ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 23
534276044 นางสาว เกวริน พิเศษสินธ์ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 28
534276045 นางสาว ขวัญใจ คล้ายเพ็ง ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 31
534276046 นางสาว จงจิตต์ ศิริธรรม ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 34
534276048 นางสาว ชุติมา ตรีสุคนธรัตน์ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 58
534276050 นางสาว ณัฐวราพร ศรีพวงนาค ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 68
534276051 นางสาว ดวงนภา แพรักษา ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 75
534276052 นางสาว เดือนนภา คงช่ืน ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 79
534276053 นางสาว นันทินี หงษา ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 107
534276056 นางสาว ประภาพร ไชยประดิษฐ์ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 119
534276057 นางสาว ปรีดาพร ทองหีต ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 124
534276060 นางสาว ปาณิศา ช่วยเต็ม ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 127
534276064 นางสาว รวิพร ฤกษ์ดรุณ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 157
534276066 นางสาว วิชชุดา หวังผล ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง 13
534276068 นางสาว ศรีประไพ อ่วมเมือง ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 186
534276071 นางสาว ศิริวรรณ คงสวี ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 190
534276073 นางสาว สุชาดา กาญจนพิรุณ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 211
534276076 นางสาว สุวรรณี โตบางพรม ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 224
534276077 นางสาว อังสุมารินทร์ มานิช ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 243
534276078 นาย เฉลิมพล หงษ์ทอง ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 52
534276081 นางสาว ปมณฑ์ลภัส ศรีธนาจิรานนท์ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง 9
534276082 นางสาว กรรณิการ์ วงศ์เดิม ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 21
534276089 นางสาว ชลดา เจริญวณิชชา ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 54
534276090 นางสาว ชลธิชา โตเต็ม ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง 12
534276092 นางสาว ดาริกา สุวรรณชาติ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง 10
534276093 นางสาว ทิพย์วรรณ เจตโพธ์ิ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 82
534276095 นางสาว ธัญญรัตน์ ทัศนี ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 93
534276096 นางสาว นฤมล ลอยทอง ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 100
534276098 นางสาว นัทฐา เนียมสุวรรณ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 103
534276100 นางสาว ปทุมวดี รอดรักษาทรัพย์ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 118
534276103 นางสาว พจนีย์ พิมพ์เสง่ียม ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 133
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534276104 นางสาว พิชญธิดา อินทร์จันทร์ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง 15
534276105 นางสาว ปาลจิรัสย์ หงษา ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 130
534276111 นางสาว ศรีวรรณ อยู่ฤทธิไชย ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 187
534276112 นางสาว ศันสนีย์ หอมเย็น ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 188
534276113 นางสาว สุมิตตา กาญจนสมภพ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 219
534276114 นางสาว สุวดี ภีรัตน์ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 3
534276117 นางสาว อรณิชา ทิมเมฆ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 237
534276118 นาย ประสิทธ์ิ กรดอักษร ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 120
534276120 นางสาว ศุภาพิชญ์ เช่ือมมณี ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 192
534276121 นาย สราวุฒิ หะนุจิ๊ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 201
534277005 นางสาว สุภาวดี อาจหาญ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 217
534277011 นาย ณัฐกณฑ์ สุขสวัสด์ิ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 63
534280005 นาย ณัฐวุฒิ สุดใจดี ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 70
534280009 นาย ภาคภูมิ อรรณพเพชร ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 150
534280014 นาย ศรัณย์ เผือกจันทร์ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 184
534280017 นาย สุวิชัย ใจสอาด ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 226
534280018 นาย อดิศักด์ิ นิยมธรรม ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 229
534280020 นาย อาสูร อ่อนน่วม ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 249
534283007 นาย กฤษณุ พรายแสง ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง 11
534283009 นาย จตุรงค์ ศรีเอ่ียมกูล ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 35
534283010 นาย เจษฎาภรณ์ พะณะงาม ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 48
534300220 นาย เพย มึ่ง ฮวย ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 575
534302004 นางสาว ปภัสรา เหลาะหลง ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 559
534302009 นางสาว ศิประภา ประยูรหงษ์ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง 517
534305006 นางสาว จิตรลดา สายเย็น ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 530
534305010 นางสาว บุญจิรา มูลทองคํา ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 556
534305011 นางสาว เบญจวรรณ ปานพันธ์ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 558
534305014 นางสาว พนิดา ถนอมนาค ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 565
534305015 นางสาว พรนลิน เกิดผล ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 567
534305018 นางสาว ฤดีมาศ ทองเมือง ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 587
534305019 นางสาว ลลิตา หน้ารัก ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 588
534305023 นางสาว สุนิษา เพ่ิมนาม ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 613
534305029 นางสาว อริสา สมงาม ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 625
534305037 นาย โชติรักษ์ เพ็งเอ่ียม ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 534
534305045 นาย บุญฤทธ์ิ คําช่วย ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 557
534305048 นาย ไพรัช ฉิมพาลี ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 577
534305050 นาย มาริษ ทับพึง ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 580
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534305051 นาย รวีโรจน์ นํ้าทิพย์ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 584
534305056 นาย ศุภชัย ลูกชาย ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 600
534305059 นาย สุพจน์ สีแก้ว ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 614
534305062 นาย เอกดนัย ขาวนวล ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 632
534306001 นางสาว กุลธิดา ศิริเอก ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 526
