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1 พชร ตั้งตระกลู

2 ปัญญพงศ์ จนัทรภา
3 สาฤทธ์ิ วงศส์อง

4 กฤติมุข วิภาตะพนัธ์ุ
5 ณวฒิุ อุตตมะรูป
6 ธนัวา ศรีสวสัด์ิ
7 ปิยงักรู สุขอมัพร
8 พิราพรรณ วรยศ
9 วิทวสั โต่นวธุ
10 อภิสิทธ์ิ ชยัชนะ

11 ตะวนั พรมมณี
12 ธนชยั สุขอ่อง
13 พรหมมินทร์ เหมืองจา

14 ณชัฌา ประยรู
15 พีรพฒัน์ ลอยบรรดิษฐ์
16 เศรษฐกิจ ไทยสงเคราะห์

17 กฤษฎา สังขท์อง
18 กษัณ กชุากร
19 เขตตะวนั ทวีรัตน์
20 คมกริช คูสมมิตร

สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า

ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ เกยีรตินิยมอนัดบัหนึ่ง

ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ เกยีรตินิยมอนัดบัสอง

ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ 

สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล

ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ เกยีรตินิยมอนัดบัหนึ่ง

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

ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ เกยีรตินิยมอนัดบัสอง

ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ 
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21 จกัรพรรดิ เลา้เจริญชยั
22 ชชัชล โนนตูม
23 ฐิติไชย โชชยั
24 ณภทัร วีระสกลุ
25 ณฐัภทัร มาสุข
26 เตชินท์ หอมจนัทร์
27 ทรรศน์ บุญธรรม
28 ธนภทัร ช่วยแท่น
29 นครินทร์ สนธิ
30 นิธิศ เวศสนิท
31 นิพนธ์ สอนนอ้ย
32 บุษราภรณ์ ทบัทิม
33 ภคณนท์ กิจศรีไพศาล
34 ภานุพงศ์ บวัลอย
35 วรโชติ เครือโชติ
36 วฒันา ขนัติค  า
37 วิศรุต ปานรุ่ง
38 สิริมา ช านาญพุดซา
39 สุภทัร รัตนเนตร
40 อติวฒิุ จุลพนัธ์

แถวที ่B1 (ล าดบัที ่21-40)
ห้อง B301 อาคาร 6 ช้ัน 3
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41 อภิสิทธ์ิ น ้ำค  ำเขียว
42 อมรเทพ วงษส์มศรี
43 อำคิรำ พทุธิปิลนัธน์

44 ธนำกร ภูฉำยำ
45 วชัรพล รังวดั
46 สรสิช เกษสุวรรณ

47 ญำณิศำ กลัยำณมิตร
48 ณัฐปภสัร์ ณรงคมี์ธนกลู

49 กฤชชลชั รัตนำวรรณสิทธ์ิ
50 กฤติน เอ่ียวสำนุรักษ์
51 กฤษฎำเดช สำวำปี
52 กวินทรำ ลคัคะพร
53 กนัตวจัน์ ฉัตรพิริยกลุ
54 กำญจนำ ช่ำงสลกั
55 เกรียงไกร วุฒิชำติ
56 เกียรติภูมิ กลุหงวน
57 เขมรินทร์ พฒุจนัทร์
58 จกัรพงษ์ สังขแ์กว้
59 จำตุรนต์ อกนิษฐ์
60 จิตรภณ พำสพิษณุ

ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต เกยีรตินิยมอนัดับสอง

ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต เกยีรตินิยมอนัดับหนึง่

แถวที ่A2 (ล าดบัที ่41-60)
ห้อง B302 อาคาร 6 ช้ัน 3
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61 จิติญา ชาติทอง
62 เจษฎา ธิพึง
63 ชนะเดช โสมมา
64 ชนาธิป จนัทร์หอม
65 ชยัวตัร์ สุวรรณไพรัตน์
66 ชาญณรงค์ สินศรชยั
67 ชินกิตต์ิ อรรถวรรธน
68 ณราธิป ผิวกลม
69 ณชัพล บุญเรืองศรี
70 ณฐักิจทตั โรจนสุขสกลุ
71 ณฐัชนน พลเกษตร
72 ณฐัพร หงษาวดี
73 ณฐิัวฒัน์ หสัดี
74 ดาราพรรณ ยศแผน่
75 ดิถีวฒัน์ เวชวิทย์
76 ธนกฤต คิดอ่าน
77 ธนากร ทองทิพย์
78 ธนาภทัร ศภุสุนทรกลุ
79 ธญัวิชญ์ จงเพ่ิมพรวฒันา
80 ธีรพชัร์ เก่งเขตรกรณ์

แถวที ่B2 (ล าดบัที ่61-80)
ห้อง B302 อาคาร 6 ช้ัน 3
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81 นนทวฒัน์ ไคร่บุตร
82 นฐัฐวี นิลบุตร
83 นฐัพล เสตถาภรณ์
84 บรรพต ฉันทพฒันธรรม
85 บูรณ์พร คงพฒัน์ยนื
86 ปฏิภาณ ขนุเกล้ียง
87 ปฏิภาณ คร้ามเจริญ
88 ปรินทร์ พุ่มฉัตร
89 พงศกร ประเสริฐศิลป์
90 พชร อุดมเดชค าแหง
91 พรชนะ โชคสกลุพร
92 พรชยั ฉิมพาลี
93 พรนภา กนัยาประสิทธ์ิ
94 พลอยไพลิน ชูรัตน์
95 พิพฒัน์กลุ จ านงคห์าญ
96 พูลชยั เช้ือวฒันสถาพร
97 ภาณุพงศ์ กล ่าไพ
98 ภาณุพงศ์ สุขหนองบึง
99 ภิญโญ นอ้มระวี

100 ภูศิษฎ์ ใจแกว้

แถวที ่A3 (ล าดบัที ่81-100)
ห้อง B303 อาคาร 6 ช้ัน 3
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101 มานะศกัด์ิ ทีฆายวุฒัน์
102 มาริษา ผิวละออง
103 มิรินทร์ กลัน่สอน
104 รัชพล บุบผาพวง
105 รัฐกร ภกัดีนวน
106 ฤทธิเกียรติ การสมทรัพย์
107 ลภสัรดา ธนณัภทัรวตั
108 วชิรวิทย์ ป่ินทอง
109 วรดา สมบูรณ์ชยั
110 วรพล ค าเพราะ
111 วรรณภา ประเสริฐสุข
112 วรากร พวงดี
113 วรินทร คงดว้ง
114 วลยัลกัษณ์ มณีกลดั
115 วฒันพงศ์ เพชรยงั
116 วนัเพญ็ ทองมา
117 วนัเพญ็ ยิง่รุ่งเรือง
118 วนัมูฮมัหมดัเษารีย์ มะแซ
119 วลัลภ หยดยอ้ย
120 วิริยะพนธ์ บวัมาก

แถวที ่B3 (ล าดบัที ่101-120)
ห้อง B303 อาคาร 6 ช้ัน 3
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121 วิศรุต สุคลธา
122 ศศิประภา จ าปาทอง
123 ศกัด์ิชยั พงษก่ิ์ง
124 ศกัด์ิสิทธ์ิ ศรีสัมมานุภาพ
125 ศภุกร เข่ือนมัน่
126 ศภุลกัณ์ พานโคตร
127 ศภุสัณฑ์ คงน่ิม
128 สนธยา เฉลิมเกียรติศกัด์ิ
129 สมตัถ์ ยมหา
130 สันติ ศิลปวฒันากิติ
131 สิปปกร ศิโรรัตน์
132 สิริรัตน์ ปานสังข์
133 สุกิจ เท่ียงอยู่
134 สุวโรจน์ สุทธิสัตยารักษ์
135 เสฎฐวฒิุ ตนัติธรรมพิสิฐ
136 อนญัญา ฤกษโสภี
137 อภิญญา ยรรยง
138 อภิวชัร อุ่นนาวงค์
139 อภิสิทธ์ิ แกด า
140 อทัธ กชสอนจนัทร์

แถวที ่A4 (ล าดบัที ่121-140)
ห้อง B304 อาคาร 6 ช้ัน 3
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141 อศัฏางค์ บริหาร
142 อษัฎาวฒิุ แจง้ดี

143 วรรณิสา เนียมสังข์
144 สุนิศา แซ่วา่ง

145 นทัธพงศ์ อติภาสวร
146 เบญจพร ศรสูงเนิน
147 เพชร แรงสาริกากรณ์
148 ศิริลกัษณ์ บุตรวงษ์
149 อาทิตยา บวัสูงเนิน

150 กลุวดี กมลเสถียร
151 จิรประภา บุญมาพิลา
152 ชนะทิป ศิละวรรณโณ
153 ธนบดี เพชรศรีงาม
154 สราวลัย์ หน่อทา้ว

155 บุษบา โพธ์ิชยั
156 ภาณุพงศ์ ชมภูชยัเกิด

157 ชวนนท์ จงจิรวงศา
158 ณฐัสิทธ์ิ ทิพวรรณ
159 ณทัภคั จนัทรกิติวฒิุ
160 ธิดารัตน์ ผ่ึงผาย

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

สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ

ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ เกยีรตินิยมอนัดบัหนึ่ง

ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ 

สาขาวชิาวศิวกรรมเคมี

ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ เกยีรตินิยมอนัดบัหนึ่ง

ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ เกยีรตินิยมอนัดบัสอง

ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ 
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161 นิตินนัท์ ฟักสังข์
162 สัณหณฐั สุขวิทยาวงษ์
163 อภิวฒัน์ พวงสวสัด์ิ
164 อรุณษญามณี บวัฮมบุรา

165 ชนกภรณ์ เสือพิทกัษ์

166 กนัตวฒัน์ เพชรรัตน์
167 เกศวรินทร์ เพชรมัง่
168 เตวิช ธงศิลา
169 นริศรา ตน้แทน
170 เรณุกา สุดตาจนัทร์
171 สัญชยั สุขพลัลภรัตน์
172 หฤทยั สายสั้น

173 พีระพฒัน์ ศรีใจป้อ

174 กลัยสุ์ดา โพธ์ิชยั
175 คมสัน มาสกลาง
176 จิรภทัร ประนุเวช
177 ชนาธิป มิตรเจริญรัตน์
178 ปอล แจ่มนุช
179 พสิษฐ สมจรรยากลุ
180 ภานุพงศ์ บางอน้

สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์

ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ เกยีรตินิยมอนัดบัหนึ่ง

ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ 

สาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม

ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ เกยีรตินิยมอนัดบัหนึ่ง

ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ 

แถวที ่A5 (ล าดบัที ่161-180)
ห้อง B305 อาคาร 6 ช้ัน 3
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181 วรากร จิตตส์ัจจะพงษ์
182 สนธยา สายอ๋อง
183 สรวิศ กลมเกลียว
184 ณฐัพล เจริญดี

185 ธนากร เพ่ิมพล
186 ศิริศกัด์ิ คงแกว้
187 อนุพงษ์ คงวฒันานนท์
188 พทัธพล วิโรจธีระกลุ

189 ณฐัชา แป้นมีเพชร
190 เนตรนภิศ ธรรมรัตน์

191 นภสั มานะติกานนท์
192 ปณิดา จนัคง
193 รมิดา สวนช านิ
194 ศภุณฐั ชยัขวญังาม

195 อรุษ สุขประเสริฐศรี

196 กนัตต์ นามวิเศษ
197 กิตติศกัด์ิ หลงนอ้ย
198 จิรศกัด์ิ แจ่มจ ารัส
199 ณฐัพงศ์ ปะโมโท
200 ธนพิชญ์ ภคเจริญสวสัด์ิ

ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ เกยีรตินิยมอนัดบัสอง

ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ 

สาขาวชิาวศิวกรรมยานยนต์

ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ เกยีรตินิยมอนัดบัสอง

ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ 

สาขาวชิาเทคโนโลยรีะบบราง

ปริญญาเทคโนโลยบัีณฑติ 

สาขาวชิาวศิวกรรมการซ่อมบ ารุงอากาศยาน

แถวที ่B5 (ล าดบัที ่181-200)
ห้อง B305 อาคาร 6 ช้ัน 3
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201 ธนภทัร์ ศิริเวทิน
202 นนทวฒัน์ พุ่มสุวรรณ
203 นิภทัร์ วงคจิ์นดา
204 พชร เกศวารักษ์
205 ภาติยะ ชุนหชยั
206 มงคล จิวเวชด ารงคก์ลุ
207 รณณ โพธิศิริ
208 อภิสิทธ์ิ โพธิพิมพ์

209 กรินทร์ เสตถาภิรมย์
210 ภูรินท์ ทองสุข
211 ยนุูส นุวนันา

212 ขจรเกียรติ ค  าสวาท
213 มนปภสั เดก็หลี

214 กิตติภพ พงษช์ยัสิทธ์ิ
215 ณรงคฤ์ทธ์ิ โสดธรรมเนียม
216 ติณณภพ พรมแพง
217 ธนวฒัน์ มะโนภกัด์ิ
218 ธีรภทัร์ คงมา
219 ธีระธาดา เอกานุกลุ
220 พศิน ล้ิมเจริญ

ปริญญาเทคโนโลยบัีณฑติ เกยีรตินิยมอนัดบัหนึ่ง

ปริญญาเทคโนโลยบัีณฑติ เกยีรตินิยมอนัดบัสอง

ปริญญาเทคโนโลยบัีณฑติ 

สาขาวชิาซ่อมบ ารุงอากาศยาน

แถวที ่A6 (ล าดบัที ่201-220)
ห้อง B306 อาคาร 6 ช้ัน 3
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221 พุฒิเกียรติ รัตนพิริยสกลุ
222 วทญัญู กรรณสดบั
223 ศรัณย์ สิมวิเศษ
224 อคิราภ์ อดุลยานุภาพ
225 อรรณพชนก ค าจนัทร์

226 HTET WYUT YI MOE MOE
227 TAWAN LILIENTHAL

228 KYAWT THINZAR SOE
229 THAZIN MOE MYINT

230 DANNY LIAN HU MANG
231 HEIN SI THU
232 HTET MYAT NAING
233 HTUT OO AUNG
234 KYAW ZIN THET
235 MIN HTIN
236 SAI MOUNG SAI
237 THANT THUTA
238 THIN ZAR OO
239 THU TA AUNG
240 TYI KYI

ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ 

สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา (นานาชาต)ิ

ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ เกยีรตินิยมอนัดบัหนึ่ง

ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ เกยีรตินิยมอนัดบัสอง

แถวที ่B6 (ล าดบัที ่221-240)
ห้อง B306 อาคาร 6 ช้ัน 3
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241 กีรดิต เนาวนนท์
242 พุฒิพงศ์ สุขศรีโรจน์
243 ศรณ์ บูรณธรรม

244 พีรวิชญ์ พีระธนะกลุ

245 กิตติพงษ์ อศัวรัตน์
246 ชนกนัต์ เลิศทรัพยอ์นนัต์
247 ชยัวฒัน์ จูงสาย
248 ธนกฤต สุขนุ่น
249 ธนา ลายธีระพงศ์
250 ปรีชญา วศะกลุพนิต
251 พิมพร์ตา ภูฆงั
252 ภกัดิภพ วงษาเนาว์
253 ภารวี อิสมนัยี
254 วรพล สินทรัพยมี์
255 ศรสวรรค์ เกียรติสันติกลุ
256 สรวิศ ทิวากรกฎ
257 สวารินทร์ กลุเจริญ
258 สหรัตน์ มะทะธง
259 สุจริต ทองเจือ
260 เอษณะ ศรีมงคล

สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์

ปริญญาดุริยางคศาสตรบัณฑติ  เกยีรตินิยมอนัดบัหนึ่ง

ปริญญาดุริยางคศาสตรบัณฑติ  เกยีรตินิยมอนัดบัสอง

ปริญญาดุริยางคศาสตรบัณฑติ

แถวที ่A7 (ล าดบัที ่241-260)
ห้อง B307 อาคาร 6 ช้ัน 3
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261 ปีติกนัต์ เภกะนนัทน์
262 ภวินท์ ศิริมงคลศกัด์ิ
263 วริษฐา ตีรชาติ

264 กญัญาณฐั สุขเกษตร
265 สักการ แกว้มหากาฬ

266 กฤติน ยกุตานนท์
267 กฤษณพล แสนบุดดา
268 กนัต์ กฎุอินทร์
269 ชยานนัต์ มีประเทศ
270 ฐิติวฒัน์ บูรณกานนท์
271 ณฐัพงษ์ อินดีสี
272 ณฐัพนัธ์ เพช็รทองมา
273 ดนยัภทัร กวางแกว้
274 ปณิธาน ดวงสุวรรณ
275 พฤษภา รัตนพนัธ์
276 พุทธชาติ เจริญสุข
277 สารสิทธ์ิ กรีธาธร
278 สิรภพ อยูเ่ยน็
279 สุชาพนัธ์ จนัทวนิชกลุ
280 อาณติั หวงัเบญ็หมดั

ปริญญาเทคโนโลยบัีณฑติ เกยีรตินิยมอนัดบัหนึ่ง

ปริญญาเทคโนโลยบัีณฑติ เกยีรตินิยมอนัดบัสอง

ปริญญาเทคโนโลยบัีณฑติ 

การผลติดนตรี

แถวที ่B7 (ล าดบัที ่261-280)
ห้อง B307 อาคาร 6 ช้ัน 3
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281 กฤษณะ ภูมิกระจ่าง
282 โชไอซ์ ปาทาน
283 ธารินี อาจสวา่ง
284 เบญญาภา พวงประเสริฐกลุ
285 พงศพ์ล สุขบญัชา
286 สิราวรรณ บุญสิน
287 อนุชยั สุขนิตย์
288 อคัรชยั วิชุวงษ์

289 ชครัฐ จนัทร์สมบติั
290 ธนวตั ภูฉายา
291 อกัษราภคั ขนุเมือง

292 กฤตติกา เครือฟัก
293 กาญจน์ศิริ จิตตปรัชญากลุ
294 กานตธิ์ดา มีสง่า
295 กิตติยา ทองสม
296 กีรติ ใจประเสริฐ
297 เกียรติศกัด์ิ ประเสริฐสังข์
298 โขมพสัตร์ อิศรเสนา ณ อยธุยา
299 จุลลดา กงัวะโร
300 ชมพูนุท อดุลยธรรม

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑติ 

สาขาวชิาผู้น าทางสังคม ธุรกจิและการเมือง

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑติ เกยีรตินิยมอนัดบัหนึ่ง

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑติ เกยีรตินิยมอนัดบัสอง

แถวที ่A8 (ล าดบัที ่281-300)
ห้อง B308 อาคาร 6 ช้ัน 3
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301 ชานนท์ ภารพนัธ์
302 ชินานนัท์ อินสวา่ง
303 เชิดชยั สังเกตกิจ
304 ฐิตาภา ถือแกว้
305 ณฐัชยั กลัยาณไพศาล
306 ณฐัพล เก้ือสุนทรวานนท์
307 ณฐัวฒิุ ชูประโคน
308 ณิชาภา วิเศษวงษา
309 ทตัพงศ์ อินนาจิตร
310 ทิพรส เจริญศิริ
311 ธนสัถา ค ามาวงษ์
312 ธชัชนก เขียวแสง
313 ธชันนท์ ทองเช่ือม
314 ธชัพล พร้อมมูล
315 ธญัญารัตน์ ปิฏิโชติ
316 นรัชชา อรุณบรรเจิดกลุ
317 นฎัติพงศ์ แสนภกัดี
318 นิมูฮมัหมดั เจะ๊เลาะ
319 ปภาวิน พรมชยั
320 ประสพสุข เพช็รทอง

แถวที ่B8 (ล าดบัที ่301-320)
ห้อง B308 อาคาร 6 ช้ัน 3
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321 ปัณณวิชญ์ ผิวสวา่ง
322 ปานเทพ บุญมนภทัร
323 ปาลิตา ทพัภูมี
324 ปาลิตา บุษมงคล
325 ปิติ เลิศวิริยะประภา
326 ปิยะวฒัน์ อินทรสกลุ
327 ปีติกร วงศต์ั้งตน
328 พชรพล โชคคณาพิทกัษ์
329 พิสุทธ์ิ มรรคเจริญ
330 ภทัรธิดา พชัรวีระพงษ์
331 ภสัชญา ดีบุญมี ณ ชุมแพ
332 ภูชิต ส าราญพนัธ์
333 ภูดิท อุบลพืช
334 มานพ วงัสินธ์ุ
335 วชัรากร งามละมา้ย
336 วิรัลพชัญ์ อคัรกลุวาสน์
337 วฒิุชยั แซ่เฮง
338 ศกัด์ิดาวฒิุ พรมวนั
339 ศิรศิลป์ วงศบ์ุญนาค
340 ศภุกฤต วินสน

