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ขอ้ควรจ ำในกำรรำยงำนตัว : ภำคเช้ำ

      เพ่ือให้กำรรำยงำนตัวและเช็คช่ือเข้ำพิธีประสำทปรญิญำได้อยำ่งถูกต้อง

     ขอให้จ ำข้อมูล ซึ่งจะเขียนไวด้้ำนบนของใบรำยช่ือบัณฑิตในแต่ละแผ่น 

     เช่น ล ำดับที.่....แถว.....อำคำร.....ห้อง....ช้ัน.....

     ข้อมูลที่ต้องจ ำ มีดังต่อไปนี้

     ล ำดับที่ ..... : อยู่หน้ำช่ือ ล ำดับที่ 1601

      แถวที.่..... : แถว A21 

     อำคำร / ห้อง / ช้ัน  : ตึก 6 ห้อง A604 ช้ัน 6
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1 สิกขวัฒน์ นักร้อง

2 ธนพัฒน์ ศรีวรรธนะ

3 กวีฉัฏฐ ศีลปพิพัฒน์
4 เทอดศักดิ์ เจียมกิจวัฒนา
5 เนตรนภา ศรีวนิชย์
6 ปิยวรรณ ตวงศิริชยักุล
7 ภาคิน ชาญฐิติพงษ์
8 ภูวาเดช โหราเรือง
9 สุรศักดิ์ จ ารัสการ
10 สุรสีห์ ศรีวนิชย์
11 อภิญญา ธรรมธัชอารี

12 กาญจน์บัณฑิต สนนุช
13 ฉัตรมงคล สิงหวิบูลย์
14 ชวดี โกศล
15 เดือนนภา ภู่ทอง
16 พลิศร วุฒาพาณิชย์
17 มาธินี คงสถิตย์
18 วิลาสินี จินตลิขิตดี
19 สมชาติ ไกรลาสสุวรรณ
20 สุพัฒพงศ์ แย้มอ่ิม

แถว A 1 (ล ำดับที ่1-20 )
อำคำร  6  ช้ัน 3   ห้อง A 301    

ปริญญาเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑติ (เภสัชศาสตร)์

สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑติ (เทคโนโลยสีารสนเทศ)

สาขาวิชาผู้น าทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑติ (ผู้น าทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง)

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑติ (รัฐประศาสนศาสตร)์
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21 อัครินทร์ อังกูรวงษ์วัฒนา
22 ผกากาญจน์ ปฐมาญาดา
23 สมเกียรติ กันทรวรากร

24 กันตรัตน์ สุจิตวนิช
25 จิรวรรณ คุ้มพร้อม ส าลีพันธ์
26 ชดิชไม วิสุตกุล
27 ดวงพร ส าราญรมณ์
28 ปาลภัสสร์ อัญบุตร
29 มงคล โสดาจันทร์
30 วัลลภา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
31 สุกฤษฏิ์ อัญบุตร
32 เอ็มอร ทองเหลือ

33 จิรภา ปรารมภ์
34 ชาญชยั อาจสอน
35 บุษรัตน์ สีนวลแจ้ง
36 พวงทอง จินดากุล
37 ภัทรานิษฐ์ เมธีพิสิษฐ์
38 มานะ ปัจจะแก้ว
39 รัตติยา ไชยชมภู
40 รัตนา เสือสุ่ม

ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑติ (การพยาบาลผู้ใหญ่)

สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่

ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑติ (การศึกษา)

สาขาวิชาการศึกษา

แถว B 1 (ล ำดับที ่21-40 )
อำคำร  6  ช้ัน 3   ห้อง A 301 
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41 วรรณภา ศรีหาบรรดิษฐ์
42 สุชาดา พุฒิเพ็ญ

43 อภิชยั บังประไพ

44  ภาวิภู ค าสุจริต
45 ฐิติมา พันธ์ชยั
46 เอ้ืองพร สมศรี

47 ฉัตรา อัศวาวุฒิ
48 ธวัชชยั เกิดอุดม
49 วิริยะ ทองทัพ
50 วีรชยั ทรงสุรีย์
51 สุรีรัตน์ กิ่งไทร

52 ชอ่ทิพย์ โพธิ์อ่ิม
53 ตรีวัฒน์ วัฒนะโชคชยั
54 อลิสา ยวงนุน่

55 ANLONG NGUYEN
56 กิตติคุณ จงมานัสเจริญ
57 จีระศักดิ์ ธรรมนิทา
58 เฌอมาธ หงส์อัครพันธุ์
59 ฐิติโชติ กุศลส่ง
60 ณัฐนันทน์ ภมะราภา

สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (การจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ)

แถว C 1 (ล ำดับที ่41-60 )
อำคำร  6  ช้ัน 3   ห้อง A 301

สาขาวิชาพฤกษเวชศาสตร์

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (พฤกษเวชศาสตร์)

สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (เทคโนโลยชีีวภาพ)

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ (วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร)์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์)
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61 ณัฐพงศ์ จันทร์ศิริ
62 ณัทกฤช พรหมจันทร์
63 ทิพยเกสร พรหมภักดี
64 ธันวัฒน์ นามอ่อนตา
65 นัทปภา หันนะเว
66 นิเวช ศรีเล็ก
67 บุษบา ไชยยะนาค
68 ประภาศรี กิติเฉลิมเกียรติ
69 พลฏฐ์ อินถารต
70 พัชรินทร์ ขาวรุ่งเรือง
71 พิชยา เจริญศรี
72 พีระยุทธ ศรีสุพรรณ
73 มณีโชติรส เกิดปัญญา
74 รัฐนนท์ วรทัต
75 รุ้งลาวัลย์ การอง
76 วรารัตน์ มหุวรรณ์
77 ศิวะรักษ์ จิตอุทัศน์
78 สมชณก กอชารี
79 สมศักดิ์ โอฬารชชัวาล
80 สุชาดา เจริญชพี

แถว D 1 (ล ำดับที ่61-80 )
อำคำร  6  ช้ัน 3   ห้อง A 301
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81 อคัมย์สิริ อยู่บุญ
82 ไอยเรศ บุณยเรือง

83 กัญญาภรณ์ ศรีไทย
84 ขจรศักดิ์ จงวิไลเกษม
85 จิรวัฒน์ สวรรค์วัฒนกุล
86 ฉัตรตริน ติยะภูมิ
87 ชวนชยั นามวงค์
88 ฐานวัฒน์ ศุภเลิศสุวัฒน์
89 ณัฐวุฒิ ชญานิษฐ์กุล
90 ณัฐาศิริ เชาว์ประสิทธิ์
91 ทิพย์ญาดา พรเดชเดชะ
92 เทพนที โพธิ์จันทร์
93 ธนากร โชติชว่ง
94 ปิยะบุตร วิฑูรสุทธิ์
95 พรพิมล ระตาภรณ์
96 ภิวัชน์ธานัทโชต วีระธ ารงกุล
97 ยศสยา แสงหิรัญ
98 วิทยา ค าหลง
99 เศวตพล อนันตวราศิลป์

100 สัญชยั สุทธิพงศ์

อำคำร  6  ช้ัน 3   ห้อง A 302   

สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (เทคโนโลยสีารสนเทศ)

แถว A 2 (ล ำดับที ่81-100 )
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101 อธิมา อัคคพาณิช

102 กฤษณพร โชติกวิรัตน์
103 กุลิสรา ปริชญาสานนท์
104 ขวัญสุดา เนตรวงศ์
105 จิตติพันธ์ จินดาวุฒิพันธ์
106 ชนิตา กิมเต๊ก
107 ชรินทร์ทิพย์ นิวิฐจรรยงค์
108 ชยัสิทธิ์ แป้นอินทร์
109 ณัฐพงษ์ รอบคอบ
110 ตรีรัก ประภากรเกียรติ
111 ถิรนันท์ พิมพ์แก้ว
112 ธนพล ศรีสุพัฒนะกุล
113 ธัญรดา โสมกุล
114 ธีรวัต ชติุกานนท์
115 นนทวัฒน์ โชตกานน
116 นาวิน คุ้มกลางดอน
117 นุชา โคตรชมภู
118 บดินทร์ ร้องหาญแก้ว
119 บูชติา เชื้อศรี
120 ประภัสสร ขวัญเผือก

สาขาวิชาเทคโนโลยสีื่อสังคม

ปริญญาสารสนเทศศาสตรมหาบัณฑติ (เทคโนโลยสีื่อสังคม)

แถว B 2 (ล ำดับที ่101-120 )
อำคำร  6  ช้ัน 3   ห้อง A 302  
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121 ปาริณี จินดาวุฒิพันธ์
122 พัทยา สว่างวงศ์
123 มนสิชา คงเอ่ียม
124 มินธิรา แสนแก้ว
125 วรรณวิชา แสงทอง
126 วรินทร รัตนผล
127 วโรดม ขวัญเผือก
128 วีระพงษ์ ทั่งน้อย
129 สิทธิชยั ปัญญาทิพย์
130 โสรญา จันทร์รักษา
131 อมลณัฐ ศรีจาด
132 อรอมล ศรีจาด
133 อัศนี เปลี่ยนพันธ์
134 อุดมพร อัศวกวินวงศ์

135 อุทัยรัตน์ เฉลิมพันธ์

136 กนกอร เกษสุพรรณ์
137 กรกริช มุ่งสวัสดิ์
138 ชยัเดช รัตนโกมล
139 นันฐกานต์ ดีมีศรีเธียร
140 นิชนันท์ พานแก้ว

สาขาวิชาการจดัการธุรกิจการทอ่งเที่ยวและการบริการ

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑติ (การจดัการธุรกิจการทอ่งเที่ยวและการบริการ)

สาขาวิชานิติศาสตร์

ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑติ

แถว C 2 (ล ำดับที ่121-140 )
อำคำร  6  ช้ัน 3   ห้อง A 302   
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141 ปิติผล อุทัยแพน
142 วนัส ส าเภาเงิน
143 สิทธา จันทรวิบูลย์
144 สิทธิชยั ชาวเพชร
145 สิรินทร จันทร์ศร
146 สุรชยั นาคา
147 อุกฤษฏ์ ไทยงามศิลป์

148 ดลวัฒน์ วงษ์จันทร
149 เดชาธร ปริปุญญพาสน์

150 ฉัตร กรอบทอง
151 ฉัตรสุดา เอกนพพระ
152 ณัฐหทัย รัตนสุขศรี
153 เปรมยุดา นามเดช
154 พรพิมล ต้ังเจียวลี้
155 แพรวฤดี โสมสิริโรจน์
156 มนัญญา เอ่ียมโรจน์เมธา
157 มัชฌมิาภรณ์ ศักดิ์แพทย์
158 วราภรณ์ ชยันฤมล
159 สุกัญญา ทิราพงษ์
160 สุรศักดิ์ สิงห์ชยั

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์

ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑติ (เศรษฐศาสตร์ประยกุต)์

สาขาวิชาการแพทยแ์ผนตะวันออก

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (การแพทยแ์ผนตะวันออก)

แถว D 2 (ล ำดับที ่141-160 )
อำคำร  6  ช้ัน 3   ห้อง A 302   
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161 เกศรินทร์ ไหลงาม
162 ชติุมณฑน์ สมพงษ์
163 ทนากร ศรีก๊อ
164 นัสเซอร์ ยีหมะ
165 นิราวรรณ ธรรมเสนีย์
166 ปัณฑ์ชนิต สมุทรสาคร
167 พิมพ์ณดา อภิบาลศรี
168 ภัทรดนัย ใต้ไธสง
169 มาลินี เกลี้ยงล่ า
170 ริญญารัตน์ ชยัพีระกาญจน์
171 วโรตนม์ เทศเนตร
172 ศุภิสรา สุขศิริปกรณ์ชยั
173 สุธรรม หวานวารี
174 เสริมพร แก้วมะ
175 อมรา นาคบุรินทร์

176 กาญจนพัฒน์ จรรยา
177 นันทิดา ขิวรัมย์
178 ศิริกาญจน์ เส้งว่ัน
179 สุมาลี พารุรังกูล
180 อภิสิทธิ์ จาดเชย

สาขาวิชาผู้น าทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง 

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑติ (ผู้น าทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง)

อำคำร  6  ช้ัน 3   ห้อง A 303
แถว A 3 (ล ำดับที ่161-180 )

สาขาวิชาบัญชี

ปริญญาบัญชีมหาบัณฑติ
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181 อารุฒ พิมเพราะ

182 กัญญาวีณ์ แก้วกมลรัตน์
183 เกศินี ระโยธี
184 คูณ ค ายอด
185 จิรารัตน์ ชยัรัตน์
186 จุติพร ปิ่นรัตน์
187 ตรีเทพ สุขสอน
188 ธนดล สุวรรณนิกขะ
189 นันท์นภัส สุขมี
190 นันทพร แพรงาม
191 นิพิฐพนธ์ ลิมัณตชยั
192 ประกายรุ่ง สายสุด
193 ปริญญา ศรีสุคนธ์
194 ปิยรัช อยู่รักชาติ
195 พรรนิภา มงคลยุทธ
196 พฤฒ พุทธิพัฒน์
197 พัชราภา ขาวบริสุทธิ์
198 ฟาดีล อาดัม
199 มานพ วุฒิกร
200 ยุคนธร จิตอารีย์รัตน์

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ

อำคำร  6  ช้ัน 3   ห้อง A 303       
แถว B 3 (ล ำดับที ่181-200 )
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201 รัญปภัค บุญเที่ยง
202 วชริวัชร งามละม่อม
203 วรัท ปทุมศรีวิโรจน์
204 วิชกุรณ์ จุลกะเศียน
205 ศราวุธ ไทยประกอบ
206 ศรีวรรณ ตรีอินทร์ทอง
207 ศลิษา เทียมสุวรรณ
208 ศิรินภา สุตโสม
209 สุวรีย์ นนฤาชา
210 อัตถกร ธรรมศิริ
211 อาภาพร ภูมิไสล

212 ขุนเขา โพธิ์สุวรรณ
213 ณรัชกฤช จิตหยาดสุวรรณ์
214 เถลิงเกียรติ มณีอินทร์
215 ธนภัทร วางอภัย
216 เบญญาภา มารินทร์
217 วสันต์ ศรีแก้วนิตย์
218 วีรญา อังศุธรถาวริน
219 สิทธานต์ เกตุศรี

220 ณุทจรีย์ สุมณฑา

สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยตุิธรรม

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ  (อาชญาวิทยาและการบริหารงานยตุิธรรม)

แถว C 3 (ล ำดับที ่201-220 )
อำคำร  6  ช้ัน 3   ห้อง A 303

อาชญาวิทยาและการบริหารงานยตุิธรรม

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑติ (อาชญาวิทยาและการบริหารงานยตุิธรรม)
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221  M  LIN RA
222 ABDALLA ZUBEIR MARZUK
223 ANGELINA STEPHEN BWANA
224 ANTHONY UKAM UNOR
225 ELVIS EMIAKPOR OBARO AKPORO
226 JECINTA ANOMAT ALI
227 LI MINXIN
228 NANG SAN MON
229 PEMA YANGCHEN
230 RAYMOND UDOFFE BROWN
231 กิติยา กุลทิพย์มนตรี
232 ธนพร ไวดี
233 นลภัสร์ บุญสุวรรณ์ปาลี
234 ปิยะวรรณ สุขญาติ

235 กฤตัชญ์ จิตรักษ์
236 จิราภรณ์ เอ็นสาร
237 ฐาปกรณ์ สุขะปรเมษฐ
238 ณัฐวุฒิ เดชาประเสริฐ
239 ถิรวุฒิ เหมือนแก้ว
240 ธนิยา ค าหอมกุล

สาขาวิชาการทตูและการต่างประเทศ

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑติ (การทตูและการต่างประเทศ)

สาขาวิชารัฐศาสตร์

ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑติ

แถว D 3 (ล ำดับที ่221-240 )
อำคำร  6  ช้ัน 3   ห้อง A 303    
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241 ธะนาพร จ ารัสพันธุ์
242 ปิยะ บุญจันทร์
243 พงศกร ประภาชื่นชม
244 วรางคณา แป๊ะหลี
245 วีระยุทธ ผุยพรม
246 สหรัฐ ใหม่ธรรม

247 HUANG XIAOYAN
248 LONG XINYU
249 PRIYANKA RAI
250 SHU HEYI
251 SOMKIAT KAMPIMPID
252 SUPAPORN JIRAKLANGSAKUL
251

253 XIU JIN GUO
254 กันยารัตน์ เล็กเลอสันต์
255 ฉัตรชยั สุขนิยม

256 HEMA RAI
257 KARMA DEMA
258 KENCHO LHAM
259 LHATU
260 NOUREDINE SSEKAMAANYA

แถว A 4 (ล ำดับที ่241-260 )
อำคำร  6  ช้ัน 3   ห้อง A 304    

สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ (การศึกษาระบบสองภาษา)

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ (การบริหารการศึกษา)

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ (หลักสูตรและการสอน)
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261 SANGAY WANGCHUK
262 TASHI YANGZOM
263 TSHERING
264 ติณณา อภิวันทนาพร
265 ธนวรรณ ธวัชวิบูลย์
266 นูรีซะห์ วานา
267 พร้อมเพ่ือน จันทร์นวล
268 สิริโชติ บริบูรณ์ทรัพย์
269 อภิลักษณ์ เนียมโพธิ์

270 กิตติกรณ์ หงษ์ย้ิม
271 ธันยพร ศรีวิชยั
272 นราภรณ์ นาคพันธ์
273 รมิดา จิตติวัฒนากร
274 วิธวินท์ จันทร์ลือ
275 สุทธิดา วิกรัยบูรณ์
276 อาทิตยา ค ามามุง

277 CAI JINGTING
278 HAN CHAO
279 LUO YAPING
280 TIAN PENG

แถว B 4 (ล ำดับที ่261-280 )
อำคำร  6  ช้ัน 3   ห้อง A 304   

สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑติ (การสอนวิทยาศาสตร์)

บริหารธุรกิจ (Chinese)

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ
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281 WANG LIQI
282 WEI HONGZHI
283 YAO YIKE
284 ZEREN ZHAXI
285 ZHANG YUNHUA
286 ZHAO YI

287 นภัสวรรณ สุนทรชาติ
288 นันท์นภัส ชวีะเกรียงไกร
289 ปวริศ ศรีสุริยสวัสดิ์
290 ภัสราภรณ์ วงศ์ชาญสถาปัตย์
291 เอ้ืออนงค์ จันทร

292 กชมน บุญกาญจน์
293 กมลวรรณ โชติอภิสิทธิ์กุล
294 กฤตติกา วลัยศรี
295 กิตติภพ วรกุลด ารง
296 กุลจิรา สมบัติพิบูลพร
297 จิรักษา ตรีธนูชยั
298 ชเล ศิลป์พิทักษ์สกุล
299 ชาลีนี เพียรธนภาคย์
300 ชติุมา เพชรทูล

แถว C 4 (ล ำดับที ่281-300 )
อำคำร  6  ช้ัน 3   ห้อง A 304  

สาขาวิชาแพทยศาสตร์ 

ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑติ  เกียรตินิยมอันดับหนึง่

ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑติ  เกียรตินิยมอันดับสอง
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301 ชติุมา ศิริภานุมาศ
302 ณัฐจาริยา มหาวิเศษศิลป์
303 ธนิตา เปี่ยมคล้า
304 นลนภัส แย้มสอาด
305 ปูริดา เฉลิมชยัเจริญกิจ
306 มรรคพร ขัตติยะทองค า
307 มิลินทร วงศ์ชนิชยั
308 ริโกะ โองากิ
309 ลัทธพล ปึงเสียงดี
310 วรรษพงศ์ อนันต์ชยัภิญโญ
311 ศรัณย์ธร ปึงเจริญกุล
312 สุชา รัตนไพบูลย์กิจ

313 กรกช สมเกตุ
314 กรชนก วงศ์แก้ว
315 กรัณย์ วิทยานุภาพยืนยง
316 กฤตภาส วิทูรกิจวานิช
317 กิตติธัช จงจารุกวิน
318 จุติกาญจน์ ภูสุมาศ
319 ชญานิษฐ์ รัชฏสมบัติ
320 ชตัต์ วานิจจะกูล

แถว D 4 (ล ำดับที ่301-320 )
อำคำร  6  ช้ัน 3   ห้อง A 304   

ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑติ
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321 ชยัวโรตม์ สุรพิชญ์พงศ์
322 ฐิติกานต์ ลีลาสวัสดิ์
323 ฐิติวัฒน์ ฐิติโชติรัตนา
324 ฐิติศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์
325 ณพล เหล่าเรืองโรจน์
326 ณัฏฐ์ คุณชมภู
327 ณัฐกร ประกอบแก้ว
328 ณัฐกฤตา สุขุมะ
329 ณัฐวัฒน์ คุตมาสูนย์
330 ดนยา วิภาสวัชรโยธิน
331 ต่อลาภ คุณาพรไพโรจน์
332 ทนีพร เชาว์วิศิษฐ
333 ธนชา เกตุจินากูล
334 ธนาพร ฐิติธนานนท์
335 ธัญพิชชา ธีรเวช
336 ธีรธัช วิโรจน์สกุลชยั
337 นทสรวง จันทร์สงวน
338 นนทพัทธ์ จงเทพ
339 นพรัชต์ ตันติพลับทอง
340 นิธิพันธ์ เกตุวรสุนทร

แถว A 5 (ล ำดับที ่321-340 )
อำคำร  6  ช้ัน 3   ห้อง A 305    
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341 บราลี สังเกตุ
342 บริมาส เจริญจิตต์
343 ปฐมเทพ เลี้ยววัฒนา
344 ปรียานุช เนตรสุขแสง
345 ปุณณัตถ์ วงศ์ค า
346 พรภวิษย์ จารุมาลัย
347 พรหมภิบาล พรหมสาขา ณ สกลนคร
348 พริม พิพัฒน์ติวากุล
349 พฤษรัตน์ อาจหาญ
350 พันธวัสส์ ปฐมรัตนภิบาล
351 พิชญาดา พิชยภูมิชยั
352 พิเชฐ ยุทธนาการวิกรม
353 พิมพ์ชนก สุนทรมิตรภาพ
354 พิศลักษณ์ เลิศสุวรรณรัชต์
355 พูนศักดิ์ จิตตานนท์
356 เพ็ญพิชชา ศิรินาวี
357 ไพลิน อินทรสังขนาวิน
358 ภัทรียา จึงสมเจตไพศาล
359 ภานุวัฒน์ สันบู
360 ภูรี วินัยสุรเทิน

