
1 สุธิษา เชญชาญ
2 สุรยทุธ ทองค า
3 สุวิมล มธุรส
4 องัคาร คะชาวงัศรี

5 อนนัต์ แตภิรมยก์ลุ

6 WUYAO ZHENG
7 กฤตยา สารพุทธิ
8 จอมขวญั กลบับา้นเกาะ
9 เจ จนัทร์ศภุฤกษ์
10 ณ กาล ธนชิต
11 ณชัพล ตนัเจริญ
12 ดารินทร์ ก าแพงเพชร
13 เทวากร ค าสัตย์
14 นวกร สงวนศกัด์ิโยธิน
15 ปพนพชัร์ ชยัศิริวิกรม
16 ประถม ศิริวงศว์านงาม
17 พิมพพ์ร ภู่ทองประเสริฐ
18 เพญ็ทิพา แจ่มจนัทร์เกษม
19 ภรรัมภา บวัทิพวรรณ
20 ภทัรภร โอบออ้ม

สาขาวชิาบริหารธุรกจิ
ปริญญาบริหารธุรกจิดุษฎีบัณฑติ

สาขาวชิานิติศาสตร์ 
ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑติ

สาขาวชิาผู้น าทางสังคม ธุรกจิ และการเมือง
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑติ 

แถวที ่A1 (ล าดบัที ่1-20)
ห้อง B301 อาคาร 6 ช้ัน 3



21 รัชณีวรรณ ชาวนา
22 ลทัธจิตร มีรักษ์
23 วชัรี สงวนศกัด์ิโยธิน
24 สานิตย์ แสงขาม
25 สิรวิชณ์ ภู่ทอง
26 อนุวฒัน์ ทองแสง
27 อภิษฎา วฒันะเสวี
28 องัคณา หิรัญพฤกษ์
29 อิศรา ถาวรพิชญไชย

30 ZOU RUOXI
31 ดาวิกา้ โฮร์เน
32 นวิยา สามนปาล
33 เนตรชนก พฤกษชาติ
34 พิชชาพร มาระเนตร
35 ลภาวี สารโกศล
36 ศรัชญศ์รณ์ ศรประสิทธ์ิ
37 สุชาดา โยธาขนัธ์
38 องัคณาภรณ์ สิงห์โต

39 กลัยกร นาวารัตน์
40 กานตสิ์นี พิทกัษว์งษ์

สาขาวชิานิเทศศาสตร์
ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑติ

การเขยีนบทและการก ากบัภาพยนตร์
ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑติ 

แถวที ่B1 (ล าดบัที ่21-40)
ห้อง B301 อาคาร 6 ช้ัน 3



41 ชญาน์นนัท์ วงษศ์รีแกว้
42 โชติอนนัต์ เกษมวงศห์งส์
43 ณฐัปคลัภ์ อคัรภูริณาคินทร์
44 นุจรินทร์ จีรรัตนบรรพต
45 ประชารักษ์ วงษศ์รีแกว้
46 ปิยกฤษณ์ ถมยา
47 พทัธ์ สุวรรณกลุ
48 ภทัราวดี เสนา
49 ไรวินทร์ ทนัอินทรอาจ
50 วชัรีพร เทียนเงิน
51 วิสุทธ์ิ ชลธาร
52 สุทธิญา ไชยสุกมุาร

53 JIAJIA MA
54 QING LIU
55 XU WANG
56 YIFEI ZAN
57 กรกช ตระกลูสุขสวสัด์ิ
58 จกัรพงษ์ ภาระไพร
59 จิรายุ บุญเมฆ
60 พิมพพิ์ชชา กลีบล าเจียก

สาขาวชิาการออกแบบ
ปริญญาศิลปมหาบัณฑติ 

แถวที ่A2 (ล าดบัที ่41-60)
ห้อง B302 อาคาร 6 ช้ัน 3



61 วทนัยา แซ่ตนั
62 วรกร กนกพิพฒัน์
63 ศิกานต์ เตชะคฤห
64 สุธี ธีรอนุปัญ

65 นฤดล พินิจพล
66 ภิรมยญ์า ถ่ินนุช

67 จิรายสุ ถนอมสิงห์
68 เจษฎาวจัน์ พนัธ์ประสิทธิกิจ
69 ดนุพล จนัทร์ทรง
70 พรรณนิภา นาราษฎร์
71 พิเชษฐ์ วาศประเสริฐ
72 ลดาวลัย์ พุ่มทอง
73 ศตวรรษ สิงห์ประยรู
74 ศิวพฒัน์ บุญบางยาง
75 อนิรุทธ์ิ นิราศโศรก

76 กิตติ แพทยรั์กษ์
77 ชาตรี มีใย
78 มนเฑียร แสงทิม
79 ศศิธร พุ่มขจร
80 สุรัตน์ ศิริตนัตราภรณ์

สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

แถวที ่B2 (ล าดบัที ่61-80)
ห้อง B302 อาคาร 6 ช้ัน 3

ปริญญาวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ 

สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ 

สาขาวชิาการจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ 



81 องัคณา ดุษณีนภดล

82 กรรณิการ์ ไพบูลย์
83 กฤษฎา ฟักสังข์
84 กญัญก์านต์ กญุโคจร
85 กญัญานีน์ กลุกนก
86 กิตติธชั ชา้งทอง
87 ขจร ไตรทรัพย์
88 ชญัญา นุตตะไลย์
89 ฐิตาภา สอนเนย
90 ณวรรษ ชยัศรี
91 ณฐัฐสินี พุ่มประเสริฐ
92 ณฐัธิดา แสงแกว้สุข
93 ณฐัยพุา ทิวากรโกมล
94 ธานี พุ่มบวั
95 ธีรภทัร์ มีเดช
96 นงนภสั ชยัรักษา
97 นพสิทธ์ิ เลิศศิริสมบติั
98 นฤดล สุขสานนท์
99 นทัธมน พลายบวั

100 ปัณติฌา ธรรมกลุธารี

สาขาวชิาเทคโนโลยส่ืีอสังคม
ปริญญาสารสนเทศศาสตรมหาบัณฑติ 

แถวที ่A3 (ล าดบัที ่81-100)
ห้อง B303 อาคาร 6 ช้ัน 3



101 พชรพล จนัทร์จริยากลุ
102 พชัรนนัท์ คงกทุอง
103 มณัวิกา รัตนากร
104 รพีพร คงกทุอง
105 รัฐธินี สุทธิผลไพบูลย์
106 วิชญาพร เกตุคง
107 ศนัสนีย์ เหล่ากาวี
108 สิงหา เจริญสุพงศ์
109 สุประวีณ์ ดาวแดน
110 สุประวีณ์ ยทุธ์ธนนิยม
111 สุภกัปรียา แยม้มี
112 เสรีย์ หลา้ชนบท
113 อนุสรา จนัทรารังษี
114 อริสรา รามศิริ
115 อนัธิกา หยองอนุกลู

116 พงศภ์รณ์ ภาวนะวิเชียร

117 จกัรภทัร เทพสุคนธ์
118 ชณิศา แสงทอง
119 ณฐัธิดา อรรคทิมากลู
120 ทนง เพ่ิมพูล

การจัดการความมัน่คงปลอดภัยไซเบอร์
ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ 

สาขาวชิานิติศาสตร์
ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑติ

ห้อง B303 อาคาร 6 ช้ัน 3
แถวที ่B3 (ล าดบัที ่101-120)



121 ธญัชนก ไมแ้กว้
122 นิติพร มีไพฑูรย์
123 นิธิวชัร์ ศิริวรานภาพงศ์
124 บุรสิทธ์ิ ตนัตสุทธิกลุ
125 ปวิตรา ทิพยะวฒัน์
126 พทัธนนัท์ นาสวน
127 วีรยทุธ ตาฮา

128 ขวญัฤทยั ฤคดี
129 บรรณกร คชเสนี
130 พชัราภรณ์ ศอกจะบก
131 ลภทัรดา สิริบุญญสาร
132 วรินทร์ พูลผล
133 สวรรยา วิทยาโรจน์วงศ์
134 สิรวิชญ์ ขิตตะสังคะ
135 สุชาดา พุทธอวยชยั
136 สุณฐัฐา ทิมทอง
137 อุษา ชูกล่ิน

138 นนทธ์วชั เช่ียวพิมลพร

139 กฤษฎา พรหมเรศ
140 กญัฐิตา ดุลยรัตนานนท์

สาขาวชิาผู้น าทางสังคม ธุรกจิ และการเมือง 
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑติ 

แถวที ่A4 (ล าดบัที ่121-140)
ห้อง B304 อาคาร 6 ช้ัน 3

สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑติ 

สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์
ปริญญาดุริยางคศาสตรมหาบัณฑติ



141 กณัฑณ์วริษฐ์ สืบศกัด์ิ
142 เกียรติศกัด์ิ เทพผดุงพร
143 จงดี รวมลาภ
144 จิระวฒัน์ อยูส่ะบาย
145 ธีรสิทธ์ิ สีขดัเคา้
146 ปรัชญา เหินสวา่ง
147 ปิยะ บุญน ากิจสวสัด์ิ
148 เปรมศกัด์ิ มากนวม
149 พงศน์รินทร์ กัน่เป่ียมแจ่ม
150 พรนภา ผิวลว้น
151 ยรุดารินทร์ ยศวฒัน์ชยัชาญ
152 โรดาวาเลนไทน์ ทิพยโสเซนิชา
153 วรวิช พิศสุวรรณ
154 วชัรินทร์ อินเมฆ
155 วิษณุ กีรติพงศภ์กัดี
156 ศรีบงัอร รัตนวงศส์วสัด์ิ
157 สกลุรัตน์ ตนัติพงษ์
158 สุขนิษฐ์ สังขสูตร
159 สุดเจริญ สมชม
160 อรวรรณ ติลกเรืองชยั

แถวที ่B4 (ล าดบัที ่141-160)
ห้อง B304 อาคาร 6 ช้ัน 3



161 กลิุสรา วรรณวงษ์
162 เตชณฐั ศรีรัชดากร
163 พรพรรณ เอมอ่อน
164 วิภาเพญ็ จิกเวียง

165 ธีระพล สุทธิพนไพศาล
166 นฤเบศร์ เจริญรัตน์
167 นนัทนา ศรีบุญช่วย
168 นิพิฐ พิรุฬห์วรวงศ์
169 ปณิธาน ค ้าไพโรจน์
170 ปทิตตา สังขโชติ
171 ไพรเพญ็ เจตศกัด์ิรุ่งโรจน์
172 อนนั วาโซะ
173 อนนัต์ อยูค่  า

174 กฤตยา ห่อแป้น
175 จุฑากมล มนโกศล
176 ฐิดาภรณ์ สุพิพฒัน์
177 ทตัยา ดวงจรัส
178 นุชรดี ชดคลา้ย
179 ปณิธิ ปุระปัญญา
180 พีรวชัร นครศรี

สาขาวชิาบัญชี
ปริญญาบัญชีมหาบัณฑติ

สาขาวชิาคอมพวิเตอร์อาร์ต
ปริญญาศิลปมหาบัณฑติ 

การจัดการโลจิสติกส์
ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ 

ห้อง B305 อาคาร 6 ช้ัน 3
แถวที ่A5 (ล าดบัที ่161-180)



181 มนสัชยั ขวญัวงศ์
182 วรรณวนชั อุไรรัตน์
183 วรางคณา ทองดว้ง
184 สิรินนัท์ เอ่งฉ้วน
185 สุชานนัท์ สุวภสัสร
186 แสตมป์ กลัยาภานนัท์
187 หสันยัน์ ศรีจูมพล
188 อรุณรัตน์ แตงสวสัด์ิ
189 อญัมณี เรืองจินดา