แถวที ่A9 (ล าดบัที ่321-340)
ห้อง B310 อาคาร 6 ช้ัน 3
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341 สธนพฒัน์ กิจรุ่งโรจนำพร
342 สหณัฐ ศรีสยำม
343 สหรัฐ ศรีสวสัด์ิ
344 สหรำช คงอำนนท์
345 สิทธิพงษ์ จ  ำปำรัตน์
346 สุดตำ เทพสำตรำ
347 สุภชีพ อินทรสิงห์
348 สุรชำติ มำลำชำสิงห์
349 สุรลกัษณ์ เจริญรัฐนรำสิน
350 สุรศกัด์ิ หำสังข์
351 หน่ึงบุรุษ ศิริกำร
352 อนุ แสงทอง
353 อภิรัชต์ สิงห์ธวชั
354 อจัฉรำ บุญมี
355 อำทิตย์ เอกจ ำนงค์

356 กิตติธร พฒิุชยัวำนิชกิจ
357 ธนวฒัน์ เจียมจิตวำนิชย์

358 จิตรลดำ จนัทร์พิมพ์
359 ฉัตริน เกสทอง
360 อดิศร บุญสูงเนิน

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

สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์

ปริญญาวทิยาศาสตรบัณฑิต เกยีรตินิยมอนัดับหนึง่

ปริญญาวทิยาศาสตรบัณฑิต 
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361 SOPHANITH MEY
362 คฤหสัถ์ โกมล
363 ทิพยน์ชัญา มงคล
364 เปมิกา พุ่มพยอม
365 พชรพล ชุณห์วิจิตรา

366 กช เดชประยรู
367 บุณวทัน์ มะลิสา

368 กฤตพงศ์ ประเสริฐอดิศร
369 กฤษณะ เพชรสะแก
370 การัณย์ ช่ืนใจฉ ่า
371 ชาคริต หุ่นสุวรรณ
372 โชติกว์ฒัน์ ตนัติคะเนดี
373 ฐิดายุ ตั้งประเสริฐกลุ
374 ณฐัพล พนัธุ
375 ทวนพล เลิศวชัรพล
376 นนัทวฒัน์ เเสงโชติ
377 เบญจวรรณ ลูกกลู
378 ปฎิพงค์ วงศส์วรรค์
379 ปัญญา กระจ่างเเสง
380 ปิยะพล สุทธิบญัชา

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

ปริญญาวทิยาศาสตรบัณฑติ เกยีรตินิยมอนัดบัสอง

ปริญญาวทิยาศาสตรบัณฑติ 

สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ

ปริญญาวทิยาศาสตรบัณฑติ เกยีรตินิยมอนัดบัหนึ่ง
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381 พิชญธิดา บุนฑารักษ์
382 พิมพช์นก กล่ินกหุลาบ
383 แพพนัธ์ พวงจนัทร์
384 ภทัรภาค พรหมอารักษ์
385 ยลดา จนัสุตะ
386 ศราวฒิุ บุบผาวาสน์
387 ศิรินนัท ตถัยานุกลู
388 ศภุกฤต ทศันวรานนท์
389 ศภุกฤต สาวผกัแวน่
390 สรกฤตย์ แสงโชติ
391 สุชานนัท์ แสงนอ้ย
392 สุมนา ภิญญากรณ์

393 ชวิษฐ์ ปรางคช์ยักลุ
394 ภูตะวนั ขมัพนัธ์ุ

395 กนัตธ์ร อุทยัรัตน์
396 จาตุรนต์ เทศนา
397 เจตนิพทัธ์ ลิขิตวฒันสกลุ
398 ณฐัวฒัน์ ปานนอ้ย
399 ณฐัวีร์ หล่อศิริรัตน์
400 ธนวฒัน์ ตนัประเสริฐ

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

สาขาวชิาคอมพวิเตอร์เกมมัลติมีเดยี

ปริญญาเทคโนโลยบัีณฑติ เกยีรตินิยมอนัดบัสอง

ปริญญาเทคโนโลยบัีณฑติ 
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401 ธนากร ติง
402 นาลินทสิ์ริ วงคป์ริยากร
403 ปวริศ บ ารุงสุข
404 พงศกร เดชา
405 วงศธร สุนทรีมณีกริช
406 ศกัด์ิธานี มานิตกลุ
407 ศิรสิทธ์ิ วิบูลยล์าภ
408 อชิระ มนตรีโชค
409 อดิศร สงวนสิน

410 ธนศกัด์ิ อริยภานุรัตน์
411 รัตนาภรณ์ แซ่หลี
412 สิรภพ ชยนัตน์คร
413 อภิชญรัศม์ิ พงษเ์ขมภคัค์

414 ณฐัดนยั สรรเสริญ
415 ทวีพร บุญค า

416 กฤติธชั จนัทร์เรือง
417 ธนกร สวนะปรีชา
418 นภสร เพชรหิรัญ

419 สรวิชญ์ แสงจนัทร์

420 ปิยงักรู ทยัคุปต์

ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง

ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เกียรตินิยมอนัดบัสอง

ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาระบบสารสนเทศวิสาหกิจ
ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง

ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เกียรตินิยมอนัดบัสอง

สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน

แถวที ่A11 (ล าดบัที ่401-420)
ห้อง A301 อาคาร 6 ช้ัน 3
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421 ฉัตรมงคล ทรหด
422 นพพล ยนืยงสวสัด์ิ
423 วิศรุต สุราฤทธ์ิ
424 ศภุกรณ์ พนัวิไลย
425 สุภนิดา ศรีมาก

426 คุณญัญา แสงขาว

427 ชนญัชิดา จริยากลู

428 กฤตธนาธรณ์ แสนดี
429 กมัปนาท แสวานี
430 จิรายุ จนัทรัตน์
431 เจนวิทย์ อินปฐม
432 ฐานิดา ทรัพยสุ์นทร
433 ณฐัภทัร ภทัรกลุนิษฐ์
434 นภสัสร สิริลคันานนัท์
435 เบญจมาภรณ์ ศีลรักษา
436 ปิยะดา บวัศรี
437 พณณกร บรรณวฒัน์
438 ภคัพล ยทุธวราภรณ์
439 ภาณุพงศ์ ปราณอุดมรัตน์
440 ภาณุรักษ์ หม่ืนอภยั

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

สาขาวชิาเทคโนโลยส่ืีอสร้างสรรค์

ปริญญาเทคโนโลยบัีณฑติ เกยีรตินิยมอนัดบัหนึ่ง

ปริญญาเทคโนโลยบัีณฑติ เกยีรตินิยมอนัดบัสอง

ปริญญาเทคโนโลยบัีณฑติ 



Page 23

441 วรัญญา ทองอินทร์
442 ศิรพชัร์ พชัรสิทธิภสัร์
443 ศภุพฒัน์ จตุัฑะศรี
444 สรศกัด์ิ ศรีบวรมงคล
445 เสฏฐวฒิุ เลขกลาง
446 อธิวฒัน์ เพชรชู

447 ฐานภา พงษเ์มตต์
448 ณฏัฐา นรบุตร
449 บุณยานุช แกมกลา้
450 พชัรี เพง็รุ่ง

451 ฉัตร เด่นวงษ์
452 ธนพจน์ ญาสมุทร

453 ชยางกรู ตอรัมย์
454 ชชัชญา กองเงิน
455 ฐิติญา กลีบอุบล
456 นลินภสัร์ เลิศฤทธิชาญไชย
457 เนตรทราย สุสุวรรณ
458 ประภทัร โตแฉ่ง
459 ปรัชพร ประดบั
460 สุวนนัท์ ผนัอากาศ

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

ปริญญาวทิยาศาสตรบัณฑติ เกยีรตินิยมอนัดบัหนึ่ง

ปริญญาวทิยาศาสตรบัณฑติ เกยีรตินิยมอนัดบัสอง

ปริญญาวทิยาศาสตรบัณฑติ 

สาขาวชิาสารสนเทศการแพทย์
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461 อนัธิกา อุปเถย์

462 กราวใน พนัธ์โสตถี
463 กฤติน พูลมา
464 กญัญาณฐั ช่วยสืบวงษส์า
465 กาญจนา ศิริวรโชติ
466 กิตติธชั เบญจรัตนภาคี
467 กิตติธชั ล้ิมประเสริฐ
468 จรุวรรณ หอมหวล
469 ชญาณี วอ่งวรรณกลุ
470 ชลลดา ธรรมลงักา
471 ชาญวิทย์ พงษธ์ญัญะวิริยา
472 ซาร่าห์ ตลบัเพช็ร
473 ฐิติมา ฉิมพสุทธ์ิ
474 ณฐั ค าภีระ
475 ธนทตั บูรณาตระกลู
476 ธนรัตน์ รัตนกร
477 ธนาคาร ประเสริฐวารี
478 นริศรา จนัทรังษี
479 บุณยวีร์ ทองชยัศรี
480 บูรพา เขียวจนัทร์

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

สาขาวชิาสถาปัตยกรรมศาสตร์

ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑติ  เกยีรตินิยมอนัดบัหนึ่ง
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481 เบญจมาศ ทองหล่อเลิศ
482 ปัณฑช์นิต นุชผอ่งใส
483 ปาลิต โชติเสน
484 ปิยมาศ นอ้มสิโรจน์
485 ผสุดี จ าปาดิบ
486 พงษสิ์ทธ์ิ เรืองสวสัด์ิ
487 พรรณิการ์ พราหมณ์ยอด
488 พลวตั แสงจนัทร์
489 พิชญา โกมลรุจิ
490 ภูมิบดินทร์ อกัษรธีมากรณ์
491 ภูริภทัร ดวงทองพูล
492 ภูวเดช จนัทโสภณโน
493 มทัรี เขียวจนัทร์
494 เมธา ทวีอภิรดีภิญโญ
495 รอดภยั กศุลชู
496 วรนิษฐา สุขวฒันสมบติั
497 วิชาชาญ โตวฒันา
498 วิภาษร พุ่มไสว
499 ศิริพงษ์ ศิริจิตเกษม
500 สุทินา ช่างเกวียน

แถวที ่A13 (ล าดบัที ่481-500)
ห้อง A303 อาคาร 6 ช้ัน 3
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501 สุรัญชนา พลนครเดช
502 โสรญา ชุ่มช่ืน
503 อติวิชญ์ ธญัญะผล
504 อนุรักษพ์งศ์ วรมหาคุณ

