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สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

1 พระ ครูวมิลภาณ รัชตมงคลชล

2 พระมหา ไพรวรรณ อภิชฺชโว

สาขาวิชาไทยศึกษา

3 พระ สุเทพ อตฺตสนโฺต

4 พระมหา ศราวธุ จิตฺตทนโฺต

5 พระมหา ปัญญา ปํฺญาวโร

สาขาวิชาภาษาไทย

6 พระ วสิุทธิ์ ฐิตาจาโร

สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ

7 พระ สุรินทร์ สีลเตโช

สาขาวิชาการสอนนาฏยสังคีต

10334 พระ เจษฎา ญาณิสฺสโร

ปีการศึกษา 2557

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การศึกษามหาบัณฑิต  
คณะศึกษาศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ศิลปศาสตรบัณฑิต  

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต  

การศึกษาบัณฑิต  
คณะศึกษาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์

นิติศาสตรบัณฑิต  

วิทยาศาสตรบัณฑิต  
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8 นาย ชวทิธิ์ เทศดี

9 นาย ธีรวฒิุ ใหม่เอ่ียม

10 นางสาว นธิิมา คงสวสัดิ์

11 นาง เนตรทราย พัฒนพงษ์

12 นางสาว เพ็ญลภา บุญวงษ์

13 นางสาว วนดิา สาระติ

14 นางสาว สุดาพร พงษพิ์ษณุ

15 นาย อดิศร ศิริ

16 นาง กรวนิท์ เขมะพันธุ์มนสั

17 นาย ธีทตั ตรีศิริโชติ

18 นางสาว บุญญาดา นาสมบูรณ์

19 นาย ศุภสิทธิ์ เลิศบัวสิน

20 นาง อุทยัรัตน์ เมืองแสน

21 นางสาว กิง่กาญจน์ คงสาคร

22 นางสาว จิดาภา ผูกพันธ์

23 นาง จิราวรรณ กล่อมเมฆ

24 นาง ชรริน ขวญัเนตร

25 นาง ชุติมา เทยีนชัยทศัน์

26 นางสาว นรีลักษณ์ สุวรรณโนบล

27 นาง นยันา ภูลม

28 นางสาว ปัญจภรณ์ ยะเกษม

29 นาง ปาณิสรา ส่งวฒันายุทธ

ปีการศึกษา 2557

การศึกษาดุษฎีบัณฑิต  

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

ระดับปริญญาเอก
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30 นาง รัศมี ศรีนนท์

31 นางสาว สุจิตรา อู่รัตนมณี

32 นาง โสรัจญา สุริยันต์

33 นาง โสรัตน์ วงศ์สุทธิธรรม

34 นาง อุตม์ชญาน์ อินทเรือง

35 นางสาว ณัฐพร ยวงเงิน

36 นางสาว กานต์ทติา สีหมากสุก

37 นาง จรรย์สมร ผลบุญ

38 นาง นภัสวรรณ สุภาทติย์

39 นาย บุญชู ภูศรี

40 นาย ปฐมพงศ์ ลิม้เจริญ

41 นาย พีระพงษ์ สุนทรวภิาต

42 นางสาว มัชฌิมา วรีศิลป์

43 นางสาว วราภรณ์ วชิญรัฐ

44 นาย วสิัณห์ วงษแ์ก้ว

45 นาย สรรเกียรติ กุลเจริญ

46 นาย อธิราชย์ นนัขันตี

47 นาย อนรัุกษ์ บุญพยนต์

48 Ms. SWE SWE ZIN

49 นาง ธัญภัส เมืองปัน

50 นางสาว ปิยนชุ วรบุตร

51 นาย จักรพันธ์ โพธิพัฒน์

52 นาย ฉัตรพงศ์ เสมียนรัมย์

53 นาย ไตรมาศ บุญไทย

54 นาง น้ําค้าง สุขเกษ

55 นางสาว พัชร์พิดา ศิริพงศ์โภคิน

56 นาย พีรเชษฐ์ บุญพัชรเจริญ
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57 นางสาว วราพร ชลอําไพ

58 นางสาว ศิริประภา แจ้งกรณ์

59 วา่ที่ร้อยตรี สุเมธ ชมภูธวชั

60 นาง สุรีย์ ทองวณิชนยิม

61 นาย อนวิตัติ์ เอกา

62 นาง ธีรนนัท์ ตันพานชิย์

63 นาย นทัธี บุญจันทร์

64 นาย สราวธุ กุสุมภ์

65 นาย อัษ แสนภักดี

66 นางสาว เอกรัตน์ อ่อนนอ้ม

67 MR. KEONAKHONE KHOUNVILAY

68 นางสาว กนษิฐา เรืองวรรณศักดิ์

69 นาย กฤตยชญ์ คําม่ิง

70 นาย คารว์ พยุงพันธ์

71 นาย ตฤณ กิตติการอําพล

72 นาย ภานุ สรวยสุวรรณ

73 Ms. CHUNLAN LI

74 นางสาว กนกวรรณ โกนาคม

75 นาย กรกฤช ตันติจารุภัทร์

76 นาง กัลยลักษณ์ อยูเ่ย็น

77 นาย กิจผจญ แมตเมือง

78 นาวาเอก(พิเศษ) เกียรติ์ชาย นาคสุขไพบูลย์

79 วา่ที่ร้อยตรีหญิง ขวญัใจ จริยาทศันก์ร

80 นาย ทวชัีย สายทอง

81 นาย ธนดล ภูสีฤทธิ์

82 นางสาว ธนนนัท์ สิงหเสม

83 นาย ธนะวฒัน์ วรรณประภา
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84 นาย ธวชัชัย อุ่ยพานชิ

85 นาย ธีรณัฏฐ์ พิมพันธุ์

86 นางสาว นรมน พันเจริญ

87 นางสาว นาตยาภร บุญเรือง

88 นาย นพินธ์ แจ่มจํารัส

89 นาย บัญชา ปลืม้อารมย์

90 นางสาว ปรัชนนัท์ เจริญอาภรณ์วฒันา

91 นางสาว พรนพิา ปรีหะจินดา

92 นางสาว พวงทอง อินใจ

93 นาย ภาณุวชัร ปุรณะศิริ

94 นาย มนตรี แจ่มศรี

95 นาง มุกดา อามาลีนา

96 นางสาว รัชญา ละมุลตรี

97 นาย รุ่งโรจน์ อรรถานทิธิ์

98 นาง เรวดี จันทร์รัศมีโชติ

99 นางสาว ลักษวรรษ์ กฤตพุทธิธรรม

100 นางสาว วรางคณา โสมะนนัทน์

101 นาย วเิศษ ชาวระนอง

102 นางสาว ศรีพักตร์ ปั้นนอ้ย

103 วา่ที่ร้อยตรี ศิริชัย ศรีพรหม

104 นาย ศิริโชค พิพัฒนเ์สฐียรกุล

105 นาง ศิริวรรณ จันทรัศมี

106 นาย ศุภพิพัฒ วรรณศิริ

107 นางสาว สมรัชนาฏ ฦาชา

108 นาย สรร กลิน่วชิิต

109 นาง สุณี วฒันพิมล

110 นาง สุนนัทา อินทร์อาษา



6

111 วา่ที่พันตรี สุพจน์ ธนานกุูล

112 นางสาว สุภัทรา แซ่เล้า

113 นางสาว เสาวนยี์ เจียมจักร

114 นาง อรทยั ปาอ้าย

115 นาง อรวรรณ คุณสนอง

116 นางสาว อัญชลี เหมชะญาติ

117 นางสาว อาวพีร ปานทอง

118 นางสาว จตุพร เสถียรคง

119 นาย ชิตพล ชัยมะดัน

120 ร้อยตํารวจเอก โชคชัย สิทธิผลกุล

121 นาย ประสงค์ เลาหะพงษ์

122 นางสาว รัตนา เทยีนเมืองปัก

123 นาย วชัระ คําเขียว

124 นางสาว วไิลพร อาจมนตรี

125 MR. NITTHA BOUPHA

126 นาย เกรียงศักดิ์ เทพผดุงพร

127 นาง จินตนา พรจะเด็ด

128 นาย ฉัตรชัย ดนตรี

129 นางสาว ชนสิรา แก้วสวรรค์

130 นาย ชัยยง ชัยเจริญทวกีิจ

131 นาย ธนายุ ภู่วทิยาธร

132 นาย นริศ เพ็ญโภไคย

133 นางสาว นจุรี ภาคาสัตย์

134 นาง นสุรา บุญสนอง

135 นางสาว ปทติตา จารุวรรณชัย

136 นางสาว ปัทมาวรรณ สิงหศ์รี

137 นางสาว วลัยพร สุขปลัง่
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138 พันเอก ศักดา ดีเดชา

139 นาย สมศักดิ์ สวสัดี

140 นาย สรศักดิ์ ขาวเหลือง

141 นาย สุธีร์ อนนัตชาติ

142 นาย เสริมสิทธิ์ สร้อยสอดศรี

143 นางสาว เอมอร พลวฒันกุล

144 นาย จตุภัทร เมฆพายัพ

145 นางสาว ชนญักาญจน์ แสงประสาน

146 นางสาว ดวงกมล สุขแก้วมณี

147 นาง ทศันยี์ เช่ือมทอง

148 นาย ธวชัชัย ศรีพรงาม

149 นาย ประสิทธิ์ พงษเ์รืองพันธุ์

150 นางสาว สุชาดา สกลกิจรุ่งโรจน์

151 นางสาว สุดคนงึ ณ ระนอง

152 นาย สุพจน์ นาคสวสัดิ์

153 นาย อาฟีฟี ลาเต๊ะ

154 นางสาว คุณากร กรสิงห์

155 นาย ชัยณรงค์ เครือนวน

156 นางสาว ภคมน เจริญสลุง

157 MR. ALFI HARIS WANTO

158 MR. MOHAMMAD NUH

รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
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สาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยทีางวิทยาการปัญญา

159 นางสาว จารุจิตร สิทธิปรุ

160 นางสาว ญานศิรา มุนนิทร์สาคร

161 นางสาว นภุาพรรณ ปลืม้ใจ

162 MR. SOKSAN DAM

สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา

163 นางสาว ฉัตราภรณ์ สวสัดิยภานนท์

164 นาง พรทพิย์ เอมอ่อน

165 นางสาว รัตนา มณีสุขเกษม

166 นาย สุรเชษฐ์ พินจิกิจ

ปีการศึกษา 2557

วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
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สาขาวิชาส่ือสารการตลาด

167 นางสาว จุฑารัตน์ ใจดี

168 นาย เฉลิมเกียรติ อากาศสุภา

169 นาย ธิติพงศ์ พงษก์ุล

170 นางสาว นภัสชญา ประวตัิดี

171 นางสาว มาริสา ดีใจ

172 นางสาว รุ่งทวิา มุสิทธิ์มณี

173 นางสาว สิรินทพิย์ สุขกล่ํา

สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม

174 นางสาว ชญากานติ์ ภิญญากรณ์

175 นาย ธีรภัทร กตัญํูทวกีูล

สาขาวิชาไทยศึกษา

176 นาย ปตินญา นาทอง

177 นางสาว ปริศริญญา รินทรุด

178 MISS QIN HUA

179 MR. REN GUOXIANG

180 Ms. TIAN ZHISHUI

สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

181 นางสาว กาญจนา วงศ์ม่าน

สาขาวิชาภาษาไทย

182 นางสาว บุณฑริกา ขุนวมิล

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสาร

183 นางสาว ปริศนา ชนะชัย

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  

ปีการศึกษา 2557

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต  
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184 นางสาว ปัทมา สัมพันธมิตร

185 นางสาว ภัทรภรณ์ ใช้ฮวดเจริญ

186 นางสาว วาสินี ทพิย์ศร

187 นางสาว สิริกานต์ วารุณศาสตร์

188 นาง อรญา ตัณฑะผลิน

189 นางสาว ณปภัช แสงวมิลมาส

190 นางสาว กัญฐพัชร อิสสระเสวี

191 นางสาว พัชราภรณ์ พันธุ์สวสัดิ์

192 นางสาว พิณนภา เพชรศิริ

193 นางสาว สุชาดา ยูงศิริกาญจน์

194 นาย กิตติ สายสมร

195 นางสาว กุลสินี ตันมณี

196 นางสาว ชนากานต์ ลุนพุด

197 นาย ชุติเดช ประสารแสง

198 นางสาว ฐิติพร ศรีสุวรรณ

199 นาย ณัฏฐพล ศรีประเสริฐ

200 นาย ณัฐวตัร ธรรมารักษ์

201 นางสาว ณิชกานติ์ แววคล้ายหงษ์

202 นางสาว ณิชา นบัดี

203 นาย ธีธัช วชัรานวุทิย์

204 นางสาว นงลักษณ์ อภัยยะกุล

205 นางสาว นฤภร รูปหมอก

206 นางสาว นฤมล เกษรบัว

207 นาย นติิเทพ กิง่ชา

นิเทศศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

นิเทศศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

นิเทศศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง
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208 นางสาว ปารวี สังข์ผาด

209 นางสาว ผาณิตดา คงอยู่

210 นาย พงศ์ธร ธีระทปี

211 นางสาว พชรภรณ์ ยามี

212 นางสาว พรชนก สุดชาญชัยกุล

213 นางสาว พรรณปพร คล่องการเขียน

214 นางสาว พัชราภรณ์ หตัถโชติ

215 นางสาว พัชรี ศิริผล

216 นางสาว พัลลภา สินอําพร

217 นางสาว พุธิตา วาณิชกมลนนัทน์

218 นางสาว เพ็ญพิชชา จรัลวกิรัย

219 นางสาว ภคมน จูกลิน่

220 นางสาว ภานชิา โรจนว์งศ์สวสัดิ์

221 นางสาว ยุพาพร ชัยอนนัต์สุขทวี

222 นางสาว วรพรรณ สารพันธุ์

223 นางสาว ศรัณยา สันติราชัย

224 นางสาว ศิรินาถ จันดา

225 นางสาว ศิริวรรณ ชัยพิมพ์

226 นางสาว ศุภัทษร เมฆฉาย

227 นางสาว ศุภากร พูนสุขวฒันา

228 นางสาว สาริศา คณาโชติโภคิน

229 นางสาว สิริกาญจน์ แก้วทอง

230 นางสาว สุทธิรัตน์ คงเตี้ย

231 นาย สุภชัย ชลิตาภรณ์

232 นางสาว สุวภิา ขวญัส่ง

233 นางสาว สุวมิล ทรัพย์เจริญ

234 นาย อภินนัท์ สุคันธนาค
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235 นางสาว อลิสา สุกสี

236 นางสาว อังคณา ธุระกิจ

237 นางสาว เอกอนงค์ รัตนวชัิย

238 นางสาว กนกพร พานชิสมบัติ

239 นางสาว กนกวรรณ จันทเขต

240 นางสาว กนกวรรณ อุปพงษ์

241 นางสาว กนกวรรณ เอ่ียมจํารูญ

242 นาย กนกศักดิ์ พรมกามินทร์

243 นางสาว กมลชนก เชิงเทนิ

244 นางสาว กมลเนตร ใจเย็น

245 นางสาว กรกนก คงรอด

246 นางสาว กรณิศ ตรีเนตร

247 นาย กรธน มหทัธนาวงศ์

248 นาย กรพล ตันติพงศ์อาภา

249 นาย กฤตย์ กุลวาทะศิลป์วงศ์

250 นาย กววีฒัน์ ส่งเจิม

251 นางสาว กัญฐณา จารุกฤษฎิ์

252 นางสาว กัณฐมณี เพชรเรืองสุด

253 นางสาว กันยาลักษณ์ โชติเจริญสาทร

254 นางสาว กัลยารัตน์ แช่มช่ืน

255 นาย กาจภณ ลีลากิจกุล

256 นาย กิตติกานต์ สวา่งแจ้ง

257 นาย กิตติพิชญ์ วทิยาประเสริฐ

258 นางสาว กุลจิรา ใช้ฮวดเจริญ

259 นางสาว กุลชา ปิยะรัตน์

260 นางสาว กุลญา กระจ่างกุล

นิเทศศาสตรบัณฑิต  
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261 นางสาว กุสุมาลินท์ ปรัยนุ

262 นางสาว เกวลี ประทมุมี

263 นางสาว เกศินี ขาวสะอาด

264 นางสาว เกษวรางค์ อําภา

265 นางสาว ขนษิฐา แหวนวงษ์

266 นางสาว จงรัก สรวยล้ํา

267 นาย จรรยวรรธน์ มูลสวสัดิ์

268 นางสาว จริยา ช่วยวฒันะ

269 นางสาว จริยา รุ่งโรจน์

270 นาย จักรพันธุ์ อังกาบ

271 นางสาว จันทราพร จันทาโภ

272 นางสาว จันทะวงษ์ จงจิตร

273 นางสาว จาริวรรณ ศรีสุข

274 นางสาว จิณหจุ์ฑา สารี

275 นางสาว จิดาภา อุ่นจิตต์ธรรม

276 นางสาว จีรนนัท์ โคเฟ่ือง

277 นางสาว จีรภา อรุณจิตร์

278 นางสาว จุฑาภรณ์ จิตตธาดาพงศ์

279 นางสาว จุฑามาศ กมลสิงห์

280 นางสาว จุฑามาศ ทรัพย์ไทย

281 นางสาว จุฑามาศ เทยีนทอง

282 นางสาว จุฑามาศ ปราชญากุล

283 นางสาว จุฑามาศ สาตราภัย

284 นางสาว จุฑารัตน์ เพชรจํานงค์

285 นางสาว จุฬาลักษณ์ ลิม่สุวรรณ

286 นางสาว เจนจิรา โชคสถาพรรัตน์

287 นาย ฉัตรเฉลิม เสืออยู่
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288 นางสาว เฉลิมขวญั เข็มวงศ์ทอง

289 นาย เฉลิมพล ทยัพิทกัสิน

290 นางสาว ชญานี มณีวหิก

291 นางสาว ชณิศรณ์ บุญสงค์

292 นางสาว ชนากานต์ กิตติวทิย์เชาวกุล

293 นางสาว ชนานนัท์ กลิน่ผกา

294 นางสาว ชนานนัท์ สมิทธีร์

295 นาย ชนนิทร์ แสงภิรมย์

296 นางสาว ชมพูนชุ ไทรเล็กทมิ

297 นาย ชยุติ ร่ืนอารมณ์

298 นางสาว ชลฤทยั ตั้งวงศ์กิจศิริ

299 นางสาว ช่อผกา นารีย์

300 นาย ชัชวาลย์ เกิดปรางค์

301 นาย ชัยวฒัน์ แซ่ตั้ง

302 นางสาว ชุติกาญจน์ จุลวจัน์

303 นางสาว ชุติญา หวานเสนาะ

304 นางสาว ชุติมา ฮวบขุนทด

305 นางสาว เชษฐ์สุดา เชษฐวฒัน์

306 นาย เชาวลิต กุตนนัท์

307 นางสาว โชติกา จันทร์ประเสริฐ

308 นาย ฐากูร ดํารงค์พานชิย์

309 นางสาว ฐานติา จุลกะลพ

310 นางสาว ฐานติา มีสกุล

311 นาย ฐิติ ชลสวสัดิ์

312 นางสาว ฐิติมา แก่นเฟ่ือง

313 นาย ฐิติสรณ์ ศักดิ์อลงกรณ์

314 นาย ณพวฒิุ วภิารัตน์
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315 นางสาว ณัฏฐ์ชวลั ลิม้เศรษฐกุล

316 นางสาว ณัฏฐนชิ ศรีประสิทธิ์

317 นาย ณัฏฐพงศ์ อนกุูล

318 นาย ณัฏฐ์ศรัณย์ พจนช์พรกุล

319 นางสาว ณัฏฐาพร เสนห่า

320 นางสาว ณัฐกานต์ กุศลศิลป์

321 นางสาว ณัฐกานต์ โอสถานนท์

322 นางสาว ณัฐชุดา ชูมก

323 นาย ณัฐดนยั คามจินดา

324 นางสาว ณัฐนนัท์ จ๋ิวซ่าน

325 นางสาว ณัฐภาวี สุศิวะ

326 นาย ณัฐวฒิุ สวา่งดี

327 นางสาว ณิชาภัทร เตี่ยไพบูลย์

328 นางสาว ดรัลพร ทา้วศรีบุญเรือง

329 นาย ตะวนั ด้วงตอม

330 นาย ตันติกร อุบลจินดา

331 นาย เถลิงศักดิ์ ทองรังสฤษฏ์

332 นาย ทนิภัทร รามดี

333 นางสาว ทพิย์สุดา ศาสตร์กระจ่าง

334 นาย ธนธัส ไทยวงษา

335 นางสาว ธนนนัท์ แต่งภูมิ

336 นาย ธนภัทร สันติวนานนท์

337 นางสาว ธนวรรณ อ๋ึงสกุล

338 นางสาว ธนชัชา ล้ําเลิศวาที

339 นางสาว ธนชัชา เฮงภู่เจริญ

340 นางสาว ธนาพร ศรีครุฑ

341 นาย ธนาวฒัน์ ศุภวรรณาววิฒัน์
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342 นาย ธนาวฒิุ บํารุงมา

343 นางสาว ธนชิชา กอบกาญจน์

344 นางสาว ธัญญลักษณ์ งามสัจจพร

345 นางสาว ธัญรดา อมรดิษฐ์

346 นางสาว ธันยกานต์ มีเงิน

347 นางสาว ธันยนนัท์ อมรประดิษฐ์กุล

348 นางสาว ธันยพร อาภารัตนคุณ

349 นาย ธันวา เลาประโคน

350 นางสาว ธันวาณี ไช่

351 นาย ธีรพล พันธุ์เปรม

352 นาย ธีรภัทร์ วลัยเพชร์

353 นาย นพพล ศิริรักษ์

354 นางสาว นพวรรณ ไตรกศยานนท์

355 นางสาว นลัทพร มนทริาลัย

356 นางสาว นฐัฐา ลีพุ่ม

357 นาย นนัทวฒัน์ วงศ์จําปา

358 นางสาว นยันา เรืองเกิด

359 นางสาว นารีรัตน์ จงมีสุข

360 นาย นําโชค ปิ่นทอง

361 นาย นธิิพงศ์ ภัทรยิง่ยง

362 นางสาว นภิาพร นนัทวตัร

363 นางสาว บัณฑิตา จันทร์ศิริ

364 นางสาว บุญศิริ มณีโชติ

365 นางสาว บุณฑริกา เอกจํานงค์

366 นางสาว บูชิตา ศุภกิจจานสุรณ์

367 นางสาว เบญจพร ทองศรี

368 นาย ปฏิภาณ อินตระกูล
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369 นาย ปฐวี บุญลาภ

370 นาย ปฐวยี์ จุลลวาทเีลิศ

371 นางสาว ปนดัดา จันทะขัมมา

372 นางสาว ปรมาภรณ์ พยัคฆ์พงษ์

373 นาย ปรมินทร์ ศิรเจริญ

374 นางสาว ประกายดาว เพชรชนะ

375 นางสาว ประภาสิริ เผือกพังเทยีม

376 นางสาว ปรางค์แก้ว ปรางรัตน์

377 นาย ปริวฒัน์ พรหมผดุงชีพ

378 นาย ปวณี รัตนสุภา

379 นางสาว ปวณี์ธิดา ชนนิทร์เดช

380 นางสาว ปวณีา ชูวงษ์

381 นางสาว ป่านทพิย์ วรัิตนต์นะ

382 นางสาว ปาลิกา แสงบุตร

383 นางสาว ปาลิตา ลิขิตศรีกาญจนา

384 นาย ปิยศักดิ์ พูลสวสัดิ์

385 นางสาว เปมิกา ประเสริฐสุข

386 นางสาว เปรมิกา บริพันธุ์

387 นาย ผลเศรษฐ์ เมืองแดง

388 นาย พงศธร ร้อยแก้ว

389 นาย พงศ์สิริ อินทร์ชัยวงศ์

390 นางสาว พชรพร วงศ์วทิไูท

391 นางสาว พชรภร รุจิราธรรมพงศ์

392 นางสาว พรทพิย์ โตศิริ

393 นางสาว พรพรรณ ภัทรเดชาธรรม

394 นางสาว พรรณพร คงสบาย

395 นางสาว พรอนงค์ พานชิกิจ
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396 นางสาว พฤกษา ไมตรีจิต

397 นางสาว พลอยณัชชา อุปัญญ์

398 นางสาว พัชรินทร์ โรจนรั์ตนาดํารงค์

399 นางสาว พันธ์นฉิาย โป่งแยง

400 นางสาว พันธิตรา แก้วทมุ

401 นางสาว พัสกมล ศรีลาน

402 นางสาว พิจิตตรา เสตะสุหทั

403 นางสาว พิชามญช์ุ ประสิทธิ์

404 นาย พิพัฒน์ ยศเจริญกิจ

405 นางสาว พิมพกานต์ อยูเ่ย็น

406 นางสาว พิมพ์ใจ สุภาโชค

407 นาย พิรุฬหก์ิจ ยศคํา

408 นาย พีรพล ระกาศ

409 นางสาว เพ็ญพรรณ จินตวา

410 นางสาว ภัคจิรา ชาญปภัชพล

411 นาย ภัทรดิศ ศิริจันทร์

412 นาย ภัทรนนัท์ เจริญทรัพย์

413 นางสาว ภัทรสุรีย์ ชูสง่า

414 นางสาว ภัทรา จันทร์สําอางค์

415 นางสาว ภัศรา เกียรติมหาดํารง

416 นางสาว ภัสรลักษณ์ ธัญพิชชาปกรณ์

417 นาย ภาณุวชิญ์ จันทร

418 นางสาว ภาสินี พลับบุรี

419 นาย ภูวนาท ยมด้วง

420 นาย ภูวนิท์ บุญชู

421 นางสาว มณีรัตน์ สมบูรณ์โชคลาภ

422 นางสาว มโณมาศ ศิริวรรณ
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423 นางสาว มติมา ม่ังลิม้

424 นางสาว มลวภิา เลิศคุณาพร

425 นางสาว มัฐฌญากร มีทรัพย์ปรุง

426 นางสาว มินตรา กาญจนนิทุ

427 นางสาว เมธาวี สวสัดิ์เรืองศรี

428 นางสาว รจนา ชัยบัวเเดง

429 นาย รชานนท์ ประวตัิ

430 นางสาว รดารัตน์ ถิรไพจิตร

431 นางสาว รมิตา สุดจิตร์

432 นางสาว รัชดาพร ถนอมศิลป์

433 นางสาว รัชวลัญช์ ศรีสวสัดิ์

434 นางสาว รัตนาวดี ชนม์ปรีชา

435 นางสาว รุ่งนภา ซุ่นไล้

436 นางสาว รุ่งฤดี ฤทธิสิทธิ์

437 นางสาว รุ่งอรุณ เลิศวเิศษกุล

438 นาย รุ่งอานนท์ องอาจวศินกุล

439 นางสาว ลัดดา นภิาภรณ์

440 นาย วชิรวทิย์ แก้วบ้านเหล่า

441 นางสาว วนสันนัท์ สุภัทรศักดา

442 นางสาว วนาลีย์ สหฤทยัสังสิต

443 นาย วรรณโชค ยิม้ย่อง

444 นาย วรวยี์ ววิาห์

445 นางสาว วรางคณา กสิกรรม

446 นางสาว วริฐา ฮะวงัจู

447 นางสาว วริศรา นรินทร

448 นางสาว วลัญชยา อนนัตศรี

449 นาย วศิน นรัิติกุลชัย
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450 นางสาว วลัย์ลิกา ธรรมเสฐียร

451 นางสาว วารีรัตน์ ลัยนนัท์

452 นางสาว วารุณี เปลีย่นทองดี

453 นางสาว วจิิตรา ประทมุมา

454 นาย วธิวทิย์ ศิรพงษส์มบัติ

455 นางสาว วธิาวร์ี โชติฐิติจิรสิน

456 นางสาว วมิล รอสูงเนนิ

457 นางสาว วลิาสินี เจ๊ะเต๊ะ

458 นาย วรีภัทร สุระหรัิญ

459 นาย วรีะชัย สนธิเจริญ

460 นาย ศรัณย์ อินทร์หา้งหวา้

461 นางสาว ศรัณยพร ไพศาลเรืองรุ่ง

462 นางสาว ศราทพิย์ คําฟู

463 นางสาว ศศิมณ แซ่หลู

464 นาย ศักดิ์สิทธิ์ เม่นพรม

465 นางสาว ศิถี นาทวงศ์สกุล

466 นางสาว ศิรินภา ยอดสายออ

467 นางสาว ศิรินนัท์ ทพิย์รอด

468 นาย ศิวดล รุ่งสวา่ง

469 นางสาว ศุภนชุ มณีนอ้ย

470 นางสาว ศุภรัตน์ คงอ่ิม

471 นาย สกนกาญจน์ ยิม้ตระการ

472 นางสาว สกุลเพ็ชร์ เพ็ชรแสง

473 นางสาว สโรชิณีย์ ศรีสุวรรณ

474 นางสาว สายทพิย์ แก้วสัมพันธ์

475 นาย สิทธิศักดิ์ ศาศวตัสุพพัต

476 นางสาว สินนีาฏ สุขกรณ์
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477 นางสาว สิรดา โสตฐิพันธ์

478 นางสาว สิริวภิา คงแช่มดี

479 นาย สิวะบุตย์ พุ่มแก้ว

480 นางสาว สุชาดา สุกแสน

481 นางสาว สุชิตา วฒันา

482 นาย สุทธิศักดิ์ ใจเอ็นดู

483 นางสาว สุธัญญา ลําใย

484 นางสาว สุธินี ประกอบผล

485 นางสาว สุธีรา ชีระพันธุ์

486 นางสาว สุพัตรา ขุนประดา

487 นางสาว สุพัตรา นรกิจ

488 นางสาว สุพิชฌาย์ แสงสวา่ง

489 นางสาว สุภาภรณ์ ปิ่นมณี

490 นางสาว สุภาวดี ศักดาเศรษฐกุล

491 นางสาว สุวมิล ธนงัทอง

492 นางสาว เสาวลักษณ์ พิบูลย์

493 นางสาว หทยัรัตน์ แจ้งพัฒนกุล

494 นาย หนึ่งบุรุษ บุตรชัยงาม

495 นางสาว เหมวรรณ มงคล

496 นาย อณัษฐพงษ์ ประถมวงศ์

497 นาย อธิป บริหาร

498 นาย อธิษฐ์ ปานฤทธิ์

499 นางสาว อนตัตา อังคณารัมย์

500 นาย อนรุิต สาลี

501 นางสาว อภัสนนัท์ อัดแสง

502 นางสาว อภิชญา พัฒนสกุลกานต์

503 นางสาว อภิญญา กิจเกตุ
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504 นางสาว อภิญญา เหลาโชติ

505 นาย อภิรักษ์ เฉลิมทรง

506 นางสาว อภิษฐา ศิริรักษ์

507 นางสาว อมรรัตน์ เงินสูงเนนิ

508 นาย อรรถพงษ์ สุขเกษม

509 นาย อรรถวฒิุ แจ่มปัญญา

510 นางสาว อรอนงค์ พิริยะวณิชย์

511 นาย อัครพัฒน์ สระบัว

512 นาย อังกฤษ ศรีสิริมานติ

513 นางสาว อัญชลี อมรประภัสร์ชัย

514 นางสาว อัมพิกา ชมภูนชุ

515 นางสาว อัษฎาภรณ์ ศรีธาตุ

516 นาย อานนท์ งามศรีวโิรจน์

517 นางสาว อานษิา ภิญโญยิง่

518 นาย อิทธิชัย ธุวะโชติ

519 นาย อิทธิพล สําเร็จกิจ

520 นางสาว อุษณีย์ พุ่มพฤกษ์

521 นาย เอกนรินทร์ กรายไทยสงค์

522 นาย เอกภูมินท์ เส็งประสิทธิ์

523 นางสาว ไอลดา พันธุ์พฤกษ์

สาขาวิชาจิตวิทยา

524 นางสาว เสาวนยี์ ดวงแก้ว

สาขาวิชาจิตวิทยา

525 นางสาว ปุญชรัสม์ิ บัณฑิตธนาพงษ์

526 นางสาว ภัทรียา แวววบั

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1
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527 นางสาว อุทมุพร สุขเจริญ

สาขาวิชาจิตวิทยา

528 นางสาว กนกวรรณ เสียงสนั่น

529 นางสาว กรรณิการ์ ศรีลาอาสน์

530 นางสาว กันต์กนษิฐ์ ถาวรยุติธรรม

531 นางสาว ชญานศิ ไพบูลย์กิจ

532 นาย ณัฐวร เมฆมัลลิกา

533 นางสาว นนัทวดี ทองอ่อน

534 นางสาว นนัทติา ลีลาวฒันเกียรติ

535 นางสาว เบญจมาศ วงษส์ูง

536 นาย ปณต ดอกดวง

537 นางสาว พิจิตรา ยิม้ทอง

538 นางสาว ภิรมย์พร ศรียางคุย

539 นางสาว วริษฐา ญาณสุจิต

540 นาย วสุพล จันทร์กระจ่าง

541 นางสาว ศรินกาญจน์ รอดเช้ือ

542 นางสาว หทัยา ประแจ้

สาขาวิชาจิตวิทยา

543 นางสาว กนกวรรณ อินทพันธุ์

544 นางสาว กมลเนตร ยีสะอุ

545 นางสาว กัลยรัตน์ เช้ือชมภูภากร

546 นางสาว เกยูร ดีรอด

547 นางสาว ขนษิฐา บุตรสนม

548 นางสาว ขวญัจิรา เรืองเดชฤทธิกุล

549 นางสาว ขวญัชนก แก้วนามเมือง

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

วิทยาศาสตรบัณฑิต  



24

550 นางสาว ขวญัชนก เขียวแก้ว

551 นางสาว คริษฐาน์ สมบัติ

552 นางสาว จริยา ร่างวจิิตร

553 นาย จักรพันธ์ เพ่งพินจิ

554 นางสาว จิดาภา วรรณโภคิน

555 นางสาว จินสุดา ธนแูก้ว

556 นางสาว จุฑาทพิย์ แซ่คู

557 นางสาว เจนจิรา รุจิระตระกูล

558 นางสาว เจนจิรา วทิยประสิทธิ์กุล

559 นาย เจษฎา ชีวเมธาสิทธิ์

560 นางสาว ชฎาพร โพธิภักดิ์

561 นางสาว ชลาลัย สาทแฟง

562 นางสาว ชิดชนก สิทธิ์สูงเนนิ

563 นางสาว ญาณาภรณ์ จันทร์หอม

564 นางสาว ณฐอร จันเทพา

565 นางสาว ณฐิกา ช้างทอง

566 นางสาว ณัฐกฤตา ทองทพิย์

567 นางสาว ณัฐจิรา บุญยรังคะ

568 นาย ณัฐพล ภักดีสถาพร

569 นางสาว ณัฐสุรางค์ ทองประสพโชค

570 นางสาว ดารณี สุดาชม

571 นางสาว ถิรนนัท์ ช่วยม่ิง

572 นาย เถลิงศักดิ์ บริบรรณ

573 นาย ทกัษด์นยั หลวงศักดิ์ดา

574 นางสาว ทพิย์ชญา อินทรสูต

575 นาย ธนาดล โพทะยะ

576 นางสาว ธนติา สุวรรณรัตน์
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577 นางสาว ธัญรดา โสมรัตนานนท์

578 นางสาว ธีราพร สุขสุวรรณ

579 นาย นภัส ริมมากุลทรัพย์

580 นางสาว นลินี สุขแสวง

581 นางสาว นธิินนัท์ ภาสดา

582 นางสาว นรีนาถ มังกรทอง

583 นางสาว บุญประดับ พฤทธิ์ศฤงคาร

584 นางสาว ปดิวรัดา สิระนนัท์

585 นาย ปรัชญ์ ประทมุรัตน์

586 นางสาว ปรางทพิย์ สมทอง

587 นาย ปริญญา พลโยธา

588 นาย ปรินทร์ยาฉัตร ใจศิริ

589 นางสาว ปรียาพร ศิริบูรณ์

590 นางสาว ปัญจพร สังข์โกมล

591 นางสาว ปาจรีย์ ธรรมวเิศษ

592 นางสาว ปานนภา ไชยกวนิ

593 นาย ปิยนนท์ ชูสง

594 นางสาว ปิยะธิดา ยะเปียง

595 นาย พงศกร แดนดี

596 นางสาว พชรพรรณ จิรังนมิิตสกุล

597 นางสาว พรพรรณ มณีฉาย

598 นางสาว พรรณทภิา อินทร์สวา่ง

599 นางสาว พรวมิล แช่มพุดซา

600 นาย พัชรดนย์ รุ่งสุขพงศ์ศิริ

601 นางสาว พัชรี เช้ือชาติ

602 นาย ภวนิท์ สินพรหมมา

603 นางสาว ภัทราภรณ์ พวงเพชร
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604 นาย ภาณุพงศ์ ไชยรีย์

605 นาย ภาดา ตาลเพชร

606 นางสาว ภุชชาภรณ์ ภิญโญ

607 นางสาว ยุวนัดา ธราพร

608 นางสาว ระพีพร วจิาร

609 นางสาว วรนษิฐ เพ็ญมูล

610 นางสาว วรรณวศิา เลือ่นเงิน

611 นางสาว วรัญญา คํามูลมี

612 นางสาว วราภรณ์ คะเย็นรัมย์

613 นางสาว วนัใหม่ สุวรรณสวสัดิ์

614 นาย วนัเอก ผไทวณิชย์

615 นางสาว วชุิตา ศักดิ์ดา

616 นางสาว วภิาวี ศรีการะเกต

617 นางสาว วภิาวี โสตถิลักษณ์

618 นาย วสิิทธิ์ ไพรอนนัต์

619 นางสาว ศรัญญา สุทธิชัย

620 นางสาว ศศิธร ธีรกุลกิตติพงศ์

621 นางสาว ศิริลักษณ์ คงมี

622 นางสาว ศุทธินี อ้นสันเทยีะ

623 นางสาว ศุภากร ตุ้มต่างหู

624 นางสาว สกาวเดือน เตชะ

625 นางสาว สรินรัตน์ สุทธิพงษชั์ยกุล

626 นางสาว สาธินี โคตรทา

627 นางสาว สุธิดา สีบุญชู

628 นางสาว สุนสิา ทองคํา

629 นางสาว สุภาภรณ์ พันธุ

630 นางสาว สุลักษณา สุธรรมวรัิช
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631 นางสาว หงส์หยก แซ่โลว

632 นางสาว อนงค์ภัทร์ ชูนาค

633 นางสาว อนนันภา ขาวผ่อง

634 นางสาว อภัสนนัท์ สุระภา

635 นางสาว อมิตตา เตชจิตต์โชคเกษม

636 นางสาว อรวรรณ ทดัศรี

637 นางสาว อังศณา บุตษา

638 นางสาว อิศราภรณ์ สาครสูงเนนิ

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม

639 นางสาว พิมผกา วนัชุเทดิ

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

640 นางสาว ณัฐจิตรา เทาสกุล

สาขาวิชาภาษาเกาหลี

641 นางสาว ธัชกร หนยูัง

สาขาวิชาภาษาจีน

642 นาย วศิิษฐ์ ตันตินนัท์

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

643 นาย วรรธนะ ธนะประสพ

สาขาวิชาภาษาไทย

644 นางสาว อารยา ตั้งพิทกัษม์งคล

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

645 นางสาว อมรรัตน์ เมฆฉาย

สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา

646 นางสาว กมลชนก มากจันทกึ

สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา

647 นางสาว อทติยา คําแดง

ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง
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สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม

