
วิทยาลัยบริหารรัฐกิจ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

55810226 พระครูสริิปริยตัยาภิรม   บญุวอน

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต  

58910292 พระมหาวชิยั   ธีรธํารงกลุ

วิทยาลัยบริหารรัฐกิจ

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  

กลุ่มวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

57930162 พระPISETH   VORT

กลุ่มวิชาการบริหารทั่วไป

58930190 พระครูวมิลปภากร   ถาวรพา

ระดับปริญญาเอก

การศึกษาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

56810079 นางสาวดนยา   อินจําปา

54810106 นางสาวนีรนาท   จลุเนียม

55810123 นางปาริชาต ิ  ธีระวทิย์

55810125 นางสาววทญัํ ู  วฒิุวรรณ์

56810088 นายอเุทน   วางหา

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

52870076 นางสาวณชุล   มีชํานะ

รายช่ือนิสิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรปีการศึกษา 2559 
วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2561



52870250 นายพจนาถ   ต้นประดษิฐ์

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  

56870042 นางสาวพรทิวา   แสงเขียว

56870003 นายภดูศิ   จนัทน์ขาว

56870004 นายภนูภ   ศริินภาพนัธ์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาEducational Administration

53810029 นายนิพทัธ   ดถีิเพ็ญ

สาขาวิชาHuman Resource Development

52820017 นายภทัรชยั   จริยเวชช์วฒันา

53820005 นางระพิน   ชช่ืูน

56820047 MR.CHARLTON   BRUTON

53820023 MRS.SHERRI   TABAKA-MORRISSEY

สาขาวิชาNursing Science

56810011 นางสาวสาวติรี   หลกัทอง

56810012 นางแสงเดอืน   อภิรัตนวงศ์

56810176 MRS.IRMA   NURBAETI

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

54810049 นายศานต ิ  ดฐิสถาพรเจริญ

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

54820001 นางกนัธอร   กลุบตุรดี

53820026 นายเกียรตศิกัดิ์   แก้วมหาชยั

54820004 นายเกียรตศิกัดิ์   สงัข์ด้วง

53810110 นางสาวคําพร   กองเตย

55810236 นางเจตปรียา   ขําเสถียร



53820027 นางสาวฐิตวิรรณ   ลฬีหวนิช

56810058 นางสาวณฐาภรณ์   ซ่ือมาก

54820007 นายธนกฤต   พราหมน์นก

56820007 นางนฤมล   อินทพงษ์

57810157 บาทหลวงนนัทพล   สขุสําราญ

54820011 นายปฐมสขุ   สลีาดเลา

53820025 นางปราญชล ี  มะโนเรือง

57810166 นางสาวปัทมนนัท์   หิรัญธีรวฒัน์

54810131 นายพิสษิฐ   ภูร่อด

52810049 นางเพ็ญจนัทร์   เอ่ียวสานรัุกษ์

54810215 นางสาวเยาวลกัษณ์   อินทร์ประสทิธ์ิ

54810120 นายราชภมิู   พฤฑฒิกลุ

54820017 นายวชัรินทร์   โตขาว

54820046 นางสาวศมณณ์ญา   บญุประสพ

54810141 นางสมุนา   เสอืเอก

56820023 นางสรีุย์   บญุรักษา

52810125 นางสาวสรีุวงษ์   นามวงษ์

55810173 นายอดพิงษ์   สขุนาค

56820025 นายอนพุงษ์   ชมุแวงวาปี

56810119 นายอมรศกัดิ์   กองสงิห์

55810176 นางสาวอ้อวด ี  สนุทรวภิาต

55810177 นางสาวอจัฉริยา   สรุวรเชษฐ

54820021 นางอญัชนั   ขนุนาแก้ว

56820028 MR.SUKARNA   CHAKMA



สาขาวิชาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม

55810147 นางสาวรุ่งรัตน์   ทองสกลุ

สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

56820030 นางสาวกฤษณา   กิมเลง่จิว

57820001 นางขวญักลัยา   ปนุนา

สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา

56810025 นายกิตตศิกัดิ์   จงัพานิช

51811438 นางสาวจารินี   ศานตจิรรยาพร

53810043 นางสาวนนัทน์ปพร   ดรุงค์พนัธุ์

51811445 นางสาวนนัทา   ลนีะเปสนนัท์

55810009 นางสาวบญุรัตน์   โง้วตระกลู

56810002 นางพชัรา   เกรียงไกร

53810293 นายภริูทตั   สงิหเสม

52810171 นายรวชิํฒุม์   ทองแม้น

52810066 นายวรีะ   พุ่มเกิด

52810172 นายสนอง   คลํา้ฉิม

55810253 นายอเนก   พทุธิเดช

54810010 นางสาวอชัฌา   ช่ืนบญุ

55810198 MR.POLINY   UNG

สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม

53810134 นางดรุณี   คณุวฒันา

52810108 นางภคอร   บอร์แซก

52810021 นางรุ่งเรือง   ตนัเจริญ

52810110 นายวสิจูน์   รางทอง

52810111 นางสาลนีิ   บรูณโกศล



สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา

54810177 นายเกรียงศกัดิ์   รัฐกลุ

54810179 พนัตรีหญิงดษุฎี   เลบ็ขาว

54810180 นางสาวนิสรา   คํามณี

54810182 นางสาวพชัรี   ถงุแก้ว

55810074 นางสาวพิชชา   ถนอมเสยีง

54810183 นางพลูสขุ   บญุก่อเกือ้

55810076 นางสาวรักษ์   ห้วยเรไร

55810077 นางสาววนีสั   ภกัดิ์นรา

54810184 นางสาวสพิุชฌาย์   เพ็ชรสดใส

54810185 นายอภิเชษฐ   จนัทนา

สาขาวิชาทศันศิลป์และการออกแบบ

55810050 นางสาวกนิษฐา   พวงศรี

57810065 นางสาวกนัยาพร   กณุฑลเสพย์

55810055 นายเขมพทัธ์   พชัรวชิญ์

55810056 นางแข   มงักรวงษ์

55810059 นางสาวถนอมนวล   เดชาคนีวงศ์

53810064 นายพิสษิฐ์   พนัธ์เทียน

54810093 นางสาวเพียงพิศ   ชะโกทอง

54810096 นางสาววารดา   พุ่มผกา

53810068 นายสรไกร   เรืองรุ่ง

55810068 นายสกัรินทร์   อินทรวงค์

54810097 นางสาวสจิุตรา   อยู่หนู

54810099 นายอาณฏั   ศริิพิชญ์ตระกลู

54810206 นายเอกพงศ์   อินเกือ้



57810062 MISSLIN   ZHU

54810088 Ms.MIYOUNG   SEO

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา

56810201 นางสาวขนิษฐา   หินอ่อน

54810151 นางสาวชญาชล   สริิอคัรบญัชา

53810139 นายณฐาภพ   สมคดิ

สาขาวิชาไทยศึกษา

54810039 นางสาวกิตยิวด ี  ชาญประโคน

54810257 นางสาวจารุณี   คงกลุ

55810044 นางณฐักานต์   เกาศล

56810187 นายธรรศ   ศรีรัตนบลัล์

55810047 นางสาววรี   เรืองสขุ

55810273 นางศรีหทยั   เวลล์ส

54810046 นางสาวอิงตะวนั   แพลกูอินทร์

57810182 Ms.SHI   LEI

สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์

54810057 นายนรเทพ   ศกัดิ์เพชร

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

58810034 พลอากาศเอกปรีชา   ประดบัมขุ

56810213 นางสาววลิาสนีิ   ธนพิทกัษ์

56810211 นางสาวอตัตยิา   ไชยฤทธ์ิ

สาขาวิชาวาริชศาสตร์

53810264 นางจนัทร์พิมพ์   กงัพานิช

54810253 นางสาววรรณภา   กสฤิกษ์



สาขาวิชาวิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา

53810148 นางกสุมุา   ขนักสกิรรม

56810101 นางสาวจารุวรรณ   เขียวนํา้ชมุ

53810252 นางสาวจิตราวรรณ   บตุราช

54810210 นายชยตุ   พิพฒัฐาดร

52810153 นายชวลัวทิย์   จินดา

55810089 นางสาวณฐัพร   ภกัดี

54810212 นางนิตยา   กลมกลิง้

52810139 นายปัญญเดช   พนัธุวฒัน์

52810149 นาวาตรีพงศ์พฒัน์   อิศรกลุ

54810156 นางสาวพิมพ์ปวณ์ี   สวุรรณโณ

52810150 นางสาวเพ็ญศรี   เทียมสขุ

53810157 นายไพฑรูย์   สงัข์สวสัดิ์

53810159 นางวฒันา   โอทาตะวงษ์

52810151 นางวาสนา   กลมอ่อน

55810102 นางสาวศศธิร   ชตุนินัทกลุ

52810152 นางสาวษมาพร   ศรีอิทยาจิต

52820021 นายสมพล   ทุง่หว้า

55810091 นางสาวสารนิต ิ  บญุประสพ

53810163 นางสาวสพุรรษา   อเนกบณุย์

52810031 นางโสธิตภา   เมืองศริิ

54810159 นายอนภุมิู   คํายงั

53810194 นางสาวอรทยั   แก้วทิพย์

55810108 นางสาวอญัชล ี  ทองประกอบ



สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา

55810023 นางสาวกรฎา   มาตยากร

54810020 นายกฤษณะ   บญุประสทิธ์ิ

54810021 นายชาญกิจ   คําพวง

54810022 นางสาวสริิพร   อ่ิมหุน่

54810019 วา่ทีร้่อยตรีอภิรมย์   จามพฤกษ์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

53810260 นางสาวจนัทิมา   รอดคง

54810068 นางสาวปิยะรักษ์   ประดบัเพชรรัตน์

52810250 นางภคมน   ทิพย์เนตร

55810042 นายวชัรินทร์   ราชนิยม

54810069 นางสาวศศธิร   อทุธตรี

54810070 นายสมัพนัธ์   ทองหนนูุ้ย

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและส่ิงแวดล้อม

54810054 นางฉตัรฤด ี  ศริิลําดวน

54810207 นายสทิธิพงษ์   บญุแก้ว

สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ

56870007 นางเกศสดุา   เพชรดี

57870041 พนัเอกขจรศกัดิ์   ไทยประยรู

56870014 นางสาวชาณาณินฐ์   สจัจชยพนัธ์

56870001 นายณฐัพล   อมตวณิช

56870062 นางสาวธัศฐ์ชาพฒัน์   ยกุตานนท์

54870038 นางสาวนภาพร   สงิห์นวล

54870024 นางสาวนภาภรณ์   ร่มโพธ์ิ

56870021 นายพชระ   แซ่โง้ว



54870027 นางสาวมาลยั   ลสีง่สทิธ์ิลาลยั

56870011 นายศรรัฐ   เฮงเจริญ

54870030 นางศริิกลุ   ชยัโรจน์วงศ์

56870016 พนัเอกสมเกียรต ิ  มาลากรณ์

57870044 พลโทสงิห์ทอง   หมีทอง

สาขาวิชาการพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์

52870397 นายกรกช   องอาจ

54870011 นายกฤษดา   พฒันพงษ์ไพบลูย์

55870001 นางสาวณพิชญา   เฉิดโฉม

54870015 นายณรงค์ศกัดิ์   จกัรกรณ์

55870020 นายณฏัฐวฒัน์   วงศ์ศริิคณุากร

55870016 นายธเนศ   ปทมุานนท์

54870001 นางสาวนาถญาดา   เก้าประเสริฐ์

55870021 นางสาวนิศามาศ   เลาหรัตนาหิรัญ

52870168 นายบวรนนัท์   ทองกลัยา

57870006 นางสาวบญุลดา   คณุาเวชกิจ

52870175 พนัตํารวจเอกยงยทุธ   ขอนดอก

55870019 นางสาวเยาวณี   เสมอวงษ์

52870182 นางวรัญญา   เยาวรัตน์ ลี

56870035 นางสาวศริิญญา   วรุิณราช

52870311 นายสกลุ   กิตตพีิรชล

52870199 นางสดุใจ   ผอ่งแผ้ว

55870009 นายอาณตัชิยั   วาสประเสริฐสขุ

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

54810187 นางดวงดาว   อบุลแย้ม



54810192 นางนจุรินทร์   โพธารส

54810191 นางปณิชา   พลพินิจ

สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต  

54810074 นายญาณนัธร   กราบทิพย์

54810075 นางณจัฉรียา   คํายงั

54810254 นายธนญัชยั   บญุหนกั

54810255 นายประสทิธ์ิ   กมลพรมงคล

วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา

55910392 นางสาวสธุาทิพย์   ตรีสนิ

สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา

53910956 นางสาวกญัญ์รินท์   สกีาศรี

56910313 นางสาวจิราพร   เวชวงศ์

53910979 นางสาวณฐัศธรรม์   ฉตัรทนัต์

57910290 นางสาวพชัรา   สริิวฒันเกตุ

56910091 นางสาวเพ็ญแข   บญุสอน

56910095 นายวทิวสั   เพ็ญภู่

57912210 นางสาววริะญา   กิจรัตน์

57910002 นายวริิยะ   ผดาศรี

53910926 นางศศภิา   จนัทรา

57910003 นางสาวสริินทิพย์   ทองรินทร์

53910036 นางสาวสพุตัรา   ใจตัง้

57910289 นางสาวสวุภา   บญุอไุร

56910249 นางสาวอรอมุา   บญุพนู



53910960 นายอิทธิพงษ์   วรสายณัห์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาส่ือสารการตลาด

