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1 เชาวลิต มณฑล

2 จงกล ลิ�วเวหา ภัทรโภคินภิบาล

3 ณัฐชานันท์ โชตินิรันตนานุกูล

4 ธเนษฐ เศรษฐาวาณิช

5 นุกูล ธรรมจง

6 พรรษมณฑ์ ศรีนวลนัด

7 ภัทร์ฐิตา ทุมเกิด

8 ศมานันทน์ วัฒนพงศ์ผาสุข

9 ษมา ร่วมใจ

10 สมสถิตย์ ผลวัฒนะ

11 สิปปภาส โรจนวสุธร

12 สิรินภัสธา ศิรินภัสโภคิน

13 อัครพงศ์ มาปรีดา

14 จักรกฤษณ์ ไชยรินทร์

15 จารุชา สหัสรังษี

16 ชนัฐนันท์ ม่วงวิเชียร

17 ชเนตตี วงค์แก้ว

18 ณัฐณิชา สมฤทธิ�

19 ธิดารัตน์ ชื�นประเสริฐสุข

20 นภารัตน์ กิตติรัตนมงคล

สาขาวิชาผู้นําทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์

ปริญญาเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต

           แถวที� A1 (ลําดับที� 1-20)

             อาคาร 6 ชั�น 3 ห้อง A301   
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21 บุญส่ง ชเลธร

22 ปราณี จุลภักดิ�

23 พิชชาเพ็ญ ซอรัม

24 ฟ้าลั�น กระสังข์

25 ภัครดา ฉายอรุณ

26 รุจชรินทร์ ทองใหญ่

27 วนัสนันท์ ศิริรัตนะ

28 วาสนา อาจสาลิกรณ์

29 วีรชาติ ภักดี

30 สันติ พัฒน์พันธุ์

31 สิริวุฒิ รัศมีฉาย

32 อัครเดช สุภัคกุล

33 เอกพจน์ คงกระเรียน

34 เขมธิดา เพ็ชรแต้ม

35 จุฑานาฏ อ่อนฉํ�า

36 ธันยาภัทร์ สร้อยสุวรรณ

37 มัทนา ดวงกลาง

38 ศิวะพร คูสวัสดิ�

39 ณฐวรรธน์ จันคณา

40 ศจี ทวีกิจพัฒนภักดี

อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาการศึกษา

ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์

ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

                         แถวที� B1 (ลําดับที� 21-40)

         อาคาร 6 ชั�น 3 ห้อง A301   
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41 กรกนก แก่นแก้ว

42 ขจีธัญชินี หนานิรันดร์กุล

43 ชุลีมาศ จิตบรรจง

44 ซานียะห์ มะแงสะแต

45 โซฟียะห์ วาเต๊ะ

46 นูรีซัน ยูโซะ

47 รอกิ สะอิ

48 วัลยา เสฐวรกุล

49 ศตายุ กิจมงคลไพศาล

50 ฮาลาห์ บิลสุลต่าน

51 ณัฐกฤต สว่างเนตร

52 ธนัญญา ยอดยิ�ง

53 นิตยา สุนทรานนท์

54 พรนภา วงศ์ธรรมดี

55 พรพิมล กรกฎกําจร

56 พัชรินทร์ เชื�อมทอง

57 มณท์ธภัชรด์ สุนทรกุลวงศ์

58 ศุภสวัสดิ� พิลาภ

59 ศุภานัน ก้อนจันทร์

60 สุรีพร มะณีรัตน์

ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่

                         แถวที� C1 (ลําดับที� 41-60)

สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

           อาคาร 6 ชั�น 3 ห้อง A301   
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61 อาณัติ วรรณะ

62 เมธาวี หวงพลานันท์

63 รวิพล โชติกุลนันทน์

64 วิศรุต กฤษณา

65 กิตติ น้าวเนือง

66 อภิชัย ศิริขันธ์

67 ก้อง กมลเลิศวรา

68 กิจเกษม คล้ายกรุต

69 จุลศักดิ� ทําเนาว์

70 ธีรพงษ์ ลี�สธนกุล

71 จิรายุส ปิ�นสินชัย

72 ณัฐพล แก่นศิริ

73 ดนัยฤทธิ� พิลา

74 ทิวา คุณวัฒนานนท์

75 ธนิษณษ ธนีวุฒิ

76 นวรัตน์ ป้องจิตใส

77 สิทธิศักดิ� จุลเชาว์

78 สุธิภาส ชาญชัยศิลป์

79 เอกชัย ประเสริฐวงษ์

80 กัมปนาท สมณาวิริยะ

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

                         แถวที� D1 (ลําดับที� 61-80)

           อาคาร 6 ชั�น 3 ห้อง A301   
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81 ณพล ศิริภิบาล

82 ธีรยุทธ ทรัพย์สันติสุข

83 เนรมิตร อัชฌาอภินันท์

84 บัวเรียน สูงพล

85 พิมพ์ชนก กู้เมือง

86 พิริยะ หวังนิลรัตน์

87 พิสิฎฐ พึ�งวรอาสน์

88 ยศพล จิตรรักษ์

89 วารี เคลือบสุวรรณ

90 วิภู นิลายน

91 ศรีรุ่ง แก้วไพทูรย์

92 สรรพสิริ แสงประไพ

93 อรรถพร รุจิวุฒิ

94 อาทิตย์ ภูหวดน้อย

95 อิศรานนท์ พรหมดี

96 อุดมศักดิ� เพียรไพโรจน์

97 วิทยา คําหลง

98 กิตติยา เผ่าจินดา

99 กีรติ แย้มโอษฐ

100 เกรียงไกร แสงเพ็ชร

สาขาวิชาเทคโนโลยีสื�อสังคม

ปริญญาสารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต 

                         แถวที� A2 (ลําดับที� 81-100)

         อาคาร 6 ชั�น 3 ห้อง A302   
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101 จิตรา แสงโพธิ�

102 จิรวัฒน์ จุฑาวุฒิกุล

103 จุฬารัตน์ มานะวะ

104 ฉัตรพร โพธิ�ชัย

105 ณพิชญ์ กรานต์เจริญ

106 ณัฎฐา ชาญเลขา

107 ตนุภัทร ทองคําใส

108 ทิวาพร จรัสบุญไพศาล

109 ธงชัย โพธ์เทศ

110 ธนกร สกลกูล

111 ธนพร อัศวานุวัตร

112 ธัญธิดา นวมทอง

113 ปฏิญญา สถาพรเจริญยิ�ง

114 ปิยาภรณ์ กุญชร ณ อยุธยา

115 พัชรา จิรวชิรศักดิ�

116 พันธ์กานต์ ทศแสนสิน

117 เพ็ญธนา น่วมมะโน

118 ไพโรจน์ บุตรชีวัน

119 ภัควรรณร์ เชาว์ดีธิรัชกุล

120 ภัสร์สรัณ วงษ์ทองวิศว์

                         แถวที� B2 (ลําดับที� 101-120)

         อาคาร 6 ชั�น 3 ห้อง A302   
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121 ยงยุทธ บุญกิจ

122 ศิริรัตน์ พิพัฒน์พันธ์

123 สมชิต กิจทองพูล

124 สุดาทิพย์ สันทนาประสิทธิ�

125 สุวิทย์ สาสนพิจิตร์

126 สุวิภา แสงพันธุ์ตา

127 อติพร พลอยศรี

128 อลงกรณ์ เชาวสกู

129 กุลธิดา วิเชียรโชติ

130 ณัฐธิดา ติตถะสิริ

131 ปภัสรา บุตรจินดา

132 พรรณทิพย์ ดีทอง

133 รวมพล ต้นสุนันท์กุล

134 จิราพร เหลืองประสิทธิ�

135 ธีรเชษฐ์ ชินวัฒนกาญจน์

136 ผัลย์ศุภา หลงทอง

137 พัชรากร กําแพงสมบูรณ์

138 มยุรี ตุ้มเทียน

139 วาทินี พันธุ์ที

140 สุรศักดิ� ดอนปัด

สาขาวิชานิติศาสตร์

                         แถวที� C2 (ลําดับที� 121-140)

ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาบัญชี

ปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต

         อาคาร 6 ชั�น 3 ห้อง A302   
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141 MOMOKO OKAZAKI

142 กชกร อนุสรณ์พานิช

143 กรณิกา สุริยะกมล

144 กฤชกร สุริฉาย

145 กฤษสยาม อารยะวงค์ไชย

146 เกียรติศักดิ� พานิชพัฒธนกุล

147 ขวัญใจ พุ่มจันทร์

148 จันฑมาศ วงษ์เสรี

149 ชนาธิป เลขะกุล

150 ชัยนัท สุขไชยะ

151 ชัยโรจน์ สันทาลุนัย

152 ชิษณุชา นวลปาน

153 เทิดเกียรติภณช์ แสงมณีจีรนันเดชา

154 ธนิกา เนาวรัชต์

155 ธเนศพล พงษ์พานิชย์

156 ธัณย์ชยา ภิรักษ์จิรบูรณ์

157 พรไพลิน ทวยเจริญ

158 พรภรณี รจิตานนท์

159 พีระพงษ์ พิชาลี

160 เพ็ญแข ขุนจง

สาขาวิชาผู้นําทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง 

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

                         แถวที� D2 (ลําดับที� 141-160)

         อาคาร 6 ชั�น 3 ห้อง A302   
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161 ไพลิน สาลีผล

162 มณีทิพย์ ชวิตรานุรักษ์

163 ร่มธง สินธุประสิทธิ�

164 รมิดา โพธิกุลธร

165 วิชิต สุขศิริ

166 วิธาน อรุโณทอง

167 สิทธิชัย สุรินทร์

168 สิระ เจนจาคะ

169 อิทธิ เนื�องนุ้ย

170 อุษาพรรณ ทองประยูร

171 เอกลักษณ์ มันอาษา

172 จาตุรนต์ อัจฉรานุวัฒน์

173 ดวงรัตน์ สุขสุพืช

174 ธนิต อินทร

175 ธีรวัชร ฐานาวิวัฒน์

176 ปิญะณัช เรือนสอน

177 พรหทัย ใหม่ธรรม

178 วงศกาญจน์ คงฤทธิ�

179 วรชาติ โชครัศมีดาว

180 อรัชพร แจ่มแจ้ง

สาขาวิชาเศรษฐกิจดิจิทัล

                         แถวที� A3 (ลําดับที� 161-180)

         อาคาร 6 ชั�น 3 ห้อง A303

ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 
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181 คชฤทธิ� คชพลายุกต์

182 จิราพร กิ�งไกว

183 ชนิดา แจ่มกระจ่าง

184 นภาพร ทองคํา

185 นันทพร อัศวกุลไพโรจน์

186 ผดุงศักดิ� ทวนสูงเนิน

187 พิชชาอร เศวตคชกุล

188 ยรรยง ชุมสังข์

189 รังสิมา กรทองสกล

190 ฤทธิรุทธิ� มีบุรี

191 วารุณี ชุตินันทกุล

192 สิริณัฏฐ์ ทรงไตรย์

193 สุวภัทร มั�นยืน

194 อนุศรา เจริญสุข

195 อภิสุภาชุดาภัทธ ค่ายทอง

196 อิศรีย์ กัลยวรกาญจน์

197 ณัฐนันท์ ผิวผ่อง

198 ดิฐภัทร บวรชัย

199 ธงไทย ไพเราะ

200 ธัชนนท์ สว่างศรี

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

                         แถวที� B3 (ลําดับที� 181-200)

         อาคาร 6 ชั�น 3 ห้อง A303
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201 ธาริดา นิยมทัศน์

202 นพพร หิรัญรักษ์

203 พร้อมพงษ์ สนิทกลาง

204 ภัทร์ชมน ชื�นสํานวล

205 ภานุภัทร กิตติพันธ์

206 ภารดา ตันติรุ่งอรุณ

207 ยุทธปวีร์ นวลพงศ์

208 รัชกฤช รัมจันทร์

209 ศศิวิมล เต็มเจริญกิจ

210 ศุภโชค พ่อค้าไทย

211 ศุภรักษ์ โพธิ�ศรี

212 สัจจะพันธุ์ สุนทรธีมากร

213 อนุวรรตน์ รักษายศ

214 อมรพันธุ์ ฉิมอิ�ม

215 ทิพานันต์ ศิริวาโท

216 ชนัญฑิดา นุ่มลืมคิด

217 ณัฐธิดา นวลเป้า

218 ถนิษฐา พึ�งเพียร

219 เทียนชนก เปลวเพชร

220 ธัญรัตน์ วิเชียรวงศ์

อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม

                         แถวที� C3 (ลําดับที� 201-220)

ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต

         อาคาร 6 ชั�น 3 ห้อง A303

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐศาสตร์
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221 ธีริศราพร ราชบุรี

222 นันทวัน พูนประพันธ์

223 ปิยะพันธุ์ เผือกฟัก

224 พงศ์พิพัฒน์ ทัดภู่

225 ภูมิพัฒน์ สุขเนตร

226 ภูริทัศน์ ชาตินํ�าเพชร

227 วริยา วงศ์พุทธะ

228 วัชรชัย วิวัฒน์คุณากร

229 วิศเวศด์ อัครปัญญาชล

230 สุนันทา ยิ�มสิน

231 สุวิชา นาดี

232 AISHATH SHAMA

233 BRIAN GARTLAND

234 KUENGA LHADEN

235 SOVANNA MARILYN

236 ชมพร เทียมชัย

237 พลอยไพฑูรย์ เผือกพยงค์

238 ศาตพร จิตพิศาล

239 DOU LIFENG

240 GARETH DAVID BAIRD

                         แถวที� D3 (ลําดับที� 221-240)

         อาคาร 6 ชั�น 3 ห้อง A303

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการทูตและการต่างประเทศ

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา
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241 GUOHUI ZHANG

242 PAN GUANGJIAO

243 POBTORN WICHEANKORN

244 SURAPONG NOISA-ARD

245 กนกพร พอกพูน

246 กรรณิกา โกสันเทียะ

247 จิรายุ คําพิมพ์

248 ชนิดา จันทร์สาร

249 ชลทิตย์ ตั�งวิจิตร

250 ทิพากร บุญแก้ว

251 ธีรวัฒน์ อนันบุตร

252 นัตสวีร์ ทานไธสง

253 นิษฐา กลิ�นเอี�ยม

254 ประกิจ ชอบรู้

255 พนิดา หาญตระกูล

256 เพชรัตน์ วงค์คํา

257 ภูษณิศา ม่วงเกษม

258 มณีวรรณ แหวนหล่อ

259 มยุรฉัตร พูลธนสวัสดิ�

260 ยินดี ฮานาฟี

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

                         แถวที� A4 (ลําดับที� 241-260)

         อาคาร 6 ชั�น 3 ห้อง A304
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261 รสสุคนธ์ ท้วมอุปถัมภ์

262 วนิดา พัฒเพ็ง

263 วรรณา ประเสริฐแก้ว

264 วราภรณ์ ตุ่นยอด

265 วิทวัส ศรีบัณฑิตมงคล

266 ศกลวรรณ วงษ์แจ้ง

267 ศศิวรรณ เรืองอําพันธุ์

268 หทัยชนก พิชัยช่วง

269 DAWA GYELTSHEN

270 DEKI PELDON

271 DORJEE WANGCHUKK

272 GAKI OM

273 KINLEY DEMA T

274 KINLEY WANGMO

275 KUENZANG WANGCHUK

276 LI FANG

277 LINGYAO SONG

278 LOBZANG NIMA

279 MINGYAO CHEN

280 NGAWANG TENZIN

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

                         แถวที� B4 (ลําดับที� 261-280)

         อาคาร 6 ชั�น 3 ห้อง A304
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281 SHERUB GYELTSHEN

282 TASHI

283 XIAOXING LIU

284 เกียรติกุล รตนโพธิชัย

285 ชณานันต์ สุขสาคร

286 ญาณิศา ซุ่นศรี

287 ฐาปณี นาคภูมิ

288 ปฐมาภรณ์ จิรพนธ์โชติการ

289 ภรภัทร เฉตวงษ์

290 สินีนาฏ ภู่น้อย

291 สุพรรณี บุญถึง

292 เสกสรร โชคเชี�ยวชาญ

293 เอกพจน์ ราษฎร์เจริญดี

294 กิตติวัฒน์ ดิษฐประเสริฐ

295 จริยาภรณ์ จองญาติ

296 ธนพร เลิศโพธาวัฒนา

297 ปาณิสรา อํามะรีณ์

298 ปิยบุตร ทรัพย์สุคนธ์

299 พงษ์ธลักษณ์ สิบแก้ว

300 พัชรินทร์ บัวสิน

สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์

         อาคาร 6 ชั�น 3 ห้อง A304

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

                         แถวที� C4 (ลําดับที� 281-300)
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301 แพรวโพยม บุณยมณี

302 ฟิกรี กีไร

303 วราพร รัศมีจาตุรงค์

304 อัญธิชา แสนทวีสุข

305 HONG YU

306 HUANG XINXIN

307 JIAN ZHAO

308 JIANI LI

309 JUAN WANG

310 LIANG CHANG OU

311 LINSHEN DU

312 LONGYUE MEI

313 PEIYU MO

314 QIANWEN YU

315 SHAOXIAN PAN

316 SHENMIN XU

317 SHIYU ZHAO

318 SONGLUO WU

319 TZU-CHI HUANG

320 WEIWANG HUANG

บริหารธุรกิจ (นานาชาติจีน)

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

                         แถวที� D4 (ลําดับที� 301-320)

         อาคาร 6 ชั�น 3 ห้อง A304
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321 XUEYING LI

322 YANG YINGYUE

323 YANING XUE

324 YA-TING HUANG

325 YUFEI WU

326 YUN YANG

327 ZHANG QI

328 ZHENGTING PAN

329 ZHENGYI GUO

330 ZHIMIN BI

331 เศรษฐีอร รื�นเริง

332 กานต์ เหลียงกอบกิจ

333 คณนันท์ ดาวเฉลิมวงศ์

334 จิดาภา ประดิษฐ์

335 ชลิตตา ปฐมรัตนภิบาล

336 ณัฏฐวรรณ อุดมดิเรกลาภ

337 ณัฐชยา เลาหรัตนาหิรัญ

338 ติณห์ อรรถเวชกุล

339 เบญจภา พันธศุภร

340 พิชญา ปัทมะลางคุล

สาขาวิชาแพทยศาสตร์ 

ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับหนึ�ง

                         แถวที� A5 (ลําดับที� 321-340)

         อาคาร 6 ชั�น 3 ห้อง A305
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341 พีรพล วัจฉละญาณ

342 รัฐพล สุขสวย

343 วรานาฏ สุโขกาญจนชูศักดิ�

344 ศุภกันต์ บุญเพชรแก้ว

345 อภิสิทธิ� เดชะจงจําเริญ

346 กนกพร กุลเกียรติประเสริฐ

347 กรนันท์ เธียรนุกุล

348 ก้าวกล้า สุมิตรเหมาะ

349 ชญานี สุวิทยะศิริ

350 ชฎาพร ชํานาญท่องไพวัลห์

351 ชนม์ธิชา พึ�งพาณิชย์กุล

352 ชนากานต์ คณิสสรมงคล

353 ชุติมณฑม์ เยาวพักตร์

354 ณัชชารีย์ ทองเนาวรัตน์

355 ณัฐญดา เพิ�มพูล

356 ทักษพร เจตน์ทรงธรรม

357 ธนกร คุณวิโรจน์พานิช

358 ธัญญพัทธ์ สหัสโพธิ�

359 นรีชา วงศ์กวีสกุล

360 นัธทวัฒน์ สิทธินามสุวรรณ

ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับสอง

                         แถวที� B5 (ลําดับที� 341-360)

         อาคาร 6 ชั�น 3 ห้อง A305
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361 ปฐมพงศ์ ก่อบุญ

362 ปณิดา โกเฮง

363 ปภังกร นิธิถิรวุฒิ

364 พนิตานันท์ ภู่ษณะวิวัฒน์

365 พฤกษ์ วิชัยยะ

366 พิชชา เพ็งพิพัฒน์

367 พิชามญชุ์ รัตนสุวรรณ

368 เพชรชมพู บุญดิเรก

369 ภูมิ พันธ์ศรีทุม

370 มนัสวิน กมลศิลป์

371 ลีลาวัฒ กิตติกูล

372 วรันดา พุทธรักษา

373 ศลิษา สิทธิกุลวิฑิต

374 สิริลักษณ์ อังศุวัฒนากุล

375 สุทธินี เลิศวิวัฒน์ตระกูล

376 สุธิดา ชัยกุลศิริ

377 สุเมทินี โสมะภีร์

378 เสาวนีย์ ทานตะวิรยะ

379 อัครพงศ์ ปัทมาภรณ์พงศ์

380 กตัญชลี อิ�มอ้วน

                         แถวที� C5 (ลําดับที� 361-380)

ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต

         อาคาร 6 ชั�น 3 ห้อง A305
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381 กมลชนก เล็กสุวรรณกุล

382 กลวัชร เวชศาสตร์

383 กวินทรา พร้อมมูล

384 กษิดิ�เดช คิ�มแหน

385 กษิดิ�เดช จงชนะถาวร

386 จิรสุดา หล่อศิริ

387 จิระยุทธ ไชยศรี

388 จุฑามาศ เชี�ยวประสิทธิ�

389 จุฑาวุฒิ ไทพาณิชย์

390 ฉัตริน คนึงบุตร

391 ชนม์นิภา สานุสันต์

392 ชนิกานต์ เสริมศรี

393 ชวินท์ ชาญเศรษฐิกุล

394 ชัชฎาพร เงินเลี�ยม

395 โชติรส เต็งวัฒนโชติ

396 ณฐพล นัดพบสุข

397 ณฐพันธุ์ ลิขิตกําจร

398 ณตทพงษ์ ปลั�งพัฒนะพานิชย์

399 ณัชพล ผลกันทา

400 ณัฐพล อารยานุมาศ

                         แถวที� D5 (ลําดับที� 381-400)

         อาคาร 6 ชั�น 3 ห้อง A305
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401 ณัฐวรรณ ดรุณเทอดไทย

402 ณิชากร ตู้จินดา

403 ธนพร จันแดง

404 ธรณ์ภัคอร โภคา

405 ธราทิพย์ ประสพดําเกิง

406 ธีรดนย์ ดอกจันทน์

407 ธีรวิชญ์ อุ่นแสงจันทร์

408 นงนภัส เกตุตั�งมั�น

409 นนท์นวัชร์ อุดมเวชภัณฑ์

410 นภัสวรรณ วงษ์สวรรค์

411 นํ�าหนึ�ง แท่นมณี

412 นิธิ พักมณี

413 บารมีบุญ สุทธิพงศ์เกียรติ�

414 ปณัฐิตา คําประพันธ์

415 พงศ์ปณต เกียรติทับทิว

416 พงษ์ฤทธิ� อนุตริยะ

417 พรนัชชา พกุลพงศา

418 พรรณพิสุทธิ� จรรยาลิขิต

419 พลอยไพลิน สันตติ

420 พัชณิต์ เลิศจารุเกตุ

                         แถวที� A6 (ลําดับที� 401-420)

         อาคาร 6 ชั�น 3 ห้อง A306
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421 พัชรี มากมูล

422 พัทธ์สรณ์ มานะจึงเจริญ

423 พาขวัญ พหลโยธิน

424 พาขวัญ รังษีขจี

425 พิมพกานต์ วีระชาติธวัชชัย

426 พิมพ์ทิพย์ คํานึงเกียรติวงศ์

427 เพลินจิต เพชรอินทร์

428 ภานุภพ โรจน์ดํารงรัตนา

429 มนัสชนก บัวลอย

430 รณกฤต ภูมิวัฒนรุ่งโรจน์

431 รดาศา สุขพิเนตกุล

432 รวิภา ขุนณรงค์

433 รสรินทร์ สาระวัน

434 ไรวินท์ ธเนศฐิติวัชร์

435 วงศ์พัฒน์ วงศ์รจิต

436 วรัญญา งานทวี

437 วริศฐา ดอนสกุล

438 วีระพงษ์ เจริญสินปัญญา

439 ศริณ จิรายศ

440 ศิลา โรจน์รัตนเกียรติ

                         แถวที� B6 (ลําดับที� 421-440)

         อาคาร 6 ชั�น 3 ห้อง A306
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441 ศุภณัฐ รักษ์ไพเศษ

442 สลิลทิพย์ วิภาสวัชรโยธิน

443 สิรภพ สัมฤทธิวณิชชา

444 สิริกาญจน์ ตันติพันธุ์พิพัฒน์

445 สิรินดา อัมพรจิตติกุล

446 อธิมาตร์ จุฑามาศ

447 อรวีร์ ล้วนกลิ�นหอม

448 อาณัติ เจริญผล

449 ณัฐชานันท์ วิวรรธน์สมบัติ

450 รัญชน์ แม้นเลิศ

451 รัฐวิชญ์ หุ่นสุวรรณ

452 ราชภัฏ ขอมปรางค์

453 ศศิมน เหรียญราชา

454 สิริกาญจน์ อเนกจีราวัฒน์

455 อรณิชา เล้าวงค์

456 ขวัญรัตน์ พลอยส่องแสง

457 ชุติภา ศิริเทียนทอง

458 ณัฐนิช เธียรธีรวิทย์

459 ณัฐวุฒิ เลาหกุลวิวัฒน์

460 ณัฐสิทธิ� ชุณหะวัต

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับสอง

                         แถวที� C6 (ลําดับที� 441-460)

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับหนึ�ง

         อาคาร 6 ชั�น 3 ห้อง A306

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ 
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461 ธนภัทร เตชะสําราญ

462 บุญกาณดา แก้วด้วง

463 พิชญา อัมราลิขิต

464 ภัสสร บุญธีรวร

465 ภูริณัฐ โรจน์พานิช

466 รสริน ชาญพิชัย

467 สุดารัตน์ วงศ์ภัทรกุล

468 กชกร พิชญาสาธิต

469 กนกรัตน์ คุณโรจน์อังกูร

470 กมลชนก ตั�งทรัพย์สถิต

471 กมลลักษณ์ มานพสิทธิ�

472 กวินทร์ณัช บุญหวาน

473 เขมชาติ หวังพิทักษ์วงศ์

474 จักรี พรหมเศรณี

475 จันทนี ลีลานราธิวัฒน์

476 จารุบุตร ลักขีโรจน์

477 จิดาภา ตรุวรรณพันธ์

478 จิรัชญ์ สวัสดิพงษ์

479 จุฑามาศ เจริญธรรมสุขใจ

480 จุฑาวรรณ พานิช

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

                         แถวที� D6 (ลําดับที� 461-480)

         อาคาร 6 ชั�น 3 ห้อง A306
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481 จุฬาชัย อาชวานันทกุล

482 เจตน์สฤษฎิ� ติตถะสิริ

483 เจนจิรา เจนวิริยะกุล

484 เจราณี เครือปัญญา

485 ฉัตรศิริ ภารพบ

486 ชวภัทร จานุกิจ

487 ชัญญาพรรณ สิริพิชิตศุภผล

488 ชุติกาญจน์ วิเชียรรัตน์

489 ชุติมา ภาคย์ภิญโญ

490 ณัฏฐิยา ศิริวัฒน์

491 ณัฐชยา วงศ์วิริยางกูร

492 ณิชกานต์ กนกมณีพร

493 ณิชญา งามประภาสม

494 ณิชา อินทรลาวัณย์

495 ถิรายุ คํารณฤทธิศร

496 ธนวัฒน์ อัศวสัมฤทธิ�

497 ธัญกมล ดีสกุล

498 ธัญสินี รณรงค์เสนีย์

499 ธาดา บัวเอี�ยม

500 ธีรวุฒิ วงศ์ไกรเวท

                         แถวที� A7 (ลําดับที� 481-500)

         อาคาร 6 ชั�น 3 ห้อง B301
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501 นภัสนันท์ ค้ายาดี

502 นภัสวรรณ ทับศุข

503 ปริณดา พัฒนา

504 ปรียารัตน์ หลักสุวรรณ

505 ปรียาวัลย์ ตัถยาธิคม

506 ปิยะวุฒิ ฐิติศักดิ�โยธิน

507 ปุญณิกา รัตนไชย

508 พริมา รัตนติกุล

509 พัชริดา แก่นสาร

510 พัทธ์ธีรา ฤทัยวณิช

511 เพ็ญพิชชา เย็นท้วม

512 เพียงแก้ว จันทร์เจ้าฉาย

513 ภรัณยู มังกร

514 ภัทร์ปณัฏฎา สาตนุรักษ์

515 ภัศศรา วัชรโยธิน

516 ภูมิเสถียร โชติกเสถียร

517 มิเชล วีระแกล้ว

518 เมธินี สัตย์ถาวงศ์

519 รัสมิ�เอก ตันติสวัสดิ�

520 รินลดา แจ้งชัดใจ

                         แถวที� B7 (ลําดับที� 501-520)

         อาคาร 6 ชั�น 3 ห้อง B301



 Page 27 of 290

521 ลดาภา วนานนท์นาต

522 วริษฐา มังกร

523 วัชริญาภรณ์ ท่าทราย

524 วันวิสา วัชรสุนทรพงศ์

525 วินวรรณ วิไลวัลย์

526 วิรดา คุณะไชยโชติ

527 วิรินทร์ หมัดนุรักษ์

528 ศรัณย์ ศรีบัณฑิตกุล

529 ศศิภา ทศไนยธาดา

530 ศิรินภา ธานินทราวัฒน์

531 ศุภนิมิต มีสุนทร

532 สุชานันท์ โกศินานนท์

533 สุพัตรา เหล่าพัทรเกษม

534 สุภาพร อารยางกูร

535 สุรเกษม พรหมศิริ

536 สุรเชษฐ์ รัตนบรรณกิจ

537 เหวิน เจิ�ง

538 อธิษฐ์ คณุตม์วงศ์

539 อธิษฐาน ทรัพย์ธานารัตน์

540 อนุพงศ์ ไชยวันนะ

                         แถวที� C7 (ลําดับที� 521-540)

         อาคาร 6 ชั�น 3 ห้อง B302
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541 อภิญญา ศรีธัญโกศ

542 อภิษฐิตา ตั�งเจริญ

543 อมิตตา โสโพนสา

544 อัญจนา ศรีคุรุวาฬ

545 อัญชิสา กสานติกุล

546 ไอริณ มัณฑะจิตร

547 กฤติกร ฉุนเชื�อ

548 กฤษติยา ภู่พันสาย

549 ชนินาถ ศรีกฤษณรัตน์

550 ฐานิกา พรหมชัย

551 ณิชกานต์ ชื�นจิตร์

552 นนทลี วิบูลย์

553 ปภาดา งามกิจปราโมทย์

554 ปริยฉัตร ปริยกุล

555 รสิตา หิรัญ

556 วณิสรา คงพรปรารถนา

557 วริศรา ธีรพัฒนะ

558 วริศรา โอศิริพันธุ์

559 ศันศนีย์ กนกกานต์สกุล

560 สิทธิโชค แก้วลาย

สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม

                         แถวที� D7 (ลําดับที� 541-560)

         อาคาร 6 ชั�น 3 ห้อง B302

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ�ง
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561 อภินันท์ วัชราภิชาต

562 ชุติมณฑน์ โรจน์ทนงชัย

563 ฐาปนี นาน่วม

564 ฐิติพงศ์ ปิยะวงศ์

565 ภาคภูมิ กรัณย์อิษฏ์

566 เภสัชกร สุภาจันทร์

567 สรัลชนา สิรโกศล

568 สหชัย รัตนกุล

569 กฤษณัฐ สุริยาอัมพร

570 ขวัญกมล อยู่สุข

571 ฆนาพงศ์ พันธุ์ชาลี

572 จงพิศ อุทิศสัมพันธ์กุล

573 จรรยาภรณ์ มงคลสันติสุข

574 ชญาดา กาญจนนันทวงศ์

575 ชนาพร บุญโอภาส

576 ชลิดา เจษฎาวิสุทธิ�

577 ชุติกาญจน์ ทิมา

578 ฐิติรัตน์ จันทรวิชัย

579 ณัฎฐณิชา คมกล้า

580 ณัฏฐสิริ ธิสาร

         อาคาร 6 ชั�น 3 ห้อง B303

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต

                         แถวที� A8 (ลําดับที� 561-580)
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581 ณัฐนิชา หลงเจริญ

582 ณัฐพล แสงพยุง

583 ธนกฤต รวิโชติกุล

584 ธนนท์ ลิ�มสกุล

585 ธนพล ชุติมาแสงตระกูล

586 ธนากร บุญสม

587 ธนิดา กุลรัตน์

588 ธัญญธร เที�ยงธรรม

589 ธัญญลักษณ์ สุรศักดิ�นิธิกุล

590 ธิปก ชุมวรฐายี

591 นฤเบศร์ ศิริมั�ว

592 นันทัชพร ธิปัดเป่า

593 เบ็ญจาภา สุปินะ

594 พรพิมล ไม้แก่น

595 พรรณพร ช่วยบํารุง

596 พัดชา คงสมแสวง

597 พัสวี วิรุฬห์ตั�งตระกูล

598 พิชญ์สินี ศรีพารัตน์

599 มนัสนันท์ เกียรติหนุนทวี

600 ยุพิน กิทํา

                         แถวที� B8 (ลําดับที� 581-600)

         อาคาร 6 ชั�น 3 ห้อง B303
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601 รัฐานนท์ ชัยพิริยะศักดิ�

602 เริงวุฒิ เกษมวุฒิ

603 ลักษมณ วงษ์บูรณาวาทย์

604 วรนันท์ สายมะณี

605 ศิริพร สีสุธก

606 สรัญญา เทพประดิษฐ์

607 สิตานัน เจิมจิตรผ่อง

608 สิริวิมล อัศวสุดสาคร

609 สุมินทรา วรโพธิ�

610 เสฎฐวิชญ์ พิมลพันธ์

611 อภิษฎา ชูสถาน

612 อริยา เพชรสราญกุล

613 อรุณี เธียรสิริวงษ์

614 อศัลยา อร่ามวิทย์

615 อุไรวรรณ สถาพร

616 กรกมล ธนวุฒิอนันต์

617 กิรณา นิลพงษ์บวร

618 ดวงนภา เพียรทอง

619 ธัญวรัตน์ เมธาชุมันต์

620 นรเศรษฐ์ สมฤทธิ�

สาขาวิชาเภสัชอุตสาหการ

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ�ง

                         แถวที� C8 (ลําดับที� 601-620)

         อาคาร 6 ชั�น 3 ห้อง B304
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621 ปวีณ์นุช ปิยวรวงศ์

622 วลัยพร ธนกิจชัชวาล

623 สุพัชลิดา นิ�มสําลี

624 อริสสา คริสต์โตดูราคริส

625 อลิสา ยีสมัน

626 กมลพร กมลวรเดช

627 พัชวรุณสุดภู แก้วเสถียรมงกุฎ

628 ภาคภูมิ ไลออน

629 ภาณุพร อุดมทรัพย์

630 เมธาวี สัจจพงษ์

631 รวิวรรณ มณีคํา

632 วรัมพร วงศ์ทองดี

633 วริศรา พันธุ์ศักดิ�ศิริ

634 ศศิประภา ธกูลสวัสดิ�

635 ศุภรดา กองทํา

636 อคัมย์สิริ หังสนาวิน

637 อัญชลี ทับช้าง

638 อุบลวรรณ รื�นถวิล

639 SONAM TSHERING

640 กาญจ์ วิทูรวิทย์ลักษณ์

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง

                         แถวที� D8 (ลําดับที� 621-640)

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต

         อาคาร 6 ชั�น 3 ห้อง B304
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641 จุฑาทิพย์ อยู่สบาย

642 เจษเบล ล้อชัยเวช

643 ชนกนันท์ สหัสสา

644 ชนิกานต์ สัจจะไพศาล

645 ชินาภา วรรณวิจิตร

646 ซันฟารี พลีขันธ์

647 ณชิระนันท์ นันตสุวรรณ

648 ณธษา จิรหฤทัย

649 ณรงค์วรรณ โพธิ�พุก

650 ณัฏฐณิชา ปลุกใจ

651 ณัฐณิชา เพียรประเสริฐกุล

652 ณัฐธิดา พงษ์ศรีทอง

653 ณัฐวดี เรืองรอง

654 ณัฐวิทย์ แสงประภานันท์

655 ณัฐวุฒิ ประวัตินภา

656 ทศพล ด่านก่อโพธิ�

657 ธัญสิริ สุนทรปัญญาวุธ

658 นันท์นภัส วรรณพฤกษ์

659 นันท์นภัส สุวรรณพรหม

660 นันท์นภัส แสงเฟื�อง

         อาคาร 6 ชั�น 3 ห้อง B305

                         แถวที� A9 (ลําดับที� 641-660)
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661 บัญชา เจนรุ่งเรือง

662 บุศรินทร์ มหาสินไพศาล

663 ปฏิภาณ การโสภา

664 ปาณิศา ตันติบัญชาชัย

665 ปูรณ์ภัสสร รักษ์ปิยวาณิช

666 พงษ์ทวีร์ ภาวิจักชัยกุล

667 พชร อภิมนต์บุตร

668 พินทุสร คําภิธรรม

669 เฟื�องฟ้า วัฒนา

670 ภควุฒิ พรมลี

671 ภัทรนันท์ ปิ�นน้อย

672 ภัทรพล เนียมหอม

673 ภัสราพร เรียบร้อย

674 ภูดิท สารพันธ์

675 มณฑลี อินทชุ่ม

676 มาณิภา วัฒนธรรม

677 มาลิณี วัฒนธรรม

678 รฐา โลจนะวงศกร

679 รุจิรกร เทือใหม่

680 รุสนี มูเก็ม

                         แถวที� B9 (ลําดับที� 661-680)

         อาคาร 6 ชั�น 3 ห้อง B305
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681 วนชล บุญมี

682 วนัชพร จันทขันธ์

683 วรพร มีกลิ�นหอม

684 วรวรรธน์ อรัญเจริญยิ�ง

685 วรวีร์ เสถียรพานิช

686 วริศ สิริเกียรติกุล

687 วาริณี เจริญบรรพชน

688 วิณิศรา คงชนะ

689 วิรัตน์ สว่างศรี

690 ศิรภา พรหมช่วย

691 ศิริพร ศรีทอง

692 ศุภกิตติ� จักษ์ตรีมงคล

693 สดุดี จันทรศาลทูล

694 สมฤทัย ไชยประสิทธิ�

695 สรัลชนา ศรีเฮงไพบูลย์

696 สิรวิชญ์ ปุราชะกา

697 สุทธิตา พิจิตร์

698 สุทธิธรรม ธีรเวชกุล

699 อภิสิทธิ� ม่วงไทยงาม

700 อันนัศร์ ยุโส๊ป

                         แถวที� C9 (ลําดับที� 681-700)