505 กฤตตะวนั ล้ีไพทูรย์
506 กญัญณชั เนเทอร์
507 คุณานนต์ วรรธนรียชาติ
508 จรัญ ซ้ิมเจริญ
509 เจตภิวตัน์ หมอเฒ่า
510 ชนิสร บึงไกร
511 ชรินทร์ทิพย์ บูสุ่วรรณ์
512 ชาลิตา ทาเอ้ือ
513 ญาฌานนท์ วิชชุโรจน์
514 ญาโณทยั ชุติมาปัญญา
515 ณฎัฐณิชา ปริญญาศาสตร์
516 ณฐัชยา สุขขงั
517 ณฐัรดา ผดุผอ่ง
518 ณฐัวฒิุ อุทยัช่วง
519 ธนวนัต์ ศรีตระพนัธ์
520 ธนาภรณ์ โตมอญ

ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑติ  เกยีรตินิยมอนัดบัสอง

แถวที ่B13 (ล าดบัที ่501-520)
ห้อง A303 อาคาร 6 ช้ัน 3
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521 ธิราภรณ์ บวัจีน
522 นนัทิวา กลีอ่ิม
523 นิชานนัท์ ยกสงวน
524 บดินทร์ นาวิเศษ
525 ปรัตถกร แกว้ประโคน
526 ปิติภทัร ศรีฤทธิประดิษฐ์
527 พชัรพร โพธ์ิสอาด
528 พชัรินทร์ แซ่ไหล
529 พิชญา โชคงาม
530 พิพชัญา เปรมใจ
531 ภณธนทั อ่อนจนัทร์
532 ภคัพล ภคพงศพ์นัธ์ุ
533 มนชันก ชมมี
534 วชิระกิตติภณ ศกัด์ิแสงวิรัตน์
535 วรวรรณ โสมสุพรรณ
536 วชัราภรณ์ เอมรัฐ
537 วิยะดา โปธาตุ
538 วีรพฒัน์ ศรีพิสุทธ์ิ
539 วีรรัฐ ชาญศภุภชั
540 ศมาพล อินตาวงค์

แถวที ่A14 (ล าดบัที ่521-540)
ห้อง A304 อาคาร 6 ช้ัน 3
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541 ศิริพร เรืองศิริ
542 ศภุเวช สังขสัญญา
543 สุนิษา ทนัศึก
544 สุพิชญา อินอกัษร
545 เสาวลกัษณ์ ทิพศร
546 อณฐัชา มุง่ฝากกลาง
547 อฐัภิญญา ศิริสม
548 อิทธิพทัธ์ ผิวผอ่ง
549 ฮาฟิส บารอสิดิก

550 LEE HONG
551 PHANITH LY
552 กนัตก์นิษฐ์ ไกรสร
553 กนัตนา ข าเจริญ
554 กาญจนา เอกสิม
555 กานติชนน์ กวีวฒิุพนัธ์ุ
556 กลุพชัร กนัทะเขียว
557 เกวลิน หนัสวาท
558 เกศิณี โตผาติ
559 เกียรติศกัด์ิ ปรวิชชยากรณ์
560 เควิน เฮนรีย์ แกสเคล

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

ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑติ
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561 จกัรกฤษณ์ น่าชม
562 จิรภาส โทมสั
563 จิรภาส ลาภโชติไพศาล
564 จิรสุดา ถ่ินนาเมือง
565 จุฑามณี คลงัระหดั
566 จุฬาวลยั ชมเช่ียวชาญ
567 เจนจิรา เพนินรัมย์
568 เฉลิมศกัด์ิ ปรีดาผล
569 ชนะโชติ ลุมชะเนา
570 ชนนัฌา เผือกราชพลี
571 ชลธิ เม่งช่วย
572 ชลิตภพ เกกินะ
573 ชชัพงศ์ จัน่เจิม
574 ชชัวาลย์ กล่ินเจริญ
575 ชยัวฒัน์ อุดมกลู
576 ชาคริต ขาวเป็นคง
577 โชติพงศ์ ธิติธรรม
578 ญานิศา ศภุศรี
579 ฐานภา ขยนักิจ
580 ฐิติภทัร ยอดสุวรรณ

แถวที ่A15 (ล าดบัที ่561-580)
ห้อง A305 อาคาร 6 ช้ัน 3
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581 ณฐพงศ์ กล่ินสุคนธ์
582 ณัฏฐ์นรี แตม้มำลำ
583 ณัฐชำนนัท์ เกตุสุรียำวงศ์
584 ณัฐฐินี เคร่งครัด
585 ดีนิรันดร์ เนยสูงเนิน
586 เดโช จนัตะ๊นำเขต
587 ทรงยศ ก้ิมสวย
588 เทวินทร์ ลีกระโทก
589 ธนกฤต แกว้วิลยั
590 ธนพล ศิริไทย
591 ธนำวิชญ์ โปทำวี
592 ธรรมรัฐ สงฆจิน
593 ธวชั นอ้ยวดั
594 ธีรดนย์ อะคะโล
595 นครินทร์ เลิศรัศมีมำลำ
596 นภสัสร ฐิตะศิริ
597 นรเสฎฐ์ เมืองเยำว์
598 นริศรำ อินนุพฒัน์
599 นนัชพงศ์ ธำรีจิตร
600 นนัทเดช เทียนมณเฑียร

แถวที ่B15 (ล าดบัที ่581-600)
ห้อง A305 อาคาร 6 ช้ัน 3
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601 นุสบา สะอุดี
602 บุญฤทธ์ิ จนัใด
603 บุญเสริม โศจิพนัธ์ุ
604 บุษบา การะหา
605 ปฏิวติั ดงกระโทก
606 ปณฐั รอดถาวร
607 ปริญญา สาธุการ
608 ปัฐนศกัย์ ศรีพระจนัทร์
609 ปารเมศ สิทธิส าอางค์
610 เปมิกา แซ่เลา้
611 พฒัน์นรี ช่ืนชูจิตรจรัสคุณ
612 พิชญสิ์นี แจง้กระจ่าง
613 พิพฒัพงศ์ นวกิจศภุกร
614 เพญ็นภา สีทา
615 เพญ็ศรี อยูย่นื
616 ไพรดา สวา่งจิรวงศ์
617 ภคพณ วิทยปรีชากลุ
618 ภูผา ชูบาล
619 รเดช พรหมมล
620 วรพล คมัภีรพนัธ์

แถวที ่A16 (ล าดบัที ่601-620)
ห้อง A306 อาคาร 6 ช้ัน 3
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621 วรวิทธ์ิ สมหวงั
622 วริทธิ ดาผง
623 วชัรพงศ์ สมเกียรติยศ
624 วนัปิติ ปุยเงิน
625 วนัวิษา พุกประจบ
626 วิชยตุม์ ยะลา
627 วิลาสินี กวนส าโรง
628 วฒิุชยั มนตรี
629 ศรัณย์ วงษสุ์บรรณ์
630 ศวิษฐ์ จนัทร์เนตร
631 ศิริธนา ทรัพยป์ระเสริฐ
632 ศิวาภรณ์ ขนัตราชู
633 ศภิุสรา ช่วยภูมิ
634 สถาปัตย์ วรคนอง
635 สิรภพ เนตรนิยม
636 สุพตัรา คุม้ไขน่ ้า
637 เสาวนนัทน์ ศิริมณฑลรัตน์
638 อนุรุท รักไทย
639 อโนชา พรหมหาวงค์

640 จิราพชัร โทนมี

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

สาขาวชิาภาษาญีปุ่่น

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑติ เกยีรตินิยมอนัดบัหนึ่ง
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641 ทาบตะวนั ฉ ่าฉวี
642 เทร์เรซ่าร์ วาตานาเบ้
643 พชัริยา เฟ่ืองส ารวจ
644 เรณุกา ชินรี
645 วิษณุวฒัน์ ทองมาก

646 กานตทิ์ตา น่ิมคุม้
647 ณฐักานต์ เมธมโนรมย์
648 ณิชนนัทน์ ศิลปนนัท์
649 ปณิดา ศรีละเลิง
650 พนธกร อุ่นทรัพย์

651 เกศมณี เตม็สุข
652 จารุวรรณ สุขแช่ม
653 จิรนนัท์ จิระเรืองฤทธ์ิ
654 ณภทัร์พล วชัระคุม้ภยั
655 ณฐัสิณี เศรษฐเสถียร
656 ณีรนุช โชคปัญญาพงษ์
657 ทศัไนย ใยสูง
658 นวพรรษ ศิริไทย
659 นนัทน์ภสั จรรยา
660 รัทรินทร์ คงอยัรา

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

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑติ เกยีรตินิยมอนัดบัสอง

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑติ 
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661 วริศรา เอ่ียมศิริ
662 วีรวฒิุ อภิวงค์
663 สุชิโอะ พรพิรุณโรจน์
664 อนนนต์ จารุรัตนานนท์

665 ศิริพงษ์ ฉุยกล่ิน
666 สิริ สิริสวา่งพร
667 สุปรียา หนูทอง
668 แสงแกว้ สายวงษค์  า
669 อิสริยะ พนัทกนั

670 กีรติยา เมธิชยั
671 เกษรินทร์ บุญมา
672 จิระนนัท์ สังขส์ าราญ
673 ชิษณุชา ศิริรัตนภาคิน
674 เพชรี ฉ้ิมสังข์
675 สรกฤช โตเอ่ียม
676 อารยา พิจารณ์

677 เกศกนก งามโนนทอง
678 ชินภทัร แกว้ช่ืน
679 ณิชกานต์ พนัธุมาศ
680 นนัทนา พุ่มเรือง

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

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑติ เกยีรตินิยมอนัดบัหนึ่ง

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑติ เกยีรตินิยมอนัดบัสอง

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑติ 

สาขาวชิาภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร
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681 ปวีณา ราชบุญโย
682 ภทัรวดี ดิษพ่ึง
683 รินรดา วิศรัมวนั

684 กนกวรรณ เผา่นอ้ย
685 กรวิชญ์ ลอไพบูลย์
686 กลัยารัตน์ ทองตนั
687 กาญจนี ปัญจวฒัน์
688 กลุนาถ ภทัรพรศกัด์ิ
689 จิรธชั ชยัมงคลวิวฒัน์
690 เจนจิรา หวงัเชิดชูเกียรติ
691 เจมีณ่า จัน่เพิ้ง
692 ชญานิศ จิตมาตย์
693 ชญัญานุช ปานาลาด
694 ณฐักานต์ อินโสภา
695 ณฐัภทัร ธรรมรัตนรังสี
696 ณฐัวฒัน์ เทียนอร่าม
697 ทศันะ แกว้เมือง
698 ธนชัชา นอ้ยมีเจริญ
699 ธญัสรณ์ มีสมศกัด์ิ
700 นิสา จาดเรียบร้อย

