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1 พระมหา บุญววิฒัน์ จนทฺโชโต

กลุ่มวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

2 พระ พัฒนา ฐานตฺุตโม

3 พระครู สาธิตกิตติญาณ กิตฺติญาโณ

กลุ่มวิชาการบริหารท่ัวไป

4 พระมหา ชาญณรงค์ จรณธมฺโม

5 พระ วทินั โกวโิท

6 พระ วรีะพงษ์ อินทฺปํฺโญ

สาขาวิชาการบริหารท่ัวไป

7 พระครู สุวรรณพรหมคุณ ฐานตฺุตโร

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

9153 พระ สุวชิา สุจิตฺโต

สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเท่ียว

6469 พระ ภัทรพงศ์ ภทรฺธมฺโม

ปีการศึกษา 2556

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต  

วิทยาลัยบริหารรัฐกิจ
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  

คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  

เทคโนโลยบีัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

บริหารธุรกิจบัณฑิต

คณะการจัดการและการท่องเท่ียว
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สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี

7174 พระ รัชติพงษ์ ทปีวโํส

สาขาวิชาการบริหารท่ัวไป

7959 พระ สุทธิพร อติภทโฺท

7864 พระ สหรัฐ ฉนทฺธมฺโม

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

นิติศาสตรบัณฑิต

คณะโลจิสติกส์

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2
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สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

8 นาย กฤษฎา เอมเจริญ

9 นาง กฤษณี สงสวสัดิ์

10 นาย กิจจา บานช่ืน

11 นาย คมสัน ตรีไพบูลย์

12 นาย ชูชาติ พิณพาทย์

13 นาง ดวงตา อินทรนาค

14 นางสาว พรทพิย์ อ้นเกษม

15 นางสาว เพ็ญลภา บุญวงษ์

16 นางสาว มาริษา เทศปลืม้

17 นาย แมน เช้ือบางแก้ว

18 นาง เยาวนาตร อินทร์สําเภา

19 นาย อานนท์ หนิแก้ว

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

20 นาย กิตติศักดิ์ อังคะนาวนิ

21 นาง เกษศิรินทร์ สุวรรณสุนทร

22 นาย ชาย หาญณรงค์

23 นางสาว ดวงกมล เอมวฒัน์

24 นางสาว บัวพันธ์ ผิวทอง

25 นางสาว เบญจา ศิริผล

26 นาง ปภาดา อมรพรเหมหรัิญ

27 นาย ปิยสนธิ์ เช้ือทอง

28 นางสาว พัชราวลัย สังข์ศรี

คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต  

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
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29 นาง พิทยา ศิริธํารงค์

30 นาย พิสิษฐ์ ศุภวฒันธ์นบดี

31 นางสาว รุ่งนภา ช่างไม้

32 นาย สมบูรณ์ ทงัสมบัติ

33 นางสาว หทยัวรรณ วศิวกุลวาณิช

34 นาย อรรถสิทธิ์ สุทธิวารี

35 MR. KIMCHEANG HONG

สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม

36 นาย ชัยสิทธิ์ คุณสวสัดิ์

37 นางสาว น้ําทพิย์ คําแร่

38 นางสาว พรทพิย์ สุขอดิศัย

39 นางสาว พิมพ์วดี จันทรโกศล

40 นาย ภคพนธ์ ศาลาทอง

41 นาง โรจนร์วี พจนพั์ฒนพล

42 นางสาว วลัภา พงษพั์นธ์

43 นาย วทิยา วสิูตรเรืองเดช

สาขาวิชาเทคโนโลยกีารศึกษา

44 นาย เกรียงศักดิ์ พราหมณพันธุ์

45 นาย ฐิติชัย รักบํารุง

46 นางสาว วลิาวลัย์ โพธิ์ทอง

47 นางสาว สุภาวดี อิสณพงษ์

สาขาวิชาวิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา

48 นาง กานต์นะรัตน์ จรามร

สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

49 นาง กัญญ์วรา สมใจ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ)
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50 นางสาว เขวกิา สุขเอ่ียม

51 นาย ธนาสิทธิ์ เพ่ิมเพียร

52 นางสาว นภสร เจริญโพธิ์

53 นางสาว พิมพ์วลัย เชาวด์ี

54 นาง ภรณี สวสัดิ์-ชูโต

55 นาย อโณทยั เหมาะเจาะ

56 นาง จันทมิา วโิรจนป์กรณ์

การพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์

57 นางสาว ทกัษญา สง่าโยธิน

58 นาย ธนายุ ภู่วทิยาธร

59 นางสาว นารี วงศ์เลิศคุณากร

60 นาง ภัทรี ฟรีสตัด

61 นาย ยิง่ยศ โชคชัยวรรัตน์

62 นางสาว อรพินท์ บุญสิน

63 นาย อัครกิตติ์ พัฒนสัมพันธ์

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

64 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร

65 นาย บุญฤทธิ์ เพ็ชรวศิิษฐ์

66 นาย วชัิย จงโชติชัชวาลย์

67 นาย อนจิุตร ชิณสาร

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา

68 นาย เกรียงไกร รอดปัญญา

69 นาย ณัฐศิษฐ์ สุวรรณวฒัน์

70 นาย ปภินวชิตฎ์ โพธิ์กาศ

71 นาย ประทปี ปุณวฒันา

72 นางสาว วนชิา ศรีตะปัญญะ

73 นางสาว วไิลพิน ทองประเสริฐ

74 นาย วรีะพงษ์ บางทา่ไม้

75 นาย สาโรจน์ สิงหช์ม

76 นาย อุเทน หลงอุย

77 MR. MINH NHAT TRAN VIET

78 MR. NGUYEN LE PHAM HUYNH

79 Ms. TRA GIANG NGUYEN

80 MR. TRAN MINH TUAN

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

81 นาย ณัฐ สุขอ้ึง

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

82 นาง ณัฏฐวี ช่ังชัย

83 นางสาว เยาวลักษณ์ ไชยรัตน์

84 นาย สันติ เกิดทองทวี

85 นาย อนวุฒัน์ ยินดีสุข

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

คณะวิทยาศาสตร์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
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สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

86 นาง กรรณภา ไชยประสิทธิ์

87 นาง ณิชกานต์ ทรงไทย

88 นางสาว ธัญญมล สุริยานมิิตรสุข

89 นาวาโทหญิง พุทธชาด เจริญสิริวไิล

90 นาวาตรีหญิง สุปราณี พลธนะ

สาขาวิชาไทยศึกษา

91 นาย จักรพันธ์ ไพบูลย์

92 นางสาว จิตกวี กระจ่างเมฆ

93 นางสาว จิตรา สมบัติรัตนานนัท์

94 นาย ชูศักดิ์ สุวมิลเสถียร

95 นาย ณรงค์ฤทธิ์ สุขสวสัดิ์

96 นาย ธนติ โตอดิเทพย์

97 นาย ธีระนนัท์ วชัิยดิษฐ

98 นาย ไธพัตย์ ภูชิสส์ชวกรณ์

99 นางสาว นฤมล สารากรบริรักษ์

100 นาง นนัทา ทองทววีฒันะ

101 นาย บุญเกือ้ ตั้งศรีตระกูล

102 นาย ประสิทธิ์ เงินชัย

103 นางสาว ปรารถนา แซ่อ๊ึง

104 นาย ปิยนสั สุดี

105 นางสาว พรรณิดา ขันธพัทธ์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

คณะพยาบาลศาสตร์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
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106 นาย เพ่ง บัวหอม

107 นางสาว ภูวษา เรืองชีวนิ

108 นาย เภา บุญเยีย่ม

109 นางสาว เมทนิา อิสริยานนท์

110 นางสาว ศุภัทรา อํานวยสวสัดิ์

111 นาง สุจิรา กาลจักร

112 นางสาว สุวรรณา กสิกรรม

สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา

113 นาง กัญญา โพธิ์พันธุ์

114 นาย เดชา วรรณพาหลุ

115 นางสาว ธนพร วรีะเจริญกิจ

116 นางสาว นพมาศ อัครจันทโชติ

117 นาง เพชรรัตน์ เจิมรอด

118 นาย ยศพล เหลืองโสมนภา

119 นาง ศรัชฌา กาญจนสิงห์

120 MR. FENGQIN LIU

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

121 นางสาว วรรณวชิณีย์ ทองอินทราช

122 นาง สุธาทพิย์ ภู่บุบผาพันธ์

123 นางสาว อารีกมล ต.ไชยสุวรรณ

วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

คณะโลจิสติกส์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
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สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ

124 นาย ชัยยศ วนชิวฒันานวุตัิ

125 นางสาว รุ่งนภา สุวรรณศรี

126 นาย สมพร ธุรี

127 นางสาว สุธาสินนี์ บุรีคําพันธุ์

128 นาย สุวฒัน์ แสนขัติยรัตน์

129 นาย อรัญ วานชิกร

สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์

130 นาย วริษฐ์ กิตติ์ธนารุจน์

131 MD. AKRAMUL HAQUE

132 MD. BADSHA MIAH

133 BISHWAJIT MAZUMDER

134 MR. CUONG CAO DO

135 MRS. FAITH KANINI MUTISYA

136 FERDOUS JAHAN

137 HAPPY BANDANA BISWAS

138 JASMINE AKHTER

139 MD. KAMRUZZAMAN

140 MOST NARGIS PARVIN

141 Ms. NGUYEN PHUONG MINH

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

คณะศิลปกรรมศาสตร์

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
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142 Ms. NGUYEN THI MAI HUONG

143 MRS. OANH THI DUONG

144 MRS. PHUNTSHO OM

145 MOST RABEYA BASRI

146 MR. THANH DUC NGUYEN

147 MR. TRAN ANH VU

148 MR. TRAN VAN LOI

149 Ms. TRINH THI MINH PHUONG

สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล

150 นาง กุสุมา เจริญโภคทรัพย์

151 นาง เปล่งฉวี สกนธรัตน์

152 นาง ลัดดา อุปพงษ์

153 นาย สมบัติ วงค์เตจา

154 นาง สมปอง ศรีอุไร

155 นางสาว อรยา เข็มทอง

156 นาง อัมพร เจียงวริิชัยกูร

157 นาง อัมภา สีแดด

สาขาวิชาการผดุงครรภ์ข้ันสูง

158 ร้อยเอกหญิง จันทนา โปรยเงิน

สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก

159 นางสาว กรรนกิา บัญญัติ

160 นางสาว ณัฐนชิา ศรีละมัย

161 นางสาว เพ็ญประภา อัศวศิลาวสุกุล

162 นางสาว รสสุคนธ์ เจริญสัตย์สิริ

163 นางสาว สาวติรี วงศ์อินจันทร์

164 นางสาว สิริมา ชุ่มศรี
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165 นาง สุรีทร ส่งกลิน่

166 นาง อารี ฉอ้อนโฉม

สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ

167 นาง กมลศรี ไชยนาเมือง

168 นางสาว คิ้ม ทศพักดิ์

169 นางสาว แคทริยา ศรีอุดม

170 นาง จินตนา หามาลี

171 นางสาว จิราพร โพธิชัย

172 นาวาตรี เฉลิม เข็มวงค์

173 นางสาว ชุลีกร ปัญญา

174 นาง ณภัทรพร นอ้ยรูปเรา

175 นาง นนัทน์ลิน บรรจโรจน์

176 นาง เบญจา สนทิสิงห์

177 นางสาว ปภาวรินทร์ สุวรรณเพชร

178 นาง ประนมพร สนั่นเอ้ือ

179 นางสาว ภัทริยา อัยวรรณ

180 นางสาว มลฤดี โพธิ์พิจารย์

181 นาง มาลีพร เอ่ียมวจิารณ์

182 นาง รัตนาภรณ์ วฒันา

183 นางสาว เลยณภา โคตรแสนเมือง

184 นางสาว วนดิา ศรีวรกุล

185 นาง สุภจิตร ตรีกุล

186 นาง สุวมิล แสงเรือง

187 นาง อัญชลี ชีวะประเสริฐ

188 นาง อัญชุลี ไชยวงศ์นอ้ย
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สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่

189 นาง กฤชภาษร แสวงทรัพย์

190 นาย ณรงค์กร ชัยวงศ์

191 นางสาว ปรียาพร สมัครการ

192 นาง ผาสุก ม่ันคง

193 นางสาว พนาวรรณ บุญพิมล

194 นางสาว มณกร ศรีแป๊ะบัว

195 นางสาว รจนา ศักดิ์วฒันกําจร

196 นาง รัชดา เย็นสวสัดิ์

197 นางสาว วริษา กันบัวลา

198 นาง วนัเพ็ญ เทศวรัิช

199 นางสาว สกุลพร ทนทาน

200 นางสาว สุภาพ เหมือนชู

201 นางสาว สุวดี มีสมบูรณ์

202 นางสาว อภิญญา กุลทะเล

สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

203 นางสาว กมลพร ตะกรุดแจ่ม

204 นางสาว ชฎาภรณ์ กลิน่กุหลาบ

205 นาง พิกุล อุทธิยา

206 นาย ไพฑูรย์ พันธ์แตง

207 นางสาว รัตติยา ทอนพลกรัง

208 นาง วลัลภา กุณฑียะ

209 นางสาว ศิริญญา ชมขุนทด

210 นางสาว ศิริรักษ์ ปานเกตุ

211 นาง สร้อยสวรรค์ เกตุไทย

212 นางสาว สายใจ จารุจิตร
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213 นาง สิรญา ธาสถาน

214 นางสาว สุดารัตน์ บุญเทยีม

215 นาง สุวรรณา ด้วงมหาสอน

สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

216 นาง วลัยพร สุวรรณบูรณ์

217 นาง สุจิตรา วรสิงห์

สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย

218 นางสาว พรทพิย์ ใจจง

219 นางสาว ยุพา ดาวเรือง

220 นางสาว สิริยุพา สุทธิพันธุ์

สาขาวิชาส่ือสารการตลาด

221 นางสาว ชลวรรณ ศันสยะวชัิย

222 นางสาว พิมลภัทร์ ไวยณางค์

223 นางสาว วกิันดา บริสุทธิ์ใจ

224 นาย สราวธุ เซ็งมา

225 นางสาว สินนีารถ อุมชัยชนะ

226 นางสาว สินนีชุ สมคิด

227 นาย อธิพงศ์ สุวรรพิทกัษก์ุล

228 นางสาว อารยา ลาน้ําเที่ยง

สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม

229 นางสาว กสิณา ภิรมย์ไกรภักดิ์

230 นาง กิริยา ตั๊นสวสัดิ์

231 นาย ชิด สุขหนู

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต  

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
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232 นาย เถกิงเกียรติ พราวศรี

233 นางสาว ธนญัรัตน์ ชัยธิติไพจิตร

234 วา่ที่ร้อยตํารวจเอก ประศักดิ์ ไหวพ้รหม

235 ดาบตํารวจหญิง ปาณิสรา คําพาศิริกุล

236 นาง รัชนกีูล พวงผ่อง

237 นาง วรรณภา เกิดลาภ

238 นางสาว ศศิกานต์ บุตรคําโชติ

239 นางสาว สุธีรา อัมพาผล

240 นางสาว อสมา ปัทมะสังข์

สาขาวิชาไทยศึกษา

241 MISS GAOYUN LONG

สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

242 นางสาว จารุวรรณ กันหาโนน

243 นาย สิทธิชัย บวชไธสง

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสาร

244 นางสาว นงพงา ประกิง่

245 นางสาว ภรณ์พรรษา บุญเพชร

246 นาย อัคร์ณัฐฏ์ ปาลวฒัน์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

247 นางสาว สาวติรี วฒันคีรี

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา

248 นาง กนกวรรณ นาคไพบูลย์

249 นางสาว กัญญารัตน์ สุวรรณรัศมี 

250 นางสาว กาญจนา อินทรไพร

คณะวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
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251 นางสาว เกษรินทร์ อ่อนนาค

252 นาย จักรกฤษ แกมเงิน

253 นางสาว ชมพิชาน์ กฤษฎิ์ธนกาญจน์

254 นางสาว ณัฐวรา อาแวเลาะ 

255 นางสาว ธัญญารัตน์ โกมลเกียรติ

256 นางสาว ธัญลักษณ์ พงษด์้วง

257 นางสาว ปุณยนชุ รัตนกุล 

258 นางสาว พิกุลทอง บุญคํา

259 นาย พีรพงษ์ พงศ์ประเสริฐ

260 นางสาว รุจิอร รักใหม่ 

261 นาง วรรณพร ทสะสังคินทร์

262 นางสาว วาสนา เจริญไทย

263 นางสาว ศรินยา อินทรประเสริฐ

264 นางสาว ศิริพร ฉัตรอินทร์ 

265 นาย สมภพ อําพัน 

266 นาง หฤทยั เทพปัน

267 วา่ที่ร้อยตรี อนเุทพ เทพปัน

268 นางสาว อรสุชา มูลประสาร

269 นางสาว อริสรา ชินตะวนั 

270 นาย อิสมาแอล หมาดโต๊ะโส๊ะ

271 นาย เอกพงษ์ โตชัยศรี

สาขาวิชาเคมี

272 นางสาว กนกพร จินดาพรรณ

273 นางสาว นพวรรณ ทบัขัน

274 นางสาว วรินดา แก้วมณีวงษ์

275 นาย สุขสําราญ ไชยดํา
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276 นางสาว สุริษา ถึงปัญญา

สาขาวิชาเคมีศึกษา

277 นางสาว ชมภูนชุ หนนูรัุตน ์

278 นางสาว นนัทกิา ช่ืนสํานวล 

279 นางสาว พัชราภรณ์ ปิ่นชุม 

280 นาย วแิทน ปวกพรมมา 

281 นางสาว สุกัญญา นวนบริบูรณ์

282 นางสาว อรดี ฤทธิชัย

สาขาวิชาจุลชีววิทยา

283 นางสาว ดวงนภา เครืออยู่

สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา

284 นางสาว ณัฐวรรณ นอ้ยนารถ 

285 นางสาว นนัทน์ภัส ช่างพูด

286 นางสาว ปณิดา ขัดสงคราม 

287 นางสาว ปรียา วบิูลย์พันธ์

288 นางสาว เอ้ือมพร เอ่ียมแพร 

สาขาวิชาฟิสิกส์

289 นาย คมกฤช สายเสรีภาพ

290 นางสาว พัชรี ภักดีเสนห่า

291 นาย สิทธิวฒัน์ อุ่นจิตร

292 นาย อรรถพล แก้วโสนด

293 นางสาว อรอุมา หนทูอง

สาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษา

294 นาง กรภัทร์ โชติเจริญปรีดา

295 นาง กวสิรา ศรีศักดา

296 นางสาว จุมพร วงษาหล้า
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297 นาย นนัทคม เป็นมงคล 

298 นางสาว นดิต้า เจริญศิริ

299 นาย ปริญญา ปัญญาฟู

300 นางสาว ปรีณาพรรณ พิมพ์พิศาล 

301 นาย พิสิทธ์ ตันอุตม์

302 นาง เพ็ญผกา พ่ึงพา 

303 นางสาว มนฐ์ญภัทร ศิริวฒัพงศ์

304 นางสาว มุกดา เข็มมุข 

305 นางสาว วนดิา สุวรรณศิลป์

306 นางสาว ศิริพร ทรัพย์พร้อม

307 นางสาว สายฝน ตะบานขวา

308 นางสาว สุดากาญจน์ รัตนสุข 

309 นาง สุพรรณ สีหล้า 

310 นาย หมู่สา ผิดไรงาม

311 Ms. HATHIDA XAYYASAN

312 MR. SOMCHANH SOMDEE

313 MR. SOUKSAVANH OUPASITH

สาขาวิชาวาริชศาสตร์

314 นางสาว รัชดาภรณ์ อินทเกษร

315 วา่ที่ร้อยตรีหญิง สุกัญญา มากทรัพย์

316 MR. BAYU KUSUMA

317 MR. NASRULLAH BAI ARIFIN

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

318 นางสาว ฐาปนี รักษาความดี

319 นางสาว ภาวนา บูรณะกิจ

320 นางสาว ศรินยา ทองแจ่ม
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321 นางสาว สรินพร อุดมพงษ์

322 นางสาว สุรีย์ภรณ์ สุขธนารักษ์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์

323 นางสาว สุทธิลักษณ์ สุขทนารักษ์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอีาหาร

324 นางสาว สุภาพรรณ คงสมเพ็ชร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

325 นาย จักรกฤษณ์ ช่ืนประดิษฐ์

326 นางสาว จารุวรรณ ศรีเส็ง

327 นาย จําลอง แสงส่ง

328 นางสาว ทฆิัมพร กรรเจียก

329 นางสาว พรพิมล นชุเล็ก

330 นางสาว ภัทรพร ภู่เจริญ

331 นาย มณฑล มุขทอง

332 นางสาว มณิสรา เอ่ียมวจิิตร์

333 นาย วรีสิทธิ์ ขาวผ่อง

สาขาวิชาสถิติ

334 นางสาว นนัทวรรณ มีอนนัต์

335 นางสาว มนญัญา จีระดิษฐ์

สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ

336 นางสาว กนกกาญจน์ วงศ์สวสัดิชาติ

337 นาวาโท จักร์กฤช ศิริรักษ์

338 นาง จารุวรรณ สุระเสียง

339 พันจ่าอากาศโท นฐัฐพล พลรักษา

คณะวิทยาการสารสนเทศ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
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340 นาย พงศ์พัฒน์ สิงหศ์รี

341 นาย พยุงศักดิ์ สวา่งการ

342 นางสาว วลัยลักษณ์ รุ่งรส

343 นาย วชัระ คํามุลศรี

344 นาย ศุภกิจ พุชชงค์

345 นาย ศุภศิษฏ์ สุทธิธํารงสวสัดิ์

346 นางสาว หทยัรัตน์ สําเนยีงเสนาะ

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

347 นางสาว จรรยา อ้นปันส์

348 นาย วณพล อินทร์สุวรรณ์

349 นาย เอกจิต แซ่ลิม้

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา

350 นาย ชัชพงศ์ รัตนวรีะประดิษฐ์

351 นาย ทวพีล ไชยพงษ์

352 นาย ธนวรรษ อิทธิพงษ์

353 นางสาว นชุนภางค์ ผ้าสมบุญ

354 วา่ที่ร้อยตรี พรีส รักษาสมัย

355 สิบตรี พฤกษศาสตร์ ลําพุทธา

356 นาย พิชยา นพกาล

357 นางสาว มนสัสิริ คงรัศมี

358 นาง มลฤดี คทายเพ็ชร

359 นาย วรพันธ์ เค้าเหลือง

360 นาย อภิชา วฒันะวโิรฒ

361 นางสาว อัจฉราภรณ์ เช้ือช้าง

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
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362 MR. LIAHERR KIAMADERCHER

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

363 นาง กนกรักษ์ สุวรรณ

364 นางสาว กนกวรรณ อาจชมภู

365 นางสาว กนกอร ภักดีการ

366 นางสาว กนฏิฐา คําเพ็ง

367 นางสาว กมลธร ปัญญา

368 นางสาว กรกนก ฟองมาศ

369 นางสาว กรรจณา อุทรักษ์

370 นางสาว กรรณธมาศ สุวรรณโชติ

371 นางสาว กรรณิการ์ ทบัจีน

372 นางสาว กรรณิการ์ ปิงวงค์

373 นาง กรรณิการ์ ผิวละออ

374 นางสาว กรรณิการ์ ฝากประโคน

375 นางสาว กฤตพร ตะเพียนทอง

376 นาง กฤตยา จุลละมณฑล

377 นาย กฤษณ์สกร ชัยวรีพันธ์เดช

378 นาย กฤษณะ แช่มเงิน

379 นางสาว กฤษณี ทองเจียม

380 นางสาว กัญชลีย์ ศิริอรุณสุขศรี

381 นางสาว กัญญารัตน์ ธนะสีลังกูร

382 นางสาว กันทมิา พบจันอัด

383 นางสาว กัลณิกา แพทย์ศาสตร์

384 นางสาว กัลยา อินทรีย์

คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษามหาบัณฑิต  
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385 นางสาว กัลยาภัสร์ วราธรณุภาวทิย์

386 นาง กาญจนา ปรานต์ชนษิฎา

387 นางสาว กาญจนา พลโยธา

388 นางสาว กาญจนา มูลเพีย

389 นางสาว กาญจนา วงศ์อินทร์

390 นาย กายเพชร สมเพชร

391 นางสาว กําไลทพิย์ นลิบรรหาร

392 นางสาว กิง่กาญจน์ เวชทรัพย์

393 นางสาว กิง่แก้ว พานนท์

394 นาย กิจพัฒน์ ยศชาติ

395 นาย กิตติ คุณสมบัติ

396 นางสาว กิตติพร สุขประสงค์

397 นาง กิตติวรรณ แสนโท

398 นางสาว กิติยา แสนสุข

399 วา่ที่ร้อยตรีหญิง กุลริศา วงษภ์ักดี

400 นางสาว กุลิสรา ภาณุชไพศาล

401 นางสาว เกตุแก้ว บุญโนนแต้

402 นาย เกรียงศักดิ์ อินทรสมบัติ

403 นาง เกศ น้ําทพิย์

404 นางสาว เกศรา จันทะจร

405 นางสาว เกษสุนยี์ สายแก้ว

406 นาย โกวทิย์ โจทา

407 นาง ขนษิฐา เนตรนยิม

408 นางสาว ขนษิฐา พลาชีวะ

409 นาง ขวญั มาลัยหวล

410 นางสาว ขวญัเรือน บุญยม
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411 นางสาว ขันทอง หวานเสนาะ

412 นางสาว เขมจิรา ธาตุดี

413 นางสาว เขมวกิา ตันศิริ

414 นาง จรรยารักษ์ ดีวี

415 นาง จริยา กล้ารบ

416 นางสาว จรีรัตน์ ธุระกิจ

417 นาย จักรกฤษณ์ ยิง่วงษ์

418 นาย จักรรินทร์ แจ่มใส

419 นางสาว จันจิรา ดุมแก้ว

420 นาง จันทร์จิรา เมธาจิโนทยั

421 นาง จันทมิา ศรีโชติ

422 นางสาว จันทริา ปัจจัยโคถา

423 นาง จารี เส็งหนองแบน

424 นางสาว จารุกัญญ์ วงศ์ไชย

425 นาง จารุณี ไทยคณา

426 นาง จารุเนตร ทองจันดี

427 นางสาว จารุวรรณ พรมบุตรดี

428 นาย จําลอง อ้นจร

429 นางสาว จิณัฐตา มุงคุณแสน

430 นาย จิตรตรัย ชูหอยทอง

431 นางสาว จิตรลดา เจริญสุข

432 นางสาว จินดาพร นพนยิม

433 นางสาว จินดาพร พ่วงปิ่นเพชร์

434 นางสาว จินตนา บัวขาว

435 นาง จิรนนัท์ หาที่ถูก

436 นางสาว จิรปรียา แผ่นสุวรรณ
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437 นาง จิรรัชช แสงสวา่ง

438 นาง จิรวรรณ ปัญจลักษณ์

439 นางสาว จิราพร ศรีจันตา

440 นางสาว จิราภรณ์ ชุมพล

441 นางสาว จิราภรณ์ ทลูธรรม

442 นางสาว จิราภรณ์ วโิรจนว์ฒันกุล

443 นางสาว จีรภัทร เชียงทอง

444 นางสาว จีรวรรณ กลิน่หอม

445 นางสาว จีรวรรณ นลิจํารัส

446 นางสาว จุฑาธิป แพลูกอินทร์

447 นางสาว จุฑามาศ ตามไธสง

448 นางสาว จุฑารัตน์ ปิดทอง

449 นางสาว จุฑาลักษณ์ เฟ่ืองฟู

450 นางสาว จุรีรัตน์ กงซุย

451 นางสาว จุไรรัตน์ เกิดปรางค์

452 นาง จุฬารัตน์ คําเสมอ

453 นางสาว จุฬาลักษณ์ รัตนถาวร

454 นาง ฉัตร์สุมาลย์ จิรัตติกานนท์

455 นาง ฉันทนยี์ จันทร์พล

456 นาย เฉลิมชัย วารี

457 นาง โฉมศรี ศรีรุ่งสุขจินดา

458 นางสาว ชนม์นภิา ทองโชติ

459 นางสาว ชนม์ผศุตม์ พัฒพันธ์

460 นาย ชนะพล ไชยประเสริฐ

461 นางสาว ชนดิาภา เพ็งพันธ์

462 นางสาว ชมพูนทุ พันไธสง
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463 นางสาว ชมภูนชุ สุภาผล

464 นางสาว ชไมพร ดวงแก้ว

465 นาย ชยนนัท์ ตันประภัสร์

466 นาย ชรินทร์ ดวงเดือน

467 นางสาว ชัชจิรา ตุลาพันธุ์

468 นาย ชาญณรงค์ บุควนั

469 นาย ชาญณรงค์ ศรีอุดทาภาร

470 นาง ชาญา สมแก้ว

471 นางสาว ชาลิสา ชิมโพธิ์คลัง

472 นางสาว ชุติกาญจน์ มวลชัยภูมิ

473 นางสาว ชุตินนัท์ แตงก่ํา

474 นางสาว ชุติมา สอนเสนา

475 นางสาว ชุติมา อิศรานกุูล

476 นาย ชูชัย สีหานอก

477 นางสาว เชิญพัดชา พรหมราชแก้ว

478 นาย โชคอนนัต์ เพ็ชรประเสริฐ

479 นาง ญาณิศา นวลแก้ว

480 นางสาว ฎารยา ศรีวฒันานนท์

481 นาย ฐกฤตธรณ์ สัมลี

482 จ่าเอก ฐตวฒัน์ รัตนทพิย์

483 นางสาว ฐิติกานต์ นวพงศ์รัตน์

484 นางสาว ฐิตินนัท์ นนัทนพิบูล

485 นางสาว ฐิติมา กานกล้า

486 นางสาว ณฐอร บุตะเคียน

487 นางสาว ณัฏฐ์ญดา วงศ์สิทธิ์

488 นางสาว ณัฏฐนนัท์ ไชย์นามน
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489 นาย ณัฏฐพัชร มณีโรจน์

490 นางสาว ณัฏฐ์พิมล วงษต์ุ้ม

491 นาย ณัฐกรณ์ ชยุตพงษ์

492 นางสาว ณัฐจิตรา มุทนาเวช

493 นาง ณัฐชนาภัทธ เจียมศิริ

494 นางสาว ณัฐธภา เหล่าตระกูล

495 นาย ณัฐพล เคนน้ําเที่ยง

496 นาง ณัฐรวดี ภูครองนาค

497 นาง ณัฐวริน อินทร์ศิริ

498 นางสาว ณัฐวณี์ ทองสมบัติ

499 นางสาว ณัฐสุดา เนยีมดวง

500 นางสาว ณัทฐพัชร์ เจียมทะวงษ์

501 นาง ณิชาภัทร ราชนยิม

502 นางสาว ณีรนชุ นรินทร์

503 นาง ณีรนชุ สุทนิประภา

504 นางสาว ดลภิญญ์ น้ําเจ็ด

505 นางสาว ดวงกมล ศรีวรัิญ

506 นาง ดวงพร สกุลฮูฮา

507 นางสาว ดวงหทยั พุทธศรี

508 นางสาว ดาราภรณ์ สิทธิศาสตร์

509 นางสาว ดาริกา บุตรพุ้ม

510 นางสาว ดาริน จําปาคํา

511 นางสาว ดาวประกาย สายแก้ว

512 นางสาว ดุจดาว ขนนุทอง

513 นาง ดุษฎี สาระบุตร

514 นาย ต่อพงษ์ สมสิงห์
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515 นาย ตะวนั ตะวงศ์

516 นาย ตันติกร สีหามาตย์

517 นาย ตุลา ถวายสัตย์

518 นางสาว เต็มพร แสงวเิชียร

519 นาง เตือนใจ สมคิด

520 นาย ถาวร ไทยเจริญ

521 นาย ทรงศักดิ์ ชวดรัมย์

522 นาย ทววีงศ์ เกตุงาม

523 นางสาว ทศวรรณ วงค์ตะวนั

524 นางสาว ทตัพิชา นวนประโคน

525 นางสาว ทศัณี ศรีนา

526 นางสาว ทศันยี์ ทมุกิง่

527 นางสาว ทศันยี์ ภูมิภักดิ์

528 นางสาว ทศันยี์ เสียงหวาน

529 นาง ทศัวรรณ์ กองแก้ว

530 นางสาว ทสัสินี แซ่อ้ึง

531 นางสาว ทพิย์ภาวรินทร์ มีกรณ์

532 นางสาว ทพิวรรณ ไชยศรีษะ

533 นาง ทพิวรรณ โทบุตร

534 นางสาว ทพิวรรณ นกัธรรม

535 นางสาว ทลิารัตน์ หนปูก

536 นางสาว ธนพร ศรีอนนัต์

537 นางสาว ธนภรณ์ เลิศมงคล

538 นางสาว ธนภรณ์ สุขจินดา

539 นางสาว ธนภัทร วงค์อาษา

540 นาย ธนภัทร เสียงล้ํา
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541 นาง ธนสิตา ก้องยืนยง

542 นาย ธนญัชัย เวชชเศรษฐนนท์

543 นางสาว ธนาภรณ์ ไชยพิณ

544 นาย ธนติ มัชฌิมา

545 นาย ธรรมปีติ สิงคเสลิต

546 นาย ธราพงษ์ ผาสุข

547 นางสาว ธันยนนัท์ ชาติวฒุ

548 นางสาว ธานชิา มุลอามาตย์

549 นาง ธิดารัตน์ ไชยประทมุ

550 นางสาว ธิดารัตน์ พิทกัษค์วามดี

551 นาย ธีรพงษ์ ก้านพิกุล

552 นาย ธีรยุทธ พลอยศิริ

553 นางสาว ธีรารัตน์ ไตรสรณะศาสตร์

554 นาง นงค์นชุ รุประมาณ

555 นางสาว นนทพร พิลาวฒิุ

556 นาย นพดล พวงหรัิญ

557 นางสาว นพวรรณ เถายะบุตร

558 นางสาว นภาพร สิทธิมณี

559 นางสาว นฤมล บัวจูม

560 นาง นฤมล ภิรมย์

561 นางสาว นวรัตน์ พ่ึงเกษม

562 นางสาว นวลจันทร์ สุนทรสนทิ

563 นางสาว นวลนภา หวลถนอม

564 นางสาว นวลพรรณ โกสิงห์

565 นางสาว นวลพรรณ ชลารักษ์

566 นาง นวลอนงค์ เขมะภาตะพันธ์
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567 นางสาว นวยีา วาจาสัตย์

568 นาย นฏัพงศ์ อุปถัมภ์

569 นาง นฐักานต์ วงเวยีน

570 นางสาว นทัธมน ศรีมงคล

571 นางสาว นนัทช์ญาน์ พราหมณี

572 นาง นนัทน์ภัส ไทยยิง่

573 นางสาว นาตยา ชมช่ืน

574 นางสาว นาถนดา พรมจะมร

575 นางสาว นารี อ่อนศรี

576 นาง นารีรัตน์ ฝ่ายคํามี

577 นางสาว น้ําอ้อย ชุมทอง

578 นางสาว นจิฐ์ภารัตน์ ประกอบแก้ว

579 นางสาว นดิา ลอยละลิว่

580 นางสาว นติยา เติมแต้ม

581 นางสาว นติยา ปรุงกระโทก

582 นางสาว นภิาพร ทรัพย์เรือง

583 นางสาว นภิาพร หวงัเชิดกลาง

584 นางสาว นริชา อภิชาติ

585 นาย นรัินดร์ มาบเมือง

586 นาย นรัินต์ คายเซ่า

587 นาง นศิา มีมงคล

588 นางสาว นศิารัตน์ ฤทธิ์แสนตอ

589 นางสาว นสิา สิงหฮ์วบ

590 นางสาว เนตรทราย กังวานพณิชย์

591 นางสาว เนตรนภา การเรียง

592 นาง เนตรศิริ ทองดี
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593 นางสาว เนรัญชญาดา หอมทพิย์

594 วา่ที่เรือตรี บดินทร์ วรรณเกตุ

595 นาย บรรเจิด ศุภราพงศ์

596 นาย บวรนนัท์ รัตโน

597 นางสาว บัณฑิตา แซ่อือ

598 นางสาว บัวเลียน พรมแก้ว

599 นางสาว บุญทริกา หนองภักดี

600 นาย บุญเลิศ ทดัเทยีม

601 นางสาว บุณยานชุ เนธิบุตร

602 นางสาว บุปผา นนัวชัิย

603 นาง บุศรา เหมพร

604 นางสาว บุษรินทร์ ชาญธาตรี

605 นาง บุสรา วงชารี

606 นางสาว เบญจมาศ โตส้ม

607 นาง เบญจมาศ วงศ์พัฒนกุล

608 นางสาว เบญจวรรณ จุลหงษ์

609 นางสาว ปทดิา ขันเชียง

610 นาง ปนศัญา เจริญมาก

611 นาง ปภากร สุขเกษตร

612 นางสาว ประกายเดือน ทา้วกัลยา

613 นาย ประดิษฐ์ ป้องเขตร

614 นาย ประทปี นิ่มมาก

615 นางสาว ประภัสสร เขมะวานชิ

616 นางสาว ประภาศรี ชาญสมร

617 นางสาว ประภาศรี พงษส์ุชล

618 นาย ประภาส จันทร์แดง
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619 นาย ประยูร คุณนาม

620 นาย ประเสริฐ แจ่มแจ้ง

621 นาง ปรัชพร พาททีนิ

622 นาง ปริชาติ ศิลาแยง

623 นางสาว ปรียาภรณ์ กองนมิิตร

624 นาย ปวณี กล้ารบ

625 นาง ปวณี์นชุ ไวทยานนัทก์ุล

626 นางสาว ปวณีา ประมูลพงศ์

627 นางสาว ปวณีา หวงัใจสุข

628 นางสาว ปวณีา อยูเ่ล็ก

629 นาง ปัทมา คงกระจ่าง

630 นาง ปัทมาพร ศรีกําพล

631 นางสาว ปางรัก สําแดงเดช

632 นางสาว ปาณิศรา สิงหแ์ขก

633 นางสาว ปาริฉัตร ลียุ้ทธานนท์

634 นางสาว ปาริฉัตร วงษด์ี

635 นางสาว ปาริฉัตร แววไธสง

636 นางสาว ปาริชาติ สันติเลขวงษ์

637 นางสาว ปาริชาติ สิงหรัตน์

638 นางสาว ปิ่นมณี สีหวัโทน

639 นาง ปิ่นมณี สุภาพ

640 นางสาว ปิยนนัท์ บุญเกือ้

641 นางสาว ปิยภรณ์ รังกลาง

642 นางสาว ปิยะพร แถวไธสง

643 นางสาว ปิยะพร บุญม่ัง

644 นาง ปิยะพรรณ ทองโคตร
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645 นาย ปิยะวฒัน์ อาสนาทพิย์

646 นางสาว ปิยา รพีธรรม

647 นาง ปิยาภรณ์ เมืองกลาง

648 นาง ปุณยนชุ แสงเดช

649 นาง ปุณยวร์ี ชัยสวสัดิ์

650 นาง ผกามาศ วยัวฒิุ

651 นาย ผดุงศักดิ์ ทบประดิษฐ์

652 นาง ผุดผาด บุรณะสุทธิ์

653 นาย เผด็จ ทองพร้าว

654 นาย พงษศ์ักดิ์ ศรีบุญเรือง

655 นางสาว พนดิา สุทธิสวสัดิ์

656 นางสาว พนดิา สุวรรณมาลา

657 นาย พรทวี เมฆชัยภักดิ์

658 นางสาว พรทพิย์ ขันนอก

659 นางสาว พรทพิย์ สาลีพันธ์

660 นาง พรพจมาลย์ กองทอง

661 นาง พรพรรณ จิตรตั้งตรง

662 นางสาว พรพรรณ อัตภิญโญ

663 นาง พรพิมล จอมเพ็ชร์

664 นางสาว พรพิมล ชํานาญพล

665 นาง พรพิมล วงศ์จันทร์

666 นาง พรรณี พวงเกาะ

667 นางสาว พรรนภิา แสนกล้า

668 นางสาว พรวภิา มธุรส

669 นาย พลพัต ชนะชนกุล

670 นาง พวงทอง มีระหนันอก
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671 นางสาว พัชรา วณิชชากรสวสัดิ์

672 นางสาว พัชรี โปยทอง

673 นางสาว พัชรี พันธุตา

674 นางสาว พัทธนนัท์ มณฑา

675 นางสาว พัทธนนัท์ อ้ึงรัก

676 นาง พิชญ์พิสุทธิ์ เม่นวงัแดง

677 นาย พิทกัษ์ ประสิทธิ์นอก

678 นางสาว พิมพ์ชนตุม์ แก้วพรายตา

679 นาง พิมพ์นภา ส่งสัมพันธ์สกุล

680 นางสาว พิมพา ผ่องแผ้ว

681 นางสาว พิมพิไลย เรือนงาม

682 นาย พิรชัช ชังเภา

683 นาย พิศัลย์ คําล้วน

684 นาย พิศาล สุดแก้ว

685 นาง พุทธชาด วรวฒัน์

686 นางสาว พุ่มทอง ไชยราช

687 นางสาว เพชรมณี จันทะนี

688 นางสาว เพ็ญนพมาศ วฒิุสาร

689 นางสาว เพ็ญนภา เต็มเปี่ยม

690 นางสาว เพ็ญนภา นาคินชาติ

691 นางสาว เพ็ญรัตน์ เกษมจิตต์

692 นางสาว แพรพิมพา มงคลสวสัดิ์

693 นางสาว แพรวพรรณ ประนมรัมย์

694 นาย ไพฑูรย์ ขุนวชิิต

695 นางสาว ไพลิน ประดับรัตน์

696 นางสาว ฟาเตมา คานสกุล
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697 นางสาว ภคนติย์ นาสมศรี

698 นาย ภณ ทพิย์เสน

699 นางสาว ภรภัทร เฮ็งนรัินดร

700 นางสาว ภวนัตี จันสามารถ

701 นางสาว ภัคศจี ปัญญาพืชน์

702 นางสาว ภัทรนนัท์ โสดาจันทร์

703 นางสาว ภัทรภา บุญโหล่ง

704 นางสาว ภัทร์ศยา จันทราวฒิุกร

705 นาย ภานวุทิย์ นงค์ทอง

706 นางสาว ภาวณิี โม้อุ่น

707 นางสาว ภิญญาพัชญ์ เปรมจิรพิพัฒ

708 นาง ภูวศิา ชูธัญญะ

709 นางสาว มณีรัตน์ คุ้มวงศ์ดี

710 นางสาว มณีรัตน์ พันธ์แก่น

711 นางสาว มณีรัตน์ สุวรรณวารี

712 นาง มณีรัตนา อินต๊ะเสนา

713 นาง มนรัตน์ เวชโชติ

714 นาง มนสิชา คงสุข

715 นางสาว มนสัสินี ฟุ้งเฟ่ือง

716 นาง มลฤดี พงษส์วสัดิ์

717 นางสาว มลฤดี พรมมา

718 นางสาว มะลิษา ชัยณรงค์

719 นางสาว มัลลิกา นกิรกุล

720 นางสาว มานสัวณิีย์ เวยีงปฏิ

721 นางสาว มาลัย เฟ่ืองคณะ

722 นาง มาลี แป๊ะเส้ง
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723 นาง มาลีวรรณ บริสุทธิ์

724 นางสาว มุทติา อินกล่ํา

725 นาง เมตตา ภัทราภรณ์ไพบูลย์

726 นางสาว เมธิศา ธรรมศรี

727 นาย แมนพงศ์ กิจจานนท์

728 วา่ที่ร้อยตรี ยศพล มาสู่

729 นาย ยุทธนากร แก้วกัลยา

730 นางสาว ยุพา ทองเรือง

731 นางสาว ยุพิน ไชยรินทร์

732 นางสาว ยุพิน อัฐโส

733 นางสาว ยุภาพร วงษว์พัิฒน์

734 นางสาว ยุภาวรรณ โลภา

735 นางสาว เยาวภา มุสิกา

736 นางสาว เยาวภา เอ่ียมกําแพง

737 นางสาว รจนา ใจมา

738 นางสาว รจนา ทองธรรมชาติ

739 นางสาว รติยา สืบวงศ์รุ่ง

740 นางสาว รถชรินทร์ กองเพชร

741 นางสาว รมณีย์ ร่มแก้ว

742 นางสาว รสนนัท์ อภิศักดิ์มนตรี

743 นาง รสรินทพิย์ คงบริบูรณ์

744 นาง รัชกร แสนสุด

745 นางสาว รัตนา ไชยลังการ

746 นางสาว รัตนาภรณ์ เกินสอน

747 นางสาว รัตนาภรณ์ จิตรแจ้ง

748 นางสาว รัตนาภรณ์ บุญกองชาติ
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749 นาย ราเชนฐ์ สิขิวฒัน์

750 นาง ราตรี ไชยนาเมือง

751 นางสาว รีล่า ลวดกระโทก

752 นาง รุ่งทพิย์ เฉกแสงทอง

753 นางสาว รุ้งทพิย์ ผดุงโภชน์

754 นาง รุ่งฤดี แคล้วคลาด

755 นางสาว รุ่งอรุณ หว้ยโหงทอง

756 นางสาว รุจิรา แฝงบุบผา

757 นางสาว รุจิรา โสนาพูน

758 นางสาว เรณู พัฒนะแสง

759 นางสาว เรณู อันลือชัย

760 นางสาว เรวดี วจิารี

761 นาย เรวตัร ไสยวรรณ

762 นางสาว ลม่อม ออมธนะ

763 นาง ละไม พันธุ์จ้อย

764 นาง ลักษมณี จ่าแทน่ทะรัง

765 นางสาว ลัดดาวรรณ นดัดาเทพ

766 นาย วทญัํู สังข์อ่อน

767 นาง วรนษิฐา ชินทวนั

768 นาย วรพิพัฒน์ สวา่งใจ

769 นาง วรรณ์ทนา ไชยม่ิง

770 นาง วรรณพร นธะสนธิ์

771 นาง วรรณิศา สระทองยอด

772 นาง วรัญญา ประพันธ์

773 นางสาว วรัทยา ธนธูรรมาคุณ

774 นาง วราภรณ์ นาบํารุง
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775 นาง วราภรณ์ ปรีเจริญ

776 นาง วราภรณ์ มุลิ

777 นาง วราลักษณ์ บัวระบัดทอง

778 นางสาว วริศนนัท์ พัชรสโมสร

779 นางสาว วชัรา กําลังมาก

780 นาง วชัรินทร์ สิทธิพร

781 นาง วนัทนา บุญก่อเกือ้

782 นางสาว วนัทนี เจริญสุข

783 นาง วนัทนยี์ กลัดอํ่า

784 นางสาว วนัเพ็ญ ธูปอินทร์

785 นางสาว วนัวสิา เอนก

786 นางสาว วลัย์นภิา สมชิด

787 นางสาว วลัยา เกษมศิริ

788 นางสาว วลัยา เคลือนตุยางกูร

789 นางสาว วลัลภา บุญซุ่นหลี

790 วา่ที่ร้อยตรี วารี พันธ์สวสัดิ์

791 นาง วารุณี สอนแสง

792 นางสาว วาสนา บุญมาก

793 นาย วจิิตร วงเวยีน

794 นาย วชิา ถิรจิตตานนท์

795 นาย วชิิต บุรัตน์

796 นาย วทิยา คลับคล้าย

797 นาย วทิยา โพทร

798 นาย วทิยา อ้วนอ่อน

799 นางสาว วบิูลย์ลักษณ์ ผิดผาด

800 นางสาว วภิาวดี ป้อมสันเทยีะ
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801 นางสาว วรัิญญา ขุณิกากรณ์

802 นางสาว วริาชินี จันทร์นคร

803 นาย วลิาศ เสมา

804 นาง วไิล ปรีดาพรพันธุ์

805 นาย วศิวชิต ชูรัตน์

806 นางสาว วณีา นาเลิศรัมย์

807 นาย วรีจิตร สมัครพันธ์

808 นาย วรีวฒิุ ภู่ทา่ทอง

809 นาย วรีะ คงกระจ่าง

810 นางสาว วรีะวรรณ พรมทองดี

811 นาย วฒิุไกร จันสามารถ

812 นาง เวยีงพิงค์ แสงอาจ

813 นาย ไวภพ สุขกระโทก

814 นาย ศตวรรษ อัยรา

815 นาย ศรายุทธ กวงแหวน

816 นาย ศราวธุ มนต์สวรรค์

817 นาง ศศิรนนัท์ โพธิรุขา

818 นางสาว ศศิวมิล ทํามี

819 นาย ศักดิ์นรินทร์ สูตรสุข

820 นาย ศักดิ์มงคล โปทากัน

821 นางสาว ศิรประภา วงศ์ษา

822 นาง ศิริกุล สุขกระโทก

823 นางสาว ศิริขวญั ราชวงษ์

824 นางสาว ศิริโชค นาคดิลก

825 นางสาว ศิรินทร์ เสมอวงษ์

826 นางสาว ศิรินภา แก้วกํามา
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827 นางสาว ศิริพร ทองกอน

828 นางสาว ศิริพร ทองย้อย

829 นางสาว ศิริพร พิพัฒนอ์นสุรณ์

830 นางสาว ศิริพรรณ เสนห่์

831 นางสาว ศิริรัตน์ บุตรโพธิ์

832 นาง ศิริรัตน์ พักโพธิ์เย็น

833 นางสาว ศิริรัตน์ ลักษณพิสุทธิ์

834 นาง ศิริลักษณ์ ตันประเสริฐ

835 นางสาว ศิริวรรณ คนดี

836 นางสาว ศิริวรรณ ทองอําไพ

837 นางสาว ศิริวรรณ ไหลพิริยกุล

838 นาย ศิริศักดิ์ โพธิมณี

839 นาง ศิริษา แสนดวง

840 นาย ศิลป์ธรณ์ ดําเพ็ง

841 นางสาว ศิวะพร ป้องปาน

842 นาย ศุภณัฏฐ์ ปรานต์ชนษิฎา

843 นางสาว ศุภลักษณ์ ประทมุมี

844 นางสาว ศุภลักษณ์ ศานติเธียร

845 นางสาว ษภุนชุ ทะนนัไธสง

846 นางสาว สกาวเดือน สอนง่าย

847 นาย สงกรานต์ เนยีมทอง

848 นาย สถาพร พวงแก้ว

849 นาย สถาพร พิมพ์พาศรี

850 นาย สนธยา บุตรวาระ

851 นางสาว สมจิตร จันทร์เปา

852 นางสาว สมจินตนา อยูเ่ย็นเจริญ
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853 นาย สมเจตน์ วโรกร

854 นางสาว สมใจ คณาเสน

855 นาง สมชนก ชาติธรรมรักษ์

856 นาย สมพงษ์ จิตต์สวา่ง

857 นาย สมพงษ์ ศรีมหาไชย

858 นาย สมพร อาจหาญ

859 นาย สมพล สกุลฮูฮา

860 นางสาว สมรักษ์ อินทนพัุฒน์

861 นาย สมาแอ็น ปาละวลั

862 นาย สรศักดิ์ บัวแย้ม

863 นาง สรัญญา พานรัุกษ์

864 นาย สราวฒิุ ศักดี

865 นางสาว สรียา อยูเ่ย็น

866 วา่ที่ร้อยตรี สวทิชัย วงษพิ์นจิ

867 นางสาว สสิธร ผสมทรัพย์

868 นางสาว สหนนัท์ สุขคุ้ม

869 นาง สาคร วรวะไล

870 นาง สายชล เขตภิบาล

871 นาง สายสุนยี์ ทา้วนอ้ย

872 นางสาว สายสุนยี์ หาญชนะพล

873 นางสาว สาวณิี กะตะศิลา

874 นางสาว สาวติรี โสภณ

875 นางสาว สิตาพัชญ์ แก้วจันดา

876 นาย สิทธิกรณ์ บุตรสนม

877 นาย สิทธิโชค จ๋ีคีรี

878 นางสาว สินนีาฏ จีระสุข
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879 นางสาว สิริญญา พฤคฌาญาณ

880 นางสาว สิริรัตน์ กุลบุตร

881 นางสาว สุกัญญา จันทร์สวา่ง

882 นางสาว สุกัญญา พุทธรัตน์

883 นาง สุกัลยา ลายสนธิ์

884 นางสาว สุขพรรษา พะโรงรัมย์

885 นางสาว สุคนธิพา บุสําโรง

886 นางสาว สุจิตตา แก้วปราณี

887 นาง สุจิตรา รอดศิริ

888 นาง สุจิตรา สันทดั

889 นาง สุชาดา ศรัทธาผล

890 นาย สุชาติ คําพะไมย

891 นาย สุชาติ จิตรพร้ิง

892 นางสาว สุดากาญจน์ ลีลานเุกษมพงศ์

893 นางสาว สุดาพร พันสีทา

894 นางสาว สุดาพรรณ สวนสวรรค์

895 นางสาว สุดารัตน์ บรรเทาทกุข์

896 นางสาว สุดารัตน์ ศิลปศร

897 นางสาว สุทธิดา สุทธิ

898 นางสาว สุทธิพรรณ เนยีมสันเทยีะ

899 วา่ที่ร้อยตรี สุทธิพล หว้ยทราย

900 นางสาว สุทธิรัตน์ พิมพ์มุ่งหวาย

901 นาง สุทนิ เวทวงษ์

902 นางสาว สุธาดา โพธาราม

903 นางสาว สุธาริณี อนงนชุ

904 นางสาว สุธีรา มุกดาเกษม
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905 นางสาว สุนทรี บุญเต็ม

906 นาง สุนสิา ประสิทธิ์นอก

907 นาง สุพรรณี โสมาเกตุ

908 นางสาว สุพัฒทรา สินสุพรรณ์

909 นางสาว สุพัตรา สิทธิวงศ์ษา

910 นางสาว สุภัค ม่ันศรี

911 นาง สุภัทรา จวงอินทร์

912 นางสาว สุภัทรา วาที

913 นาง สุภัทรา เวชสรรเสริญ

914 นางสาว สุภัสสร สุภาพ

915 นางสาว สุภาพ กุลพานชิ

916 นางสาว สุภาพร จงรักษ์

917 นางสาว สุภาพรรณ สุขเกิด

918 นาง สุภาภรณ์ จันทร์กลม

919 นางสาว สุภาวดี บุญสิทธิ์

920 นางสาว สุภาวดี เล่าเฮ้ย

921 นางสาว สุภิญญา งามพร้ิง

922 นาย สุเมธ รัมมะเกษ

923 นาย สุรพล ขันทแพทย์

924 วา่ที่เรือตรี สุรพล พิศดาร

925 นาย สุรศักดิ์ ศิริอุดมโชค

926 นาง สุรัตน์ อุดแก้ว

927 นางสาว สุรินทด์า สิงหภ์ู่

928 นาย สุริยันต์ จันโสด

929 นาง สุริยาพร กันดิษฐ์

930 นางสาว สุลาวลัย์ ธนปราชญ์เปร่ือง
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931 นาง สุวรรณดี กะหมายสม

932 นางสาว สุวรรณา จันทร์จรูญ

933 นางสาว สุวรักษ์ สุขศิริ

934 นาย เสกสรร สุขเลิศ

935 นางสาว เสาวณีย์ สง่างาม

936 นางสาว เสาวลักญ์ ธรรมเกษร

937 นางสาว เสาวลักษณ์ ณ รังษี

938 นางสาว เสาวลักษณ์ ประสานศรี

939 นาง แสงอรุณ บุญโญอุปถัมภ์

940 นางสาว โสภิดา วรจักร

941 นางสาว โสรดี ปัญญายงค์

942 นางสาว หทยัทพิย์ อัมหธร

943 นางสาว หทยัรัตน์ มนต์ทพิย์เนตร

944 นางสาว หนึ่งฤทยั โฉมอินทรีย์

945 นางสาว หรรทราย อ่อนอาจ

946 นาย อดุลย์ วริิยาพันธ์

947 นางสาว อทติยา ขาวคม

948 นางสาว อนงค์ มูลบุญ

949 นาย อนกุุล ดวงศรี

950 นางสาว อนลุักษณ์ มาแจ้ง

951 นาย อภิชาติ เบญมาตย์

952 นาง อภิญญา เจริญกิจ

953 นางสาว อภิญญาลักษณ์ คนชม

954 นาย อภิเดช สุรเกียรติ์กุล

955 นางสาว อภิรดา นาที

956 นาย อภิรักษ์ รัตนโชติ
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957 นางสาว อมร เพ็งรอด

958 นางสาว อมรรัตน์ พนสันาชี

959 นาง อมรรัตน์ โพธิ์เจริญ

960 นาย อรชัย หม่ืนนาที

961 นาง อรทยั ทองปาน

962 นางสาว อรทยั แวงเลิศ

963 นางสาว อรนชุ สาระวนั

964 นางสาว อรพรรณ นนัติ

965 นางสาว อรพรรณ ศรีวงค์ษา

966 นางสาว อรวรรณ บรรพต

967 นางสาว อรวรรณ สมวงษ์

968 นาง อรวรรณ โหนแหยม

969 นางสาว อรวรรณ อินทร์อาสา

970 นางสาว อรสิริ วามะขันธ์

971 นางสาว อรอนงค์ สุขรัตน์

972 นางสาว อรัญญา โตค้างพลู

973 นาง อรัญญา วงษาคร

974 นาง อริศรา สะใบงาม

975 นาย อรุณ ฤทธิ์เทพ

976 นางสาว อรุณศรี แปลงไธสง

977 นาย อวะสัน บรรจงปรุ

978 นาย อะหนุ่ย จันละบุตร

979 นาง อังคณา กําเหนดิโทน

980 นาง อังคณี ล้อมจันทร์

981 นาย อัชฌวฒิุ เปลีย่นสมัย

982 นางสาว อัญชณา บุญญาพิสถาน
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983 นาง อัญชลี พูลเจริญ

984 นางสาว อัญชลี ม่ันนอ้ย

985 นางสาว อัญมณี แฝงบุญ

986 นางสาว อัมพร ผุยวนัดี

987 นาง อัมพร ศรีหรัิญพัลลภ

988 นาย อัศวพล มืดทอง

989 นาย อาณัติ พิกุลแก้ว

990 นาง อาตรีนา จันทร์เนย

991 นาย อาทติย์ พัดขุนทด

992 นางสาว อามรรัตน์ เหลืองอร่าม

993 นางสาว อําไพ พัดทอง

994 นางสาว อําไพ อุ่นศิริ

995 นาย อิงครัต กังวาลย์

996 นาย อุกฤษฏ์ หาไชย

997 นาย อุเทน มาดา

998 นางสาว อุบลวรรณ สัจจาสัย

999 นาง อุมาพร คงเกตุ

1000 นางสาว อุมาพร เมืองโคตร

1001 นางสาว อุรชา แก้วโสนด

1002 นาง อุษณี วบิูลยาคม

1003 นางสาว อุษา คําสุมาลี

1004 นางสาว อุษา มะลิคํา

1005 นาย เอกพจน์ โพธิวรรณ์

1006 นาย เอกรัฐ พิลา

1007 นางสาว เอมอร อ่ิมถาวร

1008 นางสาว โอพัตตรา ศรีบุรินทร์
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1009 Ms. LAKHAM PHAKANE

1010 MR. SOKY NHOU

สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์

1011 นาง ชลทชิา ต่อจรัส

1012 นางสาว ดารณี ศักดิ์แสนศิลป์

1013 นางสาว เบญจวรรณ ภักดีพงษ์

1014 นางสาว ปาริชาติ เชียงสากุล

1015 นางสาว วนดิา เงาะจันทรา

สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์

1016 นางสาว ธัญํุรีย์ สมองดี

1017 นางสาว วนัทนี นอ้ยถนอม

1018 นางสาว ศาณิตา ต่ายเมือง

1019 นางสาว อุษา สุขสวสัดิ์

สาขาวิชาเทคโนโลยกีารศึกษา

1020 วา่ที่ร้อยตรี ถิรายุ เทพสูตร

1021 นาง อินทริา ลิม่ววิฒันา

สาขาวิชาเทคโนโลยทีางการศึกษา

1022 นางสาว จิราภรณ์ เลิศภัทรานนัท์

1023 นาย ธวชัชัย งามเสง่ียม

1024 นางสาว สร้อยระย้า เขตต์คีรี

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

1025 นางสาว ขนษิฐา ไชยหาญ

1026 นางสาว จิราพร ประพัศรานนท์

1027 นางสาว นารีลักษณ์ ธีระวฒันะชาติ

1028 นางสาว นชุนารถ ทองกระจ่าง

1029 นาง นชุากร คําประดิษฐ์
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1030 นางสาว พัชรินทร์ สร้อยสน

1031 นาย ไพศาล เสริมศรี

1032 นาง วนัเพ็ญ วฒัฐานะ

1033 นางสาว วารุณี บุญรอด

1034 นาง สกุณา อัศจรรย์

1035 นางสาว สิริมา ใจเที่ยง

1036 นางสาว สุภัชชา ศรีชะอุ่ม

1037 นาง อรทยั วรรณ์ประเสริฐ

1038 MR. CHANTHY HE

สาขาวิชาTeaching English as a Second Language

1039 นางสาว ปวนัฉัตร ชิน

1040 นางสาว พิชญาณี หลวงจันทร์

1041 นางสาว อัจฉรา ชาญสําโรง

1042 Ms. LIU YAO

1043 MR. MAXWELL ROY COLLINS

1044 MISS MEIZHEN WU

1045 Ms. XING XING LI

1046 Ms. YUNXIA PAN

1047 Ms. ZHOU NAN

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษาโลก

1048 MR. CHRISTOPHER GEORGEDABOLT

1049 Ms. LI LUBING

สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา

1050 นางสาว กัลยา บุรี

การศึกษามหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
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1051 นาง จีระภา ธาราสุข

1052 นางสาว นฤมล เนตรวเิชียร

1053 นางสาว เพยาว์ ร่ืนรวย

1054 นาง ยุพดี ทรัพย์เจริญ

1055 นางสาว ศรัณยา รพีอาภากุล

1056 นางสาว ศุภวรรณ ตัณฑิกุล

สาขาวิชาจิตวิทยาการให้ค าปรึกษา

1057 นาย กันดิศ ม่ันปาน

1058 นางสาว จินตนา เบี้ยแก้ว

1059 นางสาว พัชร์ณัฏฐ์ เร็วไธสง

1060 นาย วชัรพล เปรมกมล

1061 นางสาว อรสา เอ่ียมรัศมีโชติ

สาขาวิชาวิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา

1062 นางสาว จุฑามาศ หงษท์อง

สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

1063 นาง วรณัน พินจิดี

1064 นางสาว วริยา สุภาพันธุ์

1065 นางสาว สุรางค์ วทิยะประสาท

1066 MISS JING FENG

1067 MISS LAO XIAOQIN

1068 MR. LIANG LUO

1069 MR. LU KUICHENG

1070 MR. LV WEN

1071 MR. RUJING GAO

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  
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เทคโนโลยวิีศวกรรม กลุ่มเทคโนโลยกีารจัดการงานก่อสร้าง

1072 นาย จิรายุ สวยค้าข้าว

1073 นาย ชัยยุทธ วลิัยพันธ์

1074 นาย โชคทวพัิฒน์ รูปประดิษฐ์

1075 นาย ทรงชัย พ่วงสุวรรณ

1076 นาย ธนบดี พนมไพรรัตน์

1077 นาย นธิิวฒัน์ ชุมกระโทก

1078 นาย ปรีดา รัศมี

1079 นาย พิทยา เศรษฐิเวยีงภูบาล

1080 นาย ศักกาน กลัน่ด้วง

1081 นาย สุทศัน์ คุณโฑ

1082 MR. MAO MAOSONG

เทคโนโลยวิีศวกรรม กลุ่มเทคโนโลยกีารจัดการพลังงาน

1083 นาย ยุทธพันธ์ จุมพล

1084 นาย อุเทน แก้วเรือง

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

1085 นางสาว เบญญาทพิย์ ชูนวน

1086 นางสาว มณฑาทพิย์ กิมเยือ้น

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและส่ิงแวดล้อม

1087 นางสาว จิรวฒัน์ ม้ายอุเทศ

1088 นาย ณฐกร ประทศิ

1089 นางสาว ณัฐญดา นนัทพานชิ

1090 นาย นยิม สุดแสง

1091 นางสาว เบญจวรรณ บัวเสถียร

คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
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1092 นางสาว ภรณ์ทพิย์ อุ่นบํารุง

1093 นาย วชิราวธุ ไทยแท้

1094 นาย วชิา สุภะโกศล

1095 MR. PISETH SOM

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

1096 นาย กีรติกร เจริญพร้อม

1097 นาย วณิชย์ ช่ืนใจ

1098 MR. PRAK LYNA

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

1099 นาย ชํานาญ ทองมาก

1100 นาย เชิงเกียรติ นพคุณเกษมสุข

1101 นางสาว ปรางลักษมณ์ อัมรนนัท์

1102 นางสาว พรจันท์ เปี่ยมอรุณ

1103 นาย มาโนช จันทร์ครุฑ

1104 นางสาว วราภรณ์ วรรณอ้าย

1105 นาย วชัระ วรีาคินทร์

1106 นาย วฒันา จันทะโคตร

1107 นางสาว สุกัญญา เดียวสุรินทร์

1108 นาย อภิรัฐ ทรายขาว

1109 นางสาว อรวรรณ ดวงมณี

1110 นางสาว เอกขนษิฐ์ ชัยวชิิต

สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ

1111 นาย โกเมศ คันธิก

1112 นาย คณพศ วรัิตนชัย

คณะศิลปกรรมศาสตร์
ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
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1113 นาย เทพพร พรมสอน

1114 นางสาว ปานรัตน์ สุขเกษม

1115 นาย พิทกัษ์ เรืองรัศมี

1116 นาง รัตนวรรณ คิม

1117 นาย วรวฒิุ ทาแก้ว

1118 นาง อัญชุลี อําไพศรี

1119 MISS SUN LEI

สาขาวิชาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม

1120 นาย กอบเกียรติ สุพรรณพงศ์

1121 นางสาว อภิญญา ชํานิ

1122 MISS NI YU

สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพ

1123 นาย นวิตัิเวช วงษม์าตร

1124 นางสาว อดิษา บุตรแสนโคตร

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

1125 นาย คําปั่น ทองอินทร์

1126 นาย จารุต ทองดีฐิติกุล

1127 นาง ชูศรี เหลืองสอาดกุล

1128 นาย ฌาน ปัทมะ พลยง

1129 นางสาว นดิาพร ศุขเขษม

1130 นางสาว นภิาพร สุนยี์

1131 นาย ปัญญา วงศ์พ่ึง

1132 นางสาว ปิยลักษณ์ เจริญชาติ

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  

คณะสาธารณสุขศาสตร์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
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1133 นางสาว เพ็ญนภา ภู่กันงาม

1134 นาง มริสสา กองสมบัติสุข

1135 นางสาว เยาวภา แม่นปืน

1136 นางสาว ศศิเพ็ญ ลายไม้

1137 นาย สมนกึ ใจสุทธิ

1138 นาย สุรวทิย์ นนัตะพร

1139 นาง จินตนา เกียรติเจริญสุข

1140 นางสาว ชาลินี ทา่ม่วง

1141 นางสาว ณัฐชยา สิริวฒันโสภา

1142 นางสาว ณัฐณิชา พรหมสินธุ์

1143 นาย ธีระพงษ์ อาญาเมือง

1144 นาย นพรัตน์ ประทมุราช

1145 นางสาว นพวรรณ จันทอง

1146 นางสาว นริศรา ถาพันธ์

1147 นาย นรุตม์ เมืองศิริ

1148 นางสาว น้ําฝน ผิวสุข

1149 พันจ่าเอก นพิล วงชารี

1150 นางสาว เบญจวรรณ ล้ําเลิศ

1151 นาง ปัญจพร ฤทธินนท์

1152 นางสาว พจนา แตงนนท์

1153 นาย พนมวรรณ์ ภูมี

1154 นางสาว พรปวณี์ มีตําเนนิ

1155 นางสาว มนสิชา เปลีย่นเพ็ง

1156 นาย เมธี ส่งเสริม

1157 นางสาว รัชนี จํารัสแสง

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  
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1158 นาง ลัดดา เชาวศ์ิลป์

1159 นาง ลาวลัย์ พิกุล

1160 นางสาว วนดิา ราชมี

1161 นาย วรพงศ์ แซ่คู

1162 นาย วสิุทธิ์ รอดคํา

1163 นางสาว ศิริขวญั ศรีสมศักดิ์

1164 นาง ศิริภาพร ภูโยฤทธิ์

1165 นางสาว ศิวภิา นอ้ยประเสริฐ

1166 นางสาว ศุภกานต์ นสุรณ์รัมย์

1167 นาย สิทธนะ วชิระสิริกุล

1168 นางสาว สุชาวลี เช้ือมหาวนั

1169 นางสาว สุปาณี กลีบสุวรรณ

1170 นาง สุภัค สิทธิโชติ

1171 นางสาว เสาวลักษณ์ ถาวรตระการ

1172 นาง อมรรัตน์ หาญต๊ะ

1173 นางสาว อารยา สุทธิธรรม

1174 นาง อุบลรัตน์ ดอนหม้อ

สาขาวิชาการจัดการการท่องเท่ียวระหว่างประเทศ

1175 นาย ชีวชล ปิยะสนธิ์

1176 นางสาว พิมพ์พนษิ อัฐเศรษฐ

1177 Ms. AKIKO NADA ATSMARA

1178 MR. APUD MAHPUDIN

1179 MISS FARRAH

1180 MISS FRISTI BELLIA ANNISHIA

คณะการจัดการและการท่องเท่ียว
การจัดการมหาบัณฑิต  



53

1181 MR. IGNASIOS RICO

1182 Ms. LIU YAN XI

1183 Ms. RIWAYATUL ISMI

1184 MR. SADRI -

1185 MR. SAEFUL ANWAR

1186 MR. SOYTRY HOU

1187 MISS SUPINA

1188 Ms. SYLVIA TJAHYADI

1189 MR. YULIUS EFFRAIN

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

1190 นางสาว กฤติมา สระทองคํา

1191 นาง ขวญัชนก ปัญญารัตนะ

1192 นางสาว ชนญัญา มาพุทธ

1193 นาย ชยุต สังข์สดศรี

1194 นางสาว ชะเอม มีเชาว์

1195 นางสาว ณปภัช ทวิไผ่งาม

1196 นาย ธนพนธ์ ศรีทอง

1197 นาย ธีระพงษ์ เวชกามา

1198 นาย ธีระยุทธ ตันพัฒนอ์นนัต์

1199 นางสาว เบญจนษิฐ์ ดัดงาม

1200 นางสาว ประภาสิริ ม่ันนาค

1201 นางสาว ปุณณัติ กสิบุตร

1202 นางสาว พิชญา ชิโนดม

1203 นาง ภัทรภร วรกุลรัตนา

1204 นาง รุจิรา ริคารมย์

1205 นางสาว สมัญญา พิมพาลัย
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1206 นาย สาธิต อ้นนอ้ย

1207 นาย สุเมธ คุตติวรัญํู

1208 นางสาว สุวรรณ์รัตน์ บู๊เตียว

1209 นางสาว อนงค์นติย์ พันธุมะโอภาส

1210 นาย อมริศร์ อวยสวสัดิ์

1211 MR. DA ZHI CHEN

1212 MISS LI JUAN

1213 MR. LI RAN

1214 MISS LI WEN

สาขาวิชาการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม

1215 นางสาว ขนษิฐา กุลขุนทศ

1216 นางสาว นาริน พรหมมุนนิทร์

1217 นางสาว ปัทมาวดี ศิริประทมุ

1218 นางสาว พลอยนภัส มุ่งหาดี

1219 นางสาว ไพรชิตร เจตะภัย

1220 นาย ภิญโญ คําศิลป์

1221 นางสาว เมธาพร มอญเพ็ชร

1222 นางสาว ลภัสรดา วรวาส

1223 นางสาว ลินรฎา ชมมณี

1224 นาย สนทิเดช จินตนา

1225 นาย สิทธิชัย รักขันโท

1226 นางสาว สุชาดา คําชะนะ

1227 นาง สุวมิล ร่ืนรมณ์วารี

1228 นาง อมรกานต์ สําเภาเงิน

1229 นางสาว จารุณี สิกขากูล

บัญชีมหาบัณฑิต  
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1230 นางสาว ช่อทพิย์ สมแจ้

1231 นางสาว ชิดชญา จันทเพ็ชร์

1232 นาง ปรภัทร์ สายสวาท

1233 นาง ปิณิดา ประยูรวงศ์

1234 นางสาว ฝนทพิย์ กองสินธุ์

1235 นาย ก่อพงษ์ กาญจนศร

1236 นางสาว กัลยา ศิริถาวรวงศ์

1237 พันตํารวจโท กิตติ มาลีหวล

1238 นาย กิตติพัฒน์ ทพิย์สุวรรณ

1239 นางสาว กีรติกร ปัทมะรางกูล

1240 สิบตํารวจตรี โกมินทร์ สินเธาว์

1241 นาย ขจร กระจ่างพลากร

1242 นาย ขวญัชัย ประมวลสุข

1243 นางสาว ฉัตรวรุณ ระวงัเหตุ

1244 นางสาว ชัชนนัท์ เชตะวนวทิย์

1245 ร้อยตํารวจโท เชาวลิต สิทธิยุทธ

1246 นางสาว ณปริยา บุญด้วง

1247 นางสาว ณัฐภัสสร แก้วมรกต

1248 ร้อยตํารวจเอก ณัฐวรรธน์ เพลินจิตร

1249 นาย ดิษยภัทร โมคศักดิ์

1250 ร้อยตํารวจโท เดชาณัฐ ธัญสิริชุติ

1251 นางสาว ทพิย์รชยา สารนติิคุณาสิน

1252 นาย ธนกร รุ่งหรัิญวฒัน์

1253 ร้อยตํารวจโท ธนพล วงษบ์ุบผา

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
นิติศาสตรมหาบัณฑิต  
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1254 สิบตํารวจตรีหญิง ธนยิา สุพัฒน์

1255 นาย ธีรพล คําชาย

1256 ร้อยตํารวจเอก ธีรศักดิ์ โอสถานนท์

1257 นางสาว นติิภานนัท์ สิริสิทธาวฒัน์

1258 นางสาว นภิา อุดม

1259 นางสาว นภิารัตน์ เอ่ียมอํ่า

1260 นางสาว นจุรินทร์ โวหาร

1261 พันโท ประยูร สิทธิประการ

1262 ร้อยตํารวจโท ประเสริฐ กุลบุตรดี

1263 นางสาว ปราณี พลแพงพา

1264 นางสาว ปัญจารัตน์ รวนินัทชู์วงษ์

1265 นางสาว ปิยมาศ นลิพันธุ์

1266 จ่าเอก พรชัย แสงอรุณ

1267 นางสาว พัชรา เหล่าพูลทรัพย์

1268 นาย พิชัย ไชยยะ

1269 ร้อยเอก พูนลาภ ซังเอียด

1270 ร้อยตํารวจเอกหญิง ไพริน ทบัทมิ

1271 นางสาว ภคินี สิบแสน

1272 นางสาว ภาวณิี คุ้นสงคราม

1273 นาย มงคล เกษสุวรรณ

1274 นาย มณฑล แพทอง

1275 นาง มนสัวลัย์ พันธุนาคิน

1276 นาย ยศวจัน์ ยศวเิศษธนกุล

1277 นางสาว รักชนก อยูเ่กษม

1278 ร้อยตํารวจโท รุ่งโรจน์ ช้างเสวก

1279 นาย รุ่งสง่า นวลนกุุล
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1280 ร้อยตํารวจเอก วศิน กล้าวกิรณ์

1281 พันตํารวจโท วชิิต ดาวแจ่ม

1282 นาย วศิิษฐ์ ประมูลจะนงั

1283 นาย วฒิุพล ทองทติต์เจริญ

1284 สิบตํารวจโท ศกร ทองเกียว

1285 นาย ศราธร บุญเรือง

1286 นาย ศศิพงษ์ บุญเพ็ง

1287 นางสาว ศิรินภา โปรเทยีรณ์

1288 นาง ศีตลา ฐิติธรรมจริยา

1289 พันตํารวจโท สราวธุ ศรีวฑูิรย์ศักดิ์

1290 นางสาว สวรรญา เลิศเรือนแก้ว

1291 สิบตํารวจเอกหญิง สุกฤตา สัมมาสกุล

1292 พันตํารวจโท สุนนัท์ บัวสิงห์

1293 สิบตํารวจโท สุรศักดิ์ รักสมบัติ

1294 นาย สุรสิทธิ์ รักสมบัติ

1295 นางสาว เสาวภาคย์ วงศ์ไวทยากูร

1296 นาย อนวุตัร์ สุขพิพัฒน์

1297 นาง อรัญญา ใจยัง่ยืน

1298 นาย อรุณ กาญบุตร

1299 นาย อัครภัทร นรัตถรักษา

1300 MR. KHAMPACHAK KEOPHUVONG

1301 นาย กตัญํู อยูเ่จริญ

1302 นางสาว กมลวรรณ ประกาลัง

1303 ดาบตํารวจหญิง กรรณิกา มณีรัตน์

1304 นางสาว กัญวฒัน์ ชะนะชัย

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต  
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1305 นางสาว กาญจนา เพียรพร้อม

1306 นางสาว กิตติกาญจน์ บัวผดุง

1307 นาย กิติ อ่อนนอ้ม

1308 ร้อยตํารวจโทหญิง ขจี นาคเจริญ

1309 นางสาว จินดาวรรณ เพชรประพันธ์

1310 นางสาว จิรฐา แสงอภัย

1311 นาย จิระพล พุ่มสกุล

1312 นางสาว จิราดา โชคล้ําเลิศ

1313 นางสาว เจนจิรา พาชีรัตน์

1314 นาง เชฐณี พวงกนก

1315 นาย ไชโย ขนบบวรกุล

1316 นางสาว ฐาปนติา ไกรสันเทยีะ

1317 นางสาว ณัฐฐิภรณ์ สุดประโคน

1318 ร้อยตํารวจตรี ณัฐวชัร พายสําโรง

1319 นาย ดํารงณ์ พระจันทร์ตรา

1320 พันเอก เดชไชย บุญโสม

1321 นาย ถนอม ขําขาว

1322 นาย ธนกร ตรีพลอักษร

1323 นางสาว ธนญัญา ดีดวงพันธ์

1324 นางสาว ธนนัทพ์ร เช้ือปั้น

1325 นาย ธวชัชัย สิทธิวรการ

1326 นาย ธันวา มีสงค์

1327 นาย นพพล ศรีสุวรรณ์

1328 ร้อยตํารวจเอก นฤพนธ์ กรุณา

1329 นางสาว น้ําผึง้ สมนกึ

1330 นาย นพินธ์ ประเสริฐศักดิ์
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1331 นางสาว นภิา อิศรานนัทศิริ

1332 จ่าสิบเอก บูรพา จิตธรรมมา

1333 นางสาว เบญจมาศ อรุณรุ่ง

1334 นางสาว เบญจรัตน์ ฐิติวร

1335 นาย ปกรณ์ สฤษดิ์ภิญโญยิง่

1336 นางสาว ปณิตา แฉ่งสงวน

1337 นางสาว ปนดัดา แฉ่งสงวน

1338 นาย ประจวบ แสนป้อ

1339 สิบตํารวจเอก ปริญญา คํามาลา

1340 นางสาว ปริยาภัทร กันกา

1341 วา่ที่ร้อยเอก ปัญญา พรงาม

1342 นาย ปัณณธร สมัยกุล

1343 นางสาว ปานไพลิน สิงหห์นองโดน

1344 นาง ปาริชาติ มีอุสาห์

1345 ดาบตํารวจ ผิน ทนิโชคชัย

1346 นางสาว พัชราภรณ์ ศิริพงษ์

1347 นางสาว พิชญาภา จงพุ่ม

1348 นางสาว พิมพ์พิพัศ เพ่ิมผล

1349 นาย พีรพงศ์ พรหมเจริญ

1350 นาง เพียงพร ดํารงค์รักษ์

1351 นางสาว ภัทรวรรณ แป้นอุดม

1352 สิบตํารวจโทหญิง ภัสสร คงประเสริฐ

1353 นาย ภูเบศ ภู่ประเสริฐ

1354 นาย ภูวนยั อัศววจิิตรกุล

1355 พันตํารวจตรี มนตรี ชูยิง่

1356 นาย มานะ กมลธเนศ
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1357 นาย รังสิต ชวนชม

1358 นาง รัดฎา จ๊ะสา

1359 สิบตํารวจโทหญิง เรไร จิตมงคล

1360 นางสาว ฤดีปกรณ์ อรชุน

1361 นางสาว ฤทยั แสงโพธิ์

1362 นางสาว วรรณลักษณ์ อัครเมธารัตน์

1363 นาย วรรณะ อุ่นเรือนงาม

1364 นาง วราภรณ์ มูเล็ง

1365 นางสาว วริสรา เดนยางหวาย

1366 นางสาว วรีพร สอนจีน

1367 นางสาว วนัทนา แซ่กอ

1368 นาง วมิลรัตน์ วจิิต

1369 นางสาว วไิล เกตุงาม

1370 พันจ่าอากาศเอก วฒุทชัิย มีโชค

1371 นาย ศราวธุ โพธิ์ทอง

1372 นางสาว ศิริบรรจง จันทร์แดง

1373 นางสาว ศิริวรรณ บุญทดั

1374 นาง ศิวจิิตร โชคเฉลิม

1375 นาย ศุภกฤต ใจทพิย์

1376 นาย สกล ถุงทรัพย์

1377 นาย สถาพร ดีวงค์

1378 ดาบตํารวจ สปัน พรหมเวช

1379 จ่าสิบตํารวจ สมชัย นลิเดช

1380 นาย สมัชชา ไมตรี

1381 นางสาว สุนารี ภูมิโคกรักษ์

1382 นางสาว สุภาวรรณ เนื่องจํานงค์
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1383 นางสาว สุรีย์พร สลับสี

1384 ดาบตํารวจ เสกสรร เกษมโสตร

1385 นาง โสภา โคตรสงคราม

1386 จ่าสิบตํารวจ หทยัการ สมัน

1387 สิบตํารวจเอก องอาจ วงจันทร์ไพศาล

1388 นางสาว อติยา ครูแพ

1389 นาย อภิชาติ นลิสลับ

1390 นาย อภิวฒัน์ สาลีวนั

1391 นางสาว อภิสรา บุญมาเครือ

1392 นางสาว อรทยั หงส์สิงห์

1393 นางสาว อรนชุ เขตบุญไสย

1394 จ่าสิบตํารวจ อาทติย์ นรสิงห์

1395 นางสาว อาภาวรรณ ชาติประสพ

1396 ร้อยตํารวจเอก อุเทน สุมาลย์

1397 นาย เอกณัฏฐ์ กาศโอสถ

1398 MR. NGUYEN THE ANH

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเพือ่ความม่ันคง

1399 นาย กริน ธัญญวกิรม

1400 นางสาว กาญจนา จองวจิิตรกุล

1401 นาง เกตุวลี ประมวลรัตน์

1402 นางสาว เกศรินทร์ เศรษฐกิจ

1403 นางสาว จตุพร กิจจาหาญ

1404 พันโท ฐานสิ โพธิพันธุ์

1405 นางสาว ณัฐณภรณ์ นรัิติธนาสิทธิ์

1406 นาย ดุสิต รัฐศีล

1407 ร้อยตํารวจโท ธรา ผ่องพุฒิ
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1408 นาง นภัสวรรณ วรวาส

1409 นาย นรุิต แสนผล

1410 นางสาว เนาวรัตน์ ศรีคชา

1411 นาย บรรจบ อรุณชาติ

1412 นาวาอากาศเอก บัญชา สุดประเสริฐ

1413 นาย บุญรอด สมจิต

1414 นาง ประชิตร กาญจนวฒัน์

1415 ดาบตํารวจ พิทกัษณิ ไกลถิน่

1416 ร้อยตํารวจตรี พีรพจน์ สุขพิทกัษ์

1417 ร้อยตํารวจตรี รุ่งโรจน์ พรนรินทร์ทพิย์

1418 นาง วารุณี โสภา

1419 นาง วาลุกา อรุณชาติ

1420 ดาบตํารวจ วจิิตร สืบกินนร

1421 นาย สุนทร ธัญญวฒันกุล

1422 นาย สุพจน์ นาคู

1423 นาง ออมรัก นตุตานนท์

1424 MR. AKHMAD AMIRUDIN

1425 MISS ANESIA RIBKA

1426 MR. BAYU MITRA ADHYATMA KUSUMA

1427 Ms. ILMI USROTIN CHOIRIYAH

1428 MR. KAFI KURNIAWAN

1429 MISS NIEVIA AFINA WILUJENG

1430 Ms. NOVIYANTI

1431 MISS RETNO WULAN SEKARSARI

1432 Ms. THERESIA OCTASTEFANI
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สาขาวิชาการบริหารงานยตุิธรรมและสังคม

1433 นางสาว กนกพร อุ่นคํา

1434 ร้อยตํารวจโท กรัยฉัตร อินต๊ะพันธ์

1435 นางสาว กานดา อุฬารไพสิฐ

1436 นาย กิตติ มะลิปรีดากุล

1437 นาย กิตติพงษ์ บูรณเฉลิมพงษ์

1438 นาย เกรียงไกร พุทธวงค์

1439 ดาบตํารวจ เขตต์พสิษฐ์ เสร่บาง

1440 นาย จิตติพงษ์ รามคุณ

1441 นาย จุลดนยั จงกลาง

1442 นางสาว ณัฐนรี ยุทธนารังสรรค์

1443 นาย ณัฐพล สุภาพล

1444 นางสาว ณัฐวดี ลิม่ม่ัน

1445 นาย ณัฐวฒิุ สิงหโ์ตทอง

1446 นาย ทรงเกียรติ ยิม้ย่อง

1447 นาย ทปี์ ทปีกรวงศ์

1448 นาย ธัช ขันธประสิทธิ์

1449 นางสาว ธัญภรณ์ ปิยะสันติ

1450 นาย บรรพตร์ พรหมจรรย์

1451 นาย ปภาณ ธีระวทิย์

1452 นางสาว ปัณฑ์ชนติ ทองเทศ

1453 นางสาว ปิยะกุล อู่เงิน

1454 นาย พงศกร อนนัทเดช

1455 นาย พงษส์ุพัฒน์ ผสมทรัพย์

1456 นาย พีระพงศ์ หาญตา

1457 วา่ที่ร้อยตรี พุฒิธร สวาสนา
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1458 นางสาว มนญัชยา เกตุแก้ว