         อาคาร 6 ชั�น 3 ห้อง B306
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701 อิทธินันท์ สุวรรณ

702 กนกลดา ทองตัน

703 ณัฐปวีณ์ ทิพย์แก้ว

704 ทักษพร รัตนพันธ์

705 ธนัชพร บุญยืด

706 พธรพล บุญฤทธิ�

707 พีรวัส เที�ยงธีระธรรม

708 ภัทรา ศรีแสงทรัพย์

709 ศักรนันทน์ บุญมาก

710 สุรีมาศ อารยางกูร

711 อภิชัจ กระนกภิรักษ์

712 อุปการ ปัญญามี

713 กมล ชาติสุทธิ

714 นวพร ชญากรนาถวัฒน์

715 ปนิลญา สิงห์ดงเมือง

716 มุขพล จิตวีระกุล

717 อรวรรณ สุขสมบท

718 นรมนพรรธน์ เจษฎาลักษณ์

719 นูรีน ตาเดอิน

720 ปภัสรา หะยาจันทา

ปริญญาทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับหนึ�ง

ปริญญาทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับสอง

ปริญญาทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต

                         แถวที� D9 (ลําดับที� 701-720)

         อาคาร 6 ชั�น 3 ห้อง B306

สาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์
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721 ปรัชญา ดอนจินดา

722 ปรัษฐา กวางคีรี

723 พรไพลิน บัณฑิตมหากุล

724 พิชชาพร ทองกร

725 พิชามญชุ์ จันทร์อินทร์

726 ภัสชิตา ท่อนทอง

727 ภานุวัฒน์ ไชยจะโป๊ะ

728 มณีพันธ์ ชูแสง

729 วงแข สีดาน้อย

730 สุภัตรา อดิเรกวุฒิกุล

731 อัญชลี ขาวม่วง

732 อิทธิเดช ลาชุม

733 อุไรวรรณ เมืองมา

734 กวินธร ทันการ

735 พิชญ์สินี เฟื�องจิตต์

736 สุจญดา กิ�งหมัน

737 อาณกร ตระกูลภิรมย์

738 กฤติยา ทรงศรี

739 เกวลี คงสาย

740 ณิชานาฏ วัฒยากร

สาขาวิชากายภาพบําบัด

                         แถวที� A10 (ลําดับที� 721-740)

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ�ง

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง

         อาคาร 6 ชั�น 3 ห้อง B307
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741 นนทสรวง แนบชิด

742 ปาจารีย์ สละรักษ์

743 ปิยะวัฒน์ ศรีประมงค์

744 ภัทรียา ตามาสี

745 มนฑาทิพย์ วงศ์คําจันทร์

746 กมลรัตน์ หนูสุด

747 กานต์สิรี จิระโรจน์ประภา

748 กุลธิดา ยืนหยัดชัย

749 กุลวิพัชร์ วศินวสุกุล

750 ขวัญฤทัย ทองใบ

751 จิรภัทร์ สุขียุติ

752 ชฎารัตน์ จิรแสงทอง

753 ชนัญชิดา กันตะวงศ์

754 ชลดา มุรี

755 ซัยนับ เจะปอ

756 ซารีนา เจะดาโอะ

757 ณพพร โฉมบุตร

758 ณิชกานต์ รัชวัตร์

759 ธนกร บุรีภักดี

760 ธนวัฒน์ พงศ์วัฒนาวิจิตร

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

                         แถวที� B10 (ลําดับที� 741-760)

         อาคาร 6 ชั�น 3 ห้อง B307
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761 ธรณ ธนะสมบูรณ์

762 ธาดารัตน์ โคบํารุง

763 ธิดารัตน์ ศรีปรางค์

764 นริศรา บวมขุนทด

765 นวพร อมรเวช

766 นันทิวรรณ พูลช่วย

767 นิศารัตน์ วงษ์คํา

768 บุษบา ดีถลา

769 ปนิตา ถนัดค้า

770 ปริญญาภรณ์ บวกไธสง

771 ปลิตตา กล้องเสียง

772 ปวรุตม์ ประชุมรัตน์

773 ปวีณา ถานะปัดโถ

774 ปาริชาติ โสภาพ

775 ปุณยนุช ธนินท์เบญจกุล

776 พัสสนันท์ นาเมืองรักษ์

777 พิชญ์สินี มะลิงาม

778 พิทวัส กรแก้ว

779 พิศตะวัน เงินลาด

780 ภีมณพัชญ์ กาลพันธา

         อาคาร 6 ชั�น 3 ห้อง B308

                         แถวที� C10 (ลําดับที� 761-780)
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781 มูฮําหมัด ดาโอะ

782 รัชฎาภรณ์ มันฑรัตน์

783 รัตนาภรณ์ ลิ�มทองวัฒนชัย

784 ลลิตา เหล่ากาแฝง

785 ลัดดาวัลย์ วรวรรณ์

786 วรรณิดา ไม้สูงดี

787 วัชริศ เถียรทอง

788 วัชรียา นารีเปน

789 วิรินทร์ญา ธนกิจพรพิทักษ์

790 วิลัยลักษณ์ คูณสวัสดิกุล

791 ศรัญญา ไม้เท้าทอง

792 สถิตาภรณ์ บุญอ้วน

793 สมิตา ชีพสุวรรณ

794 สรารัตน์ แก้วคํา

795 สุชาดา พนมเริงศักดิ�

796 สุณัฐฐา มาศทาย

797 สุทธิดา เวียงอินทร์

798 สุธาภรณ์ สวัสดี

799 สุธิดา วรรณา

800 สุนิสา จานันโท

                         แถวที� D10 (ลําดับที� 781-800)

         อาคาร 6 ชั�น 3 ห้อง B308
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801 อภิญญา สิงห์เถื�อน

802 อรทัย มูลหลอย

803 อรอนงค์ ทองอร่าม

804 ไอรดา ตาเจริญ

805 ชัชฎา โททอง

806 ณภูภณ เวชอาภรณ์

807 ธนวรรณ ไชยนา

808 ภัทรธิดา เจียหลิม

809 ภาศิริ โยธินพนาเวศ

810 อาซีย๊ะ คามา

811 ชนิญญา พิเชียรโสภณ

812 ญาดา นันทิยะกุล

813 คุณัญญา ทวีจันทร์

814 ซัยตน ดะล๊ะ

815 ณัฐพร ฉิมประสงค์

816 ทินภัทร สว่างแสง

817 นันท์ปภัสร์ นทีพิทักษ์

818 นิรุสมะห์ สาเมาะ

819 พัสกร เกิดแก่นแก้ว

820 พิชญ์ภัค เมฆลอย

                         แถวที� A11 (ลําดับที� 801-820)

         อาคาร 6 ชั�น 3 ห้อง B310

สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ�ง

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (การแพทย์แผนตะวันออก)
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821 ภูพล พิมพาแสง

822 สิทธิชัย ศรมณี

823 สุนิตา โต๊ะเจะ

824 สุรินทร์รัตน์ สุลํานาจ

825 อิสมาแอ เจ๊ะเงาะ

826 กานต์ทิตา เพชรเขียว

827 เบญญทิพย์ บัวจันทร์

828 อัญชลี พิพัฒน์กุลชัย

829 ชัชชฎาพร ชูนาวา

830 กณิศ ธัญญโชติ

831 กฤติยา แก้วกุล

832 ขวัญชนก เกณฑ์ขุนทด

833 จรียวัฒน์ กลิ�นมาหอม

834 ชนาธิป รัชฎา

835 ชลธิชา ตรีบุรุษ

836 ฐาวรินทร์ ธิติโสตถิกุล

837 ฐิติวรดา บริรักษ์ศุภกร

838 ณภัทร สําเส็น

839 ณัฐริกา สังข์ทอง

840 ทิพรดา ปานาภรณ์

         อาคาร 6 ชั�น 3 ห้อง B310

สาขาวิขาการแพทย์แผนไทยบัณฑิต

ปริญญาการแพทย์แผนไทยบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับหนึ�ง

ปริญญาการแพทย์แผนไทยบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับสอง

ปริญญาการแพทย์แผนไทยบัณฑิต

                         แถวที� B11 (ลําดับที� 821-840)
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841 ธนินธร ศึกษา

842 ธนิษฐา บุญเสถียร

843 ธัญวรัตน์ กิจรัญ

844 นริศรา โพดเฟื�อง

845 เบญจริยาพร ยุ่นเซ็ง

846 ประภัทรสร พลภักดี

847 ปาริชาติ ชนะศิลปวิทยา

848 เปรมยุตา สีสิทธิ�

849 พรหมพร นามราช

850 พัชราภรณ์ สังข์พัน

851 พัชรินทร์ ขามรัตน์

852 แพรพลอย คุปติสวัสดิ�

853 ฟิรดาว เบ็ญฮาวัน

854 ภัทรวดี วงษ์สะอาด

855 ภิญโญ โชคชัยสัมฤทธิ�

856 มูฮัมหมัดซอฟี ซาจิ

857 เยาวภา พ่วงลาภ

858 รุ้งรวิน หนูกรอบ

859 รุสมี เจ๊ะด๊ะ

860 วิกัญดา รอเกตุ

         อาคาร 6 ชั�น 3 ห้อง B311

                         แถวที� C11 (ลําดับที� 841-860)
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861 ศศิพิมพ์ ทองงามขํา

862 สุดารัตน์ สันวิจิตร

863 สุธีกานต์ ศักดาพิศิษฏ์

864 เสริมศิริ ลิ�มเจริญ

865 เสาวนี ตันเจริญ

866 เสาวนีย์ แซ่ซิ�ม

867 โสรญา ฝั�นตุ่น

868 อภิญญา ทับเอี�ยม

869 อภิเดช สุขโกศล

870 อมรรัตน์ เรืองสกุล

871 อมิตา แมหะ

872 อุษา เอกนพพระ

873 กฤตพัชร เกียรติรุ่งเรือง

874 กัญจน์ ชัยสุริยะเดชา

875 กัญญารัตน์ ทองสุข

876 กัลญกร ปิ�นเวหา

877 กาญจนา สายโรจน์

878 เกสรา คําแสน

879 ขนิษฐา ศรีจันทร์

880 ชิดชนก คุ้มกัน

                         แถวที� D11 (ลําดับที� 861-880)

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

         อาคาร 6 ชั�น 3 ห้อง B311

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ�ง
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881 ธันยพร พรหมวงษ์

882 นนทวัฒน์ บุญมา

883 นิภาพร จันใด

884 นุชบา สุจันทา

885 บุณฑริกา ผาสุขเจริญ

886 ปณะวัจน์ ทรัพย์วะรุณกูล

887 ปลิน ชุ่มช่วง

888 ปวีณ์สุดา รัตนคช

889 พงษ์ประสิทธิ� สิริมงคลโชค

890 พัชริดา แจ่มจรัสกิจทวี

891 ภควรรณ อรุณรัตน์

892 ภัทรวี สูญกลาง

893 ภูสุดา กานต์สิทธิโชค

894 ยลดา แท่นนาค

895 วรรณภา พจน์จังหรีด

896 สรวีย์ ศรีกิตติกาญจน์

897 สิราวรรณ จันทยม

898 สิรินาถ กล้าแรง

899 สุพิชชา กริชแก้ว

900 โสธยา สอนดี

         อาคาร 6 ชั�น 6 ห้อง A601

                         แถวที� A12 (ลําดับที� 881-900)



 Page 46 of 290

901 อรทัย หนูสุด

902 อรุณกร สอนดี

903 อาทิศยา พิมพา

904 อารีรัตน์ บุญปก

905  เกศินี หมื�นภักดี

906 กชกร มาสซาโรติ

907 กมลวรรณ ชัยคง

908 กวิสรา กันปี

909 กัญยรัตน์ ซาระวงศ์

910 กาญจนา ด้วงทอง

911 ชนนิกานต์ เจริญภักดี

912 ญาณีนาถ นวลมุล

913 ณัฌฌา โคตรชมภู

914 ณัฏฐ์ชญา ประสพสมัย

915 ธนัชชา ดํายัง

916 ธัญศิริ โกศัย

917 นฤมล ทะเบียน

918 พัชริดา ปัททุม

919 พัตรพิมล พัวพันธุ์

920 รัตนาภรณ์ แก่นเผือก

         อาคาร 6 ชั�น 6 ห้อง A601

                         แถวที� B12 (ลําดับที� 901-920)

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง
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921 รัตนาภา ปุรณะเสวี

922 วรวรรณ อรัญญา

923 ศศิวรรณ สุวรรณสถิตย์

924 สุภาวดี สีโค

925 กนก พรหมศิรินนท์

926 กนกวรรณ ชมภูพื�น

927 กมลลักษณ์ กลับสุข

928 กรรณิการ์ ขวัญกระโทก

929 กษิดิ�เดช เนาว์นาน

930 กัญญาณัฐ ทองเกื�อ

931 กัญญาภัค กรีพรต

932 กันย์สินี วรรณศิลป์

933 กานต์ธิดา พุทธคาวี

934 กุลธิดา รุจพิพัฒน์

935 กุลสตรี รุ่งฉัตร

936 จิณัฐตา นาเเพง

937 จิรปรียา มีอินถา

938 จิรัฐติพร พรมโคตร

939 จุฑามาศ สมทรัพย์

940 จุติพร พันธ์เพ็ง

         อาคาร 6 ชั�น 6 ห้อง A601

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

                         แถวที� C12 (ลําดับที� 921-940)
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941 ฉัตรชัย รอดประเสริฐ

942 ชนัญชิดา ศรีนางเเย้ม

943 ชนากานต์ สุดโสม

944 ชนิตา พรหมถนอม

945 ชาคริยา ภักดี

946 ชุตินันท์ แสงนํ�า

947 ชุติมา ไชยนุรัตน์

948 โชติกา คําประเสริฐ

949 ซัลวานี แวหามะ

950 ฐิติกาญจน์ สุริยะอาชญา

951 ฐิติรัตน์ พิริยะกิจไพบูลย์

952 ณัฐธิดา ตรงคง

953 ณัฐริกา ฝึกฝน

954 ณิชารีย์ ภูผานี

955 ติณห์ญาณิน สุริยะพันธุ์

956 เตชพัฒน์ อนันตวัฒนานนท์

957 ธนกร บุตรชัยภูมิ

958 ธนาศักดิ� เสาเวียง

959 ธนิกานต์ กองทอง

960 ธันยาภรณ์ สีดาฟอง

                         แถวที� D12 (ลําดับที� 941-960)

         อาคาร 6 ชั�น 6 ห้อง A601
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961 ธาวิน วิชยศาสตร์

962 ธิดารัตน์ ผันผาย

963 ธีรโรจน์ สิงห์ธีร์

964 นภัสสร นาคพรหมมินทร์

965 นฤชนม์ กล่อมใจ

966 นฤมล ปั�นเนตร

967 นัฐกชพรรณ อิงคสัมพันธ์

968 นันทพล อานทอง

969 นิรชา คองกุ่ย

970 นูรซาวานีย์ ยาเซ็ง

971 บุญฑริกา เลินไธสง

972 ปฏิมากร ศรีจันทร์

973 ปภาดา บุญสด

974 ปภาวรินท์ เอี�ยมโภคาประดิษฐ์

975 ปรักษมน อุปพงษ์

976 ปริชมน น้าประเสริฐ

977 ปลิดา วงศ์หมั�น

978 ปวีณา สังข์จันทร์

979 ปัญญ์ รัตนคช

980 ปานเพชร นิ�มคุ้ม

         อาคาร 6 ชั�น 6 ห้อง A601

                         แถวที� A13 (ลําดับที� 961-980)
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981 ปิยธิดา ยะศาลา

982 ปุญญาพร บุษบงค์

983 ปุณยวีร์ จรไกร

984 พงศ์พิช อรุณโน

985 พจนีย์ กันชัยภูมิ

986 พนิดา ขันเพชร

987 พนิดา พวงพุฒ

988 พรธิตา บุญฤทธิ�

989 พรมนัส คําหล้า

990 พิศตะวัน จิตระดับ

991 พีรดา ธรรมชาติ

992 เพ็ญวิภา โพธิจันทร์

993 มณฑาทิพย์ ฉันทพล

994 เมธินี รสโหมด

995 เมย์ลิน หนูพุ่ม

996 เยาวลักษณ์ ฝั�งสาคร

997 ริสา มั�งมูล

998 ฤทัยภัทร ลิมปภาส

999 วงศกร เยาว์ใจ

1000 วรรณศิริ แก้วไชย

                         แถวที� B13 (ลําดับที� 981-1000)

         อาคาร 6 ชั�น 6 ห้อง A601
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1001 วันเพ็ญ พิมพ์กรรณ

1002 วารี ทวีปัญญาศาสน์

1003 วิภานันท์ วิษณุวัตร

1004 วิศรุต สุทธิสงเคราะห์

1005 ศกลวรรณ ธนูชาญ

1006 ศกลวรรณ ใบไกล

1007 ศรัณยา ผันมา

1008 ศศิลดา พวงเกษ

1009 ศิรภัสสร ศรีเมือง

1010 ศิริภัทรา ลี�เหมือดภัย

1011 ศิริลักษณ์ งามดี

1012 ศิริลักษณ์ แจ่มศรี

1013 ศุภกร ประเสริฐภัค

1014 ศุภธิดา ปัทมะ

1015 ศุภิสรา จรรยาพรพาณิชย์

1016 สวรส เพ็งมูล

1017 สหรัฐ กอยากลาง

1018 สารินันท์ วังเส็ง

1019 สุชาดา หนูปล้อง

1020 สุชาวดี เทวาพิทักษ์พร

                         แถวที� C13 (ลําดับที� 1001-1020)

         อาคาร 6 ชั�น 6 ห้อง A601
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1021 สุปรียา คําอ้วน

1022 สุภิรดา ไชยปัดชา

1023 สุวิภา คําวงศ์

1024 อธิติญาภรณ์ ปัญญาณัฐกุล

1025 อมรรัตน์ ทูลมาลา

1026 อักษรจิต จงใจ

1027 อัฉรา มหาอุดม

1028 อัญธิกา พิลาจันทร์

1029 อุมารินทร์ ภักดีโชติ

1030 กฤษณา ปิยสนธิ�

1031 กันตเมศฐ์ เจริญศิวรักษ์

1032 จิตตานันท์ การุญญเวทย์

1033 ปรียานุช ท่วงที

1034 รัชนีกร พัวภูมิเจริญ

1035 วรรณกร ภู่บรรจง

1036 สุดแดน เชิดชาย

1037 สุมาลี เทพพล

1038 กนกวรรณ ขุนรัมย์

1039 จันทนิภา ชานุวัจน์

1040 จิราภรณ์ ศรีบัวรินทร์

                         แถวที� D13 (ลําดับที� 1021-1040)

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับหนึ�ง

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับสอง

         อาคาร 6 ชั�น 6 ห้อง A601
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1041 เจนจิรา ถูกใจ

1042 นัจมีย์ มินเด็น

1043 นัตติยาภรณ์ ติดหมู่

1044 นัทยา นีระพันธุ์

1045 นันทวุฒิ วชิระพานิชกุล

1046 วรดา ศรีบุรินทร์

1047 สุดารัตน์ สุวรรณภพ

1048 อัญชิตา จันทร

1049 อิตถีรัตน์ ร่มสุข

1050 กนกกาญจน์ วงษ์เจริญ

1051 กนกวรรณ บุญลอย

1052 กมลชนก พรมแดง

1053 กมลพร จารุธรรมากร

1054 กมลรัตน์ ทองยา

1055 กัญญาพร กัลป์ทอง

1056 กัญญาพัชร ลาหล้าเลิศ

1057 กัญต์กานิษฐ์ รัตนพันธ์

1058 กัลยารัตน์ จันทร์แซง

1059 กาญจนา สีวะปา

1060 กูอัสมีรา พระพิทักษ์

         อาคาร 6 ชั�น 6 ห้อง A602

                         แถวที� A14 (ลําดับที� 1041-1060)

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
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1061 เกศสุดา แสงใสย์

1062 ขนิษฐา ชาติชนบท

1063 ขนิษฐา ธรรมรักษ์

1064 ขวัญจิรา บุญโสดากร

1065 จรรจิรา อยู่เย็น

1066 จิตตกานต์ พลภาณุมาศ

1067 จิรวรรณ วงษ์เศวตมนตรี

1068 จิราพร ชอบมี

1069 จีรภา กระจัดกลาง

1070 จุฑาทิพย์ สอนเพ็ง

1071 จุรีพร ชัยหาญ

1072 จุฬารัตน์ ไชยา

1073 ฉัตรติญา ทาจุมปู

1074 ชณิกานต์ ทองคํา

1075 ชณิตา ศิริเกตุ

1076 ชุติมดี สีอุดร

1077 เชาว์ คนเพียร

1078 ณัชชา สมดี

1079 ณัฐกร บุญมา

1080 ณัฐกานต์ คนรู้

         อาคาร 6 ชั�น 6 ห้อง A602

                         แถวที� B14 (ลําดับที� 1061-1080)
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1081 ณัฐกุล จามน้อยพรม

1082 ณัฐนิชา สมองาม

1083 ณุฐิดา ชุ่มฤทธิ�

1084 ดวงฤทัย ทุมมาลา

1085 เดือนเพ็ญ ขันทอง

1086 แต้มฝัน เหล่าสาย

1087 ธัญญาพร จงเทพ

1088 ธัญญารัตน์ แก้วปา

1089 ธิดารัตน์ ยอดยศ

1090 ธิติมา รัตตมณี

1091 นนท์ธิดา โพธิ�เลิง

1092 นภัทร พรหมรักษา

1093 นภัสมนต์ โพธิ�ไพรศรี

1094 นวกชมณ บุญแก้ว

1095 นวพร มิทานนท์

1096 นวรัตน์ นุ่มนวล

1097 นัฎสินิทธ์ ศรีชาย

1098 นารีรัตน์ สมใจ

1099 นิตย์รดี ศรีอนันต์

1100 นิศารัตน์ หงษ์ทอง

         อาคาร 6 ชั�น 6 ห้อง A602

                         แถวที� C14 (ลําดับที� 1081-1100)
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1101 นุชสรา เพ็ชรขาว

1102 บุรินทร์ สายหล้า

1103 บุษยากร วิเศษดี

1104 เบญจมาพร ถาวรวัตร

1105 ปฐมพงค์ จันทะเเจ่ม

1106 ปณิตรา ธนาไธสง

1107 ปริยากร ยืนยาว

1108 ปัตย์ธิชา แก้วมั�น

1109 ปารีณา หงษ์สา

1110 ปิยนุช สีลาสม

1111 ปิยะธิดา แก้วดวงสี

1112 ปิยะนุช พุฒเส็ง

1113 พรทิวา มิ�งขวัญ

1114 พรนิภา คูณจันทร์

1115 พัชรา ติยะบุตร

1116 พัชราพร กุออ

1117 พัณณิตา คําโสม

1118 พัทธ์ธีรา สิริอินทรวงศ์

1119 พิชชิตา ปู่ประเสริฐ

1120 พิมพ์จันทร์ พรมงาม

         อาคาร 6 ชั�น 6 ห้อง A602

                         แถวที� D14 (ลําดับที� 1101-1120)
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1121 พิมพ์พิไล โพธิสาร

1122 ฟาง เชิดชู

1123 ฟาฎีละห์ จะปะกิยา

1124 มณีกาญจน์ ทรัพย์สํารวย

1125 มนต์นภา เตชะ

1126 มยุรี ละอองทุมมา

1127 มาลัยพร โคตรบัญชา

1128 มาวินี โทรัตน์

1129 เมรียา ภารตระศรี

1130 รัตนา ศรีกัณหา

1131 รุ่งนภา สาระทิศ

1132 ฤทัยรัตน์ ห้วยหงษ์ทอง

1133 วราภรณ์ ผุยบัวค้อ

1134 วรินทร พรหมลิ

1135 วัชรพล รัตนะ

1136 วิชุดา ขันประมาณ

1137 วิภาดา สําราญกลาง

1138 วิภาลักษณ์ คําปวง

1139 วิลาวรรณ สุขเลิศ

1140 วิลาสินี อยู่วุฒิกร

         อาคาร 6 ชั�น 6 ห้อง A602

                         แถวที� A15 (ลําดับที� 1121-1140)
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1141 ศกลวรรณ แก่นแก้ว

1142 ศรัญญา เหง้าน้อย

1143 ศศิวิมล ใจจันทร์

1144 ศศิวิมล ยอดแสงจันทร์

1145 ศิริพร ทิพารัตน์

1146 ศิโรรัตน์ เกลี�ยงคง

1147 ศุภธิดา ศรีประดิษฐศักดิ�

1148 ศุภาวดี ศรีกุดค้าว

1149 สมฤทัย ประชานันท์

1150 สลิลทิพย์ ขันติบูรณเมตต์

1151 สลิลทิพย์ นันทกาล

1152 สาริกา มะณี

1153 สิริลักษณ์ ด่านกระโทก

1154 สุชานันท์ จันทา

1155 สุดารัตน์ จันทร์สุนะ

1156 สุดารัตน์ อุทก

1157 สุรีมาส จาระงับ

1158 อภิญญา โสโพนสา

1159 อริยา ดวงมาลา

1160 อัจฉรา วรพันธุ์

         อาคาร 6 ชั�น 6 ห้อง A602

                         แถวที� B15 (ลําดับที� 1141-1160)
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1161 อัจฉรารัตน์ โมหนองเดิ�น

1162 อาฟาง ทองใบ

1163 อาภัสรา แก้วเกิด

1164 กมลชนก พ่วงพีอภิชัย

1165 ปวีณนุช คงคารัตน์

1166 สิรินยา มายูร

1167 ภัศรา วัฒนะ

1168 จิรชยา แก้วชิน

1169 เจนจิรา สานุ

1170 ชนาภา อิศรางกูร ณ อยุธยา

1171 ชุติกาญจน์ แก้วกล้า

1172 ธิดารัตน์ จงมีสุข

1173 ปภาวรินท์ พุ่มมรินทร์

1174 พรศิณี ใจศรี

1175 เพ็ญพิชชา บุญครอบ

1176 ภัณฑิรา นิ�มนวล

1177 วราภรณ์ นนท์ตุลา

1178 วัชรินทร์ อู่อรุณ

1179 สุนิสา หล้าหมอก

1180 วิยกาญจ์ มานิตวิรุฬห์

         อาคาร 6 ชั�น 6 ห้อง A602

                         แถวที� C15 (ลําดับที� 1161-1180)

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (สองภาษา)

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับหนึ�ง

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับสอง

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
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1181 กนกพร คําทองทิพย์

1182 กิตติพงษ์ สนุกพันธ์

1183 กิรติ บุญหนัก

1184 กิริฎา วีระกุล

1185 เกศกนก แกล้วกล้า

1186 ฆัสรา นามสมบูรณ์

1187 จริยา นันทพันธ์

1188 เจียมจิตร พวงสิงห์

1189 ญานิศา กันเพชร

1190 ณรัชต์ พิมมงคลฉัตร์

1191 ณหทัย สายญาติ

1192 ณัฏฐ์นนท์ อันทรินทร์

1193 ณัฐชา เมืองแก้ว

1194 ณัฐฐฏนันทน์ หลี�ไพศาลสกุล

1195 ณัฐธยาน์ เพ็งบุญ

1196 ธนัญญา รอดภัย

1197 ธัญพิชชา รัตนบุรี

1198 ธาราทิพย์ รื�นเริง

1199 ธีรารัตม์ ศรีวรรณ

1200 นฤพล มัคคภาวี

         อาคาร 6 ชั�น 6 ห้อง A602

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

                         แถวที� D15 (ลําดับที� 1181-1200)
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1201 นฤมล ปักแสง

1202 นลิตา จงเจริญโภคา

1203 นวพร ทับทิมทอง

1204 นุชรินทร์ สนธิศรี

1205 เบญจวรรณ ฐิติเบญจพล

1206 ปทิตตา ผลจินดา

1207 ประเสริฐ คิ�มสุขศรี

1208 ปรีชญา ศรีวงษา

1209 ปวริศร กาละ

1210 พรไพรินทร์ บัวส่อง

1211 พราวภิราษ สมเพชร

1212 พลอยณภัส โรจน์ศิริเกษม

1213 โยษิตา สุขรอบ

1214 รัฐพงศ์ คล้ายสินธุ์

1215 วริศรา อุ่นผูก

1216 ศศิลฎา ฤทธิรุตม์

1217 ศุภิสรา จันทร์สิงห์

1218 สมฤทัย เติมทานาม

1219 สุขวสา ช้างขุนเทียน

1220 สุทธิเกียรติ ดือเร๊ะ

         อาคาร 6 ชั�น 6 ห้อง A602

                         แถวที� A16 (ลําดับที� 1201-1220)
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1221 ณัฐนิช สุดดี

1222 ภัทรภร ชอบประดิถ

1223 ภูมินทร์ เทียมอุดมฤกษ์

1224 ดวงกมล สว่างกาญจน์

1225 ทวีทรัพย์ ฉันทาสถานนท์

1226 นันทนา ม่วงอํ�า

1227 กนกภรณ์ ชัชวาลย์

1228 กุลสตรี ทิพย์หล้า

1229 จิรนันท์ อัฐกุลชัย

1230 ธนธรณ์ สืบสงัด

1231 ธันยพร เจริญยิ�งสถาพร

1232 พิเชษฐ์ กาวิโล

1233 ภัทรพงศ์ พรพุทธรัตน์

1234 ศรีสกุล สมใจประเสริฐ

1235 สรัลชนา ไชยฤกษ์

1236 สราญจิต บัวว่อง

1237 เบญจมาภรณ์ บุญรัตน์

1238 ภูวดล เพชรน้อม

1239 รักชนก วรรณสุข

1240 ศิริยาภรณ์ ธนาวุฒิ

         อาคาร 6 ชั�น 6 ห้อง A602

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ�ง

สาขาวิชาเคมีประยุกต์

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ�ง

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

                         แถวที� B16 (ลําดับที� 1221-1240)
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1241 กฤติยาพร ทองเจือ

1242 กฤษณพันธุ์ แย้มเกตุ

1243 กิตติพร อุทุม

1244 กิตติยา อะลาด

1245 จักรกฤษณ์ วงษ์ไพศาล

1246 เฉลิมเกียรติ ชุณหจิรัฐิติกาล

1247 ชนม์นิภา จันทร์อิ�ม

1248 โชติรัตน์ ชาญเชี�ยว

1249 ฐิติภรณ์ ดิษฐประศักดิ�

1250 ณภัทร จันทรศิริ

1251 ณัฐจิกา แก้วมาดีงาม

1252 ณัฐวีณ์ ธุวานนท์วรกุล

1253 ณัฐสาริสา รัชสิริวราวุฒิ

1254 ธิดารัตน์ กล่อมเกลา

1255 นภัสวรรณ วงคํา

1256 ประทิบ สาลี

1257 พงษ์ศิริ ชัยโคตร

1258 พัทธ์ธีรา จําปาพงษ์

1259 พิภัช ช่างประดิษฐ์

1260 มนัสวี คิ�วองอาจ

         อาคาร 6 ชั�น 6 ห้อง A602

                         แถวที� C16 (ลําดับที� 1241-1260)

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
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1261 รัตนพล ชาติภูธร

1262 ลลิดา แก้วสนธยา

1263 วศิน ศรีมงคลธาราธร

1264 วัชรพล สอดสี

1265 วิภาวี จังอินทร์

1266 ศิริวรรณ ขุนอาจ

1267 ณัฐกร ชื�นบุญมา

1268 ศตคุณ ทองชีวงค์

1269 กมล สัจจะเวทะ

1270 กันต์ ติวงค์

1271 คณาธิป นุชรักษ์

1272 ครองบุญ ระบําโพธิ�

1273 จักรกริศน์ แสงเพชร

1274 ชนัญชิดา ธนาโชควรพร

1275 ฐาปกรณ์ หยู่ทอง

1276 ฐิติพันธ์ คูคีรีเขตต์

1277 ณัฐกิจ สูชัยยะ

1278 ณัฐดนัย วงศ์สวัสดิ�

1279 ณัฐพล ประสานพิมพ์

1280 ณัฐวุฒิ ฑีฆาวงค์

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื�องกล

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ�ง

                         แถวที� D16 (ลําดับที� 1261-1280)

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับสอง

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

         อาคาร 6 ชั�น 6 ห้อง A602
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1281 ณิชารีย์ บัวผัน

1282 ธณกร นิธินาราธรณ์

1283 ธนากร จุฑาสุโกศล

1284 ธนายศ วัชรอมรเดช

1285 ธันย์ชนก บุญมั�น

1286 นิธิโรจน์ ชัยยะ

1287 ปฏิพัทธ์ วงศ์ทอง

1288 ปวพล ต้นรัง

1289 พัฒน์ เริ�มวัฒนะ

1290 ภัทระ หิรัญรัตน์

1291 ภาวินี วางขุนทด

1292 ภีมวัจน์ มีผลว์

1293 วรัตถ์ ภัทรพณิชย์

1294 ศราวุฒิ กิจวิเชียร

1295 ศุภโชค กิตณรงค์

1296 สวรรยา อินทร์แก้ว

1297 สัณห์ อิ�มอร่าม

1298 สุภาพร พลลี

1299 อนุชา นันดอนดู่

1300 อนุพงศ์ รักการงาน

                         แถวที� A17 (ลําดับที� 1281-1300)

         อาคาร 6 ชั�น 6 ห้อง A603
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1301 อัมรินทร์ สุทธิประดิษฐ์

1302 อิมรอน มะแซ

1303 สุพิชญา อรรถพร

1304 กุลดิลก โบจรัส

1305 จิรายุส ปัญจศิริ

1306 ชยณัฐ รัตนจํานอง

1307 ชวิศ ชื�นกุศล

1308 ณฐกร จงเจริญ

1309 ธนโชติ บุญเรือง

1310 ธนพล วิงวอน

1311 ธนศิษฏ์ พัชรวิสิฐภาคิน

1312 ธีรวัต แก้วมีศรี

1313 นครินทร์ อินทร์แสง

1314 ปองพล วงศ์นก

1315 ฟารุตต์ เบญอะหลี

1316 มติ ดาราวิทยากร

1317 วรรณชนก รัศมี

1318 วันชนะ อินมาสม

1319 ศรัญ วีระศร

1320 ศิวิชญ์ ราศรี

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ�ง

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

                         แถวที� B17 (ลําดับที� 1301-1320)

         อาคาร 6 ชั�น 6 ห้อง A603

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
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1321 ศุภกฤต จุลพันธ์

1322 สุกฤษฏ์ วุฒิรังษี

1323 อรรถวิทย์ แก้วน้อย

1324 เอมิกา โพธิ�แก้ว

1325 กัญญาพัชร สุวรรณโชติ

1326 พนิตานนท์ ศรีโท

1327 อารียา เฉยสวัสดิ�

1328 แก้วเกล้า เพิ�มพร

1329 คณิศร โสภาพันธ์

1330 จตุรงค์ กลิ�นกล่อม

1331 จีรวรรณ แสงจันทร์

1332 ชลิต ปรีดาปรัชญากุล

1333 ชวนภ พรวนต้นไทร

1334 ชานนท์ เพียรเลิศกุล

1335 ฐิติพงศ์ ระงับพิษ

1336 ณปภัทรนันท์ คชสาร

1337 ณัชชากัญญ์ ประชุมรักษ์ศิริ

1338 ณัฏฐ์พัฒน์ หงษ์เจริญ

1339 ณัฐ ศรีแสงไทยสุข

1340 ณัฐกร พฤกษชาติ

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

         อาคาร 6 ชั�น 6 ห้อง A603

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

                         แถวที� C17 (ลําดับที� 1321-1340)

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ�ง

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง
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1341 ณัฐพงศ์ ทิพย์วงศ์

1342 ณัฐพงศ์ หมั�นกิจ

1343 ณัฐวัฒน์ โรจน์ธัญธนบดี

1344 ณัฐวัตร ตันติกุลวิจิตร

1345 ณัฐวุธ ยางศรี

1346 ณัฐศักดิ� ปุญญวิจิตร

1347 ดรณ์ แสงแก้ว

1348 ดรัญย์ลักษ์ แสนจันทร์

1349 ทรงพล หาญผดุงศักดิ�

1350 เทพนิมิต ครองเมือง

1351 ธนภัทร กาเหวา

1352 ธนินท์รัฐ วรอัครพงศ์

1353 ธัชพล ฐานิสาจิดาภา

1354 ธัญลักษณ์ เพชรพิลา

1355 ธันชลัช พัฒนรักษ์

1356 ธันฐภัทร์ ศิริคุปต์

1357 ธันยภูมิ ธัญลักษณ์มะระ

1358 ธีรพร สมณาวิริยะ

1359 ธีระวิทย์ ชุมภูทิพย์

1360 นนท์ธวัช คูศรีเทพประทาน

         อาคาร 6 ชั�น 6 ห้อง A603

                         แถวที� D17 (ลําดับที� 1341-1360)
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1361 นัฐพงษ์ เจริญ

1362 นิชกานต์ วัฒนเวชรัตน์

1363 นิรัติศัย เลื�อมใส

1364 ปภังกร พลเภาสุวรรณ

1365 ประพัฒน์ สุนันตา

1366 ประสิทธิ� แซ่จาง

1367 ปัณณธร เกียรติวชิรพันธ์

1368 พงศ์พิพัฒน์ วรการพงศ์

1369 พาสุ ปิยะรัตน์

1370 พีรวัส อํานวยพร

1371 พุฒิเมธ ลีประพันธ์กุล

1372 ภาธร คงศิริ

1373 ภาสวิชญ์ บุญญาวินิจ

1374 มูฮัมหมัดนัซรี มะยาซิง

1375 ยุทธพร ใจอ้าย

1376 รชต แก้วตา

1377 รณชัย พิมพ์ทอง

1378 วณัฐพงษ์ รจนัย

1379 วรกมล อิ�มทั�ว

1380 วรินทร อัสภัทรพันธุ์

         อาคาร 6 ชั�น 6 ห้อง A603

                         แถวที� A18 (ลําดับที� 1361-1380)
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1381 วีระชาติ พิมพ์เพาะ