534306007 นางสาว พรรณยุภา คงประเสริฐ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 569
534306009 นางสาว ยวนตา ตะโนย ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 581
534306012 นาย อนุสรณ์ อ่อนจิตร ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 622
534313002 นางสาว ดุษณี อินแสง ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 537
534313006 นาย วัชรา เสฐียร ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง 518
534316002 นางสาว ชุตินันท์ ดูเหมาะ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 533
534316004 นางสาว นิรมล เทียนหอม ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 554
534316005 นางสาว วิธัญญา คล้ายสุโข ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 593
534316009 นางสาว สุดารัตน์ พุ่มไข่ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 610
534316011 นาย สุวิทย์ แซ่หอ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 617
534316013 นางสาว กฤตินี หลักแหลม ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 521
534317002 นางสาว กรรณิกา พรั่งเกิด ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 520
534317004 นางสาว กัญญา ทองสัมฤทธ์ิ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 522
534317006 นางสาว มิรา วรวิชชามัย ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 514
534317010 นางสาว ทิพวรรณ์ ทองรื่น ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 541
534317012 นางสาว นริศษา ทับทิมสุวรรณ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 549
534317014 นางสาว นันทิดา สุขสาลี ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 551
534317016 นางสาว ประดับพลอย มอญเกิ้ง ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 560
534317018 นางสาว เปล่งฉวี หะรังศรี ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 563
534317022 นางสาว ศิริพร บุญช่วย ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 598
534317027 นางสาว สุจิตรา ห้วงนํ้า ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 607
534317031 นางสาว อุไรรัตน์ สมพงษ์ทมิตร ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง 519
534317035 นาย เจตนิพิฐ อําพนธนวัชร์ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 531
534317037 นาย ณัฐพร วันทอง ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 535
534317038 นาย ณัฐวิทย์ อินทร์จุฬ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 536
534317040 นาย ทินวัฒน์ พูลพิพัฒน์ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 540
534317042 นาย ธนวัฒน์ มากมิตร ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 542
534317045 นาย ธีระยุทธ ไพพิเชษฐ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 545
534317046 นาย นรากร สีอินสุด ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 548
534317051 นาย พิทยา ปวงสุข ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 571
534317052 นาย พีระพล พลายบัว ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 573
534317053 นาย พีร์ พิทักษ์วงษ์ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 574
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534317056 นาย วรากร ใจเพียร ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 589
534317057 นาย วัชระ สร้อยเสริมทรัพย์ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 591
534317063 นาย สหรัฐ ปานบัวคลี่ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 601
534317066 นาย สุขอนันท์ งามสี ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 606
534317068 นาย อนุวัตร นัยนา ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 621
534317071 นาย อานนท์ คุ้มศิริ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 627
534317072 นาย อานนท์ เหลืองทอง ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 628
534317073 นาย อุกฤษฏ์ ไทยเจียม ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 630
534317075 นาย อุเทน อินทรัพย์ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 631
534317078 นาย พทธ์พล กาลนิล ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 564
534317080 นางสาว รัติยา ดอนคําพา ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 515
534327001 นางสาว กาญจนา ปัญญา ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 524
534327007 นางสาว ทวีพร ดีแก้ว ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 538
534327013 นางสาว นิตยา แดงเลือด ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 553
534327015 นางสาว บงกช บัวชู ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 555
534327021 นางสาว พัชรา สร้อยเสมา ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 570
534327026 นางสาว ศิวิมล แจ่มแจ้ง ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 599
534327029 นางสาว สุทธาวรรณ รอดฉิม ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 611
534327031 นางสาว สุรีวัลย์ เทียมนาค ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 616
534327032 นางสาว โสรญา ทองดี ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 618
534327042 นาย เจตพล อ่ิมทั่ว ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 532
534328001 นางสาว กันยา ทะไลรัมย์ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 523
534328002 นางสาว นภัสวรรณ ศรีสมบุญ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 547
534328003 นางสาว เกศรินทร์ ปิงเมือง ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 529
534328014 นางสาว รุ่งทิวา บุญพรม ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 586
534328020 นางสาว สายใจ บัวกระโทก ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 603
534328023 นางสาว สุภาภรณ์ รักษ์ประจวบ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 615
534328030 นาย ธีรภัทร์ ฉิมพิบูลย์ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 544
534328032 นาย ศักด์ิชัย นุ่มน้อย ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 596
534375002 นางสาว เกศนี สมใจ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 528
534375008 นางสาว นันท์รวี ศิลป์ศร ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 552
534375012 นางสาว ปริศนา เพ็งจันทร์ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 561
534375014 นางสาว พรพรรณ หินเม็ก ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 568
534375015 นางสาว ภัณฑิรา พ่วงพี ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 578
534375019 นางสาว ยุพิน สีมะพริก ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 582
534375020 นางสาว วิจิตรา ส่องเสนา ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 592
534375022 นางสาว วิมลนารถ อ่ิมใจ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 594
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534375025 นางสาว ศศิพร เฟ่ืองแก้ว ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 595
534375026 นางสาว ศันสนีย์ ดีเด่น ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 597
534375028 นางสาว สายสุรีย์ พิศดาร ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 602
534375029 นางสาว สุกฤตา สว่างเมฆ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 604