190 JIAXUN LI
191 กชกร แหเลิศตระกลู
192 กนกวรรณ ธนจนัทร์มณี
193 กรกมล สุทธิโกสีย์
194 กรองแกว้ บุตรรักษ์
195 กญัภทัร์ เมืองเก่า
196 กณัตพ์งษ์ ศรีโกมลภสัร์
197 กนัตฤ์ทยั พู่พนัธ์ุ
198 กมัพล กนุทีกาญจน์
199 กาญจนดิศ สุขเกษม
200 ก าพล ประพนัธ์สันติ

สาขาวชิาบริหารธุรกจิ 
ปริญญาบริหารธุรกจิมหาบัณฑติ

แถวที ่B5 (ล าดบัที ่181-200)
ห้อง B305 อาคาร 6 ช้ัน 3



201 กนุที บุญคุม้
202 กลุณฐั ฉัตรด ารงคก์ลุ
203 กสุุมา เหมหงษท์อง
204 จงรัก เลิศพุฒิภิญโญ
205 จกัรพงศ์ กนุทีกาญจน์
206 จุฑามาศ เจริญสุข
207 ชนญัธิดา ออ๊ดกนั
208 ชนาทิพย์ พนัพุ่ม
209 ชญัญานุช ชลศิริวานิช
210 โชติโรส มูลสทา้น
211 ฌชัชานนัท์ ชาญเชาว์
212 ฐาปณี คชสิทธ์ิ
213 ณฐักฤตา เก่งสาร
214 ณฐัพงษ์ แกว้แสง
215 ณฐัวฒิุ จนัทวงษ์
216 ณิชกานต์ สุวรรณจนัทร์
217 เดชด ารง บุญเตม็
218 ธเนศ คุม้พะเนียด
219 ธญัชนก ยซูบ
220 ธิตยา สีตะประดิษฐ์

แถวที ่A6 (ล าดบัที ่201-220)
ห้อง B306 อาคาร 6 ช้ัน 3



221 ธินิดา เฉยแสง
222 นราเศรษฐ์ วรรณะวลัย์
223 นริศรา สุวรรณหงษ์
224 นิรมล พวงมาลยั
225 บุณยกร บุณยะกลุ
226 ปกรณ์ โปรยรุ่งโรจน์
227 ปฏิกาญจน์ พุกพูน
228 ปนดัดา คงกะเรียน
229 ประภาพรรณ สิงสาธร
230 ประภารัตน กสุโลปการะ
231 ปวีณา พรมเจือ
232 ปุณยนุช รชาดาอยูส่อาด
233 เปมิกา พนัธ์ุสุมา
234 พรทิพย์ โอวาท
235 พรหมวาด นามไพร
236 พิจกัษณ์ วราเสนียว์ฒิุ
237 พิจิตรา สระทองขม
238 พิมใจ บุญนิล
239 พีรชยา โตยะบุตร
240 ภคพล ชาญณรงค์

แถวที ่B6 (ล าดบัที ่221-240)
ห้อง B306 อาคาร 6 ช้ัน 3



241 ภทัร์ธิรา จนัทรัตน์
242 ภทัราวดี มีลกัษณ์
243 ภารดี มีลงัค์
244 ภาวตั เดชะศิริกลุ
245 ภาวิณี เดชศิริ
246 มณกร ทองประไพ
247 ยลธิดา รณกิตติ
248 ยพุา วอ่งไว
249 รัชนก พฒันะกลุก าจร
250 รินลณี วงศย์ะรา
251 วงควิ์วศัน์ คีรีเพชร
252 วรพจน์ โพธ์ิค  า
253 วรัชญา ธนูศิลป์
254 วรินทร พลเมืองจนัทร์
255 วสันชาย เผือกฟัก
256 วชัรพล ช่ืนพลี
257 วาธิยา จุนเนียง
258 วิรานนท์ ตุม้สูงเนิน
259 ศศิวรรณ สุวรรณสถิตย์
260 สาธิดา เสริมสิน

แถวที ่A7 (ล าดบัที ่241-260)
ห้อง B307 อาคาร 6 ช้ัน 3



261 สารินทร์ รัตนดิลก ณ ภูเกต็
262 สิทธิพฒัน์ ศศิธราภิรมย์
263 สุวิทยา เผือกฟัก
264 อนงคน์าถ สุประดิษฐศ์กัด์ิ
265 อภิวชัร ฉายอรุณ

266 กชพร อภิชาตโรจนกลุ
267 กติญาภรณ์ พลเยีย่ม
268 กมลทิพย์ เอ่ียมสะอาด
269 กมลเนตร ชุนห์ขจร
270 กิตติพงษ์ ตั้งสกลุ
271 ชนนัทธิ์ดา คงทอง
272 ชลธี อร่ามวิบูลย์
273 ณภทัรฐนนั เหวนอก
274 ดุลยวตั คุปตะวาทิน
275 ธญวลั มัน่คง
276 ธนชนก ชาญชยั
277 ธรรมวตัร พนัธ์ุเพง็
278 ธญัสินี สุวิชาวรพนัธ์ุ
279 นฤเบศร์ ไวยเนตตา
280 พงศธร สิทธิจนัทร์

สาขาวชิาการเป็นผู้ประกอบการ
ปริญญาการจัดการมหาบัณฑติ

แถวที ่B7 (ล าดบัที ่261-280)
ห้อง B307 อาคาร 6 ช้ัน 3



281 พรรณนภา หาญสุจินต์
282 พรสิทธิ สิทธิราชา
283 มหทัลคุ์ณ สนคมิ
284 ราชศกัด์ิ รอดพยงุ
285 รุทธพล สัตตพนัธ์
286 ฤทธิเกียรติ กอ้งแดนไพร
287 ศิริปรียา ภทัรศิริพิศทุธ์
288 สาริศา จิตร์ศิริ
289 สิรวิชญ์ เน่ืองชมภู
290 สิรินนัท์ อินทร์แช่มช่ืน
291 สุพตัรา กล ่ามาศ
292 สุภทัรา เกียรติเสวี
293 อนุสรา นิลวลัย์
294 อรพรรณ สอนเอ่ียม
295 อลัจิมา แคนทอง
296 อศัวพนัธ์ สราวฒิุนนัท์

297 พรหมพฒัน จิตศิริวรานนท์
298 วริศรา กลมทุกส่ิง
299 บุญนภา โพธิสวา่ง

300 BINGHUI SU

บริหารธุรกจิ (Chinese)
ปริญญาบริหารธุรกจิมหาบัณฑติ

ธุรกจิดจิิทัลระหว่างประเทศ
ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ 

แถวที ่A8 (ล าดบัที ่281-300)
ห้อง B308 อาคาร 6 ช้ัน 3



301 DANDAN HE
302 DINGWEN WANG
303 GUOHUA CHANG
304 JIAYI LI
305 KUN LI
306 LIJIAN FENG
307 LING WANG
308 QI SHURUI
309 QIANG BIAN
310 SHUYU CHEN
311 WANTING XU
312 XINYU LIU
313 YANI LIANG
314 YETING DANG
315 YUDI SHENG
316 YUZHU WANG
317 ZHIZHONG ZHOU
318 ZIJING TENG
319 ZIQIANG TIAN

320 ชลธิชา ตั้งมหทัธนะกลุ

สาขาวชิากายภาพบ าบัด
ปริญญาวทิยาศาสตรบัณฑติ เกยีรตินิยมอนัดบัหนึ่ง

แถวที ่B8 (ล าดบัที ่301-320)
ห้อง B308 อาคาร 6 ช้ัน 3



321 ณฐัญาณี ค าโท
322 นิจวรีย์ ข  ายนิดี
323 พฤกษิณา ค าบาง
324 ภทัราพร ชยติุมาพนัธ์
325 รัฐติกาล หารสระคู
326 สิรธีร์ ประกอบสันติสุข
327 อจัจิมา แสนศรี

328 ภทัรกานต์ สุขสกล

329 กฤติน อาจสันเท๊ียะ
330 กฤษฎา เทศอาเส็น
331 จรณินทร์ ไทยอฐัวิถี
332 จิตรภานุ ละมูนกิจ
333 จุฑารัตน์ เน่ืองมจัฉา
334 ชินกฤต กลบัหวน
335 ซอบารียะ๊ ลีมะ
336 ญาตาวี ปราณี
337 ณฐัชยา บุญสูง
338 ณฐัอมร นุ่นรักษา
339 ธนรัตน์ ชูเกษ
340 ธนวรรณ ยศสมุทร์

ปริญญาวทิยาศาสตรบัณฑติ เกยีรตินิยมอนัดบัสอง

ปริญญาวทิยาศาสตรบัณฑติ 

แถวที ่A9 (ล าดบัที ่321-340)
ห้อง B310 อาคาร 6 ช้ัน 3



341 ธนากร ยอดเพช็ร
342 นิธินนัท์ อ่อนประชู
343 นูรอยัณีย์ อดุลยอ์ภิมุข
344 บูผา่ มาเยอะ
345 ปุณยาพร แอ่นเพชร
346 พิมพว์ลญัช์ กล ่ารัตน์
347 ฟาตีฮะฮ์ อูมา
348 ภคันนัท์ โชคชยัทวีสกลุ
349 ภีมพฒัน์ กาเซ็ม
350 ยพุาภรณ์ กองพนัธ์
351 วิพรรัตน์ ตุดตะเวช
352 ศศิชา ทองเกล้ียง
353 ศิริขวญั ยนจอหอ
354 สิปปกร เตมียศิลปิน
355 สุธิสา มะตอมะ
356 สุรัญญา ขนัไธสง
357 สุไรยา สาดีน
358 แสงดาว อินทโชติ
359 หทยั สืบบุญตะวนั
360 อนุชิต กิจนุกลู

แถวที ่B9 (ล าดบัที ่341-360)
ห้อง B310 อาคาร 6 ช้ัน 3



361 อลิสา บวัร์ชาร์ด
362 อุบลวรรญ์ ทองปลิว
363 ฮานาน อบัดุลนิเลาะ

364 ณฐัลดา เท่ียวทัว่
365 ธนรัฐ แซ่พง
366 นภาทิพย์ แซ่ชั้น
367 ปณาลี กยุแกว้
368 พิชญสุ์ชา ธีรพฒันเกียรติ
369 วลยัลกัษณ์ บวัสกลุ
370 วนัวิสา ใจสุข
371 สุภลกัษณ์ บุญแท้

372 กชกร ไฉไลสุขสมบติั
373 ณชัวดี ราชดารา
374 ณฐัชยา ค ามา
375 ธนพล ทศัน์พนัธ์เพชร
376 นิชาฎา โทนหงษา
377 ปนดัดา จงสูงเนิน
378 สัญญพงศ์ นิมิตเวทยถ์าวร
379 อภิสรา พิกลุพารุ่งโรจน์

380 กอบชยั ส าลีวอ่ง

สาขาวชิาทัศนมาตรศาสตร์ 
ปริญญาทัศนมาตรศาสตรบัณฑติ  เกยีรตินิยมอนัดบัหนึ่ง

ปริญญาทัศนมาตรศาสตรบัณฑติ  เกยีรตินิยมอนัดบัสอง

ปริญญาทัศนมาตรศาสตรบัณฑติ

แถวที ่A10 (ล าดบัที ่361-380)
ห้อง B311 อาคาร 6 ช้ัน 3



381 กญัญาณี ทวีกลุ
382 เจษฎา เสนีวงศ ์ณ อยธุยา
383 ณัฐชนน เมืองพร้อม
384 ณัฐนรี บณัฑิศกัด์ิ
385 ณัฐพงษ์ เรียมจนัทร์
386 ต่อศกัด์ิ มงัคะการ
387 พรสุดา นิลกระจ่าง
388 พิชญา พงษข์จรกิจการ
389 พิชญา มงคลสินธุ์
390 พิรชา ฉ่ิงสุวรรณโรจน์
391 ฟาดีลาห์ มานามี
392 ภีมพฒัน์ สุภิรับ
393 วริชาภรณ์ จนัทรวงศส์าลี
394 วิมลกานต์ ขอจ่วนเต๋ียว
395 ศุภสิน เจียกอินทร์
396 สาวิตรี สีหล่ิง

