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1 579323734 พระ   เจษฎา  ศิวบุรินทมิต การบริหารการจัดการภาครัฐ

2 56001123207 พระ   ทศพร  วุฒฑญาโณ  

3 5693233720 พระ   ธนาการ  สบหนอง การบริหารการจัดการภาครัฐ

4 57131123137 พระ   ภูริ  ศรีมาศ เทคโนโลยียานยนต
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พระ (ไมตองเขาแถว)



ระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการบริหารการศึกษา

6   ชนกนันท  มูลพงศ
7   รัชนี  ศิริสุภา

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
8   กชมล  เพ็งจันทร
9   กฎสกร  ผลสันเพียะ
10   กมลนิต  ปญเศษ
11   กฤตยา  วิสิลา
12   กฤษณ  ปติธีรโชติ
13   กฤษณะ  เกตุสุริยงค
14   กฤษดา  รักทรง
15   กองเกียรติ  นนทะ
16   กัลยา  ศรีชู
17 วาที่รอยตรี   กาน  แตงทอง
18   กําหงษ  ขันทอง
19   กิตติพร  พลหาญ
20   เกสรา  ธนาเมธากรณ
21   คณารักษ  กาเผือกงาม
22   คนึงนิตย  คีรีมา
23   คัทลียา  นิลศิริ
24   คํากอง  พลเยี่ยม
25   จตุพร  เกิดสดับ
26   จริยา  มีเจริญ
27   จริยา  อมตปรีชา
28   จรูญ  มาลาคํา
29   จักรี  เตยเลี้ยง
30   จันทพร  ทองอราม
31   จันทรเพ็ญ  มีสิทธิ์
32   จันทรเพ็ญ  แหวนหลอ
33   จารุนันท  เอี่ยมสุวรรณ
34   จิดาภา  จันทรานนท
35   จิตตินันทน  แซยี่
36   จิตราวดี  สุขสม
37   จิราพร  อุนเมือง
38   จิราภรณ  นัคราจารย
39   จุฑามาศ  สายทอง
40   จุฑามาส  พวงศิลป
41   จุติณัฏฐ  ขนอนเวช
42   เจษฎา  บุญทองเถิง
43   ฉัตรฤทัย  วรเดช

แถ
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44   เฉลิมลาภ  สันธนภัทรพงศ
45   เฉลิมศรี  มะสังข
46   ชงคา  เมืองจันทร
47   ชฎาทิพย  พวงงาม
48   ชนัสถนันท  เหลืองทอง
49   ชไมพร  บุญประวัติ
50   ชลธิชา  นันทบุตร
51   ชวนพิศ  นนทอาสา
52   ชัญญาภัค  เหยี่ยวสวัสดิ์
53   ชาญณรงค  แสงพันตา
54   ชาตรี  เพชรกูล
55   ชายันตี  หนูเกื้อ
56   ญาณิน  ปะติตัง
57   ฐิตารีย  อ่ําจับ
58   ฐิติรัตน  เพียรเสร็จ
59   ณฐา  ชิณบุตร
60   ณรงค  ดาศรี
61   ณัชมน  กามูณี
62   ณัฐธิดา  ภูมลา
63   ณัฐปภัสธ  พูลทรัพย
64   ณัฐพร  กองคูณ
65   ณัฐสิทธิ์  ธุระสุข
66   ณิชชยา  พันธขอ
67   ณิชาสวัสดิ์  พงษสมศักดิ์
68   ดวงจันทร  วิเศษวิสัย
69   ทรงวุฒิ  ชูสุวรรณ
70   ทรงสุดา  คําดี
71   ทับทิม  มาลาคํา
72   ทัศนี  ใจบุญ
73   ทิพวรรณ  ทองขาว
74   ธัญญา  ละมุลครบุรี
75   ธัญนันท  ศรีรักษา
76   ธัญพร  เกาะศิริ
77   ธารา  เที่ยงเจริญ
78   ธิดารัตน  กองไพรวัลย
79 สิบเอก   ธีรวุฒิ  เกตสัตปญ
80   ธีระพงศ  รองวัง
81   ธุมวดี  เวชรัตน
82 วาที่รอยตรีหญิง   นงคนุช  ทองบุญ
83   นพสร  หนูแกลว
84   นภา  ดีสวาสดิ์
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85   นริศรา  เพชรทอง
86   นฤมล  กริชกําจร
87   นาควดี  โสภาพล
88   นาฏยา  พันหาบ
89   นาทลดา  ทองตีบ
90   นิชพร  รัฐราษฎร
91   นิตยา  กองลาพงษ
92   นิตยา  เปงติ๊บ
93   นิตยา  เพชรรักษ
94   นิตยา  มะโนธรรม
95   นิสา  ภักดี
96   นุชนาถ  รักสุวรรณ
97   นุชนารถ  จิตนิลพัทธ
98   นุตนภา  อารี
99   เนตร  บุญวาสนา
100   เนาวรัตน  เอี่ยมพล
101   บรรจบ  ทองตีบ
102   บรรยง  ลิละคร
103   บังอร  คชเถื่อน
104   บุญฑริกา  ชัญญาสกุล
105   บุสดี  พลอาวุธ
106   ป.ประภา  ประภาพันธ
107   ประครอง  บุรมยชัย
108   ประภัสสร  พันธทุมสาร
109   ประสิทธิ์  เพชรสุขสันติ์
110   ปรัชญา  อาภาวัฒนาสกุล
111   ปริชาติ  ชวยชนะ
112   ปริชาติ  รัตนประหาต
113   ปริญญา  บุญเกื้อ
114   ปริยนันท  แจมกระจาง
115   ปริศนา  เกตุบุญมี
116   ปริศนา  นาคนาศักดิ์
117   ปญญา  ตั้งธโนปจัย
118   ปณณภัสร  มีศรีจันทร
119   ปทมา  ธารมัต
120   ปยวรรณ  พยุงแสนกุล
121   ปยะนุช  เผือกเดช
122   ปุณยา  จารุแพทย
123   ปุริมปรัชญ  พันธเขียน
124   ผุสดี  สุวรรณเทียบ
125   พงศกร  อะกะวงค



126   พงศธร  อุนใจ
127   พงษลภร  นามโคตร
128   พจนชนีย  ชูเดชา
129   พชธกร  นันทพันธ
130   พนารัตน  แมนเมือง
131   พนิดา  โชคพิพัฒนไพบูลย
132   พนิดา  ปลอดภัย
133   พรชัย  ผดุงสุข
134   พรนิภา  ศรีโชค
135   พรพรรณ  พิมพา
136   พรพิชชา  บุญหลา
137   พรเพชร  พรสยม
138   พรรณนพพร  สินนอย
139   พรศิริ  สวนเกลี้ยง
140   พัชชา  ลาภสิทธิ์
141   พัชรา  อินทรกอง
142   พัชรินทร  เชื่อวังคํา
143   พัชรี  ชมจันทึก
144   พัชรี  ผินกระโทก
145   พัชรี  เพชรรักษ
146   พัชรี  โยธาราช
147   พัณณชิตา  ยะไข
148   พิมณัดฎา  คงภักดี
149   พิมลพรรณ  แสงระวี
150   พีรญา  สอนนุย
151   พีรญา  สิมบุตร
152   พีระพงษ  เตียนจันทึก
153   เพชร  สามชื่นฉ่ํา
154   เพ็ชรี  รักวงศวาน
155   เพ็ญพร  ศรีสุนทร
156   เพียงใจ  เทพสูตร
157   ภภัสสร  มูลบรรจง
158   ภัชรวไล  ภูวสันติ
159   ภัชราภรณ  สมแปน
160   ภัทรนันท  คํายืน
161   ภัทรนันท  ไชยพงค
162   ภาณุวัฒน  จรูญรักษ
163   มงคล  นอยศรี
164   มณี  บุญหลอ
165   มนัส  ซายน้ําจืด
166   มนิตา  จงจิต
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167   มยุรี  อามาตยมนตรี
168 วาที่รอยตรีหญิง   มัลลิกา  ชุมทอง
169   มาดีนา  อินทมี
170   ยุภารัตน  แปะอุย
171   รณิษฐา  ชิดชอบ
172   รภัทรสิริ  แกวใย
173   รวิวรรณ  สุมมาตย
174   รัชฎาภรณ  สีหาภูธร
175   รัตนา  สาโรจน
176   ราณี  สือนิ
177   รุงอรุณ  ศรีสุธรรม
178   รุงอรุณ  สอสิริกุล
179   เรวดี  ขาวบานนา
180   ฤทัย  มีทิพย
181   ลมัย  เชื้อมุข
182   ละเอียด  มูลวงษ
183   ลัดดา  พะชํานิ
184   ลําดวน  กอบเกื้อ
185   ลิขิต  สุราษฎร
186   วรรณทนี  เที่ยงถิ่น
187   วรรณนภสร  ลากุล
188   วรรณา  ชุนหคาม
189   วรันธร  สุวรรณมุสิทธิ์
190   วราภรณ  เนินชนม
191   วลัย  พรหมเมือง
192   วลัยพร  โปษยกฤต
193   วันชนะ  ธรรมศิริกุล
194   วันทนา  แกวสลับสี
195   วันทนีย  คงเกิด
196   วันธินี  บัวหอม
197   วารี  ภูทอง
198   วิจิตรตรา  อุดมครบ
199   วิทวัส  ศาสกุล
200   วิรากร  ใจเอื้อย
201   วิลาวรรณ  คัมภีระ
202   วิลาวัณย  หนูแกว
203   วิไลพร  เงินดี
204   วิไลวรรณ  ลิละคร
205   วีณา  สอดจิตต
206   ศรัญญา  ปานสมบุญ
207   ศศิทัตน  มงคลธง
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208   ศิยานันท  อินทรแกว
209   ศิรปภัสร  คัมภีระ
210   ศิรินาถ  ปญญาวุฒิ
211   ศิริพร  ลือฤทธิ์
212   ศิริลักษณ  พงษหาญ
213   ศิริวรรณ  สุขแสวง
214   ศิริอํานาจ  ชูยศ
215   ศุจีภรณ  อยูสุข
216   สมปอง  ไชยเทพา
217   สมปอง  ยอดเงิน
218   สารีนา  แวสาแล
219   สารียะ  ดรอแม
220   สาวิตรี  วรวิเศษ
221   สาวิภา  ศรีตะรัตน
222   สิทธิกร  ตลับเพชร
223   สิรภัค  ตนแกว
224   สุขใจ  รัตนคช
225   สุจิตตรา  สิทธิอุน
226   สุจิตรา  ไหมพรม
227   สุจิตราภรณ  ยงหวาน
228   สุจิรา  โรจนัส
229   สุชาฎา  แกนจันทร
230   สุดจารีย  ซุนหิรัญ
231   สุทธดา  หนูปลอด
232   สุทธิวรรณ  จิ๋วสุข
233   สุทิษา  ณ นคร
234   สุธาสินี  สาธุพันธุ
235   สุธินี  เพ็ญนุกูล
236   สุนทรี  ขันตีสาย
237   สุนันทา  กมลผาด
238   สุนิสา  นุตราพันธุ
239   สุนิสา  บุญกระสินธุ
240   สุปราณีย  สีลาเกตุ
241   สุพรรณณี  สองสาย
242   สุพรรณี  ซอนกลิ่น
243   สุพรรณี  รัตนสุนทร
244   สุพัตตรา  นอยคํามูล
245   สุพัตรา  ศักดิ์ไสย
246   สุภาพร  วรญาโณ
247   สุภาพร  เหลาอัจฉริยะพร
248   สุมาศ  ดอนเมาไพร
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249   สุวรรณรัก  จันทรแกว
250   สุวรรณี  แกลวกลา
251   สุวรรณี  ชิตเจริญ
252   สุวัฒน  งามทวี
253   เสาวณี  พรหมสวัสดิ์
254   เสาวนิตย  ชูแกว
255   เสาวลักษณ  พรมสังฆ
256   หทัยรัตน  จันทรแจมใส
257   หทัยรัตน  ปนโต
258 วาที่รอยตรี   อดิศักดิ์  แมนเมือง
259   อดุลยพร  ชุมชวย
260   อนงลักษณ  ฝนหวานไฟ
261   อนุธิดา  มะโรงศรี
262   อนุพงษ  ยินดีรมย
263   อนุรักษ  จิ๋วสุข
264   อนุสรา  ดิศเจริญ
265   อภินันท  รอดเจริญ
266   อภิภาดา แสงจันทร
267   อภิวัฒน  ฉัตรศรีทองกุล
268   อมรกานต  สมสิ้น
269   อมรรัตน  ชนะเลิศ
270   อรทัย  เฉลิมถาวรสุข
271   อรทัย  เรืองเอียด
272   อรพรรณ  สุวรรณบุตร
273   อรพิน  งีบสอม
274   อรลักษณ  บุรัญบุญดา
275   อรวรรณ  แกวสุก
276   อลิษา  เตาทอง
277   อลิษา  นันทพฤกษาเดชา
278   ออมใจ  แสงสวาง
279   อัครวีณา  สมบูรณ
280   อังสุมาลิน  สุยะแกว
281   อัญชลี  จันทมงคล
282   อัญชลี  ศิริวุฒิ
283   อัมพวัน  สุขสวาง
284   อานนทณัฏฐ  นันทพฤกษาเดชา
285   อาภรณ  จันทศร
286   อารญา  อินโต
287   อารีนี  มะซา
288   อารีย  มีเผือก
289   อารีวรรณ  สุขยืน
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290   อําพร  สุริยะวงค
291   อําพร  หัสพันธ
292   อุษา  เทียนงาม
293   เอกชัย  มดแสง
294   เอมจิตต  อันประสิทธิ์

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
295   กวีวงศ  อยูวิจิตร
296   กาญดา  ซายอิ่ม
297 จาสิบโท   กิตติพงษ  เครือแกว
298   ขนิษฐา  อุชชิน
299   คณิตตา  มีศิริพันธุ
300   คนึงนิตย  กุมุท
301   จรรยา  จิตรสุภาพ
302   จรรยา  สิทธิสร
303   จิตรานันท  โภคินรุงเรืองสิน
304   จิรัตนสิริ  อินแสนเมือง
305   จิราภา  จันทะผิว
306   จีระวัฒนา  ชูปลอด
307 สิบเอกหญิง   จุฑาทิพย พีระวงศ
308   ฉวีวรรณ  ศรีอุบล
309   เฉลา  แปนเขียว
310   ชนากานต  เข็มรัตน
311   ชลิต  สุวรรณ
312   ชาคริต  อุทัยรัตน
313   ชุติมา  ศาสคุณ
314   โชติอนันต  ปนถานันต
315   ฐิตา  ฐิตาจารย
316   ณัฐพล  อินชัยวงค
317   ดัชณีย  สุเววงค
318   เดชะนัน  ปนทา
319   ทัศนีย  จิตนวล
320   ธัญญาลักษณ  พรหมดี
321   ธัญสุตา  ชนัทโกศัย
322   ธิดารัตน  หงวนสวัสดิ์
323   ธีรพล  ธนะสันต
324   นงลักษณ ประสมสวย
325   นพมาศ  เติมพันธุ
326   นพมาศ  วิริยานุกูลกิจ
327   นพรัตน  รูมา
328   นพศักดิ์  กวนตา
329   นราธิป  วิจิตรจินต ท
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330 สิบเอกหญิง   นรินรัตน  กิ่งรางสาด
331   นิคม  บุญวิเศษ
332   นิตยา  ครองระวะ
333   บุญวิมล  ศิลปสาคร
334   ปฏิมา  บุญลอม
335 พันจาอากาศโทหญ  ปนัสยา  วิไลนุช
336   ปนิดา  โพธิ์สุข
337   ปพิชญา  ศรีคราม
338   ประทุม  อยูคุม
339   ปรานทิพย  เจริญสิรินันท
340   ปวรพร  สันเจนดง
341   ปวันรัตน  ทรัพยปญญานนน
342   ปยะนุช  บุระผากา
343   ปยะวรรณ  เตียศิริ
344   ปุญญาธร  เกษมกุลพณิช
345   ปุณยนุช  ปยะพล
346   พรณวรรณ  อ่ําสกุล
347   พลเดช  เลาตระกูล
348   พิเชษฐ  ดารากัย
349   พิมพวรา  สิงหนุนันทาศิริ
350   พิศมัย  พูลผล
351   พีพิพัฒน  กิจพจน
352   ภัทรสุดา  แสงสีพิพัทรบูรณ
353 รอยตรี   ภาวินท  พิณคันเงิน
354   มณฑาทิพย  สีจันทรเพ็ญ
355   มณฑิกานต  คูหเทวารัณ
356   มนู  ชาวนา
357   มารุต  มีภาษี
358   เมธาวี  จันทรเส
359   รัชนี  ชูแกว
360   รัศมี  คงสมฤกษ
361   รุงมณี  สามารถ
362   วรนิษฐ  คําออน
363   วรภา  มนตอารักษ
364   วรลักษณ  เงินเรืองโรจน
365   วราพร  อินทรสีเมือง
366   วัชรวิชญ  บุญพรม
367   วัลภา  ระพิทยพันธ
368   วาสนา  แทนทอง
369   วิทิตา  แกวทองหลาง
370   วิษณี  นอยมี
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371   วีรวัชร  วันสุวรรณ
372   วุฒิพร  ศิวาธรณิศร
373   ศจิกา  ฑีฆายุวัฒนา
374   ศิริชัย  เจริญรักษา
375   ศิริรัตน  เลาโรจนถาวร
376 เรืออากาศตรีหญิง  ศุภลักษณ  ศรีจันทรดี
377   สกุลเกตุ  เจนวรวุฒิชัย
378   สมชัย  เชื้อหาญ
379   สมชาย  บานใหม
380   สมศักดิ์  ศรีคราม
381   สันติ  นอยดา
382   สาธิต  สวางไพร
383   สิทธิชัย  เจริญขจรกุล
384   สุกัณฑ  โสรัจจกิจ
385   สุนทรี  รงคทอง
386   สุภาพร  วิเชียรตนนท
387   สุรชัย  อุยสันติวงศ
388   สุรนิตย  ครุฑธานุช
389   สุรศักดิ์  ยงวัตร
390   สุวลี  วัณนา
391   เสกสิทธิ์  คุณพิทักษ
392 วาที่รอยตรี   เสฎฐวุฒิ  นุชสุม
393   อโณทัย  แกวยาศรี
394   อนัน  เผือกวัฒนะ
395   อนันตา  จันทโรจน
396   อนุชิต  พงษพิทักษ
397   อนุพล  กลิ่นหอม
398   อรรถกฤษณ  เปยมศักดิ์
399   อรอนงค  ศรีสุวรรณ
400   อังคณา  กลิ่นหอม
401   อังคณา  มวงทอง
402   อัญชลีย  เตี้ยเตี๊ยะ
403   อาภรณ  เชื้อทอง
404   อาภัสสร  มูลละออง
405   อิศราพร  เกตุแกว
406   อุทัย  สีแสด
407   ไอศูรย  เต็มกนกรัตน

