
1 DINACHANDRA SINGHCHINGAKHAM

2 กญัญารัตน์ สุขแสน

3 ปิยนนัต์ คลา้ยจนัทร์

4 สลิลทิพย ์หลาวทอง สุทธิสมบูรณ์

5 โสภณ วฒิุประเสริฐกุล

6 กรกสิวฒัน์ เกษมศรี

7 กิติมา แถลงกิจ

8 เกียรติภูมิ บุญน่ิม

9 ณฏัฐ์อริญ เรืองสมบติั

10 เดชา พวงงาม

11 เพญ็จนัทร์ ลอ้สีทอง

12 ไพรัช ทบัทิม

13 ภูริพฒัน์ แกว้ศรี

14 มิรันตี พจนสุภาณ

15 สุณีชญาน์ ฉตัรบุรานนทชยั

16 สุทธิพล เอ่ียมประเสริฐกุล

17 สุเทพ เฮงจินดา

18 อรุณี อินเทพ

19 อุไรวรรณ แมะบา้น

20 รัชดาภรณ์ มรม่วง

สาขาวชิาการศึกษา 

ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

อาชญาวทิยาและการบริหารงานยุตธิรรม

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

แถว A1 ล ำดับ 1-20

หอ้ง B 301 อำคำร 6 ชัน้ 3



21 กนัร์ติชา เขียดนอ้ย

22 ศุภลกัษณ์ ทองขาว

23 ส าราญ เจือจนัทร์

24 วรัญญา บางเลา

25 วนัดี ขยนัพดู

26 สุไลมาน มะนอ

27 ชูชีวิน กาญจนถาวรวิบูล

28 ศรัญญู วงกระนวน

29 สุพิชญา สุรเสรีวงษ์

30 กุศลิน เจริญศิวกรณ์

31 เจษฎา ชาตศิลป์

32 พนญัญา เจริญศิวกรณ์

33 ภรัณยู ดิศวนนท์

34 มณฑริกา พรมชายขาว

35 วศิณ หุ่นกลอย

36 วิทยาพล รัตนกุล เสรีเริงฤทธ์ิ

37 สรรเพชญ แสงเนตรสวา่ง

38 สราลี กิติยากร

39 สุภสัสรา ไมทอง

40 อติวสั ศิริพนัธ์

แถว B ล ำดับ 21-40

หอ้ง B 301 อำคำร 6 ชัน้ 3

สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ
ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์
ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวชิาการพยาบาลผู้ใหญ่
ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวการแพทย์
ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวชิาการแพทย์แผนตะวนัออก
ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต



41 อภิพล จนัทพนัธ์

42 อวิรุทธ์ ชุ่มเมืองปัก

43 กมลทิพย์ อู่วิเชียร

44 จิรภทัร ชูจนัทร์

45 กญัญรัตน์ เสถียรไทย

46 กุลปาลี ศรภกัดี

47 ธนวฒัน์ ศิริสังขไ์ชย

48 แพรวณภา พิจจรา

49 วีระศกัด์ิ ฟักศรี

50 กนกดารินทร์ เตชะรวีสรรเพชร

51 ณฐันรี สงธาดา

52 ตวงวิทย์ วิทูรพีรบณัฑิต

53 ปุณยาพร ตรีอุทยั

54 ลดาวรรณ หล าดี

55 สิริกาญจน์ อนนัตาวงษ์

56 สุมณฑา ประดิษฐ์ศิลป์

57 หทยักาญจน์ เหล็กดี

58 อาริษา ขนักสิกรรม

59 FAN LI

60 JINCHENG JI

สาขาวชิาการทูตและการต่างประเทศ

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวชิาภาษาองักฤษเพ่ือวชิาชีพ

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวชิาการศึกษาระบบสองภาษา

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

แถว A 2 ล ำดับ 41-60

หอ้ง B 302 อำคำร 6 ชัน้ 3

สาขาวชิารัฐศาสตร์

ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต



61 UNYIME FRANCIS BASSEY

62 WENXIU LI

63 XIANGZHEN XIE

64 XUEXIA SUN

65 YI SHEN

66 กรแกว้ พิเมย

67 กนัตรัตน์ สุจิตวนิช

68 พลวตั แสงสีงาม

69 เพช็รรัตน์ คงไวย

70 วิชุดา บุญทรัพย์

71 ศิริรัตน์ บุญเขียว

72 อมตา จงมีสุข

73 XIAO YING JIANG

74 BALA RAJ RAI

75 JIARUI WU

76 PHUNTSHO CHODEN

77 RIGZIN

78 RONG XIE

79 TASHI DORJI

80 TSHEWANG LHAMO

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

แถว B2 ล ำดับ 61-80

หอ้ง B 302 อำคำร 6 ชัน้ 3

สาขาวชิาการบริหารการศึกษา

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน



81 XIAMIAO LIANG

82 XINGHONG YANG

83 YIFAN JIANG

84 กนกรดา โพธิกนิษฐ

85 กลัยา สังขมาลย์

86 กิตติชยั สุค  าภา

87 กิตติพงษ์ สมนสั

88 จุฑารัตน์ วิลยัรัตน์

89 จุไรรัตน์ อนนัตไ์พฑูรย์

90 ฉตัรฑริกา ยทุธิวฒัน์

91 ชลิดา สตราซดาวสคสั

92 ชุติมา ฟุ้งสุข

93 ณิชาภทัร ฤทธ์ิละคร

94 นฤกร แจง้อรุณ

95 ปิยธิป ไทยเสน

96 ยกุตะนนัท์ ดีนาน

97 รงคเทพ ล้ิมมณี

98 วราภรณ์ พทุธ ารงค์

99 ศิวกร กตญัญูนุสรณ์

100 สริตา ลีปรีชา

แถว A 3 ล ำดับ 81-100

หอ้ง B 303 อำคำร 6 ชัน้ 3



101 สุธาสินี นามนวล

102 อรรถสิทธ์ิ บวัพนัธ์

103 ชญาณิศา สุขเกษม

104 ชุติมา วงศภ์า

105 ธวชัชยั จนัทรัตน์

106 พศิณ กุญชรินทร์

107 สุธี ไตรวิวฒัน์วงศ์

108 สุวิชา ศศิวิมลกุล

109 เขมจิรา บณัฑูรนิพิท

110 ณฐักิตต์ิ จารัตน์

111 ณฐัวฒิุ กล่ินเกษร

112 ทกัษพร ศรีแกว้ช่วง

113 บุรินทร์ ศรีสุรางค์

114 เมริสา ธีระสวสัด์ิ

115 อิสริยา สันติธรรม

116 กณิศ ธเนศวร

117 ชุติกาญจน์ กาญจนเนตร

118 ธีรภทัร วรรณวิทยาภา

119 พณัณิชา ชนวรางกูร

120 พิชญา หวงัธ ารงควิ์ทย์

อาชญาวทิยาและการบริหารงานยุตธิรรม

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวชิาแพทยศาสตร์ 

ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต  เกยีรตนิิยมอนัดบัหนึง่

สาขาวชิาวศิวกรรมชีวการแพทย์

ปริญญาวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

แถว B 3 ล ำดับ 101-120

หอ้ง B 303 อำคำร 6 ชัน้ 3



121 ภณัฑิรา อิทธิธานนัท์

122 ภูริณฐั จึงมัน่คง

123 ร่มฉตัร มหาวิเชียร

124 วริศรา ตั้งบุญพนัธ์

125 ศิรดา ศิริโกศล

126 สาธินี ภทัรโกศล

127 สุชานาฏ ปันทะรส

128 อชิรญาณ์ สุรินทร์วงศ์

129 อนุชา ศกัด์ิศรีนารังค์

130 อปุรวโ์อม นารายณ์นา

131 อภิสมา อารีปกรณ์

132 อมลวรรณ ชยัเดช

133 อรรถพล คุณาวิศรุต

134 อริยจิต มิตรกูล

135 อญัชิสา เหล่ียวเจริญ

136 กมลชนก รวมจิตร

137 จิรัชญา เทพทะเล

138 ฐานสิทธ์ิ ศรีสมบติั

139 ณชมน สิริจนัทกุล

140 ดวงหทยั แตงอ่อน

ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต  เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง

แถว A 4 ล ำดับ 121-140

หอ้ง B 304 อำคำร6 ชัน้ 3



141 ทิพยจิ์รา ธนสารตั้งเจริญ

142 ธรรมจกัร เศรษฐไพศาล

143 ธีรเมธ รตนาภรณ์

144 เปรมฤทยั จนัทร์สโรภาศ

145 พลพิพฒัน์ ลือพงศพ์าณิชย์

146 ภทัร์นฤน พิญญะคุณ

147 ภานุชนาถ พรหมเกษ

148 เมธปิยา แจง้กิจ

149 ราชาวดี จิระมณี

150 วสุพล ศรีสาธิต

151 ศรัณย์ อ่าวสมบติักุล

152 สาธิดา ธุวรุจิชยั

153 สุทธินี ตนัติถาวร

154 สุพิชชา เกิดชา้ง

155 อรกาญจน์ บรูแจร์

156 อรญา ธีรเศรษฐ์ธ ารง

157 อารยา ศศิวิลาสกร

158 อิสรีย์ อาริยะกุลนนัท์

159 กฤษฏ์ิ พฒันะเอนก

160 กนัธิชา มานนท์

ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต

แถว  B 4  ล ำดับ 141-160

หอ้ง B 304 อำคำร 6 ชัน้ 3



161 กิตต์ิลภสั หาญเลิศฤทธ์ิ

162 เกียรติชยั ทศันวิภาส

163 คณินพิชชา อมัวงษ์

164 จกัษุมน ม่วงศิริ

165 จิดาภา ฉนัทวานิช

166 จิรภทัร หนูอินทร์

167 จิรานุช สุวรรณศรี

168 เจตนิพิฐ แสงเพชร

169 ฉตัรทอง กาญจนวฒิุธรรม

170 ชญากญัจน์ รวิภาธนัยบูรณ์

171 ชวนพิศุทธ์ิ อมรเลิศวิมลกุล

172 ชยัณรงค์ สุขภูตานนัท์

173 ชยัวฒัน์ พิทกัษทิ์ม

174 ชานน ล ้าเลิศ

175 ชินวิชญ์ พนัธุโกวิท

176 เชิดพงษ์ วอ่งไวพานิช

177 ฐิตารีย์ ศิริใจชิงกุล

178 ณฐัชยา ปลดัสุติน

179 ณฐัชา รานพวรรณ

180 ณฐัณิชา เพง็ศรีทอง

แถว A5  ล ำดับ 161-180

หอ้ง B 305 อำคำร 6 ชัน้ 3



181 ณฐัวรา วาทีกานท์

182 ณิชกมล เมตะนนัท์

183 ทิพย์ วิภาตวิทย์

184 ธนวฒัน์ วฒันวิกรรม

185 ธเนศ เอ้ือสถาพรกิจ

186 ธิดาเทพ ธนิตนนท์

187 นรบดี ธีรวฒัน์โพธ์ิทอง

188 นชัชนก หุ่นวิจิตร

189 ปฏิพทัธ์ จิตรหลงั

190 ปวฒิุ มกัการุณ

191 ปิยวฒัน์ เจริญธรรมสุขใจ

192 พรไพลิน อุดมภกัดีพงศ์

193 พฤฒสาร พฒันโภคยั

194 พีรดา ภูวคีรีวิวฒัน์

195 พีระนา เพชรบรม

196 เพญ็ภาส ตนัหยง

197 ภคพร เกิดสุวรรณ

198 ภวินท์ สุดบรรทดั

199 ภทัรพล ไพบูลยผ์ล

200 ภทัรภร ทรัพยอ์าชา

แถว B 5 ล ำดับ 181-200

หอ้ง  B 305 อำคำร 6 ชัน้ 3



201 ภาวนา ซาทู

202 ภาสวิชญ์ ดุษฏีวิจยั

203 มณศัพร เพชรชู

204 มชัฌิมา ฝีมือช่าง

205 มารีน คุเมซาวา

206 มุซีรา ใบกอเด็ม

207 ยทุธนา บนัลือธญัลกัษณ์

208 รชต วฒันะโภคา

209 รุจาภา ลีละวฒัน์

210 วณฏัฐพร ปวีณชยั

211 วณิชชา กรีพรต

212 วรฐ มัง่คัง่

213 วริศ จงควินิต

214 ศาศวตั รัตนพิเศษ

215 ศิรภสัสร พิริยอมร

216 ศิวกร เตชะทวีวฒัน์

217 สรณญั มาลากุล ณ อยธุยา

218 สาธิดา ณรงค์

219 สิรีธร ปัญญะ

220 สุทธิกานต์ เจริญสรรพกิจ

แถว A 6 ล ำดับ 201-220

หอ้ง B 306 อำคำร 6 ชัน้ 3



221 สุรพจน์ ชาติเมธากุล

222 อโนทยั กองเกิดสุข

223 อภิชญา สุวรรณกิจวฒัน์

224 อภิสร เขม็เพช็ร

225 อริยะ อศัวเรืองกิจกุล

226 เสาวภาคย์ เกาะสมบติั

227 กมลวรรณ บญัชาดิฐ

228 กญัญจิ์รา กนัตพิ์ทยา

229 กิดายชุ ธเนศฐิติวชัร์

230 คุณานนต์ จงธนากร

231 จิตรอรุณ สุขวิชชยั

232 ชนนิกานต์ ฉนัทประยรู

233 ชลิตา จูวฒันส าราญ

234 ชุตาภา เสริมศิริมงคล

235 ฐิตา ภิญโญยาง

236 ฐิติกา ไทรสังขโกมล

237 ณฐัพร เกษมสันต ์ณ อยธุยา

238 ณฐัภพ ธีรนลินวิทย์

239 ตรอง เตชะคุณากร

240 ธณญักมล ศาตมานนท์

สาขาวชิาทันตแพทยศาสตร์ 

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

แถว B 6 ล ำดับ 221-240

หอ้ง B 306 อำคำร 6 ชัน้ 3



241 ธนพร โชสิวสกุล

242 ธนพร ทองยงั

243 นภทัร นฤภทัรสิริวงศ์

244 นภสั ภทัระเจษฎาทิศ

245 นภสัพร ศุภวิชญกุล

246 นิชนนัท์ สูงสวา่ง

247 ปฐมาวดี บุญประเสริฐ

248 ปัญญนฏัฐ์ ยิง่เจริญวฒันา

249 ปียว์รา แทนข า

250 พรพรรณ อรุณรักถาวร

251 พรรณฉตัร ออมสิน

252 ภคพร เผ่าพนัธ์

253 ภคพร มุทาพร

254 ภคัจิรา ศุภทีปมงคล

255 ภาวินี พนัธุสุนทร

256 ภาสิริ ศิริรังษี

257 มินตรา สัจจพงษ์

258 ยวิษฐา สุรเชษฐพงษ์

259 รณกร สิงห์คง

260 รวิสรา ป้ันเทียน

แถว A 7 ล ำดับ 241-260

หอ้ง B 307 อำคำร 6 ชัน้ 3



261 วณฐัสนนัท์ เทพรอด

262 วริศรา เฑียรทอง

263 ศรัณยู หนงัสือ

264 ศุภณฐั เกียรติสมภพ

265 ศุภสิริ ตนัติสิริวฒัน์

266 โศภาพิชญ์ นาราวงศ์

267 สาริศ ไชยเดช

268 สิทธิรัตน์ อนนัทนนัดร

269 สิริกานต์ ศรีโมรา

270 สุพิชชา หร่ังทอง

271 สุเมธี พฒันกิจด ารงค์

272 อภิณห์พร พงศพ์รพรต

273 อรปรียา นิลเสนา

274 ไอยรดา กาญจนางกูรพนัธุ์

275 จินตจุ์ฑา สุขรอด

276 ชนิกานต์ กองทรัพย์

277 ชนินาถ จกัรไพศาล

278 ตรีรัตน์ สุขยอ้ย

279 ธนพร ฉตัรรัตนภกัดี

280 ธวลัรัตน์ ปวงละคร

สาขาวชิาการบริบาลทางเภสัชกรรม

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต เกยีรตนิิยมอนัดบัหนึง่

แถว B 7 ล ำดับ 261-280

หอ้ง B 307 อำคำร 6 ชัน้ 3



281 ธญัพร ชมชายผล

282 ปรัชญว์รา ปัตแวว

283 ผกาวดี ตาทอง

284 พชัรา ภู่นพกิจ

285 ภทัรวดี มะยาระ

286 สมฤทยั วิไลวงษ์

287 อชิรญา ราษี

288 อารยา ผาวิรุฬห์สิริ

289 ชินพนัธ์ ธนาโชติอมัรัตน์

290 ธนทั ตนัพานิชกุล

291 ธนานนัท์ เพช็ร์นิล

292 นิศาชล มูฮ าหมดั

293 พิมลวรรณ จิระสถิตยพ์ร

294 รวิพร จนัทร์ศิริยานนัท์

295 กญัญาณฐั ศรีบุญเรือง

296 คเณศ วงษสุ์รี

297 จตุรภทัร นาคสวสัด์ิ

298 จริยา สุธีร์

299 จุฑามาศ จรัสวงษ์

300 ชวพร แพรชยั

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต 

แถว A 8 ล ำดับ 281-300

หอ้ง B 308  อำคำร 6 ชัน้ 3



301 ฐิติมา ชา้งกระทดั

302 ณธเดช เกิดทรัพย์

303 ณฐัธิยา ท่าพริก

304 ดารภา ปึงเจริญกุล

305 ทสัสพล สังขแ์จ่ม

306 ธญัยง เหลืองอร่ามเวช

307 นฐัภรณ์ ศิริวฒิุ

308 นทัชา ชีวินอภิรักษ์

309 ป่ิน องัวิทิต

310 พทัธ์ธีรา วิโรจธีระกุล

311 พิมพพ์ลอย ทองทิพย์

312 ภูรินี เขียวสิงห์

313 รัชดาพร พนัธ์ประสิทธิเวช

314 วชิรญาณ์ ศรีนาทม

315 วนิษา พนัธ์ภูงา

316 วรัญชลี อินผวน

317 วิวิธชยั ปราสาทศรี

318 สหภวิชญ์ เกตุเพช็ร

319 สาริศา เพชรสังหาร

320 อมลกานต์ บุรพพงษานนท์

แถว B 8 ล ำดับ 301-320

หอ้ง B 308 อำคำร 6 ชัน้ 3



321 อรจิรา เจริญสรรพกิจ

322 อรญา โชตินิสากรณ์

323 อรรคพิม อนรรฆธนกิจ

324 องัคณา ขิมเล็ก

325 อนัดา โฆษิตชยัวฒัน์

326 อาทิติยา โตพลู

327 อารยา อินทสะระ

328 เอวาริณทร์ พฒันะโชติ

329 ฐานนนัท์ ทรัพยวิ์ริยา

330 ธมนวรรณ ประชากิจกุล

331 นพมน ธนบุญสุทธิ

332 นิจจารีย์ กะมะราช

333 ปราณปรียา เสกสิทธ์ิวรกุล

334 ปิยพชัร์ นวลใยสีทอง

335 พนิตสุภา สุขพิพฒัน์

336 พลอยไพลิน ยงัเหล่ียม

337 พิชชาพร สุเชาวอิ์นทร์

338 ภทัราวรรณ หยอ่งเจริญ

339 ภสัสร เจนวฒิุพาณิชย์

340 วรภทัร สัจจเทพ

สาขาวชิาเภสัชอุตสาหการ

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต เกยีรตนิิยมอนัดบัหนึง่

แถว A 9 ล ำดับ 321-340

หอ้ง B 310 อำคำร 6 ชัน้ 3



341 กุลธิดา ชาติประสิทธ์ิ

342 คณิศร คุณความดี

343 ชนาภา ศรีค  า

344 ณชัชา ประทานฤทธ์ิ

345 ณฐัณิชา เมธิโยธิน

346 ณฐัณิชา เมืองแสน

347 ณฐัภทัร ศกัดาขจรเกียรติ

