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1 เกียรติพงษ์ สันตะบุตร

2 อุบลพนัธ์ุ กาญจนานนท ์ควาร์รเมห์

3 พีระ ศรีประพนัธ์

4 มติักร บุญคง

5 วสิิทธิ� อนนัตศิ์ริประภา

6 มณศิกานต์ สารโภค

7 อครพล กฤตฤานนทว์งศ์

8 TAOYUAN FANG

9 ณฐัพร กองสิน

10 ณฐัสิทธิ� ด่อนแกว้

11 ดุลยวตั ตรีทศเดช

12 ธีรภทัร รัตนกุลชยันนัท์

13 นิจวรีย์ วรรณา

14 บุศราคมั ชมชื�น

15 พิมลภทัร์ ไทยภกัดี

16 เมธา เหิงคาํแกว้

17 รชตะ แสงกรด

18 วริทธนนัต์ ฉตัรชุติกิจภิญโญ

19 สิทธิกร จนัทร์เจริญฤทธิ�

20 สุมินตรา แก่นท่าตาล

สาขาวชิาคอมพวิเตอร์อาร์ต

ปริญญาศิลปมหาบัณฑิต

สาขาวชิาบริหารธุรกจิ

ปริญญาบริหารธุรกจิดุษฎบีัณฑิต

แถว A1 (ลาํดบัที� 1-20)

อาคาร 6 ชั�น 3  ห้อง A301

สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ปริญญาปรัชญาดุษฎบีัณฑิต

สาขาวชิาการออกแบบ

ปริญญาศิลปมหาบัณฑิต
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21 หญิง ประภาศรี โตสมบติั

22 อภิวดี จิตเกษมภูรี

23 CHEN GUO QING

24 MENGJIE XU

25 กฤษณะ โชติจิตรากรณ์

26 กิตติ�ชญาห์ พชัรภาคินพงศ์

27 ขนิษฐา ศาลางาม

28 ขวญัเรือน มาลากุล ณ อยธุยา

29 จรรยรัศม์ อินนพคุณ

30 จารุสิริ สิทธิพร

31 จิรัฐิติกาล จนัทราทิพย์

32 จุฑาลกัษณ์ กุประดิษฐ์

33 เฉลิมรัชต์ วรุิญญะ

34 ชนชั ปาริยะรังสี

35 ชนิดา ยพุเยาว์

36 ชุติมา อินทรัตน์

37 โญษดา อ่อนเนียม

38 ฑฐัฐกรฑ์ รัตนมณีกาญจน์

39 ณฎัฐณิ์ริน ปัฏฐวมิล

40 ณฏัฐธิดา แสงสุระธรรม

สาขาวชิาบริหารธุรกจิ

ปริญญาบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต

แถว B1 (ลาํดบัที� 21-40)

อาคาร 6 ชั�น 3  ห้อง A301
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41 ณฐันนัท์ คงเพช็รศกัดิ�

42 ณฐัวฒิุ ชมทอง

43 ณฐัสรรพ วงเวยีน

44 ดวงกมล ประถมเสาร์

45 ดวงฤทยั ศรีระษา

46 ทษัชา พรมวนั

47 ทิพานนัท์ เพชรนาค

48 ธนภทัร พิสิษฐก์ุล

49 ธนทั หน่อฟ้า

50 นฎัฐิษา พุฒซอ้น

51 นนัฐิกา ศิริ

52 นิรมล ธรรมศิริ

53 ปรัชญา แกว้กาญจน์

54 ปาริชาต รอดประเสริฐ

55 ปิยรัตน์ สวสัดิ�

56 พลวชิ ยศสุนทร

57 พชันิดา ศิลานนท์

58 พชัราวรรณ จาํปาเงิน

59 พทัธนนัท์ ศุภภาคิณ

60 พินิตศรี จีนชยัภูมิ

แถว C1 (ลาํดบัที� 41-60)

                                                        อาคาร 6 ชั�น 3  ห้อง A301
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61 พิมพว์ภิา สีขาว

62 พิมพิกา กายทอง

63 แพรทอง แกว้กาญจน์

64 ภควชิญ์ สุวรรณรัตน์

65 ภคัสุดา สมคัรประโคน

66 ภทัรพล เนตระชาติ

67 ภาณุพงศ์ ศรีปัญญา

68 ภานุพงศ์ สวสัดิวทิยะยง

69 ภูมินทร์ จิตตะกาญจน์

70 ยรรยงค์ ถํ�าสวย

71 รัตน์ชิตา ยอดเยี�ยม

72 รุ่งนภา จุลยโชค

73 ลลิตา วาณิชยเ์จริญ

74 ลกัษณ์ชญา พวงเงิน

75 วริษฐา กิตติกุล

76 วลัภา รามเรือง

77 วชิญพ์ล คุม้กนั

78 วมิลภทัร พลูสวสัดิ�

79 วรัิลพชัร วลิยัรัตน์

80 วฒิุกร บุญลือ

แถว D1 (ลาํดบัที� 61-80)

                                                       อาคาร 6 ชั�น 3  ห้อง A301
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81 เวณิกา อารี

82 ศศิธร สุวรรณศรี

83 ศศินา ลมลอย

84 ศิรดา เพชรแกว้กุล

85 ศิริวฒัน์ อนนัตศิ์ริวฒัน์

86 สัภยา ปริวราพนัธ์

87 สิทธิศกัดิ� จะระ

88 สุทศัน์ สุขสันติภาพ

89 สุนิสา ชุมภู

90 สุพตัรา สุรวฒันาประเสริฐ

91 สุพิชญา กาญจนวทิย์

92 สุรสิงห์ วฒันอมรเกียรติ

93 อธิเมศร์ ธนาชยัสุขพฒัน์

94 อภิสิทธิ� ปินนะสุ

95 อมรรัตน์ สาํราญจิตต์

96 อรทยั ใจเอื�อเฟื� อ

97 อจัฉราภรณ์ วงษม์ณี

98 อญัชลี สุจิตรประเสริฐ

99 อารียา โตสุข

100 อุดมศกัดิ� วงษศิ์ริ

แถว A2 (ลาํดบัที� 81-100)

                                                        อาคาร 6 ชั�น 3  ห้อง A302
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101 กฤตยชญ์ โฆษิตพล

102 กนัตภณ เกษมสุข

103 กาญจน์วจี อมรสินกญัญา

104 กิตติ อ่อนประสพ

105 แกว้ตา นิ�มเรือง

106 จุฬาลกัษณ์ เดชะราช

107 เฉลิมศกัดิ� เหลืองเสงี�ยม

108 ณฤดล เลิศกุศล

109 ณชัพล สุจิรพฒัน์พงษ์

110 ณฐัณิชา เพง็กรูด

111 ณิชาภทัร์ ดิตตศ์รี

112 ดวงกมล มหาพล

113 เทวฤทธิ� ปั� นลายนาค

114 ธนพร แท่นบลัลงั

115 ธมณภทัร สุดเสียง

116 ธญัญรักษ์ ดาํริสถลมารค

117 ธนัยพร ชาวกาํพร้า

118 ธารียะ มาลา

119 นภสันนัท์ บุญภา

120 นิรชา วทิยากาศ

สาขาวชิาการเป็นผู้ประกอบการ

ปริญญาการจดัการมหาบัณฑิต

แถว B2 (ลาํดบัที� 101-120)

                                                        อาคาร 6 ชั�น 3  ห้อง A302
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121 ปัญจพร โสมโสรส

122 พิณพร วรรณโสกเชือก

123 พิพรพรรณ โชคเจริญนพคุณ

124 รัฐเขต ปั� นลายนาค

125 รัตนศกัดิ� คาํอาจ

126 ลลิตต์ โชติพนิชเศรษฐ์

127 วรรณิศา สมดวง

128 วริศรา วงษว์จิิตร

129 วชัรพงษ์ หมวดศรี

130 วา่นสวรรค์ รุจิรภานนัท์

131 ศกลรัตน์ จาบไชยภูมิ

132 ศิริขวญั ขอนพนัธ์

133 โศภิษฐา สืบศิริวริิยะกุล

134 สุธชา เงินเนตร์

135 สุมินตรา ธรรมธร

136 สุวนนัท์ โสมโสรส

137 โสรญา จอ้ยโทน

138 หทัยา เพื�อนงาม

139 อฑิตยา สุตธรรม

140 อนนัตช์ยั ดีคาํ

แถว C2 (ลาํดบัที� 121-140)

อาคาร 6 ชั�น 3  ห้อง A302
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141 อภิษฎา กฤษณสุวรรณ

142 อรรถพนธ์ แจ่มขนุ

143 อริศรา จงัพานิช

144 อรุณี จนัทรวรินทร์

145 ทวี อินทะระ

146 ธมลวรรณ ทรัพยพ์าลี

147 ธชักร มณีราย

148 ปัญญรัตน์ พิมพส์มุทร

149 พลฎัฐว์ฌา สวสัดีมงคล

150 พีรวชิญ์ กงัเจริญสัมพนัธ์

151 ภทัทิยา ชูชาติ

152 ภพัแพร อ่วมอินทร์

153 ลญัจกร ตระกลูภิรมย์

154 วนัวสิา กิระนนัทวฒัน์

155 วาริช เลิศโสภา

156 สุรเดช ศรีทองดี

157 อรุณี อินจีน

158 พรหมศิริ ปานเจริญ

159 กมัปนาท นิลประดบั

160 จินตนา พิสุทธิ� เสรีวงศ์

แถว D2 (ลาํดบัที� 141-160)

                                                        อาคาร 6 ชั�น 3  ห้อง A302

การจดัการโลจสิตกิส์

ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์

ปริญญาดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต
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161 ชยัมงคล วริิยะสัจจาภรณ์

162 ณฐัวฒิุ วงคศ์รีจนัทร์

163 ทิรายุ ปิ� นวนันา

164 ธีระพงษ์ ช่วยปุ้ง

165 นชัชา กูเ้กียรติกาญจน์

166 นนัทกร พงศเ์ลิศวฒิุ

167 พิศีล ฉั�วสุวรรณ

168 เพชรลดา พนัธะพุมมี

169 วรพงศ์ วรรณดิษฐ์

170 วรีวฒัน์ นามนาค

171 เอกวชิญ์ เรืองจรูญ

172 โอภาส แตรั้ตนชยั

173 กิตติศกัดิ� มีเพียร

174 จุฑาลกัษณ์ จนัทร์สุกรี

175 ณฐันนท์ ฤกษพ์ึ�งดี

176 ณฐัพงศ์ พิมพจ์นัทร์

177 ณฐัพล หลา้มณี

178 ธญัญวร์ี ชูรัตนสูตร

179 พทิษฏยา จนัทร์เทศ

180 พรรณราย ปัญญะ

สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

แถว A3 (ลาํดบัที� 161-180)

                                                        อาคาร 6 ชั�น 3  ห้อง A303
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181 พชัรจิรา ตณัฑป์ระพนัธ์

182 พีรภาส จงตระกลู

183 ภทัรทิวา บุษษะ

184 วาราดา จนัทร์เพญ็

185 ศิราณี เชื�อกลาง

186 สุพิชญา จนัทราช

187 อิสรีย์ สิทธิประชาราษฎร์

188 เอกรินทร์ กวยมงคล

189 ปาลิดา ดาํรงทวศีกัดิ�

190 กนกพร ลายสนิทเสรีกุล

191 กนกวรรณ พรถนอมวงศ์

192 ชนญัธิดา นิ�มนิรมานมงคล

193 นภารัตน์ อินป๊อก

194 ผาณิต ขนุศรี

195 มีนา ตํ�าตานี

196 กฤติน เลาหะวรุตมช์ยั

197 คณภทัร ตนัติวรวงศ์

198 ณฐักานต์ ลีลาวรพงศ์

199 ตาปี ศรีติราช

200 ทกัษิณ เฮา้เฮง

สาขาวชิาศิลปะภาพถ่าย

ปริญญาศิลปบัณฑิต เกยีรตนิิยมอนัดบัหนึ�ง

การเขยีนบทและการกาํกบัภาพยนตร์

ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื�อวชิาชีพ

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

แถว B3 (ลาํดบัที� 181-200)

                                                        อาคาร 6 ชั�น 3  ห้อง A303
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201 ธนทั สวา่งแจง้

202 ปทิตตา แตงบุตร

203 วริศ โสภณพิศ

204 อลงกรณ์ พลเดช

205 อาริสา ดวงพตัรา

206 ชนิกานต์ ศรีม่วง

207 ญาณาธิป บุญเกตุ

208 ณฐัวฒิุ คาํคลี�

209 นนทวฒัน์ เตียวเจริญ

210 นภสักร ประทวน

211 นฐัยากร บุญเกิด

212 บุษยพรรณ นาคราช

213 ภควตั กลชาญวทิย์

214 วภิาวรรณ เผอืกเชาวไ์วย์

215 ศิริกานต์ คล่องกิจการ

216 ศุภกร อ่วมแกว้วงษ์

217 เศรษฐวฒิุ สุภา

218 สิทธิชยั มากขนุทด

219 กรวชิ อิ�มละมา้ย

220 กฤติน เหรา

ปริญญาศิลปบัณฑิต เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง

ปริญญาศิลปบัณฑิต

แถว C3 (ลาํดบัที� 201-220)

อาคาร 6 ชั�น 3  ห้อง A303
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221 กญัญารัตน์ โล่ห์ขนุพรหม

222 กิตติกร แสงละออ

223 กิตติชนม์ วฒันจรูญโรจน์

224 กิตติทชั พฤฒิธาราธิคุณ

225 กิตติพงศ์ พึ�งโพธิ�

226 กิตติภพ สุยะดุก

227 เกรียงไกร วฒิุอนนัตก์ุล

228 จกัรพนัธ์ ไทยประกอบ

229 ใจยทุธ เฮงวชิยั

230 ณธน ปราณธนชยั

231 ณภทัร เกตุเทียน

232 เดชา ดีวเิศษ

233 ตนุภทัร อมรชินธนา

234 ทิม กาญจนะโกมล

235 ธนาคาร ขาวสง่า

236 ธนาณติั ทองสร้อย

237 ธาเกียรติ ศรีวฒิุชาญ

238 ธีรบูลย์ พนูศิริรัศม์

239 นนท์ วุน่บาํรุง

240 บดินทร์ ยิ�มแยม้

แถว D3 (ลาํดบัที� 221-240)

                                                        อาคาร 6 ชั�น 3  ห้อง A303
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241 บุริศร์ ศรีพล

242 ปัณณธชั ปรียะพานิช

243 ปิยะวฒิุ อุไรพนัธ์ุ

244 พิมพต์ะวนั เกิดจั�น

245 พีระพล เเสงจนัทร์

246 พีระศกัดิ� จิตรสม

247 ภาคภูมิ โทธานี

248 มณฑล คาํสม

249 รัชชานนท์ จิววฒิุพงค์

250 รัฐติพนัธ์ ยอดคีรี

251 รัตนพล คมทองหลาง

252 วรธน ดนัสูงเนิน

253 วรรธนวภิู ปานชา้ง

254 วรันธร สมพรานนท์

255 วสันต์ โภคาศรี

256 สโรชา จีนเทศ

257 อภิสิทธิ� กอ้นทอง

258 อรญา กาจกัร์

259 อรวชิ โชคชีวาตม์

260 อิงครัต ชนะภยั

แถว A4 (ลาํดบัที� 241-260)

                                                        อาคาร 6 ชั�น 3  ห้อง A304
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261 ชญัญา รพีอาภากุล

262 ฑิฆมัพร เงินอน้

263 ติณณภพ เดชบุญ

264 นภสัสร โซ๊ะประสิทธิ�

265 นทัธพงศ์ คาํตื�อ

266 เนตรชนก คงพรหม

267 ปางนภาพฒัน์ รักษพ์ลเมือง

268 พนิตนนัท์ พลยานนัท์

269 วริษา จุฑามาศ

270 ศุภากร โพธิศร

271 อานนท์ โตมา

272 ณภคั ศรันกิตติภทัร

273 ณฐัรุจา พุทธรักษา

274 ณีรนุช สืบวเิศษ

275 ธนกฤต ตวงสุวรรณ

276 ฝนลดา เจริญกุล

277 พีรวชิญ์ แกว้สัมฤทธิ�

278 ภทัรพร เธียรนภาพรโชค

279 วริินทร์ บุญชูสวสัดิ�

280 อดิลกัษณ์ วนาสุวรรรณกุล

สาขาวชิาการออกแบบภายใน

ปริญญาศิลปบัณฑิต เกยีรตนิิยมอนัดบัหนึ�ง

ปริญญาศิลปบัณฑิต เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง

แถว B4 (ลาํดบัที� 261-280)

                                                        อาคาร 6 ชั�น 3  ห้อง A304
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281 กชมน มากศิริ

282 กตญั�ุตา เกตุพุม่

283 กมลวรรณ เสนาพรหม

284 กรหรัณย์ โชติกมล

285 กนัตวฒัน์ เฉลยเลิศ

286 กานต์ เวยีสุวรรณ

287 เจตนิพิฐ กาญจนภิญพงศ์

288 ฐิติรัตน์ สุขจุล

289 ณฐัพนธ์ จนัทร์พรหม

290 ณฐัพชัร์ บุญคงชน

291 ณณัณา ทบัทิมสุข

292 ตฤณฤณ อิฐรัตน์

293 เทียนชยั ไกรสิงห์

294 ธนภร เตชจารุวงศ์

295 ธนชั บุญประเสริฐศรี

296 ธมลวรรณ เด่นกวนิ

297 ธญัญารินทร์ โพธิ� รูป

298 นภสร มณีวงษ์

299 นวพรรษ ศรีวรลกัขณา

300 นตัชา กลั�นกระโทก

ปริญญาศิลปบัณฑิต

แถว C4 (ลาํดบัที� 281-300)

                                                        อาคาร 6 ชั�น 3  ห้อง A304
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301 ประสิทธิ� แสไพศาล

302 ปรียากมล ทองชูช่วย

303 ปัญจนา ลาํไธสง

304 ปิยะพร ตะกรุดทอง

305 พิชชาภา บุณะสุวรรณ

306 พิมพาภรณ์ สุคนนคร

307 เพียงรวี ทิพยสุ์วรรณ

308 เเพรพลอย พราหมณ์จร

309 ภูเบศร์ วรรณคลํ�า

310 เมวยีา นาคาํ

311 รจนา ตะราษี

312 วงศธ์นิทธิ� ยอดเยี�ยม

313 วชิรพงศ์ เกริกไกรศรี

314 วภิาภรณ์ ขนุนคร

315 วร์ีศรัณย์ เทียนเงิน

316 ศุชากร วฒันศิริ

317 ศุภณฏัฐ์ วฒันาบรรจงสุข

318 ศุภณฐั จนัทร์มูล

319 สาวติรี ชูเพช็ร

320 อรรถวทิย์ สมจิตรสกุล

แถว D4 (ลาํดบัที� 301-320)

                                                        อาคาร 6 ชั�น 3  ห้อง A304



 Page 17 of 146

321 อลีฟ หะยปิี

322 ปรีชญา ที�ปรึกษา

323 กิตติพงศ์ รุ่งเรือง

324 กิตติยา ชะนา

325 ธนญัญา รุ่งจรรยารักษ์

326 ธนทั สินธพเรืองชยั

327 นฏัฐา นาคะบตัร

328 นทัชา สัจจะวริิยะพงศ์

329 บุณฑริกา พรหมจรรย์

330 พชัรดา มโนมยักุล

331 วรรัตน์ กีร์ตะเมคินทร์

332 วราภรณ์ เกิดดวง

333 ศิโรรัตน์ ประสิทธิ� สมสกุล

334 เจษฎากร จุลเจิม

335 บวรศกัดิ� เลา้อรุณ

336 พชัรี พนัธ์ุศุภผล

337 รศิตา พนัธุศิลปาคม

338 รัฐธีร์ สังวรราชทรัพย์

339 วฒิุชยั เพญ็รุ่งเรือง

340 ศิรวทิย์ ชุมวริิยะ

สาขาวชิาการออกแบบนิเทศศิลป์

ปริญญาศิลปบัณฑิต เกยีรตนิิยมอนัดบัหนึ�ง

แถว A5 (ลาํดบัที� 321-340)

                                                        อาคาร 6 ชั�น 3  ห้อง A305

ปริญญาศิลปบัณฑิต เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง
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341 สิทธิศกัดิ� อยูพ่ิทกัษส์กุล

342 กมลชนก บาํรุงศรี

343 กนัติชา สุขสาํราญ

344 กิตติพงศ์ ชยัไดสุ้ข

345 กิตติพงษ์ คมขาํ

346 กุลธิดา กาบขนุทด

347 จารุภรณ์ ตรีสิงห์

348 จิตรลดา หล่าหา

349 จิรวฒัน์ กิจเถกิง

350 จิรายทุธ ทองนรินทร์

351 ฉตัรลดา สอนนุช

352 ชนวทิย์ จูมแพง

353 ชนตัตา หม่งไมข้ยุ

354 ชนิกา แซ่จาง

355 ชนิชา ชนนทร์ดากุล

356 ชญัญา ศรีบูรณศร

357 ฐาปกรณ์ สุขทอง

358 ณภทัร ประเสริฐ

359 ณฐัภพ มาลีหอม

360 ณฐัมนฑ์ ปราณีต

แถว B5 (ลาํดบัที� 341-360)

                                                        อาคาร 6 ชั�น 3  ห้อง A305

ปริญญาศิลปบัณฑิต 
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361 ณฐัยา ช่างไม้

