
ลําดับที่  ชื่อ - นามสกุล
1 นาง  กชนิภา       ชยเกษมทรัพย์
2 นางสาว  กนกวรรณ       ไทยงูเหลือม
3 นางสาว  ขวัญกมล       ธะณีหงษ์
4 นางสาว  ขวัญตา       บุญปัญญา
5 นาย  เจษฎา       อาศน์มุณี
6 นาย  ธนากร       ศรีพันธ์ุ
7 ว่าที่ร้อยตรี  ธัญวัฒน์       เทียนทอง
8 จ่าสิบโทหญิง  ปิยะพร       ห้วยหงษ์ทอง
9 นางสาว  พิชาภรณ์       ทองเสวต
10 นาย  ภัทราวุธ       ถนอมพุทรา
11 นางสาว  ภัสสร       เคนน้ําเที่ยง
12 นาย  ภาณุวัฒน์       วรรัมย์
13 นาย  รชต       พันธ์ุพูล
14 นาย  วาสิทธ์ิ       วัฒนโยธานนท์
15 นาง  สุชญา       ส่องแสง
16 สิบโทหญิง  สุธิดา       เกตุมาชม
17 นางสาว  สุนิสา       เสนาคํา
18 นาง  สุภาพร       นรินยา
19 นางสาว  สุรีวัลย์       จันทร์ประทักษ์
20 นางสาว  อัณชิษา       กลิ่นกลัด

ลําดับที่  ชื่อ - นามสกุล
21 นางสาว  จินตนา       ชาญสูงเนิน
22 นาง  นงเยาว์       สุวานิช
23 นางสาว  ปุณยนุช       จี๋มะลิ
24 นางสาว  มัตนา       ทําสะอาด

แถวที่ 1 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 1 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 1 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ 1 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 1 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 1 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 1 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 1 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 1 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ 1 
ลําดับที 1 - 49   

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

แถวที่ / ห้องซ้อมย่อย

แถวที่ 1 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 1 / ห้องลําตะคอง

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสร้างเสริมสุขภาพ  

แถวที่ / ห้องซ้อมย่อย
แถวที่ 1 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ 1 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 1 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 1 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 1 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 1 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 1 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ 1 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 1 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 1 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 1 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 1 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 1 / ห้องลําตะคอง



ลําดับที่  ชื่อ - นามสกุล
25 นาย  การุณ       บุญโนนแต้
26 นาย  กิตติชัย       ชูปลื้ม
27 นาง  เข็มจิรา       แก้วขวาน้อย
28 สิบตํารวจโท  จักริน       พรมพิทักษ์
29 นาย  จิตรกร       กรึกกระโทก
30 นางสาว  ชนิษฐา       ลาภอิทธิสันต์
31 นางสาว  ชัชชญา       นะรารัมย์
32 ดาบตํารวจ  เชวงศักด์ิ       จันทรมัย
33 นางสาว  ฐานิสรา       จีนรัมย์
34 นาย  ณัชพล       สืบเหลา
35 นางสาว  ณัฐณิชา       ชาวดง
36 นางสาว  ณัฐปราย์       นามมาลา
37 นาย  ณัฐวุฒิ       เขตบุรี
38 พันตํารวจตรี  ณัฐวุฒิ       ธัญญเกษตร
39 นาย  ดวน       ฤทธ์ิจอหอ
40 นางสาว  ดัชนี       คงคา
41 นาย  ทัพพ์ฐพนธ์       ธรรมภักดี
42 นางสาว  ทัศนีย์       คิมเนียง
43 นาย  เทวกร       แก้วเพ็ญศรี
44 นาย  ธนพล       รัตนศศิวิมล
45 นาย  ธนาธิป       ถาวรยิ่ง
46 นาย  ธนาวุฒิ       อุ่นอารมณ์
47 นาย  ธันยธรณ์       โกสกุล
48 นางสาว  นันทนา       ภาคสันเทียะ
49 นาย  นิกร       คําไสยวัช แถวที่ 1 / ห้องลําตะคอง

จํานวน  49  คน

แถวที่ 1 / หอ้งลําตะคอง
แถวที่ 1 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 1 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 1 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 1 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 1 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ 1 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 1 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 1 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 1 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 1 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 1 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ 1 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 1 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 1 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 1 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 1 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 1 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ 1 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 1 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 1 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 1 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 1 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 1 / ห้องลําตะคอง

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  

แถวที่ / ห้องซ้อมย่อย



ลําดับที่  ชื่อ - นามสกุล
50 นางสาว  นุชจรี       บุญมี
51 นางสาว  นุชศรา       ชาฎา
52 ร้อยตํารวจเอก  บุญเกรียงไกร       บุญหลาย
53 นาย  ปรีชา       ชมภูวิเศษ
54 นางสาว  ป่ินผกา       นรเชษฐเดชา
55 สิบตํารวจเอก  ปิยวัฒน์       เชี่ยวประสิทธ์ิ
56 นาย  ปิยะพงษ์       มงคลบุราณ
57 นางสาว  ผกาพันธ์       สมปัญญา
58 นาย  พงศกร       พรวัฒนา
59 นางสาว  พัณสิรา       มากมูล
60 นาย  พันธ์ุศักด์ิ       บัวจันทร์
61 นาย  พิพัฒน์       อุปกระโทก
62 นางสาว  พิมพา       เอนกนวล
63 นางสาว  เพชรัตน์       สุดถิ่น
64 นาย  ภาณุพงษ์       ชารีวงศ์
65 นางสาว  มณีรัตน์       บุญอํานวยโชค
66 จ่าเอก  มนต์ชัย       อ่อนอัฐ
67 นาย  มนูญ       บุตตะนาม
68 นาง  มิ่งมิตร       ก่ิงสักกลาง
69 นาง  ยินดี       เวียงวิเศษ
70 นาย  รัชพล       โคตรแก้ว
71 นางสาว  รําไพพรรณ       ธรรมวงศ์
72 นาง  ไลแมน       อินทร์กง
73 นาย  วรพจน์       มุญจนพงษ์
74 นาย  วรวัฒน์       อัดทวีคูณ
75 นางสาว  วรินทร์รดี       อังคสิทธ์ิ
76 นาย  วิญญู       สละวาสี
77 นาง  วิไลลักษณ์       เชาว์พลกรัง
78 นาย  วิศรุต       ปู่เพ็ง
79 นาย  วีระพัฒน์       เพ็งประสพ

แถวที่ 2 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 2 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 2 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ 2 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 2 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 2 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 2 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 2 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ 2 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 2 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 2 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 2 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 2 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 2 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ 2 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 2 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 2 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 2 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 2 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 2 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ 2 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 2 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 2 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 2 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 2 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 2 / ห้องลําตะคอง

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
แถวที่ / ห้องซ้อมย่อย
แถวที่ 2 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 2 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 2 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 2 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ 2
ลําดับที่ 50 - 99   

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 



ลําดับที่  ชื่อ - นามสกุล
80 นาย  ศตวรรษ       นามโคตร
81 นาย  ศราวุธ       จิตวัฒนศิริกุล
82 นาย  ศิริชัย       เลิศศึกษากุล
83 นาย  ศิริวัฒน์       เต็งวรกิจ
84 นาย  ศิวพัฒน์       ใจยงค์
85 นาย  สมพงศ์       โสภณสุริยะ
86 นางสาว  สรัลชนา       ลิ้มวิวัฒน์ไพศาล
87 ร้อยตํารวจเอก  สังวรณ์       หนันดูน
88 นาย  สํารอง       เพียงโคกกรวด
89 นาย  สิทธิกร       นันทวงศ์
90 นาย  สิทธิชัย       ขอฟุ้งกลาง
91 นาง  สุดารักษ์       ธิศาเวช
92 นาย  สุทัศน์       ทรัพย์มาก
93 นาง  สุพัชชา       อินทรชิต
94 นาย  สุเมธ       ภาษาเวท
95 สิบตํารวจตรี  หัสณัฐ       วิจิตรปฏิมา
96 นาง  อธิชา       เรืองไพศาล
97 นาย  อภิสิทธ์ิ       อนงค์นุช
98 ร้อยเอก  อมรศักด์ิ       ปัจจัยโย
99 นาย  อัคคชา       พรหมสูตร แถวที่ 2 / ห้องลําตะคอง

จํานวน  50  คน

แถวที่ 2 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 2 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 2 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 2 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 2 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 2 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ 2 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 2 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 2 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 2 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 2 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 2 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ 2 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 2 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 2 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 2 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 2 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 2 / ห้องลําตะคอง

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
แถวที่ / ห้องซ้อมย่อย
แถวที่ 2 / ห้องลําตะคอง

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 



ลําดับที่  ชื่อ - นามสกุล
100 นาง  อัจฉราภรณ์       ขลิบบุรินทร์
101 นางสาว  อาพาทร       พนมเขต
102 นาย  อุรทิตย์       แก้วเกิดมี
103 นาย  เอกพล       ศรีทอง
104 จ่าเอก  เอนก       สีหามาตย์

ลําดับที่  ชื่อ - นามสกุล
105 นาง  กมลรัตน์       ผิวเหลือง
106 นางสาว  กรนิกา       บุญครอง
107 นาง  กรรณิการ์       ธนะสูตร
108 นางสาว  กรรณิการ์       มะโนมั่น
109 นาย  กฤษณพงศ์       สืบค้า
110 นางสาว  กฤษณา       ไพดี
111 นางสาว  กัญณรัตน์       แก้วคํา
112 นาง  กัณฐมณี       ขามธาตุ
113 นาย  กันต์ศักด์ิ       เข็มสันเทียะ
114 นาง  กัลยา       ราษเจริญ
115 นาง  กาญจนา       ชูนาวา
116 นางสาว  กาญจนา       มีสุข
117 นาง  กาญจนารัตน์       ศรีณรงค์
118 นางสาว  ก่ิงเดือน       เรียนรู้
119 นาย  กิตติ       ละครสิงห์
120 นาย  กิตต์ิโภคิน       ธนยศจินดารัชต์
121 นาย  กุศล       ชูรัตน์
122 นาย  เกรียงไกร       ปัญญาประเสริฐกุล
123 นางสาว  เกศศิรินทร์       สิงห์จรรยา
124 นาย  เกียรติภูมิ       จันทร์แสนตอ
125 นางสาว  เขมิกา       ชาฎา
126 นาย  คมสิทธ์ิ       คณากูล

แถวที่ 3 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 3 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 3 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 3 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ 3 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 3 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 3 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 3 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ 3 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 3 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 3 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 3 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 3 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 3 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ 3 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 3 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 3 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 3 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 3 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 3 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ 3 / ห้องลําตะคอง
คณะศึกษาศาสตร์
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  

แถวที่ / ห้องซ้อมย่อย
แถวที่ 3 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 3 / ห้องลําตะคอง

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
แถวที่ / ห้องซ้อมย่อย
แถวที่ 3 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 3 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 3 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 3 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ 3
ลําดับที่ 100 - 149

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 



ลําดับที่  ชื่อ - นามสกุล
127 นาย  คะนองเดช       วงษ์สิงห์
128 นางสาว  เครือวรรณ       เค้าโพธ์ิ
129 นางสาว  จงกล       ไชยรัตน์
130 นาง  จรรยา       หาญอาวุธ
131 นาย  จรินทร์       ชูนาวา
132 นาย  จักรวาล       ธรรมวะรีย์
133 นางสาว  จัตุพร       แปวไธสง
134 นาง  จารุวรรณ       ทองทาย
135 นางสาว  จารุวรรณ       บุญช่วย
136 นาง  จินตนา       ผุยขันธ์
137 นาง  จินตนาพร       ศรีจันทร์
138 นาย  จิระเดช       เหตุเกษ
139 นางสาว  จิรานุตม์       ถินคําเชิด
140 นางสาว  จิราภรณ์       ตูมภูเขียว
141 นาง  จุฑารัตน์       มั่นคง
142 นาง  จุรี       ชูเกื้อ
143 นางสาว  จุฬาภรณ์       จงวัฒนานุกูล
144 นาง  เจนจิรา       อ้อยแดง
145 นาย  เจรวัฒน์       แขนธิราช
146 นาย  เจริญ       นามชู
147 นาย  เจษฎา       สนสุภาพ
148 นาย  เจษฎา       หอมสมบัติ
149 นางสาว  ฉวีวรรณ       มีเงิน

แถวที่ 3 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 3 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 3 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 3 / ห้องลําตะคอง

จํานวน  50  คน

แถวที่ 3 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 3 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 3 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 3 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 3 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 3 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ 3 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 3 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 3 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 3 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 3 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 3 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ 3 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 3 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 3 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 3 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 3 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 3 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ / ห้องซ้อมย่อย
แถวที่ 3 / ห้องลําตะคอง

คณะศึกษาศาสตร์
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  



ลําดับที่  ชื่อ - นามสกุล
150 นาง  ชญามาส       กลางเดือน
151 นางสาว  ชนนิ์ชนก       ก่ิงก้าน
152 นาง  ชนากานต์       อุนาภาค
153 นางสาว  ชนิดาภา       พงษ์โภชน์
154 นางสาว  ชบาไพร       วิเศษชาติ
155 นางสาว  ชลดา       ป่ินวิเศษ
156 นาย  ชัชวาล       สีแดง
157 นาย  ชัชวาลย์       ประทุมสินธ์ุ
158 นางสาว  ชัฎชฎา       แซ่อุ้ย
159 นาย  ชัยณรงค์       ทังเฮียง
160 นาง  ชุติมา       ทิพวาที
161 นาย  เชาววัช       ด่านสมบูรณ์
162 นางสาว  โชษิตา       ศิริมั่น
163 นาย  ณฐกร       ฉายถวิล
164 นางสาว  ณัชชา       ชมทอง
165 นาย  ณัฏฐนันท์       ศรีจันทร์
166 นาง  ณัฐกุล       กาบตุ้ม
167 นาง  ณัฐชุตา       จันทดี
168 นาย  ณัฐพงศ์       มะลิงาม
169 นางสาว  ณัฐพัชญ์       ปฐมพรผโลทัย
170 นางสาว  ณัฐวรรณ       มีจันทร์
171 นางสาว  ณัฐสรัลพร       อดิศิริอิทธิกร
172 นางสาว  ณิชมน       บุญรัตน์
173 นางสาว  ณิชาภา       สุขป้อง
174 นาง  ดวงนภา       ไหมพรม
175 นาง  ดวงพร       โพธ์ิเปี้ยศรี
176 นาง  ดารเรศ       เลิศพุฒิภิญโญ แก้วรักษา
177 นาง  ดาวิกา       เห็นงาม
178 นาย  ดิษธัสต์       พรหมโชคศิริกุล
179 นางสาว  ดุจดาว       ราบเรียบ

แถวที่ 4 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 4 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ 4 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 4 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 4 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ 4 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 4 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 4 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 4 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 4 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 4 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ 4 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 4 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 4 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 4 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 4 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 4 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ 4 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 4 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 4 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 4 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 4 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 4 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ 4 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 4 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 4 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 4 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 4 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 4 / ห้องลําตะคอง

ลําดับที่ 150 - 199
คณะศึกษาศาสตร์
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  

แถวที่ / ห้องซ้อมย่อย
แถวที่ 4 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ 4



ลําดับที่  ชื่อ - นามสกุล
180 นาย  เดชา       ป่ารั่นทม
181 นางสาว  ติมาภรณ์       แซ่เล้า
182 นาย  ทศพร       ณ นคร
183 นาง  ทิชากร       ทับอินทร์
184 นางสาว  ทิพย์นภา       นิเวศกูล
185 นางสาว  ทิพยาภรณ์       มาเสริฐศรี
186 นางสาว  ทิพวัลย์       หลายภา
187 นาง  ธนภรณ์       แสงกระจ่าง
188 นางสาว  ธนัญญา       ยุวผล
189 นาย  ธนากร       วิจิตรานนท์
190 นาย  ธนารักษ์       บุญกาญจน์
191 นาย  ธนิตร       คุณารักษ์
192 นาย  ธราดล       พรหมชาติ
193 นาย  ธราธิป       เลิศชิรพันธ์
194 นาย  ธวัชชัย       ฉีดเสน
195 นาย  ธวัชชัย       รักอยู่
196 นาง  ธัญญาลักษณ์       ฉิมเพชร
197 นางสาว  ธิดารัตน์       มุ่งเมือง
198 นาย  ธิตทิวา       หาลวย
199 นาย  ธีรเชษฐ์       อรุณยมาตร์

แถวที่ 4 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 4 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 4 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 4 / ห้องลําตะคอง

จํานวน  50  คน

แถวที่ 4 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 4 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 4 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 4 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 4 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 4 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ 4 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 4 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 4 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 4 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 4 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 4 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ 4 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 4 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 4 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 4 / ห้องลําตะคอง

คณะศึกษาศาสตร์
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  

แถวที่ / ห้องซ้อมย่อย



ลําดับที่  ชื่อ - นามสกุล
200 นาย  ธีระยุทธ       คงแสงธรรม
201 นาง  นงค์นุช       จอมเกาะ
202 นาย  นนทชา       วาชัยยุง
203 นาง  นภัสรพี       ปรางศรี
204 นาย  นรากร       บุญปก
205 นางสาว  นริศรา       บุญสุข
206 นาง  นลินรัตน์       ธีรเกียรติปภาดา
207 นาย  น้อย       มีทอง
208 นางสาว  นันท์ธิดา       แจ่มเพ็ง
209 นางสาว  นันท์นภัส       คนล้ํา
210 นาง  นันทิวา       ทองพุฒิ
211 นางสาว  นิกัญญา       หอมรื่น
212 นาย  นิพนธ์       วิลุน
213 นางสาว  นิภาพร       วัฒนาวงษ์
214 นาง  นิภาวรรณ       ศิริบูรณ์
215 นาย  บรรเทิง       ชินวงศ์
216 นาง  บําเพ็ญ       ไทยสะเทือน
217 นาง  บุญเพ็ง       ปิยะนารถ
218 นาง  บูรณา       ศรีบุญเรือง
219 นางสาว  เบญจวรรณ       บูชา
220 นาง  ปนัดดา       โสภาอุทก
221 นาย  ประจวบ       นากร
222 นาย  ประจักษ์       ปาปะเก
223 นาง  ประถาพร       สาไชย์
224 นาง  ประภัสสร       สินเติม
225 นาย  ประเสริฐ       บรรจง
226 นางสาว  ปรัชญาภรณ์       หวังอ้อมกลาง
227 นางสาว  ปรานอม       แสงนิล
228 นางสาว  ปริญาภรณ์       ลําบาล
229 นางสาว  ปริณดา       ด้วงพยัคฆ์

แถวที่ 5 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 5 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ 5 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 5 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 5 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ 5 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 5 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 5 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 5 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 5 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 5 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ 5 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 5 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 5 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 5 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 5 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 5 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ 5 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 5 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 5 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 5 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 5 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 5 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ 5 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 5 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 5 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 5 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 5 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 5 / ห้องลําตะคอง

ลําดับที่ 200 - 248
คณะศึกษาศาสตร์
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  

แถวที่ / ห้องซ้อมย่อย
แถวที่ 5 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ 5



ลําดับที่  ชื่อ - นามสกุล
230 นาง  ปวริศา       นารถน้ําพอง
231 นาย  ปวิชญา       สิงห์นอก
232 นางสาว  ปวีณา       หมู่โสภิญ
233 นางสาว  ปัทมา       อุยะวาปี
234 นางสาว  ปานทิพ       เสริมสุข
235 นางสาว  ปาลินี       เพชรทอง
236 นางสาว  ป่ินมณี       ละอองศรี
237 นาย  ปิยชาด       เกษกิ่ง
238 นาง  ปิยะนุช       อ่อนตา
239 นาย  ปิยะพงษ์       นิลเถื่อน
240 นาง  ผุสดี       ฉีดเสน
241 นาย  พงศ์พันธ์       ใหญ่โคกกรวด
242 นาย  พจนปกรณ์       ประยูรพรหม
243 นาย  พนมไพร       พลเยี่ยม
244 นาง  พนารัตน์       วิทยอนันต์
245 นาง  พรตา       ประสารทอง
246 นางสาว  พรทิพย์       ขุมเงิน
247 นาง  พรทิพย์       ใจวงค์
248 นาง  พรทิพย์       เทียบกลาง

