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พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๐
วันเสาร์ที่ ๑๙ และวันอาทติย์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓







(1)ประจำ�ปีก�รศึกษ� ๒๕๖๐

	 “...บัณฑิตของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	 	 ต้องถือว่า 

มคีวามตัง้ใจทีม่ัน่คงแนว่แน	่	และมคีวามเพยีรอยูม่าก		เพราะมหาวทิยาลยั 

เปิดโอกาสให้ศึกษาเล่าเรียนได	้	โดยไม่ตอ้งเข้าเรียนในช้ันตามปรกติ		ทำาให้ 

ทุกคนต้องต้ังใจพยายามศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มกำาลัง		จนประสบความสำาเร็จ 

ในการศึกษา.	 	 	 จึงขอให้บัณฑิตได้รักษาความตั้งใจอันแน่วแน่		 

และความเพียรพยายามอันเหนียวแน่น		ท่ีเคยช่วยให้ประสบความสำาเร็จมาแล้วน้ี 

ไวใ้หม้ัน่คง		เพราะในการดำาเนนิชวีติและปฏบิตักิจิการงานตอ่ไปนัน้		มปีญัหา 

และอุปสรรคคอยกีดขวางความสำาเร็จยิ่งกว่าในเวลาเรียนหลายเท่านัก.			 

ความรู้ท่ีได้ศึกษาเล่าเรียนมา		รวมท้ังความต้ังใจจริงและความเพียรพยายาม		 

ไม่ย่นย่อหรือท้อถอยกับความยากลำาบากทั้งปวง	 	 จะช่วยให้แต่ละคน

สามารถเผชญิกบัปญัหาและอปุสรรคตา่ง	ๆ 		ไดอ้ยา่งหนกัแนน่มัน่คง		สง่เสรมิ 

ให้ชีวิตและกิจการงานดำาเนินก้าวหน้าไปได้โดยสวัสดี		จนบรรลุผลสำาเร็จ

คือความเจริญมั่นคงได้ดังประสงค์.		...”

พระบรมราโชวาท  พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั  ในพธิพีระราชทานปรญิญาบตัรของ

มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช  ประจำาปกีารศกึษา  ๒๕๕๘  ณ  อาคารอเนกนทิศัน ์ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  วันอังคาร  ที่  ๘  สิงหาคม  ๒๕๖๐



(2) พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

	 “...การท่ีต้ังมหาวิทยาลัยสุโขทัยน้ีถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยท่ีสมัยใหม่		 

ทีจ่ะใหผู้ท้ีม่คีวามสามารถและมคีวามปรารถนาทีจ่ะเรยีน		ศกึษาวทิยาการ		 

วิชาการ	 	 ก้าวหน้ากว้างขวางได้	 	 เพราะว่าได้ชื่อว่าคนไทยก็มีความ 

เฉลยีวฉลาด		ขาดแตโ่อกาสทีจ่ะไดข้ยายความรูข้ยายความสามารถของตน		 

คนฉลาดท่ีได้แสดงแล้วว่าเม่ือมีโอกาสก็ไปเรียนในข้ันสูง		จะเรียกได้ว่าทัดเทียม 

อารยประเทศ		ไมแ่พค้นอืน่		อาจจะดกีวา่คนอืน่ดว้ยซำา้		ฉะนัน้กส็มควรทีจ่ะ 

บรกิารใหแ้กป่ระชาชนคนไทยไดม้โีอกาสทีจ่ะเลา่เรยีน		การตัง้มหาวทิยาลยั

นี้ไม่ใช่ของง่าย	 	 เพราะว่าถ้าดูในแง่วิชาการ	 	 ก็จะต้องมีคณาจารย์และ 

ผูบ้รหิารทีด่	ี	ทีเ่ขา้ใจในจดุประสงคข์องการตัง้มหาวทิยาลยั		การตัง้สถาบนั 

การศึกษาชั้นสูง	 	นอกจากนี้ก็จะต้องมีความเข้าใจว่า	 	มหาวิทยาลัยนั้น 

เป็นท่ีศึกษา		เป็นท่ีสะสมความรู้สำาหรับใช้		ไม่ใช่สะสมความรู้สำาหรับไปอวดอ้างกัน		 

ความรู้นี้ เป็นสิ่ งที่แปลก	 	 ถ้ามีความรู้แล้วก็ เก็บสะสมไว้ เฉย	 ๆ		 

หรือเอาไปอวดอ้างซึ่งกันและกัน		ย่อมทำาให้เกิดความเสียหายขึ้น		ถ้าไป 

อวดอ้างซึ่งกันและกันก็เกิดความไม่ปรองดอง	 	 ก็จะทะเลาะเบาะแว้งกัน		 

แลว้กก็ารทะเลาะเบาะแวง้กนัเปน็สิง่ทีบ่อ่นทำาลายความมัน่คง		ถา้ไดค้วามรู ้

เอาไปเกบ็ไวเ้ฉย	ๆ		กอ็าจจะไมเ่กดิประโยชนอ์ะไร		เสยีเวลา		เสยีกำาลงัของ 

ผูเ้สยีที	่	ถา้นำาความรูท้ีไ่ดศ้กึษานำาไปใชใ้หเ้กดิประโยชนข์ึน้มา		นัน่แหละทีจ่ะ 

ทำาใหม้ผีลทีป่ระสบความสขุ		เพราะวา่ความรูน้ัน้ถา้เอาไปใช	้	ในทีน่ีน้ำาไปใช ้

ก็ต้องหมายความว่าเอาไปใช้ในความฉลาด	 	 คือความรู้ว่าวิชานั้นต้องใช้ 

ให้ถูกต้อง		จึงจะเกิดประโยชน์ได้ดี		เป็นประโยชน์น้ีหมายถึงผล		ถ้าเกิดประโยชน์ 

ที่ดีก็เรียกว่าประโยชน์	 	 คือผลดีก็เรียกว่าประโยชน์	 	 ถ้าเกิดผลที่ไม่ดี 

ต่อตัวเราเรียกว่าโทษ	 	 ความรู้นั้นอาจจะเป็นประโยชน์ก็ได้	 	 เป็นโทษ

ก็ได้	



(3)ประจำ�ปีก�รศึกษ� ๒๕๖๐

 ฉะนัน้  การทีส่รา้งมหาวทิยาลยั  สรา้งหลกัสตูร  สรา้งวธิบีรหิาร  
สร้างวิธีสอนแล้ว  ก็จะต้องพยายามที่จะทำาให้รัดกุม  ให้รู้ว่าความรู้นั้น 
ต้องใช้ให้เป็นประโยชน์  เป็นผลท่ีดี  ไม่ให้เป็นโทษ  เป็นผลท่ีไม่ดี  ส่วนน้ีก็จะต้อง 
ระมัดระวังอย่างยิ่ง  โดยมากก็จะพูดว่าความรู้ที่ได้จากมหาวิทยาลัยนั้น
ควรจะไปใช้  หรือผู้ที่ศึกษาย่อมเป็นผู้ที่มีปัญญามีความรู้ทำาอะไรก็ได้นั้น  
ไมเ่ปน็ความจรงิ  ผูท้ีม่คีวามรูผู้ท้ีม่ปีญัญายอ่มตอ้งมปีญัญาในการใชด้ว้ย  
ใหถ้กูตอ้ง  เพราะวา่คนเราถา้มคีวามสามารถมกีำาลงั  กำาลงันัน้ตอ้งเอาไปใช ้
ในดา้นทีจ่ะเกดิประโยชน ์ โดยมากกพ็ดูถงึประโยชนส์ว่นตวั  หรอืประโยชน ์
สว่นรวมสว่นชาต ิ ความจรงิประโยชนส์ว่นตวัหรอืสว่นชาตกิต็าม  ถา้ทำาให ้
เป็นประโยชน์เป็นผลดี  ย่อมต้องทำาด้วยความตั้งใจหวังดีต่อผู้อื่น  ฉะนั้น  
การที่มีการสอนในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนี้  ก็จะต้องนำาหรือ
สอดส่องในทางที่จะได้ความรู้มาโดยถูกต้อง  และสามารถนำาไปใช้ 
อย่างถูกต้องให้เกิดประโยชน์แน่วแน่  ข้อน้ีก็ต้องช้ีแจงเหมือนกัน  ไม่ใช่สักแต่ว่า 
สอนให้มีความรู้ไป  แต่ว่าจะต้องแนะนำา  จะใช้คำาว่าสอนก็คงไม่ชอบ   
ถา้ใชค้ำาวา่อบรมกค็งไมช่อบ  โดยมากคนเราไมช่อบใหใ้ครอบรม  ไมช่อบ 
ใหใ้ครสอน  แตว่า่ชอบใหแ้นะนำา  กค็วรจะแนะนำาใหส้ามารถทีจ่ะใชใ้นทางที ่
ถูกต้อง  ท่ีดี  ท่ีเป็นประโยชน์  ถ้ามหาวิทยาลัยได้ต้ังหลักสูตรไว้ดี  ทำาการบริหารไว้ดี   
และสามารถที่จะแนะนำาให้ผู้ที่ได้รับการศึกษาเข้าใจถึงคำาว่าประโยชน์นี้ 
ก็จะเป็นสิ่งที่ประสบผล...”

พระราชดำารัส  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร ในโอกาสที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นำานายมงคล 

กาญจนภาสน ์ เฝา้ ฯ ทลูเกลา้ ฯ ถวายโฉนดทีด่นิ  เพือ่พระราชทานแกม่หาวทิยาลยั

สโุขทยัธรรมาธริาช  ณ พระตำาหนกัจติรลดารโหฐาน  วนัพฤหสับด ีที ่ ๕  พฤศจกิายน  

๒๕๒๔



(4) พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

สารบัญ
หน้า

พระบรมราโชวาท ................................................................................. (๑)

พระราชดำารสั ....................................................................................... (๒)

กำาหนดการ ........................................................................................... (๑๑)

คำากราบบงัคมทูลของนายกสภามหาวทิยาลยั

 สโุขทยัธรรมาธริาช ................................................................. (๒๒)

คำากราบบงัคมทูลของอธกิารบด ีรายงานกจิการของ

 มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช

 วนัเสาร์ที่ ๑๙ ธนัวาคม ๒๕๖๓ (ภาคแรก).......................... (๒๔) 

คำาประกาศราชสดดุเีฉลมิพระเกยีรตคิณุ

 พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั ................................................ (๒๕)

คำาประกาศราชสดดุเีฉลมิพระเกยีรตคิณุ

 สมเดจ็พระนางเจ้าสทุดิา พชัรสธุาพมิลลกัษณ

 พระบรมราชนิี ..........................................................................  (๒๘)

คำาประกาศราชสดดุเีฉลมิพระเกยีรตคิณุ

 สมเดจ็พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพชัรกติยิาภา นเรนทริาเทพยวด ี

 กรมหลวงราชสารณิสีริพิชัร มหาวชัรราชธดิา..................... .. (๓๐)

คำากราบบงัคมทูลของอธกิารบดี

 วนัเสาร์ที่ ๑๙ ธนัวาคม ๒๕๖๓ (ภาคหลงั)......................... (๔๑)



(5)ประจำ�ปีก�รศึกษ� ๒๕๖๐

คำากราบบงัคมทูลของอธกิารบดี

 วนัอาทติย์ที่ ๒๐ ธนัวาคม ๒๕๖๓ (ภาคแรก)...................... (๔๓)

คำากราบบงัคมทูลของรองอธกิารบดฝี่ายการศกึษา

 และสนบัสนนุการเรยีนรู้

 เบกิผู้สำาเรจ็การศกึษาที่ได้คะแนนยอดเยี่ยม

 เข้ารบัพระราชทานเขม็ทองคำาตรศีร

 วนัอาทติย์ที่ ๒๐ ธนัวาคม ๒๕๖๓ (ภาคแรก)....................  (๔๕)

คำากราบบงัคมทูลของอธกิารบดี

 วนัอาทติย์ที่ ๒๐ ธนัวาคม ๒๕๖๓ (ภาคหลงั)....................  (๔๖)

คำากราบบงัคมทูลของรองอธกิารบดฝี่ายการศกึษา

 และสนบัสนนุการเรยีนรู้

 เบกิผู้สำาเรจ็การศกึษาที่ได้คะแนนยอดเยี่ยม

 เข้ารบัพระราชทานเขม็ทองคำาตรศีร

 วนัอาทติย์ที่ ๒๐ ธนัวาคม ๒๕๖๓ (ภาคหลงั)....................  (๔๘)

คำาปฏญิาณของบณัฑติ ....................................................................... (๔๙)

จำานวนผู้สำาเรจ็การศกึษา ประจำาปีการศกึษา ๒๕๖๐......... .............. (๕๐)

หน้า



(6) พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

รายนามผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร
ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๐

 หน้า
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ ....................................................................๑

ดุษฎีบัณฑิต

 ปรชัญาดษุฎบีณัฑติ .................................................................. ๒

มหาบัณฑิต

 ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ ............................................................. ๓

บัณฑิต

 ศลิปศาสตรบณัฑติ ..............................................................๔-๑๘ 

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ............................................................... ๑๙

ดุษฎีบัณฑิต

 ปรชัญาดษุฎบีณัฑติ ................................................................๒๐ 

มหาบัณฑิต

 นเิทศศาสตรมหาบณัฑติ .........................................................๒๑

บัณฑิต

 นเิทศศาสตรบณัฑติ ......................................................... ๒๒-๒๔

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ............................................................... ๒๕

ดุษฎีบัณฑิต

 ปรชัญาดษุฎบีณัฑติ ................................................................๒๖ 



(7)ประจำ�ปีก�รศึกษ� ๒๕๖๐

มหาบัณฑิต

 ศกึษาศาสตรมหาบณัฑติ .................................................๒๗-๓๐

บัณฑิต

 ศกึษาศาสตรบณัฑติ .........................................................๓๑-๔๓

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ..........................................................๔๔

ดุษฎีบัณฑิต

 บรหิารธรุกจิดษุฎบีณัฑติ ........................................................ ๔๕

มหาบัณฑิต

 บรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ ...................................................๔๖-๔๗

 รฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ ............................................. ๔๗

บัณฑิต

 เทคโนโลยบีณัฑติ ............................................................ ๔๘-๔๙

 บรหิารธรุกจิบณัฑติ ..........................................................๔๙-๖๔

 บญัชบีณัฑติ ......................................................................๖๔-๖๙

 รฐัประศาสนศาสตรบณัฑติ ..............................................๖๙-๘๘

	 โครงการความร่วมมอืระหว่างกระทรวงมหาดไทยกบั	มสธ.

 รฐัประศาสนศาสตรบณัฑติ ...........................................๘๘-๑๐๔

หน้า



(8) พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

สาขาวิชานิติศาสตร์ ................................................................. ๑๐๕

มหาบัณฑิต

 นติศิาสตรมหาบณัฑติ ................................................ ๑๐๖-๑๐๗

บัณฑิต

 นติศิาสตรบณัฑติ ........................................................๑๐๘-๑๒๔

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ .................................................๑๒๕

มหาบัณฑิต

 วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ ......................................................๑๒๖

 สาธารณสขุศาสตรมหาบณัฑติ ............................................๑๒๖

บัณฑิต

 การแพทย์แผนไทยบณัฑติ ....................................................๑๒๗

 วทิยาศาสตรบณัฑติ ...................................................๑๒๗-๑๓๕

 สาธารณสขุศาสตรบณัฑติ..........................................๑๓๕-๑๔๑ 

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ........................................................๑๔๒

มหาบัณฑิต

 พยาบาลศาสตรมหาบณัฑติ .................................................๑๔๓ 

หน้า



(9)ประจำ�ปีก�รศึกษ� ๒๕๖๐

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ............................................................๑๔๔

มหาบัณฑิต

 เศรษฐศาสตรมหาบณัฑติ.....................................................๑๔๕

บัณฑิต

 เศรษฐศาสตรบณัฑติ ............................................................๑๔๖

สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ ....................................................๑๔๗

มหาบัณฑิต

 วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ ......................................................๑๔๘

 ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ ........................................................๑๔๘

บัณฑิต

 คหกรรมศาสตรบณัฑติ .........................................................๑๔๙

 วทิยาศาสตรบณัฑติ ...................................................๑๕๐-๑๕๒

 ศลิปศาสตรบณัฑติ .....................................................๑๕๒-๑๕๔

สาขาวิชารัฐศาสตร์ ..................................................................๑๕๕

ดุษฎีบัณฑิต

 รฐัศาสตรดษุฎบีณัฑติ ..........................................................๑๕๖

มหาบัณฑิต

 รฐัศาสตรมหาบณัฑติ ...........................................................๑๕๗

บัณฑิต

 รฐัศาสตรบณัฑติ .........................................................๑๕๘-๑๖๖ 

หน้า



(10) พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

หน้า

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ ........................................๑๖๗

ดุษฎีบัณฑิต

 ปรชัญาดษุฎบีณัฑติ .............................................................๑๖๘

มหาบัณฑิต

 เกษตรศาสตรมหาบณัฑติ ..........................................๑๖๙-๑๗๐

 บรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ .......................................................๑๗๐

บัณฑิต

 เกษตรศาสตรบณัฑติ ..................................................๑๗๑-๑๘๐

 บรหิารธรุกจิบณัฑติ ....................................................๑๘๐-๑๘๑

 ส่งเสรมิการเกษตรและสหกรณ์บณัฑติ ................................๑๘๑

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ......................................๑๘๒

มหาบัณฑิต

 วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ ......................................................๑๘๓

บัณฑิต

 วทิยาศาสตรบณัฑติ  ..................................................๑๘๔-๑๘๗



(11)ประจำ�ปีก�รศึกษ� ๒๕๖๐

ก�าหนดการ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เสด็จพระราชด�าเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๐

ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 วันเสาร์ท่ี ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
 (ภาคแรก)

 
เวลา ๑๕.๓๐ น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ  

  พระบรมราชินี เสด็จฯ โดยรถยนต์พระที่นั่ง ไปยัง  

  อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เวลา ๑๖.๐๐ น.  เสด็จฯ ถึงอาคารอเนกนิทัศน์ 

  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

    (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)

 - ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  

  รฐัมนตรวีา่การกระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์ 

  วิจัยและนวัตกรรม

  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี   

  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๑            

  ผู้บัญชาการตำารวจภูธรภาค ๑ 

  นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

  พร้อมข้าราชการ เฝ้าฯ รับเสด็จ



(12) พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

 - นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี 
     รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี 
     ผู้แทนคณาจารย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช                                             
     ทูลเกล้าฯ ถวายมาลัยข้อพระกร       
  - เสด็จเข้าสู่ภายในอาคารอเนกนิทัศน์ 
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 - เสด็จฯ ไปยังห้องรับรองที่ประทับ (ห้องรำาไพพรรณี)
 - ทรงลงพระปรมาภิไธย และทรงลงพระนามาภิไธย 
  ในสมุดเยี่ยม
  - พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายกสภา  
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
    อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เข้าเฝ้าฯ 
 -  นายกสภามหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาชทลูเกลา้ฯ  
  ถวายฉลองพระองค์ครุยปริญญา  
    ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
  แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 -  อธกิารบดมีหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาชทลูเกลา้ฯ  
  ถวายฉลองพระองค์ครุยปริญญา
    รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
  แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
 -  ทรงฉลองพระองค์ครุย
 - เสด็จออกจากห้องรับรองที่ประทับ ไปยังห้องประชุม 
  (ห้องพระปกเกล้า)
 - เสด็จเข้าสู่ห้องประชุม
    (ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)
 - ทรงจดุธปูเทยีนเครือ่งนมสัการบูชาพระพทุธนวราชบพติร
 - ทรงกราบ
 -  ประทับพระราชอาสน์



(13)ประจำ�ปีก�รศึกษ� ๒๕๖๐

 - ผู้แทนนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
  ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตร แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี        
               - นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
  กราบบังคมทูลสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
  และกราบบังคมทูลเบิกอธิการบดี   
                  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  - อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
  กราบบังคมทูลประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ  
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสที่
  สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีมติเป็น
  เอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวาย
  ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
  - นายกสภามหาวิทยาลัย ทูลเกล้าฯ ถวาย
  ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
  แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  - อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
  กราบบังคมทูลประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ  
  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
  เนื่องในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   
  มีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทาน
  ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญา
  รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
  และขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาส
  กราบบังคมทูลเชิญ สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
  พระบรมราชินี เข้าเฝ้าฯ เข้ารับพระราชทานปริญญา
  รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์



(14) พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

 -  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เข้าเฝ้าฯ  
  เข้ารับพระราชทานปริญญา
  รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์    
 -  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  กราบบังคมทูลรายงานกิจการของมหาวิทยาลัย
    และขอพระราชทานพระบรมราโชวาท
 -  พระราชทานพระบรมราโชวาท
   (เมื่อพระราชทานพระบรมราโชวาทจบ 
   ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)
 - ประธานกรรมการประจำาสาขาวิชาและผู้แทน
  สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ วิทยาการจัดการ และ
  นิติศาสตร์ กราบบังคมทูลเบิกผู้สำาเร็จการศึกษา
  เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (จำานวน ๒,๙๐๕ คน)
 - พระราชทานปริญญาบัตร ตามลำาดับ
          (พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)
 - บัณฑิตกล่าวคำาปฏิญาณ
 -  เสด็จฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ
 -  เสด็จเข้าสู่ห้องรับรองที่ประทับ
            (บัณฑิตร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี)
 -  ทรงเปลื้องฉลองพระองค์ครุย

  - ประทับพัก ณ ห้องรับรองที่ประทับ 



(15)ประจำ�ปีก�รศึกษ� ๒๕๖๐

ก�าหนดการ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เสด็จพระราชด�าเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๐

ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 วันเสาร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
(ภาคหลัง)

เวลา ๑๙.๐๐ น. พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั และสมเดจ็พระนางเจา้ฯ  

 พระบรมราชินี เสด็จออกจากห้องรับรองที่ประทับ                                                                     

                ไปยังห้องประชุม (ห้องพระปกเกล้า)

                    (ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)

 - ทรงจดุธปูเทยีนเครือ่งนมสัการบูชาพระพทุธนวราชบพติร

  - ทรงกราบ

  - ประทับพระราชอาสน์

  - อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

  กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาส  

  พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษา                                

  และกราบบังคมทูลเบิกนายกสภามหาวิทยาลัย

  สุโขทัยธรรมาธิราช เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเข้ารับ 

  พระราชทานปริญญาบัตร สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษา 

  ที่เป็นพระสงฆ์ 

 - พระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตที่เป็นพระสงฆ์ 

  แก่ผู้แทนมหาวิทยาลัย



(16) พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

 - ประธานกรรมการประจำาสาขาวิชาและผู้แทน

  สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

  กราบบังคมทูลเบิกผู้สำาเร็จการศึกษาเข้ารับ

  พระราชทานปริญญาบัตร (จำานวน ๒,๖๑๖ คน)

 - พระราชทานปริญญาบัตร ตามลำาดับ

             (พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)

 -  บัณฑิตกล่าวคำาปฏิญาณ

  - เสด็จฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ

 - เสด็จฯ ไปยังห้องรับรองที่ประทับ

      (บัณฑิตร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี)

  - ประทับพักพระราชอิริยาบถ ตามพระราชอัธยาศัย

 - เสด็จออกจากห้องรับรองที่ประทับ ไปยังบริเวณ  

  ฉายพระบรมฉายาลักษณ์หน้าห้องพระปกเกล้า

 -  ฉายพระบรมฉายาลักษณ์ ร่วมกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ  

  พระบรมราชินี และผู้บริหารของมหาวิทยาลัย

  สุโขทัยธรรมาธิราช (จำานวน ๑ ชุด)

 - เสด็จเข้าห้องรับรองที่ประทับ

 - ทรงเปลื้องฉลองพระองค์ครุย

 - เสด็จออกจากห้องรับรองที่ประทับ 

  ไปยังรถยนต์พระที่นั่ง

 - ประทับรถยนต์พระที่นั่ง

             (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)

  - เสด็จฯ กลับ



(17)ประจำ�ปีก�รศึกษ� ๒๕๖๐

ก�าหนดการ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เสด็จพระราชด�าเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๐

ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วันอาทติย์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓
(ภาคแรก)

เวลา ๑๕.๓๐ น. พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั และสมเดจ็พระนางเจา้ฯ  

 พระบรมราชินี เสด็จฯ โดยรถยนต์พระที่นั่ง ไปยัง

                อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เวลา ๑๖.๐๐ น. เสด็จฯ ถึงอาคารอเนกนิทัศน์

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

    (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)

  - ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี   

   รฐัมนตรวีา่การกระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์

  วิจัยและนวัตกรรม

   ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี  

   ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๑          

   ผู้บัญชาการตำารวจภูธรภาค ๑  

   นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช     

   และอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

  เฝ้าฯ รับเสด็จ



(18) พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

 -  ผู้แทนคณาจารย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

      ทูลเกล้าฯ ถวายมาลัยข้อพระกร

 - เสด็จเข้าสู่ภายในอาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัย 

  สุโขทัยธรรมาธิราช 

 -  เสด็จฯ ไปยังห้องรับรองที่ประทับ (ห้องรำาไพพรรณี)

 -  ทรงฉลองพระองค์ครุย

 - เสด็จออกจากห้องรับรองที่ประทับ ไปยังห้องประชุม  

   (ห้องพระปกเกล้า)

 - เสด็จเข้าสู่ห้องประชุม

            (ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)

 - ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร

 - ทรงกราบ

 - ประทับพระราชอาสน์

 - อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

  กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาส 

  พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษา

 - ประธานกรรมการประจำาสาขาวิชาและผู้แทน 

  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และรัฐศาสตร์

  กราบบังคมทูลเบิกผู้สำาเร็จการศึกษาเข้ารับ  

   พระราชทานปริญญาบัตร (จำานวน ๒,๔๘๕ คน)

 - พระราชทานปริญญาบัตร ตามลำาดับ

             (พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)



(19)ประจำ�ปีก�รศึกษ� ๒๕๖๐

 -  รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและสนับสนุนการเรียนรู้ 

     กราบบังคมทูลเบิกผู้สำาเร็จการศึกษาสาขาวิชา

  ศิลปศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ที่ได้รับปริญญา

  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้คะแนนยอดเยี่ยม

     เข้ารับพระราชทานเข็มทองคำาตรีศร

 - บัณฑิตกล่าวคำาปฏิญาณ

 -  เสด็จฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ

 -  เสด็จเข้าสู่ห้องรับรองที่ประทับ

            (บัณฑิตร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี)

 -  ทรงเปลื้องฉลองพระองค์ครุย

 -  ประทับพัก ณ ห้องรับรองที่ประทับ 



(20) พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ก�าหนดการ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เสด็จพระราชด�าเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๐

ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วันอาทติย์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓
(ภาคหลัง)

เวลา ๑๙.๐๐ น. พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั และสมเดจ็พระนางเจา้ฯ  

 พระบรมราชินี เสด็จออกจากห้องรับรองที่ประทับ 

               ไปยังที่ประทับภายในห้องประชุม (ห้องพระปกเกล้า)

                    (ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)

 - ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร

 - ทรงกราบ

 - ประทับพระราชอาสน์

  - อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

  กราบบังคมทูลขอพระราชทาน 

   พระบรมราชวโรกาส พระราชทานปริญญาบัตร

  แก่ผู้สำาเร็จการศึกษา และกราบบังคมทูลเบิก

  นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

   เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเข้ารับพระราชทาน

  ปริญญาบัตรของบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา

 -  พระราชทานปริญญาบัตรระดับบัณฑิตศึกษา 

  แก่ผู้แทนของมหาวิทยาลัย



(21)ประจำ�ปีก�รศึกษ� ๒๕๖๐

 - ประธานกรรมการประจำาสาขาวิชาและผู้แทนสาขาวิชา

  วิทยาศาสตร์สุขภาพ เศรษฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์  

  เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ และวิทยาศาสตร์และ 

  เทคโนโลยี กราบบังคมทูลเบิกผู้สำาเร็จการศึกษาเข้ารับ

  พระราชทานปริญญาบัตร (จำานวน ๒,๒๓๗ คน)

 -  พระราชทานปริญญาบัตร ตามลำาดับ

          (พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)

 -  รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและสนับสนุนการเรียนรู้ 

     กราบบังคมทูลเบิกผู้สำาเร็จการศึกษาสาขาวิชา

  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับปริญญา

  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้คะแนนยอดเยี่ยม

     เข้ารับพระราชทานเข็มทองคำาตรีศร

 -  พระราชทานเข็มทองคำาตรีศร

 -  บัณฑิตกล่าวคำาปฏิญาณ

 -  เสด็จฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ

 -  เสด็จฯ ไปยังห้องรับรองที่ประทับ 

         (บัณฑิตร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี)

 - ทรงเปลื้องฉลองพระองค์ครุย

 - เสด็จออกจากห้องรับรองที่ประทับ  

  ไปยังรถยนต์พระที่นั่ง

 - ประทับรถยนต์พระที่นั่ง 

   (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)

 - เสด็จฯ กลับ



(22) พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ค�ากราบบังคมทูล
ของนายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๐
วันเสาร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

(ภาคแรก)

ขอเดชะฝ่าละอองธลีุพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม

 ในวโรกาสที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท และสมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำาเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จ 

การศกึษารุน่ที่สามสบิหก ตามหลกัสตูรของมหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช 

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันนี้ นับเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัย

สุโขทัยธรรมาธิราช กับทั้งเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่คณะกรรมการ 

สภามหาวิทยาลัย คณาจารย์ ข ้าราชการ บัณฑิต นักศึกษา และ 

ผู้เข้าร่วมพิธีโดยทั่วหน้า ข้าพระพุทธเจ้า ศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน 

นายกสภามหาวิทยาลัย ในนามของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

สำานกึในพระมหากรณุาธคิณุเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สดุมไิด้



(23)ประจำ�ปีก�รศึกษ� ๒๕๖๐

บัดนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเบิก 

รองศาสตราจารย์ปราณี สังขะตะวรรธน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย  

รกัษาการแทนอธกิารบดมีหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช เพื่อกราบบงัคมทูล 

ประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ และกราบบังคมทูลรายงานกิจการ 

ของมหาวทิยาลยั ตามลำาดบัต่อไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ



(24) พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ค�ากราบบังคมทูลของอธิการบดี
รายงานกิจการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๐
ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วันเสาร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
(ภาคแรก)

ขอเดชะฝ่าละอองธลีุพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม

 ข้าพระพุทธเจ้า รองศาสตราจารย์ปราณี สังขะตะวรรธน์ 

กรรมการสภามหาวทิยาลยั รกัษาการแทนอธกิารบดมีหาวทิยาลยัสโุขทยั

ธรรมาธริาช ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาส กราบบงัคมทลู ประกาศ

ราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท เนื่องในโอกาส 

ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญา 

ดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ์ ดงันี้



(25)ประจำ�ปีก�รศึกษ� ๒๕๖๐

ค�าประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย

ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑติกติติมศักดิ์ 

วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว
  

 พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธบิดศีรสีนิทรมหาวชริาลงกรณ  

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเปี่ยมล้นด้วยพระปรีชาสามารถ ทรงตระหนัก

ในคุณค่าและความสำาคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ  

การพฒันาครอบครวัให้มคีณุภาพ จงึสนบัสนนุประชาชนให้ได้ศกึษาเรยีนรู้ 

สามารถนำาความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว รวมถึง

สามารถนำาความรู้มาพัฒนาสังคมและประเทศชาติได้ ทรงพระกรุณา 

โปรดเกล้าฯ รับโรงเรียนมัธยมศึกษาในถิ่นทุรกันดารหลายแห่งไว้ใน 

พระบรมราชูปถมัภ์ 

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเน้นเรื่องการพัฒนาและ 
เสรมิสร้างศกัยภาพคน ต้องการสร้างให้คนไทยมคีณุสมบตั ิ๔ ด้าน คอื 
การมีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง การมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง การมี 
งานทำา มอีาชพี และการเป็นพลเมอืงดมีรีะเบยีบวนิยั พระราชกรณยีกจิ
ด้านการพัฒนามนุษย์ในระดับอุดมศึกษา ทรงเสด็จพระราชดำาเนินไป



(26) พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

พระราชทานปรญิญาบตัรแก่บณัฑติของมหาวทิยาลยัต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
มาโดยตลอดทกุปี 

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให ้
จัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทานขึ้น ซึ่งเกิดจากนำ้าพระราชหฤทัยอัน 
เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ที่ทรงทุ่มเทพระวรกาย ปฏบิตัพิระราชกรณยีกจิ
นานัปการ โดยคำานึงถึงความอยู่ดีมีสุขของราษฎรและครอบครัวเป็น 
สำาคัญ และทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอด 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริของพระบรมราชชนก ที่ได้ทรง
พระราชทานไว้เป็นแนวทางสำาหรับการพัฒนาประเทศ โดยพระราชทาน
โครงการดงักล่าว เพื่อส่งเสรมิให้พสกนกิรชาวไทยทกุคน มคีวามเสยีสละ 
และความสมัครสมานสามัคคี ในการสร้างสรรค์ความดี เพื่อประโยชน์ 
แก่ประเทศชาต ิ

  ด้วยพระเกียรติคุณอันสูงส่งและพระราชกรณียกิจด้านการ 
พัฒนามนุษย์และครอบครัวอันมีคุณประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาต ิ

และประชาชน สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีความสำานึกใน 

พระมหากรณุาธคิณุล้นเกล้าล้นกระหม่อมอย่างหาที่สดุมไิด้ในคราวประชมุ

สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๑ 

เดือนตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทาน

ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว แด่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท  

เพื่อเป็นราชสดดุเีฉลมิพระเกยีรต ิให้เป็นที่ปรากฏแผ่ไพศาล และเป็นมงคล

ประวตัแิก่มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาชและพสกนกิรสบืไป  



(27)ประจำ�ปีก�รศึกษ� ๒๕๖๐

  ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต เบิก 

ศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัย ทูลเกล้าทูลกระหม่อม 

ถวายปรญิญาบตัร แด่ใต้ฝ่าละอองธลุพีระบาท

ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย
ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑติกติติมศักดิ์

  ในวโรกาสต่อไปนี้ ข้าพระพทุธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาส 

กราบบงัคมทลู พระมหากรณุาธคิณุโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทาน

ปรญิญาดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ์ แด่ สมเดจ็พระนางเจ้าสทุดิา พชัรสธุาพมิลลกัษณ 

พระบรมราชนิ ีและขอพระราชทานพระบรมราชานญุาต กราบบงัคมทลูประกาศ

ราชสดดุเีฉลมิพระเกยีรตคิณุ ดงันี้



(28) พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ค�าประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑติกติติมศักดิ์

 สมเดจ็พระนางเจ้าสทุดิา พชัรสธุาพมิลลกัษณ พระบรมราชนิ ีได้ทรง

ประกอบพระราชกรณยีกจิน้อยใหญ่ เพื่อถวายงานและแบ่งเบาพระราชภาระของ

ใต้ฝ่าละอองธลุพีระบาท ด้วยพระราชวริยิอตุสาหะมาโดยตลอด ตั้งแต่ครั้งดำารง

ตำาแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์  

ซึ่งเป็นส่วนราชการในพระองค์ โดยระหว่างทรงปฏบิตัพิระราชกรณยีกจิที่สำาคญั

ยิ่งดงักล่าว ทรงแสดงถงึพระปรชีาสามารถในการวางแผน จดัองค์การ การนำา 

การอำานวยการ การประสานงาน การปกครองบงัคบับญัชา ควบคมุและกำากบั

ดูแลการปฏิบัติหน้าที่ในการถวายความปลอดภัย และถวายพระเกียรติ 

องค์พระมหากษตัรยิ์ และพระบรมวงศานวุงศ์ ได้อย่างมปีระสทิธภิาพจนเป็นที่

ประจกัษ์ต่อปวงชนชาวไทยและสาธารณชน 

 นอกจากนี้ ยังทรงเคยรับราชการและดำารงตำาแหน่งที่สำาคัญยิ่ง อาท ิ

ผู ้บังคับการโรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ เสนาธิการ 

หน่วยทหารมหาดเลก็ราชวลัลภรกัษาพระองค์ รองสมหุราชองครกัษ์ และทรงเป็น 

องค์ประธานที่ปรกึษาในโครงการตามพระราชดำารใินพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั

ในวโรกาสต่อไปนี้ ข้าพระพทุธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาส กราบบงัคมทลู 

พระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิต

กติตมิศกัดิ์ แด่ สมเดจ็พระนางเจ้าสทุดิา พชัรสธุาพมิลลกัษณ พระบรมราชนิ ี และ

ขอพระราชทานพระบรมราชานญุาต กราบบงัคมทลูประกาศราชสดดุเีฉลมิพระเกยีรติ

คณุ ดงันี้



(29)ประจำ�ปีก�รศึกษ� ๒๕๖๐

ในวโรกาสต่อไปนี้ ข้าพระพทุธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาส กราบบงัคมทลู 

พระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิต

กติตมิศกัดิ์ แด่ สมเดจ็พระนางเจ้าสทุดิา พชัรสธุาพมิลลกัษณ พระบรมราชนิ ี และ

ขอพระราชทานพระบรมราชานญุาต กราบบงัคมทูลประกาศราชสดดุเีฉลมิพระเกยีรติ

คณุ ดงันี้

หลายโครงการ อาท ิโครงการอนรุกัษ์ช้างป่ารอยต่อ ๕ จงัหวดั ในภาคตะวนัออก 

โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จังหวัด

กาญจนบุรี และโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำาความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์  

อนัจำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมคีวามรู้และความสามารถในการบรหิารงานหน่วยงาน

ราชการและโครงการในพระราชดำาริให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

อันสะท้อนให้เห็นถึงการนำาแนวคิดและหลักการทางรัฐประศาสนศาสตร์ไป

ประยกุต์ใช้ได้อย่างมปีระสทิธภิาพและเป็นที่ประจกัษ์อย่างชดัแจ้ง

  ด้วยพระปรีชาสามารถในการประกอบพระราชกรณียกิจด้าน 

การบริหารงานภาครัฐที่มีประสิทธิผล เป็นที่ประจักษ์และก่อให้เกิดประโยชน์ 

นานัปประการต่อหน่วยงานราชการและพสกนิกรชาวไทย สภามหาวิทยาลัย

สโุขทยัธรรมาธริาชในการประชมุครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวนัที่ ๒๗ เดอืนกมุภาพนัธ์ 

พทุธศกัราช ๒๕๖๓ จงึมมีตเิป็นเอกฉนัท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อม

ถวายปรญิญารฐัประศาสนศาสตรดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ์ แด่ สมเดจ็พระนางเจ้า

สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เพื่อสดุดีเฉลิมพระเกียรติให้เป็นที่

ปรากฏแผ่ไพศาล และเป็นมงคลประวัติแก่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

และพสกนกิรสบืไป

  ในวโรกาสต่อไปนี้ ข้าพระพทุธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาส 

กราบบงัคมทลูเบกิ สมเดจ็พระนางเจ้าสทุดิา พชัรสธุาพมิลลกัษณ พระบรมราชนิ ี

เข้ารบัพระราชทานปรญิญารฐัประศาสนศาสตรดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ์

 ในวโรกาสต่อไปนี้ ข้าพระพทุธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาส 

กราบบังคมทูลประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  

เจ ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร 

มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

ทูลถวายปรญิญาดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ์ ดงันี้



(30) พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ค�าประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกติิยาภา นเรนทิราเทพยวดี 

กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ทูลถวาย

ปริญญานติิศาสตรดุษฎีบัณฑติกติติมศักดิ์
  

 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวด ี

กรมหลวงราชสารณิสีริพิชัร มหาวชัรราชธดิา ทรงรบัราชการเป็นข้าราชการ

อยัการ สำานกังานอยัการสูงสดุ นอกเหนอืจากในด้านกฎหมายในฐานะที่

ทรงดำารงตำาแหน่งหน้าที่พนกังานอยัการแล้วยงัทรงประกอบพระกรณยีกจิ

ในด้านกระบวนการยตุธิรรมทางอาญาอนัเปน็พระกรณยีกจิที่สำาคญัอย่างยิ่ง

ต่อประเทศไทย โดยระหว่างทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในตำาแหน่งหน้าที่

พนักงานอัยการ ทรงดำาริให้จัดตั้ง “โครงการกำาลังใจ” เพื่อพระราชทาน

ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ต้องการโอกาสในสังคมไทย เนื่องด้วยทรงดำาริว่า  

ทกุคนในสงัคมจะอยูร่่วมกนัได้อย่างสงบสขุกต่็อเมื่อรูจ้กัรกัษาสทิธขิองตน 

โดยไม่สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น กระบวนการยุติธรรมเป็นส่วนหนึ่งที่

จะช่วยให้ทกุคนเคารพสทิธขิองผูอ้ื่น ซึ่งเมื่อกระบวนการยตุธิรรมดำาเนนิไป

จนถงึที่สดุแล้ว ผูท้ี่ได้รบัผลทกุฝ่ายในสงัคมกน่็าที่จะได้มโีอกาสอยูร่่วมกนั

อย่างสงบสขุอกีครั้งหนึ่ง



(31)ประจำ�ปีก�รศึกษ� ๒๕๖๐

 แต่กระนั้นในบางครั้ง กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ

ยุติธรรมเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ต้องขัง กลุ่มผู้ถูกคุมประพฤติ หรือ 

ผูท้ี่เป็นจำาเลยกลบัมไิด้รบัโอกาสเท่าที่ควรในการที่จะกลบัมาเป็นส่วนหนึ่ง

ของสงัคมส่วนรวม ส่งผลให้บคุคลเหล่านี้ขาดโอกาสที่จะดำาเนนิชวีติดงัที่

ควร ทรงดำาริว่าผลงานจากโครงการกำาลังใจจะช่วยให้กลุ่มบุคคลเหล่านี้

ตระหนกัว่ายงัมผีู้ที่เตม็ใจจะให้โอกาส และเอาใจช่วยให้พวกเขาสามารถ

เอาชนะปัญหาและอปุสรรคต่าง ๆ ได้ และเมื่อทกุคนรบัโอกาสที่สมควร

แล้วจะต้องรู ้จักในการเคารพสิทธิของผู ้อื่น ซึ่งนอกจากจะช่วยลด 

การกระทำาผดิซำ้าซ้อน และเปิดโอกาสให้บคุคลเหล่านี้กลบัมาเป็นประชากร

ที่มีคุณภาพแล้ว ยังมีส่วนที่จะช่วยให้สังคมส่วนรวมกลับมาอยู่ร่วมกัน 

อย่างสงบสขุอกีด้วย

 การนี้ ทรงเอาพระทยัใส่ และทรงดูงานของโครงการทั้งหมดด้วย

พระองค์เอง อีกทั้งยังทรงนำางานวิชาการเข้ามาสนับสนุนการดำาเนิน

โครงการ และทรงบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความร่วมมือจากบุคลากรที่

หลากหลาย ทั้งภาควิชาการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนที่

เกี่ยวข้อง เพื่อให้สงัคมไทยตระหนกัถงึปัญหาและเข้าใจ ผูท้ี่เคยก้าวพลาด

และต้องการให้โอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ และมีความพร้อมที่จะเป็น

กำาลงัใจให้โอกาส และร่วมกนัให้ความช่วยเหลอืแก่ผู้ที่เคยก้าวพลาดและ

กลุม่ผูด้้อยโอกาส รวมทั้งเพื่อขยายความร่วมมอืในการใหค้วามชว่ยเหลอื

แก่ผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่ก้าวพลาดไปยงัพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ

 โดย “โครงการกำาลงัใจ” มวีตัถปุระสงค์ เพื่อให้ความช่วยเหลอื

และเป็นกำาลังใจให้กับกลุ่มผู้ที่ก้าวพลาด ทำาให้ชีวิตต้องเข้ามาเกี่ยวข้อง

กับกระบวนการยุติธรรมและผู้ขาดโอกาสกลุ่มอื่น ๆ ให้สามารถมีโอกาส

กลับมาดำารงชีวิตเป็นคนดีของสังคมได้อย่างปกติสุขให้ผู้มีจิตกุศล และ 

มีจิตศรัทธาได้รับทราบ สามารถมีส่วนร่วมให้การช่วยเหลือสนับสนุนแก่
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กลุ่มผู้ต้องการกำาลังใจ และผู้ขาดโอกาสเหล่านี้ดังพระดำาริ ส่งเสริมให้

สังคมไทยเป็นสังคมที่พร้อมจะเป็นกำาลังใจและให้โอกาสแก่ผู้ที่แม้ชีวิตจะ

เคยก้าวพลาดแต่กพ็ร้อมที่จะเริ่มชวีติใหม่เป็นคนดขีองสงัคม และเผยแพร่

ดำาริเกี่ยวกับการประทานกำาลังใจให้แก่กลุ่มผู้ต้องการกำาลังใจและโอกาส

เหล่านี้ต่อสาธารณชน

 นอกจากนี้ โครงการกำาลังใจ มีเป้าหมายที่จะดำาเนินกิจกรรมที่

เป็นการเสรมิ และไม่ซำ้าซ้อนกบัสิ่งที่ทางราชการได้ดำาเนนิการอยูแ่ล้ว โดย

จะเลือกกลุ่มเป้าหมาย และกิจกรรมที่ทำาจะเป็นประโยชน์สูงสุด และ 

ช่วยส่งเสรมิและพฒันาสิ่งที่ทางราชการไม่สามารถดำาเนนิการได้ เนื่องจาก

ขาดแคลนปัจจัยต่าง ๆ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มผู้ต้องขังสตร ี 

กลุ่มเด็กติดผู้ต้องขัง กลุ่มเด็กและเยาวชนที่กระทำาผิด และกลุ่มผู้ขาด

โอกาสอื่น ๆ ในกระบวนการยุติธรรมและยังมีเป้าหมายสำาคัญในการ

รณรงค์ให้สังคมไทย เป็นสังคมที่พร้อมจะเป็นกำาลังใจ และให้โอกาสแก่

บคุคลที่แม้จะก้าวพลาดแต่กไ็ด้เรยีนรู้ที่จะเริ่มชวีติใหม่เป็นคนดขีองสงัคม 

อนัจะเป็นประโยชน์ต่อกลุม่ผูท้ี่ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกบักระบวนการยตุธิรรม

ได้รบัความช่วยเหลอืได้รบัโอกาส และมกีำาลงัใจที่จะเริ่มชวีติใหม่ในสงัคม 

ช่วยให้เกดิกจิกรรมที่เป็นประโยชน์ที่ภาครฐัไม่สามารถดำาเนนิการได้ทั่วถงึ

ในการให้ความช่วยเหลือ และให้โอกาสแก่กลุ่มผู้ต้องการกำาลังใจเหล่านี้

หน่วยงานภาครฐั เอกชน และบคุคลต่าง ๆ ตระหนกัถงึปัญหา และทราบ

ถึงช่องทางที่สามารถเข้ามาช่วยเหลือ สนับสนุน เพื่อเป็นการให้โอกาส 

และกำาลังใจแก่กลุ่มบุคคลเหล่านี้ สังคมไทยได้เข้าใจปัญหาของผู้ที่เคย

ก้าวพลาดที่ต้องการโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่ และมีความพร้อมที่จะเป็น

กำาลังใจให้ความช่วยเหลือและให้โอกาสแก่กลุ่มบุคคลเหล่านี้ และกลุ่ม 

ผู้ขาดโอกาสอื่น ๆ อันจะทำาให้สังคมไทยเป็นสังคมที่มีความสงบสุขและ

สมานฉนัท์
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  ด้วยนำ้าพระทัยของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา 
นเรนทริาเทพยวด ี กรมหลวงราชสารณิสีริพิชัร มหาวชัรราชธดิา ที่ทรงมี
ดำารใิห้จดัตั้ง “โครงการกำาลงัใจ” เพื่อพระราชทานความช่วยเหลอืแก่ผู้ที่
ต้องการโอกาสในสงัคมไทย อนัเป็นการส่งเสรมิภารกจิของประเทศไทยใน
ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ เมื่อวนัที่ ๓๑ เดอืนตลุาคม พทุธศกัราช ๒๕๖๒ มมีติ
เป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลถวายปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิรา 
เทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และทรงโปรด
พระราชทานให้เข้าเฝ้าทลูถวายปรญิญานติศิาสตรดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ์ 
เมื่อวนัที่ ๒๔ เดอืนมกราคม พทุธศกัราช ๒๕๖๓ ณ วงัศโุขทยั ทั้งนี้เพื่อ
เป็นการสดุดีเฉลิมพระเกียรติให้เป็นที่ปรากฏแผ่ไพศาล และเป็นมงคล
ประวตัแิก่มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาชและพสกนกิรสบืไป 

 ในวโรกาสต่อไปนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรม 
ราชวโรกาส กราบบังคมทูลรายงานกิจการของมหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธริาช โดยสงัเขปดงันี้

 มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช ได้สถาปนาโดยพระราชบญัญตั ิ
เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๒๑ และดำาเนินกิจการการจัดการศึกษาตาม
ปรัชญาและปณิธานในการจัดการศึกษาที่ยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิต  
มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เพิ่มพูนวิทยฐานะของผู้ประกอบ
อาชีพ และขยายโอกาสทางการศึกษา เพื่อตอบสนองความต้องการของ
บคุคลและสงัคม โดยไดด้ำาเนนิการมาแล้วเป็นเวลา ๔๒ ป ีและนบัตั้งแต่ต้น
จนถึงปัจจุบันมีผู ้สำาเร็จการศึกษาแล้วในระดับบัณฑิต จำานวนทั้งสิ้น 
๕๐๐,๓๕๗ คน และระดับบัณฑิตศึกษา จำานวนทั้งสิ้น ๑๓,๙๒๒ คน 
ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมามผีลการดำาเนนิงานโดยสงัเขป ดงัต่อไปนี้
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ภารกิจด้านการเรียนการสอน     

  มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลที่

เอื้ออำานวยให้นักศึกษาสามารถศึกษาด้วยตนเองโดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียน

ตามปกติ ใช้วิธีการศึกษาผ่านสื่อการสอนประเภทต่าง ๆ ประกอบด้วย 

เอกสารการสอน ซีดีเสียง เทปวีดิทัศน์ ดีวีดี อินเทอร์เน็ต รายการวิทยุ

กระจายเสยีง รายการวทิยโุทรทศัน์ เผยแพร่ผ่านทาง STOU Channel ตลอดจน 

การจัดกิจกรรมเสริมทางวิชาการ วิชาชีพ ได้แก่ การสอนเสริม การ 

ฝึกปฏบิตัเิสรมิทกัษะ และการเสรมิประสบการณ์วชิาชพี ทั้งนี้ ได้เปิดสอน 

หลกัสูตรต่าง ๆ ใน ๑๒ สาขาวชิา คอื สาขาวชิาศลิปศาสตร์ ศกึษาศาสตร์ 

วิทยาการจัดการ นิติศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ เศรษฐศาสตร์ 

มนุษยนิเวศศาสตร์ รัฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ นิเทศศาสตร์ 

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและพยาบาลศาสตร์ จำานวน ๗๘ หลกัสูตร 

จำาแนกออกเป็น ๕ ระดับ คือ หลักสูตรระดับปริญญาเอก ปริญญาโท 

ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตร โดยตลอด

ระยะเวลาที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

ให้ทนัต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ และความต้องการของนกัศกึษา  

โดยการจดัทำาระบบและกลไกการพฒันาบรหิารหลกัสูตร การสร้างความ

ร่วมมือทางวิชาการระดับนานาชาติ การจัดกิจกรรมตามบันทึกความ 

ร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัย ตลอดจนได้พัฒนาการให้บริการ 

เพื่อให้นกัศกึษามคีวามสะดวกในการตดิต่อสื่อสารกบัมหาวทิยาลยั 

ภารกิจด้านการวิจัย
  มหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการดำาเนินงานด้าน 

การศึกษาวิจัย โดยมีกรอบการวิจัยทางวิชาการในการพัฒนาองค์ความรู้  

เน้นการวิจัย เพื่อนำาผลไปใช้ในการแก้ปัญหาวิกฤตของชาติ เสริมสร้าง

ความเข้มแขง็ของชมุชน และพฒันาคณุภาพชวีติ การวจิยัด้านการศกึษา
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ทางไกล การวจิยัสถาบนั การวจิยัที่เป็นนวตักรรม การพฒันางานประจำา

สูง่านวจิยั การวจิยัเพื่อพฒันาวชิาการดา้นการเรยีนการสอนของทกุสาขา

วชิา การวจิยัเพื่อบรกิารวชิาการแก่สงัคม ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมามโีครงการวจิยั

ได้รบัเงนิอดุหนนุการวจิยัจากแหล่งทนุต่าง ๆ จำานวนเกอืบ ๓๐๐ โครงการ 

และมีผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล จำานวน ๕ เรื่อง โดยแบ่งออกเป็น  

๒ ประเภท คอื ๑. ผลงานวจิยัดมีาก มจีำานวน ๒ เรื่อง คอื ๑) ความผดิ 

เกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ตามประมวลกฎหมายอาญา ๒) A Regional 

Economic History of Thailand ๒. ผลงานวจิยัด ี มจีำานวน ๓ เรื่อง คอื 

๑) การประยกุต์ระบบสากล GHS ในผลติภณัฑ์ชมุชน : ที่ใช้ในบ้านเรอืน

ในจังหวัดนนทบุรี ๒) การประยุกต์ Logic Model ในการพัฒนารูปแบบ

การดำาเนินงานป้องกันและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ของเยาวชนในเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ ๙ นครชัยบุรินทร์ 

และ ๓) การพัฒนาหนังสืออัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการสื่อสารสำาหรับเด็ก 

ที่มคีวามบกพร่องทางการได้ยนิ 

ภารกิจด้านบริการวิชาการแก่สังคม 
 มหาวทิยาลยัให้บรกิารวชิาการแก่สงัคม ตามความต้องการของ

ประชาชน และหน่วยงานภายนอกทั้งในภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่ม

ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มหาวิทยาลัยจึงจัดกิจกรรมหรือโครงการที่พัฒนา ช่วยเหลือสังคมและ

ชุมชนในลักษณะต่าง ๆ ได้แก่ ๑) โครงการสัมฤทธิบัตร เป็นบริการ

วิชาการที่ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและเรียนรู้ตามอัธยาศัย เพิ่มพูน

ความรู ้ ทักษะ เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา เพิ่มพูน

วทิยฐานะในวชิาชพีของตนเองและการพฒันาคณุภาพชวีติของบคุคลและ

สงัคม มผีูเ้รยีนรวมทั้งสิ้นจำานวน ๑๓,๔๑๗ คน ๒) หลกัสตูรฝึกอบรมทาง
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วิชาการและวิชาชีพด้านต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถและ

ทกัษะในการทำางานเพื่อพฒันาสงัคมและประเทศชาต ิรวม ๔๘ หลกัสูตร 

มีผู้เข้าร่วมจำานวน ๒,๙๒๗ คน ๓) บริการห้องสมุดและสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยให้บริการห้องสมุดและสารสนเทศแก่นักศึกษา คณาจารย์ 

ข้าราชการของมหาวทิยาลยัและประชาชนทั่วไป ทั้งในส่วนกลางและส่วน

ภูมิภาคทั่วประเทศ รวมทั้งจัดประชุมบุคลากรเครือข่ายบริการห้องสมุด

ของมหาวิทยาลัยและห้องสมุดเครือข่าย จำานวน ๙๗ แห่ง ๔) การให้

บรกิารวชิาการผ่านสื่อโทรคมนาคมทางวทิยกุระจายเสยีงและวทิยโุทรทศัน์ 

โดยถ่ายทอดเนื้อหาของชดุวชิา/รายวชิา และจดัรายการเป็นบรกิารวชิาการ

แก่สังคมเพื่อให้สาระความรู้ และความบันเทิง ในประเด็นเกี่ยวกับ

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย ศิลปะ 

ภาษา สังคม วัฒนธรรม กฎหมาย ดนตรี ข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบัน  
รวมทั้งสารคดีต่างประเทศ ผ่านทางรายการวิทยุกระจายเสียง จำานวน 
๔๒๗ รายการ และวทิยโุทรทศัน์ จำานวน ๖๖ รายการ โดยออกอากาศ
เผยแพร่ภาพ ดังนี้ ๑) สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT  
กรมประชาสมัพนัธ์ ๒) สถานวีทิยโุทรทศัน์การศกึษาทางไกลผ่านดาวเทยีม
โรงเรียนวังไกลกังวล นักศึกษาที่มีจานรับสัญญาณดาวเทียม สามารถ 
รบัชมได้ทาง DLTV 8 และ True Visions ในระบบเคเบลิทวี ี ช่อง ๑๙๓  
๓) สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) ออก
อากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (STOU 
Channel) นักศึกษาที่มีจานรับสัญญาณดาวเทียม สามารถรับชมได้ทาง 
ETV (ช่อง ๑๘๐) และผ่านเครอืข่ายทางอนิเทอร์เนต็ โดยเข้าชมได้ที่ www.
stou.ac.th เลอืกที่ Media on Demand รายการเพื่อการศกึษาและรายการ
เพื่อบรกิารสงัคมทาง Webcasting และอกีช่องทางหนึ่งที่มหาวทิยาลยัให้
บริการการศึกษาแก่นักศึกษาและผู้สนใจ คือ การรับฟังรายการวิทยุ
กระจายเสียงออกอากาศสดทางอินเทอร์เน็ต โดยให้นักศึกษาเข้าไปที่ 
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www.stou.ac.th เลอืกที่ FM sukhothai ๔) Facebook Live เป็นมติใิหม่ 
ก้าวทันโลกโซเซียล สด ทันเหตุการณ์ ปฏิสัมพันธ์แท้จริง พูดคุยกับ
คณาจารย์แต่ละสาขาวิชา และปกิณกะ สาระ แนวการเรียนและเรื่อง 
น่ารู้ทั่วไป โดยนกัศกึษาเข้าไปที่ www.stou.ac.th เลอืกที่ facebooklive

  นอกจากนี้ มหาวทิยาลยัมโีครงการ/ชดุโครงการที่สำาคญั ซึ่งได้
รบังบประมาณเงนิแผ่นดนิในการดำาเนนิโครงการ จำานวน ๑๑๒ โครงการ 
และมผีูร้บับรกิารจำานวน ๑๔,๔๖๙ คน ที่ได้รบัประโยชน์จากการให้บรกิาร
วชิาแก่สงัคมของมหาวทิยาลยั

ภารกิจด้านการท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
 มหาวทิยาลยัมภีารกจิและบทบาทในการอนรุกัษ์ ส่งเสรมิ พฒันา
และเผยแพร่ศลิปะและวฒันธรรมของชาต ิโดยการดำาเนนิกจิกรรมต่าง ๆ 
ด้วยการร่วมมอืกบัชมุชน สงัคม และทกุท้องถิ่นทั่วไทย ในลกัษณะต่าง ๆ 
ได้แก่ การจดักจิกรรมเพื่อส่งเสรมิและพฒันาศาสนา ศลิปะและวฒันธรรม 
การเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติร่วมกับเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรต ิ 
“งานพรรณมาลา น้อมบูชาพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” นิทรรศการ 
เกี่ยวกับพระราชประวัติของรัชกาลที่ ๗ และหอประวัติมหาวิทยาลัย 
สโุขทยัธรรมาธริาชในอาคารศาลาพุม่ข้าวบณิฑ์ ซึ่งมผีูเ้ข้าร่วมโครงการและ
กจิกรรมปี ๒๕๖๒ จำานวน ๗,๓๙๔ คน นอกจากนี้ยงัมกีารจดัแหล่งเรยีนรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรมออนไลน์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ผ่านบทความวิชาการ 
และการเผยแพร่ข้อมูลการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมที่มหาวิทยาลัย
จัดขึ้นทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่จัดโดยศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.  
ทั้ง ๑๐ แห่งทั่วประเทศ ทั้งนี้เพื่อให้นกัศกึษาและประชาชนทั่วไปสามารถ
นำาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน สังคม 

และท้องถิ่นต่อไป
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ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ
 มหาวทิยาลยัได้ขยายความร่วมมอืและกระชบัความสมัพนัธ์กบั

สถาบันและองค์กรทางการศึกษาในต่างประเทศอย่างกว้างขวาง โดยมี

การดำาเนนิการจดักจิกรรมทางด้านต่างประเทศ ได้แก่ จดัทำาข้อตกลงความ 

ร่วมมือกับ The Open University of China สาธารณรัฐประชาชนจีน, 

Payame Noor University สาธารณรฐัอสิลามอหิร่าน, ศูนย์ระดบัภูมภิาค

ว่าด้วยศูนย์การศึกษาแบบเปิดของซีมีโอ (ซีโมเลค) (SEAMEO Regional 

Open Learning Centre : SEAMOLEC) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย รวมทั้ง 

ลงนามความร่วมมอืภายใต้สญัญาความร่วมมอื OU5 กบั University of the 

Philippines Open University สาธารณรฐัฟิลปิปินส์, Universitas Terbuka 

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย, Hanoi Open University สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวยีดนาม เพื่อส่งเสรมิความร่วมมอืทางวชิาการ วจิยั แลกเปลี่ยนบคุลากร
และนกัศกึษา สื่อการศกึษา และขยายโอกาสทางการศกึษา จดัโครงการ
แลกเปลี่ยนวฒันธรรมระหว่างนกัศกึษา มสธ. และนกัศกึษา Korea National 
Open University สาธารณรฐัเกาหล ี เพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้
และประสบการณ์ด้านวฒันธรรมระหว่างนกัศกึษา ต้อนรบัอาคนัตกุะจาก
ต่างประเทศ ประกอบด้วยคณะผู้บริหารจาก Korea National Open 
University และ Handong Global University สาธารณรฐัเกาหล ีคณะจาก 
Open University of China สาธารณรัฐประชาชนจีน และผู้บริหารจาก  
The Open University of Sri Lanka สาธารณรฐัสงัคมนยิมประชาธปิไตย
ศรีลังกา จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เนื่องในโอกาสสถาปนา
มหาวทิยาลยัครบรอบ ๔๐ ปี ร่วมกบั UNESCO ภายใต้หวัข้อ “Distance 
Learning : Research and Innovation for a Digital Society” นอกจากนี้  
ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยยังได้เข้าร่วมการประชุมและเสนอ
ผลงานทางวิชาการสำาหรับการประชุมของสมาคมต่างประเทศที่
มหาวทิยาลยัเป็นสมาชกิอย่างสมำา่เสมอ ได้แก่ สมาคมมหาวทิยาลยัเปิด
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แห่งเอเชยี, สภาระหว่างประเทศด้านการศกึษาทางไกล, สมาคมสถาบนั
การศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อกระชับ 
ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันสมาชิกและส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีใน 
เวทนีานาชาติ  

 ทั้งนี้ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ มีผู้สำาเร็จการศึกษาทุกระดับ รวม
ทั้งสิ้น ๑๐,๙๗๖ คน และเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในภาคแรกนี้ 
รวมทั้งสิ้น ๒,๙๐๕ คน 

 บัดนี้ ถึงเวลาอันเป็นมงคลฤกษ์แล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอรับ
พระราชทานพระบรมราโชวาท เพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่บัณฑิต 
นกัศกึษา คณาจารย์ ข้าราชการ และผูเ้ข้าร่วมพธิพีระราชทานปรญิญาบตัร
ครั้งนี้ 
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พระราชทานพระบรมราโชวาท

 ในวโรกาสต่อไปนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรม 

ราชวโรกาส กราบบงัคมทูลพระมหากรณุาธคิณุโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 

พระราชทานปรญิญาบตัรแก่ผูส้ำาเรจ็การศกึษาสาขาวชิามนษุยนเิวศศาสตร์ 

จำานวน ๔๐๓ คน สาขาวิชาวิทยาการจัดการ จำานวน ๑,๓๓๖ คน  

และสาขาวิชานิติศาสตร์ จำานวน ๑,๑๖๖ คน รวมบัณฑิตในภาคแรกนี้ 

จำานวน ๒,๙๐๕ คน ตามรายงานที่ประธานกรรมการประจำาสาขาวิชา 

และผู้แทนสาขาวชิา จะได้กราบบงัคมทูลต่อไป 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
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ค�ากราบบังคมทูลของอธิการบดี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๐
ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วันเสาร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
(ภาคหลัง)

ขอเดชะฝ่าละอองธุลพีระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม

 ข้าพระพุทธเจ้า รองศาสตราจารย์ปราณี สังขะตะวรรธน์  

กรรมการสภามหาวทิยาลยั รกัษาการแทนอธกิารบดมีหาวทิยาลยัสโุขทยั

ธรรมาธริาช ในนามของมหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช มคีวามปตียินิดี

เป็นล้นพ้นที่ใต้ฝ่าละอองธลุพีระบาท และสมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนิ ี

เสด็จพระราชดำาเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษา 

รุ่นที่สามสิบหก ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของมหาวิทยาลัยเป็นวาระที่สอง  

นบัเป็นพระมหากรณุาธคิณุ ลน้เกลา้ลน้กระหม่อมหาที่สดุมไิด้

 บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในภาคหลังวันนี้ 

เป็นบณัฑติสาขาวชิาวทิยาการจดัการ จำานวน ๒,๖๑๖ คน
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 บัดนี้ถึงเวลาอันเป็นอุดมมงคลฤกษ์แล้ว ข้าพระพุทธเจ้า 

ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเบิกศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน 

นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัย    

เข ้ารับพระราชทานปริญญาบัตร สำาหรับผู ้สำาเร็จการศึกษาที่เป็น 

พระสงฆ์ เพื่อนำาไปจัดพิธีถวายปริญญาบัตรแด่พระสงฆ์ภายหลัง และ 

ขอพระราชทานพระมหากรุณาพระราชทานปริญญาบัตร และรางวัล 

ผลการเรียนแก่ผู้สำาเร็จการศึกษาตามรายงานที่ประธานกรรมการประจำา

สาขาวชิา และผูแ้ทนสาขาวชิา จะไดก้ราบบงัคมทลูตอ่ไป 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
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ค�ากราบบังคมทูลของอธิการบดี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๐
ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วันอาทติย์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓

(ภาคแรก)

ขอเดชะฝ่าละอองธลีุพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม

ข้าพระพทุธเจ้า รองศาสตราจารย์ปราณ ีสงัขะตะวรรธน์  กรรมการ
สภามหาวทิยาลยั รกัษาการแทนอธกิารบดมีหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช 
ในนามของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีความปีติยินดีเป็นล้นพ้น 
ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
เสด็จพระราชดำาเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษา 
รุ่นที่สามสิบหก ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของมหาวิทยาลัยเป็นวาระที่สาม  
นบัเป็นพระมหากรณุาธคิณุล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สดุมไิด้

บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในภาคแรกวันนี้ 
จำานวน ๒,๔๘๕ คน เป็นบณัฑติตามสาขาวชิาต่าง ๆ ดงันี้

บัณฑิตสาขาวิชาศึกษาศาสตร์	 จ�านวน						๘๗๗		คน

บัณฑิตสาขาวิชาศิลปศาสตร์	 จ�านวน						๙๘๕		คน

บัณฑิตสาขาวิชารัฐศาสตร์	 	จ�านวน						๖๒๓		คน



(44) พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

บัดนี้ถึงเวลาอันเป็นอุดมมงคลฤกษ์แล้ว ข้าพระพุทธเจ้า 

ขอพระราชทานพระมหากรุณาพระราชทานปริญญาบัตร และรางวัล 

ผลการเรียนแก่ผู ้สำาเร็จการศึกษา ตามรายงานที่ประธานกรรมการ

ประจำาสาขาวิชา ผู้แทนสาขาวิชา และรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและ 

สนบัสนนุการเรยีนรู้ จะได้กราบบงัคมทูลต่อไป  

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ



(45)ประจำ�ปีก�รศึกษ� ๒๕๖๐

ค�ากราบบังคมทูลของรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา
และสนับสนุนการเรียนรู้

เบิกผู้ส�าเร็จการศึกษาที่ได้คะแนนยอดเยี่ยม
เข้ารับพระราชทานเข็มทองค�าตรีศร

วันอาทติย์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓
(ภาคแรก)

ขอเดชะฝ่าละอองธุลพีระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า รองศาสตราจารย์สมพร พุทธาพิทักษ์ผล
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและสนับสนุนการเรียนรู ้  
ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต กราบบังคมทูลเบิกผู้สำาเร็จการศึกษา 
ที่ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เข้ารับพระราชทานเข็มทองคำาตรีศร  
เป็นรางวลัผลการเรยีนยอดเยี่ยม ดงันี้

สาขาวิชาศิลปศาสตร์
คะแนนเฉลี่ยสะสม ๓.๙๑

นางสาวบุญญรินทร์ จรัสรัศมี

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
คะแนนเฉลี่ยสะสม ๓.๖๐

นายชูชีพ สัมพันธ์

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ



(46) พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ค�ากราบบังคมทูลของอธิการบดี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๐
ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วันอาทติย์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓

(ภาคหลัง)

ขอเดชะฝ่าละอองธุลพีระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม

ข้าพระพทุธเจ้า รองศาสตราจารย์ปราณ ีสงัขะตะวรรธน์ กรรมการ 
สภามหาวทิยาลยั รกัษาการแทนอธกิารบดมีหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช 
ในนามของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีความปีติยินดีเป็นล้นพ้น 
ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิน ี 
เสด็จพระราชดำาเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษา 
รุ ่นที่สามสิบหก ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของมหาวิทยาลัยเป็นวาระที่สี่  
นบัเป็นพระมหากรณุาธคิณุล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สดุมไิด้

บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในภาคหลังวันนี้ 
จำานวน ๒,๒๓๗ คน เป็นบณัฑติตามสาขาวชิาต่าง ๆ ดงันี้

บัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ		 จ�านวน			๑,๐๔๑		 คน

บัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์	 จ�านวน		 	๖๓		 คน

บัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์	 จ�านวน		 ๒๐๑		 คน



(47)ประจำ�ปีก�รศึกษ� ๒๕๖๐

บัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์	 จ�านวน		 ๗๐๙		 คน

บัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 จ�านวน		 ๒๒๓		 คน

มหาบณัฑติจำานวน ๑๒ สาขาวชิา ได้แก่ สาขาวชิาศลิปศาสตร์ 

ศึกษาศาสตร์ วิทยาการจัดการ นิติศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

เศรษฐศาสตร์ มนษุยนเิวศศาสตร์ รฐัศาสตร์ เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 

นิเทศศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และพยาบาลศาสตร์ จำานวน 

๖๙๓ คน และดุษฎีบัณฑิต จำานวน ๖ สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา

ศลิปศาสตร์ ศกึษาศาสตร์ วทิยาการจดัการ รฐัศาสตร์ เกษตรศาสตร์และ

สหกรณ์ และนเิทศศาสตร์ จำานวน ๔๐ คน

บัดนี้ถึงเวลาอันเป็นอุดมมงคลฤกษ์แล้ว ข้าพระพุทธเจ้า 

ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเบิกศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน 

นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัย  

เข้ารบัพระราชทานปรญิญาบตัรสำาหรบัผูส้ำาเรจ็การศกึษาระดบับณัฑติศกึษา 

ซึ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะจัดพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร

เบื้องหน้าพระบรมฉายาลกัษณ์ ภายหลงัที่ใต้ฝ่าละอองธลุพีระบาท และ

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำาเนินกลับแล้ว และ 

ขอพระราชทานพระบรมราชานญุาต พระราชทานปรญิญาบตัรและรางวลั

ผลการเรียนแก่ผู ้สำาเร็จการศึกษา ตามรายงานที่ประธานกรรมการ 

ประจำาสาขาวิชา ผู้แทนสาขาวิชา และรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและ 

สนบัสนนุการเรยีนรู้ จะได้กราบบงัคมทูลต่อไป 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ



(48) พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ค�ากราบบังคมทูลของรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา 
และสนับสนุนการเรียนรู้

เบิกผู้ส�าเร็จการศึกษาที่ได้คะแนนยอดเยี่ยม
เข้ารับพระราชทานเข็มทองค�าตรีศร

 วันอาทติย์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓
(ภาคหลัง)

ขอเดชะฝ่าละอองธลีุพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม

 ข้าพระพุทธเจ้า รองศาสตราจารย์สมพร พุทธาพิทักษ์ผล

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและสนับสนุนการเรียนรู ้  

ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต กราบบังคมทูลเบิกผู้สำาเร็จการศึกษา 

ที่ได ้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เข ้ารับพระราชทานเข็มทองคำาตรีศร  

เป็นรางวลัผลการเรยีนยอดเยี่ยม ดงันี้

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คะแนนเฉลี่ยสะสม ๓.๖๒
นายวีระชัย เลิศวงศ์ไชย

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ



(49)ประจำ�ปีก�รศึกษ� ๒๕๖๐

ค�าปฏิญาณของบัณฑติ
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
(ผู้แทนบัณฑิตกราบบังคมทูล)

ขอเดชะฝ่าละอองธุลพีระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม
ข้าพระพทุธเจ้า ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาส นำาบณัฑติ

ที่ได้รบัพระราชทานปรญิญาบตัรในวนันี้ กล่าวคำาปฏญิาณว่า

ข ้าพเจ ้า…  (กล ่าวชื่อตัว)…  จะเทิดทูนชาติ ศาสนา  

พระมหากษัตริย์ เสมอด้วยชีวิต และจะบำาเพ็ญตนเป็นพลเมืองดี 

อยู่ในกรอบแห่งนติธิรรม ศลีธรรม และวฒันธรรม 

ข ้าพเจ ้า จะใช ้วิชาความรู ้  ที่ ได ้ รับจากมหาวิทยาลัย 

สุโขทัยธรรมาธิราช ในทางที่สุจริต และให้บังเกิดผลสูงสุด โดยคำานึงถึง

ประโยชน์ส่วนรวม ยิ่งกว่าประโยชน์ส่วนตน

ข้าพเจ้าจะรักษาไว้ ซึ่งศักดิ์และสิทธิ์แห่งปริญญาโดยเคร่งครัด 

 และจะเทดิทูนเกยีรตแิห่งมหาวทิยาลยันี้สบืไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ



(50) พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

จ�ำนวนผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำ

ดุษฎีบัณฑติ รุ่นที่ ๙

มหำบัณฑติ  รุ่นที่ ๒๔

บัณฑติ  รุ่นที่ ๓๖

ตำมหลักสูตรของมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
ประจ�ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐



(51)ประจำ�ปีก�รศึกษ� ๒๕๖๐

สำขำวิชำศิลปศำสตร์

ดุษฎีบัณฑิต

ปรชัญาดษุฎบีณัฑติ		 ๔	 คน

มหาบัณฑิต

ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ	 ๘	 คน

บัณฑิต

ศลิปศาสตรบณัฑติ		 ๙๘๕	 คน

สำขำวิชำนิเทศศำสตร์

ดุษฎีบัณฑิต	 	 	

ปรชัญาดษุฎบีณัฑติ		 ๑๗	 คน

มหาบัณฑิต	

นเิทศศาสตรมหาบณัฑติ	 ๑๙	 คน

บัณฑิต	

นเิทศศาสตรบณัฑติ		 ๒๐๑	 คน

สำขำวิชำศึกษำศำสตร์

ดุษฎีบัณฑิต

ปรชัญาดษุฎบีณัฑติ		 ๑๓	 คน

มหาบัณฑิต

ศกึษาศาสตรมหาบณัฑติ	 ๑๙๒	 คน

บัณฑิต

ศกึษาศาสตรบณัฑติ	 ๘๗๗	 คน



(52) พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

สำขำวิชำวิทยำกำรจัดกำร

ดุษฎีบัณฑิต	

บรหิารธรุกจิดษุฎบีณัฑติ	 ๒	 คน

มหาบัณฑิต

บรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ	 ๘๙	 คน

รฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ	 ๓๒	 คน

บัณฑิต	

เทคโนโลยบีณัฑติ	 	 ๙๒	 คน

บรหิารธรุกจิบณัฑติ		 ๙๙๓	 คน

บญัชบีณัฑติ	 	 ๓๙๕	 คน

รฐัประศาสนศาสตรบณัฑติ	 ๑,๓๓๖	 คน

รฐัประศาสนศาสตรบณัฑติ		 ๑,๑๓๖	 คน

	 (การบรหิารการปกครองท้องที่)