648 นางสาว นฤมล เพ็ชภักดี

649 นางสาว นภิาภัทร เสือดารา

650 นางสาว วณิชญา ศานติเธียร

651 นางสาว ศดานนัท์ กูด้้วง

สาขาวิชาภาษาเกาหลี

652 นางสาว ณิชาพัชร สมุทรเซ่ง

653 นางสาว วริิญญา คํางาม

654 นาย อนทุตั ธรรมสังวาลย์

สาขาวิชาภาษาจีน

655 นางสาว กัญญาภัค ก้อนพรหม

656 นางสาว ปาลิตา แสนหมุด

657 นางสาว พนดิา เถียรประภากุล

658 นางสาว อนงค์ศิริ โรจนโสดม

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

659 นางสาว ภาพิมล เพียรบูชา

660 นางสาว สุดารัตน์ ปัญญายืน

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

661 นางสาว กชกร สุขสถิตย์

662 นาย กิตติพล อัมพรมหา

663 นางสาว จันจิรา วงษศ์รี

664 นางสาว จามจุรี กองแก้ว

665 นางสาว ฐิติพร คําจันทร์

666 นางสาว ฐิติพร ตั้งจิตเสริมสุข

667 นางสาว ณัชชา ดาหล

ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1
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668 นาย ณัฐกานต์ สีสังข์

669 นาย ณัฐพงศ์ พรรณสร้อย

670 นางสาว ดวงฤทยั สมช่ือ

671 นาย เดนนสิ บรีเกอร์

672 นาย ตะวนั แสงทอง

673 นาย ถนอมศักดิ์ เกรียงพันธ์

674 นางสาว ทววีรรณ จังอินทร์

675 นางสาว ทพิย์กมล ขจรมณี

676 นางสาว นนัทติา พ่วงพูลสวสัดิ์

677 นางสาว ปราณปริยา อบมลี

678 นางสาว พรรณี หล่อทรง

679 นางสาว พลอยไพลิน มูลสุวรรณ

680 นางสาว พิชญ์ชนา ทรงเจริญ

681 นางสาว ภณิตา อทนิวงศ์

682 นางสาว ภัทรกมล ประเสริฐลาภ

683 นางสาว เมธินี บุญประเสริฐ

684 นางสาว วนดิา คําเวโล

685 นาย วรวฒิุ แซ่ลิม้

686 นางสาว วชัรีพร ระโส

687 นางสาว วนัทนยี์ คํานวน

688 นางสาว ศิริพร อินทโฉม

689 นางสาว สมปรารถนา สวสัดิ์สง่าจินดา

690 นางสาว สิริรักษ์ ธานี

691 นางสาว สิริรัตน์ ตันติภัณฑ์รักษ์

692 นางสาว สุธรารัตน์ เค้าสมบัติวฒันา

693 นางสาว สุธาสินี สวาทน้ํา

694 นางสาว ไอลีน จุณฑาหตุ
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สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา

695 นางสาว ขนษิฐา เผือ่นทอง

696 นางสาว จิตมณี ชูดี

697 นางสาว ไพลิน เวชปรีชา

698 นาย เมธา อินเรือน

699 นางสาว ศิริพร จารุทรรศนพิ์มล

700 นางสาว สุชามาศ ชัยแสน

701 นางสาว อัมพวรรณ สมทรัพย์

สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา

702 นางสาว ฐิตาภา มะแก้ว

703 นางสาว ตติยา กล่ํากองกูล

704 นางสาว พนดิา ปินะพัง

705 นางสาว พรรษส์ินี ถาวรวงศ์

706 นาย ภีมร์ อ้ิดแสง

707 นางสาว รัตนาภรณ์ ธนกิกุล

708 นางสาว วริดา ล้นล้ํา

709 นางสาว สุณีรัตน์ เจษฎาธรรมสถิต

710 นางสาว อังคณา ชาวสวนทอง

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม

711 นางสาว กัญญาภัทร อมฤทธิ์

712 นางสาว ณัฐพร สละช่ัว

713 นาย ทศพล มีจันทร์

714 นางสาว นนัทน์ภัส จตุรพัฒนพ์รกุล

715 นาย ปานวรรธก์ มัธหา

716 นางสาว พรนภา ชูวงษว์ชิช

717 นางสาว พัฒศรักษ์ สวยงาม

ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2
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718 นางสาว วรัดา ประทมุมาศ

719 นาย ศุภสิน สีหะเสน

720 นางสาว สุดารัตน์ ขาวปลืม้

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

721 นางสาว จิราภา ลิและ

722 นางสาว ณัฐวดี สดเจริญ

723 นางสาว พัชรินทร์ ศรีมณฑา

724 นางสาว เพียงสุรีย์ ภักดีพรหมมา

725 นางสาว ศิมาลินี สุขแสง

726 นางสาว อมรา พิทกัษธ์านนิท์

สาขาวิชาประวัติศาสตร์

727 นางสาว ชณิกา กาวชัิย

728 นาย ประวทิย์ สายสงวนวงศ์

729 นาย ไววทิย์ บูรณสัจจะ

สาขาวิชาภาษาเกาหลี

730 นางสาว พรวลัย เตชะมา

731 นางสาว วลัภา คุนพัุนธ์

732 นางสาว วารีรัตน์ สมประสงค์

733 นางสาว สิริวมิล ชูจร

734 นางสาว อัจฉรา ขวญัพันธุ์งาม

สาขาวิชาภาษาจีน

735 นางสาว จิรภิญญา ปานรงค์

736 นางสาว ชนากานต์ กิตติกรณ์

737 นาย ทรงวฒิุ ลีสกุลสุข

738 นาย ทศพร มาหม่ัน

739 นางสาว ทตัชญา ศรีแสง
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740 นางสาว ปนดิา แสงอรุณไพศาล

741 นางสาว ประภัสสร เอ้ือรักษโ์อฬาร

742 นางสาว มณฑญา จันทร์สมัคร

743 นาย วรวทิย์ ภิระพันธ์พานชิ

744 นาย ศรัณย์ ไพบูลย์เสมาทศัน์

745 นางสาว ศศิธร นามศิริ

746 นางสาว อภิชญา ฐิตวรรณโณเนตร์

747 นางสาว อัยลดา คลังคง

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

748 นางสาว กัญญ์วรา ลอไพบูลย์

749 นาย ทตัพงศ์ บรรดาศักดิ์

750 นางสาว วณีากร ภัทรวงศา

สาขาวิชาภาษาไทย

751 นางสาว กชกร เจตบุตร

752 นางสาว กณิตา เกิดนาค

753 นางสาว กนกวรรณ เสวกวหิารี

754 นางสาว กัญญาพักตร์ แก้วก่ํา

755 นางสาว ขนษิฐา สุวรรณวงศ์

756 นาย ธนรัชต์ สุอังคะ

757 นางสาว นาตยา บุญสวน

758 นางสาว เพชรรัตน์ ราษฎร์นยิม

759 นางสาว ลลิตา บัณฑุวนชิ

760 นาย วชิวฒิุ เพ็ชรรัตน์

761 นางสาว ศุภศรี ทองศรีไหม

762 นางสาว สมฤดี ตลับศรี

763 นางสาว สวนะ ทบัทมิดี

764 นางสาว สาลินี หตุะโชติ
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765 นางสาว โสภิตา โสมะเกิด

766 นางสาว อรณี ขันงาม

สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศสเพือ่การส่ือสาร

767 นางสาว ดาริกา หนองใหญ่

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

768 นางสาว กนกวรรณ จงโชติชัชวาลย์

769 นางสาว กมลพร สุดจิตร

770 นางสาว กรกนก รูปอ๋ัน

771 นาย กฤษดากร ขจรชัย

772 นาย กฤษรินทร์ ปิวถิะ

773 นางสาว เกตนน์ภิา อาสนะ

774 นางสาว แก้วทพิย์ กุลเจียง

775 นางสาว จิราวรรณ มนตรี

776 นางสาว จุฬาลักษณ์ ลาดขามป้อม

777 นางสาว ชนาภัทร พงศ์เสาวคนธ์

778 นางสาว ชนกิานต์ ศิริบุญ

779 นาย ณัฏฐ์ ชรารักษ์

780 นาย ทรงวฒิุ จุลละนนัท์

781 นาย ธนสิร เย็นสุข

782 นางสาว นภัสวรรณ หลายทอง

783 นางสาว นนัทกิานต์ สุม่สังข์

784 นางสาว นนัธิดา นอร์มา

785 นางสาว น้ําเพชร เย็นใจ

786 นางสาว นริาภร ผายสูงเนนิ

787 นางสาว ปณิตา ชัยพฤกษ์

788 นางสาว ปาริฉัตร เดชาเลิศ

789 นางสาว ปาริชาติ เปรมเจริญ
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790 นาย พิริยะ จินตอาจารีย์

791 นางสาว พิริยา บานแย้ม

792 นางสาว ภัสสรา ปานเลิศ

793 นาย ภาณุพันธ์ ลาคํา

794 นางสาว รัชนนัท์ สุอุ้ย

795 นาย วชิรพล รักษาความดี

796 นางสาว วนดิา เตือนสติ

797 นางสาว วรัธยา ทาหาญ

798 นางสาว ศจี นพกิตร

799 นางสาว สุกานดา กุลากุล

800 นางสาว อรพร แป้นบางนา

801 นางสาว อรอุษา อรุณโชติ

802 นางสาว อลิสา ภาคศักดิ์ศรี

803 นางสาว อิสรีย์ ไพพรเรือง

สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา

804 นาย กัมปนาท สืบศรี

805 นางสาว จิรวฒัน์ สุขไสย

806 นางสาว ราตรี ทาอ่อน

807 นางสาว สุปวณีย์ มหาบุญพิทกัษ์

808 นางสาว สุภาพร นวไพบูลย์

809 นาย อภิสิทธิ์ สมพงษอิ์นทร์

810 นางสาว อรกมล พุกชาญค้า

811 นาย อาณัติ คุ้มสวสัดิ์

สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา

812 นางสาว กชกร พงษเ์จริญ

813 นางสาว กนกวรรณ แหมงคลรักษ์

814 นาย กรกฤษณ์ ทวิงศ์
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815 นางสาว กรรธภรณ์ พ่ึงพันธ์

816 นางสาว กันยารัตน์ สันติวนกุล

817 นางสาว จันทร์จิรา พันธุ์เพ็ง

818 นางสาว ชนกิานต์ วรรัตน์

819 นางสาว ดาราณี รัตนะ

820 นางสาว ดาราพร คงคล้าย

821 นางสาว ภาวนิี เสือรัก

822 นาย ยอดยุทธ แย้มบาน

823 นางสาว วภิารัตน์ ทองจีน

824 นางสาว สิรีธร รัตนอรพินท์

825 นางสาว สุดารัตน์ พบถาวร

826 นางสาว อติกานต์ ลูกอินทร์

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม

827 นางสาว กชกร คําแฝง

828 นาย กฑาศักดิ์ ดํารงค์สุข

829 นางสาว กรรณิกา ฮ้อกุย่

830 นาย คชาศักดิ์ รุจิวรรณ์

831 นาย คฑาวธุ เดชบริพันธ์

832 นางสาว เจนจิรา ศุภลักษณ์บันลือ

833 นางสาว เจษฎาภรณ์ คําตา

834 นางสาว ชนฎัธพร ณเชียงใหม่

835 นางสาว ชลิตา หาดารา

836 นางสาว ณฐกฤตา พ่วงผจง

837 นางสาว ณภัทร เอ่ียมสอาด

838 นางสาว ณัฐจารี มาตศรี

839 นางสาว ดารพรรณ โพธิ์นลิ

ศิลปศาสตรบัณฑิต  
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840 นาย ธนกร บูรณะกร

841 นาย ธนากร ฟักเทศ

842 นางสาว ธัญชนก ไซโต้

843 นางสาว ธัญญภรณ์ อริยะโสภณ

844 นางสาว ธัญญลักษณ์ ศรีโชติ

845 นางสาว ธัญญาลักษณ์ นชุเนตร์

846 นางสาว ธันยนนัท์ บวรศศิพัฒน์

847 นางสาว ธิดารัตน์ ชาติชนา

848 นาย ธีรศักดิ์ ไทรเล็กทมิ

849 นาย ธีรัตม์ หม่ืนธราวฒัน์

850 นางสาว นภาพร บุญประกอบ

851 นางสาว เบญจมาศ นาคีอนรัุกษ์

852 นางสาว เบญจวรรณ งามงอน

853 นางสาว ปทติตา ศักดิ์กิจจรุง

854 นาย ปรเมษฐ์ุ พัฒนกูล

855 นาย ประสพพงษ์ ดวงดี

856 นางสาว ปรารถนา บางชัยศิริวฒัน์

857 นาย ปริพัตร รักษาพรต

858 นางสาว ปรียานชุ แซ่เบ๊

859 นางสาว ปารวี ลีทอง

860 นางสาว ปิยดา ปรุงนยิม

861 นางสาว ปิยะเนตร ทองประกอบ

862 นางสาว พนดิา ไชยราชา

863 นางสาว พรพิมล อินทร์ถา

864 นางสาว พรรณทพิย์ สมิงนลิ

865 นาย พรสิน กาญจนกุล

866 นาย พศวร์ี สินพูนสุข
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867 นางสาว พัชรี ศรีสุพรรณ์

868 นางสาว พัฐเปมิกา ทรวดทรง

869 นาย พัทธมน วดัพ่วง

870 นาย พุฒิพงศ์ ชินศักดิ์ชัย

871 นางสาว ไพลิน รุ่งมณีกาญจน์

872 นางสาว ภัทรดา พ่ึงฮ้ัว

873 นาย ภัทรพล เตชธนางกูร

874 นางสาว ยุวดี จิตรจินดา

875 นางสาว ระววีรรณ อัศววงศาโรจน์

876 นางสาว รุ่งนภา ลุนแก้ง

877 นางสาว โรสศรินทร์ แก้วใสทอง

878 นางสาว วรางคณา ประยูรศักดิ์

879 นาย วทิวสั ตลอดไธสง

880 นาย ววิฒันชั์ย แก้วสิมมา

881 นางสาว ศศิวมิล เจียมจันทร์

882 นางสาว ศิรประภา ฤทธิ์ประดิษฐ์

883 นางสาว ศิริพร พุทธอวยชัย

884 นางสาว ศิริลักษณ์ สถาวร

885 นาย สิทธิภัค วนชิเวทย์พิบูล

886 นางสาว สุฑารัตน์ ทศิคํานวน

887 นางสาว สุณัฏฐา ชูศิริ

888 นางสาว สุพิชชา มีมงคล

889 นางสาว สุภาภรณ์ เกษอ่อน

890 นาย อนสั ทองดี

891 นาย อภิศักดิ์ เผือกวสิุทธิ์

892 นางสาว อรุณกมล พฤตินอก

893 นางสาว อรุณี อุดมทั้งตระกูล
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894 นางสาว อลิษา พิริยะธรรม

895 นาย อัครัช นธิิสถาพร

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

896 นาย กรภัทร์ วรรณีเวชศิลป์

897 นางสาว กรภัทร ศุกรินทร์

898 นางสาว ขวญัทวิา เครือทรัพย์

899 นางสาว จักราวรรณ ประสงค์สิง่ดี

900 นางสาว จิราพัชร เกตุธนสินสมบัติ

901 นาย ชลิต ชังปลืม้

902 นางสาว นริศรา ทรงยศ

903 นางสาว พรนภา ภูนาคเกีย้ว

904 นางสาว พัชรินทร์ เข็มมุข

905 นางสาว พัชรี ชวลิตทพิากร

906 นางสาว ภัทรวรรณ ปลัง่ประเสริฐ

907 นาย มงคลชัย กําเนดิรัตน์

908 นางสาว รุ่งนภา พงษศ์ิลา

909 นางสาว วชุิดา เดชา

910 นางสาว วนิติตา คราวเหมาะ

911 นางสาว วมิลรัตน์ ทรงกรด

912 นาย วรัีช อาชีวะ

913 นางสาว ศลิษา สายสมบูรณ์

914 นางสาว ศิริคูณ แสนสิงห์

915 นางสาว ศิริลักษณ์ ปาสาจะ

916 นางสาว ศิริวรรณ ศรีจันทร์

917 นาย ศุภวฒัน์ เสาเงิน

918 นางสาว สนติรา โพธิ์หรัิญ

919 นาย สิรวชิญ์ ประเสริฐผล
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920 นาย สุขุมพันธ์ ธนากรหม่ันแสวง

921 นางสาว สุชาวดี วรนาม

922 นางสาว สุพรรษา ธนชัยวฒัน์

923 นางสาว โสภิตา ทองนพคุณ

924 นาย อรรถพล พรมไธสง

สาขาวิชาประวัติศาสตร์

925 นางสาว กมลชนก คําจันทน์

926 นางสาว กมลทพิย์ พร้ิวขํา

927 นาย กรกช วตัระดี

928 นางสาว กรรณิการ์ คําดี

929 นางสาว กรรณิการ์ ณ ป้อมเพชร

930 นางสาว กัณฑิมา แสงทอง

931 นาย เกษมสุข วจนะสิริวรรณ

932 นาย จาตุรนต์ กองแสน

933 นางสาว จินตนา คําแสน

934 นาย จิรวฒัน์ ปานทุ่ง

935 นางสาว จุฑานนัท์ ขอเจริญ

936 นางสาว จุไรรัตน์ แย้มศักดิ์

937 นางสาว ณัฏฐ์ภัทร์ ประมวญวงศ์

938 นางสาว ณัฏฐวรรณ ทรงศิลป์

939 นางสาว ณัฐฐินนัท์ เหมือนเนยีม

940 นาย ทศัพล เอมอ่ิม

941 นางสาว ธัญสุดา บุญมา

942 นาย นพินธ์ เขมากโรทยั

943 นางสาว นสุรา พรหมศร

944 นางสาว บวรลักษณ์ ศึกษา

945 นางสาว เบญจวรรณ รุ่งฉาย
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946 นางสาว ปฏิญญา จารุศิโรรัตน์

947 นางสาว ปริชญา พวงมณี

948 นางสาว ปาจารีย์ ร่ืนสุข

949 นางสาว พลอยไพลิน ปฏิญาณสุพงศ์

950 นาย ภควตั ศรีสม

951 นางสาว มณฑลี ภู่กฤษณา

952 นางสาว มยุรี โตยอด

953 นางสาว มิสรา ตติชรา

954 นางสาว มุทติา สารเจริญ

955 นางสาว รุ่งทพิย์ สวา่งวงศ์

956 นางสาว รุ่งนภา ดูกขุนทด

957 นางสาว ลักคณา ปรีชาศิลป์

958 นางสาว วรัญญา จันทร์ทอง

959 นางสาว วนีสั สืบราช

960 นางสาว สาริณี ฉิมมาฉุย

961 นางสาว สิริกานต์ ขาวดอกรัก

962 นาย สุกฤต ง่วนสําเริง

963 นางสาว สุคนธ์ทพิย์ โสลา

964 นาย สุธี ไชยจําเริญ

965 นาย สุภกฤษฎิ์ ทบัทมิทอง

966 นาย สุภัทรชัย หลวงกลาง

967 นางสาว เสาวภาคย์ อินทร์ประเสริฐ

968 นาย อนกุูล แซ่จิว

969 นางสาว อภัสนนัท์ โยคะกุล

970 นาย อานนท์ เจิมประเสริฐ

971 นางสาว อารดา โหสุ้วรรณ

972 นางสาว อุไรวรรณ สุขเถือ่น
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973 นาย เอกอนนัต์ อุทยัสาง

สาขาวิชาภาษาเกาหลี

974 นางสาว กฤตพร สวสัดิ์ผึง้

975 นางสาว กัณฑริดา คุรุอังกูร

976 นาย กิตติศักดิ์ สนธยาพิลาศ

977 นาย กีรติ วรรณงามส่งผล

978 นางสาว กุลธิตา เปียคล้าย

979 นางสาว กุลภัค สมทรัพย์

980 นางสาว กุลวรรณ เดชเจริญสี

981 นางสาว ขวญัภิรมย์ วงษอ้์าย

982 นางสาว คุณากร ธนศูร

983 นางสาว จันทรรัตน์ ธรรมวงศ์

984 นางสาว จิดาภา กลิน่สวสัดิ์

985 นางสาว จุฑามาศ ทาเกิด

986 นางสาว จุฑารัตน์ พยัคฆศิริ

987 นางสาว ชนนกิานต์ ภู่สวรรค์

988 นางสาว ชลจุฬา จันทรักษา

989 นางสาว ชลธิชา แย้มช่ืน

990 นางสาว ฐิติกานต์ ไตรศุภโชค

991 นางสาว ณัฏฐินี พรหมอินทร์

992 นางสาว ดวงกมล เขียวสด

993 นางสาว ทณัฑิกา สุนทรวภิาต

994 นางสาว ทพิยา แจ่มดวง

995 นางสาว ธนญัญา รัตนคนงึธรรม

996 นางสาว นภัสษร สวสัดี

997 นางสาว นภาลัย หาญทนงค์

998 นางสาว นริศรา ขุมทพิย์
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999 นางสาว นริมล หลักแหลม

1000 นางสาว บรรจบพร กิจม่ันเจริญกุล

1001 นางสาว บุณฑริกา สิงหอ์าจ

1002 นางสาว เบญจภรณ์ ไชยศิลา

1003 นาย ปฏิยุทธ ศาลกลาง

1004 นางสาว ปภาดา พรหมคุณ

1005 นางสาว ประภากร ยอดไฟอินทร์

1006 นางสาว ปรารถนา รุ่งเรือง

1007 นางสาว ปาจรีย์ สุภากริต

1008 นางสาว ปิยะพร สัตยประสิทธิ์ผล

1009 นางสาว พิมพ์สิริ ตระกูลคล้อยดี

1010 นางสาว ภัคสุ พูลเจริญ

1011 นางสาว ภัทร์ลภา ฟักบาง

1012 นางสาว มัชฌิมา เตชะคฤหะ

1013 นางสาว มัณฑกร เช่ียวชาญ

1014 นางสาว ยลดา เวสารัชชะ

1015 นางสาว ยวษิฐา นาคสวสัดิ์

1016 นางสาว ระพีภรณ์ พันพิลา

1017 นางสาว รินนารา ศานต์วศิน

1018 นางสาว วลัยพร สมบูรณ์ดี

1019 นางสาว ศศิธร โทธุโย

1020 นางสาว ศิริขวญั ปลัดทว้ม

1021 นางสาว ศิรินาถ โกศล

1022 นางสาว ศิวาพร ศุภชนานนท์

1023 นางสาว สลิลทพิย์ โฆษติววิฒัน์

1024 นางสาว สุจิตราภา เรืองชัย

1025 นางสาว สุนดัดา วงศ์ศิริรังษี
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1026 นางสาว หทยักานต์ พานประเสริฐ

1027 นางสาว หนึ่งฤทยั ทรงเงินดี

1028 นางสาว หนึ่งฤทยั เลาหบุตร

1029 นางสาว หทัยา บูชา

1030 นางสาว อรญา กระแสร์ภูกิจ

1031 นางสาว อรไท บูรณปัทมะ

1032 นางสาว อรรุจี พราหมณ์ชูบัว

1033 นางสาว อริสรา หรัิญกิติเดโช

1034 นางสาว อลิสา เอ่ียมสกุล

1035 นางสาว อัญชลี ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

1036 นางสาว อุษา ขําคง

สาขาวิชาภาษาจีน

1037 นางสาว กมลชนก เกตุประทมุ

1038 นางสาว กัณฑมาศ วงศ์จิตราภรณ์

1039 นาย กิตติภพ สีพอง

1040 นางสาว กุณฑลี พานชิรัตน์

1041 นางสาว จรรตรี วริิยะประกอบ

1042 นางสาว จุฑามาศ เพ็งพะยม

1043 นางสาว จุฬาลักษณ์ กลีบการะเกตุ

1044 นางสาว ชิดกมล พิกุลแก้ว

1045 นาย ณธีพัฒน์ วงศ์สิริฉัตร

1046 นางสาว ณัฐกานต์ ทพิย์วเิศษ

1047 นางสาว ณัฐนชิา หลวงชะอํา

1048 นางสาว ณัฐพิชญ์ อัครสวารินทร์

1049 นาย ณัฐยุทธ คํานลิ

1050 นาย ณัฐวฒิุ พงศ์พิทยารัตน์

1051 นางสาว ทพิรัตน์ เกียรติกิตติพงษ์
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1052 นาย ธนวฒัน์ ศรีอันยู้

1053 นางสาว ธนดิา พูลทรัพย์

1054 นางสาว ธัญวรรณ เกียรติกิตติพงษ์

1055 นางสาว ธีรดา ธรรมรัตนานนัท์

1056 นางสาว นพมาศ โมฆะรัตน์

1057 นางสาว นฤมล วรีะสุวรรณ

1058 นางสาว นฐักานต์ อุ่นใจ

1059 นางสาว นนัทกา คําถนอม

1060 นางสาว นนัทช์นก งามสม

1061 นางสาว นาถสิณี แสงวจิิตร

1062 นางสาว นารีรัตน์ พหพัุนธ์

1063 นางสาว เบญจมาศ มณีโสม

1064 นางสาว ปนดัดา วฒิุพิทกัษศ์ักดิ์

1065 นางสาว ปรมา คุ้มกําเหนดิ

1066 นางสาว ปวณีา เมืองแสน

1067 นางสาว ปาริฉัตร แซ่ลิม้

1068 นางสาว ปุญชรัสม์ิ สุขเกษม

1069 นาย พชรพล เมลืองศิลป์

1070 นางสาว พนดิา ลีลาพัฒนไพศาล

1071 นางสาว พรรณทพิา เรืองสมบูรณ์

1072 นางสาว พลอยรุ้ง เลิศวาณิชปกรณ์

1073 นางสาว พัชรรัตน์ โหตรภวานนท์

1074 นางสาว พัชรวลัย์ ฮอลลิงกา

1075 นางสาว พัณณิตา ศรีทอง

1076 นางสาว พิมพ์วลัญช์ คงสัมฤทธิ์

1077 นาย พีรภัทร ประจิตตานนท์

1078 นาย พุฒิพงษ์ สันติกุล
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1079 นางสาว เพ็ญพิชชา เทพสถิตย์ศิลป์

1080 นางสาว ภัทรภา ฉัตรปวณี

1081 นางสาว ภัสสร มัติโก

1082 นางสาว ภีรดา วฒันานกุิจ

1083 นางสาว ภูษณิศา สุรินทร์

1084 นางสาว มัชฌิมา ศรีอุทยั

1085 นางสาว เมทนิี ปัญญามณีรัตน์

1086 นางสาว เมธาวี ศรีพฤกษ์

1087 นางสาว ยิหวา เศรษฐ์ศรีทอง

1088 นางสาว รัชตา เล็กชะอุ่ม

1089 นางสาว รัชนี จันดา

1090 นาย ลภน ไทยตรง

1091 นางสาว วรรณวมิล รัศมี

1092 นางสาว วราภรณ์ ชุติเดชปัญญา

1093 นางสาว วาสิตา สวา่งศรี

1094 นางสาว วริดา ปริญญาวโรดม

1095 นางสาว ศศิธร ชนาชน

1096 นางสาว ศิริลักษณ์ เนื้อละออ

1097 นางสาว ศุทธินี งามจิตต์เอ้ือ

1098 นางสาว ศุทธินี แซ่ชิวเวย่

1099 นางสาว สิรินญา เล้าสกุล

1100 นางสาว สิรินดา โสภณอรุณโชติ

1101 นางสาว สุกัญญา จันทร์เปรียง

1102 นางสาว สุดารัตน์ บุญคํา

1103 นางสาว สุนสิา ไชยต้นเทอืก

1104 นางสาว สุปวณี์ มะกรูดอินทร์

1105 นางสาว สุภัทรา พรมทอง
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1106 นางสาว สุวพิชญ์ เสง่ียมศักดิ์

1107 นางสาว สุวภัทร จตุรพรภัทร

1108 นางสาว เสาวภาคย์ พระยาครุธ

1109 นางสาว โสภิดา คลังแสง

1110 นางสาว หรัิญญา หรัิญรักษ์

1111 นาย อธิป วยิะรันดร์

1112 นาย อภิโชติ หารไชย

1113 นางสาว อภิญญ์ วฒันประเสริฐกูล

1114 นางสาว อภิรุจี จงประเสริฐวงศ์

1115 นางสาว อัจฉริยา เสมสวสัดิ์

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

1116 นางสาว กรรณิการ์ กระกรกุล

1117 นางสาว กัญญารัตน์ อยูท่อง

1118 นางสาว เคโก๊ะ โมริชิตะ

1119 นางสาว จิรประภา โพธิ์ทอง

1120 นางสาว จิราภรณ์ ปานพุ่ม

1121 นางสาว ชุติกันตา ปราโมทย์

1122 นางสาว ชุติมณฑน์ มีสะอาด

1123 นางสาว ณฐนน เพียรครองศักดิ์

1124 นางสาว ณัฐกานต์ อินต๊ะตาน

1125 นางสาว ณัฐวดี วานชิดิลกรัตน์

1126 นางสาว ทพิวลัย์ โพธิ์งาม

1127 นาย ธนารีย์ มณไฑวงศ์

1128 นางสาว ธนาวรรณ ยศประสงค์

1129 นางสาว นยันภ์ัค ยุทธศิลป์

1130 นางสาว เนติมา ชมศรี

1131 นางสาว ปรางค์วลัย สุตเสวตร
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1132 นางสาว ปัฐวภิา แสงสัจจา

1133 นางสาว ปารมี ศิริสวสัดิ์

1134 นางสาว ปุณฑริกา นภธราดล

1135 นาย พรพิทกัษ์ เพไทย

1136 นางสาว พรรณนภิา แสงนาค

1137 นางสาว พรรณพิศุทธิ์ โภชนสมบูรณ์

1138 นางสาว พรวดี มุสิกะ

1139 นางสาว พลอยพชร เตือนธรรมรักษ์

1140 นางสาว พลอยไพลิน พัชรเดชาวงษ์

1141 นางสาว พิมพ์แพรวา พัชรเดชาวงษ์

1142 นางสาว พุทธิดา พุทธอุปถัมภ์

1143 นางสาว เพ็ญรัตน์ ศรีนวกุล

1144 นางสาว รุ่งไพลิน คําชํานาญ

1145 นางสาว วรกช ลดหวัน่

1146 นาย วสิน สุดประเสริฐ

1147 นางสาว วณิีย์ วชิพันธุ์

1148 นางสาว วภิาวรรณ ชัดเจนกิจ

1149 นาย ศรพจักขณ์ ตัณฑจรรยา

1150 นางสาว ศศิณี คล้ายปาน

1151 นางสาว ศิริดาว จิระวาณิชย์กุล

1152 นางสาว ศิวพร แสนสุขเหลือ

1153 นาย สนธยา นรารัตน์

1154 นาย สนธินนัท์ วรรณรักษ์

1155 นางสาว สุธีรา ทองเอ่ียม

1156 นางสาว สุพัตรา รัตนวชัรากร

1157 นางสาว สุพัตรา อุ่นกระมล

1158 นาย สุรไกร ใจช่วย
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1159 นางสาว สุรีย์วลั พรหมประเสริฐ

1160 นางสาว สุวมิล ต่อสกุล

1161 นางสาว อารยา ทรัพย์กลิน่

สาขาวิชาภาษาไทย

1162 นางสาว กัลยรัตน์ แย้มสังข์

1163 นางสาว เกตุศิริ คําเจริญ

1164 นางสาว จารุวรรณ แซ่อ้ือ

1165 นางสาว ชญานนิ มีกุศล

1166 นางสาว ชนนกิานต์ นอ้ยคงคา

1167 นางสาว โชติกา คงพร้ิว

1168 นางสาว ทกัษพร นํารวมวงศ์

1169 นางสาว ธิดารัตน์ สุวรรณนาคะ

1170 นางสาว นนิธิรา ตอบสันเทยีะ

1171 นาย บดินทร์ อ่ิมโภชน์

1172 นาย บริรักษ์ กุศลส่ง

1173 นางสาว บุษยมาส กาบตุ้ม

1174 นาย พรชัย คล้ายศิริ

1175 นางสาว พรรณิดา อุทธา

1176 นางสาว พัชริน สําเภาเจริญ

1177 นางสาว มณฑิรา การะเกษ

1178 นาย วทิยา บุญส่งเสริม

1179 นางสาว ศิริรัตน์ ใจเด็ด

1180 นางสาว ศุภวดี เพยขุนทด

1181 นางสาว ศุภิสรา อภัยราช

1182 นางสาว สุวภัทร บุญคง

1183 นางสาว หทยัชนก สมทรง

1184 นางสาว อภิญญา พูนทะเล
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1185 นางสาว อารีวรรณ ธนากิจ

1186 นางสาว อุทมุพร บุญทา

1187 นางสาว อุไรวรรณ สาหทุศั

สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศสเพือ่การส่ือสาร

1188 นางสาว กรรณิการ์ โพธิ์สะเดา

1189 นางสาว กาญจนา อุทธา

1190 นางสาว กิง่รัก ผุดผ่อง

1191 นางสาว คณิตฐา พุฒสูงเนนิ

1192 นางสาว จิรพรรณ จังโกฎิ

1193 นาย จิรภัทร พยุง

1194 นาย ชนาธิป สุวรรณานนท์

1195 นางสาว ชนาภา กามวถิี

1196 นางสาว ชลธิรา คามวลัย์

1197 นางสาว ณัฏฐกานต์ ทองอยู่

1198 นาย ธนาชา คําสิงหน์อก

1199 นางสาว ธนษิฐา สุวณัณะสังข์

1200 นางสาว นรินทร โอภาสวฒันาธร

1201 นางสาว นนัทชิา พัทธิยา

1202 นางสาว นติยาพร กงแก้ว

1203 นาย บดีศร ทองลิม่

1204 นาย บวรศักดิ์ สงวนรัตน์

1205 นางสาว ปภัสสร ดาวกระจ่าง

1206 นางสาว ปริยานชุ เมียนเกิด

1207 นางสาว พิชยา อินทร์สูงเนนิ

1208 นางสาว พิชามญช์ พงษส์กุล

1209 นางสาว มาริษา อนนัตวเิชียร

1210 นางสาว วชิรินทร์ ประสบดี
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1211 นางสาว วภิาวรรณ กุลแพทย์

1212 นางสาว ศรสวรรค์ ทวพีงศ์พันธุ์

1213 นางสาว สุดา แซ่ตั้ง

1214 นาย สุเทพ คุ้มถิน่แก้ว

1215 นางสาว อรอนงค์ กอขอ

1216 นาย เอกอนนัต์ เพชรติ่ง

1217 นาย โอภาส ยอดพรหม

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

1218 นางสาว กนกวรรณ รุ่งรวพิีริยะกิจ

1219 นางสาว กมล โสมประยูร

1220 นาย กฤติน ทศันเ์อ่ียม

1221 นาย กานต์รวี ช่ืนตา

1222 นาย กาย เจมส์

1223 นาย กิตติ์ธเนศ คูณธนาจิรโรจน์

1224 นางสาว กิตติยา แย้มบาน

1225 นางสาว กุณฑิกา ระบาย

1226 นางสาว กุลธิดา โทนนัต์

1227 นางสาว เกวลิน หวงัมุทติากุล

1228 นางสาว ขวญัชนก ศิลปกุล

1229 นางสาว เขมรัตน์ บุญสุข

1230 นาย จตุพล หงษท์อง

1231 นางสาว จรรยาภรณ์ บุญทา

1232 นาย จักรกฤษณ์ เนื่องจากฉิม

1233 นาย จักรินทร์ ตันตินยิมกุล

1234 นางสาว จันจิรา ทวมีหาเกียรติ

1235 นางสาว จารุวรรณ จันทร์ชูผล

1236 นางสาว จาฬุมณฑน์ สุขอุดม
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1237 นางสาว จุฑาทพิย์ ศรีเหมือน

1238 นางสาว จุไรรัตน์ หลิวชาญพิมพ์

1239 นางสาว เจนจิรา วฒิุเทยีนทอง

1240 นางสาว เจนนี่ ฟันเวค

1241 นางสาว ฉัติญา สาครรัตน์

1242 นางสาว ชนากานต์ จรรอด

1243 นางสาว ชิษณุชา อ้นประเสริฐ

1244 นางสาว ชุติมณฑน์ หอมปลืม้

1245 นางสาว ฐิติวรรณ พันรอบ

1246 นาย ณกรณ์ บุญทววีรเดช

1247 นาย ณภัทร ทรรศนยีวนชิ

1248 นางสาว ณัฏฐาพร หมีเฟ่ือง

1249 นางสาว ณัฐธิดา ช่ืนชม

1250 นางสาว ณัฐสินี บุญอ่ิม

1251 นางสาว ณัฐสุดา พรมศรี

1252 นางสาว ดิศราพร ลาลุน

1253 นางสาว ตุ๊กตา ข้องนอก

1254 นางสาว ทพิย์พากรณ์ พงศ์นรัินดร์

1255 นางสาว ทพิรัตน์ เจริญพร

1256 นาย ธนสวสัดิ์ วงศ์เวชสวสัดิ์

1257 นางสาว ธนญัญา กุลพิลา

1258 นางสาว ธันย์ชนก เกิดไกรเเก้ว

1259 นางสาว ธันยพร คัมภีริชยา

1260 นางสาว ธาริดา วรานตุระกูล

1261 นาย นครินทร์ พูลผล

1262 นางสาว นทสรวง กรวยสวสัดิ์

1263 นางสาว นพวรรณ รุ่งเรือง
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1264 นางสาว นรมน ววิฒันว์านชิ

1265 นางสาว นริสา เอ้ือประยูรวงศ์

1266 นางสาว นชัชา อ่อนอภัย

1267 นางสาว นทัธมน เป้าบุญปรุง

1268 นางสาว นนัทน์ภัส ภาเกษมสุข

1269 นางสาว นนัทวรรณ นามวงษ์

1270 นางสาว นชิาวรรณ สุขนนัท์

1271 นาย บดินทร์ มนต์วเิศษ

1272 นางสาว บุศรินทร์ ตราชู

1273 นางสาว ปทมุวดี จิรจํารูญศักดิ์

1274 นางสาว ปนดัดา ปานสกุล

1275 นางสาว ปริณดา เกษมสันตินาวนิ

1276 นางสาว ปรียนนัท์ นาเมืองรักษ์

1277 นางสาว ปัฐวรรณ ประเสริฐวงษ์

1278 นางสาว ปัณณชิกา ไชยกวนิ

1279 นาย พงษธ์ร เตชะกุลเจริญ

1280 นาย พชรเชฏฐ์ เตชะอารีย์กุล

1281 นางสาว พนชักร ชํานจิ

1282 นางสาว พรนภัส จินดา

1283 นางสาว พรพิสา เดิมสลุง

1284 นางสาว พลอยณิศา ศิริอบมลี

1285 นางสาว พลอยไพลิน พริบไหว

1286 นางสาว พัทธ์ธีรา ปิ่นแก้ว

1287 นางสาว พิมพ์ชนก ชัยนมิิตวฒันา

1288 นางสาว พิมพ์ชนก มีเดช

1289 นาย พิริยะ คุ้มประยูร

1290 นางสาว ภคคุณ ธนธรกรกัลย์
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1291 นางสาว ภัทรพร ผลมี

