
  



 
ทศมราชา อาศิรวาท 

 

(วสันตดิลกฉันท์ ๑๔)  

 ๏ สรวมชีพเฉลิมทศมราช อภิวาทพระทรงธรรม ์

เทิดจอมสยามวชิรสรรพ์ สรเสริญเจริญคุณ 

 ๏ องค์ราชินีพระสุทิดา ธ สง่าเป็นคู่บุญ 

ทวยราษฎร์เกษมสุขอดุล   ดิลกหล้าฤดีปรีดิ์ 

 ๏ ด้วยกรณียกรุณา สุขุมาพระบารม ี

หวังไทยเถลิงถิรทวี วรรัฐจรูงเรือง 

 ๏ ยิ่งราชภัฏพระคุณเกื้อ รติเอ้ืออนันต์เนือง 

ข้าบาทบัณฑิตจิตประเทือง ฤดิซาบเสมอมา 

 ๏ บัดนี้พระองค์เสด็จบรรหาร ธ ประทานปรญิญา 

เป็นมิ่งมหากรุณยปรา- กฏเกียรติกำจายจร 

 ๏ ผองราชภัฏนมัสการ       มนมานประนมกร 

ขอเทิดถวายศุภสุนทร ประดิพัทธภักดี 

 ๏ เทิดไท้เจริญพระชนัวษา พระทีฆายุโกม ี

ชนม์ชื่นเฉลิมสุขทวี พละแกล้วทั้งกายใจ 

 ๏ ซร้องศัพท์ผสานอาศิรวาท ชุลีบาทพระภูวนัย 

ทรงพระเจริญรัชสมัย จิรกาลนานเทอญ๚ะ๛ 

 
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ 

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร 
และบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ 
 

อาจารย์ธีรพัฒน์ พูลทอง ประพันธ์ 



– 

 

  



 
หน้า  ๒ คู่มือฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

   
 

พระบรมราโชวาท 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ 

ในพิธีพระราชทานปรญิญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก 
มหาวิทยาลัยราชภฏัทัว่ประเทศ และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐ 
 
 

ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้มามอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีน้ี ขอแสดงความ
ชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ 

ตามที่ได้รายงานให้ทราบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏได้ดำเนินงานพัฒนา
ท้องถิ่น อย่างจริงจังควบคู่ไปกับการพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพสูงขึ้นนั้น น่าพอใจ
อย่างมาก กล่าวได้ว่าผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้ มีความรู้ความสามารถเป็น
พื้นฐานที่ดี เหมาะที่จะเป็นผู้นำและเป็นกำลังหลักในการพัฒนาท้องถิ่นได้ ดังนั้น                
เม่ือออกไปประกอบอาชีพการงานไม่ว่าจะเป็นงานใด อยู่ ณ ที่ใดก็ตาม นอกเหนือจาก
งานในหน้าที่แล้ว ทุกคนจึงควรจะได้ถืองานพัฒนาท้องถิ่น เป็นงานสำคัญอีกอย่าง
หน่ึงด้วย หากบัณฑิตทุกคนเข้าใจดังนี้ แล้วนำความรู้ความสามารถและประสพการณ์
ที่มีอยู่ มาปรับใช้ในการปฏิบัติให้บังเกิดผล แต่ละท้องถิ่นอันเป็นรากฐานของประเทศ 
ก็จะมีความเจริญวัฒนายิ่ง ๆ ขึ้นและส่วนรวมคือชาติบ้านเมือง ก็จะมีความเจริญ
มั่นคงอย่างแท้จริง 

ข้าพเจ้าขอมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏทั่วประเทศและมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ขออวยพรให้
บัณฑิตทุกคน และทุกท่านท่ีมาร่วมในพิธีน้ี มีความสุขความเจริญจงท่ัวกัน.  



 
คู่มือฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ หน้า  ๓ 

 

สารบัญ 
 หน้า 
พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ๒ 
สารแสดงความยินดี ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบณัฑิต ๕ 
การฝึกซอ้มดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ๑๗ 
ณ มหาวทิยาลัยราชภัฏพิบลูสงคราม  

▪ กำหนดการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ๑๗ 

▪ การแต่งกายของบัณฑิตระหว่างฝึกซ้อม ๑๘ 

▪ กำหนดการพิธีมุทิตาบัณฑิต ๑๙ 
  บทที่ ๑ การฝึกซ้อมบัณฑิต ๒๐ 

๑.๑ การฝึกซ้อมบัณฑิต ๒๐ 
๑.๒ รายละเอียดประกอบการฝึกซ้อม ๒๒ 
๑.๓ การก้าวข้ามลาดพระบาท ๒๔ 
๑.๔ คำกลา่วปฏิญาณของบัณฑิตผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร ๒๕ 

 

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวทิยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ๒๖ 
ณ มหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่ 

▪ กำหนดการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ๒๗ 
เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐  

▪ กำหนดการและจำนวนบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ  ๒๙ 
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓  

บทที่ ๒ : ลำดับขั้นตอนพิธีการรับพระราชทานปริญญาบัตร  ๓๐ 
๒.๑ ลำดับขั้นตอน กรณีมีการพระราชทานปริญญาบัตรระดับดุษฎีบัณฑิต ๓๐ 
    และมหาบัณฑิต 
๒.๒ ลำดับขั้นตอนการรับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ๓๑ 
๒.๓ ลำดับขั้นตอนการตรวจสอบ COVID-๑๙ ๓๒ 
๒.๔ ลำดับขั้นตอนการนำบัณฑิตเข้าสู่หอประชุม ๓๓ 

- แผนผังการตรวจ COVID-๑๙ อาคารบริหารกลาง  ๓๔ 
- แผนผังการจัดที่นั่งบัณฑิต ณ หอประชุมทีปังกรณรัศมีโชติ  ๓๕ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
- แผนผังสถานที่เรียกแถวบัณฑิต ๓๖ 

๒.๕ การจัดที่นั่งบัณฑิตและการนำบัณฑิตเข้าหอประชุม ๓๘ 
บทที่ ๓ : การแต่งกายและข้อปฏิบัติ ๓๙ 

๓.๑ การแต่งกายของอาจารย์และบุคลากร ๓๙ 
๓.๒ การแต่งกายของแขกผู้มีเกียรติ ๓๙ 
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สารบัญ (ต่อ) 
 หน้า 
บทที่ ๓ : การแต่งกายและข้อปฏิบัติ (ต่อ)  

๓.๓ การแต่งกายของบัณฑิต ๔๐ 
๑) บัณฑิตที่ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ๔๐ 
๒) บัณฑิตที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ๔๑ 
๓) บัณฑิตที่เป็นว่าที่ร้อยตรี ๔๒ 

๓.๔ ข้อปฏิบัติตนของบัณฑิต ๔๓ 
บทที่ ๔ : คำกราบบังคมทลูและคำลงท้าย ๔๔ 

๔.๑ คำกราบบังคมทูลและคำลงท้ายของอธิการบดี ๔๔ 
 กรณีมีการพระราชทานปริญญาบัตรระดับดุษฎีบัณฑิต  
 และมหาบัณฑิต 
๔.๒ คำประกาศพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๔๕ 
 กรณีมีการพระราชทานปริญญาบัตรระดับดุษฎีบัณฑิต  
 และมหาบัณฑิต  

รายชื่อดษุฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ๔๖ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐ 

▪ ดุษฎีบัณฑิต  ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ๔๖ 

▪ มหาบัณฑิต  ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ๔๖ 
ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต ๔๗ 
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ๔๗ 
ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ๔๘ 
ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ๔๘ 

▪ บัณฑิต  ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ๔๙ 
ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต ๕๔ 
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ๕๘ 
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ๖๔ 
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ๗๑ 
ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ๗๒ 
ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ๗๓ 
ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต ๗๓ 
ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ๗๔ 
ปริญญาบัญชีบัณฑิต ๗๘ 
ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต ๘๑ 
ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต ๙๒ 
ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต ๙๒ 
ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต ๙๓ 



 
คู่มือฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ หน้า  ๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สารแสดงความยินด ี

ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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ดร.สมบูรณ์  เสงี่ยมบุตร 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 

 
ขอแสดงความชื ่นชมและยินด ีก ับบ ัณฑิต          

ทุกท่าน การสำเร็จการศึกษาจนกระทั่งเป็นบัณฑิต 
ถือว่าเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจ ไม่เพียงแต่
ของบ ัณฑิตและครอบครัวของบ ัณฑิตเท ่านั้น 
หากแต่เป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยด้วย 
ที่ได้มีโอกาสผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ 

ขอให ้บ ัณฑิตท ุกท ่านต ั ้งใจปฏ ิบ ัต ิหน ้าที่             
อย่างเต็มที่ แล้วท่านจะประสบผลสำเร็จในชีวิต
และการงานตลอดไป 

 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ ์
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภัฏพบิูลสงคราม 

 
 

ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑติ 
และดุษฎีบัณฑิต ทุกท่าน ในความสำเร็จและ             
ความอุตสาหะที ่ท ่านได้ทุ ่มเทจนจบการศึกษา               
ด้วยความภาคภูมิ  

นับจากนี้ไป ขอให้บัณฑิต มหาบัณฑิต และ
ดุษฎีบัณฑิต นำองค์ความรู้และความสำเร็จในวันนี้
เป ็นแนวทางนำไปสร้างสรรค์ชุมชน และสังคม
โดยรวมของประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป 

 



 
คู่มือฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ หน้า  ๗ 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนสาร เพ็งพุ่ม 

รองอธิการบดีฝ่ายกจิการนักศึกษา 

   
บัณฑิต หมายถึง ผู้มีปัญญา ผู้ที ่ผ่านการอบรม             

บ่มเพาะจนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยเฉพาะบัณฑิต
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามต้องมีคุณสมบัติ คือ 
“บัณฑิตนักปฏิบัติ ซื ่อสัตย์ อดทน พร้อมพัฒนาตน”     
เพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน และประเทศชาติ  

ขอแสดงความยินดีกับทุกท่าน ขอให้ทุกท่าน
ภาคภูมิใจในเกียรติภูมิแห่งความสำเร็จของตนในครั้งนี้ 
จงมุ่งมั่นที่แสวงหาความรู้ต่อไปอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
ทำชีวิตให้มีความหมาย และระลึกถึงผู ้มีพระคุณที่มี             
ส่ วนร่ วมสนั บสนุ นท่ าน ให้ มาพบความสำ เ ร ็ จ                   
ความภาคภูมิใจในวันนี้ 

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ อยู่ม ี

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
 

ขอแสดงความชื่นชม ยินดี กับบัณฑิตและมหาบัณฑิตใหม่
ของมหาว ิทยาล ัยราชภัฏพ ิบ ูลสงครามทุกท ่าน น ับว ่าเป็น
ความสำเร็จที่ทุกคนร่วมภาคภูมิใจทั้งผู้ปกครอง คณาจารย์ ญาติ 
พี่น้องของทุก ๆ ท่าน เป็นวันหนึ่งที่ท่านจะมีความภาคภูมิใจโดย
ไม่มีวันลืม และเป็นมงคลอย่างยิ่งต่อทุกท่านที่จะได้มีโอกาส
เข ้ าร ับพระราชทานปร ิญญาบ ัตรจากพระห ัตถ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ร.๑๐)  

สุดท้ายนี ้ขอให้บัณฑิตทุกท่าน หมั ่นฝึกฝน 
พัฒนาตนและเพิ ่มทักษะการเรียนรู ้ในตัวท่านเองอยู่
ตลอดเวลาท่านจึงได้ชื ่อว่าเป็นบัณฑิตที ่สมภาคภูมิ             
ของมหาวิทยาลัย สังคม และประเทศชาติสืบไป 



 
หน้า  ๘ คู่มือฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร พฒันะ 

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
 
 

  ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกท่าน ที่เข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตรในปีนี้ การสำเร็จการศึกษาถือว่าเป็น
ความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งของชีวิต อีกทั้งยังเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็น
ถึงความมานะและพากเพียรของบัณฑิต จนนำไปสู่การสำเร็จ
การศึกษา ซึ ่งสิ ่งนี ้ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของบัณฑิตและ
ครอบครัว ตลอดจนเป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม ที ่สามารถผลิตบัณฑิตให้พร้อมด้วยคุณธรรม 
จริยธรรมและมีความรู้ความสามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ไดใ้น
อนาคต ดังน ั ้น ขอให ้บ ัณฑิตทุกท่านพึงต ั ้งใจนำความรู้
ความสามารถของตน ไปใช ้ ให ้ เก ิดประโยชน ์ในว ิชาชีพ                
อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตนเอง สังคมและประเทศชาติ 
ต่อไป 
 

อาจารย์ ดร.อดุลย์ วังศรีคูณ 

รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 
 

 
การสำเร็จการศึกษาเป็น “บัณฑิต” ถือเป็นการบรรลุ

เป้าหมายของชีวิตขั้นหนึ่ง เนื่องจากการที่จะเป็นบัณฑิตได้นั้น 
บัณฑิตต้องใช้กำลังกาย กำลังใจ กำลังทรัพย์ ตลอดจนความ
มานะอุตสาหะเป็นอย่างมาก กว่าจะประสบผลสำเร็จนี ้ได้ 
ด้วยเหตุนี้เองบัณฑิตพึงมีความภาคภูมิใจในความเป็นบัณฑิต
ของตนเอง และพร้อมที่จะก้าวสู่โลกอาชีพในการดำเนิน
ชีวิตของแต่ละคน อย่างไรก็ตามการเป็นบัณฑิตไม่ได้
หมายความว่าเป็นการสิ้นสุดของการศึกษา บัณฑิตยังคง
ต้องพัฒนาตนเองต่อไปอย่างต่อเนื่อง อันเป็นการศึกษา
ตลอดชีวิต  

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่านครับ 



 
คู่มือฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ หน้า  ๙ 

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.โชติ บดีรัฐ 

รองอธิการบดีฝ่ายกจิการพิเศษ 
 

ขอชื่นชมในความสำเร็จของบัณฑิต มหาบัณฑิตและ
ดุษฏีบัณฑิตทุกคนที่ท่านก้าวเดินมาถึงวันนี้ได้ สะท้อนให้เห็น
ถึงคำว่า “วิริยะ อุตสาหะ” อย่างแท้จริง นับว่าเป็นโอกาสดี
ท ี ่บ ัณฑ ิตจะได ้นำความร ู ้ และประสบการณ ์ ไปใช ้ ให้                 
เกิดประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและสังคม  

อย ่ า ง ไ ร ก ็ ต ามท ุ กท ่ า นต ้ อ งหม ั ่ น แ ส ว ง ห า                 
ความรู้เพิ่มเติมอย่างรอบด้านและต่อเนื่อง อันจะช่วยให้มี
ความรอบรู้ทันต่อสถานการณ์ สามารถปรับตัว ดำเนิน

ชีวิตอย่าง มีคุณธรรม จริยธรรม และให้ยึดมั ่นว่า             
“คนดีสำคัญที ่สุด” ขออวยพรให้บัณฑิตมีความสุข 
ความเจริญ มีสุขภาพกายที ่แข็งแรง มีสุขภาพจิต           
ที่เข้มแข็ง เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ
สืบไป 

 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรืออากาศตรี ดร.บัญชา สำรวยรื่น 

คณบดีคณะครุศาสตร์ 
 
 

 

ขอแสดงความยินดีก ับบัณฑิต มหาบัณฑิต 
และดุษฎีบัณฑิต ทุกท่าน ที่สำเร็จการศึกษาและเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีพุทธศักราช 
๒๕๖๓ ขอให้ทุกท่านนำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับ
จากการศึกษาในมหาวิทยาลัยไปประยุกต์ใช้ให้เกิด               
ประโยชน์ต ่อตนเองและสังคม และขออวยพรให้               
ทุกท่าน ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมีสุขภาพ
แข็งแรง และบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม
ต่อไป  



 
หน้า  ๑๐ คู่มือฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐิรา ทับทิม 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
 

  
ในนามตัวแทนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

รู้สึกภาคภูมิใจ ที่ได้เห็นทุกท่านประสบความสำเร็จเป็นบัณฑิต 
ในวันนี้ ตลอดระยะเวลาแห่งการศึกษาในมหาวิทยาลัย พวกเรา
คณาจารย์และบุคลากร ได้ทุ ่มเทกำลังกาย กำลังใจ ในการ
ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ เพื่อให้ทุกคนมีความพร้อมที่

จะนำความรู้ที่ได้ไปใช้ทำงานในอนาคต อย่างไรก็ตาม
การสำเร็จการศึกษานั้น ถือเป็นจุดเริ ่มต้นชีวิตของ           
การทำงานและการเร ียนร ู ้ เพราะในโลกปัจจ ุบัน              
องค์ความรู้และเทคโนโลยีเปลี ่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
การหาความรู้เพิ่มเติมจะช่วยให้ท่านทำงานในอนาคตได้
อย่างไม่มีปัญหา 
 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชคณิน จงจติวิมล 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
   

 
 
ขอแสดงความยินดีก ับบัณฑิต มหาบัณฑิต 

และดุษฎีบัณฑิตใหม่ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญา
บัตรประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ทุกท่าน ขอให้ท่านนำ
ความรู ้และประสบการณ์ที ่ได้ร ับจากการศึกษาไป
ประยุกต์ใช ้ให ้ เก ิดประโยชน์ต ่อตนเองและสังคม             
ขอถือโอกาสนี้อวยพรให้ทุกท่านประสบความสำเร็จใน
เส้นทางการทำงาน มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่
การงานและชีวิตครอบครัวยิ่ง ๆ ขึ้นไป 

 



 
คู่มือฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ หน้า  ๑๑ 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ เส็งพานิช 

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

 
 

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับบัณฑิต 
มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่มุ่งมั่นและตั้งใจจนมีวัน
แห่งความสำเร็จเช่นวันนี้ หวังว่าทุกท่านจะเป็นพลัง 
คนรุ่นใหม่ที่ช่วยผลักดันและพัฒนาประเทศของเราให้
ก้าวต่อไป 

ขออาราธนาค ุณพระศร ีร ัตนตร ัยและสิ่ ง
ศักดิ ์สิทธิ ์ทั ้งหลาย จงดลบันดาลให้ทุกท่านประสบ
ความสุข ความเจร ิญ ความสำเร ็จในทุก ๆ สิ่ง             
ที่ปรารถนาในทางที่ชอบตลอดไป 

 

 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภวิทติพัฒนา 

คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 
 

ตลอดระยะเวลาที ่ท ่านได้ศ ึกษาอยู ่ในรั ้วของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คณาจารย์และบุคลากร
ได ้ท ุ ่มเทกำล ังกาย กำล ังใจ และกำล ังสต ิป ัญญา             
ในการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์เพื่อให้บัณฑิตทุกคน
มีความพร้อมท่ีจะนำความรู้ไปปฏิบัติงานรับใช้ท้องถิ่นและ
ประเทศชาติต่อไป ซึ่งการสำเร็จการศึกษาจะต้องใช้ความ
มานะพยายาม ความมุ ่งมั ่นและความอดทนอย่างสูง           
เฉกเช ่นเด ียวก ับความสำเร็ จในด ้านอ ื ่น ๆ เช ่นกัน                
จึงหวังว่าบัณฑิตทุกท่าน จะนำคุณลักษณะเช่นนี้ไปใช้ใน
การปฏ ิบ ัต ิหน ้าท ี ่อ ันเป ็นประโยชน์ต ่อประเทศชาติ             
เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จยิ่ง ๆ ขึ้นไป “เป็นคนเก่งและคนดี
ของสังคม” 



 
หน้า  ๑๒ คู่มือฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สนิท ปิ่นสกุล 

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

ใ น น า ม ข อ ง ค ณ ะ เ ท ค โ น โ ล ยี อุ ต ส า ห ก ร ร ม                 
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตท่ี              
เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๓ ทุก ๆ ท่าน 
การสำเร็จการศึกษาเป็นความภาคภูมิใจของตนเองและครอบครัว           
เป็นเครื่องหมายแห่งความมานะ พยายาม อันนำมาซึ่งความสำเร็จ 
แต่การประกอบอาชีพให้ประสบผลสำเร็จและเจริญก้าวหน้า
นั้น จะต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องและต้องยึดมั่น
ในคุณธรรมจริยธรรมอย่างเคร่งครัด ตลอดจนช่วยเหลือพัฒนา
ท้องถิ่นสังคมและประเทศชาติเมื่อมีโอกาส ให้สมกับเป็นบัณฑิต
ของสถาบันอุดมศึกษาเพื ่อการพัฒนาท้องถิ ่นอย่างแท้จริง 
โอกาสนี ้ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ ่งที ่ท ่าน
เคารพบูชา โปรดประทานพรให้ท่านประสบความสุขและ  
ความเจริญตลอดไป 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์ 

คณบดวีิทยาลัยการจัดการและพัฒนาทอ้งถิ่น 
 

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิต
วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ ่น ที่มุ ่งมั ่นตั ้งใจ           
เล่าเร ียนจนสำเร็จการศึกษาและเข้าร ับพระราชทาน
ปริญญาบัตร ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ ขอให้ทุกท่าน
นำความร ู ้ ประสบการณ์ท ี ่ ได ้ร ับจากการศ ึกษาใน
มหาว ิทยาล ัยแห ่งน ี ้ ไปประย ุกต ์ ใช ้ ให ้ เก ิดประโยชน์            
เป็นคนเก่งและคนดี ทำงานอย่างเต็มความสามารถเพื่อ
ประโยชน์กับสังคมต่อไป และขออำนวยพรให้บัณฑิตทุก
ท่านประสบความสำเร็จในการทำงานตามที่มุ ่งมั ่นและ
ปรารถนา 

 



 
คู่มือฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ หน้า  ๑๓ 

 
 

อาจารย์ณัฐทกวี ศิริรัตน ์

คณบดวีิทยาลัยการพยาบาล 

 
 

 
 
 
 

ขอชื่นชมและยินดีแก่บัณฑิตทุกคน 
ขอให้มีซึ ่งความรุ ่งโรจน์ และเป็นพลัง              
ของแผ่นดินตลอดไป 

 
 
 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทอดศักดิ์ จันทร์อรุณ 

นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 

   

 
ในนามสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏ

พ ิบ ูลสงคราม ขอแสดงความย ินด ีและช ื ่นชมใน            
การสำเร็จการศึกษาได้มาเป็นบัณฑิต มหาบัณฑิต 
และดุษฎีบัณฑิต ตามที่พึงประสงค์ จึงขอให้ทุกท่าน
รักษาความเป็นบัณฑิตให้สมบูรณ์แบบ และขอต้อนรับ
เข้าเป็นสมาชิกของสมาคมศิษย์เก่าด้วยมิตรไมตรี โดย
หวังว่าจะได้รับความร่วมมือกันพัฒนากิจการสมาคม
และมหาวิทยาลัยให้ก้าวหน้าสืบไป 

 

  



 
หน้า  ๑๔ คู่มือฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

 

นายอำพน กลีบปาน 

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา 
 

  ขอแสดงความชื่นชมยินดีและร่วมภาคภูมิใจกับ
บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต และบัณฑิตกิตติมศักดิ์              
ทุกท่าน ที ่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี
การศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐ ในครั้งนี้ การเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตรเป็นสิ ่งแสดงให้เห็นว่าท่านมีความเพียร              
ความวิริยะ อุตสาหะ อันนำไปสู่ความสำเร็จ จึงขอให้
นำประสบการณ์ความรู้ความสามารถไปสร้างประโยชน์
ต่อสังคมและประเทศชาติ สืบไป 

ในนามกองพัฒนานักศ ึกษา ขอให ้ท ่าน
ประสบความสำเร็จอย่างท่ีมุ่งหวังตั้งใจ เจริญก้าวหน้า
ในอาชีพการงาน และจงตระหนักเสมอว่าท่านถึง
พร้อมด้วยศักดิ์ศรีแห่ง “ศิษย์พิบูล” อย่างแท้จริง 

 
 

 
  



 
คู่มือฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ หน้า  ๑๕ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
มาร์ชมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ทำนอง – คำร้อง : พรพิรุณ 

เรียบเรียง : สมชาย  รัศมี 

จังหวะ : มาร์ชร้องหมู ่

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ฟูเฟื่องเล่ืองชื่อลือนามทั่วสยามเกียรตินามขจร 
โดดเด่นศกัดิ์ศรดี้วยพระราชลัญจกร 

สัญลักษณ์งดงามบวรตราพระราชทานสำคัญ 
ที่สุดของความภูมิใจราชภัฏรักษาไว้มั่น 

เราจักกอปกิจการงานมุง่สร้างสรรค์บ้านเมืองของตน 
ถวายแด่ไท้มหาราชพระภูมิพล 

พระบารมีเลิศล้นคุ้มเกล้าผองชนทั่วทั้งแผ่นดิน 
เด่นธง..เขียวขาวโบกสะบัด 

ราวประกาศปรัชญาของเรามิสิ้น 
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพฒันาท้องถิ่น 

รำลึกถึงพระคุณแผ่นดินแดนถิน่แห่งวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลทุกคน 

ตั้งมั่นปฏิญาณตนจักเทดิทูนปิ่นกษัตริย์ขวัญ 
พระผู้ปกครองมวลพสกด้วยความเที่ยงธรรม์ 

ขอกราบพระยุคลบาทขวัญนวรัชจักรีทรงพระเจริญ 
  



 
หน้า  ๑๖ คู่มือฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

หมายเหตุ  ข้อมูลจาก คู่มือนกัศึกษา ระดับปรญิญาตรี มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม ปีการศึกษา ๒๕๖๓ หนา้ ๓๔-๓๙ 

 สีครุยวิทยฐานะ บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ระดับปรญิญาตรี 

 

ปริญญาบญัชีบัณฑิต 
สาขาวิชา  : การบัญชี  
ชื่อย่อ      : บช.บ. 
ชื่อสี        : สีฟ้าเทา  

 

ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา : รัฐศาตสตร ์
ชื่อย่อ     : ร.บ.   
ชื่อสี       : สีเขียว  

 

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา  :  การศึกษา 
ชื่อย่อ      :  ค.บ.   
ชื่อสี        :  สีฟ้า  

 

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชา : วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป ์
ชื่อย่อ     : ศป.บ.   
ชื่อสี       : สีแดงเลือดนก  

 

ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต 
สาขาวิชา  : เทคโนโลย ี
ชื่อย่อ      : ทล.บ.  
ชื่อสี        : สีเงิน 

 

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา  : วิทยาศาสตร ์
ชื่อย่อ      : วท.บ. 
ชื่อสี        : สีเหลือง 

 

ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา  :  นิติศาสตร์  
ชื่อย่อ      :  น.บ.  
ชื่อสี        :  สีขาว 

 

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา  : วิศวกรรมศาสตร์ 
ชื่อย่อ      : วศ.บ. 
ชื่อสี        : สีแดงเลือดหมู   

 

ปริญญานเิทศศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชา  :  นิเทศศาสตร ์
ชื่อย่อ      :  นศ.บ.  
ชื่อสี        :  สีน้ำเงิน 

 

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา  :  ศิลปศาสตร ์
ชื่อย่อ      :  ศศ.บ. 
ชื่อสี        :  สีแสด 

 

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชา  :  บริหารธุรกิจ 
ชื่อย่อ      :  บธ.บ. 
ชื่อสี        :  สีชมพู  

 

ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา : เศรษฐศาสตร์ 
ชื่อย่อ     : ศ.บ.  
ชื่อสี     : สีม่วงเม็ดมะปราง 

 

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา  :  รัฐประศาสนศาสตร์ 
ชื่อย่อ      :  รป.บ.   
ชื่อสี        :  สีน้ำตาล 

 

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชา  : สาธารณสุขศาสตร์ 
ชื่อย่อ      : ส.บ.  
ชื่อสี        : สีชมพูอมส้ม 

 

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา  :  อุสาหกรรมศาสตร ์
ชื่อย่อ      :  อส.บ.  
ชื่อสี        :  สีแดง 

  

 



 
คู่มือฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ หน้า  ๑๗ 

 

 
การฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร  

ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ 
ระหว่างวันที่ ๕ - ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว 
 

วันเสาร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓   

 ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. บัณฑิตรายงานตัว ณ ห้องซ้อมที่กำหนด 
 ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. การฝึกซ้อมกลุ่มย่อย  
๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. ดุษฏีบัณฑิต และ มหาบัณฑิต รายงานตัว ณ กองพัฒนานักศึกษา  
๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ดุษฏีบัณฑิต และ มหาบัณฑิต ฝึกซ้อมกลุ่มย่อย 
 ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. รับประทานอาหารว่าง 
 ๑๐.๔๕ - ๑๒.๐๐ น. การฝึกซ้อมกลุ่มย่อย (ต่อ) 
 ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พัก-รับประทานอาหารกลางวัน 
 ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. บัณฑิตรายงานตัว ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ 
 ๑๔.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. - ชี้แจงขั้นตอนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  
    - ซักซ้อมความเข้าใจการเตรียมความพร้อมเข้ารับฯ 
    - ชมวีดทิัศน์การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  
    - สาธิตการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  
 ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น.  รับประทานอาหารว่าง 
๑๔.๔๕ - ๑๖.๓๐ น.  การฝึกซ้อมรวมบัณฑิต  ครั้งที่ ๑ 

วันอาทิตย์ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. บัณฑิตทุกคนรายงานตัวตามแถวที่กำหนด ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ 
๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. การฝึกซ้อมรวมบัณฑิต  ครั้งที่ ๒ 
๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. รับประทานอาหารว่าง 
๑๐.๔๕ - ๑๒.๐๐ น. การฝึกซ้อมรวมบัณฑิต  ครั้งที่ ๓ 
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พัก-รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. การฝึกซ้อมรวมบัณฑิต  ครั้งที่ ๔ 
๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น. รับประทานอาหารว่าง 
๑๔.๔๕ - ๑๖.๓๐ น. การฝึกซ้อมรวมบัณฑิต  ครั้งที่ ๕ 
๑๖.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. การฝึกซ้อมบัณฑิตทหาร ตำรวจ ที่ได้รับกระบี่ (นำกระบี่มาด้วย) 



 
หน้า  ๑๘ คู่มือฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

 

 

วันจันทรท์ี่  ๗  ธันวาคม  ๒๕๖๓   

๐๖.๐๐ - ๐๗.๔๕ น. บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ถ่ายภาพตามอัธยาศัย 
๐๗.๔๕ - ๐๙.๓๐ น. บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับคณาจารย์  
๐๙.๓๐ - ๐๙.๔๕ น. บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต รายงานตัว 

พร้อมตั้งแถวด้านหน้าหอประชุมศรีวชิรโชติ 
๐๙.๔๕ - ๑๐.๓๐ น. แถวบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต เคล่ือนเข้าสู่หอประชุมฯ 
๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. พิธีมุทิตาบัณฑิต 
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.   พัก-รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. การฝึกซ้อมรวมบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ครั้งที่ ๖  
๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น. รับประทานอาหารว่าง 
๑๔.๔๕ - ๑๖.๐๐ น. การฝึกซ้อมรวมบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ครั้งที่ ๗ 
๑๖.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. การนัดหมายการเดินทางไปเชียงใหม่  
 

หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 

การแต่งกายของบัณฑติระหวา่งฝึกซ้อม  

วันที่ ๕ – ๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

   บัณฑิตชาย  : แต่งกายชุดสุภาพ และใส่รองเท้าคู่ที่จะใช้สวมวันรับจริง   
     ห้าม ใส่เสื้อยืด กางเกงยีนส์ และห้ามสวมรองเท้าผ้าใบ หรือ รองเท้าแตะ 
   บัณฑิตหญิง : แต่งกายชุดสุภาพ สวมกระโปรงยาวคลุมเข่า แต่ไม่เกินครึ่งน่อง  
     และใส่รองเท้าท่ีจะใช้สวมในวันรับจริง ความสูงไม่ควรเกิน ๓ นิ้ว 
    ห้าม ใส่เสื้อยืด กางเกงยีนส์ และห้ามสวมรองเท้าผ้าใบ หรือ รองเท้าแตะ 
 

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

   บัณฑิตชายและบัณฑิตหญิง  แต่งชุดครุยปริญญาเสมือนวันรับจริง 
 

  



 
คู่มือฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ หน้า  ๑๙ 

 

 
 

 กำหนดการ  
พิธีประกาศเกียรติคุณ มอบครุยปริญญาบัตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์  

และพิธีมุทิตาบัณฑิต 
วันจันทร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

ณ หอประชุมศรีวชริโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

  

 

๐๙.๓๐ น. บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ตั้งแถว ณ บริเวณหน้าหอประชุม 

๐๙.๔๕ น. ขบวนอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ธงชาติ ธงมหาวิทยาลัย และบัณฑิต  
 มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต เคล่ือนแถวเข้าสู่หอประชุม 

๑๐.๓๐ น. พิธีประกาศเกียรติคุณ มอบครุยปริญญาบัตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
 และพิธีมุทิตาบัณฑิต 

o นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จุดธูปเทียนบูชา          
พระรัตนตรัยและเปิดกรวยถวายราชสักการะ 

o พิธีประกาศเกียรติคุณ มอบครุยปริญญาบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
และมอบช่อดอกไม้ 

๑) นางสมสมัย  เขาเหิน 
๒) นายพิทยา  คีรีวิเชียร 
๓) นางนัยนา  ปัตตพงษ์ 

o ผู้แทนบัณฑิตกิตติมศักดิ์กล่าวแสดงความรู้สึก 
o พิธีมอบรางวัลแก่อาจารย์ผู้สอนดีเด่น 
o ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวความยินดีกับบัณฑิตใหม่ 
o อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กล่าวปัจฉิมโอวาท 
o ผู้แทนบัณฑิตกล่าวแสดงความรู้สึก 
o บัณฑิตร่วมร้องเพลงมาร์ชมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

๑๒.๐๐ น. เสร็จพิธี 
 
การแต่งกายผู้เข้าร่วมพิธี 

ชาย : ชุดสากลนิยม และสวมครุยวิทยฐานะ (ถ้ามี) 
หญิง  : ชุดกระโปรงสุภาพ และสวมครุยวิทยฐานะ (ถ้ามี) 
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บทที่ ๑ การฝึกซ้อมบัณฑิต 
 

๑.๑ การฝึกซ้อมบัณฑิต 
๑) เมื่อนายกสภาเริ่มกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ให้ผู้กำกับแถว

บัณฑิต แถวท่ี ๑ และบัณฑิตทั้งแถวลุกขึ้นยืน 
๑.๑) เมื่อบัณฑิตได้ยินนายกสภา กล่าวว่า “ขอพระราชทาน” ให้บัณฑิตยืนขึ้นพร้อมกัน 
๑.๒) เมื่อได้ยินคำว่า “ฝ่าละอองพระบาท” ให้บัณฑิตถวายความเคารพพร้อมกัน แล้วให้เดิน

ไปยืนที่เชิงบันได จุดขึ้นรับด้านซ้ายมือ เพื่อเตรียมขึ้นรับพระราชทานปริญญาบัตร 
บัณฑิตคนแรกยืนรอที่บันไดขั้นบนสุด 

๑.๓) บัณฑิตที่นั่ง ฝั่งขวาของห้องพิธี ให้ก้าวข้ามลาดพระบาทโดยไม่ต้องถวายความเคารพ 
(ยกเว้นบัณฑิตที่นั่ง  ฝั่งขวาของห้องพิธี แถวท่ี ๑-๓ ให้ถวายความเคารพก่อนก้าวข้าม
ลาดพระบาท โดยหันหน้าสู่เวที ใช้เท้าขวาเหยียบชิดขอบลาดพระบาทและเท้าซ้ายก้าว
ข้ามลาดพระบาท)  

๒) เมื่ออธิการบดีเริ่มกราบบังคมทูลเบิกผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
๒.๑) ให้บัณฑิตคนแรก เดินขึ้นเวที หยุดถวายความเคารพ ณ จุดที่ ๑ และเดินต่อไป                

ณ จุดที่ ๑๔ (หน้าที่ประทับ) 
๒.๒) บัณฑิตคนที่ ๒ ถึงบัณฑิตคนที่ ๑๔ เดินตาม และหยุดที่จุด ๑๓, ๑๒, … ตามลำดับ 
๒.๓) เมื่ออธิการบดี ขานชื่อบัณฑิตคนแรก ให้บัณฑิตทำ ความเคารพ และเดินเข้าสู่จุดที่ ๑๕ 

(ไม่ต้องถวายความเคารพที่จุด ๑๕) บัณฑิตเอางาน และรับพระราชทานปริญญาบัตร 
๓) เมื่อบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรแล้ว 

๓.๑) ให้ถอยหลังเฉียง ๔๕ องศา ๓ ก้าวยาวๆ พร้อมกับม้วนข้อมือที่ถือปริญญาบัตรแนบอก 
๓.๒) ถวายความเคารพ และหมุนตัวด้านขวา เดินแขนแนบลำตัวเพื่อลงจากเวที 
๓.๓) ขณะลงบันได เดินชิดซ้าย (ชิดผนัง) ไม่เหยียบลาดพระบาท 

๔) เมื่ออธิการบดีขานชื ่อบัณฑิตคนแรกเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (บัณฑิตในห้องพิธี
ปรบมือ) บัณฑิตคนต่อไปก้าวเข้าจุดด้านหน้าพร้อมกัน (บัณฑิตถวายความเคารพ ณ จุดที่ 
๑๔ และ ๑๖ เท่านั้น) 

๕) เมื่อบัณฑิตลงจากเวที เดินถึงแถวที่นั่งของตน ให้กลับหลังหันหน้าสู่เวที ถวายความเคารพ 
และเดินเข้าแถวที ่นั ่งไปยังที ่นั ่งของตน ถวายความเคารพและนั ่งลง (กรณีบัณฑิตนั่ง               
ฝั่งด้านซ้ายของห้องพิธี เมื่อเดินถึงแกนกลางห้องพิธีให้หันหน้าสู่เวที  ถวายความเคารพ               
และก้าวข้ามลาดพระบาท แล้วจึงเดินต่อไปยังที่นั่งของตน ถวายความเคารพและนั่งลง) 

๖) การปรบมือของบัณฑิต 
๖.๑) ปรบมือให้แก่บัณฑิตกิตติมศักดิ์ทุกท่านขณะท่ีรับพระราชทานปริญญาบัตร 
๖.๒) ปรบมือให้แก่บัณฑิตคนแรกของมหาวิทยาลัย 
๖.๓) ปรบมือให้แก่บัณฑิตคนสุดท้ายของรอบ 

๗) เมื่อบัณฑิตคนสุดท้ายของแต่ละแถวเดินออกจากแถวเพื่อเดินขึ้นรับพระราชทานปริญญาบัตรให้ 
ผู้กำกับแถวบัณฑิตแถวต่อไป ลุกขึ้นให้สัญญาณ บัณฑิตทั้งแถวลุกขึ้น และถวายความเคารพ
พร้อมกัน และเดินออกจากแถวท่ีนั่งเตรียมขึ้นรับพระราชทานปริญญาบัตรต่อไป 
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๘) ช่วงพักพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

๘.๑)  การเปลี่ยนมหาวิทยาลัยที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในช่วงพักให้บัณฑิตคนแรก
รอที่บันไดจุดขึ้นรับขั้นบนสุดเมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ กราบบังคมทูลรายงาน
ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี เริ่มกราบบังคมทูลเบิ กผู้สำเร็จ
การศึกษาให้ปฏิบัติตามเอกสารชุดที่ ๑ หรือเอกสารชุดที่ ๒ 