1382 ศิวกร จันทร์อร่ามตระกูล

1383 ศุภวิชญ์ สุขพะเนา

1384 ศุภากร ม่วงวิจิตร

1385 สรวรรณ ศรีวัฒนา

1386 สหรัฐ บัวประเสริฐ

1387 สิทธิกร โบรานินทร์

1388 สุทธินันท์ จันทราสกุล

1389 สุภาพงษ์ จิตรเสรี

1390 อณัฐชา เพชรสุทธิ�

1391 อนุภัทร สัจจวาที

1392 อภิวัชร สุวรรณแก้วมณี

1393 อภิวัฒน์ ชูมี

1394 อมรเทพ ศรีแจ้ง

1395 มูฮัมหมัดอารีฟ ดือเระ

1396 ชนาภา พันธุ์ประภาส

1397 ดาวประกาย ปิตาจันทร์

1398 นัฐวรรณ ศรีนาม

1399 รชนิศ เรืองศรี

1400 สวิท วิเศษคุณธรรม

         อาคาร 6 ชั�น 6 ห้อง A603

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ�ง

                         แถวที� B18 (ลําดับที� 1381-1400)
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1401 ธัญญลักษณ์ พงษ์สุวรรณ

1402 กฤษณะ จันทสาร

1403 จิดาภา คงพร้อม

1404 จิรกิตติ� พันมหา

1405 จิรวรรณ เผ่าบริบูรณ์

1406 ณัฐกานต์ ปั�นเนตร

1407 ณัฐวุฒิ เตียวเจริญ

1408 ธนัชพร แดงโชติ

1409 นงลักษณ์ สูงรัง

1410 นัทธมน ปานปรุง

1411 ปกรณ์กิติ คําวงศา

1412 พรพิมล พลฤทธิ�

1413 ภูมินทร ขวัญเกตุ

1414 เมธาวี รักฉายา

1415 วิภาดา สุวรรณมิตร

1416 ศศิพร จันทร์เหมือน

1417 สกลวรรณ เพชรเด่นลาภ

1418 สหรัฐ สีจันทร์ดา

1419 สุธิอร คํามูล

1420 เสกสรรค์ วงษ์แหย่ง

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง

                         แถวที� C18 (ลําดับที� 1401-1420)

         อาคาร 6 ชั�น 6 ห้อง A603

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
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1421 พรทิพย์ ใจทอง

1422 ธนัยนันท์ ทรัพย์มีชัย

1423 กฤติยา จอมหงษ์

1424 กัมพล แสนนอก

1425 กิตตินันท์ พรหมหิตาทร

1426 คณาธิป ระวังภัย

1427 คุณมา สรชนานนท์

1428 จันทศิริ พรานเจริญ

1429 ชัฏชณัฐ อ้อยแดง

1430 ชุติพนธ์ เพชรชลคราม

1431 ณัฏฐ์พล พฤทธพงศ์

1432 ณัฐนนท์ นิรันตรานุชิต

1433 ดนัยพัฒน์ นันทพงษ์

1434 ไตรภพ ติยะสุขสวัสดิ�

1435 นันทพงษ์ ผิวทน

1436 ปิยพันธุ์ โอกาศ

1437 ผดุงเกียรติ ขันธบุญ

1438 ภัทราพร โตด้วง

1439 มินตรา เลาหะไพบูลย์

1440 วิลัณยา จั�นมา

         อาคาร 6 ชั�น 6 ห้อง A603

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

                         แถวที� D18 (ลําดับที� 1421-1440)
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1441 วิศรุต เบญจขจรเดช

1442 สิริภัค ขับร้อง

1443 สิริลักษณ์ บัวฮมบุรา

1444 สุชัจจ์ สุขเจริญ

1445 สุภารัตน์ อัมนักมณี

1446 อสมาภรณ์ ลาสุดี

1447 ณณกรนภัสร์ ลิ�มประเสริฐ

1448 พรนิพล ครุธฉํ�า

1449 สุภัจฉรี ศรีบุบผา

1450 กมล เปรมเดชา

1451 จิรายุ บุญกสินธ์

1452 จุฑารัตน์ สุขสุมิตร

1453 เฉลิมพล มาลี

1454 เชษฐพันธุ์ น้อยมหาพรม

1455 ณัฏฐวัฒน์ รายสันเทียะ

1456 ตนธีร์ หาญศิริสาธิต

1457 ธนพล จิวะนันทประวัติ

1458 ธนาตย์ แร่มี

1459 ธรรศพงษ์ พงษ์วัฒนา

1460 ธีรวัตร์ จิรชุติวัตพงศ์

         อาคาร 6 ชั�น 6 ห้อง A603

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ�งแวดล้อม

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

                         แถวที� A19 (ลําดับที� 1441-1460)

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
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1461 นาตาลี กิลแบร์

1462 ปฏิพัทธ์ แซ่เตี�ยน

1463 ปรัชญา จันทร์แจ่มศรี

1464 ปวริศร เศรษฐเศรณีกุล

1465 พงศธร ตฤษณเกษม

1466 พีรสิทธิ� ฉบับตรง

1467 ภานุพันธ์ คําเวียง

1468 มาณพ เกษี

1469 วงศกร ชูปลื�ม

1470 วรพงศ์ รัตนศรี

1471 วรวรรธน์ ภู่เพ็ง

1472 วรัญ�ู ยุทธพันธุ์

1473 ศุภวิชย์ เอื�อนยศ

1474 สราวุธ พันธ์แก้ว

1475 สืบสกุล เจริญพิภพ

1476 เสฎฐวุฒิ วงศ์ชัย

1477 อภิชัย แซ่เจีย

1478 นิพพิชฌน์ วีรวณิชกุล

1479 อภิรัตน์ ลาวิชัย

1480 จตุพงศ์ ปราจันทร์

         อาคาร 6 ชั�น 6 ห้อง A603

สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ�ง

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

                         แถวที� B19 (ลําดับที� 1461-1480)
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1481 จักรภพ ใจป้อ

1482 จิรกิตต์ นุกูล

1483 ชวกร ปราบเล่ง

1484 ชัยชนะ บุตรศรี

1485 โชคชัย กุลตฤณชาติ

1486 ฌิชนันท์ ริ�วทอง

1487 ณัฐกิตต์ชัย รอดวิจิตร

1488 ตุลาการ ศรีแก้ว

1489 ธนวิทย์ ผาลอย

1490 ธนาวัฒน์ สุมนรัตนกูล

1491 ธีระพงศ์ สุวรรณศรี

1492 พลอยไพลิน หนูเทพ

1493 พัชรพล อะกะพงษ์

1494 พีรวัฒน์ สุวรรณโสภิต

1495 พีระพักตร์ ปั�นเหน่งเพ็ชร

1496 วรรธนัย ทองจันทร์

1497 ศรุต สมเผือก

1498 สยมพล ฉัตรวงศ์ทิวา

1499 YUN XIN ZHU

1500 จิรันธนิน ขนาบแก้ว

         อาคาร 6 ชั�น 6 ห้อง A603

สาขาวิชาวิศวกรรมการซ่อมบํารุงอากาศยาน

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

                         แถวที� C19 (ลําดับที� 1481-1500)
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1501 ธีรารัตน์ ศุภเรืองรัศมิ�

1502 ภรภัทร ปัทมวัลย์

1503 วรไวท์ วรกุลศิริเลิศ

1504 วุฒิภัทร จิตติอาภรณ์

1505 สมัคร สุขแก้ว

1506 อิสริยาภรณ์ ปัญญาแก้ว

1507 สิรินาถ กิ�งรุ้งเพชร์

1508 คณิน กมลสินธุ์

1509 ณัฐพงษ์ จันทร์น้อย

1510 จักรพงษ์ ตั�งตรงจิตต์

1511 ชาญณรงค์ อัศวเดชาชาญยุทธ์

1512 ชาลี ศรีบุญเพ็ง

1513 นําพล ภาพนํ�า

1514 พิจักษณ์ เพชรสุขสันติ�

1515 พิธิวัต ทวันเวทย์

1516 วรโชติ นิ�มนวล

1517 สุรศักดิ� โอดรัมย์

1518 อภิสิทธิ� ศรีทอง

1519 อัทธนีย์ อัตธรรมรัตน์

1520 PHONE AU KHANT

         อาคาร 6 ชั�น 6 ห้อง A603

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ�ง

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ�ง

ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต 

                         แถวที� D19 (ลําดับที� 1501-1520)

สาขาวิชาซ่อมบํารุงอากาศยาน

ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(นานาชาต)ิ
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1521 PYAE MON NAING

1522 RAJU

1523 DORJI CHOETSHO

1524 HTOO LWIN

1525 KHINE THWE WIN

1526 KYAW ZAW HEIN

1527 MIN KHANT THU

1528 MOE MYINT ZAW

1529 NYEIN CHAN TINT

1530 PHYO THURA KYAW

1531 THIHA THAW

1532 กษิดิ�เดช ไทยสยาม

1533 กษิดิศ ศรีอ่อน

1534 กิตติธัช วุฒิกรธนโชติ

1535 เก้ากาญจน์ จินดาวงศ์

1536 ชญานนท์ เอื�ออารีรัชต์

1537 ณภัทร พู่มณเฑียรชัย

1538 ณัฐ มั�นยิ�ง

1539 ณัฐกิตติ� อาชวกุลเทพ

1540 ณัฐชา พูนผล

         อาคาร 6 ชั�น 6 ห้อง A604

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชานักบินพาณิชย์

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ�ง

                         แถวที� A20 (ลําดับที� 1521-1540)
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1541 ณัฐนิชา เรณุมาศ

1542 ณัฐพงศ์ ไชยพงศ์ผาติ

1543 ทวีสิน สุขมาลี

1544 ธนกฤต พรหมมาศ

1545 ธนกฤต เล้าตระกูล

1546 ธนินทร ล้อมวนวงศ์

1547 ธยาดา ธันญธนะศักดา

1548 พลจักร ตินทุกะสิริ

1549 พสิษฐ์ ชัยชนะกิจพงษ์

1550 ภควัต ชุ่มคํา

1551 รัชชานนท์ เวชสิทธิ�

1552 ศิวดล เยี�ยมบุญญะ

1553 ศุภณัฐ ภิรมย์ศาสตร์กุล

1554 อิชฌนะ กังวานนวกุล

1555 เอกโชค มาศภากร

1556 กรธวัช พูพาร์ต

1557 ณภัทร สัยวัตร์

1558 ตรัยคุณ สารถ้อย

1559 ธนรุจ เลิศพิบูลชัย

1560 ธนรุจ สิริเลิศสุวรรณ

         อาคาร 6 ชั�น 6 ห้อง A604

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง

                         แถวที� B20 (ลําดับที� 1541-1560)
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1561 ปลายฟ้า ขันตี

1562 พชรพล กาหลง

1563 พิช�ุตม์ เนรมิตกันทร

1564 ภัทร โพศรี

1565 อทิยากร ลาดบูรณ์

1566 กฤตเมธ เชื�อเมืองพาน

1567 กษิตินาถ พุดปา

1568 คริส ภมรมนตรี

1569 คอบีร ดอหะ

1570 จตุรภุช บัวแก้วชู

1571 จิรพันธ์ ศักดานุภาพ

1572 ฉันทวัฒน์ กิติวัฒนวิลัยกุล

1573 ชยพล พิริภัณฑ์

1574 ชยานันต์ โอวาท

1575 ชวัลวิทย์ วงศ์ชัย

1576 ชัยธวัช อินทนุรักษ์

1577 ชูชาติ ทองเต็ม

1578 ธนภัทร รุ่งเลิศสิทธิกุล

1579 บัญญวัต จอมกัน

1580 ปฏิภาณ ฉัตรทอง

         อาคาร 6 ชั�น 6 ห้อง A604

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 

                         แถวที� C20 (ลําดับที� 1561-1580)
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1581 ปิยังกูร เนตรสุวรรณ

1582 พัชรพล เทหะมาศ

1583 พิชาภพ จารยะพันธุ์

1584 ภัทรพล มุ่งเจริญพร

1585 ภัทระ ธนูญศักดิ�

1586 ภีร์มภัทธ ลิ�มเกตุรัตน์

1587 รณกฤต เทพปรีชาสกุล

1588 วุฒิสฤษดิ� สนธิ

1589 ศิวาพร พวงสําลี

1590 สิงห์หราชฆ์ กุศลสวัสดิ�

1591 หิรัณก์ ภัทรปราณี

1592 อานันท์ คํามา

1593 ธนภร ธนาเชษฐ์

1594 ธรรมนูญ เกิดแป้น

1595 ปฏิภาณ สามเพ็ชรเจริญ

1596 ปณชัย จาตุรัส

1597 ปณิธิ ศิลปี

1598 ปภัสรา นันโท

1599 รัชภูมิ รื�นวิชา

1600 วิภาวรรณ เนื�องกระโทก

         อาคาร 6 ชั�น 6 ห้อง A604

                         แถวที� D20 (ลําดับที� 1581-1600)

ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต

สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร

ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ�ง



 Page 81 of 290

1601 สถาพร ขุนทองน้อย

1602 สักการ ไก่แก้ว

1603 สุภาวดี นิตอินทร์

1604 เสาวนิต ศิริกรรณ์

1605 อิสอัค บูรณ์เจริญ

1606 กิตติยา โชว์พานิช

1607 นิพนธ์ สนหอม

1608 จิรายุ มีสุข

1609 พลอยนภัส เชี�ยวชาญพร

1610 ลิยดาวรรณ ผานิตย์

1611 สิทธิพงษ์ ภูผึ�ง

1612 ณฐนันท์ ชัยนันท์

1613 ณัฐพัสวี วัชรสกุลชัย

1614 กัญยาณี หนูคํา

1615 กาญจนา เจริญศรี

1616 จิรัชญา อุ่นวิเศษ

1617 จุรีพร จันเอี�ยม

1618 ณัชชา มิ�งศักดิ�ศรี

1619 ณัฐพงศ์ มงคลทรง

1620 ณัฐวดี วัฒนวิภัทรเจริญ

         อาคาร 6 ชั�น 6 ห้อง A604

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

                         แถวที� A21 (ลําดับที� 1601-1620)

สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ�ง

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ�ง

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
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1621 ธนัชชา ตั�งรัตนะ

1622 นิติ แก้วเทศ

1623 ปริญญนุช ตัณฑ์ศรีสุวรรณ

1624 ปิยะพร สุทธิตานนท์

1625 พิชามณชุ์ เครื�องวงษ์

1626 พุธิตา แหล่งสนาม

1627 ภัทรชัย ธรรมพิมล

1628 รณิณญา ด้วงหรน

1629 สิตานันท์ ชัยคํารงค์กุล

1630 อภิชญา จันทร์ลาด

1631 อภิชาติ สุวรรณหงษ์

1632 มธุรส ศรีปัญจางค์

1633 กฤษฎา เรืองสวัสดิ�

1634 ณัฐวดี แซ่หลู่

1635 นรีรัตน์ กลํ�าฮุ้ย

1636 พัชราภรณ์ ทองสุข

1637 ภัทรชนน ยิ�มชูวงศ์

1638 สมโชค สุขะ

1639 สาธิกา บินกอรี

1640 สุนทรียา ทัดแก้ว

         อาคาร 6 ชั�น 6 ห้อง A604

                         แถวที� B21 (ลําดับที� 1621-1640)

ธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร

ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง

ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต
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1641 อัยพร ผ่องโสภา

1642 กิตติภัค แจ่มจํารัส

1643 เฉลิมชัย ลิมปพนาสิทธิ

1644 ชวกร ดิษบรรจง

1645 ณัฐพงศ์ แจ่มทิม

1646 ธนวิชญ์ อินทร์อํ�า

1647 ธาราดล สังข์ช่วย

1648 นารีรัตน์ จิระเจริญรัตน์

1649 นิรดา อังกาบแก้ว

1650 พลวัฒน์ ศรีวงค์เลียง

1651 พศิน โทแสง

1652 รชยา คงโพธิ�

1653 ศศิพงษ์ ลูกอินทร์

1654 สุธาสินี สังกรณีย์

1655 อัญธิการ์ แจงแสง

1656 อารีญา แจ้งคล้าย

1657 ไอยวุฒิ เกิดกล้า

1658 พีรณัฐ โกวิทพิสิฐสกุล

1659 ชยุตพงศ์ ภิรมย์รักษ์

1660 ปฐวี ทรัพย์วิไล

         อาคาร 6 ชั�น 6 ห้อง A604

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

                         แถวที� C21 (ลําดับที� 1641-1660)

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ�ง



 Page 84 of 290

1661 ภัทรวดี เรือนใจ

1662 ศีลวัตร ศิวพรเวสารัช

1663 สิรวิชญ์ ไชยศิลป์

1664 โกเมนทร์ กรุวัฒนาวงศ์

1665 จิรายุทธ ไทพิทักษ์

1666 อนุรักข์ กิ�วภูเขียว

1667 กฤติน จารุวิสุทธิ�

1668 กษิดิ�เดช เกิดสุขผล

1669 กิตติศักดิ� ภักดีดินแดน

1670 จักรพงษ์ สุ่มสังข์

1671 จาตุรงค์ จันทรัตน์

1672 ชญานิน โรจรัตน์

1673 ชยางกูร บุญเกื�อ

1674 ชวลิต วิมูลศักดิ�

1675 ชาติชาย ไชยเรือน

1676 ณฐพล ชั�นประดับ

1677 ธนรัตน์ ไตรวิทยพาณิชย์

1678 นภัทร อุดมลาภสกุล

1679 นวรัตน์ ทวีสมบัติอนันต์

1680 ปิยะพงษ์ รสดี

         อาคาร 6 ชั�น 6 ห้อง A604

                         แถวที� D21 (ลําดับที� 1661-1680)

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
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1681 ปิยะพล ดารุนิกร

1682 พงศกร นิ�มทรงประเสริฐ

1683 พัชราภรณ์ สอนผัด

1684 ภาณุวัฒน์ รัตนเกียรติชัย

1685 ภานุวัฒน์ ชูชื�น

1686 ภิเษก ปิ�นเปีย

1687 รชต เนื�องดิถี

1688 ฤทธิศักดิ� ชมมี

1689 วุฒิชัย ดิเรกโภค

1690 สิรดนัย ชีวสิทธิยานนท์

1691 สุพิชัย โพธิ�ทอง

1692 สุวภัทร อนันตญาฉัตรชยา

1693 อธิการ หมัดอะหวัง

1694 อธิวัฒน์ ทรัพย์เสถียร

1695 อริยะ เจนจาคะ

1696 ณัฐวุฒิ จตุวัฒน์

1697 ทีฆทัศน์ จีรังสุวรรณ

1698 พงศธร ตรัยญาลักษณ์

1699 พชรพล บุญลิปตานนท์

1700 มนัญชัย สังข์สีเหลือบ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย

                         แถวที� A22 (ลําดับที� 1681-1700)

ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ�ง

         อาคาร 3 ชั�น 1 ห้อง 3-110
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1701 รวีธรรม จันทรา

1702 รัตนพล เทียนขจร

1703 กาญจนาพร สังข์ดา

1704 ณัฐนันท์ บุณยรัตพันธุ์

1705 พชร เลิศสินธวานนท์

1706 ภัทรนันท์ นักฟ้อน

1707 กฤติน ทองลงยา

1708 กิตติบดี นิกรบัว

1709 เกียรติตระกูล เกียรติสิริกุล

1710 ชวิศ ฉลาดกิจศิริกุล

1711 ชัยวัฒน์ ฉายอรุณ

1712 ธนเทพ ศรีประโมง

1713 ธนภัทร เกษมอมรลักษณ์

1714 ธีรณัฐ อู่ศิริกุลพาณิชย์

1715 นวพล ลิ�มเฉลิม

1716 บริพัฒน์ เพชรเอม

1717 เบญจพล จิรังนิมิตสกุล

1718 เบญจมิน โวลเล่ย์

1719 ปฏิพล ปริญญาประสาท

1720 ปัญญากร บุณยะกุล

                         แถวที� B22 (ลําดับที� 1701-1720)

ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง

ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต

         อาคาร 3 ชั�น 1 ห้อง 3-110
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1721 พงศกร ตั�งไพศาลวงศ์

1722 พิชยนนท์ ศิรินุมาศ

1723 พิมพ์นิตต์ษา สายสร้าง

1724 ภัทรวรรธน์ ฐิตวัฒนะสกุล

1725 รณกฤต สังวรวุฒิคุณ

1726 วรรณศาสตร์ พันธุ์ขนุน

1727 วสันต์ พิทักษ์สินธร

1728 เสรฐกฤติ ดวงแจ่มใส

1729 โสภณัฐ ไพรจิตรสุวรรณ

1730 อภิสร ลิ�มทองกุล

1731 จิราภรณ์ ทําทอง

1732 ชัยวัฒน์ รอบคอบ

1733 อภิชัย กาญจนกันติกะ

1734 อัสนี แสนธุระ

1735 ธวัชชัย พลายบัว

1736 ธนพล เกตุดี

1737 นันท์สินี ปรีชาพิริยะ

1738 ปฏิญญา กําลังดี

1739 พัชรากร วงษ์ศรีทา

1740 ภูวดิท มงคลวรากุล

สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ

ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต

สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน

                         แถวที� C22 (ลําดับที� 1721-1740)

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ�ง

         อาคาร 3 ชั�น 1 ห้อง 3-110
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1741 รุ่งทิวา อ่อนจู

1742 วรัญญา จันทร์โฮง

1743 อทิตยา คุ้มบ้าน

1744 อรนิภา ธงชัย

1745 อัลลีณชยาห์ วงศ์ใหญ่

1746 กฤษณะ แก้วเซาว์

1747 จารุวัฒน์ ศรีโมรา

1748 จิดาภา เมฆอ่อน

1749 ต้นฝน ใหม่สุวิง

1750 ธนภณ มหาคุณ

1751 นครินทร์ จริตพจน์

1752 ปฏิภาณ เลิศแสงสุวรรณ

1753 ปราณี แข็งแรง

1754 หทยา ทวีไกรกุล

1755 อธิชา โพธิ�ทอง

1756 ชัยธวัช สุดประเสริฐ

1757 ภานินันท์ อยู่คงดี

1758 รชนีกร เอี�ยมสอาด

1759 ณัฐวรรณ รักษ์แก้ว

1760 ปานชนก แพร่พิพัฒน์มงคล

                         แถวที� D22 (ลําดับที� 1741-1760)

         อาคาร 3 ชั�น 1 ห้อง 3-110

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาระบบสารสนเทศวิสาหกิจ

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ�ง

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง
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1761 จิรพล พัฒโนทัย

1762 จิราพร ปัญญาวงศ์

1763 ดนุเดช เอี�ยมพิพัฒน์

1764 ธารทิพย์ บุญฤทธิการ

1765 นครินทร์ อ้นชู

1766 เนติธร ถิ�นจันทร์

1767 ประวันวิทย์ ประดิษฐ์ขวัญ

1768 ประเสริฐ เรืองมณี

1769 พงศกร เกตุแก้ว

1770 พิชญ์ ภัทรภักดี

1771 ภูริทัต มาดี

1772 เรวัฒน์ บุญโข

1773 วีรภัทร เสถียรวงศา

1774 สยามรัฐ คงพิทักษ์

1775 สุรัสวดี สร้อยมาลี

1776 อักษราภัค กุลสุวรรณ์

1777 ฉัตร เจริญนิวาสสกุล

1778 ชนิกานต์ จารุทรรศนา

1779 ดวงฤทัย ชัยชนะ

1780 กิติยา จันทรินทร์

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

                         แถวที� A23 (ลําดับที� 1761-1780)

         อาคาร 3 ชั�น 1 ห้อง 3-111

สาขาวิชาเทคโนโลยีสื�อสร้างสรรค์

ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ�ง

ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง

ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต 
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1781 จารุ ราชเล็ก

1782 ชัยวัฒน์ แซ่ซิ�น

1783 ณิชชา มีชัยเขตต์

1784 ธนกฤษ ชุ่มโชติ

1785 ธนวันต์ ดิษฐประศักดิ�

1786 ธีรวุฒิ แซ่อึ�ง

1787 ธีระยุทธ หามนตรี

1788 นฎา ชลวาณิชย์

1789 เปรมมิกา วงศ์อภิกาญจน์

1790 พลวัฒน์ หาญพละ

1791 รัชศพล ชาญสมุทร

1792 วรพล สารีกิจ

1793 สมชาติ จ่างแสง

1794 สุภวงศ์ หิรัญวงศ์

1795 สุภักปรียา แย้มมี

1796 อภิวัชร์ ดอกแก้ว

1797 กนกวรรณ บุญพินิจ

1798 ณัฐดนัย พรมวัง

1799 ธีรดนย์ กาญจนเศรษฐ์

1800 วิลาสินี เรืองอร่าม

สาขาวิชาสารสนเทศการแพทย์

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ�ง

                         แถวที� B23 (ลําดับที� 1781-1800)

         อาคาร 3 ชั�น 1 ห้อง 3-111
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1801 อรัญญาพร คําสีแดง

1802 ภาคภูมิ เดชพงษ์

1803 ชนาธิป ใยไหม

1804 บุญญชัย สายแก้ว

1805 พสธร จุฑารัตน์

1806 วรัตม์ ศรไพบูลย์

1807 อรพิมล พจนพิมล

1808 เบญญา สุภเดช

1809 อภิภู สุนทรวุฒิคุณ

1810 กนกพร เปี�ยมฟ้า

1811 กฤชมล จันทร์นํา

1812 กัญณภัทร ชินวงศ์

1813 กัลยารัตน์ จันทร์เกลี�ยง

1814 กุลธิดา เกิดแก่นแก้ว

1815 จิตวิสุทธิ� วิริยะพงษ์

1816 ฉัตรบดินทร์ จิรสุนทรกุล

1817 ณัฏฐาทัศน์ ส่วนบุญเจริญ

1818 ณัฐพร ศรีอาจ

1819 ณิชา ทัพฤทธิ�

1820 ธิตติ เชื�อมชิต

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชานิติศาสตร์

ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับหนึ�ง

ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต

         อาคาร 3 ชั�น 1 ห้อง 3-111

                         แถวที� C23 (ลําดับที� 1801-1820)
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1821 ธีระเกียรติ แก้วกํายาน

1822 นัฐชาฎา ดุษฎี

1823 นิชานันท์ มาตรา

1824 เนติชัย เอื�อวัฒนอํารุง

1825 บุรฑริกา เชษฐพันธ์

1826 ปฏิรูป แสวงกิจ

1827 ปณิธาน พยอมหอม

1828 ประพจน์ ตรีจันทร์ทอง

1829 ประไพวรรณ์ ตอนโคกสูง

1830 พาขวัญ โพธิ�ศรี

1831 ภาคิน ชลวิทย์

1832 ภาลฎา อํ�าทรัพย์

1833 รเณศ แสงมณี

1834 รังสิมันต์ ใจสมุทร

1835 รินรดา ชํานาญกรณ์

1836 วาเนสซ่า แอนเจลีก้า

1837 ศราวุธ สงดวง

1838 อณุพงศ์ จูประจบ

1839 อริสา พลอยมุข

1840 อัษฎางค์ แสงจินดา

         อาคาร 3 ชั�น 1 ห้อง 3-111

                         แถวที� D23 (ลําดับที� 1821-1840)
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1841 ณิชากร เกตุสะอาด

1842 กนกบงกช สกุลยืนยง

1843 พวงรัตน์ รัตนภากร

1844 ภัทรวดี เนียมโภคะ

1845 ภารดี ยอดทอง

1846 รสสุคนธ์ อินเตชะ

1847 อัฐฉรา วรรณรัตน์

1848 กนกพรรณ วิชาธร

1849 กนกวรรณ ภู่ไพบูลย์

1850 กมลพร แก้วเรือง

1851 กัญญา กกรัมย์

1852 กิติยานี พงษ์วิมาน

1853 เกศกนก เชียงไขแก้ว

1854 เขมิกา สุแดงน้อย

1855 จิราพร เกตุนรินทร์

1856 จิราพร สมนึก

1857 จิริยาพร ประทุมเหมือน

1858 จุฑามาศ ควรคนอง

1859 ใจเพชร โรยรส

1860 ฉัตรวีรยา ธัชสิริวุฒิธนา

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที�ยว

                         แถวที� A24 (ลําดับที� 1841-1860)

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ�ง

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

         อาคาร 3 ชั�น 1 ห้อง 3-105
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1861 ฉัตราภรณ์ แก้วมานะประเสริฐ

1862 ชัยรัตน์ วิไชยคํามาตย์

1863 ชาติชาย แซ่ย่าง

1864 ณัฐพงษ์ มาประชา

1865 ณัฐวรรณ ทองแสง

1866 ณัฐวัตร ฟักแฟง

1867 ทานตะวัน มหาหิงส์

1868 ธีรวัฒน์ สุขเสมอ

1869 นพกฤษณ์ อบหอม

1870 นพรุจ นวกิจถาวรกุล

1871 นัชชา สิทธิพันธ์

1872 นันทพันธุ์ เร่งมานะ

1873 นารีรัตน์ ประชุมชน

1874 นิธิกานต์ โพธิ�เงิน

1875 ปณัยกร พุ่มพิกุล

1876 ปพนวิชญ์ สุวรรณโอษฐ์

1877 ปภัส ลิมสุนทอง

1878 ปริญญา ทองรัตนภาค

1879 ปริวัฒน์ นิวงษา

1880 ปฤทธิ�ศรา แพรพิศาล

                         แถวที� B24 (ลําดับที� 1861-1880)

         อาคาร 3 ชั�น 1 ห้อง 3-105
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1881 ปัทมาวรรณ ชาตินันท์

1882 ปาณิสรา หอมมณฑา

1883 ปานทิพย์ วรรณสิทธิ�

1884 ปิยะพงษ์ ศรีศิลป์

1885 พรนลัท เผือกทอง

1886 พัณณ์ชิตา กิจวรวุฒิ

1887 พิชชา วะรีวะราช

1888 พิมพ์ชนก ทองกลับ

1889 พีรณัฐ น้อยหนู

1890 พีรวิชญ์ ซิ�มประเสริฐ

1891 เพ็ญพิชชา แสงจง

1892 ภคชนก์ เตชะวันโต

1893 ภาณุ โชติสกุล

1894 มลธกาญจน์ ดอนอยู่ไพร

1895 มาริศา นิ�มนวล

1896 ยศวรรณ พหล

1897 โยษิตา สุณีย์

1898 รัชนีรมณ์ เภาวะนะ

1899 รินทร์ลิตา ธีรากุลวิสิทธิ�

1900 ลฎาภา แก้วทัศน์

                         แถวที� C24 (ลําดับที� 1881-1900)

         อาคาร 3 ชั�น 1 ห้อง 3-105
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1901 ลภัสรดา เนาะคํา

1902 วชิรญา แก้วสุพรรณ

1903 วรรณนิภา คมจิตร

1904 วรวิช จันทรสุทโธ

1905 วรัญ�ู เจิมสุวรรณ

1906 วัลลภา พัฒนวโรดม

1907 วิภาวี ตั�งจิตรัตนตรัย

1908 วิไลวรรณ สาจิตร

1909 วีระศักดิ� ศรประสิทธิ�

1910 วุฒิพร กลับศรีอ่อน

1911 ศศิธร ก้อนศรี

1912 สมรักษ์ บรรทัพ

1913 สิทธิโชค วรานนท์ชุติ

1914 สุกัญญา ทองนิ�ม

1915 สุดารัตน์ เกียรติดําเนินงาม

1916 สุทธิพงษ์ พลเหิม

1917 สุปราณี ศรีเภา

1918 สุพิชฌาย์ สีตามา

1919 สุพิชญา สุดสงค์

1920 สุภนิชา สังขะวร

                         แถวที� D24 (ลําดับที� 1901-1920)

         อาคาร 3 ชั�น 1 ห้อง 3-105



 Page 97 of 290

1921 แสงจันทร์ ชมภูพาน

1922 อภิชาดา ตันติธรรมาวงศ์

1923 อภิญญา แก้วเกษม

1924 อรนุช ราชสมบัติ

1925 อลิสา สดับสาร

1926 อัญธิกา แสงรูจี

1927 เอรีญา ศรีสว่าง

1928 ณัฐณิชา ชาวบ้านกร่าง

1929 เทพแก้ว จารุรังสิมา

1930 ธนัตถ์ศรณ์ นะสีห์โต

1931 จุฑามาศ แย้มจันทร์

1932 ณัฏฐณิชา ลํ�าเลิศ

1933 ณัฏฐนันท์ ชุมพล

1934 ณัฐปวีน์ ศรีวิเชียร

1935 ธัญจิรา วงค์แก้วมูล

1936 ลลิสสา เพชรศรี

1937 อรยา ละดาวัลย์

1938 กนกนันท์ ปานพิทักษ์พันธ์

1939 กนกวรรณ ศรีสวัสดิ�

1940 กฤติน นาคนุกูล

สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ�ง

                         แถวที� A25 (ลําดับที� 1921-1940)

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

         อาคาร 3 ชั�น 1 ห้อง 3-106

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง
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1941 กัมปนาท สารผล

1942 แคทรียา มรรควัน

1943 จิรประภา ซอสันเทียะ

1944 จิราพร ปินตาเป็ง

1945 จุฑามาส เขียวสะอาด

1946 ณัฐวุฒิ สว่างเถื�อน

1947 ณัฐสรณ์ ประวัติ

1948 ตะวัน รินสินจ้อย

1949 ทวิชัย กฤษณพันธุ์

1950 ธนดล เครือแพทย์

1951 ธนาธร เย็นมั�น

1952 ธาริณี ผดุงเวียง

1953 ธีรเศรษฐ์ อัครมาลาวงศ์

1954 บุญธิดา ดีจังวิภาต

1955 ประภลสุข มาเมือง

1956 ปาริชาต สว่างเนตร

1957 พรชนก อาจคําพัน

1958 พรรณราย หงษ์พันธุ์

1959 พัดชา ถนอมงาม

1960 พันธ์วริศ โสวรรณ์

                         แถวที� B25 (ลําดับที� 1941-1960)

         อาคาร 3 ชั�น 1 ห้อง 3-106
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1961 พิชญานิน ฤทธิสนธิ�

1962 พิมพ์รวี มณีโส๊ะ

1963 พิมพ์วิไล ปิ�นทอง

1964 พุทธวรรณ ลอดกอง

1965 แพรพรรณ สีหาเสน

1966 ภริตพร นนทวรรธนะ

1967 ภาณิกา ลาภลือชา

1968 มัณฑนา เคนบัวบาน

1969 ฤทธิภร ขําศิริรัตน์

1970 วนาวัลย์ เข็มพิลา

1971 วริษฐา มณีแสง

1972 วันธงชัย เจริญผ่อง

1973 วิทยา ฟักเขียว

1974 ศศิธร ละโว้ชัย

1975 ศิริกาญจน์ โรจนอนันต์กุล

1976 ศิริดา ควรนิยม

1977 ศิริลักษณ์ ฟักโต

1978 สกุลกาญจน์ ศรีเกิด

1979 สุนิตา พรวนกลาง

1980 สุภาภรณ์ โพธิ�ทอง

                         แถวที� C25 (ลําดับที� 1961-1980)

         อาคาร 3 ชั�น 1 ห้อง 3-106
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1981 หัทยาพร วงศ์แกล้ว

1982 อัญชลี แสงทิม

1983 อาภาศิริ ประสงค์วรรณะ

1984 ไอรินทร์ลดา วรรณสุทธิ�

1985 กัญญาภัค ไทรหอมหวล

1986 กาญจนา ภูมิชูชิต

1987 ชญากาณฑ์ ภูมิธนพัฒน์

1988 ชนากานต์ วงษ์สวัสดิ�

1989 ณัฎฐธิดา เนาว์กระโทก

1990 ณัฏฐธิดา วรรณวัฒ

1991 ณัฐจริยา เหรียญศรีสุข

1992 ณัฐทริกา สุขเสน

1993 ณัฐริกา สิงห์นันท์

1994 ธนารักษ์ วงศ์สมุทร

1995 ธรรมวัตร ตั�งตรงสิทธิ�

1996 ธัญญาลักษณ์ ศฤงคาร

1997 นิจฉรา เทียนยศ

1998 บุณยานุช แสนเขียว

1999 ปวรรณรัตน์ โลเบิร์ต

2000 วริศรา อุดมธรรมสาร

                         แถวที� D25 (ลําดับที� 1981-2000)

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ�ง

         อาคาร 3 ชั�น 1 ห้อง 3-106
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2001 วศวรรษ มีสันฐาน

2002 วาสิฏฐี ปาทาน

2003 วิภานันท์ จงสกุลศิริ

2004 วุฒิชัย ทองมา

2005 สุพิชัย วรรัตน์ญานนท์

2006 หทัยชนก มณีฉาย

2007 กันตชาติ ทัดเชื�อ

2008 ธนัชชา กาญจนเกตุ

2009 ธันรดา อุ่นสนธ์

2010 นินัสริน หะยีนิมะ

2011 พีรกานต์ ดวงเนตร

2012 แพรวา นิลพัฒ

2013 ภัทรานิษฐ์ จันทะบัณฑิตย์

2014 วริศรา โนนตูม

2015 กนกพร คชายุทธ

2016 กนกวรรณ ปัญญาพิมพ์

2017 กนกอร บัวทอง

2018 กมลวรรณ กรมสิงห์

2019 กมลาสน์ นนทพัฒน์

2020 กรกนก อื�อศรีวงศ์

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

                         แถวที� A26 (ลําดับที� 2001-2020)

         อาคาร 3 ชั�น 1 ห้อง 3-101
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2021 กรรชัย จันทร์ศร

2022 กฤษดา เอกา

2023 กวินทญาดา กรินท์ธัญญกิจ

2024 กัญญาณัฐ จุลวงศ์

2025 กัญญารัตน์ สมสี

2026 กัญฑนีย์ หงษ์ทอง

2027 เกษราภรณ์ สมประสงค์

2028 คณิศร เมืองไทย

2029 คุณากร พรพงษ์สุริยา

2030 คุณานนต์ ปูรณานุนาค

2031 จริยา โหมดศิริ

2032 จันทร์จิรา นุ่มนวล

2033 จันทร์เพ็ญ แสนโซ้ง

2034 จินตนา ระสารักษ์

2035 จิราพรรณ อิศรางกูร ณ อยุธยา

2036 จีรเดช ชลทนุบํารุง

2037 จุฑามาศ แก่นลา

2038 จุฑามาศ หวังเป็น

2039 จูน ราวี มิลลาเนส

2040 โฉมศิลป์ บุญบํารุง

                         แถวที� B26 (ลําดับที� 2021-2040)

         อาคาร 3 ชั�น 1 ห้อง 3-101
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2041 ชญาดา ใจหาญ

2042 ชญานิศ คิดร่วม

2043 ชฎาพร ขันทวิชัย

2044 ชนชิต ชินะอุษากร

2045 ชนินทร์ ผาทอง

2046 ชนิภา ฝั�นชมภู

2047 ชมภูนุช ควรชม

2048 ชลบุศย์ เพศยนาวิน

2049 ชัชชญา แผ้วฉํ�า

2050 ชัยวัฒน์ ศรีประเสริฐ

2051 ชิติพัทธ์ รัตนชัย

2052 ชุติกาญจน์ จีนจรรยา

2053 โชติรส ห่วงทอง

2054 ญาณกร สิงห์เรือง

2055 ญาดาพัฒน์ พิมพ์ธฤติโชติ

2056 ญานิกา สาตะมาน

2057 ฐานิตา บัวศรี

2058 ณัชชา สุวธรรมานนท์

2059 ณัฐธยาน์ สาครินทร์

2060 ณัฐนันท์ ชาบาง

                         แถวที� C26 (ลําดับที� 2041-2060)