แถวที่ 5 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 5 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 5 / ห้องลําตะคอง

จํานวน  49  คน

แถวที่ 5 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 5 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 5 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 5 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 5 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 5 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ 5 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 5 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 5 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 5 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 5 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 5 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ 5 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 5 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 5 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 5 / ห้องลําตะคอง

คณะศึกษาศาสตร์
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  

แถวที่ / ห้องซ้อมย่อย



คณะศึกษาศาสตร์
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
ลําดับที่  ชื่อ - นามสกุล

249 นาย  พรพรต       ชุปวา
250 นาง  พรพัฒน์       ภาดี
251 นาง  พรศิริ       บุญประดิษฐ์
252 นางสาว  พลอยไพลิน       ไชยรักษ์
253 นางสาว  พาขวัญ       จ๋าแสน
254 นาง  พิชญาภา       ศรีหริ่ง
255 นางสาว  พิชย์กร       โคตะมี
256 นาง  พินทอง       เทกระโทก
257 นาง  พิมพ์ยุภา       ชนะอัยยรัชต์
258 นางสาว  พิมลพรรณ       พงษ์สุวรรณ
259 นาย  พุฒิพงษ์       อุทธบูรณ์
260 นางสาว  เพชรรัตน์       พลทัศน์
261 นาง  เพชรรัตน์       ศรีสุขใส
262 นาง  เพ็ญนภา       ชูรัตน์
263 นางสาว  เพลินจิต       ชุมสุข
264 นาย  แพรุ่ง       สีโนรักษ์
265 นางสาว  ไพรมณี       แก้วเป้า
266 นาย  ภชภณ       พรมริ้ว
267 นาย  ภัคกฤษ       สุจิตชวาลากุล
268 นางสาว  ภัคสรกัญญ์       พันธ์ตาวงศ์
269 นางสาว  ภัทธาวดี       ชาวริม
270 นาย  ภัทรเดช       อุนาภาค
271 นางสาว  ภัทราภรณ์       พงษ์ภู่
272 นางสาว  ภัทริน       โพธ์ิมั่น
273 นาย  ภาณุพล       ระย้าทอง
274 นาย  ภาณุพันธ์       พรมสวัสด์ิ
275 ว่าที่ร้อยตรี  ภานุวัฒน์       บ่างศรีวงษ์
276 นาง  มณีญา       เชื้อบริหาร
277 นางสาว  มธุรส       บัณฑิตกุล
278 นาย  มนตรี       ดวงนิล

แถวที่ 6 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 6 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 6 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ 6 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 6 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 6 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 6 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 6 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ 6 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 6 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 6 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 6 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 6 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 6 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ 6 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 6 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 6 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 6 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 6 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 6 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ 6 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 6 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 6 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 6 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 6 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 6 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ / ห้องซ้อมย่อย
แถวที่ 6 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 6 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 6 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 6 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ 6
ลําดับที่ 249 - 298



คณะศึกษาศาสตร์
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
ลําดับที่  ชื่อ - นามสกุล

279 นาย  มนตรี       หมื่นรัตน์
280 นางสาว  มัณฑนา       อังกุล
281 นางสาว  มาลี       บ่อพิมาย
282 นางสาว  มุกดารัตน์       จันนก
283 นาย  เมธากฤษ       สมบังใด
284 นาย  ยุทธพงษ์       ผลกอง
285 นาย  ยุทธพล       ศรีพล
286 นาง  ยุวดี       ไพศรี
287 นางสาว  ยุวรินทร์       สีดาเลิศ
288 นาง  รติญา       ยีหวังกอง
289 นาย  ระพินทร์       พลสงคราม
290 นาย  รังสรรค์       ทบวอ
291 นางสาว  รัชดาภรณ์       ทวยทุย
292 นาง  รัชนีย์       โกฎกลางดอน
293 นาย  รัชพล       ผลพูล
294 นาย  รัฐพงศ์       เกษมสุข
295 นาง  รัตติกาล       บํารุงกลาง
296 นาง  รัตติยา       ทองคํา
297 นาง  รัตนาพร       เดชวงษา
298 นางสาว  รินดา       พงค์นะภา

แถวที่ 6 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 6 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 6 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 6 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 6 / ห้องลําตะคอง

จํานวน  50  คน

แถวที่ 6 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 6 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 6 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 6 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 6 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 6 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ 6 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 6 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 6 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 6 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 6 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 6 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ 6 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 6 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 6 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ / ห้องซ้อมย่อย



คณะศึกษาศาสตร์
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
ลําดับที่  ชื่อ - นามสกุล

299 นาง  รุ่งนภา       บุญมณี
300 นาย  ฤทธ์ิธาคินณ์       กิตติยตระกูล
301 นางสาว  ลัดดา       เอี่ยมมั่น
302 นาย  ลิขสิทธ์ิ       เจ๊ะดะ
303 นาย  เลิศดนัย       บารมี
304 นางสาว  วชมล       ทองถึง
305 นาย  วชิรายุทธ       จอกทอง
306 นาย  วรดลน์       พรหมศรี
307 นาย  วรพงษ์       พรมสวัสด์ิ
308 นางสาว  วรมัย       สิงห์แก้ว
309 นาง  วรรณภา       ปาปะเก
310 นาง  วรรณวิภา       พงษ์ราศรี
311 นาย  วรวัฒน์       ใยระย้า
312 นางสาว  วรัญญา       เสดา
313 นางสาว  วราภรณ์       คําบุญเรือง
314 นาย  วรายุทธ       จันสมุทร
315 นาง  วรินท์ศยา       พรหมในเมือง
316 นาย  วรุธ       ภิชาเศวตว์
317 นางสาว  วโรชา       ไวยสุนีย์
318 นางสาว  วัจนาพร       พะโยธร
319 นางสาว  วัชราภรณ์       สุวรรณประทีป
320 นาย  วัฒนศักด์ิ       ใยระย้า
321 ว่าที่ร้อยตรี  วัฒนา       จูมแพง
322 นาย  วันชัย       พฤกษาชีพ
323 นางสาว  วันนิสา       จันทร์อิน
324 นางสาว  วันวิสา       สิทธิเกษร
325 นาง  วันวิสาข์       รื่นบันเทิง
326 นางสาว  วัลลียา       ภู่ระหงษ์
327 นางสาว  วาณี       สุขช่วง
328 นาง  วารุณี       กวานปรัชชา

แถวที่ 7 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 7 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 7 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 7 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ 7 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 7 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 7 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 7 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 7 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 7 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ 7 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 7 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 7 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 7 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 7 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 7 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ 7 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 7 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 7 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 7 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 7 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 7 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ 7 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 7 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 7 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 7 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 7 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 7 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ 7
ลําดับที่ 299 - 348

แถวที่ / ห้องซ้อมย่อย
แถวที่ 7 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 7 / ห้องลําตะคอง



คณะศึกษาศาสตร์
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
ลําดับที่  ชื่อ - นามสกุล

329 นางสาว  วารุณี       ดวงประทีป
330 นางสาว  วิภา       คชเม่น
331 นางสาว  วิภารัช       ลิ้มบุญเจริญ
332 นางสาว  วิรากานต์       ไม้จันทร์ดี
333 นางสาว  วิลาวัลย์       ปล้องนิราศ
334 นางสาว  วิไล       มุสิกรัตน์
335 นาง  วิไลพรรณ       อุทัยวัฒน์
336 นางสาว  วิไลวรรณ       เกตุสิทธ์ิ
337 นาย  วิษณุ       วัฒนะเลิศโรจน์
338 นาง  วีระญา       ย่ิงใจกล้า
339 นาย  วุฒิศักด์ิ       คงแถลง
340 นาย  เวชรินทร์       เกษตริน
341 นางสาว  ศศิธร       แช่มเทศ
342 นางสาว  ศศิธร       วงลาษี
343 นางสาว  ศศิธร       ศรีกุศล
344 นาย  ศักด์ิดา       คํามุงคุณ
345 นาย  ศักด์ิดา       วงษ์โสภา
346 นาง  ศิริเพ็ญ       บุญยืน
347 นาง  ศิริลักษณ์       บุรวัฒน์
348 นาง  ศิวาลัย       แก้วเขียว แถวที่ 7 / ห้องลําตะคอง

จํานวน  50  คน

แถวที่ 7 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 7 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 7 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 7 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 7 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 7 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ 7 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 7 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 7 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 7 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 7 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 7 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ 7 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 7 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 7 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 7 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 7 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 7 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ / ห้องซ้อมย่อย
แถวที่ 7 / ห้องลําตะคอง



คณะศึกษาศาสตร์
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
ลําดับที่  ชื่อ - นามสกุล

349 นาง  ศุภกร       วงศ์ใหญ่
350 นาย  ศุภเกียรติ       สร่างโศก
351 นาย  ศุภวิทย์       วชิรวรรณ
352 นาง  โศรดา       เปลี่ยนจันทร์
353 นางสาว  สกาวเดือน       ขาวสลับ
354 นางสาว  สกุณา       โพกระสังข์
355 นาย  สถาพร       อุ่นเรือนงาม
356 นาง  สมจิต       แพนดี
357 นาง  สมใจ       สิทธิโชคธรรม
358 นาย  สมใจ       อุ่นใจ
359 นาย  สมปอง       ใจวงค์
360 นาง  สมพร       ทรงจอหอ
361 นาย  สยาม       เชียงเครือ
362 นาย  สรศักด์ิ       ตันติปัญญาเทพ
363 นาย  สักการียา       บินรัตแก้ว
364 นางสาว  สัมฤทธ์ิ       ชนะมาร
365 นาง  สาธินี       นาคสุข
366 นาย  สายันต์       ชํานาญสิงห์
367 นาย  สิงหนาท       ศรีณรงค์
368 นาย  สินถาวร       วงศ์ใหญ่
369 นาย  สิริชัย       ชูดี
370 นางสาว  สิรินันท์       จันทร์โสม
371 นางสาว  สิริพร       ราศรี
372 นางสาว  สิริยากร       สีมาพล
373 นาย  สิริวัฒน์       ร่มเย็น
374 นางสาว  สีตีปาตีเม๊าะ       ลาเต๊ะ
375 นางสาว  สุกัญญา       ขุนเจริญ
376 นางสาว  สุกัญญา       ราศรี
377 นาย  สุขสันต์       สมบูรณ์รัตน์
378 นางสาว  สุครรพิญา       พัชราชีวิน แถวที่ 8 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ 8 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 8 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 8 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 8 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 8 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ 8 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 8 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 8 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 8 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 8 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 8 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ 8 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 8 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 8 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 8 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 8 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 8 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ 8 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 8 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 8 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 8 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 8 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 8 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ 8 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 8 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 8 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 8 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 8 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 8 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ 8
ลําดับที่ 349 - 398

แถวที่ / ห้องซ้อมย่อย



คณะศึกษาศาสตร์
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
ลําดับที่  ชื่อ - นามสกุล

379 นาย  สุดบรรชา       โคตสี
380 นางสาว  สุดารัตน์       พูลสุข
381 นางสาว  สุดารัตน์       เอี๊ยะแหวด
382 นางสาว  สุธาสินี       คงทอง
383 นาย  สุธิพงษ์       พลหาร
384 นาง  สุนันท์       ดาราเคลื่อน
385 นางสาว  สุนันท์       บุญตรี
386 นางสาว  สุนันทา       แก้วสว่าง
387 นาง  สุนันทา       แก้วอุ่นเรือน
388 นาง  สุนันทา       ปักษาสวย
389 นางสาว  สุเบญญา       พานเมือง
390 นาง  สุปราณี       แช่มเมืองปัก
391 นางสาว  สุปราณี       รักถาวร
392 นาง  สุพรรณษา       คงต้ัง
393 นาย  สุพัฒน์       ศรีแก้ว
394 นางสาว  สุภัทรา       ทุ่งมล
395 นางสาว  สุภัทราภรณ์       เสมียนรัมย์
396 ว่าที่ร้อยตรีหญิง  สุภาพร       ปานหอม
397 นางสาว  สุภาพร       แพศักด์ิ
398 นางสาว  สุภาพร       มนต์มี

แถวที่ 8 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 8 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 8 / ห้องลําตะคอง

จํานวน  50  คน

แถวที่ 8 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 8 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 8 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 8 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 8 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 8 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ 8 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 8 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 8 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 8 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 8 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 8 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ 8 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 8 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 8 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 8 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 8 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ / ห้องซ้อมย่อย



คณะศึกษาศาสตร์
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
ลําดับที่  ชื่อ - นามสกุล

399 นาง  สุภาภรณ์       ริยาพันธ์
400 นางสาว  สุภาภรณ์       สุวาท
401 นาง  สุภาวรรณ       เทียมถม
402 นาย  สุรศักด์ิ       เพ่งพิศ
403 นาง  สุรัตน์       คํานินท์
404 นาง  สุวรรณา       ธรรมโม
405 นางสาว  สุไฮลา       เจ๊ะอาแซ
406 นาย  เสกสรร       งามสมบัติ
407 นาย  เสนอ       รัมพณีนิล
408 นาง  เสาวคนธ์       บุญญประภา
409 นางสาว  เสาวลักษณ์       พรหมขุนทอง
410 นาง  เสาวลักษณ์       หลักแหลม
411 นาย  แสวง       กองทุ่งมน
412 นางสาว  หฤทัย       ดวงทิพย์
413 นาย  อดิศร       กล้าหาญ
414 นาย  อดิศักด์ิ       ถูกคะเนย์
415 นางสาว  อทัยกาญจน์       ผิวสลับ
416 นาง  อทิตตยา       เชิดพานิชย์
417 นาย  อภิชาติ       เถื่อนวงษ์
418 นางสาว  อภิญญา       บุณยเกียรติ
419 นาย  อภิศักด์ิ       ธรรมกุล
420 นางสาว  อรนุช       นามปัญญา
421 นางสาว  อรพรรณ       พงษ์วิเศษ
422 นาง  อรอุมา       ทลิกรรณ์
423 นางสาว  อักษราภัค       อาตมียะนันท์
424 นางสาว  อัญชนา       เชยขุนทด
425 นางสาว  อัญชลี       สนพลาย
426 นาย  อานนท์       ชูใจ
427 นาง  อารีรัตน์       แหวนจะโป๊ะ
428 นางสาว  อําพิกา       บารมี

แถวที่ 9 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 9 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 9 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ 9 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 9 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 9 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 9 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 9 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ 9 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 9 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 9 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 9 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 9 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 9 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ 9 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 9 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 9 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 9 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 9 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 9 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ 9 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 9 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 9 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 9 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 9 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 9 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ / ห้องซ้อมย่อย
แถวที่ 9 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 9 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 9 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 9 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ 9
ลําดับที่ 399 - 447



คณะศึกษาศาสตร์
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
ลําดับที่  ชื่อ - นามสกุล

429 นาย  อิศเรศ       ธีร์รัตน์คุณากร
430 นางสาว  อิสราภรณ์       เกียรติคงนนท์
431 นางสาว  อุลัยวรรณ์       อภัยโส
432 นางสาว  เอกฉันท์       อัตชู
433 นาย  เอกพันธ์       ย้ิมพุดซา
434 นาย  เอกวีร์       บุญยืน
435 นาย  ฮูชัยพี       เจ๊ะโซ๊ะ

คณะศึกษาศาสตร์
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน  
ลําดับที่  ชื่อ - นามสกุล

436 MRS.  CONG       LIU
437 MISS.  DIAN       MO
438 MRS.  FANG       HUANG
439 MISS.  FEISHAN       NONG
440 MRS.  HUIHUI       LU
441 MISS.  JINGJING       XIA
442 MISS.  NANXI       LU
443 MISS.  YU       SU
444 นาง  กชพร       อ่อนเกษ
445 นางสาว  กนกภรณ์       ปานพูน
446 นางสาว  กนกอร       ใจบุญ
447 นางสาว  กมลพรรณ       ดีรับรัมย์

จํานวน  49  คน

แถวที่ 9 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 9 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 9 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 9 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 9 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 9 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ 9 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 9 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 9 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 9 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 9 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 9 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ 9 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 9 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 9 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 9 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ / ห้องซ้อมย่อย

แถวที่ 9 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 9 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 9 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ / ห้องซ้อมย่อย



คณะศึกษาศาสตร์
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน  
ลําดับที่  ชื่อ - นามสกุล

448 นาย  กิตติเกษม       ทรงบันดิษฐ์
449 นางสาว  กุลภัทร       สะอิ้งรัมย์
450 นางสาว  จรีรัตน์       หล้าอามาตร
451 นางสาว  จันทร์เพ็ญ       ดอกไม้
452 นางสาว  จินตนา       กุดดอน
453 นางสาว  จิราวรรณ       ทรงพระ
454 นาย  เจษฎา       อรุณแก้ว
455 นางสาว  ชมภูนุช       ศรีสุข
456 นาย  โชคชัย       โสภารักษ์
457 นางสาว  ฐานิตา       ห่วงสูงเนิน
458 นางสาว  ฐิติกร       โคตรโยธา
459 นางสาว  ฐิติมา       บุญเพ็ง
460 นาย  ณัฐพล       พิมคีรี
461 นาย  ณัฐวุฒิ       บุญศรีแก้ว
462 นางสาว  ดวงใจ       พ้ัวทา
463 นางสาว  ตุลยา       ปาประลิต
464 นาย  ทศพล       สิรัมย์
465 นางสาว  ทอฝัน       แววกระโทก
466 นาย  ธนบดี       ญาติบํารุง
467 นางสาว  ธนพร       ต้ังสันติถาวร
468 นางสาว  ธนภรณ์       แซ่ลิ่ม
469 นาย  ธนวัฒน์       ธรรมกุล
470 นางสาว  ธนิษฐา       ศรีโสดา
471 นาย  ธวัชชัย       พวงเกตุ
472 นางสาว  ธัญลักษณ์       วงษ์ทวี
473 นางสาว  นิตยา       กลิ่นเมือง
474 นางสาว  นิภาวัลย์       สาระธรรม
475 นางสาว  บัณฑิตา       แก้วคําแสน
476 นาย  บุญลือ       มีเงิน
477 นางสาว  เบญจมาภรณ์       นวลโคกสูง

แถวที่ 10 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 10 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 10 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 10 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 10 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ 10 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 10 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 10 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 10 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 10 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 10 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ 10 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 10 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 10 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 10 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 10 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 10 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ 10 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 10 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 10 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 10 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 10 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 10 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ 10 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 10 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 10 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 10 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 10 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 10 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ 10
ลําดับที่ 448 - 497

แถวที่ / ห้องซ้อมย่อย
แถวที่ 10 / ห้องลําตะคอง



คณะศึกษาศาสตร์
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน  
ลําดับที่  ชื่อ - นามสกุล

478 นางสาว  ปนัสยา       ชูกลาง
479 นางสาว  ประสิทธ์ิพร       ภูวงษ์
480 นางสาว  ปราณี       ทิพย์อักษร
481 นางสาว  ปรียานุช       เพียรจิตร
482 นาย  พชร       พานิช
483 นางสาว  พัชชาพร       พลชนะ
484 นางสาว  พัชรินทร์       บุญเขื่อง
485 นาง  พิณรยาพร       ศรีป้อ
486 นาย  ไพโรจน์       ศรีคง
487 นางสาว  ภัทรวดี       สกุลทอง
488 นางสาว  มนทิพย์       ทันกระโทก
489 ว่าที่ร้อยโท  ยุรนันท์       ทุมทุมา
490 นาย  รัชชนันท์       พนสุวรรณ
491 นางสาว  ลฎาภา       เหมะพงศธร
492 นางสาว  วรรณนิภา       พุทธรักษา
493 นางสาว  วรัชญา       ศรีป้อ
494 นางสาว  วิริญจ์       พุทธรักษา
495 นาย  วีรเทพ       พูนสระน้อย
496 นาย  สรวิชญ์       คํามอก
497 นางสาว  สราญลักษณ์       บุญรักษา