348 ณฐัวตัร ต่างวิริยกุล

349 ณิชานนัท์ ทองแท้

350 ธีราพร ชา้งแกว้

351 นนัทวลัย์ ถนอมกุลบุตร

352 เบญจมาศ คุม้แกว้

353 ปฐมาภรณ์ รุจาคม

354 พิชญา ฟสิูริพงษ์

355 ภิรนนัท์ เร่ิมรักสกุล

356 ภูธิฑชัฆ์ ศาตมานนท์

357 มณัฑิรา ศรีจนัทร์

358 ศุทธหทยั ธรรมวิจิตรกุล

359 สรารัตน์ สุวรรณะ

360 สิรวิชญ์ พิมพผ์กา

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง

แถว B 9 ล ำดับ 341-360

หอ้ง B 310 อำคำร 6 ชัน้ 3



361 สิริลกัษณ์ เจริญวฒันะ

362 อาศิรา เหลียงกอบกิจ

363 กญัญาณฐั ชั้วทอง

364 กาญจนรัตน์ ทรัพยสิ์บ

365 จิดาภา ตนัตาปกุล

366 จิโรจ ยางสุด

367 จุฑาทิพย์ ศิริพิน

368 จุฬาภรณ์ แซ่วอ่ง

369 เจ พลทา

370 เจตนนัท์ เอ้ือนอ้มจิตตก์ุล

371 ชญานินฑ ดวงพรม

372 ชาญลกัษณ์ ธญัญะวนั

373 ฐิติพร ยิม้พงษ์

374 ณภทัร วฒันเขจร

375 ณฐักิตต์ิ รุ่งปัญญา

376 ณฐัธร ทองศุข

377 ตฤณวรรธน์ วฒันนนัทิพงศ์

378 ถลชันนัท์ เผ่าวิจารณ์

379 ธนภทัร ก าเหนิดศรี

380 ธนรัตน์ แกว้ประสิทธ์ิ

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต 

แถว A 10 ล ำดับ 361-380

หอ้ง B 311 อำคำร 6 ชัน้ 3



381 ธนวรรธน์ พฒันพิบูล

382 ธนตัถ์ พนัธุ์วฒันาชยั

383 ธิชา เพง่พินิจ

384 ธีนิดา ตนัติศิริวฒัน์

385 เบญจรัตน์ ชยัชววฒิุ

386 ปฐวี สิติธีรพนัธุ์

387 ปณดา เจนจิตรานนท์

388 ปนิตา เสริมสัย

389 ปภาวิน จาตุประยรู

390 ปวิตรา วนาสันติพงศ์

391 ปองภพ อคัรชิโนเรศ

392 พลอยไพลิน เจริญผล

393 พิชญสิ์นี วงศท์องค า

394 พิชญาภรณ์ สุดโต

395 พิสชา วีรวฒันโยธิน

396 ภคัพล มโนยทุธ

397 วชิรวิชญ์ ไพศาลปฐมสิน

398 วรกมล นพรัตนธีระวฒิุ

399 วิวิศนา กุลวิเชียร

400 ศรายุ แสนอุดม

แถว B 10 ล ำดับ 381-400

หอ้ง B 311  อำคำร 6 ชัน้ 3



401 ศศิวรรณ สถิตยเ์สถียร

402 ศกัดิเดช เพียรกิจ

403 ศุจินนัท์ ขวญัละมยั

404 ศุภณฏัฐ์ ชูนาค

405 ศุภดิศ สันทศนะสุวรรณ

406 ศุภาพิชญ์ ยทุธการ

407 สิริกร เชียงป่ิน

408 สิริธนัยพร ธนะวิศาล

409 สุวพิชญ์ แกว้ลี

410 อนรรฆ กิตติรุจิกุล

411 อภิญญา ตรีลพ

412 อภิสิทธ์ิ เกา้เอ้ียน

413 อริสา กล ่ารัตน์

414 กนกพิชญ เก้ือวงษ์

415 ขนิษฐา ธานี

416 จารุวรรณ เชิงหอม

417 เจนจิรา จนัทะโร

418 เจษฎาภรณ์ บุญทา

419 ชาญวิทย์ สุราช

420 ญานิกา ปราณี

สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์ 

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต  เกยีรตนิิยมอนัดบัหนึง่

แถว A 11 ล ำดับ 401-420

หอ้ง A 301 อำคำร 6 ชัน้ 3



421 ธนวฒัน์ ธนะค าดี

422 สรัลนุช ชินเทพ

423 สิดาพร ผลยาม

424 อรญา ละโคตร

425 อรนิชา อรชยั

426 กญัญารัตน์ ประดบัศรี

427 กญัญาลกัษณ์ คาดสนิท

428 กลัยรัตน์ แฝงพงษ์

429 กุลชญา นิเวศบวรชยั

430 จณิสตาร์ ปิระเต

431 จารุวรรณ กนัทา

432 จินดารัตน์ รุ่งก าจดั

433 จุฑาวรรณ คลองม่ิง

434 ฐิติธรรม ใจระวงั

435 ทิพานนั วงศรีจนัทร

436 นูรีดา ดอเลาะ

437 พชัรพร อุดม

438 มะลิ จนัทะนนัท์

439 มณัฑนา พิลาหลง

440 มุกเทวา วงษส์าคร

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต  เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง

แถว B 11 ล ำดับ 421-440

หอ้ง A 301 อำคำร 6 ชัน้ 3



441 วรวรรณ ดานอ้ย

442 วิลาสินี ชยัประโคน

443 ศรัญญา บวัศรี

444 สุณฎัฐา แกว้ดี

445 อรปรียา จัน่เพช็ร์

446 อริษรา แจง้ค  า

447 อญัธิกา รักษา

448 กนกวรรณ มูลหลา้

449 กนกอร ธรรมวตัร

450 กฤตเมธ ปัญญามี

451 กวินทรา เออแสง

452 กญัญา รูตงัติ

453 กญัญาณฐั หอมหวล

454 กญัญารัตน์ ธานินทร์

455 กิตติพร ก าลา

456 กุลธิดา ข าทบัทิม

457 จนัจิรา ภางาม

458 จารุวรรณ ผลบุญ

459 จิราภรณ์ มีวฒิุ

460 จีรารัตน์ สิงห์เสนา

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

แถว A 12 ล ำดับ 441-460

หอ้ง A 302 อำคำร 6 ชัน้ 3



461 จุฑามาศ กุลสอนนาน

462 จุฑามาศ จนัทร์แจง้

463 จุรียพ์ร ติดโนน

464 ชชัชญากร บุญสะอาด

465 โชติกา เจริญศิริ

466 ซอบารียะห์ หะมะ

467 ซูฟีนา ดาละ

468 ญาศิมินทร์ ถาวร

469 ฐิติมาศ เพชรคอน

470 ณหทยั เตม็ประดา

471 ณชัชา แซ่โล่

472 ณฐักานต์ วิชยัดิษฐ

473 ณฐัชนก ขดัผาบ

474 ณฐัธิยาภรณ์ กอ้งภทัรปรีดา

475 ทรัพยม์ัน่คง ไกรสีห์

476 ทกัษพร จนัทิมา

477 ทกัษพร บุญเพ่ิม

478 ธนญัญา เจริญสุขหนอ

479 ธมญวรรณ เช้ือคุณมัน่

480 ธมลวรรณ งามทวี

หอ้ง A 302 อำคำร 6 ชัน้ 3

แถว B 12 ล ำดับ 461-480



481 ธญัญรัตน์ รัตนบ ารุง

482 นพรัตน์ เหง่ียมประยรู

483 นายกิา ไชยรักษ์

484 นิตยา มีแดง

485 นิภารัตน์ โอภาพ

486 นุชจรีย์ สังกฤษณ์

487 บุณยาพร บ ารุงภกัดี

488 บุษรินทร์ ประดบัญาติ

489 เบญญาภา กอ้นกล่ิน

490 เบญญาภา เจรจา

491 ปนดัดา กนัตก์วีกุล

492 ปรางทิพย์ บางชลา

493 ปัญชิกา มรรคนนัท์

494 ปาริชาติ พงษสุ์ระ

495 ปาริมินทร์ เยาวะขนัธ์

496 ปารีรัตน์ มูและ

497 พรพิมล สิงห์สุข

498 พชัรินทร์ หม่ืนสุข

499 พาดีละห์ มะติเยา๊ะ

500 พิกุล สินสมุทร์

แถว A 13  ล ำดับ 481-500

หอ้ง A 303  อำคำร 6 ชัน้ 3



แถว B 13 ล ำดับ 501-520

501 พิจิตรา ทองยวญ

502 พิสิษฐ์ ภูดงนอ้ย

503 แพรวไพลิน ค าทิพย์

504 ฟาตีเมา๊ะ ไสสากา

505 ฟาศิรินทร์ ลาภจิตร

506 ภณิดา เมตตานี

507 ภาสุณีย์ คนเพียร

508 มนฑิตา กลางประพนัธ์

509 มนฤดี ธงอาษา

510 มนสัวี บุณยาคุมานนท์

511 มลัลิกา ปินะกาเส

512 มาลีวลัย์ มะลิซ้อน

513 เยาวรัตน์ แกว้ดวงดี

514 รัตติกาล ขอบแกว้

515 รุ่งทิวา พานกลาง

516 ฤดีรัตน์ ขนุภกัดี

517 วชิราภรณ์ ทินราช

518 วรดา ดาพวัพนัธุ์

519 วรรณนิภา สุภารัตน์

520 วรรณวิษา บุญเรือง

หอ้ง A 303  อำคำร 6 ชัน้ 3



521 วรัญญา วรรณเสน

522 วราภรณ์ สัมมุดถี

523 วีราวลัย์ สุวรรณรินทร์

524 ศรายทุธ สุขาวนัดี

525 ศศิธร วงษสิ์น

526 ศศิประภา สุขสงวน

527 ศินีนาถ ยงคง

528 ศุดาภรณ์ สอเหลบ

529 สาฟีณี มือลี

530 สุกญัยา พุ่มพวง

531 สุจิตรา โสภาบุตร

532 สุดารัตน์ กาเผือก

533 สุตาภทัร สร้อยสูงเนิน

534 สุธิดา ศรีหลา้

535 สุนิดา นุ่มนวล

536 สุพตัรา ชนะพนัธ์

537 สุพตัรา พนัภูรักษ์

538 สุพตัรา โสธร

539 สุมิตรา วงค าจนัทร์

540 สุวรรณี แพทยจ์ตุัรัส

แถว A 14 ล ำดับ 521-540

หอ้ง A 304  อำคำร 6 ชัน้ 3



541 เสาวลกัษณ์ จนัทร์วงษ์

542 อนุชธิดา สารโคตร

543 อภิชนา ผาผ่อง

544 อภิญญา วิเศษวงษา

545 อภิญญา อุตะมะชะ

546 อภิสรา แพนอ้ย

547 อมราพร ยอดเครือ

548 อรัญญา บุญทวงษ์

549 อริสรา เบญมะหมูด

550 อาทิติยาภรณ์ ดงภกัดี

551 อานาวรรณ กินรี

552 อุไรวรรณ โสภาพิมพ์

553 ฉตัรญดา เสืองาม

554 ชนินทร์พร เกตุแกว้

555 ฐิติกานต์ ศรีสมร

556 ธนัยพร ดงัซิน

557 ธนัยา กอลอกล่ี

558 ศุภมาศ ศรีสาคร

559 ปุลพชัร อยูร่ ่ ารวย

560 วรัญรญา ปรีเอ่ียม

สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์ (ระบบสองภาษา)