58920656 นางสาวกมลพรรณ   อาการส

58920657 นางสาวชมยัพร   ดลสจิุต

58920658 นางสาวณฐัชา   พทุธารักษ์สกลุ

58920662 นางสาวนนัทิตา   ทรงโยธิน

57920684 นางสาวเพทาย   พงษ์ประดษิฐ์

57920686 นายภาคภมิู   แดงใส

58920659 นางสาวสริิกาญจน์   แก้วทอง

57920689 นางสาวอภิญญา   ผาสขุ

54920424 นายอรรค   อินทร์ประสทิธ์ิ

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาไทยศึกษา

56910234 นายพงษ์พฒัน์   ทุง่ไธสง

56910230 Ms.SAIJIAO   YIN

57910189 Ms.YANG   YAJUN

สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

52921029 นางสาวปิยธิดา   เทพวงค์

52921030 นางสาวอไุรวรรณ   ใจหาญ

สาขาวิชาภาษาไทย

52921172 นางสาวกรฎา   สขุมุ

55920346 นางสาวจฑุามาศ   ศรีระษา

54920406 นางชยตุรา   สโุขยะไชย



53920755 นางวลยัลกัษณ์   สติไทย

53921466 นายวริิยวศิศ์   มงคลยศ

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร

53921468 นางสาวกวติา   สษิฐ์ธนกลุ

55920373 นางสาวชนญัชิดา   เรืองจรูญ

53921469 นายฐาปนพงศ์   อ่อนนุม่

56920777 นางสาวณฐัณิชา   ขามเย็น

53920747 นางสาวธารีรัตน์   มลูเครือคํา

56920740 นางนภทัร   มะอาจเลศิ

55920331 นางสาวนรีทิพย์   นิสสยัสขุ

53921470 นางสาวบวับชูา   ภูเ่พชร

54920387 นางสาวเพ็ญนภา   เลศิกิตตไิพบลูย์

54920569 นางร่ืนฤทยั   วชิกลู

53920752 นางสาวสริิน   มีชยั

53920753 นางสาวโสพิศลดา   แสงตระการกิจ

53921471 นางสาวอนศุริิ   ชิณศรี

55920334 นางสาวอญัชล ี  ภิญโญพรสวสัดิ์

54920401 นางสาวอษุา   วงษ์ไพศาล

นิเทศศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

56020171 นางสาวพิมพิกา   คณุพรหม

นิเทศศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

56021097 นางสาวกนกกร   ทรัพย์ทอง

56520676 นางสาวชญย์ศรันย์   เพียรผดงุพร

56020476 นางสาวตรีญาดา   สมคํา

56520710 นางสาวนฤพร   ช้างแดง



56020693 นางสาวปถมาภรณ์   รังษีสวา่ง

56520312 นางสาวปัญฑิตา   ทรัพยะประภา

56520209 นางสาวสดุารัตน์   ศรีพงษ์

56520526 นางสาวสนิุตย์ทรา   แสนดงแคน

56520753 นางสาวไหมพิมล   เสอืพยคัฆ์

นิเทศศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

56021106 นายเกตมุนนัท์   ก่ิงบงกช

56020677 นางสาวแก้วกาญจน์   กลิ่นองักาบ

56020462 นางสาวจริยา   ทองโชตฉิตัร

56021110 นางสาวจาริณี   เอ่ียมสะอาด

56021111 นางสาวจิรภิญญา   มีวรรณ

56021118 นางสาวชญานี   แสนสกุรี

56520679 นางสาวชนญัชิดา   อดุมมาลา

56021120 นางสาวชมพนูชุ   ทองพิทกัษ์ชยั

56520685 นางสาวญาณิศา   รัตนกรสริิ

56520156 นางสาวณฐัณิชา   วฒันะศริิ

56021132 นางสาวทิพย์ปัญญา   จินตนปัญญา

56021133 นายธนทตั   ศรีโปฎก

56021134 นางสาวธนนัสริิ   บบุผาชาติ

56520171 นางสาวธิดารัตน์   เวชกามา

56021137 นางสาวธีรดา   กลิ่นระรวย

56520309 นางสาวนฐัยา   พยตัธรรม

56520711 นายนทัธพงศ์   บญุเลีย้ง

56021146 นางสาวปวณี   พรปริญญา

56020696 นางสาวปัญจรัตน์   ลิม้ธงเจริญ



56020501 นางสาวปาลภสัสร์   ทองสขุ

56520725 นายปิยกานต์   วาสกุรี

56021153 นางสาวพชรวรรณ   แจ่มจนัทร์

56520315 นางสาวพรรณเพียงเดอืน   ทพัภะสตุ

56020507 นางสาวพลอยไพลนิ   ทองหลอม

56520316 นายพชัรวฒิุ   จงเจริญวฒันา

56520317 นางสาวพิชชา   เสยีงประสทิธ์ิ

56021161 นางสาวพิมพ์ชนก   เมืองคํา

56520732 นางสาวพิมพ์ณิชกานต์   ทองสงิห์

56020700 นางสาวพิมภทัร์   สทิธิวชิชาพร

56020710 นางสาวพิมลวรรณ   โรจน์ชนะพลภทัร

56021162 นางสาวพิราภรณ์   เดชเกาะเก่า

56520733 นางสาวภทัรวรรณ   เกษมเนตร

56020516 นางสาวภาวณีิ   คงการเรียน

56021171 นางสาวมานิตา   เลาะวธีิ

56021173 นางสาวเมธาว ี  ชปูระดษิฐ์

56020524 นางสาวรุ่งกานต์   ธรรมรักษ์

56520191 นางสาวลลติา   ปามา

56021177 นางสาววริษฐา   ไพศาล

56020532 นางสาววภิาตา   อฐัเศรษฐ

56020533 นางสาววธีรา   วงศ์หาญกลุ

56520747 นางสาวศณีินารถ   นิธิกิจอํานวย

56020183 นางสาวศริิพร   วชิรโสวรรณ

56020539 นางสาวศริิมาศ   บอนแดง

56520329 นางสาวสวพร   เรืองพณิชยกลุ



56020714 นางสาวสชุานาถ   บญุประสทิธ์ิ

56021188 นางสาวสทุธิรังส ี  ไชยสวุรรณ

56020548 นางสาวสธิุมา   ศรแก้ว

56520332 นางสาวสมุนา   มัง่มี

56520752 นายหฤทธ์ิ   ชีวะสทิธ์ิ

56520223 นางสาวอรบษุป์   วชิชวุงศ์

56020192 นางสาวอรวรรณ   พว่งศริิ

56021199 นางสาวอญัชนา   บวัทอง

56020556 นางสาวอญัชล ี  ทองเฟ่ือง

56520758 นายเอกชยั   ยาใบอ่อน

นิเทศศาสตรบัณฑิต  

56520668 นางสาวกชนิภา   คําคงสตัย์

56020449 นางสาวกชพร   นิยมรัฐ

56520489 นางสาวกนกพร   พยอมแย้ม

56520002 นางสาวกนกวรรณ   เลกินอก

56520669 นางสาวกมลชนก   แสนเมือง

56520491 นางสาวกมลทิพย์   จนัทน์หอม

56021098 นายกมลภพ   แก้วมณี

56020451 นางสาวกมลศรี   ธรรมเจริญ

56021099 นางสาวกรณฏัฐ์   เยทา่พดู

56520133 นางสาวกรรณิการ์   อยู่คง

56021100 นายกรวษิณ์   บณุยรัตพนัธ์

56020676 นายกฤชธนา   ร่ืนจิตร

56520135 นายกฤตเมธ   นครกณัฑ์

56020453 นางสาวกฤษกร   เหลก็เพชร



56520136 นางสาวกวนินา   พงศ์ถาวรภิญโญ

56520137 นายกษมา   ปรกติ

56021101 นายก้องภพ   เทศะแพทย์

56020157 นายก้องสวุร์ี   จินดามณี

56520140 นางสาวกญัญาภคั   สงค์ประเสริฐ

56021103 นางสาวกลัยาพร   วรุิณพนัธ์

56021104 นางสาวกานตมิา   ทรัพย์มลู

56520005 นางสาวกิตตมิา   อ่อนกําปัง

56020455 นายกิตตศิกัดิ์   พจนวชิยักลุ

55520289 นางสาวขวญัใจ   งามเนตร

56520144 นางสาวขวญัฤทยั   ยอดจนัทร์

56021107 นางสาวคณิศร   เวชคณุานกุลู

56520145 นางสาวแคทรียา   ลาวงั

56520673 นางสาวจณิสตา   จลุโพธ์ิ

55520159 นายจตพุล   พว่งสกลุสขุ

56520674 นางสาวจริญญา   มะรุลี

56520675 นางสาวจรินทร   เหลอืงอ่อน

56021113 นายจริยาวด ี  จนัระมาด

56021108 นายจกัรีรินทร์   จึงประไพ

56020678 นายจารุวฒัน์   ใจแน่น

56020463 นางสาวจิตตมิา   พิศณวุรเมท

56520495 นางสาวจิตนินัท์   ภานพุนัธ์

56520677 นายจิรวฒัน์   ยอดจิตร

56021112 นางสาวจิราภรณ์   เทพพทุธางกรู

56020159 นางสาวจฑุาทิพ   ปัน้ศกัดิ์



56520496 นางสาวจฑุามาศ   เข่ือนคํา

56020466 นางสาวจฑุามาศ   นางาม

56520497 นางสาวจฑุารัตน์   สาธุชน

56520010 นางสาวจฬุาลกัษณ์   พิณแช่ม

56021114 นางสาวเจกิตาน์   ลดัดางาม

56021115 นางสาวเจนจิรา   ตยิะบตุร

56520150 นางสาวฉนัทิสา   บญุคงทน

56520151 นางสาวชญานิศ   หวัใจ

56520302 นางสาวชญาภา   ปิยมหนัต์

56021119 นางสาวชนญัชิดา   ลกัษมีจรัลกลุ

56020160 นางสาวชนาธิป   แก้วศนัสนะ

56020468 นางสาวชนิดา   เดชจดู

56520680 นายชยานนท์   บณัฑิศกัดิ์

56520152 นางสาวชลลดา   จอหอภกัดี

56520681 นางสาวชวรีย์   ศนัสนียวฒันกลุ

56520682 นายชยัธวชั   ก๋าแก้ว

56021122 นายชยัสทิธ์ิ   ศรีแก้ว

56520499 นางสาวชิตนนัท์   แก้วโสต

56520683 นายชินวฒัน์   สนัตสิถิตพงศ์

56520684 นายเชาว์   พวงมาลา

56020471 นายญาณกร   เพ็ชร์ศรี

56520303 นายฐกร   ทองวจิิตร

56020682 นางสาวฐิตารีย์   เชษฐวฒัน์

56520686 นางสาวฐิตกิานต์   งามนา

56021123 นางสาวฐิตมิน   ดวงมณี



56520688 นางสาวณฐมน   จนัทร์สระแก้ว

56520689 นายณพฒัน์   เอ่ียมยิ่ง

56020472 นางสาวณภทัร   จุ๊ยเจริญดี

56021125 นางสาวณญัชนก   เสาเหม

56020684 นายณฐักมล   แก้วชาญชยั

56520500 นางสาวณฐักานต์   นพเสริฐ

56520305 นางสาวณฐักานต์   สทิธินิสยัสขุ

56021126 นายณฐัชนนท์   ปรางทิพย์

56520690 นายณฐัพงศ์   ไชยรุ่งเรือง

56020474 นายณฐัพล   กลิ่นหอม

56520501 นางสาวณฐัพชัร   กฤชโอภาส

56021129 นายณฐัพนัธุ์   คณานรัุกษ์

56520693 นางสาวณฐัสมิา   ภมิูมาโนช

56520694 นางสาวณตัตยา   มณีรัตน์

56021131 นางสาวณิชกมล   บณัฑิตพิบลู

56520695 นางสาวณิชนารถ   นนัทศรีรัตน์

56520696 นายตระการ   เกตแุก้ว

56520697 นายถกลเกริก   ทบัวงั

56520159 นายถิรคณุ   กําจดัภยั

56520698 นางสาวทวนินัท์   มีโพธ์ิ

56520699 นางสาวทกัษอร   กีรตณิิชารีย์

56520700 นายทกัษิณ   แซ่ลี ้

56020686 นายทสัก์ภทัร   คมกฤส

56520502 นายเทวนิทร์   อินทรสวา่ง

56520161 นายธนภทัร   ชาวสวน



56020478 นายธนวรรธ   โกรุ่งเจริญ

56020479 นายธนวรรธน์   ดสิสานนท์

56520702 นางสาวธนชัชา   ตนักิตตวิรกลุ

56520163 นางสาวธนชัพร   พงษ์มี

56520703 นางสาวธนิดา   โตววิฒัน์

56520307 นายธนิสร   ชะโนภาส

56520165 นายธรรมนิตย์   รอดบญุมา

56020687 นายธรรมสรณ์   เจริญศรีทองกลุ

56020480 นายธราธร   มีชยั

56520704 นางสาวธัญญพทัธ์   ดปีระชา

56520167 นางสาวธัญญลกัษณ์   เทพสธุรรม

56520168 นางสาวธัญญาภรณ์   กรีฑา

56520170 นางสาวธัญธิดา   นาระต๊ะ

56020481 นางสาวธัญพร   บวัประหลาด

56020482 นางสาวธัญวรัตน์   เสวะกะ

56520504 นายธัญวฒัน์   ศรีปะโค

56520505 นางสาวธันชพร   เสมอวงษ์

56520706 นางสาวธันยมยั   วเิศษศกุล

56520707 นางสาวธันยมยั นภสั   ปิยะกาญจน์

56020483 นายธันยากร   แข็งธัญกิจ

56021136 นายธีรเชษฐ์   เรืองทรัพย์มณี

56020484 นายธีรพงษ์   ลิม้ธงชยั

56520708 นางสาวนภสร   กอเซ็ม

56020487 นางสาวนภสัสร   เอกสทิธ์ิบญัชา

56020488 นางสาวนภสัสรณ์   สมบรูณ์ศลิป์



56020489 นางสาวนริศรา   บวัเจริญ

56020689 นางสาวนลนิรัต   สงิห์พลกลุ

56520172 นายนวพฒัน์   บญุมาก

56021140 นางสาวนฐักานต์   บญุตนั

56020491 นางสาวนฐัวด ี  ศรีชยั

56520507 นายนฐัศรัณย์   สายกระซิบ

56520712 นางสาวนนัท์นภสั   กิจสง่า

56520173 นางสาวนนัทนา   วนิยัปกรณ์

56520713 นางสาวนายิกา   ไพรวลัย์

56020691 นางสาวนํา้หวาน   พฒันมาศ

54521054 นางสาวนิตยา   อยู่สวสัดิ์

56520311 นายนิตศิาสตร์   ไชยชนะ

56520714 นางสาวนิลบุล   ธรรมเจริญ

56520715 นายบดนิทร์   ศริิจนัทพนัธุ์

56520716 นางสาวบรรณฑวรรณ   นวมงาม

56021143 นายบญุกนก   ทิพย์ดํารงค์

56520718 นางสาวบณุฑรีก์   สาคร

56020493 นายเบญจรงค์   ฝ่ายธรรม

56520719 นางสาวเบญจวรรณ   ยอดชมภู

56520174 นางสาวเบญจวรรณ   เหรียญทอง

56020494 นางสาวเบญญา   เลศิกลุธรา

56520720 นายปภาพจณ์   สชุาสริบรรจง

56520721 นางสาวประภสัสร   สขุแสวง

56520176 นางสาวประภาพรรณ   ฤกษ์ชยั

56020496 นางสาวปรารถนา   อปัมาทะ



56520722 นางสาวปรินทร   เมืองจนัทกึ

56520723 นางสาวปริยากร   พมุมา

56020497 นางสาวปรียานชุ   สริิ

56520508 นางสาวปรียาภรณ์   แจ้งเจริญ

56520724 นางสาวปวรี   นิลใบ

56020694 นางสาวปวณ์ิดา   กําแพงแก้ว

56520509 นางสาวปวณีา   พึ่งธรรม

56020697 นายปัญญา   เตมิยานนท์

56021147 นางสาวปัณฑ์ชนิต   สขุศลีลํา้เลศิ

56020498 นายปัณณฑตั   เทียนเรียว

56021149 นางสาวปาณิสารัตน์ กิลเบิร์ต   พากียานาตนั

56520178 นางสาวปาริชาต   โคตรเจริญ

56020499 นางสาวปาริชาต   มสุทิธ์ิมณี

56020500 นางสาวปาริสทุธ์ิ   นึกงาม

56520179 นางสาวปาลติา   สริิโยธิน

56021151 นางสาวปิยธิดา   ตามประดษิฐ์

56020698 นางสาวปิยะรัตน์   ทองใบน้อย

56520727 นางสาวปิยะรัตน์   อทุยัพฒันพงษ์

56520728 นางสาวปญุธิตา   กรเพ่ิมพนูผล

56021152 นางสาวปณุยนชุ   พจน์ประสาท

56520313 นางสาวผกาวด ี  เบญจมาศ

56520314 นางสาวผกาสนีิ   จนัทะรัตน์

56020505 นางสาวพนิดา   เผา่พงศ์รัตนชยั

56520180 นางสาวพรชิตา   บตุรศรี

56520510 นางสาวพรทิพย์   พลอยประไพ



56021156 นางสาวพรทิพา   ยินดยีม

56520518 นางสาวพรธนกร   ช่างเหลก็

56020506 นางสาวพรธาดา   เพชรปาณีวงศ์

56020699 นางสาวพรนภา   ตนัตลิะวะสตุ

56520181 นายพสณิ   จนัทร์แก้ว

56520182 นางสาวพชัชา   โกมลพนัธ์

56520512 นางสาวพชัราพิไล   ตัง้มัน่

56020508 นางสาวพชัริดา   พนัธุ์ทอง

56021159 นางสาวพฑัฒิดา   หิรัญภวูศิ

56520731 นางสาวพิชญา   สขุแสง

56020510 นายพิทยา   สธุาไทยารักษ์

56520092 นายพิทกัษ์   จนัทร์พลงาม

56520195 นายพิมพ์ลภสั   ดวงสขุประเสริฐ

56021163 นางสาวพิราภรณ์   พานารถ

56520318 นายพีรเดช   เอือ้สนุทรพานิช

56020512 นางสาวไพลนิ   ศรีระกิจ

56021166 นางสาวภคพร   ประเสริฐสขุ

56020701 นางสาวภรณ์พิชญ์   ชณุหสนุทร

56520184 นายภทัรพล   น้อยพินิจ

56020513 นายภทัรพล   พฤกษอาภรณ์

56520185 นางสาวภทัรศยา   ตณัฑะตะนยั

56520734 นางสาวภทัรารัตน์   เชือ้อรวรรณ

56020514 นายภากร   ธนาภรณ์

56020515 นายภาณพุงค์   จนัสรุะ

56520735 นายภาทิพรรณ   กิตตวิชิรพงศ์



55021452 นายภานพุงศ์   งามศริิ

56020702 นายภาม   ทศันวงศ์วรา

56520021 นางสาวภาริณีย์   เทีย่งธรรม

56520736 นายภาสวฒิุ   สขุบวั

56020705 นายภชิูสส์   บญุช่ืน

56520022 นายภเูบศวร์   เสยีวกสกิร

56020517 นางสาวภริูชญา   ทองลอย

56021169 นางสาวภริูชญา   สมัพลงั

56520186 นายมณฑล   วฒันกิจวชิยั

56020519 นายมณฐัพงศ์   นุ้ยเนียม

56520188 นางสาวมณีรัตน์   บํารุงกลุ

56520298 นางสาวมนสันนัท์   มาเกิด

56520320 นางสาวมนสัวนิ   หลําสาย

56020706 นางสาวมินตรา   อะแดร์

56021172 นางสาวมินทรา   แดงพดั

56520189 นางสาวมทุิตา   กลุเดช

56020520 นางสาวมทุิตา   ทองธรรมชาติ

56020173 นางสาวเมธาว ี  เดน่ทรัพย์ไพบลูย์

56520321 นายยศพนธ์   ศรีสงัข์งาม

56520322 นายยศวรรธน์   วโิรจน์ศาสนกิจ

56520737 นายรชต   ดษิยพงศ์

56020708 นางสาวรพีพร   จนัทร์เจริญใจ

56520738 นางสาวรวงทิพย์   ตรีธรรมจิตสริิ

56520190 นางสาวรัฏฏิการ์   ศริธํารงเกียรติ

56520323 นางสาวรัฐจี   ผิวอ่อน



56520739 นางสาวรัฐภรณ์   พาแก้ว

56520515 นางสาวรัตนสดุา   จีนเลีย้ง

56021174 นางสาวรัตนาวไิล   เศวตมาลย์

56520740 นางสาวรินรดา   อดุมดี

56020525 นางสาวรุ่งฟา้   ปู่ นชุ

56021175 นางสาวลลติา   ไชยรัตน์

56020527 นางสาวลลติา   นํา้เพ็ชร

56021193 นายลลนิทิพย์   สริิสกลุธิวากร

56520324 นายลตุฟ่ี   ศรีเจริญ

56520741 นางสาววนิดา   พวงมาลี

56020528 นางสาววนิสา   พลาผล

56520516 นางสาววรชนภสั   พลดาหาญ

56021176 นายวรพล   พงศ์ไพศาลศรี

56520325 นางสาววรพิชชา   คลงัวสิาร

56520142 นายวรรณรสา   จนัทโสภณ

56520192 นายวรวชิ   จารมยั

56520193 นางสาววรัญญา   แซ่ตนั

56020530 นายวรานนท์   มีสมสนิธุ์

56020711 นางสาววริศรา   อินทร์อดุม

56520742 นางสาววล ี  ศรีนกุลู

56520743 นางสาววลกีนก   ทวรีติ

56520744 นางสาววศนีิ   ลเีลศิพนัธ์

56021178 นางสาววจัจนาวลยั   มะเลก็

55020941 นายวฒัน   บญุบํารุง

56021179 นายวนัเฉลมิ   อยู่ทา่ทราย



56020316 นางสาววาณิชชา   สายเสมา

56020531 นางสาววาสนา   เหลอืงตระกลู

56021180 นายวธิาน   รามกรณ์

56520326 นายวโิรจน์   มานะ

56520745 นางสาววฬิาร์   ทรัพย์เจริญ

56020534 นางสาวศกลวรรณ   สงิหราช

56021183 นายศตพร   ศภุวาที

56520197 นางสาวศรวณีย์   ฮะสนุทร

56020535 นางสาวศรีวรา   ม่ิงมิตร

56020536 นางสาวศวติา   นาคสวุรรณ

56520746 นางสาวศศธิร   พิไชยแพทย์

56520198 นางสาวศศวิไรรัตน์   โตลํามะ

56520199 นายศกัดิ์บดนิทร์   หลา่ยแปด

56520225 นางสาวศญิาภสัร์   โพธิบษุยาวฒัน์

56020538 นางสาวศริประภา   ฝึกฝนจิตต์

56520519 นางสาวศริิวรรณ   ผลผลา

56520203 นางสาวศวิพร   ศรีประไหม

56520328 นางสาวศภุนิมิตร   แสนวุงศ์

56021184 นางสาวศภุกัษรา   ประเสริฐวรนนัท์

56520521 นางสาวศภุาดา   ราญรอน

56520204 นางสาวศภุาลยั   หม่ืนศรี

56020540 นางสาวศภุาวรรณ   ยางงาม

56021185 นางสาวศภุิสรา   ณ บางช้าง

56520748 นายสถาพร   พลบัสวุรรณ

56520205 นายสนธยา   อ่อนละมลุ



56021186 นายสมชาย   ตฤษณาวฒิุ

56520522 นายสมประสงค์   ศรีบษุย์

56520749 นางสาวสรวงรัตน์   สทุธิอาจ

56020712 นางสาวสรัญญา   โรจนกิจวฒันา

56520206 นางสาวสราทิพย์   วงษ์สวุรรณ

56520525 นางสาวสายธาร   แซ่แต้

56520330 นางสาวสดิาพร   น้อยทา

56520207 นายสทิธิโชต ิ  ด้วงสงัข์

56020542 นายสทิธิพงษ์   ทําทอง

56020713 นายสกุฤษฎิ์   วงศรีแก้ว

56020544 นางสาวสจิุตรา   สงิห์โต

56520208 นางสาวสชุาวด ี  ณรงค์ชยั

56020545 นางสาวสดุารัตน์   คําดี

56520331 นางสาวสดุาวภิา   ไตรรัตนกลุศริิ

56520750 นางสาวสทุธิณี   ษมาพิสทุธ์ิ

56520210 นางสาวสทุิศา   เพ่ิมพลูทรัพย์

56021189 นางสาวสธุาทิพย์   ทองฮีง

56520212 นางสาวสพุรรษา   คําม่ิง

56520214 นางสาวสมุนวรรณ   สมะวรรธนะ

56520333 นางสาวสรัุญญา   เวชกามา

56520215 นางสาวสรีุรัตน์   มณีแสง

56520216 นางสาวสวุรรณา   โอฬารี

56520217 นางสาวหทยัชนก   ยาจิตร์

56020716 นางสาวหนึง่ฤทยั   ยิม้คง

56020552 นายเหมบตุร   มูล่ี่เทศ



56520754 นายอนลสั   จีนเหรียญ

56021191 นายอนพุงษ์   หลอ่แท้

56520755 นายอนวุฒัน์   ช่างสลกั

56520756 นางสาวอภิชญา   จดแตง

56021192 นายอภิสทิธ์ิ   ดจุดา

56520030 นายอภิสทิธ์ิ   ลี่ไพฑรูย์

56020554 นางสาวอรศติา   นิลเทศ

56021195 นางสาวอจัฉรา   ธนาทวผีล

56021196 นางสาวอจัฉราพรรณ   บวัดี

56021197 นางสาวอจัฉริยา   ทบัประมลู

56021198 นางสาวอจัฉริยา   สงคราม

56520757 นายอษัฎาวธุ   พนารสสคุนธ์

56520033 นางสาวอาจรีย์   ศรีเจริญ

56520527 นายอาทิตย์   แพงดี

56021200 นางสาวอาภรณ์   เจียตนิะ

56021201 นางสาวอาภากร   เหลี่ยมทอง

56520227 นางสาวอาภานชุ   สนัตกิลุ

56520335 นางสาวอารีรัตน์   แก้วหาวงค์

56520528 นางสาวอาฤทธ์ิตรา   เพชรอําไพ

56520760 นายเอกรินทร์   มัง่มี

56020719 นางสาวไอริณ   สขุเอม

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

สาขาวิชาจิตวิทยา

56520419 นายกริช   ศรีมงคล



วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

สาขาวิชาจิตวิทยา

56021222 นางสาวกษิรา   วงศ์ปรึกษา

56020557 นางสาวชนกานต์   ทองสวา่ง

56020200 นางสาวพรพรรณ   พึ่งพิทกัษ์

56021214 นางสาวพชัรพร   พิณทอง

56520866 นางสาวมขุรินทร์   สงัข์ทอง

56021224 นางสาวสวุนนัท์   บรรเทาวงษ์

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

สาขาวิชาจิตวิทยา

56020720 นายกฤษ   ซ่อนกลิ่น

56520831 นายชชัวสัส์   โพธิรัตน์สมบตัิ

56021307 นางสาวชตุมิา   จนัทร์ดํา

56021209 นางสาวธีระนชุ   โสภาประดษิฐ์

56520339 นางสาวนนัท์นภสั   ลายทอง

56520847 นางสาวบษุกร   กนัหา

56520852 นางสาวผาณิตา   ดวงธนู

56520342 นายพิสทุธ์ิ   โพธ์ิทอง

56020031 นางสาวไพลนิ   รุ่งศรี

56021218 นางสาวภทัราวรรณ   แก้วกาญจนกลุ

56520863 นางสาวมนสันนัท์   ดอีดุมวงศา

56020563 นางสาวมาริษา   อจัฉะวงค์

56021219 นางสาวรุ้งรัชนี   ลวีงศ์เจริญ

56021225 นางสาวเสาวนีย์   กระทุม่แก้ว

56021226 นางสาวอนญัญา   กาญจนากระจ่าง



วิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาจิตวิทยา

56520817 นางสาวกนกวรรณ   ถงัไชย

56520910 นางสาวกรกมล   เนียมผาสขุ

56520818 นางสาวกรัณฑรัตน์   พรหมสาขา ณ สกลนคร

56520819 นางสาวกญัญาภคั   จิตระวงั

56520820 นางสาวกณัฑิชา   ศรเสนา

56520911 นายกานต์   แดงสบืตระกลู

56021203 นายเกรียงศกัดิ์   จนัทร์ธนะกลุ

56520230 นายเกษมสนัฤติ์   มิสรัิศนนัท์

56520823 นายเกียรตศิกัดิ์   ภรินทนนัท์

56021204 นายคตีา   มากศริิ

56520824 นายจรัสพงศ์   พทุธรักษา

56520825 นางสาวจิตตมาส   ปานเปีย

56520826 นางสาวจินตนา   ดวงกลาง

56520827 นางสาวจฑุามาศ   อนัทะนิตย์

56520828 นางสาวเจนจิรา   พาใจอ่อน

55520635 นางสาวเจนจิรา   รุ่งเรือง

56020017 นายเจนณรงค์   อปุการแก้ว

56520829 นางสาวชญาพิมพ์   เลศิมหาฤทธ์ิ

55520637 นางสาวชนากานต์   รุ่งทิวาเลศิลํา้

56520420 นางสาวชนิกานต์   บญุเรือง

56520873 นางสาวชนิดาพฒัน์   ตนับวรไชยเจริญ

56520830 นายชโลธร   ตฤณววิฒัน์

56520832 นายชานนท์   บญุรอด



56520833 นางสาวเชาวน์ประภา   ขยนัทํา

56520912 นางสาวโชตกิา   ฉายาวงศ์

56520834 นางสาวญาณาธิป   แสนนาม

56021205 นางสาวญาณิศา   อิทธิกสุมุาลย์

56520836 นางสาวตปนียะ   เสริมศริิ

56520838 นางสาวทรรศนีย์   เพ้งวริิวานนท์

56520422 นางสาวทิวาวรรณ   ใจบญุ

56520231 นายเทอดพงษ์   แตงไทย

56021207 นายธนรัตน์   อิมะไชย

56520423 นางสาวธนวรรณ   ยินดสีขุ

56021208 นางสาวธนชัพร   ลาภประชา

56520840 นางสาวธมนวรรณ   เชิดชมกลิ่น

56520424 นายธรรมสรณ์   รักษ์กิจการ

56520337 นางสาวธัชรินทร์   อินทพงษ์

56520841 นางสาวธัญชนก   บญุเตม็

56520842 นางสาวธัญชนก   สริิภทัรธนากลู

56520913 นางสาวธัญณิชา   ดาวล้อม

56520232 นางสาวธิตมิา   อาจวาที

56020029 นายธีระเชษฐ์   โชคชยั

56020558 นางสาวนภธนนัต์   เดชขนุทด

56520843 นายนฤชา   เอ่ียมสําราญ

56021210 นายนนัทวฒัน์   วรีะโชตธินากานต์

56520844 นางสาวนนัทิชา   มากสมบรูณ์

56520914 นางสาวนาตาชา   ซ่ือตรง

56520845 นางสาวนํา้ฝน   หงษ์แก้ว



56520846 นางสาวนิศามน   ฉตัรเงิน

56020560 นางสาวเนตรศริิ   เหมรัชต์เรืองกลุ

56020561 นางสาวเนตรัิกษ์   ช่วงเวฬวุรรณ

56021211 นางสาวบวับชูา   มีวรรณ

56520233 นางสาวบญุฑริก   เผือดโพธ์ิแก้ว

56520915 นางสาวเบญจมาภรณ์   ทิพย์ขยนั

56520848 นายปฏิภาณ   สงัข์ทอง

56021212 นายปฐม   เลศิรัตนพงศ์สนิ

56520849 นางสาวปรางค์   ไพรพฒันาขจร

56520234 นายปริญญ์   ขนัตี

56520851 นางสาวปาจารีย์   เจนนภาภณัฑ์กิจ

56520427 นางสาวปาณิสรา   แม้นเหมือน

56520235 นายพชร   พร้อมพวก

56520855 นางสาวพริมา   หะรีเมา

56520856 นางสาวพลอยนภสั   ชมรัตนสวุรรณ

56520850 นางสาวพชัร์สติา   ฐิตธินวรวงศ์

56520857 นางสาวพชัรินทร์   องค์วงศ์สกลุ

56520858 นายพิจกัษณ์   เกตมุณี

56021215 นางสาวพิชชาพร   ภูต่นัตกิลุ

56520854 นายพิณนารา   พินธุ

56520859 นายพิทกัษ์   คชาวงษ์

56520860 นายพิพฒัพล   นนทะมาตร

56021216 นางสาวพิมพ์ผกา   ผาสขุ

56021217 นายพีรพฒัน์   ผึ่งผดงุ

56520861 นางสาวเพชรรัตน์   โพธิกลู



55521100 นางสาวเพ็ญศรี   เซ่ียงม้า

56020721 นางสาวภทัรสดุา   กนัขนุทด

56520862 นางสาวภทัรานิษฐ์   บญุมีมา

56520864 นางสาวมลสชิา   หนิมสขุ

56520865 นางสาวมณัฑนา   ทองบํารุง

56520237 นายยรุนนัท์   สร้อยครีี

56520868 นางสาวรววีรรณ   ศลิาวรรณา

55521098 นางสาวระววิรรณ   กลงึชงั

55520898 นางสาวรุจิรา   ผอ่งจิตต์

56520869 นายวนชัชา   สาลกิา

56520870 นางสาววรัญญา   นชุพนัธ์

56521006 นางสาววราภรณ์   ตนัตวิรมาตย์

56520871 นายวรายสุ   จนัทร์หอมกลุ

56520872 นายวสพุนธุ์   จนัทคณานรัุกษ์

56021221 นายวชัรินทร์   กลิ่นโสภณ

56520916 นางสาววภิารัตน์   ธรรมชยั

56520917 นางสาววลิาสนีิ   มะลวิรรณ์

56520874 นายวษิณ ุ  โพธ์ิหอม

56520918 นางสาววรีภทัร   คงจร

56020566 นางสาวศตพร   วดัพงพี

56021306 นางสาวศริดา   มโนมยัเสาวภาคย์

56520432 นายศริิโชค   สขุสมยั

56520433 นางสาวศริิพร   อ่ิมอไุร

56520876 นางสาวศวิพร   บญุทศ

56520877 นางสาวศทุธนชุ   มุ้งทอง



56520434 นางสาวศภุรดา   จําปารัตน์

56021223 นางสาวศภุิสรา   โสดา

56520878 นางสาวสมฤทยั   ดเีลศิ

56520879 นางสาวสธุาวลัย์   เศรษฐี

56520880 นางสาวสธิุดา   สขุสงิห์ชยั

56520881 นางสาวสพิุชญา   สมบตัมีิ

56521007 นางสาวสรุางคนา   ขนัทอง

56520882 นางสาวอนงค์นาฏ   เลบ้านแทน่

56520883 นางสาวอนตัญา   แปชน

56520921 นางสาวอภสันนัท์   สรสทิธ์ิ

56520884 นางสาวอรจิรา   ศรีธรรม

56520922 นางสาวอรนชุ   มาลยัสวรรค์

56520885 นางสาวอริสรา   หลวงจนัทร์

55521099 นางสาวอรุณรัตน์   ตนัมนัทอง

56021228 นายอานนัท์มนสั   สงเคราะห์

56021229 นางสาวอทุมุพร   ศภุนาม

ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม

56020208 นางสาวมณีรัตนา   อริยตระกลูชยั

สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม

56020731 นางสาวกรวกิา   เช่ือมสขุ

สาขาวิชาภาษาเกาหลี

56020241 นางสาวชลนภสั   พิริยคณุธร

สาขาวิชาภาษาจีน

56020823 นางสาวพรศริิ   ธนวงศ์วรากร



สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น

55020830 นางสาวทกัษพร   จนัทรคร

สาขาวิชาภาษาไทย

56020968 นายไพรัช   เถ่ือนคุ้ม

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

56020141 นางสาวศศปิระภา   เฉลมิสขุ

สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา

56520403 นางสาวณฐัพชัญ์   โทธนะ

สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา

56020042 นายสนัน่ชาต ิ  แสงรัตน์

ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม

56520126 นายณฐัวฒิุ   สายบวั

สาขาวิชาภาษาเกาหลี

56020869 นางสาวอารียา   สรีุย์พนัธ์

สาขาวิชาภาษาจีน

56020058 นางสาวภคพร   สอนศริิ

สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น

56020843 นางสาวธัญชนก   โพธ์ินพรัตน์

55020128 นางสาวโสรวร์ี   หอมเสยีง

สาขาวิชาภาษาไทย

56020948 นางสาวกรฉตัร   เขียวอ่อน

56020954 นางสาวณฎัฐากมล   บญุถนอม

56020101 นางสาวธัญญพทัธ์   พิศษิฐ์โกศล

56020006 นางสาวอรพรรณ   กํามะเลศ



สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

56520597 นางสาวกานต์ทิตา   กนัตสริิกลู

56021015 นางสาวกานต์ธิดา   คล้ายมี

56520927 นางสาวคณิตา   สมานทอง

55021264 นางสาวจาฬญา   อ่อนน้อม

56021022 นายจิรโรจน์   โรจนธานินทร์

56520928 นางสาวฉตัรวล ี  สขุโข

56021026 นายชยัสทิธ์ิ   ยงัชีพยืนอยู่ดี

56021028 นายณฐันนัท์   คนคม

56520067 นางสาวธัญลกัษณ์   พลูสวสัดิ์

56021033 นางสาวนพมาศ   ธนะวตัต์

56020137 นางสาวบณัฑิตา   สนัตกิลุ

56021041 นางสาวปาริฉตัร   สวุรรณโคตร

56520939 นางสาวเปียโน   ธรรมวงษ์

56021044 นางสาวภทัราภรณ์   เขมทโรนนท์

55020442 นางสาวมาลวีรรณ   บวัแดง

56520942 นางสาวรมย์รวนิทร์   เกษมสขุ

56020438 นางสาวสธิุดา   ศริิคําเพ็ง

สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา

56020254 นางสาวธมลวรรณ   บรรจงเกลีย้ง

56020913 นางสาวเนตรนภา   แป้นตุ้ม

56520574 นางสาวปริยาทร   แช่มนิล

56520254 นางสาวภทัรนนัท์   ยินดสีขุ

56020257 นางสาวมณิสร   โสนะมิตร์

56020923 นางสาวมนทกานต์   อินต๊ะคํา



56020095 นางสาวอรอนงค์   หอระเวก

สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา

56020347 นางสาวฎิญาภทัร   แหลง่หล้า

56020776 นางสาวสาริณีย์   บญุไทย

56020049 นางสาวสโิรธร   ไทยเจริญ

ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม

56021232 นางสาวจนัทรา   สนีวล

56520381 นางสาวทิพวรรณ   ไชยจํานงค์

56020212 นางสาวอญัชล ี  ขนัทอง

สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม

56020325 นางสาวกรศริิ   เอมะศริิ

56021269 นางสาวชลญิญา   ปรีการ

56020738 นางสาวทิพวรรณ   มัง่คัง่

56020592 นางสาวปิยมาศ   อ่ินแก้ว

56021298 นางสาวศริิพร   ชะเอม

56020748 นางสาวศริิพร   สขุกลัน่

56021300 นางสาวสาธิกา   ทรัพย์สมบรูณ์

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

56020411 นายชนทตั   เกียรตพิฒิุกร

56020984 นางสาวนริศรา   อินทรารักษ์สกลุ

56020985 นางสาวนฤภร   ศรีอ่ําดี

56020010 นางสาวนลณีิย์   ภูส่ขุ

56020417 นางสาวเมทินี   กลัยางาม

56020418 นางสาววรรณวสิา   สงิห์ทา



56020651 นางสาวศดานนัท์   ลี่ประเสริฐวงศ์

56020993 นางสาวสธุาสนีิ   โฉมอาษา

56020994 นางสาวสปุราณี   อทุยัเสวก

56020115 นางสาวอมราภรณ์   อนวชัสกลุ

สาขาวิชาภาษาเกาหลี

56020627 นางสาวเกศสดุา   พาเพ็ชร

56020628 นางสาวชลธิชา   งอกคํา

55021104 นางสาวชตุมิา   ลลีาทรัพย์มัน่คง

55021105 นางสาวฐิตกิานต์   บวัจนัทร์

56020632 นางสาวศริิวรรณ   แก้วพลูปกรณ์

สาขาวิชาภาษาจีน

56020055 นางสาวจิราภรณ์   ล้วนเกษม

56020817 นางสาวตวงรัตน์   ทรัพย์ทวี

56020057 นางสาวนลสิรา   พุ่มพวง

56020821 นางสาวบษุกร   มิตรเมฆ

56020362 นางสาวปิยนชุ   ปินโน

56020824 นางสาวแพรแก้ว   วจิารณ์

56020828 นางสาววริกา   เลศิสริิกลุ

56020834 นางสาวสวุมิล   แสงวฒิุ

สาขาวิชาภาษาไทย

56020947 นางสาวกนกวรรณ   ลิม้ยิ่งเจริญสขุ

56020953 นางสาวณชัชา   โชตขิจรไทย

56020965 นางสาวพิมนภา   ยาศริิ

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

56020664 นางสาวกนกวรรณ   ไชยภกัดี



56520455 นางสาวกฤษกร   พนัธะสมุา

56021014 นางสาวกลัยาณี   สนีาคสกุ

56020067 นางสาวจิณห์นิภา   อ่อนจนัทร์

56021021 นางสาวจิตตมิา   หรือสมบรูณ์

56520599 นางสาวจิรัชญา   สนิธ์เพ็ชร

56021312 นางสาวจฬุามาศ   สวุรรณดี

56021025 นางสาวชนาพร   เทีย่วประเสริฐ

56520604 นางสาวณฐัณิชา   ลยัวรัิตน์

56520605 นางสาวณฐันรินทร์   นวมโคกสงู

56021032 นางสาวธนชัชา   สภุหสัดิ์

55021281 นางสาวธวลักร   อาจสาลี

56520610 นางสาวนริชา   มีเจริญ

56021036 นางสาวนชัชา   สอนสริุนทร์

56021040 นายปริญญา   ศลิาศกัดิ์

56021042 นายพงศกร   ลิ่มนา

56520269 นางสาวพิรญาณ์   ศรีทะหา

55020670 นางสาวภาวนีิ   สยูะนนัท์

56520368 นางสาวลกัษณ์ศยา   กฤตศกัดิ์วฒันา

56021047 นางสาววรดา   ทวธีนประสทิธ์ิ

56021049 นางสาววรรณกานต์   จีระวฒันกลุ

56520626 นางสาวเวธกา   บญุทิพย์จําปา

56520629 นางสาวศภุิสรา   จินดามรกต

56021050 นางสาวโศจิรัตน์   คงเจริญ

56520949 นางสาวสรียา   ขนัทะชา

56020142 นางสาวสรัิชชา   จกักะพาก



56520075 นางสาวสชุญา   รังศาสตร์

56021053 นายสชุาครีย์   ศลิาอาสน์

56520633 นางสาวสพุตัรา   สวยขนุทด

56020439 นางสาวสภุาวด ี  ลขิิต

56520953 นายอธิวฒัน์   อร่ามชยั

56021055 นางสาวอภิญญา   ละอองพนัธ์

56021056 นางสาวองัคณา   เพชรีวราภรณ์

56520636 นางสาวอชัฌา   ลมุวงค์

56021058 นางสาวอาการิ   ทายะ

สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา

56020897 นายกฤษฎ์   งานดี

56020900 นางสาวจรรจิรา   มหนัตมรรค

56520557 นางสาวชลธิชา   โสณะชยั

56020916 นางสาวปวณิณา   มตูนิ

56520896 นายพิชยัยทุธ   จงใจรัก

56020920 นางสาวภทัรสดุา   คําแก้ว

56020921 นางสาวภาณมุาศ   คําใจ

56020926 นางสาวยลรว ี  มลูศรี

56520901 นางสาวรจเรศ   แก่นลมื

56020927 นางสาวรมณีย์   สขุสํารวล

56520902 นางสาวรักษมล   ก๋งอบุล

56020931 นางสาววราพรรณ   มีมาก

56020096 นางสาวองัคณา   จนัทรยคุล

สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา

56020759 นางสาวกชศภุาณิช   ผลทบัทิมธนา



56520532 นางสาวจีรต ิ  มลูสาคร

56520797 นายทรงศกัดิ์   ปัญญาปญุญรัตน์

56020610 นางสาวทกัษพร   เกษมโศธน์

56020762 นางสาวธารวมิล   โพธ์ิสวุรรณ

56020040 นางสาวนทัธิดา   เอ่ียมพินิจ

56020765 นางสาวปฏิญญา   กว้างขวาง

56020346 นางสาวพลอยไพลนิ   กณัฑ์หา

56020795 นางสาวภทัราพร   กนุนกนั

56020608 นายศกัดิ์ชยั   คําแหลมหลกั

56020348 นางสาวสดุารัตน์   รักโคตร

56020779 นางสาวสธุาสนีิ   สวุรรณเวช

ศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม

56520761 นางสาวกณฐัสมิา   กดทรัพย์

56020568 นางสาวกนกพร   จ๋ิวนางนอง

55520510 นางสาวกมลทิพย์   อําพนัทอง

56520762 นายกรกช   นาเหลก็

56520125 นางสาวกรรณ์ธิมา   ชมุพินิจ

56021231 นางสาวกญัญารัตน์   หนองใหญ่

56520289 นางสาวกญัญาวร์ี   ไข่มกุข์

56520472 นางสาวจรรยา   รู้ขาย

56021233 นางสาวจฑุามาศ   คนดี

56021234 นางสาวเจนจิรา   ตาวงั

56520473 นางสาวชญานิษฐ์   เตชะ

56020570 นางสาวชนากานต์   เจริญทรัพย์



56520475 นางสาวชลติา   จกัรเจริญพรชยั

56520084 นางสาวชิษณชุา   คปุพงษ์

56520476 นางสาวเฌอธาร   ชยัศริิ

56520477 นางสาวเฌอมาลย์   ชยัศริิ

56020205 นางสาวฐานวด ี  ศลิมงคล

56021236 นางสาวณฐักฤตา   มงคลอปุถมัภ์

56520768 นายทนงศกัดิ์   ลิม้แก้ว

56020571 นางสาวทิพยาภรณ์   เสาะก่าน

56520770 นางสาวธัชตรีชชั   ผกูเกษร

56021239 นางสาวธัญญาลกัษณ์   สขุกลาง

56020572 นางสาวธิดารัตน์   ปิยะวาทินทร์

56021241 นายนพพร   พลูพิพฒัน์

56520290 นางสาวนภสัสร   น้อยมหาพรหม

56520774 นางสาวนิภาพรรณ   หงัสาจล

56520956 นางสาวบณุยนชุ   ธนมหาชนม์

56020723 นางสาวบษุกร   สายเพ็ชร

56021242 นางสาวเบญจวรรณ   พลจอหอ

56021243 นางสาวปนสัยา   ศภุเกียรตวิฒันา

56021244 นางสาวปรรัตน์   สวสัดี

56021245 นางสาวปรียานชุ   สรสวสัดิ์

56021247 นางสาวพชรพร   อ่ิมช่ืน

56021248 นางสาวพรสวรรค์   ปิยะกมลรัตน์

56021249 นางสาวพรสริิ   จนัอินทร์

56020009 นางสาวพรสดุา   แซ่ลี

56021250 นางสาวพชัญ์สติา   แพทย์ชยัวงษ์



56520480 นางสาวพชัริดาวรรณ   ณรงค์กลู

54520615 นายพนัธกาญจน์   วรัิชนีย์

56020207 นางสาวพิทยาภรณ์   บญุอนนัต์

56021252 นายพีรวฒัน์   น่ิมนวล

54020711 นายพีระศกัดิ์   รินสาร

56520776 นายพทุธกาล   ชยักิจการ

56520777 นางสาวพทุธิดา   วกิสติพงศา

56020724 นางสาวภคพร   รัตนโรจนากลุ

56021253 นายภวพล   เรืองวรัิตน์

56520778 นางสาวภทัรนิษฐ์   รงค์วานิชย์

54520949 นายภาณพุงษ์   นชุเนตร์

56020322 นายภานวุฒัน์   จนัทร์ขาว

56520129 นางสาวภาวณีิ   สงิห์จารย์

56020574 นางสาวมตมินต์   ศรีชลาลยั

56520779 นางสาวมนสัวร์ี   อินตะนยั

56021254 นางสาวโยทะยา   ง่วนดา

56520781 นางสาวลลติา   สอืวงษ์ประยรู

56020575 นางสาววรรณวมิล   กลิ่นกําเนิด

56020577 นางสาววชิดุา   ช่ืนชม

54520627 นางสาววภิาภรณ์   ชอบอาภรณ์

56520959 นายวมิล   ศรีใหม่

56520482 นางสาววศิมล   ทรงมิตร

56520384 นายศรันย ู  จนัทรัศมี

56520483 นายศลัยพงศ์   รัตนพิมพ์

56520784 นางสาวศริิลกัษณ์   ตะพงั



56020725 นางสาวศณิุกา   รามนู

56020209 นางสาวสกุญัญา   พงศ์สริิวรนาถ

56520786 นางสาวสชุารัตน์   ทิพย์มณี

56520788 นางสาวสภุาวด ี  เอ่ียมสอาด

54520958 นายสริุยา   ป่ินขนุทด

56520488 นางสาวสรีุพร   ร่มโพธ์ิทอง

56021257 นางสาวอธิษฐาน   มากทรัพย์

56020021 นางสาวอกัษรา   ท้าวประยรู

56021258 นางสาวอจัฉรียา   ฉนัทกลุ

56020578 นางสาวอญัชนา   ชยัสาคร

56020213 นางสาวอญัมณี   สขุอนนัต์วงศ์

56520960 นางสาวอนัศยา   แซ่เตยี

56520294 นางสาวอําภา   มนต์วเิศษ

56020728 นายอิทธิพล   เพียรทอง

สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม

56021259 นางสาวกชพรรณ   ชํารวย

56020580 นางสาวกนกวรรณ   รักษาวงษ์

56021261 นางสาวกรกนก   ใหม่วจิิตร์

56020730 นางสาวกรรณิการ์   คชารักษ์

56021262 นางสาวกรวด ี  หม่ืนเจริญ

56020214 นางสาวกฤตยิากร   คสูวุรรณกลุ

56021263 นางสาวกาญจนา   ทรงพระนาม

56021264 นางสาวกมุารี   รัตนแสงทอง

56021265 นางสาวขวญัจิรา   ตะพงั

56020581 นายคณุากร   คณุพระรักษา



56020582 นางสาวจตพุร   เถ่ือนกลบี

56021266 นางสาวจารุวรรณ   สนิชู

56020732 นางสาวจิราพร   โลห์่สวุรรณ

56021267 นางสาวจฑุารัตน์   กิตตบิณัฑิต

56020327 นางสาวชนาภา   ชิงชยั

56020328 นายชยางกรู   สงิห์สวุรรณ

56020583 นางสาวชตุมิา   เบญจพลคมุวงศ์

56021271 นางสาวณฏัฐนิช   หนสูาย

56020586 นางสาวณฐัวร์ี   แม้นทอง

56020587 นางสาวณิชกานต์   โสภา

56020737 นางสาวณิชานนัท์   กลุศรีนภาพงศ์

56021272 นางสาวดลฤทยั   ลอ่งประเสริฐ

56020739 นางสาวธนาภรณ์   ช้างสําลี

56021273 นางสาวธนิดา   ค้าเจริญ

56021274 นางสาวธารินี   เป็นสขุ

56021275 นางสาวนพวรรณ   สทิธิวงค์

56021277 นางสาวนนัทิยา   อบสขุ

56021279 นางสาวนิศารัตน์   มนตรี

56020590 นางสาวนชุจรินทร์   ปานขํา

56021281 นางสาวปิยะพร   กลอ่มก่ิง

56021283 นางสาวผลด ี  ป้านบญุ

56021284 นางสาวพรจิรา   ภทัรนาวกิ

56021285 นางสาวพรทิพย์   ทปันวชัร์

56021287 นายพรสทิธ์ิ   พว่งป่ินเพชร์

56021288 นายพชัรพล   มณีวงศ์



56021289 นางสาวพชัราภรณ์   ชีวาณิชย์

56021290 นางสาวพชัศรา   บญุศรี

56021291 นางสาวภคัวภิา   ผาสขุยืด

56020743 นางสาวภทัรสดุา   เลศิปิยะวรรณ

56020744 นางสาวภทัราพร   บญุสม

56021292 นายภริูเดช   เพ็ชรแพง

56020593 นางสาวรุ่งฟา้   แก้วโกมล

56020594 นางสาวลลติา   สอนบญุลา

56021294 นางสาวลลติา   อ่ิมชมช่ืน

56021286 นางสาววรวลญัช์   แป้งหอม

56020595 นางสาววรัณทร   เมืองบวั

56021295 นางสาววราพร   ฉนัทสรุางค์

56021296 นางสาววชัราภรณ์   สวุรรณ์

56020597 นางสาวศศชิล   ศรีทองสขุ

56021297 นางสาวศศปิระภา   สงัสมานนัท์

56020749 นางสาวสโรชา   แสงพงษ์

56021301 นางสาวสริิเมต   อดุมลาภ

56021302 นายสกิุจ   พนัธ์พีระพิชย์

56020599 นางสาวสชุาดา   พลาชยั

56021304 นางสาวสภุาพร   เยิดรัมย์

56021305 นางสาวสมิุตตา   ตวงธนานนัท์

56020752 นางสาวหนึง่ฤทยั   สวุรรณโฉม

56020754 นางสาวอนชุสรา   หมายช่ืน

56020755 นายอภิสทิธ์ิ   จนัทรรัตน์



สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

56020409 นางสาวกนัตชิา   เพชรพรหมรักษ์

56020410 นายกานต์   การุณ

55021059 นางสาวคลสิน์ฐา   ยศพลพงศ์

56020412 นางสาวชมพนูชุ   ยิม้ศรี

56020413 นายชิดณรงค์   เลศิงามดี

56020110 นางสาวชตุมิณฑน์   จรรยผล

56020643 นายโชต ิ  พงษ์ศศธิร

56020414 นางสาวณฐักาญจน์   ทศันเจริญวงศ์

56020982 นายธนากร   ไชยตะมาตย์

56020986 นางสาวนวรัตน์   จนัรัศมี

56020990 นางสาวปรียาภรณ์   แสนอบุล

56020112 นางสาวพิมพ์นิภา   อินทรศภุมาตย์

56020113 นางสาวมณีรัตน์   ฉตัรอภิวรรณ

56020650 นางสาวเวณกุา   ธนกุาร

56020987 นางสาวศรีจิตรา   คงหนู

56020992 นายสกนธ์   ตณุสวุรรณ์

56020337 นางสาวสมิตา   ร่มร่ืนสกลุ

56020420 นางสาวสริิมาส   แซ่อึ๊ง

56020276 นายอภิชน   เสนาพลสทิธ์ิ

56020422 นางสาวอรอมุา   ฮะบางแขม

56020654 นางสาวอมัพวนั   รังสวีจิิตรประภา

สาขาวิชาประวัติศาสตร์

56020386 นางสาวกมลรัตน์   สทุธิพงษ์

56020870 นายจตพุร   ปราเวช



56020871 นายจิรภทัร   วงษ์ผึ่ง

56020872 นายชยักร   ปัณฑรุอมัพร

56020873 นางสาวฐิตาภา   เครือหอม

56020339 นายธนกฤต   รุ่งพรสริิมา

56020875 นางสาวธนพร   ดวงจิตร

56020876 นายธัญญาวฒัน์   เสอืลายตลบั

56020877 นายธุวานนท์   ผาเจริญ

56021313 นางสาวนนทยา   ภมุรินทร์

56020878 นางสาวนภาพร   ตระกระจ่าง

56020076 นางสาวบณัฑิตา   ชินนอก

56020080 นายพฒันา   ด้วงมลู

56020393 นางสาวเพ็ญพิสทุธ์ิ   ไชยศรี

56020882 นายภชัระ   เกษชม

56020394 นางสาวเมลดา   แจ่มจํารัส

56020081 นางสาววทนัยา   สมณะ

56020884 นางสาววรรณรัตน์   รัชดานกุรณ์

55021150 นางสาววรัญญา   พินิจมนตรี

56020885 นางสาววนันรีนาถ   เพ็ชรทอง

56020396 นางสาวศณิษา   โยธะกา

56020889 นายศริิศกัดิ์   เฮงพิทกัษ์วานิช

56020084 นายสทุธิพร   ชยักลู

56020019 นางสาวสนุฏัธีกาญจน์   ผาสขุ

56020892 นายอิทธิมนต์   ชอบงาม

56020893 นายเอกวรรธน์   นิยมจนัทร์

56020894 นายโอภาส   ถาวร



สาขาวิชาภาษาเกาหลี

56020854 นางสาวกรปณต   แก้วเก้า

56020626 นางสาวกนัต์กนิษฐ   สริิวรรธนะโชติ

56020855 นางสาวกานต์สนีิ   สนุนัทนาสขุ

56020374 นางสาวกิตตยิา   ทรวงโพธ์ิ

56020856 นางสาวขวญัชนก   เถ่ือนเอ่ียม

56020857 นางสาวจรรยพร   พรหมคณุ

56020375 นางสาวจริญญา   แย้มประโคน

56020858 นางสาวจิดาภา   ไพรินทร์ชินกร

56020068 นางสาวชมพนูทุ   จิตบรรจง

56020859 นางสาวชลธิชา   มีเนตร

56020861 นางสาวณฐพวรรณ   เจตนิยั

55021106 นางสาวณฏัฐนิช   พยอมพนัธ์

56020377 นางสาวณฐักฤตา   เมืองสวา่ง

56020379 นางสาวดลพร   ปานกลุ

56020862 นางสาวทิพย์รัตน์   วงศ์ประสาร

56020863 นางสาวธันยพชัร   อิสระวสิทุธ์ิ

56020864 นางสาวปรียพชัร   ใสสขุ

55021116 นางสาวปาริชาต ิ  เนียมรอด

56020071 นางสาวปิยะธิดา   มยรุะสวุรรณ

56020629 นางสาวพิมพ์มาดา   ถงั

55021120 นางสาวเพชรดา   ปัญญาพรวทิยา

56020865 นางสาวไพลนิ   เมืองลําเจียก

56020866 นางสาวเมตตา   นิรันตรานชิุต

56020631 นางสาววชิาดา   ทว่มกระโทก



56020072 นางสาวศลิดา   บดุดี

56020383 นางสาวสมิตานนั   แจ่มอ้น

56020868 นางสาวอาทิตยา   ศรีสวุรรณ์

สาขาวิชาภาษาจีน

56020810 นางสาวกชกร   โคแสง

56020811 นางสาวกชกร   พิพฒัน์เสวกิลุ

56020612 นางสาวกนกวรรณ   บํารุงนา

56020813 นางสาวจฑุามาศ   พทุธอปุถมัภ์

56020613 นางสาวจฑุามาศ   สงิหนารถ

56020614 นายชนชิต   ลพลํา้เลศิ

56020815 นางสาวฌชัฌา   หวงัทอง

56020618 นางสาวฌาลศิา   เพชรนก

56020816 นางสาวณฐิันี   นาพรม

56020056 นางสาวทชาพร   งามเสง่ียม

56020818 นายธนกร   ศฤงคารวฒัน์

56020819 นางสาวธัญลกัษณ์   เปลี่ยนเลศิวชิา

56020820 นางสาวนนัทยา   ทบัทิม

56020615 นางสาวพทัธนนัท์   มญัชวุาท

55021052 นางสาวพิรานนัท์   ทวทีํานสุนิ

56020825 นางสาวมลดา   นพคณุ

56020826 นางสาวยมลภทัร   สมัพทัธ์ตระกลู

56020827 นางสาววรพิชชา   บรรดาศกัดิ์

56020829 นางสาวศศกิานต์   โกมลรุจิ

56020232 นางสาวศดีาภรณ์   ศกัดิ์แก้ว

56020617 นางสาวศภุิสรา   ปิยวชิรอมัพร



56020830 นางสาวสกุาญจนา   นาคเกลีย้ง

56020831 นางสาวสนิุสา   สวุรรณครีี

56020832 นางสาวสภุาวด ี  คําสนิท

56020833 นางสาวสวุรรณา   สเีสนซุย

56020835 นางสาวอรุโณทยั   เพ็ชรนอก

สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น

56020836 นางสาวกฤตยิาณี   สขุวดี

55021072 นางสาวเขมิกา   เมฆารัตน์

56020363 นางสาวจนัทร์จีรา   ไกรอนนัต์

56020837 นางสาวจฑุามาศ   โชตพินิชเศรษฐ์

56020840 นางสาวฐิตาพร   ดาวล้อม

56020841 นางสาวฐิตรัิตน์   พนูทรัพย์

56020364 นางสาวณฏัฐ์กฤตา   สนิวฒันาโรจน์

55020365 นางสาวธัญสดุา   สสีม

56020367 นางสาวธันยพร   ทบัมี

56020844 นายธีรยทุธ   สหนุาลุ

55021079 นางสาวนวรัตน์   ประพนัธ์ทิพย์

55021080 นางสาวนนัทพร   บญุโยธา

55021081 นางสาวบญุบํารุง   ศริิวฒันา

56020846 นายบริุนทร์   ภิญญากรณ์

56020368 นางสาวปนดัดา   พลายพิชิต

56020620 นางสาวปรีดาภรณ์   ทศศลิา

56020369 นางสาวภคัประวร์ี   เน่ืองจํานงค์

56020847 นางสาวมนสัยา   ชยัชนะ

56020622 นางสาวมานิตา   แก้มทอง



55021086 นางสาวรมย์ชล ี  ซ้ายกลาง

56020851 นางสาวรุจยกร   สารีคารกลุเดช

56020370 นางสาวลปิิการ์   ทววีงษ์โอฬาร

56020371 นางสาววชรพร   เทียนบชูา

56020848 นางสาววรัิญชนา   ไม้จีน

55021091 นายวฒิุไกร   พนัธ์แสน

56020849 นางสาวสตรีรัตน์   มขุจัน่

55021093 นายสร้างสรรค์   นิสภนนัต์

สาขาวิชาภาษาไทย

55020011 สบิเอกเกริกพล   ศภุเสรีภาพ

56020949 นางสาวจิรภา   ภศูรี

56020950 นางสาวจิราวรรณ   พารุสขุ

56020951 นางสาวโชตริส   ภาคภมิู

56020955 นางสาวทิพย์สดุา   ศรีชมภู

56020957 นางสาวนงนภสั   สวุรรณรัตน์

56020958 นางสาวนชุวรา   อนัธพนัธ์

56020333 นางสาวเนตรชนก   พฤกษาชาติ

56020959 นางสาวบณัฑิตา   แตง่เกลีย้ง

56020961 นางสาวปิยาภรณ์   ทองรักษ์

56020963 นางสาวพรนภา   พลอยแหวน

56020964 นางสาวพรนิภา   ไชยเลศิ

56020334 นางสาวพชัรธิดา   รุ่งแจ้ง

56020966 นายพิศษิฐ์   สระเอ่ียม

56020392 นางสาวพีรชยา   ฟักสะอาด

56020106 นางสาวภทัรศยา   พิชญบตุร



56020969 นางสาวภมุรี   แถวรัมย์

56020960 นางสาวลภสัรดา   ฟามดุ

55020618 นางสาววภิาดา   รุจิระกลุ

56020971 นางสาววไิลวรรณ   บานแย้ม

56020972 นายศตวรรษ   ลิ่วเฉลมิวงศ์

56020974 นางสาวสราล ี  สงีาม

56020975 นางสาวสกุญัญา   สละบริุนทร์

56020336 นางสาวสนิุสา   เสริมศรี

56020976 นายอดศิร   มาวงค์

56020977 นางสาวอรรวนิท์   เหมธานินทร์

56020108 นางสาวอจัฉราวด ี  บศุดี

56020978 นางสาวอญัธิกา   สกลุเกสรีวรรณ

56020979 นางสาวอาภาวรรณ   สอนจะบก

สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสาร

56020997 นางสาวเกตน์สรีิ   เร่ียวแรง

56020280 นางสาวจินดาพร   ทรัพย์สนิ

56020425 นางสาวปาณิศา   ประทานทศพร

56021002 นายปิตกิร   นนัจตุิ

56021003 นางสาวปิยะดา   สนิคงเจริญวงศ์

56021004 นายปณุทชั   ปัญญาวรคณุ

56020659 นายพงศธร   ทรัพย์สทิธิกร

56020285 นางสาวพชัรพร   อ่วมลาภเอก

56020661 นางสาวรอยพิมพ์   บษุบรรณ

56020130 นางสาวรัตนาภรณ์   เชือดขนุทด

56020289 นางสาววริศรา   อ่อนศรี



56020662 นางสาววนัวสิาข์   อารีมิตร

56020433 นางสาววาสฐีิ   รีดอนงิว้

56021006 นางสาวศศวิมิล   ราชานนท์

56021007 นางสาวศริิรัตน์   วฒิุยานนท์

56021008 นางสาวสปุรีญญา   สงัข์แก้ว

56021009 นางสาวสพุรรษา   ทองเลศิ

56021011 นางสาวสวุรรณา   ทรัพย์ปานา

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

56520596 นางสาวกวนิทิพย์   เหลา่ภกัดี

56520260 นางสาวกญัชลกิา   บดเีดชา

56520457 นางสาวกิตตยิา   กองสขุ

56520261 นางสาวกลุนนัท์   บณุณดาธร

56021017 นายคมเดช   เลศิบญุปัญญา

56021018 นางสาวจริยา   จําปาอ่อน

56520598 นายจกัริน   ภศูรี

56021019 นางสาวจารว ี  แย้มพิกลุ

56021020 นางสาวจารุชา   สง่าเพ็ชร

56021023 นายจิรศลิป์   อศัวธีรภทัร

56520600 นางสาวเจริณี   เสอืโต

56520601 นางสาวฉตัรกมล   ดวงศรี

56520262 นางสาวฉตัรพร   คณุแก้ว

56520602 นางสาวฉนัท์ชนก   ชชีูพ

56020435 นางสาวชนากานต์   ทองปันดี

56021024 นางสาวชนาธร   พาลี

56520459 นางสาวชนิกา   กนัทะวงศ์



56520632 นางสาวชญัญาณ์ภชั   อนนัตกลูจิรโชติ

56021027 นางสาวชาลสิา   อินทวเิชียร

56520263 นางสาวฑาริกา   เรืองโรจน์

56520603 นางสาวณริตา   ศรพฒุทยั

56520611 นางสาวณชัญ์สนนั   หลายวฒันเกตุ

56520930 นายณฐักฤษฏ์   กลุชนะพิฑรูย์

55020888 นางสาวณฐันรินทร์   ไพรินทร์

56520931 นายณฐัพร   ปภสัสราพนัธุ์

56520932 นางสาวณฐัพร   หม่ืนสขุ

56520606 นายณฐัพล   แจ้งอกัษร

56520607 นายณฐัพล   สมกลิ่น

56520264 นางสาวณฐัวรรณ   ดวงนาค

55021278 นายตรีสริุค์   โกศลโพธิสกลุ

56520933 นางสาวทิพย์สดุา   แควสยอง

56520460 นางสาวทิพวรรณ   ดกีารกล

55520236 นายธนกร   ศภุรัตยา

56021031 นายธนพล   ประดษิฐ์ธรรม

56520608 นางสาวธิดารัตน์   หนเูหมือน

56520066 นางสาวธิตยิา   หวงัแนบกลาง

56520609 นางสาวนคร   จนัทวสิา

56021035 นายนภดล   แจ้งกระจ่าง

56520462 นางสาวนภสร   เตม็แสง

56520463 นางสาวนริสรา   พกุพนัธ์

56520934 นางสาวนฤมล   คชฤทธ์ิ

56520935 นางสาวนนัทิศา   ศรียา



56021037 นางสาวนิชนนัท์   จลุโลบล

56520936 นางสาวนิศารัตน์   ค้าผล

55520449 นางสาวนชุธิดา   เนียรศริิ

56520612 นางสาวเนตรนพิศ   วรจิตต์

56520265 นางสาวบศุรินทร์   บญุเสริม

56520937 นางสาวบษุกร   จนัตรี

56021038 นางสาวเบญจพร   ดสีขุ

55021288 นางสาวปณิดา   ดําริห์

56520363 นางสาวปณิดา   มุง่หมาย

56021039 นางสาวปภาพินท์   นิยมพนัธ์

56520613 นางสาวปรีณาภา   พานโน

56520364 นางสาวปรียนนัท์   จนัทร์ห้วย

56520464 นางสาวปรียาภรณ์   โอชะกลิ่น

56520069 นางสาวปัถวกีานต์   แก้วพร้อมฤกษ์

56520266 นางสาวปิยากร   อ่ิมบญุ

56520938 นายเปรม   ทองส้ม

56520465 นางสาวผกาแก้ว   อวนศรี

56021043 นายพงศธร   ชินธนาวงศ์

56520466 นางสาวพนิดา   รองวงั

56520467 นางสาวพรรณภา   พนูเทียบรัตน์

56520615 นางสาวพชันีวรรณ   สกณุาลยั

56520617 นางสาวพนัไมล์   อภินนัทาภรณ์

56520071 นางสาวพิจิตรา   มนิตสาร

56520268 นายพิตรพิบลู   เสริมศรี

56520270 นางสาวเพ็ญนภา   เหลอืงอ่อน



56520618 นางสาวภวกิา   วรโชตดิลิก

55020669 นางสาวภคัจิรา   วเิศษ

56520620 นางสาวภทัรมน   เฮงประดษิฐ์

56520621 นางสาวภาริฏฐา   ชยัราช

56520272 นางสาวภิญญดา   ตองตรัิมย์

56021045 นางสาวมณฑิตา   ดวีจิิตร

56520622 นางสาวยศวรรณ   ถ่ินศรีทอง

56520941 นายรชต   มงคล

56520623 นางสาวรชนีกร   สกลุตรีเพชร

56520943 นางสาวรวกีานต์   พานอ่อน

56520367 นางสาวรววีรรณ   สงิห์จนัทร์

55020900 นายรัฐศกัดิ์   สานิเทศ

56021046 นางสาวลดาวลัย์   ทองพิจิตร

56520469 นางสาววชิรญา   นวลละออง

56520369 นายวทญัํ ู  กาญจนลาภ

55020902 นางสาววชัราพร   อ่อนแพง

56520945 นางสาววนัเพ็ญ   เนตรทิพย์

56520470 นางสาววาศริิ   วรรณพาน

56520625 นางสาววสิสตุา   ขําสงิห์

56520627 นายศรัณย์   พนัธลาว

56520946 นางสาวศวติา   สนิธุไพร

56520628 นายศาสตรา   บญุรอด

56520947 นายศริทชั   เดยีวอิศเรศ

55020446 นางสาวศริิวรรณ   ตาลวงค์

56520630 นางสาวศภุิสรา   เนินสะท้าน



56520948 นายสรณ์สริิ   ปานขาว

56520074 นางสาวสวรส   สวุรรณชโูต

56021051 นายสทิธา   พิทยจํารัส

56520950 นายสทิธิศกัดิ์   ทองศรี

56520274 นายสริวชิญ์   สโุธ

56021052 นายสขุสนัต์   คําประวตัิ

56520951 นางสาวสภุาพร   ศรีประสาร

56520952 นายสรุเชษฐ์   ชยักนัทะ

56021054 นางสาวสวุชิญา   สภุาพพลู

56520275 นายหสัด ี  มาทนัหมาย

56520634 นายอธิพล   เนตรผง

56520635 นางสาวอภิชญา   เจริญไทย

56520954 นายอภิสทิธ์ิ   ภิรมย์ไกรภกัดิ์

56520371 นางสาวอรอมุา   มะณี

56021057 นางสาวอนัตรา   นิลสวสัดิ์

56021059 นางสาวอิงนภา   เอ่ียมราคนิ

55021327 นายอิสระ   อเนกพนูสริิ

สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา

56020635 นางสาวกชกร   หนนูุม่

56520886 นายกรกฎ   รุ่งสภุา

56020896 นางสาวกฤษชนก   ทลูคํารักษ์

56520354 นางสาวกฤษนนัต์   ศริิมาศมงคล

56020898 นางสาวกญัจนพร   พงษ์ศลิา

56020899 นายกนัต์ธร   มัน่ในบญุธรรม

56520550 นางสาวกานต์ธิดา   รัตนชงค์



56520887 นายกานต์พิชชา   โพชกะ

56020895 นางสาวกานตพิชัญ์   คําเอก

55520325 นายกิตตเิทพ   เย็นแพง

55520376 นางสาวขนิษฐา   แต้มพรมรินทร์

56520888 นางสาวขวญัชนก   มาลยักรอง

56520388 นายคณิต   ศรีทอง

56020901 นายจกัริน   ปานศรี

56520552 นางสาวจารุรัศม์ิ   เทพพรบริสทุธ์ิ

56020902 นายจิรภทัร   เทียวทอง

56520889 นางสาวจิรวภิา   อารยธรรมเลศิ

56520555 นายจิรายทุธ   สวุรรณศรี

55520377 นายจิรายสุ   แสงเจริญ

56020398 นางสาวจฑุามาศ   นํา้ฝน

56020399 นางสาวชนามาศ   หิตะจารีย์

56020086 นายชาคริต   เปรมศรี

56520389 นายชาญวทิย์   บํารุงยา

56020400 นางสาวชิดชนก   มานะนิยมไทย

56520558 นางสาวโชตมิา   มหาคณุากร

56020903 นางสาวญาดา   สขุศริิวงษ์

56520559 นายฐิตกิร   วงัรัตน์

56520390 นางสาวณชัชา   สรณะสจัจะชีพ

55520328 นายณฐักมล   โกมล

56020905 นางสาวณฐัชา   โชตวิเิชียร

56520890 นายณฐันนัท์   ศรีเชษฐา

56520247 นายณฐัพงษ์   อินทศร



56520391 นายณฐัพล   ศรีมงคล

56020906 นายณฐัพิสฐิ   นิยมทรัพย์

56520561 นายณฐัภทัร์   เชาวน์เกษม

56520562 นายณฐัวฒัน์   แกล้วกล้า

56520392 นางสาวดลฤด ี  สริุนนัท์

56520563 นายตรีฑชาต ิ  ปิณฑะบตุร

56520891 นายทรงกลด   คงคาลกึ

56020908 นางสาวธนวรรณ   ใจหลวง

56520396 นายธนวฒิุ   พินิจสะวะ

56520564 นางสาวธมลวรรณ   จรูญรัตน์

56520398 นายธัญทิตย์   สําอางศรี

56520566 นางสาวธิตพิร   ประดบัศรี

56520567 นายธีระ   ขอภกัดี

56020402 นายนพตัธร   พร้อมสวุรรณ

56520569 นางสาวนฤมล   พึ่งประชา

56020910 นางสาวนชัศกมล   จนัทร์ทองอ่อน

56020911 นางสาวนนัทวนั   ภูว่งษ์

56520248 นายนาทนนท์   นาทา

56020912 นายนิธิพงศ์   บญุผดงุ

56520572 นางสาวเบญจวรรณ์   คณุสทิธิภาคย์

56520893 นางสาวปนดัดา   บวัทอง

56020917 นางสาวปัณณิกา   เกลีย้งลํายอง

56020404 นายปิยชาต ิ  รุ่งฉตัร

56520400 นางสาวปิยะพร   แน่นหนา

56520249 นางสาวผกาแก้ว   จนัทรา



56520401 นางสาวผสุด ี  เพ่ิมฤทธ์ิ

56520578 นายพชร   ประสานเกษม

56520251 นางสาวพรชนก   กนัทรพนัธุ์

56020918 นางสาวพลอยนิศา   พนสัหิรันเงิน

56520252 นายพฒันพงศ์   คูห่ม่ืนไวทย์

56520581 นายพนัธ์ยศ   ประวตัศิลิป์

56520402 นายพนัธ์เลศิ   ภมุรา

56520253 นางสาวพาขวญั   นภากลุทอง

56020919 นายพิชชากร   พทุธิมิตร

56520897 นางสาวเพ็ชรรัตน์   วจิิตรดําเกิง

56520584 นางสาวเพชรา   ฉิมพาลี

56520898 นางสาวภริดา   ชนูาค

56520586 นายภทัรพงศ์   คล้ายจินดา

56520900 นายภาณพุงศ์   มีสขุ

56520404 นางสาวมณัฑริกา   บญุสม

56020924 นางสาวมีนทวนี   ผาแก้ว

56020925 นายเมธา   มกูขนุทด

56020259 นายยวดยิ่ง   โกลด์

56520054 นางสาวรัตน์สดุา   จิตรสจุริต

56020928 นางสาวรัมภา   พฒันกนก

56020929 นางสาวลญัจกร   สริุวงค์

56520407 นางสาววนิดา   สธุรรมศกัดิ์

56020930 นางสาววรรณรี   ศรีสริ

56520409 นางสาววริศรา   ชศูริิ

56020933 นางสาววริษฐา   ทองมาก



56020406 นางสาววลยัพรรณ   อทุยั

55520224 นางสาววสณุฐัฐา   ศริพลธนานนัท์

56520903 นายวชัระ   ชไมบปุผา

56520410 นางสาววาณิษา   กองพล

56520904 นายวฒิุชยั   พึ่งโพธ์ิ

56520412 นางสาวศศธิร   ศรีวฒันะ

56520589 นางสาวศนัสนีย์   ขํามณี

56020934 นางสาวศริินนัท์   คนัศร

56520907 นางสาวสกลุเงิน   ยี่อําพนัธ์

56020936 นางสาวสมดงัใจ   กลูเกือ้

56520591 นางสาวสริิประภา   ภิษัชรักษ์วงศ์

56520592 นางสาวสรีิธร   เจริญขวญั

56520413 นางสาวสทุธิดา   โกรินทร์

56020262 นางสาวสธุาทิพย์   สวมชยัภมิู

56020939 นางสาวสปุรียา   บางประเสริฐ

55520953 นางสาวสพุรรณี   ป่ินมณี

56520359 นางสาวสพุชัรา   มะลเิถา

56020940 นางสาวสภุิญญา   เธียรวรรณ

56020941 นางสาวสมิุตา   คงสวสัดิ์

56520593 นางสาวสรุารักษ์   ลนีานวุฒัน์

56020942 นางสาวสรีุย์รัตน์   อภิเดชานกุลู

56520256 นางสาวสวุรรณี   พรหมดนตรี

56520594 นายเสฏฐวฒิุ   เชือ้ศริิ

56520415 นางสาวหนึง่ฤทยั   วงษ์สาลี

56020640 นายอคพล   วนิทะไชย



56020943 นายอตกินัต์   อทุยัศรี

54520362 นายอภิวรัตน์   รอดมา

56520360 นางสาวอมรรัตน์   กระจ่างจิต

56020944 นางสาวอริสา   พรํานกั

56020407 นางสาวอาทิตญิา   แสวงหาความสขุ

สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา

55020352 นางสาวกนกวรรณ   สขุมา

56020782 นางสาวกมลชนก   เกิดทรัพย์

56520792 นายกรวทิย์   พุ่มพนัธุ์วงศ์

56520529 นางสาวกรองกาญจน์   รัศมีมานวงษ์

54020811 นางสาวกญัชล ี  ชาวนา

56020761 นางสาวกญัญา   ลายหยก

56020807 นางสาวกญัญาภทัร   บญุปก

56520793 นายกปัตนั   ปากสมทุร

56520530 นายกิตตศิกัดิ์   ทบัทิม

56520278 นายคมกฤช   เฉลมิศรี

56021310 นางสาวจิตตมิา   ชมดี

56520533 นางสาวจฑุาทิพย์   ชมดี

55020530 นางสาวฉตัรทิวา   แย้มสอาด

56020784 นางสาวชนิกานต์   เจริญศลิป์

56020609 นางสาวชลธิชา   สทุธวชิยั

56520373 นายชลธิศ   โต๊ะยีหวงั

56520794 นางสาวชชัฎาภรณ์   โสดารัตน์

56020786 นางสาวชาริญา   ชยัวงษา

55020521 นางสาวเชิญชญา   ทดัธนพนัธ์



56020787 นางสาวญาณิศา   ศริิประเสริฐ

56520796 นางสาวฐานิดา   ศภุวาที

56020044 นางสาวณชัชา   ทวสีขุสริิอนนัต์

56020788 นางสาวณฐัฑิกา   เดชจร

56520798 นายทศพล   ศลิาศาสตร์

56020789 นางสาวธัญชนก   จยุานนท์

55020104 นางสาวธัญนนัท์   หาญเวช

56520535 นายธีรเดช   นออ่อน

56520799 นางสาวนพวรรณ   สทุธิสงค์

56020605 นางสาวนรินทร์ทิพย์   ทองอ่ิม

55020340 นางสาวนฤมล   ผลประเสริฐ

56520800 นางสาวนลนินิภา   กําจดั

56520801 นายนชัพงศ์   สวุรรณตรากิจ

55520358 นางสาวนํา้ทิพย์   หงษ์ทอง

56520280 นางสาวนิภา   ลิ่มเชย

55020105 นางสาวนิภาพร   อ่อนสวา่ง

56520961 นางสาวนิสาชล   ชุ่มเรืองศรี

56520804 นางสาวบงกช   ไทรนนทรีย์

56520281 นางสาวบษุกร   จนัทร์พิมานสขุ

56021308 นางสาวเบญญาภา   ประจุ

56520536 นางสาวปนสัยา   อยู่เจริญ

56020766 นายประเสริฐ   จรจรัญ

56020791 นางสาวปริชาต ิ  หาญตนศริิสกลุ

56020792 นางสาวปรียาภรณ์   แขกระจ่าง

56020345 นางสาวปวณ์ีธิดา   เนตรหาญ



56020767 นายปัญญา   ยี

56520282 นางสาวปิยธิดา   มียะแสน

56020793 นางสาวพจณีย์   พกุรอด

56020768 นางสาวพรพิชญ์   มุง่เมือง

56520965 นางสาวแพรวพลอย   ไชยสกุมุาร

56520805 นางสาวภคัจิรา   อายศุะนิล

56520283 นายภานวุฒัน์   ทองธรรมชาติ

56020611 นายภาสกร   บตุรศรี

55020357 นางสาวภิรญา   แข็งแรง

56520808 นายภเูบศ   ประทมุวรรณ

56020769 นางสาวมนสัรา   ดอืเลาะ

56020796 นางสาวมนนูชุ   กอธนะกลุ

56020045 นางสาวมลัลกิา   มีมณี

56020797 นางสาวมินตรา   จนัทร์นวล

56520541 นางสาวมินท์ธิตา   ไชโย

56020798 นางสาวมกุดา   อ่อนน่ิม

56520540 นายรุจธิชยั   เกตเุอ่ียม

56021309 นางสาวละอองดาว   จวงสงัข์

56520284 นายวรภาส   ภกัดงีาม

56520542 นางสาววาสนา   เฉ่ือยฉ่ํา

56020772 นางสาววริงรอง   กลัยาหตัถ์

56520811 นางสาววรัิญชนา   สขุเจริญ

56520543 นางสาววไิลรัตน์   ตาจนัทร์

56020338 นายวศิรุต   ตัง้จิตรวฒันากลุ

56020773 นางสาวศรัญญา   พคุคะบตุร์



56020356 นางสาวศรินทิพย์   ธนเตชาวรัชต์

56020799 นางสาวศศพิิมพ์   จนัทร์พงษ์

56020800 นางสาวศริภสัสร   ฝอดสงูเนิน

56020801 นางสาวศริิพร   ภูไ่พโรจน์

56520544 นางสาวศริิลกัษณ์   อ่วมเจริญ

56020048 นางสาวศภุมาส   อินทร์ประเสริฐ

56520545 นางสาวศภุสตุา   อยู่พลี

56520813 นายสหวชัร   ญาตมิณีแก้ว

56520814 นายสนัต ิ  โมทิม

56520287 นางสาวสริิกานต์   ชศูรีโฉม

56020763 นางสาวสชุญัญา   หิริวตัรกลุ

56020803 นางสาวสณิุดากร   คณุาพรสถิต

56520546 นางสาวสดุารัตน์   ประเวชไพร

56020778 นายสทุธิวงศ์   รักอกัษร

56020349 นางสาวสธุาสนีิ   ยืนยง

56020804 นางสาวสพุตัรา   ไชยคํา

56520547 นางสาวสมิุตรา   ยืนยง

56520377 นางสาวสรัุชฎาพร   เพชรชชู่วย

56520816 นางสาวสวุรรณรัตน์   ไกรบตุดา

56020050 นางสาวหทยัชนก   กรุะพา

56020805 นายอนชุา   ตุ้มนอก

56020350 นางสาวองัคณา   ไวยนาค

56020780 นางสาวอารียา   บวัเจริญธาราเวช

56020809 นายอิสระพงศ์   สง่เสริม

56020781 นางสาวอิสรีย์   เสรีโยธิน



56520378 นางสาวอษุณีย์   ราชยั

เศรษฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

56020444 นางสาวธิดารัตน์   รูปงาม

เศรษฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

56021078 นางสาวภทัรพร   คชรินทร์

56021091 นางสาวสายรุ้ง   เกิดสขุ

เศรษฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

56021062 นางสาวกญัญาณฐั   สายวโิรจน์สกลุ

56021068 นางสาวณฐักานต์   อินทร์อ่อน

56021069 นางสาวณฐันิษฐ์ษา   ฉิมพาลี

56020445 นางสาวนวพร   วรีะอาชากลุ

56520657 นางสาวแพรวนภา   สาสนสั

56520244 นายภาคนิ   โชคทวชี่างไม้

56520658 นางสาวมิณฑิชา   เดชเกตุ

56520659 นางสาวรายาวด ี  ยามารี

56021086 นางสาววรรณพร   เห็นประเสริฐ

56520661 นางสาวสชุานรี   สนามชยั

56021093 นายเสรี   สทุธิเวช

56020673 นายอณัณ์   ศรีอมัพรแสง

56520452 นายอานนัท์   เอนกวศนิชยั

เศรษฐศาสตรบัณฑิต  

56021060 นางสาวกมลทิพย์   ฉตัรวเิชียร

56520238 นายกฤษขจร   วรุิตม์พงศ์สกลุ

56520239 นายกฤษฎา   โชตธินาพร

56520440 นายกฤษดา   จนัทร์หอม



56021063 นางสาวกิรณา   โก่งเกษร

56520639 นายคฑาวธุ   โพธ์ิศรี

56021064 นายจาตรุนต์   เลไชยสงค์

56520346 นางสาวจิตรลดัดา   จํารัสศรี

56021066 นางสาวจฑุามาศ   สงิห์เมือง

56520347 นายชิณวตัร   นาเมืองรักษ์

56520348 นางสาวชตุสิรา   จําปาทอง

56021067 นายณภทัร   สรุเชิดเกียรติ

56520641 นายณภทัร   สวุรรณสงิห์

56520642 นายณฏัฐ์กฤษณ์   สงิห์โตทอง

56520643 นายทกัษ์ดนยั   หนไูชยสง

56520644 นางสาวธณชัพร   ใจอดทน

56021072 นางสาวธนภรณ์   เจียรสมุยั

56520350 นางสาวธนภรณ์   วฒิุศกัดิ์

56520442 นายธนวฒัน์   สนุทรพิพฒัน์กลุ

56520645 นายธนา   สําราญศาสตร์

55020072 นางสาวธนาวด ี  ยาจิตร์

56520242 นางสาวธนิฏฐา   เสรีพรวเิชียร

56520646 นางสาวธมลวรรณ   เจริญแพทย์

56520647 นางสาวธัญธร   เณรหนู

56020670 นายธีรวธุ   สขุก่ํา

56021073 นางสาวนภทัรา   แสงเดอืน

56520923 นายนนัทวทิย์   ชเูชิด

56520649 นางสาวนนัทชัพร   เจริญชยัปิยกลุ

56020147 นายนิพทัธ์   ศริิฉาย



56520924 นายนิภาส   แสงจนัทร์

56021074 นายปฏิภาณ   เพ็ชร์จลุ

56020671 นายประเวศ   เอกภทัรกลุชยั

56520243 นางสาวปรางชมภ ู  กนัทะเสน

56021075 นางสาวปรียา   มีทรัพย์

56520651 นางสาวปลติา   หวงัสะและฮ์

56520444 นางสาวปวณีา   ภกัดี

56021076 นางสาวผกายวรรณ   ชลเจริญ

56520653 นางสาวพรธิภา   ก้านจนัทร์

56520654 นางสาวพรนิพา   อเุทศ

56520445 นางสาวพรพิศทุธ์   จเุส้ง

55020694 นายพลกฤต   พาณิชอภิชยั

56021077 นางสาวพิมพิกา   ศรีเถกิงกลุ

56520656 นางสาวพีรญา   มงัคะลี

56520446 นางสาวเฟนพิชชา   ตนัเจริญ

56520925 นายภมิูนภทีป์   มัง่มี

56021080 นางสาวมธุริน   โจทย์จนัทร์

56021081 นางสาวมีนา   ตนัตริาพนัธ์

56021083 นางสาวรัศมี   รอดเงิน

56021084 นางสาวเรวด ี  บญุมา

56020446 นายเรวชัร   บญุเสริม

56021085 นางสาวลดาวลัย์   วรวฒิุเจริญชยั

55020526 นางสาววนิสรา   ผานคํา

56021087 นางสาววนัวสิา   เสอืดี

56520448 นายวฒิุชยั   วงศ์สาคร



56520449 นายวฒิุวตัต์   ศริิสจุริตธรรม

56520450 นางสาวศยามล   บํารุงการ

56021088 นางสาวศริวย์ี   ครองศลิ

56021090 นายศภุสณัห์   ศรีธรรม

56520246 นางสาวสชุานนัท์   นิลโสม

56520662 นางสาวสทุธิกานต์   พวงคํา

56021092 นางสาวสทุศัสา   สงทอง

56520663 นางสาวสรีุย์   ยิม้เมือง

56520665 นางสาวโสภาพรรณ   ดาวเรือง

56520666 นางสาวอนญัญา   ขนัตภิิญโญ

56020672 นายอนชิุต   หวงัศรี

56520667 นายอนรัุกษ์   นาคปฐม

56020448 นางสาวอรณีย์   ชยัวรรณะ

56021094 นางสาวอรทยั   โพธ์ิทอง

56520453 นางสาวอาภสัรา   หวานฉ่ํา

56021095 นายอิทธิกร   ศรีขดัเค้า

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

57750160 นางกณิการ์   เฉิน

57750114 นางสาวกนกพร   พิทกัษ์รุ่งเรือง

57750061 นางสาวกนกวรรณ   โชตจํิารัส

58700014 นางสาวกนกวรรณ   รุ่งรวพิีริยะกิจ

58710059 นางสาวกนกวรรณ   เวชการี

58750036 นางสาวกรณิศ   สงัเกตุ

57750081 นายกฤษฏ์   ประยรูหงษ์



58750037 นางสาวกฤษณา   เทีย่งบางหลวง

57710271 นางกอบแก้ว   จําปาศกัดิ์

57710263 นางสาวกญัญภทัร   ภิญโญสริิพนัธุ์

57710290 นางสาวกณัฐ์กนก   จนัทศาศวตั

58750020 นางสาวกานดา   มิศลิา

57710292 นางสาวก่ิงกาญจน์   คปุตจิต

57700002 นายกิตตพิงศ์   เลศิศรีสวุฒันา

57750070 นายกิตตภิมิู   สริุยมิตรเสถียร

57750038 นางสาวกลุรดา   พทุธผล

57710137 นางสาวเกวล ี  เผา่โยธิน

57750112 นางสาวขนิษฐา   แสงรุสุ

57700038 นางสาวขวญัฤทยั   อํานวยศลิป์

58710027 นายจกัรกฤษณ์   รักวงศ์

58750014 นางสาวจนัทน์โฉม   ช่วยโพธ์ิกลาง

57710320 นางสาวจิณห์วรา   ไพเราะห์

57750111 นางสาวจิตตาภา   ยิม้ละมยั

58710014 นางสาวจิตรลดา   เจริญชาติ

58750025 นางสาวจินตนา   วนิิจฉยักลุ

57750137 นายจินตวตั   คล้ายเผือก

57710146 นางสาวจิราภรณ์   ไกรเจริญ

58710060 นางสาวจตุมิาพร   เย็นสบาย

57710138 นายเจนณรงค์   ดําทุง่หงษ์

58710010 นางสาวฉตัรีกานต์   ทองประดา

58710070 นางสาวชนาพร   ห้วยศรีจนัทร์

57750150 นางสาวชนิดา   เดอืนวนัเพ็ญสวา่ง



57700024 นายชยตุ   รัชตะวรรณ

57710139 นายชชันนัท์   พนัธุ์เจริญ

58710065 นายชยัวฒิุ   กวนิธีรภาพ

57750072 นายชานนท์   เรืองรัตน์วณิชยา

57750082 นางสาวชตุมิา   เสนาพนัธ์

58750002 นางสาวชลุพีร   สายเพชร

57750071 นายเชาวลติ   บรรจง

57750155 นางสาวโชตมินต์   แสงดษิฐ์

57710322 นางสาวญาณิษา   แขกวงษ์

58750007 นางสาวญาดา   กลุกฤษฎา

57700019 นางสาวฐิภารักษ์   เอ่ียมผดงุชาติ

57750073 นายณชัพงษ์   พยงุวงษ์

57750088 นายณชัพล   ผึ่งแย้ม

58750001 นางสาวณชัมนิุนทร์   จีรธนพฒันากลุ

58710046 นางสาวณฏัฐ์ชนินท์   พยคัฆชาติ

57750156 นางสาวณฐักานต์   เกิดแขวงเมือง

56750083 นายณฐัพงษ์   วงัมลู

57700001 นายณฐัพงษ์   สําฤทธ์ิ

57750161 นายณฐัพล   ขําเขียว

57750074 นายณฐัพล   บญุฤทธ์ิ

57750117 นางสาวณฐัพชัร์   ผาตไิตรวฒัน์

57750157 นายณฐัวฒิุ   จงธนะวฒัน์

57700025 นายณฐัวฒิุ   สงัขกรศริิสกลุ

57750162 นางสาวณฐัสราภรณ์   ศภุธรรมกิจ

57750003 นางสาวณฐัสดุา   เชยสนุทร



57750090 นายดลสวสัดิ์   ปานเมทนี

57750075 นางสาวดวงจนัทร์   นฤภยั

57750062 วา่ทีร้่อยตรีหญิงดวงพร   ชีแ้จง

58710066 นางสาวตรีทิพยนิภา   พุ่มจนัทร์

57710164 นายเตชา   จริตควร

57710111 นายเถลงิศกัดิ์   กลางสาทร

57750124 นายทรงยศ   ชรูาศรี

55700015 นายทศพงศ์   หิรัญบรูณะ

57750066 นางสาวทิพวรรณ   บวรศกัดิ์ทวี

57710267 นายธนพล   ทรงศรีสง่า

58710041 นางสาวธนภรณ์   ใจธรรม

57710323 นายธนา   เกริกพิทยา

57710140 นางสาวธนิษฐา   ทองทบั

57700042 นางสาวธฤษิดา   เกตกุรณ์

58750019 นางสาวธันยกานต์   มีเงิน

58750027 นายธานินทร์   อาทิเวช

57710167 นางสาวธิดาศลิป์   ครุฑมณี

57750133 นางสาวธีรภรณ์   ฉตัรจิรานนท์

57710244 นายเธียรชยั   กาญจนสธุรรม

57710268 นายนที   มะแมทอง

57750087 นายนพวทิย์   เอมดวง

58750017 นางสาวนริศรา   จนัทลา

58710015 นายนฤเบศร   กลิ่นสคุนธ์

58750038 นางสาวนลนีิ   คําอ่อน

57750151 นางสาวนวพร   สขุศรี



57710277 นายนนัทวฒัน์   ร่มเริง

58750045 นางสาวนนัทิตา   อินธรรมมา

58710016 นางสาวบงกชกร   กลูพฤกษี

57710123 นางสาวบณุยานชุ   ลชีา

58750044 นางสาวเบญจภรณ์   ผดงุรส

58710071 นางสาวเบญจวรรณ   เสมอตน

57750146 นางสาวโบตัน๋   ศริิชยัวฒัน์

57710141 นายปกรณ์   วชิชเุวทิน

55750186 นายปรมินทร์   ใจห้าว

57710312 นางสาวประภสัสร   คุ้มตระกลู

58750031 นางสาวประภสัสรา   จนัทคราม

58710061 นายประเสริฐ   บวัทอง

58750039 นางสาวปรางไสย   สทิธิโชคชชูยั

58750011 นางสาวปรีดาภรณ์   บญุเลศิ

58750032 นางสาวปลติตา   เจียรนยั

58710055 นางสาวปัทมาวด ี  คําจนัทร์

57710279 นายปารเมศ   เกษโกวทิ

58750010 นางสาวปาริชาต ิ  โลหิตไทย

57700003 นางสาวป่ินทิชา   อนนัตประยรู

57750139 นายปิยวฒิุ   สวุรรณานนท์

57750158 นางสาวปิยะพชัร์   ทนัสมยั

58710017 นางสาวเปมิกา   ช่อทอง

58750018 นายเผดจ็ไชย   แพงเกาะ

57750064 นายพงศธร   อึง้พาณิชย์ชกลู

57750134 นางสาวพงศ์ธิดา   ภกัดโีต



57750103 นายพงษ์พนัธุ์   ธาราศกัดิ์

56710299 นายพงษ์ศกัดิ์   ใจช่ืน

58750021 นางสาวพนิดา   ไสยวริิยะ

58710048 นายพรชยั   อ่อนธรรม

57710334 นายพรเทพ   มาลศีรี

57710280 นางสาวพรพชร   เหลอืงดํารงค์ชยั

57750152 นางสาวพรพรรณ   ชิดเชือ้

57750125 นายพสษิฐ์   ศรีพชรภาส

58710073 นางสาวพชัญ์สพิุญญา   คําพา

57710143 นางสาวพชัรินทร์   พิทกัษ์ศกัดิ์

57750077 นางสาวพฒันา   อินทะเรืองศร

57750141 นางสาวพทัธนนัท์   ศรีทองคํา

57750068 นายพทัธนนัท์   ศรีประชากร

57710009 นายพสัสธุา   มลูภกัดี

57750091 นางสาวพาขวญั   สกุใส

57700026 นางสาวพิชชา   อนนัต์กีรตกิาร

58710031 นายพิชญ์   สจัจะเวทะ

57750121 นางสาวพิชา   นตุระเลศิ

55710197 นางสาวพิชาวร์ี   ศริิสนัตดิํารงค์

57750078 นายพิชิตพงษ์   กอสนาน

57750109 นางพิมพ์จนัทร์   เขมวริทธ์ิ

57750092 นายพีรพฒัน์   เพ็ชรักษ์

57710285 นายพีรยสถ์   รัตนธรรม

58710067 นางสาวพทุธวรรณ   เสนีย์วงศ์ ณ อยธุยา

55750092 นางสาวเพ็ญรว ี  สนิวเิชียรรัตน์



57750105 นางสาวเพลนิ   นาสถิตย์

57750093 นายไพฑรูย์   กรุณา

58710039 นางสาวภรณี   เลาห์กิตกิลู

58710058 นางสาวภราดา   นกยงูทอง

58750043 นางสาวภคัชนานนัท์   โคตรศรีวงษ์

58750006 นางสาวภทัรา   ชนะพงษ์

57750094 นางสาวภทัรียา   สร้อยสน

56710332 นางสาวภิญญาพชัญ์   กนกพรไพบลูย์

57750135 นางสาวมนิชญา   ขําสอน

57710332 นายมหาชน   สขุแสง

58710032 นายยงยทุธ   โรจธนวรกลุ

57750113 นายรตน   กฎุโง้ง

57750065 นางสาวรัชนีกร   คปุตเิวช

58710043 นางสาวรัตนา   ด้วงเมฆ

57750086 นางสาวรัสรินทร์   อินทรสมพนัธ์

58750016 นางสาวรุ่งอรุณ   จงเสมอสทิธ์ิ

57710161 นางสาวรุ่งอรุณ   สมบรูณ์

58710056 นายเรวตัตะ   พินิจไพฑรูย์

57710144 นางสาวลภสัรดา   โกบแก้ว

57710328 นางสาวลกัษณา   สรุะมรรคา

57750095 นายวงศกร   ปิยะนนัท์

57750163 นายวรพทัธ์   ภสูริินิธิธัญกลุ

58700033 นางสาววรภิณญ์   ยิม้สอาด

57710291 นายวรรณเฉลมิ   ทองพดั

57750167 นางสาววรรณพงค์   ช่วยรักษา



57750096 นางสาววรรณศริิ   สทิธินิสยัสขุ

58710018 นางวรรณา   บญุสง่

57750144 นายวรวทิย์   ดอนดาไพร

57750128 นางวรารัตน์   พรยิ่ง

57750056 นางสาววริศนนัท์   บญุเตม็เจริญ

57710194 นางสาววริศรา   บวรบณัฑิต

57710295 นายวชัรพล   เสนาะเสยีง

57700037 นางสาววนัทนา   คําบญุศรี

58750029 นางสาววนัวสิาข์   ลอยคง

57710273 นางสาววชิชลุดา   น้อยนํา้คํา

55710229 นายวชิิต   ระจิตดํารงค์

57750154 นางสาววชิดุา   วงษ์จํารัส

58710020 นายวเิชียร   สารกาศ

56710282 นายวนิิจ   ถิธิสขุ

57750148 นายวริะศกัดิ์   วริิยะปรีชา

57710124 นางสาวศณพร   กิจสําเร็จ

58750023 นายศรัณพงษ์   รอดพงษ์

57710297 นายศรัณย์   วฒันา

55750185 วา่ทีร้่อยตรีศานต์   กนัยารัตนะ

57710318 นางสาวศยิามล   อภิชิตวงศ์นชิุต

57710145 นายศริิชยั   นามวเิศษ

57750083 นางสาวศริิมา   พิมแสนนิล

56700015 นางสาวศริิรักษ์   ถิรบรรจงเจริญ

57750120 นางสาวศริิรัตน์   ทิมเจริญสขุ

58710021 นางสาวศภุวรรณ   ทองเนือ้แปด



57750106 นายศภุวชิญ์   อทุยัแพน

57710204 นายสถาพร   ฤกษ์ดี

57710270 นายสมพงษ์   คนซ่ือ

57710043 นางสาวสมฤด ี  สวุรรณโชติ

56710240 นางสาวสมสกลุ   ก่ิงวงษา

58710033 นายสยาม   นอนโพธ์ิ

57750126 นางสาวสริญญา   จีนประชา

58710042 นางสาวสริตา   ผลากลุสนัตกิร

57750107 นายสฤษดิ์   โตโพธ์ิกลาง

57700022 นายสวา่งพงษ์   แซ่จึง

57700005 นางสาวสาลสิา   ลรีะกลุ

57710264 นายสทิธิคณุ   สทิธิวงศ์

57750079 นายสทิธิพงศ์   ขนุเภา

58700016 นายสทิธิพงษ์   สริิจํานรรจ์

57750080 นายสทิธิศกัดิ์   สริิจํานรรจ์

58710064 นายสทิธิสนิ   จงโชตชิชัวาลย์

58750003 นางสาวสริิกร   คนัโธ

58750041 นางสาวสริิกานต์   ใบบวั

57750098 นางสาวสริิจนัทร์   พรหมพิทกัษ์

57750165 นางสาวสริิปรียา   ละอองจนัทร์

57710282 นางสาวสริิพรรณ   ดาราพงษ์

57710163 ร้อยตรีหญิงสริิพชัร   ปัน้น่วม

57750028 นางสาวสจิุตรา   แทน่สมัฤทธ์ิ

58750035 นางสาวสชุานนัท์   ผาสขุ

57710190 นายสทุธินนัทน์   วรุิณราช



57700036 นายสธีุ   เสริมชีพ

57710306 นางสาวสนุนัท์นภสั   ก่อเกิด

58710034 นายสพุรชยั   เปลง่ปลัง่

57710283 นางสาวสพุรรษา   แก้วใหญ่

57710307 นางสาวสพุตัรา   งนัเกาะ

58750042 วา่ทีร้่อยตรีสพิุศ   แพงสี

58710049 นายสภุกฤษ   ภทัรสริินาถ

58710004 นางสาวสภุาพร   ทางชอบ

57710284 นางสาวหนึง่ฤทยั   ไกรนิวรณ์

57750166 นายอดศิร   บวรวงศ์วฒันา

58710036 นายอตชิาต ิ  โรจนกร

57750119 นางสาวอภิญญา   สพุรรณ

57710313 นางสาวอภิรพร   รุ่งเรือง

57750099 นายอมรวทิย์   ชานก

58750030 นางสาวอรณิช   จงกอร์ปเมธากลุ

58700015 นางสาวอรอษุา   อรุณโชติ

58710069 นางสาวอริศรา   พร้อมแก้ว

57750100 นางสาวอลศิรา   วฒิุคณุากร

58710062 นางสาวอลษิา   สทิธิศร

58710068 นางสาวอญัชนา   ปรีชารักษ์

57750089 นางสาวอญัญ์พิชญ์ณฏัฐ์   ไชยคง

57750084 นายอตัชยั   พิมเสน

57710162 วา่ทีร้่อยตรีหญิงอยัลดา   ดศีรี

58750024 นายเอกชยั   อ่ิมอไุร

58710044 นางสาวไอลดา   ภกัดกีลุ



สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโลก

57710113 นางสาวกรองแก้ว   เหลอืงรุ่งอดุม

57710197 นายกฤษณะ   แซ่ลี ้

57710401 นางสาวกนัต์กนิษฐ์   วงศ์บวรลกัษณ์

57710348 นางสาวกนัย์รว ี  สทิธิบศุย์

57710379 นายกิตวิฒัน์   ร่ืนพล

57710406 นางสาวเกศนีย์   ยืนยงนาวนิ

57710392 นางสาวจิระประภา   กลํ่าเพชร

57710171 นางสาวจิราพรรณ   สายทอง

57710389 นางสาวจิราภร   แก้วบตุษา

57710206 นายเฉลมิวฒิุ   แจ้งกระจ่าง

57710393 นางสาวโฉมสดุา   โฮ้หนู

57710079 นางสาวชนานาถ   ธารินณรัณ

55710129 นางสาวชชัสรัญ   โฉมจงัหวดั

57710172 นางสาวชิดชนก   รักทองสขุ

57710272 นางสาวญาณิกา   ปานศรี

57710402 นางสาวฐิตพิชัร   แพนเกาะ

55710090 นางสาวณฏัฐ์ฌานี   ธนจิราวฒัน์

57710153 นางสาวณฐัพร   วงศ์กนกวรรณ

55710021 นายเทพฤทธ์ิ   สมบรูณ์ผล

57710116 นายธนยศ   พฒุตาล

56710036 นายธีระนนัท์   ใจคํา

57710198 นางสาวนพรัตน์   สขุสําราญ

58700029 นางสาวนภาลยั   หาญทนงค์

57710260 นายนฐักิตติ์   บญุมา



55710143 นางนชุนารถ   อินทร์หนู

57700039 นายปณิธาน   ลนีะกิตติ

57710403 นายปนต   สมบญุ

57710289 นางสาวปภสัมน   จนัทิมา

57710351 นางสาวปภาวด ี  สขุสง่า

55710157 วา่ทีร้่อยตรีปรัชญา   อทุยัศรี

57710366 นางสาวปรียานชุ   กมลพิสทุธ์ิ

57700033 นางสาวปวณีา   องัตกิลุ

57710376 นางสาวปิยมาศ   ทิมกระจ่าง

57710245 นางสาวปณุยภา   พวงทบัทิม

58700022 นางสาวปณิุกา   ปานฉวี

57710342 นางสาวพชัรภรณ์   นิคมชยัประเสริฐ

57710265 นางสาวพชัรี   บตุรตุ้ม

57710404 นางสาวพิชามณช์   ผลพฤกษา

57710275 นางสาวพิทยาพร   พรรณโรจน์

57710080 นางสาวพิมพ์ชนก   ทองฉาย

57710180 นายภิญโญ   โรจนวาณิชกลุ

57710156 นางสาวมนสันนัท์   วงศ์อดุมมงคล

57710120 นางสาวมาลณีิ   เจริญทอง

57710381 นายยทุธนา   คําพา

57710199 นางสาวรวพีลอย   อนนัตกลู

57710367 นางสาวรววีลัย์   นาคแสงจนัทร์

56710314 นายราชกิจ   ราชกิจภารวสิยั

57710368 วา่ทีร้่อยตรีหญิงรุ้งลาวลัย์   ลปีาน

57700030 นางสาวลลติา   คปุตวนิชเจริญ



58700018 นายวรพล   เลศิประเสริฐเวช

55710162 นางวรางค์ภร   เดชวฒัน์

57700015 นางสาววราภรณ์   ใหม่คามิ

57700048 นางสาววรารัตน์   เชษฐานนัท์

57710352 นางสาววจันารัฐ   สวุทิยพนัธุ์

58700011 นางสาววรัินรัตน์   ปัญญารักษ์

58700008 นางสาววไิลวลัย์   ฐิตรุ่ิงเรือง

57710200 นางสาวศนัสนีย์   ประกอบธรรม

57700040 นางสาวศริประภา   บํารุงวตัร์

57710364 นางสาวศริิพร   ทรัพย์โตทิม

57710157 นางสาวศริิลกัษณ์   สนัทราย

57710329 นายศริิวฒัน์   หอมคกั

57710390 นางสาวศภุพิชญ์   โกศล

57710310 นางสาวโศภชา   บรรณทอง

57710335 นางสาวสนีินาฏ   แสงจนัทร์

56710071 นางสาวสกุญัญา   แจ้งชุ่ม

57710391 นางสาวสภุวรรณ์   สุ่มมาตย์

57710359 นางสาวสรีุพรณ์   ดษุฎี

57710251 นางสาวสวุมิล   เลีย้งเชวงวงศ์

55710137 นายหาญชยั   คํา้ชู

57710370 นายอธิภทัร   ชาญพนา

57710353 นายอภิรักษ์   จนัทาวี

57700016 นางสาวอรุณรัตน์   จตเุทน

55710165 นางสาวอญัชิษฐา   วนัทะนะ

55710056 นางสาวอญัชิสา   สขุดี



สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ

57710340 นางสาวกมลทิพย์   สขุสวา่ง

57710299 วา่ทีร้่อยตรีหญิงกญัญ์ณณฎัฐ์   วชิรหตัถพงศ์

57710395 นางสาวกญัญารัตน์   มัง่คัง่

57710298 นายจอนน่ี   สวา่งศรีสกลุพร

56720037 นางสาวจิตตมิา   ศรมณี

54710097 นายฉตัรเทพ   แพงศรี

57710374 นางสาวชตุมิา   อมรโรจนาวงศ์

57710262 นายณฐัจกัร   คดิใจเดยีว

57710050 นางสาวธารทิพย์   พรมพงษ์

57710017 นายธีรพงศ์   เถาว์ชาลี

57710375 นางสาวธีรารัตน์   มงคลโสฬศ

57710397 นายนนทวฒัน์   อ้องแสนคํา

57710361 นางสาวนํา้ฝน   โค้วมณี

57710398 นางสาวปนิดา   วงศ์ระวกีลุ

57710399 นางสาวปริศนา   โลมากลุ

57710278 นางปวนัรัตน์   ดวีงษ์

57710388 นางสาวพิจิตรา   ทะเลรัตน์

57710358 นายพิทย   พรมวงั

57710372 นางสาวพทุธชาต ิ  ภูท่บัทิม

56720013 นางสาวเพลนิจิตต์   บญุเขียว

57710362 นางสาวแพรวพรรณ   ถาวรสกลุรัตน์

57710341 นายภทัรพงษ์   โต๊ะจงมล

55710191 นายรักชาต ิ  บญุยงั

57710333 นายไวทยางค์   ปิตวิรา



57710355 นางสาวสดุารัตน์   วงัทนั

57710266 ร้อยตํารวจโทหญิงสดุารัตน์   สล้ีง

55710109 นายสพุจน์   แวงภลูา

สาขาวิชาการบริหารการประชาสัมพันธ์และส่ือสารมวลชน

57710383 นางสาวกชพร   รชตสริิกลุ

57710345 นายกฤตเมธ   แจ่มจนัทร์จรัส

57710344 นายตฤณพชัร์   อมรศริิวชิญ์

57710098 นางนงค์เนตร   แพนทิศ

57710192 นางสาวนภสัสร   อตุอามาตย์

57710346 นายบษุกร   สปัุญญา

57710384 นางสาวป่านทิพย์   วรัิตน์ตนะ

57710347 นางสาวพรสนีิ   มกุดา

57710112 นางสาวภทัรทิรา   เกาะหวายเหนือ

57710385 นางสาววรรณิศา   สกลุณี

57710109 นายวริิทธ์ิพล   ประชาชยัศรี

57710195 นางสาวศดานนัท์   รวภิาส

57710371 นางสาวสาวติรี   แก้วมณี

57710083 นายสทุธิศกัดิ์   ปัน้บํารุงสขุ

57710259 นางสาวสธุามาศ   อนพุนัธ์

57710365 นางสาวสปุราณี   อึ๊งเจริญ

57710386 นางสาวอภิษฐา   ศริิรักษ์

สาขาวิชาการบัญชีบริหาร

57760050 นางสาวญานชัสา   ทองป่ิน

57760035 นางสาวณฐัชานนัท์   สจุริตนรเศรษฐ์

57760032 นางสาวธโณทยั   การสมจิตร



57760047 นางสาวธิดารัตน์   วจิารณ์ปรีชา

53760505 นางนภาพร   จกัรวาลกลุ

57760026 นางนาฏยา   บริบรูณ์

57760010 นางสาวปวณ์ีนชุ   เทพาศกัดิ์

57760046 ร้อยโทหญิงพชัภิรมย์   ดวงใหญ่เจริญ

57760038 นางสาวยพุา   ขวญัศริิมงคล

57760028 นางสาวลภสัรดา   วงศ์อจัฉรา

57760014 นางสาววชัราวล ี  สงัข์เอียด

57760039 นางวภิา   อรรถจารุสทิธ์ิ

57760024 นางสาวศนัสนีย์   สสีม

57760040 นางสาวศริิขวญั   ดาวเรือง

57760025 นายสราวฒิุ   โลหากาศ

57760045 นางสาวสนิาพร   เหมบตุร

57760031 นางสาวสรีุรัตน์   ญาตปิราโมทย์

53760383 นางสาวอินทิรา   ไมตรี

สาขาวิชาการพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์

57710315 นายฉตัรชยั   นิยมสขุ

58710008 นางสาวเบญจมาศ   ทองเรือง

57710301 นางสาวสชุาดา   ชนะชยัชาญ

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  

58740006 นางสาวนชุจิรา   โพธิวรรณ

56740017 นางสาวผาณิต   กีรตบิํารุงพงศ์

58740020 นางสาวมานิตา   หตัถวจิิตรกลุ

58740001 นายวทิยา   สมคัรไทย

58740021 นางสาวสภุทัรานนัท์   ชศูกัดิ์



58740016 นางสาวองัคณา   สร้อยทรัพย์

56740011 MR.CHHEANGLY   SENG

58740003 Ms.MICAELA   RESULI

58740009 Ms.ZHOU   FAN

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา

55910108 นายกิตตวิฒิุ   องัคะนาวนิ

55910100 นางสาวเกตน์สรีิ   มหาศริิชวรัตน์

55910102 นายณฏัฐ์พจน์   สาระวถีิ

55910095 นายธนาคาร   เสถียรพนูสขุ

55910189 นางสาวนนัทรัตน์   ศรีสวสัดิ์

55921335 นายนิกร   สนธ์ิจนัทร์

55910096 นางสาวปานรดา   พชรสทิธางกรู

55910103 นายรัชตะ   รอสงูเนิน

54910438 นายวชัรากร   หวงัหุ้นกลาง

55910097 นายววิรรธน์   จําปาอ่อน

55910099 นายสทิธิพร   พนัธุ์พิริยะ

57910102 นายสโุชค   ฉนัทะนิ

55910196 MR.HONGTHONG   BOUATHONG

55921334 Ms.NAN NAN   ZHOU

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา

56100439 นายณฐัพล   วนาไธสง



วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา

56100267 นายพิเชรษฐ์   ประเสระกงั

วิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา

55100027 นางสาวกนกอร   สงิห์น้อย

56100001 นางสาวกรรณิการ์   พุ่มซ้อน

55100349 นางสาวกษิญา   รอดนําพา

56100242 นางสาวกญัญาวร์ี   คงษา

56100004 นายกําสนิ   จงสมบตัเิจริญ

55100030 นายกิตตวิฒัน์   แวน่แก้ว

56100005 นางสาวกิศนินัท์   โพธ์ิพิทกัษ์

56100006 นายเกียรตคิณุ   จนัลองจบัจิต

56100351 นายคณิศร   สคุนธทรัพย์

56100011 นางสาวจารุพสัตร์   สตุนัตกิิจถาวร

56100392 นายจาวร์ี   พนัธุ์เมธาฤทธ์ิ

56100013 นางสาวจิรพร   แก้วจมุพฏ

56100374 นายจิรัชฐ์ธรรม   ป้อมบรรพต

55100387 นายจิราย ุ  ฉายาชวลติ

56100014 นายชยกร   ผลทิพย์

56100352 นายชยตุพงศ์   บญุสงู

56100015 นางสาวชลธี   ช้างศรี

56100016 นายชวลติ   โรจน์รัตน์

56100231 นายชาตรี   วรสาร

56100438 นายชิษณพุงศ์   อดุมทวี



56100018 นางสาวชตุมิณฑน์   วฒันพลอย

56100019 นางสาวโชษิตา   กองสมัฤทธ์ิ

56100020 นางสาวณธษา   สนิชยั

55100045 นายณรงค์เกียรต ิ  แก้วแท้

56100258 นางสาวณชัชนิภา   ภมิูเทศ

55100047 นายณฐัดนยั   ดวงมะณี

56100023 นางสาวณฐัธิดา   คําโพธ์ิ

56100229 นายณฐัพชัร   ฉตัรเท

56100027 นางสาวณฐัวด ี  กาญบตุร

55100302 นายทกัษิณ   โกมลเศรษฐ์

56100259 นางสาวทิพย์รัตน์   ถาวร

54100022 นายเทพฤทธ์ิ   ท้วมวงษ์

56100033 นายธนกร   อ้อยกาม

55100054 นายธนกฤต   พิมพ์ปรุ

56100036 นางสาวธนธร   ยิม้ยวน

56100037 นายธนบด ี  พกัตร์พรหม

55100056 นายธนพงศ์   กมลวทัน์

55100003 นายธนภทัร   กลุธํารงค์

55100305 นายธนวฒิุ   ช่างย้อม

55100306 นายธรรม์   เงินลํายอง

56100440 นายธิธัช   พิริยะสงวนพงศ์

56100243 นายธีรยทุธ   สระศรี

55100307 นายธีรวฒิุ   มณีูย์

55100060 นายธีระ   อทุยั

56100045 นางสาวนฤมล   ทรัพย์มี



55100065 นายนวพล   คนมี

56100355 นางสาวนาฎนภางค์   มีไมตรีจิตต์

56100048 นางสาวนารีนาฏ   ครุฑแจ่ม

56100049 นายนิพนธ์   กอนคํา

55100069 นายปณิธี   จนัทร์อินทร์

55100071 นายประวฒ์ิุ   ปันกอ

56100312 นายปรินทร์   มากนั

56100441 นายปณุยวร์ี   นชุอยู่

56100442 นายพงศธร   พงศ์เจตน์พงศ์

56100053 นายพงศธร   สวุรรณประเสริฐ

56100054 นางสาวพรชนนัท์   แก้วมาก

55100076 นายพลวฒัน์   เทพพิทกัษ์

55100005 นายพลวฒัน์   เพิกแสง

52100195 นายพชัรพล   ปริธัญ

55100405 นายพิเชษฐ์   มกุดาสนิท

55100077 นายพิทยาธร   ยอดบญุเรือง

55100078 นางสาวพิริยา   นิยมสมาน

56100056 นายพิสทุธ์ิ   ชลชี

56100232 นางสาวพธิุตา   พลอยพนัธ์

55100072 นายภคภาส   อรรถโกมล

55100311 นายภคัพล   มาแก้ว

56100058 นายภาณวุชัร   บงึไพศาลสมบรูณ์

56100444 นายภมิู   สอนสริุนทร์

56100357 นายภวูรัตน์   รัฐจร

56100445 นายมงคล   กศุลสง่



55100312 นางสาวมลัลกิา   สร้อยแสง

55100406 นายมีสทิธ์ิ   มีทรัพย์

56100061 นางสาวเมย์   ตรีภกัดิ์

56100062 นายยิ่งศกัดิ์   แตงทิพย์

56100064 นางสาวรุจิรดา   เชือ้ชาย

55100086 นายวทญัํ ู  ลาภบวั

56100434 นายวรสษิฐ์   เมธากวนิธรกลุ

56100067 นายวนัเฉลมิ   มงคล

55100093 นายศตวรรษ   อศัวาวฒิุ

56100244 นางสาวศศชิา   นาบํารุง

56100402 นางสาวศริิรักษ์   มะริรส

56100071 นางสาวศริิวรรณ   ศรีทา

56100072 นายศวินสั   บญุเมฆ

56100073 นางสาวศวิพร   อยู่สขุศรี

56100074 นายศภุกร   วฒันสนัตสิขุ

56100448 นายศภุวฒัน์   ละมลูตรี

56100345 นายสถาพร   เกษมสขุสมบรูณ์

55100101 นายสทิธิพงศ์   เช่ือมทอง

56100080 นางสาวสดุารัตน์   พนัธุ์ รู้ดี

56100081 นางสาวสดุารัตน์   สทิธิบศุย์

56100450 นายสปุรีดา   บรรจงปรุ

56100403 นายสภุกิจ   เสมากลู

56100361 นางสาวสภุาณี   เข่ือนเพ็ชร

55100104 นายสรุพงษ์   ยองเพ็ชร

55100235 นางสาวสวุมิล   อยู่ละ



55100106 นายโสภณ   สมิมา

56100451 นางสาวโสมสภุา   คํากอง

56100087 นางสาวหทยัชนก   ดา่นกนกเพชร

55100107 นายอโณทยั   กองสอน

56100452 นายอธิป   คําผอ่ง

56100453 นางสาวอนตัตา   มะเลก็

56100454 นายอนนัต์สทิธ์ิ   พทุธสะ

55100008 นายอนรัุกษ์   อารีรัมย์

55100112 นายอนศุกัดิ์   พลูภาพ

56100363 นางสาวอนัธิกา   ทนัจงัหรีด

56100235 นางสาวอาทิตยา   ภูว่รกลุชยั

55100320 นายอานพ   คํานึงกิจ

56100346 นายเอกนรินทร์   ทรัพย์มณีกลุ

ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

สาขาวิชากีฬาศึกษาและบริหารจัดการกีฬา

56100331 นางสาวจฑุามาศ   สวา่งเมฆ

สาขาวิชาส่ือสารมวลชนทางกีฬา

56100464 นางสาวปรียานชุ   พุ่มมะลิ

ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

สาขาวิชากีฬาศึกษาและบริหารจัดการกีฬา

56100388 นายอมเรศ   ศริิอ่อน

สาขาวิชาส่ือสารมวลชนทางกีฬา

56100472 นายสริิ   พวงเรืองศรี



ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

สาขาวิชากีฬาศึกษาและบริหารจัดการกีฬา

56100418 นางสาวกนกเกศ   ไทยยิม้

56100137 นายกรกนก   วรัญญสาธิต

56100295 นางสาวเบญจพร   สอาดเอ่ียม

56100426 นางสาวปนดัดา   น้อยพานิช

56100484 นางสาวลกัขณา   เภรีมาศ

56100201 นายวรีะพล   แสงพราย

สาขาวิชาส่ือสารมวลชนทางกีฬา

56100282 นายมณฑล   คจัฉพนัธ์

ศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาการออกก าลังกายและกีฬาศึกษา

