
ขอ้ควรจ ำในกำรรำยงำนตัว : ภำคบ่ำย
      เพ่ือให้กำรรำยงำนตัวและเช็คช่ือเข้ำพิธีประสำทปริญญำได้อย่ำงถูกต้อง

     ขอให้จ ำข้อมูล ซึง่จะเขียนไวด้้ำนบนของใบรำยช่ือบัณฑิตในแต่ละแผ่น 

     เช่น ล ำดับที่.....แถว.....อำคำร.....ห้อง....ช้ัน.....

     ข้อมูลที่ต้องจ ำ มีดังต่อไปนี้

     ล ำดับที่ ..... : อยูห่น้ำช่ือ  ล ำดับที่ 2845

     แถวที.่..... : แถว A36 

     อำคำร / ห้อง / ช้ัน  : ตึก 3 ห้อง 3-409 ช้ัน 3



1 วีรชน นรานุต
2 สุพรรษา ธนาอุยกุล
3 สุรินทร์ พิทักษ์สิกุล
4 สุวิสา พลายแก้ว

2885

5 ธนัช คงเกรียงไกร

6 WEIFENG LI
7 กิตติพงษ์ สันติกิจรุ่งเรือง
8 ทิวไผ่ มั่นคงดี
9 ธนวัฒน์ อ้นขาว
10 ธัญญาเรศ ธนบัตร
11 ธันวภา กงเชญิ
12 เนตรทิพย์ หว่างสิงห์
13 บุรินทร์ เพชรจ าเริญสุข
14 วาทินี ยุทธโยธิน
15 สมพิศ เครือโชติ
16 สิริกร ผลผลาหาร
17 อชริวัชร์ มงคลเกียรติลาภ
18 อทิตยา พรศรีรัตนรักษ์
19 อลิสา ชเูชื้อ

20 กลชาญ เอมวงศ์

ปริญญำศิลปศำสตรมหำบัณฑติ (ภำษำอังกฤษเพ่ือวิชำชีพ)

สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ 

ปริญญำบริหำรธุรกิจมหำบัณฑติ

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

ปริญญำบริหำรธุรกิจดุษฎีบัณฑติ

สำขำวิชำนิเทศศำสตร์

ปริญญำปรัชญำดุษฎีบัณฑติ (นิเทศศำสตร)์

สำขำวิชำภำษำอังกฤษเพ่ือวิชำชีพ



21 กัญญาพัชร สุกปานแก้ว
22 กันตพัฒน์ ส าราญบ ารุง
23 ก าพล หาสุนทรี
24 กิตติชยั เผือกแผ้วพงษ์
25 กิตติมา ท้วมเพ็ง
26 กิตติศักดิ์ นันทเกษตร
27 กิติดา เย็นค า
28 แก้วกรุณา แก่นทอง
29 จรัส จิรรุ่งศฤงคาร
30 จีรนันท์ เครือศิริวรรณ
31 ฉัตรแก้ว รัชเศรษฐ์ภิญโญ
32 ชนิศา รักษ์แพทย์
33 ชวิศา เขียวแดง
34 ชชัวิน เณรหนู
35 ชยัวุฒิ คงพูน
36 ชาติชาย อนุจารวัฒน์
37 ชาติยา เที่ยงธรรม
38 ฐิติลักษณ์ ศรีคิรินทร์
39 ณรงค์พจน์ งามวงศ์วิเชยีร
40 ดนิตา วุฒิฐิติการ

แถว B1 (ล ำดับที ่21-40)

อำคำร  6  ช้ัน 3   ห้อง A 301  



41 ดวงพร ทองเจิม
42 ตมิศา สุวรรณบ ารุง
43 ทศพร เตธนานันท์
44 ธนกิจ บุญลือ
45 ธวัลรัตน์ ชยัอ านวย
46 ธัณย์สิตา รังสิวุฒิวงศ์
47 นพจกรณ์ สายะโสภณ
48 นฤมล ศรีสุวรรณ
49 บุษกร แสงพูนสุข
50 บุษบา ศรีสุวรรณ
51 ปนัดดา พ่วงเจริญ
52 พรรณนิภา แสงนาค
53 พัทธนันท์ คทาธรทรัพย์กุล
54 พันธ์วิรา จุลวัจนะ
55 พิชานนท์ เปียงตา
56 พิมพา พรสุวรรณรัตน์
57 เพชรลดา พูลสวัสดิ์
58 แพรวรรณ สารประดิษฐ์
59 ภัทร พิมลยรรยง
60 ภูสุตา ทองเรือง

แถว C1 (ล ำดับที ่41-60)
อำคำร  6  ช้ัน 3   ห้อง A 301  



61 ยศกร บูรณสมภพ
62 ยุทธนา ถิ่นหนองไทร
63 ยุภาภรณ์ นิรัญศิลป์
64 รสพร ศรอารา
65 รังสรรค์ อนันต์นรานนท์
66 รุ่งโรจน์ ศิระเปรมปรียากร
67 เรณุดา ป้องกัน
68 เลิศ ภูคาจารย์
69 วณิชพงศ์ วณิชปัญจพล
70 วรรณกานต์ มาลัยทอง
71 วรรณา เชื้อหยก
72 วารินทร์ เกษสุข
73 วิชยั เปลี่ยนศรีเพ็ชร์
74 วิภาดา สาครสถิตย์
75 วิภาวรรณ บัวอุไร
76 ศุภมาศ ศรีประจักษ์
77 สหภาพ ปิยะมาน
78 สิร์ดาภัทร์ กันตโชติเอกธนา
79 สิริกัญญา ธรรมลังกา
80 สุดารัตน์ ขุนตรง

แถว D1 (ล ำดับที ่61-80)
อำคำร  6  ช้ัน 3   ห้อง A 301  



81 สุพัฒนิตย์ ธัญวิริยโยธิน
82 สุพิชญา ราชสิงโห
83 สุภรพล เผ่าจินดา
84 สุมิตรา ดีธรรม
85 สุรัก ศีลอวยพร
86 สุรัตน์ ศีลอวยพร
87 สุวิมล จุรีรัตนวนิช
88 เหมือนแพร มั่นคงดี
89 อรุณี หนูผ้ึง
90 อลิษา นาทอง
91 อัจฉรา ทองศิริ
92 อัญชรี สุวรรณ
93 เอษณะ โกมณเฑียร

94 จันทนา พวงมะโหด
95 ชยัยุทธ จันทองอุ่น
96 ฐานวีร์ ลอยแก้ว
97 ณัชรัญ จันทร์เมฆา
98 ณัฎฐ์ชญิามณฑ์ การด าริห์
99 ณัฐกาญจน์ แสงสุวรรณ

100 ณัฐฐิรา เจนพิทักษ์สมบัติ

ปริญญำกำรจดักำรมหำบัณฑติ (กำรเป็นผู้ประกอบกำร)

แถว A2 (ล ำดับที ่81-100)
อำคำร  6  ช้ัน 3   ห้อง A 302

สำขำวิชำกำรเป็นผู้ประกอบกำร



101 ทินมณี อรุณรัติยากร
102 เทอดศักดิ์ รักษาวงศ์
103 ธิดา แก้วเก่ง
104 นฤเบศร์ ศิริธราธิวัตร
105 ปัทมาภรณ์ ธาราสุนทร
106 ปุญญพัฒน์ ลิ้มสุวัฒนกุล
107 พรพรรณ เจริญมิตร
108 ภาคภูมิ มาขุนทศ
109 ภาณุ ไชยศิวามงคล
110 ภาราฎี ภิญญาคง
111 ยุพิน กะสินัง
112 วธูสิริ ร่วมสมัคร
113 วรางคณา สุขส าราญ
114 วริศรา มหาโภคา
115 วศินี ศรีวิจารณ์
116 วาสนา นาคกล่อม
117 วิภาดา เกื้อกูล
118 สมชาย ประยงค์พันธ์
119 โสภิชา แก้วยอดเขา
120 โสรญา วงษ์สวาท

แถว B2 (ล ำดับที ่101-120)

อำคำร  6  ช้ัน 3   ห้อง A 302



121 อัณศยา ปิยถาวรอนันต์

122 CHUYUN WANG
123 ชยัศาสตร์ เราวิจิตร

124 กสิรัฐ พลมณี
125 ชฎาภรณ์ ทองค า
126 ชาญณรงค์ ค าภูธร
127 ธัญลักษณ์ กานต์ศิริกุล
128 ธ ารงกุล โภคทรัพย์
129 นพวิทย์ วิศิษฎ์วรกุล
130 นริสร เติมชยัธนโชติ
131 นันท์มนัส นิธิภัทรอนันต์
132 ภูริช กูจิ
133 เมศิยาห์ อ่อนตา
134 รักชาติ สงวนชม
135 ลลิตา ต่อไพบูลย์
136 วงเดือน ขาวสุข
137 วิมลิน หิรัญบูรณะ
138 วิรุฬ รัตนปริคณน์
139 ศุภัช โชติกวาณิชฐ์
140 สรสิช ชยักิตติคุณ

ปริญญำกำรจดักำรมหำบัณฑติ (นวัตกรรมและกำรเป็นผู้ประกอบกำร)

สำขำวิชำนิเทศศำสตร์

ปริญญำนิเทศศำสตรมหำบัณฑติ

แถว C2 (ล ำดับที ่121-140)

อำคำร  6  ช้ัน 3   ห้อง A 302

สำขำวิชำนวัตกรรมและกำรเป็นผู้ประกอบกำร 



141 สลิลรัตน์ อัศวเคนทร์กุล
142 สหพัฒน์ สถาปนิกานนท์
143 โสมพรรณ ล าดวน

144 พีรพงษ์ โพธิ์ปาน
145 สันติ ลอรัชวี
146 สุทธิเกียรติ ประเสริฐสม
147 เอกพงษ์ ตรีตรง

148 EUGENE BLAS EUSTAQUIO
149 เจิดพงษ์ สุขุมินท
150 ฐิฏวัิฒน์ ตรีภพ
151 ธีรพล หลิว
152 ปาริฉัตร อยู่ประเสริฐ
153 พลิ้วแพร โชติรัตน์
154 พัทธนันท์ อาจองค์
155 ยศสรัล จิรายุวัฒน์
156 วชรัิตน์ วรรณวิจิตร
157 ศตวรรษ ทองบ่อ
158 ศุภวุฒิ พิมพ์นนท์
159 สุรศักดิ์ นนท์ปานกุล

160 กรกมล อาชาไกรสร

ปริญญำศิลปมหำบัณฑติ (กำรออกแบบ)

สำขำวิชำดุริยำงคศำสตร์

ปริญญำดุริยำงคศำสตรมหำบัณฑติ

สำขำวิชำคอมพิวเตอร์อำร์ต

ปริญญำศิลปมหำบัณฑติ (คอมพิวเตอร์อำร์ต)

แถว D2 (ล ำดับที ่141-160)
อำคำร  6  ช้ัน 3   ห้อง A 302

สำขำวิชำกำรออกแบบ



161 กฤษกร ถึกสวัสดิ์
162 กิตติพงศ์ ตีรณสาร
163 ชนินทร นาคแท้
164 ซาริสวิณี รัตนบุรี
165 ฐากร ปฐมพงศานนท์
166 ณัฏฐ์ เสวะกะ
167 ณัฐวุฒิ อยู่สุข
168 ณิชกานต์ ดวงจ าปา
169 ดรุณี พ่ึงวงษ์ญาติ
170 ธวัชชยั หลินมา
171 ธีร์วรา สุขสุเมฆ
172 นิภัทร์ ปัญญวานันท์
173 ปราโมทย์ เนียมสวัสดิ์
174 พงษ์สวัสดิ์ สวัสดี
175 พจนีย์ กาแก้ว
176 พิชชานันท์ เหล็กกล้า
177 ภัคชนัญ ประทีปะวณิช
178 ภัทรวรรณ ปานสูง
179 ภูมินาถ จตุรเมธานนท์
180 รัฐธีร์ เกียรต์ิพสุธาร

อำคำร  6  ช้ัน 3   ห้อง A 303

แถว A3 (ล ำดับที ่161-180)



181 วงศกร เฉยสวัสดิ์
182 วรรณนภา ลิขิตบรรณศักดิ์
183 เสฎฐวุฒิ ลีลาอภิวัฒน์
184 เอกธนัณฐ์ ประโมจนีย์

185 กันยากาญจน์ จันทร์เหลี่ยม
186 ชดุาภา แย้มพาที
187 ฐิติพร ทั่งจันทร์แดง
188 ธีราภรณ์ ชบุขุนทด
189 นิธิพิชญ์ นาคะวิโรจน์
190 พรหมศิริ ปานเจริญ
191 มาริณี พุทธานุ
192 วิรัลพัชร สว่างญาติ
193 อรวรา ค าเกลี้ยง

194 คณิศร หนูเซ่ง
195 นรุตม์ เอกแสงกุล
196 ปุณยภา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
197 พิเชฐ เจตน์จงใจ
198 ศุภกิจ บู่แย้ม

199 ณัฐดนัย สุทธิวรา
200 นราวิชญ์ สุขสวัสดิ์

ปริญญำศิลปบัณฑติ (ศิลปะภำพถ่ำย)  เกียรตินิยมอันดับหนึง่

ปริญญำศิลปบัณฑติ (ศิลปะภำพถ่ำย)  เกียรตินิยมอันดับสอง

แถว B3 (ล ำดับที ่181-200)

อำคำร  6  ช้ัน 3   ห้อง A 303

กำรจดักำรโลจสิติกส์

ปริญญำวิทยำศำสตรมหำบัณฑติ (กำรจดักำรโลจสิติกส์)

สำขำวิชำศิลปะภำพถ่ำย



201 มานิตา เอ่ียมเลิศวงศ์
202 วรพล พญาค า
203 สมิทธ์ พัชนะสม
204 สรวิศ ธุระพันธ์

205 กัมปนาท คูสมส่วน
206 กิตติศักดิ์ ตันประเสริฐ
207 จิราภรณ์ สวัสดี
208 จุฑาลักษณ์ อินทร์ชงั
209 ชลธิชา มากเจริญ
210 ชยัณรงค์ คามิค
211 ญาณินท์ ยกย่องกุล
212 ณัฏฐพล กาญจน์ชฉูัตร
213 ณัฐกานต์ นพรัตน์
214 ณัฐรัฐ ศรีศร
215 ดุษฎี ทองชอ้ย
216 ทรงศักดิ์ เบ้านาค
217 ธนพล สินธ์ชยั
218 นพรุจ กรกิ่งมาลา
219 นันทยศ หันจันทร์
220 บุณยกร บุณยะกุล

แถว C3 (ล ำดับที ่201-220)

อำคำร  6  ช้ัน 3   ห้อง A 303

ปริญญำศิลปบัณฑติ (ศิลปะภำพถ่ำย)



221 พรศิริ สุบรรณรัตน์
222 พิริยะพงศ์ อุชชนิ
223 ภัคพล พิพิธภักดี
224 ภาคภูมิ ชาธิพา
225 ภูธิชย์ ภาสภิรมย์
226 มินทร์ธิรา ศิริธนากุลศักดิ์
227 วทัญญู ประทุมขัน
228 วัชระ สงวนพันธุ์
229 วัชรีภรณ์ ชยับูรณ์
230 สิรินชญา อนันต์
231 สุจิตรา เถาหล้า
232 อภิมุข ใหญ่เอ่ียม
233 อิสรา ซุ่มทองหลาง
234 นรินทร์ โยธินจิระผล

235 กรกวี แก้ววิเชยีร
236 กัญญาณัฐ วรากรสกุลกิจ
237 จีรวัฒน์ มานะโรจน์
238 ธาราทิพย์ ฐิตะปัญญา
239 วรัญญา โภคาสัมฤทธิ์
240 สหทยา คล่องณรงค์

อำคำร  6  ช้ัน 3   ห้อง A 303

สำขำวิชำกำรออกแบบภำยใน

ปริญญำศิลปบัณฑติ (กำรออกแบบภำยใน)  เกียรตินิยมอันดับหนึง่

แถว D3 (ล ำดับที ่221-240)



241 สุภนิดา แซ่ต้ัน
242 อิสราภรณ์ รัตนจารุวัฒน์กุล

243 กนกพล เปลี่ยนศักดิ์
244 กัญญ์ชนันต์ พิสุทธิ์ธราพร
245 เจติย ตันติกรัณย์
246 ชยณัฐ จงอุดมพร
247 ชวัลชา ภัทราศยา
248 ชาลีน่า ปัตยะบุตร
249 ธีรอร สระทองแก่น
250 พลอยวลัย วิทยปรีชา
251 พูนทรัพย์ แก้วภู
252 แพรพลอย กลิ่นเหมือนจันทร์
253 ภัฒน์ บุญดีเจริญ
254 ภัสสร ทิมา
255 มัณฑนา ธนพิพัฒนศิริ
256 วิไลรัตน์ กิจสมศักดิ์
257 สุวนันท์ หัวเพชร
258 อัยย์ญาดา อุทัยชยั

259 กชกรรณ ฤทธิลือชยั
260 กมลชนก เทพบางจาก

ปริญญำศิลปบัณฑติ (กำรออกแบบภำยใน)

แถว A4 (ล ำดับที ่241-260)

อำคำร  6  ช้ัน 3   ห้อง A 304

ปริญญำศิลปบัณฑติ (กำรออกแบบภำยใน)  เกียรตินิยมอันดับสอง



261 กฤตวัย ชยสิกานนท์
262 กษิรา จตุภัธมงคล
263 กษิรา เอ้ือปัญจะสินธุ์
264 กัญญารัตน์ คุ้มเกตุ
265 กัลลดาภรณ์ นินเป้า
266 คุณานนท์ สิทธิมงคลชยั
267 จิราวรรณ สุภาพ
268 จุลพล อุปการ
269 ชนกชนม์ สุวรรณธนรัชต์
270 ชยัเทพ ศุภกรรม
271 ณฐ ตันเรืองศรี
272 ณัฐชยา คงแก้ว
273 ณัฐวรรณ มูลค า
274 ณิชาภา ธนศุทธวงศ์
275 ทวินันท์ ค าดอกรับ
276 ธนโชติ ชยัสายัณน์
277 ธนันต์ ด้วงสะดีย่ิงเจริญ
278 ธนาวุฒิ ชาญตะกั่ว
279 ธวัชชยั ชยันอก
280 ธวัลภัสร์ สิริจงรัศมี

แถว B4 (ล ำดับที ่261-280)

อำคำร  6  ช้ัน 3   ห้อง A 304



281 นรมนต์ วีระประภพ
282 นิธิภูมิ หนูทอง
283 นิสิต แก่นพุทรา
284 ปกรณ์ ทับทิมทอง
285 ปติญญา หาญเหมย
286 ปริวรรต โอโน
287 ปรีชญา ที่ปรึกษา
288 ปาริฉัตร แก้วอ ารัตน์
289 ปิยะ แคล้วโรคา
290 พลากร ธรรมทูล
291 พิทยา ชศูรีวัน
292 พิมพ์วลัญช์ ศรีเมือง
293 พิมศิริ สานุม่
294 พิศิษฏ์ พรหมาลิขิต
295 ภวัต ปุณยภิพัฒน์
296 ภัทรวฤน รางเงิน
297 ภีร์อนันต์ ค าดี
298 มงคล เสถียรวุฒิไกร
299 มณีรัตน์ เผ่าพหล
300 มาริสา ดอนยังภัย

แถว C4 (ล ำดับที ่281-300)

อำคำร  6  ช้ัน 3   ห้อง A 304



301 รังสิมา ทองสง
302 รัฐภรณ์ สุวรรณปักษี
303 รัศมิ์หิรัญ ภโวทัยพงศ์
304 ลือพงศ์ ง้วนประเสริฐ
305 วรพล นาคจิตรการ
306 วรัญญา เอ้ือสุนทรพานิช
307 วุฒิชยั เอกนพพระ
308 ศรสวรรค์ พามี
309 ศศธร จันทรี
310 ศุภฤกษ์ ปลาสร้อย
311 สุกานดา ปานทับ
312 สุรภา เร่งพุฒิพงศ์
313 สุวนันท์ กุลประยงค์
314 อภิภู ปณัยญ์กุล
315 อริสรา มิตรรัตน์
316 อรุชา ชยัสถาพร
317 อัญมณี อาบสุวรรณ
318 อาทิมา มหศักดิ์เลิศพิทยา
319 อินทัช อุรีรักษ์

320 กุลนันท์ ผาสุข

อำคำร  6  ช้ัน 3   ห้อง A 304

สำขำวิชำกำรออกแบบนิเทศศิลป์

ปริญญำศิลปบัณฑติ (กำรออกแบบนิเทศศิลป์)  เกียรตินิยมอันดับหนึง่

แถว D4 (ล ำดับที ่301-320)



321 เกสรา ปุญญวัฒนะ
322 จริยา มณีรุ่งรุจี
323 จิตราภรณ์ มาลัยกนก
324 เฉลิมรัช อารีย์
325 ชยุต ฤทธิ์ณรงค์
326 ชลธิชา หมัดอะดัม
327 ชลิตา โอสถจันทร์
328 ชติุกาญจน์ วิจิตรเวชการ
329 ณัฐสุดา เกสรกุล
330 ดารารัตน์ เทศสูงเนิน
331 ทัศลัลน์ วีรศรัณศักดิ์
332 ธนัญญา จัดระเบียบ
333 นงนภัส ต้ังกุญแจทอง
334 แพรวา ตรีเทพชาญชยั
335 มัชฌมิา วชริโกเมน
336 มินตรา พลอยประเสริฐ
337 วทันยา เเซ่ตัน
338 วรรณรัตน์ จรูญสุขสิริ
339 วัลนิตา จันทร์ประเสริฐ
340 วิชญ์ เวชกรปฏวิงค์

แถว A5 (ล ำดับที ่321-340)

อำคำร  6  ช้ัน 3   ห้อง A 305



341 วิลิตา แซ่พัว
342 วิไลวรรณ ศิลาวิจิตร

343 เขมิกา อ านวยผล
344 จุฑามาศ รักษ์วงศ์
345 ณัฐณิชา มณีพฤกษ์
346 ธนกร พิมพ์น้อย
347 ธนสรณ์ นิวัติศิลป์
348 ธนารีย์ วิถารมณ์
349 ธารานันท์ เตอาร์
350 ธีรนาฏ ยามาลี
351 นิธิกานต์ ชยักีรติศักดิ์
352 นีรชา ชนิอุปราวัฒน์
353 ปฏภิาน วัฒนเกียรติด ารง
354 ปพิชญา นิลอุปถัมภ์
355 ปวีร์ ปิ่นวิเศษ
356 พชร เฉลิมพงษ์
357 พิมพ์ชนก แซ่ลิ้ม
358 ภูวนัตถ์ เรืองเวส
359 วรัญญู ปานเพ็ชร
360 ศิวะพร ศรีหาพงศ์

อำคำร  6  ช้ัน 3   ห้อง A 305

ปริญญำศิลปบัณฑติ (กำรออกแบบนิเทศศิลป์)  เกียรตินิยมอันดับสอง

แถว B5 (ล ำดับที ่341-360)



361 สุภนิดา วิชระอนนท์
362 สุวภัทร แก้วเกิด
363 อติวิชญ์ มะหะหมัด
364 เอกนรินทร์ วงษ์ประสงค์

365 กริช เตาะกะโทก
366 กรุณา ปราณภิรมย์
367 กาญจน์ ทองประไพ
368 กุลธิดา บัวจันทร์
369 ขวัญข้าว ขาวข า
370 คณิศร สรรพชยั
371 จิรชพี นกแก้ว
372 จุฑาทิพย์ ภูมิผักเเว่น
373 ชนากาญจน์ อ่อนศรีประไพ
374 ชวินธร มิ่งสกุล
375 ชชัวาล จารุพงศ์ประภา
376 ชาคริยา เขตสูงเนิน
377 ชดิชนก อุณหชาติ
378 ณัชพล เจริญมหรรชยั
379 ณัฐณิชา ศรีบานเย็น
380 ณัฐวุฒิ กรุดเงิน