1292 นางสาว ภัทรภา กลัน่ดี

1293 นางสาว ภาวนิี สมุทรานภุาพ

1294 นางสาว ภูริชญา สมบัติญานชิุต

1295 นางสาว มนสันนัท์ เจริญพงศ์ภักดี

1296 นางสาว มิณฑิตา จิรสินเมธาพร

1297 นางสาว เมธิรา วนัโพนทอง

1298 นางสาว ยอดกมล เกษราพงศ์

1299 นางสาว รมณ เหล่าบุญกล่อม

1300 นางสาว รัตนาภรณ์ สุวรรณรังษี

1301 นางสาว ลดาวลัย์ ชัยวฒันพงศ์

1302 นางสาว ลลิตวดี คงขวญั

1303 นางสาว ลลิตา ยิม้ปั่น

1304 นางสาว ลัทธวรรณ ทาลา

1305 นาย วงศกร ชํานเิวสสะ

1306 นางสาว วชิราภรณ์ ติยะโคตร

1307 นางสาว วนชิา ววิฒันว์านชิ

1308 นาย วรรณกร เกตุวงษา

1309 นางสาว วรัญญา ทบัเที่ยง

1310 นางสาว วรัทยา สุขถนอม

1311 นางสาว วริษฐา สวา่งศรี

1312 นางสาว วนัดี เอ่ียมสําอางค์

1313 นางสาว วาทนิี วทิยารัมภะ

1314 นางสาว วจิิตรา คงเมือง

1315 นาย วนิเซนท์ ฟานตีนี่

1316 นางสาว วภิาพร คีรีเกษตร์สุข

1317 นางสาว วภิาวี ทวมูีล
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1318 นางสาว วมิลพร ตั้นมณีกูล

1319 นาย วษิณุพร พงษพ์านชิ

1320 นาย วฒิุชัย บุตรรัตน์

1321 นางสาว ศรัญญา ไล้ทองทั่ว

1322 นางสาว ศิมาภรณ์ เบียดนอก

1323 นางสาว ศิรดา ทวกีิจรัตน์

1324 นางสาว ศิรินารถ ไชยธานี

1325 นาย สรเทพ วเิชียร

1326 นางสาว สรัลดา สินสงวน

1327 นาย สหรัฐ ปิ่นเพชรแท้

1328 นางสาว สายทพิย์ อุดเทพ

1329 นางสาว สิราวรรณ พรงาม

1330 นางสาว สุกฤตา ทพิยนกุูล

1331 นางสาว สุกัญญา เงินทอง

1332 นางสาว สุภชา เก็บทรัพย์

1333 นางสาว สุภัทรา กันหาป้อง

1334 นาย เสรีชน กล้าหาญ

1335 นางสาว เหมือนฝัน กุลพันธ์

1336 นางสาว อชิรยา ริบรวมทรัพย์

1337 นางสาว อภิญญา เครือทอง

1338 นางสาว อรจิรา ฮายีมา

1339 นางสาว อริสรา คนหม่ัน

1340 นางสาว อลิสา ยิม้ประเสริฐ

1341 นางสาว อวสัดา จ้อยเจริญ

1342 นางสาว อักษร ศรีนกุูล

1343 นาย อักษรินทร์ คณพิทกัษธ์นชัย

1344 นางสาว อาภาจารีย์ พงษพ์านชิ
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สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา

1345 นางสาว กนกวรรณ กิจสวสัดิ์โอสถ

1346 นางสาว กนกวรรณ ศิลป์นาวา

1347 นางสาว กรกนก สุวรรณโมลี

1348 นาย กรวชิญ์ ชัยเสริม

1349 นางสาว กัลยา มัตสยะวนชิกูล

1350 นางสาว กุลปริยา สาริกุล

1351 นางสาว เกศวดี ไกรทอง

1352 นางสาว แก้วตา ยาวะโนภาส

1353 นางสาว คุณัญญา วงษพั์นธ์

1354 นาย จตุรณชัย สมจิตต์

1355 นางสาว จรินรัตน์ เสนาภักดี

1356 นาย จารุกิตต์ สุทธิวงศ์วณิช

1357 นางสาว จินตนา ประสพทอง

1358 นางสาว จิรยา ฆนาพรวรกาญจน์

1359 นางสาว จีรนนัท์ แก้วนพ

1360 นางสาว จุฑาพรรณ คําพาลี

1361 นาย ชวลัธร ศรพลทนั

1362 นางสาว ชัญญานชุ พวดอาจ

1363 นางสาว ชุติมา สุระเสน

1364 นางสาว ญาดา แก่นอาสา

1365 นางสาว ฐิตาภา คชสวสัดิ์

1366 นาย ณรงค์ ขาวล้วน

1367 นางสาว ณัฐชฎา ฉิมพินจิ

1368 นางสาว ณัฐชา พุ่มพยงค์

1369 นาย ณัฐดนยั ศรีสลุง

1370 นางสาว ณิชนนัท์ นาคสุด
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1371 นาย ทศพล ทรัพย์บวรโรจน์

1372 นาย ธนชัย แข็งแรง

1373 นางสาว ธนชัพร ศิริไพบูลย์

1374 นางสาว ธนญัญา วงษท์องคํา

1375 นางสาว ธนาภรณ์ รักเจริญ

1376 นางสาว ธิติมา นพรัตน์

1377 นาย นราวชิญ์ อานนัทส์กุลชัย

1378 นางสาว นฤมล กําเนดิกาญจน์

1379 นางสาว นทัธมน จันทร์แจ่มใส

1380 นางสาว นาตาชา เที่ยงแท้

1381 นางสาว นธิิกานต์ นลินชุติพัฒน์

1382 นางสาว นลิุบล อุ้มบุญ

1383 นางสาว นโิลบล อุ้มบุญ

1384 นางสาว บุญรส นวิาส

1385 นางสาว เบญจมาศ นาคทรัพย์

1386 นาย ปริวรรต ทงสาร

1387 นางสาว ปรียาภรณ์ คงเมฆ

1388 นางสาว ปาณิสรา พงษร์ามัญ

1389 นาย พงศ์กฤษณ์ ถาวร

1390 นาย พนมศักดิ์ ชาญเช่ียว

1391 นางสาว พนดิา ระเบียบดี

1392 นางสาว พรนภา ปิตุเตชะ

1393 นางสาว พัชราภรณ์ ตาละลักษมณ์

1394 นางสาว พัชราภรณ์ แสงอนศุาสน์

1395 นางสาว พัชรี อุดมศิลป์

1396 นางสาว พิมพ์ชนก กูเ้กียรติกําธร

1397 นาย พุฒิพงศ์ กาญจนาลิขิต
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1398 นาย พุทธินนัท์ ผลแก้ว

1399 นางสาว พุธิตา สุกใส

1400 นางสาว ภัทรศรี มหคัฆพันธุ์

1401 นางสาว ภิญญาพัชญ์ สุรัติในธรรม

1402 นางสาว มนธิชา วงัคะฮาต

1403 นางสาว ยลดา งามสอาด

1404 นางสาว รัตนาวดี พันธ์พงษ์

1405 นางสาว วนดิา ผาสุข

1406 นาย วรฉัตร แสงเนตร

1407 นางสาว วรัญญา หนนุดี

1408 นาย วรากร พงษเ์พ็ชร

1409 นางสาว วราภรณ์ ขวญัศรี

1410 นางสาว วริศรา สร้อยสังวาลย์

1411 นางสาว วริษฐา เพ็ญสาดแสง

1412 นาย วญิํูชน เฮ่าตระกูล

1413 นางสาว วมิล ระวงั

1414 นางสาว วสิาข์ กีรติยุตวงศ์

1415 นาย วฒิุชัย พ้นภัยพาล

1416 นางสาว ศนสิา ใจเจริญ

1417 นาย ศิณพัชญ์ โภคบูรณ์

1418 นางสาว ศิรประภา ปิ่นแก้ว

1419 นางสาว ศิริกร ลิมปศิริสุวรรณ

1420 นางสาว ศิรินภา สาจันทร์

1421 นางสาว ศิรินาฎ แพสุวรรณ์

1422 นาย ศิวกร สีกุดค้าว

1423 นางสาว ศุภาพิชญ์ พิมพงษ์

1424 นาย เศกสิทธิ์ แก้วสุพรรณ
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1425 นาย สมศักดิ์ นนัตไชย

1426 นาย สหรัฐ เมธาสมภพ

1427 นางสาว สุชาดา อินทรักษา

1428 นางสาว สุดารัตน์ อัศวถาวรวานชิ

1429 นางสาว สุปราณี ศรีอ่อน

1430 นางสาว สุพิชฌาย์ อัฏฏะวชัระ

1431 นางสาว เสาวพร พาพงษ์

1432 นางสาว เสาวภาคย์ อนสิภกุล

1433 นางสาว เสาวรส แสวงไพศาล

1434 นางสาว หทยัชนก กอเซ็ม

1435 นาย หริรักษ์ หอมสิน

1436 นางสาว อทติยา มากเจริญ

1437 นาย อนภุาพ สมศรี

1438 นางสาว อรธิดา ลีละเกียรติ

1439 นางสาว อรนี มูหะดี

1440 นางสาว อรวี โหมดตั๋ว

1441 นาย อริย์ธัช ปัญญาดี

1442 นางสาว อังศุมา อุทศัน์

1443 นางสาว อารยา ศิลปวลิาศ

1444 นางสาว อิสริยา ชนประเสริฐ

1445 นางสาว อุบลวรรณ สืบจากอินทร์

1446 นางสาว อุมาพร แต่ผลประเสริฐ

สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา

1447 นางสาว กมลลักษณ์ แก้วคําแสน

1448 นางสาว ขวญันภา นารินคํา

1449 นาย จักรกฤษ สาตี

1450 นางสาว จินตกาญจน์ หม่ืนเดช
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1451 นางสาว จิราภรณ์ ภู่ทมิ

1452 นางสาว จุฑาทพิย์ อุปถัมภ์

1453 นางสาว ชฎาพร อภิเนตร

1454 นางสาว ชนญัญา กลิน่ผกา

1455 นางสาว ชนากานต์ ม่วงสนทิ

1456 นางสาว ชมัยพร ดลสุจิต

1457 นางสาว ชุติกาญจน์ รุ่งเพ็ชรมณี

1458 นาย เชาวรัตน์ เจริญชนม์

1459 นางสาว ฑิตยา อุปฌาใต้

1460 นางสาว ณัฎฐาพร โชติช่วง

1461 นาย ณัฐกร อนนัต์เกษมสันต์

1462 นางสาว ณัฐชยาภรณ์ ศรีประวตัิ

1463 นางสาว ณัฐชา อินทรโชติ

1464 นาย ณัฐพล พานทอง

1465 นาย ณัฐพล ยินเยาว์

1466 นาย ณัฐวฒัน์ คงอํ่า

1467 นาย ณัฐวฒัน์ บํารุงศักดิ์

1468 นาย ณัฐวฒิุ ลีลายุทธ

1469 นาย ณัฐวฒิุ สิงหาราโท

1470 นางสาว ทะเลดาว เจริญสมบัติ

1471 นางสาว ทศันยี์ หล่าชาญ

1472 นาย ทนิวติต์ ต่อแต้ม

1473 นาย ธนวชัร์ บุญเรือง

1474 นาย ธรรมรัตน์ เตชะมานิ

1475 นาย ธีรภัทร์ โพธิน

1476 นางสาว นฤตยา อภิชาติโยธิน

1477 นาย ประสิทธิ์ พันโนลิด
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1478 นางสาว ปาณิสรา เขียวอร่าม

1479 นาย ปิตุภูมิ สีเขียว

1480 นางสาว ปิยาภรณ์ ขําโคกสูง

1481 นาย ปุณยวจัน์ กําจัดภัย

1482 นาย พงศกร คําคงศักดิ์

1483 นาย พงศ์นรินทร์ นนัทยิะประดิษฐ์

1484 นางสาว พนติตา จิรุภัณฑ์สวสัดิ์

1485 นางสาว พุธกันยา จันทร์สวา่ง

1486 นางสาว ภรณภัทร ไชยสิงหท์อง

1487 นางสาว ภัทราวดี กองแก้ว

1488 นาย ภานวุฒัน์ วชิรเลอพันธุ์

1489 นาย ภาสกร สูส่กุล

1490 นาย ภูวนารถ ติงสาโรจน์

1491 นางสาว มะลิ จันทร์นาลาว

1492 นาย มานติ กุลศิริรัตน์

1493 นางสาว รุ่งนภา ปุยฝ้าย

1494 นางสาว ลลิตา พิชญจรัลกุล

1495 นางสาว วทนัยา จันทร์วโิรจน์

1496 นาย วรพล ล้อมกุลไพศาล

1497 นางสาว วรรษมน จุลหุ่น

1498 นางสาว วราภรณ์ โชติช่วงนภา

1499 นาย วรีพล พิมพ์จันทร์

1500 นางสาว ศศิธร เตี้ยสมบูรณ์

1501 นางสาว ศศิภา คงคํา

1502 นางสาว ศันสนยี์ แอ่นศรี

1503 นางสาว ศิริทรัพย์ กิตติภิญโญวฒัน์

1504 นางสาว ศิวพร โพธิ์ปาน
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1505 นาย ศุภณัฐ ช้ือประเสริฐ

1506 นางสาว ศุภมาส พูลสวสัดิ์

1507 นาย สถาปนกิ โล่หท์อง

1508 นาย สรายุทธ พวงแก้ว

1509 นาย สรายุธ ณรงค์ศร

1510 นาย สัมพันธ์ วนะชีวนิ

1511 นางสาว สาริณี ฮวง

1512 นางสาว สุชาดา สวสัดี

1513 นางสาว สุทธินี สิงคเสลิต

1514 นาย สุวรัิตน สุดรัตน์

1515 นาย อธิ มณีวหิก

1516 นางสาว อังสนา นุ่นยวง

1517 นางสาว อัญญารัตน์ หลวงวงศ์

1518 นาย อานนท์ สะยอวรรณ์

1519 นางสาว ไอลดา เลียบกระโทก

1520 นางสาว พิมพิไล ชุ่มดี

1521 นางสาว กมลชนก คําบอน

1522 นางสาว กรรณทพิย์ แซ่จัน

1523 นางสาว จุไรรัตน์ ซ่ือสัตย์

1524 นางสาว นรพร ตระกุลมีนกั

1525 นางสาว นริมล บุญช่วย

1526 นางสาว ฟ้าอภิภา สุขวฒันะ

1527 นางสาว ยลรพี มีสุข

1528 นางสาว วชุิดา สิริรุ่งเรืองชัย

1529 นาย วรียุทธ ชนะคุ้ม

เศรษฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

เศรษฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2
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1530 นางสาว กชกร จิตตารมย์

1531 นางสาว กมลทพิย์ มุกดาสนทิ

1532 นาย กฤตชัย อํ่าสงวน

1533 นางสาว กฤตพร ชุณหพันธ์

1534 นาย กฤษณะ สารีบุญฤทธิ์

1535 นางสาว กัจจาพร ประกิจ

1536 นางสาว กัณฐิกา สิทธิไทย

1537 นางสาว กันต์ฐิตา หนึ่งใจ

1538 นางสาว กานต์ธีรา ฉายรัศมีกุล

1539 นาย กิตติธัช กุทณัฑ์ธรรม

1540 นางสาว กิตติมา บุญช่ืน

1541 นางสาว เกศรินทร์ สมใจดี

1542 นางสาว เกษศิรินทร์ รัตนบุษยาพร

1543 นาย คณิศร เช้ือประทมุ

1544 นางสาว จีระวรรณ รุ่งเรือง

1545 นางสาว ฉัตฑริกา วงษแ์ก้ว

1546 นาย ฉัตรวทิย์ สมคิด

1547 นางสาว ชลลดา พ่ึงธรรม

1548 นางสาว ชลัดดา บุญทยั

1549 นาย ชัชวาล อินทนนท์

1550 นาย ชัยณรงค์ เครือวงค์

1551 นาย ชัยพล พรหมอ่อน

1552 นาย ชาคริต วงศ์ศรี

1553 นางสาว ชาลินี บัวสีพา

1554 นางสาว ชุลีพร สมบูรณ์

1555 นางสาว ฐานะมาศ โพธิ์นอ้ย

เศรษฐศาสตรบัณฑิต  
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1556 นาย ณัฐพงศ์ รัตนกิจยนต์

1557 นาย ณัฐพนธ์ ภัทรนาวกิ

1558 นางสาว ณัฐพร ทุ่งหลวง

1559 นาย ณัฐพล สุขพงษไ์ทย

1560 นาย ณัฐสรณ์ แดงทองดี

1561 นาย ถิรนนัท์ สุหสั

1562 นางสาว ทศันยี์ สมสกุล

1563 นาย ธนภัทร งามสม

1564 นาย ธนวฒัน์ อาจวารินทร์

1565 นาย ธราธร ศิลาลาย

1566 นางสาว ธัญชนก สําอางศรี

1567 นางสาว ธิดารัตน์ พุ่มระชัฎร์

1568 นาย ธีระภัทร พราหมณ์วงษ์

1569 นางสาว นฑาห์ มียิง่

1570 นาย นนทวธั นองเนอืง

1571 นาย นพรัตน์ เมืองจันทกึ

1572 นางสาว นภัสวรรณ ทองระอา

1573 นางสาว นฐักมล ชูเหล็ก

1574 นาย นฐัพล ศรีสุนทร

1575 นางสาว นนัทน์ภัส นากเกิด

1576 นางสาว นาตยา คํามี

1577 นางสาว น้ําผึง้ มาลัยรักษ์

1578 นาย บุญฤทธิ์ แช่มช้อย

1579 นางสาว บุณยนชุ สุวรรณมัจฉา

1580 นางสาว เบญจิรา แสงเดือน

1581 นาย ปฏิญญา รอดพิทกัษ์

1582 นาย ปรมินทร์ ม่วงสังข์
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1583 นางสาว ประภัสสร นลิวเิศษ

1584 นางสาว ประภัสสร แนน่หนา

1585 นาย ประยูรศักดิ์ ตาลประดับ

1586 นางสาว ปิยธิดา ทองโชติ

1587 นางสาว ปิยะนชุ โหรสกุล

1588 นาย ปุณยวร์ี แก้วนลิ

1589 นางสาว พจนา พุกรอด

1590 นางสาว พนารัตน์ แซ่ลิม้

1591 นางสาว พนดิา สีบุษผา

1592 นางสาว พราวนภา สุภาพ

1593 นางสาว พลอยจิรา หม่ืนจํานงค์

1594 นางสาว พัชรากร สันติประสิทธิ์กุล

1595 นางสาว พัชรีย์ มงคลพร

1596 นางสาว พิชชาภัทร์ ลิม้ประเสริฐยิง่

1597 นาย พิชัย แสงเงิน

1598 นาย พิสิฐโชติ บวรรัตนโกศล

1599 นางสาว ภวษิย์พร เจริญยศ

1600 นางสาว ภาวณิี เหล็งนุ้ย

1601 นาย มณฑวทิย์ วรศิลป์ชัย

1602 นางสาว มณธิดา เหล่ามุทติานนท์

1603 นางสาว มาลินี สมัยกุล

1604 นางสาว มีนามาศ จันทนป

1605 นาย ยศกร ภู่ฉ่ํา

1606 นางสาว ยุพาวดี บัวตูม

1607 นางสาว รักษมน พงศ์ภัณฑารักษ์

1608 นางสาว รัชนี จันทร์แก้ว

1609 นาย วรภัทร สุภาพจน์
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1610 นางสาว วลัยรัตน์ โสดาเดช

1611 นาย วสันต์ ชูศรี

1612 นาย วสันต์ ทองเจริญพานชิ

1613 นางสาว วชัราภรณ์ เพ็ชรบรรพต

1614 นางสาว วลัลี นชุขํา

1615 นาย วทิวสั สถิรรัตน์

1616 นางสาว วภิาดา วงศ์ชาลี

1617 นางสาว ศรัญญา ทาระมนต์

1618 นาย ศศิน สุพรรณวงศ์

1619 นางสาว ศิริลักษณ์ แย้มพิกุล

1620 นางสาว ศุลีพร อัมพวานนท์

1621 นางสาว สตรีรัตน์ บุตรมีบุญ

1622 นาย สมพิชิต สอนสําแดง

1623 นางสาว สโรชา กระสาย

1624 นาย สัตรัฐ เดชากิจไพศาล

1625 นางสาว สุจิตรา ไกยสวน

1626 นาย สุทธิชัย ธัญญาพิทกัษ์

1627 นางสาว สุพรรษา จันทร

1628 นางสาว สุภัค อวชัย

1629 นาย สุรบดินทร์ ใจใส

1630 นางสาว สุรัสวดี หติะคุณ

1631 นาย แสนยากร ตันเจริญ

1632 นางสาว โสภาพรรณ พิมพ์แป

1633 นางสาว อธิษฐาน ชุ่มใจ

1634 นางสาว อนญัญา ภัสสรภาคย์

1635 นาย อภิชา คงเจริญฤทธิ์

1636 นาย อภิชาติ พันธา
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1637 นาย อังกูร พุ่มเกษม

1638 นาย อานนัท์ ไกรพรศักดิ์
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1639 นางสาว กมลกานต์ งามตระกูลชล

1640 นางสาว กมลทพิย์ พวงวนชิกิจ

1641 นางสาว กมลทพิย์ มะลิทอง

1642 นางสาว กรรณิการ์ หลอดแก้ว

1643 นางสาว กรรณิการ์ อู่ทรงธรรม

1644 นาย กฤช ธาดากิตติสาร

1645 นาย กฤตย์ โพธิ์ทอง

1646 นางสาว กังสดาล กลิน่หอม

1647 นางสาว กัณธีนนัท์ ชานุ

1648 นาย กันตพัฒน์ บัวแดง

1649 นางสาว การะเกตุ วงษแ์ดง

1650 นาย กิตติ คูเจริญศิลป์

1651 นาย กิตติวฒัน์ วมิลวชิรเมธี

1652 นางสาว กิรดา แทง่หอม

1653 นาย กีรวฒัน์ กฤษฎาพรรณ

1654 นางสาว กุลวดี พิมพ์นวลศรี

1655 นาย เกรียงไกร จงประเสริฐวทิยา

1656 นางสาว ขวญัชิดา กระช้ัน

1657 นาย เข็มรัฐ ยะโสธร

1658 นาย คเณศ เกรียงไกรสุข

1659 นาย จักรกฤษณ์ อุทยัรัศมี

1660 นางสาว จันทนา บุญเมือง

1661 นาง จันทร์ฉาย รอบคอบ

1662 นางสาว จิตติพร จังรัสสะ

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  

ปีการศึกษา 2557

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
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1663 นางสาว จิตราวดี อาจวชัิย

1664 นางสาว จินตนา สารศาสตร์

1665 นางสาว จินารี สาลีสังข์

1666 นางสาว จิรพรรณ มงคลจิตตานนท์

1667 นาย จิรวฒัน์ ศิริเบญญาภิรมย์

1668 นาย จิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์

1669 นางสาว จิราภรณ์ บูรณพันธ์

1670 นาย จิรายุส คงโท

1671 นาย จิรายุส ปิ่นทอง

1672 นาย จีระเดช จันทร์กระจ่าง

1673 นางสาว จุฑารัตน์ สวสัดิ์พิพัฒนผ์ล

1674 นางสาว จุรีพร นนิทรกิจ

1675 นางสาว จุไรรัตน์ พุทธารักษส์กุล

1676 นาย เจษฎา ดวงชิน

1677 นางสาว ชนเนษฎ์ ศรีพุทธรินทร์

1678 นางสาว ชนม์นภิา ศรีปัญญา

1679 นางสาว ชนากานต์ เสาวภา

1680 นางสาว ชนาพร บุญศรี

1681 นางสาว ชนกิานต์ อรรถวเิชียร

1682 นาย ชยดล ผลิตวานนท์

1683 นาย ชยุต นลิหตัถ์

1684 นางสาว ชลธิชา ส้มจีน

1685 นางสาว ชลธิดา โพธิ์ไพร

1686 นาย ชลบดี ปิ่นทอง

1687 นาย ชัชชัย บุณโยประภาส

1688 นางสาว ชัญญาภัค ช่วยชูตระกูล

1689 นางสาว ชัฏชญาดา ศรีสวสัดิ์
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1690 นาย ชัยฤกษ์ สอนเจริญ

1691 นาย ชัยวฒัน์ เรืองคณาพงษ์

1692 นางสาว ชุตินนัท์ หามะลิ

1693 นางสาว ชุติมา สลักคํา

1694 นาย ชูเกียรติ จิระรัตนเมธากร

1695 นาย เชิดศักดิ์ จึงยิง่เรืองรุ่ง

1696 นาย ฐนเตชินท์ วฒันาวรีดนย์

1697 นาย ฐิติวชัร์ ธรรมโชติวรศิริ

1698 นางสาว ณัชรัตน์ ลีรัตนพั์ชกุล

1699 นางสาว ณัฐจรี ศรีเอกกวรัีตน์

1700 นางสาว ณัฐชยา ใจตรงกล้า

1701 นางสาว ณัฐปภัสร์ พัณณ์ชยากุล

1702 นาย ณัฐพงศ์ เลิศศรีสุวฒันา

1703 นางสาว ณัฐพร สิทธิวะ

1704 นางสาว ณัฐพร อริยะสุขสกุล

1705 นาย ณัฐพล บุญบุตร

1706 นางสาว ณัฐรุจา ศรีเจริญ

1707 นางสาว ณัฐวรรณ ทองระอา

1708 นาย ณัทชาพงษ์ วริศเกษมศักดิ์

1709 นางสาว ดิษยา นมิมานนติย์

1710 นางสาว ดุจดาว มงคลจิตตานนท์

1711 นางสาว ดุษฎี ชลปรีชา

1712 นางสาว ดุษฎี แซ่ตั่น

1713 นาย ติณณภพ สิทธิบุศย์

1714 นางสาว เตือนจิตร อุดมศรี

1715 นาย ทวี ศิลาโรจน์

1716 นาย ทวชัีย จิระวฒันธ์นกุล
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1717 นาย ทศพร คุณวฒันา

1718 นาย ทศพล พลนกิร

1719 นางสาว ทศันยี์ เสือหลง

1720 นางสาว ทพิวรรณ สดใส

1721 นางสาว ธนวรรณ แซ่เฮ้ง

1722 นางสาว ธนสัศรณ์ อินแดง

1723 นางสาว ธนากาญจน์ แนน่หนา

1724 นาย ธนานนัท์ วฒันมงคล

1725 นางสาว ธัญญ์วรท เพชรชูศรี

1726 นาง ธัญพร หวานเสนาะ

1727 นางสาว ธัญรดี เลิศชโลฬาร

1728 นาย ธาริต เลิศนวุฒัน์

1729 นางสาว ธิดารัตน์ รัตนวงษ์

1730 นางสาว ธิภาพร เกลีย้งเกลา

1731 นาย นพดล ประเสริฐรัตน์

1732 นาย นพอนนัต์ นรินทร์

1733 นางสาว นวฉัตร มีพานชิ

1734 นางสาว นฐัตราภรณ์ ลิม้สกุล

1735 นางสาว นารีรัตน์ อมรธัญ

1736 นางสาว นชิาภา อินทสนธิ์

1737 นางสาว นติยา ทรรศนยีวนชิ

1738 นาย นพินธ์ ศิลาเลิศ

1739 นาย นกุูล ทองมา

1740 นาง นชุจรี เรืองเที่ยง

1741 นางสาว เนตรอัมพร วงศ์พิทยาดิศัย

1742 นาย บัญชา โฮมจูมจัง

1743 นาย บุญฤทธิ์ กฤตรียานกุูล
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1744 นางสาว บุณณ์ณัชชา ยานะ

1745 นางสาว เบญจพร เกียรติไกรวลัศิริ

1746 นางสาว เบญจมาภรณ์ ตากมัจฉา

1747 นาย ปฏิวตัิ ดีรักษา

1748 นาย ปภณ กุลนาวนิ

1749 นาย ปรเมศร์ บุญญะถาวรชัย

1750 นาย ประพัฒน์ เปรมอนนัต์

1751 นางสาว ประภัสสร กาญจนรัตน์

1752 นาย ปรัชญา จันพายเพ็ชร

1753 นาย ปรัชญา พรมโส

1754 นาย ปรัชญา มหาศรัทธา

1755 นาย ปองพล รัตนะวงศะวตั

1756 นางสาว ปาหนนั มงคลสุข

1757 นางสาว ปิยนชุ จุรัน

1758 นางสาว เปมิกา สกุลภาศิริ

1759 นางสาว ผกาวรรณ บุญเพ็ง

1760 นาย พงศกร พัฒนเจริญสุข

1761 นาย พงษพ์รหม จันทร์เกลีย้ง

1762 นางสาว พรรณิภา สกลศุภรัตน์

1763 นางสาว พรรษา เลีย้งรักษา

1764 นางสาว พริมาภา ทานะขัน

1765 นาย พลเชษฐ โตโภชนพันธุ์

1766 นางสาว พลอยทพิย์ มหสิรากุล

1767 นางสาว พวงพร สุขสวสัดิ์

1768 นางสาว พัชมณ ขวญัแก้ว

1769 นางสาว พัชยา เวศรานรัุกษ์

1770 นางสาว พัชรา สุปินราช
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1771 นางสาว พิชญธิดา ชาติสําราญ

1772 นางสาว พินทสุร มีพรบูชา

1773 นางสาว พิมพ์อัมพร คงสอาด

1774 นาย พิศาล อรรถจริยาพร

1775 นาย พีรณัฐ สรรไพโรจน์

1776 นางสาว เพ็ญภาวร์ี อัครรัฐวงศา

1777 นางสาว ไพลิน พันธุ

1778 นางสาว ภรณ์ทพิย์ จันทร์แก้ว

1779 นางสาว ภรณ์พิสุทธิ์ หรัิญวรรณ

1780 นางสาว ภัคนจิ ผดุงศักดิ์สิริกุล

1781 นางสาว ภัชรินทร์ พนงัแก้ว

1782 นาย ภาสกร วญิํูตระกูล

1783 นาวาอากาศโท ภูเบศ อัครรัฐอมร

1784 นาย ภูวดิษฐ์ วชิยอัชฌบูรณ์

1785 นาย ภูวเนศวร์ สรรคอนรัุกษ์

1786 นางสาว มณี พาณิชยูปการนนัท์

1787 นางสาว มนชิดา รุ่งสาย

1788 นางสาว มนต์ระยา เฮ็งฮุย

1789 นางสาว มัณฑนา สิงหวนั

1790 นางสาว มัสลิน สุขทรัพย์

1791 นาย ยุทธพงษ์ วาระเสน

1792 นางสาว รวมพร อมรเกียรติขจร

1793 นางสาว รัชฏิภัทร แย้มสวาท

1794 นางสาว รัชนนัท์ ปั้นประณต

1795 นาย รัตนพงษ์ รัตนโชติ

1796 นางสาว รัตนภรณ์ ผาติเสนะ

1797 นางสาว รัตนา งามประเสริฐ
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1798 นาย ราเชนต์ นามกอง

1799 นางสาว ริสา พรมมินทร์

1800 นางสาว รุ่งอมร ผ่านอ้น

1801 นาง รุ่งอรุณ อังกุรกวนิ

1802 นาย เรืองวทิย์ พรหมประเสริฐ

1803 นาง ลักษณา โพธิ์ผา

1804 นางสาว ลัดดาวลัย์ กลิน่จันทร์

1805 นาย วชิรวชิญ์ สิทธิอภิวรรธน์

1806 นาย วณัฐพงศ์ อุไรรัตน์

1807 นางสาว วทนัยา คําแพ่ง

1808 นาย วรชัย อัจฉราวงศ์ชัย

1809 นางสาว วรนชุ นธิิกุลรัตนา

1810 นางสาว วรรณวสิา ดิลกชัย

1811 นาย วรวทิ หงส์งามเจริญ

1812 นาย วรานนท์ ปฐมโรจนฤทธ์

1813 นางสาว วราภรณ์ พุ่มนอ้ย

1814 นางสาว วราภรณ์ สนามชัย

1815 นางสาว วรารักษ์ เพ็งนารีย์

1816 นาย วริษฐ์ เกตุบรรลุ

1817 นางสาว วลัย์ลิดา ไข่มุกข์

1818 นางสาว วลิาวณัย์ เตโช

1819 นาย วรีพงษ์ ตันติชัยรัตนกูล

1820 วา่ที่ร้อยตรี วรีะศักดิ์ เหลืองอลังการ

1821 นางสาว ศตพร เสนวีงศ์ ณ อยุธยา

1822 นาย ศรากรณ์ อิงคเพียรกุล

1823 นางสาว ศรุดา มณีศิริ

1824 นางสาว ศรุดา อ่อนจันทกึ
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1825 นางสาว ศลิษา เนาวโอภาส

1826 นางสาว ศศิธร แข็งขัน

1827 นางสาว ศศิธร จ๋ิวประเสริฐ

1828 นางสาว ศศิวรรณ กําจรกิจไพศาล

1829 นาย ศักดิ์ชัย นอ้ยแวน่

1830 นาย ศิริ อัมรารัมย์

1831 นาย ศิริชัย โพธิดอกไม้

1832 นางสาว ศิรินทพิย์ รงค์สุวรรณ

1833 นางสาว ศิริพร บุญเหลือ

1834 นางสาว ศิริพร ผ่องแผ้ว

1835 นางสาว ศิริรัตน์ ตันวรกุล

1836 นางสาว ศิริวรรณ เพชรพันธ์

1837 นาย สดุดี สุจริต

1838 วา่ที่เรือตรี สนธิ ประสาททอง

1839 นางสาว สโนชา วรัญกามิตร

1840 นางสาว สมฤดี แก้วตาญาติ

1841 นาย สรนนัต์ บุญชุ่ม

1842 นาย สราวธุ ขําดี

1843 นางสาว สวรส เจริญผล

1844 นาย สัณฐิติ ธรรมเจริญ

1845 นางสาว สัณหจุฑา มีทรัพย์

1846 นาย สันติ สันติวณิชย์

1847 นาง สาริณี กันบัว

1848 นางสาว สาริณี งาเนยีม

1849 นางสาว สิริมาศ อภัยพลชาญ

1850 นางสาว สุกาญจนด์า บุญมาศ

1851 นางสาว สุดถนอม เอ่ียมละออ
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1852 นางสาว สุดารัตน์ สมประสงค์

1853 นาย สุทธิเชษฐ์ พานเพียรศิลป์

1854 นางสาว สุทธิตา สมบัติทวี

1855 นาย สุทศัน์ ทองสวา่ง

1856 นาย สุเทพ จําเนยีรศิลป์

1857 นาย สุนทร ทองมีศรี

1858 นางสาว สุนษิา น้ําจันทร์

1859 นางสาว สุนษิา บุญสูงเนนิ

1860 นางสาว สุพัตรา ศรีนรคุตร์

1861 นางสาว สุภัค วงศ์ไวทยากูร

1862 นางสาว สุภัชญา หาคํา

1863 นางสาว สุมณธกาญจน์ วฒิุพงศ์วรากร

1864 นางสาว สุมารินทร์ บุญทวงศ์

1865 นาย สุรเชน กังวานวาณิชย์

1866 นาย สุรศักดิ์ กระษาปณ์การ

1867 นาย สุรสิทธิ์ กุลรัตนมาศ

1868 นาย สุรสิทธิ์ สิทธิราช

1869 นางสาว สุลาวลัย์ วรประสพ

1870 นางสาว สุวรรณา วชิรโสวรรณ

1871 นางสาว สุวรรณี ไทยเล็ก

1872 นาย เสรี เปล่งปลัง่

1873 นางสาว เสาวนยี์ วรรณประดิษฐ์

1874 นางสาว เสาวภาคย์ สาริมาน

1875 นาง โสน หาญสุวรรณ

1876 นาย อณิต์วฒัน์ ทรงไพบูลย์

1877 นาย อณุวตัร ไวทยานนัทก์ุล

1878 นาย อนกุูล โรจนว์วิฒัน์
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1879 นาย อนชิุตร์ เวชานนท์

1880 นาย อนศุิษฐ์ เลิศวรารักษ์

1881 นาย อภิชาติ อนนัต์

1882 นางสาว อภิญญา วงษแ์สงตา

1883 นาย อภินนัท์ อ่อนพงษท์รัพย์

1884 นางสาว อภิฤดี จิรสุขเมธากุล

1885 นางสาว อมรประภา ม่ิงสุวรรณ

1886 นางสาว อรนดิา พจนานภุาพ

1887 นางสาว อรพรรณ เขมะจิโต

1888 นางสาว อรพิม กาญจนรัตน์

1889 นาย อรรถพร วรอรรถ

1890 นาย อรรถพร อังศรวณีย์

1891 นาย อริยวฒัน์ ศรีหาญ

1892 นาย อัคเดช เฮ้งตระกูล

1893 นางสาว อังคณิตา เมืองผุด

1894 นางสาว อัญชลี เช่ียวชาญ

1895 นางสาว อัญชลี ฤทธิกุล

1896 นางสาว อัญชิษฐา คชสิงห์

1897 นาย อาณัต อุทยั

1898 นาย อาทติย์ ปัญจกะบุตร

1899 นางสาว อาภาภรณ์ เกตุแก้ว

1900 นางสาว อิชยา เมธาอรรถพงศ์

1901 นางสาว อุษา เพ็ชรไทย

1902 Ms. XIAOLI QIN

1903 MR. XUNING PANG

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโลก

1904 นางสาว กมลชนก สิริสินเพ่ิมพูน
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1905 นางสาว กรองทอง ถนอมแนบ

1906 นางสาว กวนินชุ วทิรูวฒันากุล

1907 นาย เกรียงไกร ดํารงสกุล

1908 นางสาว จุฑามาศ ตันกุลรัตน์

1909 นางสาว ชฎารัตน์ ศรีสุข

1910 นางสาว ชนกิานต์ ไล้สุวรรณ

1911 นางสาว ชนวิชิญา อิทธิวรกุล

1912 นาย ชนตุร์พงศ์ ลีลาขจรจิต

1913 นางสาว ชัญญาวร์ี พรมเกตุ

1914 นางสาว ชัสมา พูลสวสัดิ์

1915 นาย ชาคริต ปรีดาสุทธิจิตต์

1916 นาย ชาญวทิย์ ภักดีเกียรติวงศ์

1917 นางสาว ณัฐสุดา คล้ายพันธ์

1918 นาย ทฆีายุ ต่วนเครือ

1919 นางสาว เนาวรัตน์ ผาสุข

1920 นางสาว เบญจรัตน์ ทพิยนนัท์

1921 นางสาว ปนดัดา แก้วนามเมือง

1922 นาย ปภาวนิ ปัญญาศิริ

1923 นาย ปัณณวชิญ์ ไพเราะ

1924 นางสาว ไปรยา เสริมสุนทรศิลป์

1925 นางสาว พชรพร พิจารณากุล

1926 ร้อยตํารวจโท พลากร เหล่าวเิศษกุล

1927 นางสาว ภาวณิี เจริญธนวงศ์

1928 นาย รตนพล ศรีสุนทร

1929 นางสาว รุ่งรัตน์ อมรประดิษฐ์กุล

1930 นาย วรพล แจ่มสวสัดิ์

1931 นาย วริศ ตันศรีรัตนวงศ์
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1932 นางสาว วาสนา กลิน่หอม