53100142 นายบญุสง่   วนัทาดา

สาขาวิชากีฬาศึกษาและบริหารจัดการกีฬา

56100138 นายกฤต   ศภุนิตนินัทน์

56100328 นายกษิดิ์เดช   เป่ียมสง่า

56100139 นายกนัตพงศ์   โชคบญุล้อม

56100140 นางสาวกานต์ตมิา   ทองหม่ืนศรี

56100141 นายกิตตพิงษ์   นางวงค์

56100288 นายเกือ้กลู   แซ่ภู่

56100420 นางสาวขวญัฤทยั   อดุมรัตน์

56100144 นายครรชิตพล   คําภคูํา

56100145 นายคณุานนท์   นิโรจน์

56100373 นายจิราย ุ  ทินราช

56100148 นายเจษฎา   ทองใหม่



56100332 นายชนมภมิู   เฟ่ืองฟุ้ง

56100149 นายชนะภยั   ไทยชน

56100151 นางสาวชวารินทร์   แก้วคง

56100152 นายชชัวาลย์   บอ่แก้ว

56100421 นายชยัมงคล   ภแูก้ว

56100153 นายชิตชง   บาลเย็น

55100135 นายณภทัร   กองจนัทร์ดี

56100156 นายณฐักานต์   บญุทวี

56100376 นายณฐักลุ   กลิ่นพิกลุ

56100236 นายณฐัดนยั   ขขูนุทด

55100139 นายณฐัพงศ์   สมแสง

56100158 นายณฐัพล   ช่ืนสําราญ

56100159 นางสาวณฐัวด ี  สขุแก้ว

56100335 นายณฐัวตัร   บญุมี

56100476 นายณฐัวฒิุ   แซ่ตัง้

56100474 นางสาวณิชภทัรา   ศกัดิ์สงู

56100348 นายเดชา   โมลี

56100377 นายถิรวฒัน์   เหินจนัทกึ

56100477 นายธนพงศ์   ตัง้ตรงไพโรจน์

56100423 นายธนภณ   หมีวร

56100337 นายธนวฒัน์   พิทกัษ์ประสทิธ์ิ

56100424 นายธานินทร์   ตัน๊ประเสริฐ

56100378 นางสาวธีวรา   โคมกระโทก

56100478 นายนนท์นริฐ   เจริญกิจวชินนท์

56100294 นายนราธิป   นาดํา



56100479 นายนฐัพงษ์   สงัขพิทกัษ์

56100165 นายนทัธพงศ์   สมฤทธ์ิ

56100167 นางสาวนนัทิวลัย์   จนัทววีฒัน์

56100169 นายนิธินนัท์   บรูพาฤทธา

56100380 นางสาวนิรมล   สระแก้ว

56100425 นางสาวบษุบง   คุ้มเกิด

56100480 นางสาวปฏิมา   ดแีท้

56100174 นายประยรู   สทุธเขต

56100175 นายปรีชา   ทบัถมยา

55100379 นายป้อมเพชร   จู่สวุรรณ์

56100176 นางสาวปินิดา   สร้อยจิตร

56100247 นางสาวปิยชาต ิ  พรตภณาพร

56100177 นางสาวปิยวรรณ   พร้อมแก้ว

56100482 นายพงศธร   คําจนัทร์

56100437 นางสาวพรพิมล   สดมี

56100179 นางสาวพรไพลนิ   มากทอง

56100248 นายพลวทิย์   ศรีนวล

56100180 นางสาวพชัรี   แซ่จึง

56100297 นายพิเชษฐ   สงัคะรินทร์

56100181 นางสาวพิมพ์ผกา   หุน่เก่า

56100182 นายพลูศกัดิ์   อ่อนเงิน

56100383 นายภานเุดช   ทองแพง

56100186 นางสาวรัตนา   ใจเป็นใหญ่

55100017 นายวรพล   เทพมา

56100189 นายวรวฒิุ   กองกลุ



56100191 นางสาววรินทร   จนัทร์ถนอม

55100169 นายวชัรพงษ์   บํา้สนัเทียะ

56100192 นายวชัรพล   เจนสมทุร

56100428 นายวทิวสั   วงศ์ชัน้

56100197 นางสาววภิา   บตุรน้อย

56100429 นายวฒิุศกัดิ์   หอมรักษ์

56100430 นายศกัรินทร์   สริิชีวกลุ

56100486 นายศริิพฒัน์   ชาญสมิง

56100205 นางสาวศวิาภรณ์   ส้มแก้ว

56100302 นายศภุสทิธ์ิ   นิลเพ็ชร์

56100207 นายสทิธิชยั   คําประเสริฐ

56100208 นายสทิธิชยั   พุ่มฉตัร

56100209 นางสาวสมิิลนั   กรยืนยง

56100210 นางสาวสริิมา   รอดเงิน

56100303 นางสาวสฑุาทิพย์   จงเจริญ

56100385 นางสาวสธิุดา   คงทรัพย์

56100216 นางสาวสปุรียา   พรมแดง

56100386 นายสพุสญั   พิมพา

56100249 นางสาวสรีุย์มาศ   บญุทอง

56100342 นายอนรัุกษ์   วลินัโท

56100343 นางสาวอภิชญา   วรนนัทิกรกลุ

56100223 นายอภิสทิธ์ิ   ชะม้ายกลาง

56100226 นายอานนัท์   เตชะดี

56100390 นายอําพล   วงษ์วานเจริญ

56100382 นางสาวอิงณภทัร์   เพชรประดษิฐ



สาขาวิชาส่ือสารมวลชนทางกีฬา

56100456 นายกฤษฎา   เจญวถีิ

56100094 นายกฤษดา   จ๋ิวสกลุ

56100095 นายกนัตนินัท์   พงษ์วรัิตน์

56100096 นายกานต์   สขุประเสริฐ

56100319 นายเกียรตศิกัดิ์   อ้นบตุร

56100097 นายคมกริช   สารีวงษ์

56100457 นายจตรุภมิู   กงัฮา

55100325 นายฉตัรชาย   สทิธิวงั

56100320 นายเฉลมิกรณ์   ป่ีแก้ว

56100458 นางสาวชาลกิา   แป้นอ่อง

56100459 นางสาวฐิตามร   พิชชาโชติ

55100417 นายณฐากนัต์   หล้าธรรม

56100365 นายณฐัวฒัน์   แสงรัตน์

56100460 นายณฐัวฒิุ   นาคชุ่ม

56100461 นายณฐัวฒิุ   สงิห์สมบตัิ

56100406 นางสาวดวงทิพย์   สขุรอด

56100251 นายธนโชต ิ  ดวงเดอืน

56100462 นายธนภมิู   อินทรแป้น

56100463 นายธีรวฒัน์   เจริญศริิมณี

56100107 นายนครินทร์   ภิรมย์น้อย

56100112 นางสาวนชุสรา   ไชยราช

56100366 นางสาวประภาศรี   จรัสกลู

56100114 นายปรัชวร์ี   จนัทร์ประเสริฐ

56100116 นายพรต   คนขยนั



56100117 นางสาวพลอยรุ้ง   พรมเจริญ

56100466 นายพายทุธ   จนัทร์ตรี

56100118 นางสาวพิมพ์พิษา   ศรีสพุรรณ์

56100467 นายพีรพล   สนจด

56100435 นางสาวภรภทัร   โฆษะโยธิน

56100122 นายมนตรี   ทองอําไพ

56100468 นายมนสัว ี  สระศรีสม

55100431 นายยศวริส   พิดา

56100124 นายระพีพฒัน์   ทองเผือก

56100326 นายลอืชยั   พลพิทกัษ์

56100469 นายวชิรวทิย์   ณฐัสภุานนท์

56100470 นายวรพล   สเุมธาอกัษร

56100368 นายวราชยั   เอ่ียมเช่ือม

56100126 นายวโรทยั   ตรีเพชรพงษ์ศริิ

56100369 นายวากลู   เสริฐธิกลุ

56100412 นายวทิวฒิุ   ถงุเสน

56100283 นายวรีะภทัร์   เหลก็ม่วง

56100471 นางสาวแวน่ทิพย์   เตชะสา

56100127 นางสาวศรีวไิล   อาทากิจ

55100371 นายศภุกานต์   ศริิขนัธ์

56100128 นายศภุกิจ   แก้วเหมือน

55100207 นายสญัลกัษณ์   พิพฒัน์ภิญโญ

56100130 นายสทิธิไกร   ศรีศภุกรกลุ

56100131 นายเสฎฐวฒิุ   อินทร์ชู

56100371 นายอจัฉรินทร์   พทุธเจริญ



56100134 นายอยัยรัช   ทบัทิมแดง

56100417 นายอาชญั   โฆษิตสนัตวิงศ์

56100372 นายอานนท์   สมพระมิตร

56100136 นายเอกภาพ   กหุลาบโชติ

คณะแพทยศาสตร์

แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

54200005 นายชนะพงศ์   เลศิปัญญาวฒันากลุ

แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

54200004 นางสาวชฎาธร   หอ่ทองคํา

54200009 นายณฐัชยั   สถาวร

54200021 นายพงศกร   ตนัตโิกวทิย์

54200022 นางสาวภาสนีิ   ธนากรรุ่งโรจน์

54200049 นางสาวศตพร   จนัทสทุธิกลุ

54200038 นายอภิชาต ิ  เศรษฐจิตต์

แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

54200042 นายกีรต ิ  นามิสา

54200006 นายชยธร   การุณวรรธนะ

54200010 นางสาวดานภา   ศรีรัตน์

54200011 นายเตชสั   ผลเพ่ิม

54200012 นายธนดล   สลกัเพชร

54200043 นางสาวนิชาภทัร   จนัทรานวุฒัน์

54200019 นางสาวบญุญรัตน์   สถีนั

54200056 นายระวชิญ์   พานทอง

54200048 นายรัชชานนท์   ธรรมอมฤตกลุ

54200029 นายวริิทธ์ิพล   เกษมสขุ



54200034 นางสาวสริิยาภรณ์   กีรตสินุทร

54200035 นางสาวสวุพิชญ์   จึงประเสริฐ

54200036 นางสาวอนญัญา   หนองคาย

54200040 นางสาวอารยา   แก้วเพชรสงวน

แพทยศาสตรบัณฑิต  

54200041 นายกษิดิ์เดช   สวุรรณปิฎก

54200003 นายจิรทีปต์   เชยกลิ่นพฒุ

54200007 นายฐิตพิงศ์   เกรียงทวกิีจ

54200008 นางสาวณฏัฐา   ทวทีรัพย์

54200051 นางสาวณฐันนัท์   ลลีะเศรษฐกลุ

54200044 นายธนชยั   คลอ่งสัง่สอน

54200059 นายธนาธิป   วรุิฬห์ชาตะพนัธ์

54200014 นายธัชพนัธ์   เรืองโรจน์

54200015 นายธัญญ์   พสัดุ

54200016 นายธัญฤทธ์ิ   วฒันะ

54200045 นายธีรดนย์   ประทีปสวา่งวงศ์

54200053 นายเนตรัิฐ   วรรัตน์

54200020 นายปัณณ์ณธีร์   ลิม้พาณิชชยั

54200046 นายพงศ์ไพศาล   แสงนาค

54200047 นายพรพชัร   เทพเสน

54200054 นางสาวพรภสัสร   ศริิวฒันสกลุ

54200024 นายมนฉตั   โลหะ

54200055 นางสาวมลัลษิา   แสงอบุล

54200025 นายวนากร   สทิธิปาน

54200050 นางสาวศริประภา   ก่ิมยิ่งยศ



54200058 นายศภุกิจ   ทองทิตต์เจริญ

54200031 นายศภุชยั   ประทีปสกลุทอง

54200032 นายสวสิ   สหุฤทดํารง

คณะการจัดการและการท่องเที่ยว

การจัดการมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ

57920127 นางสาวปรียานชุ   พิมแพร

58920720 MR.CANDRA   HIDAYAT

57920174 MR.CHIN   VISETH

58920719 Ms.MELFANI    AGNESYA

58920716 Ms.NGO THI NGOC   TRAM

58920187 MR.PETER   JAWINGOR

58920776 MR.PHAN   SOPHEAK

58920718 Ms.RIZKI   AMELIA

57921175 MR.THAWNG   HLEI

58920717 MR.THEMMY   NOVAL

57920885 MISSYANG   QIUPING

58920704 Ms.YIBEI   LIU

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

55920745 วา่ทีร้่อยตรีหญิงเกศรินทร์   แดงทองคํา

55920049 นางสาวชนิกานต์   เพชรงาม

54920499 นางสาวณฏัฐนนัท์   เอ่ียมสอาด

57920699 นางสาวดรุเณศ   อึ่งขวญั

57920700 นางสาวตวงพร   นตุบญุเลศิ

55920750 นางสาวบษุยรัตน์   ศริิเอนก



57920105 นางสาวประพิมพรรณ   แวว่บตุร

55920057 นางปรารถนา   วโิสรัมย์

53920147 นางยบุล   พรหมจกัร์

56920688 นางสาวยภุารัตน์   เสกประเสริฐ

57920119 นางสาวยรีุ   แซ่ก๊วย

56920673 นางสาวรววีรรณ   คงได้

57920703 นางสาวละออทิพย์   ปิโย

55920050 นางวาสนีิ   อิศรานวุฒัน์

57920215 นางสาววริิยาภรณ์   แก้วเกิด

57920226 นางสาวศศธิร   ตนานนท์ชยั

54920503 นายสนธยา   เผา่ดี

55920755 นายสนธยา   มาชุ่ม

57920123 นางสาวสวรรค์   อาจผกัปัง

56920091 นางสาวสํารวย   ผอ่งแผ้ว

57920227 นายสชุาญ   นิกรเพสย์

57920110 นางสาวสชุาดา   บญุศรี

57920217 นายสทุศัน์   คณุไชยวงศ์

57920112 นางสาวโสรยา   สภุาผล

53920152 นางสาวองัคณา   คุ้มหมูม่่วง

57920219 นางสาวองัคณา   สขุสวสัดิ์

56920094 Ms.JU   YUNYI

56920095 MR.LI   ZHUO HENG

สาขาวิชาการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

54920211 นางสาวกรสริิ   ชเูพ็ญ

57920236 นางสาวปราณี   บญุเซ่ง



57920237 นางสาวศวิาพชัร์   อาริสาชตุพิงศ์

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  

58920012 นางสาวมะลวิรรณ์   ชนะภยัรี

บัญชีมหาบัณฑิต  

56920719 นางกญัญ์ณณฏัฐ์   พรชินบรูณ์

56920720 นางสาวเกษศริินทร์   แสงคํา

53920162 นางสาวขวญัยิหวา   ไชยมาลา

56920107 นางสาวขวญัฤทยั   ใจกล้า

54920089 นางสาวเฉลมิพร   โตสงวน

55920772 นางชบาพร   ชณุหมณี

55920064 นางสาวณฐักฤตา   พนัเดชณชัทิชา

57920129 นางสาวถิรนนัท์   ชกัชวนวงศ์

56920714 นางสาวธีรรัตน์   คนเสง่ียม

56920103 นางสาวปณุณภา   สอนดา

57920714 นางภณัฑิลา   พรมทอง

58920016 นายรชานนท์   ด้วงคงสกุ

56920727 นางสาววรลกัษณ์   พฤกษ์ชฏั

56920113 นางวราภรณ์   เกือ้สขุ

56920728 นางสาววราภรณ์   เตชนนัท์

57920135 นางสาวสภุาวลยั   วงศ์ใหญ่

57920136 นางสาวอจัจิมา   บญุบํารุง

55920143 นางสาวอาทิภา   ธนจิราวฒัน์

บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

สาขาวิชาการเงิน

56130023 นายญาณิน   ทกัษิณวฒันภมิู



สาขาวิชาการจัดการ

56130154 นางสาวกนกวรรณ   ร้อยสา

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

56130640 นางสาวจิราพร   รักชาติ

สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม

56130225 นางสาวนชุจรีย์   ถ่ินทวี

สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว

53130732 นางสาวสรารัตน์   บํารุงสวสัดิ์

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

56130149 นางสาววภิาวด ี  อฐัโส

สาขาวิชาการตลาด

56130109 นางสาวศศอิาภา   มรรคน้อย

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

56130032 นางสาวปภาวรินทร์   แป้นทองรอง

บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

สาขาวิชาการเงิน

56130623 นางสาวกตัตกิา   รัตนสนัตยากลุ

56130630 นางสาวนิรัณชา   ทองจนัทร์แก้ว

56130426 นางสาวหทัยาพร   สงิหเสนี

56130526 นางสาวอภิชญา   ชาพิภกัดิ์

56130192 นางสาวอไุรลกัษณ์   ดงัก้อง

สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม

56130654 นางสาวนฐัถา   ตระกลูวรปัญญา

56130230 นางสาวภทัราภรณ์   เลก็ชะอุ่ม

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์



56130132 นางสาวกสุมุา   เสาวคนธ์

56130150 นางสาวสมธร   หริรักษ์

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

56130116 นางสาวฑิมพิกา   พรหมมณี

56130490 นางสาวณฏัฐนนัท์   อ่ําขวญัยืน

56430351 นางสาวนวมลลิ์   สทิธิภมิู

56430529 นางสาวนิศานาถ   ศริิพนัธ์

56130123 นางสาวพรไพลนิ   ตะเภาทอง

บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

สาขาวิชาการเงิน

56130404 นางสาวกลุนิษฐ์   เบญจภทัรนนท์

56130410 นางสาวชลลดัดา   ศรีคงคา

56130628 นางสาวทิพวลัย์   อ่ิมรส

56130413 นางสาวธัญญาเรศ   สงิห์สา

56130178 นางสาวธิดารัตน์   ทองรัตนา

56130179 นางสาวนฤมล   ศวิลิยั

56130415 นางสาวนฎัฐิดา   ดอ่นแผ้ว

56130638 นางสาวอจัฉราวรรณ   พวงสมบตัิ

สาขาวิชาการจัดการ

56130156 นางสาวกลุวด ี  ชุ่มศริิ

56130381 นางสาวจารุวรรณ   จนัทร์เพ็ญ

56130388 นายนนทวตัร   ตนัตเิมฆิน

56130512 นางสาวนฤภร   ฮ้งแก้ว

56130260 นางสาวนชัชา   ศรีสนิธ์

56130614 นางสาวภทัรวด ี  ชโลธรพิเศษ



56430560 นายวงศธร   นากวกิรัย

56130617 นายวรียทุธ   พดูขนุทด

56130398 นางสาวศวิพร   สามหมอ

56130518 นายสรวศิ   มานะธิตกิาร

56130170 นางสาวสภุทัรา   ผอ่งพกัตร์

56130622 นางสาวอริสรา   ขนุพิลกึ

56130263 นายอวรุิทธ์   ไทยพฒันาภรณ์

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

56430405 นายกรัณย์   วรวทิย์วรรณ

56430602 นางสาวกญัญ์พิมพ์   กรัชศลิสกลุ

56130193 นางสาวกาญจนามาส   มรกตรังสี

56130430 นางสาวกานต์ธิดา   งามเป่ียม

56130027 นางสาวจิรภทัร์   มะโรงมืด

56130433 นางสาวชนิดา   โตประเสริฐ

56130646 นางสาวพิชญ์สนีิ   สริิเหมวฒันา

56130531 นางสาวรังสยิา   จารุกิจพิพฒัน์

56130206 นางสาววริษฐา   ประกอบพร

56430422 นางสาววลิาวลัย์   โนวะ

56430423 นางสาววรีวรรณ   มณีรัตนพนัธุ์

56130651 นางสาวสนีุย์   สมัประสทิธ์ิ

สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม

56430624 นางสาวกนกอร   เกตไุพบลูย์ทรัพย์

56130219 นางสาวธนพร   ศรีสลุยั

56130657 นางสาวปาลติา   เอ่ียมนอก

56130659 นางสาวรัตนากร   แร่เพชร



56130661 นางสาวสพุตัรา   สทุธิอรุณรัตน์

56130294 นางสาวอารดา   ทองไกรแสน

56430433 นางสาวเเคทลยีา   บญุมี

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

56130597 นางสาวชลุพีร   ขาวสอาด

56130360 นางสาวดวงกมล   วงละคร

56130041 นางสาวธนภรณ์   วไิลเลศิ

56130252 นายธีรโชต ิ  คําสงิห์

56130602 นางสาวพรรณาภรณ์   กรณ์นนัทพฒัน์

56130146 นายวริทธ์ิ   สขุมุาลย์

56130372 นางสาวศริดา   จงแก้ววฒันา

สาขาวิชาการตลาด

56130570 นายณพลพทัธ์   จิรพฒัน์ภวูดล

56130020 นางสาวนทัชภรณ์   เสนาะลํา้

56130102 นางสาวพรพรรณ   พลอยสมทุร์

56130324 นางสาวพชัรีพร   รุ่งเรือง

56430501 นางสาวรมณีย์   พึ่งเกษม

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

56130337 นางสาวชนกภรณ์   จานกิุจ

56430348 นางสาวณฐันนัท์   โชคพรทววีฒัน์

56430533 นายปวณ์ีกลู   คงทอง

56130588 นางสาวปิยะดา   ไชยชนะ

56430354 นางสาวภทัรวรรณ   ตงุคะเสน

56430357 นางสาวมณัฑนี   ยสัพนัธุ์

56130594 นางสาววริศรา   สร้อยครีี



56130244 นางสาวศภุาพิชญ์   เทียมสวุรรณ

56130595 นางสาวสายสนีุย์   สายบตุร

56130493 นางสาวสจุารี   ศรีนวลขาว

56130128 นางสาวอนงค์นารถ   จรูญพงศ์เดชา

56430362 นางสาวอนธิุดา   สนเถ็ง

56430544 นางสาวอรอมุา   อนนัตกลู

56430363 นางสาวอริสา   รัตนพนัธ์

บริหารธุรกิจบัณฑิต  

กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

51430226 นายจารุศกัดิ์   แสงเรือง

53431237 นางสาวธัญลกัษณ์   อ้นทอง

53431238 นางสาวอภิญญา   พนัธ์แน่น

53430685 นางสาวอฉัรา   หมัน่จิตร

สาขาวิชาการเงิน

56130624 นายคณวชัร   พิรกิตตวิรกลุ

56130411 นางสาวชลติา   สพุนัวนัดี

56130626 นางสาวญาณิสา   พรมสามพราน

56130627 นายดษุฎี   ลิม้ธนากลุ

56130176 นางสาวทิพาภรณ์   อารอบ

56130629 นางสาวธิดาขวญั   ฮาดบตุร

56130414 นางสาวนฤมล   แนะแก้ว

56130418 นางสาวนิโลบล   นนัทวสิทิธ์ิ

56130631 นางสาวปทิตตา   กลิ่นรอด

56130632 นางสาวปฤษฐพร   ทองคําปลวิ

56130419 นางสาวพรพิมล   นนท์ฐิตพิงศ์



56130634 นางสาวเพชรรัตน์   วงศ์รัตนกาญจน์

56130420 นายภทัร์ดนยั   จนัทร์เจริญ

56130523 นางสาวภทัรภร   รัตนพงศ์

56130421 นางสาวภทัราพร   เพ็ชรไม้

56130182 นางสาวรุจิษยา   สรีาย

56130424 นางสาวศโิรรัตน์   อ่ิมจิตร

56130066 นางสาวสฑุามาศ   วริิยะประกอบ

56130635 นางสาวสณิุสา   แซ่เอีย้ว

56130425 นางสาวสภุชัชา   ศรีดารา

56130636 นางสาวสวุชิาดา   ศรีวรกลุ

56130525 นางสาวเสาวนีย์   จนัทรา

สาขาวิชาการจัดการ

56130063 นางสาวกชกร   หิมะสขุ

56430545 นางสาวกนกวรรณ   ใจตรง

56430546 นางสาวกนกอร   บํารุง

56430364 นางสาวกมลพร   เบญจรัตนานนท์

56130379 นางสาวกรกมล   สมบรูณ์

56430645 นางสาวกรรณิการ์   จนัทา

57430003 นางสาวกญัญา   สทุามาศ

55430590 นางสาวกญัญารัตน์   ธาราศกัดิ์

56130609 นางสาวกณัฐิกา   สุ่มเหม

56430547 นางสาวกลัยาณี   สชุาดา

57430004 นางสาวกาญจนสดุา   กรมถิน

56430548 นางสาวเกตน์นิภา   ดวงทิพย์

56430118 นางสาวขนิษฐา   มงคลธรรมากลุ



56130157 นางสาวขวญัตา   อินทร์เจริญ

56430549 นางสาวขวญัฤทยั   ใจใหญ่

56130380 นางสาวจนัจิรา   เลยีบสวสัดิ์

56130382 นางสาวจิตตรา   พลูเกตุ

57430006 นางสาวจิราพร   ใจเย็น

56430367 นางสาวจิราพชัร   จนัทร์กลิ่น

56130159 นางสาวจีรนนัท์   อมตาริยกลุ

56430126 นางสาวจีรัฐตกิลุ   วงค์คําจนัทร์

56430550 นางสาวเจนิเฟอร์   สแตรนด์

56130383 นางสาวฉตัรชนก   สขุโชตวิฒัน์

57430007 นางสาวชนิดา   ธีระทีป

57430008 นางสาวชนิภรณ์   เรียงทองหลาง

57430009 นางสาวชนิสรา   หอมเกษร

57430010 นางสาวชมพนูชุ   จนัทร์หอม

57430011 วา่ทีร้่อยตรีหญิงชลธิชา   วงศ์อยู่

56430552 นางสาวชลุกีร   ดทีอง

56430129 นางสาวญาณี   วงค์ทองลอย

56130160 นางสาวฐานะมาศ   จิตรกมลวฒัน

57430014 นางสาวฐาปนี   แซ่เอ๊ียว

56430554 นางสาวฐาริณี   ทิพย์รอด

56430130 นางสาวฐิตาพร   วฒิุโอภาส

56430368 นายณชักฤช   จิตประสงค์

56430369 นายณชัชา   ชาวแสนแสบ

56430370 นางสาวณฏัฐณิชา   กาเรียน

56430655 นางสาวณฐักานต์   โมราวงค์



57431071 นางสาวณฐัพร   เหนือแจ้ง

56130385 นายณฐัวฒัน์   ลกีมลรัตน์

55430786 นางสาวณิชารัศม์   นรชาญ

56130386 นางสาวดวงรัตน์   ทองสนธิ

57431074 นางสาวดารณี   บญุเลีย้ง

55430601 นายตนัตกิร   ร่ืนอารมณ์

56130610 นายทรงยศ   ระบอบ

56430371 นายธนวรรษ   สงยงั

56130611 นางสาวธัญรัตน์   ชมภไูหล

56430555 นางสาวธีรนาฎ   ขาวละออง

56130612 นางสาวเธียรวรรณ   ก้องเสยีง

56130016 นายนโรดม   คําพนัธ์

57430019 นางสาวนฤมล   หาญชิงชยั

57430020 นางสาวนิราวรรณ   สิ่วกลาง

57430021 นางสาวนิรุวฒัน์   ภาคผิวนวล

57430022 นางสาวนชุจรี   สําเนียงแจ่ม

56130389 นางสาวบษุราภรณ์   แสงสขุ

57430023 นางสาวเบญจมาศ   เกือ้กิจกลู

57430047 นางสาวปณิชา   บญุเพียร

56130390 นายปรางค์ชยั   นีล้ะไทย

56430556 นายปัฐว ี  ลอ่กิม

56430557 นางสาวปัทมา   พนัธศรี

56130391 นางสาวปาริฉตัร   เกือ้กลูราษฎร์

55430785 นางสาวปาริฉตัร   ทดุเสง่ียม

57430026 นางสาวปาหนนั   ศรีสถาน



57430027 นางสาวพรทิวา   ประกอบผล

55130632 นางสาวพรนิภา   ชยัสวุรรณ์

57430028 นางสาวพรพิมล   นรสงิห์

57430029 นางสาวพรพิมล   แสงโชติ

56430151 นางสาวพรรณทิพย์   เพง่พินิจ

56430154 นางสาวพชัรา   ฮวดหลี

56430558 นายพิฆเนศ   สงัฆกิจ

56430374 นางสาวพิชญา   ปกุตลุ

57430030 นางสาวเพชรไพลนิ   มีรอด

56130017 นางสาวเพ็ญนภา   ชวูงษ์

56430157 นางสาวเพ็ญนภา   วารีศรี

57430031 นางสาวเพ็ญพกัตร์   คําไล้

56430159 นางสาวไพลนิ   สขุมุ

57430032 นางสาวภทัรา   จริยววิฒัน์

56130392 นายภาคภมิู   คดิดี

56130167 นางสาวมธุรจ   เช่นขาว

56430375 นางสาวมลฑิดา   แจ้งใจหมาย

56130514 นายมาโนชญ์   อินโต

56430376 นางสาวยลดา   สวุรรณโพธ์ิรุ่ง

57430035 นางสาวรวพิร   บวัลบ

56430559 นางสาวระวนิท์นิภา   คําชํานาญ

57430036 นางสาวฤทยัรัตน์   ช่ืนโชติ

56130394 นางสาววรรณี   แจ่มใส

57430039 นางสาววรัญํ ู  วงค์ภดูร

56130615 นางสาววลยักร   ก้านลาย



57430040 นางสาววศมิน   กิตตกิลุแสง

57430042 นางสาววารุณี   กองดวง

56130616 นางสาววลิาสนีิ   คําตรี

56430561 นายวรีภทัร   บญุรัตน์

56430562 นางสาววรีภา   ร่มสกลุ

57430043 นางสาววรีะวรรณ   ธสรูย์

56130397 นางสาวศริิลกัษณ์   ตราชู

56430378 นายศวิพล   บญุธนะสาร

56130516 นางสาวศภุนชุ   อนจุร

56130618 นางสาวศภุชั   ทรงธนวงศ์

56130517 นางสาวศภุาพิชญ์   ภทัรธนาดลุ

55130214 นางสาวโศจิรัตน์   วชิระเกียรตคิณุ

57430046 นางสาวสการัตห์   วงษ์จินดา

56130664 นางสาวสยามล   จิรบวรกิจ

56130519 นางสาวสวรส   โชคทวธีรากลุ

56430379 นางสาวสกุญัญา   บญุกล้า

56130619 นางสาวสชุานนัท์   ไชยสวุรรณ

56430380 นางสาวสณิุสา   กลิ่นหอมหวล

56430174 นางสาวสดุาพร   กาลเสนี

57430051 นางสาวสดุารัตน์   บวัหลวง

56430564 นางสาวสดุารัตน์   เรืองจิตรธรรม

57430054 นางสาวสนิุสา   สขุสวสัดิ์

56430565 นางสาวสพุรรษา   ฉวชียั

56130620 นางสาวสพุตัรา   เหลา่ทองสาร

56130401 นางสาวสภุาวด ี  ท้าวประสทิธ์ิ



56430566 นางสาวหนึง่ฤทยั   เจนสนัเทีย๊ะ

57431459 นางอนงรัตน์   คอร์นเนสส์

56130402 นางสาวอรณิชา   สนธิโพธ์ิ

56130520 นายอรรถพนัธ์   พานิชวงษ์

57430057 นางสาวอรวรรณ   จิตเมตตา

56430568 นางสาวอรวรรณ   ศริิล้น

56130171 นางสาวอริศรา   กําเเพงหลอ่

56130045 นางสาวอริสา   สทุธิจิตร์

56130172 นางสาวออยทิพ   สาริมา

57430059 นางสาวอญัชล ี  วฒิุเศลา

56430569 นางสาวอนัธิกา   ตลุาเนตร

56430382 นางสาวอารียา   อารีชม

56430656 นางสาวอินทอุร   เหมือนงิว้

56130403 นางสาวอิสรียา   ปฏิสงัข์

56430183 นางสาวไอรดา   วรสวาท

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

56430600 นางสาวกชกร   ช่างไม้

56430601 นางสาวกมลพร   ภกัดี

56130428 นางสาวกมลศริิ   วงศ์เจริญ

56130429 นางสาวกวนิธรา   รอดผลชู

55130459 นางสาวกิจสภุาวด ี  วนัต๊ะ

56430603 นายกิตตพิงษ์   ธานี

56430406 นางสาวกิตตวิรา   เอ่ียมเย็น

56430604 นางสาวกิรณา   กิจวริิยะกลุ

56130431 นางสาวกลุจิรา   พรมชยั



56430605 นางสาวเกษกนก   ทองจรัส

56430407 นางสาวจาระว ี  สงัขกลุ

56130639 นางสาวจาริญา   แก้วมณี

56430609 นางสาวจิณณพตั   ประดษิฐพงษ์

56130026 นางสาวจิตตมิา   ใสเเสง

56130292 นางสาวจิรภิญญา   บญุช่วย

56130432 นางสาวจฑุานนัท์   ยงัประโยชน์

55430449 นางสาวชนดัฐา   มหูมดัซาเละ

56130641 นางสาวช่อศรินทร์   จรูญวติต์

57431291 นางสาวซายริู   พลูสวสัดิ์

56130436 นางสาวญาณิศา   พลแสน

56130197 นางสาวฐานิต   จนัทะเดช

56130642 นางสาวฐิรญาดา   ไตรยศ

57431437 นายณรงค์ฤทธ์ิ   กนัยาเหมา

56130028 นายณรงค์ฤทธ์ิ   ไข่เกตุ

55130658 นางสาวธนพร   ชยัวฒัน์

56130437 นางสาวธมลวรรณ   กนัหา

56130644 นางสาวธารทิพย์   เณรปัญหา

56430613 นางสาวนนท์ชญา   คงด้วง

56130438 นางสาวนริศา   ยิม้เจริญ

56130439 นางสาวนวพร   แสนศริิ

55130659 นางสาวนนัทนา   สายคําฟู

56130645 นางสาวนิสาลกัษณ์   พวงจําปา

57431439 นางสาวเนาวรัตน์   ลาเลีย้ง

57431440 นางสาวบษุบา   ไชยแสง



56430411 นางสาวปภาดา   จงปัตนา

56130440 นางสาวปรียา   นิลพฒัน์

56130441 นางสาวปรียาภรณ์   ตนัศริิ

56430412 นางสาวปวณีา   ศาลางาม

56430413 นางสาวปัญฑารีย์   กกเปือย

56430414 นางสาวปานขวญั   ขมุพลอย

56430615 นางสาวเปมิกา   ดอนเกิด

56130442 นางสาวพรทิพย์   ชเูชิด

56130529 นางสาวพรรณนารา   เบญจมานนท์

56130648 นางสาวภาณวุรรณ   นามพรม

56430418 นายภริูพฒัน์   ปกญัสทิธ์ิ

56130649 นายภวูดล   ดอนชยั

57431292 นายมนสันนัท์   แผนทอง

56430617 นางสาวมินตรา   อยู่สําราญ

56430419 นางสาวเมษวรรณ   คนัธะวงศ์

56430420 นางสาวรสจเรศ   แพไม้

56130203 นางสาวรัตนาภรณ์   เหลอืงอ่อน

56130532 นายวรทรรศ   กลิ่นขจรวงศ์

56430421 นางสาววรรณกานต์   บินชารัมย์

56430619 นางสาววรรณปวณ์ี   อยู่จนัทร์

56430620 นางสาววนัทนีย์   ศรีสมัพนัธ์

56130533 นางสาววาสกรณ์   มัน่คง

56130444 นางสาววรียา   บวัพนัธ์

56130207 นายศรัณย์   เจียวพิฒัน์

56430622 นางสาวศศธิร   ขํามณี



56430424 นางสาวศริดา   อดุมพว่งพี

57431301 นางสาวศภุมาส   เปลี่ยนเดช

56430425 นางสาวสายพิรุณ   นนักลาง

56130447 นายสริภคั   กงัวานคณุากร

56430427 นางสาวสธุาสนีิ   เพ็งพา

56430429 นางสาวสภุาพร   ตรีเนตร

56130211 นางสาวสภุาวณีิ   อปูแปง

55130468 นางสาวสมุณฑา   จําเนียรสวสัดิ์

57431304 นางสาวสวุภทัร   ระงบัทกุข์

56430431 นางสาวหยกมณี   รัตนา

56130535 นายอนิรุทธ์ิ   สดุใจดี

56130652 นางสาวอรพรรณ์   แก้วกญัหา

56130449 นางสาวอรวรรณ   ร่วมวงศ์

57431444 นางสาวอรว ี  เชียงทอง

56130213 นางสาวอรัญญา   ยินดอีมรชยั

57430825 MISSBIEV   BUNNAT

58430651 MR.HENG   HOURTHCHENG

57430827 MISSKHON   VIRAKRATHA

58430650 MR.KHY   VIBOL

57430828 MR.MEAN   SOKMACH

57430830 MISSOUN   CHAN EANG

57430831 MR.PHAN   SAROEUN

สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม

56430434 นางสาวกนกวรรณ   เลอืดกมุภา

56430625 นางสาวกรกนก   ศริิศกึษา



57431275 นางสาวเกวลนิ   ครองรุ่งเรือง

56130035 นายเกียรตศิกัดิ์   อ่ิมรัตน์

56130450 นางสาวคทัลยีา   ไพรอนนัต์

56430435 นางสาวจนัทนา   อ้ายดี

56430626 นางสาวจนัทร์สดุา   บศุราคมั

56130451 นางสาวจิยาภา   สนุทราธรรม

56430646 นางสาวจิรัชญา   เผือกผอ่ง

56430627 นางสาวจิราวรรณ   นนทะนํา

57431279 นางสาวจฑุามาศ   ประมาณ

56130453 นางสาวชาริณี   ทองน้อย

56430437 นางสาวณมน   ประพาฬสขุ

56430438 นางสาวณชัชา   เฮงเจริญสวสัดิ์

56130537 นางสาวณฐักฤตา   วชิาไชย

55430483 นายณฐัดนยั   ซานโตส

56430439 นางสาวณฐัสยิาภรณ์   รอดหิรัญ

55430489 นายทวชิ   ชยัอ่ินแก้ว

55430675 นายโทมสั วคิเตอร์   เวบบ์

56130653 นายธนทั   อรวรีะกลุ

56130222 นางสาวธิดาภรณ์   ทองนพคณุ

56130539 นางสาวธิราภา   กิตตคิณุพงศ์

55430491 นายนครินทร์   ไพรอนนัต์

56130540 นางสาวนริสรากร   ไปบน

56430440 นายนฐัวฒิุ   แซ่ลี ้

56130469 นางสาวนนัท์นิชา   เทศฤทธ์ิ

56130541 นางสาวนํา้ตาล   สรุบตุร



56130224 นางสาวนํา้ฝน   สทิธิเจริญโชคชยั

56130455 นางสาวนิภา   โกมนวานิช

56130655 นางสาวใบบญุ   อยู่อ่อน

55130474 นายปฏิภาณ   มุง่ครอบกลาง

56130454 นางสาวปัญจลกัษณ์   สมมตุรัิมย์

56430443 นางสาวพรชนก   มีมขุ

56430444 นางสาวพรนิภา   เทวรินทร์

56130543 นางสาวพฤนธวลั   เกษสริุยงค์

56430446 นางสาวพิชฎาภรณ์   ศรประทมุ

57431285 นางสาวพิมพ์พลอย   พิมพิสาร

56130461 นางสาวพธิุตา   พรหมภู่

56130658 นางสาวแพรวไพลนิ   จํานงบตุร

56130462 นางสาวภทัรวด ี  แสงมณี

57431442 นายภทัรศลิป์   อาภาศลิป์

56430449 นายภานพุงษ์   มณีนาค

56130463 นางสาวมนชัญา   ศลิาสมทุร

56430451 นางสาวเมวกิา   รัตเท

56130283 นางสาวรัชนีกร   จอดนอก

56130545 นายรุจพงษ์   รุ่งนก

56430453 นางสาววรรณิภา   จํารัสกลุ

56130465 นางสาววลัลภา   วงษ์เพ็ชร์

56430455 นางสาววกิรานต์   เขียวมา

56130546 นางสาววภิาพร   นิลพฤกษ์

56430632 นางสาววไิลภรณ์   คงกะทรัพย์

56130466 นางสาวศรียาพร   ศริิเกษร



56130547 นางสาวศศธิร   ใจตรง

56430458 นางสาวศริิพชัรินทร์   บญุทะวงค์

56430459 นางสาวศภุนนัต์   ทองอยู่

56130548 นางสาวศภุานิช   อนจุร

56430635 นางสาวสาวติรี   แสงสงคราม

56130467 นางสาวสริิลกัษณ์   สมบตัวิงค์

56130660 นางสาวสชุารัตน์   พรธีระบรูณ์

56430636 นางสาวสทุธิดา   กําลงัเดช

56130233 นางสาวสทุธิดา   พลูสวสัดิ์

56130036 นางสาวสภุาพร   แจะรัมย์

56130662 นางสาวสรัุสวด ี  กนัต์ษารักษ์

56430460 นางสาวสวุชิญา   หลายกิจพานิช

56130234 นางสาวหยงลกัษ์ดา   แซ่เฮ้ง

56130286 นายอนวชั   มงคล

56430462 นางสาวอภิญญา   ศรมขุ

56130549 นางสาวอรกนก   โพธ์ิย้อย

56430463 นางสาวอสัมาพร   สวุรรณกนิษฐ์

55430787 นายอารัง   โอ

56430638 นางสาวอารียา   จิรสจัจานกุลู

สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว

53431128 นางสาวเธียรรัตน์   บญุมา

53431164 นายวภิ ู  คําสอน

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

56430570 นางสาวกมลขวญั   หมัน่ขีด

56130131 นางสาวกรรณณิการ์   ทบัแสง



56130356 นางสาวกฤตยิาภรณ์   โพธ์ิงาม

55430433 นางสาวกฤษณาพร   อินทรศร

57430106 นางสาวขวญัชนก   แหวนเพชร

56130605 นางสาวจิรัฏฐิกานต์   แจ่มอมัพร

56130596 นางสาวจฑุามาศ   พฒันมาศ

57430111 นางสาวจฑุารัตน์   แสงอรุณ

57430112 นายฉตัรชนก   ศรีนุ้ย

56430575 นางสาวชนกนนัท์   สนุทรเวชพงษ์

56430384 นางสาวชนญัญา   วงศ์ชนะภยั

56430385 นางสาวชนนัรัตน์   สงิควิบิลูย์

56430576 นางสาวชนิสรา   เนาวรจิพินิจ

56430386 นายชวน   พรหมอินทร์

56130357 นางสาวญาณิศา   สมจิตร์

57430162 นายฐานนัดร   จตพุรพิศทุธ์ิ

56130358 นางสาวณฏัยา   คณูวตัร์

56130359 นางสาวณฐักมล   ชลสวสัดิ์

57430113 นางสาวณฐักาญจน์   พิศาลกาญจนกลุ

56130250 นางสาวณฐัชา   สบืสนธิ

56130497 นางสาวณฐัณิชา   วงัสะปัญญา

56130598 นางสาวณฐัศวรรณ   คงคะสนิธุ์

56130599 นายทตัเทพ   มลซ้ิอน

56430389 นางสาวธนภรณ์   ครุลําภู

56130498 นายธนชัชา   โถทอง

56130361 นางสาวธัญวรัตน์   ไชยานกุลูกิตติ

56130251 นายธารา   ท้วมปยุ



57430114 นางสาวธีมาพร   ประยรูทอง

57430116 นางสาวนงลกัษณ์   ขยนัการ

56430580 นางสาวนพวรรณ   รอตเอ่ียม

56130600 นายนพวฒิุ   เสพซอง

56130601 นางสาวนรมน   ลนิเกษ

56430265 นางสาวนฤมล   ถํา้แก้ว

56430654 นางสาวนนัทิญา   คุ้มทพั

56130363 นางสาวนิโลบล   คนดี

56130502 นางสาวบษุราคมั   ปรีดาวฒันากลู

56430390 นางสาวปฐมาวด ี  มีลาภ

56130366 นางสาวปดวิรัดา   สายมาธิ

56430582 นายประพาส   ปวงขจร

56430272 นายประเสริฐ   โสภาคย์มงคล

56130138 นางสาวปรารถนา   ศรีบญุมา

56430391 นางสาวปรียาภรณ์   สลบัดี

56130139 นายปิตนินัท์   อนชุน

56430274 วา่ทีร้่อยตรีปณุณวชิ   บริบรูณ์

56430585 นายพงศธร   จินดาเนตร

56430392 นางสาวพจนา   เจริญบวัรักชาติ

56430586 นางสาวพรยมล   รุ่งโรจน์รัตนศรี

56130367 นางสาวพริม   บญุดเิรก

56430587 นางสาวพชัยา   นาคู

56130504 นายพิชญ์   พินิจศกัดิ์

56130141 นางสาวพีรภาว์   ชาวนา

56130603 นายไพศาล   พว่งประสาร



56130142 นางสาวภทัรวด ี  สเีขียว

56430395 นางสาวภสัวรินทร์   ราชวฒัน์

56130506 นางสาวภรูดา   กําลงัแพทย์

57431231 นายเมธาพนัธ์   ไกรเลศินรานนท์

57430130 นายยทุธพงศ์   ทามาต

57430131 นายยรุนนัท์   ทวศีภุกรกลุ

56130369 นางสาวรังสมิา   ภกัดวีฒิุ

57431233 นางสาวรัตนาภรณ์   พลายงาม

56130604 นางสาวรัสรินทร์   กรธนเรืองโรจน์

56430396 นางสาวรุ่งนภา   ตนักิม

57430132 นางสาวรุ่งนภา   หยอ่งตกุ

56430590 นางสาววรากมล   พิมพ์ทอง

56130370 นางสาววรากร   ทิมเมือง

57430135 นางสาววลยัลกัษณ์   หมีน้อย

56130148 นางสาววชัราภรณ์   เนาว์นนท์

55430434 นางสาววาสนา   ศลิสง่

56430399 นางสาววชิชดุา   สําเร็จกิจ

56130507 นางสาววภิารัตน์   เผือกยิม้

56430591 นายวฒิุภทัร์   การสมวรรณ์

57430137 นางสาวศศณีิ   ฉยุฉาย

56430400 นายศกัดิ์สทิธ์ิ   หมวกสปีาน

56430592 นายศภุชยั   เข่ือนมัน่

57431251 นายศภุณฐั   สําเร็จกิจ

56130606 นางสาวโศภิษฐ์   เบ็ญจมภิญโญ

56430652 นางสาวสมฤด ี  ยอดศรี



57431254 นางสาวสาวติรี   มลูมองมี

56430296 นายสทิธิชยั   ขนัคํา

56130607 นางสาวสชุาดา   สําเร็จกิจ

56130152 นางสาวสดุาพร   บญุทา

56130374 นางสาวสนิุสา   สงัข์ศริิ

55430784 นางสาวสพุฒัชา   เพ็ญเกตกุาร

56130153 นางสาวสภุาพร   ศรีกตุา

56130375 นางสาวสวุรรณา   แสงอรุณ

56130013 นางสาวสวุรรณี   กลุชตุสินิ

56130043 นางสาวเสาวรจ   โพธ์ิเรียง

55430642 นายอภิชน   กิตตเิมธีวฒัน์

56130608 นางสาวอภิสรา   ศรีเงิน

57430140 นางสาวอรวรรณ   หาวรีิ

57431267 นางสาวอรอมุา   คนใจดี

56130377 นางสาวอรุณภรณ์   อนชุาติ

56130378 นายอรุณรัชช์   ฮ่อกุ่ย

56430598 นางสาวอยัลดา   ระดาบตุร

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

53430757 นางสาววนสันนัท์   อินทรมณีฉาย

สาขาวิชาการตลาด

56430487 นางสาวกชกร   กระจ่าง

56130314 นางสาวกมลพรรณ   วเิศษกลุ

57430063 นางสาวกรรณิกา   เจริญ

56430325 นายกฤษณวฒัน์   เจริญเมือง

56130568 นางสาวกาญจน์ปณิษา   สทีอง



56430649 นายกานต์   เหลอืงสถิตย์กลุ

56130316 นายกิตตธิัช   นพฤทธ์ิ

56130317 นายคเชนทร์   สภุกัดี

56130569 นายจอมพล   มีฤทธ์ิ

56430488 นางสาวจารุวรรณ   อนศุรี

57430067 นางสาวจิรวด ี  จนัทร์กลุโล

56430489 นายจิรัฏฐ์   สชุามาลาวงษ์

57430068 นางสาวจิราภรณ์   รักร่วม

57430069 นางสาวจฑุาพิมณฑ์   หาญจําปา

57430071 นางสาวชลลดา   สขุเจริญ

56430490 นายชานนท์   ธารธุวศลิป์

57430076 นางสาวชาลสิา   ชมพรม

56130318 นางสาวชตุกิาญจน์   สธุรรม

56430328 นางสาวฐาปนี   พิกลุทอง

56430329 นางสาวฐิตพิร   สทุนัต์

56130319 นางสาวณชัชา   รัตนสําอางค์

56130096 นางสาวณฐัปภา   แดงพู

56430643 นางสาวณฐัพร   พิพฒัน์เจริญ

55430694 นายณฐัพล   ทองเดช

56130320 นางสาวณิชา   อยู่พิทกัษ์วงศ์

56430199 นางสาวดวงพร   ยินดี

56430494 นางสาวดวงฤทยั   ชยัพิมพา

56130481 นายเตชภณ   กาญจนอลงกรณ์

56430200 นายทองเชือ้ทอง   ทองแถม ณ อยธุยา

56130571 นายธนชิต   เศวตพนัธ์



55430550 นายธนภทัร   จิตตเิรืองเกียรติ

56430495 นายธนศกัดิ์   ตู้บรรเทิง

56430496 นายธันวา   ดวงสดุา

55430552 นางสาวนภาพร   ไมโคกสงู

56430333 นางสาวนภาวรรณ   เอ่ียมจนัทร์

56430644 นางสาวนฤมล   พฒุซ้อน

55430788 นางสาวนาตยา   ด้วงงาม

56430648 นายนิพิฐเจต   รัตนเดชพงศ์สนิ

56130572 นายบริุนทร์   เกิดผล

56130573 นางสาวปณิดา   สวุรรณ

55430789 นางสาวปนนัดา   กลุสวสัดิ์

56430650 นางสาวประภานิช   อ่อนสําลี

56130574 นายปริญญา   เรืองปราชญ์

56430499 นางสาวปวณีนชุ   ทองคําธรรมชาติ

56130322 นายพงศธร   เอือ้เฟือ้กลาง

56130323 นางสาวพรพรรณ   ทองธรรมชาติ

56130482 นางสาวเพียงกมล   อยู่น่ิม

56130325 นางสาวแพรวไพลนิ   ปิยะศกัดิ์ภกัดี

56130483 นางสาวไพลนิ   โพธ์ิทอง

56130326 นางสาวภกัษร   ชลวริิยะกลุ

56130575 นายภานรินทร์   สถิตย์วภิาวี

56130327 นางสาวภานมุาศ   โดดเสนา

56130328 นายภริูนทร์   ตนับญุยศริิเดช

56430500 นางสาวมนชัยา   พงษ์สมัฤทธ์ิ

56130485 นางสาวมญัชสุรณ์   สงิหสตุ



56130486 นางสาวมานิตา   พรมวงษา

57430085 นางสาวมินตรา   ถีระแก้ว

56130022 นางสาวรัชนีกร   สมณะ

56130105 นายรัชพล   ชยัรัตนศลิป์

56430338 นางสาวรุ่งกิตยิา   น่ิมมาศ

55130156 นางสาววชิราพร   เทียมเพ็ญ

56130329 นางสาววนสันนัท์   เลก็เลศิ

56430502 นางสาววริษา   พงศ์พชัราพนัธุ์

56430503 นางสาววริษา   สาดศรี

56130290 นายวสนัต์   ทองคง

56430504 นางสาววภิาดา   สญัญพรหม

56130108 นางสาววรัิลพชัร   นาที

57430090 นางสาววลิาวณัย์   จนัทะแสง

56430505 นายวศิษิฏ์   บวับาน

56430506 นายวฒิุชยั   เมืองแสน

56430647 นายศกัดิ์สทิธ์ิ   บตุรมะไฮ

56430507 นายศริิพงษ์   สมสะอาด

56130577 นางสาวสลลิทร   จิรบณุยภาคย์

56130578 นางสาวสาธิตา   ดษิยธุวานนท์

57430092 นางสาวสจิุตรา   รินคํา

56430509 นายสทุธิเกียรต ิ  บปุผา

56130579 นางสาวสทุธิชา   สขุประเสริฐ

57430579 นางสาวสนิุสา   มหาพนัธ์

56430233 นางสาวสปุราณี   เคยชิน

56130331 นางสาวสพุรรษา   ธรรมดา



56430651 นางสาวสภุางค์   สอนสมบรูณ์

56430236 นางสาวสมุนมาลย์   ธรรมสนุทร

56430238 นางสาวสวุพชัร   สาสภุา

56430510 นางสาวโสภิดา   ทา่เขา

56130332 นางสาวหรรษา   ลําดวน

56130239 นางสาวเหมวลา   เปลี่ยนเพ็ง

57430100 นางสาวเหมือนฝัน   ศรีวหิค

56430342 นายอธิวฒัน์   สมนึก

57430102 นางสาวอรอมุา   ถาวรกลุ

56130333 นางสาวอวสัดา   เพง่ชดั

57430094 นางสาวอจัฉภา   พนมมรรค

57430104 นางสาวอญัชาพร   อดุม

56130582 นางสาวอญัชิษฐา   อ่างนิลพนัธ์

56430243 นายอานนท์   ธรรมรักษ์

56430514 นายอานนท์   เสง็นิสยั

56430515 นางสาวอารีพร   ตัง้ศริิเจริญชยั

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

56430343 นางสาวกรรณธิมา   ปราณพานิชกิจ

56430516 นายกฤษณพล   เพ็ชร์ดี

56130112 นางสาวกาญจนา   สนุทรวงศ์

56130334 นางสาวเกศกนก   เทพกรรณ์

56430344 นางสาวจริญญา   แผนพิมาย

56130335 นางสาวจนัทิมา   จ่าหม่ืนไวย

56130069 นางสาวจนัทิมา   แสวงผล

56130336 นางสาวจิรรัตน์   พงศธรกวนิ



56430519 นางสาวฉตัรพร   ทองเซ่ง

56430520 นางสาวชนิกานต์   จิตวสิทุธ์ิสริิ

56430521 นางสาวชนิดา   นากลู

56430345 นางสาวชนิดาภา   เซีย้งแขก

56430522 นายชานนัท์   ดํารงค์ศรีสกลุ

56430346 นายชิษณชุา   ช่ืนชมภู

56130115 นายโชคตระกลู   เคยีร์ซฟิง้ค์

56430523 นางสาวฐิรัตน์ฏิยา   โลกเลื่อง

56430347 นางสาวณฐพร   เพ็ญจนัทร์

56430524 นางสาวณฐักานต์   ประพฒัน์

56130585 นางสาวณฐันีย์   มิตรน้อย

56430525 นายณฐัวชิญ์   เลก็ปานเจริญ

56430349 นางสาวณิชารีย์   ศรีบรรจง

56130586 นางสาวดวงกมล   ทิพานวกลุ

56130338 นางสาวดวงกมล   ศรีพุ่ม

56430350 นางสาวดวงรัตน์   ชตุพินัธุ์มณีรัตน์

56130339 นางสาวทชัชา   สาครรัตน์

56430526 นายธนพล   อณุหฤกษ์

56130491 นางสาวธนานนัท์   อดุอดั

56130341 นางสาวธมนวรรณ   วงษ์ษา

56130587 นางสาวธัญวรัตน์   ฉายรัศมีกลุ

56430527 นางสาวธัณย์สติา   สกลุสนัตพิร

54430303 นางสาวนภสัวรรณ   คุ้มครอง

56430528 นางสาวนฐักานต์   เกียรตศิรีวงศ์

56130119 นางสาวนาต้าชา คลเีมนเตอร์   วลิสนั



56130031 นางสาวนํา้ทิพย์   กงัวานเลศิปัญญา

56430530 นางสาวบษุยมาส   ผอ่งใส

55430783 นางสาวเบญญาภา   เสนานอก

56430532 นางสาวปรียนนัท์   จารุโชคทวชียั

56130589 นางสาวพรรณทิพย์   กลุโชติ

56130590 นางสาวพวงมณี   จินดา

56130591 นางสาวพชัชาพร   อ่อนสงิห์

56130592 นางสาวพชัณี   หาเรือนมิตร

55130098 นางสาวพิมผกา   สนุทร

56130037 นางสาวพิมพ์ชนก   เกตแุก้ว

56430353 นางสาวเฟิร์น   ศริิเลศิวรกลุ

56430355 นางสาวภทัราพร   จิตต์เพง่

55130504 นางสาวภทัรินพร   หิรัญมาพร

56130345 นายภาคย์ภมิู   เฉยสวสัดิ์

56130346 นางสาวภาวณีิ   มนสักลุสริิ

56130124 นายภริูศ   ธารวทิยากลุ

56130348 นางสาวมสัลนิ   เน่ืองจํานงค์

56130593 นางสาวรวภิา   ทองสง่โสม

56130033 นางสาวรัญชนา   ทองคํา

55430790 นางสาวรัศมี   เทพบตุร

56130070 นางสาวลดัดาวลัย์   จนัทร์เดช

56130125 นางสาววรดา   เฮงอดุมทรัพย์

56130492 นางสาววรรณกานต์   งามฉวพีนัธุ์

55130505 นางสาววรรณธิดา   ประดบักลู

56130349 นางสาววรัญญา   ลวิฒันโสภา



56130350 นางสาววศนีิ   อายี่

56130293 นายวชัรภทัร   มณีแสง

56430537 นายวฒันวงศ์   กรรณรงค์

56130352 นางสาวศริิพร   สทุธิพรชยั

56430538 นางสาวศริิภทัร   หาญกล้า

55130506 นางสาวศริิลกัษณ์   เนตรสวุรรณ

56430539 นายศวิณฐั   จารุสวุรรณวงค์

56430540 นางสาวศลุพีร   เกยรูวรรณ์

56430360 นางสาวสธุาวลัย์   กองปัญญา

56430361 นายเหมวตั   กลบีเมฆ

56130495 นางสาวอชิรญา   อยู่วฒันา

56430543 นายอดสิรณ์   การเจริญดี

56130353 นางสาวอทิตยา   พลูศรี

56130496 นางสาวอมรรัตน์   พนัธุ์โสภา

56130034 นางสาวอรณสั   แก้วเรือนทอง

56130354 นางสาวอญัชิสา   บญุสม

56130355 นางสาวอารยา   ฉายวงษ์

บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

56130555 นายธนาพล   เนตรวารี

บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

56130002 นางสาวจฑุารัตน์   วอ่งไวพาพร

56130059 นางสาวเจนจิรา   โรจน์สวสัดิ์สขุ

56130077 นางสาวธัญญพฒัน์   ปานะชา

56130473 นางสาวธัญญาศริิ   สรรคอนรัุกษ์

56130475 นางสาวปภาว ี  ปัญญาดี



56130084 นางสาวผกาสนีิ   ฮดุเชียง

56130004 นางสาวเพ็ญนภา   ธนาภรณ์

56130310 นางสาววไิล   สนิปณุย์

56430480 นายศภุวศั   สามญั

56130312 นางสาวสามพร   มนญูผล

56130563 นางสาวสดุารัตน์   วชัรชยัทโลสถ

56130062 นางสาวสพุตัรา   เทศงามถ้วน

บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

56130298 นางสาวชฎาพร   ปัญญะ

56130299 นางสาวชลฏิา   จิระกาญจนากิจ

56130552 นางสาวญาจภทัร   แก้วศรี

56130302 นางสาวนิศาชล   นาคทอง

56130558 นางสาวพรรณวณฐั   ภูส่โุข

56130560 นางสาวรัตนา   อู่แสงทอง

56130308 นางสาวเรวด ี  ดํามณี

56130561 นางสาววณิดา   คงภู

56130562 นางสาวศศกิานต์   สญุาณวนิชกลุ

56130090 นายสารัช   ลฬีหาบวรกลุ

56130040 นางสาวสดุารัตน์   กาญจนพนัธุ์

56130313 นางสาวโสภิดา   ทรัพย์ประสพโชค

บัญชีบัณฑิต  

56430308 นางสาวกชศภรณ์   ดาวอรุณเกียรติ

56430001 นางสาวกนิษฐรินทร์   ช่ืนหตัไทย

56430002 นางสาวกมลชนก   จารุวาทินกลุ

57430144 นางสาวกญัญารัตน์   หงษ์ชยั



56130551 นางสาวกาญจน์ภณิษา   สทีอง

57430146 นางสาวกาญจนา   เลยีนพิษ

56430466 นางสาวกานตมิา   ทองแดง

55430231 นางสาวเกศนี   อมรเหมานนท์

57430150 นางสาวขนิษฐา   แก่นจนัทร์

56130296 นางสาวคทัลยีา   กล้าหาญ

57430151 นางสาวจรัสศรี   แก้วมงเมือง

56430467 นางสาวจริญ   นิสยัมัน่

57430152 นางสาวจนัทร์ทิพย์   หงษ์ทอง

56430013 นางสาวจิรนนัท์   อดุธา

56430468 นางสาวจิรา   ทรัพย์เจริญ

56430315 นางสาวฉตัรญาดา   กล้าปราบโจร

56430310 นางสาวชนาธิป   ศภุผล

56430311 นางสาวชนิสรา   โอภาศรี

56130300 นางสาวชชัฎาภรณ์   ยอดยิ่ง

56130553 นางสาวชชัสรัญ   แย้มจินดา

56130471 นางสาวฐิตญิา   เลศิวานิช

56430312 นายณฐัชยา   เกตวุจิิตต์

56130554 นางสาวณฐันรี   ประดบัสขุ

56430471 นายณฐัวฒิุ   ภทัรปรีชาการ

56430313 นางสาวณิชกลุ   จินดาจนัทร์

56430314 นางสาวดลนภา   ไชยวงษ์

57430164 นางสาวดวงแก้ว   ชมภโูคตร

57430165 นางสาวทยาวร์ี   ตัง้จรัสพณิชกลุ

57430166 นางสาวทรงสมร   ทวชีาติ



57430167 นางสาวทบัทิม   ประขณีุ

56430472 นายธนวฒัน์   พลทามลู

56430473 นางสาวธันยพร   เน่ืองจํานงค์

57430172 วา่ทีร้่อยตรีนพรัตน์   สามารถ

57430173 นางสาวนภสัวรรณ   ทบัทิมเงิน

56130474 นางสาวนริศรา   อินทรชีวะ

57430175 นางสาวนฤภร   พรหมอินทร์

56130080 นางสาวนทัวรรณ   สถาวร

56430039 นางสาวนนัทกานต์   ลอีดุมวงษ์

56430474 นางสาวนนัทนชั   งามศรี

57430179 นางสาวนิสรา   แม่นหมาย

56130556 นางสาวบณุยนชุ   จลุณะเวช

57430182 นางสาวบศุรินทร์   ปรางศรี

56130557 นางสาวปภสัรา   แจ่มผล

56130287 นางสาวปริยาภทัร   สงิหเขต

56130083 นางสาวปัทวรรณ   แรมลี

56130566 นางสาวปาณิสรา   อิศรภกัดี

56130476 นางสาวปานเนตร   หสัดพีงษ์

55430521 นางสาวเปมิกา   มาสรวง

57430188 นางสาวเปมิกา   ลาภมี

57430189 นางสาวผการัตน์   เชิดสขุ

56130304 นางสาวพรชิตา   บตุรประสทิธ์ิ

57430190 นางสาวพรทิพย์   แสงกระจ่าง

57430191 นางสาวพรทิวา   ชยัรักวงศ์

56430049 นางสาวพรพรรณ   เงินกอบเจริญ



57430198 นางสาวพรรัตน์   วรรณาการ

57430202 นางสาวพชัรินทร์   ทพัป้อม

56430047 นางสาวพนัพศัษา   ชุ่มสอาด

56430316 นายพนัไมล์   สวุปิาลวฒัน์

56130559 นายพิพฒัน์   สวา่งวงศ์

57430207 นางสาวเพ็ญนภา   ชนิูกร

56430475 นางสาวภสัราภรณ์   หงษ์โต

56430317 นางสาวภาณรัุกษ์   มรรควนิ

55430525 นายภาณวุฒัน์   มณีรัตนากรณ์

56130307 นางสาวมณฑา   วงศ์เหลอืงอ่อน

57430211 นางสาวมณฑิรา   โสมเมา

57430213 นางสาวมยรุา   แสงน้อย

57430214 นางสาวเมธินี   เอกพงศ์ไพสฐิ

57430218 นางสาวรัชนี   เอมปรากฎ

56430476 นายราชภมิู   มีมงคล

56130309 นางสาวลกัษิกา   ปรีดากรณ์

56430318 นางสาววนิตา   พุ่มศรีสวสัดิ์

56130006 นางสาววรรณพร   ยินดี

57430221 นางสาววราภรณ์   ทองบํารุง

57430222 นางสาววรารัตน์   น้อยโต

57430223 นางสาววราวรรณ   ศรีใหม

56130060 นางสาววริษา   คณุสนอง

57430265 นางสาววภิาทิพย์   ประเสริฐวงษ์

56430477 นางสาววรียา   แงะสมัฤทธ์ิ

57430227 นางสาวศราภรณ์   เจ้ามาตร



56430478 นางสาวศศธิร   กรณีกิจ

57430229 นางสาวศศธิร   ขนัแข็ง

56430319 นางสาวศศวิรรณ์   เบ้าจนัทร์

57430232 นางสาวศศวิมิล   อะโสโก

56430320 นางสาวศริิธารา   ตะเพียนทอง

56430479 นางสาวศภุรัศม์ิ   อิสสระเสวี

56430481 นายเศรษฐสนิ   จนัทร์ปลัง่

56430482 นางสาวสกลุทิพย์   ชิมรัมย์

57430241 นางสาวสาลนีิ   นาเพ็ญ

57430244 นางสาวสริิรัตน์   คงประทีป

57430245 นางสาวสจิุตรา   สขุสวสัดิ์

57430246 นางสาวสดุารัตน์   บ้านใหม่

56430483 นางสาวสดุารัตน์   วงศ์วนัดี

56430484 นางสาวสธุัญญา   ตุน่เฮ้า

57430249 นางสาวสพุตัรา   เตม็ศริิ

57430251 นางสาวสพุตัรา   หมัน่การ

56430100 นางสาวสมิุตรา   ทองสา

56130564 นางสาวหทยัชนก   สขุเจริญ

56430485 นางสาวอภิสรา   อยู่เกียม

56130565 นางสาวอรอนงค์   เกษร

57430262 นางสาวอรุณศรี   ตัง้กลชาญ

56430486 นางสาวอกัษร   รุ่งฟา้งาม

57430264 นางสาวอญัมณี   นาคจนัทร์

57430266 นางสาวอมัพิกา   บญุมาเลศิ

57430268 นางสาวอารยา   กงจนัทร์



57430269 นายไอยริศร์ศรา   ประมวลคดิ

คณะศิลปกรรมศาสตร์

ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาทศันศิลป์และการออกแบบ

54921343 นางสาวกนกวรรณ   แก่นจกัร์

53921155 นายกิตพิงษ์   วฒันศริิ

56920636 นางสาวขวญัชนก   การถาง

53920195 นายชยัพร   ภทูตัโต

55920384 นายชาญณรงค์   ช่วงจัน่

56920641 นายทศพล   งามวไิลลกัษณ์

54920589 นางสาวปญุญิศา   จนัทร์โสดา

54920582 นางสาวภคัเนตร   พทุธิโภคนิ

56920647 นางสาวยลพรรณ   รอดรักบญุ

55920392 นายรัฐธีร์   ศรีจนัทร์อินทร์

55920393 นายรุจน์   ถวลัย์อรรณพ

55920394 นางสาวลําใย   กาพรัด

55920395 นางสาววราภรณ์   สมานวงษ์วาน

54920594 นายวศิษิฐ   พิมพิมล

57920320 นางสาวอญัธิกา   โต๊ะชยับรูณ์

57920305 MISSFAN   YANG

56920623 MR.GAO   XIANG

56920624 Ms.GUO   YEXIN

57920306 MR.HONG JUN   LIN

56920625 MR.JUN KAI   FU

57920310 MISSSI YING   PAN



56920630 Ms.YAN   LIU

57920311 MR.YAO HUI   LI

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม

56920653 นายกฤษณะ   สโมสร

56920654 นางสาวกลัยา   หงษา

56920655 นางสาวงามนิส   เขมาชฎากร

56920656 นางสาวญาณวด ี  ขําพิจิตร

56920657 นางสาวญาตนินัท์   ญาณหาร

55920504 นายณฎัฐวธุ   นรุาช

56920658 นางสาวนวลลออ   อนสุทิธ์ิ

56920660 นางสาวมณีรัตน์   อินคง

56920662 นางสาววนัทยา   บวัทอง

56920663 นายวรีะวฒัน์   เสริมศรี

56920664 นางสาวศริินทร์   พิณโกศล

53920190 นายศภุกร   ไชยรงศรี

56920665 นายสภุทัรชยั   จีบแก้ว

56920666 นางสาวอษุา   จนัทร

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์

56060120 นายจิรวฒัน์   สติรานนท์

สาขาวิชานิเทศศิลป์

56060214 นายนิธิศ   เปรมใจช่ืน



ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์

56060044 นายดนพุล   นามวงษ์

56060317 นางสาวธิษตยา   เอ่ียมไพโรจน์

สาขาวิชานิเทศศิลป์

56060112 นางสาวทศัณิชา   คาแพง

56560054 นางสาววภิาภรณ์   จอกเกือ้

56060226 นายศวินาถ   ฑีฆะสวสัดิ์

56060230 นางสาวสภุคัรศลิป์   กศุล

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

สาขาวิชากราฟิกอาร์ต และกราฟิกมีเดีย

56060547 นางสาวเปรมฤด ี  อทุยัแสง

56060175 นางสาวพิชญ์รว ี  เกิดภู่

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์

56060520 นางสาวกมลวรรณ   ใจรังษี

56060312 นางสาวกญัญาภรณ์   ออเรืองเอก

56060525 นางสาวนวพรรณ   กีมาบตุร

56060123 นายภมิูใจ   โพธิวนากลุ

56060330 นางสาวสริาภา   อสัดรธารากลุ

56060331 นางสาวสชุาดา   นิตยวรรณ

56060332 นายแสนคม   ธรรมเสถียร

สาขาวิชาจิตรกรรม

56060441 นางสาวกญัญ์วรา   พุ่มดอกไม้

สาขาวิชาดนตรีและการแสดง

56060509 นางสาวชนน์ชนก   สงัข์สวน



56060498 นางสาวณฐันรี   เงินฉ่ํา

56060404 นางสาวธนตัถ์ชญัญา   คงไทย

56060361 นางสาวธมลวรรณ   ปิวถิะ

56060503 นางสาวปวณีา   แสงเพ็ชร์

56060425 นางสาวลลต์ิภทัร   มลูทรัพย์

สาขาวิชานิเทศศิลป์

56060111 นายณฐัชยั   เพ็ญจนัทร์

56060245 นางสาวตรัยรัตน์   วทิยาปรีชากลุ

56060220 นายวชิรวชิญ์   จิตต์อําไพ

56060225 นายศาสตรา   มลูสาร

56060108 นางสาวอลสิา   รัตนกิจ

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชากราฟิกอาร์ต และกราฟิกมีเดีย