362 ณฐัวฒิุ กองทอง

363 ดวงกร ไทยคาํ

364 ดวงพร ภิญญะโชติ

365 เด่น วชิญกุล

366 ธนกฤต ขติัยศ

367 ธนาพร เเซ่ตั�ง

368 นนทพร วลัลิภากร

369 นรชา เดชาวเิศษณ์กิจ

370 นฤเบศ โพธิ� ศิริกุล

371 นฤพร โหลขนุเชียม

372 นวพรรษ จิตรมนตรี

373 นนัทยา วรชาตินกัรบ

374 นนัทวฒัน์ ปินตาพรม

375 นนัทสุ์ตา อมรสุริยา

376 นนัธิรา ชีวบนัเทิง

377 นาฏลดา ใชย้ิ�มแยม้

378 นิสารัตน์ ศรีจะบก

379 เนตรนภาภรณ์ พรมมิ

380 เนตรวรินทร์ ทรัพยส์ะสม

แถว C5 (ลาํดบัที� 361-380)

                                                        อาคาร 6 ชั�น 3  ห้อง A305
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381 เบญจรัตน์ บรรเจิดเวหา

382 ปภสัสร หมดัจุย้

383 ประภาภรณ์ แป้นไทย

384 ประภิญญา อุ่นกมล

385 ปวชิยพ์ล ปัญญเ์อกวงศ์

386 ปัฐช์กรณ์ เมธาธญัยบูรณ์

387 พศวร์ี ศรีสุวรรณกุล

388 พตัธะนนัท์ นรนิตชยักุล

389 พิชญกานต์ ปัญญาชยั

390 พิชญดา พวงเขม็เเดง

391 พิชญา แสงทอง

392 เพชรพิศาล วชิยัยะ

393 เพชรไพลิน ปลื�มกมล

394 ฟาริดา ยทุธเสวี

395 ภคัณฏัฐ์ วชิระชยัวชัร์

396 ภาคภูมิ พงศสุ์พฒัน์

397 รวภิา บุบผาสิริ

398 รัชกฤช ปรัชญาธนโชค

399 รุ่งชนม์ สัตยตุม์

400 วรัญญา เปลื�องสันเทียะ

แถว D5 (ลาํดบัที� 361-380)

                                                        อาคาร 6 ชั�น 3  ห้อง A305
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401 วริศรา สุคนธา

402 วลยัลกัษณ์ สุขพลอย

403 วศิรุต ไชยศิลป

404 ศิรินุช พิมพท์อง

405 สมิตา อารีย์

406 สราวฒิุ ถาวร

407 สิริลกัษณ์ เพช็รสุวรรณ

408 สุญาดา โตเทศ

409 สุทศัน์ นวรัตน์ธาํรง

410 สุภทัรา อินคุม้

411 อติชาต กิตติทรัพยเ์จริญ

412 เอเชีย ทว้มบริบูรณ์

413 จิราพร ใจงาม

414 เอมาลีนี บาเหะ

415 ทฤษฎี จิตตภ์กัดี

416 วกิรานต์ รอดทุกข์

417 ศิวะ เสงี�ยมเฉย

418 ขวญัฤทยั สุขเจริญ

419 จารุวรรณ สี�หมื�น

420 จิรันธนิน ตะยงัคะกนก

สาขาวชิาการออกแบบผลติภัณฑ์

ปริญญาศิลปบัณฑิต เกยีรตนิิยมอนัดบัหนึ�ง

ปริญญาศิลปบัณฑิต เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง

ปริญญาศิลปบัณฑิต

แถว A6 (ลาํดบัที� 401-420)

                                                        อาคาร 6 ชั�น 3  ห้อง A306
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421 ชนธชั ยิ�มมงคล

422 ณฐักานต์ พิทกัษส์ฤษดิ�

423 ณฐัดนยั สอนคุณ

424 ปรมตัถ์ ปริมาณ

425 ปรานตศิ์ริ ทองไทย

426 ปรินทร์ นราบุณยโรจน์

427 พรภวษิย์ สันติธรรมนนท์

428 เพชร เตม็สุข

429 ภานุพงศ์ ถนอมปัญญารักษ์

430 วชิญ์ กลัปดี

431 ศิริยา จนัดี

432 สมิทธ์ จริยโสภาคย์

433 สุเมธ เสียงประเสริฐ

434 อาณนัย์ พนัธุเสวี

435 กษิดิศ สุขนุย้

436 ธนชัชา เมืองจุย้

437 นยัน์ปพร ธนบุญพิศุทธ์

438 ปทุมรัตน์ แซ่ก๊วย

439 พิมพช์นก ธรรมศิลป์

440 ศิริลกัษณ์ บุตรพรม

แถว B6 (ลาํดบัที� 421-440)

                                                        อาคาร 6 ชั�น 3  ห้อง A306

สาขาวชิาแฟชั�นดไีซน์

ปริญญาศิลปบัณฑิต เกยีรตนิิยมอนัดบัหนึ�ง
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441 ศุภลกัษณ์ พรรณพิกุล

442 อภิชญา เอนกพงษ์

443 อรจิรา บุญอาํนวย

444 เอมาลีน่า บาเหะ

445 เขมิกา ไชยเดช

446 จกัรวาล โยคิน

447 ชนิสรา สังขป่์า

448 โชติพงศ์ ชูนวน

449 ธนฎัฐา วสุิวธัน์พานิช

450 เบญญา ถิ�นสุราษฎร์

451 วฒิุนนัท์ กริชกาํจร

452 กชกร ตรีวศิวเวทย์

453 กชพรรณ สอนพาที

454 คณิต แกว้นภาฤทธิกุล

455 จิรษา สุทธิธรรม

456 เจนจิรา เทียมเนียม

457 ฐิติวฒัน์ เปล่งปลั�ง

458 ฑาริกา อินสุวรรณ์

459 ณฐัธิดา หิรัญวานิชกุล

460 ธนชัชา ธนญัชยะกุล

ปริญญาศิลปบัณฑิต เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง

ปริญญาศิลปบัณฑิต

แถว C6 (ลาํดบัที� 441-460)

                                                        อาคาร 6 ชั�น 3  ห้อง A306
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461 ธรรมชาติ ไถบ้า้นกวย

462 ธีรเดช แสนทวสุีข

463 นราทิพย์ พวงมณี

464 นฐัพร เสียงลํ�าเลิศ

465 นาตาชา พิจารณ์

466 ปริฉตัร ฉตัรสุวรรณ

467 ปริเยศ เชิงสะอาด

468 ปาณิสรา ภิรมย์

469 พรรณกร คาํเปา

470 พริมพิชญา เธียรพนัเลิศ

471 พฒันา เกิดบุญมา

472 ภคมน เจียง

473 ภานุเดช อนัทพิษ

474 ภานุพนัธ์ ภู่ศรีจนัทร์

475 ราชศกัดิ� รอดพยงุ

476 รุ้งไพลิน รัตนวร

477 วภิาวี ทรงธรรม

478 ศศินทร์ มงคลชื�น

479 ษมภร นนทค์าํวงศ์

480 อภิชญา ตระกลูบริรักษ์

แถว D6 (ลาํดบัที� 461-480)

                                                        อาคาร 6 ชั�น 3  ห้อง A306
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481 อินทชั จิระวฒัน์ธนกุล

482 อุนิษา แกว้พร

483 เอกสิทธิ� คิ�วองอาจ

484 กชพร อุษาอาํไพ

485 กฤตนนัท์ ตณัฑวบิูลยว์งศ์

486 กลัยกร เกษเมธีการุณ

487 เกวลิน จิตรบรรจง

488 คุณานนัท์ ธนาวฒันพงศ์

489 จิดาภา ดงัชยัภูมิ

490 ชนินาถ ตูท้อง

491 ชยณฐั วรัญญานนท์

492 ชวศิ ลีลพนงั

493 ชาญวชิ จตุรเมธานนท์

494 ณฏัฐ์ ช่อพนัธ์ุกุล

495 ณฏัฐศศิ ทิชาชาติ

496 ณฐันิชา นิเทศพตัรพงศ์

497 ณฐันิชา มาลยม์าศภาณุ

498 ทารีดา ภิรกุลศิริ

499 ทิพยว์ารี ตั�งเฮงเจริญ

500 ธีระวฒัน์ เวศมาพร

สาขาวชิาคอมพวิเตอร์อาร์ต

ปริญญาศิลปบัณฑิต เกยีรตนิิยมอนัดบัหนึ�ง

แถว A7 (ลาํดบัที� 481-500)

                                                        อาคาร 6 ชั�น 3  ห้อง B301
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501 เนวรินทร์ ชินโย

502 ปณาลี วรกุลสวสัดิ�

503 ปณิชา เจตยะคามิน

504 ภทัรียา จนัทระ

505 ภูริชญ์ นามแดง

506 ภูริณฐั ก๋าใจ

507 ยลธิดา รณกิตติ

508 ยศธร ชมะโชติ

509 ลกัษิกา แสงจนัทร์

510 วริศรา ชุมนุสนธิ�

511 วภิาดา บุญเจริญ

512 วศิรุต จุลศรีไกวลัย์

513 ศุภกร ศรีศรทอง

514 สิรภพ ศิริศรีโร

515 สุนนัทา ทองลิ�ม

516 สุวจี สมจรรยา

517 หฤทสัถ์ บุญญกานนท์

518 กษิดิ� พิชญ์ วรีะกุล

519 กนัตพฒัน์ สรรพนรเศรษฐ์

520 กิตติพงษ์ สุดตา

ปริญญาศิลปบัณฑิต เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง

แถว B7 (ลาํดบัที� 501-520)

                                                        อาคาร 6 ชั�น 3  ห้อง B301
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521 เกศินี จาํเดิม

522 ชนาภทัร สิงห์ทอง

523 ชนิสา นนัทจิตร

524 ชวศิา หิรัญธนานนท์

525 ณชัพล สุขสวา่ง

526 ณฐัชยา ทว้มเพิ�มผล

527 ณฐัดนยั ก่อคุณากร

528 ณฐัวภิา สร้อยวทิยา

529 ตรีกรกฎ พฒันวบิูลย์

530 ทศัน์ลกัษณ์ กระจายกลาง

531 ธนภทัร์ กุสะรัมย์

532 ธรรมรัตน์ แสงนาค

533 นครินทร์ บุญเจริญ

534 นาวาเทพ ด่านเก่า

535 บุญสุธา อนุไชยวงค์

536 บุษยมาศ บุญโพธิ�

537 เบญจลกัษณ์ ซีประเสริฐ

538 ปิยวรรณ ปรารมณ์

539 พงศภ์รณ์ วรีกาญจนา

540 พิชญสิ์นี กํ�าแกว้

แถว C7 (ลาํดบัที� 521-540)

                                                        อาคาร 6 ชั�น 3  ห้อง B302
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541 พุฒิพงศ์ จรรยาวงษ์

542 ภูธิป ทิพยว์งศ์

543 รินทร์ลภสั ศิระธนิตวงศ์

544 วรวร์ี กุลแกว้

545 วาริช หล่อศิริ

546 วนิิธา รักธรรมวาที

547 ศิริประภา ขนุนนท์

548 ศุภณฐั บุญนะบุตร

549 ศุภวชิญ์ สุภาวมิล

550 อิสรีย์ อินทเกษร

551 กรรกมล มาลี

552 กฤตนยั โพธิ� ใบกุล

553 กอ้งเกียรติ บุญนิตย์

554 เกริกวษิณ์ุ ศราวชิ

555 คงกฤตย์ กาญจนสารธนา

556 คเชนทร์เทพ หมีทอง

557 คมกฤษณ์ เลิศหตัถศิลป์

558 คามิน คงฉิม

559 คุณานนท์ โตนวธุ

560 จเด็ด สายแกว้

ปริญญาศิลปบัณฑิต

แถว D7 (ลาํดบัที� 541-560)

                                                        อาคาร 6 ชั�น 3  ห้อง B302
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561 จิรายุ สวนดอกไม้

562 ชนิตา ธนนัปุญญพฒัน์

563 ชนินทร์ เชยกลิ�นเทศ

564 ชชัชญา ชุนศิลปเวช

565 ชญัพชั วฒิุรัตน์รักษ์

566 แชมป์ สานติวบิูลย์

567 ฐิตาภรณ์ มธุระพนัธ์ุ

568 ฐิติชญาณ์ เลิศสิทธิ� ธนาเดช

569 ณฐัชยั หาญเจริญชีพ

570 ณฐันนธ์ ตั�งพฒันาชยักุล

571 ณฐัพงษ์ ใจลม

572 ณฐัพงษ์ ตั�งพฒันาชยักุล

573 ณฐัพล หอมไกรลาศ

574 ณิชา จึงธนสมบูรณ์

575 เตชทตั แกว้รุ่งเรือง

576 ทศัอนนัต์ เครือนุช

577 ธนพร เผื�อนโภคา

578 ธนภทัร ศิลาวโิรจน์

579 ธนชัชา จงมีเพียร

580 ธนากร แกว้ศรีช่วง

แถว A8 (ลาํดบัที� 561-580)

                                                        อาคาร 6 ชั�น 3  ห้อง B303
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581 ธีรศิลป์ หาญมงคลศิลป์

582 นพวนิทร์ ศุภธนินทศ์กัดิ�

583 นรีพชัร เพญ็ศิริพนัธ์ุ

584 นนัทชัพร ทิพโยภาส

585 นิโลบล ลือลาภ

586 นุชนาถ ทรัพยทิ์พย์

587 ปณวตัร โรจน์บญัชา

588 ปลิตา อรัญนารถ

589 ปวริศ ปึงเจริญ

590 ปัญจพงษ์ พงษส์วา่ง

591 ปิยรัฐ ภกัดีเทวา

592 พงศกร ธรรมวงั

593 พชร นิจพินนัท์

594 พรชนก แกว้โต

595 พรรณนิภา แกว้ประเสริฐ

596 พลภทัร บวัสุวรรณ

597 พลอธิป ปาปี

598 พิชญ ภู่รัตนาพิชญ์

599 พีรพงศ์ สินอยู่

600 ภคั จาตุกญัญาประทีป

แถว B8 (ลาํดบัที� 581-600)

                                                        อาคาร 6 ชั�น 3  ห้อง B303
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601 ภสัดณยั กุศลวทิย์

602 ภาณุพนัธ์ รุจิเรืองโรจน์

603 ภาวดี ธนสารสุรพงศ์

604 ภาสวชิญ์ ปานตะละสี

605 ภิญญาพชัญ์ พิธิยากลู

606 ภูตะวนั สุขกนัตะ

607 ภูวดล เจิดพิมาย

608 มยริุณ รังกลิ�น

609 เมธาวฒิุ นามพิกุล

610 ยศพนธ์ งามแฉลม้

611 รักษ์ ประดบั

612 รุ้งนภา พึ�งไทย

613 ฤทธิชยั ชดัเจน

614 ฤทยัพรรณ เพชรกาํเนิด

615 ลภน เกตุผาสุก

616 วชิระ ไตรวลิาศ

617 วรางคณา ลิ�มศิริวฒัน์

618 วลดา สาลารัตน์

619 วสุเทพ ไชยสนาม

620 วชัรมีน ภาคญาติ

แถว C8 (ลาํดบัที� 601-620)

                                                        อาคาร 6 ชั�น 3  ห้อง B304
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621 วชัรากร พุม่อุบล

622 วนัราชิน ปรัชญาวาที

623 วนัใหม่ ไพจิตร

624 ววิฒัน์ กลิ�นประดิษฐ์

625 ศรัณยา อินดี

626 ศิวกร สุวรรณชยั

627 ศุภณฐั อ่อนเกตุพล

628 ศุภพฒัน์ เพียรพานิช

629 ศุภสุตา คูสุวรรณ

630 ศุษิระ ศุษิรกาญจน์

631 สถาปัตย์ กลางอรัญ

632 สมเกียรติ เพช็รเนียม

633 สุชาดา นาคนคร

634 สุดฤดี แสงรุ่งอรุณ

635 สุพรรณษา ชีวรัฐอุทยัวงศ์

636 หฤษฎ์ เหมือนสีเลา

637 อษัฎางค์ รุ่งเสรีรัช

638 เอกอกัษร แมน้จนัทรารัตน์

639 ขวญัชยั ศิริเงิน

640 เจนภพ บุญมา

แถว D8 (ลาํดบัที� 621-640)

                                                        อาคาร 6 ชั�น 3  ห้อง B304

สาขาวชิาวชิวลเอฟเฟค

ปริญญาศิลปบัณฑิต เกยีรตนิิยมอนัดบัหนึ�ง



 Page 33 of 146

641 ฐิติพงศ์ ขวญัทอง

642 ณฐัวริยา กานตช์ยาวงศ์

643 ทินกร ดีวงษ์

644 นนทป์ภทัร เพช็รศรี

645 นทัธมน เอนกภทัรจินดา

646 ประภาพร พุม่ศิริ

647 ภศัจิรา บวรกิจ

648 วชัรีวรรณ ชิตรัตน์

649 ศศิประภา โคพระ

650 ศิรปัทม์ สิทธิเดชเดชากุล

651 ศุภิสรา เจริญพกัตร์

652 ฮาว ชึ หยาง

653 กรวชิญ์ การะกรณ์

654 กฤตยานนัท์ กิติกรเศรษฐ์

655 กลัยรัตน์ ชิวะสุจินต์

656 ณฐัพงค์ ปานชยั

657 ทศัน์พล อุยพิพฒัน์

658 นุชจรินทร์ นาคะปัท

659 ปัณณทตั ศิรยาธร

660 พิศน์สุตา เอื�อเดชาสิน

แถว A9 (ลาํดบัที� 641-660)

                                                        อาคาร 6 ชั�น 3  ห้อง B305

ปริญญาศิลปบัณฑิต เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง
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661 ภทัรพงศ์ ชุณห์วจิิตรา

662 ภูมิพิพฒัน์ อินทรเชษฐ์

663 สุดารัตน์ พงษไ์พบูลย์

664 หนุนทรัพย์ อุ่นศิริ

665 อรรวนิท์ เตชะนิโลบล

666 อินทชั ส่งเสริมสกุล

667 กนกพงศ์ อยูบุ่ญ

668 กณัตชาติ สุดเขต

669 กานต์ เลิศศุภกุล

670 เกลา้ระวี พนัธ์ุเพง็

671 จิรันตน์ วรีะพนัธ์พฒันา

672 ณภทัร อยูค่าํ

673 ณิชกานต์ ช่างสาร

674 ตน้ตระการ เกตุแจ่มศรี

675 ธนพล โมริคาวา่

676 ธวชัชยั มั�นนอ้ย

677 นฐัพล เเสงคาํ

678 นิศารัตน์ เฉลยถอ้ย

679 บวร ชุบคาํ

680 พฒันพนัธ์ ตงัคณาไชยสิน

แถว B9 (ลาํดบัที� 661-680)

                                                        อาคาร 6 ชั�น 3  ห้อง B305

ปริญญาศิลปบัณฑิต
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681 พิมพน์ารา ใจดี

682 ภทัรพงษ์ ธนบดีชยัพทัธ์

683 ภานุวฒัน์ ปึงทิพยพ์ิมานชยั

684 เมธินี แซ่ฉั�ว

685 ระวี หงษใ์จ

686 ฤทธิเกียรติ สุดเอียด

687 วริษฐา โชติเธียระวงศ์

688 วศิรุต แสวงธรรม

689 ศุภวชิญ์ บวัวนัเพญ็

690 สุรัตนา มดัถาปะโท

691 กลวชัร ทองศรี

692 กิตติ มหิทธิกร

693 แกว้กานต์ พงษป์ระสิทธิ�

694 ณฐัวฒิุ พชัรกุลนนัท์

695 นานา ภาณุบาํรุงพงศ์

696 ปวณีา อิทสิโรเวช

697 พิลาสินี คํ�าชู

698 เพชรรัตน์ เรือนจนัทึก

699 ศุภพล ศรีคาํมี

700 กมลชนก ตรีราภี

แถว C9 (ลาํดบัที� 681-700)

                                                        อาคาร 6 ชั�น 3  ห้อง B306

สาขาวชิาการจดัการ

ปริญญาบริหารธุรกจิบัณฑิต เกยีรตนิิยมอนัดบัหนึ�ง

ปริญญาบริหารธุรกจิบัณฑิต เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง
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701 กิจไตรรัตน์ กุศล

702 เกศสุดา เลื�อนปี

703 จินดารัตน์ มณีเติม

704 ทิฆมัพร หาญปราบ

705 ธญัญาภรณ์ คนึงวริิยะกุล

706 นภสัวรรณ ดาวเรือง

707 ปรัชญา แกว้บา้นฝาย

708 ภทัร รัตนเสถียร

709 ศิริลกัษณ์ ประสิทธิ� สัตยา

710 กมลภู แสงเรืองวรกุล

711 กมลรส ภุชงคสิ์นธ์

712 กฤตยชญ์ อินทรภูมิ

713 กลอยใจ พงษจ์นัทร์

714 กษิดิศ ฟักทอง

715 กญัจน์ศิภา โคธา

716 กญัญาภรณ์ คาํไทรแกว้

717 กญัญารัตน์ จนัทร์ดี

718 กิตติพงศ์ พุม่พวง

719 เกตุสิรินทร์ ดีไสว

720 เกียรติศกัดิ� พละเลิศ

แถว D9 (ลาํดบัที� 701-720)

                                                        อาคาร 6 ชั�น 3  ห้อง B306

ปริญญาบริหารธุรกจิบัณฑิต
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721 ขจรวฒัน์ ขาํศรีพนัธ์ุ