แถว C5 (ล ำดับที ่361-380)

อำคำร  6  ช้ัน 3   ห้อง A 305

ปริญญำศิลปบัณฑติ (กำรออกแบบนิเทศศิลป์)



381 ดาริณี เผ่าคนชม
382 ธนพัฒน์ ชิ้นศิริ
383 ธราธร ประดับศรี
384 ธิภาพรรณ บุญปลูก
385 เนรมิต เมืองรอด
386 ปภัสสร พุ่มกุมาร
387 ปวิช จิรวัฒนคุณ
388 ปัญญภัสสร์ ศรีประภัสสร
389 ปิฎก สิงหเสนี
390 ปิยธิดา รัตนบุตร
391 ปุณยนุช ขุนศรี
392 พงศกร วงศ์สามศรี
393 พัชราภรณ์ ศรีเทียมเพชร
394 พิมพ์วิภา อุดมลาภ
395 แพร วังบอน
396 แพรววนิต เพชรรักษ์
397 ภัทรานิษฐ์ ปาปี
398 ภาณุพงศ์ ใจงาม
399 ภาวิตา กิจประสงค์
400 ภูมินทร์ กาฬปักษี

อำคำร  6  ช้ัน 3   ห้อง A 305

แถว D5 (ล ำดับที ่381-400)



401 ภูวีร์ ธงอุดมชยั
402 รณยุทธ ปากหวาน
403 วนิคสรา ซีย์มอร์
404 วราวุธ สายสิงห์
405 วริษฐ์ เชาวทัต
406 วันวิสา พาณิชย์เจริญชยั
407 วิสาขา กิตตินันทณา
408 ศรายุทธ พระคุหลวง
409 ศศิพร ต้ังใจเชดิชธูรรม
410 ศิริวรรณ สุขอ่ า
411 ศิวกร หลักด่าน
412 ศุภณัฐ ทองนิม่
413 เศรษฐวุฒิ บุญสมเกียรติ
414 สาธิต มั่งประสิทธิ์
415 สารัช อิสระมโนรส
416 สุทธิชยั ทองทิพย์
417 สุธิกานต์ ทองชื่นจิตร์
418 สุพัชชา ศรีสมพร
419 สุรศักดิ์ พรมมา
420 อภิชญา ลิ้มสวัสดิ์ผล

แถว A6 (ล ำดับที ่401-420)

อำคำร  6  ช้ัน 3   ห้อง A 306



421 อภิรักษ์ จาดฤทธิ์
422 อภิวัฒน์ ประยูรผลผดุง
423 อรทิชา ต้ังวรรณสิทธิ์
424 อุกฤษฏ์ พิรุณโปรย
425 เอกราช มุงคุณค าชาว
426 ไอลีนา วรรณวิลาส

427 กานต์ธิดา ไชยศร
428 ศิริภรณ์ พูนศิริ
429 สิริลักษณ์ ชยัคุณาไพศาล

430 ณปภัชท์ ซุ่นหลี
431 รจนา บุญสมพร
432 วริทธิ์นันท์ คุณเครือ

433 กมลชนก เขียวสะอาด
434 กิตติพัฒน์ สุขสมภักดิ์
435 เจตน์สฤษฎ์ สุภาวรรณ์
436 ชนะสิทธิ์ วีระพันธุ์
437 ชติุมณฑน์ เอ่ียมสอาด
438 ณัฐการณ์ บุญเลิศ
439 ณัฐววรณ เอ้ือพูนสิริพัฒน์
440 ธนพร เรืองศรี

ปริญญำศิลปบัณฑติ (กำรออกแบบผลิตภัณฑ)์  เกียรตินิยมอันดับหนึง่

ปริญญำศิลปบัณฑติ (กำรออกแบบผลิตภัณฑ)์  เกียรตินิยมอันดับสอง

ปริญญำศิลปบัณฑติ (ออกแบบผลิตภัณฑ)์

แถว B6 (ล ำดับที ่421-440)

อำคำร  6  ช้ัน 3   ห้อง A 306

สำขำวิชำกำรออกแบบผลิตภัณฑ์



441 ธนัตถ์ โชติชว่ง
442 บุณยานุช ทองเอกสิทธิ์
443 ปกรณ์ แย้มวงษ์
444 ปารเมศ เอ้ืองชถูิ่น
445 พรเทพ เพ็งจันทร์ดี
446 พัชรีญา อินทร์อ่อนวงษ์
447 พีรณัฐ ทองสุขดี
448 พีระญาณ์ เต็งเธียรชยักุล
449 ภวิศ ครวญหา
450 ภูรินทร์ ราชพลี
451 รังสิมา เชี่ยวพานิชวัฒน์
452 วิธิดา หล้าพูนพานิช
453 วิมลศิริ อภิพรสกุล
454 วิมุตติ ศิริธนะ
455 อุทุมพร ภูศรี
456 เอริกา แสงโชติ

457 กฤษฐิกา เนียมต้ัง
458 ธนาภรณ์ ลิมเพชรากุล
459 ธาชนิี อยู่เย็น
460 นภัสสร เส็งหนู

ปริญญำศิลปบัณฑติ (แฟช่ันดีไซน์)  เกียรตินิยมอันดับหนึง่

แถว C6 (ล ำดับที ่441-460)

อำคำร  6  ช้ัน 3   ห้อง A 306

สำขำวิชำแฟช่ันดีไซน์



461 นภัสสร หมั่นท าการ
462 นันทิกานต์ โสมนรินทร์
463 พชรพร ไทยวัฒนานนท์
464 ภัทราพร ทิพยาณานุกูล
465 วรรณิต แสงง้ิว

466 กุลธิดา แสนสุดใจ
467 วลัยภรณ์ ภรณวลัย

468 กิตติพงศ์ รักษาคุณ
469 คาริน่า มูลเลอร์
470 จารุจันทร์ สุพรรณธมานนท์
471 จารุวัลย์ ทวีกฤติรัชต์
472 ชนิดา สีหอม
473 ชรัญญา เลิศศรีบัณฑิต
474 ณัชชา สว่างอารมณ์
475 ณัชญ์สรัล ขินทอง
476 ณัฐวดี อินศรีทอง
477 ดนัย กิตติวุฒินันท์
478 ธัญลักษณ์ ศุขเกษม
479 นคร บังเมฆ
480 บุณยาพร ขอนเเก้ว

แถว D6 (ล ำดับที ่461-480)

อำคำร  6  ช้ัน 3   ห้อง A 306

ปริญญำศิลปบัณฑติ (แฟช่ันดีไซน์)  เกียรตินิยมอันดับสอง

ปริญญำศิลปบัณฑติ (แฟช่ันดีไซน์)



481 ประกายพลอย ญานจรัส
482 ปรียานุช ลิมาพร
483 ปวีณอร สัมพันธ์สุวรรณ
484 ปาณิสรา ริกุลสุรกาน
485 เปรมสิริ แก้วบุบผา
486 พงศ์พล พุฒประเสริฐ
487 พรชนก ใจทะวงค์
488 พรรณมัย ไตรเดชานันท์
489 พัสสิรัศมิ์ บรรลือทรัพย์
490 พิมพ์ชนก นวนลม
491 แพรพลอย สงวนพันธุ์
492 ภริมา ไวทยะวิจิตร
493 ภัสราภรณ์ อังศิริจินดา
494 ภานิชา พรายบัว
495 มินนา บุญวิทย์
496 วรัญลักษณ์ กลิ่นนาค
497 สขิลา ไชยบุดดา
498 สมิต มารุ่งเรือง
499 สุพรรษา ยันต์วิเศษ
500 สุพิศชา เหลืองระลึก

อำคำร  6  ช้ัน 3   ห้อง B 301

แถว A7 (ล ำดับที ่481-500)



501 สุภัสสรา กีรติเพียรเลิศ
502 อมิตา สุรินทาธิป
503 อริสรา คงฑัพพรางค์กร
504 อัญชสิา แสงสุขเย็น
505 อินทุกานต์ อ้นสุวรรณ

506 กนกพร ตองอ่อน
507 กนกอร กลายสุข
508 กิตติคุณ สมราษี
509 กิตติยา ป้านประดิษฐ์
510 คัทรียาพร วงศ์จตุพัฒน์
511 ชญาณี เด่นเหมือนวงศ์
512 ชนิสา แก้วเสมา
513 ชอ่ผกา ทองค า
514 ชญัญา เตชะธนาวงศ์
515 ญาณิศา กลั่นสกุล
516 ญาณิศา เชื้อคล้อยวรรณา
517 ณัฐกฤต ฤกษ์ปิยะทรัพย์
518 ณัฐมน อุ่นศิลป์
519 ณิชา สัพโส
520 ทิพจุฑา เทพปรีชาสกุล

แถว B7 (ล ำดับที ่501-520)

อำคำร  6  ช้ัน 3   ห้อง B 301

สำขำวิชำคอมพิวเตอร์อำร์ต

ปริญญำศิลปบัณฑติ (คอมพิวเตอร์อำร์ต)  เกียรตินิยมอันดับหนึง่



521 ธนโชติ อินทร์ปัญญา
522 ธนาภรณ์ วิริยะกิจ
523 นพรัตน์ กาญจนธนาเลิศ
524 นรวิชณ์ ค ารังษี
525 นัชชา นันทนเจริญกุล
526 นิภาวรรณ เรืองโรจน์แข
527 นิรุธ เกียรติกุลวิวัฒน์
528 ปรมาภรณ์ มาดีประเสริฐ
529 ปุณฑริก โคลงฉันท์
530 พงศ์วัฒน์ วรรณะ
531 พัณณกร ทองสว่าง
532 แพรวพรรณ แซ่ปึง
533 ภาณิศา อุดมเรืองเกียรติ
534 มณฑิตา ตระกูลชาญชยั
535 เรณุกา เอนกพงษ์
536 วริษฐ์ มีแก้ว
537 วิทวัส สุระพร
538 ศิรดา ชติวัฒนานนท์
539 ศุภสุตา ภัทรวารินทร์
540 สุทธิดา ฉิมมัจฉา

อำคำร  6  ช้ัน 3   ห้อง B 302

แถว C7 (ล ำดับที ่521-540)



541 สุภัสสร อัศวเกษมจิตร
542 อภิสรา สุทธิพัฒนกิจ
543 อัศนี ศรีกิจวิไลกุล
544 โอบบุญ ส ารวลหรรษ์

545 จิระรินทร์ วชริะชยัวัชร์
546 จุฑารัตน์ ศิริพงษ์วัฒน์โชติ
547 ชยพล ทวีอภิรดีวรากุล
548 ชรินทร จิตโชติ
549 ธมลวรรณ สะอาดดี
550 ธัญพิสิษฐ์ ชยัเลิศ
551 ธัญวรัตน์ พูลศรี
552 นันทนา ศรีบุญชว่ย
553 บุญญาฤทธิ์ เตระวิชชนันท์
554 เบญญาทิพย์ ย้ิมสุขไพฑูรย์
555 ปรีชญา พรหมดีสาร
556 พรวิมล ทัศไนยเธียรกุล
557 พิมนภัทร์ อาศัยพานิชย์
558 แพรวฐิณี สุพล
559 แพรวพรรณ นุตเวช
560 วสุ สิรสุนทร

แถว D7 (ล ำดับที ่541-560)

อำคำร  6  ช้ัน 3   ห้อง B 302

ปริญญำศิลปบัณฑติ (คอมพิวเตอร์อำร์ต)  เกียรตินิยมอันดับสอง



561 สมิตา ท าทัน
562 สุชานันท์ พุ่มพฤกษา
563 สุพรทิพย์ ไชยประเสริฐ
564 สุวภัทร กงแจ

565 กฤษณะ เสถียรโชค
566 กัลยาณี สุวรรณบุตร
567 กานท์นที แสงรุ่งอรุณ
568 กิตติศักดิ์ เกษมวงศ์ราช
569 เกวลิน นาคสวัสดิ์
570 เกศกมล แสงแก้ว
571 เกษศิรินทร์ หอมวิเศษวงศา
572 จักริน ทรงอมรสิริ
573 จิรัสย์ มาลากอง
574 ณัฏฐริกา ซอฐานานุศักดิ์
575 ณัฐชยา อินต๊ะซาว
576 ณัฐพล บุญประดิษฐ
577 ดรัณภพ ภูมิวิจิตรชยั
578 ดลหทัย เจริญวงศ์
579 ดวงกมล ชยเมธานนท์
580 ทนิสร ศิริวัฒน์

ปริญญำศิลปบัณฑติ (คอมพิวเตอร์อำร์ต)

แถว A8 (ล ำดับที ่561-580)

อำคำร  6  ช้ัน 3   ห้อง B 303



581 แทนเผ่า พรมลา
582 ธนัญชยั จรรยาจรัสกุล
583 ธรรมนันท์ ธีรพุทธิพันธ์
584 ธรรศพงศ์ จิรเกษมสิษฐ์
585 ธริศ ดวงมณี
586 ธัญญวรัตน์ พงษ์สามารถ
587 ธีระวัฒน์ อาสน์สุวรรณ์
588 นันทวัฒน์ วิทยาประดิษฐ์
589 เบ็ญจมินทร์ พระโสภา
590 ปัทมาพร ศรีพรม
591 พงศกร ลิ้มปิยินทรากูล
592 พงศกร เลิศเจริญสุข
593 พรภวิษย์ อินทรไพศาล
594 พรหมภัสสร เวชพานิชย์ด ารง
595 พลากร อรรณพวรรณ
596 พัฒนะ พันธุศาสตร์
597 พัธมลวรรณ สินธุ์สัย
598 พิทวัส สมจิตต์
599 พีรพล เลิศปิติธรรม
600 พีรมล จารุคม

แถว B8 (ล ำดับที ่581-600)

อำคำร  6  ช้ัน 3   ห้อง B 303



601 พีรวัส จันทร์เพ็ชร์
602 เพ็ญพิชชา ทัดภู่
603 ภาณิศา ศรีรัตนโนภาศ
604 ภาณุ มุ้ยจ่ัน
605 ภูมิพัฒน์ ลิ้มวัฒนพันธ์ชยั
606 ยุทธนา ลิ้มน้ าค า
607 วริญา อนธนารักษ์
608 วศินสันต์ มั่นธนะกิจ
609 วสุนันท์ คูสุรัตน์
610 วีรพล แข็งขัน
611 วุฒิชยั พงศ์พันธุ์
612 ศรวณีย์ โตนอก
613 ศรัญย์ อวยพร
614 ศรัณญ์ คงทรัพย์
615 ศศิภา อ่อนเปร้ียว
616 ศิวัช บรรจงรักษา
617 สิทธิศักดิ์ อ้นกรูด
618 สุขวสา ผ่องน้อย
619 สุพจน์ ทองเเท้
620 สุภัสสรา สิทธิธนังกุล

แถว C8 (ล ำดับที ่601-620)

อำคำร  6  ช้ัน 3   ห้อง B 304



621 สุรปราชญ์ สืบถวิลกุล
622 สุรีพร พันทะสาร
623 อณุภรณ์ เพ็ชรศรี
624 อนุชติ กรโกวิท
625 อริย์ธัช ไชยสิทธิ์
626 อิลฮัม วรรณอาลี
627 แอนดิว เหมือนจันทร์

628 คณิศร พิพัฒน์พัลลภ
629 ฑริกาญจน์ สุคนธากร
630 ณพิชญา งามธรณกิจ
631 ดลนารถ เปาวรางกูล
632 ตะวัน เหลียง
633 นพัสร โปตระนันท์
634 พรนภัส ภัทรศิริกุล
635 มนัสวี สุขสว่าง
636 เมธิณี ประยาตร์กุล
637 วชริญาณ์ ไชยพงษ์
638 วัชรพล ปัญญาพิทักษ์กุล
639 วัชรินทร์ โสภณธรรมคุณ
640 วัฒนธรรม ทรัพย์เกิด

อำคำร  6  ช้ัน 3   ห้อง B 304

สำขำวิชำวิชวลเอฟเฟค

ปริญญำศิลปบัณฑติ (วิชวลเอฟเฟค)  เกียรตินิยมอันดับหนึง่

แถว D8 (ล ำดับที ่621-640)



641 ศิรสิทธิ์ เศวตพรหม
642 เศรษฐพงษ์ พงษ์ปรีชา
643 สิทธิกร นนทะวงษ์
644 สิริญญา ชวูรเวช
645 อริสา มงคลสังข์

646 จักรภัทร สุขอุดม
647 ชาญภาสกร มิ่งสมภาร
648 ธนวิชญ์ ทรัพย์สุพรรณ
649 ธนาธิป แต้อารักษ์
650 ธัญรัศม์ ปิยเดชธนเศรษฐ์
651 ธีรชยั บุพธรรม
652 ธีรัช ธนสารกิจ
653 นฤภร มลชยัสวัสดิ์
654 ปริญญาลักษณ์ นาโคนามะ
655 ปุณยวัจน์ แสงไชย
656 พีระวัฒน์ ไทยเจริญ
657 รัตนาภา ภักดีป้อง
658 วิภูพัฒน์ ธีรกรณ์พัฒน์
659 ศรัณยา น้อยดี
660 เศรษฐชยั หมู่พยัคฆ์

แถว A9 (ล ำดับที ่641-660)

อำคำร  6  ช้ัน 3   ห้อง B 305

ปริญญำศิลปบัณฑติ (วิชวลเอฟเฟค)  เกียรตินิยมอันดับสอง



661 เสฏฐวุฒิ จิรจริยาเวช
662 อรรครัฐ เกษตรภิบาล

663 กรณรงค์ แซ่ต้ัง
664 กฤษฎา เชื้อชมุพล
665 กฤษณธร กองแก้ว
666 กิตติพงศ์ เกษมสันต์
667 กิติศักดิ์ ดงยะโสภา
668 กุลญา วันขวัญ
669 จุฑามาศ เอ่ียมเอ้ือยุทธ
670 ชญานนท์ สะเลอาด
671 ชาติวิชญ์ เลาหศิรินาถ
672 ชานนท์ วงษ์กวน
673 ฐิติกร เสียมพัด
674 ณริสกุล โตมา
675 ณัฐชนน ทากุ
676 เทพอรุณ ตันติรังสิมาพันธ์
677 ธนาดล ชอ้ยหิรัญ
678 ธวัชชยั แก้วเหลา
679 ธัชพล บุณยะชวีะ
680 ธิรายุทธ์ ธนกิจรุ่งธีรสิน

แถว B9 (ล ำดับที ่661-680)

อำคำร  6  ช้ัน 3   ห้อง B 305

ปริญญำศิลปบัณฑติ (วิชวลเอฟเฟค)



681 ปาหนัน มหาสารินันท์
682 พสิษฐ์ วิยะรันดร์
683 พัทธ์ อภิพงศ์เจริญ
684 ภูเบศวร์ โกยม
685 ภูวดล ลาภวัฒนวงศ์
686 วราภรณ์ สุดประเสริฐ
687 วสุนันท์ บุญจันทร์
688 วิศวชติ สถาพรเสริมสุข
689 วิศิษฐ์ ปานเกิด
690 วีระเทพ บุญแสงทิพย์
691 ศิวกร ชยัวงศ์โรจน์
692 ศิวัช อินทรประสิทธิ์
693 ศุภรัตน์ กรพานิชกุล
694 สมุทร พงษ์เทพิน
695 สรวิศฏ ลิ่มเกิดผล
696 สิรภัทร ศรีอภัย
697 สิรีนุช จ าลองราษฏร์
698 สุนิตา ท้ายรักษ์
699 อนุวัฒน์ เอกวานิช
700 อัซกันดี้ ด ารงค์หวัง

แถว C9 (ล ำดับที ่681-700)

อำคำร  6  ช้ัน 3   ห้อง B 306



701 อานนท์ แซ่ลี้
702 เอกนัทธิ์ อนันต์พลังใจ

703 ชณัญญา สีสัน
704 บงกช ปิตตะพันธุ์
705 วริษา พยุหสิทธิ์
706 อภิสรา สิงห์ชยั

707 คุณาชนม์ เย็นเยือก
708 จิรนันท์ เขียวข า
709 ฐิตาพร กัณหนาค
710 ณัฐฐาพร ก าธรเจริญรุ่ง
711 ธนพร ปานชยั
712 ธีรพงศ์ ขนานใต้
713 นัฎชา นฤภัย
714 นิภาพร ดอนกิจภัย
715 พลอยมณี นาควะรี
716 พิชชาพร ปันเล
717 ภัทรกาญจน์ เลาหกุลทรัพย์
718 ภัทรวรรณ ชอบสุข
719 วิภาวรรณ ปิ่นสกุล
720 ษมาพร พรชื่นชวูงศ์

อำคำร  6  ช้ัน 3   ห้อง B 306

สำขำวิชำกำรจดักำร

ปริญญำบริหำรธุรกิจบัณฑติ (กำรจดักำร)  เกียรตินิยมอันดับหนึง่

ปริญญำบริหำรธุรกิจบัณฑติ (กำรจดักำร)  เกียรตินิยมอันดับสอง

แถว D9 (ล ำดับที ่701-720)



721 เสาวลักษณ์ หุน่สิงห์

722 กนิษฐา เจริญศรี
723 กมลชนก รัตนสุนทร
724 กมลวรรณ นนทราช
725 กรรณิการ์ ดีเที่ยง
726 กฤศ อุดมพานิช
727 กวินภพ ด ารงพงษ์
728 กัญตาภา ธารายศ
729 กัลชญิา พันธ์โสรี
730 กานต์ทิมา ศรีมงคล
731 กุลสินี สร้อยสระน้อย
732 เกตุวดี ชื่นเชาวกิจ
733 เกวลี ทองไถ่ผา
734 เกศกนก พุ่มหอม
735 คัทลียา ปงเมฆ
736 จักรวาล คล้ายจินดา
737 จักรินทร์ จันทร์ตรี
738 จิณณวัตร ถาวร
739 จิดาภา รชตชยันันท์
740 จิรภาส สุวรรณคีรี

ปริญญำบริหำรธุรกิจบัณฑติ (กำรจดักำร)

แถว A10 (ล ำดับที ่721-740)

อำคำร  6  ช้ัน 3   ห้อง B 307



741 จิรวัฒน์ บัวทอง
742 จิรายุทธ บัวอุไร
743 จุฑาทิพย์ ขุนจันทร์ดี
744 จุฑามาศ สุขามานพ
745 ฉัตรรพี วรอินทร์
746 ชนสรณ์ สุภธีระพงษ์
747 ชเยศ ลิ้มสุวรรณ
748 ชลธิดา ลดขุนทด
749 ชลิตา ฟักไพโรจน์
750 ชชัฎาพร ชติเชดิ
751 ชญัญานุช ชลศิริวานิช
752 ชยัวุฒิ กล้าสมุทร
753 ชาคริต แอนโทนี่
754 ชาญชยั หมั่นบรรจง
755 ชาญาฎา หิรัณยณิช
756 ชานิกา นาคประเสริฐ
757 ไชยา ลิ้มสุวรรณ
758 ฐานิดา บัวผัน
759 ฐิติภัทร ไกรทอง
760 ฐิติมน หนูศิริ

แถว B10 (ล ำดับที ่741-760)