แถวที่ 10 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 10 / ห้องลําตะคอง

จํานวน  50  คน

แถวที่ 10 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 10 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 10 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 10 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 10 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 10 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ 10 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 10 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 10 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 10 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 10 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 10 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ 10 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 10 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 10 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 10 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 10 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 10 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ / ห้องซ้อมย่อย



คณะศึกษาศาสตร์
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน  
ลําดับที่  ชื่อ - นามสกุล

498 นางสาว  สาวิตรี       วรสุทธ์ิ
499 ว่าที่ร้อยตรีหญิง  สุดารัตน์       นามวิจิตร
500 นางสาว  สุธิตา       ศรีสมบัติ
501 นาง  สุพรรษา       จันทา
502 นางสาว  สุภาพร       คางคํา
503 นางสาว  สุภาพร       วาดวงศรี
504 นาย  สุระสิทธ์ิ       เขียวเชย
505 นางสาว  สุรางค์       เสาวดี
506 นางสาว  สุรีย์พร       ม่วงจําปา
507 นาง  เสาวภา       มินา
508 นาย  แสนพล       คุปติสุนทร
509 นาย  อดิศัย       ศรีเมืองบุญ
510 นาย  อนุพงษ์       มีจิต
511 นางสาว  อนุศรา       วงศ์เพ็ญ
512 นางสาว  อมรัตน์       จันทะนาม
513 นางสาว  อรฑัย       เพียเทพ
514 นาย  อัศวเทพ       จันคลัง
515 นางสาว  อิสริยา       น้อยนรินทร์
516 นาง  อิสรีย์       เนาว์ประเสริฐ
517 นางสาว  กนกกาญจน์       งิมขุนทด
518 นาง  กนกมาศ       ไพรอด
519 นาง  กมลพร       สุริยะประสาท
520 นางสาว  กมลพรรณ       อินทร์นอก
521 นางสาว  กมลพัชร       กาพล

แถวที่ 11 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 11 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ 11 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 11 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 11 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 11 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 11 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ 11 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 11 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 11 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 11 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 11 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 11 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ 11 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 11 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 11 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 11 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 11 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 11 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ / ห้องซ้อมย่อย
แถวที่ 11 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 11 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 11 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 11 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 11 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ 11
ลําดับที่ 498 - 547



คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู  
ลําดับที่  ชื่อ - นามสกุล

522 นางสาว  กมลลักษณ์       ชัยประภา
523 นางสาว  กรทิพย์       ธูปขุนทด
524 นางสาว  กฤติมา       นันทพันธ์
525 นางสาว  กฤติยา       สีหวงษ์
526 นาย  กฤษดา       ขอเอื้อนกลาง
527 นางสาว  กวินนา       ต้นเงิน
528 นาง  กัญญ์วรา       เทียมทอง
529 นางสาว  กัญญา       ยอดเครือ
530 นางสาว  กัญญาณัฐ       แดงยั่งยืน
531 นางสาว  กัญญารัตน์       มานะงาน
532 นางสาว  กัณฐาภรณ์       เพชรกิ่ง
533 นางสาว  กัลยาณี       วันแก้ว
534 นางสาว  กาญจนา       ต่ายคนอง
535 นางสาว  กาญจนา       ลาดกระโทก
536 นางสาว  กาญจนา       สินปรุ
537 นาย  กิตติชัย       สุขกิจ
538 นาย  กิตติภูมิ       มวลชัยภูมิ
539 นางสาว  กิตติมา       เปรมศิลป์
540 นางสาว  กุนธิดา       ชูเกาะ
541 นาง  เกศรา       ชาญหิรัญกาญจน์
542 นาย  เกียรติภูมิ       จันทร์แสนตอ
543 นางสาว  ขนิษฐา       แก้วชูศรี
544 นางสาว  คํามี       วะดี
545 นางสาว  จงรักษ์       ตันกูล
546 นาย  จรัล       มุ่งเขตร์กลาง
547 นางสาว  จริญญา       สนิทสนม

แถวที่ 11 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 11 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 11 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 11 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 11 / ห้องลําตะคอง

จํานวน  50  คน

แถวที่ 11 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 11 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 11 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 11 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 11 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 11 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ 11 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 11 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 11 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 11 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 11 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 11 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ 11 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 11 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 11 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 11 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 11 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 11 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ / ห้องซ้อมย่อย
แถวที่ 11 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 11 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 11 / ห้องลําตะคอง



คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู  
ลําดับที่  ชื่อ - นามสกุล

548 นางสาว  จริยา       จินาวัลย์
549 นางสาว  จริยาพร       แบบกลาง
550 นาย  จักรพงษ์       งามหมู่
551 นาย  จักรภัทร       ศรีอินทร์
552 นาย  จักรี       พันธ์สมบัติ
553 นางสาว  จันทกานติ์       ปรานกระโทก
554 นาง  จิดาภา       กุมภาว์
555 นางสาว  จิตนิภา       บรรณจงส์
556 นางสาว  จิตรลดา       ปีบกระโทก
557 นางสาว  จิตรา       บุระคร
558 นางสาว  จินตนาการ       ขันวงษ์
559 นางสาว  จิรนันท์       เพชราเวช
560 นาย  จิรภัทร       เรืองศรีตระกูล
561 นางสาว  จิราพร       กิมสูงเนิน
562 นาย  จิรายุ       อ้นสูงเนิน
563 นางสาว  จีรนันท์       มุ่งเมืองกลาง
564 นางสาว  เจริญพร       พิมพ์แก้ว
565 นางสาว  ชนนิกานต์       บุแก้ว
566 นาย  ชนะภัย       กุมภักดี
567 นาง  ชนัญธิดา       ศรีเลิศ
568 นางสาว  ชนากานต์       หีบขุนทด
569 นางสาว  ชโรบล       พิมพ์พัฒน์
570 นางสาว  ชลธิชา       เจียรัมย์
571 นางสาว  ชลธิชา       สว่างภพ
572 นาย  ชัชชล       ศรีฤาชา
573 นาย  ชัยโชติ       เทพวิญญากิจ
574 นาย  ชาญชัย       ประทุมปี
575 นาย  ชาญณรงค์       ฉัตรเมืองปัก
576 นาย  ชิโณรส       รัตนราศรี
577 นาย  ชิราวุธ       ชํานาญไพร

แถวที่ 12 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 12 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 12 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 12 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ 12 / หอ้งลําตะคอง
แถวที่ 12 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 12 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 12 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 12 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 12 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ 12 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 12 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 12 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 12 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 12 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 12 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ 12 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 12 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 12 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 12 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 12 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 12 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ 12 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 12 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 12 / หอ้งลําตะคอง
แถวที่ 12 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 12 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 12 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ 12
ลําดับที่ 548 - 597

แถวที่ / ห้องซ้อมย่อย
แถวที่ 12 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 12 / ห้องลําตะคอง



คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู  
ลําดับที่  ชื่อ - นามสกุล

578 นางสาว  ชุติอร       สําราญพรม
579 นางสาว  ฐาปนี       อรุณไพร
580 นางสาว  ฐิติวรดา       ชงขุนทด
581 นางสาว  ณัชชา       ชํานิกล้า
582 นางสาว  ณัฏฐา       แอบกิ่ง
583 นางสาว  ณัฐกาญจน์       พันธ์โคกกรวด
584 นางสาว  ณัฐกานต์       นันกระโทก
585 นางสาว  ณัฐกิตติยา       ณัฐกิติยานันท์
586 นางสาว  ณัฐชยา       ศิริหล่อ
587 นาย  ณัฐดนัย       เจริญปรุ
588 นางสาว  ณัฐธิดา       นุลีจันทร์
589 นางสาว  ณัฐปภัสร์       สุวรรณ์โรจน
590 นางสาว  ณัฐมล       แสนโคตร
591 นาย  ณัฐวุฒิ       กุศลวงษ์
592 ว่าที่ร้อยตรี  ณัฐวุฒิ       เดาขุนทด
593 นางสาว  ณัตตยา       มณีรัตน์
594 นางสาว  ดลมินทร์       คําแหง
595 นางสาว  ดวงจันทร์       บุญจันทร์
596 นางสาว  ดวงเดือน       สวยรูป
597 นาย  ดําริ       แสงอรุณ แถวที่ 12 / ห้องลําตะคอง

จํานวน  50  คน

แถวที่ 12 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 12 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 12 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 12 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 12 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 12 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ 12 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 12 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 12 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 12 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 12 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 12 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ 12 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 12 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 12 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 12 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 12 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 12 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ / ห้องซ้อมย่อย
แถวที่ 12 / ห้องลําตะคอง



คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู  
ลําดับที่  ชื่อ - นามสกุล

598 นางสาว  ตรีญาภร       จุลเถียร
599 นางสาว  เต็มวรรณ       พินิจ
600 นางสาว  เต็มสิริ       ศิลปะ
601 นาย  ทชภณ       มัยรัตน์
602 นางสาว  ทัศนียา       บัวอําไพ
603 นางสาว  เทียนนภา       ชาญวาทิก
604 นาย  ธชรัฐ       แจ้งจบ
605 นาย  ธนกฤต       บุญสมยา
606 นาย  ธนัญชัย       หลงละลวด
607 นาย  ธนากูล       โคตรสมบัติ
608 ว่าที่ร้อยตรีหญิง  ธนิศร       สุภะโคตร
609 นางสาว  ธมนภร       เพชรเลิศ
610 นาง  ธัญญลักษณ์       วีระโห
611 นางสาว  ธัญพิชชา       กันหาบุตร
612 นางสาว  ธันยธร       กอเผือกกลาง
613 นาย  ธันยวัฒน์       เชิญแก้ว
614 นางสาว  ธิดารัตน์       เกษมศรีวิทยา
615 นางสาว  ธิดารัตน์       สุทธิ
616 นางสาว  ธิดาวรรณ       กลิ่นหวล
617 นาย  ธีรพงศ์       ช่างสลัก
618 นาย  ธีรพล       ไชยรัมย์
619 นาย  ธีรภัทร์       วัจนา
620 นาย  ธีรวัฒน์       นาฤชาติ
621 นาย  ธีรัตน์       หาญอนุสรณ์
622 นาย  นครินทร์       ฆ้องผักแว่น
623 นางสาว  นภาพร       บัวใหญ่
624 นางสาว  นภาพร       สุมรัมย์
625 นางสาว  นรินทร       นามวิชา
626 นางสาว  นริศรา       กุลวิเศษ
627 นางสาว  นฤมล       บํารุงการ แถวที่ 13 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ 13 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 13 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 13 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 13 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 13 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ 13 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 13 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 13 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 13 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 13 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 13 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ 13 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 13 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 13 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 13 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 13 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 13 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ 13 / หอ้งลําตะคอง
แถวที่ 13 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 13 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 13 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 13 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 13 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ 13 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 13 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 13 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 13 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 13 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 13 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ 13
ลําดับที่ 598 - 646

แถวที่ / ห้องซ้อมย่อย



คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู  
ลําดับที่  ชื่อ - นามสกุล

628 นางสาว  นิชาภา       แซวจันทึก
629 นางสาว  นิตยา       แก้วเมฆ
630 นาง  นิตยา       มิตรชื่น
631 นางสาว  นิติพร       มาลาชาติ
632 นางสาว  นิภาดา       ลาภมูล
633 นางสาว  นิภาพร       กลางพิมาย
634 นาง  นิภาพร       ปิตรัมย์
635 นางสาว  นิภาวรรณ       พวงสมบัติ
636 นางสาว  นิรชา       โอชา
637 นางสาว  นิรัญญา       จันทาสูงเนิน
638 นางสาว  นิศรา       ปุริโส
639 นางสาว  นิศาชล       เนาว์หนองจอก
640 นาย  บรรพต       ชลอกลาง
641 นางสาว  บุษบาวรรณ       คําไทย
642 นางสาว  เบญจมาศ       บุญเลิศ
643 นางสาว  เบญจวรรณ       นกพลับ
644 นาย  ปฐมยศ       แยกโคกสูง
645 นางสาว  ปฐมา       เกตุสูงเนิน
646 นางสาว  ปฐมาวดี        ทองพีระ

แถวที่ 13 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 13 / ห้องลําตะคอง

จํานวน  49  คน

แถวที่ 13 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 13 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 13 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 13 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 13 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 13 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ 13 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 13 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 13 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 13 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 13 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 13 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ 13 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 13 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 13 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 13 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 13 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ / ห้องซ้อมย่อย



คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู  
ลําดับที่  ชื่อ - นามสกุล

647 นางสาว  ปนัดดา       เสนคําสอน
648 นางสาว  ปภัสราภรณ์       การปลูก
649 นางสาว  ประภัสสร       แต้มสันเทียะ
650 นางสาว  ประภาศรี       ธนสารวิมล
651 นาย  ประมวล       ณะพรานบุญ
652 นาย  ประวิทย์       เวชยันต์
653 นางสาว  ปริชญา       มั่งมูล
654 นางสาว  ปรีญานันท์       โพธ์ิชัยแสน
655 นางสาว  ปวันรัตน์       แดงชํารัมย์วราชัย
656 นางสาว  ปวีณรักษ์       ธิติเจริญโรจน์
657 นางสาว  ปะวีณา       ช่างทํา
658 นาย  ปัญญา       บุตรมั่น
659 นางสาว  ปัณฑิตา       ป่ินแก้ว
660 นาย  ปัณณธร       วิวัตรชัย
661 นางสาว  ปารดา       วงศ์อนันต์
662 นางสาว  ปาลิตา       สุวรรณเสือ
663 นางสาว  ปิยนุช       กาแดง
664 นางสาว  ปิยวรรณ       วาลีประโคน
665 นางสาว  ปิยะรัตน์       ตรีธันวา
666 นางสาว  ปิยาภรณ์       รักษาภายใน
667 นาย  ปุณณพัฒน์       สอนสระคู
668 นาย  พงศกร       ขุนสูงเนิน
669 นาง  พชร       เรืองชาญ
670 นาง  พนมรุ้ง       อักษรครบุรี
671 นางสาว  พนิดา       กลมกล่อม
672 นาย  พเยาว์       อิติปิ
673 นางสาว  พรชญา       มะธิปิไขย
674 นางสาว  พรธีรา       การเกษ
675 นางสาว  พรรณอร       ปราบนอก
676 นางสาว  พรรษา       วงค์ไชย

แถวที่ 14 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 14 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ 14 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 14 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 14 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 14 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 14 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ 14 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 14 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 14 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 14 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 14 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 14 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ 14 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 14 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 14 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 14 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 14 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 14 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ 14 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 14 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 14 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 14 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 14 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 14 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ / ห้องซ้อมย่อย
แถวที่ 14 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 14 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 14 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 14 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 14 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ 14
ลําดับที่ 647 - 696



คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู  
ลําดับที่  ชื่อ - นามสกุล

677 นาย  พรสิทธ์ิ       ประทุมปี
678 นางสาว  พรหมพิลาส       เป็นพันธกุล
679 นางสาว  พราวภะงา       สุนาอาจ
680 นาย  พลาธิป       จงเจนกลาง
681 นาย  พสุวัฒน์       สว่างศรี
682 นางสาว  พัชราภรณ์       เสมารัมย์
683 นางสาว  พัชรี       แก้วสังข์
684 นางสาว  พัชรีญา       ดงปัญจ่า
685 นางสาว  พัชรีพร       รักชาติ
686 นางสาว  พัชรียา       เปลกไธสง
687 นางสาว  พัชรีวรรณ       ยังสันเทียะ
688 นางสาว  พิชญธิดา       ระไหวพรมราช
689 นางสาว  พิชญาพร       อาจยิน
690 นาย  พิชิต       ดาวไธสง
691 นาย  พิทยาธร       สุพร
692 นาง  พิมพ์พร       ทันงาน
693 นางสาว  พิมไสว       หุ้มกระโทก
694 นางสาว  พิมหฤดา       เจริญสันเทียะ
695 นางสาว  พีรยากานต์       มิ่งขวัญทอง
696 นาง  เพ็ญนภา       ทศหล้า

แถวที่ 14 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 14 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 14 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 14 / ห้องลําตะคอง

จํานวน  50  คน

แถวที่ 14 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 14 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 14 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 14 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 14 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 14 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ 14 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 14 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 14 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 14 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 14 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 14 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ 14 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 14 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 14 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 14 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ / ห้องซ้อมย่อย



คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู  
ลําดับที่  ชื่อ - นามสกุล

697 นางสาว  เพ็ญประภา       สถาน
698 นางสาว  เพ็ญศิริ       ดวงแก้ว
699 นางสาว  เพียงพิศ       จันทาสี
700 นาย  ไพฑูรย์       มีสุข
701 นาย  ไพโรจน์       กายขุนทด
702 นาย  ไพศาล       หทัยบวรพงศ์
703 นางสาว  ภัทรินทร์       ขวัญศักด์ิ
704 นางสาว  ภานุชนาท       พัชอัย
705 นาย  ภูมิ       ทองมะเริง
706 นาย  ภูมิไทย       ชนะชัย
707 นางสาว  มนฤดี       ศรีสมบัติ
708 นาย  มนัสชัย       ประทุมปี
709 นาย  มนู       ฤทธ์ิชัยเจริญ
710 นางสาว  มุทิตา       คณานันท์
711 นางสาว  ยุพารัตน์       กังขอนนอก
712 นาย  รชต       บริบูรณ์
713 นางสาว  รชนีกร       ทุมฉิมพลี
714 นางสาว  รติรส       เสียงล้ํา
715 นาง  รสจรินทร์       หันพิมาย
716 นาย  รังสรรค์       สืบศรี
717 นางสาว  รัชชาสร       ขันโคกกรวด
718 นาย  รัฐพงศ์       เนติศักด์ิ
719 นางสาว  รัตนาภรณ์       พิมพ์กลาง
720 นางสาว  รุจิกานต์       แฝงทรัพย์
721 ว่าที่ร้อยตรีหญิง  ลดาวรรณ       นรสิงห์
722 นางสาว  ลัดดา       ทดสูงเนิน
723 นางสาว  ลัดดาวัลย์       โกทา
724 นางสาว  ลินดา       ตะโนนทอง
725 นางสาว  โลมไศล       ศรีตะเขต
726 นาย  วชิรวิทย์       กิตติพิชญางกูร

แถวที่ 15 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 15 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 15 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ 15 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 15 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 15 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 15 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 15 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 15 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ 15 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 15 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 15 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 15 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 15 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 15 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ 15 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 15 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 15 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 15 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 15 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 15 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ 15 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 15 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 15 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 15 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 15 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 15 / ห้องลําตะคอง

ลําดับที่ 697 - 746

แถวที่ / ห้องซ้อมย่อย
แถวที่ 15 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 15 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 15 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ 15



คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู  
ลําดับที่  ชื่อ - นามสกุล

727 นางสาว  วณัฏฐ์นรินทร์       กลิ่นบัว
728 นางสาว  วนิชยา       กลิ่นสุมาลย์
729 นาย  วรดลน์       พรหมศรี
730 นาย  วรเทพ       ครองอารมณ์
731 นาย  วรภาศ       ศรีพรหม
732 นางสาว  วรรณทิพา       สาตร์นอก
733 นางสาว  วรรณปัตยา       เสนากลาง
734 นางสาว  วรรณิภา       วากระโทก
735 นางสาว  วรรนิภา       ศรีสิงห์
736 นางสาว  วราภรณ์       ประกอบผล
737 นางสาว  วลัยพร       ดวงสิน
738 นาย  วศิน       นาครังสรรค์
739 นาย  วศิษฐ์       จานโอ
740 นาย  วัชระ       สอนจันทึก
741 นางสาว  วัชราภรณ์       แก้วฝ่ายนอก
742 นางสาว  วัชรีวรรณ       ประทิน
743 นาย  วันชัย       ดึแฮ
744 นางสาว  วันดี       หมุดจันทึก
745 นาย  วัลลภ       ภูมิหาทอง
746 นางสาว  วาสนา       ประทุมจร