๘.๒)  ในกรณีจัดช่วงพักในมหาวิทยาลัยเดียวกัน ให้บัณฑิตคนแรกในช่วงต่อไปยืนรอที่บันได
จุดขึ้นรับขั้นบนสุด เมื่อผู้ขานนามบัณฑิตกล่าวกราบบังคมทูล บัณฑิตคนแรกถวาย
ความเคารพที่จุดที่ ๑ แล้วเดินไปหยุดรอที่จุดที่ ๑๔ เมื่อผู้ขานนามบัณฑิตอ่านชื่อ
บัณฑิต ให้บัณฑิตถวายความเคารพที่จุดที่ ๑๔ แล้วเดินเข้ารับใน จุดที่ ๑๕ 

๙)  การเปลี่ยนมหาวิทยาลัยราชภัฏในขณะไม่ใช่ช่วงพัก ให้บัณฑิตคนแรกรอที่บันไดจุดขึ้นรับ            
ขั้นบนสุด เมื่อผู้ขานนามบัณฑิตกล่าวกราบบังคมทูล บัณฑิตคนแรกถวายความเคารพที่                    
จุดที่ ๑ แล้วเดินไปหยุดรอที่จุดที่ ๑๔ เมื่อผู้ขานนามบัณฑิตอ่านชื่อบัณฑิตให้บัณฑิตถวาย             
ความเคารพที่จุดที่ ๑๔ แล้วเดินเข้ารับใน จุดที่ ๑๕ 

๑๐) เมื่อบัณฑิตคนสุดท้ายของคาบลงจากเวที ถึงจุดที่ได้ซักซ้อมไว้ (ประมาณเสาที่สองของห้องพิธี) 
๑๐.๑) ตัวแทนบัณฑิต ผู้ทำหน้าที่กล่าวนำคำปฏิญาณยืนขึ้น ถวายความเคารพ แล้วเดินไป

หน้าเวที (ที่ตั้งไมโครโฟน) 
๑๐.๒) เมื่อเดินไปถึงแถวแขกผู้มีเกียรติ ให้หยุดเล็กน้อย (เพื่อเป็นสัญญาณให้บัณฑิตและ

บัณฑิตกิตติมศักดิ์ยืนขึ้น) 
๑๐.๓) ผู้แทนบัณฑิตถึงที่ตั้งไมโครโฟน ผู้แทนบัณฑิต บณัฑิตถวายความเคารพ เมื่อกล่าวคำ

ปฏิญาณสิ้นสุดลง บัณฑิตถวายความเคารพ 
๑๐.๔) ผู้แทนบัณฑิตถอยหลัง ๒ ก้าว ถวายความเคารพ และหมุนตัวทางขวากลับเข้าท่ี 

๑๑) บัณฑิตถวายความเคารพ 
๑๒) อาจารย์ บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ และแขกผู้มีเกียรติ ยืนตรงถวายความเคารพ บัณฑิต 

อาจารย์บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ และแขกผู้มีเกียรติ ยืนตรงรอส่งเสด็จฯ 
๑๒.๑) เสด็จฯ ออกจากห้องรับรองท่ี บัณฑิตร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ด้วยเสียงอันดัง 

และพร้อมเพรียงกัน 
๑๒.๒) ขณะเสด็จฯ ผ่านแถวบัณฑิตไปยังรถยนต์พระที่นั่ง ให้บัณฑิตถวายความเคารพ              

แล้วหมุนตัวตามเส้นทางเสด็จฯ 
๑๒.๓) จบเพลงสรรเสริญพระบารมี บัณฑิต อาจารย์ บุคลากร ผู้ปฏิบัติหน้าที่ และ                 

แขกผู้มีเกียรติ ถวายความเคารพ และนั่งพร้อมกัน 
๑๓) เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ พ้นประตูแล้ว บัณฑิตทุกคนออกจากห้องพิธีได้ 
 
หมายเหตุ  การให้สัญญาณของผู้กำกับแถวบัณฑิต กระทำดังนี้ 
๑. ยืนตรงถวายความเคารพ แล้วก้าวไปข้างหน้า ๑ ก้าว 
๒. ย่ืนมือขวา (หงายมือ) เป็นสัญญาณให้บัณฑิตทั้งแถวยืนขึ้นพร้อมกัน 
๓. คว่ำมือ และลดมือลง เป็นสัญญาณให้บัณฑิตทั้งแถวถวายความเคารพพร้อมกัน 
๔. ถอยหลังมาหยุด ณ หัวแถวลัดมา เพื่อหลีกทางให้บัณฑิตเดินออกจากแถวท่ีนั่ง 
๕. เม่ือบัณฑิตเดินออกจากแถวท่ีนั่งหมดแล้ว ก้าวเข้าจุดเดิม ถวายความเคารพ และนั่งลง 
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๑.๒ รายละเอียดประกอบการฝึกซ้อม 
๑) จุดบนเวทีทั้งหมด ๑๖ จุด แต่ละจุดมีระยะห่างกันประมาณ ๙๐ เซนติเมตร  
๒) จุดที ่ ๑๕ จะเป็นจุดที่บัณฑิตจะรับพระราชทานปริญญาบัตร อยู ่ห่างจากพระแท่น

ประมาณ ๔๕ เซนติเมตร  
๓) จุดบนเวทีจะเรียงในลักษณะ ดังนี้ 

 จากภาพ จุดที่ ๑ ถึง ๑๒ เป็นแนวเส้นตรงเดียวกัน จากจุดที่ ๑๒ เริ่มเลี้ยวเข้าจุดที่ ๑๓ 
จากจุดที่ ๑๓ เริ่มเฉียงเข้าสู่จุดที่ ๑๔ จุดที่ ๑๔ และจุดที่ ๑๕ อยู่แนวเส้นตรงเดียวกันจาก            
พระแท่นที่ประทับ และจุดที่ ๑๖ เป็นแนวเส้นเฉียง ๔๕ องศา   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔) การเดินเข้าสู่จุดแต่ละจุด ให้บัณฑิตทุกคนบนเวทีเริ่มเดินพร้อมกัน เมื่อผู้ขานชื่อบัณฑิตขานคำ
ว่า “นาย” “นาง” “นางสาว” หรือตำแหน่ง ยศ ให้บัณฑิตเดิน ๒ ก้าว อย่าเดินก้าวเดียว 
(โดยเฉพาะบัณฑิตชาย) จะทำให้มองดูเหมือนลักษณะกบกระโดด ให้ใช้จังหวะก้าวเท้าซ้าย ขวา 
ชิดในแต่ละจุด การเดินบนเวทีต้องเดินหน้าตรง แขนแนบลำตัว ไม่แกว่งแขน 

๕) การยืน ณ จุดต่างๆ บนเวที ให้ยืนเท้าชิดหันหน้าตรงสู ่จ ุดแต่ละจุด กรณีที ่จ ุดต่อไป               
หน้าบัณฑิตว่างอยู่หลายจุด ให้เดินผ่านจุดว่างโดยไม่หยุดยืน การหยุดยืนให้หยุดที่จุดถัดจาก
จุดที่มีบัณฑิตยืนอยู่เสมอ 

๖) การเดินบนเวทีเดินหน้าตรง แขนแนบลำตัว (ไม่แกว่งแขน) 
๗) บัณฑิตถวายความเคารพจุดที่ ๑๔ และจุดที่ ๑๖ (ไม่จำเป็นต้องพร้อมกัน) 
๘) วิธีถวายความเคารพ 
   ๘.๑ การถวายความเคารพสำหรับบัณฑิตที่แต่งเครื่องแบบนักศึกษา 

บัณฑิตชาย  : ยืนชิดเท้า โค้งลำตัวตั้งแต่เอวข้ึนไป ก้มศีรษะ มองปลายเท้าแล้วเงย
หน้าให้อยู่ในท่าตรง 

บัณฑิตหญิง : การถอนสายบัว จุดที่ ๑๔ ยืนตรง ชิดเท้า ชักเท้าซ้ายเฉียงไปข้างหลัง             
งอเข่า ย่อลำตัว ลำตัวตั้งแต่ท่อนเอวขึ้นไปตั้งตรง ชักเท้าซ้ายไปข้างหน้า
ติดต่อไปเลย เพื่อเข้าจุด ๑๕ แขนแนบลำตัว   

 : การถอนสายบัว จุดที่ ๑๖ ยืนตรง ชิดเท้า ชักเท้าใดเท้าหนึ่งตามถนัด
เฉียงไปข้างหลัง งอเข่า ย่อลำตัว ลำตัวตั้งแต่ท่อนเอวขึ้นไปตั้งตรง ชักเท้า
กลับเข้าท่ีเดิน แขนแนบลำตัว 

จุดที่ ๑           จุดที่ ๑๒     

 

๑๘๐ ซม. 
จุดที่ ๑๕ กำหนดเป็นรูปสีเ่หลีย่มสองรูปสองสีซ้อนทับกัน   

จุดที่ ๑๖ ก้าวเฉียงออกด้วยขาขวา ๓ ก้าวยาวๆ 
(ไม่มีกำหนดบนเวที) 

จุดที่ ๑๔ กำหนดเป็นรูปกากบาท 

จุดที่ ๑๓ 

พระแท่นสูง ๑.๒๑ ซม.  

๙๐ ซม. 
๙๐ ซม. 

ห่างจากพระแท่นประมาณ ๔๕ ซม.  

จุดที่ ๑ – ๑๒ หา่งจุดละ ๙๐ ซม. 

๙๐ ซม. 

๙๐ ซม. 



 
คู่มือฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ หน้า  ๒๓ 

 
   ๘.๒ การถวายความเคารพสำหรับบัณฑิตที่เป็นข้าราชการ 

บัณฑิตชาย  :  การถวายความเคารพให้ถวายคำนับเหมือนกับบ ัณฑิตชายที ่แต่ง
เครื่องแบบนักศึกษา 

บัณฑิตหญิง  :  ถ้าแต่งเครื ่องแบบข้าราชการ ให้ถวายคำนับ ถ้าไม่แต่งเครื ่องแบบ
ข้าราชการ ใช้วิธีถอนสายบัวเหมือนกับบัณฑิตหญิงที ่แต่งเครื ่องแบบ
นักศึกษา 

 
๙)  การเอางาน ยืนตรง ยกแขนขวาเหยียดตรงสูงระดับไหล่ กระดกข้อมือขึ้น แล้วช้อนมือจับ

ปริญญาบัตร แขนซ้ายเหยียดตรงแนบลำตัว ขณะจับปริญญาบัตรให้ถอยหลังทันที 
๑๐) วิธีถือปริญญาบัตร ถือปริญญาบัตรด้วยมือขวาแนบอก ข้อศอกติดลำตัว ปริญญาบัตรขนาน

กับลำตัวในแนวตรง และจะต้องถืออยู่ตลอดเวลาที่อยู่ในห้องพิธี 
 
หมายเหตุ   

การถวายความเคารพของบัณฑิตหญิงที่ต้องถอยสายบัวให้เร็ว กระทำได้ ดังนี้ 
๑. เมื่อเดินจาก จุดที่ ๑๓ เข้าจดุที่ ๑๔ ให้ใช้จังหวะซ้าย ขวา ย่อ แทนการใช้จังหวะ 

ซ้าย ขวา ชิด ปัดเท้าหลังเล็กน้อย  
๒. ต่อจากนั้นให้ใช้ขาซ้ายที่ปัดอยู่ข้างหลังท่ีจุดที่ ๑๔ ก้าวมาข้างหน้าติดต่อกัน               

เป็นจังหวะซ้าย ขวา ชิด พร้อมกับเอางานและรับพระราชทานปริญญาบัตร 
๓. ระหว่างการฝึกซ้อมบนเวทีก่อนพิธีจริง ให้มหาวิทยาลัยเตรียมอาจารย์หรือบุคลากร

ฝ่ายฝึกซ้อมดูแลบัณฑิต ๖ จุด ดังนี้ 
  จุดที่ ๑ บันไดทางข้ึนเวที ๑ คน 
  จุดที่ ๒ ดูแลการเดินแต่ละจุดบนเวที ๑ คน 
  จุดที่ ๓ ดูแลจุดทำความเคารพและจุดรับ ๑ คน 
  จุดที่ ๔ ดูแลการลงบันได ๑ คน 
  จุดที่ ๕ ดูแลก่อนเข้าสู่แถวท่ีนั่งไม่ให้เกิดการติดขัด ๑ คน 
  จุดที่ ๖ ดูแลการก้าวข้ามลาดพระบาท ๑ คน 
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๑.๓ การก้าวขา้มลาดพระบาท  

การข้ามลาดพระบาท (บริเวณแกนกลางหอประชุม) 

แบ่งเป็น ๒ กรณี ดังนี้ 
 กรณีที่ ๑ ขึ้นรับพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตออกจากแถวที่นั ่งเป็นแถว
พร้อมกัน โดยอาจารย์ผู้คุมแถวให้สัญญาณ บัณฑิตที่นั่งแถว B ทั้งหมด ข้ามลาดพระ
บาทโดยไม่ต้องถวายความเคารพ (ยกเว้น แถวที่ ๑–๓ ให้ถวายความเคารพก่อนข้าม 
ลาดพระบาท) 
 กรณีที่ ๒ หลังจากรับพระราชทานปริญญาบัตรแล้ว บัณฑิตเดินลงจากเวทีเป็น
รายบุคคล บัณฑิตที่นั่งแถว A ทั้งหมดถวายความเคารพ ข้ามลาดพระบาท 
 

วิธีข้ามลาดพระบาท 

 เพื่อความสวยงาม รวดเร็ว และป้องกันอุบัติเหตุ จึงกำหนดลักษณะการเดินใน
แถวเก้าอี้ และท่าทางในการข้ามลาดพระบาท ดังนี้ 
 ๑) บัณฑิตหญิง 

๑.๑) บัณฑิตที่นั่งแถว A ถวายความเคารพก่อนข้ามลาดพระบาท ปฏิบัติดังนี้ 
ก่อนข้ามลาดพระบาทหันหน้าสู ่ เวที เหยียบบนขอบลาดพระบาท             

ด้วย เท้าขวาและย่อตัว (ถวายความเคารพ) ก้าวเท้าซ้าย เพื่อเหยียบบนขอบลาดพระบาท
อีกด้านหนึ่งหรือให้เลยกึ่งกลางลาดพระบาท 

๑.๒) ที่นั่งแถว B ไม่ต้องถวายความเคารพก่อนข้ามลาดพระบาท ปฏิบัติดังนี้ 
ก่อนข้ามลาดพระบาทหันหน้าสู ่ เวที เหยียบบนขอบลาดพระบาท           

ด้วยเท้าขวา ก้าวเท้าซ้ายเพื่อเหยียบบนขอบลาดพระบาทอีกด้านหนึ่ง หรือให้เลยกึ่งกลาง
ลาดพระบาท 
 ๒) บัณฑิตชาย 

๒.๑) ที่นั่งแถว A ถวายความเคารพก่อนข้ามลาดพระบาท ปฏิบัติดังนี้ 
 ก่อนข้ามลาดพระบาทหันหน้าสู่เวที ยืนตรงเท้าชิดให้เท้าซ้ายชิดขอบ

ลาดพระบาท และถวายความเคารพ (คำนับ) ก้าวเท้าซ้ายและขวาตาม เพื่อให้พ้นขอบ
ลาดพระบาท (ไม่เหยียบบนลาดพระบาท) 

๒.๒) ที่นั่งแถว B ไม่ต้องถวายความเคารพก่อนข้ามลาดพระบาท ปฏิบัติดังนี้ 
ก่อนข้ามลาดพระบาทหันหน้าสู่เวที ยืนตรงเท้าชิดให้เท้าซ้ายชิดขอบ                  

ลาดพระบาท ก้าวเท้าซ้ายและขวาตาม เพื่อให้พ้นขอบลาดพระบาท (ไม่เหยียบบนลาด           
พระบาท) 

 
หมายเหต ุ การเดินในแถวเก้าอี้ ซึ่งมีเนื้อที่จำกัด ให้บัณฑิตเดินหันหน้าสู่เวที  

ก้าวเท้าซ้ายไปด้านข้างและเท้าขวาชิด (เดินแบบสไลด์ตัว) 



 
คู่มือฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ หน้า  ๒๕ 

 

 

 

๑.๔ คำกล่าวปฏิญาณตนของบัณฑิตผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร  
 

ให้เร่ิมกล่าวคำปฏิญาณหลังจากองค์ประธานพร้อมแล้ว 
(ผู้แทนบัณฑิตกราบบังคมทูลคนเดียว) 

 
ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาท ปกเกล้าปกกระหม่อม 

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาส / นำบัณฑิตที่เข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตรในวันนี้ / ถวายคำปฏิญาณดังต่อไปนี้ 
 
 (บัณฑิตกล่าวตามพร้อมกัน) 
  
 ข้าพเจ้า / ..............(กล่าวชื่อของตนเองพร้อมกันทุกคน).............ขอกล่าวคำปฏิญาณ
ต่อที่ประชุม / อันมีสิ่งศกัดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือ / พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว / สมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี / คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ / และคณาจารย์ 
/ ซึ่งชุมนุมพร้อมกัน ณ ที่นี้ว่า / 

๑. / ข้าพเจ้าจักเทิดทูนชาติ / ศาสนา / พระมหากษัตริย์ / อันเป็นหลัก               
เพื่อความวัฒนาถาวร / ของประเทศชาติ และประชาชนชาวไทย / 

๒. / ข้าพเจ้าจักบำเพ็ญตนเป็นพลเมืองดี / สมกับเป็นผู้มีวัฒนธรรมและศีลธรรม 
/ ใช้ความรู้ที ่ได้รับมาในทางที่ชอบ / ประกอบการงานในหน้าที ่ด้วยสุจริตธรรม /           
และใฝ่หาความรู้อยู่เสมอ / 

๓. / ข้าพเจ้าจักรักษาไว้ / ซึ ่งศักดิ ์และสิทธิ ์แห่งปริญญาโดยเคร่งครัด /             
จักเคารพนับถืออาจารย์ / และเทิดทูนเกียรติแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสืบไป / 

 
 

(ผู้แทนบัณฑิตกราบบังคมทูลคนเดียว) 
“ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม” 
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 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
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กำหนดการ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชนิ ี

เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแกผู่้สำเร็จการศึกษาจาก 
มหาวิทยาลัยราชภฏัพบิูลสงคราม  
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐ 

ณ หอประชุมทีปังกรรศัมีโชต ิมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
วันพุธ ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 
พระที่นั่งอมัพรสถาน พระราชวังดสุิต 
เวลา ๑๔.๐๐ น.  - พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี 
   ประทับรถยนต์พระท่ีนั่ง เสด็จพระราชดำเนินออกจากพระท่ีนั่งอัมพรสถาน 
   พระราชวังดุสิต ไปยังท่าอากาศยานทหาร ดอนเมือง 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ท่าอากาศยานทหาร ดอนเมือง 
เวลา ๑๔.๒๐ น.  - เสด็จ ฯ ถึงลานจอดเครื่องบินพระท่ีนั่ง ท่าอากาศยานทหาร ดอนเมือง 
เวลา ๑๔.๒๕ น.  - ประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จ ฯ ออกจากท่าอากาศยานทหาร ดอนเมือง 
   ไปยังท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๔๑ อำเภอเมืองเชียงใหม่  
  จังหวัดเชียงใหม่ 

  (ระยะทาง ๓๐๗ NM./ ใช้เวลา ๕๕ นาที) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ท่าอากาศยานทหาร กองบนิ ๔๑ จังหวัดเชียงใหม่ 
เวลา ๑๕.๒๐ น.  - เสด็จฯ ถึงท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๔๑ 

  - นายทหารราชองครักษ์ กราบบังคมทูลถวายรายงาน 
 - รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงใหม่ 
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ 
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ 
ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ 
พร้อมข้าราชการ และประชาชน เฝ้า ฯ รับเสด็จ 

เวลา ๑๕.๓๐ น.  - ประทับรถยนต์พระท่ีนั่ง เสด็จฯ ออกจากท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๔๑ 
ไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

 (ระยะทาง ๔๕ กิโลเมตร/ ใช้เวลา ๓๐ นาที) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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หอประชุมทปีังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ 
เวลา ๑๖.๐๐ น.  - เสด็จฯ ถึงหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

(วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี) 
(รถยนต์พระท่ีนั่งเทียบทางซ้าย) 

 - ศาสตราจารย์พิเศษเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
นายสมบูรณ์ เสงี่ยมบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พร้อม คณาจารย์ และข้าราชการ  
เฝ้า ฯ รับเสดจ็ 

 - ผู้แทนบัณฑิต ทูลเกล้า ฯ ถวายพวงมาลัยข้อพระกร 
 - เสด็จเขาหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
   (บัณฑิตร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี) 
 - เสด็จ ฯ ไปยังห้องรับรองที่ประทับ 

- เสด็จเข้าห้องรับรองที่ประทับ 
- ทรงฉลองพระองค์ครุย 
- เสด็จออกจากห้องรับรองที่ประทับ ไปยังที่ประทับภายในหอประชุม 
 ทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
- ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร 
- ทรงกราบ 
- ประทับพระราชอาสน์ 
- นายสมบูรณ ์เสงี่ยมบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
กราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
และกราบบังคมทูลประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ  
พระบรมราชินีในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีมติทูลเกล้า ฯ  
ถวายปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ พรอมท้ัง 
ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบบังคมทูลเบิกสมเด็จพระนางเจ้า ฯ 
พระบรมราชินี เข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทานปริญญาบัตร 

- สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เข้ารับพระราชทานปริญญาปรัชญา 
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

- นายสมบูรณ์ เสงี่ยมบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
กราบบังคมทูลประกาศเกียรติคุณ ผู้ซึ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
มีมติให้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ และกราบบังคมทูลเบิกผู้ได้รับปริญญา 
กิตติมศักดิ์ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ 

- พระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ ตามลำดับ 
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- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและคณะ กราบบังคมทูลเบิกผู้สำเร็จการศึกษา  
เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

  (จำนวน ๑,๙๖๕ ราย) 
- พระราชทานปริญญาบัตร ตามลำดับ  

  (พระสงฆเ์จริญชัยมงคลคาถา) 
- บัณฑิตกล่าวคำปฏิญาณ 
- เสด็จ ฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ 
- เสด็จออกจากที่ประทับภายในหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ไปยังห้องรับรอง 
  ที่ประทับ 
- เสด็จเข้าห้องรับรองที่ประทับ 
- ทรงเปลื้องฉลองพระองค์ครุย 
- ประทับพัก ณ ห้องรับรองที่ประทับ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ  
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม ่  

การแตงกาย  
-  ราชองครักษ์เครื่องแบบชุดปกติขาว 
-  ข้าราชบริพารในพระองค์ ฯ เครื่องแบบชุดปกติขาว 
-  ข้าราชการในพ้ืนท่ีรับเสด็จ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เครื่องแบบชุดปกติขาว 
-  ข้าราชการในพ้ืนท่ีรับเสด็จ ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๔๑  
 เครื่องแบบชุดปกติคอพับแขนยาว 

 

กำหนดการและจำนวนบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ 
ระหว่างวันที่ ๘-๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ (จำนวน ๔ วัน ๘ รอบ) 

วันที ่ เวลา มรภ. 
ระดับ รวม 

ป.เอก ป.โท ป.ตรี เฉพาะแหง่ ต่อรอบ ต่อวัน 

วันอังคารท่ี 
๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

๑๖.๐๐ น. เชียงใหม ่ ๐ ๐ ๒,๗๕๐ ๒,๗๕๐ ๒,๗๕๐ 
๕,๗๘๖ ๑๙.๐๐ น. เพชรบูรณ์ ๑๕ ๖๒ ๑,๘๐๙ ๑,๘๘๖ 

๓,๐๓๖ 
 เชียงใหม ่ ๒๑ ๕๙ ๑,๐๗๐ ๑,๑๕๐ 

วันพุธที ่
๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

๑๖.๐๐ น. พิบูลสงคราม ๐ ๐ ๒,๖๑๘ ๒,๖๑๘ ๒,๖๑๘ 
๕,๓๘๓ ๑๙.๐๐ น. อุตรดิตถ ์ ๕ ๕๕ ๒,๐๒๐ ๒,๐๘๐ 

๒,๗๖๕ 
 พิบูลสงคราม ๑๒ ๑๓๑ ๕๔๒ ๖๘๕ 

วันพฤหัสบดีท่ี 
๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

๑๖.๐๐ น. เชียงราย ๐ ๐ ๒,๖๗๖ ๒,๖๗๖ ๒,๖๗๖ 
๕,๓๙๒ ๑๙.๐๐ น. กำแพงเพชร ๕ ๒๑ ๒,๐๒๓ ๒,๐๔๙ 

๒,๗๑๖ 
 เชียงราย ๑๕ ๑๒๒ ๕๓๐ ๖๖๗ 

วันศุกร์ท่ี 
๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

๑๖.๐๐ น. นครสวรรค์ ๔ ๗๘ ๒,๖๑๔ ๒,๖๙๖ ๒,๖๙๖ 
๔,๖๐๑ 

๑๙.๐๐ น. ลำปาง ๑ ๒๓ ๑,๘๘๑ ๑,๙๐๕ ๑,๙๐๕ 
ยอดรวม ๗๘ ๕๕๑ ๒๐,๕๓๓ ๒๑,๑๖๒ ๒๑,๑๖๒ ๒๑,๑๖๒ 

  ฝ่ายเลขานุการงานพระราชทานปริญญาบัตร  
ข้อมูล ณ วันท่ี ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
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บทที่ ๒ ลำดับขั้นตอนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
  

๒.๑ ลำดับขั้นตอน  : กรณีมีการพระราชทานปริญญาบัตรระดับดุษฎีบัณฑิต 
  และมหาบัณฑิต 

๑. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จ ฯ ถึง
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (วงดุริยางค์บรรเลง          
เพลงสรรเสริญพระบารมี)  

๒. ศาสตราจารย์พิเศษเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม พร้อมด้วย  

- ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

- นายสมบูรณ ์เสงี่ยมบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พร้อม คณาจารย์และข้าราชการ เฝ้า ฯ              
รับเสด็จ 

๓. ผู้แทนบัณฑิต ทูลเกล้า ฯ ถวายพวงมาลัยข้อพระกร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี 

๔. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จ ฯ            
เข้าหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ (บัณฑิตร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี) 

๕. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จ ฯ ไป
ยังห้องรับรองท่ีประทับ 

๖. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงฉลอง
พระองค์ครุย 

๗. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ออกจากห้องรับรองท่ีประทับ ไปยังที่ประทับ
ภายในหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ  

๘. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราช
บพิตร (ทรงกราบ) 

๙. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประทับพระราชอาสน ์
๑๐. นายสมบูรณ์ เสงี่ยมบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กราบบังคมทูล

รายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และกราบบังคมทูล
ประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ในโอกาส
ที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีมติทูลเกล้า ฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ ์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ พร้อมทั้งขอพระราชทานพระบรม             
ราชานุญาตกราบบังคมทูลเบิกสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เข้าเฝ้า ฯ รับ
พระราชทานปริญญาบัตร 

๑๑. สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงเข้ารับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 



 
คู่มือฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ หน้า  ๓๑ 

 

 

๑๒. นายสมบูรณ เสงี่ยมบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กราบบังคมทูล
ประกาศเกียรติคุณผู้ซึ ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีมติให้ไดรับปริญญา
กิตติมศักดิ์ และกราบบังคมทูลเบิกผู้ ไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ เข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์  

๑๓. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ ตามลำดับ 
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพิบูลสงครามและคณะ กราบบังคมทูลเบิกผู้สำเร็จการศึกษา เข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร (จำนวน ๑,๙๖๕ ราย) 

๑๕. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานปริญญาบัตร ตามลำดับ (พระสงฆ์
เจริญชัยมงคลคาถา) 

๑๖. บัณฑิตคนสุดท้ายเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
๑๗. บัณฑิตกล่าวคำปฏิญาณ (ผู้แทนกล่าวนำ) 
๑๘. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จ ฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ 
๑๙. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จ ฯ ออกจากที่ประทับภายในหอประชุมทีปังกร             

รัศมีโชติ ไปยังห้องรับรองท่ีประทับ 
๒๐. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเปลื้องฉลองพระองค์ครุย 
๒๑. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประทับพัก ณ ห้องรับรองท่ีประทับ  

หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 
๒๒. เสร็จพิธี 

 

๒.๒ ลำดับขั้นตอนการขึ้นรับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

๑. เมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอ่านชื่อบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ครั้งที่ ๑ บัณฑิตกิตติมศักดิ์
ยืนขึ้น ก้าวไปข้างหน้า ๑ ก้าว ถวายความเคารพ แล้วเดินแขนแนบลำตัวขึ ้นบนเวที
หอประชุม 

๒. หยุดที่จุดที่ ๑ ถวายความเคารพ แล้วเดินไปหยุดอยู่ตรงกลางเวทีหอประชุม ถวายความ
เคารพ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจะประกาศเกียรติคุณและอ่านชื่อบัณฑิตกิตติมศักดิ์
คนอ่ืน ๆ จนครบทุกคน 

๓. นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเบิกตัวบัณฑิตกิตติมศักดิ์เข้ารับปริญญาบัตร เมื่อนายกสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอ่านชื่อบัณฑิตคนไหน บัณฑิตกิตติมศักดิ์คนนั้นถวายความเคารพ 

๔. เดินไปหยุดที่จุดที่ ๑๔ ถวายความเคารพ แล้วเดินเข้าจุดที่ ๑๕ รับพระราชทานปริญญาบัตร 
๕. รับพระราชทานปริญญาบัตรแล้วถอยยาว ๓ ก้าว หยุดถวายความเคารพ หมุนตัวทางขวา

เดินลงเวทีหอประชุม            
๖. หยุดถวายความเคารพตรงหัวแถวแรก แล้วเดินผ่านแขกผู้มีเกียรติ ก่อนข้ามลาดพระบาท

หันหน้าเข้าสู่เวทีหอประชุม ถวายความเคารพ แล้วเดินไปจนถึงที่นั่ง ถวายความเคารพ
ก่อนนั่ง 

๗. กรณีมีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์หลายคน นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจะเบิกตัวเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตรทีละคน โดยคนแรกรับแล้ว ถอยหลัง ๓ ก้าว จากนั้นนายกสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ จึงเบิกตัวบัณฑิตกิตติมศักดิ์คนถัดไปเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
จนครบทุกคน 
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๒.๓ ลำดับขั้นตอนการตรวจสอบ COVID-๑๙  

ขั้นตอนที่ ๑ จุดวัดอุณหภูมิ 
- บัณฑิตเข้าแถวเพื่อรอวัดอุณหภูมิ โดยเข้าแถวตรงระเบียงทางเดินก่อนเข้า 
อาคารบริหารกลาง 

- การเข้าแถวแบ่งเป็น ๒ แถว  
 
ขั้นตอนที่ ๒ จุดรับบัตรคิว 
- บัณฑิตวัดอุณหภูมิเรียบร้อยแล้ว ให้ไปรับบัตรคิว สติกเกอร์บารโค้ด และถาดใส่เลือด 
- เมื่อตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้บัณฑิตไปที่โต๊ะแพทย์เจาะเลือด 

 
ขั้นตอนที่ ๓ จุดเจาะเลือด และทดสอบเลือด 
- บัณฑิตเข้าแถวเพื่อพบแพทย์ และเจาะเลือด 
- แพทย์ทำการหยดน้ำยาทดสอบเลือด ติดสติกเกอร์ที่ถาดเลือด 
- เมื่อทำรายการเรียบร้อยแล้ว ให้บัณฑิตเดินขึ้นบันไดไปชั้น ๒ 
 
ขั้นตอนที่ ๔ จุดวางถาดเลือด และวิเคราะห์ผลเลือด 
- บัณฑิตเดินขึ้นบันได ชั้น ๒ 
- ให้บัณฑิตเดินไปยังห้องขวามือ เพื่อวางถาดเลือด 
- แพทย์จะใช้เวลาในการทดสอบเลือดประมาณ ๑๕ นาท ี
- เมื่อทำรายการเรียบร้อยแล้ว ให้บัณฑิตเดินออกไปยังจุดรอผลเลือด 
 
ขั้นตอนที่ ๕ จุดรอผลเลือด 
- บัณฑิตนั่งรอผลเลือดตามลำดับคิวผ่านจอแสดงผล 
- เมื่อถึงลำดับคิวแล้วให้ไปยังจุดตรวจสอบผลเลือด และติดสติกเกอร์ ที่จุดที่ ๖ 
 
ขั้นตอนที่ ๖ จุดติดสติกเกอร์ 
- บัณฑิตรับการติดสติกกอร์  
- กรณีผลเลือดเป็นลบ ให้ติดสติกเกอร์และเดินออกไปบันไดชั้นที่ ๑ 
- กรณีผลเลือดเป็นบวก ให้บัณฑิตไปรับการตรวจละเอียด จุดที่ ๗ 
 
ขั้นตอนที่ ๗ จุดตรวจแบบละเอียด PCR (ถ้ามี) 
- แพทย์จะทำการตรวจสอบแบบละเอียด PCR 
- กรณีตรวจแบบละเอียดแล้วผลตรวจเป็นลบ ให้ไปยังจดุติดสติกเกอร์ จุดที่ ๖ 
- กรณีผลเลือดเป็นบวก ระงับการรับพระราชทานปริญญาบัตร 
 
หมายเหตุ :  กรณีระงบัการพระราชทานปริญญาบตัรเน่ืองจากผลเลือดเป็นบวก 
 ให้บณัฑิตเลื่อนรับพระราชทานปริญญาในปีต่อไป 
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๒.๔ ลำดับขั้นตอนการนำบัณฑิตเข้าสู่หอประชุม 
 

ขั้นตอนที่ ๑ 
บัณฑิตทุกคนเขา้ตรวจโควิด-๑๙ (COVID-๑๙) ตามกระบวนการทุกขั้นตอน (Rapid Test)  
รอบแรก เวลา ๑๐.๐๐ น. เรียกบัณฑิตเข้าตรวจ ณ อาคารอำนวยการและบริหารกลาง   
รอบสอง เวลา ๑๓.๐๐ น. เรียกบัณฑิตเข้าตรวจ ณ อาคารอำนวยการและบริหารกลาง  
 

ขั้นตอนที่ ๒ 
เรียกแถวบัณฑิต ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิต พร้อมตรวจความเรียบร้อยบัณฑิต  

และตรวจวัดอุณหภูมิ  
 

ขั้นตอนที่ ๓ 
บัณฑิตเริ่มเดินแถวเข้าหอประชุมโดยผ่านเคร่ืองตรวจโลหะของฝ่ายรักษาความปลอดภัย 

 
ขั้นตอนที่ ๔ 

ฝ่ายรักษาความปลอดภัยติดสติ๊กเกอร์ที่บัตรประจำตัวบัณฑิต 
 

ขั้นตอนที่ ๕ 
แต่ละสถาบันตรวจสอบชื่อบัณฑิตก่อนเข้าหอประชุม ทั้ง ๒ ประตู 

 
ขั้นตอนที่ ๖ 

ตรวจสอบจำนวนบัณฑิตแต่ละแถว และเข้านั่งประจำที่ภายในหอประชุม 
เพื่อฝึกซ้อมและรอรับพระราชทานปริญญาบัตร 

 
ขั้นตอนที่ ๗ 

รอบแรก บัณฑิตคนสุดท้ายเข้าหอประชุม ใช้เวลาโหลดบัณฑิต ไม่เกิน ๔๐ นาที 
รอบสอง หลังจากบัณฑิตรอบแรกออกจากหอประชุม 

บัณฑิตคนสุดท้ายเข้าหอประชุม ใช้เวลาโหลดบัณฑิต ไม่เกิน ๔๐ นาที 
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แผนผังการตรวจ COVID-๑๙ อาคารบริหารกลาง (ชั้น ๑)  

 
แผนผังการตรวจ COVID-๑๙ อาคารบริหารกลาง (ชั้น ๒) 
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แผนผังการจัดที่นั่งบัณฑิต 

ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
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แผนผังสถานที่เรียกแถวบัณฑิต 
 

แผนผังสถานที่เรียกแถวบัณฑิต 

บริเวณอาคารเอนกประสงค์ ด้านข้างหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ 
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๒.๕ การจัดที่นั่งบัณฑติและการนำบัณฑิตเข้าหอประชุม 

๑) การจัดที่นั่งบัณฑิต ให้บัณฑิตนั่งฝั่งด้านซ้ายห้องพิธี แถวที่ ๑ ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต  
นั่งฝั่งขวาห้องพิธี แถวที่ ๑ ดังภาพ 

 
ท่ีนั่ง บัณฑิตกิตติมศักด์ิ และญาติ  อาจารย์นั่งแถวหน้า 
      อาจารย์หรือบุคลากรผู้กำกับแถวบัณฑิต 

แถวท่ี ๑ บัณฑิต  ดุษฎีบัณฑิต และ มหาบัณฑิต 
แถวท่ี ๒ บัณฑิต  บัณฑิต 

 
๒) เมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยเริ่มกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย 

๒.๑) ให้ผู้กำกับแถวบัณฑิตแถวที่ ๑ และ บัณฑิตแถวที่ ๑ ลุกขึ้น ถวายความเคารพ
พร้อมกัน 

๒.๒) บัณฑิตเดินไปยืนที่บันไดจุดข้ึนรับด้านซ้ายห้องพิธี 
๒.๓) ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต เดินตามบัณฑิตมาหยุดที่เก้าอี้ตัวแรกของฝั่งด้านซ้าย

ของห้องพิธ ี
๓) บัณฑิตคนแรกยืนรอที่บันไดจุดขึ้นรับขั้นบนสุด บัณฑิตที่ฝั่งด้านขวาห้องพิธี ให้ก้าวข้าม

ลาดพระบาทโดยไม่ต้องถวายความเคารพ (ยกเว้นบัณฑิตที ่น ั ่งด้านขวาห้องพิธี                 
แถวที่ ๑-๓ ให้ถวายความเคารพก่อนก้าวข้ามลาดพระบาท) 

๔) อธิการบดีเริ่มกราบบังคมทูลเบิกนายกสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิต และปริญญาบัตรมหาบัณฑิต 

๕) เมื่ออธิการบดีและคณะเริ่มกราบบังคมทูลเบิกผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร 
๕.๑)  ให้บัณฑิตคนแรก เดินขึ้นเวที หยุดถวายความเคารพ ณ จุดที่ ๑ แล้วเดินต่อไป

ยืนตรง จุดที่ ๑๔ (หน้าที่ประทับ) บัณฑิตคนที่ ๒-๑๔ เดินตามไปหยุดที่ จุดที่ 
๑๓, ๑๒, ... ตามลำดับ 

 

 
การโหลดบัณฑิต  

อาคารโหลดบัณฑิตมี ๒ ชั้น ติดเครื่องปรับอากาศ แบ่งเป็น ๑ ส่วน คือ ชั้น ๑ 
และ ชั้น ๒ โดยจัดแถวภายในอาคารโหลดบัณฑิต แยกเป็น A และ B ดังนี้ 