แถว B 5 (ล ำดับที ่341-360 )
อำคำร  6  ช้ัน 3   ห้อง A 305 
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361 วชริชยั พิทักษ์ทอง
362 วรวิธ อติพิบูลย์สิน
363 ศรัณย์ ขนันไทย
364 ศวรรยา แสงทอง
365 ศศิน ศรีบัณฑิตกุล
366 ศศิวิมล แก้วปรีชา
367 สนธิพัฒน์ สนธิไชย
368 สมเกียรติ ตันวัฒนะ
369 สิริธนา ลีละศิธร
370 สุชาวลี ประสพดี
371 สุนิสา พิริเยศยางกูร
372 สุพิชา รัตนมงคล
373 อัญชษิฐา กาญจนโกศล
374 อาทิตยา มหารมย์
375 อินทรานันท์ สุดปฐม

376 ทัฬห์ คูศิริสิน
377 พัทธ์ธีรา คงนิวัฒน์ศิริ
378 พิมพ์ชนก ธาตุเพชร
379 ภัณฑิรา สุวรรณวลัยกร
380 วิชาญ แซกัล

สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ 

ปริญญาทนัตแพทยศาสตรบัณฑติ  เกียรตินิยมอันดับหนึง่

แถว C 5 (ล ำดับที ่361-380 )
อำคำร  6  ช้ัน 3   ห้อง A 305 
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381 อัณณ์กุญชญ์าณ์ บุนฑารักษ์

382 กษิดิศ ลี่อ านวยเจริญ
383 ดลนภา น้าประเสริฐ
384 ธนัชชา สุกาญจนพงษ์
385 ธีรศานต์ ไพนุพงศ์
386 ปรินดา รัตนเพียร
387 พราวนภา ศิริศักดิวรรณ
388 รสิตา กุศลพัฒน์

389 กมลวรรณ เชาว์นิธิ
390 กิตินันท์ ตฤษณวสุนธรา
391 ขวัญมณี ภัทรปราณี
392 คมสัน วิไลวงษ์
393 จนิตา งามนุสนธิ์กิจ
394 จรรยาณัชย์ วรรณสุขนุกูล
395 จิตสุภา กิจบุญชู
396 ชวลิต มุ่งเจริญพร
397 ชญัญาณัฏฐ์ ภูวโชติพิพัฒน์
398 ฌาดา บัวเอ่ียม
399 ฐัชพงษ์ แตงสกุล
400 ณัฏฐณิชา ชาญภิญโญ

 

 

ปริญญาทนัตแพทยศาสตรบัณฑติ  เกียรตินิยมอันดับสอง

ปริญญาทนัตแพทยศาสตรบัณฑติ

แถว D 5 (ล ำดับที ่381-400 )
อำคำร  6  ช้ัน 3   ห้อง A 305
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401 ณัฐดนัย สิริชยัเวชกุล
402 ณัฐธยาน์ นิลข า
403 ณัฐพร ล้วนพฤกษ์
404 ณัฐลียา สังขกุลมาลา
405 ณัฐวิช เจริญสุข
406 ณัฐสุดา โกมุทบพิตร
407 ไตรสิทธิ์ ธนนท์วงศ์วรา
408 ธนนันท์ จันทโรหิต
409 ธนภูมิ รัตนโอภาส
410 ธนศักดิ์ คุณประเสริฐ
411 ธัญญลักษณ์ ญาณพาณิชย์
412 ธันยธร กิตติพงศ์พัฒน์
413 ธันยพร ตรียสรศัย
414 ธิดา เรืองชยจตุพร
415 ธิดารัตน์ จันทร์ศิริรักษ์
416 เธียรนัดดา พสุวณิชย์กุล
417 นนทนา พรรณเรณู
418 นภัสกร สุขุมคัมภีร์
419 นัฐกานต์ จันทร์วัฒน์ศิริ
420 นุชนาต ศกุนตนาคลาภ

แถว A 6 (ล ำดับที ่401-420 )
อำคำร  6  ช้ัน 3   ห้อง A 306  
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421 ปพิชญา วังตาล
422 ปวีณา เทพรังศิริกุล
423 ปิยะนัติ โชติสมิทธิ์กุล
424 เปี่ยมพร โมทนาพระคุณ
425 พรเทพ พานทอง
426 พัทธมน เบญจชลมาศ
427 พิมพ์ธิดา วัชรปรีชาวงศ์
428 พิรยา กิตติคุณาพงษ์
429 เพ็ญพิชชา โฆษิตกิตติวณิชย์
430 ภูษณิศา วิบูลย์วุฒิวงศ์
431 ภูษิต วงศ์ภากร
432 มนภาส ทวีปรังษีพร
433 เมธิศา จิตร์ไทย
434 รัฐธีร์ มีชาติ
435 รัตติยา นริสศิริกุล
436 ลักษมี ศรีอุไร
437 วราภรณ์ ชา้งลี้
438 วันวิสาห์ ทิพย์พิมานชยั
439 วัลภา วิชยัสกุล
440 วิภาวรรณ ประสิทธิ์

แถว B 6 (ล ำดับที ่421-440 )
อำคำร  6  ช้ัน 3   ห้อง A 306    
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441 วีรวัชร โจภัทรกุล
442 ไววิชญ์ โกมลแผ้ว
443 ศรัณยู อายุวัฒนชยั
444 ศิรภัสสร ธรรมประสม
445 ศิริพร จูวัฒนส าราญ
446 ศิโรรัตน์ อารีย์วัฒนานนท์
447 สกุลทิพย์ สายชมภู
448 สิปปกร เอ๊ียวประเสริฐ
449 สิรจุฑา ไพรสณฑ์
450 สุกัญญา จันทะ
451 อธิพร ภู่วราวุฒิพานิช
452 อภิชยั มณีนาคาฤทธิ์
453 อภิชาดา ชเยมะ
454 อรกมล พิมพ์สุภา
455 อัครพัฒน์ รัตนานนท์
456 อัญสิภกรณ์ิ ต้ังทวี

457 ขจรพงศ์ พฤกษะริตานนท์
458 ชญานิศ สุนพงษ์ศรี
459 ญาณิน สวนศิลป์พงศ์
460 ทิพรดา ธรรมวงษ์

แถว C 6 (ล ำดับที ่441-460 )
อำคำร  6  ช้ัน 3   ห้อง A 306     

สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑติ (การบริบาลทางเภสัชกรรม)  เกียรตินิยมอันดับหนึง่
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461 นลิน ชวัีงกูร
462 ฟาฎีละห์ สามะ
463 ภัทรภร ธเนศผาติสุข
464 วิภาวี นามสุข
465 วีรยา เตชทิพากร

466 ชญานิศ วงศ์วิเชยีร
467 ชญัญา ฉัตรวงศ์ทิวา
468 ชากานต์ ม่วงไหมทอง
469 ณัฐนิชา ขันโสม
470 มัลลิกา แทนกุดเรือ
471 รุจา วัฒนเสริมกิจ
472 วัชริดา จิระวิทยาบุญ
473 ศุภานันต์ ต้ังพงศ์อนันต์
474 อรศิริ ติระวัฒน์

475 กชพร ก้อนสันทัด
476 กตัญญาทร ปิยทัศสี
477 กัญญาณัฐ เอ่ียมพานิชกุล
478 กันตพร โพธิ์ไทรย์
479 กานต์รวี โพธิ์สว่าง
480 กิติพร หอมวิเศษวงศา

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑติ (การบริบาลทางเภสัชกรรม)  เกียรตินิยมอันดับสอง

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑติ

แถว D 6 (ล ำดับที ่461-480 )
อำคำร  6  ช้ัน 3   ห้อง A 306   
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481 กีรติญา เข็มทอง
482 ขวัญข้าว ค ากรุ
483 แคทรียา มหาวงศ์
484 จิตตภูมิ เปรมจิตต์
485 จิรนันท์ เลาหะแสงเจริญ
486 จิรายุ กีรติสิทธิกุล
487 เจษฎา วณิชชานนท์
488 ชฎาพร บูชากุล
489 ชไมภรณ์ ตระกูลศุภชยั
490 ชลชม เรืองความดี
491 ชชัชฎา ลิ่มหลัก
492 ชยันันต์ มูณี
493 ชติุกาญจน์ พต่ังฮวดพาเจริญ
494 ชติุมา แสงวิเชยีร
495 ฐาปนี ค าเงิน
496 ฐิติพร จิตพิทยานุภาพ
497 ณัชกานต์ พหลทัพ
498 ณัฎฐาภรณ์ ต้ังเจริญสุทธิชยั
499 ณัฐดนัย จังศิริวิทยากร
500 ณิชมน ประกอบแก้ว

แถว A 7 (ล ำดับที ่481-500 )
อำคำร  6  ช้ัน 3   ห้อง B 301     
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501 ทวีพงศ์ เทรูยา
502 ทิพรัตน์ อารียวงศ์สถิตย์
503 ธนกร ตรังคานนท์
504 ธนน อุดมเวชภัณฑ์
505 ธนวัฒน์ อุดมผล
506 ธนิต สงวนเชื้อ
507 ธนินทร เมธีรัตนาพิพัฒน์
508 ธัญชนก ทองงาม
509 ธัญญพัทธ์ เปรมพงศ์พสิน
510 นัฏฐินี ธิศรี
511 นัทธ์หทัย วงษ์พิชญนันท์
512 นิรดา ตันธนวัฒน์
513 นิวุฒิ ทรัพย์สิรินาวิน
514 บุญญดา หนูย้ิมซ้าย
515 เบญญาภา พหุพงศ์ทรัพย์
516 ปฏพัิฒน์ อรุณดี
517 ปฏภิาณ หนองเรือง
518 ปณิดา สุขสม
519 ปริวรรต ไชยของพรม
520 ปวีณ์นุช โทนพรหม

แถว B 7 (ล ำดับที ่501-520 )
อำคำร  6  ช้ัน 3   ห้อง B 301
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521 ปาณิศา สดโคกกรวด
522 พชร เกียรติวีรชน
523 พรชนก ฐานวิเศษ
524 พรชยั รักชื่อ
525 พรทิพย์ ศุภวรรณวิบูล
526 พศวีร์ อินทสุวรรณ์
527 พัทธวรรณ จริยนพวงศ์
528 พิรุณา วิชยัดิษฐ
529 มณีวรรณ อมรศรีรัตนชยั
530 มนัสชนก ทับทิมศรี
531 มนัสชนก สุทธิพงศ์
532 มนัสนันท์ อินทร์พงษ์
533 มิเชล หุน่วิจิตร
534 มุสลิม รายาคาน
535 ระพีพรรณ เฉลิมศรี
536 รักพล รูปข า
537 ลลิตา ธ ารงลักษณ์กุล
538 วรรณพร รักวาทิน
539 วรันยา ลอสวัสดิ์
540 วริศรา ภิกษาวงศ์

แถว C 7 (ล ำดับที ่521-540 )
อำคำร  6  ช้ัน 3   ห้อง B 302



 Page 29

541 วัชรพล เจนสง่า
542 วิศวะ อิสระเสนารักษ์
543 วุฒิวร รัตนพฤกษาชาติ
544 เวทชวิน ตันติวิธิเวท
545 ศรานันท์ สิรเวชศักดิ์เมธา
546 ศลิษา ศุภมาศอมรา
547 ศิผาราม เหลืองอร่ามเวช
548 ศุภาวรรณ ภาคธรรม
549 สาธกา กาญจนะแก้ว
550 สิริมาศ เพชรฉาย
551 สิริวิ นพศิริ
552 สุชานาถ ลุณพัฒน์
553 สุดารัตน์ รังวิจี
554 สุภัชชา วงศ์สามศรี
555 สุวิทย์ แสวงวิทย์
556 หทัยรัตน์ หอมทิพย์
557 หยินเย่ียน หวัง
558 อดิรัตน์ สันต์ธนะเมธี
559 อนุธิดา อายุยืน
560 อภิชญา เวียงนาค

แถว D 7 (ล ำดับที ่541-560 )
อำคำร  6  ช้ัน 3   ห้อง B 302 
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561 อภิญญา กลิ่นษร
562 อวัสดา กสิคุณ
563 อัฟนาณ หะยียูโซะ
564 อามีนา ตรีอีน
565 เอกวุฒิ ชื่นภาณุวัฒน์
566

566 กฤตวรรณ ทองคณารักษ์
567 กิติยา พ่วงพูล
568 ชนิกานต์ ศังกรพานิช
569 ชดิชนก เพชร์ดี
570 ณัฐชานันท์ เลี่ยมสกุล
571 ธนพร มากมณี
572 ธันยพร ไหลภาภรณ์
573 บุศรินทร์ ปทุมวัฒนเวทย์
574 อัครกัญญา ถือเงินทอง

575 กัญชลา พงศ์พิชญศิริ
576 กุลธิดา ณรงค์วัฒนา
577 จรรยาพร เนียมราช
578 จิตติรัตน์ เจนร่วมจิต
579 ชนายุส มนตรีสุขศิริกุล
580 ดุจดวงใจ ท้าวฮ้าย

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑติ (เภสัชศาสตร)์  เกียรตินิยมอันดับสอง

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑติ (เภสัชศาสตร)์  เกียรตินิยมอันดับหนึง่

แถว A 8 (ล ำดับที ่561-580 )
อำคำร  6  ช้ัน 3   ห้อง B 303
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581 ทัศดาพร ธิกัน
582 ธนวัฒน์ เที่ยงธรรมทัฬห
583 ธมลวรรณ วิชาค า
584 นุชนารถ ทิพทัส
585 พัสกร ศิริพรภิญโญ
586 ภัทรภร สุขห่วง
587 วรวีร์ เกษมะณี
588 อชริญาณ์ แสงเพชร

589 กมลลักษณ์ อ่วมทร
590 กิตติ กล้าวิกรณ์
591 ครองขวัญ คงด า
592 ฐิติพงศ์ จันทรกานตานนท์
593 เดชวุฒิ เตชะนิธิสวัสดิ์
594 เดบิต โสพสิงห์
595 บัญชา ลิมปิวิริยจิต
596 เบญจมาศ สังข์ไข
597 ปัฐวีร์ ผลแก้ว
598 พรทิพา ศิริเลิศ
599 พรศิริ อินทร์ยัง
600 พิชญ์ธาภรณ์ วิพัธครตระกูล

แถว B 8 (ล ำดับที ่581-600 )
อำคำร  6  ช้ัน 3   ห้อง B 303  

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑติ (เภสัชศาสตร)์
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601 พิชญ์สินี มีบุญธรรม
602 ภารดี เสาร์แก้ว
603 ยลรดิศ เรือนมะกอก
604 รดา ชวิีนอภิรักษ์
605 รัญชดิา เทพจักร์
606 วรากร แก้วไทรหงวน
607 วรากร สมณะ
608 ศุภาพิชญ์ ค านวนศิริ
609 ศุภาพิชญ์ เวียงเพ่ิม
610 สักการ พรรณสันฐาน

611 ณัฐพล แสนรัก
612 พุทธธิดา สุดแสวง
613 ศศิณัฏฐ์ บวรศิวภูมิ
614 อรอุมา ทองนวล
615 อริสา สวามิภักดิ์

616 จรรยารักษ์ มาพูนสวัสดิ์
617 ซารีฮะห์ กาเดร์
618 นุชนาฏ ศรีเมือง

619 จุฬา จันทรงสกุล
620 ญาณิศา หน่อแดง

แถว C 8 (ล ำดับที ่601-620 )
อำคำร  6  ช้ัน 3   ห้อง B 304 

สาขาวิชาทศันมาตรศาสตร์ 

ปริญญาทศันมาตรศาสตรบัณฑติ  เกียรตินิยมอันดับหนึง่

ปริญญาทศันมาตรศาสตรบัณฑติ  เกียรตินิยมอันดับสอง

ปริญญาทศันมาตรศาสตรบัณฑติ
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621 ณัฐฐาพร ไคบุตร
622 ณัฐพงษ์ บูรพา
623 ตัสนีม หะยีดือราแม
624 ธนวรรณ เขียวอ่ิม
625 ธเนศ คงซัง
626 นภสร อุ่นอิน
627 ปานไพลิน ประทุมสุวรรณ
628 มลชยา ทันมา
629 ลลิตา สนิทผล
630 ศรภัทร มาศรัตน
631 สิทธิโชค ทีฆเสถียร
632 สุกรี เจ๊ะโซะ
633 สุรเชษฐ์ เวชพันธ์
634 อมรรัตน์ สีเชยีงสา
635 อรรถพล ทุมสวัสดิ์
636 อานนท์ สุวรรณเพชร
637 อารีนา ไข่เอ็ม

638 ชาลิสา อภิชยับุคคล
639 ชดิชนก ศิริเฑียรทอง
640 บัรกาต เด็นเบ็น

แถว D 8 (ล ำดับที ่621-640 )
อำคำร  6  ช้ัน 3   ห้อง B 304 

สาขาวิชากายภาพบ าบัด

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑติ (กายภาพบ าบัด)  เกียรตินิยมอันดับหนึง่



 Page 34

641 บุศรินทร์ ชขูันธ์
642 ปณิตา อ่อนน้อม
643 เปรมวิทย์ อินทชติ
644 พรทิพา รุ่งแจ้ง
645 พัชร์วัญญ์ วิเศษพัฒนธาดา
646 เพ็ญพิชชา สุขาภิรมย์
647 สมรัชนี อมรลิขิตศิลป์
648 สุพรรษา วรรณเสน

649 เเพรพลอย ดุลย์ชปูระภา
650 จิราภรณ์ แก้ววิลัย
651 ชวิศา สินฉิม
652 ฐิติพันธุ์ เอกวิทยาเวชนุกูล
653 ติรมีซีย์ มามะ
654 นภัสสร กันตจินดา
655 นฤมล บ ารุงศรี
656 นันทพงษ์ อัศวอัจฉริยะกุล
657 เนตรชนก ลือชยั
658 พิมพ์ชนก วนะภูติ
659 วริศรา หนูเพ็ชร
660 สิริประถมา ชยัประภา

แถว A 9 (ล ำดับที ่641-660 )
อำคำร  6  ช้ัน 3   ห้อง B 305    

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑติ (กายภาพบ าบัด)  เกียรตินิยมอันดับสอง
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661 สุชานาถ เกตุนาวี

662 กมลรัตน์ อินต๊ะวงค์
663 กมลลักษณ์ ขบวนกล้า
664 กิตติยากรณ์ บุตรเเสนสี
665 กุลสตรี สว่างแสง
666 เกศวดี นาสมใจ
667 จุฑามาส พ้ัวศรี
668 เจนจิรา เล็กเลิศศิริวงศ์
669 เจษฎา เหมะสุทธิ์
670 ชวิศ กนกนภากุล
671 ชชัฎา โททอง
672 ชาฮีด๊ะ บูน า
673 ชติุนาภา ไม้เกตุ
674 ฐาปกรณ์ เงินฝร่ัง
675 ณัจฉริยา ต่อสกุล
676 ณัฏฐ์ฐวดี ศรีสังวร
677 ณัฐญาดา ศรีนวล
678 ณัฐณิชา ศรีสุภาพ
679 ณัฐพนธ์ อัครศรีโรจน์
680 ธนกร จรวิรัตน์

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑติ (กายภาพบ าบัด)

แถว B 9 (ล ำดับที ่661-680 )
อำคำร  6  ช้ัน 3   ห้อง B 305
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681 ธันย์ชนก อ่อนละเอียด
682 นัสรีนทร์ เจ๊ะนิ
683 นิภาภรณ์ ศาลางาม
684 นูรีซะห์ มะแซ
685 ประเสริฐศักดิ์ บุญพา
686 ปิยธิดา ธนสมบัติมงคล
687 ผกาทิพย์ เกตุศรี
688 พรนภัส กิจอภิบาล
689 พรพิมล สุขเกษม
690 พรศุภางค์ หนองม่วง
691 พัชริดา อันนอก
692 ภัทราพร บุญฤทธิ์
693 ภัทราพร พรมศรี
694 มธุชา งามศิริ
695 มัณฑนา เขียวขจี
696 รัชฎาภรณ์ ชะมะบูรณ์
697 วริศรา จันทร์ภู่
698 วริษฐา ชปูาน
699 วันวิสา เสนแก้ว
700 วิจิตรา สิตพันธ์

แถว C 9 (ล ำดับที ่681-700 )
อำคำร  6  ช้ัน 3   ห้อง B 306    
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701 วิรัตต์ วิรัชศิลป์
702 ศลิษา เลี้ยงเจริญชยั
703 ศิริชยั อมรหิรัญศิริ
704 ศุภพงษ์ จันทรินทร์
705 สบงกช ธนชติุกาญจน์
706 สิริลักษณ์ หร่ายขุนทด
707 สีตีอาแอเส๊าะ ยามู
708 สุทธิดา พลจร
709 สุวนันต์ อรรถจรูญ
710 อชริญา เนตรนิยม
711 อภิสิทธิ์ ปลูกผล
712 อมรรัตน์ ศรีสุข
713 อรกนก แก้วแหวน
714 อัสมา ศรีสังข์
715 อุมาพร ใจดี
716 ฮัฟเซาะฮ์ จิดอลี

717 ณัฐชา บุญศรี
718 ทศพรรณ แสงสุริย์
719 ธัญชนก รัตนวารินทร์ชยั
720 พรรณวรินทร์ พุทธรัตน์สกุล

สาขาวิชาการแพทยแ์ผนตะวันออก

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑติ (การแพทยแ์ผนตะวันออก)  เกียรตินิยมอันดับหนึง่