จํานวน  50  คน

แถวที่ 15 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 15 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 15 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 15 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 15 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 15 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ 15 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 15 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 15 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 15 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 15 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 15 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ 15 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 15 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 15 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 15 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 15 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 15 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ / ห้องซ้อมย่อย
แถวที่ 15 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 15 / ห้องลําตะคอง



คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู  
ลําดับที่  ชื่อ - นามสกุล

747 นาย  วิชญะ       ประทุมมา
748 นาย  วิชา       ภู่นาค
749 นาย  วิเชียร       คุณสา
750 นาย  วิทวัฒน์       แย้มมาลี
751 นาย  วิทวัส       กระทู้นันท์
752 นาย  วิธวินท์       สุนทรารักษ์
753 นางสาว  วิมลสิริ       สินภูธรณ์
754 นาย  วิษณุ       อนุกูล
755 นาย  วีระยุทธ       อุปมา
756 นางสาว  ศศิธร       ปราณีตพลกรัง
757 นางสาว  ศศิมาพร       ไชยบุตร
758 นางสาว  ศศิวิมล       สร้อยเสน
759 นาย  ศักยภาพ       ดาดี
760 นางสาว  ศิริกัญญา       รัศมี
761 นาย  ศิริพงษ์       จันทร์อยู่จริง
762 นางสาว  ศิริลักษณ์       กุลสําโรง
763 นาย  ศิวกร       พิมพา
764 นางสาว  ศิวิมล       สุดนอก
765 นาย  ศุภชัย       ภูประกาย
766 นาย  สนิท       ศรีชํานาญ
767 นางสาว  สไบทิพย์       พันแก้ว
768 นาย  สมคิด       เที่ยงภักด์ิ
769 นาย  สมใจ       นิจจิ้งหรีด
770 นาย  สมภพ       สวนดอกไม้
771 นางสาว  สมฤดี       อันทะบาล
772 นางสาว  สรวีย์       ยงยุทธ
773 นางสาว  สริตา       แก้วสุโพธ์ิ
774 นาย  สันติภาพ       บุญเรา
775 นางสาว  สายฝน       ชาติมนตรี
776 นางสาว  สาวิตรี       อาบสุวรรณ์

แถวที่ 16 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 16 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 16 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 16 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 16 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ 16 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 16 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 16 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 16 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 16 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 16 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ 16 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 16 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 16 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 16 / ห้องลาํตะคอง
แถวที่ 16 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 16 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ 16 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 16 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 16 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 16 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 16 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 16 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ 16 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 16 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 16 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 16 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 16 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 16 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ 16
ลําดับที่ 747 - 796

แถวที่ / ห้องซ้อมย่อย
แถวที่ 16 / ห้องลําตะคอง



คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู  
ลําดับที่  ชื่อ - นามสกุล

777 นาย  สําราญ       เพียพยัคฆ์
778 นาย  สิทธิชาติ       ตระกูลรัมย์
779 นาย  สิทธิศักด์ิ       พิสันเทียะ
780 นาง  สิริกร       เที่ยงภักด์ิ
781 นางสาว  สิริขวัญ       แจ่มเพ็ง
782 นางสาว  สิริญาดา       สิมสีแก้ว
783 นางสาว  สุกัญญา       เบ้าสอน
784 นางสาว  สุกัญญา       ผินกลาง
785 นางสาว  สุกัญญา       สีแก้ว
786 นางสาว  สุขกรรญา       ศรีคําเวียง
787 นางสาว  สุจารี       บุษย์ศรี
788 นางสาว  สุณัฐฐากร       สาวงค์ตุ้ย
789 นางสาว  สุณี       ช่อทองหลาง
790 นางสาว  สุดารัตน์       ทัศนะ
791 นางสาว  สุดารัตน์       อุ่นบุญ
792 นางสาว  สุธาทิพย์       พุ่มโมรา
793 นางสาว  สุธาสินี       หาญสูงเนิน
794 นางสาว  สุธิมนต์       ขุมหิรัญ
795 นางสาว  สุธี       บ่อพิมาย
796 นางสาว  สุนันทา       จะเริกรัมย์

แถวที่ 16 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 16 / ห้องลําตะคอง

จํานวน  50  คน

แถวที่ 16 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 16 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 16 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 16 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 16 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 16 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ 16 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 16 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 16 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 16 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 16 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 16 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ 16 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 16 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 16 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 16 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 16 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 16 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ / ห้องซ้อมย่อย



คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู  
ลําดับที่  ชื่อ - นามสกุล

797 นางสาว  สุนิศา       แป้นสกุล
798 นางสาว  สุนิสา       เงินนอก
799 นางสาว  สุนิสา       อาชะนะชัย
800 นางสาว  สุปรียา       ยอดอานนท์
801 นางสาว  สุพรรษา       ศรีระพงษ์
802 นางสาว  สุพัฒตรา       โทรัตน์
803 นางสาว  สุพัฒตรา       วาปีเน
804 นางสาว  สุพิชชา       ผ่องพูน
805 นางสาว  สุภารัตน์       มีมาก
806 นางสาว  สุภาวดี       ขวัญเกตุ
807 นางสาว  สุรีย์พร       งามทรัพย์
808 นาย  สุวัฒน์       ศรีสุบัว
809 นางสาว  สุวารี       วันทการ
810 นางสาว  สุวินันท์       เนียมสูงเนิน
811 นาง  สุวิมล       อัมพร
812 นางสาว  เสาวลักษณ์       ฉัตรทัน
813 นางสาว  แสงดาว       ม่วงอ่อน
814 นาย  แสงสุรี       วีระโห
815 นางสาว  โสรยา       สอนภู่
816 นางสาว  หทัยกานต์       หวานฉ่ํา
817 นางสาว  หทัยรัตน์       ชูรัตน์
818 นางสาว  หอมจันทร์       สุขสา
819 นางสาว  หัทยา       ชาติศักด์ิ
820 นาย  อดุลวิทย์       กุดรังนอก
821 นาย  อติพัฒน์       ประกิคะ
822 นาย  อนุชา       วรปรีชาชน
823 นาง  อภัสรา       เศรษฐาพิชญุตม์
824 นาย  อภิเชษฐ์       ค่อมสิงห์
825 นาย  อภิสิทธ์ิ       ทองจันทร์
826 นางสาว  อมรรัตน์       กุลรัตน์

แถวที่ 17 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 17 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ 17 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 17 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 17 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 17 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 17 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ 17 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 17 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 17 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 17 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 17 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 17 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ 17 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 17 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 17 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 17 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 17 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 17 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ 17 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 17 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 17 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 17 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 17 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 17 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ / ห้องซ้อมย่อย
แถวที่ 17 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 17 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 17 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 17 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 17 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ 17
ลําดับที่ 797 - 845



คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู  
ลําดับที่  ชื่อ - นามสกุล

827 นางสาว  อรนิภา       จุฬารมย์
828 นาย  อรรถกร       เชาระกํา
829 นาย  อรรถพล       จิราดํารงค์
830 นางสาว  อรอนงค์       คําทวี
831 นางสาว  อรุณรัตน์       ชํานาญกุล
832 นางสาว  อังคนันท์       หงส์วิจิตปรีชา
833 นางสาว  อัจฉรา       หมื่นรักษา
834 นางสาว  อัญชลี       ศรีแก้ว
835 นางสาว  อัญญาพร       อินสูงเนิน
836 นางสาว  อารยา       ไพรอุบล
837 นาง  อาริยา       ปัตตาเทศา
838 นาง  อารีรัตน์       ธงสันเทียะ
839 นางสาว  อําภา       วงษา
840 นางสาว  อินทร์ทุอร       พันธ์ุชิน
841 นาย  อุทัย       จิตรหาญ
842 นางสาว  เอกฉันท์       อัตชู
843 นาย  เอกอนันต์       เอกบุตร
844 นางสาว  เอมิกา       วงศ์จันทร์

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาบริหารธุรกิจ 
ลําดับที่  ชื่อ - นามสกุล

845 นาง  กนกรัตน์       พรหมจันทร์

แถวที่ 17 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 17 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ / ห้องซ้อมย่อย
แถวที่ 17 / ห้องลําตะคอง

จํานวน  49  คน

แถวที่ 17 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 17 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 17 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 17 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 17 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 17 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ 17 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 17 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 17 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 17 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 17 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 17 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ 17 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 17 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 17 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 17 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ / ห้องซ้อมย่อย



คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ลําดับที่  ชื่อ - นามสกุล

846 นาย  กฤษณพงษ์       บุญฤทธิ์
847 นางสาว  กฤษณา       ทองไพฑูรย์
848 นางสาว  กฤษณา       เทศเพ็ญ
849 นาย  กษิดิษฐ์       พงษ์พานิช
850 นางสาว  กาญจนา       กอเดช
851 สิบเอก  กิตธิโชค       นนทะวงษ์
852 นาย  กิตินันท์       อุดมพิพัฒน์บดี
853 นางสาว  กินรี       ม่วงใหม
854 นางสาว  กุลสิณี       ปิยะวัณเวช
855 นาย  เกรียงไกร       ทามี
856 นางสาว  เกศรินทร์       มีสิน
857 นางสาว  แก้วกานต์       รอดตัวดี
858 นาย  คมสันต์       สระกลาง
859 นาย  จิรกฤต       ศรีภักดี
860 นางสาว  จุฬารัตน์       ลาภแก้ว
861 นาย  เจษฎากร       เสาะสมบูรณ์
862 นางสาว  ฉัตรชนก       ชันขุนทด
863 สิบตรี  ชณันวัชร์       สิริวัชราวัฒน์
864 นางสาว  ชนิดาภา       ดาวัลย์
865 นางสาว  ชลธิชา       หึกขุนทด
866 นาย  ชวลิต       สร้อยสูงเนิน
867 นางสาว  ชัญญาพร       บัวใหญ่
868 นาย  ชัยพร       ยอดแก้ว
869 สิบเอก  ชินภัทร์       สมัครการ
870 นาย  ชุมพล       รอดวิเศษ
871 นางสาว  ชุลีพร       สาลีทอง
872 นางสาว  โชติกา       ทาภู่
873 นางสาว  ฐานิกา       สง่างาม
874 นาย  ณรงค์       คงรัตน์
875 นางสาว  ณัฐกุล       บุญกระจาย

แถวที่ 18 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 18 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 18 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ 18 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 18 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 18 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 18 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 18 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 18 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ 18 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 18 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 18 / หอ้งลําตะคอง
แถวที่ 18 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 18 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 18 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ 18 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 18 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 18 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 18 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 18 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 18 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ 18 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 18 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 18 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 18 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 18 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 18 / ห้องลําตะคอง

ลําดับที่ 846 - 895

แถวที่ / ห้องซ้อมย่อย
แถวที่ 18 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 18 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 18 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ 18



คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ลําดับที่  ชื่อ - นามสกุล

876 นางสาว  ณัฐติกานต์       ลายทองคํา
877 นาย  ณัฐธเนษฐ       เครือคํา
878 นางสาว  ณิชกมล       สร้อยมาลา
879 นาย  โดม       เรืองเดช
880 นาย  ทรงพล       โคมขุนทด
881 นางสาว  ทิพย์สุคนธ์       เปรมปรีด์
882 นาย  ธนดล       สิงห์พันธ์
883 นาย  ธีรวัฒน์       กองแสนสี
884 นาย  นพดล       ต้ังเจริญ
885 นางสาว  นภาวดี       อธิธรรมพิทักษ์
886 นาย  นราธิป       ทักษิณพฤกษ์
887 นาย  นราวิชญ์       มโนรัตน์
888 นาย  นรินทร์       สมรูป
889 นางสาว  นัชชา       คงคาน้อย
890 นางสาว  นัสชนก       มนทบ
891 นางสาว  นิชาภา       บํารุงเขต
892 นาย  นิธิศ       ขันเกษตร
893 นาง  เนตรนรินทร์       คามิยามะ
894 นาย  แบงค์       ไวยรูปี
895 นาย  ประจํา       พูลศิริ

จํานวน  50  คน

แถวที่ 18 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 18 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 18 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 18 / ห้องลาํตะคอง
แถวที่ 18 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 18 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ 18 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 18 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 18 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 18 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 18 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 18 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ 18 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 18 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 18 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 18 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 18 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 18 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ / ห้องซ้อมย่อย
แถวที่ 18 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 18 / ห้องลําตะคอง



คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ลําดับที่  ชื่อ - นามสกุล

896 นางสาว  ประภัสสร       จันดาผล
897 นาย  ประมวล       สวนแก้ว
898 นาย  พรเจตน์       มากเจริญ
899 นางสาว  พรรณภา       หัตถวิจิตร
900 นางสาว  พวงผกา       ทองปัญญา
901 นางสาว  พวงเพชร       ทองปัญญา
902 นางสาว  พัชรี       อ่องละออ
903 นางสาว  พิชชา       ดวงจันทร์
904 นาย  พิธยา       แสสนธ์ิ
905 นาง  พิมพิไล       วงศ์ดีงาม
906 พันโท  พิษณุศักด์ิ       ขําเนตร
907 นาย  พีรพัฒน์       พีรกิจ
908 นางสาว  แพรวา       ฉัตรเมืองปัก
909 นาย  ภัทรพล       แสงสว่าง
910 นางสาว  ภูมรินทร์       ไล้แก้ว
911 นางสาว  มนัสชฎา       ดีอุดมจันทร์
912 นางสาว  มุกดา       เทศเพ็ญ
913 นาง  ยศมล       อมรสิริพาณิชย์
914 นางสาว  รพีพรรณ       รัตนประภาพร
915 นางสาว  รสกร       ศรีสว่าง
916 นางสาว  ลักษณารีย์       สิทธิศักด์ิ
917 นางสาว  ลําไพ       อินทรธิแสง
918 นาย  ลิขิต       แก้วระวัง
919 นางสาว  วราภรณ์       แก้วพันมา
920 นางสาว  วารี       ยอมมะเริง
921 นางสาว  วารุณี       ช่วยสุรินทร์
922 นาย  วิโรจน์       เอียดศรีนวล
923 นาย  วิศรุต       วิเศษวงศ์
924 นาย  ศรายุทธ       พวงงาม
925 นางสาว  ศันสนีย์       เซี่ยงคิ้ว

แถวที่ 19 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 19 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 19 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 19 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 19 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ 19 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 19 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 19 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 19 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 19 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 19 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ 19 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 19 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 19 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 19 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 19 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 19 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ 19 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 19 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 19 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 19 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 19 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 19 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ 19 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 19 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 19 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 19 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 19 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 19 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ 19
ลําดับที่ 896 - 945

แถวที่ / ห้องซ้อมย่อย
แถวที่ 19 / ห้องลําตะคอง



คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ลําดับที่  ชื่อ - นามสกุล

926 นาย  ศุภวิชญ์       บัวเผื่อน
927 นาย  สมพงษ์       จิตมงคล
928 นาย  สมศักด์ิ       ดีดพินรัมย์
929 พันโท  สมศักด์ิ       มงคลชาติ
930 นาย  สรยุทธ       แสงอรุณ
931 นาย  สินารักษ์       วิชาสุ
932 นางสาว  สิริภา       วิสุทธะนะ
933 นางสาว  สุกัญญา       กลิ่นจําปา
934 นางสาว  สุจิตรา       แป้นเงิน
935 นางสาว  สุชาดา       แก้วสัมฤทธ์ิ
936 นางสาว  สุดจดี       ไพรพฤกษ์
937 นางสาว  สุธินี       ทัศนา
938 นางสาว  สุนิษา       บุตรพรม
939 นางสาว  สุนิษา       พ่ึงพัฒน์
940 นางสาว  สุภาพร       ผลพันธ์
941 นาย  อดิเทพ       เสือดี
942 นางสาว  อรทัย       พรหมากร
943 นางสาว  อรนุช       ลุนนา
944 นาย  อรรถพล       มูลผล
945 นางสาว  อลิษา       เชื้อตาหมื่น

แถวที่ 19 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 19 / ห้องลําตะคอง

จํานวน  50  คน

แถวที่ 19 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 19 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 19 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 19 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 19 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 19 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ 19 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 19 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 19 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 19 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 19 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 19 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ 19 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 19 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 19 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 19 / ห้องลําตะคอง
แถวที่ 19 / ห้องลาํตะคอง
แถวที่ 19 / ห้องลําตะคอง

แถวที่ / ห้องซ้อมย่อย



คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ลําดับที่  ชื่อ - นามสกุล

946 นางสาว  อลิษา       ทรัพย์ไสย
947 นาง  อ้อยใจ       มณีรุ่ง
948 นางสาว  อารยา       บุญมาเลิศ
949 นางสาว  อุไรวรรณ       อุชชิน
950 นางสาว  เอมมิกา       เสือทองปาน

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปริญญาบัญชีบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับ ๒
ลําดับที่  ชื่อ - นามสกุล

951 นางสาว  อุไรพร       บรรดาศักด์ิ
952 จ่าสิบเอก  เอกราช       อินทร์อุดม

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปริญญาบัญชีบัณฑิต
ลําดับที่  ชื่อ - นามสกุล

953 นางสาว  กฎชนิภา       มีศรี
954 นางสาว  กมลวรรณ       มุมจันทึก
955 นางสาว  กฤษณา       ชิณวงษ์
956 นางสาว  กัญญารัตน์       ตอรบรัมย์
957 นางสาว  กันต์ฤทัย       ทอดสูงเนิน
958 นางสาว  กันยารัตน์       เสนาะจง
959 นางสาว  กัลยา       แสงหงษ์
960 นางสาว  กานต์พิชชา       ฤทธิประภาดา
961 นางสาว  ก่ิงแก้ว       ชนะวงศ์
962 นาย  กิตติธร       เจริญแสง
963 นางสาว  กิติยา       ยังซื่อ
964 นางสาว  ขจีวรรณ       จักษุดํา
965 นางสาว  ขนิษฐา       แหลมกระโทก
966 นางสาว  คณิตา       พันธ์ศิริวิโรจน์
967 นางสาว  จรินทร์ทิพย์       คําอ่อนศรี
968 นางสาว  จริยา       บุทธนา
969 นางสาว  จอมขวัญ       บุญเรือง

แถวที่ 20 / หอ้งประชุมโชคชัย
แถวที่ 20 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ 20 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 20 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 20 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 20 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 20 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ 20 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 20 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 20 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 20 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 20 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 20 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ / ห้องซ้อมย่อย
แถวที่ 20 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 20 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 20 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 20 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ / ห้องซ้อมย่อย
แถวที่ 20 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 20 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ / ห้องซ้อมย่อย
แถวที่ 20 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 20 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 20 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 20 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 20 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ 20
ลําดับที่ 946 - 995



คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปริญญาบัญชีบัณฑิต
ลําดับที่  ชื่อ - นามสกุล

970 นางสาว  จามจุรี       ศรีไชย
971 นางสาว  จําปี       เจริญตา
972 นางสาว  จิราพร       เกลี้ยงเกลา
973 นางสาว  จิราภรณ์       ทวีธง
974 นาย  จุฑาวัชร       กุณฑลบุตร
975 นาง  จุฬารัตน์       สาแขม
976 นาง  เจนจิรา       บุญยพัฒน์
977 นางสาว  ฉัตรวิมล       เราสูงเนิน
978 นางสาว  ฉัตราภรณ์       สุทธศรี
979 นางสาว  ชฎาพร       สุทธศรี
980 นางสาว  ชนกพร       ศิลาคุปต์
981 นาย  ชนน       ฉายถวิล
982 นาย  ชิณชัย       ช่ืนสุคนธ์
983 นาง  เชอลี่       โชคสวัสด์ิ
984 นางสาว  โชติกานต์       จิตรมานะ
985 นางสาว  โชติมณี       หวายสันเทียะ
986 นาง  ณัฎฐา       ลันระนา
987 นาย  ณัฏฐากร       วรสิงห์
988 นางสาว  ณัฐชา       ทองคําโพง
989 นาย  ณัฐพงษ์       ดีพร้อม
990 นางสาว  ดรุณี       โมระโส
991 นางสาว  ดวงกมล       ชัยอุดม
992 นางสาว  ดวงแข       ผดุงกิตต์
993 นางสาว  เตชะนุช       ไชยเทศ
994 นางสาว  ทิพวรรณ       บรรดิษฐ
995 นางสาว  ทิพวรรณ       พันคู