สำขำวิชำนติิศำสตร์

มหาบัณฑิต	

นติศิาสตรมหาบณัฑติ	 ๑๑๘	 คน

บัณฑิต	

นติศิาสตรบณัฑติ	 	 ๑,๑๖๖	 คน



(53)ประจำ�ปีก�รศึกษ� ๒๕๖๐

สำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ

มหาบัณฑิต	

วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ	 ๘	 คน

สาธารณสขุศาสตรมหาบณัฑติ	 ๓๕	 คน

บัณฑิต

การแพทย์แผนไทยบณัฑติ	 ๕๖	 คน

วทิยาศาสตรบณัฑติ		 ๕๓๑	 คน

สาธารณสขุศาสตรบณัฑติ	 ๔๕๔	 คน

สำขำวิชำพยำบำลศำสตร์

มหาบัณฑิต	

พยาบาลศาสตรมหาบณัฑติ	 ๓๔	 คน

สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์

มหาบัณฑิต	 	

เศรษฐศาสตรมหาบณัฑติ	 ๑๙	 คน

บัณฑิต	

เศรษฐศาสตรบณัฑติ	 ๖๓	 คน



(54) พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

สำขำวิชำมนุษยนิเวศศำสตร์

มหาบัณฑิต		

วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ	 ๕	 คน

ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ	 ๑๑	 คน

บัณฑิต	

คหกรรมศาสตรบณัฑติ	 ๕๙	 คน

วทิยาศาสตรบณัฑติ		 ๑๙๔	 คน	

ศลิปศาสตรบณัฑติ		 ๑๕๐	 คน

สำขำวิชำรัฐศำสตร์

ดุษฎีบัณฑิต

รฐัศาสตรดษุฎบีณัฑติ	 ๑	 คน

มหาบัณฑิต	 	 	 	 	

รฐัศาสตรมหาบณัฑติ	 ๑๖	 คน

บัณฑิต

รฐัศาสตรบณัฑติ	 	 ๖๒๓	 คน



(55)ประจำ�ปีก�รศึกษ� ๒๕๖๐

สำขำวิชำเกษตรศำสตร์และสหกรณ์

ดุษฎีบัณฑิต

ปรชัญาดษุฎบีณัฑติ		 ๓	 คน

มหาบัณฑิต

เกษตรศาสตรมหาบณัฑติ	 ๗๔	 คน

บรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ	 ๑๗	 คน

บัณฑิต

เกษตรศาสตรบณัฑติ	 ๖๗๙	 คน

บรหิารธรุกจิบณัฑติ		 ๒๙	 คน

ส่งเสรมิการเกษตรและสหกรณ์บณัฑติ	 ๑	 คน

						 						 	

สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

มหาบัณฑิต

วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ	 ๑๖	 คน

บัณฑิต	

วทิยาศาสตรบณัฑติ															 ๒๒๓	 คน

		 	 รวมทั้งหมด	 ๑๐,๙๗๖	 คน

หมายเหตุ		 รายนามผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกรุ่นที่เก้า	 ปริญญาโทรุ่นที่	

	 	 ยี่สบิสี่	 และปรญิญาตรรีุ่นที่สามสบิหก	 คอืผู้ที่สภามหาวทิยาลยัอนมุตัิ	

	 	 ปรญิญาเรยีบร้อยแล้ว



สาขาวิชา
ศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช



สาขาวิชาศิลปศาสตร 

๒ 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(สารสนเทศศาสตร) 

นางดวงแกว  เงินพูลทรัพย นางสาวธณิศา  สุขขารมย นางประภสัศรี  โคทส 

นางภาวิณี  แสนชนม 

รวมท้ังหมด คน  4 



สาขาวิชาศิลปศาสตร 

๓ 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(ไทยคดีศึกษา) 

นางวิลชนา  โมพัดตามไท 

รวมท้ังหมด คน  1 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(สารสนเทศศาสตร) 

นางกมลศรี  ฤกษสมุทร นางสาวไขมุก  ชวยชูวงศ นางสาวบุณยนุช  ดิษกุล 

นางสาวพิรพร  เขียวเขิน นางสาวรุงรุจ ี ศรีดาเดช นางสรอยษณา  จุลศิริวัฒนกุล 

นางสาวอุษา  สังวาลย 

รวมท้ังหมด คน  7 



สาขาวิชาศิลปศาสตร 

๔ 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 

นางสาวจิตรลดา  ศิริกุลวิริยะ 

รวมท้ังหมด คน  1 

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ไทยคดีศึกษา) 

นางสาวกชมน  โพพระยา นางสาวกนกธร  กาวิตา นางสาวกรกนก  โกตระกูล 

นายกรณพงศ  วงศวณิชเอก นางสาวกรภัทร  พานิชกุล นางกรรณิการ  รวิกานนท 

นางสาวกฤษฎิ์ณิชา  ชูน้ําคํา สิบเอกกฤษดา  นิมิตรภวูดล นางกอบการ  สมวิทูร 

นางสาวกัญจนณิษา  สิทธิขันแกว นายกัญญาภัทร  ทับทิมใส นางสาวกัญญารัตน  ทาอะภัย 

นางกันตสินี  ทองประดิษฐ นายกันหา  แสนหลา นางสาวกัสมีรา  ยูโซะ 

นางสาวกาญจนา  ถันพลกัง นางกาญจนา  ทะนิตะ นางสาวกาญจนา  หาญจิตร 

นางสาวกามีลา  สาแม นางสาวก่ิงทอง  แกววงค นางสาวกิตติยาพร  คําโพธิ์ 

นายกิติกรณ  รํามะเวทย นางสาวกิติชา  อินทจนัทร นางสาวกิรนันต  จําเริญ 

นางสาวกุลนาถ  ศุภวิชญชคกุล นางสาวกุลนิษฐ  ปุมพิมาย นางสาวกุศาวดี  บุญนํา 

นายเกรียงไกร  กมุทมาโนชญ นางสาวเกวลิน  แกวโวหาร นางสาวเกศกนก  กุดเปง 

นางสาวเกศณีย  บงวรรณ นางสาวเกศนีย  ปญญาศรี นางสาวเกศวรีย  เรือนสุวรรณ 

นางสาวขวัญจิตร  ใจเย็น นางสาวขวัญเรือน  พองขุนทด นางเขมิกา  พินิจ 

นางสาวคนึงนิจ  บัวตูม นางสาวคนึงนิจ  พุกโพธิ์ พระคมกรชิ  สุโรพันธ 

นายคุณาวุฒิ  เศรษฐวนิชย นายเควิน  โฮลสเตอร นางจริยา  ปานสมสวย 

นายจักรพงษ  วังบอน นางสาวจารุจิต  ชมชื่น นางสาวจารุชิตา  ศิวะปรียา 

นางสาวจารุณี  ขําทวี นางสาวจิตตินันท  เล็กกระจาง นางจิตติมณฑน  พงศาปรมัตถ 

นางจิตรา  เฮงโม นางสาวจินตนา  อารมณดี นางสาวจินตะหรา  อินอําพร 

นางจิรพรรณ  พงศชู นางจีรวรรณ  เท่ียงนวม นางสาวจีระนุช  ทองขาวเผือก 

นางสาวจุฑามาศ  วันคํา นางสาวเจนจิรา  เกษมศรี นางฉลอง  ปญญาทร 



สาขาวิชาศิลปศาสตร 

๕ 

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ไทยคดีศึกษา) 

นางฉวีวรรณ  แดงดี นางสาวฉัตรญาดา  สืบสาย นายฉัตรภัทร  อุปธ ิ

นางฉันทนา  จามิกรณ นางชญาณี  ศรีมุงคุณ จาเอกชนะพล  สําเภาประเสริฐ 

นางสาวชนัญญา  ทองสุข นางชนัญญา  สรอยอากาศ นางสาวชนิดา  ศรีบุญราม 

นางชนิตรา  สมนอย นางสาวชมชื่น  ชมภู นางสาวชมพูนุท  บุญเกิด 

นางชมพูนุท  วัฒนบุตร นางสาวชวนพิศ  วงษาหาร นายชัยยศ  รุงเจริญพร 

นายชัยรัตน  เย็นนิยม นางชาลิสา  ประสพบุญ นางสาวชินสิร ิ ถ่ินยืนยง 

นางชุติมน  อินตะกัน นางสาวชุติมา  ยิ้มสนิท นางสาวชุติมา  รอดไหม 

นายเชื้อ  แซโคว นางสาวโชติกา  อารีรักษ นายซูอัยมี  สาเล็ง 

นายฐาปนะ  ธนภาคย นางสาวฐิติชญาน  สุปตติ นางสาวฐิติมา  มีชาง 

นางสาวฐิติวรรณ  อินสาย นางสาวฑิยาภรณ  ติโชภ ู นางสาวณฐพร  เสมอเชื้อ 

นางสาวณพิชญ  ประพันธพจน นายณภัทรกฤช  ฤกษใหญ นางณัฏฐมน  พลบัตร 

นายณัฐชัย  ตาใส นางสาวณัฐฐา  คลายวิเศษ นางสาวณัฐณิชา  สีแดง 

นางณัฐธยาน  อินทรภักดี นางสาวณัฐริกา  กาลภักดี นายณัฐวัฒน  คําเรือน 

นายณัฐวุฒ ิ กลิ่นเมธี นายณัฐวุฒ ิ อินตะกัน นางดนุนันท  นุชนิยม 

นายดลพล  รชตะพฤกษา นางสาวดวงใจ  หาญชนะ นางดวงดาว  ศรีรัตน 

นางสาวดวงเดือน  วิริยะ นางสาวดาวพระศุกร  เอกชัยเสถียร นายดือรามัน  ดอมะ 

นายดุสิต  วันวัย นายเดนพงศ  ศรีพัฒนะพิพัฒน นายเตชัส  สงศรี 

นายทรงพล  ดํารงคธนาภรณ วาท่ีรอยตรีหญิงทวินันท  ชาติเชื้อ นางสาวทวีพร  สัจจกุล 

นางทัศนีย  เกษรพรหม นางทิฆัมพร  คําเจริญ นางสาวทิพยสุดา  วงศชาล ี

นางสาวทิพวรรณ  ประดิษฐสุวรรณ นางทิพากร  สายเนตร นายเทพฤทธิ์  พานทอง 

นายเทิดศักดิ์  ศรีสวาง นางธนวรรณ  ฤทธิบุญ นางธนาภา  เบญจาทิกุล 

นายธนาวุฒ ิ นิเต นายธันยปกรณ  เมืองเหมอะ นางธิดารัตน  ยิ่งพันธ 

นางธิติกร  สุวรรณพานิช นายธีรวัฒน  นันทวงศ นายธีรศักดิ์  มณีมงคลทรัพย 

นางสาวนพวรรณ  ตุงคะศิริ นางสาวนภกานต  พวงลําเจียก นางสาวนริชา  ศรีสุข 



สาขาวิชาศิลปศาสตร 

๖ 

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ไทยคดีศึกษา) 

นางนริศรา  ซ่ือวัฒนะ นางสาวนลินญา  พลายเพ็ชร นางนวน  จันทรลี 

นางสาวนวลนภา  ขจร นางสาวนัทธมน  อรุณจิตติ นางสาวนันฐกานต  วงศศร 

นางสาวนันทนา  หวันส ู นางนันทนิด  ภูมิประเสริฐ นางนิชาภา  แกวประจํา 

นางสาวนิตยา  แสงทับทิม นางสาวนินาบียละห  มอลอ นายนิพัทธพนธ  วงษละคร 

นายนิพิฐพนธ  สีนาคม นายนิวัฒน  สนธิ นางสาวนูรอายณีย  กาแบ 

นางสาวนูราณี  ยูโซะ นางบุญฑริกา  ศรีสมยศ นายบุณยทัต  ตันเจริญ 

นางบุผา  รุจิชินวงศ วาท่ีรอยตรีหญิงบุษยา  บุตรสีทัด นางสาวเบญจมาศ  พยัคฆานนท 

นางสาวเบญจวรรณ  หม่ันตลงุ นางสาวปณัฌธิตา  ฤทธิ์ธาร นางสาวปภัสสร  รัตนวิจิตร 

นางปภาพัศ  ใหมหะลา นางปรมัติ  ปุยะติ นายประดิษฐ  อันโน 

นางสาวปราณิศา  ดาราเย็น นายปริญญา  คุณาเกษม หมอมหลวงปริญญา  จรูญโรจน 

นางสาวปริมประภัสร  พัฒนธีรนันท นางปรีญาพร  พรมสุข นางสาวปวริศา  พุมจันทร 

นายปวัตร  พลอาจทัน นางสาวปาริชาต ิ แซเตีย นางสาวปยนนัท  ศุภเมธานนท 

นางปยมณฑ  เพ็งโต นางปยะพร  ไพรม่ิงมงคล นางสาวปุณณภา  ชาตินามสกุล 

นางปณุณิศา  บุญยะศรี นางสาวผกาวด ี ใจกลา นางผุสด ี บุญเรือง 

นางฝาริดา  การะวรรณ นายพงศธร  ชัยธีระสุเวท นายพงษ  แซเลา 

นางสาวพจมาน  สังขฤทธิ์ เรืออากาศโทหญิงพนิดา  คชรัตน นางพยอม  เลี้ยงพรม 

นางสาวพรทิพย  ธีรพัฒนากุล นางสาวพรรณวลัญ  ทรงกลิ่น นางสาวพรรณิภา  ปอมนาค 

นางสาวพรรษา  หมอมพอนุช นางสาวพรอนงค  ศรีประสงค นางสาวพลับพลึง  บุญเจาะ 

นายพศิน  จันทะสิม นายพะเกรเชอ  คุมประภา นางพัชรมณฑ  สุวรรณไตรย 

นางสาวพัชร ี วรรณจําป นายพัฒนวิชญ  แยมกัณฑชู นางพัทธธีรา  ทาระศรี 

นางพาสิริ  เจริญสุข นายพิชิตชัย  รอดทุกข นายพิเชษฐ  จินะยะ 

นายพิทยา  จารุพูนผล นางสาวพิมพพิฐศุภา  รุธิระวฒุิ นางสาวพิมพภัทรา  ทนินทร 

นางสาวพิมลรัตน  คํามุงคุณ นางสาวพิไลพร  ตาระกา นางพิไลพร  สามเรืองศรี 

นางสาวพุทธิญา  พิศนอก นางสาวเพ็ญศิริ  กลิ่นเมือง นางสาวเพาซียะ  อาแยกาจิ 



สาขาวิชาศิลปศาสตร 

๗ 

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ไทยคดีศึกษา) 

นายไพบูลย  ปทมวิภาต วาท่ีรอยตรีไพโรจน  จามิกรณ วาท่ีรอยตรีไพศาล  ศิริยงค 

นางสาวฟยรูซ  ดวงตา นางสาวฟาติมา  สินศิริกูล นายภกรณ  ขันรักษา 

นางภณสา  ศรียาภัย นายภักด ี ไชยหัด นายภัทรกร  ใยวังหนา 

นางสาวภัทรพร  มีลาภ นายภัทรพล  ตรีธนรัชต นายภัทรพล  อยูพันดุง 

นายภัทรวีร  สูญทุกข นางสาวภัทราวด ี ไทยพัฒนากุล นางสาวภทัราวด ี พิมพตา 

นางสาวภัทรินญา  มณีวรรณ นายภาคภูมิ  นวลอยู นางสาวภาวิณี  ยะถา 

นางสาวภาวิณี  เสนาใหญ นายภูมิพัฒน  ลีนาวงศ นายภูษิต  เภสัชชะ 

นางสาวมณฑฤทธิ์  ไชยา นางสาวมณีนุช  คําแกว นางมณีมณฑ  ม่ันใจ 

นางมณีรัตน  พรหมรินทร นางสาวมณีรัตน  วรรณพันธ นางสาวมนฤดี  บุบผามาลา 

นางสาวมนัญญา  ทาวคําหลง นางมนัสนันท  พันธอินากูล นายมะรอนิง  นิซาแย 

นางสาวมะลิวรรณ  คันธะเนตร นางสาวมาซีเตาะ  แนล ี นายมานนท  พรรณดิษฐ 

นางสาวมารียะห  ยูโซะ นายมิตรประชา  ดาชาพิมพ นางสาวมุทิตา  ศรีดาชาติ 

นายยุทธนา  บํารุงเจริญ นายยุทธพงค  พลเดช นางยุภาภรณ  แสวงหา 

นางสาวยุภารัตน  ศรีจัตุรัส นางสาวยุวรีย  สารบุตร นางเยาวเรศ  เมืองปา 

นางสาวเยาวลักษณ  สายทัน นายรณกฤต  มัณฑก นางรติญา  เกิดเจริญ 

นางสาวรวิกานต  เปลงขํา นายรวินทร  พวงนัดดา นางสาวรวีวรรณ  บุญอนันต 

นางสาวรอบียะ  สาและ นางสาวรอฟาฮะฮ  บากา นางสาวรอฮายา  ยูโซะ 

นางสาวระวิวัลย  มีเครือเอ่ียม นางสาวรัชน ี พันธุแตง พระมหารัฐพล  ทับแสง 

นางสาวรัตนา  โลหะชิน นางสาวรุงทิพย  เนตรกุลชร นายรุงโรจน  ตั๋นดี 

นางรุงลดา  ศรีสะอาด นางรุจิญดารา  ขีรัมย นางสาวรุจิญา  สีทองคํา 

นางสาวรุจิรา  ศาลางาม นางสาวเรณู  ดาบทิพย นางสาวเรณู  อบกลิ่น 

นายเรอสรรค  หาทรัพย นายฤทธิกุล  บัวศรี นายฤทธิเดช  บุญเสน 

นางสาวลมุล  วิสีปตย นางสาวลัทธพรรณ  ตาสุขะ นางสาวลาวัลย  กาพยตุม 

นางลินนา  มาหะมะ นายวชิรพันธ  ทีเจริญ นางวนิดา  แจ็คสัน 



สาขาวิชาศิลปศาสตร 

๘ 

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ไทยคดีศึกษา) 

นางวรรณภา  นรุณ นางสาววรรณภา  สุพร นางวรรณา  พรมมา 

นางสาววราพร  สอนแกว นางสาววลัยพร  ไตรพรหม นายวัชระ  ใจชื่น 

นายวัฒนา  จันทนะวงค นายวันชัย  อุปพงษ นางสาววันวสิา  ธรรมนิยา 

นางสาววันวิสาข  ขัติยะ นางสาววาร ี เนนิสลุง นางวาสนา  แกวโกมล 

นางสาววาหยูน ี เจะเลาะ นายวิจิตร  จันตานอย นางสาววิชณีษย  อรรถาวีย 

นายวิทยา  ไชยราช นางสาววิภาลักษณ  จันโทวาส นางสาววิภาวด ี ลุลวง 

สิบเอกวิมลเดช  รักสกุล นายวิโรจน  ดีนิล นางสาววิลาวัลย  สมแกว 

นางสาววิไลวรรณ  ใจสุข นางวิไลวรรณ  สืบ นางสาววิไลวัลย  ไชยขัน 

นายวิสิฐศักดิ ์ สุติน นางสาววีณา  ขันเงิน นายวีรกิตติ ์ ชัยวินิต 

นายวีระชาต ิ โนราช นางสาวแววดาว  แผนสมบูรณ นายศรารักษ  เกลือนสิน 

นายศราวุธ  มัยเซง นายศศิ  มีชํานะ นางสาวศศิวิมล  รินทะ 

นายศักดา  สายแสง นายศักดิพันธ  ใสนอย นายศิรพิสิษฐ  บุญชูชีพ 

นายศิวัช  ศรีประเสริฐ นางสาวศีตลา  บุญมาก นางสาวศุธรรมมิกา  ทองมหา 

นางสาวศุภลักษณ  คําพร นายศุภสัณฑ  ศรีเกิด นายสกลวิฑูร  มีเพียร 

นายสด  หองพวง นางสาวสติพร  เพ่ิมภูเขียว นางสาวสตีอาอีเสาะห  แวนาฮะ 

นางสาวสนทยา  เมฆี นางสไบทิพย  ดวงดอก นายสพโชค  ดีสูงเนิน 

นางสาวสมพิศ  ฮกทา นางสาวสมฤทัย  ใจเร็ว นายสมศักดิ์  จันทบัตร 

นายสราวุฒ ิ เขียวพฤกษ นางสวิตตา  จันทรเจริญ นายสหภัส  อินทรยี 

นายสัญญา  ชอดอก พระสาธิต  โกยกอบกาญจน นายสายชล  ชูจุย 

นางสาวสายทอง  ถาวรเวียง นางสาวสายฝน  แจงถ่ินปา นางสิตีหยาด  ยีหรัน 

นางสาวสุกัญญา  แสงจันทรวรโชต ิ นายสุชาต ิ นอยคนดี นางสาวสุดารัตน  นันทอินทร 

นางสาวสุตาภัทร  ทองประทุม นายสุทัศน  หลวงจินา นางสาวสุนันทา  จันดาหงษ 

นางสาวสุนิสา  มอญใต นายสุเนตร  ซาวจําปา นางสาวสุปรียา  ภักดี 

นางสาวสุพรรณี  ทองนวล นางสาวสุภาพร  คําสด นางสาวสุภาพร  อันประสิทธิ์ 



สาขาวิชาศิลปศาสตร 

๙ 

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ไทยคดีศึกษา) 

นางสาวสุภาวด ี โพธิ์ศรีทอง นางสาวสุรจนา  อนันตณัฏฐพงศ นายสุรพันธ  นะแกว 

นายสุรวิทย  กลัดมี นายสุรศักดิ์  หลาคํามูล นายสุริยะ  โตแกว 

นายสุริยะ  เอ่ียมสุข นายสุริยา  ประดิษฐ นางสุรียพรรณ  ศิลาเจริญ 

นางสุไลลา  อูมูดี นายสุวัฒน  พานทอง นายสุวิทย  พิลาบ 

นางสาวสุไหวดะ  ออนนวล นายแสงทว ี แสงมณีกุล นางสาวแสงสุรีย  ศรีเชียงหวาง 

นางสาวหทัยชนก  ฉัตรบรรยงค พระมหาหยัด  วาสุทธิ นายอนันต  ยันตสา 

นายอนันต  รุจนสกุล นางสาวอนิสสา  เวชสุวรรณ นางสาวอนุจินต  เทพโยธิน 

นายอนุชาติ  กาศวิบูลย นางสาวอภิชญา  ชุมจนัทร นางสาวอภิชญา  สลับตาล 

นายอภิชัย  หนูวอ นางสาวอภิญญา  เมฆหมอก นางอมรรัตน  กลิ่นอยู 

นางสาวอรณิชชา  ดวงทอง นางสาวอรดี  นามบุตร วาท่ีรอยตรีหญิงอรวรรณ  หงษประชา 

นางสาวอรอุมา  สายชนะ นางสาวอรุณี  เสรีวัลย นางสาวอังคณาพร  จนใจ 

นางอังครักษ  ดูกลาง นางสาวอัจฉราพร  เกษทอง นางอัจฉริยา  เงินชัย 

นางอัจฉริยา  เชื่อมาก นางสาวอัญชล ี ประเสริฐศักดิ์ นางอัมพร  วชิระโพธิ์ 

นางสาวอัยวีย  หิรัญธาดากุล นางสาวอาดีละห  หะยีอับดุลเลาะ นางสาวอาภาพร  ตุพิมาย 

นางสาวอามีนา  ลีเด็ง นางอารียา  แซโคว นางสาวอาวรอ  ยาลาวัล 

นางสาวอําเสาะ  หะซัน นางสาวอิฐพรรณ  ครุธแกว นางสาวอุบลพรรณ  ชาญนคร 

นายเอกวัส  มากสุข นางสาวเอ็นดู  สุวรรณศรี นางสาวเอมอร  ปะเมสี 

นางสาวฮามีซา  แซะเซ็ง 
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ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

นางสาวกิตติยาภรณ  พรหมสูง นางสาวจีรภา  นิลเขต นายณัฐพรรษ  เตชะบรรณะปญญา 

นางสาวบุญญรินทร  จรัสรัศมี นางสาวภูริดา  ปถคามิน นายวิจิตร  วิรติกุล 

นายสุภัทร  พัชราภรณ นายอนุสรณ  นวลศรี 



สาขาวิชาศิลปศาสตร 

๑๐ 

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 
เกียรตินิยมอันดับสอง 

นางสาวกรรณิการ  สรอยสิงห นางสาวเกตนสิร ิ ดาเหลา นายธนู  บุญชอบ 

นางสาวธิดารัตน  ชาญชัชวาลย นางสาวนุชรินทร  ภารดีวิสุทธิ ์ นางพิชญสินี  แนฟ 

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 

นางสาวกชกร  เนียมจันทรหอม นางสาวกมลวรรณ  เตบเสริม นางสาวกมลวรรณ  พันธภ ู

นางกรกมล  วิรติกุล นายกฤตเมธ  นิติวัฒนะ นางสาวกองกาญจน  กรรุจา 

นางกัญญาณัฐ  สจ็วต นางสาวกันยารัตน  เลิศสมิทวงศ นางสาวกัลยา  ศุทธกิจไพบูลย 

นายกิตติชัย  ปกธงไชย นายจักรพงษ  ทิพคุณ นางสาวจนัทรฉาย  วิวัฒนอมรกุล 

นางจันทรเพ็ญ  ไทรนิ่มนวล นางสาวจิรัชยา  ชอบจิตร นายจิรัฐิติวัฒน  ฉายาวรวสุ 

จาอากาศเอกเจษฎา  ชูเลิศ นางสาวเจษริน  สุทธิพรเมธา นายชนะกิจ  คําเรือง 

นางสาวชนาธร  ปรัชญาวิวัฒนเดชา นายชริโศภณ  อินทาปจ นางสาวชัชชญา  เพ็ชรวงศ 

จาอากาศโทหญิงชุติมา  คําแสง นายโชคชัย  เศษอาจ นายฐานิช  รักขิตกูล 

นางสาวณัฐธิดา  ศิษยธนานันท นายณัฐวัตร  วิสุทธิ์สิร ิ นางสาวณิชารีย  แซลี้ 

นางสาวณิวา  สุพรหมมา นางสาวดลชนก  คงเพ็ชร นางสาวดวงพร  กลิ่นประทุม 

นายดุสด ี เปยกบุตร นางไดแอน อริสา  รายยลี่ห นายทนงศรี  ภูริศรี 

นายทศวรรธน  ทวิทยานนท นางทัศนีย  บุญวานิตย นางสาวทิพรดี  กันทะชมภู 

นางสาวธนานุช  เรือนนาค นางธมลชนก  เทรสติก นายธวัชชัย  สุวรรณสา 

นายธิติพงษ  ปราถนวิทยา นายธิปไตย  ดวงชมภู นายธีระศักดิ์  จรัสศรีวิสิษฐ 

นางสาวนงเยาว  โบขุนทด นายนพดล  จตุไพบูลย นายนพดล  บุญกนิษฐ 

นางนพมณี  เชื้อวัชรินทร นายนพรัตน  หลาคํา นางสาวนพวรรณ  มาลา 

นางสาวนภาพร  ทองแยม นางสาวนริศรา  ธูปเพ็ง นางสาวนันทวด ี ผอบทอง 

นางสาวนิภาพร  ครอบนพรัตน นายนิราวุฒ ิ สกุลแกว นางสาวเนตรวิมล  นันทิวัฒน 

นางสาวบุณฑรีก  ปวงคําคง นางบุศกร  มหาวงศ นายปภังกร  กรณชนกนันท 



สาขาวิชาศิลปศาสตร 

1๑ 

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 

นายประดิษฐ  วันเคนฮือเวล นางสาวปราณี  เขียนพงศพันธุ นายปรีชา  พินชุนศรี 

นางสาวปณฑิตา  ชิตวิเศษ นางสาวปยธิดา  จันทเสน นางปยะวดี  โพธิรักษานนท 

นางสาวเปรมยุดา  กิจสุทธินันท นายพณศร  วีรดิษสกุล นางสาวพนิดา  บรรตานึก 

นางสาวพฤกษา  ดอกกุหลาบ นางสาวพาขวัญ  นนทนา นางสาวพุทธางกูร  พานิชวัฒนาเจริญ 

นางสาวภัทรพร  ทาวรรณ วาท่ีรอยตรีภาณุพงษ  จันทนะภัค นายภาณุภณ  เจริญรัตน 

นายภูวดล  ศุภลักษณ นางสาวมณีพรรณ  จําปาดง นางสาวมัชฌมิา  วชิระโพธิ ์

นางสาวมัชฌิมา  ฮวบกอง นางสาวมานิตา  โพธิ์วัง นายมาโนชญ  บุดด ี

นางสาวเยาวนาฎ  ลัภกิตโร นางสาวรติรัต ิ จินดาวงษ นางสาวรัชฎา  คุณะดิลก 

นางรชันี  ทวมศร ี นางสาวรัฏฐกรณ  จักขณวิสุ นางสาวรัตนภรณ  ดาวสกุล 

นางรําไพพิมล  กรุณามัยพันธุ นายรุงเพชร  เพชรชรินพันธ นายฤทธิรงค  หลัดจันทร 

นางสาวลักษณา  สุวรรณเก นางสาววจนะพร  ศรีเก้ือกลิ่น นางวณี  จิรชูพันธ 

นางสาววรดา  บูรณะไทย นายวรพงศ  เปนมูล นางสาววรรณภา  เตียงพิทักษ 

นายวริศ  ยิ้มอยู นางวันเพ็ญ  ลิ้มสมบูรณ สิบตํารวจโทหญิงวาสนา  ทาเวียง 

นายวินัย  ตุนคง นางสาววิไล  เจียมจรุงกิจ นายวีรกิติ ์ เปรมกมล 

นางสาวแววดาว  รุดดี้ นางแววสุดา  อิงคามระธร นางสาวศนิอร  สุขพัฒนา 

นายศิระ  โสตถิภิญโญ นางศิริพร  ทองสืบแสง นางสาวศิริลักษณ  ณ ลําปาง 

สิบตํารวจตรีหญิงศิริลักษณ  อ่ิมหาญ นายศุภชัย  ประสพโชค นายศุภชาต ิ ปภาพินท 

นางสาวศุภมาศ  ยอดบุตร นางสาวศุภรา  เคลือบทอง นายสมยศ  สถิรพงศกุล 

นายสมรัก  สุขพิลาภ นายสมิถิลันธ  ปุณณาจุติกา นายสรวฒุ ิ เกษมสุข 

นางสาวสุกันยา  จุลปาน นางสาวสุคนธา  เมืองหม้ิน นางสาวสุธารา  คิสาลัง 

นางสาวสุธิมา  กฤตยธนวัต นายสุเมธ  เนาวรุงโรจน นางสาวเสาวรส  ขุนใหญ 

นายไสว  รักษาชาติ นางสาวอติกานต  นาคบรรณ นายอนนท  อุนผาง 

นางอนิจธิยา  โกเปชโกวา นายอนุพงศ  ทองดีงามเลิศ สิบเอกอภิศักดิ์  ทัดเทียม 

นางสาวอมิเล็กซ  เจิดจรัส เพชรจรัสลาภ นางสาวอริสา  ไตรเกษม นางอลิสา  เลขะวัฒนะ 



สาขาวิชาศิลปศาสตร 

1๒ 

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 

นายอังศุชวาล  หวางปอ นางอัจฉรา  บุญถึง นางอัญชลี  จันทรมาลา 

นางสาวอัญธิกา  แกวศิริ นางสาวอัมพร  วรานุเศรษฐ นายอัศจรรย  ใจคําปอ 

นายอัศวิน  ธาราวร นางอินทิรา  ยิ้มสมบูรณ นางสาวอุทัยรัตน  สรแพทย 

นางสาวอุษณีย  แสงโชติ นางสาวเอทซึโกะ  โนกามิ 

รวมท้ังหมด คน  154 

ศิลปศาสตรบัณฑิต (สารสนเทศศาสตร ) 

นางสาวกรรณิการ  คุณชนะ นางจีรนุช  มะกูดี นางสาวจุฑามาศ  โพธิ์งาม 

นางสาวซัลมา  เฮงซา นายณรงครัฐ  แกวสุขศรี นางสาวณัฐวศา  ชาธงชัย 

นายธนกฤต  สุวรรณพัฒน นางสาวธันยชนก  แสงนพรัตน นางสาวนันทิดา  ใจเจริญจริง 

นางสาวนิรมล  แสนทวีสุข นางปญญาวดี  ศรีรชตธนบูลย นางสาวเพ็ญรุง  เพ็ญพิชญะธนกาญจน 

นายศรัญู  มีกรสม นางสาวสุภาวด ี จันทวงค นางสาวสุวจ ี สวางนางโส 

นางสาวเสาวณีย  แคเซอ นายอนุชิต  สินทรัพย นายอเนก  อุยสุย 

นายอภิสิทธิ ์ บุษดี นางสาวอริสรา  ชลมหาสวัสดิ ์ นางสาวอัจฉรา  ทราทิพย 

รวมท้ังหมด คน  21 

ศิลปศาสตรบัณฑิต (สารสนเทศศาสตร) 
เกียรตินิยมอันดับสอง 

นายณฐรงคสัณห  คุณธรรมสถิต 

ศิลปศาสตรบัณฑิต (สารสนเทศศาสตร) 

สิบเอกหญิงกชรัตน  จุนันท นายกมลพันธ  กานกายัน นางสาวกรกช  ศรีทอง 

นางสาวกรณิการ  วองไว นางสาวกรวิกาญจน  พงษไพบูลย นางสาวกฤษณา  ศักดา 

นางสาวกษิรา  เปงโต นางสาวกัญญะวีช  บุญสําราญ นางสาวกัญญาภัทร  เฉิดฉาย 

นางสาวกัญญาภัทร  สุยะลังกา นางสาวกันตกนิษฐ  เขาแกว นายกันตภณ  วงคปน 

นายกันธร  อินทรแสน นางสาวกันยกร  เรือนทอง นางสาวกัลชนา  ภิรมย 
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นางกัลยกร  ปราณีต นางกัลยา  ปญญา นางสาวกัลยา  มาลัย 

นางสาวกาญจนา  พระราช นางสาวกาญชัย  โพธิราช นางสาวกาญดา  ศรเทียน 

นายกิตติศักดิ์  ทับทิมดี นายกิตติศักดิ์  เสวตราคม นางกีรติ  ไสยลอย 

นางสาวกุลิสรา  แซลิ่ม นายกุศล  สืบพันธโกย นางเกศณี  บุญเจริญ 

นางสาวแกวกันยา  บัวเผื่อน นางสาวไกรสร  เทียนสิงห นางสาวขนิษฐา  คงสุขี 

จาอากาศเอกหญิงขนิษฐา  ทองคํา นางสาวขนิษฐา  สถิตชัย นางสาวขวัญตา  วงษเทศ 

นายคณิน  จินดากุล นางสาวจรรจิรา  สายบัวตอ นางสาวจรัสศรี  แสงฤดู 

นางสาวจริยา  ราษีแจม นายจักรพงษ  บุญอยู นางสาวจันทวด ี ศรีสมโภชน 

นางสาวจามจุร ี สีดา นางสาวจารุณี  กําเหนิดทอง นางสาวจารุณี  ศรีวิไล 

นางสาวจารุภา  จันดีวันทา นางจารุวรรณ  ตัถยวิสุทธิ ์ นางจําลอง  ทับใช 

นางสาวจิดาภา  ศรสีุนทร นายจินดา  มาลัยหอม นางสาวจินตนา  เคณาภูมิ 

นายจิรนันท  เพชรวิชิต นายจิระวิน  ถือแกว นายจิรัฏฐ  ศิริวรรณ 

นางสาวจิราพา  ขันธะเสน นางสาวจิราภรณ  คําผา นางสาวจีรภา  ปูภิรมย 

นางสาวจีรวรรณ  สัตยาภักดีวงศ นางสาวจีรานัตร  สิทธิเลิศ นางสาวจุฑาทิพย  บุทธิจักร 

นางจุฑามาศ  มณีพิพัฒนธาดา นางสาวจุฑามาศ  อาจกลา พันจาอากาศเอกจุณาพิพัฒน  อัฏฐากมล 

สิบโทหญิงจุติมาพร  เทพเทียน นางสาวจุไรรัตน  ชัยวรมุขกุล นางสาวเจนจิรา  สุขวิสุทธิ ์

นายฉัตรชัย  กาญจนะสุข นายฉัตรชัย  เคนสุวรรณ นางสาวฉัตรสุดา  พรมหาญ 

นางสาวชฎารตัน  ชีวะกุลชัย นายชนก  อานยง นางสาวชนกโสภิญ  ขุนเณร 

นางสาวชลพิชา  สนธินินชญา สิบเอกชลิต  จอยลี นางสาวชัญญา  โรจนนาวิน 

นายชัยณรงค  สุขมา นายชัยวัฒน  วิตันติวงศ นายชาคริต  อนวัฒนะ 

นายชาญณรงค  สระวารี นางสาวชาลิดา  คณาพรเขมกร นางสาวชาลิตา  ดิษฐิโชติ 

นางสาวชุติกานต  ศิริจันดา นางสาวชุติศุภกาญจน  เขียวชอํ่าภากุล นายชุมพล  สิงหเรือง 

นายชูศักดิ์  อุดมลาภ นางฌัชฎาภรณ  คําสวัสดิ์ นางสาวฐนิดาภรณ  พวงพันธ 

นางสาวฐาณิดา  เรืองศิลป นางสาวฐาปนีย  พวงธรรม นางสาวฐิติพร  จําปางาม 
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นางสาวฐิติมา  เจษฎาวรภัค นายฐิติวรณ  จันทรศรี นางณฐมน  ศิริเลาวัฒนธรรม 

นายณัชพล  บุญมณีโชติ นางสาวณัฎฐณิชา  ทองเนียม นายณัฏฐวรรธน  ตรีโอษฐ 

นางสาวณัฏฐิกา  ผกากรอง นายณัฐกาน  แกลวเขตการ นางสาวณัฐกานต  นพรัตนจิรโชต ิ

นายณัฐพงษ  ทองอินทร นายณัฐพัชร  ปยะธรรมรงค นางสาวณัฐวีร  ตั้งบริบูรณสุข 

นางสาวณัทธร  แดนเพ็ชร นางสาวณิชาภัทร  มุนินทร นายณุกูล  เลิศชัยชาญ 

นางสาวดรุณี  มัดดาน นางดวงจันทร  กุลสิทธิศักดิ์ นางสาวดวงใจ  คลองงาม 

นางสาวดวงทิพย  สุอิม นางดวงพร  อินทปญญา นางสาวดวงรัตน  ดอนทอง 

นางดวงฤทัย  บูซเซอละน นางสาวดารณี  ขาวคง นางดารินทร  วราโภค 

นางดาวยุพิน  จิตเกิด นางถนอมขวัญ  ชัยธ ิ นายทนุพงษ  เขียวดี 

นางสาวทับทิม  เสนศรี นางสาวทาริกา  วงษาวุธ นางสาวทาริกา  หมูโตง 

นางสาวทิติมา  สิงหทอง นางทิติยา  ลิมปนานนท นายธนกร  เกตุตรง 

นายธนกร  ไทยพิสุทธิกุล นายธนพัฒน  บุญปลูก นายธนัช  เหยี่ยวกุลกร 

นางธนาภรณ  นิมาธนวิบูลย นายธนายทุธ  ใจม่ัน นายธนารักษ  ปาระมีสา 

นางสาวธนิตา  ขุนจินดา นางสาวธมกร  พลีขันธ นางสาวธมนวรรณ  ทองทา 

วาท่ีรอยตรีธรรมะไอศูรณ  ศรีพลอย นายธวัช  สุขอยู นายธวัฒน  จันทรสุมา 

นางสาวธัญวลัย  เนียมสูงเนิน นางสาวธาริน ี บุญม่ัน นางสาวธิดาภรณ  สรอยคํา 

นางสาวธิดารัตน  ทาแกว นางสาวธิติมา  โถทอง วาท่ีรอยตรีธีรวิชญ  มาทา 

นายธีระชัย  สงวนไทร นายธีระศักดิ์  แกวแกมทอง นายธีระศักดิ์  สิทธิดํารงค 

นางสาวธีราพร  ทองเสง่ียม นางสาวนงคลักษณ  มารัตน นางสาวนนทชา  พรหมธนเทพ 

นางนพเกา  หาญจันทร นายนพดล  ภูมิประเสริฐ นายนพอนนต  เลิศพงษธนากิจ 

นางสาวนภัจ  ดิษก่ิงสะแกราช นางสาวนภาพร  ตนภู นายนฤดล  เปลี่ยนรุง 

นางสาวนฤมล  ผลไม นางสาวนฤมล  ภาครัตน นางสาวนันทภรณ  สวางฉาย 

นางสาวนันทมนัส  ขันพา นางสาวนันทวรรณ  เกตุมะยูร นางสาวนันทวัน  แฟงเมือง 

นายนันทวุฒิ  ชวงมณี นางสาวนาตยา  สุภาเสพย นางสาวน้ําทิพย  ศิริโรจนสุนนัท 
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นางน้ําผึ้ง  พัดเย็น นางน้ําฝน  เหลาชํานิ นางสาวน้ําหวาน  นนทยะโส 

นางสาวนิตยา  พฤกษา นางสาวนิภา  จิตรจํานงค นางนิภารัตน  เอมจั่น 

นางนิรชรา  มีแกวกุญชร นางนิรสา  อีแวนส นายนิรุช  ละออ 

นางสาวนิลชนก  คลายพงษ นางสาวนิลารัตน  แสนพลออน นางสาวนิศาชล  คงด ี

นางสาวนิศารัตน  ชัยชนะโชติวีรกุล นางสาวเนตรนภา  ธัญญผล นางสาวบงกช  จุฑาภิรักษ 

นายบดินทร  จันทรพิทักษ นายบรรจง  กรรณลา นางสาวบราณี  ชุมธิ 

นายบวรภัณฑ  มหเพชราฌาน นายบุญชวน  สีลาลอม นางสาวบุญช ู สอดสี 

นายบุณยสิทธิ ์ จันทรนอย นางสาวบุรณี  ชุมธิ นางสาวบุศรา  อินทรี 

นางสาวเบญจมาภรณ  เกิดจํารูญ นางสาวเบญจวรรณ  ภูพาดทอง นายปฐมพงศ  บุญกิจเจริญ 

นายปฐมพงศ  วันโท นางสาวปทุมพร  สังสันต นายปธานิน  เชียรวิชัย 

นางสาวประทุมทิพย  ดําสุวรรณ นางสาวปรารถนา  ไชยภักดี จาสิบเอกปริญญา  ไชยโคตร 

นางสาวปวีณสุดา  จารุมณีรัตน นางสาวปองสุดา  เศวตมุกดา นางสาวปทมา  เปลงใส 

นางสาวปาณิสรา  สิษฐภวิล นางปาริชาต  สฤษดิสุข นายปติภัทร  บุญคุม 

นายปยพงษ  แสงทวี นางสาวผกาวด ี อือนอก นายพงศกร  บุญมา 

นางสาวพรกมล  วังงาม นางสาวพรชนก  สืบปาน นางสาวพรนภา  เชื้อกุลชาติ 

นางพรภัทรสร  เขียวแกว นางสาวพรศมน  นาคเกษม นางพรศรี  บางเจริญพรพงค 

นางสาวพรสุดา  กงฝาย นางสาวพรอมพรรณ  ศรีทองเติม นายพลวัฒน  เกษแกว 

นางสาวพัชมณ  สาล ี นางสาวพิกุล  คําโปง นางสาวพิมประภา  หงอสกุล 

นางสาวพิมพชนก  วงคกระโซ นางสาวพิมพพิศุทธิ  รังศิริรักษ นางพิมพราภัทร  ปานพืช 

นางสาวพิมลภัทร  ภูปาน นางสาวพิไลพร  บุญเมือง นายพิสิษฐ  อิสพงษ 

นางสาวเพชรรัตน  สีดาดัน นางสาวเพ็ญพิสุทธิ ์ ขันแกว นางสาวเพียรผจง  มณีฉาย 

นางสาวแพรพิไล  อาซอง นางสาวเฟองฟา  คลังแสง นายภมรรัตน  บัวเหมือน 

นางสาวภัคธีมา  พิขุนทด นางสาวภัคนันท  ธรรมโชติ นางสาวภัทรธิดา  บุญเรือง 

นางสาวภัทราพร  เปรมศิริ นายภาณุ  วิรุณราช จาสิบเอกภาณุพน  คุมพงษ 
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นายภานุวิชญ  อินปญญา นางสาวภาวิณี  รังสิมา รอยตํารวจเอกหญิงมณิวรรณ  รับสิน 

นางมณีรัตน  เสาวะตัน นางมธุรส  ปยะพันธ นางมนฤดี  เหลืองประมวล 

นายมนัส  สืบญาติ นางสาวมลวิภา  ถุงน้ําคํา นางมะลิวรรณ  วงศสุวรรณ 

นายมัรวัณย  มูซอ นางสาวมานิดา  กระแสสินธุ นางสาวมายาว ี แกวประกอบ 

นางสาวมาริษา  บุญญา นางสาวมาริสา  ศิลากาญจน นางสาวเมตตา  มีทับ 

นางยินด ี บุญธรรม นางสาวยุภารัตน  วงษเท่ียง นางสาวยุวรี  ปนคํา 

นางสาวเยาวลักษณ  แซยะ นางสาวรชต  นวลศรีทอง นางรมิดา  สุวรรณนิคม 

นางสาวระวิวรรณ  คงเจริญ นางสาวรักชนก  เนตรภักดี นางสาวรัฐนันท  ขําทอง 

นางรัตนาภรณ  โกติรัมย นางสาวรินทรดา  ทองจันทร นายรุงเจริญ  ขุนอินทร 

นางสาวรุงนภา  ทรัพยสิน นางสาวรุงนภา  สีโดน นางสาวลภัสรดา  ภิรมยนาค 

นางสาวลลดา  อภิเชาววุฒ ิ นางสาวละอองดาว  แซอวง นางสาวลันดร  รามแกว 

นายเลิศ  แกวเจริญผล นางสาววรกานต  ฮ่ันตระกูล นายวรทัต  รชฏเสถียรพงษ 

นางสาววรรณดา  พันธสวัสดิ ์ นางสาววรรณพร  ลอยลิ่ว นางสาววรรณพร  สกุลแพทย 

นางวรรณพิลาส  เสารเรือน นางสาววรรณภา  พฤษชาติ นางสาววรรณภาพร  หอมสุวรรณ 

นางสาววรรณฤด ี เหลาสมบัติ นางสาววรรณิศา  เสนามสอน นางสาววรรษพร  วิสารทะ 

นางสาววรัญญา  ผมทอง นางสาววราพร  จันทสิทธิ์ นางวราภรณ  กิจขันธ 

นางสาววราภรณ  ขนุนสูงเนิน นางวรารัตน  เกงกลา นางสาววรารัตน  นาคสุข 

นางสาววรารัตน  ผลจันทร นางสาววรารัตน  ฟกสอน นายวราฤทธิ ์ พานิชกิจโกศลกุล 

นายวสุวัฒน  ชนะสินเวโรจน นายวัชระ  ภุมรินทร นายวัชระ  มูลเกษ 

นางสาววัชรินทร  คําแผง นางสาววัชรีพร  ตุละยากรณ นางสาววันจันทร  มานุพันธ 

นายวันชัย  ดุพงศ นางวันณา  นาวินปฐมวงศ นางสาววันวิสาข  คําพา 

นางสาววัลลภา  ตานคํา นางสาววาทิณี  พรายงาม นางสาววาสนา  ชารี 

นายวิชชาบูรณ  จันทิมา นายวิเชียร  แกวโสม นางสาววิภา  สัญวงค 

นางสาววิภาพร  ดวงวงศ นางวิภาวรรณ  เท่ียงธรรม นางสาววิลัยลักษณ  ยิ่งสินสวัสดิ ์



สาขาวิชาศิลปศาสตร 

1๗ 

ศิลปศาสตรบัณฑิต (สารสนเทศศาสตร) 

นางสาววิลาวัลย  ศรีผอง นางสาววิไลลักษณ  หงษเมน นางสาววิวรรดา  สีชัง 

นายวีรพัทธ  ภัทรคุณากุล นายวีรภัทร  นุยสิริเทศ นายวีระ  มีแกวกุญชร 

นายวีระศักดิ์  สีสัน จาสิบเอกวุฒิศักดิ์  นิลเพชร นางสาวเวณภา  ศรีบุญญเกษ 

นางสาวศิริขวัญ  ทะให นายศิริชัย  เจริญผล นางสาวศิรินาฎ  สระบัวทอง 

นางสาวศิรินุช  พงษหา วาท่ีรอยตรีหญิงศิริพร  แซลิ่ม นางสาวศิริพร  แผวพงษ 

นางสาวศิริวรรณ  พันธ ุ นายศิริวัฒน  ผาจวง นางสาวศุภลักษณ  ระเบียบโอษฐ 

เรือเอกหญิงสมใจ  ศิริสุนทร นายสมบูรณ  ไมตรี นางสาวสมาพร  วรรณโวหาร 

นายสยาม  กลีบรักซอน นายสยุมภ ู สอนจันทร นายสรพงษ  ถามะฤทธิ์ 

นางสาวสลักจิต  พงพานิตร วาท่ีพันตรีสวัสดิ ์ จิรัฏฐิติกาล นายสหัสพงษ  บุรุษชาติ 

นายสันต ิ ชื่นขํา นายสัมฤทธิ์  เพ็งพิน นายสามารถ  บุญอยู 

นางสาวสายชล  โหลทอง นางสาวสาวิตร ี อ่ิมหิรัญ นายสําราญ  นิลเนตร 

นางสาวสิตีฮาหยาด  เย็นจิต นายสิทธิพร  พลรักดี นางสาวสุกัญญา  สุดใจชื้น 

นางสาวสุกัญญา  เอ่ียมกราง นางสาวสุจีรภัทร  ทองจีน นายสุชนะ  คงกลอม 

นางสาวสุชาดา  พรมสอน นางสาวสุดารัตน  เฉลยพจน นางสาวสุดารัตน  เทียรจักร 

นางสาวสุดารัตน  ผองแผว นายสุทธิพงษ  ปะละนาน นายสุธา  ผันประเสริฐ 

นางสาวสุธาว ี ขุนทอง นางสาวสุนทร ี สุนทรวิภาต นายสุนันทพร  บัวทวน 

นางสาวสุนิภา  ม่ันยืน นางสาวสุนิสา  โตะแอใบเซ็น นางสาวสุพรรณี  ชมมอญ 

นางสาวสุพัตรา  โตบารมีกุล นางสุพิชญา  คณีกุล นางสาวสุภัทรา  กุดวงศแกว 

นางสาวสุภาณัทกาญจน  บวรวิชญพงศ นางสาวสุภาดา  เหมหมัน นางสาวสุภาพรรณ  คานงาม 

นางสาวสุภารัตน  บุญรอด นายสุเมธ  กัลพันธ นายสุรชาต ิ ทองขาว 

นายสุรมิตร  สาธรเวช นางสุลาวัลย  สิริธัญญานนท นางสาวสุลีพร  จําปา 

นางสาวสุวรรณา  จามชาติ นางสาวสุวาร ี ไชยวงษ นางสาวสุวิมล  ยงพันธกิจวลี 

นายเสกสันต  กุระวงศ นางสาวแสงทิพย  จันทราษี นางสาวโสภาวรรณ  เนาวเมือง 

นางสาวโสรดา  บํารุงพฤกษ นางสาวอนัญญา  กุณโฮง นางสาวอนินทพัฒ  ไชยศิลป 



 

สาขาวิชาศิลปศาสตร 

1๘ 

ศิลปศาสตรบัณฑิต (สารสนเทศศาสตร) 

นางสาวอนุสรา  หอมกลาง พระอภิเชษฐ  ภิรมจิตต นายอภิมุข  รุงเรือง 

นายอมร  ลีลาวงศสันติ นางสาวอรณิชา  อินทฤทธิ์ นางสาวอรดี  ศิลาชัย 

นางสาวอรทัย  กนกทัณฑ นางสาวอรทัย  สันมะโน นางสาวอรพินท  มากมูล 

นายอรรถพล  ไชยขวัญ นางสาวอรวรรณ  หอหิรัณยขจร นางสาวอรอุมา  คูหาเสถียรพงศ 

นางสาวอรุณกมล  เทศะแพทย นางสาวอรุณี  สวนสมจิตร นางสาวอลิษา  ดวงกองเงิน 

นางสาวอลิษา  ทาวมา นางสาวออมเดือน  พรมบุตร นายอัครพล  อังคณิตย 

นางสาวอัจฉริยา  ราชบุรี จาสิบตํารวจหญิงอัญลักษณ  เกตุสุธ ี นางอัมพวัน  เกงวิทยา 

นางสาวอาจรีย  วิเศษสิงห นายอาทิตย  รัตนวิจิตร นายอาทิตย  ศิลาบุญเพ็ง 

นายอานนท  เจียะจิระวิบูลย นางสาวอารีรัตน  จักแกว นางอํานวย  วจนะไพบลูย 

นายอํานาจ  กุลสุทธิดํารงพร นางสาวอิสริยา  แกวโสวัฒนะ นางสาวอิสรีย  ชาญกิจ 

นายอุทัย  เพ็ญสุขสันต นางสาวอุมาภรณ  ทอประสิทธิ ์ นางสาวอุษา  ฉายแกว 

นางสาวอุษามาส  ระวังงาน นางเอ้ืออารี  แปนสุข นางไอดา  สารพัดวิเศษ 

รวมท้ังหมด คน  412 



สาขาวิชา
นิเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช



สาขาวิชานิเทศศาสตร 

๒๐ 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

นางสาวณัชชา  พัฒนะนุกิจ นางณัฐฐิญา  พัวรุงโรจน นางนิชาวด ี ตานีเห็ง 

รวมท้ังหมด คน  3 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(นิเทศศาสตร) 

นายเชิด  ดวงไพรี นายธีรธวัช  เจนวัชรรักษ นายนครินทร  ชานะมัย 

นายนิยม  ไกรปุย นางปยตา  สุนทรปยะพันธ นายพรณรงค  พงษกลาง 

นายภควัต  รัตนราช นายเมธาวิน  สาระยาน นางสาวรสิกา  อังกูร 

นางสาววัฑฒนา  จันทรจรัสวฒันา นายสรรพัชญ  เจียระนานนท นายสําราญ  แสงเดือนฉาย 

นายสิงห  สิงหขจร นางสาวหฤทัย  ปญญาวุธตระกูล 

รวมท้ังหมด คน  14 



สาขาวิชานิเทศศาสตร 

๒๑ 

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต 

นายกันตภณ  แกวสงา นางสาวจีรษา  หลักเมือง นายชยกร  โสตถิกุล 

นางสาวทิพวรรณ  วงษทองคํา นางธิดารัตน  ภรามร นายธิต ิ สิงหคง 

นางสาวนิภา  วิระสอน นายบัณฑิต  ธงเขียว นางสาวมนัสนันท  ภพกิตติสิริกุล 

นางสาววาสนา  ยุทธชุม นางสาววิจิตรา  จันเข็ม นายวิศิษฎ  เกตุรัตนกุล 

พระวีระชัย  อามาตยมนตรี นางสาวศรุดา  ธีระศักดิ์ นางสาวศิริวรรณ  ริ้วสุขสันต 

นางสทรัฐ  วองสุภัคพันธุ นางสาวสุพิชฌาย  คําไพเราะ นางสาวอภิญญา  แกวเปรมกุศล 

นางสาวอริสา  เลาสกุล 

รวมท้ังหมด คน  19 



สาขาวิชานิเทศศาสตร 

๒๒ 

นิเทศศาสตรบัณฑิต 

นางสาวกนกนต  ทีฆวัชร นางสาวกนกวรรณ  แสนทรัพย นางสาวกรชนก  สิงหไพศาล 

นางกรรณิการ  เอมเปย นางกรัณฑรัตน  ทรัพยสมบัติ นายกฤตชยาธร  รอดพู 

นายกฤตณัฐ  สัตยสุนทร นายกันตพงศพันธุ  สันแดง นางสาวกัลญา  สิงหพันธ 

จาอากาศตรีหญิงกัลยอนงค  ญาติพรอม นางกาญจนบัณฑิต  อินตะนัย นางกาญจนาพร  ฉิมพลีมหาเถโร 

นางสาวกานดา  แกวกาศ นางสาวกานตพิชชา  วงษแกววโรทัย นายกึกกอง  ฤกษอุไร 

นางสาวกุลนาถ  จิตนะ นางเกษราภรณ  บุดดาดวง พระเกียรติวงศ  จันทะหงษ 

นางขวัญจิตต  สนเก้ิม นางสาวขวัญฤทัย  ฉัตรแกว นายคําหลา  เดชธงศรี 

นางสาวคีต  อชิร นายจตุพร  บรรจง นางสาวจริยา  สิงหสินธุ 

นายจักริน  ศิริพบพร นางสาวจันทนา  ทองมาก นางสาวจันทนีย  ศรีธวัชพงศ 

นางสาวจามร ี โพธิ์วัน นางจามรี  ศิริชู นางสาวจิราพร  บุญเกตุ 

นางสาวจุฑามาศ  บุญกองชาต ิ นางสาวฉัฐนที  บุญเรือง นางสาวฉัฐมณฑน  ไชยนา 

นางฉัตรวิไล  ทรัพยแกว นางชฎาพร  แกวสอนดี นายชนายศ  ประภาษา 

นางสาวชมพูนุท  แววนุกูล นางสาวชลทิชา  เนาวสัยศรี นางสาวชลธิชา  ไมทอง 

นายชัยนเรศวร  ตนนอย นายชัยภัทร  โฉมระ นายชัยสิทธิ ์ สีโพธิ์ 

นายชายชาญ  กันทะวงศ นางสาวชุติเนตร  กัณทะวิชัย นางสาวชุติมา  พงษสาริกรรณ 

นายเชาวลิต  จินพล นางสาวโชติกา  มิทะลา นางสาวณชญาดา  พระเทพ 

นางสาวณหทัย  นพชัยมงคล นางณัฏฐณิชา  นาคะภากรณ นายณัฐนนท  สีมาวงษ 

นางสาวณัฐนันท  ตามเสรีวิไล นางสาวณัฐภัฎชฎา  วิเศรษศิริกุล นางสาวณัฐรุจา  จูเจริญ 

นายณัฐศรณ  ชางพงษ นางสาวณิณัฐ  วัฒนานิตยกุล นายดนย  ดูเชียง 

นายดนุพล  เกษมเสฐียร นายดรัณภพ  พวงสมบัติ นายทรงกลด  สังขศิริ 

นายทรงวิทย  ลุนพุฒ นายทวียุทธ  มณีนิล นายทวีศักดิ์  ไกรประโคน 

นายทองจันทร  ปจจัยยะโก นางสาวทับทิม  จํานงดี นางสาวทัศมาพร  รอดสม 

นางสาวทิพยวรรณ  เปยยา นายธนกร  ทองคํา นายธนเสฏฐ  โลหประธาน 



สาขาวิชานิเทศศาสตร 

๒๓ 

นิเทศศาสตรบัณฑิต 

นายธนิศ  หลีสิน นายธเนศ  งามเกตุสุข นายธวัช  บุญสุข 

นายธวัชชัย  เพ่ิมพูนปฏิพัทธ นางสาวธัญญรัตน  ถนอมจิตต นายธีรพงศ  กุลานุรักษ 

นายธีรภัทร  แสนอุบล นางสาวนทิตา  เงินสวาท นางสาวนพรัตน  ราชแสนเมือง 

นายนพวินทร  ธนิกกุล นางนวลจันทร  จินดา นางสาวนัฐล ี ดูเชียง 

นายนันทพล  นุชนารถ นางสาวนัสญา  เพชรสุด นายนิธินนท  รักประยูร 

นางสาวนิภารัตน  ปญญาสาร นางสาวนิ่มนวล  แสนจันทร นายบาวอุบล  ศิลาบุตร 

นายบุญชื่น  สุขจันทร นางสาวเบญจมาศ  จันทรภิรมย นางสาวปฏิมา  ถึงลอม 

นางสาวปนัดฐา  มณีรัตน นายประพันธ  ตนประดิษฐ นายปราโมทย  ลิบรัตนสกุล 

นางสาวปริญญาภรณ  แกนนาคํา นางสาวปริสสร  สุวรรณสโรช นางสาวปรีดาวรรณ  ชลชีพ 

นางสาวปวีณา  มงคลเคหา นางสาวปณฑารีย  แข็งขัน นางสาวปยพร  ปโยธร 

นายปยะ  ถาวร นายพงศกร  ศาสตรแกว นายพงศธร  เปรมกมลพันธ 

นายพงษพันธ  อํ่าแห นางสาวพนิดา  เอ่ียมพวง นายพรชัย  อาชวะพงศ 

นางสาวพรพจี  กาลันสีมา นายพรพรม  เชยชม นางสาวพลอยณพัชร  พรพิชิตวัฒนากิจ 

นางสาวพัชราภรณ  แกลวเขตรการ นางสาวพัชรีย  เฉลิมรัตนาพร นายพัฒธระพงษ  จันทวิเศษ 

นางสาวพัณณชิตา  คําบรรเทิง นางสาวพันธนันท  แสงสวาง นายพิชญสุวรรณ  โกสิยมงคลกุล 

นายพิชิต  หอมจันทรเดิม นายพิเชษฐ  บัวใหญรักษา นางสาวพิตตินันท  ศรีเคน 

นางสาวพิมพชนก  บุญทอง นางพิมพพรรณ  กันยะมี นางสาวพิมพิสุทธิ ์ สิทธิยุโณ 

นางสาวพิสมัย  ชัยวดี นายพุฒิพงศ  ศิริวิโรจน นางสาวเพชรภัสสร  อนขวัญเมือง 

นางสาวเพชราภรณ  ชัยฤกษ นางแพงพันธ  ทองนิ่ม นายไพบูลย  แสงธรรมชัย 

นางสาวไพลิน  จันทราพูน นางสาวภรณี  พลีคราม นางสาวภัทรธิดา  สมบูรณ 

นางสาวภัทราพร  โพธิ์แดง นายภิญโญ  รามศิริ นางสาวภูษณิศา  ตันติประเสริฐ 

นายมงคลชัย  แซเตียว นางสาวมณธิชา  วิจิตรศิลป นายมนัส  ศรีสอน 

นางสาวมัฒธณิตาศ  ศรีกระจิบ นางสาวเมทิกา  กิรติธนกิตต นางสาวโยษิตา  หม่ืนผัด 

นางสาวรวินท  กุปากุล นางสาวรอปยะห  ยามู นางสาวรัชฎาวรรณ  สิทธิเพ็ง 



 

สาขาวิชานิเทศศาสตร 

๒๔ 

นิเทศศาสตรบัณฑิต 

นางสาวรัตนาวล ี พันธพิทักษ นางสาวราตร ี ศรีสุวรรณ นางสาวรุงทิวา  คงสมปรารถนา 

นางสาวลลดา  ดานเสนา นางสาวลักขณา  เกษมนภดล นางสาวลักษขณา  กอนจันทรหอม 

นางสาวลัดดาวัลย  เอิบผักแวน นางสาววรรณภรณ  กุหลาบ นางสาววรัญญา  เดชพงษ 

นางสาววราภร  บินอูมาร นางสาววราภรณ  วงคตาแกว นางสาววริศนันท  วานิชยธาดากุล 

นายวัชรพล  หุตะเศรณี นางสาววาสนา  ม่ังมี นางวิจิตร  บลันดฟอรต 

นางศจีรัตน  ตันสุรัตน นางสาวศศินิภา  มากกลาง นายศิริพงษ  ใหมเอ่ียม 

นายศุภโชค  ธีรติการกุล นายสกล  ราชมณี นางสาวสมใจ  โทสุรินทร 

นางสาวสมบูรณ  พวงจันทร นายสมภพ  โตงาม นางสาวสมฤทัย  ปดตาฝาย 

นายสยาม  เวชมะโน นายสหรัฐ  เสถียรพัฒนากูล นางสาวสาวลักษณ  แจงไพร 

นายสิทธิชัย  เนาวะมัน นางสาวสิริกร  ดวงจิตร นางสาวสุกัญญา  สงกรานต 

นางสาวสุจิตรา  แซตั้ง นางสาวสุดาทิพย  ชอบธรรม นายสุทธิรักษ  จิดารักษ 

นายสุทธิศักดิ์  โปรงทอง นายสุนันสัน  กองนิมิตร นางสาวสุปรียา  สัมฤทธิ์วงศ 

นางสุภาพ  ชลเขตต นายสุริยะ  ผลพัฒนาสกุลชัย นางแสงหลา  ลํานําไพร 

นางหทัยกาญจน  สุวรรณสะอาด นางสาวอโณทัย  ศิริบูรณ นายอภิชาต ิ คนุชดิษฐ 

นางอภิญญา  เหมะวรรณกูร นางสาวอภิรด ี ยมจันทร นายอภิเศรษฐ  อรรคศรีวร 

นายอรรถพล  แพงคํา นางสาวอรัญญา  ไชยมี นางสาวอัญชนา  แจงมณี 

นางสาวอัมพวัน  ปาลิยะสิทธิ์ นายอาทิตย  โตะเปย นายอานนท  หินบุดดี 

นางอารียา  กุลวงศ นางสาวอิศรา  ชื่นใจ นางสาวอิศราพร  วิจิตร 

นางสาวอิษฎา  ไชยมงคล นางสาวอุษณีย  ทินะกุล นายเอกดนัย  เอกชน 

นางสาวเอมิกา  เอ่ียมสงวน นางเอ้ืองฟา  นุตโร นางสาวฮัณรินทร  ศรีใส 

รวมท้ังหมด คน  201 



สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช



สาขาวิชาศึกษาศาสตร 

๒๖ 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

วาท่ีรอยตรีกิตติคุณ  รุงเรือง นางเกศิณี  เขียนดวง นายจเร  ลวนางกูร 

นายไชยวัฒน  ชุมนาเสียว นายตะวัน  แวงโสธรณ นายนพรัตน  ใบยา 

นางสาวนิตยา  บุญปริตร นายประลอง  ครุฑนอย นายพิทธพนธ  พิทักษ 

นางลาวรรณ  สกุลกรุณาอารีย นายสุรศักดิ์  ปาเฮ นางอุบลทิพย  ไชยแสง 

รวมท้ังหมด คน  12 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(บริหารการศึกษา) 

นางนภัสนันท  ปยะศิริภัณฑ 

รวมท้ังหมด คน  1 



สาขาวิชาศึกษาศาสตร 

๒๗ 

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา) 

นางเขมณัฏฐ  จันทรแสงนาวี นายจักรกริช  ชื่นกลิ่นธูป นางสาวชอแกว  สงแสงทอง 

เรือโทณัฐพงศ  พุมงาม นางสาวณัฐวิศา  หงสพิทักษชน นายณัฐวุฒ ิ ศรีธรรมมา 

นางสาวณิชารีย  ปุรณะ นายธนากร  จักรหา นางสาวปนัดดา  ยะติน 

นางสาวประณิตา  ทองพันธ นางสาวประภาพร  จิรธนภัทร นางสาวปรียานุช  สุทธายะ 

นายภาคภูมิ  ธีรสันติกุล นายรัชพงศ  พิลาคุณ นางราชาวด ี เพชรรัตน 

นางสาวลัลนลลิต  กันธิยะ นางวรนุช  มะธิปไข นางสาวศิริพรรณ  พักศาลา 

นางสารภ ี นทีหลวง นายสุวรรณ  บุญศรีภูมิ 

รวมท้ังหมด คน  20 

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(การประเมินการศึกษา) 

นางสาวกานตรว ี แซหวอง นางสาวจําเรียง  ตันหยง นางสาวจีรนันท  แสดงฤทธิ์ 

นางธวชิน ี มาหลา นางธิดารัตน  เลิศวิทยากุล วาท่ีรอยตรีหญิงนพวรรณ  ไชยชนะ 

นางสาวนิตยา  การีซอ นางประนอม  บัวแกว นางสาวปาริฉัตร  สารพัฒน 

นางสาวปยาภรณ  รําไพ นางฟาทูณี  มะมีเยาะ นางมยุรี  พินจงสกุลดิษฐ 

นางสาวมีนา  แซลิ้ม นางวราภรณ  จันทรสอง นางสาวศิริมา  กฤตาภรณ 

นางสมคิด  คงพูล นางสาวสายพิน  ราชลํา นางเสาวลักษณ  ดวงแกว 

นางหทัยชนก  วงศกระจาง นายอนุชา  ครสิงห นางสาวอรวรรณ  แสงเทพ 

นางสาวอรสิณียาพ  ศรีสองเมือง นางสาวอัญชล ี เรือนแกว 

รวมท้ังหมด คน  23 



๒๘ 

รวมท้ังหมด คน  6 

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) 

นางสาวกนกกาญจน  ประทอง นางสาวกนกทิพย  พัฒนโสภณ นางสาวกรรณิกา  คําเวิน 

นางกัญญาณัฐ  ถาจัน นางสาวกัณญาภัค  ผลเต็ม นายขจรเกียรติ  บุญนา 

นางสาวจันทราภรณ  คงศักดิ์ นางสาวจุฑามาส  คงกะพัน นางสาวจุต ิ สินทว ี

นางเจนจิรา  แขวงสารคาม นายชลธิต  ขุนดํา นางสาวณัฏฐณิชา  ทวมจันทร 

นายณัฐวุฒ ิ เจริญสุข นางสาวดารวีร  พันชา นางนิรดา  นันทะมีชัย 

นางสาวนิศาชล  สูบผอม นางสาวปานเทพิน  อัศวธํารงกิติ นายพศิน  คงภัคพูน 

นางพัชรินทร  ชูเมฆ นางสาวภัทรภร  ตาไชยวงค นางสาวยุวลักษณ  เสงหวาน 

นางสาวรฐา  ปานเดย นางราชาวด ี คงเอียด นายวิษณุ  พุมสวาง 

นายศรายทุธ  อัจกลับ นางสาวศศิธร  คนชม นายศุภชัย  พ่ึงพงษ 

นางสกาวทิพย  สังคปาล นางสาวสรวรรณ  ปานถาวร นางสุจิรา  กอศักด์ิ 

นางสาวสุทธาทิพย  ศรีสวาง นางอมรรักษ  วงศษา 

รวมท้ังหมด คน  32 

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(บริหารการศึกษา) 

นางกรรณาภรณ  สุดหอม นางสาวกรรณิการ  บุญถนอม นางสาวกานดา  ทํานองดี 

นายจามร  จังหวัดกลาง นางสาวจินดารัตน  บัวพงชน นางสาวจุไรพร  จะตุระพันธ 

นายชยกร  บุญมา นายณัฐพล  สิทธิแพทย นางทับทิม  พิทักษเขตขัณฑ 

นายนพดล  อารมณรัตน นางสาวนัยรัตน  ชัยสุข นางบุญญานนท  แกววงษา 

นายบูรอฮาน  เจะแม็ง นางสาวเบญจพร  รัตนวงค นายปริญญา  วงษเชิดขวัญ 

นางสาวปญญาพร  ศรีประเสริฐ นายพงศกร  โมงขุนทด นายพัฒนวงศ  ดอกไม 

นายพุฒินาท  พันแพง นางเพ็ญจันทร  โรจนรตันาภรณ นางสาวเพ็ญพรรณ  ณ นคร 

นางสาวภัคธดา  สุวรรณนวล นางสาวภูษณิศา  งามเมืองแกว นายมนิต  นิลโมจน 

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย) 
นางนิสากร  สกุลแพทย 

นางสุดารัตน  เผามงคล 

นางสาวปนัดดา  สัพโส 
นางสาวเสาวลักษณประภา  พันธุจําเริญ 

นางสาวศิรลิักษณ  อาจศิริ 

นางอิสรา  บัวบาล 



สาขาวิชาศึกษาศาสตร 

๒๙ 

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(บริหารการศึกษา) 

นางสาวมาลิสา  ดุลยชาติ นางสาววรัญญา  นันทา นางสาววริศายศว ี โพธิ์หอม 

นายวุฒิชัย  ชูปลอด นายสมคิด  ปญญาภู พระมหาสมพงษ  กลยา 

นายสมศักดิ์  โภคาชัยพัฒน นางสาวสายนั  จันทรา นางสาวสุพรรณลักษณ  ชื่นอ่ิม 

นายอดิศักดิ์  ดงสิงห นายอัครเดช  อินทรสถาพร 

รวมท้ังหมด คน  35 

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(วิทยาศาสตรศึกษา) 

นางสาวกาญจนธัช  ศาลางาม นางสาวฐายิกา  ชูสุวรรณ นายธีระศักดิ์  ไชยสัตย 

นางสาวนิซูใบดะห  กิติชัย นางเมตตา  กันใจวิน นางสาวรักชนก  ถาวรพล 

นางสาวรัตนาภรณ  เพ็ชรรัตน นางสาวรุงทิวาห  ศรีบุรมย นางสาววิไลวรรณ  อินทรพันธ 

นางสาวศศิวิมล  นาคสุวรรณ นางสินีนาถ  ยาฝาด นายสุกรี  แวอีแต 

นางสุวรรณี  สีตีเลาะ นางสาวอรรญา  จุยนคร 

รวมท้ังหมด คน  14 

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(หลักสูตรและการสอน) 

นางกรรณิการ  สรรพสุข นางสาวกวินทิพย  บุญหอ นางสาวกาญจนา  สุภาจารุวงศ 

นางสาวกานดา  รัตนมณี นางกานดา  สวนจันทร นายกิติรัฐ  เอกศาสตร 

นางสาวขวัญฤทัย  วงษพิทักษ นางคุณัญญา  จํานงครัตน นางจรรยา  รอดคืน 

นางสาวจรัสชนม  พูลพิพัฒน นางสาวชิดชญา  จันทรโสภา นางณัฐกมล  นามจิรโชต ิ

นางสาวณัฐวด ี ประดิษฐการ นางสาวณาตยา  พาบัว นางสาวเทียนสวาง  ศรีหม่ืน 

นายธณพจน  เนมีย นายธนกฤต  นิธิวนิชย นางนพรัตน  งางาม 

นางสาวนันธิยา  สุภากรณ นางสาวนาราภัทร  ชัยศิร ิ นางนิตยา  เทพนามวงศ 

นางสาวนิธิวรรณ  นุชนอย นางสาวนิภารัตน  มลีรัตน นางสาวนิศานาถ  รัตนพันธุ 

นายนุกูล  บุญเกษม นางสาวบุษรินทร  จิตเสง นายประพจน  ผกานนท 

นางประไพ  บุตรไชย นางสาวปาระมี  เกตุภูวงษ นางปาริชาต ิ แกวกันยา 



สาขาวิชาศึกษาศาสตร 

๓๐ 

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(หลักสูตรและการสอน) 

นางพรทิพย  แสงสุวรรณ นางสาวพรนภา  แซอุย นางพัชรินทร  เลาะครบุรี 

นางพีรยา  มหาสิงห นางเพ็ญพักตร  แกวกระโทก นายฟาคํารณ  กมล 

นางภัทริดา  เรือนเหลือ นางสาวมยุร ี สีสอนการ นางมาลีรัตน  ภูเกิด 

นายรวิศุทธ  วาด ี นางสาวรอซีดะห  แวนาเห็ง นางสาวรัตมณี  พิบูลย 

นางสาววลีรัตน  ปานเพียร นางวัชราภรณ  ศรีสิทธิยานนท นางวิลาวรรณ  พิมพสอน 

นางสาวศรินยา  วงษชางหลอ นางสาวศิรินภา  วัฒนะโชต ิ นางสาวสกุณา  เรืองทิพย 

นางสนทยา  คําออน นางสายฝน  เลาเรียนด ี นางสายสุดา  หลังแดง 

นางสิรินทรธร  เอราวรรณ นางสุดารัตน  แกวโอง นางสุรชันา  โพธินาแค 

นางสาวสุวพร  อังกุลดี นางสาวเสาวภาพ  เครือวัง นายอมรชยั  คหกิจโกศล 

นางอรทัย  พุดสีเสน นางสาวอรวรรณ  ประวันนวล นางสาวอัจจิมา  รักษหิรัญ 

นางสาวอุทุมพร  แกวภู นางอุบลรัตน  คําฟู 

รวมท้ังหมด คน  62 



สาขาวิชาศึกษาศาสตร 

๓๑ 

ศึกษาศาสตรบัณฑิต 
เกยีรตินิยมอันดับหนึ่ง 

นายชูชีพ  สัมพันธ 

ศึกษาศาสตรบัณฑิต 

นางสาวกชกมล  ทินันท นางสาวกชมล  ธนะวงศ นางสาวกนกพร  เขียวสอาด 

นางสาวกนกวรรณ  ปลา นางสาวกนกวรรณ  พอกระโทก นางสาวกนกวรรณ  ภูภิรมย 

นางสาวกนิษฐา  ไหมพูล นางสาวกมลฉัตร  เศรษฐกีรติกุล รอยตํารวจเอกหญิงกมลทิพย  จันทะนัน 