▪ อาคารโหลด ชั้น ๑ แถวที่ ๑A-๒๕A และ ๑B-๒๕B 

▪ อาคารโหลด ชั้น ๒ แถวที่ ๒๖A-๕๐A และ ๒๖B-๕๐B 
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บทที่ ๓  การแต่งกายและข้อปฏิบัต ิ
 

๓.๑ การแต่งกายของอาจารย์และบุคลากร 

๑) อาจารย์และบุคลากรผู ้ปฏิบัติหน้าที ่ภายในอาคารพิธี สวมเครื ่องแบบชุดปกติขาว              
หรือชุดขอเฝ้า 

๒) อาจารย์และบุคลากรผู ้ปฏิบัติหน้าที ่กำกับแถวบัณฑิต สวมเครื ่องแบบชุดปกติขาว                 
หรือชุดขอเฝ้า หรือชุดสูทสีกรมท่า และสวมครุยวิทยฐานะ 

๓) อาจารย์ที่นั่งเป็นแขกผู้มีเกียรติ สวมเครื่องแบบชุดปกติขาว หรือชุดขอเฝ้า และสวมครุย
วิทยฐานะ 

๔) อาจารย์และบุคลากรหญิงที่ผมยาวต้องรวบผมให้เรียบร้อย สวมรองเท้าคัทชูหนังหุ้มส้นสี
ดำล้วน ไม่มีลวดลายและไม่เปิดหัว หรือเครื่องตกแต่งโลหะ และสวมถุงน่องสีเนื้อชนิด
เต็มตัว 

๕) ติดบัตรอนุญาต 
 
 

๓.๒ การแต่งกายของแขกผู้มีเกียรติ 

๑) ชาย 

• สวมเครื่องแบบชุดปกติขาว หรือชุดขอเฝ้า หรือชุดสากลนิยม 

• ไม่นำกระเป๋าเข้าภายในอาคาร และห้องพิธี 

• สวมครุยวิทยฐานะ (ถ้ามี) 

• ติดบัตรอนุญาต 
 

๒) หญิง 

• สวมเครื่องแบบชุดปกติขาว หรือชุดขอเฝ้า หรือชุดไทยพระราชทาน  
หรือชุดสากลนิยม 

• สวมรองเท้าคัทชูหนังหุ้มส้นสีดำล้วนไม่มีลวดลายและไม่เปิดหัว หรือเครื่องตกแต่ง
โลหะ พร้อมสวมถุงน่องสีเนื้อชนิดเต็มตัว 

• ไม่นำกระเป๋าถือเข้าไปในอาคารพิธี 

• ไม่นำกระเป๋าถือเข้าห้องพิธี 

• สวมครุยวิทยฐานะ (ถ้ามี) 

• ติดบัตรอนุญาต 
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๓.๓ การแต่งกายของบัณฑิต  

๑) บัณฑิตที่ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 
บัณฑิตชาย 

• ตัดผมทรงสุภาพ ไม่ไว้หนวดเครา 

• สวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาวไม่มีลวดลาย 

• สวมกางเกงขายาวและเสื้อสูททรงสุภาพสีเดียวกัน (สีกรมท่า) 

• ผูกเนคไทสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

• ใส่เข็มขัดสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

• สวมถุงเท้าสีดำไม่มีลวดลาย 

• สวมรองเท้าคัทชูหนังหุ้มส้นสีดำล้วนไม่มีลวดลายและไม่เปิดหัว  
หรือเครื่องตกแต่งโลหะ 

• สวมครุยวิทยฐานะตามวุฒิการศึกษา (ความยาวของครุยประมาณครึ่งน่อง) 

• ติดบัตรประจำตัวบัณฑิตไว้ท่ีหน้าอกด้านขวา (ต่ำกว่าเข็มวิทยฐานะ) 
 

บัณฑิตหญิง 

• การทำผมให้เกล้าผม หรือมัดรวบผมให้เรียบร้อย 

• สวมเสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาวไม่รัดรูป กลัดกระดุมเครื่องหมายมหาวิทยาลัยราชภัฏ                   
พิบูลสงครามทุกเม็ดของกระดุมเสื้อและคอเสื้อ และ ติดเข็มมหาวิทยาลัย 

• สวมกระโปรงทรงเอ สีกรมท่า ยาวคลุมเข่า 

• ใส่เข็มขัดสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

• สวมถุงน่องสีเนื้อไม่มีลวดลาย (แบบเต็มตัว) 

• สวมรองเท้าคัทชูหนังหุ้มส้นสีดำไม่มีลวดลายและไม่เปิดหัว หรือเครื่องตกแต่ง
โลหะ 

• สวมครุยวิทยฐานะตามวุฒิการศึกษา (ความยาวของครุยประมาณครึ่งน่อง) 

• ติดบัตรประจำตัวบัณฑิตไว้ท่ีหน้าอกด้านขวา (ต่ำกว่าเข็มวิทยฐานะ) 

• บัณฑิตหญิงที่ต้องสวมชุดคลุมท้อง ให้ใช้เสื้อสีขาวคอเชิ้ตต่อกับกระโปรงสีกรมท่า  
ติดซิปหลัง 

 
หมายเหตุ :  บัณฑิตมุสลมิ หรือนักบวชคาทอลิก หากมีความประสงค์จะแต่งกายตามระเบียบ 

ของศาสนาสามารถกระทำได้ โดยแต่งกายตามระเบียบของศาสนา 
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๒) บัณฑิตที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 

ข้าราชการพลเรือน 

• สวมเคร่ืองแบบชุดปกติขาว ไม่สวมหมวก 

• สวมครุยวิทยฐานะตามวุฒิการศึกษา (ความยาวของครุยประมาณครึ่งน่อง) 

• ติดบัตรประจำตัวบัณฑิตไว้ที่หน้าอกด้านขวา  (ต่ำกว่าเข็มวิทยฐานะ) 

• การทำผมให้เกล้าผม หรือมัดรวบผมให้เรียบร้อย (บัณฑิตหญิง) 
 
ข้าราชการตำรวจและทหารชั้นสัญญาบัตร 

• สวมเคร่ืองแบบชุดปกติขาว 

• สวมครุยวิทยฐานะตามวุฒิการศึกษา (ความยาวของครุยประมาณครึ่งน่อง) 

• ติดบัตรประจำตัวบัณฑิตไว้ที่หน้าอกด้านขวา (ต่ำกว่าเข็มวิทยฐานะ) 

• คาดกระบี่กับสามชาย หรือสายกระบี่ 

• นำถุงมือสีขาวไปด้วย 

• การทำผมให้เกล้าผม หรือมัดรวบผมให้เรียบร้อย (บัณฑิตหญิง) 
 

ข้าราชการตำรวจและทหารชั้นประทวน 

• สวมเคร่ืองแบบตามที่ส่วนราชการต้นสังกัดกำหนด (ชุดสำหรับเข้าเฝ้า) 

• สวมครุยวิทยฐานะตามวุฒิการศึกษา (ความยาวของครุยประมาณครึ่งน่อง) 

• ติดบัตรประจำตัวบัณฑิตไว้ที่หน้าอกด้านขวา (ต่ำกว่าเข็มวิทยฐานะ) 

• คาดกระบี่กับสายกระบี่ (ถ้ามี) 

• นำถุงมือสีขาวไปด้วย 

• การทำผมให้เกล้าผม หรือมัดรวบผมให้เรียบร้อย (บัณฑิตหญิง) 
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๓) บัณฑิตที่เป็นว่าที่ร้อยตรี 

 

สิ่งย้ำเตือนในการแต่งเครื่องแบบ : 
บัณฑิตที ่มีความประสงค์จะสวมเครื ่องแบบว่าที ่ร้อยตรี เข้ารับพระราชทาน 

ปริญญาบัตรจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
 

บัณฑิตชาย  

• ทรงผมต้องตัด ใช้ทรงรองทรงสูง (หากไม่ตัด ทางกองอํานวยการร่วม
ถวายความปลอดภัยอาจพิจารณาไม่ให้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้)  

• เคร่ืองแบบต้องสวมให้ถูกต้อง  

• เคร่ืองหมายต้องติดให้ถูกต้อง  

• รองเท้า ให้ใช้รองเท้าที่เป็นทรงแบบทหารใช้เท่านั้น (หัวมนแบบผูกเชือก 
หรือ แบบมีซิบ ขัดมัน)  

• กระบี่และเครื่องประกอบกระบี่ต้องหามาให้ครบ  
 

บัณฑิตหญิง  

• เคร่ืองแบบตามตัวอย่าง  

• กระบี่ไม่ใช้ 
 

การแต่งกายสำหรับบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่ได้รับการแต่งตั้งยศผู้สำเร็จการศึกษา 
วิชาทหาร ตามหลักสูตรของกระทรวงกลาโหมเป็น “ว่าที่ร้อยตร”ี 

 
ตัวอย่างการแต่งกาย ว่าที่ร้อยตรี สำหรับผู้สำเร็จวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๕ 

สวมเครื่องแบบปกติขาว (ทหารบก ปกปิดกระเป๋าเป็นรูปใบโพธิ์คว่ำ ทหารเรือ 
เหมือนข้าราชการพลเรือน) และมีเคร่ืองหมายประกอบเคร่ืองแบบและกระบี่ ดังนี้ 

๑) บ่าอินธนูตามช้ันยศ 
๒) เคร่ืองหมายเหล่าติดที่คอเสื้อขวา 
๓) เคร่ืองหมาย นก ติดคอเส้ือซ้าย 
๔) อกซ้ายติดเคร่ืองหมายแพรแถบ (สัญญาบัตร) 
๕) กระดุมเสื้อใช้ของกองทัพบก สีทอง 
๖) ปีกผู้โดดพาราเซล/กระโดดหอ ติดหน้าอกขวา 
๗) กระบี่ (ตามเหล่าที่สังกัด เช่น ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ตำรวจ) 
๘) สายโยงกระบี่ (สามชาย) ตัวขอเกี่ยวต้องพับเพื่อคล้องกระบี่ได้  
๙) ถุงมือ ใช้สีขาว 
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๓.๔ ข้อปฏิบัติตนของบัณฑิต 
 

๑. ฝึกซ้อมตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด 
๒. แต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบที่กำหนดไว้ มิฉะนั้นจะไม่อนุญาตให้เข้ารับ 

ปริญญาบัตร 
๓. ไม่สวมเคร่ืองประดับสะท้อนแสงต่างๆ เช่น ต่างหูเพชร ทอง กิ๊บสะท้อนแสง            

โบว์สีสันหรือลวดลายต่าง ๆ ฯลฯ ให้ใช้ยางรัดผมสีดำ 
๔. ไม่สวมเคร่ืองประดับอื่น ๆ เช่น แหวน หรือนาฬิกา ให้ประดับที่ข้อมือซ้าย 
๕. ไม่ทาเล็บและไว้เล็บยาว 
๖. ไม่สวมแว่นตากันแดด อนุญาตเฉพาะแว่นสายตาเท่านั้น (กรอบสีดำเท่านั้น) 
๗. ไม่นำอาหาร เครื่องดื่ม ของขบเค้ียว บุหรี่ ไม้ขีดไฟ ไฟแช็ค เศษสตางค์ ปากกา 

กระดาษทิชชู ลูกอม ตลับแป้ง ลิปสติก ยาหม่อง โทรศัพท์มือถือและเคร่ืองมือ
สื่อสารทุกชนิด ฯลฯ เข้าในห้องพิธี 

๘. เมื่อเข้านั่งในห้องพิธีเรียบร้อยแล้ว ไม่อนุญาตให้ออกจากห้องพิธีโดยไม่มีเหตุจำเป็น 
หากมีเหตุจำเป็นต้องแจ้งอาจารย์หรือบุคลากรผู้กำกับแถวบัณฑิต เพื่อแจ้งฝ่ายจัดที่
นั่งบัณฑิตแต่ละมหาวิทยาลัยและคณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมและจัดที่นั่งบัณฑิต
ช่วยแก้ปัญหา 

๙. เศษเหรียญหรือกุญแจหากจำเป็นต้องนำติดตัวให้ใส่กระเป๋าสตางค์ใบเล็กพกติดตัว 
(กระเป๋ากางเกงหรือกระโปรง) 

๑๐. บัณฑิตหญิงควรสวมกระโปรงทรงเอ จีบทวิตหลัง และมีขอบเอว มีกระเป๋าด้านข้าง
สำหรับใส่ผ้าเช็ดหน้า ไม่อนุญาตให้นำกระดาษทิชชูเข้าโดยเด็ดขาด และไม่อนุญาต
ให้เหน็บสิ่งของไว้ที่เอวหรือที่เส้ือชั้นใน 

 
ข้อห้ามเด็ดขาดเกี่ยวกับการแต่งกาย : 
 
  บัณฑิตชาย       บัณฑิตหญิง 

 ▪ การใส่เจลแต่งทรงผม   ▪ ผมสีผิดธรรมชาต ิ

 ▪ กระดุมสูทโลหะ    ▪ มีขอบเล็บ ทาสีเล็บ 

 ▪ รองเท้ามีโลหะ 

 ▪ เสื้อสูทและกางเกงสีต่างกัน 
 
  ห้ามนำสิ่งของดังต่อไปนี้ ติดตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโดยเด็ดขาด : 

 ▪ ปากกา โลหะ โทรศัพท์มือถือ อาวุธและของมีคม 

 ▪ เงินเหรียญ พวงกุญแจ 

 ▪ กระดาษทิชชู ผ้าเช็ดหน้า กระเป๋าเงิน 
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บทที่ ๔ คำกราบบังคมทูลและคำลงท้าย 
 

๓.๑  คำกราบบังคมทูลและคำลงท้ายของอธิการบดี กรณีมีการพระราชทาน
ปริญญาบัตรระดับดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต 

 
คำกราบบังคมทูลของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท ข้าพระพุทธเจ้า 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสเบิก ดร.สมบูรณ์ เสง่ียมบุตร นายกสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นผู ้แทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม              
เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร สำหรับผู ้สำเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต  และ
มหาบัณฑิต ซึ ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจะจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
ภายหลังที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเสด็จพระราชดำเนินกลับแล้ว 
 

ดร.สมบูรณ์ เสงี่ยมบุตร 
 

 ข้าพระพุทธเจ ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสเบิกผู ้สำเร ็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ดังมีรายนามต่อไปนี้ 
 ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐  

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง  
 
 

คำกราบบังคมทูลของผู้ขานนามบัณฑิต ภายหลังพักครึ่งเวลา 

 ขอพระราชทานกราบบังคมทูล ทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท 
 ข้าพระพุทธเจ ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสเบิกผู ้สำเร ็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ดังมีรายนามต่อไปนี้ 
 ปริญญา...........................................................บัณฑิต................................................................ 
 ผู้เบิกตัวบัณฑิตคนสุดท้ายของแต่ละช่วง ต้องกราบบังคมทูลคำลงท้ายว่า  
 

“ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม” 
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๓.๒  คำประกาศพระมหากรณุาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั 
 กรณีมีการพระราชทานปริญญาบัตรระดับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต 

 

คำประกาศ 
ของ  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ 
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐ 

วันพุธที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 
ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 

 ด้วยพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร         
มหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศร
ราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระ-บาด-สม-เด็ด-พระ-ปะ-ระ-เมน-
ทะ-ระ-รา-มา-ทิบ-บด-ดี-สี-สิน-ทระ(ออกเสียงเบา)-มะ-หา-วะ-ชิ-รา-ลง-กอน-มะ-หิ-
สอน-พู-มิ-พน-ราด-วะ-โร-ดม-บอ-รม-มะ-นาด-ถะ-บอ-พิด-พระ-วะ-ชิ-ระ-เกล้า-เจ้า- 
อยู่ -ห ัว) ผ ู ้ทรงพระค ุณอ ันประเสร ิฐ ทรงพระกร ุณาโปรดเกล ้าโปรดกระหม่อม               
เสด็จพระราชดำเนินในการพระราชทานปริญญาบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับดุษฎี
บัณฑิต และมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐ แก่นายกสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม ในวันนี้ เพื่อให้ประกอบพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตทั้งปวง 
ณ มณฑลพิธีนี้ 

 ข้าพระพุทธเจ้า จะได้ประกาศนามบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา เพื่อรับพระราชทาน
ปร ิญญาบ ัตร ณ เบ ื ้องหน ้าพระบรมฉายาล ักษณ์พระบาทสมเด ็จพระเจ ้าอย ู ่หัว                    
ซึ่งได้ประดิษฐานเป็นประธานในมณฑลพิธีนี้ ตามลำดับ 

 เพื่อเป็นสวัสดิมงคลและเชิดชูเกียรติ ปรากฏตามที่ทรงพระมหากรุณาสืบไป 
 ปริญญา..................ดุษฎีบัณฑิต 
 ๑. ........................................................................................................... 
 ๒. ........................................................................................................... 
 ๓. ........................................................................................................... 
 ปริญญา..................มหาบัณฑิต 
 ๑. ..................................................................... ...................................... 
 ๒. ........................................................................................................... 
 ๓. ........................................................................................................... 
 

         “ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม” 
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รายชื่อดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙–๒๕๖๐ 

 
ดุษฎีบัณฑิต 

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

๑. นางสาวกมลทิพย์ ทิพย์สังวาลย์ 
๒. นายกฤษฎา พรหมอินทร์ 
๓. นางปิยธิดา รอดซุง 
๔. นายพงศ์พิษณุ บุญดา 
๕. นางวนิดา จันทรมณี 
๖. นายวรุตม์ ศิวิลัย 

๗. นางสลักจิต ตรีรณโอภาส 
๘. นายสุริยา จันทิมา 
๙. นายเสน่ห์ เทศนา 
๑๐. นางสาวโสภิตา เสนาะจิต 
๑๑. นายอนุวัฒน์ สุวรรณมาตย์ 
๑๒. นางสาวอรนิตย์ ภูเขียว

มหาบัณฑิต 
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

๑. นางสาวกาเหว่า กล่ำเงิน 
๒. นายไกรศร สิงห์ไฝแก้ว 
๓. นางสาวฐานิดา คำจัตุรัส 
๔. นางณัฏชยานันต์ เกตุศรีศักดา 
๕. นางสาวธัญวรัตน์ ทรวดทรง 
๖. นางสาวนลินี โพธิ์ลา 
๗. นางสาวนิศารัตน์ กำมะหยี่ 
๘. นางสาวบุญลอย มูลน้อย 
๙. นางสาวปิยนุช เจริญผล 
๑๐. นายพรเทพ พลอยสี 

๑๑. นางสาวพุฒตาล พวงสำเภา 
๑๒. นายวชิร สมะวรรธนะ 
๑๓. นางสาววีนัส อยู่แย้ม 
๑๔. นายวีระ นาคผู้ 
๑๕. นางสาวเวลิกา ไผ่เรือง 
๑๖. พันตำรวจโทหญิงศรวนีย์ มณีรัตน์ 
๑๗. นายสุขสันต์ สุภาวงค์ 
๑๘. นายสุวรรณ เนื่องเกิด 
๑๙. นางสาวอรชร ไอสันเทียะ 
๒๐. นางอรทัย ชัยวิลยศ 
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ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต 

๑. นางกัลยาพร จงภัทรทรัพย์ 
๒. นางสาวจิราพร นิลมุก 
๓. นายเจษฎา มีช้าง 
๔. นางฉลวย สายทองคำ 
๕. นางสาวชรินรัตน์ บุญมาก 
๖. นางชุติกาญจน์ ทองธรรม 
๗. นายณฐวัฒน์ ม่วงทอง 
๘. นายณรงค์ ศรีวัฒนกุล 
๙. นางณัฐฉรียา สุขสวัสดิ์ 
๑๐. นายณัฐพงษ์ กลั่นหวาน 
๑๑. นางสาวธนัสสรณ์ พลอยทับทิม 
๑๒. นายนพดล โพธิ์ดง 

๑๓. นางสาวนฤมล พินิจกิจเจริญกุล 
๑๔. นางสาวนันทนิจ ธูปจุ้ย 
๑๕. นางสาวนิตยา พักดี 
๑๖. นายนิวัฒน์ ศักดิ์ดาเดช 
๑๗. นายบดินทร์ สินตั้ง 
๑๘. นางสาวประไพศรี โพธิ์ชื่น 
๑๙. นางสาวปัทมาพร เงินแจ้ง 
๒๐. นายพรหมธร พูลสุข 
๒๑. นายพัทธกานต์ อู่ทองมาก 
๒๒. นางสาวพิชชาภา ท้าววัฒนากุล 
๒๓. นายพิพัฒน์ ยอดวีระพงศ์ 
๒๔. นางเพชรา ชาญฟั่น 

๒๕. นางสาวเพลินจิตร จันเพ็ง 
๒๖. นางภัทรวดี หะสิตะพงษ์ 
๒๗. นางสาวภิญญดา พรมสีนอง 
๒๘. นางสาวเมวิกา มั่นคงขันติวงศ์ 
๒๙. นายยงยุทธ สินสวาท 
๓๐. นางรัศมี อ่วมน้อย 
๓๑. นางรุ่งทิพย์ ศรสิงห์ 
๓๒. นายลูกขวัญ อินทร์คล้าย 
๓๓. นางวรภา บางสาลี 
๓๔. นางศิริ เม่งมั่งมี 

๓๕. นางสาวศุภกานต์ ผามั่ง 
๓๖. นางสาวสมพิศ วันทา 
๓๗. นายสมศักดิ์ ทับทิม 
๓๘. นางสวาท สมะวรรธนะ 
๓๙. นางสาวสุกัญญา สมุทรเขตร์ 
๔๐. นายสุรชัย เกตุนิล 
๔๑. นางสาวอธิฏฐาน จันทร์ทา 
๔๒. นางสาวอรพนิตา จรัสธนวรพัฒน์ 
๔๓. นางสาวอรพรรณ สุวรรณโณ 
๔๔. นายอำพล ช้างพินิจ 

 
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

๑. นางสาวกัญญาณัฐ เทียนหลำ 
๒. นางสาวเบญจพร จันตะเรือง 
๓. นางสาวปวริศา เกษมสุข 
๔. นางสาวพิชญ์ชลิดา วงศ์สิริบวรกุล 
๕. นางสาวพิมพ์รัตน์ จักรบุตร 

๖. นางสาวไพลิน พิชา 
๗. นางสาวรัตติยา พวงมาลี 
๘. สิบตรีสิริพงศ์ พรมมา 
๙. Mr.Andrew Lee Sweeney 
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ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

๑. นางกรวรรณ ขจีจิต 
๒. นายกลชยรรถ สนองคุณ 
๓. ร้อยตำรวจโทคฑาวุธ พรมใจ 
๔. นางสาวจินตนา เรืองเพชร 
๕. นางสาวฉัตรชนก มิขันหมาก 
๖. สิบเอกชยาทิตย์ โสภาภาร 
๗. นายชยุต รัชตะปิติ 
๘. นายชลทิตย์ ทักท้วง 
๙. สิบตำรวจโทณัฐพล พวงมาลัย 
๑๐. ว่าที่ร้อยโททศพร แห้วเหมือน 
๑๑. ดาบตำรวจทองอินทร์ หล่องตากล้า 
๑๒. นางสาวธนัชพร หมื่นจร 
๑๓. นางสาวธัญญรัตน์ แจ่มดี 
๑๔. นางสาวธัญพร หล้าซิว 
๑๕. ร้อยตำรวจโทหญิงนงลักษณ์ ช้างพินิจ 
๑๖. นางสาวนภัสกร ละลอกแก้ว 
๑๗. นางสาวนัฐยา ปั่นเมืองปัก 
๑๘. นายประกาศิต อ่ำอ่วม 
๑๙. นายปิติภูมิ พิมพาลัย 
๒๐. นายปิยะวัฒน์ ฉัตรวงศ์ตระกูล 
๒๑. นางสาวพรทิพย์ บุญทา 

๒๒. ร้อยตำรวจเอกแพน จานตาดี 
๒๓. นายมนตรี พรมน้อย 
๒๔. นายมีเดช นาคะภากร 
๒๕. นายรีนวัฒน์ สีขาว 
๒๖. นางสาววณิชยา ประไพภักดิ์ 
๒๗. ร้อยตำรวจโทวรชาติ ลาดหนองขุ่น 
๒๘. นางสาววรัญญา กันสุข 
๒๙. นางสาววลันลักษณ์ สัตย์ประกอบ 
๓๐. ร้อยตำรวจโทวันชัย ฝึกหัด 
๓๑. นายวิชชากรณ์ วันทา 
๓๒. นางศิวกานต์ เชาวนะ 
๓๓. ร้อยตำรวจเอกสมพงษ์ นาคบาง 
๓๔. ร้อยตำรวจโทสมพร จันต๊ะวงศ์ 
๓๕. นายสยามรัฐ เพชรพรหม 
๓๖. นางสาวสุนีย์ สงวนศรี 
๓๗. นางสุพัตรา เนียมเครือ 
๓๘. ว่าที่ร้อยตรีสุรเดช คุ้มสุพรรณ 
๓๙. พระสุวรรณพงศ์ คงมา 
๔๐. ร้อยเอกอดิศักดิ์ บัณฑิตย์ 
๔๑. นายเอกพงษ์ กุลเจริญ 

 
ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

๑. นายคำรณ สายโสภา 
๒. นายณฐกร สมสงวน 
๓. นางสาวณัฐธยาน์ รอดสิน 
๔. นางสาวทิพวัลย์ อุระชื่น 

๕. นางสาวภัทราวรรณ เหล่าเขตกิจ 
๖. นายสัมพันธ์ เงินเหรียญ 
๗. นางสาวสุวิมล เพิ่มศักดิ์ 
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บัณฑิต 
ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต  

ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๑. นางสาวจิราภรณ์ พิมพ์สอน 
๒. นางสาวรัตนากร โพธิ์ดง 
๓. นายวรพจน์ ฟักเงิน 
๔. นางสาวกนกวรรณ ด่านเจริญ 
๕. นางสาวเกศริน ลอยเลิศ 
๖. นางสาวภัททิรา วังกาวรรณ์ 
๗. นางสาววีราวัลย์ ทองท้วม 
๘. นางสาวลลิตา ทองดอนใหม่ 
๙. นางสาวสุกัญญา เกิดอินทร์ 
๑๐. นายกิตติศักดิ์ ทำบุญ 
๑๑. นางสาวพิมลพรรณ ลือเฟื่อง 
๑๒. นางสาวพัชราภรณ์ เพ็ชรเสนา 
๑๓. นายสุรพงษ์ กล่ำบุตร 
๑๔. นางสาวเจนจิรา เย็นขัน 
๑๕. นายศราวุธ บุญสุข 
๑๖. นางสาวณิชารีย์ ทองดอนน้อย 
๑๗. นางสาวนัทธมน จับคล้าย 
๑๘. นางสาวทาริกา เมินดี 
๑๙. นายธรรมรัตน์ ธรรมชัย 
๒๐. นางสาวฐิติยา เทพาภูมิ 
๒๑. นางสาวสกาวเดือน ปิ่นทอง 
๒๒. นางสาวสมฤทัย ด้วงภู่ทิม 
๒๓. นายสิทธิพงษ์ คำบรรลือ 
๒๔. นายณัฐชนน ผิวพรรณ์ 
๒๕. นางสาวพรยมล ฉิมพานิชย์ 
๒๖. นางสาวมณีรัตน์ จันทรังษี 
๒๗. นายวัชระ สัมมาชีวะ 
๒๘. นางสาวอรนุช เตปู 
๒๙. นางสาวกรรณิการ์ โทจำปา 
๓๐. นางสาวจารุวรรณ หันธนู 
๓๑. นางสาวนพรัตน์ นิ่มแสง 
๓๒. นางสาวพิชญาภัค ทับนาก 

๓๓. นางสาวรัชนีกร เพิ่มพูล 
๓๔. นายคเชนทร์ ขัดสาย 
๓๕. นางสาวชบาไพร ขำนาพึง 
๓๖. นางสาวพิมพิไล มูลต๊ิด 
๓๗. นางสาวสิริมน ฤด ี
๓๘. นางสาวอภิชญา นรารัตน์ 
๓๙. นางสาวจิราภา เจริญศิริ 
๔๐. นางสาวศมนพรรณ เจริญเวชรักษ์ 
๔๑. นางสาวอัญชิสา ฉิมนาค 
๔๒. นางสาวรัชฎาพร ฟักโต 
๔๓. นางสาวสิริรัตน์ ชูสุข 
๔๔. นางสาวโสรญา แซ่ฉั่ว 
๔๕. นางสาวภัทรศญา พ้วยกิ 
๔๖. นางสาวกันตา พันธ์กนกพงศ์ 
๔๗. นางสาวพัชราพรรณ พึ่งม่วง 
๔๘. นางสาวเสาวลักษณ์ มั่นฤทธิ์ 
๔๙. นายธัชชัย เหล็กคำ 
๕๐. นางสาวธีรารัตน์ ไกรสีขาว 
๕๑. นางสาวรัตนาภรณ์ มีสุข 
๕๒. นางสาวสุกัญญา พรมภัย 
๕๓. นางสาวหทัยรัตน์ ไทยเจริญ 
๕๔. นางสาวณัฐธิดา โทนแจ้ง 
๕๕. นางสาววลีพร สืบเหล่ารบ 
๕๖. นางสาวปภาดา โตเครือดี 
๕๗. นางสาวปิยะชนก ปิ่นเกต ุ
๕๘. นางสาวน้ำฝน ศึกษา 
๕๙. นางสาวเสาวลักษณ์ จันทรมณี 
๖๐. นายพิชญพันธุ์ จันทร์น้อย 
๖๑. นางสาวเพ็ญนภา กองขุนทด 
๖๒. นางสาวกฤษณา อำนัดมาตย์ 
๖๓. นางสาวกิตติชานันท์ สุภาษิ 
๖๔. นางสาวนันทนิตย์ ทิมจันทร์ 
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๖๕. นางสาวผ่องพรรณ ทองดี 
๖๖. นางสาวมาริสา เหมันต์ 
๖๗. นางสาวจิรวรรณ ปงลังกา 
๖๘. นางสาวเมธาวดี ลือชา 
๖๙. นางสาวอรวรรณ ไชยเดช 
๗๐. นายเอกพงษ์ คำปั้น 
๗๑. นางสาวนันทิกานต์ จิตรรำพึง 

๗๒. นางสาวปิยะดา วรนุช 
๗๓. นางสาวแสงจันทร์ ทรงคงดวงดี 
๗๔. นางสาวชลธิชา ดีเกิด 
๗๕. นางสาวปรียานุช จันทร์เนย 
๗๖. นางสาวพัชราภรณ์ แก้วทวี 
๗๗. นางสาวศศิธร วิเศษ 
๗๘. นางสาวสาวิตรี วงค์อ้ายตาล 

 
ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑. นางสาวกัลญารัตน์ แก้วดิษฐ์ 
๒. นายณัฐพงศ์ ธงอาษา 
๓. นายพรเทพ พิมทอง 
๔. นางสาวฟานิดา นาคกล 
๕. นางสาวลลิตา ศุภผล 
๖. นางสาวอรัญญา อ่อนศรี 
๗. นางสาวรัตนาภรณ์ พิมพา 
๘. นางสาวศศิประภา เสนานุช 
๙. นางสาวศุภนิดา อินทร์สุข 
๑๐. นางสาวชโลธร ต่ายยงค์ 
๑๑. นางสาวพัชราภรณ์ อำพร 
๑๒. นางสาววิมลรัตน์ เชียงคำ 
๑๓. นายธันวา สร้างสกุล 
๑๔. นางสาวพรรณนิภา พรมอินทร์ 
๑๕. นางสาววรรณพร นิ่มคำ 
๑๖. นายปรัชญา บัวอาจ 
๑๗. นางสาวภัทรียา แก้วจันทร ์
๑๘. นางสาวสุนิสา มีทั่ง 
๑๙. นายณัฐวัตร ไชยเอม 
๒๐. นางสาวธัญญารัตน์ กระหนก 
๒๑. นางสาวรสสุคนธ์ ชมศรี 
๒๒. นายสิทธิชัย ดวงศรี 
๒๓. นางสาวธัญญา มิ่งเมือง 
๒๔. นางสาวประภาพรรณ จันทร์พรม 
๒๕. นางสาวภัทรวดี พรมรักษา 
๒๖. นางสาวสุกัญญา ภารวงษ์ 
๒๗. นางสาวกนกพร จันทร์ผ่อง 

๒๘. นายนวพงษ์ เรืองรุ่ง 
๒๙. นายสิทธิศักดิ์ สีเทศ 
๓๐. นางสาวดวงใจ รักษ์ชน 
๓๑. นางสาวสุภาพรรณ ประสพดี 
๓๒. นางสาวกิตติมา นามวงษ์ษา 
๓๓. นายจีรพงศ์ เกิดธูป 
๓๔. นางสาวณปภัสสร ปลื้มใจ 
๓๕. นางสาวปัทมา แสงมี 
๓๖. นางสาวสุนิสา เกิดพรสวรรค์ 
๓๗. นางสาวกันต์ติมา บัวเกตุ 
๓๘. นางสาวณัฐกรณ์ ขัติวงษ์ 
๓๙. นางสาวทักษพร สีสุธรรม 
๔๐. นางสาววรุณยุพา ทองสาย 
๔๑. นางสาวสายทอง สังข์ทอง 
๔๒. นางสาวทิพยาภรณ์ จันทร์รักษ์ 
๔๓. นางสาววิภารัตน์ อินสอน 
๔๔. นายฐานพัฒน์ แฟงเอม 
๔๕. นายบงกชเพชร เทียนสว่าง 
๔๖. นายศรัณญู พลเยี่ยม 
๔๗. นางสาวสาวิตรี บุตรศรีภูมิ 
๔๘. นายปฏิภาร เมฆประยูร 
๔๙. นางสาวเพ็ญนภา สุขสบาย 
๕๐. นางสาวณัฎฐาพร ด่อนดี 
๕๑. นางสาวบุญญรัตน์ บารม ี
๕๒. นางสาวศรัณย์พร คำวิ่ง 
๕๓. นางสาวจุฬาลักษณ์ ใจยะเทพ 
๕๔. นางสาวธัญญารัตน์ รัตนมาตร 
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๕๕. นางสาวปิยดา พัดแสง 
๕๖. นางสาวลัดดา คณะสูต 
๕๗. นางสาวพงษ์นภา กัสยประเสริฐ 
๕๘. นางสาวลลินตา พันธากูล 
๕๙. นางสาวลัดดาวัลย์ กัลยาประสิทธิ์ 

๖๐. นางสาวศิริวรรณ มั่งกลิ่น 
๖๑. นางสาวอโรญา อยู่ยังเกตุ 
๖๒. นายปรีชา เสนานิมิตร 
๖๓. นางสาวภูสุดา สุขสวัสดิ์ 
๖๔. นางสาวรัศมี เบ้าชารี 

 
ครุศาสตรบัณฑิต 

๑. นางสาวกนกวรรณ กองคำ 
๒. นางสาวกรรณิการ์ อานทอง 
๓. นางสาวกฤติญา สุดดี 
๔. นายกฤษฎา ทองดอนอ่อน 
๕. นายกฤษณะ พลสัสดี 
๖. นายกฤษดา จาดพุ่ม 
๗. นางสาวกัญจนพร แจ่มศรี 
๘. นางสาวกัญญ์วรา ยอดจันทร์ 
๙. นางสาวกัลยา สังเหฬา 
๑๐. นางสาวกาญน์สุดา สิงห์ทอง 
๑๑. นายกิจสุพัฒ บังวรรณ 
๑๒. นางสาวกิตติยา ทาริยะอินทร์ 
๑๓. นายกิตติศักดิ์ ตาสุรินทร์ 
๑๔. นางสาวกิติยา โฉมแดง 
๑๕. นายไกรวิทย์ พรมศรี 
๑๖. นางสาวขวัญเรือน มูลทิ 
๑๗. นางสาวคมคาย สิทธิยศ 
๑๘. นายจตุรงค์ อิ่มแจ้ 
๑๙. นางสาวจริยา จิตอารี 
๒๐. นางสาวจริยา ทองสุข 
๒๑. นางสาวจันทรวรรณ คำอ่อนดี 
๒๒. นางสาวจารวี ชัยสา 
๒๓. นายจารึก อ๊อดพันธ์ 
๒๔. นางสาวจารุณี บุญถึง 
๒๕. นางสาวจารุภา แก้วยม 
๒๖. นางสาวจินดาภรณ์ เทียนอินทร์ 
๒๗. นายจิรพนธ์ คำตุ้ย 
๒๘. นางสาวจิราภรณ์ เจริญสิริพิศาล 
๒๙. นางสาวจิราภรณ์ ดีธงทอง 

๓๐. นางสาวจีระพาภรณ์ นาโตนด 
๓๑. นางสาวจุฑามาศ บุหงา 
๓๒. นางสาวจุรีรัตน์ ถมทอง 
๓๓. นางสาวฉัตรกมล พาทอง 
๓๔. นายฉัตรชัย ศรีทอง 
๓๕. นางสาวฉัตรทิกา อินเมฆ 
๓๖. นางสาวชญานี คำเอก 
๓๗. นางสาวชนิกา จำปา 
๓๘. นางสาวชนิดาภา อิทธิยา 
๓๙. นางสาวชมพูนุช จันทร์หอมกุล 
๔๐. นายชยพล ดีชู 
๔๑. นางสาวชลธิชา ทองสุข 
๔๒. นางสาวชลธิชา อินธิแสง 
๔๓. นางสาวชลิตา แก้วดวงเล็ก 
๔๔. นางสาวชลิตา ขอบบัวคลี่ 
๔๕. นายชาญชัย ด่านพูน 
๔๖. นางสาวชาลิตา โพธิ์ดี 
๔๗. นายชินดนัย ดอกไม้ทอง 
๔๘. นายชินดนัย พุฒิมา 
๔๙. นางสาวชุติมณฑ์ จันทะคุณ 
๕๐. นางสาวชุติมา หล้าคำ 
๕๑. นายชุมพล บุญมั่น 
๕๒. นายญาติชนม์ บัวส้ม 
๕๓. นางสาวณรรฐกานต์ เหรียนทอง 
๕๔. นางสาวณัฐชา พรมโชติ 
๕๕. นางสาวณัฐทิรา พรมลิน 
๕๖. นางสาวณัฐธิดา นากแนม 
๕๗. นายณัฐพล แก้วแดง 
๕๘. นายณัฐวัฒน์ วรรณชัย 
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๕๙. นางสาวณัฐิณา ปักโคทานัง 
๖๐. นายณัตพล เจริญภาพ 
๖๑. นางสาวณัทชลิกา ศรีบัว 
๖๒. นายดนุพล บุญโสภา 
๖๓. นางสาวทวินันท์ ดงกระโทก 
๖๔. นายทัศยุทธ จุลกลับ 
๖๕. นางสาวทิพย์วรรณ์ แก่นวงษ์ 
๖๖. นายธนงค์ชัย แสงปัญญา 
๖๗. นางสาวธนภรณ์ ประดิษฐ์ 
๖๘. นางสาวธนัชพร ค้าของ 
๖๙. นายธวัชชัย ทับอาจ 
๗๐. นายธวัชชัย วรรณชัย 
๗๑. นายธีรพล ท้วมทอง 
๗๒. นายธีรยุทธ จันทะคุณ 
๗๓. นางสาวนงนภัส คุรุเจริญ 
๗๔. นายนภวัต โฉมเกิด 
๗๕. นายนภัส บุญเสริม 
๗๖. นายนรากร พรหมสละ 
๗๗. นางสาวนริศรา กาวิโย 
๗๘. นางสาวนริศรา ทองคำสี 
๗๙. นายนเรศ นุชโอภาช 
๘๐. นางสาวนฤมล มูลตรีเสา 
๘๑. นางสาวนวพร พากเพียร 
๘๒. นางสาวนวพรรษ คำประกอบ 
๘๓. นางสาวนันท์นภัส อุ่นแก้ว 
๘๔. นายนิติธร ทั่งทอง 
๘๕. นางสาวนิลาวรรณ สายทอง 
๘๖. นางสาวนิสากร คงเนียม 
๘๗. นางสาวนุชจิรา ทองไหม 
๘๘. นางสาวเนวิน กระจา 
๘๙. นายบงกช ยศสมบัติ 
๙๐. นายบุญนำ เรืองเพชร 
๙๑. นางสาวบุษกานต์ บุญญวัตร 
๙๒. นางสาวเบญจวรรณ หมีนิ่ม 
๙๓. นางสาวปฐมา พุทธเสม 
๙๔. นายปฐวิกานต์ อินริราย 