แถว D 9 (ล ำดับที ่701-720 )
อำคำอำคำร  6  ช้ัน 3   ห้อง B 306 
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721 รัชฎากร ดาบสมเด็จ
722 วิภาดา ชกัน า

723 ชนิดาภา เจริญสุข
724 ชลิตา สมโภชน์
725 ภัคธีมา คุ้มม่วง
726 ภัทรดา สุค าภา
727 รอฮายา เจ๊ะเง๊าะ

728 กุลพัชร ธชพันธ์
729 ขจีพร มงคลสถิตย์
730 จิดาภา ทองเล็ก
731 จุฑาพร หล่อตระกูล
732 ซูฟีย๊ะ โดยหมะ
733 ทรงพร เพ็งอารีย์
734 นลินี เศวตะดุล
735 นันทนัช วงษ์รักษา
736 นูร์ตียาณี นาแซ
737 นูรูลอาซิกกีน กริชทองค า
738 บะห์ซัม แวกาจิ
739 เบญจพร คงคามี
740 ฟิรเดาซ์ วาแมดีซา

แถว A 10 (ล ำดับที ่721-740 )
อำคำร  6  ช้ัน 3   ห้อง B 307

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑติ (การแพทยแ์ผนตะวันออก)  เกียรตินิยมอันดับสอง

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑติ (การแพทยแ์ผนตะวันออก)
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741 รวิษฎา จินดาธัชพล
742 ลักษณ์ดลยา กิตต์ิเดชาปิติวัชร
743 สุกัญญา พลค า
744 สุทธิเกียรติ สว่างอารมณ์
745 สุธินันท์ ภาณุธ ารง
746 สุพรรณิการ์ แสงพลบ
747 สุไลมาน มะนอ
748 เสาวลักษณ์ เพชรมี
749 อรชพร สรสิทธิ์
750 อันธิกา ขอย้ายกลาง
751 อาภาภรณ์ กาลพัฒน์
752 อารดา ตาเจริญ
753 ไอรดา อารยะวงศ์

754 คุณานาฎ คงทรัพย์
755 ปัณณรัตน์ ฉัตรสิริวรุตม์
756 พันธ์ทิพย์ สกุลการะเวก
757 วิภาวรรณ อุดมทองสกุล
758 สุพัตรา ค าเหง้า

759 กันยาพัฒน์ โกเมนทักษิณ
760 สกุลเพชร สินธุ์สังข์

แถว B 10 (ล ำดับที ่741-760 )
อำคำร  6  ช้ัน 3   ห้อง B 307

สาขาวิขาการแพทยแ์ผนไทยบัณฑติ

ปริญญาการแพทยแ์ผนไทยบัณฑติ  เกียรตินิยมอันดับหนึง่

ปริญญาการแพทยแ์ผนไทยบัณฑติ  เกียรตินิยมอันดับสอง
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761 อรวรรณ หมั่นจิตร
762 อารยา วัชรวิวรรณ

763 กัญจน์ธิษณ์ พานิช
764 จิดาภา จุลพูล
765 ณิชชนันท์ บุญสุข
766 ดลฤทัย ไกรลมสม
767 ธนวัฒน์ แสงสุนานนท์
768 นพรัตน์ เยาวมาลย์
769 นภัสวรรณ ทอง
770 นฤมล เพชรช านาญ
771 นัซรีน ตาเละ
772 พงศ์พล เด่นรัศมีเทพ
773 พิชชานันท์ ผลชู
774 รัชนีภรณ์ นิลนนท์
775 รามิล สมิทธ คีรี
776 วัลลภา ทิวทอง
777 สิริกร อินทร์งาม
778 สิรินัฐตา บุญพันธ์
779 อัญชลุี พ้ัวเบ้า

780 กนกวรรณ เอ่ียมสอาด

แถว C 10 (ล ำดับที ่761-780 )
อำคำร  6  ช้ัน 3   ห้อง B 308  

ปริญญาการแพทยแ์ผนไทยบัณฑติ

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑติ (เทคนิคการแพทย)์  เกียรตินิยมอันดับหนึง่
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781 กรกนก เกิดอรุณเดช
782 กิตติกา ไวไธสง
783 จริยา ทาบ้านฆ้อง
784 จันทิมา หนูสุด
785 จิตติมา คุณสมบัติ
786 จีรวรรณ ปาลสินกุลกิจ
787 ชนิกานต์ นิธิรักขพันธ์
788 ณัฐริกา อ าพะสุโร
789 ธนัชพร ทองจีน
790 ธัญญรัตน์ แป้นภู
791 ธัญรดี คงนะภักดี
792 ธิดารัตน์ เจ๊ะยูโซ๊ะ
793 นัทยา สืบเทพ
794 นันท์ณภัส ศิริบ ารุง
795 นันทวัน ธนาเจริญสกุล
796 นิศารัตน์ กัลยา
797 พงศกร กันทา
798 พรนภา สุภรณ์ประดิษฐ์
799 พัชรพร บางน้ าเค็ม
800 พัชรวรรณ บางน้ าเค็ม

แถว D 10 (ล ำดับที ่781-800 )
อำคำร  6  ช้ัน 3   ห้อง B 308  
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801 พิทยารัตน์ ศักรภพน์กุล
802 พิมพ์ชนก ธวัชชยคุณ
803 แพรพลอย ขันธศักดิ์
804 แพรวภัทรวดี มีศิริ
805 รัตติยา อาษา
806 โรสนานี สาลัง
807 วรรณชรีย์ เทศดี
808 วิชชากร ใหม่ต้ัง
809 สมัชญา จับเทียน
810 สุจิตรา สรสิทธิ์
811 สุณิสา ศรีสวัสดิ์
812 สุธา สุขเจริญ
813 อรวรรณ หนูสุด
814 อิสราภรณ์ แก้วทรัพย์เศรษฐ

815 กนกลักษณ์ โอภาส
816 กนกวรรณ ขันทอง
817 กาญจนา พรมประสิทธิ์
818 ขนิษฐา การนิตย์
819 จุฑามาศ ใจเย็น
820 ณัฐกานต์ ต้ังไม้เงิน

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑติ (เทคนิคการแพทย)์  เกียรตินิยมอันดับสอง

แถว A 11 (ล ำดับที ่801-820 )
อำคำร  6  ช้ัน 3   ห้อง B 310 
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821 ทวีศักดิ์ ล ามะณี
822 ธนกร สารกาญจน์
823 ธวัชชยั ศรีพันธบุตร
824 ธิดารัชน์ บ้านงาม
825 เนตรฎารา โรจน์จันทร์แสง
826 ปิยะลักษณ์ ขจรนันทิวงศ์
827 เพ็ชรชมพู ผสมทรัพย์
828 ภราดร สอนสมนึก
829 รัญชดิา เลียบมา
830 ศรัญยา พันชั่ง
831 ศศิภา สุภาวิตา
832 ศุภณัฐ คังคะมณี
833 สุธาสินี ทองอ่วมใหญ่
834 หัสยา ฉิมแพ

835 กนกพิชญ์ สงไพรสน
836 กนกลักษณ์ ชนะเกตุ
837 กมลชนก ไทยเจริญ
838 กันต์กนิษฐ์ ชมุภู
839 กัลยรัตน์ พุ่มเรือง
840 กิติศักดิ์ เกษแก้วเกี้ยง

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑติ (เทคนิคการแพทย)์

แถว B 11 (ล ำดับที ่821-840 )
อำคำร  6  ช้ัน 3   ห้อง B 310    
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841 เกตุวลี ค ามะลุน
842 ขนิษฐา วัฒนวรากุล
843 ขนิษฐา เหลาสะอาด
844 ขวัญฤทัย บุตะเขียว
845 จันจิรา บุญล้อม
846 จิรัชญา สนใจ
847 จิราพร มณีวรรณ์
848 ชลลดา ภานุศรี
849 ชชัชยั เสียงดัง
850 ชยัณรงค์ ชมภูพาน
851 ชติุมา พรมเลิศ
852 ฐานนท์ อานทอง
853 ฐิตาพร เสือไพร
854 ณัฏฐ์นรา วัฒนเศรษฐ
855 ณัฐกฤตา โพธิ์ภักดี
856 ณัฐณิชา พิทักษ์ศิลป์
857 ณัฐนนท์ เขื่อนเพชร
858 ณัฐพร ปัญญาจา
859 ณัฐอมร รอดคุ้ม
860 ณิชกานต์ บุตรวงศ์

แถว C 11 (ล ำดับที ่841-860 )
อำคำร  6  ช้ัน 3   ห้อง B 311   
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861 ณิชา แสงภิรมย์อภิชยั
862 ดวงเนตร เข็มกลัด
863 ทิพย์สุดา อินเสมียน
864 ทิพวรรณ บัวศรี
865 ธนนท์ กอวัฒนา
866 ธนาไชย สิทธิมาตย์
867 นาเดียร์ กอเดร์
868 นิจัสมีล หะยีอาแซ
869 นิภาวรรณ บุญแน่น
870 นิรรัตน์สรา ธัญสุธิวัฒน์
871 บุญพิทักษ์ รุ่งกาญจนกุล
872 บุณฑริกา ชบูุญ
873 บุรพล กันค า
874 ปราณี พรมเสมอ
875 ปัทมา บินหะยีสุไลมาน
876 ปาริชาติ ประทิศ
877 ปิยนันท์ จันทนาลักษณ์
878 ผกาวรรณ จูสกุล
879 พนิดา เรืองดี
880 พรนภา ป้องทอง

แถว D 11 (ล ำดับที ่861-880 )
อำคำร  6  ช้ัน 3   ห้อง B 311  
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881 พรไพลิน อุปัญญ์
882 พรรณรัตน์ กันทราวิรัตน์
883 พลอยปภัส อ่อนหวาน
884 พัชรี เกษศิริ
885 พีรพล ตันติกิตติชยักุล
886 เพชรรัตน์ คุรุศาสตรา
887 แพรวพรรณ พุทธเสน
888 แพรวพรรณ หาเรือนมิตร
889 ภัสราพร สุขวุฒิไชย
890 ภูมิภวัต ศิลาแรง
891 มารีณา ดอเลาะ
892 เมลิสสา เย็นรัตน์
893 เยาวรัตน์ มโนมัย
894 รจเรจ นิม่เจริญ
895 รติยา มาตขาว
896 รัชนันต์ ชว่ยเจริญ
897 รัสรินทร์ พุฒิพนัสพงษ์
898 วรรทมนต์ ผอูนรัตน์
899 วัลชลุี ปลองภัย
900 วิศิษฏ์ ศาสตร์สูงเนิน

แถว A 12 (ล ำดับที ่881-900 )
อำคำร  6  ช้ัน 6   ห้อง A 601 
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901 ศกุนตลา ยอดแก้ว
902 ศรารัตน์ ชา้งกลาง
903 ศิริวรรณ หร่องบุตรศรี
904 สาวิณี สีพา
905 สิรินทร์ คลี่เกียรติคุณ
906 สุนิศา สมุทรไชยกิจ
907 สุภาพรรณ สุขอนันต์
908 สุรีภรณ์ เผ่าเวียงค า
909 อนุสรา เเนบเนียน
910 อัจฉริยา ดู่ป้อง
911 อัญชลี กัลยา
912 อัญชสิา สุชาติรุ่งเรืองศรี
913 อัฟฟาน สะมาแอ
914 อาทิตยา มีสุวรรณ
915 อารีนา กะโด
916 อารียา ส าเภาโภค
917 อิทธิพล ฮารีเมา
918 อุษณา แก้วดี

919 จตุพร ประสารพันธ์
920 นัจนันท์ พรหมเสน

แถว B 12 (ล ำดับที ่901-920 )
อำคำร  6  ช้ัน 6   ห้อง A 601     

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑติ  เกียรตินิยมอันดับหนึง่
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921 พิชญา ชบูุตร
922 ภาษชยา สุภาจารี
923 ลุตฟี มินเด็น
924 อรณิชา วัดโพธิ์
925 อัครยา รีอินทร์

926 กชพรรณ กิตติบดีสกุล
927 กุลธิดา เมธิชยั
928 ขวัญฤทัย ทิพยามาตร
929 เครือวัลย์ พาทองทวด
930 จริยาพร ศรีสุข
931 ชลลดา ลมจิตร
932 ชติุกาญจน์ จันทร์เจริญ
933 ณหทัยชนก สุขสอาด
934 ณัฐกาญจน์ สุวรรณม่วง
935 นาเดีย โสะสะ
936 พักตร์วิภา อักษร
937 พัชรินธร พรนิคม
938 สุนิสา รอดเข็ม

939 กมลรัตน์ ค าหงษา
940 กมลวรรณ ค าหงษา

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑติ  เกียรตินิยมอันดับสอง

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑติ

แถว C 12 (ล ำดับที ่921-940 )
อำคำร  6  ช้ัน 6   ห้อง A 601    
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941 กฤษดา ต้ังมั่น
942 กัลยกร ขจรพันธ์
943 กาญจนพิกา วงค์เเก้ว
944 กุลยา ชยับุตร
945 กุลลิศรา แซ่อ่ึง
946 แก้วกัลยา แก้ววิชติ
947 เขมจิรา บุระพวง
948 จรรยพร เทียนกสิ
949 จันทิมา อินทนนท์
950 จารุพร ผดุงกิจ
951 จินตนา วังมา
952 จิรชญา ดีทั่ว
953 จีรภา พรมมา
954 จุฑาภรณ์ ชชูาวนา
955 จุฑาภรณ์ ต๊ะต้องใจ
956 จุฑารัตน์ ร่มโพธิ์
957 จุวัยนีย์ ด าดี
958 ชญานี บวรสมสฤษดิ์
959 ชนุตรา โลหณุต
960 ชลมารค ชวนสมบูรณ์ศิริ

แถว D 12 (ล ำดับที ่941-960 )
อำคำร  6  ช้ัน 6   ห้อง A 601    
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961 ชาลิสา สังข์กลาง
962 ซารีฮา ลือบา
963 ณัฐกานต์ พลสงคราม
964 ณัฐพงษ์ ธรรมชาติ
965 ณัฐพร สิมมะโรง
966 ณัฐวดี ค าพรมมา
967 ณัฐสุดา ค าสุข
968 ณิชกุล สีเหม่น
969 ณิชนันทน์ มูลแจ๋ม
970 ดวงฤทัย ปวงสุข
971 ตรีนภา เผือกจันทึก
972 ทาริกา ใหม่เทวิน
973 ธนาพร เหลาดี
974 ธิติมา คงกุ่ย
975 นภาวรรณ ผลเวช
976 นริศรา อ่อนน้ าค า
977 นัฐรุจี ราศรีใส
978 นันทกาญจน์ แก้วบัวดี
979 นันท์ธนาภา ปัตตาลาโพธิ์
980 นิรมล มีไทย

แถว A 13 (ล ำดับที ่961-980 )
อำคำร  6  ช้ัน 6   ห้อง A 601 
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981 นูรยาฮัน มะรือเสาะ
982 เนตรนภา กรุงสูงเนิน
983 บูรฮัน มะสาและ
984 เบญจวรรณ ทองนาค
985 ปณิตา มะปราง
986 ปนัดดา ก าลา
987 ประไพศรี รอสูงเนิน
988 ปรีญาภรณ์ สูงพล
989 ปุณยนุช พันธ์กอง
990 เปรมฤดี เหลาลม
991 พัชนี แซ่เย่ียง
992 พัชรินทร์ พรมคล้าย
993 พัทธณีญา ฮาเซะ
994 พิชญ์สินี ลิ้มประเสริฐ
995 เพชรรัตน์ บรมวรบุญ
996 เพชราภรณ์ มณีบู่
997 แพรพลอย ริจ่าม
998 แพรรุ้งรัชต์ ลาภสัมพันธ์
999 ภคมน ขันตี
1000 ภัทรกัญญา ไชยสิงห์

แถว B 13 (ล ำดับที ่981-1000 )
อำคำร  6  ช้ัน 6   ห้อง A 601   
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1001 มนฑิกาญต์ิ วงค์เเก้ว
1002 มาริสา โคตทะดี
1003 ยุพดา อ๋ิวสกุล
1004 ยุวดี ศรีสวัสดิ์
1005 โยษิตา ชาวนาไร่
1006 รัตติยา วรรณวิจิตร
1007 รุ่งอรุณ รุ่งโรจน์
1008 วรนิษฐา เจริญสุข
1009 วรัลชญาณ์ รุจิระธีพัฒน์
1010 วราภรณ์ วรรณภักดิ์
1011 วลัยลักษณ์ วันจันทึก
1012 วันวิสา ขวัญอ่อน
1013 วารุณี ทิพเศษ
1014 วิจิตรา วะราหล
1015 วิภาสิริ นาคสุวรรณ
1016 วิมลณัฐ สุขรักษ์
1017 วิรัชณ์ชา บุญสิทธิ์
1018 วิลาวรรณ กองสอน
1019 วีรวรรณ โคตุทา
1020 ศรสิช เเก้วไชย

แถว C 13 (ล ำดับที ่1001-1020 )
อำคำร  6  ช้ัน 6   ห้อง A 601  
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1021 ศศิธร เเก้วโสนด
1022 ศศิธร ตาบุตรวงค์
1023 ศศิธร ทองไพร
1024 ศศิพร มูลรัสศรี
1025 ศิริเนตร ชยัสะท้าน
1026 ศิริภรณ์ ปัดทุม
1027 ศุภวิชญ์ โวหารเดช
1028 สกาวรัตน์ บุญภูงา
1029 สมฤทัย สุขบุญชว่ย
1030 สโรชา บุญสิทธิ์
1031 สิรินันท์ นารินนท์
1032 สุชาวดี ชมชื่น
1033 สุดารัตน์ สว่างชล
1034 สุทัตตา บาริศรี
1035 สุภัทรา อินทรวัตร
1036 สุมณทา แสงฤทธิ์
1037 สุมิตรา พรหมโคตร
1038 สุรีรัตน์ มณี
1039 สุวนันท์ สิทธิเนตร
1040 หนึง่ฤทัย เพชรมีดี

แถว D 13 (ล ำดับที ่1021-1040 )
อำคำร  6  ช้ัน 6   ห้อง A 601   
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1041 อรทัย เนียนเพ็ชร์
1042 อรยา เพ็งทอง
1043 อัสมาณี มีเซ็ง
1044 เอลีชา แสนเสนา
1045 ไอลดา ไชยศิลป์

1046 เกตน์สิริน เพชรโยธา
1047 อรพรรณ ระวิพงษ์

1048 ลภัสฐนันท์ ธาราเสาวรภย์
1049 สิรชา เมฆประยูร

1050 กมลวรรณ บรรณสาร
1051 เกวลิน ทนะขว้าง
1052 ขวัญกนก ดวงพุทธา
1053 จินดาวรรณ ชมุชน
1054 ฉัตรฑิตา ทองดอนกระเดื่อง
1055 ณัฐชานนท์ ทิพย์ธนาวิวัฒ
1056 ธีราภรณ์ ยุทธเสรี
1057 นัจมีย์ ยีโกบ
1058 ปรียานุช ศรีแก้ว
1059 ภัสชญา ภาโส
1060 รุจิรา แสงวิเชยีร

อำคำร  6  ช้ัน 6   ห้อง A 601 

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (สองภาษา)

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑติ  เกียรตินิยมอันดับหนึง่

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑติ  เกียรตินิยมอันดับสอง

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑติ

แถว A 14 (ล ำดับที ่1041-1060 )
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1061 ศุพิชฌาย์ โพธินันทวงศ์
1062 อภิญญา มาตา
1063 อภิวิชญ์ ต้ังสกุล
1064 อมลวรรณ ศรียา
1065 อาทิตยาค์ เดชพิชยั

1066 ญาดา เทพวงษ์
1067 ณัฐธิดา โปร่งจันทึก

1068 ชนัญญา มะลิดา
1069 ศิตาพร เจตนเสน
1070 ศิราพรรณ เดือนทองสุข

1071 กฤติน ภมรสูตร
1072 จักรกฤษณ์ พ่อลื้อ
1073 จุรีรัตน์ แสวงผล
1074 ชญาธิส ณัฏฐวุฒิสิทธิ์
1075 ชยพล พาจิตภักดี
1076 ถลัชนันท์ มิตรขจร
1077 ธัญญพรรษ วงศ์อนันต์
1078 ธิดารัตน์ วิจิตร
1079 นันทพัทธ์ ธีรรัตน์ศิริ
1080 ปภาวี กาญจนนทีรัตน์

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑติ (วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์)  เกียรตินิยมอันดับสอง

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑติ (วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑติ (วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์)  เกียรตินิยมอันดับหนึง่

แถว B 14 (ล ำดับที ่1061-1080 )
อำคำร  6  ช้ัน 6   ห้อง A 601   
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1081 ปาลิดา ม่วงเสม
1082 ปิยกุล ปิ่นแก้ว
1083 พลอยไพลิน โพธินาม
1084 พุทธรักษ์ จันทร์โอกุล
1085 ภัทชระ จินขุนทอง
1086 มณฑารพ ต้ือแก้ว
1087 รมิตา อโณวรรณพันธ์
1088 เรณุกา โอชมุ
1089 วัลลภา ย่ิงยง
1090 ศรัญญา เดชศรี
1091 ศิรินภา ไพศิลป์
1092 ศิวัตรา พฤกษะศรี
1093 ศุทธิภัทรา ศรีเตโชภาส
1094 สุวพัชร์ เกษมวงศ์หงส์
1095 เสาวนีย์ เชื้อข า
1096 อติชาต ย้ิมแย้ม
1097 อมิสรา โคตะนนท์
1098 อรรถเศรษฐ์ ศิริธากูลนุวัฒน์

1099 กชกร สอนดี
1100 จันทร์ทิรา นาคนวล

สาขาวิชาเคมีประยกุต์

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑติ (เคมีประยกุต)์  เกียรตินิยมอันดับหนึง่

แถว C 14 (ล ำดับที ่1081-1100 )
อำคำร  6  ช้ัน 6   ห้อง A 601     
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1101 จันทิมา อภิชาติฐิติวรณ์
1102 ดารินทิพย์ สุขสมัย
1103 ประสิทธิชยั ดอกไม้หอม
1104 ปัณณพัฒน์ วิสิฐวราเสฐ
1105 พิชามญชุ์ โพธิสุยะ
1106 ศรัญญา ชปูระพันธ์
1107 เอกธิดา โปสินธุ์