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต  เกยีรตนิิยมอนัดบัหนึง่

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต  เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง

แถว B 14 ล ำดับ 541-560

หอ้ง A 304  อำคำร 6 ชัน้ 3



561 วลัลภ แวน่ทิพย์

562 ศิริพร เอ่ียมสวสัด์ิ

563 กุลนิภา นาคสุวรรณ

564 จีรวรรณ์ วะเรืองรัมย์

565 ณฐัมน ภิมาลย์

566 ดารารัตน์ ยติุธรรม

567 ธนิดา ธนาเอกวสั

568 ธิติพนัธ์ ศรีพิธาธนสกุล

569 เปมิกา โพธ์ินอ้ย

570 พฤกษา เริงส าราญ

571 พีชพิทย์ กล่ินคลา้ย

572 ลดัดา ทพัแจ่ม

573 ศศิธร คลองเงิน

574 ศศิธร พรมวนั

575 สกล จอดนอก

576 สมฤทยั กรเจริญพร

577 สุกฤตา แคลว้บาล

578 สุชาดา ศะศิธร

579 สุดารัตน์ สอนบุญมา

580 อนุเทพ หลวงจนัทร์

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

แถว A 15 ล ำดับ 561-580

หอ้ง A 305  อำคำร 6 ชัน้ 3



581 อมรรัตน์ รังสูงเนิน

582 อารียย์า ภาวงศ์

583 ทานตะวนั สุขนนัทศกัด์ิ

584 แพรวพรรณ จ าเริญไกร

585 ลลิดา ทาเอ้ือ

586 วิลาสินี วงศพิ์ชญมณี

587 สุรางคณา มอญเพช็ร

588 ธนัยาภรณ์ มูลสาร

589 อุธราค า ชูลกัษณ์

590 กนกวรรณ์ กสิคุณ

591 กนัยาพฒัน์ เสนสอาด

592 เกียรติศกัด์ิ ริดใย

593 จิรัชญา กิตติปัญญางาม

594 จุฑาทิพย์ คิมรัมย์

595 ชนญัชิดา วามุก

596 ชยัวิวฒัน์ อาษา

597 ฐิติมา นีละมนต์

598 ณภทัร สิริสุทธิสุวรรณ

599 ธนพฐัพนธ์ สุขสงวน

600 ธิดารัตน์ กลัน่ประโคน

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวการแพทย์

ปริญญาวทิยาศาสตรบัณฑิต เกยีรตนิิยมอนัดบัหนึง่

ปริญญาวทิยาศาสตรบัณฑิต เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง

ปริญญาวทิยาศาสตรบัณฑิต 

แถว B 15 ล ำดับ 581-600

หอ้ง A 305  อำคำร 6 ชัน้ 3



601 บุญภิบาล กรุมรัมย์

602 พตัราภา ประดิษฐ

603 รชานนท์ จนัทร์เพญ็

604 ศศลกัษณ์ ตอ้ยหม่ืนไวย

605 อารยา ศรีสวสัด์ิ

606 จริยานนัท์ เกษมสุข

607 จิรัชญา เรืองเดช

608 บชกร เจียรวิบูลยสุ์ข

609 ศรุดา หยกพทุธรักษา

610 พิสิษฐ์ กลางประพนัธ์

611 กิติศกัด์ิ อภิวงคง์าม

612 นารีรัตน์ วิลยัรัตน์

613 พิราอร เปียงใจ

614 สุธาวรรณ ปัญญาชยัรักษา

615 สุภสัตรา เกตุขาว

616 กลัยรัตน์ สนแยม้

617 กานตช์ณา งอธิราช

618 กุลิสาภสัร์ เงินเตม็เป่ียม

619 จรัสพร พงษส์วรรค์

620 เจษฎาภรณ์ หงษอิ์นทร์

สาขาวชิาเคมีประยุกต์

ปริญญาวทิยาศาสตรบัณฑิต เกยีรตนิิยมอนัดบัหนึง่

แถว A 16 ล ำดับ 601-620

หอ้ง A 306  อำคำร 6 ชัน้ 3

ปริญญาวทิยาศาสตรบัณฑิต เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง

ปริญญาวทิยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวชิาเทคนิคการแพทย์

ปริญญาวทิยาศาสตรบัณฑิต เกยีรตนิิยมอนัดบัหนึง่



621 ฉตัรอนงค์ ชมภูม่ิง

622 ฐิติรัตน์ พลูเจริญ

623 ณชัชา สังวาลเดช

624 ธญัรดา ยิง่จอหอ

625 ธญัวรัตม์ เอ่ียมส าอางค์

626 นนัทพร สุขพลอย

627 บูรณี พิพรพงษ์

628 พรนภา รอดใหญ่

629 พิมพพ์ร วิระทูล

630 มาลยั ศรีตน้วงศ์

631 รวินนัท์ ทบัทิมสุข

632 วิไลรัตน์ ประโลมจิตร

633 ศศิภรณ์ สังขจ์นัทร์

634 ศุภวิชญ์ ธนภูมิพิศาล

635 สุวพชัร ชิดเช้ือ

636 อานีส มามะ

637 อารยา นาถวฒันา

638 กุลนิษฐ์ หงษท์อง

639 ณฏัฐณิชา กิจการ

640 ณฐันยั จวันาน

ปริญญาวทิยาศาสตรบัณฑิต เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง

หอ้ง A 306  อำคำร 6 ชัน้ 3

แถว B 16 ล ำดับ 621-640



641 ณิชกุล เกตุก าพล

642 ทรงพล พทุธบวั

643 ทกัษญา ชูบวัทอง

644 ธมนวรรณ ตน้สา

645 ธีรนาฏ โสทรจิตร์

646 นภาภรณ์ ใจมงั

647 ปล้ืมฤทยั พริกไทย

648 พรอาภา เพชรเฟ่ืองฟ้า

649 พลอยไพลิน แกว้ทอง

650 ฟาติมา มะเด็ง

651 ยสัมี เวานิ

652 รัชดาภรณ์ ศรีสุข

653 วนัสุไบดะห์ แวมายิ

654 วิชญา ชุมศิริวงษ์

655 วิชญาภรณ์ ทวีวรเศรษฐ์

656 แวซลัวานี ตาเปาะโตะ

657 สุนนัทา ลอดิง

658 อฟันาน แวดอเลาะ

659 กนกวรรณ สุจริต

660 กมลชนก คุณธรรมรักษ์

ปริญญาวทิยาศาสตรบัณฑิต

แถว A 17 ล ำดับ 641-660

หอ้ง A 601   อำคำร 6 ชัน้ 6



661 กฤษณพงศ์ คุม้มี

662 กญัญลกัษณ์ ฟองจนัทร์

663 กญัญารัตน์ ทาทบัไทย

664 กญัมาศ โฆษิตวรวฒิุ

665 กลัยกร ชาญวิชา

666 กาญจนา สุขาพนัธ์

667 กาญจนา อม้วิชา

668 การัญชิดา บุตตะมา

669 จนัทร์จิรา สุภาพ

670 จิรวฒัน์ นิวฒัน์

671 จุฑารัตน์ พิมลสกุล

672 เจษฎากร ปุราชะโก

673 ฉฎาภา จุลเหลา

674 ชนกนาถ กนัไชยค า

675 ชลิดา ประสานมิตร์

676 ชลิตา ตั้งสิทธิวงศ์

677 ชญัญา กวางคีรี

678 ชุติสรา ล าภา

679 ซสันีย์ เกปัน

680 ณฐัติมากรณ์ มุนินทรวงศ์

แถว B 17 ล ำดับ 661-680

หอ้ง A 601  อำคำร 6 ชัน้ 6



681 ณฐัธิดา มีอนนัต์

682 ณฐัธิดา สรสิทธ์ิ

683 ธมนวรรณ บูรณะ

684 ธวลัรัตน์ ทวีพงศศิ์ริ

685 ธญัลกัษณ์ จนัทร์บุญนาค

686 ธิดารัตน์ เคลือบดว้ง

687 ธีราดา วฒันชูสกุล

688 นภสัวรรณ เพชรเลิศ

689 นภสัสร ชยัมงคล

690 นรารัตน์ ทูพนัดุง

691 นวรัตน์ เกาะเตน้

692 นิตินนัท์ เทือกศรีวิชยั

693 นิติศกัด์ิ ศรีเพง็แกว้

694 เนติมา งามศกัด์ิประเสริฐ

695 บุญญิตา หงษเ์พชร

696 เบญญาภา พลายงาม

697 เบญญาภา อ่อนเจริญ

698 ปรียาพิมพ์ ศรีบริกิจ

699 ปาณิศา พรหมมินทร์

700 ปุณณฐัฐา รัศมีจนัทรางค์

แถว A 18 ล ำดับ 681-700

หอ้ง A 602  อำคำร 6 ชัน้ 6



701 พรนภา แผว้เกษม

702 พชัรา ศรีธญั

703 พิชามญชุ์ สุขสมโภชน์

704 พิณพลอยยิง่ เจียระบรรยกุต์

705 พินทุสร อ่อนศรี

706 พิมพว์รรณ อุย้เพช็ร

707 พิสุทธิพงศ์ เตาะอน้

708 ภรภทัร ศรีหงษ์

709 ภิวฒัน์ พงษผ์า

710 ยยันยัขวญั ขาวคง

711 วรเมธ สุวรรณหงษ์

712 วรรณิศรา ศรีกุตา

713 วชัราภรณ์ บุญสถิตย์

714 วิศรุต บุพศิริ

715 วีณา ยอดบุดดี

716 ศศิมาภรณ์ บุญเพง็

717 ศิริลกัษณ์ แหล่ป้อง

718 ศุภกานต์ สุจิรวรกุล

719 สายธาร สระแกว้

720 สุดาพร กิจคณะ

แถว B 18 ล ำดับ 701-720

หอ้ง A 602  อำคำร 6 ชัน้ 6



721 สุดารัตน์ สุทธิกูล

722 สุทธิณี สุวะพงษ์

723 สุทธินี ใจหา้ว

724 สุพตัราภรณ์ จ าปาทอง

725 สุภสัสร พรดนุพล

726 สุรเดช หมะอุเส็น

727 สุรศกัด์ิ เทียมภกั

728 อธิการ ปริปุรณะ

729 อรธีรา โถนอ้ย

730 อรุณฉาย แสนปิง

731 อรุณี พรมขนุทด

732 อญัชลียา หอมชาลี

733 กมลลกัษณ์ พานวิจิตรา

734 กญัญารัตน์ ผายเงิน

735 กลัญา เพชรไพร

736 จงรักษ์ สุขมหนัต์

737 จริญญา ขิงษุ

738 จีระศกัด์ิ งอยผาลา

739 จุฑาภรณ์ ประพนัธ์

740 ชนุตพร ผลจนัทร์

รังสีเทคนิค

ปริญญาวทิยาศาสตรบัณฑิต เกยีรตนิิยมอนัดบัหนึง่

แถว A 19 ล ำดับ 721-740

หอ้ง A 603  อำคำร 6 ชัน้ 6



741 ชาญชยั กองสุวรรณ

742 ณฐัยศ ศิริอยูวิ่ทยา

743 ธิดากานต์ กระแบกหอม

744 ธีรวฒัน์ ไชยรบ

745 เบญจวรรณ จนัทร์หอม

746 ปรีชา ทรงลอด

747 ปรียนิตย์ แป้นศิริมงคลกุล

748 ปรียานุช ชุมแกว้

749 ปิยะธิดา สิริภูล

750 เปมิกา จนัทร์ธนไพบูลย์

751 พรธิดา มูลบวัภา

752 ภทัธนนัท์ จนัทร์ศิริ

753 ภารวี ช่ืนเอกรัฐ

754 มารียะห์ เส็มหยง้

755 เร็นดา หลงกอหราบ

756 วรรณวิษา อุทยัพนัธ์

757 สิริพร วงัทะพนัธ์

758 สุชีราวรรณ ธนาวฒัน์ทองมณี

759 สุธญัญา ศรีสุภผลโภชน์

760 หทยัภทัร โรจนวณิชชากร

หอ้ง A 603  อำคำร 6 ชัน้ 6

แถว B 19 ล ำดับ 741-760



761 เหนือเมฆ จุย้หนองเมือง

762 อภิรสา มีเทียน

763 อกัษราภคั ถาวรนิตยกุล

764 อารีรัตน์ หุ่นกรีด

765 กฤติภาส ทองเพชร์

766 จนัทร์ฤดี สีชมภู

767 ณิชา อุสาราช

768 นฤมล นนัทพนัธ์

769 นฎัฌา นุกิจรัมย์

770 นารีนาถ ร่ืนเจริญ

771 มญัชุพร เนียมช านาญ

772 มุมีนะห์ หะยยีะโกะ

773 รัศมี และซนั

774 วิภาดา บุดดา

775 ศุภณฐั เอ่ียมประดิษฐ์ภณั

776 กฤตติญา บุญประเสริฐ

777 กฤษณา ศรีสกุล

778 ขจรเกียรติ จนัทร์เรือง

779 จิตตราพร หลอมทอง

780 จิราพชัร เรืองเทศ

ปริญญาวทิยาศาสตรบัณฑิต เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง

ปริญญาวทิยาศาสตรบัณฑิต

แถว A 20  ล ำดับ 761-780

หอ้ง A 604  อำคำร 6 ชัน้ 6



781 จิรายทุธ ปาลี

782 ชอบธรรม ทองสุวิมล

783 ชญัญา เฟ่ืองประยรู

784 ชาญธิญา ซ่ือตรง

785 ณฐัวฒิุ โคตรชมภู

786 นภสัพร โกฏิปภา

787 นาเดีย วงคส์วา่ง

788 พรนภา มานะกิจ

789 พชัริญา พลูชาติ

790 ภูริญ นนัทวิสิทธ์ิ

791 รัชฏาภรณ์ พะลงั

792 ลภสัรดา จนัทร์ศรีดีชยั

793 ลุกมาน ประดู่

794 วธูสิริ ศรีเกตุ

795 ศตพร จงเจริญกุลชยั

796 สิริยาพร พลราชม

797 สุดารัตน์ เปรมสมบูรณ์

798 อาทิตยาภรณ์ ฤทธ์ิน ้าค  า

799 อาทิติยา เผ่าพงษ์

800 อารีรัตน์ ทะนอ้ม

แถว B 20 ล ำดับ 781-800

หอ้ง A 604    อำคำร 6 ชัน้ 6



801 เอมิตา โรจน์กิตติโยธิน

802 WON KYU PARK

803 กอ้งมัน่คง กง

804 จริยาภรณ์ เจริญพงศ์

805 โชควฒันา ลิมป์จรรยาวงศ์

806 นภดล มุกดาประเสริฐ

807 บุษบารัตน์ พรมส าลี

808 ภทัรินทร์ เรืองฉาย

809 ศิรภทัร จิตเป็นธม

810 หทยัชนก ไทยประสิทธ์ิ

811 กรจกัร เดชมิตร

812 ณฐัพล ไชยแกว้

813 ดลธร วิเลิศ

814 ธนชัญอิ์ศม์ วรพาพงศภร

815 นงนภสั ไชยนิตย์

816 ปณยักร จนัทศิลป์

817 วงศว์รรธน์ อินตะ๊สาร

818 กฤตพล พว่งบางโพ

819 คมสัน วงควิ์ลาส

820 คริษฐ์ บรรจงมณี

ปริญญาวทิยาศาสตรบัณฑิต เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง

ปริญญาวทิยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิานักบินพาณชิย์ 

ปริญญาวทิยาศาสตรบัณฑิต เกยีรตนิิยมอนัดบัหนึง่

แถว A 21 ล ำดับ 801-820

หอ้ง 3-110 อำคำร 3 ชัน้ 1



821 เคอิซุเกะ อิซุมิ

822 ชนาธิป วงศน์รานนท์

823 เดชธนา อมรชินธนา

824 ธนพฒัน์ งามวงษว์าน

825 พชร โพธ์ิมาก

826 พรพิพฒัน์ ศรีอุรุพงศ์

827 ภานุเดช พิลาวนั

828 รับยศ เกิดภาคี

829 สหศัวรรษ มหิทธิภาคย์

830 กชพร พนมเครือ

831 เกียรติศกัด์ิ สุริวงษ์

832 จิริพร สลางสิงห์

833 ทศัวรรณ ทวิลา

834 ประวีณา ศิริสม

835 สุธิดา เส็งสมาน

836 ณิชกานต์ จนัทร์แกว้

837 นฐัริกา วรรณ์แกว้

838 พงศธร ยอดทองค า

839 พรนภสั เนตรแจ่ม

840 ภลินี ธีระวิศิษฐชยั

สาขาวชิาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต เกยีรตนิิยมอนัดบัหนึง่