๙๕. นางสาวปภัทรภรณ์ โกนขุนทด 
๙๖. นายประธาน พะลาด 
๙๗. นายปรีชา ทองปาน 
๙๘. นางสาวปรียานุช ตะเภา 
๙๙. นางสาวปรียานุช พัฒนาประพันธ์ 
๑๐๐. นางสาวปรียาภรณ์ พันธุ์หนองหว้า 
๑๐๑. นางสาวปิ่นมณี ตาฉิมมา 
๑๐๒. นายปิยะ สิงห์เรือง 
๑๐๓. นางสาวปิยะนาถ อิ่มเพ็ง 
๑๐๔. นางสาวปิยะภัทร์ ปั่นเนตร 
๑๐๕. นางสาวปิยะมาศ กาหล 
๑๐๖. นางสาวเปรมฤดี นามโสวรรณ 
๑๐๗. นายพงศกร กัณธรรม 
๑๐๘. นายพงศ์สุเทพ ใจกล่ำ 
๑๐๙. นางสาวพนิดา โพธาเมือง 
๑๑๐. นางสาวพรนิภา แก้วฑา 
๑๑๑. นางสาวพรพิมล กลับศรี 
๑๑๒. นางสาวพรพิมล พัดหล้า 
๑๑๓. นางสาวพรรณชนนี ใจมา 
๑๑๔. นางสาวพลอยไพลิน นวลคำ 
๑๑๕. นางสาวพัชฎาภรณ์ เจนดี 
๑๑๖. นางสาวพัชรินทร์ สุทธิประภา 
๑๑๗. นางสาวพัทธนันท์ สิงห์รักษ์ 
๑๑๘. นายพันธ์พงษ์ เขียวเรือง 
๑๑๙. นางสาวพิชญ์กัญญาฬ์  สร้อยจิตร 
๑๒๐. นางสาวพิชญ์คณิณ อ่องโฆษิตจินดา 
๑๒๑. นางสาวพิมพ์ชนก เทศขำ 
๑๒๒. นางสาวพิมพ์ชนก บุญเชิดชู 
๑๒๓. นายพิศาล นุชจันทร์ 
๑๒๔. นายพุฒิชัย ตรีอินทร์ 
๑๒๕. นางสาวเพ็ญยุพา แขกเสนา 
๑๒๖. นางสาวภัคกุล แย้มขะมัง 
๑๒๗. นางสาวภัทราภรณ์ เกตุริบูรณ์ 
๑๒๘. นางสาวภัสราวรรณ แพโพธิ์ 
๑๒๙. นางสาวภัสสร สำอางค์ 
๑๓๐. นางสาวมณฑา ผึ้งอินทร์ 
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๑๓๑. นางสาวมัลลิกา เสาแก้ว 
๑๓๒. นางสาวเมทินี ยันดี 
๑๓๓. นางสาวยลวรรณ เขื่อนมณี 
๑๓๔. นางสาวยุพาวรรณ เอี่ยมอุไร 
๑๓๕. นายโยธิน อยู่สถิตย์ 
๑๓๖. นายรณชัย ยังคัง 
๑๓๗. นายรณชัย แร่แพ่ง 
๑๓๘. นางสาวรสรินทร์ รับสันเที๊ยะ 
๑๓๙. นางสาวรักชนก นุชท่าโพ 
๑๔๐. นายรัฐพล จิตมณี 
๑๔๑. นางสาวรัตติยา พรมมาวัน 
๑๔๒. นายรัตนพล พรมมี 
๑๔๓. นางสาวรัตนาภรณ์ แจ่มศรี 
๑๔๔. นายรุ่งอนันต์ สีนวน 
๑๔๕. นางสาวลลิตา ศรีรินทิพย์ 
๑๔๖. นายวชร เงินแจ้ง 
๑๔๗. นางสาววนิดา เด็จครอบ 
๑๔๘. นางสาววรพรรณ ลาคำ 
๑๔๙. นางสาววรรณภา พรหมศรี 
๑๕๐. นางสาววรรณิศา ใจสุขใส 
๑๕๑. นางสาววราภรณ์ จินดาวงค์ 
๑๕๒. นายวโรดม จันทวงศ์ 
๑๕๓. นายวัชระ ภูวนารถ 
๑๕๔. นางสาววันวิสาข์ เตจะวัน 
๑๕๕. นางสาววัลลภา พงษ์สกุล 
๑๕๖. นางสาววิชชุดา เกษสุมา 
๑๕๗. นายวิทวัส คงมงคล 
๑๕๘. นายวิรัตน์ เพชรพูล 
๑๕๙. นางสาววิลาวัลย์ อ้นเวียง 
๑๖๐. นางสาววิสุชล โนนสิงห์ 
๑๖๑. นางสาววีรนุช เขียวปั้น 
๑๖๒. นายวีระบูลย์กิตติ ชุมพรผ่อง 
๑๖๓. นายวีระยุทธ์ ไพยา 
๑๖๔. นายวุฒิชัย นามเสือ 
๑๖๕. นายวุฒิชัย หล่ออินทร์ 
๑๖๖. นางสาวเวณิกา บุญธรรม 

๑๖๗. นางสาวศยามล เทศธรรม 
๑๖๘. นายศราวุธ น้อยลา 
๑๖๙. นางสาวศศิฉาย สงวนพงษ์ 
๑๗๐. นางสาวศศิธร สิงห์สอน 
๑๗๑. นางสาวศศิวิมล ผาผ่อง 
๑๗๒. นางสาวศิรภัสสร นุ่มปรางค์ 
๑๗๓. นางสาวศิริพร คำชวด 
๑๗๔. นางสาวศิริพร รู้รอบ 
๑๗๕. นางสาวศิโรรัตน์ หาญรบ 
๑๗๖. นางสาวศุกาญจน์ดา ศรีทอง 
๑๗๗. นางสาวสมหญิง จางศิริกูล 
๑๗๘. นายสร้างศิลป์ คุณทะวงษ์ 
๑๗๙. นายสาคร ภู่สอง 
๑๘๐. นางสาวสาวิตรี สีทัดแอ 
๑๘๑. นางสาวสิรินภา จารสเย็น 
๑๘๒. นางสาวสิริวรรณ จันทรลี 
๑๘๓. นางสาวสุกัญญา พรมนวม 
๑๘๔. นางสาวสุกัญญา โมลา 
๑๘๕. นางสาวสุกัญญา อยู่โต 
๑๘๖. นางสาวสุชาดา วงษ์ศรีไข 
๑๘๗. นางสาวสุดารัตน์ ถิ่นน้ำใส 
๑๘๘. นางสาวสุดารัตน์ อาจรอด 
๑๘๙. นายสุทธวีร์ ราชา 
๑๙๐. นางสาวสุทัตตา พรมน้ำอ่าง 
๑๙๑. นางสาวสุนิศา บุญเกตุ 
๑๙๒. นางสาวสุปราณี ทองชุ่ม 
๑๙๓. นางสาวสุภาพร ลานณรงค์ 
๑๙๔. นายสุมนต์ เถินบุรินทร์ 
๑๙๕. นางสาวสุมิตรา นานอก 
๑๙๖. นายสุรศักดิ์ มั่งเรือง 
๑๙๗. นายสุริยันต์ จันทร์แปลก 
๑๙๘. นางสาวสุวนันท์ คิดสุข 
๑๙๙. นายสุวินัย ทองหล่อ 
๒๐๐. นายเสกศักดิ์ พ่วงพี 
๒๐๑. นายอดิศร พึ่งสถิตย์ 
๒๐๒. นายอโนทัย เจริญยิ่ง 
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๒๐๓. นายอภิชัย อินดีคำ 
๒๐๔. นางสาวอภิญญา เรือนเครือ 
๒๐๕. นางสาวอภิญญา สอนใจ 
๒๐๖. นายอภิเดช ยิ้มประดิษฐ์ 
๒๐๗. นายอภิสิทธิ์ ฟองจางวาง 
๒๐๘. นายอภิสิทธิ์ ศรีถาวร 
๒๐๙. นายอมเรศ เจริญภาพ 
๒๑๐. นางสาวอรุณรัตน์ เชื้อสุวรรณ 

๒๑๑. นางสาวอังคณา หญ้าลาภ 
๒๑๒. นายอาทิตย์ เอี่ยมสนิท 
๒๑๓. นายอานุภาพ นุมัติ 
๒๑๔. นางสาวอาภาภรณ์ ขยัก 
๒๑๕. นางสาวอินทิรา บุญธรรม 
๒๑๖. นางสาวอุมาพร แสงขาน 
๒๑๗. นางสาวอุษา ภูวิใจ 
๒๑๘. นางสาวเอกสุรีย์ สมบูรณ์ธัญนพ 

 
ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต 

เทคโนโลยีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๑. นายวรยุทธ แย้มทอง 
๒. นายธนทัต ชมชูทิพยกุล 
 

เทคโนโลยีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑. นางสาวอรอุมา โตตี่ 
๒. นางสาวศุภร บุตรดา 
๓. นางสาวไอลดา คำโมง 

 
เทคโนโลยีบัณฑิต 

๑. นายกจรศักดิ์ ธิจิตตัง 
๒. นางสาวกรชนก ไพรสันต์ 
๓. นางสาวกรรณิการ์ ชมมี 
๔. นายกฤษณะ คำวัดไทร 
๕. นายกสิณพจน์ สุขกันไชยศิรา 
๖. นางสาวกาญจนา สำอางกิจ 
๗. นายกิจจา วิจิตรพงษา 
๘. นายกิตติชัย สมหารวงค์ 
๙. นายกิติศักดิ์ แย้มเกิด 
๑๐. นายกีรติ ฤทธิ์เต็ม 
๑๑. นายเกรียงไกร จาจุมปา 
๑๒. นายเกรียงไกร โพธิ์ปลัด 
๑๓. นายเกียรติศักดิ์ คล้ายแท้ 
๑๔. นายเกียรติศักดิ์ มีมาก 
๑๕. นายโกญจนาท น้อยจันทร์ 
๑๖. นายขรรค์ชัย เกิดดี 
๑๗. นายคงกิจ เนตรแสงสี 
๑๘. นายคทายุทธ์ โตบึงกอก 
๑๙. นายจเร คมขำ 

๒๐. นายจเร วงศ์พนัส 
๒๑. นายจักรกฤษณ์ เกิดเกตุ 
๒๒. นายจักรกฤษณ์ ฟองอ่อน 
๒๓. นายจารณวัตร โพธิ์ทอง 
๒๔. นายจารึก มาลากรอง 
๒๕. นายจินดา กลิ่นธูป 
๒๖. นายจิรภัทร์ มณฑาทอง 
๒๗. นายจิรศักดิ์ คงทอง 
๒๘. นายจิรศักดิ์ ศิริเขตกิจ 
๒๙. นายจิรัฏฐ์ เนื่องกันทา 
๓๐. นายจิราวัฒน์ เวชมะโน 
๓๑. นายเจนณรงค์ ใยคำ 
๓๒. นายฉัตรชัย จันพุ่ม 
๓๓. นายฉัตรชัย สุขวัฒนา 
๓๔. สิบเอกชกนล สุขเกษม 
๓๕. นางสาวชลลดา ศรีแสง 
๓๖. นายชเลงพจน์ โพธิ์ศรี 
๓๗. นายชัญญะ คำภิระยศ 
๓๘. นายชัยณรงค์ อยู่แก้ว 



 
คู่มือฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ หน้า  ๕๕ 

 

 

๓๙. นายชัยณรงค์ อินจันทร์ 
๔๐. นายชัยวัฒน์ พัวชนะ 
๔๑. นายชาญวิทย์ ท่าพล 
๔๒. นายชาตรี ภู่เพียร 
๔๓. นายชาตรี ศรีวงษ์ 
๔๔. นายชาติชาย อัมฤทธิ์ 
๔๕. นายชานนท์ อุปถัมภ์ 
๔๖. นายชินวัฒน์ ยิ้มละมัย 
๔๗. นายโชคชัย การุญบริรักษ์ 
๔๘. นายไชยพงศ์ พรหมสูงวงษ์ 
๔๙. นายไชยภพ ชิตประเสริฐ 
๕๐. นายฐิรวัฒน์ บุญล้ำ 
๕๑. นายณรงค์ ประสมพงศ์ 
๕๒. นายณรงค์ศักดิ์ คำอาบ 
๕๓. นางสาวณัชชา การะภักดี 
๕๔. นายณัชพล เกิดทอง 
๕๕. นายณัฐกิตย์ เผ่าคนชม 
๕๖. นายณัฐดนัย ขำศิริ 
๕๗. นายณัฐดนัย มากมี 
๕๘. นายณัฐพงศ์ มาดหมาย 
๕๙. นายณัฐพงษ์ จงจิต 
๖๐. นายณัฐพงษ์ ชะเอม 
๖๑. นายณัฐพงษ์ เมตตากิจ 
๖๒. นายณัฐพล น้อยพันธ์ 
๖๓. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล รัตนมณี 
๖๔. สิบตรีณัฐพล สังขะเมฆะ 
๖๕. นายณัฐวร มาตร์มงคล 
๖๖. นายณัฐวุฒิ กันผจญ 
๖๗. นายณัฐวุฒิ ใยบัว 
๖๘. นายดิเรก ประสมวงค์ 
๖๙. นายเดชาธร นุชหนู 
๗๐. นายถิรวุฒิ แสงเลิศ 
๗๑. นายทวิช ทีวงษ์ 
๗๒. นายทวีวัฒน์ เนตรแสงสี 
๗๓. นายทัศนะ จีนาวุฒิ 
๗๔. นายทินกร คงขน 

๗๕. นายธนพล จักรบุตร 
๗๖. นายธนพล รักวุ่น 
๗๗. นายธนพล วัดแย้ม 
๗๘. จ่าสิบตรีธนวัฒน์ พ่วงรอด 
๗๙. นายธนวัฒน์ สุ่มคุ้ม 
๘๐. นายธนวัฒน์ อิ่มจันทึก 
๘๑. นายธนากร เอี่ยมกร่าง 
๘๒. นางสาวธัญญรักษ์ กลิ่นทอง 
๘๓. ว่าที่ร้อยตรีธีรพงษ์ ตั้งสกุล 
๘๔. นายธีรพงษ์ ภาษี 
๘๕. นายธีรพงษ์ อำภาลี 
๘๖. นายธีรยุทธ์ ธราธรอนันต์ 
๘๗. นายธีรยุทธ ถิ่นเครือจีน 
๘๘. นายธีระศักดิ์ ปิ่นปั่น 
๘๙. ว่าที่ร้อยตรีนครินทร์ สุคนธ์เที่ยง 
๙๐. นายนพดล โฉสูงเนิน 
๙๑. นายนพดล ต่อมยิ้ม 
๙๒. นายนพพล สอนเทียน 
๙๓. นายนพรัตน์ เงินแจ้ง 
๙๔. นายนรชน คันทอง 
๙๕. นายนรินทร์ ซ่อนกลิ่น 
๙๖. นายนเรศ ปานขำ 
๙๗. นายนฤเบศค์ แหยมมั่น 
๙๘. นางสาวนฤมล ขวัญเมือง 
๙๙. นายนัฐพงศ์ เขียวใจดี 
๑๐๐. นายนัฐพล อ้นชาวนา 
๑๐๑. นายนัฐวุฒิ มะหาดไทย 
๑๐๒. นางสาวน้ำทิพย์ แก้วเขียว 
๑๐๓. นายนิภัทร์ แสงอรุณ 
๑๐๔. นายนิศรา พึ่งสีใส 
๑๐๕. นางสาวนิศารัตน์ ทองแข 
๑๐๖. นายบารเมษฐ์ เกี๋ยวคำ 
๑๐๗. นายบุญญรัตน์ ปานเกิด 
๑๐๘. นายบุญพิทักษ์ เหล็กดี 
๑๐๙. นายเบญจพล ป้อมกระสันต์ 
๑๑๐. นางสาวปภารินท์ ชัยวรรณ 
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๑๑๑. สิบโทประจักษ์ กูฎโสม 
๑๑๒. นางสาวปวีณา ขาวนี 
๑๑๓. สิบตรีปองเทพ บุญเจือ 
๑๑๔. สิบเอกปัญญา เงินจันทร์ 
๑๑๕. นางสาวปาณิศา อินทนะ 
๑๑๖. นางสาวปาณิสรา แก้วเพชร 
๑๑๗. นายปิยะพร สมพันธ์ 
๑๑๘. นายปุณณทัต งามขำ 
๑๑๙. นายพงศกร จินดาพงษ์ 
๑๒๐. นายพงศ์ธร สิงห์นารายณ์ 
๑๒๑. นายพนมวัน ปลุกใจ 
๑๒๒. นายพรรณา รอดมา 
๑๒๓. นางสาวพรสวรรค์ มีขวัญ 
๑๒๔. นายพลวัฒน์ อ่อนขจร 
๑๒๕. นายพลวัต เฉลิมยุทธ 
๑๒๖. นายพัฒนพงษ์ เลิศศิริ 
๑๒๗. นายพิทยา พิมชนะ 
๑๒๘. นายพิทักษ์ กรรณิการ์ 
๑๒๙. นายพิทักษ์ ศักดิ์สูง 
๑๓๐. นายพิพัฒน์ เกตุพันธ์ 
๑๓๑. นางสาวพิมพ์รภัส พัฒนโพธิกร 
๑๓๒. นายพีรณัฐ สงบภัย 
๑๓๓. นายพีรพงศ์ ธราธรอนันต์ 
๑๓๔. นายพีระพล โพธิ์ศรี 
๑๓๕. นายเพ็ญเพ็ชร แป้นบูชา 
๑๓๖. นายไพบูลย์ บุญรักษ ์
๑๓๗. ว่าที่ร้อยตรีไพโรจน์ บุญรักษ ์
๑๓๘. นายไพโรจน์ รูปพรมราช 
๑๓๙. นางสาวภัททจารี ร่วมใจ 
๑๔๐. นายภัททศักดิ์ จินดาประชา 
๑๔๑. นายภากร พุฒิธรธนพงศ์ 
๑๔๒. นายภาคภูมิ ศรีสุข 
๑๔๓. นายภาณุ ขำพัน 
๑๔๔. นายภาณุพงศ์ อินทะเสน 
๑๔๕. นายภานุพงษ์ ไทรนนทรีย์ 
๑๔๖. นายภานุวัฒน์ กลิ่นเทียน 

๑๔๗. นายภิญโญ พัวสุวรรณ์ 
๑๔๘. นายภีระวัฒน์ ชูกะนันท์ 
๑๔๙. นายภูวนัย จิตรหลัง 
๑๕๐. นายมนต์ชัย ใจแก้ว 
๑๕๑. นางสาวมนัสนันท์ ภวังคานนท์ 
๑๕๒. นายมหชัย นาคะปรีชา 
๑๕๓. นายยงยุทธ์ เถาโพ 
๑๕๔. นายยรรยง รอดสุขเจริญ 
๑๕๕. นายยศพัฒน์ จันทะเสนีย์ 
๑๕๖. นายยุทธชัย ลาดทะธรรม 
๑๕๗. นายยุทธพงษ์ เรืองโภคา 
๑๕๘. นายโยธิน อ่อนธรรม 
๑๕๙. นายรณกร น้อยต้อย 
๑๖๐. นายรณฤทธิ์ จันทร์ทิม 
๑๖๑. นายรักษิต เวชศาสตร์ 
๑๖๒. นางสาวรัชนีกร สิริพิทักษ์เดช 
๑๖๓. นายรัชภูมิ สุขสวัสดิ์ 
๑๖๔. นายรัฐพงษ์ ตะดี 
๑๖๕. นายรัฐพล ปัญญาเสน 
๑๖๖. นายรัตนพงศ์ นพรัตน์ 
๑๖๗. นายฤทธิเกียรติ เพชรช่ืน 
๑๖๘. นายลิขิต บุญโท 
๑๖๙. นายลูกแก้ว อินทร์คล้าย 
๑๗๐. นายวรวลัญช์ เอมโอช 
๑๗๑. นายวรินทร เชาวรัตน์ 
๑๗๒. นายวรินทร แสงคำ 
๑๗๓. สิบเอกวรุฒ กันทะกาศ 
๑๗๔. นายวรุต กลิ่นอำพร 
๑๗๕. นายวศิน มงคลอินทร์ 
๑๗๖. นายวสันต์ อยู่สุขดี 
๑๗๗. นายวัชรพงษ์ ทับเนียมนาค 
๑๗๘. นายวัชระ หลีเกษม 
๑๗๙. นายวัฒธนชัย จำนวน 
๑๘๐. นายวัฒนะ ยุติธรรมสถิต 
๑๘๑. นางสาววันเพ็ญ แพบัว 
๑๘๒. นายวิชัย ตูมหอม 
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๑๘๓. นายวิทยา ศรีนาค 
๑๘๔. นายวิทวัส เรือนอินทร์ 
๑๘๕. นายวิธิวัต จันทร์คีรี 
๑๘๖. นายวินัส ขันแก้ว 
๑๘๗. นายวิรุจน์ รัตนแย้ม 
๑๘๘. นายวิศรุต เรืองจุ้ย 
๑๘๙. นายวิษณุ โพธิ์ศรี 
๑๙๐. สิบเอกวิษณุชัย ม้าหลวง 
๑๙๑. นายวีรกฤษณ์ อ่อนดีกุล 
๑๙๒. นายวีรเดช อยู่พุ่ม 
๑๙๓. นายวีรพัฒน์ ศรีชัย 
๑๙๔. นายวีรภัทร โกศลสมบูรณ์ 
๑๙๕. นายวีรยุทธ พูลคล้าย 
๑๙๖. นายวีระ สุขมามอญ 
๑๙๗. นายวีระยุทธ ป้องป้อม 
๑๙๘. นายศรราม ทองดอนคำ 
๑๙๙. นายศรราม อ่อนวิมล 
๒๐๐. นางสาวศศิธร นงนุช 
๒๐๑. นายศักดิ์ญา บุตรดาจันทร์ 
๒๐๒. นายศักดิ์สิทธิ์ เป้านงคราญ 
๒๐๓. นายศิริชัย ทองดอนง้าว 
๒๐๔. นายศิริชยั รุ่งย้ิม 
๒๐๕. นางสาวศิริพร วิปัสสา 
๒๐๖. นายศิริศักดิ์ จันทร์ประเสริฐ 
๒๐๗. นายศิโรดม ยังนุสสะ 
๒๐๘. ว่าที่ร้อยตรีศิวดล พรมภาพ 
๒๐๙. นายศุทธวีร์ พุ่มพวง 
๒๑๐. นายศุภกฤต ขันทองคำ 
๒๑๑. นายศุภกิจ ปานฤทธิ์ 
๒๑๒. นายศุภชัย ใจยอด 
๒๑๓. นายสกานต์ หนูสอน 
๒๑๔. นายสมชาย เม้ากำเนิด 
๒๑๕. นายสมบัติ ธนะศรีสืบวงศ์ 
๒๑๖. นายสมบัติ ลอสวัสด์ิ 
๒๑๗. นายสมพร เรืองนวล 
๒๑๘. นายสรรเพชญ สิงหะ 

๒๑๙. นายสรวิชญ์ เคลือบมาก 
๒๒๐. นายสหรัฐ รอดสกุล 
๒๒๑. นายสันติ ดีก่อผล 
๒๒๒. นายสันติ พงษ์พันธ์ 
๒๒๓. นายสันติพงษ์ พันธุ์ทอง 
๒๒๔. นายสัพพัญญู จูด้วง 
๒๒๕. นายสัมฤทธิ์ หมีนิ่ม 
๒๒๖. นายสำราญ สังข์ทอง 
๒๒๗. นายสิทธา คงสิบ 
๒๒๘. นายสิทธิกร จันทร์หนองหว้า 
๒๒๙. นายสิทธิชัย ถาวร 
๒๓๐. นายสิทธิพงศ์ นาคพันธ์ 
๒๓๑. นายสิทธิโรจน์ หอมชื่น 
๒๓๒. นายสิริวัฒน์ อ่อนศรี 
๒๓๓. นายสุกฤตย์ อับนาค 
๒๓๔. นายสุทธิศักดิ์ สิงห์ลอ 
๒๓๕. นางสาวสุปรียา ภู่เสือ 
๒๓๖. นายสุภนัย พรมจีน 
๒๓๗. นางสาวสุภาภรณ์ วงมงคล 
๒๓๘. นายสุรเชษฐ์ อินทร์ลวง 
๒๓๙. นายสุรศักดิ์ เครือสุข 
๒๔๐. นายสุรศักดิ์ แผ้วเกษม 
๒๔๑. ว่าที่ร้อยตรีสุริยะ เพิ่มพูล 
๒๔๒. นายสุริยา ยาหลง 
๒๔๓. นายสุวัฒน์ เกตุสงกา 
๒๔๔. นางสาวสุวิมล ศรีบัว 
๒๔๕. นายอดิเทพ มะณีธรรม 
๒๔๖. นายอดิเทพ อินทร์ประเสริฐ 
๒๔๗. นายอดิเทพ เอี่ยมต่อ 
๒๔๘. นายอนพัทย์ นาคครุฑ 
๒๔๙. นายอนลัส เลี่ยมสกุล 
๒๕๐. นายอนุชา กันอยู ่
๒๕๑. นายอนุชา ยืนยาว 
๒๕๒. นายอนุพงษ์ นาคนวล 
๒๕๓. นายอนุพันธ์ คะเนรุพันธ์ 
๒๕๔. นายอนุรักษ์ มินาคำ 
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๒๕๕. นายอนุวัฒน์ แก้วกวย 
๒๕๖. นายอนุวัฒน์ ยอดวัน 
๒๕๗. นายอนุวัฒน์ เสมพูล 
๒๕๘. นายอภิชาติ บุญโห ้
๒๕๙. นายอภิชาติ ภาบุตร 
๒๖๐. นายอภิรักษ์ ขันธเดช 
๒๖๑. สิบโทอภิสิทธิ์ สายาจักร 
๒๖๒. นายอรรณพ หลากจิตร์ 
๒๖๓. นายอรรถพล คำฟู 

๒๖๔. นายอรุณ เขียวพุ่มพวง 
๒๖๕. นายอัครพนธ์ คำขอด 
๒๖๖. นายอานนท์ จันทร 
๒๖๗. นายอำพล สีชมพู 
๒๖๘. นายเอกณัฏฐ์ ม่วงประเสริฐ 
๒๖๙. นายเอกรินทร์ รวมธรรม 
๒๗๐. นายเอกวิทย์ เงินสันเทียะ 
๒๗๑. นางสาวไอรดา พลชม 

 
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 
วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๑. นางสาวชนกนาถ ไชยงามเมือง 
๒. นางสาวรัตนา คำตุ้ม 
๓. นายวสุพล หลุยจันทึก 
๔. นางสาวนภัสวรรณ คุ้มพุ่ม 
๕. นางสาวอรุณวตี คัดแคว 
๖. นางสาวนพรัตน์ ต้อยน้อย 
๗. นางสาวสุจิตรา ป่านฉะนี้ 
๘. นายจิรพนธ์ พุดลบ 
๙. นายสุวิชัย เขบัว 
๑๐. นางสาวณัฐกานต์ สมบูรณ์กิตติกร 
๑๑. นายจิระพันธุ์ เจริญลา 

๑๒. นางสาวชวนชม โพธิ์บุญ 
๑๓. นางสาวศศิธร สุขไทย 
๑๔. นางสาวจินตนา ปาขำ 
๑๕. นางสาววรรทณา ทองหน่วง 
๑๖. นางสาวอรพรรณ หลิมเจริญ 
๑๗. นางสาวเหมือนฝัน จิตฤกษ์ 
๑๘. นายชัยวัฒน์ ประฐม 
๑๙. นายนฤนาท สุขขวัญ 
๒๐. นายนพรัตน์ แซ่โซ้ง 
๒๑. นางสาวจิดาภา ลาดลำเนาว์ 
๒๒. นางสาวธัญญพร บัวแก้ว 

 
วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑. นางสาวดวงฤทัย กลิ่นลำดวน 
๒. นายธนวุฒิ แซ่หยาง 
๓. นางสาวลลิตา แก้วกรอง 
๔. นางสาวมธุรี วุฒิ 
๕. นางสาวรัฐวรรณ โคกทอง 
๖. นางสาวพิสินี แสนยากุล 
๗. นางสาวยุพิน ชุมพรผ่อง 
๘. นางสาวเพชรรัตน์ ยอดบุตรดี 
๙. นายเยาฮา แซ่หว้า 
๑๐. นางสาววิภาวรรณ แก่นยิ่ง 

๑๑. นางสาวจุฑารัตน์ จันทะล ี
๑๒. นางสาวอรวรรณ หลิมเจริญ 
๑๓. นางสาวรัตติกานต์ ชูสุวรรณ์ 
๑๔. นางสาวจารุวรรณ แจ้งชาวนา 
๑๕. นางสาวศศิธร สาดา 
๑๖. นางสาวพินิจนันต์ สุขสวัสดิ์ 
๑๗. นางสาววรรณา จันทร์ดี 
๑๘. นางสาวพัชรมัย ดอนไพรฮวบ 
๑๙. นายเอกภพ พรมฟู 
๒๐. นางสาวนฤทัย สายทอง 
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วิทยาศาสตรบัณฑิต 

๑. นางสาวกนกอร มานิตศิริ 
๒. นางสาวกมลทิพย์ จรพรม 
๓. นางสาวกมลทิพย์ แซ่ตั้ง 
๔. นางสาวกมลรัตน์ ศรีอินคำ 
๕. นายกรปณต อนุกานนท ์
๖. นางสาวกรรณิการ์ ศรีมาลา 
๗. นางสาวกรวิภา พิมพ์ดา 
๘. นางสาวกรีรัฐติ คีรีวรรณมาศ 
๙. นายกฤษฎา บัวแก้ว 
๑๐. นายกฤษณ์ ขัติยศ 
๑๑. นายกฤษณ์ ศรสุวรรณ 
๑๒. นายกฤษณะ มีชูนึก 
๑๓. นายกษิดิ์เดช อินด ี
๑๔. นางสาวกัญญารัตน์ สมบูรณ์ทรัพย์ 
๑๕. นางสาวกัลยาณี อุฤทธิ์ 
๑๖. นางสาวกาญจนา ทองเชื้อ 
๑๗. นางสาวกานต์กมล พร้าชาวนา 
๑๘. นางสาวกานต์ธิดา กมลรัตน์ 
๑๙. นางสาวกิ่งกาญจน์ เพชรดี 
๒๐. นายกิตติธัช เมฆาสวัสดิ์วงค์ 
๒๑. นายกิตติธัญฐ์ พรหมมา 
๒๒. นายกิตติพงษ์ นุชปาน 
๒๓. นายกิตติศักดิ์ พูพุ่ม 
๒๔. นางสาวกิลณา ทองสุข 
๒๕. นายกุญช์สุวัชร์ ทองจันทร์มณี 
๒๖. นายเกรียงศักดิ์ หอมสมบัติ 
๒๗. นางสาวเกษราภรณ์ จันตัน 
๒๘. นายไก่ พานไทย 
๒๙. นายขจรศักดิ์ เนียมน่วม 
๓๐. นางสาวจตุพร คุ้มสวัสด์ิ 
๓๑. นางสาวจรินทร์พร สุทธิ 
๓๒. นายจรูญ จันทร์บ่อโพธิ์ 
๓๓. นางสาวจักษณา ด่านกระโทก 
๓๔. นางสาวจักษณา วิสาสังข์ 

๓๕. นางสาวจันทร์จิรา บุญหลง 
๓๖. นางสาวจันทิมา แก้วประเสริฐ 
๓๗. นางสาวจันทิมา องอาจ 
๓๘. นางสาวจารวี สุภาศรี 
๓๙. นางสาวจารุวรรณ มณีศรี 
๔๐. นางสาวจารุวรรณ องอาจ 
๔๑. นายจิระพงษ์ เจริญลา 
๔๒. นายจิรายุ ชาญชะนะ 
๔๓. นางสาวจิราวรรณ วงศ์หลม่แก้ว 
๔๔. นางสาวจีรนันท์ จันดากุล 
๔๕. นางสาวจีราพร นูรี 
๔๖. นางสาวจุฑารัตน์ ใจบุญ 
๔๗. นายจุลดิษฐ์ นิ่มนวล 
๔๘. นางสาวจุฬาลักษณ์ ฤทธิศักดิ์ 
๔๙. นายเจนณรงค์ สืบสายอ่อน 
๕๐. นายฉัตรชัย แตงอ่ำ 
๕๑. นางสาวชฎาพร นิลนนท์ 
๕๒. นางสาวชนนิกานต์ วารีพิทักษ์ 
๕๓. นางสาวชนนิชา เมืองเปรม 
๕๔. นางสาวชนพร วงศ์นุรักษ์ 
๕๕. จ่าอากาศเอกชโนทัย มีพยุง 
๕๖. นายชัยวุฒิ คำรักษ์ 
๕๗. นางสาวชุดาภา ไชยศุข 
๕๘. นางสาวชุตินันท์ หมื่นพัน 
๕๙. นายเชาว์วัฒน์ มีชัยโย 
๖๐. นางสาวโชติมณี บุญสุข 
๖๑. นางสาวเฌอพัชญ์ ขาวเอี่ยม 
๖๒. นางสาวฐิตาภา กาฬรัตน์ 
๖๓. นางสาวฐิติกานต์ หน่อใหม่ 
๖๔. นางสาวฐิติมา ทั่งเรือง 
๖๕. นายณัฐกานต์ นวลคำ 
๖๖. นางสาวณัฐกานต์ สีชมภู 
๖๗. นางสาวณัฐธชา เกตุภันฑ์ 
๖๘. นางสาวณัฐธิดา ขวัญคง 
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๖๙. นายณัฐพงศ์ พรสุทธิพันธุ์ 
๗๐. นายณัฐพงษ์ พวงศรี 
๗๑. นางสาวณัฐพร กลิ่นใจ 
๗๒. นายณัฐพล พันกว้าง 
๗๓. นายณัฐพัชญ์ ชมภู่โพธิสิริ 
๗๔. นายณัฐวรรธน์ รัชโรจนเมธีกุล 
๗๕. นายณัฐศาสตร์ คำสุข 
๗๖. นางสาวดวงกมล สีหะวงษ์ 
๗๗. นางสาวดวงตะวัน เทพวัง 
๗๘. นางสาวดาว ยาประสิทธิ์ 
๗๙. นางสาวดาวรุ่ง วงศ์สารัตน์ 
๘๐. นางสาวดุษฎี กงเกตุ 
๘๑. นายเดชวิทธ์ รัศมี 
๘๒. นายไตรภพ แสงแผน 
๘๓. นายทยากร คำลิดง 
๘๔. นายทรงวุฒิ ฟักทอง 
๘๕. นางสาวทรายวลิน ภูมีดี 
๘๖. นายทวีศักดิ์ พุทธรัตน์ 
๘๗. นายทศพล ตะเภาทอง 
๘๘. นายทศวรรษ อภิรักษ์นุกูลชัย 
๘๙. นางสาวทัศนา ด้วงคำ 
๙๐. นางสาวทิพย์วรรณ ศรีนุช 
๙๑. นางสาวทิพยวรรณ สุขใส 
๙๒. นางสาวทิพย์วาที มีจันโท 
๙๓. นางสาวทิพย์สุดา เพ็ชรไทย 
๙๔. นางสาวทิพวรรณ สำราญ 
๙๕. นายทิวากร ทองจันอับ 
๙๖. นางสาวทิวารินทร์ ทองรอด 
๙๗. นายทีปกร จันทร์แก้วปง 
๙๘. นายเทียนธนา ไชยวันดี 
๙๙. นายธนกร ศิริธรวัฒน 
๑๐๐. นายธนวัฒน์ ปุญญฤทธิ์ 
๑๐๑. นางสาวธนัชพร โสพรม 
๑๐๒. นางสาวธนาพร สรรพรอด 
๑๐๓. นางสาวธนาภรณ์ ลีทุ่ง 
๑๐๔. นายธรรมจร สันทอง 

