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500244009 นาย อัตภาพ มณีเติม ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 23
500244011 ว่าที่ร้อยตรี กิติศักด์ิ เกิดโต ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 2
500244012 นาย พฤกษ์ไพร เพ็งพารา ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 9
500258011 นาย เสริมศักด์ิ สัตตบงกช ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 22
500392001 นาง นิภา ไพโรจน์จิรกาล ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 6
500392002 นางสาว พรระวี สีเหลืองสวัสด์ิ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 8
500392003 นางสาว ภัทริยา สุวรรณบูรณ์ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 12
500392005 นางสาว สมนึก ชูปานกลีบ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 17
500392017 ว่าที่ร้อยตรี อารี สุวรรณจินดา ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 24
500392018 นาย ไพรัช ทิพย์มูสิก ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 11
509197202 นาง บุญเลขา ราชสุวรรณ์ ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต 91
509248001 จ่าสิบตํารวจหญิง จริญญา รัศมี ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 109
509248007 ดาบตํารวจ ณรงค์ เป่ียมยา ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 111
509248010 ร้อยตํารวจตรี อยู่สุข อุฬารวิริยะกุล ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 122
509418038 นางสาว นิภา เจริญยัง ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 67
509418040 นางสาว ประภาพรรณ พนันเภาว์ ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 68
510244002 นางสาว กุลกันยา ศรีสุข ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 3
510244003 นางสาว ขนิษฐา กุลนาวิน ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 4
510244005 นาง ธนพร ธาวนพงษ์ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 5
510244007 นางสาว วรินญา สุจริยา ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 14
510244008 นางสาว วีรอร อุดมพันธ์ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 16
510244011 นาย นเรศ อนันต์นาวี ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 7
510244013 นาย วิชิต นางแล ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 15
510244015 นาย สราวุธ แผลงศร ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 19
510244017 นางสาว สุกุมา อ่วมเจริญ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 20
510244031 นาง กฤติกา สังขวดี ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 1
510392006 นางสาว พาณี วิรัชชกุล ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 10
510392007 นาง อุดมลักษณ์ ชูปานกลีบ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 25
510392017 นาย สมบัติ ศรีสุพัฒน์ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 18
519191032 นางสาว กรวีร์ เกษบรรจง ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต 85
519191207 นาย ประสาร บุญส่ง ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต 92
519197008 นางสาว ลิ้นจี่ บุญประเสริฐ์ ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต 100
519244023 นาย เกรียงไกร จริยะปัญญา ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 107
519248001 นาง ชะบา สรรพคุณ ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 110
519248003 นาง อรุณวรรณ กลั่นกลึง ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 123
519276003 นาง วัชรี จินดาวัฒนวงศ์ ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 117
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519392001 นางสาว พรศิริ ช่ืนอารมณ์ ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 78
519418005 นางสาว พัชรา แดงประเสริฐ ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 70
519418027 นางสาว วันเพ็ญ ร่ายเรือง ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 74
519418058 นางสาว แววดาว คลับคล้าย ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 75
519722206 นาง พัชรินทร์ พรายมณี ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 42
519722208 นางสาว ยุพเรศ มณีดํา ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 46
519722210 นาง วรรณา วงษ์ดําเนิน ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 48
519722214 นาง สุภมาส มั่นจันทึก ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 59
519722222 นาย ประเสริฐ ไทยอุดมทรัพย์ ปริญญารฐัประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 37
519722227 นาย เมธี พ่ึงสุจริต ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 45
519722232 ว่าที่ ร้อยโท สมพร จันทร์มาก ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 54
519722234 ร้อยตํารวจตรี สุรศักด์ิ นิลยาภรณ์ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 63
519722326 นาย สมบัติ แซ่ลิ้ม ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 53
519722613 นาย ศักด์ิสิทธ์ิ ไวดาบ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 52
529191014 นาง สายใจ ศรีสุวรรณ ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต 102
529191025 นาง สุพรรณี เผื่อนผาด ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต 105
529197005 นางสาว ปราณี อยู่ชมบุญ ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต 93
529197024 นางสาว นิธิวดี จรัสดี ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต 90
529302001 นางสาว ปราณีต คุณเครือ ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 77
529302002 นางสาว พิมพรรณ ลิสกุลรักษ์ ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 79
529302003 นาง มาลิณี ทองดอนพุ่ม ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 81
529302004 นางสาว ระพีพรรณ เล็กจําปี ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 82
529302005 นาง วิยดา เทศกลั่น ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 83
529302009 นางสาว มนัสนันท์ ม่วงไหมทอง ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 80
529418001 นางสาว จารุวรรณ สมมุติ ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 65
529418003 นางสาว วันวิสา พรสมัฤทธ์ิผล ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 73