1108 ธนธรณ์ บุญคลัง
1109 สุวิรยา เจียมเจริญ

1110 กฤตพัฒน์ นันทะพันธ์
1111 กิติศักดิ์ จอกทอง
1112 จิรพา เกษทองมา
1113 จิราพร ดวงจินดา
1114 ธนภัทร พรหมสวัสดิ์
1115 นนทวัฒน์ ห้วยหงษ์ทอง
1116 นิศากร ธรรมรักษ์
1117 ผุสชา ตงอาภรณ์
1118 รฐา สุวรรณคีรี
1119 วรวิช สมบูรณ์วรวงษ์
1120 อัญรัตน์ สุทธยาคม

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑติ (เคมีประยกุต)์  เกียรตินิยมอันดับสอง

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑติ (เคมีประยกุต)์

แถว D 14 (ล ำดับที ่1101-1120 )
อำคำร  6  ช้ัน 6   ห้อง A 601    
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1121 กชกร อิทธิพรนุสนธิ์
1122 ประกายกานต์ คูลีคันดาน
1123 ภคพร พิมลสกลวงศ์
1124 ภัทราภรณ์ ด าเกิงสุนทร

1125 สุทธิพงษ์ เอ่ียมอ่ า
1126 เสาวลักษณ์ วายุครุฑ

1127 คมสัน รุ่งเรืองยศศักดิ์
1128 จารุวรรณ ชะฎา
1129 จิรัชญา กวยเหม
1130 ชลธิชา พลประถม
1131 ฐิติกา จังพานิช
1132 ณฐมน อินทรเจริญ
1133 ทัศวรรณ จูสิงห์
1134 ธนกร บุญท า
1135 นราธิป โคตรสมบัติ
1136 น้ าฝน น้ ารอบ
1137 บงกช จันทร์อุดม
1138 ปดิวรดา นารัตฐา
1139 พรรณราย เลิศศิริ
1140 พัทธ์ธีรา อรรถศิริธิติวุฒิ

สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ (วิศวกรรมชีวการแพทย์)  เกียรตินิยมอันดับหนึง่

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ (วิศวกรรมชีวการแพทย์)  เกียรตินิยมอันดับสอง

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ (วิศวกรรมชีวการแพทย์)

แถว A 15 (ล ำดับที ่1121-1140 )
อำคำร  6  ช้ัน 6   ห้อง A 602 
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1141 พันนรินทร์ ยอดเถื่อน
1142 พัสตราภรณ์ สาทอง
1143 พิชยั แสนสุข
1144 พิมลเเข สุขแสน
1145 พีรดนย์ บุญจันทร์เชย
1146 ภานุชนารถ ด้วงพิมพ์
1147 รัชณี มาจานิตย์
1148 วณิชศรา เหล็กดี
1149 วาสนา พรมทองมี
1150 วุฒิไกร ไชยเสนา
1151 สิงห์ชยั อ่วมน้อย
1152 สุทธิชล โถวสกุล
1153 สุธาทิพย์ ค าลือ
1154 สุรวุฒิ ตอนศรี
1155 หนึง่ฤดี สถิตย์
1156 อัชราวรรณ์ พันหล่อมโส
1157 เอกชยั ทองแป้น

1158 จีรทีปต์ นนทมิตร
1159 ธรรมนูญ บุษปะเวศ

1160 กฤตภาส หล้านามวงค์

อำคำร  6  ช้ัน 6   ห้อง A 602 

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ (วิศวกรรมเครื่องกล)  เกียรตินิยมอันดับสอง

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ (วิศวกรรมเครื่องกล)

แถว B 15 (ล ำดับที ่1141-1160 )
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1161 ชติุพนธ์ บุญสวยขวัญ
1162 ธัชพล พงศ์ธนอนันต์
1163 ธีรศักดิ์ อัฏฐพรกุล
1164 นพคุณ แก้วบาง
1165 น าโชค จ าเริญรักษา
1166 ปวริศ ค าศุภประเสริฐ
1167 รัฐนันทน์ ดังชยัภูมิ
1168 รัตตพงษ์ รักษายศ
1169 ฤทธิกาล ธาตุพิทักษ์
1170 วิญญู อุดโท
1171 ศตวรรษ หีดแก้ว
1172 สาวิตต์ กลับเจริญ
1173 อนันต์ คารมศิลป์
1174 อนุชติ พันธุชา
1175 อนุรักษ์ เกษร
1176 อนุศิษฎ์ ขาวสุวรรณ
1177 อภิสิทธิ์ เดชนุน่
1178 อริญชยั พรมวงศา
1179 อัซมา อาหมัด
1180 อัฟฟาน หะยีสะบูดิง

แถว C 15 (ล ำดับที ่1161-1180 )
อำคำร  6  ช้ัน 6   ห้อง A 602  
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1181 อารักษ์ สุวรรณวิลัย
1182 เอกนรินทร์ วงศ์เมตตา
1183 สุรชยั ทองนาค

1184 ณัฐพล ธูปประสาท
1185 ณัฐภัทร ทาศรีภู
1186 มานัด ไชยวิศาล
1187 สาธิต พุฒทอง

1188 กรวิชญ์ อรามรุณ
1189 จิระชาติ เงานอ
1190 ชนพล สุขสุสัตย์
1191 ชยัวัฒน์ ปรคนธรรพ์
1192 ชติพงษ์ ฉายแก้ว
1193 ชนิวัฒน์ พิมพาภรณ์
1194 ณัฐชยั เพ็ญธ ารงรัตน์
1195 ณัฐวุฒิ เกตุเล็ก
1196 ทรงกลด ดวงเเก้ว
1197 ธนพล ศิริรัตตานนท์
1198 ธนวัฒน์ สังข์ทอง
1199 ธัญลักษณ์ แก้วเกิด
1200 ธีรวัฒน์ วงศ์ชยั

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ (วิศวกรรมไฟฟ้า)  เกียรตินิยมอันดับสอง

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ (วิศวกรรมไฟฟ้า)

แถว D 15 (ล ำดับที ่1181-1200 )
อำคำร  6  ช้ัน 6   ห้อง A 602   
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1201 บุษยมาส ดาวเรือง
1202 ประทีป สีเนียม
1203 ปัณณทัต นวมนาคะ
1204 ภวรัญชน์ น้องสินธ์
1205 ภาณุวัฒน์ สธัมบุตร
1206 มุขพล กังสะวิบูลย์
1207 วรเทพ นาเจริญ
1208 วราเชษฎฐ์ ทองลายลักษณ์
1209 ศรราม สมบุญรอด
1210 ศิริลักษณ์ จิตอารีวงค์
1211 สถาปนา วิเศษศิริกุล
1212 อมรรัตน์ พันธสุวรรณกุล
1213 อารีส วาจิ
1214 ไอศูรย์ มาสิน

1215 พิจาริน เอ่งฉ้วน

1216 กฤษณ์ วงศ์ลักษณพันธ์
1217 กวินท์ เพ็ชรไม้
1218 กษิดิ์เดช เกียรติอาภากุล
1219 กษิดิศ โค้ววารินทร์
1220 กัลยารัตน์ สมดี

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ (วิศวกรรมโยธา)

แถว A 16 (ล ำดับที ่1201-1220 )
อำคำร  6  ช้ัน 6   ห้อง A 602 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ (วิศวกรรมโยธา)  เกียรตินิยมอันดับหนึง่
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1221 กิตติกร จันทวาน
1222 กิตติบดี หีตชว่ย
1223 กิติคุณ ศรียุกต์นิรันดร์
1224 เกริกชยั กังแฮ
1225 จันจิรา ฉัตรโพธิ์
1226 จันทนา บุญชู
1227 จุลภัทร จุฬานนท์
1228 ชาญณรงค์ น้อยเนตร
1229 ณภัทร เปรมกมล
1230 ณัฏฐพัชร์ เเสงเจริญ
1231 ณัฐชนน แสงแก้ว
1232 ณัฐธิดา กิรติเสวี
1233 ณัฐพล บุญพุ่ม
1234 ณัฐพล ศรีอุราม
1235 ดิเรก พรมมา
1236 ธนพร แสงน้ า
1237 ธนิศธร โพธิ์สุวรรณ์
1238 ธราเทพ จินดามณีโรจน์
1239 ธัญชนก กาฬศิริ
1240 นคเรศ ราชสมบูรณ์

แถว B 16 (ล ำดับที ่1221-1240 )
อำคำร  6  ช้ัน 6   ห้อง A 602
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1241 นนทกิตต์ิ พิสูตร์
1242 นภพดล ข าเพ่ิมสุข
1243 นลินี ต้อยเเก้ว
1244 นันทมน ซอศรีสาคร
1245 นัสรีย์ แวจูนา
1246 นุชนาฏ จงอาจกลาง
1247 นูรูลอาซีซี กริชทองค า
1248 เนตรชนก ศรีบุรินทร์
1249 บงกชกร เจริญสุข
1250 บดีศร เพชรพิพัฒน์
1251 ประภวิษญ์ุ เทพา
1252 ปิยะภรณ์ แสงตาขุน
1253 พงศธร รัตนส าอางค์
1254 พิชญวัฒน์ ลิ้มรัชชานนท์
1255 พิสิฐ เสาร์สูงเนิน
1256 พีระ สงวนสิน
1257 พีระพงษ์ รุ่งเรือง
1258 พุทธิพงศ์ แก้วสว่าง
1259 ไพบูลย์ มิอรัญ
1260 ภัทระ บุญญาธิกุล

แถว C 16 (ล ำดับที ่1241-1260 )
อำคำร  6  ช้ัน 6   ห้อง A 602  
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1261 ภาคภูมิ สุขคง
1262 ภูวนาถ สมบูรณ์
1263 มัทนา แดงดี
1264 มูฮัมหมัดอารีฟ ดือเระ
1265 เมขลา สวนแก้ว
1266 เมวลี เกตุบุญเรือง
1267 รัฐพงษ์ จิรายุศิริพงษ์
1268 วทัญญู สัตยวิวัฒน์
1269 วรพล อิวานุวัฒน์
1270 วัยวุฒิ ขจร
1271 วิชยัวัตน์ ปัญญาสกุลวงศ์
1272 ศิวาพร ธิมา
1273 สมเจตน์ เวียงชยั
1274 สหพล แก้วแกมสี
1275 สหรัฐป์ ศิริหงษ์
1276 สิทธิพล เกิดป้อม
1277 สุภาวดี สร้างพล
1278 สุรวุฒิ ชมุศรี
1279 องอาจ เทพสาง
1280 อดิศร แสงเพ็ชร

แถว D 16 (ล ำดับที ่1261-1280 )
อำคำร  6  ช้ัน 6   ห้อง A 602  
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1281 อธิชาติ ค าซื่อตรง
1282 อธิธัช นุสุข
1283 อนุพงษ์ ดอนพรม
1284 อัครชยั เซ่งย่อง
1285 อัญชลุีกร ไชยกุล
1286 เอกรินทร์ เอกวัฒน์

1287 เบญจมาศ กันศรีเวียง
1288 พรทิพย์ ใจทอง
1289 ศันสนีย์ พันสาลา
1290 สุทธิดา เทียมศรี

1291 จุฑามาศ จันทร์อินทร์
1292 เจธนาตย์ บุญนาค
1293 ฉันท์ คันธะมาลย์
1294 อรณา เสือสืบพันธ์
1295 อรณิชา ประจ าหลัก

1296 คูณธิดา วินน์
1297 ชลวรรณ สีหานนท์
1298 ฑิฆัมพร บุญกว้าง
1299 ณัฐพัชร ยังตรง
1300 ธนาวุฒิ ศรสุวรรณ

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ (วิศวกรรมเคม)ี  เกียรตินิยมอันดับหนึง่

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ (วิศวกรรมเคม)ี  เกียรตินิยมอันดับสอง

แถว A 17 (ล ำดับที ่1281-1300 )
อำคำร  6  ช้ัน 6   ห้อง A 603   

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ (วิศวกรรมเคม)ี
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1301 พิชชาพร ชาญอักษร
1302 พิชญา ชาญอักษร
1303 มณีรัตน์ ประจักษ์จิตร์
1304 มติกา ลวดเงิน
1305 วิสิทธิ์ วรรณวงค์
1306 ศิทราลักษ์ สุบินนาม
1307 ศิริพัทธ์วราพา เลิศคง
1308 สราลี อินอ่ิม
1309 สุดารัตน์ ลาภทวี
1310 สุพัตรา ใจทน
1311 อัญมณี อ่ิมผ่อง

1312 ภัทรวดี มีสวัสดิ์

1313 กนิษฐา เครือตาชยั
1314 กิตติศักดิ์ เที่ยงจิตร
1315 จริยา จันทร์หอม
1316 จักภพ เทพแดง
1317 เจนวุฒิ เอกเจริญวงศ์
1318 โชติวุฒิ ผ่องเคหา
1319 ฑิชาญ์ พิทยถาวรกุล
1320 ณฤดม ราบร่ืนทวีสุข

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ (วิศวกรรมอุตสาหการ)  เกียรตินิยมอันดับหนึง่

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ (วิศวกรรมอุตสาหการ)

แถว B 17 (ล ำดับที ่1301-1320 )
อำคำร  6  ช้ัน 6   ห้อง A 603     
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1321 ณัฐธิดา โยมด้วง
1322 ปกรณ์ศักดิ์ บังประไพ
1323 ปวิช เปี่ยมศิริมงคล
1324 พชรดนัย ต้ังไพบูลย์พงศา
1325 พสิษฐ์ ตรีเพ็ชร
1326 พิชานัต เราพัฒนานนท์
1327 พิมพ์สิริ คุ้มภัยรัญ
1328 พีรพล ชติเจริญ
1329 แพรพลอย ศรีพงษ์เสริฐ
1330 รัชนัน อุลปาทร
1331 วิชนาถ ยอดมณี
1332 วิไลภรณ์ สุรชาติเมธินทร์
1333 ศุภัทรานุช วงศ์เขื่อนแก้ว
1334 สมิตานัน โชคชยัคงเบญจา
1335 สวรรยา ดิษฐวิมล
1336 สุทธิเกียรติ ธัญญศรีรัตน์
1337 เสฏฐวุฒิ มะลีแก้ว

1338 ชนาธิป พิมลพรรณ์
1339 ชชัฎาภรณ์ พัทราช
1340 ชยัภัทร แจ้งจุล

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)

แถว C 17 (ล ำดับที ่1321-1340 )
อำคำร  6  ช้ัน 6   ห้อง A 603    
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1341 ฐานสินี บุญญะหงษ์
1342 ณัฐวรรณ สว่าง
1343 นลินี แสนเทพ
1344 วรรณภัทร์ กลิ่นสีงาม
1345 วรวรรณ ทองวิจิตร
1346 สุทธิชา ทองทิพย์
1347 โสภิดา ยังหัตถี

1348 เฉลิมเกียรติ ธารอ ามฤต
1349 ชติุกาญจน์ สมนวล
1350 ภรากร อุดมชยัรัตน์
1351 รสสุคนธ์ บรรจง

1352 กานต์ศักดิ์ ทองอินทร์
1353 ณัฏฐนิชา ยอดดี
1354 นวิน วีระพงษ์
1355 เบญจวรรณ ประสมสิน
1356 ปารเมศ สุวรรณพร
1357 พงศ์ธร ริยาพันธ์
1358 ภราดร ทองอบอุ่น
1359 ภัทรพงศ์ ทิมจันทร์
1360 ภาณุพรรธน์ จิรพัฒนาวุฒิชยั

แถว D 17 (ล ำดับที ่1341-1360 )
อำคำร  6  ช้ัน 6   ห้อง A 603      

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)์  เกียรตินิยมอันดับหนึง่

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)์
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1361 ภานุวัฒน์ พันธุ์วงศ์
1362 รณกร กองสุวรรณ์
1363 รณฤทธิ์ ล ามะยศ
1364 รติกร แกมภู
1365 วีระพล ภู่กองเงิน
1366 สิทธา คัชมาตย์
1367 สุรัตนา อินทรกุล
1368 สุริยะ จารุธัญ

1369 ปวริศร ธรรมิกบวร

1370 เกียรติศักดิ์ รักบ ารุง
1371 ธราเทพ สกลวิทยานนท์
1372 พงศกร นัยอนันต์

1373 กุลธิดา ฉายา
1374 คุณานนต์ กิตติบดีสกุล
1375 ฉันทัช สิทธิวรศิลป์
1376 ธนาธิป ขันทอง
1377 พัชระ โต๊ะเจะ
1378 พัดชา บุนนาค
1379 พิมลพรรณ ในกระโทก
1380 ภัคพล อติชาตวิวัฒน์

แถว A 18 (ล ำดับที ่1361-1380 )
อำคำร  6  ช้ัน 6   ห้อง A 603      

สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์

สาขาวิชาวิศวกรรมการซ่อมบ ารุงอากาศยาน

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ (วิศวกรรมการซ่อมบ ารุงอากาศยาน)

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ (วิศวกรรมยานยนต)์  เกียรตินิยมอันดับสอง

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ (วิศวกรรมยานยนต)์



 Page 71

1381 ภูเบศ จินดาเสถียร
1382 รักขิกา ละเอียดอ่อน
1383 รุมมาน อินเฮง
1384 วีระชยั ปามี
1385 ศศิฉาย ใจธรรม
1386 อุดมพล พันธุ์นิยม

1387 วลัยพันธุ์ จันทรังษี
1388 สุภาวิณี ขวัญพราย

1389 จิราพร เรืองจิตร
1390 นิตยา แก่นทน
1391 ศราวุธ บุญเร่ิม
1392 สุทัช บุญประสิทธิ์

1393 กฤษณพล เชยเทิบ
1394 กิตติพศ ศรีด้วง
1395 ชวิน ยอดอาษา
1396 เตชษิฐ์ เหรียญประชา
1397 ทวิสรา ธรรมวาโร
1398 ธนภัทร หมัดสะและ
1399 นิติกร ปิ่นสุวรรณ
1400 พิพัฒน์ คงบุญพร้ิง

แถว B 18 (ล ำดับที ่1381-1400 )
อำคำร  6  ช้ัน 6   ห้อง A 603   

สาขาวิชาเทคโนโลยอุีตสาหกรรม

ปริญญาเทคโนโลยบัีณฑติ (เทคโนโลยอุีตสาหกรรม)  เกียรตินิยมอันดับหนึง่

ปริญญาเทคโนโลยบัีณฑติ (เทคโนโลยอุีตสาหกรรม)

ซ่อมบ ารุงอากาศยาน

ปริญญาเทคโนโลยบัีณฑติ (ซ่อมบ ารุงอากาศยาน)
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1401 พุฒิพงศ์ แสงวงศ์
1402 วศิน ธวัชกาญจน์
1403 ศศินาถ ทองเชยีง
1404 สุภมาส ใจค า
1405 อัศม์วุฒิ เจริญเวช
1406 อานนท์ ทรงกลด
1405

1407 กรหทัย วิชติะกุล
1408 กฤติกร จันทร์หิรัญ
1409 กลทีป์ จูกระจ่าง
1410 กัญญาภร มีปลั่ง
1411 ขนิษฐา ไพธุริยะ
1412 ฆฤณ ชนินรเศรษฐ์
1413 ณวัสม์ พุทธ์ธัญนฤทธิ์
1414 ปริตต์ ลอออรรถพงศ์
1415 พงษ์คุณากร ส าแดงภัย
1416 พรศักดิ์ โตทับ
1417 พศิน ปวริศามงคล
1418 ภพ เปลี่ยนบางยาง
1419 ภูมิรพี วงศ์สุข
1420 วชริะ เดนท์

แถว C 18 (ล ำดับที ่1401-1420 )
อำคำร  6  ช้ัน 6   ห้อง A 603   

สาขาวิชานักบินพาณิชย ์

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑติ (นักบินพาณิชย์)  เกียรตินิยมอันดับหนึง่
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1421 วีรภัทร ปรีชาบริสุทธิ์กุล
1422 อานันท์ เรืองชยจตุพร
1423 แอนไพลิน วีรีเค็น

1424 เจริญชยั แก่นนาค า
1425 ดุลยวัต อินทร์สังข์
1426 ธนัตถ์ อายตวงษ์
1427 นิธิชยั แซ่หว่อง
1428 พัชรพล รุ่งศิริยืนยง
1429 พัชรภูมิ สุทธิจินตทิพย์
1430 วชริวิทย์ วรเวทย์มงคล
1431 สรวิชญ์ นวลจันทร์
1432 โอมาชารีฟ ปานนพภา

1433 กาจบดินทร์ หงษ์วิไล
1434 คอลีดีน สมใจ
1435 จิตรลดา นิม่สุข
1436 จิรายุ นามวงษ์
1437 จิรายุ เอ้ืองอุดม
1438 ฉัฐวัฒน์ ฤทธิ์เศรษฐชยั
1439 ชยาพร ดีสุข
1440 ณภัทร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา

ปริญญาเทคโนโลยบัีณฑติ (นักบินพาณิชย์)

แถว D 18 (ล ำดับที ่1421-1440 )
อำคำร  6  ช้ัน 6   ห้อง A 603      

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑติ (นักบินพาณิชย์)  เกียรตินิยมอันดับสอง
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1441 ณัฏฐ์คเณศ รัมภาจารุวิทย์
1442 ณัฐรดี สุขจิตร์
1443 ณัฐวุฒิ ลาภหงษ์ทอง
1444 ณัฐวุฒิ ศิริ
1445 ดิลกภัค บุณยรัตผลิน
1446 ไดสุเกะ ยูเอดะ
1447 เท็ตดี้ มอนสมา
1448 ธนภัทร พิมพ์เวิน
1449 ธนวัฒน์ สิทธิภาพ
1450 นพกร วันอุดม
1451 บุญญลักษณ์ แสงอรุณวิวัฒน์
1452 ปัณณธร บุญรักษ์
1453 ปิยพงษ์ มีหาดยาย
1454 พชรพล กล้าอยู่
1455 ฟานซิส จูเนียร์ มอร์ริส
1456 ภูริวัจน์ ท าดี
1457 ภูวฉัตร อินทรไพโรจน์
1458 รฐกร อุทิศานนท์
1459 วัฒนชยั ศัพทะนาวิน
1460 วิชญ์ภัชร กาญจนาศิริวรรณ