อำคำร  6  ช้ัน 3   ห้อง B 307



761 ณัชพล พยัคฆพันธ์
762 ณัฐกร ปัถมัง
763 ณัฐพล มะโนมัย
764 ณัฐริกา อ้นจันทร์
765 ณัฐลิณี ศรีประดิษฐ
766 ดุสิตา ศรีอุดมพงษ์
767 ตุลา แพงมา
768 ทิฆัมพร ปราการพิลาศ
769 ธนโชติ ศรีวิชยางกูร
770 ธมลวรรณ ศิลมั่น
771 ธัญญาศิริ สุขคีรินทร์
772 ธัญเทพ เหล่าบูรณะสันติ
773 ธันยพร ทิมรอด
774 ธิดารัตน์ พรสุวรรณ
775 นภัสศร เกตุมณี
776 นฤโชติ เหลือขัน
777 นันทนัช ศักดิ์ฤทธิ์ชยั
778 นันทภรณ์ เเตงเอ่ียม
779 นันธวัช จิตนิยมสิน
780 นารีรัตน์ ถาวรศาสตร์

แถว C10 (ล ำดับที ่761-780)

อำคำร  6  ช้ัน 3   ห้อง B 308



781 นิรมล ชดูวง
782 นิรินทร์ เกษลักษณ์
783 นิศารัตน์ พันธุ์สุมา
784 บุณฑริกา ยะกุล
785 ปฏพิล จันทร์คล้าย
786 ปราณปราชญ์ ลีประโคน
787 ปัญจรัตน์ สุทธิภัทรพงศ์
788 ปัทมวิมล บุญทวี
789 ปาณิศา พิทักษ์ด ารงชยั
790 ปาลิดา คงใจขศยา
791 เปมิกา หงษ์เวียงจันทร์
792 พงศกร สิทธิเลาะ
793 พรพิมล กูดมา
794 พรรษชล ธงภักดิ์
795 พัชธารา วัฒนพิบูลไพศาล
796 พัชรภา วีระพงศ์
797 พัทธดนย์ ชวีะอิสระกุล
798 พันธสรณ์ ธรรมะกิตติกร
799 พิกุลทอง นาคโคตค า
800 พิชชาญาภา จันทรโชติ

อำคำร  6  ช้ัน 3   ห้อง B 308

แถว D10 (ล ำดับที ่781-800)



801 พิชญ์ ไตรรัตนกุล
802 พิชญา สุขส าราญ
803 พิชามญชุ์ บัวเจริญ
804 พิชามญชุ์ โสดานิล
805 พิมพ์ใจ ท้วมวงศ์
806 พิมพร พิมอรัญ
807 พิยุทธ จินดาปกรณ์
808 พิรัชย์ศักดิ์ สุจิรธรรม
809 เพชราภรณ์ พุ่มมีจิตร
810 ฟารีดะ ปะแตบือแน
811 ภริตา ทองน้อย
812 ภัทรพล แก้วศรีราวงษ์
813 ภัทรพล หวังประเสริฐศรี
814 ภัสราภรณ์ รวีจิระโรจน์
815 ภาพพิมพ์ มหานนท์
816 ภาสิณี บุญรอด
817 ภิฤดี แซ่ตัน
818 ภูเบศร์ ชว่ยวงษ์
819 ภูมิพัฒน์ จันทร์เจริญ
820 ภูวเดช นิลพฤกษ์

แถว A11 (ล ำดับที ่801-820)

อำคำร  6  ช้ัน 3   ห้อง B 310



821 ภูวิช ฐากูรธนภัทร
822 มณีกาญจน์ พิทักษ์กาญจน์
823 มณีรัตน์ ศิริวรรณ์
824 มนต์ธัช แก้วแกมคง
825 มานัส หนุนกอน
826 มุกไพลิน พโลทัยณิชกุล
827 ยศฎาวรรณ์ ภู่กลาง
828 ยืนยง ชมุสังข์
829 ยุทธพล มหาท านุโชค
830 รถวัฒน์ เกษมสันต์ ณ อยุธยา
831 รุจิรา โฉมงาม
832 ฤทัยชนก ช านิเขตการ
833 ลิขิต โกษะ
834 วณิชชา สุพรรณ
835 วนัชพร เสือก้อน
836 วรดม อินตะมนต์
837 วรนุช ดวงประทุม
838 วรพงศ์ องค์วิเศษไพบูลย์
839 วรรณวิสา ศาลางาม
840 วราพรรณ สุระเสียง

แถว B11 (ล ำดับที ่821-840)
อำคำร  6  ช้ัน 3   ห้อง B 310



841 วสันต์ เชื้อเมืองพาน
842 วัชร์ชยันันท์ บุญไพโรจน์
843 วินท์นิศา ทรัพย์ศฤงคาร
844 วุฒิชยั พืชพงษ์
845 ศตวรรษ ตรุษงาม
846 ศรายุท กลิ่นชา้ง
847 ศวิตา แสงเดือนฉาย
848 ศศิวิมล อัครประเสริฐกุล
849 ศิริเกศ ติรักษา
850 ศิรินันท์ ติรักษา
851 ศุภกรณ์ ต้ังวงษ์เจริญ
852 ศุภณัฐ ลิ้มสุขนิรันดร์
853 ศุภนิดา โชติรัตน์
854 ศุภพิชญ์ กาญจนา
855 สหรัฐ คงไพศาลถาวร
856 สาธร ทองรักษ์
857 สิรามล นามประเสริฐ
858 สิรินดา บุญรักษ์
859 สิริพร ดาษฎาจันทร์
860 สุชาวดี ขันนาค

อำคำร  6  ช้ัน 3   ห้อง B 311
แถว C11 (ล ำดับที ่841-860)



861 สุดารัตน์ แซ่ต้ัง
862 สุทธินันท์ จันณรงค์
863 สุทธิภัทร ถนอมรัตน์
864 สุเทพ มานิตย์
865 สุธชา เงินเนตร์
866 สุธีรา เอ้ือสถาพรชยั
867 สุพิชา สวนสิน
868 สุภัสสร สุระภักดิ์
869 สุวิทัศน์ พยัคฆะ
870 เสาวลักษณ์ ฉิมมาแก้ว
871 เหมวัฒน์ พืชเกื้อกูล
872 อนันตยา เหล่าสกุลพร
873 อภิวัฒน์โชค มามีชยั
874 อภิสรา หัสถาดล
875 อภิสิทธิ์ จ าลองสุวรรณ
876 อรณิชา แย้มเนียม
877 อรรถพล ทองค า
878 อลงกรณ์ แฟงคล้าย
879 อัญชญา แสวงทรัพย์
880 อัญชลี เเย้มโอด

แถว D11 (ล ำดับที ่861-880)

อำคำร  6  ช้ัน 3   ห้อง B 311



881 อัญชษิฐา ศิริรักษ์
882 อานนท์วัฒน์ เดชาวัตเฉลิมชยั
883 อาภาภรณ์ เชยีงเเก้ว
884 อิริยา หัตถการุณย์
885 อุมาพร มหรรสุขเจริญ
886 เอกชยั ทั่งศรี
887 เอกรัฐ พลซื่อ
888 เอมิกา เนตรสุวรรณ
889 ไอรินทร์ โพธิ์อ่วม
890 ฮิโรฮารุ ซูเอะซึกู
891 อัญญรัตน์ หลวงจันทร์
892 บุษรัตน์ ค าบุญ

893 กัมปนาท ขาวเจริญ
894 ธนาพล ผลพอตน

895 จิรารัตน์ ศศินธร
896 นิรัติศัย หนูคง

897 ณัชณิชาช์ สุภาตรี
898 นัฐพงษ์ คนกล้า
899 นิสา ลาทอง
900 พนิดา ค าเคน

ปริญญำบริหำรธุรกิจบัณฑติ (กำรจดักำรอุตสำหกรรม)  เกียรตินิยมอันดับหนึง่

ปริญญำบริหำรธุรกิจบัณฑติ (กำรจดักำรอุตสำหกรรม)  เกียรตินิยมอันดับสอง

ปริญญำบริหำรธุรกิจบัณฑติ (กำรจดักำรอุตสำหกรรม)

แถว A12 (ล ำดับที ่881-900)

อำคำร  6  ช้ัน 6   ห้อง A 601

สำขำวิชำกำรจดักำรอุตสำหกรรม



901 ลภัส นิทัศน์วรกุล
902 วนิดา สิงบัว
903 วราภูมิ เอียวสวัสดิ์
904 วีรพล เนตรสี
905 ศรัณย์ หาญทนงค์
906 สมิหลา ทับวอ
907 สิทธิกร สุวรรณะ
908 สุกฤษฏิ์ นวลฉวี
909 สุทธิกานต์ คุณาธิป
910 อนุพันธ์ แสนเป็ง
911 อนุวัฒน์ พานทอง

912 เทพเทวัน พรมพิทักษ์

913 คมเดช เตชวิโรจน์
914 ฉัตรฑริกา ปานกลาง
915 ดุลยภัทร รุ่งเรืองระยับกุล
916 ทักษิณ คงเพชร
917 ธนภัทร ทับสุข
918 ธนวัฒน์ ต้ังอัศวเวช
919 ธีรภัทร์ เกื้อรอด
920 นภัสวรรณ บุญเกิด

ปริญญำบริหำรธุรกิจบัณฑติ (ระบบสำรสนเทศคอมพิวเตอร)์  เกียรตินิยมอันดับหนึง่

ปริญญำบริหำรธุรกิจบัณฑติ (ระบบสำรสนเทศคอมพิวเตอร)์

แถว B12 (ล ำดับที ่901-920)

อำคำร  6  ช้ัน 6   ห้อง A 601

สำขำวิชำระบบสำรสนเทศคอมพิวเตอร์



921 บรรยง วัฒนะพยุงกุล
922 ประวุฒิ นพสันติ
923 ปิยพัทธ์ รัตน์วัฒนชยักุล
924 พลเอก พงศ์ทองค า
925 พิสิฐ เกตแก้ว
926 ภูเบศ ทิพย์สุคนธ์
927 ยลรดา อินทร์สมบูรณ์
928 วุฒิพงษ์ นานาวัน
929 ศภิสรา ตายูเคน
930 ศิรเชษฐ์ ขจรอริยสิทธิ์
931 เอกชาติ ทิพย์สุวรรณ

932 ณาศิส จตุสินเตชทัต

933 กฤติภรณ์ หลาแก้ว
934 นิรชา กาญจนสุคนธ์
935 พิจิตตรา เนติวิเชยีร
936 โศภิษฐา สืบศิริวิริยะกุล
937 อรดี วงค์ดินด า

938 กัณฐ์ธวัช ทองเเย้ม
939 กุลเชฏ ไชยส าแดง
940 จักรกฤษ รอดภัย

ปริญญำบริหำรธุรกิจบัณฑติ (กำรเงินและกำรลงทนุ)  เกียรตินิยมอันดับสอง

ปริญญำบริหำรธุรกิจบัณฑติ (กำรเงินและกำรลงทนุ)

แถว C12 (ล ำดับที ่921-940)

อำคำร  6  ช้ัน 6   ห้อง A 601

สำขำวิชำกำรเงินและกำรลงทนุ

ปริญญำบริหำรธุรกิจบัณฑติ (กำรเงินและกำรลงทนุ)  เกียรตินิยมอันดับหนึง่



941 จักรกฤษณ์ ปทีปนันท์
942 จักรกฤษณ์ โพธิกา
943 จักรพันธ์ ศรีละโคตร
944 จินตรา แก้วชมุพันธ์
945 จิราวรรณ สกุลเมตตา
946 เจนจิรา อุ่นเวสสกุล
947 ณัตสิมา อนุพงศ์พิชติกุล
948 ดรัลรัตน์ รัฐวงศ์ฐากุล
949 เดชอุดล ง้วนจินดา
950 ทศวรรษ ภัทรวรเมธ
951 ทักษพล อริยตรัยรัตน์
952 ทัตติยา คงเพ่ิม
953 ธิดารัตน์ คุ้มจันทร์
954 ธีรโชติ แสงแก้ว
955 น้ าเพชร อยู่เย็น
956 นิธิภรณ์ อโนทัย
957 นิมินตรา เต็งเมืองปัก
958 มณิกา พรเจริญ
959 มยุเรศ สมเงิน
960 ลลิตา แก้วหอม

แถว D12 (ล ำดับที ่941-960)
อำคำร  6  ช้ัน 6   ห้อง A 601



961 วรพงศ์ มานันตพงศ์
962 วรรณนิสา ปาริโพตัง
963 วาระพรรณ ศรีเดือน
964 ศรัญญู เดชวรวิทย์
965 ศุภวิชญ์ พงษ์ศิริ
966 ศุภาพิชญ์ ประมวลกิจเจริญ
967 อรชา ชมชื่น
968 อลิษา กิมเกถนอม
969 อันธิกา พัฒนวงค์
970 อุไรวรรณ เก่งธัญกรณ์

971 กนกวรรณ เรืองชยัศิวเวท
972 จุฑามาศ ตรีบวรกุล
973 เจษฎา ประสมศรี
974 ณัฐนพิน ใจทา
975 ธนัญญา น้อยโสภา
976 ธมลวรรณ รัตนวิมุข
977 พชร มหาสวัสดิ์
978 พรนภา โพธิ์อ้น
979 วรินร าไพ มีโชค
980 ศุภิสรา วงศ์สุริย์ฉาย

สำขำวิชำกำรตลำด

ปริญญำบริหำรธุรกิจบัณฑติ (กำรตลำด)  เกียรตินิยมอันดับหนึง่

แถว A13 (ล ำดับที ่961-980)

อำคำร  6  ช้ัน 6   ห้อง A 601



981 สวรินทร์ ชาตาคม
982 สัณห์ฤทัย ปฐมสุวรรกุล
983 สิริภัทร อภัยปรปักษ์
984 สุวิมล คมกริส

985 กัลยกร ค างาม
986 ทิพยรัตน์ ทองเถาว์
987 ธนพล ศุกร์ภิระกาล
988 ธีรพงศ์ ใจเกื้อ
989 ปิยะพร ใจสุข
990 พัชรีวรรณ์ แย้มกลีบบัว
991 พิมพ์ชนก นองเนือง
992 ภัทรพงศ์ รัตนกุลวัฒนา
993 วณิชชา ผาสุข
994 วรรณิดา เวียงนาค
995 สิริภรณ์ วงศ์หนองเตย
996 เอกพัฒน์ กิตติศิวกร

997 กนิษฐา พิภพไพบูลย์
998 กมลภพ เหลียงกอบกิจ
999 กฤษฎ์ โศภาพิชญากุล
1000 กฤษฎิชยั อดุลยฤทธิกุล

แถว B13 (ล ำดับที ่981-1000)
อำคำร  6  ช้ัน 6   ห้อง A 601

ปริญญำบริหำรธุรกิจบัณฑติ (กำรตลำด)  เกียรตินิยมอันดับสอง

ปริญญำบริหำรธุรกิจบัณฑติ (กำรตลำด)



1001 กฤษณรัตน์ อภิรักษ์ศานติกุล
1002 กฤษณา บุญสินพร้อม
1003 กิตติธัช กิจพ่วงสุวรรณ
1004 คเชนทร์ วรรณวีระ
1005 จักรพันธ์ หมั่นกลาง
1006 จัสมิน อาลีอิสเฮาะ
1007 จิตรภานุ พญาปุโรหิต
1008 จิรวัฒน์ จิรศรีไพศาล
1009 เจนจิรา ภักดีแก้ว
1010 ชนันต์ธร วิชญ์ชโยนนท์
1011 ชบา สารวงษ์
1012 ชลธิชา ค าพญา
1013 ชลลดา เพ็งปาน
1014 ชลันธร ปฎิสนธิราภา
1015 ชยัเนตร ฮวดใช้
1016 ฎณัฎฌา สิงหพันธ์
1017 ณัชชา เดชา
1018 ณัฐดนัย เจริญลาภนพรัตน์
1019 ณัฐนภา โล่ห์สุวรรณ
1020 ณัฐนันท์ เก๊าไม้

แถว C13 (ล ำดับที ่1001-1020)
อำคำร  6  ช้ัน 6   ห้อง A 601



1021 ณัฐพงศ์ เกื้อสกุลรุ่งโรจน์
1022 ณัฐวัฒน์ ด้วงนุย้
1023 ณิชารีย์ ทองสมจา
1024 ดนัย นานา
1025 ทบต้น ศรีตันตนานนท์
1026 ธน รัตนพรชยั
1027 ธนกร แก้วเกิด
1028 ธนกร ลิ้มสวัสดิ์
1029 ธนกฤต ใจอารีย์
1030 ธนภัทร สิทธิ์สุขอารยะ
1031 ธนัชพร วัชรวรรณเวทย์
1032 ธมลวรรณ ทัศนสุวรรณกิจ
1033 ธรรมจักร จิรศิริโรจน์
1034 ธรรมปพน คงพูล
1035 ธวัลรัตน์ สุบินศุภมงคล
1036 ธัญชนก ชนิวรปัญญา
1037 นิชนันท์ หวงวงษ์
1038 นีรกาญจน์ เทพกร
1039 บวรศักดิ์ รักษาธรรม
1040 บุษยา พูลดาวทอง

แถว D13 (ล ำดับที ่1021-1040)

อำคำร  6  ช้ัน 6   ห้อง A 601



1041 เบญจมาศ การสมชติ
1042 เบญญาภา เชยีงทอง
1043 ปฏพัินธ์ วงนวนตา
1044 ปวีณ์ธิดา สิริชติูวงศ์
1045 ปัฐยาศักดิ์ สนใจ
1046 ปัณฑิตา หงษ์กลาย
1047 ปาณิสรา รักษ์เจริญ
1048 ปิยธิดา มากกฤชสิมา
1049 พงศธร วัฒโน
1050 พรพิชชา คุ้มกัน
1051 พฤกษ์ วรรคาวิสันต์
1052 พลวัฒน์ โสภณธนิตศักดิ์
1053 พิชญานิน ผาตินุวัติ
1054 ภัทรดนัย เจียรคุปต์
1055 ภัทรดนัย วงศ์ภูวรักษ์
1056 ภัทรพล ระตะอาภร
1057 ภัทรมล ภัคชญัญาภัทรกุล
1058 ภานุ คล้ายชู
1059 มนฑกานต์ ทิพย์มณี
1060 มนัสชยั ลือประสงค์จิตร

แถว A14 (ล ำดับที ่1041-1060)

อำคำร  6  ช้ัน 6   ห้อง A 601



1061 เมฆา เดวานภาวัฒน์
1062 เมธวินภัทร์ รฐานิธีธนายศ
1063 ยศวิชญ์ ธารีบูรณ์ชยั
1064 ยุรนันท์ สิงห์ทอง
1065 ยุวดี เอนกทรัพย์
1066 รักษ์ม่านฟ้า อุฤทธิ์กิตติธรา
1067 รัชชานนท์ ฆ้องฤกษ์
1068 รัฐพงศ์ เจริญชยั
1069 รุ่งฟ้า ศรีมหาวาส
1070 ลภัสรดา ชยัพร
1071 วงศธร สุนทรนนท์
1072 วรรษมน รัตนเมธาธร
1073 วริศรา ศรีบุญสุข
1074 วสินี แก้วรุณค า
1075 วาทิศ จันดาว
1076 วาสนา วงษ์จันทร์
1077 วิจิตรา ค าจันทร์
1078 วิษณุ พรมภิบาล
1079 วิสุทธิชยั รักไพรด ารง
1080 ศรัญญา ชงิแก้ว

แถว B14 (ล ำดับที ่1061-1080)

อำคำร  6  ช้ัน 6   ห้อง A 601



1081 ศิวกร ชจัูนทร์
1082 สปันงา คันธะวงศ์
1083 สรวิชญ์ แก้วศรีปราชญ์
1084 สุทธิดา โอนโคกกรวด
1085 สุภาพร พิจิตรชมุพล
1086 อธิวัฒน์ อ่วมสอาด
1087 อภิวิชญ์ เจียรพันธ์
1088 อภิสิทธิ์ มีพิมพ์
1089 อรวรรณ สุขแสนจันทร์
1090 อรอินทุ์ เตียงลัดดาวงศ์
1091 อรุณี จันทรวรินทร์
1092 อลิษา ชะเอม
1093 อัศริญาพร เคน้ าอ่าง
1094 อานนท์ ตันติวัฒนพงศ์
1095 อานันท์ สุวิกรม
1096 อารียา หวังหมัด
1097 อิทธิกร ศรีวิสาตร์

1098 จินตนา เชื้อข า
1099 ดนุชา ผลเนืองมา
1100 พิมพลอย พันธ์สวัสดิ์

แถว C14 (ล ำดับที ่1081-1100)

อำคำร  6  ช้ัน 6   ห้อง A 601

สำขำวิชำกำรจดักำรทรัพยำกรมนุษย์

ปริญญำบริหำรธุรกิจบัณฑติ (กำรจดักำรทรัพยำกรมนุษย์)  เกียรตินิยมอันดับหนึง่



1101 ณัฐณิชา จันทร์เรือง
1102 นัจนันท์ ศรีรักษา
1103 พัชรินทร์ บุญขุนยัง
1104 วรชาติ ผิวอ่อน

1105 กานต์ธิดา สุวรรณรัตน์
1106 จุฬารัตน์ เพชรประเสริฐ
1107 ชญานิษฐ์ ขานทอง
1108 ณัฐวรรธน์ ศุภกิจเจริญ
1109 นที ธนเสริมทรัพย์
1110 นพดล มูณีเกิด
1111 เบญจพร เนตร์อินทร์
1112 ปริชาติ ก ากับกิจ
1113 ปาริชาติ รักชา้ง
1114 ปิ่นปินัทธ์ ด้วงเงิน
1115 ปิยะพงษ์ ศรีสุภาวดี
1116 พัชรธิดา รัตนวิจิตร
1117 พัชรมณฑ์ จันทร์พิทักษ์
1118 ภูบดี บุญส าเร็จ
1119 มิ่งกมล อุทัยทอง
1120 วัชราภรณ์ นาคพลั้ง

แถว D14 (ล ำดับที ่1101-1120)

อำคำร  6  ช้ัน 6   ห้อง A 601
ปริญญำบริหำรธุรกิจบัณฑติ (กำรจดักำรทรัพยำกรมนุษย์)  เกียรตินิยมอันดับสอง

ปริญญำบริหำรธุรกิจบัณฑติ (กำรจดักำรทรัพยำกรมนุษย์)



1121 ศิริวรรณ หาสุข
1122 สุดารัตน์ ชงิชว่ง
1123 หทัยรัตน์ พันทูม
1124 อัษฎาวุธ นุน่คง
1125 อานนท์ สินไชย
1126 อิสริยะ โรจนะ

1127 กฤษณ์ จิตร์อารี
1128 กิตติวัฒน์ ญานบุญ
1129 กุลจิรา เพ่ิมอ่ิม
1130 คุณาทัย วรรณเหวก
1131 จุฬาลักษณ์ ข าสกุล
1132 ชนกานต์ ซุ่นใช้
1133 ชาคร รัตมาศาณประไพ
1134 ณัฐพร ต้ังกิติกุล
1135 ไตรวิชช์ ผาบชมภู
1136 ธนันธร ลาภมา
1137 นัชชา จัมมวานิชกุล
1138 นันทัชพร เพ็งพงษ์
1139 นาราธิดา อัศวรัตนจินดา
1140 นิอิฟฟาน แว

สำขำวิชำกำรจดักำรโลจสิติกส์

ปริญญำบริหำรธุรกิจบัณฑติ (กำรจดักำรโลจสิติกส์)  เกียรตินิยมอันดับหนึง่

แถว A15 (ล ำดับที ่1121-1140)