1459 ดาบตํารวจ มนสั ธิราขันธ์

1460 นางสาว มาริสา วาสุกรี

1461 นางสาว รุ่งนภา ดํารงธรรม

1462 นาย วรชัย สนองคุณ

1463 นางสาว วรรณพร ธรรมรักษา

1464 สิบตํารวจโท วฒันา หนนูอ้ย

1465 นาวาเอก วรียุทธ์ โรจรุจิพงษ์

1466 นาย สมบูรณ์ วฒันชัยมงคล

1467 นาง สิริลักษณ์ โพธิพิพิธ

1468 จ่าเอก สุระศักดิ์ เพชรพิมูล

1469 นาย อาทติย์ หนสูิน

1470 นางสาว อารีย์ ขาวชูศรี

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ

1471 นางสาว กิติดา ปิติวรรักษ์

1472 นาย ไกรสร ทองวเิชียร

1473 นางสาว ขนษิฐา วนิทะไชย

1474 นาย เขต ทองพิทกัษ์

1475 นาย ดิษพล ตั้งพัฒนกิจ

1476 นางสาว เตือนใจ ยืนยงชาติ

1477 นางสาว ทาริกา อรุโณ

1478 นางสาว นภาพร กินขุนทด

1479 นางสาว นฤมล จันทร์พร

1480 นาย นวิฒัน์ หม่ืนอนนัต์

1481 นาง บุญม่ิง ทองธรรม

1482 นางสาว ปนฎัชา บุตรชาติ
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1483 นางสาว ปรารถนา เจริญสุข

1484 นาย พงศกร อังคนาวนิ

1485 นาย พรทวิา อาชีวะ

1486 เรือโท พิธิวฒั ทรงประดิษฐ

1487 นางสาว มัตติกา ปุริเส

1488 นาย ยงยุทธ เกตุมะยูร

1489 นางสาว วรัญญา แจ้งเจริญ

1490 นางสาว สิรีภรณ์ ยงศิริ

1491 นาย สุทธิศักดิ์ อังคนาวนิ

1492 นาย สุเมธ พันธรังษี

1493 นางสาว สุรัชดา วฒิุรัตน์

1494 นาย อรรณพ อยูเ่ปลา

1495 นาย อิทธิเดช บุญไขรัศมี

1496 นางสาว เอมอร มานะวะ

สาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยทีางวิทยาการปัญญา

1497 นาง ธัญทพิย์ คล่องตา

1498 นาง ปัทมา มะดะเรส

สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา

1499 นางสาว กุลวร์ี จิตรบรรพต

1500 นางสาว ชลธิรศน์ บุญลับ

1501 นาย โชคนติิ แสงลออ

1502 นาย ปรัตถกร ยิม้เนยีม

1503 นาง พรรัตน์ โพธิ์ศรี

1504 นางสาว ลลิดา บุญเฉลิม

วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
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1505 นาง โสพิชา เถกิงเกียรติ

1506 นางสาว อรวรรณ บุญบํารุง

1507 นาย โอภาวทิย์ จ่ันพา

สาขาวิชาเทคโนโลยภีูมิศาสตร์

1508 นาย โกวทิ มะฮง

1509 นาย ณัฐพล วงษรั์มย์

1510 นางสาว ธรารัตน์ ทะนําปี

1511 นาย ปรีชา บุญขาว

1512 นาย วรนารถ ศิริสหวฒัน์

1513 นางสาว สิรินนาถ ประยงค์หอม

1514 นาย สุพจน์ หม่ืนธราวฒัน์

สาขาวิชาการจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์

1515 นางสาว จันทร์เพ็ญ ตรีโชติ

1516 นางสาว ชนนิธร ราชภัณฑารักษ์

1517 นางสาว ดวงรัตน์ เกตุรัตนบวร

1518 นางสาว นดุีรัตนน์นัท์ ธนาภูสิทธิ์

1519 นาย ภาณุเดช กาญจนกันติกุล

1520 นาย สหสัชัย คู่มงคลชัย

1521 นาย อรรถกร อนพัุนธุเมธา

1522 MR. PHIMPHO ZAMOUNTY

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซอุ่ปทาน

1523 นางสาว กมลชนก เก่งกล้า

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

คณะโลจิสติกส์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
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1524 นาย ขวญัชัย หกัทะเล

1525 นางสาว ขวญัตา ดําประไพ

1526 นางสาว ขันทอง สอนครุฑ

1527 นางสาว จรรยา กรโกษา

1528 นางสาว จันทร์สุจี สิทธิพรหม

1529 นาย จาตุรงค์ ทพิย์มณี

1530 นางสาว ฉัฐนนัท์ บัวคํา

1531 นางสาว ชนดิา มาเผือก

1532 นางสาว ชนนิวรรณ จันทรศิริ

1533 นางสาว ชาลิณี บุบผาพฤกษ์

1534 นาง ชุติมา โคจรานนท์

1535 นาย ฐานนัดร์ กัณฑะษา

1536 นาย ณรงค์ มะโนจันทร์

1537 นางสาว ณัฐณิชา เหนอืแสน

1538 นาย ดนยั โคจรานนท์

1539 นาย ทวิสน ศรีหะ

1540 นางสาว ธัญญา เพ็ญสุข

1541 นางสาว ธัญวรรณ รักษใ์จ

1542 นาย ธีระ แป้นงาม

1543 นางสาว นงลักษณ์ สิงหาทา้ว

1544 นาย นทัธี ปิตินสุรณ์

1545 นาย นาวี บุญสิน

1546 นางสาว นภิาวรรณ ภูจอม

1547 นางสาว นชุจรีย์ ดาวงษ์

1548 นางสาว ปณาลี เจาะรอด

1549 นาย พงศกร นธิยนารถ
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1550 นางสาว พรนภิา กรรเชียงแก้ว

1551 นางสาว พัชรีรัตน์ เทยีนแสงฟ้า

1552 นาย พัฒิภูมิ ภูมิสวสัดิ์

1553 นางสาว มีนา ม่ันหมาย

1554 นาง ยุพิน วงษว์ลิาศ

1555 นาย แย้มจรัส ชารีรักษ์

1556 นางสาว รวษิฎา วกัจันทร์

1557 นางสาว รัชฎา แต่งภูเขียว

1558 นางสาว รุ่งกาญจน์ ขาวสะอาด

1559 วา่ที่ร้อยตรี ลีไวร์ ชุมกลม

1560 นาย ลือชัย หมอกโคกสูง

1561 นางสาว วราภรณ์ จํานงค์

1562 นางสาว วรีรัตน์ เรืองแสง

1563 นางสาว วชัราภรณ์ บุบผาพฤกษ์

1564 นาย วริิยะ ม่ิงสกล

1565 นางสาว วไิลลักษณ์ ศรีรักษา

1566 นางสาว วณีา ปิ่นแก้ว

1567 นางสาว วรียา เลีย่มเงิน

1568 นาย ศุภชัย โปร่งคร้ึม

1569 นาย สมคิด พูลสวสัดิ์

1570 นาย สมบัติ ม่ันจิต

1571 นาย สราวธุ สอบเหล็ก

1572 นาย สันติสุข มากุล

1573 นาย สามารถ ปิติสุนทร

1574 นางสาว สุกัญญา เหล็กดี

1575 นางสาว สุชีลา สุขเจริญ
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1576 นางสาว สุธาสินี นอ้ยรักษา

1577 นางสาว สุพรรณี บุตนุ

1578 นางสาว สุภาพร บุตนุ

1579 นาย สุรินทร์ โกศลพิศิษฐ์

1580 นางสาว สุวรรณา วรรณสวสัดิ์

1581 นางสาว สุวรรณา สุขา

1582 นาย เสกสรรค์ อนนัทวรรณ

1583 นาย โสภณ สุขสวสัดิ์

1584 นาย อชิระ เมธารัชตกุล

1585 นางสาว อนงค์ เฉลียวศิลป์

1586 นางสาว อมรรัตน์ วดัเล็ก

1587 นางสาว อรระวี มงกุฎทอง

1588 นางสาว อฤดี พันธ์นา

1589 นางสาว อลิศรา คนแรง

1590 นางสาว อุมาภรณ์ คล้ายคลึง

1591 นางสาว เอมอร ขาวเหลือง
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กลุ่มวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

1592 นางสาว กนกอร บุญโกย

1593 นาง กรรณลักษณ์ ศรีวชัิย

1594 นาย กฤดิกร รัตนพิสุทธิ์กิจ

1595 นาย กววีธัน์ ผไทพิสิษฐ์

1596 นางสาว กัญรยาณีย์ กาฬภักดี

1597 นาง กาญจนา ศิริรัตน์

1598 นาวาโท กายสิทธิ์ วงศ์ดินดํา

1599 นาวาโท กําจัด สมรรคนฎั

1600 นาย กิตติพงษ์ โภชนะสมบัติ

1601 นางสาว จันทร์เพ็ญ ขุนพิลึก

1602 นางสาว จารุวรรณ สังข์เอียด

1603 นาย จําลอง ลิมปิวริิยจิต

1604 นางสาว จิตตรัตน์ ยังอยู่

1605 สิบตํารวจเอก จิตติกร สิงหพันธ์

1606 นางสาว จินตนา จีระชีวนิ

1607 นาย จิรวฒัน์ จึงตระกูล

1608 นางสาว จุฑารัตน์ หนา่ยคอน

1609 นาย เจษฎา จุลวรรณโณ

1610 นางสาว ชนศิรา ช่างหล่อ

1611 นาย ชัชวาล ไชยนาศรี

1612 นาย ชัยพจน์ จําเริญนติิพงศ์

1613 นาวาโท ไชยวฒิุ เอ่ียมสมัย

1614 นางสาว ฐิติมา หลักทอง

วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
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1615 นางสาว ฐิติรัตน์ จุลศรี

1616 นาย ณรงค์ พานชิกิจ

1617 นาง ณัฎชภรณ์ ศรีนพรัตนกุล

1618 นาย ณัฐธวฒิุ เดชะ

1619 นางสาว ณัฐาพร เกตุรัตนมาลี

1620 นางสาว ดวงพร สกุลเอกชัยวงศ์

1621 นาย ทรงศักดิ์ ใจกล้า

1622 นาย ทศันยั ขวนขวาย

1623 นางสาว ทพิวรรณ นพฤทธิ์

1624 นาย เทยีนชัย ธรรมศรี

1625 ดาบตํารวจ ธวชัชัย ทานงาม

1626 นาวาเอก ธวชัชัย สอนซี

1627 นาย ธวชัชัย อยูค่รบ

1628 จ่าเอก ธัญญะ กิจนเุคราะห์

1629 นางสาว ธิยาภรณ์ หวานภาค

1630 นาย ธีรเดช ชูมณี

1631 นางสาว นฤมล แก่นพะวา

1632 นางสาว นยันา จันทร์จารุ

1633 นางสาว น้ําผึง้ นวลผ่อง

1634 นางสาว น้ําผึง้ มณีเกตุ

1635 นางสาว นสิาชล ปานจันดี

1636 นาย ปฐมวงค์ สีหาเสนา

1637 นาง ปภาวรินท์ นาจําปา

1638 นางสาว ปยุตา จันทร์เส็ง

1639 นาย ประจักร์ ไทยขํา

1640 นาย ประเมิน อุมา
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1641 นางสาว ปรียาภรณ์ ขุนจิต

1642 นาย ปิยะ ลิขิตมณีชัย

1643 นาย พงษพั์ฒน์ ศรีกิตติพัฒน์

1644 นาย พันธุ์พงษ์ คงเดชอดิศักดิ์

1645 นาง พิมพ์นารา อวนทอง

1646 นางสาว เพ็ญนภา จรัสพันธ์

1647 นางสาว เพ็ญลดา ดวงติ๊บ

1648 นาย ไพฑูรย์ คุ้มคง

1649 วา่ที่ร้อยตรี ภัททยิะ ผันประเสริฐ

1650 นางสาว ภัทราภา ทองโต

1651 เรือเอก ภาณุวฒัน์ มีคุณ

1652 นางสาว มลฤดี เย็นสบาย

1653 พันจ่าเอก มานะ ทองสิมา

1654 นาง ยุพารัตน์ ธัญญะชาติ

1655 นาวาเอก โยธิน อารีเอ้ือ

1656 นางสาว รวสิรา ป้องกัน

1657 นาย รักเกียรติ อินทบัทนั

1658 นาง รัศมี เทยีนปรุ

1659 นางสาว โรฌารินทร์ แหลมไพศาล

1660 นางสาว วชิรา ผ่องใส

1661 นาย วกิรานต์ จรทะผา

1662 นาย วจิิตร์ สิทธิชล

1663 นาย วษิณุ หยกจินดา

1664 นาย วรีสิทธ หลงเจริญ

1665 นางสาว ศิรินทรา ดวงนภา

1666 นางสาว ศิริวรรณ จันทวงศ์
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1667 นางสาว ศุภรทพิย์ นลิารักษ์

1668 นางสาว สกุณา เจริญกล้า

1669 นางสาว สาวติรี สุนทร

1670 นาย สิทธิชัย บําเพ็ญเพียร

1671 นางสาว สินี เสารอง

1672 นาง สุชาดา กุลสุทธิชัย

1673 นางสาว สุพรรษา จ้อยศิริ

1674 นาง สุภรณ์ ธเนศานนท์

1675 นางสาว สุภาพร วงษจํ์าปี

1676 นาย สุรชัย หาญกีรติกําจร

1677 นาวาเอก สุรศักดิ์ ประทานวรปัญญา

1678 นางสาว สุรีวลัย์ ใจกล้า

1679 นางสาว สุวรรณา ทรัพย์โภคา

1680 นางสาว สุวรา ประทานวรปัญญา

1681 นาย สุวฒันชั์ย บุญกาพิมพ์

1682 นางสาว เสวติา กันภัย

1683 สิบตํารวจเอก อนชิุต แย้มยืนยง

1684 นางสาว อมรารัตน์ บุญภา

1685 นาย อรรถพงษ์ เฮงตระกูล

1686 นาง อรสา หนกูระแสร์

1687 จ่าเอก อาทติย์ พจนอ์าจ

1688 นางสาว อําพร สครรัมย์

1689 นางสาว อําภา ชัยเสนา

1690 นางสาว อิสริยา รัฐกิจวจิารณ์ ณ นคร

1691 MR. PHONG HOANG VAN

1692 MR. SOPHEAP SOUK
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กลุ่มวิชาการบริหารท่ัวไป

1693 นางสาว กนษิฐา สุขกาย

1694 นางสาว กัญญารัตน์ จอมทนั

1695 นางสาว กัลยาณี เสวกิุล

1696 นางสาว กาญจนา เที่ยงธรรม

1697 นาย จาตุรนต์ จันทวเิศษ

1698 นางสาว ชญานศิ ปลืม้อุดม

1699 นาย ชนาศักดิ์ ลิม่ศิริวงศ์

1700 นาย ชัชวาล ภู่ทอง

1701 นาง ชุติมณฑน์ พันธุ์แดง

1702 นางสาว ชุติมา ล้อมสุขา

1703 นาย โชคชัย วชิิตะกุล

1704 นางสาว ญาณันธร มะลิแย้ม

1705 นางสาว ฐิติญา ดวงจิต

1706 เรือเอก ณรงค์ พรมสืบ

1707 นาย ณัฐพล เอ่ียมสอาด

1708 นางสาว ดาราณี อุทรัง

1709 พันโท เด่นชัย เดชพ่วง

1710 นาย ธีรพร ชูรอด

1711 นาง นภัทร สินทรัพย์

1712 นางสาว นภาวรรณ เนอืงทอง

1713 นางสาว นนัทน์ภัส วรัิตนภ์ูวศิริ

1714 นางสาว นธิิกร จันทร์ยางช่อง

1715 นางสาว นชุนภา หอมหวล

1716 นาย โนรี สุขนยิม

1717 นาย บรรยวสัถ์ สินทรัพย์
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1718 นาง ประยงค์ อ๊ึงเจริญ

1719 นาย ปรีชา สาธุพากษ์

1720 นางสาว ปิยะนชุ เลิศศรีนภาพร

1721 นางสาว ปุยฝ้าย เอ่ียมละออ

1722 นาย พงษพั์นธ์ กันนยิม

1723 นางสาว พรทพิย์ จงประเสริฐ

1724 นางสาว พรทพิย์ ไชยชนะ

1725 นาย พรภวษิย์ พันธุชนนิทร์

1726 นาง พรรณี เปร่ียมรัตนชัย

1727 นางสาว พรหมรินทร์ บุญครุฑ

1728 นางสาว พัชรินทรณ์ หนิเมืองเก่า

1729 นางสาว เพ็ญจิต สีหลอด

1730 นาย ภัทรชัย พ่วงแผน

1731 วา่ที่ร้อยตรี ภูมินทร์ พิสิฐอมรชัย

1732 นาย มงคล อุ่นจิตร

1733 นางสาว มุกดาวลัย์ วฒันคํานวณ

1734 นางสาว เมลินี ทวผีล

1735 นางสาว รวนิทน์ภิา อุทยัธัญวฒัน์

1736 นางสาว ระภีภรณ์ พลายวชิิต

1737 นาย รุ่งอรุณ เขตประชาพัฒน

1738 นางสาว วกรณิตา อาศัย

1739 นาย วรัท จารุกุลสินธุ์

1740 นางสาว วารุนี วงษา

1741 นางสาว วชุิตรา ขาวผ่อง

1742 นาย วนิยั อันวมิล

1743 นาง วริิยาภรณ์ พาพานต์
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1744 นางสาว วไิลพร น้ํารักษ์

1745 นาย วศิลธยาย อภัยเสนยี์

1746 นาย วรีะชัย แสงศิริตระกูล

1747 นางสาว ศรัญญา จูจินดา

1748 นางสาว ศศิธร ประจําเมือง

1749 นาย ศักรินทร์ สาระรักษ์

1750 นางสาว ศิริประภา กาญจนบุษย์

1751 นาย ศิริพงษ์ ฮกทา

1752 นาง ศิริพร นนัทชลากรกิจ

1753 นาย สมคิด สมณา

1754 ดาบตํารวจ สมชาย ชูสงฆ์

1755 นาย สมชาย มีพิษ

1756 พลเอก สมพงศ์ มุกดาสกุล 

1757 จ่าเอก สมศักดิ์ จามะรี

1758 นางสาว สมัชญา สิริเมฆ

1759 นางสาว สิริพร กฤษฎารักษ์

1760 นาง สุกัญญา พัฒนนติิศักดิ์ 

1761 นางสาว สุณิสา ปิติพงศ์สุนทร

1762 นางสาว สุดารัตน์ หอมหวล

1763 นาง สุทธี กิติประวตัิ

1764 นางสาว สุนนัทา พันธุทอง

1765 นางสาว สุนสิา พรประสิทธิ์

1766 นางสาว สุภิญญา ปัญญาอุปถัมภ์

1767 นาย สุมณเฑียร บัวเรือง

1768 นางสาว สุวดี อรัญญิก 

1769 นาวาโท อติบุตร กีรกะจินดา
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1770 นางสาว อรชร มงคลประสิทธิ์

1771 นาย อรรถพล กสิรัต

1772 นางสาว อัจฉรียา นลิละมัง

1773 นาง อําพวนั บาลี

สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

1774 นางสาว ชลธิชา ศรีบํารุง

1775 นาย ณัฐกร จิตติพัฒนสกุล

1776 นางสาว ดุษณี เลิศเรือนแก้ว

1777 นางสาว บงกช ทาระมนต์

1778 นาง ปนดัดา ทบบัณฑิต

1779 นางสาว รติยา สนวตัร์

1780 นางสาว อัจฉรา โสภาวฒัน์

สาขาวิชาการบริหารท่ัวไป

1781 นาย กนก เหล่าพานชิ

1782 นางสาว กีรติ มิตรพระพันธ์

1783 นางสาว เกษรินทร์ อุ่นเสนยี์

1784 นาย คมสัน ระย้าแดง

1785 นางสาว จารุดา เต็มโชค

1786 นาง จําเนยีร หาทอ่

1787 นางสาว จิราภรณ์ คงสมมาตย์

1788 นางสาว จุฑาทพิย์ จริยาเอกภาส

1789 นางสาว ฐิติมน สือ่เสาวลักษณ์

1790 นาย ธนพัต วรัทอัครกุล

1791 นางสาว ธัญรัศษ์ มลิทอง

1792 นางสาว นพพร พงศ์ทพิย์พิทกัษ์

1793 นาง นดิาวรรณ สุบรรณเสนยี์
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1794 นางสาว นภิา กระจับหอม

1795 นางสาว นภิาพร รัตนปริยานชุ

1796 นาง ประไพพักตร์ คุ้มวงศ์

1797 นางสาว พัชรินทร์  อินนนัชัย

1798 นางสาว พัชรี เจริญธรรม

1799 นาย มนสั เกิดบัว

1800 นางสาว รมณ อินทวงษ์

1801 นาย รัฐนนัท์ บุญประดิษฐ

1802 นางสาว รุ่งอรุณ วงษอิ์นทร์

1803 นางสาว ลัดดา บุญเกิด

1804 นางสาว ลาวรรณ เมฆจินดา

1805 นาย วฒิุกร รักวงศ์อาชีพ

1806 นาย วฒิุชัย มุระดา

1807 นางสาว ศตพร ปิยะนรีนาท

1808 นางสาว ศศิวรรณ เทยีนดี

1809 นาย ศศิวฒัน์ เดชอดุลย์สัตยา

1810 นางสาว ศิริกาญจน์ บุญเกิด

1811 นาย ศุภชัย อ่วมประเสริฐ

1812 นางสาว ศุภัครจิรา  พรหมสุวชิา

1813 นางสาว สหทัยา ถึงรัตน์

1814 นางสาว สินนีาฎ ช่ืนบาน

1815 นางสาว สุกานต์ชนา วรีะสัมฤทธิ์

1816 นาง สุวรรณา ครวญเชียงเพ็ชร

1817 นางสาว สุวมิล ชลอํานวย

1818 นาย เสกสรร ทองคํา

1819 นาย อนศุักดิ์ ผสมทรัพย์
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1820 นางสาว อริศรา โต้วฮวดใช้

1821 นางสาว อัจฉรา สุรินทร์
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1822 นางสาว กมลพร กลัน่พรหม

1823 นาย กรวชิญ์ เส้นแก้วใส

1824 นาย กริษณุ หนิเพ็ชร

1825 นางสาว กฤตตินาฏ พันทะสาร

1826 นาย กฤตพงศ์ จงรักไทยแท้

1827 นาย กฤศกร สังขดิถี

1828 นาย กฤษ เข็มเพ็ชร

1829 นาย กอบโชค ชัยธีราศักดิ์

1830 นางสาว กัญจนรัชช์ ช่ืนฤดี

1831 นางสาว กัญจนี ชนชนะ

1832 นางสาว กัญญ์ภัทธ์ ตาลสุก

1833 นาง กัญญารัตน์ พิมพ์อักษร

1834 นางสาว กัลยา ธิบดี

1835 นางสาว กัลยา ศรีม่วง

1836 นาง กาญจนา นศิาพฤกษาชาติ

1837 นางสาว กานต์กมล จํานวน

1838 นาง กานต์ทติา แย้มสาหร่าย

1839 นาย กิตติพร ศรศักดา

1840 นาย กิตติภพ กุลฐิติโชติ

1841 นาย กิตติภัค อภัยโส

1842 นางสาว กิติมา รํ่ารวยไพศาล

1843 นาย กีรติ ตันบุญยืน

1844 นาย เกรียงไกร ทรัพย์แสนมา

1845 นาย เกรียงไกร ใบเกษม

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
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1846 นาย เกรียงไกรศร ใจรัตน์

1847 นางสาว เกวลิน พุ่มเหรียญ

1848 นางสาว เกศรินทร์ ปัญญาเลิศทพิย์

1849 นางสาว เกศิณีย์ สุวรรณจิระ

1850 นาย เกษมสุข กิตติโชติรัตน์

1851 นาง เกษรินทร์ ชลสกุลถาวร

1852 นางสาว เกษวรนนัท์ สันภี

1853 นาย ไกรศักดิ์ แก้วกิง่

1854 นางสาว ขวญัฤทยั สิงหฮ์วบ

1855 นางสาว คณัสวรรณ วงษส์า

1856 นาย คณินทร์ ภิญโญยิง่วนชิย์

1857 นาย คเณศ เปี่ยมสง่า

1858 นาย ครรชิต รองเดช

1859 นางสาว คริษฐา ชูทรัพย์

1860 นาง จรัญญา วเิชียรมณี

1861 นาย จรัสภัทร์ ขันสัมฤทธิ์

1862 นาย จักรพรรดิ์ อุดมพร

1863 นาย จักรพันธ์ ตันสิทธิพันธ์

1864 นาง จันทนา โกสวสัดิ์

1865 นาง จารุณี วงษส์ง่า

1866 นาง จารุวรรณ ประทปีะวณิช

1867 นางสาว จารุวรรณ วงษส์ุวรรณ

1868 นางสาว จิตตินนัท์ สุม่มาตย์

1869 นางสาว จิตติพร ตั้งกิจสงวน

1870 นางสาว จิตติมา หมัดฤทธิ์

1871 นางสาว จินดา ใจสงเคราะห์
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1872 นาง จิรฐา สุยะสืบ

1873 นาย จิรเดช สมจิตรนกึ

1874 นางสาว จิรปรียา รอตเสวก

1875 นาย จิรพงษ์ สุขศิริ

1876 นาย จิรโรจน์ อินรุ่ง

1877 นางสาว จุฑารัตน์ นอ้ยเจริญ

1878 นาย จุมพล ปั้นดี

1879 นางสาว จุฬนี กนะกาศัย

1880 นางสาว เจนจิรา บุษรากรณ์

1881 นางสาว ชนดิา ชัยสิทธิ์

1882 นางสาว ชนนินัท์ ม่ันคง

1883 นาย ชลสิทธิ์ เวทยะวานชิ

1884 นางสาว ชลิชา ภูมิสุวรรณ

1885 นางสาว ชลิดา หลําเจริญ

1886 นาย ชัยยงค์ ติระดํารงค์กุล

1887 นาย ชัยยศ สีหอ์นกุุล

1888 นาย ชาคริต วชิชาบุญศิริ

1889 นาย ชาญณรงค์ วจิิตร

1890 นางสาว ชิดชนก วรรณโนทยั

1891 นาย โชคชัย ก่อสกุล

1892 นางสาว โชติรส ซ้ือค้า

1893 นางสาว ฌานอาภา อินทมาศน์

1894 นางสาว ฐาปนี เรืองศรีโรจน์

1895 นางสาว ณฐมน เตียวศิริชัยสกุล

1896 นาย ณภัทร ภู่ม่วง

1897 นาย ณรงค์ วงศ์ยัง
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1898 นาย ณรงค์เดช ศรีจันทร์ทอง

1899 นาย ณัชพงศ์ สุทตั

1900 วา่ที่ร้อยตํารวจโท ณัฐ ปาสุวรรณ

1901 นางสาว ณัฐกฤตา เพ็งพิศ

1902 นางสาว ณัฐกานต์ ลํามะศักดิ์

1903 นางสาว ณัฐฐา บัวชุม

1904 นาย ณัฐพงษ์ ขวญัเมือง

1905 นาย ณัฐวฒิุ ขําขัน

1906 นาง ณัฐาศินี วฒันกัลยพงศ์

1907 นางสาว ณัทนดิตา อนะมาน

1908 นางสาว ณิชชาณัฏฐ์ อัครบัณฑิตสกุล

1909 นางสาว ดนตรี สีขันธ์

1910 นางสาว ดวงกมล ต้นจําปา

1911 นางสาว ดวงกมล พลแก้ว

1912 นางสาว ดวงพร คุ้มพงษ์

1913 นางสาว ดารารัตน์ แสงจีน

1914 นาย เด็ดดวง ไชยมงคล

1915 นางสาว ตรงใจ แตงฉ่ํา

1916 นางสาว ตีรณา ทองอุดร

1917 นางสาว ทรงคุณ เนยีมหอม

1918 นาย ทรงพล จุมพลา

1919 นาย ทศพล งามเจริญ

1920 นาย ทศพล ไชยพงษ์

1921 นาย ทสม์ เจริญช่าง

1922 นาย ทองด้วง วบิูลย์ปิ่น

1923 นางสาว ทองปาน คําโสภา
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1924 นางสาว ทพิย์สุวรรณ์ กาญจนกิจ

1925 นาย ธกรกฤษ ภู่ธนนัชัย

1926 นาย ธนบดี สิทธิโชค

1927 นาย ธนภัทร โพธิ์อ๊ะ

1928 นาย ธนะ อาษาวธุ

1929 นาย ธนชัชนม์ พลาชัย

1930 นาย ธนยัวทิย์ ชีวรัตนพงษ์

1931 นาย ธนา จันทร์เจริญ

1932 นาย ธนากร ถนอมบูรณ์

1933 นางสาว ธนานนัต์ เตชะกุลชัยนนัต์

1934 นางสาว ธนาภรณ์ ศรีอวบ

1935 นาย ธนายุทธ คนยืน

1936 นาย ธนาวธุ อินทวงศ์

1937 นางสาว ธารทพิย์ นยิมรัตน์

1938 นางสาว นพรัตน์ โพธิ์เงิน

1939 นางสาว นพวรรณ ม่ังมีผล

1940 นางสาว นภา สุนทรนามวงศ์

1941 นางสาว นรินทพิย์ ลุนบุดดา

1942 นางสาว นริศรา สุดรัตน์

1943 นาย นริส ตระกูลวเิชียร

1944 นางสาว นวฉัตร มีพานชิ

1945 นางสาว นฐักานต์ ป้องพรหมมา

1946 นาย นฐัภพ เพชรพระประเสริฐ

1947 นาย นฐัวฒัน์ สุขสินชัย

1948 นาย นทัธี สุจเร

1949 นางสาว นนัทน์ภัส ขุนภาพุก
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1950 นางสาว นนัทน์ภัส พุทธิหรัิญวงศ์

1951 นางสาว นนัทนิยี์ เขียววลิัย

1952 นางสาว นาถสุดา นติยสุทธิ

1953 นาง น้ําทพิย์ ฉันติกุล

1954 นางสาว น้ําทพิย์ ทองสุก

1955 นาย นติิ กลีบเมฆ

1956 นาย นธิิศ ผุดผ่อง

1957 นาย นวิตัน์ อนรัุกษธ์รรมดี

1958 นาย นวิตัร หนฤูทธิ์

1959 นางสาว นสิา นรสิงห์

1960 นางสาว นสิารัตน์ โกฏิสูงเนนิ

1961 นางสาว นจุรี แก้วมณี

1962 นางสาว นชุจรี ดีประหลาด

1963 นางสาว เนตรยา เช่ียวชาญชัย

1964 นาย บรรดิษฐ์ ระเริง

1965 นาย บรรเลง กลางประพันธ์

1966 นางสาว บสพร สมบูรณ์

1967 นางสาว บัวแก้ว พนสันอก

1968 นางสาว บุณฑริกา จุ้ยเตย

1969 นางสาว บุษยรังสี ธาตุรักษ์

1970 นางสาว บุษราคัม ไพเราะ

1971 นางสาว เบญจพร กมลพัฒนะ

1972 นางสาว เบญจมาศ แพงอ่อน

1973 นาง เบญจรัตน์ ศักดิ์โสภิษฐ์

1974 นางสาว เบญจรี ศรีไพบูลย์

1975 นาย ปฐมพงษ์ เลาหเจริญสมบัติ
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1976 นาง ปณิชา เทพวลัย์

1977 นางสาว ปทติตา เจียมดีกนกกุล

1978 นางสาว ปภาดา แก้วชิงดวง

1979 นาย ประชา กิจพจนยี์

1980 นางสาว ประภัสสร ดีสุม่

1981 นางสาว ปรารถนา เลิศพิพัฒนพ์ร

1982 นาย ปรีชา นพูลกรัง

1983 นาย ปรีชา เหนี่ยวกระโทก

1984 นาง ปรีญา สายพรม

1985 นางสาว ปรียาภรณ์ แก้วสนธิ

1986 นางสาว ปัณฐิตา ขาวสุวรรณศรี

1987 นางสาว ปารวี มณีพันธ์

1988 นางสาว ปาริฉัตร อภิรัตนานนท์

1989 นางสาว ปาริชาติ ไชยลังกา

1990 นางสาว ปาลีรัศม์ รภัสอมรโรจน์

1991 นางสาว ปิยพร พานทอง

1992 นางสาว ปิยวดี โกวงศ์

1993 นางสาว ปิยวดี นยิะบุตร

1994 นางสาว ปิยวรรณ มาเกษม

1995 นาง ปิยวรรณ ลีภ้ัยเจริญ

1996 นาย ปิยะพงศ์ เอ่ียมเชย

1997 นางสาว ปิยะพร มาภรณ์

1998 นางสาว ปิยะมาศ อาจอาคม

1999 นางสาว ปุณฐญาณ์ อักษร

2000 นางสาว ปุณยรัตน์ โนมายา

2001 นางสาว ใฝ่ทพิย์ ไชยศิริ
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2002 นาย พงศกร รักการ

2003 นาย พงศ์ศักดิ์ หม่ันกิจ

2004 นาย พงศ์ศิริ ทบัเพ็ง

2005 นางสาว พณัฐตา จันทร์เปรม

2006 นางสาว พนดิา พระสวา่ง

2007 นาย พยุงศักดิ์ วงศ์แวว

2008 นางสาว พรชนก ดอนสีลา

2009 นางสาว พรทพิย์ ฉุนเฉียว

2010 นางสาว พรนชัชา เลิศชวลิตานนท์

2011 นางสาว พรพรรณ รักนาค

2012 นางสาว พรพิชชา เอ้ือเชิดกุล

2013 นางสาว พรพิมล ปริญญารัตน์

2014 นาง พรรณภัค หวงัดี

2015 นางสาว พรวภิา สุคัมภีร์พินจิ

2016 นางสาว พรสุดา ชุนสอาด

2017 นาย พลกฤษณ์ ศรีรัตอําไพ

2018 นาย พลพีร์ ฉัตรกุล ณ อยุธยา

2019 นางสาว พลอยนภัส บุญแก้ววรรณ

2020 นางสาว พัชรกันย์ จุลรัตนศักดิ์

2021 นาย พัชรกานต์ กลิน่สุหร่าย

2022 นางสาว พัณนดิา ศศิมณฑล

2023 นาง พาวรินทร์ ร่ืนถวลิ

2024 นาง พิชฎา ดารายน

2025 นางสาว พิชยา ปพนวงษ์

2026 นาย พิเชษฐ์ ประเสริฐอังกูร

2027 นางสาว พิณทณิี พิริยะเกียรติ
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2028 นาย พิสุทธิ์ ยาโน

2029 นาย พีรพงษ์ แก้วตระกูล

2030 นางสาว เพชรฎา กุหลาบ

2031 นางสาว เพ็ญภาวร์ี อัครรัฐวงศา

2032 นาย ไพโรจน์ ศรีสุภาพ

2033 นาย ไพโรจน์ สืบสิงห์

2034 นาย ไพศาล สุวฒันชิ์นเจริญ

2035 นาง ฟองจันทร์ แสนเหลา

2036 นางสาว ภณิดา ลีลาพัฒนสุข

2037 นางสาว ภักตร์ศิริ ภัณฑิราพรภินนัท์

2038 นางสาว ภัคภร โสวตัร

2039 นาง ภัครดา แสนสง่า

2040 นาง ภัทรภร โตสวสัดิ์

2041 นางสาว ภัทราธร นามมูลตรี

2042 นาย ภัทราวธุ อํ่าทอง

2043 นาย ภาณุพงศ์ กิมง่วนสง

2044 นาย ภาณุยส เตชอนนัต์พิพัฒน์

2045 นางสาว ภานชิา เพชรพรรณ

2046 นางสาว ภิญญาพัชํุ์ กุณโฮง

2047 นางสาว ภุมรินทร์ ดีประเสริฐ

2048 นาวาอากาศโท ภูเบศ อัครรัฐอมร

2049 นาย ภูวเดช ชุตินนัทกุล

2050 นางสาว เภาลีนา พัฒนสุวรรณ

2051 นาย มงคลชัย ใจทศันก์ุล

2052 นางสาว มธุมน ชวนะศักดิ์

2053 นางสาว มธุรส ฝากไธสง
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2054 นาง มธุรส วงษป์ระยูร

2055 นาย มนตรี พงษรั์ตน์

2056 นางสาว มนชัญา พูลสุวรรณ

2057 นางสาว มลทพิย์ โชคอนนัต์รัตนา

2058 นาง มลฤดี สอนเสนาะ

2059 นางสาว มัณฑกา ปลอดภัย

2060 นางสาว มัลลิกา แซ่เจียง

2061 นาย มานพย์ เจริญสวสัดิ์

2062 นางสาว มาริกา จิตเจริญ

2063 นางสาว มุจลินท์ หม่อมประเสริฐ

2064 นาง เมตตา กาษร

2065 นาย ยุทธพงษ์ จริยฉัตร

2066 นาย รณสิทธิ์ โดยด่วน

2067 นาย รติกร หาญวรวงศ์

2068 นาย รองรัตน์ นนัทวจิารณ์

2069 นางสาว ระววิรรณ ม่ันคง

2070 นางสาว รัชดาพร คุ้มเนตร

2071 นาง รัชนากรณ์ วริิยานนท์

2072 นาย รัชพล แจ้งพันธุ์

2073 นางสาว รัตติยา เอ้ืออารีย์

2074 นางสาว รัสรินทร์ เมธาทรัพย์ธานี

2075 นาย ราเชนทร์ คุณนาม

2076 นางสาว ราตรี สารจันทกึ

2077 วา่ที่ร้อยตรีหญิง รุ่งนภา ไตรยศ

2078 นาง รุ่งรัตน์ สุนทรเดชา

2079 นางสาว รุ่งวไิล ศรีโหมด
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2080 นางสาว เรณุกา สมควร

2081 นาย เรวตัร อัศวรางกูร

2082 นางสาว ฤชุดา วงษภ์ักดี

2083 นาย ฤทธิไกร สิงหท์อง

2084 นางสาว ลภัสกร แสงสวา่ง

2085 นางสาว ลออรัตน์ อินทวงศ์

2086 นาง ลัดดา จับศรทพิย์

2087 นางสาว วชิราภรณ์ บุญนธิี

2088 นาย วรบุตร เอ่ียมศิลา

2089 นางสาว วรพรรณ อนะมาน

2090 นางสาว วรรณพร รอดเจริญ

2091 นางสาว วรรณวมิล กวนิทพิยกุล

2092 นางสาว วรรณวสิา อุ่นพิกุล

2093 นางสาว วรรณศิริ คุณสิทธิ์

2094 นาย วรรธนนัท์ วริิยะเสรีกุล

2095 นาย วรวฒิุ จารุบุตร

2096 นาย วรวฒิุ ธีระอนนัต์ชัย

2097 นางสาว วราธร เกษมภักดีพงษ์

2098 นางสาว วราภร วสิุวรรณ

2099 นางสาว วราภรณ์ เรืองรัตน์

2100 นาย วรินทร จิรภาสโภคิน

2101 นางสาว วริศา ตรีธรรมมาพร

2102 นาย วศิน หาญทะนพุงศ์

2103 นาย วสุนทร วะสีนนท์

2104 นาย วชัร กิตติวมิลพรรณ

2105 นาย วชัระ เสนามนตรี
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2106 นาย วลัลภ หแูก้ว

2107 นางสาว วาริชา พ้นภัยพาล

2108 นางสาว วาสนา ใจประเสริฐ

2109 นาย วชัิย ถาดทอง

2110 นาย วเิชษฐ์ สัตนา

2111 นาย วทิรู อุดมสารกิตติกุล

2112 นางสาว วภิาดา ยอดวชิา

2113 นางสาว วภิาพรรณ นนัทวฒัน์

2114 นางสาว วรัิญญา นามวงศ์

2115 นางสาว วริินทร์ตรา ไกรเลิศมานนท์

2116 นาย วโิรจน์ ทพัแจ่ม

2117 นาง วลิาวณัย์ ประจิตร

2118 นางสาว วไิลรัตน์ เง็กเอ่ียม

2119 นาย ววิฒัน์ มณีมุกดาแสง

2120 นางสาว วษิณี อินฒะสอน

2121 นาย วสิุทธิ์ อิศราพันธ์พิสิษฐ์

2122 นาย วรีวชัร์ พิพิธภูวพงศ์

2123 นาย วรีะชาติ นนทฤทธิ์

2124 นาย วรีะเทพ ใหญ่สวา่ง

2125 นาย วฒิุพงษ์ เรืองสุข

2126 นางสาว ศจีรัตน์ ธนภัทรเวโรจน์

2127 นางสาว ศรัญญา สูงนารถ

2128 นาย ศรัณย์ นนัทกิจ

2129 นางสาว ศรันยา บริสุทธิ์สวสัดิ์

2130 นาย ศรายุทธ ธิติศุภกุล

2131 นางสาว ศรีวรินทร์ จิตร์แจ้ง
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2132 นาง ศศิวมิล เกิดแสง

2133 นาย ศักดิ์ชัย โสภา

2134 นาย ศักดิ์ไชย เจริญอยูค่งรอด

2135 นางสาว ศิริทพิย์ พลอยศรี

2136 นางสาว ศิรินภา โชวเิชียร

2137 นางสาว ศิริพร ธินอ้ย

2138 นางสาว ศิริพร ศรีธรรม

2139 นางสาว ศิริพรภัทร ศรีสุวรรณ์

2140 นาย ศิวชัย นาคเปรม

2141 นาย ศิวชั พรมีไชย

2142 นาย ศีลวตัร สุทธิพงษ์

2143 นาย ศุทธนนัท์ เพียรพิจารณ์

2144 นาย ศุภกิจ เฮงภู่เจริญ

2145 นางสาว ศุภวรรณ ทองเช้ือ

2146 นางสาว โศรยา ตินตะบุระ

2147 นางสาว สกุลวรรณ ศรีสวสัดิ์

2148 นาย สมบัติ หุ่นเก่า

2149 นาย สมพงษ์ ปลงจิตร

2150 นาย สมพงษ์ วเิวก

2151 นาย สมภพ กลิน่ถนอม

2152 นางสาว สรัญณัชช์ รัตนานนท์

2153 นาย สันติสุข ประมูลวงศ์

2154 นาย สามารถ ซ่ือสัตย์

2155 นาย สามารถ เวสรานรัุกษ์

2156 นาย สายชล ชอบสอน

2157 นางสาว สายธารา เมืองศิริ
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2158 นางสาว สายพิน อินแก้ว

2159 นางสาว สายฤดี ทบัพรม

2160 นาย สายัณ ศาสตร์สาระ

2161 นางสาว สาวติรี ทั่งนาค

2162 นาย สิทธิโชค กระจ่างแจ้ง

2163 นาย สิทธินนัท์ กันมล

2164 นาย สิทธิพร เช้ือทองฮัว

2165 นาย สิรภพ ธนเจริญใจ

2166 นางสาว สิริณัฐ มุกดาสนทิ

2167 นาง สิริพร เสนาไชย

2168 นางสาว สิริพัฒน์ พรประเสริฐ

2169 นางสาว สิริยากาญจน์ แสงศิวะฤทธิ์

2170 นางสาว สิรีธร ไรปิ่น

2171 นางสาว สุกฤตา คําแสน

2172 ร้อยตํารวจเอกหญิง สุกัญญา พรรณขาม

2173 นางสาว สุชาดา ปาทาน

2174 นางสาว สุชีลา ชีวาประกอบกิจ

2175 นาย สุธี เติมบุญผาติ

2176 นางสาว สุธีรกานต์ กิจสุภา

2177 นางสาว สุนสิา กังแฮ

2178 นาง สุนสิา อยูเ่ล่ห์

2179 นาง สุพิชฌาย์ ศิริพรรฒ

2180 นางสาว สุพีร์ญา นติยภูติพัฒน์

2181 นาย สุภกร ศรีตุลานนท์

2182 นางสาว สุภัคฐา สุวรรณมณี

2183 นางสาว สุภัทรา เอมสําราญ
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2184 นาย สุภัสสร์พล จันทพิย์วงษ์

2185 นาง สุภาภรณ์ จันทร์บาง

2186 นางสาว สุภาภรณ์ สุดสาคร

2187 นาย สุรชัย เทพบรรทม

2188 นาย สุรบถ ศิริมาณีโชติ

2189 นาย สุรศักดิ์ หาสะศรี

2190 นางสาว สุรัชดา ถนอมวงค์

2191 นางสาว สุวนยี์ นาทะคํา

2192 นางสาว สุวภิา เติมชัยเจริญศักดิ์

2193 นางสาว สุอัชฌา ปลอดโคกสูง

2194 นาย เสฎฐวฒิุ วณิชตันติพงษ์

2195 นางสาว เสาวนยี์ ม่วงทอง

2196 นางสาว เสาวรี นาคกราย

2197 นางสาว โสรยา สุขเจริญโชคดี

2198 นาย หสัดินทร์ อุ่นพิกุล

2199 นางสาว อชิรญา กิตติโสภาลักษณ์

2200 นาย อธิปติ เนตินยิม

2201 นาย อนรัุกษ์ ปาลี

2202 นาย อนสุรณ์ ผลบูรณ์

2203 วา่ที่เรือตรี อนสุรณ์ วงศ์เหรียญทอง

2204 นางสาว อภิชญา ชัยชิตาทร

2205 นาย อภิชาติ กวดวงศ์ษา

2206 นาย อภิชาติ เลาหรัตนาหรัิญ

2207 นาย อภิลักษณ์ อารมย์เสรี

2208 นางสาว อรพรรณ โถมสันเทยีะ

2209 นาย อรรทกร สุรมิตรไมตรี
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2210 นางสาว อรสุธี สุทธิเสริม

2211 นางสาว อรอนงค์ วงัทนั

2212 นางสาว อรอุมา งามถ้อย

2213 นาย อรุณ ผึง่สูงเนนิ

2214 นางสาว อรุณี หอบูรพา

2215 นาย อลงกรณ์ สาหร่ายเงิน

2216 นาย อัครวฒัน์ ถาวรงามยิง่สกุล

2217 นางสาว อังคณา จารุทรรศนพิ์มล

2218 นาง อังคณา ผึง่สูงเนนิ

2219 นางสาว อังสนา จินดา

2220 นาย อัษฎางค์ อังกาบสี

2221 นาย อากร เกียรติโชคววิฒัน์

2222 นางสาว อาทติยา จารณา

2223 นาง อํานวยพร สุขสมปัญญานนัท์

2224 นางสาว อินดา ปัญญาแก้ว

2225 ร้อยตํารวจตรี เอกลักษณ์ สกุลวงษ์

2226 นาย เอกสิทธิ์ แสงงาม

2227 MISS BEI E

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโลก

2228 นางสาว กนกพร ปานทบั

2229 นาย คมศร มหาวรรณ

2230 นางสาว จิตตานนัท์ บัวผุด

2231 นางสาว จุฑามาศ ทองรัตน์

2232 นาย ชยาพันธ์ เฉยยัง่ยืน

2233 นางสาว ชุติมณฑต์ สุขสอาด

2234 นาย ณรงค์ศักดิ์ ล้วนประเสริฐ
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2235 นางสาว ณัฏฐพิชญา บุตรเลิศ

2236 นางสาว ธนญัญา เจริญกัลป์

2237 นางสาว ธารารัตน์ ขุมทรัพย์

2238 นางสาว นภัสกานต์ กูลมา

2239 นาย ปกิต ทองสุวรรณ

2240 นางสาว ผณินทร เรืองรักษา

2241 นางสาว พิชามญช์ุ อารีย์วงศ์

2242 นางสาว เพ็ญจันทร์ เฉยยัง่ยืน

2243 นางสาว รัชมังค์ รชตวฒันกุล

2244 นางสาว รุ่งรวนิ เตชเสถียร

2245 นาย วงศกร วชัรกําธร

2246 นาย วชัรพณ ปรารมณ์

2247 นางสาว วชัรี กําจัดโศรก

2248 นาย สิทธิศักดิ์ พิณทอง

2249 นางสาว สุธีกาญจน์ อุบลพันธ์

2250 นาง สุรีย์พร สระทองเปลีย่น

2251 นาง เสาวณีย์ ดีพรมราช

2252 นาย โสฬส เปี่ยมอยูสุ่ข

2253 นางสาว หทยัรัตน์ ลีลาสุขสันต์

2254 นางสาว อมารีรัฐ พรหมสาขา ณ สกลนคร

2255 นาย อัษฏาวธุ วชิยานวุตัิ

2256 นาย อานนท ์ สุนทรเจริญวงศ์

2257 MISS LI YUNKE

2258 MISS TANG RU JING

2259 MISS YE LING
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สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ

2260 นางสาว กนกอร ชํานาญกุล

2261 นางสาว กมลวรรณ ลิม้นาคทอง

2262 นางสาว กรรณิกา ดีใจ

2263 นางสาว กฤติยา อินถา

2264 นาย กวพีล ศริ

2265 นาย กุง้ วฒิุสมบัติเจริญ

2266 นางสาว เกศศิริ ศิริชัย

2267 นางสาว ขนษิฐตา เพ็ชร์เลิศ

2268 นางสาว ขวญัแก้ว บัวเผือ่น

2269 นางสาว เขมวรรณ สารวนางกูร

2270 นาย คณิศร ภคโชติสกุล

2271 นางสาว คนงึนจิ พรมฬี

2272 นาย คัมภีร์ แสงวธุ

2273 นางสาว จรรยา เกียรติโสภณ

2274 นางสาว จรัสศัลย์ หกักะยานนท์

2275 นางสาว จาริณี ใจกระจ่าง

2276 นางสาว จิรวดี เงินเมือง

2277 นางสาว จิรวรรณ สีนาค

2278 นาง จิรา จันทร์อุดม

2279 นางสาว จีรวรรณ บานเย็นประสบสุข

2280 นางสาว จุรีย์พร บุญส่ง

2281 นางสาว ชญานษิฐ์ ประดิษฐพงศ์

2282 นางสาว ชนนินัท์ สมิตธิวทิยา

2283 นางสาว ชลิตา โตมอญ
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2284 นางสาว ชาริณี เพชรจํารัส

2285 นาย ณัฐพล เจริญสุข

2286 นางสาว ดารณี พรสัมฤทธิสกุล

2287 นาง เติมทรัพย์ มหาเวชาศิริ

2288 นางสาว เตือนตา ลิมประภานกุูลกิจ

2289 นาย ทศพล พิณบรรเลง

2290 นาง ทศันยี์ เกิดพืชน์

2291 นางสาว ทพิยวารี เริงธรรม

2292 นางสาว ทพิวรรณ์ นธิิพัฒนเวทย์

2293 นาย ทวิากร มิตรเจริญถาวร

2294 นาย ธนะ กลิน่บางพูด

2295 นาย ธนากร สุวรรณศิลป์

2296 นางสาว นฏกร รักงาม

2297 นางสาว นภาลัย รอดทุ่ง

2298 นาง นติย์ วเิสสพันธุ์

2299 นางสาว นติยา สวา่งแจ้ง

2300 นาย บุญชอบ สุขเกษม

2301 นางสาว บุญญะรัตน์ วงษภ์า

2302 นาย บุญส่ง สวา่งอารมย์

2303 นาง ปฐมา มากมี

2304 นางสาว ปภัสรา ทองทศันยี์

2305 นาง ประภัสสร ดีแก้ว

2306 นางสาว ปวณีา ลีลาขจรกิจ

2307 นาย ปิยชาติ เจริญดี

2308 นางสาว เปรมฤทยั จันทร์ประดิษฐ์

2309 นาย พงษพ์บ ชยานสุนธ์
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2310 นางสาว พนติา ทองหนู

2311 นาง พรพิมล ฉิมพลี

2312 นางสาว พรพิศ สมวงษ์

2313 นางสาว พัชรี จันทร์นวล

2314 นาย พิพัฒณ์พงศ์ โกบแก้ว

2315 นางสาว เพ็ญระพี บุญส่ง

2316 นาย ภูตะวนั อยูท่อง

2317 นาง มยุรี เอ่ียมเจริญ

2318 นาย มานพ ฤาชากุล

2319 นาย มาโนช กรสุรัตน์

2320 นางสาว มีนญา ณ สุย

2321 นางสาว เมชญา มีขันทอง

2322 นางสาว เมธาภรณ์ หลําดารา

2323 นางสาว ยุพิน ทรงรัตน์

2324 นางสาว รณิตา ทองคําวงศ์

2325 นาง รพีพร เรืองศรี

2326 นางสาว รวสิุดา เยาวท์มุ

2327 นาง รัชนี นครสันติภาพ

2328 นางสาว รัญชิดา แก้วดี

2329 นาง รัตนา อุ่นทรัพย์

2330 นาง รุ่งกาญจน์ รณหงษา

2331 นางสาว รุ้งเพชร วารีรัตน์

2332 นางสาว รุ่งราตรี หอมขําคม

2333 นางสาว วณิชยา วสิุทธารมณ์

2334 นาย วรวทิย์ สัมพันธชิต

2335 นางสาว วรัญญา ชวศุภกุล
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2336 นาย วสันต์ ชัยพร

2337 นางสาว วชัรา ชํานาญวงษ์

2338 นาย วนัชัย สีขาว

2339 นาย วศิรุต พวงแก้ว

2340 นาง ศรินทร์ พลเมืองจันทร์

2341 นางสาว ศรีสุดา อัฏฏะวชัระ

2342 นาย ศักดา กสิบุตร

2343 นางสาว ศิริพันธ์ กาญจนเรขา

2344 นาย ศิริศักดิ์ เปรมปิยะวฒัน์

2345 นางสาว ศุภรีย์พรรณ นนัทวาสน์

2346 นางสาว สมใจ คล้ายสุบรรณ์

2347 นาย สมศักดิ์ สุวรรณสุขกุล

2348 วา่ที่ร้อยโท สรชัย ธรรมธาดา

2349 นางสาว สัจจาพร เอ่ียมรอด

2350 นางสาว สาริศา จิรัตโอภากุล

2351 เรืออากาศตรี สําเริง เช่ียวชูกุล

2352 นางสาว สิริพร ตรีอุโภชน์

2353 นางสาว สุขุมา ไม้เรียง

2354 นางสาว สุรีรัตน์ ทองเรือง

2355 นางสาว สุวสัสา วจิิตรสมบัติ

2356 นางสาว สุวชิา พรมเกตุ

2357 นางสาว สุวมิล ศิลาวน

2358 นางสาว โสมย์สุดา สดช่ืน

2359 นาง หทยักาญจน์ เพ็ญกูล

2360 นางสาว หนึ่งฤทยั ศรีบุญเรือง

2361 นาย อธิป แทน่รัตนกุล
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2362 นาย อนรัุกษ์ นกัจารย์

2363 นาย อภิวรรตน์ ภูมิพิเชฐ

2364 นางสาว อมรรัตน์ โง้วสกุล

2365 นาง อรุณ กรสุรัตน์

2366 นางสาว อัญชลี อํ่าหนองบัว

2367 นางสาว อารี นลิปักษ์

2368 นาง อารีย์ เอมบัณฑิตย์

2369 นางสาว อารีรัตน์ ทองเพียร

2370 นาง อารีวรรณ เช่ียวชูกุล

2371 นางสาว อินทร์เนตร เฉียบแหลม

2372 จ่าอากาศโทหญิง อุไรรัตน์ สง่าแสง

สาขาวิชาการตลาด

2373 นาย ธวชัชัย นิ่มสุข

2374 นางสาว ปุริณธิรา ขํารอด

2375 นางสาว พัชรินทร์ ผาอํานาจ

2376 นาย เมธา รสสุคนธรางกูล

2377 นางสาว วรนนัท์ ภู่จีน

2378 นาย อรรถกร ประสิทธิ์ผล

สาขาวิชาการบริหารการประชาสัมพันธ์และส่ือสารมวลชน

2379 นางสาว กษริา ทองศรีสังข์

2380 นางสาว กัญญารัตน์ วลิัยกูล

2381 นาย กิตติ จันทร์ส่อง

2382 นางสาว กุลปราณี ชาลีวงศ์

2383 นางสาว จรีวรรณ บุญเพ็ง

2384 นางสาว จันทร์จิรา นามเลิศ

2385 นางสาว จิตติมา ศรีสมโพธิ
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2386 นางสาว จุฑามาศ ขะรัมย์

2387 นาง จุฑามาศ ดํารงบุล

2388 นางสาว ฐิตารีย์ นรัินต์พานชิ

2389 นางสาว ณพัสสอร กําภู ณ อยุธยา

2390 นางสาว ณัฐภัสสร ปภัสร์สิรินทัี

2391 นางสาว ณัฐมน พวงแก้ว

2392 นางสาว ณัฐลินยี์ จิตพิทยานภุาพ

2393 นางสาว ดวงฤทยั สุขสถาน

2394 นางสาว นวลระหง พ้ืนผา

2395 นางสาว นชุนภางค์ เดชวชัรนนท์

2396 นาย พงศกร หงส์เศวตร

2397 นาย พงษพั์นธ์  แก้วมณี

2398 นางสาว ภัสชา วงศ์ทมิารัตน์

2399 นางสาว มัทรี แม่นม่ัน

2400 นางสาว ยุวดี หอมหวล

2401 นางสาว ยุวรี หอมขจร

2402 นางสาว รชิตา วรานนท์

2403 นาย วฐิต กลางนอก

2404 นางสาว วาสนา ชอบช่ืน

2405 นางสาว ศรศิริ ศิริธํารงค์

2406 นาย สถิตย์พงษ์ ร่มบวรพิสุทธิ์

2407 นางสาว สวรส รูปแก้ว

2408 นางสาว สุกานดา มุสิทธิ์มณี

2409 นางสาว สุขุมาลย์ วริิยกิจ

2410 นางสาว สุชีรา สินทรัพย์

2411 นาย อรรถพล คงกระจ่าง
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2412 MISS GU FENG JUAN

สาขาวิชาการบัญชีบริหาร

2413 นาง กมลกานต ์ ยางเอน

2414 นางสาว กุลฤทยั สวสัดิ์สรรวงศ์

2415 นาง ขัณฑอง ไชยสุริยะศักดิ์

2416 นางสาว คุณาภรณ์ วภิาตวลัลิ

2417 นางสาว จินตนา อินตรา

2418 นางสาว จุฑาทพิย์ อรัญคีรี

2419 นาง ฉัตรชนนัทร์ อู่วเิชียร

2420 นางสาว ชลทชิา ซ่ือสัตย์

2421 นางสาว ชิดชนก พันหา

2422 นางสาว ฐิติมา เหลืองอ่อน

2423 นางสาว ณัฐนนัท์ ผลทพิย์

2424 นางสาว ดวงสมร แสงดิษฐ์

2425 นางสาว ดานติา แสนสีหา

2426 นาง ดุสดี โชติธีรเศรษฐ์

2427 นางสาว ธาริณี พุ่มจันทร์

2428 นาง ธิวาลักษณ์ อินจันทร์

2429 นางสาว นภาภรณ์ ศรีขวญัใจ

2430 นางสาว นฤมล พงษพ์ระเกตุ

2431 นางสาว นยันา เจริญสุข

2432 นาย นกิร พัดม่าน

2433 นาย นพิพิชฌน์ กมลธีระวทิย์

2434 นางสาว ปัทมา อรัญคีรี

2435 นางสาว พิมป์ณภัส ปองสิทธินนท์

2436 นาง พิมพา ควรประมูล
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2437 นาง ภคมณ ภัทรสิรินาถ

2438 นางสาว รัญชพัชญ์ เพ็งถา

2439 นาง ละออ กล่อมจิต

2440 นางสาว วราภรณ์ บุญพรหมธีรกุล

2441 นางสาว วชัรี เนื่องจํานงค์

2442 นาง วาทณิี ซ้ิมสือ่

2443 นางสาว วารินทร์ จันทร์แจ่มศรี

2444 นางสาว วภิา แซ่กอ

2445 นางสาว วภิารัตน์ ธรรมโชติ

2446 วา่ที่ร้อยตรีหญิง ศิรินยา ทานนัติ

2447 นางสาว ศิริพร จึงพิเชษฐโสภณ

2448 นางสาว ศิริอร คาบสมุทร

2449 นางสาว สมใจ อมรชัยนพคุณ

2450 นางสาว สร้อยสน สังข์วงศ์

2451 นาง สาลิณี เครือเกีย๋ง

2452 นางสาว สิตากาญจน์ วงษส์ุวรรณ์

2453 นางสาว สิตานนั วงักาวรรณ์

2454 นางสาว สุกัญญา บัวบาน

2455 นางสาว สุดารัตน์ ร่วมสุข

2456 นางสาว สุธินี กังรัตน์

2457 นางสาว หทยัรัตน์ สุขวฒันาสินทิธิ์

2458 นางสาว อังสนา กุลศิริแพทย์

2459 นาง อัญชลี อ่อนจ้อย

2460 นางสาว อุบล กองทรัพย์เจริญ

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

2461 Ms. KINGMALAY VIENGSAMONE
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2462 MR. MEUNGPHONETHONGDAOPHET

2463 MR. NAKKASEN TONG

2464 นางสาว กุลภัช ศิลานอ้ย

2465 นางสาว ชุติมา จัดพ่วง

2466 MR. LI ZHEN SONG

2467 MR. WANG QIUJIONG

2468 MR. ZHOU ZHI HAO

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ)



106

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

2469 นาย ธรณินทร์ ภวภูตานนท ์ณ มหาสารคาม

สาขาวิชาเคมี

2470 นางสาว ธิรดา ปิยะนนัท์

สาขาวิชาจุลชีววิทยา

2471 นาย อภิรักษ์ วเิศษชาติ

สาขาวิชาชีวเคมี

2472 นาย กาญจนภ์พ กัณหะสุต

สาขาวิชาชีววิทยา

2473 นางสาว ฉัตรเบญจา ปกิระเณย์

สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ

2474 นางสาว วไิลวลัย์ ฐิติรุ่งเรือง

สาขาวิชาเทคโนโลยอีาหาร

2475 นางสาว ชญานศิ คล่องแคล่ว

สาขาวิชาเคมี

2476 นาย มนญู พิชิ

2477 นางสาว วภิาดา สงวนสุข

สาขาวิชาจุลชีววิทยา

2478 นางสาว นวพร โพธิสกล

2479 นางสาว พรทพิย์ วรรธนะฐิติกุล

2480 นาย แสนชัย นารี

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

ปีการศึกษา 2556

คณะวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง
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สาขาวิชาชีวเคมี

2481 นาย จิราวฒัน์ ตันติพิสิทธิ์

สาขาวิชาชีววิทยา

2482 นางสาว ลีลาวดี มีเหลีย่ม

2483 นางสาว วรรณวษิา พรหมหาญ

สาขาวิชาเทคโนโลยอีาหาร

2484 นางสาว รัตนช์ฎาพร ลักษณะโยธิน

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

2485 นางสาว ชลกานต์ ชมภู

2486 นางสาว นนัทกานต์ บุญเรืองกัณฑ์

2487 นางสาว พรสุดา กองคํา

สาขาวิชาเคมี

2488 นางสาว ชลธิชา ทองธรรมชาติ

2489 นางสาว ณัฐิยา แซ่หลิม

2490 นางสาว มนสัวี จ่ันรอด

2491 นางสาว วราภรณ์ สุจริตรักษ์

สาขาวิชาจุลชีววิทยา

2492 นาย ชลชัย คล้ายสุบรรณ

2493 นาย เทวนิทร์ แสนเสนยา

2494 นางสาว พัชรินทร์ เทพจันตา

2495 นางสาว สุนสิา สัตบงกฏ

สาขาวิชาชีวเคมี

2496 นางสาว ขวญัลดา กอบตระกูล

2497 นางสาว พัชรี สุพล

2498 นางสาว สุนสิา ดามา

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2
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2499 นาย อัฐพล หลีตระกูล

สาขาวิชาชีววิทยา

2500 นางสาว ขนษิฐา เหล่าเขตการ

2501 นางสาว พัชสุนยี์ สงวนศักดิ์

สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ

2502 นางสาว ชุติมา อรวรรณหโณทยั

สาขาวิชาเทคโนโลยอีาหาร

2503 นางสาว ปณิดา ชัยปัน

สาขาวิชาฟิสิกส์

2504 นาย ธนาวฒิุ โพธิ์เตี้ย

สาขาวิชาสถิติ

2505 นางสาว เนริสา ทอนศรี

2506 นางสาว ลภัสรดา สิงหส์มบูรณ์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

2507 นางสาว กมลพรรณ จําปา

2508 นางสาว กาญจนา ชลสินธ์

2509 นางสาว กิง่แก้ว สระทองทดั

2510 นาย กิตติ จิระสถิตย์

2511 นาย ขจรศักดิ์ เนตรหาญ

2512 นาย คุณากร พงษจ์รูญ

2513 นางสาว จิรัชญา ภาลีนนท์

2514 นางสาว จิราวรรณ พงษจ์รูญ

2515 นางสาว ชญานษิฐ์ นวลนชุ

2516 นางสาว ชนากานต์ จินากูล

2517 นางสาว ชาลินยี์ แซ่ตั๊ง

วิทยาศาสตรบัณฑิต  
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2518 นางสาว ณัฏฐณิชา นามประดิษฐ์

2519 นาย ณัฐพงษ์ สิทธิศาสตร์

2520 นาย ณัฐพล เจนกสิกิจ

2521 นางสาว ดรุณี สีวนัชัย

2522 นาย เทพกร แซ่อ้ึง

2523 นาย ธนพล นกนอ้ย

2524 นาย ธนพล พรหมนอก

2525 นาย ธนา หม่ืนจํานงค์

2526 นาย ธนากร ฝัง่ชลจิตต์

2527 นาย ธีระพล สีทา

2528 นาย นพดล ศุภะผ่องศรี

2529 นางสาว นพวรรณ สุขถาวร

2530 นาย นฐัวฒิุ บํารุงเพชร

2531 นางสาว นติยา แก้วคําลา

2532 นางสาว นภิาพร ชาญนอก

2533 นางสาว นศิารัตน์ ฉิมพาลี

2534 นางสาว บัณฑิตา แสวงงาม

2535 นางสาว บุญชณา อุดมผล

2536 นางสาว ประภัสสร ชมภูพวง

2537 นางสาว ประภาพรรณ ลายลักษณ์

2538 นางสาว ปรียาพรรณ พระชัย

2539 นางสาว ผกาทพิย์ เสาทองหลาง

2540 นางสาว พรพิมล พุทธศิลป์

2541 นางสาว พรมณี สิริวาณีปกรณ์

2542 นางสาว ภัชชา สารพันธ์

2543 นางสาว ภัทรวรรณ ภิญโญ
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2544 นางสาว รัตติกาล นวนแสง

2545 นางสาว รัตนากร แช่มสาคร

2546 นางสาว รุ่งขจี กาฬภักดี

2547 นางสาว ฤดี ดอนราชลี

2548 นางสาว ลลิดา สิงหด์้วง

2549 นางสาว วรรณรวี วงษศ์รีแก้ว

2550 นางสาว วรรณวภิา ทนีอ้ย

2551 นางสาว วรวรรณ มะนาวหมู่

2552 นาย วรวฒิุ แสงใสรัตน์

2553 นางสาว วราภรณ์ กวางใส

2554 นางสาว วนัเพ็ญ เฉลิมพงษ์

2555 นางสาว วาสนา บุญธรรม

2556 นางสาว วภิาวรรณ ดีระเบียบ

2557 นางสาว ศิรินภา นพรัตน์

2558 นางสาว ศิรินาถ นยิมฤทธิ์

2559 นางสาว ศิริพร ภู่ประเสริฐ

2560 นางสาว สมฤทยั ธนสินชัย

2561 นางสาว สราลี เอ้ือสุขอารี

2562 นางสาว ส่องอุษา อุปเสน

2563 นาย สิทธิโชค จินกุูล

2564 นาย สิทธิพร เรืองขจิตร

2565 นาย สิรภพ สินธุประเสริฐ

2566 นางสาว สุจิตรา โชคเจริญ

2567 นางสาว สุธารักษ์ หกักะยานนท์

2568 นางสาว สุนารี รอดเจริญ

2569 นางสาว สุนสิา วงศ์จันทร์



111

2570 นางสาว สุพิชฌาย์ สายยืน

2571 นางสาว สุพินยา ช่ืนอุรา

2572 นางสาว สุภาวณิี คงหาญ

2573 นางสาว สุมาตรา โตม่วง

2574 นางสาว สุรีรัตน์ จันทโค

2575 นางสาว สุวภิา แซ่เหยี

2576 นาย โสภน มีสุข

2577 นางสาว หทยัชนก ปานทบั

2578 นางสาว หทยัรัตน์ ศรีโกศล

2579 นางสาว อนชิุตา ไชสะอาด

2580 นางสาว อมรรัตน์ กังวาลสิงหนาท

2581 นางสาว อมรรัตน์ หว้ยจันทร์

2582 นางสาว อริษา แก้วใน

2583 นางสาว อริษา ทดัไธสง

2584 นาย อํานาจ อภิรักษ์

2585 นาย อําพล บัวใหญ่

2586 นาย เอกชัย แก้วข้อนอก

สาขาวิชาเคมี

2587 นางสาว กนกวรรณ ฟีสันเทยีะ

2588 นางสาว กนกวรรณ ร่ืนรมย์

2589 นางสาว กมลทพิย์ ไวยกุล

2590 นางสาว กมลเนตร สังข์บัวแก้ว

2591 นางสาว กรรณิการ์ ทําอุเทน

2592 นาย กฤษณพงค์ ทองทพิย์

2593 นางสาว กัญนภิา ศิลาน้ําเที่ยง

2594 นางสาว กัณฑิมา สวา่งวงษ์
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2595 นางสาว กันต์กนษิฐ์ วงศ์บวรลักษณ์

2596 นางสาว กันยาพร ทองแม้น

2597 นางสาว กุมารี กรตุ้ม

2598 นางสาว ขนติฐา พงษส์มสุทธิ์

2599 นางสาว คีตาภัสร์ ก้อนทอง

2600 นางสาว จามรี เจริญรัตน์

2601 นาย จิระพงษ์ สุวรรณบล

2602 นางสาว จุฑามาศ บุญเย็น

2603 นางสาว จุฑามาศ อภิสรโอภาส

2604 นางสาว ชไมพร สําเร็จศิลป์

2605 นางสาว ชลธิชา นอ้ยศรี

2606 นาย ชวสัรัฏฐ์ นาคแสงจันทร์

2607 นางสาว ฐาปนี เพ็ชระ

2608 นางสาว ฐิติชญาน์ มูลประสิทธิ์

2609 นางสาว ฐิติพร หลักดี

2610 นางสาว ณิชนนัทน์ ทา่ไม้สุข

2611 นางสาว ณิชารีย์ พัฒนานพุงษ์

2612 นางสาว ดรุณี ศรีประดู่

2613 นางสาว ทศันยี์ ธีสุมา

2614 นางสาว ทพิย์ชนก บวรหทยั

2615 นางสาว ทพิย์วรรณ คลังสิน

2616 นางสาว ทพิวรรณ กลิน่เจริญ

2617 นางสาว ธนชัชา จุลบุตร

2618 นางสาว ธววิรรณ แก่นจันทร์

2619 นางสาว นพัช เข็มทอง

2620 นางสาว นนัธิยา ทศแก้ว
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2621 นางสาว นารีนาฎ เย็นสบาย

2622 นางสาว เนตรชนก ภูมิทตั

2623 นางสาว บุญฤดี ต้องสู้

2624 นางสาว บุณยนชุ บุญไสย

2625 นางสาว ปฐมาวดี ศิลาลาย

2626 นางสาว ปภาวรินท์ อู่ไพฑูรย์

2627 นางสาว ปวณีา เบี้ยวศิริ

2628 นางสาว ปีย์วรา ตั้งอิทธิบาท

2629 นางสาว พรกนกวรรณ ปรึกษา

2630 นางสาว พรกมล สดสะอาด

2631 นางสาว พรพรรณ แซ่เซียว

2632 นางสาว พรพิมล อินทรักษา

2633 นางสาว พรรณวดี พงษจั์นทร์

2634 นางสาว พรวภิา ฉัตรแก้วชัย

2635 นางสาว พัทธมน วริิยะธรรม

2636 นางสาว พิชญา เฟ่ือยมี

2637 นางสาว พิมพ์ชนก สุม่ทอง

2638 นาย พุฒิกร พุกฝึกดี

2639 นางสาว พุธิตา ล่วงพ้น

2640 นางสาว เพ็ญศิริ ตันพิชัย

2641 นางสาว ภัทรีวรรณ อ่ิมสุวรรณ์

2642 นางสาว มณีนชุ พละสุข

2643 นางสาว มุกดา กิจไพบูลย์

2644 นาย ยงยุทธ ลือชา

2645 นางสาว เยาวพา มหาเขตร์

2646 นางสาว วรกานดา วบิูลย์รัตนศรี
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2647 นางสาว วรัญญา จันทร์ทอง

2648 นาย วราพงษ์ เสนาภักดิ์

2649 นาย วรุต ทาเชาว์

2650 นางสาว วศินยี์ พิณแพทย์

2651 นาย วชัระ กังฮวด

2652 นางสาว วนัทนยี์ นามมาลา

2653 นางสาว วชิริณี สวา่งจันทร์

2654 นางสาว วริาวรรณ์ ชูกอง

2655 นาย ศตวรรษ สมบุญตัน

2656 นางสาว ศิรินภา นวิาสประกฤติ

2657 นางสาว สกุณา ลิม้สุขศิริ

2658 นางสาว สุพรรณิการ์ บุญจําเนยีร

2659 นางสาว โสฬส ขันกสิกรรม

2660 นางสาว หทัยา โรจนว์รัิตน์

2661 นางสาว อมรรัตน์ อินทร์นาง

2662 นางสาว อรนชุ พงษแ์พทย์

2663 นางสาว อรวรรณ ภาสดา

2664 นาย อลงกรณ์ บุตตะ

2665 นาย เอนกพงศ์ ศรีเสมอ

สาขาวิชาจุลชีววิทยา

2666 นางสาว กรองกาญจน์ เบี้ยวจันทร์

2667 นางสาว กัลยารัตน์ กรุดอินทร์

2668 นางสาว กิง่แก้ว อินทนน

2669 นาย กิตติภพ อุติลา

2670 นางสาว กุสุมา ปิ่นแก้ว

2671 นางสาว จรีภรณ์ บ่ายเมือง
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2672 นางสาว จิตติยา รามวงศ์

2673 นางสาว จินตนา กองทรัพย์

2674 นางสาว จิราภรณ์ ลํามูล

2675 นาย เจษฎา ผสมทรัพย์

2676 นางสาว ชลธิชา เช้ือผาสุข

2677 นางสาว ชลธิชา รํ่าเรียนกิจ

2678 นางสาว ชุติมา บัณฑิต

2679 นางสาว ฌาริณี เพชรประดิษฐ์

2680 นางสาว ฐิตาพร รัตนกุลชัยนนัท์

2681 นางสาว ฐิติกาญจน์ ธัญญภูมิ

2682 นางสาว ณัฐกานต์ ซ่ือจํานงกิจการ

2683 นาย ณัฐชนน พลายสิน

2684 นางสาว ณัฐชยาวรรณ พิมทอง

2685 นางสาว ทพิสุคนธ์ ถวลิวงศ์

2686 นาย ธนวฒัน์ ศรีสุทธิกาญจนา

2687 นางสาว นพวรรณ เอกเจริญ

2688 นาย นนัทพัิฒน์ สุริยะวงศ์

2689 นาย นาวนิ ม่ังธรรม

2690 นางสาว นภิาภรณ์ เทศทอง

2691 นางสาว นสิา นาคสด

2692 นางสาว นชุนาถ นาคทอง

2693 นางสาว บัณฑิตา เคลงรัศมี

2694 นางสาว บุษยา ทนัทวี

2695 นางสาว เบญจวรรณ กําลังฟู

2696 นางสาว ปริศนา เจริญมี

2697 นางสาว ปรียานชุ เสรีพันธ์
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2698 นางสาว ปิยะนนัท์ ศรีชลา

2699 นางสาว ผุสชา จําปาเงิน

2700 นาย พงศกร ผางน้ําคํา

2701 นางสาว พรนภิา ภักดี

2702 นางสาว พรพิมล ชมภูวงศ์

2703 นางสาว พรสุพพัตถ์ บุตรน้ําเพ็ชร

2704 นางสาว พวงปะภา ครองแสนเมือง

2705 นางสาว พัฒนาภรณ์ เจนนภาภัณฑ์กิจ

2706 นางสาว พัณณ์ณิญา สุทธิพงศ์ธนติ

2707 นาย พิชญพงศ์ คีรีเดช

2708 นางสาว พิมพ์ชนก ธเนศสุนทร

2709 นางสาว พิริยา พัฒนเจริญสุข

2710 นางสาว มัณฑนา เชียรตระกูล

2711 นาย มารุต ปาประโคน

2712 นางสาว มินตรา ชํานาญไพร

2713 นางสาว มุกขรินทร์ นรัินดร์กุลคีรี

2714 นางสาว ยุภาภรณ์ เม้ยศรี

2715 นางสาว ระพีพรรณ พลอยงาม

2716 นางสาว รัชฎาภรณ์ ศรีเมือง

2717 นางสาว รัตนากร รัตนโภไคย

2718 นางสาว รุ่งราตรี ยิง่ยง

2719 นางสาว วราภรณ์ แหวนเงิน

2720 นางสาว วริษฐา แก้วประถม

2721 นาย วสิูตร ลีปัสสา

2722 นางสาว ศรัญญา อุตคุด

2723 นางสาว ศรารัตน์ แนวดง
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2724 นางสาว ศรีสมร กัลยาเนยีม

2725 นางสาว ศรีสุดา ฉายาพรเลิศ

2726 นางสาว ศิริลักษณ์ ปุราชะกา

2727 นางสาว สนธิยา แก้วเขียว

2728 นางสาว สรารัตน์ เสือชม

2729 นางสาว สาลินี อุดมสุข

2730 นาย สิฐิชัย วงศ์ผาบุตร

2731 นาย สิทธิชัย บุญทนัเรือง

2732 นาย สิทธิพร พรมมา

2733 นางสาว สุนทรียา พิทกัษส์มบูรณ์

2734 นางสาว สุนสิา เหลืองทอง

2735 นางสาว สุปรียา ถนอมวงศ์

2736 นางสาว สุพรรณี โพธิ์อ่อน

2737 นางสาว สุพัณณิตา คงเกษม

2738 นางสาว สุมาลี สถิตย์

2739 นางสาว สุรางค์ รักษาชาติ

2740 นาย อนสุรณ์ งามกระบวน

2741 นางสาว อภิญญา จิตต์อารี

2742 นางสาว อมรรัตน์ เนตรศรี

2743 นางสาว อรทยั บุญรสศักดิ์

2744 นาย อรรถพร แสนเกรียว

2745 นางสาว อรอุษา งามศิริ

2746 นางสาว อาทติยา ซาเสน

2747 นางสาว อาภากร กาญจนะ

2748 นางสาว อําพรศรี โภชนะ

2749 นางสาว อุทมุพร อยูม่า
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สาขาวิชาชีวเคมี

2750 นางสาว กรวภิา ตันวฒันกุล

2751 นางสาว กันต์ฐกาญจน์ เสาวกุล

2752 นางสาว กัลยรัตน์ แป้นจันทร์

2753 นางสาว กาญจนา ดวงเกตุ

2754 นางสาว เกวรินทร์ บุตรษดียัง

2755 นางสาว คนาภรณ์ พันสีทา

2756 นาย จรัญ รุ่งเรือง

2757 นางสาว จิดาภา สอนศิริ

2758 นางสาว จิตรลดา อนนัต์นาวนีสุรณ์

2759 นางสาว ชนดิา เจ็กนอก

2760 นาย ฐานะ นาคทอง

2761 นางสาว ฐิติรัตน์ นชุศิลา

2762 นางสาว ณฐานติ กิจววิฒัน์

2763 นาย ณัฐพงศ์ วงษเ์สนา

2764 นางสาว ณิชนนัทน์ เกษมพิณ

2765 นางสาว ทติยา เสนารักษ์

2766 นาย เทพพนม อารัญภาณุ

2767 นาย เทวฤทธิ์ สูงรุ่ง

2768 นางสาว นนัทนา คุณแก้ว

2769 นางสาว นนัทนาภรณ์ บุพพัณหสมัย

2770 นางสาว ปรัชญ์วร์ี ถกลประจักษ์

2771 นาย ปรัชญา แวทไธสง

2772 นางสาว ปัณณพร กิตติวทิยาวงศ์

2773 นางสาว ปาจรีย์ เชาวดี

2774 นางสาว ปาริชาติ บุญสุข
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2775 นางสาว พรพิสุทธิ์ ศรีวรนนัท์

2776 นางสาว พศิกา ใบยา

2777 นางสาว พัชรินทร์ ภิญโย

2778 นางสาว พัชรินทร์ อาบสุวรรณ

2779 นางสาว พัชรีวรรณ จันทพิย์

2780 นางสาว พิชชาภา วงศ์เสถียร

2781 นางสาว พิชญ์สินี สุทธะสม

2782 นางสาว พิมพ์ชนก เล็นคํา

2783 นางสาว พิมลวรรณ ศรีสุข

2784 นางสาว เพชรรัตน์ ไสว

2785 นางสาว เพ็ญศิริ สอนธรรม

2786 นางสาว ภัศรา ทองจุไร

2787 นางสาว ภาวดี โคชา

2788 นางสาว มณฑาทพิย์ ปานที

2789 นางสาว มณฑิรา ทรัพย์พูนทอง

2790 นางสาว มนฑิณี เกิดแย้ม

2791 นางสาว มนสัชยา ชอบธรรม

2792 นางสาว ม่ิงขวญั จันทร์อินทร์

2793 นางสาว มินตรา บ้งทดั

2794 นางสาว ยลดา แต่งภูเขียว

2795 นางสาว รสมล พูลสวสัดิ์

2796 นางสาว ระชา ทบัทมิ

2797 นางสาว รัตนา พูลสวสัดิ์

2798 นางสาว รานี ช่ืนคํา

2799 นางสาว วนาภรณ์ ทรงวนิยั

2800 นางสาว วนารี แก่นงาม
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2801 นางสาว วรรณิภา ปมหนิ

2802 นางสาว วรันดา เซ็ดเจริญ

2803 นางสาว วชัรีพร ลิม้ประเสริฐ

2804 นางสาว วภิาณี ขุนทอง

2805 นางสาว วไิลพร ศรีตะบุตร

2806 นางสาว วไิลวรรณ โพธิ์ลอย

2807 นางสาว เวณุกา นาไชยโย

2808 นาย เศรษฐพันธุ์ แข่งขัน

2809 นางสาว สิริขวญั ไชโย

2810 นางสาว สิริพร วลิาทอง

2811 นางสาว สุธางศุ์รัตน์ เทยีมเศวต

2812 นางสาว สุธิดา แป้นมา

2813 นางสาว สุนรัีตน์ โมนะ

2814 นางสาว สุพัตรา ชินศรี

2815 นางสาว สุภัทธิรา คงนาวงั

2816 นางสาว สุภิญญา ชํานาญกุล

2817 นางสาว อภัสรา เกตุสุข

2818 นางสาว อมรรัตน์ พูลสวสัดิ์

2819 นางสาว อรพรรณ ไตรผา

2820 นางสาว อรวี อภิรัตน์

2821 นางสาว อานติยา ชาวเวยีง

สาขาวิชาชีววิทยา

2822 นางสาว กนกวรรณ เบ้าคํา

2823 นางสาว กนกวรรณ เพ็งจันทร์ดี

2824 นางสาว กฤษณา อยูน่าน

2825 นางสาว กัญญารัตน์ มาลัย
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2826 นางสาว กัลยวรรธน์ สัตย์อุดม

2827 นางสาว จันทมิา วจิารณกุล

2828 นางสาว จาวณิี ทองมา

2829 นางสาว จิดาภา อําพันเรือง

2830 นางสาว จินตนา สินทร

2831 นางสาว จีรวรรณ ลุนผง

2832 นางสาว ชฎาพร ธนสุขพลรัตน์

2833 นางสาว ชนกิานต์ คูเอิน

2834 นางสาว ชมพูนชุ สิงใส

2835 นางสาว โชตินนัท์ แสงงาม

2836 นาย ฌานวิฒัน์ โพธิ

2837 นางสาว ณัฐกานต์ มัตนาวี

2838 นางสาว ดาริกา นาสอ้าน

2839 นางสาว ทพิยมาลา สอนวสิัย

2840 นาย ธงชัย เฟาสันเทยีะ

2841 นางสาว ธัญชนก กุลธนาโชคสุนทร

2842 นาย นพดล ศิลปชัย

2843 นางสาว นภบงกช วงศ์มาศ

2844 นางสาว นภาพร วงค์คําจันทร์

2845 นางสาว นราวดี จ้อยรุ่ง

2846 นางสาว นนัทน์ภัส จะตุเทน

2847 นางสาว นชุนารถ แดงน้ําคู้

2848 นางสาว นรุฮูดา แวเด็ง

2849 นาย บุญโชค มยุรา

2850 นางสาว ปภัชญา ศรีชาติ

2851 นาย ปรัชญา แก้ววเิชียร
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2852 นางสาว ปริศนา รู้ยืนยง

2853 นางสาว ปัทมา ดอนเตาเหล็ก

2854 นาย พรชัย กลัดวงษ์

2855 นางสาว พรพรรณ โฉมวงษ์

2856 นางสาว พรรณนภิา ศรีสถาน

2857 นางสาว พลอยลัดดา แสงสงคราม

2858 นางสาว พัชรี โพชนา

2859 นางสาว พิมพ์สิริ บุญเรือง

2860 นาย ภัทรพันธ์ ภาชนะ

2861 นางสาว ภาณุมาศ อุ่นวงษ์

2862 นางสาว มณีรัตน์ กิง่จันทร์

2863 นางสาว มนวภิา พละหาญ

2864 นางสาว ยุฐาวดี เลิศศรี

2865 นางสาว รตา อุดมเวช

2866 นางสาว ระภีพร แนบโนนสูง

2867 นางสาว รัชดาภรณ์ จอนอ้ย

2868 นางสาว รัตตินนัท์ เรืองเมธาพันธ์

2869 นางสาว รัตนนัต์ เอนกสมบูรณ์ผล

2870 นางสาว เรณุกา ปัญจบุศย์

2871 นางสาว ลักษณา ชัยประสิทธิ์

2872 นางสาว ลักษกิา ขันธุปัทม์

2873 นางสาว วรรณวมิล พรมมาวนั

2874 นางสาว วรินทรา ลัดดาพงศ์

2875 นางสาว วารินทร์ คําอุ่ม

2876 นางสาว วลิาวลัย์ ทมุชะ

2877 นางสาว ศวติา นพเกตุ
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2878 นางสาว ศศิธร แทน่ทอง

2879 นาย ศุภฤกษ์ ชมปากเกลีย้ง

2880 นางสาว สมฤทยั ธิสวย

2881 นางสาว สมอุษา วไิลพันธุ์

2882 นาย สรรเพชญ วรสา

2883 นางสาว สโรบล บุญเต็ม

2884 นางสาว สลักจิต อินทเศียร

2885 นาย สัจจาพร ภู่ประดิษฐ์

2886 นางสาว สาวติรี ทองมาลี

2887 นางสาว สิริรัตน์ อาทรกิจวฒัน์

2888 นางสาว สิริลักษณ์ ผากาเกตุ

2889 นางสาว สุชาฎา ศรีสุข

2890 นางสาว สุณิสา หิ้งงาม

2891 นางสาว สุดารัตน์ เกียรติจรุงพันธ์

2892 นางสาว สุภารัตน์ บ้านใหม่

2893 นางสาว สุมณฑา แย้มนุ่น

2894 นาย สุรนนัท์ อยูล่อง

2895 นางสาว สุรางค์รัตย์ ต่อเติม

2896 นางสาว สุรีรัตน์ ศาลางาม

2897 นางสาว อรพรรณ ทบัทมิ

2898 นางสาว อรุณี กลิน่ละออ

2899 นางสาว อัจฉราวรรณ วงษจ้์อย

2900 นาย อําพล บุญรอด

สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ

2901 นางสาว กนกวรรณ เฮงตระกูล

2902 นางสาว กรวภิา เอ่ียมสอ้าง
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2903 นางสาว กานดา เอ่ียมคด