แถว A 19 (ล ำดับที ่1441-1460 )
อำคำร  6  ช้ัน 6   ห้อง A 604
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1461 วิริทธิ์พล สถาพรสุขศรี
1462 ศักดิ์นรินทร์ ทาปาระ
1463 ศิลป์ ธีรนิติ
1464 ศุภเสกข์ พิศาลสุขสกุล
1465 อติชาติ ปทุมชาติ
1466 อัคคเดช ฮันสราช
1467 เอกบดินทร์ เผ่าบรรจง
1468 ฮาฟิซ นารีเปน

1469 เกษมณี คล้ายเกิด
1470 ชชูวิีน กาญจนถาวรวิบูล
1471 นิติยา ศักดิ์สงค์
1472 ปรีณาพรรณ ฉายโฉมศรี
1473 พัทธ์ธีรา แดงมี
1474 พิศมัย ยอดคง
1475 ศรินยา อุ่นอาจ

1476 ฐิมาภรณ์ ธรรมมะ

1477 ชติุภา พวงพัฒน์
1478 ฐิติกาญจน์ ชมพูจันทร์
1479 ธนกร ร่ืนสดใส
1480 ปราชญ์เปร่ือง นิรมิตร

ปริญญาเทคโนโลยบัีณฑติ (นวัตกรรมเกษตร)

สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ

สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร

แถว B 19 (ล ำดับที ่1461-1480 )
อำคำร  6  ช้ัน 6   ห้อง A 604

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑติ (เทคโนโลยชีีวภาพ)  เกียรตินิยมอันดับสอง

ปริญญำวิทยำศำสตรบัณฑติ (เทคโนโลยชีีวภำพ)
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1481 ศิรณกร แสงจักร
1482 ศิริรัตน์ มั่นคง

1483 เกวลิน ไล
1484 คริสมาส มะลิซ้อน
1485 จันทนา ปิยะวาณิชย์สกุล
1486 อภิชญาดา ขาวสุวรรณ์
1487 อัญชลี สมลา

1488 ขวัญนภา ดวงสว่าง

1489 กัญญ์พิชาญ์ นุย้ประสิทธิ์
1490 เกวลี ค าทา
1491 ดวงใจ ชาตรี
1492 นวพร พูนทอง
1493 พริศรา ธัญญา
1494 พิชามญชุ์ เทียนประนมกร
1495 พีรณัฐ สุระสัจจะ
1496 ภคิน แชม่ชกูุล
1497 เมธัส เชยโภคา
1498 วาสนา มะหะหมัด
1499 วิชยุตม์ ประกอบปราณ
1500 วิลาวัลย์ ทะเที่ยง

สาขาวิชาเทคโนโลยอีาหาร

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑติ (เทคโนโลยอีาหาร)  เกียรตินิยมอันดับหนึง่

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑติ (เทคโนโลยอีาหาร)  เกียรตินิยมอันดับสอง

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑติ (เทคโนโลยอีาหาร)

แถว C 19 (ล ำดับที ่1481-1500 )
อำคำร  6  ช้ัน 6   ห้อง A 604
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1501 ศศิธร ทิพบุญทอง
1502 สุทธิกานต์ พรรณานนทศักดิ์
1503 อมลมณี ชทูรัพย์
1504 อรนุช ผุดเผือก
1505 อัญชสิา กลับรอด

1506 ชลชลิต เทพไกรลาศ

1507 กิตติศักดิ์ เพ่ิมสิริอุดมฤกษ์
1508 กุลรัตน์ เหลืองประเสริฐ
1509 จิรภัทร สร้อยสิน
1510 ชนน อัครผลไพศาล
1511 ชนิวัตร อ้ึงศรีพิพัฒ
1512 ณฐพงศ์ จงอยู่
1513 ณัฐชยั นางาม
1514 ณัฐยศ ขวัญค า
1515 ดนัยภัทร เลิศพรทวีวัฒน์
1516 ทรงสิทธิ์ วงษ์ทองดี
1517 ทวีวัฒน์ ไกรคุณ
1518 ธนพล อินอุไร
1519 ธีรพล พรมน้อย
1520 ปฎิภาณ พิชยัไพบูลย์

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑติ (วิทยาการคอมพิวเตอร)์  เกียรตินิยมอันดับสอง

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑติ (วิทยาการคอมพิวเตอร)์

แถว D 19 (ล ำดับที ่1501-1520 )
อำคำร  6  ช้ัน 6   ห้อง A 604 
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1521 ปัทฐวี ชยัพิสิษฐเจริญ
1522 ปัทมาภรณ์ บางค้า
1523 พิมผกา สจ๊วต
1524 พีรณัฐ โกวิทพิสิฐสกุล
1525 เพ็ญผกา มากบุญ
1526 ภูมิเพชร วิเศษแสง
1527 ภูวดล วีระเสริฐนิยม
1528 รังสฤษฎ์ จันทะสิงห์
1529 รัชณีกร ที่รัก
1530 วัลลดา อ้วนเต็ม
1531 ศิวกร นิจอนันต์
1532 สมพงษ์ ศรีดี
1533 สุธาสินี จินุศร
1534 สุรวุฒิ แซ่เอียว
1535 สุวนันท์ โสมโสรส
1536 หทัยนันท์ ทองทั่ว
1537 อานิก เวพาสยนันท์
1538 เอกชยั แซ่ย่าง

1539 ธิติวุฒิ ทองใบศรี

1540 นวพร ศาสตร์ข า

สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ

แถว A 20 (ล ำดับที ่1521-1540 )
อำคำร  6  ช้ัน 6   ห้อง A 604   

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑติ (เทคโนโลยสีารสนเทศ)  เกียรตินิยมอันดับหนึง่

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑติ (เทคโนโลยสีารสนเทศ)  เกียรตินิยมอันดับสอง
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1541 สิรภพ ใจอยู่

1542 กมลภพ อุดมรักษาสกุล
1543 กิตติพงศ์ ข าง้ิว
1544 จักราวุธ ส่งตระกูล
1545 จิรวัฒน์ พนาทอง
1546 ชนะชล กิตติพยัคฆ์
1547 ชวิน จันทร์สอกลิ่น
1548 ชาญณรงค์ เทศจันทร์
1549 ณภัทร ชนะหิรัญกุลเดช
1550 ณัฐนันท์ อีเคดะ
1551 ณัฐพงค์ ศรีสุวรรณ
1552 ณัฐพงษ์ สังข์คง
1553 ดบัสวิน อัคคโพธิกุล
1554 ธนนนท์ สุพรรณรัตน์
1555 ธิติ เทียนถาวร
1556 นพสิทธิ์ เลิศศิริสมบัติ
1557 นฤเบศ แย้มเกษร
1558 นวันธร เอมมาโนชญ์
1559 นันทวัฒน์ เสือแพ
1560 เบญจมาศ สมปอง

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑติ (เทคโนโลยสีารสนเทศ)

แถว B 20 (ล ำดับที ่1541-1560 )
อำคำร  6  ช้ัน 6   ห้อง A 604
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1561 ปฎิภาณ จ านงค์
1562 ปรมะ พ่ึงพิงพัก
1563 ประภัสสร แก่นศักดิ์ศิริ
1564 ปุริม จิตสมบูรณ์
1565 พณธร ณ ราชสีมา
1566 พณาสินธุ์ เพ็ชร์พราว
1567 พลสิงห์ ธนะปักษ์
1568 พัชรพงษ์ เรืองเดช
1569 พิพัฒน์ คุ้มผาติกุล
1570 ภัทรานิษฐ์ สินชยัธนกิตต์ิ
1571 มิ่งกมล ธารโสธร
1572 ยุทธวีร์ โพธิสว่าง
1573 รุจิภาส ลาภหงษ์ทอง
1574 วรากร บ ารุงสุข
1575 วิทวัส กะหย่ี
1576 วิทวัส บุญประเสริฐ
1577 วิษณุ ศรีไกร
1578 วีรชติ อินทพฤกษ์
1579 วีรภัทร กราพันธ์
1580 ศิวกร โมสิกานนท์

แถว C 20 (ล ำดับที ่1561-1580 )
อำคำร  6  ช้ัน 6   ห้อง A 604   
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1581 ศุภฤกษ์ กลิ่นมะลิทอง
1582 เศรษฐภัทร สัตถาพร
1583 สมศิลป์ อ่อนหวาน
1584 สุขุมาภรณ์ ฉายยะ
1585 สุธิดา บินซาเล
1586 สุรศักดิ์ วิลัยศิลป์
1587 สุรัตน์ สิทธิไพร
1588 สุวิทย์ รักนุกูล
1589 อชริญา ปานทรัพย์
1590 อภิชา ดีอารมย์
1591 อภิณัฐชญา ทองมา
1592 อภิรักษ์ วรรณการโสภณ
1593 อภิสิทธิ์ อ าพันเเสง
1594 อานนท์ เมฆกมล

1595 จิรัฏฐ์ เจริญอารีรักษ์
1596 ญาณวรุตม์ หัสดินรัตน์
1597 ณภัทร ปานทองเสม
1598 นนทัช เกษศิริ
1599 นลภัสร์ ตันติพรสวัสดิ์
1600 นวียา จินทะยะ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย

ปริญญาเทคโนโลยบัีณฑติ (คอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย)  เกียรตินิยมอันดับหนึง่

แถว D 20 (ล ำดับที ่1581-1600 )
อำคำร  6  ช้ัน 6   ห้อง A 604
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1601 พรีษฐ์ สุมานัส
1602 พิสุทธิ์ วิวัฒน์รุ่งตระกูล
1603 มนกานต์ สมเหมาะ
1604 ศักดา ทองแดง
1605 สุวิชญา พันธุ์หอม
1606 อลิสมันต์ จันดวงสี

1607 ทศพร เกตุขวัญชยั
1608 ธีร์จุฑา บุญประสาท
1609 ปัณณวัชร์ สิริสมบัติไชย
1610 พัลลภ แซ่อ๊ัง
1611 หัสดี กิตติพรพันธ์

1612 AUNG MAW HAN
1613 WIN HTET LU
1614 กนกพล บุญเสนอ
1615 กมลภพ กิตตินันทณา
1616 กัณฑ์เอนก เอ่งฉ้วน
1617 กิตติพันธ์ จ าพานิชย์
1618 กิตติศักดิ์ ต่อสุวรรณ
1619 จักริน โรจนัย
1620 ชยัอนันต์ เยาวสันต์

ปริญญาเทคโนโลยบัีณฑติ (คอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย)

ปริญญาเทคโนโลยบัีณฑติ (คอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย)  เกียรตินิยมอันดับสอง

แถว A 21 (ล ำดับที ่1601-1620 )
อำคำร  6  ช้ัน 6   ห้อง A 604  
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1621 ชศูักดิ์ ตัน
1622 ฐิตินนท์ รุ่งไพรวัน
1623 ณัฐวรรณ อรินทมาโน
1624 ธนบดี ทองชาติ
1625 ธนวิทย์ จันทร์โต
1626 นพดล ยืนยงสวัสดิ์
1627 นีรา เวียงวะลัย
1628 เนตรดาว เนืองแก้ว
1629 ปัญจพล งามทรัพย์ทวี
1630 เปรมนวรินทร์ ขันธสิทธิ์
1631 พศวีร์ ศรีสราญกุลวงศ์
1632 พศิน ทวีบูลย์
1633 ภาณุวงศ์ ผาวันดี
1634 ภูรินทร์ ประเสริฐทอง
1635 เมธา ศรีสมาน
1636 ศุภกฤต ชะภูมิ
1637 สรวิศ พงษ์พิทักษ์วิเศษ
1638 สวิตต์ ตันสง่า
1639 สุรพงศ์ ศรีคิรินทร์
1640 อณัติชยั ชนิสุวพลา

แถว B 21 (ล ำดับที ่1621-1640 )
อำคำร  6  ช้ัน 6   ห้อง A 604 
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1641 อธิกัณ ณัณษรัณสุข
1642 อนุรักษ์ มางเขียว

1643 ธวัชชยั พลายบัว

1644 ธนาภรณ์ แย้มปราศัย
1645 รัตนากร ต้ังพุทธรักษ์
1646 อัศวิน ดีประหลาด

1647 นราพันธุ์ เครือพานิช
1648 รุ่งโรจน์ พิเศษนิยม
1649 หัทยา เพ่ือนงาม

1650 จิราพัชร ค าพันธ์
1651 ชนากานต์ นัณทปภากร
1652 ฐาปนพงษ์ ยังน้อย
1653 ดรงค์กร พ่ึงเฮง
1654 เตชนิธิ จันทร์เกษ
1655 ธญานี รอดพันชู
1656 ธนกร รามสูต
1657 พิชญ์สุชา ตรึกตรอง
1658 ภูวิศา ฉวาง
1659 ยลดา สนมศรี
1660 วศัลยณัฐ อารีรักษ์

สาขาวิชาการจดัการสารสนเทศ

ปริญญาเทคโนโลยบัีณฑติ (การจดัการสารสนเทศ)

สาขาวิชาสารสนเทศการลงทนุ

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑติ (สารสนเทศการลงทนุ)  เกียรตินิยมอันดับหนึง่

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑติ (สารสนเทศการลงทนุ)  เกียรตินิยมอันดับสอง

แถว C 21 (ล ำดับที ่1641-1660 )
อำคำร  6  ช้ัน 6   ห้อง A 604 

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑติ (สารสนเทศการลงทนุ)
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1661 วันเฉลิม ศรีสองเมือง
1662 วารุณี มูลอัต
1663 สุทธิดา ณ พิกุล
1664 สุพิชฌาย์ ไกรสินเดชสกุล
1665 สุภัสสรา มีสวัสดิ์
1666 สุวนันท์ คงไทย
1667 อนุชา ภัทรมาลัยสิริ

1668 กชมน ใจดี
1669 จีรนันท์ ปินะดวง
1670 นภดร รักษาพราหมณ์
1671 ภัฐชญา ภัทรเรืองชยั

1672 ฐิติมา เพ็ชร์แดง
1673 พันธ์กานต์ ทศเเสนสิน
1674 ภัณฑิรา มะโนชยั
1675 วรวลัญช์ มาชู
1676 วิภาพร คงเจริญ

1677 กิราธร นิรามัยธรรมกร
1678 จันทิรา ทวีพรกุล
1679 เดชฤทัย วงษ์อินตา
1680 เตชนิท์ จงศิริวรรณชยั

สาขาวิชาระบบสารสนเทศวิสาหกิจ

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑติ (ระบบสารสนเทศวิสาหกิจ)  เกียรตินิยมอันดับหนึง่

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑติ (ระบบสารสนเทศวิสาหกิจ)  เกียรตินิยมอันดับสอง

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑติ (ระบบสารสนเทศวิสาหกิจ)

แถว D 21 (ล ำดับที ่1661-1680 )
อำคำร  6  ช้ัน 6   ห้อง A 604



 Page 86

1681 ธนภัทร กองสีสังข์
1682 ปวีณ กสานต์ิศรี
1683 ปาณปพัทธ์ ใจบุญ
1684 ผกากรอง เกตุสุริวงษ์
1685 พงศกร ศรแสง
1686 วรัตถ์ ยงใจยุทธ
1687 อนันตสิทธิ์ วงค์สีดา
1688 อรบุษป์ แมนผดุง
1689 อาทิตย์ พรหมงาม

1690 ชฎาพรรณ ยุคไกรฤกษ์
1691 ธิรันยา ศรีทาพักตร์
1692 ปวรุตม์ สมสุข
1693 วิภาดา บุญเกิด
1694 ศรุตา วงษ์พินิจ
1695 สุทธิดา บัวศรี
1696 อรุณกานต์ ทิพย์จันทร์

1697 กรรณิการ์ พลเย่ียม
1698 ธนาวรรธ จุลดาลัย
1699 วิชญ์ภาส เนียมเจียม
1700 ศศิมา เมธีภัทรกุล

ปริญญาเทคโนโลยบัีณฑติ (เทคโนโลยสีื่อสร้างสรรค์)  เกียรตินิยมอันดับหนึง่

ปริญญาเทคโนโลยบัีณฑติ (เทคโนโลยสีื่อสร้างสรรค์)  เกียรตินิยมอันดับสอง

สาขาวิชาเทคโนโลยสีื่อสร้างสรรค์

แถว A 22 (ล ำดับที ่1681-1700 )
อำคำร  3   ช้ัน 1   ห้อง    3-110
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1701 กนก พลูสวัสดิ์
1702 กมล ภู่อารีย์
1703 คณพัฒน์ แบ่งกุศลจิต
1704 จรรยพร กลัดธนัง
1705 จรินทย์ทิพย์ ศรีสวัสดิ์
1706 จิรวรัญญ์ อยู่ทรัพย์
1707 จิรัชญา กลั่นกลิ่น
1708 ชชัวาล ชื่นกระจ่าง
1709 ชนิพัฒน์ จีนเพชร
1710 ตาณวี ลั่นทมทอง
1711 ธีร์วรา เพชรรัตน์
1712 นพิษฐา ราศรีสวัสดิ์
1713 ปริวรรต ชวดนุช
1714 พงษ์ดนัย สมบูรณ์
1715 ไพรวรินทร์ หนูพิชยั
1716 ภาคิน ฤทัยวาณิชกุล
1717 มัทนา สุธงษา
1718 ยุทธชยั โพธิราชา
1719 วัณณิตา เชงิชั้น

1720 กาญจน์ณภัทร เกรียงไกร

ปริญญาเทคโนโลยบัีณฑติ (เทคโนโลยสีื่อสร้างสรรค์)

แถว B 22 (ล ำดับที ่1701-1720 )
อำคำร  3   ช้ัน 1   ห้อง    3-110   

สาขาวิชาสารสนเทศการแพทย์

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑติ (สารสนเทศการแพทย์)  เกียรตินิยมอันดับหนึง่
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1721 จินห์จุฑา ปัญญาดี
1722 ปิติสุข อัทธยศ
1723 พิชยะ แสงงาม
1724 ภูษณิศา นพคุณ
1725 อัจฉริยะพล ฉิมพลี

1726 เกียรติศักดิ์ ชยัมีแรง
1727 ขวัญดาว สิทธิขวา
1728 จิรเมธ ยอดหนู
1729 ณัฐริกา เวฬุวนารักษ์
1730 ณัฐวุฒิ รักษาชนม์
1731 เทพรังสรรค์ พัฒนกุล
1732 ปาริชาติ ชื่นเจริญ
1733 พรรณอร ภิรมย์วงษ์
1734 วิชชลุดา ภูทิพย์
1735 อินธุอร กุลาสา

1736 KAMOLCHANOK TANSUTHIWESS
1737 SOPHIE INDRACUSIN

1738 PHATCHAREEYA SAELIM
1739 RAPASSORN SUKKASEM

1740 AREERAT INSORN

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑติ (สารสนเทศการแพทย์)  เกียรตินิยมอันดับสอง

แถว C 22 (ล ำดับที ่1721-1740 )
อำคำร  3   ช้ัน 1   ห้อง    3-110   

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑติ (สารสนเทศการแพทย์)

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑติ (ธุรกิจระหว่างประเทศ)  เกียรตินิยมอันดับหนึง่

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑติ (ธุรกิจระหว่างประเทศ)  เกียรตินิยมอันดับสอง

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑติ (ธุรกิจระหว่างประเทศ)
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1741 ATTHASIT PARCHARIYANON
1742 INTIRA JANTAWONG
1743 JAMYANG TENZIN
1744 JANE-MATE SUANCHIT
1745 JIRAPORN KANEDA
1746 KINZANG DORJI
1747 KITTITOUCH YINGKITPHINYO
1748 KUENZANG DECHEN
1749 MIKHAIL KOVITSKIY
1750 NARIT THANOMWONG
1751 NTUMBA LANDRINE KAYEMBE
1752 PEEPHOL AHUNAI
1753 PHANTHAMITH SENGSAVANG
1754 PONGPIPAT PUNNAVICHITRA
1755 PRAEPUNTHONG CHALADEUA
1756 PUKPINYO WATTANAPRUEK
1757 RUJIRA FOOTRAKUL
1758 SHIMING WANG
1759 SIRADA CHUMPALI
1760 SIRAPAT POONSAWAT

แถว D 22 (ล ำดับที ่1741-1760 )
อำคำร  3   ช้ัน 1   ห้อง    3-110  
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1761 SIYAO ZENG
1762 SOE HTET AUNG
1763 SUN CHENXIANG
1764 THITIPAT ENGCHUAN
1765 VONGVUS SOMSUWAN
1766 WUTTHIPONG SANPRASURT
1767 XIANJUAN HU

1768 KARNSIREE WONGKOLKITSILP
1769 YUMA ITO

1770 CHAIWAT WISUTHSAK
1771 DANIYAL QURESHI
1772 PRATYAKORN LEWAN

1773 DIDTAPAT PATCHARASALIN
1774 HNIN SU HAN
1775 VANILLA PROAMBOON

1776 PRINN SAMUHATANAKUL

1777 BEN RARUEYSONG
1778 DAVIKA HOORNE
1779 DVIS CHIRATHIVAT
1780 HNIN THAZIN HTWE

สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร

แถว A 23 (ล ำดับที ่1761-1780 )
อำคำร  3   ช้ัน 1   ห้อง    3-105   

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑติ (เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร)  เกียรตินิยมอันดับหนึง่

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑติ (เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร)