อำคำร  6  ช้ัน 6   ห้อง A 602



1141 บุษราคัม ศิริพรหมสมบัติ
1142 ปิยากร พรพีรวิชญ์
1143 พัชรา นามด้วง
1144 พัชรี ย่องข่าย
1145 พัณณิตา เชาวเดชา
1146 พิมพกานต์ ภิรมย์
1147 พิมพิชญา เกียรติศรีบุญ
1148 ภัทรชนก ทับบ ารุง
1149 ภัทรชนก อ่อนตาม
1150 มธุรดา หีตชนะ
1151 รชตวรรณ พิศมัย
1152 รุ้งตะวัน แซ่โค้ว
1153 ลภัสรดา เกตุอ าพันธุ์
1154 วรดา เฮงหิรัญ
1155 วรัญญา ค าทอง
1156 วิริทธิ์พล กิตติจิรฉัตร
1157 ศิรประภา ธรรมนิยม
1158 ศุภกิตต์ิ จุฑาวงศ์เจริญ
1159 ศุภชยั ทรัพย์จ านงค์
1160 ศุภณัฐ มรรคถาวร

แถว B15 (ล ำดับที ่1141-1160)

อำคำร  6  ช้ัน 6   ห้อง A 602



1161 สกุณตลา กัลยาณธีร์
1162 สกุลรัตน์ ทรัพย์สมบูรณ์
1163 สุภาวดี วรบัณฑิต
1164 สุมิตตรา จันทรบุตร
1165 อนิรุทธิ์ โรจน์ชญาน์กุล
1166 อานีฟ สาเมาะ
1167 อินทิรา กาญจนาภรณ์
1168 อิสริยา แก้วเหลี่ยม

1169 กฤติมา วงษ์วานิช
1170 กาญจนา จรรยาวิภา
1171 จารุวรรณ ขุนไลย์
1172 จุฑาภรณ์ ทิพย์มโนสิงห์
1173 ชฎาธาร กาญจนะรัตน์
1174 ชชันันท์ คุปพงษ์
1175 ชญัญาณ์ภัช พลเชยีงสา
1176 ชดิชนก ใจตรง
1177 ณิชาภัทร วาหมงคล
1178 ธนภรณ์ เรืองสวัสดิ์
1179 ธรรมสรณ์ คล้าเจริญสมบัติ
1180 ธวัชชยั จินดา

ปริญญำบริหำรธุรกิจบัณฑติ (กำรจดักำรโลจสิติกส์)  เกียรตินิยมอันดับสอง

แถว C15 (ล ำดับที ่1161-1180)

อำคำร  6  ช้ัน 6   ห้อง A 602



1181 นภัสสร สิทธิรังษีนภา
1182 ประภาพร กระลาม
1183 ปรียาภัทร นรมั่น
1184 ปิยะพัชร์ บุญกระสินธุ์
1185 พลวัต ไข่สิงห์ทอง
1186 พัชรพร ฤทธิชยั
1187 ภณิตา พัฒนกุลไชย
1188 รรินทร กาญจนวาหะ
1189 วิชญพงศ์ พยัพแก้ว
1190 ศรายุทธ วิจิตรโกศล
1191 ศิริชยัฆ์ สายอินทร์
1192 ศิรินทิพย์ วงศ์ประดิษฐ์
1193 สิทธิศักดิ์ ตรุณทิพากร
1194 สุชญัญา บุญแจ่ม
1195 สุพิชชา จันทบุตร
1196 หัตถชยั ไพจิตจินดา
1197 อรชาดา รามณู
1198 ฮัศวานี หะยีดาโอะ

1199 กชกร แก้วสองศรี
1200 กนกวรรณ กันทา

แถว D15 (ล ำดับที ่1181-1200)

อำคำร  6  ช้ัน 6   ห้อง A 602

ปริญญำบริหำรธุรกิจบัณฑติ (กำรจดักำรโลจสิติกส์)



1201 กนกวรรณ รักษ์พันธ์
1202 กมลรัตน์ ค าสิงห์
1203 กมลรัตน์ อ่ าพ่วง
1204 กรกมล เเดงดี
1205 กฤตธน บุญจารุทัศน์
1206 กฤตยา ห่อเเป้น
1207 กฤษณีย์ ศรีริทิพย์
1208 กวิตา รอดจิรา
1209 กษิดิศ แจ้งจิตร
1210 กสิณพจน์ เรืองเมธาณัฐกุล
1211 ก้องภพ อ่อนฤทธิ์
1212 กัญญ์วรา พันธุ์ไพโรจน์
1213 กัญญาณัฐ คีรีวงศ์
1214 กันตภณ ย้ิมน้อย
1215 กันตินันท์ นันเชยีงเครือ
1216 กันยารัตน์ เกินวงค์
1217 กาญจน์ฐิดา วีระเศรษฐ์ธาดา
1218 กิจจา ทองรอด
1219 เกตุศรินทร์ กิตติณรงค์กุล
1220 เกียรติกุญชร แสงเรืองฤทธิ์

แถว A16 (ล ำดับที ่1201-1220)

อำคำร  6  ช้ัน 6   ห้อง A 602



1221 ขวัญกมล คนซื่อ
1222 ขวัญเรือน สุขสุด
1223 คัทริยา พูลสวัสดิ์
1224 คามิน ดวงจันทร์
1225 คุณากร หวัง
1226 จตุพร พันธุ์สถิตย์
1227 จรณินท์ ภู่ศิริวัฒน์
1228 จักรกฤษณ์ นิลสนธิ
1229 จักรพรรดิ์ วุฒิ
1230 จิณณ์วรา ทากาฮาชิ
1231 จิดาภา รักแหลมแค
1232 จิตตราพร พานิชวงษ์
1233 จิรนันท์ มูลสันเทียะ
1234 จิรวัฒน์ สายศรี
1235 จิราภรณ์ เสนภักดิ์
1236 จิรายุ วีรกุลวัฒนา
1237 จีระพงศ์ พูลทรัพย์
1238 จุฑามณี บุญมี
1239 จุฑามาศ กลั่นสกุล
1240 จุฑามาศ ทองประสพ

แถว B16 (ล ำดับที ่1221-1240)

อำคำร  6  ช้ัน 6   ห้อง A 602



1241 จุฑามาศ เย็นแสงจันทร์
1242 จุลดิษฐ์ เพ็งสา
1243 จุฬารัตน์ ชทูอง
1244 เจนจิรา แก้วเทศ
1245 เจนจิรา พรมกันยา
1246 เจนจิรา วาปีทะ
1247 ชญาดา กลางนุรักษ์
1248 ชญานิศ ชื่นนนท์ธนา
1249 ชนัญญา โกลาหะฬะ
1250 ชนิภรณ์ หางนาค
1251 ชยากร เกรียงไกรเลิศ
1252 ชลิตา เตียวสุวรรณ
1253 ชลิตา บุตรรักษ์
1254 ชวณัฐ วิฑูรย์พิศาลศิลป์
1255 ชชัพงศ์ เทศน์ดี
1256 ชชัวาลย์ สร้อยเสพ
1257 ชญัญารินทร์ อธิกิตต์ิวรยศ
1258 ชาญวิทย์ ศรีกุลวงนิมิตร
1259 ชานนท์ กรแก้ว
1260 ชนิภัทร อัตโถปกร

แถว C16 (ล ำดับที ่1241-1260)
อำคำร  6  ช้ัน 6   ห้อง A 602



1261 ชติุมา แจ้งจิตร
1262 ชติุมา ปาละตา
1263 ชติุมา มุสิเกษม
1264 เชษฐ์ธิดา ชมเงิน
1265 โชนันท์ บุญเจริญ
1266 ซาฟีเราะฮ์ สะนิ
1267 ฌชัชานันท์ ชาญเชาว์
1268 ฐานันด์ เกิดนาค
1269 ฐานิดา อ้างหย่ิม
1270 ฐิดาภรณ์ สุพิพัฒน์
1271 ฐิติชญา กลิ่นปลาด
1272 ฐิติวัลคุ์ สุขประเสริฐ
1273 ฐิติวุฒิ พุทธกะ
1274 ณรงค์ศักดิ์ เพ็งนิม่
1275 ณวพล แก้วเทศ
1276 ณัชชา เเดงดี
1277 ณัฏฐนนท์ พานุรัตน์
1278 ณัฐกฤตา เสฏฐมโนรมย์
1279 ณัฐกานต์ จันทร์ปลูก
1280 ณัฐชยั มีเดช

แถว D16 (ล ำดับที ่1261-1280)

อำคำร  6  ช้ัน 6   ห้อง A 602



1281 ณัฐชา นานกระโทก
1282 ณัฐชา เนียมวงษ์
1283 ณัฐณา จุ้ยสุข
1284 ณัฐณิชา สุขไธสง
1285 ณัฐดนย์ เลิศกุลประเสริฐ
1286 ณัฐทญา สุขไพศาล
1287 ณัฐธิดา โชติรัตนา
1288 ณัฐนรี บ ารุงบุตร
1289 ณัฐพงศ์ เชื้อวงษ์
1290 ณัฐพร เนตรมหา
1291 ณัฐริญา อินทนุพัฒน์
1292 ณัฐฤชา เทพาลุน
1293 ณัฐลัดดา โพธิ์ใบ
1294 ณัฐวดี สังขจารีต
1295 ณัฐวุฒิ โคจรสวัสดิ์
1296 ณัฐวุฒิ ตระกูลวาณิช
1297 ณัฐสิทธิ์ โรจนพงศ์อนันต์
1298 ณัฐิตา จันทเลิศ
1299 ณิชนันทน์ จันสุภเสน
1300 ดวงกมล สันติวรกุล

แถว A17 (ล ำดับที ่1281-1300)

อำคำร  6  ช้ัน 6   ห้อง A 603



1301 ดารัตน์ จันทราทิพย์
1302 ด ารงค์ ดอนปัด
1303 ดุษฎี สังข์ประไพ
1304 เดชาธร วิสุทธิรัตนกุล
1305 ตระการ จงกลวัฒนกิจ
1306 ตะวัน สนิทผล
1307 ไตรทศ ศรีปัจฉิม
1308 ทรงพล ตรีนุสนธิ์
1309 ทวีพร เสมบุญหล่อ
1310 ทักษิณา โคตรแก้ว
1311 ทัศน จันทร์แก้ว
1312 ทิพยาภา เลิศนราเวโรจน์
1313 ธนกิจ ล้อมเล็ก
1314 ธนวรรณ ใหม่ด า
1315 ธนากานต์ คงพยัคฆ์
1316 ธนานันต์ โนนทิง
1317 ธมนพัชร์ ดีเเสน
1318 ธรรมรัตน์ วันรุ่งอรุณรัตน์
1319 ธัญกมล สิรเศรษฐธีรกูล
1320 ธัญชนก แก้วอ่อน

แถว B17 (ล ำดับที ่1301-1320)

อำคำร  6  ช้ัน 6   ห้อง A 603



1321 ธัญชนก ใจจ้อง
1322 ธันยชนก ศิริเสถียร
1323 ธิดาชนก วิเวก
1324 ธิดารัตน์ เพียรกสิกรรม
1325 ธิดาวรรณ บรรลือ
1326 ธิตติศักดิ์ รงคะเดชไพบูลย์
1327 ธิติวรรณ เกตุเอ่ียม
1328 ธีรพงษ์ แพรสีเขียว
1329 ธีรภัทร์ จันไธสง
1330 ธีรวัฒน์ กิ่งรุ้งเพชร์
1331 ธีระยุทธ ยะแสง
1332 นทีกานต์ เอกพร
1333 นนทชยั สุนทรวรเชษฐ์
1334 นนทวัฒน์ โพธิ์ศรี
1335 นพัตธร พรพันธ์
1336 นภัสกร ทุมแสน
1337 นภัสนันท์ บุญภา
1338 นภัสวรรณ กันทะชยั
1339 นริศรา เมฆฉาย
1340 นริสรา อินทร์บุญสม

แถว C17 (ล ำดับที ่1321-1340)

อำคำร  6  ช้ัน 6   ห้อง A 603



1341 นัฐณาวดี รักเกียรติ
1342 นัฐฤพงศ์ แผนวิชติ
1343 นัทดี ลาเต๊ะ
1344 นันท์นภัส ชาญนุชติ
1345 นันทพล กอง
1346 นัยนา ซื่อตรง
1347 นาทสิทธิ์ ชมภูระย้า
1348 นิชาภา ไชยสุวรรณ
1349 นิภาวรรณ ภูมูล
1350 นุชนาถ ปานปิ่น
1351 นุสบา ศรีเจือทอง
1352 บัณฑัต ภักดีกิจ
1353 บัณฑิตา ชชูื่น
1354 บัณฑิตา สุขอยู่
1355 บุญชยั ดาวเรือง
1356 บุญฑริกา กัจฉมาภรณ์
1357 บุษบา สุขสานต์
1358 ปณภัทร แก่นอินทร์
1359 ปทัตตา สุธรรมานนท์
1360 ปพิชญา อินทรพันธ์

แถว D17 (ล ำดับที ่1341-1360)

อำคำร  6  ช้ัน 6   ห้อง A 603



1361 ปภัชญา ธัญธนาศุภกร
1362 ปภัสรา ทองอ้ม
1363 ปภัสสรา มูหมัดซาเละ
1364 ปรมาภรณ์ มุธาวงศ์
1365 ประกายแก้ว หิรัญชยั
1366 ประภัสสร ประกอบทอง
1367 ประภัสสร ล าดวนหอม
1368 ปรัชญาพร พองพรหม
1369 ปราการ ศรีไพร
1370 ปรีดิกร เทศสกุลวงศ์
1371 ปฤณดาภรณ์ ศรีวิกะ
1372 ปวริศา บัวจันทร์
1373 ปัญจพล สาคร
1374 ปัญญากุล จันทร์หอมสกุล
1375 ปัทมาวดี ชว่ยมณี
1376 ปาริชาติ วงศ์อาภาสุวรรณ
1377 ปาลิกา พงศ์พีระ
1378 ปิญญศักดิ์ มีสุข
1379 ปิยพนธ์ แถมจ ารัส
1380 ปิยวรรณ ม่วงบุญศรี

แถว A18 (ล ำดับที ่1361-1380)
อำคำร  6  ช้ัน 6   ห้อง A 603



1381 ปิยะณัฐ มณีพฤกษ์
1382 ปุณลัคน์ ทีแสงแดง
1383 ปุริศ ด้วงเทื้อ
1384 เปรมกมล วงศ์เนียม
1385 ไผทเทพ แสนสระน้อย
1386 พงศธร ธิสมบุญ
1387 พงษ์ภาส โพธิ์เเสง
1388 พรพิมล บุญภักดี
1389 พรรณนิภา สูนย์สาทร
1390 พศิน ศิระสุข
1391 พัชชาภรณ์ โสโพ
1392 พัชรินทร์ ทองนรินทร์
1393 พัทธ์ธารา อุทธจักร
1394 พันธ์ทิวา อนุจร
1395 พัสวี น้อยจ าปี
1396 พิชชาพร เข็มศิริ
1397 พิมพ์ชนก พงศ์ด ารงเกียรติ
1398 พิมพ์ผกา อินทานทูม
1399 พิมพ์ภา วงค์ค า
1400 พิมาย ปัญญาวุฒิภูมิ

แถว B18 (ล ำดับที ่1381-1400)

อำคำร  6  ช้ัน 6   ห้อง A 603



1401 พิศุทธ์ ปิ่นอมร
1402 พีชญา บุญใบ
1403 พีรพล พลอยบ้านแพ้ว
1404 พีระพงษ์ ทองเติม
1405 พุฒิพงศ์ โตสงคราม
1406 พุฒิศาสตร์ ฤทธิ์จรูญ
1407 เพ็ญพิชชา พลศักดิ์
1408 เพ็ญพิชา ทองเกตุ
1409 แพรพลอย ลายทิพย์
1410 แพรวพรรณ เกียรต์ิพงษ์ลาภ
1411 แพรวพรรณ ภูกองชนะ
1412 ภณิดา คุณสุทธิ์
1413 ภัทรกันย์ สุวรรณาภัย
1414 ภัทรกานต์ คุ้มกล่ า
1415 ภัทรพล ชนะฤทธิ์ย่ิง
1416 ภัทราพร ลักษณะภู่
1417 ภัทราวดี อุไร
1418 ภัสสรา นฤนาถศรีสุข
1419 ภาณุชยั ไชยมี
1420 ภาณุภาคย์ ใยดี

แถว C18 (ล ำดับที ่1401-1420)

อำคำร  6  ช้ัน 6   ห้อง A 603



1421 ภาวดี เสมชู
1422 ภาวิดา เพชรคูหา
1423 ภาสินี ค าจริง
1424 ภุชชชัชา นิธิภัครธนา
1425 ภูดิศ โนรี
1426 ภูวดล สิงหัส
1427 ภูวนารถ น้อยมาลัย
1428 มงคล อายุวัฒนชยั
1429 มณีรัตน์ ตากิ่มนอก
1430 มณีรัตน์ ผลาวงศ์
1431 มณีรัตน์ ยาบูฮา
1432 มนัสนันท์ ชยัอัครวัฒน์
1433 มนัสนันท์ เนือ้ทอง
1434 มาติกา ผลละออ
1435 มาลีวัลย์ สุริยาวงศ์
1436 มีน เจริญรัศมี
1437 มุนิล ลอยประโคน
1438 โมลีดา ปรีประทุม
1439 รติกร โบศรี
1440 รวีโรจน์ จักกธัมมานุกุล

แถว D18 (ล ำดับที ่1421-1440)

อำคำร  6  ช้ัน 6   ห้อง A 603



1441 รักษ์ฐพงษ์ รักษ์นิเวศน์
1442 รัชฎาพรรณ กลมเกลี้ยง
1443 รัฐชยั ชทูองรัตน์
1444 รัฐพล เกิดพร
1445 รัฐสภา ละวรรณวงศ์
1446 รัตติกาล วงศ์วิเศษสมใจ
1447 รัตติญา แซ่ตัน
1448 รัตนาพร ศิลปวาที
1449 รัมภา รุจิระกรกุล
1450 ราเชนทร์ จันทรเกตุ
1451 รุ่งทิวา ใจมั่น
1452 รุ่งโรจน์ กฤชเเก้ว
1453 รุ้งใหม่ สร้อยสังวาลย์
1454 รุจรดา ลอยใหม่
1455 ลลิต ชื่นดี
1456 ลลิตสุดา บุญล้อม
1457 ลักษณา สุขอ่ า
1458 วณิกุล สุปัญญา
1459 วนิชญา ราชประโคน
1460 วนิดา จันทร์สกุล

แถว A19 (ล ำดับที ่1441-1460)

อำคำร  6  ช้ัน 6   ห้อง A 604



1461 วรกมล เรืองโพล้ง
1462 วรรณกานต์ พลับเล็ก
1463 วรรณิดา เหมือนจิตร
1464 วรวรรณ ธนะรุ่ง
1465 วรารัตน์ ปาปะไกร
1466 วริศ จิตต์การุณย์
1467 วัชรพล ชื่นพลี
1468 วิทวัส วงษ์ค าชา้ง
1469 วิศรุตา วัดนิม่
1470 วิสุทธิศักดิ์ โมฬีชาติ
1471 วีรชยั ใบตาเฮ
1472 วีระชยั ถึกวงษ์
1473 วีระศักดิ์ โพธิ์อยู่
1474 ศตวรรษ เฉลิมเขตต์
1475 ศรัณย์ เสริมทรัพย์
1476 ศรีชมุ ม่วงเกลี้ยง
1477 ศรุต เพลินธรรมคุณ
1478 ศิรดา พุ่มแจ้ง
1479 ศิรภัสสร ไชยโย
1480 ศิราวรรณ ชุ่มศรี

แถว B19 (ล ำดับที ่1461-1480)

อำคำร  6  ช้ัน 6   ห้อง A 604



1481 ศิวพร ภูฆัง
1482 ศิวโรจน์ โรจน์บุญนาค
1483 ศุภกร รัตนเดชาพิทักษ์
1484 สรศักดิ์ บุญมี
1485 สรินยา บริบูรณ์พานิช
1486 สหรัฐ สินอยู่
1487 สัตยา ปรางมาศ
1488 สาริณี วัฒนอักษร
1489 สิทธินนท์ ทองสีนุช
1490 สิทธิพล ไทยแท้
1491 สิริพร โสพันธ์
1492 สิริวิมล ปิ่นเเก้ว
1493 สิริอรวรรณ จอกจอหอ
1494 สุคนธ์ หงษ์ขจร
1495 สุทธิดา สอนชติ
1496 สุทธิพงษ์ วงค์ลังกา
1497 สุนันฑา ค าด า
1498 สุนิสา ทาวัง
1499 สุบุญญา เรือนแก้ว
1500 สุพิชญา จิตร์อรุณ

แถว C19 (ล ำดับที ่1481-1500)

อำคำร  6  ช้ัน 6   ห้อง A 604



1501 สุพิชญาย์ ชวีะหิรัญ
1502 สุภัทร์ พรหมภาพ
1503 สุภัทรา เกียรติเสวี
1504 สุภัสสรา ผาดผ่อง
1505 สุรเชษฏ์ พิมเสน
1506 สุรเสกค์ สอนศิริ
1507 สุวพัชร ขาวบริสุทธิ์
1508 สุวรรณี รักนิคม
1509 แสงอรุณ โลหะพูนตระกูล
1510 หทัยชนก มูลศรี
1511 หัสต์ชยั จันทร์สว่าง
1512 อดิศักดิ์ ทันจังหรีด
1513 อติรุจ ศรีปิ่น
1514 อธิคม เปรียบเทียบ
1515 อธิพัชร์ ลับกิ่ม
1516 อธิวุฒิ ดีเลิศนพจิรา
1517 อนงค์นาถ เพชร์คุต
1518 อนัญญา พูลเพ่ิม
1519 อนัศนันท์ เดชคุ้ม
1520 อนิรุตต์ โทนอ้น

แถว D19 (ล ำดับที ่1501-1520)

อำคำร  6  ช้ัน 6   ห้อง A 604



1521 อนุชติา โสตะกุล
1522 อนุพงศ์ มีสี
1523 อภิชญา โบราณบุปผา
1524 อภิชยั อริยะเศรณี
1525 อภิญญา ทิพยทัศน์
1526 อภิญญา พงศ์พจมาน
1527 อภิษฎา พันธะสา
1528 อภิสรา คุ้มครอง
1529 อภิสิทธิ์ สงฆรักษ์
1530 อภิสิทธิ์ สีบุบผา
1531 อรวรรณ โอทอง
1532 อรุณี นุตะไวย์
1533 อลินา จันทร์เที่ยง
1534 อสมา เกตุแก้ว
1535 อังคณา ศรีสุดดี
1536 อัปสร วงศ์อาภาสุวรรณ
1537 อาทิตยา ยศแปง
1538 อาภัสนันท์ ทับชม
1539 อารียา ศรีแก้วณวรรณ
1540 อินทุภา พันธุมณี

แถว A20 (ล ำดับที ่1521-1540)

อำคำร  6  ช้ัน 6   ห้อง A 604



1541 อิสริยา ประเสริฐเลิศ
1542 เอกรัฐ ภัทรกุลขจร
1543 เอ้ือการย์ มั่นชาวนา
1544 จีรศักดิ์ วงษ์เลิศ
1545 รชต ทรัพย์รัตน์

1546 นวรัตน์ ภัคจิราพร

1547 เขมพิชญ์ สุวิบาย
1548 จุฬาลักษณ์ กลิ่นเขียว
1549 ชาครีย์ พรหมจู
1550 ณทพณ สุขจิตต์
1551 ณัฐพล รินสวัสดิ์
1552 พงศธร เสียงประเสริฐ
1553 รติรักษ์ วิเศษการ
1554 รวิสรา ชยัชนะ
1555 วชริาภรณ์ เเก้วศรีงาม
1556 วรพิพัฒน์ ฟู

1557 กิติพัฒน์ กฤษฎิ์กุลไพศาล
1558 ตรีเพชร พลังนันทกุล
1559 ธันยาภรณ์ จิตโสภณกุล
1560 พชร สุทธนะวงศ์