534375030 นางสาว สุกัญญา รจนรังษี ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 605
534375031 นางสาว สุชาดา ยินดี ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 608
534375032 นางสาว สุณิสา ทองเขียว ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 609
534375033 นางสาว สุนันทา ช่อดอกไม้ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 612
534375034 นางสาว สุภาพร รุ่งเรือง ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง 516
534418001 นางสาว กมลวรรณ ดวงตาดํา ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 669
534418011 นางสาว ธนัญญา เหลืองอร่าม ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 719
534418013 นางสาว นภาพร ทัศนา ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 722
534418016 นางสาว ปัทมวรรณ นาครักษา ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 739
534418018 นางสาว ปิยะนุช กลิ่นฟุ้ง ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 740
534418021 นางสาว ภัทธินันทน์ ทรงธรรม ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 759
534418024 นางสาว วธัญญา มีฉวี ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 781
534418025 นางสาว วนิดา เพชรสัมฤทธ์ิ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 782
534418029 นางสาว สุพัตรา นาคะสิทธ์ิ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 811
534418034 นางสาว ไอลดา ทองแถม ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 835
534418038 นาย วีรเชษฐ์ บุญเรือง ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 796
534418039 นางสาว กมลทิพย์ กล่ํากล่อมจิตต์ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 667
534418046 นางสาว จินตนา บุญอ่อน ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 686
534418048 นางสาว ชุลีพร คงวัตร ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 701
534418050 นางสาว ธนพร หอศิวาลัย ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 718
534418060 นางสาว พรสุรีย์ ตันบริภัณฑ์ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 748
534418065 นางสาว ลดามาศ เดือนฉาย ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 777
534418069 นางสาว สุกัญญา รวมพล ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 808
534418074 นาย ไชยวุฒิ ศรีเสม ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 703
534418076 นาย ลือไกร แย้มน้อย ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 780
534418078 นาย โสภณ เพ่ิมสิน ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 817
534418081 นาย วัชรินทร์ เสาอ่อน ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 790
534418084 นางสาว ปรีดาพร พันธ์ุลี้ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 738
534418128 นางสาว อภิสรา ใจบุญ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 822
534431005 นางสาว กมลพร น้อยศิริ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 668
534431009 นางสาว ชนกนารถ กลิ่นมาลี ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 694
534431012 นางสาว ณัฎฐา แก้ววิชิต ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 704
534431021 นางสาว เบญจมาภรณ์ พวงมะลิ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 731
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534431026 นางสาว พรรณหวาน วัลณา ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 747
534431028 นางสาว ภัททิยา รัตนกร ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 758
534431032 นางสาว รุ่งนภา สวนสวรรค์ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 775
534431033 นางสาว ลลิตา หอยทอง ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 778
534431040 นางสาว สายชล เสียงสน่ัน ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 805
534431047 นางสาว หทัยภัทร เกตุรักษ์ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 818
534431048 นางสาว หน่ึงฤทัย เอิบอ่ิม ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 820
534431051 นางสาว อรอุมา นาคอนุเคราะห์ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 828
534431055 นางสาว เอ้ือมจันทร์ สายน้อย ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 834
534431067 นางสาว จิราพัชร ภมรนาค ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 688
534431072 นางสาว ชุติมา ไกรศรสุวรรณ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 700
534431087 นางสาว ไพรินทร์ สงวนสุด ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 757
534431111 นางสาว อัญชลี ปราบปรี ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 831
534431126 นางสาว นภาพร ดิษฐ์บุตร ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 721
534431143 นางสาว ศรัญญา คําหงษ์ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 797
534434003 นางสาว จินตนา ทองอ่อน ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 685
534434007 นางสาว ชลธิชา คงพันธ์ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 696
534434008 นางสาว ชุลีพร ทองไทย ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 702
534434010 นางสาว พรทิพย์ วรรณเลิศ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 745
534434012 นางสาว พีระพร อ้นจินดา ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 754
534434013 นางสาว พุทธชาติ สง่าแก้ว ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 755
534434016 นางสาว เมย์ธาวี ศรีเมฆ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 769
534434021 นางสาว สุภิญญา เข็มกลัด ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 813
534434022 นางสาว อรสา ทองใบ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 827
534435002 นางสาว กฤติยา สมนะสิงห์ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 671
534435005 นางสาว ขวัญกมล นันทกิจ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 678
534435007 นางสาว จุฑามาศ ยินดี ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 692
534435018 นางสาว พิลาสลักษณ์ เกียงสุภา ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 751
534435019 นางสาว ภัทรพร สังข์ถม ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 760
534435020 นางสาว มณีรัตน์ กลัดชุมภู ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 764
534435026 นางสาว สิโรธร จันทร์เพชร ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 807
534435031 นางสาว แสงเดือน เชียงวงศ์ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 816
534435033 นางสาว หทัยรัตน์ เมฆหมอก ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 819
534435034 นางสาว อรปรียา ผ่องสี ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 824
534435039 นาย ฉัฐวัสส์ ตาทอง ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 693
534435042 นาย ทศพร เหลืองประภาศิริ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 712
534435052 นาย สุรศักด์ิ ภักดีผล ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 814
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534435057 นางสาว กอบพรจันท์ มันมหาท้าว ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 674
534435077 นางสาว เมทาวี สุริผัด ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 768
534435081 นางสาว ลัดดาวัลย์ วันเต็ม ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 779