397 ศิรดา ปาลวฒัน์
398 ศุภโชติ บวัสระแกว้

399 สาธิดา พงศธ์นอนนัต์

400 กชพรรณ นามวงค์

ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต  เกยีรตินิยมอนัดับสอง

ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต

สาขาวชิานิติศาสตร์

ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต  เกยีรตินิยมอนัดับหนึง่

แถวที ่B10 (ล าดบัที ่381-400)
ห้อง B311 อาคาร 6 ช้ัน 3



401 กฤตนยั เรือนอินทร์
402 กฤษดา ถาวฒิุ
403 กานตเ์ทพ พรมสอาด
404 กิตติธชั เจนหตัถการกิจ
405 กิตติศกัด์ิ อาจสมพงษ์
406 กลุยา ศรีกิตติกาญจน์
407 ขวญัชยั ชินวงษ์
408 ขวญัณพทัสร สุกตะกู
409 ชนกนัต์ ทิมาตฤกะ
410 ชนิสรา เจริญค า
411 ชชันริณทร์ ห้วยหงษท์อง
412 ชิษณุพงศ์ พุ่มทรัพย์
413 ชูเกียรติ ศรีงามผอ่ง
414 ณฐัณิชา วงศสิ์ทธิการ
415 ณฐัธยาน์ สุกนัทะ
416 ณฐัพรรษ สกลุแกว้
417 ณิชรัตน์ อุปเสน
418 ธนทร ลภิรัตนากลู
419 ธนนนท์ นนัทปรีชา
420 ธนภทัร อศัวิกลุ

แถวที ่A11 (ล าดบัที ่401-420)
ห้อง A301 อาคาร 6 ช้ัน 3



421 ธนชันนัท์ ดุษฎีโสภาพร
422 ธนากร เจ่ียมบุตร
423 ธนิสร จนัทร์สมบูรณ์
424 ธีรชยั ฉิมสุทธิ
425 นนัทิตา แกว้เพชร
426 นิติพฒัน์ ตั้งประภาชยักลุ
427 นิธิพงศ์ อ  ่าพนัธ์ุเปรม
428 เนตินนัท์ ชูเชิด
429 บริวฒัน์ สุขกนัต์
430 ปนดัดา พงษส์มทรง
431 ปรเมศร์ คงแยม้
432 ปัญปภพ ประสงคจิ์นดา
433 ปาริชาติ ดีเป็นแกว้
434 พงศธร สนิทสูงเนิน
435 พรชนก ใจญา
436 พศวีร์ จารขจรกลุ
437 พิมพพิ์ไล พระค าจนัทึก
438 ภาณุวฒัน์ นนทตุ์ลา
439 เลิศ รักสันติชาติ
440 วารีญา มิตรสมหวงั

แถวที ่B11 (ล าดบัที ่421-440)
ห้อง A301 อาคาร 6 ช้ัน 3



441 วิริทธ์ิพล แหเกิด
442 วีรพร เอ่ียมระหงษ์
443 ศศิวิมล งามสรรพ์
444 ศิริน วิชยัเรืองธรรม
445 ศุภวิชญ์ รัตนคช
446 สิทธิกร ทองดีเจริญกลุ
447 สุพิชฌา สีสุ่น
448 สุภาวดี นรสิง
449 สุวิมล เพชรเลิศ
450 หิรัญกร การหมัน่
451 องัคนารี เทศดี

452 จิราภรณ์ จนัทร์หอม
453 ธรรมรักษ์ ขลิบกลาง
454 อยัยรัฏฐ์ ตุยาสัย

455 อภสัรา สุขสวสัด์ิ

456 กิตติศกัด์ิ ปล้ืมใจ
457 จตุพร ทองออน
458 ธญัยธรณ์ ฮอ้ประเสริฐกลุ
459 บรรณวชัร ค ามะฤทธ์ิ
460 ปวริศ ชุมวรฐายี

สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์

ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต  เกยีรตินิยมอนัดับหนึง่

ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต  เกยีรตินิยมอนัดับสอง

ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต

แถวที ่A12 (ล าดบัที ่441-460)
ห้อง A302 อาคาร 6 ช้ัน 3



461 ปวีณา มหธัธญัญวาณิชย์
462 ปาริษา เดชมนตรี
463 ปุณณภา พุฒศรี
464 พนธกร ชยับุญทา
465 พชัรณฏัฐ์ สุรพนัธ์ไพโรจน์
466 สันติ สุเดชะ
467 เสถียรพงษ์ สุขสวา่ง

468 กลุวดี พานทอง
469 จุฑาภทัร์ พรหมชา
470 ณฐัภสัสร ภิวฒักลุวรุตม์
471 นภสัสร แน่โนนไทย
472 ปฏิพล ดอกพอง
473 พชร สมบติับูรณ์
474 ยลรวี ทองศกัด์ิ

475 จีรเดชน์ จีรเหมือนใจ
476 ธีร์สุดา เธียรไทย
477 ปรัชญาพร ศรอินทร์
478 พลเดช รัตนมาโนชญ์
479 ภานุวฒัน์ ฝาเทพ

480 ณฐัพงษ์ เวินขนุทด

สาขาวชิานวตักรรมเกษตร
ปริญญาเทคโนโลยบัีณฑติ เกยีรตินิยมอนัดบัหนึ่ง

ปริญญาเทคโนโลยบัีณฑติ เกยีรตินิยมอนัดบัสอง

ปริญญาเทคโนโลยบัีณฑติ

แถวที ่B12 (ล าดบัที ่461-480)
ห้อง A302 อาคาร 6 ช้ัน 3



481 ธฤต จิวสุวรรณ
482 นนัทชยั เริงอาจ
483 ปัญญา แตส้งเคราะห์
484 ภูวณฐั อินทนนท์
485 ศิวกร จนัทบาล
486 อนุวฒัน์ อนัมี
487 อรรถชยั ศิริเทศ

488 จุฑามาศ เลิศพนากร
489 ถิรวฒัน์ มชัฌิมา
490 ธิดารักษ์ คงฤทธ์ิ
491 นสัรีญย์ ซาเฮะเดง็
492 ปานตะวนั พูลศิลป์
493 โรสมาเรีย ฮูลูสาและ
494 วิริยาภรณ์ สุรพฒัน์ไพดิษฐ์
495 อมรรัตน์ มอญเกิดแกว้

496 กิตติมา โจระสา
497 พิมพป์ภสั แซ่โงว้
498 ฮุซนี บินวาชิด

499 กนกวรรณ เจริญสุภาพร
500 ณภสัสร พนัสอาด

ปริญญาวทิยาศาสตรบัณฑติ เกยีรตินิยมอนัดบัสอง

ปริญญาวทิยาศาสตรบัณฑติ 

สาขาวชิาเทคโนโลยอีาหาร
ปริญญาวทิยาศาสตรบัณฑติ เกยีรตินิยมอนัดบัหนึ่ง

แถวที ่A13 (ล าดบัที ่481-500)
ห้อง A303 อาคาร 6 ช้ัน 3



501 ณชัชา สัมฤทธ์ิ
502 ทกัษด์นยั เสนาะกลาง
503 นซัมี แวโซะ
504 พีรวิชญ์ จิตพรหม
505 ยศวดี นีละไพจิตร
506 ศภุาวรรณ นิซู
507 อาริยา ศรีสวสัด์ิ
508 เอเซีย บวัทรัพย์
509 ฮิลมี กาเตะ๊

510 กญัญาภคั จนัทะมาลา
511 รวินทนิ์ภา รัตนภูมิ
512 ลลิตา แซ่เหยา
513 สุวิมล ก าไมล์

514 กลัยรัตน์ พกัโพธ์ิ
515 กลุธิดา เกษศิริ

516 กฤษณา หางนาค
517 ปาณิสรา บุญค าพงษ์
518 พรทิพย์ วารุน
519 พสักร โสภาเถร
520 วนญัญา เฮ็งหนองอ่าง

ธุรกจิอุตสาหกรรมอาหาร
ปริญญาเทคโนโลยบัีณฑติ เกยีรตินิยมอนัดบัหนึ่ง

ปริญญาเทคโนโลยบัีณฑติ เกยีรตินิยมอนัดบัสอง

ปริญญาเทคโนโลยบัีณฑติ 

แถวที ่B13 (ล าดบัที ่501-520)
ห้อง A303 อาคาร 6 ช้ัน 3



521 ศิริภิญญา ฤทธิวฒิุ
522 อภิชญา มีนคร
523 อุดมเดช สารีกิจ

524 คุณเดช นาคพงศ์
525 จรรยาภรณ์ สีหาบุตร
526 ณฐัพงศ์ ซงั
527 ณฐัพล มาซา
528 นงคน์ภสั มาลยั
529 นพรุตน์ ทองอ่วม
530 ปีต์ิ สายแสงทอง
531 มนสัวิน ธนวิทยพ์งศกร
532 มโนสิทธ์ิ บุญนนท์
533 ยศพร พงษดี์
534 รัศญามณฑ์ แตงอ่อน
535 วรดา เขียวรัตน์
536 วรัญญา เอกเพชร
537 ศภุณฐั ผากา
538 สิรินารถ สดประเสริฐ
539 สุรวดี ไตรสุวรรณ์
540 อภิชญา บางยาง

สาขาวชิาศิลปะภาพถ่าย
ปริญญาศิลปบัณฑติ เกยีรตินิยมอนัดบัหนึ่ง

แถวที ่A14 (ล าดบัที ่521-540)
ห้อง A304 อาคาร 6 ช้ัน 3



541 อินทชั พนัธุรัตน์

542 คุณาสิน ล้ิมสุธาสี
543 จตุพร ไทยเครือวลัย์
544 ณฏัฐวฒัน์ สาครรัตนะสิริ
545 ณฐัริดา ศรีสุระ
546 ณิชพน พชรมทันพร
547 พีระพฒัน์ พรมพาน
548 ภิญญดา มะลิรัตน์
549 ภูวณฏัฐ์ เหล่าศรีสิน
550 อินทราชยั เวศมม์ฆัวาน

551 กณัฑอ์เนก โพธ์ิอรุณ
552 กนัทณฐั มูลทองชุน
553 กานตพงศ์ เทศเนตร
554 กิตติธชั บ่มไล่
555 เกตน์นิภา สุขมาก
556 เกริกพล จ ารูญรัตน์
557 จีรกิตต์ิ ศรีจรูญพู่ทอง
558 ชยตุพงศ์ สังขสุ์ข
559 ชาญวิทย์ ใจค า
560 ณฐัพงษ์ ศิลปกลู

ปริญญาศิลปบัณฑติ เกยีรตินิยมอนัดบัสอง

ปริญญาศิลปบัณฑติ

แถวที ่B14 (ล าดบัที ่541-560)
ห้อง A304 อาคาร 6 ช้ัน 3



561 ณฐัพล พฒันุช
562 ทศพล สุวรรณนาวิน
563 ธน ศิลปราคม
564 ธีรภพ ร่มโพธ์ิ
565 เนตรปรียา ธรรมมา
566 ปัญจวิชญ์ เกษมสันต ์ณ อยธุยา
567 ปัทมาภรณ์ ปาลคะเชนทร์
568 พงศภคั ช านาญคา้
569 พชรพล จินดาศรี
570 พิมรภทัร มะลิวงษ์
571 พีรดนย์ วงศสุ์กรรม
572 ภณัฑิรา ตนัอุดม
573 มรกต เมืองแกว้
574 ระวี บวับาน
575 วิศรุต ป่ินแหลม
576 ศภุกร วงศช์าดากลุ
577 สุพรรษา สังวรศิลป์
578 อภิเศรษฐ์ ฉัตรินทองสุทธิ
579 อิสระภาพ รินทระ