ปริญญำบริหำรธุรกิจบัณฑติ (กำรจดักำรธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์)

สำขำวิชำกำรจดักำรธุรกิจค้ำปลีก

ปริญญำบริหำรธุรกิจบัณฑติ (กำรจดักำรธุรกิจค้ำปลีก)  เกียรตินิยมอันดับหนึง่

แถว B20 (ล ำดับที ่1541-1560)

อำคำร  6  ช้ัน 6   ห้อง A 604

สำขำวิชำกำรจดักำรธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

ปริญญำบริหำรธุรกิจบัณฑติ (กำรจดักำรธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์)  เกียรตินิยมอันดับหนึง่



1561 พิไลวรรณ เหลืองวิชชเจริญ
1562 แวสูมัยยะห์ ต่วนบือราเฮ็ม

1563 กนกพิชชา อยู่เย็น
1564 พันธ์เทพ อ่อนเทศ
1565 สิรินยา รัตนสังข์

1566 จิตรายุส์ ธรรมสาคร
1567 ฐเดช นิธิเขมธนัช
1568 ณัฐชยา ประเทืองผล
1569 ณัฐดนัย สาวนะชยั
1570 ณัฐนันค์ บุญชู
1571 ณัฐาพร อรัญโชติ
1572 ธนัชชา กฤษณะเศรณี
1573 นฤธร อินทรเกษตร
1574 นลินี ประพฤติธรรม
1575 นาตาเรีย สุขสมัย
1576 นิสาฮีบา นิม๊ะ
1577 บุญยาพร มงคลประสิทธิ์
1578 ปัณณวิชญ์ อังศุธนาทรัพย์
1579 ปาณวัสส์ จารุรัตนานนท์
1580 พงศธร นิติธรรมานุกุล

ปริญญำบริหำรธุรกิจบัณฑติ (กำรจดักำรธุรกิจค้ำปลีก)

แถว C20 (ล ำดับที ่1561-1580)

อำคำร  6  ช้ัน 6   ห้อง A 604

ปริญญำบริหำรธุรกิจบัณฑติ (กำรจดักำรธุรกิจค้ำปลีก)  เกียรตินิยมอันดับสอง



1581 พีระพล ทองอารีย์
1582 ภาณุพันธ์ เมืองแดง
1583 ภูริภัทร์ เดชพรหม
1584 มัลลิกา โสนาพูน
1585 วรรณนิดา แดงเงิน
1586 วรรณภา อินทรชาติ
1587 วราวิชญ์ ทวีโรจนพิมุกข์
1588 วีนัส จันทร์ประสงค์
1589 เศรษฐวิชญ์ ลิมปพานนท์
1590 สุทธาสินี ลาวัลย์
1591 สุพรรณี ทองเกิด
1592 เอกพงษ์ อภิฤทธิ์ณรงค์
1593 พิทยา สิงห์งาม

1594 เจตพล สุทธิประภา
1595 ดุษดี หุน่ทรัพย์
1596 ทยากร ตังคธนาวัฒน์
1597 ธีรพงศ์ สีหาบุตร
1598 พิมพ์ชนก เบญกานี
1599 เมนิสา มโนษร
1600 วริศรา เข็มทิศ

แถว D20 (ล ำดับที ่1581-1600)

อำคำร  6  ช้ัน 6   ห้อง A 604

สำขำวิชำดุริยำงคศำสตร์

ปริญญำดุริยำงคศำสตรบัณฑติ  เกียรตินิยมอันดับหนึง่



1601 ศุภกฤต ลอยลิ่ว

1602 จุฑามาศ เบญจมาลา
1603 ชนาธิป ธนโชคสิริ
1604 ณัฐวุฒิ ปุระธนานนท์
1605 ณิชาภา อ่อสกุล
1606 พงษ์พันธ์ เลี้ยงถนอม
1607 วิทวัส ปันแก้ว

1608 กฤตพัฒน์ ถนอมกุลบุตร
1609 กฤษดา ศรีสมบุญ
1610 ไชยพงศ์ บุญย์เชี่ยว
1611 ณัจฉรีดา อ๋ิวสกุล
1612 เทอดฤทธิ์ เรืองโรจน์
1613 ธนกร บุญมาสืบ
1614 ธรรศ เลิศวัฒนะพงษ์ชยั
1615 ธากรชยั เอกรัตรัตธนา
1616 ธีระพัฒน์ บุญชว่ยเหลือ
1617 นนทพัทธ์ ชื่นวาริน
1618 ปรัชญา รัษฎานุกูล
1619 พีรชชั กี่ศิริ
1620 ภัทรพงศ์ บุนนาค

อำคำร  6  ช้ัน 6   ห้อง A 604

ปริญญำดุริยำงคศำสตรบัณฑติ  เกียรตินิยมอันดับสอง

ปริญญำดุริยำงคศำสตรบัณฑติ

แถว A21 (ล ำดับที ่1601-1620)



1621 ภัสราวรรณ ข าเชย
1622 ภานุพล สอนโต
1623 วรรณวนัช สนธิไชย
1624 วรวิทย์ สายสุทธิวงษ์
1625 วุฒิพล เผ่าตินานนท์
1626 ศรัณย์พร สุวรรณ
1627 ศราวิน ไทยบุรี
1628 ศุภณัฐ มงคลชาติ
1629 เศรษฐรัช เอ่ียมสังข์
1630 สกลธ์ เภาสู่
1631 สิทธิพงษ์ หริเลิศรัฐ
1632 สุทธิพงษ์ ซ้ายขวา
1633 สุรภัทร์ จิรสิริธรรม
1634 อนิรุจน์ ระเบียบนาวีนุรักษ์
1635 อรรถกร เปรมกมล

1636 กิติกร รอตเจริญ
1637 คมเดช ด่านศักดิ์ชยั
1638 ชชัพงศ์ หมั่นหาดี
1639 ชานันท์ ทรัพย์เครือญาติ
1640 ต้องพงศ์ ไทยนิยม

ปริญญำสถำปัตยกรรมศำสตรบัณฑติ  เกียรตินิยมอันดับหนึง่

แถว B21 (ล ำดับที ่1621-1640)

อำคำร  6  ช้ัน 6   ห้อง A 604

สำขำวิชำสถำปัตยกรรมศำสตร์



1641 ธนดล ขจรกิตติยุทธ
1642 ธนพัฒน์ ถิรวัฒน์ด ารงกุล
1643 ธัญธร เจือใจ
1644 ปิยนาถ อุ่นภักดิ์
1645 พรเทพ บุญตามชว่ย
1646 พิมพ์ขวัญ สิงคาน
1647 วรพงษ์ พัฒนไพบูลย์
1648 วราภรณ์ กรวยเงิน
1649 วีรชา หวังธนะรุ่ง
1650 ศราวุธ พูลเกิด
1651 สหวัชร์ กุลโชควณิช
1652 สิปปกร ทองสว่าง
1653 สิรวิชญ์ ตันฑวรักษ์
1654 อดิศร วรรณกิจดิลก

1655 กชกร อุดมศิลป์
1656 กนกทัย ธนะวัง
1657 กนกวรรณ เพ็ชรล่อเหลียน
1658 กฤษฎา ล้ าเลิศ
1659 เกวลิน พิมลพันธุ์
1660 เขมทัต ฉัตรพัฒนากูล

แถว C21 (ล ำดับที ่1641-1660)

อำคำร  6  ช้ัน 6   ห้อง A 604

ปริญญำสถำปัตยกรรมศำสตรบัณฑติ  เกียรตินิยมอันดับสอง



1661 คธานนท์ ไทยประดิษฐ์
1662 จิตรลดา สงเหมือน
1663 ชนม์นิภา บ าเพ็ญแพทย์
1664 ชนิกา เมธปรีชากุล
1665 ณัฐวุฒิ ธรรมสนิท
1666 ธรรมนิตย์ ไพบูลย์
1667 พสธร เชี่ยวเอ่ียมวัฒนา
1668 พัชรพล ยศย่ิง
1669 พัชรินทร์ อ่ิมเอม
1670 พิพัฒน์พร มณีจันทร์
1671 ภากร รักษ์กุล
1672 รวิภา ศรีสุภัค
1673 วรกานต์ ก้อนนาค
1674 วรธันย์ รพีธันยภัทร์
1675 ศิริธร ดวงวาระ
1676 ศิวกร เจริญร่าง
1677 สธนศักร แซ่อ้ึง
1678 สายทิพย์ ใจเพ็ชร
1679 อัษฎายุทธ โกมลสุทธิ์
1680 อ าพล มุ่งธัญญา

แถว D21 (ล ำดับที ่1661-1680)

อำคำร  6  ช้ัน 6   ห้อง A 604



1681 กฤษณะ จุลภักดี
1682 กัญจน์ณัฏฐ์ พฤฒยางกูร
1683 กัญญาวีร์ เบ้าเชื้อ
1684 กัณฑ์กนก รัตนคช
1685 กาญจนกฤช โคตรชมภู
1686 กิตติพงศ์ จารุทรรศน์พิมล
1687 เกษสุดา ขุนทวี
1688 ไกรเดช มงคลรัตนชาติ
1689 จตุพร มุสิกะวัน
1690 จักรธนา ผ่องเผือก
1691 จักรพันธ์ ชยัสอาด
1692 จักรพันธ์ เลขะแสง
1693 จารุวรรณ ย้ิมเเสง
1694 จิดาภา แก่นจันทร์
1695 จิรนันท์ หวดสวัสดิ์
1696 จิราภา สุธงษา
1697 จิรายุ กลัดทรัพย์
1698 จิรายุ อุดมเพ็ญ
1699 จีราภรณ์ บาลคลี่
1700 ชชัวาล ตุลยนิษก์

แถว A22 (ล ำดับที ่1681-1700)

อำคำร  3   ช้ัน 1   ห้อง    3-110
ปริญญำสถำปัตยกรรมศำสตรบัณฑติ



1701 ชโูชค ธนกุลสมบัติ
1702 ฐิติกร โพธิ์โต
1703 ณฐาพัชร์ วิจิตร์พรปัญญา
1704 ณัฏฐวุฒิ กิมเหล็ง
1705 ณัฐนนท์ อินทวิเศษ
1706 ณัฐนัย เฉลิมศักดิ์
1707 ณัฐพล จรุงกีรติวงศ์
1708 ตะวัน เลสัก
1709 เตชทัต ติรวิบูลย์
1710 เตชธร ลิขิตจินดา
1711 ถิรมนัส พินพันธ์
1712 ทศพล หาญพิพัฒน์พงศา
1713 ทิวัตถ์ ชมุคง
1714 ธดา ผลเจริญรัตน์
1715 ธนบดี เกิดลาภ
1716 ธนพล พรหมมณี
1717 ธนสัญญ์ ทองแปลกมยุเรศ
1718 ธวัชชยั สมงาม
1719 ธีรพงศ์ วังอินตา
1720 นครินทร์ อินทรชาธร

แถว B22 (ล ำดับที ่1701-1720)

อำคำร  3   ช้ัน 1   ห้อง    3-110



1721 นนทวรรณ โพไพบูลย์
1722 นพวิชญ์ุ มีสมสิบ
1723 นพสินธ์ สุขสวัสดิ์
1724 นภณัฐ ค าชาย
1725 นาถวีณา ดอกไม้เพ็ญ
1726 นิลาวัลย์ ประกอบธรรม
1727 นิศากร พิมพ์ศิริ
1728 ประทีป วิไลรัตน์
1729 ปรารถนา แซ่อู่
1730 ปวีณา อ้อมนอก
1731 ปัณฑารีย์ เชี่ยวชาญ
1732 ปิยวดี คงศรีอ่อง
1733 ปุญชรัสมิ์ สุวิเศษศักดิ์
1734 ผาณิตา แสงสุวรรณ
1735 พลวิชญ์ ห้าวหาญ
1736 ภวินท์ธรณ์ คงเจริญ
1737 ภัคธนัญ ไกรสุวรรณสาร
1738 ภูชติ เฟ่ืองสุวรรณ์
1739 ภูมิวัฒน์ พวงสมบัติ
1740 ภูรี พัฒนะภูมิ

อำคำร  3   ช้ัน 1   ห้อง    3-110

แถว C22 (ล ำดับที ่1721-1740)



1741 มัทริยา เดชป้องหา
1742 มารุตพงศ์ คนิตานนท์
1743 เมธินี กัลยาเลิศ
1744 โยษิตา อุบลวัตร
1745 รวิสุต จอมเทพมาลา
1746 รสริน ศรีเจริญ
1747 รุจวัชร สิริโสภณวรกุล
1748 รุสลาน เดเระมะ
1749 วรเดช สาราพันธ์
1750 วรนุช แซ่ม่า
1751 วรปรัชญ์ เพชรอุดมรัศมี
1752 วรพงศ์ มยุรา
1753 วรัญชติ แจ้งกระจ่าง
1754 วัชรินทร์ สมพงศ์
1755 วันลุกมาน แวโด
1756 วัศยา มุสิกะ
1757 วิศรุต กลางเคื่อม
1758 ศตวรรษ เอกตระกูล
1759 ศาศวัส บุญชู
1760 ศุภดุลย์ สุภาพวิบูลย์

แถว D22 (ล ำดับที ่1741-1760)

อำคำร  3   ช้ัน 1   ห้อง    3-110



1761 ศุภนาถ แข็งขัน
1762 ศุภวรรณ พวงทอง
1763 สรยา พินิจผล
1764 สรีญา เชาวน์วิทยา
1765 สิณีวัลยา เพชรเสนา
1766 สิรเศรษฐ์ เจษฏาชยัยุทธ์
1767 สุทธิพจน์ พิริยพรหม
1768 สุธิตา แก้วแหวน
1769 หทัยพัชร อภิชยากุล
1770 อนวัช วรดิษฐ์
1771 อนุยุทธ สุขสบาย
1772 อภิญญา ยังแย้ม
1773 อมฤต ตาพาว
1774 อัจฉรา แก้วมณี
1775 อาทิตยา จันทรัตนกมล
1776 อานนท์ จันทร์นวล
1777 อารีรัตน์ แซ่ซั่ว
1778 อิษยา ต้ังวณิชยา
1779 เอกวัสส์ ปุญญบุษกร
1780 ไอลดา ทาเฮือน

แถว A23 (ล ำดับที ่1761-1780)

อำคำร  3   ช้ัน 1   ห้อง    3-105



1781 กฤติกา เตชะชณุหกิจ

1782 กรรณิการ์ ศิลากุล
1783 กัญญาณัฐ บุญเจริญ
1784 กานต์กนก จันทร์เอียด
1785 ขจรเกียรติ วสุจรัสโรจน์
1786 จินดารัตน์ ปัชชา
1787 ฐิติมา อัคระจิรากาญจน์
1788 ณฐพร เชดิสุข
1789 ณัฐกร พงษ์ธัญญะวิริยา
1790 ณัฐภนธ์ ฤกษ์โยธิน
1791 ดารารัตน์ เที่ยงสันเทียะ
1792 ธนภา จิตวรธรรม
1793 ธราพงษ์ มิ่งใหญ่
1794 ธิดารัตน์ วันดี
1795 นวพลอย ไวสูงเนิน
1796 บงกชกร บุญศรี
1797 ประกายกาญจน์ เนือ้นิม่
1798 ปุณยวีร์ เพ่ิมชาติ
1799 พราวพิชชา เจตะสานนท์
1800 พัชรินทร ชมุภูวงค์

อำคำร  3   ช้ัน 1   ห้อง    3-105

สำขำวิชำนวัตกรรมกำรออกแบบ

ปริญญำศิลปบัณฑติ (นวัตกรรมกำรออกแบบ)

สำขำวิชำวิทยกุระจำยเสียงและวิทยโุทรทศัน์

ปริญญำนิเทศศำสตรบัณฑติ (วิทยกุระจำยเสียงและวิทยโุทรทศัน์)  เกียรตินิยมอันดับหนึง่

แถว B23 (ล ำดับที ่1781-1800)



1801 พิณัฐฏา ภัชรพิพัฒนากรณ์
1802 เพ็ญกวิน หวังนิเวศน์กุล
1803 เเพรวพรรณ วรรณทวี
1804 แพรวพรรณ สุขุมวานิช
1805 ภัทรโศภิษฐ์ นิม่พิศาล
1806 ภัทราพร วีระเกียรติ
1807 ภูริชญา สว่างชยั
1808 มธุริน เติมวิทย์ขจร
1809 รดิวันต์ พรมมา
1810 ฤทธิเกียรติ ก้องแดนไพร
1811 ฤทัยภัทร แสงสุริยฤทธิ์
1812 วรันธร พันธุ์สง่า
1813 วัชราภรณ์ เล้าสวย
1814 วิลาสินี ศรีประเสริฐ
1815 ศยามล นภาลัย
1816 ศิรินันท์ เพ่ิมศรี
1817 ศิริศักดิ์ อินทะวงศ์
1818 ศิวพร ลังกาพิน
1819 ศุภิสรา วาตานาเบ้
1820 สุชยา สัตถาวร

อำคำร  3   ช้ัน 1   ห้อง    3-105

แถว C23 (ล ำดับที ่1801-1820)



1821 สุมน จีนกระจ่าง
1822 เสาวภา ผิวบาง
1823 อคิราภ์ วงศ์วัชรนนท์
1824 อัจจิมา สงมาก
1825 อัญชนา ศรลัมพ์
1826 อาภาสิริ ศรีเหรา
1827 ไอริณทร์ลดา ศรีจันทร์

1828 กรกมล พ่วงทอง
1829 เกษนภา ปานก าเหนิด
1830 เขมิสรา โง่นทา
1831 คณิศร ใจมั่น
1832 ชยามล ทองชมุ
1833 ชสิา อัตตะสาระ
1834 ชติุกานต์ ศรีชื่น
1835 ณัจพงศ์ กิจอุดม
1836 ณัชชา อุทัยทัศน์
1837 ทัศวรรณ หิรัญพฤกษ์
1838 ธนาภา มัณฑุกานนท์
1839 ธรรมภรณ์ หลิน
1840 ธารารัตน์ พันธุโอสถ

แถว D23 (ล ำดับที ่1821-1840)

อำคำร  3   ช้ัน 1   ห้อง    3-105

ปริญญำนิเทศศำสตรบัณฑติ (วิทยกุระจำยเสียงและวิทยโุทรทศัน์)  เกียรตินิยมอันดับสอง



1841 ธิดา จ าเริญวงศ์
1842 ธีมดี โพนทยะประสุต
1843 นภาพร เลิศแสงสุวรรณ
1844 เนตรนพเก้า สุริยะยานนท์
1845 บวรลักษณ์ วัชรวิไล
1846 เบญจมาภรณ์ พูลวงศ์
1847 ปภัสสร สุขรัตน์
1848 พรณิชา นิยายลับ
1849 พันธุ์ทิพย์ อนุสรศักดิ์
1850 พิชชากร คุ้มทรัพย์
1851 ภคภณ มีโภคา
1852 ภวรัญชน์ สวนประเสริฐ
1853 ภัทรนิษฐ์ จักษุดุลย์
1854 เมธาวี สุทธิสานนท์
1855 ยศวริศ กลับกลาย
1856 วริษฐ์ธันยา รามอ
1857 วัฒนากร ปทุมรัตน์
1858 วิจิตรา ใจแจ้ง
1859 ศศิรัศมิ์ ภักดีชน
1860 ศิวกร บุญมี

แถว A24 (ล ำดับที ่1841-1860)

อำคำร  3   ช้ัน 1   ห้อง    3-106



1861 ศุภนิดา อากาศเย็น
1862 หทัยพันธน์ คุณภาพดีเลิศ
1863 อมลภา ชนะสุทธิสุนทร
1864 อลิศรา โต๊ะอ๋ี
1865 อังคณา นวลนาค
1866 อินทิรา จันทะสม

1867 กมลชนก นกรอด
1868 กรกช ถิ่นถาวร
1869 กรวิภา สนามทอง
1870 กฤศปภาดา มังคละศิริ
1871 กฤษฎา ศิริพันธ์
1872 กวินณดา พรพิชยานุรักษ์
1873 กัญญาณัฐ โอภากุล
1874 การมีซีร์ สาและ
1875 กิตติภูมิ หงษ์ทอง
1876 คทาธร แซ่หล่อ
1877 จักรกฤษณ์ มีมุสิก
1878 จาตุรงค์ ทองทวี
1879 จารวี วอนเพียร
1880 จารุพร ธีระวาสี

แถว B24 (ล ำดับที ่1861-1880)

อำคำร  3   ช้ัน 1   ห้อง    3-106

ปริญญำนิเทศศำสตรบัณฑติ (วิทยกุระจำยเสียงและวิทยโุทรทศัน์)



1881 จิราพร พูลสุข
1882 เจษฎา การุญญเวทย์
1883 เจษฎา อยู่ถมสังข์
1884 ฉัตรา จ าปีเจริญสุข
1885 ชนินทร์ชยั ปุจโฉ
1886 ชมจันทร์ สุขชุ่ม
1887 ชยัยุทธ บุญวงศ์
1888 ชยัแสนญ์ สุวรรณดวง
1889 ชติุพนธ์ บูรณธัญญ
1890 โชคพิพัฒน์ สุวรรณมัย
1891 ญาณิศชา วงษ์เพ็ง
1892 ฐานรี วงศ์ธนวิชญ์
1893 ฐิตินันต์ จันทร์จ ารุญ
1894 ณภัชชา นาคสัมฤทธิ์
1895 ณัชชา แสงครุฑ
1896 ณัชพล สิงหะ
1897 ณัฎฐพร เมฆสุวรรณ
1898 ณัฏฐกานต์ ง้ิวเชยีง
1899 ณัฏฐพล ไสยโสภณ
1900 ณัฐชยา ศรีสุวรรณ

แถว C24 (ล ำดับที ่1881-1900)

อำคำร  3   ช้ัน 1   ห้อง    3-106



1901 ณัฐพล วิเศษวิวัฒนากุล
1902 ณัฐพล เหรียญด ารงพร
1903 ณัฐรุจา นวลสะอาด
1904 ดิษยาพร ก าลังเสือ
1905 ดิสธร ทัพเทพเทวินทร์
1906 เตวิช เจตน์เขตกิจ
1907 ธนกร วิสุทธิวงษ์
1908 ธนภณ วุฒิจ านงค์
1909 ธนัตถ์ ถมปัด
1910 ธนาธิป ปรางทอง
1911 ธนาวัลย์ รัตนชู
1912 ธนินท์ เฉลิมธนาชยักุล
1913 ธนิศร มีผล
1914 ธัญพร ภาคคู
1915 ธันย์ชนก เอ่ียมปาน
1916 ธิดาวดี นาวงษ์
1917 ธีรศักดิ์ พงค์พันธ์
1918 นพพล ก้อนแหวน
1919 นภัสวรรณ ชชูื่น
1920 นภาพร เย็นทรวง

อำคำร  3   ช้ัน 1   ห้อง    3-106

แถว D24 (ล ำดับที ่1901-1920)



1921 นรุตม์ชยั นาควิจิตร
1922 นลธวัช อัครชยัวัฒน์
1923 นัฐกานต์ แสนสุวรรณ์
1924 นันทิดา กิตธิรยตานนท์
1925 นิชกานต์ ต้อยปาน
1926 นิศากร ยอดเเก้ว
1927 นิศาชล สิ่วไธสง
1928 นุชนารถ อินทมูณี
1929 บรรหาญ ชะลิตะ
1930 บริพัตร เศษคง
1931 บริภัทร บุญสวัสดิ์
1932 บุญฤทธิ์ น้อยพินิจ
1933 บุณณภพ บุญยงค์
1934 ใบบุญ พ่ึงพระ
1935 ปฏภิาณ ปัทมาลัย
1936 ปณิตา จุลรอด
1937 ปนัดดา ปานทอง
1938 ประสิทธิ์ ไตรเจตน์
1939 ปรัชญา รอดเอ่ียม
1940 ปริยาภัทร ตันประเสริฐ