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการจัดการภาครัฐ
408   กนกพรรณ  เกิดศิริ
409 จาเอกหญิง   กมลรส  คําเจริญ
410   กรกฎ  สามัตถิยดีกุล
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411   กฤต  จิโนวัฒน
412   กฤตกร  โกสินทร
413   กฤติมา  ชาญฤทธิรงค
414 วาที่รอยตรี   กฤษฎา  ขมัน
415   กฤษณา  บุญธนภาคย
416   กัญญาวีล  ปลอดภัย
417   กันต  สกุลเงิน
418   กัลยาณี  ผลไม
419   กิตติคุณ  จําปาทอง
420   กิตติภพ  เทียนศรี
421 สิบเอก   กิตติศักดิ์  ปานโรจน
422   กิติศักดิ์  สุทธศรีฉวีฉาย
423   เกษมสันต  แสนศิริพันธ
424   เกษศิรินทร  ผองภิรมณ
425   เกษศิริภรณ  ผาสุขพิพัช
426   เกียรติคุณ  อักษรดี
427   ขวัญยืน  ศรีโพธิ์
428   ขวัญเรือน  นาคทิม
429   ขวัญวิโรจน  ขันธุมั่น
430   จเด็จ  บุตรน้ําเพ็ชร
431   จตุพร  นิชิมูรา
432 รอยตํารวจเอก   จรัญ  ทองอ่ํา
433   จักรา  วรกุล
434   จันทร  วงศาสตร
435   จันทรนภา  แพรกนัทที
436   จันทรเพ็ญ  เอี่ยมวรรณ
437   จันทิมันติ์  สิริโพธิษาสุข
438   จารุวรรณ  มีดอก
439   จารุวัฒน  สุขอาภรณ
440   จํานงค  เล็กจริง
441   จิตติมา  เลิศนิพัฒน
442   จิตรา  อองอราม
443   จินตนา  ศรีสุวรรณ
444   จิรวัฒน  ปลุกใจ
445   จีรนันท  เกตุสาลี
446   จีรพัฒน  ไชยวุฒิ
447   จีรวรรณ  อินทรคง
448   จีระศักดิ์  บุญสิน
449   จุฑามณี  ทองเทพ
450   จุฑามาศ  รักเมือง
451   จุราพร  ศรีเนียม
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452   จุรี  พลบุญ
453 ดาบตํารวจ   จุลนาถ  สุริยะไชย
454   เจริญพร  ฐาปนา
455   เจษฏาภรณ  ศรีบู
456   ใจเพชร  สวางเรืองศรี
457   ฉัฐธนัง  พูลสวัสดิ์
458   เฉลิม  ทรัพยยิ่ง
459   ชณัญชิดา  ไชยยศ
460   ชนมน  อนุศักดิกุล
461   ชนะพล  ชูถนอม
462   ชลแดน  มนุษยธรรม
463   ชลอ  จันทรปลิน
464   ชลันรัชย  ธีรเวโรจน
465   ชลิตา  สาวงศ
466   ชวลิต  สัมมาทิตฐิ
467   ชัยทัต  สําอางคกูล
468   ชัยธวัช  ชมกลิ่น
469 รอยตํารวจโท   ชัยวัฒน  เนมีย
470   ชาญวิทย  ประเสริฐผล
471   ชานนท  อายุบเคน
472   ชุติมา  ภัทรกรรม
473   ชุติมา  เหลียวพัฒนพงศ
474   ชุติมา  อองอราม
475   ชุติมา  อินรุง
476   ชูชาติ  อินทรักษ
477   เชาววรรธน  ไชยมงคล
478   ฌาฐิตา  พฤกษาหอมหวล
479   ญาณิศา  วงศสุภา
480   ฐณมน  คุมอักษร
481   ฐานิตา  วรรณะศิริวุฒิ
482   ฐิติรัตน  เกตุเลขวัตร
483   ฐิติรัตน  ยิ้มทอง
484   ณรงค  พรมมา
485   ณรงค  สุวรรณโชติ
486   ณรภร  เข็มแกว
487   ณฤภัค  ขุนชาญโหมก
488   ณัญฐาศมกานต  สุวรรณรัตน
489   ณัฎดาพร  วรรณา
490   ณัฎยา  หวังสะแลร
491   ณัฏฐดาภรณ  ศรีสุธรรม
492 สิบโทหญิง   ณัฐกมล  เปยมขําดี
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493   ณัฐญา  พัฑฒิพงศชูกิจ
494   ณัฐพร  เข็มหนู
495   ณัฐพล  เหล็กเกิดผล
496   ณัฐพัชร  ทับทิม
497   ณัฐวรรณ  กองสมบัติ
498 รอยเอก   ณัฐวุฒิ  ศรีพินิจ
499   ณุวัฒน  ชื่นอารมย
500   ดนธร  ตันศรีสกุล
501   ดารารัตน  กองยอด
502   ดิเรก  ศักดี
503   ดีดี  ศรีทันดร
504 สิบเอก   ทรงพล  สมบัติรัตนานันท
505   ทรัพยอนันต  โชคตําบลชัย
506   ทัศนัย  รุงพิพัฒนอรุณ
507   ธงชัย  แกวตระกูลโชติ
508   ธนกร  เมืองเกา
509   ธนกฤต  สุทธนะ
510   ธนกฤต บิลยะแม
511 รอยตํารวจโท   ธนดล  ศรีวัฒนาสวัสดิ์
512   ธนวรรษ  ไกรปอก
513   ธนัช  ธนะวรโชติ
514   ธนัชชา  เครือเนตร
515 จาอากาศเอก   ธนากร  ไวยพัฒ
516   ธนาพัทธ  วรัตถสุวรรณ
517   ธวัช  หลานามวงค
518   ธัชชัย  ฉัตรบุรานนทชัย
519   ธัษณชัญญา  เกิดฉาย
520   ธีรภัทธ  ปานชาง
521   นคร  ผลลูกอินทร
522   นงลักษณ  กังสดาร
523 รอยตํารวจโทหญิง  นงลักษณ  แกนพุทรา
524   นงลักษณ  บูรณะ
525   นนทิยา  ภิญโญ
526   นพณัฐ  กรังพานิช
527   นภัตสร  ภูริเดชเมธาวี
528   นภัทธิญา  วัชรอภิเดชากุล
529   นรา  อิลาชาน
530   นรินทร  พันธเจริญ
531   นลินดา  ศรีสัมฤทธิ์
532   นลินี  จึงพัฒนาวดี
533   นันทธนะดี  เย็นประเสริฐ แถ
วท
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534   นันทนา  ชุมภูพันธ
535 สิบโทหญิง   นันทิกา คุณานันทพงศ
536   นัยนา  เลี่ยนเครือ
537   นารีรัตน  สถานสถิตย
538   นิติมา  กล่ําดี
539   นิภาพร  เลี้ยงสกุล
540 ดาบตํารวจ   นิรันดร  รุงรัตนพร
541   นิโลบล  ฉวีวงศ
542   นุชจนาถ  สุภาภพ
543   นุสรา  พานิช
544   บังอร  แกวอุดทา
545   บังอร  พงษประพันธ
546   บุญติกา  สุภาผล
547   ปกรณเกียรติ  ชัยเมืองพล
548   ปณิชา  ดิษฐอวม
549   ปณิธิ  ผิวแดง
550   ปภาวี  บุญทองเหลือ
551   ประจวบ  ทบศรี
552   ประภัสร  ตั้งเจริญกุล
553   ประมง  ศรีหวัง
554   ประยุทธ  ชาปง
555   ประวิทย  พรอมสันเทียะ
556 ดาบตํารวจ   ประสงค  กุลดี
557   ประเสริฐ  วิชัยดิษฐ
558   ปราณประภา  ครุฑไชยนันท
559   ปราณี  สุขเพ็ง
560 รอยตํารวจเอก   ปริญญา  ทับทิมหอม
561   ปริทัศน  มั่นประเทศ
562   ปรียนิธิ  จิตมาต
563   ปรียาภรณ  โหนา
564   ปวริศา  คุณาวรนนท
565   ปญจมา  เพ็ชรแสน
566   ปทมพร  คูหามุข
567   ปตุรงค  เหล็กเพชร
568   ปยพงษ  ประเสริฐรัตน
569   ปยะพร  สุวิทยศักดานนท
570   ปยะพร สาเรศ
571   ปุญญิศา  เกตุแกว
572   ปุณยนุช  ศาสตรสมัย
573   ปุลิน  ภัทรศุภกร
574   ผะกาฬ  บรรพแกว

แ



575   ใฝดี  ศรีทันดร
576   พงศกร  พิสนุแสน
577   พงศธร  ศีรษะภูมิ
578   พงษพันธุ  เดชพร
579   พชรกมล  สมทบ
580   พนมพร  ผิวสุพนธ
581   พนิดา  แสงจันดา
582 รอยตํารวจเอกหญ ิ พรรณทิพา สุขสําราญ
583   พรสวรรค  เสร็จกิจ
584   พลกฤษณ  ศุภรัตนชาติพันธุ
585   พลพจน  ผิวเจริญ
586   พลอยพิชชา  บัวเย็น
587   พวงผกา  มีสุวรรณ
588   พสิณสัก  สินคางามวิทย
589   พัชรี  กานเหลือง
590   พัชรี  บัวเผื่อน
591   พัทธดนย  ธรรมกุณ
592   พันธกานต  พรหมพรางกูร
593   พิกุล  ตรีเมฆ
594   พิชญสินี  จินะโกฎิ
595 จาเอก   พิชุตม  ธรรมราช
596   พิชัย  อินโน
597   พิชามญชุ  อัศวกิตติรัตน
598   พิเชฐ  ธรรมโหร
599   พิเชษฐ  รุนประพันธ
600   พิบูล หงษทอง
601   พิมพกุล  ฐานวัชรวิเศษ
602   พิมพชญา  สุขอนันต
603   พิมพนิภา  เกียรติธนานนท
604 รอยตรี   พิษณุ  จันทรทิพย
605   พีรณัฐ  กังสดาร
606   พีรพล  สกิจ
607   พีรยุทธ  นาคกุล
608   พุฒิพงศ  ทองนุม
609   พุทธพงศ  เพ็งทรัพย
610   พูลศักดิ์  พึ่งชาติ
611   เพชรรัชฏ  จันทรสวัสดิ์
612   เพียงเพ็ญ  โพธิมู
613 จาสิบเอก   ไพฑูรย  อุนใจ
614   ไพบูลย  วสุโสภณ
615   ภักดี  ชาวโพงพาง
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616   ภัณฑิรา  ฉิมมารักษ
617   ภาณุทัช  ภัทรเดชระวี
618   ภิญญาพัชญ  วรวัชรกีรติ
619   ภิรัฐพงศ  เสมา
620   ภูทัย  บุญรอด
621 จาเอก   ภูรี  เชยหอม
622 จาอากาศเอก   ภูวดล  ภาโส
623   มณฑล  ผาริโน
624   มนัสนันท  วิทยาธมนันท
625   มโนรมย  พรหมนอย
626   มยุรา  คณะศาสน
627   มหัสชัย  แซตั้ง
628   มังกร  ไทยใหม
629   มานิช  ประสงคดี
630   มาเรียม  ยูมิน
631   มุกดา  พิเศษฤทธิ์
632   ยงยุทธ  จันทรสวัสดิ์
633   ยศวัฒน  ศุภสาร
634 วาที่รอยตรี   ยุทธพิชัย  ชูกะสิ
635   ยุทธศิลป  เกตุนาค
636   รชนิศ  วงคหาร
637   รัชฎารักษ  เนตรนันชัย
638 รอยตํารวจโท   รัชนาท  ราษฎรปราณี
639   รัชนีกร  ยูซึโนมิยะ
640   รัฐพล  ลอประกานตสิทธิ์
641   รัตนธิพงษ  เพ็ชรโทน
642   รัตนา  ตีระกิจวัฒนา
643   รัตนาภรณ  สืบสุข
644   รัศมน  กุลาสัย
645   รัศมี  สุขสุเพิ่ม
646   รัสรินทร  อัครเอกชวโรจน
647   รามิล  อิ้วอรุณ
648   รินรดา  พึ่งบารมี
649   รุงทิพย  ธิราช
650   รุงทิวา  คงสนุน
651   รุงทิวา  สุขเจริญ
652   ลิขิต  สุขเยาว
653   วชิราภรณ  ฉากครบุรี
654   วนัสลักษณ  รุงโรจน
655   วนิดา  อุนเรือน
656   วรพร  ชยาภรณ
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657   วราวุฒิ  เศรษฐยะ
658   วรีญา  พานทอง
659 พันจาเอก   วรุตม  นานาค
660   วสันติ์  โพชนิกร
661   วัชระ  วรกุล
662   วัชรา  จันทะแยม
663   วัชราภรณ  ภูผาจิตต
664   วัฒนะชัย  สืบศิริบุษย
665   วัฒนา  เชียงทอง
666   วันชนะ  หอมทอง
667   วันเพ็ญ  สินชัย
668   วิชญะ  ตะมี
669   วิชุดา  แปลงศัพย
670   วิเชียร  อยูสุข
671   วิทยา  ศรีทอง
672   วินิตย  ทองดี
673   วิภาวดี  ชูจิ๋ว
674   วิไลวรรณ  ทองแยม
675   วีรภัทร  ไกรครุฑ
676 ดาบตํารวจ   วีระ  แถมสุข
677   วีระ  พงษประพันธ
678   วุฒิพงษ  ทิพนัส
679   ศดานันท  พราหมณชื่น
680   ศศิธร  แดงออน
681   ศักดิ์ชัย  ศรีสุระ
682   ศิรประภา ปญญา
683   ศิริรัตน  สุขสมบัติ
684   ศิวารินทร  ตนตระกูลใจดี
685   ศุภกิจ  จิตมาต
686   ศุภพิชสินีย  นิมิศิลป
687 พันตํารวจโท   ศุภฤกษ  ไชยภูมิสกุล
688   ศุภวัสส เลิศธนะพิพัฒ
689   เศรษฐการ  สงคราม
690   สมคิด  มากวงษ
691   สมเจตน  เจริญผล
692   สมเจตน  ไตรรักษ
693   สมชาติ  ไชยโย
694   สมชาย  กิตติสุขตระกูล
695 จาอากาศเอก   สมชาย  ธรรมดา
696   สมนึก  นิ่มเต็ม
697 รอยตํารวจโท   สมบัติ  กลัดสอาด
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698   สมยศ  ทองใบ
699   สมศรี  ศรีสวัสดิ์
700   สมศักดิ์  จุลสวัสดิ์
701   สมัชญ  โชครัศมีศิริ
702   สมัยพัฒนา  อสัมภินนพงษ
703   สยุมพร  พูลผล
704   สรพงษ  อาดัม
705   สรศักดิ์  จันทรปลิน
706   สันติสุข  ชูศรี
707   สาคร  รุงสวัสดิ์
708   สายฝน  เขียวเกิด
709   สายหยุด  มังกะโรทัย
710 รอยเอก   สิทธิพงษ  สุทธิ
711   สินธุนันทน  คงอยูนิรันดร
712   สิริภวงญ  วงษนอย
713   สิริวรรณ  นิวัตินิชากรณ
714   สุกัญชญา  คลายหงษ
715   สุกัญญา  กลานสกุล
716   สุชัญญญา  ทบศรี
717 รอยตรี   สุชาติ  ยานะ
718   สุชาติ  สืบสุข
719   สุณัฏฐา  แยมศรี
720   สุดารัตน  ดิบแดง
721   สุดารัตน  อวมพัด
722   สุทธิพันธ  เครือสุข
723   สุทัศ ทับวันนา
724   สุทัศน  คึมโพธิ์
725   สุทิศา ไพชยนต
726   สุเทพ  ทองเทพ
727   สุธิษา  เพ็งศรี
728   สุนทร  สาแกว
729   สุพงษ  พันธเฉลิมชัย
730   สุพจน  ขุนตาล
731 รอยตํารวจตรี   สุพจน  วงศจําปา
732   สุพจน วิพลชัย
733   สุพัตตรา  บุญรอด
734   สุพิน  ศิริยานนท
735   สุภาพร  เกตุประทุม
736   สุภาพรรณ  ชาญประเสริฐ
737   สุภาวดี  ศรทรง
738   สุรดา  สิงหทองคํา
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739   สุรภา  ออนเงิน
740   สุรศักดิ์  สีดาเหลา
741   สุริยา  บุญสม
742   สุวภัทร ศรีนอย
743   สุวัฒนา  ศรีสุวรรณ
744 ดาบตํารวจ   เสนห  มูลนาม
745 รอยตํารวจเอก   เสริมศักดิ์  มุงเงินทอง
746   โสฬส  กลิ่นโอชา
747   หงวน ชุมสูงเนิน
748   หรรษา อยูเสนาสน
749   เหมือนฝน  เขียวแดง
750   องอาจ  เรืองภักดี
751   อนงนาฎ  แผกําเหนิด
752   อนุชา  อาเมน
753   อนุวัฒน  ขําปากพลี
754   อภิชัย  อินทนาคม
755 สิบเอก   อภิชาติ  ตาวะศรี
756   อภิญญา  ทองไสว
757   อภิรัฐ  มาลีแกว
758   อภิรัตน  เตชวัฒนบํารุงกิจ
759   อมรรัตน  ไหวบุญสง
760   อรชา  สามี
761   อรณิชา  ไสยดี
762   อรรถพล  เกิดมงคล
763   อรรถพล  เทพจันตา
764   อรรถสิทธิ์  ปลื้มจิตต
765 วาที่รอยตรีหญิง   อรอุมา  นิลรักษา
766   อริสา  อินสอน
767   อัจฉรา  เมตตา
768   อัมพร  เตชะนิธิสวัสดิ์
769   อารักษ  แสงพินิจ
770   อาวุธ  สุขศรี
771   อํานาจ  มูลสาคร
772   อิทธิเชษฐ  ภูขํา
773   อุดม  ศรีชื่น
774   อุษา  ชุนหศรี
775   เอกชัย  แตงออน
776   เอกณรงค  สาตี
777 จาสิบตํารวจ   เอกพล  บุญมา
778   เอกพันธ  ศรีจาด
779   เอกลักษณ  โกษากุล
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780   เอกลักษณ  หงษเวียงจันทร
781 รอยตํารวจตรี   เอกเวโรจน  ผลบุญ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส
782   ธนะโรจน  พงศกิตติอิสรา
783   ภัทรวดี  ศรีทอง

ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา คอมพิวเตอรธุรกิจ

784 เกียรตินิยมอันดับ 1   จิราพร  จุยจํารัส
785 เกียรตินิยมอันดับ 2   พรพิมล  บุรินทรโกษฐ
786 เกียรตินิยมอันดับ 2   รชยา  รวมสกุล
787 เกียรตินิยมอันดับ 2   รุงนภา  บรรจงศิลป

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา คอมพิวเตอรธุรกิจ
788   กนกพร  แกวสวาง
789   กนกวรรณ  บุญทรัพย
790   กมลชนก  แทนเจ็ดริ้ว
791   กมลชนก  นวนฉวี
792   กมลวรรณ  ใจการุณ
793   กฤดจอมพล  สุขสุเวช
794   กฤติยาภรณ  เสริมแกว
795   กฤษณรงค  ปนวิไลรัตน
796   กษมาทอง  บุญพรรณมงคล
797   กัญญาภัทร  นาคสนอง
798   กาญจนา  ยอดออน
799   กานดา  แจงมงคล
800   กิจจาภรณ  บุญมั่น
801   กิตติพร  สนิสุริวงษ
802   กุลธิดา  แสงจันทร
803   เกียรติศักดิ์  นิลพัฒน
804   ขจรศักดิ์  คําสุข
805   เขมอัปสร  สมบัติเฮงตระกูล
806   คเณศ  นาคพรอมเพชร
807   จณิชยา  บุญมาดี
808   จริยา  ศิริพวง
809   จันสุดา  พอละสิม
810   จิตราภรณ  พรหมโสภี
811   จิราพร  หวังเกิดกลาง
812   จุฑามาศ  สรอยนาค
813   จุฑามาศ  เอกเจริญ
814   จุฑารัตน  ชิตรัตน
815   จุลีพร  คงทอง
816   เจนจิรา  ครุฑสุวรรณ
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817   เจนจิรา  วรรณา
818   เจษฎา  ชัยฉลาด
819   ฉันทิกา  โคตรวันทา
820   ชนัดดา  ลือชาคํา
821   ชนาธิป  จําปาหวาย
822   ชนาธิป  โสมเหมือน
823   ชนิษฐา  วงษาชัย
824   ชลวิทย  ปราโมทย
825   ชลัท  นาคสุข
826   ชลิตา  บุญประคํา
827   ชาญวิทย  คําเพราะ
828   ชุติมา  ชัยพล
829   ไชยวัฒน  เจนหนองแวง
830   ซอรัฟ  หลียะ
831   ญดา  หลวงจันทร
832   ญาณิพัชญ  พัฒนเมธาบูรณ
833   ฐานิสสร  สัจจะวิสัย
834   ณภาภัช  กงเรือง
835   ณรงคศักดิ์  เผือกภูแกว
836   ณัฐกฤตา  เกษมสุข
837   ณัฐกานต  แกนวงศ
838   ณัฐกิตติ์  เล็กถิน
839   ณัฐชยา  นวลฉวี
840   ณัฐณิชา  ศิริกุล
841   ณัฐดนัย  สุขสอาด
842   ณัฐธมณธ  ฐิติพรธาดานนท
843   ณัฐพร  เพ็งสมนึก
844   ณัฐมล  เกียรรัมย
845   ณัฐวุฒิ  ทองนิ่ม
846   ณัฐวุฒิ  สุขปรีเปรม
847   ณิชากรณ  ทูลทรัพย
848   ดนุพร  นิธิสมบัติ
849   ดนุสรณ  สุดจิตต
850   ดวงเนตร  ธรรมโหร
851   ดวงรัตน  อรุณศรีสาคร
852   ดวงฤดี  สาทร
853   ดาริกา  กันทัง
854   ดารินทร  โลหนารายณ
855   ดาเรศ  คําใบ
856   ทวีศักดิ์  ศรีเพชร
857   ทักษิณ  กองทอง
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858   ทิพยสุคนธ  พุมสีนิล
859   ทิพวรรณ  กองศรี
860   ทิพวรรณ  ใจเที่ยงธรรม
861   ธนพร  สุขดี
862   ธนพล  แกวคงจันทร
863   ธนภรณ  คําตัน
864   ธนัญญา  ศรีแกว
865   ธนากร  ออนลมูล
866   ธวัชชัย  มูลทองสุข
867   ธัญกมล  ยงดี
868   ธัญกมล  หวังบํารุงศักดิ์
869   ธัญญารัตน  ใจมนต
870   ธัญนิตย  สิงหจันทร
871   ธันวา  ยิ้มเจริญนุกุล
872   ธารารัตน  วิญญาคุณ
873   ธีรพงศ  วนะรุจิ
874   ธีรวัฒน  โมคทิพย
875   นริศรา  เฉานอก
876   นฤมล  มานิมนต
877   นัฏญา  เกงนา
878   นันทพนธ  สุวรัตนะเจริญ
879   นันทิชา  สุขเจริญ
880   นาถตยา  อองละออ
881   นารินทรทาลา  แสงทับ
882   นิกร  ฐิตะสาร
883   นิยาพร  สาดแสง
884   นิศากร  เอมโอด
885   นิสา  เลหมงคล
886   บัญชา  โสภี
887   บุญญวีร  งามเลิศรัศมี
888   บุญหลาย  มาดี
889   บุณยวีร  เวฬุบรรณ
890   บุษบา  ยุทธนาวา
891   เบญจมาศ  บุญภูมิ
892   ปฏิเวช  ศาลธิราช
893   ปรเมศวร  ตั้งมั่นภูวดล
894   ประภัสสรา  สายประสม
895   ประภากร  บุญมานุช
896   ประภาพรรณ  เครือวัลย
897   ประภาศิริ  เพ็งมีศรี
898   ประสิทธิ์  สระอุบล
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899   ปราณี  สมาทอง
900   ปรีชญาน  อาภาภิรมยสุข
901   ปรียานุช  อินทรโสภา
902   ปญญาพร  นันทะพันธ
903   ปทมา  อนเก
904   ปามินตรา คําโพนทอง
905   ปาริชาติ  พวงทรัพย
906   พจีลักษณ  ภัทรชาติรัตน
907   พชร  จันทพาโส
908 วาที่รอยตรี   พชรวัฒน  เจริญวรรณธนัง
909   พนมกร  เทียมมงคล
910   พรชัย  แกวคุณ
911   พรทวี  แกวทวม
912   พรธิรา  หมึกศรี
913   พรปรียา  ภูชดา
914   พรพรรณ  ธรรมมิกะกุล
915   พรรณธิภา  โมศรี
916   พรสวรรค  จันเรียน
917   พรสุรีย  มากทองหลาง
918   พลอยนภัส  กลากสิกรณ
919   พลอยปภัส  ทรัพยมากมี
920   พัชรา  นารี
921   พัชริดา  ดรุณโยธิน
922   พัชรินทร  คุลี
923   พัชรินทร  ชัยแสง
924   พัลลภ  ทองใบ
925   พิจิตตรา  ภาโนมัย
926   พิพัฒน  จูประเสริฐพร
927   พิมชนก  พานรินทร
928   พิมพนารา  อิมพิมพ
929   พิมพวลี  แกวพันมา
930   พิมลวรรณ  มาสวาง
931   พีรพงษ  นุนโต
932   พีระยุทธ  ปนกอง
933   เพชรรัตน  โกฎิหอม
934   เพ็ญนภา  สืบแสน
935   เพ็ญศิริ  เตาทอง
936   แพรว  ผดาวัลย
937   ไพลิน  โกมินทร
938   ภริตา  เรืองแสง
939   ภัทรกร  วิละพันธ
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940   ภานุมาศ  งามภักตร
941   ภารดี  เบาเที่ยง
942   ภูวดล  สุคนธทรัพย
943 จาตรี   ภูวสิษฏ  จันทรยิ้ม
944   มัคคุเทศก  คชารักษ
945   มาลัยภรณ  ไพรีรณ
946   เมธาพัฒน  วงษเกษม
947   ยูสรอน  ลาเตะ
948   โยษิตา  จินทราคํา
949   รชกร  สมพร
950   รมยรวินท  กติกา
951   รสรินทร  บุญลอม
952   รัชนีภรณ  หนูขจัด
953   รินรดา  ภูมิเขต
954   รุงนภา  บุญเฮา
955   รุงรัตนดา  ธาราทรัพย
956   รุสนี  ดาแหม็ง
957   รูซามัน  สาเมาะ
958   ฤทธิรงณ  กลอมทรัพย
959   ลลิดา  สุริวรรณ
960   ลัดดาวัลย  อยูไทย
961   ลินดา  บุญประสพ
962   วนารี  เลหมงคล
963   วนิดา  หวังดี
964   วรดา  สีแกดํา
965   วรเดช  ฉัตรกมลกุล
966   วรรณภา  คชยาพันธ
967   วรรณิษา  ทองสีเขียว
968   วรวิทย  ลิ้มรังษี
969   วรันธร  เจริญไทย
970   วรางคณา  วัชรกร
971   วรินธร  สุนทรศารทูล
972   วรีพร  สีหนู
973   วัชรี  โตะสําราญ
974   วันเพ็ญ  แจงสวาง
975   วาสนา  ศรีสวัสดิ์
976   วาสนา  อินทรขอ
977   วิจิตรา  เกษสาคร
978   วิชิตา  เกิดสุวรรณ
979   วิภา  ยะมามัง
980   วิภาวดี  จันทะวัง ท
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981   วิมล  จั่นเพ็ชร
982   วิไลวรรณ  กานตวัฒนะ
983   วิศรุต  มงคลเมือง
984   วิษณุ  นอยเจริญ
985   วีรพร  คายใส
986   วีรยุทธ  สีทา
987   วุฒิพงษ  สีทา
988   ศรายุทธ  เลาเจริญทรัพย
989   ศศิตติยาภรณ  แกวไทรบาง
990   ศศิธร  พรหมมาลัย
991   ศศิธร  ภูประสาท
992   ศิริรัตน เจียรสถิตย
993   ศิริลักษณ  ศรีสังข
994   ศิริวรรณ  สัมฤทธิ์
995   ศิริศักดิ์  รินทะ
996   ศิวพร  นอยใส
997   สงบ  เนตรขําคม
998   สรสิทธิ์  นาคพรอมเพชร
999   สรินญา  จงมีความสุข
1000   สหภัค  กลั่นมณี
1001   สหรัถ  วานิจจะกูล
1002   สาวิตรี  ทีระกัน
1003   สืบสันต  ณ นคร
1004   สุกัญญา  แสนมี
1005   สุจิตรา  บุญพลอย
1006   สุจิตรา  สีเภา
1007   สุฑามาศ  เลี่ยนเพชร
1008   สุนิศา  กังแฮ
1009   สุนิสา  อาจสันเทียะ
1010   สุพรรณี  นามรุงเรืองกิจ
1011   สุพัชชา  แสงสุรินทร
1012   สุพัตรา  ชัยเกตุ
1013   สุพัตรา  ตรีเสถียร
1014   สุพัตรา  แสงสงา
1015   สุภาดา  ธงศรี
1016   สุภาพร  วงศพุฒ
1017   สุมาริน  จิตจําเริญ
1018   สุรัสวดี  ชูจอหอ
1019   สุวนันท  ออนสกุล
1020   แสงดาว  ลองสันเทียะ
1021   โสภา  กะชันรัมย
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1022   โสรัจ  ชื่นนิรันดร
1023   หญิงวารีย  เกิดโภคา
1024   อนันต  สายประสม
1025   อนุชา  ละอองแกว
1026   อภิชญา  โคตบุตร
1027   อภิญญา  เครือแกว
1028   อภิรักษ  นาคนวล
1029   อภิศักดิ์  สายเงิน
1030   อมรฤทธิ์  จตุเทน
1031   อโรชา  ศรีฑา
1032   ออมดาว  พรมมะ
1033   ออมเดือน  พรมมะ
1034   อังคณา  เวียนนอก
1035   อัจฉราวดี  ไชยมงคล
1036   อานัสนันท  สุวรรณแสง
1037   อามีดร  ดํารงคหวัง
1038   อาริสา  โฉมงาม
1039   อิสรีย  แตงเขียว
1040   อุมาพร  จิ๋วเจริญ
1041   อุลัยพร  ใสสอง
1042   อุลัยวรรณ  สารศิริ
1043   อุษา  งาเกาะ
1044   เอกชัย  เปลี่ยนนอย
1045   เอกชัย  เรืองบุบผา
1046   เอมมิกา  ตุพิลา
1047   ฮามีดะห  มะแซมิง