580 กรวรรณ โคตรพงศ์

สาขาวชิาการออกแบบภายใน
ปริญญาศิลปบัณฑติ เกยีรตินิยมอนัดบัหนึ่ง

แถวที ่A15 (ล าดบัที ่561-580)
ห้อง A305 อาคาร 6 ช้ัน 3



581 จกัรกฤษณ์ สมคัรคดี
582 ชลธิชา ไตรถาวร
583 ชชัฎาภรณ์ ทองน่ิม
584 ปรียารัตน์ ศรีสุข
585 ภคพงศ์ จิตติฐิตินนัท์
586 ภทัทิยา สวา่งเนตร
587 สุภสัสรา อรุณภาคมงคล
588 อริสรา จนัทร์หอม
589 อารียา โพธ์ิคยั

590 ณภคั อยูพ่ลบั
591 ธนชัชา สุขมาก
592 ภคมน ประจกัษศ์ภุกิจ
593 ภูชิษา ปราชญทไกร
594 อติญา สิงห์ลอ
595 อรุณรัตน์ พรนพรัตน์

596 กลวชัร์ ศรีสวย
597 กิตติภพ สุขสวา่งวงศ์
598 จิรัณธนิน นิธิวฒัน์ชูสกลุ
599 จุฑาทิพย์ โมรมนตรี
600 ณเรศ ไพรวลัย์

แถวที ่B15 (ล าดบัที ่581-600)
ห้อง A305 อาคาร 6 ช้ัน 3

ปริญญาศิลปบัณฑติ เกยีรตินิยมอนัดบัสอง

ปริญญาศิลปบัณฑติ 



601 ณฏัฐกานต์ ประเสริฐแกว้
602 ณฐัพล พรมมิ
603 ธนกร แพรวพรายกลุ
604 ธนภทัร บ าเพญ็พูน
605 ธนาธิป ศรีผดุผอ่ง
606 ธนัวา กาวินนัท์
607 ธีรวฒัน์ ถูกดี
608 นิตยา กลางประพนัธ์
609 พงษพ์ฒัน์ อภิวฒันาชยั
610 พฤทธ์ิ มงัคลาด
611 พชัรพร ลาโพธ์ิ
612 พณัณิตา เดชาพิทกัษ์
613 พิมพช์นก รุ่งแสง
614 ภานุวฒัน์ เมฆกกตาล
615 ภูษิตา ผลพืชน์
616 รชานนท์ สลีวงค์
617 ลอร์กา สกอตต์ วอเตอร์แมน
618 วงศกร โพธ์ิโชติ
619 วทนัยา พรหมพนัธ์
620 วรปรัชญ์ ศิริ

แถวที ่A16 (ล าดบัที ่601-620)
ห้อง A306 อาคาร 6 ช้ัน 3



621 วรรณวนชั รักขพนัธ์
622 วีรวฒัน์ จูเจก็
623 เวชพิสิฐ แสงใส
624 ศภุวิชญ์ ชูช่ืน
625 สุพิชชา ทองวฒัน์
626 หทยัภทัร ขนุอินทร์

627 ฆสัรา ผิวบาง
628 จิดาภา วงษภ์กัดี
629 ณฏัฐพล พฒันเสกศิษฐ์
630 ณฐัพชัร์ อารมณ์น่ิม
631 ณฐิัมา ปันมาฟู
632 ธรรมฉ์าย เกล้ียงเกลา
633 นภสัวรรณ ข าแกว้
634 นดัธิดา ทองหา
635 นทัธมน หมัน่ท าการ
636 ภานุพงศ์ สุวฒันานุกร
637 อทิณต์ิั ปานคลงั

638 ณชัณิชา สิงห์สมบุญ
639 ธญัสุดา รัตนชู
640 ธีร์นเรศ ท่าเหลก็เจริญ

แถวที ่B16 (ล าดบัที ่621-640)
ห้อง A306 อาคาร 6 ช้ัน 3

สาขาวชิาการออกแบบนิเทศศิลป์
ปริญญาศิลปบัณฑติ เกยีรตินิยมอนัดบัหนึ่ง

ปริญญาศิลปบัณฑติ เกยีรตินิยมอนัดบัสอง



641 นนัทน์ลิน อินทนิล
642 นิศารัตน์ ศรียอด
643 ปริยกร ดวงสุวรรณ
644 ปัณณภสัส์ โฮชิ
645 ภูมิ เทพวนินกร
646 อนุสรณ์ สุขส าราญ

647 กชวรรณ พินิจวงษ์
648 กฤษฏช์นม์ ณ สงขลา
649 กษมล แซ่ล้ี
650 จิตราภรณ์ สุ่ยวงษ์
651 ชนกนนัท์ เอกบุตร
652 ชมฤดี ร้อยแกว้
653 ชชัพงศ์ พงษสุ์วินยั
654 ชญัญานุช เอ่ียมละออ
655 ญาดา แวนรูสมาเลน็
656 ณฐัฐาณิชา อศัวปรีชา
657 ตน้กลา้ ตั้งสิทธ์ิเสรีวงศ์
658 ทยดิา กงัวาลย์
659 เทิดศกัด์ิ ตนัติชวกลุ
660 ธนกร ศิริโชติด ารงค์

แถวที ่A17 (ล าดบัที ่641-660)
ห้อง A601 อาคาร 6 ช้ัน 6

ปริญญาศิลปบัณฑติ 



661 ธนพนธ์ ศรีสุระ
662 ธนากร ศิรจรัส
663 ธมลวรรณ งามเขต
664 ธราดร พุฒบวัทอง
665 นพรุจ ชีพเจริญรัตน์
666 นฤภร นราบุณยโรจน์
667 บุษยภ์าขวญั พรมประเสริฐ
668 ปฐวี ฤทธ์ิเอนก
669 ปวณัรัตน์ เลาะฟอ
670 พงศกร ไชยนคร
671 พทัธนนัท์ เดชเจริญธนรัตน์
672 พาฝัน ตนัจีน
673 พิณภรณ์ พ่ึงเจาะ
674 พิมพว์รีย์ วฒันไทย
675 พีรวศั ปัทมจินดา
676 ภคินี ศรีวิชยั
677 ภาณุวงศ์ ณ เชียงใหม่
678 ภูธเรศ นนัทเพชร
679 เภาวรินทร์ ศิริวารินทร์
680 เมธาวี เศรษฐภทัรชยั

แถวที ่B17 (ล าดบัที ่661-680)
ห้อง A601 อาคาร 6 ช้ัน 6



681 เมสิยา แสวงหาบุญ
682 ยทุธศาสตร์ พิมพา
683 รัฐภูมิ อุดมวฒิุกร
684 วรวฒิุ เตียนศรี
685 วรากร ไชยมชัฌิม
686 วรินทร แพสมหวงั
687 วิชชุลดา ใจบรรจง
688 ไวยรัตน์ อินสวา่ง
689 สุรพล รัตน์กรณ์
690 สุวพรรณ นิลกลุ
691 อมรศกัด์ิ พนัพูรักษ์
692 อรปรียา ดีงาม
693 อิทธิพล ด าภกัดี
694 เอกพล บ าเรอรักษ์
695 เอกวิน คลา้ยทอง
696 เอกอปัสร จนัทรวิลกัษณ์

697 กิตติธชั จนัทร์เพญ็
698 พุทธิ เสนารัตน์

699 กรณ์ ชูรักษ์
700 จิตรภณ นอ้มระวี

สาขาวชิาการออกแบบผลติภัณฑ์
ปริญญาศิลปบัณฑติ เกยีรตินิยมอนัดบัหนึ่ง

ปริญญาศิลปบัณฑติ เกยีรตินิยมอนัดบัสอง

แถวที ่A18 (ล าดบัที ่681-700)
ห้อง A602 อาคาร 6 ช้ัน 6



701 ณฐพณ เทพเสนา
702 ทิตินนัท์ จุลานนท์
703 อดิเทพ ศรีประเสริฐ

704 กรกนก ต่ายเนาวด์ง
705 บรู้คลิน ภานุรัตน์ ประทุมวนั
706 พนชักร เนียนทะศาสตร์
707 พลพิพฒัน์ คลา้ยวงษ์
708 พิสิฏฐพ์ศ เจริญภกัดี
709 ภทัรพงษ์ กลัน่เกิดผล
710 ภูริณฐั ภูงามเงิน
711 สวา่งพงศ์ สาขามุละ

712 กรรณิกา เน่ืองกระโทก
713 กวินทภ์รณ์ พิริยเมธากรณ์
714 กลัยารัตน์ ไพรวิจารณ์
715 เจษฎพิ์พฒัน์ ติละพรพิพฒัน์
716 ณฐัริดา วงศษ์ารัฐ
717 ธนชัชา บ ารุงสุข
718 นวพร อนุพนัธ์
719 เปมิกา ตงัเทพประสิทธ์ิ
720 พงศธร กองกาไว

ปริญญาศิลปบัณฑติ 

สาขาวชิาแฟช่ันดไีซน์
ปริญญาศิลปบัณฑติ เกยีรตินิยมอนัดบัหนึ่ง

แถวที ่B18 (ล าดบัที ่701-720)
ห้อง A602 อาคาร 6 ช้ัน 6



721 ยศจิรา จ านงคเ์นียร
722 ศนนัทฉ์ัตร เจ่ียปิยะสกลุ
723 สรัล เจียมจรัสโชติ

724 นฤปนาถ ศรีค  าลือ
725 พิทยาภรณ์ เมธาวฒิุนนัท์
726 ภทัรปภา ค าวอน
727 สิรินทร์ทิพย์ ดว้งโป้
728 สุภาวดี ตรวจนอก

729 ณฐัวฒิุ แซ่หลิน
730 ถิรวฒิุ ชาบุญ
731 ปฐวี หอมนุ่น
732 ปลิตา มณีรักษ์
733 ปวริศา เภาศรี
734 พรชนิตว์ อ่อนแกว้
735 ภทัราภรณ์ มะรินิล
736 มธุรส นรี. แวววรรณจิตร์
737 มนสันนัท์ ปราบท่าโพธ์ิ
738 วริศรา เซ็นสมบูรณ์
739 ศกัรินทร์ กาบอุบล

740 คมสัน วิเลิศลยักลุ

แถวที ่A19 (ล าดบัที ่721-740)
ห้อง A603 อาคาร 6 ช้ัน 6

ปริญญาศิลปบัณฑติ เกยีรตินิยมอนัดบัสอง

ปริญญาศิลปบัณฑติ

สาขาวชิาคอมพวิเตอร์อาร์ต
ปริญญาศิลปบัณฑติ เกยีรตินิยมอนัดบัหนึ่ง



741 จิรัชญา พาณิชปฐมพงศ์
742 เจติยา จนัทรา
743 ชนิศรา มหายศนนัท์
744 ณฏัฐ์ เตชวนัวณิชชกร
745 ณฐัพล พิพฒัน์เจริญวงศ์
746 ณิชกานต์ คะงุ่ย
747 ดารารัตน์ แกว้จนัทร์ทอง
748 ธนกร เจตเกษตรการณ์
749 ธญัภคั ตนัติพงศานุรักษ์
750 ธนัยช์นก จ าก าจร
751 นทัธมน พานิชวฒันะ
752 ปรีญาพชัร์ แปงงาม
753 ปัทมา หอมรอด
754 พรนภสั ชูนวล
755 พร้ิม สุรพกัตร์ภิญโญ
756 ภณ ภทัรนวพล
757 ภรัณภทัร งามธรณกิจ
758 ภทัรมน หนูหลง
759 ภทัรวดี เนียมงาม
760 ภาสวร มาลา