1933 นางสาว วาสนา แมดจ่อง

1934 นางสาว วกิานดา นนัทพานชิ

1935 นางสาว วภิา อินทะกะ

1936 นางสาว วศินี จุลไทย

1937 นางสาว ศรินทร ทองอินทร์

1938 นางสาว ศรินทร สหภาคกิจการ

1939 นาย ศิริวฒัน์ สิงหบ์ัวขาว

1940 นาย ส่งสวสัดิ์ เสมอวงศ์ติ๊บ

1941 นางสาว สายรุ้งวรีย์ ดิฐญวรโชติ

1942 นาย สิทธิ จิตติชานนท์

1943 นาง สุทธิรักษ์ วงค์ประดิษฐ์

1944 นาย สุธิพงษ์ เสริมศรี

1945 นางสาว สุนนัท์ ชมกลิน่

1946 นางสาว สุพัตรา ดาวเรือง

1947 นางสาว สุพัศรินทร์ ภิระบรรณ์

1948 นางสาว สุรัสวดี ไพเราะ

1949 นางสาว สุวธิดา คําศรีระภาพ

1950 นางสาว อธิชา อัยยะศิริ

1951 นาย อนวุตัร คุณาวฒิุ

1952 นางสาว อรุณโรจน์ มากมูล

1953 นางสาว อัญชลี พละสาร

1954 นาย อิทธิพร รักษาพงศ์สาร

1955 นาย เอกภพ ธงชัยชยากร

1956 MISS ZHONG YU

สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ

1957 นางสาว กนษิฐา เดชฤทธิ์เก่งกล้า
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1958 นางสาว กรกมล เทพพรศรี

1959 นาง กฤติกา อิงคสุวรรณกุล

1960 นางสาว กอบกาญจน์ ศิริเจริญธรรม

1961 นางสาว กัญญารัตน์ เยีย่มสมร

1962 นางสาว กัลยวรรธ์ เกษมสําราญ

1963 นาง กานดา ภู่อ่อน

1964 นาง กําไร บัวแย้ม

1965 นาย กิตติพงษ์ อภิชัยชาญกิจ

1966 นางสาว กิริยา กุศล

1967 นาง แก้วกัลยาณ์ เวยีงจันทร์

1968 นาง ขนษิฐา รอบคอบ

1969 นาย ครรชิต ชยะไพบูลย์

1970 นางสาว จรินทร นกึชอบ

1971 นาง จันทนา แตงเจริญ

1972 นางสาว จันทร์เพ็ญ กุณฑลบุตร

1973 นาง จันทรัสม์ ปัญจางค์เจริญ

1974 นางสาว จินดาวรรณ ปัญจางค์เจริญ

1975 นาย จิรวฒัน์ ทา่ดี

1976 วา่ที่ร้อยตรีหญิง จิราภรณ์ ศุภรักษ์

1977 นางสาว จิราภรณ์ แสงโสด

1978 นางสาว จุฑารัตน์ ช่ืนช่วย

1979 นางสาว จุฑารัตน์ อินทร์วเิชียร

1980 นางสาว จุฬาลักษณ์ สถิตย์วฒัน์

1981 นาง เจริญศรี ชินวรากร

1982 นาย ใจชาญ จักขุประเสริฐ

1983 นางสาว ฉวี อ่ึงป่อง

1984 นางสาว ฉันทนา สมเสนาะ
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1985 นาย เฉลียว ไชยเชษฐ์

1986 นาย ชด ปานสงวน

1987 นางสาว ชนดัดา กิง่ทอง

1988 นาย ชัยรัตน์ เช่ียวชาญ

1989 นาย ชูศักดิ์ อินทมนต์

1990 นางสาว ญาณิศา จําปาเลิศ

1991 นาย ฐานนัท์ สุกุมารบุตร

1992 นางสาว ฐิตารีย์ รัตนวเิศษประชา

1993 นางสาว ฐิติพรรณ ชมเชย

1994 นาง ฐิติรัตน์ เฉลยศาสตร์

1995 นางสาว ณอร เทนอิสสระ

1996 นางสาว ณัฐกฤตา แก้วเจริญ

1997 นางสาว ณัฐฐิฏา ยอดอุดมนธิิภัค

1998 นางสาว ณัฐธิกา ชนาภิสิทธิ

1999 นาย ณัฐพล เจริญนาน

2000 นาย ณัฐวฒัน์ พรอโนทยั

2001 นางสาว ณัฐสินี วรัตนก์ุลนนัท์

2002 ดาบตํารวจหญิง ดวงหทยั วงศ์กลม

2003 นาย ทศพล อธิประยูร

2004 นาย ธนชาต อุคพัชญ์สกุล

2005 นาง ธนธรณ์ มีชํานาญ

2006 นาย ธีรวฒัน์ ม่ันศิริ

2007 นาย นพเกล้า สะหะอําภรรณ์

2008 นางสาว นภาพร ปานโด๊ะ     

2009 นาง นลพรรณ บุญฤทธิ์

2010 นางสาว นนัทพร อารมณ์ช่ืน

2011 นางสาว นนัธิชา เขตรํา
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2012 นาง นาตยา ช่ืนสาลี

2013 นาย นธิิศ เนตรสุวรรณ

2014 นางสาว นชุนาถ จีบโจง

2015 นางสาว นชุนาถ ยิม้ใย

2016 วา่ที่ร้อยตรีหญิง บุษบา หมวดเมือง

2017 นางสาว เบญจมาภรณ์ ยอดอารมภ์

2018 นางสาว ปภัสพร สุทธิประสิทธิ์

2019 นาง ปรรณพัชร์ ตันติวศิวกรรม

2020 นางสาว ปรัชพร รัตนพวงทอง

2021 นางสาว ปัณณภัสร์ จิรานธิิศาสตร์

2022 นางสาว ปาจฬี ศิริรักษ์

2023 นางสาว ปาลิดา ธํารงธิติเดช

2024 นางสาว ปิยธิดา ทองแพง

2025 นางสาว ปิยรัตน์ ทลิารักษ์

2026 นางสาว ปิยวรรณ แสงสุขขา

2027 นางสาว ปุญชรัสม์ิ วฒัณาไพบูลย์

2028 นางสาว ปุณญภัส เศษสุวรรณ

2029 นางสาว ผุสดี โฉมแผลง

2030 นาง พนารัตน์ ราชํา

2031 นางสาว พรทพิา ทนิมาลา

2032 นาง พรพรรณ สกุลรัตนรักษ์

2033 นางสาว พรภิญญา พวงเพ็ชร

2034 นางสาว พัชราภรณ์ พันธ์โพธิ์คา

2035 นางสาว พัทธนนัท์ สารนอก

2036 นาง ไพรัตน์ ทองพร

2037 นางสาว ภัคญา อินไชยะ

2038 นางสาว ภัสธารีย์ จันทร์บุษราคัม
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2039 นางสาว ภารดี แนน่พิมาย

2040 นางสาว ภาวณิี ม่ิงสอน

2041 นาย ภูมินทร์ บุญเกิด

2042 นางสาว มุกดาวรรณ เอ๊ียววจิิตรจารุ

2043 นางสาว เมตตา โอบเอ้ือ

2044 นางสาว เมธิรารัตน์ ปภาอัศวโกศล

2045 นาง ยุพิน ปัฐภี

2046 นางสาว ยุภาพันธ์ บินมิตตอร์

2047 นางสาว ยุรดา คณะวาปี

2048 นางสาว เยาวลักษณ์ ผ่องภิญโญ

2049 นางสาว เยาวลักษณ์ วรกานต์ทวิตัถ์

2050 นาง รชฎา ดุกสุกแก้ว

2051 นาย รวี อาณานกุาร

2052 นางสาว รัศม์ิลภัส ตีระกิจวฒันา

2053 นางสาว ราตรี บุญประกอบ

2054 นาง รุ่งนภาพรรณ ถายะเดช

2055 นางสาว รุ้งเพ็ชร นามพันธ์

2056 นาง เรียม เขียนทอง

2057 นางสาว ละเมียด สิทธิกูล

2058 นางสาว ลักษณา ทรัพย์โสม

2059 พันตํารวจโท วชัรัศม์ิ เฉลิมสุขสันต์

2060 นาง วชัรี ศรีดามณี

2061 นางสาว วนัเพ็ญ ชาญชัย

2062 นางสาว วลัชุรีย์ เผยฉวี

2063 นางสาว วาทนิี สุวรรณรักษ์

2064 นาง วาสนา ชุมแก้ว

2065 นาง วภิาภรณ์ กมลลาวณัย์
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2066 นาง วมิลมาศ จรรยาวฒิุ

2067 นาง วลิาสินี พลพาหะ

2068 นางสาว ศศิวมิล สนธิพงษ์

2069 นาย ศุภร สุทธิยุทธ์

2070 นางสาว สกาวรัตน์ แซ่ลิม่

2071 นางสาว สมฤทยั ทองคํา

2072 นาง สมัย สุวรรณกูฏ

2073 นางสาว สร้อยฟ้า อินทนู

2074 นางสาว สรินญา อ้ึงเจริญ

2075 นางสาว สโรชิน สหสาคร

2076 นางสาว สวติตา บุญพยุง

2077 นางสาว สาวณิี ประกอบผล

2078 นาย สิทธิชัย ดาราศร

2079 นางสาว สิริวฒัน์ สุขราช

2080 นาง สุชัญญา บุตรชาติ

2081 นางสาว สุทธาทพิย์ คุ้มมณี

2082 นางสาว สุนษิา สงแก้

2083 นางสาว สุนยี์ เดือนเพ็ญ

2084 นางสาว สุภัคพัฒน์ จรุงพัฒนานนท์

2085 นางสาว สุภาภรณ์ ซ่อนกลิน่

2086 นาง สุภาภรณ์ ดวงมุสิท

2087 นางสาว สุมาล ี อิสมาแอล     

2088 นางสาว สุวรรณภา ธรรมสมบัติ

2089 นางสาว สุวมิล เหลืองมณี

2090 นางสาว แสงเดือน แม่นปืน

2091 นางสาว โสมลี ยอดจันทร์

2092 นางสาว หทยัรัตน์ อุณารักษ์
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2093 นางสาว อนรัุกษ์ ยิง่สุขสมหวงั

2094 นาง อภัย มาลาพุด ศรศิริ

2095 นางสาว อภิชยา พิพัฒน์

2096 นางสาว อรชร สุมาลี

2097 นาง อรนนัท์ รัตนผลิน

2098 นาย อรรฆพล รัตนวทิย์

2099 นางสาว อังคณา เชิดชูจึง

2100 นางสาว อาทติยา บุษย์ศรีเจริญ

2101 นางสาว อาทติา องอาจวศินกุล

2102 นางสาว อารินทร เจริญสุข

2103 นางสาว อาวยีศ ด้วงนุ่ม

2104 นางสาว อินทนนท์ องอาจวศินกุล

สาขาวิชาการบริหารการประชาสัมพันธ์และส่ือสารมวลชน

2105 นาย กฤษฎา แจ่มทมิ

2106 นาย กิตติลักษณ์ สุวรรณานนท์

2107 นางสาว เกตุญาดา สุขพิทกัษ์

2108 นาย คณากร ประกอบชัยชนะ

2109 วา่ที่ร้อยตรี ณัฎฐ์ธนนั เลิศธนมงคลสุข

2110 นาย ดิศดนยั แก้วมีแสง

2111 นางสาว ธัสนญัชนก สิริวฒันกิจ

2112 นาง นฤนารถ ภัคพงศ์โยธิน

2113 นางสาว ปราณวดี ผึง่ผาย

2114 นาย พงษเ์ทพ กิจบํารุง

2115 นาง พัฐณอร ศรีธรรมสิทธิ์

2116 นางสาว รัฐนนัท์ หนองใหญ่

2117 นางสาว รุ่งทวิา ดุลยะสิทธิ์

2118 นางสาว สุนทิรา วงศ์แสนสุข
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2119 นาย อานนท์ เพ็ชรมณี

สาขาวิชาการบัญชีบริหาร

2120 นาง กนกวรรณ นยิมรัตน์

2121 นางสาว กัญจนก์มล จ่ันเพ็ชร์

2122 นาย ณัฐชานนท์ ป้องศรี

2123 นาง ทศันยี์ ชมพิมาย

2124 นางสาว ธัญญลักษณ์ พลพุทธา

2125 นางสาว นนัทน์ภัส บํารุงสุขสวสัดิ์

2126 นางสาว เนาวรัตน์ แย้มนิ่มนวล

2127 นางสาว ปารณีย์ ม่ิงเจริญพร

2128 นางสาว พรทพิย์ พรวริิยะกิจ

2129 นางสาว มณเฑียร ระยับศรี

2130 นางสาว รวชิานนัท์ โชติธนธิติทศัน์

2131 นางสาว วนดิา จิตจํานงค์

2132 นาง วไิลลักษณ์ สุวรรณรัตน์

2133 นางสาว ศรินฌากรณ์ โชคพิริยะภิญโญ

2134 นางสาว สาริศา ปักกังเวสัง

2135 นางสาว สาวติรี มุ่งดําเนนิกิจ

2136 นางสาว สิริมา กังวาล

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

2137 นางสาว จารุปัฐน์ สุรไวยโรจน์

2138 นางสาว ณิชนนัทน์ ววิฒันว์านชิ

2139 นาย พงศธร อัมพรมหา

2140 นางสาว วารุณี ม่วงเอ่ียม

2141 นางสาว วไิลลักษณ์ คําลอย

2142 นางสาว วรีนชุ ตระหง่านศรี

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  
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2143 นางสาว สโรชา สินธุวงษ์

2144 MISS HUANG DONG JIANG

2145 MISS SHI RUI

2146 MISS YI QIONG

2147 MISS ZHANG KAIHUI
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา

2148 นาย กิตติศักดิ์ วงษด์นตรี

2149 นางสาว ธนพร พานชิ

2150 นาย ธนากร อ่องสมบูรณ์

2151 นาย ปิยะพงษ์ สายสวาท

2152 นาย ศิริกูล กล่ํากูล

2153 นางสาว ศุภกาญจน์ แก้วมรกต

2154 นาย สุพล เพ็ชรบัว

2155 MISS KOULAP KEOMANY

2156 MR. NIYOM DOUANGMANY

2157 MR. PHONEKEO NOUKHAM

2158 MR. SITHONH THAMMAVONG

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา

2159 นาย วฒิุพงศ์ วจิิตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา

2160 นาย ธนพล ทองนชุ

2161 นาย ประสพโชค อู่ทองมาก

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา

2162 นางสาว กมลชนก ทสุาวฒิุ

2163 นางสาว กรกนก ฆารไสว

2164 นางสาว กรรณิการ์ คงเจริญ

ปีการศึกษา 2557

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

วิทยาศาสตรบัณฑิต  
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2165 นาย กษดิิศ สิงหส์า

2166 นาย กิตติทตั ฉันทอมรเลิศกุล

2167 นาย กิตติพงษ์ กล้าหาญ

2168 นาย เกรียงไกร โคตรสมบัติ

2169 นาย ขวญัไท สิทธิพันธุ์

2170 นางสาว ขวญัสุดา กองศรี

2171 นาย คุณากร อุดมศักดิ์ศิลป์

2172 นาย จักรวร์ี หมุอาจ

2173 นางสาว จินตนา กุหลาบเพ็ชรทอง

2174 นาย จิรพัฒน์ ฉิมมณี

2175 นางสาว จิราพร รู้อยู่

2176 นางสาว จุไรรัตน์ งาคม

2177 นางสาว เจนจิรา กัลพฤกษ์

2178 นาย เจษฎา โชติมณีศักดิ์

2179 นาย เจษฎา สุทธิจินดา

2180 นาย ชนวร์ี ทรัพย์ครองชัย

2181 นางสาว ชัชนนัท์ เชิดชู

2182 นางสาว ช่ืนกมล หาระพันธ์

2183 นาย ณรงค์กฤษณ์ ชมช่ืน

2184 นาย ณัฐ บุตรมารศรี

2185 นาย ณัฐพล วทิยา

2186 นาย ณัฐวฒัน์ ภิญโญจิตร

2187 นาย ทยาตา ศรีสุข

2188 นางสาว ทราย ฉิมสวสัดิ์

2189 นาย ทววีฒัน ์ ปะพาน

2190 นางสาว ทพิวรรณ ใจยะสาร

2191 นาย ธนศักดิ์ เสนคําวงศ์
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2192 นาย ธนากรณ์ ฮู้ผลเอิบ

2193 นาย ธวชัชัย ต้นคํา

2194 นาย ธวชัชัย บุญสา

2195 นาย ธวชัชัย พงษส์ุทธิโสภา

2196 นางสาว ธัญลักษณ์ มกกงไผ่

2197 นาย ธีรพล เจียมอนวิรรต

2198 นาย ธีระพงษ์ แฝงจันดา

2199 นาย นรินทร์ ชัยกล้าหาญ

2200 นางสาว นริศรา เพ็งวงษ์

2201 นาย นฤเบศ แสงสุวรรณ์

2202 นาย นาถ ปานทอง

2203 นาย นธิิพัฒน์ บุดดีจีน

2204 นาย บวรภักดิ์ โสภา

2205 นาย ปณิธาน แสงทอง

2206 นาย ประภากร เกิดพูล

2207 นางสาว ปัณฑารีย์ สารปะ

2208 นางสาว ปัทมพร สุริต

2209 นาย พงศธร พิพิธภัณฑ์

2210 นาย พงศ์สันติ์ ออนสา

2211 นางสาว พัชรี บุญจันดา

2212 นางสาว ภัทร์ธีราภรณ์ หล่อแหลม

2213 นาย ภาคภูมิ ขอดดํา

2214 นาย ภานพัุนธ์ บัวทอง

2215 นาย ภานพัุนธ์ พันธ์พาห์

2216 นางสาว ภาวณีา พุทธพงษ์

2217 นาย ภาสุ สอนพงษ์

2218 นาย มีโชค บุญโยประการ
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2219 นางสาว เมธินี ระร่ืน

2220 นาย โยธิน บุญวงษ์

2221 นางสาว ฤทยัชนก แก้วแดง

2222 นาย วรชิต ลุนภิรมย์

2223 นางสาว วราภรณ์ จิตจํานงค์

2224 นาย วศิน ชูติธวชั

2225 นาย วชัรนนท์ ขี่ทอง

2226 นาย วฒันพงศ์ สังข์สิงห์

2227 นาย วนัมงคล บุญอินทร์

2228 นาย วรัิช เกษมสุข

2229 นาย ไวทยา ชมภูแสน

2230 นาย ศรัณย์ รักบําเหนจ็

2231 นางสาว ศศิธร แดงระยับ

2232 นางสาว ศศิวมิล เต็งเจริญ

2233 นางสาว สมฤทยั ตั้งเจริญ

2234 นาย สราวฒิุ ปานคล้าย

2235 นาย สราวฒิุ สีเงิน

2236 นาย สหรัฐ จุติพล

2237 นาย สุกฤษฎิ์ บุญทรง

2238 นางสาว สุพัตรา พิมพ์จันทร์

2239 นาย สุรเชษฐ์ คํางาม

2240 นางสาว สุริษา นนัตา

2241 นางสาว สุรีพร กองคูณ

2242 นาย เสกสรร คงแก้ว

2243 นาย หรัิญ วรกรีบ

2244 นาย อนพุงค์ สุทา

2245 นาย อภิรมย์ ทองนชุ
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2246 นาย อภิรักษ์ บุญเจือ

2247 นางสาว อมรรัตน์ หยวกเดช

2248 นางสาว อรยา อู่ศิลา

2249 นาย อรรถชัย อภิสุทธิพร

2250 นางสาว อัญชุพร เขียนประเสริฐ

2251 นางสาว อําไพ อัมพันธ์

2252 นาย อิทธิพล อินทร์ประถม

2253 นาย อุกกฤษฏ์ ธนาวฒิุ

2254 นาย เอกพันธ์ พันธุ์ทอง

2255 นาย เอกรินทร์ แก้วศิริ

สาขาวิชาส่ือสารมวลชนทางกีฬา

2256 นาย สันติสุข สายเกือ้กูล

สาขาวิชาส่ือสารมวลชนทางกีฬา

2257 นาย ชนาธิป อุตรุณ

2258 นาย สิปปวชิญ์ เต็มแก้ว

2259 นาย อิทธิศักดิ์ ช่ืนสกุล

สาขาวิชาการออกก าลังกายและกีฬาศึกษา

2260 นางสาว ขนษิฐา สร้อยเสนา

2261 นาย คิรินท์ บุญสวา่ง

2262 นางสาว จุฑาทพิย์ ขันอาษา

2263 นาย ชิดพงษ์ โสมวงศ์

2264 นาย ฐาปกรณ์ ทองก้อน

2265 นาย ดิษทศัน์ พิมพ์คํา

2266 นาย ธนศักดิ์ สนองบุญ

ศิลปศาสตรบัณฑิต  

ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2
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2267 นาย ธิติวฒุ คําขันธ์

2268 นาย นนัทวนั เสนฤทธิ์

2269 นางสาว พัฒตราภรณ์ บุตรสาทร

2270 นางสาว พิมพิกา สัมฤทธิ์

2271 นาย พุทธิพงศ์ นาวาดิษฐ์

2272 นาย ภานวุฒัน์ จําเริญ

2273 นาย ภาสกร บุญโต

2274 นาย เริงชัย คงคาใส

2275 นาย วนสั รําพึงพานชิ

2276 นาย วรวทิย์ แซ่ลิว้

2277 นาย วาทนิ ไตยวงค์

2278 นางสาว อุมาพร พรมมงคล

สาขาวิชากีฬาศึกษาและบริหารจัดการกีฬา

2279 นางสาว กนกพร อยูย่ิง่

2280 นาย กรวชิญ์ จันทอง

2281 นางสาว กรองกนก ทองเจิม

2282 นาย กฤษณ์ ไม้เนยีม

2283 นาย กันต์ธีร์ วอนเพียร

2284 นางสาว กิง่กมล หติปา

2285 นาย กิตติพันธ์ ตันตราธิปไตย

2286 นาย โกศล ช้างจวง

2287 นาย จักรพันธ์ พรหมศักดิ์

2288 นางสาว จารุรัตน์ ธาระทรัพย์

2289 นางสาว จุฑามาศ กันทะ

2290 นาย จุมพล นวุรรณ์

2291 นางสาว จุฬาลักษณ์ ตาขันทะ

2292 นางสาว ชลลัดดา หอมขจร
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2293 นางสาว ชุติมา จันทร์ยา

2294 นาย ฐิติกร ธรรมจิตร

2295 นางสาว ณัชชารีย์ วทิยประพัฒน์

2296 นาย ณัฐ ชาญวบิูลย์ศรี

2297 นาย ณัฐชนน ดาวกระจาย

2298 นาย ณัฐพล พุฒพงศ์

2299 นางสาว ณัฐศิธรณ์ พรรณ์ธนสกุล

2300 นาย ณัทร คิมหนัตา

2301 นางสาว ธนกาญจน์ สีสิว้

2302 นางสาว ธนวรรณ ประกอบสุข

2303 นางสาว ธัญญวรรณ ศรีศักดิ์เพชร

2304 นางสาว ธันยา บุญเรือง

2305 นางสาว ธารินทร์ หมะประสิทธิ์

2306 นาย ธีรพงศ์ ทพิย์สุวรรณ์

2307 นาย บรรยงค์ วงค์ศรี

2308 นาย ปรีชา วงษช์มภู

2309 นางสาว ปวณีา อักษรพิมพ์

2310 นาย พงษเ์ชษฐ์ ช่วยนา

2311 นาย พงษน์รินทร์ สาเนยีม

2312 นางสาว พรกนก ไชยราช

2313 นาย พรรณา ล่องแก้ว

2314 นาย พัฒนพงษ์ อุทยัศรี

2315 นางสาว พิชญา คําพรม

2316 นาย ภาณุวฒัน์ แสงกองมี

2317 นาย มงคล ยุทธโกวทิย์

2318 นาย รังสิมันตุ์ วงัซ้าย

2319 นางสาว รัชนกีร พลอยชัยศรี
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2320 นางสาว ลักษณา เจียมศิริโรจน์

2321 นางสาว วไิลวรรณ พลศักดิ์

2322 นางสาว ศรัญญา วงษศ์ิลป์

2323 นาย ศรัณยู ชนะชัย

2324 นาย ศุภกฤต ธานี

2325 นางสาว สายชล จันหอม

2326 นาย สิริวฒัน์ กิจไพบูลย์พันธ์

2327 นางสาว แสงระวี บุญเหลือ

2328 นาย อนสุรณ์ ขจรเดชะศักดิ์

2329 นาย อภิสิทธิ์ พรดอนก่อ

2330 นาย อภิสิทธิ์ รักขาว

2331 นางสาว อรพรรณ สารสุข

2332 นาย อิศรา สิงคิบุตร

2333 นาย เอกพล จินดา

สาขาวิชาส่ือสารมวลชนทางกีฬา

2334 นางสาว กานดา มิศิลา

2335 นาย คงพจน์ ภากรกุลวงศ์

2336 นาย จักรพันธ์ องควานชิ

2337 นาย จักรินทร์ ขันทอง

2338 นางสาว จิตราภรณ์ ไชยนา

2339 นาย จีระวฒัน์ เอมจิตร

2340 นาย ฐิติวงศ์ ดวงสวา่ง

2341 นางสาว ดนติา สกลพัฒนานนท์

2342 นาย ดนพุล ซ้ิมเจริญ

2343 นางสาว ดารารัตน์ จงเกษกรณ์

2344 นาย ดํารงค์เดช แย้มประดิษฐ์

2345 นางสาว ธารินี มิเถาวลัย์
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2346 นาย นนทธ์วชั ตังแก

2347 นาย นพพร ทองมี

2348 นาย นฐัดนยั คําทอง

2349 นาย นนัทภิาคย์ จําเริญ

2350 นางสาว เนตรนภา เช้ือชาติ

2351 นาย บดินทร์ สุดสมัย

2352 นาย ปนธิาน สุขสําราญ

2353 นาย ประกิต เดชากรณ์

2354 นาย ประชา ดีสมัย

2355 นาย ประพล ศรีษะโม

2356 นาย ประภาส ละสอน

2357 นางสาว ปัญชลี เดชะชัย

2358 นาย พัฒศักดิ์ พูลชนะ

2359 นาย พิชัยยุต เรือนใจหลัก

2360 นางสาว ภัทรมาส สิริสวย

2361 นางสาว ภารดี ร้อยนาค

2362 นาย ภูวดล บุญเนยีม

2363 นางสาว รัชดาวนั นาถ้ํานาค

2364 นางสาว รัชนก รุ่งรัชตพร

2365 นาย วชัรวทิย์ ชุนถนอม

2366 นาย วชัระ เมฆเกลือ่น

2367 นาย วนัเฉลิม ทองเพ็ชร

2368 นาย วชิยุตม์ เยือ่ปุย

2369 นาย ศรายุธ หนขูาว

2370 นาย ศราวฒิุ พิมพ์พรมมา

2371 นาย ศักราช ตั้งสากล

2372 นาย ศุภวฒิุ จารุวร
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2373 นาย สลิล คําอ่ิม

2374 นาย สายฟ้า วรรณแสง

2375 นางสาว สิริกาญจน์ โรจนะ

2376 นาย สุรพัฒน์ ปานทอง

2377 นางสาว อลิสา ไตรวทิยพาณิชย์

2378 นาย อุดมทรัพย์ สุกาญจนะ

2379 นาย เอกระวี รอบรู้

2380 นางสาว แอนนติ้า มินตรา วสิกิน้
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2381 นาย ณัฐพัชร์ ลิลิตสุวรรณ

2382 นางสาว ธนาพร เกือ้กาญจนาภรณ์

2383 นาย บุณสิน พูลประสาท

2384 นาย ศมาพล ดวงคํา

2385 นางสาว แสงดาว บุญกะยะ

2386 นางสาว โสภิตนภา ธนสิทธิบูรณ์

2387 นาย อภิวฒัน์ ดีดํารงค์

2388 นาย จิรฉัตร ตั้งเจริญสมุทร

2389 นาย ชนพพล อนรุพันธ์

2390 นาย ชุมพล สันติศิริพัฒน์

2391 นางสาว ทเลทพิย์ จุฬพันธ์ทอง

2392 นาย ธนสฤษดิ์ เทพศาสตรา

2393 นาย ธีรธัช สุคนพาทพิย์

2394 นาย นที ศรเกิด

2395 นางสาว นาถลดา ปฐมวพิีสุทธิ์

2396 นางสาว ปองกานต์ บัวสวสัดิ์

2397 นางสาว ภัควภิา แก้วสถิตพรชัย

2398 นางสาว สุชารีย์ หรัิญศรี

2399 นางสาว กนกรัตน์ ขจรไชยกูล

2400 นาย ชานนทร์ โตคีรี

2401 นาย ตะวนั ชวนศรีไพบูลย์

ปีการศึกษา 2557

คณะแพทยศาสตร์
แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

แพทยศาสตรบัณฑิต  
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2402 นาย ธนานนท์ เรืองจรูญ

2403 นาย นนัทณัฐ นาคแนวดี

2404 นางสาว พิมพ์กมล ละออง

2405 นาย พีรพล ทรายสุวรรณ

2406 นางสาว รุจรวี จันทร์คําอ้าย

2407 นางสาว วราลี อมรินทโรวาท

2408 นาย ศรัณย์ เปร่ืองประยูร

2409 นางสาว ศศิภากร จิตรสําเริง

2410 นางสาว ศิริพร จินตสถาพร

2411 นาย อภิชาติ เหมะ

2412 นางสาว อุษา ชัยวตัรสกุล
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สาขาวิชาการจัดการการท่องเท่ียวระหว่างประเทศ

2413 นาย ธนา โรจนพั์ฒนกุล

2414 นางสาว สุวฒันา เต็มคําขวญั

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

2415 นางสาว กิง่กาญจน์ พันธุมะโอภาส

2416 นาง จันทมิา อาจนนทล์า

2417 นางสาว ณัฐกฤตา แก้วพวง

2418 นาย ทนง หวานล้ํา

2419 นางสาว น้ําทพิย์ บุตรทศ

2420 นางสาว นชุจรี ครองบุญ

2421 นาย บุญศักดิ์ ตันเรืองศรี

2422 นาง ปารณีย์ บุญเรือง

2423 นางสาว พิยดา กล้าหาญ

2424 นาย ภัทรภัณท์ เข็มทอง

2425 นาง ลัดดาวลัย์ ภู่ทอง

2426 นางสาว ศิริพร แดงเถิน

2427 นางสาว ศุภพิชญ์ พืชพันธุ์

2428 นางสาว สิงหา ขาวนวล

2429 นางสาว สิริพิธยา พร้อมเพรียง

2430 นางสาว สุภัทศิริ หอมจะบก

2431 นาย อภิรัตน์ แทน่ทอง

2432 นางสาว อรุณวดี นนัทวฒันานกุูล

2433 นางสาว อังคณา คงอยู่

2434 Ms. HUANG JIA JIA

ปีการศึกษา 2557

คณะการจัดการและการท่องเท่ียว
การจัดการมหาบัณฑิต  
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2435 MR. KHAMVILAY PHENGPHILAVONG

สาขาวิชาการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม

2436 นางสาว จันทร์เพ็ญ ฤทธิรงค์

2437 นางสาว ญาดาณิศา ธนบุญสมบัติ

2438 นางสาว ณัฏฐนกิา กัญญาเงิน

2439 นาย ณัฐวฒิุ บุญเสริม

2440 นาย ธาดา พันธุภากร

2441 นางสาว ธิติยา ยิม้เจริญ

2442 นางสาว พิมพ์พร ศิริพฤกพงษ์

2443 นางสาว ศรัญญา ภักดีคง

2444 นางสาว สุธาพร บํารุงยา

2445 นาง สุพัตรา ช้ันสุวรรณ

2446 นางสาว กิตฤทยั จิระประเสริฐพันธ์

2447 นางสาว ช่อทพิย์ สมแจ้

2448 นางสาว ดาริกา สุวรรณหงส์

2449 นางสาว ธนสิร นะสุทธิ

2450 นาย ธีรภัทร์ สมหวงั

2451 นางสาว เนาวรัตน์ ธรรมเสนา

2452 นางสาว สุนนัทา ประสาททอง

2453 นางสาว สุวรรณ์ สรแสดง

สาขาวิชาการเงิน

2454 นางสาว ขนษิฐา ช่ืนใจ

สาขาวิชาการจัดการ

2455 นางสาว นวลพักตร์ แจ่มสวา่ง

บัญชีมหาบัณฑิต  

บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง
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สาขาวิชาการจัดการการท่องเท่ียว

2456 นางสาว รุ่งนภา ใจดี

สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม

2457 นางสาว จันทร์มณี สร้อยพวง

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

2458 นางสาว ภาคินี ศรีเนตร

สาขาวิชาการตลาด

2459 นางสาว รุ่งนภา สุวรรณราช

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

2460 นางสาว ปานรวี สงสุวรรณ

สาขาวิชาการเงิน

2461 นางสาว กนกขวญั โมรวงศ์

2462 นางสาว จุฑามาศ ผาดกระโทก

2463 นางสาว มลิวลัย์ ผลประโยชนย์ิง่

2464 นางสาว อรสา บุตรศรี

สาขาวิชาการจัดการ

2465 นางสาว กุสุมา ตันเจริญ

2466 นางสาว พิมลอร สุคนธ์พงษเ์ผ่า

2467 นางสาว รจเรข อารยะปัจจกุล

2468 นางสาว ศิริรัตนา ม่อนคุต

2469 นางสาว สุจิรา รัตนกาญจน์

2470 นางสาว อังคณา ศักดิ์จินดารัศมี

สาขาวิชาการจัดการการท่องเท่ียว

2471 นางสาว กาญจนา สามิภักดิ์

2472 นางสาว ปทมุวดี สวา่งพ้ืน

2473 นางสาว ศิริเมษา ผุลละศิริ

บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1
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2474 นางสาว อมราวดี ไชยโย

2475 นางสาว อัมพิกา งามดี

สาขาวิชาการตลาด

2476 นางสาว ชญาภา ตันศรีสกุล

2477 นางสาว อิสราภรณ์ วเิศษกุล

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

2478 นางสาว จิรดา เจิมจรุง

2479 นางสาว ฐิตารีย์ วงศ์ตั้งสกุล

2480 นางสาว ฐิพาวลัย์ จูจิราธนโชติ

2481 นางสาว เมธิรา แซ่เฮ้ง

2482 นางสาว วรรณนษิา นยิมวงศ์

2483 นางสาว วรรณวภิา ปานจุ้ย

สาขาวิชาการเงิน

2484 นางสาว กชกาญจน์ สุติภวนั

2485 นางสาว สุภิสา ไวยภูศรี

สาขาวิชาการจัดการ

2486 นางสาว กนกอร โรจนศิริพงษ์

2487 นางสาว กัญญารัตน์ พรหมอินทร์

2488 นางสาว ชญาณิศา ศิริโสภาโชติ

2489 นางสาว โชษติา สุวฒันมงคล

2490 นางสาว ทวนินัท์ นพนอ้ม

2491 นางสาว ปิยาภรณ์ ตรงช่ืน

2492 นางสาว เพ็ญพิชชา พลอยวลิัย

2493 นาย ภัทรกร พูลสุข

2494 นางสาว เมธิณี ไหมพรหม

2495 นางสาว รุจิรา ทองยัง่ยืน

บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2
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2496 นางสาว ลลิตตา สิมมา

2497 นางสาว ลัดดาวรรณ วมิลเวสารัช

2498 นางสาว วรรณพิมล ชัยประคองชีพ

2499 นางสาว อมรพรรณ โง้วลิม่ฮวด

2500 นางสาว อลิสา สมอินทร์เอก

สาขาวิชาการจัดการการท่องเท่ียว

2501 นางสาว จุฑาทพิย์ กล่อมเอ้ียง

2502 นางสาว เบญจรัตน์ องอาจ

2503 นางสาว ศศิกาญจน์ สิริรุ่งนภาทรัพย์

2504 นางสาว สุกัญญา บุญศรี

2505 นางสาว โสภิดา แก้วฉีด

สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม

2506 นางสาว จันทมิา ผดุงชีวติ

2507 นางสาว ฐัชฌาณิส พงษธ์ัญการณ์

2508 นางสาว นฤมล ปลืม้จิตร

2509 นางสาว นริมล แก้วมาเรียน

2510 นางสาว ปัทมวรรณ เลิศวณิชพัฒนกุล

2511 นางสาว พิมพ์มาดา ตันพิพัฒน์

2512 นางสาว ศุภรัตน์ สิทธิกรกุล

2513 นางสาว สุพรรษา บุญนติิภพ

2514 นางสาว สุภาวดี เวศพันธุ์

2515 นางสาว เอ้ือพร พิมสาร

สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเท่ียว

2516 นางสาว ธนาภรณ์ รุ่งสวา่ง

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

2517 นางสาว กานต์ชนติ แก้วทอง

2518 นางสาว นโิรบล พรยิง่
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2519 นางสาว พลอยไพลิน เตี๋ยวสกุล

2520 นางสาว มัลลิกา พยอมแย้ม

2521 นางสาว เมธินี โพธิ์มล

2522 นาย สิทธิพงษ์ สิริจํานรรจ์

2523 นางสาว อังศุมารินทร์ บุญดี

สาขาวิชาการตลาด

2524 นาย กันตภณ ขวญัยืน

2525 นาย กัมปนาท มุ่งหาผล

2526 นาย คณิศร บุญเย็น

2527 นางสาว ชัชฎา จารุทรัพย์

2528 นางสาว ณิชกานต์ สําราญวานชิ

2529 นาย นพิิฐพนธ์ กาลวนัตวานชิ

2530 นาย ภควติ สมบูรณ์

2531 นาย โยธิน วงษบ์ุตรดี

2532 นางสาว สุภชา พรพจนธ์นมาศ

2533 นางสาว สุมิตรา วงษไ์พศาล

2534 นางสาว อรอนงค์ โง้วเจริญสุข

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

2535 นางสาว ช่อเพชร ศิริมาก

2536 นางสาว ณัฐฐิณี แก้ววไิล

2537 นางสาว ธิดารัตน์ ตาหลวง

2538 นางสาว พัชรินทร์ ประกายวชัระ

2539 นางสาว รววีลัย์ นาคแสงจันทร์

2540 นางสาว วรัชยา เกษตรนนท์

2541 นาย วชัรพงษ์ กระถินหอม

2542 นางสาว วชุิดา เช้ืออํ่า

2543 นางสาว สุนสิา อํ่าสอาด
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กลุ่มวิชาการเงิน

2544 นาย ศุภกฤต สุขสิงห์

กลุ่มวิชาการจัดการ

2545 นาย กรวทิย์ ถนอมสัตย์

2546 นาย กันตภน นามแสง

2547 นางสาว เพ็ญนภา แสวงงาม

2548 นาย วสันต์ สุทธิพิบูลย์

2549 นาย สมบัติ ชัยสายัณห์

2550 นาย อัคราช โคตพันธ์

2551 นาย อิทธิพัฒน์ เจริญผล

กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

2552 นางสาว นดิารัตน์ นนินาทนนท์

2553 นางสาว ปาณิศา มะหาด

2554 นาย พงศธร กุสะโล

2555 นางสาว พลอย วชิรหตัถ์

2556 นาย ภาสกร ศิริบรรณพิทกัษ์

2557 นางสาว ศิรพัชร์ กนกบรรพต

2558 นางสาว สุชาดา ทองอยู่

กลุ่มวิชาการตลาด

2559 นางสาว ฉัตรทพิย์ ยิม้พงษ์

2560 นาย ณชนน แก้วนุ่ม

2561 นางสาว ธิติมา อภิบาลบัณฑิต

2562 นาย ธีมานนัท์ จันทรพานชิย์

2563 นางสาว เปมิกา หมีวรรณ

2564 นางสาว ศลิษา ผ่องผิว

2565 นาย สรเดช เดชอนนัทวทิยา

บริหารธุรกิจบัณฑิต  
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2566 นาย สายชล รองทอง