แถว A25 (ล ำดับที ่1921-1940)

อำคำร  3   ช้ัน 1   ห้อง    3-102



1941 ปัณณวิชญ์ิ วีระพันธุ์
1942 ปิยะวัฒน์ ไทยรุ่งโรจน์
1943 ปิยาภรณ์ เมธีสุวิบูลย์
1944 ปุณฑริก ร่ืนภาคเพ็ชร
1945 พงศกร เกษมวิสุทธิ์
1946 พงศภัค ธนาบูรณ์
1947 พณรัญขน์ ธนะโชติวรณัฐภัค
1948 พนัสดา คงเป็นนิจ
1949 พลภิศิษฐ์ ศรีวงศ์จรรยา
1950 พลวุฒิ บุญเลิศ
1951 พัฒน์พงษ์ ธนิกกุล
1952 พัทธดนย์ โล่ห์สุวรรณ
1953 พิชญ์ณัฐ ธีรลดานนท์
1954 พินิจ ศรีไพรงาม
1955 พิมพ์ชนก แม่นย า
1956 พีร์ ศักดิ์ศรีบวร
1957 พีรชาวดี ทองธีรภาพ
1958 พูนลาภ พันธุ์ศุภผล
1959 แพรพลอย ทูลสูงเนิน
1960 ภัณฑิรา เจริญสุข

แถว B25 (ล ำดับที ่1941-1960)

อำคำร  3   ช้ัน 1   ห้อง    3-102



1961 ภัทราพร พุทธสูงเนิน
1962 ภาคิน อุดมธิติธนทัต
1963 ภานุพล เอ่ียมแจ้งพันธุ์
1964 ภูวกร ตระกูลรุ่ง
1965 ภูวิศสรณ์ จีระธนพัฒน์
1966 ภูษณิศา หงษ์ศิริ
1967 มฆวัน เสือค า
1968 มนัสวี อินทร์สว่าง
1969 มินตรา แก้วอรุณค า
1970 มุทิตา สุธาธรรม
1971 ยุวดี กาวิใจ
1972 โยษิตา รังคณารัตนกูล
1973 รัชดาพร ชณุหภัทรกุล
1974 รัชนี มงคลสุข
1975 รัตตินันท์ ธิติสมบูรณ์วุฒิ
1976 ราชภัฎ มั่นคง
1977 รุ่งอาทิตย์ ทิพย์รัศมีวงศ์
1978 วรัญญา ท่าพระเจริญ
1979 วราภรณ์ ประสงค์พร
1980 วัฒนากรณ์ เผือกฟัก

อำคำร  3   ช้ัน 1   ห้อง    3-102

แถว C25 (ล ำดับที ่1961-1980)



1981 วัลธนี จันทร์สุข
1982 วิชเวช เอ้ืออ าพน
1983 วิชติา ดิษปัญญา
1984 วิภาวี สุริยกุล ณ อยุธยา
1985 วีรปราชญ์ สนธิชยัวรานนท์
1986 ศวิตา มานะเกษม
1987 ศุภวิชญ์ บุญเกษม
1988 ศุภากร ชอบจิตต์
1989 ศุภาสินีย์ รัตนวิมลธร
1990 สรกฤช ลาวัณย์วิสุทธิ์
1991 สักรัฐ สุวรรณกิจ
1992 สันดุษิต ชื่นชมน้อย
1993 สาธิดา ภารพงษ์
1994 สิทธิโชค ปุณยหิรัญธ ารง
1995 สิรวิชญ์ จิตตมาศ
1996 สุชญัญา สุนันทาภรณ์
1997 สุชาดา พุทธไชย
1998 สุทธิเกียรต์ิ เพชรชาติ
1999 สุพิลาศ กุญสุข
2000 สุภิญญา วงษ์แก่น

แถว D25 (ล ำดับที ่1981-2000)

อำคำร  3   ช้ัน 1   ห้อง    3-102



2001 สุรพัศ อติยศพงศ์
2002 สุลาวัลย์ หมีแรตร์
2003 เสกข์ ดุลย์จ านงค์
2004 หทัยชนก สุโพธิ์ชยักุล
2005 อนันตญา ค ามิสา
2006 อภิญญา มังคละ
2007 อภิสิทธิ์ชน ภักดียุทธ
2008 อมรรัตน์ พูดดี
2009 อรรถชยั ทองรักษ์
2010 อริศรา เฉลียวกิจ
2011 อัจฉราพรรณ พันธุเณร
2012 อัญมณี แสงเทียนทอง
2013 อาทิตย์ เมธาธัญ
2014 อารียา โคตรศรีวงษ์
2015 อิสยาห์ ราชานาค
2016 เอกประพนธ์ สุดใจ

2017 ชนาภรณ์ มหจิตรสัตยา
2018 นวพร แจ่มสายบัว
2019 นวพร ปิยโชคสกุล
2020 ภัทราภรณ์ ธิติโสตถิกุล

ปริญญำนิเทศศำสตรบัณฑติ (กำรประชำสัมพันธ์)  เกียรตินิยมอันดับหนึง่

แถว A26 (ล ำดับที ่2001-2020)

อำคำร  3   ช้ัน 1   ห้อง    3-101

สำขำวิชำกำรประชำสัมพันธ์



2021 ภาสินี ต่อโชติ
2022 วราศิกา เอ่ียมปคุณ
2023 วิมลภักดิ์ เก้ากิตต์ิหิรัญกุล
2024 ศิริกุล สมพันธ์
2025 หทัยชนก ธัญญาหาร

2026 ปรียากานต์ กิตติภัทรชยั
2027 ปุณยนุช อยู่สอาด
2028 อัยรดา บุญณรงค์

2029 กชกร ค าแพง
2030 กชกร ชยัภิวัฒน์กุล
2031 กัญณา สมใจมิตร
2032 กันต์สิริ ดอกไม้
2033 กาญจนา ปัถมัง
2034 กิตติคุณ บุญทั่ง
2035 คีตาชนก ศิลาชาน
2036 จงรัก พวงภู่
2037 ตวงทิพย์ ผดุงกุล
2038 ธัญญรัตน์ เกตทอง
2039 ธัญญรัตน์ สากลวารี
2040 ธิดารัตน์ สุพโส

แถว B26 (ล ำดับที ่2021-2040)

อำคำร  3   ช้ัน 1   ห้อง    3-101

ปริญญำนิเทศศำสตรบัณฑติ (กำรประชำสัมพันธ์)  เกียรตินิยมอันดับสอง

ปริญญำนิเทศศำสตรบัณฑติ (กำรประชำสัมพันธ์)



2041 นฤมล ยอดทองดี
2042 นัฐภูมิ บานชื่น
2043 เนตรชนก พฤกษชาติ
2044 พลอย สุขบุญแดง
2045 พัชราภรณ์ ทองพัฒน์
2046 พิชชาภา สุตาสุข
2047 เพ็ญพิชชา ไชยมงคล
2048 ภิญญดา ม่วงมุกประพันธ์
2049 รินทร์ลภัส อริยวงศ์
2050 รุจิรา ธัญญะพร
2051 วสันต์ วรนาม
2052 ศิริยา ค าศรี
2053 ศุภลักษณ์ สร้อยทิพย์
2054 อภิญญา อาจโยธา
2055 อารีรัตน์ บุษบา

2056 จิดาภา วรรธนะฐิติกุล
2057 จุนพงษ์ โพธิ์แย้ม
2058 ฉัตรบดี พฤกษพานิช
2059 ชนากานต์ แก้วประถม
2060 ฐิติมนต์ ยศธรวิบุลกิต์ิ

อำคำร  3   ช้ัน 1   ห้อง    3-101

สำขำวิชำกำรโฆษณำ

ปริญญำนิเทศศำสตรบัณฑติ (กำรโฆษณำ)  เกียรตินิยมอันดับหนึง่

แถว C26 (ล ำดับที ่2041-2060)



2061 ดิตถกร ชวูงษ์
2062 อักษร นุน่พันธ์

2063 ชลสิทธิ์ ประเสริฐสังข์
2064 ณัฐกิตศ์ ชมูณี
2065 ธนพล ปรัชญามุนีวงศ์
2066 เบญจรัตน์ บุญมากประเสริฐ
2067 ภัทชรียาพร แชม่ชื่น
2068 ภัทราพร ประเทืองผล
2069 รพี ชยัด ารงฤทธิกุล
2070 รวิญา จ าเริญทอง
2071 รัตนาภรณ์ นาเอ้ียง
2072 หรรษลักษณ์ เขียวเซ้น

2073 กันต์ณัฐนัทธ์ แก้วเพชร
2074 กันตพัฒน์ ปิยะทัศน์ศรี
2075 ขนิษฐา เดิมหลิ่ม
2076 จักรี นุน่เอียด
2077 เจนจิรา ญาติบรรทุง
2078 ชยัธัช ฟักสุวรรณ
2079 ฌานินทร์ รุจิวิทยากุล
2080 ณกานดา กอบกิจวณิชผล

ปริญญำนิเทศศำสตรบัณฑติ (กำรโฆษณำ)

แถว D26 (ล ำดับที ่2061-2080)

อำคำร  3   ช้ัน 1   ห้อง    3-101

ปริญญำนิเทศศำสตรบัณฑติ (กำรโฆษณำ)  เกียรตินิยมอันดับสอง



2081 ณัฏภูวคุศชา อัมพรสุรารักษ์
2082 ณัฐพงศ์ บัวละออ
2083 เดชาธร เมธีพินิตกุล
2084 ทารชา เชี่ยวชาญ
2085 ทาริกา วินัยกิจ
2086 ธนทัต ทิมทอง
2087 ธนพร เสถียรวงศ์นุษา
2088 ธนพรรธน์ ธานีรัช
2089 ธนาทิพย์ บุญญธรรม
2090 ธัญวิชย์ ยศทวีหิรัญ
2091 ธันยพร ชาวก าพร้า
2092 ธิติ เรืองจันทร์
2093 ธีรภัทร์ ต้ังพิพัฒน์ไพบูลย์
2094 นคนันทินี พ่ึงเฮง
2095 นภกมล ชชูื่น
2096 นรวิชญ์ สุนทรวิภาค
2097 นราธิป จีนธรรม
2098 นิตยา มีสา
2099 ปฏภิาณ วีระวัธนชยั
2100 ปรียาภรณ์ อยู่บุญ

แถว A27 (ล ำดับที ่2081-2100)

อำคำร  3   ช้ัน 5   ห้อง    3-508



2101 ปวีณา สุขแก้ว
2102 ปาริชาติ ไชยวงษ์
2103 พัชรมัย จิตตเสถียร
2104 พิมพ์ชนก จันทคูณ
2105 แพรพิสุทธิ์ เชื้อบุญ
2106 ภสุ พรรณพัฒน์
2107 มรุพงศ์ สายพิณ
2108 รุ่งทิวา นิยมวงศ์
2109 วชริวิทย์ เกตุตรีกร
2110 วนิดา ปาพจนานนท์
2111 วรยุทธ เหมศาสตร์
2112 วรางคณา เพ็งมาลา
2113 วริทธิ์พนธ์ ประมาณ
2114 วริศ อรุณศิริพงศ์
2115 วัลลภา ตาอินบุตร
2116 วิชญ ดอนพุดซา
2117 ศวิตา เลาหวงศ์เพียรพุฒิ
2118 ศุภวิชญ์ ธัชชนะชยั
2119 สุพจน์ จารุจิตจ าเริญ
2120 สุวิทย์ คณานุกูล

แถว B27 (ล ำดับที ่2101-2120)

อำคำร  3   ช้ัน 5   ห้อง    3-508



2121 อนัตตา เกตุจินดา
2122 อนันตชยั จันทร์บรรเจิด
2123 อรจิรา เจนการศึก
2124 อริญชยั ฐานวัฒนชยั

2125 ชนัญญา สิกขากุล
2126 ณัฐบูรณ์ เตชะธรรมนุกูล
2127 ณิชกานต์ ศุภนรากร
2128 ทิพย์เกษา ทิพสิงห์
2129 ธิดาทิพย์ พรรคพล
2130 พรรณษา ภูชวัิฒนพงษ์
2131 พลอยไพลิน ต้ังประภาพร
2132 มณีรัตน์ พึงเทอดธรรม
2133 วราวรรณ์ ลักษณารมณ์
2134 ศิรดา เศวตสุทธิพันธ์
2135 สุจิตรา ภูพันนา
2136 อทิตยา มากมูลพล
2137 อาภาภรณ์ อ้นเถื่อน

2138 ณัช อรรถสิษฐ์
2139 ณัฐริกา สีหมากสุก
2140 ณัฐวุฒิ ลิขิตสกุลวงศ์

อำคำร  3   ช้ัน 5   ห้อง    3-508

สำขำวิชำกำรภำพยนตร์และวีดิทศัน์

ปริญญำนิเทศศำสตรบัณฑติ (กำรภำพยนตร์และวีดิทศัน์)  เกียรตินิยมอันดับหนึง่

ปริญญำนิเทศศำสตรบัณฑติ (กำรภำพยนตร์และวีดิทศัน์)  เกียรตินิยมอันดับสอง

แถว C27 (ล ำดับที ่2121-2140)



2141 ณัฐสุดา ราชยม
2142 ทิฑัมพร พหลทัพ
2143 ธนากร เหลืองธนาวัฒน์
2144 เบญจรัตน์ อักษรกาญจน์
2145 พิชญา วิมลรัตนกิจ
2146 ภวรัญชน์ ศุภชยัยานนท์
2147 ภัสรา เวียงสิมมา
2148 รัชชมุาศ อนุการ
2149 ฤทธิลักษณ์ ศรีสุนทร
2150 วธูสิริ ทองเหมาะ
2151 วรรณิดา สิงหสิทธิ์
2152 วีรภัทร มีสกุลทิพยานนท์
2153 ศศิพร การโสภี
2154 สุรีย์ วัชระสุขโพธิ์
2155 อลังการ โสลิกี

2156 กชกร อยู่ประจ า
2157 กรภัทร มโนทิพย์
2158 กรีพล เถกประสิทธิ์
2159 กองทอง สาธุวงษ์
2160 กัญญาพัชร เปี่ยมสกุลพาณิชย์

ปริญญำนิเทศศำสตรบัณฑติ (กำรภำพยนตร์และวีดิทศัน์)

แถว D27 (ล ำดับที ่2141-2160)

อำคำร  3   ช้ัน 5   ห้อง    3-508



2161 กันต์กนิษฐ์ ถือสัตย์
2162 กานต์ทิตา ฉายเลี่ยม
2163 กิตติภาส ชนิรัตนลาภ
2164 ขวัญฉัตร โสไกร
2165 ขวัญประเสริฐ ศรีคุณ
2166 เขมชาติ ไขพันดุง
2167 คณพล ศรีอุดมพงษ์
2168 คณิน นัยเนตร
2169 คมสัน ชวรางกูร
2170 คุณัญญา ดวงจิตกตัญญู
2171 จตุพัฒน์ นาคพงษ์
2172 จตุรพงษ์ ฟองสนิทพรรณ
2173 จักรวุฒิ พัฒนะพันเลิศ
2174 จารุกิตต์ิ ปิติสินชชูยั
2175 จารุวรรณ อุสาหะ
2176 จิดาภา เเซ่เหล่า
2177 จิรวัฒน์ ด ารงค์สินธุ์
2178 ฉัฐวัสส์ น่วมศาลา
2179 ชนาธิป พิสุทธิ์เสรีวงศ์
2180 ชนิดา บุญชยัมาตย์

แถว A28 (ล ำดับที ่2161-2180)

อำคำร  3   ช้ัน 5   ห้อง    3-509



2181 ชมพูนุท เจริญทรัพย์มาก
2182 ชลทิตย์ ศิริโมทย์
2183 ชลิตา กลางหน
2184 ชชัพิสิฐ ธัญญสนธิ
2185 ชญัญา แม็คคลอร่ีย์
2186 ชติุกาญจน์ ชมภมร
2187 เชษฐา สุดสาลี
2188 ไชยวัฒน์ รอดฉาย
2189 ญาดา อุชโุกศลการ
2190 ฐากร ยงใจยุทธ
2191 ฐิตาพร เอ้ือพาณิชย์กุล
2192 ฐิติมา อ่ิมงาม
2193 ฐิติวัฒน์ แก้วชทูอง
2194 ณฐศักดิ์ สุบงกช
2195 ณภัทร ศุภวัฒนกุล
2196 ณวรพล ศกุนะสิงห์
2197 ณัฏฐา พูลประเสริฐ
2198 ณัฏธมนต์ พร้อมสันติชน
2199 ณัฐกิตต์ิ นันทพานิช
2200 ณัฐนันท์ ไชยบุรินทร์

แถว B28 (ล ำดับที ่2181-2200)

อำคำร  3   ช้ัน 5   ห้อง    3-509



2201 ณัฐพล จอมจันทร์
2202 ณัฐพล สุจริตศรีชยักุล
2203 ณัฐภัทร สุขส าราญจิตต์
2204 ณัฐวัฒน์ วันดี
2205 ณัฐวิพัฒน์ นักปราชญ์
2206 ณัฐวุฒิ ยังทน
2207 ณัฐสรณ์ แสงทับทิม
2208 เด่นคุณ งามเนตร
2209 ตนุภัทร เบญจศิริวัฒน์
2210 ติณห์ธฉัต หัทธณะโชติกาญจน์
2211 เตชธร ปุยรักษา
2212 ไตรสรร ชนะเจริญชยักุล
2213 ทองทิว ร้ิวทอง
2214 แทนธวัช ปรางทอง
2215 ธงชยั อะมะตันตรี
2216 ธนณัฏฐ์ มหัทนธเศรษฐ์
2217 ธนพล คล้ายแย้ม
2218 ธนรัฐ แสงจันทร์
2219 ธนวัฒน์ นุกูลวุฒิโอภาส
2220 ธนะพัฒน์ สุขนิธินิรันดร์

อำคำร  3   ช้ัน 5   ห้อง    3-509

แถว C28 (ล ำดับที ่2201-2220)



2221 ธนัชญา เจียมอนุกูลกิจ
2222 ธนิก สุวรรณโนภาส
2223 ธมนวรรณ แสนทวีสุข
2224 ธัญชนิต โพธิ์กุล
2225 ธันยธร อ่ินทอง
2226 ธาราวดี มหิตพงษ์
2227 ธิติ วัฒนถาวร
2228 ธิติวัฒน์ โชคธนเสฏฐ์กุล
2229 ธีรพงษ์ นิลข า
2230 ธีร์วรา สมบูรณ์
2231 นรวิชญ์ ค้ าสกุล
2232 นราธิป มุ่งพยาบาล
2233 นัฐพงษ์ ศีติสาร
2234 นัทยา จันทวี
2235 นันทนา ขวานทอง
2236 นันทพัทธ์ ถนอมบุญ
2237 นันทิชา เจริญฤทธิ์
2238 นันทิชา ไวยวารี
2239 น้ าเพชร นาควะรี
2240 บัณฑิตา พรหมเกิด

แถว D28 (ล ำดับที ่2221-2240)

อำคำร  3   ช้ัน 5   ห้อง    3-509



2241 บุรพล สุวรรณปักขิณ
2242 บุรุษรัฐ นาคสุขไพบูลย์
2243 บุษมาวรรณ อัครพัศทรารักษ์
2244 บูรพา กิติชยัเดชาวัฒน์
2245 เบญจพร พิกุล
2246 เบญจมาศ อาจปานเศก
2247 เบญจรัตน์ คุณวรธรรม
2248 เบญจวรรณ เชยีร์ศิริกุล
2249 ปกรณ์ พบพรรัตกุล
2250 ปฐมพงศ์ เรือนใจดี
2251 ปฐมพร โม้ทอง
2252 ปฐมพร เอ่ียมมาตร
2253 ปนัดดา มโนดี
2254 ปรัชวิน ณุวงษ์ศรี
2255 ปราชญา เมฆฉาย
2256 ปรีติวัฒน์ ช านาญ
2257 ปวริศา โพธิปิณฑ์
2258 ปวิตรา การะเวก
2259 ปานชวีา โรจน์สราญรมย์
2260 ปิติทัต โตพ่วง

แถว A29 (ล ำดับที ่2241-2260)

อำคำร  3   ช้ัน 5   ห้อง    3-513



2261 ปิยวรรณ เพียซ้าย
2262 ปุญญพัฒน์ นุน่เเก้ว
2263 เปรมพล ศีลธร
2264 พงศกร จันทร์กะพ้อ
2265 พงษ์พรรณ ทิพย์ชติ
2266 พชรดนัย ปัญญาภู
2267 พนธกร แฉ่งสูงเนิน
2268 พรพล ใจจันทร์
2269 พรพล นิม้คุ้มภัย
2270 พลเทพ จันทน์หอมไกล
2271 พลวัต พูลสมบัติ
2272 พัชรพร ประโลมลักษณ์
2273 พัชริดา แก้วกฤติยานุกูร
2274 พัณนิดา วงค์เสน
2275 พัธทนันท์ พิมานพงศ์ภัทร
2276 พิชยุตม์ อัญชลุีประดิษฐ์
2277 พิพัฒน์พงศ์ ทองด้วง
2278 พีรพัฒน์ วราโพธิ์
2279 พีรวัฒน์ เกษสุวรรณ
2280 พีระพรรณ สงวนสุข

อำคำร  3   ช้ัน 5   ห้อง    3-513

แถว B29 (ล ำดับที ่2261-2280)



2281 พีระภัทร ภู่ทองค า
2282 พูลสร พูลเกิด
2283 ภทรพล สุดา
2284 ภรณ์นภัสชนก รมย์สูงเนิน
2285 ภัทรวดี ศรีประเสริฐ
2286 ภาณุพงศ์ บัวแย้ม
2287 ภาสกร ถาวรวรรณ์
2288 มนัสชนก ชาวท่าทราย
2289 ยศพนธ์ หวังสิริวรกุล
2290 รชพล ตะวัน
2291 รัฐฐิณีย์ เพ็ชรรุ่ง
2292 รัฐพงษ์ ทิศเนตร
2293 รัฐภูมิ ภู่ทวี
2294 ลวิตร เชดิเกียรติกุล
2295 เลิศหล้า โลหกิจ
2296 วงศธร อานันทชยั
2297 วชริวิชญ์ ศิรินิมิตรวงศ์
2298 วรเดช วัฒนาชพี
2299 วรนาถ กันนะ
2300 วรพร ภู่ทอง

แถว C29 (ล ำดับที ่2281-2300)

อำคำร  3   ช้ัน 5   ห้อง    3-513



2301 วรภัศวัลย์ วรชาติชวัีน
2302 วรรณนที สายสุทธิ์
2303 วรรณรัตน์ สุขรุ่งเรือง
2304 วรันธร ภูษา
2305 วริศรียา วงศ์คงชื่น
2306 วสวัตต์ิ สุนทรอภิชาต
2307 วาทย์วรุณ พูนพิพัฒน์
2308 วิจิตรา พิชญโสภณ
2309 วิทยา มักสิก
2310 วิมลรัตน์ สุขสัตย์
2311 วิลาสินี ย้ิมรักษา
2312 วิษณุ จวนเจริญ
2313 วิสุทธิ์ ชาวบางพรหม
2314 วุฒิคุณ โสมวงศ์
2315 ศรันพัทธ์ พูลสวัสดิ์
2316 ศรุญสธร ธนวัชรวัฒน์
2317 ศรุตา พวงผกา
2318 ศศิกานต์ วิภัชภาพันธ์
2319 ศิรสิทธิ์ ตรีประชานาถ
2320 ศิริลาภ ลาภศิริ