56060163 นางสาวกนกพร   กณัฐวภิษูณ์

56060183 นางสาวกนกพรรณ   สอ่งพราย

56060534 นางสาวกนกวรรณ   ชมภนูชุ

56060164 นางสาวกฤตพร   รัศมีงาม

55060072 นายกานต์   สทิธิเวช

56060186 นางสาวกิตภิา   นวลพิน

55060073 นางสาวจิตตนาถ   สาเศยีร

56060165 นางสาวจิรภิญญา   ตัง้ศรีไพร

56060187 นางสาวชลนัดา   ชมุจนัทร์

56060167 นายชยัวฒัน์   บญุช่วยชู

55060074 นายชินรัตน์   คหฏัฐา

56060168 นางสาวณกานดา   ตี๋ช่ืน



56060544 นายณชัพล   สาระนาค

56060169 นางสาวณฐัทยา   มงัคละ

56060188 นางสาวณฐัริกา   ศริิไพบลูย์

56060170 นางสาวณฐัสดุา   ทิมิลกลุ

56060171 นางสาวทกัษพร   บลัลงัก์สพล

56060536 นางสาวธนกาญจน์   จิรพฒัน์ธนากลุ

56060191 นายธนารักษ์   ฉิมมาแก้ว

55060215 นายธีร์บดนิทร์   อมรพงษ์มงคล

56060546 นางสาวบณุยนชุ   จัน่เพ็ชร์

56060539 นางสาวภทัรมน   ปทานนท์

55060440 นายภาดา   คําวงั

55060229 นางสาวเมชญา   อินทนานนท์

55060224 นางสาวลภสัรดา   สขุใจวรเวทย์

56060541 นายวสนัต์   บญุสมทบ

56060178 นางสาวศศนีิย์   ทรัพย์สนิ

56060102 นางสาวศริประภา   ไชยวรรณ์

56060543 นางสาวสริิชนม์   เรืองเศรษฐากรู

56060549 นางสาวสชุาวภิา   อดลุยธรรม

56060200 นางสาวสนีุย์   บวัปล้อง

56060014 นางสาวสพุตัรา   ตรีวเิศษ

56060550 นายสเุมธ   สจิุวฒัน์

56060180 นายเสฎฐวฒิุ   โกมารกลุ ณ นคร

56060104 นางสาวอรอนงค์   เกียรตธินานพุงศ์

56060181 นางสาวอิงลกูอร   จไูต๋

56060182 นางสาวอไุรวรรณ   ชาญวราห์กลุ



สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์

56060521 นางสาวกมลวรรณ   เย็นใจ

55060310 นายกอบชยั   ปัน้งา

56060311 นางสาวแก้วกาญจน์   ศรีภมุมา

56060522 นางสาวขวญัฟา้   ศรีละวรรณ์

56060314 นายจิรการ   จนัทนา

56060040 นางสาวชนิตา   ดสิถาพร

56060523 นายชวลติ   ถนอมใจ

56060041 นายชิดชรัตน์   ชศูรี

56060315 นายชินวตัร   สจุริต

56060043 นายณฐัวตัร   ศศนิานนท์

56060045 นางสาวนิตยา   บญุขยาย

56060046 นายปกรณ์ชยั   รัตนกิจยนต์

56060318 นายปฏิพล   ตตยิพนัธ์

56060320 นายพรัญชยั   เอกเจริญ

56060526 นางสาวพชัชา   สง่เสยีง

56060321 นางสาวพนัธุ์ทิพย์   หมัน่ทํา

56060527 นายพิชญ์ชากร   ชาญชาตณิรงค์

56060322 นางสาวพิมพ์นิภา   ฉ่ําบญุ

56060323 นายพีรพงษ์   คงถนอม

56060324 นายภาคภมิู   ภาคย์ศภุกร

56060528 นายภาสกร   กบูกระบี่

56060326 นายวงศธร   เข่งพิมล

56060529 นางสาววรางคณา   จนัทเดช

56060530 นางสาววา่นแพร   อ่อนบญุเอือ้



55060016 นางสาววจิิตรา   เกตสุวุรรณ์

56060328 นายศรัณย์ชยั   โฉมกาย

56060329 นายศภุณฐั   สคุนัธาพฤกษ์

56060533 นายสรุศกัดิ์   เวยีงนิล

56060334 นางสาวหนึง่ฤทยั   ทิมโพธ์ิกลาง

56060049 นางสาวอธิษฐาน   เมืองสขุ

55060330 นางสาวอลนิ   ผู้พฒัน์

สาขาวิชาจิตรกรรม

54060091 นางสาวกรณิการ์   คงนคร

56060015 นายกฤตกร   ประเทศสงิห์

56060138 นางสาวจนัทร์จิรา   แก้วงาม

56060443 นางสาวชลดิา   มณีพิทกัษ์สนัติ

56060444 นายชวน   แสนบตุร

56060445 นายชชัพงศ์   เจริญศลิป์

56060141 นายโชตวิฒัน์   ชยัฤทธ์ิ

55060001 นายธรรมรัตน์   บญุกําเนิด

56060145 นายนสัว ี  ฉิมยศ

56060146 นางสาวบษุรา   หอมสวุรรณ์

56060147 นายปริญญา   ประถมพนัธ์

56060149 นายพิพฒัน์   ศรีอรุาม

54060101 นายเพชร   นะทีศรี

56060153 นางสาวภทัราพร   จึงอดุมธารา

56060450 นายภานรินทร์   วรามิศ

56060451 นางสาวรตพิร   ตรีสภุาพกลุ

56060452 นางสาววรรณวภิา   แก้วพิทกัษ์



56060454 นางสาวศริินทรา   แสนธิจกัร์

56060455 นายสรวชิญ์   ศรีสทิธิกลุ

55060154 นางสาวสจัจพร   เกษตรสนิธุ์

56060160 นางสาวสจิุตรา   ลอืมงคล

56060456 นางสาวสจิุนนัท์   มลูจดั

56060162 นายอดศิร   ศริิเลศิ

54060005 นางสาวอาทิตยา   ประดษิจา

สาขาวิชาดนตรีและการแสดง

56060061 นางสาวกนกพร   เรืองเทีย่ง

55060339 นายกรวชิญ์   อัง๊คํา

56060345 นายกฤษณะ   สมกอง

55060340 นายกฤษณะเทพ   ผลธัญญา

56060496 นางสาวกญัจนวรรณ   พืชผกัหวาน

56060472 นางสาวกาญจนา   แม่นยํา

56060346 นายกิตศิกัดิ์   อ่อนช่ืนจิตร

56060063 นายโกญจนาท   พรสวุรรณ

56060084 นางสาวเขมจิรา   ศรีษะ

52060083 นายคมกฤษฏิ์   กาญจนางกรูพนัธุ์

55060344 นายฆฤณ   วงศ์ทองศรี

56060336 นางสาวจรรยา   พิมดี

56060474 นางสาวเจนจิรา   ตัง้สมสขุ

56060486 นายเจริญลาภ   หาญทวภีทัร

56060554 นางสาวชญากาญจน์   มกุขนุทด

56060418 นางสาวชฎาธาร   อินพนัทงั

56060354 นายชยัวฒัน์   ศรีอฬุารวฒัน์



56060050 นายชานนท์   บญุชิต

56060555 นางสาวชาลสิา   มงคลสริิวรรณ

56060065 นายชตุเิทพ   ทองใคร้

55060183 นางสาวชตุธิร   จิตต์โอภาส

55060022 นายแซนเยกมุาร   ไซย์

55060031 นางสาวฐิตนินัท์   ตนัจิรานกุลุ

54060427 นางสาวณดาว   อินทะสอน

56060068 นายณฐัพงศ์   ศรีม่วงกลาง

56060337 นางสาวณฐัยา   เอ่ียมสําอางค์

56060511 นางสาวณฐัวด ี  กิจตะโก

56060419 นายณฐัวฒัน์   คงขนัธ์

56060052 นายณฐัวฒิุ   การะกิจ

54060065 นายทศพร   ควรประสงค์

56060357 นายเทพรังสรรค์   กลิ่นมลวิลัย์

56060403 นายเทอดพงษ์   รัศมี

56060358 นายธณรัชต์   ดพีนู

56060053 นายธนธรรม   สวุรรณสนิธุ์

56060359 นายธนบด ี  ดํารงศกัดิ์

56060090 นายธนวฒัน์   ชลวนารัตน์

56060420 นายธนสทิธ์ิ   เหมือนกลุ

56060512 นายธนาชลติ   สสุทุธิ

55060517 นายธวชัชยั   อําพรรรัตน์

56060556 นายธัชพงศ์   จิรสนิครุกานนต์

55060358 นางสาวธันยธร   ศรีมาวงศ์

56060405 นางสาวนภาพร   ฐานะ



56060365 นายนรินทร์   หาทรัพย์

56060475 นางสาวนลนิรัตน์   ชเูชิดเลศิสริิกลุ

56060501 นางสาวนฐัยาภรณ์   สาธร

54060310 นายนทัธี   นํา้ทองบริสทุธ์ิ

56060054 นางสาวนีรนชุ   แสงทวี

55060147 นางสาวบงกช   คอนมงุคณุ

56060092 นางสาวปรัชญาภรณ์   อทุยานวทิยา

56060085 นางสาวปรีดาภรณ์   อ่องละออ

56060128 นางสาวปรียาภรณ์   คําประเสริฐ

56060510 นายปัญญวฒัน์   สวุรรณ์โชตชิยั

56060055 นางสาวปาริชาต ิ  รัตนมงคลมาศ

55060362 นายปาล์ม   พลบีรูณ์

56060071 นายพงษ์สนัต์   ชินวรพิทกัษ์

56060056 นางสาวพนิดา   พวงโต

56060407 นางสาวพรรณทิภา   ต้วมสี

56060492 นางสาวพชัริดา   พทุธิกาญจนกลุ

56060423 นายพิพฒัน์   ปิติ

54060255 นายพิพิธ   ผดงุวทิยากร

55060365 นายพีรทตั   อาษายทุธ

55060520 นางสาวเพ็ญภาพรรณ   ฉตัรชวนิพร

56060424 นางสาวแพรวพรรณ   นาววีอ่ง

56060124 นายภราดร   อธิปัตยะวงศ์

52060416 นายภาณวุฒัน์   เกิดดี

56060057 นายภวูดล   สบีวัขาว

56060134 นางสาวมธุการ   ศรสงคราม



56060408 นางสาวยพุาวรรณ   แซ่เตยีว

56060477 นายรณกร   นาคะโร

56060381 นายระว ี  ศรีวรรณ์

56060382 นายรัชชานนท์   รัตนพนัธ์

55060522 นายรัชชานนท์   อนนัต์พินิจวฒันา

56060073 นางสาวราชมณ   รัตนเวคนิ

56060012 นายรุจิกร   ลลีาศ

56060426 นางสาววรัญญา   สริิสมโภชวณิช

56060506 นางสาววริศรา   รักช่ือ

55060025 นางสาววลัย์นิชา   พานแก้ว

55060390 นางสาววจิิตรา   ศรีสร้อย

56060075 นายวชิยั   บรุาณรักษ์

56060386 นายวชิิต   นามสนิท

56060076 นายวทิยา   แซ่แต้

56060089 นางสาววปัิสสนา   สทิธิเดช

56060388 นายศรัณย ู  นนัทวฒันานกุลู

56060480 นางสาวศศนิิภา   คมขํา

56060389 นางสาวศริิพร   ผสมทรัพย์

55060372 นายศลิาย ุ  โรมรัน

56060390 นายศวิกร   แพละออง

55060373 นายศภุชยั   ชยัรัตน์

55060375 นายศภุพรพงศ์   วงษ์ศริิ

56060564 นายสมชาย   ตนินาวร

56060507 นางสาวสายชล   จ้อยม่วง

55060133 นายสทิธิพงษ์   ผดงุสมยั



56060565 นายสริวชิญ์   สทิธิสาร

56060517 นางสาวสริิประภา   เรืองขจร

56060429 นางสาวสชุานนัท์   มีสขุ

56060413 นางสาวสพุรรณิการ์   เศวตจามร

56060518 นางสาวสวุด ี  กรเกษตร

56060508 นางสาวสวุพชัร   สนิชยั

56060430 นางสาวสวุติรา   อินทร์พงษ์

56060414 นางสาวเสาวภาคย์   น้อยดดั

56060431 นางสาวแสงมณี   ธารีสงัข์

56060013 นางสาวหตัทยา   หนอ่ิูม

56060432 นางสาวอภิญญา   บญุผ้าทิพย์

56060567 นายอภินนัท์   จริยาประเสริฐ

56060568 นายอภิสทิธ์ิ   สรภมิู

56060434 นางสาวอมลนิ   เชียงแรง

56060435 นายอริย์ธัช   ยอดเชือ้

56060396 นางสาวอรุโณทยั   นนัทสําเริง

52060101 นายอลงกรณ์   เกษราธิกลุ

56060081 นางสาวอสมา   หอมเกษร

56060439 นางสาวอษุณา   อภินนัทน์

54060268 นายเอกภาพ   รมยานนท์

สาขาวิชานิเทศศิลป์

56560108 นายกช   สาทรสวสัดิ์

56060265 นางสาวกฌานาฎ   เพ็งวงศ์

56560001 นายกรณ์พงศ์   สภุาพ

56560002 นายกฤชนนท์   จิวรฤกษ์



56060025 นางสาวกวนินา   สขุผล

56560003 นายกษาปณ์   คงชยาสขุวฒัน์

49560420 นางสาวกญัญ์วรา   ใจอาสา

56060266 นางสาวกาญจนาพร   ทองสวสัดิ์

56560038 นางสาวกานต์พิชชา   น้อยเสี่ยงสี

56560065 นายกิจจาพนัธ์   ปะมะโต

56060031 นายกิตตกิรณ์   นิลเขตร

56560041 นายกิตตพิฒัน์   พกุรอด

56560042 นายกิตตภิมิู   อินทรโชติ

56560066 นายกิตตศิกัดิ์   กลิ่นหอม

56060267 นางสาวกลุรัตน์   ชยัสวุรัิตน์

56060235 นางสาวเกศรารัตน์   นาคเจือทอง

56560005 นางสาวขวญัจิรา   ภิรมย์เบีย้ว

56560006 นายเขมรัฐ   การะวงค์

56560067 นายคฑาวฒิุ   ศริิมนาทร

56560008 นางสาวจารีนนัท์   ครีีทวปี

56060202 นายจิรพงศ์   วบิาบรู

56060027 นางสาวจีรวรรณ   รักสตัย์

56060271 นางสาวเจนจิรา   พิมพ์สวสัดิ์

56560069 นายชนะกาล   แสงทา

56560009 นางสาวชนิตา   แสงฉวี

56560070 นางสาวชลธิชา   กลดัชาติ

56060032 นายชลธี   จเูมฆา

55560036 นางสาวชลฤทยั   จนัทองทิพย์

56560010 นายชวนิโรจน์   วงศ์สละ



56560011 นางสาวชชักมล   ผสมทรัพย์

56060238 นายชาตรี   กาญจนสทุธิยากร

56560012 นางสาวชิดชนก   สนัตธิาราภรณ์

56560013 นายชินวตัร   เธียรเศวตกลุ

56060203 นางสาวโชตกิา   ธนาคม

56560072 นายฐานะด ี  พว่งพี

56060204 นางสาวฐานิศา   คําสวาสดิ์

56060241 นางสาวณฏัฐณิชา   พรเฉลมิพงศ์

56060205 นางสาวณฏัฐา   สบืวงษ์

56060206 นางสาวณฐักานต์   ขนัธสทิธ์ิ

56060242 นางสาวณฐัชยา   วโิรจน์วฒันกลุ

56060207 นางสาวณฐันนัท์   ภาคพร

56560014 นายณฐัพล   ลลีาเจริญกิจ

56060208 นางสาวณฐัริกา   วฒันสขุ

56060273 นายณฐัวฒิุ   คงตัง้จิตต์

56060243 นางสาวณฐัหทยั   คณุดลิกฤทธ์ิ

56060033 นางสาวณิชากร   บญุอยู่คง

56060244 นางสาวณิชากานต์   แสงพนัธ์

56560044 นายดนสุรณ์   วงษ์จู

56060034 นายเตชวชิญ์   ราวศีรี

56560074 นางสาวทตัภร   อสุา่ห์ดี

55060504 นางสาวทศันีย์   ธนารัตน์

56560075 นายธนโชต ิ  ประกอบการดี

56060275 นายธนธร   น้อมบญุมี

56560045 นายธนวฒัน์   ขยนักิจ



56060210 นายธนะบรูย์   หงษ์ศลิา

55560093 นายธนทัธิกรณ์   แสงรอด

56560017 นายธนากร   รังสนีภากร

56560076 นายธนาคม   วงษ์ไพศาล

56060276 นางสาวธนิยา   จารุวร

56060211 นายธเนศ   องัคะวภิาต

56560018 นายธวชัพงษ์   สวุรรณโถง

56560046 นางสาวธันยาภรณ์   นาคเพ็ชร

56560020 นายธีรธัช   อรุณโชติ

56060247 นายธีระพงษ์   วชิระพล

56560022 นายธีรัช   เย็นใจชน

56060212 นายธีริทธ์ิ   กาญจนขจิต

56060279 นางสาวนภสัวรรณ   เตง็วรกิจ

56060248 นางสาวนภาพร   คณุานนัทวศิาล

56560078 นายนฤนาท   เผือกพิพฒัน์

56560079 นายนฤมิต   ฤทธ์ิบรีุ

56560080 นายนิธินนัต์   สารสวุรรณ

56060135 นายนิธี   สทิธิโกศลจิต

56560081 นายนิรวทิธ์   เจริญผล

56060282 นางสาวนิสาชล   อินจนัทร์

55560037 นางสาวเนตรนภา   กาบแก้ว

55560068 นางสาวเนตรสกล   หุน่แก้ว

56060251 นางสาวบญุฑริก   กลิ่นคง

56060283 นางสาวเบญจมาภรณ์   เพชรศริิ

56060028 นางสาวประภสัสร   เทหะสวุรรณรัตน์



56560025 นายปองพล   เดวสิ

56060216 นางสาวปัทกานต์   ลีม้งคล

56560083 นายพงศกร   กนัขนัคํา

56560084 นายพงศ์ศริิ   ภิญโญสริิพนัธุ์

56560026 นายพงษ์พฒัน์   อดุมรุ่งขจรชยั

56060035 นายพชร   กําเหนิดนนท์

56060284 นางสาวพรนภา   ด้วงคําจนัทร์

56060254 นางสาวพรพรรณ   ธีระวรวงศ์

56060285 นางสาวพรพรรษ   พินิจรัตนารักษ์

56560048 นางสาวพรพิมล   คะเรรัมย์

56560086 นางสาวพรรณนิดา   ทบอาจ

56560087 นางสาวพรสดุา   โพธิสงิห์

56560049 นางสาวพชัรินทร์   อยู่บรรพต

55560105 นายพฒัวฒิุ   แสงสุ่ม

56060256 นางสาวพิจิตรา   นกขนุทอง

56060270 นางสาวพิชชานนัท์   พนูทววีฒันายศ

56060218 นางสาวพิชชาภา   เกิดเกรียงไกร

56560027 นางสาวพิชานนัท์   จัน่เลก็

56060002 นางสาวพินิจเนตร   แสวงทรง

56560050 นางสาวพิมพิสมยั   วบิลูย์ชาติ

55560106 นางสาวพิมลนาฏ   บญุโชติ

56560028 นายพีรพล   สาระบาล

56060287 นายภรธิวชั   สขุธิตพิฒัน์

56560029 นายภาณวุฒัน์   อ้อยทอง

56560030 นายมหาสมทุร   อทุธังกร



55560039 นายเมธี   เหลอืเพ่ิมพร

56060290 นางสาวยลรยา   เหลอืงอรุณศรี

56060219 นายยทุธวร์ี   แก้วใจมา

56060036 นายรชตะ   เหมะจนัทร

56060291 นางสาวรวสิรา   ขนุดา่นพินิจวงศ์

56060110 นางสาวรักษิณา   สนธิโรจน์

55060280 นางสาวรัตนมน   สพุฒันโชติ

56560052 นางสาวรัตนาภรณ์   วเิศษดี

56560089 นางสาววนสันนัท์   จนัทร์มาก

56060107 นางสาววราล ี  วงษ์ศรี

54560061 นายวฤทธ์ิ   ตะกรุดโฉม

56060221 นางสาววภิาว ี  นนัผาย

56560055 นายวรัิชศนิกานต์   ขนัเงิน

56560031 นางสาววริิญญ์   สมานมิตร

56560056 นางสาววไิลวรรณ   บญุเจริญ

52560037 นายววิฒัน์   หินอ่อน

55060471 นายวรีชยั   แก้วประสทิธ์ิ

56560093 นายวรีพงษ์   มิตะถา

56060222 นายวรีภทัร   หลกัทอง

56560094 นายศตวรรษ   ขนัทองดี

56060223 นางสาวศราวรรณ   จนัปุ่ ม

56060224 นางสาวศศชิา   พฤกษ์วมิลพนัธ์

56560058 นายศริภสัสร์   ประสพสขุเจริญ

56560032 นายศลิวตัร   ดวีจิารณ์

55560112 นายศภุกฤต   พชัรปัญญาพร



55560113 นายศภุกิจ   เจนกิจโกศล

56560097 นางสาวษาริตรี   สขุศรีชวลติ

56060293 นางสาวสมณวรรณ   อเุทนสดุ

56060007 นายสมพร   เรืองไชย

56060294 นายสมชัชา   สะมะแอ

56560033 นายสนัตภิาพ   เสนีวงศ์ ณ อยธุยา

56060227 นางสาวสติานนั   จีนะวฒัน์

56060295 นางสาวสดุารัตน์   ภารมาตร

56560099 นายสทุธกานต์   นิโครธานนท์

56560059 นางสาวสทุธาทิพย์   บญุกณัฑ์

56060229 นางสาวสนิุสา   ประบู่

56560100 นายสพุรรณ   แจ้งเจริญ

56060262 นางสาวสพุทัตรา   สโุพธ์ิ

56060296 นายสรุสทิธ์ิ   สเุมธา

56060231 นางสาวหิรัญญิการ์   แจ่มใส

56060232 นายอนพชั   จนัทร์วรคณุ

56560034 นางสาวอนญัญา   รุ่งเรือง

56060233 นางสาวอพชัยา   รัตนบรีุ

56060030 นายอภิทาน   ลิม้บริบรูณ์

56560062 นางสาวอรทิวา   ศรีตะวนั

56560104 นายอรุณสริิ   ไทรงามเอ่ียม

56560106 นางสาวอญัชล ี  แสงมาศ

56560037 นายอศัม์เดช   ตัง้ธนานรัุกษ์

56060263 นางสาวอารดา   สอนโคตร

56560064 นางสาวอินทิรา   อดุม



56060234 นางสาวอิสริยา   ยวุภมิู

56560107 นายเอกสทิธ์ิ   แจ้งประเสริฐ

สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์

56060458 นายกนัตพงศ์   สทิธิวงศ์

56060116 นางสาวณฐักานต์   มโหสถ

56060299 นางสาวณฐัฐินนัท์   คําหนกั

56060117 นายเทียนชยั   โตนนํา้ขาว

56060553 นายธนาวฒิุ   จางวาง

56060301 นางสาวนริสรา   บญุรอด

56060463 นางสาวนวพร   ฉิมมาฉยุ

56060303 นายนกุลู   สแีดง

56060304 นางสาวปรามี   เชาวะวนิชย์

56060038 นางสาวปวณีา   ก้านทอง

56060464 นางสาวปิยวรรณ   ต้นสนีนท์

55060300 นางสาวเมธปิยา   วรีะวฒิุ

56060306 นางสาวรัฏตยิา   กลํ่ากลดั

55060497 นางสาววรรณิดา   สถิตรัิต

56060468 นางสาวศรัณย์พร   เคนไชยวงค์

55060498 นายศขิรินทร์   แสงถนอม

56060469 นางสาวสมฤทยั   ตัน้ตระกลู

55060174 นางสาวสริิขวญั   ทางดี

56060039 นายสทุธิกิจ   จิตรพรทรัพย์

56060310 นางสาวอญัชลพีร   วเิชียรศรี

56060471 นางสาวอนัธิกา   กาศสนกุ



คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

นิติศาสตรมหาบัณฑิต  

56921175 นางสาวกญัชพร   วงษาหล้า

56921181 นางสาวเฌอฟา้ศศ ิ  อามาตย์มนตรี

55920826 นางสาวธนิษฐา   มีสม

55920830 นางสาวนภสัรา   ฉตัรแก้วโพธ์ิทอง

56921194 วา่ทีร้่อยตรีหญิงปิยธิดา   อปุการ

57920810 นางสาววจิิตรา   ฤทธ์ิมหา

57920812 นางสาวศริิวรรณ   สาครเสถียร

56921212 นางสาวสภุาพร   บอ่เงิน

57920819 นางสาวอารยา   เน่ืองจํานงค์

56921217 นางสาวเอมิกา   ทบัเพ็ชร

57920884 MR.BOUNCHANH   VANGNOWHEU

57920883 MR.SACKPASEUTH   SISOUK

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต  

58910284 นายกิตพิงษ์   ไชยปิง

58910312 นางสาวเกศนีิ   ตนัตชิยัวนิช

58910291 นายจกัรพนัธ์   รัมย์ธนาธิป

58910313 นายชวบดนิทร์   อิทธิพงศ์เดช

58910285 ร้อยตํารวจเอกชวลัวทิย์   ยินทรัพย์

58910286 นายชิษณพุงศ์   แฉล้มรัมย์

55910056 นายฐิตพิงศ์   ศรีสรวล

58910314 นางสาวณฐัณิชา   รัตนธรรม

58910303 พนัโทนพโรจน์   ชยัอมัราพฒัน์

58910289 จ่าสบิตํารวจปรัชญา   นงค์พรมมา



58910302 นายปราโมทย์   ฉนัทะ

57910256 ร้อยตํารวจเอกหญิงพรพรรณ์   เพชรฉิมกนั

57910258 นายภชูยั   ด้วงประเสริฐ

57910260 นายสรวชิญ์   คณุาวฒิุ

57910261 นางสาวสาวติรี   แนบถนอม

57910262 นางสาวสริุนทร   เณรหลํา

57910263 นางสาวเสาวรักษ์   หงษ์ไทย

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อความม่ันคง

57920863 นายคณตุม์   ป่ินทองคํา

58920754 นางเจณสภุา   พงษ์ยินดี

57920864 นายชวน   กรณีย์

56920896 นายชยัวฒัน์   เลา่เร่ือง

57921155 นายเชาวลติ   รอบโลก

58920756 นายณรงค์   เทีย่งธรรม

57921156 นางดารัตน์   สรัุกขกะ

58920757 นายธงชยั   ลอยมัน่คง

55921019 นายปกรณ์   สขุธรรมนิยม

57920869 นายปรีชา   ทองพนัพาน

58920759 นายพรศกัดิ์   เหลยีงตระกลู

58920775 นายพีรพล   พงศ์สริิวรนาถ

58920761 นางเพ็ญศรี   เตม็ศริิ

57920873 นางสาวภคนนัท์   ทองรัตน์

58920762 นายมานดัถ์   บญุปาน

58920763 นายยงยทุธ   จอนเจริญ

57920870 นายวสวตัติ์   มานู



57920796 นางสาววชัรี   ชุ่มกระโทก

57920872 นายวรีะชยั   คณุจกัร

58920725 นางสาวศวิรัศม์ิ   พนมรัสมี

58920766 นายสมปอง   สกลดลิก

58920767 นายสมศกัดิ์   เดชคุ้มญาติ

58920768 นายสมศกัดิ์   แตงแก้ว

57921158 นางสาวสกุญัญา   สระแก้ว

58920186 นางสาวสชุาดา   เครืออาษา

58920770 นายสชุาต ิ  แร่เพชร

57920876 นายสพุฒัน์   บญุนิธี

58920726 นายสวุทิย์   งอกศรี

58920772 นายเสนาะ   แก้วคง

56920904 นาวาโทอนชุา   ชํานาญมนต์

58920773 นายอิทธิพงษ์   ทองล้อม

58920774 นายเอกรัฐ   เกตวุตัถา

สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม

56920836 จ่าสบิตํารวจหญิงกรกมล   เทศสวสัดิ์

57920834 นายเกียรตภิมิู   ม่วงงาม

57920840 นายธนกฤต   อุ่ยตระกลู

57920783 นายประยทุธ   ทองอยู่

57920846 นายปัญญา   พิศพนัธุ์

57920847 นางสาวปัณฑารีย์   พรสมมนต์

57920849 นางสาวพิมลนาฎ   คชเสนี

57920793 สบิตํารวจตรีภรูมวนาท   เมฆาวนิชย์

56920873 นางสาวภทัทิรา   บํารุงธรรม



57920850 นายภเูมศ   ธรรมคําภีร์

57920787 นางสาวรัตตยิา   ดนํีา้จืด

57920788 นางสาววจันพร   คําเจริญ

57920852 นางสาววลัวสิา   สงิห์โตทอง

57920853 นายศราวธุ   กดุกญัญา

57920854 สบิตํารวจตรีศวิฤทธ์ิ   พนัธุระ

57920789 นายสทิธิพงษ์   คําจกัร์

57920856 นายสนิชยั   สมนึก

57920858 นายสรุเดช   สขุเดโช

57920861 ร้อยตํารวจโทอภิชาต ิ  นามจนัโท

57920862 นายอาทิตย์   เรืองรุ่งชยักลุ

55920105 นายโอฬาร   ยิม้แย้ม

57920175 MR.MEAK   SEYHA

58920164 MISSMINJEONG   YUN

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ

57910281 นายกมัปนาท   เบ็ญจนาวี

55920069 นายจิรภทัร   จิตมงคล

54921038 นายชรินทร   ประสมสขุ

55920071 นายชินพงษ์   กะไชยวงษ์

55920937 นายทองสนิ   สตัยาพนัธุ์

55920081 นายประลองพล   กิตตถินอม

57920795 นางสาวภารด ี  ทมุมานนท์

57920828 นายมนต์มนสั   จนัทร์เจริญ

55920087 นายรัฐพล   ซารัมย์

55920095 นายอาณตั ิ  ขนัธการ



นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

56140257 นางสาวพิมญาลกัษณ์   พานิชวฒันา

นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

56140256 นางสาวปิยะพร   ประยรูหงษ์

56440175 นางสาววจิิตรา   สงัฆเวช

56140099 นางสาวสนิิทนนัท์   อินเกิด

56441034 นายอรรถพล   ศรีพรหม

นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

56140248 นายจิรวฒัน์   พนูสวสัดิ์พงศ์

นิติศาสตรบัณฑิต  

56140246 นางสาวกชกร   มดแสง

56440844 นายกชเมธี   ปรียานนท์

57441696 นางสาวกนกกาญจน์   วงศ์สวสัดชิาติ

56440845 นางสาวกนกวรรณ   สมพรลาภ

56140082 นางสาวกนกอร   ตระกลูไทย

56140043 นางสาวกฤตยิา   ศกัดิ์ปฐมพานิชย์

56440849 นายกฤษฎา   เพ็ชรกลบั

56440165 นางสาวกนัยารัตน์   เตมีรัสมี

56440853 นางสาวกาญจนาพร   สนิทราษฎร์

56440856 นางสาวกิตตกิาญจน์   แน่นอน

56440860 นางสาวกสุมุา   กอปรกิจงาม

56440862 นางสาวเกษมณี   แก้วคําบ้ง

56440864 นายเก้ากลยทุ   บญุมาก

56440866 นางสาวแก้วตา   ปานยิม้

56140014 นางสาวขนิษฐา   กองแก้ว



56140084 นางสาวขวญัฤด ี  ธรรมสนัเทียะ

56440868 นายเขมทตั   ก่ิงทอง

56441662 นายเขมินท์   ศกัดาขจรเกียรติ

56441663 นายคณพศ   เผือกสอาด

56440870 นายคณิน   อดกลัน้

56440871 นางสาวเครือวลัย์   ศรีอนนัต์

56440385 นางสาวแคทลยีา   ช่ืนบาน

54441442 นายจตพุล   ศรีศกัดเิศรษฐ์

56441163 นายจารุวฒัน์   ศรีสะทก

56140247 นางสาวจิดาภา   เกือ้กิจ

56440873 นางสาวจิรภทัร์   หลาบเหลอื

56140357 นายจิรเมธ   ปาละวงศ์

56440874 นายจิรวฒัน์   เช่ียวประสทิธ์ิ

56440876 นายจิระ   ลานธารทอง

56440877 นายจิราย ุ  เกียรตไิกรวลัศริิ

56440386 นางสาวจฑุาทิพย์   เปรียบปราง

56140358 นางสาวจฬุารัตน์   พรหมศริิ

56140249 นางสาวชนกนาฎ   สวุรรณมาศ

55440758 นางสาวชนญัธิดา   ประจบจนัทร์

56140086 นางสาวชลกานต์   พนมไพร

56140087 นางสาวชลติา   บญุเกิด

56140250 นางสาวชลติา   โสนอ่อน

56440880 นายชชัวาล   จํารัสแสง

56440882 นางสาวชินานาฎ   ตนัยิกลุ

56440884 นายชตุพิฒัน์   วงษ์ภมีู



55440018 นางสาวชตุมิา   เพชรานนท์

56140252 นางสาวชตุมิา   สารียงั

56440885 นางสาวฐาปนิตตา   อ่อนตา

56140253 นายฐิตวฒัน์   โตเจริญ

56140015 นางสาวฐิตพิร   ภารสงดั

56440416 นางสาวฐิตมิน   เทือกสบุรรณ

56440888 นายณษดล   ธนบดศีรีวกิรม

56441673 นายณฐัชนน   มีมาก

56440396 นางสาวณฐัชยา   ขําโคกกรวด

56441674 นางสาวณฐัฐพชัร์   สนิธุวราภรณ์

56140292 นายณฐัฐินนัท์   โพธ์ิประดษิฐ

56140016 นางสาวณฐัธยาน์   เกิดพลู

56441675 นางสาวณฐันรี   วฒันวงษ์ครีี

56440891 นายณฐัพงศ์   มัน่กําเนิด

55440775 นายณฐัพล   จนัทร์ประโคน

56440387 นายณฐัพล   ซางสภุาพ

56140102 นายณฐัวตัร   มณีรัตน์โรจน์

56440897 นายณฐัวฒิุ   พนัสมตน

55440781 นายณฐัสทิธ์ิ   สาทพนัธ์

56441900 นางสาวณิชานนัท์   ลีว้ฒันาถาวรกลุ

57441697 นายดนยั   อโสโก

56140089 นางสาวดลยา   บญุรอด

56441681 นายตณิณภพ   โกมทุมาศ

56440901 นายตณิห์   เรืองสงู

56441892 นางสาวเตมิศริิ   ภาคอินทรีย์



56440902 นายทวศีกัดิ์   สมทรง

56441682 นางสาวทศันีภรณ์   สแีสง

55440148 นายธนภมิู   ภูห่ริย์วงศ์สขุ

56440904 นายธนวฒัน์   ลายลกัษณ์ศริิ

56140182 นางสาวธนชัพร   มีลาภ

55440801 นายธเนศ   นามวงษ์

56440167 นางสาวธมลวรรณ   ภิญโญ

56440909 นางสาวธัญชนก   ศริอกัษร

56440910 นางสาวธัญญา   ทิราพงษ์

56440912 นายธัญวสิษิฐ์   ศรแก้ว

55440805 นางสาวธิดารัตน์   ปานสกลุ

56440169 นางสาวนภสันนัท์   เครือพนัธุ์

56440918 นางสาวนนัทการ   ศรีบรุะ

56140255 นางสาวนนัทิดา   ยืนทน

56140359 นายเนตพินัธ์   สมจิตต์

56440922 นางสาวบญุศริิ   ไชยมี

56140091 นางสาวเบญจวรรณ   ศรีทองคํา

56140360 นายปฏิพทัธ์   ชมุภอิูนตา

56440924 นางสาวปภสัษา   ตลุานนท์

56440926 นายปรเมศร์   มีสขุ

57441701 นายประกาศติ   ลาภขจรกิจ

56440389 นายประพนัธ์พงศ์   อรรถมงคลนาม

55440830 นายประภาส   แน่นหนา

57441702 ร้อยตํารวจโทประยงค์   ศรีวพินัธ์

57441703 นายปรัชญา   เพชรเจริญ



56140361 นางสาวปาริฉตัร   ตวิาสริิพงศ์

56440931 นายปิยพนธ์   กลบัศรีอ่อน

56440932 นางสาวปิยมน   ชยัสทิธ์ิ

56440418 นางสาวปิยะกลุ   ศรีลาคํา

56441697 นายปิยะวฒิุ   บตุรแก้ว

57441704 นายปิยงักรู   มกุดา

56440934 นายพงศ์พทัธ์   เพ็ญศรี

55440847 นายพยงุศกัดิ์   องัคะนิจ

56441894 นางสาวพรพิมล   แก้วหอมคํา

56440936 นางสาวพรพิศมยั   ไตรสงัข์

56140019 นางสาวพรวภิา   วริิยะศาสตร์

56440939 นางสาวพรสดุา   วงค์อาษา

53441308 นายพลวฒิุ   ทสัสะ

56441701 นางสาวพกัตร์ศริิ   ฉาไธสง

56440940 นายพชัรพล   วงศ์จิตสภุา

56440420 นางสาวพชัริดาพร   กล้าหาญ

56440390 นางสาวพชัรี   ตองหว้าน

56440942 นางสาวพิชชาพร   สธุรรมมาจารย์

56440944 นายพิพฒัน์พงษ์   สดีํา

57441281 นางสาวพิมพ์สริิมาลนิ   ตนัตเิกษตรกิจ

56140046 นายพิสษิฐ์   มัน่คงเกตกุลิ่น

56440949 นางสาวไพสภุา   ณ นคร

55440865 นายภคพงศ์   เพชรชยั

56140362 นางสาวภควรรณ   ตลุยเมธี

57441705 นางภคัชริณ   ยอดมาลยั



55440867 นายภทัรภมิู   เน่ืองจํานงค์

57441706 สบิตํารวจตรีภมิูพฒัน์   กระตดุนาค

56140293 นายภมิูสษิฐ์   กิตตกิวนิชยั

56440953 นายภริูวฒัน์   ธิตอินนัต์ปกรณ์

56440955 นางสาวมณฑิตา   วษิณวุงศ์

56440173 นางสาวมณิสรา   นิยมการ

55440872 นางสาวมณีรัตน์   ศรีมา

56440391 นางสาวมนสชิา   มีรส

57441707 นางสาวมานีรัตน์   ทองกลบั

56140094 นางสาวยศหทยั   วารุณศาสตร์

57441708 นายรฐชาย   ยอดมาลยั

56441709 นายระพีพฒัน์   สมานมิตร

56440959 นางสาวรังสยิา   มะเครือสี

56140047 นายรัชต์พงษ์   ตรีเนตร

56440393 นางสาวรัชนก   ฟา้ใสสริินนัท์

56440960 นางสาวรัชนิฐา   ผาสกุะ

56440962 นางสาวรัตตพิร   ประสพผล

56440963 นางสาวรัตนา   หาญคําจนัทร์

56440966 นางสาวรัตนาวด ี  วทิยาอนกุลู

56440967 นางสาวรัษฎากร   เดอืนเพ็ญ

55440889 นางสาวรุจิรา   เงินประเสริฐ

55440894 นายวชิรวทิย์   รักษ์ยศ

56440394 นางสาววนชัพร   จนัทร์สริุยา

56140096 นางสาววนิดา   หนสูําอางค์

56440976 นายวรรณรัตน์   พงษ์ชมพร



56140048 นางสาววรรณิดา   นพสทิธ์ิ

56140258 นางสาววรรนิสา   ลิม้ประเสริฐ

56440977 นางสาววรรษชล   เกรียงไกรแสงมณี

57441709 นางสาววราภรณ์   แซ่จึง

56440980 นางสาววราภรณ์   เสมานารถ

56441903 นายวริทธ์ิ   คําตนั

56440981 นายวรินทร   นีมะเริง

56140259 นางสาววริศรา   พ้นภยัพาล

56440983 นายวโรดม   ประหยดัสนิ

56440984 นายวศนิ   สวนเมือง

56440990 นางสาววนัวสิาข์   สมทุรชีวะ

57441710 นางสาววภิา   ฝากกาย

56140260 นางสาววภิาว ี  สขุสําราญ

56440991 นางสาววมิลณฐั   จงเจริญมัน่คง

56140364 นายวฒิุไกร   นิยมจนัทร์

56440995 นางสาวศมาภรณ์   โทศรี

56440996 นางสาวศศกิานต์   รังสวีงกตทิพย์

56440999 นางสาวศนัสนีย์   วฒันวงศ์

56441714 นายศริศกัดิ์   ถํา้อมร

56140020 นางสาวศริิกร   สสีดดี

56140365 นางสาวศริิพร   ชินผา

55440915 นางสาวศริิพร   ดวงประเทศ

56441146 นายศวิะฌาณ   ปานทองเสม

56441000 นางสาวศนุงค์นชุ   ศรีวพินัธ์

55442135 นายศภุชยั   กลุภวตั



53441344 นายศภุฤกษ์   แก้วเมฆ

56140356 นางสาวษิณาถ   ฟุ้งเฟ่ือง

56140098 นางสาวสรีวรรณ   ฉตัรเงิน

56441897 นางสาวสริาวรรณ   ชมุพาลี

56441904 นางสาวสริินทลกัษณ์   จรูญเรือง

56140050 นางสาวสกุญัญา   ศริิมนตรี

56140262 นางสาวสคุนธ์ทิพย์   เมตตา

56441013 นางสาวสชุญัญา   รากแก้ว

56441722 นางสาวสชุาดา   บญุเมือง

56441724 นางสาวสดุารัตน์   สงิห์ชมุพร

56140100 นางสาวสทุธาทิพย์   ศรีทอง

55440930 นางสาวสทุธิชา   แก้วบวั

56440397 นางสาวสนิุษา   คนซ่ือ

56140051 นางสาวสภุนิช   เมฆฉาย

56140263 นางสาวสภุทัร   อมุา

56441726 นางสาวสภุาวด ี  จําปามลู

56441727 นายสรุวนิย์   กวัสงฆ์

56441017 นางสาวสรุารักษ์   แจ่มแป้น

55440944 นางสาวสลุดิา   สทิธิเกษร

56140264 นางสาวสวุนนัท์   มะใบ

56441018 นางสาวสวุรรณี   ภิรมย์พลดั

56441021 นางสาวเสาวนีย์   นพสทิธ์ิ

56140366 นายหสัชยั   ทนงาน

56441027 นายอดลุวทิย์   อยู่สขุ

56140161 นายอตวิชิญ์   รุจิระกลุ



56441030 นายอนชิุต   ดอกไม้ศรีจนัทร์

56441032 นายอภิสทิธ์ิ   สมรูป

56140367 นางสาวอมรจฑุา   อิทธิพนูธนกร

56441033 นางสาวอมิตยา   พรหมประเสริฐ

56140265 นางสาวอรณิช   กรกิจโสภณ

57441714 ร้อยตํารวจโทอคัรเดช   แก้วร่องคํา

56441038 นางสาวองัคณา   ปานประเสริฐ

56441733 นางสาวอญัธิกา   สอนสมนึก

56441039 นายอาชวนิ   แจ่มใส

56441899 นางสาวอาราดา   คูเ่จริญถาวร

56441042 นางสาวอารีรัตน์   ป่ินคล้าย

56441735 นายอํานาจ   ขาวเจริญ

56441737 นางสาวอิสราภรณ์   จงูจนัทร์

56441044 นายเอกบรุุษ   เชยเลก็

56441046 นางสาวไอรินลดา   บรูณศกัดิ์เสรี

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

สาขาวิชาการบริหารทั่วไป

56440602 นางสาวสชุาดา   มาลสีวุรรณ

สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

56441071 นางสาวนงลกัษณ์   อ่ิมเอ่ียม

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

สาขาวิชาการบริหารทั่วไป

56440148 นางสาวกนกวรรณ   ทองเอ่ียม

56140183 นางสาวกณัฑิมา   แสงเนาวรัตน์

56140268 นางสาวจิรัชญา   สรุะเสรี



56140190 นางสาวญาณจัฉรา   พลูมงคล

56140295 นางสาวฐาปณี   ลํา้นาค

56140202 นางสาวณภทัร   วโิรจน์วฒันกลุ

56140270 นางสาวธนิสร   ริตกนัโต

57440431 นางสาวนฤมล   สขุสวสัดิ์

57440441 นางสาวนิธิศา   โชควฒันาไพศาล

57440461 นางสาวประภสัสร   เสาะแสวง

56140109 นางสาวปริณดา   วโรภาสรุ่งเรือง

56140290 นางสาวพลอยพรรณ   มีอยู่สามเสน

57440177 นางสาวพิมลพรรณ   แสนกระจาย

56140113 นางสาวภาวณีิย์   ยศสวา่งวงศ์

56140115 นางสาววนชพร   สทิธิโชตเิมธากลุ

56140275 นายวรงค์กรณ์   ไวพอ่ค้า

57440549 นายศาสตรา   ผาตเิสนะ

57440562 นางสาวศภุลกัษณ์   คงเจริญถ่ิน

56440591 นางสาวสลลิ   เครือวลัย์

56440608 นางสาวสพิุชญา   ตญัตกิาญจน์

57441633 นางสาวสรุดา   พรพระพรหม

57440592 นางสาวโสภิดา   พรหมสาลี

56140302 นายอรรถพล   สู่บญุ

56440624 นางสาวอรัญญา   จีนานนท์

56140118 นายอิทธิพล   รัตนาพิบลูมงคล

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

สาขาวิชาการบริหารทั่วไป

57440302 นางสาวแก้วตา   สทุินรัมย์



56440447 นางสาวจนัทร์จิรา   คงเจริญ

57441555 นางสาวชรินรัตน์   พนัธุ์จีน

56140294 นางสาวชลธิชา   สงัข์มงักร

57441556 นายชยัวฒัน์   คนัธศร

57440341 นางสาวชตุมิา   พิมพา

57440348 นางสาวญาณจัฉรา   ภิลยัวลัย์

57441599 นางสาวณปภชั   ขําพินวงษ์

57441559 นางสาวณฏัฐา   ภริูรักษ์ธนานนท์

56140191 นางสาวธนภรณ์   เบญจวรกลุ

57441571 นางสาวธนญัญา   ศรีสขุ

56140271 นายนรภทัร   ธราธรรัตนกลุ

57440430 นางสาวนฤมล   สขุแจ่ม

57440442 นายนิภทัร์   เพียปลดั

57440444 นางสาวนิศารัตน์   สขุสวสัดิ์

57441602 นางสาวพลอยไพลนิ   ชาตเิวศ

56140203 นางสาววธัญญา   วรสายณัห์

57441629 นางสาวสกาวเดอืน   แสนสทิธ์ิ

57440585 นางสาวสรัุตตพิร   แซ่หวอ่ง

56440363 นางสาวเสาวลกัษณ์   แสนโบราณ

สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

56441056 นางสาวฉตัรทริกา   สําอางค์อินทร์

57440257 นายภิญญานนัน์   ศริิกลุ

57440264 นางสมพร   เตคณุาทร



รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาการบริหารทั่วไป

57441533 นางสาวกชพร   ธนทวรัีตน์

56440426 นางสาวกชพร   ศรีสําราญ

56440427 นางสาวกนกวรรณ   ผลประดง

57441535 นางสาวกมลทิพย์   เข็มชู

56440399 นางสาวกมลพร   ศรีเกตุ

57441536 นางสาวกมลพรรณ   สงิห์สงบ

57440276 นางสาวกมลวรรณ   กลําพบตุร

57440277 นางสาวกมลวรรณ   แข็งขนั

57440278 นางสาวกมลวรรณ   อ่วมศริิ

56441201 นายกรณกฤต ิ  ทองเนือ้แปด

57441726 นางสาวกรรว ี  ไทยพินิจ

56440429 นายกรวชิญ์   อินทะสอน

56441912 นางสาวกรองกาญจน์   ตนัตริารักษ์

57440280 นายกฤตณชัญ์   จลุสํารวล

57441540 นายกฤตภาส   อินทรวเิชียร

57440081 นางสาวกฤตกิา   เอ่ียมสอาด

56441202 นางสาวกฤตยิาณี   วงษ์สวา่ง

57441541 นายกฤษฎา   ป่ันกา

56441204 นายกฤษฎา   เรืองรักษา

57440198 นายกฤษฎา   เอกกําลงักลุ

57440287 นางสาวกวสิรา   มาระเนตร์

57440288 นายกสณิ   อําพนั

57440289 นายกอบเกียรต ิ  หวัหว้า



57440290 นางสาวกญัญา   สนิสงวน

56440431 นางสาวกญัญาวร์ี   โฉมยา

56440432 นางสาวกณัฐิกา   จรุงพฒันานนท์

56440433 นายกนัตพงศ์   เพ็ญเขตกรณ์

56140001 นางสาวกนัตพร   นระทีทาน

56440434 นางสาวกนัตชิา   ทองพนัธุ์

55440046 นางสาวกลัยรัตน์   ยงปรึกษา

56440435 นางสาวกาญจนา   จนัทร์ประทมุ

57441544 นางสาวกาญจนา   ถ้วนถ่ี

56140184 นางสาวกานตริน   ประยรูหาญ

57440293 นางสาวการะเกด   ป้อมสวุรรณ

56140185 นางสาวก่ิงกาญจน์   พรหมงาม

57440294 นายกิตต ิ  ภิรมสขุ

56441211 นายกิตตคิณุ   อรุณวชัรพนัธ์

56441212 นายกิตตชิยั   ยวงแก้ว

57440297 นางสาวกิตตมิา   สร้อยทอง

56440440 นายกิตตวิฒิุ   มีมุ้ย

56441213 นายกิตศิกัดิ์   ยงทวี

56441215 นางสาวกลุนิภา   ตนัศริินาถกลุ

57440300 นางสาวเกศกนก   ทําเนาว์

56441410 นายเกษมสนิธ์   ธัญพฒัน์ธนกลู

57441545 นางสาวเกษราพร   เจริญธนเพชร

56140186 นายเกียรตศิกัดิ์   แซ่จึง

57440301 นายเกียรตศิกัดิ์   ดทีองแก้ว

56441218 นางสาวขนิษฐา   บญุญาเลศิกีรตกิลุ



57440303 นางสาวขนิษฐา   อินเต้

57440305 นางสาวเขมณฏัฐ์   สรรค์ศริิกลุ

57440306 นายคณธัช   เจริญเทศประสทิธ์ิ

57440309 นายคณิศร   ดยีิ่ง

57441546 นายจรัญ   จิตจกัร

57441722 นางสาวจริยา   ทองบณัฑิต

56440215 นางสาวจรีย์พร   พกัตร์ผอ่ง

55442144 นายจเร   ศรีสขุ

57441548 นายจกัรกฤษณ์   บญุช่วย

56140187 นางสาวจนัทกานต์   จนัทรประทกัษ์

56441939 นายจารุพฒัน์   สายทองคํา

57440315 นางสาวจิตต์กาญจนา   แสนยศ

56441917 นางสาวจิตรลดา   กร่ึมพิมาย

57441721 นางสาวจิตรเลขา   พรมรังศรี

56441226 นางสาวจิตนินัท์   จนัทร์คลาย

57441550 นางสาวจินตมิา   เหลอืงอ่อน

56440448 นางสาวจิรภิญญา   ศรีสมวงศ์

57440317 นายจิรวฒัน์   เกตจุรูญ

57440318 นายจิรวฒิุ   พจน์ศลิปชยั

56441227 นายจิระศกัดิ์   วรกลบี

56441929 นางสาวจิราภรณ์   ทรัพย์สนุน่

57441552 นางสาวจิรารัฎฐ์   เจริญศลิป์

57440200 นางสาวจีรนนัท์   ชดช้อย

57441431 นายจีรพนัธุ์   บญุมี

57440321 นายจฑุาภทัร   จิตรแน่น



56441905 นางสาวจไุรวรรณ   ทรัพย์เงิน

56441230 นางสาวเจนจิรา   แซ่ตัง๊

57440324 นางสาวเจนจิรา   ประชมุพนัธุ์

57440325 นางสาวเจนจิรา   ละบญุเรือง

53140003 นางสาวฉตัรทิพย์   น้อยศรีนิต

56441228 นางสาวชญานชุ   สริุยะเศรษฐากรณ์

57440330 นางสาวชฎาภรณ์   บญุสทุธ์ิ

57440331 นางสาวชณญัญา   สวา่งอารมณ์

57441436 นายชนกนัต์   เรืองโชติ

56441234 นายชนะชยั   วงศ์ก่อ

56140053 นางสาวชนญัญา   สขุวสิทุธิโชติ

57440332 นางสาวชนนัทร   พืชเพียร

57440334 นางสาวชนาภา   เสง่ียมงาม

56140189 นางสาวชนิสรา   ชยัแสงฤทธ์ิ

56441236 นางสาวชยาภรณ์   เชือ้มัง่

57440336 นางสาวชลธิชา   หอมสนัน่

56441935 นางสาวชลธิดา   เนียมคํา

57440337 นางสาวชลดิา   สขุโชติ

57441569 นางสาวชลติา   จนัทร์พงษ์

56440456 นายชวกร   กีชวรรณ์

56441241 นายชยัเวทย์   ขจรกลิ่น

56140107 นางสาวชีราพร   ทองวเิชียร

56441949 นางสาวชตุกิาญจน์   โสภี

57440342 นางสาวชตุมิา   หอมจนัทร์

57440345 นายชศูกัดิ์   วงษ์ชะอุ่ม



57441557 นางสาวฐานิต   บญุนิมิตร

57440349 นายฐาปณฐั   นาคสทุธ์ิ

56441246 นายฐาปนพงศ์   วาจนะวนิิจ

57440350 นางสาวฐาลติา   ปานน้อย

56441247 นางสาวฐิตา   ทองรัตน์

57440351 นางสาวฐิตาภา   สง่างาม

55440108 นางสาวฐิตญิา   อตุโมท

57440352 นางสาวณฐพร   พรหมภมร

57440355 นางสาวณชัธัญสนีิ   ประยรูพฒัน์

57441558 นางสาวณชัปภา   พิทกัษ์บรูพา

57440356 นายณชัภทัร   ชลปฐมพิกลุเลศิ

56441947 นางสาวณฎัฐสริิ   ศรีสวสัดิ์

57440357 นายณฏัฐพล   ดํารงเลศิศภุกลุ

57440358 นางสาวณฏัฐา   แกล้วกอบกิจ

56140054 นายณฐักิตติ์   ชะลาลยั

57440360 นายณฐักิตติ์   มาเจริญ

57441560 นายณฐักิตติ์   สงิห์โต

57440363 นางสาวณฐัณิชา   สภุาพ

56441250 นางสาวณฐัธิดา   ศรีสมบตัิ

56440400 นางสาวณฐัธิดา   สงิห์ทองคํา

57441561 นายณฐันนัท์   วฒิุชาติ

56441251 นางสาวณฐัพร   นิธิประภาวฒัน์

57441563 นายณฐัพล   โตสาระภี

56441931 นายณฐัภทัรพงษ์ชยั   โกศร์ี

57440368 นายณฐัภาคย์   ช่ืนอู่ทรัพย์



57441194 นางสาวณฐัริกา   ศริิเทพ

57440370 นายณฐัวร   สทิธินิสยัสขุ

57440097 นายณฐัวฒิุ   สนิธ์สาย

56441937 นางสาวณิชากร   ดเีลศิ

56441258 นางสาวณิชากร   สทิธิโชค

57440374 นางสาวณิชารีย์   ธนสทิธ์ิวงศา

56441259 นายดนเุดช   กลิ่นทวี

57440377 นางสาวดวงหทยั   กองคํา

56440467 นางสาวดารีรัตน์   สริุยนัต์

57440379 นายเดชาพล   ทองมาลยั

57440380 นางสาวตรีประดบั   เทียมศลิปชยั

53440558 นายทรงรัฐ   ปรีดาสทุธิจิตต์

57440059 นางสาวทิพย์วลยั   สทุธิทรัพย์

56440474 นายทิวตัถ์   เทพหยด

56440475 นายเทวนิทร์   ดวงคล้าย

57440386 นายธงชยั   รุ่งสริุยากรณ์

56441261 นายธนทรัพย์   เตจ๊ะ

57440396 นางสาวธนพร   ภูท่ิม

57440397 นายธนพล   ชาญฤทธ์ิ

56440480 นายธนพล   ทองนาท

56441264 นายธนวฒัน์   จนัหีบ

57440402 นายธนวฒัน์   ศริิสนุทโรภาส

57440403 นางสาวธนชัชา   มสุทิธ์ิมณี

56441266 นางสาวธนชัชา   สขุเกษม

57440404 นางสาวธนชัพร   บญุประเสริฐ



57440405 นางสาวธนญัญา   พระแก้ว

57441204 นางสาวธนญัญา   พุ่มห้วยรอบ

56441267 นายธนิสร   อินทโชติ

56140188 นางสาวธมลชนก   เมืองแมลงภู่

57441575 นายธัชพล   สเุริงฤทธ์ิ

57441576 นางสาวธัญชนก   ยัง่ยืน

57440226 นางสาวธัญชนก   อนเุคราะห์กลุ

56140192 นางสาวธัญธารีย์   ชยัเรืองนนัท์

56140193 นายธิชากร   เทพธรานนท์

56441923 นางสาวธิดารัตน์   ใจตรง

57440415 นายธีร์ธวชั   โรจน์ดํารงการ

57440419 นายธีระยทุธ   กนัธะวงศ์

56441273 นายนที   แพงหลวง

56140055 นางสาวนพวรรณ   ปัญญาเลศิสขุ

57440426 นางสาวนโม   เหง่ียมสง่า

57440427 นายนรวร์ี   ชลูขิสทิธ์ิ

55442161 นายนรินทร์ศกัดิ์   หล้าหิบ

57440432 นางสาวนลพรรณ   ยมรัตน์

56441274 นายนวพล   กญัญาคํา

56441962 นางสาวนวรัตน์   นาคบางลอ

57440434 นางสาวนฐัชา   ลีศ้ริิวฒันกลุ

56440492 นายนนัทภทัร   วราภิวฒันพงศ์

57441350 นางสาวนนัทวรรณ   คําสนิท

56441918 นางสาวนนัทวรรณ   ธูปหอม

56440493 นายนนัทวตัน์   ศรีรัตนมาศ



56440494 นางสาวนาฎนภางค์   ยิม้สาย

56140056 นางสาวนาฏอนงค์   ภิญโญยิ่ง

57440437 นายนาวนิ   สภุาวกลุ

56140194 นางสาวนิภาพร   บริพนัธ์

57440443 นางสาวนิรมล   เช่ียวชาญ

57441351 นางสาวนิศารัตน์   นพพชัรากร

57440445 นางสาวนชุธิดา   บญุคุ้ม

56441915 นางสาวนชุนารถ   กําลงัเหลอื

56441279 นางสาวเนตรชนก   ฐิตอิภิรักษ์กลุ

56441280 นางสาวเนตรชนก   บญุศรี

57441585 นางสาวเนตรชนก   พฤกษาชาติ

56440354 นายเนตรัิตน์   จํานงค์ผล

57440446 นายบงกช   บวับานช่ืน

57441586 นายบริพตัร   พิกลุ

56440502 นางสาวบลุากร   คงประเสริฐ

57441588 นางสาวเบญจมาภรณ์   จนัทร์กระจ่าง

57440451 นางสาวเบญจวรรณ   สวุรรนาวธุ

56440506 นางสาวปฏิณญา   โพชวฒัน์

56140196 นายปฏิพล   วงษ์นาค

57440454 นางสาวปณฐัฐา   เกตรัุตน์

57440457 นางสาวปภาณิน   วงค์กลุพิลาศ

57440458 นางสาวปภาว ี  ช่างเหลก็

57441590 นางสาวปภาว ี  ทบัหว่ง

57440460 นายประกรณ์   นะราแก้ว

56441285 นายประจกัษ์   ทวคีณู



57440465 นางสาวประณยา   มณีวรรณ

57441460 นางสาวประภสัสร   กรสี

56440510 นางสาวประภสัสร   เนียมโสภา

57441356 นางสาวประภาพร   ไกลถ่ิน

56441946 นางสาวปรางทิพย์   สมีาลา

57440464 นางสาวปรางวลยั   เปการี

57440467 นางสาวปริศนา   ภจูอมนิล

57440469 นางสาวปวณีา   บวัชกู้าน

57440470 นางสาวปวณีา   ป่ินณรงค์

56441292 นางสาวปาณิศา   เรืองขจร

56441940 นายปารวฒิุ   บญุเทศ

56440515 นางสาวปาริฉตัร   สกีระสงั

57441593 นางสาวปาริสา   วรรณชมภู

56140296 นางสาวปิตภิทัร   สนธิหยนั

56441294 นางสาวปิยนชุ   ราชโยธี

56441954 นางสาวปิยะวรรณ   เทพบนัดาลสขุ

57440471 นายปณุยวร์ี   เตชะอําไพ

56441911 นายพงศกร   กนกชชัวาล

57440472 นายพงศกร   มีบญุนาค

57440473 นายพงศกร   อาสาคณุ

55440203 นายพงศธร   ขนอม

56140272 นายพงศ์พล   มีศรี

57441596 นายพชร   ไชยก้านตรง

57440475 นางสาวพรกนก   ลกัษณะงาม

57440476 นางสาวพรชนก   บญุลํา้



57440477 นางสาวพรทิพย์   แซ่เอ๊ียว

56440522 นายพรเทพ   พรมภกัษร

56441938 นางสาวพรธิด ี  นะมะปักษ์

57441600 นางสาวพรพิมล   ประกอบธรรม

57440479 นางสาวพลอยแพรว   เพชรกอง

56440526 นางสาวพลอยสวย   ผอ่งใส

57440482 นางสาวพชัรพร   อินเอ่ียม

56440527 นางสาวพชัราภรณ์   แพงท้าว

56441909 นางสาวพชัรีภรณ์   ชาตมินตรี

56441303 นางสาวพฒัธนนัต์   สงิหบริรักษ์

56441948 นางสาวพทัชา   ทองเจือ

56441304 นายพทัธดนย์   ศรีอบุล

55442162 นายพนัธกานต์   ทยาพชัร

56140273 นางสาวพิชชากานต์   ชาตพิทุธิพงศ์

56440534 นายพินิจพงษ์   ภูเ่ทศ

54441720 นางสาวพิมพ์พิชชา   งามเสมอ

56140198 นางสาวพิมพ์ลภสั   ใจวงษ์

56441306 นางสาวพิมลพรรณ   สขุจิตต์

57441606 นายพีรพงษ์   กนัตรัตนากลุ

56440540 นางสาวเพ็ญบญุญา   ฉายารัตน์

56140274 นายเพ่ิมพล   โพธิบวัทอง

54440571 นายไพวลัย์   โคตรทา

57440492 นางสาวภคมน   นนัทานนท์

57441604 นางสาวภคัปณุณภา   แสงอรุณธนเดช

56440545 นายภทัรกร   ระกําทอง



57440495 นายภทัราวธุ   ไม้งิว้

56441926 นายภาณพุงศ์   ทา่หิน

56441315 นายภาณมุาศ   มาลาทอง

56440547 นายภานพุนัธ์   คุ้มสวน

56140199 นางสาวภีรไพร   ศลิปาจารย์

57441377 นายภเูบศ   เฉลมิแสน

56440549 นายมงคลรัฐ   วรสทิธ์ิ

57440501 นางสาวมนสชิา   ชปูระเสริฐ

57440502 นางสาวมนสชิา   เตยีวเจริญ

56441320 นางสาวมณัฑริกา   โสมณวฒัน์

55440242 นางสาวมณัฑิกา   สขุขา

57440505 นางสาวมาริษา   บญุเจริญ

56440551 นางสาวมกุรินทร์   ใจกว้าง

57440506 นายเมธาสทิธ์ิ   นทัธี

56441322 นางสาวเมธิยา   ประเทือง

56441323 นางสาวเมษิยา   บญุยพนัธ์

56140057 นางสาวยลพิชา   กรณีกิจ

55442159 นายยศพล   คชเสนีย์

57440509 นางสาวยศมล   บางทา่ไม้

57440510 นายยสวศิว์   ปานนิล

57440511 นางสาวยพุา   ศรีออน

56441326 นายรณกร   ลภัติ

56441927 นางสาวรตพิร   จนัทร์ไพร

57440513 นางสาวรภทัภร   ทมุโยมา

56440561 นางสาวรริดา   คปุต์ชนนท์



56440541 นางสาวรสสคุนธ์   อ่องชิงชยั

56140178 นางสาวระวชิา   เน่ืองจํานงค์

56440553 นางสาวรักษิณา   กล้าศกึ

56441941 นายรังสรรค์   เรืองจุ้ย

56441950 นางสาวรัชชา   สสีรรค์

57440515 นางสาวรัชนีกร   พิมพ์ทอง

56441914 นางสาวรัตตญิา   ขจรเวคนิ

56441924 นางสาวรัตตยิา   พว่งทรัพย์

56441329 นางสาวรัตน์ดาวรรณ   ถนอมรอด

56440557 นางสาวรัตนวล ี  อินสงิห์

55440258 นางสาวรัตนา   เลีย้งตระกลู

56140201 นางสาวรัตนากร   คะเสมา

57440517 นางสาวรัตนาภรณ์   เงินเกิด

57440518 นางสาวรุ่งกาญจน์   สขุปัด

57440519 นางสาวรุ่งนภา   ศรีนามล

56441928 นางสาวโรสริน   ทองหลอ่

56140023 นายฤทธิชยั   ตะสาริกา

56441330 นายฤทธิศกัดิ์   ดอนผา

57440521 นางสาวลลติา   แก้วศรีคราม

56140299 นายวงศกรณ์   คงช่ืน

57441617 นางสาววชิราภรณ์   ประเสริฐอทุยัศรี

57440524 นางสาววชิราภรณ์   เอมเปีย

57440525 นายวรกร   ทองประสาน

56440564 นายวรนนท์   ชยัวงศ์วรนนท์

57441485 นางสาววรรณภา   เจริญผล



57441384 นายวรรณรัตน์   ญาตเิสมอ

56441334 นางสาววรรณิภา   นาแซง

57441487 นางสาววราภรณ์   กรสี

57440148 นางสาววริณรัตน์   สงิขรณ์

56140058 นางสาววไลลกัษณ์   พลูสวสัดิ์

57440530 นายวสนัต์   โกมลรัตนา

56440569 นายวส ุ  เจียมจุ้ย

56140204 นายวฒัน์ธนรัฐ   รุ่งโรจน์

57440532 นางสาววนัทิวา   ชินสี

56140300 นางสาววนัวสิา   พกัษร

57440533 นางสาววนัวสิาข์   ขนุจนัทร์

57441621 นางสาววารินทร์   ทีรั่ก

56441341 นางสาววกิานดา   สอนสดุ

56441342 นายวชิญ์ภาส   เนตสิทุธิกานต์

56440571 นายวทิวสั   วทิยารัมภะ

56140205 นางสาววมิลสริิ   อินทร์แจ้ง

57441622 นางสาววไิลพร   ขอบขนั

56441346 นายวศิรุต   มีสงฆ์

57440538 นางสาววรียา   เซ่ียงหวอ่ง

57440540 นางสาววร์ีสดุา   ชยัยะ

57440541 นายวฒิุชยั   แซ่จิว

57441623 นายวฒิุชยั   มตัโิก

57441624 นายวฒิุพงศ์   ประพนัธ์

57440542 นางสาวศจีพรรณ   จนับวัลา

56441352 นายศรราม   วชิาธร



56441916 นางสาวศรวณีย์   สรสวสัดิ์

56440575 นางสาวศรัญญาพร   ศรีคําธนบลูย์

57440544 นายศรันย ู  เหรียญทอง

56441355 นายศรีธวฒัน์   วรสขุ

57440546 นางสาวศศพิชัร์   วมิลเกียรติ

56440578 นางสาวศศวิมิล   เอ่งฉ้วน

56440579 นายศาสตร์ศลิป์   รุ่งเรือง

56441360 นางสาวศริปภา   พิมพ์โพธ์ิ

56441361 นายศริสทิธิ   กสพิร้อง

57440554 นางสาวศริินนัท์   ชยัเทพ

56441362 นายศริิพงษ์   อ่อนชด

56441936 นางสาวศริิพร   น้อยยา

56140206 นางสาวศริิพร   เนลสนั

56440360 นางสาวศริิเพ็ญ   อินทรแสง

56441932 นางสาวศริิรักษ์   เสถียรโชค

56140060 นางสาวศโิรธร   ผาสขุ

57440558 นายศวิกร   โยธินรุ่งเรือง

55442160 นายศวิดล   โฉมศรี

56441364 นายศวิรุจ   วรรณศริิลกัษณ์

55440323 นายศภุกร   วตัตธรรม

56440585 นางสาวศภุวรรณ   อําพนัธ์รัตน์

57440563 นายศภุสทิธ์ิ   กิจวชิา

56441366 นางสาวศภุาดา   หล้าสรวย

57441628 นายเศรษฐพงศ์   ชยันภาพร

56441913 นายสรศกัดิ์   แจ้งมี



56441953 นางสาวสลลิทิพย์   ยอดเพชร

56440592 นายสหรัฐ   ยะคําดกุ

57440565 นางสาวสหสัสา   อัง้ลิม้

57440567 นายสญัญา   วนิชรานนัท์

56440593 นายสนัตภิาพ   ทองน่ิม

56441943 นางสาวสาธินี   ล้อสทีอง

56440594 นางสาวสายสนีุย์   เจริญศรี

56440595 นางสาวสาริศา   ฉิมทดั

57440571 นางสาวสาวติรี   สารีสขุ

57440172 นายสปิปกรณ์   ไพศาลพิพฒัน์พงศ์

56441374 นายสปิปภาส   เพชรประกอบ

57440573 นางสาวสริิญญา   อปุชาบาล

57440574 นางสาวสริินารถ   เย็นใจ

57440575 นางสาวสริิรัตน์   นํา้ฟา้

56441922 นางสาวสริิวรรณ   เตา่ทอง

56441378 นายสทุธิเกียรต ิ  ลายคราม

56140024 นางสาวสทุธิดา   สนธิภกัดี

57440577 นางสาวสทุธินี   กลุละวณิชย์

57440578 นายสทุธิพงษ์   แก้วเจริญ

56441379 นางสาวสทุธิษา   นาควรรณ

56440606 นางสาวสธุาสนีิ   พึ่งผล

57441504 นางสาวสพุรรณี   ทัว่กระโทก

57440582 นางสาวสภุาพร   จนัทรศรี

56441728 นายสรุวฑุ   ถนอม

57440167 นางสาวสรุางคนา   ธรรมรักษา



57440586 นายสริุยนัต์   ดาราชู

56440610 นางสาวสรีุรัตน์   เลีย้งไกรลาศ

56441384 นางสาวสวุนนัท์   ป่ันสี

57441634 นางสาวสวุรรณภา   ช่ืนศริิ

57440588 นางสาวสวุล ี  มีทรัพย์เจริญผล

57440169 นางสาวเสาวลกัษณ์   บญุกอง

56440615 นางสาวโสภิตา   บตุรมาลา

57440593 นางสาวหสัยามล   กระแสสนิธุ์

57440594 นางสาวอณศัยา   บญุเปลี่ยน

57441410 นางสาวอตนิชุ   กิจชยัคโุณดม

57440595 นางสาวอธิตยิา   ละมยั

57441637 นายอธิเทพ   เตยีวศรีงามทยั

56140301 นายอนนัต์   ฉตัรแก้ว

57440598 นายอนนัต์ชยั   คณุยิ่งใหญ่

57440599 นายอนาวลิ   จนัทร์ประเสริฐ

57441512 นายอนเุทพ   เข็มทอง

56441925 นางสาวอพิชยาพร   อ่ิมสําราญ

57441639 นายอภิรัฐ   ศลิารักษ์

57440605 นางสาวอภิฤด ี  แน่นหนา

57441640 นายอภิวฒัน์   เกิดพลูผล

57440607 นายอภิเษก   พิมลา

56440621 นางสาวอรณิชา   ตรงช่ืน

57440608 นางสาวอรปรียา   เริงพิทกัษ์

57440609 นางสาวอรพรรณ   ยงยทุธ

57440610 นายอรรณพ   ดวงสวุรรณ



57440611 นายอรรถชยั   บญุนิมิตร

57441642 นางสาวอรวรรณ   ยศทะนะ

56440623 นางสาวอรอนงค์   กล้าเกิด

55440387 นางสาวอริษา   ซ้อนพตุ

56441908 นางสาวอริสา   ขนัแข็ง

57441643 นางสาวอโรชา   ศริิมงคล

54440650 นายอคัรพล   แสงศรี

57440382 นายอคัรวฒัน์   ชนะสงคราม

57440615 นางสาวอจัฉริญา   ไชยโย

57440617 นางสาวอญัชิสา   ไชยศริิ

56441395 นางสาวอญัชลุ ี  มีสตัย์

56441396 นางสาวอญัธิกา   คําขะ

57440619 นางสาวอปัสร   สารีสขุ

57441647 นายอาทิตย์   จนัทร์โสภา

57440621 นางสาวอาภาภรณ์   เพ็งสาทร

57440622 นางสาวอารมณ์   อําพินธ์

57440623 นางสาวอารยา   ศาลางาม

56440630 นางสาวอาริสา   สาริกลุ

57440624 นางสาวอารีย์นชุ   สมบรูณ์สทิธ์ิ

57441648 นางสาวอารียา   โมหิรัญ

56440632 นายอิษฎา   ภิบาลวงษ์

56440633 นายอกุฤษฏ์   ชยัสาร

57441649 นายเอกธนา   บญุฑริกชาติ

57440628 นายเอกพล   โคกเพลาะ



สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

56441871 นางสาวกนกรัตน์   อรัญนารถ

56441047 นายกรกฎ   ยวดยิ่ง

56441401 นายกฤตภทัร   นาคอ่ิม

56441049 นางสาวกวสิรา   แก้วสะอาด

56440852 นางสาวกณัฑิมา   กานะกาศยั

57440238 นายกนัตพฒัน์   เอ่ียมสอาด

56441746 นายกนัตวฒิุ   มีชยั

56441405 นายกนัตาวฒิุ   หาญณรงค์

56441747 นายกาญจนรัตน์   โกมารพิมพ์

56440414 นายกายเทพ   ลิม้สวา่งวงศ์

57440889 นายการัณย์   พรหมเจริญ

56441406 นายกิตต ิ  กมลพนัธ์

56441408 นายกิตตพิศ   ศรธนะรัตน์

57440890 นางสาวเกศนภาพร   จนัทร์ธรรม

54441717 นายขจรศกัดิ์   เยกิจ

56441411 นางสาวขวญัจิรา   ทิพย์แก้ว

56441050 นายเขตวตัถุ์   ช่ืนศริิกลุ

56441412 นายคงพล   ชนินทรานนัท์

56441413 นายคมกฤษ   งามสง่า

56441414 นางสาวครองขวญั   สถาปนากรณ์

56441415 นายคามิน   อิสสริยกลุ

56441416 นายคณุาธิป   ผลทรัพย์

56441418 นางสาวจรรยาพร   องัคะนาวนิ

57440892 นางสาวจรรยาพิณท์   ชมกลิ่น



56441052 นางสาวจนัทนา   ตนัประยรู

56441053 นางสาวจิรนนัท์   ทองสขุ

57440239 นางสาวจิราพร   มอญเฝา้ทรัพย์

56441423 นายจิรายส์ุ   สงิห์เสริมวงค์

56441424 นายจิรายสุ   งามเสง่ียม

56441426 นายเจนภพ   โรจนเรืองรอง

56441020 นางสาวชนนภา   บญุประจวบ

56441057 นางสาวชยาภรณ์   ปะกินงัเต

56441058 นางสาวชยดุา   จิตต์คนัธา

56441430 นางสาวชรินพทัธ์   ศภุฤทธ์ิภานวุฒัน์

56441431 นางสาวช่อผกา   อศัดร

56441434 นายชาญชยั   นนัจะ

56441059 นายชาญณรงค์   สบุิน

56441436 นายชานน   แคว้นนนทรีย์

56441184 นายชานนทร์   วงษ์จนัทร์

56441818 นางสาวชิณนชา   ฤกษ์อคัคี

56441438 นางสาวชิสา   มาธิดา

57440241 นางสาวฐิตาภา   ป้องปัดชา

56441772 นางสาวฐิตาภา   เพ่ิมสมบรูณ์

56441060 นางสาวฐิตนินัท์   จิตรสําเริง

56441441 นางสาวฐิตรัิตน์   ชมยิม้

57440242 ดาบตํารวจณชชธา   เกษมศรีสขุสง่า

56441442 นายณรงค์ศกัดิ์   นาคนิยม

56441774 นายณรินพงศ์   เรืองดษิฐ์

56441061 นายณฐัพงษ์   รัตนพงศ์



56441062 นายณฐัพล   รุ่งเจริญววิฒันา

56441756 นายณฐัภาคย์   อุ่นใจเพ่ือน

56441064 นายณฐัสทิธ์ิ   สนุทรวฒัน์

56441445 นางสาวณิชกานต์   ทองบวั

56440900 นางสาวดรุณี   จินดา

56441446 นายดลิก   มชัฌิมา

56441065 นายเตวชิ   สทุธิประเสริฐ

56441783 นายถิรเดช   เปีย้วน่ิม

57440901 นายทรรศภณ   ทวยเจริญ

56441453 นายธนดล   สมบรูณ์

57440715 นายธนทศัน์   นาคถมยา

56441786 นายธนภมิู   ปัญญาดี

56441456 นายธนชั   สมานวงศ์

56441787 นางสาวธนชัชา   มจัฉาวงษ์

58440608 นายธนาดล   วรรณพิรุณ

56441458 นายธนาธิป   ก้องเสนาะ

56441069 นางสาวธวลัรัตน์   ลอออรรถพงศ์

56441459 นางสาวธัญญธร   พฒันเวชกิจ

56441791 นางสาวธัญญารัตน์   แสงทอง

55441683 นางสาวธัญวรรณ   วเิศษแพทย์

56441460 นายธัษชกร   ทองมานิช

56441070 นายธีรพล   ศโิรรัตนะโยธิน

56441072 นายนนทว ี  พิภพไพศาล

56441462 นายนพกรณ์   สวสัดิ์พานิช

56441463 นายนพเรศ   โคตะพะมร



56441464 นายนเรศ   ทบัมอญ

57440246 สบิเอกนฤนาท   บญุคุ้ม

57440732 นายนฤพนธ์   กาญจนวนัทา

56441465 นายนวมินทร์   วไิลเลศิ

56441798 นายนคัรินทร์   เหนือวงศ์

56441075 นางสาวนฏัญา   แดงทําดี

57440737 นายนทัธพงศ์   รอดรัตน์

55441017 นางสาวนนัท์นภสั   เสถียรธนาวงศ์

56441468 นางสาวนนัทพร   สายจนัทร์

57440247 นางนิภาพร   สกลดลิก

56441470 นายนิมิตร   ยเุจริญ

56441471 นางสาวบญุนิษฐ์ชา   กฤดดิารา

56441804 นายปฏิเวช   ดงอทุิศ

57440747 นายปฐมพงศ์   ช้างน้อย

56441473 นางสาวปณิตา   สมนึก

56441805 นางสาวปนดัดา   กิตนินัทวฒัน์

56441474 นางสาวปนดัดา   แซ่หลิ่ว

56441475 นางสาวปนดัดา   นรากร

57440750 นางสาวปนดัดา   บุ้งเจาะบาง

56440925 นางสาวปภาวรรณ   คญัทบั

56441476 นายปรเมศร์   ดงอทุิศ

56441081 นายปรเมษฐ์   ธนวรรณ

56441952 นายประมขุ   ทวธีรากลุ

57440252 นายปวริศ   พนัธุ์แก้ว

56441479 นางสาวปัถยา   ประกอบวฒัน์



56440930 นางสาวปัทมา   สริิรัตนพงษ์

56441807 นางสาวปาณิสรา   เลี่ยงฮะ

56441480 นายปานพชร   ปญุทวกีีรตกิานต์

56441481 นางสาวปาริฉตัร   รัตนบญุเกตุ

55441032 นางสาวปาริชาต   พว่งอ่อน

56441083 นายปิตพิงษ์   สวุฒันพงษ์

56441934 นางสาวปิยะพร   ผลพิทกัษ์กลุ

57440762 นางสาวปิยะวรรณ   เน่ืองจํานงค์

56441085 นายปิยะวฒัน์   สอ่นราช

56441483 นางสาวปิยาภรณ์   ก้องกงัวาล

56441086 นายปณุหนก   ตุ้มเงิน

56441087 นางสาวปรุฉตัร   ทรงมิตร

56441088 นายพงศกร   ทุง่เจริญ

56441485 นายพงศกร   พลูทรัพย์อนนัต์

56441089 นายพงศธร   สวุรรณกนก

56441488 นายพชรภณ   เตยีวเจริญ

56441489 นางสาวพรฑิฎา   สขุสาตร์

56441699 นางสาวพรพรรณ   ลิม้งาม

57440912 นายพฒันา   วธิรรมกิจ

56441492 นายพนัธ์ชยั   แซ่อือ้

56441493 นายพิเชษฐ   น้อยแสง

56441494 นายพิษณ ุ  อ่ิมกมล

56441153 นายพีรพงษ์   ขาวผอ่ง

56441495 นายพีระพล   พรมิตร

56441496 นายพฒิุสรรค์   หุน่เจริญ



56441705 นางสาวแพรพลอย   ตะระวสิทิธ์ิ

56441498 นางสาวแพรวา   ปรียานนท์

56441499 นางสาวไพรินทร์   อ่อนสทีอง

56441093 นางสาวไพลนิ   นิลชชัวาลย์วงษ์

55441760 นางสาวภคมน   สทิธิโชค

56441094 นางสาวภทัราภรณ์   มะลซ้ิอน

56441502 นายภาคนิ   ไวยวฒิุ

56441096 นายภาณพุงศ์   ทองเทศ

56441503 นายภาณภุณ   พฒิุรัตนาพร

56441097 นางสาวภาวติา   สพุจน์วดี

56441098 นายภาสกร   ผอ่งภิญโญ

54441721 นายภเูบศก์   ทรัพย์เจริญ

56441099 นางสาวมณฑาทิพย์   จามรจินดามณี

56441100 นางสาวมณีนภา   หม่ืนรามสขุ

56441511 นายเมธี   บณัฑิตย์

56441101 นางสาวยวุด ี  ศรีเตด็

57440916 นางสาวรสติา   สจัจาสยั

56441513 นางสาวระวนินัท์   พรมขนั

56441514 นางสาวรัชนก   มนัปอ

56441515 นางสาวรัชนิดา   คําบปุผา

57440917 นางสาวรัชนีกร   เพลดิเพลนิ

57440918 นายรัฐพงษ์   สนุทรีวจิิตร

56441516 นายรัฐพล   จิรัฐธนากลุ

56441518 นางสาวรุจิรา   แสงทอง

56441833 นางสาวลลติา   เปิดครีี



56441519 นายวงศกร   ไชยาผาม

56441103 นายวชิรวทิย์   สง่า

56441520 นางสาววนิดา   จําปา

57440260 นายวรวฒิุ   จนัทร์ฉาย

58440639 นางสาววรัท   สง่าอินทร์

56441104 นายวรากร   กองแก้ว

56441522 นายวรากร   แก่นคํา

56441105 นายวศนิ   แสงอไุร

56441524 นายวสนัต์   ประยรูเธียร

56441525 นายวส ุ  รุ่งแสงสี

56441527 นายวชัรินทร์   แซ่ลี

56441107 นายวฒันชยั   รุ่งไพสฐิ

57440828 นางสาววนัวสิาข์   อิง้ทอง

57440920 นายวศักร   วรรนิวาส

56441109 นางสาววชิิตา   ศรีวงศ์

56441110 นางสาววชิดุา   บญุชาญ

57440261 นางสาววชิดุา   พืน้ผา

57440262 นายวทิยา   ประวงษ์

56441112 นางสาววภิาดา   ทองวเิชียร

56441528 นางสาววภิาวรรณ   เวยีงวเิศษ

56441114 นายวฒิุชยั   วสวุทิย์

56441115 นายวฒิุพงษ์   ตัง้ประกอบ

56441530 นายไววทิย์   ชวลตินิตธิรรม

56441531 นายศรา   ฉตัรศรี

56441116 นางสาวศริญญา   กําแพงยทุธ



56441534 นางสาวศศดิารา   กะหมายสม

57440921 นางสาวศศวิรรณ   เอ่ียมจัน่พวง

56441535 นางสาวศศวิมิล   สมประสงค์

56441536 นายศริวทิย์   สงัข์ทอง

56441117 นางสาวศริิกลุ   ราศรีจนัทร์

57440922 นางสาวศริิขวญั   สนิไชย

56441537 นางสาวศริิทิพย์   ไชยชนะ

56441538 นางสาวศริิพร   ปกป้อง

56441852 นางสาวศริิพรรณ   ธูปทอง

56441539 นางสาวศริิภรณ์   ประทมุชาติ

56441118 นายศกึษิต   อตัถาภินนัท์

56441119 นายศภุกานต์   ภเูป้ว

56441542 นายศภุพฒัน์   ทมุมานนท์

57440923 นายศภุวรรธก์   รักไทย

56441121 นายศภุวทิญ   ปรินทา

56441543 นายสถาพร   เชยแสง

56441122 นายสถาพร   สกลุทรงเดช

55441068 นายสมประสงค์   โคตรมงคล

56441545 นายสมิทธิ   รังสวิรารักษ์

56441125 นายสรวชัร์   สดุแก้ว

56441126 นางสาวสลกัจิต   พึ่งศรี

57440855 นางสาวสาวติรี   อดุมเดช

56441547 นายสทิธิโชค   กลิ่นอบุล

56441549 นายสทิธิศกัดิ์   พรมศร

56441550 นายสริิกร   บวรสริิสกลุ



56440599 นางสาวสริิพรรณ   แซ่โค้ว

56441127 นางสาวสริิพชัร   มัง่คัง่

56441128 นายสบืพงศ์   ขนัตี

57440925 นางสาวสกุญัญา   ฟเูฟ่ือง

56441129 นางสาวสจิุตรา   พรหมพิชยั

57440928 นายสทุธิเกียรต ิ  ศกัดาขจรเกียรติ

53441559 นายสทุธิศกัดิ์   มลูตรีภกัดี

56441130 นางสาวสนิุตสา   โสมาบตุร

56441131 นางสาวสนิุสา   วรพงศ์

56441555 นางสาวสพุรรษา   ยิม้แย้ม

56441556 นางสาวสพุตัรา   วารีเขต

56441132 นายสภุกฤต   อทุยัศรี

56441869 นางสาวสเุมษา   บุง่หวาย

57440929 นายสรุะ   สดีํา

56441558 นายสรัุตน์   ไพรอนนัต์

56441134 นางสาวสริุยาพร   วรรัตน์

57440266 นางสาวสรีุรัตน์   รัตนศลิปิน

56441135 นางสาวสวุนนัท์   เบ้าวนั

56441560 นางสาวเสาวลกัษณ์   เจริญสนิวารี

56441160 นางสาวโสรยา   วฒันมงคล

57440267 นางสาวหนึง่ฤทยั   นาสมนึก

53441567 นายหสัดนิ   งามการ

56441872 นายอดศิกัดิ์   นภาโชติ

56441561 นางสาวอตพิร   ขาวดี

56441562 นายอธิวฒัน์   บํารุงศลิป์



56441139 นางสาวอนญัญา   แก้ววรรณา

56441141 นายอภิวฒัน์   เมฆาวณิชย์

56441878 นายอภิสทิธ์ิ   แซ่โง้ว

56441144 นางสาวอรพรรณ   เครือวลัย์

57440268 นายอรรถพร   ทองอ่อน

57440932 นางสาวอกัษราภคั   เฉียงสี

56441567 นางสาวอจัฉริยา   ช่ืนอารมณ์

56441569 นายอาณนัย์   แพะขนุทด

56441570 นายอกุกฤษฏ์   คณูวตัร์

57440911 นายเอกธนา   เรืองรัตน์

57440270 นางสาวไอริศร์ศา   อสัสราวชิญ์

รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

56140131 นายรวพิล   ลีม่ิ้งสวสัดิ์

รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

56440364 นายกฤษฎา   รอดรัตน์

56140307 นางสาวเกศรินทร์   เทวรัตน์

56140278 นางสาวจารุภา   พรหมมงคล

56140181 นางสาวจิรัฏฐิกา   ภานกุรกลุ

56440407 นางสาวจฬุาลกัษณ์   บญุธรรม

56440159 นางสาวชตุมิณฑน์   รุ่งเรือง

56140279 นางสาวณฐัธิดา   จนัทรังษี

56140324 นางสาวทศันีย์   โพธ์ิศรี

56140216 นายธนพงษ์   โสดานา

56140326 นายธนวชิย์   ถาวร

56440706 นางสาวนภสร   วริิยาวฒัน์



56440715 นางสาวบษุกร   สขุสมาน

56441619 นางสาวผกามาศ   กงยี่

56440740 นายพธันนัท์   ศรีเมือง

56140283 นายพนัธุ์ววิรรธ   ผู้ เจริญ

56440753 นางสาวภทัรสดุา   เห็นประเสริฐ

56140072 นางสาวมาริสา   บวัแก้ว

56140009 นางสาววณีา   อไุรพนัธ์

56140345 นายวฒิุชยั   ด้วงคํา

56140038 นายศริิโรจน์   ธนิกกลุ

56140240 นางสาวสพิุชฌาย์   บญุฟัก

56140080 นายอภิสทิธ์ิ   นาอุ่นเรือน

56140353 นายอรรถพล   ขาวพรม

56440837 นางสาวองัคณา   วฒิุสมบรูณ์

รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

56441576 นายกฤษณะ   ภกัตร์ผอ่ง

56440365 นางสาวกาญจนา   เหลอืงอ่อน

56140374 นางสาวจตพุร   พึ่งตน

56440649 นายจกัรพนัธ์   ศลิประสทิธ์ิ

56440650 นางสาวจิตตมิา   ฉนัทะสมบญุเสรี

56140312 นายเจตณรงค์   สภุาพรูป

56440661 นางสาวชลกร   คณะนา

56440408 นางสาวฐิตมิา   แวงไธสง

56140321 นายณฐัพงศ์   เพ็งเรือนงาม

56140322 นางสาวณิชาภทัร   กิไพโรจน์

56140027 นางสาวดารารัตน์   บญุยก



56140329 นางสาวธราภรณ์   แสงโชติ

56140332 นางสาวธิตมิา   เบญจมาตย์

56140333 นางสาวนนทล ี  มสุกิทศัน์

56440371 นางสาวนชัชา   ศรีสมยั

56140218 นายเนตรัิกษ์   มณีวงศ์วจิิตร

56440716 นางสาวเบญญาภา   ขนุสกล

56140007 นายปรีดา   นงเยาว์

56140130 นางสาวปาริชาต ิ  โพธ์ิผลดั

56140228 นายวรพล   เกิดแก้ว

56440771 นางสาววรรณทการณ์   ธาระแดน

56140229 นางสาววราภรณ์   แก่นศริิ

56140232 นายวชัรพล   มหาไวย

56140076 นางสาวเวธกา   นฤมล

56440810 นางสาวสดุาทิพย์   โฉมขวญั

56140237 นางสาวสทุธินนัท์   โคนพนัธ์

56140238 นางสาวสปุราณี   หนองใหญ่

56140239 นางสาวสพุตัรา   คณุาวงษ์

56140141 นางสาวสพิุชญ์   ยาย้อย

56140369 นางสาวสภุาวดิา   สมเดช

56440817 นายสริุยา   วงค์กําภู

56140286 นายอภิรักษ์   ฤทธ์ิแดง

56140243 นายอรรถพล   คงอ่ิม

56140354 นางสาวอริษา   พรมมิโย

56440834 นางสาวอริษา   วาเพชร

56440383 นางสาวอษุณีย์   สทิธิบศุย์



รัฐศาสตรบัณฑิต  

56441572 นางสาวกชกร   แซ่ลิม้

56440634 นางสาวกชกร   ปาสงัทอง

56440635 นางสาวกชกร   ศรีสมาน

56140276 นางสาวกตญัชล ี  พรหมผยุ

56441573 นางสาวกนกวรรณ   นะตาปา

56440638 นางสาวกมลชนก   จิตรพล

56140303 นางสาวกมลชนก   โสจนัทกึ

56140208 นางสาวกมลพร   หนอมเจริญ

56441575 นายกฤษฎา   แรงรายบญุ

56441577 นายกฤษดา   ชมแสงแก้ว

56140025 นายกวศิ   พิชิตกวนิ

56440639 นายกษิดิ์เดช   มะผล

56140304 นายกษิดศิ   วเิศษพิตรพิบลู

56140120 นางสาวกญัญารัตน์   โฉมก่ิง

55140049 นายกนัตธีร์   กศุริิ

56441578 นายกนัตพล   อดุมชยั

56441579 นายกนัตนินัท์   รอดสบาย

56140305 นางสาวกลัย์สดุา   รัตนกลู

56441580 นางสาวกลัยานี   บญุมี

56440640 นางสาวกาญจนา   เตรียมดี

56140306 นายกิตตกิร   มีปฐม

55440421 นายกิตตณิฐ์ั   โฆษะปัญญาธรรม

56140062 นายกิตตศิกัดิ์   บญุอากาศ

56140277 นางสาวกณุฑิกา   สกลุวงศ์ธนา



56440642 นายเกรียงไกร   บรรจงศลิป์

56440366 นายเกียรตศิกัดิ์   ธรรมธร

56140026 นายเกียรตสิกลุ   ปัน้เหน่งเพ็ชร์

56140063 นางสาวขนิษฐา   ราชวงศ์

56140309 นายจตรุงค์   สนิทองชลธี

56140310 นางสาวจรินทร์ทิพย์   เกิดแสง

56441582 นางสาวจริยา   พรวไิลประเสริฐ

56440647 นายจกัรกฤษ   สรุะกลุ

56440648 นายจกัรพนัธ์   ภิรมย์รักษ์

56441584 นางสาวจารุวรรณ   สภุาภรณ์

56440653 นางสาวจิราวรรณ   คําเจริญ

56140064 นางสาวจิราวรรณ   เหรียญเจริญ

56140003 นางสาวจีรนนัธ์   อนนท์

56441667 นายจีระศกัดิ์   บญุแก้ว

56441585 นางสาวจฑุาภรณ์   จนัทร์พราหมณ์

56140311 นางสาวจฑุามาศ   ชยัชนะ

56440655 นางสาวจฑุามาศ   ร้อยสา

56140065 นางสาวจฑุารัตน์   พพิูลกึ

56140313 นางสาวเจนจิรา   สปัุญญา

56440656 นายเจิมวฑุฒ์   จนัทร์พรหมมา

56440657 นางสาวฉฎาภรณ์   โค้วถาวร

56441586 นางสาวฉตัรฑริกา   รุ่งเรืองศลิาทิพย์

56140314 นางสาวชฎาพร   ปัญญานาม

56140210 นางสาวชนญัํ ู  ใจธรรม

56441587 นางสาวชนิสรา   กลัยาโพธ์ิ



56440368 นางสาวชมาพร   กสผิล

56440660 นางสาวชยานนัท์   จิตต์พลูผล

56441588 นางสาวชลฎาพร   โชคลาภ

56440662 นางสาวชลทิชา   พลูเป่ียม

56441589 นางสาวชลธิชา   ป่ินมรกต

56440664 นางสาวชลธิชา   สขุสจัจี

56440665 นางสาวชลธิชา   เฮงวชิญกลุ

56441590 นางสาวชะนิพร   ครูหลํา

56140316 นายชชัชยั   เช่ือมชิต

56440666 นายชชัวสัส์   อินประคอง

56440667 นางสาวชิดชนก   กนัภยั

56440668 นายชตุพิงศ์   บรูณะ

56440670 นายชตุพินัธ์   เอกพชัราพนัธ์

56140004 นางสาวชตุมิา   สนรักษา

56440672 นายเชาวลติ   จิตสนัติ

56440673 นายเชาว์วฒัน์   ทําเสมอดี

56440674 นางสาวโชตกิา   มงคลญานวรัตน์

56441594 นายไชยวฒัน์   วนิชลานนัท์

56441595 นายฐาปกรณ์   แจ่มจํารัส

56440676 นางสาวฐิตนิา   ศลิปศาสตร์

56440677 นายฐิตวิฒัน์   ประเสริฐสงัข์

57441664 นางสาวฑนนัชาดา   ถาวงศ์

56440678 นายณฐกร   รัตนสริิศาสตร์

56441597 นายณรงค์ฤทธ์ิ   เรืองฤทธ์ิ

56140122 นางสาวณชัชา   ขนัมะลิ



56441598 นายณชัพล   ลิม้โตทอง

56140214 นายณฏัฐ์นนท์   สนัตภิาภรณ์

56140317 นายณฐัชนน   สงวนงาม

56140318 นางสาวณฐัชยา   หมีไทย

56140319 นายณฐัดนยั   เลศิแก้วศรี

56440684 นายณฐัพล   มะปรางทอง

56440685 นายณฐัวฒิุ   ศรีพธุสมบรูณ์

56440686 นางสาวณิชาภทัร   ถนอมนาม

56441601 นางสาวณิชาภา   รัสมิภตูานนท์

56441602 นางสาวตรีสคุนธ์   ประสมบญุ

56441921 นางสาวตวงพร   คํานึงผล

56441603 นายไตรทศ   มิตรประพนัธ์

56440687 นายทศพร   แก้วโชติ

56140029 นางสาวทกัษพร   มากสนิ

56140325 นายทินกร   โสภารัตน์

56140215 นางสาวทิพย์วมิล   นํา้หอม

56140370 นางสาวทิพาภทัร   อุ่นประเสริฐ

56440691 นางสาวทิวพร   แช่มเจริญ

56440692 นายธงทอง   เพ่ิมมงคล

56440693 นางสาวธชชล   ตณิสขุ

56140066 นางสาวธณฎัฐา   พงศ์อภิรักษ์

56440369 นางสาวธนวรรณ   เทีย่งพิมล

56440696 นายธนวฒัน์   เมืองจินดา

56140030 นายธนวฒิุ   พรหมเงิน

56140125 นางสาวธนิสา   สงิหฬ



56440699 นางสาวธมลวรรณ   เกิดศรี

56440697 นางสาวธมลวรรณ   บวัหลวง

56440698 นายธรรม์คม   กระแสร์

56140328 นายธรรมชาต ิ  วลัยะเพ็ชร์

56140330 นางสาวธัญชนก   จิตอารี

56140331 นางสาวธัญญาพร   ดอนชยั

56440701 นางสาวธารารัตน์   ธารศรัทธา

56441604 นางสาวธาริณีย์   อ้อยบํารุง

56440702 นางสาวธิดารัตน์   รุ่งรส

56441605 นางสาวธิตยิา   ขนัทอง

55440510 นายธีรชยั   ณรังษี

56440913 นางสาวธีรญา   ภูท่ิม

56440914 นายธีรเมธ   ตลุาธาร

56441607 นายธีรยทุธ   เกตหุอม

56440703 นายธีรศกัดิ์   โชตกิิตตวิาณิชย์

56441609 นายธีระพงษ์   สหฤทยัสงัสติ

55440513 นายนครินทร์   มีพร้อม

56440370 นายนทสรวง   คงชยาสขุวฒัน์

56140371 นายนนท์ธวฒัน์   สริิสมบตัิ

56441610 นายนพรัตน์   ปฏิญาณกลู

56440705 นางสาวนพวรรณ   ดําเรือง

56140032 นางสาวนฤมล   จนัทมุมี

56440709 นางสาวนนัทศริิ   ภกัดิ์สนัเทียะ

56140033 นางสาวนยันา   อ่อนน่ิม

56441613 นางสาวนารีนารถ   ธัญญะกิจ



56440710 นางสาวนิตยา   คุ้นเคย

56440711 นายนิพทัธ   ลโีนนลาน

56440712 นางสาวนิสา   จินดาสอน

56440714 นายบณุย์พิทกัษ์   พฒันศริิ

56441614 นางสาวเบญญา   แซ่ตัง้

56440717 นายปฏิภาณ   โชคเฉลมิวงศ์

56440718 นายปฏิภาณ   สะอิมิ

56140129 นายปณิธาน   ขวญัสงูเนิน

56140219 นางสาวประไพพิศ   เวทวงษ์

56440721 นายปราโมทย์   ใยยัง่ยืน

56440722 นายปริญญา   เกตสุมมตุิ

56440723 นางสาวปริญญาพร   ธีระวฒัน์

56441615 นางสาวปริยาภทัร   แจ่มฉาย

56140067 นางสาวปรีญาภทัร   ศรีสวุรรณ

56140368 นางสาวปวนัรัตน์   มัน่คง

56440724 นางสาวปวณีา   วลิยัรส

56441951 นางสาวปวณีา   สรุารักษ์

56140180 นายปองพล   จนัทรา

56441617 นางสาวปัณฑิตา   สตุพลสนัตกิลุ

56440726 นางสาวปาริชาต ิ  ธาตบุวั

56440373 นางสาวปาลเิวยี   แตงกวา

56440728 นายปิยะพงษ์   ไพโรจน์

56440729 นายปิยะศกัดิ์   สําเร็จยิ่ง

56440731 นายพงนรินทร์   มณีรัตน์

56440161 นายพงศ์รพี   กิตตกิลุเพ่ิมสนิ



56440733 นายพชร   แถวโชติ

56140068 นางสาวพชิตา   ศรีทองท้วม

56441620 นางสาวพรชลุ ี  แซ่โค้ว

56140334 นางสาวพรนพเก้า   สขุโภคา

56440735 นางสาวพรปวณ์ี   สวุรรณชนะ

56440374 นางสาวพรพิมล   สลีาดเลา

56140221 นางสาวพรรณศริิ   รุ่งสวา่ง

56441622 นางสาวพรศริิ   แก้วมาตย์

56140069 นางสาวพฤตยา   พรมแดน

56440737 นางสาวพลอยวรินทร์   พลอยเพ็ชร์

56441623 นางสาวพชัราภรณ์   ประเสริฐทรัพย์

56440375 นางสาวพชัรินทร์   คําสขุ

56140222 นางสาวพชัรี   คนัโท

56140336 นางสาวพทัธ์ธีรา   บญุชปูระภา

56440741 นายพาวร์ี   ศรัณยเูศรษฐ์

56440742 นายพิชญะ   เพชรประดบั

56440743 นางสาวพิชญา   พรหมเจริญ

56440744 นางสาวพิธิรา   ใจญา

56440746 นายพิพฒัน์   เอ่ียมสอาด

56140071 นายพิรุฬห์   สร้อยเนียม

56140337 นายพีรพล   ทองดี

56440412 นายพีรวสั   หาญสาริกิจ

56440748 นายพีระพงษ์   พว่งเอ่ียมเจริญ

56440749 นายพีระพนธ์   แก้วสม

56441624 นายพทุธบตุร   ช่วยรอด



56440950 นางสาวภกัดพิร   สขุอยู่

56440376 นายภฎัธนกฤต   พทุธานนท์

56440752 นางสาวภทัรภร   คําเสนาะ

56440755 นายภาณพุงค์   อ่อนพลบั

56140225 นายภาณพุงศ์   ปญุญะประสทิธ์ิ

56140226 นายภาณมุาศ   อินทร์ฉ่ํา

56440756 นายภาณวุฒัน์   เกิดอยู่

56441626 นายภานเุดช   ฉากไธสง

56140291 นายภานพุงศ์   วฒันเชือ้

56440757 นายภานวุฒัน์   สมดี

56440760 นายมงคล   ดมีีชยั

56440761 นายมงคล   พนัโบ

56140339 นางสาวมณฑกานต์   สวุรรณศรี

56440377 นายมณฑล   บิณศริวานิช

56441628 นางสาวมนทกานต ิ  เกิดแก้ว

56440762 นางสาวมนสันนัท์   มนสัสนิท

56440763 นายมัน่คง   เลศิวรากรชยั

55442141 นางสาวมกุดา   มณีวงค์

56441629 นายรณชยั   สกลุศกัดิ์ถาวร

56441630 นางสาวรสสคุนธ์   สารภาค

56441631 นายรัชกฤช   ชิเนนทโรภาส

56140227 นางสาวรัชนีกร   แปลชน

56140340 นายรัฐกร   จิระทศันกลุ

52441171 นายรัฐชานาถ   อ่ําเจริญ

56440765 นางสาวรุ้งนภา   สระทองที



56440766 นางสาวรุจิกาญจน์   พรหมสาขา ณ สกลนคร

56440379 นายฤชานนท์   เมืองนก

56440768 นางสาวลลติา   แสนพนัธ์

56440770 นายวรปรัชญ์   อกัษรศรี

56441635 นางสาววรรณกร   วชิาสทิธิพร

56440774 นายวรวฒิุ   กาญจนะ

56440776 นางสาววรัญชา   คล้ายสวุรรณ์

56440778 นางสาววราภรณ์   กลิ่นร่ืน

56441636 นางสาววราภรณ์   กลัวทานนท์

56440779 นางสาววราภรณ์   ยวุเรืองศรี

56140230 นางสาววริศรา   เจริญสมทุร

56140343 นายวรุตม์   นิลเอวะ

56440780 นายวชัรพงศ์   ทมุภา

56441637 นายวฒันศกัดิ์   นาคม่วง

56140344 นางสาววาสนีิ   สงัวาลย์เงิน

56441638 นางสาววจิิตรา   ธนพงศ์นโุรจน์

56440782 นายวชิญะ   เฉลมิวฒัน์

56140075 นางสาววภิาว ี  ลายผอ่งแผ้ว

56440784 นางสาววสิทุธิญา   สขุเกษม

56440785 นายวรีภทัร์   คงประสงค์

56440786 นายวรีวฒิุ   ถนอมรัตนชยั

56440787 นายวฒิุชยั   สทิธิศรีจนัทร์

56140233 นายวฒิุพงษ์   พึ่งประเสริฐ

56440789 นายศรัณย์ภทัร   โตรัตน์

56440413 นางสาวศศธิร   ตรองจิตร



56441639 นางสาวศศวิมิล   โอ่งเจริญ

56440792 นายศสทิธ์ิ   กรานทอง

56140036 นายศกัดิ์ศรายทุธ   นวลโฉม

56441641 นางสาวศริภสัสร   จินดาพงษ์

56441642 นางสาวศริิธร   โพธิพนัธ์

56440795 นางสาวศริิลกัษณ์   ขํานิคม

56441643 นางสาวศริิลกัษณ์   คงหิรัญ

56440796 นางสาวศริิลกัษณ์   สนิทกัษ์ทรัพย์

56140347 นายศวินาถ   ทองคํา

56440797 นายศวิา   ศรีขจร

56441644 นายศวิานนท์   บวัพฒุ

56140375 นางสาวศจิุนนัท์   ไทรสวุรรณ

55440642 นายศภุกร   งามเสง่ียม

56140373 นายศภุกิจ   อทุกงั

56140349 นายศภุวชิญ์   พลอยม่วง

56140350 นางสาวศภุากร   ธนรัูตน์

56440380 นางสาวศภุารมย์   หลวิชาญพิมพ์

56140236 นางสาวสกลุธร   แก้วประเสริฐ

56440802 นายสมคัร   ปฏิญาณวภิาส

56140040 นายสรพนัธ์   จนัทรามาศ

56441647 นายสรอรรถ   วงศ์กําภู

56440381 นางสาวสโรชา   สวุรรณรินทร์

56140351 นายสฤษดิ์   ศลิปาจารย์

56440803 นางสาวสวนาฎ   ศรีสขุ

56440804 นายสหพฒัน์   อยู่เป็นสขุ



56441008 นายสนิพงศ์   อภิญ

56440807 นายสริวชั   ปัญญวพิธัน์

56440808 นางสาวสริิพร   สขุถนอม

56440809 นายสบื   บวัแสงใส

56440811 นายสทุธิเกียรต ิ  มีกลิ่นหอม

56441648 นางสาวสปุรีญา   พนัธ์เจริญ

56140078 นางสาวสพุรรณี   หลปีระเสริฐ

56440813 นางสาวสภุาวด ี  อาชาชาญ

56440814 นายสเุมธ   ผลพฤกษา

56440815 นายสรุศกัดิ์   แดงสัน้

56440816 นางสาวสรุางคณา   ดงัก้อง

56440818 นางสาวสรีุฉาย   อินทอง

56440819 นางสาวสรีุพร   คงมัน่

56441651 นางสาวสรีุย์พร   สายนัเกณะ

56441652 นางสาวสวุนนัท์   มลูประเสริฐ

56440820 นายสวุศิษิฎ์   จรุงพฒันานนท์

56441653 นางสาวหยกฟา้   วาลปีระโคน

56440822 นางสาวอนงค์นาถ   ชารีนาม

56441654 นายอนนท์   แย้มบาน

56440823 นายอนชุา   เปรมกมล

56440825 นายอนชุา   สะแอ

56440826 นายอนชิุต   นิลรัตนโอภาส

56440828 นายอนพุงศ์   วงษ์ศรี

56440830 นายอภิสทิธ์ิ   อศัวเมธสวุรรณ

56440831 นางสาวอมฤต   วงษ์ปาน



56440382 นางสาวอรชฎา   บรูณสรรพสทิธ์ิ

56440832 นางสาวอรณี   จองสนัเทียะ

56441655 นางสาวอรทยั   โพธิบําเพ็ญ

56140372 นายอรรถชยั   ทองทบั

56441919 นางสาวอรวรรณ   มโนการ

56440835 นายอลงกรณ์   อินทยานนท์

56440836 นายอคัวฒิุ   ศริิรักษ์

55440706 นางสาวองัคณา   เยาวรัตน์

56440838 นางสาวองัคณา   สริุปัญโญ

56140145 นางสาวอญัชลพีร   ชยัศริิ

56441657 นายอานนท์   ฐาราชวงศ์ศกึ

56440839 นางสาวอารียา   นพเธา

56440840 นายอกุฤษฎ์   นิลใบ

56440841 นายอดุมศกัดิ์   สขุทรัพย์

56440842 นางสาวอษุุมา   นาคประสทิธ์ิ

56140355 นายเอกพนัธ์   บญุประเสริฐ

56441658 นางสาวเอมิกา   เคโรมิสนั

คณะสาธารณสุขศาสตร์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพ

56910080 นางสาวกนกวรรณ   เมืองศริิ

55920548 นายทวรัีตน์   ทบัทิมทอง

55920550 นางสาววไิลลกัษณ์   จนัทร์แผง

56910083 นางสาวศนัสนีย์   แก้วดวงเลก็

57910114 นางสาวโศภิสดุา   วบิลูย์พนัธุ์



56920305 นางสมุนรัตน์   นีรพฒันกลุ

53920860 นางสาวอษุณีย์   แป้นถึง

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

57910115 นางสาวจารุพร   ดวงศรี

53921168 นายดนยั   เครือแวงมล

57920630 นางสาวดษุฎี   วรรณาหาร

57920340 นางสาวปัทมาพร   บวัแดง

53921173 นายเผดจ็   พทุธาผาย

58920196 นายภาณวุฒัน์   เชิดเกียรตกิลู

58920197 นายรัฐวฒิุ   สมบรูณ์ธรรม

57920344 นางสาวไลลา   มะยีแต

54921311 นางสนุนัทา   ถาวร

57920347 นางสาวสภุาวด ี  บญุจง

58920202 นายอดลุย์   ฉายพงษ์

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  

58920208 นายกฤษฎา   โพธิดารา

58920212 นางสาวจิราภรณ์   ปะวะสงัข์

56920320 นางสาวณภทัร   ลอยลอ่ง

58920213 นางสาวณชัชา   ฉตัร์เงิน

58920214 นายตอ่ศกัดิ์   ดาบโสมศรี

58920215 นางสาวทิฆมัพร   สกักะตะ

56910086 นางสาวธนวรรณ   โพธิภกัดิ์

53920865 นายนรินทร์   กระจายกลาง

58920216 นางสาวนิรัชรา   เหลี่ยมเลศิ

58920217 นางสาวบษุยาเนตร   วงษ์พล



56910088 นางสาวปทิตตา   จํานงค์ผล

55910235 นางสาวป่ินทอง   ประสงค์สขุ

55920524 นางสาวพนชักร   ธนิกานนท์

57920375 นางสาวพรสวรรค์   อิมามี

57920359 นางสาวรววีรรณ   ยิม้เนียม

55920532 นายวชัรากร   วชิยัศกึ

58920220 นางสาววชัราภรณ์   เงินปุ่ นนาค

58920221 นางสาววรียา   วงศ์ปก

58920222 นางสมใจ   อ่อนละเอียด

57920366 นางสาวสราภรณ์   ประโคทงั

58920223 นางสาวสริิรัตน์   วงษ์เสมา

54920537 นางสริิรัตน์   สถิตย์เสถียร

58920224 นายสนุทร   หงษ์ทอง

58920226 นางสาวสภุาพร   สมบตัิ

57920370 นางสาวอนฐัฌา   ป่ินแก้ว

58920227 นางอริยานตุ ิ  ธวชัชยัไพศาล

58920228 นายอาคม   มลฑารัตน์

56920334 นางสาวอาทิตยา   เหนือพนัธุเดช

58920229 นางสาวอาทิตยา   อนนัทภมิูมา

58920230 นางสาวอาริยา   ใจเย็น

58920231 นายอทุยั   ทบัทอง

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย

56070104 นายอาทิตย์   จนัทรลกัษณ์



สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม

56070202 นางสาวชาล ี  แตง่งาม

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย

56070008 นางสาวสพุตัรา   ระหงษ์

56070331 นางสาวสวุนนัท์   ภมิูเชวง

สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม

56570182 นางสาวโสภาภรณ์   เพ็ชรโยธิน

56070145 นางสาวอาภสัรา   ชมพิกลุ

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย

56570007 นางสาวชนดัดา   บวับาน

56070320 นางสาวณฐัธิดา   ทองงาม

56070004 นางสาวภณัฑิลา   สถาพร

56070328 นางสาวภทัรานิษฐ์   ทองใบ

56570129 นางสาวมณีวรรณ   บญุสง่

56070198 นางสาวองัคณา   สวุรรณประกาย

สาขาวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ

56070032 นางสาวอรุณวรรณ   ชาตนํิา้เพชร

สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม

56070206 นางสาวณฐัชยา   พวงเมฆ

56070121 นายปฐมีน   ตนัตเิสาวภาพ

56070129 นางสาวรัชฎาพร   แก้วธํารงค์

56070133 นางสาวศริิลกัษณ์   กนัสงค์

56070014 นางสาวสมลกัษณ์   แจ่มโฉม



56570179 นางสาวสธุาทิพย์   เอือ้ยกระโทก

วิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย

56570110 นางสาวกนกกาญจน์   จงจิตพานิช

56070001 นางสาวกมลชนก   ป้อมสนัเทียะ

56070038 นายกมลฤทธ์ิ   ศลิาวาริน

56070039 นายกฤชกร   ไทยสริุนทร์

56070066 นางสาวกฤตพร   ภกัดี

56570111 นายกฤตนิ   อมฤตชาติ

56070310 นายกฤษณะ   ทบัทิมดี

56070041 นางสาวกณัตนินัท์   เกินขนุทด

56070081 นางสาวกลุริศา   โภคนิญาณโชติ

56570112 นางสาวเกวล ี  ลิม้มณี

56570113 นางสาวขวญัจิรา   วงษ์ทอง

56070311 นางสาวคริษฐา   มขุดา

56570114 นางสาวจริยาวด ี  ลาภวฒิุโรจน์

56070002 นางสาวจนัทนิภา   ฉายาชวลติ

56570115 นางสาวจนัทราวรรณ   จนัตรา

56570117 นางสาวจิรนชุ   ประมวล

56070312 นางสาวจิราภรณ์   ดว่นดี

56570003 นางสาวจิราย ุ  พลานนท์

56570118 นางสาวจฑุาพร   ไทยารัมย์

56570005 นางสาวจฑุามาศ   มสุกิพนัธ์

56570006 นางสาวจฬุาลกัษณ์   นชุวงษ์

56070315 นายเจษฎา   คงเจริญ



56070184 นางสาวชญาดา   เขตรัฐกว้าง

56070040 นางสาวชนนิกานต์   แก้วมณี

56570119 นางสาวชนนิกานต์   ถนอมชาติ

56570008 นางสาวชลธิชา   ขําคม

56070318 นางสาวชลธิชา   แซ่ปิง้

56570121 นางสาวฐิตมิา   ทววีฒัน์ขจรสขุ

56570010 นางสาวฐิตมิา   เมฆบริสทุธ์ิ

56570122 นายฐิตวิสัส์   เลศิสกลุ

56570011 นางสาวณฏัฐณิชา   เวชสวุรรณ

56070319 นางสาวณฏัฐนิช   นครศรี

54570011 นายดํารงศกัดิ์   ตุ้มชยัพร

56570012 นางสาวทนิตา   ทองเจริญ

56570125 นางสาวธัญญา   หมูม่าก

56070322 นายนนทณฐั   พวงศริิ

56070065 นางสาวนวรัตน์   วโรรส

56570014 นางสาวนฎัฐ์ธิกานต์   ฝาเฟีย้ม

56070079 นายนทัธพงศ์   อนรัุตน์บดี

56570015 นางสาวนารี   ล้อมวงษ์

56070003 นางสาวนิตตยิา   เทียกสบีญุ

56070323 นางสาวบวัไผ ่  บญุเลีย้ง

56070082 นางสาวปักษาสวรรค์   สขุสงวน

56070324 นางสาวปัทมาภรณ์   ศรีวงศ์

56070325 นางสาวเปรมวด ี  เจริญประโยชน์

56070084 นางสาวพรวภิา   เสริมจนัทร์

56570019 นางสาวพชัราพร   ปัญญาดี



56070326 นางสาวพชัริดา   รชตวงศ์กลุ

56570020 นางสาวพชัรี   มานะมุง่ประเสริฐ

56070087 นางสาวภคันนัท์   สงวนสทิธิกลุ

56070327 นายภทัรชนก   สาคร

56570021 นายภาสกร   ศกัดิ์ดํารงกลุ

56570022 นางสาวมณัฑิกา   นาที

56570130 นางสาวมาริสา   เทพอินทร์

56570131 นายรัชชานนท์   ทองรักษ์

56070005 นางสาวรัชนีกร   รัตนะพนัธ์

56070044 นายรัตนพงษ์   วงษ์สวสัดิ์

56570023 นางสาวรัตนพร   สวุรีย์

56570132 นางสาวรันฐิมา   ใจประเสริฐ

56070329 นางสาววรรณนภา   นาทร

56570134 นางสาววรรณภา   ปาเปีย้

56570135 นางสาววราภรณ์   พงษ์ภกัดี

56570024 นางสาววรุณพร   แก้วเกตกิุตติ

56570136 นางสาววลยัลกัษณ์   แผน่สวุรรณ์

56570025 นางสาววภิาวรรณ   ดวีเิศษ

56570026 นางสาวศศธิร   รัตนะ

56070045 นายสรธร   โฉมงาม

56070007 นางสาวสรนนัท์   เทียมประเสริฐ

56570138 นางสาวสญัญาลกัษณ์   จงดี

56070097 นางสาวสดิาพร   เปมะกิติ

56570139 นางสาวสกุญัญา   กระฉ่อน

56070330 นางสาวสทุธิษร   ไพบลูย์อตัถกิจ



56570142 นางสาวสวุนนัท์   พนัสขุ

56570030 นางสาวสวุรรณา   บญุมี

56070289 นางสาวหรรษา   ตัง้มหากิจศริิ

56570143 นางสาวหทัยา   เทพประดษิฐ์

56070009 นางสาวอนญัญา   อรุณเจริญ

56570033 นางสาวอมลณฐั   ถาวรมาศ

56570145 นางสาวอรจิรา   พยงุ

56570146 นางสาวอรุณโรจน์   อินทศริิ

56570147 นายอาเขต   แก้วกําโพรี

56570034 นางสาวแอน   ซิง

สาขาวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ

56070355 นายกรกช   ตระกลูจึง

56070052 นางสาวกิตตยิา   ฉิมพาลี

56070356 นางสาวจนัทิมา   กลิ่นอบุล

55070037 นางสาวจินตรา   ดวงสวสัดิ์

56070357 นางสาวจฑุามาศ   คุ้มไพรี

56070053 นางสาวชนกธิดา   ลไิธสง

56070054 นางสาวชนิดา   คุ้มครอง

56070055 นางสาวชลติา   พลศรี

56070224 นายชานน   ประชานนัท์

56070359 นางสาวชตุมิา   บญุสงู

56070360 นางสาวณฐัญา   สพุรรณพงค์

56070363 นางสาวนภาพร   ญาตมิาก

56070364 นางสาวเบญจวรรณ   ดาวเศษ

56070365 นางสาวปรตา   สวุจิารณ์



56070366 นางสาวประภาพรรณ   เกิดป้าน

56070367 นางสาวพรรณทิพย์   คณุสมบตัิ

56070368 นายพชัระ   สตับตุร

56070369 นางสาวพชัราภรณ์   บญุมี

56070370 นางสาวพิจิตรา   ศกัดิ์ศรยทุธ

56070290 นางสาวเพ็ญนภา   คดิสม

56070371 นายมานพ   ใยเพ็ง

56070232 นายรณฤทธ์ิ   ดว่นเดนิ

56070372 นางสาวรัตนา   พรมชาติ

56070373 นางสาวลลติา   บญุรอต

56070163 นางสาวเลศิลกัษณ์   จนัทร์บณัฑิตย์

56070165 นายวรรณวฒัน์   บญุจนัทร์

56070167 นางสาววนัวสิา   ยามวนั

56070026 นางสาววชิสดุา   เพ่ิมธัญกรณ์

56070168 นางสาววมิลวรรณ   ชลประเวศ

56070170 นางสาวศริิรัตน์   ม้าจีน

56070374 นางสาวสริิวภิา   หอยสงัข์

56070375 นางสาวสจิุตรา   วนัตา

56070376 นางสาวสทุธิดารักษ์   สดุจริง

56070233 นางสาวสธิุดา   ปิโย

56070028 นางสาวสนีุย์   เพ็งจํารัส

56070377 นางสาวสวุนนัท์   แผลงฤทธ์ิ

56070378 นางสาวแสงเดอืน   หม่องคํา

56070379 นางสาวหนึง่ฤทยั   ดวงประทีป

56070380 นายอภิรต ิ  ชยัวจิิตร



56070381 นางสาวอมัภาภรณ์   พรหมดา

56070382 นายอเุทน   บญุเกตุ

55070352 MR.SOMVILAY   VORLACHACK

55070353 MR.SONENALINH   SISANGKHOM

55070354 MISSSOUKSAPHAO   PHENGTHICHAK

สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม

56570036 นางสาวกนกวรรณ   รัตนมงคล

56570037 นางสาวกมลชนก   สขุมาลย์

56570038 นางสาวกลัยาณี   ชนะพนัธ์

56070332 นางสาวก่ิงดาว   ภมิูคอนสาร

56070333 นางสาวจริญญาภรณ์   จิตรดี

56070010 นางสาวจารุกร   ก่อพลูสขุ

56570152 นางสาวจิตตมิา   ศรีใหม่

56070334 นายจิรกิตติ์   ศาลยาชีวนิ

56570153 นางสาวจิราพร   นามเวช

56570154 นางสาวจฑุาภรณ์   ปนุนะลา

56070011 นางสาวจฑุามาศ   รัชตสวสัดิ์

56570043 นางสาวจฑุารักณ์   กิจสวุรรณ

56070335 นางสาวเจริญศรี   พิมพ์เก่า

56070336 นางสาวฉตัรสดุา   มงคลโภชน์

56570156 นางสาวชนนิกานต์   กลอ่งแก้ว

56570160 นางสาวญาณกร   อ่อนน้อม

56570045 นางสาวณฎัฐธิดา   บญุพบ

56070113 นางสาวณฏัฐกา   ประทมุมา

56570046 นางสาวณฏัฐธิดา   นนัตา



56070337 นางสาวณฐักลัยา   สจิุนต์

56070338 นางสาวณฐัริกา   ทองบณัฑิต

56070339 นางสาวดวงหทยั   เสาวคนธ์

56570047 นางสาวทรรศนภรณ์   เชิดผดงุศานต์

56070340 นางสาวทิพย์ธิญากร   นามสนั

56570161 นางสาวธนชัพร   กรุณา

56070341 นางสาวธัญลกัษณ์   ขนัโต

56070342 นายนราวชิญ์   วรเวก

56570162 นางสาวนลนีิ   ศรีเคลอืบ

56070119 นางสาวนชัชา   คํา้กลาง

56070343 นางสาวนฐัสดุา   บญุกวย

56570050 นางสาวนตัยา   พิทกัษ์วงษ์

56070344 นางสาวนศุรา   เนียมสงูเนิน

56070122 นางสาวปฑนัทิญา   จินดาเสวก

56570163 นางสาวปภสัสา   พุ่มปรีชา

56570053 นางสาวเปรมสดุา   ขนัธรัตน์

56570164 นางสาวพงศ์สภุา   พนัทะรี

56070346 นางสาวพบพร   ไทยตรง

56070347 นางสาวพรนภา   สนัรัตน์

56070348 นางสาวมณีวรรณ   นนจนัทร์

56570060 นางสาวยพุาวรรณ   อุ่นน้อย

56570062 นางสาวรุ่งนภา   ถามัง่มี

56570169 นางสาวละอองทิพย์   บญุโกศล

56570172 นางสาววรัญญา   เอ่งฉ้วน

56070349 นางสาววราภรณ์   สทิธิบาล



56070350 นางสาววริศรา   พลจนัทร์

56570174 นางสาววนัด ี  จิตรรัตน์

56570064 นางสาววาสนา   วรรณทอง

56570173 นางสาววาสติา   รัตนอบุล

56570176 นางสาววสิา   อบอุ่น

56570065 นายวฒิุชยั   ปานหอม

56070013 นางสาวศริินภา   เบิกบาน

56570066 นางสาวศริิลกัษณ์   มขุอาษา

56070351 นายสหรัฐ   ชินสา

56070015 นางสาวสาวณีิ   เจิมขนุทด

56570177 นายสทิธิกร   จารุการ

56070017 นางสาวสพิุชา   วนัอบุล

56070352 นางสาวสภุาพร   บญุใจใหญ่

56070018 นางสาวสภุาภรณ์   พุ่มผกา

56070353 นางสาวสวุจันี   เข้าเมือง

56070048 นางสาวเสาวณีย์   ดชี่อรัมย์

56070019 นางสาวอชิรญา   เงางาม

56070218 นางสาวอริยา   อีสา

56070051 นายอกัษร   เชษฐขนุทด

56570186 นางสาวอจัฉริยา   เกลีย้งไธสง

56570072 นางสาวอาภากร   หวลคนึง

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน

56570075 นางสาวขวญัชนก   ธีสระ

56070247 นายทวศีกัดิ์   สวุรรณโชติ



56070296 นางสาวเบญจวรรณ   สงัข์ทอง

56070297 นางสาวปวณีา   พริง้เพราะ

56070236 นางสาวพิมชนก   ไคลมี

56070262 นางสาวรัชฎาพร   อินทปัตย์

56070178 นางสาวรุ่งทิวา   อ่อนศลิา

56070179 นายวชิชากร   รวมทวี

56070273 นางสาวสนุทรีลกัษณ์   ไพศาล

56070304 นายอยทุธพล   แก้วมลู

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน

56070293 นางสาวกชกร   กองไธสง

56070294 นางสาวเกวล ี  มีผล

56070240 นางสาวเกสนีิ   มีแสงนิล

56570191 นางสาวจิราภรณ์   สงัเผือก

56570192 นางสาวจีรนนัท์   ช่วยจนัทร์ดี

56570079 นางสาวจไุรรัตน์   มนสัสลิา

55570071 นางสาวเฉลมิขวญั   สงิหเสนา

54070329 นางสาวชฎาพร   จนัทร์สวย

56570080 นางสาวชลธิชา   ตาปราบ

56570193 นางสาวชตุมิา   บญุชู

56570082 นางสาวฐาปนี   ศรีทา

56070246 นางสาวณฐัฐาพร   วสวุชัร

56570083 นายณฐันนท์   บญุสมพงษ์

56570085 นางสาวทานรัตน์   จ่างโพธ์ิแจ้ง

56070292 นางสาวทิพากร   เหร็บควนเคี่ยม



56070248 นายธนกร   ศรีแจ่มดี

56070062 นายธนพนธ์   คณะศาสน์

56070249 นายธนากร   ก้อนแก้ว

56070306 นางสาวนนทวรรณ   ศรีชา

56570194 นายนนทวชั   อ่ิมลา

56070251 นางสาวนทัธมน   จนัทร์ปิตกิลุ

56570087 นางสาวนารีรัตน์   ณรงค์วงศ์วฒันา

56070252 นายนิรัตศิยั   ดปีระยรู

56570196 นางสาวเนตรนภา   เนตรโรจน์

56070253 นางสาวเบญจมาศ   ใจงาม

56070307 นางสาวเบญจวรรณ   น่ิมอนนัต์

56070255 นายปฐว ี  หลวงกิจจา

56070063 นางสาวปรียาภรณ์   หนนูอก

56070282 นางสาวปิยภรณ์   ฉิมมาลี

56570092 นางสาวพรพรรณ   พิภพูชัญ์ชา

56570197 นางสาวพรรณพิชชา   วงศ์เพ็ญ

56570093 นางสาวพรสวรรค์   ใจศริิ

56070309 นางสาวพลอยกนก   เวชเจริญ

56070298 นายพฒันชาต ิ  เกษรบวั

56070257 นางสาวพดัชา   พนัธุ์สขุ

56070177 นางสาวเฟ่ืองฟา้   จนัทร์ทอง

56070259 นางสาวภทัรสดุา   สว่นบญุ

56070260 นางสาวมณีพร   จรัญญากร

56570095 นางสาวเมษยา   บญุชรูอด

56570200 นางสาวรุ้งวรุณ   วงัเชียง



56070300 นางสาววรรณวรรษ   เพ่ิมพลู

56570201 นางสาววรากร   ร่ืนรมย์

56570098 นางสาววราภรณ์   อาจห้วยแก้ว

55570091 นางสาววรินวรรณ   ทบัขนั

56070265 นางสาววลยัลกัษณ์   หม่องพิชยั

56070267 นางสาววนัวสิา   พินิตธรรมนาถ

56570202 นางสาววนัวสิา   วงษ์สอาด

56070268 นางสาววลิาสนีิ   หลิ่วน้อย

56070302 นางสาวศดานนัท์   อบเชย

56570100 นางสาวศภุนิดา   ลบัเหลี่ยม

56070285 นางสาวศภุิสรา   ใจผอ่ง

56570101 นายสทิธิพงษ์   ศรีสขุ

56070383 นางสาวสกุานต์ดา   เสริมจนัทร์

56070286 นางสาวสดุารัตน์   สริุนทร์

56570203 นางสาวสนุนัทพร   ลาสเุล

56570103 นางสาวสพุตัรา   พลางวลั

56570104 นางสาวสภุสัสร   นนัตา

56570204 นางสาวสวุนนัท์   บญุเจริญ

56070275 นางสาวสวุนนัท์   ศรีเสมอ

56570106 นางสาวสวุภา   จินดาวฒัน์

56070303 นางสาวแสงโสม   แสงกระจ่าง

56570107 นางสาวอตกิานต์   บษุบง

56570205 นางสาวอนสุรา   สงัข์วรรณะ

56570206 นางสาวอรนชุา   แสงจนัทร์นกุลู

56570207 นางสาวอรวลญัช์   สมุลฑา



56070277 นางสาวอจัจิมา   วงค์ษา

56070288 นางสาวอาภาภรณ์   ยตุธิรรม

56570109 นางสาวอบุลลกัษณ์   รักษาราช

คณะวิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม

57921135 นางสาวธิดารัตน์   ร้อยนาค

57921136 นางสาวเบญจมาศ   ดา่นระงบั

57921138 นางสาววราภรณ์   โคตรสมบตัิ

57921139 นายวลัลภ   หร่ังขาว

58920676 นายศภุชยั   เจียบเกาะ

57921140 นายอภิชาต ิ  วงค์กฎ

58920679 นางสาวอรวรรณ   สขุวานนท์

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม

55910274 นางศศฬิา   ฉิมพลี

เทคโนโลยีวิศวกรรม กลุ่มเทคโนโลยกีารจัดการงานก่อสร้าง

53920994 นางสาวกมล   อดุหนนุ

55921362 นายกฤษณะ   แจ้งเจริญ

53920997 นายทวศีกัดิ์   เจียมรัตโนภาส

54921336 นายปกรณ์   นิคม

เทคโนโลยีวิศวกรรม กลุ่มเทคโนโลยกีารจัดการพลังงาน

54920459 นายวานิช   ผอ่งโอสถ

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการงานก่อสร้างและงานโครงสร้างพืน้ฐาน