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง

แถว B 21 ล ำดับ 821-840

หอ้ง 3-110 อำคำร 3 ชัน้ 1



841 ภทัรานิษฐ์ ศรีนวล

842 ยศวดี อ่อนศรีชยั

843 วิลาวณัย์ แดนสีแกว้

844 กนกวรรณ ทองใบใหญ่

845 กลวชัร ศิโรทศ

846 ขวญัฤทยั แสงพนัตา

847 จิรกิตต์ิ แสงบู่วฒันา

848 ชานนัท์ พรหมทอง

849 ณฐัธนญั โพธ์ิแจง้

850 ธนกฤต พนัจนัทร์

851 ธนพงษ์ สมศรี

852 ธนาศกัด์ิ ประทีปพลีผล

853 ธญัลกัษณ์ กองทอง

854 นพรุจ จิตรชวาล

855 นเรศ ค าฟู

856 บวรรัตน์ ค  าแท่ง

857 ปารณทั จินดาศุข

858 พชรพรรณ โซ่มาลา

859 พรพิมล พลบัมณี

860 พทัธมน ดีอน้

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 

แถว A 22 ล ำดับ 841-860

หอ้ง 3-111 อำคำร 3 ชัน้ 1



861 พิชญธิดา ร้อยแกว้

862 พิชญา ศรีประพนัธ์

863 เพชรรัตน์ นุรักษต์ระกูล

864 มรินทร์ธรา เมธาวฒิุโชตินนัท์

865 รินดรุณ มีเพียร

866 วริศรา โชตินยั

867 ศิริภาลกัษณ์ เอกนวนนัทคุณ

868 ศิริวรรณ เลาะไธสง

869 อภิญญา เหลาอินตา

870 ฮิโรยกิู มิยาจิ

871 กิตติกา เฮอร์แมนน์

872 คูณชยั จนะพนัธ์

873 จิราพชัร บูรณสิงห์

874 ชิษณุพงศ์ สุมาโน

875 ณฐัมน วารีรัตน์

876 ธีรวฒิุ กองสกุลพงศ์

877 ปาณิศา เสือกลบั

878 พรทิพย์ งามดี

879 พลอยหยก อภิณฐัวิริยกุล

880 ภาติไนย์ จิตตป์ระวติั

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต เกยีรตนิิยมอนัดบัหนึง่

แถว B 22 ล ำดับ 861-880

หอ้ง 3-111  อำคำร 3 ชัน้ 1

สาขาวชิาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร



881 อินทรา บุญเจริญ

882 กฤติยา บุญรอด

883 ทศันวรรณ คงนวลใย

884 ธญัญารักษ์ พะนาน

885 ภิญญาดา สังฆะมณี

886 ศิริพร จนัทร์แจ่มใส

887 สินทวี วงัพฤกษา

888 สุจิตรา ภู่พิพฒันา

889 อนนัดา ไทยมิตร

890 อมิตตา เพชรประดบั

891 อลิชา ประดบัเงิน

892 กรกช บรรณสาร

893 คุณซอปิญา ทองไทย

894 ฉตัราภรณ์ ลิมปิไพบูลย์

895 ชมจนัทร์ ชวชาติ

896 ชลารักษ์ แสงแกว้

897 ณฐัชยา วงศวิ์วฒันา

898 ณฐัธีร์ รงคะวิรุจน์ชยั

899 ดารารัตน์ พรายแกว้

900 เด่นภูมิ คงเดิม

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 

แถว A 23 ล ำดับ 881-900

หอ้ง 3-105 อำคำร 3 ชัน้ 1



901 ทตัพล ชุติภทัร์

902 ธนสิตา แสงประทีป

903 ปัฐวีพร ศรีสกุล

904 ปาริชาต แสงทอง

905 พิชญา ฝอยทอง

906 พทุธิชา พงศาช านาญกิจ

907 ภทัรวดี พลบดี

908 ภทัรานิษฐ์ น ้ารัก

909 ภทัราพร เพชรพร้อม

910 ภากร สาธิตศานนท์

911 ภาณุเดช โชติช่ืน

912 มารุต ฐานะ

913 รุซดีย์ คาวิจิตร์

914 ลลิตวดี นิโครธานนท์

915 ศิรดา วงศษ์าพาน

916 ศิริรักษ์ ขบวนงาม

917 สุดารัตน์ ชาลวลัย์

918 สุภาพร พรหมสกุล

919 อภิเชษฐ์ ศรีคง

920 อรพิมพ์ แสนสุภา

แถว B 23 ล ำดับ 901-920

หอ่ง 3-105 อำคำร 3 ชัน้ 1



921 อรสา จองค า

922 อลิสา พาสวา่ง

923 อญัธิกา พอ่คา้

924 ไอริณ มะหะเลา

925 กมลรัตน์ ศิริส าราญ

926 จิณห์นิภา พิมนาคุณ

927 จิรัชญา กมลทิพยว์งศ์

928 เจียรนยั ศรีสงคราม

929 ณิชา เอ้ือศกัด์ิสุภา

930 ธนพล บวังาม

931 นาตาชา พอเมอลู

932 ปัทมาวดี อุปละปัญญา

933 พรวนชั โรจนเสน

934 รัชนีวรรณ ภาษี

935 วริศรา พิมพา

936 สุธากร กรเพชรพงศ์

937 หะบีบ ซิมะ

938 อิสราพร ประแจ

939 อุมากร ไกรวิวฒัน์

940 กญัญารัตน์ ชินทวนั

สาขาวชิาการจัดการธุรกจิด้านการบิน

ปริญญาบริหารธุรกจิบัณฑิต เกยีรตนิิยมอนัดบัหนึง่

แถว A 24  ล ำดับ 921-940

หอ้ง 3-106  อำคำร 3 ชัน้ 1

ปริญญาบริหารธุรกจิบัณฑิต เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง



941 เกียรติยศ จุย้จิตต์

942 คณิตา อ่ิมพลู

943 ญานิกา สิงห์จู

944 ธนพล โคตรอาษา

945 ธนารีย์ ดีเด่น

946 นทัธ์หทยั เกษทองดี

947 นาตาชา ช่อบวัทอง

948 เพชรพริม สาลีวรรณ์

949 ภาณุทศัน์ คลายคล่ี

950 วรนิฐา จ่างแสง

951 ศุภิสรา กิจนุกูล

952 อารดา อินทปุระ

953 กชกร ร่าหมาน

954 กนกอร เปลวทอง

955 กมลวรรณ พิรุณรส

956 กรวิภา ธนะชยัขนัธ์

957 กระหม่อมแกว้ ปานขาว

958 กฤติยาภรณ์ ทะลือ

959 กฤษกร เกียรติสุรนนท์

960 กฤษกร เทียกสีบุญ

หอ้ง 3-106 อำคำร 3 ชัน้ 1

แถว B 24 ล ำดับ 941-960

ปริญญาบริหารธุรกจิบัณฑิต 



961 กนัตินนัท์ สันตส์วสัด์ิ

962 เกษมณี เจนจบ

963 คชาปกรณ์ บุดดาวนั

964 คฑาธร จนัทร์สามเรือน

965 คุณากร ธรรมคุณ

966 จตุพร มระกูล

967 จสัมีน ปรียานุช เคลเลอร์

968 จิดาภา ยิม้จู

969 จิราพชัร พุ่มพวง

970 จิรายุ ธรรมฤทธ์ิ

971 เจนจิรา เฟ่ืองแพ

972 ฉตัรกนก จารุภุมมิก

973 ชณฐัฎา ม่วงมณี

974 ชนนัพฒัน์ ชุมช่วย

975 ชนิดา ค าลือ

976 ชนิดา อยูส่ าราญ

977 ชนิตา เล่าลือสมถวิล

978 ชาลิณี ค  าค่ิน

979 ฌาน ทองสลวย

980 ณชันนัท์ จาตุประยรู

แถว A 25 ล ำดับ 961-980

หอ้ง 3-101 อำคำร 3 ชัน้ 1



981 ณฎัฐรินีย์ ชูพนัธ์

982 ณฏัฐินี อินทะโชติ

983 ณฐัฐาพร นิติวิศิษฏก์ุล

984 ณฐัทริกา ราชายนัต์

985 ณฐัธิดา บุญปัญญา

986 ณฐัธิดา สุริยะ

987 ณฐัภทัร ยศข า

988 ณฐัวรรณ พนูเพ่ิม

989 ดรัญรัตน์ ทองปรุง

990 ไตรวิชญ์ ศรีประเสริฐ

991 ทิพยเ์กสร ดิษฐวฒัน์

992 ธนกร เทพสุวรรณ

993 ธนกฤต ฐิตยานุวฒัน์

994 ธนกฤต ผ่านเมือง

995 ธนภรณ์ จินตนาโชติ

996 ธนภทัร รัตนกิตติกุล

997 ธนศกัด์ิ เขียวใส

998 ธวชัชยั ค  าลน้

999 ธญัญาลกัษณ์ รัตนจรัสพงศ์

1000 ธญัณภรณ์ ไพศาลวิทยากุล

หอ้ง 3-101 อำคำร 3 ชัน้ 1

แถว B 25 ล ำดับ 981-1000



1001 ธญัพิชชา หม่ืนละมา้ย

1002 ธญัภทัร เนินใหญ่

1003 ธีร์จุฑา ด่านสีทอง

1004 ธีระนนัท์ บ  าเพญ็บุณย์

1005 นครินทร์ น ้านวล

1006 นงลกัษณ์ ภาวศุทธิวงศ์

1007 นภสัสร มุกดาดวง

1008 นฤมล ประเศียรเรือ

1009 นวพรรษ ประพนัธ์กาญจน์

1010 นชัชา ลวดลายดี

1011 นฏักร สังขท์อง

1012 นนัทริกา จ าปารัตน์

1013 นาซีลา มีรู

1014 นิพนธ์ ภู่หล า

1015 นิรดา แดงกระจ่าง

1016 ปฏิภาณ ธรรมารักษ์

1017 ปฏิมา โสภี

1018 ปติมา จนัทรเสวต

1019 ปนดัดา เอกอ านวยกุล

1020 ปภสัรา สรรพโภชน์

แถว A 26 ล ำดับ 1001-1020

หอ้ง 3-103 อำคำร 3 ชัน้ 1



1021 ปิยะมล มินยง

1022 ปีย์ วิจารณกรณ์

1023 ปุณยนุช ต่างสี

1024 พรทิพา เซ่งยูฮ่วด

1025 พรรณธิภา พวงสอาด

1026 พลอยไพลิน ทองแสง

1027 พิมพช์นก ใจใส

1028 พิมพช์นก ตน้เงิน

1029 พีรพฒัน์ ดิลกวฒันกุล

1030 พทุธธิดา ศรีอนนัต์

1031 เพญ็พิศุทธ์ิ ตะเส็น

1032 แพรวพรรณ พรมจารี

1033 ภณิชชา พงษป์รีชา

1034 ภทัรพงศ์ คงเกิด

1035 ภาคภูมิ พานิช

1036 ภูธเรศวร์ ดงอนนท์

1037 ภูเบศร โพธ์ินาคม

1038 มงคล ชามาศ

1039 มณฑกานต์ แพง่แป้น

1040 มนปพร สกุลนวภทัร

แถว B 26 ล ำดับ 1021-1040

หอ้ง 3-103  อำคำร 3 ชัน้ 1



1041 มินทร์รตา ปิติทองธนาวฒัน์

1042 มุกระวี จนัทร์กระจ่าง

1043 มุฒิตา แซ่โงว้

1044 รัฐพงษ์ นาคะนนท์

1045 ราชภฎั ง่อนสวา่ง

1046 รุจิราพร ไกลสันเทียะ

1047 วชัรพล กิตตินิรนาท

1048 วิชญาพร แกว้สกุลณี

1049 วิสสุตา ชมระกา