534435083 นางสาว วนิดา โลหะจีรัง ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 783
534435094 นาย กฤษฎา หิรัญวงศ์ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 672
534435095 นาย ชัยพร ม่วยอารีย์ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 699
534435100 นาย บุญฤทธ์ิ สินทวี ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 727
534435104 นาย ภูวนัตถ์ แสงสุข ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 763
534512003 นางสาว กรรณิการ์ พรหมน้อย ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต 841
534512007 นางสาว ฉัตรธศรณ์ ตติยวิวัฒน์ ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต 844
534512010 นางสาว นีรนุช นาคอ่วมค้า ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต 850
534512014 นางสาว พรรณธิพา จอมหงษ์ ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต 854
534512021 นาย ชัยลิขิต หงษ์สกุล ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต 845
534512023 นาย แดนนภา อ้นพันธ์ุ ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต 847
534512034 นาย ไพโรจน์ ทับทิม ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต 855
534512036 นาย มงคล มีสมิง ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต 857
534512046 นาย สวนา เกตุรัตน์ ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต 861
534722002 นางสาว จริยา ตุ้มกระทึก ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 907
534722005 นางสาว ญาติมา โภคากร ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 941
534722006 นางสาว ดารณี ศรีพรม ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 949
534722009 นางสาว ปรียานุช อินทร์นาม ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 988
534722010 นางสาว ผกามาศ มาคล้าย ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 995
534722012 นางสาว พรนภัส เมฆหมอก ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง 875
534722014 นางสาว วชิรา สุขศรี ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 1025
534722015 นางสาว วรรณพร เพ่ิมสุข ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 1028
534722017 นางสาว วรัทยา เมฆประเสริฐ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 1029
534722018 นางสาว วิลาวัลย์ เรืองโรจน์ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 1041
534722019 นางสาว ศศิธร บัวงาม ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 1047
534722022 นางสาว สุภาภรณ์ แก้วเมืองเพชร ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 1074
534722023 นางสาว สุริฉาย ไชยธานี ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 1078
534722024 นางสาว สุวรรณฉวี ดีรัมย์ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 1080
534722025 นางสาว อรอุมา เขียวทอง ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 1090
534722026 นางสาว อลิตา โตทรัพย์ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 1093
534722027 นางสาว อาจรีย์ ฟักศรี ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 1097
534722028 นางสาว อุมารีย์ วงศ์สุวัฒน์ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 1099
534722030 นาย กมลภพ คําภากูล ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 894
534722032 นาย เจษฎา พลับทอง ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 923
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534722035 นาย ชาวีร์ ชัยชุน ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 936
534722036 นาย ชิษณุพงศ์ คล้ายเพชร ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 938
534722037 นาย เชิดวงษ์ ขันธแก้ว ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 940
534722040 นาย ณัฐวุฒิ พลายงาม ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 946
534722045 นาย ธีรนันต์ สุวรรณเมศ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 965
534722047 นาย นที ครึกคร้ืน ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 967
534722051 นาย วีละเพชร หงส์พญา ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 1045
534722052 นาย ยุทธนา อังคณานันท์ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 1015
534722059 นาย บรรณสรณ์ พันธ์ธรรม ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง 871
534722061 นางสาว สุภาภรณ์ กลิ่นชุ่ม ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 1073
534722064 นาย อิทธิฤทธ์ิ เพ็ญทรัพย์ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง 887
534722067 นางสาว กานสิริ อินทร์เลี้ยง ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 900
534722070 นางสาว จันทร์จรีย์ คะแนน ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 911
534722073 นางสาว ฐิติกาญน์ จันทร์สน ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 942
534722081 นางสาว มะลิวัลย์ เปลี่ยนศรี ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 1012
534722084 นางสาว วราภรณ์ กลิ่นเพ็ชร ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 1031
534722085 นางสาว ศรินทร์ทิพย์ แซ่เอ้ีย ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง 886
534722086 นางสาว ศศิธร พวงประเสริฐ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 1048
534722091 นางสาว สุภารัตน์ คล้ายวง ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 1075
534722092 นางสาว หทัยชนก ฤกษ์งาม ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 1081
534722093 นางสาว กิตตินัดดา เกิดเล ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 901
534722094 นางสาว อฤศรา หริ่งระรี่ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 1091
534722098 นาย กิตติศักด์ิ แก้วสะอาด ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 902
534722100 นาย ชัยวัฒน์ พูลสวัสด์ิ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง 879
534722106 นาย ธนัญชัย ช่ืนขาว ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 959
534722109 นาย นฤเบศร์ มีพลาย ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 972
534722110 นาย นิติพัฒน์ อมรนิมิตร ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 975
534722114 นาย ปารเมศ แก้วเทศ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 993
534722117 นาย ภควัฒน์ เจียมจําเริญสุข ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 1005
534722125 นาย สรศักด์ิ เล้าเจริญ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 1059
534722127 นาย สุรศักด์ิ ปานแย้ม ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 1077
534722129 นาย อนุรักษ์ หีตชนา ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 1085
534722130 นาย อนุวัฒน์ ผึ่งผล ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 1086
534722133 นางสาว ธัญยธรณ์ สุขแก้ว ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 963
534722134 นางสาว จิตสุภา สีนวล ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 914
534722136 นางสาว ณัฐฐา แดงสกล ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 943
534722137 นางสาว ธนัชชา นิตสพันธ์ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 958



รหัสนักศึกษา คํานําหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล วุฒิการศึกษา ลําดับ
534722139 นางสาว ปรียาพร เทศลาภ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 989