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
1048 เกียรตินิยมอันดับ 1   จิราภรณ  บุตรศิริ
1049 เกียรตินิยมอันดับ 1   ภัทรกร  กองเกิดสุข
1050 เกียรตินิยมอันดับ 2   สิริยุพิน  คําแดง

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
1051   กมลวรรณ  ศรีนวลจันทร
1052   กรกนก  นนทปาน
1053   กรพินธุ  อิสสอาด
1054   กรรณิการ  เทศหริ่ง
1055   กัญญาภัทร  แวนแกว
1056   กัณจณา  แสงเทียน
1057   กัลณาภรณ  ใจอาย
1058   กาญจนา  รุงเรือง
1059   กิติพงศ  งวนจินดา
1060   กิติยา  เกตุแกว

แถ
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1061   กุลชญา  วรรณาพยัญ
1062   กุลณัฐ  ดิษฐปญญา
1063   ขนิษฐา  วงษา
1064   คณาวุฒิ  สกลนุรักษ
1065   คําไป  กิ้วราชแยง
1066   จรินนา  สุภิวงค
1067   จริยา  พรหมเจียม
1068   จารุวรรณ  ปะริน
1069   จารุวรรณ  โรจนประกาศิต
1070   จําเนียร  แปนประโคน
1071   จิดาภา  พีระรัตนดิลก
1072   จิรพงษ  ศิริสาขา
1073   จุฑามาศ  ชนะบางแกว
1074   ฉัตรชัย  มันตะสูตร
1075   ชนมล  ชัยมูล
1076   ชนิพัฒน  แซลิ้ม
1077   ชยิน  ธิราศิริพร
1078   ชลดา  ศรีทอง
1079   ชลธิชา  เวชกุล
1080   ชลิตา  ดวงสวัสดิ์
1081   ชัชสรัญ  ธนะวัฒนคุณาธร
1082   ชาตรี  บุญแล
1083   ชุติมา  พึ่งตน
1084   ญาณิศา  เสฏฐิกานตยางกูร
1085   ณภัทร  ลอยเลื่อน
1086   ณัชพล  เฉิน
1087   ณัฐกฤช  อยูยงสินธุ
1088   ณัฐชัย  เอี้ยววิลัย
1089   ณัฐณิชา  จันจัด
1090   ณัฐพนธ  คําทรัพย
1091   ณัฐพนธ  โนนสูง
1092   ณัฐพล  ใจแสน
1093   ณัฐวิภา  คิดดี
1094   ณัฐสินี  พงศภัคชัยกร
1095   ดวงกมล  จวงพลงาม
1096   ดวงกมล  บุตรวิชา
1097   ดวงตา  ยอดปรางค
1098   ทัศรินทร  เจินทํา
1099   ทิตา  ลอยเลื่อน
1100   ทิพวรรณ  ปนทอง
1101   ธนบดี  บริสุทธิ์

แถ
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1102   ธนภรณ  กาวิละมูล
1103   ธนภัทร ศรีวิลัย
1104   ธนวัต  จันทะนะ
1105   ธนัญญา  เกิดปาน
1106   ธนากร  พงษภู
1107   ธนาภรณ  ชูโต
1108   ธวัช  แกวชูมา
1109   ธัญญธร  เหมือนมาตย
1110   ธัญเรศ  วงษนาแค
1111   ธิดารัตน  ประสารวรรณ
1112   ธีรทัศน  พันธยิ่งเจริญ
1113   ธีระนุช  ศรีขวาง
1114   ธีระยุทธ  หอสุวรรณ
1115   นคร  รัตนกาญจนวงษ
1116   นภสร  กันศาสตร
1117   นราภรณ  ตาใส
1118   นริศรา  มุกมีคา
1119   นริศรา  ศรีเมืองบุญ
1120   นริศรา  ศิริสกุลคาร
1121   นริศรา  นิลพัฒน
1122   นฤมล  บุญปลอด
1123   นารดา  ปราบชายแดน
1124   นิธิพัฒน  สรอยทอง
1125   นิธิวัชร  วงศนิธิจิรกุล
1126   นิโลบล  งามสมทรง
1127   นิสารัตน  มูลราช
1128   เนตรนภา  มงคลชู
1129   เบญจภรณ  ทองทวีวัฒนะ
1130   เบญญาภา  สุวรรณ
1131   ปทิตตา  หมื่นชํานาญ
1132   ปนัดดาพร  ชูเฉลิม
1133   ประคิน  ชมชื่น
1134   ประจวบ  แสนกุล
1135   ประภาพรรณ  โตผลวิเศษ
1136   ปราณธิดา  ยอนไธสง
1137   ปญญา  แสงเผือก
1138   ปติพร  อนันตาภรณ
1139   ปุณยวีร  ดอกชะเอม
1140   เปมิพกา  รัตนพรชัย
1141   ผองพรรณ  แซวาง
1142   พงษธนา  จิวรุงไพศาล
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1143   พรธิดา  สุขละมูล
1144   พรพิมล  คงโครัตน
1145   พรรณนิภา  แซลิ่ม
1146   พลอยจันทร  สินสงสุข
1147   พัชรี  สุขสนิท
1148   พิชญนันท  ชํานาญ
1149   พิชยาภรณ  วงศอนวัทย
1150   พิมลพรรณ  จันทรภูเขียว
1151   เพชรรัตน  ศรีแปนเพ็ชร
1152   เฟาซี  เพียรสกุล
1153   ภวริศา  รุงเรืองทิชากร
1154   ภัคจิรา  พิลาสมบัติ
1155   ภัททิยา  มาตานนท
1156   ภัทรพล  รอดภัย
1157   ภูมิมินทร  สีพรรณา
1158   มณฑาทิพย  หวงทอง
1159   มณฑิรา  ธรรมชุมแสง
1160   มัณฑนา  อักขระมโน
1161   มัสลิน  ลบแยม
1162   มาริสา  ปนตระกูล
1163   มาลัยพร  คลายเมือง
1164   เยาวลักษณ  สายวงศเปยง
1165   รสสุคนธ  อาทิตยฉาย
1166   รักษิณา  สุขศิริ
1167   รัฐกานต  ตันติศรีสุข
1168   รัศมี  กันติเอื้อ
1169   รุงทิวา  เมืองแกว
1170   รุงนภา  ชูสายสุวรรณ
1171   รุงโรจน  สุวรรณวัฒน
1172   โรจนินทร  สวยหวาน
1173   ลภัสรดา  อรุณรัตน
1174   ลูกน้ํา  สมฤทธิ์
1175   วจี  แจงเณร
1176   วนิดา  ไกรกลาง
1177   วรรณชัย  กรรมาชีพ
1178   วรางคณา  เภาวิเศษ
1179   วราภรณ  สีนวล
1180   วรารัตน  สุขกิจ
1181   วรินทรธร  ภูริชัยศิริภัทร
1182   วัชรพงษ  ศิริฤกษ
1183   วัชรีวรรณ  ลอยเลื่อน แถ
วท
ี2่4



1184   วันวิสาข  สุมกร่ํา
1185   วิจิตรา  ยอดมณี
1186   วิชัย  คําทรัพย
1187   วิมล  เคนคํา
1188   วิมลมาศ  นาคหัสดี
1189   วิรัญญา  มาเกิด
1190   วิรากานต  โสปญหริ
1191   วิลาวัณย  ปาลสุทธิ์
1192   วีนัส  คงสําราญ
1193 วาที่รอยตรี   วีรสุ  ใจประเสริฐ
1194   วีระพงษ  สมพล
1195   ศรัญญา  หอมเนตร
1196   ศศิธร  เจริญทัพ
1197   ศิริพร  ปาลกะวงศ ณ อยุธยา
1198   ศิริพร  อ่ําแห
1199   ศุภฐากูร  ศรีสําราญ
1200   ศุภมาส  เวสารัตน
1201   สถาวร  คลายเอี่ยม
1202   สมหญิง  มนุชรังษี
1203   สรายุทธ  มีสวัสดิ์
1204   สรินธร  ใจเกื้อ
1205   สวรรยา  จั่นสกุนา
1206   สองปรางค  แกวสุริยา
1207   สัญญา  ทุมมา
1208   สัตยากรณ  ผลชื่น
1209   สาวิตรี  แกนสาร
1210   สุกัญญา  สีหอม
1211   สุดา  ทินปราณี
1212   สุทธิชา  ฉิมวัย
1213   สุทธิพล  โสฒิพันธชัย
1214   สุทิวัส  นิยมคุณ
1215   สุธิดา  แจงจรัส
1216   สุธินี  บูรณะ
1217   สุนทรีย  เกตุแกว
1218   สุพัตรา  กรมรินทร
1219   สุภัฒรา  ดูสันเทียะ
1220   สุภัทรา  เจริญสุข
1221   สุภาพร  โสภา
1222   สุภาพร  ใบเนียม
1223   สุรศักดิ์  พันธงาม
1224   สุวรรณา  จั่นสกุนา



1225   สุวรรณี  มอมประโคน
1226   สุวรา  ไชยสิงห
1227   สุวัฒน  จั่นบางยาง
1228   เสาวลักษณ  เชื่อมทอง
1229   แสนรวี  ไปบน
1230   หยาดนภา  กอแกว
1231   หัทยา  เชาวดี
1232   ใหมวิมล  เหลืองภูมิพิทยา
1233   อณัญญา  บุญทนาวงค
1234   อดิศักดิ์  เหมือนมยุรฉัตร
1235   อนิสา  สียางนอก
1236   อนุชา  วงศรี
1237   อภิรญา  สรอยสอาด
1238   อภิสิทธิ์  เหม็งพานิช
1239   อมรรัตน  เดชะยา
1240   อรญา  ลอมโรจนกุล
1241   อรพรรณ  เตชะประสิทธิวานิช
1242   อรวรรณ  หิรัญมูล
1243   อรอนงค  บุตรลักษมณี
1244   อรุณรัตน  นวลดี
1245   ออม  ปญญางาม
1246   อังชุดา  อินทรบุญ
1247   อัจฉรา  โงนทุม
1248   อัจฉราพร  สายน้ําใส
1249   อัญชลี  เปลงสะอาด
1250   อัญชิสา  ศรีมงคล
1251   อัญชิสา  สรอยระยับ
1252   อาทิตยา  วงศหาญ
1253   อาริยา  อิสสอาด
1254   อินทุกร  เลาศิริวัฒนา
1255   เอกพจน  วิสุทธิพรวุฒิกุล
1256   เอกสิทธิ์  นมัสการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
1257 เกียรตินิยมอันดับ 1   เบญจมาพรรณ  ตันสกุล
1258 เกียรตินิยมอันดับ 1   สมบัติ  นุชารัมย
1259 เกียรตินิยมอันดับ 2   ทิตตยา  พุมไพบูลย
1260 เกียรตินิยมอันดับ 2   สุทิศา  สุขเกษม

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
1261   กัมปนาท  ดอกรัก
1262   เกศแกว  อุนอารีย
1263   เกศิณี  เจริญสุข
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1264   เกียรติศักดิ์  ตั้งสงคไพบูลย
1265   ใกลรุง  สุจินพรัหม
1266   จักรพันธุ  บุญณะรังศรี
1267   จารุวัตร  คําศรี
1268   จินดา  ราษฎรเจริญสุข
1269   จินดารัตน  เหลาพิลัย
1270   จิรเดช  พุมนอย
1271   จิรภัทร  กวีศิริพัฒน
1272   จีรนันท  แจงสวาง
1273   จีรนันท  วงศรีชา
1274   จุฑามาศ  เชิงเขา
1275   ชนิดา  อินพลอย
1276   ชลติกา  สุวรรณปรีดี
1277   ชารินทร  ตายสกุลทิพย
1278   ชุติมา  แสงจันทร
1279   ไชยพงศ  เรืองตระกูลศรี
1280   ณปภัช  ประสมศรี
1281   ณภสร  แซทั้ง
1282   ณภาวรรณ  นพเกา
1283   ณัจยา  นวมนอย
1284   ณัฐธพร  นาคขํา
1285   ณัฐธัญญา  จั่นถลา
1286   ณัฐพล  ศรีสวัสดิ์
1287   ณัฐวุฒิ  ศรีเจริญ
1288   ทศวรรษ  พุกจินดา
1289   ทัดดาว  เทียบเฮียง
1290   ทิพาภรณ  เหลาสา
1291   ธีรวุฒิ  แสงวัชรานนท
1292   ธีรศักดิ์  บุญญะ
1293   ธีราลักษณ  เสริมสินสุข
1294   นพดล  ออนคร
1295   นพรัตน  รักบํารุง
1296   นันทนา  ทารักษ
1297   นิศาชล  พึ่งบุญไพศาล
1298   โนรี  โนทะนะ
1299   ปณชัยนันท  แยมกลัด
1300   ประภาพร  จันทรพงษ
1301   ปณฑารีย  สมเจริญ
1302   ปณณวีราภา  ลาโสภา
1303   ผองภัสสร  มรรคผล
1304   พชรพล  พันธุสะอาด
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1305   พนม  ปตะระนันทน
1306   พรนพิน  แสงเพ็ชร
1307   พรรณิภา  เที่ยงตรง
1308   พรสุดา  ออนวิมล
1309   พัชรินทร  สันทัดพรอม
1310   พัชรินธร  ไทรทองมี
1311   พัลลภ  แมนนิยม
1312   พิทูรย  อุบลรัตน
1313   พิม  เดนชนะดวงดี
1314   พิรญาณ  เสงี่ยมธนไชโย
1315   เพชรลดา  คงแสงชัย
1316   ไพลิน  แสงเพ็ชร
1317   ภัคจีรา  ทุงสะโร
1318   ภัทราพร  เลิศลักษณาพร
1319   มินตรา  กลัดงาม
1320   มุจจลินทร  นิโครธานนท
1321   ยุทธศิลป  จันทร
1322   ยุภาพร  เมาะเซาะ
1323   รมิดา  จันทรตุม
1324   รวีวรรณ  วันหิง
1325   รัตติยา  เนียมจันทร
1326   รัตนติยา  ประสมศรี
1327   รุงทิพย  แซตัน
1328   วรัญญา  แกวมา
1329   วริศรา  โรจนจิรัง
1330   วันเพ็ญ  ศิริพัฒน
1331   วิมลรัตน  ศิริเคน
1332   วิไลลักษณ  กายา
1333   วิศณี  มะลิวัลย
1334   ศุภโชค  อิ่มนอย
1335   ศุภรัตน  หวังสะมัน
1336   สงกรานต  ทองนอย
1337   สรายุทธ  นนทพันธ
1338   สโรชา  อรุณประสิทธิคุณ
1339   สิทธิศักดิ์  ไปลปลดทุกข
1340   สุณีย  สวนดอกไม
1341   สุนันท  ทีฆะพันธ
1342   สุนิสา  ไกกาศ
1343   สุวรรณา  เติมทรัพย
1344   เสาวลักษณ  กนกวรรณ
1345   แสงจันทร  สุวงศ
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1346   อณัญญา พูนธนวงษ
1347   อนุชล  ลีพรม
1348   อนุสร  พูลเพิ่ม
1349   อรวรรณ  สุขสาลี
1350   อัญชฎา  กาญจนเกตุ
1351   อารีรัตน  ชูชีพ
1352   อุไรวรรณ  สมนาม

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
1353   ดวงกมล  แพงสมบูรณ

หลักสูตรเทคโนโลยีบันฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต
1354 เกียรตินิยมอันดับ 1   ภุชงค  พึ่งกุศล
1355 เกียรตินิยมอันดับ 2 จาสิบเอกหญิง   ชวภา  สุดใจ
1356 เกียรตินิยมอันดับ 2   ชินวัตร  จูเล็ก
1357 เกียรตินิยมอันดับ 2   วราวุฒิ  บุตรคาน

หลักสูตรเทคโนโลยีบันฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต
1358   กฤตชัย  ชูเกษม
1359   กฤตนัย  วัฒนพงศ
1360   กฤตพงศ  คลายชุมแสง
1361   กฤษฎา  นุชเสม
1362   กฤษฎา  เองลอง
1363   กฤษณะ  เกงนอก
1364   กลวัชร  มิดเดช
1365   กวิน  แซยาง
1366   กอบชัย  จันทรดิลกรัตน
1367   กัมปนาท  ปานหลิม
1368 สิบตรี   กัมพล  ปานหลิม
1369   กัมพล  วรรณคง
1370   กานตชนก  ภูโพธิ์เกต
1371   กิตติ  นรสาร
1372   กิตติคุณ  นครศรี
1373   กิตติพงษ  ทองศรี
1374   กิตติภณ  ลาภเกิด
1375   กิตติภพ  ทองดอนแอ
1376   กิตติวินท  กิ่งกันฑ
1377   กิตติศักดิ์  ชํานาญเหนาะ
1378   เกริกฤทธิ์  เสวตบุตร
1379   เกียรติศักดิ์  จิตตสามารถ
1380   เกียรติศักดิ์  ทองชํานาญ
1381   เกียรติศักดิ์  สุทธิ
1382   แกวกาญจน  บุญชัย
1383   ไกรทน  ณรงคมี แถ
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1384   ขจรยศ  น้ําหวาน
1385   ขจรศักดิ์  แปนอินทร
1386   ขวัญชัย  ริระเริงจรัสแสง
1387   คฑาวุธ  เหมือนเพชร
1388   คทาวุธ  สุวรรณ
1389   ครรคิด  ผองกาไสย
1390   เคนษิวัฒน  ศรีสุวรรณ
1391   โฆษิต  ฟองประไพ
1392   จตุพล  ทองพิราม
1393   จตุรงค  ไกรวงษ
1394   จตุรงค  ธีระพันธ
1395   จรูญ  คลายคลึงมี
1396   จักรกฤษณ  บุญสิงห
1397   จักรกฤษณ  ศรีงาม
1398   จักริน  วนาสุวดี
1399   จาตุรงค  ตะพาบน้ํา
1400   จิตติพล  กันธิพราว
1401   จิตราภรณ  ปนทอง
1402   จิรวัฒน  กือศิริกุล
1403   จิรศักดิ์  พึ่งนุสนธิ์
1404   จิระพงศ  เพ็ชรอินทร
1405   จิราพร  อุมบุญ
1406   จิรายุส  โมกงาม
1407   จีรศักดิ์  เขื่อนแกว
1408   จีระพงษ  สารพงษ
1409   เจษฎา  ชวยรัมย
1410   ฉัตรชัย  เถื่อนพลาย
1411   เฉลิมชัย  แซเลา
1412   ชญานิน  วรรณพยุง
1413   ชนะชล  จันทิมา
1414   ชนินพัฒน  เกิดการ
1415   ชลาธิป  ทาวแผนบุญ
1416   ชัชวาล  ภามาตย
1417   ชัยนันท  ตั้งศรีรพีพันธ
1418   ชัยมงคล  วีระศิลป
1419   ชัยวัฒน  ประภา
1420   ชัยวุฒิ  สระทองหยอม
1421   ชาคร  ชัยศิรินทร
1422   ชาญณรงค  กันฉุน
1423   ชาญณรงค  มาตรา
1424   ชาติชาย  ใจเถิน



1425   ชานน  ฉายอุไร
1426   ชายณรงค  เจียรมาศ
1427   ชิงชัย  คําทองหลาง
1428   ชิตณรงค  จอยสุม
1429   ชุติพงศ  สระทองแอน
1430   ชูชัย เถื่อนศรี
1431   โชคชัย  ดิเชอแฮ
1432   โชคชัย  บุญโพธิ์
1433   ไชยวัฒน  ศรีแพทย
1434   ซามารอท  บินกามิตร
1435   ญาณวุฒิ  หลาเที่ยง
1436   ญาณินทร  ชูสุดรักษ
1437   ฐณะวัฒน  เปลี่ยนทอง
1438   ณฐพล  กองจันทรเพ็ชร
1439   ณรงคชัย  แยมยิ้ม
1440   ณรงคชัย  เอี่ยมโอภาส
1441   ณรงคเดช  สูงโสภา
1442   ณรงคฤทธิ์  ทองพูน
1443   ณัฏฐพัฒน  แสงมณี
1444   ณัฐ  อินทรแกว
1445   ณัฐดนัย  ญาณวรรธนสกุล
1446   ณัฐพงค  บุญพิศาล
1447   ณัฐพงษ  ปนตา
1448   ณัฐพงษ  เวียงสิมา
1449   ณัฐพงษ  แสนกา
1450   ณัฐพงษ  ทองหลอ
1451   ณัฐพล  งากระโทก
1452   ณัฐพล  นาคีเภท
1453   ณัฐพล  พิชัย
1454   ณัฐวัฒน  ครโสภา
1455   ณัฐวัฒน  งามวิไล
1456   ณัฐวัตร  ปานอ่ํา
1457   ณัฐวุฒิ  แคนตะ
1458   ณัฐวุฒิ  ดิษฐวุฒิ
1459   ณัฐวุฒิ  นันนวน
1460   ณัฐวุฒิ  พระแกว
1461   ณัฐวุฒิ คําปาน
1462   ณัฐสิทธิ์  เหมลา
1463   ดนัย  รัศมีศรีตระกูล
1464   ดนัย  สังขถวง
1465   ดนุพล  เนาวนิตย

แถ
วท
ี2่9



1466   ดรุนัย  สัตยซื่อ
1467   ดิเรก  โพธิ์คํา
1468   เดชณรงค  สุทธิศรี
1469   ตรีโรจน  กันจุฬา
1470   ติณห  ศิลารักษ
1471   ไตรรงค  นอยเชื้อเวียง
1472   ทนงศักดิ์  สงเสส
1473   ทยากร  ศรีบุญรอด
1474   ทรงเกียรติ  จันทนุภา
1475   ทรงพล  สระทองคุม
1476   ทวีศักดิ์  เอี่ยมนอก
1477   ทศพร  ตั้นสกุล
1478   ทศพล  คําเปลง
1479   ทศพล  ตรีอํานรรค
1480   ทศพล  เทพสถิตย
1481   ทศพล  สียัน
1482   ทัตเทพ  แฮดจาง
1483   ทัศนพล  คําเรือง
1484   ทินกร  งานยางหวาย
1485   ทินกร  ศักดิ์ดี
1486   ทิษลักษณ  มาตแก
1487   เทพประธาน  แทนคํา
1488   เทียรติ  ลําเจียกเทศ
1489   ธนกฤต  จันทรสุริย
1490   ธนกิจ  จันทะคูณ
1491   ธนธร  ศรวงศ
1492   ธนพนธ  พงศยังประเสริฐ
1493   ธนพร  แกวหาวงค
1494   ธนพล  ศรีเดช
1495   ธนวรรธน  สืบผาง
1496   ธนวัฒน  ลุประสงค
1497   ธนวิชญ  ทองยอด
1498   ธนัชพร  บุญเลิศ
1499   ธนา  วิทยาเกียรติเลิศ
1500   ธนากรณ  เสาะไธสง
1501   ธนาธิป  โบสถทอง
1502   ธนาวุฒิ  คําไข
1503   ธนาวุธ  ไชยคีรี
1504   ธนาสิทธิ์  พิศเพลิน
1505   ธนิดาพันธ  ลีธนารัชต
1506   ธนิน  แจมแจง
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1507   ธรณเทพ  แสนโท
1508   ธวัช  คําทอง
1509   ธวัช  พานเหนือ
1510   ธวัชชัย  ใจดี
1511   ธวัชชัย  ศรีสุขรอด
1512   ธวัชชัย  สมรัตน
1513   ธวัชชัย  สิบรัมย
1514   ธวัชชัย  สุขโขรัมย
1515   ธัญญาลักษณ  ธรรมเสน
1516   ธัญวัฒน  สังขรจิต
1517   ธันยชนก  ธานี
1518   ธารานคร  ศรีนครเขตต
1519   ธิติศักดิ์  นําพิมาย
1520   ธิติสรณ  สถิรกุล
1521   ธีรดนัย  กะการดี
1522   ธีรพงศ  มะราชลี
1523   ธีรวัฒน  เกตุชมภู
1524 สิบเอก   ธีรวุฒิ  พัฒนา
1525   ธีระศักดิ์  ชายพรม
1526   ธีระศักดิ์ โกยรัมย
1527   นที  พันชี
1528   นพดล  สังขเผื่อน
1529   นพดล  สาทะ
1530   นพพล  จันทรสวาง
1531 สิบเอก   นพพล  มารยาตร
1532   นพพล  เหลืองโรจนี
1533   นพรัตน  วงคแกว
1534   นภดล  ขําศรี
1535   นรวร  จันทรขจร
1536   นรารัฏฐ  งามยิ่งยวด
1537   นรารัตน  สัวรัมย
1538   นรินทรกาล  เมืองประทุม
1539   นัฐกานต  ถนอมสุข
1540   นัฐพงษ  บุญชิต
1541   นัฐพงษ  พลทัสสะ
1542   นันธพงศ  สุพร
1543   นิตยติยากร  ผลจันทร
1544   นิตยา  ศรีแกว
1545   นิติกร  เคารพ
1546   นิทัศน  ชูมณี
1547   นิธิภัทธิ์  เสริฐศรี
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1548   นิรันดรฤทธิ์  สุโทสา
1549   นิรุต  แกวนันเฮา
1550   เนวิน  สิทธิมาศ
1551   บริพัฒน  ปวกหลวง
1552   บัญชา  บุญลอม
1553   บุญชัย  สิงหตะโคต
1554   บุญชู  ตนคํา
1555   บุญชู  ทุนกิจกานต
1556   บุญญา  แซโซง
1557   บุญฤทธิ์  ตั้งพิจารณ
1558   บุญหลาย  วงศละคร
1559   บุรินทร  มีอินทร
1560   บุษบา  หาสูง
1561   ปกรณ  หนูวงค
1562   ปฏิเวธ  หาศรีคํา
1563   ปณวัฒน  ศิริ
1564   ปณิธาน  ดวงแกว
1565   ปพน  วัจนะรัตน
1566   ปรเมนทร  โอรสานนท
1567   ประณต  พัฒบุรม
1568   ประณต  ภูพะเนียด
1569   ประดิษฐ  พลเสน
1570   ประทีป  สอมทอง
1571   ประธาน  ทองแกว
1572   ประพัฒน  กรสงแกว
1573   ประพันธ  ธิกระสอน
1574   ประภาส  เดชประสิทธิ์
1575   ปราการ  ปลั่งกลาง
1576   ปญชา  ทาทอง
1577   ปญญา  บุญยอ
1578   ปยวัฒน  เมืองมิ่ง
1579   ผดุงเกียรติ  จิณะไชย
1580   ผดุงเกียรติ  นุชลี
1581   พงคภัค  บรรลังค
1582   พงศกร  ขอนตะคุ
1583   พงศธร  วิหวา
1584   พงศธร  หอพัฒนโศภิษฐ
1585   พงษเทพ  อริยกาญจน
1586   พงษพันธ  ลิมปสันติเจริญ
1587   พรชัย  แซเหว
1588   พรชัย  นอยเล็ก
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1589   พรชัย  สิริรุงโรจนพร
1590   พรเทพ  ฦาชา
1591   พรพรรณ  เสมอหนา
1592   พรวินัส  แกวมณี
1593   พรสิทธิ์  รักษาสุข
1594   พลกร  ตันหลี
1595   พัฒนพล  พรหมงาม
1596   พัสกร  รมลําดวน
1597   พัสกร  สังขวร
1598   พาณุวงค  แซลี
1599   พิชิต  พยัคโฆ
1600   พิชิต  สงครามรอด
1601   พิเชษฐ  ภาษาสุข
1602   พิทยารัตน  เอี่ยมอาจ
1603   พิทักษ  ขาวงาม
1604   พิพัฒพงษ  คงเจริญ
1605   พิวานนท  กันทะเนตร
1606   พิศุทธิ์  ไตรสิงห
1607   พิสิทธิ์  แกวรัมย
1608   พิสิทธิ์  สิงหทอง
1609   พิสิษฐ  ขวัญยืน
1610   พิสุทธิ์  บุตรจันทร
1611   พิสุทธิ์  สาโรวาท
1612   พีรพงษ  ใจหาว
1613   พีรพงษ  บุญเอิบ
1614   พีรพล  แกวแสงทอง
1615   พีรพันธ  หอมวัฒนา
1616   พีรยุทธ  ไหมชู
1617   พีรวัฒน  เลิศนอก
1618   พีระพุธ  สินธุไพร
1619   พุทธิพงษ  แซเฮอ
1620   ไพร  พิรมยใจ
1621   ภมรินทร  ทุมรินทร
1622   ภรต  นิ่มสุวรรณ
1623   ภักดี  ประชัยภูมิ
1624   ภัทรพงศ  ศรีบัว
1625   ภาณุพงศ  ชุมสุข
1626   ภาณุพงษ  อนันตะ
1627   ภาณุวัฒน  บุญมาก
1628   ภาณุวัฒน  หีดเดช
1629   ภานุเดช  มูลเสนา
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1630   ภานุวัฒน  เนื่องจากสังข
1631   ภาวิกา  สินวงษนาค
1632   ภาสวิชญ  สังวรวงศา
1633   ภูเบศร  เพิ่มขึ้น
1634   ภูมินทร  สุขใหญ
1635   ภูริเดช  กิ่งกัลยา
1636   มงคล  จุยกระโทก
1637   มนตรี  รอดพิรุณ
1638   มนัสชา  นามรักษ
1639   มนัสวี  ศรีราคาม
1640   มรรควัฒน  อุนอก
1641   มานิตย  ไผเจริญ
1642   เมธี  นุดมะหมัด
1643   เมษา  แกวสงค
1644   ยงยศ  เนียมทอง
1645   ยอดชัย  แซลี
1646   ยุทธนา  ขันชัย
1647   ยุทธพล  ชัยศรี
1648   ยุทธพิชัย  วิรุฒภควัต
1649   ยุพา  เทพมาลาพันธศิริ
1650   ยุรนันท  ชุมสุนทร
1651   รณชัย  สีเหมน
1652   รวีวัฒน  เมืองสง
1653   รักษิณา  วรรณา
1654   รัชพล  ฟูปง
1655   รัฐพล  ตรีเวก
1656   รัตนชัย  มีแยม
1657   รัตนพล  ปตตนาโถ
1658   รัตนา  จันนรัตน
1659   รุงฟา  กองทอง
1660   รุงโรจน  บัวบาน
1661   รุจิโรจน  คาชัยภูมิ
1662   เรวัติ  สุภิมล
1663   ฤทธิเกียรติ  คัมภีรพงษ
1664   ฤทธิชัย  แบงปน
1665   ฤทธิพร  ปนตาคํา
1666   ลิขิต  ชูบรรจง
1667   วรธาร  ลุนลา
1668   วรพล  บุญธรรม
1669   วรวิช  พึ่งคํา
1670   วรวุฒิ  ดรดี
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1671   วรากรณ  สาแกว
1672   วรุณ  อึ้งเจริญวงค
1673   วสันต  นคราภิบาล
1674   วสันต  เสพสุข
1675   วัชรพงษ  ทองอุไร
1676   วัชรพงษ  ศรีระวงษ
1677   วัชรพล  ยอดยิ่งสินทรัพย
1678   วัชระ  แตะอินรัมย
1679   วัชรินทร  ศรีซาคํา
1680   วันชัย  จะหนี
1681   วันพฤกษ  แสงลา
1682   วันใหม  รักรอด
1683   วิชิต  สุริยะ
1684   วิทยา  ฉิมมากรม
1685   วิทยา  สิงจานุสงค
1686   วิทสยาม  จีมขุนทด
1687   วินัย  จะจู
1688   วินัย  จันทรโต
1689   วิภู  ตัณฑะจินนะ
1690   วิริยะ  ทองยากลั่น
1691   วิเศษ  ทิลารักษ
1692   วิษณุพงษ  โสภา
1693   วีรกุล  ธงศรี
1694   วีรชัย  มาสุข
1695   วีรพงษ  อ่ําอินทรีย
1696   วีรพล  วิเศษวิไส
1697   วีรพันธ  บํารุงเผา
1698   วีระชัย  วิบูลยเขตร
1699   วีระยุทธ  ชูชนะ
1700   วีระศักดิ์  แวนจันลา
1701   วุฒิชรัตน  ออนสด
1702   วุฒิชัย  แปนโก
1703   วุฒิชัย  วิจินธนสาร
1704   วุฒินันท  สุวรรณเกิด
1705   ศกร  การสมอรรถ
1706   ศตวรรษ  เทพาลุน
1707   ศรัญู  เจริญราช
1708   ศรัณย  กันทะเนตร
1709   ศรัณย  ชางโต
1710   ศรัณยู  แชมชื่น
1711   ศรายุทธ  นามะยอม
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1712   ศรายุทธ  ประทุมทอง
1713   ศักดิ์ชาย  รูปขํา
1714   ศิรายา  ผิวเผือด
1715   ศิริชัย  คงทน
1716   ศุภณัฐ  พวงพั่วเพชร
1717   ศุภวัฒน  สายกระสุน
1718   สกล  อรามเสาวภาคย
1719   สถาพร  โพธิ์ชัย
1720   สมเกียรติ์  รัตนนุรักษ
1721   สมเกียรติ  วัฒนปญญาพิกุล
1722   สมคิด  นิใจ
1723   สมชาย  ตันกาบ
1724   สมบัติ  แกวผลึก
1725   สมภพ  โอพั่ง
1726   สมโภชน  บุญลือ
1727   สมรักษ  สายกระสุน
1728   สมศักดิ์  เนื้อสะอาด
1729   สมศักดิ์  ลาโคตร
1730   สมาน  แซทาว
1731   สรณสิริ  ดอกไม
1732   สรัล  ทิพยประชา
1733   สราวุธ  บํารุงจิตร
1734   สหรัฐ  จันทรนวล
1735   สหรัฐ  พันธสุข
1736   สัญญา  ทองแดง
1737   สัญญา  มานุ
1738   สันติ  ขันสังข
1739   สันติ  เจริญชน
1740   สัปดาห  ทองศักดิ์
1741   สัภยา สุขจิตต
1742   สาธิต  พวงมณี
1743   สาโรช บุญลอย
1744   สิทธิชัย  คิดขุนทด
1745   สิทธิชัย  แซโซง
1746   สิทธิชัย  วรบุตร
1747   สิทธิ์ทา  บุญธรรม
1748   สิทธิพงศ  สงดวง
1749   สิทธิพงษ  บุตรหาร
1750   สิทธิพงษ  วินทะชัย
1751   สิรภพ  ยุติธรรม
1752   สิริพงษ  ลิ้มภูวนนท
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1753   สิริพงษ พวงคุม
1754   สุกฤษฎิ์  ไชยแกว
1755   สุขพันธุ  สายพิมพ
1756   สุขสันต  ศรีโพธิ์งาม
1757   สุชานนท ชาตรี
1758   สุทธิพงษ  สอนทรัพย
1759   สุทธิรักษ  บุริบัน
1760   สุทธิวัฒน  รงคนคร
1761   สุทธิ์ศักดิ์  รัตนไพบูลย
1762   สุธีพงษ  สุภาวงศ
1763   สุพัตรา  สวัสดิผล
1764   สุภาวดี  สักขวา
1765   สุเมธ  บารมี
1766   สุรเชษฐ  ศรีวับ
1767   สุรเดช  วงศตะนา
1768   สุรเดช  สังขโศภา
1769 วาที่รอยตรี   สุรศักดิ์  อาจวิชัย
1770   สุรสิทธิ์  เครือบุญ
1771   สุรสิทธิ์  บุญสิงห
1772   สุรสีห  ชูแกว
1773   สุระชัย  ชูสีสม
1774   สุริยา  สุขปาน
1775   สุวภา  เที่ยงดี
1776   สุวรรณ  สมนึก
1777   สุวัฒน  ทรงศรี
1778   สุวิช  ศรีสุขใส
1779   เสกฐวุฒิ  พุมจําปา
1780   เสกสรรค  เรียบสาร
1781   เสนีย  พงษโก
1782   แสงทอง  สนิท
1783   หนึ่งตะวรรณ สุภี
1784   เหมันต  ผลมา
1785   อณุภาพ  ชูดี
1786   อดิศร  ชัยโชติ
1787   อติศักดิ์  อัชรา
1788   อธิวัฒน  แผผาย
1789   อนิรุต  เปพะนัด
1790   อนุชา  เกตุเกลา
1791   อนุชา  ขัดสาย
1792   อนุชา  งามเลิศ
1793   อนุชิต  บุญมา
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1794   อนุทัย  คงละออ
1795   อนุรักษ  เกิดทรัพย
1796   อนุวัฒน  คงเจริญ
1797   อนุวัฒน  สุขเกษม
1798   อนุสรณ  เจียมรัมย
1799   อนุสรณ  ประมวลศิลป
1800   อนุสรณ  ปนแตง
1801   อภิชาติ  ทวมเกร็ด
1802   อภิลักษณ ปรีชาชาติ
1803   อภิวัฒน  สุวรรณมณี
1804   อภิสิทธิ์  กาละรา
1805   อภิสิทธิ์  นิทรัพย
1806   อภิสิทธิ์  ศิริศักดิ์
1807   อภิสิทธิ์  สวยกิจ
1808   อรพิม  พรมเรศ
1809   อรุษ  พาสําราญ
1810   อัครชัย  ถนอมนวล
1811   อัครเดช  นอยเชื้อเวียง
1812   อัครพล  ไชยสงค
1813   อังสนา  สุขศิริ
1814   อัจฉรา  สายทองคํา
1815   อัสนีย  ศรีชาทุม
1816   อาคม  นวลสุวรรณ
1817   อาชา  ไกรทอง
1818   อาทิตย  สุขประสงค
1819   อานนท  ขันยา
1820   อานนท  ขันยา
1821   อานันท  ขจรรัตนเมธา
1822   อาสีด  อุศมา
1823   อํานาจ  ปานแกว
1824   อํานาจ  พึ่งไป
1825   อํานาจ  โภคทรัพย
1826   อิทธิ  เพลินอารมณ
1827   อิทธิพล  มาตสนา
1828   อิทธิพล  สวนมนัส
1829   อินธุอร  หลาหา
1830   อิภิวัฒน  ทิมคํา
1831   อิสระ  วงศพระเลื่อน
1832   อุดม  ดีวิจิตร
1833   อุดมศักดิ์  พรอมพูน
1834   อุทัย  หมื่อแล แถ
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1835   อุเทน  มาชุมแสง
1836   เอกชัย  พิศดาร
1837   เอกบุรุษ  คําเรือง
1838   เอกพจน  เพ็ญชัยวิทูร
1839   เอกพันธ  คํามะนีจันทร
1840   เอกพันธ  ดอนตุมไพร
1841   เอกภพ  แสงราชา
1842   เอกรัฐ  มารศรี
1843   เอกวิทย  บาหลา
1844   เอกสิทธิ์  ภูคา
1845   เอื้องฟา  โออารีย