แถว D29 (ล ำดับที ่2301-2320)

อำคำร  3   ช้ัน 5   ห้อง    3-513



2321 ศุทธา นวรังสิตา
2322 ศุภจิรา สุทธิเกษม
2323 สกลทร โกสุทัน
2324 สรศาสตร์ พิณทอง
2325 สลิลทิพย์ โสมะเกิด
2326 สหรัฐ รัตนหานนท์
2327 สัณฐพงศ์ ชมุสุด
2328 สาธิต ฮ้อกาญจนวงศ์
2329 สิทธิพร สุดี
2330 สิมิลัน สะกุณชะลายา
2331 สุกฤตา สวนเสริม
2332 สุธานาถ ประเสริฐสุข
2333 สุภาพร นิลประเสริฐ
2334 สุรศักดิ์ แจ้งจ่ัน
2335 สุริยา หนองใหญ่
2336 สุวนันท์ หงษ์ค าสร้าง
2337 สุวิจักขณ์ พนาโชติวัฒน์
2338 หาญพล แสงกระจ่าง
2339 อนุชา สุขสมคุณ
2340 อภิชาติ โพธิ์รัง

อำคำร  3   ช้ัน 5   ห้อง    3-514

แถว A30 (ล ำดับที ่2321-2340)



2341 อภิชาติ มหาพงศ์ไพศาล
2342 อภิญญา อมรไกรสร
2343 อภิรดา เคล้ากระโทก
2344 อมฤต พ่ึงประสบ
2345 อรยา โล้กูลประกิจ
2346 อรรถพล ต้นแพง
2347 อลงกรณ์ สีม่วง
2348 อังคนา สุขเศวต
2349 อัศม์เดช รุ่งแจ่มแจ้ง
2350 อัศวิน พันธุ์ไพโรจน์
2351 อาชวิน บุตมราช
2352 อานันท์ เหมะธุลิน
2353 อาริยะ โลหะมงคล
2354 อารียา ศรีนาค
2355 อิทธิพล ทองภูบาล
2356 เอกบุตร เอ้ือรักสกุล
2357 เอกวุฒิ สุยะ

2358 ณิชกานต์ อภิชาติ
2359 ณิชาภัทร ชยัประเศียร
2360 ทรียาเวช ใจธรรมดี

แถว B30 (ล ำดับที ่2341-2360)

อำคำร  3   ช้ัน 5   ห้อง    3-514

สำขำวิชำวำรสำรศำสตร์

ปริญญำนิเทศศำสตรบัณฑติ (วำรสำรศำสตร์)  เกียรตินิยมอันดับหนึง่



2361 ทิวาพร พรรณวรางกูร
2362 ธัญชนก บุญมาก
2363 ปณิดา ทองอร่าม
2364 มติมนต์ ทรงคุณเวช
2365 ลักษณ์ชนก นามโพธิ์ชยั
2366 วิสาร์กร โพธิ์ทิพย์
2367 สุริโย พรมโชติ

2368 กรทิพย์ คูลีคันดาน
2369 พิมพ์นารา ศรีประกายพร
2370 พิมลภา วรปริญญาพร
2371 ภัทรารีย์ ไพรบึง
2372 วาสนา พลอยมุข

2373 กมลชนก นนทโคตร
2374 กุลธิดา คุณาปราโมทย์
2375 กุลธิดา มาลาวิทยา
2376 จริญญาดา สุขศรี
2377 ณัฏฐวี ณรัฐศรัณย์
2378 ณัฐฐากานต์ ศักดิ์กิตติภูมิ
2379 ตติยา ไชยมโน
2380 ธัญพิษิฐ เลิศปุลินพงศ์

อำคำร  3   ช้ัน 5   ห้อง    3-514

ปริญญำนิเทศศำสตรบัณฑติ (วำรสำรศำสตร์)  เกียรตินิยมอันดับสอง

ปริญญำนิเทศศำสตรบัณฑติ (วำรสำรศำสตร์)

แถว C30 (ล ำดับที ่2361-2380)



2381 นิชกานต์ วิสูตรตระการ
2382 พิจิตรา จิระอนุกูลชยั
2383 เพ็ญนภา ชสูุวรรณ์
2384 มนต์ธิดา เวชพราหมณ์
2385 มนัสนันท์ ชเูชดิ
2386 มานิตตา ศรีสง่าพงศ์
2387 รัฐวิทย์ เมธีเสถียรพร
2388 ลุคมันฮากิม อูเซ็ง
2389 วริศรา ไตรวิสุทธิพันธุ์
2390 สรนันท์ กองจินดา
2391 หนึง่ฤดี ซัดเราะมาน
2392 อิศราพร กลิ่นโท

2393 ชลิตา นาคภู่
2394 ปาลิตา ภู่ทอง

2395 ปาณิสรา เกตุแก้ว

2396 ชนานันท์ ตรีสินสกุลชยั
2397 ณภัทรชญาดา หาโสภาพ
2398 ดรา มงคลยุทธ
2399 เทพนรินทร์ ดีบุกค า
2400 นงนาถ ภัทรศรีอภิรมย์

ปริญญำนิเทศศำสตรบัณฑติ (สื่อสำรกำรแสดง)  เกียรตินิยมอันดับหนึง่

ปริญญำนิเทศศำสตรบัณฑติ (สื่อสำรกำรแสดง)  เกียรตินิยมอันดับสอง

ปริญญำนิเทศศำสตรบัณฑติ (สื่อสำรกำรแสดง)

แถว D30 (ล ำดับที ่2381-2400)

อำคำร  3   ช้ัน 5   ห้อง    3-514

สำขำวิชำสื่อสำรกำรแสดง



2401 ปัญญาพร เชื้อค าสอน
2402 ปานิตา แสงภู่
2403 พสิษฐ์ จันทร์ภักดี
2404 พิเชชณุพงค์ กลั่นบุศย์
2405 พิไลวรรณ วิเเสง
2406 ภัสสร ตันติศิวกุล
2407 เมธาสิทธิ์ ปานทับ
2408 วันเฉลิม สุวรรณไศละ
2409 ศิริลักษณ์ โพธิพันธ์

2410 กัญญ์วรา วงษ์วานิช
2411 ชามาดา จงวิบูลย์
2412 ธาดากานท์ เกตุมยุรานรเดชา
2413 ภัทรนันต์ บุตตะ
2414 ภาคิน เอ็มประโคน
2415 รังสิมา เชวงวงศ์
2416 วรัญชลี อัมภาโรจน์
2417 วัชราวุธ ปิ่นสุวรรณ
2418 สุภาวดี อารีการ
2419 อลินลักษณ์ ลิมปิษเฐียร

2420 กมลชนก นองบุญนาก

ปริญญำนิเทศศำสตรบัณฑติ (สื่อสำรกำรตลำด)  เกียรตินิยมอันดับหนึง่

ปริญญำนิเทศศำสตรบัณฑติ (สื่อสำรกำรตลำด)  เกียรตินิยมอันดับสอง

แถว A31 (ล ำดับที ่2401-2420)
อำคำร  3   ช้ัน 5   ห้อง    3-515

สำขำวิชำสื่อสำรกำรตลำด



2421 กัญญานีน์ กุลกนก
2422 ชนุดม นารถสมบูรณ์
2423 ธีร์มารัศม์ ธนัญชยะ
2424 พรรษวรรณ แจ้งสนอง
2425 พลอยไพลิน เอ่ียมเจริญ
2426 พัชรี เอ่ียมแพร
2427 พัทธ์จิรา ศรีภูมิธนวงศ์
2428 วรินดา เนินเพ่ิมพิสุทธิ์
2429 อาทิตยา แสงกฤษเพ็ชร์
2430 อินทิลาวัลย์ วรพัฒนากร

2431 กนกกร ศรีจันนนท์
2432 กนกอร หงสะมัต
2433 กมลภพ ประชาศรี
2434 กมลวรรณ เถื่อนถิ่น
2435 กฤตนัย ผลพันธิน
2436 กษิดิศ ล้ าเลิศกิตติกุล
2437 กันต์ธร พัวจริยาภรณ์
2438 กิ่งกาญจน์ เพชรานันท์
2439 เกศินี เขียวสวัสดิ์
2440 เขมจิรา งานดี

แถว B31 (ล ำดับที ่2421-2440)

อำคำร  3   ช้ัน 5   ห้อง    3-515

ปริญญำนิเทศศำสตรบัณฑติ (สื่อสำรกำรตลำด)



2441 ไข่มุก โพนค า
2442 จนิสตา บรรณพิชญ์
2443 จรัสดาว หอทิวากุล
2444 จักษุพรรณ บรรจบผล
2445 จิรภัทร ชะอุ้ม
2446 จิรายุ ศิริปโชติ
2447 ชญานิษฐ์ มะปะโท
2448 ชนกพร ปทุมทิพย์
2449 ชชัธิชา วิเชยีรฉาย
2450 ชติุมา ทองงาม
2451 ญาณกวี จุ้ยย้ิม
2452 ญาณิกา ทองประยูร
2453 ฐพงศ์ โกแมนพิชยั
2454 ฐานทัพ ธูปทอง
2455 ฐานวัฒน์ เสมรัตต์
2456 ฐิตา เลิศนันทกุล
2457 ฐิติพร เตชะนันท์ปัญญา
2458 ณชาณา กลิ่นพิกุล
2459 ณธิดา ศิริสิน
2460 ณปภัช ไกรศาสตร์

ออำคำร  3   ช้ัน 5   ห้อง    3-515

แถว C31 (ล ำดับที ่2441-2460)



2461 ณภัสนันท์ ทันสมัย
2462 ณัชชา โอภาสวานิช
2463 ณัฏฐ์ธนัน จันทร์ดี
2464 ณัฐกนก สิทธิรัตน์
2465 ณัฐพล พรหมชื่น
2466 ณัฐวัฒน์ จันทร์ประเสริฐ
2467 ณัฐวุฒิ เปลี่ยนเจริญ
2468 ณัฑริกา สุดสวาสดิ์
2469 ทักษิณ คล่องสารา
2470 ธนภัทร ช านาญ
2471 ธนรัตน์ มิรัตน์
2472 ธัญชนิต บุญประกอบ
2473 ธัญลักษณ์ สีพรม
2474 ธีรพงศ์ เหมือนเปี่ยม
2475 นพรัตน์ดารา มารียง ทิวส์
2476 นรินทร์ ค าดี
2477 นันทพร เกรียงไกร
2478 นิจสิริ รุจิระพัฒน์
2479 นิลวรรณ สลีอ่อน
2480 นุชนาถ ค าสุข

แถว D31 (ล ำดับที ่2461-2480)

อำคำร  3   ช้ัน 5   ห้อง    3-515



2481 เนติพงศ์ อัครนิธิ
2482 เบญจพร ตันตระกูล
2483 เบญจรัตน์ เครือแก้ว
2484 ประภารัตน กุสโลปการะ
2485 ปาณิศา เอ้ือมงคลานนท์
2486 ปาณิสรา รัตรสาร
2487 ปิยะบุตร จันทึก
2488 ผัลย์สุภา ตาดชวูงษ์
2489 พงศกร สายประสิทธิ์
2490 พชร มูลสถาน
2491 พนธ์พินิจ สธนเสาวภาคย์
2492 พรเกษม วัชรวันทานนท์
2493 พรธิดา พูลปั้น
2494 พรพรรณ พรพนิตปีติ
2495 พรรณปพร ศรีดุรงคธรรมพ์
2496 พิมพ์ภณ แปลกโฉมฉิน
2497 พิราวัลย์ น้อยเมือง
2498 เพียงดาว แสงทอง
2499 ภวินท์ วิโรจน์เมฆาวณิชย์
2500 ภัทรวรินทร์ ประสาทกสิกรณ์

แถว A32 (ล ำดับที ่2481-2500)

อำคำร  3   ช้ัน 5   ห้อง    3-516



2501 ภัทราวรีย์ ขันทอง
2502 มหาธยา วัฒนะอังกูร
2503 มาเรีย เฮิร์ชเลอร์
2504 มินตรา มะลิพรม
2505 ย่ิงใหญ่ สุทธิเรือง
2506 รัฐเขต สันติมหกุล
2507 เรวดี อิศรเสนา ณ อยุธยา
2508 วทัญญู เชื้อแถว
2509 วรพรรณ โยยรัมย์
2510 วรภพ ฉายแก้วโปร่ง
2511 วรเมธ หิมะมาน
2512 วรรณวิสา ก้องส าโรง
2513 วราวุฒิ ศรีสวัสดิ์
2514 วริษฐา ว่องนราธิวัฒน์
2515 วิฌญิา ปานุราช
2516 ศักดิพัฒน์ หาญวิชยั
2517 ศุภกร โอภาสสุวรรณ
2518 ศุภชยั รัตนาวิญญู
2519 ศุภณัฏฐ์ ตระกูลต้ังไพศาล
2520 ศุภนิดา แต้มคงคา

อำคำร  3   ช้ัน 5   ห้อง    3-516

แถว B32 (ล ำดับที ่2501-2520)



2521 ศุภลักษณ์ อนุญาหงษ์
2522 ศุภวิชญ์ แก้วเดชะ
2523 สกุลทิพย์ ไชยสุต
2524 สวรส งามประสิทธิ์
2525 สิทธิกร นาง้ิว
2526 หาญชยั เชยีงเลี่ยงกูล
2527 อธิษฐ์ แซ่ลิ้ม
2528 อนันต์ สอดแสง
2529 อรณัฐ วรนันทวัฒน์
2530 อรรถพล อ าพร
2531 อรรถภัณฑ์ ฝากมิตร
2532 อริษมา ภู่ห้อย
2533 อลิสรา สวัสดิ์สิงห์
2534 อาระยาพรณ์ วรมณีภาพันธ์
2535 อาริญาวฎีฑ์ วรมณีภาพันธ์
2536 อุไรภรณ์ ห่อจินดาภิญโญ
2537 ไอริซา ศิริรัตนพล

2538 กชกร องค์วิศิษฐ์
2539 กรรณิการ์ หยูทอง
2540 พันธิตรา ปานนาค

แถว C32 (ล ำดับที ่2521-2540)

อำคำร  3   ช้ัน 5   ห้อง    3-516

สำขำวิชำมัลติมีเดีย

ปริญญำนิเทศศำสตรบัณฑติ (มัลติมีเดีย)  เกียรตินิยมอันดับหนึง่



2541 วรากร อาจชนะศึก
2542 สมิตา เอนกฤทธิ์มงคล
2543 สวรรยา วรชนิ
2544 สุดารัตน์ หวังทอง
2545 อัญคณา ภู่ประเสริฐ

2546 ชนัญชดิา พิมพ์สุภาพ
2547 ชติุนันท์ หนูสุวรรณ
2548 ญาราภรณ์ ราชวิงศ์

2549 กฤษณะ ผดุงศิลป์
2550 กันตินันท์ แจ่มสุข
2551 กิตติพงศ์ ปิ่นแก้ว
2552 ชนิดา พลเสน
2553 ชาคริยา ธิติธรรม
2554 ฐิติชยั บุญสุภา
2555 ณภัทร วารายานนท์
2556 ณัฏฐ์พัชร์ พันธ์ทา
2557 ณัฐพล พ่ึงบุญ
2558 ณิช ดิถิเพ็ง
2559 เตชติ คงพันธุ์
2560 ธนชาติ พ่ึงรัตน์

อำคำร  3   ช้ัน 5   ห้อง    3-516

ปริญญำนิเทศศำสตรบัณฑติ (มัลติมีเดีย)  เกียรตินิยมอันดับสอง

ปริญญำนิเทศศำสตรบัณฑติ

แถว D32 (ล ำดับที ่2541-2560)



2561 ธนิกาญจน์ วันเพ็ญ
2562 ธรรศภณ ประสิ่งชอบ
2563 ธัชชา ชะโลปถัมภ์
2564 ธารเทพ รงค์เดชประทีป
2565 ธิติ เวียนศิริ
2566 นภัสสร ผลคิด
2567 นรงค์ฤทธิ์ ผดุงศักดิ์ศรี
2568 นรุตน์ วุฒิโตกุล
2569 น้องใหม่ แก้วนภา
2570 นารีรัตน์ ฤกษ์สมสกุล
2571 บรรณกรร ขีดเหมาะ
2572 บวรรัตน์ สุขส าราญ
2573 บุษราวรรณ ส าเร็จสุข
2574 ประสิทธิ์ ปานอ าพันธ์
2575 ปสุตา กีรติชญาน์กร
2576 พงศ์สิริชยั น้ าสุวรรณ
2577 พชรพล ยังสบาย
2578 พิรุณโรจน์ งามวัฒนะ
2579 พีรวุฒิ วงศ์เคาว์
2580 แพรพิชญ์ แก้วทิพย์

แถว A33 (ล ำดับที ่2561-2580)

อำคำร  3   ช้ัน 4   ห้อง    3-402



2581 ภาณุมาศ เเสงสุริยะ
2582 ภาณุวัฒน์ อุตมะ
2583 มณีรัตน แก้วสองดวง
2584 ยศวริศ พัฒโน
2585 รัตติยากร จันตะเรือง
2586 รัตทัย แจ่มวิจิตรโต
2587 วรัชยา โดรินทร์
2588 วรัตถ์ กระจ่างฉาย
2589 วรินพัชร เจริญรุกข์
2590 วรุตม์ ศิริธางกุล
2591 ศตายุ สกุลปีกาญจนา
2592 ศักดิ์สิทธิ์ เทพไพบูลย์รัตน์
2593 สมประสงค์ แซ่ล้อ
2594 สิรภพ เฟ่ืองเงิน
2595 สุทิวัส นามโคตร
2596 สุภัทรชยั วัฒนานิล
2597 สุภัสสรา รัตนวิชติ
2598 สุวัฒน์ชยั พรกุลวัฒน์
2599 อทิตยา ยุทนาวา
2600 อธิวัฒน์ กองหมายสุข

อำคำร  3   ช้ัน 4   ห้อง    3-402

แถว B33 (ล ำดับที ่2581-2600)



2601 อนุตร บุญลือ
2602 อภิวัฒน์ ปัญญะภาโส
2603 อภิสิทธิ์ เหมือนพุด

2604 ธีระวัฒน์ สร้อยระย้า
2605 วรธิษณ์ ดวงทองค า
2606 อรรถพร ภู่เจริญ

2607 ภัศภูมิ ศิริธร
2608 ศัลยวิทย์ รัตนบุรานนท์
2609 สุขรเชษฐ อภัยยะกุล
2610 สุภเวช อ่ิมเพชร
2611 อนันต์ นาคเสวก

2612 กัญจน์ จักรวิวัฒนากุล
2613 กิตติชยั สิขรส าอาง
2614 คงกฤช แก้วโสตร์
2615 จีรัชญ์ หล่อสุวรรณศิริ
2616 ชนสิทธิ์ โตเขียว
2617 ชาญยุทธ เจริญสุข
2618 ณภัสสรณ์ ดอกค าฐิติพันธ์
2619 ณราวุฒิ เล็กชผูล
2620 ณัฐกุล ศรีดวงใจ

ปริญญำนิเทศศำสตรบัณฑติ (สื่อสำรกำรกีฬำ)

แถว C33 (ล ำดับที ่2601-2620)

อำคำร  3   ช้ัน 4   ห้อง    3-402

สำขำวิชำสื่อสำรกำรกีฬำ

ปริญญำนิเทศศำสตรบัณฑติ (สื่อสำรกำรกีฬำ)  เกียรตินิยมอันดับหนึง่

ปริญญำนิเทศศำสตรบัณฑติ (สื่อสำรกำรกีฬำ)  เกียรตินิยมอันดับสอง



2621 ณัฐวัตร ทองบริบูรณ์
2622 ธนทรัพย์ สันทัดค้า
2623 ธนภัทร โพธิ์หวังประสิทธิ์
2624 นฤดล สุขสานนท์
2625 นลธวัช ไชยศรีรัมย์
2626 เนติพล เพชรสีนวล
2627 พิเชฐ ทิพนาค
2628 พีรณพ สิงหนุวุฒ์ิ
2629 พีรยุทธ เพ็ชรวงศ์
2630 วรวัชช์ พันธนะสุวรรณ
2631 วิทยา นกวอน
2632 ศราวุธ สุธานนท์
2633 ศริน หนูสุวรรณ
2634 สิรภพ สิงห์สม
2635 อนุรักษ์ หนูขาว
2636 อภิชา บุญรังษี
2637 อรรถพนธ์ แจ่มขุน
2638 อารี บรรดาสุข
2639 เอกรัตน์ น้อยเชื้อเวียง

2640 ฐิติวรดา ผลหว้า

แถว D33 (ล ำดับที ่2621-2640)
อำคำร  3   ช้ัน 4   ห้อง    3-402

สำขำวิชำภำษำญ่ีปุ่น

ปริญญำศิลปศำสตรบัณฑติ (ภำษำญ่ีปุ่น)  เกียรตินิยมอันดับหนึง่



2641 พิมพ์ชนก จิรกาลโสภาสกุล
2642 ภัคธดา ชั้นรัศมี
2643 วริศรา ทิพย์สอน
2644 สุภัทร จันทร์ตะลิ
2645 สุรภาส อาภรณ์ผลิตภัณฑ์
2646 อนณ จิยะพงศ์

2647 ณัฐพล สมบัติพาณิชย์
2648 ทักษมนต์ ชติุคามี
2649 นันทนัช กาญจนวาหะ
2650 สุภาพร อ่ิมน้อย
2651 อนัญลักษณ์ ศิริโภคานนท์
2652 อริยะผล สาธิตปกรณ์

2653 กาญจนาพร แพรกรีฑาเวศน์
2654 กิตติพศ อนันตเสรี
2655 คติพจน์ พรมทอง
2656 เคน โทกาชิ
2657 จเด็จ ซิ้มเจริญ
2658 จักรวัฒน์ สายด้วง
2659 ชนะชยั บ ารุงจิตต์
2660 ชติุกาญจน์ สกุลพิทักษ์ผล

อำคำร  3   ช้ัน 4   ห้อง    3-403

ปริญญำศิลปศำสตรบัณฑติ (ภำษำญ่ีปุ่น)  เกียรตินิยมอันดับสอง

ปริญญำศิลปศำสตรบัณฑติ (ภำษำญ่ีปุ่น)

แถว A34 (ล ำดับที ่2641-2660)



2661 ซากิ ฮิราตะ
2662 ฐิตินันท์ ทองพิมพ์
2663 ณัฐกานต์ คุณชมภู
2664 ณัฐชานันท์ สุวรรณรัตน์
2665 ณัฐนันท์ โชคอ านวย
2666 ธณัฐฐา จันทร์ชผูล
2667 ธนภรณ์ วัฒนวิภัทรเจริญ
2668 ธฤดี พรหมสาขา ณ สกลนคร
2669 นวรัตน์ พระศุกร์
2670 นันทนา สงวนชอ้ย
2671 นุพันธ์ ศรีสอาด
2672 นุสรา สินพัฒน์
2673 ปฏพิล ชื่นโม
2674 ปนัดดา คาโต
2675 ปรียานุช อัตเจตนา
2676 ปิยธิดา สามสูงเนิน
2677 ปุณญดา วราภาวิเศษ
2678 พรธิรา พงษ์พิทักษ์
2679 พิเชษฐ เรืองฤทธิ์
2680 พิสุทธิ์ นุชนนทรี