นายกรณพงศ  พัฒนปกรณพงษ นายกรรญดา  ณิชกุลโรชา นางสาวกรรณิการ  ทองยอย 

นางสาวกรองทอง  พยุงคีรี นางกริยะ  หลีเคราะห นายกรีฑาพล  เทพแกว 

นายกฤติเดช  สังขออน นางสาวกฤติยาณี  พวงทวาย นายกฤษฎากรณ  พุทธวีวรรณ 

นายกฤษณ  วิทวัสสําราญกุล นายกฤษณพงศ  อินกรัด นายกฤษณะ  คลายบุรี 

นางกฤษณา  อินตัน นายกฤษดา  ตั้งชัยศักดิ์ นายกลาณรงค  ดาวเรือง 

นายกษิดิศ  ศรีสินธุชัย นายกษิรา  นิติธนนันต นางกสมา  นันทะมณี 

นางกัญญรัตน  นรดิษฐ นางสาวกัญญาณัฐ  วรรณประภา นางสาวกัญญาณี  สายจีน 

นางสาวกัญญาพัชร  หลอดสันเทียะ นางสาวกัญญาวดี  แสงงาม นางสาวกัณฐิกา  วันอินทร 

นายกันตพงศ  เสมเตา นายกันตภณ  กันตะโสพัตร นางสาวกันยา  สําลี 

นางกันยารัตน  เชื้อทอง นายกัมปนาท  มันตาพันธ นางกัลยรัตน  กุลวงษ 

นางสาวกัลยรัตน  สุขมะณี นางกัลยา  สุขอาษา นางกัสมี  ราวเด็ง 

นางสาวกาญจณา  ผาสุขศาสตร นางกาญจนา  เกรงขาม นางกานดา  ชอบเอียด 

นางสาวกานดา  มยุระพงศ นายกานต  มนุญตระกูล นางสาวกานตรว ี จินพานิช 

นางสาวกานติมา  ขุนนุย นางสาวการีหมะ  ดางา นางสาวกิตติประภา  ทองคํา 

นายกิตติภัทร  ชลวิศิษฎ นายกิตติศักดิ์  กลาแข็ง นางสาวกุลสินี  สุขบําเพิง 

นางกุลิสรา  ราศรี นางสาวกุศุมา  พรหมยวง นายเกรียงไกร  ลือวัฒนา 

นายเกรียงไกร  แสนโคตร นางสาวเกศินี  เมทา นายเกษมสันต  ทรงกิจเจรญิผล 



สาขาวิชาศึกษาศาสตร 

๓๒ 

ศึกษาศาสตรบัณฑิต 

นางสาวเกษร  สัตยธรรม นางสาวเกสร  พฤกษจันทร นายเกียรติ์เจริญทรัพย  สายแวว 

นายไกรศร  เสลา นางสาวขวัญจิตร  สลางสิงห นางสาวขวัญใจ  เทียนบุญ 

นางสาวขวัญใจ  พรสินโลก พันจาเอกขวัญชัย  ซ่ือสัตย นายขวัญชัย  ทองภูมิพันธ 

นางสาวขวัญประภา  แหลมสุข นางสาวขวัญพิชชา  ไชยโก นางสาวขวัญฤดี  ศรีนวลละออง 

นางสาวเขมจิรา  ทองบริบูรณ นายคมกฤษ  ประเสริฐวงษ พระมหาคมสัน  หงษเวียงจันทร 

นายคมสันต  ขันตี นางสาวคัธติญา  ทรงศิริ นายเคลน  บุณยานันต 

นางสาวเควนซา  ทองนาค นางสาวจงด ี เมียนเพ็ชร นางสาวจตุพร  ทหารไทย 

นางสาวจตุพร  สีน้ําเงิน นายจตุรงค  จิตตชุม นายจตุรงค  แสงสุข 

นายจักรลักษณ  เวียงนาค นางสาวจันทรทิพย  ดีฉนวน นางสาวจันทรเพ็ญ  คุมสุวรรณ 

นางจันทรเพ็ญ  เจริญทรัพย นางสาวจันทรเพ็ญ  ทองอยู นางจันทรเพ็ญ  สอาดจิตต 

นางสาวจันทรเพ็ญ  หนูนคง นางสาวจันทรา  ฮามวงศ นางสาวจันทิรา  ทศก่ิง 

นางสาวจาริษา  ชูยัง นางสาวจารุณี  เจริญไชย นางจารุวรรณ  นามติ๊บ 

นางสาวจารุวรรณ  นิระมิตร นายจารวุัฒน  เมืองไทย นางจิตติมา  กิจธิคุณ 

นางจิตติมา  คงสมฤกษ นางสาวจิตติมา  บุญประเสริฐ นายจิตติศักดิ์  ยุทธสนอง 

จาอากาศเอกจิตรกร  สงทวน นางจิตลดา  ชูประดิษฐ นางสาวจินตนา  พุมพวง 

นางจินตนา  แสงจันทร นางสาวจินตหรา  ธรรมโม นางจินันญา  เภาพันธ 

นางสาวจิรกานต  นวลละออง นายจิรยุทธ  เหลื่อมล้ํา นายจิรวัฒน  ทองหลอ 

นายจิรศักดิ์  จันทรศรี นางจิรัชยา  ฝายทะแสง นางสาวจิราธร  พรมเวินโขง 

นายจีรยุทธ  กลีบบัว นางสาวจีรวรรณ  สมีพันธ นางสาวจีราพร  มุงออมกลาง 

นางจุฑามาศ  ตรงจิตเกษม นางจุฑามาศ  วงศศิลา นางสาวจุฑารัตน  ศรีนอย 

นางสาวเจนจิรา  ลาประโคน นางสาวเจริญศร ี เปสันเทียะ นายเจษฎา  เกิดชาง 

นายเจษฎา  นาจันทอง นายเจษฎา  พยัคฆ นางสาวแจมจันทร  ทองชิง 

นางฉวีวรรณ  เถ่ือนใหญ นางชญานิศ  ตามา นางชญาภา  เกตุพงษพันธุ 

นายชนะ  เจิดจา นางสาวชนากร  แกวปา นางสาวชนากานต  สันตกิจ 



สาขาวิชาศึกษาศาสตร 

๓๓ 

ศึกษาศาสตรบัณฑิต 

นางชนิดา  ทิศกระโทก นางสาวชไมพร  ไกยสิทธิ์ นางสาวชไมพร  เพชรล้ํา 

นางสาวชไมพร  ยศกุล นายชยุต  มีรุงเรือง นายชรินทร  วงศใหญ 

นางสาวชรินรัตน  สินเติม นายชลชาต ิ สรอยทอง นางสาวชลธิชา  ไวกสิกรรม 

นางชลลัดดา  อิสรากุล นางสาวชลิดา  ขันเงิน นางสาวชลิดา  อยูบุรี 

นางสาวชลิตา  ทองใบ นายชวณัฐ  ปญญาสิม นางสาวชอลัดดา  ประภาแกว 

นางสาวชัชชญา  ชารีรักษ นางสาวชัชชญา  นิ่งนอย นางสาวชัชชญา  อินทรคง 

นายชัชชัย  นาล ี นางชัชฎาภรณ  พุมนวล นางสาวชัญญา  เหมหอมวงษ 

นายชัยณรงค  จะรา นายชัยณรงค  ชินเพ็ง นายชาญชัย  เทวโรทร 

นายชาญชัย  ศักดิ์ศิริสัมพันธ นายชาญวิทย  เรืองชัยทวีสุข นางสาวชิรธาร  เกากลางดอน 

จาอากาศเอกชุติพนธ  สพังทอง นางชุติมา  เพชรรักษ นางสาวชุติมา  สงคราม 

นายชูศักดิ์  คําเชียร นาวาอากาศตรีโชต ิ จันทรวัง นางสาวโชติกา  แกวพวง 

นางสาวโชติรส  ขจิตพรกุล นายโชติอนันต  เชาวนสุจริต นายซอและ  แลมันเส็น 

นางสาวซัยนับ  มะอาแซ นางสาวซาบีตา  ดากามะ นางสาวซาปยะ  บากา 

นางสาวซามีฮะ  มะมิง นางสาวซุฟเฟย  ยะปาร นางสาวเฌอกาจน  ประมวลพล 

นางสาวญาณิศา  ลองอ่ิม นางสาวญาณิศา  ศรีชื่น นางสาวญาราภรณ  กระจางฤกษ 

นางสาวฐนิศา  อุทัยแสนปรีดา นายฐปนรรฆ  ตันสกุล นางสาวฐานิดา  ซ้ิมเจริญ 

นางสาวฐานิดา  ธานี นางสาวฐานิต  ทองศักดิ์ นางสาวฐานิศร  มณีนารถ 

นางสาวฐิตติมา  ใจศักดิ์ นางสาวฐิตาภา  ปลื้มกมล นางฐิติวรดา  พลเยี่ยม 

นายณฐกฤต  ชื่นชนะ นางสาวณฐมน  จีนศรีคง นางสาวณฐาพัชร  อัฐพรวรรกัษ 

นางสาวณทิญา  ดาวไธสง นายณภัทร  นอยคําแกว นายณภัทร  สิริกานต 

นางสาวณภาภัช  มาเพชร นายณรงค  อ่ิมวงษ นางณัชริญา  บุญยามา 

นางสาวณัฎฐณิชา  หม่ีกระโทก นางสาวณัฏฐกฤตา  จันตะอินทร นางสาวณัฏฐณิชา  จอมใจ 

นางสาวณัฏฐณิชา  ทองคู นางสาวณัฏฐว ี ริตตา นางณัฏฐิณี  บุญนําศิริ 

นางสาวณัฏยา  เขียวสวัสดิ ์ นางสาวณัฐกฤตา  เทียนหลง นางสาวณัฐกฤตา  รุจิรเมธากุล 



สาขาวิชาศึกษาศาสตร 

๓๔ 

ศึกษาศาสตรบัณฑิต 

นางสาวณัฐกาญจน  โพธิ์กลิ่น นางณัฐกานต  ไขสังข นายณัฐพงศ  ละมายศรี 

นายณัฐพล  มณีนิล นายณัฐภูมิ  จินดาเกษม นางณัฐวด ี พรหมเจียม 

นางสาวณัฐวรา  สิทธิดํารงค นายณัฐวุฒ ิ พรมโสม นางสาวณิชากานต  อภินันททิพยกุล 

นางสาวดรุณ  คุณศรี นางสาวดลพร  เชื่อมกลาง นางสาวดวงใจ  ทนุการ 

นางสาวดวงใจ  ทองไชย นางดวงเดือน  จันทรแย นางสาวดวงพร  อุนลุม 

นางดวงมณี  จันทีเทศ นางสาวดวงฤทัย  ชัยมูล นางดวงหทัย  เดชารัตนเจริญกิจ 

นางสาวดาณีพร  โพแกว นางสาวดาราพร  พงศพรประเสริฐ นางสาวดารารัตน  เจริญวงศ 

นางสาวดารีนา  ยาหวัง นางดารุณี  เกตวงษา นางสาวดาฮูรา  ดือเระ 

นายดํารงค  เบญจคีร ี นายดุลย  สีมา นางดุษณี  วังถา 

นางสาวเดือนเพ็ญ  เบียนสาย นายตวนตัรมิซซี  บรึดู นางสาวตวนอาดีลัฮ  จอลง 

นางสาวตอยยีบะห  แมฮะ นายตามพงศ  จิ้วพานิช นายเตวิช  เสวตไอยาราม 

นางสาวทรรศิรัษฎิ์  ทองตาลวง นายทวีธรรม  ลิมปานุภาพ นายทวีศักดิ์  วีระพงษ 

นายทักษิณานนท  นอยมวงตาล นายทัชธชา  ปญญารัตน นางทัศนีย  กาหลง 

นายทัศพร  ชูศักดิ์ นางสาวทัศยา  สิงหรี นางสาวทิฆัมพร  ชินศรี 

นายทินกร  พุทธโคตร นางสาวทิพยดา  ยังเจริญ วาท่ีรอยตรีหญิงทิพยสุดา  อภัยพันธ 

นางทิพาพร  ชีพนุรัตน นายธชาพัฒน  มาขวา นางสาวธนกร  สุขาทิพย 

นางธนนันท  ก่ิงแกว นายธนภณ  หวางสกุล นายธนภัทร  ธิขวัญ 

นางสาวธนวัน  กันกา นางสาวธนสิริกาญจน  วงษแหยม นางสาวธนัชพร  คุณเพ็ง 

รอยตรธีนา  บุญยศักดิ์เสรี นางธนานันต  ทิพยศุขวัฒนา นางสาวธนาภรณ  ศรีสุโท 

นางธนาภา  แลปูหนา นางสาวธมนพัชร  เชาวกุล นางสาวธัญกมล  ยั่งยืน 

นางธัญญารัตน  แกวคุณ นายธัญภิศิษฐ  ชิดสนิท นางธัญสุตา  อุดมศิลปทรัพย 

นางธันยนันท  อัครกวีเมธายศ นางสาวธิดาวด ี ลาภมาก นางสาวธีรกานต  สมานคีรี 

วาท่ีรอยตรีธีรพล  พลอินทร นางสาวธุวด ี ดีศิริ นางนงคราญ  บุญนํา 

นางสาวนงคลักษณ  ผายสียวน นางสาวนงนุช  บุญที นางสาวนงลักษณ  ยุทธทองหลาง 



สาขาวิชาศึกษาศาสตร 

๓๕ 

ศึกษาศาสตรบัณฑิต 

นายนที  ทองรุง นางนพเกา  เสมาเพชร นายนพดล  ชมภูไหล 

สิบเอกนพดล  ใหมเกิด พระมหานพพล  ศรีวิเชียร นางนพมาศ  วงศษาพาน 

นางสาวนพมาศ  สนับหนุน นางสาวนริตา  มัสตัน นางสาวนริศรา  ทวดสุวรรณ 

นางสาวนริศรา  มามะ นายนฤนาท  รัตนโชติวงศกุล นางสาวนฤมล  แซตั้น 

นางสาวนวพร  ปานนพภา นางสาวนวพร  รักษาภักดี นางสาวนวพร  วิจิตรพันธุ 

นางนวพร  สังขตอง นางสาวนวิยา  สนเอ่ียม นางสาวนัฎชานันท  หนอคํา 

นางสาวนัฎฐิญา  อุตทะคะวาป นายนัฐพงษ  หอมเย็น พันจาเอกนัฐวุฒ ิ รอดโฉม 

นางนันทกานต  แข็งแรง นางนันทภัค  รัตนา นางสาวนันทิยา  กวานดา 

นางสาวนัยนา  พุกเนตร นางสาวนัสรียา  ปงหลีเส็น นายนาดิร  โยธาสมุทร 

นางสาวน้ําฝน  คําดี นางสาวนิตยา  เพ็ชรยอย นายนิตินันท  นวลจนัทร 

วาท่ีรอยตรีนิธิภัทร  ปากเมย นางสาวนิพาภรณ  ธรรมวงค นางนิภา  สิงหเสนา 

นายนิมิตร  ปูกวาง นางสาวนิมิตา  ปาละวงศ นางสาวนิรมล  บุญดา 

นายนิรุตต  จันตะ นางนิลุบล  อวนวงษ นางสาวนิศานาถ  กันนอย 

นางสาวนิศารัตน  เหลาเพียร นางนิสา  วงศเสนาอารี นายนิอามาน  บินนิมุ 

นางสาวนุจรี  โพธิ์ภักดี นางสาวนูรรัยนี  แซะอาหลี นางสาวเนตรนภา  สุดแกว 

นายบรรพต  บุญชาญ นางสาวบังอร  ฉัตรเฉลิมพรรณ นางบังอร  นิคมภักดิ์ 

นายบัณฑิต  ตั้งกมลศรี นางสาวบัณฑิตา  แกวคําแสน นายบัลลังก  เผาพงษ 

นายบัสรี  มาหะมะ นายบุญเกียรติ์  พนาวรวัฒน นายบุญชนะ  ดวงฉวี 

นายบุญสนอง  สมวงศ นางสาวบุญเหลือ  รอดเชียงล้ํา นางสาวบุปผชาต ิ สรอยเสนา 

นางบุษบา  นภัสชุติกาญจน นางสาวบุฬณดา  จําปาสิทธิ์ นางสาวเบญจมาศ  รูปสมดี 

นางสาวเบญจวรรณ  มือโซแฮ นางสาวเบญจวรรณ  ศรีวงค นางสาวปฐมภรณ  เรืองเดช 

นางสาวปนรรฐพร  ดลอัมพรพิศุทธิ์ นางสาวปนัดดา  บุญหลา นางสาวปภัสรา  ภูเหล็ก 

นางปภาวรินท  ภัทรประภาพร นางสาวปภาวิณี  ภูติเกียรติขจร นางสาวปภิญญา  บุญสง 

นายปรเมตต  สุขสุทธิ ์ นางสาวประภัสรา  ดงประทีป นางสาวประภัสศร  บํารุงด ี



สาขาวิชาศึกษาศาสตร 

๓๖ 

ศึกษาศาสตรบัณฑิต 

นางสาวประภัสสร  กองจันทร นางสาวประภาพร  โพธิ์งาม จาเอกประยุทธ  อาจอ 

นายประสาน  มะมา นางสาวประหยัด  โคราช นายปรัชญา  เดนหลา 

นายปรัชญา  พลอยนิล นางสาวปราญชล ี สภาพญาติ นางสาวปราณี  ตรีถาวร 

นางปริญญา  เดนรัศมีเทพ นางสาวปริทัศน  พุทธา นางสาวปรินทร  แกวทอง 

นายปริวัฒนเมธ ี ศรีจํานงค นายปรีชา  รุงโชติอนันต นางปรีดา  อุดมรักพันธพง 

นางสาวปรีดาภรณ  พูลสุขโข นางสาวปรียนุช  พละศักดิ์ นายปฤณรชา  อาชาพิบูลวาณิช 

นางสาวปลิตา  สุนิห ู นางสาวปวีณา  ม่ันคง นายปองพล  จันทรัตน 

นางปชมา  ปานนิล นางสาวปญจารีย  เหี่ยวหอม นายปญญา  บัวใหญรักษา 

นายปญญาพล  สุภาแดง นายปฐวี  กิมสราง นางสาวปาณิศา  ปลอดใจดี 

นางสาวปานหทัย  เสารพูล นางสาวปาริชาต ิ ขันแขง นางสาวปยฉัตร  ขลิบทองรอด 

นางปยนาถ  แกวแดง นางสาวปยนุช  คลังยา นางสาวปยวจัน  พัฒนพิชัย 

นายปยสนธิ์  เชื้อทอง นางปยะนุช  บัญชาคาน นางสาวปยะนุช  ฤาชา 

สิบโทปยะพงษ  มณีศรี นางสาวปยะพร  ฝนนิมิตร นางสาวปยะภรณ  พันธุวิทย 

นางสาวปยะรัตน  ตรีธันวา นางสาวปุณณภา  เพ็ชรขัน นางสาวปุณรดา  วริศสิทธกุล 

นางสาวปุริมปรัชญ  ภานนท นางสาวไปรมา  กลิ่นนิรัญ นางไปรยา  ยังประโยชน 

นางผกามาศ  คําผาย นางสาวผกามาศ  จันทรพล นางสาวผกามาศ  เผาหอม 

นางสาวผาณิต  เพียรทํา พระผานภพ  สมคํา นายพงศธร  ประทุมโพธิ์ 

นายพงษขจร  โตแกว นายพงษพิพัฒน  วงษจันทร นายพงษเมธ  สาอุตม 

จาเอกพงษศักดิ์  จันทวิมล นายพงษศักดิ์  ประคองจิตร นายพงษศักดิ์  พ่ึงแกว 

วาท่ีรอยตรีพงษศิริ  ดวงแสง นางสาวพจนีย  เหลี่ยมวงศ นางพนิดา  ทองเงา ดอรน 

นางสาวพเยาว  เทียนสวาง นางสาวพรชนก  ฆังรัตน นางสาวพรชนก  ชุมนอย 

นางพรทิพย  ธนิกกุล นางสาวพรทิวา  โหยงโสภา นายพรเทพ  ชุปวา 

นายพรเทพ  มานิพพาน จาสิบเอกพรเทพ  ยี่ภู นางสาวพรพรรณ  เสริมพงษพันธ 

นายพรพิทักษ  ซาอินทร นางสาวพรภัสรชนก  เพ็ญญาหลวง นางสาวพรรณธิภา  พรหมสิงห 
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๓๗ 

ศึกษาศาสตรบัณฑิต 

นางสาวพรวัฒนา  เพชรโรจน นางสาวพรสุวรรณ  สันทัด นายพรอม  ธุระวรณ 

นางสาวพักตชฏะ  เอ่ียมถวย นางพัชรกชณัน  จันตะวงศ นางสาวพัชรา  หินราชา 

นางสาวพัชราภรณ  ตาลอิน นางสาวพัชรินทร  คุมตระกูล นางพัชรินทร  พองชัยภูมิ 

นางสาวพัชรินทร  ม่ันคง นางพัชรินทร  แสนอุบล นางพัชรินทร  อภิวงษา 

นางพัชรี  แขก้ิมเสง นางสาวพัชร ี ทองเปลว นางสาวพัชร ี หยีหรีม 

นางสาวพัชรีพร  ภัทรยุคลธร นางพัฒนนรี  พรหมศิริ นางสาวพัทธนันท  สาระรักษ 

นางสาวพัทธวีรา  วรรณดี นางสาวพัทธิฏฐา  แมนทอง นางสาวพันทิภา  บุญกลาง 

นางสาวพันธพร  สุธรรมา นายพันธุธัช  ศรีทิพันธุ นางสาวพัสด ี เหลาภักด ี

นางพิกุล  สีแดงด ี นางสาวพิชชาภา  เมฆขยาย นางสาวพิชฌภางค  สมบูรณพรอม 

นายพิชยะ  เลิศพิพัฒนสกุล นายพิเชษฐ  ชัยมูล จาสิบเอกพิเชษฐ  ยิ้มเยาะ 

นางสาวพิฐชญาณ  กองแกว นางสาวพิทยาภรณ  การะเวก นางสาวพิมพชนก  เดชทะสร 

นางสาวพิมวิไล  ไชยวาส นางสาวพิริยา  สรอยแกว นายพิศิษฏ  วรรณสุทธิ์ 

นายพีระวัฒน  ภัครพลไพศาล นางสาวพุทธาภรณ  วิทวัสสําราญกุล นางสาวเพ็ญนภา  นภาคเวช 

นางสาวเพ็ญประกาย  ชัชวาล นางสาวเพ็ญประภา  สมแกว นางเพ็ญศรี  ไชยเวช 

นางเพลินพิศ  แกวเทพ นายไพรชั  โพธิหัง นางสาวภภัสสร  ขําเผือก 

นางสาวภรณทิพย  อินขาว นางสาวภรณสุพัชร  ทัศคร นางสาวภรณี  ศรีกงพาน 

นางสาวภัคจิรา  คัมภีระ นางสาวภัคสุณิศศา  สุนทรสวสัด์ิ นางสาวภัชราภรณ  วงศคําจันทร 

นางสาวภัณฑิรา  หลีประเสริฐ นางสาวภัทรชาร ี จิตรลัดดา นางสาวภัทรศิมาภรณ  แกวไทรอินทร 

นางสาวภัทรสุดา  รอกกระโทก นางสาวภัทรานิษฐ  รัตนา นางสาวภัทราภรณ  แปงนวล 

นายภัสกฤช  สุขเสน นางภัสสร  ตูมนอก นางสาวภาพิมล  จันทรหนองขาม 

นางภาวิณี  แมลงภู นางสาวภาวิน ี บุญกุศล นายภาสกร  สังขเกรียงไกร 

นางสาวภิญญาพัชญ  โคตรทอง นางสาวภีรภา  พลแสน นายภูริวัชร  กัณหา 

นายภูวนัย  ธานีคํา นางมณฑิรา  เงินงาม นางสาวมณฑิรา  ปญญาราษฎร 

นางมณทิรา  บุญคุม นางสาวมณีรัตนา  ลําเฟอย นางมณีอรยา  โตรุง 
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นางสาวมนทิรา  เชื้อบัณฑิต นายมนัส  ทีคะวงษ นางมนัสชนก  อภิวัตนวรรณ 

นางสาวมนัสนันท  สันมาแอ นายมนัสวี  พิลึก วาท่ีรอยตรีมนูศักดิ์  จุนมุสิ 

นางสาวมยุร ี พรมดา นางสาวมยุร ี พรมออน นางสาวมลฤดี  สรอยแกว 

นางสาวมลิวัลย  ม่ังมี นายมะรอซี  บาโงยเปา นางสาวมัลลิกา  แกววิเศษ 

นางสาวมัลลิกา  ผองแผว นางสาวมาดีฮะห  ยายา นางสาวมาติกา  อินทิทัน 

นายมาโนช  วิริยะ นางสาวมาริษา  เนตรวัน นางมาลินี  เหลืองออน 

นางสาวมุรณี  หาบยุโซะ นายมูฮัมหมัดรอวีย  สาและ นางสาวเมทินี  แซโล 

นางสาวเมธิญา  แกนจันทร นายเมหมุด  เจะสนิ นายไมตรี  แกนศิริ 

พระมหายงยุทธ  ทําพะพันนะ นายยศพร  นุมจํานงค นางสาวยามีละ  ดาลอ 

นางสาวยามีละ  สะตะโหนด นางสาวยาวาณี  ลือแมะ นายยุทธิชยั  อวยชัย 

นางสาวยุพยง  คณฑา นางสาวยุพา  ลีกา นางยุพิน  กะซิรัมย 

นายยุภักดิ ์ บอนคํา นางสาวยุภา  พลนามอินทร นางสาวยุรวรรณ  จันทะแพน 

นางสาวยุวด ี เวลาดี นางเยาวภา  รอดกลาง นางสาวเยาวภา  อภิรมยานนท 

นางสาวเยาวลักษณ  คงทน นางสาวรจนา  มหานิยม นายรณชยั  เกตุศิริ 

นางสาวรพีพร  ภูภูษิต นายรภัสสิทธิ ์ ทองคํา นายรวินทร  เดชราช 

นางรสรินทร  นวรัตน ณ อยุธยา นางสาวรสสุคณ  ไวภาษา นางสาวรอกีเยาะ  มะลี 

นางสาวรอนีซะ  มันสาและ นางสาวรออาณี  เปาะเลาะ นางสาวรอฮายา  เจะแม 

นางระเบียบ  กาละชิต นางสาวระเบียบ  ชะนะนอย นางระเบยีบ  นาคํ่าคูณ 

นางสาวรัชฎาพร  โพธิเปา นางสาวรัชณีกรณ  ฉลาดเลิศ นางสาวรัชน ี อยูพลอย 

นางสาวรัชนีวรรณ  ไขมุก นางสาวรัตติยา  พรพิทักษโยธิน นางสาวรัตนาภรณ  ฟองคํา 

นางรัศมี  ภูดอนนาง นางสาวราตร ี เพ็ชรดวง นางสาวราตร ี มณีศิลาวงศ 

นางสาวรุงทิพย  พุดพ่ึง นางสาวรุงทิวา  นิติธีรพงศ นางรุงนภา  ทาวมูลละ 

นางสาวรุงนภา  อวมขํา นางสาวรุงฤทัย  บุญชื่น นางสาวรุจิรา  รังสริรักษ 

นางสาวรุจิรา  อบน้ํา นางสาวรุสมาวาต ี บูกุ นางสาวรุสราวาต ี ดอเลาะ 
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นางเรณุกา  หนูสอน นางเรณู  จิตรสบาย นางสาวเรณู  ชาวเกาะ 

นางสาวเรวด ี กายฤทธิ์ นางสาวเรวด ี คนคลอง นางสาวโรฮานา  ยีหวัง 

นางสาวไรนุง  กะจิ นางสาวฤดีกร  อุสวะโสภากุล นางสาวฤดีมาศ  ขวงทิพย 

จาสิบตรีฤทธิพล  เจริญพร นางสาวลภัสรดา  สีลาพัฒน นางสาวลภัสสิร ิ นาอุดม 

นางลอองดาว  ภิญโญวุฒิไกร นางสาวละมัย  สีสะอาด นางสาวลักษิกา  โกซิน 

นางสาวลัดดา  จินดา วาท่ีรอยตรีหญิงลัดดา  ทองตั้ง นางสาวลาตีปะ  ยาโกะ 

นางสาวลาภิสรา  กันทา นางลาวัลย  ตนะสอน นางลุเดีย  เข่ือนวิเศษ 

วาท่ีรอยโทวงศวริศ  กัลลประวิทย นางสาววนิดา  จันทรเสน นางสาววนิดา  สรรพยาบรรพต 

นางวรนุช  พุมเพ็ชร นางสาววรรณิภา  โปงคํา นางสาววรรณิศา  พระประเสริฐ 

นางสาววรัญญา  ชูขาว นางสาววรางคณา  โสมะนันทน นางสาววราทิพย  จงนบกลาง 

นางสาววราภรณ  กลิ่นเกิด นางวราภรณ  ใจแน นางสาววราล ี เพ็งศรี 

นายวริทธิ์ธร  อับดุลรอมาน นางสาววลัยพร  ดอนไพวัติ นางสาววไลลักษณ  แสงสาตร 

จาตรีวัชรพล  โรจนวัฒวุฒ ิ นายวัชระ  ประดับญาติ นายวัชระ  ไผผักแวน 

นางวัชราภรณ  ไพชยนต นางสาววัชรีพรรณ  จันทรหอม นางสาววัฒนานันท  โชติยา 

นายวันชัย  พฤกษาชพี นางสาววันเพ็ญ  เจริญสิน นางวันเพ็ญ  นพมาศนริันดร 

นางสาววันวิสา  ซ่ือสมาน นางสาววันวสิา  นิลาพันธ นายวันอิบรอเหม  มะแซ 

นางสาววัลภา  กฐินสมมิตร นางสาววาณีตา  กามารูเด็ง นางสาววานิชา  มะลา 

นางสาววารีรัตน  ออนสิงห นางวารุณี  ติละ นางสาววารุณี  พรมกอง 

นางสาววาสนา  โชติเรือง นางวาสนา  ดีมีศรี นางวาสนา  สุขสีทอง 

นางสาววิชชุดา  ตาดี นางสาววิชชุลดา  ทองละมูล นายวิชนุวัฒน  กันธวัง 

นายวิชัย  คําชมภู นายวิชัย  บุญประเสริฐ นายวิชัย  พองเสียง 

นายวิชายศ  หรรษา นางวิชิดา  สินไชย นางสาววิชุดา  ศานตมนัส 

นายวิฑูรย  คุมหอม นางสาววิภากร  โคตรมา นางสาววิภาดา  โสตาราช 

นางวิภาพร  ปาสีลอม นางสาววิภาพร  สนเสริฐ นางสาววิภาว ี ศิริลักษณ 



สาขาวิชาศึกษาศาสตร 

๔๐ 

ศึกษาศาสตรบัณฑิต 

นางสาววิราวรรณ  สุพร นางวิลัยวรณ  บูรทการ นางสาววีณา  เอมพิณ 

นายวีรยุทธ  ชูเลื่อน นางสาววีราวัลย  มีสังข นายวุทธิภัทรพิสิษฐ  ชินรางคกุลโน 

นางสาวแวมีเนาะ  หะยีมะแซ นายแวอาแซ  ดอเลาะ นายศตวรรษ  ออมแกว 

นายศรณณิวิชญ  ศรวิมล นางสาวศรัญญา  พลรักษ นางสาวศรัญญา  รณศิริ 

นายศรันย  นินทนาวงศา นางสาวศรีทอง  สีขาว นางสาวศรีสกุล  ชัยเวียง 

นางสาวศรีสมพร  สํารวมธรรม นางศศิธร  บัวศร ี นายศศิพงษ  แยมจินดา 

นางสาวศศิวรรณ  ฉิมพาล ี นางสาวศศิวัณย  บูรณจารุพันธ นายศักดรินทร  ขามธาตุ 

นายศักดิ์นรินทร  ธูปบูชากร นายศักดิ์สุริยัน  กองเตย นางศิรัญธรา  นาคะตะ 

นางสาวศิริกัลยา  ขวัญสุข นายศิริโชค  ธิราไชย นางสาวศิรินทรทิพย  เรืองฤทธิ์ 

นางสาวศิรินธร  นาราช นางสาวศิรินพร  เดชศรี นางสาวศิรินยา  คําเงิน 

นางสาวศิริพร  ตางาม นางสาวศิริพร  นภาวสุข นางสาวศิริพร  สระพลอย 

นางสาวศิริภา  กาญจนะวสิต นายศิริภาพ  ชวนเปลงสกุล นางสาวศิริรัตน  เพ็ญสวาง 

นางสาวศิริลักษณ  ไกรอาบ นางสาวศิริวรรณ  ดวงทอง นางสาวศิริวรรณ  แตงกวา 

นายศิวสันต  สิงหะหลา นางสาวศิวาพร  ธรรมมากาศ นายศีลวัต  วัตตศิริ 

วาท่ีรอยตรีศุภกร  เพ็ชรัตน นางสาวศุภธิดา  ศรีนวล นางสาวศุภลักษณ  อินทรจันทร 

นายสกุลวัฒน  รัชนีกร นายสนชัย  ภารา วาท่ีรอยตรีหญิงสนธยา  ม่ันจิตร 

นายสมชาย  ฌานชีวินเลิศ นายสมชาย  เพชรเกา นางสมญา  สุขเจริญ 

นายสมนึก  มาประจง นางสาวสมปรารถนา  แกวประเสริฐ นายสมพร  ชาญวณิชยสกุล 

นางสาวสมพิศ  ครองแหง นายสมภพ  จงธีระธรรม นายสมภพ  ผลิเจริญผล 

นายสมภพ  เพ็ชรศิริ นายสมหวัง  ประทุมโสม นายสยมภ ู ภูมิผล 

นายสรรชัย  ศรีเต็ม นายสรศักดิ์  จันทรสา นางสาวสรัสวด ี หมอแกว 

นางสรียา  แสงสากล นางสาวสโรชิน ี วรรณะ นางสวรนิทร  เหมือนผึ้ง 

นายสังวาลย  เรียนเจริญ นายสัญญา  ล้ําสิริถาวรกุล นางสาวสัตติยมาศ  ขจรศิลป 

นายสันติพงศ  บุลยเลิศ นางสาวสากีนา  แลหมัน นางสาวสาตะนัน  ฉายาชวลิต 



สาขาวิชาศึกษาศาสตร 

๔๑ 

ศึกษาศาสตรบัณฑิต 

นางสาวสายชล  อินสวาง นางสาวสายฝน  แหงสายหลา นางสายสุณีย  ใจเสง่ียม 

พระสายัญห  ศรีไชย นายสาโรช  นิ่มโอ นางสาวสาลิปะ  ยุนุย 

นางสาวิตร ี ปาละโมงค นางสาวิตร ี สิมพา วาท่ีรอยตรีสําเริง  ภาระอาสม 

นายสิทธิพงษ  ศรีเลอจันทร นางสาวสิริณัฏฐกุล  จิรางคกูร นางสาวสิริวิมล  กูรีกัน 

นางสาวสีดา  สังขรจิต นางสาวสีตีมัรยัม  ราชเพ็ชร นางสาวสุกัญญา  เบาสอน 

นางสุกัญญา  ภูพันธ นางสาวสุกัญญา  ยศวิชัย นางสาวสุกัญญา  ยุนสูงเนิน 

นางสุกัญญา  สําลีแกว นางสาวสุกัญญา  อัครชาติ นางสุกัลยา  ชัยสิทธิ ์

พระสุกิจ  อัครมหาเสนาวงศ นางสาวสุกิรา  ละดาเสริฐ นายสุขกมล  แกนทาว 

นางสุจิตรา  เลิศเสม บุณยานันต นางสาวสุจิตราลักษณ  เสาวกูล นางสุจิรา  พุทธวีวรรณ 

นายสุชาต ิ ยี่รัมย นางสาวสุณิสา  สมศรี นางสาวสุดใจ  แสนวัง 

นางสาวสุดา  ลําพูล นางสาวสุดาทิพย  เรืองจีน นางสาวสุดาพร  คงเมือง 

นางสาวสุดารัตน  จํานงคบุญ นางสุดารัตน  สังขะพงศ นางสาวสุดารัตน  อัคฮาด 

นางสาวสุดาวรรณ  รัศมีพานิช นางสุดาวัลย  เอยวัน นางสาวสุทธิพร  บุญเปง 

นายสุทิน  วรรณสาร นายสุนทร  ปติเจริญพันธ นางสุนันท  โปชัยคุปต 

นายสุนันท  วิจิตขจี นางสาวสุนันทา  บัวใหญ นางสาวสุนิชา  ฉากเขียน 

นางสาวสุนิสา  ดวงสาย นางสาวสุนีย  รักบานไทย นางสุนีย  เรืองฤทธิ์ 

นางสุปราณี  คีรีวงษ นางสุปราณี  โคตรพัฒน นางสาวสุพรรณลักษณ  คําหนิ้ว 

นางสาวสุพรรษา  สัญจร นางสาวสุพัตตรา  วันเพ็ญ นางสาวสุพัตรา  นิลจันทร 

นางสาวสุพัตรา  สิงหตา นางสาวสุพิด  กะชา นายสุภัคว ี พินทุเสน 

นางสุภาพ  บุญศรี นางสาวสุภาพร  โคตะขุน นางสุภาพร  เพชรรัตน 

นางสาวสุภาพร  ยาซิง นางสุภาพร  วงคตาธรรม นางสาวสุภาวรรณ  ศรีทอง 

นางสาวสุมาลิน  บัวสด นางสาวสุมาล ี เลิศมัลลิกาพร นางสุมาล ี วิชัยดิษฐ 

นายสุมิต  เพ็งจันทร นายสุรธาดา  สิงหาวาโน นายสุรสิทธิ ์ เพริศพริ้ง 

นายสุรสิทธิ ์ อมรวณิชศักด์ิ นายสุรัตน  เทียนมณี นางสาวสุรัตวด ี หัสจันทอง 



สาขาวิชาศึกษาศาสตร 

๔๒ 

ศึกษาศาสตรบัณฑิต 

นางสาวสุรัสวด ี คุมตระกูล วาท่ีรอยตรีหญิงสุรินทรพร  อบแกว นายสุริยา  พิมพพันธ 

พระสุริยา  โสภาพ นางสาวสุรียพร  สัยยะสิทธิ์ นางสาวสุไรณี  เซะบิง 

นางสุลาวัลย  เมืองศรี นางสุวรรณี  สามารถ นายสุวิชา  ธงพานิช 

นางสาวสุวิตา  เหลียวพัฒนพงศ นายเสฐียร  ท่ังทองมะดัน นายเสถียร  อักษรกาญจน 

นายเสนอ  คําวัจนัง นางสาวเสาวลักษณ  ไมหอม นางสาวแสงดาว  ประโคนชัย 

นางแสงเดือน  มหาวัน นางสาวโสภิตา  สาลี นางสาวไสว  นามวิชา 

นางสาวไสว  สีหะวงค นางสาวหทัยรัตน  แดงรกัษา นางสาวหทัยรัตน  นันตา 

นางสาวหนึ่งฤทัย  อภิบาล นายหริศ  จอมคําศรี นางสาวหลิงทอง  สิงหงาม 

นายอนิรุทธิ์  มาจันตะ นางสาวอนุกูล  มโนชัย นายอนุวัช  แกวสวาง 

นายอนุเศรษฐ  พิพิธธนชัย นายอภิชัย  สุกใส นางอภิรดี  ลาวัลย 

นายอภิวัฒน  ขอบคุณ นายอภิสิทธิ ์ อภินันทชาต ิ วาท่ีรอยตรีอมรพงษ  เพชรชูชวย 

นางสาวอมรรัตน  เจียรนัย นางสาวอมรรัตน  บุญโจม นางสาวอมรรัตน  หญีตปอม 

นางสาวอมรฤดี  เงินกระแชง นางสาวอรชร  สุดสวาสดิ ์ นางอรทัย  ดาราหยกคงคา 

นางอรนิภา  ราชศรีลา นางอรพรรณ  ปานชาลี นางสาวอรพันธ  วาฤทธิ์ 

นายอรรถพงษ  พิมสาร นางสาวอรวรรณ  ครึบกระโทก พันจาอากาศตรีหญิงอรษา  พระกรัยญะ 

นางสาวอรอุมา  แซฮู นายอริยธัช  แสงลา นางอรุณรัตน  นาจันทอง 

นางสาวอลิษา  โตะเด็น นางสาวออมใจ  ลอยเลิศ นายอัครินทร  แสงสวาง 

นางสาวอังคณา  แซโหลก นางสาวอังคณา  สุขประเสริฐ นางสาวอัจฉรา  ทองประดับ 

นางสาวอัจฉรา  พรหมอารักษ นางอัจฉรา  ม่ังสุข นางสาวอัจฉรา  อาพัดนอก 

นางสาวอัจฉราภรณ  คงรักษา นางอัญชลี  พุมบานเชา นายอันนูวา  อาแว 

นายอับดุลรอมัน  ดอแม นายอับดุลฮาดี  สาเร็ง นางสาวอัมภิกา  เชื้อเล็ก 

นางสาวอัยวรมณย  ธีรตระกูล นายอัสอารี  บือราเห็ง วาท่ีรอยตรีหญิงอาทิตยา  ดวงกันยา 

นางสาวอามีเนาะ  หาแด นายอาฮํามัด  วาเลาะ นางอํานวย  แสนมหาชัย 

นางสาวอําพร  ทองแกวกันทร นางสาวอิงอร  อารียวงศ นายอิทธิกร  เรืองอมรวิวัฒน 



 

สาขาวิชาศึกษาศาสตร 

๔๓ 

ศึกษาศาสตรบัณฑิต 

นางสาวอินทิราวดี  ดวงจิตร นางสาวอินธิราพร  อนุสรณธีระกุล นางอิลมี  มามะ 

นายอิสรพันธ  คชลัย นางอิสริยารัตน  วรรณกลัด นายอุดม  พรหมบุตร 

นายอุทัย  ทองชมภู นายอุทิศ  จันทรทอง วาท่ีรอยตรีหญิงอุบล  ยาสี 

วาท่ีรอยตรีหญิงอุบลลักษณ  ศรัทธาทร นางสาวอุบลวรรณ  ทองคํา นางอุมาพร  ตันรักษา 

นางสาวอุมาพร  บอพิมาย นางสาวอุรวรรณ  กองคํา นางสาวอุไรวรรณ  สูสุข 

นางอุษามณี  เหลาอรรคะ นางสาวเอวิตรา  รตะนันท นางสาวเอ้ือมพร  แหงธรรม 

นางสาวไอรินลดา  ธนทรัพยโชคนา นางสาวฮัสน ี สาเหาะ นางสาวฮาบีบะ  ขาวเชาะ 

นายฮาฟซ  ขํานุรักษ นางสาวฮามีดะห  เจะตํา นางฮาลีเมาะ  อาแวกือจิ 

รวมท้ังหมด คน  877 



สาขาวิชา
วิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช



สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 

๔๕ 

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 

นายประสาน  นันทะเสน นางสาววชิราภรณ  จันทรโพธนุกุล 

รวมท้ังหมด คน  2 



สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 

๔๖ 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

นางสาวกมลวร  นีรนาทโกมล นายจตุพล  สังขรุง นางสาวจันทรจรีา  เชยแอ 

นางสาวจันทิมา  กําลังดี นางสาวจิตตร ี ปลื้มวีระจิตต นางสาวจิราภรณ  เดชกัลยา 

วาท่ีรอยตรีเจริญวิทย  จักรกุล นางสาวชลธิชา  บุญรอด นายชาติชาย  ปุริสา 

นายชินวัตร  บุญขันธ นางสาวชิสา  สุญาสิทธิ ์ นางณัฎฐพัชร  ศรีสวัสดิ ์

นางณัฐกฤตา  มัทธุจัด นางสาวณัฐรัชต  ไกรสร นางสาวดุษฎ ี เริ่มกุลชัย 

นายตอพงศ  ฤทธิ์เทวา นายเต็มปา  มะโนรพ นายทนงศักดิ์  คายาดี 

นางสาวทิพวิมล  อรามนิติกุล นางสาวทิพาพร  ยิ้มวิลัย นางทิพาภรณ  ชัยศิริกุล ธีรเมทินี 

นายธนภัทร  ประดับทอง นายนพรัตน  เคารพ นายนพรัตน  สุขเทียม 

นายนริศ  จิตวัฒนากร นางสาวนันทัชพร  ตรีบํารุง นางนาฏนดา  จันทรสุข 

นางสาวนิพาพร  วิชาถิตย นางสาวนุชนาถ  ดีสนั่น นางสาวนุชรา  ใจตา 

นางสาวเบญจา  ศิริผล วาท่ีรอยตรีประครอง  นอยเรือง นายประพนธ  รัศมีรัตน 

นางสาวพจนีย  โมลศิวงษ นางพนิตตา  กันปวน นางสาวพรสุภา  ดอกพุฒ 

นางสาวพวงผกา  ยอยสวัสดิ์ นางสาวพิชญาภา  จารุเกียรติกุล นายพิพัฒน  จารุศิริ 

นางพิมพชญา  ศศิประพันธ รอยตํารวจโทไพศาล  เดชกัลยา นางสาวภัทรา  คุณเวียง 

นางสาวภาณิสรา  เฮงภูเจริญ นายมกรา  งอสุรเชษฐ นางสาวรสสุคนธ  มากรัตน 

นางสาวรัชชากร  สุขจันดา นางสาวรัชนิดา  หนูแกว นางลักขณา  มีจินดา 

รอยตรีหญิงวนิดา  ทองจันทร นางวรณัฐ  บูรณสมภพ นางสาววรรทณี  คีรีรักษ 

นางสาววรางรัตน  บุญอุย นางสาววราภรณ  อิทธิพลสุวรรณ นางสาววัลยา  ตานี 

นายวิรัตน  เหมือนเพ็ชร นางวิลาสิน ี จินทะวงค นางวิไลภรณ  พิทักษ 

นางสาววิสุตา  รื่นรวย นางสาวศรีประกอบ  พุทธวงศ นางศิรกานด  อินทรประจักษ 

นางสาวศิริกาญจน  ปานแกว นางศิโรธร  อยูฤทธิ์ นายศุภชัย  ศรีทับทิม 

นางสาวศุลีพร  รองสวัสดิ์ นางสาวสนารักษ  วงษปน นางสาวสมฤดี  ชวยบํารุง 

นางสาวสิริกุล  ศรีมาก นางสาวสุคนธ  แข็งขัน นางสาวสุดารัช  ชัยศรี 



สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 

๔๗ 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

นายเสนห  ปานณรงค นางสาวหทัยชนก  รัตโน นางสาวอธิชา  ชนะสิทธิ์ 

พันตรีอนวัฒน  ธิบดี นางสาวอภิญญา  จันทรประจํา นางอภิญญา  โรจนพานิช 

นางสาวอรจิรา  ปาณีนิจ นางสาวอรวรา  อยูคํา นางสาวออมรัก  ฤกษสรรเสริญ 

นางสาวอัจฉราพร  สิมมะลี นายอานนท  สิริวิภาดร 

รวมท้ังหมด คน  80 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(การตลาด) 

นายธนวัฒน  ประสานธรรมคุณ นางสาวนันทมนัส  ชิตณะพงศ นางสาวนุชนาถ  บัวสุดตา 

นายปญจพล  เหลาทา นางสาวภารัชต  พุทธรัตน นางสาวมนธิกาญจน  เบ็ญหราเหม 

นางสาวศิริลักษณ  สงวนสิทธิ ์ นายสุริยงค  รักแม นางสาวหรรษา  สันติวิไลลักษณ 

รวมท้ังหมด คน  9 

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

วาท่ีรอยตรีหญิงกรรณิกา  ปริรัตน นางสาวขจิตพรรณ  ศุภมันตา นางสาวจิตติมา  คําฉายทอง 

นายจิรัฏฐ  ดิฐวัฒนบูลย นางสาวจุฑามาศ  กุศลสราง นางชนิษฐคมน  แพทยรัตนกุล 

นายฐิติพงศ  ศาสตรแกว พันตํารวจโทหญิงฐิติรัตน  นาคชาติ พลโทณรงคฤทธิ์  หอมออน 

นางทัศนีย  ฉุนกระโทก นางสาวธัญวลัย  วิรัชกุล นางสาวธิรพา  ทองลวน 

นายนฤพนธ  แดงศิริ นางสาวนิตยา  คลายใส นางสาวเนตรนุช  อาษากิจ 

นางสาวเบญจวรรณ  สุขนิยม นายพูนผล  พลบุบผา นางสาวภรณภส ุ พลสําเภา 

นางสาวภัคธนัช  พรมบุญแกว นางสาวภูษิตา  มหากาฬ นางมณีรัตน  ไกรสิทธิ์ 

นางมาลินี  คําใจ นางสาวยุภาพร  รัตนบุรี พันจาอากาศเอกวชิรวุธ  ยิ่งยง 

นางสาววริศรา  โพธิ์หว ี นางสาววาสนา  เลิศมะเลา นางสาวศศิวิมล  ไชยเทศ 

นายศิวพงษ  ออพงษ นางสาวสิริรัตน  ทุงสินธุ รอยตํารวจเอกหญิงสุภาพร  เจาะนอก 

นายสุวัฒน  ดวงฉีด นายอภิรักษ  รุจิระภูมิ 

รวมท้ังหมด  32 คน 



สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 

๔๘ 

เทคโนโลยีบัณฑิต (การจัดการงานกอสราง) 

นายกฤษดา  ขุมทอง นายกวีศักดิ์  แพรวิจิตร นายกิจดนัย  นิรมล 

นายกิตติชัย  ตันมา นายกิตติศักดิ์  ศรีทอง นายขุนพล  ศรีพนม 

นายคมสัน  ศรีทองสุข นายจรัญ  สีทน นายจักรณรงค  ปุณญประสิทธิ์ 

นายจิรภัทร  สุคนธมณี นายจิรภาส  ยมดิษฐ นายเจริญ  น้ําขาว 

นางสาวชนิสรา  สาดโพลง นายชัยยารัตน  อะทะวงศา นายชัยวัฒน  แววจิตต 

นายชาตร ี ปานอุทัย นายฐานวัตน  สกุลลี้ถาวรเจริญ นายณภัทร  มีบุญเกิด 

นายณัฐปคัลภ  ตรีเนตร นายธงชัย  ทองปสโนว นายธนพงษ  อําพันธรัตน 

นายธนายทุธ  พูลสุข นายธราวุฒ ิ พันธคง นายธาดา  กฤษฎกิตติธัช 

นายธานี  จีระดิษฐ นายธิวา  สิงหแกว นายธีรศักดิ์  ใชภูทอง 

นายนคร  ภูริปญโญ นายนนทวัชร  รวีโรจนเดชาธร นายนภัทร  ธาดานุวัฒน 

นางสาวนฤมล  ยกยอดี นางสาวนิชาภา  จันทรบัว นายนิติพงษ  กัลหะ 

นายนิสสรณ  แสนบุตร นายบัณฑิต  แกนภักดี นายปฏิยุท  นวลจันทร 

นายประยงค  ธรรมวงษ นายปยะ  มีเกาะ นางสาวปยะกานต  ขุนสวาง 

นายปุนกนก  สงขะสะโรช นายพงศวิทย  ผากา นายพชร  เพ็ญไพบูลยเสถียร 

จาสิบโทพรเทพ  ทับโชติ นายพัชรพล  ดานสมบูรณ นายพิทักษ  โคตรชมภ ู

นายเพ่ิมวงศ  สุมาลยศักดิ์ สิบเอกภาณุพงศ  แกวคํามูล นายภานุวัชร  ศรีวิชัย 

นายภานุวัฒน  จิตราวุธ นายภูมิเบศร  ทองคําสุก นายมงคล  เหล็กเพชร 

นายมานพ  บุญศรี นายมานพ  สงสุรินทร นายยศสวนิ  เกตุแกว 

นายยุทธการ  ประภาตะนันท นายรณรงค  เมืองโคตร นายวรเชษฐ  ตะคํา 

นายวรรักษ  ชินบูรณ นายวัชระ  กอบเกตุ นายวัทธิกร  พุมอินทร 

นายวิทยา  ตาสุรินทร วาท่ีรอยตรีวีรศักดิ์  เนื่องภิรมย นายวีระพงษ  มาซา 

นางสาวศศิชา  เนตรใจบุญ นายศาสตรา  ศาสตรใหม นายศิริวัฒน  เริงใจ 

นายสมชาต ิ เศรษฐวงศ นายสมยิ้ม  คงอนันต นายสมรรถพงศ  กุลวงศ 



สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 

๔๙ 

เทคโนโลยีบัณฑิต (การจัดการงานกอสราง) 

นายสรายุทธ  นิลบุตร นายสราวุธ  ดอกอินทร นายสราวุธ  วชิรัคคเมธี 

นายสัณหพจน  วุนดํา นายสันต ิ อินทวงค นายสายัณห  เกษตรชีวากรณ 

นายสิทธิพงษ  สมดํา นายสืบสาย  แสงวชิระภิบาล นายสุชาต ิ จีนสุขแสง 

นายสุเทพ  สุมประเสริฐ นายสุนทร  ชะเต นายสุรชัย  มาบานไร 

นายสุรเชษฐ  วัตตา นายสุรินทร  ทรัพยศิริ นางสุรีรัตน  ปรีชา 

นายสุวิทย  ตันตระกูล นายอณัฐชัย  นามบุตร สิบตรีอรุณรัชช  ล้ําเหลือหลาย 

นายอาคม  ภูหลํา นายอาทิตย  อินทา นายอารักษ  พืชพันธุ 

นายอํานาจ  แดงจันที นายเอนก  ไชยนุประภา 

รวมท้ังหมด คน  92 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 
เกียรตินิยมอันดับสอง 

นางสาวปยะธิดา  ปองเรืองดิลก 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 

นางสาวกนกพร  กองจร นางสาวกนกพร  ธารบุญ นางสาวกนกพร  พงษสมยศ 

นางสาวกนกวรรณ  ก่ิงผดุง นางสาวกนกวรรณ  ตุมสังขทอง นางสาวกนกวรรณ  ธิแกว 

นางสาวกนกวรรณ  วรรณสมบัติศิริ นางสาวกนิษฐา  ปญญะวิก นางสาวกมนลักษณ  นันทพันธ 

นางสาวกมลทิพย  ไวทยาชวีะ นางสาวกมลวรรณ  จันทราภรณ นางสาวกรณิการ  จันทรังสรรค 

นางสาวกรรณิการ  บุญหลง นางสาวกรรณิการ  มาตานนท นางสาวกรวรรณ  ถ่ินพุทรา 

นางสาวกรศิริ  มุกดามวง นางกรัณฑารัตน  ภาสบุตร นางสาวกรุณาพร  ปานวรณ 

นางสาวกฤดิญาดา  เก้ือวงศ นางสาวกฤติมา  แกวกิตติ์ธนา นางสาวกฤติยาภรณ  สิทธิตัน 

นายกฤษกมล  จันทฤษา นายกฤษฎา  โรจนบริบูรณ นางสาวกฤษฏาพร  กันนะพันธุ 

นายกฤษดา  ทองนวม นางสาวกัญจนณิชา  พงศภัทรวัฒน นางสาวกัญจนพร  อนัญชนินทร 

นางสาวกัญญาณัฐ  จันทรสิทธิ์ นางสาวกัญญาภัค  สาสงเคราะห นางสาวกัญญาภัค  สิทธ ิ

นางสาวกัญญารัตน  เมียกขุนทด นางสาวกัญญารัตน  วิมลวรรณ นางสาวกัญปภัทร  เกษมญาติ 



สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 

๕๐ 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 

นางสาวกันตินันท  ศรีสวัสดิ ์ นางสาวกันยากร  มอกธรรมมา นางสาวกันยารัตน  จันทรา 

นายกัมปนาท  ชอแกว นางสาวกัลยา  ระหาญนอก นางสาวกาญจนา  เจริญสุข 

นางสาวกาญจนา  ใจอินตะ นางสาวกาญจนา  พูลเขตกิจ นางสาวกาญจนา  ลุนนากัน 

นางสาวกาญจนา  อินทสาขา นางสาวกาญจนาภา  ประนาโค นางสาวกานดา  โตสวัสดิ์ 

นางสาวกานดา  มารัตน นายกานต  จิตสงวนสุข นางสาวกานติมน  พรมรัตน 

นางสาวก่ิงดาว  มลสิน นายกิจติวัฒน  รัตนมณี พระกิจพิเชฐ  ยอดสุวรรณ 

นางสาวกิตติกัญญาภรณ  ปานจันทร นางกิตติญา  แสนเจรญิ นายกิตติ์ธเนศ  ประเสริฐสัจจะ 

นายกิตติอําพล  สุดประเสริฐ นางกุลิสรา  เหลาแค นางสาวกุสุมา  โมนอก 

นางกุหลาบ  จามาร นางเกศทิพย  วิจิตรศร ี สิบตรีหญิงเกศมณี  บุญขวัญ 

นางสาวเกศรินทร  อยูเปลา นางสาวเกษรา  แกวบริสุทธิ์ นางสาวเกษราภรณ  บุญมาไล 

นางสาวเกษราภรณ  ยินดีรัมย นายเกียรติศักดิ์  คมกลา นายเกียรติศักดิ์  สรอยจิตร 

นางสาวแกวตา  ตันมาก นายโกวิท  อุไรพันธ นางใกลรุง  หงสแปลง 

นายไกลฟา  เพ็งแจม นางสาวขนิษฐา  ขัวขิณี นางสาวขนิษฐา  ดาตุย 

นางสาวขนิษฐา  ลัภนตระกูลชัย นายขวัญชัย  พรามสี นางสาวขวัญรตา  พวงประจง 

นางสาวคัทธียา  คําปน นายคามิน  พุมเพ็ง นางสาวจรรจุรี  เอกราช 

นางสาวจริยา  ศิลปเสวต นางสาวจริยาธร  ธรรมเกตุ นายจักรพงษ  จอมทรักษ 

นายจักรพงษ  สรอยฟา นายจักราวุธ  สวางวัฒนา นางจัตุพร  ศรีวังมวง 

นางจันทภา  ประทีป นางสาวจันทรจริา  โสภาวรรณ นางสาวจันทรเพ็ญ  ขันธะรักษา 

นางจันทรรุง  แซตั้ง นางสาวจันทรา  พรมชัย นางสาวจันทรา  มงคลสุข 

นางสาวจามจุร ี แซลิ่ม นางจารุณี  พันเรือง นางจารุนันท  ศรแกวดารา 

นางสาวจารุวรรณ  ชื่นอารมย นางสาวจารุวรรณ  รอชัยกุล นางสาวจารุวรรณ  เลื่อนแกว 

นางจารุวรรณ  หมายสิน นางสาวจิดาภา  วันทาพงษ นางสาวจิตตรา  แตมทา 

นางสาวจิตติมา  ทองศิริ นางสาวจิตสุภา  เชี่ยวพัทธยากร นางจินดา  ขจรชัยกุล 

นางสาวจินตนา  พาวินิจ นางสาวจินตรา  ตามประสี นางสาวจินตหรา  โพธิมัด 



สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 

๕๑ 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 

นางสาวจิรนุช  หนูออน นางสาวจิรภัทร  รัตนรักษ นางสาวจิรวรรณ  อนุกูล 

นางสาวจิระประภา  ผลชล นางสาวจิรัชญา  คํามาตร นางสาวจิราพร  ภูมิมา 

นางจิราภรณ  คลายนก นางสาวจิราภรณ  สระแกว นางสาวจิราย ุ ยุโย 

นางสาวจิรารัตน  ใจแสน นางสาวจิราวรรณ  เข็มมาลัย นางสาวจิราวรรณ  จั่นจันทึก 

นางสาวจิราวรรณ  มีนอย นายจีรพงษ  ตรงวานิชนาม นางสาวจีรพร  เพชรแหลมน้ํา 

นางสาวจีรภา  เอกวารีย นางสาวจีรวรรณ  สีแสด นางสาวจีระนันท  แกวบุดตา 

นางสาวจีราลักษณ  อินวอ นางสาวจุฑาทิพ  เดชผดุง นางสาวจุฑาทิพย  พยุงวงศ 

นางสาวจุฑาทิพย  รัตนาวัฒนวรรณา นางสาวจุฑามาศ  เสยกระโทก นางสาวจุฑารัตน  เนี่ยกุล 

นางสาวจุฑารัตน  เสือสาวะถี นางจุฑาลักษณ  สะสม นางสาวจุติมาตร  ชมบุญ 

นางสาวจุฬาลักษณ  โรจนมณเทียร นางสาวเจนจิรา  ภูจิตรทอง นางสาวเจริญพร  ลาภผล 

นางสาวใจแกว  แซจาว นายฉลอง  ชมภูผล นางสาวฉวีวรรณ  มีแกว 

นางฉวีวรรณ  อินทรสอาด นางสาวฉัตรนลิน  ชินศิริอิทธิกร นายฉัตรพงษ  ชัยโสดา 

นางสาวฉัตรลดา  ธีระราษฎรแท นางสาวฉัตรียา  จันทรอินทร นางฉันทนา  ไทยภักดี 

นายเฉลิมพล  ปองจิตเลิศขจร นายเฉลิมพล  เลขวิจิตร นางสาวชญานิน  หอทรัพย 

นางสาวชญานิษฐ  กุดเลา นางสาวชนากานต  พันธะมา นางสาวชนากานต  ออนศรี 

นายชนาธิป  กระแสรทิพย นางชนานาถ  ธนิตโอฬาร นางสาวชนาภา  รักมณี 

นางสาวชนิดา  สุทธิโยก นางสาวชนิดาภา  พลพัง นางสาวชนิตา  นพรัตน 

นางสาวชบา  แสนคําภา นางสาวชมพูนุช  อนันต นางสาวชมพูเนกข  เหลาพันนา 

นางสาวชลดา  เพิงใหญ นางสาวชลทิชา  แชมพุดซา นางสาวชลธิชา  โตะเถ่ือน 

นางสาวชลธิสา  ฤทธิ์แสวง นางสาวชลลิดา  อุดมศิริ นางสาวชลารัตน  กระจางวงศ 

นายชววรรณ  ภัทรฐิติ นางสาวชัชฐนันท  พูลศิริ นายชัชวาล  พานวงษ 

นายชัชวาลย  กาแกว นายชัชวาลย  ปฐมธรรมการ นายชัยณรงค  ทรัพยประเสริฐ 

นายชาตร ี อนันตวัฒนวงศ นายชินกฤต  วงศรักษ นางสาวชื่นกมล  แซอุน 

นางสาวชุติมณฑน  มณีเทศ นางสาวชุติมนต  สมบูรณแกว นางสาวชุติมา  ขาวแดง 
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นายชูเกียรต ิ เมฆแสงระเบียบ นายชูตระกูล  บุญมาวงค นางสาวฐาปนีย  เดชเกิด 

นางสาวฐิตาภรณ  ขันเงิน นางฐิติกันยา  นิระโทษะ นางฐิติมา  หมูบานมวง 

นางสาวฐิติยา  เจริญรัตน นางฐิติยาภรณ  ซูตี้ นางสาวฐิติวรดา  ฐิตินิรามัย 

นางสาวณฐกฤษกา  ดวงศร ี นางสาวณฐอร  อินพรม นางสาวณภปฤณ  ธรรมชาวดอย 

นางสาวณภัทร  โคตรวิทย นางสาวณภัศยา  นิลคง นางณภัส  พิทักษวงษ 

นายณรงคชนม  ทรัพยกลิ่น นายณรงคพล  สุนาโท นายณรงคศักดิ์  คําตานิตย 

นายณรงฤทธิ์  นิติพันธ นายณฤดล  พิทักษสิริมงคล นางสาวณัชชา  ถนอมมิตร 

นายณัชนน  สวนบอแร นางณัฏฐณภัทร  ทัศนวิสุทธิ์ นางสาวณัฏฐพร  เดชาพูนทรัพย 

นางสาวณัฏฐวีร  ศรีมารุต นางสาวณัฐกานต  สายวิจิตร นางณัฐจิตรา  ฉาไธสง วีเดอร 

นางสาวณัฐชา  ปนทอง นางณัฐชิรา  วุฒิวัฒนา นางสาวณัฐฐาพร  โสมนัส 

นางสาวณัฐณิชา  แดงสกุล นางสาวณัฐติกาญจน  วงศมาศา นางสาวณัฐธยาน  คงกะพันธ 

นางสาวณัฐธิดา  แคลวกลาง นางณัฐนันท  ศิลปะ นางสาวณัฐปภัสร มาคํา   
เจริญธรรมสวาง 

นายณัฐพงศ  ตันเจริญ นายณัฐพล  โรจนรุงเรืองกิจ นางสาวณัฐรด ี นิตยจรัล 

นางสาวณัฐรุจา  พืชศร ี นายณัฐวุฒ ิ ม่ิงโมรา นางสาวณัฐิกานต  แปงหลวง 

นางสาวณิชชา  ไชยะกาล นางสาวณิชนันทน  แซลี้ นางณิชากร  เตชะสกุลมาศ 

นายดนัย  ทิมแท นางสาวดรุณี  จันทศร นางสาวดรุณี  โดมไพรวัลย 

นางสาวดรุณี  รูปเหลี่ยม นางสาวดลญา  จันกัน นางสาวดวงใจ  พิสภัย 

นางสาวดวงฤทัย  เชื่อมาก นางดาริกา  คลายเคลื่อน นางสาวดาลดั  ดานแพ 

นางสาวดุษฎ ี สุวรรณานันต นายโดม  สุภาเลิศ นางตรีชฎา  ขายมะณี 

นางสาวติยารัตน  ปลอง นางเตือนจิต  อนัคทัศน นางสาวทวินันท  วรรณศิริ 

นายทวีโชค  สังเกตุกิจ นายทวีศิลป  พฤกษสุริยา นายทศพร  เรืองสุวรรณ 

นายทศพล  กลากมลเลิศ นายทองเทพ  ชิวปรีชา นางสาวทัตชญา  สุขุมินท 

นางสาวทัศนีย  สุธิพิงค นางสาวทัศวรรณ  อินปาน นายทํานอง  บุญคุม 

นางทิตยธิดา  คําวัน นางทิพยกมล  กุลโกศล นางสาวทิพยนภา  ม่ิงขวัญ 
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นางสาวทิพยสุดา  มโนมัย นางสาวทิพยาภรณ  จันทะมอญ นางสาวทิพวรรณ  คณะวงค 

นางสาวทิพวรรณ  ทองโตอํ่า นางสาวทิพวัลย  ฐิตะปนสุวรรณ นายธนกฤต  ใจสาร 

นางสาวธนนันท  แกวสอาด นางสาวธนนันท  รมเย็น นายธนพงษ  จริยเดชกุศล 

นางธนพร  จาระนัย นางธนภร  เต็งสุวรรณ นายธนภูมิ  แมนจันทรารัตน 

นายธนวัฒน  นอยมหาพรม นางสาวธนัชพร  ทองสรอย นางสาวธนัญชนก  คูคานนอก 

นางสาวธนันญดา  นฤชัยภัทรกิจ นางสาวธนานาท  เทพธรณี นางสาวธนาพร  แกวเกตุ 

นายธนายตุ  อาวตระกูล นางธนารักษ  ดานขจรจิตร นางสาวธนิกานต  บุญเพ็ง 

นางสาวธนิศา  จอยปลื้ม นายธราดล  อินทรวัชระ นางสาวธรารัตน  วงตา 

นายธวัชชัย  เลิศศรี นายธวัฒชัย  รามคงเมือง นางสาวธัญญกมน  สีหาบง 

นางสาวธัญญธิชา  แกวปาน นางสาวธัญญาพร  เผือกผอง นางสาวธัญญารัตน  รามจันทร 

นางสาวธัญทิพย  นครราช นางสาวธัญลักษณ  แกวทิพย นางสาวธัญวรัตน  สมทรัพย 

นางสาวธันยพร  เหล็กเพชร นางสาวธิดาพร  ทองเรือง นางสาวธิดารัตน  แววสอน 

นางสาวธีรดา  เขียวเล็ก นายธีรยุทธ  ชัยสุพัฒนากุล นายธีระพล  กุจิโกศล 

นางสาวธีราพร  ยิ้มเมือง นางสาวนงนุช  พวงจําปา นางนงนุช  ม่ังชูพันธ 

นางสาวนงรักษ  คําสวัสดิ์ นางสาวนงลักษณ  ชัยยะ นายนพดล  สองจันทึก 

นางสาวนภสร  จันทรศิริ นายนภัสนันท  สุขรี่ นางสาวนภัสสร  แซปง 

นางสาวนภาพร  ขันรักษา นางสาวนภาพร  ฉวนกลิ่น นางสาวนภาพร  ตันฑุลานิ 

นางสาวนราทรณ  กลอยคํา นางนราทิพย  มากทรัพย นางสาวนรินทร  ทับผึ้ง 

นางสาวนรินทรธร  อนุรักษพรชัย นางสาวนริศรา  วิลัยแลง นางสาวนริศรา  แสงชวลติ 

นางสาวนฤมล  คลับคลาย นางนฤมล  เพชรงาม นางสาวนฤมล  โรยนรินทร 

นางสาวนฤมล  วรรณมณี นางสาวนฤมล  หมวดเหม็น นางสาวนวภร  โนนคํา 

นายนวสิน  อูเงิน นางสาวนองนภา  แนวเงินดี นางนองนุช  กิมศรี 

นางสาวนัชติยา  สรอยทอง นางนัฎฐาภรณ  จันทรพยัพ นางนัทชา  พงษเพชรกาฬ 

นางนัทธิกา  อนันตการกิจ นางสาวนันทชญาน  เข่ือนทา นางสาวนันทนภัส  สรวมทอง 
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นางสาวนันทัชพร  เศิกศิริ นางสาวนันทิชา  อินทะแสน นางสาวนาคอนงค  อนุเคราะห 

นางสาวนาจฤดี  ทองจันทรแกว นายนาวิน  ปาวัน นางสาวน้ําคาง  ปุริมะ 

นางสาวนิชนันท  กิจเกษตรสถาพร นางสาวนิชาภา  ศรีวิเชียร นางสาวนิตยา  กํ่าแกว 

นางสาวนิตยา  จันเมือง นางนิตยา  โชคอ่ิมสุวรรณ นางสาวนิตยา  เทพฟองคํา 

นางสาวนิตยา  ศรีสุภา นางสาวนิธิมา  จงรักมงคล นางสาวนิภาพรรณ  ปฏิโกศล 

นางสาวนิภาพรรณ  รัดสุ นายนิมิต  ซุนสั้น นางนิรชา  ยอดปรีดา 

นายนิรัฐ  สิงหรา ณ อยุธยา นางสาวนิลเนตร  ม่ังมี นางสาวนิษากร  อนันต 

นางสาวนิอาภรณ  สวัสดิ์ผล นางสาวนีนา  โพธิ์เผือก นางสาวนุจรี  แกวใสย 

นางสาวนุชนาฎ  ยามี นางสาวนุชนาฎ  ศรีศักดา นางสาวนุชนาฎ  หวานเสนาะ 

นางสาวนุชนาถ  คุมกลาง นางสาวนุชรตัน  สุวรรณศรี นางสาวเนตรนภา  ทองรุงงาม 

นางสาวเนตรนภา  สมพงษพันธุ นายบรรเจิด  กลิ่นขจร นางบังเอิญ  อุทร 

นางสาวบัณฑิตา  ชาญธัญกรรม นายบุญญศักย  มิตรธรรมศิริ นางสาวบุญตา  ภูภีโญ 

นายบุญมา  พาพันธ นางสาวบุญยัง  ภูสิงห นายบุญเรือง  ศิร ิ

นายบุญเลิศ  ตรีกุล นางสาวบุษบง  แสงภารา นางสาวบุษบา  นิราศภัย 

นางสาวบุษรา  มาสัมฤทธิ์ นางสาวบุษรา  อยูเจริญ นางเบญจมาภรณ  แสงนคร 

นางสาวเบญจวรรณ  ภาคอัด นางสาวเบ็ญจวรรณ  พุมหอ นางสาวเบญญาภา  เอ้ือราษฎร 

นางสาวปทมากร  เลิศมงคล นางสาวปภาดา  ยุทธะสา นางสาวปภาดา  สามเพชรเจริญ 

นางสาวประกาย  ประสมสู นางสาวประกายแกว  นพลักษณ นางสาวประจักร  วิวิจชัย 

นายประดิษฐ  นนทเข็มพรม นางประภา  ศรีพลอักษร นางสาวประภาพร  กิจดํารงธรรม 

นางสาวประภาพร  แซโคว นายประเสรฐิ  เลิศวรกุลชัย นายปรัชญา  เล็งศรี 

นางสาวปรัศณี  เลาะประสิทธิ์ นางสาวปรางฉาย  ถ่ินวงษอินทร นางสาวปรางทอง  วงษเมือง 

นางปราณม  งามเลิศฤทัย นางสาวปราณี  ศรีคุณแสน นางสาวปราณี  สุดสวาด 

นางปรานี  ลิขิตม่ันชัย นายปราโมทย  โชติศิริ นางสาวปรินดา  อยูเวียง 

นางสาวปริสา  ผูปุย นายปรีชา  ทิพยมณฑา นางสาวปรียานุช  หวังถาวร 
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นางสาวปรียาวด ี บุญชวย นางสาวปวินนา  สงเสริม นางสาวปวีณา  คํากัมพล 

นางสาวปวีณา  เชื้อลิ้นฟา นางสาวปวีณา  มีศรี นายปญญา  คําหมอน 

นายปณณธร  ตั๋นบี๊ นางสาวปทมวรรณ  เท่ียงเอม นางสาวปทมา  ชูจอหอ 

นางปาจรีย  กลอมภิรมย นางสาวปาจรีย  เหลี่ยงประดิษฐ นางสาวปานทิพย  คงมี 

นางสาวปาริชาต  โกมลวัฒนานันท นางปาริชาต ิ พุกประสิทธิ์ นางสาวปาลิน ี ปาปะโน 

นายปยทัศน  ใจเย็น นางสาวปยพิชญ  สุรินทรตะ นางสาวปยภาณี  จิตรมนตรี 

นางสาวปยรัตน  แกวจันทรเพชร นางปยลักษณ  นิธิไตรศักดิ์ นายปยะชาติ  ชิดจันทึก 

นางสาวปยะนุช  จันทบ นายปยะพงษ  นาไชย นางสาวปยะภรณ  กุลเกษ 

นางสาวปุณยนุช  จันทะคุณ นางปุน  โสมสัย นางสาวเปรมยุดา  แดงจอย 

นางสาวผกามาศ  โอนสันเทียะ นางสาวผองพรรณ  พินสุกรี นางสาวผาณิตา  ทองญวน 

นางสาวผุสรัตน  แรกนา นายพงษศักดิ์  มณีแดง นางสาวพจณิชา  โสวจันทร 

นางพจนา  มะหิทธิ นางสาวพนัชกร  ดิษยาธนัชกุล นายพนัส  ศรีบัวทอง 

นางสาวพนิดา  ไชยคําวัง นางสาวพรณัทธิ์ฌา  อาจสาระมนต นางสาวพรทิพย  กรีธาสันต 

นางสาวพรทิพย  จุลกลาง นางสาวพรทิพย  เชื้อเพชร นางสาวพรทิพย  พันนาดี 

นางสาวพรทิพย  รักษาชล นางสาวพรทิพย  อนุลีจันทร นางสาวพรทิภา  กาญจะนะวงศ 

นายพรเทพ  วุฒิเวียงธรรม นางพรพนา  ศุภวุฒิ นางสาวพรพรรณ  บัวขาว 

นางสาวพรพรรณ  ลูกอินทร นางสาวพรพรรณ  สารบรรณ นางสาวพรพิมล  ชาชุมพร 

นางสาวพรพิมล  ศรีพุม นางพรพิมล  อุตตะโชติ นายพรเพชร  โพธิ์ไทร 

นางสาวพรรณทิพา  เขมา นางสาวพรรณพร  สอาด นางสาวพรรณี  ปลื้มจิตต 

นางสาวพรสวรรค  แกนจันทร นางสาวพรสวรรค  ทองคงอวม นายพรสวัสดิ ์ มงคลชัยอรัญญา 

นางสาวพรสุดา  นอยราษฎร นางสาวพรหมพิริยา  เฮงประเสริฐสกุล นางสาวพลอยนภัส  ลิ่มวัฒนกิจ 