2567 นางสาว อัสชิ เอ่ียมทว้ม

สาขาวิชาการเงิน

2568 นางสาว กมลวรรณ เวหนะรัตน์

2569 นางสาว กรองแก้ว นาคเพชรัตนโ์รจน์

2570 นางสาว คัมภีรพรรณ วรรณประเสริฐ

2571 นางสาว ชเนตร์ทพิย์ ภู่สุวรรณ์

2572 นางสาว ชยานนัทน์ จานกุิจ

2573 นางสาว ณัฐกานต์ บุญเทศ

2574 นางสาว ทพิย์พมนต์ ม่ิงมงคล

2575 นางสาว ธัญญลักษณ์ เทยีนลํา

2576 นางสาว นริศรา สําราญใจ

2577 นาย ปฐวี ธรรมสัตย์

2578 นาย ปริตต์ เกิดคํา

2579 นางสาว ปาณิสรา เสีย่วชอบ

2580 นางสาว ภัทร์รวี ดีเจริญไชยะกุล

2581 นางสาว รพีกาญจน์ วสุมงคลโรจน์

2582 นางสาว รัชชานนัท์ ทองธรรมชาติ

2583 นางสาว รัตติยากร เงินแก้ว

2584 นางสาว วณิภา สุขสวสัดิ์

2585 นางสาว ศิรินทร์ แสงทองประกาย

2586 นางสาว ศิริรักษ์ โยมา

2587 นางสาว ศิริรัตน์ บัวศรี

2588 นางสาว สุภาภรณ์ มีศรีสรรค์

2589 นางสาว อโณทยั เจริญสุข

2590 นางสาว อรณี เฉลิมสงค์

2591 นางสาว อรอุมา อินทร์แม่ว
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2592 นางสาว อัญชิสา วสิุทธาธรรม

2593 นาย อาคเนย์ ถาเกิด

สาขาวิชาการจัดการ

2594 นางสาว กมลธิดา บัณฑิตย์ผล

2595 นางสาว กมลลักษณ์ คูณผล

2596 นางสาว กานต์พิชชา เทพหสัดิน ณ อยุธยา

2597 นาย กิตติ เอมเปีย

2598 นางสาว กิตติญา อ่ิมเล็ก

2599 นางสาว กุลิสรา เก่งพิทกัษ์

2600 นางสาว เกศรินทร์ มหาปั้น

2601 นางสาว ขวญัชนก เรืองหรัิญวนชิ

2602 นาย จักรวาล โกฉัยพัฒน์

2603 นางสาว จารุวรรณ ฟ้อนงามดี

2604 นางสาว จิดาภา ประเสริฐสุขโชคดี

2605 นางสาว จิตรา บุญรินทร์

2606 นางสาว จิรวรรณ ฆ้องทอง

2607 นาย จิราพล เจริญศิริ

2608 นางสาว จุฑามาศ แดนโพธิ์

2609 นางสาว จุฑารัตน์ เยีย่มเพ่ือน

2610 นางสาว ฉรรตตฤณษ์ บุญล้น

2611 นางสาว ชนม์นภิา เพ่ิมผลบุญปลูก

2612 นางสาว ชลธิชา พวงทอง

2613 นางสาว ชลธิชา แสนลือ

2614 นาย ชาญณรงค์ คําผิว

2615 นางสาว ชุลีกร วงษเ์พ็ชร์

2616 นางสาว ณัชชา จอดพิมาย

2617 นาย ณัชพล กฤตศิลป์
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2618 นางสาว ณัฐชานนัท์ รัตนวรสุทธิ์

2619 นาย ณัฐธพร จันทมูล

2620 นางสาว ณัฐนรี สุขสวสัดิ์

2621 นาย ณัฐวฒิุ สวา่งแจ้ง

2622 นางสาว ณิชมน ยอดปัญญา

2623 นางสาว ถันลิลา บุญมาก

2624 นางสาว ทรายขวญั ยืนยง

2625 นางสาว ธนาวรรณ วายประโคน

2626 นางสาว ธิดารัตน์ แก้วขาว

2627 นางสาว ธิดารัตน์ คําปิคา

2628 นาย นพพิชญ์ ศรีบุตรดา

2629 นางสาว นริศรา สายทอง

2630 นางสาว นฤมล วริิยะกิติกุล

2631 นางสาว นศิรา ฟองจามร

2632 นางสาว เบญจรัตน์ พรหมมา

2633 นางสาว ปภาวรินทร์ เกษมสุข

2634 นางสาว ปวนัรัตน์ นจิอนนัต์ชัย

2635 นางสาว ปิยวรรณ สัมฤทธิ์

2636 นางสาว ปุณญณุช แก้ววเิชียร

2637 นาย พงศ์ภรณ์ สุทธิธาทพิย์ดี

2638 นางสาว พนารัตน์ แดนโพธิ์

2639 นาย พลรัตน์ สุดสงวน

2640 นางสาว พัชรกัญญ์ ชนะภู

2641 นางสาว เพ็ญศิริ แซ่ซิน

2642 นางสาว ภัณฑิรา เกตุรามฤทธิ์

2643 นาย ภัทรพล สุขวรรณภูมิ

2644 นางสาว ภิรตา สุมงคลวฒันา



109

2645 นางสาว มัลลิกา ตันอ้าย

2646 นาย เมธาวฒัน์ วนิชิชากร

2647 นางสาว ระพีพรรณ ผดุงสุข

2648 นาย วรวฒิุ แสงสุข

2649 นางสาว วชัรี พัฒนสิน

2650 นางสาว วนัวสิา จันทร

2651 นางสาว วาสนา เกียรติมนตรี

2652 นาย วฑูิรย์ เลีย้งพรพัฒนา

2653 นางสาว วรัินรัตน์ ปัญญารักษ์

2654 นางสาว วลิาวณัย์ แซ่จึง

2655 นางสาว วลิาวณัย์ เป้าเข็ม

2656 นางสาว วนีสั สินหนงั

2657 นางสาว วรีะยา สุดา

2658 นาย วฒิุพงศ์ จิรัชยาวฒั

2659 นางสาว ศรัณรัตน์ กองชัย

2660 นางสาว ศศิดารา งามดี

2661 นางสาว ศศิประภา เตไชยา

2662 นางสาว ศิริพร ละมูลมอญ

2663 นาย ศุภกร ลือชาพุฒิพร

2664 นาย ศุภกฤต ภมร

2665 นาย ศุภฤกษ์ โสภณไพศาล

2666 นาย สัตยา เม้าราษี

2667 นางสาว สิริกาญดา คาดีวี

2668 นาย สิริวฒัก์ พงศ์โรจนรั์ตน์

2669 นาย สิริวฒัน์ ฤทธิอร่าม

2670 นางสาว สุชาดา วรอภิญญาภรณ์

2671 นางสาว สุพรรษา ณรงค์ฤทธิ์
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2672 นางสาว สุพัตรา อุดสระนอ้ย

2673 นางสาว สุพิชญา อุปาละ

2674 นางสาว สุรีรัตน์ โรจนบ์ุญถึง

2675 นางสาว อชิตา สุดจิตร์

2676 นางสาว อภิญญา พงษป์ระดิษฐ์

2677 นางสาว อมรรัตน์ ฉัตรสูงเนนิ

2678 นางสาว อมรรัตน์ แซ่ตั้ง

2679 นางสาว อมราภรณ์ นนัทกิจ

2680 นางสาว อลิษา ชลิศราพงศ์

2681 นางสาว อัจชญา สินชัย

2682 นางสาว อัญเชิญพร เพ็งนวม

สาขาวิชาการจัดการการท่องเท่ียว

2683 นางสาว กชพร รชตสิริกุล

2684 นางสาว กนกวรรณ ไทยชนะบรรณนติิ์

2685 นางสาว กมลรัตน์ แรตเจริญ

2686 นางสาว กมลรัตน์ วริิยะประกอบ

2687 นางสาว กรรณิการ์ เจริญลาภ

2688 นางสาว กัญญา โต๊ะศิลา

2689 นาย กิตติชัย ตั้งพรสกุลไพศาล

2690 นางสาว กิตติยา บุบผาเต

2691 นางสาว เกศินี สมควร

2692 นางสาว ขวญัฤดี โลหะส่องแสง

2693 นาย จาตุรงค์ ศรีนวนเอียด

2694 นางสาว จุติพร ฟักเทพ

2695 นาย จุลวทิย์ โตบุญมี

2696 นางสาว จุฬารัตน์ รัตนพงษ์

2697 นางสาว ชนกพร วศิวสมภพ
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2698 นางสาว ญาณินท์ มาลิการ

2699 นาย ฐิติ ทพิพรม

2700 นางสาว ณัฏฐพัชร์ สังข์วงษ์

2701 นางสาว ณัฐสุดา เกษม

2702 นาย ทววีฒัน์ เศรษฐีกิจสิริ

2703 นาย ทกัษด์นยั พนมสัย

2704 นางสาว ทดัดาว เลิศโสภาเจริญ

2705 นางสาว ธิดารัตน์ ไกรมาตย์

2706 นางสาว นภาพร ขุนพิลึก

2707 นางสาว นฐัชนก งามฤทธิ์

2708 นางสาว เบญจพร นเิทศ

2709 นาย ประเสริฐ นาพิจิตร

2710 นางสาว ปรีดาภรณ์ คงสาคร

2711 นาย ปัฐมพงศ์ เกษประทมุ

2712 นางสาว ปิยะวรรณ จันทะเสน

2713 นาย เปรมมณัชญ์ ยุวนบุณย์

2714 นางสาว พัชรี เปียฉ่ํา

2715 นางสาว พิชชานนัท์ เหลีย่มสุวรรณ

2716 นาย พิทยา นติิวทิยาเทพ

2717 นางสาว แพรศิรินทร์ คชเสนยี์

2718 นางสาว ไพลิน เหมือนสวรรค์

2719 นางสาว ภรณ์ลดา คงสุวรรณ์

2720 นางสาว มณิสรา ลัดดาพงศ์

2721 นางสาว รุ่งทพิย์ เตือนจิตตน

2722 นางสาว รุ่งนภาพร สารพันธ์

2723 นางสาว รุจีพัชร อินทโชติ

2724 นางสาว วนดิา จุ้ยกลิน่
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2725 นางสาว วนดิา ศรีสงค์

2726 นางสาว วรนชุ แสนศิริ

2727 นางสาว วรรณิษา บัววนั

2728 นางสาว วชัราภรณ์ ตินตะสุวรรณ์

2729 นางสาว วนัวสิา สาจันทร์

2730 นางสาว วารุณี หงษไกร

2731 นางสาว วรียา รักพงษ์

2732 นางสาว ศรัณยา สิงคาลวนชิ

2733 นางสาว ศศิ ทองจรูญ

2734 นางสาว ศินาวรรณ บุญยัสสะ

2735 นางสาว ศิริวมิล ทพิย์ละมัย

2736 นางสาว สมฤดี ยามี

2737 นางสาว สุธิมา บุญรังษี

2738 นางสาว แสงนภา เพชรเถือ่น

2739 นาย อนชุา ทนุแรง

2740 นางสาว อรณิช รัตนวารี

2741 นางสาว อรยา บัณฑุวงศ์

สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม

2742 นางสาว กมลชนก ยืนยาว

2743 นางสาว กาญจนลักษณ์ พุ่มทอง

2744 นางสาว กุลจิรา ตาบุตรวงศ์

2745 นางสาว จิราพรรณ ล้อวชิระวฏัฏ์

2746 นางสาว เจนจิรา ลาภวฒันา

2747 นางสาว เจวดี ซ่ือตรง

2748 นาย เจสัน ยูจีน ไนท์

2749 นางสาว ชฎาพร พวงภู่

2750 นางสาว ชุติกาญจน์ วรากรนติิกุล
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2751 นางสาว ฐิติพร นรีพัฒนกุล

2752 นางสาว ฐิติรัตน์ ฮ่วมกี่

2753 นาย ฐิติวฒิุ ชาญเช่ียว

2754 นางสาว ณภัทรารัตน์ ทติะ

2755 นางสาว ณัฎณธรณ์ มาศจรัสพัฒน์

2756 นางสาว ณัฐพร ถิรจิตโต

2757 นางสาว ดวงกมล บุญจันทร์

2758 นาย ธนนัธร เนวช่ืน

2759 นางสาว ธนมิา ฤกษแ์สงศศิธร

2760 นาย ธีรพงศ์ บุญเกิด

2761 นาย ธีรวชั ทพิย์ชุน

2762 นาย ธีรวตั จิวระโมไนย์กุล

2763 นางสาว นภนลิน ไพรลิน

2764 นางสาว นราวดี สมหนองบัว

2765 นางสาว นฏัฐา พรปกาสิทธิ์สิงห์

2766 นางสาว นนัธรัตน์ ลมสําโรง

2767 นางสาว นลิาวลัย์ พรหมชาติ

2768 นางสาว นสิารักษ์ ดิถีเพ็ง

2769 นางสาว นจุจิรา พรหมคนซ่ือ

2770 นางสาว เนตรนภา เย็นหนงึ

2771 นางสาว ปฐมพร พงศ์พิเชฐกุล

2772 นางสาว ปธมาภรณ์ กุดารัมย์

2773 นางสาว ปริตา ตันสกุล

2774 นาย ปรินทร ลิม้วไิลรัตนา

2775 นาย ปวาริศ หอเหมรัตน์

2776 นางสาว ปัญรวี อังคณารัมย์

2777 นางสาว ปิยธิดา กังวานสิทธิ์
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2778 นางสาว ปิยวรรณ สังเกตุ

2779 นางสาว พรรณวสิาข์ ชนถาวร

2780 นางสาว พริมรตา รัตนไพบูลย์

2781 นาย พสิษฐ์ สิรินนัทสุนทร

2782 นางสาว พิชญ์อาภา ตั้งยิง่เจริญ

2783 นาย พีรณัฐ บุญสุขโข

2784 นางสาว เพชรรัตน์ อุตสาหะศิริ

2785 นางสาว เพ็ญนภา อุประถา

2786 นางสาว ภัทราภรณ์ สุขสวสัดิ์

2787 นาย มนสั แสนขันติ

2788 นาย รังสรรค์ เหล็กเพชร

2789 นางสาว เรณู เพียมขุนทด

2790 นางสาว ละอองดาว โฉมทอง

2791 นางสาว ลัดดาวลัย์ อภิสิทธิ์ไพศาล

2792 นางสาว ลัทธวรรณ อวยพร

2793 นางสาว วรรณภา เปรมจิตร์

2794 นางสาว วรรณวภิา จันทร์สงเคราะห์

2795 นางสาว วรรณิษา ครองอัมพรสุข

2796 นางสาว วรัญญา จํานงค์หาญ

2797 นางสาว วาสนา สุคนธรัตน์

2798 นางสาว วภิาพร สืบวงษรุ่์ง

2799 นางสาว วรีพร วรรณพรหม

2800 นาย ศตวรรษ ดวงทา

2801 นางสาว ศศิธร ชอบทํากิจ

2802 นางสาว ศิธาศิณี เทยีมหงษ์

2803 นางสาว สริตา โสมะทตั

2804 นางสาว สาวติรี เขียวภักดี
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2805 นางสาว สุทธนชุ ด้วงทอง

2806 นางสาว อรยา พรรคพล

2807 นาย อรรถวทิย์ สังข์ทอง

2808 นางสาว อริสรา ชํานาญ

2809 นางสาว อลิสา วฒันบรรเจิด

2810 นาย อัจฉริยะ เล่าสถาพร

สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเท่ียว

2811 นางสาว จินตหรา เวสภักดิ์

2812 นาย จิรวทิย์ เสรีธรรมศักดิ์

2813 นางสาว ชนกนนัท์ ศิริโชติอาภรณ์

2814 นาย วชิร ธนะภูมิชัย

2815 นาย วรรธนะ คงโต

2816 นางสาว วาริสา ธนญัชยะกุล

2817 นาย วทิวสั อะศิพงษ์

2818 นางสาว วทิศิา เจริญวงศ์

2819 นางสาว วมิลรัตน์ กุลละวณิชย์

2820 นางสาว สุวรรณี คุ้มบัว

2821 นางสาว อภิดา แก้วอุดม

2822 นาย อัฐทวฒิุ เชคฮัสซัน

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

2823 นางสาว กนกวรรณ เนื่องจํานงค์

2824 นางสาว กลิน่สุคนธ์ ยิม้วไิล

2825 นางสาว กันนภา อยูน่ชุ

2826 นางสาว กันยา จอกแก้ว

2827 นางสาว กัลชนา มูลแก้ว

2828 นางสาว กัสมา ระวไิชย

2829 นางสาว กิง่กาญจน์ เกตุแจ้
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2830 นางสาว กิตติวรา หวงัสะดวก

2831 นางสาว เกษฎา ลิม้หนู

2832 นางสาว ขนษิฐา แสวงทรัพย์

2833 นางสาว ขวญัชนก สุระประพันธ์

2834 นาย คุลา นกัระนาด

2835 นางสาว จริยา สร้อยฟ้า

2836 นางสาว จักษณา แก้วนชุ

2837 นางสาว จันฑกานติ์ เพชรดี

2838 นางสาว จันทร์ภัสสร ชีพวนชิ

2839 นางสาว จันทร์สุดา แผงเพ็ชร

2840 นางสาว จารีภรณ์ กิตติเมธีวฒัน์

2841 นางสาว จุฑามาศ หฤทยัธรรม

2842 นางสาว ฉววีรรณ ชาวกัณหา

2843 นางสาว ชนกานต์ ชาญสมร

2844 นางสาว ชนม์นภิา มอญขาม

2845 นางสาว ชนากานต์ อุทยัศรี

2846 นางสาว ชนดิา ธเนศอนนัต์

2847 นางสาว ชนภิา กสิกรรม

2848 นางสาว ชมพูนทุ แซ่โง้ว

2849 นางสาว ชัญญานชุ วนะรมย์

2850 นางสาว ชีวาพร รุ่งโรจน์

2851 นาง ชุติมาศ เปรมประเสริฐ

2852 นาย ณพงศ์ วงศรีแก้ว

2853 นาย ณัฐพล จาดเจือจันทร์

2854 นาย ณัฐพล ตาเลิศ

2855 นาย ดนพุล ชาวชายโขง

2856 นางสาว ดลนภา หล้าพันธ์
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2857 นางสาว ดวงพร สิริณัฐวฒิุ

2858 นางสาว ตติยา เกตดํา

2859 นางสาว ตรีชฎา กิง่ป้อง

2860 นาย ติณณภพ หนรีู

2861 นางสาว เตือนจิตต์ อุปคุตม์

2862 นาย ทรัสต์ สีหะ

2863 นางสาว ทวชิา ลักษณะสุต

2864 นาย ทศพล อิสรานกุูลเดช

2865 นาย ธนกฤต แก้วทอง

2866 นางสาว ธนภร กสิณการย์

2867 นาย ธนฏัฐา คล่องขยัน

2868 นาย ธลินท์ ท.ธรรมธาดา

2869 นางสาว ธวลัพร แซ่จ่ัง

2870 นาย นนทพงษ์ มะลิคํา

2871 นางสาว นชัจิรา ช่วงชิง

2872 นางสาว นนัทน์ภัส ยาม่วง

2873 นางสาว นาตยา วารนชิ

2874 นางสาว น้ําผึง้ ดําจะโบะ

2875 นางสาว น้ําฝน กอบประดิษฐ

2876 นางสาว นภิาดา อ้วนเสมอ

2877 นางสาว นภิาพร ป้องทองหลาง

2878 นาย บัณฑิต ทบัทมิงาม

2879 นางสาว เบญจวรรณ สีแดง

2880 นางสาว ปพิชญา บุญธาตุ

2881 นางสาว ประภัสสร นฤภัย

2882 นางสาว ประภารัตน์ นลิสงวน

2883 นาย ปรินทร เรือนนชุ
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2884 นางสาว ปัทมาภรณ์ อินทพันธุ์

2885 นางสาว ปาลิกา สูตรไชย

2886 นาย พงษส์ิทธิ์ เเสงเมือง

2887 นางสาว พรทพิา หลวงประทมุ

2888 นางสาว พรนภา จันทร์เทยีน

2889 นางสาว พรรณนภิา กสิโกศล

2890 นางสาว พรสุดา ไชยปัญญา

2891 นางสาว พลอยชมพู แก้วพลนอ้ย

2892 นางสาว พลอยไพลิน ขุนเพ็ง

2893 นาย พัฒนา โกศิลป์สุข

2894 นางสาว พิมพ์ชนก ผาสุขันธ์

2895 นางสาว พุทธธิดา วงศ์ลักษณ์

2896 นางสาว เพ็ญนภา บุญศรี

2897 นางสาว เพียงตา ศรีปาน

2898 นาย ภาณุรุจ รัตนมณี

2899 นาย ภานวุฒัน์ ธรรมประเสริฐ

2900 นางสาว มยุรี ใจช่ืน

2901 นางสาว มลธิชา เทพรักษ์

2902 นางสาว เมวกิา ดีศรี

2903 นาย ยงยุทธ เจียมสงค์

2904 นางสาว ยมลพร แนน่หนา

2905 นางสาว ยุวรัตน์ ตันบริภัณฑ์

2906 นางสาว รววีรรณ บุญอนนัต์

2907 นางสาว ลลิตา จิตรักษ์

2908 นางสาว ลลิตา เรียนพินจิ

2909 นางสาว วรรณพร วฒันพิสุทธิ์วงศ์

2910 นางสาว วรรณิศา บุญมาก
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2911 นางสาว วราภรณ์ พงสุข

2912 นางสาว วฒันลิ เป็กธนู

2913 นางสาว วจิิตรา ติ่งสุวรรณ์

2914 นางสาว วรียา สุทธิวรรณา

2915 นาย วรีวฒัน์ พยุงวงษ์

2916 นางสาว วรีวลัย์ มะใบ

2917 นางสาว ศรัณย์ ลมดี

2918 นางสาว ศศิธร สอนมาลา

2919 นาย ศานตวฒัน์ จิรรังสิมันต์

2920 นางสาว ศิริพร ขันทะลี

2921 นางสาว ศิริพร อภิรัตนานนท์

2922 นางสาว ศิริพัฒน์ หา้วหาญ

2923 นางสาว ศุราภรณ์ หงษา

2924 นาย เศรษฐา นรสีหา

2925 นางสาว สาริศา ธนาวรีวฒิุ

2926 นางสาว สิธาทร สีมา

2927 นาย สิรวชิญ์ กิตติสุทธิ์

2928 นางสาว สิรินทพิย์ มุสิกุล

2929 นางสาว สิริพร มัตภะประโท

2930 นางสาว สุชานนัท์ กมลสะอาด

2931 นางสาว สุธาทพิย์ สัจญาณยุทธ

2932 นางสาว สุนษิา นบนอ้ม

2933 นางสาว สุพิชชา ศานติธรรมพร

2934 นางสาว สุภาวดี นอ้ยใจบุญ

2935 นางสาว สุอังคณา หม่ืนโอวาท

2936 นางสาว อชิรญาณ์ เต่าทอง

2937 นางสาว อนงค์วดี จันทะศรี
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2938 นางสาว อภิรมณ์ แสนทวสีุข

2939 นางสาว อมรรัตน์ สุวรรณมาโจ

2940 นางสาว อรวรรณ พิมพุฒ

2941 นาย อัครชัย งามธรรมชาติ

2942 นางสาว อังคณา สําเภาทอง

2943 นาย อัฐฤทธิ์ พลเดช

2944 นางสาว อิสรีย์ บุญนรานรัุกษ์

2945 นาย เอนก เกษชม

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

2946 นาย ชาญยุทธ อ่อนบ้านแดง

2947 นาย ณฐนนท์ ทรงแสงธรรม

2948 นาย ทฆิัมพล เจียมจันทร์

2949 นาย พชระ พาพรชัย

2950 นางสาว พัฒนน์รี มีลาภ

2951 นาย พัทธดนย์ ชัยเดช

2952 นางสาว วนสันนัท์ อินทรมณีฉาย

2953 นาย วชัรพล หอมสุวรรณ์

2954 นางสาว ศุภพิชญ์ ทองคํา

2955 นางสาว สุภัค ล้อพัฒนะกุล

2956 นาย อนนัต์ เอกกิตติวงษ์

สาขาวิชาการตลาด

2957 นางสาว กมลชนก ทองมาก

2958 นางสาว กรกนก วริิยะนนัท์

2959 นาย กัมปนาท ทองโพธิ์

2960 นางสาว กัลยา วริิยะสิริเวช

2961 นาย กิตติพันธุ์ ฤทธิ์ทอง

2962 นางสาว กิตติวรรณ อุตเมืองอินทร์
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2963 นางสาว กุลธิดา เลขนอก

2964 นางสาว เกษราพร เกษมศิริ

2965 นางสาว ขวญัสุดา ทองผา

2966 นางสาว ขวญัหทยั ละม่ังทอง

2967 นางสาว จรรยา ครูศรี

2968 นางสาว จารุนนัท์ ศิริปัญโญ

2969 นางสาว จิราพร กันทะเนตร

2970 นางสาว จุฑามาศ สุทธิศิริ

2971 นางสาว ชณัฏฐา โพธิ์เผือ่นนอ้ย

2972 นางสาว ชนานนัท์ ปัญญวฒันกิจ

2973 นางสาว โชติกา อัตตสมบัติ

2974 นาย ณัฎฐชัย กิง่เกษ

2975 นางสาว ณัฐฐิญา ธัญทพิย์วชิยา

2976 นางสาว ณัฐภัทร โคตะยันต์

2977 นางสาว ณุชชณา ผาสุข

2978 นาย ทวิากร นามดอกไม้

2979 นาย ธนกร ฐิติพงศ์กรพัชร

2980 นางสาว ธนดิา เข็มทอง

2981 นางสาว ธิดารัตน์ เจริญพานชิ

2982 นาย นรากร พรมราช

2983 วา่ที่เรือตรี นนัทปรีชา ชมศรี

2984 นางสาว นนัทพร สุขสวสัดิ์

2985 นางสาว นาตาชา วนชิพงศ์

2986 นางสาว น้ําทพิย์ ตุ้ยสา

2987 นางสาว นชิกานต์ ศรีอุ่นดี

2988 นางสาว นญิาภรณ์ โชติบูรณ์

2989 นางสาว นชุจรินทร์ ขาวเจริญ
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2990 นางสาว เบญจรัตน์ มหานลิ

2991 นางสาว ปณิฏฐา รวดเร็ว

2992 นางสาว ปภัสณัฏฐ์ สัณหบ์ูรณะกุล

2993 นางสาว ปวณีา ไสวครบุรี

2994 นางสาว ปาจรีย์ แก่นบุปผา

2995 นาย ปิติพล สุขเสริมสกุล

2996 นางสาว ผกามาศ ลีลาด

2997 นางสาว พรประภา เวยีงสีมา

2998 นางสาว พัชชาพลอย เลิศทองธรรม

2999 นางสาว พัชรา คุณอาสา

3000 นางสาว พันธ์ทพิย์ เส็งนา

3001 นาย ภัทรพล โนนทะการ

3002 นางสาว ภาวดี ชูเกษมรัตน์

3003 นางสาว มาริสา มะสี

3004 นางสาว ยุพรัตน์ สายบุญเกิด

3005 นางสาว รพีพร มาระเนตร์

3006 นางสาว รุ่งนภา คูณศรี

3007 นางสาว ลลิดา ไชยจอกเกีย้

3008 นางสาว วนดิา กิติคู้

3009 นางสาว วรรณิศา เข็มทอง

3010 นาย วรรธนยั สหสมโชค

3011 นางสาว วรรษมน บุญจันทร์

3012 นางสาว วรรัชชปัญญ์ แอบสระนอ้ย

3013 นางสาว วราพร เพชรนอก

3014 นางสาว วลัยพรรณ มุสิกาญจน์

3015 นาย วสุพล ภูไท

3016 นางสาว วนัวสิา อาวรณ์
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3017 นางสาว วาสนา ฝากาทอง

3018 นางสาว ศรัณย์กร นธิิธรรมจรรยา

3019 นาย ศรุติพัฒน์ สุทธิธรรม

3020 นางสาว ศศิกร ศรีชัย

3021 นางสาว ศศิธร ไหวดี

3022 นาย ศิรวทิย์ เกตุทอง

3023 นางสาว ศิริพร ไกรรัตนสม

3024 นางสาว ศิริพร คลองบางลอ

3025 นางสาว ศิริพร มะใบ

3026 นางสาว ศิริมาศ โพธิธา

3027 นางสาว ศิริรัตน์ ขุนสิทธิ์เจริญ

3028 นางสาว ศิริรัตน์ มากใจ

3029 นางสาว สุกัญญา ทรงเจริญ

3030 นางสาว สุกัญญา เฮ้งเจริญสุข

3031 นางสาว สุจาโรตม์ พรชัยรัตนกุล

3032 นาย สุชาติ นนัทะพันธ์

3033 นางสาว สุธาดา เกียรติไพศาล

3034 นางสาว สุธิดา ประเสริฐกุล

3035 นางสาว สุนสิา ทพิย์สิงห์

3036 นางสาว สุพิชฌาย์ ผสมทรัพย์

3037 นางสาว สุภัทรา นาคสุริวงษ์

3038 นางสาว สุภาวดี ประเสริฐกุล

3039 นางสาว หสัชา ศรีจินดา

3040 นาย อนวุฒัน์ ธูปเกิด

3041 นางสาว อรทยั ดวงบุญประเสริฐ

3042 นางสาว อลิษา เสมอกิจ

3043 นางสาว อังคณา ไร่เหนอื
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3044 นางสาว อัญชกร โชคสิทธิกร

3045 นางสาว อําพร ภิญโญเจริญ

3046 นางสาว อําไพพรรณ เอ่ียวก๊ก

3047 นางสาว แอน พรมสุข

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

3048 นางสาว กมลชนก สร้อยพลอย

3049 นางสาว กาญจนา เต่าทอง

3050 นางสาว กิติยา จันธรรมาพิทกัษ์

3051 นางสาว เกวลิน ลัทธปรีชา

3052 นางสาว จิรัชญาณิช เบญจสกุล

3053 นางสาว จุรีมาศ นลิรัตนานนท์

3054 นางสาว เจน ทองดี

3055 นาย ฉัตรมงคล สุขสําราญ

3056 นางสาว ชลิตา จีนล้ําเลิศ

3057 นางสาว ช่อทพิย์ สวสัดี

3058 นางสาว ชิดชนก ดอนประสิม

3059 นาย โชติอนนัต์ ผลประเสริฐ

3060 นางสาว ณทดัชา จันทร์งาม

3061 นางสาว ณัฏฐิฌา ตั้งสุจริต

3062 นางสาว ณัฐธิกา แฝงเพ็ชร

3063 นางสาว ณัฐมน ศรีภูธร

3064 นางสาว ณัฐวลัณช์ ไตรยสุทธิ์

3065 นาย ธนชาติ ผลวฒันกิจเจริญ

3066 นางสาว ธันย์ชนก งามพจนา

3067 นางสาว นริศรา สกุลโรจนธโร

3068 นางสาว นดุี จันทร์อุ่น

3069 นางสาว เบญจพร เหล่าทองสาร
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3070 นาย ปฏิพล ปิยมหพงศ์

3071 นางสาว ปภัสรา พุ่มพวง

3072 นาย ปรัชญา บุญศรัทธา

3073 นางสาว ปาณดาริล สุขดี

3074 นางสาว ปิยดา เกือ้มณี

3075 นางสาว ปิยวรรณ แก้ววไิล

3076 นางสาว เปมิกา ชยพักษ์

3077 นาย พงศกร เอ่ียมวสันต์

3078 นางสาว พรประภา รัตนะ

3079 นางสาว พรพรรณราย เกิดใจตรง

3080 นางสาว พรรณพร คณะครุฑ

3081 นางสาว พัชรินทร์ ปทมุมณีสุข

3082 นางสาว พัทธมน จันทร์โสภา

3083 นาย พิชญ์พิชัย พุ่มพวง

3084 นางสาว พิมพินนัช์ สุขประเสริฐ

3085 นางสาว พิรุฬหล์ักษณ์ สําราญจิต

3086 นางสาว ภาณุมาส ทรงโฉม

3087 นาย ภานมุาศ โพธิชัย

3088 นางสาว รัชฎาพร นกับุญ

3089 นางสาว รัตนาภรณ์ พงษป์ระเสริฐ

3090 นาย วรภพ เกษรสิทธิ์

3091 นางสาว วรันธร เหลืองสกุลทอง

3092 นาย วรุตม์ แสงเทยีน

3093 นางสาว วฒัญา สุขสุวรรณ์

3094 นางสาว วลิาวรรณ ทองดีนอก

3095 นางสาว วลิาวนัทก์ ศรีวลิัย

3096 นาย วศิรุต รอดอยู่
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3097 นางสาว ศราวณี ศรีเสมอ

3098 นาย ศุภกิจ แช่มนลิ

3099 นางสาว ศุภวรรณ ดําขํา

3100 นางสาว ศุภิสรา พุ่มเจริญ

3101 นางสาว สมฤดี ยอดรักษ์

3102 นางสาว สมอุษา เวชวมิล

3103 นาย สรชัช พิทกัษ์

3104 นาย สรวสิิฐ แป้นภู

3105 นางสาว สายฤทยั พาวงษ์

3106 นางสาว สิราวรรณ จันทเปรมจิตต์

3107 นางสาว สุกัญญา ไกรเดช

3108 นางสาว สุกัญญา ตั้งทอง

3109 นาย สุนทร สมศักดิ์

3110 นางสาว สุนสิา มังคะลัง

3111 นางสาว สุภาภรณ์ ปรีชาชาติ

3112 นางสาว อัจฉราภรณ์ เสริมสาตร์

3113 นางสาว อุทมุรัตน์ โพธิ์อํ่า

3114 นางสาว ศศิประภา สิงหก์ุล

3115 นางสาว กนกวรรณ สวสัดีมงคล

3116 นางสาว กฤตพร ทองบัณฑิต

3117 นางสาว ธัชพร ชีวะวบิูลย์พันธุ์

3118 นางสาว พลอยไพลิน จันทร์หอม

3119 นาย ศิรณัฏฐ กีรติธนนัต์ชัย

3120 นางสาว อมรรัตน์ เกิดแก้วฟ้า

บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1
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3121 นางสาว กรัณฑรัตน์ วธุรา

3122 นางสาว จันทปัปภา ปุณยวทิติโรจน์

3123 นางสาว นนัทม์นสั ศศิพัชรพงษ์

3124 นางสาว นลิุบล นลิขลัง

3125 นางสาว บุษยา ปิยะพิสุทธิ์

3126 นางสาว ศิรพร เจริญพานชิ

3127 นางสาว สาวติรี นลิสง่า

3128 นางสาว สิราภา รายศิริ

3129 นางสาว สุพัตรา นวลนดิ

3130 นางสาว อรณิช เกิดสวสัดิ์

3131 นางสาว กชพร ฉววีรรณชล

3132 นางสาว กนกวรรณ ดีงาม

3133 นางสาว กัญญาภัค คงสมฤทธิ์

3134 นางสาว กาญจนา จันทะเนตร

3135 นางสาว กานต์ชนก อินทรสาลี

3136 นางสาว กานต์พิชชา เกรียงไกรเพ็ชร์

3137 นางสาว เกศรินทร์ ทรัพย์สมบูรณ์

3138 นางสาว แก้วใจ ใจเที่ยง

3139 นางสาว ขวญัฤดี ช่วยชูทรัพย์

3140 นางสาว ครองใจ หอมขจร

3141 นางสาว จรินทร์ คงชาตรี

3142 นางสาว จันจิรา นาคเสวก

3143 นางสาว จารุวรรณ คชอาจ

3144 นางสาว จินตนา สมวนั

3145 นางสาว จิรภรณ์ คูหะมณี

บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

บัญชีบัณฑิต  
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3146 นางสาว จีราวรรณ กระโจมพล

3147 นางสาว จุฑามาศ ดํารงเวชศักดิ์

3148 นางสาว เจตฤดี มีอนนัต์

3149 นางสาว เจนจิรา จันทร์ทอง

3150 นาย เฉลิมชัย กุลปราการ

3151 นางสาว ชนมน นาครินทร์

3152 นางสาว ชนติา คงวมิล

3153 นางสาว ชลธร พาณุรัตน์

3154 นางสาว ช่อเพชร สวา่งวงศ์

3155 นาย ชานน วาททีพิย์

3156 นางสาว ชุติกาญจน์ ชํานาญชานนัท์

3157 นางสาว ชุลีพร ทรัพย์อุดม

3158 นางสาว ฐิตาภา บุญญสิทธิ์

3159 นางสาว ฐิติรัตน์ ปพัฒนเ์มธิน

3160 นาย ณชกมล บุญบํารุง

3161 นางสาว ณัฎณิชา นชุกูล

3162 นางสาว ณัฏฐนนัท์ สุขทรัพย์

3163 นางสาว ณัฐกมล สุขพอดี

3164 นางสาว ณัฐจรีย์ บุญถนอม

3165 นางสาว ณัฐชนนัท์ มีไขวศ่ักดิ์

3166 นางสาว ณัฐธิดา จิระโพธิ์

3167 นางสาว ณัทปภา เจริญแสง

3168 นางสาว ดารารัตน์ อินทฉาย

3169 นางสาว ดารินี กุลวงษ์

3170 นางสาว แดนสรวง ไชยอรรถ

3171 นางสาว ทรรศกมล ม่ันคง

3172 นางสาว ทชิากร กล่อมบุญ
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3173 นางสาว ทพิย์สุดา สุวรรณโพธิ์รุ่ง

3174 นางสาว ธนพร สิริหาญอุดม

3175 นาย ธนพล เขินประติยุทธ

3176 นางสาว ธนาภรณ์ บุญช่วยชู

3177 นางสาว ธัญกมล เจญวถิี

3178 นางสาว ธัญชนก บุญเฉย

3179 นางสาว ธัญภิรมย์ ถุงเงินศิริ

3180 นางสาว ธัญลักษณ์ ชาตบุษป์

3181 นาย ธีรพงษ์ แถมยิม้

3182 นางสาว ธีราพร ศรัณย์รัตน์

3183 นางสาว นงคราญ พูลหวงั

3184 นางสาว นริสา สถิตย์เสถียร

3185 นางสาว นฤพร พงษพ์ระเกตุ

3186 นางสาว นฤมล กลมแป้น

3187 นางสาว นวพร โมรา

3188 นางสาว นนัตชา อยูย่ืนยง

3189 นางสาว นนัทน์ภัส สิงหข์าว

3190 นางสาว น้ําทพิย์ แทน่ทอง

3191 นางสาว นสิรา กิตติวงษก์ําจร

3192 นางสาว นรีนชุ ศรีหมวด

3193 นางสาว นชุธิดา อาจวชัิย

3194 นางสาว บัณฑิตา ทองไพจิตร

3195 นางสาว บุษยา กลิน่บุปผา

3196 นางสาว ปณภัช ขาวบุญมี

3197 นางสาว ปนดัดา ประเคน

3198 นางสาว ปนดัดา ศิลส่ง

3199 นางสาว ปนดิา ช่วยชูทรัพย์
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3200 นางสาว ปัญจพร มโหทร