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
1846 เกียรตินิยมอันดับ 1   ธัญพิชชา  ใจเตรียม
1847 เกียรตินิยมอันดับ 1   มัชฌิมา  หอมหวล
1848 เกียรตินิยมอันดับ 2   ธนะวัฒน  สุขรุงเรือง
1849 เกียรตินิยมอันดับ 2   อดิศักดิ์  ตันปอง

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
1850   เกรียงศักดิ์  ประยงค
1851   คณิศร  ธรรมสุข
1852   จุไรภรณ  สุโนภักดิ์
1853   ชมพูนุท  ธัญเขตนิธิ
1854   ชาตรี  เพิ่มศรี
1855   ณัฐริกา  สังขวงษ
1856   ทันต  กิจถาวร
1857   ทิพยประภา  ปานเพชร
1858   ธนาสิน  มีโต
1859   ธเนศ  จรูญธรรม
1860   ธีรชัย  ชุมภูหลา
1861   ธีรวัฒน  ราวนวม
1862   นพพิชญ  พาหุกุล
1863   บัณฑิต  สลักศิลป
1864   ปาริชาติ  พิลาวรรณ
1865   พรรณิภา  บุตมา
1866   พิชิต  ชาญมะดัน
1867   ภีมวัจน  จุติสมวาร
1868   แมนสันติ์  โสดา
1869   รศนา  ไทยเจริญ
1870   วิภารัตน  ชมภูพิศมร
1871   วิศรุต  ตรีเพชรประภา
1872   วีระเดช  แสงฉาย
1873   ศศวัน  นวลวิลัย

แ



1874   ศิริพร  วีรกิจโกวิท
1875   สิทธินนท  เนียมหอม
1876   สิริทิพย  โตทอง
1877   สุวรรณา  สุรินทรงาม
1878   อดิเทพ  ใบพักตร
1879   อรรถพล  วีระวงศ
1880   อริศรา  ลอยลม
1881   อัจณา  พรมสวนา
1882   อิสระ  ฉิมพรประพันธ

หลักสูตรเทคโนโลยีบันฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
1883 เกียรตินิยมอันดับ 2   สุกิจธวัช  สมหนอ

หลักสูตรเทคโนโลยีบันฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
1884   กฤษฏา  ศิริรักษ
1885   คฑาเพชร  เรืองอุไร
1886   คมสัน  ใกลคีรี
1887   จักรรินทร  เพื่อนงาม
1888   จําเริญ  พลายงาม
1889   ชนนิกานต  อนันต
1890   ชัยวัฒน  ทองยั่งยืน
1891   ชัยวัฒน  บุญเชิด
1892 วาที่รอยตรี   ฐาปนพงศ  สวัสดิ์ทวี
1893   ณัฐวัฒน  คงมีสุข
1894   ดิลก  คงเจาะ
1895   ทศพร  แสนทวีสุข
1896   ธนา  บุณณะรังษี
1897 วาที่รอยตรี   ธิระยุทธ  อักษรกูล
1898   นราวิทย  เดชดี
1899   นิชดา  จิรเอกศิลป
1900   ปวีณ  เกิดมีสุข
1901   พัชร  อัมพรโชติ
1902   พีระพงษ  พัฒนพิบูลย
1903   ภาณุ  มุงโปงกลาง
1904   ภาณุพงศ  ตันวัฒนะ
1905   ภาณุวัฒน  เอี๋ยวศิริ
1906   ภานุวัฒน  จันทะวารินทร
1907   ภูมินันท  อิ่มอินทร
1908   ยรรยง  พนมเขตต
1909   รัตนพล  คลังทรัพย
1910   วนิช วณิชลักษมี
1911   วัชระ  เทพสมบัติ
1912   ศรายุทธ  หวังชื่น
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1913   ศุภกร  เปยมสวัสดิ์
1914   สรายุทธ  มีทรัพย
1915   สราวุทธ  ในแกว
1916   สิทธิชัย  รัตนละมัย
1917   สุทธิชัย  ศิริธนโยธิน
1918   สุรเชษฐ  ฉัตรมะเริง
1919   สุรสิทธิ์  ขยายวงศ
1920   อนุวัฒน  สวางแจง
1921   อภิชาติ  กันแตง
1922   อภิสิทธิ์  เนตรนอย
1923   อัษฎางค  อดุลยกิติรัตน
1924   อาทิตย  ขําสุวรรณ

หลักสูตรเทคโนโลยีบันฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟาและระบบควบคุมอัตโนมัติ
1925   กรกช  กุลละวณิชย
1926   กิตติศักดิ์  ศรีศิลป
1927   เกษมสิทธิ์  เชษฐบุรี
1928   จิรายุส  กิตติพงษวณิช
1929   ชญาศักดิ์  กันการ
1930   ชนกานต  เหลืองเช็ง
1931   ชวนากร  เต็มรักษ
1932   เชาวฤทธิ์  อินทรวิสิทธิ์
1933   ธนรัฐ  มะลิทอง
1934   ธวัชชัย  สุขเจริญ
1935   ธานี  ลํานอย
1936   นวพล  บุญแตง
1937   บัณฑิต  นอยดอนไพร
1938   พรเทพ  ศิลปสืบเชื้อ
1939   ภาคภูมิ  พัดเกิด
1940   วิทยา  จงบรรจบ
1941   ศุภกร  เฉยสวัสดิ์
1942   สรศักดิ์  ไหวพริบ
1943   สันติพล  แกวคงยศ
1944   สุเมธ  พันกลิ่น
1945   สุรพล  สุทธิวงศกูล
1946   อนุกูล  อ่ําอนันต
1947   อภิลักษณ  กลัดแพ
1948   อาณัติ  นอยนุม
1949   อานนท  พาพันธ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส
1950 เกียรตินิยมอันดับ 1   จรสภา  หนูนวล
1951 เกียรตินิยมอันดับ 1   วีรยุทธ  น้ําจันทร
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1952 เกียรตินิยมอันดับ 2   กุลพัทธ  ทองสาย
1953 เกียรตินิยมอันดับ 2   จันจิรา  นิยมทวี
1954 เกียรตินิยมอันดับ 2   พนิตตา  กอบกุลเจนกิจ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส
1955   จุฑามาศ  โพธิ์ศรีเมือง
1956   ชวันภรณ  หิรัญจิรศิริภพ
1957   ทักษิณ  รูปสมศรี
1958   เทิดศักดิ์  เพชรศรี
1959   ธิดา  พวงความสุข
1960   ธีรศักดิ์  เนาวรัตน
1961   ปยวัฒน  เลิศวิลัย
1962   พัชดาพร  จุยดอนกลอย
1963   วิจิตรตรี  หาสุข
1964   อรุณี  ทนไธสง
1965   อวิรุทธิ์  เรืองไชยแกว

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส
1966 เกียรตินิยมอันดับ 1   คมสรร  รักกิจ
1967 เกียรตินิยมอันดับ 1   โรสเมรี  บินมามะ
1968 เกียรตินิยมอันดับ 1   สุปราณี  ศรีสมบูรณ
1969 เกียรตินิยมอันดับ 2   เจษฎา  ศรีสมบูรณ
1970 เกียรตินิยมอันดับ 2   ปยะพร  วงษนาม
1971 เกียรตินิยมอันดับ 2   วันนิดา  ชาวสวน
1972 เกียรตินิยมอันดับ 2   สิทธิพล  พัดสิงห

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส
1973   กชกร  จันทโชติ
1974   กนกพร  กระสวย
1975   กนกวรรณ  พิลาลัย
1976   กมลชนก  เตาทอง
1977   กฤชนนท  ลาภทวีกุล
1978   กฤชพร  ปุญประวัติ
1979   กฤติน  ปาละสุข
1980   กอง  เกตุปญญา
1981   กาญจิรา  จันทรกระจาง
1982   กิตติพันธ  ธรรมแกว
1983   ขจีวรรณ  ทับไทย
1984   คมธิดาเนท  ปงอุทา
1985   แคทรียา  ไชยมาทิกูล
1986   จริยา  กันทัง
1987   จิราภรณ  ทุยาวัด
1988   จิราวรรณ  กลีบบัว
1989   จุฑารัตน  บุญยะมณี
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1990   ชัยรัตน  รัตนวิชัย
1991   ชาญชัย  ใจเปย
1992   ชิษณุพงศ  ศิริอินทร
1993   ฐนกร  พิกุลทอง
1994   ณัฐดนัย  พงศประกิจ
1995   ณัฐพงศ  สุทธิวารี
1996   ณัฐสุดา  พงษเรือง
1997   ดาริกา  โสภา
1998   ทัศฎา  จําปา
1999   ทัศนีย  แสงปาก
2000   ทิพวรรณ  พรมเหลา
2001   ธนพล  ชูใจหาญ
2002   ธนยศ  สุทธิโป
2003   ธีระศักดิ์  สังอุตตัง
2004   นงลักษณ  อุดพวง
2005   นรินทิพย  ใจกระสันต
2006   น้ําทิพย  ศรีบรรเทา
2007   บุญเยี่ยม  ดอกแกว
2008   เบญจวรรณ  แซเฮง
2009   พิศมัย  นอมสําโรง
2010   ภัทรานิษฐ  บุญโสธรสถิตย
2011   ภาณุวัฒน  คําหอม
2012   มัชฌิมา  เรืองกิจการ
2013   เมลาณีย  คํามาก
2014   รจนา  มนมิภักดิ์
2015   รสสุคนธ  แกวอินทร
2016   รัชฎา  ชูยิ่งสกุลทิพย
2017   ราตรี  สิงหสุข
2018   รุจิรา  แซเต
2019   แรกขวัญ  ทองระอา
2020   วรยุทธ  แซตั้ง
2021   วรรณิภา  มีชาติ
2022   วัลลภา  ศิลาธารา
2023   วิโรจน  วรรณทอง
2024   วิสุทธิ์  วิสุทธิ์วารินทร
2025   วุฒิชัย  กาลิก
2026   ศรัญญา  พานแสวง
2027   ศิริพร  สาเงิน
2028   ศิริรัตน  สระทองหลาง
2029   ศิริลักษณ  อยูระหัด
2030   ศุจินันท  สันสา
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2031   สมจินตนา  เยื้องยอง
2032   สมฤทัย  ชมทรัพย
2033   สัญญาศักดิ์  คํามูล
2034   สํารวย  ขันทอง
2035   สุทธิดา  มีชาติ
2036   สุพัชรี  บุญศิริ
2037   อนุวัฒน  ปานพรม
2038   อรพรรณ  บุรีวชิระ
2039   อรวรรณ  วงศออง
2040   อาภรณ  ศรีแสงเมือง
2041   อิทธิกร  พิมสอน