นางสาวพลอยไพลิน  ทองแทง นางสาวพวงเพชร  เกษรหอม นางสาวพัชชา  สายเจียมจรัส 

นางสาวพัชญชิสา  เรืองสุวรรณ นางสาวพัชนรินทร  สงวนหงษ นางสาวพัชรวลัย  มหาวงศนันท 

นางพัชราภรณ  ทีเกง นางสาวพัชริดา  เกรียรัมย นางพัชรินทร  เคนสน 



สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 

๕๖ 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 

นายพัฒนทร  ศรีทรัพยอนันต นางสาวพัณณชิตา  ทูดอ นางสาวพัตราพร  ทองนอก 

นายพันธุเทพ  บุญแยม นางสาวพันนิดา  โคตรฮุย นางพันพัสสา  หมอนแกว 

นางสาวพิกุล  แกวมะ นางสาวพิชญสิน ี อดสี นางสาวพิชญาพร  คลังทองสกุล 

นายพิทักษ  มูลวิไชย นางสาวพิมนลักษณ  พิมพสริิวรรณ นางสาวพิมพบุญ  ปญญา 

นางสาวพิมพประภา  พันธุด ี นางสาวพิมพภัทรา  ทัดทา นางสาวพิมพา  คูณกลาง 

นางสาวพิมพา  ประสารยา นางสาวพิมวเนตร  ทองไชย นางสาวพิมศิริ  พลอยพุม 

นางสาวพิศมัย  มนัส นายพีรวิชญ  เหมือนวชิรญาณ นายพีระพงษ  สรอยศรี 

นางสาวเพ็ญพักตร  ทองรอด นางสาวเพ็ญศรี  จําเล นางเพ็ญศรี  โนนแวง 

นางสาวแพงพิม  สมใจ นางสาวแพรวพรรณ  ใจแกว นางสาวแพรวพรรณ  ภูก่ิงนา 

นายโพท  ประทุมมา นางสาวไพทูล  ศรีวงษา นายไพรบูลย  ขุนทว ี

นายไพรชั  พนมศร นางไพรินทร  มะโนวรรณ นางสาวไพลิน  เกตุยอย 

นางสาวไพลิน  สีเพ็ง นางสาวภควดี  อุนวงษ นางสาวภณิชชา  ดวงสิงห 

นางภรภัทร  โคตรอาษา นางภัคศรัตน  วงศเตชะศิลป นางสาวภัชตรา  จันทะนาม 

นางสาวภัทรพร  อมรลักษณ นางสาวภัทรพิชชา  ฤทธิเดช นางสาวภัทรวด ี คําสมศรี 

นางสาวภัทรวด ี นอยจันทร นางสาวภัทรวด ี ยอดหงษ นางสาวภัทรวิจิตรา  กาลกัญจะ 

นางสาวภัทรสุดา  พ้ืนทอง นางสาวภัทรานิษฐ  จตุรทรัพย นางสาวภัทรานิษฐ  ทองนาเมือง 

นางสาวภัทราภรณ  ลําใย นางสาวภัทราวด ี จันทรมานะ นางสาวภัทราวรรณ  นอยพิทักษ 

นางสาวภัสภณิดา  ศรีนวล จาอากาศตรีภาณุพงศ  เปทา นางสาวภาณุมาศ  คงคา 

นางสาวภาณุมาส  ดังกอง นางสาวภานิชา  พรมพิมพ นางสาวภาวิดา  วงษภูธร 

นางภาสณี  เก่ียวพันธ นางสาวภิญญาพัชญ  บังอร นางสาวภิญญาพัชร  ปานสีดา 

นายภูดิส  ทองพันชั่ง นายภูริวัฒน  ไชยบุรินทร นางสาวมณฑา  มะโนชาติ 

นางมณีพร  ปฏิพันธ นายมนัส  สุภาพ นางมยุรี  บุตรศรีดวง 

นางสาวมยุร ี บุปผา นางมยุรี  พะพิยุทธิ์ นางสาวมริษา  รุงเรืองสาร 

นางสาวมลฤดี  หนูเขียว นางมะลิวรรณ  หวยทราย นางสาวมะลิวัลย  ทิพยมังกร 



สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 

๕๗ 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 

นางสาวมะลิวัลย  ใสแจม นางสาวมัจฉา  พันธุโคตร นางสาวมัญชณณิชา  ทิพบุญช ู

นางสาวมัทนา  แกวฉวี นางสาวมัรมารีน  เมฆหมอก นางสาวมัลชกา  จิวประสาท 

นางมัศยา  นิลละออ นางสาวมาริษา  คงไพศาล นางสาวมาริษา  ออนฉํ่า 

นางสาวมารุณี  จิตเท่ียง นางสาวมาลัย  เกิดทองหลาง นางมาลิน  รอดผดุง 

นางสาวม่ิงขวัญ  มิสา นางสาวมุกดา  สากองสี นางสาวมุทิตา  วทานิยเวช 

นายเมธัส  หมอยา นางสาวเมธาพร  นกเสวก นางสาวเมธาพร  เมืองหลวง 

นางสาวเมวียา  สายควรเกย นายแมกกราวดี  แสงวิชัย นางสาวยมนา  ทรงไทย 

นายยศ  ทรัพยปรีชา นายยุทธนา  เกษมสุข พระยุทธนา  โสมวิภาต 

นางสาวยุทิน  ประวา นางสาวยุพิน  จรัสศรี นางสาวยุพิน  ทองคํา 

นางสาวยุพิน  ทองจํารัส นางยุวด ี อภิรมย นางสาวเยาวด ี สนสุวรรณ 

นางสาวโยษิตา  สุทธิโชค นางสาวรจนา  ไผตง นางสาวรจนา  ม่ันคง 

นายรณชยั  บวรตระกูล นางสาวรวิษฎา  สิงหสา นายรักชาต ิ ปานาตี 

นางสาวรัชดาพร  โพธิ์ไพร นางสาวรัชนก  ชัยหลาก นางสาวรัชนก  นพรัตน 

นางสาวรัฐฎาพร  กันทะวัง นางรัตติยากร  แตมทอง นางสาวรัตนรัตน  ขุนสนิท 

นางสาวรัตนา  เชื้อหาญ นางสาวรัตนา  พรมโสดา นางสาวรัตนา  สอบขุนทด 

นางสาวรัศมี  ชาวนา นายรําพึง  โตยัง นางสาวรินดา  ขามธาตุ 

นางสาวรุงทิพย  เติมทรัพย นางสาวรุงทิวา  จงจาํ นางสาวรุงทิวา  ปญญาเนตร 

นางรุงทิวา  พวงไธสง นางสาวรุงทิวา  ม่ันจันทร นางสาวรุงทิวา  โสพรมมี 

นางสาวรุงธิวา  ทองประเสริฐ นางสาวรุจิราพร  พะยิ นางสาวเรนุมาศ  กุลจารุไพจิตร 

นายเรวัตร  ศิริแกนทราย นางสาวฤทัยรัตน  ตรีคํา นางสาวฤมล  แขมโคตร 

นางสาวลภัสรดา  ธีรสันติกุล นางสาวละมัย  จุลภักดี นางสาวลัดดาวรรณ  สีมวง 

นางสาวลัดดาวัลย  ใจม่ัน นางสาวลัดดาวัลย  พานสมัน นางสาวลินดา  ทองนวม 

นางสาวลูกน้ํา  สุขเสน นางสาววจนะพร  ใจเกลี้ยง นางสาววชิราวรรณ  อนันทสุข 

นางสาววนิดา  หาสุข นายวรกานต  คุมโหมด นายวรธันย  จุออน 



สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 

๕๘ 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 

นางสาววรนุช  โมมกลาง นายวรพล  รักดี นายวรภาคย  หงษทอง 

นางสาววรรณนิภา  เนตนุช นางสาววรรณนิภา  ภาคทอง นางสาววรรณภา  ทวีสกิจ 

นางสาววรรณวิภา  ศรีมูล นางวรรณวิษา  รังมณี นางสาววรรณวิสาข  บุญยิ่ง 

นางสาววรรณา  สุขสิร ิ นางสาววรรณิภา  กาวี นางสาววรรณิภา  คันทะมาลา 

นางสาววรรณิศา  อินบัวทอง นางสาววรัญญา  ประทุมศิริ นางสาววรัท  ไกรสูงเนิน 

นางสาววรางคณา  สุดคํา นางวรานิษฐ  เอกศิรินราวิชญ นางสาววราพร  ขอพ่ึง 

นางสาววราพร  ธนะลือ นางวราพร  เภาสิงห นางสาววราภรณ  นาสีเคน 

นางสาววราภรณ  น้ํากลั่น นางสาววรารัตน  กันหมุด นายวริภาพ  คงนิ่ม 

นางสาววลัยลักษณ  วิโค นายวสันต  แกวมณี นายวัชรชัย  ศิริปญจทรัพย 

นางสาววัชราภรณ  ดวงหลา นายวัฒนา  เพียนาม นายวันชัย  เจนพานิช 

นางสาววันทนา  ไชยวงศ นางสาววันทน ี กันยารัตนเจริญ นางสาววันเพ็ญ  ศรีผอง 

นางสาววันวิสา  พ่ึงตาล นางสาววันวิสาข  รักชีพ นางสาววัลยา  ศิริปญญา 

นางสาววัลลภา  มังกรงาม นายวาทิตย  พรสิริชัยมงคล นายวานด ี ทองปกรณกุล 

นางสาววารุณี  เครือสิงห นางสาววาสนา  เคลื่อนแกว นางสาววาสนา  เงินลาด 

นางสาววาสนา  แจมจํารูญ นางสาววาสนา  เฉยพินิจ นางสาววาสนา  นนทะพา 

นางสาววาสนา  บานสะอาด นางสาววาสนา  ปุริสังข นางสาววาสนา  เวชธรรมา 

นางสาววาสนา  สังขออน นางสาววาสิน ี ผูกไมตรี นางสาววิกาญดา  ทุมรี 

นายวิชัย  นามนัย นายวิชัย  สีนูเดช นายวิชาญ  ลีลาศวัฒนกุล 

นางสาววิภานันท  ชุมอุระ นางวิภารัตน  มหาวงศ นางสาววิมพวิภา  วิลัยศิล 

นางสาววิมล  สาเขตการณ นายวิรัตน  ภูเขียว นางสาววิรันตร ี มหาสนิท 

นางสาววิราวรรณ  คะสุดใจ นายวิโรจน  จันทรเจือมาศ นางสาววิลักขณา  สังขเงิน 

นางวิลาวัลย  วงศหาริมาตย นางสาววิไลพร  ศรีบัวออน นางสาววิไลพร  สุขประเสริฐ 

นางสาววิไลลักษณ  ขะมันจา นางสาววิสารัตน  แกวลาย นางสาววีนัส  สวางแกว 

นายวีรวุฒ ิ เรือนสอน นายวีระ  นกดา นางสาววีระนุช  กลิ่นจันทร 



สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 

๕๙ 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 

นายวีระพงษ  เรือนชัย นายวุฒิชัย  สถาวรินทร นางสาวแวววิเชียร  สนามทอง 

นายศรวัสย  สมสวัสดิ ์ นายศรายทุธ  แตงงาม นางสาวศรินยา  ชางเผือก 

นางสาวศศิฉาย  พิมพพรรค นางสาวศศิชญา  คํามี นางศศิชา  คุณดิลกจิรายุ 

นางสาวศศิชา  สนมฉํ่า นางสาวศศิธร  ตันทะสุข นางสาวศศิธร  เยาวราช 

นางสาวศศิพัชร  ซ่ือตอวงษ นางสาวศศิภา  เตียวเดชวรรณ นายศักดิ์สิทธิ์  ทานา 

นางสาวศันสนีย  เซะวิเศษ นางสาวศาธิณี  ลิมปสุข นางสาวศิรดา  พนมกิจ 

นายศิระ  ถนัดชาง นางสาวศิริกัญญา  ดิษฐวิบูลย นางศิริกัลยาพร  ทองจิตร 

นางศิริกาญจนา  ผกามาลยาเทพ นางศิรินันท  เชื้อบุญมี นางสาวศิรินารถ  คุมยา 

นางสาวศิริพร  ไกยวินิจ นางสาวศิริพร  แววมณี วาท่ีรอยตรีศิริพล  จิระวัฒน 

นางศิริรัตน  ตันตะระวิสิทธิ์ นางสาวศิริรัตน  ตันแสนทอง นางสาวศิริลักษณ  กังวานไกล 

นางสาวศิริลักษณ  บุญสุข นางสาวศิริลักษณ  เหนี่ยวบุบผา นางสาวศิริวรรณ  สมณะ 

นางสาวศิวพรรณ  พรมจุย นางสาวศิวลี  อินทรวิเชียร นางสาวศุภกัญญา  ไผตาแกว 

นายศุภชัย  ใจดี นายศุภชัย  ชัยชโลธร นายศุภชัย  ไตรวนาธรรม 

นายศุภชัย  ทับเล นายศุภชัย  ภาสนพิพัฒนกุล นางสาวศุภาวรรณ  ประถมอินทร 

นางศุภิกา  อารูณ นายสงา  ม่ันยืน นายสนธยา  คุณะชล 

นายสมกิจ  เจียมวิริยะเสถียร นางสาวสมคิด  พลเสนา นางสมใจ  อนันทปญญา 

นางสมบูรณ  จง นางสาวสมปอง  ไพราม นางสาวสมปอง  ศรีทอง 

นายสมพาน  ปานพายัพ นางสาวสมพิศ  ชาตรี นายสมภพ  ภัยพิลัย 

นายสมภพ  วิทยาประภาพร นายสมยศ  วิทวัสสําราญกุล นายสมรรถ  พุมออน 

นางสาวสมฤทัย  แกวหม่ืนไวย นายสมศักดิ์  ภารวิจิตร นางสาวสมโอ  พรอมวงค 

นางสาวสรนันท  จีนทอง นายสรยทุธ  แสงอรุณ นายสรสิช  นวมพารา 

นางสาวสรัญทิพย  ชุมแสงเยาวรัตน นางสาวสรัลลักษณ  สวัสดิรักษา นางสาวสลิลทิพย  ทะวงค 

นางสาวสัณฐิษา  ศรีภักดี นายสันต ิ แมนจิต นางสาวสันทน ี จันทรเทียม 

นายสาคร  แสนคําหลอ นางสาวสาธิตา  ตะมะจันทร นางสาวสายฝน  สังวาลรัมย 



สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 

๖๐ 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 

นางสาวสายพิณ  นิลธง นางสาวสายพิน  ม่ังค่ัง นางสาวสาลิกา  รายารักษ 

นางสาวสาลิน ี ชุติมาพาณิชย นางสาวสาวิตร ี วงศษา นางสาวสาวิตร ี ศรีสุวรรณ 

นางสาวสาวิตร ี สมกําเหนิด นางสาวสาวิตร ี ออนดี นางสํานวน  กลาหาญ 

นายสิทธิชัย  กองแกว นายสิทธิศักดิ์  กองวิบูลศิริ นางสาวสินีนาฎ  สุระกําแหง 

นางสาวสิรภัทร  ไชยดี นางสาวสิริพร  บาลรุงเรือง นางสุกัญญา  ทองชาติ 

นางสาวสุกัญญา  พรหมจันทร นางสาวสุกัญญา  พานทอง นางสาวสุกัญญา  มานอย 

นางสุกัญญา  รีซาอิ มาเนส นางสาวสุกัญญา  อินทรขํา นางสุกันยา  ยาใจ 

นางสาวสุกานดา  วรเชษฎพันธ นางสาวสุจิตรา  ประกาศ นางสาวสุจินดา  ทิวะศิริ 

นางสาวสุชาดา  อินทรักษา นางสาวสุดใจ  ชางเหล็ก นางสาวสุดาพร  แสนโคตร 

นางสาวสุดารัตน  กิติกรวิวัฒน นางสุดารัตน  วงษสวัสดิ์ นางสาวสุดารา  วัชรเรืองกุล 

นางสาวสุดาสวรรค  โทนา นายสุทธิพันธ  ภูสีทอง นางสุทธิวา  ลิ้นทอง 

นายสุเทพ  ภานุวิศิทธิ์แสง นายสุธีร  อินทนนท นางสาวสุนทร ี เทศกาล 

นางสาวสุนทร ี ศิลปวิชัย นางสาวสุนันทา  เดชะคําภู นางสาวสุนันทา  นวลกลาง 

นางสาวสุนันทา  วิทยาคม นางสาวสุนันทา  สมบัติดี นางสาวสุนิตา  พรหมดี 

นางสาวสุนินาท  ทองใบ นางสาวสุนิศา  บุญญเขตร นางสาวสุนิศา  สูตรสุข 

นางสาวสุนิสา  คงมัน นางสาวสุนิสา  อุนเรือน นางสาวสุปราณี  จันทะโย 

นางสุพรรณนิสา  ละครขวา นางสุพรรณี  สุดเหลือ นางสาวสุพรรษา  คําราช 

นางสาวสุพรรษา  ชวนกระโทก นางสาวสุพรรษา  โตอุนเพชร นางสาวสุพรัตน  อนุสี 

นางสาวสุพัฒทรา  สอบขุนทด นางสาวสุพาณี  สีสันงาม นางสาวสุพารัตน  รอดทอง 

นางสาวสุพิชฌาย  งามญาณ นางสุภาพร  ณรงคพันธ นางสาวสุภาพร  ทองญวน 

นางสุภาพร  มูหะหมัดตาเฮต นางสาวสุภาพร  สวนเสง่ียม นางสาวสุภาพร  แสงบัว 

นางสาวสุภาวด ี ถาวร นางสุภิศ  กลับอําไพ นางสาวสุมิตรา  อินมี 

นายสุรชัย  แสนตอ นายสุรศักดิ์  ระสอน นายสุรัฐ  คงแปน 

นางสุรางคนา  จอยศรี นายสุรินทร  เสมาเพชร นางสุริสา  ม่ันเหมาะ 



สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 

๖๑ 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 

นางสุรีรัตน  ขําศิริ นางสุรีวัลย  แกนคํา นางสาวสุวรรณรัตน  แซฮอ 

นางสุวรรณี  ภูมิไธสง นางสุวาร ี มงคลมะไฟ นางสาวสุวิมล  งาทวีสุข 

นางสาวสุวิมล  สารทอง นางสาวสุวิมล  สุวรรณ นางสาวสุไฮลา  มายิ 

นายเสกสรร  แซล ี นางสาวเสาวลักษณ  แกวศรี นางสาวเสาวลักษณ  ดวงจิตร 

นางสาวเสาวลักษณ  พูลทอง นายโสภณ  บุญเอนก นางโสภา  คเน็ท 

นางสาวโสระญา  โสภิน นางหทัยกาญจน  สุขสม นางสาวหทัยทิพย  หอมแสงประดิษฐ 

นางสาวหทัยรัตน  ยศสอน นางสาวหฤทัย  บุญศรี นางสาวหฤทัย  รอดจีน 

นายองอาจ  เรืองรุงโสม นางสาวอโณทัย  บัวลา นายอดุลย  พิสิฐพรปติกุล 

นางสาวอทิตยา  สังขสุนทร นายอนน  กงแกว นางอนัญญา  ชูพงศไพโรจน 

นางสาวอนัญญา  ยิ้มถนอม นายอนันต  นักเทศน นางสาวอนิศรา  มาทอง 

นางสาวอนุรักษ  อยูเย็น นางสาวอนุสรา  คมขําหนัก นายอภิ  คําเพราะ 

นายอภิชาต ิ ถนอมสิงหะ นายอภิชาต ิ นามคง นางสาวอภิญญา  ปูลมดี 

นางสาวอภิญญา  พลเมือง นางสาวอภิญญา  อยูยอด นายอภินันท  ศิริกาญจน 

นางสาวอภิสราญ  อารมยสุข นางสาวอมรรัตน  ชูยัง นางสาวอมรรัตน  นิตยแสง 

นางสาวอมรรัตน  พรรณทรัพย นางสาวอมีนา  สีดูกา นางสาวอโยฤทัย  สิงหสา 

นางสาวอรณี  ชาติสวัสดิ์ นางสาวอรพรรณ  อุดมพร นางสาวอรพิมพ  มีเทียน 

นางสาวอรรัมภา  รักการ นางอรวรรณ  ธาดาชัยอารีย นางสาวอรวรรณ  พลาหาญ 

นางสาวอรศรี  จิตรัมย นางสาวอรษา  หรนหมาน นางอรอนงค  บัวศร ี

นางสาวอรอนงค  วงษสนิท นางอรัชพร  ยิ้มละมัย นางอริศรา  กาญจนเมธากุล 

นางอรุชา  ขวัญทอง นายอรุณ  พาภักดี นางสาวอโรชา  อักขะระ 

นางสาวอลิตษา  บุญคุม นางสาวอังศนา  โสพิน นางสาวอัญชิษฐา  แกวใส 

นางสาวอันชล ี คําชม นางสาวอันธิกา  มนุษยจนัทร นางสาวอัมพร  แชรประเสริฐ 

นางสาวอัมพร  สุทธวงค นางสาวอัมพิกา  สาระตา นางสาวอาทิตยา  ปติรัตนมงคล 

นางสาวอาทิตยา  สมุทรคชรินทร นางสาวอาทิตยา  สุทธิแสน นายอานนท  วงษเชียง 



สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 

๖๒ 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 

นางสาวอาริตา  คุมไพทูรย นางอารียา  เทิดเธียร นางสาวอารีรัตน  หลาสีดา 

นางสาวอําพร  แกวสีดา นางสาวอําภาพร  อาคมวัฒนะ นางสาวอิฐยา  แสงสมบุญ 

นายอิทธิพล  เสมาชัย นายอิทธิศักดิ์  อินไข นายอิสรพงศ  แจงศรี 

นายอุทัย  พิมพแนน นายอุทัย  แยมไสย นางสาวอุไร  ไชยเพส 

นางอุศนา  ผดุงเดช นางสาวอุษา  ประกอบดี นางสาวอุษา  สุวรรณหงษ 

นายเอกชัย  เลาหม่ี นายเอกชัย  เลิศจุฑาพร นายเอกพล  ปญญายุทธการ 

นางสาวเอมอร  ประเสริฐ นางสาวไอยสุดารัชต  หอมสมบัติ นางไอลดา  สุขนาค 

รวมท้ังหมด คน  919 

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร) 

นางสาวนันทนภัส  กองศรี 

รวมท้ังหมด คน  1 

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการทองเท่ียว) 

นางสาวพรรณนิภา  กังวาฬไกรไพศาล 

รวมท้ังหมด คน  1 

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการงานกอสราง) 

นายเจษฎา  ขาวสอาด นายสมศักดิ์  วิเชียรฉาย นายสุระศักดิ์  แกวเกิด 

นายอรรถพล  ปญญากุลารักษ 

รวมท้ังหมด คน  4 

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการท่ัวไป) 

นางกนกพิชญ  คลศิลป นางสาวกัญญวรา  นาราช นายกิตติชัย  ปราจันทร 

นางสาวเกศรินทร  ลือยอด นายจอมทัพ  กําลังดี นางจารุณี  โรว 



สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 

๖๓ 

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการท่ัวไป) 

นายจิตกร  สุขสวัสดิ์ นางจุทามาศ  อุงจิตตตระกูล นายฉัตรชัย  ลิ่มตระกูล 

นางสาวชฎาธร  ชมดี นางสาวชัชพร  แซเตียว นายชัยหวัง  หวังอนันตปญญา 

นายชาญณรงค  กรุดอินทร นายฐิติพันธุ  สกุลลาภไพศาล นางสาวณัฐชยา  มะโล 

นางสาวโดมฤดี  สินศักดิ์โค นายทนงศักดิ์  จันทรประเสริฐ นายทวีศักดิ์  ทาพระเจริญ 

นางทัศนีย  คําลา นางสาวทานตะวัน  สมดี นายธนกร  บุญมา 

นายนพรัตน  นมัสการ นางสาวนันทิกานต  ประดับขันธ นางสาวนารีลักษณ  แทบส ี

นางสาวนุชนารี  ไกลถ่ิน นางสาวเนตรนาร ี พองเสียง นายบรรจง  ศรีลิ้ม 

นายบุญเลิศ  สมันเลาะ นางสาวพรรณวดี  บุญเสนอ นางสาวพัชรีย  ทัศนชุมพล 

นายพิชิต  ดวงดึง นายพินิจชัย  นาศพัฒน นางสาวเพ็ญศิริ  แสงคํา 

นางสาวเพียรมณี  อาจสาล ี นายไพบูลย  นาคะ นายภัควัฒน  บุญอยู 

นางรชต  ตรีนิกร นางสาวรัชฎาพร  พรมเมือง นางสาวรัตติกา  ถาเหลา 

นางสาวรัตนาภรณ  ทัศเกตุ นางสาวรายาณี  รักไทรทอง รอยตํารวจโทหญิงลลดา  เทวิวัฒน 

นายวรภพ  อนสูงเนิน นายวรรณพ  หนูอุไร นางสาววรรณภา  อูปแกว 

นางสาววิภารัตน  บัวทุม นายวุฒิพงษ  มาลัยวรรณ นางศราวดี  เจริญยศ 

นางสาวศิริพร  สุสุทธิ นางสาวศุภานัน  นวลเพ็ชร นายสมคิด  ปริมิตร 

นางสุชาดา  พุทธราชา นางสุดใจ  จิระเมธาวี นางสาวสุพรรษา  เจกรวย 

นางสาวสุภาวด ี เพชรรุณ นางสาวอชิราญาณ  พุกเภา นายอภิชา  สุขสถิตย 

นายอมรเทพ  พุมมะเดื่อ นางสาวอมรรัตน  จันทเสน นายอรรถชัย  กาญจนารมย 

นางสาวอารีย  ปตเมฆ นางสาวอุไรวรรณ  คําภูเมือง นางอุษณีษวรรณ  เล็กบํารุง 

นายโอฬาร  นิตยานันทะ 

รวมท้ังหมด คน  64 

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) 

นายศุภลัญจ  ไชยศิริ 



สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 

๖๔ 

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) 

รวมท้ังหมด คน  1 

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) 

นางสาวพรทิพย  เกมกลาง นางสาวระวิวรรณ  สุกแดง นางสาววิไล  แซโงว 

รวมท้ังหมด คน  3 

บัญชีบัณฑิต 
เกียรตินิยมอันดับสอง 

นายจิระวัฒน  อมรกุลธนวฒัน 

บัญชีบัณฑิต 

นางสาวกชกร  สายสิงห นางสาวกนกพร  วงศจันทร นางสาวกนกพร  หอมดี 

นางสาวกนกรัตน  อะทะเสน นางสาวกนกวรรณ  รุงเรือง นางสาวกรรณิการ  เรืองฤทธิ์ราวี 

นางสาวกรรณิการ  วรรณราช นางสาวกรรณิการ  หลีเจริญ นายกฤษนล  ยะวา 

นางสาวกัญญา  เอ่ียมสี นางสาวกัญญาพร  หวังเกษม นายกันตภณ  ประภาภทัรธนิยา 

นายกัมพล  ไชยเลิศ นางสาวกัลยรัตน  บุนนาค นางสาวกาญจนา  โจกุล 

นางสาวกาญจนา  นามนวล นางสาวกานตพิชชา  คุปดี นางสาวกานตพิชชา  ไทยานนท 

นายกิตติบดี  เข่ือนสุวงค นายกิตติพันธ  เล็กกระโทก นางสาวกิริยา  วิเชียรวรรณกูล 

นางสาวกุลธิดา  สุพรรณภูวงษ นางสาวกุลนิดา  ละครชัย นางสาวกุลิสรา  เครื่องตน 

นางสาวเกวลี  วังประชุม นางสาวเกศินี  จันจะนะ นางสาวขนิษฐา  พลายน้ํา 

นางสาวขวัญฤดี  วรังอาจ นางสาวเขมจิรา  กลองแกว นางสาวคนึงนิจ  กันทะลา 

นางสาวคนึงนุช  วงศจันทรติ๊บ นางสาวคมคาย  ปฏิแพทย นางสาวแคทรียา  ชูแสง 

นายจตุรงค  เดชคุณากร นางสาวจรรยา  เพ็งจันทร นางสาวจรรยา  สมสมัย 

นางสาวจรรยาภรณ  ทับมาก นางจริยา  เลขาวิจิตร นายจักรวุฒิ  วิริวงษ 

นางสาวจันทนิภา  ปากหวาน นางสาวจันทรจริา  บัวเนียม นางสาวจันทรจริา  สีนวลแล 

นางจันทรเพ็ญ  อัศวคุณาลัย นางสาวจันทิมา  ดวงนาง นางสาวจันทิมา  ลุผล 



สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 

๖๕ 

บัญชีบัณฑิต 

นางสาวจิดาภา  จูมนาฝาย นางสาวจิตตนาถ  บางโรย นายจินดา  สาริอาภรณ 

นางสาวจิรัชญา  งามขํา นางจิราพร  ศาลาแดง นางสาวจิราพัชร  พอสุยะ 

นางสาวจีราภา  อินทรไชย นางสาวจุฑารัตน  บุพศิริ นางจุไรรัตน  สนธิสุทธิ์ 

นางสาวจุฬารัตน  กอบกํา นางจุฬารัตน  เบ็ญจวัง นางสาวฉัตรพรรณ  บุญไทย 

นางสาวชญานนันท  จันทรคํา นางสาวชญานุช  ไตรยสุทธิ์ นางสาวชฎาพร  สอาดเอ่ียม 

นางสาวชณิญญา  หิรัญสุทธิ ์ นางสาวชนัญชิดา  แกวศรี นางสาวชนิภรณ  แสงสนั่น 

นางสาวชนิสรา  ทนน้ํา สิบเอกหญิงชลธิชา  เลาสูงเนิน นางสาวชลธิชา  ศรีลา 

นางสาวชลธิชา  สุทธาวาส นางสาวชลิตา  คุมตัว นางสาวชอเพชร  บัววิจารย 

วาท่ีรอยตรีชัยนันท  รุกขพันธุ นายชัยยง  คําแสง นายชาญชัย  ยอดโพธิ์ 

นายชานนท  สอนถา นางสาวซามีรอฮ  เลาะลง นางญาสุมินทร  กมลมณีพันธ 

นางฐัติมา  ภูถาดลาย นางสาวฐาณิญา  อาจปกษาส นางสาวฐิติมา  โชคชยั 

นางสาวฐิติรัตน  บุญรอด นางสาวฐิติรัตน  พสิษฐนพกร นายณรงคพันธ  รัตนปนัดดา 

นางสาวณัฎฐฎาพร  บรรพชาติ นางสาวณัฏฐพร  ทองแดง นางสาวณัฐกมล  แกวติ๊บ 

นางสาวณัฐญา  นวลสินชัยเจริญ นางสาวณัฐญาภรณ  อัมรินทร นางสาวณัฐนันท  อินทรโฆษิต 

นางสาวณัฐศิภา  จรกลิ่น นางสาวดลนภัส  นิธินันทากุล นางสาวดวงกมล  เจียมใจ 

นางดวงแข  เปรี้ยวกระโทก นางสาวดวงนภา  พลรัตนศักดิ์ นางสาวดวงพร  สูหา 

นางดุษฎี  วรรณแกว นางสาวตวงทอง  ลินสาทร นางสาวทักษิณี  สุวรรณศรี 

นางสาวทัศนวรรณ  สุทธิปยะโรจน นางสาวทิพยวิมล  กึกกอง นางสาวทิพวรรณ  อินขัติ 

นางสาวธนพร  กูนวงค นางสาวธนัชชนม  ศรีรักษ นางสาวธมกร  อุนเรือน 

นางสาวธัญญาภรณ  ปลาบูทอง นางสาวธัญรัตน  สุฤทธิ์ นางสาวธิดารัตน  แกวประดับ 

นางสาวธิดารัตน  ขุนแผน นางสาวธิดารัตน  อินทริง นายธีร  มฤทุสาธิรสุ 

นางสาวนงนุช  ญาติโพธิ์ นางสาวนงนุช  พันธเดช นางสาวนงนุช  ศานติธรรมพร 

นางสาวนงลักษณ  นําปญญา นางสาวนพภสร  ฉิมนวน นางสาวนภสร  พลอยเหลี่ยม 

นางสาวนภัสสร  คงราช นางนภาภรณ  ทรัพยกุลมงคล นางสาวนภารัตน  แสงอรุณ 



สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 

๖๖ 

บัญชีบัณฑิต 

นางสาวนริศรา  คงเพ็ชร นายนเรศ  เกิดประกอบกุล นางสาวนฤมล  เกิดผล 

นางสาวนฤมล  เพ็งพันธุ นางสาวนฤมล  สุขคะ นางสาวนัฐฐา  ภิญโญทรัพย 

นางสาวนัตยา  แสนศิลา นางสาวนัทฐา  มงคลวัจน นางสาวนันทกานต  ซุยสกุล 

นางนันทนภัส  ฉลภิญโญ นางสาวนันทนลิน  สวัสดิ์สละ นางสาวนันทนา  สุประกอบ 

นางสาวนันทิดา  เพชรธรรมรงค นางสาวนันทิยา  จารุสมฤทธิ์ นางสาวนาร ี อุดา 

นางสาวน้ําคาง  พุมวารี นางสาวน้ําออย  ยาด ี นายนิคม  ชัยพนัส 

นางสาวนิตยา  ปรีชานุตกุล นายนิติพล  วุนพันธ นางสาวนิภาพร  เตียงชัย 

นางสาวนิลยา  วงษออน นางนิสายชล  พิทักษอยูเย็น นางสาวนุสรา  แสงรักษา 

นางสาวนุสรา  อาบัส นางสาวเนตรนะภา  สุวรรณชัยรบ นางเนาวเรศ  กอคูณ 

นายบวร  ทนทาน จาอากาศเอกบัญชา  มูลคร นายปกรณกิตติ์  พงศพาปอ 

พันเอกปฏิกรณ  สมาณาธิกรณ นางสาวปภัสรา  ใจเมตตา นางสาวประกายแพรว  นุรา 

นายประชา  ชยาภัม นางสาวประภัสสร  ละหา นางสาวประภากร  เหล็กดี 

นางสาวประภาพร  สุจินพราหม นางสาวประภาศรี  เกษทองมา นางสาวปรัชญาณี  เพ็ชรขัน 

นางสาวปราณี  เรี่ยวเส็ง นางสาวปรารถนา  แปนเขียว นายปริญญา  ไชยกิตติ 

นางสาวปริณดา  เศรษฐพลอย นางสาวปรียานุช  กลิ่นออน นางสาวปวีณนุช  ศิริพิพรรธ 

นางสาวปวียธิดา  แสงทองศิวศักดิ์ นางสาวปชญาณี  อารักษ นางสาวปาณิสรา  พิมพา 

นางสาวปานทิพย  โลคํา นางสาวปาริชาต ิ แสงทอง นางสาวปาวีณา  เงินศรี 

นางสาวปุญญารัสม์ิ  พงสินวัฒนภาณุช นางเปมิกา  เทพพานิช นางสาวผองศรี  ศรีพิทักษ 

นางสาวผองใส  มณีบู นางผานิต  เกษเกษา นางสาวพจนีย  คลายแกว 

นางสาวพจนีย  ชัยวินิจ นางสาวพนมรุง  ถนอมพล นางสาวพรชนก  กําปนนาค 

นางสาวพรทิพย  อาชีวะสุข นางสาวพรนภา  อวมนอย นางสาวพรพรรณ  การสังเวชย 

นางสาวพรพิมล  จิรประดิษฐวงศ นางสาวพรพิมล  ปนศรีคงเมือง นางสาวพรพิมล  สําเร็จฤกษ 

นางสาวพรเพ็ญ  สิริเรืองอําไพ นางสาวพรภัทร  แหวนเพ็ชร นางสาวพรรนรี  แกวไทรหยวก 

นางสาวพลอยลดา  แซโงว นางสาวพลิศา  ไพเราะ นางสาวพัชรา  นาคนาเกร็ด 



สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 

๖๗ 

บัญชีบัณฑิต 

นางสาวพัชราพร  แสนภูวา นางสาวพัชรินทร  พรมปง นางสาวพัชรีย  โพธิ์จันทร 

นางสาวพัชรียา  โสดากุล นางสาวพัฒนสรณ  วิสุทธิพงษ จาโทหญิงพัทราภรณ  มูลแตน 

นางสาวพันทิยา  เกิดมงคล นางสาวพันธงา  เกิดมี นางสาวพิกุล  พอกพูน 

นางสาวพิชญสิณี  เอ้ืออมรวนิช นางสาวพิชญา  ปงสกุล นางสาวพิชิรา  สุขอนันตนุกุล 

นางสาวพิมพชนก  ปนใจ นางสาวพิมพณดา  ตันแกว นางพิศมัย  มุลตองคะ 

นางพุทธชาด  หนูนอย นางสาวแพรวประกาย  วงศศรี นางสาวไพลิน  บริบูรณ 

นางสาวฟาชริษา  จาชัย นางสาวภรณทิพย  ชํารัมย นางสาวภวิกา  แซหยง 

นางสาวภัคฐิชา  สลัดแกว นางสาวภัณฑิรา  นาคทอง นางสาวภัทรกาญจน  ศรีสวัสดิ ์

นายภาณุพงศ  ลํามะศักดิ์ นางสาวภารด ี ทองมี นายภาระฎร  แดงวงศ 

นายภูวดิท  อัคราวนิช นายมนตรี  ลิขิตพิริยะ นางสาวมลธกานต  กันเงิน 

นางสาวมลฤดี  ดอกไมเพ็ง นางสาวมะลิวัลย  สิมพะวงค นางมาลินี  ลัมยศ 

นางสาวเมธปยา  มูลแกว นางสาวเมษา  เนียมเกิด นางสาวยลลดา  อายุยืน 

นางสาวยุพารัตน  เดชดอนบม นางสาวยุพาวด ี ศรีประภา นางสาวยุภด ี โคนชัยภูมิ 

นางเยาวด ี ลําภูขัน นางสาวเยาวเรศ  นากิจ นางสาวรจนา  ทองจําปา 

นางสาวรวิภัทร  อวมนอย นางระเบียบ  เหมือนทับ นางสาวรัญชิดา  พิจารณ 

นางสาวรัตนา  ปนกันอินทร นางสาวราตร ี แซลี นางสาวรุงทิพย  ไชยโวหาร 

นางสาวรุงทิพย  รอดแสง นางสาวรุงนภา  หีดคีรี นางรุงนภา  เห็มภิระ 

นางรุงรัตน  ธนัญชัย นายรุจกวี  โอภาเฉลิมพันธุ นางสาวเรราวด ี ทิพยปญญา 

นางสาวลภัสรดา  พ้ืนฉลาด นางสาวลัดดา  กาวิโล นางสาวลัลนลลิลน  ออนชวย 

นางสาวลินดา  ไกรทอง นางสาววนิดา  แซเต็ง นางสาววนิดา  นาเพชร 

นางสาววรรณิภา  สีแกวตางวงษ นางสาววรรษัตร ี เจรจา นางสาววรฤทัย  หลากันทา 

นางสาววรัญญา  ชื่นชม นางสาววราภรณ  วงษกวานกลม นางสาววราภรณ  วรรนิยม 

นางสาววราภรณ  สอนสุนทร นางสาววราล ี บุญศกร นางวัชร ี นาเจริญ 

นายวัฒนา  นาคปาน นางสาววันเพ็ญ  อภิวงคงาม นางสาววันวสิา  จันทรแกว 



สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 

๖๘ 

บัญชีบัณฑิต 

นางสาววันวสิา  วัยวุฒิโธ นางสาววาสนา  ปลีฟก นางสาววาสนา  เสียงล้ํา 

นายวิกาญจน  นอยเภา นางสาววิชญาดา  บุญมาก นางสาววิชุดา  สําเนียง 

นางสาววิมลณัฐ  สุขมา นางสาววิยดา  ฤาเดช นางสาววิรัตน  แชมชอย 

นางสาววิลาวรรณ  บุญประคม นายวิศิษฏ  อภิญญาวิศาล นางวีณา  แอบสําโรง 

นางสาววีณารัตน  อันอาสา นายวีระชัย  สวัสดิ์กิจไพโรจน นางสาวศนิรัตน  รอดภัย 

นางสาวศรัญญา  มะรุมดี นางสาวศรินยา  พิษณุอาทร นางสาวศศิชา  แปลงศรี 

นางสาวศศิประภา  พรมเอย นางสาวศศิวมิล  วิชาธรรม นางสาวศิริขวัญ  แผวพรมราช 

นางศิรินทิพย  ศิลาพัชรนันท นางสาวศิรินภา  ศรีพวก จาอากาศโทหญิงศิรินันท  ธนะสูตร 

นางสาวศิริมา  หงสะทาน นางสาวศิริรัตน  โคววัฒนะวงษรักษ นางสาวศิริรัตน  ศิริเถียร 

นางสาวศิริลักษณ  ตาตา นางสาวศิริวรรณ  นอยกลดั นางสาวศิลาพร  เพ็ชรจะบก 

นางสาวศิวิมล  โทนเกิด นางศุภลักษณ  พรหมพิทักษ นางสาวศุภวรรณ  ภวพัทธ 

นางสาวศุริษา  จามจุรี นางสาวโศภิต  ดอกไมหอม นางสาวสกาวรัก  มีศรี 

นางสาวสมใจ  รัตนอําภา นางสมพร  กระแสรทรัพย นายสมยศ  กิตติม่ันคง 

นายสรพงษ  บริพันธ นางสาวสัตตบงกช  สิงหคํา นายสันต ิ ปตติยะ 

นายสาธิต  ศรีเกษมวงศ นางสายนภา  โกสุมดิษพล นางสาวสายรุง  พิมพา 

นางสาวสายสุริยา  สิงหใน นางสาวสาวิตร ี ยะถา จาเอกสิทธิกร  ศึกขุนทด 

นายสิทธิพร  ปริกัมศีล นางสาวสิริญาดา  ชางสี นางสาวสิรินทร  พิทักษา 

พันจาอากาศตรีหญิงสริิรัตน  ขันคลาย นางสาวสุกัญญา  เชียงปา นางสาวสุกัญญา  ทับเอ่ียม 

นางสาวสุกันยา  ทองไพรวรรณ นางสาวสุขวิไล  โอชพันธ นางสาวสุจิตรา  ผอมบุตร 

นายสุจินต  สุริยศ นางสาวสุชาดา  เนียดพลกรัง นางสาวสุชาวล ี มีบุญ 

นางสาวสุติพร  ทิวงศ นายสุทธิพงษ  กลิ่นฟุง นางสาวสุธามาศ  เบ็ญพาด 

นางสาวสุธีรา  สิงหสมบูรณ นางสุนันทา  ชัยเภรีมงคล นางสาวสุนาร ี รอบแควน 

นางสาวสุนิศา  งามเลิศ นางสาวสุพกาญจน  เกษรบัว นางสาวสุพรรณ  ตั้งสกุลเสริมศรี 

นางสุพัตรา  คุมตัว นางสาวสุพัตรา  นาโสก นางสาวสุพัตรา  แสงทอง 



สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 

๖๙ 

บัญชีบัณฑิต 

นางสุพาภรณ  อักษรดี นางสาวสุภัตตา  เรืองแสน นางสาวสุภสัสร  ก่ิงมะทา 

นางสาวสุภา  สาลี นางสาวสุภาพร  ขันตี นางสาวสุภาพร  หาญสุวรรณ 

นางสาวสุภาภรณ  สุขแกว นางสาวสุภารัตน  อุดคําเท่ียง นางสาวสุภาวรรณ  วิริยะการ 

นางสาวสุมาล ี มะโน นางสาวสุมิตรา  เนาวะราช นางสาวสุรัตนา  ยะเครือ 

นางสุรัตนา  สุวีรานุวัฒน นางสาวสุรียพร  หลักบุญ นางสุรียรัตน  เชื้อบานเกาะ 

นายสุวรรณ  ผลาผล นางสาวสุวรรณี  เอกตาแสง นางสาวเสาวลักษณ  ประสมพงษ 

นางสาวแสงระวี  แกวใจ นางสาวโสรยา  แสงอรุณ นางสาวหัทยา  นาควัชระ 

นางสาวอนัญญา  ผลคิด นางสาวอนิศรา  ทองหลอ พันจาอากาศเอกอนุรักษ  มณีวงษ 

นายอนุวัฒน  ศาลางาม นางสาวอภัสวงศ  ขลิบเงิน นางอภิญญา  ถีระวงค 

นายอมรเทพ  พงศพิริยะจิต นางสาวอมลรุจี  หลีกเลี่ยง นางสาวอรชา  ทองไขมุกด 

นางสาวอรชา  สิงจานุสงค นางสาวอรทัย  จันทรหลวง นางสาวอรทัย  จิตรสะอาด 

นางสาวอรทัย  นพพันธ นางสาวอรทัย  สมแกว นางอรวณี  บัวเพ็ง 

นางสาวอรวรรณ  ยืนยาว นางสาวอรสา  ชัยเด็นพงษ นางสาวอริยาภรณ  มุงพูนกลาง 

นางสาวอริษา  คลอยสวาสดิ์ นางสาวอริสรา  รุงดี นางสาวอรุณี  โกมล 

นางอรุณี  สรอยสิงห นายอัคคเดช  ถาวรวรกุล นางอัญชุลี  มวงระยา 

นางอัมพาพันธ  สิทธิศาสตร นางสาวอัมรินทร  สีทอง นางสาวอัสนียา  เจนการนา 

นางสาวอาทิตยา  พานพระ นายอานนท  เชี่ยวการปราบ นางสาวอารีพร  ศรีทะนันชัย 

นางสาวอารียา  ม่ันคง นางสาวอารีรัตน  ชอโต นางสาวอํามะลา  แสนวิลัย 

นายอิทธิพร  รักศิริ นางสาวอุไรพร  บุตรโสภา นางสาวอุษณีษ  แจวชุมชื่น 

นางสาวอุษา  ชูทรัพย นางสาวอุษา  บุญบํารุง นายเอกชัย  มะลิซอน 

นางสาวไอรดา  หนูกระแสร 

รวมท้ังหมด คน  395 

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

นางสาวกชพร  กุลประกอบ นางกชพร  สุดถนอม นางสาวกฎชดาภร  สอนนอก 



สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 

๗๐ 

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

นางกนกกานต  สะอาดเอ่ียม นางสาวกนกรัตน  พูลทรัพย นางสาวกนกวรรณ  ขวัญแพร 

นางสาวกนกวรรณ  ยองเสง นางสาวกนกวรรณ  อัจฉริยประภา นางกนกอร  ตุยไชย 

นางสาวกนิษฐา  ประจง นางสาวกนิษฐา  สมศรี นายกบินทร  จิโรจนมนตร ี

นางสาวกมลรัชต  ใจคําสืบ นางสาวกมลวรรณ  ปานะจินาพร นางสาวกรแกว  ทองเหลื่อม 

นางสาวกรฐชณกฎ  กัญฐญานชูโชต ิ นางสาวกรณิการ  ทาสะอาด นางสาวกรรณิการ  บัวหลวง 

สิบตํารวจตรีกฤตัชญ  หวลไธสง นายกฤษฎา  กรุณาวงค นายกฤษฎา  ขุนรัตน 

นายกฤษฎา  อรนอมเวชกิจ นายกฤษฎาพล  ยศรุงโรจน นายกฤษณะ  จันทรหอม 

นายกฤษณะ  สุภาพิน สิบตํารวจตรีกฤษณะ  สุภาโส นายกฤษดา  พลากุลมณฑล 

นายกฤษดา  โสมนัส นางสาวกวินตรา  มาเจริญ วาท่ีรอยตรีกวินทร  พิมจันนา 

นางสาวกวินธิดา  คงนคร นายกอนจันทร  ศรีชัย นางสาวกัญญา  ฟูกลาง 

นางกัญญาพัช  กองชาง นางสาวกัญญาภัค  จันทสิทธิ์ นางกัญญาภัค  ถังเงิน 

นางสาวกัญญาภัค  นาคสุข นางสาวกัญญาภัค  อัธยาศัย นางสาวกัญภร  จันละออ 

นายกัณฑกฤช  ภูแตมนิล นางสาวกัทลี  สงคพรมราช นายกันตกวี  เมืองชาง 

นางสาวกันทิมา  เก้ือกูล นายกัมพล  รักสัตย นางสาวกัลยรัตน  แกวคงวงษ 

นางสาวกัลยา  บุแกว นางสาวกัลยาณี  ตั้งเพียร นางสาวกาญจนา  คํามาวงศ 

นางสาวกาญจนา  นามะโส นางกาญจนา  ปญญาทิพย นางสาวกาญจนา  พิริยะสกุลธร 

นางสาวกานดา  ลํานวล นางสาวกานตพิชชา  พรมมา นางสาวก่ิงแกว  กสิกรณ 

นางสาวก่ิงเพชร  ดารงค นายกิจติ  หนูดํา นายกิจอุดม  เสือเจริญ 

นายกิตติ  สมพงศสุขเจริญ นายกิตติกรณ  คํามี นางสาวกิตติญา  พิทักษา 

นายกิตติพงษ  ลาลวง นายกิตติพงษ  สงวนศิลป นางสาวกิตติมา  ชูถนอม 

นายกิตติศักดิ์  มังกรแกว นายกิตติศักดิ์  ศรีดา นายกิติพงษ  โคตา 

นางสาวกิรณา  พอใจ นางสาวกุลณดา  จําพานิชย นายกูศักดิ์  รอดบน 

นายเกรียงไกร  คําประเสริฐ นายเกรียงไกร  วิไลพล นายเกรียงไกร  แสงสุขขา 

นายเกรียงศักดิ์  รุงโรจน นางสาวเกษทิพย  กลอมเอ้ียง นางสาวเกษรา  แกวอําไพ 



สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 

๗๑ 

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

นางเกสร  แตงเมือง นายเกียรติศักดิ์  เอ่ียมสอาด นางสาวเกียรติสุดา  กาศเกษม 

นายไกรสุวิทย  ไชยพาน นางขนิษฐา  ศรีสกุล นางสาวขวัญชนก  โคกเพลาะ 

สิบเอกขวัญชัย  กลับดี นายขวัญชัย  ขามสาม นางขวัญพร  เจริญกุล 

นางสาวขวัญเรือน  เสือเดช นางสาวขันทอง  แกงเขียว นายเขตตพสิษฐ  เสรบาง 

นางสาวเขียวหวาน  ชาวประทุม นายคชานนท  แสงบัวเผื่อน นายคเณศ  พูลศรีทวีทรัพย 

นายคมกฤษ  สุมมาตร นายคมศักดิ์  ขันตี นายครรชิต  หนุนช ู

นางสาวแคทลียา  มณี นางสาวงามตา  เลพล นางจงรักษ  สีหะวงษ 

นายจตุพร  สีลับขวา จาสิบเอกจตุรภัฏ  คงเพชร นางสาวจรรยา  มรรคาเขต 

นางจรรยา  อบมา นาวาตรีจรัล  สิทธิชาต ิ นางจริญญา  กอศิลป 

นายจรินทร  วาระเพียง นางสาวจริยา  เอ่ียมเจียม นางสาวจรีรัตน  พลไชย 

นางสาวจอมกนก  ตวงสวางศร ี นายจักรกฤษ  นกพุม นายจักรกฤษ  อินวงค 

นายจักรณัฏฐ  พิมพดี นายจักรพงษ  บัวสงค นายจักรรินทร  บํารุงพงษ 

นางจันทรจิรา  ธนัตนพงศ นางสาวจันทรเจา  เผือกสีสุก นางสาวจันทรทิพย  นาโสมภกัดิ์ 

นางจันทรเทพ  บัวอินทร นางสาวจันทรเพ็ญ  ผันผอง นางสาวจามจุร ี สีน้ําออม 

นางจารุณี  ปยภัทรภิญโญ นางสาวจารุพร  ผองวรรณ นางสาวจารุวรรณ  ศรีไตรเฮือง 

นายจําลอง  ขัดปญเจริญ นายจําลอง  แสงฤทธิ์ นางสาวจณิจุฑาห  สืบสอาด 

นางจิณณรัตน  กิจนะพิภัทรกุล นางสาวจิณหนิชา  ขุนหลัด นางจิดาภา  สุรินทรรังษี 

นางสาวจิตติพร  ธานีวรรณ นางสาวจิตติมา  มวงศิริ นางจิตนิภา  คําสงค 

นางสาวจิตสุขภัสส  สินศรีเจริญ นางจิตสุภา  จารัญ นางสาวจินต  สุริยะวงศ 

นางจินตจุฑา  กรีแกว นางสาวจินตนา  แกวเพ็ชร นางสาวจินตนา  ยี่ฝน 

นางสาวจิรฐา  ราเจริญ นางจิรภัทร  บุญยืน นายจิระเดช  สตานิคม 

นางสาวจิระปรียา  รัตนจินดามณี นายจิระวัฒน  สุภาวสุวัตร นายจิระศักดิ์  จันทรา 

นายจิรัฎฐ  ศิริภัทรพีรดา นายจิรัฏฐ  ประสงคเจริญ นางสาวจิรากาญจน  คําผา 

นางสาวจิราพร  ดอกมณี นางสาวจิราภรณ  ชัยสงคราม นางจิราภรณ  องอาจ 



สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 

๗๒ 

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

นางสาวจิรารัตน  รีสมซา นายจิราวัฒน  แสนเหลียว นางจีรญาดา  กัณณาลักษ 

นางสาวจีรวรรณ  เขียวนอย นางสาวจุฑามาศ  ประณิธานธรรม นางสาวจุฑามาศ  รินสม 

นางสาวจุฑามาศ  สาแกว นางจุฑารัตน  ทําสีนาค นายจุมพล  เพียรเจริญ 

นางสาวจุไรพร  วิชาชัย นางสาวจุฬาพร  สัตยธรรม นางสาวจุฬาลักษณ  เขตรักษา 

นายเจตนิพัทธ  มาปด นางสาวเจนจิรา  ปญญาส ุ นางสาวเจนจิรา  สุทธิหลอ 

นางสาวฉลวย  เกิดประทุม นางสาวฉวีวรรณ  เจริญตา นางสาวฉวีวรรณ  พรหมเขียว 

นายฉัตรชัย  พลเสน นายฉัตรมงคล  ประสารศรี นางสาวฉัตรา  คันทจันทร 

นางฉายะ  บิลหีม นายเฉลิมชัย  สงสุวรรณ นายเฉลิมพงษ  นามนาค 

สิบตํารวจเอกเฉลิมพล  เรืองแกว นายเฉลิมพล  วงศาระ นางสาวโฉมยง  ฐิติภักด ี

นางชญาดา  ยาโกลิค นางสาวชญานิศา  โพธิวงค นางสาวชญานุช  แขกสันเทียะ 

นางสาวชญานุช  ชาตะเคน นางสาวชญาภา  ดาววิไล รอยเอกหญิงชญาลักษณ   
สิริภักดีกาญจน 

นางสาวชนมสิฏา  หาญธนณัฐพนธ นางสาวชนรด ี ชิณโคตร นางชนัญญา  จันทรงาม 

นางสาวชนัญญา  ใหญพงษ นางสาวชนัญพร  ปนตา นางสาวชนัฏฐา  หนูนอย 

นางสาวชนิดา  เนาวอุดม นายชยางกูร  เก๋ียงหนุน สิบเอกหญิงชรินทรนิภา  กันทะ 

นางสาวชลธิชา  นามราช นางสาวชลธิชา  ศักดาเดช นางสาวชลลดา  วัฒนโสภิต 

นายชลสิทธิ ์ สุพัฒทา รอยตํารวจโทหญิงชลันดา  ดีสรอย นายชวลิต  สายเครื่อง 

นายชวินโรจน  หม่ืนแกว นางสาวชอเพ็ชร  ธรรมนาม นางชอมารีย  วงศคํา 

นายชัชวาลย  สายทองสุข นางสาวชัญญานุช  ร.ฤทธิ์บุญ นายชัยชาญ  ชัยทะนุ 

นายชัยณรงค  วิชพล นายชัยพงษ  โฉมเฉลา นายชัยยงค  สวางวงษ 

นายชัยยศ  ตติปาณิเทพ นายชัยรัตน  เปลี่ยนทองดี นายชัยโรจน  ภูริวีรเศรษฐ 

นายชัยวัฒน  แจมจํารัส นายชัยวัฒน  เดชภักดี นายชัยวัฒน  มัจฉาธิคุณ 

นายชาคริต  สมปญญา นายชาดา  เหลาเป นายชาตร ี จันทะผล 

นายชาตร ี ผิวคําสิงห นางสาวชาลิน ี นิลสนธ ิ นายชํานาญ  พัจนา 

นางสาวชิดชนก  ไพบูลยเวชสวัสดิ์ สิบตํารวจตรีชินภัทร  ชื่นมณี นางชินภา  ตอรบรัมย 



สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 

๗๓ 

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

รอยตํารวจตรีชุมพร  สอนคูณ นายชุมพล  ศรีรวมทรัพย สิบเอกเชิดพงศ  พิมพโพธิ์ 

นายโชติพัฒน  จําปาทอง นายไชยยา  คงแกว จาสิบเอกไชยสาร  เปยมทัพ 

นายไชโย  พูลกลิ่น นางสาวซูไบดะ  หะมะ นางสาวญาณิศา  ฮวบลอยฟา 

นางสาวฐานะมาศ  ดวงปากดี จาอากาศเอกฐาปนิก  หวางรักษาวงษ นางสาวฐิตากานต  ทองคํา 

นางสาวฐิตารีย  เวียงนนท นางสาวฐิติกา  เภกะสุต นางฐิติรัตน  เจริมจรุงศ 

นายณฐมน  ขันแกว นายณฐาภพ  ชัชราภรณ นายณนตฐชัย  กิจวงศสกุล 

นางสาวณปภัช  ตาลเยื้อน นายณภัทร  ประเสริฐ นางณภาภชั  ปจดี 

นายณรงค  บรรเทากุล นายณรงค  พาดี พระณรงค  พูนผล 

นายณรงคชัย  ผิวฉํ่า นายณรงคฤทธิ ์ บัวทอง ดาบตํารวจณรงคศักดิ์  กลิ่นสุคนธ 

นายณรงคศักดิ์  ปอมแกว นางสาวณัชพร  มีหิรัญ นางสาวณัชพัฒน  สะอาด 

นางสาวณัฏฐชา  สมีเพ็ชร นางสาวณัฏฐณิชชา  ทศภา นายณัฏฐพัชร  ศุภรัตนอนันท 

นางณัฐกานต  ไรชมูธ นางสาวณัฐกานต  สุยะ นายณัฐจักร  บุญธนารวีเกียรติ 

นางสาวณัฐณิชา  บํารุงรักษ นางสาวณัฐณิชา  เรืองทับ นายณัฐดนัย  ธรรมซุย 

นางสาวณัฐทน ี สุขวรรณวิทย นางสาวณัฐธยาน  กัลยา นางสาวณัฐธยาน  รักษา 

นายณัฐพงศ  เจิมชัย นายณัฐพงษ  นามโพธิ์ นายณัฐพงษ  ศรีแกว 

นายณัฐพงษ  สีดํา นายณัฐพล  ปกปน จาอากาศโทณัฐพล  เมียนเพชร 

นายณัฐพล  อูขลิบ นางณัฐพัชร  งานรุงเรืองเกิด นางสาวณัฐริกา  วิเศษนอก 

นางสาวณัฐรุจา  บุญสง นางสาวณัฐวรรณ  วงศภาคํา นายณัฐศักดิ์  ฟูตาสืบ 

นายณัฐสิทธิ ์ เนียมนอย นางสาวณัฐิยา  วงศแกว นางสาวณัตณิชา  นิคะ 

นางสาวณิชา  ปริสุทธิพงศ นางสาวณิชาพร  อัคเสริญเดชา นางสาวณิชาภัทร  สุดครุฑ 

นางสาวณิชาภา  เมืองสุวรรณ นางสาวณิชารัศม์ิ  มหาเจริญสิริ นางสาวณิรัชฌา  สาระบุญ 

นายดนุพล  กุลสาร สิบโทดนุสรณ  พรายแกว นางสาวดวงกมล  วันศุกร 

นางสาวดวงนภา  สิริสุขขากุลย นางสาวดวงเนตร  ลิ้มอมฤตกุล นางดวงเนตร  หัสเทวา 

นางสาวดัชนีย  แชมชื่น นายดาย  กันภัย นางสาวดารารัตน  จันทรศิริ 



สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 

๗๔ 

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

นางสาวดาราวรรณ  ปนคํา นายดาว  บุตรศรี นางสาวดาว  พวงจันทร 

นางดาวใจ  ดวงราษี พันจาอากาศเอกดํารง  อาชีวเกษตรกร นายดิสทัต  ใจภพ 

นายดุสิต  จันทรเพ็ง นายเดชา  เกษรดอกบัว นายเดน  ฮัจญีดาวุด 

นางสาวเดือนรุง  แปนพยอม นายตุลาศานต  เหลาออง นายเตชิต  เกียรติตั้ง 

นางสาวเต็มดวง  ยิ่งยง นายไตรภพ  แกวเมืองกลาง นายไตรรัตน  ธนะประกอบกรณ 

นายทรงกลด  นันทา นายทรงเกียรติ  วงคเตียมใจ นายทรงวิทย  บุราสิทธิ ์

พระทวิช  เขมโก นายทวีเกียรติ  ใจตา นายทวีพงษ  ทิพยสูงเนิน 

นายทศพร  สังฆะบุตร นายทศลัษณ  เลิศอวตารไตรภพ นางสาวทองอุมา  เรืองเจริญ 

นายทักษดนัย  ไพศาล นายทัตเทพ  ไตยราช นางทัศนีย  เกียงมะโน 

นางสาวทัศนีย  ทีงาม นางสาวทัศนีย  เฟองมณี นายทานต  นภาเวชกุล 

นางสาวทิพภาภรณ  สิงหาอาจ นางทิพยทิวา  เจตปริยญาณ นางสาวทิพวรรณ  ดวงเท่ียง 

นางสาวทิพวรรณ  สังขกรม นางสาวทิวาพร  ศรเกษตริน นางสาวทิษฏยา  ชวนสินธุ 

นายเทวัญ  อวชัย จาสิบตํารวจเทิดทูน  ซ่ือทางธรรม นายเทียน  บันดิต 

นายธนกฤต  อินทรพรหม นายธนชิฐ  คาวิน นายธนเดช  แสงเฮงธนสาร 

นายธนธัญ  โครธาสุวรรณ นายธนพล  เกษตะระ นายธนพล  ธัญญกรรม 

นายธนพัฒน  จายเจ็ก นายธนภัทร  ทาวลา นางสาวธนภัทร  พรรณโรจน 

พันโทธนยศ  โชคเหมาะ นางสาวธนวรรณ  ตระกูลดี นายธนสิทธิ ์ ทองราหมาน 

นางสาวธนัชพร  จําปา นายธนัท  ศรียากูล นางสาวธนัสพร  คลายทอง 

นายธเนศ  ดีอวม นางสาวธมนพัณณ  ดานชูธรรม นายธรรมชน  ปยะวงค 

นายธรรมรงค  แสงอัมพรรุง นายธรรมรัตน  กิจบํารุง นายธราดล  คุณชื่น 

นายธรานนท  จันทเขต นายธฤติพันธ  บุณยจรัสพงศ จาสิบตรีธวัชชัย  ชูเสน 

สิบตํารวจตรีธวัชชัย  มงคล นายธวัชชัย  วันดี นางสาวธวัลพร  จันทรจิระวิทยา 

นางสาวธวัลพร  เชิญกิตติภาส นางสาวธษนันท  พูนนอก นางสาวธัชมณพัฐ  กอนนาค 

นางธัญชนก  นนทะโคตร นางสาวธัญญธร  หมวดผา นางสาวธัญณิชา  คํามอญ 



สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 

๗๕ 

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

นางสาวธัญรัตน  เกตุแกว นางสาวธัญลักษณ  จูสวัสดิ ์ นายธันยพงศ  จันทรนอย 

นายธันยพงศ  ธีระธํารงชัยกุล นางธารารัตน  มกรโรจนฤทธิ์ นางสาวธารีกานต  ทินนท 

นางสาวธิดาพร  ชํานาญ นางสาวธิดารัตน  บุญเกิด นางสาวธิดารัตน  บุญประเสริฐ 

นางสาวธิดารัตน  เหลี่ยมด ี นายธิต ิ นิลผาย นางสาวธิติกานต  คําตุน 

จาสิบโทธิติพงศ  มูลคํา นางสาวธิติภรณ  วงษหอมเนียม นางสาวธิวัลย  พิบูลยชนะชัย 

นายธีรชัย  คงแพทย นายธีรเดช  สุขเกษม นายธีรภัทร  วินทะไชย 

นายธีรภัทร  อยูเย็น นายธีรยุทธ  ภิมันตกร นายธีรรัตน  สุธรรมวุฒินันท 

นายธีรวัฒน  สกุลมานนท สิบเอกธีรศักดิ์  ทิพยโภชน นายธีระภัทร  รุงเรืองวิเศษ 

นายธีระวัฒน  สุขเกษม นายธีศิษฏ  กิรติพงษวุฒ ิ นายเธียรยง  ใจยงค 

นายนคร  ผกามาลยาเทพ นางนงเยาว  พุทธพันธ นายนนทกรณ  กันสาร 

นายนนทชัย  พงษพนัส นายนพดล  วิเศษสุด นายนพดล  อินทรมณีพันธ 

นายนพพร  อรุณวัฒนอุทัย นางสาวนพภา  นุชวรีเมธ นายนพรัตน  อาทิตยเท่ียง 

นางสาวนพวรรณ  ลิตุพานนท นายนภัสกร  อุนเสรีภาพ นางสาวนภัสวรรณ  หงษศรีเมือง 

นางสาวนภาพร  แซโกว นางสาวนภาพร  มหาวงค นางสาวนภาพร  สุริยาวงศ 

นางสาวนภาลัย  มนตรี นางนภาวด ี หอมระหัด นายนรเสฏฐ  ธนกิตติ์ครบุรี 

นางสาวนริศรา  บังใบ นางสาวนริศรา  พันชน นายนเรศ  เจริญวัย 

นายนฤชา  วารีศรี นายนฤบดินทร  การินทร นางสาวนฤมล  จันทรวิบูลย 

นางสาวนฤมล  ชัยมูลทา นางสาวนฤมล  พันหลอมโส นางสาวนฤมล  สุดดี 

นางสาวนลินรัตน  เล็กกระจาง นางสาวนวพร  พราหมณี นายนวรรช  จันทรหอมฟุง 

นางสาวนวลจันทร  พัฒจันทรหอม นายนักรบ  บัวพุม นายนัฐพล  เชื้อโชติ 

นางนัฐวรรณ  สมทา นางสาวนันทนภัส  สมเดชบุญ นางสาวนันทนา  กลางเสนา 

นางสาวนันทนี  เอมโอษฐ นายนันทวัฒน  บูรณา นางนันทิดา  บุญถนอม 

นางสาวนันธิดา  จันทรมาลา นางสาวนันธิดา  จันทะวัง นางสาวนัยนปพร  นาควารีสุวรรณ 

นางสาวนัยนา  จันภักด ี นางนาฏนลิน  แอนดริว นางสาวนาตยา  ศรีชวย 



สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 

๗๖ 

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

นางสาวนาตอนงค  เชิดชูสดใส นางสาวนาร ี แกวพฤกษ นางสาวน้ําผึ้ง  ขุนสันเทียะ 

นายนิกรณ  ทองคําแสน นายนิคม  วิชัยคํา นางสาวนิชนันท  ฟกสุวรรณ 

นางสาวนิตยอนงค  พันเกียรติ์ นางสาวนิตยา  ชางเขียว นางสาวนิตยา  ปานปูน 

นางสาวนิตยา  สมคําศรี นายนิติธร  นันทา นายนิติธร  บูรณะ 

นายนิติรักษ  ภวภูตานนท จาสิบตํารวจนิพนธ  ปานด ี นายนิพิฐพนธ  เหรียญทองคํา 

นางสาวนิภาพร  ผาชัยภูมิ นางนิภาพร  อัปรมาตย นางสาวนิ่มนุช  ดีหลาย 

นายนิมิต  พลอยประดับ นางสาวนิรชา  ใจจูณ นางนิรมล  โตะเส็น 

นายนิรุต  รวมทอง นายนิรุทธ  สกลหลา นายนิวัชร  สุขแกว 

นายนิวัฒน  ติณจินดา นางสาวนิศาชล  ชาญวารินทร นางสาวนิศารัตน  กาแกว 

นางสาวนิสิตา  ยะกบ นายนิอาบีดีน  แวป นายนุกูล  พนทุกข 

นางสาวนุจรินทร  คําปาน นางนุจรินทร  ทัพทวี นางสาวนุชจเรศ  เส็งมี 

นางสาวนุชจิรา  จันทรนคร นางสาวนุภาพร  ปะมา นางสาวนูรฮาซิซีน  ฮามิ 

นางสาวเนดารนิทร  คํากอน นายเนรมิตร  มูลวงศ นางสาวเนาวรัตน  คําปวง 

นางสาวเนาวรัตน  ธรรมจักร นางสาวเนาวรัตน  ฮังกาสี นางสาวบวรรัตน  อ่ิมสวัสดิ์ 

นายบัญชา  คลังทอง นายบัญชา  บัวบาลบุตร นายบัญชา  สรหงษ 

นายบุญนาค  กิตติยังกุล นางบุญมา  พิมโต วาท่ีรอยโทบุณทวี  ทองวิเชียร 

นางสาวบุณยนุช  สาโท นางสาวบุณยานุช  วันดีรัตน นางสาวบุณิกา  ชัยศิลป 

นางบษุกร  ธรรมเจริญ นางบษุกร  วัฒนบุตร นางสาวบุษบา  นพคุณ 

นางสาวบุษรัตน  วารีรักษ นางสาวเบญจพร  รอดจุย นางสาวเบญจพร  เล็กศิริ 

นางสาวเบญจมาศ  ไชยแกว นางสาวเบญจมาศ  อัยรา นางสาวเบญจวรรณ  ขุนเท้ิง 

นางเบ็ญจวรรณ  พิชัยกุล นายปกรณ  ชัยศุภรัตน นายปฏิพัทธ  ศรีลาลัย 

นายปฐมพงษ  ตันผัด สิบโทปฐว ี ออซาย นางสาวปณาล ี จันทรปราง 

นางสาวปณิตา  กัณหกุล นางสาวปนัดดา  วงษแสงตา นางสาวปนัดดา  สีดา 

นางสาวปนิดา  โรจนศิริรางกูร นางปภัสรา  มงคล นางสาวปภาวรินท  ชาอิน 



สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 

๗๗ 

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

นางปภาอร  ชินสุนทรจติ นางสาวปรกมล  บัวขวัญ นางสาวประกาย  นาเสง่ียม 

นายประกาษิต  บํารุงบุตร นายประครอง  ชุมภูชิด นางประชมุ  กลั่นแดง 

นายประดิษฐ  ชาลีแดง นายประพนธ  ภูอินนา นางสาวประภัสสร  ปนกุล 

นางประภาพร  สิทธี นางสาวประภาภัทร  จําปานวน นางสาวประภาศรี  เหมือนเผา 

นายประมวล  สุขสิงหคลี นายประมาณ  ลี้ไพร นายประวิทย  ทองไชย 

นายประวิทย  ยินดี นายประสทิธิ์  กลั่นจังหรีด นายประสทิธิ์  ชุมพล 

นายปรัชญา  นุชโพธิ์พันธ นางสาวปราณี  กัลปพฤกษ นายปราโมทย  รัตนบุรี 

นายปราโมทย  สูญยี่ขันธ นางสาวปรารถนา  ธรรมวิลา นางสาวปริชญาศัลกษณ  เนตรผง 

นางสาวปริตา  ถนอมวงษ นางสาวปริศนา  บุญมี นายปรีดา  จันพรมมา 

นางสาวปรีดานุช  มะโนเรศน นางสาวปรียาการย  วงอ้ัว นางสาวปรียานุช  คึมยะราช 

นางสาวปรียานุช  ภูอุน นายปวรุตม  สังขพันธ นางสาวปวีณา  ขันต ี

นางสาวปวีณา  คงทว ี นางสาวปวีณา  สุวรรณชาติ นางสาวปวีณา  อวมบุญ 

นางสาวปญจรัศมี  รัศมีเทวินทร จาสิบโทปญญา  บุญเข็ม วาท่ีรอยตรีปญญากร  คงสกุล 

นางสาวปญญาพร  อินสุวรรณ นายปญญาวัฒน  คําโสม นางสาวปฏสุธีกาญจน  มูลกองศรี 

นางปณณภัสร  ชาติยานนท นางสาวปทมา  สาระกิจ นางสาวปาจารีย  พรานเนื้อ 

นางสาวปาณิสรา  ริจนา นางสาวปานชีวัน  ศิริแสน นางสาวปาริชาต  เตรียมทนะ 

นางสาวปาริชาต ิ จํารูญนาม นางสาวปาริชาต ิ ใจกลา นางสาวปาริชาต ิ มังกรแกว 

นางสาวปาลิดา  โพธิ์คําฉาย นายปติพงษ  อินเสาร นายปน  ขาวผอง 

นางปนมณี  ศรีครินทร นางสาวปยนันต  สอนหา นางสาวปยะฉัตร  ไพชนม 

นางสาวปยะนุช  บุงกระโทก นายปยะพงษ  พรมเจริญ นางสาวปยะมาศ  ศรีเผือกปน 

นางสาวปยางคณา  ภูเดชดี นางสาวปยาวรรณ  ศรีนิเวศน นายปเฉลิม  ลาดจันทึก 

นางปใย  ปงรังษี นางปณุณภา  นารานนทชัย นางสาวปุณยนุช  ลีเส็ง 

นางสาวเปรมฤดี  ศิริมงคล นายเปรมอนันต  มหาวิเศษศิลป นางสาวผกากรอง  บายแสง 

นางสาวฝนทิพย  หอบุ นายพงศสันต  พวงรอด นายพงษพัฒน  เหงาสุวรรณ 



สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 

๗๘ 

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

นายพจนปกรณ  ประยูรพรหม นางพจมาน  ชูมาก นายพชร  วัฒนศิริ 

นายพนม  ดวงทอง นายพนอ  แมลงภู นางสาวพนัชกร  ผิวขาว 

นางสาวพนัดดา  จําปามี นางสาวพรชนก  กลัดเจริญ นายพรชัย  เลยชัยภูมิ 

นางสาวพรทิพย  คําสมุทร นางพรทิพย  นอยวัน นางพรทิพย  รักนุน 

นางสาวพรทิพย  เสือพวง พระพรเทพ  ตั้งชาติตระกูล นางสาวพรนิพา  แกวเขียว 

นางสาวพรพรรณ  ทองมา นายพรพิพัฒน  เหล็กดี นางสาวพรเพชร  ตระการประเสริฐ 

นางพรเพ็ญ  รักษเชื้อ นางสาวพรไพลิน  ศรีฤกษ นายพรรณนพ  คูอนุพงศ 

นางสาวพรวิภา  เพ็งจันทร นายพรวิวัฒน  วัฒนไพบูลย นางพราว  นวนนวม ฮิลล 

นางสาวพราว  พุฒศิริ นางสาวพริมลดา  ไชยคําภา นายพลภัทร  สิทธิปญญา 

นายพลวัตน  ภานนท นายพลศักดิ์  นาคสี นายพลศักดิ์  อานันทนสกุล 

นางพวงทิพย  พูลพิพัฒน เรือโทพสิษฐ  เทพแกว นางสาวพัชรพรรณ  ศรีนาค 

นางพัชราภรณ  จันตาล นางสาวพัชราภา  มณีบุณยกร นางพัชรินทร  คงวัฒนา 

นางสาวพัชรินทร  เพียงงาม นางสาวพัชรินทร  สีดํา นางสาวพัชรินทร  อินสาคํา 

วาท่ีรอยตรีหญิงพัชร ี นิสภา นางสาวพัชร ี มณีโสภณ นางสาวพัฒสร  ถองกระโทก 

นางสาวพัณศณิตา  พรพิพัฒน นางสาวพัทธธีรา  วงษสวรรค นางสาวพัทธนันท  ระวังทรัพย 

นางสาวพัธรนันท  แกวคํา นายพันธกานต  วุฒิศิลป นางสาวพันธิวา  คําภา 

นางสาวพัสฐณิทชา  วรรณเดช นางสาวพาขวัญ  ไพศาลธนสุข นางสาวพาขวัญ  ใสสุชล 

นางสาวพิกุล  กองวรรณ นายพิจิตร  พิญญพงษ นางสาวพิชชานันท  โอบออม 

นางสาวพิชญสิน ี พันธุมณี นางสาวพิชญากร  ปานนาค นางพิชญาภา  จินดาจิรกาล 

นางพิชญาภา  พรมมะณี นางสาวพิชญาภา  ศรีสุขใส จาอากาศเอกพิชากร  สิทธิสาร 

นางสาวพิชามญชุ  โคตรสมบัติ นายพิเชษฐ  เจริญทอง นายพิเชษฐ  โนชัย 

นายพิณโย  บานสระ นายพิธาน  แสนภักดี นางสาวพิมพนภัส  ไชยวงค 

นางสาวพิมพา  แสวงชัย นางสาวพิลาวรรณ  สีสม นายพิศิษฐ  ชีวะ 

นายพิษณุ  แปงการยิา นายพิษณุ  พอสม นางสาวพิสมัย  แพงโสดา 



สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 

๗๙ 

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

นางสาวพีรภาว  จันดาทาย นายพีระ  มากมณี นายพูลศักดิ์  วิริยา 

นายเพชรพัฒน  นิ่มเรือง นางสาวเพชรรัตน  เกตุมี นางสาวเพชรรัตน  คงศรี 

นางสาวเพชรลดา  สาลีรูป นางสาวเพ็ญนภา  บังจิต นางสาวเพ็ญพักตร  เทพรักษา 

นางสาวเพลินพิศ  ศรีบุญ นางสาวแพรไพลินธ  สุมมาตย นางสาวแพรวนภา  สรอยซี 

พันจาตรีโพธิ์ไทร  ปาละวงศ นางสาวไพจิตร  พันธง นายไพฑูรย  วนกลาง 

จาเอกไพรวัลย  ทะนาศรี นายไพรชั  เครือสูงเนิน นายไพรชั  ศรีหาญ 

นายไพรตัน  นวเลิศ นางสาวไพรินทร  สระทอง นายไพโรจน  นิพล 

นายไพโรจน  เพียรเพชร นางสาวไพลิน  คําหลาย นางสาวไพวรรณ  สิงหภักด ี

นางสาวฟองนวล  แซวาง นางสาวเฟองฉัตร  จันทรฉนวน นายภทรภาดา  วรวัฒนาวงษ 

สิบตํารวจตรีหญิงภรณรวี  รัตนสวัสดิ ์ นางสาวภรพิชชา  วันโท นางสาวภวพร  ญาณะขัติ 

ดาบตํารวจหญิงภัคชัญญา  รัฐกิตต ิ นางสาวภัทธริณันท  นันสัก นางสาวภัทธาวรรณ  ดอนสุวรรณ 

สิบเอกภัทรกรณ  ศรีจาง นางสาวภัทรทัย  อินตะผัด นายภัทรพล  วุฒิชลภัทร 

นางภัทรภร  ค้ิววงศงาม นางสาวภัทรวด ี นาไพวัน นายภัทรเวช  พุฒิไพศาลภิวัฒน 

นางสาวภัทรศยา  ทิพยตัน นางสาวภัทราทิพย  ขวัญเทศ นางสาวภาณี  ดีสระนอย 

วาท่ีรอยตรีภาณุพันธ  ซ่ือสัตย นายภาณุวัชร  อดิรักษสถิตกุล นายภานุ  ศรีสังข 

นายภานุวัฒน  ศรีสุรา นางภาวิณี  คงรักท่ี นายภิญโญ  สุวรรณพุฒ 

นางสาวภิสราพร  สังขวรรณะ นายภุมรินทร  สุรินทรแกว นายภูธดา  จารัตน 

นายภูบดินทร  รอดฟก นายภูเบศร  สองสา นายภูมิรพี  ถวิลรักษ 

พันตํารวจโทหญิงภูร ี โพชสาลี นายภูวดล  เนตรสวาง นายภูวรนิทร  สยุมพร 

นายภูวิศ  อินทะนิน นางสาวภูษณิศา  ถาวรนุรักษ นายมงคล  สุนทรวิภาต 

นายมงคลศักดิ์  ปาละกุล นายมณฑล  กุล ณ คํา นางสาวมณีรัตน  เทพวีระพงศ 

นางสาวมณีวัลย  วงคกระโซ นายมธุรส  สิงหโต สิบเอกมนตรี  ประดิษฐสุวรรณ 

นายมนตรี  วิเศษ นายมนพัทธ  แกวสกุลไชย นางมนัสชนก  แสนโอฬาร 

นายมนิต  แสงประสิทธิ์ นางสาวมยุร ี คงกะพันธ นางสาวมยุร ี สุดสอาด 



สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
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รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