2904 นาย กิตติ พิชิตชาญชัย

2905 นางสาว กุสุมา ทลูธรรม

2906 นางสาว ขวญัเนตร บุญญา

2907 นางสาว จันทร์จิรา เชษฐานนัท์

2908 นางสาว จันทมิา ปะเมโท

2909 นาย เจษฎา รัสมี

2910 นาย ชญาฤทธิ์ วลิัยรัตน์

2911 นางสาว ชนกิานต์ แฝงสวรรค์

2912 นางสาว ชุติภา ถาวร

2913 นางสาว ชุติมณฑน์ ภู่นภาอําพร

2914 นางสาว ฐิติพร บุรีนอก

2915 นางสาว ณัฐธยาน์ คีรีนลิ

2916 นางสาว ตรัยพร ฟุ้งกลิน่

2917 นางสาว ทาริกา ทองเดช

2918 นางสาว ทพิย์กิตรา สุพงษ์

2919 นางสาว ทพิอร อุ้ยเหง่า

2920 นางสาว นวลปรางค์ เกิดมณี

2921 นางสาว นฐัมนต์ บุญประกอบ

2922 นางสาว บุญสิริ เปี่ยมสะอาด

2923 นาย ประนต ปู่วดั

2924 นาย ประวณีวชั กิมไซร้

2925 นางสาว พิไลพร ปัดภัย

2926 นางสาว มณีนชุ นุ่มนวล

2927 นางสาว เมย์ ปิยรัตนชัย

2928 นางสาว เยาวเรศ เครือสิงห์



125

2929 นางสาว ลลิตา คุปตวนชิเจริญ

2930 นางสาว ละอองทราย สาทร

2931 นางสาว วรรณภา โพธิ์ทพิย์

2932 นางสาว วรรษมล มงคลศิลา

2933 นาย วสุ ถาวร

2934 นางสาว วชัราภรณ์ ทองสีเข้ม

2935 นางสาว วภิาดา แป้นทอง

2936 นาย วรัิชพงศ์ จันทขันธ์

2937 นางสาว วลิาสินี จันทร์กระจ่าง

2938 นางสาว สรารัศม์ิ วสุชัยวสั

2939 นางสาว สวพัศ มุ่งแฝงกลาง

2940 นางสาว สิริภา ปัญจโกวทิย์

2941 นางสาว สิริรัชต์ สิทธิชัย

2942 นางสาว สุจิตรา ศิวไิล

2943 นาย สุจินดา เหมือนทรัพย์

2944 นางสาว สุจิวรรณ เพ็งบุบผา

2945 นางสาว สุทธิกา ฤทธิ์โพธิ์

2946 นางสาว สุนสิา บุญสินธิ์

2947 นางสาว สุภาภรณ์ ก้องสมุทร

2948 นางสาว สุภาวดี อุดมชาติ

2949 นางสาว สุภาวรรณ อู่ศิลา

2950 นางสาว สุรัตนา สุวรรณศรี

2951 นางสาว อธิษญา ม่วงทองเกตุ

2952 นางสาว อมรพรรณ สาธุพันธ์

2953 นาย อรรถชัย ลงกลาง

2954 นาย อรรถพล พุทธารักษส์กุล
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2955 นางสาว อวสัดา ไหมทอง

2956 นางสาว อัญชนา พิมพ์โปร่ง

สาขาวิชาเทคโนโลยอีาหาร

2957 นางสาว กนษิฐา เจริญสุข

2958 นางสาว กรองแก้ว ศิริชาติ

2959 นางสาว กฤตชญา มัทกิจ

2960 นางสาว กฤษติยา ทสิมบูรณ์

2961 นางสาว กัญญ์พิชญาน์ เรืองแจ่ม

2962 นางสาว กัลยา นอ้ยลา

2963 นาย กิตตินพ ริมวริิยะทรัพย์

2964 นางสาว ขวญัทพิย์ นามแสง

2965 นางสาว ชลิตา พ่วงสม

2966 นาย ชานนท์ จันทรศรี

2967 นางสาว ชุติมน ศรีสุวรรณ

2968 นางสาว ณัชชา โบศรี

2969 นางสาว ณัฏฐา คงโนนกอก

2970 นางสาว ตรีรัตน์ พรเจริญจิตร

2971 นาย ต่อลาภ ศรีเมือง

2972 นางสาว ทกัษพร เพ็ชรกุล

2973 นางสาว ธันยา แสงทองย้อย

2974 นางสาว นฤชล เรืองรัตนตรัย

2975 นางสาว นภิา เสือเดช

2976 นางสาว บงกช ธุระพันธ์

2977 นางสาว ปรียาภรณ์ กุลจีน

2978 นางสาว ปาริฉัตร บุญเทศ

2979 นาย ปิยรัฐ มโนมัยหทยัทพิย์



127

2980 นางสาว ปิยวรรณ บุษบา

2981 นางสาว ผการัตน์ แก่นสาร์

2982 นางสาว พเยีย มหาขันตี

2983 นางสาว พรภิรมณ์ ศรีชาติ

2984 นางสาว พรรณิภา ศรีพรหม

2985 นางสาว พัชรินทร์ อ่ิมด้วยบุญ

2986 นางสาว พัณนดิา ผาลี

2987 นางสาว พิชญาภรณ์ หนเูทพย์

2988 นางสาว พิมพวรรณ วรรัตน์

2989 นางสาว พิมพิไล ใจเที่ยง

2990 นาย พีรภัทร ชะอุ่มเครือ

2991 นางสาว ไพลิน มีศา

2992 นางสาว ภาวณิี ศรีบุญเรือง

2993 นางสาว มณีรัตน์ แก้วมี

2994 นางสาว มัณฑิรา จิตตไพบูลย์

2995 นางสาว รวภีัทร์ ราตรี

2996 นางสาว วนดิา แย้มแดง

2997 นางสาว วรางคณา ศิระจันทรศักดา

2998 นางสาว วราภรณ์ บุญพัฒน์

2999 นาย วนัชัย ลีธรรมวฒันก์ุล

3000 นางสาว วารุณี พรมประดิษฐ์

3001 นางสาว วาสนา บุญประกอบ

3002 นางสาว วมิล วรรณุวาศ

3003 นางสาว วมิลวรรณ เพาะปลูก

3004 นางสาว สมฤทยั เทศสวสัดิ์

3005 นาย สมศักดิ์ มาฆะสิทธิ์
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3006 นางสาว สายนภา โนนชา

3007 นางสาว สิริกานต์ โสภาโชติ

3008 นางสาว สุดาพร พัชรแสงจริง

3009 นางสาว สุมาลี เสือเถือ่น

3010 นาย สุรเดช ยศพรวรวฒิุ

3011 นางสาว หนึ่งฤทยั แซ่ฉือ่

3012 นางสาว อนสุรา พลบจู

3013 นาย อรรถพล วเิศษลา

3014 นาย อัคราช พาอ้อ

3015 นางสาว อัฐภิญญา ปัทมภาสสกุล

3016 นางสาว เอมมิกา นวลใย

สาขาวิชาฟิสิกส์

3017 นางสาว กนกวรรณ กลอยยิง่

3018 นางสาว กมลวนั วริิยะกุล

3019 นาย กฤษฎา สิงหล์ะคร

3020 นาย กิตติภณ ใจตรง

3021 นางสาว กุสุมา ถนอมวงศ์

3022 นางสาว เกศินี เฉิดจังหรีด

3023 นางสาว จุไรรัตน์ สอนสีดา

3024 นาย ชนนิทร์ดนยั แก้วใส

3025 นาย ณัฐพล โชติศรีศุภรัตน์

3026 นางสาว ทวติา จันทร์อินทร์

3027 นาย ทศพล สวสัดี

3028 นางสาว ทบัทมิ บุญเลิศ

3029 นางสาว ทพิวรรณ ทรายหมอ

3030 นาย ธนภพ ปานสังข์
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3031 นางสาว นภาพร ประทมุคีรี

3032 นางสาว น้ําฝน อุยพอง

3033 นางสาว ประนอม พรหมศิริ

3034 นาย พงศกร สรอินทร์

3035 นางสาว รัญญารัตน์ แฟ้มคลองขอม

3036 นางสาว รัตนาภรณ์ ขาวสวี

3037 นางสาว วนัวสิาข์ พลอยงาม

3038 นาย วรัิตน์ ขันเขต

3039 นาย วษิณุ เพ็งแจ้ง

3040 นาย วฒิุชัย อํานาจเจริญ

3041 นางสาว ศศิธร สุขอยู่

3042 นางสาว ศศิภา เขตรักษา

3043 นางสาว เสาวณีย์ บุญหนกั

3044 นางสาว แสงตะวนั ปิดป้อง

3045 นางสาว อมรรัตน์ คําเกลีย้ง

3046 นางสาว อรพรรณ แก้วสาลี

3047 นางสาว อรวรรณ ผลอ้อ

3048 นางสาว อัญชลี บุญญานาม

3049 นาย อัฐพล เจิมพูล

สาขาวิชาฟิสิกส์ประยกุต์

3050 นาย กฤษณะ พวงบานช่ืน

3051 นางสาว กุลภัสสรณ์ โพธิ์จันดี

3052 นางสาว เกศราพร ลาภเกษร

3053 นางสาว ขวญัฤทยั แกล้วทนงค์

3054 นางสาว จริญญา ไชยโคตร

3055 นางสาว จิตรลดา เรียมศรี
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3056 นาย จิรทปีต์ เจียรพัฒนากิจ

3057 นางสาว จุฑาภรณ์ บัณฑิตร

3058 นางสาว ชนม์นภิา การุณ

3059 นาย ชนนิทร์ สุขอินทรีย์

3060 นางสาว ฐิติมา ศรีมาลัย

3061 นาย ถวลิ อินทร์ชัย

3062 นางสาว ธนาพร กงกุล

3063 นางสาว ธัญลักษณ์ อิสระพันธ์

3064 นางสาว นพรัตน์ แทนทอง

3065 นางสาว เนตรชนก ศรีสุวรรณ์

3066 นางสาว ปัทมา มากระจัน

3067 นาย พงศธร อ้ึงพาณิชย์ชกูล

3068 นาย พงษศ์ักดิ์ สารพัฒน์

3069 นางสาว พลอยไพลิน ยิม้สมบูรณ์

3070 นางสาว ไพลิน พ่วงอ่อน

3071 นาย ภัทรวรรต แต้มทอง

3072 นางสาว มลธิดา กะตะศิลา

3073 นางสาว มัลลิกา ศรีตัมภวา

3074 นาย ยศธนา แวงภูลา

3075 นางสาว รัชติยา มะโนรัตน์

3076 นางสาว รุ้งนภา ศรีอินทร์

3077 นางสาว วนดิา ฉิมลี

3078 นางสาว วรรณิศา พรักพร้อม

3079 นางสาว วราภรณ์ ทะนติ๊ะ

3080 นางสาว วริศรา สายโยธา

3081 นาย วทิวชั พาพันธ์
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3082 นางสาว วสิสุตา สุขพันธ์

3083 นาย วฒิุพงษ์ สวา่งวงษ์

3084 นางสาว ศรัญญา สุขเกษม

3085 นาย ศุภกิจ มีชัย

3086 นางสาว ศุภลักษณ์ เกือ้กูล

3087 นางสาว สกาวเดือน สินสเวศ

3088 นาย สมพร ทองแท้

3089 นางสาว สุนศิา ศรีภา

3090 นางสาว สุพัตรา แย้มสัตย์ธรรม

3091 นางสาว อนชุรา สืบศิริ

3092 นางสาว อภิดา แฝดสุระ

3093 นางสาว อรจิรา หาได้

3094 นางสาว อังสุรีย์ ชุบสุวรรณ

3095 นางสาว อาทติยา สุขร่ืน

3096 นาย อิสรพงษ์ คุณความดี

สาขาวิชาวาริชศาสตร์

3097 นางสาว กมลชนก ผสมทรัพย์

3098 นางสาว กฤตติกา โพธิ์ไทย

3099 นางสาว ขนษิฐา สุธรรมมา

3100 นาย ขัตติย์ฌาณ เกียรติวฒันานกุุล

3101 นาย คชานนท์ แซ่เซียว

3102 นางสาว จันทราทพิย์ ตรีแสง

3103 นางสาว จุฑามาศ จ่ันเชย

3104 นางสาว เจนจิรา ภิระบรรณ์

3105 นาย ชนพพล กลิน่กลบ

3106 นางสาว ชมภูนชุ ทองใบ
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3107 นาย ชวภณ สุวรรณเสาวภา

3108 นางสาว ชวศิา เกเย็น

3109 นางสาว เชาวนี มะใบ

3110 นางสาว ฐรัชญา สุขรัตน์

3111 นาย ณัฐกร ศาสนา

3112 นางสาว ณัฐชยา โพธิ์จาด

3113 นาย ณัฐวฒัน์ งามสม

3114 นาย ทรงพล สงวนทรัพย์

3115 นางสาว ธนาภา เศวตเวช

3116 นาย ธัญญศิษฏ์ สงวนวงษ์

3117 นาย นรภัทร ทองธานี

3118 นาย นนัทพัทธ์ วภิาอริยสิทธิ์

3119 นาย น้ํามนต์ สง่างาม

3120 นาย ปพน เรืองฤทธิ์

3121 นาย ปรัตถกร พรหมโคตร

3122 นาย ปัณณทตั พ่ึงแก้ว

3123 นางสาว ปาริฉัตร เอ่ียมเอก

3124 นางสาว ปาลิดา จันทร์มล

3125 นาย ปิยณัฏฐ์ นาคศรี

3126 นางสาว ผกามาศ สีอากาศ

3127 นางสาว พัชราภรณ์ รัตนวงษ์

3128 นางสาว พิมพ์รวี เกษศรี

3129 นาย พิสิทธิ์ นนัทวสิิทธิ์

3130 นาย พิสุทธิ์ สุขจําลอง

3131 นางสาว ภรณ์ทพิย์ รักกล่อง

3132 นางสาว ภัทรปภา ภูวษาชัยกุล
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3133 นางสาว ภัทราวดี ม่ังมี

3134 นางสาว ภานดัดา ซ่ือกําเนดิ

3135 นางสาว ภาวณิี ช่วยนกุูล

3136 นาย ภูมิภัทร ภักดี

3137 นางสาว เยาวรัตน์ แก้วฉาย

3138 นางสาว โยทะกา ศรีสุเพชรกุล

3139 นางสาว รัชดาภรณ์ อาจพงษ์

3140 นางสาว รัชนี ศรีบาลช่ืน

3141 นางสาว วรรณา นคิมคาย

3142 นางสาว วรรณิศา ถมยา

3143 นางสาว วรัญญา ซอนคํา

3144 นางสาว วลัยลักษณ์ ถึงคุณ

3145 นาย วนัฉัตร ผลพิมาย

3146 นางสาว วรัิญญา แดงเกิด

3147 นางสาว ศศิธร สายทอง

3148 นาย ศักรภพน์ มามีไชย

3149 นางสาว ศิณาภรณ์ พิมนอ้ย

3150 นางสาว ศิริพร ทรัพย์โตทมิ

3151 นาย ศุภชัย ประเสริฐศรี

3152 นาย ศุภชัย ยืนยง

3153 นางสาว สุธีกานต์ ถวลิเดช

3154 นางสาว สุนดิา แทง่ทองหลาง

3155 นาย อภิชัย วรรณพิรุณ

3156 นาย อภิเดช ติปะตึง

3157 นางสาว อรปรียา แย้มขะมัง

3158 นาย อรรถกร ทองบุตร
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3159 นางสาว อังศุมาลิน หวานเสร็จ

3160 นางสาว อัญญาณี ถาวรพานชิ

3161 นาย อัศศิริ ไชยพงษ์

3162 นาย อานนท์ สุริรักษ์

3163 นางสาว อิงอร เฮงพัฒนาพงศ์

3164 นางสาว อุไรรัตน์ บุญแลบ

สาขาวิชาสถิติ

3165 นางสาว จารุวรรณ พ่วงสกุลสุข

3166 นางสาว จุฑาพรรณ เวบ้านแพ้ว

3167 นางสาว ชลดา จันทอง

3168 นางสาว ณัฏฐพร ตรีวงศ์

3169 นางสาว ณัฐรุจา ชุมแก้ว

3170 นาย ณัฐวฒิุ ยิม้ศรวล

3171 นาย ดนสุรณ์ ธนะปาละ

3172 นางสาว ทศันยี์ กันตรัตนากุล

3173 นาย ธนรัตน์ สอาดศรี

3174 นางสาว ปาจรีย์ ปิ่นเกตุ

3175 นางสาว พิไลลักษณ์ สุยะ

3176 นางสาว ภัคจิรา ทพิย์พิมพ์วงศ์

3177 นาย ภานุ ชนนะมะ

3178 นางสาว รุ่งนภา แซ่อ๊ึง

3179 นางสาว วรางคณา สอนจันทร์

3180 นางสาว วาสนา อินพูลวงษ์

3181 นาย วรีะชัย ขันทองคํา

3182 นางสาว สุจิตรา อุ่นเจริญ

3183 นาย สุทธิเกียรติ เจียมพิริยะ
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3184 นางสาว หทัยา สุรปรัชญา

3185 นางสาว อรพิน แปลกเมือง

3186 นางสาว อริยาพร จ้ายจันทกึ

3187 นางสาว อังคณา สุนทรวภิาต

3188 นางสาว อารดา แก้วโมราเรืองฤทธิ์
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สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ

3189 นาย กฤชภัทร ชนะหม่ืนรอด

3190 นางสาว กัลยาณี คุณพรอย

3191 นาย กิตติชัย ขุนจิตต์

3192 นาย ชํานาญ โคตรชัย

3193 วา่ที่ร้อยตรี ณรงค์ สระแก้ว

3194 นาย ณัฐวฒิุ สุภาวงศ์

3195 นาย ธีรพร สุขศิริ

3196 นางสาว นนัทล์ินี รัตนศิลป์ชัย

3197 นางสาว ปาลิตา สวา่งวงศ์

3198 นางสาว พรสวรรค์ ผลทบัทมิ

3199 นางสาว ภัทรา อู่ศิริ

3200 นาย ภานวุฒัน์ เจริญนาวี

3201 นางสาว ภาวดิา แซ่เตียว

3202 นางสาว มนสิชา พฤฒิเศรษฐ์

3203 นาย วนัชนะ จิรัฐิเกรียงไกร

3204 นาย วนัชัยชนะ หลักม่ัน

3205 นาย ศุภสิทธิ์ ศรีแจ้ง

3206 นาย สันติพงศ์ นติิเดชา

3207 นาย อนชุา หนองนา

3208 นาย อภิชัย มิตรพระพันธ์

ปีการศึกษา 2556

คณะวิทยาการสารสนเทศ
เทคโนโลยบีัณฑิต  
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สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

3209 นาย ทวศีักดิ์ เอ่ียมสวสัดิ์

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

3210 นางสาว จันทกานต์ สพร่ังผล

3211 นางสาว สุดารัตน์ ช่ืนศิริ

3212 MR. KEOVESSNA VONG

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

3213 นางสาว กนกวรรณ พระสวา่ง

3214 นาย กฤตย์ สิงหแ์ก้ว

3215 นาย กฤษฎา อ่อนนุ่ม

3216 นางสาว กังสดาล ภูษี

3217 นาย กันตพงศ์ ภิญโญ

3218 นางสาว กาญจนา กาฬภักดี

3219 นาย กิตติธัช เมืองใย

3220 นางสาว กุลณัฐวลัย เสถียรพงศ์พันธ์

3221 นาย เกรียงไกร รอดประดิษฐ์

3222 นางสาว เกษรินทร์ ต๊ะนา

3223 นางสาว ขวญัแก้ว รอดไพร

3224 นางสาว แคธรียา เอสตาคิวโอ

3225 นางสาว จริยา มงคลธนวฒัน์

3226 นางสาว จอมขวญั สกุลธนสมบัติ

3227 นาย จักรพงษ์ กาญจนจัย

3228 นางสาว จันจิรา เย็นอุรา

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

วิทยาศาสตรบัณฑิต  

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง
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3229 นาย จาตุรนต์ จันทนโ์รจน์

3230 นาย จีระชน ขาวสังข์

3231 นางสาว จุฑารัช สุวรรณทศ

3232 นางสาว เจนจิรา คงมาก

3233 นาย ฉัตรชัย แจ่มใส

3234 นาย ชลธิศ แสงอากาศ

3235 นาย ชัยจิโรจ เนตรพระฤทธิ์

3236 นาย ณฐกร ธนเศรษฐ

3237 นางสาว ณัชชา รัศมีสราญชล

3238 นาย ณัฎฐพล ทองเจริญ

3239 นางสาว ณัฏฐนนัท์ แสงสุริย์

3240 นางสาว ณัฐนรี แฟงคล้าย

3241 นาย ณัฐพงษ์ ศิริหล้า

3242 นาย ณัฐวฒัน์ วฒันะโชติ

3243 นาย ณัฐวฒิุ แนวสุข

3244 นาย ถิรพล อินทร์บํารุง

3245 นาย ถิรายุ วรรณีเวชศิลป์

3246 นาย ทนิบดี รัตนมาลี

3247 นาย ธงชัย ทํานา

3248 นาย ธนพล ชัยวสิุทธิ์

3249 นาย ธราวฒัน์ ตวงจิตต์สุนนัท์

3250 นาย ธาม แก้วสนธิ

3251 นาย ธีรวตั เนตรปิยะฉัตร

3252 นาย นเรศ ตรงดี

3253 นาย นฤชา มุสิทธิ์มณี

3254 นางสาว นฤมล รัตนปริยานชุ
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3255 นางสาว นวลวภาพร เกิดมงคล

3256 นาย นําโชค สวา่งพบ

3257 นางสาว นภิาพร ชุ่มแจ่ม

3258 นาย นริพันธ์ พุทธเจริญ

3259 นางสาว เบญจวรรณ เกือ้กิจ

3260 นางสาว ปณมน เตชะวฒันวรรณา

3261 นางสาว ประภา สัทธยาสัย

3262 นาย ปรัชญา ครองข้าวนาสาร

3263 นางสาว ปวรวรรณ อาชาภิชาติ

3264 นางสาว ปัญจพร ปทมุมาศ

3265 นางสาว ปาริชาติ พ่อค้า

3266 นางสาว ผกามาศ โวลา

3267 นาย พลวฒัน์ พ่ึงลบ

3268 นางสาว พัชรี สวา่งเวยีง

3269 นาย พิษณุ วดัยิม้

3270 นางสาว เพียงพิณ ขวญัศุภฤกษ์

3271 นางสาว ไพรริน โฉมทองดี

3272 นางสาว มนสัชนก จันทะรังษี

3273 นางสาว มาลินี มีโพธิ์

3274 นาย ราเชนทร์ รักคง

3275 นางสาว ลัดดาวลัย์ กองวงค์

3276 นาย วงษร์ะวี ขันธุวาร

3277 นางสาว วรรณวสิา แดงกระสันต์

3278 นางสาว วรรณิศา ศรีสวสัดิ์

3279 นางสาว วรัญญา ชุติมาพงศ์รัตน์

3280 นางสาว วรัฏฐา สังข์แก้ว
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3281 นางสาว วารุณี เจริญช่ืน

3282 นางสาว ศดานนัท์ วงศ์ษา

3283 นางสาว ศรัญญา มิตะบุตร

3284 นางสาว ศิริทพิย์ จ้อยสูงเนนิ

3285 นางสาว ศิวพร พิชิตชัยรุ่ง

3286 นาย ศิวะเทพ เพ็ชรรัตน์

3287 นาย ศุภวฒัน์ คนหาญ

3288 นาย สรไกร เกษมสุข

3289 นางสาว สาวติรี ไข่ทอง

3290 นางสาว สุดาพร อาจหาญ

3291 นาย สุทธิเกียรติ โพธิ์แทน่

3292 นาย สุทธิพงษ์ หาชิต

3293 นางสาว สุนสิา สุนาวงษ์

3294 นางสาว สุพัตรา สาบัญทติย์

3295 นาย สุรัตน์ ผินสุวรรณ

3296 นางสาว เสาวคนธ์ ศรีบุตรชิน

3297 นาย อติศักดิ์ สุดเสนห่า

3298 นางสาว อรอุมา คงสมพงษ์

3299 นางสาว อัมพิกา ฉลาดรอบ

3300 นาย อานนัท์ ศรีสันติสุข

3301 นาย อิทธิพงศ์ ดีประสิทธิพร

3302 นางสาว อินทริา รักษาศีล

3303 MR. RIGUEN UCH
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สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์

3304 นางสาว มยุรี รอดรัตน์

สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์

3305 นางสาว นทัธมน สนธิ

3306 นางสาว บุปผาชาติ โพธิ์ทพิย์

3307 นางสาว พรรณนดิา แย้มประยูร

3308 นางสาว ศศิมา เด่นเจริญ

สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์

3309 นางสาว ชิดชนก พรหมรักษา

3310 นาย ธนาทร ยอดสร้อย

3311 นางสาว วณิชชา ภักดิ์โพธิ์

3312 นาย ศุภวธุ วชิพันธุ์

3313 นาย สันติ ทองสงฆ์

3314 นางสาว เสาวลักษณ์ เทศรอด

สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์

3315 นางสาว โกกิลา รัตนาธรรม

3316 นางสาว ขันทอง สืบจาก

3317 นาย จิระพงษ์ ภูสมนกึ

3318 นางสาว เจนจิรา เครือทวิา

3319 นางสาว เจนจิรา ใจเย็น

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

วิทยาศาสตรบัณฑิต  

ปีการศึกษา 2556

คณะสหเวชศาสตร์
วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง



142

3320 นางสาว ชลลดา มะโน

3321 นางสาว ณัฐฐศศิ ปภัชญา

3322 นาย ณัฐพล สีมานนท์

3323 นางสาว ณิชาภัทร มะโนแจ่ม

3324 นางสาว ดารพรรณ รอดทะยอย

3325 นาย ทรงวฒิุ การะเกต

3326 นางสาว ทพิวลัย์ เกษราธิคุณ

3327 นางสาว ทพิารัตน์ สุระมาตย์

3328 นางสาว นนัทญ์าพรรธน์ คงวชิญคุปต์

3329 นางสาว นนัทชัพร ยาวะโนภาส

3330 นางสาว เนตรทราย คะเนนอก

3331 นาย บุญสิทธิ์ วงศ์ปุ่น

3332 นางสาว ปนดัดา สรสิทธิ์

3333 นาย ปรมินทร์ บุญบรรจง

3334 นางสาว ปางฉัตร อรัญวาศรี

3335 นางสาว ปานฤทยั ปานขวญั

3336 นางสาว ปิยะดา อาจประจัญ

3337 นางสาว พรพิมล สุขสวสัดิ์

3338 นาย พร้อมสรรพ ทรัพย์เจริญ

3339 นางสาว เพชรน้ําหนึ่ง ยิม้เทศ

3340 นางสาว ภัทรลดา ศรีอินทร์

3341 นางสาว ภาคินี รัชพันธ์

3342 นางสาว ภารดี ตองติดรัมย์

3343 นางสาว มณฑาทพิย์ สุดแสวง

3344 นางสาว มุกริน แดงนาค

3345 นางสาว ยุภา สร้อยแม้น
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3346 นางสาว รุ่งตะวนั ภูมิพงษ์

3347 นางสาว ลภัสรดา ยุรศักดิ์พงศ์

3348 นางสาว วรัญญา ปุญญฤทธิ์

3349 นาย วชัิยรัตน์ เต่าทอง

3350 นางสาว วร์ีสุดา ทาหมอก

3351 นาย ศักดา กันยาเลิศ

3352 นาย ศักดิธัช ราชกิจจา

3353 นางสาว สายธาร วสิุนธร

3354 นางสาว สิริภัทร วงัคะพันธ์

3355 นางสาว สุพัตรา อัมพวนัวงศ์

3356 นางสาว แสงทอง สิงหแ์ก้ว

3357 นางสาว อารยา สุวรรณโชติ

3358 นาย อุกฤษฏ์ ทองภูมิ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

3359 นาย นรัินดร์ องค์อินทร์
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา

3360 นาย ประกฤษ แซ่ตั้ง

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา

3361 นางสาว อทติยา ปัญญาอิน

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา

3362 นางสาว ปนดัดา ลีย้าง

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา

3363 นาย กฤดิพงษ์ รังกลาง

3364 นาย กฤษฎา นายะสุนทรกุล

3365 นาย กฤษณะ บุษบา

3366 นางสาว เกวรีน สุขมี

3367 นางสาว ขนษิฐา พลเยีย่ม

3368 นาย จักรกฤษณ์ ระวศีรี

3369 นาย จักรินทร์ เสาะสืบงาม

3370 นางสาว จิตตาภา ทบัจันทร์

3371 นาย จิตรกร ดอนไผ่ล้อ

3372 นาย จิตรกร นคิมรัตน์

3373 นางสาว จิตศุภา กองทอง

3374 นาย จิรทปีต์ กาบตุ้ม

3375 นางสาว จิราพร สกุลแฟง

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

วิทยาศาสตรบัณฑิต  

ปีการศึกษา 2556

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
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3376 นาย จีระยุส ศรีอุดมสุข

3377 นางสาว จุฬารัตน์ แก้วดอนรี

3378 นาย ฉัตรชัย ชัยเลิศเพ็ชรดี

3379 นางสาว ชนากานต์ ศรีชะอุ่ม

3380 นางสาว ชนาพร รินฤทธิ์

3381 นาย ชลนที นวีงษ์

3382 นาย ชานน คู่เรืองตระกูล

3383 นาย ฐิติวฒัน์ โชคมากทรัพย์

3384 นาย ณัฐกานต์ ปัดจังหรีด

3385 นาย ณัฐพงษ์ จําปาหอม

3386 นาย ณัฐพงษ์ เช้ือชายเลิศ

3387 นาย ณัฐพล ทองไตรภพ

3388 นาย ณัฐภัทร บุญสอน

3389 นาย ณัฐวฒิุ กุลสวสัดิ์

3390 นาย ทรงพล รามณี

3391 นาย ทศพร กล้าหาญ

3392 นาย แทน ทองมา

3393 นาย ธนศักดิ์ วฒิุ

3394 นาย ธนา คําพันธุ์

3395 นาย ธนากร วงษพ์าดกลาง

3396 นาย นวพล บุ้งทอง

3397 นาย นววชิ อินทร์อ่อน

3398 นาย นฐัพงศ์ มีอนนัต์

3399 นาย นาวี ธรรมสุนทร

3400 นาย นมิิต อินทลู

3401 นาย ประยุทธ์ ประทมุวงศ์
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3402 นางสาว ปิยะวรรณ หาญคําแพง

3403 นาย พงศธร สุริยันต์

3404 นาย พงศ์นที ช่างดํา

3405 นาย พงษน์ที บุญเทศนา

3406 นาย พงษพั์ฒน ์ กลบสูงเนนิ

3407 นาย พงษศ์ธร ด้วงจุมพล

3408 นาย พรชัย เวฬุวนารักษ์

3409 นางสาว พรนภา งามเลิศ

3410 นางสาว พรรณี นรินทร

3411 นาย พสุพล ช่วยเมือง

3412 นาย ภานวุตัร์ กรผลึก

3413 นางสาว ภิญญาพร วภิูษณานนท์

3414 นาย ภิญโญ นําพะวา

3415 นาย ภูเบศ ทมิสถิตย์

3416 นาย ภูวนาถ แสงทวี

3417 นาย มนตรี โพธิ์สุวรรณ

3418 นาย รักษชั์ย กุนอก

3419 นางสาว รัตนา จงปลูกกลาง

3420 นาย ฤทธิพล วชัิยวงค์

3421 นาย วรัญํู นวลดํา

3422 นางสาว วราภรณ์ แซ่ต่าง

3423 นางสาว วราภรณ์ มีสมบัติ

3424 นาย วาทติย์ พลอยงาม

3425 นาย วทิวสั โสพิน

3426 นาย วรีพงษ์ หลวงสิทธิ์

3427 นาย วรีพรรณ จันทร์ขาว
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3428 นาย วฒิุนนัท์ คาระวะ

3429 นางสาว ศรวณีย์ โป๊ะไธสง

3430 นาย ศรัณย์ รักบําเหนจ็

3431 นาย ศราวฒิุ วฒันภักดี

3432 นาย ศักดิ์เสรี ศรีเมือง

3433 นางสาว ศุทธสินี คุณากรนยิมรัตน

3434 นางสาว ศุภพัชรา ศรีนวล

3435 นาย ศุภรักษ ์ สุขพันธ์

3436 นาย ศุภฤกษ์ มีมาก

3437 นางสาว ศุภลักษณ์ เหลืองทอง

3438 นาย สญชัย เมนขุนทด

3439 นางสาว สมฤาดี วรรณกลัด

3440 นาย สันต์ทาน พิมมาศ

3441 นาย สัมฤทธิ์ สําโรง

3442 นาย สิทธิชัย วรประสพ

3443 นาย สิทธิเดช ไวเจริญ

3444 นางสาว สุชลธิกา อินทนู

3445 นาย สุพจน์ แย้มศรี

3446 นาย สุริยา ไชยคาม

3447 นางสาว สุวดิา ทองคําใหญ่

3448 นาย เสกสรร โคกกลางดอน

3449 นาย อดิศร ช่ืนพระแสง

3450 นาย อนชิุต สืบชาติ

3451 นาย อนพุงศ์ ภูสด

3452 นาย อภินนัท์ พรมดีมา

3453 นาย อาทติย์ บุญจันทร์
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3454 นาย อินทร์ถา โนนทราย

3455 นางสาว อินทริา แพรญาติ

3456 นาย เอกพล แจ้งสวา่ง

สาขาวิชาส่ือสารมวลชนทางกีฬา

3457 นาย กตัญํู เขตคีรี

สาขาวิชาส่ือสารมวลชนทางกีฬา

3458 นางสาว แก้วตา ศรีมะเริง

3459 นาย ปฎิพัทธ์ เจริญเศรษฐกุล

สาขาวิชาการออกก าลังกายและกีฬาศึกษา

3460 นาย กวนิ ญาณฤทธิ์

3461 นาย กัณฑ์เอนก เทยีมศิริ

3462 นางสาว กิดาการ ฝากคํา

3463 นาย กิตติรัก เรืองสม

3464 นาย กิติกร พิเศษฤทธิ์

3465 นางสาว กิรติญา วงษม์าเกตุ

3466 นาย คณิน วอ่งวรานนท์

3467 นาย คุณัช เพ็งบุญ

3468 นางสาว เคียงเดือน เพชรภา

3469 นาย จักรกฤษณ์ ศุภผล

3470 นางสาว จุฑามาศ หลักทอง

3471 นางสาว จุฬาลักษณ์ สงฆ์สระนอ้ย

3472 นางสาว เจนจิรา แก้วสี

3473 นาย เจษฎาพงศ์ ศรีสังข์

ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

ศิลปศาสตรบัณฑิต  

ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง
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3474 นาย ฉัตรชัย สุขสันติ์

3475 นางสาว ชนนิทร นนทภา

3476 นางสาว ชไมพร หลวงแก้ว

3477 นาย ชลทศิ สังข์อยู่

3478 นาย ณรงค์ศักดิ์ สีสังข์

3479 นาย ณัฐพงษ์ ศรีบุญจู

3480 นาย ณัฐพร อยูส่วสัดิ์

3481 นาย ณัฐพล วอ่งตระกูล

3482 นางสาว เต็มสิริ โพธิ์วนันา

3483 นาย ธนภัทร สุกิจธรรมภาณ

3484 นาย ธันวา สนองสัตย์

3485 นาย ธีรศักดิ์ โต๊ะมุดบํารุง

3486 นาย นรวชิญ์ ขันทฤทธิ์

3487 นาย นฐัพล เพียปลัด

3488 นางสาว นารีรัตน์ วมูิลชาติ

3489 นาย นรุิต บุรินทร์

3490 นางสาว ปนดัดา สร้อยทอง

3491 นาย ประกอบ ศรีอุบล

3492 นาย ประจักษ์ คล้ายนาค

3493 นางสาว ปวณีา บุระณะ

3494 นางสาว ปัทมาภรณ์ มณีวงษ์

3495 นาย ผดุงพงศ์ มองโพธิ์

3496 นางสาว ฝนทพิย์ อมตปรีชา

3497 นาย พงศ์สิทธิ์ รักขเสน

3498 นางสาว พรพิมล นําจิตร

3499 นางสาว เพชรรัตน์ ยศอาลัย
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3500 นางสาว ภักจิรา โกสา

3501 นางสาว ภูฟ้า วงษภ์ักดี

3502 นางสาว มนสิชา แย้มเจริญ

3503 นางสาว ยุพา แสนละมะ

3504 นาย รณชัย อินประเสริฐ

3505 นาย รังษรัิตน์ ชุมพร

3506 นางสาว รัชนี สีลาออน

3507 นาย รัฐบุรุษ แก้วเจริญ

3508 นางสาว รัตติกร อัปการัตน์

3509 นาย ฤทธิรงค์ บุตรวไิลย

3510 นาย วชิรศักดิ์ เรืองจุ้ย

3511 นาย วรกานต์ บุตรกริม

3512 นาย วานติ เช้ือเมืองพาน

3513 นางสาว วารุนยี์ วงศ์แก้ว

3514 นางสาว วณิิชยา บุญราช

3515 นาย วฒิุกร คชวงศ์

3516 นางสาว ศศิมา เนยีมพิบูลย์

3517 นางสาว ศิริพรรณ สืบวงศ์

3518 นางสาว สกุณา เฟ่ืองสะทา้น

3519 นาย สถาพร สายคงดี

3520 นาย สราวธุ โปร่งสันเทยีะ

3521 นาย สายรุ้ง พ่อกวา้ง

3522 นางสาว สิรภัทร ไชยสาร

3523 นาย สิริ โพธิเจริญ

3524 นาย สุโชค ฉันทะนิ

3525 นาย สุภัทร์ พุ่มอรัญ
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3526 นาย อภิรักษ์ อยูท่องหลาง

3527 นาย อานนท์ เพ็ญศรี

สาขาวิชาส่ือสารมวลชนทางกีฬา

3528 นางสาว กัญญารัตน์ ช่ืนจันทร์

3529 นางสาว กัณฑิกา วงศ์หงษ์

3530 นาย คทาวธุ ลาภเลิศลอย

3531 นางสาว ฆนาการ แก้วพรหม

3532 นาย จตุพล ยืนยัง่

3533 นางสาว จิรัฐติกาล ถิระรมย์

3534 นาย จุฑาวฒัน์ สนามพลี

3535 นาย ฉัตรมงคล อัจฉริยรักษ์

3536 นางสาว ชมากร ไชยรินทร์

3537 นางสาว ชัชวรรณ แสนเวยีง

3538 นาย ชัยยา แก้วอยู่

3539 นาย ชานนท์ วรรณา

3540 นาย ณพล โลหะรังสิกุล

3541 นาย ตฤณภพ รอดเอียด

3542 นาย ทวี อ่ิมเทศ

3543 นาย ธงชัย ใจสายแวว

3544 นาย ธนกร หตุะโชค

3545 นาย ธนกฤต สืบจิตต์

3546 นาย ธนเกียรติ สิงหม์ณี

3547 นาย ธนนท์ เกิดศรี

3548 นาย ธนากร ศรีพิษ

3549 นาย ธเนตร ฉิมพาลี

3550 นางสาว ธมลวรรณ ประนามะเส
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3551 นางสาว ธิดารัตน์ ภัทรนาวกิ

3552 นางสาว ธีรารัตน์ แพรสุรินทร์

3553 นาย นนทวจัน์ กิง่นอก

3554 นาย นพดล เกียรติจานนท์

3555 นางสาว นภัสสร เพชรนา่ชม

3556 นาย นฤพนธ์ ชูสกุลรัตน์

3557 นางสาว นนัทติา ดีไร่

3558 นาย นําวงศ์ เศรษฐวงศ์

3559 นาย นชินนัท์ ปรัสพันธ์

3560 นาย นธิิศาสตร์ ช่วงโชติ

3561 นางสาว เบญจาภรณ์ ปานปิ่น

3562 นาย ปฏิเวธ อุดมทรัพย์

3563 นาย ปริยวจัน์ กิตติวงศ์ตระกูล

3564 นาย ปวเรศ จงเจริญรุ่งเรือง

3565 นาย ปองคุณ แสงเรือง

3566 นาย พลวชั เขียวพันธ์

3567 นาย พิศฐ์ศักดิ์ โกสุวนิทร์

3568 นาย ภราดร ภูมิสวสัดิ์

3569 นาย ภานวุฒั ศรีราชา

3570 นาย ภูวนยั ทพิวนั

3571 นางสาว มณีรัตน์ ทองคํา

3572 นางสาว รังสิมา กัลปพฤกษชั์ย

3573 นาย รัฐภูมิ ภู่แก้วเผือก

3574 นาย เรืองฤทธิ์ กลิน่หอม

3575 นาย วรวร์ี ทวกีิจอนกุูล

3576 นางสาว วราภรณ์ เกตุพระจันทร์
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3577 นาย วโรดม เบ็ญสตาล

3578 นาย วลัลภ พิพัฒนธ์นพงศ์

3579 นางสาว วรัิตน์ มาหาญ

3580 นางสาว วไิลลักษณ์ พรมเดื่อ

3581 นางสาว ศิรินนัท ์ คันถี

3582 นาย ศิริพงศ์ สุดอ้น

3583 นาย สนธยา ก้อนทอง

3584 นาย สรวศิ ประทมุสิทธิ์

3585 นาย สรอรรถ ระวรัิงษอีรุณ

3586 นางสาว อธิษฐาน ตะเภาทอง

3587 นาย อนชุา ดําเนนิกิจสุจริต

3588 นางสาว อรุณรัตน์ ศรีวทิศัน์

3589 สิบเอก อัษฎางค์ ทววีฒัน์

3590 นาย อาทติย์ บุญนาค

3591 นางสาว อุษณีย์ ทมิกลับ
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3592 นางสาว ณจิต วงศ์ชัย

3593 นางสาว จารุวรรณ ตันเต็ง

3594 นางสาว จิราวรรณ ทองดาษ

3595 นางสาว ธิดามาศ สุคนธประทปี

3596 นางสาว พิมพ์ชมพู ศรีถนอม

3597 นางสาว มณฑกาญจน์ ยะเจริญ

3598 นางสาว มาริสา โพธิ์ธรรม

3599 นางสาว สาวติรี เกตุสุวรรณ์

3600 นางสาว สุนสิา บุญร่ืน

3601 นางสาว สุนสิา เสนแสนยา

3602 นางสาว สุภาวดี ตัณฑ์ชูเกียรติ

3603 นางสาว อัจจราวรรณ์ ไชยอรรถ

3604 นางสาว อุษณา พรประทาน

3605 นางสาว กนกพร จินดา

3606 นางสาว กฤษกาญจน์ ประศิลป์ไชย

3607 นางสาว กัญญารัตน์ สกุลเดียว

3608 นางสาว กัลยภรณ์ หรัิณยาภาพงศ์

3609 นางสาว กุสุมา ผ่องจิตร

3610 นางสาว เกษสุดา ธนวงศ์สุวรรณ

3611 นางสาว จรรยาวรรณ บุญรักษเ์จริญ

3612 นางสาว จรีรัตน์ มาสขาว

พยาบาลศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

พยาบาลศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

ปีการศึกษา 2556

คณะพยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง
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3613 นางสาว จิตติพร ด่านกลาง

3614 นางสาว จิรานนัท์ นวลศิริ

3615 นางสาว จุไรพรรณ จันทบูรณ์

3616 นางสาว จุฬารัตน์ มะโนคํา

3617 นางสาว ฉัตรสุดา หวงักล่อมกลาง

3618 นางสาว ณัฐณิชา พุฒจันทกึ

3619 นางสาว นริศา สวาสดิ์

3620 นางสาว นฎัฐิกา อยูด่ี

3621 นางสาว นติญา สอทา

3622 นางสาว นภิาวลัย์ สีมี

3623 นางสาว นริมล เบี้ยไธสง

3624 นางสาว นศิาชล ขะมันจา

3625 นางสาว บุษยา ชัยศิริ

3626 นางสาว เบญจมาศ แตงอยูสุ่ข

3627 นางสาว เบญจวรรณ หอมนยิม

3628 นางสาว ปัทมาภรณ์ ปากเมย

3629 นางสาว ปาลิดา แย้มเอม

3630 นางสาว ผกามาศ แสงทรัพย์

3631 นางสาว พรทพิย์ ใจดี

3632 นางสาว พรทพิย์ ไชยศิริ

3633 นางสาว พรรณิภา มาลาสาย

3634 นางสาว มรกต ขอร่วมกลาง

3635 นางสาว เมนกีานต์ บุญพิทกัษ์

3636 นางสาว รัศมี ดํารงค์ภูมิ

3637 นางสาว ละอองดาว คงแสงพระพาย

3638 นางสาว วรรณิดา พุธวฒันะ
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3639 นางสาว วราภรณ์ ฉิมมา

3640 นาย วศัพล โพธิยา

3641 นางสาว วไิลพร สุขรัตน์

3642 นาย ศิริชัย เวยีงย่างกุง้

3643 นางสาว ศิริลักษณ์ พรมมา

3644 นางสาว สิริพร ตะมลภาพ

3645 นางสาว อนชุสรา อ่ิมพลี

3646 นางสาว อรทยั ศรีบุญเรือง

3647 นางสาว อรัชพร บุญมาวฒัน์

3648 นางสาว กมลรัตน์ ขอเจริญ

3649 นางสาว กรชนก ปัญญรักษ์

3650 นางสาว กฤษณา สระประสิทธิ์

3651 นางสาว กัญญานาถ ขยันทํา

3652 นางสาว กัญญาวร์ี มงคลหมู่

3653 นางสาว กัลยา ผัดอ่ิน

3654 นางสาว กาญจนา แซ่ลี้

3655 นางสาว กาญจนา บุญสวา่ง

3656 นางสาว เกวลี ภวภูตานนท์

3657 นางสาว เกษรินทร์ ศรีวชัิย

3658 นางสาว แก้มแก้ว วราสินธุ์

3659 นางสาว คัมภีรพรรณ ร่าร่ืน

3660 นางสาว จริญญา ถาวงศ์

3661 นางสาว จันทมิา อักษร

3662 นางสาว จารุวรรณ สุระพร

3663 นางสาว จิตตาภัทร์ กลางหน

พยาบาลศาสตรบัณฑิต  
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3664 นางสาว จิตราภา ภูมิพัฒนโยธา

3665 นางสาว จิตอารีย์ จอดสันเทยีะ

3666 นางสาว จิรนนัท์ แก้วใส

3667 นางสาว จิราภรณ์ แนง่นอ้ย

3668 นางสาว จุฑาธิป แสงสุข

3669 นางสาว ฉัตรการ ทองปาน

3670 นางสาว เฉลิมพร นารี

3671 นางสาว ชนะจิตร บุตรจ้อม

3672 นางสาว ชนดิา เคนชาพลู

3673 นางสาว ชรินทร์ทพิย์ ลาดลืม

3674 นางสาว ชลาลัย ฮวดอํ่า

3675 นาย ชัยสิทธิ์ ผลเกิด

3676 นางสาว ญานศิา ใจเอ่ียม

3677 นางสาว ณัชฎาพร ทนน้ํา

3678 นางสาว ณัฏฐา ประดิษฐ์

3679 นางสาว ณัฏฐา พรรณอรุณ

3680 นางสาว ณัฏฐิยาภรณ์ จันทพรม

3681 นางสาว ณัฐธิดา ทา้วนลิ

3682 นางสาว ณัฐธิรฎา บุญโรย

3683 นางสาว ณิชนนัท์ เฉลิมพลโยธิน

3684 นางสาว ธารารัตน์ แก้วแสนเมือง

3685 นางสาว ธารารัตน์ สุขประเสริฐ

3686 นางสาว ธิดารัตน์ นวลเดช

3687 นางสาว นงลักษณ์ ทพัศรีแก้ว

3688 นางสาว นดา พรเกษมประเสริฐ

3689 นางสาว นวลอนงค์ ศรีภิรมย์
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3690 นาย นฐัชัย สอนจีน

3691 นางสาว เนตรนพิศ อินทลักษณ์

3692 นางสาว เนตรนภางค์ เนานะมะบัติ

3693 นางสาว เนวกิา ศรีเกษม

3694 นางสาว บุณฑริกา กุญชะโมรินทร์

3695 นางสาว บุศรินทร์ คําประสพ

3696 นางสาว ปนดิา พรหมเขียว

3697 นางสาว ปภาดา ผิวยะเมือง

3698 นางสาว ประไพศรี คงหาสุข

3699 นางสาว ปรียานชุ ขวญัเพ็ง

3700 นางสาว ปรียาภรณ์ มีสุข

3701 นางสาว ปัทมทพิย์ หสัเสนะ

3702 นางสาว ปัทมา แพงทยุ

3703 นางสาว เปมิกา ตรีทรัพย์อนนัต์

3704 นางสาว ผกายมาศ จันทร์แถม

3705 นางสาว พรชนก บุญจันต๊ะ

3706 นางสาว พรทพิย์ สุริสาง

3707 นาย พรเทพ มณีนพ

3708 นางสาว พลอยไพลิน กาญจนเตมีย์

3709 นางสาว พลอยไพลิน คงศิริถาวร

3710 นางสาว พัชราพร คร้ามบุญลือ

3711 นางสาว พัชรินทร์ สมบูรณ์

3712 นางสาว พิมพ์ชนก ศรีอํ่า

3713 นางสาว พิมพ์พรรณ สายหยุด

3714 นางสาว เพชรราดา ศิริโวหาร

3715 นางสาว เพ็ญผกา ประจงจิตร
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3716 นางสาว เพ็ญพักตร์ โตสวสัดิ์

3717 นางสาว ภัททยิา นามสาย

3718 นางสาว ภัทธีญา เยาวราฤทธิ์

3719 นางสาว ภัทรินี บุ่งอุทมุ

3720 นางสาว ภานมุาศ บัวคําศรี

3721 นาย ภูริทตั ผาระนดั

3722 นางสาว มณีรัตน์ จังหวดันา

3723 นาย มนตรี โรจนบุญธรรม

3724 นางสาว มนญัชยา อารยะกิตติกุล

3725 นางสาว มัณฑนา จํานงสิริศักดิ์

3726 นางสาว มินตรา ทองกวม

3727 นางสาว ยลดา แจ้งใจ

3728 นางสาว ยุวธิดา สายบุปผา

3729 นางสาว รจนา ชาติเผือก

3730 นางสาว รัตนาภรณ์ บัวดอก

3731 นางสาว รุ่งอรุณ ใจเอ้ือ

3732 นางสาว วนดิา วทิยา

3733 นางสาว วรรณวสิา คงมาก

3734 นางสาว วรรณิดา เอ้ือนจิตร

3735 นางสาว วรัญญา โพธิประเสริฐ

3736 นางสาว วราภรณ์ เล่าฮง

3737 นางสาว วาสินี พิพัฒนพ์งษ์

3738 นางสาว วาสิรี คล้ายยิง่

3739 นางสาว วชิชาภรณ์ คิดสําโรง

3740 นางสาว วธิารา วนสินธุ์

3741 นางสาว วภิา งามวงษ์
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3742 นางสาว วภิาภรณ์ แสงชาติ

3743 นางสาว วยิะดา เพ็ชรกําจัด

3744 นางสาว วลิาวลัย์ ติณรังษี

3745 นางสาว ศรีสุวรรณ แสงจันทร์

3746 นางสาว ศศิธร จินดาสมุทร์

3747 นางสาว ศันสนยี์ สัณฐมิตร

3748 นางสาว ศันสนยี์ อินเดิม

3749 นางสาว ศิริพร บุญมาเลิศ

3750 นางสาว ศิริพร สงครินทร์

3751 นางสาว ศิโรรัตน์ ศรีดาว

3752 นางสาว สมฤทยั ทพิกรณ์

3753 นางสาว สมฤทยั ปุ้นผล

3754 นางสาว สรัญญา ม่ันคงโชคดี

3755 นางสาว สายฝน แซ่เล้า

3756 นางสาว สิราภา แสงสี

3757 นางสาว สิริภา วนัหร่ัง

3758 นางสาว สิริภา ศรีสวสัดิ์

3759 นางสาว สิวดิี กองละเอียด

3760 นางสาว สุกัญญา วงเพ็ง

3761 นางสาว สุทสิา วงษมี์

3762 นางสาว สุนภา ธัญญเจริญ

3763 นางสาว สุนษิา เครือแสง

3764 นางสาว สุภาพร สุขสําราญ

3765 นางสาว สุระสุดา เจริญขวญั

3766 นางสาว สุรีย์พร ภาคธง

3767 นางสาว สุรีรัตน์ ชูวงษ์
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3768 นางสาว สุวรรณา รักษาธรรม

3769 นางสาว เสาวนยี์ ศรีเพ็ชร์

3770 นางสาว เสาวลักษณ์ ปะสิง่ชอบ

3771 นางสาว อชิรญา ศิลป์ประดิษฐ์

3772 นางสาว อรสุดา ทาทอง

3773 นางสาว อริสา นพฤทธิ์

3774 นางสาว อลิษา โค้วสวา่ง

3775 นางสาว อัจฉรา แมลงภู่

3776 นางสาว อัจฉรา สายสวสัดิ์

3777 นางสาว อัญชิสา มงคลคูณ

3778 นางสาว เอมกาญจน์ กลิน่มาลา
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สาขาวิชาแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

3779 นางสาว เบญจพร เอกเอ่ียม

สาขาวิชาแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

3780 นางสาว กันต์ฤทยั มาลัย

3781 นางสาว ชัญญา อินทร์ประสิทธิ์

3782 นางสาว พัชญา ขําสอาด

3783 นาย ศวรีะ บัวขม

3784 นางสาว สิริกุล กวมทรัพย์

สาขาวิชาแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

3785 นางสาว กนกวรรณ สุขล้อม

3786 นางสาว เกศริน กิจนเุคราะห์

3787 นางสาว จริยา จิระวราภรณ์

3788 นางสาว ฉัตติญา โอวาท

3789 นางสาว ชนกนนัท์ อินทร์ศิริ

3790 นางสาว ทกัษอร นลิวรรณ์

3791 นาย ธนารักษ์ วงษว์ฒันพงษ์

3792 นางสาว ศิวดาติ์ ช่ืนสูงเนนิ

3793 นางสาว สุกัญญา เกษมทวโีชค

3794 นางสาว อริสา อบหอม

การแพทยแ์ผนไทยประยกุต์บัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

การแพทยแ์ผนไทยประยกุต์บัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

การแพทยแ์ผนไทยประยกุต์บัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

ปีการศึกษา 2556

คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
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สาขาวิชาแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

3795 นางสาว เกศิณี เป้งทอง

3796 นางสาว จุฑามณี พิมพ์ศักดิ์

3797 นางสาว ชนาภา คงม่ัน

3798 นางสาว ฐานติา บุญเชิด

3799 นาย ฐิรเมศวร์ ธนโชตนช์ยาภา

3800 นางสาว ทพิย์ธารา ชาปัทมะ

3801 นางสาว ธนยิา สุขศิริ

3802 นาย ธรรพันธ์ บางขันธ์

3803 นางสาว นนทกร เทยีบจริยาวฒัน์

3804 นางสาว นภาลัย มากโหน

3805 นางสาว นศิาชล กลิน่ศรีสุข

3806 นางสาว นจุรี พารุณ

3807 นางสาว นชุนาถ เจริญทรัพย์

3808 นางสาว นรูฮายาตี สิดิ

3809 นางสาว ปฐมพร แสนประเสริฐ

3810 นางสาว ปวณีา ศิลปเสริฐ

3811 นางสาว ปิ่นปินทัธ์ คงถาวร

3812 นางสาว พัชรีญา ศรีมะโน

3813 นางสาว พิมพ์พรรณ จันทร์สมบูรณ์

3814 นางสาว ภัทรสุดา คลังศรี

3815 นางสาว มณัชญา ผลดี

3816 นางสาว วรัญญา มาสุข

3817 นางสาว ศศิธร ชะเมาะชาติ

3818 นางสาว ศศิวสิาข์ โหสุวรรณ

การแพทยแ์ผนไทยประยกุต์บัณฑิต  
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3819 นางสาว สมฤดี เอ่ียมฉลวย

3820 นางสาว สมฤทยั จันทรทอง

3821 นางสาว สุชาดา ศรีดํารงค์พร

3822 นางสาว สุธิดา พลอยแดง

3823 นางสาว อัญญมณี ราวธุกุล

3824 นางสาว อาทติยา เสมอวงษ์

3825 นางสาว อามีหนะ๊ กาเซ็ง

3826 นางสาว อุบลรัตน์ เพ็ชรรัตน์
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สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์

3827 นางสาว ณัทธมน ชัยศรีอนรัุกษ์

สาขาวิชานิเทศศิลป์

3828 นางสาว ธิติมา กฤตยาธรรม

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์

3829 นางสาว ณัฐฐิญา บุญร้ิว

สาขาวิชานิเทศศิลป์

3830 นางสาว ธิติพร ภูฆัง

3831 นางสาว ศิริลักษณ์ สุธรรมโชติ

3832 นางสาว อัญธิกา โต๊ะชัยบูรณ์

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์

3833 นางสาว กานต์นรี สะอาดศรี

3834 นาย นที ทพิย์มงคล

3835 นางสาว บงกช ปานเจริญ

3836 นางสาว ศุภดา บรรณาภูมิ

3837 นางสาว สาวณิี วงษท์องดี

3838 นางสาว สุฑามาศ อินทานนท์

สาขาวิชาเซรามิกส์

3839 นาย พงศ์สะอาด ยวดยิง่ยง

3840 นางสาว ศศิธร ญาติเจริญ

3841 นางสาว ศุณัฐธิดา ทองมี

คณะศิลปกรรมศาสตร์
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

ปีการศึกษา 2556
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3842 นางสาว อรรชนา ร่มร่ืนสกุล

สาขาวิชาดนตรีและการแสดง

3843 นางสาว วาริการ์ เขียวสด

สาขาวิชานิเทศศิลป์

3844 นางสาว กัญญ์วรินทร์ ปัดเกษม

3845 นางสาว กัญญาพัชร์ ศริพันธุ์

3846 นางสาว ขนษิฐา กระจ่างแจ่ม

3847 นางสาว จินดา เกิดสนอง

3848 นาย จิรายุ สุทธิประภา

3849 นาย ชนทัธา เฮ้าวฒิุกุล

3850 นางสาว ชนนัทญ์า บุญกัลยา

3851 นางสาว ณัฐธิดา วานชิสันต์

3852 นางสาว ดวงใจ พลอยสุวรรณ์

3853 นางสาว ทพิกมล ศิลปศาสตร์

3854 นาย ธนวฒัน์ คุณานวุฒัน์

3855 นางสาว นภัส เล็กวงษเ์ดิม

3856 นางสาว เบญญาภา วลิาวรรณ์

3857 นาย ปิติพงษ์ ด้วงเงิน

3858 นางสาว พชร ตั้งจิตร์ศิริรัตน์

3859 นางสาว พรวไิล ไตรสัจจะ

3860 นางสาว พิชญา สันติเมธี

3861 นาย ไพสิฐ บุญถนอม

3862 นางสาว ภัณฑิรา แซ่โทว้

3863 นาย ภัทรพงศ์ โชคลือชัย

3864 นางสาว มัลลิกา เอ่ียมดีเลิศ

3865 นาย รชตพล สุขสงวน
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3866 นาย วชิิตพล วชัิยดิษฐ์

3867 นางสาว ศศิพิมพ์ บัวทรัพย์

3868 นางสาว ศิริรัตน์ กรส่งแก้ว

3869 นางสาว ศิวาภรณ์ ทพิย์อําอร

3870 นางสาว ศุภมาศ วงศ์สระหลวง

3871 นางสาว ศุภลักษณ์ ศูนย์ณรงค์

3872 นางสาว สิตานนั อ่อนนิ่ม

3873 นางสาว สิรินทรา นภาแจ่มจันทร์

3874 นางสาว อัจจิมา เหนี่ยวผึง้

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์

3875 นางสาว กนกวรรณ พินธุรักษ์

3876 นางสาว กมลทพิย์ บํารุงรส

3877 นางสาว กมุทชนษิฐ์า ตันธนะสาร

3878 นางสาว กฤติมา กลิน่สุมาลย์

3879 นางสาว กัญญาณัฐ ใจกล้า

3880 นาย คณาธิป ยามี

3881 นาย จงวฒันอ์มร อรุณนพรัตน์

3882 นางสาว จิราพร สิงหเ์ทยีน

3883 นาย ณัฐวฒิุ แสงแก้ว

3884 นาย ดลวฒัน์ ญาติวงศ์

3885 นางสาว ทรรศนนัทน์ เกาะแก้ว

3886 นางสาว ธิติพร สุโพฤทธิ์

3887 นาย นฤดล ศรสําราญ

3888 นาย นกุูล ปันนะศรี

3889 นางสาว ปพิชญา ทองประเสริฐ

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  
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3890 นางสาว ปรารถนา จันทร์เสม

3891 นางสาว ปานฝัน คําพับ

3892 นาย พรชัย ไพรสมพงษ์

3893 นางสาว พลอยชมพู ครองเพชร

3894 นาย พศวร์ี พรมศร

3895 นาย พันยศ รัตนจรัสโรจน์

3896 นาย พีรพล คําภา

3897 นางสาว เพทาย พงษป์ระดิษฐ์

3898 นางสาว ภัทรธิรา ศรีปาน

3899 นางสาว ภัทรสุดา ปัญญาชีวะ

3900 นางสาว มนชลัท เปี่ยมเจริญ

3901 นางสาว รวมพร สถิตย์

3902 นางสาว รัติยา ตาลทอง

3903 นาย เรืองศักดิ์ เบญจรัตนานนท์

3904 นางสาว วธูสิริ โททโุย

3905 นางสาว วรรณิก โพธาราม

3906 นางสาว วรสุดา ธรรมวโร

3907 นาย วทิวสั ตันติตระกูล

3908 นางสาว วริินทร์ญา ฐิติชัยธนาเลิศ

3909 นางสาว ศศิวรรณ ประดิษฐพัสตรา

3910 นางสาว ศิรินทร สิตกุลพงษ์

3911 นางสาว ศุภนมิิต ประทมุศาลา

3912 นางสาว หทยัชนก ชัยเวชพันธุ์

3913 นางสาว อรวภิา สวงโท

สาขาวิชาจิตรกรรม

3914 นาย กิตติศักดิ์ คนเพียร
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3915 นาย เกียรติกมล เวยีงคํา

3916 นาย ชานนท์ วฒันะชัย

3917 นาย ชูเวทย์ กิจประสงค์โชค

3918 นางสาว ณิชมน ทองใบเล็ก

3919 นางสาว ดุษชิดา จันทวงศ์

3920 นางสาว ธัญญา ตันติภัณฑรักษ์

3921 นางสาว นริศรา ปัญญาวงศ์

3922 นางสาว พิมพ์พลอย เผือกพ่วง

3923 นางสาว พิมพ์มณี บุญผ่อง

3924 นาย ภาคภูมิ รุหานนท์

3925 นาย ภูวณัฐ ขุนภาษร์ี

3926 นางสาว มนสันนัท์ อรัญยกรกุล

3927 นางสาว รัตนาวลี อยูฉ่ัตร

3928 นางสาว รัศมี ศาลางาม

3929 นาย วษวุตั จันทร์เนตร

3930 นางสาว วจิิตรา หลักทรัพย์

3931 นางสาว วภิาดา จูกระจ่าง

3932 นางสาว ศศิธร ศรีสุวรรณ์

3933 นาย ศาศวตั แสนศิริ

3934 นางสาว สกุณา เสียงเลิศ

3935 นางสาว สัณหจุ์ฑา สัณหตระกูล

3936 นางสาว สายฝน ภักดี

3937 นาย สารัตถ นาคเกษม

3938 นางสาว สุชีรา ภุมกาญจน์

3939 นาย สุวฒัน์ พลอยโพธิ์

3940 นางสาว แสงเดือน บุญประคอง
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3941 นางสาว อัจจิมา วงษพ์านชิย์

3942 นางสาว อุษา ประชากุล

สาขาวิชาเซรามิกส์

3943 นาย กฤษฎา อาริยวฒัน์

3944 นาย กังวาล แก้วธนชิต

3945 นางสาว จีราภา ชํานไิกล

3946 นางสาว ฉัตรลดา หอมเลย

3947 นางสาว ฐานศิา เนตรดี

3948 นางสาว ทกัษพร โพธิ์เจริญ

3949 นาย ธนา พัฒนกําจรกิจ

3950 นาย ธนานนัท์ ตันติมาลา

3951 นางสาว นภัสวรรณ์ ฐิติธรรมโชติ

3952 นางสาว นฤมล ดอนเทศน์

3953 นางสาว นฤมล หว่งสุวรรณ

3954 นางสาว นลิประภา ศิลลา

3955 นางสาว ปรายฟ้า โกศลนรัิญพันธุ์

3956 นาย พลากร คําพระบุรี

3957 นาย ไพบูลย์ ธนะศรี

3958 นาย ภพพิศุทธ์ สุขเกษมมงคล

3959 นางสาว มณีวรรณ ไชโย

3960 นางสาว วนัวสิา ยังโหมด

3961 นางสาว วมิลวรรณ แวงนอก

3962 นาย ศตคุณ บุญโต

3963 นางสาว ศุภมาส ปานวเิชียร

3964 นาย สิทธิชาติ ศรีเมือง

3965 นาย สิริพันธ์ ศิริคะรินทร์
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3966 นางสาว สุนสิา เม้ยนรธา

3967 นางสาว สุภัทรา ไพรเกษตรกุล

3968 นางสาว หยาดพิรุณ หนหูมาด

3969 นางสาว อรจิรา สุทธิโกมินทร์

สาขาวิชาดนตรีและการแสดง

3970 นางสาว กฤติพร หาพุทธา

3971 นาย กฤษฎิ์ บุญบันดาลสุข

3972 นางสาว กฤษณา นทธีารทอง

3973 นางสาว กัลณี ยอดสร้อย

3974 นาย กิตติพงษ์ ไทยเหยีม

3975 นาย กีรติ ชินวรรัตนก์นก

3976 นางสาว กุลกานต์ โพธิปัญญา

3977 นางสาว จรวยพร คามวลัย์

3978 นางสาว จุฑามาศ ทพิย์สุวรรณ

3979 นาย จุลเดช พงษศ์รี

3980 นาย เจนณรงค์ รักษาพล

3981 นางสาว ชนดิา ศรีสวสัดิ์

3982 นางสาว ชัชฎาพร คําดี

3983 นาย ชัยศิริ อนจัุนทร์

3984 นาย ชิโนดม กุย้อ่อน

3985 นาย ไชยนนัต์ คําศรี

3986 นาย ฐากูร เสถียรกิตติ

3987 นาย ณัฏธน ช้างแจ้ง

3988 นาย ณัฐพงษ์ สิงหท์ี

3989 นางสาว ณิชมน สนทิธางกูร

3990 นางสาว ดวงกมลชนก รอดเสถียร
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3991 นาย ตวงยศ โตทองสุข

3992 นางสาว ทรรศนนัท์ คําแท้

3993 นางสาว ธนฉัตร เภาพานต์

3994 นางสาว ธัญลักษมณ์ อินตะนยั

3995 นาย นวพล โพธิอําพล

3996 นาย นนัทพงศ์ เวยีงจันทร์

3997 นาย นนัทวฒัน์ เล็กสุวฒัน์

3998 นางสาว นชิาภา รดิศธีรสุต

3999 นางสาว นรัิชชา แก้ววชิิต

4000 นางสาว นลิุบล ภูมีเขียน

4001 นางสาว นชุศรา พุ่มนคิม

4002 นางสาว บุษยมาส เหมือนพลอย

4003 นางสาว ปพิชญา คิดดี

4004 นางสาว ประภาณิชา กนกธนานนัท์

4005 นางสาว ปริชญา วงษท์า้ว

4006 นางสาว ปริชญา อิสระโยธิน

4007 นางสาว ปัทมา รัตนนาคินทร์

4008 นาย พงศ์เทวญั มุงคุณคําชาว

4009 นาย พงษศ์ักดิ์ ยงกสิกรรม

4010 นาย พันธ์เทพ บุญประกอบ

4011 นางสาว พิจิกา อารีอุทยังาม

4012 นางสาว พิริยา ศรวงษ์

4013 นางสาว เพชรกะรัต จิตต์รักม่ัน

4014 นาย ภาณุวฒัน์ ชัยรัตนฤกษด์ี

4015 นาย ภานพ สกุลเหลืองอร่าม

4016 นาย ภูมิ ทองภูเหวด
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4017 นางสาว มนต์ สุจันทรา

4018 นาย มนตัย์พงษ์ พิมเสน

4019 นาย มานพ นวมจิตต์

4020 นาย ยุทธศักดิ์ โพธิรุกข์

4021 นางสาว รัตนาภรณ์ ผ่องใส

4022 นางสาว รุ่งอรุณ จงเหน็จิตต์

4023 นางสาว ลลิตา ศรีผุดผ่อง

4024 นาย ลัทธพล แย้มบุปผา

4025 นางสาว ลินนิ รุ่งมณีกาญจน์

4026 นางสาว วราภรณ์ โสธรรุ่งรังษี

4027 นาย วรายุทธ สุขศรีโรจน์

4028 นางสาว วจิิตรา ศรีเจริญ

4029 นางสาว วมิลรัตน์ มีหม่อม

4030 นาย วรีพันธ์ ตระการเกียรติ

4031 นาย ศรัณย์ วงษาราษฎร์

4032 นางสาว ศิริพร อยูแ่ก้ว

4033 นาย ศิวนาท ฟ้องเสียง

4034 นาย ศุภกิจ ชลมณีกุล

4035 นางสาว ศุภิลักษณ์ ปานจันทร์

4036 นางสาว สมฤทยั บุญประเวศ

4037 นาย สัญญพงศ์ เอียดแก้วธนโชค

4038 นางสาว สาวติรี รัตนจันทรา

4039 นาย สิริเดช ศุภกีรติโรจน์

4040 นาย สุทธิก แสงชูโต

4041 นาย สุรชัย เรืองแจ่ม

4042 นาย สุริย์ ภุชงค์เจริญ
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4043 นางสาว สุรีย์ฉาย แก้วเศษ

4044 นางสาว สุวรรณี ใบโพธิ์

4045 นางสาว เสาวณีย์ ทกัษณิะมณี

4046 นางสาว หทยัภัทร ศุภคุณ

4047 นางสาว อภิรตรี ทรัพย์ประวตัิ

4048 นางสาว อรวรรณ นวมศิริ

4049 นางสาว อัญชลี ประหยัดใช้

4050 นางสาว อัญชิสา เทพสุนทร

4051 นาย อัษฎางค์ อนศุาสนี

4052 นางสาว อาภาพร รักญาติ

4053 นาย อิสริยชัย นามบัณฑิต

4054 นาย เอกวชิญ์ เรืองจรูญ

สาขาวิชานิเทศศิลป์

4055 นางสาว กนกพร ระไวสมาน

4056 นางสาว กนกวรรณ บุนยงค์

4057 นางสาว กมลชนก คําจันทรา

4058 นางสาว กมลชนก วนาธรัตน์

4059 นางสาว กมลชนก สิรเวทย์

4060 นางสาว กมลทพิย์ แซ่เอ๊ีย

4061 นาย กมลภพ เกียรติดิลกรัฐ

4062 นาย กมลศักดิ์ ฉันทะสิงห์

4063 นางสาว กรรณิการ์ ยศศักดิ์ศิริ

4064 นางสาว กวพีร อาษา

4065 นาย กิตติภัทร ชิงภักดี

4066 นาย กุลวรรธน์ วรีณรงค์กร

4067 นางสาว เกศกนก บุณยกาญจนกุล
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4068 นาย เกียรติศักดิ์ ปาระมะศิลป

4069 นางสาว ขวญัฤทยั วงค์สูง

4070 นางสาว จริยา ฉลาด

4071 นางสาว จันทร์ทพิย์ เหล่าพณิชย์การ

4072 นางสาว จันทร์เพ็ญ ผาดเรือง

4073 นางสาว จิตรอนงค์ เพ็ชรมีศรี

4074 นาย จิรวฒัน์ กุลเกตุ

4075 นางสาว จิราภรณ์ งามเฉลียว

4076 นางสาว จิราวรรณ กะการดี

4077 นางสาว จุรีรักษ์ เสริมศรี

4078 นาย เจนณรงค์ คุ่ยหนู

4079 นาย เจษฎาพันธุ์ กงชัยภูมิ

4080 นาย ชญานนท์ โพธิสัตย์

4081 นางสาว ชฎาพร ทบัคง

4082 นางสาว ชนญัญา จงศิริลักษณ์

4083 นางสาว ชนาธินาถ เสนาดี

4084 นาย ชนานนิท์ สาระวถิี

4085 นางสาว ชนาภรณ์ ผิวผ่อง

4086 นางสาว ชลธิชา ไชยะคํา

4087 นางสาว ชลลดา จีรภัทร์

4088 นางสาว ชโลชา สาโรจน์

4089 นาย ชโลธร เมธาวี

4090 นาย ชัชวาล บุญกวา้ง

4091 นาย ชัชวาลย์ วงค์เจริญกิจ

4092 นาย ชิตวร จุลาณุกะ

4093 นาย ชูชิต หล้าทมุ
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4094 นางสาว ญาณินท์ อุดมสุขถาวร

4095 นาย ฐกฤต เปี้ยอุดร

4096 นาย ฐานชิ จันทนะ

4097 นางสาว ฐาปนี เหลีย่มสุวรรณ

4098 นางสาว ณชนก ศรีแก้ว

4099 นางสาว ณภัทร นลิสนธิ

4100 นาย ณัฐกร ชิวเจริญ

4101 นางสาว ณัฐชนก สุวรรณประเสริฐ

4102 นางสาว ณัฐชา อนนัต์นาวนีสุรณ์

4103 นาย ณัฐพงศ์ รอดไหม

4104 นาย ณัฐพล จันทร

4105 นาย ณัฐวฒัน์ ทองมานะเสถียร

4106 นาย ณัฐวฒิุ จิตรบูรณ์

4107 นาย ณัฐวฒิุ บัวสุข

4108 นางสาว ณัฐิกา พวงมาลา

4109 นางสาว ดุจดาว วายามะวงศ์

4110 นางสาว ทกัษอร สุทธิวเิศษ

4111 นาย ทศันยัย์ เอ้ือเฟ้ือ

4112 นางสาว ทสัพร เวยีงสิมา

4113 นางสาว ทาริกา จูไหล

4114 นางสาว ทติิภา เผ่าจันทร์

4115 นาย แทนชน ปรัชญาศิริ

4116 นาย ธนกฤต วชิาสิทธิพร

4117 นางสาว ธนกาญจน์ ภานเุวศ

4118 นาย ธนบัตร หงษอ่์อน

4119 นาย ธนพนธ์ วฒันเมธานนท์
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4120 นางสาว ธนพร โตโสวรรณ

4121 นาย ธนวฒัน์ สมบุญพูลพิพัฒน์

4122 นางสาว ธนาพร ทองสอน

4123 นางสาว ธันยพร ปิยปัทมกานต์

4124 นางสาว ธิดารัตน์ สมพืชผล

4125 นางสาว นนทนนัท์ วฒันเถมิน

4126 นาย นพกร หมวกสีปาน

4127 นางสาว นสินี หนนุภักดี

4128 นาย นพิิฐพนธ์ บัวเขียว

4129 นางสาว นภิา โล่หค์ํา

4130 นางสาว ปฏิญญา ประสงค์ดี

4131 นางสาว ประภัสสร พ่วงความสุข

4132 นาย ปรัชชัยญา จันทร์หล้า

4133 นางสาว ปรัศนภรณ์ ลาสอน

4134 นางสาว ปรารถนา ศรีสมุทร

4135 นางสาว ปลิตา ชัยวงค์

4136 นาย ปวณี ดํารงวริิยาเวทย์

4137 นางสาว ปัทมนนัท์ อัมพวนั

4138 นางสาว ปาณิศา ริมมากุลทรัพย์

4139 นางสาว ปานใจ พูลกสิศรี

4140 นางสาว ปารีณา อํานวยพร

4141 นางสาว ปาลิดา กมลมาลัย

4142 นางสาว ปิยเนตร ดวงมณี

4143 นางสาว ปิยะฉัตร ราชสมบูรณ์

4144 นางสาว ปิยาพัชร วฒัศักดิ์เสถียร

4145 นางสาว ผกามาส คชภูติ
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4146 นาย พงษภ์ัทร เงินพรหม

4147 นางสาว พรนภิา พ่ึงเกษม

4148 นางสาว พรรษชล บุญมาวงศ์

4149 นางสาว พรรษา จับใจตรง

4150 นางสาว พัชริดา ธารามาศ

4151 นาย พันธวสัส์ ทองวไิล

4152 นางสาว พิมลดา อ่ิมปราง

4153 นาย พีระพงษ์ เวศรานรัุกษ์

4154 นางสาว พุทธมาศ สร้อยสุวรรณ

4155 นางสาว เพ็ญสุภางค์ วงศ์ษา

4156 นางสาว แพรดาว ประทมุมา

4157 นางสาว แพรวพนติ ผ่อนเจริญ

4158 นางสาว ภราดา นกยูงทอง

4159 นางสาว ภัทรภรณ์ จูงพันธ์

4160 นางสาว ภัทราพร โค้วถาวร

4161 นาย ภัทราวธุ รงค์ฤทธิไกร

4162 นาย ภาคภูมิ แดงใส

4163 นางสาว ภาพร ธนพัฒนดุสิต

4164 นางสาว ภิรญา กิตติเรืองทอง

4165 นาย ภูริทตั กิติกรเศรษฐ์

4166 นาย มงคล นาคเกษม

4167 นาย ยศนคร โสธรวงษ์

4168 นางสาว ยศวดี มุธุวรรณ

4169 นาย ยุทธภูมิ เจียมตัว

4170 นาย รชต สุขขํา

4171 นางสาว รสิกา ศิริช่ืนวจิิตร
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4172 นางสาว รุ่งนภา ช่อฮวด

4173 นางสาว รุจิรา เจริญศรี

4174 นาย โรจนศ์ักดิ์ น้ําคํา

4175 นางสาว ลักขณา โพธิดี

4176 นาย วรเศรษฐ์ วงศารัตนศิลป์

4177 นางสาว วรัญญา บัวลพ

4178 นางสาว วราภรณ์ ม่ังมี

4179 นาย วชัรพงษ์ คงพิกุล

4180 นาย วชิชา อัมรโสภณ

4181 นางสาว วชินนัท์ วงศ์เจียมรัตน์

4182 นางสาว วภิาพร จินตรินทร์

4183 นาย วรีะพล มะหณูี

4184 นาย ศตวรรษ จําปาฮาด

4185 นางสาว ศรัญญา ขันคํามูล

4186 นางสาว ศรัญญา บุ่งหวาย

4187 นาย ศิระปกรณ์ สุขเกษม

4188 นางสาว ศิริกุล จักรวรรณพร

4189 นาย ศุภพล สมบูรณ์ทรัพย์

4190 นาย ศุภสัณห์ ธนสมิทธิเวสน์

4191 นาย สถาพร จับสี

4192 นางสาว สลิดา คล้ายคลึง

4193 นางสาว สลิลเกตน์ ธรรมรักคิดกุล

4194 นางสาว สลิลทพิย์ นนัวงค์

4195 นาย สิทธิกร ศรีสมัย

4196 นางสาว สิริรัตน์ ยอดอาจ

4197 นางสาว สุกัญญา แสงย้อย
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4198 นางสาว สุจิรา เอ่ียมสุข

4199 นางสาว สุฐิวรรณ ฐิติกุลรวพีงษ์

4200 นาย สุทธินนัต์ ประสมทรัพย์

4201 นางสาว สุปัญจนา มังกรกฤตย์

4202 นางสาว สุพรรณี โอภาศรี

4203 นางสาว สุพัตรา ทบัจ๊อก

4204 นางสาว สุภณากร ทรัพย์ประเสริฐ

4205 นาย สุภัทร ปรีเปรม

4206 นางสาว สุภัทรา ปิ่นทอง

4207 นางสาว สุภิญญา นนทอ์าษา

4208 นางสาว สุวมิล วชัิยอัชชะ

4209 นาย เสกสรรค์ เจ๊ะดามัน

4210 นาย อกฤณ ตันติสราภรณ์

4211 นางสาว อชิตญา แสงมณีโชติ

4212 นางสาว อภิญญา มีสวสัดิ์

4213 นางสาว อภิญญา ศิริมงคล

4214 นางสาว อรดี เพ็ชรรัตน์

4215 นาย อรรถพงษ์ เนตรสุพรรณ

4216 นาย อัจฉริยะ ถวลิหา

4217 นางสาว อัชฌาดา อ่ิมแสงรัตน์

4218 นางสาว อัญชลี เหล็กดี

4219 นางสาว อัญวณี์ เลิศรุจิราวงศ์

4220 นาย อัศนยั อรัญคีรี

4221 นาย อาทติย์ คุ้มเกิด

4222 นาย อาทติย์ ชูวงศ์โกมล

4223 นาย อานนท์ สันทดั
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4224 นาย อานนัท์ ชูความดี

4225 นางสาว อารยา ถินถาวร

4226 นาย อิทธิมนต์ ใบบัว

4227 นาย อิศรา ธนาวรรณ

4228 นาย เอกชัย เกตุสุนทร

4229 นาย เอกภัค อุทยานกิ

4230 นาย เอกราช หวา่นพืช

สาขาวิชาภาพพิมพ์

4231 นางสาว กนกวรรณ วงัอินทร์

4232 นางสาว กันต์กนษิฐ์ อริญญาพัชร์

4233 นาย เจตพล อยูป่ระพัฒน์

4234 นาย เจษฎา แจ่มแจ้ง

4235 นางสาว ชนกานต์ อําพันแสง

4236 นางสาว ดานติา พุ่มพฤกษี

4237 นางสาว นศิารัตน์ บุญประกอบ

4238 นาย เพ่ิมสกุล สุนทรวทิย์

4239 นาย โยธิน เทพารักษ์

4240 นาย วรรธนยั มาเกตุ

4241 นาย วชัรพล เวหนรัตน์

4242 นางสาว ศศินนัท์ พุ่มโพธิ์ทอง

4243 นาย สิทธิกร ดีนวลพะเนาว์

4244 นางสาว สุภาวดี วรรณพินจิ

4245 นาย สุรพงศ์ อินทรโชติ

4246 นาย อานนท์ ธงวโรจนเ์ดโช

ปีการศึกษา 2556
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สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

4247 นางสาว กานต์กมล นาบุญพัฒนา

สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์

4248 นางสาว อรุณี เต็งศรี

สาขาวิชาการสอนนาฏยสังคีต

4249 นางสาว นฤมล ณรงค์วชัิย

สาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ

4250 นางสาว วรรณภา พุ่มพวง

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

4251 นางสาว กมลพรรณ พ่ึงด้วง

สาขาวิชาการสอนศิลปะ

4252 นาย ยุทธศักดิ์ ลายทอง

สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

4253 นางสาว พินทสุร หาญวรีกุล

สาขาวิชาการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา

4254 นางสาว วภิารัศม์ิ ผ่องแผ้วกุลณสร

สาขาวิชาเทคโนโลยกีารศึกษา

4255 นางสาว กอบกุล ขําสิงห์

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

4256 นางสาว กรรณิการ์ แจ่มใส

4257 นางสาว กัญญา ทองเหลือ

4258 นางสาว ฐิฌารัชต์ เกิดแดง

ปีการศึกษา 2556

คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

การศึกษาบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1



183

4259 นางสาว ธมลวรรณ เศรษฐหรัิญกุล

4260 นางสาว พรรณี จําปาแก้ว

4261 นางสาว พัชรวรรณ ผลิผล

4262 นางสาว รัตติมา แซ่หลี

4263 นางสาว สุธิดา ปรางจโรจน์

4264 นางสาว สุภาวดี หลวงจันทร์

4265 นางสาว อริษา คําบุดดี

4266 นางสาว อาทติยา เสาเวยีง

สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์

4267 นางสาว นงลักษณ์ ฉิมทตั

สาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ

4268 นางสาว กชพรรณ สุขาทพิย์

4269 นางสาว กรุณา สีชมภู

4270 นางสาว จิระนนัท์ จันทร์ไพสณ

4271 นางสาว ชนาภา ตรีวรรณกุล

4272 นางสาว ชนติรา ขันทองหล่อ

4273 นางสาว ชุลีกร ชัยวฒันธรรม

4274 นางสาว นพนล ไตรรัตน์

4275 นาย นพรัตน์ ศรีงาม

4276 นางสาว น้ําฝน สิมาจารย์

4277 นางสาว ประภาพร รวมทรัพย์

4278 นาย ปริวรรต นาครักษา

4279 นางสาว ปิยธิดา หงษา

4280 นาย พิศลย์ วรพิพัฒน์

4281 นางสาว มนสันนัท์ ขุนจันทร์ดี

4282 นาย วศรินทร์ ใจเที่ยง
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4283 นางสาว ศุภาลัย ชูเช้ือ

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

4284 นางสาว จันทรา จรเด็จ

4285 นางสาว จันทภิา กบิลโรจน์

4286 นางสาว ชนาพร คงชาติ

4287 นางสาว ชิดชนก นลิแสง

4288 นาย พงศ์ศิริ ปิตะธารา

4289 นางสาว พรรณกมล สังคง

4290 นางสาว พัชรี อร่าม

4291 นางสาว อรณิช เกิดแก้ว

สาขาวิชาการสอนศิลปะ

4292 นางสาว ไพลิน บัวผัน

4293 นางสาว ศิริรัตน์ เกตุประทมุ

สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

4294 นางสาว ปิยนาฏ สมบัติ

4295 นางสาว วนัวสิา อ่อนภักดี

สาขาวิชาเทคโนโลยกีารศึกษา

4296 นางสาว ขนษิฐา ผาลทอง

4297 นางสาว จตุณี ประภาสะวตั

4298 นาย จเร หตัถภูมิเกษตร

4299 นาย จักร์กฤษณ์ ชิงชัย

4300 นางสาว จุฑากนก เมืองชล

4301 นางสาว ดวงเนตร ขุขันธ์เขต

4302 นางสาว ดารณี ธนงัคานนท์

4303 นางสาว ทรรศิกา เมฆมุสิก

4304 นางสาว บุษยมาศย์ เดชคง
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4305 นางสาว ปัณทติา ฮามวงศ์