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑติ  เกียรตินิยมอันดับหนึง่

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑติ  เกียรตินิยมอันดับสอง

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑติ
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1781 JENNIFER VILANDA HASLER
1782 KRAISAB BOONCHOO
1783 KRITTAPONG LAOSUWANWAT
1784 MANTA SAKARES
1785 MINTRA ARIE
1786 NUTCHUTA CHAROENSUK
1787 PHAIKIJ PHANICHKUL
1788 PUNMANAT CHUACHUWONG
1789 TACHCHAI PONGVUTTISET
1790 TEERAPAT KANCHANAVILAI
1791 THANAKARN SAENGKHUM

1792 NAHCAN APINANTASWASDI
1793 SHISHIR NEPAL
1794 YULU HE

1795 APIWAT SRIUDOM

1796 MASAMI YOSHIMOTO

1797 ฐิติญา รุ่งฟ้า
1798 ต้ังปณิธาน ทวีปัญญาภรณ์
1799 นันทชยั เคลิ้มขวัญ
1800 รชานนท์ นันทิยาพานิช

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑติ (การจดัการธุรกิจเอเชีย)

สาขาวิชาธุรกิจบริการและการทอ่งเที่ยวระหว่างประเทศ

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑติ (ธุรกิจบริการและการทอ่งเที่ยวระหว่างประเทศ)  เกียรตินิยมอันดับหนึง่

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑติ (ธุรกิจบริการและการทอ่งเที่ยวระหว่างประเทศ)

สาขาวิชานิติศาสตร์

แถว B 23 (ล ำดับที ่1781-1800 )
อำคำร  3   ช้ัน 1   ห้อง    3-105

สาขาวิชาการจดัการธุรกิจเอเชีย

ปริญญานิติศาสตรบัณฑติ  เกียรตินิยมอันดับหนึง่
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1801 สุวพัชร กรอุไร

1802 ธนวัฒน์ ธนาวิจิตรสกุล
1803 นริศรา เพียรรักษ์
1804 วัชรพล สุคนธวิท
1805 วิจิตรา อินปา
1806 อ าพัน เสือผ้ึง

1807 กนกธร สุวรรณมณี
1808 กริชชยัพงศ์ กายวรากุล
1809 กัลยาภัสร์ ชว่งฉ่ า
1810 กาญจนี เชงิสมอ
1811 กิตติกวิน กลางเมือง
1812 กิตติพงศ์ บุญญาพิทักษ์
1813 กิตติพงศ์ ระวิโรจน์
1814 กุลนารี ถนอมกาย
1815 กุลิสรา สิลมัฐ
1816 คมกริช มงคลมณี
1817 จอมภัทร์ เลิศนึกคิด
1818 จันทร์วิภา วนิชด ารงศ์ศักดิ์
1819 ชนากานต์ ประพันธ์
1820 ญาณพงศ์ จุลฤกษ์

แถว C 23 (ล ำดับที ่1801-1820 )
อำคำร  3   ช้ัน 1   ห้อง    3-105

ปริญญานิติศาสตรบัณฑติ  เกียรตินิยมอันดับสอง

ปริญญานิติศาสตรบัณฑติ
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1821 ฐิติวัฒน์ อรุณสิริโชควงศ์
1822 ณภัสรี ศรีติพันธ์
1823 ณัฐชยา สรชนานนท์
1824 ณัฐภาส์ บุญสิง
1825 ทัณฑิมา อาจคิดการ
1826 ทิศมนต์ พันธุ์ทอง
1827 ธนภัทร จิรธรรมคุณ
1828 นวพัฒน์ ฟ้ืนตน
1829 ปัณณ์พัฒน์ เนียมเพราะ
1830 พงศกร เรืองพยุงศักดิ์
1831 พณิดา ชลิตานันทกุล
1832 พรวุฒิ บุญพรหม
1833 ภัทรพล วงษ์บ้านดู่
1834 ภานุพงศ์ วงษ์สุวรรณ
1835 ภูริภัทร บุญนิมิตร
1836 ภูริวัจน์ วงศ์ตันติเจริญ
1837 มณีพัชระ ฉายานนท์
1838 เมธัส ปานสีทอง
1839 รัตนันท์ เหล่าเมธากร
1840 วนิดา เจริญนนทสิทธิ์

แถว D 23 (ล ำดับที ่1821-1840 )
อำคำร  3   ช้ัน 1   ห้อง    3-105    
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1841 วรัญญา มีปิ่น
1842 วิภาดา บุญศรี
1843 วิรวรรณ พันเผ่าพยัคฆ์
1844 วีระพัฒน์ เหมธนทรัพย์
1845 ศุภฤกษ์ แก้วสิงห์
1846 สุปรารถนา ศรีแย้ม
1847 อติญา พงศ์ธนอนันต์
1848 อภิชยั จัมปาสุต
1849 อภิญญา อันลือชยั
1850 อภิวัฒน์ ภัทรพงศ์พันธ์
1851 อภิสิทธิ์ แตงจ๊อก
1852 อรกช ทิศกระโทก
1853 อรรถพล ภุมมาลา
1854 อรรถพล วงศ์สุบรรณ
1855 อริย์ธัช เดชาธรอมร
1856 อัครพล วัฒนประดิษฐ

1857 จตุพร จ าลองพันธ์
1858 ฑิฆัมพร กันสุข
1859 นวมินทร์ แซ่จุ้ง
1860 รวิสรา สร้างบัณฑิตสกุล

สาขาวิชาการจดัการการทอ่งเที่ยว

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑติ (การจดัการการทอ่งเที่ยว)  เกียรตินิยมอันดับหนึง่

แถว A 24 (ล ำดับที ่1841-1860 )
อำคำร  3   ช้ัน 1   ห้อง    3-106
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1861 วิรยุทธ นามวงค์
1862 ศรีอาภรณ์ เเสงมณี
1863 สุกัญญา ดีประสิทธิ์ปัญญา
1864 อาทิมา เข็มเฉลิม

1865 กมลชนก เเสงพันธุ์
1866 กมลวรรณ แน่นอุดร
1867 กฤษณี แก้วเซาว์
1868 จริญญา ผิวบาง
1869 จารุวรรณ วิระสะ
1870 ณัชชา รู้ตระกูล
1871 ณัฏฐ์นรี ดวงทองดี
1872 ธนภรณ์ มธุรัญญานนท์
1873 ธันย์ชนก ปลื้มมะลัง
1874 นภัสสร มีรัศมี
1875 สกุลรัตน์ ค าสามปอน
1876 อภิสรา หอมจะบก
1877 อังคนา จรูญรัชฎ์

1878 กนกวรรณ ผิวผัน
1879 กมลชนก บุญปล้อง
1880 กมลชนก พูสอน

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑติ (การจดัการการทอ่งเที่ยว)

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑติ (การจดัการการทอ่งเที่ยว)  เกียรตินิยมอันดับสอง

แถว B 24 (ล ำดับที ่1861-1880 )
อำคำร  3   ช้ัน 1   ห้อง    3-106
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1881 กรณิการ์ เรืองศรี
1882 กรวรรณ บัวค า
1883 กังสดาล อ่ิมพันธ์
1884 กิริยาภรณ์ ฮ่ันจินดา
1885 กุลธิดา กองมี
1886 ขณิษฐา แซ่หลี
1887 จักรกริช ค าสอง
1888 จันธิดา เกสรินทร์
1889 จิดาภา รุจิระยรรยง
1890 จิรัสยา วงค์ไชย
1891 จิรายุส ตันติสุวรรณกิจ
1892 ชนะรัก แก้วสีเหลือง
1893 ชลิตา กัญญาเลิศ
1894 ชชัญาภา ประจักษ์ศุภกิจ
1895 ฐาปนี โนนใหม่
1896 ณหทัย ประกอบดี
1897 ณัฐชนน ชมุชอบ
1898 ณัฐชยา อารีย์เกื้อ
1899 ณัฐนนท์ ตรีสมบูรณ์
1900 ณัฐมน พลอยขาว

แถว C 24 (ล ำดับที ่1881-1900 )
อำคำร  3   ช้ัน 1   ห้อง    3-106   
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1901 ณิศวรา ฐานบัญชา
1902 ดวงฤทัย ปราบชยั
1903 ดาลิน ไพศาลสุขจิตต์
1904 ตวงพร กูลสวัสดิ์
1905 ธนฤทธิ์ ประเสริฐประชา
1906 ธนสาร ถาวรศิลป์
1907 ธัญลักษณ์ บูชาเทียน
1908 ธิดารัตน์ ติสระน้อย
1909 ธีรวัฒน์ ไกรอาบ
1910 นภัสสร หะรังษี
1911 นัชพร โล้วโสภณกุล
1912 นันทกา สุทธิไกร
1913 นันทนา นงนุช
1914 นัศราพร ยะก๊บ
1915 นัสรินทร์ แสงสุวรรณ์
1916 นิชฌาน สร้อยจ าปา
1917 เบญจมาศ ต่อธนวัฒน์
1918 เบญจรัตน์ รุ่งเรือง
1919 เบญญาดา นิลสนธิ
1920 ปนาวรรณ เขียวชะอุ่ม

แถว D 24 (ล ำดับที ่1901-1920 )
อำคำร  3   ช้ัน 1   ห้อง    3-106
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1921 ปราวดี วงศ์ศรีดา
1922 ปรีดารา พูลเขตนคร
1923 ปัณณธร อ่องสาคร
1924 ปาริชาติ พุ่มทรัพย์
1925 ปิ่นทิพย์ สินวรานานนท์
1926 ปิยพนธ์ โอภาสพาณิชยกุล
1927 ปิยะพงษ์ เห็นไพรวัลย์
1928 เปียทิพย์ ค าชนะ
1929 พัชริดา วรทุน
1930 พิมพ์พลอย โรจนพงษ์
1931 พิมพินิจ สิญจยางกูร
1932 พิมสิริ ศตทรัพย์สิริ
1933 ภัทรสุดา อินทร์วิเศษ
1934 ภาณุพงศ์ นาคมิตร
1935 ภิญญาพัชญ์ ไชยชาติ
1936 มนทิพ ค าแหง
1937 มาริสา สันฐมิตร
1938 เมริษา ธีระวงษ์ไพโรจน์
1939 ยศกร โพธิ์วิเศษ
1940 รัชนีกร วรฉัตร

แถว A 25 (ล ำดับที ่1921-1940 )
อำคำร  3   ช้ัน 1   ห้อง    3-102 
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1941 รัฏยิา บัวผัน
1942 วรวุฒิ จันทร์อินทร์
1943 วรินทร์ทิพย์ ธานากิจศุภโชค
1944 วริศ ธรรมสาร
1945 วริษา ธรรมสาร
1946 วัฒนา จีนอนงค์
1947 วาทิต จินดาวัฒน์
1948 วิภู สังข์อยู่ศิริ
1949 วิไลลักษณ์ จันชื่น
1950 วุฒิชยั นนท์วรรณวงศ์
1951 เวณุกา พรหมรักษา
1952 ศกลวัฒน์ ต้ังจิตพัฒนสกุล
1953 ศศิภา ตาทอง
1954 ศักย์พล เส็งเจริญสุข
1955 ศุภนิดา มณีโรจน์
1956 สมเกียรติ อ่อนแก้ว
1957 สมหญิง แซ่เอ็ง
1958 สหพร พุ่มสุวรรณ
1959 สาวิตรี รัตนธรรมทอง
1960 สุฐิตา ลิ้มเจริญ

แถว B 25 (ล ำดับที ่1941-1960 )
อำคำร  3   ช้ัน 1   ห้อง    3-102
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1961 สุนทรี สุขประเสริฐ
1962 สุภาภรณ์ เสนาธง
1963 สุรัตนา จาบทะเล
1964 เสาวภาคย์ แซ่อู่
1965 อชริะมิณ เกตุกรุต
1966 อธิวัฒน์ น้ารัตนะ
1967 อภิชญา ปรุงเฌอ
1968 อภิรัฐมน จ าปาแก้ว
1969 อภิวัฒน์ พวงพันธ์งาม
1970 อภิวันทร์ นันชยั
1971 อรรถชยั ทัศเจริญสุข
1972 อรรถพร สวยขุนทด
1973 อริสรากรณ์ แชม่หลง
1974 อริสา ฐากูรนันท์
1975 อัศวพล พลเย่ียม
1976 ไอลดา นากกระแสร์

1977 ชณณ สมจิตร
1978 ปวริศา ดีมาก

1979 คชาภรณ์ สมถวิล
1980 จริญญา วงศ์สุวัฒน์

อำคำร  3   ช้ัน 1   ห้อง    3-102
แถว C 25 (ล ำดับที ่1961-1980 )

สาขาวิชาการจดัการโรงแรมและภัตตาคาร

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑติ (การจดัการโรงแรมและภัตตาคาร)  เกียรตินิยมอันดับหนึง่

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑติ (การจดัการโรงแรมและภัตตาคาร)  เกียรตินิยมอันดับสอง
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1981 ทักษกร ชมสุนทร
1982 หฤเดช ปรเมษฐกุล

1983 กนกวรรณ อยู่ดี
1984 กมลชนก ค าเกิด
1985 เกศินี ดิษมา
1986 แก้วนิภา ชอบเกียรติงาม
1987 คัทลียา อิทธะรงค์
1988 จิรติ ขาวข า
1989 จิราวรรณ เกตุเเก้ว
1990 จิลมิกา เหมือนเจ็ดร้ิว
1991 จุรีรัตน์ รักไร่
1992 ชนิดา เพชรรัตน์
1993 โชติรส ตรีบุบผา
1994 ณณัชศา หาญทองเจริญ
1995 ณัฏฐ์พร อัยรา
1996 ณัฐชา วรรณมาลา
1997 ณัฐวดี สายหยุด
1998 ทิพารุจ เรืองทอง
1999 ไทคม ชติมาตย์
2000 ธนวัฒน์ พงษ์สวัสดิ์

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑติ (การจดัการโรงแรมและภัตตาคาร)

แถว D 25 (ล ำดับที ่1981-2000 )
อำคำร  3   ช้ัน 1   ห้อง    3-102 
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2001 ธนัญญา ช านาญนา
2002 ธรรมรักษ์ ชวาลพิพัฒน์พงศ์
2003 ธัญชนก นัยมิตร
2004 ธัญญรุทธิ์ เสร็จสวัสดิ์
2005 นราภรณ์ สอดแก้ว
2006 นิติรัฐ ศักยพงศา
2007 บุรีรัตน์ ศรีบุรี
2008 ปฐมวัต เดชาชาติ
2009 ประกายกานต์ นาคประสม
2010 ประทานพร กวินธรรมกิจ
2011 ปวิช เจริญสุขเจ่ีย
2012 ปาริชาต แสงงาม
2013 ปารียา กลั่นทองดี
2014 ปิ่นปัทมา ภูยาทิพย์
2015 ปิยวัฒน์ ทุ่งหลวง
2016 พรสิริน เชญิวิริยะกุล
2017 พลอยไพลิน พโลทัยณิชกุล
2018 พัชรพล ริตพวง
2019 พิสุทธิ์ มีเพียร
2020 พีรพัฒน์ ผ่องสะอาด

แถว A 26 (ล ำดับที ่2001-2020 )
อำคำร  3   ช้ัน 1   ห้อง    3-101    
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2021 รัชฎาภรณ์ พ่วงจาด
2022 รัตติยากร ข ากลาง
2023 วรดนู สามชื่นฉ่ า
2024 วรัญญา พงษ์อุดมพล
2025 วิทวัส มิตรเกรียงไกร
2026 วีรยุทธ หนูนาก
2027 ศฤงคาร ไพศิลป์
2028 สมฤทัย ผ่านด่าน
2029 สุพิชญา พรหมจ าปา
2030 สุภาวดี ชยัมณี
2031 อมราวดี สีระบุตร
2032 อัลฟาเดีย นิมัด
2033 อารยา สุวรรณคร
2034 อ าพล วงศ์กรวิจิตร
2035 อนงค์นาฎ จันทชดิ

2036 กษิเดช ราษฎร์ดุษฎี
2037 กัญญณัฐ ศรีทุมมา
2038 กันตยา เผ่าก้อน
2039 จังคนิภา ปันทนุ
2040 จารุภัทร ใยสามเสน

สาขาวิชาการจดัการธุรกิจด้านการบิน

แถว B 26 (ล ำดับที ่2021-2040 )
อำคำร  3   ช้ัน 1   ห้อง    3-101    

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑติ (การจดัการธุรกิจด้านการบิน)  เกียรตินิยมอันดับหนึง่



 Page 104

2041 โชคชยั อู่บัวงาม
2042 ฐวีภรณ์ วิพัธครตระกูล
2043 ฐิติกร ดวงสนิท
2044 นภสร เนตรเเจ่ม
2045 นฤดล ศรีภิรมย์
2046 นิศาชล บุตรสักดี
2047 ปาริชาต ชาวสวน
2048 ปิยวดี ศิรธรรม
2049 พรรณรัตน์ เสาร่อน
2050 พัชรินทร์ บุญสวน
2051 พิชามญชุ์ ภูนาขาว
2052 รวิวาร หมวกโตนด
2053 วรรณรดา อินทร์ข า
2054 ศิวกร หล้าวงศ์สาย
2055 สิริจิต จันทร์แดง
2056 สิริรัตน์ สายสุวรรณ์
2057 สุธิดา ทองหล่อ
2058 หนึง่ฤดี ม่วงแก้ว
2059 เอกราช สีหราช

2060 กนกนาฏ ทับทอง

แถว C 26 (ล ำดับที ่2041-2060 )
อำคำร  3   ช้ัน 1   ห้อง    3-101    

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑติ (การจดัการธุรกิจด้านการบิน)  เกียรตินิยมอันดับสอง
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2061 กฤติยาณี บุญเพ็ง
2062 จินตนา เหลาแก้ว
2063 ณัฏฐณิชา สุขเทียบ
2064 ธนพร วศินสมบูรณ์สุข
2065 ธนัชพร กายะชาติ
2066 ธีร์วิสิทธิ์ จารุวัณณกูล
2067 นนทะรีย์ ดัดแวว
2068 นภสร มีทิพย์กิจ
2069 นริศรา วุฒิเกษตรกิจ
2070 นิศารัตน์ พรวรรณศิริเวช
2071 ปรมพร บุณยกะลิน
2072 พชรพล เพ็ชรอุดม
2073 พัชรนันท์ วิริยะธรรม
2074 พิมรา รักสกุล
2075 มนรดา ภมรบุตร
2076 มุทิตา ภูมิผิว
2077 รัฐพงศ์ ศรีใส
2078 วรกันต์ โพธิ์งาม
2079 วรางคณา วิลัย
2080 วัชราภรณ์ หอมกลิ่น

แถว D 26 (ล ำดับที ่2061-2080 )
อำคำร  3   ช้ัน 1   ห้อง    3-101      
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2081 ศิริมา ทรายแก้ว
2082 สรวิศ แก้วมานะประเสริฐ
2083 สุชาดา ธนะรัตนนุกูล
2084 อธิวัฒน์ สินธุทวีโรจน์
2085 อภิญญา ทองนอก
2086 อริษา ทรัพย์ผุด
2087 อุบลรัตน์ ภักดี

2088 กชพรรณ เชษฐราช
2089 กนกกร โหสิ
2090 กมลชนก วันเต๊ะ
2091 กรองทอง ไชยมี
2092 กระดังงา มะรินิล
2093 กฤษฎา บุญรอด
2094 กษิดิ์เดช พุทธคุยะนาถ
2095 กัลยากร วิชชปุัญญาพาณิชย์
2096 กาญจนา บุบผาคร
2097 กานต์ภัสสร พงษ์วารินทร์
2098 กิตติธัช รัตนรังสี
2099 กิตติวินท์ แสงแก้ว
2100 กุลนันทน์ ใจประเสริฐ

แถว A 27 (ล ำดับที ่2081-2100 )
อำคำร  3   ช้ัน 5   ห้อง    3-508

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑติ (การจดัการธุรกิจด้านการบิน)



 Page 107

2101 กุลสตรี กิจพยัคฆ์
2102 เกศราวดี รัตนพล
2103 คงภัทร์ เจริญพานิชย์
2104 คมษิต ศรีฟ้า
2105 ครรชติ มณีกร
2106 จงกชกร จงสวัสดิ์
2107 จณิสตา สุพร
2108 จรินทร์ ปั้นศรีทอง
2109 จันทมณี ฤกษ์โพคี
2110 จาฎุพัจน์ วงศ์เดชงาม
2111 จิตพิสุทธิ์ เถลิงบวรตระกูล
2112 จิตรานุช เพ็ชร์สาคร
2113 จิรภัทร รุ่งเรือง
2114 จิราพร จงสมบูรณ์โภคา
2115 จิราภรณ์ สุ่นศิริ
2116 จิรายุ ฉุยเนย
2117 จิรายุทธ มะสิงห์
2118 จีระศักดิ์ สืบสกุล
2119 จุฬารัตน์ เงินอ่อน
2120 เจนจิรา สินตะคุ

แถว B 27 (ล ำดับที ่2101-2120 )
อำคำร  3   ช้ัน 5   ห้อง    3-508
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2121 เจ๊ะรอกีเยาะ อีสามะ
2122 ฉัตรจุฑา ฐิตาจารย์
2123 ฉัตรติมา ดึกกระโทก
2124 ฉัตรวดี สมบัติ
2125 ชนะภูมิ เผ่าชยั
2126 ชนากานต์ ศรีค า
2127 ชมพูนุท มีบางไทร
2128 ชริตา สิงหฬสาย
2129 ชลิตา บุญสม
2130 ชวัลลักษณ์ แคล่วคล่อง
2131 ชานน เลาท์ทายาร์วิ
2132 ชติะปัญญา กองน้ า
2133 ชนิวัตร ตัวลือ
2134 โชคชยั สิทธิชยั
2135 ซาฟิร่าห์ สุวรรณรอ
2136 เฌอรินทร์ สกุลธนวิวัฒน์
2137 ญาณิน เมธาอรรถพงศ์
2138 ฐนิดา สัมฤทธิ์
2139 ฐิตารีย์ โชคธารารัตน์
2140 ณภัชชา วงศ์รณภู