58920683 นายปวฒัน์   พร้อมปัญญา

57920752 นายพิจิตร   สขุสําราญ



57921151 นายอรรนพ   ตนัตริาพนัธ์

57921152 นายอํานาจ   แก้วฉอ้อน

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและส่ิงแวดล้อม

54921207 นายชินวร   รตโนภาส

57910222 นางสาวนาถฤด ี  รวมทวี

55910258 นางสาวปาริชาต ิ  แย้มศรี

57920716 นางสาวติรี   แก้วเกิด

56910167 นางสาวอริศรา   แสนตําแย

55910261 นางสาวเอริน   เงาภูท่อง

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

55910292 นายปริวฒัน์   เลื่อมสําราญ

55910293 นายภานวุฒัน์   พรหมศริิ

55910294 นายวสนัต์   วยิะรันดร์

55910295 นายวรีะเดช   ขมุทอง

55910297 นายสรไกร   ไกรปยุ

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

55910299 นายชานนท์   กวางเจริญ

57910225 นายธนา   น้อยเรือน

55910300 นายนําพล   บตุรเชือ้ไทย

56910171 นายศกัดิ์จฬุา   นามจนัทร์

56910172 นายศภุชยั   เชือ้เกตุ

57910230 นายอธิวฒัน์   มณีรัตน์โรจน์

57910231 นางสาวอญัชนา   กิจจานนท์

56910174 นายอานนท์   นิยมสขุ

57910052 MR.LY   PONHSAMPATEA



57910051 MR.SOEURT   REAKSMEY

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

57920718 นางสาวกรรณิกา   สทิธยางกรู

58920673 นายจตพุล   เลื่อนฤทธ์ิ

53920832 นางสาวจไุรรัตน์   ลาธุลี

57921125 นางสาวชญานิศ   วงษ์ท้าว

53921316 นายชชัพงษ์   พิณทอง

53920662 นายชาญชยั   พรหมจรรย์

57920721 นายชาญศกัดิ์   ตงจิว

57920722 นางสาวณปภา   เหลอืงเกษตรชยั

54920440 นายณฐัชานนท์   นนัทเสน

56920610 นายธานี   อะโสต

57921126 นายธีทตั   สดุพิทกัษ์

53920667 นายปิตภิมิู   ศริิมา

53920664 นางสาวปิยะพร   บปุผาชาติ

57921128 นายพลัลภ   เคยีงวงค์

57920725 นายพีรพงษ์   ภาคภมิู

56920614 วา่ทีร้่อยตรีมโนรัตน์   จนัทร์คํา

57921132 นายวเิศษ   หาวงศ์

57920728 นายวรีพงศ์   ปราณีตพลกรัง

53920849 นายวรีะศกัดิ์   น้อยประถม

57921133 นายวฒิุพนัธ์   พานิชพงษ์

57910233 นางสาวศริินภา   บวัผนั

57921134 นายศภุมิตร   ศกัดิ์เสรีกลุ



เทคโนโลยีบัณฑิต  

กลุ่มเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน

54550784 นายธวชัชยั   เสนารัตน์

กลุ่มเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

57550295 นายกฤษกร   ทองอร่าม

58550288 นายจิรภทัร   พรหมมณี

58550290 นายชยัยะพทัธ์   เทียนทอง

56550179 นายชเูกียรต ิ  ตอ่อ่อน

58550291 นายณฐัพงษ์   จนัดาหาญ

58550292 นายตรีเนตร   ไทยธีระเสถียร

57550300 นายทรงพล   เจริญวฒัน์

58550294 นายธนตุม์   ลกัษณะรุ่งโรจน์

58550298 นายประภาส   พงษ์เถ่ือน

58550302 นายสมมาตร   ศรีภิญโญ

58550303 นายสญัชยั   สขุสําราญ

58550304 นายสทุธิกานต์   พิทกัษ์ญาติ

58550305 นายสเุมธ   บวัทอง

กลุ่มเทคโนโลยีการผลิต

58550308 นายชยาคมน์   สวา่งคณุ

58550309 นายณฐัปภสัร์   ธนพรสภุาวฒันา

58550310 นายทวศีกัดิ์   เตชะพรรัตน์

57550320 นายธีรวฒัน์   ประวตัิ

58550311 นายพงศภคั   มาลาเวช

58550312 นายพรชยั   หวงัดี

58550313 นายรณชิต   พุ่มมา



58550314 นายรุ่งระว ี  จนัเจือ

57550322 นายวฒันชยั   โรจนศริิพงษ์

58550316 นายสนธยา   สขุแสวง

58550318 นางสาวสําล ี  น้อยนาดี

กลุ่มเทคโนโลยีเคมี

57550333 นางสาวกนกพร   ศรีนาเมือง

58550322 นายเกรียงไกร   ถนุพฒุดม

58550323 นายจิรโชต ิ  ศรีโนทยั

57550336 นางสาวจฑุามาศ   สาครจนัทร์

58550325 นางสาวชตุกิาญจน์   เกือ้กลูราษฎร์

58550326 นางสาวชตุมิา   ละมยั

58550332 นางสาวธิดารัตน์   ลําภู

57550339 นางสาวนิศาชล   เกตวจิิตร

58550336 นางสาวเบญจรัตน์   เจือจนัทร์

57550340 นายปริยวฒัน์   ปัททมุ

58550339 นางสาวพชัราภรณ์   เจริญมี

57550343 นางสาวพชัรินทร์   แก้วเพชร

58550342 นายภาริตา   ศรีวลัลภ

57550344 นางสาวลาวลัย์   รอดเรือง

58550348 นางสาวสพิุชญานนัท์   สุ่ยวงศ์

57550352 นางสาวสวุรรณี   ดาวไธสง

58550349 นางสาวอนิสรา   สขุวงกฎ

57550353 นายอนวุฒัน์   สขุโชติ

58550351 นางสาวอจัจิมา   แถวโชติ



กลุ่มเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

58550352 นางสาวกมลชนก   แสนสขุ

58550353 นายกฤษณะ   บญุอตุสาหะ

58550354 นายกฤษด ี  สงิห์ชา

58550355 นางสาวกญัจน์ตมิา   กาญจนโกศล

58550358 นายจตพุร   แสงไชย

56550245 นายจกักริช   บญุเหลอื

58550360 นางสาวจารุณี   มาสวสัดิ์

58550361 นางสาวจิตสภุา   บญุทาธาตุ

58550362 นายจิรวฒัน์   แข่นจนัทร์หลวง

58550363 นายฉตัรชยั   บญุสขุ

58550364 นางสาวชญาดา   พลอยสง่ศรี

58550365 นางสาวชนิษศา   ชะนะโกสยั

58550366 นายไชยวฒัน์   เอ่ียมพิจิตร

57550428 นายณฐัพล   เพ็งถา

57550430 นายณฐัวฒิุ   เจริญชนม์

57550436 นายธนวฒัน์   ก๋งม้า

57550437 นายธนวฒัน์   อ้นสบืสาย

58550370 นายธนาวตัร   โทหล้า

58550371 วา่ทีร้่อยตรีธีรพงศ์   ดงัก้อง

57550443 นายนฐัวฒิุ   ผลลาภ

57550449 นายปทมุเทพ   มณีรัตน์

56550260 นายปรีชา   มลูจนัทร์

58550377 นางสาวพรรณภรณ์ชดุา   คําแหง

57550454 จ่าเอกพีรพฒัน์   นพศริิ



58550379 นายภาสกร   สงัฆะมณี

58550380 นายมนสั   กําแพงติ๊บ

58550383 นายวรัิช   แดงดษิ

56550593 นายวรัิช   วรรณศริิลกัษณ์

54550382 นายไวยวฒิุ   กลดัทอง

58550384 นายศภุกร   พินิจ

58550387 นายสทุธิพจน์   พนูสริิทรัพย์

57550470 นายสทุธิรักษ์   ชมเพ็ญ

58550389 นายสพุฒัน์   โต๊ะยี

58550391 นายเสกสรร   ปะทะเก

57550476 นายเสฐียรภคั   ทิพยรัตน์

กลุ่มเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยานยนต์และชิน้ส่วน

57550356 นายกมลภพ   ไกรสมทุร

57550357 นายกฤษณ์   ณ เชียงใหม่

57550360 นายกิตตศิกัดิ์   ทองรอด

57550361 นายเกรียงศกัดิ์   แช่มช่ืน

58550396 นายจอมทอง   แก้วทอง

57550365 นายชาตรี   เลศิภเูขียว

57550366 นายณรงค์ฤทธ์ิ   คล้ายบรรดษิฐ์

58550398 นายณชัพล   ประสงัสาสกลุ

57550367 นายณฐักานต์   ทบัทิมหิน

57550369 นายธนากร   กรุะจินดา

57550371 นายธนาธิป   สทุธิถวลิ

57550373 นายนราธิป   ปานหลาย

58550404 นายนฤชา   ไชยวงษา



57550374 นายนฤเบศร์   อยู่เจริญ

57550376 นายบณัฑิต   มะหะมาน

57550377 นายปรัชญา   สทุธิทรัพย์

57550378 นายพงศกร   อทุยัไขย

57550383 นายวทิยา   บญุมาก

58550409 นายวบิลูย์   ขามธาตุ

57550385 นายสถาพร   พนัธุ์เวช

57550387 นายอภิศกัดิ์   จิว

57550388 นายอาทิตย์   ลายประดษิฐ์

57550390 นายอานนท์   อินทยงุ

58550417 นายอิทธิพล   ทรัพย์กลุ

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้างและงานโยธา

58550426 นายวรภพ   บญุเนตร

56550759 นายอาวฒุ   นกุาศรัมย์

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

56050085 นายธนกร   วฒิุสอน

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

56050699 MR.CHHUNHOUR   YEK

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

56050242 นายกลุชาต ิ  บริบรูณางกรู

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

56050110 นางสาวจิรภา   อนุนัท์จนัทร์



สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

56050347 นายคณุานนต์   ไข่มกุข์

56050078 นายสรกฤษณ์   รัตนโสภณ

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

56050037 นางสาวอินทิรา   จลุอําพนัธ์

สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล

56050171 นายกิตตศิกัดิ์   แดงชาติ

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

56050374 นายภาณพุงศ์   ไพรดี

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

56050702 นายคริษฐ์   ลิม้ประเสริฐ

56050128 นางสาวธนพร   เหลา่ขจรไพศาล

56050280 นางสาวสธิุนี   คําภา

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

56050414 นางสาวกนกวรรณ   เป็กธนู

56050744 นางสาวกรณิศช์   วงัชนะชยั

56050921 นายกฤตพณ   เฉลมิวงษ์

56050587 นายกฤตยชญ์   บา่ยเมือง

52050294 นายกฤษดา   จิรพงศ์ภิญโญ

56550343 นายกวนิ   สมิะวฒันา

54550091 นางสาวกนัภิรมย์   แซ่จิว้

56050745 นางสาวกิตตยิา   ทองศริิวรรณ

55550918 นายเกษบริุนทร์   เนตรภกัดี



56050746 นางสาวจนัทิมา   สวุรรณรัตน์

56050590 นายจิณณวตัร   หมอยาดี

56050748 นางสาวจิราพร   ชหูนู

54050122 นางสาวชฎาพร   แก้วคง

56050418 นางสาวชลธิชา   บุ้งทอง

56050750 นางสาวญาณิศา   เมฆพฒัน์

56050420 นางสาวฐิตยิา   พึ่งพร

56050594 นางสาวณฐัฐาพร   อยู่ชมญาติ

56050143 นางสาวณฐัณิชา   ผลสขุ

56050092 นางสาวณฐันนัท์   คงงาม

56050084 นายณฐัพงค์   ทาคํา

56050751 นายณฐัพงศ์   กลมจตัรัุส

56050153 นายณฐัวฒิุ   ภก่ิูงนา

56050753 นายตอ่พงศ์   ศรีชนะ

56050424 นายเตมีย์   เหลอืงอ่อน

56050425 นางสาวทกัษพร   อกัษรจนัทร์

54050028 นายเทิดปรีชา   กองพรม

56050427 นายธนพฒัน์   ตัง้ความเพียร

56050595 นายธนวฒัน์   ราชภิรมย์

56050289 นายธนาคม   นอุ่อน

55050530 นางสาวธมลวรรณ   แก้วมรกฏ

56050597 นายธรากร   สขุศรีนวล

56050430 นายธีรวฒัน์   นงค์พรหมมา

56050756 นางสาวนภาภรณ์   ปิยะวรรณรัตน์

56050431 นายนรากร   คุ้มแก้ว



54550147 นายนริศ   โตวฒันา

54050606 นางสาวนริศรา   รักฉายา

56050022 นางสาวนฤมล   พลอยแหวน

55050162 นางสาวนลนิ   วงศ์จนัทร์

56050758 นางสาวนนัทิยา   ประเปรียว

56050760 นางสาวปภาว ี  ศรีอํามร

56050763 นายปิยพล   แห้วเพ็ชร

56050093 นางสาวปิยลกัษณ์   ศกึสงคราม

56050599 นางสาวพลอยไพลนิ   นําภา

56050025 นางสาวพลอยไพลนิ   สมิมา

56550080 นางสาวเพ็ญรัศม์   รัศมีดารา

56550081 นางสาวเฟ่ืองฟา้   กาลมงคล

56050767 นายภควชัร   เจริญวฒันา

52050470 นางสาวภริูชญา   ทา่หิน

56050026 นางสาวมณีรัตน์   ผอ่งฉาย

56050027 นางสาวมขุรว ี  รัตนวารี

56050768 นางสาวเมธินี   ภิรมย์เชย

56050438 นางสาวระววีรรณ   สดใส

56050158 นางสาวรุ่งทิวา   อารีย์พงศา

56050579 นางสาวฤดมีาศ   ถาเป็ง

56050028 นางสาวลลติา   ธรรมารักษ์

56050439 นางสาวลลติา   หมัน่การ

56050029 นางสาวลกัขณา   โพธ์ิทอง

55050544 นางสาววรกาญจน์   วรเดช

55050497 นางสาววรรณา   แซ่พู่



56050772 นางสาววรรทนา   ฤทธ์ิเดช

54050061 นายวรวทิย์   โพธ์ิสภุาพ

56050775 นางสาววจิิตรา   สมัมาสงูเนิน

56050776 นางสาววภิาดา   ยิม้ขาวผอ่ง

56050602 นางสาววลิาสนีิ   สาริกา

55050548 นายวฒิุกร   ซ่ือตรง

54050694 นายวฒิุชยั   วงศ์สทิธิพล

56050443 นายวฒิุภทัร   เรืองศรี

56050444 นางสาวศศนินัท์   ไทยโพธ์ิศรี

55050551 นางสาวศริิวรรณ   ศรีวลิยั

56050777 นายศริิศกัดิ์   ตรีกมล

56050031 นายสรายทุธ   เกลีย้งประดษิฐ์

55050552 นางสาวสนิใจ   อ่ํากลาง

56050780 นางสาวสริิพชัระ   ภริูชยัวรนนัท์

56050033 นางสาวสจุารว ี  หริสมบตัิ

56050604 นางสาวสชุาวด ี  สายแสงธรรม

56050036 นางสาวสวุนนัท์   สนีาคล้วน

55050011 นางสาวหทยัภทัร   สธุรรมแจ่ม

56050782 นางสาวเหมสดุา   วงศ์สุ่ย

52050488 นางสาวอภิดาภา   ยอดเครือมา

55050556 นายอภิสทิธ์ิ   กองลนุ

56050606 นางสาวอมรา   บญุผึง้

56050784 นางสาวอรนชุ   พรกลิ่น

56050095 นางสาวอรวรรณ   วงศ์เชียงขวาง

56050302 นางสาวอรอมุา   รตโิอฬาร



56050788 นายเอกลกัษณ์   บวัสระ

สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล

56050609 นายกอบบญุ   มโนยศ

56050041 นายกิตตกิร   จนัทรัตนกมล

54050346 นายกิตตธิัช   กาสี

56050790 นางสาวกลุภรณ์   สธุรรมแจ่ม

55550589 นายเกียรตภิมิู   ยิม้ละมยั

56050791 นายเกียรตศิกัดิ์   สนุทรประเสริฐ

56050323 นายคณาวฒิุ   เดชนรวฒัน์

56050450 นายคเณศวร์   เรืองเดช

56050172 นายจตรุงค์   เกษโกวทิ

56550805 นายจกัรกฤช   ดษิฐการ

56050610 นายจิรวฒัน์   กลุกนก

56050795 นายชนญัํ ู  จมุพล

55050500 นายชยากร   วงค์ภกัดี

56550354 นายชลวฒัน์   อบุลหอม

56050796 นายชลทั   ปริยายสทุธ์ิ

56050797 นายชลาธร   เทียมทองอ่อน

56550770 นายณฎัฐ์   เลศิสภุาผล

56550131 นายณฐัพงศ์   โพธิกลุ

56050309 นายณฐัภทัร   บวัแตง

54050568 นายณฐัวตัร   รักความสขุ

56050457 นายตนภุทัร   ตะพงั

56050800 นายทรงชยั   พิริยลกัษณ์กลุ

56050310 นายทศพร   ผิวผอ่ง



56050916 นายทศพล   จนัทร์ละออ

56550030 นายธน   อากาศอํานวย

56050097 นายธนเดช   เปรมะศโีล

56050458 นายธนพล   คงชยั

56550532 นายธนวรรธน์   วรัณวงศ์เจริญ

56050803 นายธนวฒัน์   มณีกลํ่า

54050390 นางสาวธนาวด ี  เกตธุนากานต์

56050806 นายธวชัชยั   ชาตเิพชร์

56050459 นางสาวธัชพรรณ   สมิะวฒันา

56050917 นายธัญเทพ   กนัพวง

56050313 นางสาวธัญภา   จีนสลตุ

56550358 นายธิบด ี  ทองอร่าม

56050461 นายธีรพงษ์   อทุธวงั

56050807 นายธีรศกัดิ์   จิรกลุชจิูต

56050462 นายธีระ   ทองใบ

55550863 นายนวภทัร   บวับาน

55550932 นายนนัณ์นภสั   สกุลุมงคลศกัดิ์

56050622 นายปรมินทร์   ฉนัทนนัทรัตน์

55050398 นายปิยะนทัธ์   อนนัตราไพศาล

56050813 นายพงศ์ธร   เหมวรวงษ์

56050466 นายพงษ์ศกัดิ์   ชชู่วย

56050467 นายพลวริษฐ์   พรหมวลัย์

56050187 นายพนัธกานต์   เถระวตัร์

56050625 นายพิชยฒุม์   ปุ่ นกล้าหาญ

56050098 นายพินิจ   ประเสริฐสงัข์



56050468 นายพฒิุชยั   บญุทวสีวสัดิ์

56050817 นายภทัรพงศ์   สขุโข

56050099 นายภาณเุดช   แป้งลํ่า

56050049 นายภาธร   อ่อนทอง

55050394 นายภานพุงษ์   สงูรุ่ง

56050818 นายภานวุฒัน์   นเุกตุ

55550934 นายภริูณฐั   จนัทร์ศรีเมือง

56050820 นายรังสวิฒิุ   พริง้วานิช

56050471 นายว.วชัรวงษ์   คงวชัระกลุ

56050823 นางสาววลยัพร   วรีะชยัเจริญสขุ

56050824 นายวนัมงคล   มาลาทอง

55050586 นายวฒิุ   ชิณโสม

56050195 นายศรัณย์   คงเจริญ

54550279 นายศริิชยั   ไพบลูย์

56050377 นายศวิกร   ยมหา

53050384 นายศภุกร   กองสวุรรณ์

56050201 นายเศวตฉตัร   บวับก

56050828 นายสมัพนัธ์   พิทกัษ์ญาติ

56050829 นายสชุน   ห้องใส

54050718 นายสชุาต ิ  คําวงศ์ษา

56050830 นายสชิุน   ศรีภาชน์

56050478 นางสาวสทุธิดา   ดําทองสขุ

56550140 นายสพุจน์   ทิมทอง

56050479 นางสาวสพุพตัรา   ทองปลัง่

56050480 นายสรุเชษฐ์   ทองสมบตัิ



56550037 นายสรุบถ   เกียลน่

56550552 นายอชิรวชิญ์   กระบิน

56050481 นายอตชิาต   ทองสมบตัิ

55550872 นายอภิชาต ิ  มขุอ่ิม

56550775 นายอลงกต   ภคูํา

56050055 นายอาภากร   กลอ่มแก้ว

54550291 นายอิสระพงศ์   คชชา

56050056 นายเอกชยั   มีสมภพ

56050482 นายเอกพล   ทองลิ่ม

56050698 MR.SOPHEAK   KHENG

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

55050078 นายกมนทตั   โทธกานนัท์

56050835 นางสาวกฤชภรณ์   ลายสนธ์ิ

56050483 นางสาวกลัยาณี   โห้วงศ์

56050837 นางสาวกาญจินา   รัตตะพนัธุ์

56050838 นายกิตพาดล   สนุทรศรี

55050405 นายจกัรกฤษณ์   แพน้อย

54050353 นางสาวจิราภรณ์   ทรงงาม

56050637 นายจิราย ุ  ปขูาว

56050210 นายจิราย ุ  อนุทสรูย์

56550366 นายเฉลมิศกัดิ์   ทองศร

56050489 นายเฉลมิศกัดิ์   โสมา

56050843 นายชยกร   อ่ิมในธรรม

56050919 นายชลเพชร   ศรีจนัทร์

54050361 นายชชัชล   สารพฒัน์



56050101 นางสาวชชัฎาพร   วงค์อินตา

55050081 นายชยัพร   พาปาน

56050491 นายชยัวฒัน์   ศรีทอง

56050493 นายณภทัร   เหลา่สําราญ

55050611 นายณฐัพล   ศกัดิ์พงศธร

55050612 นางสาวณฐัวภิา   เหลา่โนนคร้อ

56050497 นางสาวณฐัหทยั   บญุวรรณ

55550944 นายดํารงศกัดิ์   เมืองกลาง

56050499 นางสาวตรีชฎา   พิทกัษ์สหภมิู

56050059 นายธนกร   หวงัเลศิพาณิชย์

56050851 นายธนพงศ์   สขุสนิ

54050485 นายธนาวร์ี   วงศ์สงิห์งาม

55050616 นายธนิสร   พนัธุมะโอภาส

56050852 นางสาวธมภร   แสงอารมณ์

56550045 นางสาวธันย์ชนก   โตศริิ

55050617 นายธีรศกัดิ์   ถิรวทิยาคม

54050394 นางสาวนภคัสรณ์   กู้ เมือง

56050504 นางสาวนวรัตน์   คชวฒัน์

56050854 นางสาวนนัฐกา   บญุชยัศรี

56050505 นายนิธิศ   ชนะช่ืนศริิ

56050102 นายนิภทัธ์   เทศสแีดง

55050229 นางสาวบญุฑริกา   นามมลู

56050220 นางสาวเบญจวรรณ   พวงภู่

56050857 นายปฏิพล   ถาวร

54050624 นายประณต   ไชยศล



56050366 นางสาวประภาพร   สทิธิเสอื

56050648 นางสาวปวณีา   ช้อยอ่วม

56050859 นางสาวปัทมนิภา   ไหว้พรหม

56050649 นายปิยบตุร   ลาภทวี

56050863 นางสาวพรวลยั   ปัทวี

56050864 นายพฒันพงศ์   อ่อนละม้าย

56050227 นายภมิูพฒัน์   บญุพิทกัษ์

56050064 นายมงคล   ปาลวฒัน์

51555011 นายยศกร   พิชญพิบลูย์

51555035 นายรพีพงศ์   วชิยโรภาส

49555557 นางสาวรุ่งทิวา   สทุธิสรณ์

56050512 นางสาวรุ่งนภา   แป้นหาญ

56050334 นายรุจิธร   อทุโท

56050231 นายวงศกร   โพธ์ิงาม

52050432 นางสาววราวรรณ   จนัทะลี

54050678 นายวราวฒิุ   โรมขนุทด

56550156 นายวสพุล   อนนัต์วรปัญญา

56050336 นายวชัรพล   เมืองโคตร

56050065 นายวชิิต   แววเพ็ชร

56050657 นายวทิยา   กล้าเดด็

56050871 นายวทิยา   จินาเกตุ

56050872 นางสาววรีญา   ชยัเรือง

54050690 นายวรีศกัดิ์   นวลใย

53050646 นายวรีะวฒัน์   แย้มจนัทรามาศ

56050518 นายวฒิุไชย   นาคา



55050627 นายศตาย ุ  วเิศษศรี

56050237 นายศรัณย์   สนิสวาสดิ์

55050425 นายศราวธุ   จึงสงวนสทิธ์ิ

56050495 นายศวสัสรัล   กิจแสวงศกัดิ์

56050658 นางสาวศภุานิช   ทองประไพ

56050338 นายสกานต์   แดงแตง

53050665 นายสพล   แป้งเงิน

55050427 นายสทิธิพนัธ์   เสอืชม

52550107 นายสทิธิพนัธุ์   เจียมเจริญ

56050879 นายสริภพ   ภกัดวีฒิุพงศ์

56050880 นายสกิุจ   บญุญาเจริญศรี

56050524 นายสชุาครีย์   ดเีข่ือนขนัธ์

56050525 นางสาวสดุารัตน์   กลิ่นโกสมุภ์

54550235 นายสภุาวฒิุ   กลิ่นสคุนธ์

56050067 นายสริุยนัต์   แก้วหาวงษ์

55050632 นายอดศิกัดิ์   อปุชิตวาน

56050240 นายอภิวฒัน์   แตงแย้ม

55050436 นายอริย์ธัช   เกศวพิทกัษ์

56050069 นายอสมา   แก้วอินทร์

56050881 นายอคัรพนธ์   มีนิล

54550105 นายอคัรัช   ธนาลาภสกลุ

56050106 นายอษัฎา   พรมประเทศ

56050664 นายอษัฎาวธุ   บวัถา

56050883 นายเอกพล   ปึงธนานกิุจ



สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

56050344 นายกฤษดา   สกลุเตม็

56050668 นายเกรียงไกร   ชยักล้าหาญ

56050886 นายครรชิต   ศรีสาตร์

54550556 นายคามิน   สขุวพิฒัน์

56050528 นายจงคณินท์   ทองศรี

55050439 นายจตรุงค์   เภากนั

56550432 นายจกัรภทัร   ม่วงน้อย

56050530 นางสาวจนัทิมา   สเุฌอ

55050441 นายจิรเดช   อคัรผล

55050442 นางสาวเจนจิรา   สมจิต

53050449 นายฉตัรโดม   ผิวแดง

54050544 นายฉตัรบริุนทร์   หลม่เพ็ชร

56050071 นางสาวชมพนูทุ   ศรีอดุม

56050368 นางสาวชลธิชา   กมลเจริญแสนสขุ

56050349 นายชยัชนะ   ศริิทรัพย์จนนัท์

54050228 นายชยัธวฒัน์   สภุาพ

55550496 นายฐาปกรณ์   จรรยา

55050642 นายณฐกร   เชาว์ดกีรพนัธุ์

55550498 นายณฏัฐพล   อดุมผล

56050923 นายณฐัพล   ปทมุสตูร

56050920 นายตณิณภพ   ไพรพฤกษานรัุกษ์

56050248 นายทศพล   พิริยะโรจน์ทวี

56050674 นายทศพล   อนสุรธนาวฒัน์

56550054 นายทตัเทพ   เวทประสทิธ์ิ



54050580 นายทีฆาย ุ  สายทอง

52050535 นายธงชยั   เฟรทซอม

53050728 นางสาวธนินญดา   ตรีสงค์

56050108 นางสาวธีรนชุ   แซ่ซือ้

55550092 นายธีรภทัร์   บอ่พลอย

56050251 นายนรากร   รุ่งกีรติ

54550167 นายนรารัตน์   ใหมอ่อน

54050776 นายนลชิต   ไทยทง่ฉิน

55050491 นางสาวนํา้ผึง้   มะรังศรี

56050895 นางสาวปณิตา   ดวงวเิศษ

55550511 นายประเสริฐศกัดิ์   ก้อนพรหม

56050679 นายปองภพ   แพงวเิศษ

56050537 นายปิตพิฒัน์   ล้วนธนเศรษฐ์

56050074 นางสาวปิยดา   พวงสด

56050538 นายผลปวธิ   กลิ่นทวี

56050539 นายพงศกร   ตัง้เจริญถาวร

56050897 นายพงศกร   สขุเลศิ

53550573 นางสาวพรหมพกัตร์   เอ่ียมวงศ์

56550619 นางสาวพชัรจฑุา   เมฆฉาย

55550892 นายพีราย ุ  เรืองหิรัญ

56050684 นายภาณวุชิญ์   อศัวศรีวรนนัท์

56050544 นายรณกฤต   แก้วประทีป

55050458 นายรัฐวทิย์   ธนาชยัวราคณุ

56050904 นางสาวละมยั   พวงไพวนั

56050257 นายวราวฒิุ   กลุอดุมโภคากลุ



55050650 นายวสนัต์   สขุประโคน

56050688 นายวฒันา   ดําคลองตนั

54050683 นายวนัเฉลมิ   เพ็งยา

56550627 นายวชิิตชยั   ผจงกิจกําธร

55050494 นางสาววนิิตา   ฉตัรวรโสภณ

56050356 นางสาววมิลรัตน์   บตุรดี

56050689 นายวรีพงศ์   นวลจนัทร์

55050652 นางสาวศาตญา   นาคะปักษิณ

55050654 นางสาวสมฤด ี  ประตสินธิ

52550515 นายสรวศิ   ดพีร้อม

56050553 นายสหรัฐ   วรีะกิจพานิช

56050909 นายสทิธา   เช่ียวกลุ

56050262 นางสาวสริิยภุา   ห้วยใหญ่

56550390 นายสพุศนิ   จตรุสวุรรณ

56050692 นายสรุเชษฐ์   เหลอืงกอบกิจ

56050379 นายโสภณ   สาจะรัญ

56050911 นางสาวหทยัภทัร   เจริญพรรค

56050556 นายอตชิาต ิ  แพรสี

56050913 นายอนรัุกษ์   โยธาภกัดี

56050693 นายอนรัุกษ์   สขุรักษ์

56050558 นายอรรถพล   บญุญา

56050265 นายอลงกรณ์   คําบงึกลาง

53050480 นายอคัรเดช   ชํานาญเขียว

56050559 นายอษัฎาวษุ   ตนัพงษ์

56050696 นายอิสรพล   อดุมธรรม



สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

55050113 นางสาวกณิฐา   นชุคุ้ม

56050001 นางสาวกนกวรรณ   ชสูกลุ

56050002 นางสาวกนกวรรณ   สขุสําราญ

56050561 นางสาวกมลพรรณ   สธุาชีวะ

51554229 นายกรกฏ   แตงพลอย

56550066 นางสาวกรปรียา   มุง่พนักลาง

52550438 นายกฤตภาส   ภูแ่สนสะอาด

55050503 นายกฤษณะ   เทพณรงค์

56050700 นางสาวกณัฑริกา   พฒันพงศ์

54550512 นางสาวกิตตยิา   กองธรรม

56050118 นางสาวเกศกนก   ศรีโกศกัดิ์

56550393 นายเกียรตภิมิู   นตุรักษ์

56050003 นางสาวโกลญัญา   กิจตรณะ

56050382 นางสาวขวญัเรือน   ตรงจิตพิทกัษ์

56050383 นางสาวขวญัฤทยั   พรมภกัดี

55050341 นายคทาธร   ตัง้ชยัวรรณา

56550106 นายคณุากร   ถนอมกลุรัตน์

56050703 นางสาวจตพุร   โพธ์ิงาม

55050505 นายจกัรกฤษณ์   สามารถ

56550327 นางสาวจารินี   เสริมศรี

54550519 นางสาวจารุวรรณ   เงินดี

56050562 นางสาวจิตตนินัท์   ชาวงิว้

56050922 นางสาวจิตตมิา   คงเจริญ

56050120 นายจีรศกัดิ์   สงัฆธรรม



56050705 นางสาวจฑุามาศ   ศริิกลุ

56050369 นางสาวชนามน   ก่อเกียรตขิจร

56050563 นางสาวชลธิชา   บญุเนตร

56050007 นายชชัชยั   ไทยเจริญ

56550785 นายชยัธวชั   เงินชยัโรจน์

55050119 นายชาญณรงค์   ทองดาษ

56050564 นายชินนกร   วงัสอง

55550075 นางสาวชินภทัร   ทองสขุ

56550329 นางสาวชตุกิาญจน์   เฉ่ือยกลาง

56550456 นายฑิตถากร   ชเูพชร

56550330 นายณภทัร   พนมตัง้

56550457 นางสาวณภทัร   อรุณรัตน์

55050315 นางสาวณฐัชยา   อยู่สขุสําราญ

56050708 นางสาวณฐัพร   ครุธแก้ว

56050709 นายณฐัพร   ปยุ

56550786 นางสาวณฐัวด ี  ทองสธีุ

56050125 นายณฐัวร์ี   มสุกิา

55550066 นายณตัพล   แก้วฉ่ํา

56050711 นางสาวดลทิวาพนัธ์   โกมารพิมพ์

56050008 นางสาวดารณี   อทุยัศรี

56550331 นางสาวทิตย์ตณิา   รุ่งรัตน์

56050567 นายธนบตัร   เสนะสกลุ

54050584 นางสาวธนพร   ปลมีาศ

56050088 นางสาวธนภรณ์   จนัทโชติ

56050010 นายธนะรุจ   ธรรมวริิยะกลุ



56050389 นางสาวธนาวรรณ   เอ่ียมบํารุงทรัพย์

56050569 นางสาวธมลพรรณ   ปิณฑะพรพฒัน์

56550463 นางสาวธรรมาภรณ์   ชนะภยั

56050713 นายธราธิป   พณิชย์อํานวย

56050714 นางสาวธันย์ชนก   ตงสกลุรุ่งเรือง

55550904 นายธีระวฒัน์   มาเบ้า

56050011 นางสาวธีราพร   จริยวงศ์พรหม

56050715 นางสาวนภาชนก   เวทย์ธัญญาภรณ์

54550994 นายนฤเบศ   คล้ายคลงึ

57550279 นายนวพรรษ   พาราพนัธกลุ

56550112 นางสาวนิตยา   จิประพนัธ์

56050393 นายบณัฑิต   อดุมวทิยาภรณ์

56050718 นางสาวเบญจพร   เทียนชยั

56050719 นางสาวเบญญทิพย์   รอดเรือง

56050720 นางสาวเบญญาภา   ดหีร่าย

53050305 นายปฐม   ฤทธ์ิเจริญ

56050721 นางสาวปทิตตา   ศานตธิรรมพร

54050622 นางสาวปนดัดา   บญุศริิ

56550789 นางสาวปภสัสร   ศรีเกษมสนุทร

54550129 นายประภาส   เอกษัตริย์

54550533 นายปริญญา   สพิุรัตน์

56550472 นางสาวปวณีา   ปลืม้เกษร

56050396 นางสาวปัทมา   วนัวงษ์

54550534 นายปิตภิทัธ   แสงมณี

55050326 นายพรเทพ   กระจ่าง



56050726 นางสาวพรยภุา   สนิทยานนท์

56050574 นางสาวพรรณนิภา   ภมูรินทร์

54050641 นางสาวพรรณรว ี  ตรงช่ืน

56050132 นางสาวพริสซิลลา่ โยฮานนา มาเรีย   ฟันคาโคดองค์

56550113 นายพลเทพ   มงคลกาย

56550475 นางสาวพชัรินทร์   เกตพุานิช

56050575 นางสาวพาขวญั   แก้วประเสริฐ

56550335 นางสาวพิชามญชุ์   ชีนาวธุ

56050576 นายพิทกัษ์   กนัขา

54550222 นางสาวเพ็ญนภา   เรืองวรกิจ

56050012 นางสาวภคัสภุา   กล้วยเนียม

56050578 นางสาวมนรดา   ป่ินทองคํา

55550837 นางสาวมาริสา   วราวฒิุ

55550839 นางสาวรัชฎาพร   เพียโคตร

56050404 นางสาววรวรรณ   ตาวยิะ

56050918 นางสาววราภรณ์   สทุธิวงศ์

56050406 นางสาววริศรา   วถีิผล

56050580 นายวรุต   ทายประโคน

55050516 นายวสธุา   แก้วรุ่งมงคล

54050680 นางสาววชัราพร   ภพูวก

54550995 นายวชิญ์ภวฐั   วสรุมย์นรา

54550537 นางสาววภิาพร   บวัซ้อน

56550484 นายวรียทุธ   งามขํา

56550337 นายวรีเศรษฐ   จินตนาเลศิ

56550010 นายวฒิุชยั   ชาดี



56050407 นายศรัณย ู  อดุมยิ่ง

54050697 นางสาวศศติา   มะละปะทิ

55050031 นางสาวศชิลรัตน์   เสอืกลิ่น

55050520 นางสาวศริาภรณ์   บญุยรักษ์

56050408 นางสาวสกาวรัตน์   ทิมา

56050015 นางสาวสมฤทยั   เกียรตสิารสทิธ์ิ

56050733 นางสาวสรัญยภุา   บญุตาระวะ

54050464 นายสทิธิกร   เฟ่ืองฟุ้ง

54050714 นายสทิธิเอก   เตม็พรเสถียร

56550400 นางสาวสริิมา   เกตกุร

55050523 นางสาวสริิวด ี  เจตย์ิภทัรนาท

56050734 นางสาวสรีิธร   สขุสงคราม

56050017 นางสาวสทุธิดา   สยีางนอก

56050372 นางสาวสทุิศา   ปัน้ประสงค์

56050736 นายสนุทร   สงัข์ทอง

54050466 นางสาวสนิุสา   ประกอบสขุ

56050583 นางสาวสภุกาญจน์   ชาวไทย

56050737 นายสเุมธ   ลํานยั

54550998 นายสรุเชษฐ์   จิรดลิกวงศ์

56550501 นายสรัุต ิ  โสตถิพงศ์

56050409 นางสาวสรีุย์พร   ทองยา

56550764 นางสาวแสงระว ี  กลดัแก้ว

56050584 นางสาวโสวรส   พิมพ์สวุรรณ

56550503 นายอนสุทิธ์   พลูสงัขะวโร

56050373 นายอภิวฒัน์   ญาณคํา



56550341 นายอมรเทพ   จสูวสัดิ์

55550080 นายอมรฤทธ์ิ   รอดสขุ

56050585 นางสาวอริชยา   เผือกหอม

54050742 นางสาวอรุณโรจน์   แซ่เตยีว

55550013 นางสาวอจัฉรา   อดุมสนิประเสริฐ

56550403 นายอานนัทฉตัร   วงศ์ศกัดิ์

56550281 นางสาวอารีญา   เทีย่งไธสง

56050742 นางสาวอิงฟา้   ทิพย์การเงิน

56550508 นางสาวอิศรา   เรืองนาม

คณะวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

57910015 นางสาวชนากานต์   จินากลู

57910019 นางสาวนนัทกานต์   บญุเรืองกณัฑ์

57910020 นางสาวพรสดุา   กองคํา

57910022 นายอําพล   บวัใหญ่

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา

53990135 นางสาวกนัตาธรณ์   ฆ้องยํ่า 

55990041 นางสาวกลัยาณี   หนพูดั

56920116 นางสาวจนัทิมา   แตงทอง

57920054 นางสาวชนิดา   ทาระเนตร์

56920118 นางสาวซฟัฟียะห์   สาและ

55920110 นางสาวนลนิญา   บญุเตม็

55921185 นายนฐัพร     ครองยตุิ

56921241 นางสาวปัญจรัศม์   ศรีสพุรรณ์



53990155 นางปิยะวรรณ   จงัเม่ง

56921242 นางสาวภทัทิรา   ศภุมาศ

53920795 นางสาวรัชตา   เกาะเสม็ด

55920116 นางสาววริศรา   มีทรัพย์มจัฉะกิจ

54990019 นางศริิพร   วบิลูกิจ

55990039 นางสพุรรณี   อุ่นวงษ์

55990009 นางสาวแสงเดอืน   บวัเจริญ

สาขาวิชาเคมี

55910127 นางสาวจฑุามาศ   บญุตัง้แตง่

57910004 นางสาวจฑุามาศ   อภิสรโอภาส

57910005 นางสาวธววิรรณ   แก่นจนัทร์

57910150 นางสาวธิรดา   ปิยะนนัท์

57910151 นายวราพงษ์   เสนาภกัดิ์

57912214 นางสาวอภิชา   ธนตัถ์สริิ

สาขาวิชาเคมีศึกษา

56920124 นางสาวเกตวุรี   ยศยิ่งยง

57920925 นางสาวจนัทร์เพ็ญ   โคตรภธูร

54990028 นางจิราภรณ์   พรมสบื

57920065 นางสาวเฉลมิขวญั   จนัดี

56920126 นายเฉลมิพล   บษุบรรณ์

56920127 นางชมพนูชุ   อทุยัรัตน์

56920128 นางสาวชมยัพร   รอดกลิ่น

56920132 นางนิตยา   ภผูาบาง

56990006 นางสาวปิยนชุ   รอดกระจบั

54990030 นายพงษ์ศกัดิ์   ชายกวด



57920929 นางสาวพอตา   ชยักิจ

57920068 นางสาวพิริยะภรณ์   อภิชาตยานนท์

56920135 นายภคพล   จุ้มใหญ่

56920136 นายมนสั   ชวดดา

57920933 นางสาววาทินี   เสลร่าษฎร์

57920071 นางสาวสมฤทยั   พาที

57920935 นางสาวอจัฉราภรณ์   ผลรินทร์

สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา

56920139 นางสาวกลัยาพร   โพธ์ิสลกั

54990035 วา่ทีร้่อยตรีหญิงจนัทร์ธิรา   ดวงจนัทร์

56920141 นางฐิตพิร   เผือกพิบลูย์

56990001 นางสาวนํา้อ้อย   ใจแสน

57920939 นางสาวเนตรดาว   สร้อยแสง

56920144 นายปรัชญา   ละงู

56920148 นางสาวเมธิยา   อทุํากา

56990012 นายยรุนนัท์   ทรวงทองหลาง

56920149 นางสาวราตรี   หาญนอก

56920156 นางสภุาพร   ราชา

55990036 นายอชิตพล   พอใจ

สาขาวิชาฟิสิกส์

57912235 นางสาวจงรัก   บอ่ทรัพย์

56910031 นายณฐัพล   กระจ่าง

55910149 นายทศพล   ศรีเจริญ

57912246 นายพลากร   ขวญัสงูเนิน

57912236 นายวรุิฬห์   พรมมากลุ



56910226 นายสราวฒิุ   บตุรวงั

56910501 นางสาวสพุตัรา   แก้ววงษา

56910074 นางสาวเสาวลกัษณ์   อินแพง

56910227 นางสาวอางค์สภุา   เนียมแสง

สาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษา

56990022 นางสาวกลุวด ี  ใจยืน

57920077 นางสาวนนัท์นริญ   พิสฐิรัชต์

56920167 นางสาวพรทิพย์   จนัทร์ขาว

55990020 นายศภุดล   อุ่นวงษ์

56990025 นายสมประสงค์   จําปาทอง

56920175 นางสาวสปัุญญา   ชาติ

57920083 นางสาวอรณฏัฐ์   สริุยะพิชิตกลุ

สาขาวิชาวาริชศาสตร์

54910441 นายปฏิญญา   อ้นขวญัเมือง

54910552 นางสาวอมรรัตน์   กิระวานิชย์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

56910047 นางสาวนิจรดา   ย๊ะหม่ืน

55910133 นางสาวรดา   เตร์ยาซิงห์

55910374 นางสาวสงัวาลย์    หาญกล้า

55910185 Ms.PHOUTTHAPHONE   XAYAVONGSA

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์

57910155 นางสาวสพุรรณิการ์   บญุจําเนียร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

57910026 นางสาวอนสุรา   พลบจู



สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

55910139 นางสาวณฐัฐิรา   หม่ืนธราวฒัน์

55910083 นายตะวนั   ผลารักษ์

55910375 นางสาวนนัทพร    เหรียญเจริญ

55910143 นายพิสทุธ์ิ   กววีงัโส

56910518 นายไพรัช   อิฐรัตน์

55910086 นายเลศิพงศ์   สวุรรณเลศิ

55910087 นายวรพงศ์   กอนสนิ

56910499 นางสาววชัราพร   ธรรมโชติ

สาขาวิชาสถิติ

58910005 นางสาวพจนา   พจนวชิยักลุ

58910006 นางสาวภฐัชญา   สทิธิสร

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

สาขาวิชาเคมี

56030180 นางสาวกิตมิา   สริิวบิลูย์โกวทิ

สาขาวิชาจุลชีววิทยา

56030130 นางสาวณชัชา   แดงประเสริฐ

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

สาขาวิชาเคมี

56030179 นางสาวนนัท์นภสั   ชมุศรี

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

56030556 นางสาวสรัิญญา   ถนอมพลกรัง

สาขาวิชาเคมี

56030319 นางสาวกรรณิการ์   ละอองทอง



56030322 นางสาวฐานาภรณ์   เป้าปราณี

56030020 นายธีรวฒัน์   จนัทรัตน์

56030326 นางสาวพชัรพร   งามวงศ์

56030327 นางสาวพิรุณทิพย์   บญุเจริญ

สาขาวิชาจุลชีววิทยา

56030128 นางสาวเกศกนก   ตัง้จิตรเจริญ

สาขาวิชาชีวเคมี

56030345 นางสาวกรรตมิา   วนัโด๊ะ

56030097 นางสาวสภุชา   บตุรานนท์

56030140 นางสาวหนึง่ฤทยั   คําแดง

สาขาวิชาสถิติ

56030177 นายรัฐพงษ์   ยอดสมีา

วิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

55030073 นายกิตตศิกัดิ์   รุ่งสนธยานนท์

56530184 นางสาวเกษรินทร์   พทัธเสมา

56030297 นายจกัรกฤษ   เสง่ียม

56030298 นางสาวจารุวรรณ์   สําราญวงษ์

56530022 นางสาวจิราวรรณ   ชนูาวา

56030299 นางสาวชญานชุ   มีทางดี

56030555 นางสาวชนินนัท์   บรรเทากิจ

55530146 นางสาวช่อผกา   กรกนั

56030560 นางสาวดจุฝนแก้ว   ศริิขวญัชยั

56030301 นายธนพล   ศรีณะรงค์

56030302 นางสาวนฤมล   การสจัจี



55030262 นางสาวนิภาพร   จนุจกัจนัทร์

56030081 นางสาวเบญจวรรณ   วรัตถารมย์

56530145 นายปวณี   ไวยโภคา

55030464 นางสาวพิชชา   คนืดี

56030191 นางสาวพิมพ์ทิพย์   สรุมาตย์

56030305 นางสาวพิรุณภรณ์   สทิธิศาสตร์

56030035 นางสาวภิญญาพชัญ์   น้อยถนอม

55030088 นางสาวมนสัว ี  สรรเสริญ

56030181 นายรัฐภมิู   เครือวงั

56030307 นางสาวรัตตกิาล   วฒิุ

56030308 นางสาวรุจิเรข   ดชัถยุาวตัร

56030552 นางสาวลดาวลัย์   กําแหงหาญ

56030192 นางสาวศรุตา   จงงาม

56030309 นางสาวศศนินัท์   เชยชิต

56030564 นางสาวศศปิระภา   ชิดเช่ียว

56530260 นางสาวศริิวรรณ   เตจ๊ะ

56030558 นางสาวศจิุนนัท์   ชิณเทศ

56030311 นางสาวสดุาพร   โสสี

56030009 นางสาวสพิุชฌาย์   ศกัดิ์อารีอมร

53530157 นายสภุาพงษ์   ฉลาดดี

56030193 นางสาวสภุาพร   ใจกําแหง

55030010 นางสาวสลุาลวีรรณ   กลํ่าเจริญ

56030010 นางสาวสวุมิล   บวัทอง

56030182 นางสาวอชิรญา   สวุรรณอําไพ

56030011 นางสาวอรณิชา   มีสง่า



56030314 นายอาสาฬห์   สขุพาณิชยิ่งยง

56030315 นางสาวอินทภุา   เจริญสม

56030316 นางสาวอินธุอร   คํามะบาล

สาขาวิชาเคมี

56530126 นางสาวกนกพร   ลวีฒันา

56030317 นางสาวกมลพร   ดเีสมอ

56030318 นางสาวกมลลกัษณ์   แก้วเขียว

56530025 นางสาวกวสิรา   บดุดคีง

56030565 นางสาวกญัยาวร์ี   ลมิปรุ่งพฒันกิจ

55030347 นายกิตตศิกัดิ์   รุจิรานกุลู

56030016 นางสาวแก้วตา   รอดคง

56030195 นางสาวจริญญา   คําอ่อน

56030545 นางสาวจิตตพิร   งามประเสริฐ

56030320 นางสาวจิตภาวรรณ   โชหนู

56030321 นางสาวชนิตา   โภคะ

56030017 นางสาวชมพนูทุ   สมุาลา

56530197 นางสาวชลธิชา   พลานนท์

56030014 นายณฏัฐธนณฏัฐ์   หอมทวี

56030546 นางสาวณฐักมล   มงคล

56030547 นายณฐัวตัร   ชาตเิผือก

56030541 นายดนชุเดช   เก้ารัตน์

56030543 นางสาวทิชา   แซ่ฉั่ว

56030237 นางสาวธัญวลยั   สงิห์ขร

56030324 นางสาวนิรมล   พินิจประเสริฐกลุ

56030124 นางสาวเบญจรัตน์   ทาแสงทอง



56030325 นางสาวพรณิภา   คําเพชรดี

56030021 นางสาวพรทิพย์   สงัเกตุ

56030125 นางสาวพิชชารัตน์   ชอบธรรม

56530239 นายภทัรพล   เกตภุู

56530151 นางสาวมลัลกิา   ไชยสนัต์

55530130 นางสาวรัชนีกร   แช่มเกษม

56030544 นางสาวรัฎดาพร   สาริบตุร

56530077 นายรัตนชยั   เจริญรัตนเดชา

56530080 นางสาววณิชยา   กลิ่นนิรัญ

56530156 นายวรายทุธ   กอไพบลูย์กิจ

56030548 นางสาววารุณี   ศาสตร์ศรี

56030330 นางสาววาสนา   จิตจกัร์

56030199 นางสาวศศธิร   โพธ์ิสวุรรณ

56530259 นางสาวศศมิาภรณ์   แสงประทิน

56030542 นางสาวศริินชุ   แสงจนัทร์

56030331 นางสาวศริิลกัษณ์   อิสณพงษ์

56030036 นางสาวสลติา   ดเีมเยอร์

56030202 นางสาวสกุญัยา   ปกคลมุ

56030086 นางสาวสพุรรษา   พว่งภู่

56030087 นางสาวสมุณฑา   บรูณะเรข

สาขาวิชาจุลชีววิทยา

56030559 นางสาวกมลทิพย์   อินทครีี

55030497 นางสาวกญัญาวร์ี   ทองมลู

55530166 นางสาวขนิษฐา   ชยัพฒันเดชา

56030335 นายเฉลมิศกัดิ์   วจิิตรวฒันา



54030459 นางสาวชยาภา   นิลโกศล

56030129 นายฐิตวิฒัน์   มาตฤปโยธร

52030076 นางสาวณชัชา   รอดเนียม

56030207 นางสาวณฐัธยาน์   ภาสอนเจริญชยั

56030336 นางสาวณฐัรว ี  โชตสิวสัดิ์รักษา

55530168 นางสาวณฐัวด ี  คงคะคดิ

56030209 นางสาวณฐัสดุา   หนเูพชร

56030563 นางสาวณฐัหทยั   สขุเกษ

56030210 นางสาวดาราวด ี  ศริิวลิาศ

56030211 นางสาวธนชัพร   แดงศรี

56030337 นางสาวธนฏัฐา   บญุลอื

56030573 นางสาวนิศาชล   จนัทร์ครุธ

56030338 นางสาวนิศาชล   ชยัมงคล

54030053 นางสาวปณพร   พวัมณี

55030505 นางสาวปพิชญา   แมลงภู่

56030212 นางสาวปาริชาต ิ  เจริญสขุ

55030506 นางสาวปิยวด ี  เข้รงค์

56030213 นางสาวพรทิพา   แสงธรรม

56030339 สบิเอกหญิงภกัดพีร   พรมีฤทธ์ิ

55030757 นางสาวมณีพร   พรหมสวสัดิ์

56030214 นางสาวรัชเนตร   ปลอดโปร่ง

55030128 นางสาวเรือนขวญั   โคทาสี

56030092 นางสาววชรพร   เทียนทอง

56030550 นางสาววาสลินี   ยิ่งพิศเพราะ

56030215 นางสาวศศมิาภรณ์   วฒันานกุลูกิจ



56530107 นางสาวสราญรัตน์   ศรีราวี

56030342 นางสาวสธุัญญา   แก้วมณี

56030093 นางสาวสปุราณี   พนัธ์วลิยั

56030216 นางสาวสพุตัตา   นาคขนัทอง

56030137 นางสาวสพุตัรา   แซ่เตยีว

56030217 นางสาวสภุาวด ี  ฤทธิบาล

56030028 นางสาวอภิญญา   บญุเขียน

53530484 นายอคัรเดช   เจริญสขุ

56030030 นางสาวอญัชิสา   สร้อยโสม

สาขาวิชาชีวเคมี

56030344 นางสาวกมลพร   โพธิประสาท

56030095 นางสาวกิตตยิา   กองสมคัร

52530269 นางสาวจรีวรรณ   พุ่มพินิจ

56030031 นางสาวจารินี   คงทรัพย์

56030348 นางสาวจิราวรรณ   กาลานกุาล

56030220 นางสาวจีรวรรณ   แพงอ่อน

56030032 นางสาวจฑุามณี   พิทกัษ์วงศ์

56030349 นางสาวชลติา   จนัทรมณี

56030222 นางสาวฐิตภิรณ์   ไวภารา

56030433 นางสาวทิพวรรณ   จนัทชาติ

56030352 นางสาวธารธิชา   กงจกัร์

56030353 นางสาวธิดารัตน์   เสอืขํา

56030355 นางสาวนภสัวรรณ   ปัญญา

56030356 นางสาวประทานพร   ศภุศรี

56530226 นางสาวปญุณิศา   รัตนะปรีดา



56030358 นางสาวพชัริน   กองแหวน

56030557 นางสาวภานชุนารถ   นนท์เทศา

51530766 นางสาวลกัขณา   จกัรชยาภรณ์

56030228 นางสาววรรณรัตน์   น้อยมี

56530082 นางสาววริศรา   กิตสิาระกลุชยั

56030361 นางสาววารุณี   เกตวุตัถา

56030364 นางสาวสธิุดา   ทบัทิมสขุ

56030367 นางสาวอรพรรณ   นางาม

56030033 นางสาวอษุณีภา   เอมะวจันะ

สาขาวิชาชีววิทยา

56030099 นางสาวกนกวรรณ   เดชบญุ

56530180 นายกฤษฎา   สารพนั

56030034 นางสาวคณิตา   ขวานทอง

56030368 นางสาวจนัทิมา   กฤษฎากลู

56030561 นางสาวจิราภรณ์   รัตนบรรพต

56530196 นางสาวเจนจิรา   มณีคํา

56030426 นางสาวชนากานต์   ล้นเหลอื

56030562 นางสาวชลดิา   นุ้ยพัว่

56030370 นางสาวณิชกานต์   นามวงค์

56030142 นางสาวธนกร   สวุทิย์เรืองฤทธ์ิ

56530142 นางสาวนฤมล   ภพูวก

56030143 นางสาวนิสาภรณ์   นามิสา

56030372 นางสาวปาจาตรี   ก่ิงดอกไม้

56030239 นางสาวปาริตา   สถิตย์กสกิรรม

56030374 นางสาวพชัชา   เนตปิระวตัิ



56030144 นางสาวพชัรา   จวงสนัทดั

56030240 นางสาวพีรดา   พานทอง

56030241 นางสาวเพียงเพชร   มีศลิป์

56530243 นางสาวมณีรัตน์   สกุใส

56530083 นางสาววริศรา   เสริมทรัพย์

55530306 นางสาววริิยา   สกณีุ

56030102 นางสาวววิรี   ศรีแก้ว

56030574 นางสาวศรัญญา   ชาญฉตัร

56030549 นางสาวศลษิา   นิธิกลุธนานนัท์

56530161 นายศกัดิ์ชยั   แซ่จิว

56030551 นางสาวศริินทิพย์   เพชรโรจน์

56030310 นางสาวศริิพร   ตาถา

56030572 นางสาวศวิาพร   คําดี

56030377 นางสาวศภุิสรา   สขุเกษม

56030037 นางสาวสรัิชญา   พิริโยภาส

56030147 นายสกิุจ   มีสมบตัิ

56530265 นางสาวสชุาดา   เสมอ

56030378 นางสาวสธีุกานต์   ฐานะประสทิธ์ิ

56030040 นางสาวสพุตัรา   เจริญเวชธรรม

56530272 นางสาวหนึง่ฤทยั   เคนดา

56530120 นางสาวอมรรัตน์   คําทองสขุ

56030243 นางสาวอรรถรจย์   พลชาติ

56030149 นางสาวอารยา   นิตยภตูิ

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

56030244 นางสาวกชกร   จดัพล



56030379 นางสาวกมลฉตัร   อ่องมะลิ

56030566 นางสาวจิราภรณ์   เขียนสขุ

56030150 นางสาวจฑุามาศ   สร้อยครีี

56030246 นางสาวชดุาลกัษณ์   ไทยลา

56030247 นางสาวญาดา   สากิยบตุร

56030381 นางสาวทศันีย์วรรณ   สารวฒิุพนัธ์

56030151 นางสาวธัญจิรา   ชิดสมบตัิ

56030540 นางสาวบษุรา   เชือ้หยก

56530234 นางสาวพิชยาภรณ์   โชตฐิิตธินหิรัญ

56030257 นางสาวภทัรวด ี  ศรีสกุใส

56030259 นางสาวภาณมุาศ   แสนหล้า

56530244 นางสาวมานะษา   โลมา

56030383 นางสาวระตะยา   ชาตปิระทมุ

56030386 นางสาวสกุญัญา   ใจไพบลูย์สขุ

56030387 นางสาวสนิุษา   ขนัติ

56030389 นางสาวหนึง่ฤทยั   เอกจิตต์

56030390 นางสาวอรลดา   สวาฤทธิ

สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

53530201 นางสาวสภุคัชญา   จนัทนา

สาขาวิชาฟิสิกส์

56030392 นางสาวกนกอร   นนท์ใส

56030046 นางสาวกลัยาณี   บญุทรัพย์

55030549 นางสาวจริยา   พาดี

53031080 นายณฐัวฒิุ   ทองมาก

55030023 นางสาวทิพย์พิพฒัน์   ตงัสกลุ



54030306 นายนภนต์   ลื่นภเูขียว

56030437 นายนภสนิธุ์   ชํานาญ

56030341 นายสนัตสิขุ   ประกอบทอง

56030412 นางสาวสริินาฏ   ม่วงงาม

56030242 นางสาวสวุรรณี   พดัศรี

56030051 นางสาวหฤทยั   วจิารย์

55030572 นางสาวอาพร   สขุประเสริฐ

สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

56030420 นางสาวกมลชนก   สบืเพ็ชร์

56030264 นางสาวกมลวรรณ   จนัทวงศ์

56030155 นางสาวกรรณิการ์   หลอ่เงิน

56030393 นางสาวกญัญพชัร   เพ็ชร์นิล

56030421 นางสาวกนัตนา   คงแก้ว

56030394 นางสาวกลุชา   เสลารัตน์

56030424 นายจาตรุงค์   วาชยัยง

55030550 นางสาวจารุณี   มีชยั

56030425 นางสาวจิรภิญญา   สมบรูณ์ชยั

56030184 นางสาวจฑุารัตน์   ศรีทา

56030395 นางสาวชนากานต์   บญุประเสริฐ

56030429 นายชิษณพุงศ์   สถานรัมย์

56030396 นางสาวชดุาภรณ์   พรมกญัญา

56030106 นางสาวฑิฆมัพร   บศุรา

56030406 นางสาวณฏัฐากร   สดมพฤกษ์

56030430 นางสาวณฐักานต์   ประทมุสทิธ์ิ

54030308 นางสาวณฐัธยาน์   แสงพลสทิธ์ิ



56030432 นางสาวณฐิักา   แย้มขยาย

56030434 นายธนากร   แก้วบรรจง

56030435 นายธนานนัท์   เฉลมิญาติ

56030436 นางสาวธิตยิาพร   ศรีคํา

56030440 นางสาวนจุรี   แก้วเก้าดวง

56030442 นางสาวบณุฑริกา   พึ่งสมบตัิ

56030443 นางสาวบษุยพรรณ   เชยมาน

56030444 นางสาวปริยา   ยศสมนึก

56030445 นายปวติร   ตยิรัฐกาล

56030399 นางสาวเปรมวกิา   ศรีสอน

56030448 นางสาวพรพรรณ   นพรัตนาภรณ์

56030400 นางสาวพรวจิิตร   มหามาตย์

56030449 นางสาวพิชชาอร   ศริินามมนตรี

56030450 นายพิพฒัน์   มณีสวุรรณ

56030451 นายพีระ   ชยัสทิธ์ิ

56030402 นางสาวภทัรี   มีสตัย์

55030594 นางสาวมณัฑนา   คา่ยสงคราม

56030456 นางสาวรัชนกพร   จําปาแก้ว

56030458 นางสาวรัตนาพร   ทา่พริก

56030403 นางสาวรัตนาพร   มนต์ขลงั

55030567 นางสาววภิาดา   อตุราศรี

56030407 นางสาวศศธิร   โคตะบิน

56030464 นางสาวสริิพร   แก้วแสนเมือง

56030465 นายสทุธิเดช   แก้วปึ

56030414 นางสาวหฤทยั   ภธูร



56030266 นางสาวอภิญญา   ทาวงศ์

54030895 นางสาวอรณี   ทองสขุ

56030416 นางสาวอรปรีดา   ช่ืนตา

56030468 นายอากฤษฏิ์   ดแีก่นทราย

55030613 นายอํานาจ   พาเสน่ห์

56030052 นายอิทธิชยั   ชยัสนาม

56030469 นางสาวอินทิรา   หลพีนัธุ์

สาขาวิชาวาริชศาสตร์

56030053 นายกนกพล   บรรโณปกรณ์

56030470 นางสาวกมลชนก   เทีย่งชดั

56030267 นางสาวกหุลาบทิพย์   โพธ์ิทอง

56030472 นายจาตรุงณ์   คําเสน

56030473 นางสาวฉตัรแก้ว   แซ่ลิม้

56030475 นางสาวชลดิา   ช่อเมืองดี

56030478 นางสาวโชตริส   นพจนสภุาพ

56030108 นางสาวณฏัฐวรินทร์   วรินทร์เวช

56030270 นางสาวนนัทรัตน์   เหมือนทอง

56030480 นางสาวนนัทิกานต์   มงคลนรกิจ

54030631 นางสาวนยันา   ประศรีพฒัน์

56030481 นางสาวนิศากรณ์   บญุรสศกัดิ์

56030271 นางสาวเบญจวรรณ   คชเสนี

56030164 นายปณวฒัน์   จนัทรา

56030482 นางสาวปภาว ี  กลิ่นจนัทร์

56030483 นางสาวประภาพรรณ   สวุรรณชยั

55030431 นางสาวปริญธิดา   จนัลา



56030484 นางสาวปวชิญา   สนุทรถิรพงศ์

56030485 นางสาวปวณีา   โชตชิ่วง

56030486 นายพทัธพนัธ์   กลํ่าพนัธุ์ดี

56030272 นางสาวเพ็ญพิชชา   คงษา

54030599 นายยทุธนา   ชาลี

56030487 นางสาวรณพร   ห้วงศลิา

56030275 นางสาวรังสมิา   อุ่นโสภา

56030062 นางสาวรัตตกิาล   บตุรนามดี

53030761 นางสาวรุ่งอรุณ   สขุมุชชัวาล

55030658 นางสาววรินทิพย์   รัตตนะ

55030320 นายวฒันา   สงิหฬสาย

54030945 นางสาววารุณี   ธรรมยรรยง

56030491 นางสาวสจิุตตรา   มีบางยาง

56030277 นางสาวสนิุสา   สอนสมนึก

55030673 นางสาวสภุาพร   พาโคกทม

55030674 นางสาวเสาวลกัษณ์   จนัทร์เกตุ

56030494 นางสาวอรจิรา   แซ่ตัน๊

56030496 นางสาวไอยเรศ   คงเลศิ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