4306 นางสาว ผุสดี บรรเทงิสุข

4307 นาย พงษส์ิทธิ์ ชลเลิศวรากร

4308 นางสาว พัชราภรณ์ ค้าผล

4309 นางสาว พัชรี แสงบุญไทย

4310 นางสาว มณฑา กันทรพันธ์

4311 นางสาว รุ้งนภา จันทร์ลี

4312 นางสาว วรวรรณ บํารุงชน

4313 นางสาว วยิดา ดีใจวงษ์

4314 นางสาว ศุภนนัท์ ทบัทา่ช้าง

4315 นางสาว สุฑามาศ แก้วมรกต

4316 นาย สุทธิพงษ์ คงธนะ

4317 นางสาว อําพร กองรอด

4318 นาย เอกพันธ์ ปัดถาวะโร

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

4319 นางสาว รัตนศิริ พรหมพิชัย

สาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ

4320 นางสาว ชุติมา ราชปัญญา

4321 นางสาว ณิชมน คงเมือง

4322 นางสาว นติยา แสนกล้า

4323 นางสาว เบญญาภา บุญเลิศ

4324 นางสาว ปัญจพร เซ็นพานชิ

4325 นางสาว พรทวิา จันทร์บุตรสา

4326 นางสาว มนชัญา มาตยา

4327 นางสาว มนสันนัท์ พรพรหม

การศึกษาบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2
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4328 นางสาว รุสลินทร์ ดอเลาะ

4329 นางสาว วนดิา วงศ์ประภาพร

4330 นางสาว วสิตา นาราปภาพงศ์

4331 นางสาว วนัเพ็ญ โพธิ์มูล

4332 นางสาว วภิาวี อสัมภินพงศ์

4333 นาย วรียศ เอกรัตน์

4334 นางสาว สรัญญา มานะจิต

4335 นางสาว สุดาทพิย์ อารินทร์

4336 นางสาว สุนนัทา บรรจงวฒิุ

4337 นางสาว สุมิตรา สดทรงศิลป์

4338 นางสาว สุวรัส ทรงศรี

4339 นางสาว อธิษฐาน ตึงตระกูล

4340 นางสาว อรพินท์ มีกุญชร

4341 นางสาว อรอุมา ทองพา

4342 นางสาว อริสา มงคลไพบูลย์สุข

4343 นางสาว อัญมณี อินทรสกุล

4344 นางสาว อินทกุานต์ ประชุมชน

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

4345 นางสาว กาญจนา พิทยาคุณ

4346 นางสาว จุฑารัตน์ โพศิริ

4347 นางสาว ณัฐภรณ์ วงศ์ลคร

4348 นางสาว ปิยนชุ เพ็ชรรัตน์

4349 นางสาว ภารตี ทพัจีน

4350 นางสาว วลัยลักษณ์ แจ่มจํารัส

4351 นาย สุทธิรักษ์ คําพานนท์

สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์
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4352 นาย จามร ชมจําปี

4353 นางสาว จิดาภา โชคคุณ

4354 นางสาว จิราภรณ์ ดอนถวลิ

4355 นางสาว พรรณระพี คูธนะวนชิพงษ์

4356 นางสาว วภิาภรณ์ หว้งเกษม

สาขาวิชาการสอนศิลปะ

4357 นางสาว ภิญญดา ภักดี

สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

4358 นางสาว ปนติา ศรีสวสัดิ์

4359 นางสาว ปภัสรา อุดมสิน

4360 นางสาว ปาลิดา ฉิมพาลี

4361 นางสาว พรชนก สรวมนาม

4362 นางสาว พิมสุดา บุญเกิด

4363 นางสาว สุนษิา เกตุมาโร

4364 นางสาว สุปราณี สนองค์

สาขาวิชาเทคโนโลยกีารศึกษา

4365 นางสาว กนษิฐา อินทร์ใจเอ้ือ

4366 นางสาว กฤษฎี เพ่ิมศิริ

4367 นางสาว กัญญารัตน์ บ่อแก้ว

4368 นางสาว เกตนส์ิรี ขํารักษา

4369 นางสาว เจนจิรา ชลปฐมพิกุลเลิศ

4370 นาย ณัฐชยา ลีลาขจรจิต

4371 นางสาว เดือนเพ็ญ เยติ๊บ

4372 นางสาว ทพิภา เกษมนธิิโชค

4373 นางสาว ธิดา เฮงตระกูล

4374 นางสาว นชุรี จิตต์หมวด
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4375 นาย บุญญรักษ์ ม่ังอ้น

4376 นางสาว ปวณีา สวา่งอารมณ์

4377 นางสาว พิชญานนัท์ ทองคํา

4378 นางสาว พิมพ์ชนก แตงนอ้ย

4379 นางสาว เพชราพร ยิม้โต

4380 นางสาว ภัทริดา วงษบ์าท

4381 นาย ภาคิไนย ปรินรัมย์

4382 นาย รัชกูร อานามนารถ

4383 นางสาว รัตนาวดี โพธิ์เวชกุล

4384 นางสาว วนดิา จุลพรหม

4385 นางสาว วราภรณ์ กระบวนรัตน์

4386 นางสาว วณีา นาคทบั

4387 นางสาว สโรชา พิรัญเจริญ

4388 นางสาว สุพัตรา สุขวารี

4389 นางสาว อรกนก บุญช่วย

4390 นางสาว อรอุษา โชคเฉลิมวงศ์

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

4391 นาย กุลชาติ แสงทอง

4392 นางสาว กุสุมา นนทะนํา

4393 นางสาว เกศนยี์ ขุนเดช

4394 นางสาว เขมจิรา ทานาม

4395 นางสาว จารุวรรณ สะมะโน

4396 นางสาว จินตนา กุมประสิทธิ์

4397 นางสาว ชญาณิศา สกุลณี

4398 นางสาว ณทตัาภรณ์ โกมลสิงห์

การศึกษาบัณฑิต  
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4399 นางสาว ณัฐธินี หารคุโน

4400 นางสาว เดือนเพ็ญ เป็นเช้ือสาย

4401 นางสาว ทพิยวรรณ กาญจนโกศล

4402 นางสาว ธันยาภรณ์ ใจช่ืน

4403 นางสาว ธานริีนทร์ อาจิณกิจ

4404 นางสาว นนัทน์ภัส คําขะ

4405 นางสาว นติยา บุญสม

4406 นางสาว นชุจรีย์ เยีย่มเพ่ือน

4407 นางสาว ประภาพร เรืองรักษา

4408 นางสาว พยอม รังหอม

4409 นางสาว พรทพิย์ เบ็ญมาศ

4410 นางสาว พรรณพร วงษว์ฒัน์

4411 นางสาว พัลลภา อ่อนลุน

4412 นางสาว ภัทรีญา ปิยะพันธุ์

4413 นางสาว มัทนา ริดจันดี

4414 นางสาว มัลลิกา ตั้งความเพียร

4415 นางสาว รุ่งเดือน ชาติบัวใหญ่

4416 นางสาว ลัดดาวลั จันทนห์อม

4417 นางสาว วนัดี สาลักษณ์

4418 นางสาว ศิริพร พันธ์งาม

4419 นางสาว สกาว กองกุล

4420 นางสาว สุพัตรา ตรีคงคา

4421 นางสาว สุพัตรา ปานทนนท์

4422 นางสาว สุวรรณา โคตุเคน

4423 นางสาว เสาวลักษณ์ หลีล้วน

4424 นางสาว โสรญา ปูคะสินทร์
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4425 นางสาว โอบอุ้ม บุญเตี่ยม

สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์

4426 นางสาว กนกพร บุตมะ

4427 นางสาว กนกวรรณ สะอาด

4428 นางสาว กัญยาภรณ์ กิง่ไทร

4429 นางสาว เกตุกนก ช่วงเปีย

4430 นางสาว จันทอํ์าภา ภามัง

4431 นางสาว จิดาภา ลูกเงาะ

4432 นาย ชุติมันต์ สุภาพัฒน์

4433 นาย ฐิติพงศ์ นลิมาศ

4434 นางสาว ธัญญา แนวดง

4435 นางสาว นนัทวิรรณ แดนศิริมา

4436 นางสาว นิ่มอนงค์ ราชประสิทธิ์

4437 นางสาว นชุจรีย์ จําเริญโชค

4438 นางสาว นชุศรา กาเซ็ม

4439 นางสาว ประภัสสร ชูแก้ว

4440 นางสาว ปริยาภัทร ทองใชย

4441 นางสาว ปิยดา ฬาทอง

4442 นาย พงศธร อ่วมกลัด

4443 นาย พงษพั์ฒน์ มีแก้ว

4444 นางสาว พรพรรณ บุญมี

4445 นางสาว พัดชา บุญหาร

4446 นาย พิรุณ เทพสุรินทร์

4447 นางสาว มุกดา นรสิงห์

4448 นาย รวศิุทธ์ จันทวี

4449 นางสาว ลัดดาวรรณ อ่อนอรรถ
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4450 นางสาว วรรณวมิล ศรีคุ้ม

4451 นางสาว วรรณี นทัธี

4452 นางสาว ศรินนา ยัญญะจันทร์

4453 นางสาว ศิปานาฏ วเิชนสวสัดิ์

4454 นาย สิทธิชัย นอ้ยราษฎร์

4455 นางสาว สิริพรรณ โยธะวงษ์

4456 นางสาว สุพัตรา กุสิรัมย์

4457 นางสาว สุภาวดี เวสสะประวณีวงศ์

4458 นางสาว สุรีรัตน์ ชาวนาผือ

4459 นางสาว หทยัรัตน์ พรมมี

4460 นาย อติคุณ เชตวรรณ์

4461 นางสาว อรวรรณ คล้ามแสง

4462 นางสาว อรุณพร ทนทาน

4463 นางสาว อษรารักษ์ อุ่นวเิศษ

4464 นางสาว อังคณา กรีณะรา

4465 นางสาว อัมพร เพชรศรี

4466 นาย อัศวนิ ดวงจิตร

สาขาวิชาการสอนนาฏยสังคีต

4467 นางสาว ณัฐฐิญา เสง่ียมวงค์

4468 นาย ณัฐพล เย็นเจริญ

4469 นางสาว ธิดารัตน์ พลอยเลีย้ง

4470 นางสาว นพรัตน์ อยูสุ่ข

4471 นาย นฤชิต สิทธิปลืม้

4472 นางสาว ปรัชธนา มณีรัตน์

4473 นาย ปัญญา ไข่พรมราช

4474 นาย ภานวุฒัน์ จิตร์จํานงค์
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4475 นางสาว ฤทยัรัตน์ พันธุ์ประเสริฐ

4476 นางสาว ลัดดาวลัย์ บ่อคุ้ม

4477 นางสาว วชุิดา ควรอักษร

4478 นาย วรียุทธ โลมพันธ์

4479 นาย ศักดิ์ณรงค์ ศรีจันทร์

4480 นาย สหรัฐ หลวงเมือง

4481 นางสาว สุรัชญา นชิเปี่ยม

4482 นาย อนพุงษ์ ลัดลอย

4483 นางสาว อัมพร ดีพรม

4484 นาย โอภาส สุวรรณโพธิ์

สาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ

4485 นางสาว กชกร เดือนจันทร์ฉาย

4486 นางสาว กนกพร ยิม้อยู่

4487 นางสาว กนกวรรณ พันนาดี

4488 นางสาว กมลวรรณ สังคง

4489 นางสาว กฤติยา ภัณฑประทปี

4490 นางสาว กัณฐาภรณ์ ไชยแขวง

4491 นางสาว เกศรินทร์ เทยีนน้ําเงิน

4492 นาย เกียรติศักดิ์ ศรีแพงแสน

4493 นางสาว แก้วนภา กลิน่จันทร์กลัน่

4494 นางสาว ขวญัลดา ถันทอง

4495 นาย เขมินท์ อุ่นศิริ

4496 นางสาว จรรยาลักษณ์ เจริญมรรค

4497 นางสาว จิตรลดา แย้มประยูร

4498 นางสาว จินตนา จันทร์หอม

4499 นางสาว จินตนา อ่อนทมิวงษ์
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4500 นาย จิรายุ ทองประสาน

4501 นางสาว จีรนนัท์ กุทอง

4502 นางสาว จุฑาภรณ์ สุวรรณเพ็ชร

4503 นางสาว จุรีย์พร เสือนอ้ย

4504 นางสาว ฉัตรชนก ภู่กฤษณา

4505 นางสาว ชญานี ไทรสมุทร

4506 นางสาว ชนดิาภา อยูเ่อ่ียม

4507 นางสาว ชวพร ลาภทวี

4508 นางสาว ชุติกาญจน์ อาจต้น

4509 นางสาว ชุติมา คงเสือ

4510 นางสาว ชุลีรัตน์ เหล่าตระกูล

4511 นางสาว ญาณิศา สุทธิผาสุข

4512 นาย ฐรวชิญ์ สุขญาณกิจ

4513 นางสาว ฐานกิา บุตรรักษา

4514 นาย ณัฐกิตติ์ เปร่ืองวทิยากุล

4515 นางสาว ณัฐชา อินโต

4516 นางสาว ณัฐธิดา ทวเีดช

4517 นางสาว ณัฐปภา ตันมณี

4518 นางสาว ณัฐพร จันเทพา

4519 นางสาว ณัฐพร ผาสุข

4520 นางสาว ดวงดาว ยวดยิง่

4521 นางสาว เดือนเพ็ญ แตงอ่อน

4522 นาย ทรงวทิย์ หริมเจริญ

4523 นาย ทศวรรษ ฉิมวงศ์

4524 นางสาว ทกัษพร ทพิย์สุข

4525 นางสาว ธนาภรณ์ พรชัยกุล
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4526 นาย ธนายุทธ มีทบัทมิ

4527 นางสาว ธัญชิตา วาณิชย์ชานนัท์

4528 นางสาว ธัญวรัตม์ บัวสําลี

4529 นางสาว นฤมล ช่ืนแผ้ว

4530 นางสาว นฤมล ปัญจอานนท์

4531 นางสาว นติยา จ๋ายพงศ์

4532 นางสาว นศิาชล ชะเอมทอง

4533 นางสาว นศิารัตน์ ทองย้อย

4534 นางสาว นษิา สุวรรณวงศ์

4535 นางสาว นชุสรา ชัยเจริญ

4536 นางสาว เนติมา แสงสร้อย

4537 นาย บุญญฤทธิ์ จันทร์เขียว

4538 นางสาว เบ็ญจมาภรณ์ บุญสร้อย

4539 นางสาว เบญญภา สมชอบ

4540 นางสาว ประสุดา จันทร์ม่ัน

4541 นางสาว ปรีดาพร พรศุภโชค

4542 นางสาว ปลิดา ศักดาชัย

4543 นางสาว ปวณีา สังข์ประเสริฐ

4544 นางสาว ปวณีา หรัิญหลวง

4545 นางสาว ปัณฑิตา อ่วมศรี

4546 นางสาว ปัทมาพร มานะต่อ

4547 นางสาว เปมิกา เต็งประกอบกิจ

4548 นางสาว ผกาภรณ์ สวพัินธุ์

4549 นางสาว พนดิา อุดม

4550 นางสาว พรชนนั รอดทรัพย์

4551 นางสาว พรรณพร ปั้นสุข
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4552 นางสาว พรสุดา ภู่พงษา

4553 นางสาว พัชรินทร์ เปล่งฉวี

4554 นางสาว พิชญ์ชุฎา ต้องสวา่ง

4555 นางสาว พิชญา โพธิ์ทอง

4556 นางสาว พิมพ์ชนก เช้ือเวยีง

4557 นางสาว พิมพ์วภิา มะลิลัย

4558 นาย พีรภพ แซ่หง่วน

4559 นางสาว พีรยา ศาลางาม

4560 นาย พุฒตาล จินาวงค์

4561 นางสาว ภัทรพรรณ พรหมคช

4562 นางสาว ภัทรภรณ์ มลิวงศ์

4563 นางสาว ภัทรา ธาราศักดิ์

4564 นางสาว ภัทรา บัวสกุล

4565 นางสาว มนสันนัท์ ฉัตรเวชศิริ

4566 นางสาว มนดิา อาศัยพานชิย์

4567 นางสาว รพีพรรณ เกิดกันการ

4568 นางสาว รมณีย์ หลีล้วน

4569 นางสาว รมณียา อมาตยคง

4570 นางสาว รัชดาพร บุตะเขียว

4571 นางสาว รุ่งทวิา คําเป๊กเครือ

4572 นางสาว รุ่งอรุณ ช่ืนอารมณ์

4573 นางสาว เรือนแก้ว บุญโถน

4574 นางสาว ลักษกิา ศรีบรรพต

4575 นางสาว เลิศลักษณ์ เทยีนเนยีม

4576 นางสาว วนาลี สระใจ

4577 นางสาว วรพรรณ ไทยานนท์
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4578 นางสาว วราทพิย์ เอ่ียนเหล็ง

4579 นางสาว วริศรา ศุภเศรษฐกุล

4580 นาย วชัรพงศ์ ดาแดง

4581 นางสาว วนัทนา ซ้ิมเทยีม

4582 นางสาว วนัเพ็ญ จันทนว์ฒันาผล

4583 นางสาว วนัวสิา ร่วมชาติ

4584 นางสาว วภิาดา จันทร์ไพศรี

4585 นางสาว วภิาวี สุขหร่อง

4586 นางสาว ศริญญา บุญสุข

4587 นางสาว ศรินรัตน์ เชียลีพรหม

4588 นางสาว ศศิลักษณ์ พิณพาทย์

4589 นาย ศิธา สุธาวฒิุ

4590 นาย ศิรวฒิุ ปฐมวรชาติ

4591 นางสาว ศิริกาญจน์ เรืองเดช

4592 นางสาว ศิริประภา เหลือเจริญ

4593 นางสาว ศิริพร บุญประจง

4594 นางสาว ศิริมาดา รัมเนตร

4595 นางสาว ศิริรัตน์ อิทธิเดชวงศ์

4596 นางสาว ศิวพร ศิริภักดิ์

4597 นางสาว ศุภมาส วสิัชนาม

4598 นางสาว สมฤทยั สุขสกลเลิศ

4599 นางสาว สโรชา อยูเ่ปี่ยม

4600 นางสาว สโรทยั นนัทวงษ์

4601 นางสาว สวรรยา สาลีเรือง

4602 นาย สารัช ทองนพคุณ

4603 นางสาว สาวติรี ขาวงาม
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4604 นางสาว สินนีาถ พานทอง

4605 นาย สิรพิชญ์ จงอนรัุกษ์

4606 นาย สิรภพ สุขสวา่ง

4607 นางสาว สิริรักษ์ ยิม้ละมัย

4608 นางสาว สุขุมาภรณ์ เนตรทพิย์

4609 นางสาว สุชาดา อดุลยธรรม

4610 นางสาว สุทธินนัท์ แตงโสภา

4611 นาย สุทธิพงษ์ สูงสันเขต

4612 นางสาว สุนนัทพร ทาสมบูรณ์

4613 นางสาว สุนสิา ซ้ิมสือ่

4614 นางสาว สุปรียา ฤทธิ์บํารุง

4615 นางสาว สุพัตรา สมปาน

4616 นางสาว สุภาพร กองสินแก้ว

4617 นางสาว สุภาวรรณ ชะม้ายกลาง

4618 นางสาว หฤทยั ใจดี

4619 นางสาว หฤทยั ยุวนะวณิช

4620 นางสาว อภิญญา สดสร้อย

4621 นางสาว อภิรดี หรัิญพฤกษ์

4622 นางสาว อภิษฎา อรรถบวรไพศาล

4623 นางสาว อมรรัตน์ โพธิ์ศรี

4624 นางสาว อมรรัตน์ เอ่ียมสกุล

4625 นางสาว อรชา พุ่มพวง

4626 นางสาว อรพิม นกยูงแดง

4627 นางสาว อังศุมาลิน สุขศิริ

4628 นาย อานนท์ พันธ์บุผา

4629 นางสาว อารีรมภ์ กิจานกุูล
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4630 MISS XING YU SU

4631 MISS YUN MA

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

4632 นางสาว กมลเนตร มียอด

4633 นางสาว กาญจนา ดาวเด่น

4634 นาย เกรียงไกร วลิามาศ

4635 นาย คนษิฐ์ ทองแจ่ม

4636 นางสาว จริยา จรรยาขาม

4637 นางสาว จินตนา วงชาลี

4638 นางสาว จิรรัตน์ วงษก์ระสันต์

4639 นาย จิรศักดิ์ ขวญัสุข

4640 นางสาว จุฑามาศ ทองยศ

4641 นางสาว จุฑาสินี กาลดิษฐ

4642 นางสาว ชาริกา เนื่องจํานงค์

4643 นางสาว ณัฏฐา แตงก่ํา

4644 นาย ณัฐวฒิุ นามศรีคุณ

4645 นางสาว ดวงฤทยั จันจุฬา

4646 นางสาว ธิติญา มะมูดี

4647 นางสาว นนัทธ์ิดา แจ่มเพ็ง

4648 นางสาว นรัิตนต์า ปานประเสริฐแสง

4649 นางสาว นลิาวลัย์ ราชเจริญ

4650 นางสาว เบญจรัตน์ บุญประเสริฐ

4651 นางสาว ปภิญญา ศรีเคลือบ

4652 นางสาว ประภาภรณ์ เถาแก้ว

4653 นาย ปัญญาวทิย์ แจ่มกระจ่าง

4654 นางสาว พัชรีภรณ์ วรีศักดิ์สกุล
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4655 นาย พัลลภ คําแก้ว

4656 นาย ภาณุวฒัน์ ศิริรุ่งฤดี

4657 นางสาว มัสยา โพธิ์พันธ์

4658 นางสาว ระววิรรณ ภูนาโคก

4659 นางสาว ศิริพร บุญส่ง

4660 นางสาว ศิริพร เสนาะนอ้ย

4661 นางสาว ศิริวรรณ บํารุงธรรม

4662 นางสาว สมลักษณ์ เย็นอุดม

4663 นาย สันติ เกตุผาสุข

4664 นางสาว สุกัญญา พุ่มอํานวย

4665 นางสาว สุธาทพิย์ อ่อนช้อย

4666 นางสาว สุธิดา สติดี

4667 นางสาว สุวษิา ยนต์ศิริ

4668 นางสาว เสาวลักษณ์ รักษาวงศ์

4669 นางสาว อภิรดา ปานาง

4670 นาย อัครรุต วรปรียากุล

4671 นางสาว อัมพวรรณ ปิ่นวหิค

สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์

4672 นางสาว กนกภรณ์ เทสินทโชติ

4673 นางสาว กนกวรรณ ใจปานแก่น

4674 นางสาว กมลวรรณ หยวกทอง

4675 นางสาว กรรณิการ์ อุคติ

4676 นางสาว กษมา นาคะรัตน์

4677 นางสาว กาญจนา กุลเพ็ง

4678 นางสาว กานต์ดา โพธิ์ศรี

4679 นางสาว กิง่กัญญา ทรงมิตร
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4680 นางสาว เกศกนก ดาสมกุล

4681 นางสาว เกศรา พุทธกะ

4682 นางสาว เกศรินทร์ จ่ันบ้านโขด

4683 นางสาว ขนษิฐา สุขทวี

4684 นาย คาวี สุนทรโอวาท

4685 นางสาว จริญญา ชูแก้ว

4686 นางสาว จริยา จันทะชํานิ

4687 นางสาว จริยา เซ้งใช่

4688 นางสาว จารุวรรณ จันทมัตตุการ

4689 นางสาว จารุวรรณ ไชยวารี

4690 นางสาว จิดานนัท์ ช่ืนฤทยั

4691 นางสาว จิตราพร ยวนยี

4692 นางสาว จิรภัทร ขาวทุ่ง

4693 นางสาว จิรภิญญา เหมรัตนรั์กษ์

4694 นางสาว จิราพร คุ้มตระกูล

4695 นางสาว จุฑามณี อาสนสุวรรณ

4696 นางสาว จุฑามาศ บุญชาติ

4697 นางสาว ฉัตรฤทยั พูลสวสัดิ์

4698 นางสาว ชนนกิานต์ วงษส์ูง

4699 นางสาว ชนฎัดา สุขร่ืน

4700 นาย ชนนิทร์กรณ์ ศรีโฉม

4701 นางสาว ชนศิกาญจน์ ม่ันคง

4702 นาย ชรินทร รุจิพูนพงศ์

4703 นาย ชาคริตร์ เพ่ิมพูล

4704 นางสาว ชุตินนัท์ เกษมสุข

4705 นาย โชติชวาล คํานวน
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4706 นางสาว ฐิติพร ปัญญาลักษณ์

4707 นางสาว ฐิติพรรณ ธารทรัพย์ทวี

4708 นางสาว ฐิรนนัท์ เทพจิตร์

4709 นางสาว ณัฐลดา กุลทะเล

4710 นาย ณัฐวฒิุ เสาวย์งค์

4711 นางสาว ดวงหทยั อุทยัรัตน์

4712 นางสาว ถิรนนัท์ อะสุพล

4713 นาย ทศักร โนชัย

4714 นางสาว ทติยา สลิน

4715 นางสาว ทพิย์นฐัฐา เจริญเมือง

4716 นางสาว ทมิาธร วานชิรัตน์

4717 นาย ธนศกร ชํานาญ

4718 นาย ธนากร มหาราช

4719 นาย ธวชัชัย นาธะรัตน์

4720 นางสาว ธิดา สมศรี

4721 นางสาว นงลักษณ์ นกศิริ

4722 นางสาว นนทฐ์ยา นชุคง

4723 นางสาว นฤมล วสิุทธิเจริญสําราญ

4724 นางสาว นลินี โพธิ์นชุ

4725 นางสาว นารีรัตน์ สมตัว

4726 นางสาว น้ําฝน วฒันะไชยศรี

4727 นางสาว นซิารีตา นมุิ

4728 นางสาว นรีนชุ แก้วขุนทด

4729 นางสาว บุสดี ดุสิตา

4730 นางสาว เบญจวรรณ ดุลนยี์

4731 นางสาว ประกายแก้ว สุขจิตร์
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4732 นางสาว ประภัสราภรณ์ บาดาล

4733 นางสาว ประภา คํายอด

4734 นางสาว ประภากร ชาติสุวรรณ

4735 นาย ประวทิย์ พ่ึงสุข

4736 นางสาว ปวณีา แก้วสําโรง

4737 นางสาว ปัทมา ประจงใจ

4738 นางสาว ปาจรีย์ สนทิรักษา

4739 นางสาว ปิยะพร ไชยวงค์

4740 นางสาว พงษพ์นา เขียวแก้ว

4741 นางสาว พชรพร กิจพิบูลย์

4742 นางสาว พรนภิา ชวนช่ืน

4743 นางสาว พรพรรณ วงค์เครือใจ

4744 นางสาว พรรณวดี บุญก่อเกือ้

4745 นางสาว พรรณี โกสิน

4746 นาย พัฒนช์นน คงอยู่

4747 นางสาว พิมพ์นภัสสรา สุขะปุณพันธ์

4748 นางสาว ภัทรธิรา ทั่วไธสง

4749 นางสาว ภัทรวดี ธัญญผล

4750 นาย ภุชงค์ พุแค

4751 นางสาว ภุมริน ร่ังกลาง

4752 นางสาว มลฤดี สายมนตรี

4753 นางสาว มะลิสา คล่องแคล่ว

4754 นางสาว มานติา กลับคง

4755 นางสาว มุกดา แพรงาม

4756 นางสาว เมธิยา พ่ึงวงษ์

4757 นางสาว ยุวดี วรคํา
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4758 นางสาว ยุวรินทร์ สองพาลี

4759 นางสาว โยธกา วเิศษชาติ

4760 นางสาว รดามณี อันตะละโลก

4761 นางสาว ริญญ์รวี อัครสิทธิรุจน์

4762 นางสาว วรรณภา พละหาญ

4763 นางสาว วรรณิภา ศรีนนท์

4764 นางสาว วรัญญา โพชนะจิต

4765 นางสาว วราพร สอนยศ

4766 นางสาว วรินนา บริรักษ์

4767 นางสาว วาสนา มัดทองหลาง

4768 นางสาว วลิาวลัย์ เกษบรรจง

4769 นาย วฒิุชัย ศรีประไหม

4770 นางสาว ศวรรยา ไพบูลย์

4771 นางสาว ศศิณา หนพัูนธ์

4772 นาย ศักดิ์สิทธิ์ ใจผ่อง

4773 นางสาว ศานต์ฤทยั ศรณรินทร์

4774 นางสาว ศิริพร ทา้วนอ้ย

4775 นางสาว ศิริรัตน์ อุ่นแร่

4776 นางสาว ศุภาดา เพ่ิมทองคํา

4777 นางสาว สรัณญา จําปาสา

4778 นาย สราวธุ แช่มช้อย

4779 นางสาว สุกัญญา วฤิทธิ์

4780 นางสาว สุกัญญา สายคําภา

4781 นางสาว สุกัญญา โสมวลิัย

4782 นางสาว สุกันยา ตรีตุนา

4783 นางสาว สุนศิา เสือนุ่ม
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4784 นางสาว สุนสิา กระต่ายจันทร์

4785 นางสาว สุประภา แสนวนันา

4786 นางสาว สุปราณี ติงสะ

4787 นางสาว สุพิชญา ธนะคํามา

4788 นางสาว สุภัสสร หอยสังข์

4789 นางสาว สุมนา ฉายศรี

4790 นางสาว แสงรวี บุญพิทกัษ์

4791 นางสาว โสภิตา ภู่บํารุง

4792 นางสาว หนึ่งฤทยั จิตรเพ็ชร์

4793 นางสาว อนญัญา ทองปัน

4794 นาย อนชุา โสลําภา

4795 นางสาว อนษุรา ดีประชู

4796 นาย อภิชาติ ร่มลําดวน

4797 นางสาว อภิรดี อ่ึงพวง

4798 นางสาว อมรรัตน์ ศรีกวนชา

4799 นางสาว อรอนงค์ ทองดอนเหมือน

4800 นางสาว อัมรา มารศรี

4801 นางสาว อําพร สุขแจ่ม

4802 นาย เอกชัย นาสืบ

สาขาวิชาการสอนศิลปะ

4803 นางสาว กนกวรรณ จันเสนา

4804 นาย กฤษณพงศ์ แก้วเจริญ

4805 นางสาว จิตราพร โชติจิรพรรณ

4806 นางสาว ชุติมา ดิ่งกลาง

4807 นาย โชคอนนัต์ เจริญศิริ

4808 นาย ดาราพงศ์ เหมรัตนธร
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4809 นาย ตันติกร เพ็ชรอ่อน

4810 นาย ธนสิทธิ์ ถาวร

4811 นางสาว ธันย์ชนก อรัญญิก

4812 นางสาว นอ้งหญิง ธนะการ

4813 นางสาว นติิพร เจริญแพทย์

4814 นางสาว เบญจวรรณ เพ่ิมศิรินวิาส

4815 นางสาว ปวณีา ขันติรมย์

4816 นางสาว ปวณีา ต๊ะวชัิย

4817 นางสาว ปัณณรัตน์ ปัญญา

4818 นาย พงษพั์ฒน์ ม่ันรอด

4819 นางสาว พรประภา โชคดี

4820 นางสาว พรพิมล จักร์ใจวงค์

4821 นางสาว พัชชาภา ย้อยศิริ

4822 นาย พิชญา แสงอุทยั

4823 นางสาว เพ็ญภักดิ์ มูลเพ็ชร

4824 นางสาว ภัทนรินทร์ ทรัพย์สุข

4825 นางสาว ภูษณิศา วรสายัณห์

4826 นางสาว ระพีภัทร จูฑะเศรษฐ์

4827 นางสาว ลัดดาวลัย์ นอ้ยศิลป์

4828 นางสาว ลัดดาวลัย์ โพธิ์ทอง

4829 นางสาว ศศิวมิล พิณพาทย์

4830 นาย ศักดิ์ชัย จิตติแสง

4831 นางสาว ศิริพร จิตจํา

4832 นางสาว ศิริพร ธนะทรัพย์ทอง

4833 นางสาว ศุภิสรา พ่วงกระสินธุ์

4834 นางสาว สมฤทยั บุญศรีนุ้ย
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4835 นางสาว สุนสิา ร่มโพธิ์ภักดิ์

4836 นางสาว สุนสิา รุ่งราตรี

4837 นางสาว สุพัชรา มาเลิศ

4838 นางสาว สุภัชชา กาญจนวสิูตร

4839 นางสาว สุริตา แสงไทย

4840 นางสาว สุวสิา ศรีแสง

สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

4841 นางสาว กันยาพร โคจรตระกูล

4842 นางสาว จันทมิา มะลิ

4843 นาย จาตุรันต์ พันธวาส

4844 นางสาว จารุวรรณ์ เฉือ่ยราษฎร์

4845 นางสาว ชลธิชา สุระ

4846 นางสาว ชลลดา เงาะจันทรา

4847 นาย ณัฐวฒิุ แจ่มรัศมี

4848 นาย ทนิภัทร ธัญญเจริญ

4849 นางสาว ทพิย์สุดา จันเจริญ

4850 นางสาว ทพิวรรณ การสมวรรณ์

4851 นางสาว ธนพร พันธุ์เพ็ง

4852 นาย ธนพล ชัยชนะ

4853 นางสาว ธนญัชา เสือโห้

4854 นางสาว ธรรมชาติ กําจรฤทธิ์

4855 นางสาว บุญเตือน จามะรี

4856 นางสาว บุษบามินตรา วรจิตติ

4857 นางสาว เบญจวรรณ ชัยศักดิ์ประเสริฐ

4858 นางสาว ปนดัดา ทพิย์เนตร

4859 นาย ปพัฒนก์รณ์ แดนโคตผม
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4860 นาย ประพันธ์ ยอดรัก

4861 นางสาว พรพรรณ ลุนอุบล

4862 นางสาว พิมพ์วรีย์ ใจสุข

4863 นางสาว เพชรมณี กิจวาที

4864 นาย ภัทรดนยั นลิดํา

4865 นางสาว ภัทราพร ผาสุข

4866 นางสาว ภาวณิี แจ้งเมือง

4867 นางสาว มณฑณี ไชยประสิทธิ์

4868 นางสาว มัสลิน เมืองสองสี

4869 นางสาว มินตรา เหมืองอินต๊ะ

4870 นาย ยรรยง นาคนวล

4871 นาย ยุทธนา มีกลิน่หอม

4872 นางสาว รุ่งทพิย์ ยุน่ประยงค์

4873 นางสาว รุจิรา สมนาค

4874 นางสาว วรงค์พร ชาคํา

4875 นางสาว วรัญญา สุธรรม

4876 นาย วศิน นาคเปลือ้ง

4877 นางสาว วนันสิา จ๋ิวจองบุญ

4878 นางสาว วภิัสสร ชุ่มจิตร

4879 นาย วฒิุพร กัณฑ์ศรี

4880 นางสาว สิริรานี บุญเอนก

4881 นาย สุชาติ สมเพ็ชร

4882 นางสาว สุภาพร แหล่ป้อง

4883 นาย อภิวฒัน์ สวสัดี

4884 นางสาว อาภาพร หว่งมาก

สาขาวิชาการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา
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4885 นาย กนกศักดิ์ ศิริพล

4886 นาย กมล อินทรประสงค์

4887 นาย กฤตบรรพ ประชาฉาย

4888 นาย กฤษณ์ จันทรารักษ์

4889 นางสาว กีรติ ม่ันธรรม

4890 นาย เกียรติศักดิ์ แสนอ้วน

4891 นางสาว จริยา ดาโสม

4892 นางสาว จริยา นวนเทา่

4893 นาย จักรกริศน์ เหล่าดี

4894 นางสาว เจนจิรา ขันทอง

4895 นาย เจนณรงค์ นลิโต

4896 นาย ชรัช รักษาคง

4897 นาย ชํานาญ ศรีสุข

4898 นางสาว ณัฐกฤตา หนปูก

4899 นาย ณัฐพงษ์ เสาะสืบงาม

4900 นาย ณัฐพล เวชอินทร์

4901 นาย ณัฐพล โสนารินทร์

4902 นางสาว ดวงกมล วารินทร์

4903 นาย ไตรรงค์ กล้าหาญ

4904 นาย ถนดักิจ พิทยากูล

4905 นาย เทวนิ เจริญพิริยะเวศ

4906 นาย ธนกร สังข์อ่อน

4907 นาย ธีรพงศ์ จุลศรีไกรวลั

4908 นาย ธีรยุทธ สุพรรณโมก

4909 นาย ธีระพร โสพันธ์

4910 นางสาว นวลวรรณ ศรีบรรจง
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4911 นาย บุรินทร์ สังข์เงิน

4912 นาย ปณตพร มีแต้ม

4913 นาย ปริญ จันมะณี

4914 นางสาว ปัญจพาณ์ เถามนะพันธ์

4915 นาย ปัณณวชิญ์ ร้อยพุทธ

4916 นางสาว ปิยะพร แจ่มกระจ่าง

4917 นาย พงศ์เทพ มูลเข้า

4918 นาย พงศ์ธร เจริญสินรุ่งเรือง

4919 นาย พเยาว์ ประทมุพงษ์

4920 นาย พรหมสิริ ประพรม

4921 นาย พศวร์ี สวนมะม่วง

4922 นางสาว พิกุล สายทอง

4923 นาย ภูวศิ ขาวอุบล

4924 นาย มานะชัย แก้วทองหล่อ

4925 นางสาว มินตรา สันทาลุนยั

4926 นาย ยุทธภูมิ ศรีไชย

4927 นางสาว รสสุคนธ์ จันทรแสงสวา่ง

4928 นาย รัตนพล หรุ่นประโคน

4929 นางสาว รุจิรา ไยยธรรม

4930 นาย เรืองเดช ชนะพาล

4931 นางสาว ลัดดา ทอนไธสง

4932 นาย วชิระ ไพโรจนก์ิจตระกูล

4933 นาย วชิณุ ปังอินทร์

4934 นาย วฒิุดล เดชเสถียร

4935 นาย วฒิุพงษ์ จันทะวงษ์

4936 นาย ศรันยุทธ คชวฒัน์
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4937 นาย ศิโรจน์ เล็กเส็ง

4938 นาย ศุภชัย ภูอังสะ

4939 นาย ศุภชัย ศรีจันทร์

4940 นาย ศุภวฒัน์ มูลสาร

4941 นาย สมโภชน์ รักปราการ

4942 นาย สรภพ จตุพงษ์

4943 นาย สันติ ไชยสิทธิ์

4944 นาย สิรกรณสิฐ เศรษฐภัคสุข

4945 นาย สิริพจณ์ อ้นประเสริฐ

4946 นาย สุจินดา มณีดุลย์

4947 นางสาว สุภาพร การสมเนตร์

4948 นาย สุเมธี ศรีสุข

4949 นาย สุรัตน์ คราวกลาง

4950 นาย หฤษฎ์ สมเจริญ

4951 นาย หรัิญ เจริญศักดิ์

4952 นางสาว อชิราพิชญ์ สัมฤทธิ์

4953 นาย อนนัตศักดิ์ นิ่มนุ้ย

4954 นาย อนชิุต งามแสง

4955 นาย อภิชาติ เบิกประโคน

4956 นางสาว อรนรินทร์ นําผล

4957 นาย อรรถมาพงษ์ บุญรอด

4958 นาย อัครนนัท์ หไูธสง

4959 นางสาว อาริยา ดีอินทร์

4960 นางสาว อุษา ปฐมพรสุริยะ

4961 นาย เอนก เป้งทอง

4962 MR. SAONY HO
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สาขาวิชาเทคโนโลยกีารศึกษา

4963 นางสาว กนกทพิย์ รัตนวงษ์

4964 นางสาว กนกพัฒน์ พูลสวสัดิ์

4965 นางสาว กมลวรรณ จ่ันพา

4966 นางสาว กรกนก แสนแก้วทอง

4967 นางสาว กรรณิการ์ ประดิษฐวงค์

4968 นางสาว กษติินาถ พรมแก้ว

4969 นางสาว กอรปกาญจน์ จินโนรส

4970 นางสาว กัณทมิา ประมูปถัมภ์

4971 นางสาว กันต์ฤทยั รัชตปวฒิุ

4972 นาย กิตติพงษ์ จงกิตติมหา

4973 นาย กิตติพัฒน์ ไวยกุฬา

4974 นางสาว กิตติมาพรรณ วงค์หล้า

4975 นาย กิตติศักดิ์ สละสวสัดิ์

4976 นางสาว กุลธิดา พานทองชัย

4977 นางสาว เกศรา การะวงษ์

4978 นางสาว ขนษิฐา รุจิสุข

4979 นาย คณิต พ่วงภู่

4980 นาย คมกฤต สวา่งวงษ์

4981 นาย จงเจตน์ ดิดประเสริฐ

4982 นาย จักรกฤษณ์ จรวารี

4983 นางสาว จันนดิา ดงยางวนั

4984 นางสาว จิราพร ศิริพุทธานนท์

4985 นางสาว จิราวรรณ สมบูรณ์ธรรม

4986 นาย ฉัตรตฤณ สัตตะพันธ์
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4987 นางสาว ชนณิการณ์ นามชัยยา

4988 นางสาว ชนนกิานต์ แดงคล้าย

4989 นาย ชนสรณ์ ยันตนะ

4990 นาย ชนนิทร์ ภู่เล็ก

4991 นางสาว ชลธิชา ข่าวกระโทก

4992 นางสาว ชลธิชา เถือ่นมี

4993 นางสาว ชลลดา กฤษณศรีวสิุทธิ์

4994 นาย ชัยณรงค์ ลาภาพันธุ์

4995 นางสาว ชาลินี สุวรรณโชติ

4996 นาย ชุติพันธุ์ พรหมสุวรรณศิริ

4997 นางสาว ฐิภารักษ์ เอ่ียมผดุงชาติ

4998 นาย ณัฐฐาพันธุ์ แสวงผล

4999 นางสาว ณัฐติกาล พันธุ์ใหม่

5000 นาย ณัฐพงศ์ จําเนยีรผล

5001 นาย ณัฐพงศ์ ศรีวลิัย

5002 นางสาว ณัฐวดี จันทร์แหยม

5003 นาย ณัฐวฒัน์ รักษเ์จริญ

5004 นาย ณัฐวฒิุ สาบุญ

5005 นาย ดลทยา ศรีจันทร์อโนทยั

5006 นางสาว ดลยา หงษท์อง

5007 นางสาว ดวงพร สุภาพร

5008 นาย ดามพ์ อินทรวเิศษ

5009 นาย ดิษฐพงษ์ ชุติชัยวรัิตน์

5010 นาย เดชณรงค์ มนต์คาถา

5011 นางสาว ตรีสุคนธ์ จันทรเสนา

5012 นาย ตองพงศ์ พรหมวลัย์
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5013 นาย ทรงวทิย์ มุกธวตัร

5014 นางสาว ทศันยี์ เพชรกลัน่พะเนา

5015 นาย ทนิภัทร ปัญจมหาลาภ

5016 นางสาว ทพิรัตน์ จันทร์ศรี

5017 นางสาว ทพิวรรณ ศรีสวสัดิ์

5018 นาย ธนบรรณ ขวญัม่ัน

5019 นางสาว ธนภรณ์ เมฆอากาศ

5020 นาย ธนาธร กาญจนบัตร

5021 นาย ธราเทพ จัตุเรศ

5022 นาย ธวชัชัย หงษค์ํา

5023 นางสาว ธัญญามาศ แปงคําเรือง

5024 นางสาว ธันยาภรณ์ จันทร์มงคลชัย

5025 นางสาว ธิดารัตน์ เอ่ียมคํา

5026 นาย ธิติ สถิตย์เสถียร

5027 นาย ธีรพันธ์ อภิบาลบัณฑิต

5028 นาย ธีระพล จันทร์หอม

5029 นาย นพพล สุวรรณภักดี

5030 นางสาว นลินี เหรียญมาลากุล

5031 นาย นฐัพล งามรัตนป์ระเสริฐ

5032 นางสาว นาถยา กลัดเสวก

5033 นาย นพัิทธ์ กรุดภู่

5034 นาย นรัิติศัย บุญกาญจนว์นชิา

5035 นาย บอย หวนัทา

5036 นางสาว บุญกนก ปิยะนติย์

5037 นางสาว บูชิตา บรรพชาติ

5038 นางสาว เบญจวรรณ นวเอกมงคล
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5039 นางสาว เบญจวรรณ บุญอนนัต์

5040 นางสาว ปฐมาวลัย์ คุ้มกิจ

5041 นาย ปวริศ อินทรทรัพย์

5042 นางสาว ปิยากร พจนารุ่งฤกษ์

5043 นางสาว ปิยาภรณ์ เบ็ญจกิจ

5044 นาย พงศกร สุวรรณะ

5045 นาย พยุงศักดิ์ อินทรักษา

5046 นาย พศุตม์ บางกุง้

5047 นางสาว พัฑฒิดา ถนอมชาติ

5048 นางสาว พานทอง บุญปัญญาพร

5049 นางสาว พิชชาพร วดัแจ้ง

5050 นางสาว พิชฏ์นนัท์ จิวตระกูล

5051 นางสาว เพ็ญนภา สุดบูรพา

5052 นางสาว ภัทริน เล็กเจริญ

5053 นางสาว ภัทริน สุรเกียรติ์กุล

5054 นางสาว ภาวนา แป้นสุวรรณ

5055 นาย ภูริศ มีสรลักษณ์

5056 นางสาว มาลิตตา ชุ่มตา

5057 นางสาว ยศวดี สุวรรณศรี

5058 นาย ยุทธภูมิ ดวงสุภา

5059 นางสาว โยษติา จึงเจริญรัตน์

5060 นาย รัฐภัทร์ กุมภีร์

5061 นางสาว รัตนา บาลวมิล

5062 นางสาว รัตนาภรณ์ จันวไิชย

5063 นางสาว เรณุกา อําไพภักดิ์

5064 นาย วงศธร บุญประเวศ
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5065 นางสาว วนดิา คล้ายสุวรรณ์

5066 นางสาว วรรณวมิล นลินนท์

5067 นางสาว วรรณิสา ผ่องหนู

5068 นางสาว วรัญพร วโิรจนศ์าสนกิจ

5069 นางสาว วศินี พันธุ์กําแหง

5070 นาย วชัรพล ตุ้ยสมุทร

5071 นาย วชัรพล อภิทกัขกุล

5072 นาย วฒันา ปัญจมหาลาภ

5073 นางสาว วาสนา ผาสุขหสั

5074 นางสาว วาสิณี พ่ึงแสง

5075 นาย วทิวสั ปรีดาพรพันธุ์

5076 นางสาว ววิรรณ ศรีวจิิตร

5077 นาย วษิณะ วจันลักษณ์

5078 นาย ศักดิ์สิทธิ์ อุดมสวสัดิ์

5079 นางสาว ศิรดา จันทร์บัว

5080 นางสาว ศิรินนัท์ เทยีนขาว

5081 นางสาว ศิริรัตน์ เบ็ญเยีย่ม

5082 นางสาว ศิริลักษณ์ ธรรมศิริ

5083 นางสาว ศิวาพร สดคมขํา

5084 นางสาว ศุจีนนัทน์ เกียรติคงสุข

5085 นาย ศุภนนัท์ คงศักดิ์

5086 นางสาว ศุภรัตน์ มาตย์ปัญญา

5087 นาย สรวศิ พันคง

5088 นางสาว สิรดา บัวเจริญ

5089 นาย สีทอง เกิดมงคล

5090 นางสาว สุกัญญา จันทร์ขอนแก่น



216

5091 นางสาว สุชาดา อินทรโชติ

5092 นางสาว สุณิสา เม่นทอง

5093 นางสาว สุธีกานต์ อําพินธุ์

5094 นางสาว สุนสิา ทองศรี

5095 นางสาว สุภัค บัวประเสริฐ

5096 นาย สุรพล ชวายวงั

5097 นาย สุระศักดิ์ เสมอวงศ์

5098 นาย สุริยา คงโต

5099 นางสาว เสาวภาคย์ สําอาง

5100 นาย อนพุงศ์ ศิริเขตต์

5101 นาย อภินนัต์ กระแสร์ชล

5102 นางสาว อมรรัตน์ อ่ิมสมบัติ

5103 นางสาว อรกฤต เดชภาคย์กุล

5104 นางสาว อรชา อินทโต

5105 นาย อรรถพร บุ้นกี้

5106 นางสาว อริศรา จิตรเกตุ

5107 นางสาว อัญชลี นาแพง

5108 นางสาว อาทติติยา ยองใย

5109 นางสาว อารดา อักษรพันธ์

5110 นางสาว อารีรัตน์ ประกอบมูล

5111 นาย อิทธิภัทร พรรณจริต

5112 นางสาว อินทริา นารอด

5113 MISS JUN TAO LU

5114 MR. TAO XIONG

5115 MISS YUN HUANG

สาขาวิชาเทคโนโลยอุีตสาหกรรมศึกษา
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5116 นาย เจษฎา ประเทอืงรัตนา

5117 นาย เจษฎา มากเจริญ

5118 นาย ชนนิทร์ธร สุกใส

5119 นาย ชลทศิ นพเกตุ

5120 นาย ชัยพัฒน์ เอ้ือถาวรพิพัฒน์

5121 นาย ชินนนัท์ บูรพาชัชวาลย์

5122 นาย ชุมพล เกตานนท์

5123 นาย ฐาปนพงศ์ ชุ่มช่ืน

5124 นาย ณัฐดนยั จินตนา

5125 นาย ณัฐพร สุริวงศ์

5126 นาย ถนอมชัย สาลีโภชน์

5127 นาย ทศวรรษ มลฑา

5128 นาย ธนกร สุนทรมานพ

5129 นาย ธีรพงษ์ เพ่ิมพูล

5130 นาย นที เสนยี์วงศ์ ณ อยุธยา

5131 นาย นนทวชัร บุตรคํา

5132 นาย นนทวฒัน์ มิลานนัท์

5133 นาย นทิศัน์ จิตรจํานงค์

5134 นาย นธิิภัทร ทองเหลือง

5135 นาย บุญชัย กุศลส่ง

5136 นาย ปรีชา สมภูมิ

5137 นางสาว พวงลดา แดงหว่ง

5138 นาย พัฒนพันธุ์ นนัทะเสน

5139 นาย พิสุทธิ์ สุขมี

5140 นาย ภีมภวตัร์ มาลายะ

5141 นาย มณฑา จันลา
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5142 นาย รัฐพล นสิารัตน์

5143 นางสาว วรรษมล บุญเกตุ

5144 นาย วทิยา ดวงดาว

5145 นาย ศราวฒิุ นนัทด์ี

5146 นาย สันติสุข สืบพันธุ์

5147 นาย สิทธิโชค ศิริวรรณ

5148 นาย สุพจน์ ถ้วนสําฤทธิ์

5149 นางสาว สุพัตรา บุญสาร

5150 นางสาว สุมาริน ดิษฐเจริญ

5151 นาย อนรุิจน์ อํ่าเจริญ

5152 นาย อนรุิทธ์ จอกลอย

5153 นาย อภินนัท์ ดอกทองหอม

5154 นาย อานนท์ บุญมีศรีประเสริฐ

5155 นาย โอภาส ทา่ดี
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กลุ่มเทคโนโลยกีารจัดการพลังงาน

5156 นาย กิตติพงษ์ บุญหล่อ

5157 นาย ขวญัเมือง สวสัดี

5158 นาย ณัฐวฒิุ ดอนนอก

5159 นางสาว เดือนรุ่ง หาญณรงค์

5160 นาย ทวิา เก๊อะเจริญ

5161 นางสาว ธาลินี เผือ่นผัน

5162 นาย ธีรพงษ์ เศวตศิลป์

5163 นาย นดุล ลิขิต

5164 นาย พงศ์พัฒน์ พุ่มมณี

5165 นาย พิพัฒนพ์งศ์ นาโสก

5166 นาย มงคล อุปถัมภ์

5167 นาย มีศุกร์ พัวพิทยาธร

5168 นาย รัชชานนท์ เมฆงาม

5169 นาย วสันต์ โพพินจิ

5170 นาย วนัชัย สายสุดสวาท

5171 นาย สุขสันต์ สิทธิสน

5172 นาย สุพจน์ เอ่ียมเขียว

5173 นาย สุริวงค์ คงเทพ

5174 นาย อธิวฒัน์ ศรีจันทร์

5175 นาย อนรัุกษ์ เหง่าทอง

กลุ่มเทคโนโลยกีารจัดการอุตสาหกรรม

5176 นาย กรธวชั หนิแก้วทองคํา

ปีการศึกษา 2556

คณะวิศวกรรมศาสตร์
เทคโนโลยบีัณฑิต  
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5177 นาย กอวทิย์ บัวบุญ

5178 นาย กิตติพันธ์ อายุวฒัน์

5179 นาย เกียรติศักดิ์ ทพิย์นางรอง

5180 วา่ที่เรือตรี จักรพันธ์ ศรีดาบัณฑิต

5181 นาย จิรวฒิุ หลอดอาษา

5182 นางสาว จีรารัตน์ อินศรีเมือง

5183 นาย จุมพล แดงสมสุขเจริญ

5184 นาย จุลพงษ์ นาปรัง

5185 นาย ชํานาญ บุตรโคตร

5186 นาย ชูชาติ ชูยิม้

5187 นาย ณพงค์ ชัยลิน้ฟ้า

5188 นางสาว ถนอมวรรณ วจัิกษณ์ศรีเกต

5189 นาย ทรงศักดิ์ หมู่พราหมณ์

5190 นาย ธรรมนญู คําจันทร์

5191 นาย ธวชัชัย โสภา

5192 นาย ธีระวฒัน์ แทน่แก้ว

5193 นาย นริศ ตะลุม่พุก

5194 นาย นเรศ ทพัมาก

5195 นาย บรรหาร กุชโร

5196 นางสาว ปนดัดา เพ่ิมเติมทรัพย์

5197 นาย ปิ่นเทพ กุญขวญั

5198 นาย เผด็จ ยอดแก้ว

5199 นาย พรเทพ พรมนิ่ม

5200 นาย ภัคพล งามเนตร

5201 นาย ภัทรพล โหรสกุล

5202 นางสาว วรัญญา กอเซ็ม
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5203 นาย วชัระ โอสถานนท์

5204 นาย วฒัพล กูดโสม

5205 นาย วจิิตร จันทร์ทองศรี

5206 นาย วเิชียร เปลีย่นสี

5207 นาย วฑูิรย์ บริบูรณ์

5208 นาย วทิยา โมกขสุข

5209 นาย วมุิตติ์ พัวรุ่งโรจน์

5210 นาย วรีะชัย ปลายกลาง

5211 นาย ศักดิ์ดา ศรีมณี

5212 นาย สนธยา หนึ่งกระโทก

5213 นาย สมพร ขอพลกลาง

5214 นาย สมยศ เหนอืโชติ

5215 นาย สราวธุ กุลจันทร์

5216 นาย สัมฤทธิ์ วงษส์ามารถ

5217 นางสาว สาธิดา ชนะผล

5218 นาย สายชล ก้อนสูงเนนิ

5219 นาย สารัช มัธยมจันทร์

5220 นาย สิริพงษ์ บัวคํา

5221 นางสาว สุณีรัตน์ เล็ดลอด

5222 นาย สุนทร เวชล้ําฤทธิ์

5223 นาย สุพัฒน์ สวสัดีมงคล

5224 นาย สุภาพ กุงรัมย์

5225 นาย สุรศักดิ์ มงคลการ

5226 นางสาว เสาวลักษณ์ จันทร์เอม

5227 นาย อดิศักดิ์ จันทราทพิย์

5228 นางสาว อัจฉรา หาญกล้า
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กลุ่มเทคโนโลยกีารผลิต

5229 นาย กนก ตั้งเจริญ

5230 นางสาว กุลนนัท์ มีจ่ันเพ็ชร

5231 นาย โกวทิ จันทนวรานนท์

5232 นาย คมสันต์ ศิริบูรณ์

5233 นาย จักรกฤษ พรหมแก้ว

5234 นาย ชยากร ชัยวาส

5235 นาย ชวลิต เหลืองโชคอํานวย

5236 นาย ชัยวฒัน์ ทาสา

5237 นาย ชินกร ลาดสันเทยีะ

5238 นาย ชินวตัร กูต้ระกูล

5239 นาย ทปีกร ไชยรัตน์

5240 นาย เทพฤทธิ์ เพชรนาดี

5241 นาย นนทอ์ธิษฐ์ แก้วรักษ์

5242 นาย นฐัพล ภูทองนาค

5243 นาย นกิร เทยีนสัน

5244 นาย นรุิทธ์ สุทะเงิน

5245 นาย ประยูร สุยะสืบ

5246 นาย พัฒนะ พอกพูน

5247 นาย พีระพล สุทธินนท์

5248 นาย พุฒิพงษ์ จุฑาเพ็ชร

5249 นาย ภาณุดนยั สินประเสริฐ

5250 นาย ภูริวฒัน์ แช่มช้อย

5251 นาย มงคล สุวรรณพิทกัษ์

5252 นาย วนาพร ศรีไพร

5253 นาย วรากร ผายแสง
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5254 นาย วชัรินทร์ วงศ์ก่อ

5255 นาย วรียุทธ ฤทธิ์บํารุง

5256 นาย วรีะ ทองดี

5257 นาย วรีะยุทธ ทองนาค

5258 นาย ศรพรหม สักทอง

5259 นาย ศิริชัย ช้างภู่

5260 นางสาว ศิริพร สิมทอง

5261 นาย ศุภชัย สุวรรนาวธุ

5262 นาย ส่งเสริม คําโมนะ

5263 นาย สมเดช อ้ายพงษ์

5264 นาย สมศักดิ์ กลิน่ทอง

5265 นาย สันติ มนต์ขลัง

5266 นางสาว สุชาวดี พรหมเต็ม

5267 นาย สุวทิย์ หอมพรมมา

5268 นาย อดิศักดิ์ หม่ืนธรรมสอน

5269 นาย อรรณพ แสงฉัตร

5270 นาย อัศนยั สิงหนาท

5271 นาย อานนัท์ ชัยตระกูลทอง

5272 นาย เอกชัย บัวแสง

5273 นาย เอกรินทร์ พิริยะบรรหาร

กลุ่มเทคโนโลยเีคมี

5274 นางสาว กมลรัตน์ หม่ืนมะเริง

5275 นางสาว จันทรา บุญมี

5276 นาย เฉลิมศักดิ์ วงษพ์รมมา

5277 นางสาว ชนญัชิดา สกุลกวพีร

5278 นาย ธีระ รัตนวาร
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5279 นางสาว ปรีญา โคตรมิตร

5280 นางสาว ปรีญาภรณ์ สุวรรณการณ์

5281 นางสาว พัชราธรณ์ วงษร์าช

5282 นางสาว พัชรี เพ่งพิศ

5283 นาย ภัทรพล สอาดรัตน์

5284 นาย ยุทธนา เสือแก้ว

5285 นาย โรจกร ปรีสิงห์

5286 นางสาว วชันยี์วรรณ ทรัพย์มูล

5287 นางสาว วชัรินทร์ ศรีจุฬา

5288 นาย วชัิย ศรีโพธา

5289 นาย วศิรุต ปรีชาเวทย์

5290 นาง สาวติรี แก้วเกิด

5291 นางสาว สิรินภรณ์ อินทรเสง่ียม

5292 นางสาว สุฑามาศ ชมจันทร์

5293 นางสาว อรอุมา แสนทํามา

5294 นางสาว อริยา ยุน่ชัย

5295 นาย เอกราช รู้รักษา

5296 นางสาว แอน ยิม้คง

กลุ่มเทคโนโลยไีฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

5297 นาย กฤษฎา แก้ววงษ์

5298 นาย กฤษดา มหาวรรณ์

5299 นางสาว กัญญณัท ศรีม่วง

5300 นาย กิติพล เดือนข่าย

5301 นาย กุลธรา แก้วอุดม

5302 วา่ที่ร้อยตรี เกรียงศักดิ์ จันทนา

5303 นาย คมสันต์ กุมพล
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5304 จ่าตรี จิรณัฐ ทองปาน

5305 นางสาว เจนจิรา ฤทธิ์มหา

5306 นางสาว ชฎาภา อินทร์ประพันธ์

5307 นาย ชนะ ภูปัญญา

5308 นางสาว ชุติมา อุบล

5309 นาย ไชยณรงค์ พงศ์ธนมนตรี

5310 นาย ณัฐพร สามงามนอ้ย

5311 นาย ดํารงฤทธิ์ ลีระพันธ์ภูมิวเิศษ

5312 นาย ตุลย์ โพธิ์ประเสริฐ

5313 นาย ทววีฒัน์ เหลืองสุขเจริญ

5314 นาย ทศพร จันทรมณี

5315 นาย ธีรพล บุญเตี้ย

5316 วา่ที่ร้อยตรี ธีรพล แสงแก้ว

5317 นาย ธีรภัทร์ ผดุงสุข

5318 นาย นพดล รัตนวาร

5319 นาย นรฤทธิ์ วนัอ้น

5320 จ่าเอก นรสิงห์ ศะศิกุล

5321 นาย นรุตม์ ถายอด

5322 นาย นฐัวฒิุ เปลีย่นรัศมี

5323 นาย นติิพงษ์ ดวงใย

5324 นางสาว ปาริชาต พ้นภัยพาล

5325 นาย ปิยชาติ ขามช่วง

5326 นาย พงษศ์ักดิ์ เหลืองชบารัตน์

5327 นาย พรชัย สีสุนาครัว

5328 จ่าตรี พรเทพ ทรัพย์ประดิษฐ์

5329 นางสาว พัชรี ศรีอินทร์
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5330 นาย พันธมิตร ประสิง่ชอบ

5331 นาย พิศาล พลแพงขวา

5332 นาย ไพเธียร เวทวงษ์

5333 นาย ไพบูลย์ คงบุญมี

5334 นาย ไพรัช สีเหลือง

5335 นาย ภัททยิะ ขันชาลี

5336 นาย ภูวนยั เฮงเลีย้ง

5337 นาย มนญู ตันวฒันกุล

5338 จ่าเอก มานะศักดิ์ เนื้อสะอาด

5339 นาย ยศกร พูนอุ่นจะบวก

5340 นาย ยุทธนา ผาสุกานนท์

5341 นางสาว รณิดา ไชยสิทธิ์

5342 นาย รัฐพันธ์ ตันติวชิญ์โกศล

5343 นาย วนรุาช กาศเกษม

5344 นาย วรวทิย์ ปุริสาย

5345 พันจ่าเอก วรุตม์ นานาค

5346 นาย วชัิย เลิศวลิัย

5347 นาย วริิทธิ์พล เนตรวเิชียร

5348 นาย วษิณุ วงศ์รักษ์

5349 จ่าตรี วษิณุพงษ์ พรมจันทร์

5350 นาย วรีะจักษ์ ตังควฒันาชยทตั

5351 นาย ศิรวทิย์ สถิตย์เสถียร

5352 นาย ศุภกร กวา้งใหญ่

5353 นาย ศุภกิจ พยัคเพท

5354 นาย ศุภัชพงศ์ วรุตมะสกุลวงค์

5355 นางสาว สายไหม สระทองสอน
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5356 นาย สิทธิชัย สําเภาจันทร์

5357 นาย สิทธิโชค บุตตะกุล

5358 นาย สิทธิพงษ์ รักสกุล

5359 นาย สุทธิศักดิ์ คงสิบ

5360 นาย สุทศัน์ เจริญศรีสุข

5361 นาย สุพจน์ เข็มมา

5362 นาย สุพจน์ สมนาศรี

5363 นาย เสกสรร ผันแก้ว

5364 นาย องอาจ กองโพธิ์

5365 นาย อธิบดี มณีสาย

5366 นาย อธิปไตย มณีสาย

5367 นาย อธิรัฐ เต็มศิริ

5368 นาย อภินนัท์ ศรีประเสริฐรัตน์

5369 นาย อภิวฒัน์ จันทะนนตรี

5370 นาย อลงกรณ์ เพชรนอ้ย

5371 นาย อัตถพล อนจัุนทร์

5372 นาย อาทติย์ อินทร์ชีลอง

5373 นาย อํานาจ สิงหส์ถิตย์

5374 นาย เอกพล วงศ์นลิ

5375 จ่าเอก เอกพันธ์ ศรีอนงค์

กลุ่มเทคโนโลยอุีตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วน

5376 นาย กฤษดา มะณีรัตน์

5377 นาย กษดิิ์เดช จันทร์จํารูญ

5378 นาย คํารณ วรรณา

5379 นาย เจษฎา รอดคงโรจน์

5380 นาย ชนาธิป เนยีนสวสัดิ์ชัย
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5381 นาย ณรงกร วงสา

5382 นาย ณัฐพล กันอุปัทว์

5383 นาย ธิติวรรธน์ ปากคลอง

5384 นาย ธีรพงษ์ ทคูํามี

5385 นาย ธีระวฒัน์ รัตน้ําหนิ

5386 นาย บัณฑิต จิตร์กระจ่าง

5387 นาย ประดิษฐ์ สายแวว

5388 นาย พนมกร ฟักศิริ

5389 นาย พรเลิศ แฟงเมือง

5390 นาย ภัทรภูมิ ถิน่ทพิย์

5391 นาย ภาณุทชั สุขุมินท

5392 นาย ล้อมพงศ์ นาคปฐม

5393 นาย วรวฒิุ เจริญสุข

5394 นาย วลัลพ จุลนาถ

5395 นาย ววิฒันชั์ย โสกขุนทด

5396 นาย วรีศักดิ์ บุกขุนทด

5397 นาย วรีะพล นิ่มนวล

5398 นาย ศตณัฐ เขียนนอก

5399 นาย ศักดิ์ณรงค์ ระม่ังทอง

5400 นาย ศิรวทิย์ พรายแก้ว

5401 นาย ศุภกร แก้วผลึก

5402 นาย สาโรช รังไสว

5403 นาย สุรธงชัย วนัยาว

5404 นาย อภิวฒัน์ ปิยะมาตย์

5405 นาย อมรเทพ ศรีพิพัฒน์

5406 นาย อานนท์ ศุภกิจเจริญพงศ์
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กลุ่มวิชาเทคโนโลยกีารก่อสร้างและงานโยธา

5407 นาย วริิยะ ไชยรถ

5408 นาย ศุภฤกษ์ ดีรัศมี

5409 นาย โสธร วงศ์ปราโมทย์

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

5410 นางสาว พาฝัน เจริญแพทย์

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

5411 นาย สุทธิเกียรติ พรมโน

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

5412 นางสาว อรวรรณ ม่วงหมิพานต์

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

5413 นาย ยุติการณ์ ใจสะอาด

5414 นางสาว ลดา พรเรืองวงศ์

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

5415 นาย อธิวฒัน์ มณีรัตนโ์รจน์

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

5416 นาย สมภพ แซ่ลิม้

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

5417 นางสาว กนกวรรณ ภูมิวฒัน์

5418 นางสาว กรองแก้ว เกียรติฉวพีรรณ

5419 นาย เกียรติกุล มโนวรกุล

5420 นางสาว จิราภา แสงวเิศษ

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง
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5421 นางสาว ฉัตราพรรณ กิมทอง

5422 นางสาว ชญานษิฐ์ มีบุญสบาย

5423 นางสาว ชนญัญาภรณ์ แสงสวา่ง

5424 นางสาว ชนดิา สุนทรกัลปกิจ

5425 นางสาว ชนสิรา งามสลัก

5426 นางสาว ชไมพร ทบัคล้าย

5427 นางสาว ชลิตา นิ่มนวล

5428 นางสาว ชวศิา ทรัพย์โภคา

5429 นาย ชัชชัย บุญญะริกพันธุ์ชัย

5430 นาย ชุติพนธ์ กิจวกิัย

5431 นาย โชคอนนัต์ โชติมณีศักดิ์

5432 นางสาว ญาสิริ คําศรีม่วง

5433 นางสาว ฐิตา จันทร์นวล

5434 นาย ณรงค์กิจ กิตติโรจนเ์จริญ

5435 นางสาว ณัฐกานต์ พูลขํา

5436 นาย ทศพล สิงหฮ์วบ

5437 นางสาว ธนวรรณ แก้วจันทร์

5438 นาย ธนวฒัน์ แก้วแสนเมือง

5439 นาย ธาดา นนัทวชัรกิจ

5440 นางสาว นริศรา อํ่าแห

5441 นางสาว นลินภัสร์ วฒันาศรีชัยกุล

5442 นางสาว นนัทน์ภัส วเิศษ

5443 นางสาว นาถฤดี รวมทวี

5444 นางสาว น้ําฟ้า สุวรรณสุทธิ์

5445 นางสาว บัณฑิตา พลนกิรกิจ

5446 นางสาว ปภาดา จิระชลรัตน์
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5447 นางสาว ประพรมพร ไกล้ชิต

5448 นางสาว ปราลี แสงจันทร์ทพิย์

5449 นางสาว ปันฑภัทร ชาวปากน้ํา

5450 นางสาว ปาริฉัตร ถาวรคง

5451 นางสาว พรวรางค์ ตาวารี

5452 นาย พิษณุ วงศ์ทองดี

5453 นางสาว เพ็ญลักษณ์ บุญบรรจง

5454 นางสาว ภูณัฏฐ์ชา ล้อเลิศวไิล

5455 นางสาว มลฤดี สัญชยานกุูล

5456 นาย ยุติพงศ์ แก่นจัน

5457 นางสาว วริศรา รุ่งโรจน์

5458 นางสาว วจันยี์ ดีเจริญไชยะกุล

5459 นาย วชิชภูมิ เทพรัตน์

5460 นางสาว ศริญญา พันโนราช

5461 นางสาว ศิรประภา ปานแดง

5462 นางสาว ศิริมา สุวดิษฐ์

5463 นางสาว ศิวรินทร์ ทองหล่อ

5464 นางสาว สิริพร กาญจนอุทยัศิริ

5465 นางสาว สุดารัตน์ พร้อมจิตร

5466 นางสาว สุภาวดี มหาวรรณ์อุ๊ด

5467 นางสาว สุวพิชญ์ โชติทอง

5468 นางสาว หนึ่งฤทยั รักยศไทย

5469 นางสาว หนึ่งฤทยั ลันวงษส์า

5470 นางสาว อริสษา แช่มช้อย

5471 นางสาว อรุโณทยั เหล่าวศิัลย์

5472 นาย อิศรา ม่ันคง
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5473 นาย อุเทน ภูฆัง

5474 นาย เอกรัฐ สุภาพ

5475 MR. PISETH SOUT

สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล

5476 นาย กฤตติกรณ์ ใจอารี

5477 นาย กฤติเดช กวางประสิทธิ์

5478 นาย กฤษณะ จันทร์กระจ่าง

5479 นาย กษดิิ์เดช ปัญญากาญจน์

5480 นาย กิจจา ภัทรทพิากร

5481 นาย จตุภัทร เขม้นเขตการณ์

5482 นาย จตุรงค์ ทา่นดัธี

5483 นาย จตุรพร ฉิมนาคบุญ

5484 นาย จักรพงศ์ พยังเฆ

5485 นางสาว จุฑามาศ สายสะอาด

5486 นางสาว จุฬาลักษณ์ กุลกฤษฎา

5487 นาย เฉลิมชัย ปราณีตพลกรัง

5488 นาย ชัยนรินท์ อ้อคํา

5489 นาย ณพลกฤต ลาวลิาศ

5490 นาย ณัฐดนยั สาจะรัญ

5491 นาย ณัฐพล คุ้มแก้ว

5492 นาย ณัฐพล มนขุนทด

5493 นาย ณัฐวฒิุ ม่วงศรีจันทร์

5494 นาย ดนยั สาริยันต์

5495 นาย ดนภุัทร จันทร์ประจํา

5496 นาย ดิสพงษ์ จ๋ิวนอ๊ต

5497 นาย ธนกฤต กิจแสงภักดี
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5498 นาย ธนสาร รอดโฉมฉิน

5499 นาย ธนา ภิระพันธ์พานชิ

5500 นาย ธนานตัิ ตระกูลกัลยกร

5501 นางสาว ธัญลักษณ์ หยาดคํา

5502 นาย ธานนิทร์ ปิยะนนัท์

5503 นาย ธีรพงษ์ พัฒนาภรณ์

5504 นาย ธีรพัฒน์ โตศิริ

5505 นาย ธีรภัทร์ คงเจริญ

5506 นาย นครินทร์ ช่ืนสําโรง

5507 นาย นฤพนธ์ เทยีนเจริญ

5508 นาย นฤรงค์ โตอัจฉริยะวงศ์

5509 นาย นฏัฐวฒัน์ ลิม้เส็ง

5510 นาย นธิินนัท์ คงภูมิ

5511 นาย บงการ ศรีคํา

5512 นาย ปฏิภาณ ยืนยง

5513 นาย ประทปี ชนะชัย

5514 นาย พงศ์ธร ทนีอ้ย

5515 นาย พงษช์าติ แก้วเกิดเถือ่น

5516 นาย พณิช สุดทา้ย

5517 นาย พนมพร พันธ์อินป้อ

5518 นาย พรพจน์ ขลุย่โนรี

5519 นาย เพ็ชรพงษ์ สุกใส

5520 นาย รชต อมรพัฒนาวฑัฒ์

5521 นางสาว ระพีพรรณ จิตรฉาย

5522 นาย ลักษภณ กลิน่สุคนธ์

5523 นางสาว ลักษกิา กองนาค
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5524 นางสาว วรรษา รักษาศีล

5525 นางสาว วรีพร ศรีนาง

5526 นาย วรีภัทร์ มาลัยกฤษณะชลี

5527 นาย วรีะ จันทะจร

5528 นางสาว ศิริประภา ชัยแก้ว

5529 นาย ศิริศักดิ์ ไชยสูงเนนิ

5530 นาย ศุภมงคล โพธิ์งาม

5531 นางสาว ศุลีพร ปอเจริญ

5532 นางสาว สมรัชนี พินจิพงษ์

5533 นาย สราวธุ ฤทธิอร่าม

5534 นางสาว สุณิสา มงคลสิน

5535 นาย สุทธิสาร ภิรมย์ฟอง

5536 นาย สุภกิณห์ กาญจนเพ่ิมพูน

5537 นาย อดุลย์ โพธิ์แก้ว

5538 นาย อติวชิญ์ สิริวชัิยกุล

5539 นาย อภิวฒัน์ อาชีวะวานชิ

5540 นาย อริยะ เสมอวงษ์

5541 นาย อาทร ถาวรพา

5542 นาย อานนท์ สุขประเสริฐ

5543 นาย อานนท์ อ่องพิมาย

5544 นาย อุกฤษฎ์ ยีร่งค์

5545 นาย อุดมชัย อํ่าสกุล

5546 MR. RYNA OUT

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

5547 นาย กนกพล เฉลิมวงษ์

5548 นางสาว กมลทพิย์ สวยกลาง
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5549 นาย ก้องเกียรติ เอ่ียมสวนมณฑา

5550 นาย กิตติ บุญราศรี

5551 นางสาว กุสุมาลย์ ยิง่เลิศรัตนะกุล

5552 นาย เกรียงศักดิ์ ขจรไตรเดช

5553 นาย โกมล มะแก้ว

5554 นาย ไกรศร โพธิ์มูล

5555 นางสาว ขวญัชนก สมบัติศิรินนัท์

5556 นาย จักรกฤษณ์ เบญจกิจ

5557 นาย จักรพันธ์ พรหมศิริ

5558 นาย จักรพันธ์ สุวรรณ

5559 นางสาว จันทร์ทพิย์ จุลศรี

5560 นางสาว จันทร์ปรียา ทองพะเนาว์

5561 นาย จารุกิต จิตต์จํานงค์

5562 นางสาว จิตรียา สิงหแ์ก้ว

5563 นางสาว จินตนา ปัญโญ

5564 นางสาว จีรวฒัน์ บุตรดี

5565 นาย เจษฎา จิตสม

5566 นาย ชญานนท์ ใจเย็น

5567 นาย ชนะพงษ์ คชเลิศ

5568 นางสาว ชลลดา ผาอินทร์

5569 นาย ชัยมงคล นอ้ยอ่าง

5570 นาย ชัยวฒัน์ โกธรรม

5571 นาย ชาญณรงค์ อยูด่ี

5572 นาย ชาญศร มหพันธ์

5573 นาย ฐาปนพงศ์ ใจหา้ว

5574 นางสาว ฐิติณัฏฐ์ ศรีใหญ่
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5575 นาย ดิเรก ชํานริาชกิจ

5576 นาย ถิรพุทธิ์ ศุภมงคล

5577 นาย ทรงพล จําเนยีรทรง

5578 นาย ธนดล ศานติธรรม

5579 นาย ธนธรณ์ ทมิทอง

5580 นาย ธนพล แก้วงาม

5581 นาย ธนพล จันทร์ขจร

5582 นาย ธนวฒัน์ ตันตระพงศธร

5583 นาย ธนาคม กลิน่หอม

5584 นาย ธฤต เปานลิ

5585 นาย ธิติพันธ์ อุ่นคณฑี

5586 นาย ธีรทศัน์ ศรีมณีชัย

5587 นาย ธีรพงศ์ มาลานยิม

5588 นาย ธีรวฒัน์ มหาลอยอุดมโชค

5589 นาย นราวธุ ฉาดฉาน

5590 นาย นริศร พรศักดา

5591 นาย นฤดล เที่ยงแท้

5592 นาย นติิพัฒน์ รุ่งรัตนเ์กษม

5593 นางสาว นพัิทธา สําเภา

5594 นางสาว นศิากร เปร่ืองปราชญ์

5595 นางสาว ประภัสรา สุภกิตตินนัทน์

5596 นาย ปริวตัร สุพินพง

5597 นาย ปัญญาพร นาจักร

5598 นาย ปิยชนน์ ตันเดี่ยว

5599 นาย ปิยะบุตร หนัประดิษฐ์

5600 นางสาว ผ วภิักดีรัตนมณี
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5601 นาย พงศกร มรรคไพบูลย์

5602 นาย พงษพั์นธ์ เหล็กผา

5603 นางสาว พลอยชนก โทนสุิน

5604 นางสาว พลอยพรรณ ยงประเสริฐสุข

5605 นาย พัทธานนัท์ วสิาโรจน์

5606 นาย พิเชฐ นาคสกุล

5607 นาย พีระพล แก้วนุ่ม

5608 นาย พีระพล เอ่ียมนอ้ย

5609 นาย พุฒพร แสงภู่

5610 นาย พูนศักดิ์ ละอองดี

5611 นางสาว เพ็ญศิริ ทองสวสัดิ์

5612 นางสาว ภคพร ทองพานชิ

5613 นาย ภัทระ ม่ันจิต

5614 นาย ภูริทตั ชะวาใต้

5615 นาย ภูศกร เจริญศิลป์

5616 นางสาว มาลินี ชัมมะโชติ

5617 นาย เมธี ปัญญาวราภรณ์

5618 นางสาว ยวษิฐา วงษฟ์องนวล

5619 นาย ยุทธพงศ์ ผสมทรัพย์

5620 นางสาว รุ่งระวี ตันอ่วม

5621 นางสาว รุจนาวงศ์ หงษไ์ทย

5622 นางสาว ลลิตา กิมานนัโท

5623 นาย ลิขิต โชคลิขิตอํานวย

5624 นาย วรพล เลิศประเสริฐเวช

5625 นางสาว วรัญญา สังข์กรม

5626 นาย วรุตม์ วรุิตมวงศ์
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5627 นาย วสุธร กลิน่ขจร

5628 นาย วนัเฉลิม ประวตัิวงษ์

5629 นาย ศรายุทธ เพตะกร

5630 นางสาว ศศิธร ดวงดารา

5631 นาย ศักรินทร์ ฉ่ําแสง

5632 นาย ศาสตรา รสหอม

5633 นาย ศิรวทิย์ เจริญชัยวฒันโชติ

5634 นาย ศุภชาติ รัตนจันทรานนท์

5635 นาย สกลณัฐ สุขจะ

5636 นาย สมเกียรติ มีชัย

5637 นาย สมจิต สมร่าง

5638 นางสาว สิดารัศม์ หอวชิยกุล

5639 นาย สิทธิกร เผชิญรัตน์

5640 นาย สินศักดิ์ พงษป์ระดิษฐ์

5641 นางสาว สุกัญญา ภูสง่า

5642 นางสาว สุพิชชา ชูช่ืน

5643 นางสาว เสาวลักษณ์ ม่วงแดง

5644 นาย หสันยั สันติภาพววิฒันา

5645 นาย องค์การ ยืนยงค์นาน

5646 นางสาว อนงนชุ ฟูคณะ

5647 นาย อภิวฒัน์ ธนพงศ์นโุรจน์

5648 นาย อภิวฒัน์ มูลลิน

5649 นาย อภิวฒัน์ อุไรรัตน์

5650 นาย อมรชัย ราชวงษา

5651 นาย อุทยั อู่ทอง

5652 MR. REAKSA SARIEM
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5653 MR. SEANGLY VIECH

5654 MR. SOLA NUON

5655 MR. VITOU BO

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

5656 นางสาว กรรภิรมย์ ศรีสุธรรม

5657 นาย กฤษกรณ์ สายเจริญ

5658 นาย กําธร กําเนดิดี

5659 นาย กิตติคุณ ชาดวง

5660 นาย กิตติยะ พลเทพ

5661 นางสาว กิตติยา เจ๊ียะหลิม

5662 นาย ไกรสร พรมมินทร์

5663 นาย จักรกฤษณ์ หตัถวจิิตร

5664 นาย จีระศักดิ์ จอมรัมย์

5665 นาย ชุติพงศ์ นิ่มงาม

5666 นางสาว ชุติมา บุญมี

5667 นางสาว ฐนตินนัท์ ดอนชัยรัตน์

5668 นาย ฐาปกรณ์ สินสอาด

5669 นางสาว ฑิคัมพร หวานจันทร์

5670 นางสาว ณัฐพัชร์ ผาติไตรวฒัน์

5671 นาย ต่อตระกูล ทรัพย์สิน

5672 นางสาว ทศันยี์ ถ้วนญาติ

5673 นาย ทชิากร ฉิมวเิศษ

5674 นางสาว ทพิย์ ทาทอง

5675 นาย เทวา บึทเนอร์

5676 นาย ธนชล อาจทวกีุล

5677 นาย ธนพงศ์ อนนัต์วรปัญญา
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5678 นาย ธวชัชัย ทองปัญญา

5679 นาย นพวชิญ์ วฒิุรัตน์

5680 นางสาว นฤวรรณ ตันติไพจิตร

5681 นาย นตัพล โตชมบุญ

5682 นางสาว นชิา สุระกิจ

5683 นาย นติิพัฒน์ พงศ์กองสุข

5684 นาย บุญเพชร ปรีชารัตนวงศ์

5685 นางสาว บุญศิริ เพ่ิมสุวรรณ

5686 นางสาว เปรมฤทยั การดี

5687 นาย พณิชพล วชัรพงศ์ธนสาร

5688 นางสาว พนดิา ปรีชานพัุนธ์

5689 นาย พรหมเรศ รักษาเช้ือ

5690 นาย พลวทิย์ สุคนธา

5691 นางสาว พันทวิา ทองไสย์

5692 นาย พัลลภ อ้นแสน

5693 นาย พีรณัฐ ฉิมเอนก

5694 นาย พุทธิพงศ์ หมายสุข

5695 นาย ภัคพล สิทธิกร

5696 นาย ภาคภูมิ อามาตมนตรี

5697 นางสาว ภาณุมาศ สุทธิสถิตย์

5698 นาย ภูวดล เกียรติกิตตินนัท์

5699 นาย มานะ สมนวล

5700 นางสาว มาลิสา อุลิศนนัท์

5701 นาย รชต ชัชวาลย์

5702 นาย รณชัย สนธิรณชัย

5703 นาย รัชกาล ภารังกูล



241

5704 นาย วชัรพงศ์ ชมช่ืนกลิน่

5705 นาย ศรัณย์ ศรีพินจิ

5706 นาย ศรุต ทดัทอง

5707 นาย ศรุต สังข์มณี

5708 นาย ศักรินทร์ ปวติรปก

5709 นาย ศิระ อาทมาท

5710 นาย ศิริพงษ์ น้ําแก้ว

5711 นาย ศุภกฤษฏิ์ สดใส

5712 นาย สิงหา ฉัยยา

5713 นาย สิทธิกร พรหมแตง

5714 นางสาว สุธาทพิย์ อาจสัญจร

5715 นาย สุพรรณ วงทอง

5716 นางสาว สุพรรณิกา เพชรภักดี

5717 นางสาว สุภลักษณ์ แปลยาว

5718 นางสาว สุภาวรรณ ใจซ่ือ

5719 นาย สุวทิย์พงษ์ เพ็งศรี

5720 นาย หฤษฎ์ ชวนะ

5721 นาย อดิศักดิ์ ช่องบุญ

5722 นาย อนวชั เจียมวฒันฤกษ์

5723 นาย อนชิุต โยธานนัท์

5724 นาย อนวุตัร ล้ําเลิศ

5725 นาย อนสุรณ์ วรสุข

5726 นาย อภิเดช รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

5727 นางสาว อลิตตา โพธิ์ย้อย

5728 นาย อังกูร สีโสดา

5729 MR. PONHSAMPATEA LY
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5730 MR. REAKSMEY SOEURT

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

5731 นางสาว กนกกร มัสยามาศ

5732 นางสาว กนกกรณ์ กิจภิรมย์

5733 นางสาว กรวภิา เทศดี

5734 นาย กฤติกร มานะเพียรเจริญ

5735 นาย กฤษฎา สุวรรณกวี

5736 นาย กฤษดา นามวงษ์

5737 นาย ก้าวไกล จงหมาย

5738 นางสาว กิตติยาภรณ์ เขียวชอุ่ม

5739 นาย กิตติศักดิ์ ธนะวรีะวงศ์

5740 นาย ขจรศักดิ์ รธนธิย์

5741 นาย คทาวธุ วศิวกุลวาณิช

5742 นางสาว จันทร์จิรา กันทา

5743 นางสาว จินดา ทยุเจริญ

5744 นาย จิราวฒิุ มหาโยธิน

5745 นางสาว จีรภา เสาวรส

5746 นางสาว เจมิกา รุ่งเรืองภิญโญสุข

5747 นางสาว ชลนชิา ดวงดารา

5748 นาย ชัยรัตน์ ชุมทอง

5749 นางสาว โชติกา ธีระแนว

5750 นางสาว ฐิติมา อินอ่อน

5751 นาย ณฐกร ปัญจศิริ

5752 นาย ณรงค์เดช ศรีงาม

5753 นาย ณัฐกิตติ์ วฒัทนัติ

5754 นาย ณัฐพงษ์ ฤทธิ์พรณรงค์
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5755 นาย ณัฐพล ช่ืนชมรัตนวงศ์

5756 นาย ณัฐพล ทองหอ่

5757 นางสาว ณัฐพัชร์ บุญมีรัตนโยธิน

5758 นาย ณัฐวฒิุ ยืนยงทวกีร

5759 นาย ดนพุล จองวจิิตรกุล

5760 นาย ทศพล เฉลิมเกียรติพิกุล

5761 นาย ธนวฒัน์ วภิาตา

5762 นาย ธนสิทธิ์ นรีนนท์

5763 นางสาว ธนชัสรษ์ ปิยมงคลรัศมี

5764 นางสาว ธมลวรรณ วไิล

5765 นาย ธีรวฒัน์ ขุนทองจันทร์

5766 นาย นกานต์ ขุมทอง

5767 นาย นฤนาท ม่วงไทย

5768 นางสาว นนัทส์ิตา เจิมเจิดพล

5769 นางสาว ปนดัดา แคสันเทยีะ

5770 นางสาว ประรัชดาภา รัถยาวภิาสกุล

5771 นางสาว ปองจันทร์ เหลืองบริสุทธิ์

5772 นางสาว ปัทมาพร ซ้ิมศิริ

5773 นางสาว ปิญาณิน ศรีใจนอ้ย

5774 นาย พงศา จินาเกตุ

5775 นางสาว พนดิา ทบัแสง

5776 นางสาว พรทวิา โพธิภูมิ

5777 นาย พรวทิย์ เครือวลัย์

5778 นางสาว พราวชมวลิัย บุตร์สุวรรณ

5779 นางสาว พิชชา อนนัต์กีรติการ

5780 นางสาว พิณณิษา ฆ้องนอก
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5781 นาย พิทกัษพ์งษ์ คงช่ืนใจ