แถว C 27 (ล ำดับที ่2121-2140 )
อำคำร  3   ช้ัน 5   ห้อง    3-508
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2141 ณภัทร งามกฤตยา
2142 ณัฎฐนิช ดีวาร์
2143 ณัฏฐ์ธมน อภิเพชรวาณิช
2144 ณัฐจนันท์ รัตนมหาไพศาล
2145 ณัฐชา พ่วงไข่
2146 ณัฐธวัช รัตนาวรรณสิทธิ์
2147 ณัฐนรี แผนวิชติ
2148 ณัฐปภัสร์ ผารุธรรม
2149 ณัฐพล วงค์อุดดี
2150 ณัฐยศ ลักษณะโภคิน
2151 ณัฐวดี มณีท่าโพธิ์
2152 ณัฐวุฒิ สุดสวาสดิ์
2153 ดลยา นวลละออง
2154 ดวิษ พันธ์ฉลาด
2155 ดุษฎี ถีติปริวัตร
2156 ดุษฎีพร สมพงษ์
2157 ตะวัน บัวเมืองเก่า
2158 ทฤษฎี นิลอุบล
2159 ทักษญา ธีระภากุลกมล
2160 ที เบลีย์

แถว D 27 (ล ำดับที ่2141-2160 )
อำคำร  3   ช้ัน 5   ห้อง    3-508  
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2161 ทีปกร นิยมเทศ
2162 ธนกฤต ธรรมวัฒน์วิมล
2163 ธนปาลี ชมุชาติ
2164 ธนวัฒน์ หวัง
2165 ธนัฐ ชนัฐทรงพล
2166 ธนิตย์ เหล่าทอง
2167 ธนิสรา อินทปัน
2168 ธราทร กีรติธนอุดม
2169 ธัญชนก ตันวัฒนะ
2170 ธัญนันท์ ค าคุณ
2171 ธัญพรมงคล เสาวดี
2172 ธัญวรัตน์ ต้ังโนนสูง
2173 ธันย์ธิชา เบนเวลล์
2174 ธันยพร ธรรมภาณพินิจ
2175 ธันยมัย ฉวีเรือง
2176 ธิติมา สุพรธรรม
2177 ธีรพงศ์ ธูปเพ็ญ
2178 ธีรวัฒน์ ไตรทรัพย์
2179 ธีระกริช ชาวงษ์
2180 นนทญา สืบสันติพงษ์

แถว A 28 (ล ำดับที ่2161-2180 )
อำคำร  3   ช้ัน 5   ห้อง    3-509 
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2181 นนทนันทน์ พันธ์สวัสดิ์
2182 นภัทร วัฒนศาสตร์สาธร
2183 นภัศษ์ชนันท์ ม่วงสาตร์
2184 นภัสสร แสนค า
2185 นภาพร คล้ายสุบรรณ
2186 นฤภร มีภูคลั่ง
2187 นัจมีย์ ม่าเหล็ม
2188 นัฏฐพร ประพฤติดี
2189 นัฐยา เชื้อกุลา
2190 นันทวรรณ บุญจันทร์
2191 นิชาภา ด่านดีคงสกุล
2192 นิธิกร กล้วยป่า
2193 นิภาวรรณ อาจบก
2194 นิรมล อุ่นวงค์
2195 นิลดา ตรีหิรัญ
2196 เนตรสรัญ สระสมทรัพย์
2197 บงกชทิพย์ ประยูร
2198 บุญพา วงค์ไทย
2199 บุญเพ็ญ วงค์ไทย
2200 บุญเพ่ิม กังกูน

แถว B 28 (ล ำดับที ่2181-2200 )
อำคำร  3   ช้ัน 5   ห้อง    3-509 
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2201 บุณยวีร์ สุวรรณ
2202 บุษปรัชญ ณ พัทลุง
2203 เบญจพร กระมุท
2204 เบญจมัย ชวิค้า
2205 ปณิธาน เต่าทอง
2206 ประภัสสร สุขเกษม
2207 ปราณปริยา ฉิมมา
2208 ปรินทร มณีวงษ์
2209 ปองณัฐ อังฉกรรจ์
2210 ปัญจศร ฟ้ืนตน
2211 ปัญชกิา ภักดิ์ศรีวงศ์
2212 ปัณฑารีภรณ์ อุปจันเเพงวงศ์
2213 ปาจรีย์ ซาบ าเหน็จ
2214 ปารเมศ ล้ าสิริกุลชยั
2215 ปิยาภา เรืองศรี
2216 ปุญชรัสมิ์ ทองมี
2217 ผกามาศ เชี่ยวงาน
2218 ผ่องเพ็ญ วงค์ศรีทา
2219 พงษ์พัฒน์ มัชคาม
2220 พชร ตันอุด

แถว C 28 (ล ำดับที ่2201-2220 )
อำคำร  3   ช้ัน 5   ห้อง    3-509   
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2221 พชร อินทร์สุข
2222 พนิดา จันทร์กลับ
2223 พนิดา สุทธิสาร
2224 พรพิมล อินทร์สอน
2225 พรหมภัสสร ทองอินทร์
2226 พราวรินท์ ลีพสิษฐ์กูล
2227 พลอยพชร อินทร์ศิริ
2228 พลอยไพลิน กิตติโสภา
2229 พัชร์กาญจน์ ไทรย์งาม
2230 พัชรพล วรรณสอน
2231 พัชราภรณ์ ดวงจินดา
2232 พัดชา เซี่ยงเจว
2233 พินิจพงษ์ ศิริผล
2234 พิมพ์ชญา ศรีนิติเกียรติ
2235 พิมพ์ชนก ตันพานิช
2236 พิมพ์วิไล จันทร์คง
2237 พีรนันท์ พลวิเศษ
2238 พีรพล รัตนาเกียรติ
2239 เพชรรัตน์ สุขล้อม
2240 แพรดาว เศรษฐศานต์ิ

แถว D 28 (ล ำดับที ่2221-2240 )
อำคำร  3   ช้ัน 5   ห้อง    3-509 
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2241 แพรพลอย เฉลยทัศน์
2242 ไพสิฐ แย้มครวญ
2243 ภรณ์ทิพย์ จุลเสวก
2244 ภราดร สุนาวงศ์
2245 ภัชกนก พันอินทร์
2246 ภัทรนันต์ ธนโพธิ์ธีราภร
2247 ภัทรมน โพธิ์ศรี
2248 ภัสส์พิชชา วโรดมเดชาสิริ
2249 ภิตินันท์ รางวัลหลาย
2250 ภีมพล พงษ์เฉลิม
2251 ภูธิณัฐ ตันเล
2252 มธุรส สิทธิวงศ์
2253 มสฤณา ธารรักษ์
2254 มัชมน เชงิค้า
2255 มัญธรัตน์ เอ่ียมเกิดเจริญ
2256 มารุต เอ่ียมเพ็ชร์
2257 มาเรียม คงคาสวรรค์
2258 มิริลินน์ ลีลาเจริญทอง
2259 มิลด์ คลองพบสุข
2260 มุก อินทรโชติ

แถว A 29 (ล ำดับที ่2241-2260 )
อำคำร  3   ช้ัน 5   ห้อง    3-513 
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2261 เมธาวี สมหวังพงศ์เผ่า
2262 เมวีญา เสือเพ็ชร
2263 ยุวรินทร์ เอกพิริยพงศ์
2264 รมิตา ค าดี
2265 รัชชานนท์ กลับคง
2266 รัสรินทร์ อภิชยัภูวพัฒน์
2267 ไรวินท์ พาแพง
2268 ลภัสณันท์ กาลจักร
2269 ลัทธพล เทพหัสดิน ณ อยุธยา
2270 ลัทธวรรณ อินทร์มงคล
2271 วงศธร โรจน์วิลาวัลย์
2272 วรนันท์ สุวรรณวรนนท์
2273 วรรณิศา ศิริชาติ
2274 วรวัชร นิลอ่อน
2275 วรัญญา อ้ิวสู
2276 วัชราภรณ์ ประวัติธรรม
2277 วาริ ปริญชยะกุล
2278 วิชติา คนคล่อง
2279 วิชดุา วรรณกิจ
2280 วิธวินท์ สันติวิวัฒนพงศ์

แถว B 29 (ล ำดับที ่2261-2280 )
อำคำร  3   ช้ัน 5   ห้อง    3-513   
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2281 วิภาดา เศรษฐศุภกูล
2282 วิภาวรรณ รักเงิน
2283 วิริยะ สุขมั่น
2284 วีรวุฒิ ลิ่มพรเจริญ
2285 ศกุนต์ณา ขันทอง
2286 ศตายุ ศรีโสภณ
2287 ศรศาสตร์ พูลพงษ์
2288 ศรัชชญา จิตปลอดโปร่ง
2289 ศราลี ซอเสวี
2290 ศราวุธ บุญปลอด
2291 ศศิมาภรณ์ สุริยานนท์
2292 ศักดิ์ดนัย สิงหศิริ
2293 ศักดิ์ศรณ์ สิงหเสนี
2294 ศิชา พงษ์รูป
2295 ศิริพรรณ คุณสมบัติ
2296 ศิริรัตน์ บูรณทร
2297 ศิริรัตน์ เรืองเวหา
2298 ศิริวรรณ ชยัเด่นพงษ์
2299 ศุภวิชญ์ เกษมวิจิตรพงศ์
2300 ศุภศักดิ์ โมกขศักดิ์

แถว C 29 (ล ำดับที ่2281-2300 )
อำคำร  3   ช้ัน 5   ห้อง    3-513 
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2301 เศรษฐวุฒิ สุทธิคง
2302 สรลักษณ์ ตองอ่อน
2303 สโรชา เมียเซฟ
2304 สหรัฐต์ หิรัญญ์ธนภูวดล
2305 สาวินี อินทะมู
2306 สิรภพ หลอดแก้วทองแดง
2307 สิริพรรณ เกียรติไพบูลย์
2308 สิริรัตน์ กสิบุตร
2309 สิริลักษณ์ ดลเอ่ียม
2310 สิริวุฒิ คุรุธรรมจารุ
2311 สุดารัตน์ ศรีจันทร์
2312 สุธาสินี หนูหนอง
2313 สุธีมนต์ มีทรัพย์มัจฉะกิจ
2314 สุพัตรา บุญสงคราม
2315 สุพิชฌาย์ ลักขณา
2316 สุภัทร เสียรแก้ว
2317 สุภาดา ปานชุ่มจิตร์
2318 สุภาวิตา อ่อนศรี
2319 สุมิตรา วันนอก
2320 สุมินตรา เร่ือศรีจันทร์

แถว D 29 (ล ำดับที ่2301-2320 )
อำคำร  3   ช้ัน 5   ห้อง    3-513   
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2321 สุรพล ศักดิ์ณรงค์
2322 สุวพร พลันไธสง
2323 สุวรรณี พนมรัมย์
2324 อจิรภาส์ พันทรังษี
2325 อดิศักดิ์ นฤมิตโสภา
2326 อธิพัชร์ เพ่ิมศิริวัชรกุล
2327 อนุชา ทองอุ่น
2328 อภิญญา อเนกา
2329 อภิสิทธิ์ เกลี้ยงเกลา
2330 อภิสิทธิ์ จุลศาสตร์
2331 อรกัญญา แก้วสุวรรณ์
2332 อรรณพ พันธุ์พงษ์
2333 อริศรา สอนสุข
2334 อรุณกมล โพธิ
2335 อัญชลุีกร ดีหมั่น
2336 อัญรัตน์ วิวัฒนกุลพาณิชย์
2337 อาซาโกะ นาคามุรา
2338 อาธิป อะรี
2339 อาภาภรณ์ ชาติธรรม
2340 อินทุพร จันทร์บูรณะศิริ

แถว A 30 (ล ำดับที ่2321-2340 )
อำคำร  3   ช้ัน 5   ห้อง    3-514    
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2341 อินทุอร พงษ์สีดา
2342 ฮันอา ลี
2343 วรเมธี เถินบุรินทร์

2344 ธนวัฒน์ ปรางจโรจน์
2345 ธันยพรชนก กุลนา
2346 ภัสจิรา ฐานุดิลกกุล
2347 สุทธิดา รัตนจรัสโรจน์
2348 อชริญาณ์ รงค์ทอง
2349 อานุภาพ เลิศธ ารงศักดิ์

2350 เบญจรัตน์ แซ่โก
2351 รจิตกานต์ แสงรัตน์
2352 มาริ แซ่เฮ้ง
2353 วิลาสินี ศรีเจริญ
2354 ศิวะพร ถนอมวรารักษ์
2355 เสาวลักษณ์ ไตรนพ

2356 กรองกาญจน์ เอ่ียมวัฒนพงศ์
2357 กิตติ ถาวร
2358 กิตติศักดิ์ ส าโรงทอง
2359 จิรานุช บุญเฮ้า
2360 เจนณิศา จิตตะศิริ

ปริญญาเทคโนโลยบัีณฑติ (ศิลปะและเทคโนโลยกีารประกอบอาหาร)

แถว B 30 (ล ำดับที ่2341-2360 )
อำคำร  3   ช้ัน 5   ห้อง    3-514

สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยกีารประกอบอาหาร

ปริญญาเทคโนโลยบัีณฑติ (ศิลปะและเทคโนโลยกีารประกอบอาหาร)  เกียรตินิยมอันดับหนึง่

ปริญญาเทคโนโลยบัีณฑติ (ศิลปะและเทคโนโลยกีารประกอบอาหาร)  เกียรตินิยมอันดับสอง
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2361 ชลธิดา ศิริธนาภรณ์พันธ์
2362 ชชัฎา ถาวรนิธิดล
2363 ชลุีพร แตงหอม
2364 ซูนัยดี และน่าหวัง
2365 ฐิตากร แตงอ่ า
2366 ณภัทร สีทา
2367 ณัฐพล มหัทธนไพศาล
2368 ณัฐวรรณ เลียะเครือ
2369 เตชติา วรนุช
2370 ถลัชนันท์ เอ่งฉ้วน
2371 เทพพิทักษ์ ศรีวงศ์พันธ์
2372 ธนวัฒน์ อภิอริยณัฐกุล
2373 ธนาธิป กุมุทสุทธิกุล
2374 ธัญชนก เจริญสุขะวัฒนะ
2375 นโรดม พันธ์ศักดิ์
2376 นัฐศรันย์ มาตย์โพธิ์ศรี
2377 นัทธมน ถิรธนบูรณ์
2378 นิติพัฒน์ พุ่มพฤกษ์
2379 ปรัชญา จิตตนิรมล
2380 ปฏญิญา คุ้มตระกูล

แถว C 30 (ล ำดับที ่2361-2380 )
อำคำร  3   ช้ัน 5   ห้อง    3-514   
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2381 ปฏภิาณ นิยมอดุลย์
2382 ปาจรีย์ ช านาญกลาง
2383 พรนภา คล้ายจินดา
2384 พลอยไพลิน เดชกุลทอง
2385 พัชฤทธิ์ งามตระกูลวิโรจน์
2386 พัทธพงศ์ พบแพ
2387 พิชชาวีร์ ใจสุข
2388 พิชญ์มรรค อัญชลิสังกาศ
2389 พีรยุทธ ชาลี
2390 พีระฉัตร สุตานุตะมัง
2391 ภัทรวดี ประวัติธนกร
2392 มนุชาธิป เรือนแจ้ง
2393 ยลวิภา พลเหิม
2394 ราชนัทร์ วิไลวงษ์
2395 รอยเดช ประยูรโต
2396 วัชรากร ทวีชยัวัฒน์
2397 วิริยะ อินทจันทร์
2398 ศรัณยวิชญ์ อินทรไทย
2399 ศิรินันท์ สมัครสาย
2400 ศุภกร ศิริกานดา

แถว D 30 (ล ำดับที ่2381-2400 )
อำคำร  3   ช้ัน 5   ห้อง    3-514   
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2401 สหชยั พงษ์ประเสริฐ
2402 สัญเจตน์ บุญบัญญัติ
2403 สุภาวรรักษ์ จิตจะกูล
2404 หทัยชนก สว่างรุ่ง
2405 หัทยา ต้ังสกุล
2406 อัสมะ ยะโก๊ะ
2407 อิสราพงษ์ แย้มสุคนธ์

2408 พัชราภรณ์ ศอกจะบก
2409 วรพร วรรณสว่าง
2410 อัจจิมา บ ารุงรส

2411 ณศุภากร รัตนากาญจน์
2412 ธนพล ลิมปวโรตม์

2413 กฤตพัฒน์ นาคสินประเสริฐ
2414 ชวิศ ตันเรืองศรี
2415 ชาญชนะ จิตรัตนอนันต์
2416 ชนิวัฒน์ จงจิตสถิตมั่น
2417 ณัฐวุฒิ วัฒนชยัผดุงชพี
2418 ณัติฐา ตางค า
2419 ดาราพร นุชเจริญ
2420 ทัตพงศ์ ผลอ่อน

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑติ  เกียรตินิยมอันดับหนึง่

ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑติ  เกียรตินิยมอันดับสอง

ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑติ

แถว A 31 (ล ำดับที ่2401-2420 )
อำคำร  3   ช้ัน 5   ห้อง    3-515  
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2421 ธนณัฏฐ์ เทอดตระกูลรัตน์
2422 ธัชพล เธียรปรีชา
2423 นันทพล มณีโชติ
2424 เนตรนภา นัยนนท์
2425 ปรัชญา รัตนบัณฑิต
2426 พิชชากร อภินันทนกูล
2427 พิราภรณ์ เซาะขุนทด
2428 วรรณธนา ตุลาธนานันท์
2429 วุฒิชยั ล้ าพานิช
2430 ศนิตา ทองค า
2431 สุภาวดี รุ่งเรืองสมบัติ
2432 อดิศักดิ์ เชี่ยวชาญ
2433 อัจฉริยะ หอมเย็น
2434 อิสฟานนันท์ บาเหมสะอิ

2435 กวินนาฏ บุญวัฒน์วิชยั
2436 กานติมา เกตุไธสง
2437 เจษฎสุดา วงศ์ผกา
2438 ชติุมา พุกนวน
2439 ฐิติ ภู่ด้วง
2440 ณัฎฐา ประเสริฐสุวรรณ

แถว B 31 (ล ำดับที ่2421-2440 )

สาขาวิชาบัญชี

ปริญญาบัญชีบัณฑติ  เกียรตินิยมอันดับหนึง่

อำคำร  3   ช้ัน 5   ห้อง    3-515 
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2441 ณัฐมน ทองเงิน
2442 ณัฐรดา คุปติชน
2443 นัทฤทัย โชติวิสุทธิ์
2444 บุญนิตา ฉันทานุศาสน์
2445 ปติญญา อุ่นแก้ว
2446 มณีรัตน์ ผิวเอ่ียม
2447 มีนา สายสืบ
2448 วรณัน วงศ์โสภา
2449 วันชยั จุฬาพรหมเดช
2450 ศุภธิดา ณัฎฐาหฤษฎ์
2451 สโรบล สุดเจริญ
2452 สุธิดา จิตวิริยนนท์
2453 อริญาภา พงษ์สุระ
2454 อาภาพรรณ แสงแก้ว

2455 กัญญาวีร์ พรมวัตร
2456 กิตติพศ โสภณ
2457 กิตติมา อินทกาญจน์
2458 ขนิษฐา คงมั่น
2459 ชยานันท์ ดิ้นสกุล
2460 ชวาลา ศุภพิทักษ์ไพบูลย์

อำคำร  3   ช้ัน 5   ห้อง    3-515

ปริญญาบัญชีบัณฑติ  เกียรตินิยมอันดับสอง

แถว C 31 (ล ำดับที ่2441-2460 )
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2461 นูรไอนีม บุหร่ันฉาย
2462 ปาจรีย์ ยังชู
2463 พณิดา บ ารุงผล
2464 พรวลัย ละมัยเกศ
2465 มนัสนันท์ เกื้อสมพรกิจ
2466 ยลแข ทองวิลัย
2467 สายธาร อุ่นศิริ
2468 สุธิมา สมแหลม
2469 สุพัตรา แสนสุข
2470 อภิสิทธิ์ สุวรรณมณี
2471 อมราพร บวรธรรมทัศน์
2472 อัณณพ ศรีเปารยะ

2473 กนกทิพย์ ร าพึงจิต
2474 กนกรัตน์ เหมือนเเจ่ม
2475 กนกวรรณ พ่ึงมี
2476 กมลชนก มิคะนุช
2477 กมลวรรณ จันทร์ฉาย
2478 กัณยาวีร์ ศักดิ์ศรีสกุล
2479 กัลยา นามบุดดี
2480 กานดา ชว่ยรอด

แถว D 31 (ล ำดับที ่2461-2480 )
อำคำร  3   ช้ัน 5   ห้อง    3-515

ปริญญาบัญชีบัณฑติ
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2481 กิ่งกาญจน์ เทวชู
2482 กิตติกา สังกัดกลาง
2483 เกมส์สุดา สุขประเสริฐ
2484 ขวัญวรุณ อริยขจร
2485 เขมจิรา สืบสาย
2486 จริญญา ถนอมกาย
2487 จิตรลดา เมฆพายัพ
2488 จิรปรียา ฮึงเสง่ียมธนากร
2489 จิรัฐติกาล ฤทธิไกรเดชา
2490 เจนจิรา วงศ์มิตรไมตรี
2491 ฉัตรธรินทร์ ธรรมอินราช
2492 ชญาณ์นินท์ ทัพพ์ดิเรกลาภ
2493 ชนม์นิภา กรทอง
2494 ชนาภรณ์ วงค์ไพศาล
2495 ชนิกานต์ เหล็กกล้า
2496 ญาณีนาถ จันทร์แก้ว
2497 ฐิตาพร สังเกตุ
2498 ฐิติพร กมลทิพย์ตะวัน
2499 ฐิติมา ศรีคิรินทร์
2500 ณัชชา เวียงยา