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
2042 เกียรตินิยมอันดับ 1   อามานี  ดอเลาะ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
2043   จิรโรจน  อัศวศรีสุข
2044   จิรวัฒน  วิมล
2045   เฉลิมเดช  พินจะโปะ
2046   ชยุตม  นวลจันทร
2047   ชลธิศ  นิ่มขวัญ
2048   ชัชวรรณ  มาสุจันทร
2049   ณัฐพล  พันธกานตกุล
2050   ธนกร  เนียมรัตน
2051   ธนโชติ  ชวาลวิทย
2052   นครินทร  พลพิทักษ
2053   นรากร  ดําสงค
2054   นันทวัฒน  สุวรรณเสรีรักษ
2055   บุรัสกร  ชงสุวรรณ
2056   ปฏิญญา  งามเลิศรัศมี
2057   พรพิพัฒน  ขุนสวัสดิ์
2058   พันธุศักดิ์  จันตนา
2059   พิศาล  บุญโต
2060   พิษณุ  สืบพลาย
2061   มารุต  สุขรักขินี
2062   รุงเรือง  คงพลอย
2063   วิเชียร  เอียดมี
2064   วิษณุ  สุขประเสริฐ
2065   วีรินทร  งามเลิศรัศมี
2066   ศรายุทธ  แกวดวงสี
2067   ศิริพงษ  แซเตี๋ยว
2068   สถาพร  ผิวสุข
2069   สายฟา  ศรีสหกิจ
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2070   หัสดินทร  เหมทอง
2071   อนุชา  สุขมโน
2072   อภิญญา  วิวัฒนเบญจกุล
2073   อัษฎางคกรณ  ปรางคทอง

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม
2074 เกียรตินิยมอันดับ 1   กฤษติยา  ภาสดา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม
2075   กติกา  อิงคถาวรวงศ
2076   กัลยาณี  คําแวง
2077   เจนจิรา  ชาญสําราญ
2078   ชนัดดา  พิชิตศิลป
2079   ชลธิชา   ใจชวง
2080   ชลินทรา  เข็มทอง
2081   ฐิติมา  กะจิการ
2082   ณิชมาศย  จรัสสุนทรนันท
2083   ณิชา  มณีบุญยัง
2084   ทักษพร  อิ่มนอย
2085   ทัศพร  ทองดี
2086   ธนัทศักดิ์  บูรณดิลก
2087   ธิรดา  แอบเนียม
2088   นฤมล  โคษาราษฎร
2089   นันทัช  ปฤชานนท
2090   น้ํามนตรทิพย  รุจิหิรัญ
2091   ปนัสยา  พูลสุขโข
2092   ปวริศร  จันทรแกว
2093   ปวริศา  จันทรแกว
2094   ปญจภรณ  กิจวิริยภากรณ
2095   พิรัลดา  ศรีพระราม
2096   ไพรินทร  ประสาทเงิน
2097   ลักขณา  แกนมุย
2098   วารุณี  แยมรูการ
2099   สุกัญญา  นาแซง
2100   สุชาดา  ปกษาทอง
2101   หฤทัย  ชุมแจม
2102   อพินรัตน  สวางสุข
2103   อรจิรา พฤกษเกิด
2104   อริศรา  จุลละโพธิ์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตรสื่อดิจิตอล
2105   อริยณัฐ  อภิเจริญชัย

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อดิจิทัล
2106   ขวัญตา  หนูแยม
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2107   ชนะกิจ  ศรีมงคลกาญจน
2108   ชอเพชร  ศรีมาศ
2109   ณชพล  ศิริจัด
2110   ณัฐพล  ดาราอัมพรเกษม
2111   ณัฐพล  ปานพรเจริญ
2112   ณัฐริน  ศรีดี
2113   เดโช  อุดมสมบูรณ
2114   ทาริกา  นนทฤทธิ์
2115   ทูลเกลา  ขุนหมื่น
2116   ธนัญญา  แปนรักษา
2117   ธันยพร  สุดจิตต
2118   นพรัตน  การสมจิตต
2119   นรงคกฎ  เตชะทรัพยอนันต
2120   นันทิกานต  เกตุแกว
2121   นิภา  แกวกิ่ง
2122   บุณยนุช  บุญละ
2123   ปรเมศร  บุญประสิทธิ์
2124   ปยะนุช  ไทปยะ
2125   พงศพฤทธิ์  ฉัตรวราพิทักษ
2126   พิมพชนก  เอื้อราษฎร
2127   พิมพวลัญช  แสงสิริไพศาล
2128   เพชรรัตน  เปลี่ยมไชย
2129   ภัทชนิดา  พงษศาสตร
2130   ภัทรวริน  กลีบเมฆ
2131   ภิเษก  สมคิด
2132 วาที่รอยตรีหญิง   มัชฌิมา  หอมเจริญ
2133   ยุวดี  อิ่นแกว
2134   รัตนสุภา  ขวัญรัตน
2135   รัตนาภร  สีวินิจ
2136   ลัดดาวรรณ  มั่นคง
2137   วชิรวิทย  เห็มศรี
2138   วศิน  แทนศิลา
2139   วัชรพล  เครือแกว
2140   วิรัญญา  ศรีโชติ
2141 จาสิบเอกหญิง   ศศิวิมล  จันทร
2142   ศาศวัต  ตัณฑบุญมี
2143   ศุภสิทธิ์  ศรแสง
2144   สมประสงค  คุปะตะธรรม
2145   สมมนัส  เทียมเศวต
2146   สาธิต  ถาวรเรืองวุฒิ
2147   สุธินี  หอมมาก
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2148   หัตฐสิทธิ์  ชูแกว
2149   อรัญลักษณ  นิลศรี
2150   อัญญชิสา  โชคสิริสิทธิกร

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสรางสรรค
สารสนเทศสามมิติ
2151 เกียรตินิยมอันดับ 1   วชิรวิทย  หัดสระนอย

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสรางสรรค
สารสนเทศสามมิติ
2152   ธัชพันธุ  ทิตาศิริศิวเวท
2153   ปุณฑริ  เขมะจารีย
2154   สุขสันต  ปลื้มจิตรอมร
2155   อรรฆภาคย  โตบุญชวย

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาTeaching English to Speakers of Other Languages 
2156 เกียรตินิยมอันดับ 1   Danny Laurence Young
2157 เกียรตินิยมอันดับ 1   Dean Hampson
2158 เกียรตินิยมอันดับ 1   Henry Solomon Lotz
2159 เกียรตินิยมอันดับ 1   Laurence Grgurin

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
2160 เกียรตินิยมอันดับ 1   น้ําฝน  ศรีสุข
2161 เกียรตินิยมอันดับ 1   เพชรรัตน  คงวัฒโน
2162 เกียรตินิยมอันดับ 2   วาสนา  บุญลาม
2163 เกียรตินิยมอันดับ 2   ศกลวรรณ  หวยหงษทอง
2164 เกียรตินิยมอันดับ 2   อนุสดา  มูลมั่ง
2165 เกียรตินิยมอันดับ 2   อมรรัตน  จันทรเสน

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
2166   กรรณิกา  ศรีสุมาตร
2167   กรรณิการ  เชื้อชาวนา
2168   กรุณาพร  เบื้องบน
2169   กัลยรัตน  อชิระศรันตกุล
2170   กาญจนา  กาญจนสกุล
2171   กุลรัศมิ์  ศรีแกว
2172   เกษศราภรณ  ภูแสน
2173   ขนิษฐา  พยอมแยม
2174   ขวัญฤทัย  แกวพุฒิตาล
2175   จรรยา  วาลยทูม
2176   จรัตถพร  เกียรติพันธ
2177   จันทรริยา  พรมสิทธิ์
2178   จิดาภา  เที่ยงทิศ
2179   จิดาภา  นวลออง
2180   จินดาวัลย  เกตุธรรม
2181   จิระเดช  อินตะ
2182   จุฑารัตน  นิลบาง
2183   จุรีทิพย  ธรรมมา
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2184   เจณิสตา  ขุนอาจ
2185   ฉัตรชัย  พลเรือง
2186   ฉัตรชัย  ศากรณ
2187   ชนะชัย  บานแยม
2188   ชนากานต เที่ยงตรง
2189   ชนาพร  แสงแดง
2190   ชลิตา  บานเย็น
2191   ญานิกา  มะสีพันธ
2192   ฐาปกรณ  หอมรินทร
2193   ฐิตาภัทร  ลวนะลาภานนท
2194   ณัฎฐิกา  แสงวิภาค
2195   ณัฐกานต  องคประเสริฐ
2196   ดลลยา  ทรัพยมูล
2197   ดวงกมล  สุวรรณประเสริฐ
2198   ดาราทิพย  เรืองเขียว
2199   ดุสิทธิ์  กาดแกว
2200   เดนนภา  เมฆสุวรรณ
2201   ติ๊นา  ลําภูเพชร
2202   ทัศนียา  แสงปรีชาสกุล
2203   ทิชากร  เตศรีประเสริฐ
2204   ทิพยมณี  สุขกําปง
2205   ธนัย  ยอดแสง
2206   ธนาพร  ตระกูลรัมย
2207   ธัญญฐิตา  พรจิรานิวัฒน
2208   ธัญรดี  วิชยะพานิชย
2209   ธัญวรัตน  รุงเรือง
2210   ธีรวัฒน  เศษรัตนา
2211   นงคราญ  อินนาง
2212   นงลักษณ  ปุราโส
2213   นภสร  ชื่นชม
2214   นริศรา  คําบอนพิทักษ
2215   นัฏวดี  สุขสดเขียว
2216   น้ําทิพย  พุทธโคตร
2217   น้ําหวาน  ไทยจันทึก
2218   นิสา  อาศัย
2219   นุชนารถ  เอมวงษ
2220   เนตรนภา  บรรลือฤทธิ์
2221   บัวแกว  แปนเพชร
2222   บุญญิสา  ชมชื่น
2223   บุญเรียม  ฤทธิบูรณ
2224   เบญจมาศ  เชาเที่ยง



2225   ปฎิญาภรณ  พิมเพราะ
2226   ปนิตา แจมแจง
2227   ประภาพร  ทวีทรัพยชูสกุล
2228   ปริชญา  รัตนกานตง
2229   ปาณิศา  สถาพรธนาสิน
2230   ปาริชาติ  เพชรสังข
2231   ปยะมาศ  ปานนพภารักษ
2232   ผกาวดี  วิชาดี
2233   พรรษมนตร  ทิพทัย
2234   พัชรี  แทงทอง
2235   พิชญา  ศรีวิเศษ
2236   พิชามญธุ  ถ้ําหินออน
2237   พิมพใจ  เทวะปรมาภรณ
2238   พีรพงศ  โกมลฐิติ
2239   พุทธิมน  ไซแกวดวง
2240   แพรพลอย  ตรีเพ็ชร
2241   ภคมน  นอยสุพรรณ
2242   ภริษา  ไพโรจน
2243   ภัณฑิลา  แสงศรีจันทร
2244   มาลินี  คุมจิตร
2245   เมษยาวีย  อิ่มเอม
2246   เมษา  พิมแพ
2247   เมษา  ฤทธิบูรณ
2248   ยุวันดี  นิลบุรี
2249   รสสุคนธ  ธิสาวงษ
2250   รัชนก  รุงเรือง
2251   รัตนา  ยอดเพชร
2252   รัตนาพร  คําสุนทร
2253   รัตนาพร  มุนตะทุม
2254   รุงทิพย  แสงทอง
2255   ฤทัย  อภัยโส
2256   วนิดา  ทองขาว
2257   วรรณธนาพร  มีชัยภูมิ
2258   วรรณพร  ภูลาหิน
2259   วรรณรัตน  พงศนภา
2260   วรรณี  แสงมาศ
2261   วรัญุภา  แปลงสนิท
2262   วราพร  พัฒนฤกษสินธุ
2263   วรี  สืบนุช
2264   วาสนา  สมชู
2265   วิชุดา  รัตนบุญทวี
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2266   วิภา  อุปถัมภเกริกไกร
2267   วิภาดา  คงเอียด
2268   วิภาวี  พุกสังขทอง
2269   วิมลศิริ  เนื้อออน
2270   วิริน  มูลจํานงค
2271   วิลาวรรณ  อินนาราช
2272   วิไลวรรณ  ทองเพ็ชร
2273   วีรวรรณ  กองเปง
2274   ศรันยา  เรืองขจร
2275   ศรุตยา  สุมาลย
2276   ศิรประภา  มงคล
2277   ศิริรัตน  คนแรง
2278   ศิริลักษณ  หุนพวง
2279   ศุภาวิตา  อาสาวดีรส
2280   สกาวเดือน  เขียวออน
2281   สมปราถนา  วงษศรีทา
2282   สมพร  ศิริสําราญ
2283   สมลักษณ  หลักหาญ
2284   สรัญญา  พุมเฉลา
2285   สโรชา  งามจิต
2286   สายฝน  สารคณา
2287   สาโรจน  เขมแข็ง
2288   สิรินภา  เสวีวัลลภ
2289   สุกฤตา  ทารี
2290   สุดารัตน  ฉิงโพธิ์
2291   สุดาวดี  แทนหนู
2292   สุนิสา  สกุลซง
2293   สุพพัตรา  มหาหมาด
2294   สุพัตรา  สุขรักษ
2295   สุพิชา  รอดเดช
2296   สุภวรรณ  ประสิทธิ์เกตุกรณ
2297   สุภาพร  ศิริขจรไกล
2298   สุมินตรา  จาริยะมา
2299   สุวนันท พิษณุ
2300   สุวรรณา  เหลาจินดาพันธ
2301   หนุม  แซเต็ง
2302   หาญณรงค  วิเศษชาติ
2303   อธิชา  รอดเดช
2304   อธิษฐาน  ดวงแกว
2305   อภิญญา  ยานจรัส
2306   อภิวรรณ  สรอยสําโรง
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2307   อมรรัตน  วุฒิวงศ
2308   อมรรัตน  พันทะทาว
2309   อมิตตา  เลไร
2310   อรชา  จันดี
2311   อรพรรณ  เกตุกัน
2312   อรวรรณ  จันทะลี
2313   อริสา  วังคีรี
2314   อานนท  ศิลา
2315   อารดา  ศรีเรือง
2316   อารีย  ศรีเขื่อนแกว
2317   อุไร  อุทัย
2318   อุษณา  ลอมสุภา

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
2319 เกียรตินิยมอันดับ 1   กมลวรรณ  พิกุลทอง
2320 เกียรตินิยมอันดับ 1   จิราภรณ  อินทรดวง
2321 เกียรตินิยมอันดับ 1   ณัฏฐรดา  จตุพรพสิษฐ
2322 เกียรตินิยมอันดับ 1   พจนีย  แสงอรุณ
2323 เกียรตินิยมอันดับ 1   ยุพา  พาณิชยะกิจกุล
2324 เกียรตินิยมอันดับ 1   สมบูรณ  พาณิชยะกิจกุล
2325 เกียรตินิยมอันดับ 2   เกษม  สุขสันตแกว
2326 เกียรตินิยมอันดับ 2   ชลธิชา  พิมวาป
2327 เกียรตินิยมอันดับ 2   ณพัทธ  อินทรดวง
2328 เกียรตินิยมอันดับ 2 สิบโทหญิง   ปราณี  จินดาวงศ
2329 เกียรตินิยมอันดับ 2   ภูริวัจน  วรพัชรีโรจน
2330 เกียรตินิยมอันดับ 2   สาธิยา  ไชยนาพันธ
2331 เกียรตินิยมอันดับ 2   สุรางคทิพย  แซเฮง