5782 นางสาว พิไลวรรณ ปราบไชยโจร

5783 นางสาว เพชร คุมพล

5784 นาย ภมรินทร์ เขียวอ่อน

5785 นางสาว ภัญชรี พิพัฒน์

5786 นางสาว ภาวนิี นพรัตนว์รากร

5787 นาย ภาสกร สุทธิวฒันาการ

5788 นางสาว มาริษา แสนสี

5789 นาย รัชตะ ทองเพชร

5790 นาย เรวฒัน์ สวสัดิ์เอ้ือ

5791 นางสาว ลลิตา เลขนาวนิ

5792 นาย วงศกร ต่วนภูษา

5793 นาย วงศธร กิจเจริญ

5794 นาย วรพจน์ คูภาษา

5795 นางสาว วราพร เรืองเนตร์

5796 นางสาว วริศรา ศิวะสินางกูร

5797 นาย วชัรินทร์ เอิบอาบ

5798 นางสาว วนัวสิา นาคม่วง

5799 นางสาว วารินรัตน์ เสมอวงษ์

5800 นางสาว วชุิดา ศรีลาวงศ์

5801 นางสาว วลิัยรักษ์ พรรัตน์

5802 นาย วรียุทธ ดวงอบมา

5803 นาย วฒิุชัย วชัิยวงษว์ฒัน์

5804 นางสาว แววนภา โพธิ์ศิริ

5805 นาย ศรายุทธ สุขสวสัดิ์

5806 นางสาว ศราวณิี ศิวะกฤษณะกุล
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5807 นางสาว ศิรินภา บัวผัน

5808 นางสาว ศิริลักษณ์ สันทราย

5809 นางสาว ศิริวรรณ ธรรมดิษฐ

5810 นาย สรณ์นนท์ นราเอกกิจเสถียร

5811 นางสาว สริญญา จีนประชา

5812 นาย สัญติชัย บุญหนกั

5813 นาย สัมฤทธิ์ วงษส์ีแก้ว

5814 นาย สิทธิพงษ์ สีสิงห์

5815 นางสาว สิริพรรณ ชัยดีจันทร์

5816 นาย สุกฤตพงศ์ เพชรม่ัง

5817 นางสาว สุกัลยา สุขเกษม

5818 นาย สุโข ทรัพย์คลัง

5819 นางสาว สุทธิดา รักโคตร

5820 นาย สุธี โสตถิพงศ์

5821 นางสาว สุภาพร อัครม่ันคงวณิช

5822 นางสาว สุรางคณา กิตติสุทธิ์

5823 นางสาว หทยัรัตน์ สุขสวสัดิ์

5824 นาย อนชิุต กิติกรเศรษฐ์

5825 นาย อภิสิทธิ์ พรหมมาเกิด

5826 นาย อรัญ ศิริรัตนภูมี

5827 นางสาว อลิษา ใจเตี้ย

5828 นางสาว อาทติยาพร สิบรัมย์

5829 นาย อานภุาพ ใยพิมาย

5830 นางสาว อาภากร อินทร์ศรี
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สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย

5831 นางสาว นธิิมา จงรักมงคล

สาขาวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ

5832 นางสาว พณิตา บรรณวฒัน์

สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม

5833 นางสาว ประยูรศรี พรมมี

สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย

5834 นางสาว กฤษณา ชาญสมิง

5835 นางสาว จรวย อยูน่ชุ

5836 พันจ่าตรี นวคุณ ดาจันทร์

5837 นางสาว พชรกมล กลัน่บุศย์

สาขาวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ

5838 นางสาว อารีรัตน์ ปัญญาเหลือ

สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม

5839 นางสาว ฐานกิา มาตรวจิิตร

5840 นางสาว บงกช จินดา

5841 นางสาว พัชรัตน์ โคตรโสภา

สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย

5842 นางสาว กมลวรรณ เกษร

5843 นางสาว กมลวรรณ จินดาศรี

5844 นางสาว กรรณิกา วงศ์สรรพ์

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

ปีการศึกษา 2556

คณะสาธารณสุขศาสตร์
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5845 นางสาว จุฬาภัทร บุญมา

5846 นางสาว ชนกนนัท์ สุขกุล

5847 นางสาว ฐิติมา บุญสําเร็จ

5848 นางสาว วรวลัญช์ พิบูลวทิยากุล

5849 นางสาว ศิริวรรณ นลิเหม

สาขาวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ

5850 นางสาว จุฬาภรณ์ สุรนนัทชัย

5851 นางสาว ฉัตรประภา ศิริรัตน์

5852 นางสาว ชุติมา ม่วงทอง

5853 นางสาว ฐานะมาศ เร่งขวนขวาย

5854 นางสาว นภิาพร ทรัพย์มีชัย

5855 นางสาว มัลลิกา หนมิพานชิ

สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม

5856 นางสาว กันตา สถาปนา

5857 นางสาว กัลยา ชลาจันทร์

5858 นางสาว จรรยา แซ่อ้ือ

5859 นางสาว นพวรรณ กลมเกลีย้ง

5860 นางสาว บุศรินทร์ สมิทจิตต์

5861 นางสาว ลัดดาวลัย์ วงษเ์จริญ

5862 นางสาว สุชาดา พุฒตาล

5863 นางสาว อรุณทรัพย์ ฉิมมาฉุย

สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย

5864 นางสาว กรรณิการ์ เขียวเสน

5865 นาย กฤตย์ภวตั จันผาทวสีิน

5866 นางสาว แก้วตา คําสุขดี

วิทยาศาสตรบัณฑิต  
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5867 นางสาว จันทนา ด้วงประเสริฐ

5868 นางสาว จิระประภา กล่ําเพชร

5869 นางสาว จิราพร เข็มสัมฤทธิ์

5870 นางสาว จิราภรณ์ คําวรรณะ

5871 นางสาว จุฑารัตน์ จันทร์ลอย

5872 นางสาว เจนจิรา มหา

5873 นางสาว ชนม์นภิา เขียนนอก

5874 นางสาว ชนนิาถ เพชรชําลิ

5875 นางสาว ชรารัตน์ รักเหล่า

5876 นาย ชัยสิทธิ์ รักกิจการพูล

5877 นางสาว ชีวรัตน์ มงคลธนวฒัน์

5878 นางสาว ชุติมา มูลดี

5879 นางสาว ฐานภัส นวกุล

5880 นางสาว ฐาปนี บุญสําเร็จ

5881 นางสาว ณัฐชิรา ผลพัฒนาสกุลชัย

5882 นางสาว ดวงดาว โคศรี

5883 นางสาว ดาราพร เจียบเกาะ

5884 นางสาว ธนภรณ์ เบญจมาศ

5885 นางสาว ธัญวรัตม์ ทาริยะหนกั

5886 นางสาว นงลักษณ์ แก้วหลง

5887 นางสาว น้ํามนต์ รัตนานนท์

5888 นางสาว บุญญิสา พ่วงพลับ

5889 นางสาว บุญตา ดินแดง

5890 นางสาว พรพิมล กองสมิง

5891 นาย พีรวสั ขันธจิตร์

5892 นางสาว ภัทราภรณ์ ปัญญะสังข์
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5893 นาย มนต์ชัย สุขสระศรี

5894 นางสาว รัตติยาภรณ์ พละพล

5895 นางสาว เรวดี บวรศักดิ์ทวี

5896 นางสาว ลัดดาวลัย์ แลสันกลาง

5897 นาย ลือชา ร่ืนจิตต์

5898 นางสาว วรรณิภา อันทะนนท์

5899 นางสาว วชุิตา พันธุ์เลิศสกุล

5900 นางสาว วริิญจ์ ทสิมบูรณ์

5901 นางสาว ศรวณีย์ ตั้งวงษเ์จริญ

5902 นางสาว ศรัญญา ศรีบุญเพ็ง

5903 นางสาว ศศิกานต์ สังฆฤทธิ์

5904 นางสาว ศิริรัตน์ มหศิยา

5905 นางสาว สิริกาญจน์ สีหม่น

5906 นางสาว สิริยาภรณ์ เอกสมัย

5907 นางสาว สิริวรรณ เพชรเที่ยง

5908 นางสาว สุฑาทพิย์ จันต๊ะเรือง

5909 นาย อรรถพล นเรศชัยยุทธ

5910 นางสาว อรวรรณ ไพโรจน์

5911 นางสาว อรวรรณ วรอรุณ

5912 นางสาว อรุณทพิย์ จันทร์นวล

5913 นางสาว อาภาพร ตรีพานชิย์

สาขาวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ

5914 นางสาว กัลยาณามิตร ศรีเนาวรัตน์

5915 นางสาว เกล็ดไพลิน รักคุณ

5916 นางสาว ขวญักมล เบ้าเทศ

5917 นางสาว ขวญัสุดา ราชแก้ว
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5918 นางสาว จันทมิา หนาแนน่

5919 นางสาว จินตนา นาวอุีปถัมภ์

5920 นางสาว จิราภรณ์ บุญเลิศ

5921 นางสาว จุฑาทพิย์ แก่นประยูร

5922 นางสาว เจติยา นาคทองดี

5923 นางสาว ชนมน เนื่องสิทธะ

5924 นางสาว ช่อทพิย์ โสดาวาปี

5925 นางสาว ชาริณี การวทิยี

5926 นางสาว ชิตตะวนั ปากสมุทร

5927 นางสาว ชุติยาพร จันทร์ประดิษฐ์

5928 นาย เชษฐา พลายเนาว์

5929 นาย ณฐพล มานะสถิตพงศ์

5930 นางสาว ณัฐจรี แสงทองคํา

5931 นางสาว ณัฐฎาพร พานชิ

5932 นางสาว ดารารัตน์ สร้อยเพ็ชร์

5933 นาย ทวศีักดิ์ นาควมิล

5934 นางสาว ทพิย์สุคนธ์ สุขแสง

5935 นางสาว ธนพรชนก ววิฒันพงศ์พันธ์

5936 นางสาว ธัญญารัตน์ จินะแก้ว

5937 นางสาว นงลักษณ์ สุขถาวร

5938 นางสาว นฤมล บํารุงสวน

5939 นางสาว นนัทวรรณ ไกรฉวี

5940 นางสาว นนัทชิา ปลอดรัมย์

5941 นางสาว บุษกร หางศร

5942 นางสาว บุษวดี คิดถูก

5943 นางสาว ปวณีา ปาทาน
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5944 นางสาว ปารตรี บุญศร

5945 นางสาว ผกามาศ คําดี

5946 นางสาว พริมรตา ทศันมณเฑียร

5947 นางสาว พลอยไพลิน เหลางาม

5948 นางสาว พิจิตรา วาระพรประเสริฐ

5949 นางสาว พิมพิมล จันทร์พิทกัษพ์ร

5950 นางสาว เพ็ญศิริ นลิเอก

5951 นางสาว มณทริา แก้วปาน

5952 นางสาว มาจีเอฟ มีรัตน์

5953 นางสาว วนดิา ย้อยแสง

5954 นาย วชัระ ชัยเลิศ

5955 นางสาว วชัราภรณ์ ฤกษรั์ตนวราพร

5956 นางสาว วนัวรินทร์ แสนเสนยา

5957 นางสาว วดิาวรรณ ธนะมูล

5958 นางสาว ศิมาพร แย้มหลัง่ทรัพย์

5959 นางสาว ศิรดา นยิะมานนท์

5960 นางสาว ศิรภัทร จุลทรักษ์

5961 นางสาว ศิรภัทศร เปรมจิตร

5962 นางสาว ศิริรัตน์ พ่ึงสติ

5963 นางสาว โศภิดา บุญมี

5964 นางสาว สมฤทยั อุตส่าหก์าร

5965 นาย สิทธา พัฒนว์ชัิยโชติ

5966 นางสาว สุกัญญา มัชฌิมา

5967 นางสาว สุญาดา สุวรรณเรืองศรี

5968 นางสาว สุนนัทา จิตระดับ

5969 นางสาว สุภาภรณ์ บัวลอย
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5970 นางสาว สุภิญญา สายแสง

5971 นางสาว สุรางคณา บัวเกิด

5972 นางสาว สุรีรัตน์ ทาตุ่นใจ

5973 นางสาว สุรีวลัย์ เปรมปรี

5974 นาย แสงศุกร์ ก้องเสนาะ

5975 นางสาว หลินวภิา อังกานนท์

5976 นางสาว อนฐัฌา ปิ่นแก้ว

5977 นาย อภิชาติ สบายใจ

5978 นางสาว อัจฉราพร โยทองยศ

5979 นางสาว อาภาภรณ์ คะนกิา

5980 นางสาว อุษา สังข์ทอง

สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม

5981 นางสาว กนกรัตน์ สุขสด

5982 นางสาว กัญญาณัฐ เชยสุวรรณ์

5983 นางสาว กิตติยาพร ทองอ่อน

5984 นางสาว กุลยา บุญสอน

5985 พันจ่าเอก เกรียงไกร เดชเดชา

5986 นาย เกียรติกุล แกล้วกล้า

5987 นางสาว จิราวรรณ เตชะนนัท์

5988 นางสาว เจียรนยั ขนานไพร

5989 นาย ชัยมงคล วงษย์ะปาน

5990 นางสาว ณัฐชา เร่งขวนขวาย

5991 นาย ทรงวฒิุ พิศพล

5992 นาย ทวิา ขอพ่ึง

5993 นาย นพดล แก้วประเสริฐ

5994 นางสาว นภสร เซ่ียงหวอ็ง
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5995 นางสาว นริศรา วาปีโส

5996 นางสาว นวลกนกณ์ ยิง่ยวด

5997 นางสาว เบญจพร รินทรานรัุกษ์

5998 นางสาว เบญจมาศ นลิศิริ

5999 นางสาว เบญจมาศ สวา่งฉาย

6000 นางสาว เบญญาภา แก้วกัณฑา

6001 นางสาว ปรารถนา สังข์แก้ว

6002 นางสาว ฝนทพิย์ แก้วกลม

6003 นางสาว พรพิมล กองขุนทด

6004 นางสาว พรรณภา นชุเนื่อง

6005 นางสาว พรสวรรค์ อ่อนตา

6006 นางสาว พัทรียา เมืองทอง

6007 นางสาว พิชชาพร หอมบัว

6008 นาย พิพัฒพล เรืองธนานรัุกษ์

6009 นางสาว เพ็ญนภา คํามัจฉา

6010 นาย ภานวุฒัน์ ไชยจํา

6011 นาย ม่ิงแมน ศิริโชติ

6012 นางสาว รัชฎากรม์ เลิศพงษไ์ทย

6013 นางสาว รัตนา เทยีนสี

6014 นางสาว ลลิตา ศักดิ์อัศวาพาหุ

6015 นางสาว วนดิา เกษวงษ์

6016 นางสาว วริศรา มงคลตระกูลสุข

6017 นางสาว วสันนัท์ ขันธชัย

6018 นางสาว วลิาสินี สุดรัก

6019 นางสาว สิตานนัท์ ช่างไม้

6020 นาย สิรวชัร พรหมคลี่
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6021 นางสาว สิรินภา ไชยมาก

6022 นางสาว สุดารัตน์ ชูเกตุ

6023 นางสาว สุพัตรา บุญอากาศ

6024 นาย อมรเทพ จ่ันจีน

6025 นางสาว อมรรัตน์ อนรัุตน์

6026 นางสาว อรประภา แดงเจริญ

6027 นางสาว อุษา เนยีมสําเภา
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กลุ่มวิชาการเงิน

6028 นางสาว ศยามล แทง่ทอง

สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเท่ียว

6029 นางสาว มณีรัตน์ ใสสุข

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

6030 นาย สิทธิธร นาคปฐม

กลุ่มวิชาการเงิน

6031 นาย ณัฐวฒิุ กลิน่เกษร

6032 นาย ธนติ โรจนศิริพงษ์

6033 นาย นเรศ เจตนเสน

กลุ่มวิชาการจัดการ

6034 นางสาว ชุติมา แซ่เอ๊ียว

6035 นาย ณัฐพล เชาวลิต

6036 นาย พนธกร ปาณะศรี

6037 นาย อธิป จารึกรัตนพร

กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

6038 นางสาว รุ้งตะวนั รุ่งขจรกลิน่

กลุ่มวิชาการตลาด

6039 นาย นพรัตน์ มหาชัย

สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเท่ียว

6040 นางสาว ดารารัตน์ อิสรไกรศีล

6041 นางสาว นพวรรณ สุขสกุณี

บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

ปีการศึกษา 2556

คณะการจัดการและการท่องเท่ียว
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6042 นางสาว ประนอม อาจหาร

6043 นางสาว ปรียานชุ กมลพิสุทธิ์

6044 นางสาว ศกุนตลา บัวเขียว

6045 นางสาว ศิรดา เพ็ชรดี

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

6046 นางสาว นภัสมน อิศรางกูร ณ อยุธยา

6047 นางสาว นริศรา อ่ิมทั่ว

6048 นางสาว เมธาลิกา มุขนาค

6049 นางสาว วนาลี เอ่ียมบุตร

6050 นางสาว วรินทร์ทพิย์ คํานงึวงศ์

กลุ่มวิชาการเงิน

6051 นาย กสิน วฒิุศักดิ์สถิตย์

6052 นางสาว กิติยา วงศ์กฤษณ์

6053 นาย ชนานนท์ ชินนรัุตน์

6054 นาย ทศพล บุณยประเวศ

6055 นางสาว พรพฤกษา จงจิรวณิชย์

6056 นางสาว มาลี บัวงาม

6057 นางสาว ศรินยา ทองเทศ

6058 นางสาว สมลวรรณ จันทร

6059 นางสาว สุพรรษา วงษย์ืน

6060 นางสาว สุภัสสร มิตรวงศ์

6061 นาย อนชิุต ทองเจริญพานชิ

6062 นางสาว อลิษา หลีกเมฆ

กลุ่มวิชาการจัดการ

6063 นางสาว กนกวรรณ คล้ายมาก

บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2
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6064 นางสาว เจนจิรา หวงัอารี

6065 นาย ฉัตรชัย เช้ือเงิน

6066 นางสาว ชุตินนัท์ เอมโกวทิย์

6067 นาย ธนวฒัน์ ชังเรือง

6068 นาย ภูริทตั บุญเจือ

6069 นางสาว เมวกิา ศิริกุล

6070 นางสาว ศรัณย์ทพิย์ กิจพานชิย์

6071 นาย สหรัฐ เป้าสกุล

6072 นางสาว อารดี จันสนทิ

กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

6073 นางสาว นวลจันทร์ พุ่มสุข

6074 นาย นาวนิ วงศ์เกษมสันต์

6075 นางสาว เนตรนภา กุฎเงิน

6076 นาย พันเลิศ นตัตา

6077 นางสาว วรารัตน์ หลําสําเริง

6078 นางสาว สุภาวดี ใจจําเริญ

6079 นางสาว อรทยั พรมบุญ

กลุ่มวิชาการตลาด

6080 นาย ขจรเกียรติ สิริเช่ียวสกุล

6081 นางสาว จิราลักษณ์ สิงหาสาร

6082 นางสาว นรีรัตน์ สะเดาทอง

6083 นางสาว บุญธิดา ววิฒันส์ินอุดม

6084 นางสาว ปวติรา พฤทธิไพฑูรย์

6085 นางสาว วาสนา แซ่ลิม้

6086 นาย วทิรู กษมานนท์

6087 นาย สรายุทธ พร้อมสินทรัพย์
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6088 นาย เสรี กุสสลานภุาพ

สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเท่ียว

6089 นางสาว กรรณิการ์ อนนัต์ธนวฒัน์

6090 นางสาว กฤษณา ญาติเจริญ

6091 นางสาว กุสุมา เจริญสุข

6092 นางสาว จรูญรัตน์ เข็มเพ็ชร์

6093 นางสาว ณัชชารีย์ ธนาเลิศวสุนนท์

6094 นางสาว ณัฐธยาน์ ชุมแก้ว

6095 นางสาว ณัฐรวี ตั๊นวเิศษ

6096 นางสาว ณัฐรุจา อาจวชัิย

6097 นางสาว ทชิา เวชวถิาร

6098 นางสาว ทริาภรณ์ โง้วเจริญ

6099 นางสาว ธันยาภรณ์ หอมศรีวรานนท์

6100 นางสาว นฤมล ชินโคตรพงษ์

6101 นางสาว เบญจพร จ่ัวทอง

6102 นางสาว มณีรัตน์ วงษอ่์อน

6103 นางสาว มารศรี เอ่ียมศรี

6104 นางสาว วรวรรณ ซ้ิมสกุล

6105 นางสาว วรารัสวลี ขะหสั

6106 นางสาว วลัยพร ตั้งสถิตชัย

6107 นางสาว สัณหพรรณ งามเสมอ

6108 นางสาว สุนทรีย์ นกทอง

6109 นางสาว สุภาวดี ประสงค์พร

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

6110 นางสาว กฤษฎาพร สิริเลิศวณิชชา

6111 นางสาว ปนสัยา สิงหใ์หญ่
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6112 นางสาว ภัทราพร หอมเกษร

6113 นางสาว รัตนธีราปรีดา บุญมี

6114 นางสาว เรืองรองรัตน์ เขมานนัท์

กลุ่มวิชาการเงิน

6115 นางสาว กนกพร รัศมี

6116 นางสาว กมลมาศ หมีปาน

6117 นางสาว กรกมล รณกฤตยาธร

6118 นางสาว กุลธิดา โสมทอง

6119 นางสาว เกตนส์ิรี ทองแท้

6120 นางสาว จิราภรณ์ สีทอน

6121 นางสาว จุฑารัตน์ ดาบแก้ว

6122 นางสาว จุฬาลักษณ์ แจ่มจํารัส

6123 นาย ชลธิต ธนะมูล

6124 นางสาว ฐิตารีย์ ธัญวฒันก์ิติกุล

6125 นางสาว ฐิติรัตน์ ชีพมงคล

6126 นางสาว นภาภรณ์ บุญมาก

6127 นาย นธิิศ กรียพันธ์

6128 นางสาว ภรณี สุขวฒันจรูญ

6129 นางสาว ภัทราภรณ์ เพียรทํา

6130 นางสาว มนฐิษฎา อุตะมะ

6131 นางสาว รุ่งทวิา คงสวสัดิ์

6132 นางสาว วชิชุดา ไชยถาวร

6133 นาย ศักดิ์สิทธิ์ จันทร์แก่น

6134 นาย ศิวะวงศ์ สวา่งวงศ์

6135 นางสาว สุธิดา ตินตะบุระ

บริหารธุรกิจบัณฑิต  
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6136 นางสาว สุวรรณี ล้อมนาค

6137 นางสาว หนึ่งฤทยั จันทร์กระทกึ

6138 นางสาว อุบลวรรณ สิทธิบุญ

กลุ่มวิชาการจัดการ

6139 นางสาว กนกพร บุญผง

6140 นางสาว กนกพร ปัญญาเลิศศรัทธา

6141 นางสาว กนกวรรณ ศรีบุญเลิศ

6142 นางสาว กมลรส ดํารงค์เดชากูล

6143 นางสาว กิตติญา เพชรเกิด

6144 นางสาว กิติมา ชวลิตนติิธรรม

6145 นางสาว เกศรา โตศรี

6146 นางสาว จิรายุ แสงจันทร์ทพิย์

6147 นางสาว จิราวรรณ บุญเอนก

6148 นางสาว จิราวรรณ ศิริกาล

6149 นางสาว ฉัตรรวี จักหงษส์ุวรรณ

6150 นาย ชนกานต์ จันทร์ชุม

6151 นางสาว ชลธิชา นลิเนตรบุตร

6152 นาย ชลนคร ภิระพันธ์พานชิ

6153 นางสาว ชุติมา ชัยศิลป์เจริญ

6154 นางสาว ฐานมาศ ยศเสือ

6155 นางสาว ณัฏฐนนัท์ ชัยแช่มช่ืน

6156 นางสาว ณัฐวดี ศรีสุรินทร์

6157 นางสาว ดิษยา ประตาทะยัง

6158 นางสาว เดือนเพ็ญ วงษล์า

6159 นางสาว ทศันยี์ เจริญเศรษฐกุล

6160 นาย ธนพนธ์ ฉัตรรวี
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6161 นาย ธนพล คําผง

6162 นาย ธนวชิญ์ หงษค์ู

6163 นาย ธนะชัย บุญมี

6164 นางสาว ธนฎัฐา ทาทอง

6165 นางสาว ธนาภรณ์ อุดมพันธ์

6166 นางสาว นพวรรณ อ้ึงวณิชยพันธ์

6167 นาย นฤดม จันทร์แสง

6168 นางสาว นฤมล ขาวงาม

6169 นาย นธิินนัท์ ยินดีธนกิจ

6170 นางสาว นภิาพร คําเหลา

6171 นางสาว เนตรชนก วสิวสิุทธิ์

6172 นางสาว ปทมุมาศ มีคล้าย

6173 นาย ปวรรัตน์ พฤติวรพงศ์กุล

6174 นางสาว ปวณีา เชียงทา

6175 นาย ปิยโชติ ชัยธนาวสิุทธิ์

6176 นางสาว ปิยพร รัตนประเสริฐ

6177 นางสาว ปิยพร เวยีงสมุทร

6178 นางสาว ปิยะนชุ นาคนลิ

6179 นางสาว ฝนทพิย์ พุกพอกสิน

6180 นางสาว พฤกษา สุทธิวเิชียรโชติ

6181 นางสาว พัชรา กังวาลสงค์

6182 นาย พีรพัฒน์ เกศมุกดา

6183 นางสาว แพรวพรรณ อัครวจิิตรวงศ์

6184 นางสาว ภาวดี แถวกลาง

6185 นางสาว มาริษา บุญเปลีย่น

6186 นางสาว เมวกิา เกตุแก้ว
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6187 นางสาว ยมลพร ทองขวญัสุข

6188 นางสาว ยวษิฐา ปรางทอง

6189 นาย รัชภูมิ ตุลยสิทธิกุล

6190 นาย รัฐพร บุญมา

6191 นางสาว รัศม์ิธิตา ทองคํา

6192 นางสาว วรรณภา ทศันะธาร

6193 นางสาว วรัญญา หนองใหญ่

6194 นางสาว วศินี ชัยวฒันธีรากร

6195 นางสาว วรียา บุญรัตนเ์สรีกุล

6196 นางสาว ศรินยา ขาวคม

6197 นางสาว ศศิกานต์ หว้ยหงษท์อง

6198 นางสาว ศศิธร เพ็ญเจริญ

6199 นาย ศุภเดช จงนวลเจริญ

6200 นางสาว สนรวี มลิทอง

6201 นางสาว สาวติรี เนตรสวา่ง

6202 นาย สิทธิศักดิ์ ทานสมบัติ

6203 นางสาว สุนยี์ เข็มทศิ

6204 นางสาว สุปราณี บุญงาม

6205 นางสาว สุพิชา ดวงอินทร์

6206 นางสาว สุภัชชา เกิดวาระ

6207 นางสาว สุรีรัตน์ กล้ากสิการณ์

6208 นางสาว หสัยา ชลวานชิ

6209 นางสาว อนญัพร พ้นภัยพาล

6210 นาย อนพุงศ์ เจริญภักดิ์

6211 นาย อรรถพล นวิอนรัมย์

6212 นางสาว อรวรรณ กุลศิริรัตน์
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6213 นางสาว อัญชลี ฉันผ่อง

6214 นางสาว อําไพพร โคตรยอด

กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

6215 นางสาว กฤษญา เยาวรัตน์

6216 นางสาว เกวลี แก่นสาร

6217 นางสาว เกษณานนัท์ ชุมแวงวาปี

6218 นางสาว ขนษิฐา วงษแ์หวน

6219 นางสาว ไขนภา เมธาวรากุล

6220 นางสาว จันทรัตน์ หลักทอง

6221 นางสาว จันทมิา ม่ันใจ

6222 นางสาว จารุภา ยอดนลิ

6223 นางสาว จิตสุภา พรหมเวช

6224 นางสาว จิรดา กิจแก้ว

6225 นางสาว จิราภรณ์ ถาวรยิง่

6226 นาย จิรายุ อัชวงศ์

6227 นางสาว จุฑามาศ เลิศงามดี

6228 นางสาว ชนดัดา ขวญักล่ํา

6229 นาย ชินดนยั บุพทกัษณิ

6230 นางสาว ฐปนี สุขประเสริฐ

6231 นางสาว ณภัค ธนเดชะวฒัน์

6232 นาย ณรัชต์ ไชยภริพัฒน์

6233 นางสาว ณัฏฐวรรณ ระวโิรจน์

6234 นางสาว ณัฐกานต์ แจ้งเสนาะ

6235 นาย ณัฐกิตต์ แสนหมุด

6236 นางสาว ณัฐญาณี ไหมเจริญ

6237 นางสาว ณัฐธยานนัท์ ม้ีเจริญ



264

6238 นางสาว ทติิยา สาขามุละ

6239 นาย ธนพงศ์ โชติกุล

6240 นางสาว ธนดิา มีสมบัติ

6241 นางสาว นภาพร มอญหา

6242 นางสาว นสัรี พูลนอ้ย

6243 นาย นทิศันชั์ย ฮ่อกุย่

6244 นางสาว นรีนชุ ประสงค์กิจ

6245 นางสาว บงกช กรรมารางกูร

6246 นาย บดินทร์ สุวรรณคังคะ

6247 นางสาว เบญจมาศ แก้วอยู่

6248 นาย ประทปี สุนทรสวสัดิ์

6249 นางสาว ปริยากร ฉายแก้ว

6250 นางสาว ปริศนา เต่าทอง

6251 นาย ปัณณฑัต เพชรฤทธิ์

6252 นางสาว ปิยนชุ วงศ์กําภู

6253 นาย พงศกร ม่ันคงเจริญกิจ

6254 นาย พงศพันธ์ แสวงผล

6255 นางสาว แพรวพรรณ ฟูเฟ่ือง

6256 นางสาว ภาวนั บุญเกตุ

6257 นาย ภูมิศักดิ์ สุภาวกุล

6258 นางสาว มนสัชนก จันเกตุ

6259 นางสาว มัณฑนา ไหลมา

6260 นางสาว รสริน เจ๊ะเมาะ

6261 นางสาว ลักษมี ทั่งเกิด

6262 นางสาว วนาลี มากคช

6263 นาย วรเทพ ไตรภพ
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6264 นางสาว วรรณพร วรรณรัตน์

6265 นางสาว วนัทนา เขียวปั้น

6266 นางสาว วารุณี แสงมณี

6267 นางสาว วภิาพร กรมมิ

6268 นางสาว วภิาวี แก้วสุข

6269 นางสาว เววกิา คําดี

6270 นางสาว ศิรประภา สารจิตตาภาพ

6271 นางสาว ศิรินนัท์ วทิยผโลทยั

6272 นางสาว ศุภาภรณ์ โชคชัยชํานาญกิจ

6273 นาย สโนว์ สุวรรณหงษ์

6274 นางสาว สมสิริ สังฆะโยธิน

6275 นางสาว สุชารัก อินจู

6276 นางสาว สุธาทพิย์ สุภกิจธนศิริ

6277 นางสาว สุนนัทา ศิริ

6278 นางสาว สุรีย์มาศ สิทธิปกรณ์

6279 นางสาว เสาวลักษณ์ เพริศพรายวงศ์

6280 นางสาว หทยัรัตน์ ศรีสวา่ง

6281 นาย อนสั ลีลาสกุลธรรม

6282 นางสาว อนสุรา ช่วยสงค์

6283 นางสาว อโนชา โพธิ์กลิน่

6284 นางสาว อภิชญา ดีบุญชัย

6285 นางสาว อภิสร์ญา มุณีแก้ว

6286 นางสาว อรุณี เจริญศรี

6287 นาย อลงกรณ์ กิติราช

6288 นางสาว อิษฎาพรรณ ธัญลวะณิชย์

6289 นาย อิสรพงศ์ ลบบํารุง
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กลุ่มวิชาการตลาด

6290 นางสาว กชกร เสนห่า

6291 นางสาว กรองแก้ว เรือนทอง

6292 นางสาว กัญจนม์ณี ไชยวงศ์

6293 นางสาว กัญญ์กุลณัช สุวโจ

6294 นางสาว กัลย์สุดา ผลทวี

6295 นางสาว กุลชญา เฉลยไกร

6296 นางสาว กุสุมา ตรองบุญมี

6297 นาย เกรียงไกร ทบัเจริญ

6298 นางสาว จิตสราภรณ์ ทองนาค

6299 นาย จิรวฒัน์ มิตะมา

6300 นางสาว จุฑามาศ พิมพ์สวสัดิ์

6301 นางสาว จุฑารัตน์ ลําตาล

6302 นางสาว ชญากาณฑ์ บัวเล็ก

6303 นางสาว ชญานน์นัท์ เบญจาธนเศรษฐ์

6304 นางสาว ญานกิา โรจนว์ทิยา

6305 นางสาว ฐิติพรรณ เกณสาคู

6306 นางสาว ฐิราพร หอมหวล

6307 นาย ณภัทร แสงโสภณ

6308 นางสาว ณัฐธินี ชูศรี

6309 นาย ณัฐนยั อติเรกวฒิุ

6310 นางสาว ณัฐวดี ใยวงัหนา้

6311 นางสาว ณิชากร จันทร์ผล

6312 นาย ดิฐดนยั พงษป์ระดิษฐ์

6313 นาย ดิเรก ไร่สอ

6314 นาย ทศพล สุขวลิัย
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6315 นางสาว ทพิาภรณ์ ศรีอ่อน

6316 นาย ธนภัทร เก่งการพานชิ

6317 นางสาว ธันย์ชนก ค้าผล

6318 นางสาว ธันย์ชนก สงกรด

6319 นางสาว ธันยนนัท์ กลับประสิทธิ์

6320 นาย นพพร จันทร์ไพร

6321 นางสาว นริศร เจนภักดีกุล

6322 นางสาว นรีทพิย์ ปัญจอนนัต์

6323 นางสาว นฤมนต์ ทรัพย์สิน

6324 นางสาว นวนิดา ถนอมรอด

6325 นางสาว นอ้งฟ้า พรรัตนเ์จริญ

6326 นางสาว นนัทญิา หอมทรัพย์

6327 นางสาว นยันา ผลดี

6328 นางสาว เนตรชนก สุขอุดม

6329 นางสาว เนตรนภา แสนสิงห์

6330 นาย บุญญฤทธิ์ แก้วศิริ

6331 นางสาว ปภาวี อ่ิมสมบูรณ์

6332 นางสาว ประไพพักตร์ อัครจิตสกุล

6333 นางสาว ประวณีา จิตตรีพล

6334 นางสาว ปรียานชุ ประกอบผล

6335 นางสาว ปวณีา ศรีกวนชา

6336 นางสาว ปิ่นทชิา อนนัตประยูร

6337 นางสาว ปิยนชุ จันทะภา

6338 นาย ปิยะบุตร สุจริยา

6339 นางสาว พรหทยั ยาวชัิย

6340 นางสาว พลพร บัวทอง
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6341 นางสาว พวงทพิย์ แสงพรู

6342 นางสาว พัทธ์สิรี เอ้ือพูนผล

6343 นางสาว พาฝัน สังขกรณ์

6344 นางสาว พิมพ์ชนก อินทร์เลิศ

6345 นางสาว พิไลพร พลเจริญ

6346 นางสาว ภวศิา ชอบพิศ

6347 นางสาว ภาณุกา ใจดี

6348 นางสาว มานติา มูลรัตดา

6349 นางสาว มุทติา ปัญญาวฒิุกุล

6350 นาย เมธาสิทธิ์ ทองสุข

6351 นางสาว ยุวธิดา เดชครอบ

6352 นางสาว ฤดีมาศ แก้วคง

6353 นาย เลิศไทย เจียระสินธุ์กุล

6354 นางสาว วรรัฏฐ์ แก้วไพรินทร์

6355 นางสาว วรัญญา คุ้มคง

6356 นางสาว วรัญญา อาชววาณิชกุล

6357 นางสาว วราภรณ์ ติดสวสัดี

6358 นาย วรายุทธ เจริญสุข

6359 นาย วชัชิระ สุขสวสัดิ์

6360 นางสาว วาฤดี นกกาศักดิ์

6361 นางสาว วมิพ์วภิา พลอยวเิศษ

6362 นางสาว วชีราภรณ์ ชคุณานกุิจ

6363 นางสาว ศศิชา ตัญญาชัย

6364 นาย ศิรดนยั ยอดวชิา

6365 นาย ศุภวชิญ์ เชษฐะ

6366 นาย สถิตพร สุขเสง่ียม
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6367 นาย สุขสันต์ ประดิษฐถ้อย

6368 นางสาว สุธาสินี แสงจันทร์ศรี

6369 นางสาว สุธิกาญจน์ ฉ่าฉ่ํา

6370 นางสาว สุนสิา เรืองวรบูรณ์

6371 นางสาว อนษิา สมถวลิ

6372 นาย อนวุฒัน์ โนนติวาล

6373 นางสาว อภิญญา สุพรรณ

6374 นางสาว อริสรา ชินชุมากร

6375 นางสาว อัมพวนั ทุ่งตากแดด

6376 นางสาว อาภาพร พิมพ์โม้

6377 นางสาว อารยา สุริยเมตตาคุณ

6378 นางสาว อุษณีย์ พ่ึงนสุนธิ์

6379 นางสาว อุษณีย์ หรํ่าพ่ึง

6380 นางสาว ไอรดา ครองระวะ

สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม

6381 นางสาว ภัคจารี วาณิชวศิน

สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเท่ียว

6382 นางสาว กนกพร อ่อนฉลวย

6383 นางสาว กนกพิชญ์ สมีแจ่ม

6384 นางสาว กนกลดา โคตะรุด

6385 นาย กฤษดา นจิจํารูญ

6386 นางสาว กัณฐริกา อารีป้อม

6387 นางสาว กัลยาณี นวลจันทร์

6388 นางสาว กาญจนา ย่อมพันธ์

6389 นางสาว กานต์นภัสษา ลายทอง

6390 นางสาว เกศกนก พิสุทธิไพศาล
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6391 นาย เกียรติศักดิ์ ยิม้แพร

6392 นาย ขจรศักดิ์ นฤหาย

6393 นางสาว ขวญัฤดี แก้วคง

6394 นางสาว ขวญัฤทยั เอ่ียมศรีวงศา

6395 นาย คชเดช วฒิุเกตุ

6396 นาย จตุพร คํามิตร

6397 นางสาว จิตรานชุ นิ่มนวล

6398 นางสาว จุติพร พงษส์วสัดิ์

6399 นางสาว ฉววีรรณ ทองมูลตน

6400 นาย ฉัตรฤกษ์ ปลาทอง

6401 นางสาว ฉัตรวไิล รอดภัย

6402 นางสาว ชนากานต์ แจ่มใจหาญ

6403 นางสาว ชนาภา บรรพต

6404 นางสาว ชมพูนชุ บุตรสอน

6405 นางสาว ชมพูนชุ อ่อนศรี

6406 นางสาว ชลธิชา รินทร์พรหม

6407 นางสาว ชวลันา ถมยาพงศ์

6408 นางสาว ช่อทพิย์ โตมะนติย์

6409 นาย ชาญวฒิุ เกิดพิบูลย์

6410 นางสาว ชูจิต เมืองยศ

6411 นางสาว ฐิติพร ชาลาธราวฒัน์

6412 นางสาว ฐิติยา ยอดสมสวย

6413 นางสาว ฐิติรัตน์ สยามรัฐ

6414 นางสาว ณัชชา รัตนวงค์

6415 นางสาว ณัฏฐ์สิมา เช้ือแก้ว

6416 นางสาว ณัฐธิดา สุพรรณโมก
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6417 นาย ณัฐพงษ์ พนาวรานนัท์

6418 นางสาว ณัฐพร มุกดาสนทิ

6419 นางสาว ณัฐวดี เอกเลิศ

6420 นางสาว ณัฐวรดา เหมือนสูงเนนิ

6421 นางสาว ณัฐสุดา บุตรนอก

6422 นางสาว ณิชชารีย์ วเิศษพันธ์

6423 นางสาว ทฆิัมพร หนา่ยคอน

6424 นางสาว เทพนรัินดร์ ระคําภา

6425 นางสาว ธนาภรณ์ ฉวเีรือง

6426 นาย ธเนศ วสุธนวงศ์

6427 นางสาว ธัญญาภรณ์ ดิษบรรจง

6428 นางสาว ธารา รักแผ่นดินธรรม

6429 นาย ธีรศาณฏ์ เสือโต

6430 นางสาว ธีราณี ยันตะสี

6431 นางสาว นงลักษณ์ สมจิตต์

6432 นาย นพรัตน์ โตม่วง

6433 นางสาว นภสร สงวนวงษ์

6434 นางสาว นภาวรรณ นวลกําแหง

6435 นางสาว นรากร สุภาผล

6436 นาย นฤสรณ์ กานตารัมภ์

6437 นางสาว นลินี ไวยคีรี

6438 นางสาว นฐัชนก ค่ํากลาง

6439 นางสาว นนัทการ กิจสมชีพ

6440 นางสาว นนัทภรณ์ จันทร์ศรี

6441 นางสาว นาธาลี แสงเพ็ง

6442 นางสาว เนตรชนก ช่ืนทองมอญ
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6443 นางสาว บัณฑิตา เอ่ียมพ่วง

6444 นางสาว บุญฑริกา โพธิ์ชัย

6445 นางสาว บุณฑริกา พ่วงสมบัติ

6446 นางสาว บุษยมาส ดอกสาคู

6447 นาย บูรสาท กอนกุล

6448 นางสาว เบญจพร โต๊ะกลม

6449 นางสาว ปราณี เกิดลาภ

6450 นางสาว ปรียรัตน์ เลาะสูงเนนิ

6451 นางสาว พนดิา พูลทรัพย์

6452 นางสาว พรชนก ฉายวฒันะ

6453 นางสาว พรทพิย์ ชิมามาตร

6454 นางสาว พรนภา เฉียงเอก

6455 นางสาว พรนภิา ถนอมจิตร์

6456 นางสาว พรรณปพร ธรรมจินดา

6457 นางสาว พรรณภัทร กนกอังกูร

6458 นางสาว พรรณี พรมแดง

6459 นางสาว พัชรินทร์ สรงธรรม

6460 นาย พิชญะ รัตนช์เลศ

6461 นางสาว เพชรรัตน์ กุลวฒิุเมธากิจ

6462 นางสาว เพ็ญพักตร์ โตคงเมือง

6463 นางสาว เพ็ญศิริ คงมณี

6464 นางสาว ไพรินทร์ แสงสวา่ง

6465 นางสาว ไพลิน เลาะสุริยา

6466 นางสาว ภควร วงศ์สิริไพบูลย์

6467 นางสาว ภรณ์ทพิย์ วรรณนาคา

6468 นางสาว ภัชรานชุ โกศลานนัท์
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6470 นางสาว ภารดี บุญเรือง

6471 นางสาว ภาวณิี แซ่เอ๊ียว

6472 นาย ภิสัก คุ้มพงษพั์นธ์

6473 นางสาว มธุรา รัตนะมงคลกุล

6474 นางสาว มยุฉัตร จันทร์สงเคราะห์

6475 นางสาว มลธิดา ฆ้องทอง

6476 นางสาว มาริสา คชเลิศ

6477 นาย มุสเล็ม แวหะมะ

6478 นางสาว เมวกิา วงษแ์ก้ว

6479 นางสาว เมษา สุขมงคลธรรม

6480 นาย รชานนท์ จรรยา

6481 นาย รัฐณต มาลัย

6482 นางสาว รัตนาภรณ์ อินทศร

6483 นางสาว ฤทยัทพิย์ ฉิมวงษ์

6484 นางสาว ละมัย บรรดาศักดิ์

6485 นางสาว ลักขณา สุขสัจธรรม

6486 นางสาว วชิรา เลาะสุริยา

6487 นาย วรกฤต เลาวะยานนท์

6488 นาย วรวชิ โพธิษา

6489 นางสาว วรัชญา หม่ันการ

6490 นางสาว วราพร บุญโสม

6491 นางสาว วราพรรณ แซ่เฉิน

6492 นางสาว วราภรณ์ ใหม่คามิ

6493 นาย วชัระ วงษจั์นทร์

6494 นางสาว วนัทนา คานยิอร์
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6495 นางสาว วลัวสิา พวกแก้ว

6496 นางสาว วาทนิี ศรีดํา

6497 นางสาว วาสนา ต้นบุญ

6498 นาย วบิูลย์พงศ์ รุจิพรสกุล

6499 นางสาว วภิาพรรณ ปริยวาที

6500 นาย วรัิตน์ โพธิ์มาตย์

6501 นางสาว วไิลวรรณ ศรีบัว

6502 นาย วรีวฒัน์ ปทมุมณีสุข

6503 นางสาว ศรัญญา จันทร์ประทมุ

6504 นางสาว ศศิธร คชพันธุ์

6505 นางสาว ศิริรัตน์ นกับุญ

6506 นาย ศุภชีพ วทิยเขตปภา

6507 นาย ศุภฤกษ์ ไชยลังกา

6508 นาย เศรษฐพงศ์ โชคบํารุงศิลป์

6509 นางสาว สมฤดี เพ็ชรสัญญา

6510 นางสาว สวรส เกิดหนองมน

6511 นางสาว สวรินทร์ นลิอุทยั

6512 นาย สหกิจ มะโนรมย์

6513 นางสาว สาลินี ภูขลัง

6514 นางสาว สุดารัตน์ เทยีมทองใบ

6515 นางสาว สุพัตรา บุญอนนัต์

6516 นางสาว สุภาพรรณ์ ม่ิงขวญั

6517 นางสาว สุภาวรรณ วรรณมณี

6518 นางสาว สุภาวณิี ชินโฮง

6519 นางสาว สุลีวลัย์ ตระกูลไพศาล

6520 นางสาว สุวมิล พรหมโชติ
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6521 นางสาว เสาวณีย์ คําเครือ

6522 นางสาว เสาวลักษณ์ กิจธนากุล

6523 นางสาว เสาวลักษณ์ ภักดีพันดอน

6524 นางสาว เสาวลักษณ์ ศรีกฤษณ์

6525 นางสาว หทัยา สิทธิมงคล

6526 นางสาว อภันตรี นุ่มเหลือ

6527 นาย อภิชัย ชูโอชา

6528 นางสาว อรจิรา สกุลานนท์

6529 นางสาว อรณิชา อยูค่ง

6530 นางสาว อรวรรณ ศิริรจน์

6531 นางสาว อังคณา เปลีย่นโมฬี

6532 นางสาว อังสุมาริน เชิดสุข

6533 นางสาว อัจฉรา พูลสวสัดิ์

6534 นางสาว อัญพัชร์ จิระฉัฐวฒัน์

6535 นาย อานนท์ เตวชิยางกูร

6536 นางสาว อุทยัวรรณ แสงงามพร้ิง

6537 นางสาว อุษา บุญดี

6538 นางสาว อุษา สุทธิธรรมวงศ์

6539 MR. KOEMLEKH LOEURNG

6540 MISS LIU JING

6541 MR. TOLA SEAN

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

6542 นางสาว จุฑามาศ ชุ่มศรี

6543 นางสาว เจนจิรา ทรัพย์หม่ืนแสน

6544 นางสาว ชไมพร บุดดี

6545 นางสาว ณัฐพร สกุลเหลืองอร่าม
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6546 นาย ธนาคาร ทนุภิรมย์

6547 นาย ปฏิพล มูลรอด

6548 นาย พงศกร นําศรีเจริญกุล

6549 นางสาว พิมพ์พิมล เพ่ือนสงคราม

6550 นางสาว เพ็ญพักตร์ ขันขาว

6551 นางสาว ภิชาภัช ป้องคําสิงห์

6552 นางสาว มัทรี ศุภฤทธิ์

6553 นางสาว วลัยา นนัทวสิิทธิ์

6554 นาย ศรัณย์ภัณฑ์ จ่ันบํารุง

6555 นางสาว ศิริธร บุญมา

6556 นางสาว ศิรินทรา วสิาพาค

6557 นางสาว ศิริภรณ์ เขมา

6558 นางสาว สุทสิา เรียบสันเทยีะ

6559 นางสาว สุนสิา จันทร์อ่อน

6560 นางสาว สุภาภรณ์ ทองลบ

6561 นางสาว สุภาวดี ศรีใต้

6562 นางสาว สุหรรษา ชูศักดิ์

6563 นางสาว อารียา อํ่าอินทร์

6564 นางสาว อิงค์ศิริ ธนาภรณ์

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

6565 นาย กฤษฎา บุตรสอน

6566 นาย กฤษณะ แซ่ลี้

6567 นางสาว กาญจนา เสมียนหร่าย

6568 นางสาว ขวญัฤทยั อู่เงิน

6569 นางสาว คริสสินี สุจริตรักษ์

6570 นางสาว คาร์ริน จุลวฒิุ
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6571 นางสาว จิรภัทร เทศกิม่

6572 นางสาว จิรารัตน์ เกิดช่ืน

6573 นางสาว ญาณินี ศิริกัน

6574 นางสาว ณชนก สุวรรณรักษ์

6575 นาย ณฐนนท์ ทรงแสงธรรม

6576 นางสาว ณภาภัช จิรโชติชุติกุล

6577 นาย ดนยัณัฏฐ์ เปี่ยมวมิล

6578 นาย ธวชัชัย ลิมป์เติมทรัพย์

6579 นางสาว ธัญญ์นภัส บุญประเวศ

6580 นางสาว ธัญพร ฉันทวฒันกุล

6581 นางสาว นงนภัส ศิลาอ่อน

6582 นางสาว นริศรา พุ่มแก้ว

6583 นางสาว นชิา หะขุนทด

6584 นางสาว นติยา กล่านณรงค์

6585 นางสาว บุษบง พรหมเมือง

6586 นางสาว เบญจรัตน์ ทองสุทธิ

6587 นางสาว ประภาพร เจริญราช

6588 นางสาว ปุริมปรัชญ์ โคตะมะ

6589 นางสาว เปรียบแก้ว เจริญแพทย์

6590 นางสาว พรเพ็ญ พลาดอินทร์

6591 นางสาว พรรณปพร พรหมจารย์

6592 นาย พฤทธ์พรหม พรหมจารย์

6593 นาย พลวฒัน์ ปริวจัิกษณ์

6594 นางสาว พัชรินทร์ ชมภูพลอย

6595 นาย พัทธดนย์ ชัยเดช

6596 นางสาว พิชชาภา กุลพฤกษ์
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6597 นางสาว แพรภัชชา วงค์จําปา

6598 นาย ภูมิเทพ ชีวนิววิฒันชัย

6599 นาย ภูริชญา มาตปัญญา

6600 นางสาว เมธาวี ศุภมงคล

6601 นาย วรพจน์ รัตนโสภา

6602 นาย วสี อัมโรสถ

6603 นาย วสุพิชญ์ นอ้มชอบ

6604 นางสาว วจันารัฐ สุวทิยพันธุ์

6605 นางสาว วลัธิตา สุขสวรรค์

6606 นาย วลัลภ ธาราทพิย์พิทกัษ์

6607 นาย วทิยา กริยาลีลากุล

6608 นางสาว วรัิลพัชร โฆษะปัญญาธรรม

6609 นางสาว ศิริรัตน์ นชุศิริ

6610 นางสาว ศิริลักษณ์ บุญชอบ

6611 นางสาว ศุจีพัชร สืบเป่ง

6612 นางสาว ศุภดา บุญมา

6613 นางสาว โศจิรัตน์ เทพโพธา

6614 นาย สันต์ แซ่ล้อ

6615 นาย สันต์ชัย พลขุนทด

6616 นางสาว สิวพร สุวรรณชูโต

6617 นางสาว สุรีรัตน์ จันที

6618 นางสาว เสาวนยี์ สังข์ประไพ

6619 นางสาว อภิญญา จันทร์สังข์

6620 นางสาว อรทยั แสนนอก

6621 นางสาว อรสา ใจซ่ือ

6622 นาย อาทร นยิม
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6623 นาย เอกรัฐ โทวระ

สาขาวิชาการตลาด

6624 นางสาว กมลวรรณ ม่ิงเจริญ

6625 นางสาว กัญรินทร์ ศิริเรืองวลี

6626 นาง เกษร ลี

6627 นางสาว จิตราภรณ์ ปาทา

6628 นางสาว จิรารัตน์ งามเสง่ียม

6629 นางสาว ณัฐนนัท์ ทนัสมัย

6630 นางสาว ตรีทพิยนภิา พุ่มจันทร์

6631 นางสาว ธนกชพร สุขุม

6632 นางสาว ธิยากร ทองตาล่วง

6633 นาย นรัินดร์ ภูสัง

6634 นางสาว นสิา ภูศรี

6635 นางสาว เนตรนภา มอญใหม

6636 นางสาว ปรียารัตน์ ผสมทรัพย์

6637 นางสาว พัชราภา สมบัติใหม่

6638 นางสาว ลัดดาวลัย์ ไพเราะ

6639 นางสาว วรันญา กําจัดภัย

6640 นางสาว วโิรชา ทองอยู่

6641 นางสาว วสิุนยี์ จามจุรี

6642 นางสาว สโรชา โฉมศิริ

6643 นางสาว สุนนัทา สุพร

6644 วา่ที่ร้อยตรี อดิศร ตระกูลเกียรติชัย

6645 นาย อธิป ปาละวธันะกุล

6646 นางสาว อรอุมา อินแดง

6647 นางสาว อิงรดา เกิดโสภา
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6648 นาย เอกพล ปินคํา

6649 นางสาว อุ้ม บรรเทงิใจ

6650 นาย ณัทพงศ์ อุทมุพันธ์

6651 นางสาว ดวงสมร เฉ่งปี่

6652 นางสาว มนสิชา อุดมรัตนทรัพย์

6653 นาย ศรัณย์ วฒันสุภิญโญ

6654 นาย สมมนสั วฒิุสินธุ์

6655 นางสาว อรนชุ มโนวรกุล

6656 นาย กณิกะนนัต์ รอดภัย

6657 นางสาว กัลยดา เสีย้นม่ัน

6658 นาย นฤเบศ ศรีวเิชียร

6659 นางสาว นฤมาศ สุบงกช

6660 นางสาว นาฎวดี รัศมีรัตน์

6661 นางสาว เนาวรัตน์ พฤกษาสระ

6662 นางสาว เบญจพร เฮ้าวฒิุกุล

6663 นางสาว ภัทราพร ลีลาฤทธิ์

6664 นางสาว ภุมริน ศรีคงรักษ์

6665 นางสาว สายวรุณ เจ้ียงรักษา

6666 นางสาว เอกกมล รสสุคนธรางกูล

6667 นางสาว กนกพรรณ ขันติมงคล

6668 นางสาว กนกวรรณ แซ่เจ่ีย

6669 นางสาว กนษิฐา งามสันติวรกุล

บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

บัญชีบัณฑิต  
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6670 นางสาว กมลวรรณ จันทร์ทรง

6671 นางสาว กรรณิการ์ เชิงการ

6672 นางสาว กฤตยา หนิชีระนนั

6673 นาย กฤษณะ เพ็ชรรุ่ง

6674 นางสาว กัญญลักษณ์ พิพัฒนพ์งศ์หรัิญ

6675 นางสาว กันตพิชญ์ บุญทลู

6676 นางสาว เกศินี ฐิตานนัทบุตร

6677 นางสาว ขวญัแก้ว ไชยบุศย์

6678 นางสาว เขมินี ลิม่กองลาภ

6679 นางสาว จริญาภรย์ พ่วงเนตร

6680 นางสาว จริยา ดงเย็น

6681 นางสาว จันทกานต์ วรวรรณ

6682 นางสาว จิณ จรูญวชัรพันธ์

6683 นางสาว จิตร์วลัย มณีเทพ

6684 นางสาว จินดาพร กระต่ายทอง

6685 นางสาว จินตนา วงษค์ําแสง

6686 นางสาว จิราพร บุญเรือง

6687 นางสาว ฉัตตรีท์ งามพิพัฒน์

6688 นางสาว ฉัตรแก้ว บัวคํา

6689 นางสาว ฉัตรรวี สูตินนัทโ์อภาส

6690 นางสาว ฉัตรลดา ภู่จามรี

6691 นางสาว ชญานี นายอง

6692 นางสาว ชนนัพร บุตรคํา

6693 นางสาว ชนกิานต์ แก้วธรรมานกุูล

6694 นางสาว ชลธิชา แซ่โอ๊ว

6695 นางสาว ชลธิชา บัวพา
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6696 นางสาว ชลธิชา โพธิ์ขาว

6697 นาย ชานนท์ นลิโฉม

6698 นางสาว ชิดชนก รักทองสุข

6699 นางสาว ชุดาทพิย์ อรวรรณหโณทยั

6700 นางสาว ฐิติมา กันชาติ

6701 นางสาว ฐิติมา วรีะวงษ์

6702 นาย ฐิติวฒิั สุปรีดานวุฒัน์

6703 นางสาว ณชนก โกมล

6704 นางสาว ณัชชา เกษตรภิบาล

6705 นาย ณัฎฐ์ มงคลธนวฒัน์

6706 นางสาว ณัฐริกา นามบุรี

6707 นางสาว ณัฐรุจา วรีะธํารงกุล

6708 นางสาว ณิชาภัทร พิชิตไพศาล

6709 นางสาว ดวงกมล ใยสุข

6710 นางสาว ทองใส ดาบจันทร์

6711 นางสาว ทพิวรรณ ยงยืน

6712 นางสาว ทพิวลัย์ ผ่องอําไพวรรณ

6713 นาย ธนโชติ จันทร์อร่าม

6714 นางสาว ธนชัชา สือ่สุวรรณ์

6715 นาย ธนากร พุมมา

6716 นางสาว ธนามาส พูนวนั

6717 นางสาว ธัญญลักษณ์ รักความชอบ

6718 นางสาว ธัญญาวี บูรณะเรข

6719 นางสาว ธัญลักษณ์ สมบุญพัฒนากุล

6720 นางสาว ธิดารัตน์ คําปิ่น

6721 นางสาว ธิดารัตน์ วสิิทธิ์กาศ
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6722 นางสาว ธีราพร กุลฉวะ

6723 นางสาว นงลักษณ์ ศรีรัตน์

6724 นางสาว นพรัตน์ เอมสุวรรณ

6725 นางสาว นภัสสร บุญเกิด

6726 นางสาว นภาวรรณ อินทรีย์

6727 นางสาว นริศรา ภูสวี

6728 นางสาว นฤมล ไชยอรรถ

6729 นางสาว นนัทยา แสนบุญ

6730 นางสาว นาฏยา คําเตือนใจ

6731 นางสาว เนตรนภา ชูเกิด

6732 นางสาว เนตรนภา เร่ียวแรง

6733 นางสาว เบ็ญจพร สีสัน

6734 นางสาว เบญญทพิย์ ศักดิ์ศรีธนาดุล

6735 นางสาว ปฐมา เหลืองอ่อน

6736 นางสาว ปนษิฐา อังคภาณุกุล

6737 นางสาว ปริญญา บุญโญอุปถัมภ์

6738 นางสาว ปริศนา อันสมศรี

6739 นางสาว ปรียานชุ แซ่ลิม้

6740 นางสาว ปรียานชุ ปทมุทอง

6741 นางสาว ปรียานชุ ฮุยไชยราช

6742 นางสาว ปลิดา วชัิยรัตน์

6743 นางสาว ปวณีา ศรีนอ้ย

6744 นางสาว ปิยดา พงษเ์กษม

6745 นางสาว ปิยะรัตน์ ชูแก้ว

6746 นางสาว ปิยาภรณ์ พลอยแก้ว

6747 นางสาว ผุสชา สองเมือง
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6748 นาย พงศธร สุนทราเดชอังกูร

6749 นางสาว พชรพร สินอุดม

6750 นางสาว พนดิา เทยีนทอง

6751 นางสาว พนดิา สุขสมยา

6752 นางสาว พรทพิย์ รัตนะวนั

6753 นางสาว พรรณพิกา ดวงเหมือง

6754 นางสาว พรรณพิไล สุระประเสริฐ

6755 นางสาว พัสตราภรณ์ ไชยจรินทร์

6756 นาย พีรพล ไตรทพิย์

6757 นางสาว แพร เชาวพล

6758 นาย ไพชยนต์ ฉลองเกือ้กูล

6759 นางสาว ภัทรพร โภคทรัพย์

6760 นางสาว ภัทรวรรณ ทองแตง

6761 นางสาว ภาริตา สุวรรณกลาง

6762 นางสาว ภารุจา ปทมุวรรณ

6763 นางสาว ภูมิใจ พงษส์ร

6764 นางสาว มณีรัตน์ ศรีพิศ

6765 นางสาว มลิวลัย์ เบ็ญจมาศ

6766 นางสาว มัลลิกา นามวงษ์

6767 นางสาว ยุพิน วอ่งวกิาร

6768 นาย รชานนท์ ด้วงคงสุก

6769 นางสาว รวษิฎา เจริญวราชัย

6770 นางสาว รสวดี ชัยนภาพร

6771 นางสาว รัตตินนัท์ มุสิกะปาน

6772 นางสาว รามาวดี บุญเลิศ

6773 นางสาว ลักษณ์นารา เติมตัวรัมย์
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6774 นางสาว ลัดดาวลัย์ ศรีจานเหนอื

6775 นางสาว วรพรรณ มีศรี

6776 นาย วรรณเฉลิม ทองพัด

6777 นางสาว วรรณรัตน์ สงเวยีง

6778 นางสาว วรรณิดา แก่นตั้ง

6779 นางสาว วราพร จันทร์อําพร

6780 นางสาว วราพร ราชรี

6781 นางสาว วราภรณ์ ดวงอาจ

6782 นางสาว วราภรณ์ พันนอ้ย

6783 นางสาว วราภรณ์ หงษห์รัิญ

6784 นางสาว วกิานดา ประมวลสุข

6785 นางสาว วภิาดา สุบิน

6786 นาย วริิยะ ผดาศรี

6787 นางสาว วลิาสินี มีมา

6788 นางสาว วไิลพร แซ่ตั๊น

6789 นาย วษิณุ วรัิงคะ

6790 นางสาว เวสารัช ตุ้มทอง

6791 นางสาว ศนสิา บุญเปรม

6792 นางสาว ศรินธร สังขรักษ์

6793 นางสาว ศศิวมิล โสภาพร

6794 นางสาว ศิรประภา เรืองทอง

6795 นางสาว ศิริมุก ศรีพุฒ

6796 นางสาว ศิริรักษ์ ยมจินดา

6797 นางสาว ศิริรัตน์ พิศิลป์

6798 นาย ศิวฒัน์ ศรีชลวฒันา

6799 นางสาว ศุภวรรณ กรเกษม



286

6800 นาย ศุภวชิญ์ จันทร์จิระวทิยา

6801 นางสาว สมหทยั มีราศรี

6802 นางสาว สร้อยทอง วฒิุฐิโก

6803 นางสาว สาธิตา พรหมบรรดาโชค

6804 นางสาว สายสมร รัศมีสุนทรางกูล

6805 นางสาว สาลินี สงค์เคราะห์

6806 นางสาว สุกัญญา วฒิุยา

6807 นางสาว สุชาดา ศรีทอง

6808 นางสาว สุดใจ มหสุภาชัย

6809 นาย สุธี ตั้งม่ัน

6810 นางสาว สุพินญา บุญช่วย

6811 นางสาว สุภัคกาณต์ เหลืองสุวรรณ์

6812 นางสาว สุภัทรา บู๊เตียว

6813 นางสาว สุมนตรา กิจทะรักษ์

6814 นาย สุเมธ ออละอ่อน

6815 นาย สุรจิตต์ จันทา

6816 นางสาว สุวภิา คําภูแสน

6817 นางสาว สุวมิล แคะนาค

6818 นางสาว โสรยา บุญธรรม

6819 นางสาว อติกานต์ อํ่าแพ

6820 นางสาว อภิชญา วงศ์เพชรศรี

6821 นาย อมรธิษณ์ พัฒนนธิิศักดิ์

6822 นางสาว อมรรัตน์ พละศรี

6823 นางสาว อรจิรา ศรีจําเริญ

6824 นางสาว อรรชกา สุขสยาม

6825 นาย อรรถชัย อุ่นทะเล
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6826 นางสาว อรรัชดา แสงเสดาะ

6827 นางสาว อรัญรัชฎ์ เกิดโภคา

6828 นางสาว อรุณี หนอ่พุทธวงกูร

6829 นางสาว อังคณา นาคอ่ิม

6830 นางสาว อัจฉรียา เครืออ้น

6831 นางสาว อัญชลี จํานงค์ทรัพย์

6832 นางสาว อัญมณี กราบไกรแก้ว

6833 นางสาว อาจรีย์ ขันทะสีมา

6834 นางสาว อาภารัตน์ อาชวเมธีกุล

6835 นางสาว อารีรัตน์ ศรนรินทร์

6836 นางสาว อาวดิา สินประเสริฐ

6837 นางสาว อุษณีย์ ปุป้อง

6838 นางสาว ไอลดา มัจฉาเดช
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สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์

6839 นางสาว มนทกานต์ ทวกีิจอนกุูล

สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์

6840 นางสาว จารุวรรณ สีทบัทมิ

6841 นางสาว ชนากานต์ คงจันทร์

6842 นางสาว ชลลัดดา ทบัทอง

6843 นาย ชาญวทิย์ คึมยะราช

6844 นางสาว ชินะนาฏ ทองระอา

6845 นางสาว ญาณิศา เตชะภูสิทธิพงศ์

6846 นางสาว พรสุดา มณฑา

6847 นางสาว พรอมร วฒิุนานนท์

6848 นางสาว พัชริยา ฝากทอง

6849 นาย พิสิษฐ์ เฟ่ืองฟู

6850 นางสาว ม่ิงกมล ทองเรือง

6851 นางสาว รัชฎาพร หล่อวณิชย์

6852 นางสาว วริศรา ซินมุข

6853 นางสาว สุจิรัตน์ ด่านอรุณ

6854 นางสาว สุทธินนัท์ สวสัดิ์ชุติตระกูล

6855 นางสาว อิสรีย์ ทพิยางกูร

สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์

6856 นางสาว กนกอร บุญมา

ปีการศึกษา 2556

คณะโลจิสติกส์

บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2
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6857 นางสาว กนษิฐา จงจิตพานชิ

6858 นางสาว กมลชนก สังอ่วม

6859 นางสาว กรกนก พูนเอก

6860 นางสาว กรรณิการ์ กฤษณะภูติ

6861 นางสาว เขมปวณี์ วฒันกูล

6862 นางสาว ชนาภัทร ธนธรรมพิทกัษ์

6863 นาย ชยุตม์ ปิยะวงศ์ไพบูลย์

6864 นาย ฑิภากร ทศแสน

6865 นางสาว ธนะพร พานเกล้า

6866 นาย นรินทร์ จิตตกิจ

6867 นางสาว นนัทวนั เจริญพร

6868 นางสาว นพัิทธ์พร ปรีชาชาติ

6869 นางสาว นชุนาฏ บุญประสงค์

6870 นาย เบญจพล พลบัติ

6871 นางสาว ปทมุวดี จันทองสุข

6872 นางสาว ปวณีา สีเสน

6873 นางสาว ปุณยาพร เพ็งพันธ์

6874 นางสาว พชร อ่ิมสมบัติ

6875 นางสาว พิชชาภา แก้วสถิตพรชัย

6876 นางสาว พิณทพิย์ เส็งฉุย

6877 นาย มงคล วสิุโลกานนท์

6878 นาย รัฐธีร์ พัฒนศ์ุภวชิญ์

6879 นางสาว วจิิตรา สุขสมบูรณ์

6880 นางสาว ศรัญญา ลําพุทธา

6881 นาย ศุภกฤต หอมประไพ

6882 นางสาว สมฤทยั ประดิษฐ์ผล
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6883 นางสาว สุรินธร แก้วกิง่

6884 นางสาว สุวมิล เดชไชยากุล

6885 นางสาว อนงค์นาฎ เลิศรัตนาวรชัย

6886 นาย อภิรักษ์ จันทาวี

6887 นางสาว อภิษฐา เกษสุริยงค์

6888 นาย อัครพัฒน์ ฉันทบ์ุญญวฒัน์

สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์

6889 นาย กมลณัช แหล่งสิน

6890 นางสาว กรรณิการ์ ยงยุทธ

6891 นาย กฤษฏิ์ ปรีดากรณ์

6892 นาย กุญช์ชญา ภภาคลังเมือง

6893 นางสาว จรรยพร ประยูรทอง

6894 นางสาว จารุวรรณ สายบุตรดี

6895 นางสาว จินต์จุฑา เหมือนเสมอใจ

6896 นางสาว จินตหรา ปราดเปร่ือง

6897 นางสาว เจนจิรา สุขใสพงษ์

6898 นางสาว ชนฏันนัท์ วกิรานต์วงศ์

6899 นางสาว ชลธิชา คําพานนท์

6900 นางสาว ชูฮาดา บินกามิตร์

6901 นางสาว ทวิาวรรณ ไชยอุด

6902 นาย ธีรพล รังสะกินนนิ

6903 นางสาว นติตยา แปลงนารถ

6904 นางสาว ปภาวดี สุขสง่า

6905 นาย ประพันธ์ พลาหาญ

6906 นางสาว ปรารถนา ยู

บริหารธุรกิจบัณฑิต  
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6907 นางสาว ปาลิตา ลิม้บํารุง

6908 นางสาว ปิยากร ละออ

6909 นาย พงศธร ดวงคํานอ้ย

6910 นางสาว พัทธานนัท์ วงศ์ประยุกต์

6911 นาย พีระพัฒน์ ตั้งตรงไพโรจน์

6912 นาย ไพชญา อภิสิทธานรัุกษ์

6913 นางสาว ภนติย์รดี สิริมโนเสถียร

6914 นาย ภาณุพงศ์ ศรีวฒันสกุลสุข

6915 นางสาว มนฑกานต์ ดาวกลาง

6916 นางสาว มรกต เจริญผล

6917 นางสาว มาธวรรย์ เย็นถนอมสิน

6918 นางสาว ระลินทพิย์ จ้ิมชัยภูมิ

6919 นางสาว รัตนาวดี มานะสมบัติ

6920 นาย ราชานนัท์ ศรีลับขวา

6921 นางสาว วภิาดา เสระถิล

6922 นางสาว สนสิา นพโสภณ

6923 นางสาว สุมาลี ชินรัมย์

6924 นางสาว สุรีรัตน์ แนวไธสง

6925 นางสาว สุวดิา ปรัชญกุล

6926 นางสาว หทยัพร สุจิรานธุรรม

6927 นางสาว อรวรรณ พุ่มเรือง

สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี

6928 นาย กนกลักษณ์ กอบัวกลาง

6929 นางสาว กมลชนก พูลสวสัดิ์

6930 นางสาว กมลพรรณ สาจีน

6931 นางสาว กรรณิการ์ โพธิ์ศรี
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6932 นางสาว กฤษณา ทองเฝือ

6933 นางสาว กาญจนาภรณ์ ขําเสมอ

6934 นาย เกียรติศักดิ์ สักพุ่ม

6935 นางสาว ขนษิฐา สุนานนัท์

6936 นางสาว ขวญันภา อุคํา

6937 นางสาว ขวญัลัดดา เขียวดวงดี

6938 นางสาว แคทลียา คําจันทร์

6939 นางสาว จรีรัตน์ คชพันธุ์

6940 นางสาว จารุเนตร นอ้ยชุมแพ

6941 นางสาว จิราพร ลายคราม

6942 นางสาว จิราพา สอนศิริ

6943 นางสาว จุฑาทพิย์ แก้วลับ

6944 นางสาว จุฑารัตน์ เทพสถาพร

6945 นางสาว เจนจิรา เจริญสุข

6946 นางสาว ชฎาพร จิรกิจมงคล

6947 นางสาว ชนนัรัตน์ บุญปก

6948 นางสาว ชลทชิา คงดี

6949 นางสาว ชัชรีย์ พวงทอง

6950 นางสาว ชาคริยา ธรรมศรีทพิย์

6951 นางสาว ชิดชนก อนมุาตย์

6952 นางสาว ชิตกมล เพ็งแจ่ม

6953 นางสาว ชุติมา ศรีจันทร์

6954 นาย ชูเกียรติ วเิศษศิริ

6955 นางสาว ณัฐนนัท์ เสริมวงค์ตระกูล

6956 นางสาว ณัฐพร กาลวนัตวานชิ

6957 นางสาว ณัฐพัชร์ ศรีบุญเรือง
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6958 นางสาว ดวงพร จันทร์แย้ม

6959 นางสาว ดารัตน์ จิตต์มหมิา

6960 นางสาว ทศัวรรณ พลอยอ่ิม

6961 นางสาว ทพิาพร ฤทธิ์เจริญ

6962 นางสาว ธนวรรณ ทองคําแท้

6963 นางสาว ธนาภรณ์ หนสูวสัดิ์

6964 นาย นคร พรมชาติ

6965 นาย นครินทร์ พานชิย์

6966 นาย นพดล แก้วคําจันทร์

6967 นางสาว นรินทร์ บุญพันธ์

6968 นาย นฤพล เกตุษา

6969 วา่ที่ร้อยตรีหญิง นารี มาตรสงคราม

6970 นางสาว นธิิวดี ดาราจร

6971 นางสาว นลิดา สายทอง

6972 นางสาว นศิรา บุญมาเลิศ

6973 นางสาว นชุจรีย์ บุญครอง

6974 นางสาว บุษกร การวงษ์

6975 นางสาว ประภาพร ศรีษะเนตร

6976 นางสาว ประภาภรณ์ อุ่นเมือง

6977 นางสาว ประวนิา วนัดึก

6978 นาย ประเสริฐ เพ่ิมพูล

6979 นาย ปราโมทย์ ด้วงเมฆ

6980 นางสาว ปรีดานนัท์ รัตนรินทร์

6981 นางสาว ปรียาภรณ์ ยอดนาค

6982 นางสาว ปวณีา ไตรสุทธา

6983 นางสาว ปวณีา ยมจินดา
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6984 นางสาว ปาริชาติ กลิน่บุหงัน

6985 นางสาว ปาลระพีร์ บุตรดี

6986 นางสาว เปรมกมล ลิม้พานชิ

6987 นางสาว พรทพิา แตงอร่าม

6988 นางสาว พร้ิมเพรา รุ่งโรจน์

6989 นางสาว พิชชาอร อยูย่ัง่ยืน

6990 นางสาว พิมพร จันทร์ปา

6991 นางสาว ไพรินทร์ โกสิงห์

6992 นางสาว ไพลิน เลิศพิมลพันธ์

6993 นางสาว ภัทรา อัครจันทร์

6994 นาย ภีรติ พวงทอง

6995 นาย ภูชงค์ ช่วงบัว

6996 นางสาว ภูมริษา หอมหวล

6997 นางสาว มนสิรา เมืองกลาง

6998 นางสาว มลฤดี มงคล

6999 นางสาว ม่ิงขวญั มูลทองชุน

7000 นางสาว มินทรา เฟ่ืองบริบูรณ์

7001 นางสาว รัตนากร พุทธประเสริฐ

7002 นางสาว ลษดิา คํามนกุล

7003 นาย วณัยชนก อ่ิมโภชน์

7004 นางสาว วนดิา มะตะโล๊ะ

7005 นางสาว วรรณทนี วธัยา

7006 นางสาว วรารัตน์ บุตะไมย์

7007 นางสาว วนัวสิาข์ บุตรศรี

7008 นางสาว วาสนา วเิศษวงษา

7009 นางสาว วชิดา โรจนพงษ์
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7010 นางสาว วภิาฑูรย์ รัตนประเสริฐ

7011 วา่ที่ร้อยตรีหญิง วมิลรัตน์ นยิมแสง

7012 นาย ศรายุทธ ชัยเกียรติไพศาล

7013 นาย ศิริชัย ปกป้อง

7014 นางสาว ศิรินภา นวลอนนัต์

7015 นางสาว ศิริรัตน์ บุญกิม่

7016 นางสาว ศิริวรรณ สาพรม

7017 นางสาว ศิริวรรณ แสงพรม

7018 นางสาว ศิโรรัตน์ สุขเกษม

7019 นางสาว ศุภพิชญ์ ประกอบสุข

7020 นาย ศุภมิตร วงศ์เหลืองบุญ

7021 นาย เศวต เอ่ียมศรี

7022 นาย สิทธิชัย แจ้งไธสง

7023 นาย สิทธิพงษ์ วารินทร์

7024 นางสาว สุจิตรา แก้วธานี

7025 นางสาว สุมาลี มาเอม

7026 นางสาว สุรัตตา สุวรรณโชติ

7027 นางสาว สุรีรัตน์ ลีพุด

7028 นางสาว โสธยา เทยีนประเสริฐ

7029 นางสาว หนึ่งฤทยั ไพรอนนัต์

7030 นางสาว หาดฤทยั วเิศษศรี

7031 นางสาว อทติิยา สุวะไชย

7032 นางสาว อภิญญา บุณยรัตนกิจ

7033 นางสาว อรณิชชา อนนัต์

7034 นางสาว อรัญญา การดี

7035 นางสาว อัมพิกา นนัทา
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7036 นางสาว อินทภุา ศรีสัมฤทธิ์

7037 นางสาว อุไรพร โมสืบแสน

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

7038 นางสาว พิศตะวนั ปัญญานะ

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี

7039 นางสาว พัชรกร มะคําหอม

สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ

7040 นาย นวพล นาคล้าย

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

7041 นางสาว กนกวรรณ สกุลทรงเดช

7042 นางสาว กนกอร กรกนก

7043 นางสาว จารุวรรณ จันสมปอง

7044 นางสาว จิตสุดา พัชรววิรรธน์

7045 นาย จินตวตั คล้ายเผือก

7046 นางสาว เจนจิรา เหมะจิโรจน์

7047 นางสาว ชรินธร ทมิศรี

7048 นางสาว ณัฐนรี มาลัยหอม

7049 นางสาว ณัฐสุดา หาญรักษ์

7050 นาย ดนยั แม่นปืน

7051 นางสาว ธนภรณ์ ใจธรรม

7052 นางสาว ธนชัชา สวสัดิภาพ

7053 นางสาว ธนาภรณ์ ทศันเ์จริญ

7054 นาย นภฉัตร วเิศษกุล

7055 นางสาว นราธร รัฐประเสริฐ

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง
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7056 นาย นวพล เนยีมนรา

7057 นางสาว นชุรีนา ยานา

7058 นางสาว พฤกษา สิงขรเขตร์

7059 นางสาว พัชนยีา แย้มทรัพย์

7060 นาย ยตนะ เตียรวฒันศิริ

7061 นาย ยศกร จิตติวฒิุพงศ์

7062 นางสาว วนดิา ทรงประดิษฐ์

7063 นางสาว วรรณธมน วรรณไกรโรจน์

7064 นางสาว วไลพรรณ สุขสมบูรณ์

7065 นางสาว ศิรัญญา ศักดิ์แก้ว

7066 นางสาว ศุจิพร ประสพทรัพย์

7067 นางสาว ศุภศิริ บุญประเวช

7068 นาย สถาพร เรืองยศ

7069 นาย สหภาพ เรือนเพ็ง

7070 นางสาว สุภัค ศรีม่วง

7071 นางสาว สุภัสสร ดวงสวา่ง

7072 นางสาว สุภาดา สีนาง

7073 นางสาว สุรีย์พร นติขลิบ

7074 นางสาว อชิรญา เรืองภักดี

7075 นางสาว อมรรัตน์ พ่ึงขยาย

7076 นางสาว อังศณา ชมภู่

7077 นาย อํานาจ คณากรกาญจนา

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี

7078 นางสาว กนกวรรณ บุญสม

7079 นางสาว กมลทพิย์ สมุทรไชยกิจ

7080 นางสาว กันย์รวี สิทธิบุศย์
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7081 นางสาว กุลรัตน์ ศิลป์สโมสร

7082 นางสาว จันทร์จิรา ทองเรือง

7083 นางสาว จุฑาทพิ พ่วงประสาร

7084 นางสาว จุฑารัตน์ กาดนอก

7085 นาย เจษฎา สุขโภคี

7086 นาย ชินวฒัน์ สังสะโอภาส

7087 นางสาว ญาณิศา อ้อยบํารุง

7088 นางสาว ณัฐกานต์ พานชิวฒันา

7089 นางสาว นภัสสร วฒันศักดิ์

7090 นางสาว นดัดา ดิษฐะ

7091 นางสาว นภิาวรรณ เฟ่ืองพูนทรัพย์

7092 นางสาว นศิากร แสนประเสริฐ

7093 นางสาว ปวริศา แซ่เบ๊

7094 นางสาว ปารมี ศรีธนนนัท์

7095 นางสาว มณีภรณ์ ไชยวาที

7096 นางสาว ยุพดี ทางดี

7097 นางสาว รติพร สุวรรณไตรย์

7098 นางสาว รมณ พุ่มพวง

7099 นางสาว วนชัพร ทพัประไพ

7100 นางสาว วศิณี เสาวกุล

7101 นางสาว วชิชุดา วชิระรัตน์

7102 นางสาว วศิัลย์ศยา ชูขาว

7103 นางสาว เวธิกา ชูจิตต์

7104 นาย ศักดิ์สิทธิ์ สรรพสอน

7105 นางสาว สาวติรี แซ่ย่อง

7106 นางสาว สุกฤตา กริสกุล
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7107 นางสาว สุนสิา เหมกุล

7108 นางสาว อทติยา ชูกันหอม

7109 นางสาว อรทยั ประดับศิลป์

7110 นางสาว อาดารัศม์ิ ชัยสายัณห์

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

7111 นางสาว กนกพร พลับประสิทธิ์

7112 นางสาว กรกนก ทศันพูนชัย

7113 นาย กฤษณุ หาวตัร

7114 นางสาว จิราพร ทองยัง

7115 นางสาว จิราภรณ์ เฮ็งเจริญ

7116 นางสาว ชมภูนชุ คล้ายสุวรรณ์

7117 นางสาว ช่อนภา บุญชม

7118 นางสาว ทรรศิกา ธานนีพวงศ์

7119 นาย ธนศักดิ์ ยศขํา

7120 นางสาว นลินี คําอ่อน

7121 นางสาว นวพร ชัยเจริญ

7122 นางสาว นารถสิรินธร์ เนติฤทธิ์

7123 นางสาว ปิยะเรศน์ ตันหยง

7124 นางสาว ปิยาภรณ์ วอ่งวรางกูร

7125 นาย พีรยุทธ พระเหมา

7126 นางสาว พีรัลญาดา เลิศจิราวชัร์

7127 นางสาว รตพร หะนุ

7128 นาย รัชพล ช้างพลายเเก้ว

7129 นางสาว วารี ภู่พิพัฒน์

7130 นางสาว ศรัณยา นวมนว่ม

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2
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7131 นางสาว ศิรประภา ศรีทอง

7132 นาย ศุภณัฐ จุติวารี

7133 นาย สันติภาพ พ้นภัย

7134 นางสาว สุปรียา บริพนธ์มงคล

7135 นาย สุภาษติ โอสธี

7136 นางสาว หนึ่งฤทยั แตงอ่อน

7137 นางสาว อภิญญา ชลธีรกุล

7138 นางสาว อิสริยา เหลืองอ่อน

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี

7139 นางสาว กันยามาศ กันทะสอน

7140 นางสาว กันยารัตน์ สุวรรณนที

7141 นางสาว กาญจนา อุ่นละม้าย

7142 นางสาว เขมจิรา ภักดีมีชัย

7143 นางสาว จริยา เจิมขุนทด

7144 นาย จักรกฤษณ์ นามสงวน

7145 นาย จักรพงษ์ เดชเจริญศรี

7146 นางสาว จุฑาทพิย์ มณเฑียรทอง

7147 นางสาว จุฑามาศ งามประเสริฐ

7148 นางสาว ชฎาธนพร คําอินทร์

7149 นางสาว ชณิสรา แสงงาม

7150 นาย ชนนิทร์ บาดขุนทด

7151 นางสาว ชลธิดา โพธิ์สิทธิ์

7152 นางสาว ณัฏฐภรณ์ ระลึกมูล

7153 นางสาว ณัฐวี อู่ทอง

7154 นาย ทฤษฎี ประจันตะเสน

7155 นาย ธนพล พิชญ์พันธ์
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7156 นาย ธนานนัต์ ญาณภักดี