722 จกัรี ศรีภากร

723 จารุวรรณ วงคไ์ทย

724 จิรนนัท์ กมลเขต

725 จิรภทัร ทองเเยม้

726 จิรัฐ ขจิตววิฒัน์

727 จิรายุ ตั�งสิทธิประเสริฐ

728 จิราวรรณ ชมนก

729 เจนจิรา สุขสุวรรณ

730 เจษฏา อินทร์อ่อน

731 ชมพนิูกข์ กิติศพัท์

732 ชลทิภา อภิรัตนานนท์

733 ชลธิดา คินธร

734 ชวนากร นวลมูสิก

735 ชวลัวทิย์ เอกอาํนวยกุล

736 ชยัจิตต์ หิตพจน์

737 ชยัณรงค์ รุมชะเนาว์

738 ชาริตา บุตรดีพุธ

739 ชิดชนก ไชยชนะ

740 ชิตณรงค์ บุญแสน

แถว A10 (ลาํดบัที� 721-740)

                                                        อาคาร 6 ชั�น 3  ห้อง B307
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741 ชินวตัร สุพานิช

742 ญานิกา ลํ�าบุญลาภ

743 ฐิรยากานต์ มงคล

744 ณ.ศิตา อิญญาวเิลิศ

745 ณรงคเ์ดช ทวนีวกิจเจริญ

746 ณชัชา สดีวงศ์

747 ณชัพล สุวรรณโณ

748 ณฐักญัญา สุขเรือน

749 ณฐัณิชา ทา้วไทย

750 ณฐัธิดา พวงจาํปา

751 ณฐันรี แกว้ฟุ้ง

752 ณฐัพร ตรงดี

753 ณฐัพร รักกิจ

754 ณฐัพร หมู่ผึ�ง

755 ณฐัพล คาํตั�งหนา้

756 ณฐัวฒิุ จนัทร์ชนะ

757 ณฐัศรัณย์ จนัทรมงัคละศรี

758 ณฐัสุดา บุญทิม

759 ณตัวรรธน์ ดุษฎีวโิรจน์

760 ณิชาพร สนนา

แถว B10 (ลาํดบัที� 741-760)

                                                        อาคาร 6 ชั�น 3  ห้อง B307
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761 ดริศรา ดาํดี

762 ดวงกมล อินตานนท์

763 ตระการ จาํนงคสุ์ทธิ�

764 ทนุ ขบวนงาม

765 ทศพร กฤษฎีรัตนมณี

766 ทกัษิณ มาหา

767 ทตัเทพ ตรีวศิวเวทย์

768 ทตัพงศ์ อรัญภูวนารถ

769 ทศันีย์ บุญยนื

770 ทิพยดา พรหมคลา้ย

771 ธนภทัร ธาราทรง

772 ธนวฒัน์ หน่องพงษ์

773 ธรรมคุณ จิตรแกว้

774 ธญัญารัตน์ ระติเดช

775 ธญัมาส มั�งเจริญ

776 ธญัวรัตน์ เอี�ยมจุย้

777 ธนัชนก พรหมจาํปา

778 ธิดารัตน์ สรรพา

779 ธุวานนท์ ออสันตินุตสกุล

780 นครินทร์ โกสิทธิ�

แถว C10 (ลาํดบัที� 761-780)

                                                        อาคาร 6 ชั�น 3  ห้อง B308
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781 นนทน์ภสั อินทุวร

782 นนทวฒัน์ วงษสุ์วรรณ

783 นพพร สงวนวฒันาการ

784 นภสินธ์ุ อินทรภูติ

785 นฐัพล บุญศิริวงษ์

786 นนัทชัพร ทองบริสุทธิ�

787 นิชประวณ์ี เลี�ยงสุข

788 นิชาดา วชิราคม

789 นิธิพร อิ�มจิตร

790 นุชจรี แซ่ตนั

791 เบญจามาศ ติดยงค์

792 ปฎิภาณ โตโฉม

793 ประภาภร เพช็ร์ทอง

794 ปริญญา สีนาคลว้น

795 ปรีชาญาณ กิจเเสงทอง

796 ปิยธิดา กุลสิงห์

797 เปรมมิกา เที�ยงตรง

798 พงศภ์คั ชยัรัตน์

799 พรนภา อมรรัตนบงกช

800 พริมา ดาํรงรถการ

แถว D10 (ลาํดบัที� 781-800)

                                                        อาคาร 6 ชั�น 3  ห้อง B308
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801 พิมพนิ์ภา อ่อนพลู

802 พุฒิพงษ์ สันติวสุิทธากุล

803 เพิ�มพฒัน์ สมวงศ์

804 ภคนนัท์ มีผลว์

805 ภรภทัร ปิยวชัภาสุ

806 ภทัร์ธิรา จนัทรัตน์

807 ภทัรลภา แดงจิ�ว

808 ภาณุพงศ์ จงวรรธนะศิลป์

809 ภาวนีิ โรจจิรวฒั

810 ภูธเนศ กนัเสนาะ

811 เมธสั สมศกัดิ�

812 ยสุตมา ภิรมย์

813 โยษิตา นนัทภูษิต

814 รสสุคนธ์ ภารบูลย์

815 รุ่งนภา พึงประสพ

816 วรรธิดา ตาตะมิ

817 วรวฒุ สวา่งอารมณ์

818 วราภรณ์ นิสสัยดี

819 วริษฐา ศรีงาม

820 วศัพล ทองแถม

แถว A11 (ลาํดบัที� 801-820)

                                                        อาคาร 6 ชั�น 3  ห้อง B310
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821 วทิวสั ผูธู้ป

822 วภิาดา ผมนอ้ย

823 วศิรุต ถาวร

824 วรียา ฉายาบรรณ์

825 วฒุธิชยั สีพรหม

826 ศรตนนัท์ โชติชินเชาว์

827 ศราวฒิุ ศรีสวาสดิ�

828 ศรุต เจริญดีทรัพยสิ์ริ

829 ศศิธร หนูปลอด

830 ศิรภสัสร สุจาํเนียร

831 ศิริญาธร จนัตะ๊

832 ศิริมล งามตรง

833 ศิริลกัษณ์ อุ่นศรี

834 ศิริวฒัน์ ซาบพุดซา

835 ศิวชั รับจนัทร์

836 ศุภวรรณ มากเทพพงษ์

837 สงกรานต์ แยม้พรามณ์

838 สัภยา โทบาง

839 สิริขวญั ระวาดชู

840 สุทธิดา ทองตะกุก

แถว B11 (ลาํดบัที� 821-840)

                                                        อาคาร 6 ชั�น 3  ห้อง B310
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841 สุธนะ สิริกุลวฒันาภกัดี

842 สุธาทิพย์ ภู่ดว้ง

843 สุภาวรรณ วงษสุ์บรรณ

844 สุภาศิริ คาํมูล

845 สุรเชษฐ์ เทพรักษ์

846 หนึ�งฤทยั สุขท่าหิน

847 หสัยา ศรีกระจิบ

848 อทิตยา นาเมืองรักษ์

849 อธิชา ดว้งอุไร

850 อธิวฒัน์ เชื�อแกว้

851 อภิชิต ลาดยางาม

852 อภิสิทธิ� โคจรานนท์

853 อมลรุจี วงศศ์รีเผอืก

854 อรอนงค์ ศรีภูธร

855 อริยรักษ์ ดวงจินดา

856 อรุณี เตะ๊

857 อชัราพร พาพุทธ

858 อญัชนา รักษาชาติ

859 อาซาน ศรีวไิล

860 อินธุอร อว้นเสมอ

แถว C11 (ลาํดบัที� 841-860)
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861 เอกสิทธิ� ใคร่ครวญ

862 คุณาชนม์ เยน็เยอืก

863 ไอรินทร์ โพธิ� อ่วม

864 ดาราวดี ชื�นฤดี

865 อาทิตญา บุญเฮี�ยะ

866 กฤษดา ศรีวรษา

867 กนัณพงศ์ ไกรบุตร

868 เขมณฏัฐ์ เกื�อทิพย์

869 จิราพร อยูส่บาย

870 ณฐัชา พลูศรี

871 ติณณภพ พงศธ์นวสุิทธิ�

872 นพวชิย์ แกว้อาํไพ

873 พงศกร บุญเสริมทวโีชค

874 พกัตร์โสภา มตัตนาวี

875 พีรพงษ์ อินทานุรักษ์

876 วรดา สันโดด

877 ศรัณภทัร์ นิลบดี

878 อภิสรา โพธา

879 มลัลิกา สงสุข

880 จกัรธร อยูส่มบูรณ์

แถว D11 (ลาํดบัที� 861-880)

                                                        อาคาร 6 ชั�น 3  ห้อง B311

สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรม

ปริญญาบริหารธุรกจิบัณฑิต เกยีรตนิิยมอนัดบัหนึ�ง

ปริญญาบริหารธุรกจิบัณฑิต

สาขาวชิาระบบสารสนเทศคอมพวิเตอร์

ปริญญาบริหารธุรกจิบัณฑิต เกยีรตนิิยมอนัดบัหนึ�ง

ปริญญาบริหารธุรกจิบัณฑิต เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง
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881 กฤษณะ ใจทหาร

882 กฤษณะ นุชเกษม

883 กษิดิศ อินทนู

884 กิตติภพ เทียมอุทยัสกุล

885 ณรงคเ์ดช เหลืองสันติมิตร

886 ณรงคฤ์ทธิ� พนัอินทร์

887 ณรงคฤ์ทธิ� วงศธ์นสารสิน

888 ณฐัธิดา เชี�ยวชาญ

889 ณฐัพล ดอนจินดา

890 นิวฒัน์ อริยบุตร

891 ประภาพร เกษไชยศรี

892 ภูริชา รมลี

893 รังสิมา หาดแกว้

894 รัตนา หาญชนะ

895 วชัรา ใจเหี� ยม

896 วชัรากร พรรณทวี

897 ศิริลกัษณ์ โชติช่วง

898 อติวฒิุ มานอ้ย

899 อคัรพล เจริญสุข

900 ชนาสิริ เก่งการไทย

แถว A12 (ลาํดบัที� 881-900)

                                                        อาคาร 6 ชั�น 6  ห้อง A601

ปริญญาบริหารธุรกจิบัณฑิต เกยีรตนิิยมอนัดบัหนึ�ง

ปริญญาบริหารธุรกจิบัณฑิต

สาขาวชิาการเงนิและการลงทุน
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901 ณฐักามาส มุงดี

902 เฟื� องฟ้า ยนืยงคีรีมาศ

903 ภรภทัร ทิสาลี

904 ภทัรวรินทร์ แสงโสภา

905 วลิาสินี จิตจาํนง

906 สุวนนัท์ นาคบุญ

907 อมัพุ วงศห์นองเตย

908 กนกพร กิจจรัสกุล

909 กาญจนา รักษาเคน

910 จิรัฏฐ์ วศิวรุ่งเรืองกิจ

911 เจนจิรา คาํภากลู

912 ชมพนิูกข์ นวมศิริ

913 ณชัชา ปานสมสวย

914 ณฏัฐา เนตรนุช

915 ณฐัณิชา เสลานนท์

916 ณฐัวฒิุ เกียรติโอฬาร

917 ธนบดี แสนธนู

918 ธนวรรณ ขติัยาวงศ์

919 ธวชัชยั โมสิกานนท์

920 ธญัญพทัธ์ ฮอ้ประเสริฐกุล

ปริญญาบริหารธุรกจิบัณฑิต เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง

ปริญญาบริหารธุรกจิบัณฑิต

แถว B12 (ลาํดบัที� 901-920)

                                                        อาคาร 6 ชั�น 6  ห้อง A601
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921 บุญฑิตา เขียวกรุง

922 ปกป้อง เพช็รเลิศ

923 ปนิทกัษ์ กาญจนซิม

924 พิมพม์าดา ทรัพยว์ฒัน์

925 ภทัราพร อยูเ่ยน็

926 ภาณุพงศ์ สรรพโชติ

927 ภาธร สัจจริตานนท์

928 มณีรัตน์ จนัทร์โส

929 รัญธิชา สมรรคะบุตร

930 รุ่งรวี ภู่เจริญ

931 ฤทธิ� ชยั ชยัวฒัน์รัตนะ

932 ลกัษิกา ผลมะขาม

933 วชิรวทิย์ ตระการกิจวชิิต

934 วริศรา ปราบพล

935 วรีดา ทวนินัท์

936 ศศธร บุญทิพย์

937 ศิวพร อ่องแสงคุณ

938 สลินทิพย์ นิ�งนึก

939 สาธิดา เสริมสิน

940 สุชีรา ตาลทรัพย์

แถว C12 (ลาํดบัที� 921-940)

                                                        อาคาร 6 ชั�น 6  ห้อง A601



 Page 48 of 146

941 สุวจัณี คู่เมือง

942 อาํนวยชยั วงศฤ์คเวช

943 อินทก์วนิ โชติกาญจนรัศมิ�

944 ชลิตา ศิลาวงษ์

945 ณฐัชา บุญเสริมทวโีชค

946 ธนศกัดิ� ติดต่อ

947 นิชดา ผลเนืองมา

948 เบญจมาศ ผาสีดา

949 ปารวี ตนัติกิตติชยักุล

950 ปาริฉตัร ยะเปียง

951 ภทัรวดี พรหมพร

952 ภาณุพนัธุ ไฝ่งาม

953 ศรุชา เสือเมือง

954 สุนิวา กนุตเซน

955 สุวณี โพธิ� ศาลาแสง

956 ชลิตา คุม้ทวี

957 ญาณณิษา สระบวับาน

958 ธนญัญา ทศันียรั์ตนากร

959 ปรียาภรณ์ นิราช

960 พรทิพย์ ซิ�มเจริญ

แถว D12 (ลาํดบัที� 941-960)
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สาขาวชิาการตลาด

ปริญญาบริหารธุรกจิบัณฑิต เกยีรตนิิยมอนัดบัหนึ�ง

ปริญญาบริหารธุรกจิบัณฑิต เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง
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961 พรพรรณ จนัทรเกษมชยั

962 พุธิตา โอทาน

963 เภวกิา อคัรบวรตระกลู

964 ศิรภาส ลิมป์ลีลากุล

965 สรวชิญ์ ภชัรพิพฒันากรณ์

966 อินทุอร มาลากรณ์

967 กนกวรรณ ไพเราะประเสริฐ

968 กมลชนก อินทวงศ์

969 กฤตพรชยั วฒิุเจริญถาวร

970 กฤศศณีญ์ สมบูรณ์ชยัสกุล

971 กญัญารัตน์ สวา่งแสง

972 กนัตวฒัน์ สิทธิพฒันไพศาล

973 กาญจนา บุตรนิล

974 กานตช์นก อินทร์ปอ

975 กานตร์วี สถิตพิมพา

976 เกล เลขวสุิทธิ�

977 เขมจิรา โรจจิรวฒั

978 จกัริน เลิศนิมิตร

979 จารุวรรณ บุญมี

980 จีรยทุธ สุขปรั�ง

แถว A13 (ลาํดบัที� 961-980)

                                                        อาคาร 6 ชั�น 6 ห้อง A601

ปริญญาบริหารธุรกจิบัณฑิต
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981 ชญานี พฤกษเ์จริญสุข

982 ชญานุช ขาํหวาด

983 ชนาธิป ขนุทอง

984 ชลดา ราชกิจ

985 ชาดารัตน์ ชนะภกัดี

986 ชานน หินแขง็แกร่ง

987 ณฏัฐาสิชณ์ วรรณกิตติคุณ

988 ณฐักานต์ สุขเปรม

989 ณฐัพนน์ อึ�งเจนธรรม

990 ณฐัพล กิจเจริญเกียรติ

991 ณฐัภทัร ศรีรุ่ง

992 ณฐัวสัส์ วงศส์ารศรี

993 ณิชาภา วเิศษเสาร์

994 ดวงใจ จาระวรรณ

995 เดชน์พงศ์ ธนโชควรพนัธ์

996 เดชวทิย์ เตชะนิธิสวสัดิ�

997 ติรสา มีเมตตา

998 ทวศีกัดิ� สุขสุพืช

999 ทดัดาว จงใจหาญ

1000 ธนภรณ์ เชื�อแพทย์

แถว B13 (ลาํดบัที� 981-1000)
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1001 ธนภทัร ตนัตระบณัฑิตย์

1002 ธนวรรณ เจียมพนัธ์

1003 ธนวชิญ์ จนัใด

1004 ธนิต ธญัณิชธาดานนท์

1005 ธญัสินี สุวชิาวรพนัธ์ุ

1006 ธนัยพร โกสัลลว์ฒันา

1007 ธีรกานต์ รัตนพนัธ์

1008 นราธิป บุญโห้

1009 นฐัศกัดิ� สุนนัทคนัธรส

1010 นทัธพงศ์ โพธิกุล

1011 นุกลู เอนกทรัพย์

1012 เนติพงษ์ คชเสนี

1013 เบญจพร เอื�อวงศต์ระกลู

1014 ปาฏิหารย์ ยาฤทธิ�

1015 ปานใจ พิทกัษอุ์ปกรณ์

1016 พงศภี์ระ ดวงทองดี

1017 พงษศิ์ริ ชูนวลศรี

1018 พรประภา บุญปลีก

1019 พชัรีภรณ์ ชยัชนะ

1020 พีระพฒัน์ วฒันศิลป์

แถว C13 (ลาํดบัที� 1001-1020)

                                                        อาคาร 6 ชั�น 6  ห้อง A601
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1021 พีระภาส กลบัประสิทธิ�

1022 พุฒิพงศ์ วงษพ์ินิจ

1023 แพรวนภา วนัสา

1024 แพรวพรรณราย ลือพืช

1025 ภทัราพร ไวยพฒัน์

1026 ภาวติ เดชะศิริกุล

1027 ภูดิศ นุชนอ้มบุญ

1028 ภูมิพฒัน์ วฒิุภทัรศิริกุล

1029 ภูเมธ อคัรพชรโชติ

1030 ภูริตา วรีกุลวฒันา

1031 มณฑล ปรีดา

1032 มงักร ศุภางคะรัตน์

1033 ยทุธอานนัต์ ศุภโชคพรพงศ์

1034 รติมา อรุณแสงศิลป์

1035 รมิดา หละเขียว

1036 รินธิชา เพชรอดิเรก

1037 วรพงศ์ เลิศไพฑูรยพ์นัธ์

1038 วรรธนยั บินสะอาด

1039 วรวฒิุ กุลาวาไชย

1040 วนัชยั โชติหิรัญพาณิชย์

แถว D13 (ลาํดบัที� 1021-1040)
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1041 วาธิณี ยศสุธรรม

1042 วภิาวี เรือนอินทร์

1043 วรีศกัดิ� อดิษะ

1044 วฒิุชยั จิตสีรัง

1045 ศรัณย์ ไชยางพานิช

1046 ศรัณย์ เทพสงคราม

1047 ศุกลภทัร ทองม่วง

1048 เศรษฐพงศ์ แกว้ศิริพนัธ์

1049 สิทธิโชติ� มุ่งสันติ

1050 สิริยา เขียวสี

1051 สุกฤษฎิ� บุญฉาย

1052 สุชาติ โพธิ� ทอง

1053 สุพรรษา อนุศกัดิ�

1054 สุพิณ สีทน

1055 สุรเดช อาดาํ

1056 สุรางคณา กิจฉยั

1057 สุวรรณี สมบูรณ์

1058 หทยัชนก ฉตัรทอง

1059 อนุรักษ์ เหลาหิรัญ

1060 อภิเษก กนกวรกาญจน์

แถว A14 (ลาํดบัที� 1041-1060)
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 Page 54 of 146

1061 อรวรรณ อินธนู

1062 อลงกรณ์ ทรัพยเ์จริญ

1063 อลัจิมา แคนทอง

1064 อิทธิพล อรรถาโภชน์

1065 อินทิรา สุนทรอินทร์

1066 อินทุอร เม่นทอง

1067 เอื�อองักรู ศีตะจิตต์

1068 ฮาริส นิแว

1069 ปฏิญญา กนัดิษฐ์

1070 อาทิตยา แซ่ตนั

1071 กญัจน์ ธนเศรษฐกร

1072 กิตติพงษ์ ตั�งสกุล

1073 จตุรพฒัน์ เยน็ดี

1074 จิรายุ ชูศรี

1075 ณชัฌารีย์ สินจงัหรีด

1076 ณฐักาญจน์ กนัทะษา

1077 ธนภทัร ครองยทุธ

1078 นิรุชา วงษศ์รีแกว้

1079 ปิยวฒัน์ ศรีบุญเรือง

1080 ปุญชรัสมิ� สระแกว้นอ้ย

สาขาวชิาการจดัการทรัพยากรมนุษย์

ปริญญาบริหารธุรกจิบัณฑิต เกยีรตนิิยมอนัดบัหนึ�ง

ปริญญาบริหารธุรกจิบัณฑิต

แถว B14 (ลาํดบัที� 1061-1080)
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1081 สุดารัตน์ เพง่งาม

1082 อคัรพล เยน็ทรวง

1083 กนกพร พงษจิ์นดา

1084 กาญจนา ศรีสมุทร

1085 กิตติศกัดิ� ชุณห์วสิิทธิกิจ

1086 จยัลาณีย์ โตะอาดมั

1087 ชนิสร โชติรุ่งโรจน์

1088 ธญัจิรา เจษฎาวรางกลู

1089 ธีรชยั สายทอง

1090 นภสัสร พฤฒากรณ์

1091 ผาณิตา ถนดัพจนามาตย์

1092 พลอยไพลิน ศรีพิสุทธิ�

1093 พชัรินทร์ ผงัคี

1094 รตารดา ประติภาปกรณ์

1095 ศรัญญา จนัทรี

1096 ศุภสิริ กือเยน็

1097 สรญา พร้อมสินทรัพย์

1098 สหรัฐ แกว้ศรี

1099 สิริวรรณ เมฆรุ่ง

1100 สุทธาวร์ี อินทรัตน์

แถว C14 (ลาํดบัที� 1081-1100)