3201 นางสาว ปิยะรัฐ รัตตะชัย

3202 นาย พชร คุปต์นรัิติศัยกุล

3203 นางสาว พรทพิย์ สิทธิชัยกาญจน์

3204 นางสาว พรพิมล เป้าคําศรี

3205 นางสาว พรรณนภิา กลิน่จันทร์หอม

3206 วา่ที่ร้อยตรีหญิง พรรัตน์ ใจขาน

3207 นางสาว พัชราภรณ์ นาคนอ้ย

3208 นางสาว พัชรี เทยีนนาค

3209 นางสาว พิมลศิริ อินสวา่ง

3210 นางสาว เพ็ญนภา ประสพสุข

3211 นางสาว แพรวพิมล โปม่ิง

3212 นางสาว ภนติา ชูวงศ์วณิช

3213 นางสาว ภัชรีภรณ์ ศรีนอก

3214 นางสาว ภัทรวดี สุวรรณอาจ

3215 นางสาว ภัทรานษิฐ์ พะนจิรัมย์

3216 นางสาว มะลิวลัย์ ศรีหวา้สะโสม

3217 นางสาว ระวกีานต์ ศรีใย

3218 นางสาว รินทร์ลภัส นพสิทธิ์ธรรม

3219 นางสาว ลลิตา เสรีพาณิชย์การ

3220 นางสาว ละอองดาว ศักดิ์เรืองงาม

3221 นางสาว วรกานต์ ทองจรูญ

3222 นาย วรพล ดาวนพเก้า

3223 นางสาว วรากร ปิติแสงชัย

3224 นางสาว วรารัตน์ แนน่นนัท์

3225 นางสาว วนัวสิา นาบํารุง

3226 นางสาว วจิิตรา สายเนตร
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3227 นาย วทิวสั ภู่เกตุ

3228 นางสาว วภิา ทองนาค

3229 นางสาว วภิาพร ซ้ายโฮง

3230 นางสาว วสิารัตน์ จันทร์สวา่ง

3231 นางสาว ศลิษา อนนัตวฒิุวงศ์

3232 นางสาว ศิริมาศ เจริญสุข

3233 นาย สมมนสั ววัชะนะ

3234 นางสาว สมฤทยั ช่วยป้อง

3235 นางสาว สินจัย อุ่นเรือน

3236 นางสาว สิริรัตน์ ภิญโญ

3237 นางสาว สิริวรรณ สีสมุทร

3238 นางสาว สุจิตรา ฆ้องนลิ

3239 นางสาว สุฑิตยา กุมารสิทธิ์

3240 นางสาว สุดารัตน์ วงศ์เทยีมใจ

3241 นางสาว สุธางศุ์รัตน์ ธีระทปี

3242 นางสาว สุธาวดี วจิิตรสมบัติ

3243 นางสาว สุธาสินี อรุณทอง

3244 นางสาว สุภาพร เชียงเงิน

3245 นางสาว สุภาพรรณ หอมแช่ม

3246 นาย สุรศักดิ์ จันทร์เสนา

3247 นางสาว สุรีฉาย เอ่ียมวจิิตร์

3248 นางสาว สุลัดดา ปีสวสัดิ์

3249 นางสาว สุสิตา ชาวนาลุม่

3250 นางสาว เสาวลักษณ์ เจริญกัลป์

3251 นางสาว เสาวลักษณ์ บุญนวน

3252 นางสาว หงส์หยก ยุธติบรรณ์

3253 นางสาว หนึ่งฤทยั พลชัย
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3254 นางสาว หทัยา บุญผึง้

3255 นางสาว อนงค์คราญ เช้ือนอ้ย

3256 นางสาว อภิญญา ขันทองดี

3257 นางสาว อภิญญา บวรราช

3258 นางสาว อภิสรา จินดาวตั

3259 นางสาว อมรรัตน์ ยังมะลัง

3260 นางสาว อรศิริ ววิฒันะ

3261 นางสาว อริสา กนกกาญจนานนท์

3262 นางสาว อลิษา ซุ่นไล้

3263 นางสาว อัมพิกา ขวญัรักษ์

3264 นาย อานพ ตั้งนาททีอง

3265 นางสาว อารยา บุญนอ้ย

3266 นางสาว อารัญ วนัหลัง

3267 นาย เอกพันธ์ ปันทา

3268 นาง เอ้ือมเดือน สุขประเสริฐ
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สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ

3269 นาย ณัฐพงษ์ วจันสุนทร

3270 นางสาว ณิชกานต์ ไชยจักร์

3271 นางสาว ทพิย์สุคนธ์ เพชรโอภาส

3272 นาย ธนวฒัน์ ฝอยจันทร์

3273 นาง นภาพิชญ์ ทพิย์มณี

3274 นางสาว ปิยะนชุ ไสยกิจ

3275 นาย ภคิน ธนากูลธัญทพิา

3276 นางสาว รุจนี อํ่าสกุล

3277 นางสาว สกุนนี โซ๊ะมณี

3278 นาง อัญชลี พรหมสวสัดิ์

สาขาวิชาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม

3279 นาย ฐิติวฒัน์ เติมชัยธนโชติ

3280 นาย นคิม โขมะนาม

3281 นาย ปฏิวฒัน์ เปาริก

3282 นาย ไพรินทร์ กล่อมสกุล

3283 นาย อิทธิวฒัน์ พัดเช้ือ

สาขาวิชาดนตรีและการแสดง

3284 นางสาว นรรัตน์ ฉันทบ์ุญญวฒัน์

สาขาวิชานิเทศศิลป์

3285 นาย ศตวรรษ จันเจือ

คณะศิลปกรรมศาสตร์
ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

ปีการศึกษา 2557
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สาขาวิชาดนตรีและการแสดง

3286 นางสาว ชนกิานต์ วงษส์มบูรณ์

3287 นางสาว ชลธิชา สุขสําราญ

3288 นางสาว ทพิวรรณ ยงภูมิพุทธา

3289 นาย ธีรศักดิ์ บัวรุ่งสวสัดิ์

สาขาวิชานิเทศศิลป์

3290 นาย กรกช อาภรณ์รัตน์

3291 นางสาว กลองเพล วรีกุล

3292 นางสาว กัตติกา แซ่ภู่

3293 นางสาว ณัชชา ดิษฐอาภรณ์

3294 นาย นทพีงษ์ คําวงษย์อด

3295 นาย นธิิศ มณีวงศ์

3296 นาย ปวริศ คูคํา

3297 นางสาว รมิตา หวงัไมตรี

3298 นางสาว ววิศินา ดวงมาลย์

3299 นาย ศภโชค ดํารงคุณาวฒิุ

3300 นาย ศุภโชค หนเูทพ

3301 นาย อุกฤษ อุกฤษฏ์สกุล

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์

3302 นางสาว จีรภัทร์ ลิม้รักษ์

3303 นางสาว ดวงกมล เอ้ืออรัญวฒัน์

3304 นาย ปานเทพ สารณาคมนก์ุล

3305 นางสาว สุดาวลัย์ กมลวสิัยยิง่

สาขาวิชาจิตรกรรม

3306 นางสาว ณัฐสุดา ภิรมย์มาก

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2
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3307 นางสาว ธัญชนก ผลากุลสันติกร

สาขาวิชาดนตรีและการแสดง

3308 นางสาว จิรภัทร์ สันติวาริณี

3309 นาย วศิรัตน์ สกลทศัน์

สาขาวิชานิเทศศิลป์

3310 นาย กันตกานต์ เกตุเกิดเกล้า

3311 นาย คมสัน ศรีมงคลศิริ

3312 นางสาว จิราภรณ์ คําสําโรง

3313 นางสาว ชนกิานต์ สุวรรณ

3314 นางสาว ชนษิฐา รักษธ์รรมกิจ

3315 หม่อมหลวง ฑวฉิัตร ฉัตรชัย

3316 นาย ณัฐพงศ์ รัตนเสรีประเสริฐ

3317 นาย ตะวนั และแฟง

3318 นาย ธนรัฐ ดิษฐประศักดิ์

3319 นางสาว ธมนวรรณ เกาะม่ัน

3320 นางสาว ธัชชา ดีประกอบ

3321 นาย ธัญพิสิษฐ์ สุขรุ่ง

3322 นางสาว ธันยพร ดําประเสริฐ

3323 นางสาว นภาดา ตันศิรินาถกุล

3324 นาย นนัทวฒิุ ดวงดาวพารัมย์

3325 นางสาว น้ําฝน นามวงษ์

3326 นางสาว เนติมา วงษเ์กตุ

3327 นางสาว บุษศรินทร์ จุนเจือ

3328 นาย ปฐมพงษ์ แสวงชัย

3329 นางสาว ปุญญิสา จันทร์สิงห์

3330 นางสาว ภัสสิริ นรสิงห์

3331 นาย ภาณุ ศรีอาจ
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3332 นาย ภาณุรุจณ์ ยุชังกูล

3333 นางสาว มินตรา ฉัตรพรไพบูลย์

3334 นางสาว รัชณาพา ปุสเทพ

3335 นางสาว รัญฉนา เปี่ยมฤดี

3336 นางสาว วรัมพร ช่างเรียน

3337 นาย วรีะวฒัน์ ปัญญามัง

3338 นาย ศัสตรา ทองค้าไม้

3339 นาย ศุภกร วฒิุประชา

3340 นาย อรรณพ สวา่งเกตุ

3341 นางสาว อารียา ฟักทอง

3342 นางสาว อุษณา บัวศรี

สาขาวิชากราฟิกอาร์ต และกราฟิกมีเดีย

3343 นาย กฤษฏิ์ ตุลวรรธนะ

3344 นางสาว กานต์สิรี โชติช่วง

3345 นางสาว จารุตา ยงค์พีระกุล

3346 นางสาว ดลยา บุตรเบ้า

3347 นางสาว ธิชญานนัท์ สุจริตธรรม

3348 นางสาว นารีรัตน์ ดํารัตนม์ณี

3349 นางสาว พรพิมล นพพะ

3350 นางสาว เพชรรัตน์ ศรีสุวรรณ์

3351 นางสาว เมวณิี นชุจีด

3352 นางสาว ศุภรัตน์ วงศ์ไทย

3353 นางสาว สิริกาญจน์ นอ้ยอามาตย์

3354 นางสาว สุภาวดี ศรีสวสัดิ์

3355 นางสาว อุมาพร กุญชร

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  
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สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์

3356 นางสาว กมลพร ธรรมธีระ

3357 นางสาว ชนกนนัท์ ปิยะกุลวรวฒัน์

3358 นางสาว ชลธิชา กลมวงษ์

3359 นางสาว ชลธิชา พุทธิจุล

3360 นางสาว ชลันดา นวลศรี

3361 นางสาว ณัฎฐการ์ วรวฒิุ

3362 นางสาว ตันติมา พิสิฐภิญโญกุล

3363 นางสาว ทพิวรรณ ศรีทอง

3364 นาย ธนพงษ์ มีงาม

3365 นางสาว ธัญกมล อุทยัธรรม

3366 นาย ธีฑัต อัศอารีย์

3367 นางสาว นริชา ทองงาม

3368 นางสาว นวรัตน์ โชคล้ําเลิศ

3369 นางสาว นติยา ยะหตัตะ

3370 นางสาว ปณัฐดา จันทร์นอ้ย

3371 นางสาว ปัทมา เอ่ียมสกุล

3372 นาย ปิยณัฐ สีดากุล

3373 นางสาว พรระวี ศรีสายพร

3374 นางสาว พรสุดา เจริญวเิศษสุข

3375 นางสาว พุทติา นติย์ภักดี

3376 นาย วรวฒิุ สุขปิติ

3377 นาย วรเวทย์ อรรถประจง

3378 นางสาว สมพร สําอางค์อินทร์

3379 นางสาว สายสุดา เกษมธนะศักดิ์

3380 นางสาว สุภาพร สนองผัน

3381 นางสาว อนสุรา เนยีมสินธุ์
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สาขาวิชาจิตรกรรม

3382 นางสาว กมลทพิย์ เกตุอุดม

3383 นางสาว กฤษณา ทองเจิม

3384 นาย กิตติพัฒน์ เขียวแก้ว

3385 นางสาว เกล็ดเดือน พลแสน

3386 นาย ขวญัยืน เกตุหนู

3387 นางสาว โชติกา แหลมฉลาด

3388 นาย ณฐกร คํากายปรง

3389 นาย ณรรฐวรรษ สุโขทยั

3390 นางสาว ณัชดาภา เลาหพันธ์

3391 นาย ณัฐดนยั เสนชู

3392 นาย ณัฐพล อยูเ่ปลา

3393 นางสาว ดารารักษ์ ฟองมณี

3394 นางสาว ทติิยา เมนปรีดา

3395 นาย ธนพล พานชิผล

3396 นาย ธราดล สุวรรณโพธิ์รุ่ง

3397 นางสาว นฏัศรา แสงวจิิตร

3398 นาย ปารณัท ศุภวรรธนะกุล

3399 นาย ปิยะ สมณะ

3400 นางสาว มลฤดี เรืองศรี

3401 นาย รังสิวฒิุ เอ่ียมศรี

3402 นางสาว รัชดาภรณ์ ชูเจริญ

3403 นางสาว รัชดาภรณ์ ปัดเจริญ

3404 นางสาว วนชัพร กุลเสน

3405 นาย วรารัก ศรีภักดี

3406 นาย วฒิุพงษ์ นอ้ยพรหม

3407 นางสาว ศุภักษรา ตันติกุล
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3408 นาย สดใส แสงหรัิญ

3409 นาย สัตยา ฉัตรไทย

3410 นางสาว สุกัญญา บัวงาม

3411 นางสาว สุชาดา สุธาพจน์

3412 นาย โสภณ หนดูํา

3413 นาย หฤษฎ์ เช่ียวชาญ

3414 นางสาว อรชร แสงแป้น

3415 นาย อํานาจ เกตุเช้ือจีน

สาขาวิชาเซรามิกส์

3416 นางสาว กมลรัตน์ ภิรมย์เอ่ียม

3417 นางสาว กรกมล ไชยยนต์

3418 นาย กฤษฎา นามเพ็ง

3419 นางสาว กัญญาลักษณ์ ฑีฆะสัมพันธุ์

3420 นาย เกริกปภัทร ทองแย้ม

3421 นาย เกรียงไกร ครองชนม์

3422 นางสาว จีรนนัท์ โปร่งเมืองไพร

3423 นาย นรชัย พุ่มพวง

3424 นางสาว นวชล นว่มหนู

3425 นางสาว ปาลิตา แสงวนัชัย

3426 นางสาว พิชญ์สิรี เกลือ่นกลาด

3427 นางสาว ภัสรา ศรีรุ่งเรืองชัย

3428 นาย ภูริวฒัน์ อินต๊ะสอน

3429 นาย ราชกิตติภูมิ บุตรศรี

3430 นาย สมควร ศรีแนน

3431 นาย สรายุทธ วงษย์ูร

3432 นาย แสนเชิง พรมชิตร์

3433 นางสาว เอ้ืองปอย บุญมา
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สาขาวิชาดนตรีและการแสดง

3434 นางสาว กนกวรรณ คงดนตรี

3435 นาย กมลพัชร ศรีกําแหง

3436 นาย กร ทา่กลาง

3437 นางสาว กรรณิการ์ ธุมา

3438 นาย กฤตภาส ศิริเขตรกรณ์

3439 นาย กานต์ เยือ้นหนวูงศ์

3440 นาย กิตติภพ สิงหง์าม

3441 นางสาว กิตติมา เนตรนมิิตร

3442 นาย คเณศ สุขศรี

3443 นาย จรีเมธ โตไทยบุตร

3444 นางสาว ชินาภา พิมพ์มณี

3445 นางสาว ณัฐกานต์ ลีก้ิจเจริญผล

3446 นาย ณัฐดนย์ มหาศิรธนโรจน์

3447 นาย ณัฐพงศ์ สุขเกษม

3448 นาย ณัฐพงษ์ ฤทธิโชค

3449 นาย ณัฐวทิย์ เจริญพงษ์

3450 นางสาว ดวงกมล กลมเกลีย้ง

3451 นางสาว ดวงกมล บุญเขียว

3452 นาย ทรงพล พรมจีน

3453 นาย ธนกร โชคปฐวคีงคา

3454 นาย ธนกร เล็กเลาคม

3455 นาย ธนวฒัน์ ทองจันทร์

3456 นางสาว ธัญญ์นรี หม่ืนสีพรม

3457 นาย ธีระพันธ์ กิจกิตติกร

3458 นาย นเทพ มากแจ้ง

3459 นางสาว นพวรรณ วรรัตน์
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3460 นาย นฤพนธ์ หอมจันทร์

3461 นางสาว นชินภิา ธรอาภาพิสิฐ

3462 นางสาว เนตรชนก ปิ่นดอกไม้

3463 นางสาว เนตรนภา รุ่งเรือง

3464 นางสาว เบญจรัตน์ ปราณวรกิจ

3465 นาย ปฐมพร บุญประสงค์

3466 นางสาว ปองขวญั สุดสาคร

3467 นางสาว พนารัตน์ สุวรรณโสภา

3468 นางสาว พรรณธิพา ชาญวราหก์ุล

3469 นาย พลสิทธิ ทองอุทยั

3470 นาย พีรเชษฐ์ ประวติราวงศ์

3471 นางสาว พีรธิดา คงเสือ

3472 นาย พุฒิพงษ์ เครือเขื่อนเพ็ชร์

3473 นางสาว ไพเราะ สีงาม

3474 นางสาว ภัทรภา วชัระคุ้มครอง

3475 นางสาว ภัทรมาศ กอสกุล

3476 นาย ภาณุพงษ์ สุขทนารักษ์

3477 นาย ภาณุพันธ์ สุขทนารักษ์

3478 นาย ภานเุดช จรรยา

3479 นางสาว มนต์ธิดา เกศวพิทกัษ์

3480 นาย ยุทธศักดิ์ กิจสนทิ

3481 นาย รัชสรณ์ อัครปัญญา

3482 นางสาว เลอลักษณ์ จาตุรอําพน

3483 นาย วรงค์ วงศ์ทองดี

3484 นางสาว วมิลพัชร์ ชูสุข

3485 นาย วรีพล ใจม่ัน

3486 นางสาว ศิริชน พลเสน
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3487 นางสาว ศิริอาภา ภักดีวงษ์

3488 นาย ศิษฏ์สัณห์ สงค์สกุลชัย

3489 นาย ศุภชัย ยางเครือ

3490 นางสาว ษมุารินทร์ นาวงษ์

3491 นางสาว สกุลทพิย์ อมรเจริญโชค

3492 นาย สมพงษ์ สินธุไชย

3493 นาย สาธิต วงศ์สวสัดิ์

3494 นางสาว สุจิตรา พ่วงรอด

3495 นาย สุทธิพงษ์ หอ้งทองแดง

3496 นางสาว สุนนัทา คงยศ

3497 นาย สุภรุจ ธนาวรรัตน์

3498 นางสาว สุภาพร คงดํา

3499 นางสาว สุวมิล อุทยัโรจนรัตน์

3500 นาย อภิวฒัน์ สายเสมา

3501 นางสาว อรวรรณ กราสันเทยีะ

3502 นางสาว อรอนงค์ จุลนวล

3503 นางสาว อรอนงค์ เปียมาลัย

3504 นางสาว อัญสิมา สัจจะวชั

สาขาวิชานิเทศศิลป์

3505 นางสาว กนกประภา มณีรัตนโชติ

3506 นางสาว กนกพร มีลาภ

3507 นาย กนกพล กันเกตุทมิ

3508 นางสาว กนกวรรณ ถาวร

3509 นางสาว กมลชนก สายคง

3510 นางสาว กรกนก สุวรรณช่าง

3511 นางสาว กรองแก้ว ก้องววิฒันส์กุล

3512 นาย กษดิิศ กมลสุนทร
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3513 นางสาว กัณณิกา สกุลมาก

3514 นางสาว กานต์ชนก เรืองประทมุ

3515 นางสาว กิจสิริ กรุณานนท์

3516 นาย กิตวรุณ จิระประเสริฐพันธ์

3517 นางสาว กุลฤทยั ชมภูศรี

3518 นาย เกียรติอนนัต์ ฉิมงาม

3519 นางสาว ขนษิฐา สุวรรณสุข

3520 นางสาว ขวญัชนก ลดาวลัย์

3521 นาย จักรภัทร กลับดี

3522 นางสาว จันทมิา ไสยสุวรรณ

3523 นาย จารุภัทร์ จันทร์วรคุณ

3524 นางสาว จิดาภา อินต๊ะคํา

3525 นางสาว จินต์จุฑา วจิตานนท์

3526 นาย จิรกิตต์ ลีละหตุ

3527 นาย จิรเดช สงวนพงษ์

3528 นางสาว จิราพร วงศ์เขาอ่อน

3529 นาย จิราวฒัน์ ปานสมุทร

3530 นางสาว จีรพรรณ อ้ิมทบั

3531 นางสาว จุฬา ธรรมสกุลเลิศ

3532 นาย เจษฎา แช่มช้อย

3533 นาย เจษฎา โพธิ์งาม

3534 นาย ชนะชล ทองกระจ่าง

3535 นางสาว ชนกิานต์ สุริยวงศ์

3536 นางสาว ชนติา เดือนเพ็ญ

3537 นาย ชโลธร ขุนไกร

3538 นางสาว ชวลัพิชญ์ ฉัตรกิตติวฒิุ

3539 นางสาว ชาลิสา ธรรมชัย
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3540 นางสาว เชาวก์นษิ นยิมไทย

3541 นาย ญาณวทิย์ ผาลี

3542 นางสาว ญาณิศา มีแก้ว

3543 นางสาว ญาณิศา แสงสง่า

3544 นางสาว ฏิญารัตน์ คงช่ืนใจ

3545 นาย ฐิติคุณ รังสีพรหม

3546 นางสาว ฐิตินนัท์ ม่ันคง

3547 นาย ณธกฤษ ขวญัอ่อน

3548 นางสาว ณัชชา ทวพูีลทรัพย์

3549 นางสาว ณัฐนนัท์ บุญเพ็ญ

3550 นาย ณัฐพงศ์ เหลืองสุวมิล

3551 นาย ณัฐพล คนซ่ือ

3552 นาย ณัฐพล นุ่นแก้ว

3553 นางสาว ณัฐริณี ประสาทสิทธิ์

3554 นางสาว ดารารัตน์ แซ่เตียว

3555 นาย ตฤณ เฉลิมศักดิ์

3556 นาย ติณณภพ แซ่อ๊ิว

3557 นาย เตชินท์ เอกพงศ์ไพศาล

3558 นางสาว ถนมิรัตน์ โสธนะ

3559 นาย ธนกฤต โกศลกิจจา

3560 นาย ธนพงษ์ ขันตี

3561 นางสาว ธนชั มุธุสิทธิ์

3562 นาย ธนาวฒิุ เอมเปีย

3563 นางสาว ธนสิรา วงค์แก้ว

3564 นางสาว ธัญญรัตน์ ปฐมพงศ์นติิกร

3565 นางสาว ธัญลักษณ์ สมุทรานนท์

3566 นางสาว ธันย์ชนก เรืองฤทธิ์
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3567 นางสาว ธันย์ชนก วรรณโร

3568 นาย ธีรพงษ์ แสนหวี

3569 นาย ธีรพัฒน์ เพชรปฐมชล

3570 นางสาว ธีรยา ม่วงผล

3571 นางสาว ธีริศรา แซ่ตั้น

3572 นางสาว นฎา เอ่ียมสพประเสริฐ

3573 นาย นฤเบศ สร้อยสุวรรณ

3574 นางสาว นฐันชิา ฟักสุวรรณ

3575 นาย นติิพัฒน์ อภิธนรัตน์

3576 นาย นธิินนท์ เกษมรัตน์

3577 นางสาว นภิาพร สิทธิเลิศประสิทธิ์

3578 นางสาว นสิากร ศาสตร์มูล

3579 นาย นสิิต เรืองศรี

3580 นางสาว บงกชกร แก้ววเิชียร

3581 นาย บุญรอด เวทย์สุขุมวทิย์

3582 นางสาว บุลพร โสดามุข

3583 นางสาว เบญญา ธารเจริญรุ่งโรจน์

3584 นาย ปกรณ์ โปรยรุ่งโรจน์

3585 นาย ปริญญา เต่าทอง

3586 นางสาว ปรีณาพรรณ นนัทะเสน

3587 นางสาว ปวลัยา ขวญัแดง

3588 นางสาว ปวติรา รักสุจริตวงศ์

3589 นาย พชร แย้มเอม

3590 นางสาว พรนภิา เมืองศิริ

3591 นาย พลรัฐ เผยภูเขียว

3592 นางสาว พัชรินทร์ แสงทอง

3593 นางสาว พัชรินทร ใจดี
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3594 นางสาว พิชญา จันทะรัตน์

3595 นางสาว พิชญาภา ม่ิงม่ังมี

3596 นางสาว พิมพ์นภา คงเจริญ

3597 นางสาว พิมพินนัท์ ทองโสภา

3598 นาย พิสิษฐ์ ยินดี

3599 นางสาว พีรยา เอ่ียมกล่ํา

3600 นาย พุทธจักษุ์ แซ่ลิม้

3601 นางสาว เพชรรัตน์ โล่หค์ํา

3602 นาย ไพรรัตน์ ครูแพ

3603 นางสาว ไพลิน ริมเจริญ

3604 นางสาว ภัคพิมล วโินทก

3605 นางสาว ภัณฑิรา ชูช่วย

3606 นาย ภัทรพงศ์ ทองเอ่ียม

3607 นางสาว ภาพสุรีย์ บัวจันทร์

3608 นางสาว มณียา พลอยสมุทร

3609 นางสาว มนสักนก นามสุข

3610 นางสาว รวภิา พ่วงลา

3611 นาย ระพีพัฒน์ วงัคะฮาต

3612 นาย รัชพงษ์ แสงสุรินทร์

3613 นางสาว รัตนา สวยลึก

3614 นางสาว ลัดดาวลัย์ อยูส่มสุข

3615 นาย วรกันต์ โพธิ์งาม

3616 นาย วรพล สิริธนวณิช

3617 นางสาว วราภรณ์ ปุริโสตะโย

3618 นางสาว วลัยพร ช่วยประคอง

3619 นาย วจัิกษณ์ วศิิษฐ์ศรี

3620 นางสาว วภิาภรณ์ จันทร์ดอกรัก
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3621 นางสาว วไิลลักษณ์ สร้อยจรุง

3622 นางสาว วนีสั เพชรสุวรรณ

3623 นางสาว ศศิธร ประติเท

3624 นางสาว ศศิพร ช่ืนเบิกบาน

3625 นาย ศิรวทิย์ ทําทอง

3626 นางสาว ศิริกาญจน์ พ่ึงพงษ์

3627 นางสาว ศิริพร โชติมาพฤกษ์

3628 นางสาว ศิริพรรณหงษ์ โพธิ์ปฐม

3629 นางสาว ศิริรัตนา ลิม้ศิริโพธิ์ทอง

3630 นาย ศุภโชค ใจดี

3631 นาย สรรัตน์ สุริยะวงศ์

3632 นางสาว สานฝัน บุญสอน

3633 นาย สิทธิโชค พรเจริญชัยศิลป์

3634 นางสาว สิริกร นามวฒัน์

3635 นาย สุจริต กินบุญ

3636 นางสาว สุทธิณี ศิลป์ประสิทธิ์

3637 นางสาว สุปรียา ดิลกธนกุล

3638 นาย สุพัฒน์ บุญกวา้ง

3639 นางสาว สุภาพร ช่อเรืองศักดิ์

3640 นาย สุรงค์ มะโรงเหม็ง

3641 นาย สุระ อุดม

3642 นาย สุวนิยั นนัชัย

3643 นาย เสริมศิลป์ ประดับ

3644 นางสาว แสงนภา ราซูล

3645 นางสาว อติพร นาคสุวรรณ์

3646 นาย อติวชิญ์ นอ้มบุญมี

3647 นาย อธิพัชร์ สิริภักดิ์ธนากร
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3648 นาย อธิวฒัน์ พูลพาณิชย์

3649 นาย อภิสิทธิ์ ศรีวชัิย

3650 นางสาว อรพรรณ ร่ืนรมย์

3651 นางสาว อรวรรณ ตันชุน

3652 นางสาว อรุณทพิย์ พิจารณาครบุรี

3653 นางสาว อังคณา สวสัดิ์ล้น

3654 นางสาว อัจฉราพรรณ อัศวพันธุ์นมิิต

3655 นางสาว อัมพร สีดาว

3656 นาย อาทติย์ เชาวลิตรธํารง

3657 นางสาว อาภัสรา หวาแจ้ง

3658 นางสาว อาริยา สุภาษร

3659 นาย อิทธิเชษฐ์ อิสสระเสรี

สาขาวิชาภาพพิมพ์

3660 นาย ชวศิ ศรีสวสัดิ์

3661 นางสาว ทพิวรรณ เตชะมานิ

3662 นางสาว ทวิาพร กําจรกิจการ

3663 นาย ธัชกร เหลืองงาม

3664 นางสาว นารีรัตน์ วริะทลู

3665 นางสาว บังอร นาวาเจริญ

3666 นาย ปรัชญา นาแพร่

3667 นาย พนาวฒัน์ ฤทธิ์ลิขิต

3668 นางสาว พรพิพัทร์ นกทอง

3669 นางสาว สุธีรา สารวลั

3670 นางสาว อภิชญา วฒันะศิริ
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3671 นาง กมลเนตร พูลสุข ทนคง

3672 นางสาว เกศสุดา อินทร์สาหร่าย

3673 นาย จิตรกร ส่งเสริม

3674 นางสาว ชลากร บุญญาณประภาส

3675 นาย ณภัทร ฐานยีการ

3676 นางสาว ณัฐปราย์ เอ่ียมศิริคงภัค

3677 นาย ณัฐพงษ์ ศรีศาลา

3678 นางสาว ดวงหทยั ใจซ่ือ

3679 นางสาว ทวิาพร มาศพฤกษ์

3680 นาย ธนะศักดิ์ ทนคง

3681 นางสาว ธาริณี พุธะภาชน์

3682 นาย ธีรพล คําชาย

3683 นางสาว นนัทมาศ สันตติพงศ์

3684 นางสาว นนัทวนั เครือฟัก

3685 พันตํารวจโท น้ําเพชร ทรัพย์อุดม

3686 นางสาว ประไพพิศ โพธิ์ทอง

3687 นางสาว ประภาพรรณ โพธิ์ทอง

3688 นาย ปฤษฎี ยูรประวาลเวท

3689 นาย พงษพิ์พัฒน์ ประดับเพ็ชร

3690 เรือตรี พรพรม ดวงนลิ

3691 นาง พัชรพร สุจริตจันทร์

3692 นางสาว พัชระ ศรีทอง

3693 นาย พีระชัย ชวรัตนโ์ชติวงศ์

3694 นางสาว พุทธิดา รินทร์เพ็ง

ปีการศึกษา 2557

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
นิติศาสตรมหาบัณฑิต  
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3695 นาง มณีรัตน์ อินทอุดม

3696 นางสาว มนญัญา จันทร์ฉาย

3697 นาย รังสฤษฎ์ คุณพาที

3698 นางสาว รัชชา สถาพรพงษ์

3699 นางสาว ลัดดาวลัย์ เกตุแก้ว

3700 พันตํารวจโท วรีะศักดิ์ บุตรสอน

3701 นาย วรีะศักดิ์ โลติกร

3702 นางสาว ศรารัตน์ บุญเรือง

3703 นางสาว ศิริโสภา อนนัตชาติ

3704 สิบตํารวจเอก ศุภชัย ผดุงมาศ

3705 วา่ที่ร้อยตรี สมสรรค์ อธิเวสส์

3706 นาวาโท สามารถ อาลอ

3707 สิบตํารวจเอกหญิง สุกัญญา ยุพาพินท์

3708 นางสาว สุพรรณิการ์ กิง่ทอง

3709 สิบตํารวจเอก สุภาชัย นลิมาตย์

3710 นาย สุรฉัตร กลางพระเนตร

3711 นางสาว สุรัตนา โกยเก็บ

3712 นางสาว เสาวรส หุ่นดี

3713 นาย อานนท์ กมลกิตติวงศ์

3714 นาง อิษยา แสวงจิตร์

3715 ร้อยตํารวจเอก อุดม โกยเก็บ

3716 Ms. CHANSAMAI SENGDALA

3717 นางสาว กมลวรรณ ประกาลัง

3718 นาย ก่อเกียรติ คติกําจร

3719 นางสาว กันต์สินี บุญสม

3720 นาย กัมปนาท บุญประเสริฐสิน

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต  
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3721 นาย กิตติ ด้วงเหมือน

3722 นาย กิตติชัย ขันทอง

3723 นาย เกษมพล สาลีวนั

3724 นาย เกียรติกุล ถวลิ

3725 นาย โกเมฆ มีรัตนค์ํา

3726 วา่ที่ร้อยตรีหญิง ขวญัฤดี เดือนแจ่ม

3727 นางสาว คณัสวรรณ สาทพันธ์

3728 นาย จงสวสัดิ์ มณีจอม

3729 นางสาว จริยา แจ่มแจ้ง

3730 ร้อยตํารวจโทหญิง จิรัชญา เขื่อนธะนะ

3731 นาย จิราธิวฒัน์ ศุภรัตนเสรี

3732 นางสาว จีรวรรณ จันทรา

3733 นาย จุลศักดิ์ บุญแดง

3734 นางสาว เจนจิราพร รอนไพริน

3735 นางสาว ชนนาถ รอดอยู่

3736 นางสาว ชลนชิา สมภักดี

3737 ร้อยโท ชลิต แอบเพชร

3738 นาย ชโลทร แจ่มจันทร์

3739 นางสาว ชัญญาภัค วฒันสกุลชล

3740 นาย ชัยวฒิุ ชูแสง

3741 นาย ชาญชัย หงษท์อง

3742 ร้อยตํารวจโท ชูชาติ วโรดมอุดมกุล

3743 นางสาว ฐิตารีย์ พิมพรัตน์

3744 นาย ณภัทร นภิารักษ์

3745 นาย ณัชฐพล ชัยนภาพร

3746 นางสาว ณัฎฐ์ธิดา ซุ่นเฮง

3747 นาย ณัฏฐกิตติ์ พรจะเด็ด
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3748 นาย ณัฐต์ธนภณ ใหญ่นธิิศคุณ

3749 นางสาว ณัฐธิดา แดงงาม

3750 นาย ณัฐพล คณิตบุญ

3751 นางสาว ณัฐวดี สุขช่วย

3752 ร้อยตํารวจโท ณัฐวรรธน์ แทนบุญ

3753 นางสาว ดวงกมล กมลสินธุ์

3754 นางสาว ดวงพร วายลม

3755 ดาบตํารวจหญิง ดารานาถ สหสัสานนท์

3756 นาย ทองสุข ทองสา

3757 นาย ธนภูมิ เทิ้มแพงพันธุ์

3758 ร้อยตํารวจเอก ธนาวฒัน์ เทิ้มแพงพันธุ์

3759 ดาบตํารวจหญิง นธิิปราง เศวตเลข

3760 นางสาว นนินาท หนวดหอม

3761 นาย บริรักษ์ เชาวก์บินทร์

3762 พันจ่าเอก ประยูร โคตมูล

3763 นางสาว ปัทมา กัลยาคุณาภรณ์

3764 นางสาว ปิยะดา คันธวงค์

3765 นางสาว พนมพร โคตรลือไชย

3766 นางสาว พันธ์นภิา สาวสิัย

3767 นางสาว พิชชาภา มณีวฒัน์

3768 นางสาว พิทยาภา ชุณติกาญจน์

3769 จ่าสิบตํารวจ พีระเดช แสนวเิศษ

3770 นาย ไพสิน นกศิริ

3771 นาย ภูมิภัทระ จันทร์บัว

3772 นางสาว เยาวเรศ รัตนจรัญ

3773 นาย รชต จุฑาผิว

3774 นางสาว รสกร หวานสนทิ
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3775 นางสาว รัตนาภรณ์ บุญมี

3776 นางสาว รัศมี นาคโชติ

3777 ดาบตํารวจหญิง ราตรี รัศมีดิษฐ์

3778 ร้อยตํารวจโทหญิง รุจิกาญจน์ ร่องจิก

3779 นางสาว วรินรําไพ บริณกุล

3780 นาย วรุตม์ บริบูรณ์วทิยา

3781 นาย วชัระ ลีละศาสตร์

3782 ดาบตํารวจ วชัิย ทองปานดี

3783 นางสาว วภิาดา โต๊ะสัน

3784 นาย วศิาล เอ่ียมสวสัดิ์

3785 จ่าสิบเอก วศิิษฐ สามศรี

3786 นาย วฒิุกร สุวทิยพันธุ์

3787 นางสาว ศศินทัธ์ คมคาย

3788 สิบตํารวจเอกหญิง ศิริสรณ์ ฉานสูงเนนิ

3789 นาย สมโชค ประยูรยวง

3790 จ่าเอก สมปอง สิงหศ์ก

3791 นาง สมัย ไชยสิทธิ์

3792 นาย สาธิต วายลม

3793 นางสาว สุจิตรา บุญม่ัง

3794 สิบตํารวจเอก สุธิพงษ์ จิตต์ชอบใจ

3795 นาย สุนทร สุทธิธาทพิย์

3796 ร้อยตํารวจโทหญิง สุนดิา ชลวานชิ

3797 นางสาว เสาร์วนี ผ่องใส

3798 นาย อนตุร โต๊ะทบัทมิ

3799 นางสาว อรอุมา ดาศรี

3800 นาย อัฐพล พูลเจริญ

3801 จ่าสิบตํารวจ อามร อู่แก้ว
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3802 นาย อุธาน สินสุวรรณ์

3803 นางสาว อุไรวรรณ รสแก่น

3804 สิบตรี เอกวฒัน์ คํามาก

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเพือ่ความม่ันคง

3805 นางสาว วริศรา ไม้นอ้ย

3806 นางสาว เสาวภาคย์ ชลธาร

สาขาวิชาการบริหารงานยตุิธรรมและสังคม

3807 นาย กฤตพล กฤตยมงคลชัย

3808 นางสาว เกษร นอ้ยเพ่ิม

3809 ร้อยตํารวจตรี เจนรบ วนัทองสังข์

3810 นาย เจริญชัย สุวรรณศรี

3811 ร้อยตํารวจโทหญิง ชัชฎาภรณ์ ดําทอง

3812 นาย ชัยณรงค์ จิตต์สุนทร

3813 วา่ที่เรือตรี ชัยนนัท์ แสงอรุณ

3814 นางสาว ฐิติภรณ์ ทองสัน้

3815 ร้อยตํารวจโท ทวทิ โพธิ์ขาว

3816 นางสาว ทศันยี์ ชัยศิริ

3817 นางสาว ธนาพร ปัญญวรรณศิริ

3818 นางสาว นภาภรณ์ กอมาตย์

3819 นาย บรรจง บัณฑูรประยุกต์

3820 สิบตํารวจเอก ประเสริฐศิลป์ กวา้งสวาสดิ์

3821 นางสาว พจนารถ เพ็ชรุพันธ์

3822 สิบเอกหญิง พายุ ชูไขย

3823 นาย พิเชฐ สมจิต

3824 วา่ที่ร้อยตรี พิสุทธ์ ศิลปกิจโกศล

3825 นาย พูนเพ่ิม อินทรฑูต

3826 นาย ภราดร ชัยนภาพร
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3827 นาย ภานุ อินทร์งาม