นางสาวมลฤดี  ทองฟาชอุม นางสาวมลฤดี  ภูผาหลวง นางมลฤทัย  พงษม่ิง 

นางสาวมลิดา  สิมมา นายมะตาฮา  สะหะ นางสาวมะยุรี  มุริจันทร 

นางสาวมะลิ  การบรรจง นางสาวมะลิวรรณ  แซลี้ นางสาวมะลิวัลย  กงไชยา 

นางสาวมะลิษา  สมสา นางสาวมันถนา  อางทรัพย นางมัลติกา  สุวรรณใจ 

นางสาวมัลลิกา  เลิศศรี จาอากาศโทมาดหมาย  ไฉนศิริยุทธิ ์ นางสาวมาติกา  สุณัฏฐากุล 

นายมานพ  แกวภักดี พระครูพิมลธรรมภาณมานพ   
ปาละพันธ 

พระมานะ  มณีจินดา 

นายมาโนช  นอยนันท จาอากาศเอกมาโนช  โพธิ์ดวง นายมาโนช  เสวิสิทธิ ์

นายมารุต  ดีอวม นางสาวมาลาต ี นาเอก นางสาวมาลิน ี รวงผึ้ง 

นางสาวมาวิณี  รอดสุข นางสาวมาศ  คําลัวะ นางสาวมุกดา  ศรีชัชวาล 

นางสาวมุกวี่รินตร  จิตรไมตรี นางมุทิตา  วิเชียรมงคล สิบตํารวจโทมูฮําหมัดนุร  อามะ 

นางสาวเมธาว ี มะลิรัตน นางสาวเมธิน ี ศรีชาดา นายเมธ ี รินชุมภ ู

นายยงยทุธ  พวงสาลี นายยงยทุธ  พิมพโคตร นายยงยทุธ  สุริยะ 

สิบตํารวจตรียศธร  สุดบุรินทร นายยอดชาย  พันธครุฑ นางสาวยาวณี  นาวาศิร ิ

นายยุทธชัย  บุบผานนท นายยุทธนา  ไตรยพันธ นายยุทธศาสตร  หนอแกว 

นางสาวยุภาภรณ  พลเยี่ยม นางสาวยุวด ี จันตะ นางสาวยุวธิดา  กุณาเรือน 

นางสาวยุวเรศ  บํารุงจิตร นางสาวยุษภรณ  เขตรอุดมทรัพย นางสาวเยาวภา  ดวงเชี่ยว 

นายโยธิน  เตชะปตุ นางโยษิตา  ไชยส ุ นางสาวรจติราพร  คําทู 

นางสาวรจนา  นันทิชุติมา นายรชานนท  แกวตา นายรณกร  ยวงลําใย 

นายรณรงค  ปงยศ นายรตน  แกวหานาม นางสาวรติมา  หวังหยิบกลาง 

นางสาวรพีภัทร  ตะโกพร นางสาวรวีวรรณ  ธนะวัฒโก นางรสนา  หอมชื่น 

นางสาวระพีพรรณ  ตําหนิชาติ นายระพีพัฒน  กิตติภิรมยสันต นายรังสรรค  เภตรา 

นายรังสรรค  ศรีสัตยานุกูล นางสาวรัชกร  ขวัญนิมิตร นายรัชกฤต  แสงสุขิตกุล 

นางสาวรัชนก  ทองรัตน นางสาวรัชนีกร  ติละ นายรัฐวิชญ  อัยราวงศ 

นางสาวรัตติพร  ปรีชา นางสาวรัตนฐิตา  จันทรออน นางสาวรัตนา  ปญญาเสน 



สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
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รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

นางรัตนา  ภูสูงเนิน นางรัตนา  ศรียงยศ นางสาวรัตนา  ออมวาป 

นางรัตนาพร  ภักดีวุฒิ นายราเชนทร  จิตตละมาย นางรินทรวด ี รัตนบุรี 

นายรุงชวาลา  ดวงดี นางรุงทิพย  ศรีไตรรัตน นางสาวรุงทิพย  หอมหวล 

นางสาวรุงทิวา  กิจเจริญนันทเชาว นางสาวรุงนภา  ลีลาวัฒนชัย นางรุงฤดี  แกนม่ัน 

นางรุงอรุณ  เมืองวัน นางรุณี  บุญเฮง นายเริงรุจ  สุขะตุงคะ 

นางเรียม  นาคขํา นายเรืองกิตติ  สามารถ สิบตํารวจตรีเรืองเกียรติ  พุทธรักษา 

นายเรืองเดช  รักทองแท นายเรืองศักดิ์  ชมภูพวง นางเรือนแกว  นวลผอง 

นายฤทธิชัย  ณ พัทลุง นางลออ  พูลสุวรรณ นางสาวลัดดา  ดอกไมหอม 

นางสาวลัดดาพร  เดชชวย นางสาวลัดดาวัลย  งามวิลัย นางสาวลัดดาวัลย  พลเยี่ยม 

นางลัดดาวัลย  เสาโรธา นางลัดดาวัลย  หลักชัย นางสาวลาวัณย  เหง่ียมสูงเนิน 

นางสาวลําดวน  สุทธศิลป นางสาวลินดา  จันนิฤทัย นางสาวไลลา  มะอะหมีน 

นางสาววงเดือน  จิตตชุม นายวงศกร  สุทธิมาศ นายวณิชา  คณะใน 

นางสาววนาลี  ทองนวล นางสาววนิดา  ทึนรส นางสาววนิดา  พูลสวัสดิ์ 

นายวรกร  ชัยงาม นายวรดิษฐ  ศรหิรัญ นายวรธรรม  วงคประเสริฐ 

นายวรพล  สิงหเรือง จาสิบเอกวรภพ  ทองดี วาท่ีรอยตรีวรรณโชค  ชมภูพลอย 

นางวรรณดี  เศษคง นางวรรณธนา  สังขทอง นางสาววรรณภา  อินทุวงศ 

นางสาววรรณวิไล  ขันชะลี นางสาววรรณิดา  ตวนทอง นางสาววรรภา  ตาลเลี่ยม 

นางสาววรวรรณ  เพชรสุริยา นายวรวิทย  จันทรชมคงทว ี จาสิบเอกวรวิทย  ลนทม 

นายวรวุฒ ิ หมีคํา นางสาววรัญญา  สายจันยน นางสาววรากานต  นอยนาจารย 

นางสาววรางคณา  หินขาว นางสาววราภรณ  เกเย็น นางสาววราภรณ  เดนสทาน 

นางสาววราภรณ  ราวใหม นางสาววราภรณ  วงศสวัสดิ์ นางสาววลัยพร  แสงพิทักษ 

นางสาววลัยรัก  คุมวันดี นางสาววลีวัลย  สุวรรณแสง นายวสันต  ขาวพราย 

นายวสันต  ชางบุ นายวสันต  ผาสุขกุล นายวสุธร  ศรีประมวล 

สิบเอกวัชรพล  สาทะโพน นายวัชระ  ไชยเลิศ นางสาววัชราพร  เสียงสังข 
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นางสาววัชราภรณ  ธิลาใจ นายวัฒนา  พืชทองหลาง นายวัฒนา  สุดตา 

นางสาววัณทนา  อินเสาร เรืออากาศเอกวันเฉลิม  เจริญรื่น นายวันชัย  ดีเสมอ 

นายวันชัย  โพธิ์อํ่า นายวันนิวัต ิ พยัคฆพล นางสาววันวสิา  เขาหา 

นางสาววันวสิา  นามอยู นางสาววัลยชลีพร  เปยมสุข นางสาววัลยนิภา  วรรณสวาง 

นางสาววาสนา  สิงหโรจน นางวาสนา  เสนานุช นายวิจิต  ศรีสุราช 

นายวิชัย  กลาหาญ นายวิชัย  บุตรด ี นายวิชาญ  ดอกจันทร 

นายวิเชียร  บุญประเสริฐ นายวิเชียร  บุตรสะอาด นายวิฑูรย  แสนทวีสุข 

นายวิทยา  กันยา นายวิทยา  ศรีหาวงษ เรือโทวิธี  แสงนอย 

รอยตํารวจเอกวินัย  นามราช นายวินัย  มีอินทร นายวินัย  โยงรัมย 

นายวินัย  เลารัตน นายวินัย  หัสดิน นายวิบูลย  เจริญพร 

นางสาววิภาปวีณ  ศรีพันธบุตร นางสาววิภาพร  สายหอม นางสาววิภาวรรณ  คิดอาน 

นางสาววิภาวรรณ  เจี้ยมดี นางวิมลรัตน  ไชยศรี นางสาววิยะดา  นาทอง 

นางสาววิยะดา  อยูลักษณะ นางสาววิรนุช  เก้ือทาน นายวิระวุฒ  จันทรแกว 

นายวิรัช  วงคตรี นายวิรัตน  หมวดสันเทียะ นางสาววิรัลพัชร  วิชัด 

นางสาววิรากร  มวงแกว นายวิริยะ  จําปาทอง นายวิโรจน  การิโก 

นางสาววิลัยพร  ปะจนี นางสาววิไลย  นพคุณชัยกาญจน นางสาววิไลลักษณ  ขาวสอาด 

สิบเอกวิวัฒน  ศรีเรืองพันธ นายวิสูตร  ลายเงิน นางสาววีรนุช  จันทราชา 

จาสิบเอกวีรยุทธ  สมบูรณ นายวีรยุทธ  สุวิลัย นายวีรศักดิ์  จรุงจรญูพันธ 

นายวีรศักดิ์  ยศสุพรม นายวีระ  ดาวเรือง นายวีระ  ยาดี 

นายวีระชัย  เก้ือชาติ นายวีระชัย  แกวตาล นายวีระยุทธ  สาระวัน 

นายวุฒิพงศ  บัวแกว นางสาวเวณุการ  สุวรรณ นางสาวแววตา  จันทวงค 

นายไวทยศญากรณ  เจริญยิ่ง นางสาวศกุนตลา  บุญปลอด นายศพิยวัฒน  ตันติดิษย 

พระศราวุฒ ิ ทองสุก นายศราวุธ  ระนัยสิงห นางศริญทิพย  แดงขจิตเพชร 

นางศรีวรรณ  บํารุงการ นางสาวศรีสุธา  กกประโคน นายศรุต  แสงประกายทอง 
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นางสาวศรุตยา  แกวกาบิน นางสาวศฤมล  มากกําเนิด นางสาวศศิชา  ดวงเนตร 

นางสาวศศิธร  เครือสวัสดิ์ นางศศิธร  เมฆวัน นางสาวศศิธร  ศรีบุดสา 

นางสาวศศิมาภรณ  มรรฆมาน นายศักดา  เหมาะหมาย นายศักดาพจน  จันทรภิวัฒน 

นายศักดิ์ดา  บุญสงา นายศักดิ์ธิภัช  สัจจะวิสัย นายศัตรูพาย  เกษแกว 

นางสาวศัสยมน  มีบุญ นางสาวศิรประภา  พันธุรินทร นางสาวศิราภรณ  โกมุทมาลิน 

นายศิริ  มีเดช นางสาวศิริกัญญา  เอ่ียมใจตรง นายศิริโชค  ประทุมพิทักษ 

นางสาวศิรินภา  มีสิงห นางสาวศิรินันท  ชวยนา นางสาวศิรินาฎ  บุญรักษา 

นางสาวศิริปรียา  ศิริสุนทร นายศิริพงศ  ไชยเลิศ นางสาวศิริพร  นาสอน 

นางสาวศิริพร  มารมย นางสาวศิริพร  รอดแกว นางสาวศิริพรรณ  คําทองดี 

ดาบตํารวจศิริมงคล  กุศล นางสาวศิริรัตน  เพียรจัด นางสาวศิริลักษณ  สรอยทอง 

นางสาวศิริลักษณ  หวยหงษทอง นางสาวศิริวรรณ  ชุณหคันธรส นางสาวศิริวรรณ  เสาทอง 

นายศิลา  ใจม่ัน จาอากาศตรีศิวพร  สังสรรคศิริ นางศุทธินี  เศรษฐีธีรยศ 

นายศุภกฤต  พิมุกตสิริ สิบเอกศุภชัย  อาดี นายศุภเชษฐ  วงศศรีอาจ 

นางสาวศุภรัตน  แกวเหมือน นางสาวศุภลักษณ  พังภักดี นางสาวศุภลักษณ  เพ็ชรมณี 

นางสาวศุภลักษณ  เวกสันเทียะ นางสาวศุภวรรณ  ดวงเทียน นายศุภวัฒน  สิงหทอง 

นายศุภเศรษฐ  สิทธิ์ประเสริฐ นายศุภสิทธิ ์ คําสาว นางสาวศุภาวรรณ  อัศวไชยวงศ 

นายเศกศักดิ์  ศรีนิ่ม นายเศวตโชต ิ จันทรออน นางสาวโษติชภัทธ  กิตติภูมิธนันท 

นายสกล  สีมันตะ นางสกาวรัตน  ตันประดิษฐ นางสาวสกุณี  บูรณเทพ 

นางสกุลรัตน  นุยเปรม จาตรีสงคราม  รัตนปาล นายสงเสริม  ฐานันดรวิไล 

นางสนันยา  พินรอด นางสาวสนิดา  ชูปานกลีบ นายสมเกียรติ  บุญทัน 

นายสมควร  เปยมพันธ นายสมจิตร  สุมาลี นายสมใจ  สมเย็น 

นายสมชาย  จักรแกว นายสมชาย  เสมลับ นายสมชาย  อัศวินเรืองชัย 

วาท่ีรอยตรีสมเดช  สมเสน นายสมเดช  อุตรัตน พระสมนึก  จันทรเจริญ 

นางสาวสมนึก  ทิอาย พระมหาสมปอง  คํามุงคุณ นายสมพงศ  แดงดี 
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นายสมพงษ  วงคอามาตย นายสมพร  เพชรแกว นายสมพล  สมดี 

นางสาวสมพิศ  ยิ่งยง นายสมภพ  สังขในเมือง นายสมภูมิ  ศรีสมโภค 

นางสมฤดี  จันทรากุล นางสาวสมลักษณ  ธูปศร ี นางสาวสมศรี  ศรีสวัสดิ์ 

นายสมศักดิ์  พรมทองพันธ นายสมศักดิ์  พรหมพันธ นางสาวสมไสว  ไพรวัน 

นายสมาน  เจะมามะ นายสมาน  อารีชาติ นายสมาน  เอกตาแสง 

นางสาวสมิตา  ยังวิลัย นายสมุทร  สีนอย นางสาวสรญา  ศรีทองแจง 

นายสรรคเพชร  หอมสมบัติ นายสรรพสิทธิ์  พ่ึมชัย นางสาวสรอยทิพย  สรอยพูล 

นางสาวสรอยลดา  กลาจอหอ สิบเอกหญิงสรอยสุดา  เมืองดี นางสรอยสุนีย  กรเอ่ียม 

นางสาวสรัญญา  จรรยา นางสาวสรัลพร  สุนทรฐิต ิ นายสรายศ  เถียรทวี 

นางสาวสรินนา  มะไลโย นางสลักจิต  อ่ินศิริ นางสวิตตา  สุขแกว 

นางสาวสัจจา  สมหวงั นายสัญชัย  กิตติอมรรัตน จาสิบตํารวจสัญชัย  บัวผัน 

พระมหาสัน  ชํานาญกิจ นายสันต ิ เณรศิริ นายสันทัศน  กลอมเกลี้ยง 

นายสันธาน  กับปนะ นายสัปปุรุษ  เกษตรสินธุนุกูล นายสากล  นุนลอย 

นายสาคร  ดีจันทึก นายสาธิต  สัตยาถาวร นายสาธิต  สัมมาสัจ 

นายสามารถ  ยงอยู นายสายชล  ฝปากเพราะ นางสาวสายฝน  รัตนทิพย 

นางสาวสายพิณ  ขันโท นางสายรุง  ชะบากาญจน นางสายรุง  อุตราช 

นายสายัญต  อุสาย นายสายันห  โตะเส็น นางสาวสาวิตร ี ปนตา 

นางสาวสาวิน ี ภูมิสุข นางสําราญ  บัวพันธ นายสําเริง  ทองดวง 

จาสิบเอกสิทธิ  พูนเพ่ิม นายสิทธิญา  สุจิต นางสาวสินาภา  ทัดเทียม 

วาท่ีรอยตรีหญิงสิรัญญา  วงษพันธ นางสาวสิริกานต  ปะระดี นางสาวสิรินาฎ  มณีรัตน 

นางสาวสิริพจน  วิชชาภา นางสาวสิริพร  ทิวะสิงห นางสาวสิริวรรณ  ลานพุฒ 

นายสืบสกุล  คงประภัสสร นางสาวสุกัญญา  แทวกระโทก นางสาวสุกัญญา  บุญเลิศ 

นางสุกัณยา  เชิงหอม นางสาวสุกันยา  เอ่ียมสะอาด นายสุขสันต  นอยโนนทอง 

นางสุจิตต  อินทรเนื่อง นางสาวสุจิตรา  คันธะมาลารัตนกุล นางสุจิตรา  พรหมทัต 
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นางสาวสุจิตรา  รําไพ นางสาวสุจินดา  ประเสริฐ นางสาวสุจินดา  สีชุม 

นางสุชัญญา  หม่ืนหารวงศ นางสาวสุชาดา  กองเกตุใหญ นางสาวสุชาดา  ภูศรี 

นางสาวสุชาดา  เร็วงาม นายสุชาต ิ ทวีแสง นายสุชาต ิ มะกะรมย 

นางสาวสุชานันท  สิมมา นางสาวสุชานุช  บริสุทธิพงศากุล นางสุชีลา  อัศวประพล 

นายสุเชษฐ  ภูมิวัฒนะ นางสาวสุดารัตน  ชิดชาญชัย นางสาวสุดารัตน  นนธิบุตร 

นางสาวสุดารัตน  แปงกลาง นางสาวสุดารัตน  มณีวงษ นายสุทธิชัย  อินโบราณ 

นางสาวสุทธิณี  เมธาทรงสถิตย นายสุทธิพงษ  บันดิต นายสุทธิพงษ  ฟองอินทร 

นายสุทัศน  บัวขัน นายสุเทพ  เทพพนม นางสุธาทิพย  ประเทศ 

นางสาวสุธาริณี  ฟงเย็น นางสาวสุธาสิน ี แกวประเสริฐ นางสาวสุนทราภร  พิมเทพ 

นายสุนันท  สารต ิ นางสาวสุนันทา  เกตุสุขํา นางสุนาร ี โคตรธาริน 

นายสุนิพนธ  เลื่องเชื้อง นางสาวสุนิษา  ทาจีน นางสาวสุนิสา  กําจาย 

นายสุบิน  กรมไธสง นางสาวสุปรียา  ไชยพรม นางสาวสุปรียาร  ศรีสงคราม 

นางสาวสุพจนจนา  สกุลทอง นางสาวสุพรรณษา  น้ําสุทอง นางสาวสุพรรณี  ปรีจิตร 

นางสาวสุพัตรา  เพ็ชรอยู นางสาวสุพัตรา  โสวัต นายสุพัน  แสงเพชร 

นางสาวสุพิศ  ทองจํารัส นายสุภชัย  พิบูลสินเจริญ นางสาวสุภนิดา  ฉิมอินทร 

จาเอกสุภัทร  โคหนองบัว นายสุภัทรชัย  โลกวิฑูรณ นางสาวสุภัทรา  สุดใจ 

นางสาวสุภา  เลิศจิตรานนท นางสุภาพ  จันทรสาม นางสาวสุภาพร  กลิ่นสุคนธ 

นางสาวสุภาพร  เกล็บจุ นางสุภาพร  จักรมา นางสาวสุภาพร  ชาติสุวรรณ 

นางสาวสุภาพร  เท่ียงเดช นางสุภาพร  ศรีวิชัย นางสาวสุภาพรรณ  ศรีทอง 

นางสาวสุภาภรณ  กมลคร นางสาวสุภาภรณ  ขันทอง นางสาวสุภาภรณ  สุขวงค 

นางสาวสุภารัตน  ชํานาญ นางสุภารัตน  อ่ึงผิว นางสาวสุภาวด ี เทียนทอง 

นางสาวสุภาวด ี มาฟู สิบตํารวจตรีหญิงสุภาวด ี เมืองงาม นางสาวสุภิญญา  เวฬุวนาทร 

นางสาวสุมาล ี กรอบพุดซา นางสาวสุมาล ี อินทรภิรมย นางสาวสุมิตตรา  คําผกา 

นายสุเมธา  ศักดิวงค นายสุรชัย  ดาวอินทร จาสิบเอกสุรชา  วงศอนุ 
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จาสิบเอกสุรเชษฐ  คําฝน นายสุรเชษฐ  บุรมณ นายสุรศักดิ์  บวรเดชภักดี 

สิบโทสุรศักดิ์  วรคํา นายสุรสิทธิ ์ วิทยันต นายสุรสิทธิ ์ สะอาดเอ่ียม 

นายสุรัชพล  บุญชวย นางสาวสุรางคนา  สุขเกษม วาท่ีรอยตรีหญิงสุรินดา  สามารถ 

นายสุริยา  งะสมัน นางสาวสุริยา  ลวนวุฑฒิ พระสุริยา  อาษากิจ 

นางสุริรัตน  ตระกูลเจริญผล นางสุรียพรรณ  วงศแจม นางสาวสุรีรัตน  อุนชัย 

นางสุลีรัตน  ขจรบริรักษ นางสุวณา  สุวรรณพืช นางสาวสุวด ี แพบัว 

นายสุวรรณ  วิชาพูล นายสุวรรณ  จันทรลา นางสาวสุวรรณา  มีระหันนอก 

นางสาวสุวรรณี  แสนโคตร จาเอกสุวิทย  ดวงจนัทร สิบตรีสุวิทย  วรรณชนะ 

นางสุวิมล  จันทะกล นางสุวีรนุช  หาญฟาเลื่อน นายเสกสรร  คันธะมาลารัตนกุล 

นายเสกสรร  แฝงฤทธิ ์ นายเสกสิทธิ ์ สะพังเงิน นายเสฐะกฤษ  สิมมา 

นายเสนห  ชํานาญด ี นางสาวเสาวนีย  อํ่ายิ้ม นางสาวเสาวลักณ  โยธาจุล 

นางสาวเสาวลักษ  อุตะโม นางสาวเสาวลักษณ  เสลากุล นายโสภณ  คํากลิ่นหอม 

นางสาวโสรยาวรรณ  ภูคลัง นางสาวหทัยชนก  อินตะผัด นางหทัยทิพย  กลิ่นบุหงา 

นางสาวหนึ่งฤทัย  อินถา นางหนูเพียง  สิงหสถิตย นางสาวหฤทัย  ชวยสุข 

นายหัสกร  เกษนอย นาวาโทหัสไชยญ  ม่ังค่ัง นายหัสดิศักดิ์  ยีตาหวี 

นางเหมวด ี ทีปทิพากร นางสาวเหมือนฝน  สังขกูล นายองอาจ  หูกําปง 

วาท่ีรอยเอกอดิศักดิ์  ประนันท นายอดุลย  สุวรรณแสง นางสาวอนัญญา  เขียวสอาด 

นายอนันชพงศ  เอ่ียมสําอางค นางสาวอนันตญา  พงษทวี นายอนิกกวี  ปนตานุกุล 

นายอนิรจุน  ใจอินทร นายอนิรจุน  อวนสอาด นายอนุชา  พิมายนอก 

นายอนุชา  ลาวงค นายอนุชิต  พลสา นายอนุพงษ  ถูกใจ 

นายอนุรกัษ  รัตนกมลรัตน นายอนุศักดิ์  สีสมสร นางสาวอนุสรา  จันตะนาเขต 

นายอนุสิทธิ์  วะยาคํา นายอภิชัย  มณีโชติ นายอภิชัย  ยมรักษ 

นายอภิชาต ิ กุลพงษวาณิชย นายอภิชาต ิ จองคํา นายอภิชาต ิ ศรีจุฬารักษ 

นายอภิชาต ิ สารบรรณ นายอภิเชษฐ  เสาโกมุท นางสาวอภิญญา  มารมย 



สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 

๘๗ 

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

นางสาวอภิญญา  สามจอย นางสาวอภิณหพร  จันทรเลิศดี นายอภิเดช  ภูมิพัฒน 

นายอภินันท  พุฒวัจน สิบเอกหญิงอภิรดา  แกวปรากาญจน นางอภิรุน  แสงวงษ 

นายอภิวรรษศ  ศรีสุภักดิ์ นายอภิสิทธิ ์ สายธารอิสระ นายอมร  จันทโสม 

นางสาวอมรรัตน  นอยแกว นางอมรรัตน  เส็งหะพันธุ พระอมรินทร  เจริญสุวรรณ 

นางสาวอมลวรรณ  ศรีเมือง นางสาวอมลิน  สมดี นางอรกานต  ผลาวรรณ 

สิบโทหญิงอรณีย  นาวิกานุภาพ นางสาวอรทัย  พิมพะ นางสาวอรพรรณ  ผลชื่น 

นางอรพักตร  แปลงมาลย นางสาวอรพินธ  แซฉ่ัว นางสาวอรพิมล  ธรรมจง 

นายอรรคพล  ไชยจะโปะ นายอรรณพ  เนื้อทอง จาสิบเอกอรรถสิทธิ์  เกษาพันธ 

นายอรรศ  มีไพริณ นางสาวอรสา  ชัยเจริญพงศ นายอรัญดา  คูณแกว 

นางสาวอริษรา  แซลิ้ม นางสาวอริสรา  ถินกระโทก นางสาวอริสรา  บุญเสริม 

นางสาวอริสา  มิสกุล นายอรุณพงศ  ประวีรชลาลัย นางอรุณรัตน  กาลจักร 

นางสาวอรุณรัตน  อินทรยี นายอลงกรณ  กองศิลป นางสาวออมสิน  สาทิพจันทร 

นายอะดุล  สุขภูวงค นางสาวอักษิภรณ  สุทําเลา นางสาวอังคณา  ทวยเท่ียง 

นางอังคะนา  ดํามณี นางสาวอัจฉรา  กลิ่นดอกไม นางสาวอัจฉรา  สิงหทอง 

นางสาวอัจฉรา  องอาจ นางสาวอัจฉราภรณ  พรมมาลา นางสาวอัจฉรี  ศรีติ๊บ 

นางอัจฉรีย  จันทรเท่ียง นางสาวอัญชนา  ธรรมสนองคุณ นางสาวอัญชนา  แสงศรี 

นางสาวอัญชราภรณ  ทิคํา นางอัญชลี  จูมแพง นางสาวอัญชล ี แซแต 

นางอัญชลี  ทองอินที นางสาวอัญชล ี ทุงท้ิง นางสาวอัญญลิปรียา  สุภารังษี 

นายอัธยา  ภูครองทุง นายอับดุลเลาะ  ฮาเกาะ นางสาวอัมพร  พิลามา 

นางสาวอัมรา  รักษา นางอัมรินทร  คลายแจง นายอาคม  สองเมือง 

นางสาวอาซิซะ  มุนาแมะ นายอาซีรา  เจะอาลี นายอาทร  แกวเจริญรุงเรือง 

นายอานนท  วณิชยเศรษฐ นายอานนท  แสนพรม นางสาวอารดา  หงสพันธ 

นางสาวอาริสา  นิลประเสริฐ นางสาวอารี  ปรีดาผล นางสาวอารีนีย  หะยีวานิ 

นางอารีย  วงเวียน นางอารีรัตน  ประจง นายอํานวย  อาจเดช 



สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 

๘๘ 

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

นางสาวอํานวยพร  ภาษิตานนท นายอํานาจ  บูรณเจริญ นายอํานาจ  พวดขุนทด 

นางอําพร  พันธสุมา นางสาวอําไพ  เชิดบารมี นายอิทธิกร  บุญลอย 

นายอิทธิพล  สุโพธิ ์ จาอากาศโทอิทธิรัตน  บางทราย นางสาวอินทิตา  ศรีราช 

นางสาวอินทิรา  บาตสุวรรณ นางสาวอินทุอร  ศักดิ์โพธา นายอิรฟาน  เปาะเยาะ 

นายอิศรา  สุขสมโชต ิ นายอิสมาแอ  บาเน็ง ดาบตํารวจอิสมาแอ  ฮะนิง 

นายอุดมศักดิ์  ผักค่ิน นางสาวอุทัยวรรณ  ศรีสําราญ นางสาวอุบล  พะวาศิริ 

นางสาวอุมาพร  ขันตรีกรม นางสาวอุไร  นวลสาร นางสาวอุไรพร  จิวยิ้น 

นางอุษา  ตองกลิ่น นายเอกกว ี ระกอนา นายเอกชัย  กรดเสือ 

นายเอกชัย  มิตรมงคลยศ นายเอกชัย  สันฝา นายเอกชัย  สุขเจริญ 

รอยตรีเอกชัย  อารมยรื่น สิบเอกเอกรินทร  ทิพเนตร นายเอกลักษณ  สิงหโต 

นายเอกวัตร  สุขเกษม นายเอกวิทย  ประยูรวงษ นางสาวเอมิกา  จันภักด ี

นางเอ้ือมพร  กิจวงศสกุล นางสาวเอ้ือรัตน  ทองแทง นายโอฬาร  นามมุงคุณ 

นางสาวฮานี  มะตีเยาะ 

รวมท้ังหมด คน  1,336 

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การบริหารการปกครองทองท่ี) 
เกียรตินิยมอันดับสอง 

นายณัฐธีร  สมวัน นายธงชัย  พุมดารา นายพัฒนพงษ  โทมี 

นายวีระเดช  บุตรชัย นายสมบัต ิ อุนไฝ นายสราวุธ  ธนะประสพ 

วาท่ีรอยตรีสุชาติ  สงวนสินธุ นายอําพร  ขุนนาม 

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การบริหารการปกครองทองท่ี) 

นางกฐิน  นาพูน นางกฐิน  แสงมี นางกนกพร  ลีกระจาง 

นางกนกพร  วงศวิเศษ นางสาวกนกวรรณ  ทวยเจริญ นายกมล  กสิคุณ 

นายกมล  เย็บปก นางกรรณิกา  ขุนเพ็ชร นางกรรณิการ  เทพโพธา 

นางกรรณิการ  มีมา นายกราณ  กันทะวงค นายกรุงธน  เสาศิร ิ
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๘๙ 

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การบริหารการปกครองทองท่ี) 

นายกฤษฎา  รอดยอย นายกฤษฎา  วรรณนิยม นายกฤษฏิ์  เสนาพันธ 

นายกฤษณพงศ  บุญดี นายกลา  แปะแกว นายกอเด็ม  แนะนวน 

นายกอบกุล  ใจโต นายกอรี  เปาะดิง นายกอเสม  กาลี 

นางสาวกัญญาณัฐ  บุญวัฒนกุล นางกัณจนพาณิภัค  กุตเปลง นายกันตพงศ  รุงนภาศิริวงศ 

นางกัลยา  วินทะไชย นายกางภัย  เคนดี นางสาวกาญจณา  ทําสวน 

นางกาญจนา  ชางประดิษฐ นายการันต  เฐียรพิทักษ นางสาวการิตา  พูลเสมอ 

นายกําทร  แสนพรม นายกิจติภูมิ  บุตรศรี นายกิติพัฒน  เอ่ียมทัด 

นางกุลตนาช  บุญไทย นางสาวกุหลาบ  อินทิม นายเกริกเกียรติ  เซงลอยเลื่อน 

นายเกรียงศักดิ์  เฉยดี นายเกรียงศักดิ์  ออมทอง นางเกศศิณีษ  ไวการไถ 

นายเกษม  จันทาพูน นายเกษม  วงคสุภา นายเกษม  สาตรจําเริญ 

นายเกษม  สุจริต นางเกษร  นันทะ นางเกษร  นาทม 

นางสาวเกษศิณี  วาหมงคล นายเกียรติพงษ  ประทีป นายเกียรติศักดิ์  พยัคฆวงค 

นายเกียรติศักดิ์  ศรีแจม นายโกวทิย  จิตเวช นายโกสนธิ์  ประฏิทานะโต 

นายโกสุม  มวงพันธุ นายไกร  พลทมิฬ นายไกรเดช  กริ่งกรับ 

นายไกรลาศ  วะสุรีย นายไกรศร  งอกงาม นางไกรศร  จันทรสมุทร 

นายขรรค  สุวรรณประทีป นางขวัญจิตร  เส็งเอ่ียม นางขวัญใจ  เพ็ชรรัตน 

นางขวัญใจ  เพียรชนะ นายขวัญชัย  ผลบูรณ นายขวัญตา  แกวอาษา 

นางขวัญมนัส  จันทมงคล วาท่ีรอยตรีเข็มพร  นวลจันทร นางสาวเขมิกา  เฌมวงศ 

นายคงชัย  วังคํา นายครรชิต  เคณาอุประ นายครรชิต  ฤกษโหรา 

นายคัมภีร  เตียเจริญ นายคําตา  กันลา นายคําหมูน  กุลบุตร 

นางคุณัญญา  ชนะกุล นายจงกล  ปานมี นายจงอางศึก  มูลคําดี 

นายจตุพล  วินธิมา นางสาวจรรยา  ศัยวะเดช นายจรรยา  สุขรอด 

นายจรัญ  โพธิ์คีรี นายจรัลชัย  ฤกษใหญ นางจรุญ  คะสันต 

นายจรูญ  คําใบ นายจเร  ทองแดง นายจักรพันธ  สวัสดิ์จินดา 
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๙๐ 

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การบริหารการปกครองทองท่ี) 

นายจักรพันธ  แสงแกว นายจักรินทร  ธูปเกิด นายจักรินทร  นีละพันธ 

นางสาวจันทนา  โมรีรักษประเสริฐ นางจันทรดี  สลีวงค นางจันทรมา  นามบุตร 

นางสาวจันทรวิภา  แสนเสนาะ นางจารุรินทร  สีวันนา นางสาวจารุวรรณ  แดงสีดา 

นางจําเนียร  นพรัตน นางจําเนียร  รักษาวังสันต นางสาวจําปา  พะศรี 

นายจํารอง  แสวง นางจําลอง  กลีบจันทร นายจําลอง  อุทธคํา 

นางจิดาภา  จันทนากูล นางสาวจิตติรัตน  พิมพแกว นายจิตร  บัวทอง 

นางจินตนา  ดวนขํา นางจินตนา  ศิลา นางจินตนา  สมบุญ 

นายจิรพันธุ  คัมภิรานนท นางสาวจิรภา  รูปสวยด ี นายจิรยุทธ  สงคุม 

นายจิรวุฒิ  คชรักษ นายจิรศักดิ์  คงคาใส จาสิบตํารวจจิระศักดิ์  พิศชาติ 

นายจิรากร  ตั้งพิสิฐโยธิน นางสาวจิราพร  ทองทิพย นางสาวจิราวรรณ  ชุมดวง 

นายจีรพงษ  รวมขยาย นางจุฑามาศ  เซ่ียงฝุง นางจุฑารัตน  เรืองขจิตร 

นายจุมพล  ศิลาชัย นางสาวจุไรรัตน  ชําปฏิ นางจุไรวรรณ  พูลสาทรกูล 

นายเจริญ  กิตตะวงค นายเจริญ  แกวมณี นางสาวเจลว ี วงสิน 

นายเจะอายุ  ยูโซะ นายฉลอง  โพนธาตุ นายฉลาด  มณีมา 

นางสาวฉวีวรรณ  รุงเรือง นายฉัตรชัย  ชางชาวนา นายฉัตรชัย  เถกิงสรคันธุ 

นายฉัตรชัย  ใหญไลบาง นางสาวฉันทนา  สุตโสม นางเฉลิม  เจริญสุข 

นายเฉลิมชัย  ลอยแกว นายเฉิด  ครบุรี นายชนะพล  ผูกพัน 

นางชนากานต  แกวเพ็ชร นายชนินทร  เกษแกว นายชนินทร  ดาโอะ 

นางชมปวีณ  โรจนสินธ ุ นายชรินทร  วงศเรือน นางสาวชลธิชา  สืบศรี 

นางชลธิดา  เมืองทา นายชลอ  ปนทอง นายชลอ  เรืองอยู 

นางชลิตา  พลเยี่ยม นางสาวชลินทรอร  อินทรใจเอ้ือ นางชอเพชร  ชื่นดอนกลอย 

นางชะเอม  ทองศิริ นายชัยณรงค  อนุศักดิกุล นายชัยพัฒน  ขัติยศ 

นายชัยภัทร  เมืองศรีสุข นายชัยรัตน  ชัยชนะ นายชัยวิทย  คณินนนท 

นายชัยสิทธิ ์ สาคร นายชาญชัย  นาโสก นายชาญชัย  สมเสนตระกูล 



สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 

๙๑ 

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การบริหารการปกครองทองท่ี) 

นายชาญวิทย  พรมยะ นายชาต  เสมศรี นายชาตร ี คําแสน 

นายชาตร ี เนื้องาม นายชานนท  ลัดกระทุม นายชํานาญ  เพ็ชรปานกัน 

นายชินวัตร  เอกจิตร นายชิษณุพงษ  นิลพันธ นายชื่น  ภารรักษา 

นางสาวชุติกาญจน  ยะไข นางชุติมา  ศักดิ์เจริญ นางชุติมากานต  ทองหญีต 

นายชูชาต ิ อกกระจาง นายชูวิทย  อุตมะ นายเชิดชัย  แสงสุข 

จาสิบตรีไชยวุฒิ  พนัสนาชี นายซอบรี  เจะโซะ นายซาการียา  วาน ิ

นายซูรอกิฟลี  บินเจะหะ นางฌมาพร  ชาดํา นางญมลฐพร  พารา 

นางญาณภา  กุศลสง นางญาดา  วรเจริญ นางฐะปะนีย  โสดา 

นายฐิติพงษ  หาญพล นางณฐพร  ผิวพันธ นางณฐมน  ศรีทะโร 

นางสาวณปภัช  คางคีร ี นางสาวณพัศชา  โคดํารงค นายณรงค  เจะเตะ 

นายณรงค  บุญนอย นายณรงค  หิดกวย นายณรงคเกียรติ  เตปนตา 

นายณรงคชัย  ประสมพลอย นายณรงคฤทธิ ์ ทองศรีสมบูรณ นายณรงคศักดิ์  สาลีศรี 

นายณรงศักดิ์  แดงสกล นายณัฏฐวัฒน  อินทโชติ นายณัฐกร  เรือทอง 

นางณัฐนันท  ดอกคํา นายณัฐพล  ชาวไรออย นายณัฐพล  ทรัพยวรากูล 

นางณัฐรดา  มาอินทร นางณัฐรว ี ศรีสลับ นางณัฐวด ี ศรีพิทักษ 

นายณัฐวุธ  ระยะประเสริฐ นางสาวณิชาภา  ชุมภูนุช นายดวงเดน  วงศราศรี 

นางดวงพร  ไมหอม นางสาวดวงสมร  ขนอม นางดวงสมร  โยกทรัพย 

นายดาวเทียม  อํ่าเจก นางดาวเรือง  ตริโส นายดํารงค  เพชรพิรุณ 

นายเดชา  แสนโคตร นายเดน  บุญพันธ นายแดง  กาบเงิน 

นายตอลาภ  ดีดวงพันธ นายตุแวโซะ  ทุแวโวะ นายเตชวัตร  มาเทศ 

นายถนอม  กาญจนศร นายถนอม  วงครักษาศิลป นายถาด  พันสะเถียร 

นายถาวร  ปญญาดี นายทนงศักดิ์  กะมุตะเสน นายทนงศักดิ์  รุงเรือง 

นายทรงศักดิ์  เท่ียงตรง นายทรงศักดิ์  สุวรรณภักดี นายทวัธชัย  ขาวงาม 

นายทว ี ถาปน นายทว ี พันธบุตร นายทวี  หนูวงค 
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รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การบริหารการปกครองทองท่ี) 

นายทวีชัย  โพธิ์โต นายทองทิพย  กุลสุวรรณ นายทองใบ  สุเทวี 

นายทองพูล  แสนทวีสุข นายทองหม้ัน  ปองทาว นายทองหลอ  ชัยเสริม 

นางทองอินทร  เงางาม นางทับทิม  พรมมา นางทัศนีย  ขุนเณร 

นางสาวทัศนีย  สมกูล นางทิพยธิดา  บุญโญปกรณ นางสาวทิพยรัตน  เทพหมอยา 

นางทุเรียน  ศรีเพียงจันทร นายเทพพร  สีดารักษ นายเทพพิทักษ  สูงตรง 

นายเทพพิทักษ  อุปญญ นายเทวฤทธิ์  จิตเจน นางเทวิกา  รูปงาม 

นายเทอดเกียรติ  ดาเดช นายเทียมรัตน  โสชัยยันต นายไทยสมบตัิ  ถามะพันธ 

นายธงชัย  ชัยเดนพงษ นายธงชัย  ภูตระกูลพัฒนา นายธงชัย  ยอดกุศล 

นายธณากร  พ่ึงยอด นายธนกฤต  ทาวบุญยืน นายธนกฤต  เมืองโคตร 

นายธนกฤต  อ่ิมเอ่ียม นายธนดล  แกวประเสริฐ นายธนบูรณ  ชัยเสน 

นายธนพล  นามกันยา นายธนพัฒน  บุญเพ็ง นายธนยศ  รอดยอย 

นายธนวัฒน  ชําพาลี นายธนวัฒน  ทว ี นายธนวัฒน  ไพรกวีวัฒน 

นายธนวัฒน  เหมือนทอง นายธนวันต  คงสุข นายธนานพ  พรพิมลกุล 

นายธเนศ  สรางแกว นายธเนส  ทวมทํา นางธมลวรรณ  สุริยศ 

นายธวัช  แกวนเขตรการณ นายธวัชชัย  ศรีใส นายธวัชชัย  อาวุธ 

นางสาวธวัลรัตน  กาญจนสวัสดิ์ นางธวัลรัตน  มาเฉลิมพงศ นายธวีกรณ  แกวเกตุ 

นางธัชกมลภรณ  วีระนูวานิชย นางธัญญรัตน  รักขเสน นางธัญลักษณ  สวนบอแร 

นางธันยชนก  ครุฑบุตร นายธานี  อาจหิรัญ นางธีรดา  เกิดเปยม 

นายธีรพงษ  เรือนใจหลัก นายธีรยุทธ  มีทรัพยม่ัน นายธีรยุทธิ  เหลาบัวดี 

นายธีรวุฒ ิ โคตรบุตร นายธีรศักดิ์  จันดารักษ นางนงคนุช  จิตจง 

นางนงคราญ  อยูไพร นางสาวนงนุช  ผอบทอง นางนงเยาว  ลิ้มตระกูล 

นายนพดล  จันทรมณี นายนพดล  บุญโยรัตน นายนพดล  สุวิชัย 

นายนพพร  อภิบาลศรี นางนพวรรณ  รอดสม นางนภารัตน  งามขํา 

นายนเรศ  ชัยทัศน นายนลิน  ศรีเฉลียว นางนวพร  แผลงฤทธิ์ 
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รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การบริหารการปกครองทองท่ี) 

นางนวลมณี  จันปุม นางนวลละออง  ศรีบุษยาสิทธิ์ นางสาวนัญญภัคน  พืชงาม 

นางนัฐริกา  บุญยัง นางนัด  แกวคํา นายนัธทวัตน  รานบานแพว 

นางสาวนัธภัทร  ชื่นสุวรรณ นางนันทนา  ถนอมทรัพย นางสาวนันทวด ี ไกรโต 

นางสาวนัยนา  มูลหมัน นางสาวนัยเนตร  น้ําใจด ี นางสาวนาซีเราะห  สือแต 

นางน้ําทิพย  ทองเถ่ือน นางสาวน้ําผึ้ง  ไชยมาศ นางน้ําผึ้ง  โพธิ์ศรี 

นายนิกร  ทองหลอ นายนิกร  นวลออน นายนิคม  แกวประดิษฐ 

นางนิตญา  สดไรญาติ นางสาวนิตยา  บุญคุม นายนิธิพล  แกวหลา 

นายนิธิภาส  ดิษฐวุฒิ นายนิพนธ  กาว ี นายนิพนธ  สงวนหงษ 

นายนิพนธ  สามัญ นางสาวนิภาภรณ  ประสมวงค นายนิมัน  เซ็งสาเมาะ 

นายนิยม  เกิดสุข นายนิรัตน  ศิริมา นายนิรันดร  ใจแสน 

นายนิรันต  กองแกว นายนิรุต  บุญคลาย นางสาวนิลาวัลย  ศิริอวม 

นายนิวัชร  สูบุญ นายนิวัฒน  เพลียวงษ นายนิสัย  พาดี 

นางสาวนิสา  เกยพยา นางนิอร  แสนปากดี นายนิแอ  นิโซะ 

นายนุกูล  ปนแกว นางสาวนุรมา  โละมะ นางสาวนูรอน  ดอเลาะ 

นางนูรอารียา  อาแวเตะ นางเนตยา  นาคสวัสดิ์ นางสาวเนตรนลิน  จันทนะวรรธนะ 

นางเนาวรัตน  ออนวัน นายบรรจง  โพธิสนาม นายบรรพต  จุลพล 

นายบราเหม  บาซอสิดิก นายบราฮาน  ดือราแม นางบังอร  แทนเครือ 

นายบัญชา  จีนดอนไพร นายบัญชา  ดีชู นายบัญชา  เอกนิกร 

นายบัญญัติ  โยฆะวัฒน นายบัณฑิต  สงวนหงษ นายบัวเงิน  คํารัตน 

นางบัวภา  พรมสาร นายบาหารีย  อารง นางบี ้ สีใส 

นายบุญ  แซหาญ นายบุญเกิด  ใสยิ่ง นายบุญชวย  มณีโชติ 

นายบุญชัย  คําภูแกว นายบุญช ู กะมุตะเสน นายบุญช ู ขันทะโส 

นายบุญซอน  ทองแท นายบุญเท่ียง  ชาวดร นางบุญไทย  โพธิกั์ณฑ 

นายบุญธรรม  หนูฤทธิ ์ นางบุญนาค  เพ็ชรพราว นายบุญนํา  ณรงคนอย 
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รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การบริหารการปกครองทองท่ี) 

นายบุญเพ็ชร  แกวบังเกิด นายบุญมา  จูมทอง นายบุญมา  บุญเลิศ 

นายบุญมาก  ใจเรือนสูง นางสาวบุญยืน  คําสี นายบุญรอด  ปานเพชร 

นางบุญรัก  ปะไตยโส นายบุญลอง  เพ็ญชาลี นายบุญศรี  กันทาทอง 

นายบุญสง  ณะสิงห นายบุญสง  ทองคํา นายบุญสง  เท่ียงเกตุ 

นายบุญสินธุ  ทองผดุง นายบุญส ี อินอุนโชต ิ นายบุญสืบ  สุขพลอย 

นายบุญเสน  สุวรรณโภชน นายบุญหลง  คําปว นายบุญเหลือ  โคหนองบัว 

นางบุปผา  ศรีสังขงาม นางบุพผชาติ  ตราช ู นางบุษบา  สาเจียร 

นางสาวบุษยา  พางาม นางเบญจพร  ไชยโชค นางเบญจพร  รัตนา 

นางเบ็ญจมาศ  คุมแกว นายปฏิพัทธ  หนักแดง นายปฏิวัต ิ มนตรี 

นายปฐมพงศ  อะจารู นางปภัสสร  เอ้ียงมี นางปภากร  ชุมพลรัตน 

นางปภาพันธ  แสงวงค นางประกายวรรณ  พุมริ้ว นายประการ  งานด ี

นายประครอง  เขียววิจิตร นายประครอง  ลังกาวงศ นายประครอง  ศรีเพ็ชร 

นายประจวบ  ออนลํา นายประจัก  สมัญญา นายประจักษ  กุณพันธ 

นายประชา  เทือกทา นายประดิษฐ  ดวงสังข นายประดิษฐ  ปนไว 

นายประดิษฐ  ทองแมน นายประดิษฐ  ศรีอนุตร นายประดิษฐ  หนูคํา 

นายประทวน  สิงหเปย นายประเทือง  นอยจันทร นางประนอม  อินสุภา 

นายประพจน  แยมพราย นายประพันธ  เกตุศรี นายประพันธ  สันตะวัน 

นายประพันธวุฒิ  บัวดิษ นายประไพ  โสภาพุฒ นางประภาพรรณ  ศรีราม 

นายประมวล  ทองเรืองสุกใส นายประมวล  สุขรี่ นายประยง  พวงจันดา 

นายประยม  หวังผล นายประยุทธ  ดอนนาม นายประยูร  ปนิสอน 

นายประยูร  ลาพะแนน นายประยูร  สิ่งผือ นายประโยชน  ทิพยพิมล 

นายประวัติ  มงกุฎ นายประวิท  ธุระวร นายประเวศน  ราชะ 

นายประสงค  ทับขํา สิบตรีประสงค  มูลเมือง นายประสงค  ศรีโสภา 

นายประสพ  แสงดาว นายประสาน  อบเชย นายประสทิธิ์  เกตุเพ็ง 
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นายประสทิธิ์  ราชรองเมือง นายประสทิธิ์  ไลสุวรรณชาติ นายประสทิธิ์  สีหาบุตร 

นายประสทิธิ์  หินนะกาล นายประเสรฐิ  ภักดี นายประเสรฐิ  สวางพงษ 

นางปราณี  สุขาวิญญา นายปราโมทย  ทองเจิม นายปราโมทย  มุขพรหม 

นายปรีชา  กาเงิน นายปรีชา  คณะโท นายปรีชา  ดอกยอ 

นายปรีชา  ตะกิมจิ นายปรีชา  สาโรจน นายปรีดา  แตงแกว 

นางปรีดา  วรรณรัตน นางปวีณา  แยมงาม นางปวีณา  สมฤทธิ์ 

นายปญญา  กลั่นขํา นายปญญา  อ่ิมอุไร นางสาวปทมา  ปทุมสูตร 

นางปาณิศรา  วิเศษศรี นายปาน  ใหญสมพงษ นางปาริชาด  ออนละมอม 

นายปยพงษ  พูนสวัสดิ์ นายเปาฝู  แซฉ่ึง นางผกาพรรณ  แตงโสภา 

นางผกาศรี  นรบุตร นายผจญ  ปาวงค นายผดุง  ทองจันทร 

นายฝน  คําเถิน นายพงศพัฒน  โสขุมา นางสาวพงศรัตน  ยันตบัวเงิน 

นายพงษธร  ทองเหลือ นายพงษพันธ  วิชัยยนต นายพงษพันธ  แสนใจวุฒ ิ

นายพงษพันธ  เอียดหมุน นายพงษศักดิ์  เฉยทิม นายพจวรุณ  นาสุรินทร 

นายพนม  โพธิ์ใต นางพนม  ศรีษาเอ่ียม นายพนม  สรอยสองชั้น 

นายพนม  อินทรศรี นายพยงค  หอมสุวรรณ นางสาวพเยาว  เชวงศักดิ์โสภาคย 

นายพรชัยมงคล  อวนสอาด นางพรทิพย  วงศคํามา นายพรเทพ  ขนุนทอง 

นางสาวพรนัทชา  พรมนาม นายพรมมาตร  ปยะวงค นางพรรณชนก  บุตรมา 

นางสาวพรฤดี  โพคําภา นายพรศักดิ์  พรหมวงษา นายพรศักดิ์  เสนาสวัสดิ์ 

นางพรสงา  เชื้อชัย นายพลนรินทร  ฉิมมาแกว นายพลพรรธน  พลมีสัก 

นายพสิษฐ  ชะวาลา นายพัชรพล  สืบดา นางพัชราภรณ  อินทะจันทร 

นางสาวพัชรินทร  ทับทิมศร ี นางสาวพัชรินทร  บุญเฉย นางพัชรี  แกวนอย 

นายพัฒนา  รัศมี นายพันกร  จันทะคัต นายพันเนตร  อินทสิทธิ ์

นางพิชญา  แจมจํารัส นายพิชัย  โพธิ์สุข นายพิชัยยุธท  จันทสิงห 

นายพิชิต  มณีเพชร นายพิชิต  สมใจ วาท่ีรอยตรีพิเชษฐ  นิระภัย 
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นายพิเชษฐ  เมืองนันต นายพิทยุตม  แกวประภา นายพิทักษ  บุตรพรม 

นายพิพัทธ  ขําเกิด นายพิภพ  เพชรดําดี นายพิมาย  ชํานาญจิตต 

นายพิวัน  มีดี นางพิศมัย  จิ๋วแหยม นางพิสมัย  สูงสันเขต 

รอยตรีพิสิษฐ  รักเลง นายพีรพงษ  ปญญาวิชา นายพีระพงษ  คําชื่น 

นายเพชร  จตุโชคอุดม นายเพชร  ทาพริก นายเพ็ญ  ควบคุม 

นางเพ็ญตระการ  โพธิเสน นางเพ็ญศรี  เสนา นายเพ่ิมพูน  ปาละมี 

นางเพียรทอง  ทุมนาหาด นายไพฑูรย  สอนศาลา นายไพฑูรย  เหมะ 

นายไพทูรย  ศรีโยหะ นายไพบูลย  กลิ่นตาย นายไพบูลย  จันทรศาสตร 

นางไพรลิน  หารมา นายไพรสณฑ  จรรยา นายไพรชั  ออนโกก 

นายไพรตัน  ฉิมมากูร นายไพรนิ  สัมฤทธิ ์ นายไพโรจน  เตือนจิตต 

นายไพโรจน  วีระหงษ นายไพโรจน  โอรักษ นายไพศาล  ดีเลิศ 

นางสาวฟตเมาะห  เชียะนะ นางสาวภณา  ชูเก็น นายภราดร  เหลืองตระกูล 

นายภวภพ  นาคอุบล นางภัทรนฤน  สุกใส นางสาวภัทรพร  ติ่นโตนด 

นางภัทรวีร  มีอาษา นายภาคินทร  พลนิรันดร นายภานุวัฒน  ออนสงา 

นายภาสกร  แกนสาร นายภิชาต ิ นกขุนทอง นางภิญโญ  ลิ้มพานิช 

นายภีรภัทร  เนตรจอย นายภูดิน  ชนูนันท นายภูมิวัต  ม่ังมี 

นายมงคล  เรืองสมบูรณ นายมงคล  สุวรรณสนธิ์ นางมณีวรรณ  ทรารมย 

นางมธุรส  กลิ่นซอน นายมนตชัย  ประธาน นายมนตรี  คลายสมบูรณ 

นายมนตรี  บุตรหนองหวา นายมนพ  จันทรแกว นายมนัส  เกตุเชื้อ 

นายมนัส  ภูระหงษ นายมนูศักดิ์  อนันตนาวี นายมรกต  มณีเนตร 

นางมลฑา  ออนฤทธิ ์ นางมลทิรา  สาหรายทอง นายมะยูโซะ  สาเระ 

นายมะรอบี  ยามิง นายมักตา  ดอเลาะ นายมังกร  จันทนาตาล 

นายมัสแลน  สะมะโต นางสาวมาณวิภา  หะบาแย นายมานพ  คลายมาลา 

นายมานพ  จันทรทองเมือง นายมานพ  บัวสุวรรณ นายมานพ  ระวัง 
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นายมานพ  สุนอง นายมานะ  บุญชวย นายมานัส  กาใจ 

นายมานิตย  บุตรทัน นายมานิตย  มหาวงค นายมารูดิง  ดาหะลี 

นายมาหามะ  ตาเหร นางม่ิงขวัญ  ทาริยะอินทร นายมิตร  ชาลวันกุมภีร 

นายมุกตา  ปาโอะ นายมูซอ  ดอเลาะ นายมูฮัมมัดซัมรี  บากา 

นายมูฮัมมัดมุกตา  เงาะ นายมูฮํามัดดารี  สือร ี นายมูฮํามัดสักรี  แวยูโซะ 

นายไมตรี  ดวงสนิท นายยงยทุธิ์  ฝงขวา นายยศภัทร  ศรีสําโรง 

นายยอดธง  กวางแกว นายยอดเยี่ยม  กองสิงห นายยาการียา  เจะเตะ 

นายยุทธนา  จันทรนภาศิริ นายยุทธพงค  ขันทัพไทย นางยุพา  วรรณา 

นางสาวยุพิน  คําเงิน นางยุวด ี ริยะสุ นางสาวยุวพิตรา  ภูริธร 

นางสาวยูสลีนา  มามะ นางสาวโยธิวา  มณีกุล นางสาวรชตญา  เลื่อนจันทร 

นางรชยา  อยูยงค นายรพีรฐั  ถิระการ นางสาวรอบ  อินยา 

นายรอมลี  ดายะ นายระเดน  ฉายแสง นายระพิน  อินอุนโชติ 

นางระวิล  ประทุม นางสาวระวีวรรณ  มีแพง นายรังสรรค  กลางประพันธ 

นายรังสฤทธิ ์ รัชอินทร นางรชัรินทร  เพชรพิรุณ นางสาวรัตนดาวรรณ  วงษอินทร 

นายรัตนพันธ  ธุระทํา นางรัตนา  บุญคง นางรัตนา  พิณนา 

นางสาวรัตนากร  สิมมา นางรัตนาพร  พุทธะวงศ นายรันสนัต  เปรมทอง 

นางราตร ี ประกายเพชร นางสาวราตร ี พรหมสมบัติ นางรงนภา  เท่ียงตรง 

นายรุงอนันต  นวลกนก นางรจุิรา  นิสาร นางรจุิรา  มุจรินทร 

นางสาวรุสนาดียา  มิงบาเละ นายเรวัต ิ แหวนทองคํา นายฤทธิชัย  สิงหาสิน 

นางสาวฤทัย  จันทนา นายลม  ผิวงาม นายลวน  คลุมกระโทก 

นางสาวละออ  สุโข นางสาวลักคณา  ทุมพร นางลัดดา  อนมณี 

นางลั่นทม  สังขวงศ นางลั่นทม  เหี่ยงมณี นายลําคอง  อาษาจิตร 

นางลําจวน  ยมเกิด นางลําพัน  ครูทอง นางลําใย  ถาแสง 

นายลียานนท  เขียวเหลือง นายลุคมัน  สะอารี นายเลาะ  โพธิ์ไข 
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นายเลื่อน  ยืนยง นายวงค  กิติอาษา นางวงเดือน  สุนทร 

นางสาววชิราวรรณ  หลวงเทพ นายวรพงศ  หยอมแหยม นายวรพจน  จิตประสงค 

นายวรพจน  สําเภาทอง นายวรภพ  จงใจภักดี นางสาววรรณทวี  บัวผัน 

นางวรรณภา  สายหัสด ี นางวรรณา  เจริญวัย นายวรวุฒ ิ โฉมศรี 

นายวรวุฒ ิ ตระกูลชมดง นายวรากร  ไชยนุรักษ นางสาววราภรณ  แสงจันทรฉาย 

นางวรารัตน  ศรีจันทร นางวริศฐา  วงศภักด ี นางวรุณี  สุขา 

นายวสันต  ทองประเสรฐิ นายวัชรเสถียร  วองวิการณ นายวัชระ  พูนดังหวัง 

นายวัชระพงษ  วงศขึง นายวัชรินทร  สุทธิเกิด นางสาววัฒนา  ทัศมาล ี

นางวัฒนา  ธารสุวรรณ นางสาววัฒนา  ประทุมสูตร นายวันชัย  เฉยช ู

นายวันชัย  ธรรมทอง นายวันชัย  ปกษาสุวรรณ นายวันชัย  สินธสิริวัตร 

นางสาววันเพ็ญ  ดาวเรือง นางสาววันฤด ี วงศอติกานต นางสาววันวิษา  มูลคําบิน 

นายวารี  นามเวช นางวาร ี สุวรรณ นายวิจักขณ  หวานพืช 

นายวิชัย  ค้ิวมณฑล นายวิชัย  บุญออน นายวิชัย  พันธุแสง 

นายวิชัย  อุตมทอง นายวิชัย  ฮวดศรี นายวิชาญ  สาภิราช 

นายวิชาญ  แสงจันทร นายวิชิต  แสงปาก นายวิเชษฐ  อภิลักษณนัย 

นายวิเชียร  เด็มเพ็ชรหน็อง นายวิเชียร  น้ําเงิน นายวิฑูรย  พงษพาที 

นายวิฑูรย  สีเงิน นายวิทยา  ตรีทศ นายวิทยา  ทองแกว 

นายวิทยา  ปสสาสิงห นายวิทยา  ผุดเพชรแกว นายวิทวัฒน  สมัญญา 

นายวิทวัฒน  สีกะมุท นายวิทวัส  เจนทัน นายวินัย  มุจรินทร 

นางวินิจ  คามะปะใน นายวิบูลย  ศิลาพจน นายวิมล  สารผล 

นางวิมลลักษณ  พัฒนผล นายวิรัช  ผลพรต นายวิรัตน  วงศาเทพ 

นายวิรัตน  อนนอย นายวิริยะ  จงไพศาล นายวิโรจน  โชติธนะ 

นายวิโรจน  ทองคํา นายวิโรจน  บัวชื่น นายวิโรจน  ปฏิผล 

นางวิลาวรรณ  บัวทอง นางวิไลวรรณ  แสนปาง นายวิศิษฏ  กันทะวงค 
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นายวิษรุทธิ ์ ลูกหยี นายวิสูตร  ศรีสด นายวีรชาต ิ เตจะนอย 

นายวีรพงษ  ชุมหิน นายวีรพงษ  สานสิงห นายวีรพงษ  ออสันตินุตสกุล 

นายวีรพรรณ  วิชัยดิษฐ นายวีรพล  วิสูตร นายวีรศักดิ์  จงจิตร 

นายวีรศักดิ์  ยาล ี นายวีรศักดิ์  อยูสุธา นายวีระ  อะทาโส 

นายวีระชัย  ทิพยโกย นายวีระพันธ  มะโนวัง นายวุฒ ิ คนหาญ 

นายวุธ  โฉมอุภัย นายแวหะมะรอป  แวดอเลาะ นายแวฮามิ  เจะอาแซ 

นางศกุนตลา  อํ่าเทศ นางศรีจิตรา  สืบวงษเหรียญ นางศรีพรรณ  วงคสุภา 

นายศรีรน  นาแพร นางศศิธร  คุตมาสูนย นางศศิพรรณ  บุรกูล 

นางศศิวรรณ  กันตะพงษ นายศักดา  ฉายาประเสริฐ นายศักดิ์ชัย  หมายดี 

นายศักดิ์ชาย  เสตานุช นายศักดิ์ไชยสิทธิ ์ ชัยภิบาล นายศักดิ์ณรงค  หอมหวล 

นายศักดิ์ดา  สายศรี นายศักดิ์ศร ี ขันแกว นายศักดิ์สิทธิ์  สุขม่ัน 

นางสาวศิราลัย  มากูล นางสาวศิรินทิพย  เหงาโอสา นางสาวศิริพร  แสงทอง 

นางสาวศิริภรณ  บุตรดีสุวรรณ นายศิริมงคล  วงคแปลก นางศิริรัตน  สนธิ 

นางศิริรัตน  สิขเรศสกุล นายศิลา  นาคหลอ นายศุกร  อ่ิมเท่ียง 

นางสาวศุภกาญจน  เสือแสงทอง นางสาวโศรดา  การะเกต นายสงคาร  ชะอุม 

นายสงัด  พูลสวัสดิ์ นางสงา  สุขพรอม นายสนธยา  ยาฝาด 

นายสนธิ  เชี่ยวชาญ นายสนั่น  เทียนไพร นายสนั่น  บูรณะเจริญศิริ 

นายสนิท  มณีออน นายสมเกียรติ  จูงวงษสุข นายสมเกียรติ  ทิยอด 

นายสมเกียรติ  โรจนเจริญชัย นายสมเกียรติ  เสถียรราษฎร นายสมควร  จันทสิทธิ์ 

นายสมควร  อินไชย นางสมคิด  แสงบํารุง นายสมคิด  อินปอก 

นางสมจิต  บุญไทร นายสมจิตร  ทับทิมขาว นายสมจิตร  นอยดํา 

นายสมจิตร  ตาพิชัย นายสมใจ  ขุนราม นางสมใจ  บุตรมา 

นายสมใจ  แสงใส นายสมชาต ิ นิ่มเนตร นายสมชาต ิ วรรณคํา 

นายสมชาย  เกษแกว นายสมชาย  จตุเทน นายสมชาย  ใจยง 
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นายสมชาย  นพเกา นายสมชาย  นิลคุณ นายสมชาย  พัวประเสริฐ 

นายสมชาย  เพ็ชรฉวาง นายสมชาย  ภาคภูมิ นายสมชาย  ภูเกิด 

นายสมชาย  ยาวะรักษ นายสมชาย  สําเภาทอง นายสมชาย  อายุยืน 

นายสมโชค  ตั้งกิติวงศ นายสมเดช  ทรัพยประเสริฐ นายสมเดช  บุญผาสุข 

นางสาวสมตระกูล  เชียงกาขัน นายสมถวิล  ชะแรมรัมย นายสมทัด  ผมอินทร 

นางสมนึก  พรหมบุตร นางสมนึก  พวงภู นายสมบัต ิ เข็มทอง 

นายสมบัต ิ คําเฟอง นายสมบัต ิ จันทรวงษ นายสมบัต ิ โฉมเชิด 

นายสมบูรณ  กาลอม นางสมบูรณ  เลี่ยมดี นายสมปอง  ใจม่ัน 

นายสมพงค  กงเซง นายสมพงษ  พงศอภิโชต ิ นายสมพงษ  เภาสมบัต ิ

นายสมพงษ  ศรีเมือง นายสมพร  คงนาผล นายสมพร  เจยแกว 

นายสมพร  นีระพันธ นายสมพร  พวงพวา นางสมพร  สูงตรง 

นายสมพร  อาจคงหาญ นายสมพาน  สุพรมอินทร นางสาวสมพิศ  จรรยาวฒัน 

นางสมพิศ  อ่ิมใจ นายสมมาส  ออนเลิศ นายสมมิตร  ศรีวิเชียร 

นายสมมิตร  สินยอง นายสมยศ  เชาวรักษ นายสมยศ  ศรีวันนา 

นายสมรส  รัตนสังข นางสาวสมศรี  ปนประดิษฐ นายสมศักดิ์  ก่ิงมาลา 

นายสมศักดิ์  ครอบครอง นายสมศักดิ์  น้ําใจสุข นายสมศักดิ์  มะลาใส 

นายสมศักดิ์  รามทิพย นายสมศักดิ์  วงคศรี นายสมศักดิ์  ศรีปราชญ 

นายสมศักดิ์  สิงหขรรักษ นายสมสา  ใจเท่ียง นายสมหมาย  สิทธิวะ 

นายสมหมาย  เหมเส็ม นายสมัย  คํามูล นางสาวสมัย  บัวระภา 

นายสมัย  ศรีประดู นายสมาณ  แกวพวง นายสมาน  จันทรแกว 

นายสมาน  ปาเก นายสยาม  สิงหสม นางสรมลวรรณ  กุลบุตร 

วาท่ีรอยตรีสรวชัญ  เจนวิกยกิจ นายสรสิทธิ ์ อุนนันท นายสราวุฒ ิ แสงประดับ 

นายสฤษดิ์  ดีวงษา นายสวัสดิ ์ สีแกว นายสวาง  ขําดํา 

นายสอาด  ปทุมวัน นางสาวสะคราญนภา  บาเหร็ม นายสะมะแอ  สะแม 
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นายสัง่การ  ดวงดุ นายสังคม  กันธรรม นายสังวาลย  มีอินถา 

นายสังวาลย  ไมแพ นายสัญญา  ปานสกุล นายสันต ิ รัตนพันธุ 

นายสัมพันธ  เก้ือชาติ นายสัมพันธ  บัวจํานงค นายสัมฤทธิ์  สูติวงศสกุล 

นายสาการียา  ยะหริ่ง นางสาคร  พิลากุล นายสาคอน  ชัยชนะ 

นายสาธิต  จีระดิษฐ นายสาธิต  เดชทว ี นายสามารถ  จันทรโสภา 

นายสามารถ  สุขกรม นายสามารถ  สุทธิด ี นางสายใจ  โชติชนะรุงเรือง 

นายสายชล  นิลรอด นายสายชล  รุงสวาง นางสายปน  แกวเกตุ 

นายสายลม  ขาวกลิ่น นายสายันต  บุญครอง นายสาเยน  เกนบุตร 

นางสารภ ี คันธสังข นายสาอูดี  มะแซ นายสําเนา  ธรรมสัตย 

นางสํารวย  ดานกลาง จาสิบเอกสําราญ  ชูเชียร นางสําราญ  บุราณ 

นายสําราญ  ฤทธิ์ศิริ นายสําราญ  ละเอียด นายสําราญ  เวียงนิล 

นายสําเริง  ทับเส็ง นายสําเริง  อนันตภักดิ์ นางสิติมา  ดุรอแม 

นายสิทธิชัย  ตาลาย นายสิทธิศักดิ์  สุวรรณกูล นายสิรภพ  ไกรฉวี 

นายสิรวิชญ  มีเกษ นางสิริกาญจน  ภักดีชัยอานันท นางสิริกานต  ทิพยเพ็ง 

นางสิริพร  กลาแข็ง นายสิริวัฒน  สนิท นายสีนวล  อาจหาญ 

นางสุกัญญา  จินดาศรี นายสุขี  สีมาลา นางสาวสุจิตรา  วงคสถิตย 

นายสุจินต  เหลารอด นายสุชาต ิ จันมีวงษ นายสุชาต ิ ชมทาไม 

นางสุฐาธรรม  โตวงษ นายสุดใจ  อุทาทัย นางสาวสุติยา  ทับไทย 

นายสุทธินันท  สําโรง นายสุทธิพงค  แสงอรุณ นายสุทธิพงศ  พูดเพราะ 

นายสุทิน  ตนจําปา นายสุทิน  ทองรอยยศ นายสุเทพ  หอมกระทุม 

นายสุเทพ  อักษรเงิน นายสุธรรม  ปนทอง นายสุนทร  นาพญาธีระกุล 

นายสุนทร  มูลถวิล นายสุนทร  สังขทอง นายสุนทร  สุนทรรส 

นางสาวสุนันทา  แดงดวง นางสาวสุนิดา  สุวรรณมณี นางสุนีรัตน  แสงไชยวัน 

นายสุบัญ  ยาบุษดี นายสุปตตา  ประสพผล นายสุพจน  กลิ่นรัก 



สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 

๑๐๒ 

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การบริหารการปกครองทองท่ี) 

นายสุพจน  แกนเพ็ชร นายสุพจน  เพียงนั้น นายสุพจน  สุทธิเกิด 

นางสุพร  สักคุณี นางสุพรรณี  หมายดี นายสุพัฒน  เผือกวัฒนะ 

นางสุภา  บุญรัตน นางสุภา  วงศเครือ นายสุภาพ  เดชพลมาตย 

นายสุภาพ  ถ่ินคําบง นางสุภาพ  สุริยะเลิศ นางสาวสุภาพร  ทองนิพันธ 

นางสุภาพรรณ  จอกตาว นางสาวสุภาภรณ  กลัดสุข นางสาวสุภาภรณ  บอหนา 

นางสุมาล ี สิมมี นายสุมิตร  สุรินทรทอง นางสุมิตรา  คุมประดิษฐ 

นายสุเมธ  แลลุน นายสุรชัย  เล็กกําพุช นายสุรเชษฏ  หลานไทย 

นายสุรเดช  สตากลา นายสุรเดช  อุมะ นายสุรพจน  ถิระพันธ 

นายสุรพล  ใจเปน นายสุรพล  สุขสําราญ นายสุรวุฒ ิ จันทรสวาง 

นางสุรัตน  พิหูสูตร นางสุรัสวด ี คชสีห นางสุรางค  ดรุณพันธ 

นายสุรินทร  ชิกอ้ี นายสุรินทร  เพชรตรง นางสุรินทร  กันหา 

นายสุริยนต  ขําดวง นายสุริยา  ชมภูนอย นางสุริศา  มาตรวิจิตร 

นางสุรีรัตน  อยูสืบ นายสุวรรณ  อุทัย นายสุวรรณ  แอนปญญา 

นางสุวรรณมาล ี ตระการจันทร นายสุวิทย  ฤทธิเรือง นางสาวสุวิมล  สอนวงษ 

นายสูเด็ง  ตอเฮ นายเสฏฐวุฒ ิ กลิ่นบัว นายเสนห  พลเยี่ยม 

นายเสนห  รักษาชล นายเสนาะ  อุดตัน นายเสมียน  มูลคําบิน 

นายเสริม  สาลี นายเสริมศักดิ์  แกวกลิ่น นายเสรีชัย  สอ้ิงทอง 

นายเสรีย  มณีจันทร นางเสาวรส  บุญเพ็ชร นางเสาวล ี อาสา 

นายแสตมป  แสงลี นายแสนพร  คําปญญา นายแสวง  โปธิยะ 

นางโสพิศ  คําสิงห นายโสภณ  เจริญรัตน นายโสภณ  โพธิ์ปลี 

นายโสภณ  อินนุรักษ นางสาวโสภา  จันทรักษ นางโสภา  ชัยกันทะ 

นายโสภา  สอนมงคล นายไสว  สุดเฉลียว นางสาวหนึ่งฤทัย  ผลขวัญ 

นางหนูไกล  พิมพันธ นายหลักการ  สานุศิษย นายหะมะ  มะแซ 

นายหิรัญ  พูนเพ่ิม นายองอาจ  ยูรวงค นายอดิศร  ตั้งตรง 
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๑๐๓ 

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การบริหารการปกครองทองท่ี) 

นายอดิศร  โบเซะ นายอดิศักดิ์  ถนอมสัตย นายอดิศักดิ์  แหลมหลัก 

นายอดุลย  การภักดี นายอดุลย  หะยีดือราแม นางอติพร  ทองเทพ 

นายอธิพงศ  สดชื่น นายอธิศักดิ์  สินทรพัย นางอนงค  เดชดี 

นางอนงค  ทัศนศร นายอนนต  ประถมอินทร นายอนัณ  ศรีพรม 

นายอนันต  เพชรศิลา นายอนันต  ศรีโพธิ์งาม นายอนันต  ใหหวัน 

นายอนุชา  เฉลาชัย นายอนุชา  หลานเด็น นายอนุวรรัตน  ชานัย 

นายอนุวัตร  บางเพชร นายอนุสรณ  หาญณะรงค นายอนุสรศักดิ์  คําอินทร 

นายอภิชัย  วราวัฒนธํารง นายอภิชาต ิ บุตรด ี นายอภิวัฒน  คําพา 

นายอภิวัฒน  เวทศักดิ์ นายอภิวัฒน  อัครพลเมธา นายอภิศักดิ์  บุญแชม 

นายอภิสิทธิ ์ บรรยงค นายอมร  เทวยุรัง นายอมร  บุญคง 

นางอมรา  รักบุญ นายอรรถกร  คําภักดี นายอรรถพล  บุญศรี 

นายอรรถวิทย  ตระกูลสุข นางสาวอรวรรณ  นาหิรัญ นางอรุณรัตน  ผูกประยูร 

นางอลิษา  ศิริมาตร นางสาวอลีวรรณ  ศิริเมือง นางออย  โยทุม 

นายอัครเดช  พลสุวรรณ นายอัครพล  เรือนเจริญ นายอัครวัฒน  มงคลสิน 

นางอังสนา  พรหมชาติ นางอัจจนา  ทองศรีนุน นายอัฐพล  วีระกูล 

นายอัด  คนเพียร นายอัตพล  สุพรมอิน นายอัธยา  หีบทอง 

นายอ้ัน  เฉยดี นายอับดุลนาเซ  ยูโซะ นายอับดุลรอเซะ  มะรือสะ 

นายอับดุลเลาะ  จูกูยี นายอับดุลเลาะ  สะมะแอ นายอับดุลฮาลิม  กือมิง 

นายอับดุลฮาเล็ง  มะรูดี นายอัมรี  อีมํ่าดอสะ นายอาคม  เจะโส 

นางอาจิน  ยังดํา นายอาแซ  ดอเลาะ นายอาโต  สุริยะประวรรตน 

นายอานัน  วงศสะอาด นางอานันต  หงษเวียงจันทร นายอานันท  สบายยิ่ง 

นางสาวอานี  ดือราแม นายอามะ  ยูโซะ นายอาราม  ทักษิณ 

นางสาวอารีย  รัตนผลิน นางอารีรัตน  กิก้ิง นายอาลียะ  นิแม 

นายอาหะมะ  มะเซ็ง นายอํานวย  ดิษฐธวัช นายอํานาจ  กรุงประสงค 
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๑๐๔ 
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นายอํานาจ  แชมชอย นายอําพล  ชูรัตน นายอําพล  ธานีครุฑ 