                                                        อาคาร 6 ชั�น 6  ห้อง A602
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1101 อภิวฒัน์ สูตะบุตร

1102 อมิตา หีมสุวรรณ์

1103 กชพร แสงอนนัต์

1104 กญัญาพชัร อ่วมสิน

1105 คงภพ ทองเกษร

1106 คมกฤช พรมแกว้

1107 ต่อพงษ์ ลาภเจริญ

1108 นิศากร คุณธรณ์

1109 บรรณกิตต์ โลหะกิจเสริมสกุล

1110 ปวณีา วรนอ้ย

1111 พงศธร นกัธรรม

1112 พิสิษฐ์ เจริญรักษ์

1113 มอนิกา เวชยนัต์

1114 วาสนา สุขทวไีพบูลย์

1115 ศกัดิ� ชยั รุ่งเรืองยศศกัดิ�

1116 สุภาวดี เป็งวงั

1117 กชวรรณ ยปุานนัท์

1118 กมลวรรณ มีกมล

1119 กมลวรรณ ศิริรักนาวี

1120 กรกต จนัทร์เพง็

                                                        อาคาร 6 ชั�น 6 ห้อง A602

ปริญญาบริหารธุรกจิบัณฑิต เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง

ปริญญาบริหารธุรกจิบัณฑิต

แถว D14 (ลาํดบัที� 1101-1120)
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1121 กรวชิญ์ สังขศิ์ลป์ชยั

1122 กฤตยา มุกดาสนิท

1123 กฤษฎา สุ่มมาตย์

1124 กฤษณพล บุญเลิศ

1125 กญัญาดา ผวิดาํ

1126 กนัตพฒัน์ นิรันดร์โสภณ

1127 กมัพล แสนเสนาะ

1128 กาญจนา สิงห์เดช

1129 กิตติ พละขนัธ์

1130 กิตติชาญ รุ่งโรจน์

1131 กิตติพฒัน์ ปาอาภรณ์

1132 กิตติศกัดิ� เรืองบรรเทิง

1133 เกษราภรณ์ เนาวบุตร

1134 เกสรี แกว้คาํ

1135 ไข่มุกข์ หอมสุวรรณ

1136 คณาธิป สอาดแสงทอง

1137 คชัชาภรณ์ พนูเพชรพนัธ์

1138 คุณาธิป ทิพยโอสถ

1139 แคทรียา เอนุ้กลู

1140 จรรยาภรณ์ เหลือสุข

แถว A15 (ลาํดบัที� 1121-1140)
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1141 จอมเทียน นามขา้ว

1142 จารุกิตติ� หิมะมาน

1143 จารุวฒัก์ ชูขาว

1144 จิฎากาญจน์ เครืออาษา

1145 จิรภทัร เกิดศกัดิ�  ณ แวงนอ้ย

1146 จิราภรณ์ กระจ่างโฉม

1147 จิรายุ มุกดาวรรณกร

1148 จีรวรรณ เชื�อปรางค์

1149 จุฑามณี เมี�ยนเอี�ยม

1150 จุฑามาศ ววิชันะ

1151 จุฑามาศ หลกังาม

1152 เจนจิรา โคกลือชา

1153 เจะ๊โนรี โตะตาหยง

1154 ชนาธิป จิระธนานนัต์

1155 ชยกร ศรีเขียว

1156 ชลภทัร ขจรเกียรติโภคากลู

1157 ชชันนัท์ ปิ� นพิลา

1158 ชชัพล ไข่สิงห์ทอง

1159 ชาติตะวนั กองวเิชียร

1160 ชินกฤต แกว้สวสัดิ�

แถว B15 (ลาํดบัที� 1141-1160)

                                                        อาคาร 6 ชั�น 6  ห้อง A602
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1161 ชิษณุพงค์ ชินสิทธิรัตน์

1162 โชติกาญน์ ทองหอม

1163 ญาดา ผงศรีอกั

1164 ญาธิป ดวงไทย

1165 ฐิติกร วจิิตสรัตน์

1166 ฐิติวฒัน์ อรุณรักถาวร

1167 ณรงคช์ยั แจง้ไพร

1168 ณชัณิชภา หยองเอ่น

1169 ณฏัฐณิชา ปัดถาวะโร

1170 ณฐักานต์ บุตรจนัทร์

1171 ณฐัธิยา ด่านยทุธพลชยั

1172 ณฐันนท์ คารมวฒันกุล

1173 ณฐันรี นิลมาศ

1174 ณฐัพล กนัชยั

1175 ณฐัพล แซ่ตั�ง

1176 ณฐัภรณ์ สุทธินุย้

1177 ณฐัภทัร เฉลิมพจน์

1178 ณฐัภาส โตมา

1179 ณฐัมล เทพสมบติั

1180 ณฐัริกา สิงห์วี

แถว C15 (ลาํดบัที� 1161-1180)
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1181 ณฐัวดี ร่วมสาํลี

1182 ณฐัวรา สรรพประวณี

1183 ณฐัวลิลญา พฤกษการัณย์

1184 ณฐัวฒิุ สิทธิสมบูรณ์

1185 ณิชชารีย์ หงษส์ายพิน

1186 ดวงนภา กลั�นนํ�าทิพย์

1187 ดยัลมัย์ สะแม

1188 ดุษฎี แกว้มณี

1189 ตรัยพร หมุดปิน

1190 ถนิมรักษ์ ศิริรักษ์

1191 ทรงวฒิุ แกว้หมุด

1192 ทรัพยอ์นนัต์ วงศศ์รีสง่า

1193 ทศพร ตั�งใจพิทกัษ์

1194 ทศพล นฤมิตศิลปชยั

1195 ทิวารัตน์ เบญ็มาตย์

1196 เทวฤทธิ� อตัตนาถนิรมล

1197 ธนกร แซ่โงว้

1198 ธนกร ธชัธนธรรม

1199 ธนกฤต ประสงคสุ์ข

1200 ธนพนธ์ ชยัมงคล

แถว D15 (ลาํดบัที� 1181-1200)

                                                        อาคาร 6 ชั�น 6  ห้อง A602
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1201 ธนพล เจริญขวญั

1202 ธนพตั ควรเฉลย

1203 ธนวศิว์ มาตยว์งัแสง

1204 ธรรมรัฐ โพธิ� ศรี

1205 ธวลั ทรงประจกัษก์ุล

1206 ธญัญลกัษณ์ ศรีนารารัตน์

1207 ธญัรัตน์ จิติยะวงษ์

1208 ธาดา เรี�ยวแรง

1209 ธิดารัตน์ ดาํรงประเสริฐ

1210 ธีริต ปิตินานนท์

1211 นครินทร์ ไชยราชา

1212 นพรัตน์ สายแสงพนัธ์ุ

1213 นภสัสร สุขหาํ

1214 นวมินทร์ตรา ปัทมะ

1215 นฐัธิพร พนัธมาศ

1216 นาตยา เรืองไทย

1217 นาตยา โอกาศ

1218 นิติพล ชาติยานนท์

1219 นิติภูมิ พลอยประดบั

1220 นิลาวลัย์ ดีอน้

แถว A16 (ลาํดบัที� 1201-1220)
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1221 นิโลบล ลิ�มสกุล

1222 เนติพงค์ หมวดคง

1223 บารเมษฐ์ สัมฤทธิ� วลิาส

1224 บุญฤทธิ� แสงศรี

1225 ปฏิพฒัน์ บุปผา

1226 ปณฐัชา สารนพคุณ

1227 ปภาวี เนตรสวา่ง

1228 ปวรุตม์ ประเสริฐสม

1229 ปัญญาพล ประมูลยงค์

1230 ปัณณธร อารีย์

1231 ปาริชาติ กิ�งสีดา

1232 ปาริชาติ ตั�งตระกลู

1233 ปาริชาติ มณีโชติ

1234 ปาลิตา สุณีย์

1235 ปิ� นแกว้ อุทยั

1236 ปิยธชั กรแกว้รัตน์

1237 ปิยวฒัน์ จรัสอรุณฉาย

1238 ปิยะนนัท์ อินทพกัษ์

1239 ปุริมพล โกมล

1240 ผจงจิตต์ ปรีดิขนิษฐ

แถว B16 (ลาํดบัที� 1221-1240)
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1241 แผนผงั พลศร

1242 พนิตา อยูร่่วมใจ

1243 พรกฤษณะ สุขสาํราญ

1244 พรชิตา พนัธ์ุพาณิชย์

1245 พรนภา ฉายอรุณ

1246 พรนภา บอกสันเทียะ

1247 พรนภา สีหาบุตร

1248 พรรณราย แสงไกร

1249 พลอธิป ปราณีนุช

1250 พลอยปภสัร์ จนัทะนาม

1251 พศิน ฟูประเสริฐ

1252 พชัรพฤกษ์ นนัตะ๊

1253 พชัรพล วงศร์าช

1254 พชัรรินญ์ เจียมศรี

1255 พชัรี ปาคาํ

1256 พทัธิยา อินพรหม

1257 พสันนัท์ อาดาํ

1258 พิชชาพร ชีวนิศิริวฒัน์

1259 พิชญาภา ครุธเฉย

1260 พิชญาภา ชอบคุย

แถว C16 (ลาํดบัที� 1241-1260)
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1261 พิชาพทัธ์ เกียรติกุลธรรม

1262 พิมพช์นก บุญสุภา

1263 พิไลวรรณ เขียวทน

1264 พิสิษฐ์ คุม้ภยั

1265 พีรญา ชื�นฤทยั

1266 พีรพงศ์ ทะรารัมย์

1267 พุฒิพงศ์ พลอยสระศรี

1268 พุธิตา แสงมณีขจร

1269 ภคิน ชิณวงค์

1270 ภคินี พลภกัดิ�

1271 ภมร คนโทฉิมพาลี

1272 ภทัรบูรณ์ พลูสวสัดิ�

1273 ภทัรภร มณีโชติ

1274 ภทัรสุดา สุทธิพรชยั

1275 ภทัราภรณ์ คุม้ศิริวงษ์

1276 ภากร ตั�งวริิยะ

1277 ภาณุพงศ์ ชินอกัษร

1278 ภานุพงศ์ สามเตี�ย

1279 ภานุวฒัน์ ลีลาขจรจิต

1280 ภีรสิทธิ� ภมรพล

แถว D16 (ลาํดบัที� 1261-1280)
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1281 มธุริน อมาตยกุล

1282 มนสัวี ไผท่องคาํ

1283 มลัลิกา บุตรเพง็

1284 เมทิกา ธนิศาคงภคั

1285 เมทินี หงษท์อง

1286 เมธาวี เพง็รักษ์

1287 ยศวชัร สุขหนองโปรง

1288 รจนา มายรรยงค์

1289 รณกร สุนทรนนท์

1290 รพีพรรณ ขนัเล็ก

1291 รัชนิกฤษ สุขกุล

1292 รัฐพงษ์ โลก้ลูประกิจ

1293 ลทัธพนัธ์ รุ่งเรืองทิพย์

1294 วงศร์วี ขอบขาํ

1295 วชิรวทิย์ เถื�อนถํ�า

1296 วณิชชา บุญจง

1297 วนศกัดิ� ชายภกัตร์

1298 วรดา บดีรัฐ

1299 วรปรัชญ์ สุขใหม่

1300 วรรธิดา แสนแกว้

แถว A17 (ลาํดบัที� 1281-1300)

                                                        อาคาร 6 ชั�น 6  ห้อง A603
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1301 วรรัตน์ นพรัตน์

1302 วรวฒัน์ ชยางกรู ณ อยธุยา

1303 วรันธร วบิูลยจ์นัทร์

1304 วรากร อิ�มเสมอ

1305 วราทิต คาํศรี

1306 วริยาภรณ์ เกตุโชติเจริญพงษ์

1307 วชัรพงศ์ วงศย์ศ

1308 วชัราภรณ์ ป้อมทอง

1309 วร์ีณทัษญา บุญชู

1310 วฒิุนนัท์ จนัทวมิล

1311 วฒิุพล ศรีธิราช

1312 เวชพิสิฐ สิทธิธรรมพิชยั

1313 ศรัญญา คาํพนัธ์

1314 ศรัณย์ บาลนคร

1315 ศรินญารัตน์ หทัยามาตย์

1316 ศศริปรียา โพธิ� เศษ

1317 ศศิธร สิงห์สุข

1318 ศิญาภรณ์ ปานปูน

1319 ศิรา พุม่ใย

1320 ศิริโสภา เพชรสมบูรณ์

แถว B17 (ลาํดบัที� 1301-1320)

                                                        อาคาร 6 ชั�น 6  ห้อง A603
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1321 ศิวชั ธรานิศร

1322 ศุภกร เฟื� องหตัถกิจ

1323 ศุภโชค สินธุประเสริฐ

1324 ศุภรัตน์ อนุเวช

1325 ศุภาพิชญ์ สาํรวย

1326 สกุลทิพย์ ธนนทว์งศว์รา

1327 สถาพร โพทิพยว์งค์

1328 สรศกัดิ� สุวรรณรัตน์

1329 สรศกัดิ� แสงโหมด

1330 สรัญธรัฎฐ์ จึงถาวรเจริญ

1331 สรายทุธ์ สะละหมดั

1332 สโรชา ผสมสัตย์

1333 สโรชินี นิ�มงามชื�น

1334 สลิลทิพย์ เลิศไกร

1335 สหรัฐ สวา่งวชัโรทร

1336 สหรัฐ แสนชอบ

1337 สัณหณฐั ศิริไกรวฒันาวงศ์

1338 สันติภาพ ติ�บอา้ย

1339 สิทธิเทพ พุทธรักษา

1340 สิรภทัร โภคสมบติั

แถว C17 (ลาํดบัที� 1321-1340)

                                                        อาคาร 6 ชั�น 6 ห้อง A603



 Page 68 of 146

1341 สิราวรรณ หมดัอะดมั

1342 สิรินนัท์ เอ่งฉว้น

1343 สิริรัตน์ เขียวปัด

1344 สุดารัตน์ เอมเสม

1345 สุทธิชยั องัพรหมสถาน

1346 สุธาธินี บวักิ�ง

1347 สุธีธิดา คุดหุ่น

1348 สุพรรษา ยอดราช

1349 สุพตัรา อารียว์งศส์กุล

1350 สุภชัชา ศรีสงคราม

1351 สุรเดช ธนูธรรมทศัน์

1352 สุรพรชยั จนัละคร

1353 สุรพนัธ์ุ ทิพยะ

1354 สุรสิริ ศรีวลิยั

1355 สุวมิล สกุลเดช

1356 เสฏฐวฒิุ เยน็เยอืก

1357 เสาวลกัษณ์ ขวญับุญจนัทร์

1358 เสาวลกัษณ์ คาํวงษ์

1359 โสภาวรรณ วงคธ์รรมมา

1360 อธิกญัญภ์คั มงคลจิ�วกร่าง

แถว D17 (ลาํดบัที� 1341-1360)

                                                        อาคาร 6 ชั�น 6  ห้อง A603



 Page 69 of 146

1361 อธิสันต์ เสรีทวพีฒัน์

1362 อนนัตด์า ทองอินทร์

1363 อนิวฒัน์ เมฆวงศา

1364 อนุสรณ์ คาํผาสุข

1365 อภิชิต เสงี�ยมมีเจริญ

1366 อภิญญา ตุม้ทองคาํ

1367 อมรรัตน์ เทียนสวา่ง

1368 อมิตา เขา้ใจการ

1369 อรสินี โฉมนนทภทัธ์

1370 อริสรา จรัสธเนศ

1371 อรุณรัตน์ แตงสวสัดิ�

1372 อลงกต ประทุมชาติภกัดี

1373 อสมา กววีฒิุศิลป์

1374 องักฤษ จนัทร์จาํเริญ

1375 องัควภิา ทรัพยพ์งษ์

1376 อชัฌา จนัทร์ละมูล

1377 อญัภารัตน์ อินทรียส์ังวร

1378 อญัมณี เรืองจินดา

1379 อารียา จนัทร์ประโคน

1380 อิศวะ พนสั

แถว A18 (ลาํดบัที� 1361-1380)

                                                        อาคาร 6 ชั�น 6  ห้อง A603
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1381 อุมาพร ขาํคะวงษ์

1382 อุมารินทร์ บุญลาม

1383 อุไรวรรณ เตง็ใช่สุน

1384 เอก เรืองอรุณ

1385 เอกราช หอมสุคนธ์

1386 พิมพภ์า วงคค์าํ

1387 สหธชั เพชรเหล็ก

1388 ชนญัชิดา ขวญัมา

1389 ประภาพรรณ เกตุแกว้

1390 วภิารัตน์ คาํบุรี

1391 หรรษา คะณาพงษ์

1392 กนกพล ถนอมรัตน์

1393 กรรญกฤต อรรควงษ์

1394 กรวรรณ ลิ�มสกุล

1395 ณฐัชา พึ�งเจริญ

1396 ณฐันิชา พวงผกา

1397 ณิชชา ตนัเจริญ

1398 ณินทร์ลดา วรรณา

1399 ธนาศกัดิ� ยะปัญญา

1400 นคร ฉิมพนัธ์

แถว B18 (ลาํดบัที� 1381-1400)

                                                        อาคาร 6 ชั�น 6  ห้อง A603

สาขาวชิาการจดัการธุรกจิอเิลก็ทรอนิกส์

ปริญญาบริหารธุรกจิบัณฑิต

สาขาวชิาการจดัการธุรกจิค้าปลกี

ปริญญาบริหารธุรกจิบัณฑิต เกยีรตนิิยมอนัดบัหนึ�ง

ปริญญาบริหารธุรกจิบัณฑิต เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง

ปริญญาบริหารธุรกจิบัณฑิต
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1401 เบญจวรรณ พิรัตน์

1402 ปีย์ เมฆอรุณกมล

1403 พณิดา รัตนาวนิ

1404 พีรดนย์ จินดาประเสริฐ

1405 มนสันนัท์ โรจน์นภากุล

1406 ยรุนนัท์ เลิศนาํเชาว์

1407 วชัรินทร์ วสุเสถียร

1408 วจิจิรา ทิศลี

1409 วลิเลี�ยม จอห์น สตีเวนสัน

1410 ศรุต กนัสังข์

1411 สุกวณิ แกว้พิกุล

1412 สุพตัรา พลฤทธิ�

1413 อภิสรา บุญศรี

1414 อรัญญิการ์ กอ้นนาค

1415 อคัรเดช วลิาทนั

1416 ณฐัณิชา สุนทร

1417 ณฐัภทัร พฤกษคุณธรรม

1418 พีรัช ดวงดารา

1419 ภทัรมณี สุขสุผล

1420 เมธาวี ฐิติธนศิริสกุล

แถว C18 (ลาํดบัที� 1401-1420)

                                                        อาคาร 6 ชั�น 6  ห้อง A603

สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์

ปริญญาดุริยางคศาสตรบัณฑิต  เกยีรตนิิยมอนัดบัหนึ�ง
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1421 สรีญารักษ์ กิจเจริญผลทวี

1422 สิริยาภรณ์ มณีสุขศรี

1423 จุฑามาศ ไพบูลยก์ุลวงษ์

1424 ANDREIA CLAUDETTE GUMILA BUGA-AY

1425 กฤติน สวสัดิ� ธนวณิชย์

1426 กฤษฎา ศรีจนัทร์รัตน์

1427 ขจร ไตรทรัพย์

1428 จิระภทั สุวรรณพานิช

1429 เจษฎา สุขเกษม

1430 ฉตัรปพน ชุ่มสวสัดิ�

1431 ชญานนท์ เทพบรรทม

1432 ชนกชนม์ เฉลิมชุติเดช

1433 ณรงคฤ์ทธิ� ปวะภูสะโก

1434 ณฐัพล ประเสริฐสังข์

1435 ทีปกร ขาํพิมพ์

1436 เทพวพิฒัน์ ประชุมชนเจริญ

1437 ธนบดี ชวาลศิลป์

1438 ธนบตัร สมบูรณ์สิทธิ�

1439 ปฎิพล สัตยานุรักษ์

1440 พงษพ์ิษณุ พงษพ์ยอม

แถว D18 (ลาํดบัที� 1421-1440)

                                                        อาคาร 6 ชั�น 6  ห้อง A603

ปริญญาดุริยางคศาสตรบัณฑิต  เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง

ปริญญาดุริยางคศาสตรบัณฑิต
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1441 พิรชชัย์ สุวฒัน์ทวชียั

1442 มหกิจ มหานีรานนท์

1443 ยศธน ขาํเนตร

1444 วชิรวชิญ์ พฤกษช์ญานนัท์

1445 ศิวรักษ์ คร้ามบุญลือ

1446 ศุภเสกข์ แกว้ช่วย

1447 สมชัญ์ ทรรศยางกรู

1448 เสถียร แกว้ประสิทธิ�

1449 กิตติพงษ์ เศาภายน

1450 จตุพล ใจใหญ่

1451 จูวนิเนียล บิ โมนิลเลีย

1452 ชญานนท์ กนัเกตุแกว้

1453 ชญานนท์ บวัแตง

1454 ชนาภรณ์ ทิพยสุ์ขมุ

1455 โชติกา เหมือนจนัทร์

1456 ณฐัติญา ปาอิน

1457 ณฐันนัท์ ชลพิทกัษพ์งษ์

1458 ณฐัภูมิ พิชยัยา

1459 เถกิงเดช เบญจฆรณี

1460 ธิราทิพย์ พื�นทอง

สาขาวชิาสถาปัตยกรรมศาสตร์

ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  เกยีรตนิิยมอนัดบัหนึ�ง

แถว A19 (ลาํดบัที� 1441-1460)