สาขาวชิาภาษาองักฤษ

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑติ เกยีรตินิยมอนัดบัหนึ่ง

แถวที ่A18 (ล าดบัที ่681-700)
ห้อง A602 อาคาร 6 ช้ัน 6
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701 ปรำงทอง วฒันเธียร
702 ปิยธิดำ มิควำฬ
703 พงศธร จิตติวสุทธ์ิ
704 รัฐญำดำ รัฐกิจวิจำรณ์ ณ นคร
705 รินทนิ์ตำ สุขสวิง
706 วิลำสินี ปรำณีตพลกรัง
707 อนญัชฎำ ดำวเรือง
708 อิงกริด วิชยัดิษฐ
709 อูซูวนั อำลี

710 ชิดชนก ทวีเฉลิมดิษฐ์
711 ดวงกมล บวัลอย
712 ธนพล โคตรพรม
713 ธมลวรรณ เฉยนก
714 บงกำร แกลว้กลำ้
715 เบญญทิพย์ สีวงั
716 ปฏิพล สินธุอุทยั
717 ปัณณิกำ มำตงัครัตน์
718 รัชนำวีย์ ศรีคงคำ
719 ศุภิสรำ ปัญญำมงั
720 สิริขวญั ล้ิมโสภิตพรรณ

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต เกยีรตินิยมอนัดับสอง

แถวที ่B18 (ล าดบัที ่701-720)
ห้อง A602 อาคาร 6 ช้ัน 6
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721 สิริวรรณ ใจปทุม
722 สุรียพ์ร เงกสูงเนิน

723 กชภาค วรัตตานนท์
724 กิตติญากรณ์ เหล่าธรรม
725 คงกระพนั เทศกลู
726 คงเดช เปรุนาวิน
727 จนัทร์จิรา หนูนาค
728 จิรวรรณ โพธินามทอง
729 จีราพนัธ์ หงษาดี
730 จุฑาวดี ขาวข า
731 ชญานนท์ สถินท์
732 ชนากานต์ ใจวอ่ง
733 โชคอนนัต์ เจริญพรสวสัด์ิ
734 โชติกานต์ พิพฒักลุ
735 โชติรส อภิชิตสกลุ
736 ญาณชุดา นาทวรกานต์
737 ฐิตาธร นพรุจกลุ
738 ฐิติพร เศวตพนัธ์
739 ณฏัฐน์นท์ ประเสริฐศิลป์
740 ณฐักนก สัจจาพนัธ์ุ

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

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑติ 
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741 ณัฐชนน ทีปไพบูลย์
742 ณัฐชยา นาคนุช
743 ณัฐชา เพ้ียงสุนทร
744 ณัฐณิชา อินทรสิทธ์ิ
745 ณัฐนิช โกฉิม
746 ณัฐรินีย์ กรทิพย์
747 ดบสัวิน อุดาการ
748 ดวงฤทยั ขอผล
749 ถิรวฒัน์ แผนมณี
750 ทัน่ ตระกลูกาญจน์
751 ธนกร เพียรศกัด์ินุสรณ์
752 ธนพร พรหมพงษ์
753 ธญัจิรา เมธากลุ
754 ธนัยช์นก พงษเ์จริญวรัญญู
755 นพวรรณ เรืองฤทธ์ิ
756 นรีรัตน์ อินจุฑารัตนกลุ
757 นฤเบศ สีสันงาม
758 นิรชา รัตนมุสิทธ์ิ
759 นูรฮสัรินท์ ฮาแวมาเนาะ
760 บุณยนุช สุขตาไชย

แถวที ่B19 (ล าดบัที ่741-760)
ห้อง A603 อาคาร 6 ช้ัน 6
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761 เบญจรินทร์ อุ่นจาย
762 ปนดัดา พวงมะลงัฆ์
763 ปภาวรินท์ ค  าแสงทอง
764 ปรัชญานนัท์ บรรจงอกัษร
765 ปวริศ เลิศวิชากลุ
766 ปวริศา รัตนคช
767 ปวินท์ เหมมินทร์
768 ปัญญากรณ์ ทุมพล
769 พลอยพรหม พงษพิ์พฒัน์
770 พชัรนนัท์ ห่อเพชรธนพงศ์
771 พิจกัขณา สีลาดเลา
772 พิชชาอร เวียงวงษ์
773 พิชญาภา น่วมวิจิตร
774 พิมพช์นก มีพงษ์
775 ภทัรนนัท์ ศิวิลยั
776 ภาณุพนัธ์ ทองแผน่
777 ภาติญา รุจิราโรจน์
778 ภาวนา แกว้ใย
779 ภูธน จนัทรัตน์
780 มานิตา เช่ียวปัญญานนัท์

แถวที ่A20 (ล าดบัที ่761-780)
ห้อง A604 อาคาร 6 ช้ัน 6
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781 มินทรา มูลสาร
782 เมธาวี โชคนาคะวโร
783 รณกร เหรียญบุบผา
784 รัฐพงษ์ รัติผา
785 รัดเกลา้ พลาชีวะ
786 ลภสักร ไชยโชติ
787 ลลิตพรรณ อุ่นจนัทร์
788 วรพล สงวนนาม
789 วรัญญา ภูทองโปง
790 วรัญญู ศภุานุสร
791 วชัราวรรณ์ ณ ป้อมเพช็ร
792 วิลาวรรณ ศรีจนัทร์
793 ศตวรรษ จิตรปราณี
794 ศศิธร แวงดา
795 ศิริชยั โพธ์ิไพรศรี
796 ศิริสุวรรณ์ จ ารูญ
797 ศณุฏัฐิกา สมฤแสง
798 ศภุกร จงดี
799 ศภิุสรา ช่วยสวสัด์ิ
800 สมชัญา มีศิลป์

แถวที ่B20 (ล าดบัที ่781-800)
ห้อง A604 อาคาร 6 ช้ัน 6
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801 สโรชา จอมสุริยะ
802 สิทธิชยั ตุลยานนท์
803 สิทธิโชค ทองขาว
804 สุพรรษา ถ่ินวงษพ์รหม
805 สุภาพร เยน็เกลา้
806 สุรเดช ตรีประโคน
807 เหมือนปรารถนา ไหมสุข
808 อรัชพร ชมภู่
809 อานนท์ มีมงคล
810 อิทธิพล วิศาลสิงห์
811 อุรัสยา สวนไผ่

812 กญัญารัตน์ มัน่คง
813 จิตธิณี อ่ิมใจ
814 ชนากานต์ ดอกบุก
815 ฐิติวชัร์ จิรัฐวรโชติ
816 ไตเต้ิน สิทธิตนั
817 ทวีรัชต์ เอมวรรธนะ
818 ปาริฉัตร สมปาน
819 ปิยวรรณ เพง็นรพฒัน์
820 พรรณนิภา ขอสืบ

สาขาวชิาภาษาจีน

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑติ เกยีรตินิยมอนัดบัหนึ่ง

แถวที ่A21 (ล าดบัที ่801-820)
ห้อง 3-110 อาคาร 3 ช้ัน 1
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821 พิทยาคม พรพิสิฐไพศาล
822 ภทัรภรณ์ แกว้ประจุ
823 ภทัรวรรณ แกว้เกิด
824 ลลดา มาลาพงษ์
825 วรลกัษณ์ เผา่โยธิน
826 วิยะดา อนัมี
827 สาวิตรี บวัทอง
828 สุชาดา สุขเยาว์
829 อรรยา ช่วยพฒัน์

830 เกศกนก ช่ืนฤดี
831 ณฐัชาภชัร ตรีโภคา
832 ณฐัมน สุขเกิด
833 ดลพร สังขก์ลดั
834 ปัถต์ ยอดระบ า
835 พิมพช์นก วิรุฬห์ตั้งตระกลู
836 รมิตา ขนัค  ากาศ
837 วอนม่ี ลิม
838 วาลกา เชอหม่ือ
839 ศตพร เดจ็ดวง
840 โสฬญา ส่งแสง

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

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑติ เกยีรตินิยมอนัดบัสอง
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841 กญัญารัตน์ ส้มเชา้
842 ขนิษฐา ผลแกว้
843 จิราพชัร ศรีหมอก
844 ชญานี ศรีตระกลู
845 ชลธิชา เณรแกว้
846 เชษวิทย์ ตนัตระเวนิชย์
847 ฌามา วงษช์มภู
848 ณฏัฐณิช พิทกัษศิ์ลป์
849 ณฐัชลยัยก์ร มัน่วิจิตรเจริญ
850 ณิชาภา กวีกิจภาณุกลุ
851 ทรงศกัด์ิ ยีภู่่
852 ธนา กงัวานธรรม
853 ธญัญลกัษณ์ วฒันาวารีกลุ
854 นฤเบศร ประจวบเขต
855 นิฐินนัท์ มณทบ
856 บรรจง คชพนัธ์
857 เบญญาภา บุญกลาง
858 พงคศิ์ริ จอ้ยลี
859 พชัราวดี ป้ันนาค
860 พิจิตรา ศรีกอบกลุ

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



Page 44

861 พิทยารัตน์ หอมหวาน
862 ภคัจิรา ทบัทิมทอง
863 มณีรัตน์ ศรีวรกลุ
864 เมษารัตน์ วงศก์าฬสินธ์
865 วรรณิดา ศิริกลา้
866 วิภวานี น ้าแก่ง
867 ศภุรัศม์ิ เทียนจนัทร์
868 ศภุกัษร วณิชยศ์กัดิพงศ์
869 สุชญัญา จ านงรักษ์
870 สุดารัตน์ บาลุน
871 สุพตัรา สถิตยเ์สถียร
872 อรกญัญา การเก่ง
873 อารียา เบญจพรกลุนิจ
874 สรรเสริญ อตัตะการองักรู

875 สุดารัตน์ สิงห์สาย
876 อนันา สุขอนนัต์

877 เบญจวรรณ พนัธ์ุนอ้ย
878 วารุณี ออเบอร่ี รูเอ้
879 ศิริพงศ์ สร้อยโสภี

880 ธนกร สมเจตนา

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

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑติ เกยีรตินิยมอนัดบัหนึ่ง

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑติ เกยีรตินิยมอนัดบัสอง

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑติ 

สาขาวชิาภาษาฝร่ังเศส



Page 45

881 เบญวลี โผกรุด
882 พรณิษำ เกษรเจริญ
883 สิริยำกร ประเสริฐสุข

884 ปำรุดำ เลำะมำน
885 ยำดำ และเยำ๊ะห์

886 กฤตภำส ตนัติธรรม
887 ชนิตำ ดน้กนัเดช
888 ชฌัฌำ คงสุข
889 เช่ือมจนัทร์ ลือชำติเมธิกลุ
890 ญำสุมินทร์ ฝักทอง
891 ณัฏฐธิดำ บุญม่วง
892 ณัฐพร ศรีกิตติพงศ์
893 ทิชำกร สิริพิพฒัน์ขจร
894 ธีรณัฐ สมรักษ์
895 นฤภร ศุภศศิน
896 บณัฑิตำ องัคำระอำพนัธ์
897 เบญญำภำ ด ำข  ำ
898 ปรำณปรียำ แยม้แสน
899 ปริยำกร นวลจนัทร์
900 พิชำมญชุ์ ค  ำแหง