แถว B34 (ล ำดับที ่2661-2680)
อำคำร  3   ช้ัน 4   ห้อง    3-403



2681 พีรสิชฌ์ ศรีสุข
2682 พุทธิตา รชตะโชติก
2683 ภัครดา แสนเมือง
2684 ภัทรวดี บัวเพ็ชร
2685 ภาวดี โพธิ์ศรี
2686 ภาสกร เลิศศุภกร
2687 รวิกานต์ คงฤชาธรรม
2688 รัชชาพงษ์ เลิศวิไลนริศ
2689 วรรณภา รัตนะ
2690 วริษฐา ณ พัทลุง
2691 ศศิประภา แหล่ป้อง
2692 สุคนธา จงรักษ์
2693 สุภิศรา สายสุวรรณ
2694 หัสพล บารมีสิบทัศน์
2695 อทิตยา ทรัพย์ไพศาลสุข
2696 อนุธิดา ติยะบุตร
2697 อุณากรรณ สิขรางกูร

2698 กชรัตน์ วงศ์ตระกูลฐิติ
2699 ชนากานต์ สุขสบาย
2700 ดารารัศมี มุศิริ

อำคำร  3   ช้ัน 4   ห้อง    3-403

สำขำวิชำภำษำไทยเพ่ือกำรสื่อสำร

ปริญญำศิลปศำสตรบัณฑติ (ภำษำไทยเพ่ือกำรสื่อสำร)  เกียรตินิยมอันดับหนึง่

แถว C34 (ล ำดับที ่2681-2700)



2701 บุณยานุช รุ่งรัตน์
2702 ปิยธิป ไทยเสน

2703 อสมาภรณ์ ศุทธางกูร

2704 กรณัฏฐ์ สมสุข
2705 กรรณิกา ฤทธิ์ส าอางค์
2706 กฤษวรรษ บรรยงค์
2707 กุญชภั์สส์ มุทาพร
2708 เกษศินี ด ารงกิจถาวร
2709 เกียรติศักดิ์ โพฉัตร
2710 ขวัญข้าว โสภา
2711 จตุพร เจริญสุข
2712 จารุมา ตุ้มทรัพย์
2713 ชนาพงศ์ ค าเมือง
2714 ชลนิภา เเข่งขัน
2715 ชาญยุทธ ดารา
2716 โชควัฒนา เยประยูร
2717 ณัฐริกา บัวเมือง
2718 ณัฐวุฒิ มั่งสุวรรณ
2719 ทิพวัลย์ อุดมลาภ
2720 ธนกฤต โพธิ์ไพจิตร

ปริญญำศิลปศำสตรบัณฑติ (ภำษำไทยเพ่ือกำรสื่อสำร)

แถว D34 (ล ำดับที ่2701-2720)

อำคำร  3   ช้ัน 4   ห้อง    3-403

ปริญญำศิลปศำสตรบัณฑติ (ภำษำไทยเพ่ือกำรสื่อสำร)  เกียรตินิยมอันดับสอง



2721 ธนพล ไวยฉายี
2722 เบญจมาศ สมบัติศรี
2723 พิชชาภรณ์ ฟังเร็ว
2724 พิตตินันท์ เชื้อเชยีง
2725 พุฒิพงศ์ วิทยาการ
2726 วราการ แรกขึ้น
2727 วริศรา จันทร์ผ่อง
2728 วโรทัย สุขสบาย
2729 สุดาภรณ์ มานสพานสูง
2730 อนุวัฒน์ ผดุงแพทย์
2731 อรรถสิทธิ์ บัวพันธ์
2732 อิศรา ทรงศิริ

2733 กนกวรรณ กวางทอง
2734 กัลย์รวี เทียนเรียว
2735 จุฑาทิพย์ ต้ังตรีลักษณ์
2736 ชนิกานต์ จินตเศรณี
2737 ชยพล รุ่งทอง
2738 โชษิตา แกรอฮีม
2739 ฐิติมา จิตตพงษ์
2740 ธนชาติ คงนุย้

แถว A35 (ล ำดับที ่2721-2740)

อำคำร  3   ช้ัน 4   ห้อง    3-410

สำขำวิชำภำษำอังกฤษ

ปริญญำศิลปศำสตรบัณฑติ (ภำษำอังกฤษ)  เกียรตินิยมอันดับหนึง่



2740 ธนชาติ คงนุย้
2741 ธนพร ข าคม
2742 นภสร โภคพิบูลย์
2743 นิชฎากุล ทรัพย์ประเสริฐ
2744 เนตรสุภา ธนกิตติอนันต์
2745 ปณิดา พงษ์ประดิษฐ์
2746 ปราโมทย์ วงศ์ค า
2747 ปรียาภรณ์ มงคลสาร
2748 ปารัช มาลาเพชร
2749 พัทธ์ธีรา ตันวรรณรักษ์
2750 พิชามญชุ์ จักรสาร
2751 เเพรพลอย พงศภัคสิริ
2752 ภัคณีวรรณ ศรีนวล
2753 ภูริชา ศรีไชย
2754 เมลานี ไชยเเสง
2755 รณิดา ผุลละศิริ
2756 รัศมิมานท์ ฐานาทรัพย์
2757 วันเพ็ญ ลิมปโนภาส
2758 ศุธิดา จันทร์นิยมกิจ
2759 เศรษฐบุตร อ่อนภักดี
2760 เศรษฐพงศ์ เกตุพิชยั

อำคำร  3   ช้ัน 4   ห้อง    3-410

แถว B35 (ล ำดับที ่2741-2760)



2761 สริตา สอาดศรี
2762 สวรรยา วสุพงศ์ไชย
2763 สุธิดา ทองเสน
2764 สุธินี อินกว่าง

2765 กนิษฐกานต์ หิรัญ
2766 จณิสตา ใจการณ์
2767 จารุวรรณ หงษ์ทองสุก
2768 ชลันดา ยังอยู่
2769 ณัฐวดี กลิ่นรส
2770 ธนภรณ์ นิลธานี
2771 บุญรัตน์ นาคศรี
2772 ปรมัตถ์ เบี้ยววงค์
2773 ปวีณา บุษบง
2774 ปัญปัญ ผดุงสันต์
2775 ปาริชาติ บุญเกษม
2776 พงศกร ศิรขจายเดช
2777 ภัทรเนตร ตันไทย
2778 รัชนีกร เหล่ายนขาม
2779 วิภาวดี มีลักษณ์
2780 วิริญญา สุดแสวง

แถว C35 (ล ำดับที ่2761-2780)

อำคำร  3   ช้ัน 4   ห้อง    3-410

ปริญญำศิลปศำสตรบัณฑติ (ภำษำอังกฤษ)  เกียรตินิยมอันดับสอง



2781 ศิวกร บุตรคุณ
2782 ศุภิสรา ส าเริง
2783 สมฤดี โมรเดช
2784 สุภวัชร อมรเลิศวิมลกุล
2785 เสฏฐวุฒิ บุณยรัตพันธุ์
2786 อัญชสิา ตระหง่านเกียรติ
2787 อารีรัตน์ เสสตะญาติ
2788 อิสริยา บ ารุงเพ็ชร์

2789 กติกา ฐิติรัฐพันธุ์
2790 กนกนาถ อุทัยวรรณพร
2791 กมลรัตน์ กลั่นค า
2792 กมลวรรณ แก้วจอหอ
2793 กรกนก พรหมรักษ์
2794 กรกานต์ รักบ้านเกิด
2795 กฤษณี มเหสักขกุล
2796 กษิดิศ พิพัฒน์โภคา
2797 กอบเดช โชติสว่าง
2798 กัญญาณัฐ วุฒิเลิศพิพัฒน์กุล
2799 กันต์กนิษฐ์ รักงาม
2800 กาญจนาพร สายทอง

ปริญญำศิลปศำสตรบัณฑติ (ภำษำอังกฤษ)

แถว D35 (ล ำดับที ่2781-2800)
อำคำร  3   ช้ัน 4   ห้อง    3-410



2801 กานติมา ดอนฉิมพลี
2802 กุลยา ละอองทุมมา
2803 เกียรติศักดิ์ สิทธิชยั
2804 ขนิษฐา จันทร
2805 เขมจิรา กิมากรณ์
2806 คมพล สุขเกิด
2807 คมสัน สินทอง
2808 คัทลียา โพธิ์ศรี
2809 คีฏช์าภัค แก้วประสพ
2810 จาริณ โยธะกรกานต์
2811 จิตติมา น้อยเนียม
2812 จินดามณี ชยัวรรณ
2813 จิราพรรณ หุน่กลอย
2814 จุฑาธิบดิ์ ครูบาปิยสวัสดิ์
2815 จุฑามาศ สัตย์ซื่อ
2816 จุไรรัตน์ สุนทวงค์
2817 ชญานันต์ แก้ววิจิตร
2818 ชญานิษฐ์ ประเทศรัตน์
2819 ชฎารัตน์ มินทรสุทธิ์
2820 ชนม์นิภา ญาติสมบูรณ์

แถว A36 (ล ำดับที ่2801-2820)
อำคำร  3   ช้ัน 4   ห้อง    3-409



2821 ชนิสรา เกตุสุภะ
2822 ชลัมพล อินทปาน
2823 ชลิดา พรมมาซุย
2824 ชลิตา สารค า
2825 ชยัภิทักฏ์ เล้าอารีย์
2826 ชาติศักดิ์ มหาทา
2827 ชดิชนก งอกขึ้น
2828 ชดิชนนี ร่ืนเมธี
2829 ญาดา เอ่ียมน้อย
2830 ญาสุมินทร์ แท่นศิลา
2831 ฐานุตรา แสงอรุณ
2832 ฐิภาพรรณ ต้นทอง
2833 ณัชชา ร้ายรัศมี
2834 ณัฐชยา ค าตัน
2835 ณัฐชยาน์ จิตติเลิศวิฑูรย์
2836 ณัฐพงษ์ ธีรพิทยาธร
2837 ณัฐพล เรียงพวา
2838 ณัฐริกา พลกล้าหาญ
2839 ณัฐสัญญ์ โคติเวช
2840 ดรัณ ชา้งงาเนียม

แถว B36 (ล ำดับที ่2821-2840)

อำคำร  3   ช้ัน 4   ห้อง    3-409



2841 ต่อพันธ์ โกละกะ
2842 ตัสนีม อัซซอมาดีย์
2843 ถิรวัฒน์ ขาวข า
2844 ทศพล แสงพลอยศรี
2845 ไทจิ ฟูกูอูระ
2846 ธมลวรรณ ธรรมจิตแสงสุข
2847 ธวนันท์ ทองวิบูลย์
2848 ธัชวรรณ ยอดด าเนิน
2849 ธิติ ชื่นครุฑ
2850 ธิติสุดา หาค า
2851 ธีรดา สุกุล
2852 ธีรภัทร สุวรรณปัญญา
2853 นภสร ค าสอนทา
2854 นัชชา บุญทราพงษ์
2855 นันทนัช เหล่าพิพัฒนา
2856 นันทิพร ก าพลศักดิ์
2857 น้ าทิพย์ ชเูชื้อ
2858 นิชานันท์ จันทร์สถาน
2859 นิธิวิทย์ วัฒนสินอภิวุฒิ
2860 นิภาพร หงส์สุขสวัสดิ์

อำคำร  3   ช้ัน 4   ห้อง    3-409

แถว C36 (ล ำดับที ่2841-2860)



2861 นิสา รัตนพันธ์
2862 บงกช พินิจเจริญกุล
2863 บรรณวัฒน์ โสภาษิต
2864 บุษพรรณ สุวิมลรัตน์
2865 ปฏพัิทธ์ เฉยเก่า
2866 ปพิชญา พัฒนากุล
2867 ปภาวี งามสุทธิ์
2868 ประภัสสร จันดาบุตร
2869 ประวิทย์ ชยัวิมล
2870 ปริตตา กิจแสวง
2871 ปวีณนุช ศรีวงษา
2872 ปารณีย์ นิธิยศจงวัฒนา
2873 ปาวลี มีชยั
2874 ปิยะฉัตร พิชยัยา
2875 ปุณยรัตน์ แก้วกุลจีรภัทต์
2876 ผกาวรรณ อู่ทรัพย์
2877 พงศธร คุ้มปริยัติ
2878 พรชยั บุญทอง
2879 พรชยั พรจตุรวิธ
2880 พรนภา ไกรทอง

แถว D36 (ล ำดับที ่2861-2880)

อำคำร  3   ช้ัน 4   ห้อง    3-409



2881 พรประกาย เพียงงาม
2882 พรมนัส มหัจฉริยกุล
2883 พรรณนิภา พรมประสิท
2884 พรรณพัชร ฉิมปรี
2885 พลอยนภัส อธิรัฐพรสิน
2886 พลอยไพลิน เหลืองสุริยะ
2887 พลัง ปศิริวรรณพงษ์
2888 พัชรา อัศวชยัมงคล
2889 พัฒนฉัตร กะพุทธา
2890 พิชชาพร โพธิ์มี
2891 พิชญธิดา เที่ยงพลับ
2892 พิชญ์สุภัทร ศิริทีปตานนท์
2893 พิชญา ต้ังสุขเกษม
2894 พิพรรษพร เกตุโกมุท
2895 พิพัฒน์ รักนุกูล
2896 พิมพ์กานต์ สิริผาติวิรัตน์
2897 พิมพ์ชนา สุวรรณรักษ์กูล
2898 พิมพ์ระพี น้อยใจบุญ
2899 แพรวพรรณ รัตนสาชล
2900 ไพลิน สุดตเมือง

แถว A37 (ล ำดับที ่2881-2900)

อำคำร  3   ช้ัน 4   ห้อง    3-415



2901 ภคมน เนียเติม
2902 ภัทรธีรา ไตรโพธิ์
2903 ภัทรมาศ จิตต์เเจ่ม
2904 ภัทรวดี แสงนาค
2905 ภัทราพร ทองค า
2906 ภัทราพร เทศมัน
2907 ภากร แก่นโกมล
2908 ภาณุพงศ์ โพธิ์ค า
2909 ภารดี ศิวาภรณ์จงจิต
2910 ภูมินทร์ แก้วใสทับ
2911 มณัชยา อ าพันดี
2912 มิชเชล วงษ์ทองดี
2913 มินตรา สว่างเรืองฤทธิ์
2914 มุกไพลิน จันทร
2915 มุซาฟฟัร อามิง
2916 เมทินี ศริพันธุ์
2917 เมธาวี จัตุรัส
2918 เยาวลักษณ์ แก้วแสน
2919 รติมา อินทวารี
2920 รัชวุฒิ แซ่ต้ัง

อำคำร  3   ช้ัน 4   ห้อง    3-415

แถว B37 (ล ำดับที ่2901-2920)



2921 รัตติกาญจน์ อัครประชะ
2922 รัศมี กันหา
2923 ราเชนทร์ กาวิละวงค์
2924 ริสา บุญทอง
2925 รุ่งนภา สงวนพวก
2926 ลลิตา โลมาสังข์
2927 ลัดดาวัลย์ ทองดี
2928 วงศธร เปรมปรุง
2929 วรจลัญช์ วิเชยีรรัตน์
2930 วรวุฒิ ปล้องทอง
2931 วรารัตน์ รูปอ๋ัน
2932 วศิน ประสานวงศ์
2933 วัทนพร กองแก้ว
2934 วาสนา ค าลีมัด
2935 วิภาดา แก่นจันทร์
2936 วิลาวัณย์ อุ่มวงศ์
2937 วิไลลักษณ์ ปานทอง
2938 ศรัณย์ หลิมนุกูล
2939 ศศิธร เนนเลิศ
2940 ศศิวิมล แสงอุทัศน์

แถว C37 (ล ำดับที ่2921-2940)

อำคำร  3   ช้ัน 4   ห้อง    3-415



2941 ศิริลักษณ์ เรือนจันทึก
2942 ศิศุคนธ์ บุณโยดม
2943 ศุภลักษณ์ ศรีวิรักษ์
2944 ศุภิชยั ห้าวสพโชค
2945 สมนฉมน พุ่มพวง
2946 สรไกร อู๋สังข์
2947 สรวงกมล ปรีชาสุชาติ
2948 สรวีย์ คล้าเจริญสมบัติ
2949 สิทธิกร เอ้ือนอรรถ
2950 สิปปกร ดอนค ามูล
2951 สิรารมย์ สถิน
2952 สุดารัตน์ นุม่ทอง
2953 สุทธิดา ทรัพย์ประมูล
2954 สุนัฎฐา ชสูุวรรณ
2955 สุพัตรา มั่นคง
2956 สุภาวดี แชม่ชื่น
2957 สุรเชษฐ์ จันทวัชชยั
2958 สุริยพงษ์ ฉายศิริพันธ์
2959 สุรีย์วรรณ สิงห์อยู่
2960 หรรษา ศักดิ์ดี

แถว D37 (ล ำดับที ่2941-2960)

อำคำร  3   ช้ัน 4   ห้อง    3-415



2961 อทิตา ชวธนาธิคุณ
2962 อนุกูล บัวส าลี
2963 อนุพงศ์ จิรวุฒิตานันท์
2964 อมรพรรณ โอภาสรัศมี
2965 อมรรัตน์ พานทอง
2966 อริศรา ศักดารัตน์
2967 อรุณี ทองกันยา
2968 อโรชา งามผิว
2969 อัญชสิา แก้วประหลาด
2970 อาชริญาณ์ อัครเศรษฐาวาณิช
2971 อุมาภรณ์ สุขบ าเพิง
2972 เอกณัฏฐ์ พันธ์สมบัติ
2973 ไอยาราศ์ คิดมา
2974 ฮาซียะห์ เจะดาเร็ง

2975 กิรณา มั่นใจ
2976 กิรณา วัชรอาภานุกร
2977 ชลภัทร เกียรติไพบูลย์ผล
2978 ชาคร จรัสบุญไพศาล
2979 ธีรารัตน์ เจียระไนรุ่งโรจน์
2980 พรปวีณ์ ดาราณรงค์

อำคำร  3   ช้ัน 4   ห้อง    3-414

สำขำวิชำภำษำจนี

ปริญญำศิลปศำสตรบัณฑติ (ภำษำจนี)  เกียรตินิยมอันดับหนึง่

แถว A38 (ล ำดับที ่2961-2980)



2981 พลอยชนก ฤกษ์ดี
2982 พัทธนันท์ แซ่ล้อ
2983 อภิชญา ณ ตะกั่วทุ่ง
2984 อรญา พรหมอยู่
2985 อัครวรินทร์ สุขวัจนี
2986 อัจจิมา สุขเกษม

2987 กุลธิดา กองสมิง
2988 เกศรินทร์ ภิรมย์รักษ์
2989 ณัฐริกา เจ๊ะมะ
2990 ทิพวัลย์ บ ารุงกลาง
2991 ธัญพัชร กิตติพรหมวงศ์
2992 นุสบา ธงหาร
2993 แพรวพรรณ จันทร์แก้ว
2994 ภัทธิดา มงคลฤกษ์
2995 รชาวี ธนรัชตะภากุล
2996 รัชญา เฉลยภาพ
2997 รุ่งนภา อารมณ์แฉ่ง
2998 วราภรณ์ นาคนาวา
2999 วิชญารัตน์ พลาศรี
3000 วิไลรัตน์ สงศรี

แถว B38 (ล ำดับที ่2981-3000)

อำคำร  3   ช้ัน 4   ห้อง    3-414

ปริญญำศิลปศำสตรบัณฑติ (ภำษำจนี)  เกียรตินิยมอันดับสอง



3001 สิริพัตรา ไชยมุติ
3002 อธิชา หิรัญเมธากิจ

3003 กรองทอง บัวบาน
3004 กัลย์ธนภร บุญเรืองโรจน์
3005 ขวัญฤทัย เลิศประเสริฐพันธ์
3006 จิตรธิดา อินวานิช
3007 ชยากร ปานนรสีห์
3008 ชาลิสา จิรฤกษ์มงคล
3009 ณัฐกฤต บรรจงจิตไพศาล
3010 ณัฐนภัส อุบะแก้ว
3011 ธัชตะวัน โสภา
3012 ธีรกาญจน์ ฮวดวงษา
3013 นภัสนันท์ คชกาสร
3014 ปณิตา เกตุสุข
3015 ประภาพรรณ กุญชรกิตติคุณ
3016 ปัญจพร โสมโสรส
3017 ปัณณ์รียา โฆษิตสิริวาณิช
3018 พงษ์พิเชษฐ ยังประดิษฐ
3019 พรพรรณ ไผ่จันทร์
3020 พลอยน้ าเพชร จันทร์หอมสกุล

แถว C38 (ล ำดับที ่3001-3020)

อำคำร  3   ช้ัน 4   ห้อง    3-414

ปริญญำศิลปศำสตรบัณฑติ (ภำษำจนี)



3021 พัชโรจน์ เสวตรุ่งวิวัฒน์
3022 พิมพ์ใจ มะลิทอง
3023 พุทธิชยั วานิช
3024 ภัทรวดี พัฒนะพงศ์พันธุ์
3025 ภัทราพร พัดน้อย
3026 มุกนิดา บุญฤทธิ์เดโชชยั
3027 รินดา ชอบท าทาน
3028 ริสาลักษณ์ ภูวิมลพีรพร
3029 วนัชพร อรรถประจง
3030 วาริพินทุ์ ชั้นสกุล
3031 ศดานันท์ ธรรมแสง
3032 ศศิธร เจริญแก้ว
3033 ศิริทิพย์ เสนาเศรษฐ์
3034 สุรารักษ์ พ่ึงเเก้ว
3035 อนิสรา สร้อยสังวาลย์
3036 อรกานต์ เกษมสถิตสถาพร
3037 อรีสต้ัม อัครสง่าวงศ์
3038 อินทุกานดา จรรโลงเศวตกุล

3039 ณัฐชานันท์ จ้อยชารัตน์

3040 ธีรพงษ์ วัลยวงษ์

ปริญญำศิลปศำสตรบัณฑติ (ภำษำฝรั่งเศส)  เกียรตินิยมอันดับหนึง่

ปริญญำศิลปศำสตรบัณฑติ (ภำษำฝรั่งเศส)  เกียรตินิยมอันดับสอง

แถว D38 (ล ำดับที ่3021-3040)

อำคำร  3   ช้ัน 4   ห้อง    3-414

สำขำวิชำภำษำฝรั่งเศส



3041 ศิริพงษ์ ขุนช านาญ

3042 ฐิติวรดา ภมร
3043 ดารารัตน์ อินทร์เจริญ
3044 พิชชาณันท์ นพพิศาลวงศ์
3045 ภัทรวรรณ รอบแคว้น
3046 สหรัช สิทธิเจริญ

3047 บุศราภรณ์ งามมานะ
3048 เพทาย ชนะมิตร

3049 กานดา กาหลง
3050 ณัฐสิมา รักกิจ
3051 สุนิดษา ปรียากรโสภณ
3052 อัซวาณี อาแว
3053 อารยา เจ๊ะเซ็น

3054 ซาระห์ มูฮัมหมัดมุสตอฟา
3055 โซเฟีย ดือราแมหะยี
3056 ทอรุ้ง มินศรี
3057 ปาลิตา เรืองทอง
3058 ฟารีดา มูหะหมัด
3059 รัตติยา เย็นประสิทธิ์
3060 วิศรุต ไวเขตรการ

ปริญญำศิลปศำสตรบัณฑติ (อิสลำมศึกษำและภำษำอำหรับ)  เกียรตินิยมอันดับหนึง่

ปริญญำศิลปศำสตรบัณฑติ (อิสลำมศึกษำและภำษำอำหรับ)  เกียรตินิยมอันดับสอง

ปริญญำศิลปศำสตรบัณฑติ (อิสลำมศึกษำและภำษำอำหรับ)

แถว A39 (ล ำดับที ่3041-3060)

อำคำร  3   ช้ัน 4   ห้อง    3-413

ปริญญำศิลปศำสตรบัณฑติ (ภำษำฝรั่งเศส)

สำขำวิชำอิสลำมศึกษำและภำษำอำหรับ



3061 ฮาซานะห์ ฏอเฮร์

แถว B39 (ล ำดับที ่3061-3061)

อำคำร  3   ช้ัน 4   ห้อง    3-413