แถวที่ 20 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 20 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 20 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 20 / ห้องประชุมโชคชัย

จํานวน  50  คน

แถวที่ 20 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 20 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 20 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 20 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 20 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 20 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ 20 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 20 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 20 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 20 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 20 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 20 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ 20 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 20 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 20 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 20 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 20 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 20 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ 20 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 20 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 20 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 20 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ / ห้องซ้อมย่อย



คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปริญญาบัญชีบัณฑิต
ลําดับที่  ชื่อ - นามสกุล

996 นางสาว  ธัญธิตา       กล่ําพิมาย
997 นางสาว  ธิดารัตน์       แมขุนทด
998 นาย  นัทธพงศ์       ย่ีสารพัฒน์
999 นาย  นันตชัย       อุทพันธ์
1000 นางสาว  น้ําฝน       ไชยเขตต์
1001 นางสาว  นิภา       นาชะกาษ
1002 นางสาว  นิภาวรรณ       ลือคํางาม
1003 นางสาว  เนตรละมัย       จันทะสิงห์
1004 นางสาว  บังอร       อโนศรี
1005 นางสาว  บุษบาพร       สิงหาสาร
1006 นางสาว  บุษยมาศ       เพ็ชรนิยม
1007 นางสาว  ปทิตตา       เสนารัตน์
1008 นางสาว  ปทุมวรรณ       ก่ิงจันทร์
1009 นางสาว  ปนัดดา       ทองนอก
1010 นาย  ประณัฐชา       ฉายถวิล
1011 นางสาว  ประภาวรินทร์       แก้วจุมพล
1012 นางสาว  ปรารถนา       โพธ์ิมาตร
1013 นางสาว  ปัญญาพร       บุญยอด
1014 นางสาว  ปิยวรรณ       โชติจํารัส
1015 นางสาว  ปิยะวรรณ       ธงหาร
1016 นาง  พชรพรรณ       ผาโคตร
1017 นางสาว  พรนภา       ภูซ้ายศรี
1018 นางสาว  พรนภา       สามารถ
1019 นางสาว  พรวิลัย       พิมพ์เพียง
1020 นางสาว  พรสวรรค์       แสงฤทธ์ิ
1021 นางสาว  พรสุรีย์       เอกบุตร
1022 นางสาว  พอหทัย       ชัยเวช
1023 นางสาว  พัชร์ณปภา       ชูรัตน์
1024 นางสาว  พัชรินทร์       บุตรโคตร
1025 นางสาว  พัชริยา       ถิตย์พิพิธ

แถวที่ 21 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 21 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 21 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ 21 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 21 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 21 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 21 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 21 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 21 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ 21 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 21 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 21 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 21 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 21 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 21 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ 21 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 21 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 21 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 21 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 21 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 21 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ 21 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 21 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 21 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 21 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 21 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 21 / ห้องประชุมโชคชัย

ลําดับที่ 996 - 1044

แถวที่ / ห้องซ้อมย่อย
แถวที่ 21 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 21 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 21 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ 21



คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปริญญาบัญชีบัณฑิต
ลําดับที่  ชื่อ - นามสกุล

1026 นางสาว  พิชญ์สินี       อารีสนั่น
1027 นางสาว  พิมพ์ธาดา       ฐิติจรัสรวิกุล
1028 นาง  ภคมน       สังข์ตะคุ
1029 นางสาว  ภรณ์ชนก       เชื้อปิดตา
1030 นางสาว  ภัทรากาญจน์       วิเศษศรี
1031 นาย  ภาสกร       โชติช่วงเจริญกุล
1032 นางสาว  ภิชานันท์       กันชัยภูมิ
1033 นางสาว  มณฐกาญจน์       รักษาภักดี
1034 นางสาว  มณีรัตน์       สีมีวงศ์
1035 นาง  มะริดา       สุวรรณพัฒน์
1036 นางสาว  มาลินี       ฟักโสภา
1037 นางสาว  มิลตา       ทองนัด
1038 นางสาว  รชิตา       ฐานสินเพิ่ม
1039 นาง  รสสุคนธ์       พันทองคํา
1040 นางสาว  รัตนา       พวกแสน
1041 นาง  รัตนา       โรจกิจวิมล
1042 นางสาว  รุ่งนภาพร       วงค์ละคร
1043 นางสาว  ลลิตา       มุงคุณแสน
1044 นาง  วชิราพรรณ       เวียงชัยภูมิ

แถวที่ 21 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 21 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 21 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 21 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 21 / ห้องประชุมโชคชัย

จํานวน  49  คน

แถวที่ 21 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 21 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 21 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 21 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 21 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 21 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ 21 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 21 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 21 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 21 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 21 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 21 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ / ห้องซ้อมย่อย
แถวที่ 21 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 21 / ห้องประชุมโชคชัย



คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปริญญาบัญชีบัณฑิต
ลําดับที่  ชื่อ - นามสกุล

1045 นางสาว  วนพร       จํารัสพงษ์
1046 นางสาว  วรรณกานต์       พุ่มไพบูลย์
1047 นางสาว  วรรณนิภา       อุตสีขันธ์
1048 นางสาว  วรรณนิษา       ช่ืนวานร
1049 นางสาว  วรรณวิสา       ศรีชาเนตร
1050 นางสาว  วรางคนา       ต๊ิบน้อย
1051 นางสาว  วราภรณ์       ศรีเมือง
1052 นาย  วัชรพงษ์       สิงห์ภักดี
1053 นาย  วัชระ       ฉิมพานิช
1054 นางสาว  วารุณี       โนนทิง
1055 นาย  วิจิตร       พะพิยุทธ์ิ
1056 นางสาว  วิมลพรรณ       สุวรรณ์
1057 นางสาว  วิมลรัตน์       หงษ์ทอง
1058 นางสาว  วิลาวรรณ       ชูกลาง
1059 นาย  ศตวรรษ       ปทุมจัน
1060 นางสาว  ศรัญย่า       สารบรรณ
1061 นาย  ศักด์ิชัย       ซ้ายสนาม
1062 นางสาว  ศิรินทิพย์       ทองนาค
1063 นางสาว  ศิรินธรณ์       คําแหงพล
1064 นางสาว  ศิริวรรณ       เจริญสุข
1065 นาย  ศุภกร       รั่นอรัญ
1066 นางสาว  สมร       เกษแก้ว
1067 นางสาว  สมฤทัย       รินทอง
1068 นาย  สรวิชญ์       ทองเมือง
1069 นางสาว  สร้อยสุดา       วานิชสรรพ์
1070 นาย  สายธง       จูมผา
1071 นาย  สิทธิพัฒน์       คุริรัง
1072 นาย  สิปปภาส       เจริญยิ่ง
1073 นางสาว  สิริรักษ์       จําเนียรพรม
1074 นางสาว  สิริลักษณ์       ผดุงลม

แถวที่ 22 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 22 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 22 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 22 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ 22 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 22 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 22 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 22 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 22 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 22 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ 22 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 22 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 22 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 22 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 22 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 22 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ 22 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 22 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 22 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 22 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 22 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 22 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ 22 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 22 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 22 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 22 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 22 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 22 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ 22
ลําดับที่ 1045 - 1094

แถวที่ / ห้องซ้อมย่อย
แถวที่ 22 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 22 / ห้องประชุมโชคชัย



คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปริญญาบัญชีบัณฑิต
ลําดับที่  ชื่อ - นามสกุล

1075 นางสาว  สุขนันท์สินี       ฉัตรชฎาธาร
1076 นางสาว  สุทธิกานต์       โคตรอาสา
1077 นางสาว  สุธาทิพย์       ป่ินอําคา
1078 นางสาว  สุนทรี       ไชยศิริ
1079 นางสาว  สุนันทา       คํามาดี
1080 นางสาว  สุพรรษา       นาวัลย์
1081 นางสาว  สุภัทรพร       บุญโญปกรณ์
1082 นางสาว  สุภาพร       สายรัตน์
1083 นางสาว  สรุัชนี       บุริวรรณ
1084 นางสาว  สุลารีวัลย์       ประทุมชาติ
1085 นางสาว  เสาวภา       สิทธิน้อย
1086 นางสาว  เสาวลักษณ์       นามพุทธา
1087 นางสาว  แสงเดือน       กําเนิดศรี
1088 นาย  โสภณ       คหะวงค์
1089 นางสาว  โสรยา       กันตรัตนากุล
1090 นางสาว  อชิรญาณ์       อาจทวีกุล
1091 นางสาว  อนิสา       อาษานอก
1092 นางสาว  อภิญญา       โคตรอาสา
1093 นาย  อภิวัฒน์       สุขสวน
1094 นางสาว  อมรรัตน์       ธงศรี แถวที่ 22 / ห้องประชุมโชคชัย

จํานวน  50  คน

แถวที่ 22 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 22 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 22 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 22 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 22 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 22 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ 22 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 22 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 22 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 22 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 22 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 22 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ 22 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 22 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 22 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 22 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 22 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 22 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ / ห้องซ้อมย่อย
แถวที่ 22 / ห้องประชุมโชคชัย



คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปริญญาบัญชีบัณฑิต
ลําดับที่  ชื่อ - นามสกุล

1095 นางสาว  อรพรรณ       คนซื่อ
1096 นางสาว  อรวรรณ       รังษีสม
1097 นางสาว  อรุณี       วินทะไชย
1098 นางสาว  อัญชีรา       สุวรรณโกสิทธ์ิ
1099 นางสาว  อัมพิกา       ตาติยะ
1100 จ่าสิบเอก  อาทิตย์       คะชะมุข
1101 นาย  อิศรา       มุงคุณ
1102 นางสาว  อุดมลักษณ์       จิตรกระนิตย์
1103 นางสาว  อุทุมพร       พรมไพร
1104 นางสาว  อุลัยพร       บุญทอง
1105 นางสาว  เอกฉันท์       อัตชู

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  เกียรตินิยมอันดับ ๑
ลําดับที่  ชื่อ - นามสกุล

1106 นางสาว  สกาวใจ       ไก่ษะแก้ว
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  เกียรตินิยมอันดับ ๒
ลําดับที่  ชื่อ - นามสกุล

1107 นาย  อมรรัตน์       โคตวงศ์
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  
ลําดับที่  ชื่อ - นามสกุล

1108 นางสาว  กันตนา       มานรัมย์
1109 นางสาว  ขวัญชนก       แจ่มแสง
1110 นาย  เขมนันท ์      กลีบอุบล
1111 นางสาว  จารุวรรณ       สมุติรัมย์
1112 นางสาว  จินตนา       คําบาง
1113 นางสาว  จิราภรณ์       วิชัยวงษ์

แถวที่ 23 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 23 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 23 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 23 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ 23 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ / ห้องซ้อมย่อย
แถวที่ 23 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ / ห้องซ้อมย่อย
แถวที่ 23 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 23 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ 23 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 23 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 23 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 23 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 23 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ / ห้องซ้อมย่อย

แถวที่ 23 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 23 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 23 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 23 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 23 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 23 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ 23
ลําดับที่ 1095 - 1144

แถวที่ / ห้องซ้อมย่อย



คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  
ลําดับที่  ชื่อ - นามสกุล

1114 นางสาว  ชลิตา       ธรรมนิยม
1115 นาย  ชีวิน       ชีไธสง
1116 นาย  ธนดล       รัตนวัน
1117 นางสาว  ธนัชชา       แย้มสรวล
1118 นางสาว  ธัญจิรา       ชิดหนู
1119 นางสาว  นัชชา       ทิพย์คํา
1120 นางสาว  ปวีณา       ทองวิเศษ
1121 นางสาว  วิยะดา       ทิศกระโทก
1122 นางสาว  ศิริเพ็ญ       จาดสุวรรณ์
1123 นางสาว  สุธัญญา       พรมลุน
1124 นางสาว  สุธัญญา       สามสูงเนิน

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  เกียรตินิยมอันดับ ๑
ลําดับที่  ชื่อ - นามสกุล

1125 นางสาว  ก่ิงดาว       ศรียงยศ
1126 นาย  เขมคม       สานารินทร์

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์  เกียรตินิยมอันดับ ๒
ลําดับที่  ชื่อ - นามสกุล

1127 นาย  จตุพล       พวงสมบัติ
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
ลําดับที่  ชื่อ - นามสกุล

1128 นางสาว  จุฑามาศ       ซ้อนกลิ่น
1129 นางสาว  โชติมา       คงสุขประเสริฐ
1130 นางสาว  ปรรณ       คัมภีรานันท์
1131 นางสาว  ปัทมา       ตาเฮ
1132 นาย  พันธมิตร       คัจฉพันธ์ุ
1133 นาย  พัสกร       หาดภูมิ
1134 นาย  มังกร       บาลี
1135 นาย  วัชรินทร์       พูลสวัสด์ิ
1136 นาย  วิชาญ       ผ่องแผ้ว

แถวที่ 23 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 23 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ 23 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 23 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 23 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 23 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 23 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ 23 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ / ห้องซ้อมย่อย
แถวที่ 23 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ / ห้องซ้อมย่อย
แถวที่ 23 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 23 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ 23 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 23 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 23 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 23 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ / ห้องซ้อมย่อย
แถวที่ 23 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ 23 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 23 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 23 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 23 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 23 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 23 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ / ห้องซ้อมย่อย
แถวที่ 23 / ห้องประชุมโชคชัย



คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
ลําดับที่  ชื่อ - นามสกุล

1137 นางสาว  สุกัญญา       คชศักด์ิ
1138 นาย  อรุณย์       เที่ยงธรรม

คณะนิติศาสตร์
ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์  เกียรตินิยมอันดับ ๑
ลําดับที่  ชื่อ - นามสกุล

1139 นางสาว  จารุวรรณ       จั่นสําอางค์
1140 นางสาว  นันธรัชต์       จันศิริ
1141 นาย  สมศักด์ิ       พานิชกุล

คณะนิติศาสตร์
ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์  
ลําดับที่  ชื่อ - นามสกุล

1142 นาย  กัณฑ์เอนก       อุปละ
1143 นางสาว  กาญจนา       สารวงษ์
1144 นาย  กิติคูณ       พร้อมจันทึก

จํานวน  50  คน

แถวที่ 23 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 23 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ / ห้องซ้อมย่อย
แถวที่ 23 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 23 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 23 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ 23 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 23 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ / ห้องซ้อมย่อย
แถวที่ 23 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ / ห้องซ้อมย่อย



ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์  
ลําดับที่  ชื่อ - นามสกุล

1145 ร้อยตํารวจเอก  ขวัญชัย       พันละหาน
1146 ร้อยตํารวจเอก  จรัญ       ทองอินทร์
1147 ดาบตํารวจหญิง  จักรีรัตน์       อุตตะมะ
1148 นาย  ชนาธิป       จาบจันทึก
1149 นาย  ชยพล       ผู้พัฒน์
1150 จ่าสิบเอก  ณัชพงษ์       หงษ์ทอง
1151 นาย  ณัฐพล       ตราสระน้อย
1152 นาย  เด็จณรงค์       แทนคาม
1153 นาย  เทพฤทธิ์       เชิดสระน้อย
1154 จ่าสิบตํารวจ  ธนกร       จงใจรักษ์
1155 นาย  ธนะศักด์ิ       ปุ๊กกระโทก
1156 สิบเอก  ธวัชชัย       จันทะขึ้น
1157 นาย  ธันวา       ศีลมีสัตย์
1158 นาย  ธารา       คงฤทธิ์
1159 นาย  ประวุฒิ       ซัวร์มา
1160 นาย  พงศธร       โพธิศาสตร์
1161 สิบตํารวจตรี  พิริยะ       เพชรสงค์
1162 สิบตํารวจโทหญิง  ยุพเรศ       สุวรรณเลิศ
1163 นาย  รวิชญ์       ขานสระน้อย
1164 นางสาว  ศุภาภรณ์       กองแก้ว
1165 นาย  สกล       เสมา
1166 พันตํารวจเอก  สืบสด       สิงหเสนี
1167 นางสาว  สุชาดา       มุราษี
1168 ร้อยตํารวจเอก  หิรัญ       สุวรรณะ
1169 นาย  อาชัญวิทย์       อินทรสูงเนิน
1170 นาย  อุเทน       ซอพรมราช
1171 พันตํารวจตรี  เอกพล       พุ่มเกตุ

แถวที่ 24 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 24 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ 24 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 24 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 24 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 24 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 24 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 24 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ 24 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 24 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 24 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 24 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 24 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 24 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ 24 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 24 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 24 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 24 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 24 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 24 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ 24 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 24 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 24 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 24 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 24 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 24 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ 24
ลําดับที่ 1145 - 1194

แถวที่ / ห้องซ้อมย่อย
แถวที่ 24 / ห้องประชุมโชคชัย



คณะรัฐประศาสนศาสตร์
ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  เกียรตินิยมอันดับ ๑
ลําดับที่  ชื่อ - นามสกุล

1172 นาย  ณัฐวุฒิ       หนองงู
1173 นาย  ทํานุรัฐ       บูรณ์เจริญ
1174 นาย  ประจักษ์       ตาดเดิม
1175 จ่าสิบเอก  มณเทียร       เทียนประสาท
1176 นาย  วงศกร       ตาดเดิม
1177 นาง  สุกัญญา       เกียรติอํานวย
1178 นาย  สุนทร       แสงเทพ
1179 นาย  หัสพงศ์       เมธีวัชรธนาภรณ์

คณะรัฐประศาสนศาสตร์
ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  เกียรตินิยมอันดับ ๒
ลําดับที่  ชื่อ - นามสกุล

1180 นางสาว  กนกกาญจน์       แซงสีนวล
1181 นาย  กรวิชย์       สงวนวงศ์วิจิตร
1182 นาง  ชญา       สารีภาวงษ์
1183 นาย  ชวนันต์       วันแก้ว
1184 นางสาว  ชุติมันต์       จันดาขํา
1185 นางสาว  ซากีนะ       สาและ
1186 นางสาว  ซูฟีย๊ะ       หลําโสะ
1187 นางสาว  ซูไฮณี       ยูโซะ
1188 นาย  ณัฐวัชต์       เกียรติโพธ์ิ
1189 นาย  ณัฐวัฒิ       บุญศรีแก้ว
1190 นาย  ณัฐวุฒิ       แก้วไทย
1191 นาง  ดาวรุ้ง       มืมขุนทด
1192 นางสาว  ทองดา       บุตรวิชา
1193 นาย  เทพฤทธิ์       รัตนตรัยรักษ์
1194 นาย  ธนกฤต       เฟื่องฟู

แถวที่ 24 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 24 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 24 / ห้องประชุมโชคชัย

จํานวน  50  คน

แถวที่ 24 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 24 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 24 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 24 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 24 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 24 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ 24 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 24 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 24 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 24 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 24 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 24 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ 24 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 24 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 24 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 24 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 24 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ / ห้องซ้อมย่อย

แถวที่ / ห้องซ้อมย่อย
แถวที่ 24 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 24 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 24 / ห้องประชุมโชคชัย



คณะรัฐประศาสนศาสตร์
ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  เกียรตินิยมอันดับ ๒
ลําดับที่  ชื่อ - นามสกุล