                                                        อาคาร 6 ชั�น 6  ห้อง A603
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1461 นภสัสร เดชจิระกุล

1462 นฤมล น่วมศิริ

1463 นฐัดนยั ประภาศรีวรกุล

1464 เนตรชนก ยิ�มวรรณ

1465 บณัฑิตา เหรัญญะ

1466 ปรียาภรณ์ เรืองศรี

1467 ปิยธิดา ส่างสกุล

1468 พงศธ์วชั พานทอง

1469 พงศพ์ฒันา ศรีประเสริฐ

1470 พงศส์มิทธิ� พลูศิริกุล

1471 พีระวฒัน์ จอมหงษ์

1472 เเพรวา ม่วงนวล

1473 ภรภทัร ภทัรพงศสิ์นธ์ุ

1474 ภสัราภรณ์ มาสมบติั

1475 มยรีุ กองโพธิ�

1476 เมธาวี เรืองประยรู

1477 วริทธิ� ธร ถีระแกว้

1478 วริศรา ลีลาไว

1479 วริศรา สมะตะ

1480 วภิูสินี ศรีพยางค์

แถว B19 (ลาํดบัที� 1461-1480)

                                                        อาคาร 6 ชั�น 6  ห้อง A603
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1481 ศศิวมิล ดอกกุหลาบ

1482 สุปรียา บุตรวงค์

1483 สุวรรณ อุตสาหะ

1484 อธิษฐาน ไชยนุวติั

1485 อภิญญา พาทีทิน

1486 อรจิรา มงคลกิตติชยั

1487 อรรถพล ลายเงิน

1488 อากีฟ อาแล

1489 คณพศ อินทรคง

1490 จรรญารัตน์ หมกทอง

1491 จิรนนัท์ ปานจนัทร์

1492 ชไมพร นนัตงั

1493 ชยัรินทร์ บวัชาติ

1494 ฐากรู ผอ่งเสริมสุข

1495 ฐิตาภา พวงพิกุล

1496 ณฐักิจ ศรีรักษา

1497 ณฐัพล จานทอง

1498 ณิชกานต์ โกศลกิตติพงศ์

1499 ตุลยวตั เอื�อไธสง

1500 ทดัพร พงษธ์ญัญะวริิยา

แถว C19 (ลาํดบัที� 1481-1500)

                                                        อาคาร 6 ชั�น 6  ห้อง A603

ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง
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1501 ธนฉตัร ศกัดิ� แสง

1502 ธนพล ดิฐธนะวตั

1503 ธนภทัร สุขพิเนตกุล

1504 ธฤติพนัธ์ ตระกลูแห

1505 ธญัญารัตน์ รุประมาณ

1506 ธญัธร กิจเฉลา

1507 ธีรพงศ์ ถาวรแกว้

1508 นพชยั คงโต

1509 บุณฑริกา ทิวาวงษ์

1510 ปฐมภพ นิ�มดาํ

1511 ปริเยศ ปรีชานุกลู

1512 ไปรยา มีสานุ

1513 พงศกร ศิริโรโรจน์

1514 พณชัชา สุขเสริม

1515 พิสิฐ จิรแสงหิรัญ

1516 พิสิทธิ� ศรีพงษ์

1517 ภวนัท์ จาวยญ

1518 ภาคินี คงทน

1519 ภาสกร สังขศิ์ลป์ชยั

1520 ภุชงค์ พฒันสุนทโร

แถว D19 (ลาํดบัที� 1501-1520)

                                                        อาคาร 6 ชั�น 6  ห้อง A603
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1521 มญัธนพร ชยัศร

1522 มินตรา ชูชื�นกลิ�น

1523 รัชฎา สีโลปา

1524 วรินดา ตนัติโภคิน

1525 วรุณา รอดสันเทียะ

1526 วรีวรรณ กระอาจ

1527 วฒิุกร หวงัไพบูลย์

1528 ศรวฑุ รุ่งเรือง

1529 สังวาลย์ อคัรภาณุวทิยา

1530 อภิญญา อินตะ๊เสน

1531 อมรเทพ มีศิลป์

1532 อคัวฒัน์ เอกหิรัณยกิตติ�

1533 องัคณาภรณ์ ทวศิีลป์

1534 อฑัฒอาชว์ จารุปราโมทย์

1535 อบัดุลรอฮีม กะลูแป

1536 กนกขวญั บุตรจนัทร์

1537 กนกพร สันธินาค

1538 กนตธ์ร หมวดทองอ่อน

1539 กมลวรรณ เวฬุวนั

1540 กร บุญไทย

แถว A20 (ลาํดบัที� 1521-1540)

                                                        อาคาร 6 ชั�น 6  ห้อง A604

ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
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1541 กรรณิการ์ ไชยยา

1542 กรวลยั ธีรวนบดี

1543 กฤษฎา พรหมเรศ

1544 กญัตวรี ไพศาลวฒันา

1545 กณัฑ์ ยศศกัดิ� ศรี

1546 กุญช์ภสัส์ กุลทยาวฒัน์

1547 กุลธิรา กิ�งกา้น

1548 ขจรวฒิุ รักถิ�นเดิม

1549 ขวญัหทยั อุดมสุข

1550 คมเพชร กองสุวรรณ

1551 คมสัน มงคลพิเศษ

1552 โฆษิทศ์ มั�นยิ�ม

1553 จุฑามณี แซ่ซิ�ม

1554 จุฑามณี ไตรภพ

1555 จุฑามาศ จนัทรเสนา

1556 เจติษฐา ศรีมงคล

1557 ฉรัตน์ เรืองพนูวทิยา

1558 ชนนิกานต์ ทองคาํ

1559 ชนิตา พสัสุดี

1560 ชลธิชา จนัทร์โคตร

แถว B20 (ลาํดบัที� 1541-1560)

                                                        อาคาร 6 ชั�น 6  ห้อง A604
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1561 ชลฤทยั เยี�ยมญาติ

1562 ชวนิ ศรีสด

1563 ชยัวฒัน์ สังวาลย์

1564 ชานุพฒัน์ ภากรศิริวงศ์

1565 ชิษณุ รักรังสิมนัตสุ์ข

1566 ไชยวฒัน์ อินทร์จั�น

1567 ญาณากร ขอนแก่น

1568 ฐปกรณ์ โชติรัตน์

1569 ณฏัฐ์ เอี�ยมย ั�งยนื

1570 ณฐัฐา แตม้ประสิทธิ�

1571 ณฐัณิชา ชว้นปรีชา

1572 ณฐัพงษ์ ยพุฒัน์

1573 ณฐัภมร วรรณาเจริญสุข

1574 ณฐัภทัร นวลศรี

1575 ณฐัวนนัต์ อนนัตณ์ฎัฐพงศ์

1576 ณฐัวภิา เจริญฐานะ

1577 ณฐัวฒิุ คงทอง

1578 ดนุเดช เดชคชาธร

1579 ดลวฒัน์ ทองเมือง

1580 ต๋อย พิมพพ์งษ์

แถว C20 (ลาํดบัที� 1561-1580)

                                                        อาคาร 6 ชั�น 6  ห้อง A604
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1581 เตชินท์ จริยมหาวงศ์

1582 ทศันยั เพิ�มพลู

1583 ทิฆมัพร ประจนัตะเสน

1584 ทิพยสุ์ดา จนัทร์ฉาย

1585 ธนพนธ์ นิชิโมโต้

1586 ธนพล อรัญญกลูกาญจน์

1587 ธนวฒัน์ รักวเิศษ

1588 ธนวตั อนนัธนกลูกิจ

1589 ธนากร ดีศรี

1590 ธนินทรั์ฐ ธนกิจวรนนท์

1591 ธมนวรรณ จนัทะไหล

1592 ธญัญาภทัร์ บุญมั�น

1593 ธญัพิสิษฐ์ ชูดวง

1594 ธิติฏฐ์ กวสิสร

1595 ธีรเมธ สุทธศรี

1596 นรินทร์ พรมมะลิ

1597 นนัทนา วรรธนะภูติ

1598 นิรมล กาญจนเสถียร

1599 บุญญาฤทธิ� วนัสุข

1600 บุรุษ ชมจนัทร์

แถว D20 (ลาํดบัที� 1581-1600)

                                                        อาคาร 6 ชั�น 6  ห้อง A604
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1601 ปภสัราภรณ์ พรมหาลาภ

1602 ปรเมษฐ เนื�องจาํนงค์

1603 ปวริศร วู

1604 ปวณีวชัร วตัถโกวทิ

1605 ปัญญวฒัน์ รวโีรจน์ธนาดุล

1606 ปัณชญา ไกรคุม้

1607 ปิยนุช วไิลจิตเลิศ

1608 ปิยะศกัดิ� ภาฬพ

1609 ปุณยภา พนาสวสัดิ�

1610 เปรมกวี แสงสุริยะฉายา

1611 พรชยั ไพรวลัย์

1612 พรทิพย์ คเชนชร

1613 พรประภา โอสถานนท์

1614 พรสวรรค์ แฟบกระโทก

1615 พชัรียา เลขกลาง

1616 พตัรสุระ แสงทอง

1617 พิชามญชุ์ หนุนนาํสิริสวสัดิ�

1618 พิมพกานต์ ตุงคบุรี

1619 พิมพเ์พชร ศิรินครานนท์

1620 พีรยทุธ์ ฉางดาํ

แถว A21 (ลาํดบัที� 1601-1620)

                                                        อาคาร 6 ชั�น 6  ห้อง A604
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1621 พีระ จงเลิศจรรยา

1622 พุทธพร วรคนอง

1623 ภรัณธรณ์ วรินคุณาณกรณ์

1624 ภทัรพล เสนากสัป์

1625 ภานุพงศ์ นอ้ยพนัธ์ุ

1626 ภูรินท์ มงคลแจ่มจิตต์

1627 โมกข์ แก่งอินทร์

1628 รชฏ แกว้ตา

1629 รณวฒิุ ไชยนวล

1630 รติรัตน์ ดารารัตน์ทวี

1631 รักชฎาธาร สุภานนัท์

1632 รัชเกลา้ แจ่มอน้

1633 รัชชพงศ์ นนัทิยา

1634 รัชพล พลูศิลป์

1635 ลกัษคุณ ศรีประภา

1636 ลคันา ไชยหาญ

1637 วจีสิริ เรืองไทย

1638 วริศ คาํศุภประเสริฐ

1639 วโรตม์ วริิยะพาณิชย์

1640 วศิน เลาหะนาคีวงศ์

แถว B21 (ลาํดบัที� 1621-1640)

                                                        อาคาร 6 ชั�น 6  ห้อง A604
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1641 วสิทธิ� กองตา

1642 วนัเฉลิม ประพนัธ์

1643 วชิญะ จิวะกุล

1644 วทิู นนทโกวทิ

1645 ศรัณย์ ยอดคาํ

1646 ศศิธร สืบสาย

1647 ศศิพงษ์ พึ�งสุข

1648 ศศิวษั อาจศิริ

1649 ศกัดาวธุ ภาสดา

1650 ศิถี สงจีน

1651 ศุภกฤต วงษป์ระดิษฐ

1652 ศุภิสรา สมนวล

1653 สถาปัตย์ บุญลอย

1654 สัจจะธรรม สิวะโมกข์

1655 สาธิต เกตุแกว้

1656 สาวติรี ตงัสวานิช

1657 สิทธิกานต์ จิรางกลู

1658 สิรภพ บุนนาค

1659 สิรวชิญ์ เขียวอาํพร

1660 สุณิษา เจริญสมบติั

แถว C21 (ลาํดบัที� 1641-1660)

                                                        อาคาร 6 ชั�น 6 ห้อง A604
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1661 สุทธิพงษ์ ผึ�งผาย

1662 สุพานนัต์ เมียดประโคน

1663 สุภนิดา บุญสพ

1664 เหมรัศมิ� ฉิมฉวี

1665 อดิเทพ ศรีสง่าชยั

1666 อนุชา เปรมวชิยั

1667 อนุสรณ์ ศรีตะบุตร

1668 อภิวฒัน์ จินดา

1669 อรรถชยั ใจยนื

1670 อยัการ จนันํ�าสระ

1671 อินทชั ละลี

1672 เอกพล เมฆานุพกัตร์

1673 ณฐัพล จรุงกีรติวงศ์

1674 กนกกร เลียบดี

1675 กนิน ธนารวพิร

1676 กฤตชญา เตะ๊ขนัหมาก

1677 กฤษณา จวอรรถ

1678 กนัติยา วโิรง

1679 กนัยรัตน์ อมรชยัยาพิทกัษ์

1680 กิตติพงษ์ บุญเจริญ

แถว D21 (ลาํดบัที� 1661-1680)

                                                        อาคาร 6 ชั�น 6  ห้อง A604

สาขาวชิาวทิยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทศัน์

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต เกยีรตนิิยมอนัดบัหนึ�ง
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1681 จิราภรณ์ มหาวตัร

1682 ชชัชญา ถมปัทม์

1683 ชยัทตั บุญนาํ

1684 ชีริน เจนนีซ่า

1685 ณชชนก ประทีป  ณ ถลาง

1686 ณภทัร กฤษณสุวรรณ

1687 ณชัชา บุริมสิทธิกุล

1688 ณฐัชา เนตรเจริญ

1689 ณฐัริกา พฤทธิสาริกร

1690 นรา วรหิรัญ

1691 บุญญาดา ตนัตระกลู

1692 เบญญาภา ด่านชูธรรม

1693 ปภงักร บาํรุงเมือง

1694 พรทิพย์ ทองดี

1695 พชัรินทร์ ยนิดีสิทธิ�

1696 พิมพกานต์ ควบคุม

1697 ไพลิน บุญวกิ

1698 วราลกัษณ์ สุริยะรุ่งอรุณ

1699 สมชัญา รอดแกว้

1700 สิริลกัษณ์ อินทุ่ม

แถว A22 (ลาํดบัที� 1681-1700)

                                                        อาคาร 3 ชั�น 1  ห้อง 3-110
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1701 สุกญัญา กาญจนวงศ์

1702 สุภคั รัตนจนัทา

1703 สุรัสวดี อุดมสมบูรณ์กิจ

1704 อนญัพร จิราพงษ์

1705 อารียา จาํนงคถ์อ้ย

1706 กนกพร เณรรักษา

1707 กฤษณะ จกัสาร

1708 กาญจนา มั�นคงไพศาลรุ่ง

1709 ขวญัเมือง กะไหล่เงิน

1710 จิตกญัญา จินดาวงศ์

1711 ณฐัชนน สุขบุญเพญ็

1712 ณฐัชา เพชรสน

1713 ถลชันนัท์ อุตตะกะ

1714 ธนวฒัน์ สุขโข

1715 เนติมา มะเหมง็

1716 ปัณณวชิญ์ วชัระตระการพงศ์

1717 พชัรธิดา ถนอมทรัพย์

1718 แพรไหม ศรีใจปลูก

1719 รชยา ทพัพคุ์ณานนต์

1720 วรรฤดี สมจิตร์

แถว B22 (ลาํดบัที� 1701-1720)

                                                        อาคาร 3 ชั�น 1  ห้อง 3-110

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง
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1721 สโรชา ปะหุปะมง

1722 กนกวรรณ ชิโอวากิ

1723 กรกช บรรพจน์พิทกัษ์

1724 กรกนก บุญมี

1725 กฤษฎา แกว้นิ�ม

1726 กฤษฎา เชียงไฝ

1727 กฤษฎา แสงเกตุ

1728 กสิพงษ์ อยัราคม

1729 กอ้งเกา้ เปรมสิรินิธิคุณ

1730 กญัญารัตน์ สมไชย

1731 กลัยา ภูวสิัด

1732 กาญจนา สังขน์าค

1733 กานต์ เครือเอี�ยม

1734 กิตติเชษฐ์ ทิมเพชรธนพจน์

1735 กิตติภฎั กองสุข

1736 กิติพฒัน์ ไพรสันต์

1737 กุลธิดา เจริญววิฒัน์วงศ์

1738 เกียรติชยั บุญราโส

1739 ขนิษฐ์ เจียมวาง

1740 คณาธิป วชัระธนะกุล

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต

แถว C22 (ลาํดบัที� 1721-1740)

                                                        อาคาร 3 ชั�น 1  ห้อง 3-110
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1741 คณุตม์ กิดา

1742 จุฑามาศ ชุ่มวฒันะ

1743 จุฑารัตน์ หมีเปรม

1744 จุมพล คงแกว้

1745 ชนสรณ์ สังวรศิลป์

1746 ชนญักานต์ หอมบุญ

1747 ชลสิทธิ� มณัฑปาน

1748 ชชัวาลย์ พลชา้ง

1749 ชาคริต ญาญีเนตร

1750 ชุติกาญจน์ ธนพรโชคตระกลู

1751 โชติกา มีชู

1752 ญาณิศา มะลิ

1753 ณฐกร นามณีวงษ์

1754 ณฐักานต์ มูลประเสริฐ

1755 ณฐัณิชา ฉิม

1756 ณฐัทา กาลวนัตวานิช

1757 ณฐันิช แกว้มณี

1758 ณฐัพล องัสุโชติเมธี

1759 ณฐัวร์ี มีแกว้

1760 ณฐัสินี ศุภรัตน์คนนท์

แถว D22 (ลาํดบัที� 1741-1760)

                                                        อาคาร 3 ชั�น 1  ห้อง 3-110
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1761 ณิชกมล ปาลวฒัน์

1762 ณิชากร ภูมิใจกุลวฒัน์

1763 ถิรวฒัน์ ดบัทุกขรัฏฐ์

1764 ทวศีกัดิ� ทวเีงิน

1765 ธนกฤต เงินฉลาด

1766 ธนดล หุ่นวนั

1767 ธนธรณ์ คิดประเสริฐ

1768 ธนพงศ์ จินดาปกรณ์

1769 ธนภรรธ ศรีสุนทร

1770 ธนากร บุญมี

1771 ธญัจิรา บุตรา

1772 ธญัลกัษณ์ ศกัดิ� ประเสริฐ

1773 ธีรพงศ์ แกว้คาํจา

1774 นรวชิญ์ ธญัลกัษณ์เมธา

1775 นลินี สุวสุิทธิ�

1776 นนัทิชา พึ�งทอง

1777 นารถลดา หงษท์อง

1778 นุตประวณ์ี จาํปาศรี

1779 บุญพิทกัษ์ แสงอรุณ

1780 ปฏิภาณ วฒิุสันเทียะ

แถว A23 (ลาํดบัที� 1761-1780)

                                                        อาคาร 3 ชั�น 1  ห้อง 3-111
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1781 ปาลิตา นรฉนัท์

1782 ปิยรัตน์ วรรณจกัร์

1783 ปิยวฒัน์ จิวะวโิรจน์

1784 ปิยะณฐั มีสันฐาน

1785 ปิยะบุตร ทานธรรม

1786 ปิยะวฒิุ พนัธ์ขาว

1787 พงศกร ชมวชิา

1788 พงศกร บุญส่ง

1789 พงษเ์ทพ เกตุซื�อสัตย์

1790 พชรมยั ระไวสมาน

1791 พรรณทิพย์ บุญช่วย

1792 พลงัธรรม อยูสุ่ข

1793 พศวร์ี สุวรรณผาติ

1794 พชัรินทร์ บุญเกิด

1795 พณัณิตา พวงทะวาย

1796 พิชยา ทองพานิชญ์

1797 พิชามญชุ์ คาํผวิ

1798 พิมพช์นก ศรีอินทร์

1799 พิสิฎฐ์ ภาระหอม

1800 พีรวฒิุ สุนทรกลนัต์

แถว B23 (ลาํดบัที� 1781-1800)

                                                        อาคาร 3 ชั�น 1  ห้อง 3-111
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1801 ภรณ์ทิพย์ แซ่จึง

1802 ภรัณ�ู ธาระเขตต์

1803 ภทัรียา นวมเฟื� อง

1804 ภศัรา เมฆประสาท

1805 ภาณุพงศ์ แจ่มฟ้า

1806 ภูกริช ชยาทิตเดชานนท์

1807 มณธิดา เกษรนวล

1808 มยริุญ ยามาโมโต้

1809 มลธิชา วรสุข

1810 มสารัศม์ วฒันะพงษว์าณิช

1811 ยลดา คาํธร

1812 รวสิรา เอี�ยมเรียง

1813 รัชชุดา วงศภ์ากร

1814 รัชพล กฤตติยกุล

1815 วณิชญา พนมชยัสวา่ง

1816 วรวทิย์ ดาบแกว้

1817 วราภรณ์ ล่าบา้นหลวง

1818 วริศรา รัตนเกียรติชยั

1819 วชัรินทร์ ณ พทัลุง

1820 วลัลภ เลื�อนประไพ

แถว C23 (ลาํดบัที� 1801-1820)