         อาคาร 3 ชั�น 1 ห้อง 3-101
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2061 ณัฐริญา แก้วเพิ�มพูล

2062 ณัฐวุธ ภู่เขียวปัด

2063 ณัฐิดา อุไรรัตน์

2064 ดนัยพันธ์ คํ�าชู

2065 ดาราณี แสวงศรี

2066 ทิพยรัตน์ เดชบุญ

2067 ทิพย์วรรณ ถึงดี

2068 ธนกฤต ธรรมนารักษ์

2069 ธนพนธ์ วัฒนศิริพงษ์

2070 ธนัชชา เกษานิยม

2071 ธรรมรักษ์ ศักดิ�มั�นวงศ์

2072 ธัชนนท์ จะชาลี

2073 ธัญชนก ปานแก้ว

2074 ธัญชนก หลําหนู

2075 ธัญญลักษณ์ วภักดิ�เพชร

2076 ธันยรัตน์ ฉิมชาติ

2077 ธาวนิตย์ ธรรมรัตน์

2078 ธิดารัตน์ ทองดี

2079 ธีรพงศ์ เเสนนอก

2080 ธีรศักดิ� ชนะวรรโณ

         อาคาร 3 ชั�น 1 ห้อง 3-101

                         แถวที� D26 (ลําดับที� 2061-2080)
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2081 นงนุช ผุดผ่อง

2082 นนทชัย แย้มเนตร

2083 นริศรา ใจมีธรรม

2084 นฤมล ตาทิพย์

2085 นัฐกมล คนธาร์

2086 นัฐมล ใครบุตร

2087 นัฐริกา เอี�ยมสมสุข

2088 นัทวุธ พูนสวัสดิ�พงศ์

2089 นันทิยา พูลสุวรรณ

2090 นาตยา สระปัญญา

2091 นาวิกา โคจรานนท์

2092 เบญจมาศ เสือพุก

2093 เบญญาภา พุกอูด

2094 เบญญาภา มาศสําเภา

2095 ปณัฏฐา แจ่มสว่าง

2096 ปนัสยา สอนโพธิ�

2097 ปวีณ์นุช ปิงยศ

2098 ปานรดา ซุ่นไล้

2099 ปิยาอร มงคลรัตนกร

2100 พณิชชา ญาณไพศาล

                         แถวที� A27 (ลําดับที� 2081-2100)

         อาคาร 3 ชั�น 5 ห้อง 3-508
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2101 พรชัย อินนางาม

2102 พรทรัพย์ เครือกลาง

2103 พรภัทร พิมพ์ตระการ

2104 พรรณติญา นิลถนอม

2105 พลอยนภัส ตั�งอมรสิริ

2106 พัชรดา อิทธิสิทธางกูร

2107 พัชรพงศ์ โตวิเวก

2108 พัทธนันท์ อ่อนละมุล

2109 พิชลิดา เจ๊ะสะเฮาะ

2110 พิมพ์ชนก มณีเรือง

2111 พิมพ์พรรณ ดําทองสุก

2112 พีรยากร พิมพ์ดา

2113 พุฒิพงศ์ สุขดาษ

2114 เพ็ญยุภา ทําดี

2115 ฟารีดา ทรายงาม

2116 ภัทรคุณ แสงรื�น

2117 ภัทราภา ชูตระกูลวงศ์

2118 ภิญญาพัชญ์ อิทธิประเวศน์

2119 ภูริณัฐ ไวกาสี

2120 มนทวรรณ คชศิล

                         แถวที� B27 (ลําดับที� 2101-2120)

         อาคาร 3 ชั�น 5 ห้อง 3-508
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2121 มนธิชา จันทร์ประเสริฐ

2122 มิรันตี เด็งตา

2123 มิลตรา กลิ�นพยอม

2124 เมทินี ใหม่อารินทร์

2125 ยุทธพล ไทยพิทักษ์

2126 รณฤทธิ� ดนุเดชาธร

2127 รติชา ประเสริฐ

2128 รพีภัทร พิทักษ์

2129 รัชต ณ ลําพูน

2130 รัฐธีร์ วีรวงศ์ไกรกุล

2131 รุ่งทิพย์ สุวงศ์

2132 ฤทธิเกียรติ เกตุกลิ�น

2133 ฤทธิตา ขําศิริรัตน์

2134 ลลิตา จารง

2135 ลักษณ์ษิกา โสภา

2136 ลักษยา เพชรงามแสง

2137 วงศพัทธ์ ปานศรีแก้ว

2138 วณัฐพงศ์ คงทนศิวะกุล

2139 วณิชญา ส่งวัฒนา

2140 วรดา โกศรี

                         แถวที� C27 (ลําดับที� 2121-2140)

         อาคาร 3 ชั�น 5 ห้อง 3-508



 Page 108 of 290

2141 วราภรณ์ ภูบัวนาค

2142 วารินทร์ คล้ายวงศ์

2143 วาสนา มีจันทร์

2144 วิทูร วัฒนสังสุทธิ�

2145 วีรสตรี หมวดมณี

2146 วีระพงษ์ บุตตะเกิง

2147 ศศิ สินทวี

2148 ศศิกาญจน์ เทียนธนกรณ์

2149 ศศินา มากเลาะเลย์

2150 ศศิวิมล ศรีใหม่

2151 ศิวพร วรินทรา

2152 ศุภาวรรณ เด็นแดหวอ

2153 ศุริสรา ศรีสมวงษ์

2154 สมฤทัย ใหญ่สมพงษ์

2155 สรุดตา ป๋อพริ�ง

2156 สโรชา วิริยธรรมการย์

2157 สวิชญา ดวงสาพล

2158 สหพันธ์ สุภาดี

2159 สิทธิชาติ มูลมอญ

2160 สิปปกร ประดับแก้ว

                         แถวที� D27 (ลําดับที� 2141-2160)

         อาคาร 3 ชั�น 5 ห้อง 3-508
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2161 สิราวรรณ หนูเรือง

2162 สิรินรัตน์ ภิบาลวงษ์

2163 สุจิตรา โรจนวงษ์

2164 สุจิรา บุญปลอด

2165 สุนันทา ลํ�าสัน

2166 สุพิชฌาย์ ลิมปภาส

2167 สุรอนงค์ จังกาจิตต์

2168 สุวนันท์ มากชุมโค

2169 เสาวนีย์ แสงอุไร

2170 อธิวัฒน์ วังคีรี

2171 อนุธิดา อินทสิทธิ�

2172 อนุศรา ธรรมชาติ

2173 อภิชญา ไชยศร

2174 อภิชาติ เสาธงชัย

2175 อภิญญา เจริญฤทธิ�

2176 อภิญญา ทิพรักษ์

2177 อมรรัตน์ ไชยภูมิสกุล

2178 อรจิรา สืบแสง

2179 อรณิชา สังข์ศิลป์ชัย

2180 อรยา พรมทุ่ง

                         แถวที� A28 (ลําดับที� 2161-2180)

         อาคาร 3 ชั�น 5 ห้อง 3-509
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2181 อรินญา บริโพชน์

2182 อัจฉริยะ รัตนกาล

2183 อาทิตย์ กษิรสุทธิ

2184 อิทธิเชษฐ์ กฤติยาเตชสิทธิ�

2185 อุทัยวรรณ จันต๊ะ

2186 อุษนี สําโรง

2187 นิธิกร กล้วยป่า

2188 กชนิภา สุวรรณเทศ

2189 กมลวรรณ ศรีประเสริฐ

2190 จิริญญา ศรีหวัง

2191 ธรรมรักษ์ แสงนาค

2192 ธันย์ชนก เทพไอยบุตร

2193 นนทกร นามปะเส

2194 นราวิชญ์ เข็มเฉลิม

2195 นัซมีย์ ดอปอ

2196 ปวันรัตน์ เด่นลําไพ

2197 ปัณณ์ พุ่มชลิต

2198 วัชรี นํ�าใจสุข

2199 สุทธิกานต์ ทรัพย์สิงห์

2200 สุทธิพงษ์ มูลกิตติ

สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร

ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ�ง

         อาคาร 3 ชั�น 5 ห้อง 3-509

                         แถวที� B28 (ลําดับที� 2181-2200)
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2201 สุนันทา วิมูลชาติ

2202 หทัยพรหม ทิวากรพรรณราย

2203 ไฮฟะ ขาเดร์

2204 ขวัญเนตร เกณฑ์ขุนทด

2205 เชาว์ฌวัสตร์ วงษ์วิเศษ

2206 นภนต์ พัฒนเชาว์กุล

2207 พิมลวรรณ สุวรรณจูฑะ

2208 ภัทรประภา เมฆมรกต

2209 อานนท์ แดงบุญเรือง

2210 กนกกาญจน์ สหัสวิวรรธน์

2211 กนกวรรณ พ่วงทอง

2212 กรวิชญ์ หาญผ่องแผ้ว

2213 กัมพล สื�อตระกูล

2214 กาญจนา ศรีสุวนันท์

2215 เกริกเกียรติ มาตรคํามี

2216 คณิศร ฤทัยเปี�ยมสุข

2217 จตุรพล เจริญยิ�ง

2218 จิดาภา สีหาบุตร

2219 ชนนิกานต์ รอดเพชร

2220 ชนัดดา พรชัยวิรัช

ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง

ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต

         อาคาร 3 ชั�น 5 ห้อง 3-509

                         แถวที� C28 (ลําดับที� 2201-2220)
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2221 ชุติพนธ์ พรแจ่มใส

2222 เชาวลิต พลจันทึก

2223 ญาณิศา เชื�อสวัสดิ�

2224 ฐานวุฒิ รอดนิยม

2225 ณัฐชนน พัฒนพิพิธไพศาล

2226 ณัฐวดี เศารยะเสน

2227 ดิษยา ศรีจันทรา

2228 ทรงอัปสร นามประกาย

2229 ธนัชชา พงษ์เขมภัคค์

2230 ธิติสุดา สุขสวาสดิ�

2231 นริศชัย แถมมี

2232 บุญยาพร สมณะ

2233 เปรมฤดี จิววรวิทัฑฒน์

2234 พงศธร ลิขิตเลิศถวิล

2235 พงษ์พัฒน์ ลีลาอนันตวงษ์

2236 พชเรศ แพทย์พงศ์

2237 พรนภา ศักดาราช

2238 พรรณกร ทวีปวรกุล

2239 พรวดี วารีวะนิช

2240 พิช�ุตม์ เหมชาติวิรุฒห์

         อาคาร 3 ชั�น 5 ห้อง 3-509

                         แถวที� D28 (ลําดับที� 2221-2240)
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2241 พิไลพร ชูพันธ์

2242 พุทธชาติ แว่นนันท์

2243 ไพวรินทร์ สุวรรณเวก

2244 ภมรรัตน์ พัฒน์ธีรพงศ์

2245 ภาคภูมิ ศรียานนท์

2246 ภานุวัฒน์ หิรัญวัฒนเกษม

2247 ภูธน ทองตัน

2248 ภูมิ แก่นน้อย

2249 มงคล ปิยะนิจดํารงค์

2250 มัลลิกา รอดขํา

2251 เมธาพร ปริยวรวงศ์

2252 เรืองวิทย์ สงฆ์เจริญธรรม

2253 วรกันต์ ถํ�าแก้ว

2254 วิมาน ภูมิวิเศษ

2255 วุฒิศักดิ� พันธ์สารคาม

2256 ศตวรรษ บุญมีรอด

2257 ศรัณย์ พึ�งภิญโญ

2258 ศศิธร เผือกเดช

2259 ศิรสิทธิ� ลายทอง

2260 ศิวัจน์ อุดมรังสีพงศ์

                         แถวที� A29 (ลําดับที� 2241-2260)

         อาคาร 3 ชั�น 5 ห้อง 3-513
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2261 ศุภกิตติ� วิบูลย์ศรินทร์

2262 ศุภวิชญ์ บัณฑิตย์

2263 สยามรัฐ น่วมดี

2264 สวรรยา ประทุมยศ

2265 สันติ แย้มศรี

2266 สิริวรรณ ว่องวทัญ�ู

2267 สุทธิกา ขาวนวล

2268 สุธิดา โพธิ�บางหวาย

2269 สุพัตตรา ดนุทัย

2270 สุภาพร วงศิลา

2271 สุวัฒน์ ศิลปสุวรรณ

2272 อนัญญา เนตรประดิษฐ์

2273 อภิวรรณ ธนโกเศศ

2274 อริสา ศิลปดิษฐ

2275 อานนท์ อังคสุวรรณ

2276 อุษณิษา มีความสุขดี

2277 ซูนัยดี และน่าหวัง

2278 กุลวดี ศรีสังข์สุข

2279 จรรยวรรธณ์ จันทร์ประทุม

2280 จิรทีปต์ จันทร์ขจรชัย

สาขาวิชาบัญชี

ปริญญาบัญชีบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับหนึ�ง

                         แถวที� B29 (ลําดับที� 2261-2280)

         อาคาร 3 ชั�น 5 ห้อง 3-513
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2281 จิวรารัตน์ แก้วเอียด

2282 ทิพอักษร จันทร์เขียว

2283 ธัญวดี แสนกล้า

2284 นรีภัทร อัตตะพันธ์

2285 บัญฑิตา ลาสอน

2286 ปรียาพร ดอนอ่อนเบ้า

2287 ปัณฑิรา จิตวิริยนนท์

2288 ปิยนุช วงศ์เดชงาม

2289 วิวัฒนา บุตรอากาศ

2290 ศศิพิมพ์ พัฒน์สนิท

2291 สมภพ สุวรรณโชติ

2292 สินีนาถ เขียวจีน

2293 สุธิดา ลอยฟู

2294 อรอุมา วงศ์อนุ

2295 อุ้มบุญ มาดีประเสริฐ

2296 กุลธิดา แดงสิงห์

2297 ณัชธัญญ์ญา เต่นิธิวัชรสกุล

2298 ณัฐชยา วิเศษสุนทร

2299 ณัฐฐินันท์ สุวรรณพุฒ

2300 ปุณณชัย วิภาวีรอัญชลีกุล

ปริญญาบัญชีบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับสอง

                         แถวที� C29 (ลําดับที� 2281-2300)

         อาคาร 3 ชั�น 5 ห้อง 3-513
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2301 มนธิชา มีสมานพงษ์

2302 ลลิสา สุวรรณรัตน์

2303 หัสนัย แตงกระโทก

2304 กนกพร เวิ�นทอง

2305 กมลชนก เจริญมนต์

2306 กมลลักษณ์ จันทร์กระจ่าง

2307 กฤชษา พิมลศิริ

2308 กอบกุล ช้างพลาย

2309 กัญญพัชร์ น้อยยูนิตย์

2310 กัญญ์วรา ทุมพร

2311 กาญจนา มณีชัย

2312 กิ�งแก้ว พงษ์ประสิทธิ�

2313 กิตติยา แสงวรราช

2314 ขนิษฐา ราชมนตรี

2315 จิตลดา ราชหนู

2316 จีรนันท์ ดุษฎี

2317 ชญานี รอดไพ

2318 ชนทิกานต์ สิทธิเลิศไพศาล

2319 ชนัญญ์ฐิตา พิชญาเดชานนท์

2320 โชคชนะ โชชัย

ปริญญาบัญชีบัณฑิต

                         แถวที� D29 (ลําดับที� 2301-2320)

         อาคาร 3 ชั�น 5 ห้อง 3-513
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2321 ญาณิศา บัวแย้ม

2322 ฐรดา สิรปวเรศ

2323 ณฐิณา น้อยผล

2324 ณปภัช เจียนจอหอ

2325 ณัฐชา แสงทอง

2326 ณัฐพล ประทุมทอง

2327 ณิชกมล ธนวัฒวิบูล

2328 ณิชกมล บุษผล

2329 ตรีสุคนธ์ โลทะกะ

2330 เตชณัฐ ศรีรัชดากร

2331 ทัศน์พล ดวงจันทร์

2332 ธนกร พ่วงแพร

2333 ธนรรณพ สุทธิภาค

2334 ธนาภรณ์ ขันโท

2335 ธวัชชัย สุวรรณฤทธิ�

2336 ธารากร พรหมทรัพย์

2337 นพคุณ ธรรมพเวช

2338 นพวิทย์ ลําน้อย

2339 นริศรา วงศ์สวัสดิ�

2340 นวพร อาจเวทย์

                         แถวที� A30 (ลําดับที� 2321-2340)

         อาคาร 3 ชั�น 5 ห้อง 3-514



 Page 118 of 290

2341 นวรัตน์ โคกระบินทร์

2342 นันทิกานต์ สุขได้พึ�ง

2343 นิตยา สมพื�น

2344 นิรัชฌา เชิดแสง

2345 เนตรชนก อริยะเดช

2346 บุณยกร แพงสวัสดิ�

2347 เบญจวรรณ นามลทิพย์

2348 ปฏิภาณ ฝึกฝน

2349 ปฏิมาภรณ์ ชูแก้ว

2350 ปณิตา รัตนคุณศาสตร์

2351 ปนัดดา โมมขุนทด

2352 ปภัสสร ฉัตรพัฒนากูล

2353 ปภาภัสสร์ นันท์กิตติเจริญ

2354 ปภาวี พันธ์สมบัติ

2355 ปาริษา วังวารี

2356 ปิยะบุตร เผ่าพันธุ์สร

2357 ผ่องสิริ ชะนะ

2358 พรธิดา คําพันธุ์

2359 พรพิมล ทองทิพย์

2360 พรพิมล สมประยูร

                         แถวที� B30 (ลําดับที� 2341-2360)

         อาคาร 3 ชั�น 5 ห้อง 3-514
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2361 พัชรพร เหมือนสิงห์

2362 พิชญวดี ผดุงกิจ

2363 เพชรภาพรรณ ทรัพย์ผ้าพับ

2364 ภัทรินันท์ ผสมวงศ์

2365 ภูรดา อวยพร

2366 มัญชุกานต์ รักษาศรี

2367 ยุวดี เรืองทอง

2368 รุ่งนภา เจริญศิริ

2369 วชิรญาน์ ภู่ทอง

2370 วชิราพร เล็กวิญญาณ

2371 วนิสา ปั�นปรือ

2372 วรนันทน์ ธรรมรัชสุนทร

2373 วรรณวณัช คงอุดมทรัพย์

2374 วรรณีรัตน์ แย้มแก้ว

2375 วรัญญา งามตะคุ

2376 วริศรา มานพ

2377 วริษฐา นามา

2378 วัฒนาพร ขุนพิทักษ์

2379 วีรยา บุญมีวิเศษ

2380 ศักดา เจ๊ะมะ

                         แถวที� C30 (ลําดับที� 2361-2380)

         อาคาร 3 ชั�น 5 ห้อง 3-514
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2381 ศุภรัตน์ ศกุนตะเสฐียร

2382 สรศักดิ� วสุวัชร์

2383 สหรัฐ พันธุ์เปรม

2384 สัญชัย ศรียุกต์นิรันดร์

2385 สิริกัญญา แจ่มใส

2386 สิรินาถ ธนันท์วงศ์

2387 สุชาวดี สีแก้วคง

2388 สุทธิดา ชูวงศ์

2389 สุทธินี โมระพงษ์

2390 สุธารินี จันทร์พันธ์

2391 สุภัคชัย แสงดวงจันทร์

2392 สุภัสสรา พูลสวัสดิ�

2393 สุรีย์พร แก้วพูล

2394 เสาวรส งิ�วเรือง

2395 โสภิดา แสงเงิน

2396 อนุสรา ขันทอง

2397 อมรรัตน์ แย้มเนตร

2398 อริสรา เดี�ยวประเสริฐ

2399 อลิสา พาลุกา

2400 อัญมณี ธันทมาตร

         อาคาร 3 ชั�น 5 ห้อง 3-514

                         แถวที� D30 (ลําดับที� 2381-2400)
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2401 อันนา ไชยวิโน

2402 อาจารี รอดไพบูลย์

2403 อารีรัตน์ ศรีบุญเพ็ง

2404 อุไรพร คําผุย

2405 อุษณีย์ ตันติเวทเรืองเดช

2406 เอกอนนท์ รัชตวงศ์สกุล

2407 ไอมีณยา พิลาจันทร์

2408 TATINAT SANTISANT

2409 UGYEN TASHI DORJI

2410 NATTAKARN GAREEROS

2411 PIMAPSORN JITTICHANON

2412 ANYAMANEE SRISUPAP

2413 CHEN CHEN

2414 NATCHAPAT PANICHAKUL

2415 SUHENY CHANSAWANG

2416 YICHENG FAN

2417 YUEXIAOZHOU YU

2418 ZHENGWANYAN FENG

2419 DU RONG

2420 TENG ZIJING

ปริญญาบัญชีบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับหนึ�ง

ปริญญาบัญชีบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับสอง

ปริญญาบัญชีบัณฑิต

         อาคาร 3 ชั�น 5 ห้อง 3-515

                         แถวที� A31 (ลําดับที� 2401-2420)

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับหนึ�ง

สาขาวิชาการเงินและการลงทุน (นานาชาติจีน)

สาขาวิชาบัญชี (หลักสูตรนานาชาต)ิ
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2421 DENGCHENG HUANG

2422 FU YUANTING

2423 MA JIACHENG

2424 XU WAN TING

2425 YUTING LU

2426 อิทธยา คําแก้ว

2427 YANG JING

2428 XIE MENGXI

2429 CHEN NANCUN

2430 JIA LI

2431 KANG HAISHAN

2432 SHEN MINGWEI

2433 YUEWEN ZHANG

2434 YUXUAN ZU

2435 ณัฐชยา ชัชวาลย์

2436 นัฐญา อ่วมปลิก

2437 วรรณพร ธรรมโม

2438 กัลยรัตน์ บุญเพ็ญ

2439 กิตติทัต นํ�าทิพย์

2440 เจนจิรา ลิ�วชัยชาญ

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาผู้นําทางสังคม ธุรกิจและการเมือง

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ�ง

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติจีน)

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับหนึ�ง

         อาคาร 3 ชั�น 5 ห้อง 3-515

                         แถวที� B31 (ลําดับที� 2421-2440)

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับสอง
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2441 ณัฏฐณิชา รางแดง

2442 ธัญพิชชา คีรี

2443 นริศรา เรืองศรี

2444 นลินภัสร์ เรืองทิพย์ดํารง

2445 นลินรัตน์ เรืองทิพย์ดํารง

2446 ปฏิพัทธ์ สีสุขภู่

2447 พิชญา กัญกาญจนะ

2448 ลักษมี นิโรจศิล

2449 ศิริรักษ์ แน่นอุดร

2450 อรพรรณ เพชรศิลา

2451 อรวรรณ เพชรศิลา

2452 อัจฉราภรณ์ กวีกิจประการ

2453 กรรภิรมย์ รักศิลป์

2454 กฤตพร แสงศิริ

2455 จิรโชติ หาญพุฒ

2456 ชลธิชา บัวศรี

2457 ณัฐวุฒิ เชาวทัต

2458 ดรุณี ไพรศรี

2459 ถาวร วิจิตรตระกูลชัย

2460 ทรงพล จรรยาภรณ์

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง

         อาคาร 3 ชั�น 5 ห้อง 3-515

                         แถวที� C31 (ลําดับที� 2441-2460)
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2461 ธนวัฒน์ ศุภกลาป

2462 ปรเมษฐ์ คงสังข์

2463 ประสพโชค รักซ้อน

2464 ผกามาศ รัตนะวัน

2465 พลอย เพชรพราย

2466 มณีพร เกษรศิริ

2467 วรัญ�ู สวนดี

2468 ศักดิ�สิทธิ� โพธิ�แพงพุ่ม

2469 สรันรัตน์ ฮัมรัน

2470 กชกร โพธิ�ประดิษฐ์

2471 กนกพร นาเขียวงาม

2472 กนกพร สกนธ์กําแหง

2473 กรรภิรมย์ สกนธ์กําแหง

2474 กาญจนวรรณ โพนหินกลาง

2475 กานต์ธีรา เวชมี

2476 กิดาการ ไตรฆ้อง

2477 กุลธิดา พงศ์พัฒนพาณิชย์

2478 กุศล ชาญสุทธิกนก

2479 เกียรติศักดิ� พูลสวัสดิ�

2480 ขนิจฐา ศรีอ่อนทอง

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

                         แถวที� D31 (ลําดับที� 2461-2480)

         อาคาร 3 ชั�น 5 ห้อง 3-515
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2481 จงกลกร มั�นวิจิตรเจริญ

2482 จันทร์จิรา เจริญพานทอง

2483 จิรวัฒน์ รัตนพงษ์สกุล

2484 จิราพรรณ ชัยวังตา

2485 จุฑามาศ แซ่เตีย

2486 จุไรรัตน์ รุ่งเรือง

2487 จุลภควัฒน์ ศรีสุวรรณ

2488 เจนจิรา วงค์ลิขิต

2489 ฉัตรภรณ์ กอบุตร

2490 เฉลิมเกียรติ ภู่โต๊ะยา

2491 ชลากร วังส์ด่าน

2492 ชัชพล พรหมเดช

2493 ชัยวัฒน์ ตรีวิทยา

2494 ชาญณรงค์ กุลศิริ

2495 ฌินันภัทร วาปีทะ

2496 ญะฟาร์ นววานิช

2497 ณฐกร ปานดี

2498 ณภัทรตรา ทิพย์เนตร

2499 ณัฎฐา ชินะโชติ

2500 ณัฏฐ์ ช่วงโชติ

         อาคาร 3 ชั�น 5 ห้อง 3-516

                         แถวที� A32 (ลําดับที� 2481-2500)
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2501 ณัฐชัย พันธ์เลิศ

2502 ณัฐทวิพงศ์ สุขพานิช

2503 ณัฐนนท์ ชิ�นช่วย

2504 ณัฐพงษ์ พลอยเพ็ชร

2505 ณัฐพล สําราญรมย์

2506 ณัฐริกา เรียงสันเทียะ

2507 ณัฐวดีพร กํายาน

2508 ดาราวรรณ มาฉันท์

2509 ดิศกุล หล้าสวัสดิ�

2510 เตชธร จงวิไลพร

2511 ถิติกูล อ่อนน้อม

2512 ทัชสึยะ โยชิโนะ

2513 ทากายูกิ โออิเค

2514 ทิชากร ปะลาวัลย์

2515 ธนพร เซ่งผอม

2516 ธนากร ปลั�งกมล

2517 ธนาธิป สังข์งาม

2518 ธนาวุฒิ ฤทธิศร

2519 ธราธร ยอดอินทร์

2520 ธัญชนก เชียรวิชัย

         อาคาร 3 ชั�น 5 ห้อง 3-516

                         แถวที� B32 (ลําดับที� 2501-2520)
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2521 ธัณย์สิตา เหล่ากอพิจิตร

2522 ธีรพร ธารีศัพท์

2523 นริน ทองดี

2524 นัฐพล ร่มพุดชา

2525 นัฐวุฒิ บัวทองจันทร์

2526 นัทธวุฒิ แก้วมณฑา

2527 นันทิดา อุดมกัน

2528 นิธิศ โพนหินกลาง

2529 นิศารัตน์ บุญเรืองรอด

2530 เนตรภิรมย์ รัตนระวีโชติ�

2531 บุญถาวร แสนดี

2532 บุรีรัตน์ ฮมภิรมย์

2533 ปฐมาวดี สุขคีรินทร์

2534 ปนิตา เนื�อเย็น

2535 ปรัชญา ศิริวัฒนา

2536 ปรีดา ใจเสงี�ยม

2537 ปวีร์ ธนะชาญชัย

2538 ปัณณธร เลาะและ

2539 พงศกร มานิตย์

2540 พรนภา ผิวล้วน

                         แถวที� C32 (ลําดับที� 2521-2540)

         อาคาร 3 ชั�น 5 ห้อง 3-516
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2541 พรพิมล ภักดีรัก

2542 พัสกร นวลวิจิตร

2543 พิชามญชุ์ พันพานิช

2544 พิมพ์ชนก ออกหาญ

2545 พิมพ์เพ็ญ ขุนแข็ง

2546 พิรุณ เพิ�มเขียว

2547 แพรพลอย ประทีปอรุโณทัย

2548 ภัทรพล แก้วกําเนิด

2549 ภัทรมงคล ท้าวสัน

2550 ภัทรานิษฐ์ สยุมพร

2551 ภาคิน ศิริชินเดชา

2552 ภิเษก ศรีขวัญ

2553 ภีร์ม นาคขวัญ

2554 ภูวดิท ลี�ชินภัทร

2555 มณีรัตน์ ไชยเชษฐ์

2556 มนต์ธร เทพวุฒิสถาพร

2557 มนัสพันธ์ อภิรักษ์กิจ

2558 ยุทธการ ไชยพิลา

2559 รามณรงค์ แก้วใส

2560 วชิร บุญคง

         อาคาร 3 ชั�น 5 ห้อง 3-516

                         แถวที� D32 (ลําดับที� 2541-2560)
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2561 วรพงศ์ ศรีสายยนต์

2562 วรภัจจ์ ครองสติ

2563 วรรักษ์ เนียมสุวรรณ

2564 วรวิช พิศสุวรรณ

2565 วรสิทธิ� ฤกษ์วรรณ

2566 วรุต วาจาสัตย์

2567 วันชัย คําภา

2568 วาทินี ทัศนาทร

2569 วิชญา คําวงศ์

2570 วิลาสินี ปี�ทอง

2571 วีรภัทร ณะเสน

2572 ศศิธร คิดรอบ

2573 ศศิธร ศรีปัญญา

2574 ศศิวรรณ ทาสะโก

2575 ศิระวรรธน์ สุขศิริภูรีนนท์

2576 ศุภฤกษ์ ภัทรภิญโญกุล

2577 สมพงษ์ วาทินชัย

2578 สยาม สุระคําแหง

2579 สรวิศ บรมธนรัตน์

2580 สรายุ สิริพรรุ่งโรจน์

         อาคาร 3 ชั�น 4 ห้อง 3-402

                         แถวที� A33 (ลําดับที� 2561-2580)
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2581 สาและ ตาลี

2582 สุดเจริญ สมชม

2583 สุทธิเกียรติ นิพิฐกุลทอง

2584 สุนัญธญา ซ้ายขวา

2585 สุภกิจ เพชรมั�ง

2586 อธิเมศร์ จิราสิริสิทธิ�

2587 อธิวัฒน์ บุญชาติ

2588 อภิชาติ เกียรติกู้กิจ

2589 อภิมุข สินไชย

2590 อมร อมรรัตนานนท์

2591 อรรถพล สระทองพิมพ์

2592 อร่าม จันทร์จม

2593 อัจฉรา ชัยอนงค์

2594 อาทิตย์ แซ่เจ่า

2595 อารียา ธรรมแท้

2596 อิทธิกร วุฒาพาณิชย์

2597 อินทร์ทัศ ธนิกพิพัฒน์กุล

2598 เอกณรงค์ หนูบรรจง

2599 เอกภูมี กิตติวัฒนากร

2600 กัญญ์วรา รัตนศรีสมบัติ

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับสอง

                         แถวที� B33 (ลําดับที� 2581-2600)

         อาคาร 3 ชั�น 4 ห้อง 3-402
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2601 กีรติ ทองล้วน

2602 เกรียงไกร จันกกผึ�ง

2603 จิตรทิวัส ลีลาศ

2604 ฉัตริน พจชนิกูล

2605 ซัยฟุดดีน เบญจสมิทธิ�

2606 ณิชชา เหลืองอร่าม

2607 ธนวัฒชัย พึงปิติพรชัย

2608 ธนวัฒน์ เจนจิรโฆษิต

2609 ธวัชชัย เจริญนนทสิทธิ�

2610 เบญญาภา หมั�นวิชา

2611 พนวิช สมใส

2612 พลอยไพลิน กลมเกลี�ยง

2613 แพรววนิต โพธิโสโนทัย

2614 วัชระ ขุนไชยรักษ์

2615 ศรัณย์พร มีเพียร

2616 ศุภมงคล ลีรัตนา

2617 สรวีย์ ทองหว่าง

2618 สหรัถ พลอยเพชร

2619 สิริญากร ตันศิริพรภักดี

2620 สุนิสา ปัญญารัมย์

                         แถวที� C33 (ลําดับที� 2601-2620)

ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต

         อาคาร 3 ชั�น 4 ห้อง 3-402
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2621 อนุชิต แช่มช้อย

2622 อรรถพลธรณ์ บุญแสน

2623 กัณฐมณี อินทุวร

2624 จักรกฤษณ์ บุญเพ็ชร์

2625 ทิพาพร เสือลอย

2626 ธนภูมิ โภชน์เกาะ

2627 นภสร ใจแคล้ว

2628 บุษยรังสี หาสุทธิใจ

2629 เบญจภรณ์ ตรีกุล

2630 ปิยวิฒน์ กัณหะยุวะ

2631 พนัสพันธุ์ กู้แร่

2632 พัชราภา ต้องธนาโชติ

2633 ภัชชา ทานะ

2634 วริศรา ประไพ

2635 ศศิมน อติชาตนันท์

2636 ศิริวรรณ พึ�งพิง

2637 สโรชา คําขวัญ

2638 สิทธินนท์ โพธิรักษ์

2639 สุภาภรณ์ เณรเถื�อน

2640 สุรัสวดี คําทา

                         แถวที� D33 (ลําดับที� 2621-2640)

สาขาวิชารัฐศาสตร์

ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับหนึ�ง

         อาคาร 3 ชั�น 4 ห้อง 3-402
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2641 สุวรรณา ศรีรักษา

2642 เสมอเทพ พรหมรอด

2643 อนัญญา จันทโชติ

2644 อภิญญา ฮินท่าไม้

2645 อัยการ แจ้งกิจ

2646 กฎพงศ์ สุวรรณเทน

2647 กรรณธ์ญาณัฐษ์ ศรีจารุเมธานนท์

2648 กรรณิการ์ สํารวจ

2649 กวิสรา ปานแก้ว

2650 ขวัญฤดี สุขมา

2651 เจนจิรา จรูญรักษ์

2652 ชุตินันท์ สังข์ผ่อง

2653 ณัชชนน ดวงแก้ว

2654 ธีรโชติ ปิ�นเย็น

2655 นิรุตติ� พวงพิมาย

2656 เบญจรัตน์ ชนะขํา

2657 ปรียาพร เบ้าแก้ว

2658 ปาริฉัตร เปลี�ยนขุนทด

2659 ภัศรา ลํ�าเจริญทรัพย์

2660 วรวรรณ กิจกระสัน

                         แถวที� A34 (ลําดับที� 2641-2660)

         อาคาร 3 ชั�น 4 ห้อง 3-403

ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับสอง
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2661 สุชานันท์ แน่นอุดร

2662 กรรณิกา สอนสุข

2663 กรัณพล อินละมัย

2664 กฤตนัย มอญเก่า

2665 กอบกล้า บุญถิรพัฒน์

2666 กาญจนา สังข์เมือง

2667 กานตนนท์ นุ่นพุทธิ�

2668 กิตติพันธุ์ พัฒชู

2669 แก้วทิพย์ กรรโณ

2670 เขมภาภัส รัศมีมาลา

2671 คชาธร ศรีจิวงษ์ษา

2672 คณธัช เนาวรัตน์

2673 จักรภัทร์ ศาลางาม

2674 จิรวัฒน์ ทินาทิน

2675 จิราภรณ์ เพิ�มผล

2676 จิรายุ มั�นเกตวิทย์

2677 ฉัตรติมา ปทุมานนท์

2678 ชนม์ณญาน์ สิริพัฒนธาดากุล

2679 ชมพูนุช เมฆมูสิก

2680 ชลัช สีภัทรมงคล

                         แถวที� B34 (ลําดับที� 2661-2680)

         อาคาร 3 ชั�น 4 ห้อง 3-403

ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต
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2681 ชลิดา อินทร์พาเพียร

2682 ชัชวาล ไพบูลย์ธนะสิน

2683 ชัญญณัฐ คําชุ่ม

2684 ชินดนัย สว่างศรี

2685 ชุลีพร เขาสุกใส

2686 ณพล หิรัญคช

2687 ณัฐการต์ ขุนสันเทียะ

2688 ณัฐชนินทร์ ศิริสังข์ไชย

2689 ณัฐธีร์ ดวงเงิน

2690 ณัฐนันท์ อุดโหล

2691 ณัฐพงษ์ หนักแน่น

2692 ณัฐพร บุญเทียน

2693 ดารกา ไพรสินธุ์

2694 ทนงศักดิ� ย่องดํา

2695 ธนดล ชาญรังสฤษดิ�

2696 ธนัท พลายละหาร

2697 ธนิต หอมพวงภู่

2698 ธีระวิชญ์ พรมชู

2699 นครินทร์ แสงเจริญ

2700 นนทพร บุตรศรี

                         แถวที� C34 (ลําดับที� 2681-2700)

         อาคาร 3 ชั�น 4 ห้อง 3-403
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2701 นนทพัทธ์ ผู้ภักดี

2702 นพพร ภู่เสือ

2703 นรากร พันธ์วงศ์

2704 นันทวัฒ รุจิเลิศ

2705 นุศรา สร้อยสูงเนิน

2706 บัณฑิต สมศักดิ�

2707 ปฎิวัติ คีรีมา

2708 ปรเมศ ธนานุวัฒนะกุล

2709 ปริยาพร ปานเรือง

2710 ปริวุฒิ ปราชญานันต์

2711 ปัณณวดี ทองเสน

2712 ปิยะชนก ดาฤทธิ�

2713 พัชรพล ใจงาม

2714 พัฒน์เกล้า ทิวะพันธุ์

2715 พิกุล ทั�งทอง

2716 พิมลพรรณ ชาวนิคม

2717 พีระศักดิ� แดงจันทึก

2718 พุธิตา เลียบไธสงค์

2719 ภัทรวดี อัศวภูมิ

2720 ภาคภูมิ ทองศิริ

                         แถวที� D34 (ลําดับที� 2701-2720)

         อาคาร 3 ชั�น 4 ห้อง 3-403
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2721 ภาณุพัฒน์ เหลือพร้อม