3828 นาย ภูวเดช จิตติศักดิ์

3829 ร้อยตํารวจโท รชต นาสินเพ่ิม

3830 สิบตํารวจโท เรวตัร ด้วงรัตน์

3831 ร้อยตํารวจโทหญิง วชิญาดา ขุนชิต

3832 ดาบตํารวจ วเิชียร ช่วยชู

3833 นาง วณิัฐชินนัทน์ เทพวตัิ

3834 นางสาว ศิรินนัท์ สังข์ทอง

3835 นางสาว สุชาดา กรรณิกา

3836 นาย สุพิพัฒน์ บุญหนนุ

3837 นาย สุรณรงค์ แจ่มจรัส

3838 นาง อนนัต์ แพทอง

3839 นางสาว อัจฉรีย์ อภิชาตอังกูร

3840 นางสาว อัมพร สาริกา

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ

3841 นางสาว กรณิกา โกวลิัยลักษณ์

3842 นาง กรรณิการ์ สาริกุล

3843 นาย กฤษฎา ขจรกลิน่

3844 นางสาว กาญจนา ประเสริฐ

3845 นาย กิตติโชค บุรมิ

3846 นาย จักกฤษ บุญเกิด

3847 นางสาว จันทมิา พุ่มละมัย

3848 นาย ชัชชัย สุขเกษม

3849 นางสาว ณัฐพัชร รุ่งโรจนเ์มธานนท์

3850 นาย ทรงชัย จวงัคโส

3851 นาย ธนรัตน์ ภู่พวง

3852 นาย ธนาศักดิ์ กรณีกิจ
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3853 นางสาว นฎัธวรัญ วริิยะภิรมย์กุล

3854 นางสาว นชุจรี ศิลมงคล

3855 นางสาว ปวณีา คานประเสริฐ

3856 นางสาว ปัทมา จันทร์ศิริ

3857 นางสาว ไพจิตร เวชชิรารัตน์

3858 นางสาว ภัทราภรณ์ แก้วจารนยั

3859 นาย ภูกิจ ทพัประดิษฐ

3860 นางสาว มณฑาทพิย์ กลิน่สุกหอม

3861 นาย มารุต เขื่อนสุวรรณ

3862 นาย วรีภัทร พันธุเวช

3863 นาย สฤษฎ์ศักดิ์ พัฒนโพธิ์

3864 นางสาว สุภาวดี คําสุข

3865 นาย สุมิต อินทวงศ์

3866 นาย สุรศักดิ์ เค้ากล้า

3867 นาย อนนัต์ ลิม่สุวรรณ์

3868 นาย ธนวฒัน์ ภูวพัฒนชาติ

3869 นางสาว กานติมา คําดํารงกุล

3870 นางสาว ชาลินี เรืององอาจ

3871 นางสาว ณัฐพร ยันต์วเิศษ

3872 นางสาว นนัทน์ภัส มีบุญธรรม

3873 นางสาว นนัทวรรณ เฟ่ืองรอด

3874 นางสาว นชุนารถ เอ้ียงชะอุ่ม

3875 นางสาว รติยา สิมาจารย์

3876 นางสาว รัญชนา คําโสภา

3877 นางสาว สิริรัชต์ สินธุวงษ์

นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1
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3878 นางสาว กนกวรรณ นุ่นเกลีย้ง

3879 นางสาว กมลวรรณ เหล่ามา

3880 นางสาว นพเก้า ธารีบุตร

3881 นาย ปฐวี ชีวางกูร

3882 นาย ศรานนท์ จอมเม็ด

3883 นาย ศุภณัฐ เสนยี์ศรีสันติ

3884 นางสาว อภิสรา ไชยสลี

3885 นาย อุทชั เจริญธนดล

3886 นางสาว กนกทพิ วฒันปาณี

3887 นางสาว กนกนาถ พ่ึงหรรษพร

3888 นางสาว กมลชนก ผลโพธิ์

3889 นางสาว กรชนก กุหลาบวเิชียร

3890 นางสาว กวนินา วงศ์ตันติสกุล

3891 นาย ก้องเกียรติ เต็มตํานาน

3892 นางสาว กัญญาวร์ี ราตรีพิพัฒนกุล

3893 นาย กันตพัฒน์ ไหลประเดิมพันธ์

3894 นางสาว กานต์รวี ทองคํา

3895 นางสาว กานต์รวี อัมรี

3896 นาย กิตติภูมิ ใหม่เอ่ียม

3897 นางสาว กุลธิดา คามะนา

3898 นาย เกรียงศักดิ์ แซ่ลี้

3899 นางสาว เกวลิน แสงมณี

3900 นางสาว เกสรา แซ่ขวย

3901 นาย ขจรศักดิ์ เอกอนงค์

3902 นางสาว คีรนา บุญโก

นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

นิติศาสตรบัณฑิต  
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3903 นาย จักรวาล รุ่งโรจนด์ี

3904 นาย จิณณวตัร ด่านศรีชาญชัย

3905 นางสาว จิตรารัตน์ อุไรเรืองเดช

3906 นางสาว จิรัฏฐ์ ศรีกลัด

3907 นางสาว จิราภรณ์ บุญกําจัด

3908 นางสาว จุฑาธิป วงษช์มภู

3909 นางสาว จุฑารัตน์ หนเูหลือง

3910 นางสาว เจตสุภา มะลิวลัย์

3911 นาย เจริญ เปี่ยมวฒันาทรัพย์

3912 นางสาว ชญาดา จตุรปิยะ

3913 นางสาว ชฎารัตน์ ศรีสุนทร

3914 นางสาว ชนกชนม์ วาดสร้อย

3915 นาย ชนวร์ี การีกลิน่

3916 นาย ชนวร์ี ชวทิย์ฤทยักุล

3917 นาย ชยุตม์ มัสการ

3918 นางสาว ชลดา วงศ์สกุลสุขดี

3919 นางสาว ชลธิชา ถีระแก้ว

3920 นางสาว ชลิตา รักนาย

3921 นางสาว ชโลธร บุญมาก

3922 นาย ชัชวาล จันทร์ทอง

3923 นาย ชาคริต สาครรัตน์

3924 พันตํารวจเอก ชาติชาย ชาติเวช

3925 นางสาว ชิดชนก ศรีกุล

3926 นาย ชินพรรธน์ ธนพงษว์ฒัน์

3927 นางสาว ชุติพร ทองปลัง่

3928 นาง ชูสิมา พนมศักดิ์

3929 นาย เชฐวลิาศ อุทศิานนท์
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3930 นาย เชิงชัย ล้อตระกูลนกุิจ

3931 นางสาว โชติกา หรัิญ

3932 นาย โชติโชติ ธรรมโลกาพิทกัษ์

3933 นาย ไชยวฒัน์ พรามแก้ว

3934 นางสาว ฐิติมา สือ่เสาวลักษณ์

3935 นางสาว ณธิดา แสงลอย

3936 นาย ณภัทร โกศล

3937 นาย ณภัทร สกุลผาสุข

3938 นาย ณรงค์ฤทธิ์ นงนชุ

3939 นางสาว ณัฏฐพัชร์ อัครวสุวฒัน์

3940 นางสาว ณัฐนนัท์ นาคลดา

3941 นางสาว ณัฐพร เมาะราษี

3942 นาย ณัฐพล สิงหส์ุวรรณ

3943 นางสาว ณัฐวร์ี อสิพงษ์

3944 นาย ณัฐวฒิุ ทองสุข

3945 นาย ณัฐวฒิุ สวสัดิ์กิตติพงศ์

3946 นาย ณัฐวฒิุ อาภรณ์รัตน์

3947 นาย ณิชภูมิ เชาวนน์นัทกุล

3948 นางสาว ดวงกมล วเิชียรพงษ์

3949 นาย ทศพร สงวนช่ือ

3950 นางสาว ธนชัพร ธรรมเมธา

3951 นาย ธรณิศ เล็กขาว

3952 นางสาว ธัณย์สิตา กิตติโชติวภิากรณ์

3953 นาย ธันย์พศุตม์ แสงสวา่ง

3954 นางสาว ธันย์วรัชญ์ เฉลิมชัย

3955 นางสาว ธิดาภรณ์ เตียวฮ่วยยี่

3956 นางสาว ธิดารัตน์ สายทะโชติ
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3957 นาย ธิติคุณ วรีบวรกุล

3958 นางสาว ธีรญา ภู่เกษร

3959 นาย ธีรนยั ศรีเจริญ

3960 นาย นพวทิย์ งามหยดย้อย

3961 นางสาว นริศรา แสวงจิตร์

3962 นาย นฤดล มุณีพู

3963 นางสาว นฤมล โพธิ์นอก

3964 นางสาว นฐักานต์ หนเูกตุ

3965 นางสาว นทัธมน สกุลรุ่งโรจนว์ฒิุ

3966 นางสาว นาตาลี ธีระเกษมสุข

3967 นาย นติิ ภัสสัตยางกูร

3968 นาย นติิพันธุ์ อุ่นพัฒนกุล

3969 นาย นธิิโชติ มงคลดี

3970 นางสาว นโิรบล ชมรัตน์

3971 นางสาว นชุธีรา หาญกล้า

3972 นางสาว เนตรชนก คงม่ัน

3973 นางสาว เบญจพรรณ อุดมวทิยาภรณ์

3974 นางสาว เบญจมาพร ตั้งพรชัย

3975 นาย เบ็ญจมินทร์ ศรีสุนารถ

3976 นาย ปฐมพร พ่วงทรัพย์

3977 นางสาว ปทติตา สัมโย

3978 นาย ปภัค ทะรารัมย์

3979 นางสาว ปภัสรา ฉายแก้ว

3980 นางสาว ปภัสสร อรภักดี

3981 นาย ประสิทธิ์ มณะโสต์

3982 นาย ปริญญา อ่วมเกิด

3983 นางสาว ปวณีา ประสาวะนงั
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3984 นาย ปองภพ นลินพรัตน์

3985 นางสาว ปัญญวฒัน์ อะโสโก

3986 นาย ปิยวทิย์ เอสุจินต์

3987 นาย พงศ์พันธุ์ วนัทมาตย์

3988 นางสาว พรชนก ศิริสร้างสุข

3989 นาย พรทรัพย์ สุพร

3990 นางสาว พรทพิย์ คําตา

3991 นางสาว พรทพิย์ บุญคํา

3992 นางสาว พรทพิย์ พรหมพุฒิพงศ์

3993 นางสาว พรทวิา โพธิ์ทอง

3994 นาย พรหมปกรณ์ พันธุ์สุข

3995 นาย พสิษฐ์รักษ์ จันทร

3996 นางสาว พัชรี ฉ่ําเย็นอุรา

3997 นางสาว พัทธานนัท์ ผสมทรัพย์

3998 นาย พิทยา วทิยาพร

3999 นาย พิพิศน์ รักษเ์จริญพร

4000 นางสาว เพชรลดา โสประดิษฐ

4001 นาย ภคิน สมคิดทวโีชค

4002 นางสาว ภัทธีรา ศรีตุลา

4003 นาย ภัทรพล ส่องสวา่ง

4004 นาย ภาณุวฒัน์ หมอเก่ง

4005 นาย ภานพุงศ์ อ้ึงเทยีน

4006 นาย ภาสกร ชัยเกียรติไพศาล

4007 สิบตรี ภิรวฒัน์ หร่ิมเจริญ

4008 นาย ภูมินทร์ ปราบณรงค์

4009 นางสาว มณีกาญจน์ แจ่มจันทร์

4010 นางสาว มลธิลา ทะปะละ
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4011 นางสาว มาลินี ชาเครือ

4012 นาย มาวนิ โพธิ์รุ่ง

4013 นาย เมธีนฏัฐ์ ประทปีสุข

4014 นาย ยชอนนัต์ สิรภพสกุลวงศ์

4015 นางสาว รังสิยา ยวนเพ็ง

4016 นางสาว รัชฎาภรณ์ ภูษาทอง

4017 นาย รัฐฏพล รัตนพลแสน

4018 นางสาว ราษี วงศ์ทรายทอง

4019 นางสาว รินทร์ลดา จันทนา

4020 นางสาว รุ่งนภา ไพรวลัย์

4021 นาย รุจโรจน์ ประกอบศุขราษฎร์

4022 นางสาว ลักขณา หนขูาว

4023 นางสาว วชิรากรณ์ ขาวคม

4024 นาย วรท ธีร์วฒันานนท์

4025 นางสาว วรนรรค สุขอยู่

4026 นางสาว วรรณศิรินทร์ คําขํา

4027 นาย วรเศรษฐ์ ชลศิริพงษ์

4028 นางสาว วรัญญา วยิะกุล

4029 นาย วรัญํู สุนทรธนาโชติ

4030 นาย วฤธ กิจจาวรากร

4031 นางสาว วารุณี ผิวคํา

4032 นางสาว วาสิฏฐี ยะหตัตะ

4033 นาย วศิว โยธินประเสริฐ

4034 นาย ไวยากรณ์ ระยับ

4035 นาย ศกลรัตน์ วรพงศ์

4036 นางสาว ศรัณยา ศิริวฒันะกูล

4037 นาย ศักดิ์เสก คําถวาย
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4038 นางสาว ศิรินทพิย์ รักษาพราหมณ์

4039 นางสาว ศิรินภา จรัตน์

4040 นางสาว ศิริวรรณ นามจันทร์

4041 นาย ศิวพันธ์ เทพหสัดิน ณ อยุธยา

4042 นางสาว ศุทธินี แซ่ตั๊น

4043 นางสาว ศุทธินี หลีสิน

4044 นางสาว ศุภิสรา บวรวงศ์พิทกัษ์

4045 นาย เศรษฐพงศ์ มะลิทอง

4046 นาย สง่า ทองนพคุณ

4047 นาย สรวชิญ์ พรรณพิสุทธิ์

4048 นาย สรวศิ คุ้มสุวรรณ

4049 นาย สัญญา วงค์งาม

4050 นางสาว สาธิกา พูลสวสัดิ์

4051 นางสาว สาวณิี เคลือ่นไธสง

4052 นางสาว สาวติรี ไชยชนะ

4053 นาย สิทธิชัย วทิยาคม

4054 นาย สิทธิพงศ์ อิศรพร

4055 นาง สิริมา จิรกิจธนา

4056 นางสาว สุกัญญา ภูมิทอง

4057 นางสาว สุทธญาณ์ เสนาะล้ํา

4058 นาย สุทธญาณ บุญจ๊ีด

4059 นางสาว สุธัญญา แสนโท

4060 นางสาว สุธิมา ล้วนวริิยะกุล

4061 นาย สุปิยะ ศรีไตรภพ

4062 นาย สุพงศ์ พัวพงษ์

4063 นางสาว สุพิชญา เจริญวฒันะโภคา

4064 นาย สุรพงษ์ กาวลิะ
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4065 นาย สุรศักดิ์ โสวจัสสตากุล

4066 นางสาว สุวคนธ์ นุ่มดี

4067 นาย เสกสรร เจริญรัตนส์กุล

4068 นางสาว เสาวนยี์ มาลัย

4069 นางสาว แสงนภา ทองสันต์

4070 นางสาว หงษส์ุดา ม่วงเกิน

4071 นางสาว หนึ่งฤทยั ผลเจริญ

4072 นางสาว อชิรญาณ์ หอมระร่ืน

4073 นางสาว อทติย์ตยา คานะมี

4074 นาย อนรัุกษ์ คนชม

4075 นาย อนรัุกษ์ อํ่าเจริญ

4076 สิบตํารวจเอก อภิชาติ นามจันโท

4077 นางสาว อมรรัตน์ พิมพรภิรมย์

4078 นางสาว อรวรรณ ขยันกิจ

4079 นาย อริญชย์ กุลพรเพ็ญ

4080 นางสาว อริสรา พันธุ์ป้อม

4081 นางสาว อังศุพัชร ไพรอนนัต์

4082 นางสาว อังสุดา กันคล้อย

4083 นาย อาภากร ประยงค์แย้ม

4084 นาย อินทชั สุคันธกุล

4085 นางสาว อิสราภรณ์ สุขร่ืน

สาขาวิชาการบริหารท่ัวไป

4086 นางสาว กัลยรัตน์ ราชการดี

4087 นางสาว รัชวรรณ รัตนประกายแก้ว

สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

4088 นางสาว ปรียานชุ ใจผ่อง

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง
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สาขาวิชาการบริหารท่ัวไป

4089 นางสาว กรรณิกา เสืออบ

4090 นางสาว จันจิรา ไวเรียบ

4091 นางสาว ณัฐกานต์ นสิัยสุข

4092 นางสาว ณิชารีย์ สมบูรณ์

4093 นางสาว ปริตตา ป้องคํารส

4094 นางสาว ปรียานชุ จันทเดิม

4095 นางสาว เปรมิกา อินทรประสาท

4096 นางสาว ศศิธร จันทร์อ่อน

4097 นาย ศักย์ศรณ์ ฟองชัย

4098 นาย ศิริวฒัน์ เงินหรัิญ

4099 นาย สาณุวฒัน์ ช่วยคงมา

4100 นางสาว สุภาพร ทะนารัมย์

สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

4101 นางสาว สุพินดา พลม่ัน

สาขาวิชาการบริหารท่ัวไป

4102 นางสาว กัลยภรณ์ แย้มเกษม

4103 นางสาว กานดา พุกกะรัตน์

4104 นางสาว จันทร์ธิภา กล่ําอาจ

4105 นางสาว ณัฐภัสสร จตุรพัฒนพ์รกุล

4106 นางสาว นาริชาติ เจริญสุข

4107 นาย นพิพาน จิตรรัตน์

4108 นาย บารมี ธูปโชติ

4109 นางสาว พลาวรรณ สถิตย์ไทย

4110 นางสาว รุ่งรัตน์ บุญเถือ่น

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2
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4111 นาย ไรวณิ กิติศรีวรพันธุ์

4112 นางสาว วรัญญา ทาแป้น

4113 นางสาว วชุิดา สุธรรม

4114 นางสาว ศรัญญา ขวญัมงคล

4115 นาย ศุภกิจ มูลศรี

4116 นางสาว ศุภศจี แววงาม

4117 นางสาว สุชานาฏ พงศ์พุทธชาติ

4118 นางสาว สุธีรา อนนัตศักดิ์

4119 นางสาว สุนสิา สุขดี

4120 นางสาว สุภาภรณ์ หวานแก้ว

4121 นางสาว สุรคณา ประสิทธิชากร

4122 นาย อภิรักษ์ อาจสถิตย์

4123 นาย อานนท์ เทพสําเริง

4124 นางสาว อุมาภรณ์ ทองลอย

สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

4125 นางสาว จีรวรรณ เรืองศรี

4126 นางสาว จีระนนัท์ ยุพิน

4127 นาง เจณสุภา พงษย์ินดี

4128 นาย พรศักดิ์ เหลียงตระกูล

4129 นางสาว ศรัญญา สทา้นบัว

4130 นางสาว ศศิกานต์ วรรณดี

4131 นางสาว สายทพิย์ โพธิ์ทอง

4132 นาย สุเมธ ยิม้ลมัย

สาขาวิชาการบริหารท่ัวไป

4133 นางสาว กชกร สมใจ

4134 นางสาว กณิษฐา รุ่งฉวี

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
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4135 นางสาว กนกปภัส วญิํูวญิ

4136 นางสาว กนกพร บุญประสาท

4137 นางสาว กนกรัตน์ ขาวสุทธิ

4138 นางสาว กนกรัตน์ นนทค์ําจันทร์

4139 นางสาว กนกวรรณ แจ่มจํารัส

4140 นางสาว กนกวรรณ ทพิย์ไข่

4141 นางสาว กนกวรรณ เรืองคํา

4142 นางสาว กนกวรรณ หอมหวล

4143 นางสาว กมลชนก บัวเผือ่น

4144 นางสาว กมลชนก สิงหโ์ตทอง

4145 นางสาว กมลพรรณ บุญเลีย้งอุปถัมภ์

4146 นาย กรณัฏฐวสัส์ สิงหโ์ต

4147 นาย กรพิสิษฐ นาถชรถ

4148 นางสาว กรวรรณ ธนาดลรุ่งเจริญ

4149 นางสาว กฤตยา พุกพงษ์

4150 นาย กฤษฎา กาญจนเพ่ิมพูน

4151 นาย กฤษฎา จันทร์ผ่อง

4152 นาย กฤษฎา ซ้ิมเจริญ

4153 นาย กฤษติภณ ทพิย์วงศ์

4154 จ่าเอก ก้องนภา อยูสุ่ข

4155 นาย ก้องภพ สุไพบูลย์วฒัน

4156 นางสาว กัญจนช์ญา ฟุ้งเกษร

4157 นางสาว กัลยา กัญญวมิล

4158 นางสาว กานต์สิรี กิตติวรรธพงศ์

4159 วา่ที่เรือตรี กาลัญํู ถ้วยงาม

4160 นางสาว กิตตินนัท์ แซ่อ๊ึง

4161 พันจ่าตรี กิตติพงษ์ ทศัมาลี
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4162 นาย กิตติพัฒน์ มัชฌิมา

4163 จ่าเอก กิตติศักดิ์ หล้านอ้ย

4164 นางสาว กิริตา โคแล

4165 นางสาว กีรติ ถนอมญาติ

4166 นางสาว กุลวดี เพิกจินดา

4167 นางสาว กุศลิน รักหนา้ที่

4168 นางสาว กุสุมา วงศาธรรมกุล

4169 นางสาว เกตุกนก ปิยะนาคร

4170 นางสาว เกศทพิย์ ควรพูลผล

4171 นาย เกศบดี ยอดพันธ์

4172 นางสาว เกศริน จับใจนาย

4173 นางสาว เกศศิริ ชะอุ่มใบ

4174 นางสาว เกศิณี เจริญผล

4175 นางสาว แก้วกานต์ สินธ์สาย

4176 นางสาว ใกล้ตะวนั ศรสีทอง

4177 จ่าเอก ขจรเกียรติ เพียรสร้าง

4178 นางสาว ขวญัจิรัชยา ชินโรจนบ์วรกุล

4179 นางสาว ขวญัฤดี ทองสถิตย์

4180 นางสาว เขมนาฏ ภู่หลํา

4181 นาย คฑาธร สําราญ

4182 นาย คเณศ ทองแผ่น

4183 นางสาว ครองขวญั เตรียมวทิยานนท์

4184 นาย คุณาวธุ จุลณะเวช

4185 นางสาว จตุพร ยินดี

4186 นางสาว จันจิรา กรุดวงษ์

4187 นางสาว จารุพร ฉัว่ยูเ่นย้

4188 นางสาว จารุภัทร กองแก้ว
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4189 นางสาว จารุวรรณ วนันอ้ย

4190 นางสาว จําเรียง ยืนยง

4191 นางสาว จิตราวดี วรรณศักดิ์สกุล

4192 นางสาว จิรนนัท์ สงแพง

4193 นาย จิรายุทธ์ สกุลเลิศมงคล

4194 นางสาว จีลาพร ปัทวงค์

4195 นางสาว จุฑารัตน์ บุญสร้าง

4196 นางสาว จุฬารัตน์ จันทะสิงห์

4197 นางสาว จุฬาลักษณ์ กิมเฮียะสวสัดิ์

4198 นางสาว เจนจิรา ทองโพธิ์

4199 นาย เจนศักดิ์ ศิริ

4200 นางสาว เจริญทพิย์ ทบัษา

4201 นางสาว ฉัตรสุดา โสภิพงค์

4202 นางสาว ชฎาทอง เย็นชูจิตร

4203 นางสาว ชฎาพร วงักลาง

4204 นางสาว ชณิญา สีเขียว

4205 นาย ชนนทัร วฒันสุข

4206 นางสาว ชนญัชิดา ผลภาษี

4207 นางสาว ชนญัชิดา ศิริเขตต์

4208 นางสาว ชไมพร พันธศรี

4209 นาย ชยากร ไทยธีระเสถียร

4210 นาย ชยางกูร สง่าเนตร

4211 นาย ชยานนัท์ ดําขํา

4212 นางสาว ชลธาดา แสงแก้ว

4213 นางสาว ชลธิชา แสงดิษฐ์

4214 นาย ชลธี คงฤทธิ์

4215 นางสาว ชลิตา คงมีสุข
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4216 นางสาว ชวศิา แก้วบุญแก้ว

4217 นางสาว ช่อผกา ร่างวจิิตร

4218 นาย ชัชพล จุลพันธ์

4219 นาย ชัชวาลย์ ศรประสิทธิ์

4220 นาย ชัยอนนัต์ เสง่ียมงาม

4221 นาย ชาญชัย เมืองกร่ิม

4222 นางสาว ชิดชนก โพยมรัตน์

4223 นางสาว ชุติมา ทองคําพันธุ์

4224 นางสาว ชุลีพร วายุระกุล

4225 นาย ไชยพัฒน์ พงษส์ุข

4226 นางสาว ญาณิน สุวรรณวงศ์

4227 นางสาว ฐปนกุล เช้ือดี

4228 นางสาว ฐิดารัตน์ โม้แซง

4229 นางสาว ฐิตารีย์ วาจิตดล

4230 นางสาว ฐิตินนัท์ สายเมฆ

4231 นางสาว ฐิติมา แจ่มใส

4232 นางสาว ฐิติรัตน์ นกเทศ

4233 นางสาว ณทติา จันทร์งาม

4234 นาย ณภัทร์ เถือ่นประทมุ

4235 นางสาว ณัชฌา ทนิยากร

4236 นาย ณัฐ สงวนวงษ์

4237 นางสาว ณัฐกฤตา แก้วศรีนวม

4238 นางสาว ณัฐกาญจน์ เกษร

4239 นางสาว ณัฐชยา กล่าวเกลีย้ง

4240 นาย ณัฐพล นาเมือง

4241 นาย ณัฐพล ภาวสุทธิ์

4242 นาย ณัฐพัชร์ ช่วยชูทรัพย์
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4243 นางสาว ณัฐวดี แสงสากล

4244 นาย ณัฐวฒัน์ ชัยยันต์

4245 นางสาว ณัฑพร สิทธิประเสริฐ

4246 นางสาว ณิชกมล แพทย์เจริญ

4247 นางสาว ณิชนนัทน์ ทวโีรจนอนนัต์

4248 นาย ดลรวี พูลสวสัดิ์

4249 นางสาว ดลฤดี เจริญสวสัดิ์

4250 นางสาว ดวงพร ใจกล้า

4251 นางสาว ดารารัตน์ ไพจิตร

4252 นางสาว ดารินทร์ แจ้งขาว

4253 นาย ดุษฎี เหล่าตรงจริง

4254 นางสาว เดือนเพ็ญ เทษาวงค์

4255 นางสาว ตรีทพิย์ ศรีสวสัดิ์

4256 นางสาว ตรีนชุ แสวงหาทรัพย์

4257 นางสาว ติยาพร ชนดิกุล

4258 นางสาว ทริสตา ลักษมีโรจน์

4259 นาย ทศพล สุภาผล

4260 นาย ทกัษด์นยั อุบลแย้ม

4261 นางสาว ทศันยี์ สุขศรีสวสัดิ์

4262 นางสาว ทศันยีา ยอดมณี

4263 นางสาว ทติยาภรณ์ บุญสิลา

4264 นางสาว ทพิวรรณ แสงพวง

4265 นาย ไททติ บัวบานตรู่

4266 นาย ธนา ทศันะธาร

4267 นาย ธเนศ พร้อมใจ

4268 นาย ธเนศ มิสเกตุ

4269 นาย ธรรศพงศ์ สิทธิรมย์
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4270 นางสาว ธัญญารัตน์ ชัยศร

4271 นางสาว ธัญลักษณ์ อรุณนพรัตน์

4272 นางสาว ธันยพร ดีวเิศษ

4273 นางสาว ธาวนิี ดําเนนิวฒิุ

4274 นางสาว ธิดารัตน์ ขลังธรรมเนยีม

4275 นาย ธีรพงศ์ จงจิตต์เวชกุล

4276 นาย ธีรภัทร วชัิยศิริมงคล

4277 นาย ธีรยุทธ เซ่ียงฉิน

4278 นางสาว ธีริศรา เหลืองวรา

4279 นางสาว เธียรกมล ศรฐิติการ

4280 นางสาว นงนภัส ตาดเดิม

4281 นาย นนทชล ม่ิงมงคล

4282 นาย นพเก้า แบบแผน

4283 นางสาว นภลภัส ปั่นศิริ

4284 นางสาว นภัสนนัท์ ไทยประเสริฐ

4285 นางสาว นภัสวรรณ ดอกเคน

4286 วา่ที่เรือตรี นฤเบศร์ แพทอง

4287 นางสาว นฤมล พงษห์า

4288 นางสาว นวรรณ ประสพสุข

4289 นางสาว นวลปราง รุ่งอรุณวรรณ

4290 นางสาว นวยิา พันธฤทธิ์

4291 นางสาว นอ้งนชุ ไชยฮัง

4292 นางสาว นนัทพร ส่งศิลป์สอาด

4293 นางสาว นารีรัตน์ ยันวงษา

4294 นาย นําโชค วรศิลป์

4295 นางสาว น้ําฝน เช่ียวชาญปฏิบัติ

4296 นาย นกิร วงภูธร
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4297 นางสาว นติยา พูลเพ่ิม

4298 นางสาว นติิยา ช้างชัย

4299 นาย นพินธิ์ แสงอรุณ

4300 นางสาว นศิารัตน์ ญาติเสมอ

4301 นางสาว นชุจรีย์ จ่นกลาง

4302 นางสาว นชุฤทยั คมขํา

4303 นางสาว เนตรกัญญ์ธกานต์ เกีย้วมาศ

4304 นางสาว เนตรนภา สดมุ้ย

4305 นาย บรรลือ พรสมมนต์

4306 จ่าเอก บรรหาญ บุญชู

4307 นางสาว บุญนภา โอเจริญ

4308 นางสาว บุณยลักษณ์ ววิฒันว์านชิ

4309 นางสาว บุศราพร อินทรทตู

4310 นางสาว บุษญา ภู่แสนสอาด

4311 นางสาว บุษยพัชร์ เสือคง

4312 นางสาว บุษยมาส ศรีจันทร์

4313 จ่าเอก ปฐมพงศ์ จันทรสาขา

4314 นาย ปฐมพร บุตรวงษ์

4315 นางสาว ปณิดา สุขรัตน์

4316 นาย ปภาดา ยิง่สุขผล

4317 นางสาว ปภาพินท์ ศรีประดู่

4318 นาย ประกาย บุญมา

4319 นางสาว ประกายรุ้ง พวงพิลา

4320 นาย ประณต ศรีนวล

4321 นางสาว ประไพพักตร์ สุวรรณ์

4322 นางสาว ประภัสสร พุฒิอาภากร

4323 นางสาว ประภาศิริ สวนพานชิ
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4324 นางสาว ปรัชญาพร เจริญศิลป์

4325 นางสาว ปรางค์ชนก บุญตาม

4326 นางสาว ปราณี พวงพิศ

4327 นาย ปรีชา ออมสิน

4328 นางสาว ปรียานชุ ประยูรญาติ

4329 นางสาว ปารณีย์ จิตต์ชลธี

4330 นางสาว ปาริชาติ สมบูรณ์เลิศสิริ

4331 นาย ปิติพล เนยีดพลกรัง

4332 นางสาว ปิยนนัท์ มาศกุล

4333 นาย ปิยพนธ์ พรมนอ้ย

4334 นางสาว ปิยวรรณ พลเภา

4335 นางสาว ปิยะทพิย์ ตรีพัฒนกุล

4336 นางสาว ปิยะนนัท์ วดัธัญกรรม

4337 นาย ปิยะศักดิ์ พรมจันทร์

4338 นางสาว ผกามาศ หรัิญปราการ

4339 จ่าเอก พงศกร วงศ์ใจ

4340 นางสาว พนตินนัท์ ฉายเมฆ

4341 นางสาว พรทพิย์ พรภักดี

4342 นางสาว พรทวิา สิงหาบุตร

4343 นางสาว พรพิมล บริบูรณ์

4344 นางสาว พรรพี ต่อศักดิ์

4345 นางสาว พรรสุภา แซ่เตียว

4346 นางสาว พฤหสั พันธุ์เจริญ

4347 นาย พลกฤษณ์ พลเตชา

4348 นาย พลวฒุ ไกรสิงหเ์ดชา

4349 นางสาว พลอย พงษพิ์ชัย

4350 นาย พสิษฐ์ เทอืงเดช
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4351 นางสาว พัชพรวรรณ พลเตชา

4352 นาย พัฒนพล ศิริผลสมสุข

4353 นาย พันธกานต์ ณะแก้ว

4354 นางสาว พัศญา สรธนฐัธร

4355 นาย พัสกร พันธุ์ภักดีวงษ์

4356 นางสาว พิจิตรา ประพันธ์กุล

4357 นางสาว พิจิตรา มะลิขาว

4358 นาย พิทยา ยาไชยบุญเรือง

4359 นาย พีรพัฒน์ โพธิ

4360 นาย พุทธิพงษ์ เลีย้งประเสริฐ

4361 นางสาว เพชรรัตน์ พิริยพฤนต์

4362 นางสาว เพชรรัตน์ วงศ์ลาภเลิศ

4363 นางสาว ภัทร์ธีรา อินต๊ะสอน

4364 นางสาว ภัทรภรณ์ แซ่แต้

4365 นางสาว ภัสธารีย์ ชัยเรืองนนัท์

4366 นางสาว ภาคินี สัตบัญ

4367 นาย ภาณุกร โตสนธิ

4368 นางสาว ภาณุกร รักชาติ

4369 นาย ภาณุพงศ์ รักชาติ

4370 นาย ภาณุวชั เซียสวสัดิ์

4371 นาย ภาณุวฒัน์ ธงศรีเจริญ

4372 นาย ภาณุวฒัน์ วรประสพ

4373 นาย ภานุ รัตนสํารวจ

4374 นาย ภานวุฒัน์ พันธุ์ศรี

4375 นาย ภาสกร ศราทธนานนท์

4376 นาย ภิญโญ กล้าฤทธิ์

4377 นางสาว ภิริฎา แก้วประเสริฐ
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4378 นาย ภูมิ รัตนประเสริฐ

4379 นางสาว ภูริดา ผดุงผล

4380 นางสาว มณฑิรา สังขนาค

4381 นางสาว มณีรัตน์ จันทร์ตรา

4382 นางสาว มณีรัตน์ จีนทอง

4383 นาย มนตรี ภักดีปัญญา

4384 นางสาว มนทริา อิฐงาม

4385 นาย เมธา จันทนา

4386 นาย ยศธนา จิตต์โอภาส

4387 นาย ยศธนา มูลอุดม

4388 นาย ยศวตัน์ นลินพรัตน์

4389 นาย ยุทธนา บรรพต

4390 นางสาว เยาวเรศ จันทร์สวา่ง

4391 นางสาว รจนา แก้วคํา

4392 นาย รณกร ดีสม

4393 นาย รติวฒิุ เค้าศรีวงษ์

4394 นางสาว รมิดา พัฒนกุล

4395 นางสาว รสกมล ถัว่ทอง

4396 นาย รักพงษ์ แสงสวา่ง

4397 นาย รักศักดิ์ ลุนสําโรง

4398 นางสาว รังสิมา ชาวสวน

4399 นางสาว รังสิยา เพ่ิมชาติ

4400 นางสาว รัชฎาภรณ์ ยะเชียงคํา

4401 นางสาว รัชนี ปราบรัตน์

4402 นางสาว รัชนกีร บูรณสรรพสิทธิ์

4403 นาย รัฐพล วนัเพ็ญ

4404 นางสาว รัตติยา จงดี
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4405 นาย รัตนะ มนาคม

4406 นางสาว รัตนาภรณ์ ชินพร

4407 นางสาว รุ่งทวิา แจ่มแจ้ง

4408 นางสาว รุ่งนภา สุกใส

4409 นางสาว รุจิรา ทองบัณฑิต

4410 นางสาว เรณุกา คงหอม

4411 นางสาว เรียวไผ่ หงษส์วสัดิ์

4412 นาย เรืองวทิย์ กลิน่ชู

4413 นางสาว ฤทยั บุญอุตสาหะ

4414 นางสาว ลลิดา บุญศรี

4415 นาย วงศกร ใช้เฮ็ง

4416 นาย วงศกร บุญทว้มมี

4417 นางสาว วธิดา โพธิชาเนตร

4418 นางสาว วนดิา ถนอมขวญั

4419 จ่าเอก วรรณทศัน์ เพชรสุข

4420 นางสาว วรรณภา ช้างเผือก

4421 นางสาว วรรณวสิา โจมสติ

4422 นางสาว วรรณิกา นาคแท้

4423 นางสาว วรรณิสา เฟ่ืองศรี

4424 นางสาว วรรัตน์ ใกล้ชิด

4425 นางสาว วรลักษณ์ นชุเจริญ

4426 นาย วรวรรษ วจิิตรแพทย์

4427 วา่ที่เรือตรี วรวฒิุ แย้มไพรศรี

4428 นางสาว วรัญญา คงงาม

4429 นางสาว วรางคณา สุดใจ

4430 นาย วราวธุ ศรีเสนาศักดิ์

4431 นางสาว วริศรา สุขสดเขียว
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4432 นางสาว วริษฐา ผลไพบูลย์

4433 นาย วศิน สิงหกุล

4434 นาย วสุพล รัตนไพบูลย์วงศ์

4435 นาย วชัรพล กรับฉิง่

4436 นางสาว วชัราพร นตุเดชานนัท์

4437 นาย วชัรินทร์ ภักดีรักษ์

4438 นางสาว วทันวภิา แก้วทมิ

4439 นางสาว วารุณี นนัทวสิิทธิ์

4440 นางสาว วจิิตรา แซ่ตั๊น

4441 นางสาว วจิิตรา สีเพชร

4442 นาย วทิวสั กุลเจริญจินดา

4443 นางสาว วภิาดา เทพศรี

4444 นางสาว วภิาดา เปียรักใคร่

4445 นางสาว วภิาดา เมืองมาเครือ

4446 นางสาว วภิาดา สร้อยบุตร

4447 นางสาว วภิาวี รักน้ําเที่ยง

4448 นางสาว วลิาวลัย์ วรรณประเวศ

4449 นาย ววิฒัน์ ผลแจ่มจํารัส

4450 นาย ววิฒัน์ ผสมทรัพย์

4451 นาย วสิุทธิ์ พ่ึงย้อย

4452 นางสาว วณีา ชาลี

4453 นาย วรีนนท์ แก้วเกตุ

4454 นาย วรีะวฒัน์ ณ หนองคาย

4455 นาย วฒิุนนัท์ เหลืองเลิศวนัชัย

4456 นางสาว ศศิภา จําพานชิย์

4457 นางสาว ศศิมา ก้านทอง

4458 นาย ศักดิ์อนนัต์ ตระกูลเลิศงาม
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4459 นาย ศาลยา ทองสงฆ์