นางอําไพ  อําขํา นายอํามือรัม  บินสะอิ นางอ๊ิด  ไชยทองศรี 

นายอิทธิพงศ  วงษลา นางอิศราภรณ  ทักษิณ นายอิษฏ  ชื่นจิตร 

นายอิสมาแอ  ปะซี นายอุดม  นามหาไชย นายอุตสา  โพธิ์ลอม 

นายอุทัย  จันทะโมสร นายอุทัย  นามมัน นายอุทัย  พิรณฤทธิ์ 

นายอุทัย  รุงเรือง นายอุทัย  สุพร นายอุทิตย  แสนตา 

นายอุทิศ  บุญสิทธิ ์ นายอุทิศ  สนิทสนม นายอุบล  นูมหันต 

นางสาวอุมาภรณ  ไทยถาวร นางสาวอุไร  ไชยณรงค นางอุไร  ออนสีหา 

นางอุไรพร  เกิดมี นางอุษา  เทียมแกว นายเอกพงษ  กล่ําดี 

นายเอกพันธุ  มาศกสิน นายเอกภพ  โพธิ์สุวรรณ นายเอกลักษณ  แกวขาว 

นายเอกศักดิ์  แทนสกุล นายเอกสิทธิ์  สุกันทา นายเอนก  ไชยเพชร 

นายฮัมดัม  วายะโยะ นางฮายานิ่ง  เปาะแต นายฮารน  ดอเลาะ 

รวมท้ังหมด คน  1,136 



สาขาวิชา
นิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช



สาขาวิชานิติศาสตร 

๑๐๖ 

นิติศาสตรมหาบัณฑิต 

นายกมนทัต  ราชบรรเทา นางสาวกมลวรรณ  คงนุน นางสาวกมลวรรณ  คงอินทร 

นางสาวกมลวรรณ  ศรีชาย นายกรีฑาพล  จิตรวงคนันท นายกฤษฎา  เจือละออง 

นางสาวกัญกนิษฐ  ฤทธิ์แสงจันทร นางสาวกาญจณา  สุขาบูรณ นายกิตติพล  บุตโคต 

นายกิตติภณ  พงศพิทยา นายเกียรติศักดิ์  ชางเยาว นางสาวขนิษฐา  ฝกฝาย 

นางสาวคณิตรา  พยัคกุล นายคําไพร  เหลาแสน นายจงไพบูลย  คงมณีพิทักษ 

นายจิรพัฒน  ลิ้มพิพัฒนธน นายจิระเดช  แสงปอง นางจุฑามาศ  จันโลหิต 

นายเจริญ  ยอดทอง รอยตํารวจตรีเจริญชัย  บุญเกลี้ยง นางสาวชนันทกานต  ตันตรา 

นางสาวชยาภรณ  บุญพรอม นายชัชพล  ชั้นประดับ นายชัยวัช  นอกุล 

นายชาญศักดิ์  พิริยจิตรกรกิจ นางฐิติวรดา  ประดิษฐเพชร นางณฐพรรณ  เพ็ชรเรือทอง 

นายณรงค  ฮิเทง นางสาวณัชจิรัฏฐ  ประมวญผล นางสาวณัฏฐณิชา  สงแสง 

นายณัฏฐพงศ  สุวรรณพาณิชย นายณัฐชนนท  โสสิงห นางสาวณัฐชยา  จันทรทอง 

นายณัฐวรรธน  ยิ้มออน นายเดชบดินทร  นานันท นายตระการ  ดานกุล 

พันโทถนัดกิจ  ยามาลี นายธนกฤต  สินธพ นายธนดล  เจริญงามพิศ 

นายธนัฐกรณ  โภคินกรณพงศ นายธนากร  ศรีวนคํ้า นางธนิกา  สายสร 

พันตํารวจโทธเนศ  เปยมสรศักด์ิ นายธวัช  เชื้อกุล นางสาวธัญญชล  ศิรเวธน 

นางสาวธารทิพย  ถาวรพล นายนรเสฏฐ  ไหลจิตรภาชัยกร นางสาวนลิน ี โหมดศิริ 

นางนิตรา  เพ่ิมทรัพย ลิ้มกาญจนาพันธุ นายนิต ิ วังปรีชา สิบเอกนิวัฒน  โอบออม 

นายนุชิต  จิโรจพงศ นายเนติภูมิ  เมฆฉาย นางสาวเนาวรัตน  เรืองมี 

นายบุญเสริม  บุญเรืองรอด นางสาวบุษรา  วาทีรักษ นายประเชน  สีใส 

นางสาวประภัสสร  คําดี นายปรัชญา  มาเอียด นางสาวปริณดา  สิงหลอ 

นางสาวปยาภรณ  เจริญไชย นางสาวไปรยา  มีกํ่า นางสาวพรพรรณ  เหง่ียมไพศาล 

นายพรอมพงศ  วานิชสมบัติ นายพลเดช  ศรีบุญเรือง นายพิชัย  เข่ือนเพ็ชร 

นายพิพิธ  สุขเกษม นางสาวพิมพขวัญ  เหมืองศรี รอยตํารวจเอกพิษณุ  พิมพโกทา 
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นายพีระ  นอยปน วาท่ีรอยตรีไพรัช  แสงจันทร นางสาวไพรินทร  ขันตีสกุลเจริญ 

นางสาวภัทราณี  จิตคํา พลตรีภูมิชาย  นิลกําแหง วาท่ีรอยโทมงคล  เกษประทุม 

นายมนตรี  คงออน นางสาวมุกรว ี สุขสวัสดิ์ เรืออากาศโทยิ่งศักดิ์  นิลจาด 

นางสาวรติกร  เจือกโวน นายรติภัทร  พานดวงแกว นางสาวรัชฎา  บัวทอง 

นายวรนัยน  บําเหน็จพันธุ นางสาววริษา  จันทรเกษมพร นางสาววลัยรักษ  บุญมา 

นางวัชราภรณ  กุลศิริ นายวันทญานนท  หอมสูงเนิน นางสาววีรธิชา  ตั้งรัตนาวล ี

นายวีรวัฒน  พัชรไพศาล นายศรชัย  อํานวย นางสาวศรัณยา  สมตน 

นางสาวศันสนา  สุทธิวนาสันต นางสาวศิรินันท  โตะนาค นายสมพร  เดชกมล 

นายสมยศ  กาสี นายสรวฒุ ิ เกษมสุข นายสหัส  หอมจันทึก 

นางสอยดาว  สองมา นางสาวสายฝน  ศรีทอง นายสิริชัย  กกแกว 

นางสิรินดา  โชติพันธุ นายสีไทย  วงษา นายสุขี  ผองอําไพ 

นางสาวสุนิสา  ลักษณะชู นางสาวสุปนันท  อินทจกัร นางสาวสุพัตรา  คําเอก 

นางสุภาภร  สิมนาม นางสาวสุมาล ี คงทอง นายสุรวัฒน  อยูเปนสุข 

นายสุริยา  กัญญะคํา นางสาวสุริศา  มวงเรือง นายอนุวัช  วิชัย 

รอยตํารวจเอกอภิวัฒน  เรืองชูเกียรติ นายอมเรศ  กระบวนสิน นายอาณัฐ  เจริญกิจวัฒนกุล 

นายอําพล  ปนมวง สิบตํารวจโทอุเทน  ม่ิงกอ นายเอกพจน  พ่ึงเกษม 

นายเอกวัฒน  จิตสํารวย 

รวมท้ังหมด คน  118 



สาขาวิชานิติศาสตร 

๑๐๘ 

นิติศาสตรบัณฑิต 
เกียรตินิยมอันดับสอง 

นายจักรกฤษณ  ปริโต นายรตนพล  บุบผาชาติ นายศิวะโรจน  โตอ้ิม 

นายสิระ  ทองหวาน นายอัครเดช  เดชานุวัฒนา 

นิติศาสตรบัณฑิต 

นางสาวกชกร  ปรึกษาเกตุ นางกชพร  วงษสุวรรณ นางสาวกชพร  สอดสอง 

นางสาวกชมาศ  บุญประกอบ นางกนกนวล  ไวเมือง นางสาวกนกพร  รามดวง 

นางสาวกนกวรรณ  วุฒิเกษมกิจ รอยตํารวจตรีกมล  แกวประทีป นายกรกช  จันทะรัตน 

วาท่ีรอยตํารวจตรีกรกช  ทีสระคู นายกรกฎ  บุตรดี นางกรรชมณ  บุญวัฒโนภาส 

นางสาวกรรณิการ  เทียนทอง นางกรรณิการ  ใบอุบล สิบตํารวจตรีกริชชัย  วังบุญ 

นายกฤตภาส  เหลาลุมพุก นางสาวกฤตยา  ฟูมา นางสาวกฤติยา  ทรัพยวงษ 

นายกฤษ  ตรีรัตนวด ี รอยตํารวจโทกฤษฎา  ไชยชาต ิ รอยตํารวจเอกกฤษฎา  มีรินทะ 

นายกฤษณะ  ไกรวงศ นายกฤษณะ  จักรเงิน สิบตํารวจตรีกฤษณะ  ชัยหม่ืน 

นายกฤษณะรัญธน  ภักดี นายกฤษดา  ปาวงค นางกษิรัช  พลับพลาไชย 

นางกษิรา  ศรีลอยเมือง นายกองภพ  สกุลไพบูลย นางกัญชนาณัฐ  แกวมณี 

นางสาวกัญญพัฒน  ชอุมภักดิ์ นางสาวกัญญาภัค  บุญนิ่ม นายกัณฑพงษ  ดวงสินกุลศักดิ์ 

นายกัณฑเอนก  คูณทรัพยอนันต ดาบตํารวจกันตพจน  ชุมพะวงค นายกันตวิชญ  เรืองมณี 

นางกันยา  ทุงพรวณ นายกัมปนาท  เครือนอย นางสาวกัลยา  แซไหล 

นายกาญ  ชวดพงษ รอยตํารวจเอกหญิงกาญจนา   
พูลศรีสวัสดิ ์

นางสาวกานตรว ี ประหยัดยอด 

นางสาวกานิตา  วงศวิลา นายกําจาย  ประจญกาญจน นายกิจจา  ม่ันคง 

นายกิตติคม  ขาวขํา นายกิตติชัย  ผิวเหลือง นายกิตติเดช  จริตงาม 

พันตํารวจตรีกิตติพงษ  กิจกาวเจริญกุล นายกิตติพงษ  ศศะนาวิน นางสาวกิตติ์ภาอร  เดชยางกูร 

นางสาวกิตติยาภรณ  แกวมุงคุณ นายกิตติศักดิ์  คําวงศปน จาอากาศโทกิตติศักดิ์  มะขามปอม 



สาขาวิชานิติศาสตร 

๑๐๙ 

นิติศาสตรบัณฑิต 

นายกิติชาญ  ธุระงาน นายกิติศักดิ์  เจริญจิตกร นางกุณฑิกา  สอนสิทธิ์ 

นางสาวกุลธิดา  ขันทอง นายเกติฉกาจ  กิจพูนวงศ นางเกตุญาดา  เก็งวินิจ 

นายเกรนทรกมล  ฉวีวงศ นายเกรียงไกร  แสนวา รอยตํารวจเอกเกรียงศักดิ์  มัชฌิมะบุระ 

นางสาวเกวลีศิร ิ ผาสุขธนไพศาล รอยตํารวจเอกเกษม  หนูแกว นางสาวเกษมสุดา  ไพรสนธิ ์

นายเกียรติศักดิ์  ดวงเงิน นายเกียรติศักดิ์  รัสสุ จาสิบตํารวจแกนแกว  จํานงคประโคน 

จาสิบโทโกมล  บุญสะอาด นายโกมินทร  ยศสาย รอยตํารวจเอกโกวิทย  ทองแผน 

นายไกรสิทธิ์  เตชสกุลวุฒิชัย ดาบตํารวจไกรสิทธิ์  นาคแสง นางขนิษฐา  จิรจินดา 

นางสาวขนิษฐา  พงสุวรรณ นายขวัญชัย  คิดบรรจง นางสาวขวัญตา  แซโก 

นางสาวขัตติยา  กุมเพ็ชร นางสาวเขมฤดี  แสงสวาง นางสาวเขมิกากาญจน  ทรงกลิ่น 

นายคงนคร  จันทะคุณ จาสิบตํารวจคงศักดิ์  เข็มทองดี นายคงศักดิ์  เดชคุณมาก 

นางสาวคณพร  ตะเภาพงษ นางสาวคณิศร  ฮกทน นางสาวคนึงนิด  พาที 

รอยตํารวจตรีคมกฤษ  อายยุืน นายคมสัน  สามัญ นายครรชิต  แกวใจ 

รอยตํารวจโทครรชติ  ชังชางเรือ นายคํารณ  คลายสารภูมิ นางคิรากร  นาคเอ่ียม 

นายคุณานนต  เลอเกียรติธํารง นายจงพัฒนพงค  จรจรัส รอยโทจงรักษ  ดุมวงค 

นายจตุพล  อินณชิต รอยตํารวจตรีจตุรงค  จูสิงห นายจตุรงค  สิงหฬ 

นายจรัส  สุขสวัสดิ์ นางจริญญา  ภูไวย นางจริยา  โตชัยภูมิ 

นางสาวจริยา  นอยเนตร สิบตํารวจตรีจักรกรินทร  อุปชฌาย จาสิบตํารวจจักรกฤษ  บุญเลิศ 

นายจักรกฤษณ  ชะนะบุญ นายจักรกฤษณ  สวัสดิสาร นายจักรกฤษณ  สุวชิรัตน 

นายจักรพันธ  พรหนองแสน นางจันทรจิรา  เครือสนธิ์ นางจันทรทิมา  กรรณาลงกรณ 

นางสาวจันทรธิมา  จันทรกระจาง นางสาวจันทรเพ็ญ  โสภา นางสาวจันทิพย  ไพรชัฎ 

นายจันไท  ผลแกว นางจารุมาศ  รุงแสงทิวากร นายจําเนียร  วรรณประเวศ 

นายจํารัส  หัสนะ นายจําเริญ  นิลรัตน นางสาวจิดาภา  ลิขิตบุญฤทธิ์ 

นายจิตต ิ ศรีเปารยะ นายจิตติพงษ  โสไชย นางสาวจิตรา  สมบัติรัตนานันท 

รอยตํารวจโทจิตศักดิ์  อุพิริ นางสาวจินดานันท  หมูพยัคฆ นายจินต  ชีนารักษ 



สาขาวิชานิติศาสตร 

๑๑๐ 

นิติศาสตรบัณฑิต 

นางจินตนา  สุขเกษม นางสาวจินตยา  สุขเกษม นายจิรวัฒน  ประสิทธิ์สม 

จาอากาศโทจิรวัฒน  พานิชกุล นายจิรศักดิ์  คุมแควน นาวาอากาศเอกจิระศักดิ์  อินทวงษ 

นางสาวจิรัฐติกาล  เดียวจรัส นางสาวจิราพัชร  อาจแกว นางสาวจีรภา  ฤทธิมา 

นายจีระ  พระสุพรรณ นายจีระนนท  สรอยมุกดา นางสาวจุฑามาศ  เกิดแกว 

นางสาวจุฑามาศ  วิทยาวงศา นางสาวจุฑารัตน  ฉัตรวิรยิาวงศ นายจุมพล  บุตรโปรงจิต 

นายจุมพล  ปนพระ นางสาวจุรีภรณ  ทองดี นางจุฬาลักษณ  แสงจง 

นายเจตนิพัทธ  จันทรกระวี นายเจนวิทย  ไกรเจริญ พระเจริญ  บุตรศรี 

สิบตํารวจตรีเจษฎา  พรมประถม นายเจษพงษ  มีเพ็ชรทาน นายเจียงคํา  กุลไชย 

ดาบตํารวจเจียมศักดิ์  เตจะ นางสาวใจด ี นิ่มมณี นายใจเพ็ชร  กรุษสาท 

นายฉลอง  พลแสน นางสาวฉัฎฐวีณ  สุวรรณพงษ รอยตํารวจเอกฉัตรชัย  ผลาหาร 

วาท่ีรอยตรีฉัตรชัย  สุรันนา วาท่ีรอยโทฉัตรชัย  แสนสุข นายฉิมพลี  มูลวงษ 

สิบเอกเฉลิมชัย  ขุมทอง นายเฉลิมชาติ  สวางโคตร สิบตํารวจตรีเฉลิมพงศ  พงศช ู

สิบตํารวจโทเฉลิมพงศ  อ้ัวซาย วาท่ีรอยตรีเฉลิมรัฐ  ติ่งอวม นางสาวชนนชนก  กอนมณี 

นางสาวชนัฐชนม  เดชจิตกร รอยตํารวจโทหญิงชนัณฐกานต   
ครองผล 

นางสาวชนาภา  ศรีสวรรค 

นางสาวชนารด ี เอ้ือกิจ นางสาวชนิดา  จันทรมา รอยตํารวจเอกหญิงชนิตา  หงษทอง 

รอยตํารวจโทหญิงชนิษา  โพละนก นางสาวชมนภัส  ปททุมมี นางสาวชมพูพิมพ  บุญจา 

นายชยุต  กิจโสภ ี นายชยุต  วงษราชธ นายชลอ  อินนอย 

นางสาวชลัชวรรณ  ทิพยอักษร นายชวลิต  ศรีวิชัย นายชัจกฤษฎิ์  ชูชวย 

นายชัชชัย  พรหมโสภา นายชัชพงศ  ทองงามตระกูล นายชัชวาล  กุลกําลัง 

จาเอกชัชวาลย  นักดนตรี วาท่ีรอยตํารวจตรีชัชวาลย  นิยมชาติ นายชัชวาลย  เอกอนันตกุล 

นายชัยกร  บรรลือพืช นายชัยณรงค  บัวแยม นายชัยณรงค  บุญเผือก 

นายชัยณรงค  อินทรสมบัติ รอยตํารวจโทชัยนันท  รัชชนะกุล นายชัยนาท  ศรีกระทุม 

นายชัยพล  ธัญญานุวัติ นายชัยภัฏ  เชื้อชวลิต นายชัยวัฒน  ขําภักดิ์ 

นายชาญณรงค  มากพันธ นายชาญเทพ  ชูชาญ พันตํารวจโทชาญศักดิ์  เทพวงศษา 



สาขาวิชานิติศาสตร 

๑๑๑ 

นิติศาสตรบัณฑิต 

นายชาตร ี แสงศรีจันทรรัตน นายชาตะวัน  พรหมศร นายชาติชาย  คลายโสม 

นายชานนท  เพชรรัตน สิบตํารวจตรีชิงชัย  แกวอุบล นายชินวัฒน  อวมประดิษฐ 

นายชีวันธร  แผลงฤทธิ์กวินท นายชุมพล  ชูเลิศ นายชูชัย  นุมนาค 

นายเชาวนะ  ไตรมาศ นายเชาวเลิศ  ทรัพยเสือ นายเชิดชัย  วรแกนทราย 

นายโชคชัย  ชูเมือง สิบตํารวจเอกโชติ  สุขแจม นางสาวโชติมา  ชวยแกว 

จาสิบตรีไชยยา  มูลสุวรรณ นายซาฟารี  บินหล ี นางสาวซูไฮลา  บินเจะมิง 

นายฌาณวัตร  ประภาศิริ นางสาวฌาณัฎฐิน ี ศรีประเสริฐ นายฐานวัฒน  เรือนสอน 

นางฐิตาพร  เกิดสุวรรณ นางสาวฐิตารีย  อรรถเศรษฐากร นายฐิต ิ วิรทัศนุสรณ 

นายฐิตินันท  จันทรสด นางสาวฐิติรัตน  จันทรเมา รอยตํารวจเอกณรงค  คงดี 

นายณรงค  จิตรสะอาด รอยตํารวจเอกณรงคฤทธิ์  เหลาสิทธิ ์ นายณรงคศักดิ์  เชาวนหม่ืนไวย 

รอยตํารวจเอกณรงคศักด์ิ  ฝนบานไร นายณรงคศักดิ์  สืบสาย นายณฤทธ  กําจร 

สิบตํารวจตรีณัฏฐ  ศิริเดช นายณัฏฐพล  มีสุวรรณ นายณัฐกานต  จันทรตา 

นายณัฐกิตติ์  คําแกว นางสาวณัฐชา  เครือแตง รอยตํารวจเอกณัฐชานนท  จันทเกตุ 

นางสาวณัฐณิชา  จันทรบรรจง นางสาวณัฐทธีรา  งามโสภา นางสาวณัฐธิดา  เดชวิศิษฎสกุล 

นายณัฐปกรณ  ประเสริฐสุข นายณัฐพงศ  ไชยรักษ รอยตํารวจตรีณัฐพล  คําแหง 

นายณัฐพล  คุณวโรตม นายณัฐพล  มาลีผล นายณัฐพล  สวัสดิผล 

จาสิบตํารวจณัฐพล  อุดม นายณัฐภัทร  ไชยขันธ นางสาวณัฐภัสสร  พงษจักร 

นางสาวณัฐวด ี เสริมทรัพย นางณัฐวดีวรรณ  อัครธนกุล นางสาวณัฐวรรณ  มรกตศรีวรรณ 

นายณัฐวัฒน  เกษกุล รอยเอกณัฐวุฒ ิ ดวงแดง นางสาวณัตฏินันท  ปกการะนัง 

นางณิชมนต  หอมวิจิตรกุล นางสาวณิชา  สุริยากานนท นายดนัย  งามวิทยานนท 

นายดนัย  นิลคูหา นางสาวดรุณี  สุดใจ นางสาวดวงใจ  แซอ้ือ 

นางสาวดวงพร  เดชเล นางสาวดวงฤทัย  นาสา นางสาวดาวใจ  บุญจันทร 

นายดํารงคเดช  ฉัตรมณีเวช นายดิเรก  ชื่นความดี นางสาวดิศญา  ประยูรหาญ 

นายดษิณกร  ผองศรี นายดุษิต  ประสิทธิ์เขตกิจ นายดุสิต  สุนทร 



สาขาวิชานิติศาสตร 

๑๑๒ 

นิติศาสตรบัณฑิต 

นายเดชฤทธิ ์ ชอบเรียบรอย ดาบตํารวจเดชา  ศิริบรรพต นายแดงนอย  นารากรณ 

นายตนุภัทร  อักษรทอง นางสาวตอฮีเราะ  สันบากอ นายทรงธรรม  ศรีอมร 

รอยตํารวจโททรงพล  บุญชัย นายทรงพล  หนูภักดี นายทรงยศ  พรมแสง 

นายทรงฤทธิ์  กุลนาฝาย นายทว ี อุนทวง นายทศปริชัย  เลาหทว ี

สิบตํารวจตรีทศพร  คําเงิน นางสาวทศวรรณ  ธรรมเพชร นางทองเพียร  วาทา 

พันเอกทะเบียน  เมืองพระฝาง นายทักษิณ  สุวรรณศรี นางทับทิม  แรงทน 

นางสาวทัศนีย  เอกวานิช นางทัศนียา  ศรีรัตนประพันธ รอยตํารวจโทหญิงทิพวด ี อยูทรัพย 

นางสาวทิษารัตน  พ่ึงโพธิ ์ นายทีฆทัสน  ศรีทอง นายเทพนรินทร  ทองสัมฤทธิ์ 

จาสิบตํารวจเทพประทาน  จันทรเขียว พระเทพพิทักษ  วิเชียร นายเทวัญ  ธานีรัตน 

นายธงชัย  ขิมมากทอง นายธงชัย  ดวงจนัทร นายธงชัย  ดัชถุยาวัตร 

นายธนกร  พรหองทองแดง ดาบตํารวจธนกฤต  ภักดีผล นายธนกฤษ  จิวะวิบูลย 

นายธนโชติ  นาคะโฆษิตสกุล นายธนโชต ิ เลาพูนผล สิบตํารวจเอกธนโชติ  ศรีเมือง 

นางสาวธนพร  เพชรพูล รอยตํารวจเอกธนพล  กอนทอง นายธนพล  เทียนสันต 

นายธนพันธ  พรอมเพรียง นายธนพิบูลย  โคตรวงษา นายธนภัทร  กิจเสมอใจ 

นายธนวัฒน  สุขสวัสดิ์ นายธนวัตร  สุวรรณชัยรบ นายธนศักดิ์  งามเขียว 

นายธนะศักดิ์  ศรีโสภา นายธนาพงศ  นราสวัสดิ ์ นายธนาวิทย  เก้ือมิตร 

นายแพทยธนาวุฑฒ  โสภักดี รอยตํารวจโทธนิต  กิจพฤกษ นางธมลวรรณ  นคราวงศ 

นางธยาน  กาญจะแสน วาท่ีรอยตํารวจตรธีรรมนูญ   
โคหนองบัว 

นายธรรมนูญ  เทพวงค 

นายธรรมรินทร  กาเกตุ นางธราภรณ  ปกษาจันทร นายธวัช  จงวัฒนาศิลปกุล 

นายธวัช  เบ็นอาหมาด นายธวัช  สงสม นายธวัชชัย  เรืองสา 

นายธัชชัย  แกววารี นายธัชพงษ  กาญจนังกูร นางธัญญรัตน  ผลแกว 

นางสาวธัญทิพย  อินทรสวัสดิ์ นางสาวธัญพร  แจงน้ําใจ นางธัญพร  ศรสิทธิ์ 

นางสาวธัญวรัตม  พุดดารา นางสาวธันยพร  พงศเสาวภาคย รอยตํารวจโทหญิงธันวาด ี คชนนท 

นายธาม  สุวรรณศรี วาท่ีรอยตํารวจตรีธาวิต  วรรณรตัน นายธิตินันท  รอดเรือง 



สาขาวิชานิติศาสตร 

๑๑๓ 

นิติศาสตรบัณฑิต 

นายธิรเดช  ไหมจุย นางสาวธีรญาพรรณ  ควรเอ่ียม นายธีรเดช  แสงยอย 

นายธีรภัทร  คงคารัตน นายธีรภัทร  สินทรัพย นายธีรยุทธ  ดําดี 

นายธีรยุทธ  รัตนกรแกว นายธีรวัช  โคตรบุตร วาท่ีรอยตรีธีรศักดิ์  เกตุคง 

นายธีรศักดิ์  ผิวปลั่ง นายธีระ  สงคราม นายธีระฉัตร  เสงรอด 

นายธีระพงค  บุญออน นายธีระพงษ  ใจกลา นายธีระพงษ  แพงจันทร 

จาเอกธีระศักดิ์  คงเอียง นายนครินทร  ตัณฑบุญมี นางสาวนงนุช  กลิ่นหอม 

นางสาวนงลักษณ  ไทยประเสริฐ นายนนทวัชร  ทาทอง สิบตํารวจเอกนนไทย  เงาดํา 

นายนพดน  กอนโสภา นายนพดล  จุมปา สิบตํารวจโทนพดล  ทรัพยเฉลิม 

นายนพดล  ภูรัตน นายนพดล  วรางควงศหิรัญ นายนพพร  ชามา 

นายนพพล  คณาญาติ นายนพพาพูน  พลทา นางนภลภัส  เต็มยอด 

นางสาวนภัทร  วังชากร นางสาวนภัสนันน  สอนทอง นายนรเทพ  พวงลําเจียก 

พันตํารวจโทนรเสฏฐ  เดชอุม นายนราวิชญ  มาตราช ดาบตํารวจนรินทร  เนตรคํา 

นายนรินทร  ศรีอุทา นางสาวนรินทิพย  นาระถี นางสาวนริศรา  ศรีพรม 

นายนเรศ  ดอนคําใจ นายนฤชิต  ดวงแกว จาสิบตํารวจนฤพนธ  วงคพุทธคํา 

นางสาวนฤมล  ใจม่ัน นางนฤมล  ประทีปจินดา นางสาวนลิน  ศตสุข 

นางสาวนวลฉว ี หวานสนิท นางนัฏฐาพร  หลิว ดาบตํารวจนัฏศาสตร  เจริญศรี 

นางสาวนัทธภัทร  พันธศรี พันตํารวจเอกนันพิเดช  ศรีเขียวรัตน นางสาวนัยนชนก  แขดอน 

นายนาวิน  บุญเทียม นายนําโชค  ราตรีโชต ิ นางสาวน้ําฝน  การสุวรรณ 

นายนิกร  โอวาท นางสาวนิชชิมา  เทศวงค นางสาวนิตญา  เพ่ือนใจมี 

นางสาวนิติกุล  พิจารณสรรค นายนิตินัย  เทพเทียน นางสาวนิติยา  พงษพานิช 

นายนิทัศน  สุวรรณจันทร นายนิพนธ  แกวตาย นายนิพล  บุญเมฆ 

นางนิภาธร  คําสงค นายนิมิตร  แสงศัพท นายนิยมชาต ิ รสโสดา 

นายนิรัช  คําสนิท นายนิรัน  บุญพิศาล จาสิบตํารวจนิรันด  ระดารุตน 

นายนิรุต ิ สรอยศรี สิบเอกนิรุทธ  ปอมคํา นายนิวัตร  แกวใหญ 



สาขาวิชานิติศาสตร 

๑๑๔ 

นิติศาสตรบัณฑิต 

นางสาวนิศาชล  เสนาคํา นางสาวนิสากร  สุขวิมุติ นายนิสิทธิ ์ สงสุข 

นายนุกลกิจ  รุสิตานนท จาอากาศตรีนุกูล  บัวท่ัง นางสาวนุชนาถ  ภูบังแสง 

นางสาวเนตรฤทัย  เหลาลินทอง นายเนติวัฒน  เดโชวงศศักดิ์ นางสาวเนาวนิตย  นาทา 

นายบรรเจิด  คลังทรัพย นายบรรยวัสถ  เลิศขจรนันท รอยตํารวจเอกบรรลุ  บัวทุม 

นางสาวบวรลักษณ  บรรลือทรัพย นายบัญชา  สุขสมัย นายบุญเกิด  คูหลํา 

สิบตํารวจตรีบุญเขต  รักชาติ นางบุญชวย  ถ่ินแกว นายบุญธรรม  พิมพเกาะ 

นายบุญฤทธิ์  แสงนาค นายบุญเลิศ  ธีรวัฒนโพธิ์ทอง นาวาอากาศเอกบุญเลิศ  ปกขุนทด 

นายบุญสนอง  เพ็งจอหอ นายบุญเหลือ  อักษรเลิศสวัสดิ์ นางสาวบุณยนุช  ปลัดกอง 

นางบุณิกา  ภัควุฒิศิริ นางบุษดี  ยอดพรหม นางสาวบุษบง  อาษากิจ 

นายเบญจพล  ศักรภพน วาท่ีรอยตรีหญิงเบญจวรรณ  จอมปุก นางสาวเบญจวรรณ  รัตนมาล ี

นายปกรณ  วันคํา นายปฏิภาณ  เกาะแกว ดาบตํารวจปฐมพงศ  ศรีดาชาต ิ

นายปดิภัทร  นรากุลอนันต นางสาวปนัดดา   ลี้ตระกูล นางสาวปนัดดา  พูลปวงทรัพย 

นายปพนพัชร  ราศรีเศรษฐชัย นางสาวปภาณิน  เกตุมา นายปรกกฤษณ  หามะฤทธิ ์

นายประการ  ปลัดศรีชวย นายประจักษ  นามมงคล นายประไชย  นารินรักษ 

นางสาวประดับ  เย็นประโคน นายประดิษฐ  วงศจันทร นายประดิษฐ  เสรีรักษ 

จาอากาศตรีประธาน  สุทธิคีรี นายประพจน  สายทอง นายประพนธ  วานิชชชัวาล 

นายประพันธ  เมืองอินทร นายประพันธ  วิเศษธนากรไกร นางประภสัสร  สิงหสุริยะ 

สิบตํารวจตรีหญิงประภาพร  ชัยบุรี พันตํารวจเอกประภาส  ม่ังค่ัง นางสาวประยงค  แสวงบุญ 

สิบตํารวจโทประยุทธ  บุญปถัมภ นายประยูร  โพธิ์ไชยรัตน นายประยูร  ฤทธิโย 

นายประวิทย  คําตั๋น รอยตํารวจตรีหญิงประวีณณุช  ฮวดกุล นายประสงค  อินทรหอม 

นางสาวประสิตา  ผดุงพล นายประสทิธิ์  ชุมชาติ ดาบตํารวจประสิทธิ์  ผิวเงิน 

ดาบตํารวจประเสริฐ  โพธิ์นอย นายประเสรฐิ  รัตนธนาฤกษ นายประเสรฐิ  ลิปโรจนพงศ 

นายประหยัด  ภมรสุจริตกุล พันตํารวจโทประหยัด  ภูศรีเทศ นายปรัชชญา  ประคองใจ 

นายปรัญู  จันภูตระกูล นายปราการ  กลับวงษ นางสาวปราชญนา  ทองบวั 
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นางปราณี  กันตี นายปรารุจ  สายรัตนี รอยตํารวจโทปริญญา  ยิ่งงาม 

นายปรีชา  ปาโนรัมย นายปรีชา  วงคกาง นายปรีชา  สวรรคโพธิ์งาม 

นายปรีชา  สวัสดิ์มงคล สิบตํารวจตรีปรีดิกร  คําตุย นายปรียพันธ  รองแกว 

นางสาวปรียาดา  บุญทว ี นางสาวปรียาลักษณ  ศิริลวน นายปวริศร  นิติพงษภาคิน 

นางสาวปวริศา  ศรีกาญจนากาศ นางสาวปวีณนิษฐ  เอมออน นางสาวปวียธิดา  ลีจิณณชวลิต 

นายปองพล  วงศวัชรานนท นายปองพล  สมิตดิลก นายปญกร  ธีระสาร 

นายปญจพล  พรมสวัสดิ์ นางสาวปญชดา  วิชญเรืองกุล นายปญญา  พลแสน 

นายปน  ขาวมงคล นายปารมี  ฉัตรธิรักษ นางสาวปาลิตา  วงศสุวรรณ 

นายปน  กุลสันตต ิ นางปยรัตน  แสงทอง สิบตํารวจโทปยะ  ยงประเดิม 

นางสาวปยะธิดา  ประกอบศรีกุล นางปยะนุช  จามีกรกุล นางปยะมาศ  ปรีชาฎก 

นายปยะศักดิ์  ลําพุทธา นางปยาภรณ  ภักดีเอ้ืออังกูร นางปุญชรัสม์ิ  แกวนา 

นายปุญญวิทย  ญาณอภิรักษ นางสาวปุณณภา  เชาวอานันท พันตํารวจตรีหญิงปุณณภา  สมวงศ 

นางสาวปุณยจรีย  หงษจาตุรันต รอยตํารวจเอกผล  ตลอดไธสง จาสิบตํารวจเผด็จ  เต็มโชติชวาล 

นายพงศกร  จันทรแยม นายพงศกร  โชติรัตน นายพงศธร  กวางขวาง 

นายพงศธร  มะโนสา นายพงศธร  มูลฐ ี นายพงศนรินทร  มากรัตน 

นายพงศพัฒน  ประสิทธิภานาวา นายพงศพันธุ  กลิ่นนาวี นายพงศศิริ  ดุษฎี 

นายพงศสรร  เทพคุมกัน นายพงศอนันต  นิติพงศ พันตํารวจตรีพงษศักดิ์  เกตุมาลา 

นายพงษศักดิ์  เท่ียงธรรม นายพงษศักดิ์  แมนรอด นายพงษสิทธิ์  พลสาขา 

นายพจน  ผองพันธ นายพชร  รัตนวิชัย นางสาวพชรกุล  บุญมา 

นายพนมพร  พ่ึงครบุรี นางพยอม  รมวิชัย วาท่ีเรือตรีพยันต  ใยยอง 

นางสาวพเยาว  ศรีแสงทอง นายพรการัณย  พันธุเดช นาวาตรีหญิงพรจิตต  อุไรรัตน 

นายพรชัย  นําระนะ นายพรชัย  วัฒนะไพบูลยกุล นางสาวพรทิพย  จองทองหลาง 

นายพรเทพ  แซตั้ง นางสาวพรพรรณ  พวงมาลี นางสาวพรพิมล  เงินปาน 

นายพรเลิศ  ไชยฉลาด นางสาวพรสวรรค  พรมสวัสดิ ์ นางพรสวรรค  วจนชยั 



สาขาวิชานิติศาสตร 

๑๑๖ 

นิติศาสตรบัณฑิต 

นายพฤทธมงคล  วงศลังกา นายพลช  ตรีเมฆ นายพลวุฒ ิ เพชรแหน 

สิบตํารวจตรีพลสรรค  ขันชะลี ดาบตํารวจพลากร  ชวนคิด นายพลานนต  โรจนานนท 

นายพอผล  เครือสายใจ นายพัชรพล  อินเตจะ นางสาวพัชราภรณ  เพียรเพ่ิมพงศ 

นางสาวพัชราภรณ  รถนอย นางสาวพัชรินทร  แกวดวงดี นางสาวพัชรินทร  ประภากรธิต ิ

นางสาวพัชรินทร  ปนตา นางสาวพัชรินทร  สังขทอง นางสาวพัฒนนรีลักษณ  วิรยศิริ 

นายพัฒนา  กุลกระโทก นางสาวพัทธนันท  ภูจีน สิบตํารวจตรีพันธกานต  อภินันทนเวทย 

นางสาวพัสตราภรณ  รัตนสุทธดา นางสาวพาขวัญ  เพ็งบุญช ู วาท่ีรอยตํารวจตรีหญิงพิชญา  เกตุ
้  นางสาวพิชญา  เรืองหลา นายพิชญากร  แตงรอด นายพิชเยศ  ชูเมือง 

นายพิชัย  แกวจํารัส นายพิชัยภูษิต  บัวแกว นายพิเชฐ  บัญญัต ิ

รอยตํารวจตรีพิเชษฐ  เอ่ียมสอาด นายพิพัฒน  ณ เมธา นางสาวพิมพชนก  ศรีมูล 

นางพิมพทิกา  ศรีประสงค นายพิมพร  ประภาสอน นางสาวพิมพิไล  สิงหบุดดี 

นางสาวพิมลพรรณ  เพ่ิมทรัพย นายพิรุณ  ชุติพงษวิเวท นางสาวพิรุฬหลักษณ  วันทองสุข 

นายพิศาล  ไชยหนองแข นายพิสิฏฐเกษม  สถาวร นายพิสุทธิ์  แกวพิทักษ 

นายพีร  ไชยหาญ นายพีรดนย  ปราบตพีรดนย นางสาวพีรดา  แจมโสภณ 

นายพีรพิชญ  ซอนเพชร สิบตํารวจตรีพีรวัฒน  ไชยเวช นายพีรศิลป  ขลิบเงิน 

นายพีระ  วงศอติคุณ วาท่ีรอยตํารวจโทพีระยุทธ  มาตา นายพีระวัฒน  เจริญกุล 

นายเพชร  จันทรหอม นางสาวเพ็ญนภา  ทองอาจ จาสิบตํารวจหญิงเพ็ญประภา  ธนูสา 

นางสาวเพ็ญศิริ  วังเกล็ดแกว นางสาวเพ็ญสุภา  สัตตวัฒนานนท นางสาวเพ็ญโสม  ลาสิงห 

นางสาวเพียงตะวัน  พันธุประสิทธิ์ นางสาวเพียงรว ี จันทรจํารัส นางแพร  วงษชวลิตกุล 

นางสาวแพรวนภา  ทิมเทศ นางสาวแพรวพรรณ  บุญคํ้า นายไพรชั  ไกรบุตร 

สิบเอกไพรัช  ดิษฐกร นายไพรชั  มิเกลี้ยง นายไพโรจน  ลีพรม 

นายไพศาล  จันทรสุข นายไพศาล  เปลี่ยนศรี นายไพศาล  ผินประดับ 

จาสิบเอกภราดร  จันทรอาภา นายภราดร  สวัสด ี นายภราดร  เหลืองวิทิตกูล 

นายภักด ี มะนะเวศ นายภักด ี รองไชย นายภักด ี อมรวุฒิทรัพย 



สาขาวิชานิติศาสตร 

๑๑๗ 

นิติศาสตรบัณฑิต 

นายภัคนิจ  ถนอมจิตร นางสาวภัทพร  ไวปญญา จาสิบตํารวจภัทรชัย  รองเลื่อน 

นางภัทรพิมพ  สวัสดิ์วงค นางสาวภัทรา  คําเท่ียง นางสาวภัทรานัน  จันทรปะคํา 

นายภัยรนิทร  ตูดํา นายภาคภูมิ  โพธิ์แสง นายภาคยพิชาญ  นกแล 

นางสาวภาคิณี  วิสาสวรรค นายภาณุกฤษ  เดชากิตตินันท สิบเอกภาณุวัฒน  สุขยี่ 

รอยตรีภาณุวัตร  จันทรกระจาง จาอากาศเอกภาณุวิช  นาเชียงใต สิบตํารวจโทภานุกฤษ  จันทรราชา 

นายภานุพงศ  พินกฤษ พันจาอากาศเอกภานุพงษ  เหล็กจาน นายภานุวัฒน  จารุจิตตตระกูล 

วาท่ีรอยตรีภาสญกรณ  ปรีชาจารย นางสาวภิญญานิษฐ  ตันติวราลักษณ นายภิรักษ  รุงพัฒนาชัยกุล 

นายภุชงค  ชีวสิทธิรุงเรือง นายภุชพงศ  ภูแสง สิบตํารวจตรีภูธเนท  สงเก้ือ 

นายภูประดิษฐ  คําบุตตา นายภูมิ  พุมแจงเจริญสิน นางสาวภูริฉัตร  ภูปรีชากร 

นายภูริภัทร  ศรีพจนธรรม นางสาวภูษน ี อินทรกําแหง นายมงคล  ซองชะยา 

พันตํารวจเอกมงคลกิตติ์  รอดอน สิบตํารวจตรีมงคลศักดิ์  หลานจีนา นายมณฑล  มโนใจ 

นางสาวมณฑิชา  รอดเจริญ นายมนเฑียร  สังขพงษ นางสาวมนันทธชา  เกษามา 

นางมนิสรา  สูงทองจริยา นางสาวมยุรา  อางสุวรรณ นางมสารัศม  เสือประเสริฐ 

นายมาณพ  แซวาง นายมาตุภูมิ  บุญสวัสดิ์ นายมานะ  โรจนสาโรจน 

นายมานิตย  เพ็งผอง นางสาวมุกดา  แรงคง นางสาวมุกรินทร  เพ็งสุวรรณ 

นางเมตตา  จันทรสงแสง นายเมธัส  วัฒนานุกูล นายเมธา  ตุลยวรรธน 

จาสิบเอกยงยุทธ  ปนแกว นายยชญ  พูนรัตนทรัพย สิบเอกยศกร  ทองแจม 

นายยศธน  อวมมา นายยศพล  พันธ ุ นายยศรัณย  โควสุรัตน 

นายยอดยิ่ง  หมวกงาม นางสาวยุคนธร  รองแกว นายยุทธนา  เดี่ยววานิช 

นายยุทธนา  ทรัพยมา นายยุทธนา  เอ่ียมสมบัติ นายยุทธพงษ  ญาติกลาง 

นายยุทธศิลป  เข็มพิลา นายยุธิศักดิ์  พงษจีน นางสาวยุพาภรณ  ศรีทอง 

นางสาวยุวด ี ดวงประทุม นางสาวยุวด ี เนตรทอง นางเยาวลักษณ  กัววงศ 

นายโยธิน  นิ่มดวง นางสาวรจนา  ขันคํา นายรณกร  พรหมมา 

นายรณชยั  ธารารักษ นายรพี  เชาวนโอภาส นางรพีพรรณ  นวลวิทยาพงศ 



สาขาวิชานิติศาสตร 

๑๑๘ 

นิติศาสตรบัณฑิต 

นายรพีพัฒน  นํานาผล นายรพีพัฒน  ลาดศรีทา นางสาวรมิดา  ทิพรดาจิรเมธ 

นางสาวรวิสรา  วีจารณา นายรักษพงศ  พิพัฒนโยธะพงศ รอยตํารวจตรีรัง  เทียบทิม 

สิบตรีรังษี  ศิริจักรหงษ นายรังสรรค  แกวบานดอน นายรังสฤษฎ  ทาระวา 

นางสาวรัชกร  พรหมวิมุติ นางสาวรัชฎาพร  ปญโญสุข นางสาวรัชน ี เงินหอย 

นางรชันี  เปาหม่ัน นางสาวรัชน ี วงศร ี นางรชันีวรรณ  โสใหญ 

สิบตํารวจตรีรัชพล  สายรัตน นายรัฐศาสตร  วรรณศรี นางสาวรัดฎาวัน  ศิริบรรพต 

นายรัตการ  กวีกริชโสภณ นางสาวรัสรินทร  ชินจัตุพรพงศ นายราชันย  สาลี 

นายราเชนทร  จําปาออน นางสาวราตร ี มะกาว พันจาเอกราวี  ศิริดล 

นางสาวรินระวี  ทาเชื้อ นางสาวรุงฉัตร  ศิริโชติ นายรุงเพ็ชร  โทนทัย 

นายรุงเรือง  ลาดบัวขาว รอยตํารวจตรีรุงเรืองสิน  เบญพรม รอยตํารวจตรีเรวัฒ  จันทรพิทักษ 

นายฤทธิ์  วังมะนาวพิทักษ จาสิบตํารวจฤทธิพงษพันธุ  มณีพันธ นางสาวลภัสรดา  แกวอุดม 

นางสาวลักขณา  สินเพ็ง นางลําดวน  สุขธัมรงค นางสาวลินดา  ปนตาคํา 

นายเลอสรรพ  ธินกุล นางวงเดือน  แถวน้ําปาด นางสาววงศญดา  ชุมพล 

นางวชิรญา  เพ่ิมภูศรี นางวชิรญาณ  สุนทร นายวชิรพันธ  เจริญวัย 

นายวฎากร  อาจเอ้ือม นางสาววทันยา  ยุบลบัณฑิตกุล นางสาววนิดา  นิวาสสิริพงศ 

นางสาววนิดา  พวงลําเจียก นายวรเดช  เส็นฤทธิ์ รอยตํารวจโทวรปพัฒน  ม่ันยา 

เรืออากาศตรีวรปรัชญ  สุคําภา รอยตํารวจโทวรพัฒน  เจริญมาก นางสาววรรณกานต  อาจคงหาญ 

นางวรรณวนัช  วิรัชกุล นางสาววรรษมน  ถิระศุภะ จาสิบโทวรวุฒ ิ โลมกระโทก 

ดาบตํารวจวรเศรษฐ  ธิติพงศเมธี นายวรเสกย  ธิดานปน นายวรัญู  คงนอย 

นางสาววราภรณ  จอมดวง นางสาววรารัตน  บุญอ่ิม นางสาววรารัตน  เมืองแกว 

นางสาววรารัตน  ลุงคํา นางสาววราลักษณ  เจริญสุข นายวราวุฒ ิ ไชยวงค 

สิบเอกวรุตม  บุญมา นางสาววลัยลักษณ  พันธุยา นายวสันต  คนกลาง 

นายวสันต  เภรีวิค สิบโทวสันต  ลุนสิน นายวสันต  ศรีกะกูล 

นายวัจนพันธ  อินทะขิณี นายวัชรนนท  มหาพิริยนนท นายวัชรพงศ  ไกวัน 



สาขาวิชานิติศาสตร 

๑๑๙ 

นิติศาสตรบัณฑิต 

นายวัชรพงษ  จันทะราช พันจาอากาศเอกวัชรพงษ  ธงศรี นายวัชรพงษ  สมถวิลชัยชาญ 

นายวัชระ  วรนาม นางสาววัชร ี ทามาศ สิบโทวัฒนา  ขําวงษ 

นายวัฒนา  พัดเกตุ นายวัฒนา  สิงหทอง นายวันเฉลิม  ไชยวรรณ 

นายวันชนะ  นรสิงห นายวันชาต ิ เพ็ชรรัตน นางวันด ี ม่ันสวัสดิ ์

นางสาววันทนา  ศรีอาวุธ นางสาววันทะนา  จันทะวงษ นางสาววันวสิา  ชนะวงษ 

รอยตํารวจเอกหญิงวันวิสาข  คํามี นางสาววันวิสาข  เรียวเรืองแสงกุล นายวันสมฤกษ  เพ็ชรรักษา 

นายวัลลภ  เขียนภักด ี วาท่ีรอยตรีวาณิชนันท  จันทรอินทร นางวารัณณัฏฐ  ออนนอย 

นายวารินทร  มังคะรัตน รอยตํารวจเอกหญิงวารี  มาลัยทัด นางสาววารีชล  ศรีสม 

นางวารุณี  ศรีทอง นางสาววาสนา  จันทรเจริญ นางวาสิน ี ชัยเกษม 

นายวิกรม  วงศไพบูลยวัฒน นายวิชัย  เลิศชัยดิษฐ นายวิเชียร  ตันสุวรรณนนท 

สิบตํารวจเอกวิทยา  พัฒนสาร นายวิทัญญ  จันโท นายวินัย  ธนาโชติเชษฐกานต 

รอยตํารวจเอกหญิงวิภวาน ี อุทยาน นายวิภาคย  มุกนพรัตน นางวิภาว ี สืบสันติกุล 

นายวิภูศรัญญ  ภัทรสิริรดานันท นางวิมล  สมจิตร สิบตํารวจตรีวิรัช  กลางคํา 

นางสาววิรัฐพร  ดาวประเสริฐ สิบตํารวจตรีวิรัตน  ทองดีวงษ นายวิรัตน  สุภาโส 

นายวิโรจนพงษ  สุวรรณยอด นางสาววิลาวัณย  วัฒนวินิน นางวิลาวัณย  อมรกูล 

รอยตํารวจเอกหญิงวิลาวัลย  ภักศรีวงษ นางสาววิลาสิน ี ธรรมปญโญ นางสาววิไลลักษ  นาคํารอด 

นายวิวัฒน  ถาริน นายวิศรุต ิ อินทรเลี้ยง นายวิศิษฏ  ไชยชุม 

นายวิษณุ  พรมสุทธิ์ จาสิบโทวิษณุ  สายประสม นายวิษณุกร  ออนประสงค 

นายวิษณุพงศ  ทิพยโกย นายวิสนุญ  ชอบธรรม รอยตํารวจตรีวิสุทธิ ์ ประสมศรี 

นายวีรพงษ  ใจลาด รอยตํารวจโทวีรวัฒน  เสาวโค นายวีระพงษ  คุณสมิตปญญา 

สิบตํารวจโทวีระยุทธ  ชวยจันทร นายวีระยุทธ  ออนขวัญเพชร นายวีระศักดิ์  ประสิทธิ์คณาภรณ 

นายวุฒิชัย  ประกอบมูล นายวุฒิชัย  พลอินทร นายวุฒิชัย  รังสะกินนิน 

นายวุฒิชัย  เสือดวง นายวุฒินันท  คงชุม พระวุฒิศักดิ์  ยอดทอง 

นายเวโรจน  เลี้ยงจรูญ นายเวียง  พงษพา นายศตคุณ  ตั้งสถาพรพงษ 



สาขาวิชานิติศาสตร 

๑๒๐ 

นิติศาสตรบัณฑิต 

นางสาวศมนชนก  วัฒนนาถ นายศรพรหม  ตันวัฒนเสร ี นางสาวศรัณยรัชต  นิลพฤกษ 

นายศราวุธ  ชาติโยธิน รอยตํารวจเอกศราวุธ  อินตะปญญา นายศรีปญญา  ตันนารัตน 

นางสาวศศิกัญภัทธิ์  พรหมเรืองโชต ิ นางสาวศศิธร  แกวกาไลย นางสาวศศิธร  จันทรอัมพร 

นางสาวศศิธร  ไหวคิด นางสาวศศินา  ธีระสาร นางสาวศศิพัชญ  ธนินปญญาพงศ 

นางสาวศศิวิมล  ทองกลม นายศักดา  ดาแหมง นายศักดิ์ณรงค  เตาจันทร 

นายศักดิ์ดา  ยอดบุญธรรม นายศักดิ์ดา  ศรีศักดิ์นอก สิบตํารวจตรีศักดิ์ดา  ศรีอุน 

นายศักดิ์ระพี  ศรีประภา นายศักดิ์ศร ี อาภาศิริผล นายศักรินทร  กิจสวัสดิ์ 

นางศันสนีย  ไพยศิริพงษ นายศานติ  ศรีบุรี สิบตํารวจตรีศาสวรรษ  เอ่ียมสอาด 

นายศิตภัทร  ณ นคร นายศิรพงษ  สัจจาคุณ นายศิริชัย  แมงมีนาม 

นายศิริชัย  แสงจันทร นางสาวศิริทิพย  สิรินารถกุล นางศิรินุช  ชีวันพิศาลนุกูล 

นายศิริพงศ  กิตติ์หิรัญชัย นางสาวศิริพร  คงศรี นางศิริวรรณ  กลิ่นสุคนธ 

นางสาวศิริวรรณ  โคจรานนท นางสาวศิริวรรณ  ธรรมมา นางสาวศิริวรรณ  พันธมี 

นางสาวศิริวรรณ  สุเดชะ นายศิวกร  วงษกรด นายศิวนนท  วายทองคํา 

นางสาวศุภรัตน  บูรณะพงศ นางสาวศุภลักษณ  อักษรศิริ นางสาวศุภลักษนา  โกตา 

นางสาวศุภวรรณ  รักษสังข สิบตํารวจเอกศุภวัฒน  อุนเมือง วาท่ีรอยตรีศุภวิชญ  ผลสาลี ่

สิบตํารวจเอกเศกสรร  พรมธิราช นายเศรษฐวุฒ ิ ชาญสุข นางสาวสกลวรรณ  สิงไคตน 

สิบตํารวจโทสงา  จันทรเสี่ยน นายสถาพร  รานไพร นายสถิรภัทร  วันแตง 

นายสนธยา  ประทุมว ี พระมหาสมเกียรติ  สงครามรอด นายสมเกียรติ  สุริวงศ 

นายสมคิด  โลจนสิริศิลป สิบตํารวจโทสมคิด  ศิริพันธ นายสมจิต  เหลาลา 

นายสมชาย  ชวนชม นายสมชาย  นวลกลับ นายสมชาย  สุขกลัด 

นายสมชาย  สุขเฉลิมศรี นายสมชาย  สุภาพ สิบเอกสมเดช  ธนะขวาง 

รอยตํารวจเอกสมทรง  บุญปน นายสมนึก  จันทกูล นายสมนึก  วัฒนะโชติ 

นายสมบัต ิ เชื้อกรด นายสมบูรณ  กองชุม นายสมบูรณ  นามโคตร 

นายสมพงค  ไทยจีน นายสมพงษ  ดวงงา นายสมพงษ  พงษวิเศษ 
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พระสมพงษ  รักชาติ นายสมพงษ  สุขนภาสวัสดิ์ ดาบตํารวจสมพล  ทองไสย 

นายสมมารถ  อาภาภรณนพรัตน นายสมร  รุงเรือง นายสมรักษ  ศรีเกษม 

นายสมฤทธิ์  กันทเนตร รอยตํารวจโทสมศักดิ์  ประมนต นายสมสกุล  ไชยนันท 

นายสมหมาย  ชูเอกกุล พระสมัย  ชิตประเสริฐ นายสยุมภ ู รอดงาม 

นายสรจักร  สาธิตอภิวันท นายสรรควรา  รัตนสาครชัย นายสราวุธ  เพชรจรัส 

นางสาวสฤษฏกานต  สิทธิไกรวงษ รอยตํารวจเอกสฤษฏพงศ  จุลพันธ รอยตํารวจตรีสวาท  เขียวขํา 

สิบตํารวจโทสหนนท  นอยวิเศษ รอยตํารวจเอกสังวาลย  ศรีบัวรินทร รอยตํารวจตรีสัจจะพันธุ  สุนทรธีมากร 

นายสัญญา  ภูลายขาว รอยตํารวจโทสัตยา  วงศหาจักร ดาบตํารวจสันติ  จันทวงษา 

นายสันต ิ พรอานนท สิบตํารวจตรีสันติ  มณีโรจน นายสันติสุข  แลพล 

รอยตํารวจตรีสามารถ  ตระกูลศร ี สิบเอกสายฟา  โพธิ์ศรีขาม นางสาวสายสุณี  ถาปนา 

นางสาวิตร ี พรหมว ี นายสําเริง  แกวกาฬสินธุ นางสาวสิตาพัฏฐ  สุทธิสุนทรางกูร 

นายสิทธวีร  ทางามพรทวีวัฒน นางสาวสิทธาริณี  ธํารงคสุนทร นายสิทธิชัย  สุกดํา 

นายสิทธิโชค  พรหมเพชร รอยตํารวจตรีสิทธิพร  ขําหรุน นายสิทธิพร  อ่ิมแกว 

นายสิทธิพล  นอมธงไทย นางสาวสินีนาถ  แสงหลา นางสาวสิริกร  ชูมณี 

นางสาวสิริกานต  ขุนแกว นายสิริฉัตร  ประสิทธิ์ตราไพศาล นางสาวสิรินทร  คลังระหัด 

นางสาวสิริพรรณ  อัชวสัจกุล นางสิริวรรณ  มนูญลักษณ นางสาวสิริวรรณ  รุจิโภชน 

นางสิลักขณภริญ  กลิ่นพิกุล นายสีสหฤษฎ  เจริญทรัพย นางสาวสุกัญญา  หาญสามัคคี 

นางสาวสุขสมบูรณ  พลังสกล นายสุขสันต  จั่นเพชร นายสุขสนัต  เจะดุหมัน 

นางสาวสุจิดา  พงไพร พันจาเอกสุจิตร  จงผสม นายสุชน  คําสูงเนิน 

รอยตํารวจเอกสุชาติ  ครุฑศึก นายสุชาต ิ ชาติธางกูร นายสุชาต ิ พันธยิ้ม 

นายสุชาต ิ สุเจริญลาภ นายสุชาต ิ เหมแดง นายสุชิน  ใจโปรง 

นางสาวสุติมา  แวนระเว นางสาวสุทธิพร  ไกรมาก นางสุทัสส ี ธารประเสริฐ 

ดาบตํารวจสุทิน  ศรีบุญเอียด นางสาวสุทิพย  จิตรธรรม นายสุเทพ  กลั่นเงิน 

นายสุเทพ  ยิ่งนอก นายสุธน  บํารุงสาล ี นายสุธนิต  เจียมหทัยรัตน 
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นายสุธรรม  มีลอง นางสุธาว ี อนุญาหงษ นางสุธิระฎาพรรณ  วูดดาด 

นายสุธ ี สุทธิญาณ นางสุธีรา  บุรภัทรณิชกุล นางสาวสุธีรา  ประจง 

นางสาวสุธีรา  พิทยเมธี นายสุนทร  ชูประยูร นายสุนทร  อาดํา 

นางสาวสุนทร ี แคลวปรปกษ นางสาวสุนทร ี แสงจันทร พันเอกสุนัย  แสงนิล 

นางสาวสุนิตรา  ภูวา นายสุบรรณ  พรหมมี นายสุบัญฑิตย  ไชยแกว 

นางสาวสุปราณี  วรสาร นางสุปรียา  พรมศิลา นางสาวสุปาณี  รักษศรีทอง 

นายสุพจน  พรสกุลชัยพร นายสุพรณ  สุมิพันธ รอยตํารวจโทหญิงสุพรรณา  ดิษเจริญ 

นายสุพัฒนสิน  คูอรุณ นางสาวสุพัตตรา  คงทอง นางสาวสุพัตรา  มวงคลา 

นางสาวสุภัค  พายภักดิ์ นางสาวสุภาพร  ไชยนิมิตร นางสุภาวด ี ภาณุธรรมชัย 

เรือเอกหญิงสุมตี  วาตะยัง นางสาวสุมาน ี ธีรสวัสดิ ์ นายสุเมธ ี สวยมาก 

สิบตํารวจตรีสุยาด ี โดยหล ี นายสุรเชษฐ  พิสิษฐกุล นายสุรนนท  ขัติยนนท 

นายสุรพงศ  การินทร นายสุรพงศ  วะนา รอยโทสุรพงษ  คลายบุตร 

นายสุรวุฒ ิ พูลเกษม นายสุรศักดิ์  แกวสวัสดิ์ นายสุรศิษฏ  ขวัญวิเชียร 

นายสุรสิทธิ ์ สิทธิอมร นายสุระสิทธิ ์ ไชยโคตร นายสุรัตน  โพธิ์คํา 

นายสุรินทร  สังขสวัสดิ์ นายสุริยกานต  ดีโคตร นายสุริยัญ  ถ่ินถาน 

นายสุริยา  พลายละหาร นายสุริยา  ยั่งยืน รอยเอกหญิงสุวพันธ  ชมวงษ 

นายสุวัฒน  แสนทว ี นางสาวสุวัลนีย  เส็นบัตร นายสุวิทย  เสือกลิ่น 

นายเสกศักดิ์  วรรณกรี นายเสกสรรค  ฉายาพันธุ นายเสกสันต ิ จันทะมงคล 

นายเสกสิทธิ ์ ศรีดี นายเสฎฐวุฒ ิ คํานามะ นายเสฎฐวุฒ ิ จอยสําเภา 

นายเสถียร  ฉัตรประเทืองกุล นายเสถียร  วาป นายเสริม  เชาวะวนิชย 

นายเสริมศักดิ์  ยศเรืองสา นายเสรีภาพ  ดําพริก นางสาวแสงเทียน  บุญครอบ 

ดาบตํารวจแสวง  ทิพประมวล นางสาวโสดาวรรณ  ธรรมจักร นายโสภณ  พงคถ่ิน 

นางโสภา  กาฬแกว นางสาวหทัยรัตน  ศรีธิราช นายหนึ่งบุรุษ  คอมบุสดี 

นางสาวหนึ่งฤทัย  กรีทอง นางสาวหนึ่งฤทัย  นันทพานิช นางสาวหนึ่งฤทัย  เมืองทรัพย 
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นางสาวหัทยา  แกวชูศรี นายเหล็กเพชร  วรรณพฤกษ นายอดิศักดิ์  ศรีศักดิ์นอก 

สิบตํารวจตรีอดุลยรัตน  ยั่งยืน นางสาวอตินุช  ศรีศักดิ์นอก นายอธิคม  ศิริชุมพันธ 

นายอธิปไตย  ยุปาระมี นายอธิรัตน  สุริยะฉาย นายอธิวัฒน  วงษม่ัน 

นายอธิษฐ  วงศรุงอนันต พระอนันฐวุฒิ  แกวเนตร นายอนุชา  แซลิ้ม 

รอยตํารวจโทอนุชา  พิกุลทองอําไพ นายอนุชาติ  ภิญโญ นายอนุชิต  วัตรุจีกฤต 

นายอนุรกัษ  สุวรรณประเสริฐ นายอนุรกัษ  อภัยบริรัตน นายอนุวัฒน  ราชคม 

นายอนุศักดิ์  ศรีมูล นายอนุสรณ  คณะวาป รอยตํารวจโทหญิงอนุสรา  พุมไสว 

นางสาวอภิญญา  แซตั้ง นายอภินันท  ตุละภิพาก นายอภิศักดิ์  คําถา 

นางสาวอภิสร  ศรีทองเหลือง นางสาวอมรทิพย  ลายพรหม นางสาวอมรรัตน  แดงเรือง 

นางสาวอมรรัตน  เลาล้ํา นางอมรา  ไขประพาย นายอมริศรา  ศรีแยม 

นางสาวอรชุมา  อยูคง นางอรทัย  เกิดภิบาล นางอรทัย  เสาวรส 

นางสาวอรพรรณ  ผดุงพิทักษพงษ นายอรรณพ  วิรัศมี นายอรรณพ  สวามิส 

สิบเอกอรรถพล  ดอกไม สิบตํารวจตรีอรรถพล  เตกฉัตร นายอรรถสิทธิ์  ศรีใส 

นางสาวอรอนงค  ท่ังศรี นางอรัญญา  เฟองสวัสดิ์ นางสาวอรญัญา  มะสะบุตร 

นางอรัญญา  ลือเดอร นางสาวอรุโณทัย  ศรีสุริยวงษ นายอัครเดช  มโนชัยเจริญกุล 

สิบตํารวจตรีอัครพงศ  เวียงปฏิ นายอัครเวช  โชตินฤมล นางสาวอัจฉรา  เมธาวีสกุล 

นางสาวอัจฉราภรณ  ชวนชม สิบเอกอัชรากร  ขุนสันเทียะ นางสาวอัญมณี  แซหวอง 

นายอัตถพงษ  พลอยอุบล นางสาวอันติกา  ทุงอวน นายอับดุลฮาดี  ยือแร 

นางสาวอัมพร  ทิพยพรวรรักษ นายอัศวิน  จุลศร นายอัสนัย  กลีบบัว 

นายอาคม  เจริญทรัพย สิบตํารวจตรีอาทิตย  คําสิงหนอก นายอาทิตย  เรืองกาญจนพงศ 

นางสาวอาทิตยา  เครือจันทร นางสาวอาทิตยา  อํ่าพ่ึงอาตม สิบตํารวจตรีอานนท  พูลแกว 

นายอานนท  ลิมมหาชัย นายอานนท  วีระวงศ นางสาวอาภาภรณ  เครือศรี 

นางอารยา  พิมพพิทักษ นายอารี  พรหมวงศานนท นางสาวอารีรักษ  ฤดีสถิต 

นายอาลัยรัก  วรวัฒน นายอํานวย  อินคําเชื้อ นายอิทธิพล  จิโรปการ 
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นายอินทอน  เผือกปอ รอยตํารวจโทหญิงอินทุพร  ธลุีจันทร นายอิสสระ  พรหมลิ 

นายอุดม  วิสุทธิโก นายอุดร  จันทรสุข นายอุทัย  งามสกุล 

นายอุทัย  ลาพงค นายอุทิตย  พิทักษทอง นายอุทิศ  ทรัพยเกิด 

นายอุเทน  พรพฤกษนันท พระอุภัยภัทร  สุขวัตร นางอุรุสรา  รักพันวรัท 

นายอุสมาน  เหมมันต นายเอกชัย  นิตยธนวัชร นายเอกชัย  สมุหเสนีโต 

นายเอกชาตรี  อุดมโภชน นายเอกชาย  ดํารงสุขสถาพร สิบตํารวจตรีเอกพจน  ลือชัยราม 

นายเอกภพ  วัฒนประจักษ นายเอกวุฒิ  เพ็ชรสมบัติ รอยตํารวจตรีเอกสิทธิ ์ เรียบรอย 

รอยตํารวจเอกเอนก  โชติพรหม นางเอมพิไล  เอกมงคลสกุล นางสาวเอมอร  สุนสมบุญ 

นางสาวโอบอุม  ถึงศรี นายโอภาส  บายเลห นายฮามีดี  เจะมูซอ 

รวมท้ังหมด คน  1,166 



สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช



สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

๑๒๖ 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(การจัดการสิ่งแวดลอมอตุสาหกรรม) 

นางสาวจันจิราภรณ  จันตะ นางสาวจารุภา  เถาวัลย นางสาวธัญวรัตม  โอยสวัสดิ ์

นางสาวนันทธีรา  ศุภลักษณ นายนิธิวุฒ ิ คงสุนทรเจรญิ นางสาวปฐว ี จีรณราวุฒิ 

นางสาวศิริรัตน  สุริยะ นายสุรศักดิ์  สารสิทธิ์ 

รวมท้ังหมด คน  8 

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 

นางสาวจันทนา  ฉิมนุมาศ นายเจริญชัย  เกตุแสง นายชวดล  ชวงสกุล 

นางสาวณัฐนันท  ไวยนันท นายตรีศักดิ์  รีละออง นางสาวทิพยวิฑูรย  บุญเปง 

นายธนกร  กุมารทัต นายธามน  เต็มสงสัย นางเบญจญา  วิบูลยจันทร 

นางปนัดดา  กุลจันทร นายประพันธ  มังสระคู นางปาณิสรา  ศรีธนสาร 

นางสาวพฤกษมนต  อินตา รอยเอกหญิงพัชราภรณ  คําภา นางสาวพัดชา  อังสุโชติเมธี 

นางสาวพิริยา  ผาติวิกรัยวงค นางพิไลศรี  สัมพันธสันติกูล นายภาคภูมิ  ธงสันเท๊ียะ 

นางสาวยุพา  ฟูชื่น นางสาวรุงนภา  เมธมุทา นางสาววราภรณ  เจียรนัยเจริญ 

นายวริทธิ ์ อนุชิราชีวะ นางวริศรา  เบานู นายวาที  ดิเรกศรี 

นางสาววิวรรณ  สุวรรณสันติสุข นางสาวศุภรา  มะโนวงศ จาเอกศุภวัฒน  ชื่นมาลัย 

นายสมภน  วรสรอย นางสาวสาวิตร ี เลิศตระกูล นางสาวสุทธิดา  ไตรมาส 

นางสาวสุพาณี  นอยเอียด นางสาวสุภาพร  กิติหลา นายสุรศักดิ์  แสงแจ 

นางสาวอรอนงค  กฐินหอม นางสาวอําภา  พวงสรอย 

รวมท้ังหมด คน  35 



สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

๑๒๗ 

การแพทยแผนไทยบัณฑิต 

นางสาวกริยา  คเชนทรชัย นายครรชิต  วันโฉม นางสาวจันทพร  มณีเสน 

นางสาวจารุวรรณ  สรรพโส นางสาวจิดาภา  กองราพงษ นาวาเอกหญิงเฉิดโฉม  บัญชา 

นายชาญกิต  เขียวนิล นายชินาวุธ  โสตถิสิริ นายชุมพล  ศิลปชัย 

นางณัฐวรัญ  มนตประสิทธิ์ นางสาวดาหวัน  สังภักดี นายเถลิงศักดิ์  พาสรอย 

นางทิพยวรรณ  ชัยยะ นายธนัฐธัญ  มิจนทรัพย นางธนุรัตน  นามราช 

นางธัญญลักษณ  ยิ้มพงษ นางสาวธาริน ี ตั้งตระกูลวชิระ นางนงรัตน  พิธกิจ 

นางสาวนิศารัตน  สิงหสุนทร นางนุชสลา  ภูหงษ นางเบญจมาศ  พันธพิทักษ 

นายประกิจ  แตจิระกุล นายประเสรฐิ  วุฒิคัมภีร นางสาวปวีณา  เกษรา 

นางพนิตตา  พลายงาม นางพรทิพย  บุญสราง นายพัทยา  ปานสุวรรณ 

นางสาวพิมพวัลย  มวงนุม นางสาวภรณชนก  วรชัย นางสาวภัททิราพร  เขียวสนัน่ 

นางมณีรัตน  ตงประเสริฐ นายมีชัย  มากบํารุง นางมีนามาศ  เขียวรัมย 

นางสาวรังสิมา  พุมพวง นางสาวรัฐณัฐอร  อมรพูนเกียรติ นางรฐันันท  วงศธนะโสภณ 

นายวิชัย  สิริวิบูลยกิตติ นายวิรัตน  เวียงศิริ นาวาตรีหญิงวิไลพร  สวาง 

นางวีริศรา  อรุณพันธ นายศิวาพัชร  ทองราช นายสมคิด  แสงลี 

นางสาวสมจี  เครือหอคํา นายสมศักดิ์  เกิดอยู นางสาวสิรินภา  จิระกิตติเจริญ 

นายสุจิตร  ศรีดาพล นางสุปราณี  ชีรนรวนิชย นางสุภารัก  โกศล 

นายเสริมพันธ  กังสนันท นางสาวโสภาพิมพ  คูณโท นายอนันตชัย  พรมนนท 

นางอรทัย  วงษสุรกูล นางอรไพร  มาลัยกูล นายอรรถพล  ใจบุญ 

นายอาลียะ  หะมิ นางสาวอุไลวัลย  ทารุณ 

รวมท้ังหมด คน  56 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 

นางสาวกนกอร  ชํานาญ นางสาวกมลภัทร  ยศชัย นางสาวกมลลักษณ  บุญธรรม 



สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

๑๒๘ 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 

นางสาวกมลา  เลาหศักดิ์เสนา นายกรกฎ  อํ่าหนองโพธิ์ นางสาวกรรณิกา  รัตนวราหะ 

นางสาวกรรณิการ  สรกล นางสาวกรองกาญจน  เทือกกอง นางสาวกฤติญา  ประเสริฐสุข 

นายกฤษกร  ศรีรังสิต นายกฤษณะ  หลาวทอง นายกฤษดา  ทองเทียม 

นายกันตพงศ  ติดงาม นางสาวกันยา  เอกปฐม นางสาวกาญจนาพร  พุมพันธุ 

นางสาวกิตติพร  เจตนาด ี นายกิตติพัฒน  ศุภเสริฐ นายกิติพันธ  ฟูมะเฟอง 

นางสาวกุลฑีรา  เขียนประสิทธิ์ นางสาวกุลธิดา  บุญญพาศ นางสาวกุลธิดา  สขุสมบูรณ 

นางสาวกุลพิมพ  ศรีดาวเรือง นายเกียรติยศ  วงศทองนิล นายไกรลาศ  ผลด ี

นางสาวขณัฏฐาพรรณ  ปานณรงค นายขวัญ  ทิพยแสง นางสาวขวัญตา  สามัญตา 

นางสาวขวัญฤทัย  แสงโนราช นายขัตติยะ  โสตะจินดา นายคณุตม  ทองพันชั่ง 

นางสาวคนึงนุช  ชะรัมย นายคมกฤช  ลีเลิศพันธ นายจตุพร  วงษจาด 

นายจตุรวิทย  บุญพิทักษ นายจรงควิชญ  กรองสโรชกุล นางสาวจริยา  เวทพิทักษ 

นางสาวจริยาภรณ  ฉํ่าจอหอ นายจักรพงส  สุขเกษม นายจักราวุธ  จํานงประโคน 

นางสาวจันจิรา  โคตรสังข นางสาวจารุนันท  เสือสังข นางสาวจารุวรรณ  พรมวัง 

นางจิณหจุฑา  วุนแปน นางสาวจิดาภา  สุวรรณะ นางสาวจิตฏสุภา  วงศสิรทัต 

นางสาวจิตติมา  สุทธิโพธิพงษ นางสาวจิตรดา  ศรีสารคาม นางสาวจินตนา  จักวรรณา 

นายจิรกิตติ์  ทองเนื้องาม นางสาวจิระประภา  ศรีวรรณา นายจิรัฎฐ  อิทธิสิริสิน 

นายจีณพัฒน  แกววิเชียร นายจีรศักดิ์  ชารีจิต นายจีราวัฒน  เอกสุภาพันธุ 

นางจุฑามาศ  พรมวงคษา นายเจตจันทร  ชูมงคล นางสาวฉัตรนภา  นากสีสุก 

นายเฉลิม  กลิ่นวัน นายเฉลิมชัย  อ้ึงอภินันท นางสาวเฉลิมพรรณ  พลสิมมา 

นางสาวโฉมฉาย  ไชยวุฒ ิ นางสาวชญาพร  พืชฟู นางสาวชนิตสรา  งามศักดิ์ประเสริฐ 

นายชยธร  พวงทิพย นางสาวชลธิชา  ฉิมมา นางสาวชลธิชา  มณีวงษ 

นางสาวชลธิชา  วานวัด นางสาวชลธิมา  ชูเชิด นางสาวชลลดา  จันดี 

นายชวภณ  บวรสินรักดี นายชวัลณัฐ  คีรีเมฆ นางสาวชัชชฎา  เวียงพระปรก 

นางสาวชัญญานุช  สุขนุม นายชัยวิชิต  อักษรดิษฐ นายชาคริต  สัตถากุล 



สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

๑๒๙ 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 

นายชาญวิทย  ชาติแขม สิบโทชาติชาย  ผึ้งทองดี นายชิน  เสาศิริ 

นางสาวชุติภา  สิทธิยศ นายชูเกียรต ิ บํารุงศิลป นายเชาวลักษณ  หาวหาญ 

นางสาวโชติมาส  ไทยเจริญ นางสาวฐานะมาศ  มะระปะที นางสาวฐิตมาภรณ  ศรีจันทร 

นางสาวฐิตินันท  ฉายรัศมี นายฐิติวัชร  พันธุวงษ นายณรงคชัย  ทองกํายาน 

นางสาวณวิญ  ธรรมจารี นางสาวณัฎฐา  พิทักษวงศ นางณัฐกาญจน  ธุวะสิน 

นางสาวณัฐชนา  บุญฉลวย นางสาวณัฐธยาน  เกตุมาลา นายณัฐพงศ  เพ็งจันทร 

นายณัฐพงษ  ศรีวงคไชย นางสาวณัฐพร  ฉวีวัฒน นางสาวณัฐพร  มะเริงสิทธิ์ 

นางสาวณัฐพิชชา  ธรรมชอบ นายณัฐวัฒน  ศิริโชติ นายณัฐวัตร  ตะภา 

นางสาวณัฐสุดา  แสงสุวรรณโต นางสาวณิชกานต  จิตตภิรมยศักดิ์ นางสาวณิชากร  จอมเมา 

นางสาวดวงเดือน  บุญคาน นางสาวดวงพร  รัตนะประดิษฐ นางสาวดาราทิพย  เชตวัน 

นายดุษฎ ี ธุวะสิน นายดุสิต  อังศุไพศาล นายเดชา  ศาลางาม 

นางสาวเดือนฉาย  สียา นางสาวเดือนเพ็ญ  ศิริบุญลักษณกุล นางสาวเดือนมาศ  กอนเมฆ 

นายตฤณ  ณ พัทลุง นายตอศักดิ์  เจียกใจ นายเตชสิทธิ ์ แกววิเชียร 

นายถิรวัฒน  เทศะแพทย นายทวีลาภ  ลิมปวิลาศ นางสาวทักษอร  มาชวย 

นางสาวทัดดาว  พาหาทรัพยอนันต นางทัศนนันท  เศรษฐิวงศ นายทินกร  ไหมศรี 

นางสาวทิพยรัตน  ผลิใบ นางสาวทิพวรรณ  สัตบุตร นางสาวทิวา  ผลสิน 

นางสาวทิวาวรรณ  ซ่ือสัตย นายเทพรัตน  ศรีดวง นายเทวกร  มังกรเพ็ชร 

นายเทอดไท  นิลมาท นายธนกฤต  ธนาวินทกร นายธนดล  กอกุลดิลก 

นางสาวธนพรรณ  อินแตง วาท่ีรอยโทธนพัต  วองธัญกิจ นายธนวัฒน  จินจารักษ 

นายธนวัฒน  ชาญควร นายธนัชชา  โพธิยา นายธนัญชัย  สารพัดโชค 

นางสาวธนัตถนพนันท  เรือนเงิน นายธนาธิป  ฤกษะสาร นางสาวธนิตา  กุลสุริวงศ 

นางสาวธนิษฐา  ปสสา นายธรากร  ปลองเพ็ชร นายธวัชชัย  บุญสงคราม 

นายธัชชัย  ทัพพนารา นางสาวธัญสิณี  เลิศชัยอานนท นายธัธธนนท  ตันมิทา 

นางสาวธันยพร  เดชาวาศน นางสาวธารทิพย  รัตนะ นางสาวธาริณีย  จิรคงสวัสดิ ์



สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

๑๓๐ 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 

นางสาวธิดาทิพย  จําปาแดง นางสาวธิดารัตน  วิเชียรรัตน นายธิต ิ แมนอักษร 

นายธิติพงศ  หนุมาศ นายธิติพันธ  คุณูปถัมภ นายธีรพงศ  ชึรัมย 

นายธีรพงษ  ธนฤทัยโรจน นายธีรยุทธ  เหมมุน นายธีรวุฒ ิ สุวัณณะศรี 

นางสาวนงเยาว  เมืองวงค นายนนทนันท  ภัควิลัย นายนพกร  เกตุนุย 

นายนพดล  มณีรัตน นายนพพงศ  ครองสัตย นายนพพล  แกนทาว 

จาโทนพรัตน  เวียงสมุทร นางสาวนพัสสร  พรสี่ภาค นางสาวนภัสนันท  ชนิภาทรัพยกูล 

นางสาวนภา  วัฒนยง นางสาวนภาภรณ  สัมฤทธิ์พรสกุล นายนราธิป  รักษา 

นายนราวิชญ  บุญเทียน นางสาวนริศรา  รูปสยาม นางสาวนฤมล  นามรักษณ 

นางสาวนลิน ี ชัยมงคล นางสาวนวรัตน  บัวร ิ นางสาวนวรัตน  โรจนรัต 

นายนัฐพล  จําปาเทศ นายนัธทวัฒน  วิริยจิตตโสภณ นางสาวนันทธร  เภาราช 

นางสาวนันทวรรณ  หอมสุวรรณ นายนันทศักดิ์  ตั้งอุดมวงษา นางนันทิรา  หงษศรีสุวรรณ 

นางสาวนาตยา  แกวมีชัย นายนําโชค  วงศจี๋ นางสาวน้ําทิพย  ดวงตะก่ัว 

นางสาวนิชนันท  ปญญโชติกุล นายนิชวัฒน  ธาตุอินจันทร นางสาวนิชาภา  ทวีทรัพยสุนทร 

นายนิติพงศ  จิ้มลิ้ม นายนิธิ  นิธิวัฒนเลิศ นายนิธิภัทริก  ปวุติพันธุ 

นางสาวนิภาวรรณ  รัฐวร นายนิรันดร  สาลี นางสาวนิลวรรณ  ศรีสงา 

นายนิวัฒน  ภักดีชน วาท่ีรอยตรีหญิงนุชจรินทร  อินสุ นางสาวนุชนาถ  วัฒนกูล 

นายนุชา  แสงเพ็ชรรุง นางสาวนูรอาซีกีน  อับดุลเลาะ นางสาวเนตรชนก  นาคนชม 

นางสาวเนตรธิดา  ดวงเอก นางสาวบังอร  นามะ นายบีม  จิรเดชนันท 

นายบุญชวน  สุนาอาจ นางสาวบุศราคํา  อยูญาติมาก นางสาวบุษราภรณ  อยูรักษา 

นางสาวเบญจพร  โนจา นางสาวเบญจวรรณ  กองกาย นายปกรณชัย  ระวิพันธ 

นางสาวปนัดดา  พรหมประดิษฐ นางสาวปภาวรินทร  สุวรรณพงศ นางสาวประทานพร  ภูมิรีย 

นางสาวประพิมพรรณ  การแข็ง นางสาวประภาพร  เกตุพันธ นางสาวประภาพร  ปุรําภา 

นางสาวประภาพรรณ  เทียงมา นายประวิทย  อัครอังกูร นายประสาน  การมวย 

วาท่ีรอยตรีปรัชญา  ศรีแสนตอ นายปริญญา  บุญสา นางสาวปริญญา  เสนาวงศ 
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นางสาวปริญญารัตน  สวัสดี นายปรีด ี ตะวิชัย นางสาวปรียนันท  จันทรวิไล 