ปริญญาบัญชีบัณฑิต  เกยีรตินิยมอนัดับหนึง่

สาขาวชิาวทิยาการอสิลามและอาหรับศึกษา

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต เกยีรตินิยมอนัดับหนึง่

สาขาวชิาบัญชี

แถวที ่A23 (ล าดบัที ่881-900)
ห้อง 3-105 อาคาร 3 ช้ัน 1
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901 พีรดำ อ่อนวิมล
902 ฟำรุสนี วำมิง
903 ภทัรำวดี วงศส์ำรคำม
904 เมธิณี จินดำกลุ
905 รักษิณำ จูมนำฝำย
906 รัฐภูมิ ธีรตะนนัท์
907 รุจิรักษ์ รุจิระยรรยง
908 วชัชิรยำ จิระวิทยำบุญ
909 ศศิณำ อินทแพทย์
910 ศุภำวรรณ เทียนยศ
911 สุกญัญำ นวลมุสิก
912 สุชำนุช ปลอดเปล้ือง

913 กฤติกำ เคนชำ
914 จตุมงคล กอบวฒันกลุ
915 ชนิดำภำ ยีท่อง
916 ณัฏฐ์นรี พนัธ์ลูกฟัก
917 ณัฐญำภรณ์ รัฐสิมะพงศ์
918 นนัทิกำนต์ บวัมำศ
919 ปณัฐฐำ มำทำ
920 ปิยวดี บูรณะแพทย์

ปริญญาบัญชีบัณฑิต  เกยีรตินิยมอนัดับสอง

แถวที ่B23 (ล าดบัที ่901-920)
ห้อง 3-105 อาคาร 3 ช้ัน 1
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921 พรรณิกา ปัญญาสวา่ง
922 พรอนนัต์ ลีเรืองรอง
923 รจนพร จนัทะนะ
924 วรัมพร ทาแท่งทอง
925 สุทธิสินี มาเมือง
926 สุพตัรา ณิศชญัญา
927 หรัณย์ ศรีรุ่งเรืองชยั

928 กนกนาถ สุขบุญรักษา
929 กฤษติ์ชา เพช็รสวา่ง
930 กญัญาณฐั จนัทีเทศ
931 กญัญาภคั วดัเมือง
932 กลัยกร กล่ินสุบรรณ์
933 กานตติ์มา สอาดละออ
934 คนึงนิตย์ ทองอินทร์
935 จิรัษติการ เขียนอินทร์
936 เจนจิรา แดงรักษา
937 เจนนิสา พงษะ
938 ชยาภรณ์ ศรีสะเกศ
939 ชุติกาญจน์ ค  าดี
940 ชุติมณฑน์ ราชหนู

ปริญญาบัญชีบัณฑติ

แถวที ่A24 (ล าดบัที ่921-940)
ห้อง 3-106 อาคาร 3 ช้ัน 1
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941 ณฎัฐธิดา หน่อทา้ว
942 ณฐัภทัร ส าเริง
943 ณฐัวรรณ ผิวผอ่ง
944 ดูนยา บินเงาะ
945 ธญัวฒิุ สุวฒัถิกลุ
946 ธิติวฒิุ ทุมมานนท์
947 ธิติวฒิุ พุ่มฉายา
948 นาเดียร์ ดูดิง
949 นิชาภา แสงโพธ์ิ
950 นิธิศ เรือนอินทร์
951 นูรเดียนา มะยาซิง
952 บุศรินทร์ ดวงนาค
953 เบญจมาตร ตาลสันเทียะ
954 เบญญาภา จุลมูล
955 ปรมินทร์ สงชู
956 ปิยาภรณ์ อจักลบั
957 ปุณยวรีย์ กอ้งพชัราวงศ์
958 พงศกร ทรัพยน์าค
959 พชรพร ลีวะพงษเ์พียร
960 พรชนิตร์ สิทธินววิธ

แถวที ่B24 (ล าดบัที ่941-960)
ห้อง 3-106 อาคาร 3 ช้ัน 1
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961 พชัรำพร ไดทุ้กทำง
962 พทัธนนัท์ วงคอุ์ดม
963 พิมพช์นก ถำวร
964 พีรพงศ์ โรจน์จรุงอร่าม
965 ภทัรพร ทองกอ้น
966 ภทัรพล อรชร
967 ภำนุรุจ กรีมละ
968 ภำวรินทร์ บุญมำโฮม
969 ภูบดี อุดมอำรีวงษ์
970 ยศยำ ดำนอ้ย
971 รัชนำภรณ์ ทองโกย
972 รัตติยำกร บุญพร้อม
973 วรัญญำ ทบัทิมไทย
974 วริศรำ จนัทสุวรรณ
975 วศิน แกว้ข  ำ
976 วนัทนีย์ ทรงสวสัด์ิวงศ์
977 วินินตรำ เครือแสงทิพย์
978 วิภำพร มีศิริ
979 วีรวรรณ เสริมสุขเจริญชยั
980 วุฒิชยั นุย้วงัทอง

แถวที ่A25 (ล าดบัที ่961-980)
ห้อง 3-101 อาคาร 3 ช้ัน 1
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981 ศิริพร พ่ึงแสง
982 สิริภทัร ยิง่ยง
983 สุดำรัตน์ โชติกลำง
984 สุดำรัตน์ รัตนไพศำลศรี
985 สุดำรัตน์ ลีพิภพสิทธิโภคิน
986 สุธวลัย์ เมตตำวิหำรี
987 อภิชญำ วิทยกิ์ตติลกัษณ์
988 อภิภู ตนะทิพย์
989 อรวดี คงเหว่ำ
990 อริสรำ ศรีอุลิต
991 อำรียำ อุดรไสว
992 อิสรำ ท ำนำนอก
993 อุนนดำ วงัทะพนัธ์

994 กรกมล เผือกพกุ
995 กิตติพฒัน์ จนัทร์หอม
996 เจนนภำ ดีพร้อม
997 ชนมน ญำณะพนัธ์
998 ชวน คมข ำ
999 ชำนนท์ แพงศรี
1000 ณิชำพฒัน์ นอ้ยไมว้งษำ

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

สาขาวชิาวทิยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทัศน์

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต เกยีรตินิยมอนัดับหนึง่
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1001 ทรงพล ศรีศกัดา
1002 ทิพรัตน์ ภาระอุตส่าห์
1003 ธญัจิรา มัน่คง
1004 นภคั สัจเทพ
1005 นทัธพงศ์ เจริญลอย
1006 นนัทิกานต์ ธรรมชาติ
1007 นิธิศ สิริภทัรานนัท์
1008 เบญจพล รักมนุษย์
1009 ปัณฑารีย์ เครือรัตน์
1010 ภูพณ คชแสง
1011 ศศิประภา ศิริบุตร
1012 อนาวิน พรมเสมอ

1013 กลัยสุ์ดา โฆษิตเสนีย์
1014 กิติศกัด์ิ โฉมพระกลบั
1015 ณฏัฐณิชา ศิริพิศ
1016 ณฐัณี เงินกระแซง
1017 ต่อลาภ โพธ์ิอ าพล
1018 ธนชัชา ศรีฤาชา
1019 ธรรมพิรัช แสงทอง
1020 นพดล สุ่มสี

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

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑติ เกยีรตินิยมอนัดบัสอง
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1021 นวพรรษ เดชธนวิวฒัน
1022 ปรณฎา เดชรุ่ง
1023 พรวิภา แท่นทอง
1024 วชิรเมษฐ์ มีช านาญจิรกิจ
1025 วรวฒิุ คงทอง
1026 ศิริตา เปนะนาม
1027 อริสา อ่ึงขาว
1028 องักฤษ นินประโคน

1029 กานตม์ณี ปอมขนุทด
1030 คุณานนต์ กิจญาณ
1031 จิราภรณ์ งามภกัตร์
1032 เฉลิมวฒิุ อินป่าน
1033 ชาริดา ชาวประสงค์
1034 ญาณพฒัน์ แดงใหม่
1035 ณหทยั อุตรศิลป์ศกัด์ิ
1036 ณฐัชนนท์ บุญเพง็
1037 ดาลิน คงผอ่ง
1038 ธนชัพร เบญจขจรเดช
1039 นาซิม ดาเน๊ส
1040 ปวริศ ศรีปัญจสิทธ์ิ

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

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑติ 
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1041 ปิยพร อินทรเกิด
1042 ปุริมปรัชญ์ เหมะอธิพฒัน์
1043 พิชญานิล ไชยแสง
1044 ภสัราภรณ์ วิโรจน์จรรยา
1045 มทัวนั เขียวจนัทร์
1046 ลภสั เสือมาพะเนาว์
1047 วงศกร สวา่งอารมณ์
1048 วสุ ล้ีเหมือดภยั
1049 วิศรุต โลกายทุธ์
1050 ศิวชั ไทยสิทธิ
1051 ศภิุสรา ส าอางศรี
1052 สมเกียรติ ตณัฑวณิช
1053 สหรัฐ อินทรามาลยั
1054 สิทธา สิทธิเลิศเจริญ
1055 สุกญัญา รีพล
1056 อธิภู ชูไพร
1057 อภิสิทธ์ิ วงษแ์กว้
1058 อนันา อู่วิจิตร

1059 จุฑามาศ กิจวรรณจกัร์
1060 ณฐพร นาคแกว้

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

สาขาวชิาการประชาสัมพนัธ์

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑติ เกยีรตินิยมอนัดบัหนึ่ง
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1061 ทกัษิณ มานะกลา้
1062 เบญจรัตน์ พ่ึงศรี
1063 สโรชา จนัทร์กิมฮะ
1064 อนงคพ์ร สนัน่ทุง่
1065 อาทิตยา เพ่ิมผล