7157 นาย ธวชัชัย ศรีวชัิย

7158 นางสาว ธันย์ชนก เกิดทะโสม

7159 นางสาว นฤมล อ่อนเขวา้

7160 นางสาว นทัธ์หทยั วงศ์อยูเ่มือง

7161 นางสาว ปรีชญา กลิน่เกษร

7162 นางสาว ปรียานชุ ภาระ

7163 นางสาว ปาริชาต แมลงภู่

7164 นาย พงศกร จันทรังษี

7165 นาย พงศ์เทพ เหล่าตระกูล

7166 นางสาว พรนภา วสิุตภัณ

7167 นางสาว พรพิมล เกิดจันทกึ

7168 นางสาว พาณิภัค กิตติสารวณัโณ

7169 นางสาว ภัทรนษิฐ์ จงยิง่ศิริ

7170 นางสาว ภัทรพร พิมพ์พา

7171 นางสาว ภัทราวดี วฒิุชัย

7172 นาย ภูวดล สือ่ประเสริฐสิทธิ์

7173 นาย รัชเดช เพชรเครือ

7175 นาย วโรดม กาวลิะ

7176 นางสาว วชุิดา วงษจํ์ารัส

7177 นางสาว วติต์ธาดา เสตะพงษส์ัตย์

7178 นางสาว ศุภกานต์ พันจันทร์ดี

7179 นาย สรนนัท์ ผลพฤกษา

7180 นางสาว สินไหม คาวจิิตร

7181 นาย สิวนนท์ ยืนยง

7182 นาย สุทธิพงษ์ สิทธิเสนา



302

7183 นางสาว สุภัชรีย์ ธิติวฒิุวงศ์

7184 นางสาว สุมณฑา เอกาสุข

7185 นางสาว สุรีย์รัตน์ พรมมา

7186 นาย อรรถพันธ์ สงกรานต์

7187 นางสาว อรอําไพ สมศรี

7188 นางสาว อริสา เขียวอร่าม

สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ

7189 นาย ดํารงค์ศักดิ์ มีเพ็ชร

7190 นาย พลเชษฐ์ กุณฑโร

7191 นาย ภราดร ชีขาว

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

7192 นางสาว กมลชนก ขอบอรัญ

7193 นางสาว กฤษณาพร เกิดขาว

7194 นาย กฤษติณ พระเมเด

7195 นาย กวนิ จินดานาวนิ

7196 นาย กษดิิษ สารพันวงศ์

7197 นางสาว กาญจนา เฟ่ืองฟู

7198 นาย กิตติศักดิ์ มุสิกเสถียร

7199 นาย เกตพงศ์ วงศ์ชัยโชคลาภ

7200 นาย เกรียงไกร แวววบั

7201 นางสาว จริยา แสนอุ่น

7202 นาย จักรัชช์ สุขทวี

7203 นางสาว จิดาภา สุชาดา

7204 นางสาว จิรวดี พานชิเจริญ

7205 นาย จิรายุฒ เสมา

วิทยาศาสตรบัณฑิต  



303

7206 นางสาว ชญาภา ไชยกาล

7207 นางสาว ชนรดา เมืองคํา

7208 นาย ชนะใจ เดชาสถิตย์วงค์

7209 นาย ชัชวาล วรวาส

7210 นาย ชัยสิทธิ์ หมันหนู

7211 นาย ชินวตัร ชุบขุนทด

7212 นาย เชิดเกล้า ศักดาปรีชา

7213 นางสาว ฐิติมา มาสอน

7214 นาย ฐิติรัชต์ แก้วหวงัสกูล

7215 นาย ฐิติวฒัน์ พิศลพูล

7216 นาย ณรงค์ชนม์ นมิิตม่ังมี

7217 นาย ณรงค์ฤทธิ์ ยินดี

7218 นางสาว ณัฐกานต์ ม่ิงขวญั

7219 นาย ณัฐกิจ เกิดมณี

7220 นางสาว ณัฐธยาน์ มาเกิด

7221 นางสาว ณัฐนติย์ ใจหาญ

7222 นาย ณัฐวฒิุ ดีรัศมี

7223 นาย ทนิพันธุ์ เกียรติกังสดาล

7224 นาย ธนกิจ จิรธรรมคุณ

7225 นาย ธนากร อัตถาหาร

7226 นางสาว ธนาพร สอนเต็ม

7227 นางสาว ธมลวรรณ ม่ันหมาย

7228 นางสาว ธารินี ม่ันประสิทธิ์

7229 นาย ธีรภัทร์ ปานคง

7230 นาย ธีรยุทธ เปรมประยูร

7231 นาย นนทชัย ดวงนาค
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7232 นางสาว นฤมล สัจจวาที

7233 นางสาว นนัทภัค ช่วยวนั

7234 นางสาว นโิลบล ศิริสมบัติ

7235 นาย ปฏิภาณ ปานมหาไชย

7236 นางสาว ประพัชรินทร์ ศุทธเจริญ

7237 นางสาว ปริศนา ทรัพย์ทวี

7238 นาย ปัญญา บุญบุตร

7239 นางสาว ปัทมวรรณ ปัญญานชิุต

7240 นางสาว ปารีณา สุขเพ่ิม

7241 นาย พงศ์พัฒน์ ถึงพันธ์

7242 นาย พชรพล รัตนวาร

7243 นางสาว พรศิริ ขันนาค

7244 นางสาว พริมา ฝอฝน

7245 นาย พัฒนพงศ์ สานะสิทธิ์

7246 นาย พัสกาญจน์ หลายวฒันไพศาล

7247 นาย พิชัย มะวงษ์

7248 นาย พิริยะ แผ้วสถาน

7249 นาย พีรพล โพธิ์พืช

7250 นางสาว ภีญาวรรณ สมสถาน

7251 นางสาว เมธิญา ราชป้องขัน

7252 นาย ยศสิริ อุตตรนคร

7253 นาย ยุทธวรีะ อุณหะชาติ

7254 นางสาว รจเรข วลิัยแลง

7255 นางสาว รุ่งทวิา โมนะ

7256 นางสาว วชิราภรณ์ สภามิตร

7257 นางสาว วรรณเกียรติ ชุมทอง
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7258 นางสาว วราพร พ่ึงรุ่ง

7259 นาย วชัระ กระจาย

7260 นาย วชัระ สุมาพันธ์

7261 นางสาว วชิาดา แสงจันทร์ผ่อง

7262 นาย วชิิต เกตุแก้ว

7263 นาย วรีชัย ตรีบุบผา

7264 นาย ศรัณย์ โตสุวรรณถาวร

7265 นาย ศรีรัฐ อยูค่ง

7266 นางสาว ศศิประภา อ่ิมจันทร์

7267 นางสาว ศิริลักษณ์ สมสุขเจริญ

7268 นาย ศุภชัย ลําดวน

7269 นาย ศุภฤกษ์ นาคสกุล

7270 นางสาว ศุภารัตน์ เรืองศิลป์

7271 นาย สหพล บําบัดภัย

7272 นาย สายชล กลิน่มณฑา

7273 นาย สิทธิโชค พัชรพิสุทธิ์สิน

7274 นางสาว สินนีาฏ โชติขจรรุ่งเรือง

7275 นางสาว สุชานนัท์ ผาสุข

7276 นางสาว สุณี พิสิฏฐ์ศักดิ์

7277 นาย สุทธิพงษ์ ผามล

7278 นางสาว สุธีมา ศรีสําอางค์

7279 นางสาว สุภัสรินทร์ ขันติวงศ์

7280 นาย สุเมศ กุลนาพันธ์

7281 นาย อดิศักดิ์ มงคลศิลป์

7282 นางสาว อภิชญา สิตาธรรม

7283 นาย อภิเชฏฐ์ โชติวเิชียร
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7284 นาย อภิมุข ผลไพบูลย์

7285 นางสาว อริษา เหลีย่มสุทธิพันธ์

7286 นางสาว อัญชลี พุ่มเทศ

7287 นาย อาคเนย์ และใจดี

7288 นาย อาดัม คล้ายสุบรรณ์

7289 นาย อุดมศักดิ์ ลาภวฒิุโรจน์

7290 นางสาว อุษณีย์ บุญคุ้ม

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี

7291 นางสาว กนกภรณ์ เพ่ิมผล

7292 นางสาว กรรภิรมย์ มงคลทอง

7293 นาย กฤต ถาวรสุจริตกุล

7294 นาย กฤติน จิรวฒันธรรม

7295 นางสาว กานต์พิชชา เกียรติสันติกุล

7296 นางสาว กานต์พิชชา นสิสัยสุข

7297 นางสาว เกษรศรี นาทเหนอื

7298 นางสาว จตุพร ชิตสมบัติ

7299 นาย จตุรงค์ เม่ือจัตุรัส

7300 นางสาว จันทร์จิรา กันเจริญ

7301 นางสาว จันทร์จิรา วรนติยสุนทร

7302 นางสาว จิดาภา ชูนติย์

7303 นางสาว จิราภรณ์ สายน้ํา

7304 นางสาว จุติพร หล้าสมบูรณ์

7305 นางสาว ชลดา ราศรีจันทร์

7306 นาย ชลธวชั เอกา

7307 นางสาว ชลันดา ตันสุรัตน์

7308 นางสาว ชลิตา ดิเรกศิลป์
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7309 นาย ชานนท์ อรุณเรืองสกุล

7310 นางสาว ญานศิา ประเสริฐ

7311 นางสาว ฐิตาภรณ์ วชัิยวงษ์

7312 นางสาว ณหทยั จีระชาติสกุล

7313 นาย ณัฏภัทร บูรณเกษมชัย

7314 นางสาว ณัฏยา ลดเลีย้ว

7315 นาย ณัฐ เดชสุภา

7316 นาย ณัฐกิตติ์ ศรีวฒันพันธุ์

7317 นางสาว ณัฐชยา จงแก้ววฒันา

7318 นาย ณัฐดนยั สงวนศักดิ์

7319 นาย ณัฐพนธ์ นาคํา

7320 นาย ณัฐวฒิุ พ่ึงพุทธ

7321 นางสาว ดวงกมล ก้องกังวาล

7322 นาย ดํารงค์วฒิุ อัมพร

7323 นาย ทรงกลด เปลีย่นสี

7324 นาย ทศพล หม่ืนนอ้ย

7325 นาย ธนพล สนเอ่ียม

7326 นาย ธนศิริ ศิริโท

7327 นาย ธวชัศักดิ์ เลาศรีรัตนชัย

7328 นาย ธีระวฒัน์ เชิดสุข

7329 นาย นพพล อนาพร

7330 นางสาว นรีนาถ ตามกาล

7331 นาย นฤเบศ ลีลาทรัพย์เลิศ

7332 นางสาว นวพร สิมะวฒันา

7333 นางสาว นนัทติา ทรงโยธิน

7334 นางสาว น้ําฝน ทองยา
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7335 นางสาว นชิชา เมืองอินทร์

7336 นางสาว นชุจรีย์ กะสวย

7337 นางสาว นชุนาถ พิบูลธรรมนนท์

7338 นางสาว เนตรนภิส บุตรบุญ

7339 นาย บุศกร ธนาพาณิชย์

7340 นางสาว ปธิษณิน นรเศรษฐ์พิศาล

7341 นางสาว ประภัสสร เหมือนตา

7342 นางสาว ประภาภรณ์ เสววีลัลภ

7343 นางสาว ปริศนา กิตติอาภรณ์

7344 นางสาว ปานตะวนั โปร่งปลอด

7345 นางสาว ปาริฉัตร พวงย้อย

7346 นางสาว ปิยะนชุ วงษส์กุล

7347 นาย ปิยะวฒัน์ เอียการนา

7348 นางสาว ปุณยาพร พรมรุ่ง

7349 นางสาว เปรมฤดี เพ่ิมพูล

7350 นาย พงศ์รพี แซงมุกดา

7351 นางสาว พรพเนาว์ ประสิทธิวงศ์

7352 นางสาว พรพรรณ ปลายเนนิ

7353 นาย พลพัชร์ ธัญพรพันธ์

7354 นาย พสุทตั ศรีวงค์วรรณ

7355 นางสาว พัชรี แก่นวงษ์

7356 นางสาว พัทธนนัท์ แสนสุข

7357 นาย พันพงษ์ ด้วงเหม็น

7358 นาย พิษณุ ชุ่มศรี

7359 นาย พีระเพชร สันทอง

7360 นางสาว ภาณิญารัตน์ ตันตระรุ่งโรจน์
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7361 นาย ภาณุพงศ์ ปานะราช

7362 นางสาว ภาณุมาศ หาญประยงค์

7363 นาย ภานพุงศ์ โพธิ์งาม

7364 นางสาว ภาวนิี จันทร์ณรงค์ศร

7365 นาย มงคล วงษรั์ตน์

7366 นางสาว เมฑิณี ปิติธีรภาพ

7367 นางสาว เมษยา ชาวนาฮี

7368 นางสาว รพีพร พูลสวสัดิ์

7369 นางสาว รววิรรณ อรุณบน

7370 นาย รัชพล เนื่องจํานงค์

7371 นาย รัฐวฒิุ พุทรามาศ

7372 นางสาว ริญญาภัสร์ ธนาภัทรชัยพิษฐิ

7373 นางสาว ลัดดาวลัย์ ดีงาม

7374 นาย วรพจน์ พรหมทองดี

7375 นางสาว วรัญญา แก้วระวงั

7376 นางสาว วริศรา สันติวนกุล

7377 นาย วสันต์ เกษามูล

7378 นางสาว วนัวธิู ชูมณี

7379 นางสาว วลัภา เหมือดนอก

7380 นาย วทิวสั ประเสริฐศรี

7381 นางสาว วมิลวรรณ ไข่ติยากุล

7382 นาย วรุิฬห์ เลือ่งลือ

7383 นาย วรียุทธ นวลใย

7384 นาย วรีวฒัน์ ทายะนา

7385 นาย วฒิุนนัต์ โตสุขเจริญ

7386 นาย ศราวธุ คุ้มวงศ์ดี
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7387 นาย ศักรภพน์ กลับสังข์

7388 นางสาว ศิริลักษณ์ พรหมศิริพงศ์

7389 นางสาว สกุลรัตน์ ยวนหลี

7390 นาย สมยศ แก้วอุไร

7391 นาย สมยศ ผสมทรัพย์

7392 นางสาว สมฤทยั กระสันทอง

7393 นาย สมศักดิ์ คําสุข

7394 นาย สราญพงศ์ พีระพรประเสริฐ

7395 นางสาว สโรชา ชัยนภาพร

7396 นางสาว สาริศา ลาภผล

7397 นาย สิทธิชัย สวสัดี

7398 นาย สิทธิศักดิ์ แสงดาว

7399 นางสาว สุชาสินนัท์ แก้วแสนสุข

7400 นางสาว สุณิสา ตุลารัตนพงษ์

7401 นางสาว สุพัตตรา ศิลาแยง

7402 นางสาว สุภาภรณ์ พัฒนไพบูลย์วงศ์

7403 นางสาว สุภาวดี จุ้ยม่วงศรี

7404 นางสาว สุภาวลัย์ เชยชอบ

7405 นางสาว สุภิญญา ธรรมเจริญ

7406 นางสาว สุมลทรา อ่อนจิตร์

7407 นางสาว สุมาลี เส็งมี

7408 นาย สุรพงษ์ เข็มกายี

7409 นางสาว สุรีรัตน์ อนนัตวฒิุ

7410 นางสาว เสาวคนธ์ พลวฒัน์

7411 นางสาว หทยัทพิย์ วรากลาง

7412 นาย อนชุา ยุติธรรม
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7413 นาย อนพุนธ์ จันทร

7414 นาย อมรเทพ สุขช่ืน

7415 นางสาว อมรรัตน์ ศิริลอย

7416 นางสาว อรทยั สุขเจริญ

7417 นาย อรรถวทิย์ มากสอน

7418 นางสาว อรัชพร จันทร์ไชย

7419 นาย อวรุิทธ์ วสิุทธิวรรณ

7420 นาย อัจฉริยะ วงศ์นรินทร์

7421 นาย อิศรา ชูรัตน์

7422 นางสาว เอมิกา บุญทลู

สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ

7423 นาย กีรติ รัตนเนตร

7424 นาย เกียรติศักดิ์ ดีมาก

7425 นาย เจษฎา ไทรย้อย

7426 นาย ณัฐพล ชลชัยศรี

7427 นาย ณัฐวตัร จ้ิมลิม้

7428 นาย ดํารงค์ บุญสม

7429 นาย ทรงวฒิุ พุทธพงษ์

7430 นาย ธนพล วศิาลกิตติ

7431 นาย ธันวา หนเูกาะทวด

7432 นาย นนท์ โกศลานนัท์

7433 นาย นฐัวฒัน์ ก้อนคํา

7434 นาย นนัทวฒัน์ วงศ์กําภู

7435 นาย นธิิรุจน์ รุ่งเมธีววิฒัน์

7436 นาย พลเดชา ชุ่มจิตร

7437 นาย ภัทรพล พ่วงสายกิม่
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7438 นาย ภาณุพงศ์ ศากยวงศ์

7439 นาย ภูวดล ชาวไชย

7440 นาย เมธา ปราโมทย์

7441 นาย วชัรพล คําแย้ม

7442 นาย วชัรวทุธิ สูติชัยวรพงศ์

7443 นาย วศิววทิ ชีวะประไพ

7444 นาย ศตวรรษ เบ็งสงวน

7445 นาย ศราวฒิุ ทบัเจริญ

7446 นาย ศิวดล กระทอง

7447 นาย ศุภกันต์ สินสวาท

7448 นาย เสฐียรพงษ์ บัวสถิตย์

7449 นาย อัครพนธ์ สิทธิฤทธิ์

7450 นาย อาทติย์ นนทวงษ์

7451 นาย เอกชัย รุ่งเรือง

7452 นาย เอกชัย วรแสน
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สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ

7453 นาย วรรธนะ ช้างโคร่ง

สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ

7454 นาย ฉัตรชีวนิ มงคล

สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ

7455 นาย นรุิตต์ สุขศรี

สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ

7456 นาย กรกช ช่ืนตา

7457 นาย กฤต ยุทธวธิี

7458 นาย กฤต วนัเดวา

7459 นาย กฤษฎา ศรีจันทร์

7460 นาย กฤษณะ วชิาเกวยีน

7461 นาย กังวาลไพร ทบัทอง

7462 นาย กาญจนร์วี ชาติเวช

7463 นาย กิตติกร รักษายศ

7464 นาย กิตติศักดิ์ วชิานนท์

7465 นาย กิติศักดิ์ แพงรักษ์

7466 นาย เกียรติคุณ ไพรินทร์

7467 นาย ไกรวฒิุ แก้วเรืองฤทธิ์

7468 นาย ขจรพล ก้อนแก้ว

วิทยาศาสตรบัณฑิต  

ปีการศึกษา 2556

ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2
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7469 นาย คงกฤต ววิฒันเ์ดชากุล

7470 นาย คมวทิย์ ลีล้ับ

7471 นาย คุณวฒิุ เศรษฐสุข

7472 นาย จตุพล กุลวมิล

7473 นาย จรูญศักดิ์ พันธ์จีน

7474 นาย จักรกริช กัณทวี

7475 นาย จักรินทร์ โกศาคาร

7476 นาย จารุพัฒน์ แก้วใส

7477 นาย จิรวฒัน์ ปานปิ่นแก้ว

7478 นาย จิรวฒิุ สรรพ์พิบูลย์

7479 นาย จิระพงศ์ เพ็ญสดใส

7480 นาย จิรายุส ธนโกไสย

7481 นาย ชัยวฒัน์ วอ่งไวทวทีรัพย์

7482 นาย ชาคริต จันทรเศรษฐ์

7483 นาย ชาญชัย หงษท์อง

7484 นาย ชินภัทร พัวลิน่

7485 นาย ชุติพงศ์ ชาวเรือ

7486 นาย ฐาปกร ศรีพุฒ

7487 นาย ฐิติ อุณยเกียรติ

7488 นาย ณฐนทั งามดี

7489 นาย ณรงค์ศักดิ์ ไหมบุญอุ้ย

7490 นาย ณัฏฐกรณ์ พนาใหญ่

7491 นาย ณัฏฐ์ธเนศ รัมภาจารุวทิย์

7492 นาย ณัฐพงศ์ ลิบลับ

7493 นาย ณัฐพล หลังปาปัน

7494 นาย ณัฐวฒัน์ สุขปาน
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7495 นาย ณัฐวฒัน์ อันสุข

7496 นาย ณัฐวฒิุ ทรงคํา

7497 นาย ณัฐวฒิุ นธิิพัฒนส์กุล

7498 นาย ดลยพรรณ มะลิวลัย์

7499 นาย ดิศรณ์ นติย์ใหม่

7500 นาย เตชิต ชุ่มกลัด

7501 นาย เทอดศักดิ์ ขันธมณี

7502 นาย ธนภัทร อุ่นศิริ

7503 นาย ธนยศ วฒันาธาดาสุข

7504 นาย ธนะสิทธิ์ จันทร

7505 นาย ธนากร ขันธวตัร์

7506 นาย ธวชัชัย สวสัดี

7507 นาย ธีรศานต์ สุรศักดิ์นธิิกุล

7508 นาย ธีระเดชา แอบแฝง

7509 นาย ธีระวทิย์ ถิระวฒัน์

7510 นาย นครินทร์ ดาอาษา

7511 นาย นพดล หงส์ทอง

7512 นาย นพรัตน์ ใจสุข

7513 นาย นภสินธุ์ รัตนอุดม

7514 นาย นริศ นนทเศวตเมธี

7515 นาย นทัธพจน์ ช่ืนชอบ

7516 นาย นาวี คงสวสัดิ์

7517 นาย บดีธัช วรรณพีระ

7518 นาย บวรวฒิุ ภคเวชกุล

7519 นาย บัญชา เชียงกุล

7520 นาย ปพน บํารุงตา
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7521 นาย ปรพช รัตนธรรม

7522 นาย ปริญญ์ เสียงสนั่น

7523 นาย ปริญญา สุภาภัทรานนท์

7524 นาย ปริญญา อิทธะรงค์

7525 นาย ปัณณวชิย์ ดุจวฒิุสาร

7526 นาย ปิยะณัฐ นนัต๊ะรัตน์

7527 นาย ผดุงเกียรติ กววีจัน์

7528 นาย พงศกร วฒันเจริญโรจน์

7529 นาย พงศ์ธร เพ็ญผลเจริญ

7530 นาย พงศธร ทองเพ็ชรไทย

7531 นาย พงศธร ศรีเทศ

7532 นาย พงศ์พล ประภาพรหม

7533 นาย พงษศ์ักดิ์ พวงผกา

7534 นาย พชร พวงนอ้ย

7535 นาย พิชญ์ มีพืชน์

7536 นาย พีระพงศ์ สุขประเสริฐ

7537 นาย ไพโรจน์ แสนสวสัดิ์

7538 นาย ภควรรธ ตะบูนพงศ์

7539 นาย ภาคภูมิ คําหม่ัน

7540 นาย ภาณุพงศ์ ชนะกุล

7541 นาย ภาณุพงศ์ นาสมใจ

7542 นาย ภานพุงศ์ บุญประเสริฐ

7543 นาย ภานพุงษ์ ศรีไชย

7544 นาย ภิญโญ วนัฟ่ัน

7545 นาย ภูริวฒัน์ เมืองมา

7546 นาย ภูษติ สุติวงศ์
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7547 นาย มฆวตัว์ ฤทธิรงค์

7548 นาย มีศักดิ์ แสนแก้ว

7549 นาย รัชกานต์ ไพทกัษศ์รี

7550 นาย รัฐเขต งามเมือง

7551 นาย รัฐพงศ์ พลายเถือ่น

7552 นาย รัฐพล รัตนพันธ์

7553 นาย รัฐรักษ์ รอดรักบุญ

7554 นาย รัฐศักดิ์ ชํานธิุระการ

7555 นาย วรกิตติ์ ระไหวพรมราช

7556 นาย วรเดช จันทอง

7557 นาย วรพัทธ์ เผ่าปินตา

7558 นาย วรวฒิุ เคียงพิมาย

7559 นาย วราวฒิุ ศรีกงพาน

7560 นาย วรุิฬท์ วศิวประกร

7561 นาย วรุิฬห์ เมียนขุนทด

7562 นาย วรีพงษ์ วงษน์อ้ย

7563 นาย วรียุทธ ดังก้อง

7564 นาย วรีวฒัน์ หมีนเต๊ะ

7565 นาย ศรัณย์ ศิริวาริน

7566 นาย ศราวธุ ทบัเนยีม

7567 นาย ศศินทร์ แก้วยิง่ยงค์

7568 นาย ศิริวฒัน์ บางยับยิว่

7569 นาย ศิวรักษ์ ทองก้านเหลือง

7570 นาย ศุภศักดิ์ ศรีสุวรรณ

7571 นาย ศุภากร คงปลืม้

7572 นาย สมเดช ทองศรีม่วง
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7573 นาย สหรัฐ โสมแสงสัย

7574 นาย สารัมภ์ ฤกษด์าวชัย

7575 นาย สิทธิณัฐ ปานดํา

7576 นาย สุภกิจ นาวเหนยีว

7577 นาย สุภพงศ์ภัทร สาทรานนท์

7578 นาย สุรชาติ อินต๊ะวงค์

7579 นาย สุรศักดิ์ พยุหสิทธิ์

7580 นาย โสภณ ไกรวชิรกุล

7581 นาย โสภณ วรเจริญ

7582 นาย อติวณัณ์ ภาษติ

7583 นาย อติศักดิ์ สุขนาน

7584 นาย อธิป ชิโนทยั

7585 นาย อธิวฒัน์ สีนาค

7586 นาย อนชุา ทําคาม

7587 นาย อนวุชัฒ์ เลือ่นสุขสันติ์

7588 นาย อนสุรณ์ จันทร์ปล้อง

7589 นาย อภิชาติ รอดหลักดี

7590 นาย อภิวาท ภักดีรักษพ์งศ์

7591 นาย อรรถวฒิุ กาศอุดม

7592 นาย อริสมันต์ บือราเฮง

7593 นาย อัคร์ เฉลยถ้อย

7594 นาย อารยะ ดีสวสัดิ์

7595 นาย อิสราธร พุ่มทอง

7596 นาย เอกชัย อบอุ่นใจ
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สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลเรือ

7597 นาย กัมปนาท เติมทรัพย์

7598 นาย กานต์ บุญถนอม

7599 นาย กิตติ แจ่มเกาะ

7600 นาย กีรติ เกตุใหม่

7601 นาย คณิติน สังข์ผาด

7602 นาย จักรพันธ์ ลิมปนวสิุทธิ์

7603 นาย จําลอง สาระพล

7604 นาย จิรศักดิ์ จันพินจิ

7605 นาย ชนะชัย พ่วงบางโพ

7606 นาย ชลทติย์ เพชรประดับ

7607 นาย ชลธิศ เยาวมาลย์

7608 นาย ชวลิต รอดแก้ว

7609 นาย ชัชนธิิ ขวญัคีรี

7610 นาย ชัยยันต์ รัศมีศร

7611 นาย ชินพัฒน์ ชาติทอง

7612 นาย ณรงค์ศักดิ์ ทรัพย์มูล

7613 นาย ณัฐดนยั รุมพล

7614 นาย ณัฐพงศ์ หมอเก่ง

7615 นาย ณัฐพงษ์ สดมพฤกษ์

7616 นาย ณัฐวฒิุ พรหมโอภาส

7617 นาย ณัฐวฒิุ สินทรัพย์

7618 นาย เดชาธร อิทธาภิชัย

7619 นาย ต่อสกุล ศิริปภาดา

7620 นาย ติณณภพ กาวติา

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
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7621 นาย ทวรลาภ เกตุแก้ว

7622 นาย ทศพล นามมูล

7623 นาย ทวิากร พะนะสิทธิ์

7624 นาย ธงเฉลิม คําเคร่ือง

7625 นาย ธนกร เผือกอํ่า

7626 นาย ธนาวฒัน์ หวงัชอบ

7627 นาย ธัชเวชช์ สาขะมุติ

7628 นาย ธิติ นชุผดุง

7629 นาย ธีรพล สุขแก้ว

7630 นาย นนทนนัท์ ภัควลิัย

7631 นาย นฤพนธ์ ตุ้มเพ็ชร

7632 นาย นธิิวธุ คงเควจ็

7633 นาย เบญจารงค์ ขาววงค์

7634 นาย ปกรณ์พัฒน์ ววิฒันามงคลกุล

7635 นาย ประสิทธิ์ สกุลตัน

7636 นาย ปรัชณา บุญเผือก

7637 นาย ปัณณวชิญ์ สุทธินนท์

7638 นาย ปิยะณัฐ นนัทธีโร

7639 นาย ปิยะวฒัน์ ทนัศรี

7640 นาย พงศ์ศิริ บุญศิริ

7641 นาย พชรพล สายเบาะ

7642 นาย พยุงศักดิ์ ทองสกุล

7643 นาย พลวกิร อันทรบุตร

7644 นาย พัทกุล เกือ้หนนุ

7645 นาย พิพากษา เฟ่ืองเกษม

7646 นาย พิศมาศ เพ่ิมพูล
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7647 นาย พุฒิพงศ์ จุลวานชิ

7648 นาย พูนภัทร เสริมทอง

7649 นาย เพชรสุวรรณ์ แก่นจําปา

7650 นาย โพธิธรรม คําเอม

7651 นาย ภัคคินยั ไกรนกุูล

7652 นาย ภาณุพงศ์ เอ่ียมชนะ

7653 นาย ภูมิวรพล กุณทา

7654 นาย มารุต ช่างเสาร์

7655 นาย รังสิมันต์ ทรัพย์สิน

7656 นาย วสุรักษ์ กองสิน

7657 นาย วชัรา ปรีชายุทธ

7658 นาย วฒันา ขําเอก

7659 นาย วรีชัย ทาทอง

7660 นาย ศุภฤกษ์ แก้วจันทร์ฉาย

7661 นาย สถาพร แหยมไธสง

7662 นาย สายชล กลิน่จันทร์

7663 นาย สิทธิชัย รุ่งเรือง

7664 นาย สุทธิรักษ์ แพงพันธุ์

7665 นาย สุรินทร์ โชยา

7666 นาย เสนยี์ บุญถนอม

7667 นาย อดิศร แก้วประเสริฐ

7668 นาย อภิวฒัน์ จูมสุพรรณ

7669 นาย อัศฎางค์ พ่วงมีชัย

7670 นาย อาษา รวยธนพานชิ

7671 นาย เอกสิทธิ์ โอชารส

7672 นาย เอ่ียมศักดิ์ กําปา
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7673 นางสาว วลีรัตน์ ทรัพย์โสม

7674 นาย ไกรศักดิ์ เจ๊ะดามัน

7675 นางสาว ฉัตรชนก รุ่งเรืองศิลาทพิย์

7676 นาย ฉัตรชัย จูจํารัส

7677 นางสาว ณัฐพร ชีวสุทธิ

7678 นาย ณัฐวฒิุ ทบัหรัิญ

7679 นาย ณัทเดช ผลิตวานนท์

7680 นางสาว ทวติา รอดรัตน์

7681 นางสาว ทดัดาว สุดสงวน

7682 นางสาว ธิรารักษ์ กมลพรมงคล

7683 นางสาว เนตรทราย กระจ่างสุวรรณ

7684 นางสาว ปวณีา กิดาการ

7685 นาย ภูมิรพี ศิริสหวฒัน์

7686 นาย วรเศรษฐ กีฬา

7687 นางสาว วนัดี มณีวจิิตร

7688 นางสาว วรีาภรณ์ โฉมนนทภัทธ์

7689 นางสาว ศศธร ปิตุเตชะ

7690 นาย สุกิต กังวล

7691 นางสาว กันต์ธนา สังข์ทอง

7692 นาย ธนพล รุ่งกิจโกศล

7693 นาย นพดล พรมสอน

ปีการศึกษา 2556

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2
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7694 นางสาว ปรียารัตน์ ลาภจะบก

7695 นางสาว ปุญญาวร์ี ณ จันทร์

7696 นางสาว ลลิตา สุทธิ์แทน

7697 นางสาว วนาลี กํามณี

7698 นาย สหดล ภัทรพงศ์ไพบูลย์

7699 นาย อภิสิทธิ์ บุญแก้ว

7700 นาย กนก ทองสกุล

7701 นางสาว กนกอร คําผ่อง

7702 นางสาว กมลชนก อินตาประเสริฐ

7703 นาย กร สกุลปลืม้

7704 นางสาว กรณิการ์ จันธรรมาพิทกัษ์

7705 นาย กฤตรัตน์ สามารถ

7706 นาย กฤษฎา นกึรัก

7707 นางสาว กฤษณา แปลงนารี

7708 นาย กฤษดาพร เกตุแก้ว

7709 นาย กฤษวสิิฐ จิรทพิย์รัช

7710 นาย กัณป์ชสาน รัตนะ

7711 นาย กายสิทธิ์ ถึงทรัพย์

7712 นาง กิตติยา บุนนาค

7713 นางสาว กุลธิดา ลอองศรี

7714 นางสาว เกณิกา สุวรรณกูด

7715 นางสาว เกษนณี์ อยูส่บาย

7716 นางสาว เกษราพร พันกลัน่

7717 นาย โกเมน นวลศรี

7718 นาย โกวทิย์ ศรีจันทร์แดง

นิติศาสตรบัณฑิต  
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7719 นาย คณิน โต๊ะเงิน

7720 นาย คมสัน ทองงาม

7721 นางสาว จตุพร เทพนกุูล

7722 นาย จักรพันธ์ ปิยมนต์

7723 นาย จักรภพ ทรงพัฒนะโยธิน

7724 นาย จิณณวตัร จันทอง

7725 นางสาว จิตสุภา ศรีคําปลิว

7726 นางสาว จิราภรณ์ ธิศาลา

7727 นางสาว จิราภา นาคา

7728 นาย จีรวฒิุ นาคสมบูรณ์

7729 นางสาว จีรันดา หงส์วมิล

7730 นาย ฉัตรชัย โคตรปัญญา

7731 นาย เฉลิม เลาไพบูลย์กิจเจริญ

7732 นางสาว ชมพูนชุ พุฒเมือง

7733 นางสาว ชลิตา ตั้งเจริญอุดม

7734 นางสาว ชัชนก ภิรมย์ลาภ

7735 นางสาว ชุติพร ทองปลัง่

7736 นางสาว ชุติมน มีทรัพย์ไพบูลย์

7737 นางสาว ชุติมา เกิดคล้าย

7738 นาย โชติวฒัน์ มงคลเกษตร

7739 นางสาว ญาณิพัชญ์ บุญดํารงค์ศักดิ์

7740 นาย ฐานทศัน์ เตศิริ

7741 นางสาว ณัฏฐ์ชญา ทะนุ

7742 นางสาว ณัฐกุล นลิบุตร

7743 นางสาว ณัฐชภรณ์ บุญพงษ์

7744 นาย ณัฐนนท์ เถรวอ่ง
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7745 นาย ณัฐพงศ์ ศรีเปร่ือง

7746 นาย ณัฐพงษ์ รวบรัตน์

7747 นาย ณัฐพล ขําเขียว

7748 นาย ณัฐพล จิตร์แสวง

7749 นางสาว ณัฐรินทร์ ศรีเอกกวรัีตน์

7750 นางสาว ณิชนนัท์ นนัทนพิบูล

7751 นางสาว ณิชมน เทยีนทองคํา

7752 นางสาว ณิชาภา จีนเฮ๊ียะ

7753 นาย ดนยัภัทร พวงกนก

7754 นางสาว ดวงพร จันทร

7755 นางสาว ต้องตา ศีลวนิยัพร

7756 นาย ตุลาการ เกิดชาญ

7757 นาย ถิรภัฏ แซ่เตียว

7758 นาย ทรงสิทธิ์ สงวนศักดิ์

7759 นาย ทวลีาภ สุขสอาด

7760 นางสาว ทาริกา ไกรพงษ์

7761 นางสาว ทพิวรรณ อินเกษา

7762 นางสาว ทษิฏิรัตน์ หมู่วรรณ

7763 นาย เทพรัตน์ สุวรรณรัต

7764 นางสาว เทวกิา ธนาดุลเดชโชติ

7765 นาย ธนเทพ ธรรมรัตนากร

7766 นาย ธนบวร ชูวฒันขจร

7767 นาย ธนพล ทวสีุข

7768 นาย ธนากร แสงประกอบ

7769 นาย ธนติ นอ้ยจินดา

7770 นางสาว ธนติา ฤาชากุล



326

7771 นางสาว ธนตุรา แซ่ตั๊น

7772 นาย ธัญนกุรณ์ แสนนาม

7773 นางสาว ธัญพร วเิศษแพทย์

7774 นาย ธีรพงษ์ อ่อนจ้อย

7775 นาย ธีระ แก้วรัตนศรีโพธิ์

7776 นางสาว นธินี บัวหม่ืนชล

7777 นาย นฤพนธ์ นลิสมัย

7778 นาย นฤรงค์ กานตารัมภ์

7779 นาย นวนติ สวสัดิกูล

7780 นาย นกัรบ เถียรอํ่า

7781 นางสาว นนัทนา พิริยมงคล

7782 นางสาว นนัทนา วนัทามิ

7783 นาย นติิธร ทกิาปูน

7784 นาย นติิธร เผ่าเพ็ง

7785 นาย นริวทิย์ โชติกเสถียร

7786 นางสาว นสิา สุขียุติ

7787 นางสาว เนปจูน จันทร์ศิริ

7788 นาง บุญทพิย์ สังขิลิต

7789 นางสาว เบญจา เกตประยูร

7790 พันตํารวจโท ปพนพัชร์ ใบยา

7791 นาย ปภัค ทะรารัมย์

7792 นางสาว ปภานนัท์ อารยะรุ่งเจริญกิจ

7793 นางสาว ปริศนา สุขประเสริฐ

7794 นางสาว ปรียานชุ กาญจนภูพิงค์

7795 นางสาว ปรียาภัทร์ ราญรอน

7796 นางสาว ปลูกขวญั จันทร์โอ
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7797 นางสาว ปัญรัฏฐ์ เสาร์ทอง

7798 นางสาว ปาณิศา สาระภี

7799 นางสาว ปานวาด ทบัทงั

7800 นางสาว ปาริชาติ นว่มนิ่ม

7801 นาย ปิ่นธรา ประดับมุข

7802 นาย ปิยวฒัน์ อดิษะ

7803 นาย พงค์เทพ ภิบาลภักดี

7804 นาย พงศชา ขุนจักร์

7805 นาย พงศ์เทพ โตแหยม

7806 นาย พงศ์อมร ขําภูเขียว

7807 นางสาว พรธิดา พลอยมณี

7808 นาย พรพล รัตนเจิมไพบูลย์

7809 นางสาว พรสุดา ขจรเมือง

7810 นางสาว พักตรวไิล วรรธนะ

7811 นางสาว พัชนี ดานะ

7812 นาย พันธ์พล นามนารถ

7813 นางสาว พิชญารัช สมศรีใส

7814 นาย พิเชษฐ์ ชัยเจริญกุล

7815 นางสาว พิมพ์ชนก อุดมทวี

7816 นางสาว พิมลดา แสวงหาความสุข

7817 นางสาว พุธิตา วรดิลก

7818 นางสาว แพรวา คลังบุญครอง

7819 นาย ภัทรฉัตร สุดแดน

7820 นางสาว ภัทร์ฐิตา ชีวะปัญญาโรจน์

7821 นาย ภาณุพงศ์ สุขศิริ

7822 นาย ภานพุงศ์ อ้ึงเทยีน
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7823 นางสาว ภารดา กิจพงษ์

7824 วา่ที่พันตํารวจเอก ภูรินทร์ ไพโรจนส์รคุปต์

7825 นางสาว ภูษณิศา ชัยญาติ

7826 นาย มณเฑียร พลจักรี

7827 นางสาว มนสัชนก ตรีพรหม

7828 นางสาว มยุรี แก้วมาดีงาม

7829 นางสาว มินตรา คํานงึกิจ

7830 นางสาว เมษยา อินทรนาคา

7831 นาย ยชอนนัต์ สิรภพสกุลวงศ์

7832 นาย ยอดรัก นาคดี

7833 นาย ยุทธนา นาคปฐม

7834 นางสาว รววิรรณ ดํารงฤทธิกุล

7835 นาย ระพีพัฒน์ นชุา

7836 นางสาว ระววีรรณ ผ่องอําพันธ์

7837 นางสาว รัชนี ไชยวเิศษ

7838 นางสาว รุ่งรัตน์ คุ้มภัย

7839 นาย รุจโรจน์ ประกอบศุขราษฎร์

7840 นางสาว เรวดี ชิตรัตน์

7841 นาย ฤชากร แย้มกลิน่พุฒ

7842 นางสาว ลลิตตา บัวเพ็ชร

7843 นางสาว ลักขณา เลีย่มเพ็ชรรัตน์

7844 นาย วงศกร เที่ยงล้ํา

7845 นาย วรวรรณ เมฆวนั

7846 นางสาว วริศรา บุญครอง

7847 นาย วนัชนะ เม่นบางผึง้

7848 นางสาว วนัทนา กางกรณ์
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7849 นางสาว วาสนา ทพิย์ทอง

7850 นาย วาสันต์ การมันคี

7851 นางสาว วชุิตา ฤทธิญาณ

7852 นาย วธิาร มรกต

7853 นางสาว วภิากรณ์ เคร่ืองเพ็ชร

7854 นางสาว วภิาภรณ์ ผาเหลา

7855 นางสาว วภิารัตน์ บุตรคง

7856 นางสาว วภิาวดี คําเสมอ

7857 นาย วษิณุ สิมาจารย์

7858 นางสาว ศศิณัฏฐ์ ดุละลัมพะ

7859 นางสาว ศศิธร โพธิ์ขาว

7860 นางสาว ศันสนยี์ ประกอบธรรม

7861 นางสาว โศภิษฐ์ บุญพันธ์

7862 นาย สมเกียรติ สุริยะกุล

7863 นาย สรวชิญ์ โสทรอุดมทรัพย์

7865 นาย สัณหบ์ัณฑิต ตรีทศายุธ

7866 นาย สัตยา แฝงบุญ

7867 นาย สิทธิ์ คงสุจริต

7868 นาย สิทธิชัย ช่วยภักดี

7869 นาย สิทธิพงษ์ เผยอํานาจ

7870 นางสาว สินนีาฏ เหลืองวไิล

7871 นางสาว สิริลักษณ์ แก้วคอน

7872 นางสาว สิริลักษณ์ พรสงวนทรัพย์

7873 นางสาว สิเรียม วเิชียรศรี

7874 นาย สืบพงศ์ เมฆชุ่ม

7875 นาย สุชล บุญเลีย้ง
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7876 นางสาว สุชาดา ทรงสัตย์

7877 นางสาว สุชานาฎ ตุลากัลย์

7878 นางสาว สุชาวดี โสวรรณณะ

7879 นางสาว สุธาสินี สุธีระกูล

7880 นาย สุพัฒณ์ชัย ฤาวชิา

7881 นาย สุมนต์ ตรีพล

7882 นาย สุรสิทธิ์ ศุภศิริลักษณ์

7883 นางสาว สุวมิล นาคศุภกุล

7884 นางสาว เสาวภา โบสถ์แก้ว

7885 นางสาว เสาวลักษณ์ ทองลอย

7886 นางสาว เสาวลักษณ์ สุขเจริญโชคดี

7887 นางสาว หทยัชนก ธรรมกาย

7888 นางสาว หยาดฤทยั กิติลาภะ

7889 นาย อธิกร บริสุทธิ์

7890 นาย อนนัต์ จิตตานนท์

7891 นาย อนรุิทธ์ จงบัว

7892 นาย อนรัุกษ์ ศรีสวสัดิ์

7893 นาย อนศุักดิ์ โชติกิจสมบูรณ์

7894 นางสาว อภิญญา จดแตง

7895 นางสาว อภิญญา เลิศวรารักษ์

7896 นาย อภินนัท์ คูหะมะณี

7897 นาย อรรถฐานนท์ มะลาม

7898 นาย อัครวทิย์ มาลี

7899 นางสาว อัญชิสา นธิิประเสริฐกุล

7900 นางสาว อารยา มีพันธุ์

7901 นาย อําพล จตุรนต์รัตน์
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7902 นางสาว อินทภุา วงศ์ยะลา

7903 นางสาว อุษณีษ์ ศรีขวญั

สาขาวิชาการบริหารท่ัวไป

7904 นางสาว พรพรรณ มีแสง

สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

7905 นางสาว ปิญาทพิย์ แสงเงิน

สาขาวิชาการบริหารท่ัวไป

7906 นางสาว กรรณพร สมสถาน

7907 นาย กฤษดา จันทร์อบ

7908 นางสาว กัญญารัตน์ วงศ์กลิน่กรุด

7909 นางสาว เจนจิรา ยาวชัิย

7910 นางสาว ธีรารัตน์ มีมุข

7911 นางสาว นงนชุ ดวงศรี

7912 นางสาว นนัทพิร แพงไพรี

7913 นางสาว นชุจรินทร์ นุ่มทองคํา

7914 นางสาว ปวณีา จําปาหอม

7915 นางสาว ปัณณ์รวี แสงเจริญโชติภัทร์

7916 นางสาว ปุณยวร์ี สิงหส์ถิตย์

7917 นางสาว มนสัรา วเิชียรพงษ์

7918 นางสาว มานษิา จีระดิษฐ์

7919 นางสาว ลัดดา แก้วศรีงาม

7920 นาย วรงค์ นนัทารัมภ์

7921 นางสาว วภิาวรรณ์ เช้ือบุญมี

7922 นางสาว หทยัวรรณ นลิประเสริฐ

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1
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7923 นางสาว อรพรรณ บุญภาค

7924 นาย อังกฤษ ศรีชนะวฒัน์

สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

7925 นาย จตุพร แสงเงิน

7926 นางสาว ธนญัญา นาทรัพย์

7927 นาง มินตรา นาวงษ์

7928 นางสาว วราภรณ์ พุดแจ้ง

7929 นางสาว วรีวรรณ เกิดจังหวดั

สาขาวิชาการบริหารท่ัวไป

7930 นางสาว กชพร รุจิเพ่ิมพูน

7931 นางสาว กนกพร บุญตา

7932 นางสาว กันญารัตน์ ผดุงประเสริฐ

7933 นาย กีรติ ชัยสิทธิ์วาทนิ

7934 นาย ไกรสิทธิ์ กิง่มณี

7935 นาย จิรวฒัน์ โรจนส์วสัดิ์สุข

7936 นางสาว ชฎาภรณ์ เจนสุทธิประเสริฐ

7937 นางสาว ชลธิชา อุตสาห์

7938 นางสาว ช่อผกา อังศุวฒันกุลสิริ

7939 นางสาว ณัฏฐ์วรินท์ นิ่มสุดใจ

7940 นาย ณัฐพงศ์ จินดานลิ

7941 นางสาว ธนชัพร ดุริยดํารงกุล

7942 นางสาว ธัญสุดา เขมกุลวานชิ

7943 นาย นติิธร เพ่ิมเจริญ

7944 นางสาว ปรียานชุ พิมแพร

7945 นางสาว ปาริชาติ เจริญผล

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2
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7946 นางสาว พัทธ์ธีรา วรรัตนจํ์าเริญ

7947 นางสาว รวกิร ตันวรกุล

7948 นางสาว ละอองดาว ศรีนนท์

7949 นาย วรายุส รอร้ัง

7950 นาย วรุตม์ อนนัต์นาวนีสุรณ์

7951 นางสาว วชิชุดา กุลพิจิตร

7952 นาย วทิวสั ซาบําเหนจ็

7953 นางสาว ศรัญญา อร่ามศรี

7954 นางสาว ศิวมิล พรมแป้น

7955 นาย ศุภโชค ลบพ้ืน

7956 นาย ศุภากร วนชิลานนัท์

7957 นาย สิทธิโชค ตันสุวรรณศิริ

7958 นางสาว สุดธิดา ใจฉลาด

7960 นาย อภิสิทธิ์ แก้วสีขาว

7961 นางสาว อรทยั รุ่งอรุณศรี

7962 นางสาว อุดมพร ทอพิมาย

สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

7963 นางสาว กมลทพิย์ มหารักษ์

7964 นาย ชวศิ ศักดิ์เสมอพรหม

7965 นาย ธีรพงษ์ ทบักลัด

7966 นาย นฐัวฒิุ นลิแสง

7967 นางสาว นรัิชดา ระดาชัย

7968 นางสาว นชุมาศ พัฒนพงศ์พาณิช

7969 นางสาว ปัทมา โซ๊ะเฮ็ง

7970 นาย ไพศานต์ สุขสมบูรณ์

7971 นาย รุ่งโรจน์ แดงเข้ม
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7972 นาย ศราวธุ ทตัราคม

7973 นาย สมพร พ่วงอ่อน

7974 นาย สาโรจน์ พุกเศรษฐี

7975 นาย เสริมศักดิ์ ปรีเปรม

สาขาวิชาการบริหารท่ัวไป

7976 นางสาว กชกร นพวงษ์

7977 นาย กชภูมิ สายพานชิ

7978 นาย กณิศ อินต๊ะอ้าย

7979 นางสาว กติกา งามวงวาร

7980 นางสาว กนกพร เมธีกุล

7981 นางสาว กนกพร แสนวงษ์

7982 นางสาว กนกพัชร นวลแก้ว

7983 นางสาว กนกวรรณ บัวงาม

7984 นางสาว กนกวรรณ สิงหเสนี

7985 นางสาว กนกวรรณ แสงอรุณ

7986 นางสาว กมลชนก ศรีเรือง

7987 นางสาว กมลทพิย์ แก้วประสาร

7988 นางสาว กมลรัตน์ พิทกัษถ์ิน่ไทย

7989 นางสาว กมลวรรณ ลิม้สุวรรณ

7990 นางสาว กมลวรรณ เอกพันธุ์

7991 นางสาว กรกมล ฤกษว์นัดี

7992 นางสาว กรรณาภรณ์ อุรุเอกโอฬาร

7993 นางสาว กรรณิกา ฐาปนวรกุล

7994 นางสาว กรรณิการ์ ศรีสุขโข

7995 นาย กรวนิ สุขสําราญ

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
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7996 นางสาว กรองแก้ว แผลงเดช

7997 นางสาว กรานต์ธีรา จันโสดา

7998 นางสาว กฤตยาณัท สิทธิ์ประเสริฐ

7999 นาย กฤษฎา นภาโชติ

8000 นาย กฤษณ์ ม่ันเสมอ

8001 นาย กฤษณุ เกตุกัปตัน

8002 นางสาว กฤษศิริ บุตรโยจันโท

8003 นางสาว กอบแก้ว วงค์แก้ว

8004 นางสาว กัญญาณัฐ บุญมี

8005 นาย กัญญาลักษณ์ เดชรุ่ง

8006 นางสาว กัลยกร จันทร์คง

8007 นางสาว กัลยณัฏฐ์ วงศ์รัตน์

8008 นางสาว กัลยรัตน์ ยุติศรี

8009 นางสาว กัลย์ลฎา สุขคุ้ม

8010 นางสาว กัลย์สุดา ทองทวี

8011 นางสาว กัลยารักษ์ วลิาศ

8012 นางสาว กาญจนา นว่มสีนวล

8013 นางสาว กานดา พวงจําปา

8014 นางสาว กานดิท สาระวารี

8015 นาย กิตติ สุวรรณโชติ

8016 นางสาว กิตติ์ธัญญา วรศักดิ์สิริกุล

8017 นาย กิตติวฒิุ สุขขี

8018 นาย กิตติศักดิ์ ใจกวา้ง

8019 นางสาว กุสุมา สารราษฎร์

8020 นางสาว เกตุมณี มีกุศล

8021 นาย เกรียงไกร ทองเทศ
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8022 นาย เกรียงศักดิ์ ทมิทอง

8023 นางสาว เกศรินทร์ สุขีติ

8024 นาย เกษม หรัิญรัตนพงศ์

8025 นาย เกษมศักดิ์ เกิดแก้ว

8026 นางสาว เกษรินทร์ ยังใหผ้ล

8027 นาย เกียรติภูมิ ม่วงงาม

8028 นาย ขจรศักดิ์ ศรีทองกุล

8029 นางสาว ขนษิฐา เติมสุข

8030 นางสาว ขนษิฐา สิงหเ์งา

8031 นางสาว ขวญัใจ ไชยเอียด

8032 นางสาว ขวญัดาว ร้อยสา

8033 นางสาว ขวญัประถม เดชดํารง

8034 นางสาว ขวญัฤทยั จูอําไพ

8035 นาย คณากร บุญเสมอ

8036 นางสาว จรัญญา ศรีวชิิต

8037 นางสาว จริยา จันทร์เกษม

8038 นางสาว จริยา ประพันธ์

8039 นางสาว จรีญา ประสุวรรณ

8040 นาย จักริน นอ้ยประเสริฐ

8041 นางสาว จันทเ์พ็ญ เที่ยงชัด

8042 นางสาว จันทร์จิรา สงสาร

8043 นางสาว จันทร์รัตน์ มงคลทรัพย์

8044 นางสาว จันทมิา สิทธิประเสริฐ

8045 นางสาว จารุวรรณ กตัญชลีกุล

8046 นางสาว จารุวรรรณ โนวาท

8047 นางสาว จิตณิดา โคกบัว
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8048 นางสาว จิตติมา ปั้นเหยาะ

8049 นางสาว จิรยา ทบัทมิ

8050 นาย จิรวฒัน์ ประสมสุข

8051 นาย จิระพงศ์ สมชิต

8052 นาย จิระวฒัน์ นภาโชติ

8053 นางสาว จิราพร สวา่งโลก

8054 นางสาว จิราพัชร นอ้ยคงคา

8055 นางสาว จิราภรณ์ ตุ่มทองคํา

8056 นางสาว จิราภรณ์ ฟักช่าง

8057 นางสาว จิราภัทร มาเหม็

8058 นางสาว จิราภา ม่วงภาคิน

8059 นาย จิรายุ พากเพียร

8060 นางสาว จิราวรรณ เบญจธนรัตน์

8061 นางสาว จิราวรรณ ศรีสุข

8062 นางสาว จีรนนัท์ อําไพ

8063 นาย จีรพันธ์ ถนอมรัตนชัย

8064 นางสาว จุฑารัตน์ อินทโชติ

8065 นางสาว จุฑาวลัย์ ธานี

8066 นางสาว จุติมา เมืองจุ้ย

8067 นางสาว จุรีพร พ่ึงสถิตย์

8068 นางสาว เจนจิรา รักษาราษฎร์

8069 นางสาว เจนจิรา หล่อนลิ

8070 นาย เจยวฒัน์ สหายา

8071 นาย ฉัตรชัย สิงหส์วสัดิ์

8072 นาย ฉันท์ ประเสริฐจิตต์

8073 นาย เฉลิมรัฐ ศิริภูล
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8074 นาย เฉลิมวฒิุ กองปัญโญ

8075 นางสาว ชญานน์นัท์ มโนเลิศเทวญั

8076 นางสาว ชญานี จันทร

8077 นางสาว ชญานชุ ผลาผล

8078 นางสาว ชญาภา นนทชัย

8079 นางสาว ชฎาพร เล็ดลอด

8080 นางสาว ชฎาภรณ์ กิง่พา

8081 นางสาว ชนธิชา ทองมาก

8082 นางสาว ชนมนรรฏ ชลเจริญ

8083 นาย ชนาธิป ชลวฒันโยธิน

8084 นางสาว ชนดิาภา รอดหร่ิง

8085 นางสาว ชมพูนชุ เอมจ่ัน

8086 นาย ชยุต รัชตะวรรณ

8087 นางสาว ชลธิชา เกตสมิง

8088 นางสาว ชลธิชา วงศ์ศรีชา

8089 นางสาว ชลธิชา สุขแข็ง

8090 นาย ชวลิต จําปาทมุ

8091 นางสาว ช่อผกา แสงเขียว

8092 นางสาว ช่อผกา หอมเปาะ

8093 นาย ชัยเทพ เทพพิทกัษ์

8094 นาย ชัยธวชั ปิยะภาคุณวฒัน์

8095 นาย ชัยมงคล สีดาพันธ์

8096 นาย ชัยยศ สุวรรณปัญญา

8097 นาย ชัยวฒัน์ ยศสมบูรณ์กุล

8098 นาย ชัยวทิย์ ตัณฑ์ณรงค์

8099 นางสาว ชิดชนก แต้มพุดซา
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8100 นางสาว ชุติกาญจน์ ทองสุข

8101 นาย ชุติพงษ์ วฒันศิร

8102 นางสาว ชุติมา โฉมจันทร์

8103 นางสาว ชุติมา วจะสุวรรณ

8104 นาย ชูศักดิ์ เนื่องจํานงค์

8105 นาย โชคชัย เทพพิทกัษ์

8106 นางสาว ญาณี อาษาวเิศษ

8107 นางสาว ฐณัชญ์พร บุตรดี

8108 นางสาว ฐนติา ตู้จินดา

8109 นางสาว ฐิตินนัท์ จันทร์แขวง

8110 นางสาว ฐิตินนัท์ สุวรรณวงษ์

8111 นางสาว ฐิติวรรณ ลีลาศรีวฒันา

8112 นางสาว ฑิฆัมพร แสนเจริญ

8113 นาย ณพวร์ี รัตนไชย

8114 นาย ณภัทร สายสมุทร

8115 นาย ณรงค์ โรจนพร

8116 นาย ณรงค์ศักดิ์ พันธ์พงษ์

8117 นาย ณรงค์ศักดิ์ สินประเสริฐ

8118 นางสาว ณัชธริกา ก้านบัว

8119 นางสาว ณัชมาศ แซ่เตียว

8120 นางสาว ณัฏฐ์ชุดา กอบสุขกุลเสฎฐ์

8121 นางสาว ณัฏฐณิชา จันทร์เทยีน

8122 นาย ณัฐ สงวนวงษ์

8123 นางสาว ณัฐกานต์ บุราณรมย์

8124 นางสาว ณัฐกานต์ แสงจ่ัน

8125 นางสาว ณัฐธิดา ตินนาวร
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8126 นางสาว ณัฐธิดา เอสุจินต์

8127 นางสาว ณัฐปรียา ไชยคง

8128 นางสาว ณัฐพร ทองศรี

8129 นาย ณัฐพล กลิน่สุคนธ์

8130 นางสาว ณัฐวศา นลิโพธิ์ทอง

8131 นาย ณัฐวฒัน์ ปุญศิริ

8132 นาย ณัฐวฒิุ เจริญสุข

8133 นาย ณัฐวฬุ ชัยกิตติภรณ์

8134 นางสาว ณิชชารีย์ สุวรรณ์ฤทธิ์กุล

8135 นางสาว ณิชา คงม่ัน

8136 นางสาว ณิชานนัทน์ ธนสิทธิโกมล

8137 นาย ดวง อรุณพูลทรัพย์

8138 นางสาว ดวงกมล อุ่นประดิษฐ์

8139 นางสาว ดวงเดือน กันตะจุฬา

8140 นางสาว ดวงพร พลายละหาร

8141 นางสาว ดวงสุดา สุวรรณโชติ

8142 นางสาว ดารินทร์ ระวโิรจน์

8143 นางสาว ดารินทพิย์ ทองพีรธรรม

8144 นาย เดชา วฒิุ

8145 นาย ถิรวฒิุ วรรณสิทธิ์

8146 นาย ทรงพรต รอดสุด

8147 นาย ทวศีักดิ์ อ่ิมสันเทยีะ

8148 นางสาว ทณัฑิมา ฉายอรุณ

8149 นางสาว ทศันว์รรณ บุญรอด

8150 นางสาว ทศันยี์วรรณ สีโต

8151 นาย เทพพิทกัษ์ ขําลึก
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8152 นาย เทดิเกียรติ แนวขี้เหล็ก

8153 นาย เทดิเกียรติ หตัถกิจ

8154 นาย เทยีนชัย ปัจฉิมานนท์

8155 นางสาว เทยีนทอง เสือดี

8156 พันจ่าเอก ธงไชย มะใบ

8157 นาย ธนชิต อุ่นเรือน

8158 นาย ธนณัฎฐ์ บัวทองวงศ์

8159 นาย ธนพล นนกันทา

8160 นาย ธนพล บัวหลวง

8161 นางสาว ธนภรณ์ สอนหนิลาด

8162 นาย ธนภัทร พรมเขียว

8163 นาย ธนวตัร เอ่ียมวรนรัินดร์

8164 นาย ธนชั เนตรวเิชียร

8165 นางสาว ธนชัพร ผดุงนาม

8166 นาย ธนาธิป บุญประเสริฐ

8167 นางสาว ธนาพร ตันฮวดเจริญ

8168 นางสาว ธนาภรณ์ จันทร์จิเรศรัศมี

8169 นาย ธนาวฒัน์ โกสิต

8170 นางสาว ธนษิา แสงเพชร

8171 นาย ธเนศพล ทองดี

8172 นางสาว ธฤษดิา ไทยถาวร

8173 นาย ธวชัชัย ลีส้กุล

8174 นางสาว ธัญชนก แหยมดอนไพร

8175 นางสาว ธัญญรัศม์ แสงทอง

8176 นางสาว ธัญณิชา กาญจนโกศล

8177 นางสาว ธัญพร สุดตาคาร
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8178 นางสาว ธันย์ชนก อ่ิมนวล

8179 นางสาว ธันยพร รัตนา

8180 นาย ธันวา บัวขจร

8181 นางสาว ธาริดา ราชวตัร

8182 นางสาว ธาวดิา ติยวฒัน์

8183 นาย ธีรพิชญ์ พันธ์โพธิ์งา

8184 นางสาว ธีรภรณ์ สิทธินสิัยสุข

8185 นาย ธีรยุทธ แหยมทองดี

8186 นาย ธีระ ภู่เงิน

8187 นาย ธีระวฒิุ แสงไฟ

8188 นางสาว นงนภัส พวงจําปี

8189 นางสาว นงลักษณ์ ไชยมงคล

8190 นางสาว นงลักษณ์ บัวรุ่งแสง

8191 นาย นพเกล้า มงคลศิลป์

8192 นาย นพพล จันทร์เพ็ญ

8193 นางสาว นพรัตน์ คล้องสุวรรณ

8194 จ่าเอก นพรัตน์ สิทธิ

8195 นางสาว นพวรรณ โฉมยง

8196 นางสาว นพวรรณ ธงถาวรสุวรรณ

8197 นางสาว นภลดา ด่านอินทร์

8198 นางสาว นภัสวรรณ ถนอมรอด

8199 นางสาว นรรฐพร นวนประโคน

8200 นาย นรากรณ์ เหล่าทอง

8201 นางสาว นรามณฑ์ จตุรวณิช

8202 นาย นรินทร์ แก้วซ้ิม

8203 นางสาว นริศรา แสงนาค
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8204 นางสาว นรีรัตน์ ระวงัการ

8205 นางสาว นฤพร พุ่มศรีนวล

8206 นางสาว นฤพัชร หาญวสิัย

8207 นาย นฤพันธ์ พรไพศาลศิลป์

8208 นางสาว นฤมล ทองมี

8209 นางสาว นฤมล ศรีสิทธิ์ปัญญา

8210 นางสาว นลินี นาคสุวรรณ์

8211 นางสาว นวรัตน์ รัตนโชติ

8212 นางสาว นฐักานต์ เจริญงามทรัพย์

8213 นางสาว นฐักานต์ พ่ายผา

8214 นางสาว นดัดา รุ่งเรือง

8215 นางสาว นทัธิยา บรรเทงิจิตร์

8216 นางสาว นทัพร โนนเวยีงแก

8217 นางสาว นนัตชา เล็กคํา

8218 นาย นนัทชัย ถนอมชาติ

8219 นางสาว นนัทวนั เทพกร

8220 นางสาว นนัทวนั อังศุวฒันกุลสิริ

8221 นางสาว นนัทยิา ลิม้ภักดี

8222 นาย นยัวฒัน์ บุญสุข

8223 นางสาว นาตยา เขียวหวาน

8224 นางสาว นาราพัฒน์ ชวลิตวงศ์วญิํู

8225 นาย นาวนิ มีรัตน์

8226 นางสาว น้ําตาล ยศโชติ

8227 นาย นติิพงษ์ ผลิตพานเงิน

8228 นางสาว นธิินนัท์ ขําทอง

8229 นางสาว นภิาพร แสวงจิตต์
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8230 นางสาว นริมล อรุณทรัพย์สิริ

8231 นางสาว นศิาชล กฤษณานกุูล

8232 นางสาว นสิารัชต์ ครองชนม์

8233 นางสาว นชุนาฎ ต่อแก้ว

8234 นางสาว นชุรีย์ เมืองกลาง

8235 นางสาว เนตรนภา จันทร์เช้ือ

8236 นาย บรรพต บุญรอด

8237 นาย บัณฑูร เค็นเผ่า

8238 นางสาว บุณยนชุ เหมเวช

8239 นางสาว เบญจมาพร นามใหญ่

8240 นางสาว เบญจมาศ คะสุดใจ

8241 นางสาว เบญจมาศ ลายสาน

8242 นางสาว เบญจวรรณ อ้ึงเทยีน

8243 นางสาว ปฏิพัทธิ์ เตชะมา

8244 นาย ปฏิภาณ ทมาภิรัต

8245 นาย ปติ เกียรติการุณ

8246 นางสาว ปนดัดา กอนนิยั

8247 นางสาว ปนสัยา หอมหวล

8248 นางสาว ปนดิา สัมพันธ์สุวรรณ

8249 นางสาว ประกายแก้ว แสงดี

8250 นาย ประชา สุขดี

8251 นางสาว ประมวญพร เลิศศิริ

8252 นาย ปรัชญา สะดาวงษ์

8253 นางสาว ปรางนภา สุขใจ

8254 นางสาว ปรางภัทร พนมไพร

8255 นางสาว ปรารถนา รณเรืองฤทธิ์
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8256 นางสาว ปริญญา บูรณะกิติ

8257 นาย ปรินทร์ จันทรสมโภช

8258 นางสาว ปริยากร เกตุสิริ

8259 นางสาว ปรียาภัทร์ พรมลา

8260 นาง ปฤชา จันทร์เป้

8261 นางสาว ปวณีา กลิน่นชุ

8262 นางสาว ปวณีา ประสงค์เงิน

8263 นางสาว ปวณีา มากูล

8264 นางสาว ปวณีา วสิัยเกตุ

8265 นางสาว ปัณฑารีย์ พรสมมนต์

8266 นางสาว ปัณณธร ขัดชุมแสง

8267 นาย ปัณณวชิญ์ ช่างเรือ

8268 นางสาว ปัทมา ทมุมานนท์

8269 นางสาว ปัทมา บุญจูบุตร

8270 นางสาว ปัทมาภรณ์ จิตอุดมศิลป์

8271 นางสาว ปารณีย์ มนโกศล

8272 นางสาว ปาริฉัตร สังข์ทอง

8273 นางสาว ปาริชาติ สมบูรณ์เลิศสิริ

8274 นางสาว ปิยฉัตร แซ่ตั๊น

8275 นาย ปิยวทิย์ สอนครุฑ

8276 นางสาว ปุญญ์ปภา ช่วยบํารุง

8277 นางสาว ปุษยา ศิริชัยตัน

8278 นางสาว เปมิกา เสง่ียมงาม

8279 นางสาว เปรมกมล สุขมะ

8280 นางสาว ผกามาศ รินรักษา

8281 นางสาว ฝนทพิย์ ศิริภักดีกุล
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8282 นางสาว แฝงกมล ประภากูล

8283 นาย พงศธร เงินลี

8284 นาย พงศธร น้ําทอง

8285 นาย พงศ์ปณต ใจยา

8286 นางสาว พชรพร กาศอุดม

8287 นาย พรชัย สังข์สัจจธรรม

8288 นางสาว พรทพิย์ ทองมา

8289 นางสาว พรนชัชา สุขรุ่ง

8290 นาย พรพจน์ สุวรรณวจิิตร

8291 นางสาว พรพรรณ จารุพงศ์

8292 นางสาว พรพรรณ ธรรมวตัร

8293 นางสาว พรรณทพิย์ วงษเ์ที่ยง

8294 นางสาว พรรณิภา ทองสุข

8295 นางสาว พรวดี คงเพชรวเิศษ

8296 นางสาว พัชจิรา ประเวระทงั

8297 นางสาว พัชราภรณ์ แสงอุบล

8298 นางสาว พัชรินทร์ จันทร์เที่ยง

8299 นางสาว พัชรินทร์ สืบญาติ

8300 นางสาว พัชรีย์ พิมานรัตน์

8301 นางสาว พัชรียา โชคพงษพั์นธุ์

8302 นาย พัฒนา ด่านอรุณ

8303 นางสาว พัฒนา อินทะเรืองศร

8304 นางสาว พัทธนนัท์ วรรณประพันธ์

8305 นางสาว พัทธมน แก่นนาค

8306 นางสาว พันทยิา ชมภูรัตน์

8307 นาย พิพัฒน์ โชคเสาวภาคย์
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8308 นาย พิพัฒนพ์งศ์ ประสาท

8309 นางสาว พิมลนาฎ คชเสนี

8310 นางสาว พิไลวรรณ ฮุยเหลือ

8311 วา่ที่ร้อยตรีหญิง พีรนนัท์ ศรีจันทร์

8312 นาย พีรพัฒน์ เพ็ชรักษ์

8313 จ่าเอก พุทธสิทธิ์ แสนใจ

8314 นาย เพชร เปล่งปลัง่

8315 นางสาว เพชรนรินทร์ จีนศาสตร์

8316 นางสาว เพ็ญนภา ชุ่มชูจันทร์

8317 นางสาว เพ็ญนภา แซ่จู

8318 จ่าเอก เพ็ญศักดิ์ วนัทา

8319 นางสาว ไพริน ทองวจิิตร

8320 นางสาว ไพริน พานเรือง

8321 นางสาว ไพลิน พลายแก้ว

8322 นางสาว เฟ่ืองฟ้า แสงหล้า

8323 นางสาว ภทรนรรณ ดีบุญชัย

8324 นางสาว ภรณ์ทพิย์ วลัลภาทติย์

8325 นางสาว ภัคจิราพร กระทุ่มนอก

8326 นางสาว ภัควดี ฟักทอง

8327 นางสาว ภัควลิญชญ์ เย็นฉ่ํา

8328 นางสาว ภัชราภรณ์ เกตุเกล้า

8329 นางสาว ภัทรภรณ์ หอมทรง

8330 นางสาว ภัทราพร เข็มทอง

8331 นางสาว ภัทราพร บุตรน้ําเพชร

8332 นางสาว ภัทรารัตน์ คุ้มประยูร

8333 นาย ภาคภูมิ มิตรพระพันธ์
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8334 นาย ภาคีนยั เกิดศิริ

8335 นาย ภาณุ มารวย

8336 นางสาว ภาณุมาส คูณวตัร์

8337 นาย ภานมุาศ โลหะจินดา

8338 นางสาว ภาวณิี จันงามทะเล

8339 นางสาว ภาวณิี ใจแก้ว

8340 นางสาว ภาวณิี เดชะ

8341 นางสาว ภาวณิี นโิครธานนท์

8342 นางสาว ภาวณิี สร้อยสกุล

8343 นางสาว ภาวนิี ทศันาจิตต์

8344 นาย ภาวสิ ปิยมงคลรัศมี

8345 นางสาว ภาษติา ธราวชัระกุล

8346 นางสาว ภิมวรรณ กลิน่สุคนธ์

8347 นาย ภูเบศ ไทยกิง่

8348 นางสาว ภูษณิศา ชัชวาล

8349 นาย มงคล จิรารัตนกุลชัย

8350 นาย มงคล เฉยศิริ

8351 นาย มงคล อินตา

8352 นาย มณฑป กุศล

8353 นางสาว มณฑา ภิรมย์ศักดิ์

8354 วา่ที่ร้อยตรีหญิง มลฤดี มาตวงค์

8355 นางสาว มัตติกา คําตุ่น

8356 นางสาว เมธกาญน์ ภูสด

8357 นางสาว เมธาวี สพันธ์พงษ์

8358 นาย ยงยุทธ นชุพ่วง

8359 นางสาว รชฏ ปิ่นสุวรรณ



349

8360 นางสาว รพิรัตน์ จรุงพัฒนานนท์

8361 นางสาว รวนิทน์ภิา แก้วก่า

8362 นางสาว รววิรรณ์ เนตรดี

8363 นางสาว รักษก์วี ธนทวี

8364 นาย รัชสรณ์ ชามนตรี

8365 นางสาว รัญชิดา สาโคตร

8366 นาย รัฐศิริพงค์ ศิริมังคลา

8367 นาย รัตนชาติ รัตนเหลีย่ม

8368 นางสาว รุ่งนภา เตือนจิตตน

8369 นางสาว รุจิตรา พลอยประพัฒน์

8370 นางสาว รุจิรา เพ่ิมศิริ

8371 นางสาว เรวดี วรรณสิทธิ์

8372 นางสาว เรืองระวี กันทะวงั

8373 นางสาว ฤทยั ใจหนึ่ง

8374 นางสาว ลภัสรดา โพธิปัทมะ

8375 นางสาว ลลิตา แก้วมา

8376 นางสาว ลลิตา ลิขิตสุนทร

8377 นางสาว ลลิตา วงษส์วสัดิ์

8378 นางสาว ลัชธญา ประกอบธรรม

8379 นาย วงศธร ทมุทอง

8380 นางสาว วนดิา ทรัพย์ประเสริฐ

8381 นางสาว วนดิา ธิราช

8382 นางสาว วนติา วรรณาศิริพงศ์

8383 นาย วรพงษ์ ฐิติอภิรักษก์ุล

8384 นางสาว วรรณทนา ธรรมวรรณ

8385 นางสาว วรรณทพิย์ พรหมเจริญ
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8386 นางสาว วรรณรัตน์ พรมรังษี

8387 นางสาว วรรณวภิา คืนผล

8388 นางสาว วรรณวสิา ถนอมสัตย์

8389 นางสาว วรรณอนงค์ ทศันศ์ิริ

8390 นางสาว วรรณิศา โพธิ์สาร

8391 นางสาว วรรณิสา ร่ืนรมย์

8392 วา่ที่เรือตรี วรวฒัน์ นภาโชติ

8393 นาย วรวฒัน์ วงัอ่อน

8394 นางสาว วรัฎฐา ตันเจริญ

8395 นางสาว วรากร วฒันเมธานนท์

8396 นางสาว วราพร สงค์ทอง

8397 นางสาว วราภรณ์ ลาภผล

8398 นางสาว วราภรณ์ วรรณทอง

8399 นางสาว วราภรณ์ วสุวทิย์

8400 นางสาว วราภรณ์ ศรีเจริญ

8401 นางสาว วราภรณ์ อุอะนนัต์

8402 นางสาว วรารักษ์ พุทธศรี

8403 นางสาว วสิตา อยูพุ่่ม

8404 นาย วชัระ สุขสลุง

8405 นาย วฒันา วชัรพงศ์วณิช

8406 นางสาว วนัฉัตร ประสงค์แสนวเิศษ

8407 นาย วนัเฉลิม ชมศรี

8408 นาย วนัชนะ ธรรมเจริญ

8409 นางสาว วลัลภา ประทมุเมศร์

8410 นางสาว วาสนา ขุนแก้ว

8411 นางสาว วาสนา วงค์มา
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8412 นางสาว วจิิตตรา วฒิุเจริญกิจ

8413 นางสาว วจิิตรา เปียกสันเทยีะ

8414 นางสาว วชิญาภรณ์ ฮวดลิม้

8415 นาย วทิวสั คุณิศร

8416 นางสาว วภิา บัวอินทร์

8417 นางสาว วภิา บุษบา

8418 นางสาว วภิาดา นลิแย้ม

8419 นางสาว วภิารัตน์ นยิม

8420 นาย วรัิตน์ บุญบํารุง

8421 นางสาว วริิยา แก้วละมูล

8422 นางสาว วลิาวรรณ นามเสาร์

8423 นางสาว วลิาวรรณ นชุพันธ์

8424 นาย วศิรุต คลังสิน

8425 นางสาว วณีา ใจเที่ยง

8426 นาย วรีะพันธ์ สารกูล

8427 นาย วฒิุชัย สุขเสง่ียม

8428 นางสาว เวณิกา ธงธนานรัุกษ์

8429 นาย ศรศักดิ์ ประดิษฐ์

8430 นางสาว ศรัญญา ธิระกุล

8431 นางสาว ศรัณย์พร เจริญพร

8432 นางสาว ศรัณย์ภรณ์ ทองประสิทธิ์

8433 นางสาว ศรัณยา เคนขาว

8434 นาย ศรัณยู ชูยิง่สกุลทพิย์

8435 นาย ศรายุทธ จันทรประเทศ

8436 นางสาว ศรีรัตน์ ชนะสุนทร

8437 นางสาว ศศิวมิล อ่ิมสุวรรณ



352

8438 นาย ศักดิ์ชัย ประดิษฐ์

8439 นาย ศักดิ์สิทธิ์ กุศล

8440 วา่ที่ร้อยตรี ศักดิ์สิทธิ์ ยอดทองดี

8441 นางสาว ศันสนยี์ ศรีสมพงษ์

8442 นาย ศิรา ชามาดา

8443 นางสาว ศิรินทรา กันทา

8444 นางสาว ศิริพร บัตรมาก

8445 นางสาว ศิริพร พัดประดิษฐ์

8446 นางสาว ศิริรัตน์ ดวงมณี

8447 นางสาว ศิริวรรณ แก้วสม

8448 นางสาว ศิริวรรณ แซ่ฉัว่

8449 นางสาว ศิวพลอย ทองรุ่งวทิย์

8450 นาย ศิววธุ ประดิษฐ์ผล

8451 นางสาว ศิวาพร นอ้ยปรีชา

8452 นางสาว ศิวาพร เผือกโสภา

8453 นางสาว ศิอาภา บุญโชติ

8454 นางสาว ศุทธินี แก้วแดง

8455 นาย ศุภชัย ฐานะ

8456 นางสาว ศุภภากช เกิดวชัิย

8457 จ่าเอก สมเกียรติ เก่าพิมาย

8458 นาย สมชาย บุญเกิดทรัพย์สิน

8459 นางสาว สมฤทยั ทวิะกะลิน

8460 นาย สรศักดิ์ เจริญโชคธนพร

8461 นางสาว สรัลดา ไทรละมัย

8462 นาย สราวธุ นาคจุมพล

8463 นางสาว สโรลดา ยงวตัร
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8464 นางสาว สวนยี์ ภักดี

8465 นางสาว สวรรยา ทบัขัน

8466 นาย สวา่งพงษ์ แซ่จึง

8467 นางสาว สันศนยี์ สีคําดี

8468 นางสาว สาธิดา มัติโก

8469 นาย สาธิต พันธ์พงษ์

8470 นาย สามารถ จิตร์ม่ัน

8471 นางสาว สายฝนทพิย์ ทองมี

8472 นางสาว สาลินี ปราดเปร่ือง

8473 นางสาว สาวติรี สุขกะเสริม

8474 นางสาว สาวติรี โหนง่บัณฑิต

8475 นางสาว สิตานนั ขําวงษ์

8476 นาย สินชัย สมนกึ

8477 นางสาว สินนีาฏ เปรมอ่อน

8478 นาย สิรยา มงคลศรี

8479 นาย สิริชัย คงแจ้ง

8480 นางสาว สิรินภา คําพินจิ

8481 นางสาว สิรินาถ บุญฤทธิ์

8482 นางสาว สิริมา สวสัดิ์ล้น

8483 นางสาว สิริมา หดูัง

8484 นางสาว สิริมา อุทรส

8485 นางสาว สิริรัตน์ สนธิภักดี

8486 นางสาว สิริวมิล เครือไพร

8487 นางสาว สิวาลัย ทรงทรัพย์วฒันา

8488 นางสาว สุกัญญา กลุม่จอหอ

8489 นางสาว สุจิตตรา มโนสุขุมนนท์
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8490 นางสาว สุจิตรา จินตะการ

8491 นางสาว สุจิตรา พูลคุ้ม

8492 นางสาว สุชาดา เครืออาษา

8493 พันจ่าเอก สุชาติ ป้องโล่ห์

8494 นางสาว สุณัฐดา อินาวงั

8495 นางสาว สุธาทพิย์ โคตรบัญชา

8496 นางสาว สุนทรีย์ บุญพา

8497 นางสาว สุนนั อิทธิเอกสกุล

8498 นางสาว สุนนัธา วรีะพงษ์

8499 นางสาว สุนฐิษา มาศมาลา

8500 นางสาว สุนษิา นพพลกรัง

8501 นางสาว สุนษิา อ่ิมจิตต์

8502 นางสาว สุนสิา ผาสุข

8503 นางสาว สุเบ็ญจา นาควชัรางกูร

8504 นางสาว สุปาณี สุขเจริญ

8505 นาย สุผลิน จิรโชติขจรกุล

8506 นางสาว สุพัตรา เที่ยงธรรม

8507 นางสาว สุพัทตรา โนนเป้า

8508 นาย สุภคม รัตนทารถ

8509 นางสาว สุภลักษณ์ พรหมศิริ

8510 นาย สุภัทร อรุณสวสัดิ์

8511 นางสาว สุภัทรา เฟ่ืองเจริญ

8512 นางสาว สุภัสสร ฟักเอ้ียง

8513 นางสาว สุภาพร ผุดกระจ่าง

8514 นางสาว สุภาพร หนิบุดดี

8515 นางสาว สุภาลักษณ์ ศรีล้อม
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8516 นางสาว สุภาวดี บุญสมทบ

8517 นางสาว สุภาวดี สนธิเพ็ชร

8518 นางสาว สุภิดา ภู่ทอง

8519 นางสาว สุมิตรา ศรีพรมงคล

8520 นาย สุรโชค อิทธิอนนัตเกษม

8521 นาย สุรพงศ์ เหมือนใจ

8522 นาย สุรัตน์ วรรณคํา

8523 นางสาว สุรีรัตน์ ลําดับวงศ์สิริ

8524 นางสาว สุวรรณา พิมพ์นอ้ย

8525 นางสาว สุวนัณพร สินจันทร์

8526 นางสาว สุวมิล ตะวงษ์

8527 นางสาว เสาวนยี์ บุตรสิทธิ์

8528 นางสาว เสาวนยี์ พรหมมา

8529 นางสาว เสาวลักษณ์ ฉิมพลี

8530 นางสาว เสาวลักษณ์ ดิษฐจินดา

8531 นางสาว หทยัรัตน์ อุษาวโิรจน์

8532 นางสาว หรรษา อิฐงาม

8533 นางสาว หรัิญญา ทรัพย์จันทร์

8534 นางสาว เหมือนแพร ปทมุรังษี

8535 วา่ที่ร้อยตรีหญิง องค์ชนติา นานานนท์

8536 นางสาว อชิรญาณ์ จ่ันสอน

8537 นาย อดิพงศ์ สุวรรณโพธิ์

8538 นาย อดิพล อินทกูล

8539 วา่ที่ร้อยตรี อดิศักดิ์ จองวจิิตรกุล

8540 นางสาว อทติยา เหลืองอร่าม

8541 นาย อนวชั รุจิวงศ์
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8542 นาย อนนัต์ มายวนั

8543 นาย อนรุิธธ์ จิกากร

8544 นาย อนชิุต มุกดา

8545 นาย อนชิุต ศิริเลิศ

8546 นาย อนสุรณ์ ศรีสวสัดิ์

8547 นางสาว อภิญญา ถนอมสัตย์

8548 นางสาว อภิญญา มณีอินทร์

8549 นางสาว อภิญญา เสง่ียม

8550 นาย อภินนัท์ พิมพ์จันทร์

8551 นาย อภิวฒัน์ บรรดาศักดิ์

8552 นางสาว อมรพรรณ มูลสาร

8553 นาย อรรถโกวทิ ฟักทองพรรณ

8554 นาย อรรถชัย กาญจนโกศล

8555 นางสาว อรวรรณ เอ้ือเฟ้ือ

8556 นางสาว อรศรี โคตรกวา้ง

8557 นางสาว อรสา เกตุงาม

8558 นางสาว อรอุมา คงเผ่าพงษ์

8559 นางสาว อรัญญา ไชยชิน

8560 นางสาว อรัญญา พ่ึงเที่ยง

8561 นาย อริภัณฑ์ รูปสมดี

8562 นาย อริยพงษ์ ทวดีี

8563 นางสาว อริยาภรณ์ พงศ์สถิตธรรม

8564 นางสาว อริศรา สมสถาน

8565 นางสาว อริสสา หนา่ยคอน

8566 นางสาว อริสา หนิแก้ว

8567 นางสาว อรุณี ตันเจริญ
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8568 นางสาว อรุโณทยั จันทร์สมปอง

8569 นาย อลงกต โกสิยารักษ์

8570 นาย อลงกรณ์ อับดุลลาร์

8571 นางสาว อลิษา รอดเพราะบุญ

8572 นางสาว อลิสา พุ่มนคิม

8573 นางสาว อัจฉรา นลินาวงษ์

8574 นางสาว อัญชลี สงโสด

8575 นางสาว อัญญรัตน์ เนตรชาลีรัตน์

8576 นางสาว อัญธิกา พังคยาน

8577 นางสาว อัญมณี บุญชู

8578 นางสาว อัฐภิญญา สุวรรณ์

8579 นางสาว อัมพิกา จันทร์บัว

8580 นางสาว อัมพิกา บุญส่ง

8581 นาย อาคม จอยวงศ์

8582 นาย อาณาจักร พิมพะกร

8583 นาย อาทติย์ ทองวสิิทธิ์

8584 นาย อาทติย์ เรืองรุ่งชัยกุล

8585 นางสาว อาพร วรรัตน์

8586 นางสาว อาภากร การุณจิตต์

8587 นางสาว อารดา มณีเนยีม

8588 นางสาว อารยา วงค์กุลพิลาศ

8589 นางสาว อารายา เต็มแก้ว

8590 นางสาว อาริยา สุวรรณสวา่ง

8591 นางสาว อารีรัตน์ แซ่เซียว

8592 นางสาว อิงอร วนิจิมโนกุล

8593 จ่าเอก อุทยั สุวรรณทร
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8594 นางสาว อุบลวรรณ พรหมอินทร์

8595 นางสาว อุปรินทร์ อูปคํา

8596 นาย เอกนกิร เนาวถ์ึง

8597 จ่าเอก เอกพล พันธ์พงษ์

8598 นาย โอภาส มิมะโน

สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

8599 นาย กนก สุโขนนัท์

8600 นาย กฤษฎ์ เกรียงประภากิจ

8601 นาย กลด ฐิติธาดา

8602 นางสาว กัลยกร แก้วขุนทด

8603 นาย การันต์ เกียรติธีรภัทร

8604 นาย กํานนั อินทรสิงห์

8605 นาย กิตติเชษฐ์ อําพิน

8606 นาย กิตตินนัท์ กังสดาร

8607 นาย กิตติพงษ์ วงศ์ศิริวมิล

8608 นางสาว กุลนนัท์ กังวลกิจ

8609 นาย ขัตพันธุ์ ช่ืนศิริกุล

8610 นาย คณุตม์ ปิ่นทองคํา

8611 นาย คะจือโทะ โคมิยามะ

8612 นาย จักรกริช ทากุดเรือ

8613 นาย จักรกิต สิงหก์า

8614 นางสาว จันจิรา จันทรโณทยั

8615 นาย จิตรภาณุ กลมแก้ว

8616 นางสาว จินตนา จันทร์ทอง

8617 นางสาว จินตนา อินทรัตน์

8618 นาย จิรวฒัน์ มินาลัย
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8619 นาย จิรายุ สวสัดี

8620 นางสาว จีรพรรณ แสงเก่ง

8621 นาย เจษฎา วนัประสาท

8622 นางสาว ชญาดา ศรีเนตร

8623 นาย ชลกาญจน์ เอ่ียมนอ้ย

8624 นาย ชลธวชั วอนน้ําเพชร

8625 นาย ชวน กรณีย์

8626 นาย ชัชชล บํารุงศิลป์

8627 นางสาว ชัญญ์ธนนัท์ เดชะทรรศนนัทน์

8628 นาย ชัดชานนัท์ สุดอิน

8629 นาย ชัยกฤษ รัตนากร

8630 นาย ชัยนวุฒัน์ ไพรเถือ่น

8631 นาย ชัยพร เล่าผิวพันธ์

8632 นาย ชาญณรงค์ อ่อนนอ้ม

8633 นาย ชานนท์ รัตนา

8634 นาย ชุติเดช รักสุนทรธรรม

8635 นางสาว ชุติมา จินตรัตนวงศ์

8636 นางสาว ฐานดิา นาวนิปกาสิตย์

8637 นาย ฐิติพันธ์ กลิน่ขจร

8638 นางสาว ณัฎฐญา พิธรรมานวุตัร

8639 นางสาว ณัฏฐา อินทนลิ

8640 นาย ณัฐพงษ์ เมฆาวณิชย์

8641 นาย ณัฐพล พรเลิศ

8642 นาย ณัฐพล สังข์รุ่ง

8643 นาย ณัฐพล อาริยวฒัน์

8644 นาย ณัฐพล อินทเกษร
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8645 นางสาว ณัฐภาวี สีทานอก