นางสาวปรียานุช  สนอุดม นางสาวปวีนัส  คูณกันหา นายปญญาวุฒ ิ สังขทอง 

นางสาวปางฉัตร  อรัญวาศรี นางปานทิพย  ยอดคง นายปารเมษฐ  รงคะสุทธิโรจน 

นายปยนัฐ  อักษรพิมพ นางสาวปยะนุช  ทวนดํา นายปยะวุฒ ิ บุญชื่น 

นางสาวปุญญชา  ตั้งเทอดชนะกิจ นางสาวปุญญาภัทร  บุญนอม นางสาวโปรดปราน  คําออน 

นางสาวผกาแกว  เกียรติสมาน นายเผด็จ  บุญศิร ิ นายพงศธัช  สมบัติบริบูรณ 

นายพชร  เชื้อทอง นายพนมศักดิ์  ศิริยา นางสาวพนาวรรณ  มากพันธุ 

นางสาวพนิดา  พิศสุวรรณ นายพยุงพงศ  พิชญนันทกุล นางสาวพรทิพย  วรกฏสูงเนิน 

นางสาวพรพิมล  ถิระศุภดา นางสาวพรพิมล  รสปตุพงศ นางสาวพรไพลิน  กิจจงถาวรกุล 

นางสาวพรรณนิภา  ภักดีโชต ิ นางสาวพรรณิการ  แดงสมบูรณ นางสาวพรฤดี  โคตรแสนลี 

นางสาวพรสุดา  พันธยิ่งยง นายพล  มวงใหญ นางสาวพัชณากานต  สุมมาตย 

นางสาวพัชรณัฏฐ  ศรีทองคํา นางสาวพัชรนันท  ปานชื่น นางสาวพัชรา  นามวงศ 

นางสาวพัชรินทร  โพธิ์โสภา นางสาวพัชร ี สินเจริญ นางสาวพัชรียา  อุตมา 

นายพัฒนะ  เมฆขํา นางสาวพัดชา  คุมชัยสกุล นาวาโทพัลลภ  วิทยาบํารุง 

นายพัศพงศ  ณัชกานตนงนภัส นางสาวพิชชากานต  หมูคุย นางสาวพิชชาภัทร  จองพิทักษพงษ 

นางสาวพิชญา  เลี่ยมทอง นายพิชเยศ  วสุโสภณ นางสาวพิณลดา  ตะโกมา 

นายพิทักษ  ฟูแสง นางสาวพิมพผกา  สุวรรณมาลี นางสาวพิมพิศา  ธรรมปรีชา 

นางสาวพิมพิศา  ศุขรินทร นายพิมาน  อารีวงษ นายพิษณุ  ดํารัตนา 

นายพิสุทธิ์  จารุวงศพันธ นายพิสุทธิ์  พรอมมูล นายพีรสิษฐ  ทับเท่ียง 

นางสาวพูนศิริ  อริยวงษรัตน นางสาวเพชรมณี  สุธางคกรกุล นางสาวเพชรว ี โพธิประเสริฐ 

นางสาวเพ็ญจันทร  วัฒนกิจศิริ นางสาวเพ็ญนภา  มาไพศาลสิน นายภราดร  โกธัญ 

นางสาวภัคสิร ี สรเศรษฐสกุล นางสาวภัณฑิรา  สารนันต นางสาวภทัรนันท  บุญแสน 

นางสาวภัทรียา  จันทรประสิทธิ์ นางสาวภัสราภรณ  สุวรรณทอง พันจาเอกภาณุพงศ  มณีนวล 

นายภาณุวัฒน  ภูมิตินทรีย นางสาวภานรินทร  ปกรณกาญจน นางภานิชา  ไชยางพานิช 
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นางสาวภาวิน ี จวนประจักษ นางสาวมณฑา  ประดิษฐขํา นางสาวมณฑา  วางมูล 

นางสาวมณฑิรา  เกาอุดม นางมณีวัลย  หวังเกิดเกียรติ นายมนตชัย  ธนีภาพ 

นายมนตรี  ตันยะกุล นายมนเทียน  เชื้อเพชร นางสาวมนัสนันท  งามถอย 

นายมโน  วลัยอักษรลิขิต นายมโนนาท  วิเศษ นางสาวมยุเรศ  แกนโส 

นางสาวมาริษา  หมีนพราน นางสาวมาริษา  อรามพงษ นางสาวมินตรา  พ้ืนดี 

นางสาวโมทยดา  คําออน นายยงยทุธ  ไชยประสิทธิ์ นายยรรยง  กลางเนตร 

นางสาวยศวด ี วองธนาการ นายยะหยา  สังขาว นางสาวยุวด ี โคแล 

นางสาวเยาวลักษณ  จรัสเอ่ียม นางสาวรชนีกร  วีระเจริญ นางสาวรณิดา  สกุลสิริสมบัต ิ

นางสาวรมยธีรา  ธนกิตต ิ นางสาวระพีพรรณ  งามพจนวงศ นายรังสรรค  แกนนาคํา 

นางสาวรังสิชนม  พิศาลนรเดช นางสาวรัจนา  บุญมี นางสาวรัตติญากร  นาคทับ 

นายรัตพงษ  วงศคม นางสาวรับขวัญ  สุวรรณกูฏ นางสาวราตร ี แกวคง 

นางสาวริญรัชดา  วันภานันท นางสาวรุงนภา  ไชยพร นางสาวรุงนภา  นอยนันตะ 

นางสาวรุงรัชน ี พลแสน นางสาวรุจิรารักษ  บุญยอด นางสาวรุจิวรรณ  คูหาวิชานันท 

วาท่ีรอยตรีหญิงลัดดาวัลย   
ไชยวงษวัฒน 

นายวชิร  ฉันธรอาภรณ นางสาววธิชา  แกกลา 

นายวรทัต  แสนสนุก นายวรพชร  รัตนศุภสิน นางสาววรมรรษ  ธรรมภินันท 

นายวรรณทวี  แกวมณี นายวรรธนะชัย  ปฐมสิริวงศ นายวรรธนะบุล  สุวรรณกิจ 

นายวรัชญ  ชิยารัชต นางสาววราภรณ  คันทะมูล นางสาววราภรณ  เอ็นดู 

นายวราวิช  ปานเทศ นางสาววลัยรัตน  สังขเภา นายวสันต  บุญลอม 

นายวสันต  มาลารักษ นายวสันต  สังฆะมณี นายวันชัย  เลายาง 

นางสาววันด ี หงษพรม นายวัลลภ  ยิ้มใย นางสาววัลลาวด ี บุญมา 

นายวาย ุ จินดาพล นางสาววาสนา  แกวมาลี นางสาววาสนา  ปนทอง 

นายวิคิด  สาบัว นายวิชาญ  ศรีทะนาม นางสาววิดาภา  วรรณศรี 

นายวิทยา  สุขวิสุทธิ์ นางสาววิภา  มงคลสุข นางสาววิภาพร  เอกอมรธนกุล 

นางสาววิภาวด ี เลงอ้ี นางสาววิภาวีร  พวงมณี เรืออากาศโทหญิงวิรวรรณ  อรรถอารุณ 
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นายวิระ  พิทักษถิร นายวิวัฒน  เอกบูรณะวัฒน นายวิศรุต  ปยะวานิชย 

นายวิศวะ  มาลากรรณ นายวิษณุ  วิลา นางสาววิสาขา  ปญญาใส 

นายวีรพงศ  แซหลิง นางสาววีรยาภรณ  เทียมผล นายวีรวิทย  สุวรรณสุโข 

นายวีระชัย  แซชิน นายวีระพงษ  โหงวสกุล นายวีระพร  ชูกลิ่น 

นายวุฒิชัย  แสงทอง นายวุฒิเชษฐ  อินาลา นายวุฒิพงศ  ปทมวิสุทธิ ์

นายวุฒิพงษ  บุญโชคหริัญเมธ ี นายวุฒิพงษ  เอ่ียมโคกสูง นายศรัณยู  อุบลคํา 

นายศรายธุ  ชูพรรคเจริญ นางสาวศศิธร  คําศุกล นางสาวศศิธร  บุญแกว 

นายศักดิ์จริญ  รัตนวัน นายศักดิ์ดา  สองแสง นางสาวศิยา  อุดมชัชวาล 

นายศิรญาณ  เทียมธรรมวงศ นายศิรัฐ  ทักษาดิพงษ นายศิริชัย  ศักดิ์โฆษิต 

นางศิริญญา  ทุมสงคราม นางสาวศิรินทิพย  นันทวรรณ นางสาวศิรินันท  อุยตระกูล 

นางสาวศิริพร  วงษนิล นางสาวศิริพร  วลัยอักษรลิขิต นางสาวศิริพรรณ  พฤกธารา 

นางสาวศิริพรรณ  วจกีรรม นางสาวศิริรัตน  ฉัตรธีรภาพ นางสาวศิริรัตน  มณีรัตน 

นางสาวศิริรัตน  สุริยะ นางสาวศิริลักษณ  ศรีใหญ นายศิริศักดิ์  สะอาดศรี 

นางสาวศิวิพร  ประทุมไชย นายศุภกร  สงวนสิน นายศุภกิตติ์  ทินอยูวงษ 

นายศุภกิตติ์  วังสะวิบูลย นายศุภณัฐฐ  คุณธนกาญจน นายศุภนนท  หวันวงค 

นายศุภฤกษ  เนียมอุม นายศุภฤทธิ์  ศิลารัตน นางสาวศุภิสรา  ทองเย็น 

นางสาวโศรดา  บุญมี นางสาวสงขลา  สาครรัตน นายสมใจ  แจงสุข 

นายสมบูรณ  ขันเมือง นายสมปอง  พิมพา นายสมพร  เนาวประทีป 

นายสมพร  พรมดํา นางสาวสมฤทัย  สกุลม่ัน นายสรวฒัน  ฮาบสุวรรณ 

นายสรายุทธ  มะโรงวัง นายสราวุฒ ิ เกินแกว นางสาวสลิลลา  พวงฉอง 

นายสลิลศักดิ์  วิศวกุล นายสัจพงศ  รัตนดอนดี นายสันต ิ ใจคิด 

นายสันติเทพ  สาลีงาม นายสันติภาพ  สิงหคํา นายสายชล  อนันตชาติ 

นายสาเรส  การโสรส นางสาวสาวิน ี วิทยาชัยเกียรติ นายสํารวย  สวัสดิ์ชัย 

นายสิทธิชัย  เกียรติบัญชาชัย นายสิทธิชัย  พรหมประยงค นายสิทธิพงศ  พันธุชินรังสิมา 
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นายสิทธิพร  ประยูรสวัสดิ์เดช นายสิทธิพร  รองเดช นางสาวสิปาง  สังขนคร 

นางสาวสิริขวัญ  กรณโคกกรวด นางสาวสิริญญา  เพียรวิริยพงษ นายสิริพงษ  ดิศร 

นางสาวสุกัญญา  เกาะมะไฟ นางสาวสุกัญญา  ชุติกุลกร นางสาวสุจิตรา  ทรัพยา 

นางสาวสุจิตรา  เพลิดเพลิน นางสาวสุชัญญา  พรหมสุวรรณ เรือโทสุชาต ิ จันทรฉาย 

นางสาวสุดารัตน  กระแสร นางสาวสุดารัตน  สอนสุทธิ์ นายสุทธินันท  เจียวใชเฮ็ง 

นางสาวสุธาทิพย  ขาวประทุม นางสาวสุธาทิพย  จันทรเจริญผล นางสาวสุธาสิน ี ปญญาดิลก 

นางสาวสุธิน ี ออนประเสริฐ นายสุธีพงศ  ชีวิตเจริญ นายสุธีระ  วุฒิศักดิ์ไพศาล 

นางสาวสุนทรีย  แปงงาม นางสาวสุนันทิน ี สมใจ นายสุพจน  พินิตเกียรติสกุล 

นายสุพรชัย  รัตนะรัต นางสาวสุพรรษา  โปดํา นางสาวสุพัตรา  บุญจูง 

นางสาวสุภัชชา  ศิลาทองวิเชียร นางสาวสุภาณี  โนใหม นายสุเมธ  แววนลิานนท 

นายสุรพงษ  นิยมญาติ นายสุรภาส  ลือสุขประเสริฐ วาท่ีรอยตรีสุรวัช  แสนภูวา 

นายสุริยัน  ออนทอง นายสุริยันต  สีคําภา นายสุริยา  แกวสามศรี 

นางสาวสุรียพร  ปาละแม นางสุวพร  คุณะวิวัฒนานนท นางสาวสุวาร ี ภักดีนันท 

นางสาวสุวิดา  ศิวะพิรุฬหเทพ นายเสฏฐวุฒ ิ ชุมภ ู นายเสฐลัท  พยัตติกุล 

นางสาวเสาวณีย  ประภัสสร นางสาวเสาวลักษณ  วิเศษดอนหวาย นายแสงเทียน  แพงเพชร 

นางสาวหนึ่งฤทัย  กรินทรไตรทิพย นางสาวหยาดฝน  คงวิทยา นายอดิเทพ  วังบุญคง 

นายอดิเรก  บัวคํา พันจาเอกอดิศักดิ์  เสมอศรี นายอธิวัตน  ตัญู 

นายอนันต  จําปาพุด นายอนุชา  ศรีจันทร นายอนุพนธ  เดชจบ 

นายอนุพัฒน  ยานะศรี นายอนุวัฒน  รัสมะโน นางสาวอนุสรา  เจริญชีพ 

นายอภิชาต ิ ดําฤทธิ์ นางอภิญญา  นามบุญลา นางสาวอภิญญา  ภักดี 

นายอภิรักษ  ทัพวงษ นางสาวอภิสรา  บุญญะอติชาติ นางสาวอมร  ทศราช 

นางสาวอมรรัตน  สุนทรภิรัตน นางสาวอรทัย  คองสันเทียะ นางสาวอรพิน  ธีรวัฒนสาร 

นายอรรถพล  พุทธดิสสอน นางสาวอรฤทัย  แสนเสาร นางสาวอรวรรณ  แกวใส 

นางสาวอรวรรณ  ทองนุช นางสาวอรวรรณ  ธนะพานิชยสกุล นางสาวอรอนงค  คุณานุภาพ 



สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

๑๓๕ 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 

นางสาวอรอุมา  เนตรแสงจันทร นางอรัญญา  อุดมอิทธิพงศ นางสาวอริสา  กาญจนากระจาง 

นางสาวอรุณี  คําจันทรวงศ นายอลงกรณ  ดาราพิสุทธิ์ นายอัครเดช  ศรีธงชัย 

นางสาวอัคริมา  คบพร นางสาวอัจฉราวดี  เวียงสมุทร นางสาวอัจฉรินทร  คูละสุวรรณ 

นายอัญชตรรถ  เตชะมาถาวร นางสาวอัญชล ี คบกลาง นายอัตสิทธ  คุณาวงศ 

นางอาจริยา  นิ่มเกิดผล นายอาทิตย  อาจทรงคุณ นายอาทิตยชัย  เตชสกุลวิทย 

นายอานุภาพ  ฉัตรวรชัย นายอารักษ  ศรีสมัย นางสาวอาริยา  นาวาเจริญ 

นางสาวอิสรา  มิตรชวยรอด นางสาวอุทัยวรรณ  ลิ้มตระกูล นางสาวอุษณีย  เจิมถาวร 

นางสาวเอธยา  จงวิสุทธิสันต นายเอนก  พุทธา นายไอยฤทธิ์  ภูสิตตา 

รวมท้ังหมด คน  531 

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

นางสาวกชนิภา  ทอนมาตย นางสาวกชนิภา  อินทกําจร นางสาวกชพร  อริยเดช 

นางสาวกนกพร  แกวคํา นางสาวกนกวรรณ  จันทรเจริญ นางสาวกนกวรรณ  รอดดารา 

นางสาวกนกวรรณ  หนูพินิจ นางสาวกนิษฐา  ขวงทิพย นางสาวกมลชนก  ทรงศิลป 

นางสาวกมลพร  สําราญจิต นางสาวกรรณิการ  หวังดี นางสาวกรอุมา  ตรีกุลธนาโชติ 

นางสาวกฤติยา  ดอนชาไพร สิบโทกฤษณะพันธ  ฮามแพ นางสาวกวิสรา  ทิพยรัตน 

นางกัญญารัตน  สุกแกวณรงค นางสาวกัญญาลักษณ  วงศใหญ นางสาวกัญญาวีร  เสรีสกุลไชย 

นางสาวกันหา  บุญปก นางสาวกัลยรัตน  บุญประเสริฐ นางสาวกาญจนา  แสงมณี 

นางสาวกานดา  บุญทัน นางการณพิมลขวัญ  พันธวงค นางสาวก่ิงกาญจน  อินทร 

นายกุณากร  ชัยพูน นางสาวกุลนาถ  มากบุญ นางสาวกุลวด ี เขงวา 

นางสาวเกตุสุมา  ชัยพานิชย นายเกรียงศักดิ์  มีพันธ นางสาวเกศรินทร  ธิโนชัย 

นางสาวเกศินี  ปูซาว นายเกียรติคุณ  อุนกันทะ นายเกียรติศักดิ์  เก้ือประโคน 

นางสาวแกวนพรัตน  เรืองศรี นางสาวขนิษฐา  ทะวะวงค นางสาวขนิษฐา  วันนะศร 

นางสาวคุณัญญา  เชิดชูพันธ นายจเร  หงษทองคํา นางสาวจันจิรา  เพ็งประพันธ 

นางสาวจันทรจริา  ทักษิณ นางสาวจันทรจริา  อุปละ นางสาวจันทรจรุี  เต็บเตียง 



สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

๑๓๖ 

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

นางสาวจันทรฉาย  หลวงเจริญ นางสาวจันทรเพ็ญ  พรช ู นางสาวจันทรสุดา  ออนมาก 

นางจันทิมาคํา  สมบูรณ นางสาวจามจุร ี คลองดี นางสาวจาร ี จีนจูด 

นางสาวจารุจันทร  สังสัญชาติ นางสาวจําเรียง  ชางเกวียนดี นางสาวจิตติมา  คําหลา 

นางสาวจิตรตรา  แดนกาไสย จาสิบเอกหญิงจินตนา  คํ้าช ู นายจิรวัชร  เจริญสม 

นางจิรัชยา  มาตันบุญ นางสาวจิราวรรณ  มากสาคร นางสาวจุฑามาศ  ชูจันทร 

นางสาวจุฑามาศ  พลฤทธิ์ นางสาวจุรีพรรณ  สันใจ นางสาวฉัตรทิพย  ชินวงษไกรฤกษ 

นางฉัตรสุดา  อูเฉ้ือง นางสาวชฎาพร  วรรณบวร นางสาวชนัดดา  ณัฎฐปญญามาศ 

นางสาวชลธิชา  สืบเสนาะ นางสาวชลิดา  หรีหรอง นายชวลิตร  คีรีรัตน 

นายชัชชัย  นิลประดับ นางสาวชัชราภรณ  มานุจํา นางสาวชิดชนก  ลิ้มไพงาม 

นายชุกรี  หละ นางสาวชุติกาญจน  จันทวี นางสาวชุติมา  อายุยืน 

นางสาวซอลีฮะ  หมีนพราน นางสาวซัลมา  หมัดบิลเฮด นางสาวซามีลา  ดอลอ 

นางสาวซูไรยา  อามิง นางสาวไซนะ  กาเจ นางสาวฐิติพร  กันวิหค 

นางณฐพร  เทศสุวรรณ สิบเอกณัชนนท  ขานพิมาย สิบเอกหญิงณัฐญา  ศรีเกตุ 

นางณัฐฐาพร  ไกรแกว นางสาวณัฐธิชาภัสน  พรรณราย นางสาวณัฐธิดา  แสนสลา 

นางณัฐนิดา  คิดดี นางสาวณัฐพร  ศรีภา นายณัฐรดา  ชวนวาร ี

เรืออากาศตรีณัฐรินทร  เนติมงคลโรจน นางสาวดลพร  แพรวกุล นางสาวดาริน  ดีโตะ 

นางตรีรัตน  มุขพริ้ม นางสาวตวนนารีมาลย  กุโน นายตอศักดิ์  ศิวิไลย 

นางสาวตีรนา  อากาศรักษา นายเถกิงศักดิ์  จันมาทอง จาสิบเอกเถลิงศักดิ์  ศาสตรวาหา 

นายทรงวุฒิ  ชนะอุดมสุข นางสาวทราภรณ  ทองคง นางสาวทองเติม  พันธุเณร 

นางสาวทัศชร ี พุมยิ้ม นางสาวทัศนียา  เจะแม นางเทวิการ  เสียงดี 

นางสาวเทียนหอม  เศษคํา นายธนกฤต  ปนวิชัย นายธนัชพงศ  แสงอินทร 

นางสาวธนัชพร  จีนโต นางสาวธนาภรณ  พรหมชนะ นายธรรมนูญ  บุญขํา 

นายธฤตพล  เจริญพจน นางสาวธัญญกาญจน  สการ นางสาวธัญพิสิฏฐา  วิจิตร 

นางสาวธัญวรัตน  องอาจ นางสาวธิดารัตน  หม่ืนคําลือ นายธีระวัฒน  โพธิ์วัฒน 



สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

๑๓๗ 

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

นางสาวธีราพร  หงษยี่สิบเอ็ด นางสาวนนทวรรณ  อุดมวิทย นายนพนนัท  ชมจันทร 

นายนพรัตน  กันชะธง นางสาวนภัทร  วรรณทวี นางสาวนภา  ลีบาง 

นางสาวนภาพร  หนองหลวง นางสาวนรินธร  กลิ้งกระโทก นางสาวนฤมล  มุงปองกลาง 

นางสาวนวลฉว ี สุขสุวานนท นายนัซรุดดีน  แวดือราแม นายนัฐธวุฒ ิ ชาติวงษ 

นางสาวนันธิดา  ขันทะมูล นางสาวนาดา  พยายาม นางสาวน้ําทิพย  ชินนาพันธ 

นางสาวนิภาวรรณ  ภูบําเพ็ญ นางสาวนิ่มนวล  เพชรจันทึก นางสาวนิยะดา  ภูมิคอนสาร 

นายนิโรธ  เดชกําแหง นางนิสาชล  เอ่ียมสอาด จาสิบเอกนุกูล  ศุภมาตร 

นางสาวนุชจร ี เตือนจิตร นางสาวนุชร ี แสงหิรัญ นายนุรดิน  อีแต 

นางสาวนูรอาซีกีน  สาแม นางสาวนูรฮาซีกีน  อาแซ นางนูรูลฮูดา  บินยูโซะ 

นางสาวบวรจติ  เมธาฤทธิ์ นายบัญชา  นิลละเอสงฆ นางสาวบุณยาพร  พุทธบาล 

นางสาวบุลมา  มะสาและ นางสาวบุษบา  บุญเรืองเศษ นางสาวเบญจมาภรณ  เฉลียวกิจ 

นางสาวเบญจมาภรณ  ลังกาพินธุ นางสาวเบญจมาศ  แกววัดปริง นางสาวเบ็ญจมาศ  พฤฒารา 

นางสาวเบญจรัตน  ศรีเกษม นางสาวเบญจวรรณ  คําพิหลา นางสาวเบญจวรรณ  ฉิมมี 

นางสาวเบญจวรรณ  ทับผอง นายปฐมพงษ  นาโสก นายปฐมพัทธ  ชูตาภา 

นางปทุมพร  อวยเพ็ชร นางสาวประกายเดือน  นาคประกอบ นางสาวประทุมวรรณ  จํารัสประเสริฐ 

นางสาวประนอม  จันตะมะ นางสาวประภัสสร  กลิ่นคําหอม นางสาวประภัสสร  สุขสวัสดิ์นําโชค 

จาสิบเอกหญิงประภาภัทร  ปกเคเต นางสาวประภาศรี  พวงกิจจา จาอากาศตรีประวิตร  สืบอํ่า 

นายประสทิธิ์  สัมฤทธิ์ นางสาวปราณี  บุญสง นางสาวปรียาภรณ  ทองคําชุม 

นางสาวปวริศา  ประมวล นางปองรัตน  แยมสงวน นางสาวปญจปพัชรภร  บุญพรอม 

นายปญญา  ทาพรมมา นางสาวปทมาพร  โคตรแสนเมือง นางปาณิศา  สายสกล 

นางปาณิสรา  รักปาน นางสาวปาลิกา  เทียกมา นางสาวปาอีซะห  กาโฮง 

นางสาวปนมณี  คลายทอง นางสาวปยดา  ธาระ นางสาวปยนุช  ไชยตนเทือก 

นางปยภรณ  สุขเพ่ิมพูนชัย นางสาวปยวดี  คลายนาค นางสาวปยะนุช  เอเตียวเจริญ 

นางสาวผกาพรรณ  อินเลิศ นางสาวผกามาศ  เคาโนนกอก นางสาวผุสด ี ขําทอง 



สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

๑๓๘ 

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

นางฝนสง  เมตตาวิมล นายพงษสกรณ  วังตะพันธุ นางสาวพจนา  เสือแกวนอย 

นางสาวพจนีย  สนธิคุณ นางสาวพนัชกร  หอมลําดวน นางพนิดา  เหลาเพ็ชร 

นางสาวพรทิพย  ศรีทิ นางสาวพรพิมล  ศรีเจริญ นางสาวพรรณวิภา  เชื้อพันธุ 

นางสาวพรรณี  มาลัย นางสาวพรรธิมา  ฐานวิเศษ นางสาวพรรษมน  บุญตีบ 

นางพวงเพ็ชร  จันทรศักดิ์ นางสาวพวงฤทัย  พุทธรัตน นางสาวพสุธิดา  ชูนอย 

นางสาวพอตีเมาะ  ยามา นางสาวพัชนิดา  วงควิวงค นางสาวพัฒนจิรา  ปรีชามาตร 

นางสาวพิชชาพร  ยิ้มประไพ นายพิเชฐ  แสงเทียน นายพินิจ  เม็ดโท 

นางพิรญา  สิทธิเวช นางสาวเพชรชนก  แทงทอง นางสาวเพ็ญศรี  เจียมผักแวน 

นางเพรยีวภูรินทร  มะโนเพียว นางสาวฟาซียะห  แวอาลีมาแย นางสาวภณิดา  ประกอบกิจ 

นายภมร  ดรุณ นางสาวภัทร  บุญญา นางสาวภัทรสุดา  ฤทธิยา 

นางสาวภาวด ี จิตรแกว นายภูมิพิพัฒน  ไชยโย นายภูวดล  เพียราชโยธา 

นายภูวนาท  แจมใส นางสาวมยุรฉัตร  เบี้ยกลาง นางสาวมยุรา  ชาญถมดี 

นางสาวมยุร ี ตันสอน นายมะยา  ยูโซะ นายมะรอซี  เด็ง 

นางสาวมัรยัม  แวสะมาแอ นางสาวยุพาวรรณ  พลรังสติ นางสาวยุภาพร  วารี 

นางสาวยุภาวด ี ผานัด นางเยาวลักษณ  จันทะยา นางสาวเยาวลักษณ  โตอินทร 

นางสาวรตา  พรหมมา นางสาวรักษวดี  นานานพนันท นางสาวรัชฐิวรรณ  คีรีรัตน 

นางสาวรัชน ี สีเขียว นางสาวรัชนีกร  ตุงคะนาคร นางรชันีวรรณ  กาสา 

นางสาวรัตนา  พรมปญญา นางสาวราฮีมะฮ  อับดุลเลาะ นางรําเพียร  เตชะปน 

นางสาวรินวด ี ปลิดกระโทก นางสาวรุงทิวา  ก๋ันโทน นายเริงศักดิ์  กานนอดิเรก 

นางสาวฤดีพรรณ  นันทะเสน นายวรพล  ภูโพธิ ์ นางสาววรรณกร  พรมบาล 

นางสาววรรณรัตน  รัตนวรางค นางสาววรรณวิสา  พิกุลทอง นางวรฤทัย  ไตรพาณิชยกุล 

นางวรัญญา  ขันแกว นางสาววรากร  วงษมา นางสาววราลักษณ  เข่ือนเมือง 

นางสาววลัญชชยา  เขตบํารุง นายวศิน  สุวัฒนา นายวัชรชัย  กลึงเทศ 

นายวัชรพงษ  เรือนคํา นายวัชรพล  สุภา นางสาววัชราภรณ  มีสิทธิ ์



สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

๑๓๙ 

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

นางสาววัชรีญา  บุญมา นายวันชนะ  เยียวยาสัตว สิบโทวาที  เรืองคํา 

นางสาววามวิสา  อินเกตุ นางสาววารีอะห  อายัต นางสาววิชญาดา  พละกิตติกุล 

นายวิทยา  คูโคกกรวด นายวิทยากร  การสรรพ นางสาววิภาพร  คําพระ 

นางสาววิภาพรรณ  เย็นด ี นางสาววิภารัตน  หาโส นางสาววิยะดา  คุมกระโทก 

นายวิระ  ชํานาญแปน นายวิริยะ  อาษากิจ นายวุฒิพงษ  บุญเชิญ 

นางสาวแวซอบีเราะ  เจะมิง จาตรีศรมงคล  วิสุทธาจาร นางสาวศลิษา  บุตรสีมาต 

นางสาวศศิธร  สายพรมสุด นางศศิธร  หมวกเครือ นางสาวศิริกาญจน  นุชาญรัมย 

นางสาวศิริพร  เงาฉาย นางสาวศิริพร  ชางลาย นางสาวศิริลักษณ  หนูยิ้ม 

นางสาวสกาวเดือน  ศรจันทร นางสาวสกุลรัตน  พูนประโคน นายสงอม  โตสต ิ

นายสงา  เพียรภายลุน นายสถาพร  ขําอนันต นายสนธยา  จันทรเพ็งเพ็ญ 

นายสมควร  ซารัมย นายสมเจตน  ไชยลาภ นายสมใจ  เริญกาศ 

นางสาวสมฤดี  ภูสะตัง นางสาวสมฤทัย  เจียงสกุล นายสมศักดิ์  ถิรารางคกูล 

นางสยุมพร  แสนมะเพ็ง นางสาวสริมน  เครือแกว นางสาวสัญญาลักษณ  คํานวน 

นายสัตตบุษย  แกวกลา นางสาวสายสุริยา  นาบํารุง นางสาวสาวิตร ี พันชะโก 

นางสาวสาวิตร ี สีวะสา นายสิทธิพงษ  ยุงกระโทก นางสาวสิริรัตน  ธรรมจิตรสกุล 

นางสาวสิริวรรณ  หนูวัน นางสาวสุกฤตา  จันทรานสรณ นางสาวสุกัญญา  สืบศรี 

นางสาวสุจิตรา  อาษานอก นางสุจิน  แทนเกิด นายสุเชาว  อนันทวรรณ 

นางสาวสุดารัตน  สุภารส นางสาวสุติมา  อุทรักษ นางสาวสุทธิดา  ชิตจุย 

นางสาวสุธาสิน ี สุขเสริม นางสาวสุนทร ี ดาวเรือง นางสาวสุนาร ี แปนทอง 

นางสาวสุนิศา  เกิดเกษม นางสาวสุนิษา  วรอินทร นางสาวสุนิษา  ศรีโบราณ 

นางสาวสุปรียา  คงจันทร นางสาวสุปรียา  เมธีวรานุกุล นางสาวสุพรรษา  ค้ิวสุนทรเนตร 

นางสาวสุพรรษา  ดอกไมขาว นายสุภัฏพงศ  เลขะธรรม นางสุภัตชา  คะสาราช 

นางสุภัทรา  สมมวง นางสาวสุภานัน  กอชนะ นางสุภาพร  ไชยสัจ 

นางสาวสุภารัตน  ไชยหาญ นางสาวสุภารัตน  ปญญาบุตร นางสาวสุภาวด ี ดวงสิน 



สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

๑๔๐ 

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

นางสุมาล ี บุตรชาติ นางสาวสุมาล ี สลางสิงห นางสุมิตรา  โกชวย 

นางสาวสุมินตรา  แสนแกวกาศ จาเอกสุรเชษฐ  ขุนเจริญ นางสาวสุรัตติยา  นิยม 

นางสาวสุรัยณี  เจะบือราเฮง นางสาวสุรางคนางค  ตาเล็ก พันจาอากาศเอกสุรารักษ  ศาลาแดง 

นางสาวสุรีพร  กิจประสงค นางสาวสุไรดา  อิตํา นายสุวรรณ  กิจชํานาญ 

นางสาวสุฮายาตี  จูมะ นายเสริมศาสตร  ลําเลียง นางสาวเสาวรส  นุนแกว 

นางสาวเสาวลักษณ  อบเชย นางเสาวลักษณ  อาจสามารถ นางสาวแสงนภา  ท่ังโสภา 

นางโสภาพรรณ  สมบัติเปยม นางสาวโสภิดา  ไชยวงค นางสาวโสภิดา  ธรรมโรงปาน 

นางสาวหทัย  ไขศรีวิไล นายอนุชา  วงศนนทวัชร นายอนุชาญ  สําร ี

นางสาวอนุสรา  ภูวดล นางสาวอภิรด ี คันธรินทร นางสาวอมรรัตน  โททุมพล 

นางสาวอมานี  บือราเฮง นางสาวอรดา  มะธุรส นางสาวอรทัย  ตอนรับ 

นางอรพรรณ  คํามณี นางสาวอรพรรณ  เจริญพิพิธพรชัย นางอรพิมพ  บุญมาพิลา 

นางอรวรรณ  พังสอาด นางสาวอรษา  สายสุวรรณ นางสาวอรสา  ราชอินทรทอง 

นางสาวอรอนงค  อุทังใข นางสาวอลิษา  จันทวงษ นายอักรอม  ดือราแม 

นายอัครวุฒิ  คําภาพันธุ นางสาวอังคณา  พุฒพันธ นางสาวอังศุมาล ี นิลภักดี 

นางสาวอัจฉรา  ขันทอง นางสาวอัจฉรา  ทองคํา นางอัจฉรา  รักษธรรม 

นางอัญญารัตน  ชาภักดี นางสาวอัญมณี  กลิ่นศรีสุข นางอัมพร  เกษไธสง 

นายอัมมาน  หลีดินซุด นางสาวอัมลา  ทาวงค นางสาวอัสลีนา  อินทรยี 

นางสาวอัฮลาม  อาแว นายอาณัติ  เหลี่ยมแกว นายอาบีดีน  กูโน 

นางสาวอาสเนาะ  ดอเลาะ นางสาวอําไพ  ธัญยุพักตร นางสาวอําไพ  ศรีจูมพล 

นางอําไพร  ประชุมสิทธิ์ นางสาวอีมาน  ลาเตะ นายอุดม  พรมศักด์ิ 

นางอุดมลักษณ  พักตรใส นายอุเทน  นอยสงวน นางสาวอุบลวรรณ  คมคุณ 

นางสาวอุมาพร  กงพะลี นางสาวอุไรวรรณ  ทองอราม นางอุไรวรรณ  บริบทคุณธรรม 

นายเอกพล  ภูพวง นายเอกวัฒน  อุนแกว นางสาวฮาซามิง  เจะหะ 

นางสาวฮามีดะห  ท้ิงน้ํารอบ นางสาวฮายาตี  ดาโอะ นายฮาวาว ี เจะแม็ง 



 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

๑๔๑ 

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

รวมท้ังหมด คน  402 

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (บริหารสาธารณสขุ) 

นางรัตนา  สําล ี

รวมท้ังหมด คน  1 

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 

นายกฤชณัฏฐ  ทองศรี นางสาวกัญญาภัค  สารีพันธ นายกิตติศักดิ์  สําเภาทอง 

นางสาวกุลชาดา  ศรีนวล นายเกียรติพงษ  เลิศสถิตยพงษ วาท่ีรอยตรีจักรพันธ  ยศใจ 

นางสาวจิรนันท  กาญจนกิจภูษา นางสาวจุฑารัตน  ธนวัฒนานุกูล นางสาวชนิดา  วันวงษ 

นายชัยชนะ  หวงเพชร นายชิติสรรค  จันทรประสิทธิ์ นางสาวญดา  มณีแกวธัญธนน 

นายณรงคฤทธิ ์ มาลาสาย นางสาวทิวากร  จันทรโคตร นายธนพล  ทองทับทิม 

นางสาวธนัชพร  กลิ่นโสภณ นางสาวธัญญรัตน  ตรีเพชร นางธัญญาภรณ  กวนเผา 

นายธินกรณ  ภิญโญทรัพย นายเนรมิตร  จิตรามาตร นายบูลยวิช  ศิริสวัสดิ์ 

นายประกิต  เบาสันเทียะ นายประธาน  ผลละมุด วาท่ีรอยโทปรีชา  กลมเกลียวญาติ 

นายปยะเมธ  สุทธา นายไพฑูรย  ยาหมอ นางสาวไพรวัลย  แจมปรีชา 

นายไพรตัน  สูงเนิน นางสาวภัทรภร  นุยสวี นายภาคภูมิ  บุญญานันทชัย 

นายยอดชาย  เมทนีกรชัย นายระพีพัฒน  กริ่มวิรัตนกุล นางสาวรุงเรืองรอง  โยธานันท 

นางสาวรุจีรัตน  แสนจันทร นายวรศักดิ์  ลาภวัฒนะมงคล นายวันชัย  อภิบูลย 

นางวินิตา  ทองผาย นายวิโรจน  ตรีมงคล นางสาวศศิวิมล  จันทรงาม 

นางศิริพร  เผาภูธร นางศิริลักษณ  จันทรเสนา นายสมาน  พงษพุฒ 

นายสุชาต ิ เนียมนนท นางสาวสุภาพ  กันทะใจปน นางสาวสุรีรัตน  กองสังข 

นายสุวิทย  บุตรธน ู นายอนุพงศ  แซฉ่ัว นายอนุรักษ  เหมือนโพธิ์ทอง 

นางอรัญญา  กลมเกลียวญาติ นางสาวอลิสา  บุญปก นางสาวอารีรัตน  วันสวน 

รวมท้ังหมด  51 คน 



สาขาวิชา
พยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช



 

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร 

๑๔๓ 

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(การบริหารการพยาบาล) 

นางกรรณิกา  เอ่ียมอุดมสุข นางเกษสุวรรณ  สังหาวิทย นางจงกล  ดาวเรือง 

นางสาวจุไรรัตน  ดวงจันทร นางทัศนีย  กลิ่นหอม นางนิภา  แสนโยธา 

นางบัวเรียน  สมมุติ นางสาวเบญจวรรณ  แวนแกว นางสาวพิมพิไล  ชางทอง 

นางสาวไพรแกว  ประเสริฐอุดมศักดิ์ นางรุงทิพย  สวัสด ี นางวิมลรัตน  เชาวินัย 

นางสาวศรีวิไล  แสงเลิศศิลปชัย พันเอกหญิงศิริองคอร  ธนหิรญัรัตน นางสาวสุชาดา  กองสิน 

นางสุนันญา  แสงแกว นางสุปรานี  พลไชย นางสุภาพร  จันทรสาม 

นายอธิวัฒน  อรุณโรจนโสภิต นางสาวอรนุช  ตรีทิพยวาณิชย นางอิสรีย  พันธเหนือ 

นางสาวอุไรรัชต  บุญแท 

รวมท้ังหมด คน  22 

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) 

นางสาวกนกพร  ธงชัย นายกฤศภณ  เทพอินทร นางกันจณา  สุทาคํา 

นางกานตณิพิชญ  ปญญธนชยักุล นางสาวขวัญฤทัย  กันฟอง นางจิตเกษม  เบ็ญจขันธ 

นายธีรพงษ  ธงหิมะ นายประหยัด  ทิพยสุทธิ์ นางพิศมัย  วรรณขาม 

นางวนิดา  อินรัสพงศ นางสาวศิรินภา  วรรณประเสริฐ นายอดุลย  วุฒิจูรีพันธุ 

รวมท้ังหมด คน  12 



สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช



สาขาวิชาเศรษฐศาสตร 

๑๔๕ 

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 

นายกฤตินันท  ชนรักษธรรม นางสาวกาญจนี  พูลทจิตร นางสาวกิตติมา  เครือฟู 

นายชูวิทย  ประเสริฐสัง นายทักษดนัย  จะมะลี นางนภัสชญา  นลินปกรณ 

นางสาวนันทนิตย  ราชกิจ นางสาวนิตยา  พิมพพัฒ นางสาวนิพัฒทรา  ใจเปง 

นางสาวภัทราวด ี จารีย นางภาวิณี  มาลยกุล นางสาวรุงทิวา  เนตรหิน 

นายวัชรากรณ  จินดามาตย นายศิรณัฏฐ  กาพยพิมาย นายสวัสดิ ์ ชีววาริน 

นางสาวสุชานันท  สนธิไชย นายอภิชา  วุฒิสิทธางกูร นายอภิชาต ิ นามคง 

นางสาวอัมพร  ขยายวงค 

รวมท้ังหมด คน  19 



 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร 

๑๔๖ 

เศรษฐศาสตรบัณฑิต 

นายกันตกวี  สุขสวัสดิ์ นางสาวกาญจนลักษณ  โคตรเมือง นายกิตติศักดิ์  ประดิษฐกุล 

นางสาวเกษรี  ศรีโปฎก นายขจรสขุ  ตั้งกิตติมศักดิ์ นายคณาธิป  อินทรทอง 

นางจันทรเพ็ญ  พุทธสุวรรณ นางสาวจาริน ี คงเสง นางสาวจิราพร  ใจยวน 

นายจิราวัฒน  เดชพิชัย พันโทเจษฎาภรณ  สุจิตธนานนท นายชัชพิมุข  ศรีทอง 

รอยโทชัยยนัต  นิลสําราญ นายเชิดชาย  คงมา นายไชยา  บุญศรี 

นางสาวญาณิศา  ษมาวัตร นางสาวฐิตินันท  หังสะไวศยะ นายณัฐพล  บุศยรัตน 

นายดําร ิ ระเดนอาหมัด นายธนัช  เขมกุลวานิช นางสาวธิดาพร  จําปาเกตุ 

นายธีระชัย  วชิราวโิรจน นายนคร  ทุตาสิทธิ์ นายนวพล  พลม่ัน 

นายนวุตม  กิจโพธิญาณ นางสาวนิกรศรี  กะมล นางสาวนิสาชล  นวลวิทยาพงศ 

นางสาวนุตสรา  รักแสง นางสาวปณิฐา  นาวเหนียว นางสาวประภาจิตร  ไกยสวน 

นางสาวปานทิพย  พฤกษาชลวิทย นางพัทธนันท  จงเกษกรณ นางสาวพันณับพัท  ชมภ ู

นายพิชัย  บุญทํามา นางสาวพีชญาภา  ปาลวัฒน นางสาวแพรวไพลิน  แกนจักร 

นางสาวภิชญชัญญา  แสงประสาร วาท่ีรอยตรียุทธนา  แยบคาย นางสาวรําไพ  จิตตเฝอ 

นางสาวรุงรัตน  ปจจันตโฆษิต นางลฎาภา  นิลมาท นางสาววนิดา  ทรงเดช 

นายวนิรุทธ  หอเจริญ นายวัชระ  นันตา นายวัชรินทร  มุงคุณ 

นางสาววันทนีย  เดชารัตนชาติ นายวาติไกร  ฟกแกว นางสาววาสนา  เนตรจินดา 

นายวิกรม  เบญจบุตร นายวิทยา  ทาวสาร นางสาววิภาว ี พงษเพ็ชรวิเศษ 

นายวิศิษฎ  บิลมาศ นางศิรินภา  ฟองชัย นางสาวศิริรัตน  โลหสุวรัตน 

นายสมฤกษ  พงศภญิโญโอภาส นายสมวงษ  วรรธนาคม นางสาวเสาวนุช  วุฒิสาร 

นางสาวอธิยา  ธรรมเท่ียง นายอภิบาล  เชิดชู วาท่ีรอยตรีอัครเดช  เทียมเจริญ 

นายอังคาร  สมพร นางสาวอัชฎารักษ  ศรีภา วาท่ีรอยตรีอุดมพร  ทับทิมกลาง 

รวมท้ังหมด คน  63 



สาขาวิชา
มนุษยนิเวศศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช



สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร 

๑๔๘ 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ) 

นางสาวณัฐนร ี แสงเขตต นายธีรยุทธ  มงคลมะไฟ นางสาวสาธกา  สามิภักดิ์ 

นางสุวิมล  ฉัตรานุกูล นางสาวโสภิดา  หมอสินธุ 

รวมท้ังหมด คน  5 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(การพัฒนาครอบครัวและสังคม) 

นางสาวจุฑามาศ  วรรณศิลป นางสาวชุติมณฑ  ประทีปวรรณา นายบุญฤทธิ์  แทนบุญ 

เรือตรีหญิงเบญจพร  สุตตสันต นางสาวพนิดา  ชูแข นางสาวรุงทิพย  เอ่ียมจุย 

นางสาววราภรณ  พันธุพลสิทธิ ์ นางสาววัชร ี จันทรเจษฏากร นางศิริวรรณ  ศิริเดช 

นางสาวสุจิรา  วัฒนะศรี นายอํานาจ  รัตนมณี 

รวมท้ังหมด คน  11 



สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร 

๑๔๙ 

คหกรรมศาสตรบัณฑิต 

นางสาวก่ิงแกว  หะระพันธ นางสาวเกษรา  โมฮารา นางสาวเครือจันทร  พลเยี่ยม 

นางสาวจิรวด ี ทองใบ นางจิราภรณ  บุปผา นางสาวจิราภา  ยานสาร 

นางสาวจุรีวรรณ  เพ็ชรสุวรรณ นางสาวจูมี  ไพรสรรเสริญ นางสาวชญาภา  อินมีสี 

นางสาวชฎา  อินทหอม นางสาวเฌอมาลย  โซวประเสริฐสุข นางญาณิศา  ทวีเดช 

นายฐาปน  พัฒนโสภณ นางสาวดวงฤทัย  สุระสาย นางสาวเดือนเพ็ญ  จิ๋วสุข 

นางสาวเดือนเพ็ญ  ไชยโสดา นางสาวทัศนีย  พยุหะ นางสาวทิภาพร  มานะยิ่งเจริญ 

นางสาวธนพร  ชื่นใจ นางสาวธนิตา  สันโดษ นางสาวนภัสสร  เนียมเปรม 

นางนวลอนงค  วานิชพันธุ นางนัทธนันท  พุกเจริญ นางสาวนิตยา  เรืองโค 

นางสาวนิภาพร  ใจหลัก นางนูรลีซา  สันหมาน นางบัวผิน  จิตตปาลพงศ 

นายบุญประคอง  พูลสงวน นางสาวปราณี  วังเวง นายพสธร  ศิลปมงคล 

นางสาวพิชญาพร  ทวีผล นางสาวพิชาญสิน ี คงประโยชน นางพิราวรรณ  เอ่ียมธีระกุล 

นางแพรวา  ใฝมิตรอารี นางสาวภัทรวด ี บุญเลิศ นางสาวมณีรัตน  เตะหมาน 

นางสาวมิตรอุบล  เชื้อหอม นางสาวรัญชนา  ใบอาสัน นางสาวเรียมดาว  อํานวยพาณิชย 

นางสาววารินทร  เมืองรัก นายวิโรจน  เทียบทอง นางสาวศรัณยรัชต  ผดุงอําไพ 

นายศุภกร  บุญญวงศ นายสถาพร  ทองเมืองหลวง นายสถิตย  นุชทองมวง 

นายสมศักดิ์  ศรีพลาย นางสาวสายพิณ  บัวลาแกว นางสาวสําเสี๊ยะ  สุวามีน 

นางสาวสุกันยา  สายวารี นางสุนันทา  หม่ันสระเกษ นางสุนิสา  เอ่ียมพรม 

นางสาวสุภาพร  สีผุย นางสาวสุวิตดา  ชวยรัตน นางแสงจันทร  ภักดีกลาง 

นางแสงดาว  มหบุญพาชัย นางสาวโสภ ี เกตุมาลัย นางอนงคราญ  อุตระธิยางค 

นางสาวอลิชานันท  ทาวจันทร นางสาวอาภาพร  พุฒเส็ง 

รวมท้ังหมด คน  59 



สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร 

๑๕๐ 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาหาร โภชนาการและการประยุกต) 

นางสาวกนกรัตน  พวงสมบัติ นายกรรณฤทธิ์  รงคทอง นายกฤตภาส  ไพเราะ 

นายกอกิตติ  เต็มสงสัย นางกันยกร  เพชรนวล นางสาวกัลยกร  บุญชัย 

นางกาญจนา  กาญจนอุดม นางสาวกาญจนา  เชื้อดี นางสาวกาญจนา  ศรีทองกุล 

นางสาวกาญจนา  สุทธิ นางสาวกานดา  มงคลเกตุ นางสาวกามีละห  บเูกะกะ 

นางสาวกําไลทอง  สอนสุภาพ นางสาวกิตติยา  กลิ่นมาลัย นางเกษรา  ใจด ี

นายเกียรติศักดิ์  แดงโชติ นางสาวคณิศร  ธนวิจิตรจํานง นางจรรยา  สุขศรีแกว 

นายจักรพันธ  ลลิตสุธีกาญจน นางสาวจันจิรา  พุฒชวย นางจารุพร  ธรรมพุฒิกุล 

นางจํานงค  ใจทําด ี นางสาวจิดาภา  พิเมย นางสาวจิตรัตนดา  กาจุมปู 

นางสาวจินตจุฑา  สีจร นายจิรวัฒน  ลิ้วประเสริฐ นางสาวเจตนิพิฐ  ปุนประเสริฐผล 

นางสาวฉวี  เจริญมี นายฉัตรชัย  ไมยวิสัย นางสาวไฉไล  จํารักษา 

นางสาวชมณพรรษ  จายุพันธ นางสาวชรอยบุญ  พิรภาดา นายชัยพร  อุบลไทร 

นายชาตร ี ลอจิโรภาส นางสาวชุติมา  สายเครือปน นางสาวโชติกา  บุญฤทธิ์เดโชชัย 

นางญาณิศา  รวมสุข นายฐิติพงศ  เมตตา นางสาวณัฐณิชา  เหลี่ยมดี 

นายณัฐพงศ  ศรีสุขโข นายณัฐพล  สงเจริญ นางสาวณิชกมนต  ผลวงค 

นางสาวณิชกานต  ทรัพยกะสินธุ นางสาวณิชชา  สวนนันท นายดิเรกฤทธิ์  สุขผอง 

นายเดวิทย  สีผา นางสาวทิพชฎา  วิรยศิริ นางสาวทิวาพร  สุวรรณศักดิ์ 

นายธงชัย  กาวมุงม่ัน นางสาวธนัชสนันตน  อินทรารกัษ นางสาวธนัฎฐพิมล  โพธิ์ศรี 

นางธนันญภา  ธีรณรงค นางธนินทาญ  อนเงินทยากร นางสาวธมลวรรณ  เลี้ยววงศ 

นายธรรมกิตติ์  อินทรักษา นางธัญญารตัน  เท่ียงคืน นางธัญพร  ตงประเสริฐ 

นายธานี  ชานนทเมือง นางสาวธีราภรณ  จิตวิริยธรรม นายธีวินท  จีรพงศ 

นางนงนุช  อุทัยศรี สิบเอกนพดล  วังหอม นายนพรัตน  คนกําลัง 

นางสาวนภัทร  โชติเจริญนาน นางนภัสวรรณ  พินิตเกียรติสกุล นางสาวนวลจันทร  แกววิเศษ 

นางสาวนวลพรรณ  เอ่ียมตระกูล นายนันกัน  แสงหยกกุล นางสาวนิภา  อ้ิงชัยภูมิ 

นางสาวนุช  กนกวิลาศภรณ นางสาวนุชจรินทร  พูลสวัสดิ์ นางสาวนุชรีพร  สุภะรักษ 



สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร 

๑๕๑ 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาหาร โภชนาการและการประยุกต) 

นางสาวเนตรนภา  หาหาญ นางบังอร  กล่ําสุวรรณ นายบัณฑิต  พรหมรกัษา 

นายบุญชาต  อัศววรฤทธิ์ นายบุญทอง  อังควานิช นางสาวบุณยาพร  สุขใจเจริญเวช 

นางบุศรินทร  เสียงดัง นางสาวเบญจวรรณ  พุกสุข นางสาวปนัดดา  อวนเสมอ 

นายประเทือง  กองศรี นางสาวประไพรศรี  หาญเสนา นางสาวประภัสสร  เจริญผล 

นางสาวประภาพร  อาร ี นายประสทิธิ์  ชางเหล็ก นายประเสรฐิ  ภราดรพานิชกุล 

นางสาวปวีณา  ฐานวิเศษ นางสาวปญจวัลค  เพ็ชรสุริยา นางปาริฉัตร  อุทัยพันธ 

นางสาวปาริดา  เศรษฐาวงค นางสาวปยมาภรณ  โลหทวีมงคล นางสาวปยะฉัตร  ชูสิทธิ ์

นางสาวผุสนา  วิริยะเกียรติไพศาล นายพงศกร  บญุมา นางสาวพจมาลย  วงศศิลป 

นายพณพณ  สาวิโรจน นางสาวพรเพ็ญ  สิมะลี นางพรหมพรรณ  คลองสิริถาวร 

นายพรหมมา  พิลาวุธ นางสาวพรหมวาด  รินทกุล นางสาวพัชรา  วงคําจันทร 

นางสาวพัทธนันท  มลิวัลย นางสาวพิมพิสมัย  อุผา นายพิษณุ  ปอมสนาม 

นายพุฒิพงศ  วิรยศิริ นายพุฒิพัฒฌ  อุทัยวัฒนานนท นายพูลศักดิ์  วงศิริ 

นางสาวภัสราภรณ  คันธะเนตร นางสาวภานุมาศ  บุญเกิด นางสาวภาวิณี  วิจิตรขจี 

นายภูมินทร  ชูวิทยรัศมี นางสาวมณฑา  ศรีเกตุ นายมนตรี  หอมดวง 

นางมนทกานติ  จันทโรจน นางสาวมนัญญา  ภูเขาทอง นางสาวมาริสา  รัตนเสรีวงษ 

นาวาอากาศตรีหญิงเมษิยา  จอยรุง นางสาวรพีพร  หินธง นางสาวรอปอะ  ซูมุง 

นางสาวรัตนา  อับสีรัมย นางรุงกาญจน  เพ็ชรเรือง นางสาวลัดดาวัลย  เหลาดี 

นางวงดาว  ลึกวิลัย นางสาววชิรญาณ  บุตรศรี ดาบตํารวจวรชัย  สุธาพจน 

นายวรพล  จําปาวงค นางสาววรรณา  เคลือบทอง นางสาววราพร  บุญสวัสดิ์ 

นางวลัยพร  ทองคง นางสาววสุกัญญา  สัมพันธไพศาล นางวัชระษา  พิทักษ 

นางสาววันเพ็ญ  จาดคลาย นางสาววัลวิภา  สายแกว นายวาริช  ศิริไชยเนตร 

นางสาววิจิตตรา  ลักขษร นางสาววิจิตรา  ผลิเจริญผล จาอากาศเอกหญิงวิทยดา  นับวันดี 

นางสาววิลาภรณ  กาญจนคงคา นางสาววิไล  คําเวียงสา นางสาววีรดา  เหลี่ยมมณี 

นางศนสนีย  ณ ระนอง นางสาวศรันยา  ทองใหญ นางสาวศศิธร  เขียวกลม 



สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร 

๑๕๒ 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาหาร โภชนาการและการประยุกต) 

นางสาวศิราพันธ  พุมพานุพันธ นางสาวศิรินทร  สัจจนฤหลา นางสาวศิริพร  ประพรมมา 

นางสาวศิริลักษณ  สุขขัง นายศุภชัย  ดํารงเกษม นางสาวศุภลักษณ  เทพสาย 

นายสดาย ุ แสงจันทร นางสมจิต  หอมดวง นางสาวสมใจ  ชินชาด 

นายสมชัย  กําจรกิจบวร นางสาวสมพร  อมรลักษณปรีชา นางสมมิตร  เบาโชต ิ

นายสรายุทธ  สุดดีปยะดล นางสาวสโรชา  คงสบาย นายสวรรค  เมืองแกว 

นายสันธนะ  ยอดเงิน นางสายทิพย  แกวเกลี้ยง นางสาวสาลิน ี สุขจันทร 

นางสุกัญญา  สิทธิราช นางสาวสุตาภา  ทองสมจิต นางสาวสุทธิรัตน  จันทร 

นายสุทัศน  บุญมา นางสาวสุทิวา  นวลสาย นางสาวสุนทร ี รักษากุลเกียรต ิ

นางสุพรรณี  จิตตตรง นางสาวสุพัตรา  บุญเต็ม นางสาวสุภาพร  วินิจพิทยากุล 

นางสาวสุภาวด ี ศรีสาคร นายสุรศักดิ์  โพธิ์ยก นายสุริโย  โซพิมาย 

นางสาวสุร ี เบ็ญยี่หมาน นางสาวสุวรรณทา  วาตุรัมย นางสาวสุวรรณา  เข็มทอง 

นางสาวเสาวภา  จันแดง นางหนูคิตร  จาเม็ด นางสาวหฤทัย  อังคสิงห 

นายองอาจ  ศรีทิพย นางสาวอภิชญา  มรกฎ นางสาวอภิญญา  สีผึ้ง 

นางสาวอภิพร  กิมนอย นางอรพรรณ  ปฏิเสน นางสาวอรศศิพัชร  เนียมนอม 

นางสาวอรอนงค  ยอดพุฒ นางสาวอริศรา  คาเจริญ นางสาวอังคณา  ปุดปา 

นางสาวอัญชล ี ศิริเขตต นางสาวอิศราภรณ  อุนเอม นางอุไรพร  คันทะสินธุ 

นางสาวอุไรรัตน  พุมปลื้ม นายเอกชัย  จุยประเสริฐ 
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ศิลปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาการมนุษยและครอบครัว) 

นางสาวกฤตยา  ประทุมทอง นางสาวกฤษณา  แสนศึก นางสาวกัญจนา  ปวงคํา 

นางสาวกัญญารัตน  ใจตุย นางสาวกัญญารัตน  ชัยเลิศ นางสาวกาญจนา  ชัยวงศ 

นางสาวกานดา  แปงอุด นายกําจร  ปนบุญ นางขวัญชนก  ประถมบุตร 

นายขวัญชัย  กองกังวาน นางสาวขวัญหทัย  จงจิรกิตติ์กุล นางคํามูล  มีอาษา 

นางสาวจงจิตต  อาศัยอรัญ นางสาวจันทรเพ็ญ  มาโต นางจันทรแรม  กสานติกุล 



สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร 

๑๕๓ 

ศิลปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาการมนุษยและครอบครัว) 

นางสาวจําป  พิจารณ พระสมุหจํารูญ กิจฺจสาโร  รูปงาม นางสาวจุไรรัตน  ชูชวย 

นางสาวเจนนิสา  สงาช ู นางสาวฉัตรสุดา  ศรสําเร็จ นางสาวชนัญชิดา  อุทัยสา 

นางสาวชนาภา  อรรัฐเสถียร นายชยพันธน  บุญนันท นางสาวชลธิชา  แสงศรี 

นางสาวชาคริยา  ตะโนนทอง นายชานนท  กิสรวงศ นางสาวญาณินี  ศิริหงษทอง 

นางสาวฑิพัชชา  มาเยอะ นางสาวณัฐชา  ตวงคํา นางณัฐธยา  อําไพ 

นางณัฐธยาน  บวรภัควรกฤต นายณัฐวัตร  ขัดสงคราม นายณัทกร  ถินกระโทก 

นางสาวณิชารีย  ชื่นทรวงจิต นางสาวดารา  วงคทอง พระมหาเทวาทิพย  บุญตา 

นางสาวธัญวรัตม  สิงหแกว นางสาวธิดารัตน  ธัญญอุดร นางสาวธีรนันท  จันทโร 

นางสาวนพรัตน  วงษศิลป นางสาวนภาเพ็ญ  หวังอัครางกูร นางสาวนัชชา  คําหอมรื่น 

นางสาวนัททิยา  บุญพา นางสาวนันทา  หม่ือแล นางนัยนา  คชออน 

นายนิกร  กริกณฎากรณ นางสาวนิฐิดา  วรรณจักร นางนิตยรดี  บุญโต 

นางนิตยา  ประทีปพนาธรรม นางนิศา  คุมมณี นางสาวนุชจิราภรณ  คันธ ี

นางบังอร  เราเรืองวัฒนากุล นางสาวเบญจมาศ  ผายพรมนึก นางปฏิมา  คงแทน 

นางสาวประกายกานต  สุขหา นางสาวประณีต  นิลแท นายปรัชญชวกรษ  วิสุทธิพงศ 

นางปราณี  นุตตานนท นางสาวปาริชาต  หลวงโตน นางสาวปยธิดา  ยุบลวัฒน 

นางสาวเปมิกา  วงษาปญญาสิน นายพงศธร  จันทรสวาง นางพจมาศ  ชิตทวม 

นางพรทิพย  วงษมา นางพรเทพ  เพ่ิมหรรษา นางสาวพรปวีณ  ปติธันยาโรจน 

นางสาวพรพรรณ  ทับหลักศิลป พระพัชรศักดา  แสงคําพันธ นางสาวพัทธชนก  มณีศรี 

นางพิชญา  ธนูมาศ นางสาวพิมพพร  จันทรแจง นางพิมพร  ใจเฟย 

นางสาวพิมพา  สากลเพชร นางเพ็ญนภา  แพงดี นางสาวภัทรวด ี แซหวู 

นางมณีรัตน  แกวจิตงาม นางมณีรัตน  คีรีไพสิฐ นางสาวมติมนต  ศรีอนันตวงศ 

นางสาวมนสิชา  เหล็กพิชัย นางสาวมนัสนันท  เลิศธนปกรณ นางสาวมะลิวัลย  ดวงแกว 

นางสาวมัทนา  คงประยูร นางมาลัย  ขันตี นางสาวมีนา  โตะหลี 

นางสาวเมธิน ี หลงหัน นางสาวรติพร  สัตยาคุณบวร นางสาวรสสุพล  แตมสีคาม 



 

สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร 

๑๕๔ 

ศิลปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาการมนุษยและครอบครัว) 

นางสาวรัชนก  บุรัมยสูงเนิน นางสาวรัชน ี จันทรทา นางรัชนีวรรณ  พิมพา 

นางสาวราตรีพร  แซสง นายรามิล  สมิทธ คีร ี นางสาวริญญรัตน  ฐิติอารียกุล 

นางรุงรัตติกาล  ธรรมนิภานนท นางสาวลัดดาวรรณ  อักษรศรี นางสาวลาวัลย  เมฆสําลี 

นายลิขสิทธิ ์ ทํานอง นางวนิดา  จะหา นางสาววรศิร ิ โปธา 

นางวรัญญา  ใจยอด นางสาววรัญญา  สพัุฒนพงศ นายวรานนท  สวัสดิ์วงศไชย 

นางวรินทร  เลพล นางวาทิน ี ประมวลสุข นางวารุณี  เกิดอยู 

นางสาววิภาวด ี ปาสาจัง นางสาววิเมลือง  จันทรเทศ นางวิไลภรณ  ฟุงอมรกุล 

นางสาวศรีเพ็ญ  คีรีวัฒนสกุล นางสาวศศิชาพิมญชุ  ดวงจันทรโชต ิ นางศศิมา  ดับทุกขรัฏฐ 

นายศิริทัช  อินตะยะ นางสาวศิริวรรณ  ตันสกุล นางสาวศุภิสรา  กุมาทะ 

นางสาวสกาวรัตน  สมธรรม นางสาวสมภาร  สมุติรัมย นางสาวสมรวม  จุลสิงห 

นางสาวสมฤทัย  ศรัทธาทวีกุล นางสรัชชนา  สวัสดี นายสิทธิชัย  บูรณพันธ 

นางสาวสุกัญญา  มีสุข นางสาวสุชาดา  ศิราเทิดคีรี นางสาวสุณิตา  สนขาว 

นางสาวสุธิดา  ปนตะ นางสาวสุพัตรา  แกวเมืองอินทร นางสุพิศ  ศรีมา 

นายสุภกิจ  เสาวัฒน นางสุภานัน  วัฒนาตระกูลวงศ นางสาวสุภาพร  ทํามากอม 

นางสุภาพร  บุญมี นางสาวสุวรรณี  แวววรรณจิตต นางสาวสุวาร ี อยูยอด 

นางสาวเสมียน  กุลทา นายเสรี  นาคสัมพันธ นางเสาวภา  อายุหม้ัน 

นางสาวแสงดาว  สะและมัด นายหัฎฐกรณ  เถาทอง นางสาวอณัศยา  ศรีบุรี 

นางสาวอนุ  ดอนเพ็ง นางสาวอภิรด ี สุขหงษ นางอมฤตา  ทองทาบ 

นางสาวอรทัย  พันตันธ นางสาวอรนุช  อุไรรัตน นางอรวลี  โพธิ์ภักดี 

นางอรอุมา  คามเพ็ชร นางสาวอรอุษา  จันทะพันธุ นางสาวอรุณรัตน  ผิวตะศาสตร 

นางสาวอารียรมภ  ซ่ือตอวงษ นางสาวอุไร  พูลเพ่ิม นางสาวเอมติพร  ธรรมมา 
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สาขาวิชา
รัฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช



สาขาวิชารัฐศาสตร 

๑๕๖ 

รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

นางสาวชนกพร  ทองตากรณ 

รวมท้ังหมด คน  1 



สาขาวิชารัฐศาสตร 

๑๕๗ 

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

นายกิตติภูมิ  สังขหอม นายชนพัฒน  สุนทรกิจจาภรณ นายดนัย  ยามชวง 

นายเทวัญ  บุญสวัสดิ์ พันจาโทบุญยฤทธิ ์ จอยเอกา รอยโทปยะเชษฐ  หนูฉง 

นายพงษพันธ  โตสกุลไกร พันโทพนม  ศรีเผือด นางสาวพัฒยา  อาสาสรอย 

นายสมศักดิ์  แยมพันธุนุย นายสาธิต  เจริญสุข นางสาวสายฝน  จุมสุวรรณ 

นายสุรศักดิ์  ตรงเท่ียง นายสุวรรณ  กลางยศ นายอลงกต  วัฒนวิบูลยกิจ 

นายโอภาส  ไชยกุล 

รวมท้ังหมด คน  16 



สาขาวิชารัฐศาสตร 

๑๕๘ 

รัฐศาสตรบัณฑิต 

นางสาวกชณัช  สิงหครุ นางสาวกนกกาญจน  พรรณรัตน นางสาวกนกกาญจน  มะลาง 

นายกนกศักดิ์  แจมประทีป นายกฤตภาส  ศิริรังษี นายกฤษณุชา  สรรเสริญ 

นายกองอริย  บุญชูยิ้มแยม นางสาวกะแนโสง  สูโรโรจน นายกัมปนาท  ประกอบสุข 

นางกาญจนา  เพ่ิมพูล นางสาวกาญตญดา  เทศนาเรียง นายไกรศักดิ์  นิยะกิจ 

นายคเชนทร  เคหะสมบูรณชัย นายคณาโชค  ตามจิตเจริญ รอยเอกคนึง  มณียม 

นายคมสัน  รุงเรือง นายคมสันต  คัสมาศ นายครรชิต  บัวทองทาว 

รอยตํารวจโทคํารณ  เตียเจริญ ดาบตํารวจเคน  สีนอเน็ตร พระจรัญ  อุตตฺโร 

นายจักรรินทร  จุลวงษ จาสิบเอกจักรี  พยอมหอม นางสาวจันทรหอม  สีวิชัย 

นายจิตนาถ  ปลื้มใจ ดาบตํารวจจิรศักดิ์  รุงเรือง นายจิรายุ  มากสุข 

สิบตํารวจโทจิรายุส  บุญอํานวย นางสาวจิราวรรณ  ประวันเทา นางจีรณา  ชมชื่น 

นายจีรศาสตร  เติบกายา รอยตรจีีระ  วงษศรีแกว พระมหาฉัตรชัย  พูนประเวศ 

นางสาวเฉลิม  ใชยราช นายชนินทร  ประจงตุม นายชวลิต  หนูกระบิล 

รอยตํารวจเอกชาญ  โชคบัณฑิต นายชาญชัย  คลังคง นายชาญชัย  ดวงดูสัน 

นายชิณกร  สุริยันต นายชิษณุพงศ  เรืองเดช นายชีวิน  สิทธา 

นายเชษฐา  ภักดีเลิศ รอยตํารวจโทเชี่ยวชาญ  อินทมิน ดาบตํารวจไชยรัตน  โพธิ์ศรี 

นายไชยา  อินจงกล นางฐิตารีย  ไชดเลอร นางฐิติรัตน  สีระสาร 

นายณฐกร  เกิดทวี เรือตรีณรงคศักดิ์  ศิลปสมบูรณ นายณวัฒน  บุญมาก 

รอยตรีณัฐชัย  ไททอง นางสาวณัฐนิชา  เชียงแรง นายณัฐพล  จันทรพูล 

นายณัฐวัชร  ทองเอม นางณิชากร  ทองรอง ดาบตํารวจดวงจันทร  กาใจ 

นางสาวดวงใจ  ลาภกําเนิด นางดวงเดือน  เท่ียงตรง จาสิบเอกดู  เดชบุญ 

นายเดนชัย  สุริวงศ นายแดนชัย  ศรีไตรภพ นายตระกูล  สุวรรณกูฎ 

นายตอพงษ  ภักดีธรรมคุณ พันจาเอกถวิทย  สุธรรมวงค ดาบตํารวจถิรวัฒน  รินทา 

นายเถลิงศักดิ์  ชูขํา นายทนงศักดิ์  แกวสม นายทองทิว  สีหะวงษ 



สาขาวิชารัฐศาสตร 

๑๕๙ 

รัฐศาสตรบัณฑิต 

นางสาวทัศณี  แสงสกุล นางสาวทัศนีย  เกิดเทวา นางสาวทิวาทิพย  อุยสน 

นายธงชัย  นุนตา นางธนพร  ลุยพิมพ นายธนภัทร  สีเหล็ก 

นายธนวัฒน  หาญพิทักษ นายธเนศ  พัฒนะปราน นายธวัช  ทองรัตน 

จาเอกธวัชชัย  บุญรวม นายธัชวิน  จรเจริญ นายธิติสิทธิ ์ ชูปาน 

พระมหาธิเวช  ทองโคต นายธีรนัย  นุนํา นายธีรพงศ  แกวมูลมุก 

นายธีรพัฒน  มนสิการเกิด จาสิบเอกธีระนัย  ศรีไสว นางสาวธีระศุภางค  เรืองภัทรปญญา 

นางสาวนงนุช  รัตนชมภ ู นายนราชัย  ดําหนู นางนวพร  ประทุมเดช 

นางสาวนัชชาพร  ชวนใช นายนัทพันธ  ทานะจิตต นางสาวนันทนา  บัวศร ี

นายนําชัย  เวฬุวนารักษ นางสาวน้ําผึ้ง  นอยเกิด สิบโทนิธิศ  วงศอุดมศิลป 

นางนิภารัตน  นามบุญลือ นางสาวนิยะดา  ลือคําหาญ นางนุจรีรัตน  ไกรสร 

นายบรรชา  ทะนันชัย นายบรรเทิง  ปนแทง นายบรรพต  แสงวงษ 

นางสาวบัณฑิตา  สวยสม นางบัวทิพย  อ่ิมสวาสดิ์ นายบุญเกียรติ  ฝนทองวิจิตร 

นางสาวบุญญา  รัตนแกว พระบุญญารักษ  ปริชาโน (เทพกรรณ) รอยโทบุญทรงเดช  ทองวิลัย 

นางสาวบุรีรัตน  คําจันทร นางสาวเบญจมาศ  สีสนมาก นายปฏิคม  สกูลสําราญ 

นายปฐมพงศ  พวงเพชร นางสาวปภาดา  พงษสุระ นางปภาวรินทร  สีสา 

จาเอกประทักษ  จันทรคีรี รอยโทประมิน  ศรีดวงจันทร จาสิบเอกประยุทธ  มูลเพ็ญ 

นายประสาน  ยุโสะ สิบตํารวจโทประเสริฐ  รุงเรือง นางสาวปวีณา  หมวกหม่ืนไวย 

นายปญจสุทธิ ์ ออไอศูรย จาเอกปญญา  ปนหมวด นางสาวปนชิตานันท  ยลดาภาเวโรจน 

นางสาวปยภรณ  วิชัยยา นางฝนทิพย  สมลา ดาบตํารวจพงศกร  ศรไชย 

นายพงษมนัส  ศรีวิทยานันต พันจาโทพงษศักดิ์  เจนสาคู นางสาวพจนา  เสนาจ 

นายพรชัย  เลิศรัตนถาวร นางพรระวี  จันทรยอย นางสาวพัชรินทร  จอมคําศรี 

นายพัฒนศักดิ์  อรอินทร จาเอกพัฒนา  จันตะเหล็ก นางสาวพัณณชิตา  ปานกลาง 

นายพัลลภ  เสาวนิตนุสร นายพิชิต  นิลเขต นายพิชิตชัย  อรณุสินประเสริฐ 

นางสาวพินิดา  แวนทอง นายพิภัช  จินดาหลวง ดาบตํารวจพิสิษฐ  วันนํา 



สาขาวิชารัฐศาสตร 

๑๖๐ 

รัฐศาสตรบัณฑิต 

นายพีระ  ศรีประเสริฐ นายไพบูลย  พรมสวัสดิ์ นายไพรวัน  อทะขันธ 

พระไพโรจน  สุปนะ จาสิบเอกไพลวรรณ  จันทรวิเศษ จาสิบตรีไพศาล  ปานุมัด 

นายฟรดาวซ  อาแวอีซอ นายภักด ี นาดี จาเอกภัทธณากร  ดาวจันทร 

นางสาวภารด ี พันธุแกว จาเอกภาสกร  ถึงกัน นางสาวภิตินันท  สุขแดง 

นางสาวภิรัญชญา  อุไรรัตน พันจาโทมงคล  การไว นายมนตรี  สุรนารถ 

นายมนูญ  ศิลปวิลาศ นายมาฆเชษฐ  พูลสวัสดิ์ นายมานิตย  ภิระบรรณ 

นางสาวมุขสุดา  ลี้ชม ดาบตํารวจเมืองมนต  กุษาเดช นายแมน  แสงวงษ 

นายไมตรี  สมภูมิ จาสิบโทยงยุทธ  บุญแรง นายรวิภาส  เฮ็งเงิน 

นางรอดาห  เงาะเจะยะ ดาบตํารวจรุงชัย  งามสะอาด นางรุงธิวา  วีระ 

รอยตํารวจโทรุงนิรันดร  บัวโคก นายรุงเรือง  กันทา นายรุงโรจน  ก๊ักกลั่น 

นายรุงโรจน  ม่ังค่ัง นายรุงโรจน  รัตนวุฒิกุล ดาบตํารวจเลิศชาย  เกลี้ยงรส 

พระมหาวชิระ  สีหะวงค จาสิบตรีวรพงศ  สิทธิโยธา นายวรพงษ  มีแกว 

นายวรพล  พินิจ ดาบตํารวจวรภัฏ  โคตะมี นางสาววรรณนรีย  อําพรรมัย 

นางวัฒนา  มัทนะไพศาล นางสาววาสนา  สืบศักดิ์ รอยตํารวจโทวิชยุต  สุวรรณะ 

ดาบตํารวจวิชัย  ศรีศิลป นายวิชิต  ทรัพยประเสริฐ จาตรีวิฑูรย  พลภักดิ์ 

สิบตํารวจตรีวิทยา  กลาประจัน จาสิบตํารวจวิทยา  ปรินรัมย นาวาอากาศตรีวินัย  เพ็ญแสง 