1050 ศศิฉาย แซ่คู้

1051 ศศิธร สายยวง

1052 ศศิภา พุ่มพวง

1053 ศกัยพ์ล มีสมบติั

1054 ศาศวตั รัตนเรืองบวร

1055 ศิร์ วิศาลวาณิชย์

1056 ศิรวิทย์ พงษเ์ผ่ือน

1057 ศิริยาพร แกว้นา

1058 ศิลา รามญัอุดม

1059 ศุภพร จารุแพทย์

1060 ศุภสิน จงจารุกวิน

แถว A 27 ล ำดับ 1041-1060

หอ้ง 3-212 อำคำร 3 ชัน้ 2



1061 สิรินยา ทามา

1062 สุกญัญา กาญจนวิวิญ

1063 สุนิสา เมืองดี

1064 หทยัภทัร พรหมสาขา ณ สกลนคร

1065 หน่ึงฤทยั แพงวงษ์

1066 อภิสิทธ์ิ อชพิสิฐ

1067 อรกร น่ิมเจริญ

1068 อรชพร นฤนาทวฒันา

1069 อรวรา พจนพิมล

1070 อยันา ประทีปสุวรรณ

1071 อิณฑิรา ศกัด์ิชยัมีอุดม

1072 อินทชั สฤษดิศุข

1073 คเณ พรมคณะ

1074 คณาอิส สุรพนัธ์ไพโรจน์

1075 จารุรัตน์ สุวรรณโชติ

1076 จิรัชญา ภาพต๊ิบ

1077 ดุษฎี บุญโสภาคย์

1078 ธนพร จิตรนวเสถียร

1079 นิรชา สวนเสริม

1080 ปัทมาภรณ์ พงษพ์านิช

แถว B 27  ล ำดับ 1061-1080

หอ้ง 3-212 อำคำร 3 ชัน้ 2

สาขาวชิาศิลปะและเทคโนโลยกีารประกอบอาหาร

ปริญญาเทคโนโลยบัีณฑิต เกยีรตนิิยมอนัดบัหนึง่



1081 พนัธ์กานต์ งามข า

1082 ลภสัรดา ต่ายตาม

1083 ลดัดาวลัย์ ไชยตน้เทือก

1084 วริทธ์ิ ชยัมงคลานนท์

1085 ศิรัญธิการ์ แตงอ่อน

1086 สริตาภร โถคา้

1087 กิตติศกัด์ิ สุขบรรณ์

1088 จิรวฒัน์ ตณัฑเ์อกคุณ

1089 เจษฎา สารดี

1090 ณิชกุล แซ่หุน

1091 ดลยา ฉิมตระกูล

1092 เบญจวรรณ สะอาดพุ่ม

1093 พทัธนนัท์ ตาลเส้ียน

1094 พนัธุ์เทพ ล้ิมเจริญ

1095 ภูดินนัท์ เชาวรักษ์

1096 เมธากร ก่ิงเกลา้

1097 ศุทธ์ิสินี นาคเสนอินทร์

1098 สุรศกัด์ิ แฉ่งสุวรรณ์

1099 หทยัชนก แกว้วงษว์าลย์

1100 อาทิตยา ภูถูกแสง

หอ้ง 3-210 อำคำร 3 ชัน้ 2

ปริญญาเทคโนโลยบัีณฑิต เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง

แถว A 28 ล ำดับ 1081-1100



1101 อานนท์ เมืองแพน

1102 อาภาพร เวชสุวรรณ

1103  เจตริน การยสิทธ์ิ

1104 กฤตภาส เมืองพทุธา

1105 กฤตภาส เฮียวโดะ

1106 กฤตานน ฤทธ์ิค  ารบ

1107 กานตก์วี แกว้หะวงษ์

1108 กุลปภาพชัร์ แสงโชติ

1109 เขมิกา ชุณหฤชากร

1110 คชาพงษ์ แจ่มสิริทรัพยก์ุล

1111 คุณานนต์ เทียนเทศ

1112 จิดาภา นวลจนัทร์

1113 ชรินทร์ทิพย์ มีเพียร

1114 ชินโชติ วิรัชติ

1115 ณทัสมชัญ์ จนัทร์นิยม

1116 ณิชาพชัร์ ยศยิง่

1117 ทรนง พรมสมบูรณ์

1118 ทกัษด์นยั ศรีแกว้

1119 ธนกฤต เด่นประเสริฐ

1120 ธนดล แกว้มณี

แถว B 28  ล ำดับ 1101-1120

หอ้ง 3-210 อำคำร 3 ชัน้ 2

ปริญญาเทคโนโลยบัีณฑิต 



1121 ธนพล นิรัติศยั

1122 ธนากร กาญจนวาหะ

1123 ธนาภรณ์ ง่วนจร

1124 ธนิดา พลูทวี

1125 ธนัยาภรณ์ ตุ่นทอง

1126 นครินทร์ เนียมประพนัธ์

1127 นนทนนัท์ คุม้แกว้

1128 นนทภูมิ ศรีสุภรกรกุล

1129 ปภงักร วฒันากุลธน

1130 ปานวาด มัง่คัง่

1131 ป่ินสุดา สวสัด์ิอารีย์

1132 พงศกร บาลเมือง

1133 พลอยชมพู ปาละกูล

1134 พศวีร์ ธนาสิทธิตานนท์

1135 พชัรพล เลิศเกษมพจน์

1136 พิชยทุธ เกิดสวสัด์ิ

1137 พิทกัษ์ แจ่มผล

1138 พิมพก์ญัชภ์คั วรรณลภากร

1139 เพชรไพริน วอนศิริ

1140 ไพลิน ศกัด์ิเกษมกฤต

แถว A 29  ล ำดับ 1121-1140

หอ้ง 3-208  อำคำร 3 ชัน้ 2



1141 ภควตั ตะยนุรัมย์

1142 ภทัรดล ผิวพรรณ์

1143 ภทัรนนัท์ กาญจนวงศ์

1144 ภทัรพงศ์ อกผาย

1145 ภาณุพงศ์ จิรแพศยสุข

1146 ภาณุพงศ์ มะโนสีลา

1147 ภาสชยั ฮอ้แสงชยั

1148 มินตรา ชุมล าปาง

1149 มีนา สาทรานุวฒัน์

1150 มุ่งมัน่ สละชัว่

1151 รมณัยา โคมนอ้ย

1152 รัฐศาสตร์ ผาใต้

1153 โรจนสัถ์ สกุลศิลปกร

1154 ลภสัรดา เหมะทกัษิณ

1155 ลีน่า นิลประยรู

1156 วฒันศกัด์ิ สุขพนัธ์

1157 วิฤทธ์ิชา จ าปาทอง

1158 วีรวฒัน์ วิทูรวฒิุกุล

1159 ศรัญญา แกว้บวัดี

1160 ศิรกร รักษาวงษ์

แถว B 29  ล ำดับ 1141-1160

หอ้ง 3-208  อำคำร 3 ชัน้ 2



1161 ศุภนุช จิตชาญวิชยั

1162 ศุภรัตน์ รุ่งจิรารัตน์

1163 ศุภวิชญ์ ลางคุลเสน

1164 สเกลวณัล์ สุขกาย

1165 สมิชญา ศรีเมฆ

1166 สรวิศ ค าปัน

1167 สราวฒิุ ปานเพชร

1168 สวรส วฒิุเจริญถาวร

1169 สวิตต์ ศิลป์เจริญ

1170 สืบศกัด์ิ เหง่ียมไพศาล

1171 สุชานนัท์ วนาดรวรวิศาล

1172 สุชานนัท์ ศรัณยพิ์พิฒน์

1173 สุภามาศ สมพนัธ์

1174 สุรศกัด์ิ พลสิงห์

1175 สุริยาพร ศรีสงคราม

1176 แสงระวี แกว้ลว้น

1177 อติชาติ เพชรคง

1178 อารีรัตน์ มากวงษ์

1179 อินทิรา ดิษฐประชา

1180 อุไรวรรณ ทุมดี

แถว A 30  ล ำดับ 1161-1180

หอ้ง 3-207  อำคำร 3 ชัน้ 2



1181 เอมิกา สุนทร

1182 ฐิติมา ทองดี

1183 ธรรมนูญ เเซ่วอ่ง

1184 เปรมยดุา ชยัชาญชีพ

1185 ศรีกาญจนา องักาบศรี

1186 หฤทยา พกุเจริญพร

1187 กนัตฤ์ทยั อนุวตัรวิมล

1188 จรวยภรณ์ วาทมณีกร

1189 กฤตกมล ฉิมม่วง

1190 พงศธร วอ่งไว

1191 แพรพลอย ไชยมงคล

1192 อซัวนั มุมะ

1193 นินูรฮูดา โตะแวโซะ

1194 รอฮานา ดอลี

1195 วิภาวี สันหรน

1196 ไอรดา ชูเชิด

1197 ซูฮยัลาร์ ดอเลาะ

1198 ถิรนนัท์ หนูยงั

1199 นวดารา ลืออ ารุง

1200 ฟิตรี เวาะนา

ปริญญาการแพทย์แผนไทยบัณฑิต  เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง

สาขาวชิาการแพทย์แผนตะวนัออก

ปริญญาวทิยาศาสตรบัณฑิต เกยีรตนิิยมอนัดบัหนึง่

ปริญญาวทิยาศาสตรบัณฑิต เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง

ปริญญาวทิยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวขิาการแพทย์แผนไทยบัณฑิต

ปริญญาการแพทย์แผนไทยบัณฑิต  เกยีรตนิิยมอนัดบัหนึง่

แถว B 30 ล ำดับ 1181-1200

หอ้ง 3-207 อำคำร 3 ชัน้ 2



1201 วิรภรณ์ รักชาติ

1202 อนงครั์กษ์ บุญทองเถิง

1203 อิลฟาร์ มานะ

1204 กนัธิชา อาญาเมือง

1205 จนัธิมา จนัทร์เพช็ร์บุรี

1206 จุฑามาศ พิศิลป์

1207 ชฎาพร ฟักเขียว

1208 ชนานาถ ล่ิมหลกั

1209 ตรีทิพยนิภา นามกา

1210 นภสร คงไพศาล

1211 นาวิน ดาบแกว้

1212 นิตยา มีเล่ียม

1213 นูรซาฮีดา มูฮิ

1214 เนตรนภา วชิรจนัทร์เพญ็

1215 พชร พงศศ์รีกล่อม

1216 พาตีหะห์ คามา

1217 พิชญณ์ชัชา บุญแสวง

1218 ภูริชญา มณีฉาย

1219 รุ่งฟ้า นพตลุง

1220 ศิริรัตน์ ปลัง่ดี

ปริญญาการแพทย์แผนไทยบัณฑิต

แถว A 31 ล ำดับ 1201-1220

หอ้ง 3-201  อำคำร 3 ชัน้ 2



1221 ศุภชยั พรรณรัตนพงศ์

1222 ศุภมาส ศรีขาว

1223 สุภาสิริ เหมือนแยม้

1224 เสาวลกัษณ์ ชนะวิเศษ

1225 ชนากานต์ เป่ียมเขียว

1226 ชุติกาญจน์ เป่ียมเขียว

1227 ธนิศร ชยัประสานสวสัด์ิ

1228 ประภาษินี รัศมี

1229 พิมพาภรณ์ รามจาตุ

1230 ภาวินี สุขมณี

1231 รัตนกาญจน์ อมรรัตน์ธ ารงค์

1232 สิริพร เฟ่ืองจิตต์

1233 ชลียา เลิศกิติญา

1234 ณฐัธิดา เล็กเจริญ

1235 นิชนนัท์ แกว้วิเชียร

1236 ปุณณภา ท่ีตั้งมงักร

1237 รวิสรา ตนัติสุวรรณเดชา

1238 รัมชวฏั กมลคุณาธร

1239 กลัยรัตน์ เตง็วฒันโชติ

1240 ธนญัญา ศรีสมวงษ์

สาขาวชิาการแพทย์แผนจีนบัณฑิต

ปริญญาการแพทย์แผนจีนบัณฑิต  เกยีรตนิิยมอนัดบัหนึง่

ปริญญาการแพทย์แผนจีนบัณฑิต  เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง

ปริญญาการแพทย์แผนจีนบัณฑิต

แถว B 31 ล ำดับ 1221-1240

หอ้ง 3-201  อำคำร 3 ชัน้ 2



1241 นนัทวฒัน์ ชาติสมบูรณ์ชยั

1242 ปรมินทร์ เจริญวนนัท์

1243 พนิดา ณรงคเ์ลิศฤทธ์ิ

1244 พิทยาภรณ์ รัศมีงาม

1245 พิรุฬห์กร อุบลโกมุท

1246 ภคัพจี โตเตม็โชคชยัการ

1247 ศศิธร วนัชยัเจริญเลิศ

1248 สะวิด ค ามูล

1249 สุภาภรณ์ ศิริอรุณรัตน์

1250 สุรีพร สีโสดา

1251 อรนภา มธุรส

1252 กมลชนก แซ่ผ่าน

1253 กรรณิการ์ รอดเนียม

1254 กนัตินนัท์ จตุัรัส

1255 กุลนิษฐ์ มโนมยักิจ

1256 ชญานิษฐ์ ธิติประเสริฐ

1257 ชนาธิป คนตรง

1258 ธนิดา บุญมาภูเจริญ

1259 ธวลัรัตน์ พิกุลนอ้ย

1260 ธนัยช์นก รอดพล

สาขาวชิารัฐศาสตร์

ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต  เกยีรตนิิยมอนัดบัหนึง่

หอ้ง 3-415  อำคำร 3 ชัน้ 4

แถว A 32  ล ำดับ 1241-1260



1261 ปภสัรา จงออ้มกลาง

1262 ปิยาพชัร ฟองงาม

1263 พศวตั แซ่คู้

1264 พีรยสุ ชาญสมุทร์

1265 ฟาริดา หวงัปิยะวฒัน์

1266 ลลิตา กะปินชลานนท์

1267 ศิรพาห์ เขียงค า

1268 ศิริลกัษณ์ ล้ิมด าเนิน

1269 ศุรินทพล เจริญยิง่

1270 สิริพร ภกัดีสุวรรณ์

1271 หทยัชนก นพคุณ

1272 อริสรา ขาวสะอาด

1273 อริสรา งามมีศรี

1274 อาภาศิริ วงษเ์พญ็

1275 กลัยานี นอ้ยเพชร

1276 จิรพฒัน์ ศรีวิเศษ

1277 จิรันดา ถาวร

1278 จิราภรณ์ เทพบุตร

1279 ชยัวฒัน์ หอมเยน็ใจ

1280 ณฐักานต์ เห็ดทอง

ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต  เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง

แถว B 32 ล ำดับ 1261-1280

หอ้ง 3-415   อำคำร 3 ชัน้ 4



1281 ณฐัชนน นุ่นรอด

1282 ธมลทิพย์ แสงพรเลิศ

1283 นทัธิชนนั ธรรมลงักา

1284 นทัธี เตียรัตน์

1285 นิษฐา พละชยั

1286 ปฐวี เกียรติญาณ

1287 พรรณพตัร วงษก์ระจ่าง

1288 ภคัจิรา เรืองปลอด

1289 ศิริลกัษณ์ เสนานอ้ย

1290 กนกพร สีสังข์

1291 กรวิชญ์ บุญเก้ือ

1292 กญัญารัตน์ อยูย่นื

1293 กิตติภณ รักษเ์ผ่า

1294 จตุพร อ่อนบวั

1295 จาศกรณ์ ภู่หรุ่น

1296 จิรายทุธ จิตอุทศัน์

1297 จุฑามาศ สันฝา

1298 เจนจิรา วรรณรุณ

1299 ชนญัญา กลางหน

1300 ชาริติ จิรัฐิติกาลวิวฒัน์

ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต

แถว A 33 ล ำดับ 1281-1300

หอ้ง 3-414 อำคำร 3 ชัน้ 4



1301 ฐานิตา รอดภยั

1302 ฐิรติพงศ์ พว่งเจริญ

1303 ณฐมล แสงแกว้

1304 ณฐักิจ เพชรสงค์

1305 ทดัดาว ฝุ่ นตะคุ

1306 ทิพวรรณ เทพกร

1307 ธนาวธุ สงดวง

1308 ธีรพทัธ อยูถ่าวร

1309 น.นสัรี สุไลมาน

1310 นภสัวรรณ ภู่ขาว

1311 นฐัพงศ์ คุณยศยิง่

1312 บุษยมาศ จนัทพิมล

1313 ปนดัดา เสวกทรัพย์

1314 ปรียะพงษ์ พิมพาภกัด์ิ

1315 ปุญญพฒัน์ เบญจรงคพนัธ์

1316 พงศกร หนูขาว

1317 พีรวฒิุ มาไชย

1318 มลทิรา งามกระจ่าง

1319 มทันา โฉมอินทร์

1320 ยิง่ยทุธ องักินนัทน์

แถว B 33  ล ำดับ 1301-1320

หอ้ง 3-414  อำคำร 3 ชัน้ 4



1321 ลคัณาวดี ทิพยเ์กิด

1322 วทนัยา จีนไทย

1323 วรรณพร โตก าแพง

1324 วชัพล เจริญบณัฑิต

1325 ศุภโชค ชูสวสัด์ิ

1326 สุพตัรา ทรหาญ

1327 อนนัท์ เอกา

1328 อมรรัตน์ ทองภูบาล

1329 อรยา ลาภเจริญ

1330 อานนท์ รุ่งแสง

1331 เอกราช ภู่โตะ๊ยา

1332 ไอลดา การภา

1333 AUNG MYO HTUN

1334 HNIN SET WIN

1335 MAY YI MYINT

1336 MYO KO

1337 NANG KHAM MAI

1338 NANG SHWE WAR KHAING

1339 PANN EI PHYU

1340 PANUPONG SRIUDOM

สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการพัฒนาระหว่างประเทศ

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต เกยีรตนิิยมอนัดบัหนึง่

แถว A 34  ล ำดับ 1321-1340

หอ้ง 3-410 อำคำร 3 ชัน้ 4



1341 PAING MOE HTET

1342 BENJAMIN EZINWANNEOKEKE

1343 JIRACHOT SONSAKUL

1344 NAWIN KINGTHONG

1345 SANGAY CHEZOM

1346 TANATIP NA-EK

1347 TERMSAWETETACHAINAKSUK

1348 THARAPORN KAMLAMAI

1349 ธุรมิตร นุสิทธ์ิชยัการ

1350 ปรียาสิริ จ  าปาชยั

1351 ชฎาภรณ์ อ าไพพกัตร์

1352 ฐิตาภา ธนวสุมงคล

1353 ธนกฤต เฮงวาณิชย์

1354 นฤมล อินทพกุ

1355 ปฐมพงศ์ จนัทะเวช

1356 ภูริวฒัน์ อนนัตป์ฏิเวธ

1357 ยลดา สุประภา

1358 ศศิธร ด่านอมรไพศาล

1359 สุทธาพร จนัทร์เติมต่อ

1360 อณุพงษ์ เรณูหอม

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 

อาชญาวทิยาและนิตวิทิยาศาสตร์

ปริญญาวทิยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาวศิวกรรมชีวการแพทย์

ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต เกยีรตนิิยมอนัดบัหนึง่

แถว B  34  ล ำดับ 1341-1360

หอ้ง 3-410  อำคำร 3 ชัน้ 4



1361 อธิป สุจริตธรรม

1362 อยัม่ี ดีเจริญ

1363 ปณิดา ปรอดครบุรี

1364 พิมพล์ภสั พลอยสังวาลย์

1365 ศศิมาภรณ์ ขนัธะโฮม

1366 กิตติพิชญ์ สมิทธ์ิเยาวกุล

1367 กิติภูมิ แกว้แกมเกษ

1368 เกวลิน เกิดหนู

1369 จสัมีน เบ็ญหะหลี

1370 จิตราภรณ์ สมเช้ือ

1371 จิรเดช อนนัตกูล

1372 จิรุตม์ โปริศ

1373 ชรินทร์ทร พรหมเจริญ

1374 ชานน เล๊าะเหม

1375 ซอบรี วาเงาะ

1376 ณฐัฑริกา มงคลทอง

1377 ณฐัปรียา เหมภาค

1378 ณฐัวฒัน์ ศิริรักษ์

1379 ณิชารีย์ แข่งขนั

1380 เด่นพงษ์ จนัทร์เวียง

ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง

ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต 

แถว A 35  ล ำดับ  1361-1380

หอ้ง 3-409  อำคำร 3 ชัน้ 4



1381 เตชิต กาญจานารักษ์

1382 ทศันีย์ ยกทวน

1383 ธนวฒัน์ ไชยพทุธ

1384 ธญัญารัตน์ ภู่หยดั

1385 ธญัดา ประสพสุขสรรค์

1386 ธ ามรงค์ เหลียงบ ารุง

1387 น ้าฝน คุโนรัมย์

1388 ประวีณพล ฐิติวิวรรธน์กุล

1389 ปิยวรรณ ทรายทอง

1390 พงศกร อ ่าตระกูล

1391 พรนภสั จิตรีปล้ืม

1392 พฒันวดี พรหมเรือง

1393 พิมพร์พีพร พระโสภณ

1394 พีรวสั กิจวรายทุธ

1395 พีรวิชญ์ สังขท์อง

1396 ภทัรา ขนุสูงเนิน

1397 ภูวเมศฐ์ เลิศศศิธรพชัร

1398 มูนีตา้ เจะ๊แน

1399 เมรียา อาหน่าย

1400 ระพีพรรณ ข าสุวรรณ

แถว B 35 ล ำดับ 1381-1400

หอ้ง 3-409  อำคำร 3 ชัน้ 4



1401 รัชชานนท์ จาตุรนต์

1402 รินรดา ข าวิลยั

1403 รุ่งนภา งามกระจ่าง

1404 วรวสี วรธีระ

1405 วราภรณ์ มงคลกาย

1406 วนัเฉลิม ฉนัทร์มิตรกุล

1407 วีรพล โตะ๊สะนีเยง็

1408 ศกุนตลา ตนัประดิษฐ์

1409 ศิวกร ศิริพนัธ์

1410 ศิวกร หร่ังเผ่าพนัธุ์

1411 สุทตัตา บุญมาวงษา

1412 สุพตัรา บุญมาก

1413 สุรพศั มรรคคงคา

1414 สุริยา ทองวรรณ

1415 อภิชาติ จนัทร์หาร

1416 อภิชาติ จ าปีขาว

1417 อวิรุทธ์ิ มัน่อยู่

1418 ศุภวิชญ์ ปรานมนตรี

1419 อรวรรณ มีนศิริสมบติั

1420 ลมัภนีย์ องคท์องค าธนา

แถว A 36  ล ำดับ 1401-1419

หอ้ง 3-409 อำคำร 3 ชัน้ 4