2722 ภิเษก พวงจันทร์

2723 ภูวนัย เนติธรรมกุล

2724 ยศธร เธียรปรีชา

2725 รชต วรจารุพงค์

2726 รัชชนะ ฤทธิจันทร์

2727 รัชพล เดชะประทุมวัน

2728 รุสลัน บือนา

2729 โรจน์ศักดิ� สวัสดิ�นที

2730 ลิขสิทธิ� พร้อมศรี

2731 วรกมล เจริญชัยใจแก้ว

2732 วัชรพงษ์ เพชรชู

2733 วีระไทย ทางดี

2734 ศรราม บุญส่ง

2735 ศศิธร สีภูทอง

2736 ศศิประภา ตั�งใจ

2737 ศิรินทร์ ศิริพงษ์รุ่งโรจน์

2738 ศิริยากร เนียมชุมแสง

2739 ศิริศักดิ� บุญรักษา

2740 สมชาติ สุขขา

                         แถวที� A35 (ลําดับที� 2721-2740)

         อาคาร 3 ชั�น 4 ห้อง 3-410
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2741 สรินยา เกตุรูป

2742 สโรธร ธรรมรัตน์วิชัย

2743 สิริมา ไทยภักดี

2744 สุชาดา เทศมหา

2745 สุชาวดี อ่วมฤทธิ�

2746 สุธิวัฒน์ สุนทรยาตร์

2747 สุพจน์ ภูดารัตน์

2748 สุรวงค์ บัวแจ่ม

2749 เหมรัศมิ� มีลสุวรรณ

2750 อภินันท์ เข็มศิริ

2751 อภิสิทธิ� สีนวล

2752 อมรชัย อภิศัยดิ�ภาราดี

2753 อัครพล อินทรปัญญา

2754 อัครวินทร์ เเท่นประมูล

2755 อัลฮา กาเดร์

2756 AKIRA LIMTAKUL

2757 NAN JASMINE WIN KYAING

2758 SAW KYAW PAW MWEE

2759 SIRINAN MUNNGAM

2760 THEINGI WIN

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการพัฒนาระหว่างประเทศ

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ�ง

         อาคาร 3 ชั�น 4 ห้อง 3-410

                         แถวที� B35 (ลําดับที� 2741-2760)
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2761 THET SOE

2762 THIN THIN LAY

2763 AYE SEIN NYUNT

2764 EMMANUEL D. MISSION JR.

2765 HLA SAN OO

2766 AUNG KYAW MOE

2767 HANYU CHEN

2768 JAMBAY LHAMO

2769 KRITSANAPHONG PHOOMEE

2770 PEMA DORJI

2771 POOMPIRAM JONGWILAIGASEM

2772 SAW KO HTET

2773 SIRI FELIX

2774 SOI HSI RI

2775 SPRING SONG

2776 SUTHARAT PHONGOEN

2777 THIAGO YUJI HAYASHI

2778 WEERAPAT SIRIPOCARATTANA

2779 WEEVALEE WANNASAKTHAWEE

2780 MIN NYAN

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

                         แถวที� C35 (ลําดับที� 2761-2780)

         อาคาร 3 ชั�น 4 ห้อง 3-410
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2781 ATHITTAYA WORRASAWARD

2782 CHOMPHUNOT MONGKOLTANAKUL

2783 KINLEY DEMA

2784 KITTIPONG ARIYAWUTTHIPHAN

2785 NAPAMAS BUNKHUM

2786 NIPAWAN TANITGUNSAN

2787 TANIK PRASOPSORN

2788 OAK KAR PAING SOE

2789 UGYEN DEMA

2790 SUNISA SASUM

2791 TITIYA KONGKEAW

2792 AKIRA MIYAMOTO

2793 APIMOOK RUKKASAVAT

2794 BENJAMIN JOSEPH VARNEY

2795 CHANIDA PRAESEEKHIAO

2796 CHONNIKARN KUJAN

2797 CHUTIKARN SAENGMAS

2798 DONG SHEN

2799 FUHAO ZHANG

2800 HSIEH YU-MEI

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

                         แถวที� D35 (ลําดับที� 2781-2800)

         อาคาร 3 ชั�น 4 ห้อง 3-410

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ�ง

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
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2801 JIGME

2802 JINGSI MA

2803 JINYUAN LIU

2804 KANTAWICH REANTHONG

2805 KAORI OHATA

2806 KASIDETH TIENTHONGDEE

2807 LIUQING YANG

2808 MIZUKI NAGAO

2809 NATCHA PATTANASAK

2810 NATCHAKARN CHAISRI

2811 NICHAPA CHUENCHAROENSUK

2812 PORNPIWAT MANOWAN

2813 SIRIWAT ROONSIRI

2814 SITTIPOL NARUEWOLRAKOL

2815 SRICHAI CHAIPATTANAVEJ

2816 WEN RUI LI

2817 WENZHAOXIN YANG

2818 XINGYA FENG

2819 YANI LIANG

2820 YITING LI

                         แถวที� A36 (ลําดับที� 2801-2820)

         อาคาร 3 ชั�น 4 ห้อง 3-409
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2821 YUAN FANG

2822 YUANSEN LIU

2823 AN HUI TU

2824 PARNUPAT NAPASAB

2825 THANT ZIN MYO

2826 VEERAPHAT PHUTIVANIT

2827 WANG GUAN

2828 PHUNTSHO CHODEN

2829 WANGKEQING ZHAO

2830 KRITTIYA CHATJARUKUL

2831 TESSA  MARALYN DOMZALSKI

2832 WACHIRAPORN RANGPAN

2833 CHAYUTH VICHITWONGKUN

2834 CHETNIPHAT KEAWTHONG

2835 ISAREE TAIKUNTHONG

2836 KANIN KHAN

2837 KITTIPOB VONGKHONGKUN

2838 KITTISAK TANTITANANON

2839 KRITSAKORN THONGPLEW

2840 NAPAWUT JUNTAKARN

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

                         แถวที� B36 (ลําดับที� 2821-2840)

         อาคาร 3 ชั�น 4 ห้อง 3-409

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับหนึ�ง

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับสอง

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต
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2841 NUTTHAPAT AINTAJUCK

2842 PAVEE APAIWONGS

2843 RACHATA DANVIRUNHAVANICH

2844 SAKSIT PANSUVAN

2845 SATAWUT PREECHAPOL

2846 SELINA PEVLER

2847 TEPPARIT SATHORN

2848 THANAKORN KORNARIKUL

2849 WEERAHROT PHOORIWORRAHATHIWONG

2850 YONTEN DUKPA

2851 JIRANA TUBTIMHIN

2852 RINCHEN WANGDI

2853 TSHERING YANGCHEN

2854 AOMJIT PUAKTHONG

2855 NATSARUN SRI-IN

2856 THANAPORN KOOMKLANG

2857 SUPPAKIT RATTANAWONG

2858 SUTHATHIP CHANTHAWAT

2859 XINYAN ZENG

2860 AO ZHANG

สาขาวิชาธุรกิจบริการและการท่องเที�ยวระหว่างประเทศ

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ�ง

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง

                         แถวที� C36 (ลําดับที� 2841-2860)

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (นานาชาติจีน)

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับหนึ�ง

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต

         อาคาร 3 ชั�น 4 ห้อง 3-409
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2861 JING XIAO

2862 KAI SHENG

2863 SHUXIN ZHENG

2864 XUANZHU ZHU

                         แถวที� D36 (ลําดับที� 2861-2864)

         อาคาร 3 ชั�น 4 ห้อง 3-409
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1 เกียรติพงษ์ สันตะบุตร

2 อุบลพันธุ์ กาญจนานนท์ ควาร์รเมห์

3 พีระ ศรีประพันธ์

4 มัติกร บุญคง

5 วิสิทธิ� อนันต์ศิริประภา

6 มณศิกานต์ สารโภค

7 อครพล กฤตฤานนท์วงศ์

8 TAOYUAN FANG

9 ณัฐพร กองสิน

10 ณัฐสิทธิ� ด่อนแก้ว

11 ดุลยวัต ตรีทศเดช

12 ธีรภัทร รัตนกุลชัยนันท์

13 นิจวรีย์ วรรณา

14 บุศราคัม ชมชื�น

15 พิมลภัทร์ ไทยภักดี

16 เมธา เหิงคําแก้ว

17 รชตะ แสงกรด

18 วริทธนันต์ ฉัตรชุติกิจภิญโญ

19 สิทธิกร จันทร์เจริญฤทธิ�

20 สุมินตรา แก่นท่าตาล

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาการออกแบบ

ปริญญาศิลปมหาบัณฑิต

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต

ปริญญาศิลปมหาบัณฑิต
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21 หญิง ประภาศรี โตสมบัติ

22 อภิวดี จิตเกษมภูรี

23 CHEN GUO QING

24 MENGJIE XU

25 กฤษณะ โชติจิตรากรณ์

26 กิตติ�ชญาห์ พัชรภาคินพงศ์

27 ขนิษฐา ศาลางาม

28 ขวัญเรือน มาลากุล ณ อยุธยา

29 จรรยรัศม์ อินนพคุณ

30 จารุสิริ สิทธิพร

31 จิรัฐิติกาล จันทราทิพย์

32 จุฑาลักษณ์ กุประดิษฐ์

33 เฉลิมรัชต์ วิรุญญะ

34 ชนัช ปาริยะรังสี

35 ชนิดา ยุพเยาว์

36 ชุติมา อินทรัตน์

37 โญษดา อ่อนเนียม

38 ฑัฐฐกรฑ์ รัตนมณีกาญจน์

39 ณัฎฐ์ณิริน ปัฏฐวิมล

40 ณัฏฐธิดา แสงสุระธรรม

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
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41 ณัฐนันท์ คงเพ็ชรศักดิ�

42 ณัฐวุฒิ ชมทอง

43 ณัฐสรรพ วงเวียน

44 ดวงกมล ประถมเสาร์

45 ดวงฤทัย ศรีระษา

46 ทัษชา พรมวัน

47 ทิพานันท์ เพชรนาค

48 ธนภัทร พิสิษฐ์กุล

49 ธนัท หน่อฟ้า

50 นัฎฐิษา พุฒซ้อน

51 นันฐิกา ศิริ

52 นิรมล ธรรมศิริ

53 ปรัชญา แก้วกาญจน์

54 ปาริชาต รอดประเสริฐ

55 ปิยรัตน์ สวัสดิ�

56 พลวิช ยศสุนทร

57 พัชนิดา ศิลานนท์

58 พัชราวรรณ จําปาเงิน

59 พัทธนันท์ ศุภภาคิณ

60 พินิตศรี จีนชัยภูมิ
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61 พิมพ์วิภา สีขาว

62 พิมพิกา กายทอง

63 แพรทอง แก้วกาญจน์

64 ภควิชญ์ สุวรรณรัตน์

65 ภัคสุดา สมัครประโคน

66 ภัทรพล เนตระชาติ

67 ภาณุพงศ์ ศรีปัญญา

68 ภานุพงศ์ สวัสดิวิทยะยง

69 ภูมินทร์ จิตตะกาญจน์

70 ยรรยงค์ ถํ�าสวย

71 รัตน์ชิตา ยอดเยี�ยม

72 รุ่งนภา จุลยโชค

73 ลลิตา วาณิชย์เจริญ

74 ลักษณ์ชญา พวงเงิน

75 วริษฐา กิตติกุล

76 วัลภา รามเรือง

77 วิชญ์พล คุ้มกัน

78 วิมลภัทร พูลสวัสดิ�

79 วิรัลพัชร วิลัยรัตน์

80 วุฒิกร บุญลือ
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81 เวณิกา อารี

82 ศศิธร สุวรรณศรี

83 ศศินา ลมลอย

84 ศิรดา เพชรแก้วกุล

85 ศิริวัฒน์ อนันต์ศิริวัฒน์

86 สัภยา ปริวราพันธ์

87 สิทธิศักดิ� จะระ

88 สุทัศน์ สุขสันติภาพ

89 สุนิสา ชุมภู

90 สุพัตรา สุรวัฒนาประเสริฐ

91 สุพิชญา กาญจนวิทย์

92 สุรสิงห์ วัฒนอมรเกียรติ

93 อธิเมศร์ ธนาชัยสุขพัฒน์

94 อภิสิทธิ� ปินนะสุ

95 อมรรัตน์ สําราญจิตต์

96 อรทัย ใจเอื�อเฟื�อ

97 อัจฉราภรณ์ วงษ์มณี

98 อัญชลี สุจิตรประเสริฐ

99 อารียา โตสุข

100 อุดมศักดิ� วงษ์ศิริ
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101 กฤตยชญ์ โฆษิตพล

102 กันตภณ เกษมสุข

103 กาญจน์วจี อมรสินกัญญา

104 กิตติ อ่อนประสพ

105 แก้วตา นิ�มเรือง

106 จุฬาลักษณ์ เดชะราช

107 เฉลิมศักดิ� เหลืองเสงี�ยม

108 ณฤดล เลิศกุศล

109 ณัชพล สุจิรพัฒน์พงษ์

110 ณัฐณิชา เพ็งกรูด

111 ณิชาภัทร์ ดิตต์ศรี

112 ดวงกมล มหาพล

113 เทวฤทธิ� ปั�นลายนาค

114 ธนพร แท่นบัลลัง

115 ธมณภัทร สุดเสียง

116 ธัญญรักษ์ ดําริสถลมารค

117 ธันยพร ชาวกําพร้า

118 ธารียะ มาลา

119 นภัสนันท์ บุญภา

120 นิรชา วิทยากาศ

สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ

ปริญญาการจัดการมหาบัณฑิต



 Page 151 of 290

121 ปัญจพร โสมโสรส

122 พิณพร วรรณโสกเชือก

123 พิพรพรรณ โชคเจริญนพคุณ

124 รัฐเขต ปั�นลายนาค

125 รัตนศักดิ� คําอาจ

126 ลลิตต์ โชติพนิชเศรษฐ์

127 วรรณิศา สมดวง

128 วริศรา วงษ์วิจิตร

129 วัชรพงษ์ หมวดศรี

130 ว่านสวรรค์ รุจิรภานันท์

131 ศกลรัตน์ จาบไชยภูมิ

132 ศิริขวัญ ขอนพันธ์

133 โศภิษฐา สืบศิริวิริยะกุล

134 สุธชา เงินเนตร์

135 สุมินตรา ธรรมธร

136 สุวนันท์ โสมโสรส

137 โสรญา จ้อยโทน

138 หัทยา เพื�อนงาม

139 อฑิตยา สุตธรรม

140 อนันต์ชัย ดีคํา
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141 อภิษฎา กฤษณสุวรรณ

142 อรรถพนธ์ แจ่มขุน

143 อริศรา จังพานิช

144 อรุณี จันทรวรินทร์

145 ทวี อินทะระ

146 ธมลวรรณ ทรัพย์พาลี

147 ธัชกร มณีราย

148 ปัญญรัตน์ พิมพ์สมุทร

149 พลัฎฐ์วฌา สวัสดีมงคล

150 พีรวิชญ์ กังเจริญสัมพันธ์

151 ภัททิยา ชูชาติ

152 ภัพแพร อ่วมอินทร์

153 ลัญจกร ตระกูลภิรมย์

154 วันวิสา กิระนันทวัฒน์

155 วาริช เลิศโสภา

156 สุรเดช ศรีทองดี

157 อรุณี อินจีน

158 พรหมศิริ ปานเจริญ

159 กัมปนาท นิลประดับ

160 จินตนา พิสุทธิ�เสรีวงศ์

การจัดการโลจิสติกส์

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์

ปริญญาดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต
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161 ชัยมงคล วิริยะสัจจาภรณ์

162 ณัฐวุฒิ วงค์ศรีจันทร์

163 ทิรายุ ปิ�นวันนา

164 ธีระพงษ์ ช่วยปุ้ง

165 นัชชา กู้เกียรติกาญจน์

166 นันทกร พงศ์เลิศวุฒิ

167 พิศีล ฉั�วสุวรรณ

168 เพชรลดา พันธะพุมมี

169 วรพงศ์ วรรณดิษฐ์

170 วีรวัฒน์ นามนาค

171 เอกวิชญ์ เรืองจรูญ

172 โอภาส แต้รัตนชัย

173 กิตติศักดิ� มีเพียร

174 จุฑาลักษณ์ จันทร์สุกรี

175 ณัฐนนท์ ฤกษ์พึ�งดี

176 ณัฐพงศ์ พิมพ์จันทร์

177 ณัฐพล หล้ามณี

178 ธัญญวีร์ ชูรัตนสูตร

179 พทิษฏยา จันทร์เทศ

180 พรรณราย ปัญญะ

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
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181 พัชรจิรา ตัณฑ์ประพันธ์

182 พีรภาส จงตระกูล

183 ภัทรทิวา บุษษะ

184 วาราดา จันทร์เพ็ญ

185 ศิราณี เชื�อกลาง

186 สุพิชญา จันทราช

187 อิสรีย์ สิทธิประชาราษฎร์

188 เอกรินทร์ กวยมงคล

189 ปาลิดา ดํารงทวีศักดิ�

190 กนกพร ลายสนิทเสรีกุล

191 กนกวรรณ พรถนอมวงศ์

192 ชนัญธิดา นิ�มนิรมานมงคล

193 นภารัตน์ อินป๊อก

194 ผาณิต ขุนศรี

195 มีนา ตํ�าตานี

196 กฤติน เลาหะวรุตม์ชัย

197 คณภัทร ตันติวรวงศ์

198 ณัฐกานต์ ลีลาวรพงศ์

199 ตาปี ศรีติราช

200 ทักษิณ เฮ้าเฮง

การเขียนบทและการกํากับภาพยนตร์

ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื�อวิชาชีพ

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาศิลปะภาพถ่าย

ปริญญาศิลปบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ�ง
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201 ธนัท สว่างแจ้ง

202 ปทิตตา แตงบุตร

203 วริศ โสภณพิศ

204 อลงกรณ์ พลเดช

205 อาริสา ดวงพัตรา

206 ชนิกานต์ ศรีม่วง

207 ญาณาธิป บุญเกตุ

208 ณัฐวุฒิ คําคลี�

209 นนทวัฒน์ เตียวเจริญ

210 นภัสกร ประทวน

211 นัฐยากร บุญเกิด

212 บุษยพรรณ นาคราช

213 ภควัต กลชาญวิทย์

214 วิภาวรรณ เผือกเชาว์ไวย์

215 ศิริกานต์ คล่องกิจการ

216 ศุภกร อ่วมแก้ววงษ์

217 เศรษฐวุฒิ สุภา

218 สิทธิชัย มากขุนทด

219 กรวิช อิ�มละม้าย

220 กฤติน เหรา

ปริญญาศิลปบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง

ปริญญาศิลปบัณฑิต
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221 กัญญารัตน์ โล่ห์ขุนพรหม

222 กิตติกร แสงละออ

223 กิตติชนม์ วัฒนจรูญโรจน์

224 กิตติทัช พฤฒิธาราธิคุณ

225 กิตติพงศ์ พึ�งโพธิ�

226 กิตติภพ สุยะดุก

227 เกรียงไกร วุฒิอนันต์กุล

228 จักรพันธ์ ไทยประกอบ

229 ใจยุทธ เฮงวิชัย

230 ณธน ปราณธนชัย

231 ณภัทร เกตุเทียน

232 เดชา ดีวิเศษ

233 ตนุภัทร อมรชินธนา

234 ทิม กาญจนะโกมล

235 ธนาคาร ขาวสง่า

236 ธนาณัติ ทองสร้อย

237 ธาเกียรติ ศรีวุฒิชาญ

238 ธีรบูลย์ พูนศิริรัศม์

239 นนท์ วุ่นบํารุง

240 บดินทร์ ยิ�มแย้ม
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241 บุริศร์ ศรีพล

242 ปัณณธัช ปรียะพานิช

243 ปิยะวุฒิ อุไรพันธุ์

244 พิมพ์ตะวัน เกิดจั�น

245 พีระพล เเสงจันทร์

246 พีระศักดิ� จิตรสม

247 ภาคภูมิ โทธานี

248 มณฑล คําสม

249 รัชชานนท์ จิววุฒิพงค์

250 รัฐติพันธ์ ยอดคีรี

251 รัตนพล คมทองหลาง

252 วรธน ดันสูงเนิน

253 วรรธนวิภู ปานช้าง

254 วรันธร สมพรานนท์

255 วสันต์ โภคาศรี

256 สโรชา จีนเทศ

257 อภิสิทธิ� ก้อนทอง

258 อรญา กาจักร์

259 อรวิช โชคชีวาตม์

260 อิงครัต ชนะภัย
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261 ชัญญา รพีอาภากุล

262 ฑิฆัมพร เงินอ้น

263 ติณณภพ เดชบุญ

264 นภัสสร โซ๊ะประสิทธิ�

265 นัทธพงศ์ คําตื�อ

266 เนตรชนก คงพรหม

267 ปางนภาพัฒน์ รักษ์พลเมือง

268 พนิตนันท์ พลยานันท์

269 วริษา จุฑามาศ

270 ศุภากร โพธิศร

271 อานนท์ โตมา

272 ณภัค ศรันกิตติภัทร

273 ณัฐรุจา พุทธรักษา

274 ณีรนุช สืบวิเศษ

275 ธนกฤต ตวงสุวรรณ

276 ฝนลดา เจริญกุล

277 พีรวิชญ์ แก้วสัมฤทธิ�

278 ภัทรพร เธียรนภาพรโชค

279 วิรินทร์ บุญชูสวัสดิ�

280 อดิลักษณ์ วนาสุวรรรณกุล

สาขาวิชาการออกแบบภายใน

ปริญญาศิลปบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ�ง

ปริญญาศิลปบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง
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281 กชมน มากศิริ

282 กตัญ�ุตา เกตุพุ่ม

283 กมลวรรณ เสนาพรหม

284 กรหรัณย์ โชติกมล

285 กันตวัฒน์ เฉลยเลิศ

286 กานต์ เวียสุวรรณ

287 เจตนิพิฐ กาญจนภิญพงศ์

288 ฐิติรัตน์ สุขจุล

289 ณัฐพนธ์ จันทร์พรหม

290 ณัฐพัชร์ บุญคงชน

291 ณัณณา ทับทิมสุข

292 ตฤณฤณ อิฐรัตน์

293 เทียนชัย ไกรสิงห์

294 ธนภร เตชจารุวงศ์

295 ธนัช บุญประเสริฐศรี

296 ธมลวรรณ เด่นกวิน

297 ธัญญารินทร์ โพธิ�รูป

298 นภสร มณีวงษ์

299 นวพรรษ ศรีวรลักขณา

300 นัตชา กลั�นกระโทก

ปริญญาศิลปบัณฑิต
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301 ประสิทธิ� แสไพศาล

302 ปรียากมล ทองชูช่วย

303 ปัญจนา ลําไธสง

304 ปิยะพร ตะกรุดทอง

305 พิชชาภา บุณะสุวรรณ

306 พิมพาภรณ์ สุคนนคร

307 เพียงรวี ทิพย์สุวรรณ

308 เเพรพลอย พราหมณ์จร

309 ภูเบศร์ วรรณคลํ�า

310 เมวียา นาคํา

311 รจนา ตะราษี

312 วงศ์ธนิทธิ� ยอดเยี�ยม

313 วชิรพงศ์ เกริกไกรศรี

314 วิภาภรณ์ ขุนนคร

315 วีร์ศรัณย์ เทียนเงิน

316 ศุชากร วัฒนศิริ

317 ศุภณัฏฐ์ วัฒนาบรรจงสุข

318 ศุภณัฐ จันทร์มูล

319 สาวิตรี ชูเพ็ชร

320 อรรถวิทย์ สมจิตรสกุล
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321 อลีฟ หะยีปิ

322 ปรีชญา ที�ปรึกษา

323 กิตติพงศ์ รุ่งเรือง

324 กิตติยา ชะนา

325 ธนัญญา รุ่งจรรยารักษ์

326 ธนัท สินธพเรืองชัย

327 นัฏฐา นาคะบัตร

328 นัทชา สัจจะวิริยะพงศ์

329 บุณฑริกา พรหมจรรย์

330 พัชรดา มโนมัยกุล

331 วรรัตน์ กีร์ตะเมคินทร์

332 วราภรณ์ เกิดดวง

333 ศิโรรัตน์ ประสิทธิ�สมสกุล

334 เจษฎากร จุลเจิม

335 บวรศักดิ� เล้าอรุณ

336 พัชรี พันธุ์ศุภผล

337 รศิตา พันธุศิลปาคม

338 รัฐธีร์ สังวรราชทรัพย์

339 วุฒิชัย เพ็ญรุ่งเรือง

340 ศิรวิทย์ ชุมวิริยะ

สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

ปริญญาศิลปบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ�ง

ปริญญาศิลปบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง
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341 สิทธิศักดิ� อยู่พิทักษ์สกุล

342 กมลชนก บํารุงศรี

343 กันติชา สุขสําราญ

344 กิตติพงศ์ ชัยได้สุข

345 กิตติพงษ์ คมขํา

346 กุลธิดา กาบขุนทด

347 จารุภรณ์ ตรีสิงห์

348 จิตรลดา หล่าหา

349 จิรวัฒน์ กิจเถกิง

350 จิรายุทธ ทองนรินทร์

351 ฉัตรลดา สอนนุช

352 ชนวิทย์ จูมแพง

353 ชนัตตา หม่งไม้ขุย

354 ชนิกา แซ่จาง

355 ชนิชา ชนนท์รดากุล

356 ชัญญา ศรีบูรณศร

357 ฐาปกรณ์ สุขทอง

358 ณภัทร ประเสริฐ

359 ณัฐภพ มาลีหอม

360 ณัฐมนฑ์ ปราณีต

ปริญญาศิลปบัณฑิต 
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361 ณัฐยา ช่างไม้

362 ณัฐวุฒิ กองทอง

363 ดวงกร ไทยคํา

364 ดวงพร ภิญญะโชติ

365 เด่น วิชญกุล

366 ธนกฤต ขัติยศ

367 ธนาพร เเซ่ตั�ง

368 นนทพร วัลลิภากร

369 นรชา เดชาวิเศษณ์กิจ

370 นฤเบศ โพธิ�ศิริกุล

371 นฤพร โหลขุนเชียม

372 นวพรรษ จิตรมนตรี

373 นันทยา วรชาตินักรบ

374 นันทวัฒน์ ปินตาพรม

375 นันท์สุตา อมรสุริยา

376 นันธิรา ชีวบันเทิง

377 นาฏลดา ใช้ยิ�มแย้ม

378 นิสารัตน์ ศรีจะบก

379 เนตรนภาภรณ์ พรมมิ

380 เนตรวรินทร์ ทรัพย์สะสม
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381 เบญจรัตน์ บรรเจิดเวหา

382 ปภัสสร หมัดจุ้ย

383 ประภาภรณ์ แป้นไทย

384 ประภิญญา อุ่นกมล

385 ปวิชย์พล ปัญญ์เอกวงศ์

386 ปัฐช์กรณ์ เมธาธัญยบูรณ์

387 พศวีร์ ศรีสุวรรณกุล

388 พัตธะนันท์ นรนิตชัยกุล

389 พิชญกานต์ ปัญญาชัย

390 พิชญดา พวงเข็มเเดง

391 พิชญา แสงทอง

392 เพชรพิศาล วิชัยยะ

393 เพชรไพลิน ปลื�มกมล

394 ฟาริดา ยุทธเสวี

395 ภัคณัฏฐ์ วชิระชัยวัชร์

396 ภาคภูมิ พงศ์สุพัฒน์

397 รวิภา บุบผาสิริ

398 รัชกฤช ปรัชญาธนโชค

399 รุ่งชนม์ สัตยุตม์

400 วรัญญา เปลื�องสันเทียะ
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401 วริศรา สุคนธา

402 วลัยลักษณ์ สุขพลอย

403 วิศรุต ไชยศิลป

404 ศิรินุช พิมพ์ทอง

405 สมิตา อารีย์

406 สราวุฒิ ถาวร

407 สิริลักษณ์ เพ็ชรสุวรรณ

408 สุญาดา โตเทศ

409 สุทัศน์ นวรัตน์ธํารง

410 สุภัทรา อินคุ้ม

411 อติชาต กิตติทรัพย์เจริญ

412 เอเชีย ท้วมบริบูรณ์

413 จิราพร ใจงาม

414 เอมาลีนี บาเหะ

415 ทฤษฎี จิตต์ภักดี

416 วิกรานต์ รอดทุกข์

417 ศิวะ เสงี�ยมเฉย

418 ขวัญฤทัย สุขเจริญ

419 จารุวรรณ สี�หมื�น

420 จิรันธนิน ตะยังคะกนก

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์

ปริญญาศิลปบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ�ง

ปริญญาศิลปบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง

ปริญญาศิลปบัณฑิต
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421 ชนธัช ยิ�มมงคล

422 ณัฐกานต์ พิทักษ์สฤษดิ�

423 ณัฐดนัย สอนคุณ

424 ปรมัตถ์ ปริมาณ

425 ปรานต์ศิริ ทองไทย

426 ปรินทร์ นราบุณยโรจน์

427 พรภวิษย์ สันติธรรมนนท์

428 เพชร เต็มสุข

429 ภานุพงศ์ ถนอมปัญญารักษ์

430 วิชญ์ กัลปดี

431 ศิริยา จันดี

432 สมิทธ์ จริยโสภาคย์

433 สุเมธ เสียงประเสริฐ

434 อาณันย์ พันธุเสวี

435 กษิดิศ สุขนุ้ย

436 ธนัชชา เมืองจุ้ย

437 นัยน์ปพร ธนบุญพิศุทธ์

438 ปทุมรัตน์ แซ่ก๊วย

439 พิมพ์ชนก ธรรมศิลป์

440 ศิริลักษณ์ บุตรพรม

สาขาวิชาแฟชั�นดีไซน์

ปริญญาศิลปบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ�ง
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441 ศุภลักษณ์ พรรณพิกุล

442 อภิชญา เอนกพงษ์

443 อรจิรา บุญอํานวย

444 เอมาลีน่า บาเหะ

445 เขมิกา ไชยเดช

446 จักรวาล โยคิน

447 ชนิสรา สังข์ป่า

448 โชติพงศ์ ชูนวน

449 ธนัฎฐา วิสุวัธน์พานิช

450 เบญญา ถิ�นสุราษฎร์

451 วุฒินันท์ กริชกําจร

452 กชกร ตรีวิศวเวทย์

453 กชพรรณ สอนพาที

454 คณิต แก้วนภาฤทธิกุล

455 จิรษา สุทธิธรรม

456 เจนจิรา เทียมเนียม

457 ฐิติวัฒน์ เปล่งปลั�ง

458 ฑาริกา อินสุวรรณ์

459 ณัฐธิดา หิรัญวานิชกุล

460 ธนัชชา ธนัญชยะกุล

ปริญญาศิลปบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง

ปริญญาศิลปบัณฑิต
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461 ธรรมชาติ ไถ้บ้านกวย

462 ธีรเดช แสนทวีสุข

463 นราทิพย์ พวงมณี

464 นัฐพร เสียงลํ�าเลิศ

465 นาตาชา พิจารณ์

466 ปริฉัตร ฉัตรสุวรรณ

467 ปริเยศ เชิงสะอาด

468 ปาณิสรา ภิรมย์

469 พรรณกร คําเปา

470 พริมพิชญา เธียรพันเลิศ

471 พัฒนา เกิดบุญมา

472 ภคมน เจียง

473 ภานุเดช อันทพิษ

474 ภานุพันธ์ ภู่ศรีจันทร์

475 ราชศักดิ� รอดพยุง

476 รุ้งไพลิน รัตนวร

477 วิภาวี ทรงธรรม

478 ศศินทร์ มงคลชื�น

479 ษมภร นนท์คําวงศ์

480 อภิชญา ตระกูลบริรักษ์
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481 อินทัช จิระวัฒน์ธนกุล

482 อุนิษา แก้วพร

483 เอกสิทธิ� คิ�วองอาจ

484 กชพร อุษาอําไพ

485 กฤตนันท์ ตัณฑวิบูลย์วงศ์

486 กัลยกร เกษเมธีการุณ

487 เกวลิน จิตรบรรจง

488 คุณานันท์ ธนาวัฒนพงศ์

489 จิดาภา ดังชัยภูมิ

490 ชนินาถ ตู้ทอง

491 ชยณัฐ วรัญญานนท์

492 ชวิศ ลีลพนัง

493 ชาญวิช จตุรเมธานนท์

494 ณัฏฐ์ ช่อพันธุ์กุล

495 ณัฏฐศศิ ทิชาชาติ

496 ณัฐนิชา นิเทศพัตรพงศ์

497 ณัฐนิชา มาลย์มาศภาณุ

498 ทารีดา ภิรกุลศิริ

499 ทิพย์วารี ตั�งเฮงเจริญ

500 ธีระวัฒน์ เวศมาพร

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต

ปริญญาศิลปบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ�ง
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501 เนวรินทร์ ชินโย

502 ปณาลี วรกุลสวัสดิ�

503 ปณิชา เจตยะคามิน

504 ภัทรียา จันทระ

505 ภูริชญ์ นามแดง

506 ภูริณัฐ ก๋าใจ

507 ยลธิดา รณกิตติ

508 ยศธร ชมะโชติ

509 ลักษิกา แสงจันทร์

510 วริศรา ชุมนุสนธิ�

511 วิภาดา บุญเจริญ

512 วิศรุต จุลศรีไกวัลย์

513 ศุภกร ศรีศรทอง

514 สิรภพ ศิริศรีโร

515 สุนันทา ทองลิ�ม

516 สุวจี สมจรรยา

517 หฤทัสถ์ บุญญกานนท์

518 กษิดิ�พิชญ์ วีระกุล

519 กันตพัฒน์ สรรพนรเศรษฐ์

520 กิตติพงษ์ สุดตา

ปริญญาศิลปบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง
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521 เกศินี จําเดิม

522 ชนาภัทร สิงห์ทอง

523 ชนิสา นันทจิตร

524 ชวิศา หิรัญธนานนท์

525 ณัชพล สุขสว่าง

526 ณัฐชยา ท้วมเพิ�มผล

527 ณัฐดนัย ก่อคุณากร

528 ณัฐวิภา สร้อยวิทยา

529 ตรีกรกฎ พัฒนวิบูลย์

530 ทัศน์ลักษณ์ กระจายกลาง

531 ธนภัทร์ กุสะรัมย์

532 ธรรมรัตน์ แสงนาค

533 นครินทร์ บุญเจริญ

534 นาวาเทพ ด่านเก่า

535 บุญสุธา อนุไชยวงค์

536 บุษยมาศ บุญโพธิ�

537 เบญจลักษณ์ ซีประเสริฐ

538 ปิยวรรณ ปรารมณ์

539 พงศ์ภรณ์ วีรกาญจนา

540 พิชญ์สินี กํ�าแก้ว
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541 พุฒิพงศ์ จรรยาวงษ์

542 ภูธิป ทิพย์วงศ์

543 รินทร์ลภัส ศิระธนิตวงศ์

544 วรวีร์ กุลแก้ว

545 วาริช หล่อศิริ

546 วินิธา รักธรรมวาที

547 ศิริประภา ขุนนนท์

548 ศุภณัฐ บุญนะบุตร

549 ศุภวิชญ์ สุภาวิมล

550 อิสรีย์ อินทเกษร

551 กรรกมล มาลี

552 กฤตนัย โพธิ�ใบกุล

553 ก้องเกียรติ บุญนิตย์

554 เกริกวิษณุ์ ศราวิช

555 คงกฤตย์ กาญจนสารธนา

556 คเชนทร์เทพ หมีทอง

557 คมกฤษณ์ เลิศหัตถศิลป์

558 คามิน คงฉิม

559 คุณานนท์ โตนวุธ

560 จเด็ด สายแก้ว

ปริญญาศิลปบัณฑิต
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561 จิรายุ สวนดอกไม้

562 ชนิตา ธนันปุญญพัฒน์

563 ชนินทร์ เชยกลิ�นเทศ

564 ชัชชญา ชุนศิลปเวช

565 ชัญพัช วุฒิรัตน์รักษ์

566 แชมป์ สานติวิบูลย์

567 ฐิตาภรณ์ มธุระพันธุ์

568 ฐิติชญาณ์ เลิศสิทธิ�ธนาเดช

569 ณัฐชัย หาญเจริญชีพ

570 ณัฐนนธ์ ตั�งพัฒนาชัยกุล

571 ณัฐพงษ์ ใจลม

572 ณัฐพงษ์ ตั�งพัฒนาชัยกุล

573 ณัฐพล หอมไกรลาศ

574 ณิชา จึงธนสมบูรณ์

575 เตชทัต แก้วรุ่งเรือง

576 ทัศอนันต์ เครือนุช

577 ธนพร เผื�อนโภคา

578 ธนภัทร ศิลาวิโรจน์

579 ธนัชชา จงมีเพียร

580 ธนากร แก้วศรีช่วง
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581 ธีรศิลป์ หาญมงคลศิลป์

582 นพวินทร์ ศุภธนินท์ศักดิ�

583 นรีพัชร เพ็ญศิริพันธุ์

584 นันทัชพร ทิพโยภาส

585 นิโลบล ลือลาภ

586 นุชนาถ ทรัพย์ทิพย์

587 ปณวัตร โรจน์บัญชา

588 ปลิตา อรัญนารถ

589 ปวริศ ปึงเจริญ

590 ปัญจพงษ์ พงษ์สว่าง

591 ปิยรัฐ ภักดีเทวา

592 พงศกร ธรรมวัง

593 พชร นิจพินันท์

594 พรชนก แก้วโต

595 พรรณนิภา แก้วประเสริฐ

596 พลภัทร บัวสุวรรณ

597 พลอธิป ปาปี

598 พิชญ ภู่รัตนาพิชญ์

599 พีรพงศ์ สินอยู่

600 ภัค จาตุกัญญาประทีป
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601 ภัสดณัย กุศลวิทย์

602 ภาณุพันธ์ รุจิเรืองโรจน์

603 ภาวดี ธนสารสุรพงศ์

604 ภาสวิชญ์ ปานตะละสี

605 ภิญญาพัชญ์ พิธิยากูล

606 ภูตะวัน สุขกันตะ

607 ภูวดล เจิดพิมาย

608 มยุริณ รังกลิ�น

609 เมธาวุฒิ นามพิกุล

610 ยศพนธ์ งามแฉล้ม

611 รักษ์ ประดับ

612 รุ้งนภา พึ�งไทย

613 ฤทธิชัย ชัดเจน

614 ฤทัยพรรณ เพชรกําเนิด

615 ลภน เกตุผาสุก

616 วชิระ ไตรวิลาศ

617 วรางคณา ลิ�มศิริวัฒน์

618 วลดา สาลารัตน์

619 วสุเทพ ไชยสนาม

620 วัชรมีน ภาคญาติ
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621 วัชรากร พุ่มอุบล