๑๐๕. นางสาวธวัลพร หว้าพูนทรัพย์ 
๑๐๖. นางสาวธัญญา อินทะกะ 
๑๐๗. นางสาวธัญนก ฤทธิ์รักษา 
๑๐๘. นางสาวธันย์ชนก พรมมิน 
๑๐๙. นายธันยบูรณ์ รอดมณี 
๑๑๐. นายธันยพัฒน์ พิมพ์น้อย 
๑๑๑. นางสาวธิดา สมใจ 
๑๑๒. นายธิติวุฒิ ยอดเพชร 
๑๑๓. นายธีรนัย ทองเชื้อ 
๑๑๔. นายธีรพงศ์ จูพันธ ์
๑๑๕. นายธีรพันธ์ พรพฤฒิพงศ์ 
๑๑๖. นายธีรภพ ปั้นทอง 
๑๑๗. นายธีรยุทธ แสงสุวรรณ์ 
๑๑๘. นายธีรศักดิ์ โฉมหน่าย 
๑๑๙. นายธีระพล ศรีพงษ์สุทธิ์ 
๑๒๐. นางสาวนงลักษณ์ สันต่าย 
๑๒๑. นางสาวนพมาศ กุลคง 
๑๒๒. นางสาวนพมาศ สุขมามอญ 
๑๒๓. นายนพรัตน์ โกยแก้ว 
๑๒๔. นางสาวนภาพร เนตรเกตุ 
๑๒๕. นายนโรดม ฉันทวุฒิ 
๑๒๖. นายนฤชิต ขำบางโพธิ์ 
๑๒๗. นายนฤดล ทองช่ืนตระกูล 
๑๒๘. นางสาวนฤมล ทรัพย์เกียรติสกุล 
๑๒๙. นางสาวนฤมล บุญไทย 
๑๓๐. นางสาวนฤมล วรรณสว่าง 
๑๓๑. นางสาวนลัทพร ยาเตี้ยง 
๑๓๒. นางสาวนัตญานี อินหันต์ 
๑๓๓. นางสาวนันทณา สีมาก 
๑๓๔. นางสาวนันทนา จันอินทร์ 
๑๓๕. นางสาวนันทวัน บุญรอด 
๑๓๖. นางสาวนันท์ศนิ สีหะวงษ์ 
๑๓๗. นางสาวนันทิชา หมื่นสุดตา 
๑๓๘. นางสาวนันทิดา ศรีสมัย 
๑๓๙. นางสาวน้ำผึ้ง เขียวมี 
๑๔๐. นายนิติพล เรืองฤทธิ์ 
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๑๔๑. นายนิพนธ์ แสนนนท์ 
๑๔๒. นางสาวนิพาดา คำกลิ่น 
๑๔๓. นางสาวนิศารัตน์ เงินพล 
๑๔๔. นางสาวนิสา ยศสมบัติ 
๑๔๕. นางสาวนิสาชล สุดดี 
๑๔๖. นางสาวนุชนารี ปันพรม 
๑๔๗. นางสาวนุชสรา แก้วกัณหา 
๑๔๘. นางสาวเนตรชนก เทศดี 
๑๔๙. นายบรรเจิด บางย้ิม 
๑๕๐. นางสาวเบญจมาศ สิงสกุล 
๑๕๑. นางสาวเบญจมาศ สีทา 
๑๕๒. นางสาวโบตั๋น แสงขันตี 
๑๕๓. นายปฐมพงษ์ คงเถื่อน 
๑๕๔. นางสาวปนัดดา กรองทอง 
๑๕๕. นางสาวประภัสสร มาสิน 
๑๕๖. นางสาวประภาพรรณ สาขุนทด 
๑๕๗. นางสาวประภาศรี หงษ์ทอง 
๑๕๘. นางสาวปราญชลี ฤกษ์ถนอม 
๑๕๙. นางสาวปริยาภรณ์ โรจน์เรืองนุกูล 
๑๖๐. นางสาวปวารณา ปลัดเทศ 
๑๖๑. นางสาวปวีณา บุญรอด 
๑๖๒. นางสาวปาริชาติ พิมเสน 
๑๖๓. นายปิยพัทธ์ แดงพัด 
๑๖๔. นางสาวปิยวดี บุญวัฒน ์
๑๖๕. นางสาวปิยสตรี เตชะพุฒ 
๑๖๖. นายปิยะราช กาศสนุก 
๑๖๗. นางสาวปิยาพัชร น่วมโพธิ์ 
๑๖๘. นางสาวผกามาศ เสริฐศรี 
๑๖๙. นางสาวผกามาส โอจันทร์ 
๑๗๐. นายพงศ์สุวัฒน์ เกียรติพีรภัทร 
๑๗๑. นายพงษ์ฐกร ราชดี 
๑๗๒. นายพงษ์สิทธิ์ แสงอรุณ 
๑๗๓. นางสาวพนิจนาฎ เอื้อยสันเทียะ 
๑๗๔. นายพรชัย สีละสัง 
๑๗๕. นางสาวพรประภา อินทะวัง 
๑๗๖. นางสาวพรภัสร์ชนก หมู่สิริโรจน์ 

๑๗๗. นางสาวพรสวรรค์ นาคเมฆ 
๑๗๘. นายพัชรพงค์ วิรัตน์โรจน์ 
๑๗๙. นางสาวพัชรี ระแสนพรหม 
๑๘๐. นางสาวพัชรีญา นันตา 
๑๘๑. นางสาวพัสตราภรณ์ หมีดง 
๑๘๒. นางสาวพิชชานันท์ เกิดแก้ว 
๑๘๓. นางสาวพิชญา สังข์สุวรรณ 
๑๘๔. นายพิชัยวัต สุขขา 
๑๘๕. นางสาวพิมพ์พิกา โพธิ์รอด 
๑๘๖. นางสาวพิมพิมาย จ่อด้วง 
๑๘๗. นางสาวพิศมัย สิงสถิตย์ 
๑๘๘. นายพีรพัฒน์ ส้มโต 
๑๘๙. นางสาวพุฒิซ้อน เรืองเดช 
๑๙๐. นายพูนศักดิ์ ชื่นชม 
๑๙๑. นางสาวเพชราภรณ์ จิตบำรุง 
๑๙๒. นางสาวเพ็ญนภา ประเสริฐศรี 
๑๙๓. นางสาวเพ็ญนภา โป้แล 
๑๙๔. นางสาวเพ็ญนภา มาสวัสด์ิ 
๑๙๕. นางสาวเพ็ญรัตน์ เส็งชื่น 
๑๙๖. นายเพิ่มพันธ์ แสงทอง 
๑๙๗. นางสาวภรภัทร อภิสารบุญมา 
๑๙๘. นายภัทรชนน กลิ่นเจาะ 
๑๙๙. นางสาวภัทราพร บุตรศรี 
๒๐๐. นายภาคภูมิ ไม้หอม 
๒๐๑. นายภาคภูมิ รอดมา 
๒๐๒. นายภาณุพงศ์ มากล้น 
๒๐๓. นางสาวภาวิณี หมูตุ่น 
๒๐๔. นายภาสกร พรอมรชัย 
๒๐๕. นายภูริพันธ์ บุญยง 
๒๐๖. นางสาวมณีรัตน์ ศิริโก่งธนู 
๒๐๗. นายมนัส เอียงสันต์ 
๒๐๘. นายมานิต หอมเย็น 
๒๐๙. นางสาวมาริษา จันทอง 
๒๑๐. นางสาวมินตรา เกตุแก้ว 
๒๑๑. นางสาวมินตรา เหมือนดี 
๒๑๒. นางสาวมุกทอง จันทร์โต 
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๒๑๓. นายมูฮัมหมัด อิ่มเอิบ 
๒๑๔. นายเมธา ผิวเหลือง 
๒๑๕. นายรณกร เลี้ยงประเสริฐ 
๒๑๖. นางสาวรสริน กรรณิการ์ 
๒๑๗. นางสาวรัชนีวรรณ ป้องแก้ว 
๒๑๘. นายรัฐกิจ อ่ำยิ้ม 
๒๑๙. นายรัฐวิภาค อู่ทองมาก 
๒๒๐. นางสาวรัตน์ฐยา กลีบลำดวน 
๒๒๑. นางสาวรัตนภรณ์ กันธุ 
๒๒๒. นางสาวรัตนา แผ่นผา 
๒๒๓. นางสาวรัตนานันท์ เนื้อไม้ 
๒๒๔. นางสาวรุ่งนภา เจนจบ 
๒๒๕. นางสาวรุ่งไพลิน วนรัตน์วิจิตร 
๒๒๖. นางสาวรุ่งรัศมี บุญมี 
๒๒๗. นางสาวเรณู สิงหะ 
๒๒๘. นายฤทธิเบต โขลา 
๒๒๙. นางสาวลลิตา สุ่มแก้ว 
๒๓๐. นางสาวลัดดาวัลย์ ปานโต 
๒๓๑. นางสาวลัทธวรรณ อิ่นแก้ว 
๒๓๒. นางสาวลัลน์ลลิน ศรีฉิม 
๒๓๓. นายลิขิต อ่านคำเพชร 
๒๓๔. สิบเอกวงค์ศักดิ์ หลักเพชร 
๒๓๕. นายวชิรวิทย์ เอี่ยมโอษ 
๒๓๖. นางสาววทันยา หงษ์ทอง 
๒๓๗. นางสาววนัสมล ใจชุ่ม 
๒๓๘. นางสาววนาวัลย์ นวนแก้ว 
๒๓๙. นางสาววนิดา กล่องพุดซา 
๒๔๐. นายวรวิช ทองมาลัย 
๒๔๑. นายวราพงศ์ เกิดช่าง 
๒๔๒. นางสาววริชฐา กิจสาคร 
๒๔๓. นางสาววริศรา บัวศรี 
๒๔๔. นายวัชรพงศ์ เข็มทอง 
๒๔๕. นายวัชระ บุญช ู
๒๔๖. นายวัชระ พิลา 
๒๔๗. นางสาววัชรากรณ์ ศรแก้ว 
๒๔๘. นายวัฒนชัย น้อยหล่อง 

๒๔๙. นายวัฒนชัย มายอด 
๒๕๐. นายวัฒนศิลป์ สาบุ่ง 
๒๕๑. นายวัฒนา กุลมาก 
๒๕๒. นายวันเฉลิม ดอชะนะ 
๒๕๓. นายวันชัย คำจริง 
๒๕๔. นางสาววันวิสา หนูส่ง 
๒๕๕. นายวาทิตย์ จงทัน 
๒๕๖. นางสาววารุณี ศรีสุข 
๒๕๗. นางสาววาสนา จีนย้าย 
๒๕๘. นางสาววาสนา ฮามคำไพ 
๒๕๙. นางสาววิจิตรา ลีเลิศพัฒนา 
๒๖๐. นางสาววิชสุดา สีทาสังข์ 
๒๖๑. นางสาววิชุดา ศรีรอต 
๒๖๒. นายวิทยา สิงห์เจริญ 
๒๖๓. นายวิทยา เอี้ยงหมี 
๒๖๔. นายวินัย ครุฑจันทร์ 
๒๖๕. นายวิภาค ศรีอรุณนิรันดร์ 
๒๖๖. นางสาววิยะกาญจน์ บุญยงค์ 
๒๖๗. นางสาววิรัญญา รุ่งเรือง 
๒๖๘. นายวิรุฬห์ ทองดอนกลิ้ง 
๒๖๙. นางสาววิลาพัศกร อนันศิริสมบัติ 
๒๗๐. นางสาววิลาวรรณ์ พัดเถื่อน 
๒๗๑. นางสาววิลาวรรณ หมื่นจันทร์ 
๒๗๒. นางสาววิลาวัณย์ ยิ้มใย 
๒๗๓. นางสาววิไลวรรณ ศรีมาลา 
๒๗๔. นายวิษณุ ทองย้อย 
๒๗๕. นายวิสูตร ทองดอนพุ่ม 
๒๗๖. นางสาววีรพร เพียลำแขก 
๒๗๗. นายวีรพัฒน์ สุรพันธ์ 
๒๗๘. นายวีรศักดิ์ คำแตง 
๒๗๙. นายศรราม เเบ่งเพชร 
๒๘๐. นางสาวศรัญญา สงกา 
๒๘๑. นายศรายุธ ดาศรี 
๒๘๒. นางสาวศรีสุดา มณีขวัญ 
๒๘๓. นางสาวศศิธร เกษามูล 
๒๘๔. นางสาวศศิวิมล คงอยู่เย็น 
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๒๘๕. นางสาวศศิวิมล เชื้อนุ่น 
๒๘๖. นางสาวศริิประภา สามัคคี 
๒๘๗. นางสาวศิริพร ผิวชา 
๒๘๘. นายศุภโชค แก่นทอง 
๒๘๙. นางสาวศุภรัตน์ เปียงใจ 
๒๙๐. นางสาวสกาวเดือน แก้วศานต์ 
๒๙๑. นายสงคราม ดวงเดือน 
๒๙๒. นายสงวน บาลไธสง 
๒๙๓. นายสมเจต คงรุ่ง 
๒๙๔. นางสาวสมาพร ครุธทิน 
๒๙๕. นางสาวสมิตานันท์ พรมมาตร์ 
๒๙๖. นายสรายุทธ จันทขาว 
๒๙๗. นายสราวุธ สุดแสงจันทร์ 
๒๙๘. นางสาวสโรชา โพธิ์อภัย 
๒๙๙. นายสหัชพัฒน์ ภู่จันทร์ดิฐกุล 
๓๐๐. นายสันติภาพ ม่วงแก้ว 
๓๐๑. นายสาธิต แสงชัย 
๓๐๒. นายสามารถ บัวทอง 
๓๐๓. นางสาวสายฝน พรมเทพ 
๓๐๔. นายสิทธิศักดิ์ ทับทิม 
๓๐๕. นายสิรวิชญ์ พระคำสอน 
๓๐๖. นางสาวสุกัญญา กันศรี 
๓๐๗. นางสาวสุกัญญา ศรีจันโท 
๓๐๘. นางสาวสุกันยา คำโสม 
๓๐๙. นายสุชาติ แซ่ย่าง 
๓๑๐. นางสาวสุดารัตน์ พุ่มชื่น 
๓๑๑. นางสาวสุดารัตน์ ไหลเจริญ 
๓๑๒. นางสาวสุธาทิพย์ ด้วงรอด 
๓๑๓. นางสาวสุธามาศ แก้วบุญตรี 
๓๑๔. นางสาวสุธินีย์ ยอดจันทร์ 
๓๑๕. นางสาวสุนิสา บัวทอง 
๓๑๖. นางสาวสุพรรณนิกา บุญอาจ 
๓๑๗. นายสุพัฒน์ เบาบาง 
๓๑๘. นางสาวสุพัตรา สนั่นเอื้อ 
๓๑๙. นางสาวสุพิชญา ผัสดี 
๓๒๐. นางสาวสุภาพร เวชศาสตร์ 

๓๒๑. นางสาวสุภาภรณ์ ปิ่นปั่น 
๓๒๒. นางสาวสุภาภรณ์ วินากรณ์ 
๓๒๓. นางสาวสุมิตรา จันทร์หอม 
๓๒๔. นายสุเมธ โท้แก้ว 
๓๒๕. นายสุรชัย ปานานนท์ 
๓๒๖. นายสุรเดช สิงห์เพ็ชร 
๓๒๗. นายสุรศักดิ์ โตขำ 
๓๒๘. นางสาวสุรัตนากร นิ่มแสวงกุล 
๓๒๙. นางสาวสุริฉาย ดาวสกุล 
๓๓๐. นายสุริยฉัตร บัวสนธิ์ 
๓๓๑. นางสาวสุรีรัตน์ บุญสิน 
๓๓๒. นางสาวสุรีรัตน์ เอี่ยมดีเงิน 
๓๓๓. นางสาวสุวนันท์ เกิดสิน 
๓๓๔. นายสุวิจักขณ์ ใยดี 
๓๓๕. นายเสกสิทธิ์ สมพงษ์ 
๓๓๖. นางสาวเสาวภาคย์ ปานแก้ว 
๓๓๗. นางสาวแสงเทียน ทรัพย์สมบูรณ์ 
๓๓๘. นางสาวหนึ่งฤดี เชื้อบุญมี 
๓๓๙. นางสาวหัตถยา จันดารส 
๓๔๐. นายหัสนัย ชัยภูมิ 
๓๔๑. นายอดิรุต เกตุพรหมมา 
๓๔๒. นายอดิศร พลายแสง 
๓๔๓. นายอดิศักดิ์ จุลสุภา 
๓๔๔. นายอติวิชญ์ ศรีโสภา 
๓๔๕. นางสาวอนัญพร กินยืน 
๓๔๖. นายอนิรุจน์ ช้างเพชร 
๓๔๗. นางสาวอนุชตรา ทีสุกะ 
๓๔๘. นายอนุพงศ์ แก้วทุ่ง 
๓๔๙. จ่าอากาศโทอนุรักษ์ สว่างวงค์ 
๓๕๐. นายอนุสรณ์ งามงอน 
๓๕๑. นางสาวอนุสรา วิชัย 
๓๕๒. นางสาวอพิณญา จันวิสิ 
๓๕๓. นายอภิชัย จันทร์วิสิทธิ์ 
๓๕๔. นางสาวอภิญญา พุทธิหน่อย 
๓๕๕. นายอภิรักษ์ พรมโสภา 
๓๕๖. นายอภิวัฒน์ ตังกานนท์ 
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๓๕๗. นางสาวอมรรัตน์ ผลนา 
๓๕๘. นางสาวอมรรัตน์ โมลา 
๓๕๙. นางสาวอรณี ครุฑโท 
๓๖๐. นางสาวอรพินธ์ รุ่งเรือง 
๓๖๑. นายอรรถณพ โพธิ์นาค 
๓๖๒. นายอรรถพล ล้วนงาม 
๓๖๓. นางสาวอรอนงค์ ผวาผล 
๓๖๔. นางสาวอรอุมา ม่วงอร่าม 
๓๖๕. นางสาวอรัญญา ลอยเหม็น 
๓๖๖. นางสาวอลิสา ขันจะโปะ 
๓๖๗. นางสาวอลิสา สมหมาย 
๓๖๘. นายอัครเดช วิชนี 
๓๖๙. นางสาวอังคณา ค่ำสว่าง 

๓๗๐. นางสาวอังคณา บุณยะมาน 
๓๗๑. นางสาวอัญญาภา ราชจริต 
๓๗๒. นางสาวอัญญารัตน์ พระเกตุ 
๓๗๓. นายอาทิตย์ สมสุข 
๓๗๔. นางสาวอาทิมา จาดเรือง 
๓๗๕. นางสาวอาภาพร สงสัย 
๓๗๖. นางสาวอารยา อินหอม 
๓๗๗. นางสาวอินธุอร บุญชม 
๓๗๘. นางสาวอุทุมพร กุลศรี 
๓๗๙. นายเอกชัย ใสสอาด 
๓๘๐. นายเอกพล บุญมี 
๓๘๑. นายเอกพล ภู่พัตร 

 
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 

ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๑. นางสาวพรรณปพร เลาวกุล 
๒. นางสาวมนปริยา รัตนศรี 
๓. นางสาววรินทร์วรรณ นาคบุร ี
๔. นางสาวสุกัญญา พลธีระ 
๕. นางสาวมาลินี คำหมอน 
๖. นางสาวศศิธร อุตมา 
๗. นางสาวสุพัตรา กิ้นโบราณ 
๘. นางสาวนันทนี ช่างเหล็ก 
๙. นางสาวกมลชนก สนองญาติ 
๑๐. นางสาวพัชริดา สุภรัตน์ 
๑๑. นางสาวสิริกร เมืองทอง 
๑๒. นางสาวธนภรณ์ โพธิ์เกิด 
๑๓. นางสาวสุทธิดา บัวน่วม 
๑๔. นายธีรภัทร เจิมจวง 
๑๕. นางสาวรุจิลาภา สุ่มใหญ่ 
๑๖. นางสาวอริสรา หงษ์ทอง 

๑๗. นางสาวอธิษา ตาฉิมมา 
๑๘. นางสาวรัชฎาภรณ์ นันเขียว 
๑๙. นางสาวศุภรัตน์ หมอนทอง 
๒๐. นางสาวเจนจิรา มั่นชาวนา 
๒๑. นางสาวปาริษา แก้วโพธิ์ศรี 
๒๒. นางสาววรรณวิศา ตุ่นป่า 
๒๓. นางสาวสุปราณี รอดเจริญ 
๒๔. นางสาวอรทัย พาดี 
๒๕. นางสาวสุวนันท์ จันทะบัญฑิตย์ 
๒๖. นางสาวภัทรกันย์ อยู่หลาย 
๒๗. นางสาวนุชสบา ปินตาวงศ์ 
๒๘. นายธีระพงษ์ ปานอ่วม 
๒๙. นางสาววิภา ทองโตนด 
๓๐. นางสาวสุภาพร ละออ 
๓๑. นางสาวปภาวรินท์ ต่ายหัวดง 
๓๒. นางสาววิภาวรรณ ชนะเกตุ 
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ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑. นางสาวนฤมล ประทุม 
๒. นางสาวสุดารัตน์ ศรีจันทร์ 
๓. นางสาวชลทิชา ยศสอน 
๔. นางสาวสิทธิพร ตุ้มปุก 
๕. นายสุเมธ สุภาพ 
๖. นางสาวศิริวรรณ เว่บ้านแพ้ว 
๗. นางสาวนิตยา สุขคล้า 
๘. นางสาวพรภินันท์ บัวทับ 
๙. นางสาวเหมหงส์ อ่อนชื่นจิตร 
๑๐. นางสาวภารดา พรมรักษา 
๑๑. นางสาวธิดาวรรณ ตั้งเจริญสิทธ์ 
๑๒. นางสาวรัชดาพร พุฒลา 
๑๓. นางสาวกัญญาวีร์ แย้มเย 
๑๔. นางสาววรัญญา คุ้มแสง 
๑๕. นางสาวรวิวรรณ กูลสง 
๑๖. นางสาวลัดดาวัลย์ ดิษฐ์เหมือน 

๑๗. นางสาววรรณนิสา วังซ้าย 
๑๘. นางสาวอรวี พูลหน่าย 
๑๙. นางสาวณชา สระปัญญา 
๒๐. นายวัชระ หอมผา 
๒๑. นางสาวอัญชลี ตุงคะสิริ 
๒๒. นางสาววิไลวรรณ คงพูล 
๒๓. นางสาวรัชนีกร ยอดฉัตร 
๒๔. นางสาววัชราภรณ์ อุดทา 
๒๕. นายวุฒิเกียรติ แอบเรือง 
๒๖. นางสาวพรกนก หมื่นสง 
๒๗. นางสาวกฤษญา โชคดี 
๒๘. นายสถาพร พรมมา 
๒๙. นางสาวเพ็ชรรัตน์ เกิดพา 
๓๐. นางสาวปิยวรรณ โคตะผุย 
๓๑. นางสาวละอองดาว พรหมมี 
๓๒. นางสาวกชมล วันทอง 

 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 

๑. นางสาวกนกพร มงคล 
๒. นางสาวกนกวรรณ ใจดี 
๓. นางสาวกนกวรรณ เพ็งคุ่ย 
๔. นางสาวกนกวรรณ เอี่ยมรอด 
๕. นางสาวกนกอร ยอดอยู่ดี 
๖. นางสาวกมลชนก กล่ำเทพ 
๗. นางสาวกมลชนก หมอนทอง 
๘. นางสาวกมลทิพย์ พงษ์พานิช 
๙. นายกรกฤษณ์ ใสบัว 
๑๐. นางกรุณา มีสมบูรณ์ 
๑๑. นางกฤติญา สิริแสงสว่าง 
๑๒. นางสาวกฤติยาภรณ์ เกาะน้อย 
๑๓. นางสาวกฤติยาภรณ์ ชัยญะวงศ์ 
๑๔. นางสาวกฤษฎาวรรณ วงวิสาร 
๑๕. นายกฤษฏา ไพรเถื่อน 
๑๖. นายกฤษณะกันต์ ชูศรีจันทร์ 
๑๗. นายกฤษติพงษ์ ทองโชติ 

๑๘. นางสาวกัญญาลักษณ์ กุมภา 
๑๙. นางสาวกันตยา บรรดาศักดิ์ 
๒๐. นางสาวกันยารัตน์ วีระประจักษ์ 
๒๑. นางสาวกัลยา ยอยยิ้ม 
๒๒. นางสาวกัลยากร ขันถี 
๒๓. นางสาวกัลยาพร ทองขาว 
๒๔. นางสาวกัลยารัตน์ ต๊ะปา 
๒๕. นางสาวกาญจนา กงบัวภา 
๒๖. นางสาวกาญจนา ขอมทอง 
๒๗. นางสาวกาญจนา บุญรอด 
๒๘. นางสาวกาญจนา มาภักดี 
๒๙. นางสาวกาญจนา อยู่ประยงค์ 
๓๐. นางสาวกานดา กลิ่นพยอม 
๓๑. นางสาวกานต์ตนา อ่ำวงษ์ 
๓๒. นางสาวกานต์พิชชา สิงห์เผ่น 
๓๓. นางสาวกิ่งกาญจน์ สำเริง 
๓๔. นางสาวกิตติมา กงกวย 
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๓๕. นางสาวกิติยา แก้วเบ้า 
๓๖. นายกิรติชาติ สอนไทย 
๓๗. นางสาวกุลจิรา สีชาทุม 
๓๘. นางสาวเกศกนก กระต่ายทอง 
๓๙. นางสาวขนิษฐา เพิ่มพล 
๔๐. นางสาวขนิษฐา หวานคำ 
๔๑. นางสาวคีตภัทร อิ่มเขียว 
๔๒. นางสาวแคทรียา เริ่มรัตน์ 
๔๓. นายจตุพล แวงวัน 
๔๔. นายจตุรงค์ อ้นหนู 
๔๕. นางสาวจริยา บัวหลวง 
๔๖. นายจอปุลุ หล้าหลวง 
๔๗. นายจักรพันธ์ คงทอง 
๔๘. นายจักรภัทร พรมพานทอง 
๔๙. นางสาวจันทร์สุดา ตรีนพ 
๕๐. นางสาวจันทวรรณ ต่วนโต 
๕๑. นางสาวจารุพร พัชนะ 
๕๒. นางสาวจารุภา สระทองเทียน 
๕๓. นางสาวจารุวรรณ คล้ายสุวรรณ 
๕๔. นางสาวจารุวรรณ คำเขียน 
๕๕. นางสาวจิตตา มาพิจิตร 
๕๖. นายจิรวัฒน์ นาหมัน 
๕๗. นางสาวจิรัชญา กระเซ็น 
๕๘. นางสาวจิราภรณ์ ทองเชื้อ 
๕๙. นางสาวจิราวรรณ ยืนยง 
๖๐. นายจีรศักดิ์ เพิ่มพูล 
๖๑. นายจุมพล แกล้วกล้า 
๖๒. นางสาวเจนจิรา จันทาทับ 
๖๓. นายเจษฎา อินจันทร์ 
๖๔. นางสาวฉลัญธร ช่างนาวา 
๖๕. นายเฉลิมพล สมสกุล 
๖๖. นางสาวชฎาธาร จันทร์ดี 
๖๗. นางสาวชฎาพร ไหลหาโคตร 
๖๘. นายชณกันต์ แก้วอินทร์ 
๖๙. นางสาวชนกกมล หันจันทร์ 
๗๐. นางสาวชนนิกานต์ ขันธปราบ 

๗๑. นายชนาธิป สุขใย 
๗๒. นางสาวชนิดา คงมั่น 
๗๓. นายชนินทร์ ฟื้นตน 
๗๔. นางสาวชมพูนุท คณะสูต 
๗๕. นางสาวชไมพร เสาร์หอม 
๗๖. นางสาวชลธิชา กล่องชู 
๗๗. นางสาวชลธิชา ศรีชู 
๗๘. นางสาวชลธิรศน์ จิตรโสภาภรณ์ 
๗๙. นายชลิต เทียมกล่อม 
๘๐. นางสาวชลิตา มากมูล 
๘๑. นางสาวชัชธิดา จันทร์หอม 
๘๒. นายชัชพงศ์ ทองอ่ำ 
๘๓. นายชัยวัฒน์ นุ่มวงค์ 
๘๔. นายชาญณรงค์ เยาวรัตน์ 
๘๕. นางสาวชาลิสา อริยะวงศ์ 
๘๖. นายชินวัฒน์ เนียมม่วง 
๘๗. นางสาวชุดารัตน์ นาคธรรมชาติ 
๘๘. นางสาวชุติกาญจน์ ศิลปศาสตร์ 
๘๙. นางสาวชุลีพร ทองมีมา 
๙๐. นายเชิดตระกูล ปักษากุล 
๙๑. นางสาวญาณิกา เขียวงาม 
๙๒. นางสาวฐานิดา โพธิ์ศรี 
๙๓. นางสาวฐิติมา อภิไชยรัตน์ 
๙๔. นายณัชพล เจริญสุข 
๙๕. นายณัชพล อินทชิต 
๙๖. นางสาวณัฏฐณิชา ประดิษฐ์ 
๙๗. นางสาวณัฏฐา แก้วดี 
๙๘. นางสาวณัฐชยา ทองมุ้ย 
๙๙. นางสาวณัฐณิชา เปลี่ยนสาย 
๑๐๐. นายณัฐนันท์ ทองดี 
๑๐๑. นายณัฐพงศ์ ขันแก้ว 
๑๐๒. นายณัฐพงศ์ วังคีรี 
๑๐๓. นายณัฐพงศ์ อยู่ทุ่ง 
๑๐๔. นายณัฐพล แต่งผล 
๑๐๕. นายณัฐพล แพรบุตร 
๑๐๖. นายณัฐวัตร เรียงสันเที๊ยะ 
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๑๐๗. นายณัฐวุฒิ เรืองคำ 
๑๐๘. นางสาวณิชาภัทร คงพึ่งเพชร 
๑๐๙. นางสาวดวงพร เหมือนศาสตร์ 
๑๑๐. นางสาวดาริน พรมมาอินทร์ 
๑๑๑. นางสาวดุษฎี คำเมือง 
๑๑๒. นางสาวตรีรัตน์ จุฑารัตนาพรชัย 
๑๑๓. นางสาวทวีพร พูลเลิศ 
๑๑๔. นายทศพร ดีแป้น 
๑๑๕. นางสาวทักษพร ฉั่วสกุล 
๑๑๖. นายทัศนาวัฒน์ ยศปัญญา 
๑๑๗. นางสาวทิพยภัสสร์ พะยอม 
๑๑๘. นางสาวทิพย์สุดา เจริญทรัพย์ 
๑๑๙. นางสาวทิพวัลย์ ทองพิมพ์ 
๑๒๐. นางสาวทิพากร มิตรมาตย์ 
๑๒๑. นางสาวเทพธิดา พิมพา 
๑๒๒. นายธนทัต กันแตง 
๑๒๓. นายธนพงศ์ ยอดเยี่ยม 
๑๒๔. นางสาวธนภรณ์ อิ่มกระจ่าง 
๑๒๕. นางสาวธนภรณ์ อุดมทรัพย์ 
๑๒๖. นายธนวัฒน์ พรหมมินทร์ 
๑๒๗. นางสาวธนัชพร จีบกล่ำ 
๑๒๘. นายธนากร ปิ่นสกุล 
๑๒๙. นางสาวธนาพร อุ่นบุญ 
๑๓๐. นายธวัชชัย ฉิมพลี 
๑๓๑. นางสาวธวัลรัตน์ ตรีอินทอง 
๑๓๒. นางสาวธัญญลักษณ์ วงษาวดี 
๑๓๓. นางสาวธัญวลัย โพธิ์จันทร์ 
๑๓๔. นางสาวธันยาวรรณ พลกล้า 
๑๓๕. นางสาวธิดาวุฒิ เวชสวรรค์ 
๑๓๖. นางสาวนงลักษณ์ สุขโชติ 
๑๓๗. นางสาวนนทวรรณ ศรีกระจ่าง 
๑๓๘. นางสาวนพรัตน์ สิงห์ลอ 
๑๓๙. นายนเรศ รุ่งกระจ่าง 
๑๔๐. นางสาวนฤมล เนื่องกันทา 
๑๔๑. นางสาวนวลอนงค์ จุลพันธ์ 
๑๔๒. นายนันทวัฒน์ นิ่มทอง 

๑๔๓. นางสาวนันทิยา นาคธราธร 
๑๔๔. นางสาวนารีรัตน์ ชำนาญเสือ 
๑๔๕. นางสาวน้ำผึ้ง พรายพร 
๑๔๖. นางสาวน้ำฝน ฉ่ำไกร 
๑๔๗. นางสาวนิภาพร พรมตรุษ 
๑๔๘. นางสาวนิรัตน์ฌา เรืองสินธร 
๑๔๙. นางสาวนิโลบล อินพรม 
๑๕๐. นางสาวนิสาชล จันวิสิทธิ์ 
๑๕๑. นางสาวเนตรณภา ลุ่มหล้า 
๑๕๒. นายบุญยวัฒน์ ธาราวัชรศาสตร์ 
๑๕๓. นางสาวบุตรี บุญยะรัตน์ 
๑๕๔. นางสาวบุษกร ภูคา 
๑๕๕. นางสาวบุษยมาส สุริยา 
๑๕๖. นางสาวบุษราภรณ์ ทิทอง 
๑๕๗. นางสาวเบญจมาภรณ์ ชูเชิด 
๑๕๘. นางสาวเบญจมาศ สมอาจ 
๑๕๙. นางสาวเบญจวรรณ ภู่ระหงษ์ 
๑๖๐. นางสาวปฏิญญา พรมส้มซ่า 
๑๖๑. นายปฐวี ปานสุขุม 
๑๖๒. นางสาวปณัฐฎา แหวนหล่อ 
๑๖๓. นางสาวปณิตา ธรรมราช 
๑๖๔. นางสาวปดารณี อู่ทองมาก 
๑๖๕. นางสาวปทิตตา นิ่มอนงค์ 
๑๖๖. นางสาวประไพรพักตร์  นันท์เกิด 
๑๖๗. นางสาวประภาวดี โตอุ่น 
๑๖๘. นางสาวประวีณา แสงมิ่ง 
๑๖๙. นางสาวปรียาภัทร์ ธูปเทียน 
๑๗๐. นางสาวปวีณา จุมศักดิ์ 
๑๗๑. นางสาวปัทมา ใจกล่ำ 
๑๗๒. นางสาวปานชนก เลี่ยมขาว 
๑๗๓. นางสาวปาริฉัตร โตนา 
๑๗๔. นางสาวปาริชาต สงขัย 
๑๗๕. นางสาวปาลรตา ปานเรือง 
๑๗๖. นางสาวปิยมาภรณ์ ด้วงบัว 
๑๗๗. นายปิยวัฒน์ มีแจ้ง 
๑๗๘. นายปิยะโชติ พูลฉันทกรณ์ 



 
หน้า  ๖๘ คู่มือฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

 

๑๗๙. นางสาวเปรมนภา ชนะสูตร 
๑๘๐. นายพงศธร ศิริไพร 
๑๘๑. นางสาวพชรพร เงินทอง 
๑๘๒. นายพณเทพ กุตอินทร์ 
๑๘๓. นางสาวพรชิตา ถุงสูงเนิน 
๑๘๔. นางสาวพรทิพย์ พันธุ์รัตน์ 
๑๘๕. นายพรเทพ อิ่มเกิด 
๑๘๖. นางสาวพรพิมล ยี่โถ 
๑๘๗. นางสาวพรไพลิน ธิปวน 
๑๘๘. นางสาวพรรณิดา พรมมิ 
๑๘๙. นางสาวพรสวรรค์ คำจีน 
๑๙๐. นางสาวพราภรณ์ ทิมแย้ม 
๑๙๑. นางสาวพลอยไพลิน สอนลบ 
๑๙๒. นางสาวพัชรพร เจริญประชากูล 
๑๙๓. นางสาวพัชรพร ยอดแก้ว 
๑๙๔. นางสาวพัชระภรณ์ โมทะนี 
๑๙๕. นางสาวพัชรา ด้วงภู่ 
๑๙๖. นางสาวพัชราภรณ์ จันทร์นุช 
๑๙๗. นางสาวพิชญาภัค ไตรพรมมา 
๑๙๘. นางสาวพิชานันท์ กุลคง 
๑๙๙. นายพิเชษฐ์ จันทร์อ่อน 
๒๐๐. นายพิทยา กาญจนะ 
๒๐๑. นายพิพัฒน์ ภูมิสิทธิพร 
๒๐๒. นายพิพัฒน์พงศ์ ชาลีเปรี่ยม 
๒๐๓. นางสาวพิมพ์ชญา ธาราวุฒิ 
๒๐๔. นางสาวพิมพ์ชนก แซ่หวื่อ 
๒๐๕. นางสาวพิมพ์ชนก นราศรี 
๒๐๖. นางสาวพิมพ์พัชร์ แสนสุข 
๒๐๗. นางสาวพิมพ์อัปสร มีเงิน 
๒๐๘. นางสาวพิลัยพรรณ แต้มทองทา 
๒๐๙. นายพีรยุทธ หอมเย็น 
๒๑๐. นางสาวเพชรรัตน์ อินน้อย 
๒๑๑. นางสาวเพชรวิภา ฟองฟูม 
๒๑๒. นางสาวเพ็ญนภา ก้องขุนเขา 
๒๑๓. นางสาวเพ็ญนภา อ้อมแก้ว 
๒๑๔. นางสาวเพ็ญศิริ บริสุทธิ์ 

๒๑๕. นางสาวฟาง ศรีจันทร์กลัด 
๒๑๖. นายภควัต หอมสุวรรณ์ 
๒๑๗. นางสาวภัทรียา ทองดี 
๒๑๘. นายภัสรศักย์ แท่นทอง 
๒๑๙. นายภาคภูมิ มหาอำนาจ 
๒๒๐. นายภาคิน สายโสภา 
๒๒๑. นายภานุเดช อินประถม 
๒๒๒. นายภานุพงศ์ ยิ้มณรงค์ 
๒๒๓. นางสาวภิญญาพัชญ์ หิรัญวุฒิธาดา 
๒๒๔. นางสาวมณีนุช สุขนุ่ม 
๒๒๕. นางสาวมณีพลอย น้อยใจมั่น 
๒๒๖. นางสาวมลธิตา โกศล 
๒๒๗. นายมานัตร์ สุริยันต์ 
๒๒๘. นางสาวมาริสา บางประเสริฐ 
๒๒๙. นางสาวมินตรา ดีจริง 
๒๓๐. นางสาวมินตรา สุขย้อย 
๒๓๑. นายเมธาสิทธิ์ อยู่คง 
๒๓๒. นางสาวเมษา ปรมัย 
๒๓๓. นายยุทธการณ์ ชัยเจริญ 
๒๓๔. นางสาวยุพาวรรณ พันนา 
๒๓๕. นางสาวยุวริน ทองติด 
๒๓๖. นายโยธิน พรมธิ 
๒๓๗. นางสาวรจนา สิงห์คำ 
๒๓๘. นางสาวรจนา สี่กร 
๒๓๙. นางสาวรชนีกร ยิ้มเครือทอง 
๒๔๐. นางสาวรสสุคนธ์ อ่อนนา 
๒๔๑. นางสาวรักชนก มังคะโชติ 
๒๔๒. นางสาวรัชฎาภรณ์ นะกันหา 
๒๔๓. นายรัชนาท วงศ์อรินทร์ 
๒๔๔. นางสาวรัชนิกรณ์ แจ่มทิม 
๒๔๕. นางสาวรัชนีกร ยศปัญญา 
๒๔๖. นางสาวรัชนีกร ยอดออน 
๒๔๗. นางสาวรัชยา แก้วถึง 
๒๔๘. นางสาวรัญชิดา คีรีกิ้น 
๒๔๙. นางสาวรัตน์ธิกานต์ เปรมกาศ 
๒๕๐. นางสาวรัตนาภรณ์ นาคทรัพย์ 
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๒๕๑. นางสาวรัตนาภรณ์ ผิวผุด 
๒๕๒. นางสาวรัตนารี แก่นทอง 
๒๕๓. นางสาวรุ่งรวิน กันธิวาท 
๒๕๔. นางสาวรุ้งลาวัณย์ เปลี่ยนสูงเนิน 
๒๕๕. นางสาวรุจิรางค์ เจริญพร 
๒๕๖. นางสาวลลิตา จันทร์โชติ 
๒๕๗. นางสาวละอองดาว โฉมสี 
๒๕๘. นางสาวลัญฉมาศ สอนโต 
๒๕๙. นางสาวลัดดาวัลย์ โพธิ์พันธ์ 
๒๖๐. นายลัทธพล จอมอาจ 
๒๖๑. นางสาววชิรา วิทยาสิงห์ 
๒๖๒. นางสาววนิดา พัวพันธ์ 
๒๖๓. นางสาววนิดา อ่อนดาบ 
๒๖๔. นางสาววรรณรวี ยิ้มเปีย 
๒๖๕. นางสาววรรณิสา ช่วงสิงห์ 
๒๖๖. นางสาววรังสันต์ ทองทัศน์ 
๒๖๗. นางสาววรางคณา ศรีสุข 
๒๖๘. นางสาววราภรณ์ หาพล้อย 
๒๖๙. นางสาววริญาภรณ์ พ่วงไผ่ 
๒๗๐. นางสาววศินี ใจเถิน 
๒๗๑. นายวะรายุ บรรเทา 
๒๗๒. นายวัชรพล บุญพลอย 
๒๗๓. นางสาววัชรี ปานศักดิ์ 
๒๗๔. นางสาววานิษา สุขโชติ 
๒๗๕. นางสาววารี สิงห์อำพล 
๒๗๖. นางสาววาสนา เขียวขำ 
๒๗๗. นางสาววิกาญดา อำนวยวิบูลย์ 
๒๗๘. นางสาววิกานดา งามขำ 
๒๗๙. นายวิชชกร มู้จันทร์ 
๒๘๐. นางสาววิชิฉัตร สดใส 
๒๘๑. นางสาววิชุดา ทองมา 
๒๘๒. นางสาววิชุอร พรมมา 
๒๘๓. นายวิทวัฒน์ ยินดี 
๒๘๔. นายวิทวัส พูลเกษม 
๒๘๕. นายวิปัศย์ บุญอ่วม 
๒๘๖. นางสาววิภาพร พูลเกตุ 