8646 นางสาว ณัฐวรรณ ยาติปานนท์

8647 นาย ณัฐวฒิุ จันทร์กระจ่าง

8648 นาย ทรงพล พิชิตธนารัตน์

8649 นาย ธนกฤต เปลีย่นปราณ

8650 นาง ธนพร ศรีสมุทร

8651 นาย ธนพล พวงแก้ว

8652 นาย ธนภูมิ หนิขาว

8653 นาย ธนวรรธก์ รักไทย

8654 นาย ธนวชัร สิงหเสนี

8655 นาย ธนวฒัน์ สุรกิจบวร

8656 นาย ธนานนัต์ สุกิจจินดา

8657 นางสาว ธัญวรัตม์ ศรีสวสัดิ์

8658 นาง ธันชนก ชลารักษ์

8659 นางสาว ธันย์ชนก ศรีมายา

8660 นาง ธันยาภา เวทยะเวทนิ

8661 นาย ธีราทตั ฤทธาธนทตั

8662 นางสาว นพพรรษชนก ไพพรรณรัตน์

8663 นางสาว นฤมล โกสีนาม

8664 นาย นฐัชาติ หมอยา

8665 นาย นฐัรงค์ หาญหรัิญ

8666 นาย นนัทพงศ์ งามเลิศ

8667 นาย นวิฒัน์ คณะเสน

8668 นางสาว บุษบา ทองเกตุ

8669 นางสาว เบญจมาส ดวงสุวรรณ

8670 นางสาว เบญจมาส แสงหรัิญ
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8671 นาย ปกรณ์ เต็มศิริพงศ์

8672 นางสาว ประภานชิ ศรนวมาน

8673 นางสาว ประสพพร ขันพรม

8674 นาย ประเสริฐ รุ่งรวพิีริยะกิจ

8675 นางสาว ปราจารี นามศรี

8676 นาย ปรีชา เตชะมา

8677 นาย ปรีชา ทองพันพาน

8678 นาย ปวนิท์ บัวคลี่

8679 นาย ปัญญา เพชรสงค์

8680 นางสาว ปาริสา ฉิมมาซุ้ย

8681 นาย ปิยะบุตร พุทธารักษส์กุล

8682 นางสาว ปิยะมาศ ปรีชาจารย์

8683 นาย ปิยะวฒัน์ มนต์วเิศษ

8684 นางสาว ปิยาภัทร์ กลัว้แสง

8685 นาย พงษพั์ฒน์ สวยสม

8686 นาย พงษพั์นธ์ จุ้ยม่วงศรี

8687 นาย พงษเ์พชร พงษป์ระดิษฐ์

8688 นาย พรกมล ประดิษฐ์พลแสน

8689 นาง พรเพ็ญ ชัยยะ

8690 นางสาว พรไพลิน เดชดอนบม

8691 นางสาว พรวลัญช์ สามารถ

8692 นางสาว พรวไิล สาครรัตน์

8693 นาย พศวร์ี สวสัดิรักษา

8694 นาย พัชรพงษ์ สุดอุ่น

8695 นาย พัฒนธ์นพงษ์ สมศรี

8696 นาย พิชชาลักษณ์ อุไรรัตนอ์ารีกุล
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8697 นางสาว พิชญ์ญาณ์มาศ เหลืองอ่อน

8698 นางสาว พิชา นตุระเลิศ

8699 นาย พิชิต ผลบุญ

8700 นางสาว พิมพ์พิมล อินทร์ช่ืน

8701 นางสาว พิมลจิตร์ กาบบัวทอง

8702 นางสาว พีรยา ฤทธิแปลก

8703 นางสาว เพ็ญพักตร์ ผดุงสุข

8704 นางสาว เฟ่ืองฟ้า อุปะละ

8705 นาย ภราดร ประทบัศร

8706 นางสาว ภัทรสุดา พัฒนกูล

8707 นางสาว ภัทราพร สุวรรณคช

8708 นางสาว ภารดี ทมุมานนท์

8709 นาย ภิญโญ โรจนวาณิชกุล

8710 นาย ภูมิศักดิ์ สหะวรกุลศักดิ์

8711 นางสาว มนณ์ตรา ตันบู๊

8712 นางสาว มนต์ธิชา สินสุพรรณ์

8713 นาย มรรค สังข์สุวรรณ

8714 นางสาว มัณฑนา คล้ายเงิน

8715 นาย มานะ สุขุมาสวนิ

8716 นาย มานติ ศิริมาวงศ์สกุล

8717 นางสาว มาลิณี สอนศิริ

8718 นาย ยศกร ทองใบ

8719 นาย ยศวฒัน์ ธนสัถ์สมิทธิกุล

8720 นาย ระพีพัฒน์ วสิุทธิแพทย์

8721 นางสาว ระววิรรณ ปลัดศรี

8722 นาย รัฐวชิญ์ เจริญสหายานนท์
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8723 นางสาว รัตนด์า ม่ังมี

8724 นางสาว รัตนน์รี ถิน่ทวี

8725 นางสาว รุ่งทวิา ตองอ่อน

8726 นาย เรืองศักดิ์ วงศ์แววประเสริฐ

8727 นาย ฤกษฟ้์า หอมศิลป์

8728 นางสาว ลัดดา สอนธิราช

8729 นาย วชิรศักดิ์ ชูกลิน่

8730 นางสาว วนดิา ต้นเจริญทรัพย์

8731 นาย วรัญํู บํารุงศรี

8732 นางสาว วรารมย์ เปี่ยมพงษส์านต์

8733 นางสาว วรินธาร ล้นเหลือ

8734 นาย วศิน ไพรอนนัต์

8735 นาย วสวตัติ์ มานู

8736 นาย วชัรพล ศุภฤทธิ์

8737 นาย วนัเฉลิม ปทมุรัตนโชติ

8738 นางสาว วนัดี มะนาวนอก

8739 นางสาว วนัวสิา เกตุสุวรรณ

8740 นางสาว วนัวสิา ชํานาญช่าง

8741 นางสาว วลัยา วรรณเทศ

8742 นาย วชิญ์พล ชูประยูร

8743 นาง วนิจิ ณัทวรานนท์

8744 นาย วนิติ เทยีบอัน

8745 นางสาว วลิาสินี สุธีระกูล

8746 นาง วไิลลักษณ์ อารีราษฎร์พิทกัษ์

8747 นาย วษิณุ นามศรี

8748 นาย วรีะชัย คุณจักร
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8749 นาย ศรชัย ทองยัง่ยืน

8750 นางสาว ศศิธร บุญเลิศ

8751 นางสาว ศิริพร นอ้ยน้ําเที่ยง

8752 นางสาว ศิริพร พันธรักษ์

8753 นางสาว ศิริรัตน์ เปาจันทกึ

8754 นางสาว ศิริรัตน์ รอดเมือง

8755 นาย ศุภกร บูรณะพิมพ์

8756 นาย ศุภณัฐฎ์ พฤกษเ์พ่ิมพูล

8757 นาย สถาปัตย์ ศิริบูรณ์

8758 นาย สถิตพงษ์ เดโช

8759 นาย สมเกียรติ กลัดเจริญ

8760 นาย สมควร รุ่งรส

8761 นาย สมชาย เพชรรัตน์

8762 นางสาว สมสมร เทศศิริ

8763 นางสาว สรนาถ เริงปรีดารมย์

8764 นาย สรวศิ พิมพ์สกุล

8765 นาย สราวธุ เสริมศรี

8766 นางสาว สาธิณี ศรีจรรยา

8767 นาย สิทธิชัย ถ่ายสูงเนนิ

8768 นาย สิทธิพล จันทโสภณ

8769 นาย สิริวฒิุ เฉลิมชัยวฒันา

8770 นางสาว สุจิตรา บัวคลี่

8771 นาย สุชาติ นนัทานนท์

8772 นางสาว สุชานาถ แซ่เฮ้ง

8773 นางสาว สุณัฏฐา วฒิุวงศา

8774 นางสาว สุนษิา แซ่เตียว
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8775 นางสาว สุภาพร คงคํา

8776 นาย สุเมธ เข็มเพ็ชร

8777 นาย สุรพัฒน์ ปทมุวฒันเวทย์

8778 นาย สุรวทิย์ ยืนยาว

8779 นาย สุริยา ก๋งใช้

8780 นาย เสติกุล อินทรพิทกัษ์

8781 นางสาว เสาวภา ดามาพงษ์

8782 นาง แสงระวี เกตุสุวรรณ์

8783 สิบเอก โสฬส กลิน่โอชา

8784 นาย อชิรวฒัน์ เหมือนมนสั

8785 นางสาว อนสุรา กฤษณะเศรณี

8786 นาย อภิเชษฐ์ ดีพาชู

8787 นาย อภิลักษณ์ เมฆอินทร์

8788 นางสาว อมรทพิย์ ภูศิลารุ่งเรือง

8789 นาย อมรเทพ ม่วงเรือง

8790 นาย อรรถวฒิุ เปี่ยมประสาธน์

8791 นางสาว อรวรรณ บุญลาภฉายแสง

8792 นาย อรัญชัย ณัทวรานนท์

8793 นาย อรุณ มัติโก

8794 นางสาว อรุณรัตน์ แจ่มจํารัส

8795 นางสาว อักษราภัค นเิวศรัตน์

8796 นางสาว อังศุภา ศรจันทร์

8797 นางสาว อัจฉรา บุญมาเครือ

8798 นางสาว อัชฌา ชาญไชยเวช

8799 นางสาว อัญวรรณ วรรณทอง

8800 นาย อัมรินทร์ สําอางค์
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8801 นาย อาทติย์ สุรังษี

8802 นางสาว อุไรพร ขจรโชคชัย

8803 นาย เอกกร สวา่งจิตต์

8804 นางสาว ปัญจพร ประยูรญาติ

8805 นาย กัมปนาท เบ็ญจนาวี

8806 นางสาว จันตนา แป้นทองคํา

8807 นางสาว ชุติมน สวสัดิวราภา

8808 นาย ณัฐนนท์ เหชัยภูมิ

8809 นาย นฤพนธ์ แดงศิริ

8810 นางสาว ปิยฉัตร วงัแสง

8811 นางสาว ปิยวรรณ เรืองศรี

8812 นางสาว พรพิมล ใจสงฆ์

8813 นาย เพ็ชรอนนัต์ แก้วกุล

8814 นางสาว ยงฤดี วรรณจําปี

8815 นางสาว รชณิมุข ไชยทอง

8816 นางสาว วนดิา ปักครึก

8817 นางสาว วมิลรัตน์ เมฆหมอก

8818 นางสาว วศิาขา ภู่ประดิษฐ์

8819 นางสาว ศุภรัตน์ นสิสัยสุข

8820 นางสาว สวรรยา พารา

8821 นางสาว สุทธิณี พูลชา

8822 นางสาว อรอนงค์ อุมา

8823 นางสาว อริยาพร วริิยะภัคพงศ์

8824 นาย อัฐพร บุญสิน

รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1
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8825 นางสาว อัมพิกา สูงเนนิ

8826 นางสาว กิรณาพัชญ์ อัครพงศ์ผาสุข

8827 นางสาว ขนษิฐา ปูนสันเทยีะ

8828 นางสาว จิตติญา เนตรโรจน์

8829 นางสาว จิราภรณ์ ปิติสุนา

8830 นางสาว ชลประภา เพ็ชรรัตน์

8831 นางสาว ฐานดิา เหลืองด่านสกุล

8832 นางสาว ณัชชานษิฐ์ ประพฤติดี

8833 นางสาว ณัฐติยา ศรีสัจจวรกุล

8834 นางสาว ณัฐนรี คงเพียรธรรม

8835 นาย ณัฐพล ใจเลิศ

8836 นางสาว ดวงกมล ยุธติบรรณ์

8837 นางสาว ทพิไพบูรณ์ สีหไกร

8838 นางสาว ธนาพร ทองฤทธิ์

8839 นางสาว ธนติา เทพจิตร

8840 นาย นเคนทร์ คนชาน

8841 นางสาว นพธวรรณ ดิษฐ์พาณิชย์

8842 นางสาว นนัทวรรณ เนตรสาคร

8843 นาย ปนต สมบุญ

8844 นางสาว พัชรีภรณ์ รสเกษร

8845 นางสาว พิมลรัตน์ แซมจะบก

8846 นาย ภาสกร ช่ืนชิต

8847 นางสาว ฤทยัรัช คงจะฤทธิ์

8848 นางสาว วรรณศิริ รําไพกุล

8849 นาย วชัรนนัท์ ทองมา

รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2
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8850 นางสาว วารี ทพิย์เนตร

8851 นางสาว วกิานดา ลานจันทกึ

8852 นางสาว วภิาภรณ์ แทน่แก้ว

8853 นางสาว วรีาภรณ์ เจนจัดการ

8854 นางสาว ศรัญญา มะลิต

8855 นางสาว ศิรประภา ไตรย์พืชน์

8856 นางสาว ศิริรัตน์ ทองรัตน์

8857 นาย ศิลป์ชัย วงษส์ุด

8858 นางสาว สุกานดา มีเวช

8859 นางสาว สุนสิา นนัทชลากรกิจ

8860 นางสาว เสาวลักษณ์ บุตรขาว

8861 นางสาว อริศรา คุ้มแก้ว

8862 นางสาว กนกกานต์ ฤกษป์ิยะทรัพย์

8863 นางสาว กนกพร บัวรุ่งสวสัดิ์

8864 นางสาว กนกภรณ์ เลาหะรัตน์

8865 นางสาว กนกวรรณ เเซ่อ้ึง

8866 นางสาว กนกวรรณ ตันเจริญ

8867 นาย กนนิ สําราญฤทธิ์

8868 นางสาว กมลชนก ไพรสี

8869 นางสาว กมลรัตน์ นากวกิรัย

8870 นางสาว กมลลักษณ์ จันทพันธุ์

8871 นางสาว กมลวรรณ วญิญาณ

8872 นาย กมลศักดิ์ จันจุฬา

8873 นางสาว กฤติยา แสงทอง

8874 นางสาว กฤษณา กลิน่สุคนธ์

รัฐศาสตรบัณฑิต  
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8875 นางสาว กฤษณา นลิประดิษฐ์

8876 นางสาว กันชลิตา ดีเลิศ

8877 นาย กันตศักดิ์ กุศิริ

8878 นาย กัมพล กัลยารัตน์

8879 นางสาว กาญจนา นกิาจ๊ิ

8880 นาย กายพรหม ผาคํา

8881 นาย กิตติคุณ จันทร์เพ็ญ

8882 นาย กิตติพงษ์ อ่อนศรี

8883 นาย กิตติวฒิุ นลินสิสัย

8884 นาย กิตติศักดิ์ วอ่งเกียรติคุณ

8885 นาย กิติพัฒน์ เสาวคนธ์

8886 นางสาว เกศดา ประชานนัท์

8887 นางสาว ขวญัชนก สมบุญ

8888 นางสาว ขวญัชนก สังข์ทอง

8889 นาย คณิน สุนทรประเสริฐ

8890 นาย คณุตม์ ปัญญาศิริ

8891 นาย จตุภูมิ ภักดีบุตร

8892 นางสาว จิดาภา พหลเวชช์

8893 นางสาว จิตตานนัท์ เต่าสา

8894 นางสาว จิรนนัท์ อัศยเผ่า

8895 นาย จิรพิชัย ตาวงศ์

8896 นางสาว จิราพรรณ สายทอง

8897 นาย จิรายุ ประชาบุตร

8898 นางสาว จุฑามาศ แซ่แต้

8899 นางสาว จุติพร เหมือนแขยด

8900 นางสาว จุฬาลักษณ์ คมขํา
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8901 นาย เจตินนัท์ บรรพต

8902 นาย เจริญ ขําอุปถัมภ์

8903 นาย เจษฎา หอมศิริ

8904 นาย ฉัตรตฤณ เสนาะเสียง

8905 นางสาว ฉัตรนฤภร เฮียงเสถียร

8906 นาย เฉลิม ไข่ติยากุล

8907 นาย เฉลิมพล พิกุลทอง

8908 นางสาว เฉลิมวดี สวสัดี

8909 นางสาว ชนนี ขุนอาจ

8910 นางสาว ชลิตา ซ้ิมเทยีม

8911 นางสาว ช่อผกา บัวโทน

8912 นาย ชานนท์ วรีะสวสัดิ์

8913 นาย ชานนท์ ศิริพันธ์พิริยะ

8914 นางสาว ชุติมา พงษส์มบัติ

8915 นางสาว ญาตา โสดาราม

8916 นาย ฐาปนา สุวรรณสิงห์

8917 นาย ฐิติพงศ์ มาฆะสิทธิ์

8918 นาย ฐิติพนธ์ พัฒนาพร

8919 นางสาว ฐิติยา ใจเย็น

8920 นาย ณสิทธิ์ พูลอนนัต์

8921 นาย ณัชพล นรเศรษฐ์ชัยกุล

8922 นาย ณัฐกรณ์ สุขพิทกัษ์

8923 นาย ณัฐกฤต บุญอนนัธนสาร

8924 นางสาว ณัฐจีรา จิตต์บรรจงกิจ

8925 นางสาว ณัฐญา ศักดิ์ประศาสน์

8926 นาย ณัฐดนยั ศิลประเสริฐ
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8927 นาย ณัฐพล งามบุญฤทธิ์

8928 นาย ณัฐพล พรมโสภา

8929 นาย ณัฐพิพัฒน์ หอมสุคนธ์

8930 นาย ณัฐฤญช์ นราพจนวงศ์

8931 นาย ณัฐวฒิุ มหาวงษ์

8932 นาย ณัฐวฒิุ อันปัญญา

8933 นาย ณัฐวฒิุ อุทยั

8934 นางสาว ณัฐสุดา เจียรจรูญศรี

8935 นางสาว ณิชญา ทาแจ้

8936 นางสาว ดนยา ช้ันประดับ

8937 นาย ดรัสพงศ์ วรรณะ

8938 นางสาว ดลหทยั เอ้ือเฟ้ือ

8939 นางสาว ดวงสวรรค์ วงษด์นตรี

8940 นางสาว ดาริณี ทองคํา

8941 นางสาว ตาว ชัยวงศ์ศรีอรุณ

8942 นาย ถนบรรณ วรรณกี้

8943 นาย ถนอมศักดิ์ เนื่องโนราช

8944 นาย ทศวรรษ ทองสุข

8945 นางสาว ทดัดาว คนไว

8946 นาย ทตัพล ฤกษน์นัท์

8947 นางสาว ทพิย์พาพร นลิทอง

8948 นาย ธนกรณ์ ประดิษฐ

8949 นาย ธนดล ช้อยวเิชียร

8950 นางสาว ธนวรรณ มงคลทอง

8951 นาย ธนวฒัน์ วงษบ์ํารุงจิตร์

8952 นาย ธนะพัฒน์ วงศ์คุณานสุรณ์
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8953 นางสาว ธนชัพร ชํานาญพืช

8954 นาย ธนา กองสุข

8955 นาย ธนากร พงษพิ์ชัย

8956 นางสาว ธนติา ศรีสุวรรณ

8957 นาย ธเนศ บุญเรือง

8958 นางสาว ธมลวรรณ เทยีนสีม่วง

8959 นาย ธวชัชัย สุขแก้ว

8960 นาย ธันวา พงษพิ์ทกัษ์

8961 นางสาว ธิติพร พานทอง

8962 นาย ธีรพงษ์ พ่ึงคล้ํา

8963 นาย ธีระพงษ์ ทองเอ่ียม

8964 นาย นคร ปาณชาติ

8965 นาย นนทพัทธ์ ทองเต็ม

8966 นาย นภัสพล สินสมศักดิ์

8967 นาย นรินทร์ เพ็ชรร่ืน

8968 นางสาว นริศรา ตราเงิน

8969 นางสาว นฤมล วฒันา

8970 นาย นนัตชัย คงประเสริฐ

8971 นางสาว นนัทภัค ตงศิริกุล

8972 นางสาว นนัทวรรณ พรหมรักษา

8973 นาย นนัทวชั ศิระสรวงศุกล

8974 นางสาว นนัทชิา ไหมสุวรรณ

8975 นางสาว นนัทยิา วงศ์ชานนท์

8976 นางสาว นชุจรีย์ จันทร์บัว

8977 นางสาว นชุาดา ตันประยูร

8978 นาย บารมี ครุปิติ
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8979 นางสาว บุศรากร ดอนสมจิตร

8980 นางสาว เบญจภรณ์ สุขเสถียร

8981 นางสาว เบญจวรรณ ยืนยงค์

8982 นาย ปฏิพัทธิ์ วทิยผโลทยั

8983 นางสาว ปฐมาภรณ์ ชลสัมฤทธิ์วงศ์

8984 นาย ปฐวี พรมสุบรรณ์

8985 นาย ปฐวี วงศ์เนตร

8986 นาย ปณิธาน บางโรย

8987 นางสาว ปนดัดา โพธิ์นอก

8988 นางสาว ปพิชญา กัลยาศรี

8989 นาย ประทปี วงศ์ศิริ

8990 นาย ประวทิย์ แจ่มเจริญ

8991 นางสาว ประวนีา ชนนูนัท์

8992 นางสาว ปรารถนา ทรงลักษณ์

8993 นางสาว ปรียานชุ เหรียญสุวรรณ

8994 นาย ปวณีวชั สิทธิบุ่น

8995 นางสาว ปวรีญา ประมวล

8996 นาย ปัญญา กันยานชุรัตน์

8997 นางสาว ปาริฉัตร โชติแสง

8998 นาย ปารุสก์ นธิิธีระกุล

8999 นางสาว ปาลิดา สุวงษ์

9000 นางสาว ปิยพร ก่ํามอญ

9001 นางสาว ปิยะธิดา เชวงกิจสกล

9002 นางสาว ปิยะภรณ์ พิศาลสันต์

9003 นางสาว ปิยะวรรณ ลิม้ประเสริฐ

9004 นางสาว เป็นศิริ เกษกรรม
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9005 นางสาว เปมิกา อุมาวงสกุล

9006 นาย พงศกร มณีฤทธิ์

9007 นาย พงศ์รัฐพล เจริญพาศ

9008 นาย พงษธร จิรกิจธนา

9009 นาย พณบดี เฉลิมภาค

9010 นาย พรเทพ พรหมประทานลาภ

9011 นางสาว พรธาณัฐ วลิัยเสนาะ

9012 นางสาว พรพิมล ดวงดี

9013 นางสาว พรรณี ชายฉลาด

9014 นางสาว พัชรี บุญยิง่

9015 นาย พันธวชั แสงธรรม

9016 นางสาว พัสรา ดวงตา

9017 นางสาว พิชญานนัทน์ สมเรือน

9018 นางสาว พิชัญญา เช้ือสงฆ์

9019 นาย พิเชฐ สินทอง

9020 นาย พิทกัษ์ ดําเกิงตระกูล

9021 นาย พิพัฒนพ์งษ์ สุรพิพิธ

9022 นางสาว พิมพ์ลักษณ์ สิงหก์ล้า

9023 นางสาว พิมพ์สุรีย์ แก้วกระจ่าง

9024 นางสาว พิมพิศา ตุงคะเสน

9025 นาย พิสุทธิ์ เเก้วคําภา

9026 นาย พีรพัฒน์ การเจริญดี

9027 นาย พีรวสั จิตต์ร่ืน

9028 นางสาว แพรวไพลิน กลิน่พร

9029 นาย ไพโรจน์ ทองสุข

9030 นางสาว ภัทรวดี ลีสีสุข
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9031 นาย ภาณุพันธุ์ แป้นทอง

9032 นาย ภาณุวฒัน์ กันยา

9033 นางสาว ภาวณิี บุญลอย

9034 นางสาว ภิญญาพัชญ์ ไฝจู

9035 นาย ภูวนิทร์ ซอฐานานศุักดิ์

9036 นางสาว มรกต มัติโก

9037 นางสาว มาลินี บุตรธรรม

9038 นาย เมธี ศักดินาเกียรติกุล

9039 นางสาว โมนา สันธนพิพัฒนก์ุล

9040 นาย ยศพงศ์ คําชุ่ม

9041 นาย ยศพล ภูมิประเทศ

9042 นางสาว ยุพา ทองเหล็ง

9043 นางสาว รณิดา สิงหา

9044 นาย รวนิ ศรฤทธิ์ชิงชัย

9045 นางสาว รวพิร พรศิริยากร

9046 นางสาว รวพีลอย อนนัตกูล

9047 นางสาว รัชฎาภรณ์ สีขาว

9048 นาย รัชวฒิุ ถนอมศิลป์

9049 นางสาว รัตนาภรณ์ คงชาติ

9050 นางสาว รุ่งทพิย์ ใสญาติ

9051 นางสาว รุ่งศิกานต์ โรจิณ

9052 นางสาว ลดาวลัย์ มูฮํามัด

9053 นางสาว ลลิตา มูฮํามัด

9054 นาย ลัทธพล สังวาลย์

9055 นาย วงศกร ธนถูนดั

9056 นางสาว วชิรญาณ์ เกิดลาภผล
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9057 นางสาว วณิชชา ไทยตรง

9058 นางสาว วนดิา เต็มเปี่ยม

9059 นางสาว วนดิา รุ่งโยธิน

9060 นางสาว วรรณพร ฉมาพักตร์พิมล

9061 นางสาว วรรณิดา อุทยัชลานนท์

9062 นาย วรัตถ์ดุล นาควชัระ

9063 นางสาว วรารัตน์ จันทรศิริ

9064 นางสาว วลัยลักษณ์ เตียวเจริญ

9065 นาย วสวตัติ์ ทองดี

9066 นางสาว วจันพร คําเจริญ

9067 นาย วชัระ สีมี

9068 นาย วชัระ หตัถโยธิน

9069 นาย วชัระนนัท์ จิระวฒัน์

9070 นางสาว วาสนา แซ่ช้ือ

9071 นาย วชิญพงศ์ กาญจนะ

9072 นางสาว วชิญา พลอยประเสริฐ

9073 นางสาว วชุิดา สระโพธิ์ทอง

9074 นาย วรีพงษ์ สิงหส์า

9075 นาย วรีะชัย จันทร์ศิลา

9076 นางสาว ศจีมาศ ประสิทธิ์มณีรัตน์

9077 นาย ศตวรรษ ชลกาญจน์

9078 นาย ศรายุทธ มีโภคา

9079 นางสาว ศศิธร จงอริยะกุล

9080 นางสาว ศศิธร ตรีสาร

9081 นางสาว ศศิธร อ่อนนอ้ม

9082 นางสาว ศศิภา ชาวนาลุม่
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9083 นาย ศังกร โคตรแก้ว

9084 นางสาว ศันศนยี์ พันกลัน่

9085 นาย ศิพรรธน์ ธนพงษว์ฒัน์

9086 นางสาว ศิรินญา บุญยก

9087 นางสาว ศิรินรัตน์ หอมหวล

9088 นางสาว ศิริพร สินทกัษท์รัพย์

9089 นาย ศิวจัน์ ปัญจโพธิวฒัน์

9090 นาย ศุภนมิิต แสนสุพันธ์

9091 นาย ศุภนุ วชิาพร

9092 นางสาว ศุภลักษณ์ ขาวพา

9093 นางสาว สกาวเดือน นยิมโภค

9094 นาย สมภพ เก๊อะเจริญ

9095 นางสาว สายรุ้ง สอนอินทร์

9096 นาย สายสัมพันธ์ พูโคตร

9097 นางสาว สาวติรี ถวายพุ่ม

9098 นาย สาวนิ ถนอมเพ็ชร์

9099 นางสาว สิตานนัท์ แผ่นทอง

9100 นาย สิทธิโชค อนรัุกษเ์หมกุล

9101 นาย สิราวชิญ์ มณีธีรภัทรโชติ

9102 นางสาว สิริรักษ์ ยะโสภา

9103 นางสาว สิริวรรณ จันดาห์

9104 นางสาว สุจารี ไทยนมิิต

9105 นางสาว สุจินดา บุญส่ง

9106 นางสาว สุทธิกานต์ หลงขาว

9107 นาย สุทธินยั หยกอุบล

9108 นาย สุทธิพงษ์ วชิรวทิยากร
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9109 นางสาว สุธิดา ธรรมเสฐียร

9110 นางสาว สุนนัธินี เเย้มพุฒ

9111 นางสาว สุปราณี บุญชอบ

9112 นางสาว สุพาวรรณ พันธุ์คง

9113 นางสาว สุพิมมาศ อุ่นแร่

9114 นางสาว สุภาวดี เปรมจิตร์

9115 นางสาว สุภาวดี เพ็ชรภูคาม

9116 นาย สุรเดช สุขเดโช

9117 นาย สุรพงษ์ จุลเจือ

9118 นาย สุรศักดิ์ ภูรี

9119 นางสาว สุรีย์ฉาย วงศ์แก้ว

9120 นาย สุวฒัน์ ทะกอง

9121 นางสาว สุวารี พรมโต

9122 นางสาว เสาวรส เช้ือวงษ์

9123 นางสาว หนึ่งฤทยั วเิลิศศักดิ์

9124 นาย อธิปพล พรจะเด็ด

9125 นาย อธิพัฒน์ ดอนยุน้

9126 นาย อนพุงศ์ จันธรรมาพิทกัษ์

9127 นาย อเนกพงศ์ ผกามาศ

9128 นางสาว อภิชญา อํ่าพุทรา

9129 นางสาว อภิญญา เกิดสุข

9130 นางสาว อภิญญา เจียมศิริ

9131 นาย อภินนัท์ มหาอุตม์

9132 นาย อภิลาภ วงศ์ปิง

9133 นาย อภิวฒัน์ สวสัดี

9134 นางสาว อมรรัตน์ แจ่มผล
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9135 นาย อรรณนพ อารยะปัจจกุล

9136 นาย อรรถพล ประเสริฐศรี

9137 นาย อริย์ธัช ศรีสุวรรณ

9138 นาย อลังกานต์ กันจรรยา

9139 นางสาว อ้อยทพิย์ กูวนัโซ๊ะ

9140 นาย อัคร สุขภารังษี

9141 นาย อัครเดช เดชาขจรสุข

9142 นาย อัครวธุ รัตนพงษบ์ัณฑิต

9143 นาย อัครสิทธิ์ ลิขิตพรวงศ์

9144 นางสาว อัจฉรา จันทร์สิงห์

9145 นางสาว อัจฉรา บุญส่ง

9146 นางสาว อัญชลี ศุภไทย

9147 นาย อัฐพงศ์ สุจิตชวานนท์

9148 นางสาว อัมพร นวิตัร

9149 นาย อานนท์ ทองดวง

9150 นางสาว อุไรวรรณ อยูส่บาย

9151 นางสาว ไอลดา คําประกอบ

9152 นางสาว ไอลดา สุขศิริ
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สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

9154 MR. SOPHEANA CHHOUK

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

9155 นางสาว กฤติยา ชมจินดา

9156 นาย กฤษณะชัย เงินนาค

9157 นางสาว เกศิณี จิตตพานชิ

9158 นางสาว ขนษิฐา วฒันวกิย์กรรม์

9159 นางสาว จตุพร ปรุงทองดี

9160 นางสาว จินดารัตน์ โตมะนติย์

9161 นางสาว ชฎาพร ทะนวนรัมย์

9162 นางสาว ชนดิา นนัทชัยศรี

9163 นาย ชวลิต พินจิธนภาคย์

9164 นาย เทวลักษณ์ ทองจอก

9165 นาย เทอดพงศ์ โพธิโชติ

9166 นาย ธนกฤต ม่วงมีค่า

9167 นาย ธนวฒัน์ ศุภกิจมงคล

9168 นางสาว ธนษิฐา ลิม่วงษ์

9169 นางสาว นภาสิริ ม่ันแก้ว

9170 นาย นวภูมิ นุ่มบรรเทงิ

เทคโนโลยบีัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

เทคโนโลยบีัณฑิต  

ปีการศึกษา 2556

คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
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9171 นางสาว ปิยวรรณ โพธิ์เรือง

9172 นาย พิรุณ ประดาสุข

9173 นางสาว ภัทรียา ชัยจอหอ

9174 นางสาว ยุพาพรรณ พรเจริญวโิรจน์

9175 นางสาว รัตนา ขวญัข้าว

9176 นางสาว รุ่งนภา วงสีดา

9177 นางสาว ลภัสรดา จํานงมี

9178 นางสาว วริศรา คชมาตย์

9179 นางสาว วภิาดา พงษณ์รงค์

9180 นางสาว วมิลพรรณ บุพศิริ

9181 นาย วษิณุ พัฒนเศรษฐ

9182 นางสาว ศุภมาส สุคนธา

9183 นางสาว สายใจ สายทอง

9184 นางสาว สาวติรี บัวหอม

9185 นางสาว สุภาวรรณ์ คําพันธ์

9186 นาย สุรศักดิ์ สิทธิพล

9187 นาย เสถียร อินทวฒัน์

9188 นางสาว อนงค์นาจ บุญช่ืน

9189 นางสาว อริษา ละออใสย์

สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ

9190 นาย ฉัตรชัย ใจพินจิ

9191 นางสาว ชญานศิ วงศ์ทมิารัตน์

9192 นางสาว ชลธิชา มัธยูนชุ

9193 นาย ภัทรพงษ์ จันทร์วฒันเดชากุล

9194 นางสาว วภิาพร ถนดัรบ
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สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

9195 นาย ชัชชัย พิมสร้อย

9196 นางสาว ฐชาภัทร พ่ึงสลุด

9197 นางสาว ธันย์ชนก บุญสม

9198 นาย นวมินทร์ วชัรมงคล

9199 นางสาว พีรดา เอ่ียมสําอางค์

9200 นางสาว ศศิธร เอ้ือสลุง

9201 นาย สัญชัย วงษย์าแดง

9202 นางสาว อัมพวา พิมเบ้าธรรม

สาขาวิชาการบริหารท่ัวไป

9203 นางสาว วมิล เพชรตะกัว่

สาขาวิชาการบริหารท่ัวไป

9204 นางสาว ปัทมาภรณ์ ชมม่ัน

9205 นางสาว มณีนชุ บินทะ

สาขาวิชาการบริหารท่ัวไป

9206 นาย ทศพร ฟักเนยีม

9207 นางสาว ธิดาวรรณ ปัตสะ

9208 นางสาว สุดา จันประทมุ

9209 นางสาว สุพัตรา เช้ือกุดรู

สาขาวิชาการบริหารท่ัวไป

9210 วา่ที่ร้อยตรีหญิง กนกวรรณ ภูขยัน

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

บริหารธุรกิจบัณฑิต  

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง
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9211 นางสาว กมลชนก จ้อยอินทร์

9212 นางสาว กรองแก้ว ขจรกลิน่

9213 จ่าสิบเอก กลชัย อุดม

9214 นางสาว กวติา บํารุงธรรม

9215 ดาบตํารวจ กสิสิทธิ์ มาสแสง

9216 นางสาว กัญญาณัฐ แนนสินธุ์

9217 นางสาว กัญญารัตน์ สุยาละ

9218 นางสาว กัลยาณี กงแก้ว

9219 นางสาว กาญจนา บุญนก

9220 นางสาว กาญจนา โสมะเค็ง

9221 นางสาว กานต์กนก เงาเพ็ชร

9222 นาย กุหลาบ เสรีภาพ

9223 นาย เกรียงไกร พรมแพง

9224 นางสาว ขจรจิต สิทธิธรรม

9225 นาย ขจรศักดิ์ เสาวรส

9226 นางสาว ขนษิฐา การณ์ดี

9227 นาย ขวญัชัย ตาลย้อย

9228 นาย คมกฤษ นพิุมพ์

9229 นางสาว คําพอง ตาพยุง

9230 นาย จตุพร สุวรรณประเวก

9231 นางสาว จริยา ใจธรรม

9232 นางสาว จริยา แพงทรัพย์

9233 นางสาว จันทร์สุดา บุญศิลป์

9234 นางสาว จิดาภา จิวราช

9235 นาง จิดาภา ตุลาชม

9236 นางสาว จินดารัตน์ บุตรพรม
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9237 นางสาว จินตนา แก้วหสัดี

9238 นางสาว จิรนชุ วายุบุตร

9239 พันจ่าเอก จิรวฒัน์ ผมทอง

9240 นางสาว จิราภรณ์ ทองมีศรี

9241 นางสาว เจนจิรา นามพันธ์

9242 นาย ฉัตรชัย ถนอมบุญ

9243 นาง เฉลียว บรรเทากิจ

9244 นาย ชนาวฒิุ ดัดงาม

9245 นางสาว ชไมพร ใยสาลี

9246 นาย ชัยชนะ เจริญ

9247 นางสาว ชาลินี สิงหนาท

9248 นาย เชาวฤทธิ์ เพียโอ

9249 นางสาว ฐิติมา สวสัดี

9250 นาย ณรัฐ กุลบูรณ์

9251 นางสาว ณัฐชา วะรงค์

9252 นาย ณัฐวฒิุ วจิิตรโท

9253 นางสาว ณิชนนัทน์ ปาซิโร

9254 นาย ดนพุล สุขประสงค์

9255 นางสาว ดาริกา วงัคีรี

9256 นาง ดาริน ยืนยงค์

9257 นาย ทรงพล ชุ่มเจริญ

9258 นางสาว ทศัตวรรณ ทองทบั

9259 นางสาว ทพิย์วรรณ กองโค

9260 นาย ธนญชัย จันทร์สมดี

9261 นางสาว ธนญัญา จึงตระกูล

9262 นาย ธนากร คํามี
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9263 นาย ธนากร สรวงจันทราพร

9264 นางสาว ธัญวรัตน์ ฉลาดคิด

9265 สิบเอกหญิง ธันย์ชนก ยิง่ยืน

9266 นาย ธานนิทร์ ศุภพิมล

9267 นางสาว ธิติยา มะลิเกตุ

9268 นางสาว นพวรรณ ประตูด่าน

9269 นางสาว นภาพร จารย์หม่ืน

9270 นาย นรรัตน์ ศรีสกุล

9271 จ่าสิบโท นรุตม์ชัย โชติญาโณ

9272 นางสาว นฤมล จิตร์จําลอง

9273 นางสาว นลินี ศรีสําราญ

9274 ดาบตํารวจ นคิม ขยันสการ

9275 นางสาว นติยา ผุยบัวค้อ

9276 นางสาว นภิาพร อุตรี

9277 นางสาว นภิารัตน์ พันธ์พรม

9278 นาย นรุิทธ บุตรน้ําเพ็ชร

9279 นางสาว นสิา จันตะคาม

9280 นางสาว นชุจรินทร์ พูลเพนยีด

9281 ร้อยตํารวจตรี บรรเลง ยอดสวสัดิ์

9282 นาย บัญชา นามพล

9283 สิบเอก บัณฑิต สุขผดุงธนบดี

9284 นาย บุญจันทร์ มะโนรัตน์

9285 นางสาว บุษณีย์ กระภูไชย์

9286 จ่าสิบตํารวจ ประจักร เผ่าภูรี

9287 นาย ประทวน ชุมพร

9288 นาย ประพัฒน์ บัวงาม
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9289 จ่าสิบตํารวจ ประภัสร์ เจริญสุข

9290 นางสาว ประภาพรรณ พราวศรี

9291 ร้อยตํารวจตรี ประสงค์ สระทอง

9292 นาย ประสิทธิ์ พงสาวดาล

9293 นางสาว ปวณีา นิ่มอนงค์

9294 นางสาว ปวร์ีนชุ นวลสนทิ

9295 นาง ปัทมาพร ปรางค์จันทร์

9296 นางสาว ปัทมาภรณ์ ภักดีกุล

9297 นางสาว ปาริชาติ ตั้งต้นตระกูลกิจ

9298 นางสาว ปาริชาติ ทองแดง

9299 จ่าสิบเอก พงพิทกัษ์ วนัสาสืบ

9300 จ่าอากาศเอก พนานต์พงศ์ เขื่อนแก้ว

9301 นางสาว พร อาระสา

9302 นางสาว พรพิมล วงษค์ําจันทร์

9303 นางสาว พรรษกร เทพมหานลิ

9304 นาง พัชรัช ขุนวชัิย

9305 นางสาว พัชราลักษณ์ จุปะมัดถา

9306 นาย พัชราวฒิุ เพ็งกลัน่

9307 นาย พิชยะ ศรีแก้ว

9308 นาย พิชิต พะพายสําโรง

9309 นางสาว พิมพ์ชนก ศิริรัตนชัย

9310 นางสาว พิไลวรรณ โนลาริตร

9311 นาย เพชรพงษ์ ปานพันธ์

9312 นางสาว เพ็ญนภา งามทรัพย์

9313 นางสาว แพรวไพลิน สมสุข

9314 นาย ไพทรูย์ ชุมพร
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9315 นางสาว ภณิดา แก้วลาดวงษ์

9316 นางสาว ภักจีลา สากล

9317 นางสาว ภัทชรีพร เนรัญชร

9318 นางสาว ภาณุกา รามัญ

9319 นางสาว ภารวี บัวเผือ่นนอ้ย

9320 นาย ภูวเดช อ่ิมอุดม

9321 นางสาว มณีพร อินทะโชติ

9322 นางสาว มณีรัตน์ ถาวรสาลี

9323 นางสาว มณีรัตน์ ศิริโสม

9324 นางสาว มนสัชนก กองพิลา

9325 นางสาว มะลิวลัย์ จ้อยหร่ิง

9326 นาย มานสั ดํารงค์เวช

9327 นางสาว ยุธิดา พาชีรัตน์

9328 นางสาว ยุพดี ทมุทอง

9329 นางสาว รจนาพร ถาวรยิง่

9330 นาย รณกฤต ศรีอรัญ

9331 นาง รัฐชมน สุวรรณ์

9332 นางสาว รัตนา ไชยพรม

9333 นางสาว รัตนาภรณ์ พันธ์กุล

9334 นาย ราชันย์ ผงผาย

9335 นางสาว รุ่งนภา เสวนันา

9336 นางสาว รุ่งอโณทยั พะพายสําโรง

9337 นางสาว รุ่งอรุณ จันธรรม

9338 นางสาว รุ่งอรุณ ชินบุตร

9339 นางสาว ลลิดา กิง่กัน

9340 นางสาว วณิชชา ปลืม้มะลัง
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9341 นางสาว วรรณิศา มณีแสง

9342 นาย วรวทิย์ เดชพละ

9343 นางสาว วราภรณ์ ทองขัน

9344 นาย วสันต์ กระแสร์จังหรีด

9345 นาย วชัระ วรคํา

9346 นางสาว วนัเพ็ญ อ้วนตะขบ

9347 นางสาว วลันภิา อุ่นเจือ

9348 นางสาว วารินทร์ ทองแดง

9349 นางสาว วาสนา นาสมใจ

9350 นาย วธิร โปตระนนัท์

9351 นางสาว วภิาวดี คําปลิว

9352 นางสาว วภิาวี เจริญพร

9353 นางสาว วลิาวลัย์ รอดหลํา

9354 สิบตํารวจโท วศิิษศักดิ์ กล้วยนอ้ย

9355 นางสาว วสิุณี ปิยะศักดิ์สกุล

9356 นาย ศตวรรษ ฟองกําแหง

9357 นาง ศรัญญา ถุงทรัพย์

9358 นาง ศรีวรรณา สุขิโต

9359 นางสาว ศิริพร เพ่ิมจรัส

9360 นางสาว ศิริเพ็ญ อ่อนจันทร์

9361 นาย ศุภเศรษฐ์ พ่ึงบัว

9362 นาย สมบัติ แม่นปืน

9363 นาย สรวศิ กิจพานชิย์

9364 นางสาว สรัณยา รุ่งเรือง

9365 จ่าสิบเอก สหชาติ พันธุ์ภักดี

9366 จ่าสิบเอก สันติ กงแก้ว
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9367 นาย สันติ ฉิมบ้านไร่

9368 นาง สายใจ วงษแ์ดง

9369 นางสาว สาวติรี เพ็งเต็ม

9370 นาย สิรดนยั ศิริไพฑูรย์

9371 นางสาว สิริกุล พอกกา

9372 นางสาว สิริพรรณ คอมเหลา

9373 นางสาว สุกัญญา มิตรจังหรีด

9374 นางสาว สุกัญญา มุกดาศรี

9375 นางสาว สุนสิา แก้วเมฆ

9376 นางสาว สุปราณี วายลม

9377 นางสาว สุพรรณี ก้องสนาม

9378 นางสาว สุภาพร ภู่จันทร์

9379 นางสาว สุภาภรณ์ สีปาน

9380 นางสาว สุวรรณา สุขสบาย

9381 นาย เสรี วงศ์จันทรา

9382 นางสาว เสาวรส แจ้งเสม

9383 นางสาว เสาวลักษณ์ บุตรดีวงค์

9384 นางสาว อนงค์นาถ ลออรัตนพงศ์

9385 นาย อนนัตชัย เปรมศรี

9386 นางสาว อนสิา ณรงค์เพ็ชร์

9387 นาย อนรัุกษ์ สิมมา

9388 นางสาว อมรารัตน์ กัลยาคุณาภรณ์

9389 นางสาว อลิสา แสงนาค

9390 นาง อันชรีย์ ถีถ่้วน

9391 นางสาว อัมราภรณ์ เล็กประโคน

9392 นางสาว อาภรณ์ บุญภาพ
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9393 นางสาว อาภาพร ทะสิทธิ์

9394 นางสาว อุษา เข้มนอ้ย

9395 นาย เอกรินทร์ ศรีพรหม

สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ

9396 นาย เทวนิทร์ ประเสริฐทรัพย์

วิทยาศาสตรบัณฑิต  
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สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

9397 นางสาว รังศิมา ปราศจากทกุข์

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

9398 นาย อุดมสุข ภมรคล

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

9399 นางสาว จิตตราวรรณ พ่ีพานชิ

9400 นางสาว เบญจวรรณ สัยทศัน์

9401 นาย พิชัย หวงัแนบกลาง

9402 นางสาว มาริสา ฤทธิ์รักษ์

9403 นางสาว สุรภี สังวรณ์

9404 นาย อิศรา สมบูรณ์

9405 นาย เอกอมร ศรีสุจริตพานชิ

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

วิทยาศาสตรบัณฑิต  

ปีการศึกษา 2556

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง
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สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

9406 นาย วรนนท์ ชนะ

9407 นางสาว ศศิวมิล วมิลศิริ

สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

9408 นางสาว กชพร เพียรรุ่งเรือง

9409 นางสาว กมลพรรณ มีเศรษฐี

9410 นาย กฤษตะวนั ศิริมาสกุล

9411 นาย เก็จชณัฐ พ่วงหุ่น

9412 นาย จิรวฒัน์ สุรามาตร์

9413 นาย ชิรวชิญ์ ลาภประเสริฐโชค

9414 นาย ชีวธันย์ ธรรมสุรักษธ์ัญ

9415 นาย ชุติภงค์ ทะนนัไธสง

9416 นางสาว ชุลีพร พ้นธาตุ

9417 นาย ณรงฤทธิ์ จํารูญ

9418 นาย ณัฐพงศ์ ชุมวรฐายี

9419 นาย ธนาคาร สุทธิ

9420 นาย ธีรณัฏฐ์ เปลีย่นสีขาว

9421 นาย ธีรพงศ์ โสภาพันธุ์

9422 นาย ธีรพล ใจปินตา

9423 นาย ธีรวฒัน์ ไชยแก้ว

9424 นาย นธิิวฒัน์ อ้นวงษา

9425 นาย ปวติร รัตนเชิดชูวงศ์

ปีการศึกษา 2556

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

เทคโนโลยบีัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

เทคโนโลยบีัณฑิต  
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9426 นางสาว ลสิตา พรมเกตุ

9427 นาย วรกันต์ ดีมาก

9428 นาย วศิน ตุงใย

9429 นาย วศิน ฟูคณะ

9430 นาย ศราวธุ ทองดี

9431 นางสาว ศิริวรรณ ม่ันศรี

9432 นาย สรอรรถ เมฆรุ่งจรัส

9433 นาย สันติชัย บุญรอด

9434 นางสาว สิตานนัท์ ไชยบุตร

9435 นางสาว สุกัญญา ภู่ประพันธ์

9436 นางสาว สุชานี สีนาค

9437 นางสาว สุภาภรณ์ กล่อมขุนทด

9438 นาย อรรถชัย สีขํา

9439 นางสาว อัยยาวร์ี แพ่งพิบูลย์

9440 นาย อิศรา นําผล

9441 นาย เอกภพ รุ่งเรืองดี

กลุ่มการจัดการ

9442 นางสาว พุธิตา มากเจริญ

กลุ่มการเงิน

9443 นางสาว ทาริกา ภูมิลา

กลุ่มการตลาด

9444 นาย เมทนี บุญชัยโย

บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง
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กลุ่มการเงิน

9445 นางสาว ปุญญสิริ เสนะเวช

9446 นางสาว ลัลย์ริมา นาคทบั

9447 นางสาว สุชาดา สายกระสุน

กลุ่มการจัดการทรัพยากรมนุษย์

9448 นาย ธีรศักดิ์ ยุพเกษตร

กลุ่มการเงิน

9449 นางสาว กนกวรรณ ควรชม

9450 นางสาว กมลชนก นุ้ยขาว

9451 นางสาว กรรณิการ์ บุญประกอบ

9452 นางสาว ขนษิฐ์ ศรีเมือง

9453 นางสาว จรรยาภรณ์ แนวโอโล

9454 นางสาว เจษฎาภรณ์ บัวผัน

9455 นางสาว ชนญัญา พร้อมจิตเกษม

9456 นางสาว ฐานติา วนาศรีสวสัดิ์

9457 นางสาว ณัฎฐา ขวญัยืน

9458 นางสาว ธันยนนัท์ ศรีธวชัพงศ์

9459 นาย ธีระพงษ์ บงสีดา

9460 นางสาว นริศรา โพธิ์ทพิย์

9461 นางสาว นภิัทธา ทองเกิด

9462 นางสาว นภิาวรรณ จันทคีรีเขต

9463 นางสาว นยิดา อ๊อดวงษ์

9464 นางสาว นตุประวณี์ อํ่าแพ

9465 นาย เนมิธร โอวาทสาร

บริหารธุรกิจบัณฑิต  

บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2
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9466 นางสาว เบญจรงค์ อุทยัวรรณ

9467 นางสาว เบญจวรรณ ฟูวงศ์

9468 นางสาว ปณิตา สิทธิกูล

9469 นาย ปานชล วสิุทธิ์เสรีวงศ์

9470 นางสาว เปรมฤดี ทารการ

9471 นางสาว พรไพลิน ลักษมีกุล

9472 นางสาว พัลภา เพ็ชรฉวาง

9473 นางสาว พิมลพรรณ เนยีมจันทร์

9474 นางสาว พิไลวรรณ เพ่ิมผัน

9475 นางสาว เพ็ญจันทร์ เจริญมี

9476 นางสาว ภัทราวดี ทพิย์อุทยั

9477 นางสาว ระพีพรรณ งามวไิลรัตนา

9478 นางสาว ลดาวลัย์ อภิชาติสิทธิ์พร

9479 นางสาว ลัญชนา เสมานารถ

9480 นางสาว ลัดดาวลัย์ เกลาเกลีย้ง

9481 นางสาว ลัดดาวลัย์ แซ่อ้ึง

9482 นางสาว วรรณวนชั ธนะมูล

9483 นางสาว วราแข นามบุตร

9484 นาย วสุรัตน์ รุ่งเรือง

9485 นางสาว วลิาวณัย์ ไตรยะมาศ

9486 นางสาว วไิลพร สมานเพ็ชร์

9487 นางสาว ศิริพร สุขสิงห์

9488 นาย ศุภชัย ซิลสลับ

9489 นาย สันติ มาณพ

9490 นางสาว สาริณี เนตรล้อมวงค์

9491 นางสาว สาลิสา ลีระกุล
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9492 นางสาว สุจิตรา รอดแก้ว

9493 นางสาว สุจิรา สุธรรม

9494 นางสาว สุพัตรา ปักษี

9495 นางสาว เสาวลักษณ์ ทองสุทธิ

9496 นางสาว โสภาพรรณ เมียนแก้ว

9497 นางสาว โสภิดา รัตนหรัิญ

9498 นาย อธิป เพ็ชรรัตน์

9499 นางสาว อัญชนา สัจจาสัย

9500 นางสาว อาภาพร ผึง้สีใส

กลุ่มการจัดการ

9501 นางสาว กนกวรรณ เจริญยศ

9502 นางสาว กมลทพิย์ อร่ามฉาย

9503 นางสาว กรรณิการ์ สกุลสุขประเสริฐ

9504 นางสาว เกตุมณี ปาไตย

9505 นางสาว เกวลี จิตปัญโญ

9506 นางสาว จริยา มหาศัทธา

9507 นาย จิรายุส ทําประโยชน์

9508 นางสาว ชุติมน สมบุตร

9509 นางสาว ดรุณี พูลเสริม

9510 นางสาว ดลพร ทองมี

9511 นาย ธีระศักดิ์ สาเหล่า

9512 นางสาว บุษกร ทรัพย์เจริญ

9513 นางสาว ปภาวี ชัยกุลเสรีวฒัน์

9514 นาย ประยุทธ์ ชลศิริ

9515 นาย ปรีชากร สังฆเวช

9516 นางสาว พนดิา กลัญชัย
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9517 นางสาว พิมพ์ชนก นลิโต

9518 นางสาว เพชรรินทร์ แก้วปราณี

9519 นางสาว ลลิตา สุทโทการ

9520 นางสาว วรรณิภา วนชิชากร

9521 นางสาว วมิาดา ดุษยิามี

9522 นางสาว ศิริลักษณ์ ฉิมพลี

9523 นางสาว โศภิตา ภักดี

9524 นางสาว สุรีย์ พรมชาติ

9525 นางสาว หนึ่งฤทยั สมบัติพานชิ

9526 นางสาว อธิษฐาน พยงค์นอ้ย

9527 นาย อนตุร กาศสูงเนนิ

9528 นาย อนวุฒัน์ เพาะปลูก

9529 นางสาว อรสา เจนจัดการ

9530 นาย อลงกรณ์ แสงจันทร์

9531 นางสาว อาทติยา บํารุงการ

9532 นางสาว อาภาภรณ์ พิมพ์สันต์

กลุ่มการจัดการทรัพยากรมนุษย์

9533 นางสาว กมลภักดิ์ โกสิลา

9534 นาย กัมปนาท เรือนเพ็ชร

9535 นางสาว ชนม์ณภัทร์ หะสิตะพงษ์

9536 นาย ณรงค์เดช เด่นดวง

9537 นาย ณัฐชัย จิรกําแหงกุล

9538 นาย ณัฐวฒิุ ชักชวนวงษ์

9539 นาย ธนนนัท์ เนาวรัตนก์ิตติกุล

9540 นาย ธนพล สอนวงษา

9541 นาย ธนวฒัน์ บรรจง
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9542 นาย นภสินธุ์ เมนไธสง

9543 นางสาว นติยา เลิงฮัง

9544 นางสาว บังอร แสนธิ

9545 นางสาว ปิยฉัตร สงค์เจริญ

9546 นางสาว วนัศิกา เจริญพร้อม

9547 นาย วฒิุนนัท์ วรรณชาลี

9548 นางสาว ศิรินารถ สมจิตต์

9549 นาย สุธเนศ มากลัน่

9550 นาย อิทธิพล เสือคง

กลุ่มการตลาด

9551 นางสาว กานต์สินี เหลีย่วพจนภิญโญ

9552 นางสาว แก้วกรานต์ดา โมกข์งาม

9553 นางสาว จิตราภรณ์ เย็นอุรา

9554 นางสาว จิราภรณ์ จิตโสภา

9555 นาย ชญานนท์ ยังคํา

9556 นางสาว ชลธิชา สมนกึ

9557 นางสาว ชัชญา เวชมณี

9558 นางสาว ฐิติยา เปี่ยมประสาธน์

9559 นางสาว ณัฐฐิการ์ิ บํารุงวงศ์

9560 นาย ณัฐพงษ์ ชรารินทร์

9561 นาย ณัฐวฒิุ ภู่เพชร

9562 นาย ดรุณวทิย์ ม่วงยัง

9563 นางสาว ทวนินัท์ คํานวนบุญ

9564 นางสาว ทพิยวรรณ รุ่งเรือง

9565 นางสาว นสิา ศรีสุวรรณ

9566 นาย ปนาถพล รัตนโชติ
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9567 นาย ประพนธ์ เมืองเชียงหวาน

9568 นาย ปรีดา สุวฒันาธรรมกุล

9569 นางสาว ปิยะวรรณ อินทรกําจร

9570 นาย พงศ์ขจร สุรวฒันาพร

9571 นางสาว พนนินัท์ สุขทอง

9572 นางสาว พัฒนริน โพธิ์รัง

9573 นางสาว พาฝัน ทพิย์พิพัฒน์

9574 นาย พิชิต สุวรรณชาติ

9575 นาย พิเชษฐ์ สุวรรณชาติ

9576 นางสาว ภัชรีญา เจริญพร

9577 นางสาว วนชิยา สงบใจ

9578 นางสาว วนดิา ลีนะวตั

9579 นางสาว ศริญญา กุจันทร์

9580 นางสาว ศศิรัศม์ิ คงประเสริฐ

9581 นางสาว ศิรินาฏ ซ่ือตรง

9582 นาย ศุภฤกษ์ โฉมศิริ

9583 นางสาว สมฤทยั นอ้ยสวา่ง

9584 นาย สหชัย รัตนานภุาพ

9585 นางสาว สัจจาพร ชวนชม

9586 นาย สันติภาพ ทองช้อย

9587 นางสาว สุพัตรา สูญราช

9588 นางสาว สุภารัตน์ สินสวสัดิ์

9589 นาย อนชุา พีระพรเลิศ

9590 นางสาว อภิญญา แก้วพะเนา

9591 นาย อรรถชัย ใจซ่ือ

9592 นางสาว อัญชุลี ศรีทองแท้
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9593 นางสาว อามีนะห์ เงินเจริญ

9594 นาย อิทธิพงษ์ ววิฒันเ์มธานนท์

สาขาวิชาเทคโนโลยกีารเกษตร

9595 นางสาว ภาวดา อุปถานา

สาขาวิชาเทคโนโลยกีารเกษตร

9596 นางสาว กนกวรรณ มลิทอง

9597 นางสาว กานต์รวี กุลบุตรดี

9598 นาย เจริญทรัพย์ นามปา

9599 นาย ชาคร ประบู่

9600 นางสาว ชิราภรณ์ ปาติสัตย์

9601 นางสาว ญาณิศา ราชนาคา

9602 นาย ธนพล จันทร์ศิริ

9603 นาย ธนา นลิวมุิต

9604 นาย นภดล ช่อดารา

9605 นาย นรากร ศรีพลาวฒัน์

9606 นาย นราวฒิุ มวยดี

9607 นาย พิชัย บุตรอําคา

9608 นาย พีรวฒัน์ ภัณฑัสถาน

9609 นางสาว ยุลดา วงศ์คําจันทร์

9610 นาย ลัทธพล ฤทธิ์ไธสง

9611 นางสาว ศิวพร คีรีเขตต์

9612 นาย สุกฤษฏ์ เฮงมี

9613 นาย อนชิุต บํารุงพล

9614 นาย อนสุิทธิ์ นาคสวสัดิ์

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

วิทยาศาสตรบัณฑิต  
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9615 นาย อัศราวฒิุ ชาวนา

9616 นาย อาคม คิดสง่า

สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์

9617 นางสาว กมลนทัธ์ คาระวะ

9618 นาย กมัยเทพ สุขสะอาด

9619 นางสาว กรรณิการ์ ฤกษโ์อภาส

9620 นางสาว กรองแก้ว ประภัสสร

9621 นางสาว จินต์จุฑา รัตนพันธ์

9622 นางสาว จิรนนัท์ แสนใหม่

9623 นาย จิรวฒัน์ แสงบุญ

9624 นางสาว จุติกานต์ สุทธิฉันท์

9625 นาย เจนณรงค์ ผาสุข

9626 นาย ชญาวตั สุเมธาพันธุ์

9627 นางสาว ชนดิา เช้ือดี

9628 นาย ชลากร สุริวงค์

9629 นาย ณัฐวฒิุ รัตนมุง

9630 นาย ทศพร จันทร์หรัิญ

9631 นางสาว ทพิย์ทพิา กุลละวณิชย์

9632 นาย ธนติ โพธิเขต

9633 นาย ธัชยะพงษ์ สุริวงศ์

9634 นาย ธารานนท์ สุริยานนัท์

9635 นางสาว ธิติกร ลิม้ทองมณี

9636 นาย นวมินทร์ สวสัดี

9637 นางสาว นฑัวรรณ ละอองเดช

9638 นางสาว บุณมณี ลครสิงห์

9639 นางสาว เบญจวรรณ ลับแสง
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9640 นางสาว เบญญา สุนทโรทยั

9641 นาย ประภากร จันทร์ประเสริฐ

9642 นาย ประสพลาภ ดวงวรรณะ

9643 นาย พชร์วชัร์ วชัรกิตตานนท์

9644 นาย พัฒนช์นก อารยะสุจินต์

9645 นาย พิรชัช ย่วนยินรักษ์

9646 นาย ลิขิต แสงเพชร

9647 นางสาว วนัวสิาข์ ศรีสุวรรณ์

9648 นาย วโิรจน์ บัวช่ืน

9649 นาย วรียุทธ ถวลิไพร

9650 นาย ศรัณยู ประเสริฐ

9651 นางสาว ศศิโสม ตีรถะวรวรรณ

9652 นาย ศุภชัย เวยีงตอง

9653 นาย สมเจตน์ อยูศ่รี

9654 นาย สมบัติ สระทองหน

9655 นาย สัจจา สาระสาร

9656 นาย สุขจิตร ทองกวาว

9657 นางสาว สุจารี สอนไว

9658 นางสาว สุชาดา แดงสมสุขเจริญ

9659 นางสาว สุธีรา นามทองคํา

9660 นาย สุภัทรดิส ชมช่ืน

9661 นาย อิทธินนท์ แสงสุวรรณ
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สาขาวิชาเทคโนโลยทีางทะเล

9662 นางสาว กนกนนัท์ เอกบรรพต

สาขาวิชาเทคโนโลยทีางทะเล

9663 นางสาว ปรียาพร จิระวงษถ์าวร

สาขาวิชาเทคโนโลยทีางทะเล

9664 นางสาว ธนารักษ์ วรรณโนมัย

สาขาวิชาเทคโนโลยทีางทะเล

9665 นางสาว กนกกาญจน์ เลิศไกร

9666 นางสาว กนกวรรณ บุญแล

9667 นางสาว กมลชนก ศรีสมุทร

9668 นางสาว กมลพรรณ ฟูกลิน่

9669 นางสาว กมลพักตร์ จันทร์กระมล

9670 นางสาว กรกมล เสนวีงศ์ ณ อยุธยา

9671 นางสาว กรรณิการ์ ขาวสะอาด

9672 นางสาว กรรณิการ์ ด้วงวเิศษ

9673 นางสาว กษริา คุณประเสริฐ

9674 นาย ก้องเกียรติ คงเมือง

9675 นางสาว กัญญารัตน์ จิตรรัตน์

9676 นางสาว กัฐ พะนรัิมย์

9677 นางสาว กัลยาณี บัวเย็น

ปีการศึกษา 2556

คณะเทคโนโลยีทางทะเล

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

วิทยาศาสตรบัณฑิต  
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9678 นาย กิตติภูมิ ประสาททอง

9679 นางสาว คนงึนจิ เวชสิทธิ์

9680 นางสาว จิรประภา ล้ําเลิศ

9681 นางสาว จุฑามาส ด่านสถาพร

9682 นางสาว ใจสุจินต์ สวนไผ่

9683 นาย ฉัตรดนยั ไชยหาญ

9684 นางสาว ชญานี อุตชี

9685 นางสาว ชนรดี ทองสร้าง

9686 นางสาว ณัฎฐณิชา พิศหนองแวง

9687 นาย ทนงศักดิ์ โตเจริญ

9688 นาย ธนาธิป มณฑล

9689 นาย ธนาวฒัน์ มาลัยศรี

9690 นางสาว ธนดิา รักษากิจ

9691 นาย ธราวฒิุ เจตนา

9692 นาย ธิติภพ เกตุแก้ว

9693 นาย นพพร ราญรอน

9694 นาย นพรุจ แก้วฉวี

9695 นาย นภาธิปัตย์ สิงหส์ูง

9696 นางสาว นรีนลิ วรรณศรี

9697 นาย นฤนาท ช่วงจ่ัน

9698 นางสาว นวลจันทร์ ทองทบั

9699 นาย นฐัพล เกตุสมบัติ

9700 นางสาว นลิุบล ไพรินทร์

9701 นางสาว นศิารัตน์ ดาราวโิรจน์

9702 นาย บุญเกียรติ เฉลิมชวลิต

9703 นางสาว ปณพร คิดประดับ
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9704 นางสาว ประภัสสร สีมาลา

9705 นางสาว ปรารถนา ปานทอง

9706 นางสาว ปาริฉัตร ปานทอง

9707 นางสาว ปิยะมาศ สนทิ

9708 นาย พงศ์สิริ โชติมงคล

9709 นางสาว พรพิมล คงงาม

9710 นางสาว พรรณอาภา จันทร์สนธิ

9711 นางสาว พัชรญา อุปนนัท์

9712 นางสาว ภัสสร ญาติจันทกึ

9713 นาย ภูริวจัน์ พิทกัษภ์ูวดล

9714 นางสาว มลทฌิา เปล่งปลัง่กุลภัค

9715 นางสาว มุกธิดา แก้วด้วง

9716 นาย ยุทธภูมิ ตันติศุภกร

9717 นางสาว รติพรรณ คัมภีรญาณนนท์

9718 นางสาว รวพิร บุญมานํา

9719 นางสาว รัตนาวดี ทองทกัษณิ

9720 นางสาว รินดา ชานนท์

9721 นางสาว ลดาวรรณ เพียรอดวงษ์

9722 นางสาว ลลิตภัทร ติลลักษณ์

9723 นางสาว วรรณพร วชิาพรหม

9724 นางสาว วรรณวภิา เกียรติพิริยะ

9725 นางสาว วรางคณา อยูเ่จริญ

9726 นางสาว วนัวสิาข์ นาคเกิด

9727 นางสาว วชิชุดา ทองกุลี

9728 นาย วฒิุชัย แก้วสวสัดิ์

9729 นางสาว ศศิญาภรณ์ ศาลา
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9730 นางสาว ศศิธร คําสม

9731 นางสาว ศศิธร มีสงค์

9732 นาย ศิริชัย ประทปีทอง

9733 นาย ศุภพงษ์ นพพันธ์

9734 นาย ศุภมาศ เกิดนอ้ย

9735 นาย สิริภูมิ สังขมณี

9736 นางสาว สุกฤตา อยูเ่วยีงไชย

9737 นาย สุทธิพรหม ร่มมณี

9738 นางสาว สุนสิา ชูวงษว์าลย์

9739 นางสาว สุพัทรา อัฐนาค

9740 นางสาว สุภัทรา ช่ืนชอบ

9741 นางสาว สุภาดา ทรงสุภา

9742 นาย สุรินทร์ ทพิย์กองลาศ

9743 นางสาว สุวรี แซ่ปึง

9744 นาย เสรี ลิม้เลิศฤทธิ์

9745 นางสาว เสาวลักษณ์ บุญสม

9746 นางสาว แสงระวี แจ้งสวา่ง

9747 นางสาว หทยักานต์ มูลดี

9748 นาย อธิพงศ์ ศิริมังคละ

9749 นาย อภิชัย ถวลิ

9750 นางสาว อภิญญา บุญเปรม

9751 นางสาว อรวรรณ แก้วทอง

9752 นางสาว อริษา ภาบุตร

9753 นางสาว อรุโณทยั พุคง

9754 นางสาว อาฐิตญา ดิฐกุลชัยมงคล

9755 นางสาว อารยา บานแย้ม
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9756 นางสาว อารีวรรณ ตันแดง

9757 นางสาว อุทมุพร มีกมล
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สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเคร่ืองประดับ

9758 นาย สมบูรณ์ ไววฒิุวรกุล

สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเคร่ืองประดับ

9759 นางสาว วนัเพ็ญ ประเสริฐโชค

สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเคร่ืองประดับ

9760 นางสาว กชพร สิทธิเชนนกุูล

9761 นางสาว กรกมล ช่วยพิทกัษ์

9762 นาย กลทปี์ สิงหเ์ทพ

9763 นางสาว จุฑามณี ใจมาดี

9764 นางสาว ฉัตรนภา ถิระศิลป์

9765 นางสาว ชุติมณฑน์ ศิริชัย

9766 นางสาว ฐาปนี ดํารงวชิา

9767 นางสาว ฐิติรัตน์ รุ่งโรจนท์วรัีตน์

9768 นาย ณัฐฏ์ บุญชูดวง

9769 นางสาว ณัฐธิดา นวลจันทร์

9770 นาย ณัฐพล พลีขันธ์

9771 นางสาว ณัฐรินทร์ สุขเกษม

9772 นางสาว ทพิมาศ นว่มโต

9773 นางสาว ทพิย์พาพรรณ เงินถม

9774 นาย เทพฤทธิ์ งามสนอง

9775 นางสาว ธัญญารัตน์ ไกรเทพ

ปีการศึกษา 2556

คณะอัญมณี

บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

บริหารธุรกิจบัณฑิต  
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9776 นางสาว นตนนัท์ จันทวงศรี

9777 นางสาว บัณฑรวรรณ ศุภมณี

9778 นาย ปภังกร บรรลือเขตร์

9779 นางสาว ปภาวี เหล่าเกต

9780 นางสาว ปัทมา อนสุรณ์

9781 นาย ปานเทพ วสิุทธิ์เสรีวงศ์

9782 นางสาว ปุณณมาส ตระกูลปาน

9783 นาย พงศกร ยิม้กระโทก

9784 นาย พลรัตน์ วฒันสม

9785 นางสาว แพรวพรรณ เพ็ชรใหม่

9786 นางสาว มนศิตา วอ่งกิตติสิน

9787 นางสาว มนชิญา วเิชียรศรี

9788 นางสาว รัชนี ศรีแก้ว

9789 นางสาว วรพรรณ รอดโต

9790 นาย ศตวรรษ ผลินยศ

9791 นางสาว ศศิธร ตันติพิสิทธิ์

9792 นางสาว ศศิธร สรรพสิทธิ์

9793 นางสาว ศศิวมิล เดี่ยวพิทกัษส์กุล

9794 นางสาว สมฤทยั ธัญญเจริญ

9795 นาย สัญชัย มงคลตรีรัตน์

9796 นางสาว สาวติรี งามยิง่

9797 นางสาว สิมาภรณ์ สังขวฒันะ

9798 นาย สุภกิจ ศิลประสพ

9799 นางสาว สุมาลินี จ๋ิวประหสั

9800 นาย อภิมัติ ฉิมพลีกุล

9801 นางสาว อลิษา สัญญะรูป
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9802 นางสาว อัมพวรรณ นามทอง

สาขาวิชาอัญมณีและเคร่ืองประดับ

9803 นางสาว ปัทมา ด่านเฉลิมนนท์

สาขาวิชาอัญมณีและเคร่ืองประดับ

9804 นางสาว วรันพร วรวารีกุล

สาขาวิชาอัญมณีและเคร่ืองประดับ

9805 นางสาว กชกร โฮ่สิริวนัชัย

9806 นาย กฤษณพงศ์ เรียนใจดี

9807 นาย คะธา ประยูรโต

9808 นางสาว จุฑารัตน์ รัตนพันธ์

9809 นางสาว ชนษิฎา ประไพพงษ์

9810 นาย ธรรมรัตน์ สมจิตรานกุิจ

9811 นาย นพสพล บุญรอด

9812 นางสาว เบมิกา กําเนดิพลพิทยา

9813 นางสาว พิมผกา วงศ์จันทรา

9814 นางสาว วณัฐธิดา อินทร์ยิม้

9815 นาย วรพงศ์ จันทร์พฤกษ์

9816 นางสาว วภิา ซ้วนขาว

9817 นาย ศุภวงค์ คํามี

9818 นางสาว สโรชา ลือตระกูลประวตัิ

9819 นางสาว สุนสิา อร่ามศรี

9820 นางสาว อภิญญา บุญประสงค์

9821 นางสาว อมรรัตน์ โถบํารุง

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

วิทยาศาสตรบัณฑิต  
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9822 นางสาว อาภากร นุ้ยพิน

9823 นางสาว อุมาพร จันทะกูล

9824 นาย ฮูเซ็น สิเดะ

สาขาวิชาการออกแบบเคร่ืองประดับ

9825 นาย ศศิน เอตะคะสกุล

สาขาวิชาการออกแบบเคร่ืองประดับ

9826 นางสาว พัฑฒิดา เผือกพ่วง

สาขาวิชาการออกแบบเคร่ืองประดับ

9827 นางสาว กณิษฐา อาจเนยีม

9828 นางสาว กิตติยา แตงรอด

9829 นางสาว เขมจุฑา ขําสวสัดิ์

9830 นางสาว จิรารัตน์ อ้ึงสิทธิ์ภักดี

9831 นางสาว ฉัตรธิดา พัฒนโสภณ

9832 นางสาว ชลธิชา ช่ืนชม

9833 นาย ฐิติกร มะเวชะ

9834 นาย ณัฐชาติ เชาวะวนชิย์

9835 นาย ธนกฤต จินตนาวรารักษ์

9836 นางสาว บวรลักษณ์ จิตโชติ

9837 นางสาว ใบหยก ป้อมศิลา

9838 นางสาว ปนสัยา อินต๊ะปวง

9839 นางสาว ปัญฑารีย์ บิณบาตร

9840 นาย พงศ์ธนกิ ตันติพิสิทธิ์

9841 นางสาว พัฒนน์รี ภู่เงิน

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง
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9842 นางสาว พิชญาภา สามสี

9843 นางสาว ภัทธ์ธา จงจิตร์กลาง

9844 นางสาว มัณฑนา พูลเพ่ิม

9845 นาย ฤกษชั์ย ผลฉัตร

9846 นาย วรัิตน์ ไชยฤทธิ์

9847 นางสาว ศรินยา แสงบุตร

9848 นางสาว ศศิธร โตบุญล้อม

9849 นาย สรสิช ศรีรักษา

9850 นางสาว สวรินทร์ อิงคยะกุล

9851 นางสาว สาลินี แสงบุตร

9852 นางสาว สุทธาภา แมนผดุง

9853 นาย เสกสรร ศรีเจริญสุข

9854 นาย อนนท์ กลเรียน
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สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์

9855 นาย ไชยวฒัน์ จันทร์ไทย

สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์

9856 นางสาว สุนษิา พุ่มมาลา

สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์

9857 นางสาว จุฬารักษ์ ขนานแข็ง

9858 นาย ธนากร รุ่งสวา่ง

9859 นาย ธีระพงษ์ ศรีอ่อนดี

9860 นาย ประดิษฐ์ ดีเลิศ

9861 นาย ลัญฉกร ปรารมภ์

9862 นางสาว ศิริลักษณ์ ถึกหลาย

9863 นางสาว สุมาลี สงวนสินธุ์

สาขาวิชาแผนท่ีและเทคโนโลยภีูมิศาสตร์

9864 นาย นพพล ขวญัยืน

สาขาวิชาภูมิศาสตร์

9865 นางสาว กรวร์ี ไทยเจริญ

9866 นาย เฉลิมรัตน์ สินสมบัติ

9867 นาย ณภัทร คําประดิษฐ์

9868 นาย ดําเกิง จึงตระกูล

9869 นาย ธิติพัทธ์ ภัคคะศรีโรจน์

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

วิทยาศาสตรบัณฑิต  

ปีการศึกษา 2556

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง
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9870 นางสาว นาฏถมณี หม่ืนภักดี

9871 นาย นติิพันธ์ ขาวคม

9872 นาย ประวณี อัคราพร

9873 นางสาว ปุณยาพร นนัตา

9874 นาย ภควตั ปลีเจริญ

9875 นางสาว ภัคพิชา หนทูอง

9876 นาย มรุเดช เขมกุลภรณ์

9877 นาย ยศวริศ พลธรรม

9878 นาย ยุรนนัท์ ฉายวมิล

9879 นาย เรวตั งามเสง่ียม

9880 นางสาว สุพรรษา โถทอง

สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์

9881 นางสาว กนกรัตน์ ธนะชัย

9882 นางสาว กนกวรรณ เอ่ียมทอง

9883 นางสาว กมลวรรณ ปรีเปรมโมทย์

9884 นาย กรณัฐ ทองสมุทร

9885 นางสาว กรรณิกา สิงหใ์หญ่

9886 นางสาว กรองแก้ว สมจิตร์

9887 นาย กรินทร์ พุฒงาม

9888 นางสาว กฤติยาณี ไกรวเิศษ

9889 นาย กฤษฎา เหล่าธนาวนิ

9890 นางสาว กฤษณี กุลสินธ์

9891 นาย กัณฑ์เอนก แพงไตย

9892 นางสาว กาญจนา ชูศิริ

9893 นางสาว กิง่แก้ว ศุขเกษม

9894 นาย คชา คมขํา
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9895 นาง งามพิธ พวงลําเจียก

9896 นาย จักรกฤษณ์ บุตรี

9897 นาย จักรกฤษณ์ รัตนวจิิตร

9898 นาย จักรพงษ์ วญิญรัตน์

9899 นางสาว จันทร์ธิมา มะลิงาม

9900 นางสาว จันทริา โอชารส

9901 นาย จาฏพจน์ แบ่งลาภ

9902 นางสาว จารุวรรณ ปัญญาทยั

9903 นาย จารุวทิย์ มโนมัยมงคล

9904 นางสาว จิตรา นราอินทร์

9905 นางสาว จิราพร ไชยายงค์

9906 นางสาว จุฬารัตน์ เถียรสูงเนนิ

9907 นาย เจนเจต แซ่อ้ึง

9908 นาย เจษรินทร์ หวงัสะมะแอล

9909 นาย ฉัตรชัย ศิริเมฆา

9910 นางสาว ชนากานต์ ทรงศักดิ์ศรี

9911 นางสาว ชไมพร สอดดง

9912 นางสาว ชลาลัย บุญเติม

9913 นาย ชาญณรงค์ กันหาคุณ

9914 นาย ชาตรี มาสง

9915 นาย ชานนท์ ทองลมูล

9916 นางสาว ชาลินี บํารุงกุล

9917 นาย ณัฐกิตติ์ ดํารงชัยพิพัฒน์

9918 นาย ณัฐกิตติ์ สารสุข

9919 นางสาว ณัฐชยา สมภักดี

9920 นาย ณัฐชา อยูเ่ป็นแก้ว
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9921 นางสาว ณัฐธิญาณ์ ปิยะเสถียรรัตน์

9922 นาย ณัฐพงค์ คล่องแคล่ว

9923 นาย ณัฐพงศ์ สมบุตร

9924 นาย ณัฐพล อังคประเสริฐกุล

9925 นาย ณัฐวฒิุ แจ่มจํารัส

9926 นาย ณัฐวฒิุ ประสิทธิ์สุข

9927 นาย ณัฐวฒิุ ยางเครือ

9928 นางสาว ดรุณี ณิทธิมนพันธุ์

9929 นาย ถิรกานต์ หงษท์อง

9930 นาย ทศพร คําเอ่ียม

9931 นาย ทณัฑวตั พุทธวงค์

9932 นาย ทนิภัทร์ แป้นปลืม้

9933 นางสาว ทพิวลัย์ คําวงค์ษา

9934 นางสาว ทพิาภรณ์ มาลี

9935 นาย ทวิตัถ์ วฒันเจษฎากุล

9936 นาย ธนกร สุนทรวฒัน์

9937 นาย ธนดล บุญยัง

9938 นาย ธนภัทร จรัสวมิล

9939 นาย ธนภัทร วงษจ้์อย

9940 นาย ธนวฒัน์ จูเจีย

9941 นาย ธนศร พงษรู์ป

9942 นางสาว ธันยพร ยงยืน

9943 นางสาว ธันยาภรณ์ แผ้วใจดี

9944 นาย ธันวา ดามาอู

9945 นางสาว ธาริณี คากลาง

9946 นาย ธิปไตย คําจันทร์
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9947 นาย ธีรดนย์ ทองขาว

9948 นาย ธีระพล สุขพรม

9949 นาย ธีระวฒัน์ โป๊ะบุญมา

9950 นาย นคร กองกุณะ

9951 นาย นพพร เย็นแจ่ม

9952 นาย นพสิทธิ์ เฉิดมนเูสถียร

9953 นาย นราทร ปกรณ์วจิิตร

9954 นาย นราธิป เพ่งพิศ

9955 นางสาว นลิน กุหลาบสีทองคํา

9956 นาย นวพงษ์ วรัิตน์

9957 นางสาว นฐันนัท์ หรัิญ

9958 นาย นฐัวฒิุ หงษท์องคํา

9959 นางสาว นนัทน์ภัส เอ่ียมธีระกุล

9960 นาย นําพล ศาสตร์ตะคุ

9961 นาย นติิศาสตร์ มันทริาลัย

9962 นาย นรุิต เฉลิมชัยสถิตกุล

9963 นาย เนวนิ เหลืองประเสริฐ

9964 นางสาว เนื้อทพิย์ ถินถนอม

9965 นาย บดินทร์ บุญพร

9966 นางสาว บุญญวรรณ วรรณศิริ

9967 นางสาว เบญจพร เช็งศรี

9968 นางสาว เบญจวรรณ เบี้ยจรัส

9969 นางสาว ปณิชา ภูวดิษยโชค

9970 นางสาว ปทติตา ใหญ่นอ้ย

9971 นางสาว ปทมุพร พวงเพ็ชร

9972 นางสาว ปนดัดา แก้วมณี
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9973 นางสาว ปภัสสร โตสูง

9974 นาย ประจักร พุทธรักษา

9975 นาย ปริวรรต นลิวเิชียร

9976 นางสาว ปัทพร นวลจันทร์

9977 นางสาว ปัทมา แนวพนสั

9978 นางสาว ปาณิดา ถาปนา

9979 นางสาว ปาริฉัตร มีสันฐาน

9980 นาย ปุณยวร์ี สายไตย

9981 นางสาว เปรมวดี คงจันทร์

9982 นางสาว เปี่ยมสุข บุญลา

9983 นาย พงศกร สุนทรพจน์

9984 นาย พงศธร มีแสง

9985 นาย พงษว์ชัระ บุญมาเลิศ

9986 นาย พชร ประสพทรัพย์

9987 นางสาว พชรพรรณ อ่ิมผ่อง

9988 นาย พนม หม่ืนรุ่น

9989 นางสาว พรทวิา พ่ึงภพ

9990 นางสาว พรพรรณ พันธุ์เพ็ง

9991 นางสาว พรวลิัย ค่ายชัยภูมิ

9992 นางสาว พัชรพร สุริยกานนท์

9993 นางสาว พัชราภรณ์ จินตนาวฒิุ

9994 นางสาว พาวี มณีแสง

9995 นางสาว พิชญ์ภัค สุวรรณทา

9996 นาย พิพิธภัณฑ์ ชูกลิน่

9997 นางสาว พิมพ์คุณัช ศิรินวคุณ

9998 นางสาว พิมพ์ชนก สุวรรณชีพ
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9999 นางสาว พิรีภรณ์ ศรีสกุลกานต์

10000 นาย พีรพัฒน์ สมุดหยา

10001 นางสาว เพชรลดา บัวสวสัดิ์

10002 นางสาว เพ็ญศิริ ดาวกระจาย

10003 นางสาว แพรวพรรณ เช้ือศิริถาวร

10004 นาย ภัทรพล ชยพันธนาการ

10005 นางสาว ภัทรวดี นรัินดรางกูร

10006 นางสาว ภัทรีญา ขยายศรี

10007 นางสาว ภาวณิี ไชยธรรมกุล

10008 นางสาว ภาวดิา ทนิผล

10009 นางสาว ภาวนิี อรํ่าฉาย

10010 นางสาว มนสันนัท์ ปิยวฒันสกุลชัย

10011 นางสาว มาริดา พ่ึงวงศ์

10012 นางสาว มิรันตี ม่วงยิม้

10013 นาย เมธวนิ ช่างเสียง

10014 นาย ยุทธนา มะหะพรหม

10015 นางสาว รติมากรณ์ เปี่ยมวมิล

10016 สิบตํารวจโท รักษพล ติดตารัมย์

10017 นางสาว ลลิตา ธูปศรี

10018 นางสาว ละไม หล่าหนเูหม่า

10019 นาย วชิรพงศ์ ทองมา

10020 นางสาว วรภิณญ์ ยิม้สอาด

10021 นางสาว วรรณธิดา เจริญชัย

10022 นางสาว วรรณวไิล วงษน์ิ่ม

10023 นางสาว วรรณากร ดาวกระจาย

10024 นางสาว วราภรณ์ คงแช่มดี



420

10025 นาย วชัระ โกมลวฒันพงศ์

10026 นางสาว วชัรีพรรณ กาศคําสุข

10027 นางสาว วชุิดา สินธุโคตร

10028 นางสาว วชุิลดา แสงกุล

10029 นาย วทิวสั วรรณประภา

10030 นาย วภิู วจิิตรสุนทรกุล

10031 นางสาว วลิาวลัย์ สุขเลิศ

10032 นาย วรียุทธ ลายผ่องแผ้ว

10033 นาย ศรัณย์ โกยผดุงเกียรติ

10034 นางสาว ศศิวมิล วเิศษ

10035 นางสาว ศศิวมิล หอมดี

10036 นางสาว ศิริฉัตร วชิชจินดา

10037 นางสาว ศิริพร เอ่ียมยัง

10038 นาย สกุล ศิริกิจ

10039 นาย สง่า ลือพรม

10040 นาย สมยศ เกษมพิณ

10041 นาย สรวชิญ์ คุณาวฒิุ

10042 นางสาว สโรชา บุญคร่ัง

10043 นางสาว สาวติรี พิศวงศ์

10044 นางสาว สิริมา ระวงักิจ

10045 นาย สุกฤษฏิ์ สุขประเสริฐ

10046 นางสาว สุดารัตน์ จันทร์ลา

10047 นาย สุทธิพงษ์ ธรรมธรานนท์

10048 นาย สุนนัต์ วเิศษหม่ืน

10049 นางสาว สุนนัทา สุจริต

10050 นาย สุภกิณห์ สุวรรณชาติ
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10051 นางสาว สุภานชิ หนิคํา

10052 นางสาว สุภาพร สุระกุล

10053 นางสาว สุภาภรณ์ ภู่อ่อน

10054 นางสาว สุภาวดี เอมสมบูรณ์

10055 นาย สุรกิจ กลิน่ทอง

10056 นาย สุรยุทธ มากะเรือน

10057 นางสาว สุรัสวดี พงษพ์านชิ

10058 นาย สุริยฉัตร ตราชู

10059 นางสาว สุรีวลัย์ แตงนวลจันทร์

10060 นาย สุวฒัน์ เอ่ียมสุวรรณ

10061 นางสาว แสงทพิย์ พุ่มจันทร์

10062 นางสาว หทัยา ปรีชารัตน์

10063 นางสาว เหมือนฝัน บนไม้กลาง

10064 นาย องอาจ ศรีอ่อน

10065 สิบตํารวจเอก อภิชาติ วงหาริมาตย์

10066 นาย อภิรมย์ ศรีรัตน์

10067 นาย อภิสิทธิ์ สังข์วเิศษ

10068 นางสาว อมิตรา สุดสงวน

10069 นาย อรรถวทิย์ มีทองคํา

10070 นางสาว อรสา คัชเขียว

10071 นางสาว อังคณา สังข์วารี

10072 นางสาว อัญชิษฐา ไชยคิรินทร์

10073 นางสาว อัญชิษฐา เพ่ิมผลบุญปลูก

10074 นางสาว อาทมิา นาอุดม

10075 นางสาว อาภาพัชร์ แซ่ตั่น

10076 วา่ที่ร้อยตรี อํานาจ วงศ์สําราญ
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10077 นาย อําพล บริบูรณ์นาคม