1066 เกวลินทร์ ฤทธ์ิกระจาย
1067 พจนา เลิศชนะชมภู
1068 ศิรินภา แสนบุญศรี

1069 กชกร เจียระไนสุขดี
1070 ขนิษฐา ทองสุทธ์ิ
1071 ชนิตา จนัหยู
1072 ณฐัชา สุชาการ
1073 นนัลิดา อนนัต์
1074 วชิรญาณ์ เงินจนัทร์
1075 วาสิตาวดี วิบูลยก์ลุ

1076 กญัญาณฐั จนัทร์เกตุ
1077 คุลิกา ธุวสินธ์ุ
1078 นภสัวรรณ โพธ์ิศรี
1079 รัดเกลา้ ศรีสุธรรม
1080 ศภุดา ศรีภิรมย์

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑติ เกยีรตินิยมอนัดบัหนึ่ง

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑติ เกยีรตินิยมอนัดบัสอง

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑติ 

สาขาวชิาการโฆษณา

แถวที ่B27 (ล าดบัที ่1061-1080)
ห้อง 3-212 อาคาร 3 ช้ัน 2
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1081 อธิบดี ปานยิม้

1082 กฤษณุพฒัน์ นิลสนธิ
1083 นพรัตน์ สุวรรณพฤกษ์

1084 กานตธี์รา วงคเ์ณร
1085 จาฏุพจัน์ นาสวาสด์ิ
1086 เจษฎา จารุวงษเ์สถียร
1087 ชนากร ลานตวน
1088 ชนิดา เมฆโต
1089 ช่ืนนภา ลุนนากนั
1090 ณฏัฐร์มณ ครอบจกัรวาฬ
1091 ธนิสร วิสุทธ์ินฤชยั
1092 นนทพทัธ์ วิจิตรชยั
1093 นล สุทธสุวรรณ
1094 ประกาศิต ชูศกัด์ิ
1095 ปริกมล ศรีดว้ง
1096 ปวรรัตน์ ฤทธ์ิเดชขจร
1097 ไปรยา เอ่ียมเจริญ
1098 แพรพลอย กระจ่างเสน
1099 ภทัรารวีย์ โล่ห์วีระ
1100 โยษิตา สิทธิวชัระชยั

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑติ เกยีรตินิยมอนัดบัสอง

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑติ 

แถวที ่A28 (ล าดบัที ่1081-1100)
ห้อง 3-210 อาคาร 3 ช้ัน 2
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1101 วรัญญา เศษสุริยา
1102 วฒิุชยั ศิริบูรณ์
1103 ศศิพล ชยัเกษตรทรัพย์
1104 ศิริวรรณ หสัมดั
1105 สรา แดงนอ้ย
1106 อคัร์ศรัณย์ รัตนพิเศษ

1107 จิตรานุช โสมะวงค์
1108 จิรวดีย์ โสภณพาณิชยศิ์ลป์
1109 ณฏัฐ์ ธนวฒัน์
1110 ธนดล สนนิกร
1111 นชัชา ดาวเรือง
1112 บุณยวีร์ อรุณสวสัด์ิ
1113 ปัชฌิมา มอญขาม
1114 ปัทมวรรณ กล่ินพุฒ
1115 ปิญกานต์ สิงหพนัธ์
1116 ปุณณดา ฉ ่าเมืองปัก
1117 พรทิพย์ วงษพ์นัตรี
1118 พิทยตุม์ มุทนาเวช
1119 พิมพช์นก ชมศรี
1120 ภูวดล เนาวโ์สภา

สาขาวชิาการภาพยนตร์และวดีทิัศน์

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑติ เกยีรตินิยมอนัดบัหนึ่ง

แถวที ่B28 (ล าดบัที ่1101-1120)
ห้อง 3-210 อาคาร 3 ช้ัน 2
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1121 ศิรดา แก่นสุวรรณ
1122 ษบุญญา ตุลยลกัษณ์
1123 สุพิชญา ศรีบุญ
1124 อาทิติยา เขียวรุ้งเพชร
1125 อิสริยา นิลแกว้

1126 กิตติพงศ์ ชนะกานนท์
1127 จิตติพงษ์ โพธ์ิมัน่
1128 จิรายสุ ปาลจิรเวทย์
1129 ณฐัพงศ์ สวสัดิโอ
1130 ทกัษิณา ไมตรีจิตร์
1131 ธรณ์ธนัย์ สุวิทยะศิริ
1132 นิติพงษ์ การดี
1133 บริมาส ร้อยสุยะ
1134 เบญจพร พงษส์วรรค์
1135 ปนดัดา อุ่นเป็ง
1136 ปานวาด ไชยดิษฐ
1137 พงศกร สาระวรรณ
1138 พรรณภา รุจนกนกนาฏ
1139 พฒันาพร เสนาวงษ์
1140 พิชญานนั อาแพงพนัธ์

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

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑติ เกยีรตินิยมอนัดบัสอง
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1141 ภทัรารวีย์ ปิยะทองลยั
1142 ศิรณฏัฐ์ เปล่ียนสุภาพ
1143 สถิรวฒิุ สุขวฒันไพบูลย์
1144 สหรัฐ พ่ึงสมศกัด์ิ
1145 สิมิตา บุญยะ
1146 สุประวีณ์ รัตนพนัธ์สุนทรา
1147 สุภินิชย์ ศิลารักษ์
1148 อติรุจน์ รัตนชยั
1149 อศัวฤทธ์ิ พินิตกาญจนพนัธ์ุ
1150 อิสระพงษ์ ภาคีอิสระ

1151 กนกพล แถวนาม
1152 กฤตณฐั วชัรานนัทกลุ
1153 กฤติน อ่ินทอง
1154 กฤษฎ์ิ แกว้มีศรี
1155 กฤษณ์มงคลรัตน์ อรุณสุริยะ
1156 กนัญานี กดุเป่ง
1157 กนัต์ ธิกาพนัธ์วรรณา
1158 กานตภ์วินท์ เทิดกตญัญูพงศ์
1159 กิจพิพฒัน์ ศิริโสดา
1160 กิตติชาติ อนุสิน

แถวที ่A29 (ล าดบัที ่1141-1160)
ห้อง 3-208 อาคาร 3 ช้ัน 2

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑติ 



Page 59

1161 กลุธิดา บวัทุม
1162 เกียรติศกัด์ิ ค  านนท์
1163 เกียรติศกัด์ิ ประไพ
1164 คมสันต์ สุขอินทร์
1165 จิรพสั ภกัดีกิจ
1166 จิรวฒัน์ วงษสิ์ริพนัธ์ุโสภา
1167 จีราวฒัน์ ญาณิสสโร
1168 เจนสิทธ์ิ เดชบุญ
1169 ฉัตรพร ด่านยงัอยู่
1170 ชญาภา โพธ์ิอ่อง
1171 ชนะชล บวับาน
1172 ชนญัชิดา ชยัปา
1173 ชนาวิทย์ บวัทอง
1174 ชลธิชา กฤตยาจรรโลง
1175 ชวนัรัตน์ สุทธิวรพงษ์
1176 ชินกฤต์ นวลิมป์
1177 ฐาปนพงศ์ เสนศิริวงษ์
1178 ณพชัญธ์รณ์ อาชีวะพนิช
1179 ณชัชา พุทธรัสสุ
1180 ณฏัฐณิชา เบญจภทัรพงศ์

แถวที ่A30 (ล าดบัที ่1161-1180)
ห้อง 3-207 อาคาร 3 ช้ัน 2
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1181 ณฐัชนนท์ หาญจริง
1182 ณฐัวิชช์ ตนัตราสัย
1183 ดนิตา ปริยาภสัร์ธาดา
1184 ดวงฤทยั ปริยประพนัธ์
1185 ทรงพล จีนสุข
1186 ทรงพล อมรอนุกลู
1187 ทกัษด์นยั เอ่ียมทา
1188 ธนบดี ยศสุนทร
1189 ธนภูมิ ละมา้ยวรรณ
1190 ธนวฒัน์ ประเสริฐ
1191 ธนากร แตงอ่อน
1192 ธนาดล ทองมาก
1193 ธนาธิป วงษศ์รีสุข
1194 ธนาธิป อุม้ญาติ
1195 ธญัจิรา เขียวไปรเวช
1196 ธนัวา อาจคงหาญ
1197 ธีระพงษ์ ดวงตา
1198 นงนภสั ผอ่งศรี
1199 นทัธพงศ์ วชัรจินดามาศ
1200 นิติ ธิบดี

แถวที ่B30 (ล าดบัที ่1181-1200)
ห้อง 3-207 อาคาร 3 ช้ัน 2
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1201 นิธิกร จนัทร
1202 นิธิกร เรแกน
1203 นิศากร เกิดสุข
1204 นุชจรี คงศกัด์ิสมตุล
1205 บดินทร์ภทัร์ วงษว์สุโชค
1206 บารมีพร มุกดอกไม้
1207 บูรฉัตร มีบุญลือ
1208 ปรียาภรณ์ ก่ิงถา
1209 ปุณณิศา บุญสวสัด์ิ
1210 พงศกร สิทธิวงษ์
1211 พงศธร จิระอนุกลูชยั
1212 พงศภคั กลางประพนัธ์
1213 พงษสิ์ทธ์ิ ทองทา
1214 พิมพลอย ราชธา
1215 พิสิษฐ์ นนทน์รเศรษฐ์
1216 ภคทรรศน์ สุดสอาด
1217 ภทัรพลฒ์ เดชพงษว์รานนท์
1218 ภาวินี กิณเรศ
1219 ภูกริช รตนะเดชนิธิศ
1220 ภูมิพฒัน์ อคัรพสิษฐ์

แถวที ่A31 (ล าดบัที ่1201-1220)
ห้อง 3-201 อาคาร 3 ช้ัน 2
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1221 ภูวณัฐ ทิพยบ์ุญทอง
1222 มำนิต บุญมำก
1223 มำรียำ ศรีอุทิศ
1224 ยศวรรธน์ นพฤทธ์ิ
1225 รักษิต ปู่ ตำแสง
1226 รำมำวดี ศรีเมฆวิไล
1227 ลลิตำ อภินำวิน
1228 วชิรวิทย์ นำคประสพ
1229 วรำรินทร์ แผนฟู
1230 วชัรพล แกว้ใจ
1231 วิชญพ์ล กิติวนำรัตน์
1232 วีรำพชัร์ สังขเ์กิดศิริกลุ
1233 ศศิธร จนัทร์ลอย
1234 ศิริวรินทร์ สีสังข์
1235 ศิวะธิษณ์ ศรีสุข
1236 ศุภณัฐ มำลำวงษ์
1237 ศุภพล รมยสู์งเนิน
1238 สำธินี เศวตอำรี
1239 สำวิตรี พวงบุบผำ
1240 สิรภพ ทองพนัชัง่