1195 สิบเอก  ธีรภัทร       อํ่ากลาง
1196 นาย  นลธวัฒน์       คํารุณ
1197 นาย  ปฐวี       รักภักดี
1198 นาย  ประยงค์       หงษ์ไธสง
1199 นาย  ประสิทธ์ิ       บํารุงเอื้อ
1200 นางสาว  ปัญญารัตน์       ดีสวน
1201 นาย  พงษ์เพชร       แสงเทพ
1202 นาย  พิโลม       ประพันธ์ศรี
1203 นาย  ไพศาล       ทบศรี
1204 สิบเอก  ภาค       อุดมสุข
1205 นางสาว  ภูริสา       คําภีระ
1206 นางสาว  มาซีเตาะ       สะเมาะ
1207 นางสาว  มูนีเราะห์       บือซา
1208 นาย  ยูซุฟ       ม่ามะ
1209 นางสาว  ราตรี       อินทร์เพชร
1210 นางสาว  วิไลพร       สีสมคุต
1211 นาย  วีระ       จําเนียร
1212 นาย  วุฒิชัย       ศรีสอาด
1213 นาย  ศิริ       ศรีจันตะ
1214 นาย  สมพงษ์       คงมี
1215 นางสาว  สารีนา       ลางา
1216 นาง  สุภาพร       ทองเจริญ
1217 นางสาว  อัสมะ       มิง
1218 นางสาว  อาอีซะห์       มูซอ
1219 นางสาว  ฮานาน       เจะและ

แถวที่ 25 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 25 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 25 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ 25 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 25 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 25 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 25 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 25 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 25 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ 25 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 25 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 25 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 25 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 25 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 25 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ 25 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 25 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 25 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 25 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 25 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 25 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ / ห้องซ้อมย่อย
แถวที่ 25 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 25 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 25 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 25 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ 25
ลําดับที่ 1195 - 1243



คณะรัฐประศาสนศาสตร์
ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
ลําดับที่  ชื่อ - นามสกุล

1220 นาง  กณัฐยาพัชร์       จันทนบุบผา
1221 นาย  กนก       เรืองขํา
1222 นางสาว  กนกวรรณ       เผือกน้อย
1223 นางสาว  กมลพร       พานิชสมัย
1224 นาย  กรวิชญ์       ศิริจัด
1225 นาย  กฤษณะ       เหล่าตระกูล
1226 นาย  กฤษดา       พันธ์พิบูลย์
1227 นาย  กวีวัธน์       รุ่งฟ้าพรชัยศรี
1228 นาย  ก้องเกียรติ       ถ้ํากลาง
1229 นาย  กอบชัย       กิตติวราธร
1230 นางสาว  กัญนิสา       กอบพิมาย
1231 นางสาว  กันยรัตน์       วรรณวิจิตร
1232 นาง  กัลยาภัสร์       ต้ังอมรชัยสกุล
1233 สิบตํารวจตรี  กิตติชัย       ทองใบ
1234 นางสาว  กิตติยา       สุจริยา
1235 นาย  กุลเดช       ทวาศรี
1236 นาย  กุลวิชญ์       อ้ังลิ้ม
1237 นาย  เกรียงไกร       ป้องไธสง
1238 นางสาว  เกษพัทชรินทร์       หวังศุภกิจโกศล
1239 นาย  เกียรติชัย       สารีภาวงษ์
1240 พันจ่าเอก  โกวิทย์       ชํานิ
1241 นาย  ขจรยศ       ธรรมโชติ
1242 นางสาว  ขวัญชนก       ปุณประเสริฐ
1243 นาย  ขุนแผน       รุ่งไธสง

แถวที่ 25 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 25 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 25 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 25 / ห้องประชุมโชคชัย

จํานวน  49  คน

แถวที่ 25 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 25 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 25 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 25 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 25 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 25 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ 25 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 25 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 25 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 25 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 25 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 25 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ 25 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 25 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 25 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 25 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 25 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 25 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ / ห้องซ้อมย่อย
แถวที่ 25 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 25 / ห้องประชุมโชคชัย



คณะรัฐประศาสนศาสตร์
ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
ลําดับที่  ชื่อ - นามสกุล

1244 สิบตํารวจโท  คณนา       เทียมเทศแก้ว
1245 นาย  คมกฤษณ์       สุวรรณสุข
1246 นาย  คมสัน       พูลสังข์
1247 นาย  คมสันต์       กํ่าศรีดา
1248 นาง  งามจิตร       ทองน้อย
1249 นาย  จตุรงค์       ศรีราช
1250 นาย  จรัญยืน       ขันเชื้อ
1251 นาย  จักรกฤษณ์       อนุลีจันทร์
1252 สิบตํารวจตรี  จักริน       พรมพิทักษ์
1253 นางสาว  จันทร์ทิพย์   ณ       กาฬสินธ์ุ
1254 จ่าอากาศเอก  จิรกิตต์       อัฒพุทธ
1255 นาย  จิรวัฒน์       ทําทอง
1256 นางสาว  จิรสุตา       ทองธรรม
1257 นาย  จิราธิวัฒน์       เท่าธุรี
1258 นางสาว  จิราพรรณ       บุญนวล
1259 นาย  จิรายุ       หลาวทอง
1260 นาย  จิรารุวัฒน์       แสนสุภา
1261 สิบตํารวจโท  จีรกิตต์ิ       พุฒศิริ
1262 นาย  จีรพนธ์       รุ่งเรือง
1263 นาย  เจษฎา       คําเจริญ
1264 นาย  เจษฎา       จอมวงศ์
1265 นางสาว  ฉลวย       หมุดธรรม
1266 นาย  ฉัตตริน       เลขะวัฒนะ
1267 นาย  ฉัตรชัย       เข็มทอง
1268 จ่าสิบเอก  ชญานนท์       ตรงศูนย์
1269 นาย  ชญานิน       ต้ังใจกตัญญู
1270 นาย  ชยางกูร       แสนสัญญา
1271 นางสาว  ชลธิชา       แจ่มใสดี
1272 นาย  ชัยณรงค์       บุญเกิด
1273 นาย  ชัยวัฒน์       จอมเกาะ

แถวที่ 26 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 26 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 26 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ 26 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 26 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 26 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 26 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 26 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 26 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ 26 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 26 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 26 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 26 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 26 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 26 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ 26 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 26 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 26 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 26 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 26 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 26 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ 26 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 26 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 26 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 26 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 26 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 26 / ห้องประชุมโชคชัย

ลําดับที่ 1244 - 1293

แถวที่ / ห้องซ้อมย่อย
แถวที่ 26 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 26 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 26 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ 26



คณะรัฐประศาสนศาสตร์
ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
ลําดับที่  ชื่อ - นามสกุล

1274 นาย  ชํานาญ       มาศบ้ิง
1275 นางสาว  ชุติกาญจน์       อุดอ้าย
1276 นาย  ซอลาฮุดดีน       เจะมะ
1277 นาย  ซอลาฮูดิง       ดาแม็ง
1278 นาย  ณภัสกรณ์       สุขเจริญ
1279 นางสาว  ณภัสสร       บุญกิจเจริญ
1280 นาย  ณรงค์       พรหมสาตร์
1281 นาย  ณัฐ       แก้วนันท์
1282 นางสาว  ณัฐกาญจน์       เสนาะกลาง
1283 สิบเอก  ณัฐกานต์       กลิ่นสูงเนิน
1284 สิบตํารวจตรี  ณัฐฉัตร       สุขสวัสด์ิ
1285 นางสาว  ณัฐชา       รุ่งรังษี
1286 นาย  ณัฐดนัย       ใหญ่วงค์
1287 จ่าเอก  ณัฐพงศ์       พลไชย
1288 นาย  ณัฐพล       หงษ์ไธสง
1289 นาย  ดนุพัฒน์       จันทวงษ์
1290 นาย  ดิษฐวัฒน์       พรหมตา
1291 นางสาว  เดือนเพ็ญ       ยวงสูงเนิน
1292 นาย  ตารมีซี       แวแฮ
1293 นาย  เถลิงรัฐ       เปอร์ดี

จํานวน  50  คน

แถวที่ 26 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 26 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 26 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 26 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 26 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 26 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ 26 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 26 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 26 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 26 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 26 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 26 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ 26 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 26 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 26 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 26 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 26 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 26 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ / ห้องซ้อมย่อย
แถวที่ 26 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 26 / ห้องประชุมโชคชัย



คณะรัฐประศาสนศาสตร์
ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
ลําดับที่  ชื่อ - นามสกุล

1294 นาย  ทรัพย์สถิต       สาไพรวัน
1295 นาย  ทวี       สาธุชาติ
1296 นาย  ทวีศักด์ิ       ธรรมวรีย์
1297 นาย  ทัสมา       เมืองพันธ์
1298 นาย  ธงชัย       ศรกล้า
1299 นาย  ธนกฤต       บิสันเทียะ
1300 นาย  ธนโชติ       ทองด้วง
1301 นาย  ธนเดช       แลบุตร
1302 นาย  ธนยนต์       สระทองหน
1303 นาย  ธนวินท์       แสงพลอย
1304 นาย  ธนารักษ์       รักษา
1305 นาย  ธวัชชัย       สีถันธนานนท์
1306 สิบเอก  ธัญเทพ       เย็นเจริญ
1307 นางสาว  ธิดารัตน์       เสือสุริย์
1308 นาย  ธีทัต       เกตุพิมงคล
1309 สิบตํารวจตรี  ธีรชาติ       พรมพิทักษ์
1310 นาย  ธีรพงษ์       จอมเกาะ
1311 นาย  ธีรวัฒน์       เหรียญทอง
1312 นาย  ธีรศานต์       ทองชุม
1313 นาย  นคร       วรรัตน์
1314 สิบเอก  นนทเดช       เปาริก
1315 นาย  นพดล       เขยสูงเนิน
1316 นาย  นพพล       บูรณจารี
1317 นาย  นรากร       เกษทองมา
1318 นาย  นรินทร์       ป้อมน้อย
1319 นาย  นฤนาถ       งิมขุนทด
1320 นางสาว  นฤมล       พลหารดี
1321 นาง  นลินภัสร์       โพธิ
1322 นางสาว  นันทกา       มุกดา
1323 นาย  นันทวัฒน์       อ้ังลิ้ม

แถวที่ 27 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 27 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 27 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 27 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 27 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ 27 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 27 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 27 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 27 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 27 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 27 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ 27 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 27 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 27 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 27 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 27 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 27 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ 27 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 27 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 27 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 27 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 27 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 27 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ 27 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 27 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 27 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 27 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 27 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 27 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ 27
ลําดับที่ 1294 - 1343

แถวที่ / ห้องซ้อมย่อย
แถวที่ 27 / ห้องประชุมโชคชัย



คณะรัฐประศาสนศาสตร์
ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
ลําดับที่  ชื่อ - นามสกุล

1324 นางสาว  นารีรัตน์       เกตุโรจน์
1325 นางสาว  นิตยา       นอกพุดซา
1326 นาง  นิภา       ชํานิ
1327 นาย  นุช       อยู่ดี
1328 นางสาว  นูรีฮัน       เจะเลาะ
1329 นางสาว  เนาวรัตน์       ไชยนุต
1330 นาย  บัลลังค์       ทรงเนียมศรี
1331 นาย  บุญชัย       พรมพิทักษ์
1332 นาย  บุญสน       กางนอก
1333 นาย  บุศรินทร์       มะโหฬาร
1334 นาย  ปณิธาน       หาญลือ
1335 นาง  ประภาพร       คํารุณ
1336 นาย  ประเสริฐศักด์ิ       เนื่องจํานงค์
1337 นาย  ปริทัศน์พนธ์       เจริญ
1338 นาย  ปรีชา       บุตรธา
1339 นาย  ปัทมกร       แก้วกลาง
1340 นาย  ปิยะ       อินมาตย์
1341 นาย  เปรม       ปศิริวรรณพงษ์
1342 นาย  ผดุงเกียรติ       ศรีสิทธ์ิ
1343 สิบตํารวจโท  พงศกร       ตันหยง

แถวที่ 27 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 27 / ห้องประชุมโชคชัย

จํานวน  50  คน

แถวที่ 27 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 27 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 27 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 27 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 27 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 27 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ 27 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 27 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 27 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 27 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 27 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 27 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ 27 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 27 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 27 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 27 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 27 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 27 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ / ห้องซ้อมย่อย



คณะรัฐประศาสนศาสตร์
ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
ลําดับที่  ชื่อ - นามสกุล

1344 นาย  พงศธร       เนตรสว่าง
1345 นาย  พชร       เพชรสีสุก
1346 นาย  พณวิลส์       ออเพชร
1347 นาย  พยนต์       รักแจ้ง
1348 นาย  พรชัย       หวังศุภกิจโกศล
1349 นาย  พรรคพล       รักคํามี
1350 นางสาว  พลอยนิสา       พลอยดวงดาว
1351 นาง  พวงพยอม       เพียซ้าย
1352 นาย  พสิษฐ์       ถมปัด
1353 นาย  พัชรพงศ์       ผิวผ่อง
1354 นาย  พิชิต       เกรียงบูรณนันท์
1355 นางสาว  พิตรนรินทร์       ศรีพระราม
1356 นาย  พิทักษ์พงษ์       สมคํา
1357 นาย  พินิจ       พวงดี
1358 นางสาว  พิมน์พิศา       อิสริยานนท์
1359 นางสาว  พิมพ์นารา       บุนนาค
1360 นาย  พิสิษฐ์       สุวรรณน้อย
1361 นาย  เพชร       ธโนปจัยสิทธิกุล
1362 นางสาว  แพรพิไล       กรไกเกียรติสกุล
1363 นาย  ไพรทูล       แสงสพุงษ์
1364 นาย  ฟูอัด       ตาเห
1365 นาย  ภัทรพรหม       ศรีทอง
1366 นาย  ภาคิน       รักษาสุวรรณ
1367 นาย  มงคล       พาพิมล
1368 นาย  มงคล       เหง่าศรี
1369 จ่าเอก  มนตรี       ธุหา
1370 นาย  มนูศักด์ิ       รุ่งแสงจันทร์
1371 นาย  มะซาฟรี       มะเกะ
1372 นาย  มะยูนุฮ์       มะมิน
1373 นางสาว  มันทนา       ช่วยรัตน์

แถวที่ 28 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 28 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ 28 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 28 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 28 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 28 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 28 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ 28 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 28 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 28 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 28 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 28 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 28 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ 28 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 28 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 28 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 28 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 28 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 28 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ 28 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 28 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 28 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 28 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 28 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 28 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ / ห้องซ้อมย่อย
แถวที่ 28 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 28 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 28 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 28 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 28 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ 28
ลําดับที่ 1344 - 1393



คณะรัฐประศาสนศาสตร์
ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
ลําดับที่  ชื่อ - นามสกุล

1374 นางสาว  มาริสา       ปักการะสัง
1375 นาย  มิตรชัย       บุตรศรี
1376 นาย  มูฮัมหมัดกัสดาฟี       นิสาแย
1377 นาย  มูฮําหมัด       มานิ๊
1378 นางสาว  เมนกา       ณัฐกิจชนิภา
1379 นางสาว  เมษา       กลบกระโทก
1380 นาย  ยุทธพงษ์       พุทธสาร
1381 นาย  ยุรวัชร์       พิลาคุณ
1382 นาย  โยธิน       ร่มสบาย
1383 นางสาว  รติมา       สืบราช
1384 นางสาว  รัชนีกรณ์       ชนะพร่อง
1385 นางสาว  รัตติยากร       บัวขาว
1386 นางสาว  รุ่งนภา       สันติมนตรี
1387 นางสาว  รุ่งอรุณ       กรกิ่ง
1388 นาย  เรืองฤทธิ์       เงินดี
1389 นาย  ฤทธ์ิเดช       ขอบังกลาง
1390 นาย  ลักษนัย       แก่นนาคํา
1391 นางสาว  ลียา       ตรีอมฤติวงศ์
1392 นาย  วชิระ       มาประสม
1393 นาย  วทัชภูมิ       ดวงเงิน

แถวที่ 28 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 28 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 28 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 28 / ห้องประชุมโชคชัย

จํานวน  50  คน

แถวที่ 28 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 28 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 28 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 28 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 28 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 28 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ 28 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 28 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 28 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 28 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 28 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 28 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ 28 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 28 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 28 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 28 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ / ห้องซ้อมย่อย



คณะรัฐประศาสนศาสตร์
ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
ลําดับที่  ชื่อ - นามสกุล

1394 นางสาว  วรรณี       แซ่ต๊ัง
1395 นาย  วราดร       อุ่นอาจ
1396 นาย  วศิน       พงษ์ศักด์ิ
1397 นาย  วัชระ       มูลอินทร์
1398 นางสาว  วาสนา       นุพันธ์
1399 นางสาว  วาสิตา       แสนเดช
1400 นาง  วิมล       ฉัตรวงศ์วาน
1401 นางสาว  วิไลพร       เขียววงค์
1402 นางสาว  วิไลพร       ดาศรี
1403 นาย  วุฒิชัย       แก้วประดิษฐ์
1404 นาย  ศรัณยู       นะราศรี
1405 นาย  ศรายุทธ       คุยม่วงพันธ์
1406 นาย  ศักด์ิสกุล       สุดถิ่น
1407 นาย  ศักย์กมล       เสมา
1408 นาย  ศิริพงษ์       พันธ์ศรี
1409 นาย  ศุภชัย       คนชม
1410 นาย  ศุภณัฐ       มีง้ิวราย
1411 นาย  ศุภเสฏษฐ์       สุรวิชัย
1412 นาย  สกนธ์       นันท์ปิติพงศ์
1413 นาย  สงัดชัย       นิรันดร์
1414 นางสาว  สดใส       ศูนย์สําโรง
1415 นาย  สมชาย       ลาภทวีพรทรัพย์
1416 นาย  สมบัติ       ไตรยสุทธ์ิ
1417 นางสาว  สายพิรุณ       ลุนสอน
1418 นาย  สายยนต์       สิมหาบุตร
1419 นาย  สายศักด์ิ       โชฎก
1420 นาย  สาโรจน์       ลายสุวรรณ์
1421 นาย  สิทธิชัย       ย่ิงยง
1422 นาย  สิทธิศักด์ิ       กระแสเทพ
1423 นางสาว  สุจิตรา       ทาสร้าง

แถวที่ 29 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 29 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 29 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ 29 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 29 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 29 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 29 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 29 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 29 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ 29 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 29 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 29 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 29 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 29 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 29 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ 29 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 29 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 29 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 29 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 29 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 29 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ 29 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 29 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 29 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 29 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 29 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 29 / ห้องประชุมโชคชัย

ลําดับที่ 1394 - 1442

แถวที่ / ห้องซ้อมย่อย
แถวที่ 29 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 29 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 29 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ 29



คณะรัฐประศาสนศาสตร์
ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
ลําดับที่  ชื่อ - นามสกุล

1424 นาย  สุทธิพงค์       หวังผล
1425 นาย  สุทิน       เพียรทอง
1426 นาย  สุพล       พูลสวัสด์ิ
1427 ร้อยตํารวจเอก  สุภณ       พยุงพงษ์
1428 นาย  อดุลวิทย์       ครุฑหมื่นไวย
1429 สิบตรี  อธิวัฒน์       กุลชัย
1430 นาย  อนนท์       ยาคํา
1431 นาย  อนพัทย์       เขียววิชัย
1432 นาย  อนุชัย       มากกระโทก
1433 นาย  อนุวุฒิ       เทพคุ้ม
1434 นาย  อภิสิทธ์ิ       แสนงาม
1435 นางสาว  อรนภา       ต่ายคํา
1436 นาง  อรวรรณ       เสนาวงศ์
1437 นางสาว  อริศรา       นิ่มประเสริฐ
1438 นาย  อัครเดช       กออําไพ
1439 นาง  อัฐฉราภรณ์       เลิศด้วยลาภ
1440 นาย  อับดุลเลาะ       ลาเต๊ะ
1441 นาย  อัฟฟาน       มะหลง
1442 นาย  อัมราน       สือแนะ

แถวที่ 29 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 29 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 29 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 29 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 29 / ห้องประชุมโชคชัย

จํานวน  49  คน

แถวที่ 29 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 29 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 29 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 29 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 29 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 29 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ 29 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 29 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 29 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 29 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 29 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 29 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ / ห้องซ้อมย่อย
แถวที่ 29 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 29 / ห้องประชุมโชคชัย