นายวิรัตน  ตาลมงคล นายวิโรจน  ยุทธชัย นายวิศิษฏ  ตั้งตรงกิจวงศ 

ดาบตํารวจวีรศักดิ์  ผจงศิลป พันโทวีระ  เสาะดน พระวีระพงษ  สุขสําราญ 

นายวีระวัฒน  อบเชย นายวุฒิพงษ  บุญยอด นายวุฒิวัฒน  ศิริจิรานันทน 

สิบตํารวจตรีเวียงกุล  เหมชาด นางสาวศรัญญา  เวียงคํา นางสาวศรีแพร  บุญแทรก 

นางสาวศันสนีย  แพรส ี นางศิรดา  มาดี นางสาวศิริธนัญกรญ  เรืองธัญญกุล 

นางสาวศิริวิมล  แซอ๊ึง นายศุภชัย  ฮาบสุวรรณ พันจาโทสงคราม  นวลไธสง 

สิบตํารวจโทสถิต  คงแกว นายสถิต  แสนภูงา นายสนธยา  อําพันศิริ 

นายสมคิด  สกิดใจ นายสมฉลอง  โพธิสาร นายสมชาย  พิมลเกษตรสิน 



สาขาวิชารัฐศาสตร 

๑๖๑ 

รัฐศาสตรบัณฑิต 

นางสาวสมถวลิ  ประมวลสุข พระสมบูรณ  พลโต นางสาวสมปอง  ขอใหญกลาง 

นางสมพร  ขอออนกลาง นางสาวสมฤดี  สัมพัชนี สิบเอกสมานมิตร  พูลมี 

นางสาวสรญา  คํารามพล นายสรศักดิ์  โนนนอย นางสศิณัฐ  วัชรีโยธิน 

นายสัญญา  นอยปรีชา นายสัตยา  สนิทา รอยตํารวจโทสัมพันธ  สุภาวรรณ 

นายสาคร  ผิวทอง นายสาธิต  นกงาม ดาบตํารวจสามารถ  ศรทอง 

นางสาวสายยนต  คองสี นางสารภ ี คําศรี จาสิบเอกสิทธิศักดิ์  ถ่ินพันธ 

นายสิทธิสิน  เกตุอูทอง นายสิรวิชญ  ผิวทองงาม นางสาวสุกัญญา  ทนันไชย 

นางสาวสุกัญญา  ลีประโคน นางสาวสุชาฐิณี  พันโท นายสุชาต ิ บุญสินธุ 

นางสาวสุดาทิพย  งามเถ่ือน นายสุทธิชัย  อุณหเศรษฐ นาวาเอกสุนทร  ปรีชาสถิตย 

นางสาวสุนันทา  กัญญาคํา นางสาวสุพัตรา  กางขอนนอก นางสาวสุพิชชา  พันธโภคา 

นางสาวสุภัค  เผาฉาน นางสาวสุภัช  ปาญพิมพ จาสิบโทสุรชัย  พรมจันทร 

นายสุรพรรณ  จงแจมใส รอยตรีสุรเศรษฐ  ดารา นางสุรางค  ปญญาเรือง 

พระมหาสุวรรณ  จิตจํานงค นางสาวสุวรรณษา  คุมพันธ นายเสนหา  ชวนธนานนท 

นางสาวเสาวรีย  คนดี นายหัสพิชัย  พรมหาญ ดาบตํารวจอนันต  หนูโสะ 

นายอนุชา  ประเสริฐพรศรี นายอนุชา  ฝากชัยภูมิ นางสาวอนุสรา  ขวดทอง 

นายอภิวัฒน  หอมชาติ นายอมร  ดังตราชู นางสาวอรทิชา  เสนาวัน 

นางอรนุช  เถาวทิพย จาสิบตรีอรรถกรณ  ไกรภูมิ นายอรรถชัย  สูงรัมย 

จาสิบเอกอัครพร  พัฒโนทัย นายอับดลุอาซีส  แดงกุล นายอัษฎางค  ทิพจร 

สิบเอกอาณัติ  คําบุดดี นายอาทิตย  บุญโพ นางสาวอาภาพร  นวมถนอม 

นางสาวอารีรัตน  ทรัพยสิน รอยตํารวจโทอํานาจ  บัวหอม นายอิทธิพล  เพชรมาก 

นายอุดมศิลป  มงคลชัยศาสตร นายเอกชัย  โคตรสมบัติ นายเอกรัก  ถวนคํา 

นายเอกวัต  แพงทรัพย นางสาวไอลดา  เพ็ชรแกว 

รวมท้ังหมด คน  278 



สาขาวิชารัฐศาสตร 

๑๖๒ 

รัฐศาสตรบัณฑิต (ความสัมพันธระหวางประเทศ) 

นางสาวกนกอร  วันทะวงษ ดาบตํารวจกฤช  พรหมศรี นายกฤปพงศ  วงศสุรวัฒน 

นายกฤษฎีก  สิทธิบุตร นายกิจจาศักดิ์  เอนก นางสาวเกษมณี  พะวงค 

นางสาวขนิษฐา  มิสอ๊ิด นางสาวขวัญชนก  ศักดามงคล นายจํารัส  สัตถาผล 

นายจํารูญ  หนูสังข นายชลนที  หนูบุญ จาสิบเอกชัชพร  ชูชัยมังคลา 

นายณัฐกิตติ์  ตาวงษสา นายเดชา  ศรีพงษชู นางสาวทิพากร  ขวดแกว 

นายธนะพัฒน  พงศพัฒนมงคล นางสาวธวัลรัตน  จันทรเปงผัด นายธีรภาพ  หลีเหม 

นางสาวนงคลักษณ  ทนนานนท นายนนทชาติ  เลิศวิริยจิตต นายนพดล  คําศรี 

นายนพดล  รังแกว นางสาวบุษกร  บุญจันทึก นายบุษรินทร  รีสะอิ 

นายปฏิพล  กามขุนทด นายพงศกร  อุนอบ พันจาเอกพรพิพัธ  พวกคง 

นายพรยุทธ  สิงหวิเชียร รอยตํารวจเอกภาณุพัฒน  ชัยสรางสรรค นางสาวภูริชญา  ญาณรัตน 

นางรชันี  ศรีไทย นายรัฐกิตติ์  เลิศวิศวะ นายวรพจน  กันธิยะ 

พระมหาวิระ  พรหมขจร นายศรัณยพงค  ศรีษร นางอนุตรา  สวัสดิ์ศรี 

นายอนุรกัษ  วิชาดี นางสาวอรวรรณ  เอ่ียมสอาด จาสิบโทอัตพล  บุญโชค 

รวมท้ังหมด คน  39 

รัฐศาสตรบัณฑิต (ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร) 

นางสาวกนกอร  ทองโอ นายกบิณฑ  กาเจ รอยตํารวจเอกกมล  สูนานนท 

นางสาวกรรณิการ  วรรณบวร พระกรัณย  กาฬภักดี นายกฤตธนกร  นิธิวโรภร 

นายกฤตภาส  ไพศาล นายกฤษฎา  ประกอบกิจ สิบตํารวจตรีกฤษณะ  มณีนวล 

นางกัญลยาภรณ  แสนวิชัย นายกิตติ  พงษลิขิตตานนท รอยตํารวจเอกกิตติคุณ  จูมคํามูล 

นายกิตติพงษ  บุตรศรีตะราช สิบโทกิตติภูมิ  นาลาด จาสิบเอกกิตติศัพท  อินทรติยะ 

นางสาวกุลจิรา  เพ็ชรมณี สิบตรีเกรียงไกร  กอดทอง จาอากาศเอกเกษมชัย  โพธิเ์กษม 

สิบโทเกียรติศักดิ์  ไกรมุย นายเกียรติศักดิ์  บุญทอง วาท่ีรอยตํารวจตรีแกวฟา  ชัยคช 

นายโกวทิย  พันธุจันทร พันจาเอกคงฤทธิ์  นุชลา จาสิบตรีคมกริช  เถ่ือนมูลละ 

รอยตํารวจเอกจรัญ  นันตาดี พระจักรพงษ  ภูมิสะอาด สิบเอกจักรพล  รอดสอาด 



สาขาวิชารัฐศาสตร 

๑๖๓ 

รัฐศาสตรบัณฑิต (ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร) 

สิบตํารวจตรีจักรพันธ  รักทะเล นางจันทรแรม  อดทน นายจาย  - 

นายจิตรกร  พุฒตาล นายจิรโรจน  คงมีธนาเศรษฐ นายจิระพงษ  ศรีประโคน 

จาสิบเอกจิระศักดิ์  แดนไธสง นางสาวจีรณัทย  มนูญญรัตน นางจุไรรัตน  แกวแปงเขียว 

นางสาวจุฬาทิพย  แสงบุญ จาสิบเอกฉลาด  รูปโสม นายฉัตรปริพนธ  อ้ือกิตติ 

จาเอกฉัตรมงคล  คําจําปา นายชนินทร  ไกรนรา นายชยพล  บุญขันตินาถ 

นายชยังกูล  บุญพา รอยตํารวจเอกชยุตพล  สารจันทึก นางสาวชวิศา  จิตรภิรมย 

รอยตํารวจเอกชะออม  สาพิมพ นางสาวชัชฎาภรณ  ทิพพยาธรรม นายชัชวาล  เสนาจิตร 

สิบเอกชัยวัฒน  ออนมี พันจาโทชาญชัย  ประกอบแสง นายชาณุ  ทูลทรัพย 

นายชาติชาย  จําปา นายชายะ  มัณฑนาจารุ นายชิตณรงค  บัวงาม 

นางสาวชุติมา  ครยก นายโชตินรินท  กุลนิษฐโอฬาร นางฐิติวรดา  สุธรรมโกศล 

พันจาเอกณรงคชัย  ชื่นชม นายณฤทธิ์  ยิ้มเจริญ นายณัฐชยา  พยุงธรรม 

นายณัฐธชัย  เงินแกว สิบตํารวจโทณัฐพงศ  นาคทุงเตา นายณัฐพล  แทนคลาย 

ดาบตํารวจณัฐพล  รอดเพ็ง นายณัฐรพงษ  โขมพัตร สิบตรีดนกอลี  ชายเหร็น 

นายดอน  โสสาร นายเดชอุดม  อุทโท นายถวัลย  พูลประเสริฐ 

นายทรงธรรศ  เกงธรรมกิจ จาสิบตรีทรรชรินทร  คําแสน นายทวีวัฒน  วงคคม 

นายทวีศักดิ์  แกนการ จาสิบตํารวจทศพล  เพ็ญกมล นายทองพูน  มูลหา 

สิบเอกทินกร  สุวรรณภูมิ นายเทิดทูน  นาคสุข นายธงชัย  ปญญาทอง 

นายธธันยดล  เสมาทอง นายธนบูลย  วารินทรอินทร นายธนพงศ  นุนปาน 

นายธนพล  เปยมรุงเรือง ดาบตํารวจธนพล  หึกขุนทด นายธนวัช  สุกิน 

นายธนะเทพ  อวิสุ นางสาวธนัชชา  เทียมจันทร นายธนัท  ลายทิพย 

นางสาวธนาพร  ภมรพล สิบโทธรรมโชค  ชีพอุดม นางสาวธัญชนก  ยั่งยืน 

นางสาวธัญญาภรณ  ภาสะฐิติ นายธาดา  พรพรหมโชติ พระธีรสิทธิ์  มานะทน 

สิบเอกธีระ  บัวแกว นายธีระพล  ชุมตรีนอก นายนที  ศรีทิพย 

นายนพพล  เผือกผอง นางนภสร  ตรีรัตนพิจารณ นางสาวนภัสวรรณ  ฤทธิเกษร 



สาขาวิชารัฐศาสตร 

๑๖๔ 

รัฐศาสตรบัณฑิต (ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร) 

นางสาวนภาพร  เติมบุญ นายนราธิป  แกนจําปา นางสาวนฤมล  พลศรีชา 

สิบตํารวจตรีนวพล  กองสมัน นายนัฐพงษ  ยิ่งกําแหง นายนัทที  แกวหลา 

นายนิกร  พิมพา นายนิกรเกียรติ  จันทรทอง นายนิธิโรจน  ระวีชัยนันท 

นายนิพพิชฌน  บุญลอม นายนิพล  ศรีบานโพน จาสิบเอกนิรันดร  เสาวกุล 

สิบตํารวจตรีนิลรัตชัย  ดวงด ี นางสาวนิศาชล  พุมมี นางสาวนุชนารถ  วงศแสง 

นางสาวนุรฮะยาตี  กาจะลากี นางสาวเนตรนภา  สุวรรณรอด สิบตํารวจตรีเนตรสวาง  มูสิกพันธ 

นายบงกช  ใจกลา พลตรีบรรจุ  ตายทอง นายบรรพต  วิภาหะ 

รอยตํารวจตรบีรรพต  สุขสานต นายบริพัตร  อยูวัง พระมหาบุญเทียม  เหยี่ยวซาย 

นางสาวบุษบา  ดัดถุยวัตร นางเบญขจร  รักโคตร นายปกรณ  จันทะนาม 

นางสาวปนิดา  งามบริรักษ นางสาวปภัสรา  ลุนะหา นายประทีป  แกไข 

พันตรีประพัฒน  คําบุญเรือง นายประภาส  พรหมจุย นายประวิทย  สรอยระยา 

ดาบตํารวจประหยัด  ศิริอวม นายปรัชญา  ฉิมสูงเนิน สิบเอกปราโมทย  แสนจันทร 

นางสาวปรียานุช  ชูคง นายแปลง  วิไชย นายพงคศักดิ์  มีมะแม 

นายพงศธร  พฤษารัตน นายพงศพล  สถานเถ่ือน นายพงษเทวิน  ตันตาว 

วาท่ีรอยตรีพงษสวัสดิ ์ สีหาจันทร นายพชรพล  มูสิกะเจริญ นายพณิชชา  บทศรี 

ดาบตํารวจหญิงพรทิพย  แกวมวง สิบโทพรเทพ  แยมพรมมา นางสาวพรพิมล  ปานเงิน 

นางสาวพรภณา  กอบการ นายพรภัทร  สุรกา นายพรรณทอง  วนแสงสกุล 

นายพรอนันต  ปุญญาเจริญนนท นายพราย  ภูริบริบูรณ นายพล  สีสุก 

นางพวงพะยอม  เค่ือนสาร นางสาวพัชยา  ยืนยิ่ง นางสาวพัชรินทร  พิทักษธรรม 

สิบตํารวจโทพัฒนศักดิ์  ศิริเกตุ สิบตรีพัฒนา  หอมหวล นายพิชัย  เข่ือนเปก 

สิบเอกพิทักษชน  วงษนาค นางสาวพิมพชนก  ศรีเกียรติ นายพิสิทธิ์  ศรีวรานันท 

สิบตํารวจโทพีระพล  ตรีกุล พันจาเอกไพจิตต  บุญจันทร นางไพรวรรณ  คําศรี 

สิบตรีไพโรจน  ซาวมา นายฟาอิซ  หมัดอะดัม พระภัทรพงศ  ศรีบุบผา 

นางสาวภัทราวรรณ  เมฆเคลื่อน นายภาคภูมิ  โพธิ์จันทรหอม นายภาณุพันธุ  สังขพัฒน 



สาขาวิชารัฐศาสตร 

๑๖๕ 

รัฐศาสตรบัณฑิต (ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร) 

นายภานุวัฒน  ราษฎรมณี นายภิรมย  บูชากรณ พระมหามโณทัย  อุดมศุภมณี 

นายมนตรี  แจมแจง นางสาวมยุรา  ไชยวัง นายมะซอรี  อาแยกาจิ 

นายมานพ  สีสุมาตย นางมาลี  กรางทอง จาตรีไมตรี  สิทธ ิ

นายยงยทุธ  คําพีละ นายยุทธจักร  วงศสวรรค นายยุทธนา  อรจันทน 

นายยุทธภพ  พูลโภค นายยุทธภูมิ  มีสมบัติ นางยุพาพร  จันทนะ 

นางสาวรังสิยา  ไชยเมือง นางสาวรัชฎาวรรณ  วงมุสิก นางรชันีวรรณ  ฉัตรเทวินทภรณ 

นายรันชยั  พิทักษเผาไทย นายราเชน  พิรินยวง นายราเมศวร  หวานด ี

นายรุงเรือง  เพียสุพรม นายเรวัต  เท่ียงลิ้ม นายฤทธิชัย  คุยจาด 

นางสาวลัดดา  แซยอง นางลาวรรณ  เคนวัน สิบโทวรกานต  แสงตัน 

นางสาววรรณา  ศรีบัวบาล สิบเอกวรวิทย  โตหนองหวา สิบโทวศิน  เตจาโทน 

รอยตํารวจเอกวศิน  พูนชัย สิบตํารวจตรีวัชระ  สืบศรี สิบโทวัฒนา  จินดาวงศ 

รอยตํารวจตรีวันชัย  หนูรอด นางสาววาสนา  เรืองสัตย นายวิชชา  สวรรยาธิปต ิ

นายวิชญวินท  กิตตตธนสิน นายวิชาญ  วิชาโคตร นางสาววิชุดา  ฉันเชิดฉายพันธ 

นายวิเชียร  ทองเจริญ สิบเอกวินัย  คิมผล รอยตรีวินัย  จารัตน 

จาสิบเอกวิปกษ  จันลา พระวิรุฬห  พันธภักดิ์ นายวิวัฒน  ดนมินทร 

นายวิเศษ  พันธนาม นายวิสิษฏ  จอมวุฒิ นายวีณา  โพงตุน 

สิบเอกวีรวัฒน  บุญวงค นายวีระกิตติ์  ผุดผาด นายวีระวัตร  ดาษดื่น 

นายวุฒิชัย  วังเสนา นายวุฒิชัย  ศิริชัยสุทธิกร นายศราวุธ  ภูมาศ 

นายศักดิ์ดา  ศิลาเกษ นายศักดินันท  บัวบาน นายศักดิ์ศิษฏ  สถิตธนสาร 

รอยตํารวจเอกศิริ  อินสม นางสาวศิริรัตน  บุญชู ดาบตํารวจเศรษฐวุฒิ  บัวทุม 

พระเศวต  หุนกระโทก นายสกลศักดิ์  ธิโส นางสาวสกาวเดือน  กลิ่นอยู 

จาอากาศเอกสนทยา  วรรณไสย นายสนิท  คําวินอย นายสมเกียรติ  พันธุแตง 

นายสมโชค  ทับทอง ดาบตํารวจสมนึก  จันทรเพชร นายสมศักดิ์  จรุญเลิศ 

รอยตํารวจตรีสมศักดิ์  สุพรรณโรจน นายสรนันท  สวนเสนห รอยตรีสวางจิตร  พวงเงิน 



 

สาขาวิชารัฐศาสตร 

๑๖๖ 

รัฐศาสตรบัณฑิต (ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร) 

นางสาวสังวาลย  เกลาผม นายสัญทัศน  เบียะขุนทด จาอากาศตรีสันติ  เอ่ียมสุข 

จาเอกสากล  อบอุน สิบตรีสาคร  ออนเอิง นายสามารถ  ประชมภู 

นายสายรุง  วงศสมบูรณ จาเอกสิทธิชัย  ทาวนอก นายสิทธิเดช  นาคนวล 

นายสิทธิพงษ  คําเพ็ง นางสาวสินีนาถ  กรรณิกา นางสาวสุขขวัญ  กมล 

สิบตํารวจตรีสุขสวัสดิ ์ รักจันทร นายสุทธิชัย  บัวจันทร นายสุทธิพงษ  เฉียงจะโปะ 

นายสุทธิพันธ  สุวรรณบัณฑิต นายสุนันท  พลเยี่ยม นางสาวสุพรพรรณ  จันตาบุญ 

จาสิบตรีสุภาพ  สุใจบาล นางสาวสุภาพร  บรรจงการ นางสาวสุภาวด ี บรรจงการ 

นางสุภาวด ี ศิลปกษา นายสุรเดช  สนโมลา นายสุรพัฒน  อินทรเลี้ยง 

นายสุรยุธ  จารุวรรณพงศ นายสุรีย  สาระปญญา นางสาวสุรียพร  ศรภิรมย 

นายสุวิทย  อระพา นายเสกสิน  เอ่ียมไกรษร นางเสาวนีย  บุญเทียม 

นายโสภณ  แกวสมบูรณ นางสาวอชิรญาณ  เสนพันธ นายอดิเทพ  เกิดแสง 

พระอนุรักษ  พวงมะลิ นายอโนชา  คะเชนกูล นางสาวอภรวรรษ  อินปา 

นายอภิชาต ิ กานจักร นายอภิชาต ิ นาคนิยม สิบเอกอภิลักษณ  กุมรัมย 

นายอภิสิทธิ ์ ปญญาตั้งสกุล พันจาตรีอรรถพล  บางสรอย นางสาวอรวรรณ  พิมพจันทร 

นางสาวอรสา  เวียงคํา นายอรุณ  พานประเสริฐ นายอลงกรณ  ทบวงศรี 

นางสาวออยใจ  ดิบแดง นายอัครพีร  ถอนสันเทียะ นายอัครวิทย  อ้ิมทับ 

นางสาวอัญชลี  ดลจําเริญ นางสาวอัญชล ี โปะไธสง รอยตํารวจเอกอาคม  โพธาคณาพงศ 

นายอาณัติ  ขุนมธุรส นายอํานาจ  เกิดเอ่ียม นายอิสมาอัน  เจะอารง 

นายอุกฤษฏ  คงถาวร สิบเอกอุทัย  ใจโลกา นายอุสเซ็ง  มะแตฮะ 

นายเอกกร  มีสุข สิบเอกเอกชัย  มณีฉาย สิบตํารวจตรีเอกชัย  อ่ึงสกุลวงศ 

สิบเอกเอกพงษ  ศรหนูนอย สิบเอกเอกรัตน  ไชยพันธุ นายเอกสิทธิ์  มะนอ 

รวมท้ังหมด คน  306 



สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์และสหกรณ์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช



สาขาวิชาเกษตรศาสตรและสหกรณ 

๑๖๘ 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(สงเสริมและพัฒนาการเกษตร) 

นางสาวยุพิน  สมคําพ่ี นางสาวศิระกาญจณ  อะนันเอ้ือ นายอรรถวิชช  วัชรพงศชัย 

รวมท้ังหมด คน  3 



สาขาวิชาเกษตรศาสตรและสหกรณ 

๑๖๙ 

เกษตรศาสตรมหาบัณฑิต(การจัดการทรัพยากรเกษตร) 

นางสาวกฤษณา  เข็มทอง นายกิตติกร  นาคะชัย นายจีรวัฒน  แพงแสน 

นางสาวชนนิภา  ทองรอด นายธนัย  บุญมาธิวัฒน นางนภาพร  พรหมปู 

นายบุญรักษ  ศรีนอย นางสาวเบญจพร  สุดนาค นางสาวปุณิกา  วงษนามใหม 

นางสาวพรพิศ  ขยันการนาวี นางสาวพัชรินทร  ทะริยะ นางสาวฟลิปดา  กองทอง 

นางสาวภัทรา  มวงเพชร นายรณกฤต  จักรเงิน นางสาวแรมณภา  เตาะอน 

นางสาววราพร  ตี้เจริญ นางสาววิภาดา  ลี้ตี ๋ นายสยาม  เซงตระกูล 

นางสาวสาริน ี สวนจนัทร นางสาวสุวาร ี นิลจันทร นายโสพันธ  บวรสนิ 

รวมท้ังหมด คน  21 

เกษตรศาสตรมหาบัณฑิต(สงเสรมิและพฒันาการเกษตร) 

นางสาวกนกกาญจน  สวางเมฆ นางสาวกิตติมา  แซจิ้ว นางสาวกุณฑีราภัสสร  รานกันทาพัทธ 

วาท่ีรอยตรีหญิงเกศนาฏ  กลิ่นทอง นางสาวเกษณี  ไกยเกษ นางสาวคนึงนุช  พ่ึมชัย 

นายคิมหันต  สิงหไชย นายจาตุรันต  หงษหิน นางสาวจิรวรรณ  กมลศิลป 

นางจุฬาวรรณ  สิงหไชย นายเจตพนธ  สมศรีมี สิบเอกชยพล  มูลราช 

นายณรงค  ประทุมเมศร นายณัฐพล  กิตติบุญญวัฒน นางสาวณัฐิวรรณ  ยวงเกตุ 

นางสาวดาวพร  ชาวหินฟา นางสาวตวงพร  ตนหลุบเลา นายทวีศิลป  ศรีสุรักษ 

นายธนชาต ิ บุญมี นางสาวธนนันท  สนสาขา นางสาวธัญญรัตน  ภัทรชนนวรพล 

นางสาวธารทิพย  นิติชาติ นายธีระพงษ  อินทรตระกูล นายนที  สุขเกษม 

นางสาวนิรดา  แปนนางรอง นางสาวปยวรรณ  เขิมขันธ นางสาวเปรมจิต  โทนะบุตร 

นางสาวพรทิพย  แซโลว นายพิชิตชัย  เกิดผล นายไพร  สวางรุง 

นางสาวภคมนพรรณ  ชุมผาง นางสาวภวพร  สุขเกษม วาท่ีรอยตรีภัครชานนท  สายแกว 

นางสาวเมธิญา  อ่ินดํา นางสาวเยาวลักษณ  วิริยะ นางสาววนิดา  เหรียญทอง 

นางสาววรรณนิสา  เรขะวัฒนะ นางวรรษมาส  แสงประทุม นายวัชรพงษ  วงคคําปวน 



สาขาวิชาเกษตรศาสตรและสหกรณ 

๑๗๐ 

เกษตรศาสตรมหาบัณฑิต(สงเสรมิและพฒันาการเกษตร) 

นางสาวศรัณยู  จึงดํารงกิจ นายศักดิ์สิทธิ์  ศรีวิชัย นางศิริกุล  หวังภูกลาง 

นางสาวศุมาลิน  ขวัญแกว นายสัญชัย  บุญสารี นายสัมฤทธิ์  ไกรยนุช 

นางสิรินาถ  อินภูวา นายสุพรรณ  บุตรดวง นางสาวสุพรรณี  กันขัด 

นายสุระวิทย  ปญญา นางสาวอลิษา  นาควิสุทธิ์ นางสาวอัจฉริยา  ยวงเกตุ 

นางสาวอัจฉรี  ทวีวานิชย นางสาวอาทิตยา  จันทิตย 

รวมท้ังหมด คน  53 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(สหกรณ) 

นางณัชชนม  ชวยเมือง นางทัศนีย  ชูพรม นางสาวนงลักษณ  สุนันตะ 

นางสาวนิตยา  พ่ึงเปนสุข นางสาวนิตยา  สังขทิพย นางสาวเนาวรัตน  สิทธิกรณ 

นางสาวผกาทิพย  ฤทธิ์ชู นางสาวรัชดาภรณ  บุญวงศ นางสาววรัญญา  ชูสกุล 

นายวัชรา  ปลอดใหม พลโทวีระ  วงศสรรค นายวีระชัย  สิงขรัตน 

นายศักรินทร  เพ็งรักษ นางสาวศุภาพิชญ  เตชโรจนพัฒน นายสําราญ  นาเสาร 

นางสาวสุเมตตา  วัฒนวิภัทรเจริญ นางสาวอรรยา  ขันถม 

รวมท้ังหมด คน  17 



สาขาวิชาเกษตรศาสตรและสหกรณ 

๑๗๑ 

เกษตรศาสตรบัณฑิต (การจัดการการเกษตร) 

นางสาวกนกอร  ลอมโฮม นางสาวกมลคณิสร  รัตนะ นายกร  พันธุกิติยะ 

นางกฤชกนก  โบวแมน นายกฤษฎา  พรึ่งเพ็ง พระครูใบฎีกากฤษณะ  กากแกว 

นายกลศ  ฉัตตะวานิช นายกังวาน  อุบลศรี นางสาวกัญจนพร  ใจแกว 

นางสาวกัญฑิมา  แซตั่น นายกันตกฤต  พรมสัย นางสาวกาญจนา  ชาญอนันตวงศา 

นางสาวก่ิงกมล  รอดยอย นายกิจจา  ทองรอด นายกิตติ  ชัยกร 

นายกิตติศักดิ์  แสงฤดี นายกิติศักดิ์  เสนหา นางกุลธิดา  เฮงโรจนโสภณ 

นายเกรียงไกร  ทานะเวช นายเกรียงไกร  แสงอรุณ วาท่ีรอยโทเกรียงสิทธิ์  ศรีทา 

พระเกษม  สุขุมรัตน นายเกียรติยศ  แยมมาก นายเกียรติวุฒ ิ จันทพัฒน 

นายเกียรติศักดิ์  ใจปง นายโกศล  สถิรชล นายขวัญ  ดายใหม 

นางขวัญแกว  เกิดชาวนา นางสาวขวัญฤทัย  ระแวง นางสาวเข็มทอง  สมประโยชน 

สิบตํารวจตรีหญิงคชาพร  แยมประยูร นายคฑาวุธ  ดวงอินทร นายคมกริช  สวผลางกูร 

นายคมสันต  คําสูงเนิน นายคูณทวี  วงศเสนา นายเคียว  สุทธิดี 

นายจเด็ด  หมูมาก นายจรรยาพงษ  รัตนพันธ นายจรัส  จันทรทอง 

นายจรูญ  บุญคูณ นายจักรกริช  ชมภูพงษ นายจักรพงษ  เคลือบสูงเนิน 

นางจันทรจีรา  อยูคง จงแจงกลาง นางสาวจันทราภรณ  สุวรรณราช นางสาวจารุวรรณ  สีหา 

นายจําเริญ  ปลื้มใจ นางจินดาพร  สุขประเสริฐ นางจินตนา  รอดจากเข็ญ 

นายจิรพงษ  พัฒนกําธรกุล นางสาวจิระวรรณ  ชุมแสง นางสาวจิรา  ชูรุด 

นางสาวจิราพร  พลสิทธิ์ นางสาวจิราวรรณ  คิดรอบ นายจีรศักดิ์  ศรีคาม 

นายเจริญ  จันทราวิสุทธิ์ นายเจริญ  เรืองแกวมณี นายเจริญชัย  เจนชล 

นายฉัตรชัย  ปญญาวรรณรักษ นายฉัตรชัย  ยาเคน นายเฉลิมชัย  แสงจันทร 

นายชนะวงศ  ทวีพานพันธ นางสาวชไมพร  โสภาน้ํา นายชฤท  ศรีเฉลียว 

นางสาวชลธิชา  สื่อสาร พันตํารวจโทหญิงชลิดา  อุปญญ นายชัญญณัท  ชูประเสริฐ 

นายชัยยศ  สิทธิชัยวัฒนา นายชัยวุฒ ิ หม่ืนวงค นายชัยสิทธิ ์ ประทุมมา 



สาขาวิชาเกษตรศาสตรและสหกรณ 

๑๗๒ 

เกษตรศาสตรบัณฑิต (การจัดการการเกษตร) 

นายชาตร ี คนยืน พันจาอากาศโทชาตรี  ดางเกษี นายชาติชาย  ทาเจะ 

นายชินกร  เครืออินตา นายชินวุฒ ิ เรงรัด นายชิษณุพงศ  รัตนกนก 

นางสาวซารีหมะ  หะแว นายฑณศรัณย  ทรัพยทิม นางฑาณิดา  นิตยพนุช 

นายณรงควิทย  ทับศิลา นายณรงคศักดิ์  เสนาสมุทร นายณัชพงศ  ผักพลับ 

นางสาวณัฏฐกานต  คําบุญเรือง นางสาวณัฏฐจิรากร  ประสมแกว วาท่ีรอยตรีณัฏฐชัย  ชอยเพ็ง 

นายณัฐพงษ  วิชัยอัชชะ นายณัฐพนธ  กิตติเจริญพงษ นายดนพกรณ  เลิศเตชิษฐ 

นางดวงกมล  อนันตสุข นางสาวดารากร  รัชตเจริญชัยกุล นางสาวดาลิณี  ถ่ินถาน 

รอยโทดํารงคชัย  แกวมา นายเดชไชยพัฒน  มูลทองชุน นายเดชา  ฮอเจริญชัย 

นายตั้ม  พรศรี นายถนัดกิจ  ทองศรีสุข นายทรงเกียรติ  หินชีระนัน 

นายทศพล  ประเสริฐโส สิบเอกทัศนะ  ไทยนอย นางสาวทิพญา  อาจสินสุข 

นางสาวทิพยรัตน  เลิศวิริยะวงศ นางสาวทิพวรรณ  เปรมทอง นายทิวา  อารมณสาวะ 

นายธงชัย  แกวอุดม นายธนบัตร  อุนนันกาศ นายธนพล  สุระเสียง 

นางสาวธนภร  แสงสวาง นายธนยศ  ดาศรี นายธนศักดิ์  พันโกฏ 

นายธนศักดิ์  พิมผา นายธนิต  ขํามณี นายธนู  วุฒิเกียรติไพบูลย 

นางสาวธมลวรรณ  เท่ียงตรง นางสาวธวัลรัตน  ดิษบรรจง นายธาดาพงศ  ตาสี 

สิบเอกธานินทร  คาเจริญ นายธีรพงษ  สายสินธุ นายธีรศักดิ์  แซลิ่ม 

นายธีรศักดิ์  สุนทรา นายธีระวัฒน  ทับศรี นายนนทพงศ  สุวรรณมาลย 

นายนนทพัฒน  จะลอ นายนพรัตน  ทองราย นายนภสินธุ  ชาวหมู 

นางสาวนภาพร  แกวกาบคํา นางสาวนฤมล  ขําคลาย นายนัฐพล  คําซอน 

นางสาวนัฐวด ี มงกุฎสุวรรณ นายนันทภพ  ม่ังสูงเนิน นางสาวนันทิดา  นิยมสุข 

นางสาวนารีรัตน  จันทรจําปา นางสาวน้ําฝน  ระตะอาภร นางสาวนิตยา  กลิ่นจันทร 

นายนิต ิ มีดี นายนิติศักดิ์  กาฬแสน นายนิพนธ  กุลกิจ 

นายนิพนธ  จันปตถา นางสาวนิวารินทร  พรด ี นายนิวุธ  ใจกลา 

นางนุชิดา  ยอดสวย นายบรรจง  ศรีใจวงศ นายบรรจงศักดิ์  คะเณย 



สาขาวิชาเกษตรศาสตรและสหกรณ 

๑๗๓ 

เกษตรศาสตรบัณฑิต (การจัดการการเกษตร) 

นายบรรเจิด  จันทศร นางสาวบังอร  สิงหคําปอง นายบัณฑิต  งามวิไล 

นายบันเทอด  สุขนันท นางบุญเลิศ  จงมีเดช นางสาวบุศรนิทร  ศรีสุข 

นางเบญญาภา  เขียวประดิษฐ นางสาวโบตั๋น  จันชาวนา นางสาวปณาล ี ศรีแดงบุตร 

นายประกอบ  ไชยรัตน นายประจวบ  สุคันธนาถ นายประชา  เกษมสุขไพศาล 

นายประดิษฐ  หายะคุณ นายประทีป  ชอบจิตร นายประพัฒน  จันเขียว 

นางสาวประไพพักตร  พุทธจรรยา นางสาวประภัสสร  ใจดี นางประภาพร  กล่ํารัตน 

นายประยงค  ชางสงวน นายประยูร  วงศจันทรา นายประเสรฐิ  เนื่องอุดม 

นายปรัชญ  เลิศอาวาส นายปรัชญา  โปธาส ุ นายปรัชญานันต  นิยม 

พระปรัชญาประภา  นพคุณ นายปราโมทย  อรกิจ นายปริญญา  ดียิ่ง 

นายปริญญา  บุตรจันทร นายปญจะ  บุญคง นางสาวปทมา  ไชยแสง 

นายปานเทพ  พันธุวิชัย นายปติพงศ  เตะซัน นางสาวปยะมาศ  พินิจกุล 

นายปุรเชษฐ  พันธุเขียน นายเปรมยพุล  สิริไกรพัทธ นายพงศกร  สุภารส 

นายพงศธร  ถาวร นายพงศา  สุเภากิจ นายพชร  วชิรโยธิน 

นายพนาวุธ  เรือนคุม นางสาวพนิดา  โพธิ์บุตรดี นางสาวพรชนก  อัสสะภัย 

นายพรชัย  จันทราพูน นายพรชัย  วรพิทักษ นายพรณรงค  กิจวิลัภพัชร 

นางพรทิพย  ละดาย นางสาวพรทิพย  ศิริแกว นายพรมคํา  เก้ินโนนกอก 

นายพรสรร  กุณฑลสุรกานต นางสาวพัชรินทร  ศีรมูลตรี นายพัฒนพงศ  รอดแกว 

นางสาวพัทธธีรา  ศรีมงคล นายพัลลภ  สนั่นวฒันานนท นางสาวพานิช  เพชรตะก่ัว 

นายพิชชา  สิงหพันธุ นายพิชญพิศุทธิ์  ยิ้มเยาะ นายพิชยาธร  สังวรณกิจ 

นายพิชิต  วงษเตียวตระกูล นางสาวพิธา  สรอยเพชร นายพิพัฒน  ไชยขันธุ 

นางสาวพิมพพิชชา  สมนึก นางสาวพิราวรรณ  กําลังกลา จาเอกพิศิษฐ  มังคละพลัง 

นายพีรวัฒน  ม่ันลวน นายพุทธา  สีแสง นายพูนศักดิ์  ขันธิวงค 

นายพูลเกียรติ  อินทรนอย นายพูลศักดิ์  อุปลา นางเพ็ชรรัตน  วันแกว 

นายเพ็ญวิชญ  ศรชีัย นางสาวเพียงขวัญ  วงศเวทิศ นายไพร  ปาประโคน 



สาขาวิชาเกษตรศาสตรและสหกรณ 

๑๗๔ 

เกษตรศาสตรบัณฑิต (การจัดการการเกษตร) 

นายไพโรจน  จํานงค นายไพโรจน  ทิวาคํา นายไพศาล  คชเสนีย 

นายภัทริทธิ ์ ภิญโญ นายภาณุ  นิลวานิช นายภาณุพงศ  ปานกลาง 

นายภานุมาศ  ภูเขียว นายภานุวัฒน  กลิ่นหนู นางสาวภาวิณี  ศรีจันทรโท 

นายภูดิศ  สิริศักดิ์วัฒนกุล จาสิบเอกภูมิพัทธ  คําประพันธ นางมณีวรรณ  มุทา 

พระมนตรี  เมืองมา นางสาวมลวิภา  ภักดิ์ศรีวงศ นางสาวมหาธยา  บานเย็น 

นายมังกรทอง  ขันติศิลาชัย นางมัฏสิกาญจน  กูใหญ นางสาวมัลลิกา  ดานซอม 

นายมานิต  ลํามา นางสาวมาลีวัลย  ฝนคําปวง นายเมธ ี ภูกัน 

นายเมธ ี มีชัย นายยศกร  เดชฉิมพล ี นายยศพร  ชงขุนทด 

นายยอด  ศิลา นายยิ่งยง  แสวงนาม นายยุกตนันท  จําปาเทศ 

นางสาวยุพเรศ  ทิมบํารุง นางสาวเยาวลักษณ  แสนบุญ นางสาวระพีพรรณ  มีโภคา 

นายรักศักดิ์  ปุยคํา นายรังสิวุฒ ิ เอ่ียมสอาด นางสาวรัชน ู ปลาพันธ 

นายรัชพล  รังษี นายรัฐชัย  สหาวัตร นางสาวรัตติยากร  ดาววฤกษ 

นางรัตนา  จงจิรวณิชย นางรถัยา  วัฒนธันยานนท นางสาวรัศมี  มาตรฝาง 

นางราญรัก  วงศษา นายรุงตะวัน  ศิลาเพชร นางรุงนภา  อนันตภักดิ์ 

จาสิบโทเรืองชัย  พลจันทร นางลัดดาวัลย  เดชโนนสังข นายลีสอ  จะนู 

จาสิบเอกเล็ก  สุขสองหอง นางวนิดา  สุขสมัย นางสาววนิษา  นอยสวาง 

นายวรพจน  ผุยทา นางสาววรรณชนก  ภักดีนอก นางสาววรรณภา  ขนานแข็ง 

นางสาววรรณวิศา  มาลัยศรี นายวรวัฒน  บุญภา นายวรวุฒ ิ ตรุษสะดี 

นายวรวุฒ ิ นารถสิทธิ์ นางสาววรสา  งานกระโทก นางสาววรัญญาภรณ   
ชํานาญศรีสินเพชร 

นางสาววรางคณา  คําแกว นางสาววรางคณา  มีบํารุง นางสาววราพรรณ  เกงแกว 

นางวราพรรณ  เอ่ียมโต นายวราวุธ  สารอินมูล นางสาววริษา  ตะเคียนคาม 

นางสาววริษา  โพธิบุตร นายวสันต  ถาอุดม นายวันชัย  ดอยบรรเจิด 

นางวันวิสา  บานเย็น นางสาววิชุดา  ยิ้มสุด นายวิเชษฐ  มณีทอง 

นายวิทยา  ธรรมชัย นายวิทยา  นาระตะ นายวินัย  ยศตะสา 



สาขาวิชาเกษตรศาสตรและสหกรณ 

๑๗๕ 

เกษตรศาสตรบัณฑิต (การจัดการการเกษตร) 

รอยตํารวจตรีวินิจ  แกวบัวดี นางสาววินิตยใจ  ไชยรบ นางสาววิภาน ี เจริญราษฎร 

นางสาววิภาวรรณ  งาคะเคน นายวิรัตน  รัตนะ นายวิราวุฒ ิ หัสนัย 

นายวิษณุ  หงษอุเทน นายวิหก  ศาลาแดง นายวีรชัย  มณีศรี 

นายวีระ  วิสุทธิรัตนกุล นายวีระชาต ิ บุญเพชร นายวีระยุทธ  เข่ือนเมือง 

นายวุฒิไกร  ขจรจิตร นายวุฒิชัย  ณรงคสิทธิเ์สรีย นายวุฒิพงศ  บุญละ 

นายศตายุ  เท่ียงธรรม นายศรมงคล  ทองมาลัย นางสาวศรัณยรัชต  รัตนสมบัต ิ

สิบโทศรายุธ  ทัพชัย นายศราวุธ  เกิดคํา นายศรุฒ  ทัดวงศ 

สิบเอกศักดิ์ดา  แกวชาต ิ นายศักยศรณ  ขายเครื่องเทศ นายศัสตราวุธ  สอนแกว 

นายศาสตรพล  มัจฉาวิริยะ นางสาวศิรษา  ภูมิสอาด นางสาวศิริกัญญา  กระหมอมทอง 

นางสาวศิริลักษณ  บุญยงค นางสาวศิริลักษณ  ศิริจันทร นายศิวัช  ปนแกว 

นางสาวศุทธิน ี นิยมเดชา นายศุภกานต  ศรีประเสรฐิ นายศุภชัย  ศรีปะโค 

นางสาวศุภลักษณ  สําเภา นายสงคราม  มะลิกัน นายสถิตย  ถ่ินกําแพง 

นายสนธิ  วรศรี นายสมเกียรติ  ระเวกโฉม วาท่ีพันตรีสมคิด  กิจเอ้ือวิริยะ 

นายสมชาย  ขวาหาญ นายสมทบ  ใจบุญ นายสมทรง  บุตรพรม 

นายสมบัต ิ สิงหสาวแห นายสมประสงค  สมใจ นายสมภาค  ศิริจันทรา 

จาสิบตรีสมโภชน  สอนราษฎร นางสมฤดี  พลบูรณ จาสิบเอกสรรประสิทธิ์  ทับศรีแกว 

นายสะอาด  จันทรโท นางสังวาลย  ขาวสุข นายสังวาลย  วิรัตนจันทร 

นายสันต ิ แซลิ้ม นายสัมพันธ  บุญปอง นายสัมพันธ  ศรีระบาย 

นายสาธิต  ไวเทหกุล นายสานันท  อุนเสียม นายสําราญ  วงควิริยะ 

นายสําเริง  ดีเผือก นายสิทธิพงศ  ลุงไธสง สิบตรีสิทธิวัฒน  ไพรสงบ 

นางสิริกานต  ยวนเศษ นางสิลินทิพย  สฤษฏโศภิตพร นางสาวสีตีมือแย  โดสาแมง 

นายสุชน  วาจาจริง นางสุชาดา  ทิพยมงคล นางสาวสุชาดา  ธงชาย 

นายสุทธิพงษ  นามอุทา นายสุทัศน  สิทธิมงคล นางสุปน  โครตตา 

นางสาวสุพรรษา  เปยมสุภาพ นางสาวสุพิชฌาย  ภูเทียน นายสุรชัย  เหมือนศรีชัย 



สาขาวิชาเกษตรศาสตรและสหกรณ 

๑๗๖ 

เกษตรศาสตรบัณฑิต (การจัดการการเกษตร) 

นายสุรชาต ิ อินธิราช นายสุรศักดิ์  นาคแกว นายสุรสิทธิ ์ รักษมณี 

นายสุริยนต  กาวีย นายสุริยันต  พิมพระลับ นายสุริวัฒน  ยอดแสง 

นายสุวรรณ  ยอดดี นายสุวัฒน  พราหมณเอม นายสุวิน  กุนุ 

นางสาวเสาวภา  ทองคํา นางสาวโสพัส  ตันยุชน นายหนึ่ง  นามวงศ 

นางสาวหนึ่งฤทัย  กําเนิดสิงหโสดา นางสาวใหมยานา  หลาวหลาง นางสาวอชิรภัสญ  ถินวัลย 

นายอดุลย  อุนวิเชียร นายอธิรัตน  สมใจเพ็ง นายอนงค  สอนลา 

นายอนันต  น้ําใจดี นายอนันต  ฟากระจาง นายอนันต  เอ่ียมพงษไพบูลย 

นายอนุกูล  ตาปญญา นายอนุกูล  พูลสวัสดิ ์ นายอนุรกัษ  นาคจันทึก 

นายอนุสรณ  ชุมสวัสดิ ์ นางสาวอภิชญา  ศรวัลเพ็ง นายอภิชาต ิ วังวงค 

นายอภิศักดิ์  ไกรสีห นายอมรเทพ  วงศไชยชาญ นางสาวอรชร  ลอมพงษ 

นางสาวอริศรา  พาคะ นายอรุณ  สีหะรอด นางอรุณรัตน  ชูราษฎร 

นางสาวอรุโณทัย  พุมสวัสดิ์ นางออ  ทองรักษ นางสาวอัจฉรา  ชัยเอม 

นายอัชฌุกร  ตอศิริสกุลวงศ นายอับดุลรอหีม  งะหมาด นางสาวอัมพวัน  คงเจริญ 

นายอาคม  ตันนอก นายอานนท  โรจนดิลก นายอานนท  อักษรเกตุ 

นางสาวอาภรณ  โตเจริญ นางสาวอาภาพร  มีพันธ นายอํานาจ  คําคุณเมือง 

นายอํานาจ  โมเม นางสาวอําพร  บุญเปง นายอําพล  จินดาเบ็ญจธรรม 

นางอําภาพร  กิจคา นายอิทธิพล  สมัตถะ นายอิทธิพัทธ  ธนพลังกร 

นายอิสระพงศ  ปานดํา นายอีกรัม  ดือเระ นางสาวอุไรวรรณ  หันประดิษฐ 

นายเอกชัย  รอดรักษาทรัพย นายเอกพงศ  โสภณอุดมพร นายเอกสิทธิ์  ทับสี 

รวมท้ังหมด คน  414 

เกษตรศาสตรบัณฑิต (ธุรกิจการเกษตร) 

นางสาวกนกพร  ม่ิงมูล นางสาวจิดาภา  ขันทองดี นางอุบลวรรณ  บํารุงเกา 

รวมท้ังหมด คน  3 



สาขาวิชาเกษตรศาสตรและสหกรณ 

๑๗๗ 

เกษตรศาสตรบัณฑิต (สงเสรมิการเกษตร) 

นางสาวกนกวรรณ  ศรีอินทร นางสาวกนิดา  พุฒขวางกลาง นางสาวกรรณาภรณ  มณีรัตน 

นางสาวกฤตวรรณ  แยมเสนาะ นายกฤษฎา  ดมดอก นางกัญญวรา  คิดเห็น 

รอยตรกัีนยา  มะคนมอญ นางสาวกัลยรว ี ภักดี นางสาวกาญจนา  คํานอย 

นางสาวกานติยา  ทองเปรม นายกิตติพิชญ  มากสกุล นายกิรเสกข  ดานวิรุฬหวณิช 

นายเกรียงศักดิ์  วรสาร นางสาวเกษณี  ไกยเกษ นายเกียรติกุล  สิริสุนทรกุล 

นายโกวทิย  จันทรมณี นายโกศล  สารพัดโชค นายโกสนิทร  สุขภูวงค 

นางสาวขวัญฤทัย  พ่ึงมาก นางสาวเขมสุรีย  โชตศิรธนัตถ พันจาอากาศเอกคชกร  แกวลอย 

นายคณพศ  บัวเผื่อน นางสาวคณิศรา  สารเกลี้ยง นายคมกฤช  พรมนาดี 

นายครรชิต  สุขประเสริฐ นายฆนนาท  ศรประดิษฐ นางจรูญ  บุญตาย 

นายจักรกฤษณ  นาวารัตน นางสาวจันทรทนา  พรมพินิจ นางสาวจินดารัตน  ขันอาสา 

นางสาวจิรกานต  อุดกอน นางจิรวด ี ไผทรัตน นางสาวจิราภรณ  ไชยคิรินทร 

นางจิราภรณ  ภรธรางกูล นายจีรศักดิ์  หาญกลา นางสาวแจมนภา  อางมณี 

นายฉัตรชัย  อาชาวิลาวัณย สิบเอกฉัตรติกร  ทิพยอักษร นางเฉลียว  ทองพืช 

นางสาวชบา  คงศรีชาย นางสาวชวิศา  จินดาธรรม นายชัชวาล  จักรแกว 

นายชัยณรงค  ตะเพียรทอง นายชัยวัฒน  งิใสยา นายชาญเกียรติ  กัลยา 

นายชาญยุทธ  เพียรพจน นายชาติชาย  จําปาทอง สิบตํารวจตรีชายแดน  ภูนายพล 

นายชุมพล  มันทะลา นายไชยวัฒน  สนั่นเอ้ือ นางสาวณปภัช  จันดาหาร 

นายณัฐพล  ใจใหญ นายณัฐวัตร  พรชัยกิตติกุล นายณัฐวุฒ ิ สาระคุณ 

นางสาวณิชนันท  พิเชียรสดใส นางสาวดุษฎ ี หนูดวง นางสาวตุย  ลุงพัน 

รอยตรีทวิช  นวลโสภา นายทักษพงศ  ตันติชาติ นายทักษิณ  ปงตะ 

นางสาวทัศนีย  เพชรเย็น นายทิวา  เชนรัมย จาสิบเอกเทพพนม  พราวศรี 

นายเทิดศักดิ์  บุตรศรี นายธนกร  ปฐมกิตติเดช นายธนวัฒน  ปุนบรรลือเดช 

จาสิบเอกธนากร  ศรีแกว นายธฤษณุ  ภูมิประเสริฐ นางธัญดา  มิตรยิ้ม 



สาขาวิชาเกษตรศาสตรและสหกรณ 

๑๗๘ 

เกษตรศาสตรบัณฑิต (สงเสรมิการเกษตร) 

นางสาวธิดารัตน  ธนะโชต ิ นางธิดารัตน  สะวันนา นายธีรพงษ  รมโพธิ์ภักดิ์ 

นายธีระพงศ  พัฒนพงศ นายธีระศักดิ์  สุคนธกุล นางสาวนกแกว  สุริโย 

นางนงนุช  ตะกรุดเงิน นางสาวนราภร  สะสมทรัพย นางสาวนฤมล  ดานวิรุฬหวณิช 

นายนัทธพงศ  สุขพันธ จาสิบเอกนันทพล  ดีเส็ง นายนันทวัตร  ชาญภูเขียว 

นางสาวนิตยา  เทพพิทักษ นางนิภา  กาฬดิษฐ นางสาวนิภาพร  พุมนิล 

นางสาวนิภาภรณ  อัญฤาชัย นายนิวัฒน  วงษจันทร นางสาวนีรนาท  สันติธารากุล 

นางสาวนุชรีย  สุขจันทร นางสาวนูรีฮา  บือราเฮง นายบดินทร  ศรีสมุดคํา 

นายบัต ิ ทอดแสน นายบุญช ู ทํานุพงคพันธ นายบุญเทิด  คําพิจารณ 

นายบุญเทือน  ศรีหนองแสง นายบุญนํา  โคมลอย นายบุญมา  จันทรสอน 

นายบุญมี  เลาย ี นายบุญโลม  หาญสงคราม นายบุรินทร  พัดบํารุง 

นายปฏิกานต  เจียงวงค นายปฐมพล  ใจหนัก นางสาวปฐมาวด ี ทวนทอง 

นางสาวปทิตตา  สระทองหยอม นางสาวปภาดา  เผาเพ็ง นายประสทิธิ์  สุขเจริญ 

นางสาวปราณี  ชินทวัน นายปรีชา  กาญพันธ นางปวัณรัช  ขนัดนา 

นายปญญา  หาญตระกูล นายปต ิ เนินหาด วาท่ีรอยตรีหญิงปยนชุ  สุขแกว 

นางปุณยวีร  พิศาลสฤษดิกรรม นางปุณยาพร  รัตนสําลี นางสาวเปริกา  สุทธะลักษณ 

นายไผแกว  หยุมหาด นายพงศพัฒน  แปนเจริญ นายพงษพันธ  ชาลี 

นางพจนี  พลทองถ่ิน นางสาวพนิดา  ศิริวงค นายพรชัย  นามวิชา 

นายพรเทพ  ไทยรมเย็น นางสาวพรพิกุล  คํามูล นางพรสวรรค  เรืองสงา 

นางพรหมภัสสร  ชัยเจริญวงษ นายพรอมพงษ  ศรีใส นางสาวพลอยศิริ  เจริญศิริ 

นางสาวพัชรินทร  บัวแสง นางพัชรี  ขอไล พันจาเอกพัทยา  สีหานาม 

นางสาวพันธกานต  กันยะมี นางสาวพัสน ี จําปา นายพิบูลย  นอยหอม 

นายพิสิษฐ  จันทรางศุ นายไพฑูรย  แสนสุข นางสาวไพบูลย  ธรรมสันต 

นางสาวภัควรินทร  กรพีรไกรสิน จาเอกภัทร  สรีระศาสตร นายภัทรพงศ  บุญทวี 

นางสาวภัทราพร  พรมชาติ นางสาวภัทราภรณ  ชวยยก นายภาคภูมิ  อินสวาง 



สาขาวิชาเกษตรศาสตรและสหกรณ 

๑๗๙ 

เกษตรศาสตรบัณฑิต (สงเสรมิการเกษตร) 

นายภุมวุฒ ิ วิทวัสสําราญกุล นายภูวดล  แสงทอง นายมนัสศักดิ์  แมะเฮม 

นายมนู  คอแสง นางสาวมลิวรรณ  ปรือปรัก นายมารวย  กานเพชร 

นางสาวมาล ี แซยาง นางสาวมินตรา  เถาเอ่ียม นายยรรยงค  โนราช 

นายยศกร  พุทธมาตย นายยอด  ศรีจา นายยุทธพงศ  เปยงอน 

นางสาวเยาวเรช  เทพหนู นางสาวเยาวเรศ  แสนสี จาเอกรณรงค  ชาญดวยกิจ 

นางสาวรติกร  จิตรพีระ นางรัชกร  เมืองฤทธิ์ นางสาวรัชนีวรรณ  สีเขียว 

นางสาวราตร ี นัยเนตร นางราตร ี โสพันโต จาสิบโทเริงศักดิ์  สังขทอง 

นางสาวลภัสรดา  ตุยมูล นางสาวลลนา  สีสิงห นางสาวละอองดาว  จันแดง 

นางสาวลําดวน  ปราบุตร นายวชิรพงศ  โชติวิริยะตระกูล นายวทัญู  สุดด ี

นายวรพล  โมโพ นางสาววรรณนิภา  คชฤทธิ์ นางสาววรรณา  คเชนชาต ิ

นางวรรณา  ดานวิริยะกุล นางสาววรวลัญช  ศุภกิจจารักษ รอยโทวรวัฒน  คําเผือก 

จาอากาศโทวันเฉลิม  สุปน นางสาววันด ี นะเรศรัมย นายวาทยุทธ  จันทรสอง 

นางสาววิภาดา  วิวัฒนทวีภาคย นายวิโรจน  ปูผัด นายวิโรจน  หลีบู 

นางสาววิไลพร  จงประโคน นางสาววิไลวรรณ  เต็มสุวรรณ นายวิษณุ  นิ่มนวล 

นายวิษณุวัต ิ ตันติโกวิทย นางสาววีรญา  ฤทธิค์อม นายวีรณัฐ  ลียากาศ 

นายวีรพงษ  แสนคําเพีย นายวีรยุทธ  แกวสุวรรณ นายวีระยุทธ  ชูชื่น 

นายศรีนคร  ภูแสนศรี นางศศิกานต  มะโนลัย สิบโทศักดารินทร  วรรณพันธ 

นายศักดิ์ชัย  บุญประคม นายศักดิ์สุธี  ปะโมทะโก นายศิริชัย  แซยาง 

นางศิริญญา  กงสันเทียะ นางสาวศิรินันท  ประกอบจิตร นายศิลา  แซตั้ง 

นายศุภโชต ิ สุขจันทร นายศุภากร  ทองนุม นางสกุลตรา  ขุมบุญโต 

นายสงกรานต  จิตโต นางสถาพร  รักษาเจริญกุล นายสมเกียรติ  บุญเกิด 

นายสมเกียรติ  พรมพิลา นางสาวสมคิด  เรือศรีจันทร นายสมบูรณ  มัจฉา 

นายสมพงษ  อําไพแกว นายสมภพ  คุมวงษ นายสมฤทธิ์  มะโนมัย 

พระสราวุฒิ  ปุริโสตะโย นายสันต ิ จอมจิต นายสามารถ  ปลื้มฤทัย 



สาขาวิชาเกษตรศาสตรและสหกรณ 

๑๘๐ 

เกษตรศาสตรบัณฑิต (สงเสรมิการเกษตร) 

นายสายชล  ผมงาม นางสาวสายรุง  พรมศรี นางสาวสาวิตร ี บุญคลี่ 

นายสิทธิชัย  ชมภูชนะภัย นายสิทธิพล  ฟองฟู นางสุคนธ  ทองเดช 

นางสาวสุจิตรา  เถระ พันตรีสุชัย  แววบุตร นางสาวสุทธดา  ภูอราม 

นายสุทธิภัทร  จงหาญ พระสทัุศ  ผลดิรก นางสุธาทิพย  จันทะศิลา 

นายสุนทร  ประสาทเขตการ นางสุนิสา  พุมเจริญ นางสุปราณีย  ไผลอมวรกุล 

นางสาวสุพรรณ  พลยุทธ นางสาวสุพรรษา  นินชาวนา นางสาวสุพัตรา  มะโนบาล 

นายสุภกิณห  ใจด ี นางสาวสุภมาส  นิ่มเขียว นายสุภัทรชัย  หันจรัส 

นางสาวสุภาวด ี ชารีศร ี นายสุรนนัท  หลําริ้ว นายสุรสิทธิ ์ กงซุย 

นายสุริยา  บุญทะสอน นางสาวสุรียรัตน  บุญขํา นายสุวรรณ  แกวปญญา 

นายสุวรรณ  บุตรโคตร นางสุวรรณี  ราชวงษ นายเสกสิทธิ ์ จิตมะโนน 

พันตรีเสร ี โพธิ์เงิน นางสาวหนึ่งฤทัย  คําลือชัย พระครูใบฎีกาหันศา  ดีขุนทด 

นายอดิเรก  มังคะละ นายอนุชา  อาจหาญ นายอภิชาต ิ ทาวะพันธ 

นายอภิชาต ิ อ่ิมแกว นายอภิวัฒน  คะปญญา นายอภิวัฒน  หลานหลงสา 

นายอมร  เหลาหลํา นางสาวอมรรัตน  กันทะวงค นายอัจฉริยะ  ชาวปากน้ํา 

นายอับดุลมายีด  คงคาลิหมีน พระมหาอาทิตย  บุรมศรี นายอานนท  เปรมปรีดา 

นายอานุภาพ  เปาศิริ นางอาภรณ  สิทธิเพ็ง พระมหาเอกพงศ  เทพนา 

นายเฮอ  เจริญกิจไพร 

รวมท้ังหมด คน  262 

บริหารธุรกิจบัณฑิต (สหกรณ) 

นายกิตติชัย  มหานิล นายโกสนิทร  อินสุวรรณ นางขวัญดาว  ศรีออนเกลี้ยง 

นายจําเนียร  มาตรวงษ นางสาวจิราวรรณ  รูบุญ นายชาคร  แกวศรี 

พันตํารวจโทชําน ิ คนไว นายณัฐวุฒ ิ เก็ตคอ นายถาวร  ยิ้มเจริญ 

นางสาวทิพวรรณ  แพรพันธ นายธนศักดิ์  เมฆะมานัง นางสาวธนิดา  ธนินวิจิตร 

นางสาวนาตยา  พิมมวง นางนิตยา  สมเสง่ียม นายนิโรธ  โยธากุล 



 

สาขาวิชาเกษตรศาสตรและสหกรณ 

๑๘๑ 

บริหารธุรกิจบัณฑิต (สหกรณ) 

สิบเอกประทีป  ปริเวสังข นางปราณี  พรมจันทร นางสาวปวีณา  จันทรตะ 

นางไพจิตร  เทาซุง นายมนตรี  บานเย็น นางสาวเมษยา  ฐินากร 

นางวิบูลยศร ี ทิพยจํานงค นางสาวศศินันท  บุญเพ็ง นายสัชกร  หอมรื่น 

นางสาวสิริมาศ  โอนประจาํ พันจาเอกอมร  แสงมณี นางสาวอรวรรณ  อาทิตย 

นางสาวอัจฉรา  พุทธรัตน นายเอกวัชร  อําพันแสง 

รวมท้ังหมด คน  29 

สงเสรมิการเกษตรและสหกรณบัณฑิต 

นายดนัย  ภูสิงห 

รวมท้ังหมด คน  1 



สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช



สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

๑๘๓ 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

นางสาวจิรพรรณ  ธาตุรักษ นายธรรมวัตร  อัศวรัตน นายบัลลังค  ปาลาเร 

นายพลภัทร  สุนทรทิวากร นางพิชฌาน  ศรีตะวัน นายรุงอรุณ  นิรันตเรือง 

นายวัณณุวรรธน  อินทรผล นางสาววิไลวรรณ  ทานอย วาท่ีรอยตรีหญิงสลักจิต  สีวันนา 

วาท่ีรอยตรีสีหสุระ  วารีสอาด นายสุรัตน  สิงหทอง นายอนุกูล  ศรีวรรณ 

วาท่ีรอยตรีอัศวิน  สุรวัชโยธิน นายเอกวุฒิ  เพชรทองดวง 

รวมท้ังหมด คน  14 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) 

นางสาวผุสด ี ลกีระจาง นายศุภกร  เชื้ออํ่า 

รวมท้ังหมด คน  2 



สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

๑๘๔ 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิตอตุสาหกรรม) 

นายกิตติ  ดวงประดิษฐ นายโชคชัย  พวงบุบผา นายโชคอํานวย  พิมเขตร 

นายณิชพน  สวางสุข นายถาวร  ทุมหนู นายธงชัย  พิลาเกิด 

นายบุญเชิด  วองประจนั นายบุญเยี่ยม  เทวอนรัมย นายประจวบ  กันทะกาศ 

นายประภากร  ยั่งยืน นายประภาส  เนตรพล นายประยูร  คงประเสริฐ 

นางสาวพรรณิกา  ผสม นายพัฒนพงศ  ยะปะนัน นายวสันต  วันอุบล 

นายวิชิต  เข็มทอง นายศุภมิตร  หงษเหิน นายสันต ิ มูหะดี 

นายสามิตร  โพธิ์มี นายสําราญ  ม่ันคง นายสิทธิโชค  หงอดาง 

นายสุธิชัย  บุญเสริม นายสุนทร  ใจคําสุข นายสุระเดช  สวัสดิ์พูน 

นายสุระศักดิ์  เชื้อนุน วาท่ีรอยโทอมรรัตน  ขุมจันทร นายอัคเดช  กลาหาญ 

รวมท้ังหมด คน  27 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร) 
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

นายวีระชัย  เลิศวงศไชย 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร) 
เกียรตินิยมอันดับสอง 

นางสาวฐิติภรณ  ชัยพัฒนาวรรณ 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร) 

นางสาวกมลวรรณ  ดอนประสิทธิ์ นายกฤตภาส  ซุยรักษา นายกฤษณะ  เจริญอรุณวัฒนา 

นายกฤษดา  หินเธาว นางสาวกัลป  ณ เชียงใหม นางสาวกัลยกร  ราชคมน 

นายกานตชนก  บุญเลิศกุล นางสาวกานตรว ี แกวศรี นายกิตติพงษ  สาริวงษ 

นายกิตติศักดิ์  ศรีระทัต นายเกษณรงค  สุรภักดิ ์ นายเขษมศักดิ์  ขันทอง 

นางสาวคณิศร  พวงแกว นายคมชย  แสงกระจาง นายจตุรพล  โรจนคีรีสันติ 



สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

๑๘๕ 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร) 

นายจตุรภัทร  แกวเนิน นายจักรกฤษณ  บาหยัน นางสาวจันทิมา  กังสมุทร 

นายจารพัุฒน  เทียนคํา นายจิตภัทร  ขําออน นายจิรพันธุ  หนูธรรมพะเนาว 

นายจิรวัฒน  ยาจิตร นายเฉลิมฤทธิ์  สุภาลักษณ นายชนน  สุขสิริทรัพยกุล 

นางสาวชลธิชา  จีนประชา นางสาวชลธิชา  เมธาสถิตยสุข นายชัชชัย  โชติเนตร 

นายชัยวัฒน  นรสันติธรรม นายชัยวัฒน  เอ่ียมกําแพง นายชาญ  หอยยี่ภู 

นายชาตร ี ศิริวงศพรหม นายไชยพัฒน  อินทนจันทน นายไชยยันต  ชะโกทอง 

นายญะมาลุดดีน  หรีมโตะสัน นายณฐนน  ศรีมุข นายณรงค  ทารัตน 

นายณัฐชาต  ธรรมวินัยสถิต นายณัฐพล  ธรรมเกษร นายณัฐพล  ยุวนานนท 

รอยตํารวจโทณัฐวัฒน  จ้ํากระโทก สิบเอกดนุสรณ  อรินทร วาท่ีรอยตรีดํารงคศักดิ์  เจริญชีพ 

นายตรีพล  คุณแกว นายทนง  คําสวาง นายทวี  แกวสองใส 

นายทศพร  ศรีคําภา นายทัธนาวัฒน  ปานตระกูลไชยสิน นางสาวทิวาพร  แนวเถ่ือน 

นายเทพฤทธิ์  ทองมวน นายเทอดศักดิ์  บัวไสย นายธณัฏฐนัน  อุนเอย 

นายธนะรัชต  อุดมทรัพย นายธรรมรักษ  โพธิถาวรนันท นายธวัชชัย  สาคร 

นายธัชรยุทธ  ยี่สุนศรี นางสาวธาริณี  ฤกษมณีฉาย นายธีรพล  ทิพยะวัฒน 

นายธีรานนท  ดาราดิลก นายนัฐพงศ  ไชยขัน สิบตรีนัฐวุฒ ิ สุวรรณเย็น 

นายนิรันดร  ศรีวงษา นายบุญสิน  สุปนตา นายปฏิภาณ  คุณสีขาว 

นายประสาน  พิมพใหญ นายปราโมทย  วิมลกาญจนา นายปริญญ  แกลวทะนง 

นายปริญญา  ไพบูลยพูนผล นายปริญญา  สูญทุกข นายปยณัฐ  ศิริสวัสดิ์ 

นายปยะวัฒน  สายรอด นางสาวปยนุช  รอดแจงภัย นายพงศธร  ปริกเพ็ชร 

นายพงศพันธ  คําชมภู นายพรเทพ  จันทรทา นางสาวพรนภา  จําปาคํา 

นายพิพัฒน  แกวศิริ นายพิพัฒน  เรืองศริยานนท นางพิมลณัฏฐ  ดอกสันเทียะ 

นายพีระชัย  ดีสงคราม นายพุทธิพงษ  ทาแดง นายไพรวัน  ยางงาม 

นายภัคภณ  มังคลากุล นายภูพิพัฒน  จันทรสงแกว นายมงคล  มีแสง 

นายมนตรี  พัฒนาอารีกุล นายเมธาวัตน  กาวิลเครือ นายแมน  บุบผาหอม 



สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

๑๘๖ 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร) 

นายยงยทุธ  คําเล็ก นายยงยทุธ  ตันติกาญจนานนท นายยงยทุธ  รัชตเวชกุล 

นางสาวยุภาวด ี ปานพุมเรียง จาอากาศโทรุงโรจน  กองกีรติกุล นางสาวลักขณา  สุภาพันธ 

นายวรพงษ  ริมสกุล นายวรุณ  เมืองนารถ นายวสันต  ทัศนามล 

นายวัชรพงษ  พรหมวิริยกุล นางสาววัชรียา  ไชยรัตน นางสาววาร ี บุญเพ็ชร 

นายวินัย  กลิ่นคลาย นายวิวัฒน  วัฒนะไพบูลยสิน นายวิษณุ  อุดมกิตติ 

นายวีระวัฒน  สีโสดา นายเวชพงษ  แสงทอง นายศกุนต  ขันคํา 

นายศรายทุธ  บวรรัตนพัฒน รอยตํารวจโทศราวุธ  สุขบัวแกว นางสาวศรินญา  กลันทกสุวรรณ 

นางสาวศศิธร  ศรีทองสุข นายศักดิ์นิพนธ  ภูนิคม นางสาวศุทธิน ี หวนอาวรณ 

นายสกล  วองมงคลฤทธิ ์ นายสมคิด  สายบุญขันธ นางสาวสมใจ  พุทพันธ 

พันจาอากาศเอกสมชาย  ประชากูล นายสมยศ  บาแกว นายสันชัย  พลีขันธ 

นายสันติพงศ  พิมมาพร นายสิทธิโชค  แสนพันธุรุง นายสุกิจ  วินัยธรรม 

นายสุทน  สารักษ พันจาอากาศเอกสุรชัย  เกียดสูงเนิน นายสุริยา  อยูยืนยงค 

นางสาวเสาวคนธ  หอมสุด นางสาวแสงเทียน  หงษประชา พระอนุชา  รัตนนุกูลกิจ 

จาอากาศเอกอนุวัฒน  พลอยนอย นายอนุสรณ  แซลั้ง พันจาตรีอภิเชษฐ  แดงชาติ 

นายอภิรักษ  ผาเบา นางสาวอรพิไล  ทาวมา นายอรรถกร  มงคลประเสริฐ 

นายอลงกร  อุไกรหงษา นางอวยพร  คงลือชา พันจาเอกอานนท  ปานณรงค 

นายอํานาจ  นิ่มนวล นายอิทธิพล  รูแผน นางสาวอุทัยวรรณ  บุตรเพ็ชร 

นางอุไรวรรณ  พิทักษ 

รวมท้ังหมด คน  141 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) 

นายกฤษฎา  ดีเชย วาท่ีรอยตรีเขมทัศน  สิมมาจันทร นางสาวคันธารัตน  กมลศรี 

นายเจษฎา  มัทธะปานัง นายฉัตรชฎิล  ก่ิงทอง นางสาวชลลดา  สุตัณฑวิบูลย 

นายชวลิต  คงไคร นายชินภัทร  วุฒิทรัพยทวีสุข นายญาณวุฒ ิ ไชยมงคล 

นายณรงค  จันตระกูล นายดนุโชต ิ อายุโย นายเทวินทร  ชูนุกิจ 



 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

๑๘๗ 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) 

นายธรรพณธร  ทองบุญเมือง นายธรรศ  ทองจํารูญ นายธวัชชัย  บัวระภา 

นายธีรพงษ  นพรัตน นายธีรศักดิ์  เทบํารุง นายนิกร  ราชฐาน 

นางสาวนิธินันท  เขียวพรมมา นายนิรุต  ชนะวงศ นายนิโรจน  โพธิ์พิทยา 

นายบรรจง  จันทรเสนา นายบุญญรักษ  จีนสวัสดิ ์ นางเบญจมาศ  ขลังธรรมเนียม 

นายปราโมทย  จันทรสองศรี นายผดุงศักดิ์  รุงรัตน นายพยูน  คําระหงษ 

นายพิพัฒน  มุสตาฟา นายพีรพงศ  มาเติม นายพีรสันต  ศรีรัตนพันธ 

นายภิชัย  แสงวิรุฬห นายยุทธพล  สุรัตพิพิธ นางสาวรุงรัตน  อัธยาศัยวิสุทธิ ์

นายเรียน  กาวิจันทร นายวิชัย  สมนึก นายวุฒิชัย  นาไชย 

นายศราวุฒ ิ พูลถม นายสมเกียรติ  บูรณพันธ นายสมหมาย  ปทุมวัน 

นายสรางสรรค  โสมสวย นายสราวุฒ ิ ธงเธียน พันจาอากาศเอกสัญชัย  เมฆวงศา 

นายสาคร  ตุยคํา นายสายันต  พลหินกอง นายสุชล  รัตนศุภกร 

นายสุทธิชัย  บุคคโล นายสุรพงษ  แกวมาตร นายสุวรรณ  ม่ันเหมาะ 

นายสุวัฒน  พอขุนทด นายเสกสันต  บุตรศรีภูมิ นายเสถียร  วังคีรี 

นายอนุสรณ  คชลักษณ นายอภิชาต ิ เจียงรมัย นายอาทิตย  เมืองพุฒ 

นายอําพล  วงวาร 
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รวบรวมและจัดพิมพ์ต้นฉบับ
ส�านักงานเลขานุการ	ส�านักบริการการศึกษา
ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา	ส�านักทะเบียนและวัดผล
ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ	ส�านักคอมพิวเตอร์
ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา	ส�านักบัณฑิตศึกษา

พิสูจน์อักษร
ส�านักงานเลขานุการ	ส�านักบริการการศึกษา
ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา	ส�านักทะเบียนและวัดผล
ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา	ส�านักบัณฑิตศึกษา

ออกแบบรูปเล่ม
หน่วยศิลปะ	ส�านักพิมพ์

พิมพ์ที่
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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