56030166 นางสาวกนกอร   บรรเทิงสขุ

56030553 นางสาวกาญจน์กนก   จนัทศรี

56530183 นางสาวเกศมณี   สามารถ

56030065 นางสาวเกศนีิ   เนินโพธ์ิ

56530187 นางสาวเขมจิรา   พทุธรัตน์

56030066 นางสาวจตพุร   ทองแดง



55030439 นางสาวจตรุพร   โฉมศริิ

56030497 นางสาวจีรนนัท์   คงมาก

56030567 นางสาวจฬุาตรี   รักช่ือ

56030570 นางสาวญาณิกา   ชัง่ม่วง

56030280 นางสาวณฐัชา   นาคใจ

56030281 นางสาวณฐัญาดา   เหร่าหมดั

56030498 นางสาวณฐัสนีิ   วงษ์วาร

56030499 นางสาวธาราวต ี  หมดัรอด

56530141 นางสาวนภสัวรรณ   พิริยะศภุกิจ

56030170 นางสาวนฤมล   นกน้อย

56530212 นางสาวนจัรีย์   แย้มช่ืน

56030554 นางสาวนนัทิยา   กมุชาด

56030501 นางสาวปรารถนา   ปัทมะ

56530223 นางสาวปวณีา   เกิดวนั

56030502 นางสาวปวณีา   ปลงใจ

56030503 นางสาวพรปวณ์ี   จนัทร์แก้ว

56030504 นางสาวพิชานนัท์   ขําขยนั

56030172 นางสาวมธัญาณี   โลมจะบก

56030074 นางสาววณิชชา   ศรีโชติ

56530154 นางสาววรรณวสิา   สดุมี

56030174 นางสาววราล ี  เสถียรพกัตร์

56030568 นางสาววนัเพ็ญ   สขุสบาย

56530089 นางสาววารีรัตน์   เฟ่ืองฟู

56030571 นางสาววมิพ์วภิา   ใจวงค์

56030569 นางสาวศริิรัตน์   เล้าวงศ์



56030508 นายสถาพร   พดัทอง

56030509 นางสาวสทุธิดา   ผสม

56030076 นางสาวสธิุมา   แก้วก๋า

56030288 นางสาวสปุระวณ์ี   ศรทอง

56030510 นางสาวสภุลคัน์   แก่นโชตกิลุ

55030453 นางสาวหทยัรัตน์   สวุรรณ์

56030289 นางสาวอโณชา   จ๋ีครีี

56530118 นางสาวอนธิุดา   สงัเกตชน

56030511 นางสาวอนรุด ี  ฤทยัธรรม

56030176 นางสาวอภิญญา   วอ่งปัญญา

56030512 นายอานนัท์   บญุก่อ

สาขาวิชาสถิติ

56030513 นางสาวกรรว ี  รุ่งสวา่ง

56030514 นางสาวเกวล ี  หลกัฐาน

56030515 นางสาวเกศราภรณ์   สรุะชยั

56030516 นางสาวจณิสตา   งามเขตต์

56030518 นางสาวฉตัรสดุา   ธรรมเนียม

56030519 นายณฐัดนยั   ไชยยงยศ

56030183 นางสาวนิรัชพร   แทนทด

56030521 นางสาวนิลาวณัย์   โคตะมะ

56030522 นางสาวปัทมพร   สสีขุ

56030523 นางสาวพชัรินทร์   ประทมุรัตน์

56030525 นางสาวพิฐิญา   กาคํา

56030526 นางสาวพิมพ์ประภา   เขตเจริญ

56030527 นางสาวแพรวนภา   เหมือนสมยั



56030530 นางสาววรรณภา   บวัสมศรี

56030532 นายไวยวตัร   ไชยทองพนัธ์

56030534 นางสาวศภุสดุา   ก้องกงัวาล

56030535 นางสาวสริิกลุ   เสนาะศพัท์

56030295 นางสาวอภิญญา   บวัประดษิฐ์

56030538 นางสาวอมรรัตน์   เทียนเงิน

คณะสหเวชศาสตร์

กายภาพบ าบัดบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

56080073 นางสาวสดุารัตน์   บญุพิทกัษ์

กายภาพบ าบัดบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

56080308 นางสาวหทยัชนก   หวัเมืองราช

กายภาพบ าบัดบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

56080020 นางสาวกญัญารัตน์   คํามาก

56080136 นายกิตตชินม์   สมหวาน

56080295 นายกิตวิฒัน์   เยือ้งไธสง

56080062 นางสาวจฑุามาศ   นิลวโิรจน์

56080064 นางสาวฐิตนินัท์   สานอินทร์จกัร์

56080143 นางสาวดารณี   ประสานทองคํา

56080148 นายปรเมษฐ์   พีรโชตกิพนัธุ์

56080072 นางสาวรัศมีจนัทร์   เอ่ียมองค์

56080306 นางสาวสนิาภรณ์   เรืองเกตุ

56080307 นางสาวสชุญา   กนกวลยัวรรณ

56080240 นางสาวสชุญัญา   จงอร่ามรุ่งเรือง

56080074 นางสาวสพุตัรา   หว่งดี

56080026 นางสาวอดลีนี   ไซเกนทาเลอร์



กายภาพบ าบัดบัณฑิต  

56080134 นายกรกช   ชยักิตตภิรณ์

56080033 นางสาวกรทิพย์   เข็มมลฑา

56080135 นางสาวกรรณภิรมย์   ต๊ะสุ

56080294 นางสาวกนัยาวรรณ   โกยสมบรูณ์

56080296 นางสาวขวญัจิรา   นดัประสทิธ์ิ

56080137 นางสาวจอมขวญั   เหมรัตนธร

56080138 นางสาวจิรภทัร์   รักราวี

56080139 นางสาวจฑุามาศ   จิตเจือจนุ

56080229 นางสาวชญานิษฐ์   กลุบตุร

56080230 นางสาวชฎามาศ   เฉวยีงหงส์

56080140 นางสาวชนากานต์   สทุธมา

56080297 นางสาวชยิสรา   บญุเรือง

55080263 นางสาวชดุา   พรหมแดง

56080298 นางสาวณิชกานต์   ชยัจํา

56080034 นางสาวณิชนนัทน์   ปุย้เจริญ

56080299 นางสาวณิชาภา   แพทยารักษ์

56080144 นางสาวทิพวรรณ   ลนุอบุล

56080145 นางสาวธัญรัตน์   เทียนสขุ

56080149 นางสาวปิยวรรณ   จนัทร์เจริญ

55080128 นางสาวปิยะนชุ   ดํารงค์ภมิู

56080237 นางสาวพชัราภรณ์   ดอเลาะมาน

56080150 นายพลูสวสัดิ์   โพธิพฒัน์

56080238 นายภาสวชิญ์   จงรุจิโรจน์ชยั

55080078 นางสาวม่ิงพร   แสงสวา่ง



56080151 นางสาวเมรัญญา   วงศ์เหลา

55080162 นางสาวลกัขณา   อินทรักษ์

56080153 นางสาววชิรา   มุง่หาเงิน

56080302 นางสาววรางคณา   คงอ้วน

56080303 นางสาววริศรา   ฝัน้คํามี

56080156 นางสาววภิาว ี  แป้นทอง

56080304 นางสาวศนัสนีย์   สริุยาแสงศรี

56080157 นางสาวโศรดา   ชอิูนทร์

56080025 นางสาวสกณุา   พืน้จะบก

56080159 นางสาวสมิตานลั   ประสทิธิเวช

55080114 นายสนัตภิาพ   พึ่งอ่ํา

55080168 นางสาวสนิุษา   ศรีเลก็

56080241 นางสาวเสาวลกัษณ์   พกุกะชา

56080309 นายอตวิชิญ์   จนัทรังษี

56080075 นายอภิชาต ิ  ปัญจพลานรัุกษ์

55080020 นางสาวอภิญญา   บญุชัน้

56080242 นางสาวอมรศรี   จนัทร์อ่อน

56080245 นายอาหะมะ   ดะเซ็ง

56080165 นายแอ๊ดดี ้  มีรัตน์

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

56080252 นางสาวพชัรินทร์   มะลพินัธ์

สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค

56080089 นางสาวเกศกญัญา   คงคดี



วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

56080170 นางสาวชลาลยั   อึ๊งแสงภากรณ์

56080319 นายภานมุาศ   ช่ืนชเูดช

สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค

56080349 นางสาวพทัธ์ธีรา   เทพวงค์

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์

56080002 นางสาวกนัทิมา   จนัทร์โพธ์ิทอง

56080200 นางสาวธนวรรณ   อยู่ผาสขุ

56080274 นางสาวปริญา   วะสะติ

56080275 นางสาวปัทมพร   อจัฉริยสกลุชยั

56080116 นางสาวพทัรียา   นเุกตุ

56080126 นางสาววชัริดา   ทรัพย์พนัช่าง

56080054 นางสาวสาธิดา   เจรียงโรจน์

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

56080168 นายกิตตพิงษ์   ชุ่มชจูนัทร์

56080312 นางสาวฐิตยิา   มู้ เม่า

56080249 นางสาวธนพร   เอ่ียมสะอาด

56080174 นายนราธิป   บรูณะ

56080314 นางสาวนนัทิดา   ไผเ่ฟือ้ย

56080251 นางสาวนฮุา   เจริญศรี

56080178 นางสาวพชัรวรรณ   รัตนพิบลูย์

56080028 นางสาวพิชญา   จิตรช่ืน

56080255 นางสาวลลติา   ศรีพลู



56080321 นางสาวสมิตรา   รัตนกาญจน์

56080185 นางสาวอสมาภรณ์   ประวสิทุธ์ิ

สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค

56080291 นายอธิษฐ์   ชยัวเิชียร

วิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์

56080001 นางสาวกรรณิกา   พระสมัพนัธ์

56080102 นางสาวกญัญาณี   จุ้นแดง

56080003 นางสาวกาญจนา   ศรีอนนัต์

56080262 นายกิตตนินัท์   ขําสอาด

56080189 นางสาวขวญัฤด ี  โซ่บญุสทิธ์ิ

56080264 นางสาวจินตนา   ผลวเิศษชยักลุ

56080106 นางสาวชนากานต์   ตนัตพิิสทิธ์ิ

56080266 นายโชตพิงศ์   คําแก้ว

56080199 นางสาวณิชาภทัร   วางขนุทด

56080007 นายทศพร   หมัน่เพียร

56080008 นางสาวธนวรรณ   วาอบุล

56080201 นางสาวธัญชนก   แสงประทมุ

56080267 นางสาวธัญญา   พรหมมา

56080268 นางสาวธัญพร   แพทย์อดุม

56080269 นางสาวนพตัสรรค์   สงิห์สงัข์

56080012 นางสาวนริศรา   ถ่ินทวี

56080270 นางสาวนลนีิ   แสงทอง

56080204 นายบญุอนนัต์   จนัทร์วไิชย

56080273 นางสาวบษุรารัช   แก้วพลอย



56080208 นางสาวพิมพ์ชนก   ประภารัตน์

56080118 นางสาวภณัฑิรา   สงิห์คํา

56080121 นางสาวเยาวมาลย์   มณีนาค

56080278 นางสาวรังสมิา   ปานสงิห์

56080212 นางสาวรัชนี   ศรีโกศล

56080122 นางสาวรัตน์สดุา   กรวยทอง

56080123 นางสาวรัตนาภรณ์   บญุไพย์

56080124 นางสาวละมยั   ไชยจนัทร์ดี

56080279 นางสาวลดัดาวลัย์   บางทราย

56080280 นายวรากร   ดําเนินเกียรติ

56080281 นางสาววรินญา   ธรรมศริิ

56080127 นางสาววนัวสิาข์   รุ่งโรจน์

56080218 นางสาววจิิตรา   เวชชศาสตร์

56080091 นางสาววรียา   ทรัพยาขจร

56080015 นางสาวศศวิมิล   ศรีรัตน์

56080129 นางสาวศริิพร   แสงศริิ

56080016 นายสมศกัดิ์   เหมือนชอบ

56080018 นางสาวสาธิตา   จนัทสทิธ์ิ

56080288 นายสนิพนา   อรุาร่ืน

56080289 นางสาวสชุาวด ี  สวา่งเกตุ

56080290 นางสาวสพุรรษา   เปรีย้วเขียว

56080131 นางสาวสภุาวด ี  โอสถประสทิธ์ิ

56080226 นายอภินทัธ์   นิลสขุ

56080292 นางสาวอภิรด ี  เดชพิทกัษ์

56080132 นางสาวอรวรรณ   ทองสมุ



56080293 นางสาวองัคณาพร   เหลา่อดุ

56080133 นางสาวอญัชล ี  ผินอินทร์

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

56080166 นางสาวกมลลกัษณ์   ศรีเมือง

56080310 นายกฤษฎากร   ปานงาม

56080187 นางสาวกลัย์รว ี  กนกเลศิวงศ์

56080167 นางสาวกลัยรัตน์   บญุญา

56080328 นายกิตต ิ  เกษมสขุ

56080169 นางสาวจฑุารัตน์   ศริิจนัทร์

56080037 นางสาวชนกนนัท์   วไิลพนัธ์

56080316 นางสาวประภสัสร   ถาวรธรรมกลุ

56080317 นางสาวปณูณ   แม่ทรัพย์

56080318 นางสาวพรทิพย์   อ่ิมเกียรติ

56080179 นางสาวพดัชา   สริิศศธิร

56080253 นายมฆัวาน   กําลงัทรัพย์

56080181 นางสาวมาลวีลัย์   ธีรวฒันานนท์

56080183 นางสาวรินรดา   วสิทุธิ

56080320 นางสาวฤดมีาศ   อกัษรเสนาะ

56080256 นางสาววนัวสิาข์   ชพูงษ์

56080128 นางสาววจิิตรา   มาลยัเขต

56080258 นางสาวศรัณยา   กิตตธิรรมโกศล

56080259 นางสาวศริิวรรณ   ชุ่มหม่ืนไวย์

56080286 นางสาวศภุรัตน์   ฆารจรัส

56080225 นางสาวสรุางค์   รุ่งเรือง

56080322 นางสาวเสาวลกัษณ์   พลดี



56080323 นางสาวอ้อมบญุ   วงัยายฉิม

สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค

56080326 นางสาวกรรณิการ์   อดุอามาตย์

56080329 นางสาวกลุสตรี   ดนตรีรักษ์

56080004 นางสาวเกศณีิ   สวุรรณ์

56080332 นางสาวจารุวรรณ   บญุช่วย

56080333 นางสาวจินตกานต์   สําราญดี

56080107 นายชลวชิญ์   ศขิรินทร์

56080197 นางสาวฐิตพิร   คงคา

56080337 นางสาวณิชมน   ปิงกลุ

56080010 นางสาวธารารัตน์   สร้อยเพ็ชร

56080205 นางสาวนภสัสรณ์   หล้ามา

56080112 นางสาวนชุจรี   คณัทกัษ์

56080113 นางสาวนชุนาถ   สตุธรรม

56080345 นางสาวบงกชพร   ป้องกนั

56080114 นางสาวบณัฑิตา   บญุเฉลยีว

56080347 นางสาวเปรมใจ   เจนประโคน

56080348 นางสาวพรกมล   วงษ์เหรียญทอง

56080207 นางสาวพรชนก   แสงจนัทร์

56080265 นางสาวพฤธา   แสงรัตน์

56080277 นายพีรวสั   ภารา

56080211 นางสาวมณีรัตน์   สกลุตัง้

56080352 นางสาวเมธินี   ไชยมิตรชิด

56080355 นางสาววนชัพร   ลํานยั

56080356 นางสาววรรณภา   นาทุง่หม่ืน



56080357 นางสาววรรธนา   บนุนาค

56080282 นางสาววรินทิพย์   เวชกามา

56080358 นางสาววภิาวรรณ   แฝงยงค์

56080359 นายวรุิฬห์วฒัน์   หอมใจ

56080360 นางสาววลิาสนีิ   วงษ์ตนานนท์

56080283 นางสาววรีพิชญ์   อยู่สอน

56080284 นางสาวศศธิร   อภิณหพานิชย์

56080361 นางสาวศริิลกัษณ์   โพธ์ิงาม

56080285 นายศริิวฒัน์   คําดี

56080017 นางสาวสริยา   รักสนิท

56080362 นายสทิธิเดช   เปรุณาวนิ

56080363 นางสาวสจุารี   อ่ิมบญุสุ

56080364 นางสาวสธุาทิพย์   แก้วพลายงาม

56080365 นางสาวสพุรรษา   โพธ์ิยวง

56080130 นางสาวสภุาพร   พรมพยอม

56080366 นายเสกสรร   ศรีคงั

56080369 นางสาวอริสา   แก้วภมีู

คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร

การแพทย์แผนไทยบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

56180106 นางสาวภาสรัุตน์   เจียมสายใจ

การแพทย์แผนไทยบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

56180096 นางสาวกายแก้ว   คชเดช

56180043 นางสาวกสุมุา   ศลิาขาว



56180099 นางสาวจิราภา   ทองพึ่งสขุ

56180064 นางสาวอนตุตรีย์   ทองนพ

การแพทย์แผนไทยบัณฑิต  

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

56180039 นางสาวกนกวรรณ   นุม่ดี

56180149 นางสาวเกวลนิ   สอดศรี

56180097 นายจตพุกัตร์   เพชรจตรุภทัร

56180100 นางสาวฐิตภิา   ยิ่งยง

56180047 นายณฐัพล   จนัทร์เนตร์

56180103 นางสาวธนชัพร   พลสงัข์

56180049 นางสาวธมน   ประสาทพนัธุ์

56180152 นางสาวนชุนารถ   ภผูา

56180050 นายบรรณารักษ์   บญุปลกี

56180167 นางสาวบษุบามินตรา   ดฐิประวรรตน์

56180153 นางสาวปพิชญา   กองนอก

56180083 นายพงศกร   แสงพนัธุ์ตา

56180052 นายพรภวษิย์   ชาลวีรรณ์

56180154 นางสาวพรสวรรค์   หมอยา

56180053 นางสาวพชัรภรณ์   ถาวรสนิ

56180105 นางสาวภชัรินทร์   กลัน่ควูฒัน์

56180107 นางสาวรุ่งนภา   บญุมา

56180056 นางสาวเรขา   เสอืจอย

56180108 นางสาวลกัษิกา   จนัทนาลกัษณ์

56180156 นางสาววชิราภรณ์   ไชยราช

56180110 นางสาววรินทร   เชิดชธีูรกลุ



56180111 นางสาวสลกัจิต   คําคง

56180059 นางสาวสาวติรี   สร้อยระย้า

56180112 นางสาวสดุารัตน์   จําเริญเนาว์

56180113 นางสาวสธิุมา   ศรีจนัทร์

56180114 นางสาวสภุาพร   จนัทะราช

56180163 นางสาวสภุาภรณ์   อดุรสรรพ์

56180116 นางสาวอญัชณา   บญุจนัทร์

56180065 นางสาวอญัชนา   ธิกลุวงษ์

56180117 นายอาคมณ์   พนัธุ์สง่า

การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

สาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์

56180094 นางสาวอรชา   ธนมนตรา

การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

สาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์

56180089 นางสาวชมสภุางค์   กิจอดุม

56180141 นางสาวนพวรรณ   รุ่งระวศีรีศศธิร

56180011 นางสาวนิฏฐา   บวังาม

56180015 นางสาวปภาว ี  พรหมสงูวงษ์

56180095 นางสาวปาณิสรา   สวุราธนาภมิู

56180022 นางสาวภคปภา   นาคพงษ์

56180025 นางสาวลภาวนั   โลหิตไทย

56180027 นางสาววรรวษิา   จําปาไทย

56180131 นางสาววชิอุร   แสงอ่วม

56180134 นางสาวสริภทัร   บญุประสาน

56180037 นางสาวอสัมาพร   ยงภมิูพทุธา



การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต  

สาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์

56180168 นางสาวกรกนก   คงสบาย

56180118 นางสาวกญัญาวร์ี   ต้นโพธ์ิ

56180086 นางสาวกิตตมิา   นพโสภณ

56180087 นายกีรต ิ  สขุสม

56180119 นางสาวกลุสตรี   แควสงิห์

55180049 นางสาวขวญัชนก   พนสัอนสุรณ์

56180088 นางสาวจิราภรณ์   แซ่ตัง้

56180120 นางสาวจีรภา   ฐิตะสริิรัชต

56180121 นางสาวจฑุาทิพย์   เพ็ชรสง่า

56180077 นางสาวชนิตา   แก่นจนัทร์

56180004 นางสาวชยานนท์   ก้อนขํา

56180045 นายชยานนท์   ชยาภิบาล

57180074 นางสาวชตุกิาญจน์   พงศ์ปลืม้ปิตชิยั

56180090 นางสาวฐิตาภา   ทองดี

56180070 นายฐิตพิงษ์   แสงสวา่ง

55180089 นายธนาวตัร   คนหาญ

55180001 นางสาวธมลวรรณ   กฤตยารักษ์สกลุ

56180126 นายธีรพนธ์   งามน้อย

56180127 นางสาวเบญญทิพย์   ววิฒัน์วรกาญจน์

56180074 นางสาวปณิชา   มงคลโพธ์ิ

56180142 นางสาวปัทมพร   บานแย้ม

56180017 นางสาวปาริตา   ปอสงูเนิน

56180104 นางสาวพิชญ์นภา   อินแตง



56180019 นางสาวพิชญา   นาไชย

56180067 นางสาวเพ็ญพิชชา   โพธินิล

56180128 นางสาวภคัสภุร   น่วมมะโน

56180129 นางสาวภาคนีี   สกิขา

56180130 นางสาวมลัลกิา   เวยีงคํามา

56180145 นางสาววรกานต์   มกุประดบั

56180026 นายวรภทัร   พระภกัดี

56180072 นางสาววริศา   สรงประภา

56180146 นางสาววสิาข์   เวยีงศรี

56180030 นางสาวศริิวรรณ   นํา้จนัทน์

56180092 นายศภุณฐั   วจิิตรสมบตัิ

56180158 นางสาวสงกรานต์   สกัลอ

56180034 นางสาวสกุญัญา   พรไพรัช

56180147 นางสาวสดุารัตน์   เกียรตพิฒันกลุ

56180136 นายสรุศกัดิ์   สนิบงัเกิด

56180093 นางสาวอภิษฎา   พฒันพิเชียร

56180137 นางสาวองักรุา   เกตสุริุยงค์

56180036 นางสาวอจัฉราพร   แกวน่การไถ

56180038 นางสาวอาภานนัท์   สนัธินาค

56180138 นางสาวอาภาภร   คชนิล

วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  

57930001 MISSCHHUN   SEAKKEAV

กลุ่มวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

57930262 นายกล้าณรงค์   พานทอง



57930287 นางสาวกญัชริการ์   สารขตัิ

58930179 นางกญัยา   เจริญวยั

58930117 นายกิตตพิศ   ทปิูยะ

58930177 ร้อยตํารวจเอกเกียรตศิกัดิ์   บญุยัง่ยืน

57930279 นางขวญัใจ   ใบจนัทร์

58930118 นายคมสนัต์   ทองภาพ

57930284 นางสาวจริมจิตร์   อ่อนละมลู

58930085 นายจิรพชัร   สดุสงวน

56930008 นายจิรวฒัน์   ศรีตะพสัโส

58930009 นางสาวจฑุามาศ   นิรมลรัตน์

55930018 นางสาวจฑุามาศ   รอดสน

57930253 นางสาวจฬุารัตน์   ปัญยาง

58930089 นางสาวเจวด ี  ศรีวจิารย์

56930137 นายเฉลมิฤทธ์ิ   ประดบัคํา

58930143 ร้อยตํารวจเอกญัตติพิงษ์   เจียมพวก

58930057 นายณรงค์   คณุสขุ

58930036 นายณรงค์เดช   ไพโรจน์

58930178 นายณรงค์เวทย์   เสาวรส

58930086 ร้อยตํารวจโทณฏัฐภทัร   ศรีทา

57930250 นายณฐัวฒิุ   วจิิตร

56930011 นายณฐัสวุชัร์   เสง็ก่ิง

57930238 นางสาวดาราพรรณ   แย้มภู

57930281 นายทฤษฎี   ประจนัตะเสน

57930165 นางสาวทิพย์วลัย์   ทรัพย์บญุ

57930015 นางสาวทิพวรรณ   เอ่ียมวงษา



57930267 นายธนากร   จิตต์ไพบลูย์

57930285 นายธนากร   เจียมเจริญ

57930231 นายธนายทุธ   อ่อนดี

57930233 นายธรรมภณ   เฮมกลาง

57930049 นางสาวธวลัรัตน์   กิจพิบลูย์

56930138 นาวาเอกธีรศกัดิ์   ไพศาล

57930249 นางสาวนพกาญจน์   ทองมา

58930113 นายนรากร   บญุตนั

58930100 นางสาวนริศา   โภคสวสัดิ์

57930288 นายนเรศ   หนองใหญ่

58930152 นางนฤมล   จตทุอง

56930057 นางสาวนฤมล   ดา่นตระกลู

58930161 นางสาวนวยิา   พนัธฤทธ์ิ

58930162 นางสาวนฐันนัท์   หิรัญ

58930120 จ่าสบิเอกนฐัวฒิุ   บวัชยั

57930234 นางสาวนนัท์ธนาดา   ศรีทหาร

56930173 นางสาวนารีรัตน์   บญุมัง่

58930061 นางสาวนิกลุญาดา   บญุสง่

58930003 นางสาวนชุจรี   ก่อศริิมงคลชยั

58930138 นายบญุภวูนาถ   เจ๊ะหมวก

58930122 นางสาวบษุยา   ลิม้งาม

58930037 นายเบญจพล   เปรมชนม์

58930071 นาวาโทปฏิรูป   อยู่พรหม

57930251 นางสาวปนดัดา   สบืสกลุกาญจน์

58930053 นางสาวปาจรีย์   วงษ์ชุ่ม



55930045 นางปานิพรรณ   เทพศร

58930142 นางสาวปาริฉตัร   สร้อยแสง

57930133 นางสาวเปมิกา   อมุาวงสกลุ

57930257 จ่าสบิตํารวจพงศ์กิจ   จนัทเลศิ

58930180 นางพรทิพย์   จนัทครีีรัตน์

57930237 นางสาวพรทิพย์   บวัอินทร์

58930183 นางพรทิพย์   ศริิเจริญธรรม

58930051 ร้อยตํารวจเอกพลากร   ตราชนิูตย์

58930099 นายพสวตัน์   โชตวิตัพงษ์ชยั

58930157 นางสาวพชัรา   แสนใจวฒิุ

56930139 นางสาวพชัราภรณ์   หลกัทอง

55930047 นางสาวพชัรินทร์   กลายสวุรรณ

58930039 นางสาวพิชามญชุ์   วฒันา

56930026 นายพฒิุเศรษฐ์   เจริญพจน์

57930178 นางสาวภิรนนัท์   สมบญุมาก

58930070 นาวาโทภตูภิทัร   บญุณารักษ์

58930115 นางสาวมาริสา   จนัทร์ขนุทด

58930150 นางสาวเมญาวด ี  สงวนดี

58930175 นายยศภทัร   น่ิมกรมทอง

55930044 นางสาวรวศิรา   สนัตมิิตร

57930286 นางสาวรัชนีวรรณ   ตางาม

56930032 นางสาวรัศมน   แสงจํารัส

58930165 นางสาวรุจิรา   เชาว์สโุข

58930007 นางสาววนิชชา   โพธ์ิทอง

57930259 นางสาววรภร   มโนพศัธาดา



58930114 นางสาววรรณา   ปรางค์ปรุ

58930066 นายวรวตัร   ศรีเครือแก้ว

57930260 นางสาววรัญญา   เรียงมงคล

58930163 นางสาววริศรา   สร้อยสงัวาลย์

57930261 นายวรุต   พนัธุ์ไม้

58930091 นางสาววลยัพร   โลกานิตย์

58930090 นางสาววลยัลกัษณ์   หนพูนัธ์

58930094 นางสาววนัวสิาข์   สารทอง

58930012 นางสาววารี   ทิพย์เนตร

58930010 นายวจิกัขณ์   เพชรนชุ

58930144 นายวทิยา   สขุสถิตย์

58930052 ร้อยตํารวจเอกวษิณ ุ  เขาวง

57930232 นายวสิทิธ์ิ   ยิม้แย้ม

57930248 นางสาววรีนชุ   พลอยสทิธ์ิ

58930038 นางสาววรียา   เจริญสขุ

57930252 นางสาวเวทิตา   นิลหลวง

58930184 นางศศ ิ  ปรีดาสทุธิจิตต์

58930181 นางศณีิพร   สวสัดชิยั

57930302 นางสาวศริดา   พระสงฆ์

57930256 นางสาวศริิวรรณ   กองสขุ

57930026 นายศภุกิจ   ดารา

58930014 นายศภุวฒัน์   เสาเงิน

58930185 นางสาวโศรดา   เจริญศกัดิ์

58930137 นางสมจิตร   วงศาโรจน์

58930127 นางสาวสมใจ   ตามแตรั่มย์



58930176 เรือโทสมคัร   เชยชอบ

56930036 นายสามชาย   ไทยกลุ

58930228 นาวาโทสาโรจน์   เกลีย้งสง

56930195 นายสทิธิพล   ด้วงนอก

58930074 นายสทุิวสั   จิตรประวตัิ

57930101 นางสาวสพุตัรา   ศรีชมุ

58930054 นายสรุพงศ์   วะนา

58930124 นาวาโทสรุศกัดิ์   ศรีเผือก

57930235 นายสวุทิย์   ขจรกลํ่า

57930012 นายสวุทิย์   ละออเอ่ียม

58930088 นายเสริมวทิย์   ถนอมสนิ

58930046 นางสาวเสาวลกัษณ์   บญุสม

58930058 นายอธิพงษ์   ตนัศริิ

58930160 นางสาวอนงค์นิตย์   โสมอินทร์

58930121 พนัตํารวจโทหญิงอมรรัตน์   จนัทร์เกตุ

58930056 นางอรนชุ   พาทีทิน

58930062 นายอรรถชยั   คลอ่งแคลว่

57930263 นายอรุษ   พทุธยศ

58930002 นางสาวอจัฉรา   อทุยักฑัรินทร์

58930068 นางสาวอญัชิษฐา   อยู่สบาย

57930241 นางสาวอาภาศริิ   พนัธุ

58930087 ร้อยตํารวจเอกอํานาจ   ภชุงค์

58930156 นายอิทธิพฒัน์   เจริญผล

58930096 นางสาวอทุยัรัตน์   สเุนตร

58930013 วา่ทีร้่อยตรีเอกวฒัน์   ใจเย็น



56930002 Ms.SOKIM   TANN

กลุ่มวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

58930158 วา่ทีร้่อยตรีหญิงกรวภิา   สาทจีน

57930269 นางสาวขนิษฐา   เผ่ือนทอง

57930289 นายชานนท์   รัตนา

58930016 นางสาวณฎัฐา   ประพฤตชิอบ

57930181 นางสาวนลนิ   สทิธิญาวณิชย์

57930137 นางสาวนาถลดัดา   บญุประครอง

57930270 นางปารณีย์   ณ สงขลา

57930138 นางสาวปิยสวุรรณ   ธาราทิพย์มนตรี

57930236 นางศริิขวญั   สรุะการณ์

58930060 นายสมศกัดิ์   ทองสอน

58930005 นางสาวสวรรยา   สมช่ือ

58930116 นางสาวสริิมา   อิทธ์ิประเสริฐ

58930022 นายอรรถกฤช   ผอ่งคณะ

58930159 นางสาวอจัฉรา   เซ่งฮะ

58930008 นางสาวอารยา   วงค์กลุพิลาศ

58930069 นางสาวเอมกาญจน์   กลิ่นมาลา

กลุ่มวิชาการบริหารทั่วไป

58930107 นางสาวกนกภรณ์   เทสนิทโชติ

58930025 นางสาวกิตตมิา   สรุะสทิธ์ิ

58930079 นางสาวขนิษฐา   แพงพกุ

58930024 นางสาวขวญัจิรัชยา   ชินโรจน์บวรกลุ

58930193 จ่าสบิตํารวจจินต์   จามิกรณ์

57930291 ร้อยตํารวจตรีจิรศกัดิ์   วอ่งไว



58930286 พนัเอกจีระศกัดิ์   พนัมา

58930169 นายจฑุาพงษ์   รัตนโชติ

58930148 สบิเอกเจษจรัส   นามอาษา

58930280 พนัเอกเฉลมิชยั   ร่ืนภิรมย์

57930298 นางสาวชลุพีร   แสงเพ่ิม

58930197 นางสาวโชตกิา   คงพริว้

57930265 นายณธีพฒัน์   วงศ์สริิฉตัร

58930264 พลอากาศตรีณฏัฐนนัท์   ธนญัชยั

58930213 พนัตรีณฐัพล   ไกรวาส

58930123 นาวาโทณฐัพล   วฒันกลุ

58930168 นายณฐิัวฒิุ   โมกข์งาม

58930106 นางสาวณิชฐกนัต์   ตอ่โชติ

58930049 นางสาวดารา   ศรีรัตน์

58930265 พนัเอกถนาน   ขําวเิศษ

58930186 พนัตํารวจโททศพร   สอนบตุร 

58930146 นายทิวา   โฆษิตธีรชาติ

58930281 พนัเอกธนภทัร   พกัพํานกั

55930314 นายธนวฒัน์   แกล้วทนงค์

57930095 นายธนสษิฐ์   เรืองเกียรตสิธุา

58930050 นางสาวธิดารัตน์   นวลเดช

58930020 นางสาวนรีกาญจน์   งดกระโทก

58930110 นางสาวนวรัตน์   ชาปัทมะ

58930026 นางสาวนชุสรา    นาคทอง

58930266 พลเอกบณัฑิตย์   บณุยะปาน

57930255 นายบญุรอด   อินดามณี



58930129 นางสาวปรภคั   ทรัพย์ผดุ

58930191 ร้อยตํารวจโทประจกัร์   บญุณะอินทร์

58930104 นายประทกัษ์   ศรุตาธีรเดช

57930274 นายปรัชญา   ผาดผอ่ง

57930266 นายปรีชา   แนบถนอม

58930029 นางสาวปรีย์ปวนี   พงษ์เสริม

58930078 นางสาวปัณณภสัร์   ตนัใจ

58930194 พนัตรีปัณณรุจน์   เกียรตธินโยธิน

57930245 นางสาวปาณิสรา   ธาราศกัดิ์

58930199 นางสาวพรนภา   จิวาลกัษณ์

58930188 นายพฤธิสทิธ์ิ   อทุมุ

57930299 นางสาวพฤษภา   ศรีจนัทร์ดร

57930296 นางสาวพชัร์ธมน   เมฆโหรา

58930267 พนัเอกพีระพงษ์   จนัทวโร

57930247 นายพฒิุรักษ์   ลาภอนนัต์

58930019 นางสาวภณิษา   ไพรพฤกษ์

58930084 นางสาวภวรัญชน์อร   ทิพย์เพชร

58930047 นางสาวภคัธดา   เมธศภุสนิ

58930108 นางสาวภาวนีิ   พลายน้อย

58930027 นางสาวมณีรัตน์   ขนุอาจ

58930171 นางสาวเมธิรา   แซ่เฮ้ง

58930268 พนัเอกยทุธนา   สารถี

58930269 พนัเอกยทุธศกัดิ์   วาสนจิตต์

58930270 พนัเอกรัช   สขุกิจ

57930293 นายรัฐรุจน์   ปิยะพงศ์ภทัร์



58930004 นางสาวรัตนา   คงสบื

58930187 ร้อยตํารวจเอกหญิงรัตนา   สมขาว

57930242 นางสาวเรืองรําไพ   โยธาใหญ่

58930018 นางสาวลษัณาวรรณ   โสภาพ

56930198 นางสาววชิราภรณ์   ช่ืนบาน

58930284 นาวาอากาศเอกวโิชต ิ  สงัเมียน

57930275 ร้อยตํารวจเอกหญิงศรินรัตน์   รุจิธนินศกัดิ์

58930195 นายศกัดา   แป้นด้วง

57930246 นายศริิวฒัน์   แก่นสม

58930282 นาวาอากาศเอกเศกสรรค์   สวนสดีา

57930276 นายสมชาย   บญุศรี

58930172 นายสรสทิธ์ิ   กิจรังสรรค์

57930300 นายสาธิต   จินดากลุ

58930030 นายสามารถ   รุ่งโรจน์

58930126 นางสาวสายซอ   ลิม้กลุ

57930313 พนัเอกสายนํา้   พินิจอกัษร

58930131 นายสริุยา   แสงพงค์

57930297 นางสาวโสภี   คุ้มภยั

58930167 นายอนสุรณ์   อยู่สบาย

58930111 นางสาวอรัญญา   เกษรินทร์

58930125 นางสาวอจัฉริยาภรณ์   ไชยโย

58930224 นางสาวอญัชนก   ชยัยะ

58930080 นางสาวอทุยัวรรณ   เพ็งธรรม

สาขาวิชาการบริหารทั่วไป

54930500 นางสาวชนิตา   สระกนั



คณะวิทยาการสารสนเทศ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

55910008 นายเกรียงศกัดิ์   ปานโพธ์ิทอง

57920635 นายเกียรตศิกัดิ์   มขุสกิรัตน์

54920551 นายเจษฎา   สขุชาติ

56920337 นายธนพนธ์   เดชจิระกลุ

56920003 นายธนศกัดิ์   วฒิุวโรภาส

56920338 นายธนินทร์   เมธิโยธิน

57920638 นางสาวนนัทภคั   สทุธิเลศิ

56920005 นายปรเมศวร์   รัตนผล

55920321 นายพงศธร   วงศ์เกษม

57920642 นายพจน์สพร   แซ่ลิม้

56920344 นายรักชาต ิ  เหมะสขิณัฑกะ

57920145 นายวรีะพนัธ์   ดวงจิตร

55910168 นายศรีชล   ภิรมย์ลาภ

55910010 นายสทิธิพงษ์   ฉิมไทย

55920329 นายเอ   ดหีลี

57910240 MR.SONEKHAM   NAMLAMMOUN

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

56910113 นางสาวถาวรีย์   สขุเกษม

57910027 MR.KEOVESSNA   VONG

สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ

58910117 นายธนาชยั   พทุธิพร

58910105 นายธนินท์   อินทรมณี



58910107 นางสาวพชัราภรณ์   ศรีบวั

58910100 นายมานิต   ชาญสภุาพ

58910114 นายรชิษ   ธนาเตชะวงศ์

58910111 นายสกุนต์ธี   สงัขนัธ์

58910017 MR.CHEA   KEO

58910018 MR.RATANAK   KHOEUN

เทคโนโลยีบัณฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

54630103 นางสาวณชัชานิษฐ์   เรืองสมบตัิ

54630046 นายบณุย์ชนก   ปริวตัร

54630056 นายปิยะพงษ์   คร่องแคร่ว

54630060 นายพรเทพ   ยอดยิ่ง

54630124 นางสาวแสงทิพย์   มนัสนัเทียะ

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

56160158 นางสาวณิศรา   แสนคํา

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

56160111 นางสาวนภาทิพย์   กนกลาภมหาศาล

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

56160042 นายนําชยั   โสไกร

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

56160319 นางสาวฐาปนี   อินทโชติ

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

56160399 นายนวพล   คดสวุรรณ



56160402 นายปกรณ์   ไตรปาน

56160140 นายภคัพล   พงษ์ประดษิฐ์

56160203 นายรังวดั   นาคสวุรรณ

56160049 นายสณัฐิต ิ  นาคสีถิตย์

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

56160312 นายเขมชาต ิ  ทองคํา

56160161 นายทศพล   เลศิแก้ว

56160330 นายธนภมิู   ทองไพบลูย์

56160096 นายธนวตัร   หนัชะนา

56160333 นายธนากร   เพ็ชรผึง้

56160064 นายภากร   ชํานิเวสสะ

56160065 นางสาวมณฑิตา   วทิยาคม

56160226 นายศราวฒิุ   เงียบสดบั

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

56160077 นางสาวมณฑินี   มโนมธัย์

56160296 นายหตัถา   แดงทบัทิม

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

56160016 นายกิตตคิณุ   ฐิตเิพชรกลุ

56160190 นางสาวโชตริส   บญุเจริญ

56160083 นางสาวทิตยา   โสภา

56160041 นายธนพล   บบุผาลา

56160403 นายปิยะบตุร   น้อมประชิต

56160142 นายรักษ์ชนม์   น้อยประถม

56160422 นายอนนัต์   เพ็งขนัธ์



วิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

56160307 นายกรนนัท์   ปญุญวานิช

55160409 นางสาวกรพินธุ์   เมืองโคตร

56660019 นายกรวชิญ์   เปลี่ยนเดชา

56160308 นายกฤตนิ   สื่อสวุรรณ

56160309 นายกฤษกร   เสนสม

55160196 นายกฤษบดนิทร์   แสนคําลาง

56160050 นายกนัตวฒัน์   สงัข์วรกิตต์

56160426 นายกิตตพิงศ์   กิตตบิดสีกลุ

56160211 นางสาวกิริยาพร   คนมาก

56160310 นางสาวกลุปรียา   พทุธภมิู

56660157 นายคเณศร์   เสาวลกัษณ์

56160212 นายโฆษิต   เทีย่งตรง

56660048 นางสาวจิตรา   ซุยนอก

56160152 นายจิรวฒัน์   เสนะ

56160314 นางสาวจิรารัตน์   ทองเดช

56660022 นายจีรพงษ์   อินทสร

56160213 นางสาวจฑุาพร   เจริญไพบลูย์

56160315 นางสาวจฑุารัตน์   จตรุาศรีบริสทุธ์ิ

55160418 นายเจนบดนิทร์   อยู่เป็นสขุ

56660024 นายชรินทร์   นวลจนัทร์

56160052 นางสาวชลธิชา   นาวาน้อย

54660275 นายชวดล   เทีย่งวบิลูย์วงศ์

56160155 นางสาวชวรัตน์   อุ่นเรือน



56660160 นางสาวช่อผกา   จรูญ

56160318 นางสาวชตุมิา   ละอองเดช

56660162 นายญาณพฒัน์   อินทร

56160105 นางสาวฐิตารีย์   รุทธโชติ

55160119 นายณรงค์ศกัดิ์   สวุรรณโณ

56160320 นายณรินทร์   อนกุลูเวช

56160321 นางสาวณฐัชนก   ทรัพย์ซ้อน

56660209 นายณฐัชนน   หลกัทอง

56160323 นางสาวณฐัชยา   เก่งตรง

56160427 นางสาวณฐัพร   ชมช่ืน

55160121 นายณฐัพล   ปีหมอก

56160324 นางสาวณฐัริญา   อยู่ก้อน

56160327 นายดศิรณ์   มาเจริญ

55660211 นายเดชา   บญุบาล

56160160 นายทศพล   พรหมสภุา

56160328 นายทกัษิณ   ถาวรเจริญ

56160329 นายธนกฤต   โค้วสวา่ง

56660212 นายธนพล   ชีโพธ์ิ

56160216 นายธนวรรษ   นาคกญุชร

56660213 นายธนวตั   จนัทร์อร่าม

55160126 นายธนญัชยั   ตนัจิตตวิฒัน์

56160332 นายธนากร   แนวเวยีง

56660098 นางสาวธัญญรัตน์   สงัฆทิพย์

56160336 นางสาวธัญสตุา   ช่วยสกลุ

56160054 นายนครินทร์   ครีีแลง



56160337 นางสาวนทาห์   ประสานศกัดิ์

56160341 นางสาวนวพร   สขุพรหม

56160217 นางสาวนวรัตน์   ชยัสริุยรังษี

56160056 นายนิธิศ   พชัรพิมพ์พิสทุธ์ิ

56160097 นางสาวนิรมล   ทรงศกัดิ์ศรี

56660103 นางสาวบงกชพร   เทียมทนั

56660029 นายบรรพต   สายทอง

56160058 นางสาวเบญจมาภรณ์   เรไร

56160060 นายปริญญา   ทองหาญ

56160346 นายปาณสัม์   จนัทร์สงเคราะห์

56160347 นายพงศกร   มาบางครุ

56160348 นายพงษ์นรินทร์   เกิดท้วม

54660283 นายพงษ์พิพฒัน์   วรรณสทิธ์ิ

56160349 นายพชรพล   นาน่องโกรน

56160219 นางสาวพนชัชากรณ์   วงัชนะชยั

56160352 นางสาวพรรษชล   เรือนไทย

56160354 นางสาวพชันิดา   กิตตพิงษ์พฒันา

56160061 นายพฒันพงษ์   จนัทร์วเิศษ

56160062 นางสาวพิชชากร   สกุแก้ว

56660214 นายพิชาญ์   สงัขปัตร

55160339 นายพฒุชาต ิ  ประดษิฐ์ผล

56660216 นางสาวภทัรภร   ยงูประเสริฐ

55160340 นายภาณพุงศ์   แสนเตชะ

56160357 นางสาวมลัลกิา   มหูะหมดั

56160163 นางสาวรัชนีกร   แซ่กวั



55160218 นางสาวรัชนีกร   เพ็งแจ่ม

56160361 นายวชิรวทิย์   ต้นแฝง

56160164 นายวรากร   หิรัญรักษ์

56160365 นายวโรตม์   วงศ์เทียมจนัทร์

54660190 นายวศนิ   ท้วมไฉยา

56160366 นางสาววมิล   กวูนัโซ๊ะ

56160068 นางสาววลิาวรรณ   กิม้เส้ง

56660184 นายวษุิวตั ิ  สดีอกบวบ

56660033 นายศราวฒิุ   เขียวสม

55660377 นางสาวศาตนนัท์   แย้มนยันา

56660186 นายศริิชยั   เข่ือนแก้ว

56160368 นายศภุเมธ   ลมิปิสวสัดิ์

55160145 นายศภุศษิฎ์   อ่อนศรี

57660032 นางสาวสมชัญา   บญุรอด

56160428 นายสฤษดิ์   นุม่ทองคํา

55660380 นายสขุวฒัน์   สมเรือน

56160424 นางสาวสชุญัญา   บษุกรนาวนิ

56160371 นางสาวสดุารัตน์   ทองลอื

56160425 นายสทุธิพนัธุ์   ทองระอา

56160166 นางสาวสนิุสา   แพงแก้ว

56660190 นางสาวสพุรรษา   กิจนพเก้า

56160230 นางสาวสพุรรษา   เจริญสขุ

56160372 นายสรุเดช   ต้นชาลี

56160168 นายอธิวฒัน์   เอ่ียมลกึ

56160430 นายอนพุงษ์   เอียดแก้ว



55160543 นายอรรถวธุ   นาคบตุร

56160373 นางสาวอ้อมใจ   นิตธุร

56160170 นายอกุฤษณ์   ปึงจิตต์วสิทุธ์ิ

55160438 MR.KHAMKHEN   VILAYPHONE

55160548 MISSKHANKHAM   LORKHAMXAY

55160547 MR.SAYTHONG   PHAMOUNGKHOUN

55160436 MISSTHITMANY   SISAVATH

55160437 MISSVILAIKONE   PHANTHASOMCHIT

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

56160232 นายกตกิา   กองศลิ

56160237 นายกานต์   กลอ่มประเสริฐ

56160238 นายกิตตธิัช   สวรรค์พร

55160234 นายกิตตภิพ   บญุหวาน

56160429 นางสาวจริญญารัตน์   เกิดช่ืน

56160107 นายจกัรพนัธ์   เฉลมิโรจน์

55160002 นางสาวจามิกรณ์   เขจร

50534093 นายจิรณฏัฐ์   เย็นสถิตย์

56160245 นายจิรัฐชยั   เจริญวฒันสมบตัิ

56160246 นางสาวจิราภรณ์   วงวาล

56160249 นางสาวชมสธุา   บตุรเตอืน

56160250 นายชยตุร์   เกิดศกัดิ์สทิธ์ิ

55160041 นายชทัศาณฐั   อนนัตประยรู

56160024 นายชยัวฒัน์   สภุาภรณ์

55660118 นางสาวชตุนิธร   สวุรรณกลอ่ม

56160175 นายฐนวรรษ   อินทะแสน



55160238 นายณภทัร   ปิยชลกลุ

55160357 นางสาวณฏัฐณิชา   เทียนชยัทศัน์

55660006 นายณฏัฐพล   จนัทร์พราหมณ์

56160176 นางสาวณฐัฐาพร   ศรีแทน่แก้ว

55160239 นายณฐัดนยั   เชือ้แถว

56160253 นายณฐัดนยั   โชตชิมภพูงษ์

56160254 นายณฐัธลกัษณ์   ศริิชยานนัท์

56160257 นายณฐัพงศ์   หงษ์ศรี

54160294 นายณฐัพล   พรหมสา

56660120 นางสาวณฐัวรรณ   อยู่สขุ

56160012 นายทววีฒัน์   บรรลอืคณุ

56160026 นายธนกฤต   อยุนนัทพิทกัษ์

56160261 นายธนวฒัน์   โพธ์ิงาม

55160046 นายธนทัวฒัน์   ธนธูรรม

55160245 นายธีรภทัร   เกตเุพ็ง

56660006 นายธีรภทัร   เจิง

56660200 นางสาวนรัชกร   ฤกษ์ศริิ

56160265 นายนราธิป   นิตยแสง

56160112 นายนฐัพงศ์   เนตรหนู

55160246 นางสาวนฐัพร   จริยพิเชฐพงศ์

56160267 นายบณัฑิต   ขวาลําธาร

55160048 นางสาวปนดัดา   สวุรรณมา

55160250 นายประสงค์ศกัดิ์   เจริญศรี

55160252 นายปิยพทัธ์   ศริินพุงศ์

56160407 นายพชรพล   จกักะพาก



56660008 นางสาวพชัริดา   ศรีสรรค์

56160183 นายพิทกัพงษ์   สขุแสงจนัทร์

55160462 นางสาวพิมพิศา   ก่อเกียรตวิศิษิฎ์

56160031 นายไพบลูย์   นนัก้อน

56160272 นางสาวภควรรณ   เอ่ียมธนาอนนัต์

55160260 นายมนตรี   ชาลชีาติ

55160261 นางสาวรัชนีกร   ชุ่มใจ

54660216 นายราชภทัร   กิจวกิรานต์

56660145 นายวรพล   ผึง้ทอง

56660082 นางสาววริศรา   คลงัสนิศริิกลุ

56660147 นายวชัรพงศ์   ทองตนั

55160065 นายวนิยั   แซ่แต้

56160078 นายศรัณย์   เกียรตยิศเจริญ

56160283 นายศริทชั   วเิลศิ

55160067 นายศริสทิธ์ิ   คงแสงดาว

55160010 นางสาวศริิรัตน์   บญุนะ

56660009 นายศวิกรณ์   อาจรักษา

56660201 นายเศรษฐไกร   พอ่ค้า

55160071 นายสรายทุธ์   แสนสขุ

56160286 นายสทิธิศกัดิ์   ธัญชาตธิาตรี

53660016 นางสาวสนีินาถ   เรือนผาม

48530929 นายสวุชิา   ชิตสทีรง

56160295 นางสาวเสาวรส   วงศ์มีศกัดิ์

56160187 นางสาวเสาวลกัษณ์   ธรรมนาวาศ

56160006 นายอตพินธ์   วภิาสมงคล



55660340 นายอนวุตั   ดวีงศ์วาร

53660073 นายอภินนัท์   อนภุาพอดุม

56160298 นางสาวอมรรัตน์   ฟักทอง

54660254 นางสาวอรพิน   คําฤาชา

56160300 นางสาวอรศริิ   สงิขรณ์

56160301 นางสาวอริสรา   โซ๊ะอาดํา

56160302 นางสาวอญัชิสา   ศรีชมภู

56160303 นางสาวอญัธิการ์   เมฆหมอก

56160304 นางสาวอารียา   ประทมุจิตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