คณะรัฐประศาสนศาสตร์
ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
ลําดับที่  ชื่อ - นามสกุล

1443 นางสาว  อาตียะห์       เตาะสาตู
1444 นาง  อาภัสรา       แสวงศรี
1445 นางสาว  อารียา       ประกอบสุข
1446 นาย  อิทธิพล       พรหมสาขา
1447 นาย  อิบรอเฮม       หะยีดือราแม
1448 นาย  อิสาเหาะ       หะมะ
1449 นาย  เอกพล       ศรีทอง
1450 นาย  ฮาบีบ       หะยีอาแว
1451 นาย  ฮูไซมาน       เตะแต

คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  เกียรตินิยมอันดับ ๑
ลําดับที่  ชื่อ - นามสกุล

1452 นางสาว  ธัญญารัตน์       พิลาทอง
1453 นางสาว  พาตีเมาะ       มะมิง
1454 นางสาว  ฟารีดา       แวนูเซ็ง
1455 นางสาว  สุไรดา       เจ๊ะแว

คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  เกียรตินิยมอันดับ ๒
ลําดับที่  ชื่อ - นามสกุล

1456 นางสาว  ภาณมาศ       คําเฟือง
1457 นางสาว  ศศิวิมล       หวังใจกลาง

คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
ลําดับที่  ชื่อ - นามสกุล

1458 นางสาว  จริยา       ศิรินาม
1459 นางสาว  ณัฐชยา       ธงจันทร์
1460 นางสาว  ณัฐภรณ์       ยุพดี
1461 นางสาว  ทัดดาว       ภูคงคา
1462 นางสาว  ธวัลหทัย       ทองปล้อง
1463 นางสาว  นันทพร       ม่วงแก้ว

แถวที่ 30 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 30 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 30 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 30 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ / ห้องซ้อมย่อย
แถวที่ 30 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 30 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ / ห้องซ้อมย่อย
แถวที่ 30 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 30 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ 30 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ / ห้องซ้อมย่อย
แถวที่ 30 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 30 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 30 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 30 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ 30 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 30 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 30 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 30 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 30 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 30 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ 30
ลําดับที่ 1443 - 1492

แถวที่ / ห้องซ้อมย่อย
แถวที่ 30 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 30 / ห้องประชุมโชคชัย



คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
ลําดับที่  ชื่อ - นามสกุล

1464 นาง  นันทวัน       อศิยานนท์
1465 นางสาว  นุชธิดา       พอขุนทด
1466 นางสาว  ปทุมวดี       ปลั่งกลาง
1467 นางสาว  ประวีณา       กันหาธรรม
1468 นางสาว  รัชนีกุล       ศรีอ่อน
1469 นางสาว  ริญรดา       ชุ่มสีดา
1470 นาย  วรเทพ       กําจร
1471 นางสาว  วารุณี       บอขุนทด
1472 นางสาว  ศันศนีย์       พลขนุทด
1473 นางสาว  สุจิตรา       รักเสมอวงศ์
1474 นางสาว  สุทธิดา       แถมกิ่ง
1475 นาย  สุทธิพงษ์       จันทอุดมสุข
1476 นางสาว  สุภาพร       กังขอนนอก
1477 นาง  สุวนันท์       แก้วชมร
1478 นางสาว  อัจฉราวรรณ       ชันแสง
1479 นาย  ไอมิ       ลีร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  เกียรตินิยมอันดับ ๑
ลําดับที่  ชื่อ - นามสกุล

1480 นางสาว  พัดชา       หุ่นงาม
1481 นาย  วัชรินทร์       จั่นขุนทด

คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  เกียรตินิยมอันดับ ๒
ลําดับที่  ชื่อ - นามสกุล

1482 นางสาว  กิตติมา       สุขเจริญ
1483 นางสาว  ปิยะพร       พิมูลชาติ
1484 นางสาว  พัชรี       คุ้มโนน้อย
1485 นางสาว  มาลา       ผาภูมิกบูร

แถวที่ / ห้องซ้อมย่อย
แถวที่ 30 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 30 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 30 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 30 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ 30 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 30 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 30 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ / ห้องซ้อมย่อย
แถวที่ 30 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 30 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ 30 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 30 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 30 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 30 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 30 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 30 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ 30 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 30 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 30 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 30 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 30 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 30 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ / ห้องซ้อมย่อย
แถวที่ 30 / ห้องประชุมโชคชัย



คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  
ลําดับที่  ชื่อ - นามสกุล

1486 นางสาว  กัลยรัตน์       บุรีวงศ์
1487 นางสาว  กาญจนา       กุมภาพงษ์
1488 นาย  คณณัฏฐ์       ก่ิงคํา
1489 นางสาว  จิราวัลย์       น้อยโนนทอง
1490 นางสาว  เจนจิรา       เถื่อนสันเทียะ
1491 นาย  ชนรรทน์       สุวิชาเชิดชู
1492 นางสาว  ชัญญาชุดา       ตรีรัตน์ แถวที่ 30 / ห้องประชุมโชคชัย

จํานวน  50  คน

แถวที่ 30 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 30 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 30 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 30 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 30 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 30 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ / ห้องซ้อมย่อย



คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  
ลําดับที่  ชื่อ - นามสกุล

1493 นางสาว  ชุดาพร       หวังข้อกลาง
1494 นางสาว  เดือนเพ็ญ       จันทะบัณฑิตย์
1495 นาย  ทรงกรต       ทิมพรมราช
1496 นางสาว  ทรรศมน       ทองจํารูญ
1497 นาย  ธีระพงษ์       ฉิมนอก
1498 นางสาว  นภา       อุบลบุตร์
1499 นางสาว  นฤมล       ประมวล
1500 จ่าสิบโทหญิง  นิลเนตร์       นิลจันทร์
1501 นางสาว  พัชชรนนัทน์       พายุพัดน์
1502 นาย  เพ็ญเพชร       เพ็ญเกตุ
1503 นางสาว  ละออ       วงค์คําจันทร์
1504 นางสาว  วาสนา       จันทร์อ่อน
1505 นาย  วิฑูรย์       เจียกงูเหลือม
1506 นางสาว  สกุณา       ยอดแคล้ว
1507 นางสาว  สนธิญา       เผื่อนกระโทก
1508 นางสาว  สมปอง       ทองทา
1509 นางสาว  สิรรินทร์       สีเสนวรธนาสกุล
1510 นางสาว  อนุชรา       พิมาร
1511 นาย  อนุชา       นวลก่ิง
1512 นางสาว  อรวรรณ       รอนศึก
1513 นางสาว  เกวลิน       ทศภักดี
1514 นางสาว  จุฬาลักษณ์       คลั่งฝา
1515 นางสาว  นงลักษณ์       อินสว่าง
1516 นางสาว  ปริยาพร       เข็มสันเทียะ
1517 นางสาว  มาริษา       ปัดถาดี
1518 นางสาว  สุรีรัตน์       ตากงูเหลือม
1519 นางสาว  อินทหวา       หอเอี่ยม

แถวที่ 31 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 31 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 31 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ 31 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 31 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 31 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 31 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 31 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 31 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ 31 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 31 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 31 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 31 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 31 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 31 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ 31 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 31 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 31 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 31 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 31 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 31 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ 31 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 31 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 31 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 31 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 31 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 31 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ 31
ลําดับที่ 1493 - 1542

แถวที่ / ห้องซ้อมย่อย



คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย  เกียรตินิยมอันดับ ๒
ลําดับที่  ชื่อ - นามสกุล

1520 นาย  ศิขริน       ด่านยางหวาย
คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย  
ลําดับที่  ชื่อ - นามสกุล

1521 นางสาว  จิราภรณ์       ซุยกระโทก
1522 นาย  ชัยมงคล       เชื้อหมอดู
1523 นาย  ชาญณรงค์       บุญนาที
1524 นาย  ชาติชาย       เทียนทอง
1525 นาย  ณรงค์ฤทธ์ิ       กล้าหาญ
1526 นาย  ณัฐวุฒิ       แสนภักดี
1527 นาย  ธนพล       หมื่นกูด
1528 นาย  นราวิชญ์       ซิวประโคน
1529 นาย  วัชระพงษ์       เสียดกระโทก
1530 นาย  วิริยะการณ์       พักวงษ์
1531 นาย  วุฒิภัทร       ศรีชัยภูมิ
1532 นาย  เศรษฐวัฒน์       วงศ์วีระพันธ์ุ
1533 นาย  สาริน       จันทาสูงเนิน
1534 นาย  สุรศักด์ิ       เขมะรัง
1535 นาย  อภิวัฒน์       วงษ์มี

คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  เกียรตินิยมอันดับ ๑
ลําดับที่  ชื่อ - นามสกุล

1536 นางสาว  ธิติยา       ทองดี
1537 นางสาว  นิภาพร       บุญผูก
1538 นางสาว  พิมจันทร์นภา       แก้วคํา
1539 นางสาว  สิริมา       จันทร์ละออ

คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  เกียรตินิยมอันดับ ๒
ลําดับที่  ชื่อ - นามสกุล

1540 นางสาว  รุ่งนภา       มะโรงมืด
1541 นางสาว  สุพรรษา       พรมสะแกแสง
1542 นางสาว  สุมิตตรา       ดาดี

แถวที่ 31 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 31 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ / ห้องซ้อมย่อย
แถวที่ 31 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 31 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 31 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ 31 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 31 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 31 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ / ห้องซ้อมย่อย
แถวที่ 31 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 31 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ 31 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 31 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 31 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 31 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 31 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 31 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ 31 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 31 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 31 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 31 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 31 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 31 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ / ห้องซ้อมย่อย
แถวที่ 31 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ / ห้องซ้อมย่อย



คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
ลําดับที่  ชื่อ - นามสกุล

1543 นางสาว  กรรณิการ์       วัยวุฒิ
1544 สิบเอก  กิตติ       กันทะไชย
1545 นาย  กิตติพงศ์       พิทักษ์สกุลถาวร
1546 นางสาว  เกวลิน       นามฤทธ์ิ
1547 นาย  ขจรฤทธิ์       ต้ังกิจไชยตระกูล
1548 นางสาว  คณัชนันทร์พร       พุทละ
1549 นางสาว  จริญญา       ดุจจานุทัศน์
1550 นาย  จิตรกร       สุวรรณ
1551 นาย  เจนณรงค์       จันทร์สมุทร
1552 นางสาว  ฉันทพัฒน์       ดีเจริญ
1553 นางสาว  ชฎาทิพย์       ย่ังยืน
1554 นางสาว  ช่อผกา       น้อมกระโทก
1555 นางสาว  ช่อลดา       เชิดชู
1556 นาย  ชัยวัฒน์       วีริยาธนาศิริ
1557 นาย  ชายแดน       สํานวนกลาง
1558 นาย  ชิดชัย       จันทร์ฤทธ์ิ
1559 นางสาว  ฐิติมา       บุตรกระโทก
1560 นางสาว  ฐิติมา       ภูมิคํา
1561 นาย  ณัฏฐศรัณยุ์       ยินดี
1562 นางสาว  ณัฐดาวดี       ยมโคตร
1563 นาย  ณัฐวุฒิ       ชิงตะขบ
1564 นางสาว  ณันฐชา       ธรรมนิยาย
1565 นางสาว  ณิชา       ศรีวัง
1566 นางสาว  ดรุณี       อาจผักปัง
1567 นาง  ดวงพร       สิทธิสงวนพันธ์
1568 นาย  ทรงศักด์ิ       กอไธสง
1569 นาย  ทศวรรษ       ศรีภา
1570 นาย  ธนพล       จันทะโชโต
1571 นาย  ธนภัทร       ศิลาน้ําพุ
1572 นางสาว  ธนัญญ์ณภัสร       ดอกพะยอม

แถวที่ 32 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 32 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 32 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 32 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ 32 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 32 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 32 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 32 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 32 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 32 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ 32 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 32 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 32 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 32 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 32 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 32 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ 32 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 32 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 32 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 32 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 32 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 32 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ 32 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 32 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 32 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 32 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 32 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 32 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ 32
ลําดับที่ 1543 - 1592

แถวที่ / ห้องซ้อมย่อย
แถวที่ 32 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 32 / ห้องประชุมโชคชัย



คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
ลําดับที่  ชื่อ - นามสกุล

1573 นางสาว  ธนาภรณ์       แตะกระโทก
1574 นาย  ธนาวุฒิ       เป้าชัง
1575 นางสาว  ธัญญารัตน์       เผยโคกสูง
1576 นาย  นพรัตน์       งามดี
1577 นางสาว  นันทิศา       ช่างโชติช่วง
1578 นางสาว  นาฏริกา       ครสวัสด์ิ
1579 นางสาว  นิตยา       วงศ์ภูดร
1580 นางสาว  นิศารัตน์       สวนแก้ว
1581 นางสาว  นุชจรี       โสมรักษ์
1582 นางสาว  นุชรี       ตรวจนอก
1583 นาย  เนติศาสตร์       ไชยบุตร
1584 นาง  เบญจรัตน์       ศิริชู
1585 นาย  ปฏิพัทธ์       คงกระโทก
1586 นางสาว  ปฏิมา       วนาไส
1587 นาย  ประสงค์       ประกอบ
1588 นางสาว  ปริญญ์ดา       อ่อนวงษ์
1589 นางสาว  ปรียา       ทวิลา
1590 นาย  ปองภพ       วงษ์มหิง
1591 นางสาว  ปาริฉัตร       สยุมพร
1592 นางสาว  ปิยะนารถ       ชัชณิณ แถวที่ 32 / ห้องประชุมโชคชัย

จํานวน  50  คน

แถวที่ 32 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 32 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 32 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 32 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 32 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 32 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ 32 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 32 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 32 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 32 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 32 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 32 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ 32 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 32 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 32 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 32 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 32 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 32 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ / ห้องซ้อมย่อย
แถวที่ 32 / ห้องประชุมโชคชัย



คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
ลําดับที่  ชื่อ - นามสกุล

1593 นาย  พงศธร       อินทรพรหม
1594 นาย  พรชัย       วงษา
1595 นางสาว  พรฑิตา       วิเศษทรัพย์
1596 นาง  พรทิพย์       ไชยพะยวน
1597 นาย  พรพล       อ้นเขียว
1598 นางสาว  พรรณิภา       สามาทอง
1599 นางสาว  พัทธมน       จิตตสุโภ
1600 นางสาว  พิชญา       ดวงกระโทก
1601 นาย  พิเชษฐ์       ฉัตรกระโทก
1602 นาย  พีระพงศ์       เกื้อศิริกุล
1603 นางสาว  เพ็ญศรี       วงศ์สุวรรณ
1604 นาย  ภานุพงศ์       ชาแสน
1605 นาย  ภูเบศน์       ชาวดอน
1606 นางสาว  ภูรีกูณฐ์       ฉัตรปฏิมา
1607 นางสาว  มิ่งขวัญ       อบกลาง
1608 นาย  เมธาวี       สมพงษ์
1609 นาย  รังสรรค์       อินทร์ดี
1610 นาย  รัฐพล       ทานุมา
1611 นางสาว  รุ้งทิพย์       แก้วแพง
1612 นางสาว  เรืองศิริ       คลุ้มกระโทก
1613 นางสาว  ฤดีพิมล       โพธิดงแคน
1614 นาง  ลัดดา       เกยจอหอ
1615 นางสาว  วรรณนิศา       คําภูเงิน
1616 นางสาว  วรรณวิสา       วอสูงเนิน
1617 นางสาว  วรัญญา       วรสารศิริ
1618 นาย  วันเฉลิม       พรมสุวรรณ
1619 นางสาว  วารุณี       จันทร์ภักดี
1620 นาย  วิทวัส       เปรมปรี
1621 นางสาว  วิภาพร       สุขแสวง
1622 นาย  วีระยุทธ์       คําเขียว แถวที่ 33 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ 33 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 33 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 33 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 33 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 33 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ 33 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 33 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 33 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 33 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 33 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 33 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ 33 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 33 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 33 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 33 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 33 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 33 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ 33 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 33 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 33 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 33 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 33 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 33 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ 33 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 33 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 33 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 33 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 33 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 33 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ 33
ลําดับที่ 1593 - 1641

แถวที่ / ห้องซ้อมย่อย



คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
ลําดับที่  ชื่อ - นามสกุล

1623 นางสาว  ศนิสา       ครึบกระโทก
1624 นางสาว  ศยามล       นาคนุช
1625 นาย  ศราวุธ       พักสัน
1626 นางสาว  ศิรามณี       เอกวรธงชัย
1627 นาย  ศุภกิจ       ศรีชินเลิศ
1628 นาย  ศุภชัย       ชัยสนาม
1629 นาย  สนทยา       ช่างการ
1630 นาย  สมพร       หูตินุ
1631 นาย  สมาน       บุญเล็ก
1632 นาย  สัตยา       ผาสุข
1633 นาย  สาคร       วงค์ศรี
1634 นางสาว  สาวิตรี       วิเศษแก้ว
1635 นางสาว  สาวิตรี       เหวขุนทด
1636 นางสาว  สาวิภา       เบ็นขุนทด
1637 นางสาว  สิเรียม       ชาพรมมา
1638 นางสาว  สุคนธ์ทิพย์       เพ็งคําป้ัง
1639 นางสาว  สุฐิตรา       คิดถูก
1640 นางสาว  สุดาทิพย์       พิทักษ์สกุลถาวร
1641 นาง  สุดาวดี       เกตุพิจิตร

แถวที่ 33 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 33 / ห้องประชุมโชคชัย

จํานวน  49  คน

แถวที่ 33 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 33 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 33 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 33 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 33 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 33 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ 33 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 33 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 33 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 33 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 33 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 33 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ 33 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 33 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 33 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 33 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 33 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ / ห้องซ้อมย่อย



คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
ลําดับที่  ชื่อ - นามสกุล

1642 นาย  สุธินันท์       แสงพรม
1643 นางสาว  สุนัญญา       ลิ้มสัน
1644 นางสาว  สุนิสา       บุญล้น
1645 นางสาว  สุพัตรา       พรมสี
1646 นาย  สุราษฎร์       สิ้นเคราะห์
1647 นางสาว  สุริยานา       ยามาลีมอง
1648 นางสาว  สุวภัทร       ดวงแสงพุฒ
1649 นางสาว  อนุสรา       ศรีวรรณา
1650 นาย  อภิชาติ       พรมหนู
1651 นางสาว  อภิญญา       สินธุวา
1652 นางสาว  อรชร       เหลาผา
1653 นาย  อรุณศักด์ิ       ศรีเงิน
1654 นางสาว  อวัสดา       ทองศรีนุ่น
1655 นางสาว  อังคณา       ศรีชุม
1656 นางสาว  อัญชลี       ดีสุข
1657 นางสาว  อามีเนาะ       แลเย๊าะ
1658 นางสาว  อิบตีซาม       ดีเย๊าะ

คณะเทคนิคการแพทย์
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์  เกียรตินิยมอันดับ ๑
ลําดับที่  ชื่อ - นามสกุล

1659 นางสาว  พรภวิษย์       สุขะปรีดาทรัพย์
คณะเทคนิคการแพทย์
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคนิคการแพทย์  
ลําดับที่  ชื่อ - นามสกุล

1660 นางสาว  กนกพร       บุญพูน
1661 นางสาว  กมลพรรณ       สุดเขียว
1662 นางสาว  เกตน์นิภา       งามเลิศ
1663 นางสาว  ชรินทร์ทิพย์       วงศ์เสาแก้ว
1664 นางสาว  ชลธิชา       ภูมี
1665 นางสาว  หนึ่งฤทัย       แสงจันทร์

แถวที่ 34 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 34 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 34 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ / ห้องซ้อมย่อย
แถวที่ 34 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ / ห้องซ้อมย่อย
แถวที่ 34 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 34 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 34 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ 34 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 34 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 34 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 34 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 34 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 34 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ 34 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 34 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 34 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 34 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 34 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 34 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ / ห้องซ้อมย่อย
แถวที่ 34 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 34 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 34 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 34 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 34 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ 34
ลําดับที่ 1642 - 1691