534722140 นางสาว ปาหนัน จันทร์โชติ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 994
534722141 นางสาว พรทิพย์ วิรัชวงค์ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 998
534722146 นางสาว รัตนาภรณ์ น้อยสัมฤทธ์ิ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 1021
534722148 นางสาว วราพร สุทธิ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 1030
534722150 นางสาว สาธิตา แป้นทอง ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง 876
534722154 นางสาว สุพรรษา ไม้วิลัย ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 1071
534722158 นางสาว อทิญา เกิดสมบัติ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 1083
534722164 นาย ฉัตรชัย คุ้มรอด ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 924
534722166 นาย ชัยวัฒน์ พอดี ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 931
534722167 นาย ณัฐพล ขันธะบูรณ์ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 944
534722170 นาย ธนกาญจน์ กล้าหาญ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 954
534722171 นาย ธนพงษ์ เรืองแสน ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 955
534722172 นาย ธนวันต์ ภูมิสุวรรณ์ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 956
534722173 นาย ธีรพร วงศ์กาญจนา ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 966
534722174 นาย นิติณัฐ นาคหกวิค ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 974
534722178 นาย ปรเมศร์ วิริยะธนวิโรจน์ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 990
534722180 นาย ภรภัทร พลเมือง ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 1007
534722182 นาย ฤทธิไกร โล๊ะหนองลิ้น ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 1024
534722184 นาย ศุภกฤต ชีชะนะ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 1053
534722186 นาย สุทธินันท์ น้อยจํารัส ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง 885
534722187 นาย สุทธิเกียรติ แก้วเนตร ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 1069
534722194 นาย วรเชษฐ์ แก้วจีน ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 1034
534722197 นางสาว อรพรรณ สุพงษ์ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 1089
534723003 นางสาว แคทรียา สุขหลิ่ม ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 904
534723006 นางสาว จันทนี แจ่มจํารัส ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 910
534723008 นางสาว ฉัตรธนา นุ่นสังข์ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 926
534723009 นางสาว ชมพูนุช อร่ามเรือง ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง 873
534723012 นางสาว ธัญญารัตน์ โลหะจีรัง ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 869
534723014 นางสาว บุษบา พุ่มจิตร ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง 872
534723016 นางสาว สุดารัตน์ เรืองใจ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 1068
534723019 นางสาว อัญชลี กลิ่นหอม ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 1095
534723021 นาย กฤษฎา วัดปาน ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 896
534723024 นาย จีรวัฒน์ ป้อมสิงห์ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 918
534723025 นาย ฉัตรชัย จงดี ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 925
534723033 นาย ติฬวัฒน์ เอียดแก้ว ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 951
534723042 นาย ประมินทร์ ถิ่นวงษ์ยอด ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 984
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534723045 นาย รัชชา ประดิษฐ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 1020
534723054 นาย สุริยา โรจนวิศิษฏ์ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 1079
534723056 นางสาว จันทนา ใจซื่อ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 909
534723057 นางสาว จันทร์ทิพย์ สังข์ศิริ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 912
534723058 นางสาว ชาลิณี วัชรวรพิพัฒน์ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 933
534723059 นางสาว รติกร ภู่ดําริห์ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 1017
534723060 นางสาว เดือนเพ็ญ อสิอุโค ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 867
534723062 นางสาว นภัทร กลมเกลี้ยง ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 866
534723069 นางสาว อุไรวรรณ อินทร์พรม ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 1100
534723072 นาย กฤษณพล ดวงหัสดี ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 897
534723073 นาย กอบชัย เอ่ียมอ่อง ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 899
534723077 นาย เจนธนา ชมอินทร์ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 921
534723078 นาย เจษฎา ขําสวัสด์ิ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 922
534723080 นาย ชัยวัฒน์ ถึงเสียบญวน ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 930
534723089 นาย พรอนันต์ ศิริมุม ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 999
534723102 นาย สราวุธ ก้ิมบุญจิ๋ว ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 1060
534723104 นาย สาธิต เกตุอินทร์ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 1063
534723105 นาย สิทธา บุญคงบ้าน ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 1065
534723112 นางสาว จุฑามาศ ครบแคล้ว ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 920
534723113 นางสาว ชนากานต์ น้อยมหาไวย ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 928
534723115 นางสาว ปรางทิพย์ โพธ์ิทอง ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 985
534723116 นางสาว ปริญญาพร พิศนาคะ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 986
534723117 นางสาว ปรียานุช อินทร์จําปา ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 865
534723120 นางสาว ภรณ์สุดา พยัญตา ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 1006
534723121 นางสาว ภาวดี พิมพ์สอาด ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง 883
534723124 นางสาว วรรณสิริ บุญเล่า ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง 874
534723125 นางสาว วราภรณ์ บวรเวศ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 1032
534723127 นางสาว ศิริพร เอ่ียมคํา ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 1052
534723128 นางสาว สิริมา ศรีสุทิน ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง 884
534723129 นางสาว สุปรียา คุ้มสุข ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 1070
534723131 นาย กนกพล พราหมณ์น้อย ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 893
534723135 นาย จิรายุ จิตรสมุทร ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 917
534723137 นาย ชาญชัย แผ่นทอง ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 932
534723142 นาย ดิลก คล้ําสิน ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 950
534723143 นาย ธนาชัย ทองมาก ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 960
534723145 นาย บาบัสชา ปาทาน ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 979
534723146 นาย บุญรอด จงดี ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 980