56160125 นายกฤตชยั   สแีดง

56160375 นายกวนิ   อนนัทนาธร

56160007 นายกอบชยั   วรเพียน

55160379 นางสาวกญัญาภคั   วอ่งวบิลูย์กิจ

56160126 นายเกียรตศิกัดิ์   พงศ์ถาวรภิญโญ

55160382 นายจิราย ุ  อศัวจินดากลุ

56160128 นางสาวเจนจิรา   แก้วมา

56160381 นายฐิตวิชิญ์   วรฐเศรษฐ์

56160382 นายณชัพล   โลหิตรัตน์

56160383 นายณฐักมล   นาคสมพนัธ์

56160384 นายณฐักร   พอกระโทก

55660032 นายณฐัเดช   เตรียมสกลุ

56160385 นางสาวดวงกมล   บงกชชยัวพิธุ

56160386 นายเตชพฒัน์   ทรัพย์ประสพ

56160387 นางสาวทกัษพร   รัตนไสววงศ์



55660346 นายธนพล   สมิสสตุานนท์

56160389 นายธนภทัร   แก้ววชิิต

56160392 นายธนิสร   อยู่สบาย

56160393 นางสาวธัญศญา   ภวูษาชยักลุ

55160285 นายธิต ิ  คําปัญญา

55660160 นายธิต ิ  ทะเสนฮด

56160395 นายธีรพฒัน์   พิรกิตตวิรกลุ

56160011 นายนรวร์ี   ศรีลาดเลา

56160397 นายนราวชิญ์   อู๋ไพจิตร

56160134 นายนนัทวฒัน์   ภทูอง

56160135 นางสาวนิรมล   จํารัส

56160193 นางสาวปณิศา   พลอยเพ็ชร

56160137 นายปราการณ์   สําโรงลนุ

56160017 นายปองพล   บตุรหนนั

56160404 นายปิยะพรรณ   แนนสถิตย์

56160196 นางสาวผกาวลัย์   ทองพราม

56160191 นางสาวพลอยพิชชา   ใจบญุ

56160139 นายพศวร์ี   เสยีงเย็น

56160410 นางสาวพิรญาณ์   โพธ์ิเกษม

55660044 นางสาวพีรกานต์   ศรีสดุ

56160201 นายภาดล   มุง่สนัติ

56160018 นายภานมุาส   ธุระกิจ

56160411 นายภานวุฒัน์   เพชรอําไพ

56160045 นายมงคล   นิยมรัตนา

56160046 นายรสพิล   ชยันภาพร



56160413 นายรัชธวฒัน์   แซ่จวง

56160143 นางสาววรพรรณ   พกลุานนท์

55660279 นายวริทธ์ิ   อสุาหพานิช

56160415 นายศาสตรา   โพธ์ิศรี

56160416 นายสนัตสิขุ   กําลงัยง

55660284 นางสาวสริิประภา   วานิชผดงุธรรม

56160145 นายสปุรีชา   นิรมลพานิช

56160417 นายสรุเชษฐ์   ทรัพย์เจริญ

56160419 นายอดศิร   ผลเจริญรัตน์

56160420 นางสาวอทิตยิา   กิตศิรีวรพนัธุ์

56160421 นางสาวอนงค์รักษ์   ฮงสี

56160423 นายอนชุาต ิ  ศรีคงรักษ์

56160208 นายอนพุนัธุ์   สวุรรณกรกิจ

56160209 นางสาวอรชดุา   แสงเนตร

55160554 นายอิทธิพทัธ์   รัตนอารักษ์

56160149 นายเอกกมล   ชาวนา

56160150 นางสาวไอลดา   ไพศาล

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์

53921154 นางจนัทนีย์   บญุมามีพลู

55920788 นายยทุธการ   อศัวนิะกลุ

58910130 นางสาวสมกมล    รักวรีธรรม

56910225 นายอรรถวฒิุ   นารถกลุพฒัน์

57910215 MRS.CHINEDA   MOUNLAMANY



วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์

56170078 นางสาวสรณารี   ภูไ่ชยานสุรณ์

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์

56170038 นายไกรฤกษ์   ประไพรัตน์

56170127 นางสาวณฐัฐาวด ี  จนัวะโร

56170018 นายธนพงษ์   เจริญสขุ

56170069 นายนทัวชิญ์   คุ้มวจิยัรัตน์

56170147 นายบรูณพนธ์   สขุพิศาล

56170053 นางสาวเพชรจรัส   เตชเกรียงไกรกลุ

56170005 นางสาวลลัดา   ฤทธ์ิงาม

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์

56170216 นางสาวกนกวรรณ   ช่วยเมือง

56170183 นางสาวกญัชนิภา   พนัแสน

56170123 นางสาวกานตมิา   โกษากลุ

56170124 นายการัณย์   มงักรทอง

56670216 นางสาวจริยา   ลายทอง

56670223 นางสาวจิรนนัท์   มาลา

56670109 นางสาวจฑุามณี   หมีเฟ่ือง

56170188 นายณฐัพงศ์   มณีฉาย

56170189 นายณฐัวฒิุ   คณาพรภิญญา

56170047 นายธนดล   รัตนมงคล

56170048 นางสาวธนภคณฐั   ฉยุกลดั



56670036 นางสาวธีรวรรณ   บญุหนกั

56670265 นางสาวปรมาภรณ์   พฒันไพบลูย์วงศ์

56170130 นางสาวปรียารัตน์   ยศฉิมพลี

56170133 นางสาวมลัลกิา   วธุทา

56670057 นางสาววนิดา   วงษ์แสงตา

56170233 นางสาววจิิตรา   ก่ิงทวยหาร

56170079 นางสาวสพุาภรณ์   ศรีชมภู

56170180 นายสรุสทิธ์ิ   ภูร่ะหงษ์

56170094 นายอมรเทพ   กอบการดี

วิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์

56670095 นายกชกร   เทพชารี

56170182 นางสาวกนกวรรณ   จําปาเทศ

56670096 นางสาวกนกวรรณ   แซ่ซี

56170099 นางสาวกนกวรรณ   ผลสขุ

56170037 นางสาวกมลชนก   เงินเกิด

56170265 นางสาวกรกช   หงษ์เจริญ

56170266 นางสาวกรรณิการ์   มีสวุรรณ์

56670083 นางสาวกฤตยิา   เรืองผล

56170282 นายกฤษณ์ตภิพ   สขุลาภกิจ

56670208 นายกฤษณะ   วรวาส

55670001 นายก้องพิภพ   รอบคอบ

56170158 นางสาวกญัญารัตน์   วลัภา

56670097 นางสาวกนัตนินัท์   อาจหาญ

56170100 นางสาวกลัยาณี   งามแฉล้ม



56170184 นางสาวกาญจนา   เงินเรืองโรจน์

56170122 นางสาวกานต์ชนก   กําแพงใหญ่

56670210 นายกิตตพิงศ์   พิริยะประภากลุ

56670099 นายกิตตภิพ   คณารมย์

56170215 นางสาวกิตติ์รว ี  กีรตพิงษ์เวคนิ

56670100 นายกิตตวินิท์   บํารุงศลิป์

56670101 นางสาวกีรตยา   กลุนนท์

56670084 นายกลุทรัพย์   พลกลาง

56670211 นางสาวกลุนิษฐ์   ธีรอจัฉริยะ

56170125 นางสาวกลุสิรา   เพาะปลกู

56670213 นางสาวเกวล ี  อินทนู

56170012 นางสาวใกล้รุ่ง   แช่มวลิยั

56670064 นางสาวขจิตมณี   จิรัฏฐิตยิางกรู

56170217 นางสาวขนิษฐา   ศรีบญุ

56170039 นางสาวขวญัชนก   ทรัพย์ทวผีลบญุ

56670048 นายคณินณฐั   คณุปภา

56170040 นายคณุากร   หงษ์คํามี

56170267 นางสาวจรรยพร   พงค์พนัธ์

56670102 นางสาวจริยา   สขุสวสัดิ์

56670217 นายจกัรกฤษ   แสนโคตร

56670218 นายจกัรพนัธ์   พชัรศริศกัดิ์

56170161 นายจกัราวฒัน์   คึม้ภเูขียว

56670103 นางสาวจนัจิรา   ปาละแก้ว

56670219 นางสาวจนัทร์จิรา   ยืนยงค์

56670220 นางสาวจนัทร์ทิพย์   เพ็ญจนัทร์



56670221 นางสาวจารุชา   สขุมนสั

56670104 นางสาวจารุวรรณ   บญุเพ็ชร

56170186 นางสาวจิดาภา   นิลเพชร

56170162 นางสาวจิดาภา   ออกบวั

56670222 นางสาวจิตราภรณ์   แหวนตราพนัธ์

56170269 นางสาวจิราพชัร   กาญจนเกตุ

56670224 นางสาวจิราภรณ์   ศรีรักษา

56670225 นายจิราย ุ  เตง็ตระกลู

56670106 นางสาวจีรนนัท์   มะนาวหวาน

56670108 นางสาวจีราวรรณ   แจ้โพธ์ิ

56170163 นางสาวจฑุามาศ   มีทรัพย์

56170164 นางสาวจฑุารัตน์   จนัดาเบ้า

56170165 นางสาวจรีุรัตน์   แสนใจ

56670073 นางสาวจฬุารัตน์   สขุศรี

56670110 นายเจนวทิย์   รอดเงิน

56170271 นายเจษฎา   เสระสําโรง

56670054 นายเฉลมิวฒิุ   ดใีจ

56670227 นายชณฐัพล   หยองเอ่น

56170166 นางสาวชณิตตา   จินตศริิกลู

56670228 นางสาวชนญาพสัน์   บญุสนัเทียะ

56670230 นางสาวชนานนัท์   บญุเนตร

56170013 นางสาวชมพนูชุ   ฮงหลี

56170043 นางสาวชลธิชา   พรมพนัธุ์ใจ

56670234 นางสาวชลฤด ี  หลม่เพชร

56170247 นางสาวชญัญานชุ   สตันนัท์



55170447 นายชาญชยั   สนิบางหว้า

56670238 นายชาฎาพงษ์   แสวงแก้ว

56170145 นางสาวชลุกีร   ทดัสวน

56170249 นายชเูกียรต ิ  เจริญสขุ

56670113 นางสาวญาณิศา   ศภุวฒิุ

56670115 นางสาวฐิตารีย์   ฤทธ์ิศรี

56670116 นางสาวฐิตมิา   นาครนราธร

56170102 นางสาวฐิตยิาพร   สขุคง

56670240 นางสาวฐิตยิาภรณ์   ยวงใย

56170219 นางสาวณหทยั   ซอเฮง

56170103 นายณชัพล   สขุประเสริฐ

56670117 นางสาวณฎัฐา   บรูพาสงิห์

56170250 นางสาวณฐักานต์   ศรีพอ

56170251 นายณฐัดนยั   เลปนะวฒัน์

56170016 นายณฐันนท์   โพธิสาวงั

56170045 นางสาวณฐัพร   ทบัสมบตัิ

56170290 นายณฐัภทัร   มาประเทียบ

56170167 นางสาวณฐัอมร   วเิลปะนะ

56170252 นายณฐัาวริณต์   วงษ์วนิิจสร

56670085 นางสาวดรุณี   เวลา

56670119 นางสาวดวงใจ   เพ็ญไพจิตร์

56170190 นายเดด็ดวง   อินทร์คํา

56670121 นายตณิณภพ   ธาราพิตร

56170046 นายทรงพล   จนัทาทิพย์

56670076 นายทรงภมิู   น่ิมกาญจนา



56170253 นายทวชิ   พนัธุ์สาย

56170128 นางสาวทวพีร   บญุโกย

56670249 นายทวศีกัดิ์   ทิพย์พิมล

56670067 นางสาวทศันีย์   ผอ่งคณะ

56170254 นางสาวทศันีย์วรรณ   คงดํา

56670077 นางสาวทิฆมัพร   กนัภยั

56170191 นายธณศุา   ทองเจริญ

56170168 นายธนกร   เอ่ียมณรงค์ฤทธ์ิ

56670251 นายธนณฏัฐ์   บญุมี

56170273 นางสาวธนธรณ์   รักษ์สจิุตรัตน์

56170146 นางสาวธนพร   ปัญญาประทีป

56170169 นายธนพล   ทานะ

56170105 นายธนพฒัน์   โพนกลาง

56170129 นายธนภทัร   นนัตะบตุร

56670045 นายธนากร   สหีามาตร์

56170220 นางสาวธนาภา   แสงมณี

56670052 นายธฤต   กฤษดาวาณิชย์

56170255 นางสาวธัญชนก   มานะเจริญวณิช

56170275 นางสาวธัญชนิต   ขาวทุง่

56670126 นางสาวธัญญารัตน์   ทองแก้ว

56670255 นางสาวธิดาภรณ์   อดุม

56670129 นางสาวธิดารัตน์   อินทวเิศษ

56670130 นายธีรวฒัน์   อินทร์ธูป

56170192 นายธีรวทิย์   งามดี

56170194 นายนนท์นราช   วดัอกัษร



56670014 นายนนทพทัธ์   เถรวอ่ง

56170221 นางสาวนนทินี   สามนคร

55670163 นายนพคณุ   อร่ามวทิย์

55670131 นายนพรัตน์   โตเลศิลกัษณ์

56170050 นายนเรนท์ฤทธ์ิ   หามา

56670133 นางสาวนลนินิภา   ธนญัชยั

56670134 นางสาวนลนีิ   เครือสดีา

56170256 นางสาวนจันนัท์   สขุเจริญ

56170195 นางสาวนชัพร   ลอืชยั

56670135 นายนฐัชยั   อดทน

56170196 นางสาวนทัชา   ใจสมบรูณ์

56670260 นางสาวนนัทิชา   ตริพฑัฒ์

56670261 นางสาวนนัทิยา   ภูท่อง

56670136 นางสาวนิธิศา   แซ่หลี

56670263 นางสาวนิภา   พละสุ

56170170 นางสาวนิภาภรณ์   สงิหาอาจ

56170097 นางสาวบรรจพิมพ์   พงษ์มิตร

55170542 นางสาวบรรณพร   วนัสาสบื

56170222 นายบญุทว ี  จนัทร์มงคล

56670139 นางสาวบษุกร   ขวญัเมือง

56170257 นางสาวเบญจพร   โมราวรรณ

56170223 นางสาวเบญจมาศ   ศรีสทิธ์ิ

56670140 นายปฏิภาณ   นาคสนธ์ิ

56670049 นางสาวปนดัดา   ยอดเพ็ชร

56170277 นางสาวประพิณ   ชมภวูงศ์



56170197 นางสาวประภสัสร   ก้านสนธ์ิ

56170198 นางสาวประภสัสร   สารเพ็ชร

56670055 นางสาวประภาพรรณ   น่ิมประเสริฐ

56170224 นายปริญญา   มงคล

56670266 นางสาวปรียาพร   ดวงอินทร์

56670142 นางสาวปรียาลกัษณ์   ดมิสาสทิธิ

56170171 นางสาวปวณีา   พลอยสขุ

56670086 นางสาวปัทมาวด ี  ปัญญามี

56170225 นางสาวปาวณีา   นวลจนัทร์

56170131 นางสาวปาหนนั   ศรีวลิยั

56170278 นางสาวป่ินจฑุา   ชะนะภยั

56670144 นางสาวปิยนชุ   ไพจิตรพิมขุ

56170172 นายปิยพงษ์   แก้วนิล

56170173 นางสาวปิยศริิ   พวงบานเย็น

56670267 นายปิยะณฐั   ใจหวงั

56670146 นางสาวปณุยวร์ี   เฮงศริิ

56670147 นางสาวผกาทิพย์   จนัทน์วมิล

56670269 นายพงศ์ภคั   เมืองเกษม

56670050 นางสาวพรพิมล   ก้อนทอง

56670270 นางสาวพรรณราย   อยู่สบาย

56670155 นางสาวพรรธน์นนท์   บวรศรีชาวนา

56670271 นางสาวพรรษา   กระจายศรี

56670272 นางสาวพรวด ี  ผิวคราม

56170132 นางสาวพรศริิ   พุ่มเมือง

56670274 นายพฤตนิยั   อินทร์เลศิ



56670275 นางสาวพฤษภาพร   บญุอนนัต์

56670148 นายพลางกรู   มะยรุา

56170228 นางสาวพิชชาพร   อุ่นผาง

56670019 นางสาวพิชญา   จนัทะสงิห์

56170229 นางสาวพทุธิดา   รอดแสวง

56670280 นายพทุธิพงศ์   จนัทรกําเนิด

56670281 นางสาวเพ็ชรรัตน์   แวว่เสยีง

56670150 นางสาวเพ็ญสรุางค์   โอภาสพงศ์

56170201 นางสาวแพรวไพลนิ   โสดแก้ว

56170175 นางสาวฟารีซา   โบบทอง

54170256 นางสาวภนิตา   หมอกอ่อน

56670152 นายภคัธณชั   อ่อนควร

56670153 นายภทัรนิษฐ์   เสาวกลุ

56170280 นางสาวภทัรวด ี  ปัน้สขุ

56670283 นางสาวภทัรศยา   อดุมรัตน์

56170176 นางสาวภทัราวด ี  เสาวโค

56170177 นางสาวภทัริตา   จินตะ

56170003 นางสาวภารว ี  พนัโภคา

56670156 นางสาวมณฑิราพร   เกินกระโทก

56170178 นางสาวมนญัญา   คําเจริญ

56170098 นางสาวมตัตกิา   เหลาดี

56670287 นางสาวมลัลกิา   พลลาภ

56170203 นางสาวมลัลกิา   สามล

56170230 นายมิต ิ  ธีรสวุรรณ์

56170259 นางสาวมกุขรินทร์   ไพสาลี



56670305 นายเมธนญั   นามวงษ์

56670289 นางสาวยภุาพร   ทองมหา

56170150 นางสาวโยธิตา   โสภาอทุก

56670065 นางสาวโยษิตาพร   สนิมาก

56170112 นายรชต   บญุเกิด

56670161 นางสาวรตรัิตน์   รักษาวงศ์

56170004 นางสาวรววิรรณ   ชเูจริญ

56670162 นางสาวรววิรรณ   ภูว่นิช

56170072 นางสาวรัชฎาภรณ์   เกตสุวุรรณ์

56170179 นางสาวรัชนีพร   วชิาเงิน

56170134 นายรัฐศาสตร์   เพ็งพลา

56170151 นางสาวรัตนาภรณ์   พฒันแสง

56670292 นางสาวรัตนาภรณ์   อาปรีชา

56170073 นางสาวริญญา   โพธ์ิทองมา

56170204 นางสาวรุ่งทิวา   ฟ่ันทา

56170205 นางสาวเรณกุาย   ธงสงักา

56170135 นางสาวลลติา   น้อยจนัทร์

56670089 นางสาววนาล ี  โฉมวจิิตร

56670164 นางสาววนาล ี  ศรีอบุล

56670046 นางสาววนิดา   แสวงหาทรัพย์

56170206 นายวรทตัต์   มณีนพรัตน์

56670039 นายวรพนธ์   บวัรัตนาพนัธ์

56670293 นางสาววรรณวภิา   ละดาไสย์

56670294 นางสาววรรณสรุางศ์   สงิหวงศ์

56670295 นางสาววรรณิดา   พรหมนิมิตร



55670038 นางสาววรรษมน   ชมุพล

56670296 นางสาววรวร์ี   หนพูลกิ

56670166 นางสาววรัญญา   ทองไพบลูย์

56670167 นางสาววรัญญา   มัง่จิตร์

56670297 นางสาววราพร   พรสนุทรสวสัดิ์

56670298 นางสาววราสนีิ   ทองทน

56170283 นางสาววริศรา   มฆัวานปิยะกลุ

56670080 นางสาววไลพร   ผาสขุ

56170284 นายวชัรพงษ์   อินตา

56170232 นายวชัรพล   ทําเนาว์

56170285 นายวชัรพล   วนะสนธ์ิ

56670040 นางสาววชัรีญา   ดสีพุจน์

56170113 นายวชัโรธร   โกฮวด

56670170 นางสาววนัวสิา   มากมลู

56170114 นางสาววนัวสิาข์   สขุเกษม

56170207 นางสาววลัลภา   สดคมขํา

56670172 นางสาววาสนา   ศริิบตุร

56170115 นางสาววธิิชา   คําดํา

56170137 นางสาววภิาดา   คชชะ

56170090 นางสาววลิาวลัย์   น่วมเปรม

56170138 นางสาววไิลวรรณ   พนัธุ์ศริิ

56670174 นายววิรรธน์   ศรีหานารถ

56170234 นายวรียทุธ   อกัโข

56670177 นางสาวศมลวรรณ   แววพกุ

56170025 นายศรัณย์   สขุเกษม



56670306 นายศราวฒิุ   มาตย์โพนทอง

56670059 นายศราวธุ   อภิเดช

56670178 นายศเรนทร์   อยู่สขุ

56170208 นางสาวศศธิร   ทองสมุ

56670309 นางสาวศศวิรรณ   สขุปุ๋ ยพดุซา

56170139 นายศริณฐั   มัน่คง

56170076 นางสาวศริิพร   คุ้มไข่นํา้

56670312 นางสาวศริิพร   ฤกษ์งาม

56670179 นางสาวศริิพรภทัร์   ธรรมสมเพชร

56670091 นางสาวศริิรัตน์   วงวญิาติ

56670092 นางสาวศริิลกัษณ์   ทบัทีส่ดุ

56670313 นางสาวศริิวรรณ   เฟ่ืองฟู

56670041 นางสาวศริิวรรณ   อินทรฤทธ์ิ

56670315 นายศวิกร   เพชรนิตกิร

56670317 นายศภุกรณ์กิจ   พทุธประเสริฐ

56170209 นางสาวศภุกาญจน์   เสยีจนัทกึ

56170007 นางสาวศภุรัตน์   วสิทุธิแพทย์

56170235 นางสาวศภุานนั   แจ่มไธสง

56170116 นางสาวศภุิสรา   ธงชยั

56670181 นายสง่า   จารุเนตร

56170286 นายสถาพร   รอดศรี

56170210 นางสาวสมหทยั   ใจอุ่น

56170236 นางสาวสโรชา   โพธ์ิกระจ่าง

56670320 นางสาวสาวณีิ   เจือนาค

56170287 นางสาวสริิภา   อวชยั



56170032 นางสาวสริิลกัษณ์   หมีแป้น

56670060 นางสาวสริิวฒันา   ปัญหา

56670070 นางสาวสกุานดา   เอ่ียมใหญ่

56170059 นางสาวสชุญัญา   ผอ่งวรรณ

56670081 นายสทุธิพงษ์   มีผล

56670053 นางสาวสธิุชา   เครือศรี

56670324 นายสธิุมนต์   ขึน้นกคุ้ม

56670325 นางสาวสนิุสา   แหวนเงิน

56170238 นางสาวสพุรรณิการ์   เกตศุริิ

56170261 นางสาวสพิุณ   งามตระกลูชล

56170239 นางสาวสภุชัชา   ลาดสลงุ

56670190 นางสาวสภุาภรณ์   ศลิปศาสตร์

56170008 นายสรุศกัดิ์   พนัธุ์รัตน์

53670183 นางสาวสรีุฉาย   นิลขลงั

56670061 นางสาวสวุารี   รอดไพรสม

56170240 นางสาวสวุชิญา   ช้างพา

56170009 นางสาวสวุภิา   ชาญศรี

56170118 นางสาวเสาวลกัษณ์   ด้วงตนั

56170119 นางสาวเสาวลกัษณ์   น่วมลมยั

56170211 นางสาวแสงอรุณ   ศรีสขุ

56670328 นางสาวโสภิดา   แขพิมพนัธ์

56670329 นางสาวเหมือนฝัน   จนัทสขุ

56170289 นางสาวอกนิษฐ์   อภิเดชรัตน์

56170120 นางสาวอโณทยั   เจนการวณิช

56170153 นางสาวอโณทยั   ชยัคําภา



56670062 นางสาวอธิตยา   โฮนอก

56670330 นายอธิบด ี  เขียวคํา

56670093 นางสาวอนญัญา   เชือ้วงศ์

56670331 นางสาวอนนัตญา   วงศ์ชมภู

56670332 นายอนภุทัร์   วสิทุธิแพทย์

56170035 นายอภินนัท์   แสงจิตร

56670334 นายอภิวฒัน์   วงศ์วแีก้ว

56170262 นางสาวอมรรัตน์   มากมลู

56170241 นางสาวอรจิรา   พาโพพนัธ์

56170213 นางสาวอรณี   ผงคลี

56170080 นางสาวอรทยั   ดทีองแก้ว

56170242 นางสาวอรทยั   ตวิสร้อย

56170181 นางสาวอรพรรณ   จนัทร์พิทกัษ์

56170141 นายอลงกรณ์   วฒันรุ่ง

56170263 นายอคัระ   เตม็เจริญ

56670337 นางสาวองัคณา   บญุมา

56670338 นางสาวองัคณา   ยาวโนนลาว

56170264 นางสาวอญัชล ี  สทุธิประภา

56170096 นายอยัยรัช   อาจวชิยั

56670339 นางสาวอาทิตตยิา   จุ้ยม่วงสี

56170244 นางสาวอาทิตยา   โคกกระชาย

56670341 นางสาวอารียา   โง้วสวุรรณ

56670340 นางสาวอารียา   อารีวงษ์

56670204 นางสาวอําพร   แซ่โง้ว

56670345 นางสาวอษุา   สมทุรคณุ



55670178 นายเอกชยั   เลศิดี

55670179 นายเอกวตัร   เลี่ยมเพ็ชรรัตน์

56170156 นายโอภาคย์   ศลิปกลุสรเดช

คณะโลจิสติกส์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์

54920377 นายสรุสทิธ์ิ   จําเนียรศรี

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

57921177 นางสาวกนกกร   หงษ์ทอง

58920104 นางสาวกนกวรรณ   จงสดกมล

58920107 นางสาวกานต์พิชชา   ทองพงษ์ววิฒิั

57920014 นายกิตต ิ  เจริญสขุ

57921189 นางสาวกลุนนัท์   อาสนะ

56920037 นางสาวเกศญาพรรณ์   วงศ์พยคัฆ์

58920108 นางสาวขนิษฐา   โชตกิร

58920109 นายจกัรพนัธ์   อ่อนกร

58920110 นางสาวจิตต์วมิล   เจริญเกียรติ

57921182 นางสาวจฑุามาส   ศรียกุต์นิรันดร์

58920111 นางสาวเจษณี   รัตนวจิิตร

58920113 นายชยกร   สกลุเชือ้

58920115 นายชยัทชา   เลาห์กิตกิลู

57920018 นางสาวชตุมิา   หวงัรุ่งวชิยัศรี

58920121 นางสาวณฐัธิดา   ศริพงษ์กลุพจน์

57921185 นายณฐัวฒิุ   ภูส่วุรรณ์

57921186 นางสาวณฐัสดุา   เจริญกิจกําจรชยั



58920122 นางสาวณิชชา   คงเมือง

57921188 นายดษุฎี   อินทโสต

58920124 นายทศพล   แสงจนัทร์

58920125 นายทเุรียน   จนัทร์สวสัดิ์

57920024 นายธัญญ์วศตุม์   โรจนวภิาต

58920128 นายธารารัตน์   ลาจ้อย

57920280 นางสาวนฏกร   บญุตามทนั

58920131 นายนนัทพล   คงเดช

57921192 นางสาวนารีรัตน์   เหลา่คนค้า

57921193 นางสาวปรานชพร   แสงวณิช

58920134 นางสาวปาลติา   ลิม้บํารุง

57920028 นายปิยะ   แซ่อัง๊

56920259 นายผไท   ศภุปิยะ

58920135 นายพงษ์เทพ   สริิสณัฐิตกิลุ

57921194 นายพชร   เจริญเชาว์

57921197 นางสาวพีรญา   ลเีผา่พนัธ์

58920139 นางสาวภชัธีญา   บญุฤทธ์ิ

58920143 นายรณชยั   เกตทุอง

57921205 นางรพีพร   วชิาจารณ์

56920268 นางสาวลลลัดา   ชมโฉม

57920285 นางสาววรรัตน์   กอนกลุ

57921203 นางสาววรวลญัช์   ธนพงษ์วรานนท์

57920036 นายวรายทุธ   เลื่อมสําราญ

55920185 นางสาววรียา   รักษาเพียร

55920187 นายวรียทุธ   ประสงค์กลู



57920041 นายวรีวฒัน์   กอบพนิชกิจ

57921206 นาวาโทวฒิุ   คุ้มจนัทกึ

57921208 นายศรัณย์   โตสวุรรณถาวร

57921209 นายศวิากร   วฒันชาลี

55920190 นางสาวศทุราภา   อดลุย์สขุ

57920045 นางสาวสชานิน   ศรีวรรณากร

56920059 นางสาวสริินชุ   กินานิกร

57920046 นางสาวสกุญัญา   กนัสธุา

58920150 นางสาวสจิุตรา   ฤทธ์ิธงชยัเลศิ

58920151 นายสทุิน   รินสาร

57921213 นางสาวสภุคั   ศรีม่วง

57920049 นายสภุิวรรษ   ฤกษโสภา

58920152 นายสริุยญั   สมุะลดั

58920154 นางสาวอรทยั   วงศ์ทรายทอง

58920156 นายอํานวย   ศรีครุฑ

57921216 นายอกุฤษฏ์   เฟ่ืองทองแดง

55920210 นางอษุา   ณ ระนอง

บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์

56090354 นางสาวอทิตยิา   ตา่ยธานี

บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์

56090224 นางสาวขวญักมล   หาญลอื

56690262 นางสาวโชษิตา   วรรธนผลากรู

56090283 นางสาวฐานิดา   ทองช่วย



56090151 นางสาวณฐัริกา   พลูเอียด

56090284 นางสาวณิชชา   บญุวสิฐิกลุ

56090348 นางสาวทิพวรรณ   ทะเสนฮด

56690038 นางสาวนนัทิชา   พานิชเจริญ

56090231 นางสาวบษุราภรณ์   รวงผึง้

56090152 นางสาวเบญญาสนีิ   เอ่ียมเอกลกัษณ์

56090111 นางสาวประกายแก้ว   ใจคง

56090234 นางสาวปญุญิศา   วรุิฬห์รชตะ

56090112 นางสาวฝณินา   วสิตูรธนาวทิย์

56090287 นางสาวพรรณทิพย์   วารีนิยม

56090115 นางสาวภาวลยั   อ้นมัน่

56090350 นายรัฐพงศ์   ฉนุกล้า

56090119 นางสาวศรีสดุา   สดช่ืน

56690227 นางสาวสายรุ้ง   มุง่หมาย

56690228 นางสาวสจิุตรา   สดีามาตย์

56090246 นางสาวสธิุดา   โพธ์ิปัดชา

56090297 นายสธีุวชัร์   เลาหรุ่งพิสฐิ

56690231 นางสาวอภสักาญจน์   จฑูะเศรษฐ์

56690048 นางสาวอมรพรรณ   คณุะเพ่ิมศริิ

56090352 นางสาวอรกช   วฒันนาวนิ

56090035 นางสาวอริย์กนัตา   พิชยากิตตวิงค์

บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์

56090223 นางสาวกาญจนา   ผลาผล

56090353 นางสาวดวงกมล   พรยิ่ง



55690076 นายธนกร   ธนชมัพนูทกลู

56090236 นางสาวพณิตนนัท์   สนิพรหมมา

56090016 นางสาวพรรณนิภา   วบิลูย์ชวูรนนท์

56690384 นางสาวพชัรพร   มทันภตูิ

56090292 นายภริูเดช   สวุรรณ

56090242 นางสาววรินทิพย์   วรธรรม

56690389 นางสาวศภุมาส   พึ่งวกิรัย

56090154 นายศภุวชิญ์   สวนงาม

56090046 นางสาวสทุธินาถ   มาศมะลวิลัย์

56090028 นายสธุาร   โอสถเจริญ

56690230 นางสาวหทัยา   เลศิวรววิฒัน์

บริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์

56090221 นางสาวกชพร   ผลปรีชา

55690377 นายกฤษฏ์   แก้วมรกฏ

56690380 นางสาวกญัชพร   เผือกแตงพนัธ์

56090222 นางสาวกญัญารัตน์   สปิุนะ

56690390 นางสาวกณัฐิกา   เทีย่งธรรม

56090360 นางสาวก่ิงแก้ว   สงัข์แก้ว

56090282 นางสาวเกศมณี   อนรัุตน์

56690381 นางสาวขนิษฐา   ปัน้เอ่ียม

56690324 นางสาวเขมนิจ   เฉลมิจนัทร์

56090104 นางสาวคทัลยีา   ช่วงประภา

56690035 นางสาวชนิสราภรณ์   ออสขุศรี

55690385 นายชยพทัธ์   ธนเจริญพิริยะ



56690215 นายชานนท์   ทศัสําราญ

56690325 นางสาวโชษิตา   สทุธิวฒิุนนัท์

56690382 นางสาวฐิตกิา   วงศ์แววดี

56690216 นางสาวณฐพร   ป่ันจริต

55690438 นายณพดล   โสณมยั

56090361 นางสาวณชัชา   อดุมเอกสริิ

56690217 นางสาวณฏัฐรัตน์   เจ่ียสกลุ

56690218 นางสาวณฐัฌา   จนัทร์ฉาย

56090227 นางสาวณฐัฑริกา   แก้วพรรณา

56690264 นางสาวณฐัวรรณ   มัง่ศลิป์

56090347 นายณฐัวฒิุ   นาถํา้พลอย

56690219 นายธนภณ   สขุผึง้

56090042 นางสาวธนญัญา   ศรีวริิยะวงศ์

56690220 นางสาวธนญัญา   สธุรรมวนัทนีย์

56090229 นายนภสั   แซ่หวงั

56090015 นายนภา   สร้างคํา

56690266 นางสาวนริศรา   ศรีรอด

56090110 นางสาวนนัท์วรัศ   วงศ์ทิมน้อย

56690267 นายนิธิศพงษ์   วงศ์นามเถาว์

56690221 นายบณัฑิต   เวชทพั

56090153 นางสาวปฏิมา   หนองบวั

56090232 นางสาวปนาล ี  ประมวล

56090026 นางสาวปรียานชุ   ขวญัคุ้ม

56690383 นางสาวปิยะดา   พรหมจนัทร์

56690040 นางสาวผกายวรรณ   เกิดมงคล



56090235 นายพงศกร   หาญวรีกลุ

56690222 นางสาวพรรษพร   มงคลพงษ์

56090288 นางสาวพริมา   บญุมี

56090157 นางสาวพชัรวรินทร์   สมศรีร่ืน

56090349 นางสาวพชัรินทร์   ทองดพีทุธ

56090113 นางสาวพิมพ์พลอย   วศิพรรณ์

56690069 นางสาวพิมพ์ภคั   สมสขุ

56690223 นายภทัรพงศ์   เขตสาคร

56690359 นางสาวภทัรวด ี  ภรัูตนรักษ์

56090237 นางสาวภศัรา   วชิยัโย

56690327 นายภาณเุดช   สมพร

56690269 นางสาวมนชนก   คชรัตน์

56690224 นางสาวมญัชรี   พวงกนก

56690388 นายเมธาสทิธ์ิ   แสนดี

56090296 นางสาวรชฏ   ไทยใหม่

56690044 นางสาวรวสิรา   จนัทร์เผือก

56090239 นางสาวรัชธิดา   ศรีเพ็ชร

56090351 นางสาวรัตนชนก   ชนะกลุ

56090240 นางสาวรัตนา   ฮวบใจ

55690274 นายวณฎัฐพล   จําปาเทศ

56090241 นางสาววนิดา   วรีะวนิชย์พฒันา

56090293 นางสาววรัญญา   สนิทกัทรัพย์

56090294 นายวชัรพงศ์   จินดาพล

56690270 นายวชัรากร   กนัทบั

56090243 นางสาววนัทกานต์   สงเคราะห์ธรรม



56090244 นางสาววริากานต์   ชินวรรังสี

55690089 นายวรีะชยั   เวทย์วรีะพงศ์

56690226 นางสาวศริดา   แจ่มแจ้ง

56690271 นายสราวชิญ์   จนัทรปัญญา

56690329 นางสาวสวรส   สงวนสนิ

56690045 นางสาวสณัฐิตา   วรพงษ์

56690385 นายสนัตภิาพ   ปากกะพอก

56090122 นางสาวสจิุนนัท์   ทรัพย์สนิพนัธุ์

56090045 นายสทุธสทิธ์ิ   วโิรจนาภา

56690331 นางสาวสธิุดา   ศริิพงษ์

56690387 นางสาวสพุรรษา   น่ิมนวล

56090039 นางสาวสพุตัรา   เชียงพา

56690229 นางสาวเสาวลกัษณ์   พวงเพ็ชร

56090124 นางสาวหรรษธาร   ทองสขุ

56690272 นายอนิรุธ   จรเทศ

56690333 นางสาวอมรจรีย์   คงพร

สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี

57690001 นางสาวกมลทิพย์   หน่อแก้วมงคล

57690011 นางสาวเจนจิรา   จนัทร์แก้ว

58690183 นายเจนยทุธ   ลขิิตบรรณกร

57690013 วา่ทีร้่อยตรีฉตัรมงคล   ศรีศกัดิ์

57690019 นางสาวฑิฆมัพร   ช่ืนศริิ

57690020 นางสาวณฐัณิชา   สวุรรณ์จนัทร์รูญ

58690197 นายดสักร   สดีา

57690028 นายธีรภทัร   สรุะประเสริฐ



57690029 นายนพคณุ   คณุเศษ

58690206 นางสาวนวนิดา   บรูณะวงัศลิา

57690034 นางสาวนาวยิา   มิตรทอง

57690038 นางสาวนชุสรา   ปาณปณุณงั

58690209 นางสาวเนตรน้อย   ผู้ มีสขุ

57690041 นางสาวเบญจวรรณ   งาสวุรรณ์

57690042 นายประพล   ดษิฐ ณ เมือง

58690214 นายปราโมช   วรรณบริบรูณ์

57690043 นายปัญจพงศ์   กิมจนัทร์

57690048 นางสาวพรสดุา   แสงหม่น

57690049 นายพลณรงค์   สะสมสนิ

57690050 นางสาวพชัรินทร์   เศรษฐะทตัต์

57690051 นายพิชิต   นาคเจริญทรัพย์

57690054 นางสาวภสัร์สร   บญุคล้าย

56690122 นางสาวมาลนีิ   เข็มเพ็ชร์

57690056 นางสาวเมธินี   บญุทรัพย์

57690061 นางสาววนิดา   ไชยโกฏิ

56690136 นางสาววราภรณ์   มะลลิา

57690074 นายสมพร   มลูจนัทร์

56690145 นายสรเลข   พนัธุ์สวา่ง

57690080 นางสาวสดุารัตน์   สทุธิพงษ์

57690081 นางสาวสดุาวรรณ์   ประถมเสาร์

57690083 นางสาวสนุทรี   พุ่มแก้ว

56690157 นายสริุยา   สขุแสวง

55690214 นางสาวอรทยั   กลิ่นสคุนธ์



58690242 นางสาวอรวด ี  สหีานาม

57690091 นางสาวอจัฉรา   บวัรอด

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

56090066 นางสาวปณุยนชุ   ธีระบญัชร

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี

56090082 นางสาวธริกา   ธนตัถ์สริิ

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

56090251 นางสาวกชกร   ด้วงศริิ

56690232 นางสาวเกษรา   จนัทร์โสภา

56090319 นางสาวขวญักมล   เรืองโรจน์

56090357 นางสาวชนาธิป   ธารวทิย์

56090056 นางสาวชลธิชา   รักพืช

56090057 นางสาวณฏัฐณิชา   สสีวสัดิ์

56090128 นางสาวณฐัธิดา   ทองมีสขุ

56090324 นางสาวณฐันนัท์   ฐนภณเศรษฐ์

56090325 นางสาวณฐันนัท์   ลา่บ้านหลวง

56090326 นายเดชพล   นิยมการ

56690170 นางสาวทรงสอางค์   ถิรบรรจงเจริญ

56090174 นางสาวเทวกิา   เทพารักษ์

56690234 นายธนาชล   ไชยสงัข์

56090175 นางสาวธิตมิา   คงขํา

56090253 นางสาวนนัทิชา   ทรัพย์ศลิป์

56090177 นางสาวปรียาลกัษณ์   ปาลวฒัน์



56690011 นางสาวภศัรา   นาคละออ

56690013 นางสาววราภรณ์   วรางคณารัตน์

56090261 นางสาววชัลญิ   เอมมาโนชญ์

56090031 นางสาวศศปิระภา   บวัแก้ว

56690245 นางสาวสชุาดา   ปลอดภยั

56090189 นางสาวสทุธิดา   วงศ์บปุผา

56090262 นางสาวสรีุพร   สวี

56090331 นางสาวอรพรรณ   เสมอกิจ

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี

56090195 นางสาวกชกร   บษุปธํารง

56090264 นางสาวกนกวรรณ   ปานบ้านแพ้ว

56090332 นางสาวกนกวรรณ   สริุพล

56090333 นางสาวกรองทอง   เพชรมัง่

56090334 นางสาวกฤตลกัษณ์   สขุได้พึ่ง

56090138 นายกฤษฎา   แสนสทุธ์ิ

56690058 นายกฤษดา   ตัง้วฒันชยักลุ

56090127 นายโกวทิย์   รักเจริญ

56090336 นางสาวชนาภา   ประเสริฐภคนิ

56090337 นางสาวณฐัธิดา   สงิห์ทอง

56090081 นางสาวธนภรณ์   สนัตพิิทกัษ์

56690195 นางสาวธนาพร   ครีีนะ

56090060 นายธนาวฒิุ   จีระออน

56090083 นางสาวนภสร   วงศ์ทรัพย์

56090362 นางสาวนชัญา   เทีย่งประดษิฐ

56090087 นายพงศกร   อ่ําสวยเอก



56090143 นางสาวพรสดุา   อาลกัษณสวุรรณ

56090144 นางสาวพชัราภรณ์   ประโชติ

56090209 นางสาวพชัรี   โบราณ

56090341 นางสาววริศา   เลศิสริิกลุ

56090096 นางสาววภิวานี   เชิดชจูนัทร์

56090097 นางสาววมิลวลัย์   มงคลชยัฤกษ์

56090098 นางสาวศศธิร   หลอ่ทอง

56090100 นายศริสทิธ์ิ   ตะปะโจทย์

56090148 นายศภุณฐั   ไข่แสงศรี

56090343 นางสาวสโรชา   หม่ืนชมุภู

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

56090005 นางสาวกรองกาญจน์   เจริญรัตน์

56690298 นายจกัราวทิย์   ไชยภาฤทธ์ิ

56090171 นายจิราย ุ  วริิยพิสทุธ์ิ

56090007 นางสาวชลธิชา   พานทอง

56090322 นายชวณฐั   ไชยสมิตรกลุ

56090173 นางสาวณฐัธิดา   รุ่งเจริญววิฒันา

56690169 นางสาวดลพร   วงษ์แก้ว

56090061 นางสาวธันยพร   ผดงุศาสน์

56090041 นางสาวบศุรากร   บตุรสบืสาย

56690236 นายปกรณ์   เนียมพลูทอง

56090064 นางสาวปฐมาวด ี  ทองคําเปลว

56690360 นางสาวประภสัสร   สวสัดิ์ชตุติระกลู

56090257 นายปริญญา   พรรณชีพ



56690361 นางสาวปิยรัตน์   ไชยชมุ

56690308 นางสาวภศัรา   ใจกล้า

56690239 นายภาณพุงศ์   ปุ่ นบตุร

56090133 นายเมธาวฒิุ   อภิกิจเมธา

56090069 นายเมษ   ไพบลูย์โพธิจินดา

56090183 นางสาววนนัท์ยา   ทองพนัชัง่

56090328 นายวรท   เลศิเกียรตคิณุ

56090008 นางสาววลิาวลัย์   พยคักลุ

56690014 นางสาวศทุธินี   อทุยัชลานนท์

56090136 นางสาวสธิุดา   กลิ่นมาลยั

56690314 นายสรุเดช   คงเจริญ

56690316 นางสาวเสาวลกัษณ์   หลวงไชย

56090358 นางสาวอรจิรา   แสนประดษิฐ์

56690185 นางสาวอาทิตยา   ณะจะทอง

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี

56090197 นางสาวกานต์ธิดา   สนุทราภยั

56090198 นางสาวเกษรานนัท์   สภุาผล

56090077 นายจกัรพงษ์   ภมิูโคก

56090355 นางสาวจิรพนัธ์   แสงสวา่ง

56090364 นางสาวจฑุารัตน์   แม้นโชติ

56090202 นางสาวณฐัธิดา   รัตนพงษ์

56690337 นายณฐัพล   ชมุมณี

56090272 นางสาวธนพร   ภมิูใจสกลุ

56690021 นายนนทกร   จีระชาตสิกลุ

56690340 นางสาวนทัชา   แก้วเพชร



56690022 นางสาวปดวิรัดา   มีแสง

56690023 นางสาวปวณ์ีธิดา   เคหะธรรม

56090339 นางสาวพรพิชญา   จตธุนะสวุรรณ

56690061 นางสาวมนสันนัท์   เพ่ิมพนูภทัร

56690285 นางสาวรวสิรา   ขนุวจิิตร

56090094 นางสาววรัญตรี   สมิุตไพบลูย์

56090215 นางสาววภิาพร   ก้อนกระสงัข์

56090276 นางสาวศภุนชุ   ปล้องทอง

56690347 นางสาวศภุิสรา   ปานเลศิ

56090219 นางสาวสริินทรา   รัตน์เจริญ

56690290 นางสาวสภุทัตรา   ชุ่มหตัถา

56690349 นางสาวสวุณี   บญุมี

56090279 นางสาวเสาวลกัษณ์   เตี๋ยพานิช

56090220 นางสาวอภิญญา   วชิรหตัถพงศ์

สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ

54090006 นายพลภทัร   เวชชลานนท์

55090009 นายภาวชิ   ยิม้วรรณกลุ

วิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

55690001 นางสาวกชกร   ซ่ือจงภกัดิ์

56090356 นางสาวกนกกานต์   ช่อเกษม

56690351 นางสาวกนกชล   กาศอินต๊ะ

56090168 นายกฤตตณิ   สกุใส

56690167 นายกษิดิ์เดช   มชัฌิมา

56690353 นายกิตตพิงษ์   เกาะกากลาง



56090155 นายกิตตพิงษ์   มนาคม

56690294 นางสาวกิตตมิา   ศรีอําพร

56690295 นางสาวกลุณิดา   คํากองแพง

56090006 นายกลุพทัธ์   ระดาไสย

56690296 นางสาวกลุวรา   พลายแก้ว

56090169 นายไกรวฒิุ   นาควเิชียร

56690297 นายขวญัชยั   กองสนิแก้ว

56090320 นายคามิน   อปุพงค์

56090018 นายจตพุร   ฉวภีกัดิ์

56090321 นายจกัรพนัธ์   สบืสอน

56690299 นางสาวจนัทนา   ศริิปณุย์

56690354 นางสาวจิรพิไล   เนตร์จารุ

56090172 นางสาวฉตัรลดา   มีศรี

56690179 นายชยพล   ชาญศริิ

56690051 นายชลชัฌ์   รุ่งโรจน์

55090382 นางสาวช่อผกา   เสลา

56090323 นายชยัสวสัดิ์   ฟตูุ้ย

56690379 นางสาวณฐัชยา   ตนัหอมช่วย

56690301 นางสาวณฐัธวรา   เดชพรม

56690233 นายณฐัพงศ์   พิงชยัภมิู

56090030 นายณฐัพล   เทสวุรรณ์

56090058 นางสาวณฐัภา   ระนาท

56690355 นางสาวธนพร   คงธนกวี

56690356 นายธนพร   อปุถมัชาติ

56690171 นางสาวธนวรรณ   พนัธ์เสีย้ม



56690357 นายธนชั   ศรประยทุธ์

56690172 นายธรรณ์ธรณ์   ดาระสวสัดิ์

56090040 นางสาวธัญสดุา   ชยัอารีวงค์

56090021 นายธีรยทุธ   เซ่ียงวอ่ง

56690302 นายนที   ล้นลํา้

56690358 นางสาวนรินทิพย์   รัฐประเสริฐ

56090062 นางสาวนฐัลนิ   อไุรวรรณ

56690053 นางสาวนนัทิการ์   ชเูมือง

56690304 นางสาวบญุญาภรณ์   โรจนสวุรรณชาติ

56690305 นางสาวบษุราคมั   อปุรัง

56690306 นายเบญจพล   ปรางค์ทอง

56090255 นางสาวปภาว ี  ศริิทรัพย์

56090176 นายปรเมษฐ์   มณีโชติ

56090178 นายพงศกร   ไตรรัตน์

56690362 นายพงศกร   ศลิสมิต

56690173 นายพงศกร   สหศาสตร์

56690010 นายพงศ์ธรรศ   อินทรเสน

57090352 นางสาวพชัราภรณ์   นุน่สป

56090327 นายพิทกัษ์   ฉตัรอินตา

56090181 นางสาวเพ็ญรุ้ง   ม่ิงมัง่มี

56090259 นายมนตรี   ศรีกลิ่น

56690364 นายเมธาวฒิุ   รอตเอ่ียม

56690240 นางสาวยินด ี  ปานเผือก

56690241 นางสาวเยาวด ี  ชปูาน

56690365 นางสาวรชยา   ตรึกหากิจ



56090260 นายรัฐนนัท์   สงิหเดโช

56690367 นายรัฐวฒิุ   เสนฉิม

56690242 นางสาวรัตนาภรณ์   ป่ินสกลุ

56690177 นางสาวลกัษิกา   สงิห์สา

56090185 นางสาววรชญา   ซิวฮะหลี

56690309 นายวรโชต ิ  ศรีสขุ

56090186 นางสาววรรณิสา   เสกแปลก

56690244 นายวชัรนนท์   ลวีฒันาพณิชย์

56690180 นางสาวศกลวรรณ   สขุเกษม

56090180 นางสาวศรันย์กร   แสงสริุนทร์

56690310 นางสาวศริดา   จิตรักไทย

56090359 นายศริิโชค   ประทมุทอง

56690371 นายศภุกร   ข่าทิพพาที

56090329 นายศภุเรศร์   คําทวี

56690181 นางสาวโศภิตา   ขนุนากลดั

56090330 นางสาวสรวงกนก   ยงัทิศย์

56090071 นางสาวสติานนั   วศิาลสวุรรณกร

56090072 นายสริวชิญ์   เปลือ้งไธสง

56690313 นางสาวสริิมา   สรัุตน์เรืองชยั

56690372 นายสกุฤษฎิ์   หลอ่สวุรรณศริิ

56690373 นายสเุทพ   ดงหลง

56690182 นางสาวสธิุดา   สขุเสถียร

56090263 นางสาวสวุภทัร   สขุมุจรัสโรจน์

56690017 นางสาวหทยัชนก   ผางต๊ะ

56090192 นายอธิป   น้อยประวตัิ



56690318 นายอนนัตศกัดิ์   พชัรปรีชากิจ

56690319 นายอนสุรณ์   ตากมจัฉา

56690375 นายอภิมขุ   สวุรพนัธ์

56090022 นางสาวอรอมุา   เภาบาง

56690376 นายอคัรพล   ประดษิฐ์

56690377 นางสาวอจัรี   วนัทองสงัข์

56690246 นางสาวอญัชล ี  ศรีใส

56690322 นางสาวอมัพวนั   รัตนศลิป์

56690378 นางสาวอสัดาภรณ์   บญุธรรม

56690184 นางสาวอาจรีย์   ศรีชมภู

56690186 นางสาวอารยา   ศลิธร

55090239 นางสาวอารียา   จมูานศั

56090194 นายอินทชั   เผา่เมธวารีธร

56090075 นายอิสศลา   กระแสร์

56690323 นายเอกชยั   หลวงศรี

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี

56690056 นางสาวกนกรัตน์   บรรจสุวุรรณ

56090076 นางสาวกนกวรรณ   พทุธตรัส

56090196 นางสาวกนกอร   ตัง้โชตวิฒิุ

55690237 นายกมลนทัธ์   โกมล

56090009 นางสาวกมลลกัษณ์   สกิขากลู

55090187 นายกรกต   พทุธิ

56690274 นางสาวกรกมล   อนัทชยั

56690334 นางสาวกรรณิการ์   กาบแก้ว

56690187 นายกฤตพิงศ์   ตระกลูศภุชยั



56090265 นางสาวกญัญาณฐั   พวงมาลยั

56690188 นางสาวกาญจนา   สมบรูณ์

56690019 นางสาวจรัญนิภา   เกาะกลาง

56090199 นางสาวจริญญา   จดัเครือ

56090032 นางสาวจนัทมาศ   แย้มสมพร

56690189 นายจินตวร์ี   พานิช

56090266 นายเจนณรงค์   ศรีคํา

56690247 นายฉตัรชยั   ดวงเเก้ว

55690034 นางสาวเฉลมิลกัษณ์   พลูเกตุ

56090200 นายชนาวธุ   อตุรุณ

56690276 นางสาวชมพนูทุ   บบุผา

56090201 นางสาวชวลัลกัษณ์   ลบหนองบวั

56690277 นางสาวชชัฎาภรณ์   แป้นห้วย

56690248 นางสาวชิสา   เรืองแสงอร่าม

56690249 นางสาวฐิตาภา   แสงจนัทร์

56690336 นายฐิรวฒิุ   ฟักคง

54690238 นายณฐรัชต์   จิระภาสววิฒัน์

56690250 นางสาวณฏัฐาวร์ี   แก้วดี

56690279 นางสาวณฏันรี   ชดูวง

56090267 นางสาวณฐัฐิตา   แรงกล้า

56090268 นางสาวณฐัณิชา   รอดเมฆ

56090140 นายณฐัพงศ์   พาณิชย์เจริญพงศ์

56690280 นายณฐัพล   ไพโรจน์

56690251 นายณฐัพล   มีเดช

56690281 นายณฐัวฒัน์   บตุรพรม



56690192 นายเดชพล   เจริญสขุ

56690193 นายทรงยศ   พรมนา

56090033 นางสาวทวนินัท์   เศษศรี

56090269 นางสาวทวรัีตน์   กยุยกานนท์

56090270 นายทศพร   เพ่ิมทรัพย์

55690241 นายทินภทัร   อยู่ปาน

56690338 นายธนพนัธ์   อินทนู

56690194 นายธนวฒัน์   ชิน้สวสัดิ์

56090010 นายธนาวธุ   บํารุงวงศ์

56690339 นายธรพงษ์   ฉตัรตนัใจ

56690196 นายธราเทพ   ศริิสลงุ

56090156 นายธวชิน   โชคศริิ

56090011 นายธานินทร์   อารีรอบ

56690252 นางสาวธิตยิา   สงิห์จารย์

56090203 นายธีรภทัร   ทองสนธิ

56090141 นางสาวธีราพร   อตุอามาตย์

56090204 นางสาวนนทิยา   ชตุพิิพฒัน์พร

55690046 นายนรดษิฐ์   เจ่ียเจริญจิรา

55690305 นายนฤต   สมคัรสมาน

56690198 นายนทัวรรษ   เอ่ียมสําอางค์

56690282 นางสาวนนัทิญา   ภาคนิพชัรพล

56690341 นางสาวบณุยนชุ   ชยัวเิศษ

56090085 นางสาวปพิชญา   พาอ่อนตา

56090086 นางสาวปรียภทัร   โพธ์ิบคุดี

56090338 นางสาวปรียาภรณ์   นุม่ละมลู



56090273 นายพงศกร   เจริญสขุ

56090142 นายพงศ์พล   ทรงกิจทรัพย์

56690199 นางสาวพชรมน   ตัง้เจริญ

55090248 นายพรชยั   เหมือนตา

56090208 นางสาวพรนภสั   สทิธิโชค

56690027 นางสาวพชัริดา   บญุนํากิจวรกลุ

56690283 นางสาวพทัรียา   พทุธา

56090210 นางสาวพาลนีิย์   คําอไุร

56090274 นางสาวพิชชาพร   พงศ์ชํานะภยั

56090211 นายพฒิุพงศ์   พรหมจรรย์

56690200 นายไพฑรูย์   ฉิมประดษิฐ

56690284 นางสาวไพลนิ   บตุรงาม

56690029 นางสาวภทัราพร   ทองอยุ

56090340 นางสาวภสัส์กญุช์   ศรีสวุรรณ

56090146 นายยศพร   ทองเหลี่ยม

56690255 นายรวฉิาย   ศรินาทฐิตกิร

56090275 นายรังสรรค์   ดําเกิงศกัดิ์ชยั

56690201 นายรัฐพล   พนัธุเดช

56690031 นางสาวรัตนาภรณ์   วรรณกิจ

56090092 นางสาวรัศมี   เจริญราษฎร์

56690202 นางสาวลดัดาวลัย์   ชาญณรงค์

55090253 นางสาววชิรญา   วชัชริยา

56690343 นางสาววรรณวภิา   นิราชรัมย์

56690344 นางสาววราภรณ์   เจริญสขุ

56690203 นางสาววราภรณ์   สําเภาพนัธ์



57090268 นางสาววลยัลกัษณ์   โลห์่แจ่ม

56690257 นายวชัรพล   มณีโชติ

56090095 นายวชัรวร์ี   วทิยาลยั

56690204 นางสาววริิยา   ธนบดรัีตนวงศ์

56690345 นางสาววไิลวรรณ   ตา่งสี

56090216 นายวรีกร   สบืตระกลู

56690258 นายศรปรัชญา   แก้วสมนึก

56690205 นายศรัณย ู  สงิหชยั

56690286 นางสาวศรินยา   ปัญจมาส

56090099 นายศริภทัร   เทียนชบุ

56090101 นายศวิชั   ช่ืนอดุม

56090218 นายศภุชีพ   มยัญะกิต

56090102 นายศภุโชค   แจ่มศรีทวทีรัพย์

56090023 นายศภุฤกษ์   ชํานาญทอ่งไพวลัห์

55690256 นายสถาพร   คล้ายเพ็ชร

56690288 นายสทิธิศกัดิ์   หม่ืนโอด

56090277 นางสาวสชุาดา   สริุนทราทิพย์

56690348 นายสธิุชยั   พงษ์ภู่

56690207 นางสาวสธิุดา   ยิม้เนียม

55690336 นายองักฤษ   พรพทุธคณุรักษา

56690208 นางสาวอจัจิมา   เอ่ียมสําอางค์

สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ

55090312 นายกริชเพชร   ผาลา

54090106 นายกฤตภาส   ทิสะเส

55090175 นายคงคา   สมปาน



55090313 นายจกัรพนัธ์   โสงขนุทด

54090041 นายจิรเมธ   คณารักษ์

55090203 นายฉตัรชยั   ลชียักลุ

54090202 นายเฉลมิเกียรติ์   เทศประสทิธ์ิ

54090002 นายชยัวฒัน์   บญุเกษม

54090003 นายฐิตกิร   ทมุนาค

55090205 นายณฐัพงษ์   สยุารัมย์

54090031 นายธนเดช   จิตรเกือ้กลู

55090317 นายธวชัชยั   บญุอ้อย

54090189 นายนฐัพล   ขาวทัว่

55090318 นายบรรญพนณ์   ศรีจนัทร์

54090191 นายพฤกษา   ยอดรัตน์

54090207 นายพนัรบ   บษุปธํารง

55090321 นายไพสฐิ   รักษ์ณรงค์

55090176 นายวลัลภ   สนํีา้คํา

54090194 นายววิฒัน์   เจริญ

55090048 นายวศิรุต   หิรัญประสาทกลุ

55090211 นายศริิเกต ุ  กาญจนเกตุ

55090049 นายอนิรุทธ์   ไข่สม

55090329 นายอลงกรณ์   สงัครีี

54090009 นายอคัรพล   สงิห์คา

54090048 นายเอกชยั   วบิลูย์ศลิป์



ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ

59000736 นายพงศธร   โพธ์ิทอง

วิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ

58000932 นายกชศกัดิ์   กลิ่นหอม

59000703 นายกมล   ศกัดานภุาพ

59000704 นายกรวฒัน์   บญุเป็นนิมิต

59000705 นายกฤษฎา   ไกรแก้ว

59000706 นายกิตตศิกัดิ์   เอีย้งอารีย์

59000707 นายกีรต ิ  วรุิณจิตต์

59000708 นายจตพุร   งอกงาม

59000709 นายจตพุฒัน์   อ่อนสําลี

59000710 นายชลวชัร   บญุเพ่ิม

59000711 นายชยัณรงค์   อุ่นนวล

59000712 นายชยัพร   ดปีลืม้

59000713 นายชยัวฒัน์   คําแสงดี

59000714 นายชินภทัร   ผลจนัทร์

59000715 นายณฐนนท์   ประสทิธ์ิกลุ

59000716 นายณรงค์ศกัดิ์   พิพฒัน์สวสัดิ์

59000717 นายณฏัฐ์พงศ์   วศิลดลิกพนัธ์

59000718 นายณฐัพงศ์   ทศพร

59000719 นายณฐัพล   ศลิานิล

59000720 นายณฐัพล   แสงทอง



59000721 นายณฐัวฒัน์   ชยัวเิศษ

59000722 นายธนพนธ์   เสมอใจ

59000723 นายธรณินทร์   บริสารคณุ

59000724 นายธันย์   สายแสง

59000725 นายธีรศกัดิ์   เหมือนศรี

59000726 นายนพวชิญ์   ทวรีอด

59000727 นายบญุโชค   ชนุครบรีุ

59000728 นายเบญจมินทร์   อนนัต์ววิรรธน์

59000729 นายปกรณ์   คุ้มครอง

59000730 นายปกรณ์   พลอยมขุ

59000731 นายปฏิภาณ   สวุรรณมากเกษร

59000732 นายปณต   เจริญสขุ

58000929 นายปริญญา   เก้าวงษ์วาน

58000971 นายปัณณวชิญ์   ภูแ่ก้ว

59000733 นายปารเมศ   วสิทุธินนัท์

59000734 นายปิยณฐั   สวุรรณเจริญ

59000735 นายปิยะชาต ิ  สายนัต์ท้วม

59000737 นายพศวร์ี   ชมช่ืน

59000738 นายพิชชา   สวสัดิ์ตระกลู

59000739 นายภรันย ู  รูปแกะ

59000740 นายภาณวุฒัน์   จานทอง

59000741 นายภสูทิธ์ิ   เทียมเมฆ

59000742 นายเมธัส   น้อยเลก็

59000743 นายยิ่งยศ   พึ่งแพง

59000744 นายวรวฒิุ   ปรีแผ้ว



59000745 นายวเิชียร   พลอยทบัทิม

59000746 นายวทิวสั   ทัง่ทอง

59000747 นายวริชา   อยู่สมบรูณ์

59000748 นายวรีภทัร   สมบรูณ์ยิ่ง

59000749 นายศตวรรษ   ปีกอง

59000750 นายศวิาวฒิุ   วอ่งไว

59000751 นายศภุกฤต   บวัร่วง

59000752 นายสงกรานต์   ศรีประสม

59000753 นายสกุฤษฎิ์   ชอบเงิน

59000754 นายสรุวร์ี   ชินานาฏ

59000755 นายสริุยา   อาริยะ

59000756 นายหงษ์หิรัญ   พนัสไุพ

59000757 นายอดศิร   อุ่นเสยีม

59000758 นายอนวุฒัน์   แปงนจุา

59000759 นายอภิสทิธ์ิ   อปูแก้ว

59000760 นายอลัฮาฟิซ   เจ๊ะมซูอ

59000761 นายเอกราช   ดเิรกกิจ

59000762 นายเอกสทิธ์ิ   อ่อนโพธ์ิแก้ว

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลเรือ

58001014 นายจีรวฒัน์   อยู่รอง

58001016 นายชนะเพชร   อยู่บรรยงค์

58001030 นายภชุงค์   ตรีรัตนพงศ์

58001037 นายศภุวชิญ์   อู๋ทรัพย์



วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลเรือ

59000763 นายกฤตนยั   คงพารา

58001008 นายกนัตภณ   อาจศลิา

59000764 นายกิตตพิงศ์   หรุ่นสงูเนิน

59000765 นายเกรียงศกัดิ์   สาสวุรรณ์

59000766 นายคมกฤษณ์   ดําเนินการ

58001013 นายจิรวฒัน์   ผอนนอก

59000767 นายฉตัริน   โตเจริญ

59000768 นายชยัอมร   ธรรมธร

59000769 นายโชตฤิทธ์ิ   สามสี

58001021 นายธนทตั   ดําริคณุาธร

59000770 นายธนวฒัน์   สรุเพชร

58001004 นายนิตกิร   อดุสาย

59000771 นายพชรนฐั   เจือสวุรรณ

58001027 นายพณปิต ิ  อมราภรณ์กลุ

59000772 นายพรชยั   ผลเอนก

59000773 นายภาณวุฒัน์   มะลวิลัย์

58001031 นายภมิูทรัพย์   ศริิคําหอม

59000774 นายวรภทัร   ชยัวชิิต

59000775 นายวทิรูย์   รักวชิา

59000776 นายวรัิตน์   เรืองทรัพย์ทวี

59000777 นายศภุณฏัฐ์   กนกนคัราพนัธุ์

58001038 นายสถาพร   นุม่พญา

59000778 นายอตพิงศ์   ทะเดช



59000779 นายอตวิฒัน์   อยู่มัน่ธรรมา

59000780 นายอคัร์ชยั   ภูท่อง

คณะเภสัชศาสตร์

เภสัชศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

55210016 นางสาวธัญชนก   เดชพิบลูย์

เภสัชศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

55210009 นายฐาปกรณ์   เจริญยิ่ง

55210020 นางสาวปพิชญา   บณัฑิตฤทธิเดช

เภสัชศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

55210010 นางสาวดลชนก   พิมพ์พนัธ์

55210017 นางสาวนภชนก   วงศ์สละ

55210018 นายปิยวฒัน์   ชยัวชิาชาญ

เภสัชศาสตรบัณฑิต  

55210001 นางสาวกนกวรรณ   เลาหวงศ์

55210002 นางสาวกมลทิพย์   กนับวัลา

55210003 นางสาวกรกนก   เลี่ยมดี

53210003 นางสาวกรวร์ี   สอนโต

55210004 นางสาวจิตสภุา   เมธวนั

55210006 นางสาวชญานี   นามแท้

55210007 นางสาวชนกกมล   อรุณศวิกลุ

55210008 นางสาวชนากานต์   นิลรัตนคณุ

55210011 นางสาวดาววภิา   กิตตบิํารุงสขุ

55210012 นายทกัษ์สธีุ   เจริญผล

55210013 นายธนชักฤต   ภมุรินทร์

55210015 นางสาวธนนัณฏัฐ์   เขียวอ่อน



55210014 นายธเนศ   เพ็ญสภุา

55210019 นางสาวนํา้พระทยั   ปาวสานต์

55210021 นางสาวปาจรีย์   หงษ์ทิพรัตน์

55210022 นางสาวปารมิตา   จนัทศร

55210024 นางสาวพิชญ์ชา   พรรณาศร

53210018 นางสาวพิชญดา   เหลา่หมัน้

53210020 นายพีรณฐั   รัตนเกือ้

55210025 นางสาวภชรบงกช   สขุมี

55210026 นางสาวมกุดา   เจิมเจริญ

55210027 นางสาววาสนีิ   ศรีวฒันะตระกลู

55210028 นางสาวศริิขวญั   สมิมา

55210029 นางสาวสรัุสฎาพร   พุ่มจนัทร์

55210030 นางสาวสวุรรธิดา   อิสโรวงศ์

55210031 นางสาวอรพรรณ   จําเริญ

55210032 นางสาวอิสริยา   อศัววรีะเดช

คณะพยาบาลศาสตร์

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  

58910249 Ms.DECHEN   WANGMO

58910248 Ms.KINGA   OM

58910251 Ms.NEELIMA   CHHETRI

58910247 MR.SITHER   DORJI

58910250 MR.ZIMBA   LETHO

สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล

54920188 นางขวญัจิตร   ศกัดิ์ศรีวฒันา

53920050 นางจฑุาทิพย์   ศกัดิ์บญุ



53920637 นางสาวฑรงฆพร   ลรัีตนเกียรติ

53921092 นางสาวธนตพร   อ่อนช่ืนชม

55920288 นางสาวธิดา   แตง่ประกอบ

55920289 นางสาวนวลฉว ี  หวงัดี

54920194 นาวาโทหญิงนนัทวนั   ไม้แก่น

53921097 นางนิศาชล   วงษ์ประชมุ

53920640 นางบงัอร   สตัยวณิช

53920051 นางบญุช่วย   ศลิาหม่อม

53921105 นางสาวพงศ์ลดา   รักษาขนัธ์

53920643 นางสาวมธุรส   ตนัตเิวสส

53920644 นางยพุเรศ   มาตาพิทกัษ์

55920293 นางรักชนก   คํามะนาง

53921116 นางรุ่งรักษ์   ภิรมย์ลาภ

53921119 นางสาววรกญัญา   พลอาษา

54920199 นางสทุศันา   ลขิิตกลุธนพร

53920651 นางสนุนัท์   ลีอิ้สสรพงษ์

53921134 นางสาวอทิตยา   ดาบลาอํา

55920300 นางสาวอรนชุ   อกัษรดี

53921138 นางสาวอคัพิน   สริุวรรณ์

สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขัน้สูง

54920301 เรือเอกหญิงนภาภรณ์   เพ่ิมทรัพย์

53920037 นางสาวมณิสรา   หว่งทอง

53920038 นางสาวรักรุ้ง   โกจนัทกึ

53920614 นางรุ่งนภา   มหิทธิ

54920304 นางรุจา   แก้วเมืองฝาง



53920039 นาวาตรีหญิงวราภรณ์   ปฏิสงัข์

53920615 นางสาวสาวกิา   ใจบริสทุธิกลุ

สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก

57910068 นางสาวกญัญพชัร   พงษ์ช้างอยู่

56910012 นางสาวชลาลยั   เปียงใจ

56910013 นางฐิตมิา   แซ่แต้

54920161 นางสาวนภาพร   วงัอาษา

56910015 นางสาวนนัท์นภสั   เลีย้งพนัธุ์

54920163 นางสาวนชุจรี   หิรัญบตุร

56910016 นางปราณี   ศรีวรรณ

54920165 นางพรรณี   ปรรคลกัษ์

55910154 นางภทัร์ภร   อยู่สขุ

58910029 นางสาวศจิุกา   รัษฎาเพ็ชร

55910162 นางสาวอญัชนา   พนัธ์วไิล

54920169 นางสาวอทุยัวรรณ   สกลุวลธีร

54920170 นางสาวอทุมุพร   ผึ่งผาย

สาขาวิชาการพยาบาลผู้ สูงอายุ

54920221 นางขวญัชนก   ยศคําลอื

54920224 นางชไมพร   บวัพิน

57910183 นางนภสักร   จนัทร์สอน

57910185 นางสาวปวณีา   ประกาทานงั

57910186 นายภพธรรม   วชิาดี

สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่

55920253 นางชลุนิดา   ทิพย์เกษร

57910176 นางสาวนลณีิ   เชยกลิ่นพฒุ



54921226 นางสาวนนัทิยา   พนัธ์เกษม

54921489 นางนิศาชล   นุม่มีชยั

55920259 นางสาวพรทิพย์   ไพศาลธรรม

54920176 นางมณัฑนารัตน์   ฐิตกิลุ

54920178 นางสาววราพร   เน่ืองคํา

57910093 นางสาววารุณี   กลุราช

54921228 นายวเิชียร   อุ่นเรือน

57910064 นางสาววภิาวรรณ   นวลทอง

54921481 นางสาวเสาวนีย์   กระแจะจนัทร์

สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว

54920263 จ่าเอกกฤศ   กลุบตุรดี

54920265 นายชดัเจน   กินะชยั

53920044 นางสาวทิพย์นราภรณ์   สงัข์ศรีแก้ว

53920630 นายไพรัตน์   สวมขนุทด

53920042 นางววิรรณา   คล้ายคลงึ

สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

53920598 นางกลัยกร   ลกัษณะเลขา

54920136 นางสาวกสุมุาลย์   มีพืชน์

54920140 นางสาวจิราวรรณ   พกัน้อย

53920602 พนัจ่าเอกหญิงชชัดา   หลงพิมาย

54920142 นางธีรนชุ   ชละเอม

53920029 นางนชุนาถ   โรจนธรรม

57920187 นางสาววรรณศริิ   ประจนัโน

53920606 นางสาวศริญญา   เจริญศริิ

55920228 นางสาวศริิพร   จิตรเอือ้



57920193 นางสาวสรีุรัตน์   เวยีงกมล

53920609 นางสาวอชิรญาณ์   มาตเจือ

54920155 นางสาวอรพินท์   ขนัแข็ง

สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

54920278 นางกนกวรรณ   กาญจนนิกร

55920273 นางกญัญา   นพเกตุ

54920279 นางสาวกาญจนา   วนันา

57920199 นายธนพล   บรรดาศกัดิ์

55920277 นางนฤมล   สุ่นศกัดิ์สวสัดิ์

53920619 นางสาวบญุนํา   กิมฮวย

54920287 นางเปรมฤด ี  หงษ์สทุธิ

56920183 นางมกุดาวรรณ   ผลพานิช

53920625 นายลวญิญ์วชิญพงศ์   ภมิูจีน

55920313 นางสาวสกลุรัตน์   เรืองอไุร

55920314 นางสมรัก   ครองยทุธ

54920296 นางสาวสธุา   โพธ์ิทอง

57920211 นางสาวสธิุดา   พลพิพฒัน์พงศ์

54920297 นางสนุนัท์   เสยีงเสนาะ

53920655 นางอมรา   ชพูลสตัย์

พยาบาลศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

56010084 นางสาวนฤมล   วงษ์นาค

56010108 นางสาวภศัรา   พลูเจริญ

พยาบาลศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

56010004 นางสาวจนัทนา   ขวญัดี

56010182 นางสาวจวุยันีย์   มะลมูุ



56010079 นางสาวธนชัชา   กิจประเสริฐ

56010217 นางสาวภาชินี   นกน้อย

56010120 นางสาวลกัษวฒัน์   ลอยสมทุร

56010145 นางสาวสริิวรรณ   สรุศพัท์

56010045 นางสาวอริสา   ทรงโฉม

พยาบาลศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

56010001 นางสาวกนกวรรณ   นามพิลา

56010049 นางสาวกนกวลยั   เครือวลัย์

56010175 นางสาวกญัญาพชัร   เจริญสวสัดิ์

56010178 นางสาวกิตยิา   แซ่จาง

56010055 นางสาวกลุวรางค์   ผลนาม

56010003 นางสาวจรรยา   ชายเชิด

56010061 นางสาวชนิกานต์   สนุทโรทก

56010066 นางสาวชตุภิา   จนัทร์ดํา

56010194 นางสาวญาโณทยั   สโุพธ์ิ

56010195 นางสาวฐิระดา   ศรีหะรัญ

56010011 นางสาวทิวาพร   พุ่มพวง

56010202 นางสาวธัญญาลกัษณ์   โคตรจรินทร์

56010203 นางสาวธัญธรณ์   ธรรมาธิกลุ

56010042 นางสาวธัญสดุา   จนัทะสี

56010081 นางสาวธิตสิดุา   นยับตุร

56010088 นางสาวเบญจพร   แหยมศริิ

56010043 นางสาวปพิชญา   วรีะศลิปเลศิ

56010096 นางสาวปณุยวร์ี   พิมพ์นาวี

56010261 นางสาวพนมพร   กงชนุ



56010214 นางสาวพชัริดา   คมุพล

56010215 นางสาวพทัธานนัท์   ป่ินทอง

56010102 นางสาวพิชญา   มีกําลงั

56010103 นางสาวพิชามญชุ์   หอสชุาติ

56010107 นางสาวภทัรสดุา   หงษ์คํา

56010114 นางสาวเยาวลกัษณ์   คงสบาย

56010220 นางสาวรวสิรีิ   อัน้บญุโท

56010222 นางสาวรัตนาพร   ใหญ่กระโทก

56010225 นางสาวลลติา   ควรกล้า

56010025 นางสาววรรณนิภา   บญุเศษ

56010228 นางสาววรรณิศา   อ้นไธสง

56010125 นางสาววรัญญดา   ฟองมาศ

56010231 นางสาววริศรา   ไชยสงัข์

56010127 นางสาววจิิตรา   หาญนํา้เทีย่ง

56010236 นางสาวศติา   แสงนิล

56010237 นางสาวศริินฐั   อินทชยั

56010239 นางสาวศภุาพิชญ์   ไชยชมพู

56010030 นางสาวสกณุา   กล้าหาญ

56010240 นางสาวสถิตาภรณ์   ฝางคํา

56010241 นางสาวสาธิตา   ศรีคลํา้

56010148 นางสาวสทุธิดา   น่ิมสาย

56010161 นางสาวอรธิดา   กําเนิดเรือง

พยาบาลศาสตรบัณฑิต  

56010172 นางสาวกณิกนนัต์   รัตนชมภู

56010002 นางสาวกมลพรรณ   ปานมาก



56010174 นางสาวกมลวรรณ   เฉ่ือยฉ่ํา

55010238 นางสาวกฤตพร   เงินยงั

56010254 นางสาวกลัย์สดุา   คลอ่งยทุธ

56010176 นายกิตตพิงษ์   ปราณี

56010177 นางสาวกิตตยิา   กงัตระกลุ

56010179 นางสาวเกษร   เสาหิน

56010005 นางสาวจารว ี  อินทร์นอก

55010241 นางสาวจิราภรณ์   สมบตัิ

56010255 นางสาวจฑุาทิพย์   ยินดี

56010184 นางสาวเจนจิรา   อ่างทอง

56010186 นางสาวฉตัรสดุา   สงิจนัทร์

56010060 นางสาวชนกนนัท์   หะรินเดช

56010007 นางสาวชนนัญา   บญุนะ

56010008 นางสาวชลธิชา   นาครินทร์

56010188 นางสาวชลดิา   กลุมะโฮง

56010189 นางสาวชลดิา   ชาตรี

56010191 นางสาวชชัฎาภรณ์   รุณใจ

56010193 นางสาวชตุมิา   อินทร์สเีมือง

56010009 นางสาวญาดา   สงิห์แก้ว

56010196 นางสาวณฏัฐ์นรี   นาราปภาพงศ์

56010070 นางสาวณฏัฐิยา   เจิมภกัดี

56010197 นางสาวณฐัมาศ   ศภุกลุธาดาศริิ

56010010 นางสาวณฐัรด ี  จิตร์สภุา

56010198 นางสาวณฐัวกีานต์   คําสอ

56010199 นางสาวณฐัสกุานดา   ลําทะสอน



56010200 นายทวพีล   อําไพจิตร

56010041 นางสาวธนพร   เสง็เอีย้ง

56010204 นางสาวนพวรรณ   บญุโต

56010205 นางสาวนชัชา   ปอแก้ว

56010085 นางสาวนนัทิพร   มณฑา

55010246 นางสาวนํา้ฝน   จนัวเิศษ

56010206 นางสาวนิชาภทัร   กาบนนัทา

55010107 นายนิรุตน์   วรรณศริิ

56010087 นางสาวบษุกร   จนัทสทิธ์ิ

56010257 นางสาวปทมุพร   แหขนุทด

56010015 นางสาวปภสัรา   แดงศรี

56010016 นางสาวปวณีา   คําแดงไสย์

56010211 นางสาวปวณีา   ธัญญะผล

55010247 นางสาวปาริฉตัร   แกมกล้า

56010213 นางสาวพรธิภา   นาสะกาด

55010248 นางสาวพรพิมล   แสงอาจ

56010101 นางสาวพิชชาพร   ปิมแปง

56010263 นางสาวพีรดา   แสงสกุ

56010105 นางสาวเพ็ญประภา   วภิาสนิรันดร์ศรี

56010216 นางสาวภทรพร   ตุ้มมี

56010020 นางสาวภทัรธิดา   สําลี

55010250 นางสาวภทัรพรรณ   ประจนัตะเสน

56010021 นางสาวภทัรวด ี  สมน้อย

56010264 นางสาวภทัรวรรณ   ยืนยง

56010022 นางสาวภทัรา   นพรัตน์



56010218 นางสาวภาวณีิ   อเุทศพรรัตนกลุ

55010251 นางสาวภาวดิา   พรประสทิธ์ิ

56010265 นางสาวภาวนีิ   สมบรูณ์

56010112 นางสาวมลนรัุก   พว่งอําพนัธ์

56010219 นางสาวมาริสา   ช้างแสง

55010041 นางสาวมินตรา   ตา่ยสวสัดิ์

56010221 นางสาวรัชนี   สมศริิ

56010223 นางสาวรัตนาวล ี  จงูใจ

56010224 นางสาวราตรี   ใจปัน

56010226 นางสาวลลติา   แวงวรรณ์

56010124 นางสาววรรณี   ทองกร

56010229 นางสาววรัญญา   แผนทอง

56010128 นางสาววชิญาดา   เวยีงแสง

56010232 นางสาววชิดุา   นพเสริฐ

56010131 นางสาววลิยัลกัษณ์   ชะเอมทอง

55010257 นางสาวศรัณยา   กลมเหลา

56010235 นางสาวศนัสนีย์   ธานี

56010267 นางสาวศริิลกัษณ์   งามศริิ

56010029 นางสาวศริิวรรณ   กนิฐกลุ

56010136 นางสาวศลิาพร   สมบรูณ์เพ่ิมศริิ

56010238 นางสาวศภุธิดา   ผดงุศลิป์

56010139 นางสาวสกลุรัตน์   ระลกึชอบ

56010242 นางสาวสารินี   ประโพธิง

56010268 นางสาวสริาวรรณ   ศรีเมือง

56010140 นางสาวสริิกาญจน์   ศรีวฒันา



56010142 นางสาวสริิรัตน์   เทีย่งสขุ

56010144 นางสาวสริิวรรณ   สวสัดไิชย

56010147 นางสาวสกุญัญา   จิตตโสภา

56010269 นางสาวสชุาดา   บญุมี

56010270 นางสาวสดุาพิชญ์   มากทรัพย์สโุข

56010243 นางสาวสดุารัตน์   พวงพัว้

56010272 นางสาวสทุธิดา   ขนม

56010271 นางสาวสทุธิดา   ทิพย์คนูอก

56010245 นางสาวสพิุชชา   อนศุาสนนนัท์

56010033 นางสาวสพิุมวรรณ   รอดเทศ

56010246 นางสาวสภุาวด ี  โรจน์แสงสทิธ์ิกลุ

56010034 นางสาวสวุด ี  ใสโสภณ

56010035 นางสาวสวุนนัท์   ขําคํา

56010248 นางสาวแสงทิพย์   ครรลยั

56010249 นางสาวหนึง่ชนก   เจ็กมะดนั

56010250 นางสาวอภสันนัท์   ปัญญา

56010275 นายอมร   แสงจนัทร์

56010251 นางสาวอรพรรณ   จนัทะคณู

56010277 นางสาวอรอนงค์   มลูผล

56010252 นางสาวอริษา   สทุธาวาสราภรณ์

56010253 นางสาวอจัจนา   เกษี

56010037 นางสาวอจัจิมา   ช่างเก็บ

56010038 นางสาวอารียา   คําพลกึ

56010278 นางสาวอินชอุร   วงษ์มณี

56010164 นางสาวอิษยา   บรีุ



56010170 MR.ARUN PHUMENRAK   PHENG

56010171 Ms.LIKA   SRENG

วิทยาลัยนานาชาติ

บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

56110674 MR.TING-FONG   TSAI

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

56110214 นางสาวปรูณิกา   ศลิรัตน์

สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

56110463 นายพนัธนิตย์   คณูนิล

บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

56110019 นางสาวณภทัร   พฤกษ์สวุรรณ

56110020 นางสาวณฎัฐิกา   โลหิตโยธิน

56110217 นายณฐัพนธุ์   กระสงัข์วณิช

56110221 นางสาวบงกช   ปราบณรงค์

56110009 นางสาวปวณิอร   ชะอุ่ม

56110686 นายวชิช ุ  หรรษา

55110592 นางสาวสริิมา   องัครุธ

56110693 นายอภิพล   วรรธนะ

56110673 MR.ANGEL   MANUEL ALVAN JIMENEZ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

56110049 นางสาวกรองกาญจน์   ถงุพนัธ์

56110315 นางสาวขวญัฐิตา   เอือ้พิสฐิกลุ

56110212 นางสาวจิตพิสทุธ์ิ   ปัน้มณี



56110066 นางสาวจิตรเลขา   จนัทรศรี

56110319 นางสาวจฑุารัตน์   โตดี

56110648 นางสาวณฐัฐาน์   นิธิอภิญญารมย์

56110073 นางสาวดลยา   สคุนัโท

56110245 นางสาวทิพย์วรา   เลศิธนาพงศ์ธร

56110080 นางสาวธัญวรรณ   แสงกระจ่าง

56110375 นางสาวนสุบา   ไตรรัตนพิพฒัน์

56110102 นายบวรวงศ์   เลศิศรีสวุฒันา

56110277 นางสาวบณุยาพร   บปุผเวส

56110094 นายพชร   วเิศษเธียรกลุ

56110467 นางสาวมาเรียล   ชาแบท์

56110703 นายแวงซอง   ชาแบท์

56110511 นางสาวศญิาดา   เน่ืองจํานงค์

56110428 นางสาวศริิพรรณ   อรณพ ณ อยธุยา

56110040 นางสาวศภุิสรา   เตยีววณิชกลุ

56110215 นางสาวสตุาภทัร   ธีระอนนัต์ชยั

56110116 นางสาวอจัฉรา   วนิิจฉยั

56110361 นางสาวอิสริยาภรณ์   กระทู้

56110723 MR.WANG   SHIXIN

บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรมนานาชาติ

56110602 นางสาววริวรรณ   ลิ่มสวุรรณ

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

56110477 นางสาวจฑุารัตน์   พงษ์เสรี

56110151 นางสาวชตุมิาศ   บวรชาติ



56110716 นางสาวณฐัญา   บญุประเวศ

56110077 นางสาวธนพร   พฒันปัญจกลุ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

56110252 นายกลุภาณิน   แสงอทุยั

56110559 นางสาวชานาภา   หนัสนัเทียะ

56110560 นางสาวฐิตภิรณ์   ถนอมพงษ์ชาติ

56110275 นางสาวนฐัวด ี  ราญรอน

56110464 นางสาวมณีรัตน์   จิตรกรองการ

56110030 นางสาวสทุธิดา   จนัทรมณี

บริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรมนานาชาติ

56110593 นายจารณ   ประพนัธ์ศลิป์

56110450 นายนฤพนธ์   วชิาชาญ

56110614 นางสาวปารมี   ตะกดุ

56110599 นางสาวพรรณิดา   สทุธิประภา

56110606 นางสาวพชัรพร   บตุรแพง

56110607 นางสาวมสัลนิ   เหมือนกรุด

56110662 นางสาวมกุธิดา   ศภุวงศ์วรรธนะ

56110384 นายรชต   คณุโชติ

56110653 นางสาวรพีพรรณ   จกัรแก้ว

56110101 นายวชัรพงษ์   ศรีสําอางค์

56110601 นายวชิชกุร   แสงอรุณ

56110603 นางสาวสริิรดา   สงัขรัตน์

56110360 นางสาวอมิณตรา   คําเสนาะ

57110759 Ms.ANNASTASHA NOVITA ULIE   BAKARA



58110663 MR.ARYANTO   ARIEF

58110678 Ms.AYU DIAN   AMARTANI

58110701 MR.BIMA   ALGHOFARA

55110544 MR.CHEN DAN   YANG

58110664 Ms.CICILIA ERNI CYNTHIA   DEWI

58110659 MISSDESSYA   PARAMITHA

58110702 MR.GILANG BRAMASTO   AYUSTHI

58110661 MR.JASON   GAUDENTIUS

56110675 Ms.JOO YOUNG   SOHN

55110557 MR.LI   ZHE

58110660 MR.RIO CRISTANTO   EFFENDI

58110662 Ms.ROSI   JOHAENI

56110453 Ms.YING YING   XUAN

58110665 MR.YONGHO   LEE

สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยวนานาชาติ

59110717 Ms.JOANA   TAMPI

59110716 Ms.ULI   AMELIA SEPTRIANI

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

56110246 นางสาวกมลวรรณ   งามตระกลูชล

56110542 นายกานต์   บวัล้อมแก้ว

56110604 นางสาวกิตตญิา   ส้มมีสี

56110060 นางสาวกลุชญา   เอกะจิตร์

56110666 นางสาวเกศมณี   เจริญสขุ

56110046 นางสาวขวญัชนก   ขวญัมงคล

56110475 นางสาวจนัทิมา   หวงัดี



56110368 นายจิราย ุ  รุ่งเรือง

56110641 นางสาวจฑุาทิตพ์   โรจน์สวุรรณชยั

55110433 นางสาวจฑุามาศ   เสาสงู

56110017 นางสาวชนิดาภา   ศาสขุ

56110479 นายชยานนัต์   พรหมจุ้ย

56110481 นายชิตพิทัธ์   คําวาล

56110483 นายฐานิส   พุ่มพวง

56110071 นางสาวฐิตา   แซ่ลี ้

56110484 นางสาวณฐัธยาน์   พิมพิรัตน์

56110485 นางสาวณฐัธิดา   ไชยวงศ์

56110695 นายณฐัพล   แก้วพฒุตาล

56110264 นายณฐัวฒิุ   สขุสวา่ง

56110074 นางสาวตชิิลา   แสงจนัทร์

56110486 นางสาวทดัชา   คามีศกัดิ์

56110268 นายธนพงษ์   ผนัเงิน

56110567 นายธนพล   บญุญาภิสมภาร

56110401 นายธนสรณ์   นุน่ช่วย

56110224 นายธนเสฏฐ์   รัตนยานนท์

56110488 นายธีรพงศ์   วชิรงามไพบรูณ์

56110404 นางสาวนฐา   รัตนพล

56110274 นายนราวชิญ์   รุ่งรังษีมรกต

56110489 นางสาวนวพร   กลุศรีวรทยั

56110454 นางสาวนชันกพร   โง้วเจริญ

56110023 นางสาวนฐัธิชา   สาโรจน์

56110490 นายนทัที   ฟักอ่อน



56110087 นางสาวนนัทิชา   นภาพร

56110323 นายนิธิพงษ์   สขุเสาววมิล

56110492 นางสาวนินนัญา   พุ่มจําปา

56110033 นางสาวบษุกร   ขวญัเมือง

56110406 นางสาวเบญจพร   พลบตัิ

56110241 นายปราชญ์   คงสทิธิเศรษฐ์

56110495 นางสาวปิยมาศ   สรุภี

56110496 นายปญุชรัสม์ิ   มาลากลุ ณ อยธุยา

56110575 นายพงศภคั   พลูเพ่ิม

56110497 นายพชรดนยั   วสิทุธิวงศ์

56110409 นางสาวพนิดา   แสงอรุณ

56110498 นางสาวพรพรรณ   ชมภพูนัธ์

56110499 นางสาวพทัธ์ธีรา   บญุยานนัท์

56110338 นายพทัธนนัท์   มีแสง

56110500 นายพิชยา   คณุพสเุรือง

55110336 นางสาวพิชามญชุ์   ถ่ินศรีทอง

56110651 นางสาวพิธธารัตน์   เกียรตกิิตตนินัท์

56110501 นางสาวพิมพ์ลภทัร   เรืองแจ่ม

56110414 นางสาวเพชรศริิ   สยัยะนิฐี

56110590 นายภทัรภณ   หาญกล้า

56110415 นางสาวภิญญาณฏัฐ์   สขุสสุาสน์

56110327 นายภมิูไท   พรมดี

56110502 นางสาวภริูชญา   สตุตานนท์

56110503 นายภริูพนัธุ์   พงศ์พลาญชยั

56110288 นางสาวมนสันนัท์   ศริิพนัธุ์



56110505 นางสาวเมธาว ี  บญุยศกัดิ์เสรี

56110054 นางสาวรวอิร   กรีวชัรินทร์

54111313 นางสาวรัศม์ิภสร   พลูทรัพย์

56110419 นางสาวลดารัตน์   วทิยา

56110333 นายวชัรินทร์   อยู่แก้ว

56110012 นางสาววมิณสริิ   อฬุมุปานนท์

56110292 นางสาววริะวลัย์   เดอืนศริิรัตน์

56110366 นางสาววสิทุธิดา   กฤตยโสภณ

56110508 นายวรีาพชัร์   ดวดรักษ์

56110510 นางสาวศศพิร   ปานสงัข์

56110512 นายศริวฒิุ   อารักษ์พทุธนนัท์

56110513 นายสหวฒัน์   กวกิีจนิธิ

56110550 นางสาวสทุธิดา   แก่นแก้ว

56110551 นางสาวสธุาวรรณ   พทุธวนั

56110514 นางสาวสนิุสา   เทพแก้ว

55110562 นางสาวสนิุสา   พนัธ์เพ็ง

56110515 นายสภุทัรดศิ   ดษิฐาน

56110223 นายโสภณวชิญ์   ทองหนู

56110055 นางสาวหทัยา   คปูระดษิฐานนท์

56110387 นายอธิเบศวร์   ณ น่าน

56110583 นางสาวอภิสรา   นามแสง

56110114 นางสาวอมรรัตน์   บญุรอด

56110344 นางสาวอมราพร   โรจนอิศรานนท์

56110296 นางสาวอมิตา   กนัทรพิทกัษ์

56110521 นายอลงกรณ์   ทรัพย์วโรบล



56110584 นางสาวอจัจิมา   สวีดัทานงั

56110436 นางสาวอญัชล ี  เซ็นหลวง

56110211 นายฮนัส์   โลห์ร

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

56110314 นางสาวกนกรัชต์   ศรีบญุเรือง

56110553 นางสาวกนกวรรณ   ศริิมาก

56110388 นางสาวกมลพร   หม่ืนอินทร์

55110377 นางสาวกมลลกัษณ์   ตาชชูาติ

56110389 นางสาวกรกนก   รักช้าง

56110247 นางสาวกฤตยิา   วรรณมัง่คัง่

56110638 นางสาวกวนิทรา   เลาหวทิยะรัตน์

56110249 นางสาวกวนีา   มาลวีรรณ์

56110059 นายกนัตวฒัน์   ลิม้พงศ์พนัธ์

57110724 นายกิตตพิงศ์   จรัสดํารงโชค

56110250 นายกิตตพิล   บริโพชน์

56110701 นายกิตศิกัดิ์   ทองจรูญ

56110062 นางสาวเกศสรินทร์   เพ็ชร์ร่ืน

56110255 นางสาวจริยา   คณะโท

56110182 นางสาวจริยาพร   เจริญใจธนะกลุ

56110065 นางสาวจิตตมิา   กิตตพีิรชล

56110595 นางสาวชนากานต์   ร่มโพรีย์

56110706 นายชยตุ   คณุาวฒิุตระกลู

56110713 นางสาวชลธิชา   ไชยวงค์

55110436 นางสาวชลธิชา   ลเีลยีง

56110258 นางสาวชญัญานชุ   วรวาส



56110018 นางสาวชาลนีิ   แก้วคง

56110321 นางสาวชาลสิา   โคตจนัทกึ

56110767 นายฌณุร์   พานิชเจริญ

56110053 นางสาวฐณฎัฐา   พิลาทอง

56110526 นายฐิตกิร   แก้วดวงเดน่

56110260 นางสาวฐิตณิฐั   สงัตว่ง

56110561 นางสาวณฐักาญจน์   ผลวริิยะธรรม

56110050 นางสาวณฐัฐิยา   เจริญยิ่ง

56110225 นางสาวณฐัธิดา   สทิธิศร

56110262 นางสาวณฐันนัท์   ตนัไล้

56110545 นางสาวณฐัพร   ขาวสนิท

56110232 นายณฐัพล   วฒันะ

56110205 นายณฐัวฒิุ   เลี่ยว

56110562 นางสาวณิชากร   กรดสวุรรณ

56110244 นางสาวณิชารีย์   เมธาคณุนิธิ

56110684 นายเดชชณบ   วงศ์กําจดั

56110563 นายเตมิพล   วรุิฬห์คณุากร

56110646 นายทวพีงษ์   วงษ์เงิน

56110564 นายเทพวทิิต   บญุเจริญ

56110565 นางสาวแทนพร   ศรีวะโล

55110280 นายธนดล   พรววิฒัน์ธาดา

56110468 นายธนบด ี  แซ่คู

56110203 นางสาวธนาพร   อ่ิมเอม

56110155 นางสาวธัญญธร   หลาวทอง

56110569 นายธีระนยั   ศภุาหาร



56110570 นายนพกลู   จรัสทิพย์มณี

56110461 นางสาวนภสัวรรณ   เทง่เจียว

56110272 นางสาวนภาเพ็ญ   อินคํา

56110530 นางสาวนริสา   กลิ่นพวง

56110231 นายนนัทศกัย์   พฒันสนิ

54111284 นายนิตธิรรม   ป่ินสมบรูณ์

56110302 นางสาวเบญญา   ชยัตระกลู

56110228 นางสาวปทตัตา   สง่พินิจ

56110324 นางสาวปริชญา   ทองวฒัน์

56110280 นางสาวปิยวรรณ   บญุธรรม

56110754 นางสาวปณุรดา   ปัสกลุ

56110699 นางสาวพชรมนต์   ภคับลัลงัก์สนิ

56110282 นางสาวพรชนก   มลูวงษ์

56110355 นายพรพล   เชาว์ศลิป์

56110326 นางสาวพรรณวภิา   ทะนนัชยั

56110679 นางสาวพทัธนนัท์   พระธรรมช่วย

56110534 นางสาวพิมพ์ชนก   จนัทรสตูร์

56110412 นางสาวพิมพ์พิสทุธ์ิ   พริม้เพราสมบตัิ

56110535 นางสาวพิมพิศา   ธรณิศร

56110285 นางสาวพิรญาณ์   วเิศษ

56110680 นางสาวเพ็ญสรัุศม์ิ   โมกขะศกัดิ์

56110356 นางสาวภิชชาภรณ์   ศรีปัญญาวฒิุ

56110547 นายภวูศิ   เสยีงสริิ

56110577 นางสาวมนสันนัท์   ธนกลุไชยวฒิุ

55110088 นางสาวมาริษา   มากบญุดี



56110704 นายเมธาวนิท์   สนิธวาชีวะ

56110715 นางสาวรัชฎาภรณ์   บญุชู

56110291 นางสาวลกัคณา   แก้วมรกต

56110421 นางสาวลกัษิกา   มานพ

55110347 นางสาววรรฑกานต์   จนัทนา

56110330 นางสาววรรณชนก   สถาวร

56110579 นางสาววราภรณ์   ศริิรักษ์

56110697 นางสาววรินทร์   กล้าศกึ

56110694 นายวชัรพงษ์   สวุทิยพนัธุ์

56110546 นางสาววริฐา   โนนสงิห์

56110335 นายศตวรรษ   จิระวชิฎา

56110381 นางสาวศริาพร   ประทมุทอง

56110293 นางสาวศวิพรรณ   นนัทมานพ

56110549 นายศภุกร   จีนกลบั

56110430 นางสาวสาริสา   ปิตนิานนท์

56110110 นางสาวสชุญา   สาระกลู

56110340 นางสาวสทุธิภา   สริุยนั

56110540 นางสาวสปุราณี   ผดงุนาม

56110460 นางสาวสภุสัสรณ์   วฒันเมธานนท์

55110112 นายสรุชยั   มาลาสาย

56110720 นายสรุนาท   โตพานิช

56110342 นางสาวอฑิตยิา   ฐานประเสริฐ

56110435 นางสาวอรพิสาส์   เปียถนอม

56110449 นางสาวอญัชณา   อชุภุาพ

56110687 นางสาวอฐัภิญญา   เขียวอร่าม



56110587 นางสาวไอยาริน   เพียรภมิูพงศ์

56110370 MR.DEREK JOHN   CZAP

56110458 MR.HONGSUN   NA

56110042 Ms.LEE   EUN JI

56110457 Ms.MENA   PARK

56110750 MR.SHEN   LIYU

56110751 Ms.XING   YAN

สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

56110649 นายนราวชิญ์   ไชยวรณ์

56110029 นางสาวสกุานดา   อินทร์สขุ

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

สาขาวิชานิเทศศิลป์และการออกแบบ

56110306 นางสาวญาณิศา   เตรียมวทิยานนท์

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

สาขาวิชานิเทศศิลป์และการออกแบบ

56110139 นางสาวธันย์ณภทัร์   รงค์สวุรรณ

56110628 นางสาวปาจรีย์   คําจนัทร์

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชานิเทศศิลป์และการออกแบบ

56110625 นางสาวพชร   สงัข์สวุรรณ

56110143 นายศภุวฒัน์   ชีวธันย์จีรสทิธ์ิ

ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

กลุ่มวิชาการติดต่อส่ือสารเชิงธุรกิจ

56110254 นายครองเขต   คุ้มคง



ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

กลุ่มวิชาการติดต่อส่ือสารเชิงธุรกิจ

56110220 นายณฐัธนชัต์   อําไพวงษ์

56110183 นางสาวพรรณพชันนัท์   ศรีสวสัดิ์

56110466 นางสาวสราล ี  เอ่ียมเจริญ

56110111 นางสาวสปัุญญา   หามนตรี

56110386 นางสาวสภุาพรรณ   ไกรเดช

ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

กลุ่มวิชาการติดต่อส่ือสารเชิงธุรกิจ

56110119 นางสาวจิราพร   ศริิจํารัส

56110298 นางสาวชนารัต ิ  ชมานนท์

56110612 นายนฐัสทิธ์ิ   ชวูารี

56110328 นางสาวรดา   ดาบธรรม

56110616 นางสาวรัตนา   วรีวทิย์พร

กลุ่มวิชาทกัษะการติดต่อส่ือสารเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

56110661 นางสาวณฐัดนยา   ทิพยจารุโภคา

ศิลปศาสตรบัณฑิต  

กลุ่มวิชาการติดต่อส่ือสารเชิงธุรกิจ

56110765 นางสาวกฤษณี   นองนชุ

56110471 นางสาวกานต์ธีรา   จําบญุ

56110678 นางสาวจิดาภา   มงคลคําพงษ์

56110369 นางสาวจฑุามาศ   คภูานวุฒัน์

56110558 นางสาวชรินรัตน์   อินทรโชติ

56110611 นางสาวณฐัลยีา   แสงสงัข์

56110383 นางสาวปรัชญา   พรมไหม



56110605 นางสาวพกัตร์ศริิ   พึ่งบวั

56110372 นางสาวเมธาวร์ี   หยาง

56110608 นางสาวศศวิมิล   ทิมสขุสถาพร

56110133 นางสาวสรุางคณาง   เสอืทพั

56110240 นายอภิสทิธ์ิ   ถิตย์รัศมี

56110226 นางสาวองักิรัตน์   พรมจกัร์

57110783 MR.CAI XIAO   BANG

กลุ่มวิชาทกัษะการติดต่อส่ือสารเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

56110609 นางสาวจริยา   โคทอง

56110351 นายธีรภทัร   ดมีีชยั

56110376 นายภาคนิ   ตัง้ทรงเจริญ

56110127 นางสาววริศรา   ลาภจิตร

56110724 MR.TANG   YUHAOZHOU

56110455 Ms.ZHOU   YU XING

สาขาวิชาทกัษะการติดต่อส่ือสารเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