แถวที ่B19 (ล าดบัที ่741-760)
ห้อง A603 อาคาร 6 ช้ัน 6



761 ภูภทัร วอ่งวีรโชติกิจ
762 มลัลิกา อศัวพรชยั
763 รพีพชัร อรุณีนิรมาน
764 รังสรรค์ รัตนา
765 วิสิษฐ์ อ่อนยิม้
766 ศกรพล ร่ืนวงษา
767 ศิรดา ครรชิตานุรักษ์
768 สายรุ้ง จิตร์ทยั
769 อธิวฒัน์ จนัทินมาธร
770 อภิศกัด์ิ นนทวงษ์
771 อญัชนาพรรณ ตณัฑวิบูลย์

772 กรภคั บรมสุข
773 กนัตชาติ อุดมเดช
774 กิตติชาติ ภู่มาลา
775 จินตจุ์ฑา อาจทอง
776 ณฐันรี ป่ินทอง
777 ธรรณธร ขจรเจริญทรัพย์
778 ธราธร ห้าวหาญ
779 นิธิพฒัน์ ศิริกณัรัตน์
780 เบญญาภา สุทธินนท์

แถวที ่A20 (ล าดบัที ่761-780)
ห้อง A604 อาคาร 6 ช้ัน 6

ปริญญาศิลปบัณฑติ เกยีรตินิยมอนัดบัสอง



781 ปณิธาน วรรณพงษ์
782 ปาณิศา เลิศมหาเกียรติ
783 พชัรพฤกษ์ ธรรมมงคล
784 พฒันะ อ่อนมณี
785 ภาคภูมิ จิตรายานนท์
786 ลิเดีย แซ่ฉัว่
787 อติภา เพ่ิมพูล

788  ปริชญา สนธิศิริ
789 กลวชัร วฒันกลุชยั
790 กอ้งภพ เมฆแช่ม
791 กิตติมา กล่อมเกล้ียง
792 จารุชา ชิตอรุณ
793 ชนิสตา ศภุสุข
794 ชิษณุพงศ์ สุขก าเนิด
795 ติณณ์ มหาวรรณ์
796 เตชสิทธ์ิ วีระเสถียร
797 ธนกร ราชวงศ์
798 ธนกร สวา่งวฒิุไกร
799 ธนกฤต แสงสุริยาภรณ์
800 ธนภรณ์ เวสารัชตระกลู

แถวที ่B20 (ล าดบัที ่781-800)
ห้อง A604 อาคาร 6 ช้ัน 6

ปริญญาศิลปบัณฑติ 



801 ธรณินทร์ มโนสุดประสิทธ์ิ
802 ธิดารัตน์ หญีตนอ้ย
803 ธีธชั โพธ์ิทอง
804 บุณณดา ศรีโชติ
805 ปล้ืมฤทยั ฉายโชติเจริญ
806 ป่ินจุฑามาศ รอดจินดา
807 เป็นหน่ึง โดมดวงเด่น
808 พรนภา พนัธ์ุกลว้ย
809 พฒัน์นรี ใจดี
810 ภควินท์ วงษพ์านิชย์
811 ภทัรชนน ศรีทนัเดช
812 ภทัรวรรณ สุวรรณไตรย์
813 ภุชงค์ พยอมแยม้
814 ระวีฉาย จินตวร
815 ราชาภล สินบุญเชิญ
816 รุกข์ ชินวีระพนัธ์ุ
817 วชัรพล เลก็ประเสริฐ
818 วชัรพฐั ทองใหญ่
819 วิชชุดา ป่ินทอง
820 วิศรุต ตระกลธนสุนทร

แถวที ่A21 (ล าดบัที ่801-820)
ห้อง 3-110 อาคาร 3 ช้ัน 1



821 วิศรุต เหล่ากิจรุ่งโรจน์
822 ศภุจิรา สุทธิพรเมธา
823 ศภุวิชญ์ มาวงศ์
824 เสาวภา ศรีนุ่นรุ่งโรจน์
825 อาทิตย์ ศิริวานนท์
826 อานนท์ สุวรรณเมฆ
827 เอกชยั ระวิวรรณ
828 ปาริชาต ชยัภทัรกลุ

829 กิตติคุณ มานะวงษส์กลุ
830 จุฬาลกัษ์ ชาติพุก
831 ณฏัฐน์รี เนยเท่ียง
832 ณฐัภทัร ชินนะ
833 ธนสลิล ล่ิวเฉลิมวงศ์
834 พลภูมิ วงศโ์สภา
835 ศิลากร กองสุวรรณ
836 สิริพิมพ์ ไพศาล
837 สุรวฒิุ เหลง็นุย้
838 อโณทยั พิชญภทัรกลุ
839 อฑัฒวิชญ์ ศรีประภสัสร

840 กิจภาคิน ไวชมภู

สาขาวชิาวชิวลเอฟเฟค
ปริญญาศิลปบัณฑติ เกยีรตินิยมอนัดบัหนึ่ง

ปริญญาศิลปบัณฑติ เกยีรตินิยมอนัดบัสอง

แถวที ่B21 (ล าดบัที ่821-840)
ห้อง 3-110 อาคาร 3 ช้ัน 1



841 ชูเกียรติ แซ่กว๊ย
842 ณฐัณิชา ช่วยนุ่น
843 ณฐัพล กฤศชาวงศ์
844 ธนโชติ โคตรโสดา
845 ธนวฒัน์ แกว้อาษา
846 นนัทวฒัน์ ขนัปัญญา
847 บณัฑิต วงศาโรจน์
848 ภาสกรณ์ เดชประพฤติ
849 รัชชานนท์ บวัผดุ
850 ศกัด์ิสิทธ์ิ พนัตาวงษ์
851 ศิวกร อชิตะบุญทรัพย์

852 กฤษฏ์ ฤทธิกานนท์
853 กานต์ ทวีสุข
854 คณวชัร ศึกษาพรต
855 ทวีป ตาลยอ้ย
856 ธนกฤต สุตนัติราษฎร์
857 พชัราภรณ์ ศิริเกตุ
858 แพรพลอย ถาวรกลู
859 ภควชั โอสถาพนัธ์ุ
860 วชัรพล ศรีจรรยานนท์

ปริญญาศิลปบัณฑติ 

แถวที ่A22 (ล าดบัที ่841-860)
ห้อง 3-111 อาคาร 3 ช้ัน 1



861 วิมลสิริ พิลา
862 สมิทธ์ิ คงชชัวาล
863 สุภาวดี พูลสวสัด์ิ
864 อติชาติ รณที
865 อนุวฒัน์ วงคก์วา้ง
866 อริสรา หงส์อาจ
867 อิศรา โนมูระ

868 BOONNAPA POTISAWANG
869 LISA RUSSELL
870 NAOMI ROTHWELL
871 PICHANUN AKKARAKULWARAPHONG
872 PIMNITA JIAPIYASAKUL
873 RATCHANUN JAIBUN
874 SURAPA SUPAMANEE
875 THANCHANOK KAMTHONCHAROENRUNG

876 MANERAT KHONGSOMPHONG
877 NATNICHA KLANAIEM
878 PINLADA UTHAWONG
879 THANYATHON KAPAHNKE

880 BHAKORN CHUENEAKKARATH

ปริญญาบริหารธุรกจิบัณฑติ เกยีรตินิยมอนัดบัสอง

ปริญญาบริหารธุรกจิบัณฑติ 

สาขาวชิาธุรกจิระหว่างประเทศ
ปริญญาบริหารธุรกจิบัณฑติ เกยีรตินิยมอนัดบัหนึ่ง

แถวที ่B22 (ล าดบัที ่861-880)
ห้อง 3-111 อาคาร 3 ช้ัน 1



881 CHAICHAN KLOMNOI
882 HAOTIAN WU
883 JAKKARIN SUKNATE
884 KAIWEI QU
885 KANPITCHA MUANGSAEN
886 KUAN-CHIEH CHEN
887 LINYAN LI
888 MANUNCHAYA SONGPRAPA
889 NAW SAN AUNG
890 PANIPAK ANANTAPONG
891 PATCHARAPORNNACHANANG
892 POLLAPUS PITAKTHANAVICH
893 PRAKAI PRAJIT
894 QINYU YANG
895 SEVERIN SPIESS
896 SUT SENG AUNG
897 TECHATHAT RAPEEBUNYAPORN
898 THANAPAT JINDAKOOL
899 THARIT TANTAWEEWONG
900 WEN KAI LU

แถวที ่A23 (ล าดบัที ่881-900)
ห้อง 3-105 อาคาร 3 ช้ัน 1



901 YAMIN WANG
902 YANG DING
903 ZAW SENG AUNG
904 NIJCHAYA PHANRAT

905 DONG KYU LEE
906 WARAMPORN RATTANA-UMNUAYCHAI
907 YANG JUNWEI

908 SAI LEANG KHAO
909 TREETASET UTOKSIRI

910 ASHITA NALUEMIT
911 ATSHANA CHALEENGAM
912 CHAKKAPONG CHARNFUN
913 HIMANGSU RIJAL
914 RICH LOKAWIT
915 SAW PRAISE TAW
916 THANADORN ORRAPHATTARACHAYA
917 VLADISLAV ANTONENKO
918 YUCHENG TAN
919 ZAW MAN AUNG
921

920 ALEXANDRA GRACESHEEHAN

สาขาวชิานิเทศศาสตร์
ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑติ  เกยีรตินิยมอนัดบัหนึ่ง

สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร
ปริญญาวทิยาศาสตรบัณฑติ เกยีรตินิยมอนัดบัหนึ่ง

ปริญญาวทิยาศาสตรบัณฑติ เกยีรตินิยมอนัดบัสอง

ปริญญาวทิยาศาสตรบัณฑติ 

แถวที ่B23 (ล าดบัที ่901-920)
ห้อง 3-105 อาคาร 3 ช้ัน 1



921 HNIN EI KHAING
922 MA SHU
923 NATTHANICHA POOMJIRATCHAYA

924 SAW MOE ZAT AYE

925 DANYL RICHARD WOLF VAN DRASEK
926 HUTTAYA SIRITHANAKORN
927 NARET PROMPHAOPUN
928 WACHIRAVIT SUWAROS

929 PISUTHINEE NAMKHAMPA

930 RATCHDAPHORNPENGBOON
931 XIYUN YANG

932 AROONCHAI BAMRUNGTHAI
933 HAORAN WANG
934 HONG GUOWEI
935 LI HAO
936 MAEVARINT PAOPONGKLAY
937 XU KE
938 XU KE

939 WANG YIXI
940 ZHAO HAITING

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑติ เกยีรตินิยมอนัดบัสอง

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑติ 

สาขาวชิานิเทศศาสตร์ (จีน)
ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑติ  เกยีรตินิยมอนัดบัหนึ่ง

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑติ  เกยีรตินิยมอนัดบัสอง

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑติ

สาขาวชิาธุรกจิบริการและการท่องเทีย่วระหว่างประเทศ
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑติ เกยีรตินิยมอนัดบัหนึ่ง