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534723150 นาย พชร อรุณพูลทรัพย์ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 997
534723158 นาย สมิธ อาจเอ้ือน ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 1056
534723159 นาย สรยุทธ อินทร์นุช ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 1058
534723160 นาย สัมพันธ์ กันฑบุตร ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 1062
534723161 นาย สาคเรศ สังขบุญญานนท์ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง 870
534723163 นาย อนุสรณ์ เนตรสุข ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 1087
534723164 นาย อิทธิพล เทศพุก ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 1098
534815002 นางสาว กันต์กนิษฐ์ จูฑา ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต 633
534815010 นางสาว พิชญา ศรีพราหมณ์ ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต 645
534815013 นางสาว รัตนาภรณ์ บุตรพลับ ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต 647
534815014 นางสาว รุจิรา สัมฤทธ์ิอร่าม ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต 648
534815018 นางสาว วารุณี น้อยสําราญ ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต 652
534815029 นางสาว อมรรัตน์ ศูนย์จันทร์ ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต 656
534815030 นางสาว อัจฉรา พูลเพ่ิม ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต 658
534815032 นางสาว แอน ดีหริ่ง ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต 660
534815035 นาย จิรวัฒน์ เลาหะวรุตม์ชัย ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต 635
534815036 นาย เจนณรงค์ เพ็ชรมะณี ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต 636
534815045 นาย วรโชติ ปรางศร ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต 651
534815053 นางสาว ธนัชพร ประชัน ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต 639
534815056 นางสาว นิภาภรณ์ ศูนย์จันทร์ ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต 640
534815057 นางสาว ปรัชญาพร เนียมจําเริญ ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต 641
534815059 นางสาว ปัณฑิตา แจ้งสว่าง ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต 643
534815063 นางสาว พิชิตา แซ่ลิ้ม ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต 646
534815070 นางสาว ลัดดาวัลย์ อู่เงิน ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต 649
534815071 นางสาว วนิดา หงษ์ชุตา ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต 650
534815074 นางสาว ศิริกัญญา ยอดทอง ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต 653
534815075 นางสาว สายพิรุณ พราหมณ์สังข์ ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต 654
534815076 นางสาว สิริวิมล พยัตตานนท์ ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต 655
534815079 นางสาว อังคณา ทองจันทร์ ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต 657
534815080 นางสาว อาภรณ์ สอนบุญ ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต 659
534815081 นางสาว ปรียากร ทรัพย์มา ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต 642
534815083 นาย ณัฐพงษ์ ชํานิราชกิจ ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต 637
534815088 นาย ทัตเทพธาดา หิริวรากร ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต 638
534815101 นาย กิตตินันท์ สุปรีดานุวัฒน์ ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต 634
534815102 นาย ปิตินันท์ เพียรชัยภูมิ ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต 644
543418026 นางสาว อัจฉรา นิลใหม่ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 830
543418104 นางสาว จินตนา จันทร์นวล ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 684



รหัสนักศึกษา คํานําหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล วุฒิการศึกษา ลําดับ
543418107 ว่าที่ ร้อยตรีหญิง นวภัทร อุ่นสนิท ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 724
543418110 นางสาว พนิดา หลําร่ําไป ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 744
543418113 นางสาว รัตติยา พุ่มชม ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 771
543418115 นางสาว วิจิตรา มะพุก ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 794
543418122 นาย ธนชัย สุกแสง ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 716
543418131 จ่าอากาศเอกหญิง กนกวรรณ บุญเจริญ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 665
543418403 นางสาว จีรวรรณ จันทร์เกตุ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 689
543418410 นาง ณัฏฐณิชา เมธาวิชัย ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 705
543418415 นางสาว สุภาภรณ์ ม่วงบ้านกวย ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 812
543418417 นางสาว ศุกร์กมล ยืดยาว ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 799
543418617 นางสาว ภัทรวดี โอชารส ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 761
543418621 นาง วิภารัตน์ เกตุสิงห์ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 795
543418901 นางสาว กัญณภัทร มอม ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 675
543418919 นางสาว ปรีชญา ปลั่งกลาง ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 737
543431002 นางสาว จิณณพัต คชกฤษ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 682
543431004 นาง นันทพร มีชัย ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 725
543431012 นางสาว สุรีพร ฐิติไพศาลธนวงศ์ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 815
543431018 นางสาว กันติมา จูเจริญ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 676
543431019 จ่าอากาศเอกหญิง จิตรฎาภรณ์ อุทุมมาลา ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 683
543431022 นางสาว อรุณี แสงประเสริฐ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 829
543722002 นางสาว จิราพร บุญรอด ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 916
543722003 นางสาว ณัฐปัณชญา ธีมาจิรเกียรติ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง 877
543722004 นางสาว ธัญภรณ์ แท่นแก้ว ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 962
543722005 นางสาว นฤมล นุชวงค์ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 971
543722006 นางสาว ปาริชาติ สมโน ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 992
543722007 นางสาว พัทรียา วัฒนะ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 1000
543722008 นางสาว ภัทรียา สมานจิต ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 1009
543722009 นางสาว มณฑาพร ทวีทรัพย์ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 1011
543722010 นางสาว วิไลลักษณ์ อยู่รวม ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 1043
543722011 นางสาว สุดารัตน์ ย้ิมแป้น ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 1067
543722022 นาย บุญฤทธ์ิ สร้อยเกลียว ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 981
543722025 นาย ยลพัทธ์ ภาเรือง ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 1014
543722031 นาย สราวุธ แก้วเกิด ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง 881
543722052 นางสาว ชาลิณีย์ ศรีนันทร์ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 934