53110296 นางสาวรุ้งรว ี  แสนนาใต้

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

เทคโนโลยีบัณฑิต  

สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

53310060 นายณฐัวฒิุ   รุ่งแจ้ง

บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

กลุ่มสาขาการตลาด

56310034 นางสาวสธุาสนีิ   พิจารณ์

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน

56310773 นางสาวศศมิา   ช่วยชาตรี



บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

กลุ่มสาขาการเงิน

56310201 นางสาวจิราภรณ์   เพ็ญสขุ

กลุ่มสาขาการตลาด

56310481 นางสาวกญัญรัตน์   ประวตักิลู

56310490 นางสาวจฑุามาศ   รัตนเชิดชวูงศ์

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน

56310394 นางสาวขนิษฐา   คมัภีร์บวร

56310747 นางสาวชนิสรา   อ้วนผยุ

56310651 นางสาวปวรรัตน์   ทรัพย์ธนกฤต

บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

กลุ่มสาขาการเงิน

56310478 นางสาวกชกร   กลุเมือง

56310058 นางสาวขวญัใจ   บญุมัน่

56310613 นางสาวธัชพรรณ   ดา่นวเิศษกาญจน

กลุ่มสาขาการจัดการ

56310706 นายเจษฎา   ธนนัชยั

กลุ่มสาขาการตลาด

56310063 นายชยัพฒัน์   ศรีจนัทร์

56310506 นางสาวปิยาภรณ์   คงเพียรทํา

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน

56310640 นายกฤษณะ   บรูณกลู

56310391 นางสาวกลัย์สมน   น้อยเรือง

56310397 นางสาวจิตนนัท์   นชุประคอง

56310746 นางสาวชนกจิตร   คําสามารถ



56310407 นายชยัรัช   รัตนลอืรุ่งโรจน์

56310009 นางสาวทรายแก้ว   บญุไตต่าม

56310422 นางสาวบษุราคมั   ชงุยืน

56310047 นางสาวภาณมุาศ   จกัร์ศรีรัตน์

56310770 นางสาวลลติา   สวุรรณงาม

56310155 นายวณิชชา   ฐิตขิจรโชติ

56310161 นางสาวสริิวรรณ   บษุรา

56310456 นางสาวสธุาศนิ   นิสยัตรง

บริหารธุรกิจบัณฑิต  

กลุ่มสาขาการเงิน

56310607 นางสาวกชวรรณ   บญุสร้าง

56310703 นางสาวกนกพร   ธารวทิย์

56310559 นางสาวกมลชนก   เอ่ียมสกลุ

56310479 นางสาวกรกนก   ประทมุมา

56310055 นางสาวกฤษณา   รุ่งจรัสพนัธุ์

56310059 นางสาวเขมรัตน์   อรรถโกศล

56310203 นางสาวชนม์นิภา   แสงหิรัญ

55310137 นางสาวชตุกิาญจน์   ผิวขาว

56310710 นางสาวณฐันิชา   กนัทาผาบ

56310568 นายธนกมล   ธรรมจริยาวฒัน์

56310022 นางสาวนฐิกา   สะไบบาง

56310570 นางสาวปรางค์ฤทยั   สภุาพ

56310230 นางสาวพงษ์วภิา   ทบัทองหลาง

56310084 นายพฤษเมศวร์   บญุพิทกัษ์

56310718 นางสาวพณัณิตา   พงษ์สวสัดิ์



56310719 นางสาวเพชรรัตน์   เชือ้เกตุ

56310238 นางสาวภริูชญา   จนัทพฒุ

56310245 นางสาวรุธิรา   จนัทร์ประดษิฐ์

56310616 นางสาวเรือนทิพย์   ผอ่งแผ้ว

56310722 นางสาวละอองฝน   ขนัธควร

56310512 นางสาววรรณกานต์   ทานะมยั

56310513 นางสาววริศรา   ทิพเนตร

56310031 นางสาววนัวสิา   ตรีพาทย์

56310576 นายวรีะชาต ิ  ซ่ือตรง

56310254 นางสาวศรัณย์พร   อ่อนจนัทร์

55310212 นางสาวศริิวรรณ   สนีวล

56310617 นางสาวสวรรยา   สนธิ

56310265 นางสาวสขิุนี   สวนบญุ

56310731 นางสาวสดุารัตน์   มกุดา

56310733 นางสาวสพุตัรา   หุน่ดี

56310736 นางสาวหนึง่ฤทยั   แก้วสโุข

56310272 นางสาวอภิสรา   อปุครุฑ

56310738 นางสาวอมรพรรณ   เพ็งมณี

56310739 นายอรรถพร   เอกนุม่

56310525 นางสาวอญัชนา   กองขมิน้

กลุ่มสาขาการจัดการ

56310202 นางสาวจฑุารัตน์   พรมชนม์

56310565 นางสาวชลฤชา   ทรัพย์สนิ

56310206 นางสาวชญัญา   สมจริยา

56310491 นายชยัสทิธ์ิ   แซ่เหลี่ยม



55310415 นายนครินทร์   ศลิาอาสน์

56310304 นายปณุยวทัน์   แก้วประดษิฐ์

55310178 นายภทัรพล   โลห์สกลุ

56310239 นายภวูมินทร์   พึ่งฉ่ํา

56310087 นางสาวมณีรัตน์   แก้วลดัดา

56310679 นางสาวรพีพรรณ   ศรสาตรา

55310195 นางสาววนิดา   ศรีอําไพ

56310093 นายวลงกรณ์   สทุโท

56310725 นายวศัพล   เมืองสมบรูณ์กลุ

56310682 นางสาววลิาวลัย์   สปัุญบตุร

56310104 นางสาวอทุยัวรรณ   ต้นเกตุ

กลุ่มสาขาการตลาด

55310116 นางสาวกมลชนก   เผา่อินทร์จนัทร์

56310483 นายกิตตภิณ   เพ็ชรประเสริฐ

56310486 นายคชาธร   เทศมาลาพงศ์

56310487 นางสาวคณิุตา   เชิดชู

56310705 นางสาวจิดาภา   แดงเกิด

56310609 นายจิราย ุ  วงศ์อตุสาห์

55310554 นายชานนท์   บริรักษ์

56310611 นางสาวฐิตาภสัร์   ธนพฒัน์สมบตัิ

56310493 นางสาวณฐัจิรา   บตุรนามดี

56310208 นายณฐัดนยั   ทรงฤทธ์ิรัตน์

56310494 นางสาวเตม็สริิ   ยินดี

56310496 นายธนพล   หอมเกษร

56310712 นายธัญวฒิุ   ทองคํายาน



56310219 นางสาวธีราพร   ชยัดลิก

56310569 นางสาวนนทิยา   เข็มขาว

56310497 นางสาวนนธวรรณ   ทบัเจริญ

56310076 นางสาวนนัทนชั   ธัญพืช

56310504 นางสาวปรียานชุ   สะมะถะธัญกร

56310716 นางสาวพนิดา   เอ่ียมแทน

56310026 นายพฒันศกัดิ์   เจนจดัการ

56310572 นางสาวพิมผกา   สมคัรการ

56310721 นางสาวภทัราวด ี  เข็มทิพย์

56310511 นางสาวรุจิดา   นารถมณี

56310723 นางสาววรภา   กลัน่สคุนธ์

56310724 นางสาววราภรณ์   วมิาลจนัทร์

56310575 นางสาววจิิตรา   วงษ์สวรรค์

56310033 นางสาววภิารัตน์   สทิธิบศุย์

56310005 นายศตวรรษ   รัชคง

56310264 นายสทิธิโชต ิ  โชตคิณุากร

56310730 นางสาวสรัิชญา   ฉายาทบั

56310577 นางสาวสกุญัญา   สะศรีสงัข์

56310732 นางสาวสธิุดา   สมจิต

56310734 นางสาวสภุาพร   พลสวุรรณ์

56310101 นายอภิวฒัน์   ศรีเผือก

55310579 นายอภิวฒัน์   สทิธิกลุ

56310522 นางสาวอรวรรณ   เข็มรัตน์

56310580 นางสาวอริศรา   ช่ืนชอบ

56310273 นางสาวอริสรา   ยอ่มไธสง



56310524 นายอรุณ   พวงบญุชู

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน

56310036 นางสาวกชกร   ช้างงาม

56310386 นางสาวกรองกาญจน์   วงษ์ไม่น้อย

56310642 นางสาวกญัญาภคั   สรรสม

56310389 นายกนัตพงศ์   สรสริิ

56310038 นายกิตตวิชัร์   มาเจริญ

56310530 นายกีรต ิ  โชตมิานกิตติ

56310743 นางสาวเกษรียา   ป้านบญุ

56310594 นางสาวเกสรา   ศรีชมุ

56310395 นางสาวคชาภรณ์   โยธี

56310744 นายจตรัุส   พรหมสวสัดิ์

56310143 นางสาวจริยา   แสงแก้ว

56310144 นางสาวจริยา   อ่ินคํา

56310396 นางสาวจารุลนิท์   ยะชะระ

56310145 นางสาวจฑุามาศ   ใจชืน้

56310745 นางสาวจไุรรัตน์   หนอูยู่

56310401 นางสาวเจตนิพิฐ   มาสอน

55310351 นายเจษฎา   ทบัเทศ

56310402 นายฉตัรชยั   เหรียญประชา

56310403 นางสาวชนิกา   คํามีศรี

56310644 นายชยัธวชั   ขวญัเพ็ชร

56310748 นายชาญพงศ์   พึ่งทิม

56310408 นายชาณิน   แก้วแกมเพ็ชร์

56310647 นางสาวณฎัฐธิดา   ดวงแก้ว



56310532 นางสาวณฎัฐา   ค้างสําโรง

56310533 นางสาวณฐักานต์   กลางทุง่

56310749 นางสาวณฐัชยา   จนัทร์เรือน

56310412 นางสาวณฐัธิดา   อรุณลกัษณ์

56310146 นายณฐัวฒิุ   ศรีเวช

56310750 นางสาวดาริกา   ป๊อกคําอู๋

56310649 นายธนโชต ิ  พรหมพนัธ์

56310147 นางสาวธนวรรณ   สริุยกลุ ณ อยธุยา

56310742 นายธนวรรธน์   ธนาสทิธิตานนท์

56310148 นางสาวธมนวรรณ   อ่ิมหนํา

56310417 นางสาวธันยพร   วฒันเจริญ

56310535 นางสาวธีรารัตน์   สมิลาโคตร

56310419 นายนนท์นรัฐ   บวัจง

56310650 นายนพพล   คําสขุ

56310751 นางสาวนลนิ   ป้องคําสงิห์

56310752 นางสาวนฏัฐพร   สนิเมือง

56310753 นายนนัทนทั   บญุเทวา

56310537 นางสาวบณัฑิตา   สงิห์โต

56310421 นายบริุนทร์   จนัทร

55310098 นางสาวเบญจา   ไหมทอง

56310755 นางสาวเบญญาภา   คงคานิมิต

56310149 นายปกรณ์   ทิพย์นําพา

56310423 นายปฏิพทัธ์   หนนูาวี

56310538 นายปรนยั   ภมิูเรศสนุทร

56310150 นางสาวประกายแก้ว   โสประดษิฐ



56310043 นายประทิน   ชอบแก้ว

56310756 นายประเวศ   การพนกังาน

56310757 นางสาวปรียานชุ   อยู่นชุ

56310758 นางสาวปวณีา   ดัน่ชะวงศ์

56310151 นางสาวปาลกิา   ปริศนา

56310652 นายปิยะนนัท์   ไตรแสง

56310759 นางสาวฝารีด้า   แก้วโก

56310760 นางสาวพรรณวด ี  ประสานดี

56310761 นายพฒิุพงค์   ช่วยแดง

56310540 นางสาวแพรวไพลนิ   ฟักแก้ว

56310762 นางสาวไพลนิ   พรประสทิธ์ิ

56310655 นางสาวเฟ่ืองฟา้   คํานิล

56310763 นางสาวภณัฑิรา   เหลาศรี

56310764 นางสาวภทัรภรณ์   อึ่งฮวบ

56310765 นายภาคภมิู   นชุนาคา

56310766 นางสาวภาวณีิ   สมสขุ

56310767 นายภมิูริศรา   อาริยวทิยา

56310768 นางสาวมณฑิรา   เทียนชยั

56310605 นางสาวมณีกานต์   ประภาโส

56310541 นางสาวมนสันนัท์   วงษ์ศรี

56310154 นางสาวมชัฌิมา   สําเร็จศลิป์

56310435 นางสาวมาริสา   ทองคํา

56310769 นายยทุธกร   โพธ์ิทอง

56310598 นางสาวรจนา   พิมพ์กนั

56310438 นางสาวรมณีย์   ศรสาตรา



56310439 นางสาวรัตนตกิาล   พิกลุทองสขุ

56310440 นางสาวรัตนาภรณ์   เขียวรอด

56310442 นางสาวลภสัณนัท์   ชเูชิด

55310503 นางสาวลลติา   ทศันยั

56310658 นางสาวลกัษมณ   ริดแก้ว

55310106 นางสาวลกูนํา้   สาริกา

56310441 นายวธาวธุ   โชตศิริิ

56310544 นายวรเดช   สง่เสริม

56310771 นางสาววรรณิชา   พานบชูาวงศ์

56310546 นางสาววาสนา   ศรีประไหม

56310772 นายวศิรุต   พงศ์พฒัน์

56310446 นายวธุฐิศกัดิ์   แดงเกิด

56310158 นางสาวศศปิระภา   อทุมุพร

56310549 นางสาวศศเิพ็ญ   เดน่ดวงเดอืน

56310659 นายศภุรัศม์ิ   สทิธิพรธนรักษ์

56310160 นางสาวศภุาวรรณ   จรบํารุง

56310775 นายสทิธิกร   มงคลไวย์

56310454 นายสกุนต์ธี   ขมแก้ว

56310661 นางสาวสกุานดา   มีธนไพศาล

56310455 นางสาวสจิุตตรา   ยงัโยมร

56310600 นางสาวสดุารัตน์   มจุรินทร์

56310777 นางสาวสธิุดา   เบ้าชาลี

56310601 นางสาวสปุราณี   สดุาดวง

56310664 นางสาวสภุตัรา   ไทรรุณ

56310778 นางสาวสมิุนตรา   แดงมณี



56310163 นางสาวอชิรญาณ์   แซมโพธ์ิ

56310666 นายอนวรรษ   ต้นสกลุมีโชคชยั

56310460 นางสาวอนญัญา   พุ่มรัก

56310461 นางสาวอมรามณี   สขุธร

56310557 นางสาวองัคณา   โบประทอง

56310667 นางสาวองัสนา   วงันาทนั

56310780 นางสาวอธัยา   ปัททมุ

56310668 นางสาวอารียา   หีมมิหน๊ะ

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ

54310851 นายก้องเกียรต ิ  วงัไชยเลศิ

55310611 นายจาตรัุนต์   แสงนิล

56310691 นางสาวชตุกิาญจน์   ทนัใจชน

54310854 นายณฐัพล   ประสานเชือ้

55310612 นายธนารักษ์   สลบัลกึ

55310597 นางสาวเบญจรัตน์   แพทย์นทัธี

54310355 นายปรเมนทร์   สธุรรม

56310330 นายพชร   บญุรักษา

56310699 นายพชัรพล   ฤทธาภรณ์

55310615 นางสาวพิมพ์ลดา   รักษาวงศ์

55310537 นางสาวเพชรดา   โพธ์ิธนาวานิช

55310485 นางสาววาสนา   จนัทะมดุ

56310685 นางสาวสมพร   อยู่คง

56310785 นางสาวหฤทยั   ใจคง

55310427 นายอคัรเดช   แป้นพยอม

56310702 นางสาวอารีรัตน์   เทพสวุรรณกลุ



วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

56310120 นายศรัณย์   ฤกษ์มงคล

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

56310584 นายศกัดเิมธ   ขจรฤทธ์ิเดช

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

56310181 นายวงศกร   ทิศกลู

วิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

56310334 นางสาวกฤตพร   เลศิมหาฤทธ์ิ

56310166 นางสาวกฤตยิา   กลิ่นเจริญ

56310168 นายกิตตนินัท์   เมณฑ์กลู

55310080 นายไกรวชิย์   พรมมาสขุ

56310338 นางสาวจาระว ี  ปิระกงั

56310341 นายจิรวฒัน์   สบืโดด

56310018 นางสาวจิราพร   จนัทสทิธ์ิ

56310342 นางสาวจฑุามาศ   ทองจลุ

56310170 นางสาวจฑุารัตน์   กระจิวผา

56310344 นางสาวชนกปาณสัม์   สขุเกษม

56310171 นางสาวชนิดา   น้อยชยัพฤกษ์

56310630 นางสาวชนิภรณ์   บญุสนัเทียะ

56310345 นางสาวชมพนูชุ   แสงเพ็ชร

56310350 นายธนพล   มนตรี



56310175 นางสาวธนชัชา   เหรียญทอง

56310353 นางสาวนวพร   สวุณัณะศรี

56310356 นายปฏิคม   กมล

56310177 นายประนพุงษ์   สวนศริิ

55310307 นายประสบสขุ   สขุเลศิ

56310633 นางสาวปานระว ี  โสภา

56310178 นางสาวปิยะนนัท์   ประภาศริิ

56310363 นางสาวพรนภา   สขุนนัทฬส

56310364 นางสาวพชันิดา   เคลิม้กระโทก

56310688 นางสาววราล ี  ร่ืนรมย์

56310376 นายวรีชยั   สวุรรณสาร

56310636 นางสาวศภุกาญจน์   ขาวเป็นใย

56310187 นางสาวสกุญัญา   บญุยงค์

56310637 นางสาวสกุญัญา   ฤกษ์วรรณ

56310188 นางสาวสนีุรัตน์   แพงมา

55310091 นางสาวสมุณฑา   ทองรอด

56310792 นางสาวเสมอจิต   เลศิสงคราม

56310689 นายอนชุา   อินทรศริิ

56310192 นางสาวอรุชา   ชุ่มช่ืน

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

56310107 นายกษิดิ์เดช   ชบูาล

56310581 นางสาวกลัย์สดุา   รุ้งพรม

56310287 นายคณุานนัต์   ตนัตวิทิ

56310673 นางสาวจฬุาวรรณ   ทคูํามี

56310293 นายชานนท์   ตัง้สทุธิวงษ์



54310064 นายฐานสั   ช้างชาวนา

56310620 นายณฐัพงษ์   อินทรนกุลูกิจ

56310110 นายธนพล   เขียวขจี

56310111 นายธวชัชยั   ไชยฤทธ์ิ

54310535 นายธีรยทุธ์   ภกัตร์ดวงจนัทร์

54310536 นายนพดล   เสน่ห์

56310113 นายนวพล   จิตเจือจนุ

56310011 นางสาวนนัทนชั   น่ิมชนะสทิธ์ิ

54311064 นางสาวนชุนาถ   สงิสมดี

54310539 นางสาวบรูณา   ทรัพย์เอนก

54310073 นายปฏิภาณ   รักตะวตัร

56310622 นายปณฐัพงษ์   วงศ์จรัสเกษม

56310012 นางสาวปารดา   อ่อนรัศมี

56310677 นายพงษ์พฒัน์   จิตต์สถาพร

54310545 นางสาวพชัชารัตน์   เมธีรัฐภวูศริิ

56310583 นายพชัระ   ซางสภุาพ

56310678 นายภทัรวธุ   สกลศฤงคาร

56310676 นายมนสัชยั   ชานนัโท

56310313 นายวชิรวทิย์   พลอยบตุร

56310680 นางสาววรัทยา   ไชยบญุเรือง

56310315 นายวรินทร์   โพธ์ิยิม้

56310681 นายวรัิตน์   วฒันาคม

56310136 นายวศิรุต   คงเจริญ

56310683 นายศรัณย์   นิพนธ์

56310684 นางสาวศริินภา   ปังกล



56310122 นายศภุชีพ   บญุทา

56310318 นายศภุโชค   จิรกิตตธิารา

56310124 นายสชิล   ภูส่วุรรณ

56310125 นางสาวสทุธิดา   บญุเรือง

56310128 นายอภินนัท์   แก้วเสริม

56310686 นางสาวอริศา   บวัรอด

56310669 MR.EANG   ORK

คณะเทคโนโลยีทางทะเล

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล

56330232 นางสาวสโรชา   พิทกัษ์ธานิน

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล

56330074 นายพฒัน   ศลิปชยั

วิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล

56330235 นางสาวกนิษฐา   ธนาววิฒัน์ชยักลุ

56330154 นายกมลภพ   ไผแ่สวง

56330210 นางสาวกรรณิการ์   มาหาญ

56330155 นายกลวชัร   จนัทร์หอม

55330162 นายกนัตภณ   ทมุนาหาด

56330037 นายกิตตธิัช   อทุยัรัตน์

56330237 นายกิตตนินัท์   อินทร์จนัทร์

56330239 นางสาวกิตตยิา   ไตรญาณ

56330157 นายกิตตศิกัดิ์   ภาคศริิ



56330158 นางสาวกลุชล ี  ภหูงษ์ชยั

56330241 นายจตพุงษ์   พิรุฬห์ภาวดี

55330124 นางสาวจริยา   สขุสมร

56330242 นางสาวจรียา   ทองมี

56330138 นางสาวจนัทนา   พนัธุ์พราน

56330212 นางสาวจิรภทัร์   อ่านตา

56330248 นายเฉลมิพงศ์   กนันํา้อ่าง

56330250 นางสาวชญาภา   ลภนาอนนัต์

56330251 นายชยตุ ิ  ตัง้จิตวสิทุธ์ิ

56330171 นางสาวชลดิา   ทรัพย์แก้ว

56330040 นางสาวชลติา   กนัทกุข์

56330042 นางสาวชตุเิกศ   สอดแสง

56330216 นางสาวฐรินทร   ประศาสน์เศรษฐ

56330018 นายฐิตพิงศ์   นาคสกลุ

56330252 นางสาวณชารีย์   ฉนัตกิลุ

56330253 นายณฐัชพงศ์   เทียบตา

56330120 นางสาวณฐัชยา   พึ่งละออ

56330047 นางสาวณฐัฑามาศ   นดุสมบตัิ

56330048 นางสาวณิชากร   ทองอยู่

56330049 นางสาวณิษาธรา   เทพสา

56330051 นางสาวดวงฤทยั   พรรณโรจน์

56330217 นางสาวทศัวรรณ   แตงจนัทร์

56330218 นางสาวทิพวรรณ   ช่อทองหลาง

56330055 นายธงสทิธ์ิ   แสงทอง

56330163 นางสาวธณฐักมล   โลกาพิพฒัน์



56330164 นายธนกฤต   สวุรรณพิทกัษ์

56330165 นายธนพล   พลูสวสัดิ์

56330219 นายธนภทัร   ประเสริฐผล

55370001 นายธนากร   ฝาชยัภมิู

56330057 นางสาวธนินท์ธร   รวรัีตนพงศ์

55330232 นายธเนศ   อาจปลวิ

56330140 นางสาวธัญญารักษ์   โสตะภา

56330254 นางสาวธัญรัตน์   มะเสน

56330255 นางสาวธิดารัตน์   ข้อวรรณา

56330220 นางสาวธิตกิาญจน์   พลูสวสัดิ์

56330059 นายธีระศกัดิ์   ศรีสวสัดิ์

56330257 นางสาวนทัธิกาญจน์   เดชอรัญ

56330170 นางสาวนนัต์ธิกา   กิจสม

56330143 นางสาวนนัทนา   หมดัแสง

56330258 นางสาวนนัทวรรณ   ถาวร

55330191 นายนนัทสทิธ์ิ   วาณิชสรไกร

56330064 นางสาวนิจวด ี  ฤทธิสร

56330259 นายนิตพิงศ์   บญุมากลุ

56330066 นางสาวนิรวรรณ   ไชยวรรณ

56330260 นางสาวนชุวรา   จ่าวสิตูร

56330261 นางสาวเบญญาภา   ประดษิฐ์พฤกษ์

56330175 นายปฏิภาณ   แก้วแสนสขุ

55330034 นายปัญยวฒัน์   พว่งแพ

56330177 นายปิยศกัดิ์   แสงไพบลูย์

56330178 นางสาวผาณิตา   บญุมีศรีประเสริฐ



56330179 นางสาวพนาภรณ์   วรีะศลิปเลศิ

56330263 นางสาวพรไพบลูย์   กลุเคน

56330073 นางสาวพชัรินทร์   ปรีดาวลัย์

56330180 นางสาวพณัณิตา   สขุสอาด

56330264 นายพนัธ์วริศ   สวนอทุยั

56330266 นางสาวพิมพิไล   มงคลงํา

56330184 นางสาวเพชรรัตน์   ช่ืนอารมย์

56330267 นางสาวแพรววนิต   แข่งขนั

56330010 นายภทัร   กิตตอิดุมสขุ

56330268 นางสาวภทัราภรณ์   ระไวกลาง

56330269 นางสาวภาณมุาศ   รอดดี

55330052 นายภานพุงศ์   เกตหุลํ่า

56330078 นายมนตรี   คเชนชร

56330188 นางสาวมนสชิา   มีมณี

56330272 นายมารุต   เกิดแก้ว

56330079 นางสาวมาลณีิ   บญุโนนแต้

56330080 นางสาวยลระว ี  อ่ิมอารมย์

56330189 นางสาวรวภิา   ไพบลูย์

56330144 นางสาวรักษยา   คุ้มรักษา

56330273 นางสาวรัชดาพร   ณ บางช้าง

56330227 นางสาวรัตนาพร   พนันรัุตน์

56330190 นางสาวรัตนาภรณ์   กลัยาประสทิธ์ิ

56330145 นางสาวรุ่งวรรณทิพย์   นาเลา

55330114 นางสาวรุ่งอรุณ   สทุธิวารี

56330275 นางสาวลลีาวด ี  เผา่สงิห์



55330147 นายเลศิฤทธ์ิ   ยาเอก

56330228 นางสาววนชัพร   เสอืงาม

55330208 นางสาววรัญญา   วงษ์พระจนัทร์

55330211 นายวโรดม   ปลอดดี

56330024 นายวชัรพงษ์   สญัหาธรรม

56330276 นายวฒันะ   มีเพียร

56330277 นางสาววนัเพ็ญ   ปาสาณพงศ์

56330278 นางสาววนัเพ็ญ   พลสงฆ์

56330089 นางสาววภิาวรรณ   ใหญ่ยอด

56330279 นางสาววมิลณฐั   มาสวสัดิ์

56330280 นายวฒิุพงษ์   บวัโรย

56330195 นายเวชยนัต์   ลายผอ่งแผ้ว

56330230 นางสาวเวศณีิ   เอือ้มิตร

56330091 นางสาวศศธิร   บญุมี

56330231 นางสาวศศวิภิา   ศรแก้ว

56330093 นางสาวศริินนัท์   งามสมทรง

53330267 นายศภุโชค   คงนรัุตน์

56330201 นายสตวรรษ   อรุณธัญญา

56330283 นายสมเกียรต ิ  แวน่มณี

56330097 นายสนัตสิขุ   ซาพู

56330285 นางสาวสาวติรี   ศรีทองสขุ

56330098 นายสทิธิกร   จนัทร์เพ็ญ

55330218 นายสทิธิโชค   ลดัดากลม

56330099 นายสทิธิโชค   สําราญ

55330219 นางสาวสกุญัญา   ทองอ่อน



56330102 นางสาวสกุญัญา   พรรคเจริญ

56330134 นางสาวสชุาวด ี  เทียมหงษ์

56330203 นางสาวสดุาพร   สมร

56330106 นางสาวสธิุดา   ศริิโวหาร

56330107 นางสาวสภุาพร   สอาดวงค์

56330108 นางสาวสภุาวลัย์   วรรณสวสัดิ์

56330205 นายสรุพงษ์   เกิดสวสัดิ์

56330111 นางสาวเสาวลกัษณ์   พลูถาวร

56330289 นางสาวแสงนภา   ร่มเย็น

56330112 นางสาวหทยัชนก   คํากมัพล

56330207 นางสาวอนธิุดา   ฉิมภู

56330208 นายอภิรักษ์   ฉายเหมือนวงศ์

54330251 นายอภิรัตน์   วรศลิป์

56330114 นางสาวอรวรรณ   ชวนชิด

56330115 นางสาวอินทอุร   สายมงคล

คณะอัญมณี

บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเคร่ืองประดับ

56320144 นางสาวสภุาวด ี  เสนขวญัแก้ว

บริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเคร่ืองประดับ

56320244 นายกิตตธิัช   ชาครบณัฑิต

56320040 นางสาวเกศรินทร์   คชเสนีย์

56320246 นายจิรวชัร์   โชตศิริิ

56320211 นางสาวจิราพชัร   บญุยารุณ



56320126 นางสาวฉตัรมณี   พวงละออง

56320041 นางสาวชนนิกานต์   ชมุเดช

56320247 นางสาวฐาปนี   ยางเดี่ยว

56320043 นางสาวดวงกมล   ถ่ินทวี

55320240 นางสาวธนภร   ธรรมเจริญ

56320047 นายธนะพล   คําสทุธ์ิ

56320249 นางสาวนภสัสร   แซ่เฮง

55320027 นายนฐัพล   นิลละออ

56320049 นายนทัธพงศ์   อินทรแย้ม

56320214 นางสาวนิภาวรรณ   นากรณ์

56320250 นายปฐมภพ   เฒ่าแก้ว

56320183 นางสาวปพิชญา   ฐิตพิลธํารง

56320251 นางสาวปรียาภรณ์   ฤทธิชยั

56320252 นางสาวปัทมวรรณ   เอ่ียมพล

56320253 นางสาวพรรษา   แตงเขียว

56320254 นางสาวพฤกษา   นวลขิิต

56320186 นางสาวพิมพ์ชนก   เสถียรทิพย์

56320011 นายภริูช   ธรรมครุฑ

56320056 นางสาวลลติา   นาคพนัธ์

56320188 นายวรพงษ์   สภุีแดน

56320143 นางสาวศภุลกัษณ์   แก่นจนัทร์

56320060 นางสาวสกุญัญา   พึ่งเมือง

56320218 นางสาวสดุาภรณ์   สงัเมฆ

56320148 นางสาวอรจิรา   อุ่นธวงษ์

56320063 นางสาวอรนิภา   งามเนตร์



56320261 นางสาวอฐัฉราพร   พลูลาภผล

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

สาขาวิชาอัญมณีและเคร่ืองประดับ

56320117 นางสาวสวุมิล   สนิธวาชีวะ

วิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาอัญมณีและเคร่ืองประดับ

56320195 นางสาวกมลพรรณ   กิจนิยม

56320232 นางสาวกาญจนา   ช่วยสขุ

56320016 นางสาวกําไลมาศ   บํารุงโภค

56320197 นางสาวขวญัศริิ   ปานสมทุร

56320087 นางสาวจารุวรรณ   ทบัแคลน

56320088 นางสาวจิราเจต   บํารุงพล

56320234 นายฉตัรฤทธิ   อรุณศรี

56320235 นางสาวชมพรรณ   จนัทรพร

56320098 นายธีรรัฐ   พฤทธเมธวสิทุธ์ิ

55320191 นางสาวปราณี   แซ่ลา่ย

56320103 นางสาวปัณณรัตน์   รัตนพลที

56320023 นางสาวพิมลณฐั   ภิชยั

56320108 นางสาวภทัราพร   สขุมุวาท

56320025 นายภาสกร   บญุสําเร็จ

56320111 นางสาววรัตน์ชนก   สวุรรณมณี

56320112 นางสาววศนีิ   วทิยานนัท์

56320030 นางสาวศศธิร   ถาวรเกษตร

56320031 นางสาวศริิพร   มตัโิก

56320206 นางสาวสทุธิดา   ไตรธรรม



56320242 นางสาวอรวรรณ   ภาวงั

56320121 นายอฉัริย   รุ่งเรืองผล

56320208 นางสาวอาทิตยา   ปราบพล

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

สาขาวิชาการออกแบบเคร่ืองประดับ

56320151 นางสาวกณัฐิกา   เพชรช่ืนสกลุ

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาการออกแบบเคร่ืองประดับ

54320243 นายกฤตวฒัน์   รุจิมณีพงศ์

56320263 นางสาวเกษมณี   เกษรช่ืน

54320328 นายคณุากร   ธูปหอม

56320153 นางสาวแคทรียา   เสอืงามเอ่ียม

56320265 นางสาวจารุวรรณ   เลศิพลากร

52320229 นางสาวจรีุพร   ดอนพรทนั

56320068 นางสาวฉตัรธิดา   คําตา

56320266 นางสาวชญานิชฐ์   จนัทร์บาง

56320190 นางสาวฐานิตา   อาภานนัท์

54320332 นายฐิตวิรรธน์   ณฐัโชตธินิต

56320269 นางสาวณฐักานต์   อริยะพิทกัษ์

56320072 นางสาวณฐัธยาน์   เปรมานพุนัธ์

55320205 นางสาวทยาธร   อนนัต์มานะ

56320223 นางสาวธัญลกัษณ์   โตดี

56320162 นางสาวนฤภร   สทิธิเวช

56320271 นายนวชล   ปิยะกลุ

56320272 นางสาวนนันภา   สงิห์ตุ้ย



56320163 นางสาวนิศากร   สขุโพธ์ิ

56320007 นางสาวบญุพิทกัษ์   เบียดนอก

56320164 นางสาวประภาพรรณ   สทุธิมลู

56320165 นางสาวปรียา   แสงราม

56320273 นางสาวพนิดา   มณีปิตะสตุ

56320170 นางสาวมนสา   เวยยาวจัจมยั

56320078 นางสาวมลลนิิน   ศรีสวา่ง

54320189 นายวชัรินทร์   ประกนั

56320005 นายวศิรุทน์   อนนัต์

56320279 นายศรัณย์   สทิธิเดช

56320280 นางสาวศริาภรณ์   แดงประยรู

56320173 นายศภุกฤต   พรมมา

55320294 นายศภุโชค   อยู่สขุ

56320194 นางสาวสดุารัตน์   ทา่เทศ

56320283 นางสาวสนิุสา   บญุณะ

56320285 นางสาวเสริมศริิ   จิรถิรภาพ

52320175 นางสาวแสงระว ี  มาลาบญุ

56320083 นางสาวอรปรียา   เกิดสวา่ง

56320225 นายอคัครีา   แสงตะวนั

คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์

เทคโนโลยีบัณฑิต  

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

53410030 นายเทวญั   วธิูเรืองรอง

52410287 นายพิสษิฐ์   กลิ่นขจร



บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

56410404 นางสาวธนพร   จดุโต

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน

56410076 นางสาวโชตมิา   ฝอยพรมราช

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

56410400 นางสาววรรณฤด ี  สวุดนิทร์กรู

56410454 นางสาววาสนา   ขมัอปุถมัป์

บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน

56410694 นางสาวฐิตมิา   พจนา

บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

55410640 นางสาวนชุรีย์   ชาญประโคน

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน

56410485 นายโกฎล   ชยัอารีราษฎร์

56410407 นางสาวขวญัธิมาภรณ์   สสีม

56410810 นางสาวคณุณาลกัษณ์   มหา

56410499 นายพีระพงศ์   แซ่ชือ้

56410370 นายโสรัตน์   เฟ่ืองฟู

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

55410495 นายจิรโชต ิ  อภิรังสมินัต์

บริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

56410805 นายกฤษณพล   แก้วสกลุ



56410320 นายกลทีป์   สฟีา้

56410321 นางสาวกิตตมิา   คุ้มจอหอ

56410322 นางสาวจฑุามาศ   งามบ้านผือ

56410460 นางสาวชณฐัธิดา   แชประเสริฐ

56410624 นายฐิตวิทิย์   ศรพลทนั

56410325 นายทรงเกียรต ิ  เนตรกลุ

55410628 นายธนธรณ์   อรุณอโณทยั

56410364 นายธเนศ   ม่วงงาม

56410463 นางสาวเนตรนภา   แซ่กวาง

56410465 นางสาวประภายมุาศ   จิตรเกตุ

56410328 นายปรัชญ์   พร้อมจนัทกึ

56410626 นางสาวปราณี   มาตนอก

55410679 นางสาวปาริชาต ิ  ป้อมทอง

56410467 นางสาวปิยนชุ   แซ่โซว

56410017 นางสาวแพรทอง   กนัภยั

56410470 นางสาวรสสคุนธ์   จนัทร์สวา่ง

56410365 นางสาววราภรณ์   นฤภยั

56410628 นางสาววราวรรณ   ศลิปขวญัชยั

56410811 นางสาววมิลวรรณ   คมมัน่

56410475 นางสาวสริิรัตน์   มลวสิยั

56410630 นายสภุทัร   พรเจริญวโิรจน์

56410334 นางสาวสภุาณี   เชียงสากลุ

56410631 นางสาวสภุาพร   ภยันิราส

56410689 นางสาวสวุพร   เหลอืงหิรัญ

56410690 นางสาวอโณทยั   ฉตัรเงิน



56410065 นางสาวอจัฉรา   สายรัตน์

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน

56410632 นางสาวกตาทิพย์   พลประสทิธ์ิ

56410691 นางสาวกรรณิการ์   กนัดี

55410441 นายกษิดศิ   ศรีเจือทอง

56410633 นางสาวกาญจนาพร   ถาวงษ์เพีย

56410074 นายกิตต์พิพชัร์   โพธ์ิเกตุ

56410483 นายกิตตศิกัดิ์   นามมหาวงษ์

56410068 นางสาวเกศวล ี  แสงอ่อน

56410484 นางสาวเกษสรุางค์   กะกลุพิมพ์

56410021 นายขจรยศ   วรรณวสิทิธ์ิ

55410472 นางสาวคณิษา   ภูท่อง

56410486 นางสาวจรรยา   ศลิาผอ่ง

56410023 นายเจนณรงค์   แก้วน่ิม

56410488 นายชวพล   ตัง้อนรัุตน์

56410025 นางสาวณฐัธิดา   พลูเจริญ

54410380 นายณฐัพนัธุ์   จนัทร์สงิห์

54410570 นางสาวทศันาภรณ์   แก้วปัญญา

56410492 นายธนพล   ธงชยั

55410364 นางสาวธนาภรณ์   การดี

56410532 นางสาวธัญสดุา   กวดนอก

55410043 นายธีระวฒัน์   อนัทะเกตุ

56410368 นายนฤพนธ์   จิตรศริิ

55410044 นายนฐัพงษ์   จนัทร์พวง

56410635 นางสาวนนัทิชา   กรานสขุ



56410695 นางสาวบงกช   วงษ์กนัยา

55410368 นางสาวปวณีา   สธิิ

56410497 นางสาวปาลติา   เอ่ียมสอาด

56410637 นายปิยะณฐั   เพ็งสวุรรณ

56410638 นางสาวปณุยาพร   ฝอยทอง

56410122 นางสาวพชัราภา   น้อยวงษ์

56410640 นายพีรวฒัน์   พนัธ์พงษ์

56410082 นางสาวมณีกาญจน์   น่ิมอนงค์

55410801 นายมนตรี   บลัลงัก์เดช

55410444 นางสาวมาริสา   ป้อมบบุผา

56410642 นางสาวเยาวลกัษณ์   พาพินิจ

55410720 นายรัชชานนท์   จิตรจารุวงศ์

55410721 นางสาวรัตนมน   เชือ้แก้ว

55410723 นางสาวรุ่งรัตน์   วทานิยานนท์

56410700 นางสาววรรณวรางค์   พรสมผล

56410501 นางสาววรางคณา   งามบรรหาร

56410643 นายวชัรมน   วชัรินทร์พร

56410083 นางสาววชัราภรณ์   คนหาญ

56410701 นางสาววชัราภรณ์   มลวิลัย์

56410702 นางสาวศริิลกัษณ์   เจริญศริิ

56410039 นายศวิกร   จนัทร์มณี

56410644 นางสาวศภุภกั   วงศ์สภุกัดี

55410506 นายสถิตย์   จนัทนาวงษ์

56410645 นายสรพล   เพ็ญสขุ

56410646 นางสาวสริิธัญ   ผนัผล



56410703 นางสาวสดุาทิพย์   สวุรรณโชติ

56410504 นางสาวสทุธิชา   เพ็ชรสมบตัิ

56410704 นางสาวสภุานนัท์   เรืองรัตน์

56410506 นายสรุสทิธ์ิ   บญุนาสําโรง

55410386 นายสรุสทิธ์ิ   อาจรักษา

56410089 นางสาวสวุมิล   เพ็ชรช่วง

56410090 นางสาวหทยักาญจน์   น่ิมอนงค์

55410390 นางสาวหฤทยั   บตุรจนัทร์

56410705 นางสาวอคริะห์   ภสูะใส

56410043 นายอชิรวฒิุ   รัฐถากร

56410091 นางสาวอนิสรา   อ่ิมอําไภย

56410575 นางสาวอภสัรา   จารย์หม่ืน

56410649 นายอภินนัท์   มีเพียร

55410729 นางสาวอินธุอร   สแีสวง

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

56410317 นายกฤษดา   แสงแก้ว

56410653 นายธนวฒัน์   พลูพนัธ์

56680026 นายธีรภทัร์   พึ่งพนัธ์

55410653 นายธีระพงษ์   สทุธิประภา

56410654 นายวรวฒิุ   คุ้มสกลุ

55410855 นางสาวศริิลกัษณ์   วายลม

56410012 นางสาวสภุาวด ี  ดวงใจ

56410402 นางสาวสวุนนัท์   สอาดเอ่ียม

56410053 นายอภิวฒัน์   ทองสกุมาก

56410457 นายเอกราช   อ่อนอทุยั



รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

สาขาวิชาการบริหารทั่วไป

56410545 นางสาวพรประภา   เครือชา

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

สาขาวิชาการบริหารทั่วไป

56410414 นายกฤษฏิ์   ช่วยศรีนวล

56410517 นางสาวจารุวรรณ   พาทอง

56410232 นางสาวรุ่งนภา   สาตรทรัพย์

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

สาขาวิชาการบริหารทั่วไป

56410712 นางสาวจิราพร   จนัทร์แก้ว

56410224 นางสาวนภสร   ศภุนคร

56410551 นางสาวยปุระยงค์   หาสขุ

56410134 นางสาวศกุลรัตน์   พุ่มเกตแก้ว

56410569 นายสธิุวฒัน์   ปันสว่น

56410240 นางสาวสวุรรณี   พนันาคา

56410424 นายอาคม   พนัธุมสตุ

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาการบริหารทั่วไป

56410511 นางสาวกชกร   ศรีเวยีง

56410512 นางสาวกนกวรรณ   พละพล

56410446 นางสาวกนกอร   ขนบบวรกลุ

58680004 นางสาวกรกมล   ช่อไม้

56410513 นางสาวกรกมล   บญุแพทย์

57680001 นางสาวกรวรรณ   เตยีวลกัษณ์



56410514 นางสาวกฤตยิาภรณ์   โพธ์ิเกลีย้ง

56410707 นายกฤษฎา   ยิ่งสมบตัิ

56410822 นางสาวกาญจนา   เปลี่ยมทรัพย์

56410599 นายกิตตธิัช   ทองศรี

56410515 นายกิตพินัธ์   ผดงุเลศิ

57680004 นายเกรียงกมล   พึ่งตนเอง

56410708 นายเกรียงไกร   เกล้าผม

51680462 นายคเณศ   นามบญุลา

56410600 นายคเณศร์   คงสวุรรณ์

56410601 นายจงเจตน์   ศริิองักรู

57680007 สบิโทจกัรวาล   ศรีธรรมศาสน์

56410602 นายจกัรินทร์   ป้อมภู่

56410345 นายจกัรีชยั   ขนุเภา

56410823 นางสาวจนัทนีย์   หวงัรักกลาง

57680041 นางสาวจินดารัตน์   มานะกลุ

56410518 นายจิรศกัดิ์   สวา่งแจ้ง

56410417 นางสาวจิรัชยา   พุ่มมณี

57680042 นางสาวจิราวรรณ   ไชยพจน์

56410714 นางสาวจฑุารัตน์   กําจดั

57680043 นางสาวจฑุารัตน์   บบุผา

56410374 นางสาวจฑุารัตน์   บรุาณรัตน์

57680044 นางสาวจไุรรัตน์   เพียยา

56410356 นางสาวจฬุาลกัษณ์   วนันวุาส

56410346 นางสาวชนิดา   ประทมุทอง

56410419 นางสาวชมพนูชุ   ดษิฐเอม



57680045 นางสาวชลาลยั   สทิธิวงษ์

57680008 สบิตํารวจตรีชาตรี   อินทโชติ

56410605 นายชิษณพุงศ์   สถามิตร

56410520 นายไชยวฒัน์   จวงตะขบ

56410347 นางสาวฐิตมิา   ตนัประดษิฐ์

56410715 นางสาวณฎัฐนิช   จนัทร์นวล

57680047 นางสาวณฐัชฏา   หงษ์วเิศษ

56410524 นายณฐัพล   ประเสริฐศรี

56410525 นายณฐัพล   ผดงุเลศิ

56410716 นายณฐัวฒิุ   จิวราช

56410528 นายดนเุดช   กนัแม้น

56410584 นางสาวทานตะวนั   ทองเหลา

57680049 นางสาวธนาภรณ์   ผลสวสัดิ์

56410107 นายธนิสร   เจียรจิระธิกลุ

56410531 นายธวชัชยั   ยาจนัทรา

56410534 นางสาวธิดารัตน์   แก้วกลม

56410721 นายธีรภพ   สาโยธา

56410606 นายธีรวทิย์   เรืองพลบัพลา

57680050 นางสาวนงลกัษณ์   เหมือนดํา

56410723 นายนพดล   เขาเหิน

56410380 นายนพพร   ประดษิฐ์ภมิู

56410724 นายนฤเบศน์   ศรีเจริญ

56410348 นางสาวนฤมล   ไชยสทิธ์ิ

57680039 นางสาวนวภสัร์   ญาตกิา

57680051 นางสาวนวลพร   ฉนุเฉียว



57680052 นางสาวนวลพรรณ   ฉนุเฉียว

56410381 นางสาวนนัทนา   จลุสํารวล

56410539 นางสาวนชุนาถ   ปิยะนาจ

57680053 นางสาวปทมุพร   รักษาพล

56410115 นายปรเมษฐ์   กล้าผจญ

56410808 นางสาวปริสา   ประทมุมา

56410541 นางสาวปาริฉตัร   เงินไหลมา

56410542 นางสาวปาริฉตัร   ตัง้ต้นตระกลูกิจ

56410758 นายปิยะ   จํารัส

56410726 นางสาวปิยะนชุ   จ๋ิว

56410544 นางสาวเป็นหนึง่   จิตต์จํานงค์

56410832 นางสาวพชัรียา   จิตรเทศ

57680055 นายพิกลุ   โศรกศรี

56410547 นายพิทกัษ์   ป่าศาล

56410420 นางสาวพิมพ์ชนก   รอดวลิยั

57680068 นางสาวพิมพ์ลดา   นราศริิธัญรักษ์

56410548 นายพีรยทุธ   วงษ์อินทร์

56410729 นางสาวเพ็ญนภา   ทพัเดมิ

56410421 นางสาวภรภิรมย์   กําลงังาม

56410560 นางสาวภสัส์ศญา   เพ่ิมพิบลูย์

56410828 นางสาวภาณนุาถ   มธัยมจนัทร์

56410549 นายภานเุดช   ไมตรีจิตร์

56410550 นายภริูช   นชุพงษ์

56410732 นางสาวมลฤด ี  มมุกระโทก

56410733 นางสาวยลลดา   งามหาร



56410735 นางสาวโยษิตา   ลายนอก

56410736 นางสาวรสสคุนธ์   พืชเพียร

56410553 นางสาวรัชนก   ไชยโชติ

56410614 นายรัชภมิู   วฒันใย

57680057 สบิตํารวจตรีรัฐพงษ์   ยิงยอม

56410617 นางสาวรัตนาภรณ์   เกษมวงษ์

56410737 นางสาวรุ่งนภา   มลภา

56410555 นางสาวรุ่งนภา   แสนโคตร

56410556 นางสาวรุ้งแสง   โสดาจนัทร์

56410233 นางสาวเรณ ู  คํานึงถึง

56410738 นายฤทธิรงค์   หนัทยงุ

57680058 นางสาวลฎาภา   จกัรกริชรัตน์

56410351 นางสาววนิดา   เทพประสทิธ์ิ

56410352 นางสาววรรณิภา   สทิธิกลุ

57680014 จ่าสบิเอกวรวฒัน์   รัญเสวะ

58680044 นางสาววลทีิพย์   ป่ินทอง

56410740 นายวชัรพงศ์   สนิงาม

56410741 นางสาววชัราภรณ์   การดี

56410619 นางสาววาสนา   อ่อนน่วม

56410561 นางสาววภิา   เย็นใจ

56410563 นางสาววไิรรัตน์   ทคูํามี

56410564 นายวฒิุชยั   พยงุวงษ์

56410742 นายวฒิุลากรณ์   หนัทยงุ

56410830 นางสาวศตพร   นิกรเทศ

56410620 นางสาวศริยา   สาวโสด



56410743 นายศภุกิจ   อปุหาส

56410353 นายสมพงษ์   บวัพา

56410745 นายสรวทิย์   ศรีพิศ

56410747 นางสาวสาวติรี   พงษ์สะพงั

56410621 นางสาวสริิกญัญา   เดชศกัดา

56410354 นางสาวสธิุสา   เปลี่ยมกระโทก

57680018 นางสาวสนิุษา   จนัดาวงษ์

56410570 นางสาวสนิุสา   ศกัดิ์พรหม

56410622 นางสาวสนิุสา   โสรถาวร

57680062 นายสเุนตร   แซ่ภู

56410571 นางสาวสพุรรษา   เถ่ือนวงษ์

56410572 นางสาวสพุตัรา   แสงสี

57680019 นางสาวสภุาพร   เพ็ชร์คง

57410456 นางสาวสภุาวด ี  น้อมหนู

57680020 นายสเุมธ   ใจอาษา

56410385 นายสรุเทิน   บญุยงั

56410684 นางสาวสลุรัีฒน์   โชตชิ่วง

56410750 นางสาวสวุรรณี   ถ่ินตะเคยีน

56410751 นายอนชุน   หนโูงน

57680065 พนัจ่าเอกอนชุา   ปัดทมุ

56410752 นายอนภุาพ   สเีนือน

57680023 สบิโทอภิวฒัน์   สดุทอง

52410342 นายอภิศกัดิ์   เลีย้งรัตนชยักลุ

56410577 นายอภิสทิธ์ิ   กลิ่นจนัทร์

56410831 นายอมรพนัธ์   เอียวตงเฮง



56680020 นางสาวอรทยั   แสงทอง

56410755 นางสาวอลติา   สมาเด๊ะ

56410578 นายอคัรพล   ยะหตัตะ

56410423 นางสาวอญัธิกา   ภทัรกลุชยั

56410580 นายอาทิตย์   วเิศษสทิธางกรู

56410581 นายอาทิตย์   สงิห์ทิพย์

57680038 นางสาวอุ่นศรี   นนทวงษ์

56410142 นายเอกสทิธ์ิ   วนเวยีน

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

56410246 นางสาวกลุธิดา   จนัทร์อยู่

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

56410432 นางสาวธัญวรัตม์   ดอกรัก

56410265 นายรัตพล   ใบไกร

56410168 นางสาวสชุาดา   จิตร์ชนะ

56410169 นางสาวสปุราณี   อบเทียน

วิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

56410388 นางสาวกชกร   นาคา

56410817 นางสาวณฐัพร   เคยีงคู่

56410393 นางสาวณฐัวด ี  ไพบลูย์

56410150 นายณฐัวตัร   กองแก้ว

56410248 นางสาวธัญชนก   ขําขนุ

56410250 นายนพพิชยั   ลรัีตน์



56410255 นางสาวนนัทนา   ฤกษ์เกษม

56410258 นายปรมตัถ์   เศรษฐี

56410434 นางสาวพรฑิตา   เตตะมะ

55410809 นางสาวพรทิพา   เทียนเพลงิ

56410394 นายพรพล   นาคสวสัดิ์

56410389 นางสาวมขุสดุา   สขุรุ่ง

56410438 นางสาววาสนา   วงษ์แตงอ่อน

56410268 นายศานิต   วจิิตรสมบตัิ

55410857 นางสาวศริิประภา   กะนิโก

55410454 นายอรรถพล   นพกาล

56410652 นางสาวอญัชิสา   กาญจนเกตุ

55410851 นางสาวเอมิกา   เวชโสม

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

56410815 นายไชยรัตน์   ภกัดกีลุ

56410586 นางสาวเบ็ญจลกัษณ์   ลลีาสริิวลิาศ

56410589 นางสาววลัย์จิราภรณ์   พิลา

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

56410273 นางสาวกชพรรณ   พรเสนา

56410314 นางสาวณหทยั   จนัทวี

56410442 นายณฐัพล   ยอดสขุ

56410176 นายทรงชยั   วอ่งไวทววีงศ์

56410765 นายนรากรณ์   นากาย

56410360 นางสาวนลนิ   อินทร์พรรณ์



56410766 นายเนตพิงศ์   ทองนชุ

56410284 นายประณยั   โพธ์ิประสาท

56410767 นางสาวประภสัสร   สําราญ

56410182 นางสาวปิยธิดา   สดุาจนัทร์

56410285 นางสาวพรนภา   พลูกลาง

56410289 นางสาววนิดา   พรมวงศ์

56410655 นางสาววฒันา   เค้าดี

56410771 นายสญัชยั   จนัทศรี

56410297 นายอภิรักษ์   พรมเสาร์

54410370 นายอมรเทพ   เพชรป้อม

56410656 นางสาวอมุาพร   มามาก

57410303 Ms.BO   NARORTH

สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

56410199 นางสาวจิรวรรณ   เขียววจิิตร์

56410201 นางสาวชญานตุน์   ดวงอาจ

56410202 นางสาวชลาลยั   ตุ้มธรรมรงค์

56410307 นางสาวเพ็ญพิทย์   นิยะนนัท์

56410363 นางสาววราภรณ์   เพ็ชรศรี

56410209 นางสาวศริิขวญั   จนัทร์หม่ืน

56410398 นางสาวสรีุพร   พดังาม

56410445 นางสาวสวุนีย์   ดหีะริง



คณะศึกษาศาสตร์

การศึกษามหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

58920330 นางกนกกาญจน์   พรหมปักษา

58920331 นางสาวกนกทิพย์   ดอกลดัดา

58950105 นางสาวกนกอร   จลุนิทร

58950012 นางสาวกมลพร   เข็มทอง

58920952 นางสาวกมลพร   ศรีประไพ

58920333 นางสาวกมลวรรณ   หยวกทอง

57990039 นางสาวกมลานนัท์   บญุกล้า

57920611 นางสาวกรรณิกา   ประพนัธ์วงค์

57990041 นางสาวกรรณิการ์   ม่ิงสอน

58950014 นางกรวกิรานต์   เจริญพวก

58920334 นายกฤตกร   นํา้ทิพย์

58920335 นางสาวกฤตย์ภสัสร   สาขา

57920656 นางสาวกฤตยิาภรณ์   นาชยั

58990009 นางสาวกวสิรา   ชทูอง

58950108 นางสาวกษมา   ศรีศมัภวุงศ์

58920596 นางกญัญา   นวลตาล

56990076 นางสาวกญัญานนัท์   หินแก้ว

56920519 นางสาวกญัญาภทัร   โกกิฬา

58950015 นางสาวกลัยกร   บญุรักษา

58920806 นางสาวกลัยาณี   ฤทธิเจริญ

58950016 นางสาวกาญจนา   อนนัตศรี

58990010 นางสาวก่ิงกาญจน์   แสนสขุ



58920809 นางสาวก่ิงแก้ว   ห้วยจนัทร์

58920341 นายกิตตศิกัดิ์   แสงทอง

56950009 นายเกรียงศกัดิ์   ชอบช่าง

58990011 นางสาวเกศริน   พนัธุมวรรณ

58920812 นางสาวเกศนีิ   ศรีสขุ

58920813 นางเกศนีิ   สนัจะโป๊ะ

58920343 นางสาวเกียรตสิดุา   ศรีลาชยั

58990014 นางสาวขวญัจิรา   กองสขุ

58990015 นางสาวขวญัตา   บาลโสง

57950067 วา่ทีร้่อยตรีคมสนัต์   ทะลายรัมย์

58920815 นายครรชิต   ชํานิประโคน

58990017 นางสาวคณุญัญา   ถะเกิงสขุ

58920345 นางสาวคณุากร   อนัทะมะโน

58920346 นางสาวเครือวลัย์   ราชวชิิต

58920601 นางสาวจงกลณี   ศริิสวสัดิ์

58950019 นางสาวจรรพร   มณีรัตน์

57920459 นายจกัรพงษ์   ทิง้มิตรชัว่

57920460 นายจกัรพนัธ์   พงษ์พิพฒัน์วฒันา

58920347 วา่ทีร้่อยตรีจกัรพนัธ์   ศรนรินทร์

58950020 นายจกัรี   มนต์ประสทิธ์ิ

55920577 นางสาวจนัทา   จําปีกลาง

58920348 นางสาวจนัทิมา   ทรัพย์จนัทร์

58920349 นางสาวจนัทิมา   ประกอบเกือ้

58920350 นายจาตรัุนต์   พนัธวาส

57950102 นางจารุณี   จนัมี



58950021 นางจารุนนัท์   เจริญฤทธ์ิ

58920819 นางสาวจารุภา   ทรัพย์มี

53920482 นางสาวจารุวรรณ   ธรรมศลิ

58920352 นางสาวจารุวรรณ   สะมะโน

58920820 นางสาวจาลณีุ   สาริบตุร

56920378 นายจํานงค์   ทองลอย

57990076 นางจินตนา   แก้วศรีนวม

58920353 นางจินตนา   จมูสสีงิห์

58920354 นางสาวจินตหรา   ชาตรี

57920464 นางจิรชยา   ศรีทา

58920355 นายจิรพล   ศศวิรเดช

58920356 นางสาวจิรภา   ดวงประทมุ

57920614 นางสาวจิรัฐตกิาล   หลอโยธา

57921159 นางสาวจิราพร   แย้มบาล

55921316 นางสาวจีระพรรณ   โพนพธุ

58950022 นางสาวจีราพร   มามิมิน

57950101 นางสาวจีราวรรณ   ไหวดี

58920358 นางสาวจฑุาธิปต์   ทพัไทย

58920359 นางสาวจฑุามาศ   ช่วยเพชร

58920824 นางสาวจฑุามาศ   หาญนอก

58920605 นางสาวจฑุารัตน์   โพศริิ

58920826 นางสาวจฑุารัตน์   หิง้ทอง

58920360 นางสาวจรีุพรรณ   กลิ่นสมุาลย์

57990086 นางสาวจรีุรัตน์   พนัสอน

55990131 นางสาวจไุรวรรณ   หนขูาว



58950023 นายเจษฎา   ถงัเงิน

58990021 นางสาวฉววีรรณ   คําสี

58920361 นายเฉลมิเกียรต ิ  สมานพนัธุ์

54920618 นางสาวชฎาพร   คณุวฒันธรรม

58920517 นางสาวชนษัฎาภรณ์   ใจแน่น

58990024 นางสาวชลดา   ภูร่ะหงษ์

58920607 นางชลาลยั   มณีเขียว

58920833 นายชวภณ   ปัญญา

58920518 นางช่อชบา   นาคบญุ

58920834 นางสาวชชัริน   เจริญศรี

58950024 นายชยัดํารงค์   สงิหเจริญวฒัน์

58920616 นายชยัธนภทัร์   เสง่ียมรัตน์

56970088 นางสาวชิสาพชัร์   วชัรสทุธิพงศ์

57921044 นางชณุหกาญจน์   เรืองฤทธ์ิ

58920363 นางสาวชดุาพร   นพเก้า

58990026 นางสาวชตุนินัท์   ชาตรูประชีวนิ

58950025 นางสาวชตุมิา   สทุธิวารี

58920609 นายญาณทดั   อ่องคํา

58920364 นางสาวญาดา   บ้านเมือง

58920838 นางสาวฐณิฏา   หนองใหญ่

58950026 นายฐิต ิ  เรืองฤทธ์ิ

58920519 นางสาวฐิตพิรรณ   ธารทรัพย์ทวี

58920840 นางสาวฐิตมิา   ภมรคล

58990028 นางสาวณฏัฐา   แตงก่ํา

58990029 นางสาวณฏัฐา   ยะคะเรศ



58950027 นางสาวณฐัชา   สวสัดไิชย

58920843 นางสาวณฐัธิกา   จีทา

57950073 นายณฐันนัท์   วงษ์มาศจนัทร์

58990032 นางสาวณฐัพร   วตัถุ

58920367 นางณฐัรัตน์   พทุธรักษ์

58920368 นายณฐัวฒิุ   บญุลอื

56921109 นางสาวณฐิัยา   พาที

57920479 นายดนยั   ขนัทอง

57990118 นางสาวดวงกมล   ปถคามินทร์

57921111 นางสาวดธุาสทิธ์ิ   แดงงาม

56920396 นางสาวดษุฎีภรณ์   พิมพ์น้อย

57950074 นายทรงกลด   ศริิผล

58920371 นางสาวทองสขุ   หงษ์ทอง

58950030 นางสาวทศันา   วรรณประภา

57920490 นางสาวทิฐินนัท์   จโรจน์กริตย์

58950122 นายทินพงษ์   อินต๊ะภา

57921112 นางสาวทิพย์วด ี  กาญจนะประยรู

58950031 นางสาวทิพยาภา   คมขํา

58950032 นางสาวทิพวรรณ   กีทีประกลู

58920613 นางสาวทิพวลัย์   มลูตระกลู

57920491 นางสาวทิพานนั   เสยีงหวาน

57920492 นางสาวธนณนั   แจ้งศรีสขุ

58920374 นายธนพล   ชยัชนะ

58920849 นายธนภาค   กสวิทิย์

57921164 นายธนนัท์ธร   อ่ิมใจ



58950033 นายธนากร   แก่นเกษ

58950034 นางสาวธนาภรณ์   มานสุนธ์ิ

56920354 นางธนิกานต์   สขุวฒัน์

57990137 นายธรรมกานต์   ศรีภู่

54950243 นายธะนา   ทินบตุร

58990034 นางสาวธัญชนก   บตุรศริิ

58950035 นางสาวธัญญ์กมน   ปันนที

57920620 นางสาวธัญญภคั   วงษ์สขุ

58920378 นางสาวธัญญารัตน์   ใจมลู

57921051 นางสาวธาราทิพย์   ชละมณี

58990036 นางสาวธิดารัตน์   พงคนิตย์

58990037 นายธีวรัตน์   ไชยสทิธ์ิ

58920382 นายนครินทร์   เจษฎารมย์

57920621 นางสาวนพมาศ   สขุอดุม

58920383 นายนพรัตน์   แบบกนั

58920384 นางนพวรรณ   จกัษุสวุรรณ

58920385 นางสาวนพวรรณ   บญุเจริญสขุ

57920502 นางนริยา   บญุมณีสรีิกลุ

58920386 นางสาวนรีรัตน์   ตลบัเพ็ชร

57970027 นางสาวนฤมล   เชิดงาม

58920524 นางนฤมล   สมนวล

58950036 นางสาวนฤมล   อินทรชาติ

58920387 นายนฤมิตร   ภกัดี

57921054 นางนวลใย   โยลยั

58920388 นายนววธิ   อศัวนนท์ววิฒัน์



58990040 นางสาวนวยิา   จําชาติ

58990041 นางสาวนฏัฐิกา   นิลสขุ

56921113 นางสาวนนัท์นภสั   แช่มเงิน

56990159 นางสาวนนัทิกาญจน์   ใจกล้า

56990160 นางสาวนนัทิยา   ฟเุฟือง

56990165 นางสาวนาลนิ   ก้อมวงค์

58920389 นางสาวนํา้ทิพย์   คําแพง

58920525 นางสาวนํา้ผึง้   คํามาก

58920857 นางสาวนํา้ผึง้   จนัทะสงิห์

58920390 นายนิกร   เหมือนสมยั

58990042 นางนิตตยิา   เกือ้ทาน

58920391 นางสาวนิตยา   แปงการิยา

58990044 นางสาวนิตยิา   แสนอบุล

58920392 นายนิทศัน์   ชาวโพธ์ิพระ

58990045 นายนินาท   ศริพนัธุ์

58920393 นายนิพนธ์   วานิชยากร

58950125 นางสาวนิพาดา   รอดดี

57950103 นายนิรันดร์   จนัมี

58920859 นางสาวนิศราภรณ์   ชาตโิสม

58990046 นางนิสรา   สมิพรักษ์

58950038 นางสาวนชุรีย์   ผึง้คุ้ม

56921154 นางนชุอนงค์   สขุกลิ่น

58920395 นางสาวเนตรนภา   พลูเพ่ิม

57950078 นางสาวเนือ้น้อง   ไชยโชติ

58970004 นางบงกช   วจิบ



58990049 นายบญุตา   จนัทร์เวยีง

58970005 นางสาวบญุเตอืน   จามะรี

58920863 นายบริุนทร์   สงัข์เงิน

57990166 นางสาวเบญจพร   มานะพนัธ์

58920397 นางสาวเบญจรัตน์   บญุประเสริฐ

58920398 นางสาวเบญธสร   มาทิพย์

58920864 นายปกรณ์   เผือกโสภา

58970001 นางสาวปฏิมา   คําชมภู

58920399 นางปนดัดา   รัตนวงศ์

58920868 นายประนม   มะธิปิไข

58920401 นางสาวประภาพร   เรืองรักษา

55921324 นายประมาณ   แสงเพ็ชร

58920403 นายประวตัศิาสน์   อภิชาติ

56920419 นายประศาสน์   ตนัเจริญ

56950082 นายประเสริฐ   กําเลศิทอง

58950042 นางสาวปรัศนี   ดนีาค

56970041 นางสาวปรานีต   จินดาศรี

58950043 นางสาวปรารถนา   นวมน่วม

56920420 นางสาวปริศนา   สเีงิน

58950044 นายปรีชา   วฒิุเกษตรสกลุ

58920404 นายปรีชา   อ้อยรักษา

58950128 นายปัญญา   คณะเมธ

58920406 นายปัทธิพงษ์   พีรภทัรสกลุ

58920407 นางสาวปัทมา   เผือกสทีอง

58920408 นางสาวปาจรีย์   เชาวดี



58920409 นางสาวปานปิต ิ  ปรัสพนัธ์

58950045 นางสาวปาวณีา   อนนัตสขุ

58950046 นางป่ินทอง   ศรีสวสัดิ์

57921064 นางสาวปิยธิดา   ลิม้สถิรานนัท์

58990054 นางสาวปิยธิดา   อําภาพนัธ์

58920528 นางสาวปิยะนชุ   ศรีตะปัญญะ

58990088 วา่ทีร้่อยตรีปิยะพงษ์   โสเสมอ

58920410 นางสาวปิยะภทัร   เชือ้มัน่

57970030 นางสาวปิยะวรรณ   ยี่สารพฒัน์

58920875 นางสาวปณุยนชุ   จิณณ์ธิตา

58920411 นางสาวฝนทิพย์   ขําคม

57921113 นายพงศ์สรณ์   บวรสขุวฒัน์

55910252 นายพงษ์นรินทร์   อินต๊ะ

58920320 นายพงษ์พนัธ์   แซ่แต้

57990188 นางพจนารถ   วเิชียรเทียบ

58920413 นางพจนีย์   กระยอม

58920414 นางสาวพจมาลย์   กิจเจริญไชย

58990057 นายพนมพร   ทิมอ่อง

55990235 นายพนสั   ประดลชอบ

53920489 นางสาวพนิดา   มากสมบตัิ

58920321 นางพรชนิตท์   ก้องกําไก

58950047 นางพรทิพย์   ชิงชยั

58920415 นางสาวพรธิดา   พลูถาวร

58920416 นางสาวพรนิภา   ชวนช่ืน

58920876 นางสาวพรพรรณ   บญุมี



58970019 นางสาวพรรณนิภา   ปินตาติ๊บ

57990201 นางสาวพรรณนิภา   สขุคี ้

58920417 นางสาวพชัรวรรณ   ผลผิล

56990214 นางสาวพชัราภรณ์   พานทอง

58990062 นางสาวพชัรี   ชินสงวนเกียรติ

56990215 นางสาวพชัรี   แถวเนิน

58950050 นางสาวพชัรีย์   ศริิมลุ

57921017 นางสาวพทัธนนัท์   โพธ์ิเขียว

56920525 นางสาวพนัทิวา   ฐานคร

58920419 นางสาวพสัตราภรณ์   หตุะเจริญ

57990214 นางสาวพิกลุ   จัน่จํารัส

58920628 นางสาวพิชญา   โพธ์ิทอง

58920420 นางสาวพิชญาดา   สงิหเลศิ

57990216 นางสาวพิชญาภา   ขวญัยืน

56970045 นายพิชิต   จินดาศรี

58990064 นางสาวพิมพ์ญาฎา   นพิูมพ์

56921166 นางสาวพิมพ์นารา   พฤกษอาภรณ์

58950051 นางสาวพิมพร   พอ่อามาตย์

58990065 นางสาวพิมพ์วรีย์   ใจสขุ

58950052 นางสาวพิมพารัตน์   สมครอง

58920422 นางพิมล   โชตธินอธิวฒัน์

58990066 นางสาวพิมวพิา   ทายประโคน

58920423 นางสาวพิศมยั   นนัเสนา

58950053 นายพิสทุธ์ิ   เฮมสกลุ

58920424 นายพีรเดช   พชัรปัญญาพร



57990016 นางสาวพทุธชาด   แสนอบุล

58920884 นางสาวพทุธิรดา   ฐาปนีย์

58950054 นางสาวเพ็ญจนัทร์   ทัง่แก้ว

58990068 นางสาวเพ็ญศริิ   สมเรือน

58920885 นางเพ่ิมสขุ   อนนัต์มัง่คัง่

58990069 นางสาวเพียงฤทยั   ชมุวนั

58950131 นางสาวแพรวนภา   เบีย้แก้ว

58920886 นางสาวแพรวนภา   เวฬวุนารักษ์

58920425 นางสาวภรณ์สดุา   นาดี

58920426 นางสาวภคัภารัตน์   โตวา

58920427 นางสาวภทัรวด ี  ภกัดี

58920631 นางภศัราภรณ์   ชิดทอง

57920527 นางสาวภาวนัสนีิ   คนัศร

56920528 นางสาวภีรดา   นาคเรืองศรี

58920429 นายภษิูต   ทองวชัรไพบลูย์

58990074 นายมงคล   ผาบแก้ว

58990075 นางสาวมนทิยา   จนัทร์ประดษิฐ์

58950057 นางสาวมนฤทยั   ทองใบ

58950058 นางสาวมนสันนัท์   วงัหนองเสยีว

58920633 นางสาวมยรีุ   จดัดี

58990076 นางสาวมลฐิตา   กลางณรงค์

58950059 นางมลฑา   นกัเสยีง

58920357 นางมลทิรา   จีนามลู

58920530 นางสาวมลฤด ี  คงัคายะ

58990077 นางสาวมลฤด ี  สอี่อน



58920894 นางสาวมานิดา   โสมณวฒัน์

57950086 วา่ทีร้่อยตรีมารุต   พลอนั

58920432 นางสาวมกุดา   แพรงาม

58920795 นางสาวมทุิตา   อตุมะพนัธุ์

58920434 นางสาวเมวกิา   สขุะวทิะ

58920435 นางสาวเมวกิาร์   เกตนุอก

58950061 นายยทุธนา   โคตทิพย์

56990239 นายยทุธพงษ์   เจนพานิช

57990246 นางยพุารัตน์   โชตเินตร

58920437 นางสาวยรุาพร   โต๊ะสงิห์

57990250 นางเยาวภา   ลนัขนุทด

58920438 นายรณชยั   ก่ิงแก้ว

56990243 นางรณรัตน์   ศรีเกือ้กลิ่น

58920897 นางสาวรนยัพร   ทนุละ

57920623 นางระวนีนัท์   ชสูนิชินภทัร

58990079 นางสาวรัชฎาภรณ์   เอ่ียมสะอาด

58990005 นางสาวรัชดาพร   บตุะเขียว

58970007 นางสาวรัชนนั   บญุทวี

58950063 นางสาวรัชนี   เงินถ้วน

58920439 นางสาวรัตตกิาล   ชิณโคตร

58920900 นางสาวรัตนา   นาคทอง

56920360 นางสาวราตรี   วรรณพฤกษ์

58950065 นางสาวรุ่งทิพย์   จินตนา

58950066 นางสาวรุ่งนภา   สรรพศรี

58920901 นางสาวรุ้งเพชร   ทรัพย์เจริญ



55990063 นางสาวรุจิรา   เข็มทิพย์

58950067 นางรุจิษยา   รุ่งเรือง

55990291 นางสาวรุวญิา   ถือสตัย์

58920443 นายเรืองยศ   เรืองจนัทร์

58920444 นางสาวฤตมิา   บญุบํารุง

57990270 นางสาวลดาวลัย์   สตัยาพนัธุ์

58920902 นางสาวลดาวลัย์   หม่ืนชยดุา

57920539 นางสาวลกัขณา   ธานี

58920446 นางสาวลกัขณา   โสชารี

58920447 นางลกัคณา   สงัฆธรรม

58950068 นางสาวลดัดาวลั   จนัทน์หอม

58920449 นางสาววชิราภรณ์   นาคพนม

58920903 นางสาววณิดานนัท์   ไตรปาน

58990082 นายวนากร   ปลอดคง

58920492 นางสาววรรณษา   โคตเุคน

58990083 นางสาววรรธนา   หอมทิพย์

58990084 นายวรศกัดิ์   สดีามล

58920955 นางสาววราทิพย์   เอ่ียนเหลง็

58920907 นางสาววราภรณ์   บวัเมือง

58950069 นางสาววรารัตน์   คํายอง

58920452 นางสาววรารัตน์   แสนทําพล

58950070 นางสาววริศรา   สขุสวุรรณ

58920453 นายวรุตม์   แสงเครือสขุ

58920454 นางสาววลรัีตน์   จริยะกลุ

58920455 นางวนัทนา   รองไชย



58920908 นางวนัทนา   วฒันาฤดี

56990275 นางวนัเพ็ญ   เจิมจิตต์

55990311 นางสาววนัเพ็ญ   ชมภโูคตร

58950135 นางสาววนัวสิา   นาโสม

58920456 นางวนัวสิา   โรจนบญุธรรม

55950113 นางสาววนัวสิาข์   เจริญพร

58950136 นางสาววลัภา   ไชยปาก

58950071 นายวลัลภ   พฒันผล

58920457 นางสาววลัลภา   พงศ์พิทกัษ์

58920531 นายวชิาญ   สวนศรี

58950073 นายวเิชียร   วรรณภากร

58950074 นายวฑิรูย์   วงศ์จนัทร์

58950075 นางสาววภิา   กามินี

58950076 นางสาววภิาภรณ์   ห้วงเกษม

58920909 นางสาววภิาวด ี  มาสบาย

58920459 นางสาววมิลวรรณ   เตมิทรัพย์

58990090 นางสาววยิดา   ดใีจวงษ์

58950077 นายวริิยะ   โกษิต

58920460 นางสาววไิล   จนัทร์เปรียง

58920910 นางสาววไิลลกัษณ์   เวชประสทิธ์ิ

58920461 นางสาววไิลวรรณ   คล้ายคลงึ

58920532 นายวษิณ ุ  โชโต

58920637 นายวสิทิธ์ิ   เทียนเจริญ

57920553 นางสาววณีา   จินดาศรี

55921199 นายวรียทุธ   เสาแก้ว



58920464 นายวรีศกัดิ์   ปกป้อง

57990302 นางสาวแววดาว   ทบัลา

58990091 นางสาวศกลวรรณ   รัตนวมิานชยั

58920912 นางสาวศรัณยา   มาทิพย์

58920913 นางสาวศรัลยา   อนนัต์สารโสภณ

58950079 นางสาวศศชิริญา   ดกีาร

55990329 นางศศธิร   นาอดุม

58920638 นางสาวศศธิร   ปรูกระโทก

58950080 นางศศลิกัษณ์   บสุยะพินิจ

58990096 นางสาวศศลิกัษณ์   พิณพาทย์

58950138 นางสาวศศวิมิล   ป้องวนั

57921085 นางสาวศนัสนีย์   พรมพินิจ

57920556 นายศานิต   โหนเเหย็ม

57921163 นายศารทลู   ธิมะสาร

58920469 นางสาวศริิธร   พลเยี่ยม

58920471 นางสาวศริิพร   ถาวรยิ่ง

58920472 นางสาวศริิพร   สาลี

58920473 นางสาวศริิมา   พืน้สอาด

57990313 นางสาวศริิยาภรณ์   ชมทอง

58920474 นางสาวศริิรัตน์   เกตปุระทมุ

56920464 วา่ทีร้่อยตรีหญิงศริิรัตน์   แผลกระโทก

57920561 นายศริิวฒัน์   ยบุลพนัธ์

58950082 นายศลิา   จนัรอด

58920920 นายศวิานนท์   วงษ์พล

58970009 นางสาวศกุร์ฤด ี  มีสมพร



58920921 นางสาวศทุธินี   กองมลู

58950083 นายศภุวชัญ์   โฉมเฉิด

58920922 นางสาวศภุสตุา   สงัข์ทอง

57921089 นายสถิตย์   เอกโชติ

58970010 นายสมคดิ   อนุยะนาม

58970011 นายสมใจ   ยงปัญญา

57950093 นายสมพร   แก้วมรกต

58950085 นางสาวสมฤด ี  เชิดกายเพชรา

58920640 นายสมานมิตร   ชชีูวา

57921090 นายสรวชิญ์   เศวตบตุร

58920476 นายสหรักษ์   วงศาพนัธ์

58990100 นางสาวสหสัทยา   บญุเรือง

57920626 นายสาธิต   กองฟ่ัน

58990101 นางสาวสายทอง   รัตนารักษ์

57921023 นางสาวสายฝน   จนัทร์บปุผา

58920926 วา่ทีร้่อยตรีหญิงสายฝน   ชํานาญเรียน

58920477 นางสาวสาลนีิ   อดุมสขุ

58950086 นางสาวสาลี่   ประทมุวงศ์

58920478 นางสาวสาวติรี   จกัป่ัน

58990102 นางสาวสาวติรี   อดกลัน้

58920643 นางสาวสชิล   เพ่ิมพนู

56920536 นายสริภทัร   อยู่ปยุ

57921093 นางสริิกาญจน์   สขุศลิามณี

58920479 นางสาวสริินลกัษณ์   ขาวดา

56990317 นางสริิมา   พว่งศรี



58950087 นางสาวสริิรัตน์   อภิบาลศรี

58920480 นายสโิรจน์   สร้อยครีี

58990103 นางสาวสกุานดา   เจนวจิารณ์

58990104 นายสกิุจ   บญุขาว

57950095 นางสาวสคุนธา   ยะไวทย์

58990105 นางสาวสจุริยา   ขมสนิท

58920482 นางสาวสชุาดา   หวงัดี

58920483 นางสชีุรา   ศศวิรเดช

57920578 นางสาวสดุาภรณ์   ชยัฤกษ์

58920484 นางสาวสดุารัตน์   บญุรอด

58950090 นางสาวสดุารัตน์   บษุบา

57920444 นางสาวสทุธิพร   มิตศลิปิน

58920485 นายสทุธิรักษ์   คําพานนท์

57950096 นายสทุศัน์   วลิยัการ

58920486 นางสาวสธุาทิพย์   อ่อนช้อย

58950091 นางสาวสธุาว ี  เหลก็ซีโต

58920933 นางสาวสนุนัทา   นตุน้อย

57990347 นางสาวสนุนัทา   รอดโต

58920488 นางสาวสนิุสา   คล้ายคลงึ

58920799 นางสาวสนิุสา   มาสขุ

58920489 นางสพุกัตร์   คําภา

58990108 นางสาวสภุทัรา   พรหมท้าว

58950093 นางสภุารัตน์   สงิห์หน

58920647 นางสาวสภุาวด ี  พนัรินทร์

58920491 นางสาวสภุาวด ี  หลวงจนัทร์



58920534 นางสภุินดา   ตอ่ทวทีรัพย์

58920936 วา่ทีร้่อยตรีสมุงคล   กมุภีร์

58950094 นายสรัุกษ์   สทุธิพิบลูย์

57990360 นางสาวสรีุรัตน์   โพธ์ิเลยี

58970015 นางสาวสรีุรัตน์   ศภุนาม

57921118 นางสาวสรีุรัตน์   อ่อนสี

56990337 นางสาวสลุวิลัย์   โพธ์ิศรี

58920493 นายเสกสรร   กระยอม

58950096 นางสาวเสาวนีย์   หาญกล้า

58990111 นางสาวเสาวภาพนัธ์   ศรีประเสริฐ

57921099 นางเสาวรินทร์   มงคลทรัพย์

57990028 นางสาวแสงเดอืน   อาจหาญ

57921100 นางสาวหทยัพชัร   ทองเดช

56920488 นางสาวหนนิูต   ซ่ือสตัย์

58950097 นางสาวหสัดาพร   ศลิาชยั

58990112 นายอตคิณุ   เชตวรรณ์

56970076 นางสาวอนงนาฎ   บรรหาร

58920494 นางสาวอนญัญา   ทองปัน

58950098 นายอภิชพฒั   เพชรพรรณ

58970016 นายอภิชาต ิ  ชมุพล

58990115 นางสาวอภิรด ี  พนัชรัูตน์

58920495 นางสาวอภิรด ี  อึ่งพวง

58920535 นางสาวอมรรัตน์   งามบ้านผือ

58920962 นางสาวอรทยั   แดงเวยีง

58920957 นางสาวอรทิพย์   โคตะวนินท์



58920942 นางสาวอรพิณ   ยงยืน

58990116 นายอรรถพงค์   รักมิตร

58970017 นางสาวอรรถพร   เภตรา

58920943 นางสาวอรอนงค์   นวลตาล

57921107 นางสาวอรอมุา   เสอืนาค

58950099 นางสาวอรัญญา   เปลง่วนั

58920497 นางสาวอริสา   มงคลไพบลูย์สขุ

58920498 นายอคัรินทร์   ทองคําแท้

58920536 นางสาวองัคณา   ค้าสวุรรณ

58920499 นางสาวองัคณา   ฝอยทอง

56990365 นางสาวองัคณารักษ์   ภบูาลช่ืน

58920946 นางสาวอจัฉรา   พฤทธิไพฑรูย์

58920500 นางสาวอจัฉราพรรณ   ป้องทองคํา

58990117 นางสาวอญั   เรืองศาสตร์

56950065 นางสาวอาภรณ์   ศรีแสงทอง

58920501 นางสาวอาภาพร   หว่งมาก

58920502 นางสาวอารยา   จนัตุย่

58990119 นางสาวอารีย์   ไกรเทพ

58920504 นางสาวอารีย์   หม่องศริิ

58990120 นางสาวอารีรัตน์   พวงวงษ์

57990391 นางสาวอารีรัตน์   สมบรูณ์

58990121 นางสาวอารีรัตน์   อินราย

58920505 นางสาวอินทกุานต์   ประชมุชน

58920538 นายอปุกิต   ทรวงทองหลาง

58920655 นางสาวอมุาพร   เชือ้วงัคํา



58970018 นางสาวอมุาพร   นารินทร์

58920506 นางสาวอไุร   แผน่งา

57920604 นายเอกนรินทร์   ชัง่จตัตรัุตน์

58950147 นายเอกลกัษณ์   ชนม์ประกาย

58920715 MISSYANGXU   CHEN

สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์

57910136 นางสาวจิดาภา   ลกูเงาะ

58910163 นางสาวชญานิษฐ์   นวลนชุ

58910054 นางสาวธนวรรณ     นยัเนตร

57910139 นายภาคภมิู   เพ็ชรในบอ่

58910254 นางสาวสลลิดา   ลิม้เจริญ

สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์

57910143 นางสาวทิตยา   สลนิ

58910199 นายนพดล   ศลิปชยั

58910049 นางสาวพิไลวรรณ   พรรณขาม

58910053 วา่ทีร้่อยตรีวรัิตน์     ขนัเขต

58910052 นายสจัจาพร     ภูป่ระดษิฐ์

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา

55920475 นางสาวนารี   ผามัน่

53920991 นางนชุนารถ   สมวาที

56920589 นางเพชรินทร์   ตนัวฒันกลุ

56920590 นางสาวภคันนั   จิตต์สวา่ง

57920399 นางสาววรรษพร   อยู่ข้วน

57910123 นางสาววภิาดา   รักนุ้ย

55920489 นางสาวศริิภทัร์   รุ่งเรืองสนิงาม



53920531 นางสาวสปุราณี   เสง่ียมงาม

53920532 นายสวุชิ   นนทบตุร

56920598 วา่ทีเ่รือตรีอนชุา   กนกถาวรธรรม

55920499 นางสาวอษุณี   สมิะขจรเกียรติ

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

57910039 นางสาวกนกวรรณ   ภูท่ิม

53921454 นางสาวกณัณภคั   นรากร

56920543 นางสาวฐิตลิกัษณ์   วฒันศริิ

57910040 นางสาวทณัฑิกา   วงศ์เครือ

56920547 นางสาวปฐมพร   ฉิมพาลี

53920543 นางปราณี   จงอนรัุกษ์

54921487 นายเปรม   วงค์กลุพิลาศ

56920779 นางสาวเพ็ญศริิ   โฉมกาย

57920156 นายมงคล   พลเยี่ยม

55910216 นางสาวเมธาว ี  โสรเนตร

55920454 นางวนิดา   จํานงค์ผล

55910222 นางสาววภิวานี   ชาญวรัิตน์

การศึกษามหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  

สาขาวิชาTeaching English as a Second or Other Language

54920130 MISSJIEFAN   ZHANG

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษาโลก

57921124 นางสาวมนสันนัท์   ศริิตนัตราภรณ์

57921123 นางสาววณิชนนัท์   เศวตสนุทรพนัธุ์

57920005 นางสาววนัเพ็ญ   สหีาราช

57920385 นางสาวศรินยา   อินทรโชติ



57920387 นางศศชินนัท์   ประมวล

56920789 นางสาวศศวิมิล   วจิารณ์จิตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา

53920567 นางโฉมวลิยั   เทียนทอง

55920405 นางสาวณฐักานต์   จนัทราช

56920564 นายปรเมษฐ์   นาวนิธรรม

56920565 นางสาวผอ่งศรี   คณุารักษ์

สาขาวิชาวิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา

55910200 นางสาวคําป่ัน   ศรีมหาไชย

54921012 นางสาวจิรัชญา   แสงยนต์

53921472 นางสาวชนกพร   จํานวน

55920415 นางสาวชลดิา   ศรีสร้อย

55920417 นางสาวตรัสสา   เชือ้วงศ์

56910161 นายนฤดม   พิมพ์ศรี

53920587 นางสาวภทัรนนัท์   คํามี

54921024 นางสาวมนญัญา   หาญอาสา

53920588 นางสาวยพุา   สมัมา

53920590 นางสาวลกัษมี   สายบตุร

55920426 นางสาวศวิพร   นววงศานนัต์

53920593 นางสาวสริิกลุ   รัตนมณี

53920595 นางสาวสพุรพรรณ   ฉนัทวเิศษกลุ

55920431 นางอรจิรา   ยอดคํา

55910205 นางสาวอิสริญญา   ฉิมพลี

สาขาวิชาสมอง จิตใจและการเรียนรู้



57910134 นางสาวสภุทัรา   จนัทร์คํา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

57920099 นางสาวกรุณา   สชีมภู

55921456 นางสาวพนิดา   การะเจดย์ี

56920793 MR.GAO   XINKE

57920008 MR.YANG   QIAN

สาขาวิชาเทคโนโลยีการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

54921206 นางสาวณฐัพชัร์   ไพศาลธนภทัธ์

54921099 นางสาวธัณย์สติา   ศรีเจริญวโิรฒ

54921103 นางสาวมนสชิา   เนาวนตัิ

56921163 นางสาววริิยา   ศรีสมบรูณ์

54921104 นางศภุสริิ   พิทกัษ์สายชล

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  

สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรนานาชาติ)

54921460 นางสาวทศันีย์วรรณ   สรุะประเสริฐ

57921222 นายพิทยา   ภิรมย์อ้น

56920074 นางยภุาพรรณ   นิคม

56920072 MISSKAINA   SHI

55920120 MR.LI   MINGYANG

57920007 MR.MING   ZHAO

55921453 MR.ZHAO   WEIXIN

การศึกษาบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

55040145 นางสาวสพุตัรา   สาริพนัธ์



สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์

55040390 นายภกัด ี  อมรรัตนเจริญ

สาขาวิชาการสอนนาฏยสังคีต

55040036 นางสาวเรณชุา   ชินนาวงษ์

สาขาวิชาการสอนภาษาจีน

55040253 นางสาวเตชินี   วทิยาปรีชากลุ

55040157 นายนิรุตน์   อาชอง

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

55040014 นายวทิยานนัท์   บญุกอง

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

55040457 นางสาวชตุมิา   ช่ืนตา

สาขาวิชาการสอนศิลปะ

55040001 นางสาวจิราพชัร   เสมอ่วม

สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา

55040409 นางสาวกมลทิพย์   มะลซ้ิอน

55040230 นายสทุศัน์   คําเอ่ียมเอก

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา

56540110 นางสาวเสาวภา   กลดัสมบรูณ์

การศึกษาบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

55040585 นางสาวจิรสดุา   ร่มธรรมไทร

55040428 นางสาวจฑุาลกัษณ์   อนัทอง

55040429 นางสาวจฬุาลกัษณ์   สมจิตต์

55040430 นางสาวชญัญาพชัญ์   ประเสริฐโสภณ

55040577 นางสาวฐิตมิา   วงษ์เสน



55040137 นางสาวตรีรัตน์   อตัถจินต์

55040140 นางสาวนวลจฑุา   จงเจริญ

55040581 นางสาวปนิทสัน์   ไชยหะนาม

55040141 นางสาวพรพรรณ   สทิธิบศุย์

55040142 นางสาวแพรณชัชา   เอนกศกัดิ์

55040441 นางสาวภิญญลกัษณ์   โสภณเจริญทศัน์

55040233 นางสาววรนิษฐา   พิมภาคณู

55040144 นางสาววราภรณ์   รัตนปรากฎ

55040237 นางสาววาสนา   พรยิ่ง

55040446 นางสาวศริประภา   ภารัศมี

55040448 นางสาวสธิุสา   เพง่พิศ

55040449 นางสาวสภุาวด ี  เขตรเข่ือน

สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์

55040212 นางสาวจารว ี  เข่ือนเพชร

55040112 นายธัญ   ศรีสวสัดิ์

55040010 นายปัญญพนต์   ทองดี

55040113 นางสาวปาริษา   นาคะ

55040537 นางสาวรัชนีกร   ผอมจีน

55040539 นายวเิชียร   วงศ์ม่วย

55040543 นางสาวสวุพชัร   โพธ์ิป่ิน

สาขาวิชาการสอนนาฏยสังคีต

55040094 นางสาวรัชนก   ไทยรักษ์

55040350 นางสาววราภรณ์   อสุมร

สาขาวิชาการสอนภาษาจีน

55040681 นางสาวกนกกร   เพียรเสมอ



55040604 นางสาวกนกวรรณ   หงษ์สามสบิเจ็ด

55040248 นางสาวจนัธิมา   ใจวงค์

55040686 นางสาวชญานตุย์   เจริญกิจ

55040687 นายชวนากรณ์   หลวงเร่ือง

55040250 นางสาวชวลัรัตน์   บรูณากาญจน์

55040689 นางสาวณฏัฐธิดา   เขมาภิรักษ์

55040691 นางสาวณฏัฐาทศัน์   เกิดสวสัดิ์

55040155 นางสาวตปิราฝัน   พรมภกัดี

55040257 นางสาวพรลดา   เจสตาคม

55040487 นางสาวเพชรดา   บรรจบราช

55040260 นางสาวรุ่งทิชา   ตัง้ธนานกุลูวฒัน์

55040029 นางสาวสรณ์สริิ   ตัง้จิตเจริญเลศิ

55040262 นางสาวสริิกร   สมิะแสงยาภรณ์

55040263 นางสาวสชุาดา   สายแก้ว

55040172 นางสาวอรนิชา   เหลา่พานิช

สาขาวิชาการสอนภาษาญ่ีปุ่น

54040425 นายธนศษิฏ์   เกษมสขุ

54040674 นางสาวนฏัฐิราพร   ปัน้พึ่งบญุ

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

55040738 นางสาวกนกวรรณ   อโนนาม

55040739 นางสาวกญัญาพชัร   คําสะอาด

55040546 นางสาวกานต์พิชชา   พลูชยั

55040399 นางสาวเกวลนิ   พวงพลบั

55040220 นายฉตัรเทพ   อาจสนาม

55040742 นางสาวชณกทิพ   การุณย์



55040743 นายชินวฒิุ   รัชตะนาวนิ

55040744 นายทศพล   ลาภจรัสแสงโรจน์

55040120 นางสาวธนาภรณ์   คนเสง่ียม

55040548 นางสาวนฤมล   รอถ้า

55040402 นางสาวนิรุชา   หลกัคํา

55040121 นางสาวเบญจวรรณ   สรุสขุศาสตร์

55040746 นางสาวปารีญา   เกาะเคด็

55040551 นางสาวพชัชา   พลโคตร

55040552 นางสาวพิมพ์ชนก   มีสขุ

55040403 นางสาวมณีรัตน์   ยวงสอาด

55040747 นางสาววรวรรณ   ศรีเผือก

55040554 นางสาววชัรมาต ุ  สมคัรพงศ์

55040405 นางสาววาสนา   โสภาเคน

55040748 นางสาวสกลุรัตน์   ประทมุสทิธ์ิ

55040408 นายสริภพ   โพธิมา

55040749 นางสาวสกุานดา   สวสัดมิงคล

55040555 นางสาวสภุิญญา   พัว่โพธ์ิ

55040750 นายอนนัต์   กิจสคม

55040556 นางสาวอมลรุจี   แก้วประจุ

55040751 นางสาวอรวรรณ   ช่ืนบญุงาม

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

55040454 นายขวญัชยั   ทรัพย์พานิช

55040592 นายณรงค์ฤทธ์ิ   ทองมาก

55040593 นายณฐัพล   พทุธเกิด

55040594 นางสาวนพวรรณ   คําเพ็ญ



55040244 นางสาวนลนีิ   อทุรักษ์

55040595 นางสาวประภาพร   วคิบําเพิง

55040467 นางสาวพชัราวรรณ   สวุรรณ

55040598 นางสาวโรจนพร   หาญนอก

55040470 นางสาววราภรณ์   ศรีสมพงษ์

55040599 นางสาววริษฐา   กมลเนตร

55040807 นางสาวศริิพร   ไชยบรุุษ

55040602 นางสาวสภุานนั   ตัน๋สกลุ

55040603 นางสาวองัศรัุตน์   ระยา

สาขาวิชาการสอนศิลปะ

55040295 นายกมล   โพธิโชติ

55040299 นางสาวจฑุามาศ   จนัทนา

55040002 นางสาวชลดิา   ง่วนเจ็งเสง็

55040322 นายภาคนิ   อิศวมงคล

55040333 นางสาววรียา   ลิม้จีจ้ง

สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา

55040410 นางสาวจตุพิร   สขุตระกลู

55040412 นายทรงพล   วงศ์พระราม

55040566 นางสาวพชัรินทร์พรรณ   จนัทร์ห้วย

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา

56040582 นางสาวกิตตยิา   พุ่มหิรัญ

56540121 นางสาวจินตนา   แดนเมือง

56040584 นางสาวจฑุามาศ   โพนเมืองหล้า

56040087 นายณชัพล   สงวนสขุ

56540062 นางสาวณฏัฐพิชชา   ศรีวริสาร



56040403 นางสาวทิวาภรณ์   กระจ่าง

56540127 นางสาวนตัยา   โพธ์ิศรี

56040089 นางสาวเบญจวรรณ   เลศิวฒิุชยั

56540076 นายปริญญา   เย็นสวสัดิ์

56040092 นายรัชวฒิุ   แจ้งมาก

56040590 นางสาวรัตนาภรณ์   สงูประเสริฐกลุ

56040408 นางสาววรัชญา   เปลี่ยนน้อย

56040352 นางสาววลัลยา   แสงช่ืน

56040096 นางสาวศศปิระภาพร   ซอกกลาง

56040594 นายสทุธิชยั   ชลายนต์

56040410 นางสาวสภุทัรา   พึ่งอทุยัศรี

56040595 นางสาวสภุาวด ี  บตุรศรีเมือง

การศึกษาบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

55040434 นางสาวธัญญลกัษณ์   นิลล้อม

55040139 นางสาวนฤมล   ด้วงเงิน

55040438 นางสาวพชรพร   กิจสวสัดิ์

55040439 นางสาวภรณีนิภา   เมธานิธิภกัดี

55040583 นายมีชยั   ชีวพนัธ์

55040238 นางสาววาสนา   มีปัญญา

55040445 นางสาวศณาพรรณ   โสภี

55040447 นางสาวสมฤด ี  จลุทะเส

สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์

55040536 นางสาวมนฤทยั   สจุริต

55040394 นางสาวสขุฤทยั   แก้วมาลา



สาขาวิชาการสอนนาฏยสังคีต

55040347 นางสาวภทัรศยา   กนัยานะ

สาขาวิชาการสอนภาษาจีน

55040682 นางสาวกนกวรรณ์   ผลพฤกษา

55040683 นางสาวจิราภรณ์   พา่นปาน

55040478 นายชนินทร์   บวัแจ้ง

55040156 นางสาวธัญพชัร   กลบีขยาย

55040694 นายธีรศกัดิ์   ชแูก้ว

55040254 นางสาวนํา้ฝน   ทบัวนั

55040483 นางสาวนิสาชล   เทียบชยั

55040699 นางสาวนสุบา   นพศริิ

55040607 นางสาวประภาพร   โรจนรัตน์

55040159 นางสาวปิยากร   แฉล้มรัมย์

55040160 นายปริุศ   เลี่ยมเป่ียม

55040703 นางสาวพนิดา   ศรีโปฎก

55040705 นางสาวพชัรนนัทร์   กิจพาณิชย์เจริญ

55040704 นางสาวพิณศากรณ์   ทยัเจริญศรี

55040610 นางสาวมนสันนัท์   การะเวก

55040488 นางสาววนาล ี  สนิทเหลอื

55040707 นางสาววริศรา   ตู้ จินดา

55040165 นายวชัระ   ธรรมเกษร

55040708 นางสาววฒัมน   ระฤกชาติ

55040167 นางสาววลิาสนีิ   แก้วตา

55040710 นางสาวสมฤทยั   บรูณะวงัศลิา

55040168 นางสาวสวรรยา   คุ้มพงษ์



55040264 นางสาวสพิุชชา   ด้วงมี

55040712 นางสาวสมุนา   เหลอืงธีรนาท

55040713 นางสาวอภิสรา   ทองกวาว

55040715 นางสาวอจัฉราภร   รักหนู

55040173 นางสาวเอมิกา   บญุประเวศ

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

55040122 นางสาวพรรณปพร   เพ็ชรกําจดั

55040016 นางสาววลิาสนีิ   นิทรัพย์

55040407 นางสาวโศรยา   นํา้เงิน

55040224 นางสาวสพุตัรา   ชํานาญ

55040124 นางสาวสรีุพร   ประสมคํา

55040557 นางสาวอารีรัตน์   สริุนทราบรูณ์

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

55040803 นางสาวดวงพร   พึ่งศรี

55040150 นางสาวเบญจพร   อนสุติ

55040469 นางสาววรรณสล ี  ประดบัญาติ

สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา

55040558 นางสาวกนกรัตน์   พุ่มวภิา

55040562 นางสาวธนภรณ์   สหีะวงษ์

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา

56540047 นายกฤดภิาส   ลขิิตนภาพนัธุ์

56040084 นายกฤตพล   ทองจรัส

56040643 นายคมสนัต์   เสริมธนานนัท์

56540053 นางสาวคณุญัญา   เย็นสขุ

56540059 นางสาวชลทิชา   กฎุเงิน



56540123 นางสาวชลติา   วงษ์เหรียญทอง

56040147 นายนวนรรษ   กระแสร์

56040586 นายปราโมทย์   อศัวนิเวศน์

56040347 นางสาวพิชามญชุ์   กตุเสนา

56540087 นางสาวโยษิตา   อนพุฒัน์

56540093 นางสาวลลติา   จลุนพ

56040591 นางสาววภิาวด ี  มีเป่ียม

56540101 นางสาวศศวิกาน   บญุธรรม

56540102 นางสาวศริิวรรณ   ปยุะติ

56040593 นายสมภพ   ประจง

56040307 นางสาวสรีุย์รัตน์   เจนการ

56540114 นางสาวอภิรด ี  วฒันะศริิ

56040097 นายอรรถพล   ลําพทุธา

56540144 นางสาวอจัฉราภรณ์   จนัทวงค์

การศึกษาบัณฑิต  

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

55040573 นางสาวขวญักมล   สกลุณี

55040425 นางสาวขวญัชนก   ทินนิล

55040426 นางสาวจินตนา   บวัซ้อน

55040574 นางสาวจิรวรรณ   พนัทะสาร

55040136 นางสาวชนตั   สวา่งโรจน์

55040576 นางสาวชลธิชา   พงัทยุ

55040433 นางสาวธนชัชา   ตัง้ตรงหฤทยั

55040436 นางสาวบษุกร   อปุมา

55040437 นางสาวปัญชิตา   โกโสตร



55040440 นางสาวภทัรวด ี  แก้วนชุ

55040443 นางสาววณิชภกัดิ์   ธีรศานต์

55040236 นายวรันต์พงษ์   แววสวุรรณ

55040584 นางสาววจิิตตรา   พงัทยุ

55040450 นางสาวสรีุย์   ดอีาษา

55040588 นางสาวอภิญญา   โพธ์ิศรี

สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์

55040377 นางสาวกนกวรรณ   แสงสวุรรณ

55040378 นางสาวกมลรส   พาทีทิน

55040531 นางสาวกมลลกัษณ์   บรูณธนานกิุจ

55040379 นางสาวกนัทิมา   กรรณิกา

55040009 นางสาวเกวลนิ   สนธิ

55040380 นางสาวจฑุากาญจน์   เก่งกสกิิจ

55040381 นางสาวจฑุารัตน์   พาดี

55040532 นางสาวฉตัธิยา   ศรีสมทรง

55040382 นางสาวฉตัรชลกิา   หสัเขต

55040383 นายชลธาร   ผอ่งแผ้ว

55040012 นางสาวชาลนีิ   รอดทองคํา

55040533 นางสาวชิดชนก   ศรีสขุ

55040110 นางสาวฐิตาพร   วพิิมพ์สทุธ์ิ

55040384 นายดนยัภทัร   พจน์จริยาพร

55040876 นางสาวธนพร    ป่ินพานิช

55040385 นางสาวธัญลกัษณ์   ศรีเกษม

55040387 นางสาวนฐัธิดา   มสุกิชาติ

55040388 นางสาวปัทมา   น้อยม่วง



55040115 นางสาวผกามาศ   สนัโดด

55040816 นางสาวพรนภา   พทุธรักษา

55040389 นายพชัรพล   เชิดพงษ์

55040538 นางสาววณิชชา   แสนนิล

55040393 นางสาวศรัญญา   ฝอยฟู

55040540 นางสาวศศธิร   แข็งแรง

55040216 นายศวินาท   เนตรพระ

55040541 นางสาวสริินรดา   เกตรัุกษ์

55040542 นางสาวสริินาถ   จนัทร์แก้ว

55040395 นายสเุทพ   ววิาห์สขุ

55040883 นางสาวสนีุย์    เจียงจนัทกึ

55040544 นายสวุธัชยั   ศรีเลก็

55040396 นางสาวอนรรฆพร   ช่อลดัดา

สาขาวิชาการสอนชีววิทยา

54040935 นางสาวทิตะวนั   อยู่เรืองเดช

54040884 นายสทุธิวฒัน์   ไชยเชษฐ์

54040937 นางสาวอิศรพร   ช่วยพฒัน์

สาขาวิชาการสอนนาฏยสังคีต

55040080 นายกฤษฎา   ประจวบกลาง

54040839 นายกิตตวิฒุฑ์   วฒิุชาติ

54040541 นางสาวคณิชา   พทุถาวร

55040082 นายคมกฤษณ์   เจตน์จําลอง

55040083 นายจิตรภาณ ุ  นนัทิประภา

55040108 นางสาวญาดาพณัณ์   ชทูอง

55040342 นางสาวณิชนนัทน์   คํามลู



55040865 นางสาวธัญญารัตน์   เสยีงเย็น

55040866 นายธัญเทพ   กลิ่นด้วง

55040089 นายนพดล   แก้วมกุดา

55040344 นางสาวเบญญานชุ   พกุนชุ

55040345 นายประพฒัน์   พิลกึ

55040099 นายพงศ์ศรันย์   พนัธุเวช

55040867 นางสาวพรนภา   เนตรอมัพร

55040346 นางสาวพิมพ์วภิา   เทีย่งสมบญุ

54040544 นายภานพุงษ์   ไข่นาค

55040348 นางสาวมลฤด ี  คณาพานิชกลุ

55040093 นางสาวรัญชิดา   ศริิพงษ์

55040349 นางสาวรุจิรา   อรชร

55040095 นายวรกร   สายสร้อย

55040092 นายวรรินทร์   อ่อนแช่ม

55040096 นายวชัระ   วจัวาทิน

55040868 นางสาวศริินทิพย์   ทิพย์วงค์

55040351 นางสาวศภุากร   กฤษณะสงัข์

51042108 นางสาวสกลุด ี  ดชัถยุาวตัร

55040352 นายสมเกียรต ิ  ลวรรณวงษ์

55040101 นางสาวสทุธิลกัษณ์   โภครักษ์

55040869 นางสาวสธีุรา   ธัญลวะณิชย์

55040870 นางสาวอรนชุ   ศรีมนัตะ

55040354 นางสาวอริชญา   ปานครีี

55040107 นายอวรุิทธ์ิ   หงอนไก่



สาขาวิชาการสอนฟิสิกส์

54040584 นางสาวนฤษา   เจริญสขุ

สาขาวิชาการสอนภาษาจีน

55040476 นางสาวขวญัฤทยั   รุ่งเรือง

55040477 นางสาวจิรภทัร   รัฐสมทุร

55040605 นางสาวชนนิกานต์   อคัติ

54040896 นางสาวณฐัชยา   ยิบมนัตะสริิ

55040693 นางสาวดสุติา   โพธ์ิพนัธุ์

55040695 นางสาวธีราภสั   สมัมาวงศ์

55040606 นางสาวนภสัภรณ์   ผอ่งยบุล

54040898 นางสาวนภารัตน์   วรางกรู

55040482 นางสาวนิศารัตน์   ชยัชนะ

55040700 นายปฏิภาณ   อตุสารัมย์

55040701 นางสาวปภชัญา   รัตนบญุยกร

55040702 นางสาวปรมตัถ์   ครีีเพ็ชร์

55040485 นางสาวพรรณสดุา   ตรีทศายธุ

55040486 นางสาวพรรณิดา   โยธาภาณมุาศ

55040259 นางสาวภทัลภา   ปัน้ทอง

55040031 นางสาวมนสัพร   ตนัศริิจิรพชัร

55040261 นางสาวศศปิระภา   โพธ์ิเจริญ

55040709 นางสาวศภุสัสร   รายระยบั

55040711 นางสาวสทุธิรัศม์ิ   ชตุนิาทดลเจือ

55040492 นางสาวสธิุมา   จรเจนวฒิุ

55040613 นางสาวอาริตา   วงศ์บา

55040716 นางสาวอสุมา   สายวารี



สาขาวิชาการสอนภาษาญ่ีปุ่น

54040431 นายสภุทัรชยั   คํ่าสริุยา

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

55040397 นางสาวกชกร   ศริิหล้า

55040740 นายกิตตวิฒิุ   ชยักิจ

55040547 นางสาวกลุลติา   อามาตร

55040401 นายณฐัพล   เนียมพิทกัษ์

55040549 นางสาวปาริฉตัร   แสงเสน

55040015 นางสาวพชัรกนัย์   หงษ์ยนต์

55040123 นายสทุิวสั   แก่นสารี

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

55040453 นางสาวเกศกนก   สทิธิพงศ์

55040798 นางสาวขนิษฐา   จนัชนะ

55040147 นางสาวขวญัฤด ี  สบุิน

55040455 นางสาวจินดาหรา   นาวรัีตนวทิยา

55040456 นางสาวชญานิศ   เน่ืองจํานงค์

55040799 นางสาวชณฐัา   ศกัดาเดช

55040802 นางสาวชาลสิา   พรบอ่น้อย

55040025 นางสาวณฐัชยา   สงิห์คํา

55040458 นางสาวณฐัธยาน์   บญุฤทธ์ิ

55040241 นางสาวณฐัพร   พรมวงั

55040459 นายธีรภทัร   ซ่านฮู่

55040460 นางสาวนภสัสร   วฒันศฤงคาร

55040462 นางสาวนิภาภรณ์   ผาเงิน

55040466 นางสาวพรวรัิตน์   ทวผีล



55040027 นางสาวภรณ์ภสัสรณ์   นาคสนธ์ิ

55040245 นางสาวมินตรา   ไชยา

55040597 นางสาวเมวกิา   สดีา

54040324 นางสาววรัญญา   รอดประเสริฐ

55040471 นางสาววริศรา   พานนิล

55040028 นางสาววภิาว ี  เสวกาพานิช

55040600 นายวโิรจน์   บญุสราง

55040601 นางสาวเวชตุา   เอ่ียมสงคราม

55040246 นางสาวศศรัิญ   บาลจบ

55040808 นางสาวศภุลกัษณ์   ปะโปตนิงั

55040473 นางสาวสทุธิกานต์   รอดเร่ือง

55040810 นายสเุมธ   คําลอย

55040474 นางสาวอรุณี   พว่งพนัดี

55040475 นางสาวอจัฉรา   ป่ินมัน่

55040811 นางสาวอารียา   เวยีงเตา

สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์

53040065 นายพีรธัท   ยิ่งเจริญ

สาขาวิชาการสอนศิลปะ

55040298 นางสาวจิราภรณ์   บบุผนั

55040301 นายชยัวฒัน์   โพธิลกัษณ์

55040302 สบิเอกชยัวฒัน์   เรืองไกรศลิป์

55040303 นางสาวช่ืนกมล   กะไร

55040305 นายณฐัดนยั   รอดริน

55040306 นายณฐัวฒิุ   ระดมงาม

55040307 นายทศพล   พรหมคณุ



55040308 นายทองสขุ   สงิคะนอง

55040310 นางสาวนฤมล   จิตพนูผล

53041716 นางสาวนนัท์นลนิ   เอ่ียมสวยงาม

55040311 นายนนัทิพฒัน์   สงัขเสนากลุ

55040312 นางสาวนาฎชฎา   ทองบบุผา

55040313 นางสาวนิชา   โอภาชาติ

55040315 นายปฐมพร   ตระกลูราษฎร์

55040317 นางสาวปณุณดา   แก้วตา

55040318 นางสาวฝน   เอราวณั

55040320 นายพีรชยั   มตัโิก

55040321 นายพีระพงษ์   มีโชคอนนัต์

55040323 นางสาวภารดา   ผอ่งแผ้ว

55040328 นายวชิรวทิย์   ชตุมิาวงศ์สกลุ

55040331 นางสาววราภรณ์   ดวงจิตร

55040332 นางสาววลยักร   มาอ่อน

55040335 นายสรุศกัดิ์   ดอกไม้

55040336 นายอดศิกัดิ์   ใจมนต์

55040316 นางสาวอริยาวรรณ์   อาภรณ์รัตน์

55040337 นางสาวอริสา   ทองไทย

สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา

55040752 นางสาวจิราพชัร   ถนอมบญุ

55040560 นางสาวฉววีรรณ   เพชรดี

55040754 นางสาวณฐัจรี   วงัสริิสนุทร

55040019 นางสาวณฐัวด ี  เอนก

55040561 นายณฐัวฒิุ   สวีะสดุ



55040757 นายธีรวจัน์   ภาคภมิู

55040414 นางสาวนภารัตน์   รุ่งรัตนาอบุล

55040758 นายนวชั   หาทรัพย์

55040759 นายนนัทวฒัน์   โนกญุชร

55040760 นายบญุญบตุร   สมบรูณ์พนัธ์

55040564 นางสาวบญุพิทกัษ์   โตวจิิตร์

55040416 นางสาวพชรพร   ยงเจริญชยัสทิธ์ิ

55040567 นางสาวพิมพ์ชนก   แก่นพรม

55040417 นางสาวพทุธชาต ิ  แพงวเิศษ

55040018 นางสาวเพ็ญรด ี  กรเสนาะ

55040126 นางสาวฟาริดา   บญุสงู

55040568 นางสาวมลฑกานต์   บาลโสง

55040227 นางสาวมญัชพุร   พรประทมุ

55040419 นางสาวมีนย์ตะวนั   สวุรรณ์วงค์

55040420 นางสาวรววีรรณ์   สกลุเดช

55040762 นายลขิิต   พาลี

55040763 นายวริธิกร   พลูสวสัดิ์

55040570 นายศภุชยั   ไชยบตุร

54040384 นางสาวสรัลวรีย์   นานํา้เช่ียว

55040571 นางสาวสาธิดา   กายาผาด

55040572 นางสาวสชุารินีย์   องักินนัทน์

55040421 นางสาวสทุธาทิพย์   ถนอมวงค์

55040422 นางสาวสธุาสนีิ   แตงงาม

55040423 นางสาวสธุาสนีิ   วฒิุรัตน์

55040765 นางสาวสนุทรี   จนัทร์แดง



55040131 นางสาวสพุตัรา   กาวจินัทร์

55040424 นางสาวเสาวนิต   มีสนิ

55040766 นางสาวเสาวนีย์   หิรัญประภากร

สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

52040744 นายชนะชยั   วรัิสสะ

52041279 นางสาวบญุธิดา   จนัทรคติ

52041278 นางสาวอารีรัตน์   ภิรมย์นก

สาขาวิชาการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา

55040494 นางสาวกนกวรรณ   อ่อนสร้อย

55040496 นางสาวก่ิงแก้ว   แช่มบริสทุธ์ิ

55040767 นายกิตตพิงษ์   เกตภุเูขียว

55040768 นายกิตตพิงษ์   นนัทลกัษณ์

55040042 นายกิตตพิงษ์   ศรีสาลี

55040266 นางสาวกลุธิดา   วลิยัสยั

55040267 นายเกรียงไกร   ศาลกลาง

55040043 นายคมกฤษณ์   ดษิฐวบิลูย์

55040044 นายคณุากร   สมญัทสาริกิจ

55040769 นายจกัรกฤษณ์   สบืสาย

55040770 นางสาวจิราภรณ์   ศรีหนองหว้า

55040047 นางสาวจฬุารัตน์   อ่ินอ้าย

55040772 นายฉตัรพล   อคัรปทมุ

55040048 นายฉตัรมงคล   วรรณธงชยั

54040243 นายชญานิน   ช่วงจัน่

55040773 นายชยัธวชั   ศรประดษิฐ์

55040774 นายชินกฤต   จนัทะนะ



55040035 นางสาวญาดา   โชตชิ่วง

55040051 นายฐานกรณ์   ขนัตลิม

55040776 นายฐิตวิฒัน์   หนทูองคํา

55040777 นายณภทัร   สภุาพ

55040628 นางสาวณชัชาภทัร   ยรุะหาร

55040052 นายณฐักานต์   วรรณสาร

55040778 นายณฐัชนน   สบืเสน

55040497 นางสาวณฐันีย์   วงศ์สวุรรณ

55040779 นายณฐัพงษ์   วารีศรี

55040498 นายณฐัพล   คร้ามพิมพ์

55040781 นายณฐัพชัร์   รัตนารังสรรค์

55040269 นายณฐัวฒัน์   เข็มตรง

55040270 นายณฐัวฒิุ   เข็มตรง

55040179 นายทรงฤทธ์ิ   อามาตย์มนตรี

55040073 นายธนกร   คมัภิรานนท์

55040500 นายธนชล   โสมเมา

55040784 นายธัชกร   ร่ืนหาญ

55040785 นายนที   กรณีย์

55040055 นายนรงฤทธ์ิ   จํารัสศรี

55040056 นางสาวนิรมล   สพิุมล

55040057 นายบลัลงัก์   บญุลอื

55040786 นางสาวบรีุกานต์   คมเฉียบ

55040058 นางสาวเบญจวรรณ   นรุาฤทธ์ิ

55040059 นายปฏิภาณ   ดกุสขุแก้ว

55040060 นายปฐาวฒิุ   ปญุญา



55040180 นางสาวประกาย   สเีขียว

55040061 นายปราโมทย์   พิมครีี

55040787 นางสาวปาณิสรา   ศรีอดุมนาค

55040502 นายพงศกร   พนัธุ์เจริญ

55040503 นายพงษ์เพชร   คําแก้ว

55040788 นายพงษ์ศกัดิ์   คําพิลา

55040062 นางสาวพชัรา   ผมน้อย

55040619 นางสาวภาวนา   สลอดตะคุ

55040789 นายภาสกร   ฤกษ์เวยีง

55040065 นางสาวมนนัยา   สาลโีภชน์

55040505 นายมานะศกัดิ์   พลูสนอง

55040066 นายไมตรี   ศรีกลุ

55040068 นายรัตนพงศ์   สหีะวงค์

55040069 นายวรเมธ   เกษมกลุดลิก

55040070 นายวรากร   ดพีร้อม

55040623 นายวฒันา   คชพญาวงศ์

51040203 นายวทิยา   แก้วเกษศรี

51040210 นายวทิวสั   ป้องเศร้า

55040071 นายศภุชยั   ศรีอทุธา

55040175 นางสาวศภุคัชญา   ไกรโภชน์

55040074 นางสาวสริิพร   แก้วเขียวงาม

55040626 นางสาวสจิุตรา   อทุธาทอง

55040793 นายสทุธินนัท์   บญุใบ

55040794 นางสาวสพิุชฌาย์   แอ่นปัญญา

55040075 นายเสฏฐวฒิุ   ภแูข่งหมอก



55040076 นายเสริมศกัดิ์   ตนัตอิภิบาลกลุ

54040523 นายอดศิร   สกลุานนท์

52040332 นายอดศิกัดิ์   ธรรมมา

55040795 นายอตเิทพ   วงษ์จําปา

55040078 นายอภิวฒัน์   มารมย์

55040627 นายอภิสทิธ์ิ   เสษฐะ

55040797 นางสาวอมลรัตน์   หร่ังชัน้

55040508 นายอารักษ์   แจ้งเอ่ียม

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา

56540048 นางสาวกฤตยิาภรณ์   ยงัถาวร

56540117 นางสาวก่ิงกาญจน์   สขุประเสริฐ

56040642 นายกิตตธิัช   ทองแย้ม

56540118 นางสาวกิตตยิา   เหลอืงเลศิวนัชยั

54540029 นายกิตศิกัดิ์   บวัเพ็ชร์

56540051 นางสาวกลุธิดา   พฤกษมาศ

56040583 นายคมเดช   ธนาธิษณ์

56540119 นางสาวจณิสตา   คณุวฒิุปรีชาชาญ

56540055 นางสาวจนัทิมา   แสนสขุ

56540120 นางสาวจินตณณิชา   จนัเจือ

56040012 นางสาวจฑุาทิพย์   สดุจํานงค์

56540122 นางสาวเจตสภุา   แก้วกาญจน์

56540056 นายเจนภพ   ดเีหลอื

56040585 นางสาวชนากร   ดาบลาอํา

57540069 นางสาวชนานนัท์   กิจทรัพย์ทวกีลุ

56040644 นายโชต ิ  สงิห์นนท์



56540061 นางสาวณชันิกานต์   พานทวปี

56540063 นางสาวณฐัณิชาช์   ลกูอินทร์

56540064 นางสาวณิภาภรณ์   แป้นสวน

56540125 นางสาวเดน่ดาว   ปิยะพิสทุธ์ิ

56540065 นายทรงสทิธ์ิ   สขุปรี

56540066 นายธนชิต   แฉล้มกลาง

56540067 นายธรรมรงค์   ไพฑรูย์

56540068 นางสาวธันย์ชนก   ประศาสน์

56540070 นายนพธน   ศรีเทีย่งตรง

55540137 นายนรินทร์   ผาวรัิตน์

56540126 นายนวดล   จิรวฒันธรรม

56040349 นายนวพงศ์   จนัทร์ธนไพบลูย์

56540128 นายนนัทวชั   เพ็งอินทร์

56540071 นายนนัทิพฒัน์   ขมุทอง

56040648 นางสาวบญุฑิกานต์   ลิม้เฮาะสนู

56540073 นางสาวบณุฑริกา   กฤษณรังคณุ

56540130 นางสาวบณุฑริกา   พองชยัภมิู

56540075 นางสาวประภสัรา   อ่อนน้อม

56040350 นางสาวปาริฉตัต์   กิจเกือ้กลู

55540164 นางสาวปาริฉตัร   พึ่งมี

55540166 นางสาวปิยวรรณ   สมัฤทธิคณุากร

56540131 นายปิยวชิญ์   ช้วนกลุ

56040646 นางสาวปณุยนชุ   บวัเสถียร

56540080 นางสาวพรพิมล   เหีย่วเกิด

56540081 นายพลาธร   วจิิตรจนัทร์



56540132 นางสาวพชัธนิดา   วเิศษชาติ

56540082 นางสาวพชัรีกรณ์   วงษ์พล

56540045 นายพิชพร   พรประสทิธ์ิ

56540083 นางสาวพิมพลอย   อินทรัตน์

54540076 นายพิสษิฐ์พร   กะการดี

56040647 นางสาวเพชรรัตน์   แนวนาค

56040351 นางสาวเพ็ชรรัตน์   พรมบตุร

56040587 นายไพโรจน์   คณาบตุร

56540085 นางสาวมยรุา   รุ่งรักษา

56040407 นางสาวยวุด ี  แซ่ฉั่ว

56540134 นายรพีพฒัน์   หงษ์ไทย

56540089 นางสาวรัชฎาภรณ์   ภธูร

56040589 นางสาวรัชนญัญา   ระวงัการ

56540090 นางสาวรัชนีกร   ดวงพตัรา

56540091 นางสาวรัตนาภรณ์   ทองคํา

56540092 นางสาวฤดวีรรณ   ทิพวนั

56540094 นางสาวลลัน์ลลติย์   พานพุนัธ์

52540432 นายเลศิศลิป์   เจียระสนิธุ์กลุ

56540135 นางสาววรรณษา   บวัสระเกษ

56540136 นายวรัตถ์กฤศ   บญุสม

56540137 นางสาววราภรณ์   อินทมี

55540205 นายวชัระพงศ์   นามนยั

56540095 นายวฒัชฤทธ์ิ   ราษีกลุ

56540096 นางสาววศัยา   แก้วตา

56540097 นางสาววชิดุา   กลิ่นเกษร



56540098 นายวฒิุนนัท์   นาลาด

56540099 นางสาวศศธิร   ตรียะประเสริฐ

56540100 นางสาวศศปิระภา   จฬุา

55540222 นางสาวศริิรัตน์   ชชู้าง

56540103 นายศริิวชิย์   วนัจีน

56540139 นางสาวศวินาถ   ชยูิ่งสกลุทิพย์

56540140 นายศภุโชค   เกีย้มรอด

56540104 นางสาวสมฤทยั   เน่ืองจํานงค์

56540105 นายสรวชิ   อินเรือง

56540109 นายสรุพงศ์   สขุสวสัดิ์

56540111 นางสาวหนึง่ฤทยั   ฉิมพาลี

56540141 นางสาวอโนรส   กล้าแข็ง

56540112 นายอภิชาต ิ  วฒันะศริิ

56540113 นางสาวอภิญญา   เทีย่งธรรม

56040354 นายอภินนัท์   นาคทิพย์

56540143 นางสาวองัศมุาลนิ   ทบัม่วง

56040596 นางสาวอญัชลุกีร   เลี่ยมใจดี

56540145 นางสาวอารยา   ทิง้มิตรชัว่

54540167 MISSFU   XIAO

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา

57540015 นายจกัรี   แสนยากลุ

57540018 นายโชคชยั   ศริิตนัตราภรณ์

57040155 นายตตยิะ   เครือคฑาวธุ

57540002 นายเตชินท์   โปกลุ

57540019 นางสาวธนาภรณ์   เชือ้จนัทร์



57040156 นายนครินทร์   พรหมมา

57040148 นายบริพตัร   แสงไทย

56040278 นายประณต   แซ่ลิม้

57040157 นางสาวปาริฉตัร   คนตรง

55040362 นายปิยพล   หาญสงคราม

56540038 นายพงษ์เศรษฐ์   ตาทิพย์

57040158 นายพงษ์สริิ   อ่อนเจริญ

57540008 นายมนตรี   โพธ์ิเงิน

57040159 นายมาโนช   ผาตเิสนะ

57540010 นายวชิระ   รัตนวนิช

57040151 นางสาววริษา   เรืองทอง

55040656 นายวนัชาต ิ  ฉนัทะโกโส

57540012 นายวศิรุต   กรุ่นทอง

57540013 นายศกัย์ศรณ์   ศลิารัตน์

57540025 นายศภุณฐั   นํา้ดอกไม้

57040152 นายสมลกัษณ์   สขุเจริญ

57040153 นางสาวสาลนีิย์   ธีรเนตร

56040302 นางสาวสกุญัญา   อดุม

57040163 นายสรุพฒัน์   สลบัสี

57040164 นายสริุยา   ดาบใหม่

55540071 นายอนชุา   เรืองสวสัดิ์

55540073 นายอคัรพนธ์   สวุรรณวงษ์

57540114 MISSCHUM   SOKRY