๒๘๗. นางสาววิภาพรรณ ใจแก้วทิ 
๒๘๘. นางสาววิรดา ใจมา 
๒๘๙. นางสาววิราวรรณ ภู่เกิด 
๒๙๐. นางสาววิสาข์ มาคงทอง 
๒๙๑. นายวีรพล ชุมพงศ์ 
๒๙๒. นายศราวุธ ละอองทรง 
๒๙๓. นายศรีเมือง ขุนทรง 
๒๙๔. นางสาวศศิธร ฉิมกระมล 
๒๙๕. นางสาวศศิธร แซ่ลี 
๒๙๖. นางสาวศศิธร อุ่ยตระกูล 
๒๙๗. นางสาวศศิพร แสนเขียววงศ์ 
๒๙๘. นางสาวศศิวิมล ไหวดี 
๒๙๙. นางสาวศักดิ์นารี อินทิยศ 
๓๐๐. นายศาศวัต พรมมา 
๓๐๑. นางสาวศิรภัสสร ลินมา 
๓๐๒. นางสาวศิรินภา พุมมา 
๓๐๓. นางสาวศิริลักษณ์ โพธิ์บุญ 
๓๐๔. นางสาวศิริลักษณ์ เมธาธนนันทน์ 
๓๐๕. นางสาวศิริวรรณ น่วมนาค 
๓๐๖. นางสาวศิริวรรณ นามวงษ์ 
๓๐๗. นางสาวศิริวิมล โพธิจันทร์ 
๓๐๘. นายศิลป์ธนา ทะสน 
๓๐๙. นายศุภกิจ สุริย์ 
๓๑๐. นายศุภกิตติ์ คำลือ 
๓๑๑. นายศุภมงคล แป้นศิริ 
๓๑๒. นางสาวศุภมาศ เมืองซ้าย 
๓๑๓. นายศุภฤกษ์ ยงหมื่นวัย 
๓๑๔. นางสาวศุภลักษณ์ แย้มเจริญ 
๓๑๕. นางสาวศุภัทรินทร์ มณีวัน 
๓๑๖. นางสาวสกาวเดือน แร่พรม 
๓๑๗. นางสาวสกุลรัตน์ พรมกลิ้ง 
๓๑๘. นายสมชาย รัตนะ 
๓๑๙. นายสมโชค สายมาอินทร์ 
๓๒๐. นายสมประสงค์ ชุรี 
๓๒๑. นายสมพร สฎาทู 
๓๒๒. นายสมโภชน์ ถึงทุ่ง 
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๓๒๓. นางสาวสมหญิง สิงแอด 
๓๒๔. นางสาวสรัลชนา เมืองมูล 
๓๒๕. นางสาวสริตา สิริเขตรกรณ์ 
๓๒๖. นายสักชัย สักรุ่งเรืองวาณิช 
๓๒๗. นายสัญชัย มีสมบูรณ์ 
๓๒๘. นายสายสัมพันธุ์ มะนาวหวาน 
๓๒๙. นางสาวสายไหม ยอดจันทร์ 
๓๓๐. นางสาวสาวิตรี คำจำปา 
๓๓๑. นางสาวสาวิตรี สีนวน 
๓๓๒. นายสิทธิกร ใจมูลวงค์ 
๓๓๓. นายสิทธิกร อาจหาญ 
๓๓๔. นายสิทธิชัย เชื้อสวน 
๓๓๕. นายสิทธิชัย ดีอ้น 
๓๓๖. นายสิทธิโชค สุขเครือเกิด 
๓๓๗. นายสิทธิศักดิ์ บุญลอย 
๓๓๘. นางสาวสิรินภาวัลย์ นาคทอง 
๓๓๙. นางสาวสิริวรรณ ชัยชนะพีระกุล 
๓๔๐. นางสาวสุกัญญา แก้วเข้ม 
๓๔๑. นายสุจินดา พานิชชัย 
๓๔๒. นางสาวสุชาดา เม่นอยู่ 
๓๔๓. นางสาวสุฑาทิพย์ อินทรา 
๓๔๔. นางสาวสุดารัตน์ กัลยาประสิทธิ์ 
๓๔๕. นางสาวสุดารัตน์ เกตุแก้ว 
๓๔๖. นางสาวสุดารัตน์ จันทร์นวล 
๓๔๗. นางสาวสุดารัตน์ ใจดี 
๓๔๘. นางสาวสุดารัตน์ ถิ่นที่ 
๓๔๙. นางสาวสุดารัตน์ ศรีมูล 
๓๕๐. นางสาวสุดารัตน์ แสงงาม 
๓๕๑. นางสาวสุดารัตน์ อิ่มใจ 
๓๕๒. นางสาวสุทธิดา รักมี 
๓๕๓. นายสุทธิภัทร สุขแสงนภา 
๓๕๔. นางสาวสุธาสินี หมนุลี 
๓๕๕. นางสาวสุธิดา คำป้อ 
๓๕๖. นางสาวสุธิดา ธรรมนาม 
๓๕๗. นางสาวสุธิพร น้อยผล 
๓๕๘. นางสาวสุนทรีย์ สุทธวัจน์ 

๓๕๙. นางสาวสุนิศา ปานทอง 
๓๖๐. นางสาวสุนิสา สิงห์ลอ 
๓๖๑. นางสาวสุปราณี ประสมวงค์ 
๓๖๒. นางสาวสุปรีญา โสมาสา 
๓๖๓. นางสาวสุพรรณี ศรีอวยพร 
๓๖๔. นางสาวสุภัทรา ไชยเฉลิม 
๓๖๕. นางสาวสุภัทรา ดาวเรือง 
๓๖๖. นางสาวสุภาพร อ่อมอินทร์ 
๓๖๗. นางสาวสุภาภรณ์ งามย่ิง 
๓๖๘. นางสาวสุภาภรณ์ ดอนไพรฮวบ 
๓๖๙. นางสาวสุภาวิณี วันต๊ะ 
๓๗๐. นางสาวสุมนรัตน์ บุญสิงห์ 
๓๗๑. นางสาวสุมาลี ปรีชา 
๓๗๒. นางสาวสุมิตรา กรณีย์ 
๓๗๓. นางสาวสุมินตรา เพ่งกิจ 
๓๗๔. นายสุเมธ แสงยา 
๓๗๕. นายสุรพศ เรือสูงเนิน 
๓๗๖. นายสุรพัศ เรือสูงเนิน 
๓๗๗. นายสุรศักดิ์ ยศศกัดิ์นิรันดร์ 
๓๗๘. นายสุริยา คงกระพันธ์ 
๓๗๙. นางสาวสุรีฉาย หอมชื่น 
๓๘๐. นางสาวสุวรรณา ทิพย์สุโข 
๓๘๑. นางสาวสุวิมล ยาใจ 
๓๘๒. นางสาวเสาวลักษณ์ ดีประเสริฐ 
๓๘๓. นางสาวเสาวลักษณ์ ผลสันต์ 
๓๘๔. นางสาวเสาวลักษณ์ ภู่พงษ์ 
๓๘๕. นางสาวแสงอุษา มั่นศรี 
๓๘๖. นางสาวหทัยภัทร ปั้นทอง 
๓๘๗. นางสาวหยาดพิรุณ เข็มศร 
๓๘๘. นายอติรุจ อิ่มอ่อง 
๓๘๙. นางสาวอทิติญา นักรำ 
๓๙๐. นายอธิษฐ์ ทองอินทร์ 
๓๙๑. นางสาวอนุชธิดา หุมห้อง 
๓๙๒. นางสาวอนุชสรา แดงชาวนา 
๓๙๓. นายอนุชา บางประเสริฐ 
๓๙๔. นางสาวอนุตรา แก้วล้ำ 
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๓๙๕. นายอนุวัฒน์ รอดเส็ง 
๓๙๖. นางสาวอนุสรา ผิวผ่อง 
๓๙๗. นายอภิชาติ ใจพาชิด 
๓๙๘. นายอภิเชษฐ์ ศรีพรม 
๓๙๙. นายอรรถพล มาย้ิม 
๔๐๐. นายอรรถพล อ่ำพุฒ 
๔๐๑. นางสาวอรรัศมิ์ดา โรจนเตชสิริ 
๔๐๒. นางสาวอรอนงค์ คำเขื่อน 
๔๐๓. นางสาวอรัญญา สุขชวดมี 
๔๐๔. นางสาวอริศรา พาพาน 
๔๐๕. นางสาวอริสรา จันทรสกุนต์ 
๔๐๖. นางสาวอลิสา แตงเรือง 
๔๐๗. นางสาวอลิสา สิงห์กูล 
๔๐๘. นางสาวอัจฉรา ชัยวัน 

๔๐๙. นางสาวอัจฉริยาภรณ์ เต็งโรจน์นภาพร 
๔๑๐. นางสาวอัญชลีภรณ์ เปรมอ้น 
๔๑๑. นางสาวอัมรินทร์ คำลี 
๔๑๒. นายอาณกร โสตถิถาวร 
๔๑๓. นางสาวอารชา คำเพ็ญ 
๔๑๔. นางสาวอาริษา พุ่มม่ัน 
๔๑๕. นางสาวอารีญา อ้นช ู
๔๑๖. นางสาวอินธิรา เที่ยงปาน 
๔๑๗. นายอุกฤษฏ์ ปัญจวรรณ์ 
๔๑๘. นางสาวอุมาพร กลิ่นเมือง 
๔๑๙. นางสาวอุมาพร ทับเทศ 
๔๒๐. นางสาวอุมารินทร์ เสือบาง 
๔๒๑. นายเอกพล แซ่วื่อ 
๔๒๒. นางสาวเอมอร อุดมสุข 

 

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 
๑. นางสาวนิภาพร สีลาดเลา 
๒. นางสาวขวัญภิรมย์ จันทร์ตรี 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง 
๑. นายอนุสรณ์ มณฑา 

 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
๑. นางสาวกนกวรรณ มั่งมีดี 
๒. นายกมลศักดิ์ ปัสสา 
๓. นางสาวกรวรรณ ขันยศ 
๔. นายจักรพันธ์ กาสัก 
๕. นายชานนท์ พลยงค์ 
๖. นางสาวธิติมา สีงาม 
๗. นายธีรพงษ์ แซ่ลิ้ม 
๘. นายนครินทร์ คูณสุข 
๙. นางสาวนุจรินทร์ น้อยท่าทอง 
๑๐. นางสาวปรางศิริ ทองก่อ 
๑๑. นางสาวภัณฑิรา โพธิ์ทองคำ 
๑๒. นางสาวมณีนุช ดวงจันทร์ 

๑๓. นางสาวมิรันตี มุขพรม 
๑๔. นายวรากร พุ่มจันทร์ 
๑๕. นายวสุ รัชตรุ่งโรจน์ 
๑๖. นายวัฒนา ยิ้มละม้าย 
๑๗. นายศิริพงศ์ แท่นทอง 
๑๘. นายสมชาติ พิพิธชัยสิทธิ์ 
๑๙. นายสหัสพร โอสถานนท์ 
๒๐. นางสาวสุพัตรา พันธวงศ์ 
๒๑. นายอดิศักดิ์ อาจแหยม 
๒๒. นางสาวอลิสา เกษร 
๒๓. นางสาวอังคณา น้อยเหนื่อย 
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ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 
๑. นางสาวกัลยา อบอินทร์ 
๒. นางสาวพัชรี มงคล 

๓. นางสาวสุชีรา ปานเกิด 
๔. นายวชากร นพนรินทร์ 

 

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง 
๑. นายวุฒิชัย สมพระมิตร 
๒. นางสาวศศิวรรณ ยืนยง 
๓. นางสาวปวีณา สุดซา 

๔. นางสาวกมลวัทน์ บรรดิษ 
๕. นางสาวรัสญา เกิดศรี 

 

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

๑. นางสาวกรรณิการ์ ฟุ้งเฟื่อง 
๒. นางสาวกัลยา วื่อปรัชญากุล 
๓. นางสาวกาจน์ติมา มูลวงษ์ 
๔. นางสาวกิตติพร ทองแทน 
๕. นางสาวงามตา ทองประทีป 
๖. นางสาวจินตนา ไพโรจน์ 
๗. นางสาวชฎาพร ราชดี 
๘. นางสาวฐิติมา ทะสดวก 
๙. นางสาวดุษฎี สีกุม 
๑๐. นายธนพนธ์ แดงด่อน 
๑๑. นางสาวธารินี ทับทิม 
๑๒. นางสาวนิดา นันทกรปรีดา 
๑๓. นางสาวนิโลบล ฉ่ำแสง 
๑๔. นางสาวนุชจรี ครองดี 
๑๕. นางสาวนุตประวีณ์ สายทอง 
๑๖. นางสาวบัณฑิตา คำภีร์ 
๑๗. นางสาวบุญสม หลวงวงศ์ 
๑๘. นางสาวเบญจพร ชุ่มคำ 
๑๙. นางสาวเบญญาภา พ่วงพร้อม 
๒๐. นางสาวปภัสสร ชมศรี 
๒๑. นางสาวประทุมพร ราชพรม 
๒๒. นางสาวปวีณา งามขำ 
๒๓. นายปัญญา ศรียศ 
๒๔. นายพลพัฒน์ ดีอินทร ์
๒๕. นางสาวภรณ์นุมาศ ภูมิสุวรรณ 
๒๖. นางสาวภักดี โอ๋คำ 

๒๗. นางสาวภัทราพร บุญโท 
๒๘. นางสาวมณีรัตน์ ฉิมมากรม 
๒๙. นางสาวรัชนีภรณ์ วงค์ถาต๊ิบ 
๓๐. นางสาวรุ่งนภา ผิวทวี 
๓๑. นางสาวเรืองประภา บุญกว้าง 
๓๒. นางสาววาริศา กมลรัตน์ 
๓๓. นางสาววิรัชฎากร ปรารมถ์ 
๓๔. นางสาววิสุดา คำหมู่ 
๓๕. นางสาววีรวรรณ ช้างคำ 
๓๖. นางสาวศิริวิมล กองกาญจน ์
๓๗. นางสาวสมฤทัย ใจแสน 
๓๘. นางสาวสายฝน เณรเจียม 
๓๙. นางสาวสาวิตรี เปี่ยมบุญ 
๔๐. นางสาวสิริรัตน์ หล่องคำ 
๔๑. นางสาวสุกัลยา ทองศรี 
๔๒. นางสาวสุมินตรา จรจาก 
๔๓. นางสาวเสมอใจ แก้วใหญ่ 
๔๔. นางสาวอนุสรา สุวรรณวงค์ 
๔๕. นางสาวอนุสรา เสือโต 
๔๖. นางสาวอภิรดา บรรยงค์ 
๔๗. นางสาวอมรประไพร อุดพ้วย 
๔๘. นางสาวอมรรัตน์ สุขเจริญ 
๔๙. นางสาวอรนิชา สิงห์ทอง 
๕๐. นางสาวอลิสรา ดวงศรี 
๕๑. นางสาวอ้อมใจ ซ้อนเพชร 
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ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๑. นายวิษณุ ธรรมราช 

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑. นายสุจินดา ศรีสว่าง
 

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 

๑. นายกิตติพงษ์ โพธิ์ขวัญ 
๒. นายกิตติพงษ์ สังข์ทอง 
๓. นายคมกฤษณ ยั่งยืน 
๔. นายคมสัน ชมโฉม 
๕. นายชัยธนันท์ แสงเรืองอ่อน 
๖. นายชาคริส พวงพอก 
๗. นายณรงค์ บัวเพ็ชร์ 
๘. นายณัฐวัชร์ วิฤทธิ ์
๙. นายเตชภณ เนาวรัตน์ 
๑๐. นายธีรวุฒิ เรืองน้อย 
๑๑. นายปิยังกูร มีโชค 

๑๒. นายพงศธร กองชัยสงค์ 
๑๓. นายรวิโรจน์ พัฒนฉัตรรุ่งรุจ 
๑๔. สิบเอกหญิงรุ่งทิวา ฮับหล ี
๑๕. นายวชรพล ภู่ทองสุข 
๑๖. นายวิรุจน์ กฤษดี 
๑๗. นายวีรภัทร โพธิ์ทอง 
๑๘. นายวีรยุทธ ใบทองคำ 
๑๙. นายสงกรานต์ ทาปั๋น 
๒๐. นายสุธิพงษ์ สรรคพงษ์ 
๒๑. นายสุรศักดิ์ เต๋มา 
๒๒. นายอนุศักดิ์ บัวประทุม 

 

ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต 

นิติศาสตรบัณฑิต 
๑. นางสาวกชกร ยิ้มแพร 
๒. นางสาวกนกวรรณ จั่นทอง 
๓. นางสาวกมลชนก ชัยขาม 
๔. นายกฤษณ์ ขยันดง 
๕. นายกฤษณพงศ์ โนราช 
๖. นายกอสิน คงแขม 
๗. นางสาวกาญจนา ศักดิ์ทวีชัย 
๘. นายเกียรติศักดิ์ วาสนา 
๙. นางสาวขวัญจิรา สระแก้ว 
๑๐. นายคมกฤช อินต๊ะเป็ง 
๑๑. นายจักรกฤช ทองมา 
๑๒. นายจำเริญ ศรีราช 
๑๓. นางสาวชลทิชา กันสาร 
๑๔. นายชัยพร มงคลรัตน์ 
๑๕. นายชำนาญ จันทร์อิ่ม 
๑๖. นางสาวชุติณัฐกาญจน์ ณัฐจินดาโชค 
๑๗. นายณธัช สิทธิการ 

๑๘. นายณัฐวุฒิ ปริญญา 
๑๙. นายดนุพล ศรีสวัสด์ิ 
๒๐. นายดรุษกร จอมดวง 
๒๑. นายธนธรณ์ ด่านปิยโชคกุล 
๒๒. นางสาวธันย์ชนก เจ็กใจ 
๒๓. นายธีระพงษ์ เมฆอากาศ 
๒๔. นายนพคุณ สำราญ 
๒๕. สิบตำรวจตรีนพดนัย จำนงค์การ 
๒๖. นางสาวนันทภรณ์ หนูแก้ว 
๒๗. จ่าอากาศเอกบุญญฤทธิ์ โพ้งจั่น 
๒๘. นายบุญหลง นวนแก้ว 
๒๙. นางสาวเบญจนันท์ เบิกสว่าง 
๓๐. นางสาวปทุมมา นิ่มอนงค์ 
๓๑. นายพงศธร โพธิ์ทองมา 
๓๒. นางสาวพจนศศิ ปู่ซึ้ง 
๓๓. นายพัชรพล ชากองมา 
๓๔. นางสาวพัชรีพร มิ่งเมือง 
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๓๕. นางสาวพิจิตรา นาคโต 
๓๖. นายพิชิต หล้าสงค์ 
๓๗. นายพิพัฒน์พงศ์ บรรลือ 
๓๘. นางสาวพิมพ์ยพร พันธุ์จันทร์ 
๓๙. นางสาวพีรชา รอดทอง 
๔๐. นางสาวเพชราพร ขวัญเจริญ 
๔๑. นางสาวมาริษา คดคง 
๔๒. นางสาวมุธิตา พรมอินทร์ 
๔๓. นางสาวมุศรินทร์ คูณเหง้า 
๔๔. นางสาวเมธินี ส่งแสง 
๔๕. นายยุทธนา วงศ์สารสิน 
๔๖. นายยุวชล เกษรประทุม 
๔๗. นายวรพงษ์ ใจหนัก 
๔๘. นายวัฒนา จำปา 
๔๙. นายวิธิต สายสิงห์ทูล 
๕๐. นางสาววิภารัตน์ พ่วงชาวสวน 
๕๑. นายวีรภัทร พวงสุข 
๕๒. นางสาวศรัญญา ธนะมั่น 
๕๓. นางสาวศรัญญา มะลิเกิด 
๕๔. นายศรายุทธ จุ้ยเสือ 
๕๕. นางสาวศิริพร จำเริญ 
๕๖. นางสาวศิริพร โพธิ์ชม 
๕๗. นายศุภากร พุ่มพวง 
๕๘. นายสมคเณร์ รอดแก้ว 
๕๙. นางสาวสมใจ สุทธิ 
๖๐. นายสราวุฒิ บุญเสน 
๖๑. นายสามารถ บุญเพ็ชร 

๖๒. นางสาวสุดารัตน์ โสประดิษฐ์ 
๖๓. นายสุทธิพันธ์ คันธัพ 
๖๔. นายสุทัศน์ บดีรัฐ 
๖๕. นางสาวสุนันทา พ่วงเชียง 
๖๖. นางสาวสุนีย์ อินทะเสน 
๖๗. นางสาวสุพัตรา อินทร์ประชา 
๖๘. นางสาวสุภาวดี ไทยเจริญ 
๖๙. นางสาวสุมิตา กังวานวัฒนานุกูล 
๗๐. นายสุรศักดิ์ เขียวฤทธิ์ 
๗๑. นายสุรศักดิ์ พูลโพธ์ิ 
๗๒. นายสุรินทร์เทพ คุ้มญาติ 
๗๓. นายสุริยา หอมจันทร์ 
๗๔. นางสาวสุวรรณนาภรณ์ นาคภู่ 
๗๕. นางสาวสุวารี ถนอมทรัพย์ 
๗๖. นางสาวโสภา รื่นรวย 
๗๗. นางสาวหริจันทร์ บัวโฉม 
๗๘. นางสาวหัทยา ม่วงแย้ม 
๗๙. นายอนิรุตน์ กุจแสง 
๘๐. นายอนุนัย กองแก้ว 
๘๑. นายอนุลักษ์ แอ๊ดออน 
๘๒. นางสาวอริสา ใจอารีย์ 
๘๓. นางสาวอัจฉรา คำแร่ 
๘๔. นายอาทิตย์ มหาไทย 
๘๕. นายอานนท์ หงษ์ผ้วย 
๘๖. นางสาวอารีรัตน์ ทองเชื้อ 
๘๗. นายเอกพล ธารวิมลสิริ 
๘๘. นายเอกวัฒน์ เส็งเอ็ม 

 

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๑. นางสาวเวธกา วงค์วาด 
๒. นางสาวรุ่งทิวา รอดมา 
๓. นางสาวพิชญณันท์ บัวขาว 
๔. นางสาวพัชรี วรรณี 
๕. นางสาววิชาดา ฮะบุญม ี

๖. นางสาวจุฑารัตน์ มาลีมาต 
๗. นางสาวสุวรรณา คงเย็น 
๘. นางสาวสุกัลยา ฉายพงษ์ 
๙. นางสาววทันยา นามเพ็ง 
๑๐. นายอนิรุตต์ ปานรอด 
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รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑. นางสาวจิรนันท์ พูลลาภ 
๒. นางสาวเมตตา วงค์ญาติ 
๓. นางสาวสิชล สายอุ่นใจ 
๔. นางสาววรรณศิริ จันศรี 
๕. นางสาววรรวิษา สายต่างใจ 
๖. นางสาวสุดารัตน์ ประสงค์จีน 
๗. นางสาวสิรีธร ศาลา 
๘. นางสาววณิชญา กลำพัก 
๙. นายพัชรพล สิงห์รักษ์ 
๑๐. นางสาวสุปรียา เลิกนอก 
๑๑. นางสาวเสาวลักษณ์ ปาระมีทอง 

๑๒. นายณัฐชัย อ่อนกำมา 
๑๓. นางสาวภาวิณี กรรณิกา 
๑๔. นางสาวขวัญจิรา โพธิ์เล็ก 
๑๕. นายนิมิตร อาจจำนง 
๑๖. นายชาญณรงค์ อินทรเทศ 
๑๗. นายณัฐวัตร แก้ววิรัตน์ 
๑๘. นายดนุสรณ์ ชูทอง 
๑๙. นางสาวปณิดา อินทะกะ 
๒๐. นายสกลเกียรติ มากคิด 
๒๑. นางสาวอาราดา ศรีโสภา 

 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

๑. นางสาวกนกพร บูรณ์โภคา 
๒. นางสาวกนกพร มาอยู่ 
๓. นางสาวกนกวรรณ แสงศิลป์ 
๔. นางสาวกมลรัตน์ เอี่ยมประเสริฐ 
๕. นายกรกิตติ กิจอิ่มลาภ 
๖. นางสาวกรรณชนก อ่ำบุญ 
๗. นางสาวกฤตยาณี น้อยพลาย 
๘. นายกฤติพงษ์ คุ้มแพทย์ 
๙. นายกฤษณรงค์ จำปาแก้ว 
๑๐. สิบเอกกฤษณะ ฤกษ์สกุณี 
๑๑. นายกษานต์ โกศลศักดิ์สกุล 
๑๒. นายก่อกุศล จุลบุตร 
๑๓. นางสาวกัญญาภัค หอมหวาน 
๑๔. นางสาวกัญญารัตน์ บัวยะ 
๑๕. นางสาวกานต์ชนก จันทะคุณ 
๑๖. นางสาวกิติยา จันทร์ศิริ 
๑๗. นายกิติศักดิ์ เถื่อนสุข 
๑๘. นางสาวเกตุสณี แจ่มผล 
๑๙. นางสาวเกศรา เกิดบึงพร้าว 
๒๐. นางสาวเกษสุนีย์ ทองนุช 
๒๑. นางสาวขวัญเรือน ตาแก้ว 

๒๒. นางสาวขวัญสุดา ทองอุไร 
๒๓. นายขัตติยะ ยนต์นิยม 
๒๔. นางสาวเขตต์ขวัญ ปราบภัย 
๒๕. นายคมกฤช เพชรดี 
๒๖. นางสาวจนิสตา ศรีสืบ 
๒๗. นายจักรกฤษณ์ เหมศิริ 
๒๘. นางสาวจารุภา ศรีอำพันธุ์ 
๒๙. นายจิตรพล ภูมิดี 
๓๐. นายจินภัทธ์ ไชยวรรณ 
๓๑. นางสาวจิรเมธ บุญธรรม 
๓๒. นางสาวจุฑามาศ พระเทพ 
๓๓. นางสาวจุฬาลักษณ์ อินเลี้ยง 
๓๔. นายเฉลิมพล ทองอินทร์ 
๓๕. สิบเอกชนาธิป กล่ำจีน 
๓๖. นายชนินทร์ ทองอนันต์ 
๓๗. นายชรินทร อินเขียน 
๓๘. นายชวิน เพชรเอือง 
๓๙. นางสาวชัญญาภัค กาศมณี 
๔๐. นายชินกร นครกลาง 
๔๑. นางสาวชุติกาญจน์ บุตชา 
๔๒. นางสาวชุติมา อินต๊ะคำ 
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๔๓. นายฐากูร ชาตะรูปะ 
๔๔. นายฐิติกร แสงคำ 
๔๕. นางสาวฐิติพรรณ กรชัยเดช 
๔๖. นางสาวฐิติวรดา ทองไพบูรณ์ 
๔๗. นางสาวฐิติวรดา ยกศิริ 
๔๘. นายณกร นราศรี 
๔๙. นายณฏัฐนนท์ เดชนภาพร 
๕๐. นางสาวณัฏฐวีร์ จงกล 
๕๑. นายณัฐพงศ์ บุตรศรี 
๕๒. นายณัฐพงศ์ อาจสว่าง 
๕๓. นายณัฐภัทร์ ชนะขันธ์ 
๕๔. นายณัฐวุฒิ เจนชัย 
๕๕. นายณัฐสิทธิ์ รวมเงิน 
๕๖. นางสาวดวงพร บัวผัน 
๕๗. นายต้นตระกาล อาทรประชาชิต 
๕๘. สิบเอกทรงพล ไวว่อง 
๕๙. นายทรรษพล ศรีสุกใส 
๖๐. นางสาวทิพย์ประภา อาริยะดิษฐ์ 
๖๑. สิบเอกธนกฤต อินทรทัต 
๖๒. นายธนทัต เกษมรัตน์ 
๖๓. นายธนพล หงษ์ประสิทธิ์ 
๖๔. นายธนะสิทธิ์ อธิชัยธนทัศน์ 
๖๕. นางสาวธัญญาลักษณ์ ผิวผา 
๖๖. นางสาวธัญลักษณ์ กวางแก้ว 
๖๗. นางสาวธิดารัตน์ คุ้มม่วง 
๖๘. นางสาวธิดารัตน์ ทรัพย์พาลี 
๖๙. นางสาวธิดารัตน์ ทองกรอง 
๗๐. นายนที เพชรเกตุ 
๗๑. นายนนทนันท์ ตนะทิพย์ 
๗๒. นายนพดล เงินนา 
๗๓. นายนพพล แก้วอร่าม 
๗๔. นายนพรัตน์ สมพรหม 
๗๕. นายนริส กล่ำโพธิ์ 
๗๖. นางสาวนฤมล เค้าอ้น 
๗๗. นางสาวนฤมล มะพงษ์เพ็ง 
๗๘. นายนวพล เล็กขำ 

๗๙. นายนวัตกรณ์ วรรณศรี 
๘๐. นางสาวนัทชา สุวรรณหงษ์ 
๘๑. นางสาวนันท์ธร์พัชร ไสยาสน์ 
๘๒. นางสาวนิตยา อินชุม 
๘๓. นายนิติพงษ์ สิริวงษ์ 
๘๔. นางสาวนิสรา ดอนคำ 
๘๕. นางสาวนิสา วันสาย 
๘๖. นางสาวนุชนาถ ใจโอบอ้อม 
๘๗. นางสาวนุชนาท เพ็งเจริญ 
๘๘. นางสาวเนตรนภา โนนสุวรรณ์ 
๘๙. นายบรรพจน์ ณะกัณฑ ์
๙๐. นายบวรภัค ยอดนุ่ม 
๙๑. นายบุญญฤทธิ์ เขียวขำ 
๙๒. นางสาวเบญจวรรณ ปานเกิด 
๙๓. สิบเอกปกป้อง สมนึก 
๙๔. นายปฏิภาณ ขันแก้ว 
๙๕. นางสาวปฐมพร แดงจิ๋ว 
๙๖. นายประจักร์ รัตนทัศนี 
๙๗. นายประดิษธรย์ แก้วสารพัดนึก 
๙๘. นางสาวประนอม วรรณวินัย 
๙๙. นายปรีชา ธงไชย 
๑๐๐. สิบเอกปัญญา บัวเข็ม 
๑๐๑. นางสาวปิ่นปินัทธ์ ภัครัตนหิรัณย์ 
๑๐๒. สิบเอกผดุงเกียรติ ทองนาค 
๑๐๓. นายผดุงเกียรติ ทองเมือง 
๑๐๔. นายพงศศิริ จันสน 
๑๐๕. นายพชร ไพรพฤกษ์ 
๑๐๖. นางสาวพรณิภา ป้อมสาหร่าย 
๑๐๗. นางสาวพรเพ็ญ การกล้า 
๑๐๘. นางสาวพรสุดา รักษา 
๑๐๙. นายพัชรพล จันทะ 
๑๑๐. นางสาวพัชราพร เทียมทัน 
๑๑๑. นายพิพัฒพล สิงห์ขรณ์ 
๑๑๒. นางสาวพิมพ์มาดา รักเสนาะ 
๑๑๓. สิบเอกพีระพล ใยนิรัตน์ 
๑๑๔. นางสาวแพรวพราว แซ่เจียม 
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๑๑๕. นางสาวภักตร์ภิมล แตกฉาน 
๑๑๖. นางสาวภัทรชลิดา บุญไพโรจน ์
๑๑๗. นางสาวภัทรสุดา พาณิชย์ชาญศิริกุล 
๑๑๘. นายภานุพงศ์ ผดุงทรง 
๑๑๙. นางสาวภาวิกา ทิพโสต 
๑๒๐. นายภูเมศว์ วรรณโชดก 
๑๒๑. นายภูริเดช จันทร์คีรี 
๑๒๒. นางสาวมณีรุ้ง กลิ่นอาจ 
๑๒๓. นายมนตรี มากะนะ 
๑๒๔. นางสาวมัทนา ภู่โต 
๑๒๕. จ่าสิบตำรวจย่ิงยง เสือเจริญ 
๑๒๖. นายยุทธศักดิ์ คุ้มแห่ว 
๑๒๗. นางสาวยุรดา เบ้าทอง 
๑๒๘. นางสาวรัชนีกร พึ่งจันทร์ 
๑๒๙. นายรัฐศักดิ์ สกุลไทยสวัสดิ์ 
๑๓๐. นางสาวรัตติมา เงินทุ่ง 
๑๓๑. นางสาวรัตนาภรณ์ น่วมด้วง 
๑๓๒. นางสาวรุ่งทิพย์ เสริฐศิริ 
๑๓๓. นายรุ่งโรจน์ คำพาที 
๑๓๔. นางสาวรุ่งอรุณ พรขำ 
๑๓๕. นางสาวรุจาภา เปียสาตร์ 
๑๓๖. นางสาวเรณู จันทร์สุวรรณ 
๑๓๗. นายวงศกร ชุมพลศรี 
๑๓๘. นายวรกฤต ธนัชกรองกุล 
๑๓๙. นายวรชน สุทธิ 
๑๔๐. นายวรนิพิฐ ยาบูฮา 
๑๔๑. นางสาววรรณิศา กลิ่นหอม 
๑๔๒. นายวรวิช ราศิริ 
๑๔๓. นายวรวุฒิ แย้มโชติ 
๑๔๔. นางสาววรัชยา อุ่นแก้ว 
๑๔๕. นายวรากร ประสาทชัย 
๑๔๖. นางสาววราภรณ์ ชูรักษา 
๑๔๗. นายวสวัตติ์ ถำอุทก 
๑๔๘. นายวสวัตติ์ สอนดิษฐ์ 
๑๔๙. นายวสันต์ ด้วงฟู 
๑๕๐. นางสาววสุมล ทองสุวรรณ์ 

๑๕๑. นายวัชรากร พลาพล 
๑๕๒. นายวัลลภ ด้วงทอง 
๑๕๓. นางสาววิดารัตน์ ลุ่มหล้า 
๑๕๔. นางสาววิยดา กลอนกิ่ง 
๑๕๕. นายวีระเดช ช้างพินิจ 
๑๕๖. นายศรัญญู ทองสว่าง 
๑๕๗. นายศรัณยู เจริญอึ๊ง 
๑๕๘. นางสาวศศิธร สิงห์ลอ 
๑๕๙. จ่าเอกศักดิ์ชัย เชิดสันเทียะ 
๑๖๐. นางสาวศิริกาญจน์ บัวดี 
๑๖๑. นางสาวศิริพร ศรีวงษ์ 
๑๖๒. นางสาวศิริพร สภาพักตร์ 
๑๖๓. นางสาวศิริลักษณ์ ทีนาคะ 
๑๖๔. นางสาวศิโรรัตน์ บำรุงไทย 
๑๖๕. นางสาวศิวพร กาญจนสุขสุนทร 
๑๖๖. นางสาวศิวรัตน์ ด้วงพรม 
๑๖๗. สิบตำรวจเอกหญิงศุกลภัทร  สุขแจ่ม 
๑๖๘. นายศุภชัย สุวรรณเทพ 
๑๖๙. นายศุภณัฐ ดวงคำ 
๑๗๐. นายศุภมงคล คุรุวนาภรณ์ 
๑๗๑. นายศุภรัตน์ รัตนอุทัยกูล 
๑๗๒. นางสาวศุภลักษณ์ พงษ์พุก 
๑๗๓. นายศุภวิชญ์ ไชยอุด 
๑๗๔. นายเศกสันต์ หลวงนรินทร์ 
๑๗๕. นายสกุล รอดรัศมี 
๑๗๖. นายสมนึก ไกรกิจราษฎร์ 
๑๗๗. นายสหรัฐ จันฉิม 
๑๗๘. นายสันติสุข คงมา 
๑๗๙. นางสาวสาทินี คงกำเหนิด 
๑๘๐. นายสิทธิเดช วรรณา 
๑๘๑. นางสาวสินทณา เอมทิม 
๑๘๒. นางสาวสุกัญญา ใจกล่ำ 
๑๘๓. นางสาวสุชาดา พรมธานี 
๑๘๔. นางสาวสุดารัตน์ เขม้น 
๑๘๕. นายสุทธิพงษ์ คล้ายสุบรรณ 
๑๘๖. นายสุทธิพงษ์ บุญจันทร์ 
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๑๘๗. นายสุทัศน์ ชูกลิ่น 
๑๘๘. นางสาวสุธัญญา วันอินทร ์
๑๘๙. นางสาวสุนันทา นิลศรี 
๑๙๐. นางสาวสุพรรณษา กสัยประเสริฐ 
๑๙๑. สิบเอกสุพัฒน์ สุทธิสนิทพันธ์ 
๑๙๒. นางสาวสุพัตรา จันทร์ปากน้ำ 
๑๙๓. นางสาวสุภัทรา นามเต๊ียะ 
๑๙๔. นางสาวสุภาพร ขาวอาราม 
๑๙๕. นางสาวสุภารัตน์ อิ่มชม 
๑๙๖. นายสุเมธ สุขดี 
๑๙๗. นางสาวสุวนันท์ ครคง 
๑๙๘. นางสาวสุวรรณนิสา พ่วงดี 
๑๙๙. นายโสภณ สนเพ็ง 
๒๐๐. นางสาวหทัยรัตน์ ยุติธรรม 
๒๐๑. นางสาวหยกมณี มั่นต่อพงษ์ 
๒๐๒. นายหัสนัย เขียวขำ 
๒๐๓. นายอณุชา พุทธวัธจนะ 

๒๐๔. นายอดิศร แสนโกศิก 
๒๐๕. นางสาวอนัญญา สุขจันทร์ 
๒๐๖. นางสาวอนุตา เพ็งสว่าง 
๒๐๗. นายอนุวัต เงินมณี 
๒๐๘. นายอภิชาติ ภูมิสิทธิพร 
๒๐๙. นายอภิเชษฐ์ อิ่มมีสวน 
๒๑๐. นางสาวอภิญญา หรเพลิด 
๒๑๑. นายอภิสิทธิ์ พุฒลา 
๒๑๒. นายอมรเทพ พึ่งจาบ 
๒๑๓. นายอรรถชัย ลุนพุฒ 
๒๑๔. นายอัครพนธ์ จันทร์แจ้ง 
๒๑๕. นางสาวอังคณา โมลา 
๒๑๖. นางสาวอัญชนา บุญโพธิ์ 
๒๑๗. นางสาวอันทิกา อบอาย 
๒๑๘. นางสาวอารยา อินทร์ทิพย์ 
๒๑๙. นายอิทธิ เพชรพันธ์ 
๒๒๐. นายเอกลักษณ์ เสือเพ็ง 