แถวที ่A24 (ล าดบัที ่921-940)
ห้อง 3-106 อาคาร 3 ช้ัน 1



941 ZOU KAI

942 YU SUN

943 HAOXIANG YANG
944 JINGYI LIU
945 SHITING SONG
946 WAN ZHANG
947 WEI HE
948 WU WENCHENG
949 YUXIANG LIU

950 KARAN SACHDEV
951 MARKUS BOHLING
952 WANNARAT NETILERDSAK

953 WATUSIRI JULJUA

954 DANIS DISTAPINANT
955 GANGZHENG LIN
956 JUNYAO WANG
957 NARISA SOMSUK
958 YINGTING HE

959 HAORAN CHEN

960 ADY DANJIRAMONTREE
ปริญญาบริหารธุรกจิบัณฑติ

สาขาวชิาบัญชี (หลกัสูตรนานาชาต)ิ
ปริญญาบัญชีบัณฑติ เกยีรตินิยมอนัดบัหนึ่ง

ปริญญาบัญชีบัณฑติ เกยีรตินิยมอนัดบัสอง

ปริญญาบัญชีบัณฑติ 

สาขาวชิาการเงินและการลงทุน (จีน)
ปริญญาบริหารธุรกจิบัณฑติ  เกยีรตินิยมอนัดบัสอง

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑติ  เกยีรตินิยมอนัดบัสอง

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑติ

แถวที ่B24 (ล าดบัที ่941-960)
ห้อง 3-106 อาคาร 3 ช้ัน 1



961 CHUHAN LUO
962 YUKAI SU
963 ZICHAO JIAN

964 DAPENG LIU
965 PEIJUN ZHOU
966 SHUMIN WANG
967 YONGYI CHEN

968 YIJIN LI
969 ZHIQI ZENG

970 ANDI ZHAO
971 BOJUE LI
972 CHAOKE
973 CHEN LIU
974 CHENG TONG
975 FENG JIANG
976 FU ZHAO
977 HAIXUAN WANG
978 HAORAN GAO
979 HE YANG LIU
980 JIAQING YU

สาขาวชิาการจัดการธุรกจิระหว่างประเทศ (จีน)
ปริญญาบริหารธุรกจิบัณฑติ  เกยีรตินิยมอนัดบัหนึ่ง

ปริญญาบริหารธุรกจิบัณฑติ  เกยีรตินิยมอนัดบัสอง

ปริญญาบริหารธุรกจิบัณฑติ

แถวที ่A25 (ล าดบัที ่961-980)
ห้อง 3-101 อาคาร 3 ช้ัน 1



981 JUN CHEN
982 JUNYU TAO
983 LIU JIAWEI
984 MENG LYU
985 MINGJIAN SONG
986 PEISHAN WEI
987 PENGYUN JIAO
988 REYU SONG
989 TONG LI
990 WEIHAO XUE
991 WENBIN CUN
992 YAN WEI
993 YANG SEN
994 YI CHEN HUANG
995 YIFEI ZENG
996 YUFENG ZHANG
997 ZEYU ZHAO
998 ZHANG DING
999 ZHEN CAI
1000 ZHENG ZHANG

แถวที ่B25 (ล าดบัที ่981-1000)
ห้อง 3-101 อาคาร 3 ช้ัน 1



1001 ZHI WANG
1002 ZHIYU CAI
1003 LIHAN PAN
1004 PENG WU
1005 SHIJIE XIAO
1006 WEIHUA LIU
1007 WENTAO SHU
1008 XIANG LUO
1009 YIJUN CHEN
1010 ZHANG RUOHAN

1011 ขนิษฐา แกว้ใส
1012 จิดาภา ไฝเสน
1013 นภสัวรรณ สุพรรณเภสัช
1014 ปริยากร ชาลเศรษฐ์
1015 ปัญญากร เพชรแกว้
1016 พาณิภคั พรหมจรรยา
1017 ภคิณี ยามา
1018 มโนชา บุญชู
1019 อธิชา เจริญใจธนะกลุ
1020 อาทิตยา ศรีทอง

ปริญญาบริหารธุรกจิบัณฑติ เกยีรตินิยมอนัดบัหนึ่ง
สาขาวชิาการจัดการ

แถวที ่A26 (ล าดบัที ่1001-1020)
ห้อง 3-103 อาคาร 3 ช้ัน 1



1021 คุณานนต์ ทิมดี
1022 ธิติสรรค์ ดอนกระจ่าง
1023 พงศกร สุขสง่า
1024 พชัรพร นิลนอ้ย
1025 สิราวรรณ กล ่าทอง
1026 สุจิวรรณ บุญช่วย
1027 สุรัสวดี รักกลดั
1028 อภิวฒัน์ วงศอ์นนัต์

1029 กญัญาพชัร ผลเอนก
1030 กลัยาณี นามวงศ์
1031 กิตติพงษ์ ภูพาที
1032 จกัรพงศ์ ปล้ืมจิตต์
1033 จสัติน จูนยาง กี
1034 จิรวฒัน์ ล่ิวคงสถาพร
1035 จิรายทุธ ลิมประภานุกลูกิจ
1036 จีรดา เพง็ภิญโญ
1037 เฉลิมวฒัน์ พรหมจรรย์
1038 ชญานี นกแกว้
1039 ชาติชาย พรดิลกรัตน์
1040 ชินพรรธน์ สุรกลุวิสิทธ์ิ

ปริญญาบริหารธุรกจิบัณฑติ เกยีรตินิยมอนัดบัสอง

ปริญญาบริหารธุรกจิบัณฑติ 

แถวที ่B26 (ล าดบัที ่1021-1040)
ห้อง 3-103 อาคาร 3 ช้ัน 1



1041 ชุมพลภทัร์ ยอดตาค า
1042 ณฤภร จิตรประสงค์
1043 ณฐักฤตา คมข า
1044 ณฐัชยั โอมพรนุวฒัน์
1045 ณฐัฐินนัท์ รู้รักษ์
1046 ณฐัวฒิุ ทองแกว้
1047 ณฐัวฒิุ อคัขะราษา
1048 ณิชรัตน์ แกว้ปาน
1049 เตชินท์ ฉัตรสุวรรณ
1050 ทดัเทียม ล าดบัชั้น
1051 แทนไท ณรงคก์ลู
1052 ธนภณ จุลเจิม
1053 ธนวฒัน์ ศรีใจป้อ
1054 ธนวฒัน์ สุสัมพนัธ์ไพบูลย์
1055 ธนตัถ์ พรหมาลิขิต
1056 ธนากร กงแก่นทา
1057 ธนากร ยงัป่ิน
1058 ธญัญารัตน์ พรมรา
1059 ธญัพร ฤทธ์ิคลา้ย
1060 ธญัลกัษณ์ อดิษศรี

แถวที ่A27 (ล าดบัที ่1041-1060)
ห้อง 3-212 อาคาร 3 ช้ัน 2



1061 ธิรตี ช่ืนอารมณ์
1062 นฤดล ตน้แกว้
1063 นวพล อุม้ญาติ
1064 นฐัมล โตก าแพง
1065 เบญจวรรณ ทนัใจ
1066 ปณิดา เท่ียงตรง
1067 ประทบัใจ ค าใบสี
1068 ปรียาเนตร เดชดี
1069 ปันดารีย์ พูลสวสัด์ิ
1070 ปิติกร องัศวิุจิตรกลุ
1071 พงศกร ภู่สิริงามตระกลู
1072 พชัรวิภา วรอินทร์
1073 พิชญธิดา ทพัจนัทร์
1074 พิชญา ผาสุก
1075 พิมพิศ ศตทรัพยสิ์ริ
1076 พิไลพร เสือพุก
1077 เพทาย ธโนปจยัสิทธิกลุ
1078 ภสดล เปร่ืองวิชาธร
1079 ภคัพงษ์ วณิชชากรกลุ
1080 ภทัรศยา พรมทา

แถวที ่B27 (ล าดบัที ่1061-1080)
ห้อง 3-212 อาคาร 3 ช้ัน 2



1081 ภาคภูมิ หอมหวล
1082 ภาคิน แสงสวา่ง
1083 ภาณุวฒัก์ คงสวสัด์ิ
1084 ภาสวิชญ์ เนตรโพธ์ิแกว้
1085 ภิรมยพ์ร สุขโข
1086 ภูเบศ ควรคิด
1087 ภูริลาภ เทียนนอ้ย
1088 มณี ค านึงครวญ
1089 มนสิชา ศรีสุวรรณวงศ์
1090 ยศภทัร อรุณรัตน์
1091 รติมา ศรีสวสัด์ิ
1092 รพีพงษ์ ลภสันิธิโรจน์
1093 รัชชานนท์ เบญจรุราวงศ์
1094 ลลิตา โพธ์ิชยั
1095 ลทัธพล ภูผานิล
1096 วงศธร เจริญเลิศสกลุ
1097 วชิรวิชญ์ เจริญโภคยานนท์
1098 วศิน ตั้งธนอ ารุง
1099 วิชญพล บุญสุภา
1100 ศิรภสัสร มีพลสม

แถวที ่A28 (ล าดบัที ่1081-1100)
ห้อง 3-210 อาคาร 3 ช้ัน 2



1101 ศิวกร ตรีไตรรัตนกลู
1102 ศภุณฐั กองทอง
1103 สหภสั ชยัวงศ์
1104 สุชาวลี ปรีรัตน์
1105 สุรพศ สิงหา
1106 หน่ึงฤทยั วงศช์ยั
1107 อทิตยา อยูเ่จริญ
1108 อภิวฒัน์ บุญมี
1109 อภิสิทธ์ิ ชีวะ
1110 อมรเทพ สุขจิตร
1111 อรพรรณ มีทรัพย์
1112 อริสสา รินประเสริฐมีชยั
1113 อาภารัตน์ ใจซ่ือ
1114 อารียา เวชกามา
1115 อ านาจ อว้นศิริ
1116 อุกฤษณ์ อภินนัทน์
1117 เอกราช เกตุทอง

1118 ปรายฟ้า ตนัแกว้

1119 ไตรภพ กณัธรรม
1120 พรพิมล นานาวนั

แถวที ่B28 (ล าดบัที ่1101-1120)
ห้อง 3-210 อาคาร 3 ช้ัน 2

สาขาวชิาการจัดการอุตสาหกรรม
ปริญญาบริหารธุรกจิบัณฑติ เกยีรตินิยมอนัดบัหนึ่ง

ปริญญาบริหารธุรกจิบัณฑติ เกยีรตินิยมอนัดบัสอง



1121 ณัฐธิดา อาณา
1122 ณัฐพล เก่งธนทรัพย์
1123 ทศันยั พทุธา
1124 ปัณณวิชญ์ ธนณัฏฐ์กลุบดี

1125 รังสิมนัตุ์ สาครชยัเจริญ

1126 ฐิติพงศ์ นุ่นแกว้
1127 มณทิรา สุนทรวที
1128 วรศร คงแป้น
1129 เสฏฐวุฒิ สินนุพิพฒัน์
1130 อภิชยั เสถียรพฒันากลู
1131 โอลาซิโอ จูเนียร์ เพลเลกิโน

1132 กลุนิดา สันติสกลุพงษ์
1133 โชติกา ธีระพงษ์
1134 ทศันีย์ สิวะทรัพยท์วี
1135 ธนวทัร ไชยสิทธ์ิ
1136 ธรรมนูญ ธรรมชยัสิทธ์ิ
1137 นนทนาถ สืบสาย
1138 นิพฒัตรา พยคัมาก
1139 วรวรรณ นามประเจียน
1140 ศรสวรรค์ พรมหลวงศรี