622 วันราชิน ปรัชญาวาที

623 วันใหม่ ไพจิตร

624 วิวัฒน์ กลิ�นประดิษฐ์

625 ศรัณยา อินดี

626 ศิวกร สุวรรณชัย

627 ศุภณัฐ อ่อนเกตุพล

628 ศุภพัฒน์ เพียรพานิช

629 ศุภสุตา คูสุวรรณ

630 ศุษิระ ศุษิรกาญจน์

631 สถาปัตย์ กลางอรัญ

632 สมเกียรติ เพ็ชรเนียม

633 สุชาดา นาคนคร

634 สุดฤดี แสงรุ่งอรุณ

635 สุพรรณษา ชีวรัฐอุทัยวงศ์

636 หฤษฎ์ เหมือนสีเลา

637 อัษฎางค์ รุ่งเสรีรัช

638 เอกอักษร แม้นจันทรารัตน์

639 ขวัญชัย ศิริเงิน

640 เจนภพ บุญมา

สาขาวิชาวิชวลเอฟเฟค

ปริญญาศิลปบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ�ง
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641 ฐิติพงศ์ ขวัญทอง

642 ณัฐวริยา กานต์ชยาวงศ์

643 ทินกร ดีวงษ์

644 นนท์ปภัทร เพ็ชรศรี

645 นัทธมน เอนกภัทรจินดา

646 ประภาพร พุ่มศิริ

647 ภัศจิรา บวรกิจ

648 วัชรีวรรณ ชิตรัตน์

649 ศศิประภา โคพระ

650 ศิรปัทม์ สิทธิเดชเดชากุล

651 ศุภิสรา เจริญพักตร์

652 ฮาว ชึ หยาง

653 กรวิชญ์ การะกรณ์

654 กฤตยานันท์ กิติกรเศรษฐ์

655 กัลยรัตน์ ชิวะสุจินต์

656 ณัฐพงค์ ปานชัย

657 ทัศน์พล อุยพิพัฒน์

658 นุชจรินทร์ นาคะปัท

659 ปัณณทัต ศิรยาธร

660 พิศน์สุตา เอื�อเดชาสิน

ปริญญาศิลปบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง
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661 ภัทรพงศ์ ชุณห์วิจิตรา

662 ภูมิพิพัฒน์ อินทรเชษฐ์

663 สุดารัตน์ พงษ์ไพบูลย์

664 หนุนทรัพย์ อุ่นศิริ

665 อรรวินท์ เตชะนิโลบล

666 อินทัช ส่งเสริมสกุล

667 กนกพงศ์ อยู่บุญ

668 กัณตชาติ สุดเขต

669 กานต์ เลิศศุภกุล

670 เกล้าระวี พันธุ์เพ็ง

671 จิรันตน์ วีระพันธ์พัฒนา

672 ณภัทร อยู่คํา

673 ณิชกานต์ ช่างสาร

674 ต้นตระการ เกตุแจ่มศรี

675 ธนพล โมริคาว่า

676 ธวัชชัย มั�นน้อย

677 นัฐพล เเสงคํา

678 นิศารัตน์ เฉลยถ้อย

679 บวร ชุบคํา

680 พัฒนพันธ์ ตังคณาไชยสิน

ปริญญาศิลปบัณฑิต
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681 พิมพ์นารา ใจดี

682 ภัทรพงษ์ ธนบดีชัยพัทธ์

683 ภานุวัฒน์ ปึงทิพย์พิมานชัย

684 เมธินี แซ่ฉั�ว

685 ระวี หงษ์ใจ

686 ฤทธิเกียรติ สุดเอียด

687 วริษฐา โชติเธียระวงศ์

688 วิศรุต แสวงธรรม

689 ศุภวิชญ์ บัววันเพ็ญ

690 สุรัตนา มัดถาปะโท

691 กลวัชร ทองศรี

692 กิตติ มหิทธิกร

693 แก้วกานต์ พงษ์ประสิทธิ�

694 ณัฐวุฒิ พัชรกุลนันท์

695 นานา ภาณุบํารุงพงศ์

696 ปวีณา อิทสิโรเวช

697 พิลาสินี คํ�าชู

698 เพชรรัตน์ เรือนจันทึก

699 ศุภพล ศรีคํามี

700 กมลชนก ตรีราภี

สาขาวิชาการจัดการ

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ�ง

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง
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701 กิจไตรรัตน์ กุศล

702 เกศสุดา เลื�อนปี

703 จินดารัตน์ มณีเติม

704 ทิฆัมพร หาญปราบ

705 ธัญญาภรณ์ คนึงวิริยะกุล

706 นภัสวรรณ ดาวเรือง

707 ปรัชญา แก้วบ้านฝาย

708 ภัทร รัตนเสถียร

709 ศิริลักษณ์ ประสิทธิ�สัตยา

710 กมลภู แสงเรืองวรกุล

711 กมลรส ภุชงค์สินธ์

712 กฤตยชญ์ อินทรภูมิ

713 กลอยใจ พงษ์จันทร์

714 กษิดิศ ฟักทอง

715 กัญจน์ศิภา โคธา

716 กัญญาภรณ์ คําไทรแก้ว

717 กัญญารัตน์ จันทร์ดี

718 กิตติพงศ์ พุ่มพวง

719 เกตุสิรินทร์ ดีไสว

720 เกียรติศักดิ� พละเลิศ

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
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721 ขจรวัฒน์ ขําศรีพันธุ์

722 จักรี ศรีภากร

723 จารุวรรณ วงค์ไทย

724 จิรนันท์ กมลเขต

725 จิรภัทร ทองเเย้ม

726 จิรัฐ ขจิตวิวัฒน์

727 จิรายุ ตั�งสิทธิประเสริฐ

728 จิราวรรณ ชมนก

729 เจนจิรา สุขสุวรรณ

730 เจษฏา อินทร์อ่อน

731 ชมพูนิกข์ กิติศัพท์

732 ชลทิภา อภิรัตนานนท์

733 ชลธิดา คินธร

734 ชวนากร นวลมูสิก

735 ชวัลวิทย์ เอกอํานวยกุล

736 ชัยจิตต์ หิตพจน์

737 ชัยณรงค์ รุมชะเนาว์

738 ชาริตา บุตรดีพุธ

739 ชิดชนก ไชยชนะ

740 ชิตณรงค์ บุญแสน



 Page 182 of 290

741 ชินวัตร สุพานิช

742 ญานิกา ลํ�าบุญลาภ

743 ฐิรยากานต์ มงคล

744 ณ.ศิตา อิญญาวิเลิศ

745 ณรงค์เดช ทวีนวกิจเจริญ

746 ณัชชา สดีวงศ์

747 ณัชพล สุวรรณโณ

748 ณัฐกัญญา สุขเรือน

749 ณัฐณิชา ท้าวไทย

750 ณัฐธิดา พวงจําปา

751 ณัฐนรี แก้วฟุ้ง

752 ณัฐพร ตรงดี

753 ณัฐพร รักกิจ

754 ณัฐพร หมู่ผึ�ง

755 ณัฐพล คําตั�งหน้า

756 ณัฐวุฒิ จันทร์ชนะ

757 ณัฐศรัณย์ จันทรมังคละศรี

758 ณัฐสุดา บุญทิม

759 ณัตวรรธน์ ดุษฎีวิโรจน์

760 ณิชาพร สนนา
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761 ดริศรา ดําดี

762 ดวงกมล อินตานนท์

763 ตระการ จํานงค์สุทธิ�

764 ทนุ ขบวนงาม

765 ทศพร กฤษฎีรัตนมณี

766 ทักษิณ มาหา

767 ทัตเทพ ตรีวิศวเวทย์

768 ทัตพงศ์ อรัญภูวนารถ

769 ทัศนีย์ บุญยืน

770 ทิพยดา พรหมคล้าย

771 ธนภัทร ธาราทรง

772 ธนวัฒน์ หน่องพงษ์

773 ธรรมคุณ จิตรแก้ว

774 ธัญญารัตน์ ระติเดช

775 ธัญมาส มั�งเจริญ

776 ธัญวรัตน์ เอี�ยมจุ้ย

777 ธันชนก พรหมจําปา

778 ธิดารัตน์ สรรพา

779 ธุวานนท์ ออสันตินุตสกุล

780 นครินทร์ โกสิทธิ�
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781 นนท์นภัส อินทุวร

782 นนทวัฒน์ วงษ์สุวรรณ

783 นพพร สงวนวัฒนาการ

784 นภสินธุ์ อินทรภูติ

785 นัฐพล บุญศิริวงษ์

786 นันทัชพร ทองบริสุทธิ�

787 นิชประวีณ์ เลี�ยงสุข

788 นิชาดา วชิราคม

789 นิธิพร อิ�มจิตร

790 นุชจรี แซ่ตัน

791 เบญจามาศ ติดยงค์

792 ปฎิภาณ โตโฉม

793 ประภาภร เพ็ชร์ทอง

794 ปริญญา สีนาคล้วน

795 ปรีชาญาณ กิจเเสงทอง

796 ปิยธิดา กุลสิงห์

797 เปรมมิกา เที�ยงตรง

798 พงศ์ภัค ชัยรัตน์

799 พรนภา อมรรัตนบงกช

800 พริมา ดํารงรถการ
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801 พิมพ์นิภา อ่อนพูล

802 พุฒิพงษ์ สันติวิสุทธากุล

803 เพิ�มพัฒน์ สมวงศ์

804 ภคนันท์ มีผลว์

805 ภรภัทร ปิยวัชภาสุ

806 ภัทร์ธิรา จันทรัตน์

807 ภัทรลภา แดงจิ�ว

808 ภาณุพงศ์ จงวรรธนะศิลป์

809 ภาวินี โรจจิรวัฒ

810 ภูธเนศ กันเสนาะ

811 เมธัส สมศักดิ�

812 ยสุตมา ภิรมย์

813 โยษิตา นันทภูษิต

814 รสสุคนธ์ ภารบูลย์

815 รุ่งนภา พึงประสพ

816 วรรธิดา ตาตะมิ

817 วรวุฒ สว่างอารมณ์

818 วราภรณ์ นิสสัยดี

819 วริษฐา ศรีงาม

820 วัศพล ทองแถม
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821 วิทวัส ผู้ธูป

822 วิภาดา ผมน้อย

823 วิศรุต ถาวร

824 วีรยา ฉายาบรรณ์

825 วุฒธิชัย สีพรหม

826 ศรตนันท์ โชติชินเชาว์

827 ศราวุฒิ ศรีสวาสดิ�

828 ศรุต เจริญดีทรัพย์สิริ

829 ศศิธร หนูปลอด

830 ศิรภัสสร สุจําเนียร

831 ศิริญาธร จันต๊ะ

832 ศิริมล งามตรง

833 ศิริลักษณ์ อุ่นศรี

834 ศิริวัฒน์ ซาบพุดซา

835 ศิวัช รับจันทร์

836 ศุภวรรณ มากเทพพงษ์

837 สงกรานต์ แย้มพรามณ์

838 สัภยา โทบาง

839 สิริขวัญ ระวาดชู

840 สุทธิดา ทองตะกุก
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841 สุธนะ สิริกุลวัฒนาภักดี

842 สุธาทิพย์ ภู่ด้วง

843 สุภาวรรณ วงษ์สุบรรณ

844 สุภาศิริ คํามูล

845 สุรเชษฐ์ เทพรักษ์

846 หนึ�งฤทัย สุขท่าหิน

847 หัสยา ศรีกระจิบ

848 อทิตยา นาเมืองรักษ์

849 อธิชา ด้วงอุไร

850 อธิวัฒน์ เชื�อแก้ว

851 อภิชิต ลาดยางาม

852 อภิสิทธิ� โคจรานนท์

853 อมลรุจี วงศ์ศรีเผือก

854 อรอนงค์ ศรีภูธร

855 อริยรักษ์ ดวงจินดา

856 อรุณี เต๊ะ

857 อัชราพร พาพุทธ

858 อัญชนา รักษาชาติ

859 อาซาน ศรีวิไล

860 อินธุอร อ้วนเสมอ
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861 เอกสิทธิ� ใคร่ครวญ

862 คุณาชนม์ เย็นเยือก

863 ไอรินทร์ โพธิ�อ่วม

864 ดาราวดี ชื�นฤดี

865 อาทิตญา บุญเฮี�ยะ

866 กฤษดา ศรีวรษา

867 กันณพงศ์ ไกรบุตร

868 เขมณัฏฐ์ เกื�อทิพย์

869 จิราพร อยู่สบาย

870 ณัฐชา พูลศรี

871 ติณณภพ พงศ์ธนวิสุทธิ�

872 นพวิชย์ แก้วอําไพ

873 พงศกร บุญเสริมทวีโชค

874 พักตร์โสภา มัตตนาวี

875 พีรพงษ์ อินทานุรักษ์

876 วรดา สันโดด

877 ศรัณภัทร์ นิลบดี

878 อภิสรา โพธา

879 มัลลิกา สงสุข

880 จักรธร อยู่สมบูรณ์

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ�ง

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ�ง

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง
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881 กฤษณะ ใจทหาร

882 กฤษณะ นุชเกษม

883 กษิดิศ อินทนู

884 กิตติภพ เทียมอุทัยสกุล

885 ณรงค์เดช เหลืองสันติมิตร

886 ณรงค์ฤทธิ� พันอินทร์

887 ณรงค์ฤทธิ� วงศ์ธนสารสิน

888 ณัฐธิดา เชี�ยวชาญ

889 ณัฐพล ดอนจินดา

890 นิวัฒน์ อริยบุตร

891 ประภาพร เกษไชยศรี

892 ภูริชา รมลี

893 รังสิมา หาดแก้ว

894 รัตนา หาญชนะ

895 วัชรา ใจเหี�ยม

896 วัชรากร พรรณทวี

897 ศิริลักษณ์ โชติช่วง

898 อติวุฒิ มาน้อย

899 อัครพล เจริญสุข

900 ชนาสิริ เก่งการไทย

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการเงินและการลงทุน

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ�ง
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901 ณัฐกามาส มุงดี

902 เฟื�องฟ้า ยืนยงคีรีมาศ

903 ภรภัทร ทิสาลี

904 ภัทรวรินทร์ แสงโสภา

905 วิลาสินี จิตจํานง

906 สุวนันท์ นาคบุญ

907 อัมพุ วงศ์หนองเตย

908 กนกพร กิจจรัสกุล

909 กาญจนา รักษาเคน

910 จิรัฏฐ์ วิศวรุ่งเรืองกิจ

911 เจนจิรา คําภากูล

912 ชมพูนิกข์ นวมศิริ

913 ณัชชา ปานสมสวย

914 ณัฏฐา เนตรนุช

915 ณัฐณิชา เสลานนท์

916 ณัฐวุฒิ เกียรติโอฬาร

917 ธนบดี แสนธนู

918 ธนวรรณ ขัติยาวงศ์

919 ธวัชชัย โมสิกานนท์

920 ธัญญพัทธ์ ฮ้อประเสริฐกุล

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
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921 บุญฑิตา เขียวกรุง

922 ปกป้อง เพ็ชรเลิศ

923 ปนิทักษ์ กาญจนซิม

924 พิมพ์มาดา ทรัพย์วัฒน์

925 ภัทราพร อยู่เย็น

926 ภาณุพงศ์ สรรพโชติ

927 ภาธร สัจจริตานนท์

928 มณีรัตน์ จันทร์โส

929 รัญธิชา สมรรคะบุตร

930 รุ่งรวี ภู่เจริญ

931 ฤทธิ�ชัย ชัยวัฒน์รัตนะ

932 ลักษิกา ผลมะขาม

933 วชิรวิทย์ ตระการกิจวิชิต

934 วริศรา ปราบพล

935 วีรดา ทวินันท์

936 ศศธร บุญทิพย์

937 ศิวพร อ่องแสงคุณ

938 สลินทิพย์ นิ�งนึก

939 สาธิดา เสริมสิน

940 สุชีรา ตาลทรัพย์
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941 สุวัจณี คู่เมือง

942 อํานวยชัย วงศ์ฤคเวช

943 อินท์กวิน โชติกาญจนรัศมิ�

944 ชลิตา ศิลาวงษ์

945 ณัฐชา บุญเสริมทวีโชค

946 ธนศักดิ� ติดต่อ

947 นิชดา ผลเนืองมา

948 เบญจมาศ ผาสีดา

949 ปารวี ตันติกิตติชัยกุล

950 ปาริฉัตร ยะเปียง

951 ภัทรวดี พรหมพร

952 ภาณุพันธุ ไฝ่งาม

953 ศรุชา เสือเมือง

954 สุนิวา กนุตเซน

955 สุวณี โพธิ�ศาลาแสง

956 ชลิตา คุ้มทวี

957 ญาณณิษา สระบัวบาน

958 ธนัญญา ทัศนีย์รัตนากร

959 ปรียาภรณ์ นิราช

960 พรทิพย์ ซิ�มเจริญ

สาขาวิชาการตลาด

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ�ง

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง
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961 พรพรรณ จันทรเกษมชัย

962 พุธิตา โอทาน

963 เภวิกา อัครบวรตระกูล

964 ศิรภาส ลิมป์ลีลากุล

965 สรวิชญ์ ภัชรพิพัฒนากรณ์

966 อินทุอร มาลากรณ์

967 กนกวรรณ ไพเราะประเสริฐ

968 กมลชนก อินทวงศ์

969 กฤตพรชัย วุฒิเจริญถาวร

970 กฤศศณีญ์ สมบูรณ์ชัยสกุล

971 กัญญารัตน์ สว่างแสง

972 กันตวัฒน์ สิทธิพัฒนไพศาล

973 กาญจนา บุตรนิล

974 กานต์ชนก อินทร์ปอ

975 กานต์รวี สถิตพิมพา

976 เกล เลขวิสุทธิ�

977 เขมจิรา โรจจิรวัฒ

978 จักริน เลิศนิมิตร

979 จารุวรรณ บุญมี

980 จีรยุทธ สุขปรั�ง

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
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981 ชญานี พฤกษ์เจริญสุข

982 ชญานุช ขําหวาด

983 ชนาธิป ขุนทอง

984 ชลดา ราชกิจ

985 ชาดารัตน์ ชนะภักดี

986 ชานน หินแข็งแกร่ง

987 ณัฏฐาสิชณ์ วรรณกิตติคุณ

988 ณัฐกานต์ สุขเปรม

989 ณัฐพนน์ อึ�งเจนธรรม

990 ณัฐพล กิจเจริญเกียรติ

991 ณัฐภัทร ศรีรุ่ง

992 ณัฐวัสส์ วงศ์สารศรี

993 ณิชาภา วิเศษเสาร์

994 ดวงใจ จาระวรรณ

995 เดชน์พงศ์ ธนโชควรพันธ์

996 เดชวิทย์ เตชะนิธิสวัสดิ�

997 ติรสา มีเมตตา

998 ทวีศักดิ� สุขสุพืช

999 ทัดดาว จงใจหาญ

1000 ธนภรณ์ เชื�อแพทย์
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1001 ธนภัทร ตันตระบัณฑิตย์

1002 ธนวรรณ เจียมพันธ์

1003 ธนวิชญ์ จันใด

1004 ธนิต ธัญณิชธาดานนท์

1005 ธัญสินี สุวิชาวรพันธุ์

1006 ธันยพร โกสัลล์วัฒนา

1007 ธีรกานต์ รัตนพันธ์

1008 นราธิป บุญโห้

1009 นัฐศักดิ� สุนันทคันธรส

1010 นัทธพงศ์ โพธิกุล

1011 นุกูล เอนกทรัพย์

1012 เนติพงษ์ คชเสนี

1013 เบญจพร เอื�อวงศ์ตระกูล

1014 ปาฏิหารย์ ยาฤทธิ�

1015 ปานใจ พิทักษ์อุปกรณ์

1016 พงศ์ภีระ ดวงทองดี

1017 พงษ์ศิริ ชูนวลศรี

1018 พรประภา บุญปลีก

1019 พัชรีภรณ์ ชัยชนะ

1020 พีระพัฒน์ วัฒนศิลป์
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1021 พีระภาส กลับประสิทธิ�

1022 พุฒิพงศ์ วงษ์พินิจ

1023 แพรวนภา วันสา

1024 แพรวพรรณราย ลือพืช

1025 ภัทราพร ไวยพัฒน์

1026 ภาวิต เดชะศิริกุล

1027 ภูดิศ นุชน้อมบุญ

1028 ภูมิพัฒน์ วุฒิภัทรศิริกุล

1029 ภูเมธ อัครพชรโชติ

1030 ภูริตา วีรกุลวัฒนา

1031 มณฑล ปรีดา

1032 มังกร ศุภางคะรัตน์

1033 ยุทธอานันต์ ศุภโชคพรพงศ์

1034 รติมา อรุณแสงศิลป์

1035 รมิดา หละเขียว

1036 รินธิชา เพชรอดิเรก

1037 วรพงศ์ เลิศไพฑูรย์พันธ์

1038 วรรธนัย บินสะอาด

1039 วรวุฒิ กุลาวาไชย

1040 วันชัย โชติหิรัญพาณิชย์



 Page 197 of 290

1041 วาธิณี ยศสุธรรม

1042 วิภาวี เรือนอินทร์

1043 วีรศักดิ� อดิษะ

1044 วุฒิชัย จิตสีรัง

1045 ศรัณย์ ไชยางพานิช

1046 ศรัณย์ เทพสงคราม

1047 ศุกลภัทร ทองม่วง

1048 เศรษฐพงศ์ แก้วศิริพันธ์

1049 สิทธิโชติ� มุ่งสันติ

1050 สิริยา เขียวสี

1051 สุกฤษฎิ� บุญฉาย

1052 สุชาติ โพธิ�ทอง

1053 สุพรรษา อนุศักดิ�

1054 สุพิณ สีทน

1055 สุรเดช อาดํา

1056 สุรางคณา กิจฉัย

1057 สุวรรณี สมบูรณ์

1058 หทัยชนก ฉัตรทอง

1059 อนุรักษ์ เหลาหิรัญ

1060 อภิเษก กนกวรกาญจน์
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1061 อรวรรณ อินธนู

1062 อลงกรณ์ ทรัพย์เจริญ

1063 อัลจิมา แคนทอง

1064 อิทธิพล อรรถาโภชน์

1065 อินทิรา สุนทรอินทร์

1066 อินทุอร เม่นทอง

1067 เอื�ออังกูร ศีตะจิตต์

1068 ฮาริส นิแว

1069 ปฏิญญา กันดิษฐ์

1070 อาทิตยา แซ่ตัน

1071 กัญจน์ ธนเศรษฐกร

1072 กิตติพงษ์ ตั�งสกุล

1073 จตุรพัฒน์ เย็นดี

1074 จิรายุ ชูศรี

1075 ณัชฌารีย์ สินจังหรีด

1076 ณัฐกาญจน์ กันทะษา

1077 ธนภัทร ครองยุทธ

1078 นิรุชา วงษ์ศรีแก้ว

1079 ปิยวัฒน์ ศรีบุญเรือง

1080 ปุญชรัสมิ� สระแก้วน้อย

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ�ง

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
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1081 สุดารัตน์ เพ่งงาม

1082 อัครพล เย็นทรวง

1083 กนกพร พงษ์จินดา

1084 กาญจนา ศรีสมุทร

1085 กิตติศักดิ� ชุณห์วิสิทธิกิจ

1086 จัยลาณีย์ โตะอาดัม

1087 ชนิสร โชติรุ่งโรจน์

1088 ธัญจิรา เจษฎาวรางกูล

1089 ธีรชัย สายทอง

1090 นภัสสร พฤฒากรณ์

1091 ผาณิตา ถนัดพจนามาตย์

1092 พลอยไพลิน ศรีพิสุทธิ�

1093 พัชรินทร์ ผังคี

1094 รตารดา ประติภาปกรณ์

1095 ศรัญญา จันทรี

1096 ศุภสิริ กือเย็น

1097 สรญา พร้อมสินทรัพย์

1098 สหรัฐ แก้วศรี

1099 สิริวรรณ เมฆรุ่ง

1100 สุทธาวีร์ อินทรัตน์

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ�ง
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1101 อภิวัฒน์ สูตะบุตร

1102 อมิตา หีมสุวรรณ์

1103 กชพร แสงอนันต์

1104 กัญญาพัชร อ่วมสิน

1105 คงภพ ทองเกษร

1106 คมกฤช พรมแก้ว

1107 ต่อพงษ์ ลาภเจริญ

1108 นิศากร คุณธรณ์

1109 บรรณกิตต์ โลหะกิจเสริมสกุล

1110 ปวีณา วรน้อย

1111 พงศธร นักธรรม

1112 พิสิษฐ์ เจริญรักษ์

1113 มอนิกา เวชยันต์

1114 วาสนา สุขทวีไพบูลย์

1115 ศักดิ�ชัย รุ่งเรืองยศศักดิ�

1116 สุภาวดี เป็งวัง

1117 กชวรรณ ยุปานันท์

1118 กมลวรรณ มีกมล

1119 กมลวรรณ ศิริรักนาวี

1120 กรกต จันทร์เพ็ง

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
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1121 กรวิชญ์ สังข์ศิลป์ชัย

1122 กฤตยา มุกดาสนิท

1123 กฤษฎา สุ่มมาตย์

1124 กฤษณพล บุญเลิศ

1125 กัญญาดา ผิวดํา

1126 กันตพัฒน์ นิรันดร์โสภณ

1127 กัมพล แสนเสนาะ

1128 กาญจนา สิงห์เดช

1129 กิตติ พละขันธ์

1130 กิตติชาญ รุ่งโรจน์

1131 กิตติพัฒน์ ปาอาภรณ์

1132 กิตติศักดิ� เรืองบรรเทิง

1133 เกษราภรณ์ เนาวบุตร

1134 เกสรี แก้วคํา

1135 ไข่มุกข์ หอมสุวรรณ

1136 คณาธิป สอาดแสงทอง

1137 คัชชาภรณ์ พูนเพชรพันธ์

1138 คุณาธิป ทิพยโอสถ

1139 แคทรียา เอ้นุกูล

1140 จรรยาภรณ์ เหลือสุข
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1141 จอมเทียน นามข้าว

1142 จารุกิตติ� หิมะมาน

1143 จารุวัฒก์ ชูขาว

1144 จิฎากาญจน์ เครืออาษา

1145 จิรภัทร เกิดศักดิ� ณ แวงน้อย

1146 จิราภรณ์ กระจ่างโฉม

1147 จิรายุ มุกดาวรรณกร

1148 จีรวรรณ เชื�อปรางค์

1149 จุฑามณี เมี�ยนเอี�ยม

1150 จุฑามาศ วิวัชนะ

1151 จุฑามาศ หลักงาม

1152 เจนจิรา โคกลือชา

1153 เจ๊ะโนรี โตะตาหยง

1154 ชนาธิป จิระธนานันต์

1155 ชยกร ศรีเขียว

1156 ชลภัทร ขจรเกียรติโภคากูล

1157 ชัชนันท์ ปิ�นพิลา

1158 ชัชพล ไข่สิงห์ทอง

1159 ชาติตะวัน กองวิเชียร

1160 ชินกฤต แก้วสวัสดิ�
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1161 ชิษณุพงค์ ชินสิทธิรัตน์

1162 โชติกาญน์ ทองหอม

1163 ญาดา ผงศรีอัก

1164 ญาธิป ดวงไทย

1165 ฐิติกร วิจิตสรัตน์

1166 ฐิติวัฒน์ อรุณรักถาวร

1167 ณรงค์ชัย แจ้งไพร

1168 ณัชณิชภา หยองเอ่น

1169 ณัฏฐณิชา ปัดถาวะโร

1170 ณัฐกานต์ บุตรจันทร์

1171 ณัฐธิยา ด่านยุทธพลชัย

1172 ณัฐนนท์ คารมวัฒนกุล

1173 ณัฐนรี นิลมาศ

1174 ณัฐพล กันชัย

1175 ณัฐพล แซ่ตั�ง

1176 ณัฐภรณ์ สุทธินุ้ย

1177 ณัฐภัทร เฉลิมพจน์

1178 ณัฐภาส โตมา

1179 ณัฐมล เทพสมบัติ

1180 ณัฐริกา สิงห์วี
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1181 ณัฐวดี ร่วมสําลี

1182 ณัฐวรา สรรพประวีณ

1183 ณัฐวลิลญา พฤกษการัณย์

1184 ณัฐวุฒิ สิทธิสมบูรณ์

1185 ณิชชารีย์ หงษ์สายพิน

1186 ดวงนภา กลั�นนํ�าทิพย์

1187 ดัยลัมย์ สะแม

1188 ดุษฎี แก้วมณี

1189 ตรัยพร หมุดปิน

1190 ถนิมรักษ์ ศิริรักษ์

1191 ทรงวุฒิ แก้วหมุด

1192 ทรัพย์อนันต์ วงศ์ศรีสง่า

1193 ทศพร ตั�งใจพิทักษ์

1194 ทศพล นฤมิตศิลปชัย

1195 ทิวารัตน์ เบ็ญมาตย์

1196 เทวฤทธิ� อัตตนาถนิรมล

1197 ธนกร แซ่โง้ว

1198 ธนกร ธัชธนธรรม

1199 ธนกฤต ประสงค์สุข

1200 ธนพนธ์ ชัยมงคล
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1201 ธนพล เจริญขวัญ

1202 ธนพัต ควรเฉลย

1203 ธนวิศว์ มาตย์วังแสง

1204 ธรรมรัฐ โพธิ�ศรี

1205 ธวัล ทรงประจักษ์กุล

1206 ธัญญลักษณ์ ศรีนารารัตน์

1207 ธัญรัตน์ จิติยะวงษ์

1208 ธาดา เรี�ยวแรง

1209 ธิดารัตน์ ดํารงประเสริฐ

1210 ธีริต ปิตินานนท์

1211 นครินทร์ ไชยราชา

1212 นพรัตน์ สายแสงพันธุ์

1213 นภัสสร สุขหํา

1214 นวมินทร์ตรา ปัทมะ

1215 นัฐธิพร พันธมาศ

1216 นาตยา เรืองไทย

1217 นาตยา โอกาศ

1218 นิติพล ชาติยานนท์

1219 นิติภูมิ พลอยประดับ

1220 นิลาวัลย์ ดีอ้น
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1221 นิโลบล ลิ�มสกุล

1222 เนติพงค์ หมวดคง

1223 บารเมษฐ์ สัมฤทธิ�วิลาส

1224 บุญฤทธิ� แสงศรี

1225 ปฏิพัฒน์ บุปผา

1226 ปณัฐชา สารนพคุณ

1227 ปภาวี เนตรสว่าง

1228 ปวรุตม์ ประเสริฐสม

1229 ปัญญาพล ประมูลยงค์

1230 ปัณณธร อารีย์

1231 ปาริชาติ กิ�งสีดา

1232 ปาริชาติ ตั�งตระกูล

1233 ปาริชาติ มณีโชติ

1234 ปาลิตา สุณีย์

1235 ปิ�นแก้ว อุทัย

1236 ปิยธัช กรแก้วรัตน์

1237 ปิยวัฒน์ จรัสอรุณฉาย

1238 ปิยะนันท์ อินทพักษ์

1239 ปุริมพล โกมล

1240 ผจงจิตต์ ปรีดิขนิษฐ
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1241 แผนผัง พลศร

1242 พนิตา อยู่ร่วมใจ

1243 พรกฤษณะ สุขสําราญ

1244 พรชิตา พันธุ์พาณิชย์

1245 พรนภา ฉายอรุณ

1246 พรนภา บอกสันเทียะ

1247 พรนภา สีหาบุตร

1248 พรรณราย แสงไกร

1249 พลอธิป ปราณีนุช

1250 พลอยปภัสร์ จันทะนาม

1251 พศิน ฟูประเสริฐ

1252 พัชรพฤกษ์ นันต๊ะ

1253 พัชรพล วงศ์ราช

1254 พัชรรินญ์ เจียมศรี

1255 พัชรี ปาคํา

1256 พัทธิยา อินพรหม

1257 พัสนันท์ อาดํา

1258 พิชชาพร ชีวินศิริวัฒน์

1259 พิชญาภา ครุธเฉย

1260 พิชญาภา ชอบคุย
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1261 พิชาพัทธ์ เกียรติกุลธรรม

1262 พิมพ์ชนก บุญสุภา

1263 พิไลวรรณ เขียวทน

1264 พิสิษฐ์ คุ้มภัย

1265 พีรญา ชื�นฤทัย

1266 พีรพงศ์ ทะรารัมย์

1267 พุฒิพงศ์ พลอยสระศรี

1268 พุธิตา แสงมณีขจร

1269 ภคิน ชิณวงค์

1270 ภคินี พลภักดิ�

1271 ภมร คนโทฉิมพาลี

1272 ภัทรบูรณ์ พูลสวัสดิ�

1273 ภัทรภร มณีโชติ

1274 ภัทรสุดา สุทธิพรชัย

1275 ภัทราภรณ์ คุ้มศิริวงษ์

1276 ภากร ตั�งวิริยะ

1277 ภาณุพงศ์ ชินอักษร

1278 ภานุพงศ์ สามเตี�ย

1279 ภานุวัฒน์ ลีลาขจรจิต

1280 ภีรสิทธิ� ภมรพล
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1281 มธุริน อมาตยกุล

1282 มนัสวี ไผ่ทองคํา

1283 มัลลิกา บุตรเพ็ง

1284 เมทิกา ธนิศาคงภัค

1285 เมทินี หงษ์ทอง

1286 เมธาวี เพ็งรักษ์

1287 ยศวัชร สุขหนองโปรง

1288 รจนา มายรรยงค์

1289 รณกร สุนทรนนท์

1290 รพีพรรณ ขันเล็ก

1291 รัชนิกฤษ สุขกุล

1292 รัฐพงษ์ โล้กูลประกิจ

1293 ลัทธพันธ์ รุ่งเรืองทิพย์

1294 วงศ์รวี ขอบขํา

1295 วชิรวิทย์ เถื�อนถํ�า

1296 วณิชชา บุญจง

1297 วนศักดิ� ชายภักตร์

1298 วรดา บดีรัฐ

1299 วรปรัชญ์ สุขใหม่

1300 วรรธิดา แสนแก้ว
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1301 วรรัตน์ นพรัตน์

1302 วรวัฒน์ ชยางกูร ณ อยุธยา

1303 วรันธร วิบูลย์จันทร์

1304 วรากร อิ�มเสมอ

1305 วราทิต คําศรี

1306 วริยาภรณ์ เกตุโชติเจริญพงษ์

1307 วัชรพงศ์ วงศ์ยศ

1308 วัชราภรณ์ ป้อมทอง

1309 วีร์ณัทษญา บุญชู

1310 วุฒินันท์ จันทวิมล

1311 วุฒิพล ศรีธิราช

1312 เวชพิสิฐ สิทธิธรรมพิชัย

1313 ศรัญญา คําพันธ์

1314 ศรัณย์ บาลนคร

1315 ศรินญารัตน์ หัทยามาตย์

1316 ศศริปรียา โพธิ�เศษ

1317 ศศิธร สิงห์สุข

1318 ศิญาภรณ์ ปานปูน

1319 ศิรา พุ่มใย

1320 ศิริโสภา เพชรสมบูรณ์
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1321 ศิวัช ธรานิศร

1322 ศุภกร เฟื�องหัตถกิจ

1323 ศุภโชค สินธุประเสริฐ

1324 ศุภรัตน์ อนุเวช

1325 ศุภาพิชญ์ สํารวย

1326 สกุลทิพย์ ธนนท์วงศ์วรา

1327 สถาพร โพทิพย์วงค์

1328 สรศักดิ� สุวรรณรัตน์

1329 สรศักดิ� แสงโหมด

1330 สรัญธรัฎฐ์ จึงถาวรเจริญ

1331 สรายุทธ์ สะละหมัด

1332 สโรชา ผสมสัตย์

1333 สโรชินี นิ�มงามชื�น

1334 สลิลทิพย์ เลิศไกร

1335 สหรัฐ สว่างวัชโรทร

1336 สหรัฐ แสนชอบ

1337 สัณหณัฐ ศิริไกรวัฒนาวงศ์

1338 สันติภาพ ติ�บอ้าย

1339 สิทธิเทพ พุทธรักษา

1340 สิรภัทร โภคสมบัติ
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1341 สิราวรรณ หมัดอะดัม

1342 สิรินันท์ เอ่งฉ้วน

1343 สิริรัตน์ เขียวปัด

1344 สุดารัตน์ เอมเสม

1345 สุทธิชัย อังพรหมสถาน

1346 สุธาธินี บัวกิ�ง

1347 สุธีธิดา คุดหุ่น

1348 สุพรรษา ยอดราช

1349 สุพัตรา อารีย์วงศ์สกุล

1350 สุภัชชา ศรีสงคราม

1351 สุรเดช ธนูธรรมทัศน์

1352 สุรพรชัย จันละคร

1353 สุรพันธุ์ ทิพยะ

1354 สุรสิริ ศรีวิลัย

1355 สุวิมล สกุลเดช

1356 เสฏฐวุฒิ เย็นเยือก

1357 เสาวลักษณ์ ขวัญบุญจันทร์

1358 เสาวลักษณ์ คําวงษ์

1359 โสภาวรรณ วงค์ธรรมมา

1360 อธิกัญญ์ภัค มงคลจิ�วกร่าง
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1361 อธิสันต์ เสรีทวีพัฒน์

1362 อนันต์ดา ทองอินทร์

1363 อนิวัฒน์ เมฆวงศา

1364 อนุสรณ์ คําผาสุข

1365 อภิชิต เสงี�ยมมีเจริญ

1366 อภิญญา ตุ้มทองคํา

1367 อมรรัตน์ เทียนสว่าง

1368 อมิตา เข้าใจการ

1369 อรสินี โฉมนนทภัทธ์

1370 อริสรา จรัสธเนศ

1371 อรุณรัตน์ แตงสวัสดิ�

1372 อลงกต ประทุมชาติภักดี

1373 อสมา กวีวุฒิศิลป์

1374 อังกฤษ จันทร์จําเริญ

1375 อังควิภา ทรัพย์พงษ์

1376 อัชฌา จันทร์ละมูล

1377 อัญภารัตน์ อินทรีย์สังวร

1378 อัญมณี เรืองจินดา

1379 อารียา จันทร์ประโคน

1380 อิศวะ พนัส
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1381 อุมาพร ขําคะวงษ์