แถว A 32 (ล ำดับที ่2481-2500 )
อำคำร  3   ช้ัน 5   ห้อง    3-516  
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2501 ณัฐชลิตา งามบุษย์ศรี
2502 ณัฐธิดา ชา่งเสนา
2503 ณิชมน ศรีสถิตย์วัฒนา
2504 ดารัณ ดนตรี
2505 ธนวัฒน์ จันทร์หล้า
2506 ธนะฤทธิ์ ค าเอ้ือ
2507 ธัญลักษณ์ เทียนธนาทิพย์
2508 ธัญสินี ธรรมนาวรรณ
2509 ธัญสิริ ธรรมนาวรรณ
2510 ธีระพงษ์ ถ้ ากลาง
2511 นภัทร์ ไชยปัญหา
2512 นฤมล ศรีครซ้าย
2513 นันท์ณรัณ ธนินทร์ณพงศ์
2514 นารีรัตน์ วรธงไชย
2515 นิภาพร ทองปาน
2516 บุณวิทย์ ผกามาศ
2517 ปฐมาวดี ค าอ้อ
2518 ปฑิพัทธ์ จิตร์พลชนะ
2519 ปพิชญา เเสงทอง
2520 ปภัสราวดี ทองเมืองหลวง

แถว B 32 (ล ำดับที ่2501-2520 )
อำคำร  3   ช้ัน 5   ห้อง    3-516 
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2521 ประภาพร ทองย่ีสุ่น
2522 ประภาวดี นอลา
2523 ปัทชนา วัดห้อย
2524 พงศกร เมืองรอด
2525 พงศกร สีประดู่
2526 พรปวี นิยมเเสง
2527 พิชชาภา ย่ิงเจริญ
2528 พิชชาอร ทองเหมาะ
2529 เพ็ญพิชชา แซ่หลี
2530 แพรพลอย เดสันเทียะ
2531 ภานุพงศ์ เเก้วสวัสดิ์
2532 ภูษณิศา กัลพันธ์
2533 มนัสวี วงค์บุตร
2534 มนัสสา ม้าเสมอ
2535 มัทยาวีร์ พันชนะ
2536 เมทินี วรรณวิจิตร
2537 รชนนท์ วงษ์ภักดี
2538 รติพงษ์ นานา
2539 รมิตา สัญจรโคกสูง
2540 รวิ รุจินิรันดร์

แถว C 32 (ล ำดับที ่2521-2540 )
อำคำร  3   ช้ัน 5   ห้อง    3-516  
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2541 วนัชพร แสงงาม
2542 วรนิษฐา เผ่าพันธ์
2543 วันเฉลิม อรรถรัฐ
2544 ศตวรรษ ไชยสงคราม
2545 ศิรประภา โพธิ์พันธ์
2546 ศิริขวัญ พังแดง
2547 ศิริลักษณ์ เพ็ชรจันทร์โท
2548 ศุภชยั อินปุย
2549 สกุลรัตน์ น้าพานิช
2550 สุกฤตา มุกดาสนิท
2551 สุกัญญา กลัดเจ็ด
2552 สุชาดา ภู่ภัพ
2553 สุทธิดา จ าปาทอง
2554 สุทธิดา ส าราญใจ
2555 สุธิดา คางชยัภูมิ
2556 สุธิดา จันทร์ศรีสุข
2557 สุภาภรณ์ ธัญญารักษ์
2558 สุมิตรา พูลเงิน
2559 สุเมธี เจริญโภคยานนท์
2560 สุวลี ยอดรัก

แถว D 32 (ล ำดับที ่2541-2560 )
อำคำร  3   ช้ัน 5   ห้อง    3-516
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2561 อนงค์นาฎ พิทักษ์กุลเจริญ
2562 อโนชา แสนโซ้ง
2563 อมราพร นาคด า
2564 อรรถวรรณ ชแูผ้ว
2565 อัครวินท์ เครือเหมย
2566 อาภาภรณ์ ลูกเล็ก
2567 อุทุมพร ทองชงิ

2568 THINLEY ZANGMO
2569 YUANMENG WANG

2570 JINGLING YU
2571 SHIMIN LIU
2572 TONG JI
2573 XIN ZHAO
2574 XU RONGRONG
2575 YUAN YE
2576 ZHANG YU

2577 พลอยพรรณ สโรชนันท์จีน
2578 อัญรัตน์ นันตา

2579 GENG HAO
2580 JIANG MIAOFEI

แถว A 33 (ล ำดับที ่2561-2580 )
อำคำร  3   ช้ัน 4   ห้อง    3-402

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑติ

สาขาวิชาการจดัการธุรกิจระหว่างประเทศ 

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑติ  เกียรตินิยมอันดับสอง

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑติ

สาขาวิชาบัญชี (หลักสูตรนานาชาติ)

ปริญญาบัญชีบัณฑติ 

สาขาวิชาการเงินและการลงทนุ 
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2581 XU XIAO
2582 YANG KAIHUA
2583 ZHANG PENG
2584 ZIYU JIA
2585 ธนัชนันท์ ต่างใจ

2586 กนกพร สฤษฎ์ศฤงคาร
2587 กิตต์ิธัญญา ศรีเลิศธนกุล
2588 ฐิติวัสส์ เรืองโอชา
2589 ณัฐชา ใจรักหลวง
2590 ณันทกาญจน์ พรหมบุรมย์
2591 ตันหยง ชะสันติ
2592 ทรรศพร ผดุงปรีชาไชย
2593 ธนพรรณ คงชนะ
2594 พชรมน เผ่าสวัสดิ์
2595 ภัททิรา อินทร์โรย
2596 ภูริชญา อังคเศกวิไล
2597 เมธาวี ธนสารเกื้อกูล
2598 รัตน์ติยา วงศ์สวาสดิ์
2599 ลักขณา พินทรากุล
2600 วริษฐา อรชร

สาขาวิชารัฐศาสตร์

ปริญญารัฐศาสตรบัณฑติ  เกียรตินิยมอันดับหนึง่

แถว B 33 (ล ำดับที ่2581-2600 )
อำคำร  3   ช้ัน 4   ห้อง    3-402 
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2601 ศารัตน์ ทองยืน
2602 สิริวิมล บุญนะษา

2603 กนกนิภา ศรีสมบูรณ์
2604 กษิดิ์เดช มาระเนตร์
2605 ขนิษฐา บุญงาม
2606 คคนางค์ เมิกขว้าง
2607 จักรพันธ์ รัตนะ
2608 จารุวรรณ พวงงาม
2609 จุฑามาศ จันทวงศ์
2610 ณัฏฐกันย์ พรหมบุรมย์
2611 ณัฐฌา ค าร้อง
2612 ณัฐวุฒิ อุระร่ืน
2613 ดาเนียล สาแหละ
2614 ธนพร เมืองพร้อม
2615 ธนภัทร บัวเงิน
2616 น้ าฝน จอมเกาะ
2617 บงกชรัตน์ สิงหา
2618 ปณิดา วงศ์กัลยา
2619 เพชรพร โพธิ์เพชร
2620 ภัทรกันย์ กาญจนวัฒน์

แถว C 33 (ล ำดับที ่2601-2620 )
อำคำร  3   ช้ัน 4   ห้อง    3-402

ปริญญารัฐศาสตรบัณฑติ  เกียรตินิยมอันดับสอง
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2621 มนัสภรณ์ ศรีมงคล
2622 เยาวพา สว่างเนตร
2623 ลัลฐ์ญฎา มาลารัตน์
2624 วธูสิริ มะลิขาว
2625 วรัญญา เอ่ียมอาจหาญ
2626 สิรามล จรุงกีรติวิมล
2627 โสภิดา เสิกศิริ

2628 กชรัตน์ ทองเจริญ
2629 กนกวรรณ บ ารุงราษฎร์
2630 กมลทิพย์ ศรีมุข
2631 กมลลักษณ์ สกลคณาพงษ์
2632 กรณ์ ครุฑคง
2633 กรินทร์ จุลวราภรณ์
2634 กฤษวินย์ ถิรกุลเพ่ิมพงศ์
2635 กษมาส เกษมสวัสดิ์
2636 กาญจนา กลิ่นน้อย
2637 กิตติธัช ส ารวยผล
2638 กิตติภพ เกิดกูล
2639 กิตติศักดิ์ ศรีสุภผลโภชน์
2640 เกียรติศักดิ์ บางข่า

แถว D 33 (ล ำดับที ่2621-2640 )
อำคำร  3   ช้ัน 4   ห้อง    3-402

ปริญญารัฐศาสตรบัณฑติ
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2641 ขจรยศ โชติชว่ง
2642 ขวัญชนก แก้วหีต
2643 จตุพล พิชยัยุทธ
2644 จารุภรณ์ โคตโยธา
2645 จิรวัฒน์ ชนิวุฒิโรจน์
2646 เจนจิรา แท่นแสง
2647 เจนจิรา ธันยบูรณ์วัฒนา
2648 ชญานิน ชาญรังสฤษดิ์
2649 ชนาธิป พ่ึงรัศมี
2650 ชยุตพงศ์ อินทร์ชยัญะ
2651 ชาติภากร มัลละพุทธิรินทร์
2652 ฏรัยสิทธิ์ ศุภวงษ์
2653 ฐิติพร อินทรพิทักษ์
2654 ณรงวิทย์ เหลืองรุ่งทรัพย์
2655 ณัฐธียา วัดจะโปะ
2656 ณัฐพงษ์ เกษพอง
2657 ณัฐพนธ์ กาอินตา
2658 ณัฐภัทร กล่ าเสน
2659 ณัฐวัชต์ สิงห์สุข
2660 ณัฐวิชช์ ด ารงค์ศรีวงศ์

แถว A 34 (ล ำดับที ่2641-2660 )
อำคำร  3   ช้ัน 4   ห้อง    3-403 
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2661 ณัฐสนัย ต านานจิตร
2662 ณัฐสุดา ใบมณฑา
2663 ณิชากร กระเดื่อง
2664 ทัศนัย แสงตุ้ม
2665 ธนวัฒน์ เวียงธีรวัฒน์
2666 ธนวัฒน์ ศิริสังข์ไชย
2667 ธนันต์ อ าไพ
2668 ธนิษฐา เผือกคล้าย
2669 ธฤษิดา นิลถมยา
2670 ธัชกร เศรษฐาเดชากุล
2671 ธัญญารัตน์ วิเชยีร
2672 ธัญพิชชา โยธาทิพย์
2673 นราวิชญ์ อินอักษร
2674 นวพล จันดาบุญ
2675 นัฐวุฒิ แก้วงามประเสริฐ
2676 นัทธ์บวร หวังพราย
2677 นัลลิกา ใจชื่น
2678 เบญญาภา แสนรส
2679 ปองชวรรณ ก าจัดภัย
2680 ปัทมราช ย้ิมย่อง

แถว B 34 (ล ำดับที ่2661-2680 )
อำคำร  3   ช้ัน 4   ห้อง    3-403    
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2681 พงศกร จงสกุล
2682 พรพระ คันธคีรี
2683 พรพิพัทร ต้ังศิริชยัสุข
2684 พลานันทน์ เจริญอินทร์
2685 พศวัต แฉล้มนงนุช
2686 พันธมิตร รอดบ าเรอ
2687 แพรวณภา พิจจรา
2688 ไพบูลย์ แหลมพลับ
2689 ภัควลัญชญ์ ทิพย์ประพันธ์
2690 ภัทรวดี ตรีวุธก้องเดช
2691 ภาณุมาศ อินทะศรี
2692 ภานุชติ ด้วงพิมพ์
2693 ภาสิริ เตชะการุณ
2694 ภูดิส อนันทยานนท์
2695 โยธิน อยู่คล้าย
2696 รมณ มีลสุวรรณ
2697 รัชนีย์ พิมพ์จันทร์
2698 รัฐภูมิ บุตรน้ าเพ็ชร์
2699 รุจกร บุนนาค
2700 วรรณวิภา จันทร์กลิ่น

แถว C 34 (ล ำดับที ่2681-2700 )
อำคำร  3   ช้ัน 4   ห้อง    3-403
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2701 วราวุธ ทวีนุชโชคอุดม
2702 วันทนา หอมมาก
2703 วิทวัส แป้นไผ่
2704 วีรชาติ กอบดวง
2705 ศรัณย์ ชา่งเสียง
2706 ศักดิ์มงคล หอมชวน
2707 ศิริพร เชญิผ้ึง
2708 ศิริยา จายะศักดิ์
2709 สกาวเดือน เฉลิมผจง
2710 สถาพร อร่ามเรือง
2711 สิริธร มีสุข
2712 สุจิตรา เขียวศรี
2713 สุทธินัย ฉิ่งทองค า
2714 สุภัศกาญจน์ พรหมมา
2715 สุรชชั อักษรนิตย์
2716 สุรเชษฐ์ ล้วนแก้ว
2717 สุวนันท์ วรรณภักดิ์
2718 อนิรุจน์ เย็นกาย
2719 อนุกูล ดีบุญ
2720 อนุรักษ์ แฝงมณี

อำคำร  3   ช้ัน 4   ห้อง    3-403  
แถว D 34 (ล ำดับที ่2701-2720 )
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2721 อภินันท์ ภรินทนันท์
2722 อัสมะ ฮะแวกะจิ
2723 เอกชยั เรืองฉาย
2724 เอกวัฒน์ วิชติพงษ์

2725 ANON SUWANNO
2726 CHALITA DONTREE
2727 DARALUX POOTHONG
2728 JEENATH SAEED
2729 MARVIN SCHULZ
2730 MYAT THIRI AUNG
2731 NAN MWE NOHN
2732 NAN WIN KHLAYAR TUN
2733 NANG HOM MONE MINE

2734 NGE HTWAY
2735 POE REH
2736 SAW NAY THURA
2737 SHANE PATRANAVIK
2738 SUPORN SAKUNPHOBPHRA
2739 THANATIP SAPGLAR
2740 UGYEN NAMGAY

แถว A 35 (ล ำดับที ่2721-2740 )
อำคำร  3   ช้ัน 4   ห้อง    3-410

สาขาวิชาความสัมพันธ์และการพัฒนาระหว่างประเทศ

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑติ (ความสัมพันธ์และการพัฒนาระหว่างประเทศ)  เกียรตินิยมอันดับหนึง่

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑติ (ความสัมพันธ์และการพัฒนาระหว่างประเทศ)
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2741 AHMED MARZOOG
2742 K LING MANG

2743 KYAW THWIN MOE
2744 LIZAM YUGYAL DORJI
2745 NIMA WANGCHUK
2746 NYAN HTET WIN
2747 THIRI MOE
2748 UGYEN TSHERING

2749 จารุวรรณ ฤกษ์วิเชยีร
2750 ภัทรากูล จีนจันทร์
2751 ศริญญา เกตุสุวรรณ์

2752 จักรพงษ์ รัตนชยับรรดาล
2753 ฉัตรทิตา ปทุมานนท์
2754 ณนภ ม่วงเกลี้ยง
2755 ปาลิตา เอมกมล
2756 วิศรุต บุญก าเนิด
2757 ศุภกร เตชะเกรียงไกร
2758 สุชาดา มะลิ

2759 กชกร ประมงคล
2760 กนกพร เดือนศิริรัตน์

สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์

แถว B 35 (ล ำดับที ่2741-2760 )
อำคำร  3   ช้ัน 4   ห้อง    3-410  

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑติ (ปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์)  เกียรตินิยมอันดับหนึง่

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑติ (ปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์)

สาขาวิชาผู้น าทางสังคม ธุรกิจและการเมือง

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑติ (ผู้น าทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง)  เกียรตินิยมอันดับหนึง่

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑติ (ผู้น าทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง)  เกียรตินิยมอันดับสอง

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑติ (ผู้น าทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง)
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2761 กวินท์ อริยะสันติกุล
2762 กษิดิส อุดมสุวรรณ์
2763 กัญญณัช มาสมพงษ์
2764 กันยารัตน์ เพชรศิริ
2765 กิตติคุณ ลิ่มสุวัฒนาพงษ์
2766 กิตติพงศ์ หะยีดิง
2767 กิตติพันธ์ เเสงอรุณ
2768 เกรียงไกร ไตรบุญ
2769 เกศกมล ดิษณะ
2770 จักรกฤษณ์ ณ บางชา้ง
2771 จิตตะศักดิ์ แซ่เตียว
2772 จิตติ นาคเชยีร
2773 จิรายุ เรือนสวัสดิ์
2774 เจนจิราภรณ์ หอมสิงทอง
2775 เจษฎา มีสุข
2776 เจียรนัย มีสุข
2777 ฉัจวนันท์ รจิตานนท์
2778 ชฎาพร สงค าภา
2779 ชรินรัตน์ วงศ์อัครคุณ
2780 ชวนันท์ ผิวเหลืองสวัสดิ์

แถว C 35 (ล ำดับที ่2761-2780 )
อำคำร  3   ช้ัน 4   ห้อง    3-410
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2781 ชอ่ผกา แหวนจีน
2782 ชญัญาพัทธ์ รัชตหิรัณย์ปุระ
2783 ชดัชยั แดงเสน
2784 ฐิติวัฒน์ สุริยเสนีย์
2785 ฑุลิกา สีดาว
2786 ณกฤตย์ จันทร์ผ่อง
2787 ณภัชชา วิศวุตานนท์
2788 ณัชชา พิลาทา
2789 ณัฐชนน วงษ์สวัสดิ์
2790 ณัฐธิตา ชุ่มฤทธิ์
2791 ณัฐพล อุดมวิทยศักดิ์
2792 ณัฐภรณ์ ผุดมี
2793 ณัฐภัทร กิจแสวง
2794 ณัฐภูมิ วรรณลี
2795 ณัฐวุฒิ มูลจันทร์
2796 ณิชกานต์ จันทร์ศรี
2797 ณุกานดา นพพะ
2798 เดชนรินทร์ แสงประพาฬ
2799 ทรายขวัญ ดีมี
2800 ทวีศักดิ์ เอ้ียวสุวรรณ

แถว D 35 (ล ำดับที ่2781-2800 )
อำคำร  3   ช้ัน 4   ห้อง    3-410 
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2801 ทศวรรษ บุญแก้ว
2802 ทิพย์เกษร พูลชาติ
2803 ธงไชย สุดนักรบ
2804 ธนชยั อารีราษฎร์
2805 ธนวิชญ์ ลวนานนท์
2806 ธนัท อุ่นอินต๊ะ
2807 ธมลวรรณ สมหวัง
2808 ธัชชยั รุ่งโรจนารักษ์
2809 ธารวิมล เปียงใจ
2810 ธิดาทิพย์ รัตนวงค์
2811 ธีรพงศ์ เดชะพันธ์
2812 ธีรภัทร ภุมกาญจน์
2813 ธีรยุทธ ทรายสาลี
2814 ธีรวุฒิ ค าผ่อง
2815 ธีระ แซ่ตัน
2816 นพภัสสร นิลเอก
2817 นรภัทร ปลึ้มวงศ์
2818 นราธิป มุคุระ
2819 นฤมล พลดอน
2820 นัชชา อิงครัตวรดี

แถว A 36 (ล ำดับที ่2801-2820 )
อำคำร  3   ช้ัน 4   ห้อง    3-409



 Page 143

2821 บพิธพงศ์ เสตะจันทน์
2822 บรรจง ผดุงพัฒโนดม
2823 เบญจมาพร เเซ่โง้ว
2824 ปพัชญา ตันติพูนธรรม
2825 ประเสริฐ หินอ่อน
2826 ปรียาภรณ์ ควรชม
2827 ปัญตา ตันติคงชาญ
2828 ปิยวัช ส ารวย
2829 ปิยวัฒน์ ศรีมณียานนท์
2830 เปรมิกา เวศมะโน
2831 พงศ์พิชญ์ ศรีสุขมั่งมี
2832 พงษ์ศธร บุญซง
2833 พจณิชา ผ้ึงเล็ก
2834 พชร วงษ์กราน
2835 พรสวรรค์ พลสงคราม
2836 พศวัต ธรรมหิรัญชยั
2837 พัชราภรณ์ พันธุสงฆ์
2838 พิชามญชุ์ พรหมมา
2839 พินิจนัย วรรณวงษา
2840 พุทธิพงษ์ รัตนพันธ์

แถว B 36 (ล ำดับที ่2821-2840 )
อำคำร  3   ช้ัน 4   ห้อง    3-409
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2841 ภคพงษ์ นวลแก้ว
2842 ภัสราพร มงคลค า
2843 เมธาสิทธิ์ กาญจนะ
2844 เมริกา ฤทธิแผลง
2845 ยศพล คล้ายพรหม
2846 ยุทธนา หอมยาประทุม
2847 รัตติกาล ราชพัฒน์
2848 รินฤดี แซ่ลิ้ม
2849 วณิชชา วรเดชาติวงศ์
2850 วรเมธ บุตรดีสุวรรณ
2851 วรรณิดา ยวงเทียน
2852 วิทิตย์ ไหวมา
2853 วิภาวรรณ เบียร์ดี
2854 วีณา ปัญญาต๊ิบ
2855 วีรภัทร อารีรอบ
2856 วุฒิรักษ์ แพงตาแก้ว
2857 ศดานันท์ บุญเรือน
2858 ศิวกร กิจผดุง
2859 สยามชาติ อ้ึงเส็ง
2860 สรวิชญ์ จินาพันธุ์

แถว C 36 (ล ำดับที ่2841-2860 )
อำคำร  3   ช้ัน 4   ห้อง    3-409
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2861 สรัญญา พัฒน์นรี
2862 สิทธิธรณ์ หนูจีนจิต
2863 สิริมา ตันทอง
2864 สุกัญญา สิทธิวรานันท์
2865 สุภาพร ซุยดา
2866 สุรัชวนี เดชยฤทธิ์
2867 สุรีพร พันจุย
2868 สุวสิน ประทุมเมศร์
2869 อดิศร ศรีสมพงษ์
2870 อดิศร สกุลจุฑาทิพย์
2871 อดิศักดิ์ ศรีกุดตุ้ม
2872 อติพร โอคูโบ
2873 อนวัช ใจเพชร
2874 อนุสรณ์ แซ่อ้อ
2875 อภิสิทธิ์ แสงหิรัญ
2876 อมรรัตน์ ใจกระสัน
2877 อาภา มงคลธรรม
2878 อิทธิพล ใจงามกุล
2879 เอกพันธ์ ปัถวี

แถว D 36 (ล ำดับที ่2861-2880 )
อำคำร  3   ช้ัน 4   ห้อง    3-409  