แถวที ่A29 (ล าดบัที ่1121-1140)
ห้อง 3-208 อาคาร 3 ช้ัน 2

ปริญญาบริหารธุรกจิบัณฑิต 

สาขาวชิาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์

ปริญญาบริหารธุรกจิบัณฑิต เกยีรตินิยมอนัดับสอง

ปริญญาบริหารธุรกจิบัณฑิต 

สาขาวชิาการเงนิและการลงทุน

ปริญญาบริหารธุรกจิบัณฑิต เกยีรตินิยมอนัดับหนึง่



1141 กนกวรรณ ยอดทอง
1142 มณฑาทิพย์ หลงมีวงศ์
1143 วาสนา คุณเจริญ
1144 สุภาพร ทุกอยา่ง

1145 กฤตภคั ธนยศจารุพชัร์
1146 ชนมสิ์ตา ธีระรัตนนุกลูชยั
1147 ชุติกาญจน์ เลิศกิจลกัษณ์
1148 ทรงสิทธ์ิ ชูเรือง
1149 ธนกร เล่าติกลุ
1150 ปิยะธิดา เลิศรพ
1151 ภทัรภร เพง็สุข
1152 วรมน ผลเกิด
1153 วรรณนิสา ยศวิปาน
1154 ศุภชยั อภิศยัด์ิภาราดี
1155 แสงชยั ปานทบัทิมทอง
1156 อฐัชายะ เชาวลิต

1157 กิจธนาพฒัน์ วอนสันเทียะ
1158 เกสรา อุทยัทศัน์
1159 ฉัตริน อ ่าขวญัยนื
1160 ชาลิสา ใหญ่โสมานงั

แถวที ่B29 (ล าดบัที ่1141-1160)
ห้อง 3-208 อาคาร 3 ช้ัน 2

ปริญญาบริหารธุรกจิบัณฑิต เกยีรตินิยมอนัดับสอง

ปริญญาบริหารธุรกจิบัณฑิต 

สาขาวชิาการตลาด

ปริญญาบริหารธุรกจิบัณฑิต เกยีรตินิยมอนัดับหนึง่



1161 ณฏัฐา สมคิด
1162 ณฐัดนยั ศรีบุญเพง็
1163 ณฐันนัท์ มาลยั
1164 ณฐัวฒัน์ เปรุนาวิน
1165 ณีรเนตร พรหมสมบติั
1166 ตสันีม อาแซ
1167 เบญจรัตน์ คา้ผล
1168 ปริตา เจริญอินทร์
1169 ปุณยาพร พรมพิทกัษ์
1170 พรรณพชัร บุญวฒัน์
1171 พลอยไพลิน ละมูลนอก
1172 พิชญดา แกว้วรรณีสกลุ
1173 ภาคิน วงษป์ระดิษฐ์
1174 ศิริหญิง พิมพส์อน
1175 ศิวะพร กนกวรกาญจน์
1176 สิทธิพล แกว้รุณค า
1177 อภิสิทธ์ิ วนังามวิเศษ
1178 อรัญญา ล้ิมประพนัธ์ศิลป์

1179 กิติมา มงคลบวรนิมิต
1180 กีรติ กลา้หาญ

แถวที ่A30 (ล าดบัที ่1161-1180)

ปริญญาบริหารธุรกจิบัณฑติ เกยีรตินิยมอนัดบัสอง

ห้อง 3-207 อาคาร 3 ช้ัน 2



1181 จิรกานต์ เกตุส าเภา
1182 ฉัตรกมล จนัทะระ
1183 เฌอริสา ธนะ
1184 ณฐัมน เอกพินทุ
1185 ดรัลรัตน์ จ  าปานิล
1186 ธนพล ลอ้ธนวิจิตร
1187 นคนนัทน์ ล่ิมพฒันะไพศาล
1188 นนัทา สายเมธี
1189 นุชรดี จิวรากรานนท์
1190 เนตรณภทัร ปิติเศรษฐ์
1191 ปาณิดา โสภา
1192 ปิยพล คมคาย
1193 ภูกิจ จิรโชติเดชากลุ
1194 วิชยั แซ่ฟ่าน
1195 สิปปวิชญ์ ฮุนตระกลู
1196 สิริญาพร ละไมศรีสดใส
1197 สุจิตรา สมการ
1198 อริสา บรรพตสิทธากลุ

1199 กนกวรรณ ยนิดีหา
1200 กรหทยั ทิพยม์ณี

ปริญญาบริหารธุรกจิบัณฑติ 

แถวที ่B30 (ล าดบัที ่1181-1200)
ห้อง 3-207 อาคาร 3 ช้ัน 2



1201 กฤตพฒัน์ แกว้ประเสริฐ
1202 กนัตต์พฒัน์ ธนทัมจัฉานุ
1203 กิตติคุณ ศิลปานนัทกลุ
1204 กิตติพงศ์ วิเชียรข า
1205 กลุธิดา บุญจนัทร์ธรรม
1206 แกว้กมล ชูทอง
1207 คณิตา แตงเจริญ
1208 จกัรี ลกัษิตานนท์
1209 จารุวรรณ ภู่สุวรรณ
1210 จิดาภา ชยัะโสตถิ
1211 จิตรวฒั โนนนอ้ย
1212 จิรายุ บา้นกลาง
1213 จุฬาลกัษณ์ อุย้เจริญ
1214 ฉัตรพงศ์ วรกิจนิติพนัธ์
1215 ฉัตรมงคล โกสิทธ์ิ
1216 ฉัตรมงคล บุญพิทกัษ์
1217 ชชัฤทธ์ิ เสมอภาค
1218 ญาดา คนกาญจน์
1219 ญาตาลี ปิตุเตชะ
1220 ฐิติกร แยม้เกษม

แถวที ่A31 (ล าดบัที ่1201-1220)
ห้อง 3-201 อาคาร 3 ช้ัน 2



1221 ฐิติพร เล่ือมตา
1222 ณฐมน เครือเทพ
1223 ณฐัพชั เพช็รสีดา
1224 ณฐัภทัร ฉันทกลุวณิช
1225 ณฐัวศั แซ่ห่าน
1226 ณิชาภทัร เหมะมูล
1227 ทรรศยา เลิศฤทธ์ิรัศมี
1228 ธนวรรธน์ ทองทิพย์
1229 ธนษิต มณีโชติ
1230 ธญัญารัตน์ คมข า
1231 ธญัเทพ ศิริวงศช์ยั
1232 ธารารัตน์ วงัคะฮาด
1233 ธีรภทัร เชาวนโชติมาพร
1234 นริสรา ดลประสิทธ์ิ
1235 นฐัราธินี พวงแกว้
1236 นนัทกานต์ วิชยัรัมย์
1237 นูรสีลา วาหลง
1238 บุญวฒัน์ ลีลาสาธิตกลุ
1239 ปพิชญา ดว้งพิทกัษ์
1240 ปภชัณา วีระสัตรา

แถวที ่B31 (ล าดบัที ่1221-1240)
ห้อง 3-201 อาคาร 3 ช้ัน 2



1241 ประเสริฐ แซ่ตนั
1242 ปรียา เจริญผล
1243 ปัณณ์พฒัน์ ก าเนิดสิงห์
1244 ปิยภูมิ คมคาย
1245 พนม พูลทรัพย์
1246 พสุธา ผดุงฉาย
1247 พชัระ ศรีกนัชยั
1248 แพรวา คล ้ามีศรี
1249 ไพศอล แอสะ
1250 ภชัฎา ผา่นวงษ์
1251 ภานุพงศ์ ขณัฑเ์พชรางกรู
1252 ภูมินทร์ แกว้มณี
1253 ภูมิสรรค์ พุกบา้นยาง
1254 ภูริณฐั ชูไพร
1255 มนตรี วนัโพสพ
1256 ยวุดี สิงจนัทรดา
1257 รดารัตน์ ทองหล่อ
1258 ฤทธิเกียรติ ปรีชาพรกลุ
1259 วชิรศกัด์ิ จนัทมาศ
1260 วรรษา จ าปาทอง

แถวที ่A32 (ล าดบัที ่1241-1260)
ห้อง 3-415 อาคาร 3 ช้ัน 4



1261 วศัฎาภรณ์ เอ่ียมมาตร
1262 วิมลรัตน์ สังวาลย์
1263 ศิริรัตน์ ฮาดวิเศษ
1264 ศิวิมล สาริกา
1265 สถาพร อินทะศรี
1266 สโรชา คนขยนั
1267 สัณหฤทยั คุม้หอม
1268 สุทธิ วฒันกลุชยั
1269 สุนิษา เรียบดี
1270 โสริญา โยธาจนัทร์
1271 อธพล แสงใหญ่
1272 อนุชิต สุดาเดช
1273 อรทยั แสงมุข
1274 อรรถพล จิตพิสุทธ์ิสถาพร
1275 อรุณ สุขล้ิม
1276 อจัฒกรปริชว์ วรธนรวีโรจน์
1277 อิชยา ใจงาม

1278 โชติพิชญ จนัทนธนบดี
1279 ปิยวรรณ นวลจนัทร์
1280 สมิต กล่อมสังข์

แถวที ่B32 (ล าดบัที ่1261-1280)
ห้อง 3-415 อาคาร 3 ช้ัน 4

สาขาวชิาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ปริญญาบริหารธุรกจิบัณฑติ เกยีรตินิยมอนัดบัหนึ่ง



1281 กฤต โชติกาญจนเรือง
1282 ฉัตรมณี สุดแสน

1283 กฤติน ธรรมานนท์
1284 เชาวรินทร์ เรืองราย
1285 ธนพฒัน์ เจริญใจ
1286 นภสวรรณ เทพวนัทอง
1287 นฤมล ชูเมือง
1288 นิศารัตน์ เรืองศิริ
1289 ปภาวี วงคส์วสัด์ิ
1290 ปิยพทัธ์ ฉันทเ์ฉลิมพงศ์
1291 ภาคภูมิ เนลสัน
1292 วนชัพร กิตติวราพล
1293 ศิริลกัขณา พลายยงค์
1294 สราวลัย์ ประกอบบุญมา
1295 เหมวดี พูลสวสัด์ิ
1296 อาภาพร จนัทะคร

1297 กลุสตรี ไกรศาสตร์
1298 กสุุมา ศิริรัตน์
1299 ชนกนนัท์ อินทปุระ
1300 ญาณิศา สมาคุณ

แถวที ่A33 (ล าดบัที ่1281-1300)

ปริญญาบริหารธุรกจิบัณฑติ เกยีรตินิยมอนัดบัสอง

ปริญญาบริหารธุรกจิบัณฑติ 

สาขาวชิาการจัดการโลจิสติกส์
ปริญญาบริหารธุรกจิบัณฑติ เกยีรตินิยมอนัดบัหนึ่ง

ห้อง 3-414 อาคาร 3 ช้ัน 4



1301 ญาณิศา อู่อรุณ
1302 ฐิติณัฐ ถนอมศกัด์ิ
1303 ณัฐพนธ์ ทองรักษ์
1304 ณัฐวดี กนัภยั
1305 ทิพเบญญา เสนาะจ านงค์
1306 ปนดัดา แสงประเสริฐ
1307 พฒิุพงษ์ ม่วงทรัพยส์ม
1308 ฟ้าตะวนั วิไลมาตร์
1309 ยศวฒัน์ โรจน์ถิรพงศ์
1310 วรรณพร กองบุญ
1311 วศริการ์ บวัวฒันา
1312 สรวิศ วิมลศิริ
1313 สุชาดา หงษท์อง
1314 สุภาภรณ์ มุนนี
1315 สุวยัดา ยะโกบ
1316 อรวรรณ สนโศรก
1317 อริสา โพธ์ิสุข