10078 นางสาว อุไรวรรณ จิตต์ม่ันคง

10079 นาย เอกชัย สีทองสุก

10080 นาย เอกพงษ์ ประมาณ

10081 นาย โอภาส สีดาหวดี

10082 MR. KOK CHHAY LY

10083 MR. SARAT PEK
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กลุ่มวิชาการจัดการท่องเท่ียวและการโรงแรม

10084 นางสาว ศิวะพร สวงิคูณ

กลุ่มวิชาการจัดการ

10085 นางสาว ธนารีย์ บุญประเสริฐศรี

10086 นางสาว ลลิต เกตุสุริยงค์

10087 นาย ศิวกร ประเสริฐสังข์

10088 MISS HEESU LEE

10089 MR. SANG-BEOM SHIM

กลุ่มวิชาการจัดการระบบสารสนเทศ

10090 นาย สมโภช ที่ภักดี

10091 MR. ZHANG JINGXIN

กลุ่มวิชาการตลาด

10092 นางสาว หทยัชนก ทวิะพันธุ์

กลุ่มวิชาการจัดการ

10093 นางสาว ภิญญดา ศรีสมัย

10094 นางสาว อนญัญา วสันต์ช่ืนโชคชัย

กลุ่มวิชาการจัดการระบบสารสนเทศ

10095 นางสาว อาภาภรณ์ ถาวร

กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์

10096 นางสาว ฉัตราพรรณ โนวรัิมย์

10097 นางสาว ณัฐวณี์ ธนาสุขสมบัติ

บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

ปีการศึกษา 2556

วิทยาลัยนานาชาติ
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10098 นางสาว ธัญทพิย์ ราดแก้ว

10099 นาย มารุต ศรีวลิัย

10100 MR. MA LI

กลุ่มวิชาการตลาด

10101 นางสาว ศศิประภา บุญประเสริฐ

10102 นาย ศุภกานต์ วงศ์สุนพรัตน์

10103 นางสาว อภันสิตางศุ์ จัตวานนท์

กลุ่มวิชาการจัดการ

10104 นาย ไกรศักดิ์ สุริโย

10105 นางสาว จันทร์จิรา ยอดมงคล

10106 นางสาว จุฑาทพิ คาเมรอน

10107 นางสาว ชนดิาภา ทศันสุวรรณ

10108 นาย ชิติพัทธ์ ม่ันคง

10109 นาย ณัฐวฒิุ ทศันเมธิน

10110 นาย ธราวธุ บุญก่อเกือ้

10111 นางสาว เบญจวรรณ ชาตรีทพั

10112 นางสาว ปณิตา พรพิทกัษก์ุล

10113 นางสาว ปัณณิกา สัตยุตม์

10114 นาย ภูริพันธ์ มยุรา

10115 นาย วฒิุภัทร วรุิฬหค์ุณากร

10116 นาย ศรัณย์ เจริญนวรัตน์

10117 นาย อิทธิพล อ่อนพลับ

10118 นาย เอกชัย ไตรรัตนพร

10119 MR. BAO XING

10120 MISS LEA ELISABETH CREMERIUS

บริหารธุรกิจบัณฑิต  
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10121 MR. LI YIFAN

10122 MR. MATTHEW CHARLES YOUNG

10123 MR. SHI MIN

10124 MR. SONG GUOLIANG

กลุ่มวิชาการจัดการท่องเท่ียวและการโรงแรม

10125 นาย ไกรวชิญ์ ทศันเอกจิต

10126 นางสาว ชนศิา อุดมชัยธนรักษ์

10127 นางสาว ณิชาพัฒน์ ม่ังมี

10128 นางสาว ธนศิา ศรีอ่วมบู่

10129 นาย ธีระเดช เปียนวม

10130 นางสาว นนัทนิี บุญม่ัน

10131 นาย ปพล จันทนอ์าภรณ์

10132 นางสาว ปรัชญาภรณ์ ตันประภัสร์

10133 นาย เพชร กวนิโชติหรัิญ

10134 นางสาว วริิญจ์ คานยิอ

10135 นางสาว สุวภิา ดีเซอร์

10136 นางสาว หสัยานนัท์ สุนทรวฒัน์

10137 นางสาว อรชนก พรรคสวาท

10138 นางสาว เอมวดี วงัศรีรัง

10139 MISS DUAN YINDANNI

10140 MISS LI KEJUE

10141 MISS LIU XIAOYI

10142 MISS MIAO DONG FENG

10143 MR. WANG NAN

10144 MISS WANG SHUYI

10145 MISS YING WU
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10146 MISS ZHANG NI

กลุ่มวิชาการจัดการระบบสารสนเทศ

10147 นางสาว จิรนนัท์ บุญทศ

10148 นาย ชนญัํู พิเชษฐ์ปกรณ์กุล

10149 นางสาว ณัฐกานต์ ทองเรือง

10150 นางสาว ณัฐฐนชิา คนคม

10151 นางสาว นวลนฐัฐา เดชปรีชาลักษณ์

10152 นางสาว ปิย์วรานษิฐ์ อ่ิมเต็ม

10153 นาย ภูมินทร์ นทัธีเจริญ

10154 นางสาว รัชนี ตรีระตระกูล

10155 นางสาว วรารัตน์ ดิษฐลักษณ์

10156 นาย สานติย์ ศิริรูป

10157 นาย สาริน สําเภาทพิย์

10158 นาย อนชิุต มงคลพงษ์

10159 MR. SEAN MARTIN BRADY

กลุ่มวิชาการจัดการโรงแรมนานาชาติ

10160 MR. BRYAN OCTAVIANUS AUGUSTUS

10161 MISS INEKE YULIANTI

10162 MISS LAURA MARIA FERNANDEZ

10163 MISS SYLVIE KOMALA

10164 MISS VERONICA VIVI SUKMADEWI

กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์

10165 นาย กฤษฏิ์พิชญ เชียรรัมย์

10166 นาย กวนิ อุบลแก้ว

10167 นางสาว กัญฐวรรธน์ วงศ์เจริญ

10168 นาย กีรติ ตรีเนตร



427

10169 นาย จักรพงศ์ สิริทตัสุนทร

10170 นางสาว จุฑาวรรณ โอรักษ์

10171 นางสาว ชนากานต์ เกตุแสง

10172 นางสาว ชนากานต์ ยธิกุล

10173 นางสาว ชนดิา ทองจันทร์

10174 นางสาว ชลนภา คุณชน

10175 นาย ณรงค์ชัย บุรีพิพิธ

10176 นางสาว ณัฐรดา ธรรมหลิง่

10177 นางสาว ตวงพร สุวมิล

10178 นางสาว ทราย เครือวลัย์

10179 นาย แทนไท สังวรณ์

10180 นางสาว เบญจพร บางกุง้

10181 นางสาว ปิณฑิรา ชมดาว

10182 นาย ปิยพรรษ์ อยูป่ระเสริฐ

10183 นางสาว ปุญญพัฒน์ ศิริการ

10184 นาย พิช เขมอัครโชคกุล

10185 นางสาว พิชามณช์ ผลพฤกษา

10186 นางสาว มัญชุตา ถนอมเกียรติ

10187 นางสาว รติยา ด่านปาน

10188 นางสาว วรรณิกา ประวตัิยากูร

10189 นางสาว ศรัญญา ธนสุัตย์

10190 นาย ศรันย์วทิย์ กิติยามาศ

10191 นาย ศิริพงษ์ นลิละออง

10192 นางสาว หทยัชนก กองเนยีม

10193 นางสาว อัจฉราพรรณ พูลป้อม

10194 นาย อิสรา วณิชขจร
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10195 นาย โอมา เชาวนะ

10196 MR. LI BIN

10197 MR. LI HAOYUAN

10198 MR. LIU ZIYANG

10199 MR. LUO YUCHEN

10200 MR. SONG ZHEN

10201 MR. ZHANG HONGWEI

10202 MR. ZHAO WEI XIN

กลุ่มวิชาการตลาด

10203 นาย กตัญํู เผ่าทวี

10204 นาย กฤตภาส พรมอ่อน

10205 นาย กันตณัฐ จุรีกานนท์

10206 นางสาว กุลนษิฐ์ กฤษณะภูติ

10207 นางสาว ชฎาภรณ์ เหลืองอร่ามวงศ์

10208 นาย ธนวชิญ์ จุรีกานนท์

10209 นาย นชัชา ลุม่นอก

10210 นางสาว บัววรุณ ก้อนเทยีน

10211 นาย พัฒนพงศ์ ผลชีวนิ

10212 นาย วฒิุทวิา ธนรุ่งศิลป์

10213 MR. CHEN KANG

10214 MR. DONG JUNHAO

10215 MISS LI JING

10216 MISS LIANG PING

10217 MISS REN LIN

10218 Ms. XIANG YALING

10219 MISS ZHANG XUE
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สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

10220 นาย กมล สิงหจั์นทร์

สาขาวิชาทักษะการติดต่อส่ือสารเพือ่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

10221 นางสาว เอพิว อีวา เชียร์เมอร์

สาขาวิชาทักษะการติดต่อส่ือสารเพือ่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

10222 นางสาว กุลสตรี พร้ิงพัฒนพงษ์

10223 นาย ภูมินนัท์ หตีทมิ

10224 นางสาว สุภัทรา มีโค

10225 MISS CAI XIN

สาขาวิชาทักษะการติดต่อส่ือสารเพือ่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

10226 นางสาว กนกพร บัวเพชร

10227 นาย ณัฐพล ทองนาค

10228 นาย ทตัดนยั คุ้มครอง

10229 นางสาว นลพรรณ ดวงศรี

10230 นางสาว ปิยะฉัตร สลีวงศ์

10231 นางสาว เปรมกมล จันทร์ลา

10232 นางสาว พิมพกานต์ เภตราเสถียร

10233 นางสาว รัตติยาพร ศรีสุระ

10234 นางสาว วรัญญา เฉลิมพงษ์

10235 นางสาว วรินทร์ณิชา ทพิยจันทร์

10236 นาย วโิรจน์ วฒันวราห์

10237 นางสาว ไอรินลดา สุนนัทาภรณ์

10238 MR. JASON CHANCE

ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

ศิลปศาสตรบัณฑิต  

ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง
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10239 Ms. LUO YUYUE

10240 MISS ZHANG XIAO YU

10241 MR. ZHAO MING
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10242 นางสาว ปานหทยั เกษมพิณ

10243 นางสาว ธนฏัฐา อินทรารักษ์

10244 นาย สิวะดล คุ้มพ่วงดี

10245 นาย ทศพร ทรัพย์สิทธิกุล

10246 นางสาว ธนาภรณ์ เตชะผกาพงษ์

10247 นางสาว ธารทพิย์ ดีประมาณ

10248 นางสาว นชุกวนิ สอดส่องกิจ

10249 นางสาว พลอย ลักขณะวสิิฎฐ์

10250 นาย วนัเฉลิม กองโชค

10251 นางสาว ศิตา งามการ

10252 นางสาว สาวติรา วฒิุเจริญกิจ

10253 นางสาว หทยัชนก คชเพชร

10254 นาย กฤษณวฒัน์ รัศมี

10255 นาย ฉัตร เอ่ียมศิริกิจ

10256 นาย ชญานนท์ วงศ์ลือ

10257 นางสาว ญาณิศา เครือวลัย์

10258 นางสาว ณัฐธยาน์ สุนทรชูพิสิฐ

10259 นางสาว ณัฐนชิ สุดาทพิย์

10260 นางสาว ดลยา เอกวชิกุล

10261 นาย ตุลย์นนัท์ เลขบวรวงค์

แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

แพทยศาสตรบัณฑิต  

ปีการศึกษา 2556

คณะแพทยศาสตร์

แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง
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10262 นางสาว ธนญัญา ศักดาเดช

10263 นางสาว ปวณีา กนกพจนานนท์

10264 นางสาว ปัญญาพร ธรรมนริมล

10265 นาย พงษฉ์ัตรภูมิ ต่อพงษพั์นธุ์

10266 นางสาว พูนศิริ คุ้มภัย

10267 นางสาว วชัราภรณ์ สารสนทิ

10268 นางสาว สุจิตรา ปานย้อย

10269 นางสาว สุทธิณี สะอาดวงศ์

10270 นางสาว โสภิดา ธรรมมงคลชัย

10271 นางสาว เหมือนฝัน จันทรไชย

10272 นางสาว อโณทยั ประภาไพฑูรย์

10273 นางสาว อรสิรี พชรธนสาร
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10274 นางสาว วราภรณ์ เก่งอนนัต์สกุล

10275 นาย กฤดากร บุญศักดิ์

10276 นางสาว ณัฏฐริกา บุญทรัพย์

10277 นางสาว ทพิย์วมิล ข้าวหอม

10278 นางสาว ธิดารัตน์ เมืองจันทร์

10279 นางสาว ปิยากร ดวงดอก

10280 นางสาว กฤตยา รอดรัตนาทลู

10281 นางสาว จันทรวรรณ สุรพิพิธ

10282 นางสาว ชนม์นภิา ชมชูเวชช์

10283 นางสาว ณัฏฐ์วกิร หรรษาพันธุ์

10284 นางสาว ธโณทยั การสมจิตร

10285 นางสาว ธนตุรา หฤทยังามเนตร

10286 นางสาว ธัญศิริ แก้วเล็ก

10287 นางสาว บุญประภา เสียงเสนาะ

10288 นางสาว ประภาภรณ์ จรุญ

10289 นางสาว ปาจารีย์ ศรีโมรา

10290 นางสาว ปิยานชุ พรรัตนโชติสกุล

10291 นางสาว ปุณยวร์ี ขวญัภูมิ

10292 นางสาว พลอยชนก สวยดี

10293 นางสาว พีรภรณ์ ศรีโชค

10294 นางสาว แพร อ่วมรอด

นิเทศศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

นิเทศศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

นิเทศศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

ปีการศึกษา 2556

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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10295 นางสาว ภานมุาศ พรหมเมตตา

10296 นางสาว มุกตาภา พุฒทอง

10297 นางสาว รัตติกาล ติละ

10298 นางสาว สรัญญา อรุณถาวรวงศ์

10299 นางสาว อรญา จวงสันทดั

10300 นางสาว อังสุมา สุขเสพย์

10301 นางสาว กชกร ทบัสีรักษ์

10302 นางสาว กชกร อาจวชัิย

10303 นางสาว กมลชนก พรหมเพ็ชร

10304 นางสาว กมลทพิย์ ขวญัวงษท์มิ

10305 นางสาว กมลทพิย์ ทรัพย์ประเสริฐ

10306 นางสาว กมลพรรณ อาการส

10307 นางสาว กมลวรรณ นามวงศ์

10308 นางสาว กรภัทร เวชวงศ์

10309 นางสาว กรรณิกา อํานวย

10310 นาย กฤชกร เกตุทองมงคล

10311 นาย กฤษฎิ์ จันทร์สวา่ง

10312 นาย กฤษดา สุวรพันธ์

10313 นางสาว กัณฐ์ลดา มาศรีนวล

10314 นางสาว กัลยภรณ์ หาพุฒพงษ์

10315 นางสาว กาญจนโรจน์ กาญจนภินพงศ์

10316 นาย กิจชัย ภูมิคง

10317 นาย กีรติ สุวชัรววิฒัน์

10318 นางสาว กุลฑีรา กิจเกียรติ

10319 นางสาว เกศรา บันลือศรีสกุล

นิเทศศาสตรบัณฑิต  
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10320 นางสาว ขวญัแก้ว บุญอยู่

10321 นางสาว เขมิสรา กอเซ็ม

10322 นาย คเณศ ทศัพินจิ

10323 นาย คนชั คําถวาย

10324 นาย ครรชิต คลอวฒิุอนนัต์

10325 นาย จตุพล จันไพร

10326 นางสาว จันทร รอดภัย

10327 นางสาว จันทรัตน์ ศิริมนาทร

10328 นางสาว จารุวรรณ เจียมสุพรรณกุล

10329 นางสาว จิตรลดา ประวงศ์

10330 นางสาว จิรประภา จิตรพงศ์

10331 นางสาว จิรสุดา ดอกจันทร์

10332 นางสาว จิราภรณ์ หลิว่สุวรรณ

10333 นางสาว จิราภา สวสัดีมงคล

10334 นาย จิรายุส ลิม่ตี๋

10335 นางสาว จีรนนัท์ เต็มคอน

10336 นางสาว จุฑาภรณ์ ภานพัุนธ์

10337 นางสาว จุฑารัตน์ แดงเทศ

10338 นางสาว จุฬารัตน์ หยิบโชคอนนัต์

10339 นางสาว ฉัตทณิี นติยภูติ

10340 นางสาว ฉัตรสุชา คุ้มถนอม

10341 นางสาว ฉัตราภรณ์ ปิยะนาคร

10342 นางสาว ฉันทนา ทพิย์ประชาติ

10343 นาย เฉลิมพล แซ่โต๊ะ

10344 นางสาว ชญาดา เฉลิมวงศ์

10345 นางสาว ชญานษิฐ์ ทองบัณฑิต
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10346 นางสาว ชฎาพร สุขสําราญ

10347 นางสาว ชนนกิานต์ งามสง่า

10348 นางสาว ชนนกิานต์ พฤฒิทววีฒัน์

10349 นางสาว ชนนกิานต์ วบิูลย์อรรถกร

10350 นางสาว ชลธิชา คุ้มครอง

10351 นางสาว ชวาลา เสมอภาค

10352 นาย ชานนท์ แสนสวย

10353 นางสาว ชิดชนก ทองดี

10354 นางสาว ชิดชนก นรสิงห์

10355 นาย ชินดนยั ปานกลาง

10356 นาย ชินพรรธน์ ตั้งโรจนลักษณ์

10357 นางสาว ช่ืนนภา ผ่องฉาย

10358 นางสาว ชุตินนัท์ ไวทริา

10359 นาย เชาวฒัน์ ศรีประเทอืง

10360 นาย โชติวชิญ์ แซ่แต้

10361 นาย ญาณินทร์ เอ้ือจุฑามณี

10362 นางสาว ฐนตินนัท์ โรจนณัฏฐากุล

10363 นางสาว ฐานะมาศ เรืองฤทธิ์

10364 นางสาว ฐานยีา ผลิอรุณ

10365 นาย ฐิติพันธุ์ บํารุงวงศ์

10366 นางสาว ฐิติมา สูส่กุล

10367 นางสาว ณฐพร เตียวเจริญ

10368 นางสาว ณฐมล มนประภากมล

10369 นาย ณพิชเศรษฐ์ ไชยนาพงศ์

10370 นางสาว ณัฏฐ์กชพร ธีริศราวชิชากร

10371 นาย ณัฏฐพงศ์ อนกุูล
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10372 นาย ณัฐชนน ศิริวราวาท

10373 นางสาว ณัฐฐา ศิริไพบูลย์

10374 นางสาว ณัฐณิชา แสงสุข

10375 นางสาว ณัฐธันยา วงศ์ขจรไกล

10376 นางสาว ณัฐนรี รอดมาลา

10377 นาย ณัฐพงศ์ อําพรรณ์กาญจน์

10378 นาย ณัฐพล ชลวนารัตน์

10379 นาย ณัฐพล มังกรประเสริฐ

10380 นาย ณัฐระพี เลิศศิริวฤทธิ์

10381 นางสาว ณัฐวดี เหรียญรักวงศ์

10382 นางสาว ณัฐวารี ศุภเลิศมงคลชัย

10383 นาย ณัฐวฒิุ ทองช่ืน

10384 นาย ณัฐวฒิุ เพราะสําเนยีง

10385 นางสาว ณัฐสุวรรณ บัวงาม

10386 นางสาว ณิชา พูลสวสัดิ์

10387 นางสาว ณิชา วงศ์กาฬสินธุ์

10388 นางสาว ณิชาภา นดุมะหมัด

10389 นางสาว เณชิญาญน์ ทองระอา

10390 นางสาว ดลยา เรียบร้อย

10391 นาย ดลวรรฒ สุนสุข

10392 นางสาว ดลหทยั เพียรภักดี

10393 นางสาว ดวงกมล งามระเบียบ

10394 นางสาว ดาวดี ชะอุ่ม

10395 นาย ทรงพล อนกุูล

10396 นางสาว ทรรศนยี์ คล้ายสี

10397 นางสาว ทฐัธนนนัท์ โสระเวช
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10398 นางสาว ทฆิัมพร ม่ันเบี้ย

10399 นาย เทวนิทร์ ถนอม

10400 นาย ธชาดล สกุลสิทธชัย

10401 นาย ธนาธิป ประถมวงศ์

10402 นางสาว ธนาภรณ์ วงศ์วลิาศ

10403 นาย ธเนศ เติมตระกูล

10404 นาย ธรรมสาร ประธรรมสาร

10405 นางสาว ธัญญธร ธํารงลักษณ์

10406 นางสาว ธารีรัตน์ ศรีธาราม

10407 นางสาว ธาวนิี ติยวฒัน์

10408 นางสาว ธิปลดา อินทเรืองศร

10409 นาย ธีรภัทร สุขประเสริฐ

10410 นาย ธีระพงษ์ พิกุลทอง

10411 นางสาว ธีราพร ทมุมานนท์

10412 นางสาว นพรัตน์ ศิริรุ่งโรจนก์ุล

10413 นาย นราทร กอนกุล

10414 นาย นฤดล เศรษฐิเมธานคุุปต์

10415 นาย นวกชมณ อวยพร

10416 นางสาว นชัชา ววิฒันว์านชิ

10417 นางสาว นญัตชา สิงหค์ําป้อง

10418 นางสาว นตัฐา บุญศรี

10419 นางสาว นนัทน์ภัส อุ่มภูธร

10420 นางสาว นนัทน์ชิา สถาวร

10421 นาย นนัทภพ คําทอน

10422 นาย นติิพงศ์ เนตรบารมี

10423 นาย นติิพงศ์ ภูมิผล
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10424 นางสาว นริะดา บุญสังข์

10425 นางสาว นสิา สุธาสี

10426 นางสาว เนตรนภา ศิริโภค

10427 นางสาว บุณยานชุ ศรีอนนัต์

10428 นางสาว บุษบากร รุ่งเรือง

10429 นาย ปกป้อง พจนเ์พียรเลิศ

10430 นางสาว ปฐมาภร ปรีชา

10431 นาย ปณิธิ นาคเจริญ

10432 นางสาว ปทติตา ธนวรกันต์

10433 นาย ปรเมศร์ หนากลาง

10434 นางสาว ประภาภรณ์ จุลพันธ์

10435 นาย ประสิทธิ์ โพธิลักษณ์

10436 นางสาว ปรารถนา แย้มเพ็ง

10437 นางสาว ปริยา บัวทอง

10438 นาย ปริวฒัน์ พรหมผดุงชีพ

10439 นาย ปรีชา ประมูลจักกา

10440 นางสาว ปรีญา เผ่าไพศาล

10441 นางสาว ปรียาพัชร ตรึกหากิจ

10442 นางสาว ปรียาภรณ์ สุวรรณโพธิ์

10443 นางสาว ปวรรัตน์ เกษมสันต์ ณ อยุธยา

10444 นางสาว ปานภัทรา ประทปีะจิตติ

10445 นางสาว ปาลิดา จันทร์กระจ่าง

10446 นางสาว ปิยธิดา ศิริเอนก

10447 นางสาว ปิยนาถ คงทพั

10448 นางสาว ปิยะพัชร์ ทนัสมัย

10449 นางสาว ปิยาพัชร สิงหแ์ก้ว
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10450 นาย ปิโยรส เสถียรพาณิชย์

10451 นางสาว พนดิา ต้นสุรา

10452 นาย พรพจน์ นุ่มถือสัตย์

10453 นางสาว พรพรรณ ชิดเช้ือ

10454 นางสาว พรพันธ์ สิทธิโชคศิริ

10455 นางสาว พรรณนภิา บุญเวช

10456 นางสาว พัฒนฉัตร ชูเกลีย้ง

10457 นางสาว พัฒนี ภักดีโยธิน

10458 นางสาว พิชญ์ชามญช์ ศรีจันทร์ธเนศ

10459 นางสาว พิชญา บุญมาเครือ

10460 นาย พิพัฒน์ ยาไชยบุญเรือง

10461 นาย พิพิธธน ไวตี

10462 นางสาว พิมพ์ชนก ดวงโพธิ์ทอง

10463 นางสาว พิมพ์ภินนัท์ แย้มประยูร

10464 นางสาว พิมพิไล บุญนอก

10465 นางสาว พีรดา พรหมสูงวงษ์

10466 นาย พีระพงษ์ เอกผดุงพงศ์

10467 นาย พุฒิพงศ์ ฝ่าผล

10468 นาย พุฒิพงศ์ พลรัตนศักดิ์

10469 นางสาว เพชรดา จันทร์วเิชียร

10470 นางสาว เพ็ญพิชชา ฉิมจ๋ิว

10471 นางสาว ภคพร นวลนารักษ์

10472 นางสาว ภัณฑิรา กาวจิา

10473 นางสาว ภัทรทริา เกาะหวายเหนอื

10474 นางสาว ภัทร์ธีรา แก้วบุญเรือง

10475 นางสาว ภัทรพรรณ พงษโ์ชติ
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10476 นางสาว ภัทรภร ผ่องแผ้ว

10477 นางสาว ภัทราพร บุญลาภ

10478 นางสาว ภัทราภรณ์ ระจิตดํารงค์

10479 นางสาว ภัสรา ศุภศาสตร์เศรษฐี

10480 นาย ภานพุงษ์ แซ่ตัน

10481 นางสาว ภาพพิมพ์ แดงแสงทอง

10482 นางสาว ภาริตา วงค์ตาคํา

10483 นาย ภาสกร จันทร์เจริญ

10484 นางสาว ภาสินี งามโพธิ์ศรี

10485 นางสาว ภาสินี ชิตรัตถา

10486 นาย ภูธเรศ ศิริดล

10487 นาย ภูมิ จิรธนสมบัติ

10488 นาย ภูษติ เดชพงษ์

10489 นางสาว มณฑาทพิย์ โต่นวธุ

10490 นางสาว มณธิชา สุจริต

10491 นางสาว มณีรัตน์ แทนนาค

10492 นางสาว มณีรัตน์ นธิิศิษฎิภักดี

10493 นางสาว มติมนต์ ตวงสุวรรณ

10494 นางสาว มนชนก กิง่แก้ว

10495 นางสาว มัณลิกา บุญประทปี

10496 นางสาว มัลลิกา กล้วยวเิชียร

10497 นางสาว มิรันตี แก้วศรีงาม

10498 นาย มุขพล ธรรมสุทธิ์

10499 นาย เมธัส ศรีโมรา

10500 นาย ยุทธการ ขาวเจริญ

10501 นางสาว ยุพเรศ คงนยิม
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10502 นางสาว ยุวนัดา มีราคา

10503 นางสาว รณันธร อภิภัทรางกูร

10504 นาย รัชชานนท์ บุญถนอม

10505 นางสาว รัชดา มะสุนสืบ

10506 นางสาว รุ่งนภา วกิรมเลิศ

10507 นางสาว รุ่งอรุณ อาทโรประยูร

10508 นางสาว เรนภุา รัญตะเสวี

10509 นางสาว ลักขณา พันธ์รอด

10510 นางสาว วรรณวไิล โคตรชัย

10511 นางสาว วรรษมน พวงนอ้ย

10512 นาย วรัชญ์ เตียสรรเสริญ

10513 นางสาว วรัญญา ทวปีัญญาภรณ์

10514 นาย วรัสนนัท์ ธารีรัชต์

10515 นางสาว วรารัตน์ ปาณปุณณัง

10516 นางสาว วรารัตน์ อําพินธุ์

10517 นางสาว วริศรา มะสังหลง

10518 นางสาว วลัยรัตน์ มากพงษ์

10519 นางสาว วสุธิดา ศิลา

10520 นางสาว วนัวสิา ภุชชงค์

10521 นางสาว วนัวสิาข์ กุศลจิตร์

10522 นางสาว วศัยา พนาธิศักดิ์

10523 นาย วชิพล เล่าผิวพันธ์

10524 นางสาว วชุิดา ทเุรียนภู่

10525 นางสาว วภิาดา ปั๋งลิขิต

10526 นางสาว วมิพ์วภิา บุหงางาม

10527 นางสาว วริิยา จันทร์คามคํา
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10528 นางสาว วลิาวณัย์ สมศักดิ์

10529 นางสาว ศรัญญา ปะสีละเตสัง

10530 นางสาว ศศิมา กิตติศุภมงคล

10531 นางสาว ศิมาภรณ์ ช้างแก้วมณี

10532 นางสาว ศิริพร เนยีมพางค์

10533 นางสาว ศิริพร อารีการ

10534 นางสาว ศิลป์ศนนัท์ หนนูารถ

10535 นาย ศิวา เนนิหาด

10536 นาย ศุภณัฎฐ์ ประยูรศักดิ์

10537 นาย ศุภฤกษ์ หอ่สกุล

10538 นาย ศุภวฒิุ ศรขวญั

10539 นาย สกล ผดุงพงศ์วฒันา

10540 นางสาว สกุลตลา สุขอารีย์

10541 นางสาว สขิลา กระจ่างแจ้ง

10542 นางสาว สรัญธร เกิดกอบเกียรติ

10543 นางสาว สโรชินี จันทร์โถ

10544 นาย สาธิษฐ์ สันติสวสัดิ์

10545 นางสาว สายสุนยี์ โกสินธุ์

10546 นาย สิทธิพัฒน์ โชติช่วง

10547 นางสาว สิรินนัท์ ยาอ่อน

10548 นาย สุกฤต ภูมิศรีจันทร์

10549 นาย สุกัลย์ สืบแก้ว

10550 นางสาว สุคนธ์ทา อาดํา

10551 นางสาว สุชาดา ขวญัเกตุ

10552 นางสาว สุณิสา เสริมชีพ

10553 นางสาว สุดารัตน์ จันทร์ทา่จีน
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10554 นางสาว สุดารัตน์ ชาตีศรี

10555 นางสาว สุดารัตน์ ไพเราะ

10556 นางสาว สุทธาสินี บุญภมร

10557 นางสาว สุทธิวรรณ ผลประเสริฐ

10558 นางสาว สุธินยี์ ดีประเสริฐ

10559 นางสาว สุพรรณี โง้วซุ่นเฮง

10560 นางสาว สุพัชยา โพธิ์แก้ว

10561 นางสาว สุภัจฉรี รัถยาพิทกัษ์

10562 นางสาว สุภาวดี แก้วศรี

10563 นางสาว สุภิญญา สิทธิเขตการ

10564 นางสาว สุรีย์ฉาย เคร่งครัด

10565 นางสาว หฤทยั ครุฑนว่ม

10566 นางสาว หถัยา อิทธิวฒันะ

10567 นางสาว หทัยา ตระกูลมัยผล

10568 นางสาว อชิรญา สิทธิเวช

10569 นาย อณิวฏั แผ่นดินทอง

10570 นาย อดิศักดิ์ บิลสะเล็ม

10571 นาย อดุลย์ชัย อดุลเดชา

10572 นางสาว อนญัลักษณ์ สุวทิยะศิริ

10573 นาย อนสุรณ์ จันทสมบัติ

10574 นางสาว อภิญญา พ่วงเพ่ิม

10575 นาย อภิวฒัน์ นุ่มนวล

10576 นาย อมรณรงค์ ทรงศิริ

10577 นาย อมรเทพ บุญญมากร

10578 นางสาว อรนชุ รัตนางกูร

10579 นางสาว อรพรรณ พูลสวสัดิ์
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10580 นาย อรรณพ นเูด็น

10581 นาย อรรถกร เจนประเสริฐ

10582 นาย อรรถชัย คนซ่ือ

10583 นาย อรรถพล พงษโ์อสถ

10584 นางสาว อรสา ผ่องราษี

10585 นางสาว อริยา บุญเลิศ

10586 นาย อัครวนิท์ วงษชั์ย

10587 นาย อังกูร สังขศิลา

10588 นางสาว อังคณา กระจ่างชิต

10589 นาย อังคาร ปานแก้ว

10590 นางสาว อัจจิมา ศรีสุนทรไท

10591 นางสาว อัชณีย์ เดชณรงค์

10592 นางสาว อัญชลี อายุยืน

10593 นางสาว อัญชิษฐา อินสอน

10594 นางสาว อัศวณิี ขันชูสวสัดิ์

10595 นางสาว อาทติยา ราชู

10596 นางสาว อาภารัตน์ ใยทองบุ

10597 นางสาว อารดา ผ่านเมือง

10598 นางสาว อุษา พฤทธิพงษ์

10599 นาย เอกราช แหลมไธสง

10600 นาย เอกวฒัน์ ลีป้ระเสริฐ

สาขาวิชาจิตวิทยา

10601 นางสาว รัตนา พงษเ์กษม

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง
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สาขาวิชาจิตวิทยา

10602 นางสาว กานต์สิรี พุทไธวฒัน์

10603 นางสาว ปณิตา วงศ์ช้ัน

10604 นางสาว พิมลดา บุญล้อม

10605 นาย วชัรพงษ์ ทรัพย์สิทธิกุล

10606 นางสาว สุดารัตน์ แก้วผง

10607 นางสาว อภัสนนัท์ แสนสนกุ

สาขาวิชาจิตวิทยา

10608 นางสาว เกศราภรณ์ ศรีเปรม

10609 นางสาว ณัฐฑิกา พัฒนวราภรณ์

10610 นางสาว ณัฐภัชสร ร่ืนกมล

10611 นางสาว ทฤฒมน เสมอมิตร

10612 นาย ธนอรรถ ผลสุวรรณ

10613 นางสาว ธิดารัตน์ โกโสภา

10614 นางสาว นชัชา ตลับทองไทย

10615 นางสาว น้ําค้าง พรมวงค์

10616 นางสาว นจุรินทร์ คุณธรรมสกุล

10617 นางสาว ปราณี โพธิ์อ่อน

10618 นางสาว ปวณีา ชาวงษ์

10619 นางสาว พรศิลักษณ์ เวยีงวงษ์

10620 นางสาว พิจิตรา กาจุม

10621 นางสาว พิจิตรา ยิม้ทอง

10622 นาย พีรณัฐ รัตนพรม

10623 นางสาว ฟาตีมะห์ อาหมัดยูซุฟ

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2
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10624 นางสาว ภิญญาพัชร์ ถาปนะกุล

10625 นางสาว วรรณระวี บุบผาชาติ

10626 นาย วริศ ผลสวสัดิ์

10627 นางสาว ศุภลักษ์ วงศ์ธิเบศร์

10628 นางสาว สาวติรี ขะบูรณ์

10629 นางสาว สิริภัทรา ปิดทอง

10630 นางสาว สุรีรัตน์ สุขคลาย

10631 นางสาว เสาวณีย์ เขม้นหมาย

10632 นางสาว อริสา อินทวาศ

10633 นางสาว อัญชิสา จันทรสมบัติ

สาขาวิชาจิตวิทยา

10634 นางสาว กนกกร คงกล่อม

10635 นางสาว กนกนาถ สอนหุ่น

10636 นางสาว กนกวรรณ โอษฐ์จันทร์ศรี

10637 นางสาว กมลชนก โมกขพันธุ์

10638 นางสาว กมลรัตน์ ผาสุข

10639 นางสาว กรกนก ศรีกระทมุ

10640 นางสาว กรกนก สินธุนาวา

10641 นางสาว กวนิทพิย์ จันทนยิม

10642 นางสาว กัลย์สุดา สัณหฐ์านะกุล

10643 นางสาว กานต์พิชา โยธาวงษ์

10644 นางสาว การณ์ธิญา เงินสวสัดิ์

10645 นาย กําพล รัตนเลิศนภาวงศ์

10646 นางสาว กิดาการ ทมิสวสัดิ์

10647 นาย กิตติกานต์ กัณณิกจุลา

วิทยาศาสตรบัณฑิต  
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10648 นาย กิตติรัตน์ กิตตินนัทณา

10649 นางสาว กิรติการ ตุ้มจันทร์

10650 นางสาว กุลกันยา พิมพ์พา

10651 นางสาว แก้วกัลยา พุมมา

10652 นาย จตุรงค์ ขุนภักดี

10653 นางสาว จันจิรา พละสาร

10654 นาย จิณณวตัร์ ฉลองขวญั

10655 นางสาว จินสุดา ธนแูก้ว

10656 นาย จิรวฒัน์ อนสุรณ์เจริญ

10657 นางสาว จิราพร นาคสุริวงษ์

10658 นาย จิรายุ ไพศาลสิริวฒันะ

10659 นางสาว จิราวรรณ โภคา

10660 นางสาว จิราวรรณ อินทรารักษ์

10661 นางสาว จุฑารัตน์ สุเฌอ

10662 นางสาว ชฎาพร นอ้ยสมบัติ

10663 นางสาว ชณิณณิตย์ ศรีวสิุทธิ์

10664 นางสาว ชนากานต์ ดวงตาดํา

10665 นางสาว ชนาภา รังสิมันตุชาติ

10666 นางสาว ชนติา แดงอุดม

10667 นางสาว ชนนิาถ ปัญญาวงศ์

10668 นาย ชลกานต์ ผลวฒันะ

10669 นางสาว ชิวาภรณ์ ทรัพย์หนนุ

10670 นางสาว ชุติมา บัวคลี่

10671 นางสาว ฐิติยา ศรีคงเนนิ

10672 นางสาว ณัฎฐิดา ถาวร

10673 นาย ณัฐกานต์ บํารุงพาทย์
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10674 นาย ณัฐนนท์ พลฤทธา

10675 นาย ณัฐวฒิุ วริิยะภิรัตน์

10676 นาย ถิรวฒิุ พนารสสุคนธ์

10677 นางสาว ทศันยี์ จันทพรึก

10678 นางสาว ธนพร รัศมิทตั

10679 นางสาว ธนวรรณ สกุลเช้ือ

10680 นาย ธนวรรธน์ กิจจริต

10681 นาย ธนวฏั ศรีเลิศรส

10682 นาย ธนากร พงษากลาง

10683 นางสาว ธนดิา รอดประดิษฐ์

10684 นางสาว ธัญญารัตน์ ปัตถาพี

10685 นางสาว ธัญรดา โสมรัตนานนท์

10686 นาย ธันวา ขันศิลา

10687 นางสาว ธิดารัตน์ เพ็งคล้าย

10688 นาย ธีรภัทรญ์ พระแก้ว

10689 นางสาว ธีรยานฐัฌ์ พูนพงษป์ระเสริฐ

10690 นางสาว นงนชุ กาวี

10691 นางสาว นพเกล้า โกษา

10692 นางสาว นริสา หริะประยูรพงษ์

10693 นางสาว นฤมล เสร็จกิจ

10694 นางสาว นนัทพร เฉลิมสุข

10695 นางสาว นนัทพร ธนสารถาวร

10696 นางสาว นนัทพร มีไมตรีจิตต์

10697 นางสาว นนัทพร มีหม่ืนไวย

10698 นาย นนัทพล ดีสุบิน

10699 นางสาว นาถชนกิา อาทะวมิล
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10700 นางสาว นโิลบล สวา่งเนตร

10701 นางสาว นศิาชล พุ่มพวง

10702 นางสาว นรียา ทวปีัญญาศาสน์

10703 นาย บดินทร์ เจนจบธรรม

10704 นางสาว เบญจมาศ บํารุงภักดี

10705 นางสาว เบญจวรรณ สุขเลิศล้ํา

10706 นางสาว เบญจวรรณ สุนทรสวสัดิ์

10707 นางสาว ปฐมาวดี มีชัย

10708 นางสาว ประภาพร ช่วยรักษ์

10709 นาย ประสิทธิชัย แดงมา

10710 นาย ปริญญา พลโยธา

10711 นางสาว ปัญปภัส คัมภิรานนท์

10712 นางสาว ป่านชนก คําชมภู

10713 นางสาว ปานระวี เจือแสง

10714 นางสาว ปาริชาติ ผ่านพินจิ

10715 นางสาว ปิยกมล นุ่มฟัก

10716 นางสาว ผกาแก้ว สกุลสอน

10717 นางสาว พรกนก พิพัฒน์

10718 นางสาว พรทพิย์ พงษธ์นู

10719 นางสาว พรรณิภา รู้รักษา

10720 นางสาว พัชชาลินี ยันเยีย่ม

10721 นางสาว พัสตราภรณ์ จันทร์รักษา

10722 นางสาว พาฝัน จันทร์โย

10723 นางสาว พิชญ์นรี ชิโนดม

10724 นาย พิทวสั วรบุตร

10725 นางสาว พิมวริิยา จําปาฉวี
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10726 นางสาว พิลาวลัย์ ธีระกัณฑ์

10727 นางสาว ภัสพร พิมพ์ปรุ

10728 นางสาว ภัสราภรณ์ สิทธิกรณ์

10729 นาย ภานพัุฒน์ ทรัพย์ม่ัน

10730 นางสาว ภิญญดา จันทร์สิน

10731 นาย มงคลชัย เสลา

10732 นางสาว มุกดา สุขเกษม

10733 นางสาว ลภัทพร วงศ์ชนเดช

10734 นางสาว ลัดดาวลัย์ จันทร์เนตร

10735 นางสาว วราณีย์ สีดา

10736 นางสาว วราภรณ์ ถาวรกฤษ

10737 นาย วราวฒิุ นฤภัย

10738 นางสาว วชัรา สุกใส

10739 นางสาว วนัวสิาข์ อรัญ

10740 นางสาว วลัย์ลิกา แก้วศรี

10741 นางสาว วาสนา คําศรีสุข

10742 นางสาว วนิดารัตน์ ปฐมนลีะ

10743 นางสาว วภิาดา อุดมชัย

10744 นาย ศรัณวชัร์ สะอาดศรีวรีเดช

10745 นางสาว ศศิตา โพธิ์มาก

10746 นางสาว ศศิธร วงศ์ววิฒัน์

10747 นางสาว ศิรินารถ หมอกยา

10748 นางสาว ศุภิสรา ธนสุวรรณธาร

10749 นาย สมภพ เมตตาประเสริฐ

10750 นางสาว สรัลนชุ หรัิญรักษ์

10751 นางสาว สราญรัตน์ ประทมุทพิย์
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10752 นางสาว สาวติรี หาผล

10753 นาย สิปปกร สกุลยืนยง

10754 นางสาว สิรินาฏ กล้าชุ่ม

10755 นาย สุธิติ ชวนเจริญ

10756 นางสาว สุธินนัท์ ศรีสวสัดิ์

10757 นางสาว สุนสิา อดทน

10758 นางสาว สุพรรณิการ์ ปัทมาวณิชสกุล

10759 นางสาว สุพัชชา ทองสุข

10760 นางสาว สุพิชฌาย์ พ่ึงเมือง

10761 นางสาว สุพิรยา เอ้ืออารีจิตต์สกุล

10762 นางสาว สุลักษณา ตานอ้ย

10763 นางสาว เสาวภาคย์ ทองปั้น

10764 นางสาว โสภาพรรณ หลวงขัน

10765 นางสาว โสรยา ปานผึง้

10766 นางสาว หทยัชนก อินตะนยั

10767 นางสาว อนงค์นาถ จอมวนั

10768 นาย อมรพงษ์ สายสิงห์

10769 นางสาว อรธิดา ดํารงค์การพานชิ

10770 นางสาว อรวรรณ ทรัพย์พจน์

10771 นางสาว อรอุมา ตั้งจิตเจริญเลิศ

10772 นางสาว อริสรา สกุลธนนนท์

10773 นางสาว อรุณโรจน์ จานทอง

10774 นางสาว อลิษา ดอยเงิน

10775 นางสาว อาริสา ไรเชิล

10776 นางสาว อําพร เนยีมหอม

10777 นาย อิทธิภูมิ กิสลัย
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10778 นางสาว อิสราภรณ์ คุมพวก

10779 นางสาว อุษณีย์วรรณ จันทร์แดง

10780 นาย โอพาส สันติภิญโญเลิศ

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

10781 นางสาว เจนจิรา เมฆอากาศ

สาขาวิชาประวัติศาสตร์

10782 นาย กฤตวชิญ์ ปิ่มไพบูลย์

สาขาวิชาภาษาเกาหลี

10783 นางสาว พริมรตา สมหมาย

สาขาวิชาภาษาจีน

10784 นางสาว นนทวรรณ สิทธิวรการ

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

10785 นางสาว สุกานดา วราวฒิุ

สาขาวิชาภาษาไทย

10786 นาย อภิชาติ ผาแดง

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

10787 นางสาว ภาวณิี แก้วเกิด

สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา

10788 นาย เจตน์ ตันติวณิชชานนท์

สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา

10789 นางสาว สุภนชิ เขื่อนพันธุ์

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

10790 นางสาว มานติา ศรีพงัน

ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1
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สาขาวิชาภาษาเกาหลี

10791 นางสาว ชรัญญา ไทยรักษา

10792 นางสาว ณัฐธยาน์ ขันเทศทอง

สาขาวิชาภาษาจีน

10793 นาย ปรีดี ซาเมืองศรี

10794 นาย ศุภณัฐ เสง่ียมพรพาณิชย์

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

10795 นางสาว ปิยะวรรณ อัมรินทร์

10796 นางสาว ผกามาศ วเิชียรโชติ

สาขาวิชาภาษาไทย

10797 นางสาว วรัญญา จันทร์เพ็ง

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

10798 นางสาว กนกอร สัจจธรรมนกุูล

10799 นางสาว กมลรัตน์ สุขนาค

10800 นางสาว จุฑารัตน์ เง็กเอ่ียม

10801 นางสาว ณภกุล บุญเขียน

10802 นาย ณัชพล จินดานนท์

10803 นางสาว ณัฐฐาภรณ์ สมพอง

10804 นางสาว ทติย์ศรา หงษล์อย

10805 นางสาว นชุนาพร เคหะนนัทน์

10806 นางสาว พรทพิย์ ศรันย์พานชิ

10807 นาย พรเลิศ ชูโจ้

10808 นางสาว มนสันนั ทา้วการ

10809 นางสาว มัณฑิตา เวชสถล

10810 นางสาว วลัภา ศรีโรจน์

10811 นางสาว สมปรารถนา สวสัดิ์สง่าจินดา
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สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา

10812 นางสาว ทตัชญา ฐิตจิระภา

10813 นางสาว รัชนี ชาติชํานาญ

10814 นางสาว รุ่งอรุณ สิริกมลทรัพย์

10815 นาย สตินนท์ หนนูรัุกษ์

สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา

10816 นางสาว สุราลัย สารียัง

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

10817 นางสาว ณัชชา หรัิญธนาเดช

10818 นาย ทศพล ขวญับุรี

10819 นาย ธนากร เเย้มเกษร

10820 นางสาว ธนาภรณ์ กําจัดภัย

10821 นาย ปฏิภาณ เอ่ียมเขียน

10822 นางสาว ปิยะนชุ พ่วงสวสัดิ์

10823 นางสาว วรัิงรอง กล้าแท้

10824 นางสาว สุนทรี วรรณุวาศ

สาขาวิชาประวัติศาสตร์

10825 นางสาว ชญานี หาญรบ

10826 นางสาว ณัฐพร ผาสุข

10827 นางสาว บานช่ืน ผกามาศ

10828 นางสาว วลัยา ทองวทิยกุล

สาขาวิชาภาษาเกาหลี

10829 นางสาว ธัชชา ธีรปกรณ์ชัย

10830 นางสาว นจิตศิตา สุทธินวพันธุ์

10831 นางสาว นารินทร์ มีมาตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2
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10832 นางสาว นรัิชดา สมศรี

10833 นางสาว พีรียา แจ่มนยิม

10834 นางสาว ษญิาภา พานํามา

10835 นางสาว อรพรรณ ผสมทรัพย์

10836 นางสาว อริสรา ลาภขจรกิจ

สาขาวิชาภาษาจีน

10837 นางสาว ธัธสิณี เสนาสิงห์

10838 นางสาว สมฤทยั นพคุณ

10839 นางสาว สุมาลา เลิศวลิัย

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

10840 นางสาว จารุวรรณ ปิยะไพร

10841 นางสาว ธนพร เชวงศักดา

10842 นางสาว ปัญญาพร ตระกูลเกียรติชัย

10843 นางสาว สมลชนก สุขสมวงษ์

สาขาวิชาภาษาไทย

10844 นาย เครดิต กุลกัลยา

10845 นาย วนัเฉลิม ศรีแก้วน้ําใส

10846 นาย วฒิุชัย มาพล

10847 นาย สมศักดิ์ กรอบมุข

10848 นางสาว สรยา รอดเพชร

10849 นางสาว สุปรียา จรกิจ

10850 นางสาว อรฉัตร สาลีนาค

10851 นางสาว อัจฉราพรรณ ผูกนยิม

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

10852 นาย กรกช สุขเรือง

10853 นางสาว กฤษณี เจริญสวสัดิ์
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10854 นางสาว จิดาภา พลอยดี

10855 นางสาว ชญานี เรืองโรจนพันธุ์

10856 นางสาว ชนวรรณ อินทร์แก้ว

10857 นางสาว ชุติมณฑน์ วาจาสัตย์

10858 นางสาว ดลยา ฐานวฒิุโฆษติ

10859 นางสาว ธิญาดา พงศกรกุลนติย์

10860 นางสาว ธีรวรรณ์ ทนัทวี

10861 นางสาว บัวบุญ วนัทองสุข

10862 นางสาว เบ็ญจมาภรณ์ งามละเมียด

10863 นางสาว ประภาวรรณ เหลีย่มดี

10864 นางสาว ปรางค์วดี ยังสําราญ

10865 นางสาว พาฝัน บรรเทากิจ

10866 นางสาว มณีรัตน์ ภูยาทพิย์

10867 นาย รังสรรค์ ศิริบูรณานนท์

10868 นางสาว วนดิา กํามณี

10869 นางสาว วริศา ไชยพงษ์

10870 นาย วทิรู พานชิวฒันา

10871 นางสาว เวธนี รัตนวจิารณ์

10872 นางสาว ศิริกุล ตระกูลวงศ์ชัย

10873 นางสาว สิรภัทร ตันติวรพันธุ์

10874 นางสาว อังคณา เอ่งฉ้วน

10875 นางสาว อัญชุลี พรพิมาน

10876 นาย เอกสิน กิจนเิทศ

สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา

10877 นางสาว ธารารัตน์ ปานเหลือง

10878 นางสาว ธิดาพร เปรมเจริญ
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10879 นางสาว ลิลินดา มณีเนตร

10880 นางสาว ศรุตา ชิตเจริญ

สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา

10881 นางสาว จันทมิา บุญเย็น

10882 นางสาว ธนานชุ ประเสริฐรัตน์

10883 นางสาว เบญจพร อ่ิมรอด

10884 นางสาว ปรางทพิย์ ทบัทอง

10885 นางสาว แพรวพรรณ พวงชะบา

10886 นาย ภาณุวชิญ์ พิมเสน

10887 นางสาว มนสันนัท์ ชาญณรงค์

10888 นางสาว ยลรพี คาวรัีตน์

10889 นางสาว เวธกา บุณยะฤทธิ์

10890 นางสาว อมรรัตน์ กลิน่หอม

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

10891 นางสาว กชพรรณ เทพพานชิ

10892 นางสาว กษริา ปานสวรรค์

10893 นาย ก้าว ศรีสมวงษ์

10894 นางสาว เกศรินทร์ วงษแ์ก้ว

10895 นางสาว จารุวรรณ บุญเย็น

10896 นางสาว จิรัศยา มีแก้ว

10897 นาย ชนะชัย เอกอัจฉริยภาพ

10898 นางสาว ชยานนัต์ ศรีเมือง

10899 นางสาว ชยาภรณ์ ดาราเย็น

10900 นางสาว ณวารี จิตต์หนกั

10901 นางสาว ณัฏยา มานู

ศิลปศาสตรบัณฑิต  
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10902 นาย ณัฐพล นาคลดา

10903 นาย ณัฐพล ศรีศุภโชควรี

10904 นาย ตรีศูรย์ เขตตานรัุกษ์

10905 นางสาว ทศันยี์ ทมิรอด

10906 นางสาว ธนติา วชัิยดิษฐ์

10907 นางสาว นาตยา เช้ือบุญมี

10908 นางสาว นาตยา พุทธสอน

10909 นาย ปณชัย โพธิกิตติ

10910 นางสาว ประภาศรี อิศระกุล

10911 นางสาว ปรียา เจริญผล

10912 นางสาว ปวณีา แกล้วกล้า

10913 นางสาว ปิยะพร พิศเพ็ง

10914 นางสาว ปิยาพัชร แก้วสําราญ

10915 นาย พงศ์ศิริ เพ็ชอาภา

10916 นางสาว พรรณณัฏฐา เกตุรัตน์

10917 นาย พิพัฒน์ จันทลัง

10918 นางสาว พิไลวรรณ แย้มแสงทอง

10919 นางสาว ภัทรพร แฉ่งละมัย

10920 นางสาว ภัทรภร กลิน่สุคนธ์

10921 นางสาว ภัทรมน อินทสร

10922 นางสาว ภาษติา วงัรัตน์

10923 นางสาว มนฐิมา สุดใจดี

10924 นาย มนต์ธน เผือกม่วงศรี

10925 นางสาว มนศิริ ศรีวงษ์

10926 นางสาว ยุวดี เทพา

10927 นางสาว รชนกีร สวา่งแก้ว
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10928 นางสาว รัฐธิณี เงินฉ่ํา

10929 นางสาว วรินยุพา ต้นทพัไทย

10930 นางสาว วลิาวรรณ คชรินทร์

10931 นาย สมัตถ์ หงสะมัต

10932 นางสาว สิตานนั เลิศชัยพนาวงศ์

10933 นางสาว สุกัญญา ปรีชา

10934 นางสาว สุกัญญา หงวนสูงเนนิ

10935 นางสาว สุรัญญา อุ่นงามพันธุ์

10936 นางสาว อนสิา หนองมีทรัพย์

10937 นาย อนพุงษ์ แก้ววนันา

10938 นาย อนสุรณ์ โพธาราม

10939 นาย อภิชาติ ดุมสูงเนนิ

10940 นาย อัครวนิท์ สุขรังสิเสรี

10941 นางสาว อัญภัทร โป๊ะบุญช่ืน

10942 นาย อัมรินทร์ เขื่อนเมือง

10943 นาย อาทติย์ ช้างทอง

10944 นางสาว อาธิยา สังข์เพิก

สาขาวิชาประวัติศาสตร์

10945 นางสาว กมลลักษณ์ ลีอุต

10946 นาย กรกต สวาทภักดิ์

10947 นางสาว กรกนก เหล่าประชา

10948 นางสาว กฤตพร พิชัยชาญเลิศ

10949 นางสาว กษมา สัมพลัง

10950 นาย ก่อศักดิ์ ตรีพัฒนาสุวรรณ

10951 นางสาว กิง่กาญจน์ จิตต์เลิศ

10952 นางสาว กิติยา ยังคง
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10953 นางสาว จุฑาพร อ้นเพียรเอก

10954 นางสาว จุฑารัตน์ ดอกจําปา

10955 นางสาว จุติมา จินดารักษ์

10956 นางสาว ชญานษิฐ์ สุดาเทพ

10957 นางสาว ชลิดา ยิม้ฉลวย

10958 นาย ชวลัวทิย์ อุดกันทา

10959 นางสาว ช่อผกา อรุณเนตร์

10960 นางสาว ชิดชนก ฤหะรมณ์

10961 นาย ณรงค์ฤทธิ์ ชาวประทมุ

10962 นางสาว ณัชพร ม่วงเกลีย้ง

10963 นางสาว ณัฏฐากร พาทา

10964 นางสาว ณัฐปภัสร์ เก่งรักษา

10965 นางสาว ณัฐสุมล สวยงาม

10966 นางสาว ธนกมล โตนอก

10967 นางสาว ธนศิา ปากสมุทร

10968 นางสาว ธันย์ชนก ทองภู่

10969 นางสาว ธารินี ประภาโส

10970 นาย ธีรวฒิุ เขียวรอด

10971 นางสาว นภาพร ดงขาว

10972 นาย นรสิงห์ พรหมวงศ์

10973 นาย นราธิป ทองถนอม

10974 นางสาว นนัทมน เซ่งเคลือ

10975 นางสาว นนัทวรรณ พูลพิพัฒน์

10976 นาย นธิิพงศ์ ศรีชมภู

10977 นางสาว ปนดัดา พักรกรึก

10978 นางสาว ปิยนชุ สอนใจดี
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10979 นางสาว ปิยะดา พิชิตธนารัตน์

10980 นาย ปิยะพันธุ์ เปี่ยมมูล

10981 นางสาว ปุณณดา แจ้งพลอย

10982 นางสาว ผุสรัตน์ พุทธสอน

10983 นางสาว พรทพิย์ ศุภวงศากุล

10984 นางสาว พรามิตา โชติญาณพงษ์

10985 นางสาว แพรว วงค์สอาด

10986 นางสาว ภัทรสุดา ก้อนศิลา

10987 นางสาว ภัทราภรณ์ สตาภิรมย์

10988 นาย ภานพัุนธ์ เถาวท์อง

10989 นาย ภานเุมศ วรรณพรม

10990 นางสาว มณีรัตน์ ศรีประจันทร์

10991 นางสาว รพิพรรณ แพนอ้ย

10992 นางสาว รัฐปราณี วบิูลย์อรรถกร

10993 นาย วสุ เสมาเพชร

10994 นางสาว วรีะยา ช่างทอง

10995 นางสาว ศุภิสรา สมุทรคีรี

10996 นางสาว เศวยานนัท์ เนนิริมหนอง

10997 นางสาว สปันนา แพงไทย

10998 นาย สรณ์สิริ เนื่องจํานงค์

10999 นาย สรัล เสริฐบุตร

11000 นาย สัญชญาภัทร์ หาญนาดี

11001 นางสาว สุมณฑา ก่อแก้ว

11002 นางสาว สุลักษณ์ ศรีอรุณ

11003 นาย อภิวฏั ธนเลิศชัยกุล

11004 นาย อภิวฒัน์ วรากรสกุลกิจ



463

11005 นางสาว อรนลิน จริยาคุณาพร

11006 นางสาว อรุณวรรณ ชัยวโิรจน์

11007 นาย อิสระชัย จันทร์สวสัดิ์

สาขาวิชาภาษาเกาหลี

11008 นางสาว กรรวี ศรีมะณี

11009 นางสาว กัลยกร จุฬาเสรีกุล

11010 นางสาว จิราเจต อัตตโนคติ

11011 นางสาว ชัชนนัท์ อังกินานนท์

11012 นางสาว ณัชฌารีย์ ปิยะวฒัน์

11013 นางสาว ณัฏฐา ยัง่ยืน

11014 นางสาว ณัฐฐิการ์ พุทธวงศ์

11015 นางสาว ทวพีร ทวสีุข

11016 นางสาว เทวกิา เทพธรานนท์

11017 นางสาว ธนพร อ่ิมพันธุ์

11018 นางสาว ธมลวรรณ เสนกีิจเกษตร

11019 นางสาว บําเพ็ญ แซ่หา

11020 นางสาว พรพิมล น้ําหอม

11021 นางสาว พริมา สาครรัตน์

11022 นางสาว ภนทัชา ทรงประยูร

11023 นางสาว ภูริตา สุขสวสัดิ์

11024 นางสาว รุจีรัตน์ ชิณเทศ

11025 นางสาว วริสรา กลัน่การบุณ

11026 นางสาว วภิาดา ระงับภัย

11027 นาย ศตวรรษ ส่งผาสุกเจริญ

11028 นาย สืบพงศ์ ผาสุกะกุล

11029 นางสาว สุคนธรส ปิ่นสวสัดิ์
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11030 นางสาว สุชาวดี เซียสวสัดิ์

11031 นางสาว อมรรัตน์ เรืองเดช

11032 นางสาว อรกานต์ พรพระพิสุทธิ์

11033 นางสาว อรพรรณ เย็นฉ่ํา

11034 นางสาว อาทติยา ฉายชัยภูมิ

11035 นางสาว อารยา เอ้ียงหมี

11036 นางสาว เอมอร ขจรจิตนนท์

สาขาวิชาภาษาจีน

11037 นางสาว กณิชชา ศรีนาคา

11038 นางสาว กนกวรรณ เชียงทอง

11039 นางสาว กาณจนพิ์ชา โพธิสรรค์

11040 นาย กิตติวฒัน์ บุญญะเลิศลักษณ์

11041 นางสาว ขวญันภา ธนสิทธินนท์

11042 นางสาว จตุพร วฒิุวงค์

11043 นางสาว จารีย์ วเิชียรพร

11044 นางสาว จิราพร นอ้ยสุขเสริม

11045 นางสาว เจนจิรา แซ่คู

11046 นาย ฉัตรชัย ยาฟอง

11047 นางสาว ชนษิร เจริญศิลปวรรณ

11048 นางสาว ชนสิรา ณรงค์ชัยววิฒัน์

11049 นางสาว ชลิตา รุ่งอิทธิวงศ์

11050 นาย ชัยรัตน์ เศารยะโศภิต

11051 นางสาว ชุติมา อยูป่ระยูร

11052 นางสาว โชติกา อรุณกิจ

11053 นางสาว ญาดา เพ็ชรรัตนาภรณ์

11054 นางสาว ณัฏฐ์ชุดา เกียรติไตรรงค์
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11055 นาย ณัฐพล อาสนส์ุวรรณ์

11056 นางสาว ณิชมน ชลศิริธนานนัต์

11057 นางสาว ธัญญารัตน์ รักชาติ

11058 นางสาว ธิดารัตน์ วนรินทร์

11059 นางสาว นภาพร บํารุงศิลป์

11060 นางสาว นริศรา สายสาหร่าย

11061 นางสาว ปารมี ลิม้เจริญ

11062 นางสาว ปุณยาพร สงวนสัตย์

11063 นางสาว พรปวณีา ตรีกิตติคุณ

11064 นางสาว พลอยชมพู พรหมแพทย์

11065 นางสาว ภรภัทร ยางงาม

11066 นางสาว ภัทรศยา กลับศรี

11067 นางสาว รัชกร รุ่งประเสริฐ

11068 นางสาว วลัย เสมามอญ

11069 นาย วชัระ หม่ืนศรี

11070 นางสาว ศริสา บุญโชคเจริญศรี

11071 นางสาว ศิรประภา หอมจันทร์ศรี

11072 นางสาว ศิวาภรณ์ กนกวลัย

11073 นาย ศุภสัณห์ พรประภา

11074 นางสาว สมฤดี โชติญาณพงษ์

11075 นางสาว สิรีธร อักษรคิด

11076 นางสาว สุรีย์ ลีลาอารยสกุล

11077 นางสาว หทยัธร วโิรจนแ์ดนไทย

11078 นาย อภิชัย ตั้งเจริญชัยชนะ

11079 นางสาว อรทยั เหน็สุข

11080 นาย อรรถพงษ์ ทองชุม
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11081 นางสาว อังคณา ธรรมสกุลวงศ์

11082 นางสาว อัจฉรา ผกามาศ

11083 นางสาว เอ้ือการย์ ธนพงศ์พัฒน์

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

11084 นางสาว กนกวรรณ เงินงาม

11085 นางสาว กัลยาภัสร์ เลิศศุภรศิริกุล

11086 นางสาว จุฑาภรณ์ มะลิลาพันธุ์

11087 นางสาว ชัชฎาภรณ์ ไชยเนตร

11088 นางสาว ฐิตพร จันทร์พัชรินทร์

11089 นางสาว ปุณยนชุ เกตุนาค

11090 นางสาว พจนารถ อรรถพจนพ์งศ์

11091 นางสาว พรสุรางค์ เขียวชอุ่ม

11092 นางสาว พัชรินทร์ สุขวลิัย

11093 นางสาว มานดิา รัตนโอภา

11094 นางสาว วชิราภรณ์ ดิษฐาพร

11095 นางสาว วราลิน โตโฉม

11096 นางสาว วภิา ก้อนพงษ์

11097 นางสาว ศิริพรพรรณ ละมัย

11098 นางสาว สุนสิา อังสุกันโตดม

11099 นางสาว อภิชญา คําจริง

11100 นางสาว อริยาพร คนทน

11101 นางสาว อลิษา แก้วสกุล

11102 นางสาว อาวกีร นามเทศ

สาขาวิชาภาษาไทย

11103 นางสาว กนกวรรณ ภูวรณ์

11104 นางสาว กมลทพิย์ โหงวบุญล้อม
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11105 นางสาว กัญญาภัค แก้วใสย์

11106 นางสาว กาญทวิา แสวงหาความสุข

11107 นางสาว กําไรทพิย์ ขําชม

11108 นางสาว เกศกนก โพธิ์กุล

11109 นาย คณิศร ศรีระสา

11110 นาย จารุกิจ อุตมัง

11111 นางสาว ฉัตราพร เฟ่ืองฟู

11112 นางสาว ชฎาพรรณ บุญสิงห์

11113 นางสาว ชนกิา สุชัยชิต

11114 นางสาว ชลธิชา จันทร

11115 นางสาว ชลธิชา ดีบูชา

11116 นาย ชัยพร ฉัตรชัยเดช

11117 นาย ณัฏฐภัทร มูลเหลา

11118 นางสาว ณัฐวรา กวดีํารงพัฒนา

11119 นางสาว ตรีศินยี์ ทาหุ่น

11120 นางสาว ทวิารัตน์ ไตรโพธิ์

11121 นางสาว ธนภรณ์ เกตุแก้ว

11122 นาย ธนานนัท์ จําปาพงษ์

11123 นางสาว ธัญญรัตน์ ใจกล้า

11124 นางสาว นภัสนนัท์ บางภิภพ

11125 นางสาว นวพร แจ้งประดิษฐ

11126 นางสาว นนัทพันธ์ ชูนวน

11127 นางสาว น้ําทพิย์ เมืองทองแก้ว

11128 นางสาว นภิาวรรณ แสงกล้า

11129 นางสาว ปาริฉัตร วงศ์พุทธรังสี

11130 นาย พงศธร จันทร์ฉุน
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11131 นางสาว พนติา ดวงกุลสา

11132 นางสาว พรพิมล พงษเ์สริมผล

11133 นางสาว พรรณิกา ศรีชาญชัย

11134 นาย พฤตินยั นอ้ยประวตัิ

11135 นางสาว พัชรียา สุวรรณจันทร์

11136 นางสาว พิชญา โบวส์ุวรรณ

11137 นางสาว พิชาภรณ์ บุญถนอม

11138 นางสาว ภัททยิา พิทกัษว์งศ์

11139 นางสาว ภัทราวรรณ พ่วงพุก

11140 นาย มหทัธน หม้อทอง

11141 นางสาว วรัญญา จารุมนถิรบวร

11142 นางสาว วราพร สมประสงค์

11143 นาย วติธวนิทร์ อินทร์จักร์

11144 นางสาว วภิาวี เขียนจุม

11145 นางสาว วสิา ปลืม้กมล

11146 นางสาว ศศิประภา โพธิ์แก้ว

11147 นางสาว ศุภิสรา กัตตา

11148 นางสาว สาลินี ลิลิตวศิิษฎ์วงศ์

11149 นางสาว สุดจรรญา กฤษณะเกษตร์

11150 นางสาว สุธาสินี ปิ่นแก้ว

11151 นางสาว สุนนัทา ธีระธาน

11152 นางสาว สุภวรรณ ดีมงคล

11153 นางสาว หทยา ซาสุทสี

11154 นางสาว อรจิรา เป่งทอง

11155 นางสาว อรวรรณ ปลืม้ถนอม

11156 นาย เอกรัชต์ มาศสุข
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สาขาวิชาภาษาไทยเพือ่การส่ือสารส าหรับชาวต่างประเทศ

11157 MISS CUN ZI HAN

11158 MISS DONG SHIMAN

11159 MR. GUO JUN CHENG

11160 MISS HUANG ZI RUI

11161 MISS JIANG LAN

11162 MR. LI PENG

11163 MR. LI YI

11164 MISS SHU XIANMIN

11165 MISS TAN CHAO

11166 MR. TANG YANG

11167 MISS WU QIAN

11168 MR. XIANG RUI

11169 MISS XIANG ZI XI

11170 MISS ZHANG YING

สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศสเพือ่การส่ือสาร

11171 นางสาว กมลชนก สุวรรณธาดา

11172 นางสาว กุลนารี กุศลทพิย์เจริญ

11173 นางสาว เกศสุดา สุขส่ง

11174 นางสาว เกษศริน ฤาเดช

11175 นางสาว จรรยารัตน์ โสตศรีทพิย์

11176 นางสาว จิราพรรณ นาวี

11177 นาย ชยพล เหลืองอมรฟ้า

11178 นางสาว ญาณิสา ทบัทรวง

11179 นางสาว ฐิตาภรณ์ สมมิตร

11180 นางสาว ณัฐญา วรญาโณปกรณ์
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11181 นางสาว ณัฐทพร ญาณปัญญา

11182 นางสาว ณัฐวดี จันทร์ประทกั

11183 นาย ธนวฒัน์ หวงัศิริ

11184 นางสาว ธนาภรณ์ ตาสุวรรณ

11185 นางสาว ธารวมิล นวลแดง

11186 นาย นคเรศ สํารวย

11187 นางสาว บัณฑิตา ปวติรปก

11188 นางสาว ปัณฑารีย์ หยวกจุ้ย

11189 นาย ปัทพงศ์ แซ่แต้

11190 นางสาว ฝนทพิย์ โพธิ์ทองคํา

11191 นางสาว พาขวญั พิมพา

11192 นางสาว เพชรชมพู ตั่นเล่ง

11193 นางสาว ภคมน ยอดจันทร์

11194 นางสาว ภัทราพร ผ่องแผ้ว

11195 นางสาว มณฑา รู้จิต

11196 นางสาว รดามณี มณีจํานงค์

11197 นาย รังสรรค์ พสุทนัท์

11198 นางสาว รัตนต์ิกูล ฟักรักษา

11199 นาย วรปรัชญ์ มงคล

11200 นางสาว วภิาดา ทรัพย์โชคอนนัต์

11201 นางสาว วริิญญา อาเทศ

11202 นางสาว สกาวเดือน สาสุนทรา

11203 นางสาว สรารัตน์ แซ่หวอ่ง

11204 นางสาว อลิษา คงชิต

11205 นางสาว อาทติยา ปัญญาทพิย์

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ



471

11206 นางสาว กิติยา ปะวนัเต

11207 นางสาว ขนษิฐา ไทยววินั

11208 นางสาว คณิดา อมรชีวนิ

11209 นางสาว จรรญา นอ้ยสุข

11210 นางสาว จิราพร จิตจักร

11211 นางสาว จุฑารัตน์ รักตะขบ

11212 นาย ชยพล รัตนพงษ์

11213 นางสาว ชลญา บุญเก็บ

11214 นาย เชษฐา ปิ่นปักเกตุ

11215 นางสาว ญาณิน แก้วศรี

11216 นางสาว ฐิติมา ธีรกฤตยากร

11217 นางสาว ณัฐกานต์ ศึกษา

11218 นาย ณัฐรัฐ ผจญกล้า

11219 นางสาว ณิริสรา จักรคํา

11220 นาย ไตรรัตน์ เจริญชัยพฤกษา

11221 นาย ทอมม่ี พาร์ร่ี

11222 นางสาว ธนวรรณ ธาราอนกุูล

11223 นางสาว ธนญัญา แซ่เอ้ีย

11224 นางสาว ธนดัดา ปัญญาฤทธิ์

11225 นาย ธภัทร แตงเจริญ

11226 นาย นติิพัฒน์ บุญเปล่ง

11227 นางสาว นชุรีย์ บัวสุนทร

11228 นางสาว แนนซ่ี เมย์บูร่ี

11229 นางสาว ปริยาภรณ์ วงค์คําจันทร์

11230 นางสาว ปัทมพร กุหมัด

11231 นางสาว ปาณิสรา กรดแก้ว
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11232 นางสาว พรทพิย์ เสียงเจริญ

11233 นางสาว พลอยณภัส วลิัยพันธุ์

11234 นางสาว พัชรินทร์ แซ่เอ๊ียว

11235 นางสาว พิชญ์สินี ทองหม่ืน

11236 นางสาว พิมพ์ชนก เขตร์อรัญ

11237 นางสาว พิมพธู พงศ์ยูโสะ

11238 นาย พีระพล ไกรนรา

11239 นาย พูนชิด สุขโจ้

11240 นางสาว เพชรรัตน์ เฉลิมวงศ์

11241 นางสาว ภาพิมล คัชชาพงษ์

11242 นางสาว มณิกานต์ กลมกล่อม

11243 นางสาว มานติา รัตนบัณฑิตย์

11244 นางสาว มุนสิสะรา ลอยสนั่น

11245 นางสาว รววีรรณ เกษมโกสินทร์

11246 นาย รัชนนท์ ขุนคลังมีวน

11247 นางสาว รัตติยากร วบิูลย์ชาติ

11248 นางสาว รัตนต์ิยาพร โทผา

11249 นาย รุ่งวชิญ์ นอ้ยนวล

11250 นางสาว รุจิรา ฐานานนันกุูล

11251 นางสาว วนสันนัท์ วฒันวรีชัย

11252 นางสาว วาสิณี บุญกวย

11253 นางสาว ศจิกาย์ สงวนสัตย์

11254 นาย สมรัฐ หยาดคํา

11255 นางสาว สุกัญญา วชิรศักดิ์โสภานะ

11256 นาย สุทธินนัทน์ วรุิณราช

11257 นางสาว สุรัตติกรณ์ สุวรรณพรหม
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11258 นางสาว สุวภิา ปัตพี

11259 นางสาว หทยัชนก สุขบัติ

11260 นาย อดิศร ชูธงชาติ

11261 นางสาว อทติยา ป้อมบุบผา

11262 นาย อนวิตัติ์ ดวงจิต

11263 นางสาว อภิญญา หาญวสิุทธิ์

11264 นางสาว อภิษฐา นริะหานี

11265 นางสาว อัจจิมา จอมทะรักษ์

11266 นางสาว อัจฉรียา นชุวงษ์

11267 นางสาว อัมพิกา พรหมสาขา ณ สกลนคร

11268 นางสาว อุษณรัศมี ภุมรา

สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา

11269 นาย กรกฏ วทิยานกุรณ์

11270 นาย กรฤทธ์ ปัญจสุนทร

11271 นางสาว กานดา สายเหมาะ

11272 นางสาว กิง่เเก้ว จันทร์มาก

11273 นาย กุศลิน ประทมุวงศ์

11274 นางสาว จริยา ทา่ม่วง

11275 นาย จักรพันธ์ กรสิทธิกุล

11276 นางสาว จารุวรรณ ทองระอา

11277 นางสาว จุฬาลักษณ์ ปรีชล

11278 นางสาว ฉัตรกมล มวยม่ัน

11279 นางสาว ชนม์พรรษ มากสอย

11280 นางสาว ชนาพร เลิศกิจม่ันคง

11281 นางสาว ชนาภัทร พ่ึงสุข

11282 นางสาว ช่อกนก ม่ันโพธิ์ศรี
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11283 นางสาว ช่ืนกมล แสงทอง

11284 นางสาว ชุติมา ศิริธร

11285 นาย ณรงค์พันธุ์ จารุจินดา

11286 นางสาว ณรีมาศ สังวรกาญจน์

11287 นาย ณัฐชา เสียวกสิกร

11288 นางสาว ดาวรุ่ง วงศ์ภักดี

11289 นางสาว ดาวเรือง ปูชูเด

11290 นาย ทนิกร เกษรจันทร์

11291 นาย ธณะภูมิ กงชัยยา

11292 นางสาว ธารทพิย์ สวาดดี

11293 นาย ธีรนาถ วงษศ์รี

11294 นาย นนท์ พิเชฐจินดากุล

11295 นางสาว นชุรีย์ นะมะพะทะ

11296 นางสาว บัณฑิตา บุญช่วย

11297 นางสาว บุญยวร์ี บารมีพัชรศักดิ์

11298 นางสาว ปัทมพร วฒันานกุิจ

11299 นางสาว ปัทมวรรณ วงษส์ูง

11300 นางสาว ปิยพร นกิรนฤนาถ

11301 นางสาว ผกามาส ศิริสวสัดิ์

11302 นาย พชร พรมีไชย

11303 นางสาว พรทวิา รําเรือง

11304 นางสาว พรวภิา วริิยะนนัท์

11305 นางสาว พัชรี สีชมภู

11306 นางสาว พัณณิตา พวงทบัทมิ

11307 นางสาว พัทธ์วริน ไกรสุขธชพัฒน์

11308 นางสาว พาขวญั ปาณวร
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11309 นางสาว พิมพ์นารา จ๋ิวจู

11310 นางสาว ภรพสชนนั จิตรอาษา

11311 นางสาว ภัทรา สืบญาติ

11312 นาย ภูชัย ด้วงประเสริฐ

11313 นางสาว มธุรพจน์ บุญค้ําจุน

11314 นาย รชตะ ปานพุ่มช่ืน

11315 นางสาว รุ้งฟ้า พันธุ์ผ่าน

11316 นาย วงศ์วริศ จรัสรววีงษ์

11317 นางสาว วนชัพร แก้วราตรี

11318 นางสาว วนสันนัท์ ขลิบปั้น

11319 นางสาว วาสนา สุริพล

11320 นางสาว วจิิตรา ธรรมธร

11321 นางสาว วจิิตรา วเิศษ

11322 นางสาว ศศิธร จันทศร

11323 นางสาว ศศินนัท์ วงษว์โิรจน์

11324 นางสาว ศิริรัตน์ ตุลาชีพ

11325 นางสาว ศุภมาศ อัครชัยพัฒนา

11326 นางสาว สวรรยา ฉุนพ่วง

11327 นาย สหพล เกตุอุดม

11328 นาย สิทธิศักดิ์ บัวขาว

11329 นาย สุทธิกานต์ เนนิทอง

11330 นางสาว สุนษิา ช่ืนชม

11331 นางสาว สุมณฑา อุทยับุรมย์

11332 นางสาว อรทยั แย้มสําราญ

11333 นางสาว อรรนา อุตสาหบุญ

11334 นางสาว อิสรา สุขหอม
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11335 นางสาว เอมอร ประยูรศักดิ์

สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา

11336 นางสาว กนกวรรณ ศรีนวล

11337 นาย กรรตพล นาวนิ

11338 นางสาว กัญญาณี หงษป์าน

11339 นาย กันตพงศ์ ธมาภรณ์

11340 นางสาว กาญจนาภา วฒันธรรม

11341 นาย กิติศักดิ์ วไิลพัฒน์

11342 นางสาว เกวลี ทพิาระดี

11343 นางสาว ขวญัจิรา เลีย้งรักษา

11344 นางสาว จิราวรรณ อ่ิมพิชัย

11345 นาย ชนสรณ์ โศภิษฐ์ศุทธิ

11346 นาย ชัยสิทธิ์ เครือสวน

11347 นางสาว ณภาภัช ไทยเจริญ

11348 นาย ณัฐพล ดอกพวง

11349 นางสาว ณัฐวรรณ สุธานพดล

11350 นาย ณัฐวฒิุ เมธาวารีรักษ์

11351 นาย ณัฐวฒิุ สมศักดิ์สุรพล

11352 นางสาว ณัฐินี มัชฌิกะ

11353 นางสาว ตะวนั นกต่อ

11354 นางสาว ทวนินัท์ ทวนีนัท์

11355 นาย ทศพร เจือไทย

11356 นาย ทศพร บุญทวงศ์

11357 นาย ทองต่อ ศรีสวสัดิ์

11358 นางสาว ธัญธิกา เข็มทอง

11359 นาย ธีรวฒัน์ นามบุญ
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11360 นาย นพฤทธิ์ นชุนา

11361 นางสาว นริศรา พิริยาพิทกัษภ์รณ์

11362 นาย ปรัชญา ผ่องภักต์

11363 นางสาว ผกากรอง ศิริสวสัดิ์

11364 นาย พงศกร กิมเฮง

11365 นาย พงษว์วิฒัน์ แซ่จิว

11366 นางสาว พรสุดา กันนฬุา

11367 นางสาว ภัทรพร เกตุลักษณ์

11368 นางสาว มนพิลา ช่วยชูทรัพย์

11369 นางสาว เมษรา พรผลภักดิพงศ์

11370 นางสาว รัตติยา ตันสงวน

11371 นางสาว รัตนาภรณ์ สุขชุ่ม

11372 นาย วรพล พ่อค้า

11373 นาย วนิณสิทธิ์ งามประเสริฐ

11374 นางสาว วลิาวณัย์ กลิน่จงกล

11375 นาย วลิาส สุภา

11376 นางสาว ศศินนัท์ เมธาวรางค์รัตน์

11377 นางสาว ศิรินชุ หมอกยา

11378 นาย ศุภวฒิุ ปลืม้สําราญ

11379 นาย สกลพัฒน์ ม่วงสี

11380 นางสาว สุกัญญา สมคิด

11381 นางสาว สุพัตรา เขียวแจ่ม

11382 นางสาว สุภัตรา วฒันา

11383 นางสาว สุภาวดี จําปาเทศ

11384 นาย อนสุรณ์ อ่อนช้อย

11385 นาย อมรเทพ อัมพรรัตน์
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11386 นาย อรรถพล ปทมุสูติ

11387 นางสาว อรอนงค์ ภูช่างทอง

11388 นางสาว อาภาภรณ์ ศรีบุญ

11389 นางสาว อารีรัตน์ อาเทศ

11390 นาย อิทธิวฒัน์ จุติวฒันานนท์

11391 นางสาว อุษา โพธิวงษ์

11392 นางสาว ไอริณ สืบแสง

11393 นาย ฉัตรชัย รอบรู้

11394 นางสาว สุภาดา ทองอ่อน

11395 นาย ธีรเดช แก้วปินใจ

11396 นางสาว ฉัตรฤดี เมืองสุด

11397 นางสาว ฐิติญา ลีลาประกอบชัย

11398 นางสาว ปาลิดา ประดิษฐสุข

11399 นางสาว พาขวญั สงวนชม

11400 นางสาว อธิฐาน กิจมาพวานนท์

11401 นางสาว อรสุดา วรีะธรรมเสรีกุล

11402 นางสาว กรกนก ฤกษเ์กรียงไกร

11403 นาย กรฤทธิ์ ปอยเทยีบ

11404 นางสาว กานดา รังสีบริรักษ์

11405 นางสาว เกศินี หอมอ้ม

11406 นาย ไกรพล พุกภิญโญ

11407 นางสาว ขวญัเนตร บัวประเสริฐ

เศรษฐศาสตรบัณฑิต  

เศรษฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

เศรษฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

เศรษฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2
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11408 นาย จตุรงค์ คําดี

11409 นาย จักรพันธุ์ เหลืองบงกช

11410 นางสาว จินตนา อรุณธนารักษ์

11411 นางสาว จิรวดี พรวไิลประเสริฐ

11412 นางสาว จิรัชญา ทองมัน

11413 นางสาว จิราภร แก้วบุตษา

11414 นางสาว จิรารัตน์ กาญบุตร

11415 นางสาว จิราวรรณ ทรงประเสริฐ

11416 นางสาว จุฑามาศ อุยยานานนท์

11417 นาย เจษฎา แก่นทอง

11418 นาย ชนะชล จันทวโร

11419 นางสาว ชมพู่ พวงศรี

11420 นางสาว ชลิดา สุวรรณบริรักษ์

11421 นาย ชาญยุทธ เผ่าพงศ์กาญจน์

11422 นาย ฐานพุนธ์ ธนาสมบัติศิริ

11423 นาย ณัฐพล เด่นประชา

11424 นาย ณัฐวฒิุ ตันติธรรม

11425 นางสาว ทชิากร สายทอง

11426 นาย ททิยุต ยวงเงิน

11427 นางสาว ทพิรินทร์ เสรีเผ่าวงษ์

11428 นาย ธนชาติ แก้วรุ่งเรือง

11429 นาย ธนสิทธิ์ ปังสมบูรณ์สุข

11430 นาย ธรธนสัม์ ถะนะรอด

11431 นางสาว ธัญณี วาดี

11432 นาย นพวทิย์ เอมดวง

11433 นางสาว นฤมล ทรัพย์ทวี
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11434 นางสาว นศิาชล มงคลไพบูลย์สุข

11435 นาย บวรชัย เปรมอ่อน

11436 นางสาว ปทมุวดี มูนามัด

11437 นางสาว ประภัสสร ญาติพินจิ

11438 นาย ปริญญา พูลเกษม

11439 นางสาว ปัฐมาวรรณ อ๋ันดอนกลอย

11440 นางสาว ปาริฉัตร รัตนมณี

11441 นางสาว ปาริชาติ เปี่ยนประโคน

11442 นางสาว พนติเพ็ญ สุวรรณพันธุ์

11443 นาย พัชรวชิญ์ ปิยนสุรณ์

11444 นาย พัฒนพล แสงนวล

11445 นางสาว แพรววนติ วชิยประเสริฐกุล

11446 นาย ภาคภูมิ เถือ่นวงษ์

11447 นาย ภาณุเดช พิมภาค

11448 นางสาว ภิญญาพัชญ์ กิจชัยธนพัฒน์

11449 นางสาว ฤดี ส่งกิตติพงศ์

11450 นางสาว ลดาวลัย์ ทองใบ

11451 นางสาว ลลิตา ลิม่ตระกูล

11452 นางสาว วรพรรณ สุขสมบูรณ์

11453 นาย วรภัทร สุภาพจน์

11454 นางสาว วรัชณู จันทศรี

11455 นางสาว วรัญญา สะลาม

11456 นางสาว วราพร ธีรกิตติ์กําจร

11457 นางสาว วารีทพิย์ จันทรังศรี

11458 นางสาว วชิิตา ทองจันทร์

11459 นางสาว วรัิลยุพา เสริฐสงัด
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11460 นางสาว ศรัญญา ทาระมนต์

11461 นางสาว ศศิญาพิมญช์ เจริญพงษ์

11462 นาย ศักดิ์ศิริ เสาโกมุท

11463 นางสาว ศิรินภา ศรีช่ืน

11464 นางสาว ศิริภัทร ขันแก้ว

11465 นางสาว ศิริรัตน์ ศิวาลัย

11466 นางสาว ศิริลักษณ์ ทองใจ

11467 นางสาว ศีตลา ตู้ลารักษ์

11468 นาย สมโภชน์ วรกุล

11469 นางสาว สุธาสินี สมุทวนชิ

11470 นางสาว สุภวรรณ์ สุม่มาตย์

11471 นาย สุเมธ ระวงิทอง

11472 นางสาว สุรางค์พิมล วนิทิธานนัท์

11473 นางสาว อนธุิดา มานะนยิมไทย

11474 นางสาว อภิสรา ปภัสสรศิริ

11475 นางสาว อรุณรัตน์ จตุเทน

11476 นางสาว อัจฉรา ไชยสุนทร

11477 นางสาว อัจฉเรฑต์ ศรีธัญรัตน์

11478 นางสาว อิสรา กาญจนววิญิ