543722053 นางสาว ดลฤดี จันทรฉาย ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 948
543722059 นางสาว เพชรรัชต์ รอดสวัสด์ิ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 1002
543722061 นางสาว ลักษมี แสงศรี ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง 878
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543722062 นางสาว วราภรณ์ สมุทรภักดี ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 1033
543722063 นางสาว สุภาวดี อยู่แดนเมือง ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 1076
543722067 นาย ณัฐวัฒน์ สุขจิตร ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 945
543722072 นาย นฤพนธ์ แจ่มสว่าง ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 969
543722076 นาย รณฤทธ์ิ ใยมณี ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 1016
543722079 นาย สมเกียรติ จันทร์เปล่ง ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 1057
543722081 นาย สันติ หอมจันทร์ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 1061
543722087 สิบตรี อภิสิทธ์ิ ทองแสน ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 1088
543722702 นางสาว ชมัยพร ฝากชัยภูมิ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 929
543722704 นาง รื่นฤดี อํ่าช่ืน ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 1022
543722708 นาย อลงกรณ์ ใจเสง่ียม ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 1092
543722717 นาย วสันต์ เจียมเจิม ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 1035
543722718 นาย วิชัย สมศรี ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 1039
543722731 นาย มานิตย์ ลิบลับ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 1013
543722734 ดาบตํารวจ ธนศักด์ิ สุภาภา ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 957
544251040 นาย เพชร จอมเพ็ชร ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 146
544253101 นาย เกรียงศักด์ิ ดีเด่น ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 27
544253103 นาย เจนวิทย์ เอกวัตร ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 47
544253106 ว่าที่ร้อยตรี ดํารงค์ หมายแม้น ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 77
544253111 นาย อรัญ สงวนสุด ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 238
544253112 นาย อรุณ สุขประเสริฐ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 239
544253113 นาย สรายุทธ ดัชชา ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 200
544256001 นางสาว ชมภูนุช คลิ้งทอง ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 53
544256012 นาย ณัฐวุฒิ แก้วเกิด ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 69
544256036 นาย อลงกรณ์ สว่างศรี ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 240
544272002 นางสาว จุฑาภรณ์ ช่ืนชม ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 44
544272005 นางสาว นันทภรณ์ จันทวี ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 106
544272008 นางสาว ยุพเรศ หอมภู่ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 155
544272010 นางสาว สุธาสินี จั่นเผือก ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 215
544272011 นางสาว อารีรัตน์ จันทรวิจิตต์ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 248
544272012 นาย ณัฐพงศ์ ป้องกัน ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 65
544272013 นาย ธนัตถ์ หงษ์ทอง ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 91
544272021 นาย รุ่งโรจน์ เป้ียวน้อย ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 160
544272022 นาย ศรันยู พราหมณ์ฤกษ์ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 185
544272024 นาย สุทธิพงศ์ เสมอมาก ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 213
544274001 นางสาว ชาลินี ลาภมาก ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 57
544274003 นางสาว สิรินดา สีงาม ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 206
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544418201 นางสาว จันทิมา ลี้เจริญ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 680
544418208 นางสาว ทิพรัตน์ แหวนทอง ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 715
544418209 นางสาว นิชาภา ร้อยแก้ว ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 726
544418214 นางสาว วรรณวิภา เพ็ชรรัตน์ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 786
544418229 นางสาว สุดาภรณ์ ใบเนียม ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 809
544418246 นางสาว กนกวรรณ เอ่ียมสําอางค์ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 666
544418247 นางสาว อรณิชา พราหมณ์แก้ว ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 823
544418248 นางสาว อาภาภรณ์ กรผิว ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 832
544418249 นางสาว อาลิศรา เธียรพิบูลย์ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 833
544431223 นางสาว ประภัสสร เต้ียแจ้ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 736
544431245 นางสาว สุดารัตน์ พรมสอาด ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 810
544431256 นางสาว ปภินทิพย์ แพใหญ่ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 735
544434215 นางสาว เรวดี นิลห้อย ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 776
544435206 นางสาว ชลธิชา ภู่ชัย ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 697
544435207 นางสาว นชนก ศรีสว่าง ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 720
544435217 นางสาว รัตน์ติกาล รวยภิรมย์ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 773
544435231 นาย ทักษิณ บุญศรี ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 713
554031015 นางสาว สุภาวดี ธรรมวงษ์ษา ปริญญาบัญชีบัณฑิต 1
554418029 นาย วัชรากร ฤทธิสังข์ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 789
534244E06 นางสาว พรพิมล เทียมทัด ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 137
534244E07 นางสาว มานิตา ทองแดง ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 6
534244E09 นางสาว วณิดา ต่วนศิริ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 166
534244E11 นางสาว สุธาภรณ์ เอกบุตร ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง 14
534244E18 นาย พรชัย เศษวงศ์ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 134
534244E19 นาย ภานุพงศ์ ลิมปนะวงศานนท์ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 151
534244E21 นาย วศิน เสียงเพราะ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 174
534244E22 นาย ศุภณัฐ คุณาธิมาพันธ์ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 191
513418B58 นางสาว มณีวรรณ เสียงล้ํา ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 765
513418S18 นางสาว จีรวรรณ เช้ือสุวรรณ์ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 690
513512S96 ดาบตํารวจ สราวุธ ผุดเพชรแก้ว ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต 860
513722S72 นางสาว รุ่งรัตน์ เกตุนุ้ย ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 1023
523418H08 นาง เดือนเพ็ญ เพ็งเกษม ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 708
533418H04 นางสาว ชมัยพร เผือกทอง ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 695