แถวที ่B31 (ล าดบัที ่1221-1240)
ห้อง 3-201 อาคาร 3 ช้ัน 2
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1241 สิริรัตน์ แซ่เต๋ิน
1242 สุธญัญำณัฐ ทำริน
1243 สุธำ วรรณศิริกลุ
1244 สุวรรณภำ ศรีจุดำนุ
1245 อจลญำ อุษณวศิน
1246 อจิมำ ทองป่ิน
1247 อธิบดี เอ้ืออำรี
1248 อธิวฒัน์ สมวสุนธรำ
1249 อนุพงค์ พว่งสุวรรณ
1250 อเนกพงษ์ บุญธรรม
1251 อภิสิทธ์ิ มีบุญ
1252 อคัรเดช ศรวณียำรักษ์
1253 อษัฎำงค์ ก่อสกลุ
1254 อิทธิพทัธ์ ฐำนุพงศว์ณิช
1255 เอกชลิต สิงห์ลอ
1256 เอกนนัท์ จีระพงษ์

1257 ณษฤมน อุไรรัตน์

1258 จิรวฒัน์ ตั้นเจริญ
1259 ณัฐชนน มงคลสวสัดิกลุ
1260 นริศรำ เชิดชูสัตย์

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

สาขาวชิาวารสารศาสตร์ดิจิทัล

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต เกยีรตินิยมอนัดับหนึง่

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต 
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1261 เมธี ศรีวิไล
1262 วนิดา มีโสภา
1263 ศรุตา เลิศธรรมศิริ
1264 สุธีรา สุพรรณนนท์
1265 สุปรียา บุตรนามรักษ์
1266 เอกบุรุษ ศรีอชัรานนท์

1267 จิรายุ พนัธ์ุถาวรชยั
1268 ภควตั แจง้สุวรรณ์

1269 ชลดา รักกลาง
1270 พิมพด์าว ขวยไพบูลย์
1271 ภกัด์ิภูมิ จิตตพิ์สุทธ์ิสิริ
1272 ส่งศกัด์ิ อ่ิมด า

1273 กษิรา ผลากลุสันติกร
1274 กลัยกร ริหดั
1275 จิรัชญา พิศอ่อน
1276 นวรัตน์ พรหมเดชวฒันา
1277 บุณฑริก ชอบท าดี
1278 ปุณยนุช สิงหะคเชนทร์
1279 เปมิกา สายทอง
1280 พิชญาพชัร์ ปุ่ นอุดม

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

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑติ 

สาขาวชิาส่ือสารการตลาด

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑติ เกยีรตินิยมอนัดบัหนึ่ง

สาขาวชิาส่ือสารการแสดง

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑติ เกยีรตินิยมอนัดบัสอง
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1281 พีรวสั นำคสกลุ
1282 รวินท์ บวัเรือง
1283 ศิริญญำ บรรเรืองทอง
1284 สุพิชฌำย์ ฉิมจินดำ
1285 สุมิตตำ ภู่บวั
1286 อนวชั เอียบกก๊
1287 อญัชลิกำ โรจน์อำภำศิริ
1288 ไอริณ บุญยกำญจนพล

1289 ชนนิกำนต์ ทบัมีชยั
1290 ชญัญำนุช พนัธุ
1291 ธนำกร แปนบำ้น
1292 ธนำคำร จนัทร์มงคล
1293 ธีรณัฏฐ์ นิชำกรวฒันสิริ
1294 ปวีณำ สำยสิน
1295 พงษศิ์ริ ลือหมอ้
1296 วรปรัชญ์ นำแถมเพชร
1297 วริศรำ จมัปำกะนนัท์
1298 ศรำวดี ตนัอู๋พงษ์

1299 กชนนัท์ แกว้เจริญ
1300 กมลทิพย์ ยนิดีวงษ์

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต เกยีรตินิยมอนัดับสอง

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต 

แถวที ่A33 (ล าดบัที ่1281-1300)
ห้อง 3-414 อาคาร 3 ช้ัน 4
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1301 กานติมา กองสุข
1302 กลุธิดา โมธรรม
1303 ขวญัชนก เกียรติศรีธนกร
1304 คาลิยา นิฮุต
1305 จกัรพงษ์ เสริฐศรี
1306 จิตตว์รา ธนวิชยาพฒัน์
1307 เจษฎากร เพาลูส
1308 ชนาภา แกว้นก
1309 ชชัรินทร์ อตัโถปกร
1310 ชาฐิสา ช่วยรักษา
1311 ณชัพล กล่ินศรีสุข
1312 ณฐักานต์ ลาภธนภทัร
1313 ณฐัวดี เพ่ิมพูล
1314 ธชัพล เสือทองค า
1315 ธุวานนท์ พานพงษ์
1316 นราธิป แถบเงิน
1317 นชัชา พิบูลยว์ฒันา
1318 นนัทวฒัน์ จุลวงษ์
1319 โนร์เอริ อิซุมิ
1320 ประภสัสร แยม้โกสุม

ห้อง 3-414 อาคาร 3 ช้ัน 4
แถวที ่B33 (ล าดบัที ่1301-1320)
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1321 ประวีร์ เพชรใส
1322 ปวีณ์ริศา ธรรมรัตโนทยั
1323 ปาณสัม์ รัตนมหาวงศ์
1324 ปุญญพฒัน์ พีวลยัสิริกร
1325 พฤฒิ ถกลทรัพย์
1326 พทัธพล เมฆลอย
1327 ภีมวจัน์ ศรีทนัเดช
1328 ภูษณิศา ทะยะราษฎร์
1329 รัฐชยั ชิงสกล
1330 เรวดี ประเสริฐกลุ
1331 วธิดา สังขโ์ต
1332 วชัรากร เมธาอดิศยั
1333 สุพตัรา วิงประวติั
1334 อญัตรา อินทะศกัด์ิ

1335 ชลภทั วราภาวิเศษ
1336 ธีรภทัร หลา้เพชร
1337 สุทตัตา อุทธิยา

1338 ณฐัสรษ์ ทองมากลุ
1339 ภูริวฒัน์ แสงแกว้
1340 รัชดาวลัย์ กล่ินสวสัด์ิ

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

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑติ เกยีรตินิยมอนัดบัหนึ่ง

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑติ เกยีรตินิยมอนัดบัสอง

สาขาวชิามัลติมีเดยี
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1341 ศภุกร วฒันพงศไ์พศาล

1342 กมลวิษณ์ุ ประสมศรี
1343 กรวรรณ สวสัด์ิบุรี
1344 กญัญาณฐั ศิลปสาย
1345 ณฏัฐา สินอยู่
1346 ณฐันยั โชติยเวชวฒัน์
1347 ณฐัวฒิุ ค  าช่ืน
1348 ดฑมล เฮา้สุธี
1349 ตมิสา ตาดช่ืน
1350 ธนดนยั น่วมขยนั
1351 ธชัวฒัน์ วงศสุ์วฒัน์
1352 ปฏิภาณ วงศส์มบติั
1353 ปัณณวฒัน์ เพชรบูรณ์
1354 พิพฒัน์ แวน่ประทุม
1355 ฟ้าใส โพธ์ิอุไร
1356 ภทัรพล วงษาพรหม
1357 รัตนกร ตะ๊ยศ
1358 รัตนวรรณ ปริสุธี
1359 วนัวิสา บรรเทิง
1360 วิริทธ์ิพล เมืองสาคร

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

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑติ 
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1361 สุทธิกานต์ อุ่นละมา้ย
1362 สุวีรยา มะเจ่ียว
1363 อมัรินทร์ ภูริวฒันกลุ
1364 อามินน์ หวนัตาหลา

1365 กิตติศกัด์ิ สุดมลทิน
1366 ธนวฒัน์ บุญพงษไ์ชยยนัต์
1367 นนัทนีย์ แสงรักษว์งศ์
1368 นิพิฐพนธ์ เท่ียงตรง

1369 กิตติพศ สถิตยางกรู
1370 ปรัชญา อ่ิมอ าไภย
1371 วิธวินท์ วรนิตินนัท์

1372 ชญานิน ณ ล าปาง
1373 ชาญณรงค์ หลีอาภรณ์
1374 ชินวตัร แทบทาม
1375 ณฐัพล จิตรายานนท์
1376 ณิชกานต์ บุญสด
1377 ธนกฤต บุญทนั
1378 ธนชล เอ่งฉ้วน
1379 ธนากร ผอ่งชนะ
1380 ธราดล มีรัตน์

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

สาขาวชิาส่ือสารการกฬีา

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑติ เกยีรตินิยมอนัดบัหนึ่ง

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑติ เกยีรตินิยมอนัดบัสอง

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑติ 
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1381 ธาดา ค าอ่อน
1382 ปธานิน คูณราช
1383 ปัณณ์กฤษฎ์ พงศโอสธี
1384 พิษณุ โสรา
1385 ภาณุพงศ์ ชยักลุ
1386 รชตะ แสวงทรัพย์
1387 รุ่งโรจน์ วงษมี์
1388 วรเศรษฐ์ สวสัดิมงคล
1389 วนัเฉลิมราช วรรณดิษฐ์
1390 ศรัณยรั์ชย์ บุญศิริ
1391 ศนัสนีย์ วนะรมย์
1392 สรวิศ แพ่งสุภา
1393 สาโรจน์ พูนเพช็รประดบั
1394 สิรวฒัน์ พวกเกาะ
1395 สุชานาถ บูรณะวฒันากลู
1396 อุกฤษฏ์ อุไรรัตน์

1397 ณรรฐพร อินทร์สังข์
1398 ณชัชานนัท์ บุญจนัทร์
1399 ปราชญ์ อรรคสูรย์
1400 ไอรีน อินสด

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

การเขยีนบทและการก ากบัภาพยนตร์และโทรทัศน์

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑติ เกยีรตินิยมอนัดบัหนึ่ง
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1401 ดวงนภา แสงอาวธุ
1402 นิธิชยั ฉายานนท์

1403 กฤติยาภรณ์ บุญเพง็
1404 นินชนก ขอ้จกัร
1405 ไฟซาน มูฮมัหมดั

แถวที ่A36 (ล าดบัที ่1401-1405)
ห้อง 3-409 อาคาร 3 ช้ัน 4

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑติ เกยีรตินิยมอนัดบัสอง

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑติ 