1318 กรวิภา อนุสรณ์เทวินทร์
1319 กลุกนัยา ปาค า
1320 จกัรพนัธ์ สันตส์วสัด์ิ

ปริญญาบริหารธุรกจิบัณฑิต เกยีรตินิยมอนัดับสอง

แถวที ่B33 (ล าดบัที ่1301-1320)
ห้อง 3-414 อาคาร 3 ช้ัน 4



1321 เจษฎาพรรณ นกัสิทธ์ิ
1322 ฐิติรัตน์ หลิว
1323 ณัฐวฒัน์ สุธงษา
1324 ตนัติกร อ่อนประดิษฐ์
1325 ธนาภา พามา
1326 ธิปก กิจไพบูลยท์วี
1327 นิธิกลุ เมืองโคตร
1328 พรมาลยั กล่อมสวน
1329 พสธร เตียวตระกลู
1330 ศุภวิชญ์ ศุภศรี
1331 สรวีย์ ไตรรัตนาวิไล
1332 สิรภทัร ไกรพลรักษ์
1333 สิรินยา เพญ็จนัทร์
1334 สุกญัญา ทกัษิโน
1335 สุจิตรา ภทัราภยั
1336 อจิรภาส์ ตุม้เทียน

1337 กนกวรรณ หาญศิริเกียรติ
1338 กนิษฐา บูว๊ฒันา
1339 กฤษณพงศ์ สุวรรณเชิดชู
1340 กฤษณะชยั กฤษณะปราณีต

ปริญญาบริหารธุรกจิบัณฑิต 

แถวที ่A34 (ล าดบัที ่1321-1340)
ห้อง 3-410 อาคาร 3 ช้ัน 4



1341 กฤษดา เกิดโพชา
1342 กองทพั จนัทร์เตม็
1343 กญัญาพชัร พนัธุเสน
1344 กิตติวฒัน์ ศรีจนัทร์ทบั
1345 เกตน์สิรี คาดสนิท
1346 ขจรสัก กองสัมฤทธ์ิ
1347 คณิตกร อ่อนหิรัญ
1348 จิดาภา ทรงสกลุทอง
1349 จิดาภา เนียมศิโรรัตน์
1350 จินตจุ์ฑา นพแสง
1351 จิรดา ทามิ โอคูโน๊ะ
1352 จิรพรรณ สุขแพทย์
1353 จิราธิพฒัน์ สุริยเสนีย์
1354 จิราวรรณ จนัทชาติ
1355 จีรวฒัน์ ยศเป่ียม
1356 ฉัตริน มูลเอก
1357 เฉลิมรัฐ เอกศาสตร์
1358 ชนมณ์ภทัร สีหา
1359 ชนาธิป จนัทวงศ์
1360 ชลธิชา ภู่ระหงษ์

แถวที ่B34 (ล าดบัที ่1341-1360)
ห้อง 3-410 อาคาร 3 ช้ัน 4



1361 ชลิตา เจริญมาก
1362 ชลิตา ลบัภู
1363 ชชัชญา ยาสุทธิ
1364 ชุณหรัศม์ิ ปัญญายทุธศกัด์ิ
1365 โชติกา จรัสศรีทวีโชค
1366 เฌอลิณญ์ สันติชีวานนัท์
1367 ญาณันธร วิฑูรยพิ์ศาลศิลป์
1368 ฐานวีร์ อภิวิวฒัน์ฐากร
1369 ฐาปนนท์ ราศรีสวสัด์ิ
1370 ฐิติพงค์ นุจเจริญ
1371 ฐิติวุฒิ ด่านประเสริฐ
1372 ณัฏฐธิดาภรณ์ สุวรรณประวติั
1373 ณัฐชนนท์ ขวญัใจสกลุ
1374 ณัฐธิดา ชมโฉม
1375 ณัฐธิดา ศรีชยั
1376 ณัฐพล บุญพิทกัษ์
1377 ณัฐพล บุนนาค
1378 ณัฐพล มะอินทร์
1379 ณัฐภูมิ บุญพิทกัษ์
1380 ณัฐริกา ดวงส้ม

แถวที ่A35 (ล าดบัที ่1361-1380)
ห้อง 3-409 อาคาร 3 ช้ัน 4



1381 ณัฐวตัร กวา้งขวาง
1382 ณิชกานต์ อิงคโชติวณิช
1383 ณิชนนัทน์ เนียมวงษ์
1384 ณิชพร วิหวา
1385 ณิชาดา ฉัตรกิจวานิช
1386 ดวงพร ผลอ่อน
1387 ตริตาภรณ์ เยน็ทรวง
1388 ตนัติกร เสนาะวรานนท์
1389 ธนกร สุขสม
1390 ธนชยั วตัตพนัธุ์
1391 ธนโชติ กอธนวฒัน์
1392 ธนทร ภูวเมศฐ์
1393 ธนนนท์ จริตควร
1394 ธนปรัชญ์ ธนวรานิช
1395 ธนภทัร เหล่ารอด
1396 ธนภูมิ หตัถสุวรรณ
1397 ธนวฒัน์ จนัทระ
1398 ธนวนั ยิม้ใหญ่
1399 ธนวุฒิ ชูพรรคพานิช
1400 ธนาธิป จนัทร์หอม

แถวที ่B35 (ล าดบัที ่1381-1400)
ห้อง 3-409 อาคาร 3 ช้ัน 4



1401 ธเนศ พิทกัษโ์กศล
1402 นริศ ศรีสมยั
1403 นทัธพงศ์ ลีลายทุธ์โท
1404 น าโชค อุประโคตร
1405 เบญจมาศ พุม่มี
1406 เบญจมาส สนแกว้
1407 เบญญาภา บรรจงป้ัน
1408 ประภาวรรณ มานะศกัด์ินนท์
1409 ปราณิสา พนัธ์ไมสี้
1410 ปล้ืมปิติ เหมาะมาศ
1411 ปวิธสรณ์ วีระมโนกลุ
1412 ป่ินปินทัธ์ วราเมธกิตติกลุ
1413 ปิยะวุธ ผสมทอง
1414 พงศธร นิลบุตร
1415 พงศธร อนุสนธิรัตน์
1416 พลรัตน์ บุญพบ
1417 พศวีร์ พมุพดุชา
1418 พชัริดา ยอดรัก
1419 พิจิตราภรณ์ ทิวไผง่าม
1420 พิชญน์ารี เจริญกลุ

ห้อง 3-508 อาคาร 3 ช้ัน 5
แถวที ่A36 (ล าดบัที ่1401-1420)



1421 พิชญาภา ศรีมาก
1422 พิชญุตม์ เต่าทอง
1423 พิชยา มิตรเมือง
1424 พิมชญา นามอรรถ
1425 พิมชนก อรรถพรพิศาล
1426 พิมพนิ์ภา มัน่ใจอารยะ
1427 ไพโรจน์ มะโนขนัธ์
1428 ภรณ์ทิพย์ แกว้สถิตย์
1429 ภคัพงศ์ สรรเสริญ
1430 ภทัรวดี วฒันกลุชยั
1431 ภานุเดช ประภาสะโนบล
1432 ภูรินท์ สุขถาวรากร
1433 ภูวนาถ สุวรรณศกัด์ิสิน
1434 ยพุารัตน์ เช่ียวชาญ
1435 ยวุดี ศรีเสนาศกัด์ิ
1436 รวิพล พานเงิน
1437 รัชชานนท์ อุดมสิทธิพฒันา
1438 รัฐนนัท์ สุขอุบล
1439 รามาวดี ปานเนตร
1440 รุจิเศรษฐ์ โชติการพทัธดนย์

แถวที ่B36 (ล าดบัที ่1421-1440)
ห้อง 3-508 อาคาร 3 ช้ัน 5



1441 ลดาภาณ ศิริจนัทร์นนท์
1442 ลลิสา นวลน่ิม
1443 ลดัดาวลัย์ ถาพะยอม
1444 ลลันาภา เงินลาด
1445 วรินทร สุนทรศกัด์ิสิทธ์ิ
1446 วิชญาพร ทา้วแกว้
1447 วิลาสินี อุณาภาค
1448 วิศรุต เหล่ียมคุณ
1449 วีรกลูกิจ จนัทนิมิ
1450 ศรชยั จนัทร์เจริญ
1451 ศรีวรรณ บุญศรี
1452 ศิริลกัษณ์ พลายยงค์
1453 ศุภกร ก่ิงแกว้
1454 ศุภกิตต์ิ วิสุทธิเสน
1455 สโรชา ดว้งเดช
1456 สิทธิโชค รอดส าราญ
1457 สิทธิศกัด์ิ สองสี
1458 สิปปกร อ่อนศิริ
1459 สุดาวลัย์ เต่าทอง
1460 สุธาทิพย์ ศรีพานทอง

แถวที ่A37 (ล าดบัที ่1441-1460)
ห้อง 3-509 อาคาร 3 ช้ัน 5



1461 สุภทัรา ธ ารงวิริยกลุ
1462 สุภทัรา อินจนัทร์
1463 สุภาวิณี สุขแจ่ม
1464 สุเมธ น่ิมเจริญ
1465 สุวฒัน์ บุญตาแสง
1466 อนุวฒัน์ ทองนุช
1467 อภิญญา สุขโต
1468 อภิพร เช้ือป้ัน
1469 อภิวฒัน์ แสงวฒันะ
1470 อภิศกัด์ิ ธานีกลุ
1471 อภิษฎา ก่อมงคลกลู
1472 อภิสิทธ์ิ ดอนจินดา
1473 อภิสิทธ์ิ แสนเศษ
1474 อมรทิพย์ พากเพียร
1475 อรทยั เม้ียงหอม
1476 อรพิม ขาวผอ่ง
1477 อรรถพล ลาภหงษท์อง
1478 อริสา พิลาศรี
1479 องัคณา ทรัพยนิ์ตย์
1480 อญัชลิตา ศิริวฒันกลุวงศ์

แถวที ่B37 (ล าดบัที ่1461-1480)
ห้อง 3-509 อาคาร 3 ช้ัน 5



1481 อญัชสา เครือกนก
1482 อาริสรา จนัทร์พุ่ม
1483 เอกวิทย์ เจริญทรัพยส์าคร
1484 โอฬาร เนตรสุวรรณ
1485 ไอยวริญ พานรอง

1486 จารุวฒัน์ นาประดิษฐ์
1487 ธนาภรณ์ อาชวชาลี
1488 เพชรรัตน์ ทาศรี
1489 ภวิกา ภกัดีวิวฒันกลุ
1490 สรวิศ ริเร่ิมสุนทร
1491 สิรินดา สิทธาจารย์
1492 สุภทัรา วีระรัตนโรจน์
1493 อนุธิดา สอยเหลือง

1494 ณฏัฐาเนตร อุ่นแกว้
1495 ภทัรพล เปล้ืองสี

1496 กนกพร จนัทร์เกล้ียง
1497 ณฐัพล บวัด า
1498 ธนกฤต ลิขิตธนธ ารง
1499 ธนพร บุญเร
1500 ธนาพงศ์ เพียรทวีรัชต์

แถวที ่A38 (ล าดบัที ่1481-1500)
ห้อง 3-513 อาคาร 3 ช้ัน 5

สาขาวชิาการจัดการธุรกจิค้าปลกี
ปริญญาบริหารธุรกจิบัณฑติ เกยีรตินิยมอนัดบัหนึ่ง

ปริญญาบริหารธุรกจิบัณฑติ เกยีรตินิยมอนัดบัสอง

ปริญญาบริหารธุรกจิบัณฑติ 



1501 ธญัญ่า ตณัฑิกลุ
1502 ธีรภทัร ศรีแพงมล
1503 ธีระชยั ชาวสวน
1504 วรัญญา สอนราช
1505 วชัระ ไพฑูรย์
1506 วศัพล ชาตะรูปะ
1507 ศรายทุธ ศรเกษตริน
1508 อยันีย์ ดารามัน่

แถวที ่B38 (ล าดบัที ่1501-1508)
ห้อง 3-513 อาคาร 3 ช้ัน 5