 
ปริญญาบัญชีบัณฑิต 

บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๑. นางสาวกรแก้ว ผิวอ่อน 
๒. นางสาวณิชนันท์ หมั่นการ 
๓. นางสาวปาริชาติ วงษาเนาว์ 
๔. นางสาวจันทร์จิรา อรุณจินดา 
๕. นางสาวกรรณิกา กัณหาประกอบ 
๖. นางสาวชลนิชา อ่ำบางกระทุ่ม 

๗. นางสาวระวีวรรณ เรียบร้อย 
๘. นางสาวสวุนันท์ สำราญพันธ์ 
๙. นางสาวณัชชา ทองอาน 
๑๐. นางสาวลลิตา พุทธนารายณ์ 
๑๑. นางสาวนภาพร ขุนทอง 
๑๒. นางสาวเพชรมารี อาสมาน 

 
บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑. นางสาวภรณ์ทิพย์ นวลไผ่ 
๒. นางสาววลัยพรรณ ศรีบัว 
๓. นางสาวมิรันตรี ศรีสำอางค์ 
๔. นางสาวจีรวรรณ คำนวน 

๕. นางสาวอติพร ตากำพร้า 
๖. นางสาวรังสิมันตุ์ ผลประดิษฐานนท์ 
๗. นางสาวดรุณี สังฆรักษ์ 
๘. นางสาวนิภาวดี จันทะส ี
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บัญชีบัณฑิต 

๑. นางสาวกนกพร ขอนวงค์ 
๒. นางสาวกนกวรรณ เกิดลอย 
๓. นางสาวกนิษฐา บุญเขตต์ 
๔. นางสาวกรัณฑรัตน์ ทองดอนง้าว 
๕. นางสาวกฤตติยา เอี้ยงเอี่ยม 
๖. นางสาวกฤษณา สิงห์แรง 
๗. นางสาวกฤษณา สุวรรณโกมลชัย 
๘. นางสาวกัญญารัตน์ คำทอง 
๙. นายกัณตวุฒิ น่วมพรม 
๑๐. นางสาวกันต์กมล พันธ์ดูดี 
๑๑. นางสาวกาญจนา รักเรือง 
๑๒. นางสาวกาญจนา สุริยะลังกา 
๑๓. นางสาวกำไลวัลย์ ไก่แก้ว 
๑๔. นางสาวกิจติญา จุลวิถี 
๑๕. นายกิตติพันธุ์ วะสะศิริ 
๑๖. นางสาวกิตติยา ทับทิม 
๑๗. นางสาวกิตติวรรณ กองกันภัย 
๑๘. นางสาวเกตุวลินรัตน์ คำน้อย 
๑๙. นางสาวเกษมณี นุ่มน้อย 
๒๐. นางสาวเกษสุณี รอดเกตุ 
๒๑. นางสาวคฑามาศ ดำมินเสส 
๒๒. นางสาวจริยา จินดาเฟือง 
๒๓. นางสาวจันทภา แก้วจีน 
๒๔. นางสาวจันทรนิภา เสธะสิงห์ 
๒๕. นางสาวจันทิมา คงดอนทอง 
๒๖. นางสาวจันทิมา ทับแป้น 
๒๗. นางสาวจันทิมา เหงาชิ้น 
๒๘. นางสาวจารุนันท์ รัศมี 
๒๙. นางสาวจารุวรรณ อ้นอิน 
๓๐. นางสาวจินตนา จันทะคูณ 
๓๑. นางสาวจินทภา จันทร์สิน 
๓๒. นางสาวจิรพรรณ หละวัน 
๓๓. นางสาวจิรัชยา ขำดี 
๓๔. นางสาวจิรัชยา สุขสุวรรณ 
๓๕. นางสาวจิราพร นิมิตรพรตระกูล 

๓๖. นางสาวจิราภา แสนศรี 
๓๗. นางสาวจิราวดี มีฤทธิ์ 
๓๘. นางสาวจีรายุ บุญธรรม 
๓๙. นางสาวจุฑารัตน์ หมอนเมือง 
๔๐. นางสาวจุฑารัตน์ ใหญ่โต 
๔๑. นางสาวเจนจิรา แก้วจันทร์ 
๔๒. นางสาวเจนจิรา สำรี 
๔๓. นายฉันท์ทัต มีภูคำ 
๔๔. นางสาวชฎาพร หอมระรื่น 
๔๕. นายชนสิษฎ์ สุบิน 
๔๖. นางสาวชนาพร ครีบฟัก 
๔๗. นางสาวชนิสรา ใบบาง 
๔๘. นางสาวชลดา ศรีสมัย 
๔๙. นางสาวชลธิชา ทิพเวช 
๕๐. นางสาวญาณินท์ จันแดง 
๕๑. นายฐากูร พรหมวิมานรัตน์ 
๕๒. นางสาวฐิติรัตน์ มุกดาอ่อน 
๕๓. นางสาวฐิทิพร เพียรชาวนา 
๕๔. นายณรงค์ชัย ราชเพียแก้ว 
๕๕. นางสาวณสุดา สุวรรณ 
๕๖. นางสาวณสุดา โสตะพรามห์ 
๕๗. นางสาวณัฏฐณิชา จุโลทก 
๕๘. นางสาวณัฏฐา กลัดกลิ่น 
๕๙. นางสาวณัฐกานต์ เมฆลอย 
๖๐. นางสาวดวงหทัย กันทัน 
๖๑. นางสาวดาวพระศุกร์ สีชมพู 
๖๒. นางสาวตรีรัตน์ สุ่มรอด 
๖๓. นายทวีพงษ์ วาจาสัตย์ 
๖๔. นางสาวธนพร เกตุวีระพงศ์ 
๖๕. นางสาวธนาพร เสือสา 
๖๖. นางสาวธนาภรณ์ นมเนย 
๖๗. นางสาวธยานี คุ้นเคย 
๖๘. นางสาวธัญญาศิริ มั่นประสงค์ 
๖๙. นางสาวธิดารัตน์ จันหนู 
๗๐. นางสาวนภาวรรณ ศิริรัตน์ 
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๗๑. นางสาวนรีกานต์ นมเนย 
๗๒. นางสาวนรีรัตน์ ตรีกุย 
๗๓. นางสาวนวลฉวี ชูเมือง 
๗๔. นางสาวนันทกา จำนงค์ศรี 
๗๕. นางสาวนันทนา สุขใส 
๗๖. นางสาวนาฎอนงค์ พรวรรณะศิริเวช 
๗๗. นางสาวนาตยา สระทองคต 
๗๘. นางสาวน้ำค้าง กองเขียว 
๗๙. นางนิตตยา อินต๊ะเขื่อน 
๘๐. นางสาวนิภาภรณ์ เจริญพร 
๘๑. นางสาวนิรชา สุดใจ 
๘๒. นางสาวนิศากร หอยนอก 
๘๓. นางสาวนิสา ลีมี 
๘๔. นางสาวนุชนาฏ ใบบาง 
๘๕. นางสาวบุศลาคำ โถมจั่น 
๘๖. นางสาวปทวรรณ หยวกยง 
๘๗. นางสาวปภัสรา รัตนะ 
๘๘. นางสาวประภาพร พิณพงษ์ 
๘๙. นางสาวปรัญญา เรืองเดช 
๙๐. นางสาวปัทมาวดี บิดา 
๙๑. นางสาวปาริฉัตร แก้วดอนไพร 
๙๒. นางสาวปิยนุช ปรีกมล 
๙๓. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปิยะนุช ยศปัญญา 
๙๔. นางสาวพรทิวา เชียงแสน 
๙๕. นางสาวพรรณนิภา พันธุ์รัตน์ 
๙๖. นางสาวพรรณอร โตตี่ 
๙๗. นางสาวพัชราภา ขัติยะ 
๙๘. นางสาวพัชรินทร์ ทัดเที่ยง 
๙๙. นางสาวพัชรีภรณ์ เกตุขวง 
๑๐๐. นางสาวพัทธยา จำปาบาง 
๑๐๑. นางสาวพิมพ์ยุพา ปัญญาคำ 
๑๐๒. นางสาวเพ็ญนภา ศรีรักษา 
๑๐๓. นางสาวไพลิน สิงหะ 
๑๐๔. นางสาวภาณินี บุญวังทอง 
๑๐๕. นางสาวภาณุมาศ บุญช่วยสุข 
๑๐๖. นางสาวภานุมาส แสงทับทิม 

๑๐๗. นางสาวภารดี สถานพงษ์ 
๑๐๘. นางสาวภาลิเฏียร์ แก้วดา 
๑๐๙. นางสาวภาวดี หงษ์นันทน์ 
๑๑๐. นางสาวมะลิวัลย์ ยอดเกตุ 
๑๑๑. นายมารุตพงศ์ แสงเงิน 
๑๑๒. นางสาวมินตรา แก้วสากเหล็ก 
๑๑๓. นางสาวเมวิกา ศรัทธา 
๑๑๔. นางสาวเยาวภา ชมภู่ 
๑๑๕. นางสาวรจนา เย็นขัน 
๑๑๖. นางสาวรวิวรรณ เงินทุ่ง 
๑๑๗. นางสาวระพีพรรณ ป้อมกสันต์ 
๑๑๘. นางสาวรัตนา บุญภักดี 
๑๑๙. นางสาวรัตนา เพลงปาน 
๑๒๐. นางสาวรัตนาวดี จูเกษม 
๑๒๑. นางสาวรุ้งนภา สีหะวงษ์ 
๑๒๒. นางสาวเรวดี น้ำดอกไม้ 
๑๒๓. นางสาวลดาวรรณ พรมชาวเสียง 
๑๒๔. นางสาวลาวัลย์ เผือกทอง 
๑๒๕. นางสาวลูกน้ำ ทับทองหลาง 
๑๒๖. นางสาววนิดา มาฉิม 
๑๒๗. นางสาววราพร สุโพธิ์แสน 
๑๒๘. นางสาววัชชรัตน์ สดศรี 
๑๒๙. นางสาววัชราภรณ์ เสนีย์วงค์ 
๑๓๐. นางสาววันทนีย์ อินทะชื่น 
๑๓๑. นางสาววันเพ็ญ มงคลรัตน์ 
๑๓๒. นางสาววัลภา ดานา 
๑๓๓. นางสาววัลย์ชาลี โพธิตรัส 
๑๓๔. นางสาววิภา เขม้นการไถ 
๑๓๕. นางสาววิยะดา จำปาแก้ว 
๑๓๖. นางสาววิราวัลย์ พันธนี 
๑๓๗. จ่าอากาศโทหญิงศรัญญา  ยอดคง 
๑๓๘. นายศรัญญู ปิ่นดอนทอง 
๑๓๙. นางสาวศรีสุดา คุ่ยสว่าง 
๑๔๐. นางสาวศศิวิมล เกษรจรุง 
๑๔๑. นางสาวศศิวิมล ทำบุษศรี 
๑๔๒. นางสาวศศิวิมล สมภักดี 
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๑๔๓. นางสาวศิราภรณ์ อ้นมี 
๑๔๔. นางสาวศิรินันท์ บุญปัน 
๑๔๕. นางสาวศิรินันท์ พานทอง 
๑๔๖. นายศิริปัญญา เวียงคำ 
๑๔๗. นางสาวศิริพร กันภัย 
๑๔๘. นางสาวศิริพร อัดสถิ 
๑๔๙. นางสาวศิริลักษณ์ อินผ่อง 
๑๕๐. นางสาวศุภากร ใจดี 
๑๕๑. นางสาวสมฤทัย มาทน 
๑๕๒. นางสาวสรยา โคคุ้ม 
๑๕๓. นางสาวสาธิยา น้ำใจเย็น 
๑๕๔. นางสาวสาวิตรี นาเมืองรักษ์ 
๑๕๕. นางสาวสุกัญญา มั่นเขียว 
๑๕๖. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุชาดา ประเชตุ 
๑๕๗. นางสาวสุชาวดี น้อยภู ่
๑๕๘. นางสาวสุณิสา ดวงแก้ว 
๑๕๙. นางสาวสดุารัตน์ จันทร์พุธ 
๑๖๐. นางสาวสุทธิดา ทองพงษ์เนียม 
๑๖๑. นางสาวสุธาพร น้อยเหมือน 
๑๖๒. นางสาวสุธิดา บัวทอง 
๑๖๓. นางสาวสุธิดา สมวงศ์ 
๑๖๔. นางสาวสุธิดา สีเมฆ 
๑๖๕. นางสาวสุธิตา อนุมาศเมธา 
๑๖๖. นางสาวสุนารี กลิ่นซ้อน 
๑๖๗. นางสาวสุนิสา แก้วมี 
๑๖๘. นางสาวสุพัตรา ถนอมวัฒนา 

๑๖๙. นางสาวสุภาพร ทะกอง 
๑๗๐. นางสาวสุภาภรณ์ ทองมาลา 
๑๗๑. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภาวดี คล้ายสิน 
๑๗๒. นางสาวสุมิตรา โอดเทิง 
๑๗๓. นางสาวสุมินตรา นาครินทร์ 
๑๗๔. นางสาวสุวรางคณา ใจเฉียง 
๑๗๕. นางสาวสุวิมล เหียงแก้ว 
๑๗๖. นายอดิศักดิ์ บางย้ิม 
๑๗๗. นางสาวอนัญตา น้อยพันธ์ 
๑๗๘. นางสาวอภิชญา บัวนวน 
๑๗๙. นางสาวอภิรดี มีสิงห์ 
๑๘๐. นางสาวอรทัย ชูตระกูล 
๑๘๑. นางสาวอรวรรณ จิตรค้ำคูณ 
๑๘๒. นางสาวอริสา ปาละวัน 
๑๘๓. นางสาวอังคณา จวงคำ 
๑๘๔. นางสาวอาทิตยา รอดเรือง 
๑๘๕. นางสาวอารญา งามนิล 
๑๘๖. นางสาวอารีรัตน์ ด้วงคำ 
๑๘๗. นางสาวอารีรัตน์ ทองแตม 
๑๘๘. นายอิทธิศักดิ์ โสภณธนางกูร 
๑๘๙. นางสาวอินทร์ณรัตน์ โฉมฉิน 
๑๙๐. นางสาวอุบลวัณนา ประชาราษ 
๑๙๑. นางสาวอุมารินทร์ ลอสวัสด์ิ 
๑๙๒. นางสาวอุลิสา เป้จิ๋ว 
๑๙๓. นายเอกสิทธิ์ ตรงประสิทธิ์ 

 

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 

บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๑. นายรพิธรรม เกษรคุปต์ 
๒. นายจักรี สืบกลาง 
๓. นายอนุวัฒน์ พัฒสงคราม 
๔. นางสาวเพ็ญลักษณ์ สีเถื่อน 
๕. นายพิเชษฐ รักสิงห์ 
๖. นางสาววชิราภรณ์ พงษ์พานิช 
๗. นางสาวมธุรส สาลีงาม 

๘. นางสาวชุติมา อรุญมาศ 
๙. นางสาวนุจรี บุญมี 
๑๐. นางสาวจุฬาลักษณ์ กงไกร 
๑๑. นางสาวศิริธร นาจาย 
๑๒. นางสาวโสรญา สอนใจ 
๑๓. นายธนจักร จันทะคุณ 
๑๔. นางสาวดาริกา สีดารักษ์ 
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๑๕. นางสาวสิริลักษณ์ แย้มเลี้ยง 
๑๖. นางสาวกานต์ธิดา ทัพทอง 
๑๗. นางสาวพัชรพร กลิ่นกุหลาบ 
๑๘. นางสาวรัตนาภรณ์ สอนง่ายดี 
๑๙. นางสาวอารียา คล้ายเพ็ชร 
๒๐. นางสาวนฤมล สีทา 
๒๑. นางสาวภครวรรณ วงษ์สวัสด์ิ 
๒๒. นายอนุชา วงศ์เงิน 
๒๓. นางสาววันวิภา เภากลิ่น 
๒๔. นางสาวเบญจมาภรณ์ พลเมืองหล้า 
๒๕. นายพรชัย จันทร์เจริญ 
๒๖. นางสาวสุธานันท์ เปรมกมล 
๒๗. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพีรการย์ มะณีโชติ 
๒๘. นายปฏิวัติ จันทโรธร 
๒๙. นางสาวเรณุกา มะโนน้อม 

๓๐. นางสาวศิริวรรณ บัวโชติ 
๓๑. นางสาวมาริษา กล่องพุดซา 
๓๒. นางสาวเปรมจิตร ไชยวัฒน์ 
๓๓. นายมนตรี แซ่โซ้ง 
๓๔. นางสาวทิพย์กมล สุขคำภา 
๓๕. นางสาวภัทราพร บัวเกตุ 
๓๖. นายนันทพันธ์ กลิ่นคงธัญนิจ 
๓๗. นางสาวอุษณีย์ ดีเม็ด 
๓๘. นางสาวแพรวตา จันทร์สีทอง 
๓๙. นางสาวจุฑารัตน์ สร้อยสุด 
๔๐. นางสาวภักพิลัย รัตนา 
๔๑. นางรณิดา ยั่งยืน 
๔๒. นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ สิงหเดช 
๔๓. นางสาวเสาวนันท์ ฟักทอง 

 

บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑. นางสาวฐิติมา บุญทาวงศ์ 
๒. นางสาวสุภาภรณ์ เข็มคง 
๓. นางสาวรักชนก วงษ์ไพฑูรย์ 
๔. นางสาวอมรรัตน์ กลิ่นปาน 
๕. นางสาวผกามาศ ก้านเงิน 
๖. นางสาวสุดารัตน์ เขียวมี 
๗. นางสาวอฑิติยา เพ็งเนตร 
๘. นางสาวสมฤทัย กาเมืองลือ 
๙. นางสาวมิลตรา กันทะวงศ์ 
๑๐. นางสาวสุฑามาศ หุมอาจ 
๑๑. นางสาวสุภัค กล่ำจีน 
๑๒. นายอภิสิทธิ์ บุญตา 
๑๓. นางสาวศรสวรรค์ เพ็งนุ่ม 
๑๔. นายจิรวัฒน์ สายสอน 
๑๕. นายณัฐพงษ์ อินทแพทย์ 
๑๖. นางสาววงศ์วิภา เกตุทอง 

๑๗. นางสาวจันทิมา ทองอุไร 
๑๘. นางสาวระพีพรรณ บรรพแก้ว 
๑๙. นางสาวจิรัชญา ตาแจ้ง 
๒๐. นางสาวนนทกา อินจันด ี
๒๑. นางสาวผกามาศ ยี่หล่ำ 
๒๒. นางสาวสุจิตตรา อโนดาษ 
๒๓. นางสาวโสภา ชาวโพธิ์สาร 
๒๔. นางสาวอริสรา ถูกจิต 
๒๕. นายกัญจน์ ยังสนิท 
๒๖. นางสาวพิจิตตรา สุขเทศ 
๒๗. นายยศวริศ ส้มเพ็ชร์ 
๒๘. นางสาววิสสุตา แสงจันทร์ 
๒๙. นางสาวอรวรรณ กันสุข 
๓๐. นายวิวัฒน์ พูลเพียร 
๓๑. นางสาวอาภรณ์ ปิ่นเพชร 
๓๒. นางสาวสุพิชชา เต็งผักแว่น 

 
  



 
คู่มือฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ หน้า  ๘๓ 

 

 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 

๑. นางสาวกนกขวัญวรัณย์ อิ่มยิ้ม 
๒. นางสาวกนกพร แก้วมณี 
๓. นางสาวกนกพร คงทอง 
๔. นางสาวกนกพร เผือดผ่อง 
๕. นางสาวกนกพร โสภณทวีทรัพย์ 
๖. นางสาวกนกลักษณ์ ประทุม 
๗. นางสาวกนกวรรณ คนใหญ่ 
๘. นางสาวกนกวรรณ ทองดี 
๙. นางสาวกนกอร กุชะนันท์ 
๑๐. นางสาวกมลชนก สิงห์โตเกษม 
๑๑. นางสาวกมลทิพย์ พุฒลบ 
๑๒. นางสาวกมลพรรณ บรรเทา 
๑๓. นางสาวกมลพรรณ หน้อยหมี 
๑๔. นางสาวกมุทกาญจน์ นามนนท์ 
๑๕. นางสาวกรรัตน์ ทองศรีสุข 
๑๖. นายกรวิก บูชาเกียรติ 
๑๗. นายกรวิชญ์ ใจนาวา 
๑๘. นายกริชตินันท์ จันทร์แสง 
๑๙. นางสาวกฤติยา อุ่ยตระกูล 
๒๐. นายกฤษฎา ปันทะวาย 
๒๑. นายกฤษณพงษ์ ทองดี 
๒๒. นายกฤษดาพงษ์ คำภิรมย์ 
๒๓. นางสาวกัญญา ทิมอ่อง 
๒๔. นางสาวกัญญานัฐ ยอดสิน 
๒๕. นางสาวกัญญาพัชร ศิริขจรนาม 
๒๖. นางสาวกัญญาภัค ศรีบัว 
๒๗. นางสาวกัญญาภัค ศรีพุทธา 
๒๘. นางสาวกัญญาภัค สรระเบียบ 
๒๙. นางสาวกันยา กุมภา 
๓๐. นางสาวกันยารัตน์ กัลยา 
๓๑. นายกัมปนาท ตันเย่ียน 
๓๒. นางสาวกัลยรัตน์ ธิอินโต 
๓๓. นางสาวกัลย์สุดา สุวรรณหาญ 
๓๔. นางสาวกัลยา โสภา 
๓๕. นางสาวกาญจนวรรณ ง่วนทอง 
๓๖. นางสาวกาญจนา เพ็งเขตกร 
๓๗. นางสาวกาญจนา สอนศรี 

๓๘. นายกาญสิฐ ยอดวันดี 
๓๙. นางสาวกาณ์จนา สุคำ 
๔๐. นางสาวกานต์ธิดา อุ่มสวัสดิ์ 
๔๑. นางสาวกิ่งกาญจน์ บารม ี
๔๒. นายกิตติกร วุฒยากร 
๔๓. นางสาวกิตติพร จุลเกตุ 
๔๔. นายกิตติภณ ทัศนไพบูลย์ 
๔๕. นายกิตติมศักดิ์ วิถุนัด 
๔๖. นางสาวกิตติยา กลมพุก 
๔๗. นายกิตติศักดิ์ เพ็ญเขตรวิทย์ 
๔๘. นางสาวเกตสุดา สายน้ำเย็น 
๔๙. นางสาวเกตุกรรยา อินแผง 
๕๐. นางสาวเกศสุดา จันทวงศ์ 
๕๑. นางสาวเกษวรี เหลืองสุวรรณ 
๕๒. นายเกียรติศักดิ์ ทักท้วง 
๕๓. นายขจรศักดิ์ โพธิ์สอน 
๕๔. นางสาวขณิตา แสงทอง 
๕๕. นางสาวขนิษฐา ฉิมมาลี 
๕๖. นางสาวขวัญดาว พรมศรี 
๕๗. นางสาวขวัญฤดี สีหาบง 
๕๘. นายคชาพันธ์ พรมสอน 
๕๙. นายคมสัน สรฤทธิ์ 
๖๐. นางสาวคำพันธ์ บริบรูณ์มังสา 
๖๑. นายฆนากร เสนีย์ 
๖๒. นางสาวจงรักษ์ จันดาหาร 
๖๓. นายจตุพร แก้วอยู่ 
๖๔. นายจตุรงค์ สุดแก้ว 
๖๕. นายจรรยวรรธน์ หอวรรณภากรณ์ 
๖๖. นางสาวจรรยา แจ่มจันทร์ 
๖๗. นายจเร กุลสุวรรณ 
๖๘. นางสาวจอมขวัญ เหมมูล 
๖๙. นายจักรกฤษ จันทพันธ ์
๗๐. นายจักรกฤษ แซ่เดียว 
๗๑. นายจักรกฤษ นาคเอี่ยม 
๗๒. นายจักรกฤษณ์ นาควิจิตร 
๗๓. นายจักราวีร์ มีบุญ 
๗๔. นางสาวจันจิรา สุวรรณเหลา 
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๗๕. นางสาวจันทรากานต์ ใหม่สวัสดิ์ 
๗๖. นางสาวจันทิมา สุขโชติ 
๗๗. นางสาวจารุพร ส้มจีน 
๗๘. นางสาวจารุวรรณ ไกรวิจิตร 
๗๙. นางสาวจารุวรรณ โตทอง 
๘๐. นางสาวจารุวรรณ นิมานะ 
๘๑. นางสาวจารุวรรณ ษรจันทร์ 
๘๒. นางสาวจารุวรรณ สิงห์ลอ 
๘๓. นางสาวจิตต์รัตน์ จันทร 
๘๔. นางสาวจิตติกานต์ โล้วิชากรติกุล 
๘๕. นางสาวจินดาวรรณ คำนุช 
๘๖. นางสาวจินตนา ใจทิม 
๘๗. นางสาวจินตนา นิลละเอียด 
๘๘. นางสาวจินทภา ปัญญา 
๘๙. นายจิรพงศ์ เพชรพล 
๙๐. นายจิรวัฒน์ เจริญชัย 
๙๑. นางสาวจิราพร แจ้งสวะ 
๙๒. นางสาวจิราพร พ่วงพูล 
๙๓. นางสาวจิราภรณ์ กลิ่นเกตุ 
๙๔. นางสาวจิราวดี ธูปพนม 
๙๕. นายจีรพล จิ๋วน๊อต 
๙๖. นายจีราวุฒิ มีการ 
๙๗. นางสาวจุฑามาศ จุฑาเศวต 
๙๘. นางสาวจุฑามาศ บินทะจร 
๙๙. นางสาวจุฑามาศ อุ้มทอง 
๑๐๐. นางสาวจุฑารัตน์ ราชอุปนันท์ 
๑๐๑. นายจุติพงษ์ พิลึก 
๑๐๒. นางสาวจุฬาลักษณ์ โตกำแพง 
๑๐๓. นางสาวเจนจิรา ศรศรี 
๑๐๔. นายเจษฎา เจาะจง 
๑๐๕. นายเฉลิมเกียรติ ชื่นมอญ 
๑๐๖. นายเฉลิมพร คำนก 
๑๐๗. นางสาวชญาภา พหลยุทธ์ 
๑๐๘. นางสาวชฎาพร กล่ำครบุรี 
๑๐๙. นางสาวชฎาพร แผ้วกิ่ง 
๑๑๐. นายชนนท์ คงไข่ 
๑๑๑. นางสาวชนากานต์ ไชยนา 
๑๑๒. นายชนาธิป ธรรมศรี 

๑๑๓. นางสาวชนาธิป ลี้ชัยมงคล 
๑๑๔. นายชนาธิป อาคมสุรทันฑ์ 
๑๑๕. นางสาวชนิตนาฏ ชื่นใจชน 
๑๑๖. นางสาวชมณิชา เพ็งเพชร 
๑๑๗. นางสาวชมพูนุช สุกดี 
๑๑๘. นางสาวชมพูนุท กันสุ่ม 
๑๑๙. นางสาวชลธิชา น้อยนึ่ง 
๑๒๐. นางสาวชลธิดา สุ่มเงิน 
๑๒๑. นายชลธี บุญวัดหงษ์ 
๑๒๒. นางสาวชลิดา เหล่าดี 
๑๒๓. นางสาวชลิตตา สุวรรณเชษฐ์ 
๑๒๔. นางสาวชลิตา เกตุแก้ว 
๑๒๕. นางสาวชลินทิพย์ เนตรชาย 
๑๒๖. นางสาวชวารัตน์ สุวรรณชัย 
๑๒๗. นายชัยยะ วันทองสุข 
๑๒๘. นายชัยรัตน์ ปิ่นเปี่ยม 
๑๒๙. นายชัยวัฒน์ แสนประสิทธิ์ 
๑๓๐. นายชัยสิทธิ์ บุญธรรมรัตน์ 
๑๓๑. นางสาวชาลินี นนทะโคตร 
๑๓๒. นายชิตพล บางสาลี 
๑๓๓. นางสาวชุติมา โชนิชิต 
๑๓๔. สิบตรีชูศักดิ์ คำอ่อน 
๑๓๕. นางสาวเชษฐ์สุดา จันทร์วัฒนพงษ์ 
๑๓๖. นายโชคอนันต์ ชะเอม 
๑๓๗. นางสาวโชติกา อาราม 
๑๓๘. นายฐาปนพงศ์ ทัศนา 
๑๓๙. นางสาวฐิดาพร คำปลอด 
๑๔๐. นางสาวฐิติกา จินตวง 
๑๔๑. นางสาวฐิติพร พ่วงกองนะ 
๑๔๒. นายฐิติพล ภัทรภิญโญ 
๑๔๓. นางสาวฐิติยาดา อึ่งไพร 
๑๔๔. นางสาวฐิติรัตน์ โพธิ์ทอง 
๑๔๕. นางสาวฐิติอร สง่าศักดิ์กำพล 
๑๔๖. นายณฐณัฐ บุญส่ง 
๑๔๗. นายณรงค์ฤทธิ์ ปัญญางาม 
๑๔๘. นายณัชพล เบาบาง 
๑๔๙. นางสาวณัฎฐกรณ์ ฉิมศรี 
๑๕๐. นางสาวณัฏฐนิช แย้มโพธิ์ใช้ 
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๑๕๑. นางสาวณัฏฐา วัฒนพันธ์ 
๑๕๒. นางสาวณัฐกานต์ อู่โภคิน 
๑๕๓. นายณัฐกุล คตยิ้ม 
๑๕๔. นางสาวณัฐชยา เกี๋ยวคำ 
๑๕๕. นายณัฐชัย ใจปิน 
๑๕๖. นางสาวณัฐณิชา เสนพันธ์ 
๑๕๗. นางสาวณัฐธยาน์ ปาละมะ 
๑๕๘. นางสาวณัฐธิณี ป้องโทน 
๑๕๙. นางสาวณัฐนมล เอี่ยมสะอาด 
๑๖๐. นายณัฐพงศ์ ยอดสนิท 
๑๖๑. นายณัฐพงษ์ เชาว์ทัต 
๑๖๒. นายณัฐพล วิวัฒน์วรเศรษฐ์ 
๑๖๓. นายณัฐพล หอมสะอาด 
๑๖๔. นายณัฐวุฒิ ตั้งใจ 
๑๖๕. นายณัฐวุฒิ นิ่มนงค์ 
๑๖๖. นายณัฐวุฒิ ศิริสุข 
๑๖๗. นายณัฐวุฒิ อิ่มสำราญ 
๑๖๘. นางสาวณัฐสิมา พระโยม 
๑๖๙. นางสาวณิชกานต์ คงปันนา 
๑๗๐. นางสาวณิชกานต์ เครือสาร 
๑๗๑. นางสาวณิชกานต์ แสงศิลป์ 
๑๗๒. นางสาวณิชารีย์ ชาญฟั่น 
๑๗๓. นางสาวณิชารีย์ รอดอดทน 
๑๗๔. นางสาวดวงกมล เทียมเต็ง 
๑๗๕. นางสาวดวงกมล แสงเรือง 
๑๗๖. นางสาวดวงใจ กันสีนวล 
๑๗๗. นางสาวดวงเดือน ณะราชา 
๑๗๘. นางสาวดวงพร ไทยเจริญ 
๑๗๙. นางสาวดารารัตน์ ปานเกิด 
๑๘๐. นายดำรงค์ฤทธิ์ ฤทธิ์แก้ว 
๑๘๑. นางสาวเดือนพราว ใจแสง 
๑๘๒. นายตุลากร อารมณ์ 
๑๘๓. นายเตมีย์ รุ่งแสง 
๑๘๔. นายไตรรัตน์ วิสุทธิพงศ์ 
๑๘๕. นายทนงเกียรติ แย้มกลีบ 
๑๘๖. นางสาวทรายทอง รอดเที่ยง 
๑๘๗. นายทศพร แย้มอ่วม 
๑๘๘. นางสาวทักษพร ยำนวน 

๑๘๙. นายทัตพงศ์ พรมเรือง 
๑๙๐. นางสาวทัศนีย์ บุญคำ 
๑๙๑. นางสาวทัศนีย์ สุขมามอญ 
๑๙๒. นางสาวทัศนีย์พร คงทับ 
๑๙๓. นางสาวทิฆัมพร ประสงค์ผล 
๑๙๔. นางสาวทิตยา ทองอ่วม 
๑๙๕. นางสาวทิพย์วรรณ กันทะษา 
๑๙๖. นางสาวทิพย์วรรณ ศรีบัว 
๑๙๗. นางสาวทิพย์สุดา จันทร์แจ้ง 
๑๙๘. นางสาวทิพย์สุดา ดอนไพร 
๑๙๙. นางสาวทิพรัตน์ แซ่อึ้ง 
๒๐๐. นางสาวทิพรัตน์ ราชพรหมมา 
๒๐๑. นายทิวัตถ์ พรหมเทพ 
๒๐๒. นายเทพพิทักษ์ หล่ำทุ่ง 
๒๐๓. นายธนกร เรณุมาน 
๒๐๔. นายธนกร สิริรัตนาวรรณ 
๒๐๕. นางสาวธนกัลย์ แผนน้อย 
๒๐๖. นายธนชัย ยิ้มเสมียน 
๒๐๗. นายธนทัต หนูหอม 
๒๐๘. นางสาวธนพร เหมือนชุ่ม 
๒๐๙. นายธนพล ชำนาญวิจิตร 
๒๑๐. นายธนพัฒน์ ศรีสุข 
๒๑๑. นายธนภัทร แก่นคำ 
๒๑๒. นายธนภัทร เทพหยด 
๒๑๓. นายธนวิชญ์ วรรณปลั่ง 
๒๑๔. นายธนวุฒิ อ่วมทรัพย์ 
๒๑๕. นางสาวธนัชชา ยอดเพชร 
๒๑๖. นางสาวธนัท พฤทธิพงศ์กุล 
๒๑๗. นายธนากูล เชื้อสวย 
๒๑๘. นางสาวธนาภรณ์ โชตึก 
๒๑๙. นางสาวธนาภรณ์ พันสอิ้ง 
๒๒๐. นายธนายุทธ อุ่นช ู
๒๒๑. นางสาวธนาวัลย์ ศักดิ์ศรีพาณิชย์ 
๒๒๒. นายธนาวุฒิ จูทอง 
๒๒๓. นางสาวธมกร เจนพรมราช 
๒๒๔. นายธรรมรงศักดิ์ เขียวปั้น 
๒๒๕. นางสาวธรรมลักษณ์ ศิริวัฒนานนท์ 
๒๒๖. นางสาวธฤษวรรณ บุญยง 
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๒๒๗. นางสาวธัญญลักษณ์ อิวชาวนา 
๒๒๘. นางสาวธัญญาภรณ์ มากดี 
๒๒๙. นางสาวธัญลักษณ์ สงวนพฤกษ์ 
๒๓๐. นางสาวธัญลักษณ์ หนูเทศ 
๒๓๑. นางสาวธันยพร เทียมจันทร์ 
๒๓๒. นายธันยากร อ้นน่วม 
๒๓๓. นางสาวธัษณวรรณ์ อ่ำปาง 
๒๓๔. นางสาวธิชากร โตงิ้ว 
๒๓๕. นางสาวธิดารัตน์ คชาธาร 
๒๓๖. นายธีระพันธ์ ด่านกิตติไกรลาศ 
๒๓๗. นายธีระวัฒน์ แจ่มอยู่ 
๒๓๘. นางสาวนครินทร์ บุตรอามาตย์ 
๒๓๙. นางสาวนงค์พงา ดีอุด 
๒๔๐. นายนที คำเอก 
๒๔๑. นายนพธนา สระแก้ว 
๒๔๒. นายนพรัตน์ แสงสว่าง 
๒๔๓. นางสาวนภาพร บัวแก้ว 
๒๔๔. นางสาวนริวรรณ นาคมอญ 
๒๔๕. นางสาวนริศรา มากบ้านบึง 
๒๔๖. นางสาวนรีพร เยาวะเรศ 
๒๔๗. นายนเรศ แก่นจันทร์ 
๒๔๘. นางสาวนฤนาถ สุขสบาย 
๒๔๙. นางสาวนฤมล โนร ี
๒๕๐. นางสาวนลินนิภา จันทร์คุ้ม 
๒๕๑. นายนัฐพงษ์ ชิตพันธ์ 
๒๕๒. นายนัฐวุฒิ อยู่หลาย 
๒๕๓. นางสาวนันทภัทร คงรอด 
๒๕๔. นางสาวนันทวรรณ ถิ่นที่ 
๒๕๕. นางสาวนันทวรรณ บุณยมณี 
๒๕๖. นางสาวนันทาศิริ เดียงขุนทด 
๒๕๗. นางสาวนัยเนตร รื่นรวยทรัพย์ 
๒๕๘. นางสาวนารินทร์ แก่นคำ 
๒๕๙. นางสาวน้ำทิพย์ อินทร์ศวร 
๒๖๐. นางสาวนิดชา ศรีสุข 
๒๖๑. นางสาวนิภา ค้อศุภฤกษ์สกุล 
๒๖๒. นางสาวนิภาวรรณ จันทัก 
๒๖๓. นายนิมิตร ดีมี 
๒๖๔. นายนิรุตติ์ ดีวังยาง 