                                                        อาคาร 3 ชั�น 1  ห้อง 3-111



 Page 92 of 146

1821 วชิชากร ทว้มคนชม

1822 วชิญาดา ผลทบัทูล

1823 วไิลลกัษณ์ เทียนทอง

1824 วรีดา ขนัธะบรรดิษฐ์

1825 วฒิุชยั แซ่แฟ

1826 ศกัดิพฒัน์ ตรีสุวรรณ

1827 ศิริพร คงคุม้

1828 ศิริพรรณ พุม่หอม

1829 ศิริลกัษณ์ แสงโพธิ�

1830 ศิวะพร นอ้ยประวติั

1831 ศุภณฐั ชูศกัดิ� สกุลวบิูล

1832 ศุภฤกษ์ ฟักงาม

1833 สหวฒัน์ ขตัติ

1834 สิริวรรณ เรียงวงษ์

1835 สิริวฒัน์ สีมะเดื�อ

1836 สิริวฒัน์ หาทรัพย์

1837 สิวรุจ โรจนอนนัตช์ยั

1838 สุดารัตน์ ขาํบุรี

1839 สุทธิรักษ์ หมดัเจะเร๊ะ

1840 สุธาสินี จั�นศิริ

แถว D23 (ลาํดบัที� 1821-1840)

                                                        อาคาร 3 ชั�น 1  ห้อง 3-111



 Page 93 of 146

1841 สุภินนั นิศาบณัฑิต

1842 สุรดา ปานพรม

1843 สุริยนัต์ ไตรรัตน์

1844 สุวคนธ์ จรูญแสง

1845 อดิเทพ เสนากสัป์

1846 อทิตยา เด็กหลี

1847 อรยา จนัทา

1848 อรัชพร ดาศรี

1849 อคัรวนิท์ มณฑา

1850 อญัชิสา สีสุขสาม

1851 อญัณฑิฐา สุวรรณวฒัน์

1852 เอกเมธ ณ เชียงใหม่

1853 เอลิชา ตริววิฒัน์กุล

1854 ณฏัฐช์ญา ไชยรักษ์

1855 สรวรรณ อุตสาห์การ

1856 สุรดา ประทิพยเ์นตร

1857 ชมพนุูช เทพเทียน

1858 นิรันดร์ อุ่ยวฒันพงศ์

1859 ยวุดี จวงทอง

1860 วราภรณ์ ชื�นชม

แถว A24 (ลาํดบัที� 1841-1860)

                                                        อาคาร 3 ชั�น 1  ห้อง 3-105

สาขาวชิาการประชาสัมพนัธ์

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต เกยีรตนิิยมอนัดบัหนึ�ง

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง



 Page 94 of 146

1861 จารุนนัท์ จนัทร

1862 ชญาฎา มากไมตรี

1863 ชนชน หนกัแน่น

1864 ชลธิชา วชิรพนัธ์

1865 ชานนท์ เอี�ยมชอ้ย

1866 ชุติวร์ี สุประดิษฐ ์ณ อยธุยา

1867 ฐิติวสัส์ โคกทบัทิม

1868 นนทชยั ปลอดทอง

1869 นทัธมน ปราบปัญจะ

1870 ปุญญิศา สามทอง

1871 พธร แซ่กว้ย

1872 พรสุดา ทศราช

1873 พลอยสวย ซือมงกง

1874 พอฤทยั ฤทธินนทชยั

1875 รุ้งตะวนั รัตนะ

1876 วฒันา แป้นดวงเนตร

1877 วจิิตรา พิณทอง

1878 ศรัญญา ศรีสุวรรณ

1879 ศิริภรณ์ ยอดศิริ

1880 สิริมาศ โสภานะ

แถว B24 (ลาํดบัที� 1861-1880)

                                                        อาคาร 3 ชั�น 1  ห้อง 3-105

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต
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1881 สุนิตา เอราวรรณ์

1882 สุวชิาดา ภูคาพิน

1883 เสรี ศิษยนเรนทร์

1884 อรนิช ธรรมวงศ์

1885 อรยา ลิ�มธีรโชติ

1886 กญัญาณฐั ปานสัมฤทธิ�

1887 ขนิษฐา จนัทร

1888 เปรม พวงอินทร์

1889 พิมพล์ดัดา โชตะมงัสะ

1890 มทันา ผนิเจริญ

1891 วราภรณ์ คาํสม

1892 จกัรภทัร พินิตเกียรติสกุล

1893 ชวลัญา ไทยพินิจ

1894 ทิพวรรณ จอมคาํสิงห์

1895 นเรศร์ บุญแต่ง

1896 พงศภ์คั ภาพนัธ์

1897 ภวตั ภาศิรินนท์

1898 สิรีธร ทรงวฒันา

1899 สุภสัสร จนัทร์เพญ็

1900 กฤตเมธ วรรณลาวณัย์

แถว C24 (ลาํดบัที� 1881-1900)

                                                        อาคาร 3 ชั�น 1  ห้อง 3-105

สาขาวชิาการโฆษณา

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต เกยีรตนิิยมอนัดบัหนึ�ง

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต
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1901 กิตติกร สืบสุนทร

1902 กุลิสรา อรรถจิรธาดา

1903 เกียรติบดินทร์ หอรุ่งเรือง

1904 จนัทร์เจา้ ศรีสวา่ง

1905 จิรทีปต์ โววงศดี์

1906 ชนะภยั ภิรมรักษ์

1907 ชนากานต์ เชื�อเมืองพาน

1908 ชลนภา ศรีบุญ

1909 ชวลิต หล่อประสงคสุ์ข

1910 ฐิติพล ศิริโภคพฒัน์

1911 ฐิติรัตน์ สีเขียว

1912 ณพล แสงฉายา

1913 ณฐั พุม่ผกา

1914 ณฐัดนยั พานิช

1915 ณฐันิชา ตาปนานนท์

1916 ณฐัวฒิุ ลีละชาติ

1917 ทิฆมัพร กิตติรัต

1918 ธนโชติ จิตติปาลนนัท์

1919 ธนบดี เตือนคิ�มวงษจ์นั

1920 ธนพิทกัษ์ ธนะ

แถว D24 (ลาํดบัที� 1901-1920)

                                                        อาคาร 3 ชั�น 1  ห้อง 3-105
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1921 ธนเสฎฐ์ จตุพฒัน์กนกโชติ

1922 ธนทั คิดประเสริฐ

1923 ธนิษฐ์ วฒิุอมรศกัดิ�

1924 ธชัพรรณ วสิิษฐดาํรงคก์ุล

1925 ธีรภสัร์ จุย้แตง

1926 ธีระเดช มงคลพิเศษ

1927 ธีวภทัร์ ม่วงมะเริง

1928 นภทัร์ศรัณย์ จรรยาวจิกัษณ์

1929 นิจวรีย์ เชิดชู

1930 นิติกาญจน์ วอ่งสุทธิไพศาล

1931 บรรพต ไตรศุภโชค

1932 บุญณฤทธิ� สุระทศ

1933 บุรัสกร ชาครวรัทธมล

1934 บุษดีย์ พรหมจรร

1935 เบญจวรรณ งามทวี

1936 เบญญาภา เตชะภูวภทัร

1937 ปณญัพงศ์ เเสงเงิน

1938 ประกายวรรณ ศรีเดือน

1939 ปฤณ จูงสัมพนักุล

1940 ปาลิตา บวรวาณิชย์

แถว A25 (ลาํดบัที� 1921-1940)

                                                        อาคาร 3 ชั�น 1  ห้อง 3-106
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1941 ปุณณฏัฐา ปฏิคม

1942 ปุณรดา จนัทร์แกว้

1943 ผกาสินี เติมชยัโรจน์

1944 พงศศ์รัณย์ ชาติพรหม

1945 พรประชา พรมฤทธิ�

1946 พชัราพร อินทร์เทศ

1947 พชัรียา พลวชัรินทร์

1948 พิรัชชยั กอ้งเกียรติศกัดิ�

1949 ภจัรินทร์ พิทกัษกิ์�งทอง

1950 ภทัรมณฑน์ พลทะเหียร

1951 ภาสกร วงษจิ์นดา

1952 ภูวกร มหาจิราภทัร์

1953 มตัสริน หลงัจิ

1954 ยภุาพร สอนสกุล

1955 ราเมศ ศิริสงวนวงศ์

1956 วรรณพร ศิริผล

1957 วรวชิ รอดสงค์

1958 วรัญญา มีพงษ์

1959 วรัญญา สร้อยสลบั

1960 วรัฏฐา กระจกทอง

แถว B25 (ลาํดบัที� 1941-1960)

                                                        อาคาร 3 ชั�น 1  ห้อง 3-106
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1961 วริศรา โตตะเภา

1962 วริศรา ฮั�นประเสริฐ

1963 วริินยา รัตนทิพย์

1964 ศราวฒิุ เรืองแสน

1965 ศศิธิดา เพียรสืบกาญจนา

1966 ศิริลกัษณ์ ถนนทิพย์

1967 ศิวกร คงเสือ

1968 ศุภวชิญ์ พวงเงิน

1969 สาธิน เอง้ฉว้น

1970 สิริวรรณ โฉมวงษ์

1971 สุธิตา ศิริ

1972 สุภาวดี แป้นสดใส

1973 สุฤทยั คงแถวทอง

1974 หทยัชนก พิมศรี

1975 หยกมณี หิรัญสกุลวฒัน์

1976 อภิวชัร์ วชิยานุวติั

1977 อรนลิน วาณิชธนากุล

1978 อาทิติยา เจริญพร

1979 อารยา ปิ� นเงิน

1980 อินทชั ธรรมธีระ

แถว C25 (ลาํดบัที� 1961-1980)

                                                        อาคาร 3 ชั�น 1  ห้อง 3-106
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1981 กนตธ์ร สุกใส

1982 ชนฏัฌา ศรศรีชล

1983 ปวเรศ บุญเสริม

1984 พราวรวี พจนปกรณ์

1985 โยโย อิฟุคุเบะ

1986 รัชพล ไสยรส

1987 วรัญ�ู นอ้ยจู

1988 วชิญา ทองตนั

1989 สุพตัรา ทองอุไรพร

1990 อภิสมา บุญพา

1991 กมลชนก รักสองหมื�น

1992 กมลพร สุขใย

1993 ชนาพร อึ�งวจิิตรอาํไพ

1994 ณฐมน เศารยางกรู

1995 เตชินท์ เตชะวณิช

1996 ธนพร เต่าทอง

1997 ธญัญภรณ์ เหลืองเงิน

1998 นภนต์ ทิพยปั์ญญา

1999 นาตาลี วลักา้

2000 พลอย พลอยกระจ่างศรี

แถว D25 (ลาํดบัที� 1981-2000)

                                                        อาคาร 3 ชั�น 1  ห้อง 3-106

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง

สาขาวชิาการภาพยนตร์

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต เกยีรตนิิยมอนัดบัหนึ�ง
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2001 พิมพอ์าภา ยิ�งเจริญ

2002 รักษมนัต์ ถาวร

2003 รัตติยากร มั�นทอง

2004 วชรพล เอี�ยมอํ�า

2005 ศุภชญา แซ่เฮง้

2006 เสาวลกัษณ์ เลิศรัตนพล

2007 อรณฐั รามสูต

2008 กมลชนก สันติวรางกรู

2009 กมลวรรณ หนูสิงห์

2010 กรกฎ ตุ่นแกว้

2011 กรวชิญ์ วารีวตัร

2012 กรวชิญ์ องัคณานนท์

2013 กรวนิท์ อ่อนสาํลี

2014 กฤตพล เบญ็จมาศ

2015 กฤตภาส ระงบัภยั

2016 กฤตภาส สุรินตะ๊

2017 กฤติน รุจินิรันดร์

2018 กฤติภทัร เผด็จพาล

2019 กฤษฎา เกตุชู

2020 กญัญาลกัษณ์ เมืองประทุม

แถว A26 (ลาํดบัที� 2001-2020)

                                                        อาคาร 3 ชั�น 1  ห้อง 3-101

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต
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2021 กณัฑพ์ฒัน์ อคัรรุ่งแสนยากร

2022 กนัตพฒัน์ ชยัจกัร์

2023 กนัตภณ สาํลีแกว้

2024 กนัตเมศฐ์ งามเตชะชยัทศัน์

2025 กนัยารัตน์ ปิยพาณิชยกุล

2026 กิตติโชติ ลํ�าเลิศ

2027 กิตติธชั หาญเกิดสิริ

2028 กิตติศกัดิ� ตั�งเลิศอรุณ

2029 เกริกพล ชุมเพง็

2030 เกศนี คาํปัน

2031 เกียรติศกัดิ� รักษสุ์วรรณ์

2032 ขจรศกัดิ� มากศรี

2033 คงกฤช ครุสกุล

2034 คณาธิป คุปตะวนิทุ

2035 คามิน อาชาศรัย

2036 คีตต์ะวนั มนูเสวต

2037 คุณากร กรศุภอานนท์

2038 จตุรงค์ แซ่เจียง

2039 จริญา พลูศรี

2040 จอมพจน์ ชงัมา

แถว B26 (ลาํดบัที� 2021-2040)

                                                        อาคาร 3 ชั�น 1  ห้อง 3-101
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2041 จารุวรรณ โหมดไธสง

2042 จิตรานุช คุณะวริิยะวงศ์

2043 จิรัญ หมายแพทยจิ์ตร

2044 จุฑามาศ ผอ่งใส

2045 เจนจิรา สีไสวพร

2046 ชญานิน เพี�ยบุญมาก

2047 ชนรพ ปทุมวฒัน์

2048 ชนิกา เปิดชั�น

2049 ชนินทร์ พสุธาสถิตย์

2050 ชนุดม กาญจนมูสิก

2051 ชลิต เจริญพนัธ์

2052 ชาคริช วชิิต

2053 ชินกฤต หวงัศิริทรัพย์

2054 ชีระวทิย์ เบญจพนัเลิศ

2055 ชีวนิ กิตติ�ชรินดา

2056 ชุติพนัธ์ สมบูรณ์

2057 ฐนนัธร เพง็อน้

2058 ณภคั ลี� เจริญรักษา

2059 ณฏัฐชยั ยวนแหล

2060 ณฐัการณ์ นิลวฒัน์

แถว C26 (ลาํดบัที� 2041-2060)

                                                        อาคาร 3 ชั�น 1  ห้อง 3-101
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2061 ณฐัชยา ลีฬกาญจนากุล

2062 ณฐัณิชา นรเดชานนัท์

2063 ณฐันนท์ ช่างไม้

2064 ณฐัพนณ์ ชื�นตา

2065 ณฐัพล จงวไิลเกษม

2066 ณฐัพล พรมบุตร

2067 ณฐัภทัร อนนัตสวสัดิ�

2068 ณฐัริญา รุ่งฟ้า

2069 ณฐัวดี สังขเ์ขียว

2070 ณฐัวฒิุ เกษมสงคราม

2071 ณฐัวฒิุ เจียมภกัดี

2072 ณฒัฐพงษ์ จนัทร์หอม

2073 ณิฏิวฒัน์ มธัยมมาก

2074 ติณณภสัร์ พิชยเดชากุลวฒัน์

2075 ทวศีกัดิ� วงษษ์า

2076 ทศพร จินดาอินทร์

2077 ทศภสัส์ พราหมณพนัธ์ุ

2078 ทะเล ปัญญา

2079 ธชานนท์ เทพี

2080 ธณฐัชา โพธิ� พึ�ง

                                                        อาคาร 3 ชั�น 1  ห้อง 3-101

แถว D26 (ลาํดบัที� 2061-2080)



 Page 105 of 146

2081 ธนกร คาํมี

2082 ธนบดี โคตรเวยีง

2083 ธนพล ติง

2084 ธนภทัร วริิยะธาํรงค์

2085 ธนวฒัน์ มีเชาว์

2086 ธนวตัร เหล็กโคกสูง

2087 ธนสิทธิ พิมานเเมน

2088 ธนากร จนัทร์ผาสุข

2089 ธนากร บุบผารัตน์

2090 ธนากร ศรีสังข์

2091 ธนาธิป กรีธาธร

2092 ธนิศร วงษสุ์นทร

2093 ธนู นรชาญ

2094 ธรณ์ธนัย์ วงศท์รายทอง

2095 ธรรมวทิย์ รัตนาภรณ์

2096 ธราเทพ กิจธนากาํจร

2097 ธวชัชยั ขนัธสิกรรม

2098 ธญัวรัตม์ รักษาศิลป์

2099 ธีรกานต์ จนัทร์แสงกุล

2100 ธีรพฒัน์ ลิ�มโสภิตพรรณ

แถว A27 (ลาํดบัที� 2081-2100)

                                                        อาคาร 3 ชั�น 5  ห้อง 3-508
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2101 ธีระพล องคท์องสกุล

2102 ธีระวฒัน์ จิตประสงค์

2103 นนทกร ตน้โพธิ�

2104 นนทกร ปรีชาไพศาลจิต

2105 นนทฐิ์วจัน์ จิตรติกรกุล

2106 นพรัช ธรรมเรืองฤทธิ�

2107 นพรัตน์ ผดุงหสั

2108 นภทัธ วรสุข

2109 นริศรา เดชาวฒันากุล

2110 นลธวชั นอ้ยทอง

2111 นวลฉตัร ลดัพลี

2112 นฐัยา มีสมสิบ

2113 นฐัษิต โพธิสิทธิ�

2114 นนัทศกัดิ� เก่งวกิาล

2115 นิฐินนัท์ หูตาชยั

2116 นิภาภรณ์ ศรีประวติั

2117 บงกช ทาเกอูจิ

2118 บณัฑิต เด่นเจริญพฒันา

2119 บุญญลกัษณ์ โชคคํ�าจุน

2120 บุษกร เมฆบุญประเสริฐ

                                                        อาคาร 3 ชั�น 5  ห้อง 3-508

แถว B27 (ลาํดบัที� 2101-2120)
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2121 บุษราภรณ์ คาํทอน

2122 ปรมตัถ์ กิจพนัธ์ศกัดิ�

2123 ประพาส พนูสวสัดิ� พงศ์

2124 ประภาพร สวนยิ�ม

2125 ประริฉฐั ตระกุลนิตย์

2126 ประสพพร ปานหวัไผ่

2127 ปริตา ไชยรักษ์

2128 ปวณีา จนัแกมแกว้

2129 ปัณณวฒัน์ ศรีโสภณ

2130 ปุณกฤษ กงัวโรวงศ์

2131 เปรม ฟักสีม่วง

2132 เปรมอนนัต์ ธรรมมะ

2133 พงศกร เอี�ยมเศรษฐกุล

2134 พงษป์ระดิษฐ์ เจง็วฒันาพร

2135 พนิดา เคยอาษา

2136 พรรณอร ทองเชียว

2137 พฤฒิกร ศิริกุล

2138 พวงเพชร วชิยัดิษฐ

2139 พชัรียา สายทอง

2140 พทัธดนย์ จรูญศกัดิ�

แถว C27 (ลาํดบัที� 2121-2140)
                                                        อาคาร 3 ชั�น 5  ห้อง 3-508
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2141 พทัร์สิตา เตชะเดชเชาวดิ์ษฐ์

2142 พสักร สินธุประเสริฐ

2143 พิชชากร ทบัวงษ์

2144 พิชญช์านนัท์ เนติพฒัน์

2145 พิพฒัน์พงษ์ คงมิยา

2146 พิรัชญะ นวราช

2147 พิราภรณ์ บุญเรือง

2148 พีรณฐั สิทธิเลิศเจริญ

2149 พีรวชัร์ ปุจฉาธรรม

2150 พีระสิฐ ดวงดารา

2151 เพชร์นนท์ บุญญากร

2152 เพญ็นภา สุภาพนัธ์

2153 ภทัร คงคา

2154 ภทัรนิษฐ์ ศรีนิติเกียรติ

2155 ภาณุเดช วงษเ์ปรม

2156 ภาณุพงษ์ จงศิริ

2157 ภาณุพนัธ์ ศรีนุตสวสัดิ�

2158 ภานุวชิญ์ ทิพยบุ์ญทรัพย์

2159 ภูเธียร ภกัดีศุภฤทธิ�

2160 ภูริเดช พนัธ์วบิูลย์

แถว D27 (ลาํดบัที� 2141-2160)
                                                        อาคาร 3 ชั�น 5  ห้อง 3-508
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2161 ภูรี โทธานี

2162 มนญัชยา จุฬามณีรัตน์

2163 มารวย โกตระกลู

2164 เมกุมิ คูวาฮารา

2165 เมฆกพฒัน์ พร้อมพรั�ง

2166 เมธาสิทธิ� สวนศรี

2167 เมธี คนัยี�สุ่น

2168 เมธี ศรีวฒัน์

2169 ยศภทัร ร่มเกตุ

2170 เยาวลกัษณ์ โอชิมา

2171 รชา เพลิงพิวฒัน์

2172 รวพีชัร์ ปิ� นสินชยั

2173 รัชพล มโนวไิลพงศ์

2174 รัฐเขตต์ ในเมือง

2175 รัตนพนัธ์ เหล่าอั�น

2176 รุจิภาส โลจนะรุ่งสิริ

2177 เรืองชยักมล แสนสุข

2178 ฤดีภรณ์ โพสลิต

2179 ฤทธิเกียรติ เรืองฤทธิ�

2180 วงศว์รัณ ปังศรีนนท์

แถว A28 (ลาํดบัที� 2161-2180)

                                                        อาคาร 3 ชั�น 5  ห้อง 3-509
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2181 วรชน เอี�ยมอยูแ่ท้