529418005 นาย วันกวี กันยะกาญจน์ ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 72
529722004 นาง จันทร์จิรา สาพิมพ์ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 28
529722008 นางสาว นภัทร อินทราพงษ์ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 33
529722021 สิบตํารวจโท จักริน ภิรมย์เทวา ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 27
530244001 นาง รวิพร บุศยศิริ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 13
539191014 พระ เรวัฒน์ แก้วเก่า ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต 99
539191202 นาง ฐานิตา อ่วมฉิม ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต 87
539191205 นาง มนตรา ผลศรัทธา ปรญิญาครุศาสตรมหาบัณฑิต 96
539191207 ว่าที่ พันตรี กิตติธัช แสนภูวา ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต 86
539191209 นาย สิทธิชัย พลายแดง ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต 103
539196004 นาง นัทมน วิบูลศิลป์โสภณ ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต 89
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539196007 นาง รสสุคนธ์ อยู่เย็น ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต 98
539196009 นาง วาสนา ประจงหัตถ์ ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต 101
539244003 นาย ไกรวิทย์ เอกธรรมสุทธ์ิ ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 108
539248001 นางสาว สาวิตรี ดาราศรี ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 120
539248003 นางสาว วรรณา วัฒนา ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 116
539276719 นาย พงศ์ศักด์ิ นาคโต ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 115
539276722 นาย อภิชาติ ศรีวงค์ ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 121
539276724 นาง ทิตยาพร ธรรมาเจริญราช ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 113
539276727 นาง ศิริมา ทับทอง ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 119
539302001 นางสาว จิตตกานต์ พรหมประเสริฐ ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 76
539302004 นาวาอากาศตรี สุนทร สายะเสมาวงศ์ ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 84
539418008 นาย ยุทธกร ไชยสิงห์ ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 71
539722003 นางสาว ปวันรัตน์ มากชุมโค ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 39
539722016 นาย วินัย หนูเทศ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 50
539722051 นาง ภิญญดา ชูก้อนทอง ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 44
539722054 นาย ปฐมพงศ์ แสงศรีจันทร์ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 36
539722055 พันตํารวจโท พีระพจน์ ระหว่างบ้าน ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 43
539722702 นางสาว ชลัดดา เชิดสวัสด์ิ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 29
539722709 พระ ชัฎชวาลย์ เหมือนประสาท ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 30
539722711 ร้อยตํารวจเอก ปรีชา บุญเกตุ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 38
539722713 ร้อยตํารวจเอก สุทิน ทัดรัตน์ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 58
539722716 นาง นัยนา ตรงบรรทัด ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 34
539722720 ดาบตํารวจ วัลลภ เอ่ียมศิริ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 49
549191017 นางสาว ภัทร์สิตาณัช ตันเสียงสม ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต 95
549191706 นางสาว มัลลิกา แซ่อ้ึง ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต 97
549191712 นางสาว สุดา สมอแก้ว ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต 104
549191716 นางสาว อมรรัตน์ โมใหญ่ ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต 106
549191741 นาง พิมสิริ อู่มาลา ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต 94
549197012 นาย นภดล รุ่งจรูญ ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต 88
549418202 นาง จันทร์ทิมา นพวิจิตร์ ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 64
549418205 นาง นัฐวรรณ์ พันธ์ุบ้านแหลม ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 66
549418206 นาง พรรณี สมบูรณ์ ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 69
549722009 นางสาว วนิดา เหลืองประภาศิริ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 47
549722010 นางสาว สมรุจี สุขสม ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 56
549722201 นางสาว ธัญญารัตน์ กล่อมจิตร ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 32
549722705 ดาบตํารวจ นิกร ชัยมงคล ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 35
549722707 ดาบตํารวจ สุภาพ สุริยชัยเจริญกุล ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 60



รหัสนักศึกษา คํานําหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล วุฒิการศึกษา ลําดับบัณฑิต
550258201 นางสาว สุคนธ์ บุญมาก ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 21
550258204 นาย อุทัย ผ่องรัศมี ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 26
539276S04 นางสาว ณัฐกาญจน์ เพ็งคล้าย ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 112
539276S05 นางสาว นิภาพร อินทรินทร์ ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 114
539276S15 นาย ศราวุฒิ หมุดเจริญ ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 118
539722S08 ดาบตํารวจ สิทธิพงษ์ ช่ืนจิตร ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 57
539722S09 นางสาว สุภาพร นุ่มน้อย ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 61
539722S10 นางสาว ดวงพร วรรณเผือก ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 31
549722S01 นาง ปาริชาติ วัฒนานิล ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 40
549722S03 นางสาว สุมาลี วิเศษศิริ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 62
549722S08 นาย วุฒิชัย ประสพเนตร ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 51
549722S12 นางสาว ปิยวรรณ กระมุท ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 41
549722S14 นางสาว สมพร หลอดแก้ว ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 55