1382 อุมารินทร์ บุญลาม

1383 อุไรวรรณ เต็งใช่สุน

1384 เอก เรืองอรุณ

1385 เอกราช หอมสุคนธ์

1386 พิมพ์ภา วงค์คํา

1387 สหธัช เพชรเหล็ก

1388 ชนัญชิดา ขวัญมา

1389 ประภาพรรณ เกตุแก้ว

1390 วิภารัตน์ คําบุรี

1391 หรรษา คะณาพงษ์

1392 กนกพล ถนอมรัตน์

1393 กรรญกฤต อรรควงษ์

1394 กรวรรณ ลิ�มสกุล

1395 ณัฐชา พึ�งเจริญ

1396 ณัฐนิชา พวงผกา

1397 ณิชชา ตันเจริญ

1398 ณินทร์ลดา วรรณา

1399 ธนาศักดิ� ยะปัญญา

1400 นคร ฉิมพันธ์

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ�ง

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
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1401 เบญจวรรณ พิรัตน์

1402 ปีย์ เมฆอรุณกมล

1403 พณิดา รัตนาวิน

1404 พีรดนย์ จินดาประเสริฐ

1405 มนัสนันท์ โรจน์นภากุล

1406 ยุรนันท์ เลิศนําเชาว์

1407 วัชรินทร์ วสุเสถียร

1408 วิจจิรา ทิศลี

1409 วิลเลี�ยม จอห์น สตีเวนสัน

1410 ศรุต กันสังข์

1411 สุกวิณ แก้วพิกุล

1412 สุพัตรา พลฤทธิ�

1413 อภิสรา บุญศรี

1414 อรัญญิการ์ ก้อนนาค

1415 อัครเดช วิลาทัน

1416 ณัฐณิชา สุนทร

1417 ณัฐภัทร พฤกษคุณธรรม

1418 พีรัช ดวงดารา

1419 ภัทรมณี สุขสุผล

1420 เมธาวี ฐิติธนศิริสกุล

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์

ปริญญาดุริยางคศาสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับหนึ�ง
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1421 สรีญารักษ์ กิจเจริญผลทวี

1422 สิริยาภรณ์ มณีสุขศรี

1423 จุฑามาศ ไพบูลย์กุลวงษ์

1424 ANDREIA CLAUDETTE GUMILA BUGA-AY

1425 กฤติน สวัสดิ�ธนวณิชย์

1426 กฤษฎา ศรีจันทร์รัตน์

1427 ขจร ไตรทรัพย์

1428 จิระภัท สุวรรณพานิช

1429 เจษฎา สุขเกษม

1430 ฉัตรปพน ชุ่มสวัสดิ�

1431 ชญานนท์ เทพบรรทม

1432 ชนกชนม์ เฉลิมชุติเดช

1433 ณรงค์ฤทธิ� ปวะภูสะโก

1434 ณัฐพล ประเสริฐสังข์

1435 ทีปกร ขําพิมพ์

1436 เทพวิพัฒน์ ประชุมชนเจริญ

1437 ธนบดี ชวาลศิลป์

1438 ธนบัตร สมบูรณ์สิทธิ�

1439 ปฎิพล สัตยานุรักษ์

1440 พงษ์พิษณุ พงษ์พยอม

ปริญญาดุริยางคศาสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับสอง

ปริญญาดุริยางคศาสตรบัณฑิต
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1441 พิรชัชย์ สุวัฒน์ทวีชัย

1442 มหกิจ มหานีรานนท์

1443 ยศธน ขําเนตร

1444 วชิรวิชญ์ พฤกษ์ชญานันท์

1445 ศิวรักษ์ คร้ามบุญลือ

1446 ศุภเสกข์ แก้วช่วย

1447 สมัชญ์ ทรรศยางกูร

1448 เสถียร แก้วประสิทธิ�

1449 กิตติพงษ์ เศาภายน

1450 จตุพล ใจใหญ่

1451 จูวินเนียล บิ โมนิลเลีย

1452 ชญานนท์ กันเกตุแก้ว

1453 ชญานนท์ บัวแตง

1454 ชนาภรณ์ ทิพย์สุขุม

1455 โชติกา เหมือนจันทร์

1456 ณัฐติญา ปาอิน

1457 ณัฐนันท์ ชลพิทักษ์พงษ์

1458 ณัฐภูมิ พิชัยยา

1459 เถกิงเดช เบญจฆรณี

1460 ธิราทิพย์ พื�นทอง

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับหนึ�ง
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1461 นภัสสร เดชจิระกุล

1462 นฤมล น่วมศิริ

1463 นัฐดนัย ประภาศรีวรกุล

1464 เนตรชนก ยิ�มวรรณ

1465 บัณฑิตา เหรัญญะ

1466 ปรียาภรณ์ เรืองศรี

1467 ปิยธิดา ส่างสกุล

1468 พงศ์ธวัช พานทอง

1469 พงศ์พัฒนา ศรีประเสริฐ

1470 พงศ์สมิทธิ� พูลศิริกุล

1471 พีระวัฒน์ จอมหงษ์

1472 เเพรวา ม่วงนวล

1473 ภรภัทร ภัทรพงศ์สินธุ์

1474 ภัสราภรณ์ มาสมบัติ

1475 มยุรี กองโพธิ�

1476 เมธาวี เรืองประยูร

1477 วริทธิ�ธร ถีระแก้ว

1478 วริศรา ลีลาไว

1479 วริศรา สมะตะ

1480 วิภูสินี ศรีพยางค์
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1481 ศศิวิมล ดอกกุหลาบ

1482 สุปรียา บุตรวงค์

1483 สุวรรณ อุตสาหะ

1484 อธิษฐาน ไชยนุวัติ

1485 อภิญญา พาทีทิน

1486 อรจิรา มงคลกิตติชัย

1487 อรรถพล ลายเงิน

1488 อากีฟ อาแล

1489 คณพศ อินทรคง

1490 จรรญารัตน์ หมกทอง

1491 จิรนันท์ ปานจันทร์

1492 ชไมพร นันตัง

1493 ชัยรินทร์ บัวชาติ

1494 ฐากูร ผ่องเสริมสุข

1495 ฐิตาภา พวงพิกุล

1496 ณัฐกิจ ศรีรักษา

1497 ณัฐพล จานทอง

1498 ณิชกานต์ โกศลกิตติพงศ์

1499 ตุลยวัต เอื�อไธสง

1500 ทัดพร พงษ์ธัญญะวิริยา

ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับสอง
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1501 ธนฉัตร ศักดิ�แสง

1502 ธนพล ดิฐธนะวัต

1503 ธนภัทร สุขพิเนตกุล

1504 ธฤติพันธ์ ตระกูลแห

1505 ธัญญารัตน์ รุประมาณ

1506 ธัญธร กิจเฉลา

1507 ธีรพงศ์ ถาวรแก้ว

1508 นพชัย คงโต

1509 บุณฑริกา ทิวาวงษ์

1510 ปฐมภพ นิ�มดํา

1511 ปริเยศ ปรีชานุกูล

1512 ไปรยา มีสานุ

1513 พงศกร ศิริโรโรจน์

1514 พณัชชา สุขเสริม

1515 พิสิฐ จิรแสงหิรัญ

1516 พิสิทธิ� ศรีพงษ์

1517 ภวันท์ จาวยญ

1518 ภาคินี คงทน

1519 ภาสกร สังข์ศิลป์ชัย

1520 ภุชงค์ พัฒนสุนทโร
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1521 มัญธนพร ชัยศร

1522 มินตรา ชูชื�นกลิ�น

1523 รัชฎา สีโลปา

1524 วรินดา ตันติโภคิน

1525 วรุณา รอดสันเทียะ

1526 วีรวรรณ กระอาจ

1527 วุฒิกร หวังไพบูลย์

1528 ศรวุฑ รุ่งเรือง

1529 สังวาลย์ อัครภาณุวิทยา

1530 อภิญญา อินต๊ะเสน

1531 อมรเทพ มีศิลป์

1532 อัควัฒน์ เอกหิรัณยกิตติ�

1533 อังคณาภรณ์ ทวีศิลป์

1534 อัฑฒอาชว์ จารุปราโมทย์

1535 อับดุลรอฮีม กะลูแป

1536 กนกขวัญ บุตรจันทร์

1537 กนกพร สันธินาค

1538 กนต์ธร หมวดทองอ่อน

1539 กมลวรรณ เวฬุวัน

1540 กร บุญไทย

ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
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1541 กรรณิการ์ ไชยยา

1542 กรวลัย ธีรวนบดี

1543 กฤษฎา พรหมเรศ

1544 กัญตวีร ไพศาลวัฒนา

1545 กัณฑ์ ยศศักดิ�ศรี

1546 กุญช์ภัสส์ กุลทยาวัฒน์

1547 กุลธิรา กิ�งก้าน

1548 ขจรวุฒิ รักถิ�นเดิม

1549 ขวัญหทัย อุดมสุข

1550 คมเพชร กองสุวรรณ

1551 คมสัน มงคลพิเศษ

1552 โฆษิทศ์ มั�นยิ�ม

1553 จุฑามณี แซ่ซิ�ม

1554 จุฑามณี ไตรภพ

1555 จุฑามาศ จันทรเสนา

1556 เจติษฐา ศรีมงคล

1557 ฉรัตน์ เรืองพูนวิทยา

1558 ชนนิกานต์ ทองคํา

1559 ชนิตา พัสสุดี

1560 ชลธิชา จันทร์โคตร
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1561 ชลฤทัย เยี�ยมญาติ

1562 ชวิน ศรีสด

1563 ชัยวัฒน์ สังวาลย์

1564 ชานุพัฒน์ ภากรศิริวงศ์

1565 ชิษณุ รักรังสิมันต์สุข

1566 ไชยวัฒน์ อินทร์จั�น

1567 ญาณากร ขอนแก่น

1568 ฐปกรณ์ โชติรัตน์

1569 ณัฏฐ์ เอี�ยมยั�งยืน

1570 ณัฐฐา แต้มประสิทธิ�

1571 ณัฐณิชา ช้วนปรีชา

1572 ณัฐพงษ์ ยุพัฒน์

1573 ณัฐภมร วรรณาเจริญสุข

1574 ณัฐภัทร นวลศรี

1575 ณัฐวนันต์ อนันต์ณัฎฐพงศ์

1576 ณัฐวิภา เจริญฐานะ

1577 ณัฐวุฒิ คงทอง

1578 ดนุเดช เดชคชาธร

1579 ดลวัฒน์ ทองเมือง

1580 ต๋อย พิมพ์พงษ์
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1581 เตชินท์ จริยมหาวงศ์

1582 ทัศนัย เพิ�มพูล

1583 ทิฆัมพร ประจันตะเสน

1584 ทิพย์สุดา จันทร์ฉาย

1585 ธนพนธ์ นิชิโมโต้

1586 ธนพล อรัญญกูลกาญจน์

1587 ธนวัฒน์ รักวิเศษ

1588 ธนวัต อนันธนกูลกิจ

1589 ธนากร ดีศรี

1590 ธนินท์รัฐ ธนกิจวรนนท์

1591 ธมนวรรณ จันทะไหล

1592 ธัญญาภัทร์ บุญมั�น

1593 ธัญพิสิษฐ์ ชูดวง

1594 ธิติฏฐ์ กวิสสร

1595 ธีรเมธ สุทธศรี

1596 นรินทร์ พรมมะลิ

1597 นันทนา วรรธนะภูติ

1598 นิรมล กาญจนเสถียร

1599 บุญญาฤทธิ� วันสุข

1600 บุรุษ ชมจันทร์
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1601 ปภัสราภรณ์ พรมหาลาภ

1602 ปรเมษฐ เนื�องจํานงค์

1603 ปวริศร วู

1604 ปวีณวัชร วัตถโกวิท

1605 ปัญญวัฒน์ รวีโรจน์ธนาดุล

1606 ปัณชญา ไกรคุ้ม

1607 ปิยนุช วิไลจิตเลิศ

1608 ปิยะศักดิ� ภาฬพ

1609 ปุณยภา พนาสวัสดิ�

1610 เปรมกวี แสงสุริยะฉายา

1611 พรชัย ไพรวัลย์

1612 พรทิพย์ คเชนชร

1613 พรประภา โอสถานนท์

1614 พรสวรรค์ แฟบกระโทก

1615 พัชรียา เลขกลาง

1616 พัตรสุระ แสงทอง

1617 พิชามญชุ์ หนุนนําสิริสวัสดิ�

1618 พิมพกานต์ ตุงคบุรี

1619 พิมพ์เพชร ศิรินครานนท์

1620 พีรยุทธ์ ฉางดํา
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1621 พีระ จงเลิศจรรยา

1622 พุทธพร วรคนอง

1623 ภรัณธรณ์ วรินคุณาณกรณ์

1624 ภัทรพล เสนากัสป์

1625 ภานุพงศ์ น้อยพันธุ์

1626 ภูรินท์ มงคลแจ่มจิตต์

1627 โมกข์ แก่งอินทร์

1628 รชฏ แก้วตา

1629 รณวุฒิ ไชยนวล

1630 รติรัตน์ ดารารัตน์ทวี

1631 รักชฎาธาร สุภานันท์

1632 รัชเกล้า แจ่มอ้น

1633 รัชชพงศ์ นันทิยา

1634 รัชพล พูลศิลป์

1635 ลักษคุณ ศรีประภา

1636 ลัคนา ไชยหาญ

1637 วจีสิริ เรืองไทย

1638 วริศ คําศุภประเสริฐ

1639 วโรตม์ วิริยะพาณิชย์

1640 วศิน เลาหะนาคีวงศ์
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1641 วสิทธิ� กองตา

1642 วันเฉลิม ประพันธ์

1643 วิชญะ จิวะกุล

1644 วิทู นนทโกวิท

1645 ศรัณย์ ยอดคํา

1646 ศศิธร สืบสาย

1647 ศศิพงษ์ พึ�งสุข

1648 ศศิวัษ อาจศิริ

1649 ศักดาวุธ ภาสดา

1650 ศิถี สงจีน

1651 ศุภกฤต วงษ์ประดิษฐ

1652 ศุภิสรา สมนวล

1653 สถาปัตย์ บุญลอย

1654 สัจจะธรรม สิวะโมกข์

1655 สาธิต เกตุแก้ว

1656 สาวิตรี ตังสวานิช

1657 สิทธิกานต์ จิรางกูล

1658 สิรภพ บุนนาค

1659 สิรวิชญ์ เขียวอําพร

1660 สุณิษา เจริญสมบัติ
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1661 สุทธิพงษ์ ผึ�งผาย

1662 สุพานันต์ เมียดประโคน

1663 สุภนิดา บุญสพ

1664 เหมรัศมิ� ฉิมฉวี

1665 อดิเทพ ศรีสง่าชัย

1666 อนุชา เปรมวิชัย

1667 อนุสรณ์ ศรีตะบุตร

1668 อภิวัฒน์ จินดา

1669 อรรถชัย ใจยืน

1670 อัยการ จันนํ�าสระ

1671 อินทัช ละลี

1672 เอกพล เมฆานุพักตร์

1673 ณัฐพล จรุงกีรติวงศ์

1674 กนกกร เลียบดี

1675 กนิน ธนารวิพร

1676 กฤตชญา เต๊ะขันหมาก

1677 กฤษณา จวอรรถ

1678 กันติยา วิโรง

1679 กันยรัตน์ อมรชัยยาพิทักษ์

1680 กิตติพงษ์ บุญเจริญ

สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ�ง
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1681 จิราภรณ์ มหาวัตร

1682 ชัชชญา ถมปัทม์

1683 ชัยทัต บุญนํา

1684 ชีริน เจนนีซ่า

1685 ณชชนก ประทีป  ณ ถลาง

1686 ณภัทร กฤษณสุวรรณ

1687 ณัชชา บุริมสิทธิกุล

1688 ณัฐชา เนตรเจริญ

1689 ณัฐริกา พฤทธิสาริกร

1690 นรา วรหิรัญ

1691 บุญญาดา ตันตระกูล

1692 เบญญาภา ด่านชูธรรม

1693 ปภังกร บํารุงเมือง

1694 พรทิพย์ ทองดี

1695 พัชรินทร์ ยินดีสิทธิ�

1696 พิมพกานต์ ควบคุม

1697 ไพลิน บุญวิก

1698 วราลักษณ์ สุริยะรุ่งอรุณ

1699 สมัชญา รอดแก้ว

1700 สิริลักษณ์ อินทุ่ม
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1701 สุกัญญา กาญจนวงศ์

1702 สุภัค รัตนจันทา

1703 สุรัสวดี อุดมสมบูรณ์กิจ

1704 อนัญพร จิราพงษ์

1705 อารียา จํานงค์ถ้อย

1706 กนกพร เณรรักษา

1707 กฤษณะ จักสาร

1708 กาญจนา มั�นคงไพศาลรุ่ง

1709 ขวัญเมือง กะไหล่เงิน

1710 จิตกัญญา จินดาวงศ์

1711 ณัฐชนน สุขบุญเพ็ญ

1712 ณัฐชา เพชรสน

1713 ถลัชนันท์ อุตตะกะ

1714 ธนวัฒน์ สุขโข

1715 เนติมา มะเหม็ง

1716 ปัณณวิชญ์ วัชระตระการพงศ์

1717 พัชรธิดา ถนอมทรัพย์

1718 แพรไหม ศรีใจปลูก

1719 รชยา ทัพพ์คุณานนต์

1720 วรรฤดี สมจิตร์

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง
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1721 สโรชา ปะหุปะมง

1722 กนกวรรณ ชิโอวากิ

1723 กรกช บรรพจน์พิทักษ์

1724 กรกนก บุญมี

1725 กฤษฎา แก้วนิ�ม

1726 กฤษฎา เชียงไฝ

1727 กฤษฎา แสงเกตุ

1728 กสิพงษ์ อัยราคม

1729 ก้องเก้า เปรมสิรินิธิคุณ

1730 กัญญารัตน์ สมไชย

1731 กัลยา ภูวิสัด

1732 กาญจนา สังข์นาค

1733 กานต์ เครือเอี�ยม

1734 กิตติเชษฐ์ ทิมเพชรธนพจน์

1735 กิตติภัฎ กองสุข

1736 กิติพัฒน์ ไพรสันต์

1737 กุลธิดา เจริญวิวัฒน์วงศ์

1738 เกียรติชัย บุญราโส

1739 ขนิษฐ์ เจียมวาง

1740 คณาธิป วัชระธนะกุล

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต
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1741 คณุตม์ กิดา

1742 จุฑามาศ ชุ่มวัฒนะ

1743 จุฑารัตน์ หมีเปรม

1744 จุมพล คงแก้ว

1745 ชนสรณ์ สังวรศิลป์

1746 ชนัญกานต์ หอมบุญ

1747 ชลสิทธิ� มัณฑปาน

1748 ชัชวาลย์ พลช้าง

1749 ชาคริต ญาญีเนตร

1750 ชุติกาญจน์ ธนพรโชคตระกูล

1751 โชติกา มีชู

1752 ญาณิศา มะลิ

1753 ณฐกร นามณีวงษ์

1754 ณัฐกานต์ มูลประเสริฐ

1755 ณัฐณิชา ฉิม

1756 ณัฐทา กาลวันตวานิช

1757 ณัฐนิช แก้วมณี

1758 ณัฐพล อังสุโชติเมธี

1759 ณัฐวีร์ มีแก้ว

1760 ณัฐสินี ศุภรัตน์คนนท์
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1761 ณิชกมล ปาลวัฒน์

1762 ณิชากร ภูมิใจกุลวัฒน์

1763 ถิรวัฒน์ ดับทุกขรัฏฐ์

1764 ทวีศักดิ� ทวีเงิน

1765 ธนกฤต เงินฉลาด

1766 ธนดล หุ่นวัน

1767 ธนธรณ์ คิดประเสริฐ

1768 ธนพงศ์ จินดาปกรณ์

1769 ธนภรรธ ศรีสุนทร

1770 ธนากร บุญมี

1771 ธัญจิรา บุตรา

1772 ธัญลักษณ์ ศักดิ�ประเสริฐ

1773 ธีรพงศ์ แก้วคําจา

1774 นรวิชญ์ ธัญลักษณ์เมธา

1775 นลินี สุวิสุทธิ�

1776 นันทิชา พึ�งทอง

1777 นารถลดา หงษ์ทอง

1778 นุตประวีณ์ จําปาศรี

1779 บุญพิทักษ์ แสงอรุณ

1780 ปฏิภาณ วุฒิสันเทียะ
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1781 ปาลิตา นรฉันท์

1782 ปิยรัตน์ วรรณจักร์

1783 ปิยวัฒน์ จิวะวิโรจน์

1784 ปิยะณัฐ มีสันฐาน

1785 ปิยะบุตร ทานธรรม

1786 ปิยะวุฒิ พันธ์ขาว

1787 พงศกร ชมวิชา

1788 พงศกร บุญส่ง

1789 พงษ์เทพ เกตุซื�อสัตย์

1790 พชรมัย ระไวสมาน

1791 พรรณทิพย์ บุญช่วย

1792 พลังธรรม อยู่สุข

1793 พศวีร์ สุวรรณผาติ

1794 พัชรินทร์ บุญเกิด

1795 พัณณิตา พวงทะวาย

1796 พิชยา ทองพานิชญ์

1797 พิชามญชุ์ คําผิว

1798 พิมพ์ชนก ศรีอินทร์

1799 พิสิฎฐ์ ภาระหอม

1800 พีรวุฒิ สุนทรกลันต์
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1801 ภรณ์ทิพย์ แซ่จึง

1802 ภรัณ�ู ธาระเขตต์

1803 ภัทรียา นวมเฟื�อง

1804 ภัศรา เมฆประสาท

1805 ภาณุพงศ์ แจ่มฟ้า

1806 ภูกริช ชยาทิตเดชานนท์

1807 มณธิดา เกษรนวล

1808 มยุริญ ยามาโมโต้

1809 มลธิชา วรสุข

1810 มสารัศม์ วัฒนะพงษ์วาณิช

1811 ยลดา คําธร

1812 รวิสรา เอี�ยมเรียง

1813 รัชชุดา วงศ์ภากร

1814 รัชพล กฤตติยกุล

1815 วณิชญา พนมชัยสว่าง

1816 วรวิทย์ ดาบแก้ว

1817 วราภรณ์ ล่าบ้านหลวง

1818 วริศรา รัตนเกียรติชัย

1819 วัชรินทร์ ณ พัทลุง

1820 วัลลภ เลื�อนประไพ
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1821 วิชชากร ท้วมคนชม

1822 วิชญาดา ผลทับทูล

1823 วิไลลักษณ์ เทียนทอง

1824 วีรดา ขันธะบรรดิษฐ์

1825 วุฒิชัย แซ่แฟ

1826 ศักดิพัฒน์ ตรีสุวรรณ

1827 ศิริพร คงคุ้ม

1828 ศิริพรรณ พุ่มหอม

1829 ศิริลักษณ์ แสงโพธิ�

1830 ศิวะพร น้อยประวัติ

1831 ศุภณัฐ ชูศักดิ�สกุลวิบูล

1832 ศุภฤกษ์ ฟักงาม

1833 สหวัฒน์ ขัตติ

1834 สิริวรรณ เรียงวงษ์

1835 สิริวัฒน์ สีมะเดื�อ

1836 สิริวัฒน์ หาทรัพย์

1837 สิวรุจ โรจนอนันต์ชัย

1838 สุดารัตน์ ขําบุรี

1839 สุทธิรักษ์ หมัดเจะเร๊ะ

1840 สุธาสินี จั�นศิริ
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1841 สุภินัน นิศาบัณฑิต

1842 สุรดา ปานพรม

1843 สุริยันต์ ไตรรัตน์

1844 สุวคนธ์ จรูญแสง

1845 อดิเทพ เสนากัสป์

1846 อทิตยา เด็กหลี

1847 อรยา จันทา

1848 อรัชพร ดาศรี

1849 อัครวินท์ มณฑา

1850 อัญชิสา สีสุขสาม

1851 อัญณฑิฐา สุวรรณวัฒน์

1852 เอกเมธ ณ เชียงใหม่

1853 เอลิชา ตริวิวัฒน์กุล

1854 ณัฏฐ์ชญา ไชยรักษ์

1855 สรวรรณ อุตสาห์การ

1856 สุรดา ประทิพย์เนตร

1857 ชมพูนุช เทพเทียน

1858 นิรันดร์ อุ่ยวัฒนพงศ์

1859 ยุวดี จวงทอง

1860 วราภรณ์ ชื�นชม

สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ�ง

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง
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1861 จารุนันท์ จันทร

1862 ชญาฎา มากไมตรี

1863 ชนชน หนักแน่น

1864 ชลธิชา วชิรพันธ์

1865 ชานนท์ เอี�ยมช้อย

1866 ชุติวีร์ สุประดิษฐ์ ณ อยุธยา

1867 ฐิติวัสส์ โคกทับทิม

1868 นนทชัย ปลอดทอง

1869 นัทธมน ปราบปัญจะ

1870 ปุญญิศา สามทอง

1871 พธร แซ่ก้วย

1872 พรสุดา ทศราช

1873 พลอยสวย ซือมงกง

1874 พอฤทัย ฤทธินนทชัย

1875 รุ้งตะวัน รัตนะ

1876 วัฒนา แป้นดวงเนตร

1877 วิจิตรา พิณทอง

1878 ศรัญญา ศรีสุวรรณ

1879 ศิริภรณ์ ยอดศิริ

1880 สิริมาศ โสภานะ

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต
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1881 สุนิตา เอราวรรณ์

1882 สุวิชาดา ภูคาพิน

1883 เสรี ศิษยนเรนทร์

1884 อรนิช ธรรมวงศ์

1885 อรยา ลิ�มธีรโชติ

1886 กัญญาณัฐ ปานสัมฤทธิ�

1887 ขนิษฐา จันทร

1888 เปรม พวงอินทร์

1889 พิมพ์ลัดดา โชตะมังสะ

1890 มัทนา ผินเจริญ

1891 วราภรณ์ คําสม

1892 จักรภัทร พินิตเกียรติสกุล

1893 ชวัลญา ไทยพินิจ

1894 ทิพวรรณ จอมคําสิงห์

1895 นเรศร์ บุญแต่ง

1896 พงศ์ภัค ภาพันธ์

1897 ภวัต ภาศิรินนท์

1898 สิรีธร ทรงวัฒนา

1899 สุภัสสร จันทร์เพ็ญ

1900 กฤตเมธ วรรณลาวัณย์

สาขาวิชาการโฆษณา

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ�ง

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต
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1901 กิตติกร สืบสุนทร

1902 กุลิสรา อรรถจิรธาดา

1903 เกียรติบดินทร์ หอรุ่งเรือง

1904 จันทร์เจ้า ศรีสว่าง

1905 จิรทีปต์ โววงศ์ดี

1906 ชนะภัย ภิรมรักษ์

1907 ชนากานต์ เชื�อเมืองพาน

1908 ชลนภา ศรีบุญ

1909 ชวลิต หล่อประสงค์สุข

1910 ฐิติพล ศิริโภคพัฒน์

1911 ฐิติรัตน์ สีเขียว

1912 ณพล แสงฉายา

1913 ณัฐ พุ่มผกา

1914 ณัฐดนัย พานิช

1915 ณัฐนิชา ตาปนานนท์

1916 ณัฐวุฒิ ลีละชาติ

1917 ทิฆัมพร กิตติรัต

1918 ธนโชติ จิตติปาลนันท์

1919 ธนบดี เตือนคิ�มวงษ์จัน

1920 ธนพิทักษ์ ธนะ
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1921 ธนเสฎฐ์ จตุพัฒน์กนกโชติ

1922 ธนัท คิดประเสริฐ

1923 ธนิษฐ์ วุฒิอมรศักดิ�

1924 ธัชพรรณ วิสิษฐดํารงค์กุล

1925 ธีรภัสร์ จุ้ยแตง

1926 ธีระเดช มงคลพิเศษ

1927 ธีวภัทร์ ม่วงมะเริง

1928 นภัทร์ศรัณย์ จรรยาวิจักษณ์

1929 นิจวรีย์ เชิดชู

1930 นิติกาญจน์ ว่องสุทธิไพศาล

1931 บรรพต ไตรศุภโชค

1932 บุญณฤทธิ� สุระทศ

1933 บุรัสกร ชาครวรัทธมล

1934 บุษดีย์ พรหมจรร

1935 เบญจวรรณ งามทวี

1936 เบญญาภา เตชะภูวภัทร

1937 ปณัญพงศ์ เเสงเงิน

1938 ประกายวรรณ ศรีเดือน

1939 ปฤณ จูงสัมพันกุล

1940 ปาลิตา บวรวาณิชย์
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1941 ปุณณัฏฐา ปฏิคม

1942 ปุณรดา จันทร์แก้ว

1943 ผกาสินี เติมชัยโรจน์

1944 พงศ์ศรัณย์ ชาติพรหม

1945 พรประชา พรมฤทธิ�

1946 พัชราพร อินทร์เทศ

1947 พัชรียา พลวัชรินทร์

1948 พิรัชชัย ก้องเกียรติศักดิ�

1949 ภัจรินทร์ พิทักษ์กิ�งทอง

1950 ภัทรมณฑน์ พลทะเหียร

1951 ภาสกร วงษ์จินดา

1952 ภูวกร มหาจิราภัทร์

1953 มัตสริน หลังจิ

1954 ยุภาพร สอนสกุล

1955 ราเมศ ศิริสงวนวงศ์

1956 วรรณพร ศิริผล

1957 วรวิช รอดสงค์

1958 วรัญญา มีพงษ์

1959 วรัญญา สร้อยสลับ

1960 วรัฏฐา กระจกทอง
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1961 วริศรา โตตะเภา

1962 วริศรา ฮั�นประเสริฐ

1963 วิรินยา รัตนทิพย์

1964 ศราวุฒิ เรืองแสน

1965 ศศิธิดา เพียรสืบกาญจนา

1966 ศิริลักษณ์ ถนนทิพย์

1967 ศิวกร คงเสือ

1968 ศุภวิชญ์ พวงเงิน

1969 สาธิน เอ้งฉ้วน

1970 สิริวรรณ โฉมวงษ์

1971 สุธิตา ศิริ

1972 สุภาวดี แป้นสดใส

1973 สุฤทัย คงแถวทอง

1974 หทัยชนก พิมศรี

1975 หยกมณี หิรัญสกุลวัฒน์

1976 อภิวัชร์ วิชยานุวัติ

1977 อรนลิน วาณิชธนากุล

1978 อาทิติยา เจริญพร

1979 อารยา ปิ�นเงิน

1980 อินทัช ธรรมธีระ
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1981 กนต์ธร สุกใส

1982 ชนัฏฌา ศรศรีชล

1983 ปวเรศ บุญเสริม

1984 พราวรวี พจนปกรณ์

1985 โยโย อิฟุคุเบะ

1986 รัชพล ไสยรส

1987 วรัญ�ู น้อยจู

1988 วิชญา ทองตัน

1989 สุพัตรา ทองอุไรพร

1990 อภิสมา บุญพา

1991 กมลชนก รักสองหมื�น

1992 กมลพร สุขใย

1993 ชนาพร อึ�งวิจิตรอําไพ

1994 ณฐมน เศารยางกูร

1995 เตชินท์ เตชะวณิช

1996 ธนพร เต่าทอง

1997 ธัญญภรณ์ เหลืองเงิน

1998 นภนต์ ทิพย์ปัญญา

1999 นาตาลี วัลก้า

2000 พลอย พลอยกระจ่างศรี

สาขาวิชาการภาพยนตร์

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ�ง

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง



 Page 245 of 290

2001 พิมพ์อาภา ยิ�งเจริญ

2002 รักษมันต์ ถาวร

2003 รัตติยากร มั�นทอง

2004 วชรพล เอี�ยมอํ�า

2005 ศุภชญา แซ่เฮ้ง

2006 เสาวลักษณ์ เลิศรัตนพล

2007 อรณัฐ รามสูต

2008 กมลชนก สันติวรางกูร

2009 กมลวรรณ หนูสิงห์

2010 กรกฎ ตุ่นแก้ว

2011 กรวิชญ์ วารีวัตร

2012 กรวิชญ์ อังคณานนท์

2013 กรวินท์ อ่อนสําลี

2014 กฤตพล เบ็ญจมาศ

2015 กฤตภาส ระงับภัย

2016 กฤตภาส สุรินต๊ะ

2017 กฤติน รุจินิรันดร์

2018 กฤติภัทร เผด็จพาล

2019 กฤษฎา เกตุชู

2020 กัญญาลักษณ์ เมืองประทุม

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต
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2021 กัณฑ์พัฒน์ อัครรุ่งแสนยากร

2022 กันตพัฒน์ ชัยจักร์

2023 กันตภณ สําลีแก้ว

2024 กันตเมศฐ์ งามเตชะชัยทัศน์

2025 กันยารัตน์ ปิยพาณิชยกุล

2026 กิตติโชติ ลํ�าเลิศ

2027 กิตติธัช หาญเกิดสิริ

2028 กิตติศักดิ� ตั�งเลิศอรุณ

2029 เกริกพล ชุมเพ็ง

2030 เกศนี คําปัน

2031 เกียรติศักดิ� รักษ์สุวรรณ์

2032 ขจรศักดิ� มากศรี

2033 คงกฤช ครุสกุล

2034 คณาธิป คุปตะวินทุ

2035 คามิน อาชาศรัย

2036 คีต์ตะวัน มนูเสวต

2037 คุณากร กรศุภอานนท์

2038 จตุรงค์ แซ่เจียง

2039 จริญา พูลศรี

2040 จอมพจน์ ชังมา
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2041 จารุวรรณ โหมดไธสง

2042 จิตรานุช คุณะวิริยะวงศ์

2043 จิรัญ หมายแพทย์จิตร

2044 จุฑามาศ ผ่องใส

2045 เจนจิรา สีไสวพร

2046 ชญานิน เพี�ยบุญมาก

2047 ชนรพ ปทุมวัฒน์

2048 ชนิกา เปิดชั�น

2049 ชนินทร์ พสุธาสถิตย์

2050 ชนุดม กาญจนมูสิก

2051 ชลิต เจริญพันธ์

2052 ชาคริช วิชิต

2053 ชินกฤต หวังศิริทรัพย์

2054 ชีระวิทย์ เบญจพันเลิศ

2055 ชีวิน กิตติ�ชรินดา

2056 ชุติพันธ์ สมบูรณ์

2057 ฐนันธร เพ็งอ้น

2058 ณภัค ลี�เจริญรักษา

2059 ณัฏฐชัย ยวนแหล

2060 ณัฐการณ์ นิลวัฒน์
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2061 ณัฐชยา ลีฬกาญจนากุล

2062 ณัฐณิชา นรเดชานันท์

2063 ณัฐนนท์ ช่างไม้

2064 ณัฐพนณ์ ชื�นตา

2065 ณัฐพล จงวิไลเกษม

2066 ณัฐพล พรมบุตร

2067 ณัฐภัทร อนันตสวัสดิ�

2068 ณัฐริญา รุ่งฟ้า

2069 ณัฐวดี สังข์เขียว

2070 ณัฐวุฒิ เกษมสงคราม

2071 ณัฐวุฒิ เจียมภักดี

2072 ณัฒฐพงษ์ จันทร์หอม

2073 ณิฏิวัฒน์ มัธยมมาก

2074 ติณณภัสร์ พิชยเดชากุลวัฒน์

2075 ทวีศักดิ� วงษ์ษา

2076 ทศพร จินดาอินทร์

2077 ทศภัสส์ พราหมณพันธุ์

2078 ทะเล ปัญญา

2079 ธชานนท์ เทพี

2080 ธณัฐชา โพธิ�พึ�ง
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2081 ธนกร คํามี

2082 ธนบดี โคตรเวียง

2083 ธนพล ติง

2084 ธนภัทร วิริยะธํารงค์

2085 ธนวัฒน์ มีเชาว์

2086 ธนวัตร เหล็กโคกสูง

2087 ธนสิทธิ พิมานเเมน

2088 ธนากร จันทร์ผาสุข

2089 ธนากร บุบผารัตน์

2090 ธนากร ศรีสังข์

2091 ธนาธิป กรีธาธร

2092 ธนิศร วงษ์สุนทร

2093 ธนู นรชาญ

2094 ธรณ์ธันย์ วงศ์ทรายทอง

2095 ธรรมวิทย์ รัตนาภรณ์

2096 ธราเทพ กิจธนากําจร

2097 ธวัชชัย ขันธสิกรรม

2098 ธัญวรัตม์ รักษาศิลป์

2099 ธีรกานต์ จันทร์แสงกุล

2100 ธีรพัฒน์ ลิ�มโสภิตพรรณ
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2101 ธีระพล องค์ทองสกุล

2102 ธีระวัฒน์ จิตประสงค์

2103 นนทกร ต้นโพธิ�

2104 นนทกร ปรีชาไพศาลจิต

2105 นนท์ฐิวัจน์ จิตรติกรกุล

2106 นพรัช ธรรมเรืองฤทธิ�

2107 นพรัตน์ ผดุงหัส

2108 นภัทธ วรสุข

2109 นริศรา เดชาวัฒนากุล

2110 นลธวัช น้อยทอง

2111 นวลฉัตร ลัดพลี

2112 นัฐยา มีสมสิบ

2113 นัฐษิต โพธิสิทธิ�

2114 นันทศักดิ� เก่งวิกาล

2115 นิฐินันท์ หูตาชัย

2116 นิภาภรณ์ ศรีประวัติ

2117 บงกช ทาเกอูจิ

2118 บัณฑิต เด่นเจริญพัฒนา

2119 บุญญลักษณ์ โชคคํ�าจุน

2120 บุษกร เมฆบุญประเสริฐ
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2121 บุษราภรณ์ คําทอน

2122 ปรมัตถ์ กิจพันธ์ศักดิ�

2123 ประพาส พูนสวัสดิ�พงศ์

2124 ประภาพร สวนยิ�ม

2125 ประริฉัฐ ตระกุลนิตย์

2126 ประสพพร ปานหัวไผ่

2127 ปริตา ไชยรักษ์

2128 ปวีณา จันแกมแก้ว

2129 ปัณณวัฒน์ ศรีโสภณ

2130 ปุณกฤษ กังวโรวงศ์

2131 เปรม ฟักสีม่วง

2132 เปรมอนันต์ ธรรมมะ

2133 พงศกร เอี�ยมเศรษฐกุล

2134 พงษ์ประดิษฐ์ เจ็งวัฒนาพร

2135 พนิดา เคยอาษา

2136 พรรณอร ทองเชียว

2137 พฤฒิกร ศิริกุล

2138 พวงเพชร วิชัยดิษฐ

2139 พัชรียา สายทอง

2140 พัทธดนย์ จรูญศักดิ�
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2141 พัทร์สิตา เตชะเดชเชาว์ดิษฐ์