533418H07 นางสาว รัตนากร วงค์เณร ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 772
533418H08 นางสาว วารี คําชัง ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 792
533418H17 นางสาว ณัฐพร สาลี ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 707
533418H18 นางสาว มุทิตา นามวงษ์ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 767
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533418H53 นางสาว จันนิภา โพธ์ิสูง ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 681
533418H55 นางสาว ชนางลักณ์ กลิ่นจันทร์ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง 663
533418H56 นางสาว ธนพร ประมูลทาติ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 717
533418H58 นางสาว พนมพร ศรีสุกัญญา ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 743
533418H71 นางสาว อรพิน แตงพลับ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 825
533418H75 นาย กษิดิศ ตันวัฒนะ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 673
533418H76 นาย ทวีผล อินพะหล่ํา ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 710
533418H77 นาย พงษ์นรินทร์ ชูดวงแก้ว ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 741
533418H88 สิบตํารวจเอกหญิง เบญจทิพย์ นวลมะโน ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 730
533418P10 นาย พงษ์ศิลา เอ่ียมแสง ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 742
533418S45 นางสาว วรพรรณ เสวกวัง ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 784
533418S65 นาย สมโภชน์ นวลพรหม ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 802
533418S66 นาย สานิตย์ อยู่พรหม ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 804
533512S01 นางสาว อัญชุลี ป่านอุดม ปริญญานิติศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง 838
533512S03 สิบเอก กีรติ คิ้วสง่า ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต 842
533512S04 ดาบตํารวจ ฉัตรชัย เผ่าพะโต๊ะ ปริญญานิติศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง 839
533512S06 สิบตํารวจเอก เช่ียวชาญ น้ิมหัตถา ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต 846
533512S08 ร้อยตํารวจตรี บุญเก้ือ พูลชัย ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต 851
533512S09 ดาบตํารวจ มาโนช ธนาศรี ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต 858
533512S10 ว่าที่ร้อยตํารวจโท สุชาติ สุดสวาสด์ิ ปริญญานิติศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 836
533512S12 สิบเอก โสภณ ทองไหลรวม ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต 862
533512S13 ดาบตํารวจ เอกชัย เพชรทองด้วง ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต 864
533512S14 นาง จีรภา ต้นกันยา ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต 843
533722S09 นาย นพดล บัญชาธร ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 968
533722S11 นาย ศักรินทร์ ไกรนาพงษ์ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 1051
533722S22 สิบเอก วรพงษ์ สุขยิรัญ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 1027
533722S24 นาย กฤติเดช เพชรน้อย ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 895
533722S26 นาย จีระพงษ์ กลัดน้อย ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 919
533723S02 นางสาว ศรีสุรางค์ ภู่เต็ง ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 1046
533723S03 จ่าสิบเอก กวีพงศ์ บุญเกิด ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 898
533723S05 จ่าสิบเอก จิตพงษ์ บํารุงจิตร ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 913
533723S06 สิบเอก จิรวัฒน์ จันทร์ศรีทอง ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 915
533723S12 สิบเอก ชนะศักด์ิ ผลกฐิน ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 927
533723S15 สิบเอก ทศพล ทองสวัสด์ิ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 952
533723S16 สิบเอก ธงชัย ม่วงกําพันธ์ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 953
533723S19 ร้อยโท ธัชพงศ์ ภู่เต็ง ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 961
533723S23 สิบเอก นพดล อินทร์เทียน ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง 888



รหัสนักศึกษา คํานําหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล วุฒิการศึกษา ลําดับ
533723S24 สิบเอก นฤพนธ์ พานแก้ว ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 970
533723S26 พลอาสาสมัคร นิรันดร์ นุชเซ๊าะ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 977
533723S28 สิบเอก นิรุตต์ิ กาดเส็น ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 978
533723S30 สิบเอก บุญเลิศ จงเจริญ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 982
533723S31 พันโท ปรีชา แสงมณี ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 987
533723S33 จ่าสิบเอก พงศ์สันต์ กุ่ยฮวยเต่ีย ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 996
533723S36 สิบเอก พิทักษ์ ศรีชาดา ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 1001
533723S38 ร้อยตรี ไพฑูรย์ ทหารเพียง ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 1003
533723S39 พลอาสาสมัคร ภูมิพัฒน์ โสดา ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 1010
533723S40 ร้อยเอก มาโนช โรจนบุรานนท์ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง 891
533723S44 สิบเอก วัชรากร อ่อนละมัย ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 1037
533723S46 นาย วิทยา ลาดรัมย์ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 1040
533723S49 จ่าสิบเอก ศรนพ พูลนิล ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 868
533723S51 นาย สนธ์ิ เหลืองทอง ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 1054
533723S53 ร้อยตรี สมศักด์ิ ขําทวี ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 1055
533723S58 พันโท สามารถ จันทร์เอ่ียม ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 1064
533723S61 จ่าสิบเอก สุภกิจ คําน่วม ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 1072
533723S64 สิบเอก อดิศร สังกะสิงห์ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 1082
533723S65 จ่าสิบเอก อธิวัฒน์ โฉมบุญมี ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง 889
533723S66 สิบเอก อนากร กลมสิริทรัพย์ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 1084
533723S70 จ่าสิบเอก อัครเดช แสงจันทร์ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 1094
533723S71 จ่าสิบตรี อัศวพัชร มหาวงษ์ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 1096
533723S74 สิบเอก โอภาส อ่ิมสมบัติ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 1101
533723S75 สิบเอกหญิง สุกัญญา สินหนัง ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง 890
533723S77 สิบเอก ปรเมษฐ์ ผูกทอง ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 991
543418S56 นางสาว บุหงา เพชรอุทัย ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 728
543418S58 นางสาว พิทยาภรณ์ มีสุวรรณ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 750
543418S62 นางสาว วรรณนิษา ศรีสงคราม ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 785
543418S69 นาย อรรถพล บุญมรกต ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 826