คณะการแพทย์แผนจีน
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน  
ลําดับที่  ชื่อ - นามสกุล

1666 นางสาว  จตุพร       ทองแกม
คณะการแพทย์แผนจีน
ปริญญาการแพทย์แผนจีนบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับ ๑
ลําดับที่  ชื่อ - นามสกุล

1667 นางสาว  ปฏิมาภรณ์       หริ่งสําโรง
คณะการแพทย์แผนจีน
ปริญญาการแพทย์แผนจีนบัณฑิต
ลําดับที่  ชื่อ - นามสกุล

1668 นางสาว  จตุพร       ญาณสิทธ์ิ
1669 นางสาว  ชณิกานต์       สังฆะธาตุ
1670 นางสาว  ชมพูนุท       เดชเดชา
1671 นางสาว  ชิณณิฌา       ภูมิเจริญวัฒนา
1672 นางสาว  นภัสศิริ       นากร
1673 นางสาว  นันฤดี       เสาเวียง
1674 นางสาว  บุษกร       พงษะพัง
1675 นางสาว  ปิยะภรณ์       บุญอยู่
1676 นางสาว  พัฒธาวินท์       คงทอง
1677 นางสาว  วัชฎาพร       ไชยท้าว
1678 นางสาว  อาภาภรณ์       เนื่องมัจฉา

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย ์ เกียรตินิยมอันดับ ๑
ลําดับที่  ชื่อ - นามสกุล

1679 นาย  เกียรติศักด์ิ       แสนธิ
1680 นาย  เนติพงษ์       เวฬุวนารักษ์

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์  เกียรตินิยมอันดับ ๒
ลําดับที่  ชื่อ - นามสกุล

1681 นาย  กฤษณะ       มาชัยภูมิ
1682 นางสาว  วรรณภา       ช่ืนตา

แถวที่ 34 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 34 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ 34 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 34 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ / ห้องซ้อมย่อย
แถวที่ 34 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 34 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ / ห้องซ้อมย่อย

แถวที่ 34 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 34 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 34 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 34 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 34 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 34 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ / ห้องซ้อมย่อย
แถวที่ 34 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ / ห้องซ้อมย่อย
แถวที่ 34 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 34 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 34 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ / ห้องซ้อมย่อย
แถวที่ 34 / ห้องประชุมโชคชัย



คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์  
ลําดับที่  ชื่อ - นามสกุล

1683 นางสาว  กัญญารัตน์       ภูกาธร
1684 นางสาว  เขมจิรา       กัญญะลา
1685 นางสาว  จริยา       เสาเวียง
1686 นางสาว  จุฑามาศ       บุญคํา
1687 นางสาว  ณัฐพร       สังข์สูงเนิน
1688 นางสาว  ธิษณามดี       ฉ่ําโสฬส
1689 นางสาว  นุชรี       ภูมิภักด์ิ
1690 นางสาว  นุสบา       นามวงศ์
1691 นางสาว  นูรฮูดา       สุวรรณนุรักษ์

จํานวน  50  คน

แถวที่ 34 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 34 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 34 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 34 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 34 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 34 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ / ห้องซ้อมย่อย
แถวที่ 34 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 34 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 34 / ห้องประชุมโชคชัย



คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์  
ลําดับที่  ชื่อ - นามสกุล

1692 นางสาว  บวรลักษณ์       วิบูลย์ศิลป์
1693 นางสาว  บานเย็น       ล้านภูเขียว
1694 นางสาว  ปพิชญาภรณ์       แสงเผ่น
1695 นางสาว  ปรารถนา       กระฐิน
1696 นางสาว  ผกามาส       หงษ์ชาติ
1697 นางสาว  พนมรัตน์       คงสมพงษ์
1698 นางสาว  พิมพ์วิภา       โตชัยภูมิ
1699 นางสาว  ภัทราวดี       กันทาแก้ว
1700 นาย  มะรีตัน       คมาลี
1701 นางสาว  รัฐฐิกา       หนองเหล็ก
1702 นางสาว  วรรณการณ์       รัทธะรินทร์
1703 นางสาว  วรรณรัตน์       พุ่มเจริญ
1704 นางสาว  วิภาวัลย์       บัวศรียอด
1705 นาย  ศรันรัตน์       แผลงงาม
1706 นางสาว  ศุภกานต์       สุขแสวง
1707 นางสาว  สกุณตลา       เพ็งแจ่ม
1708 นางสาว  สุกัญญา       เติบสูงเนิน
1709 นางสาว  สุชานาถ       ราชครุฑ
1710 นางสาว  สุพรรษา       ใจฉ่ํา
1711 นางสาว  เสาวณีย์       บุญยกาญจน์
1712 นางสาว  เสาวลักษณ์       บุดดาหลู่
1713 นางสาว  อุบลรัตน์       ภูติยา
1714 นางสาว  อุไรรัตน์       มีคําทอง

คณะสหเวชศาสตร์
ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
ลําดับที่  ชื่อ - นามสกุล

1715 นางสาว  ฐิติรัตน์       ชลชลา
1716 นางสาว  อรอนงค์       ชมภูพ้ืน แถวที่ 35 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ 35 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 35 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 35 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 35 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ / ห้องซ้อมย่อย
แถวที่ 35 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ 35 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 35 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 35 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 35 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 35 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 35 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ 35 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 35 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 35 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 35 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 35 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 35 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ 35 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 35 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 35 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 35 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 35 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 35 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ 35
ลําดับที่ 1692 - 1741

แถวที่ / ห้องซ้อมย่อย
แถวที่ 35 / ห้องประชุมโชคชัย



คณะสหเวชศาสตร์
ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  เกียรตินิยมอันดับ ๑
ลําดับที่  ชื่อ - นามสกุล

1717 นาย  ธวัชชัย       หอมอยู่
คณะสหเวชศาสตร์
ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  เกียรตินิยมอันดับ ๒
ลําดับที่  ชื่อ - นามสกุล

1718 นางสาว  ปรีชญา       รุ่งเป้า
1719 นางสาว  รัตนา       เรืองทอง

คณะสหเวชศาสตร์
ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  
ลาํดับที่  ชื่อ - นามสกุล

1720 นางสาว  กมลวรรณ       เหมกระโทก
1721 สิบโทหญิง  จารุวรรณ       วรวงค์
1722 นางสาว  จุฑารัตน์       ภู่สวัสด์ิ
1723 นางสาว  นันทวรรณ       ถวิล
1724 นางสาว  ปวริศา       แก้วเคียง
1725 นางสาว  พานะมาศ       คําสุข
1726 นางสาว  ยวิษฐา       เหง้าโอสา
1727 นาง  รุ่งนภา       ถาวรกาย
1728 นาย  อดิศักด์ิ       ยันตะคุ

คณะสหเวชศาสตร์
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย  
ลําดับที่  ชื่อ - นามสกุล

1729 นาย  วันชัย       พรมเพ็ญ
1730 นางสาว  สุวิมล       จั้นเขว้า
1731 นาย  อัษดาช์       มหายาโน

คณะสหเวชศาสตร์
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  เกียรตินิยมอันดับ ๑
ลําดับที่  ชื่อ - นามสกุล

1732 นางสาว  รุสนี       มะเด็ง

แถวที่ 35 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 35 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ / ห้องซ้อมย่อย
แถวที่ 35 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ 35 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 35 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 35 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 35 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ / ห้องซ้อมย่อย
แถวที่ 35 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ / ห้องซ้อมย่อย
แถวที่ 35 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 35 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 35 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 35 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 35 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ / ห้องซ้อมย่อย
แถวที่ 35 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ / ห้องซ้อมย่อย
แถวที่ 35 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 35 / ห้องประชุมโชคชัย



คณะสหเวชศาสตร์
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  เกียรตินิยมอันดับ ๒
ลําดับที่  ชื่อ - นามสกุล

1733 นางสาว  ณัฐณิสา       ไกยสุข
1734 นางสาว  ภาวรินทร์       ผูกฟัก
1735 นาย  วิชยุตม์       ศุภพงศ์พิเชฐ
1736 นางสาว  สุธิดา       อุปมัย
1737 นาย  อานนท์       ไชยขาน

คณะสหเวชศาสตร์
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
ลําดับที่  ชื่อ - นามสกุล

1738 นาย  กิตติพงศ์       หอมจันทร์
1739 นางสาว  กุลสตรี       สุขีนัง
1740 นาย  ชัยสิทธ์ิ       ชิดหนองคู
1741 นางสาว  ธัญญารัตน์       บุดดา

แถวที่ 35 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 35 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 35 / ห้องประชุมโชคชัย

จํานวน  50  คน

แถวที่ 35 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 35 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 35 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 35 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ / ห้องซ้อมย่อย
แถวที่ 35 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ / ห้องซ้อมย่อย
แถวที่ 35 / ห้องประชุมโชคชัย



คณะสหเวชศาสตร์
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
ลําดับที่  ชื่อ - นามสกุล

1742 นาย  นัฐพงศ์       อุ่นสิม
1743 นางสาว  นิสากร       ภิญโญศรี
1744 นาง  ปฏิญญา       เจตนา
1745 นางสาว  ประภาพร       พิพุฒ
1746 นางสาว  ลมจันทร์       พรมนิน
1747 นางสาว  ศิริรัตน์       ทองลอย
1748 นางสาว  สุทธิดา       วงค์สุธา

คณะสหเวชศาสตร์
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์  เกียรตินิยมอันดบั ๑
ลําดับที่  ชื่อ - นามสกุล

1749 นางสาว  นุจรินทร์       ผุยพรม
1750 นางสาว  พัชรา       ศูนย์วงค์

คณะสหเวชศาสตร์
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์  เกียรตินิยมอันดับ ๒
ลําดับที่  ชื่อ - นามสกุล

1751 นางสาว  กิตติยาภรณ์       ภิรมจิตต์
1752 นางสาว  รัชนีกร       ภูสีน้ํา
1753 นางสาว  โสรญา       ชัยรัตน์

คณะสหเวชศาสตร์
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์  
ลําดับที่  ชื่อ - นามสกุล

1754 นางสาว  กัญญารัตน์       นุขุนทด
1755 นางสาว  ชลรัตดา       สมศรี
1756 นางสาว  ณัฐฐิญา       พิมราช
1757 นางสาว  ธัญญาเรศ       แซ่ลี
1758 นางสาว  ธัณย์นภัทร       วิศวหิรัญสกุล
1759 นางสาว  นุรฮายาตี       วามะ
1760 นาย  ปฏิวัติ       ราษี
1761 นางสาว  ประกายกานต์       กอผา
1762 นางสาว  พัฒนวดี       มีสอน

แถวที่ 36 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 36 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 36 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ 36 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 36 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 36 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 36 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 36 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ / ห้องซ้อมย่อย
แถวที่ 36 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 36 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 36 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ / ห้องซ้อมย่อย
แถวที่ 36 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ 36 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 36 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 36 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ / ห้องซ้อมย่อย
แถวที่ 36 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 36 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ / ห้องซ้อมย่อย
แถวที่ 36 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 36 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 36 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 36 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ 36
ลําดับที่ 1742 - 1791



คณะสหเวชศาสตร์
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์  
ลําดับที่  ชื่อ - นามสกุล

1763 นางสาว  พัณณิตา       มณีปกรณ์
1764 นางสาว  ฟาอีซะห์       อาเย๊าะแซ
1765 นางสาว  มัสลีนา       เซ็งยี
1766 นางสาว  มุขสุดา       แหล่งหล้า
1767 นางสาว  รัตนาภรณ์       นครศรี
1768 นางสาว  ลลิดา       ป่ินใจ
1769 นางสาว  วรรณิดา       ปะวะเค
1770 นาย  วีรพันธ์ุ       ไชยถา
1771 นางสาว  ศิริวรรณ       ศรีอ้วน
1772 นางสาว  สาวิตรี       ชัยบุรัมย์
1773 นางสาว  สุพัตรา       พูนขุนทด
1774 นางสาว  สุภาวรรณ์       อานสันเทียะ
1775 นางสาว  สุภาวิณี       บุญปลอด
1776 นางสาว  แสงทิพย์       เงินโพรง
1777 นางสาว  อรยา       ดอกคํา
1778 นางสาว  อรฤทัย       กุลบุตร
1779 นาย  อับดุลฮาฟิส       หนิหลง

คณะสหเวชศาสตร์
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน  
ลําดับที่  ชื่อ - นามสกุล

1780 นางสาว  กัญญารัตน ์      วุฒิสาร
1781 นางสาว  ชญญ์นันต์       สังวรนุสรณ์
1782 นางสาว  รัตติญาภรณ์       พงศ์ศิริวัฒนกุล
1783 นางสาว  รุ่งนภา       คําภา
1784 นางสาว  ศิริพร       แก้วกอเกต

แถวที่ 36 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 36 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ 36 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 36 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ / ห้องซ้อมย่อย
แถวที่ 36 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 36 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 36 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ 36 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 36 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 36 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 36 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 36 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 36 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ 36 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 36 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 36 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 36 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 36 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 36 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ 36 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 36 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 36 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ / ห้องซ้อมย่อย



คณะสหเวชศาสตร์
ปริญญาการแพทย์แผนจีนบัณฑิต
ลําดับที่  ชื่อ - นามสกุล

1785 นางสาว  กัลยาณี       ศรีสุข
1786 นางสาว  จิราวรรณ       น้ําคํา
1787 นางสาว  จุรีพร       ทาขุลี
1788 นางสาว  ชรันต์ยุตา       พิมสุโพธ์ิ
1789 นางสาว  ฐิติมา       เหง้าบัว
1790 นางสาว  ทัศวรรณ       กรมถิน
1791 นางสาว  ธนาภรณ์       สิงห์กล้า

แถวที่ 36 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 36 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 36 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 36 / ห้องประชุมโชคชัย

จํานวน  50  คน

แถวที่ / ห้องซ้อมย่อย
แถวที่ 36 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 36 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 36 / ห้องประชุมโชคชัย



คณะสหเวชศาสตร์
ปริญญาการแพทย์แผนจีนบัณฑิต
ลําดับที่  ชื่อ - นามสกุล

1792 นางสาว  นิสา       นางแพง
1793 นางสาว  ประภารัตน์       จ่าพุลี
1794 นาย  รัฐพงศ์       คําอาจ
1795 นางสาว  ศรินยา       เกตุชาติ
1796 นางสาว  ศศินิภา       ศักดิวงศ์
1797 นาย  สุนิจ       วงศ์ภูมี
1798 นางสาว  อัจฉริยา       คงสี

คณะสหเวชศาสตร์
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์  เกียรตินิยมอันดบั ๑
ลําดับที่  ชื่อ - นามสกุล

1799 นางสาว  จิตราวดี       เวชกามา
1800 นางสาว  ตยาคี       พลล้ํา
1801 นางสาว  ธิดารัตน์       บุตตะ
1802 นางสาว  วัชราภรณ์       บุดดา
1803 นางสาว  เหมมาภรณ์       สุขติเวชพงศ์
1804 นางสาว  อารีรัตน์       แก้วแกมทอง

คณะสหเวชศาสตร์
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์  เกียรตินิยมอันดับ ๒
ลําดับที่  ชื่อ - นามสกุล

1805 นางสาว  ซานเจีย       เลี้ยงสกุล
1806 นาย  ณรงค์พล       จันทร์หอม
1807 นาย  วันซุลกิฟลี       หะยีตาเหร์

คณะสหเวชศาสตร์
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์  
ลําดับที่  ชื่อ - นามสกุล

1808 นางสาว  กาญจนา       สีวันทา
1809 นางสาว  จรรยารัตน์       เขียวหอม
1810 นางสาว  จักรีรัตน์       มณีโรจน์
1811 นางสาว  จุฑาวดี       ฤทธิสอน
1812 นางสาว  เจนจิรา       สุริยะวงศ์

แถวที่ 37 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 37 / ห้องประชุมโชคชยั
แถวที่ 37 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ 37 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 37 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 37 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ / ห้องซ้อมย่อย
แถวที่ 37 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 37 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ 37 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 37 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 37 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 37 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 37 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ / ห้องซ้อมย่อย

แถวที่ 37 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 37 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 37 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 37 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ / ห้องซ้อมย่อย
แถวที่ 37 / ห้องประชุมโชคชัย

ลําดับที่ 1792 - 1830

แถวที่ / ห้องซ้อมย่อย
แถวที่ 37 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 37 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 37 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ 37



คณะสหเวชศาสตร์
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์  
ลําดับที่  ชื่อ - นามสกุล

1813 นางสาว  ณัฐนรี       ไชยหาร
1814 นาย  ทัชชานนท์       โกฎค้างพลู
1815 นางสาว  ปิยากร       แก้วลิขิตสัจกุล
1816 นางสาว  พรรทิพา       สุขมอญ
1817 ว่าที่ร้อยตรีหญิง  พัชริตา       คําเขียว
1818 นางสาว  พิจิตรา       แสงสุวรรณ
1819 นางสาว  มินตรา       อานนท์
1820 นางสาว  รสจรินทร์       แซ่โซ
1821 ว่าที่ร้อยตรีหญิง  สิริยากร       แสนแก้ว
1822 นางสาว  สุชานาถ       ทัดประดิษฐ
1823 นาย  สุพจน์       ทับทิมใหญ่
1824 นางสาว  อนงค์       ภูมิภักด์ิ
1825 นางสาว  อนุสรา       อันพิมพ์
1826 นาย  อภินันท์       นามเกียรติ
1827 นางสาว  อามีเน๊าะ       ยาลอ
1828 นางสาว  ไอรินทร์ลดา       จําปาทิพย์

คณะสหเวชศาสตร์
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม  เกียรตินิยมอันดับ ๒
ลําดับที่  ชื่อ - นามสกุล

1829 นางสาว  ศิรประภา       อินนั่งแท่น
คณะสหเวชศาสตร์
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม  
ลําดับที่  ชื่อ - นามสกุล

1830 นางสาว  ชนกสุดา       คดดี

แถวที่ 37 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 37 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 37 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ / ห้องซ้อมย่อย

แถวที่ 37 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ / ห้องซ้อมย่อย
แถวที่ 37 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ / ห้องซ้อมย่อย
แถวที่ 37 / ห้องประชุมโชคชัย

จํานวน  39  คน

แถวที่ 37 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 37 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 37 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 37 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 37 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 37 / ห้องประชุมโชคชัย

แถวที่ 37 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 37 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 37 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 37 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 37 / ห้องประชุมโชคชัย
แถวที่ 37 / ห้องประชุมโชคชัย



คณะรัฐประศาสนศาสตร์
ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
ลําดับที่  ชื่อ - นามสกุล

พระครู  ยติธรรมานุยุต       (สมทรง เดชจินดา)
พระ  วรวิช       โชคมหาโหร

คณะศึกษาศาสตร์
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
ลําดับที่  ชื่อ - นามสกุล

พระ  ทินกร       มูลน้อย
พระครู  ปฏิภาณวิสุทธิคุณ       สมอ่อน
พระครู  สุจิตชัยธํารง       บัววิชัย
พระ  อภิสิทธ์ิ       เกษสว่าง

คณะรัฐประศาสนศาสตร์
ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
ลําดับที่  ชื่อ - นามสกุล

สามเณร  สมเพชร       ปานิพนธ์
พระครูปลัด  สิทธิวัฒน์       (คมน์กฤตย์ สุนทรสุวรรณ)
พระ  เสมียน (แต้มทอง)       ฐิตสาโร

คณะศึกษาศาสตร์  (นั่งรถวิลแชร์)
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
ลําดับที่  ชื่อ - นามสกุล

 นางสาว  จิณณ์กมล       ภูมิพิพัฒน์เดชา        

หมายเหตุ

หมายเหตุ

หมายเหตุ

หมายเหตุ