2142 พัสกร สินธุประเสริฐ

2143 พิชชากร ทับวงษ์

2144 พิชญ์ชานันท์ เนติพัฒน์

2145 พิพัฒน์พงษ์ คงมิยา

2146 พิรัชญะ นวราช

2147 พิราภรณ์ บุญเรือง

2148 พีรณัฐ สิทธิเลิศเจริญ

2149 พีรวัชร์ ปุจฉาธรรม

2150 พีระสิฐ ดวงดารา

2151 เพชร์นนท์ บุญญากร

2152 เพ็ญนภา สุภาพันธ์

2153 ภัทร คงคา

2154 ภัทรนิษฐ์ ศรีนิติเกียรติ

2155 ภาณุเดช วงษ์เปรม

2156 ภาณุพงษ์ จงศิริ

2157 ภาณุพันธ์ ศรีนุตสวัสดิ�

2158 ภานุวิชญ์ ทิพย์บุญทรัพย์

2159 ภูเธียร ภักดีศุภฤทธิ�

2160 ภูริเดช พันธ์วิบูลย์
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2161 ภูรี โทธานี

2162 มนัญชยา จุฬามณีรัตน์

2163 มารวย โกตระกูล

2164 เมกุมิ คูวาฮารา

2165 เมฆกพัฒน์ พร้อมพรั�ง

2166 เมธาสิทธิ� สวนศรี

2167 เมธี คันยี�สุ่น

2168 เมธี ศรีวัฒน์

2169 ยศภัทร ร่มเกตุ

2170 เยาวลักษณ์ โอชิมา

2171 รชา เพลิงพิวัฒน์

2172 รวีพัชร์ ปิ�นสินชัย

2173 รัชพล มโนวิไลพงศ์

2174 รัฐเขตต์ ในเมือง

2175 รัตนพันธ์ เหล่าอั�น

2176 รุจิภาส โลจนะรุ่งสิริ

2177 เรืองชัยกมล แสนสุข

2178 ฤดีภรณ์ โพสลิต

2179 ฤทธิเกียรติ เรืองฤทธิ�

2180 วงศ์วรัณ ปังศรีนนท์
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2181 วรชน เอี�ยมอยู่แท้

2182 วรดา สาสะ

2183 วรรณสิทธิ� โพธิ�ทอง

2184 วรรณิดา โพธิ�ศรี

2185 วรวุฒิ ชมภพ

2186 วรวุฒิ พนาสหธรรม

2187 วราทิตย์ ปสันตา

2188 วัชรพงษ์ ทรงคาศรี

2189 วัชระ ช่อสลิด

2190 วัชระพงษ์ ชื�นเช้า

2191 วิภาวี พ้นภัยพาล

2192 วุฒิชัย ยศประสงค์

2193 ศรายุทธ จันทร์สีสุข

2194 ศราวุธ สิทธิโชค

2195 ศรุต เทียนศิริ

2196 ศศธร บินนาราวี

2197 ศักดินันท์ พูลสวัสดิ�

2198 ศิรภัสสร วงค์ตาผา

2199 ศิริชัย ขิยะพัฒน์

2200 ศุภณัฐ ชาติยานนท์
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2201 สมนา สินธวาชีวะ

2202 สรัณย์กรณ์ หมื�นแก้ว

2203 สหรัฐ เกิดสุข

2204 สหรัฐ เอราวรรณ์

2205 สหรัถ โอโน

2206 สัตยา สีอ้น

2207 สิทธิโชค แสงสท้าน

2208 สิริพัทธ์ สุริวงค์

2209 สิรีธร แซ่เตื�อง

2210 สุดฤทธิ� นาประจักษ์

2211 สุทธิชัย ลาคํา

2212 สุทธิดา เครือไพบูลย์กุล

2213 สุธางศุ์รัตน์ บุญเพ็ง

2214 สุภากรณ์ แก้วบวร

2215 สุมิตตรา สนามทอง

2216 สุรณีย์ สุขลํ�า

2217 สุรสิทธิ� ศรีประพัฒน์

2218 สุวิชา อวยพรรุ่งรัตน์

2219 เสกสรรค์ ลาดคม

2220 หทัยภัทร เทียนสรรค์
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2221 อธิบดี ทองสันสระ

2222 อธิรุจน์ แซ่โก

2223 อธิวัฒน์ กิจสิริรัตนกุล

2224 อนุรักษ์ นิลเนตร

2225 อภิมุข สันเจริญ

2226 อมร ยศกลาง

2227 อรณัฐ วิเศษรัตน์

2228 อรรจน์ชญาณ์ ธนศรีสดโชค

2229 อรรถสิทธิ� ตันอารีสุโชติ

2230 อรัญ โส๊ะแห

2231 อลงกรณ์ บูชา

2232 อลงกรณ์ ศรีสุนทร

2233 อลันทัม ทองพวง

2234 อัครพล แผ่นทอง

2235 อัญชณารัตน์ จันทร์เรือง

2236 อายรา คงคะพันธ์

2237 อารยา พุทธิสัตย์

2238 อิทธิพงษ์ กลิ�นชาติ

2239 อิสญะ ตระกูลพุทธรักษา

2240 เอกพงษ์ ฝ่าฝน
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2241 เอกอนันต์ ศรีละโคตร

2242 เอวา โบเนช

2243 กาญจนา ทวดอาจ

2244 ธัญนันท์ ธีรพุทธิพันธ์

2245 นรธีร์ กีเกษมศรี

2246 นันทวัน ไกรสังข์

2247 นันทิชา รุจิราโรจน์

2248 ปวรรณรัตน์ สรรวิริยะมงคล

2249 พัทธมน เพียรพานิช

2250 วริสรา บุณณะ

2251 กฤตเมธ อันสมัคร

2252 จิรายุทธ ขวัญเจริญ

2253 ธนากร สุนทร

2254 นันทิศิลป์ เจริญ

2255 สุภัทรา เชื�อจีน

2256 กมลวรรณ ภัทรวรรณ

2257 กัญญาณี เกตุจําปา

2258 ณัฐริกา อินอําภา

2259 ณัฐวรา ไตรปิ�นเพ็ชร

2260 ปัญนัชยา บุญญเสธ

สาขาวิชาวารสารศาสตร์ดิจิทัล

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ�ง

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต
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2261 ปานิศา ทองแกมแก้ว

2262 ภาณุวิชญ์ นาคมาลี

2263 มาริษ สาครพันธรักษ์

2264 วิธิตา ใจรัก

2265 วิภาดา อินดี

2266 สิริกร ชลชี

2267 อัศวิน อินสว่าง

2268 กฤติเดช หิงสาโร

2269 ธิติพงศ์ นวเศรษฐพงศ์

2270 ปิยทิพย์ ขจีเจตน์

2271 วรินพิชชา อภิวัสโภไคย

2272 ศิรินภา เงินคีรี

2273 สุภัสสรา ขันตี

2274 กาญจน์ กาญจนสุธา

2275 คุณวัฒน์ เจียรไกรเดช

2276 จรินทร์ทิพย์ เจริญคมเมธา

2277 ชฎาพร รักษ์ชน

2278 ชนกนาถ ประคองใจ

2279 ณัฐพร วิชัยเฉลิมวงศ์

2280 ธนัชญา คงสําราญ

สาขาวิชาการสื�อสารการแสดง

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสื�อสารการตลาด

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ�ง
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2281 นพคุณ ศรีจ๊ะ

2282 นฤภร กลิ�นศรีสุข

2283 นิธิพงศ์ พนาธนวัฒน์

2284 พิชชา บุญช่วย

2285 รัชดาวัลย์ มหาจิตรภิรมย์

2286 สุดารัตน์ พ่วงพี

2287 กาญจนา เชื�อบาง

2288 แคทลียา พิพวนนอก

2289 ณัชชา จินตสุเมธ

2290 ณัฐวิญญ์ วัฒนกิติพัฒน์

2291 ทอฝัน จิตร์พลชนะ

2292 ธันย์นิชา ศิรเสถียรเลิศ

2293 สมฤทัย ผากอง

2294 สุนิตา เศวตศิลป์

2295 กนกวรรณ เรืองศิรินิธิมา

2296 กนิษฐ์ บุญสิลา

2297 กฤษฎา พุกอํารุง

2298 กัญญาณี เดชครุฑ

2299 กัญญาภัค ศรีแสง

2300 กันย์ บุญสิลา

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต
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2301 กัมพล อุสสิทธิ�

2302 กิตติยา ขําขาว

2303 เก้าไกร ดอกสร้อย

2304 เขตอริญชย์ ลาภธนบูรณ์ทวี

2305 คณิน สมุทรโคจร

2306 จักรวาล ยอดแก้ว

2307 จิตรลดา แสงชูโต

2308 จิรัชพงศ์ ศรีแสง

2309 จิราพร มะลิวงค์

2310 จีรศักดิ� สุวรรณจันทร์

2311 จุฑาทิพย์ พรประไพ

2312 ชนากานต์ วิเชียร

2313 ชนิสรา โสมประเสริฐ

2314 ชยานนท์ นิ�มเจริญ

2315 ชวัลญา ยะคะเรศ

2316 ช่อผกา สาลีหอม

2317 ชานน เวชกรบริรักษ์

2318 โชติวัฒน์ หุตะวัฒนะ

2319 ณรงค์ยุทธ ชื�อดี

2320 ณัฏฐกรญ์ ทวีทรัพย์อัมพร
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2321 ณัฐณิชา ตันตราวงศ์

2322 ณัฐณิชา สิงหะกุลพิทักษ์

2323 ณัฐพงศ์ มุณีวงษ์วีระ

2324 ณัฐวัช อภินันทนากุล

2325 ดิฐษกร เอกจิตต์

2326 เดชาเชษฐ บอนน์

2327 ถิรวัฒน์ ไชยะ

2328 ธนกฤต เอี�ยมสุนทร

2329 ธนประเสริฐ ศรีประเสริฐ

2330 ธนพล เดี�ยวกูล

2331 ธนภูมิ พลเมืองดี

2332 ธัญวรัตน์ ตันเถียร

2333 นฏกร เรืองรักษ์

2334 นนทกร ชื�นศิลป์

2335 นพณัฐ สิทธิโชค

2336 นภัส กัลยาวัฒนเจริญ

2337 นันทพร โพธิน

2338 นิธิตา ปิ�นเมือง

2339 นิรชา สุขภิญโญ

2340 บุญธิดา นาคปัญญา
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2341 บุศรินทร์ บุษปะเกศ

2342 ปกรณ์ บึ�งไชย

2343 ประดิภา แพร่ศรีสุวรรณ

2344 ปรียานุช อุปลกะลิน

2345 ปัณณวัฒน์ อุบลวัตร

2346 ปานจิตร ชุ่มนวม

2347 ปานรดา พรหมทอง

2348 ปารมี ชัชวาลยางกูร

2349 พงศธร ตัณฑชน

2350 พชฎ อมรบริฉัตร

2351 พนัสนันท์ อังกินันทน์

2352 พัชรรินทร์ กุสุมาลย์

2353 พัชระ บริสุทธิ�

2354 พัชราภรณ์ แก้วระวัง

2355 พีรณัฐ ธาระ

2356 พีรณัฐ รุจจนเวท

2357 พุทธิพงษ์ ศรีเสาร์

2358 เพชรธนภรณ์ ขําสุวรรณ

2359 เพชรรดา จินากลึง

2360 แพรวอําพัน โกมารทัต
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2361 ภัทรานิษฐ์ วุฒิสิริวรภัทร์

2362 ภาวนา จําปา

2363 ภาสุวัตถิ� บุญเฉลียว

2364 มงคล ศุภราช

2365 มนตรี เอี�ยมพิทักษ์สกุล

2366 รัชนก แพงจันทึก

2367 รัตนชัย อินทร์ฤทธิ�

2368 รัตนพร สิงห์ตระหง่าน

2369 รุ่งทิวา มากเมือง

2370 ลลชัย อินทรเจริญ

2371 ลลิตา กองหมายสุข

2372 ลักขณา มีพัฒน์

2373 วทันยา แตงสาขา

2374 วรรษชล ทองคํ�า

2375 วรัทยา เกตุวรสุนทร

2376 วรัทยา หวังพัฒนธน

2377 วรากร ศวัสกร

2378 วราลักษณ์ ดุลย์มา

2379 วัชรพงศ์ ลภัสจุภาคณุตม์

2380 วาสิฏฐี อินธิกาย
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2381 วิชญานี ฉาวเกียรติ

2382 วิษณุ มหาสารินันทน์

2383 วีณากร คงแก้ว

2384 วุฒิชัย ราษฎรอาศัย

2385 ศรัณย์ณภัทร นุ้ยเจริญ

2386 ศักดิธัช เดชนที

2387 ศักดิ�สิทธิ� เพิ�มพูนเจริญยศ

2388 ศุทรา ครุสาตะ

2389 ศุภนิดา ภู่ขาว

2390 สถาปัตย์ ชัชวงษ์

2391 สิทธินันท์ แสงอุทัย

2392 สุธิดา ยอดปรีดา

2393 สุธิดา ศรีละโคตร

2394 สุปรียา พิพัฒนธร

2395 สุรัสวดี พฤกษาณุมาส

2396 สุวินัท แก้ววิเศษ

2397 อภิสรา คตดี

2398 อรกัญญา ดากลาง

2399 อรจิรา บอนน์

2400 อลิน ถนอมจิตต์



 Page 265 of 290

2401 อัครวัฒน์ วนิชพรทวีสิน

2402 ณหทัย อินทศร

2403 ณัชชา ทับอุดม

2404 ทวีศักดิ� จิระพงศ์ศักดิ�

2405 ปริญา ทิพย์เลิศ

2406 ปิยดา จิตตพงษ์

2407 สมัณญา ดาวเรือง

2408 อามีรีนา อุเซ็ง

2409 จารุวรรณ ไข่มุกด์

2410 จิณณ์ธนัตถ์ สังขพันธ์

2411 พงศธร ทาเกย่า

2412 กนกพล สุนทรนันท์

2413 กัลยทรรศน์ วรากรสกุลกิจ

2414 การัญ�ู ณรงค์เพ็ชร

2415 ก้าวกล้า อักษรกาญจน์

2416 กิตติธัช วรหิรัญกิจ

2417 กิตินัทธ์ หวังวิบูลย์กิจ

2418 ขนิษฐา มุ่งเขื�องกลาง

2419 จตุพล นิลดี

2420 จักรี ธนามี

สาขาวิชามัลติมีเดีย

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ�ง

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต
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2421 จิรพัฒน์ นาคสุข

2422 ฉัตรนภา สมบุญ

2423 เฉลิมพล ชื�นพิกุล

2424 ชนะชล เปี�ยมเจริญวรรณ

2425 ชิษณุพงศ์ พุทธมนต์สิงห์

2426 ชุตินันท์ เอี�ยมมะ

2427 ณัฏฐ์ชญา มูลทรัพย์

2428 ดรณ์ กําเนิดศิริกุล

2429 ไตรภพ ภู่เปี�ยม

2430 ทมิตา สวัสดี

2431 ธนพัฒน์ ลี�มงคลศิริ

2432 ธนานันท์ พันธุสุนทร

2433 ธัญยารัฏ ภู่สุวรรณ

2434 นิติศักดิ� ธาตุดี

2435 ปฏิภาณ แพงไตร

2436 ประจักษ์ อินทะจักร

2437 ประยุทธ เปี�ยมมหามงคล

2438 ปรารถนา ลูกประคํา

2439 ปรียรัตน์ ทิมา

2440 ปุณยนุช แพพิพัฒน์
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2441 ปูรวภัทร แต้เจริญ

2442 ผไทมาส ชัยณรงค์

2443 พัชรินทร์ รูปทรง

2444 พันธ์พิชชา นิธิวัทธนา

2445 พัศวุฒิ ตระกาโรบล

2446 พิชญา บุญพิชญานันท์

2447 ภัทราวุธ ชาลีดี

2448 วงศกร เทพาวราพฤกษ์

2449 วรรณนา ถือธรรม

2450 วลัยลักษณ์ เนื�อทอง

2451 ศรายุ วันชัย

2452 ศุทธินี พียา

2453 ศุภกิจ ดาราประเสริฐกุล

2454 ศุภณัฐ งอกงาม

2455 ศุภณัฐ ต่วนมีบุญ

2456 ศุภณัฐ สุเหร็น

2457 ศุภนัชท์ เลิศบารมีวงศ์

2458 ศุภภร สีหล้า

2459 สรวิชญ์ ชัยยะสิทธิกุล

2460 สหรัฐ รุตรัก
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2461 สันตวา มณีโชติ

2462 สิรภัทร เกตุแก้ว

2463 สุชานี คงเสถียร

2464 สุทธิพงศ์ แสงทับทิม

2465 อัครพล ทรงแสงทอง

2466 อัศม์เดช จันทร์เดช

2467 อัษฎาวุธ สุณาวงค์

2468 อิสรีย์ เทียนเรืองแสง

2469 เอกพันธ์ ชูประเสริฐ

2470 ชนม์สวัสดิ� ชินปัตร

2471 ปวีร์ บางแค

2472 ฐิติกร ผ่องใส

2473 ณพวัฒน์ ทัศนสุวรรณ

2474 นันท์นลิน สังข์ประไพ

2475 ประสิตา พูลพงษ์

2476 โภไค เรืองกิจ

2477 วรเดช ขวัญเมือง

2478 กฤษนะ คําลือชา

2479 กาญจนา คงปัญญา

2480 จิณณวัตร คงถาวรนันต์

สาขาวิชาสื�อสารการกีฬา

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ�ง

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต
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2481 จิรชัย ทรงพัฒนะโยธิน

2482 จุฬาลักษณ์ ทัพวิโรจน์

2483 เจษฎา โพธิ�ทอง

2484 ชัยวัฒน์ เก็งวิเชียรไชย

2485 ณวรรษ ชัยศรี

2486 ณัฐดนัย หุตะเศรณี

2487 ณัฐภัทร จิตต์วิเศษ

2488 ทศพร เจริญพัฒน์

2489 ธนภัทร ชูเอียด

2490 ธันยนันท์ ศรีอัครโชตน์

2491 นภัสวรรณ บัวแก้ว

2492 นวพล โพธิสวัสดิ�

2493 ปฎิพล พัฒนา

2494 พิชญพงศ์ คํายานะ

2495 พีรพัฒน์ เรียบสําเร็จ

2496 ภัทร จิตศานติกุล

2497 ภัทรพล ภัทราโอฬารกุล

2498 ภาณุวัฒน์ จันทร์สว่าง

2499 ภานุวัฒน์ สุนารักษ์

2500 รณกร ยุงหนู



 Page 270 of 290

2501 รพีภัทร ลี�ทหาร

2502 รุ่งรัตน์ ธนูรัตน์

2503 วสุ ลํ�าเลิศ

2504 วัลลภ พึ�งสําเภา

2505 วิชุดา ทองสอาด

2506 วิศรุต วงศ์ศิริวิเศษสุข

2507 วีรดา วงษ์เนียม

2508 สดายุ บัวทอง

2509 สมศักดิ� ขอนพุดซา

2510 สิทธิศักดิ� คําตัน

2511 สุทธิวัฒน์ นิ�มปลื�ม

2512 สุริยพงศ์ โชคชัยคงเบญจา

2513 อรรถพล ศรีจอมทอง

2514 อาภรณ์สวรรค์ เดชมงคล

2515 วันวิสา ปัญญามอย

2516 ณัฐวุฒิ โตพวง

2517 พันธวัช สร้อยทอง

2518 กฤษฎา ฟักสม

2519 เกริกพล ชัยฤทธิ�

2520 ณัฐสิทธิ� หิรัญญานนท์

การเขียนบทและการกํากับภาพยนตร์และโทรทัศน์

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ�ง

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต
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2521 นฤเบศร์ ฤทธิ�ศร

2522 บรรณวัชร ริยาพันธ์

2523 พัชราพร คงดี

2524 พุฒิพร ตันติธีรวิทย์

2525 ภานุพงศ์ บุญสว่าง

2526 ศรัญญา พันธุ์ข้าวโภชน์

2527 ศิริกานต์ กุลวัฒน์

2528 สุดารัตน์ สุขเจริญ

2529 กฤต ฟูทวีกิจ

2530 กิตติคุณ นินถึก

2531 ชญาณุตม์ วัฒนสุทธิ�

2532 เบญจวรรณ แสงจันทร์

2533 พีรวิชญ์ คันธา

2534 สุธารา ทองมา

2535 สุภัทรา ธาราเนตร์

2536 อภิเชษฐ์ แซ่หลิน

2537 อริสรา งามกมลชัย

2538 ชญานันท์ โพธิ�บาย

2539 ณิชาภา ธนิยกุลนาภ

2540 ไตรมา ฉายสินสอน

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง

สาขาวิชาภาษาญี�ปุ่น

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ�ง
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2541 พงศธร เวชยาการ

2542 ภัทราพร มีสุข

2543 อลิตา อบรมย์

2544 กรกนก อ่อนอิ�ม

2545 กิตติยา สุขชาติ

2546 เกวลี มุกดาเนตร

2547 ชญานิศา บูรณะวงศ์

2548 ทิติยาพร กาญจนวงศ์

2549 โทะโมะคะ โอตะ

2550 ธนภัทร ธวัชวิเชียร

2551 ธนวรรษ เสนานุช

2552 ธัญธร มงคลนัฏ

2553 เนตรระพี แก้วสี

2554 บัญชากร จิรังนิมิตสกุล

2555 ปพิชญา จารุวรรณโน

2556 ปานิดา จําปารัตน์

2557 พัชรินทร์ เสาเวียง

2558 พัทธนันท์ คุณปสุต

2559 พุทธิพงษ์ กสิณพุฒิพงศ์

2560 เพชราภรณ์ มีมาก

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
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2561 โพธิ�สินธ์ โกมารวิวัฒน์

2562 ภคภัค บุญพันธ์

2563 ภัทร์ณิชา วงษ์ศรีจันทร์

2564 ภัทรานุช คงสวัสดิ�

2565 ภารุจีร์ เพ็ชรเหลี�ยม

2566 วรารัตน์ สุตนนท์

2567 วารวิชนี แนบสุข

2568 สรวิชญ์ ไชยศิลป์

2569 สันติภาพ สังเรือง

2570 สิรีธร ทับทิมทอง

2571 สุทธิโชค วัฒนพรชัย

2572 อมรรัตน์ พัชรอัญชลี

2573 อัฐญา แซ่ชั�น

2574 อารีรัตน์ เหมรักษ์

2575 กิตติพศ อนันตเสรี

2576 ทักษมนต์ ชุติคามี

2577 ทัศนีย์ ถินคําเชิด

2578 ปวันรัตน์ ยศประสงค์

2579 พัชรพร ทรงบัณฑิตย์

2580 มานัสนันท์ มีอินทร์

สาขาวิชาภาษาไทยเพื�อการสื�อสาร

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ�ง
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2581 รัชชานนท์ จิตรีสรรพ

2582 ศศิลักษณ์ ไชยโชค

2583 อัจจิมา สาสี

2584 ฐิญาดา โภคชฎา

2585 กมลวรรณ ไตรศรี

2586 กรวรรณ รัตนวราหะ

2587 กัญญารัตน์ พัฒนศิริมงคล

2588 กาญจณา หาญณรงค์

2589 ดลัลพร เงินพูล

2590 ดวงฤดี บุลาลม

2591 ทรรศนีย์ ไชยลึก

2592 นันทพร เพชรคงทอง

2593 พิมพ์ปวีณ์ อธิวาสวุฒิ

2594 เพ็ญภักดิ� นันต๊ะเสน

2595 แพรวพรรณ กระจ่างเสน

2596 ภูริพันธุ์ ลมูลพันธุ์

2597 ยศวริศ เหยียบอั�น

2598 วรามล ไชยคุณ

2599 วีรยา ชื�นทะเล

2600 อนุสรา สารทอง

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
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2601 อิสรา บัวสาย

2602 กณกพัชญ์ สังข์แก้ว

2603 กนกกานต์ สากลปัญญา

2604 กรกนก วงศ์จันทรา

2605 กฤษศินี อินทรประสิทธิ�

2606 คณัสนันท์ ขําศิริ

2607 จิราพัชร์ จุมรี

2608 จิราภา วงษ์แสงทอง

2609 เจนจิรา อินทรสมบัติ

2610 ชนรดี นิธิรักขพันธ์

2611 ชรินทร์ทิพย์ ปฏิมาประกร

2612 ชาตรี กลิ�นหอมหวล

2613 ณฐพร เข้มแข็ง

2614 ณัฐปกรณ์ ขวัญใจพานิช

2615 ดลธีร์ เปาวรางกูล

2616 นภสร เงินยวง

2617 นันท์นภัส แชทเทอร์ลีย์

2618 เนติภรณ์ ทรงศักดิ�สุจริต

2619 เบญจรัตน์ วงจันทร์

2620 เบญจลักษณ์ อาภาศิริกุล

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ�ง
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2621 ปภาพิศา คชาชีวะ

2622 พิมพ์ภัสรา ประเสริฐโยธิน

2623 มณณิชา เอ่งฉ้วน

2624 รติมา ต๊ะดี

2625 ราสินี บุญศักดิ�

2626 ลัมย๊ะ มะตาย

2627 วิรินทร์ญา อธิศิรฐานันท์

2628 ศศิรัชญ์ สถิตวรรณรัตน์

2629 ศิวพร กรองสอาด

2630 สวิตต์ คุ้มทรัพย์

2631 สาริน ยังอยู่

2632 สิริวัฒน์ วงศ์กล้าหาญ

2633 สุธาทิพย์ พรหมดีสาร

2634 สุพัตรา คําพะวงค์

2635 สุเมธ เหรียญรักวงศ์

2636 สุรชัย ธาตุวิสัย

2637 อภิษฎา ศรีสวัสดิ�

2638 อัฟนาน สาแมง

2639 ไอลดา ไตรตระกูลสินธุ์

2640 กฤติมา เงินบํารุง

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง
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2641 กัญญาพัชร สุริยะฉาย

2642 จารุวรรณ ลีวัฒนาถาวรชัย

2643 จิราภรณ์ วงษ์เเสงทอง

2644 ชมพูนุช กิตติพันธ์วรกุล

2645 ชุติมา โคตุธา

2646 ดวงกมล สื�อศิริธํารงค์

2647 ทวีชัย ขันธวิทย์

2648 ธเนศ สมิดิษเฐียร

2649 นันทิพัฒน์ ก้านบัว

2650 เบญจวรรณ นาคเอี�ยม

2651 ปัญจมา เรืองปราชญ์

2652 ปัณณวัฒน์ ยาประจัน

2653 ปาณิสรา พรหมนาค

2654 ปานชญา นาทวรกานต์

2655 ผกามาส กัปโก

2656 พรขวัญ สร้อยแก้ว

2657 พัชรียา เรืองบุญมา

2658 พิชชาภา เดชประแดง

2659 มัรเดีย วานิ

2660 ระพีพัฒน์ เทียนเรียว
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2661 วรรณวิจิตร ธรรมรักษ์

2662 วิชญา คงโพธิ�

2663 ศุภฉัตร ตุลยฉัตร

2664 สมฤทัย สางชัยภูมิ

2665 สวรรยา สิทธิกล

2666 สุภัชชา ไชยนุรักษ์

2667 กชกร สนทอง

2668 กนกพรรณ กองสุข

2669 กนกวรรณ ดีเฉย

2670 กนกวรรณ ไสยวุฒิ

2671 กนกอร ใจดี

2672 กมลพรรณ บัวขาว

2673 กรกนก รักษ์เจริญ

2674 กรกมล ธาราพิตรกิจชัย

2675 กรองแก้ว บุตรรักษ์

2676 กริษฐา ปูรณะปัญญา

2677 กวิสรา ผลโพธิ�

2678 กษิดิศ โคกระบินทร์

2679 กัญจนพร แสงวันลอย

2680 กัญชพร สุขทองแท้

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
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2681 กัญญาณัฐ วิเศษนันท์

2682 กัลยา บุญเฟรือง

2683 กาญจนาพร สุริยะจันทร์

2684 กิตปกรณ์ เปี�ยมแสง

2685 กุลณัฐ วีระจิตสกุลงาม

2686 กุลธิดา หมิ�งทอง

2687 กุลรญาภรณ์ บางยิ�ม

2688 คณัสนันท์ คล้ายเณร

2689 คุณากร สุขมงคลไชย

2690 จักรพงษ์ ชัยยงค์

2691 จารุกิตติ ใหม่หงส์

2692 จิณณพร พงศ์ชยุตม์

2693 จิรัชญา ใจดี

2694 จิรัฎฐ์ ปัญญะไพโรจน์

2695 จิราพร รางแดง

2696 จิรายุส ศรีพระนาม

2697 ชญานิน เพ็ชรจันทึก

2698 ชญาภา ยศสูงเนิน

2699 ชนาธร สาธุจรัญ

2700 ชนิสรา แซ่ลิ�ม
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2701 ชลศิลา ชาญณรงค์

2702 ชัยสิทธิ� ตุลาคม

2703 ชุติมา มีมะลิ

2704 เฌอลิน สุวรรณโส

2705 ญาณิน ณ นคร

2706 ณภคดล หล้าดี

2707 ณฤทัย เวียงวิเศษ

2708 ณัชฐ์ วิจารณปัญญา

2709 ณัฐกรณ์ ซีเจ ลาวน์

2710 ณัฐพร น้อยพานิช

2711 ณัฐวีกานต์ เพิ�มขึ�น

2712 ณิชกานต์ สังขพัฒน์

2713 ดวงพร ศิลประเสริฐ

2714 ดาลิณี สงตลาด

2715 ดาวพร จันผล

2716 ทรรศนีย์ ฉาบสีทอง

2717 ทวิรภพ สินธนพงศ์

2718 ทัตเทพ ศุภนคร

2719 ธชยา ทรงลํายอง

2720 ธนโชติ ปุ้มฤทธิ�
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2721 ธนพล จันตรี

2722 ธนัชชา ฮุนตระกูล

2723 ธนัฐฐา พรหมลาศ

2724 ธนา นาคอาทิตย์

2725 ธนากร ไวโรจน์พันธุ์

2726 ธนาภรณ์ สอนเขียว

2727 ธมลวรรณ ปิ�นทอง

2728 ธมลวรรณ พูลด้วง

2729 ธัญญา สายนํ�าเขียว

2730 ธัญพร รัตนากรรติกุล

2731 ธัญพิชชา ทวีบุตร

2732 ธัญรัตน์ ศรีคําพลอย

2733 ธัญวรัตน์ แสงสิมมา

2734 ธันย์ศรุต โอภาสเหมโรจน์

2735 นปภา วงศ์จอม

2736 นัชชา ปานทอง

2737 นัทธพร ลายเงิน

2738 นันท์นภัส สมแจ้

2739 นิภาพร คําพล

2740 นิรมล พวงมาลัย
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2741 นิษฐาภรณ์ บิลกาย

2742 นูรียะห์ ตาเยาะ

2743 บุญญฤทธิ� มุมทอง

2744 บุณยานุช นาเมืองรัก

2745 เบต้า เหลืองตรงกิจ

2746 ปรินทร มากไมตรี

2747 ปริยากร อุตมะ

2748 ปวริศา จันตุ๋ย

2749 ปวเรศ ฐิตะโภคา

2750 ปารีณา ยายิน

2751 ปิยธิดา บัวบาน

2752 ปิยนุช พิชัย

2753 ปุญญภา นามวงศ์

2754 พรนภา มีความดี

2755 พรพิมล เธียรสิริวงษ์

2756 พรไพลิน สุขไธสง

2757 พรรณทิวา หวนสูงเนิน

2758 พรสวรรค์ พฤกษ์บริรักษ์

2759 พรสวรรค์ ลิปปกรมงคล

2760 พลอยชมพู คําล้วน
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2761 พัชรินทร์ สมสกุล

2762 พัทนัย จันทร์เเช่ม

2763 เพ็ญพิชชา เกิดทอง

2764 ภัทร์ธีนันท์ เหลี�ยมมงคล

2765 ภิญญดา เคนํ�าอ่าง

2766 มนัสวี โฆษิตกุล

2767 มริษา ผกามาศ

2768 มาร์โค ชูสเตอร์

2769 มุสลีมะห์ หะยีสะมาแอ

2770 เมทินี โพธิ�ชะนิกร

2771 ยศธน พิชิตพิเชษฐกุล

2772 รสิตา กลางประพันธ์

2773 ระลินทิพย์ ยืนยง

2774 รัตนภัทร ยืนยงค์นาน

2775 เรไร ปราบชัย

2776 วรกร แต่แดงเพชร

2777 วรกานต์ ชนะศึก

2778 วรรณ์นิสา ป้อคํา

2779 วราภรณ์ ยังประโยชน์

2780 วริศรา ตรีอินทร์ทอง
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2781 วิรากานต์ เจริญโต

2782 วิไลวรรณ งามแท้

2783 ศรัณญ์ ศรีแสง

2784 ศรัณรัตน์ เหล่าสุวรรณ์

2785 ศศิพิมพ์ ฝั�งมณี

2786 ศศิภาภรณ์ แก้วอุดม

2787 ศักดิ�พัฒน์ สุภาภรณ์

2788 ศิขรินธาร คะเรรัมย์

2789 ศิรัญญา รามณี

2790 ศิรินาถ หละเขียว

2791 ศิริลักษณ์ นุ่มนิ�ม

2792 ศิโรรัตน์ โสภาเวทย์

2793 ศุภพิชญ์ญาณ์ เรไพจิตร

2794 ศุภิณี สามเพชรเจริญ

2795 สมชนก ขวัญเจริญ

2796 สมสกุล สมจิตรชอบ

2797 สราลี พาลีบัตร

2798 สลิลทิพย์ บุญมี

2799 สิตานัน พลายโถ

2800 สิมิลัน ขาวสุวรรณ
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2801 สิริวรรณา ศรีพันธบุตร

2802 สุกฤษฏิ� แจ้งแสง

2803 สุชาดา อาจหาญ

2804 สุดารัตน์ สุปัน

2805 สุทธิดา ทองคํา

2806 สุนิตา สมศรี

2807 สุพรรษา ทวีมิ�งขวัญ

2808 สุพัตรา คําจันทร์

2809 สุพัตรา ทองแสง

2810 สุพิชญ์รดา คําธานี

2811 สุมินตรา ภาษี

2812 อนัญญา คลี�พันธุ์

2813 อภิชิต หวังพิทักษ์วงศ์

2814 อรรคลักษณา แซ่เตีย

2815 อรอุมา แสนคํา

2816 อัจจิมา บางน้อย

2817 อัจจิมา สามแอม

2818 อัจฉริยา ขอพึ�ง

2819 อัญชลีพร ขาวประทุม

2820 กษมา วันนิ

สาขาวิชาภาษาจีน

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ�ง
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2821 จินต์จุทา ศรีตวัน

2822 ชมิกาญ บุญเทียมทัด

2823 ญาณิศา คําดวง

2824 ณัฐชนกภรณ์ ม่วงบํารุง

2825 ณิชกมล กระบิลสิงห์

2826 ยุพรัตน์ อิงคณะองอาจ

2827 วรกาญจน์ จีนสงวน

2828 วรรษมน บัวเผื�อน

2829 แสงอรุณ บุญส่ง

2830 อรอุษา โพธิ�พันไม้

2831 อัญชิสา บุญฤทธิ�

2832 วิภาวีย์ ธนโชคไชยวัชร์

2833 ศศิวรรณ อินตะนัย

2834 ศิริปรียา จตุรพล

2835 สรณ์สิริ เกิดทรัพย์

2836 สุพัชชา ตั�งจิตเจริญ

2837 อนัญญา เจียรไกรเดช

2838 อนุชิตา ไตรฆ้อง

2839 กฤติกา ก่อวิริยะกุล

2840 กัญญาพัชร ตรีวุฒิพันธุ์

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง
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2841 กิตติวรา พลพิชัย

2842 คัทลียา อํ�าดํา

2843 จิตลดา ดิษฐ์คล้าย

2844 จินต์จุฑา ปั�นทิม

2845 จุฑาภรณ์ อุดมทรัพย์

2846 ชุณหวิทย์ ประนัปดา

2847 ณัชชา ฉิมวงศ์

2848 ณัฏฐณิชา ยินดี

2849 ณัฐชนน จันทร์เพ็ง

2850 ณัฐชานันท์ เจริญพรภิรักษ์

2851 ดาราวรรณ แสงอธิคม

2852 ธารินี ชมภูพื�น

2853 เบญญาภา ปรานวีระไพบูลย์

2854 ปฐมพงศ์ ประยูรญาติ

2855 ปภาวี จารุวรรณโน

2856 ปรีณาภา วงศ์หงษ์

2857 ปวันพัสตร์ ขยันการ

2858 ปัญญ์ลียา ศุภโรจน์ธนากุล

2859 พงศ์สัณห์ กันทะวงศ์

2860 พัณณิตา รัตนปทุมวงศ์
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2861 พิรภพ เบญจกุล

2862 ภัทรวดี เบญจกาญจนกุล

2863 ภูเบศ รักวานิช

2864 รัฐนันท์ สมบัติสมบูรณ์

2865 รัตนาภรณ์ สุขสม

2866 รุ่งรวิน อึ�งนภารัตน์

2867 วริศรา แซ่ลี

2868 วัสสนัย ลีลาวสุทอง

2869 วิษณุ งบสูงเนิน

2870 ศิรประภา รังวิจี

2871 ศิรินทรา ไพฑูรย์

2872 ศุทธวีร์ อรุณสกุล

2873 ศุภวุฒิ ปรีชาวุฒิ

2874 สุธินี อัคคะพู

2875 สุพิชา ฤทธิ�จันดา

2876 เสาวลักษณ์ ริตพวง

2877 อทินยา ดําริห์กล้า

2878 อนัสดา ทองแก้ว

2879 อารีรัตน์ ประพันธ์เจริญสิน

2880 กฤดิไกร รอดคง

สาขาวิชาภาษาฝรั�งเศส

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ�ง
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2881 ภนิตา เพ็งช่วย

2882 รัตนาภรณ์ แซ่หลี

2883 อินทิรา ยิ�มแย้ม

2884 กัญญารัตน์ กรุงไกรจักร์

2885 จารุวรรณ บรรเจิด

2886 ชุติมา บุษบงค์

2887 ธาริดา กรีธาธร

2888 นาตาชา เสมามิ�ง

2889 นิศาชล แก้วเกื�อ

2890 ประกายกานต์ ศรีโสม

2891 ภวิศา สังข์บัว

2892 สร้อยสุดา นิวร

2893 สิตากัญญ์ กาบทอง

2894 เอลิส มารี ดูฟูร์

2895 ชลิตา ถนอมใจ

2896 สุพัตรา เนียเซ็น

2897 ศรัณย์ กะโห้ทอง

2898 ชัมส์ พรมแสง

2899 ภัทราพร ลํ�าประเสริฐ

2900 มาริษา มาลี

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ�ง

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง
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2901 วิสุทธิ� สะแอ

2902 สุไลมาน ประสพเหมาะ

2903 อาฏีฟะห์ สามะ
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