2182 วรดา สาสะ

2183 วรรณสิทธิ� โพธิ� ทอง

2184 วรรณิดา โพธิ� ศรี

2185 วรวฒิุ ชมภพ

2186 วรวฒิุ พนาสหธรรม

2187 วราทิตย์ ปสันตา

2188 วชัรพงษ์ ทรงคาศรี

2189 วชัระ ช่อสลิด

2190 วชัระพงษ์ ชื�นเชา้

2191 วภิาวี พน้ภยัพาล

2192 วฒิุชยั ยศประสงค์

2193 ศรายทุธ จนัทร์สีสุข

2194 ศราวธุ สิทธิโชค

2195 ศรุต เทียนศิริ

2196 ศศธร บินนาราวี

2197 ศกัดินนัท์ พลูสวสัดิ�

2198 ศิรภสัสร วงคต์าผา

2199 ศิริชยั ขิยะพฒัน์

2200 ศุภณฐั ชาติยานนท์

แถว B28 (ลาํดบัที� 2181-2200)

                                                        อาคาร 3 ชั�น 5  ห้อง 3-509
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2201 สมนา สินธวาชีวะ

2202 สรัณยก์รณ์ หมื�นแกว้

2203 สหรัฐ เกิดสุข

2204 สหรัฐ เอราวรรณ์

2205 สหรัถ โอโน

2206 สัตยา สีอน้

2207 สิทธิโชค แสงสทา้น

2208 สิริพทัธ์ สุริวงค์

2209 สิรีธร แซ่เตื�อง

2210 สุดฤทธิ� นาประจกัษ์

2211 สุทธิชยั ลาคาํ

2212 สุทธิดา เครือไพบูลยก์ุล

2213 สุธางศุรั์ตน์ บุญเพง็

2214 สุภากรณ์ แกว้บวร

2215 สุมิตตรา สนามทอง

2216 สุรณีย์ สุขลํ�า

2217 สุรสิทธิ� ศรีประพฒัน์

2218 สุวชิา อวยพรรุ่งรัตน์

2219 เสกสรรค์ ลาดคม

2220 หทยัภทัร เทียนสรรค์

แถว C28 (ลาํดบัที� 2101-2220)

                                                        อาคาร 3 ชั�น 5  ห้อง 3-509
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2221 อธิบดี ทองสันสระ

2222 อธิรุจน์ แซ่โก

2223 อธิวฒัน์ กิจสิริรัตนกุล

2224 อนุรักษ์ นิลเนตร

2225 อภิมุข สันเจริญ

2226 อมร ยศกลาง

2227 อรณฐั วเิศษรัตน์

2228 อรรจน์ชญาณ์ ธนศรีสดโชค

2229 อรรถสิทธิ� ตนัอารีสุโชติ

2230 อรัญ โส๊ะแห

2231 อลงกรณ์ บูชา

2232 อลงกรณ์ ศรีสุนทร

2233 อลนัทมั ทองพวง

2234 อคัรพล แผน่ทอง

2235 อญัชณารัตน์ จนัทร์เรือง

2236 อายรา คงคะพนัธ์

2237 อารยา พุทธิสัตย์

2238 อิทธิพงษ์ กลิ�นชาติ

2239 อิสญะ ตระกลูพุทธรักษา

2240 เอกพงษ์ ฝ่าฝน

แถว D28 (ลาํดบัที� 2221-2240)
                                                        อาคาร 3 ชั�น 5  ห้อง 3-509
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2241 เอกอนนัต์ ศรีละโคตร

2242 เอวา โบเนช

2243 กาญจนา ทวดอาจ

2244 ธญันนัท์ ธีรพุทธิพนัธ์

2245 นรธีร์ กีเกษมศรี

2246 นนัทวนั ไกรสังข์

2247 นนัทิชา รุจิราโรจน์

2248 ปวรรณรัตน์ สรรวริิยะมงคล

2249 พทัธมน เพียรพานิช

2250 วริสรา บุณณะ

2251 กฤตเมธ อนัสมคัร

2252 จิรายทุธ ขวญัเจริญ

2253 ธนากร สุนทร

2254 นนัทิศิลป์ เจริญ

2255 สุภทัรา เชื�อจีน

2256 กมลวรรณ ภทัรวรรณ

2257 กญัญาณี เกตุจาํปา

2258 ณฐัริกา อินอาํภา

2259 ณฐัวรา ไตรปิ� นเพช็ร

2260 ปัญนชัยา บุญญเสธ

แถว A29 (ลาํดบัที� 2241-2260)

                                                        อาคาร 3 ชั�น 5  ห้อง 3-513

สาขาวชิาวารสารศาสตร์ดจิทิลั

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต เกยีรตนิิยมอนัดบัหนึ�ง

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต
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2261 ปานิศา ทองแกมแกว้

2262 ภาณุวชิญ์ นาคมาลี

2263 มาริษ สาครพนัธรักษ์

2264 วธิิตา ใจรัก

2265 วภิาดา อินดี

2266 สิริกร ชลชี

2267 อศัวนิ อินสวา่ง

2268 กฤติเดช หิงสาโร

2269 ธิติพงศ์ นวเศรษฐพงศ์

2270 ปิยทิพย์ ขจีเจตน์

2271 วรินพิชชา อภิวสัโภไคย

2272 ศิรินภา เงินคีรี

2273 สุภสัสรา ขนัตี

2274 กาญจน์ กาญจนสุธา

2275 คุณวฒัน์ เจียรไกรเดช

2276 จรินทร์ทิพย์ เจริญคมเมธา

2277 ชฎาพร รักษช์น

2278 ชนกนาถ ประคองใจ

2279 ณฐัพร วชิยัเฉลิมวงศ์

2280 ธนชัญา คงสาํราญ

สาขาวชิาการสื�อสารการแสดง

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวชิาสื�อสารการตลาด

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต เกยีรตนิิยมอนัดบัหนึ�ง

แถว B29 (ลาํดบัที� 2261-2280)

                                                        อาคาร 3 ชั�น 5  ห้อง 3-513
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2281 นพคุณ ศรีจะ๊

2282 นฤภร กลิ�นศรีสุข

2283 นิธิพงศ์ พนาธนวฒัน์

2284 พิชชา บุญช่วย

2285 รัชดาวลัย์ มหาจิตรภิรมย์

2286 สุดารัตน์ พว่งพี

2287 กาญจนา เชื�อบาง

2288 แคทลียา พิพวนนอก

2289 ณชัชา จินตสุเมธ

2290 ณฐัวญิญ์ วฒันกิติพฒัน์

2291 ทอฝัน จิตร์พลชนะ

2292 ธนัยนิ์ชา ศิรเสถียรเลิศ

2293 สมฤทยั ผากอง

2294 สุนิตา เศวตศิลป์

2295 กนกวรรณ เรืองศิรินิธิมา

2296 กนิษฐ์ บุญสิลา

2297 กฤษฎา พุกอาํรุง

2298 กญัญาณี เดชครุฑ

2299 กญัญาภคั ศรีแสง

2300 กนัย์ บุญสิลา

แถว C29 (ลาํดบัที� 2281-2300)

                                                        อาคาร 3 ชั�น 5  ห้อง 3-513

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต



 Page 116 of 146

2301 กมัพล อุสสิทธิ�

2302 กิตติยา ขาํขาว

2303 เกา้ไกร ดอกสร้อย

2304 เขตอริญชย์ ลาภธนบูรณ์ทวี

2305 คณิน สมุทรโคจร

2306 จกัรวาล ยอดแกว้

2307 จิตรลดา แสงชูโต

2308 จิรัชพงศ์ ศรีแสง

2309 จิราพร มะลิวงค์

2310 จีรศกัดิ� สุวรรณจนัทร์

2311 จุฑาทิพย์ พรประไพ

2312 ชนากานต์ วเิชียร

2313 ชนิสรา โสมประเสริฐ

2314 ชยานนท์ นิ�มเจริญ

2315 ชวลัญา ยะคะเรศ

2316 ช่อผกา สาลีหอม

2317 ชานน เวชกรบริรักษ์

2318 โชติวฒัน์ หุตะวฒันะ

2319 ณรงคย์ทุธ ชื�อดี

2320 ณฏัฐกรญ์ ทวทีรัพยอ์มัพร

แถว D29 (ลาํดบัที� 2301-2320)

                                                        อาคาร 3 ชั�น 5  ห้อง 3-513
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2321 ณฐัณิชา ตนัตราวงศ์

2322 ณฐัณิชา สิงหะกุลพิทกัษ์

2323 ณฐัพงศ์ มุณีวงษว์รีะ

2324 ณฐัวชั อภินนัทนากุล

2325 ดิฐษกร เอกจิตต์

2326 เดชาเชษฐ บอนน์

2327 ถิรวฒัน์ ไชยะ

2328 ธนกฤต เอี�ยมสุนทร

2329 ธนประเสริฐ ศรีประเสริฐ

2330 ธนพล เดี�ยวกลู

2331 ธนภูมิ พลเมืองดี

2332 ธญัวรัตน์ ตนัเถียร

2333 นฏกร เรืองรักษ์

2334 นนทกร ชื�นศิลป์

2335 นพณฐั สิทธิโชค

2336 นภสั กลัยาวฒันเจริญ

2337 นนัทพร โพธิน

2338 นิธิตา ปิ� นเมือง

2339 นิรชา สุขภิญโญ

2340 บุญธิดา นาคปัญญา

                                                        อาคาร 3 ชั�น 5  ห้อง 3-514

แถว A30 (ลาํดบัที� 2321-2340)
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2341 บุศรินทร์ บุษปะเกศ

2342 ปกรณ์ บึ�งไชย

2343 ประดิภา แพร่ศรีสุวรรณ

2344 ปรียานุช อุปลกะลิน

2345 ปัณณวฒัน์ อุบลวตัร

2346 ปานจิตร ชุ่มนวม

2347 ปานรดา พรหมทอง

2348 ปารมี ชชัวาลยางกรู

2349 พงศธร ตณัฑชน

2350 พชฎ อมรบริฉตัร

2351 พนสันนัท์ องักินนัทน์

2352 พชัรรินทร์ กุสุมาลย์

2353 พชัระ บริสุทธิ�

2354 พชัราภรณ์ แกว้ระวงั

2355 พีรณฐั ธาระ

2356 พีรณฐั รุจจนเวท

2357 พุทธิพงษ์ ศรีเสาร์

2358 เพชรธนภรณ์ ขาํสุวรรณ

2359 เพชรรดา จินากลึง

2360 แพรวอาํพนั โกมารทตั

                                                        อาคาร 3 ชั�น 5  ห้อง 3-514

แถว B30 (ลาํดบัที� 2341-2360)
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2361 ภทัรานิษฐ์ วฒิุสิริวรภทัร์

2362 ภาวนา จาํปา

2363 ภาสุวตัถิ� บุญเฉลียว

2364 มงคล ศุภราช

2365 มนตรี เอี�ยมพิทกัษส์กุล

2366 รัชนก แพงจนัทึก

2367 รัตนชยั อินทร์ฤทธิ�

2368 รัตนพร สิงห์ตระหง่าน

2369 รุ่งทิวา มากเมือง

2370 ลลชยั อินทรเจริญ

2371 ลลิตา กองหมายสุข

2372 ลกัขณา มีพฒัน์

2373 วทนัยา แตงสาขา

2374 วรรษชล ทองคํ�า

2375 วรัทยา เกตุวรสุนทร

2376 วรัทยา หวงัพฒันธน

2377 วรากร ศวสักร

2378 วราลกัษณ์ ดุลยม์า

2379 วชัรพงศ์ ลภสัจุภาคณุตม์

2380 วาสิฏฐี อินธิกาย

                                                        อาคาร 3 ชั�น 5  ห้อง 3-514

แถว C30 (ลาํดบัที� 2361-2380)
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2381 วชิญานี ฉาวเกียรติ

2382 วษิณุ มหาสารินนัทน์

2383 วณีากร คงแกว้

2384 วฒิุชยั ราษฎรอาศยั

2385 ศรัณยณ์ภทัร นุย้เจริญ

2386 ศกัดิธชั เดชนที

2387 ศกัดิ� สิทธิ� เพิ�มพนูเจริญยศ

2388 ศุทรา ครุสาตะ

2389 ศุภนิดา ภู่ขาว

2390 สถาปัตย์ ชชัวงษ์

2391 สิทธินนัท์ แสงอุทยั

2392 สุธิดา ยอดปรีดา

2393 สุธิดา ศรีละโคตร

2394 สุปรียา พิพฒันธร

2395 สุรัสวดี พฤกษาณุมาส

2396 สุวนิทั แกว้วเิศษ

2397 อภิสรา คตดี

2398 อรกญัญา ดากลาง

2399 อรจิรา บอนน์

2400 อลิน ถนอมจิตต์

                                                        อาคาร 3 ชั�น 5  ห้อง 3-514

แถว D30 (ลาํดบัที� 2381-2400)
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2401 อคัรวฒัน์ วนิชพรทวสิีน

2402 ณหทยั อินทศร

2403 ณชัชา ทบัอุดม

2404 ทวศีกัดิ� จิระพงศศ์กัดิ�

2405 ปริญา ทิพยเ์ลิศ

2406 ปิยดา จิตตพงษ์

2407 สมณัญา ดาวเรือง

2408 อามีรีนา อุเซ็ง

2409 จารุวรรณ ไข่มุกด์

2410 จิณณ์ธนตัถ์ สังขพนัธ์

2411 พงศธร ทาเกยา่

2412 กนกพล สุนทรนนัท์

2413 กลัยทรรศน์ วรากรสกุลกิจ

2414 การัญ�ู ณรงคเ์พช็ร

2415 กา้วกลา้ อกัษรกาญจน์

2416 กิตติธชั วรหิรัญกิจ

2417 กิตินทัธ์ หวงัวบิูลยกิ์จ

2418 ขนิษฐา มุ่งเขื�องกลาง

2419 จตุพล นิลดี

2420 จกัรี ธนามี

                                                        อาคาร 3 ชั�น 5  ห้อง 3-515

แถว A31 (ลาํดบัที� 2401-2420)

สาขาวชิามลัตมิเีดยี

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต เกยีรตนิิยมอนัดบัหนึ�ง

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต
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2421 จิรพฒัน์ นาคสุข

2422 ฉตัรนภา สมบุญ

2423 เฉลิมพล ชื�นพิกุล

2424 ชนะชล เปี� ยมเจริญวรรณ

2425 ชิษณุพงศ์ พุทธมนตสิ์งห์

2426 ชุตินนัท์ เอี�ยมมะ

2427 ณฏัฐช์ญา มูลทรัพย์

2428 ดรณ์ กาํเนิดศิริกุล

2429 ไตรภพ ภู่เปี� ยม

2430 ทมิตา สวสัดี

2431 ธนพฒัน์ ลี�มงคลศิริ

2432 ธนานนัท์ พนัธุสุนทร

2433 ธญัยารัฏ ภู่สุวรรณ

2434 นิติศกัดิ� ธาตุดี

2435 ปฏิภาณ แพงไตร

2436 ประจกัษ์ อินทะจกัร

2437 ประยทุธ เปี� ยมมหามงคล

2438 ปรารถนา ลูกประคาํ

2439 ปรียรัตน์ ทิมา

2440 ปุณยนุช แพพิพฒัน์

แถว B31 (ลาํดบัที� 2421-2440)

                                                        อาคาร 3 ชั�น 5  ห้อง 3-515
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2441 ปูรวภทัร แตเ้จริญ

2442 ผไทมาส ชยัณรงค์

2443 พชัรินทร์ รูปทรง

2444 พนัธ์พิชชา นิธิวทัธนา

2445 พศัวฒิุ ตระกาโรบล

2446 พิชญา บุญพิชญานนัท์

2447 ภทัราวธุ ชาลีดี

2448 วงศกร เทพาวราพฤกษ์

2449 วรรณนา ถือธรรม

2450 วลยัลกัษณ์ เนื�อทอง

2451 ศรายุ วนัชยั

2452 ศุทธินี พียา

2453 ศุภกิจ ดาราประเสริฐกุล

2454 ศุภณฐั งอกงาม

2455 ศุภณฐั ต่วนมีบุญ

2456 ศุภณฐั สุเหร็น

2457 ศุภนชัท์ เลิศบารมีวงศ์

2458 ศุภภร สีหลา้

2459 สรวชิญ์ ชยัยะสิทธิกุล

2460 สหรัฐ รุตรัก

แถว C31 (ลาํดบัที� 2441-2460)

                                                        อาคาร 3 ชั�น 5  ห้อง 3-515
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2461 สันตวา มณีโชติ

2462 สิรภทัร เกตุแกว้

2463 สุชานี คงเสถียร

2464 สุทธิพงศ์ แสงทบัทิม

2465 อคัรพล ทรงแสงทอง

2466 อศัมเ์ดช จนัทร์เดช

2467 อษัฎาวธุ สุณาวงค์

2468 อิสรีย์ เทียนเรืองแสง

2469 เอกพนัธ์ ชูประเสริฐ

2470 ชนมส์วสัดิ� ชินปัตร

2471 ปวร์ี บางแค

2472 ฐิติกร ผอ่งใส

2473 ณพวฒัน์ ทศันสุวรรณ

2474 นนัทน์ลิน สังขป์ระไพ

2475 ประสิตา พลูพงษ์

2476 โภไค เรืองกิจ

2477 วรเดช ขวญัเมือง

2478 กฤษนะ คาํลือชา

2479 กาญจนา คงปัญญา

2480 จิณณวตัร คงถาวรนนัต์

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวชิาสื�อสารการกฬีา

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต เกยีรตนิิยมอนัดบัหนึ�ง

                                                        อาคาร 3 ชั�น 5  ห้อง 3-515

แถว D31 (ลาํดบัที� 2461-2480)
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2481 จิรชยั ทรงพฒันะโยธิน

2482 จุฬาลกัษณ์ ทพัวโิรจน์

2483 เจษฎา โพธิ� ทอง

2484 ชยัวฒัน์ เก็งวเิชียรไชย

2485 ณวรรษ ชยัศรี

2486 ณฐัดนยั หุตะเศรณี

2487 ณฐัภทัร จิตตว์เิศษ

2488 ทศพร เจริญพฒัน์

2489 ธนภทัร ชูเอียด

2490 ธนัยนนัท์ ศรีอคัรโชตน์

2491 นภสัวรรณ บวัแกว้

2492 นวพล โพธิสวสัดิ�

2493 ปฎิพล พฒันา

2494 พิชญพงศ์ คาํยานะ

2495 พีรพฒัน์ เรียบสาํเร็จ

2496 ภทัร จิตศานติกุล

2497 ภทัรพล ภทัราโอฬารกุล

2498 ภาณุวฒัน์ จนัทร์สวา่ง

2499 ภานุวฒัน์ สุนารักษ์

2500 รณกร ยงุหนู

แถว A32 (ลาํดบัที� 2481-2500)

                                                        อาคาร 3 ชั�น 5  ห้อง 3-516
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2501 รพีภทัร ลี�ทหาร

2502 รุ่งรัตน์ ธนูรัตน์

2503 วสุ ลํ�าเลิศ

2504 วลัลภ พึ�งสาํเภา

2505 วชุิดา ทองสอาด

2506 วศิรุต วงศศิ์ริวเิศษสุข

2507 วรีดา วงษเ์นียม

2508 สดายุ บวัทอง

2509 สมศกัดิ� ขอนพุดซา

2510 สิทธิศกัดิ� คาํตนั

2511 สุทธิวฒัน์ นิ�มปลื�ม

2512 สุริยพงศ์ โชคชยัคงเบญจา

2513 อรรถพล ศรีจอมทอง

2514 อาภรณ์สวรรค์ เดชมงคล

2515 วนัวสิา ปัญญามอย

2516 ณฐัวฒิุ โตพวง

2517 พนัธวชั สร้อยทอง

2518 กฤษฎา ฟักสม

2519 เกริกพล ชยัฤทธิ�

2520 ณฐัสิทธิ� หิรัญญานนท์

การเขยีนบทและการกาํกบัภาพยนตร์และโทรทศัน์

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต เกยีรตนิิยมอนัดบัหนึ�ง

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต

                                                        อาคาร 3 ชั�น 5  ห้อง 3-516

แถว B32 (ลาํดบัที� 2501-2520)
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2521 นฤเบศร์ ฤทธิ� ศร

2522 บรรณวชัร ริยาพนัธ์

2523 พชัราพร คงดี

2524 พุฒิพร ตนัติธีรวทิย์

2525 ภานุพงศ์ บุญสวา่ง

2526 ศรัญญา พนัธ์ุขา้วโภชน์

2527 ศิริกานต์ กุลวฒัน์

2528 สุดารัตน์ สุขเจริญ

2529 กฤต ฟูทวกิีจ

2530 กิตติคุณ นินถึก

2531 ชญาณุตม์ วฒันสุทธิ�

2532 เบญจวรรณ แสงจนัทร์

2533 พีรวชิญ์ คนัธา

2534 สุธารา ทองมา

2535 สุภทัรา ธาราเนตร์

2536 อภิเชษฐ์ แซ่หลิน

2537 อริสรา งามกมลชยั

2538 ชญานนัท์ โพธิ� บาย

2539 ณิชาภา ธนิยกุลนาภ

2540 ไตรมา ฉายสินสอน

แถว C32 (ลาํดบัที� 2521-2540)

                                                        อาคาร 3 ชั�น 5  ห้อง 3-516

สาขาวชิาภาษาญี�ปุ่ น

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต เกยีรตนิิยมอนัดบัหนึ�ง

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง
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2541 พงศธร เวชยาการ