๒๖๕. นางสาวนิศารัตน์ นุชท่าโพ 
๒๖๖. นางสาวนิศารัตน์ มีมุข 
๒๖๗. นางสาวนิสา จากท่าโพธิ์ 
๒๖๘. นางสาวนิสาชล อินทร์สุข 
๒๖๙. นายนิสิต ปานะวุธิ ์
๒๗๐. นางสาวนุชติมา ศรีพระจันทร์ 
๒๗๑. นางสาวนุชธิดา คงคาลัย 
๒๗๒. นางสาวนุชนาถ ทองทุ่ง 
๒๗๓. นางสาวเนตรนภา มาตราช 
๒๗๔. นางสาวเนียมหอม บางย้ิม 
๒๗๕. นายบดินทร์ เหมสุวิมล 
๒๗๖. นายบวร ศิริ 
๒๗๗. นางสาวบังอร ผิวเพชร 
๒๗๘. นายบัณฑิต แก้วสีทอง 
๒๗๙. นายบุญญรัตน์ พุทธิพิษ 
๒๘๐. นางสาวบุญฑริกา บัวแก้ว 
๒๘๑. นางสาวบุญตา บุญสืบ 
๒๘๒. นางสาวบุญยนุช สายทอง 
๒๘๓. นางสาวบุณฑริกา ปะติตัง 
๒๘๔. นางสาวบุศรารัตน์ ทองดี 
๒๘๕. นางสาวบุศรินทร์ สุขสวัสดิ์ 
๒๘๖. นางสาวบุษรินทร์ คนคล่อง 
๒๘๗. นางสาวเบญจมาศ สูงทรัพย์ 
๒๘๘. นางสาวใบเฟิน อินเกิด 
๒๘๙. นายปฐมพงศ์ บุตรดี 
๒๙๐. นางสาวปณิดาพร เปี่ยมเอม 
๒๙๑. นางสาวปณิตา เฉลยทัศน์ 
๒๙๒. นางสาวปทิตตา ศรีนิ่ม 
๒๙๓. นางสาวปทุมรัตน์ บุญรักษ ์
๒๙๔. นางสาวปนัดดา มีอุดร 
๒๙๕. นางสาวปภาดา พูลนุช 
๒๙๖. นางสาวปภาวี กลิ่นน้อย 
๒๙๗. นายประกฤษฎิ์ อินทร์ทิม 
๒๙๘. นางสาวประกายดาว สุขล้อม 
๒๙๙. นางสาวประภัสสรา ทองสุข 
๓๐๐. นางสาวปรางทิพย์ โค้นสากรม 
๓๐๑. นายปริญญา ยิ้มประดิษฐ์ 
๓๐๒. นางสาวปรีญาพร บุญรุนโพธิ์ 
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๓๐๓. นางสาวปรียานุช สั่งแสน 
๓๐๔. นางสาวปวีณา ทะริยะ 
๓๐๕. นางสาวปัญจรัตน์ ดีพูล 
๓๐๖. นายปัญญวัฒน์ นาคบัว 
๓๐๗. นางสาวปัณณภรณ์ ขวัญเมือง 
๓๐๘. นางสาวปัทมวรรณ เปล่งวาจาประเสริฐ 
๓๐๙. นางสาวปัทมาภรณ์ ภิรมย์พลัด 
๓๑๐. นางสาวปาณิสรา จันทร์ทรง 
๓๑๑. นางสาวปาณี ประสิทธิ์ 
๓๑๒. นางสาวปารวี เกตุศรี 
๓๑๓. นางสาวปาริฉัตร เคราะห์ดี 
๓๑๔. นางสาวปาริชาติ มะโนสร้อย 
๓๑๕. นางสาวปารียา แปวขุขันธ์ 
๓๑๖. นางสาวปาหนัน จันทร์นา 
๓๑๗. นายปิยณัฐ ล้อมวงษ์โสภณ 
๓๑๘. นายปิยะ คงเกตุแก้ว 
๓๑๙. นางสาวปิยะกาญจน์ จันทร์ทอง 
๓๒๐. นางสาวปุณยาพร พรหมปั้น 
๓๒๑. นายปุริมพัฒน์ วงศ์ธนเวทย์ 
๓๒๒. นางสาวเปมิกา พุ่มเกตุทวี 
๓๒๓. นางสาวผกาวรรณ แสงรอด 
๓๒๔. นางสาวผกาสินี ไฝสัมฤทธิ์ 
๓๒๕. นายพงศธร เที่ยงธรรม 
๓๒๖. นายพงศธร สะอาดโฉม 
๓๒๗. นายพงศ์ภัทร จันทร์วัฒนพงษ์ 
๓๒๘. นายพจนา อ่วมผึ้ง 
๓๒๙. นางพชรพร เฟื่องปรางค์ 
๓๓๐. นายพชรพล พิณพาทย์ 
๓๓๑. นางสาวพชรมณี ดวงแก้ว 
๓๓๒. นางสาวพนิดา เพ็งเหมือน 
๓๓๓. นางสาวพนิดา เหมือนเนียม 
๓๓๔. นางสาวพรกมลศรี เขียวทองอินทร์ 
๓๓๕. นายพรชัย จันทะคุณ 
๓๓๖. นางสาวพรทิพย์ เฒ่าเง้า 
๓๓๗. นายพรเทพ อินเกิด 
๓๓๘. นางสาวพรธิดา บุญธูป 
๓๓๙. นางสาวพรพิมล เปียน้อย 
๓๔๐. นางสาวพรพิมล สายทอง 

๓๔๑. นางสาวพรรณทิวา มากนวม 
๓๔๒. นางสาวพรรณศรี ปานศรี 
๓๔๓. นางสาวพรรณิภา ตาสิทธิ์ 
๓๔๔. นางสาวพรวดี พ่วงชาวนา 
๓๔๕. นางสาวพรวิภาวรรณ ลอยเมฆ 
๓๔๖. นายพร้อมพงศ์ สำลีปั้น 
๓๔๗. นางสาวพลอยศิริ บุญแก้ว 
๓๔๘. นายพลาธิป อ่อนขำ 
๓๔๙. นางสาวพลิศา พาปาน 
๓๕๐. นายพัชรพงษ์ ลี้ตระกูล 
๓๕๑. นางสาวพัชรา พันท้าว 
๓๕๒. นางสาวพัชรา อินงาม 
๓๕๓. นางสาวพัชราภรณ์ รักเรือง 
๓๕๔. นางสาวพัชรียา ยาคล้าย 
๓๕๕. นางสาวพัฒนวรรณ เทพกมล 
๓๕๖. นางสาวพิจิตรา รักษาสวัสด์ิ 
๓๕๗. นางสาวพิชชาพร คุณารัตน์ 
๓๕๘. นายพิชชาวีร์ แจ่มมี 
๓๕๙. นางสาวพิชชาอร คุณารัตน์ 
๓๖๐. นางสาวพิชญ์สินี โพธิ์วัชร 
๓๖๑. นางสาวพิชญา กษิรักษ์ 
๓๖๒. นางสาวพิชามญช์ หลำทิม 
๓๖๓. นางสาวพิชิตา เกตุจำนงค์ 
๓๖๔. นายพิทวัส โตงาม 
๓๖๕. นางสาวพิมผกา สวัสดิ์รักษา 
๓๖๖. นางพิมพ์ กรีบกำไร 
๓๖๗. นางสาวพิมลดา วงษ์แก้ว 
๓๖๘. นางสาวพิมลพรรณ แข็งขยัน 
๓๖๙. นางสาวพิมลวรรณ สังข์สุวรรณ์ 
๓๗๐. นายพิศุทธิ์ ดอนศรีคุ้ม 
๓๗๑. นายพิษณุ กลิ่นฟัก 
๓๗๒. นายพิษณุ ชื่นสันต์ 
๓๗๓. สิบโทพิษณุ อุตทองคำ 
๓๗๔. นายพีธา ถาวรพงษ์ 
๓๗๕. นายพีรเดช ทองแจ่ม 
๓๗๖. นายพีรพัฒน์ วัฒนะ 
๓๗๗. นายพีรพันธุ์ บัวผ่อง 
๓๗๘. นายพีรยุทธ ทองแจ่ม 
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๓๗๙. นายพีระเดช ภาคนาม 
๓๘๐. นายพีระศิลป์ สนศิริ 
๓๘๑. นางสาวพูนทรัพย์ นนทะโคตร 
๓๘๒. นางสาวแพรวนภา ปานฉ่ำ 
๓๘๓. นางสาวแพรวนภา สุวรรณโต 
๓๘๔. นางสาวแพรวพรรณ กะลำพัก 
๓๘๕. นายไพฑูรย์ ยมจันทร์ 
๓๘๖. นางสาวไพรินทร์ ดำมินเสก 
๓๘๗. นางสาวภรณ์ทิพย์ นาคพันธ์ 
๓๘๘. นางสาวภัทธิชา ทองปลิว 
๓๘๙. นายภัทร์นิธิ แพมงคล 
๓๙๐. นายภัทรพล ทรัพย์สมบัติ 
๓๙๑. นายภัทรพล มรรยาทอ่อน 
๓๙๒. นางสาวภัทรภร ทองนุ้ย 
๓๙๓. นายภานุพงศ์ เขียวขำ 
๓๙๔. นายภานุพงศ์ สมบูรณ์ 
๓๙๕. นายภานุรุจ การเกษตร 
๓๙๖. นางสาวภาวี ศิลากุล 
๓๙๗. นายภูเบศ แสงอ่วม 
๓๙๘. นางสาวภูษณิศา เวียงคำ 
๓๙๙. นายมงคล กี่อ่อง 
๔๐๐. นายมงคล รักขะเสน 
๔๐๑. นางสาวมณฑารพ ยศปัญญา 
๔๐๒. นางสาวมณทิชา สินประเสริฐ 
๔๐๓. นางสาวมณัษฌา ตรงต่อกิจ 
๔๐๔. นายมนตรี ฉิมพลี 
๔๐๕. นางสาวมนัสนันท์ สร้อยเพชร 
๔๐๖. นางสาวมลิตา มากทอด 
๔๐๗. นางสาวมัณฑนา กาญจะนา 
๔๐๘. นางสาวมัณฑนา จันทร์สุข 
๔๐๙. นางสาวมัณตยากานต์ อุดมศิลป์ 
๔๑๐. นางสาวมัลลิกา โพธิ์ทอง 
๔๑๑. นางสาวมัลลิกา สิงห์ขรณ์ 
๔๑๒. นางสาวมานิตา ปั้นรัตน์ 
๔๑๓. นางสาวมาริษา พรมชี 
๔๑๔. นางสาวมาลาตรี ถาโท 
๔๑๕. นางสาวมุกรวี น้อยบัว 
๔๑๖. นางสาวมุทิตา บัวประทุม 

๔๑๗. นายเมธัส จานุพันธ ์
๔๑๘. นายเมธา อ้นแหยม 
๔๑๙. นางสาวเมธาวี บุญรวม 
๔๒๐. นายเมธี พุ่มมะระ 
๔๒๑. นางสาวยุภาวรรณ ดอนทิพทำ 
๔๒๒. นางสาวยุวรี พรมน้อย 
๔๒๓. นายรณชัย วิมล 
๔๒๔. สิบโทรักชาติ ชมเชย 
๔๒๕. นางสาวรังสินี เกตสุธรรม 
๔๒๖. นางสาวรังสิมา พลอาสา 
๔๒๗. นางสาวรัชฎาพร สบายใจ 
๔๒๘. นางสาวรัชนีกร คำแล่น 
๔๒๙. นางสาวรัฐธญา เขียวบาง 
๔๓๐. นายรัฐพงษ์ อินทร์ป้อม 
๔๓๑. นางสาวรัตติกาล แพทย์ไชโย 
๔๓๒. นางสาวรัตนาภรณ์ สิงห์รอ 
๔๓๓. นายรัตภูมิ รัตนทอง 
๔๓๔. นางราตรี เซนักค้า 
๔๓๕. นางสาวรุ่งทิวา จุติประโคน 
๔๓๖. นางสาวรุ่งนภา ผูกมณี 
๔๓๗. นางสาวรุ้งนภา ธาตุแก้ว 
๔๓๘. นางสาวรุ่งรัตน์ วานิชสมบัติ 
๔๓๙. นายเรณุวัตร แก้วปักษี 
๔๔๐. นายเรวันต์ โพธิ์ขำ 
๔๔๑. นายฤทธิชัย ธิคุณ 
๔๔๒. นางสาวลลิศษิตา ปานเกิด 
๔๔๓. นางสาวล้อมดาว จูด้วง 
๔๔๔. นางสาวลักษณาพร เขียวปั้น 
๔๔๕. นายลัทธพล นิ่มเพ็ง 
๔๔๖. นายวธัญญู อินทร์ประเสริฐ 
๔๔๗. นางสาววนิดา คำจำปา 
๔๔๘. นางสาววนิดา ฤทธิ์เดช 
๔๔๙. นางสาววนิสรา บัวน่วม 
๔๕๐. นางสาววรกานต์ เข็มครุฑ 
๔๕๑. นายวรรณชิต ตุลพงษ์ 
๔๕๒. นางสาววรรณภา ลือบุญ 
๔๕๓. นางสาววรรณวิสา พันธ์ไทย 
๔๕๔. นางสาววรรณารัตน์ รัตนชัยจันทร์ 
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๔๕๕. นางสาววรรณิกา สิงห์ลอ 
๔๕๖. นางสาววรรณิภา กล้าหาญ 
๔๕๗. นางสาววรรณิภา ทองศรี 
๔๕๘. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวราพร ทองอินทร์ 
๔๕๙. นายวรายุทธ สุ่มมาตย์ 
๔๖๐. นางสาววริยา จักษุศร ี
๔๖๑. นายวริศ กุมุทเวคิน 
๔๖๒. นางสาววริสรา ศักดิ์พุ่ม 
๔๖๓. นายวสันต์ จูเมือง 
๔๖๔. นางสาววัชรา สุทธิเขตกัน 
๔๖๕. นางสาววัชราพร เมฆเจริญ 
๔๖๖. นายวัชรินทร์ อ่วมแจง 
๔๖๗. นางสาววัชรีวรรณ ขันทะเสน 
๔๖๘. นายวัฒนา ศรีษะเกตุ 
๔๖๙. นายวัทวุฒิ ศิริมา 
๔๗๐. นายวันเฉลิม หวาเกตุ 
๔๗๑. นางสาววันทนา ชูช่ืน 
๔๗๒. นางสาววันทนีย์ ก่อสันติมุกขัง 
๔๗๓. นางสาววันทนีย์ พฤกษวัน 
๔๗๔. นางสาววันเพ็ญ แซ่ท่อ 
๔๗๕. นางสาววัลวิภา กาสา 
๔๗๖. นางสาววัลวิภา เหลือล้น 
๔๗๗. นางสาววารุณี จันทร์คำ 
๔๗๘. นางสาววาสนา งามละม่อม 
๔๗๙. นางสาววาสนา ช่วยคิด 
๔๘๐. นางสาววาสิฏฐี คณโฑทอง 
๔๘๑. นางสาววิจิตรา วิมล 
๔๘๒. นางสาววิจิตรา ศรีสุข 
๔๘๓. นายวิชัย อยู่ทอง 
๔๘๔. นางสาววิชุดา สวนจันทร์ 
๔๘๕. นางสาววิภาพร จงจิตรงาม 
๔๘๖. นางสาววิภาพร เนียมสวน 
๔๘๗. นางสาววิภาพร อ่ำเจ๊ก 
๔๘๘. นางสาววิภาภรณ์ คล่ำคง 
๔๘๙. นางสาววิภาวดี เสริมกลิ่น 
๔๙๐. นางสาววิภาวรรณ ประทุมวัน 
๔๙๑. นางสาววิรชา บุญคง 
๔๙๒. นางสาววิลาวรรณ ก้อนคง 

๔๙๓. นางสาววิลาวัลย์ ธรรมชาติ 
๔๙๔. นางสาววิไลพร แสนพรม 
๔๙๕. นางสาววิไลวรรณ ศักดิ์ภูเขียว 
๔๙๖. สิบโทวิศรุต ธูปทอง 
๔๙๗. นายวิศิษฐ์ สุขพลอย 
๔๙๘. นายวิสิฐ พัวสุวรรณ์ 
๔๙๙. นายวุฒิชัย พันธุลี 
๕๐๐. นางสาววุฒิพร แก้วเกตศรี 
๕๐๑. นางสาวศรัญญา นิลกระโทก 
๕๐๒. นางสาวศรัญญา เนียมนก 
๕๐๓. นายศรัญญู เที่ยงแท้ 
๕๐๔. นายศรัญญู รักไทย 
๕๐๕. นายศรัณย์ วรรณศรี 
๕๐๖. นางสาวศรัณย์พร คงทัศน์ 
๕๐๗. นายศรัณยู อินทเสน 
๕๐๘. นายศราวุธ ศรีอาวุธ 
๕๐๙. นางสาวศรีสุดา ผังมาลี 
๕๑๐. นางสาวศศิกานต์ เปรมปราย 
๕๑๑. นางสาวศศิธร กลัดดิษฐ 
๕๑๒. นางสาวศศิธร ฤทธิ์จีน 
๕๑๓. นางสาวศศิวรรณ ทับแปลง 
๕๑๔. นายศศิศ ศรีนิ่ม 
๕๑๕. นางสาวศิรประภา สนศิริ 
๕๑๖. นางสาวศิราภรณ์ ธูปบูชา 
๕๑๗. นางสาวศิริกร สร้อยทอง 
๕๑๘. นางสาวศิริประภา คชนิล 
๕๑๙. นางสาวศิริประภา ภู่แพร 
๕๒๐. นายศิริพงษ์ ทองประกอบ 
๕๒๑. นางสาวศิริพรรณ ก้อนพันธ์ 
๕๒๒. นางสาวศิริรัตน์ นาคนวล 
๕๒๓. นางสาวศริิราวรรณ จงพ่วง 
๕๒๔. นางสาวศิริลักษณ์ บุญคำ 
๕๒๕. นางสาวศิริลักษณ์ อิ่มเอิบ 
๕๒๖. นางสาวศิริวิมล ทับนาค 
๕๒๗. นางสาวศิลาเกศ สุภาพ 
๕๒๘. นางสาวศิวาพร เย็นขัน 
๕๒๙. นายศุภกร คงธนกิจฤทธิกุล 
๕๓๐. นายศุภกฤษณ์ ดาวกระจ่าง 



 
หน้า  ๙๐ คู่มือฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

 

๕๓๑. นายศุภสิทธิ์ เฉลิมพันธ์ 
๕๓๒. นางสาวศุภาสร คำเลิศ 
๕๓๓. นายเศรษฐบุตร แสนแทน 
๕๓๔. นางสาวสกุณา ปั่นแก้ว 
๕๓๕. นางสาวสกุณา พัฒนเวช 
๕๓๖. นางสาวสถาวร โสตถิถาวร 
๕๓๗. นายสมชาย พันธ์เพียร 
๕๓๘. นางสาวสมนี จันทฤก 
๕๓๙. นายสมบูรณ์เดช เดชพีระพัฒน์ 
๕๔๐. นายสมภพ มีแก้ว 
๕๔๑. นางสาวสมัยพร ทองเกิน 
๕๔๒. นางสาวสมาพร เถื่อนถ้ำ 
๕๔๓. นายสรศักดิ์ บุญโต 
๕๔๔. นางสาวสร้อยสุดา ประมวล 
๕๔๕. นางสาวสราภรณ์ พิมทอง 
๕๔๖. นายสหรัฐ อยู่พ่วง 
๕๔๗. สิบเอกสัญฑานน หนูแย้ม 
๕๔๘. นางสาวสาธิยา โตทุ้ย 
๕๔๙. นางสาวสายฝน ขาวเหลือง 
๕๕๐. นายสายฟ้า จิตต์รำพึง 
๕๕๑. นางสาวสายวรุณ ผิวนวล 
๕๕๒. นายสิทธาวุฒิ ขุนมธุรส 
๕๕๓. นางสาวสินาภรณ์ โสคำภา 
๕๕๔. นายสิรภพ แพ่งสมบูรณ์ 
๕๕๕. นางสาวสิริกร นาพิจิตร 
๕๕๖. นางสาวสิรินาฏ มั่นคง 
๕๕๗. นายสิริวุฒิ ศาสตร์อำนวย 
๕๕๘. นางสาวสิวัชญา ชูเที่ยง 
๕๕๙. นางสาวสุกัญญา ทักท้วง 
๕๖๐. นางสาวสุกัญญา สายทอง 
๕๖๑. นางสาวสุกัญญา สุขบุตร 
๕๖๒. นางสาวสุกัญญา เอี่ยมเนียม 
๕๖๓. นางสาวสุคนธ์ นิลออ 
๕๖๔. นางสาวสุคลทิพย์ ผ่องทอง 
๕๖๕. นางสาวสุจิตรา พันโท 
๕๖๖. นางสาวสุชัญญา ชุบสุวรรณ 
๕๖๗. นางสาวสุชาดา ก่องนอก 
๕๖๘. นางสาวสุชาดา คนหลัก 

๕๖๙. นางสาวสุชาดา จันทร์สงวนวัฒน์ 
๕๗๐. นางสาวสุชานันท์ ชะเอมจันทร์ 
๕๗๑. นางสาวสุชานาฏ ปินตา 
๕๗๒. นางสาวสุชาริณี อรอินทร์ 
๕๗๓. นางสาวสุณิศา จันทร์ใจ 
๕๗๔. นางสาวสุณิสา อินสกุล 
๕๗๕. นางสาวสุดาทิพย์ กรุณามิตร 
๕๗๖. นางสาวสุดาพร ศิริป่ายาง 
๕๗๗. นางสาวสุดารัตน์ แสงสว่าง 
๕๗๘. นางสาวสุทธิดา นิลหิรัญ 
๕๗๙. นายสุทธิพงษ์ พ่วงไผ่ 
๕๘๐. นายสุธากร เกตุฟัก 
๕๘๑. นางสาวสุธิดา ภู่จำนงค์ 
๕๘๒. นางสาวสุธิดา เรืองดี 
๕๘๓. นางสาวสุธิดาภรณ์ พูลประเสริฐ 
๕๘๔. นางสาวสุธินี มาลา 
๕๘๕. นางสาวสุธิษา พงศ์สิริภัทร 
๕๘๖. นางสาวสุนันทา อำพราม 
๕๘๗. นางสาวสุนิสรา อ่ำพรม 
๕๘๘. นางสาวสุนิสา คล้ายทับทิม 
๕๘๙. นางสาวสุนิสา ศิริกูล 
๕๙๐. นางสาวสุพรรณี พูพุ่ม 
๕๙๑. นางสาวสุพรรษา น้อยคง 
๕๙๒. นายสุพัฒน์ชัย อ้นวงษา 
๕๙๓. นางสาวสุพัตรา แก้วปานกัน 
๕๙๔. นางสาวสุพิชชา ศรีคูณ 
๕๙๕. นางสาวสุภัชรินทร์ แก้วนัยจิตต์ 
๕๙๖. นางสาวสุภัทรา สุนทรชัย 
๕๙๗. นางสาวสุภาพร ทองแยว 
๕๙๘. นางสาวสุภาพร บุญช่วย 
๕๙๙. นางสาวสุภาพร บุญภู่ 
๖๐๐. นางสาวสุภาภรณ์ ดวงจันทร์ 
๖๐๑. นางสาวสุภารัตน์ จันทร์ทรง 
๖๐๒. นางสาวสุภาวดี จันสีทอง 
๖๐๓. นางสาวสุมิตตรา สีคำ 
๖๐๔. นางสาวสุมิตรา กันณะ 
๖๐๕. นางสาวสุมิตรา สระทองข้อ 
๖๐๖. นายสุรพงษ์ นวมเขียน 
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๖๐๗. นายสุรพล เมฆเสือ 
๖๐๘. นายสุรัตน์ แก้วมี 
๖๐๙. นางสาวสุรารักษ์ ชูประดิษฐ์ 
๖๑๐. นางสาวสุรินทร ช้างลอย 
๖๑๑. นางสาวสุรีรัตน์ พันโท 
๖๑๒. นางสาวสุรีรัตน์ เสือไว 
๖๑๓. นางสาวสุลีวรรณ กนกแก้ว 
๖๑๔. นางสาวสุวนันท์ ปาอัตติปา 
๖๑๕. นางสาวสุวรรณา กสิการณ์ 
๖๑๖. นางสาวสุวัจนี นุ่มน้อย 
๖๑๗. นางสาวสุวิชชา จันทรา 
๖๑๘. นางสาวสุวิมล จันด ี
๖๑๙. นางสาวสุวิมล เลิศสถิตย์ 
๖๒๐. นายเสกข์สิทธิ์ คูหาจิต 
๖๒๑. นางสาวเสาวลักษณ์ เทพป่าหมาก 
๖๒๒. นางสาวเสาวลักษณ์ ปานทุ่ง 
๖๒๓. นางสาวเสาวลักษณ์ สอนสวรรค์ 
๖๒๔. นางแสงเทียน ชื่นจุ้ย 
๖๒๕. นางสาวแสงอรุณ คำบุญมี 
๖๒๖. นายแสนพล พึ่งพิณ 
๖๒๗. นางสาวหทัยขวัญ ศโรภาส 
๖๒๘. นางสาวหนึ่งฤทัย ทิมทอง 
๖๒๙. นางสาวหฤทัย มูลเมือง 
๖๓๐. นายหฤษฎ์ แน่นอุดร 
๖๓๑. นายอชิรวิทย์ สายสิทธิ์ 
๖๓๒. นายอดิศร แสงปัญญา 
๖๓๓. นายอดิศักดิ์ ชมบุญตา 
๖๓๔. นายอดุลวิทย์ เมี้ยนเทศ 
๖๓๕. นางสาวอตินุช ปัดเพชร 
๖๓๖. นายอธิป นามสูงเนิน 
๖๓๗. นายอธิเมศร์ สาระวิบูลย์สุข 
๖๓๘. นางสาวอนามิกา กันภัย 
๖๓๙. นายอนุชา คล้ายรุ่งเรือง 
๖๔๐. นายอนุชา ธรรมปรีชา 
๖๔๑. นางสาวอภัสนันท์ ธงสารัตน์ 
๖๔๒. นายอภิชาต สุภาวะ 
๖๔๓. นายอภิรักษ์ หาญยุทธ 
๖๔๔. นายอภิสร ดีวังทอง 

๖๔๕. นายอมรเทพ กลึงเอี่ยม 
๖๔๖. นายอมรเทพ จตุเทน 
๖๔๗. นางสาวอมรรัตน์ เรืองเดช 
๖๔๘. นางสาวอมรรัตน์ เรือนวงค์ 
๖๔๙. นายอมรศักดิ์ รอดฝุ่น 
๖๕๐. นางสาวอรกมล นิลพัฒน์ 
๖๕๑. นางสาวอรกัญญา เรืองสุกใส 
๖๕๒. นางสาวอรกานต์ ประยูรพันธ์ 
๖๕๓. นางสาวอรดา ม่วงสิงห์ 
๖๕๔. นางสาวอรทัย ใจเดียว 
๖๕๕. นางสาวอรนภา กองทอง 
๖๕๖. นางสาวอรพรรณ นัดครีพ 
๖๕๗. นางสาวอรพรรณ สวนใต้ 
๖๕๘. นางสาวอรวัลย์ สวนแก้ว 
๖๕๙. นางสาวอรอนงค์ วงษ์บ้านขาว 
๖๖๐. นางสาวอรัญญา ไตรรินทร์ 
๖๖๑. นางสาวอริศรารัตน์ อ่อนดี 
๖๖๒. นางสาวอโรธา ทรัพย์กำเนิดมี 
๖๖๓. นายอลงกร เพชรใจดี 
๖๖๔. นายอัครเดช บุญเอี่ยม 
๖๖๕. นายอัคราวุธ มะลิวงษ์ 
๖๖๖. นางสาวอัญชิสา ถุงเงิน 
๖๖๗. นางสาวอัญธิกา นามใหม่ 
๖๖๘. นางสาวอัญมณี ลักขษร 
๖๖๙. นางสาวอัมพา เม้าทุ่ง 
๖๗๐. นางสาวอัมพิกา อ่ำอิ่ม 
๖๗๑. นายอัศนัย สีเงิน 
๖๗๒. นายอัษฎาวุธ เชื้อมงคล 
๖๗๓. นายอัษฎาวุธ บุญกล่อม 
๖๗๔. นายอัษฎาวุธ บุตรบุญ 
๖๗๕. นายอาชาณัย ทองทับ 
๖๗๖. นายอานนท์ ชินวุฒิ 
๖๗๗. นางสาวอาภาพร กะระกุนตา 
๖๗๘. นางสาวอาภาภรณ์ ไพรพรึก 
๖๗๙. นางสาวอารีย์ สกุลนี 
๖๘๐. นางสาวอารีย์ สุดทิวา 
๖๘๑. นายอุทัย มั่นมาตร 
๖๘๒. นางสาวอุษารัตน์ ไรยวงค์ 
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๖๘๓. นายเอกพล มีมาสุข 
๖๘๔. นายโอภาสรวี ทองดี 

๖๘๕. นางสาวไอลดา จันทะวง 

 

ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
๑. นายกวี ชูไทย 
๒. นายกษาปณ์ ถิ่นถาน 
๓. นางสาวณัฎฐพร ดวงสว่าง 
๔. นางสาวบุษบา วงศ์เศรษฐี 
๕. นางสาวเพชราภรณ์ ก๊กมาศ 

๖. นายภูริณัฐ แสงเหมือนขวัญ 
๗. นายมนตรี แก้วมีศรี 
๘. นางสาววัลยา อยู่ท้วม 
๙. นางสาวศุภนิดา เปลี่ยนดี 
๑๐. นางสาวเอมอร อิ่มเกิด 

 

ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต 

รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 
๑. นายธวัช วราสุนันท์ 
๒. นางสาวจรรยา ยานะโส 
๓. นางสาวชลิตา พัดขำ 
๔. นางสาวฐิติมา ปานเกิด 
๕. นางสาวสิตานันท์ ศรีแก้ว 
๖. นางสาวสุนิสา แย้มสรวล 

๗. นายอนวัช วิริยะ 
๘. นางสาวจุฑามาศ จันทะคูณ 
๙. นางสาวสุภาภรณ์ ศรีโสภา 
๑๐. นางสาวสาลินี ดวงสา 
๑๑. นายธราเทพ แสงพิรุณ 

 

รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง 
๑. นายธีรไนย ดีภา 
๒. นางสาวศศิพักตร์ เอกวิลัย 
๓. นายณฐพน เชษฐนรงค์ 

๔. นางสาวกชกร แย้มสวน 
๕. นางสาวชลทิตย์ พรมเพ็ชร 
๖. นายเกียรติศักดิ์ แสนสิทธิ์ 

รัฐศาสตรบัณฑิต 

๑. นางสาวกนกวรรณ ขุนเหล็ง 
๒. นางสาวกมลพรรณ การะเกตุ 
๓. นางสาวกรวลัย นกเถื่อน 
๔. นายกษิดิศ สร้อยมุข 
๕. นางสาวกัลยนันท์ คัชมาตย์ 
๖. นายกิตติทัต เกตุไชยศรี 
๗. นายกิตติศักดิ์ พัฒนแหวว 
๘. นางสาวเกศรินทร์ จันทร์ทัง 
๙. นายเกียรติศักดิ์ คุ้มสุพรรณ 
๑๐. นายไกรสร สุนทรวารี 
๑๑. นางสาวเขมิสรา สุขพิมาย 
๑๒. นายคมเดช เรืองสงคราม 
๑๓. นางสาวจารุวรรณ นุชเทศ 

๑๔. นางสาวจิดาภา ไพโรจน์ 
๑๕. นายฉันทวัฒน์ นาถมทอง 
๑๖. นายชนากร พงษ์วานิช 
๑๗. นางสาวชรินรัตน์ ขาวงาม 
๑๘. นางสาวชลธิชา จันทราทิพย์ 
๑๙. นางสาวชลิตา ภักดี 
๒๐. นายชัยธวัช ธำรงค์ศักดิ์คุณ 
๒๑. นายณฐภัทร น่วมชุ่ม 
๒๒. นายณรงค์ บัวเเก้วเทศ 
๒๓. นายณรงศ์ฤทธิ์ สุขเอม 
๒๔. นายณัชพล ดีดกลิ่น 
๒๕. นางสาวณัฐวรรณ นาคมอญ 
๒๖. นายณัฐวัตร รักงาม 
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๒๗. นางสาวทักษพร ข่มใจ 
๒๘. นางสาวธนพร กระหนกงาม 
๒๙. นายธนพล คงอิว 
๓๐. นางสาวธนวรรณ อยู่เต่ 
๓๑. สิบเอกธนวัฒน์ สิริสุภา 
๓๒. สิบเอกธวัชชัย คำขุนทด 
๓๓. นายธวัชชัย ละอูบ 
๓๔. นายธวัชชัย สิทธิปกรณ์ 
๓๕. นางสาวธิดารัตน์ ศรีคูณ 
๓๖. นายธีรวัฒน์ เดชะศิลารักษ์ 
๓๗. นายธีระพงษ์ นวมเฟือง 
๓๘. นางสาวนภัสวรรณ อยู่คำ 
๓๙. นางสาวนรีกานต์ วงศ์ถาต๊ิบ 
๔๐. นางสาวนิตยา คุ้มภัย 
๔๑. นางสาวนิศาชล สังข์สีเหลือบ 
๔๒. นางสาวเบญจมาศ ตุ้มสุข 
๔๓. นายประดิษฐ์ รอดสุวรรณ 
๔๔. นางสาวประภัสสร อยู่ท้วม 
๔๕. นายพณศักดิ์ สีเสือ 
๔๖. นางสาวพัชริดา ใหม่สว่าง 
๔๗. จ่าอากาศเอกไพโรจน์ พ่วงศิริ 
๔๘. นางสาวภรรษนรรณ สีชมพู 
๔๙. นางสาวภารดี สุขทุ่นฟุย 
๕๐. นายย่ิงยศ ชูชีพ 
๕๑. นายยุรนันท์ สุขคะนอง 
๕๒. นางสาวรัตน์ติยา จันชาวนา 

๕๓. นางสาวลลิตา ภาชนะพรรณ 
๕๔. นางสาววนิดา คงสัมพันธ์ 
๕๕. นางสาววราภรณ์ พานทอง 
๕๖. นายวรุตม์ ตาปั๋น 
๕๗. นายวัชรพงษ์ ขำแก้ว 
๕๘. นางสาววาสนา ผาสุข 
๕๙. นายวิชยุตม์ บัญชาวชิระชัย 
๖๐. นายศตวรรษ สัตยากุล 
๖๑. นางสาวศิริพร เกิดแพร 
๖๒. นางสาวศิริลักษณ์ แก่นภักดี 
๖๓. นายศิริวัฒน์ คุ้มทัศ 
๖๔. นายศุภกิตต์ แสนผ่อง 
๖๕. นายสทาดน สีขาว 
๖๖. สิบเอกสมิต อะมะวัลย์ 
๖๗. นายสรายุทธ ชุดเชย 
๖๘. จ่าสิบโทสิทธิประเสริฐ อ่อนศรี 
๖๙. นางสาวสุกัญญา คงเมือง 
๗๐. สิบตรีสุธินันท์ ขำบ้านหลวง 
๗๑. นางสาวสุพัตรา บัวหอม 
๗๒. นางสาวสุภาพร แสนวงษ์ 
๗๓. นางสาวสุรีย์ภรณ์ สายด้วง 
๗๔. สิบเอกสุวิสาตร์ ธรรมพิทักษ์ 
๗๕. นางสาวโสรยา สุขพ่วง 
๗๖. นายอนุพล น้อยถึง 
๗๗. นายอภิรักษ์ แสงบุญ 
๗๘. นางสาวอรุณกมล มัจฉิม 

 
ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต 

นิเทศศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๑. นายวสันต์ วังสุข 
๒. นางสาวอธิติยา  ศิริวัฒน์ 
๓. นางสาวสุทธิดา คำสุม 

๔. นางสาวปัทมาพร ครุธโม 
๕. นางสาวพิมวลัย สายหัสดี 

 
นิเทศศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑. นางสาวสุธิดา ทองสุข 
๒. นางสาวชนาธิป กลิ่นลูกอิน 

๓. นางสาวฆนรส มีรัตน์ 
๔. นางสาวอันธิกา แผ่ผล 
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นิเทศศาสตรบัณฑิต 

๑. นางสาวกมญจันทน์ เนตรแก้ว 
๒. นางสาวกมลทิพย์ หนูทอง 
๓. นายกรีฑา อรุณ 
๔. นางสาวกวินณา กิจสวน 
๕. นางสาวแคทลียา วันอ้น 
๖. นายชัยชนะ บำรุงศรี 
๗. นายชาคริสต์ นระเอี่ยม 
๘. นายณัฐดนัย จันทะคุณ 
๙. นางสาวณัฐนันท์ สุวรรณประสพ 
๑๐. นางสาวดาริน เทพทองดี 
๑๑. นางสาวดารุณี บุญทั่ง 
๑๒. นางสาวทิมพิกา นพรัตน์ 
๑๓. นายทิวัตถ์ สิงห์แก้ว 
๑๔. นายธนพล จันทรางกูล 
๑๕. นายธนวัฒน์ ตังประดิษฐกุล 
๑๖. นายธนวัฒน์ วัฒนพันธ์ 
๑๗. นางสาวธมลวรรณ ไม้ส้มซ่า 
๑๘. นางสาวธัญญลักษณ์ คชสิทธิ์ 
๑๙. นางสาวนภารัตน์ ใจพอ 
๒๐. นางสาวนราทิพย์ มงคลศรีชัยชนะ 
๒๑. นางสาวนันธิยา เหล่าสาย 
๒๒. นางสาวบุณยานุช กริ่งทอง 
๒๓. นางสาวพรสวรรค์ พ่วงโพธิ์ 
๒๔. นางสาวภัทรพร ธนวันต์ภิญโญ 
๒๕. นายภาณุวัตร โพธิ์ทอง 
๒๖. นางสาวเมธาพร เมธาธีรวุฒิ 

๒๗. นายรัฐพงษ์ พันอินทร์ 
๒๘. นางสาวรัสรินทร์ รงคะวุฒิเศรษฐ์ 
๒๙. นางสาวรุจิกาญจน์ โชติฐิติวรนนท์ 
๓๐. นางสาววราพร ขำชัยภูมิ 
๓๑. นางสาววราภรณ์ บุญเข้ม 
๓๒. นายวัชรพงศ์ ทับทิมแท้ 
๓๓. นางสาววัชราภรณ์ จันทร์ปาน 
๓๔. นางสาววันวิสาข์ เนตรคำ 
๓๕. นายวิษณุ รอดมณี 
๓๖. นางสาวศิริภรณ์ พลขันธ์ 
๓๗. นายศิริศักดิ์ รอบเมือง 
๓๘. นางสาวศิวปรีดา โอเขียว 
๓๙. นายศุภโชค พิศาลวนิชย์กุล 
๔๐. นายสมทรง ขุนทอง 
๔๑. นางสาวสมฤทัย สิทธิช่วงไชย 
๔๒. นายสมศักดิ์ บัวอุย 
๔๓. นางสาวสิริภรณ์ ชาวบางมอญ 
๔๔. นางสาวสุจิตรา ขุนอินทร์ 
๔๕. นางสาวสุธิดา เทียนสว่าง 
๔๖. นางสาวสุนันทา สิงห์พรหม 
๔๗. นายสุรชัย หันเช้ือจีน 
๔๘. นายอภิเบศร์ โม้อ้วน 
๔๙. นายอภิวัฒน์ บัวหงษ ์
๕๐. นางสาวอภิสรา ฤทธิ์รัศมี 
๕๑. นางสาวอรณา เข็มแอ๊ด 
๕๒. นายอานพ ขุมทอง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

คณะผู้จัดทำ 

ที่ปรึกษา  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล  เสมาขันธ์  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนสาร เพ็งพุ่ม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศกึษา 
นายอำพน  กลีบปาน   ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา 
 

คณะกรรมการดำเนินงาน 

อาจารย์ธีรพัฒน์ พูลทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
อาจารย์ ดร.สุกัญญาโสภี ใจกล่ำ ประธานหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
อาจารย์ภัครพล แสงเงิน อาจารย์ประจำหลกัสูตรสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
นางสาวสิริลักษณ์ วงศ์ประสิทธิ์ หัวหน้างานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า กองพัฒนานักศึกษา 
นายปองภพ ด้วงน้อย นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 
นางวิยะดา สุเมธเทพานันท์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง 
นายอนาวิล เรือนวงค ์ นักประชาสัมพันธ ์งานประชาสัมพันธ ์กองกลาง 
 

 

ออกแบบปก : นายอนาวิล เรือนวงค์ 

ภาพประกอบ : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 
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Website  : www.psru.ac.th 
จำนวนที่เผยแพร ่ : ๒,๐๐๐ เลม่ 
จัดพิมพ์โดย  : บริษัท โฟกัส พริ้นต้ิง จำกัด (สำนักงานใหญ่) 
ที่อยู่โรงพิมพ์  : ๑๑๐/๒๑๒ ถนนพระองค์ดำ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก  
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