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
2332   กมลชนก  ชูสกุล
2333   กมลชนก  ศรนารายณ
2334   กมลพันธ  สุขพันธ
2335   กมลรัตน  ศรีธิ
2336   กรวรรณ  เจริญวงค
2337   กฤตเมธ  ฉิมบุญอยู
2338   กฤติภูมิ  กิจเจริญ
2339   กันตา  ปะโพเทติ
2340 สิบเอก   กิตติพงศ  มอญสุขํา
2341   กิตติยา นาพูล
2342   เกศแกว  สายสมิง
2343   เกษมณี  แสงจันทร
2344   ขวัญใจ  ทองคํา
2345   ขอบคุณ  ศิลป
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2346 พันโท   คํารณ  มั่งมี
2347   คูณทรัพย  พงษสุระ
2348   จตุพงศ  จันทรแปน
2349   จตุพล  วรนาถโชติกุล
2350   จตุพัฒน  บุบผา
2351   จเร  คงกะพันธ
2352   จักรกฤษณ  ทองเชียว
2353   จักรทิพย  ชาติสุวรรณ
2354   จันทรแรม  ปนะเล
2355   จันทรากานต  จําปาทอง
2356   จันธิมา  บุตะเคียน
2357   จารุทัย  ชวะศิริ
2358   จิตติมา  ทองศิริ
2359   จิตสุดา  ศิริคุณ
2360   จิรภัทร  ผึ่งผดุง
2361   จิรภัทร  สอาดศรี
2362   จิรวัชรากร  ปนตา
2363   จิรวิทย  สุโพธิ์
2364   จิราวรรณ  อาจศัตรู
2365   จุฑามาศ  จังธนะสมบัติ
2366   เจษฎาพร  นามสงา
2367   ฉวีวรรณ  ธิตานนท
2368   เฉลิม  มาบางยาง
2369 สิบเอก   เฉลิมชนม  พลึกรุงโรจน
2370   เฉลิมพล  แกวสวาง
2371   ชญานณันท  นามงาม
2372   ชนัญกานต  อําไพพันธ
2373   ชนิตา  ทองมาก
2374   ชลธิชา  เปลี่ยนเดช
2375   ชวลิต  นุชวงษ
2376   ชัชวาลย  บุญธรรม
2377 สิบเอก   ชัฐวุฒิ  มานอย
2378   ชัยประสิทธิ์  เปยมประเสริฐ
2379 สิบตํารวจโท   ชัยพิพัฒน  ศรีลิพิน
2380   ชัยสิทธิ์  พลไธสง
2381   ชายแดน  ฉันทวิเชียร
2382   ชินวุฒิ  ปนติ
2383   ชีวิน  ฤทธิ์เรืองเดช
2384   ชุดาพร  ชิณรัตน
2385   ชุติพนธ  แจงธรรม
2386 พันจาอากาศตรี   ไชยสรัณย  ตรีสนธิ์
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2387   ฐภรณพัณณ  วิศวกรภักดี
2388 จาอากาศเอก   ฐิติกร  ยันตวิเศษ
2389   ฐิติวรดา  ธนารักษ
2390   ฐิติวัสส  ศรีวิชัย
2391   ณตฤณ  สุริวงษ
2392   ณัฏฐณิชา  ศรีคําฟอง
2393   ณัฐกานต  แสงสวาง
2394   ณัฐธนินทร  บุญทรง
2395 สิบเอก   ณัฐพงศ  ขุนชํานาญ
2396   ณัฐพงศ  ชนชื่นชมวงศ
2397   ณัฐพฤกษ  กงเอี่ยมมานน
2398   ณัฐพล  พรมทวม
2399   ณัฐพลชัย  ศรีชนะ
2400   ณัฐวุฒิ  ตัมพานุวัตร
2401   ณัฐวุฒิ  สุมณฑา
2402   ณัติกาล  ขําวิไล
2403   ณัติยา  อินทจินดา
2404   ดนิตา  นาคสมบูรณ
2405   ดรุณี  วิจบ
2406   ดาหวัน  สืบดวง
2407   เตือนจิต  แสนสุข
2408   ถวิล  พลอยบานแพว
2409   ถิรศักดิ์  รัศมิแพทย
2410 จาเอก   ทรงพร  ดวงจินดา
2411   ทรงพันธ  แกวออน
2412   ทรงศักดิ์  สุวรรณโชติ
2413 ดาบตํารวจ   ทวี  จูประโคน
2414   ทศพล  เห็นชอบ
2415   ทัดชา  หวยหงษทอง
2416   ทัศภิญญา  นิ่มขาว
2417   ทาริกา  ดอกบัว
2418   ทิฆัมพร  เครือวัลย
2419   ทิม  อุยเหม็น
2420 จาสิบเอก   ธนกร  ทองศิริ
2421   ธนกร  หนุนภักดี
2422 สิบเอก   ธนกิจ  สินสมุทร
2423 สิบตรี   ธนพล  ลือวัฒนะ
2424   ธนาภรณ  ขันตี
2425   ธนิตานันท  ครูหงษสา
2426   ธเนศ  เชื้อเจริญ
2427   ธมนวรรณ  กลาการนา 9



2428   ธัญชนก  ไชยฤทธิ์
2429   ธัญรัตน  ชวนประสิทธิ์
2430   ธันญขวัญ  สมคิด
2431   ธาดา  แกวกระจาง
2432   ธิดารัตน  แกวคํากอง
2433   ธิดารัตน  เตาะเจริญยิ่ง
2434   ธีรวัฒน  คําอุบล
2435   ธีระพงษ  พลมั่น
2436   นงคราญ  บุบผาโสภา
2437   นพรัตน  สําเภาทอง
2438   นภัสกร  แกวใส
2439   นภัสวรรณ  ชมทวี
2440   นฤนาถ  อุดมสินวรกุล
2441   นวรัตน  อนจู
2442   นันทน  แกวศรีนวม
2443   นันทนภัส  พุมพวง
2444   นําโชค  ภูระหงษ
2445   นิพล  สาธร
2446   นิภาพร  นนทา
2447   นิรัตนสุดา  ราชนิยม
2448 จาสิบเอก   นิรันดร  มงคล
2449   นิรุตธ  ศรีสุวรรณ
2450   นุจรี  มณีประสิทธิ์
2451   นุชจิราภรณ  ธัญญเจริญ
2452   เนื้อทอง  แยมบุบผา
2453   บัญชา  ประไวย
2454   บัณฑิต  คงชมสุข
2455   บุญธรรม  ศักดิ์ศรีสุวรรณ
2456   บุญมา  อุยยาหาญ
2457   บุญสม  เล็กเผือก
2458   เบญจพร  ภูหลวง
2459   เบญจมาศ  พรหมเพศ
2460   เบญจรัตน  ศรีสุภะ
2461   เบญจวรรณ  แสงฝาก
2462   เบญญพนต  คีรีรัตน
2463   เบญญา  วิลัยศรี
2464   ปภัสธนันท  จิราพัฒนอังกูร
2465   ประพาภร  ชัยฤทธิ์
2466   ประไพ  ภาชนะ
2467   ประภัสสร  กาบแกว
2468   ประมวล  คําอุน
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2469   ปวัญรัตน  จงราช
2470   ปยธิดา  สัตพันธ
2471   ปยวรา  ศาลางาม
2472 สิบเอก   ปยะ  พลไกรษร
2473   ปยะนันท  นัฐเศรษฐสิริ
2474 พันจาอากาศเอก   พงศธร  ชูเลิศ
2475   พงศธร  สระฉิม
2476   พนม  คงกลิ่น
2477   พนิดา  ประสารสี
2478   พนิดา  เลี้ยงเกิด
2479   พนิดา  ศรีทวีกาศ
2480   พนีดา  แสงทอง
2481   พรทิพย  สอนพิมพ
2482   พรพิศนุ  ชินาคํา
2483   พรไพลิน  ทวยเจริญ
2484   พรรณพัชร  แสนลา
2485   พรวฤณ  บุรีขันธ
2486   พรศรี  ยาหอม
2487   พลอยณิศา  แสนคําภา
2488   พวงลัดดา  ยลถนอม
2489   พสิษฐ  ขุนโขลนสวัสดิ์
2490   พัชรพล  เทียนมณี
2491   พิชญาภา  เฉลิมตรี
2492   พิชาติ  วิถีคลองคืน
2493   พิชานนท  ใจดี
2494   พิชิตพล  บัวผัน
2495   พิตตินันท  กล่ําเสือ
2496 จาสิบเอก   พิพัฒน  สุขพันธ
2497   เพ็ญนภา  อนันต
2498   เพ็ญประภา  บุญเติม
2499   เพทาย  ฉาวเกียรติคุณ
2500   เพราพิลาศ  แซซื้อ
2501   เพียงใจ  ไกรษี
2502   ไพศาล  กาญจนชูโต
2503   ฟาโรห  รัตนธํารงกุล
2504   ภรนิพา  แจมจํารัส
2505   ภัครจิรา  มาตะรักษ
2506   ภัชรินทร  สายทับทิม
2507   ภาณุพงษ  พรมดี
2508   ภาณุมาศ  คํามี
2509   ภานุวัชร  ปานสังข

แถ
วท
ี5่0



2510   ภานุวัฒน  พวงจําป
2511   ภารดี  จันทรปาน
2512   ภาวิณี  พูพวง
2513 จาอากาศเอกหญิง  ภิตินันทน  ชมภู
2514   มงคล  โชคเฉลิม
2515   มณีณัฐฎา  จิรสินสุภาชัย
2516   มณีเพชร  ทองนิล
2517   มณีรัตน  ทองนิล
2518   มนัสชยา  ออนมณี
2519   มะลิวัลย  บุญมี
2520   เมษพร  จั่นบานโขด
2521   เมษินี  ฉิมแสง
2522   ยรรยง  กาญจนชูโต
2523   ยุพา  ทอหุล
2524   ยุพา  ยานะ
2525   รชยา  ศิลาอุดมเดช
2526 สิบโท   รพีภัทร  พวงพิกุล
2527   รสริน  อินทรวิลัย
2528   รสรินทร  สมศักดิ์
2529   ระพีพรรณ  วิเชียรฉาย
2530   รังสรรค  บุญครอง
2531   รัชนี  สุขไชยศรี
2532   รัดดาวรรณ บริบูรณ
2533   รัตนา  ดวงจิตร
2534   รัตนาภรณ  ยิ้มจู
2535   ราตรี  เรืองอนันต
2536   รําไพ  ชื่นชม
2537   รินดา  บุญธรรม
2538   รุงเกลา  แสงฝาก
2539   เรวดี  กองคํา
2540   เรียม  คําฉิม
2541   เรืองยศ  โพติยะ
2542   ฤทัยรัตน  ศรสง
2543   ลดาวัลย  ภูเอี่ยม
2544   วงศธร  พรรณวิญาณ
2545   วงศนภา  พลายทรัพย
2546   วชิระ  ยะถา
2547   วณัฐริชา  บุรีขันธ
2548   วนิดา  ศักดิ์ศรีสุวรรณ
2549   วนิดา  เหลาสุรพล
2550   วรชิณา  กุดกันยา

แถ
วท
ี5่1



2551   วรเนตร  เอกเสถียร
2552   วรวิทย  พูลศรี
2553   วราภรณ  ควรหา
2554   วราวุฒิ  กล่ําเดช
2555   วริศรา  ทรงกฤษ
2556   วลัยลักษณ  สืบไทย
2557   วลินดา  อองแกว
2558   วศรี  บริบูรณ
2559   วสันท  บริบูรณ
2560   วะสันต  วารสิทธิ์
2561   วัชพล  สุทธะสิงห
2562   วัชระ  จันทา
2563   วัชราภรณ  บัวผัน
2564   วัชราภรณ  ประดิษฐ
2565 สิบโท   วัทนสิริ  สุดโลก
2566   วันเพ็ญ  ประชานันท
2567   วัลภา  พุมแสง
2568   วัลลพ  คงสมจิตร
2569   วาสนา  พุฒภักดี
2570   วิจิตรา  ทิพยมนต
2571   วินัย  คําเสียง
2572   วิภารัตน  ปรางศรี
2573   วิภารัตน  เหลาโกก
2574   วิมล  เต็มพรอม
2575   วิลาศ  ผดุงกิจ
2576   วิลิลยา  ทาทราย
2577   วิศิษฐศักดิ์  อรรฆยาวุธ
2578   วิษณุ  แจมจํารัส
2579 จาเอก   วิสา  ชอบทํากิจ
2580   วีรศักดิ์  จินดารัตนวรกุล
2581   ศตวรรษ  นวยุทธิ์
2582   ศรัณย  วงศทิพรัตน
2583   ศรัณยา  ทิพอุตร
2584   ศรีสุดา  กองศรี
2585   ศักดิ์ชาย  ทรัพยสะสม
2586   ศิริกุล  เปยมประเสริฐ
2587   ศิรินทร  พุมไมใหญ
2588   ศิริพร  ธรธรรมปญญา
2589   ศิวะ  ชัยเดชกอบลาภ
2590   ศุภกร  จุลสวัสดิ์
2591   ศุภรฎาญ  ณ ลําพูน
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2592 รอยตรี   ศุภฤกษ  วงศสามารถ
2593   ศุภักษร  ตําหนิดี
2594   สมใจ  สมสวย
2595   สมถวิล  ยะบุญมี
2596   สมหมาย  บุญรอด
2597   สรเดช  คลังทอง
2598   สรยุทธ  แพรศรี
2599   สฤษดิ์ชัย  สินธุบุญ
2600   สหรัฐ  ขาวงาม
2601   สันติภาพ  อิ่มมะโน
2602   สันทัด  ยานะ
2603   สาคร  เสือสี
2604   สายธาร  สุขสอาด
2605   สายฝน  เงินแจม
2606   สายฟา  ศิริพันธ
2607   สาวิตรี  ธรรมิภักดิ์
2608   สําราญ  มณีใส
2609   สําเริง  กัลยารัตน
2610   สิทธิโชค  ตันกิติภิญโญ
2611   สิทธิพันธ  ไชยรัตน
2612   สิรรัฐ  วิยาภรณ
2613   สุกัญญา  บุญอยู
2614   สุกานดา  มาณจักร
2615   สุจินดา  พลมั่น
2616   สุดารัตน  ธาราวิจิตร
2617 จาอากาศเอก   สุทัศน  เมยขุนทด
2618   สุพัฒชัย  จําปา
2619   สุพัตรา  หมีทอง
2620   สุภัทรชัย  กลิ่นสุคนธ
2621   สุภาพร  เณรตากอง
2622   สุภารัตน  จันทรเลื่อน
2623   สุรชัย  สุขเจริญนุกูล
2624   สุรัตนา  แสงมาศ
2625   สุวรรณา  กลิ่นชื่น
2626   สุวิชา  สังขมงคล
2627   สุวิทย  พุมพวง
2628   สุวิภา  นินหา
2629   สุวิมล  น้ํามันจันทร
2630   เสกสรรค  ทองแสง
2631   เสริมศิริ  อยูเพ็ชร
2632   เสาวณีย  สวัสดี
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2633   เสาวลักษณ  พันธคํา
2634   โสภณ  จันทรเริก
2635   หทัยวรรณ  รอดชะเอม
2636   หนูจร  ประดับศรี
2637   หมอขวด  เหล็กเพ็ชร
2638   เหมรัตน  ทิพยวัฒน
2639   เหมสุดา  จํารูญ
2640 จาสิบตรี   อดิศักดิ์  มีคํา
2641   อธิชา  วังคีรี
2642   อนัญญา  ราศรีเครือ
2643   อนินธิตา  เพ็ชรแสง
2644   อโนชา  แยมเกษร
2645   อภิชาติ  ชวะศิริ
2646   อภิเชษฐ  โอมประพันธ
2647   อมรินทร  ศิริกันรัตน
2648   อมลรดา  ศรทรง
2649   อรอุมา  เทพมังกร
2650   อรัญญา  แปนกลาง
2651   อรัญญา  แสนสามารถ
2652   อริยา  กวางพิมาย
2653   อริสรา  มะขาว
2654   อลิศรา  ภมรพล
2655 สิบเอก   อวิรุทธ  เหลาออน
2656   อัจฉรา  แพสุขชื่น
2657   อัญชลี  เขดี
2658   อัญธิกา  ชนะพันธ
2659   อัยยา  คําเสียง
2660   อัษฎาวุธ  สวนไพรินทร
2661   อาณดา  รุงเรืองชนะ
2662   อาทิตย  เถื่อนชัย
2663   อารญา  ไชยกําบัง
2664   อํานาจ  กล่ําเดช
2665   อําพร  พิมมงละ
2666   อําพล  วิลาทัน
2667   อินทิรา  วงษประเวสน
2668 สิบเอก   อุทัย  โพธิ์ถาวร
2669   อุมารินทร  เสนทอง
2670   อุไรรักษ  ชนะบูรณ

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
2671 เกียรตินิยมอันดับ 1   ธัญสุดา  ลุนพิจิตร

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
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2672   ปยพร  แกวมา
2673   พลาพร  แซจู
2674   วรวุธ  ทําสวน
2675   สิรินภา  เที่ยงตรง

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2676 เกียรตินิยมอันดับ 1   จรัส  แซฉิน
2677 เกียรตินิยมอันดับ 1   ธนภรณ  มั่นคง
2678 เกียรตินิยมอันดับ 2   ปวีณา  เหลาดอนไผ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2679   นันทพร  จันทรไทย
2680   ปวีณา  สุนา
2681   ศิรินภา  บุตรโต
2682   สมพงษ  โอพั่ง
2683   สิริภัสสร  คําครณ

แถ
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