2542 ภทัราพร มีสุข

2543 อลิตา อบรมย์

2544 กรกนก อ่อนอิ�ม

2545 กิตติยา สุขชาติ

2546 เกวลี มุกดาเนตร

2547 ชญานิศา บูรณะวงศ์

2548 ทิติยาพร กาญจนวงศ์

2549 โทะโมะคะ โอตะ

2550 ธนภทัร ธวชัวเิชียร

2551 ธนวรรษ เสนานุช

2552 ธญัธร มงคลนฏั

2553 เนตรระพี แกว้สี

2554 บญัชากร จิรังนิมิตสกุล

2555 ปพิชญา จารุวรรณโน

2556 ปานิดา จาํปารัตน์

2557 พชัรินทร์ เสาเวยีง

2558 พทัธนนัท์ คุณปสุต

2559 พุทธิพงษ์ กสิณพุฒิพงศ์

2560 เพชราภรณ์ มีมาก

แถว D32 (ลาํดบัที� 2541-2560)

                                                        อาคาร 3 ชั�น 5  ห้อง 3-516

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
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2561 โพธิ� สินธ์ โกมารววิฒัน์

2562 ภคภคั บุญพนัธ์

2563 ภทัร์ณิชา วงษศ์รีจนัทร์

2564 ภทัรานุช คงสวสัดิ�

2565 ภารุจีร์ เพช็รเหลี�ยม

2566 วรารัตน์ สุตนนท์

2567 วารวชินี แนบสุข

2568 สรวชิญ์ ไชยศิลป์

2569 สันติภาพ สังเรือง

2570 สิรีธร ทบัทิมทอง

2571 สุทธิโชค วฒันพรชยั

2572 อมรรัตน์ พชัรอญัชลี

2573 อฐัญา แซ่ชั�น

2574 อารีรัตน์ เหมรักษ์

2575 กิตติพศ อนนัตเสรี

2576 ทกัษมนต์ ชุติคามี

2577 ทศันีย์ ถินคาํเชิด

2578 ปวนัรัตน์ ยศประสงค์

2579 พชัรพร ทรงบณัฑิตย์

2580 มานสันนัท์ มีอินทร์

แถว A33 (ลาํดบัที� 2561-2580)

                                                        อาคาร 3 ชั�น 4  ห้อง 3-402

สาขาวชิาภาษาไทยเพื�อการสื�อสาร

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต เกยีรตนิิยมอนัดบัหนึ�ง
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2581 รัชชานนท์ จิตรีสรรพ

2582 ศศิลกัษณ์ ไชยโชค

2583 อจัจิมา สาสี

2584 ฐิญาดา โภคชฎา

2585 กมลวรรณ ไตรศรี

2586 กรวรรณ รัตนวราหะ

2587 กญัญารัตน์ พฒันศิริมงคล

2588 กาญจณา หาญณรงค์

2589 ดลลัพร เงินพลู

2590 ดวงฤดี บุลาลม

2591 ทรรศนีย์ ไชยลึก

2592 นนัทพร เพชรคงทอง

2593 พิมพป์วณ์ี อธิวาสวฒิุ

2594 เพญ็ภกัดิ� นนัตะ๊เสน

2595 แพรวพรรณ กระจ่างเสน

2596 ภูริพนัธ์ุ ลมูลพนัธ์ุ

2597 ยศวริศ เหยยีบอั�น

2598 วรามล ไชยคุณ

2599 วรียา ชื�นทะเล

2600 อนุสรา สารทอง

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

แถว B33 (ลาํดบัที� 2581-2600)

                                                        อาคาร 3 ชั�น 4  ห้อง 3-402
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2601 อิสรา บวัสาย

2602 กณกพชัญ์ สังขแ์กว้

2603 กนกกานต์ สากลปัญญา

2604 กรกนก วงศจ์นัทรา

2605 กฤษศินี อินทรประสิทธิ�

2606 คณสันนัท์ ขาํศิริ

2607 จิราพชัร์ จุมรี

2608 จิราภา วงษแ์สงทอง

2609 เจนจิรา อินทรสมบติั

2610 ชนรดี นิธิรักขพนัธ์

2611 ชรินทร์ทิพย์ ปฏิมาประกร

2612 ชาตรี กลิ�นหอมหวล

2613 ณฐพร เขม้แขง็

2614 ณฐัปกรณ์ ขวญัใจพานิช

2615 ดลธีร์ เปาวรางกลู

2616 นภสร เงินยวง

2617 นนัทน์ภสั แชทเทอร์ลีย์

2618 เนติภรณ์ ทรงศกัดิ� สุจริต

2619 เบญจรัตน์ วงจนัทร์

2620 เบญจลกัษณ์ อาภาศิริกุล

                                                        อาคาร 3 ชั�น 4  ห้อง 3-402

สาขาวชิาภาษาองักฤษ

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต เกยีรตนิิยมอนัดบัหนึ�ง

แถว C33 (ลาํดบัที� 2601-2620)
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2621 ปภาพิศา คชาชีวะ

2622 พิมพภ์สัรา ประเสริฐโยธิน

2623 มณณิชา เอ่งฉว้น

2624 รติมา ตะ๊ดี

2625 ราสินี บุญศกัดิ�

2626 ลมัยะ๊ มะตาย

2627 วริินทร์ญา อธิศิรฐานนัท์

2628 ศศิรัชญ์ สถิตวรรณรัตน์

2629 ศิวพร กรองสอาด

2630 สวติต์ คุม้ทรัพย์

2631 สาริน ยงัอยู่

2632 สิริวฒัน์ วงศก์ลา้หาญ

2633 สุธาทิพย์ พรหมดีสาร

2634 สุพตัรา คาํพะวงค์

2635 สุเมธ เหรียญรักวงศ์

2636 สุรชยั ธาตุวสิัย

2637 อภิษฎา ศรีสวสัดิ�

2638 อฟันาน สาแมง

2639 ไอลดา ไตรตระกลูสินธ์ุ

2640 กฤติมา เงินบาํรุง

แถว D33 (ลาํดบัที� 2621-2640)

                                                        อาคาร 3 ชั�น 4  ห้อง 3-402

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง
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2641 กญัญาพชัร สุริยะฉาย

2642 จารุวรรณ ลีวฒันาถาวรชยั

2643 จิราภรณ์ วงษเ์เสงทอง

2644 ชมพนุูช กิตติพนัธ์วรกุล

2645 ชุติมา โคตุธา

2646 ดวงกมล สื�อศิริธาํรงค์

2647 ทวชียั ขนัธวทิย์

2648 ธเนศ สมิดิษเฐียร

2649 นนัทิพฒัน์ กา้นบวั

2650 เบญจวรรณ นาคเอี�ยม

2651 ปัญจมา เรืองปราชญ์

2652 ปัณณวฒัน์ ยาประจนั

2653 ปาณิสรา พรหมนาค

2654 ปานชญา นาทวรกานต์

2655 ผกามาส กปัโก

2656 พรขวญั สร้อยแกว้

2657 พชัรียา เรืองบุญมา

2658 พิชชาภา เดชประแดง

2659 มรัเดีย วานิ

2660 ระพีพฒัน์ เทียนเรียว

แถว A34 (ลาํดบัที� 2641-2660)

                                                        อาคาร 3 ชั�น 4  ห้อง 3-403
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2661 วรรณวจิิตร ธรรมรักษ์

2662 วชิญา คงโพธิ�

2663 ศุภฉตัร ตุลยฉตัร

2664 สมฤทยั สางชยัภูมิ

2665 สวรรยา สิทธิกล

2666 สุภชัชา ไชยนุรักษ์

2667 กชกร สนทอง

2668 กนกพรรณ กองสุข

2669 กนกวรรณ ดีเฉย

2670 กนกวรรณ ไสยวฒิุ

2671 กนกอร ใจดี

2672 กมลพรรณ บวัขาว

2673 กรกนก รักษเ์จริญ

2674 กรกมล ธาราพิตรกิจชยั

2675 กรองแกว้ บุตรรักษ์

2676 กริษฐา ปูรณะปัญญา

2677 กวสิรา ผลโพธิ�

2678 กษิดิศ โคกระบินทร์

2679 กญัจนพร แสงวนัลอย

2680 กญัชพร สุขทองแท้

แถว B34 (ลาํดบัที� 2661-2680)

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

                                                        อาคาร 3 ชั�น 4  ห้อง 3-403
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2681 กญัญาณฐั วเิศษนนัท์

2682 กลัยา บุญเฟรือง

2683 กาญจนาพร สุริยะจนัทร์

2684 กิตปกรณ์ เปี� ยมแสง

2685 กุลณฐั วรีะจิตสกุลงาม

2686 กุลธิดา หมิ�งทอง

2687 กุลรญาภรณ์ บางยิ�ม

2688 คณสันนัท์ คลา้ยเณร

2689 คุณากร สุขมงคลไชย

2690 จกัรพงษ์ ชยัยงค์

2691 จารุกิตติ ใหม่หงส์

2692 จิณณพร พงศช์ยตุม์

2693 จิรัชญา ใจดี

2694 จิรัฎฐ์ ปัญญะไพโรจน์

2695 จิราพร รางแดง

2696 จิรายสุ ศรีพระนาม

2697 ชญานิน เพช็รจนัทึก

2698 ชญาภา ยศสูงเนิน

2699 ชนาธร สาธุจรัญ

2700 ชนิสรา แซ่ลิ�ม

แถว C34 (ลาํดบัที� 2681-2700)

                                                        อาคาร 3 ชั�น 4  ห้อง 3-403
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2701 ชลศิลา ชาญณรงค์

2702 ชยัสิทธิ� ตุลาคม

2703 ชุติมา มีมะลิ

2704 เฌอลิน สุวรรณโส

2705 ญาณิน ณ นคร

2706 ณภคดล หลา้ดี

2707 ณฤทยั เวยีงวเิศษ

2708 ณชัฐ์ วจิารณปัญญา

2709 ณฐักรณ์ ซีเจ ลาวน์

2710 ณฐัพร นอ้ยพานิช

2711 ณฐัวกีานต์ เพิ�มขึ�น

2712 ณิชกานต์ สังขพฒัน์

2713 ดวงพร ศิลประเสริฐ

2714 ดาลิณี สงตลาด

2715 ดาวพร จนัผล

2716 ทรรศนีย์ ฉาบสีทอง

2717 ทวริภพ สินธนพงศ์

2718 ทตัเทพ ศุภนคร

2719 ธชยา ทรงลาํยอง

2720 ธนโชติ ปุ้มฤทธิ�

แถว D34 (ลาํดบัที� 2701-2720)

                                                        อาคาร 3 ชั�น 4  ห้อง 3-403
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2721 ธนพล จนัตรี

2722 ธนชัชา ฮุนตระกลู

2723 ธนฐัฐา พรหมลาศ

2724 ธนา นาคอาทิตย์

2725 ธนากร ไวโรจน์พนัธ์ุ

2726 ธนาภรณ์ สอนเขียว

2727 ธมลวรรณ ปิ� นทอง

2728 ธมลวรรณ พลูดว้ง

2729 ธญัญา สายนํ�าเขียว

2730 ธญัพร รัตนากรรติกุล

2731 ธญัพิชชา ทวบุีตร

2732 ธญัรัตน์ ศรีคาํพลอย

2733 ธญัวรัตน์ แสงสิมมา

2734 ธนัยศ์รุต โอภาสเหมโรจน์

2735 นปภา วงศจ์อม

2736 นชัชา ปานทอง

2737 นทัธพร ลายเงิน

2738 นนัทน์ภสั สมแจ้

2739 นิภาพร คาํพล

2740 นิรมล พวงมาลยั

แถว A35 (ลาํดบัที� 2721-2740)

                                                        อาคาร 3 ชั�น 4  ห้อง 3-410
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2741 นิษฐาภรณ์ บิลกาย

2742 นูรียะห์ ตาเยาะ

2743 บุญญฤทธิ� มุมทอง

2744 บุณยานุช นาเมืองรัก

2745 เบตา้ เหลืองตรงกิจ

2746 ปรินทร มากไมตรี

2747 ปริยากร อุตมะ

2748 ปวริศา จนัตุ๋ย

2749 ปวเรศ ฐิตะโภคา

2750 ปารีณา ยายนิ

2751 ปิยธิดา บวับาน

2752 ปิยนุช พิชยั

2753 ปุญญภา นามวงศ์

2754 พรนภา มีความดี

2755 พรพิมล เธียรสิริวงษ์

2756 พรไพลิน สุขไธสง

2757 พรรณทิวา หวนสูงเนิน

2758 พรสวรรค์ พฤกษบ์ริรักษ์

2759 พรสวรรค์ ลิปปกรมงคล

2760 พลอยชมพู คาํลว้น

แถว B35 (ลาํดบัที� 2741-2760)

                                                        อาคาร 3 ชั�น 4  ห้อง 3-410
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2761 พชัรินทร์ สมสกุล

2762 พทันยั จนัทร์เเช่ม

2763 เพญ็พิชชา เกิดทอง

2764 ภทัร์ธีนนัท์ เหลี�ยมมงคล

2765 ภิญญดา เคนํ�าอ่าง

2766 มนสัวี โฆษิตกุล

2767 มริษา ผกามาศ

2768 มาร์โค ชูสเตอร์

2769 มุสลีมะห์ หะยสีะมาแอ

2770 เมทินี โพธิ� ชะนิกร

2771 ยศธน พิชิตพิเชษฐกุล

2772 รสิตา กลางประพนัธ์

2773 ระลินทิพย์ ยนืยง

2774 รัตนภทัร ยนืยงคน์าน

2775 เรไร ปราบชยั

2776 วรกร แต่แดงเพชร

2777 วรกานต์ ชนะศึก

2778 วรรณ์นิสา ป้อคาํ

2779 วราภรณ์ ยงัประโยชน์

2780 วริศรา ตรีอินทร์ทอง

แถว C35 (ลาํดบัที� 2761-2780)

                                                        อาคาร 3 ชั�น 4  ห้อง 3-410
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2781 วริากานต์ เจริญโต

2782 วไิลวรรณ งามแท้

2783 ศรัณญ์ ศรีแสง

2784 ศรัณรัตน์ เหล่าสุวรรณ์

2785 ศศิพิมพ์ ฝั�งมณี

2786 ศศิภาภรณ์ แกว้อุดม

2787 ศกัดิ� พฒัน์ สุภาภรณ์

2788 ศิขรินธาร คะเรรัมย์

2789 ศิรัญญา รามณี

2790 ศิรินาถ หละเขียว

2791 ศิริลกัษณ์ นุ่มนิ�ม

2792 ศิโรรัตน์ โสภาเวทย์

2793 ศุภพิชญญ์าณ์ เรไพจิตร

2794 ศุภิณี สามเพชรเจริญ

2795 สมชนก ขวญัเจริญ

2796 สมสกุล สมจิตรชอบ

2797 สราลี พาลีบตัร

2798 สลิลทิพย์ บุญมี

2799 สิตานนั พลายโถ

2800 สิมิลนั ขาวสุวรรณ

แถว D35 (ลาํดบัที� 2781-2800)

                                                        อาคาร 3 ชั�น 4  ห้อง 3-410
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2801 สิริวรรณา ศรีพนัธบุตร

2802 สุกฤษฏิ� แจง้แสง

2803 สุชาดา อาจหาญ

2804 สุดารัตน์ สุปัน

2805 สุทธิดา ทองคาํ

2806 สุนิตา สมศรี

2807 สุพรรษา ทวมิี�งขวญั

2808 สุพตัรา คาํจนัทร์

2809 สุพตัรา ทองแสง

2810 สุพิชญร์ดา คาํธานี

2811 สุมินตรา ภาษี

2812 อนญัญา คลี�พนัธ์ุ

2813 อภิชิต หวงัพิทกัษว์งศ์

2814 อรรคลกัษณา แซ่เตีย

2815 อรอุมา แสนคาํ

2816 อจัจิมา บางนอ้ย

2817 อจัจิมา สามแอม

2818 อจัฉริยา ขอพึ�ง

2819 อญัชลีพร ขาวประทุม

2820 กษมา วนันิ

แถว A36 (ลาํดบัที� 2801-2820)

                                                        อาคาร 3 ชั�น 4  ห้อง 3-409

สาขาวชิาภาษาจนี

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต เกยีรตนิิยมอนัดบัหนึ�ง
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2821 จินตจุ์ทา ศรีตวนั

2822 ชมิกาญ บุญเทียมทดั

2823 ญาณิศา คาํดวง

2824 ณฐัชนกภรณ์ ม่วงบาํรุง

2825 ณิชกมล กระบิลสิงห์

2826 ยพุรัตน์ อิงคณะองอาจ

2827 วรกาญจน์ จีนสงวน

2828 วรรษมน บวัเผื�อน

2829 แสงอรุณ บุญส่ง

2830 อรอุษา โพธิ� พนัไม้

2831 อญัชิสา บุญฤทธิ�

2832 วภิาวยี์ ธนโชคไชยวชัร์

2833 ศศิวรรณ อินตะนยั

2834 ศิริปรียา จตุรพล

2835 สรณ์สิริ เกิดทรัพย์

2836 สุพชัชา ตั�งจิตเจริญ

2837 อนญัญา เจียรไกรเดช

2838 อนุชิตา ไตรฆอ้ง

2839 กฤติกา ก่อวริิยะกุล

2840 กญัญาพชัร ตรีวฒิุพนัธ์ุ

แถว B36 (ลาํดบัที� 2821-2840)

                                                        อาคาร 3 ชั�น 4  ห้อง 3-409

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
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2841 กิตติวรา พลพิชยั

2842 คทัลียา อํ�าดาํ

2843 จิตลดา ดิษฐค์ลา้ย

2844 จินตจุ์ฑา ปั� นทิม

2845 จุฑาภรณ์ อุดมทรัพย์

2846 ชุณหวทิย์ ประนปัดา

2847 ณชัชา ฉิมวงศ์

2848 ณฏัฐณิชา ยนิดี

2849 ณฐัชนน จนัทร์เพง็

2850 ณฐัชานนัท์ เจริญพรภิรักษ์

2851 ดาราวรรณ แสงอธิคม

2852 ธารินี ชมภูพื�น

2853 เบญญาภา ปรานวรีะไพบูลย์

2854 ปฐมพงศ์ ประยรูญาติ

2855 ปภาวี จารุวรรณโน

2856 ปรีณาภา วงศห์งษ์

2857 ปวนัพสัตร์ ขยนัการ

2858 ปัญญลี์ยา ศุภโรจน์ธนากุล

2859 พงศส์ัณห์ กนัทะวงศ์

2860 พณัณิตา รัตนปทุมวงศ์

                                                        อาคาร 3 ชั�น 4  ห้อง 3-409

แถว C36 (ลาํดบัที� 2841-2860)



 Page 144 of 146

2861 พิรภพ เบญจกุล

2862 ภทัรวดี เบญจกาญจนกุล

2863 ภูเบศ รักวานิช

2864 รัฐนนัท์ สมบติัสมบูรณ์

2865 รัตนาภรณ์ สุขสม

2866 รุ่งรวนิ อึ�งนภารัตน์

2867 วริศรา แซ่ลี

2868 วสัสนยั ลีลาวสุทอง

2869 วษิณุ งบสูงเนิน

2870 ศิรประภา รังวจีิ

2871 ศิรินทรา ไพฑูรย์

2872 ศุทธวร์ี อรุณสกุล

2873 ศุภวฒิุ ปรีชาวฒิุ

2874 สุธินี อคัคะพู

2875 สุพิชา ฤทธิ� จนัดา

2876 เสาวลกัษณ์ ริตพวง

2877 อทินยา ดาํริห์กลา้

2878 อนสัดา ทองแกว้

2879 อารีรัตน์ ประพนัธ์เจริญสิน

2880 กฤดิไกร รอดคง

แถว D36 (ลาํดบัที� 2861-2880)

                                                        อาคาร 3 ชั�น 4  ห้อง 3-409

สาขาวชิาภาษาฝรั�งเศส

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต เกยีรตนิิยมอนัดบัหนึ�ง
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2881 ภนิตา เพง็ช่วย

2882 รัตนาภรณ์ แซ่หลี

2883 อินทิรา ยิ�มแยม้

2884 กญัญารัตน์ กรุงไกรจกัร์

2885 จารุวรรณ บรรเจิด

2886 ชุติมา บุษบงค์

2887 ธาริดา กรีธาธร

2888 นาตาชา เสมามิ�ง

2889 นิศาชล แกว้เกื�อ

2890 ประกายกานต์ ศรีโสม

2891 ภวศิา สังขบ์วั

2892 สร้อยสุดา นิวร

2893 สิตากญัญ์ กาบทอง

2894 เอลิส มารี ดูฟูร์

2895 ชลิตา ถนอมใจ

2896 สุพตัรา เนียเซ็น

2897 ศรัณย์ กะโหท้อง

2898 ชมัส์ พรมแสง

2899 ภทัราพร ลํ�าประเสริฐ

2900 มาริษา มาลี

แถว A37 (ลาํดบัที� 2881-2900)

                                                        อาคาร 3 ชั�น 4  ห้อง 3-408

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวชิาอสิลามศึกษาและภาษาอาหรับ

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต เกยีรตนิิยมอนัดบัหนึ�ง
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2901 วสุิทธิ� สะแอ

2902 สุไลมาน ประสพเหมาะ

2903 อาฏีฟะห์ สามะ

                                                        อาคาร 3 ชั�น 4  ห้อง 3-408

แถว B37 (ลาํดบัที� 2901-2903)


	ข้อควรจำในการรายงานตัว(ภาคบ่าย)
	รายชื่อบัณฑิต ภาคบ่าย ปี 62 รุ่น 30
	Sheet1