4460 นางสาว ศิรินภา เนยีดพลกรัง

4461 นางสาว ศิริพร นอระจันทร์

4462 นางสาว ศิริเพ็ญ จันทราช

4463 นางสาว ศิริรัตน์ เขมะศิริ

4464 นางสาว ศิริรัตน์ พันธ์เจริญ

4465 นาย ศิลา นชุเครือ

4466 นาย ศิวนารถ อาทโรประยูร

4467 นางสาว ศิวรา ลีลาทนาพร

4468 นางสาว ศุภมณี คุณากรธํารง

4469 นางสาว ศุภวรรณ พวงอาจ

4470 นางสาว สกุลแก้ว เถาทอง

4471 นางสาว สจีร์ แซ่ฉัว่

4472 นาย สนธยา ปั้นสมสกุล

4473 นางสาว สมปรารถนา ก้านหยัน่ทอง

4474 นาย สมภพ เจริญบุญทรัพย์ดี

4475 จ่าเอก สมฤกษ์ น้ําฟ้า

4476 นางสาว สมฤทยั เจริญรัตนส์กุล

4477 นาย สรณ์สิริ รวโีรจนว์รกุล

4478 นางสาว สร้อยสุวรรณ จํารัส

4479 นางสาว สวรส วงษส์ุนทร

4480 นาย สันทฏิฐ์ิ วงษว์าน

4481 นาย สาคร วรรณพงษ์

4482 นางสาว สารภี ทรัพย์แสงพลอย

4483 นาย สิทธิวฒัน์ สระหมัด

4484 นางสาว สินี เกษามา

4485 นางสาว สิรินดา คําสุข
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4486 นางสาว สิริพร รักซ้อน

4487 นางสาว สิริมา อิทธิ์ประเสริฐ

4488 นางสาว สิริมา อินทรโยธิน

4489 นางสาว สุจารี ฉัตรแก้ว

4490 นางสาว สุจิตรา ญาติเสมอ

4491 นางสาว สุฑารัตน์ ไทยทรง

4492 นางสาว สุดารัตน์ รัตนทารส

4493 นางสาว สุทธาทพิย์ เจริญสุข

4494 นางสาว สุทธิลักษณ์ วนัลักษณ์

4495 นางสาว สุธินี เอ่ียมปิ่น

4496 นางสาว สุธิพร แซ่ฟัน

4497 นางสาว สุนนัทา ภู่พิมล

4498 นางสาว สุพรรณนา กลมเกลีย้ง

4499 นางสาว สุพิชชา อินทวงษ์

4500 นางสาว สุภาพร แซ่ตั๊ง

4501 นางสาว สุภาพร ใบละมุด

4502 นางสาว สุภาพร พาด้วง

4503 นางสาว สุภาพรรณ สุขพรรณภรณ์

4504 นางสาว สุภาภรณ์ พุทธศรี

4505 นางสาว สุมัตรา ก่อสร้าง

4506 นาย สุริยา สกุณี

4507 นางสาว สุรีย์พร เธอกิง่

4508 นางสาว สุวดี เกิดมณี

4509 นางสาว สุวรรณ งามเฉลียว

4510 นางสาว สุวรรณา สุขแสงสวา่ง

4511 นาย เสกสรรค์ ลิยงค์

4512 นางสาว หนึ่งฤทยั ชะอุ่มใบ
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4513 นางสาว หสัรา ทองกลาง

4514 นางสาว เหมือนวาด ตังคะตุชา

4515 นางสาว อชิรญา ชลคณานกุูล

4516 นางสาว อนงค์นาถ มะลิลา

4517 นางสาว อนงค์วดี ชุมพล

4518 จ่าเอก อนนัท์ ทวนัเวทย์

4519 นางสาว อนชุ ศรวฒันา

4520 นาย อนชุา เผยฉวี

4521 นาย อนพุงศ์ เร้าเรืองวฒันากุล

4522 นางสาว อนศุรา ธรรมสุรีย์

4523 นางสาว อภิชญา โสมสอน

4524 นางสาว อภิญญา ช่ืนชอบ

4525 นางสาว อภิญญา ถนอมสัตย์

4526 นางสาว อภิญญา โสดา

4527 นางสาว อภิญญา หงษท์อง

4528 นางสาว อภิรดา คําฝัน้

4529 นาย อภิวฒัน์ เจริญสุข

4530 นางสาว อภิสรา ม่วงใหม

4531 นาย อภิสิทธิ์ กัลยาณีวรรณ

4532 นางสาว อมรรัตน์ พลานนท์

4533 นางสาว อมีนา สัญญารัตน์

4534 นางสาว อรณิชา วงษส์มุทร

4535 นางสาว อรวรรณ จันทร์ทอง

4536 นางสาว อรอนงค์ ทองปาน

4537 นางสาว อรอุมา วสิกรัตน์

4538 นาง อริยา ไตลังคะ

4539 นางสาว อริยาวรรณ์ คําโฮง
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4540 นางสาว อริษา พงษเ์จริญศิริกุล

4541 นางสาว อริสา ภูงามเขียว

4542 นางสาว อลิษา สีเขียว

4543 นางสาว อสมาภรณ์ ถนอมเกียรติ์

4544 นางสาว อังคณา บูรณะกิติ

4545 นางสาว อัจฉราพรรณ เครือคําปลิว

4546 นาย อัชดา จึงสวา่ง

4547 นางสาว อัญชิสา ศรีบุญชัย

4548 นางสาว อัญรัตน์ ยิง่ตระกูล

4549 นาย อัณณพ นงค์จิตร์

4550 นางสาว อัมรา ทองแก้ว

4551 นาย อัษฎากร ตรีถวลัย์

4552 นาย อัษฎายุธ หาญช้าง

4553 นางสาว อาทติยา เกตุอุดม

4554 นางสาว อาภาภรณ์ โพธิ์ลาย

4555 จ่าเอก อารยะ จันทรสุขโข

4556 นางสาว อารยา ทองวเิชียร

4557 นางสาว อําพา แสนภูวา

4558 นางสาว อําไพ เสือนอ้ย

4559 นาย อิทธิพงษ์ สุขเกษม

4560 นางสาว เอมพิมน สุวอ

สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

4561 นางสาว กชวรรณ วเิชียรปัญญา

4562 นางสาว กนกวรรณ กายเพ็ชร

4563 นางสาว กมลวรรณ แช่มชอง

4564 นางสาว กมลวรรณ หนทูอง

4565 นาย กร ดอนโพธิ์
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4566 นางสาว กรชินนัท เศรษฐะ

4567 นางสาว กรณิศ ปิยะจินดา

4568 นางสาว กรรณิกา เปร่ืองชนะ

4569 นางสาว กรรณิการ์ ทพิย์ไข่

4570 นาย กฤษฎา อารอบ

4571 นาย ก้องเกียรติ หนองใหญ่

4572 นางสาว กานต์ชนก ช้างดี

4573 นาย กิตติ เจริญวไิลศิริ

4574 นาย กิตติคุณ กุลแก้ว

4575 นางสาว กิตติมา สาลิวงษ์

4576 นางสาว กุลธิดา เกตุบุญมี

4577 นางสาว เกตุวดี เตชะนกุูล

4578 นาย เกียรติคุณ หนองใหญ่

4579 นาย เกียรติศักดิ์ คงเอ่ียม

4580 นาย คมสัน ลีเ้จริญ

4581 นาย โฆสิต จันทรโคตร

4582 นางสาว จริยา เสริฐมาลี

4583 นางสาว จารุวรรณ ช่ืนชม

4584 นางสาว จิมาพร ปานรอด

4585 นาย จีระพันธ์ พงษท์รัพย์

4586 นางสาว จุฑาทพิย์ นติย์แสวง

4587 นางสาว ฉัตรติยา กลิน่ช้ัน

4588 นาย เฉลิมฤทธิ์ ข้ามสมุทร

4589 นางสาว ชญาภัช เกิดสมบูรณ์

4590 นาย ชนาสิน วารีจันทเขต

4591 นาย ชลิต มุนกิานนท์

4592 นาย ชัยพล ยุติธรรมดํารง
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4593 ร้อยตํารวจตรี ชัยรัตน์ จันทร์สร้อย

4594 นาย ชาคริต พละหาญ

4595 นาย โชติวฒัน์ ทววีเิสสานนท์

4596 นางสาว ญาณิน แจ่มศรี

4597 นางสาว ญาริดา ศิลาสมุทร

4598 นางสาว ฐิติมา ธรรมธร

4599 นางสาว ฐิติมา สัตถวชิยพิชญ์

4600 นาย ณรงค์ เที่ยงธรรม

4601 นางสาว ณัฏฐกานต์ พันธุ์เจริญ

4602 นางสาว ณัฐจิรพัส ชินาธิปธนาศิริ

4603 นาย ณัฐชัย ใจเถิง

4604 นาย ณัฐชัย พรหมนวล

4605 นาย ณัฐพนธ์ ตันติศุภกร

4606 นางสาว ณัฐวภิา สงวนพงษ์

4607 นาย ณัฐวฒิุ พวงบานช่ืน

4608 นาย ณัฐสิทธิ์ ทจิะยัง

4609 นาย ดนยัภัทร อุ่นเจริญ

4610 นาง ดลฐรัตน์ นนัทกิจกุลพัฒน์

4611 นาย ดุษฎี เสริมศรี

4612 นาย ทศกร รัตนสํารวจ

4613 นาย ทศพล นสิสัยสุข

4614 นาย ธงชัย ลอยม่ันคง

4615 นาย ธนชาต ผ่องใส

4616 นาย ธนพล แม้นพงษ์

4617 นางสาว ธนภรณ์ โชคปัญญาเจริญ

4618 นาย ธนวรรธน์ วงษพ์รมมา

4619 นาย ธนวฒัน์ หนา่ยนวม
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4620 นาย ธนา วริิยะกิจ

4621 นาย ธนารัตน์ ไตรโชติกุล

4622 นาย ธนติ เสริมสุธีอนวุฒัน์

4623 นาย ธนนิธร วโนทยานรักษ์

4624 นาย ธนสุ จิตต์อารี

4625 นาย ธรรมรัตน์ คําไทย

4626 นาย ธรรมรัตน์ เพชรนอก

4627 นาย ธวชั พูลสวสัดิ์

4628 นางสาว ธัญญรัตณ์ สมบูรณ์นาวนิ

4629 นางสาว ธัญรดี ไพโรจน์

4630 นางสาว ธัญวรรณ กระต่ายจันทร์

4631 นางสาว ธันย์ชนก สุขอยู่

4632 นางสาว ธิติมา ปานเครือ

4633 นาย ธีรภัทร์ สมพลเดช

4634 นาย ธีรวธุ นฤนาทคูณเศรษฐ์

4635 นาย ธีระศักดิ์ อุสาหะ

4636 นาย นที ศรีภูมิฤกษ์

4637 นางสาว นพชนก อัศวเรืองเดช

4638 นาย นพดล ไมตรีจิต

4639 นาย นพพร มากศิริ

4640 นางสาว นพมาส องอาจ

4641 นางสาว นภสร เหลืองอ่อน

4642 นางสาว นภัสภรณ์ ละเลิศ

4643 นางสาว นริศรา ตลอดภพ

4644 นาง นฤดี จรัลชล

4645 นาย นฐัพงศ์ ชาวนา

4646 นางสาว นนัทกาญจน์ จันทอง
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4647 นางสาว นาตยา ไวยะกูล

4648 นาย นาวนิ ดอกไม้เพ็ง

4649 นางสาว นชิาวรรณ งามขยัน

4650 นาย นติิพล ชูสันตินรัินดร์

4651 นาย นธิิ สารเจริญ

4652 นาย บัญชา บริบูรณ์

4653 นางสาว เบญจรัตน์ ดินปรางค์

4654 นางสาว ปภัสรา นชุพงษ์

4655 วา่ที่ร้อยตรี ประกฤต กลิน่วชิิต

4656 นาย ประกาศิต สวสัดิ์วลัลภ

4657 นางสาว ประภัสสร ศรีพิทกัษ์

4658 นางสาว ประภานชิ ศรนวมาน

4659 นาย ปรัชญ์ ศุภพิชยาดุลชัย

4660 นาย ปรีดี นาคลําภา

4661 นางสาว ปรียารัตน์ สงัดทรัพย์

4662 นาย ปองณัฐ ดีบุญชัย

4663 นาย ปัญญา จันทร์ชัย

4664 นางสาว ปาริชาติ ศุภกิจเจริญพงศ์

4665 นาย ปุณยวร์ี แหยมพรรนยั

4666 นาย ผดุงศักดิ์ ศรีขวญั

4667 นาย พงษพั์ฒน์ ลํามะยศ

4668 นางสาว พชรมณ พงษพั์นธุ์

4669 นางสาว พรนภิา ผาดผ่อง

4670 นางสาว พรวภิา เกตุสุวรรณ

4671 นาย พศุตม์ หลายพัฒน์

4672 นางสาว พัชรี ศรีนาหอม

4673 นาย พิทยา เสืออ่วม
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4674 นางสาว พิพรรธน์ พิศิลป์

4675 นางสาว พิมพ์ชนก พิมพ์เกษร

4676 นางสาว พิมพ์วรัญช์ รัตนานนท์

4677 นาย พิษณุ คุ้มพลาย

4678 นาย พีรทตั บุญประเสริฐ

4679 นาย พีรพัฒน์ ไพรอนนัต์

4680 นาย พุฒิพัฒน์ เนื่องจํานงค์

4681 นาย พุทธินนัทน์ สุขสวาสดิ์

4682 นางสาว เพชรรัตน์ เหลาแตว

4683 นาง เพ็ญศรี เต็มศิริ

4684 นาง เพ็ญศรี นรกิจ

4685 นางสาว ภณิดา บรรณสิทธิ์

4686 นาย ภัทรพล สุสาคเรศ

4687 นางสาว ภัสสร นามวเิศษ

4688 นาย ภานวุฒัน์ เสมอวงศ์

4689 นางสาว ภิญญดา บวรศรีชาวนา

4690 นาย มานดัถ์ บุญปาน

4691 นางสาว มินตรา นชุทองคํา

4692 นางสาว เมษา อุไรวรรณ

4693 นาย ยศกรณ์ วสันตธนารักษ์

4694 นาย ยศวร ศิริประพันธ์รัตน์

4695 นางสาว ยุพาลักษณ์ ยอแสงทอง

4696 นาย รณฤทธิ์ ซารอด

4697 นางสาว รดาศา จุนกลาง

4698 นางสาว รติพร ทองโสภา

4699 นาย ระวี โอสมบัติ

4700 นางสาว รัชนก เจริญวงศ์
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4701 นางสาว รุ่งทพิย์ สุภาษร

4702 นาย รุ่งเพชร แจ่มเจริญ

4703 นาย ฤทธิศักดิ์ สินประเสริฐ

4704 นางสาว ลิปิการ์ ศรีนวล

4705 นาย วงศธร แดงโสภา

4706 นาย วรง สุดใจ

4707 นาย วรพล ผดุงรัตน์

4708 นางสาว วรัญญา ธนาวรสกุล

4709 นางสาว วริศรา บรรเทาพิษ

4710 นางสาว วริศรา อรุณรัตน์

4711 นาย วสวตัติ์ จันทา

4712 นาย วสุโชค ธีรพิริยะ

4713 นาย วนัชนะกรณ์ ภาคะ

4714 นาย วทิยา อ่ิมเจริญ

4715 นาย วริวฒัน์ อุทยัพัฒน์

4716 นางสาว วไิลวรรณ ศรีมณี

4717 นาย ศตวรรษ มรกตจินดา

4718 นางสาว ศรญา เจริญวงศ์

4719 นางสาว ศรัญรัชน์ ภู่ดาย

4720 นาย ศราวธุ ดีเขื่อนเพชร

4721 นางสาว ศศิธร จิตนาวา

4722 นางสาว ศศินนัท์ เสรีทวพัีฒน์

4723 นาย ศักดิธัช แสวงศักดิ์

4724 นางสาว ศิตาภา สามเสียง

4725 นาย ศิรสิทธิ์ จุ้ยแตง

4726 นาย ศิริพงศ์ สิริธนธรรม

4727 นางสาว ศิริรัตน์ สมธนสิน
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4728 นางสาว สกาวแก้ว มหาพินจิ

4729 นางสาว สกาวเดือน แสงจันทร์

4730 นาย สมปอง สกลดิลก

4731 นาย สมศักดิ์ เดชคุ้มญาติ

4732 นาย สมศักดิ์ แตงแก้ว

4733 นาย สโมสร คํารุณ

4734 นาย สรวชิญ์ ทองฉิม

4735 นางสาว สวรรยา คณาววิฒัน์

4736 นาย สหพล ธุระกิจ

4737 นาย สัณหห์พิชญ์ วงษท์บัทมิ

4738 นาย สาธร ทองคํามา

4739 นางสาว สาธิตา กันตศิริพันธ์

4740 นาย สิริวฒัน์ สุภัทรากุล

4741 นางสาว สุกัญญา เสง่ียมศรี

4742 นาย สุขใจ เนื่องจํานงค์

4743 นางสาว สุขุมาภรณ์ แพงไพรี

4744 นางสาว สุชญา แสนปรีชานนท์

4745 นาย สุชาติ แร่เพชร

4746 นางสาว สุญาวลัย ศรีศรทอง

4747 นางสาว สุทธิดา ตั้งตรง

4748 ร้อยตํารวจตรี สุทศัน์ โสมประยูร

4749 นาย สุเทพ พ่ึงกลัน่

4750 นางสาว สุนทรีย์ เสียงวไิล

4751 นาง สุนศิา วจันะลักษณ์

4752 นาย สุประดิษฐ์ เร่ิมกิจการ

4753 นางสาว สุพรรษา โกสม

4754 นางสาว สุภาพัฒน์ ฤกษส์ันทดั
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4755 นาย สุมิตร จิราภรณ์สิริกุล

4756 นาย สุรศักดิ์ วรีะยุทธศิลป์

4757 นาย สุรสิทธิ์ ไทยทรง

4758 นาย สุรสิทธิ์ ศิริพิพัฒน์

4759 นาย เสนห่์ กระต่ายเพ็ชร

4760 นางสาว เสาวภา พานศรี

4761 นาง โสภา รสหอม

4762 นางสาว หทัยา หงษา

4763 นางสาว อฑิวรรณ ภิญโญวรพจน์

4764 นาย อนชิุต โมพันดุง

4765 นางสาว อนสุรา ทวอิารยกุล

4766 นาย อภิสิทธิ์ ชัยสวรรค์

4767 นาย อรรถชัย พรหมอินทร์

4768 นาย อรรถวฒิุ เปี่ยมประสาธน์

4769 นางสาว อรวรรยา ใจหาญ

4770 นาย อรุษ อุฎฐาธนานนท์

4771 นาย อลงกรณ์ โตอรุณ

4772 นาย อลงกรต บุญมา

4773 นาย อัครดนยั บุญอุไร

4774 นางสาว อัญชลี สุขชม

4775 นางสาว อัญพัชญ์ ภคเจริญสวสัดิ์

4776 นางสาว อาคิรา ชัยญาติ

4777 นาง อาจารีย์ รณรงค์ไพรีดล

4778 นาย อานนท์ บุญสังข์

4779 นางสาว อาภาศิริ วนัจ๋ิว

4780 นางสาว อารีวลัย์ พลหาญ

4781 นาย อําพล ชัชวาลย์
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4782 นาง อําพัน คงประเสริฐ

4783 นาย อิสระพงษ์ ผสมเงิน

4784 นาย เอกรัฐ เกตุวตัถา

4785 นาย เอกลักษณ์ รัตนาทร

4786 นาง เอมอร แตงไทย

4787 นางสาว สุวติา มะมา

4788 นางสาว กนษิฐา จันทร์เฉลิม

4789 นาย ก้องการ ฉริยะพงศ์พันธุ์

4790 นางสาว ชุติมา นุ่นทอง

4791 นางสาว ณัฐชยา เรืองแสน

4792 นางสาว ทพิวรรณ จันทร์ทอง

4793 นาย เทพศักดิ์ อมรวฒันวงษ์

4794 นางสาว เนาวรัตน์ สลับสี

4795 นางสาว ปัทมา อาษา

4796 นาย พรพงศ์ ปัญญะบูรณ์

4797 นางสาว มนาภรณ์ ชัยบัณฑิตย์

4798 นาย รัชชานนท์ เชียรพิมาย

4799 นางสาว ลักขณา พวงพุก

4800 นางสาว สกุณ คงรอด

4801 นางสาว อภิญญา สีเสมอ

4802 นางสาว อาริยา ทองแฉ่

4803 นางสาว กนกวรรณ สุนทราภรณ์

4804 นางสาว กฤศ์ติญญาดา ผาสุข

4805 นางสาว กวสิรา เรืองแสน

รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง
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4806 นางสาว เกศินี ภู่พลอย

4807 นางสาว ฆรินทร์รัตน์ ทพิสุภา

4808 นาย จิตรภาณุ สร้อยโสภาเจริญ

4809 นาย จิรวฒัน์ ศรีอนนัต์

4810 นางสาว จีระประภา พันธุ์ประเสริฐ

4811 นางสาว จุฑามาศ จันทรโกมล

4812 นางสาว ชนกนนัท์ มากศิริ

4813 นางสาว ฐิตาภา เกษสาคร

4814 นาย ณัฐชัย โยธินอุปไมย

4815 นาย ทศพร เวชพนม

4816 นางสาว ธิดารัตน์ เกตุพันธ์

4817 นางสาว นนัทน์ภัส แสงสุวรรณ

4818 นางสาว น้ําทพิย์ แย้มทศันา

4819 นาย นเิทพ กาญจนาลิขิต

4820 นาย นกุูล ขําพร้อม

4821 นางสาว เบญจพร พวงรังสาด

4822 นางสาว เบญจมาศ แก้วอํ่า

4823 นางสาว ปภัสสร ศรีพรหม

4824 นาย ประกาศิต เตชะอนนัต์พัฒน์

4825 นางสาว ปาริชาติ นยัเนตร

4826 นางสาว ปุณณ์ญานนัท์ ยาพุฒสืบ

4827 นางสาว พิชชา เทพวงศ์ษา

4828 นางสาว พิชญนนัท์ คงมณี

4829 นางสาว มณีรัตน์ กุลแกม

4830 นางสาว วรรณภา ผลโพธิ์

4831 นางสาว วลัญช์ชยา วนันทุตัน์

4832 นาย วจัิกขณ์ เพชรนชุ
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4833 นางสาว สวรรยา จุลบุตร

4834 นาย สัชฌะ เวธิตะ

4835 นางสาว สุธิดา โพธิ์นรินทร์

4836 นางสาว สุพัตรา พูนประดิษฐ์

4837 นางสาว เหมือนฝัน ทองทั้งหา้

4838 นาย อภิสิทธิ์ วนัธุมา

4839 นาย อัฐพล พาไธสง

4840 นาย อานนท์ มนทกานติรัตน์

4841 นาย อานตัย์ สะยอวรรณ์

4842 นาย กรกฏ เตียตระกูล

4843 นางสาว กรชวลั เสถียรวทิย์

4844 นางสาว กรรณิการ์ เตียเจริญ

4845 นางสาว กรรณิภา ทองเอ่ียม

4846 นาย กริชเพชร พลอยทรัพย์

4847 นาย กริชศดา ใจพรหม

4848 นางสาว กฤตชญาณี มาตรแม้น

4849 นาย กฤษกร ภู่พลอย

4850 นางสาว กฤษฎาภรณ์ อําพันพงษ์

4851 นาย กฤษณะ เนื่องจํานงค์

4852 นางสาว กฤษณา ผาพันธ์

4853 นาย กฤษดา แก้วอุดม

4854 นาย กล้าณรงค์ พานทอง

4855 นางสาว กัญญารัตน์ วารินทร์

4856 นาย กัณฑ์เอนก ศักดิ์ศรีเจริญ

4857 นาย กัมปนาท ผ่อนเจริญ

4858 นางสาว กัลย์สุดา นนัทะ

รัฐศาสตรบัณฑิต  
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4859 นาย กิตติณัฐ ไตรรัตน์

4860 นาย กิตติ์ธเนศ ศิรธรรมพิทกัษ์

4861 นาย กิตติวนิท์ วฒิุสินธุ์

4862 นาย กิตติศักดิ์ กล่ําเหวา่

4863 นาย กิตติศักดิ์ แสนสุข

4864 นางสาว เกสรา กันหาม่ิง

4865 นางสาว เกียรติสุดา หนสูิน

4866 นาย ไกรวชิญ์ คุมมงคล

4867 นางสาว ขนษิฐา เช่นขุนทด

4868 นางสาว ขนษิฐา พูลสิน

4869 นาย คฑาวธุ เยือ้งไกรงาม

4870 นาย จตุพร สุวรรณหติาธร

4871 นางสาว จันจิรา นอ้ยกุล

4872 นางสาว จันทร์จิรา ประสพพร

4873 นางสาว จันทร์จิรา แสงจันทร์

4874 นาย จาตุรนต์ แสงนลิ

4875 นางสาว จิดาภา ทองยืน

4876 นางสาว จินต์จุฑา วงษอิ์นทร์

4877 นาย จิรเดช พงษส์ําราญ

4878 นางสาว จิราภร ลงผิว

4879 นางสาว จุฑาทพิย์ สิงหน์อ้ย

4880 นางสาว จุฑามาศ นริมลรัตน์

4881 นางสาว จุฑามาศ โสภางค์

4882 นางสาว จุทารัตน์ เพ็งพานชิ

4883 นาย จูนดีเค แซ่ยุน่

4884 นาย เจษฎา วาณิชานพุงศ์

4885 นาย เฉลิมศักดิ์ บุตรดี
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4886 นางสาว ชญาภา ชมพู่ทอง

4887 นาย ชนะภัย บรรลุพงษ์

4888 นางสาว ชนนัทธ์ร ใจแก้ว

4889 นางสาว ชนาภา เถือ่นมี

4890 นาย ชลธาร สุคนธมัต

4891 นางสาว ชลธิชา เดชาพลัง

4892 นาย ชลภัทร ไมตรี

4893 นางสาว ชลันดา ปานนนท์

4894 นางสาว ชลันตา โกสุมา

4895 นาย ชัชวาลย์ โอวาท

4896 นาย ชัยชนะ สิริพิมลพร

4897 นาย ชัยมงคล สุวรรณ

4898 นาย ชัยวชิิต ยุทธวชัิย

4899 นาย ชาคริต บํารุงใจ

4900 นาย ชาญเกียรติ ล้อรุ่งเรือง

4901 นางสาว ชุติกาญจน์ ศิริมงคล

4902 นาย ชุติมัน ธรรมศิวพัฒน์

4903 นางสาว ชุติมา เถาวท์พิย์

4904 นางสาว ชุติสรา พลโยธา

4905 นางสาว โชติรส คนไหว

4906 นางสาว ฐิติรัตน์ สวา่งกุล

4907 นาย ฐิติวสัส์ นุ่มกัน

4908 นางสาว ฐิสชญา รุกขชาติ

4909 นางสาว ฑรินนัท์ จันทรวงษ์

4910 นาย ณรงค์เดช ไพโรจน์

4911 นางสาว ณัชชา เปลีย่นโมฬี

4912 นาย ณัฏฐกร วธัโท
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4913 นาย ณัฐ บุญปิตุรักษ์

4914 นาย ณัฐกานต์ ไว

4915 นางสาว ณัฐชาภรณ์ สิทธิกิตติยานนท์

4916 นาย ณัฐดนยั ศิลประเสริฐ

4917 นางสาว ณัฐธิดา กาญจนดิฐ

4918 นาย ณัฐพงษ์ เจริญเมือง

4919 นางสาว ณัฐพร ศรีสุนาครัว

4920 นาย ณัฐพล ธีระเกษตรสกุล

4921 นาย ณัฐพล แพงดี

4922 นาย ณัฐพล วงศ์ไตรรัตน์

4923 นางสาว ณิชกานต์ กิตติเมธีวฒัน์

4924 นางสาว ณิรชา หวงัพุฒ

4925 นาย ดนสุรณ์ ฟุ้งสุข

4926 นางสาว ดวงเพ็ญ พุ่มไสว

4927 นางสาว ดารารัตน์ วชุิมา

4928 นาย ตรีทพั ไทยอารี

4929 นาย ทวชิ เวชสุขสวสัดิ์

4930 นาย ทวศีักดิ์ เจียรสุข

4931 นาย ทวศีักดิ์ ถือเงิน

4932 นาย ทวศีักดิ์ มาลัยทอง

4933 นาย ทศพร แซ่ช้ือ

4934 นางสาว ทอแสง โกกะอินทร์

4935 นาย ทศันพ์ล คํามาก

4936 นาย เทพฤทธิ์ หรือเจริญ

4937 นาย ธกฤต วชัิยดิษฐ

4938 นาย ธนกฤต ยุบลภาศ

4939 นาย ธนดล ชยางศุ
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4940 นางสาว ธนพร ลอยแก้ว

4941 นาย ธนภัทร ถวลิวฒันากูล

4942 นาย ธนภูมิ ยางจิตต์

4943 นาย ธนรักษ์ ปัญญาดี

4944 นาย ธนทั พวงประยงค์

4945 นาย ธวชัชัย สหายา

4946 นาย ธัชพล วงษบ์้านดู่

4947 นางสาว ธัญกช สมประเสริฐ

4948 นาย ธัญเทพ นะตาปา

4949 นางสาว ธัญภา ส่งศรี

4950 นาย ธัญภิสิษฐ์ อ๊ึงเจริญ

4951 นางสาว ธัญวรรณ พันธุ์ประเสริฐ

4952 นางสาว ธัญวรรณ ฤทธิ์สําเริง

4953 นางสาว ธัญวรัตน์ พูลเกษม

4954 นางสาว ธารินี เสมอจิตต์

4955 นางสาว ธิติพร พานทอง

4956 นาย ธีรชัย เล็กศิริ

4957 นางสาว นธา ประดิษฐสิน

4958 นางสาว นภสร สุคัสถิตย์

4959 นางสาว นมิตา จันทร์ประเสริฐ

4960 นาย นฤพล สวา่งไสว

4961 นางสาว นฤมล พจนรังษี

4962 นางสาว นวพร สุขสวสัด์

4963 นางสาว นวลปราง วลิัยเกษ

4964 นางสาว นฐักาญจน์ จุลศรี

4965 นางสาว นนัทน์ภัส อัศวจารุวรรณ

4966 นางสาว นนัทนา มูลต้น
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4967 นาย นนัทนารถ อินทรชาติ

4968 นางสาว นนัทกิานต์ ภู่เจริญ

4969 นางสาว นนัทกิานท์ ยะย่าเป้า

4970 นางสาว น้ําผึง้ เกิดแก้ว

4971 นางสาว นชิธาวลัย์ ถิรารักษ์

4972 นาย นติิเทพ แก้วมะเริง

4973 นาย นพิน ทรัพย์ธนกิจทวี

4974 นาย นมิิตร เอ่ียมสวสัดิ์

4975 นาย บรรณวฒัน์ ดีวี

4976 นาย บารมี ชาตรูปากร

4977 นางสาว บุศรา เรืองกันฐ์

4978 นางสาว เบญจพร ชนนะมะ

4979 นาย เบญจพล เปรมชนม์

4980 นางสาว เบญจภรณ์ สันดร

4981 นางสาว เบญจมาศ พุทธศรี

4982 นาย ปฏิกรณ์ อินเชียง

4983 นาย ปฏิพัทธ์ ววิฒันว์านชิ

4984 นางสาว ปฐมพร ไม้งาม

4985 นางสาว ปนดัดา ใจปินตา

4986 นางสาว ปนดัดา เนตรบังอร

4987 นาย ปรมินทร์ นกยูงทอง

4988 นางสาว ประวณีา พุทธรักษา

4989 นาย ปริญญา ใจปาน

4990 นาย ปริยากร ถาวร

4991 นาย ปริสุทธิ์ เจริญพร

4992 นางสาว ปรียาภรณ์ อุไรสัมฤทธิ์

4993 นางสาว ปวริศา สิงหส์า
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4994 นาย ปวณี เพ่ิมชาติ

4995 นาย ปัญญา ทองนพคุณ

4996 นางสาว ปัณณภัสร์ พงศ์สุรโยธิน

4997 นางสาว ปัณณรัตน์ เศรษฐ์ปัณฐกุล

4998 นางสาว ปาจรีย์ ช่างสาน

4999 นางสาว ปารมี ซ้ิมอ่ิม

5000 นางสาว ปารมี เยาวว์ฒันานกุุล

5001 นาย ปาลยุทธ์ มีอยู่

5002 นางสาว ปาลิตา เหระวลัย์

5003 นางสาว ปิ่นสุดา สุขเจริญ

5004 นางสาว ไปรมา ฤทธินวน

5005 นาย พงศ์ไท เบญจาทกิุล

5006 นางสาว พนติพร วอ่งพรรณงาม

5007 นาย พรชลิต ผดุงประเสริฐ

5008 นางสาว พรนภา อุนะพํานกั

5009 นางสาว พรนภิา อ้ังลิม้

5010 นางสาว พรพิมล ภางาม

5011 นางสาว พรรณิตา อ่อนโพธา

5012 นางสาว พรสิรัฐ ทองสุข

5013 นาย พริษฐ์ สวสัดิ์ผล

5014 นาย พลสฤทธ์ พงศ์พัฒนะกิจ

5015 นางสาว พลอยอาภรณ์ ทองชุ่ม

5016 นางสาว พัชชา สุวฒันะ

5017 นางสาว พัชราพรรณ กอบบุญโชติ

5018 นางสาว พัชราวรรณ มณีพันธ์

5019 นาย พารณ นพคุณ

5020 นาย พิทยา เมฆสมาน
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5021 นาย พิทยุตม์ แสงประเสริฐ

5022 นาย พิพัฒน์ ศิริวงศ์โยธา

5023 นางสาว พิมพ์นรา ทองชมพูนชุ

5024 นางสาว พิมพ์สุดา ปกป้อง

5025 นาย พีรพงษ์ วไิลรัตน์

5026 นาย พีระพงศ์ จูสวสัดิ์

5027 นาย พุทธคุณ เกชิต

5028 นางสาว เพลินพิศ สีชนะ

5029 นาย ไพศาล ก้อนทอง

5030 นาย ภควสั ศิริมังคละ

5031 นางสาว ภัคนนัท์ จีนเสา

5032 นาย ภัทร พิมพ์สวสัดิ์

5033 นาย ภัทรวรรต ศรีบุญจิต

5034 นางสาว ภาคินี เลิศฤทธิ์

5035 นาย ภาณุพันธุ์ แป้นทอง

5036 นางสาว ภุมรินทร์ ดีทรง

5037 นาย มงคลชัย สํารวย

5038 นางสาว มลวภิา รุ่งรัศมีวริิยะ

5039 นางสาว มัลลิกา รอดทรัพย์

5040 นาย มารวย หนปูระเสริฐ

5041 นางสาว มินทธ์ิตา ง่วนจร

5042 นางสาว เมทนิี แสงอินทร์

5043 นาย ยศพัทธ์ เอ่ียมสอาด

5044 นาย ยุทธนา บุตรเพ็ชร

5045 นาย ยุทธศิลป์ บุญมารักษ์

5046 นางสาว ยุพา พงษพ์านชิ

5047 นางสาว ยุภาพรรณ คติวานชิ
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5048 นางสาว รพีกัญญ์ จันทร์อารักษ์

5049 นาย รัชชานนท์ คงมณี

5050 นาย รัฐศักดิ์ กวางแก้ว

5051 นางสาว รัสรินทร์ ขวญักิจไพศาล

5052 นาย ราชวตัร กลัดสมบัติ

5053 นางสาว รุ่งทติย์ บังไพล

5054 นาย ฤทธิชน โคตรภูเขียว

5055 นางสาว ลลิตา สามารถ

5056 นางสาว ละไม นามบุญ

5057 นางสาว ลัดดาวลัย์ ญัตติณรงค์

5058 นาย ลัทธชัย ถิรไพจิตร

5059 นาย เลอศักดิ์ มุ่งซ้อนกลาง

5060 นาย วรพจน์ ก้อนพรหม

5061 นาย วรพล วรพิพัฒน์

5062 นางสาว วรภร มโนพัศธาดา

5063 นาย วรวทิย์ กาญจนลาภ

5064 นางสาว วรัญญา เรียงมงคล

5065 นางสาว วรัสยา สําเนยีงเสนาะ

5066 นาย วราพงศ์ เตียวสงวน

5067 นางสาว วราลักษณ์ แสวง

5068 นาย วรุฒ ราษจัีนทร์

5069 นาย วรุต พันธุ์ไม้

5070 นาย วสุธา ทองลับแก้ว

5071 นาย วชัรพงศ์ ธเนศานนท์

5072 นางสาว วชัราภรณ์ ฉิมพาลี

5073 นาย วชิชุพงศ์ ฉิมมารักษ์

5074 นางสาว วชุิดา หอมสมบัติ
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5075 นางสาว วริินยา แสนพรม

5076 นาย วศิิษฏ์ เย็นใจ

5077 นางสาว วรียา เจริญสุข

5078 นาย วฒุทพัินธ์ ธัญพัฒนธ์นกูล

5079 นางสาว แววฉัตร งามโภชนมงคล

5080 นาย ไวทย์อนนัต์ แจ่มอุไร

5081 นาย ศตวรรษ ชลกาญจน์

5082 นาย ศรวสัย์ ผ่องภักภูดินนัท์

5083 นาย ศรัณ กล่ําฉวี

5084 นางสาว ศรัณย่า ทองคํา

5085 นาย ศราวฒิุ ถาวรวงศ์

5086 นางสาว ศรีสุดา วทิยปรีชาอนนัต์

5087 นางสาว ศศิธร เย็นฉ่ํา

5088 นาย ศักดิ์นรินทร์ คุรุวาศรี

5089 นาย ศักรินทร์ ประสงค์ดี

5090 นางสาว ศันสนยี์ เกียรติสุข

5091 นาย ศิระยศ ถิน่ทวี

5092 นางสาว ศิริรัตน์ พรผล

5093 นางสาว ศิริวรรณ ทพิย์สุวรรณ

5094 นางสาว ศิวนาถ พิทกัษานนทก์ุล

5095 นางสาว ศิวมล จําลองศรี

5096 นางสาว ศุภรัตน์ พรหมอินทร์

5097 นางสาว ศุภัชยา อย่าลืมดี

5098 นางสาว ศุภาพิชญ์ ด้วงเงิน

5099 นางสาว ศุภาวรรณ บูรณะสิน

5100 นางสาว ศุภิดา สมศรี

5101 นาย เศกสรรค์ สกุลวงษ์
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5102 นาย เศรษฐสรร ไทยเจริญ

5103 นาย สมประสงค์ วฒันชีพ

5104 นาย สมภพ สําราญจิต

5105 นาย สมยศ พุ่มเจริญ

5106 นางสาว สมฤดี ศรีพิมล

5107 นาย สรวศิ อิทธิศรัทธา

5108 นางสาว สร้อยเพชร จิตเปลือ่ง

5109 นางสาว สรารัตน์ ชลวฒันะ

5110 นาย สหรัฐ สุระประเสริฐ

5111 นาย สายสัมพันธ์ พูโคตร

5112 นาย สิทธารถ ทั่งแสง

5113 นาย สิทธิพงค์ ถิน่นคร

5114 นาย สินธพ อุทยัเสวก

5115 นางสาว สิริพร ศรีสมบูรณ์สกุล

5116 นางสาว สิริภรณ์ เกตุผดุง

5117 นาย สุกฤษฎิ์ สุวรรณกฤต

5118 นาย สุกฤษฏิ์ สมานสินธุ์

5119 นางสาว สุกัญญา นอ้ยกุล

5120 นางสาว สุคนธ์ทพิย์ อํ่าเทศ

5121 นางสาว สุจิตรา กาลวบิูลย์

5122 นางสาว สุนศิา วเิศษวงษา

5123 นางสาว สุนสิา นาคนวล

5124 นาย สุภศักดิ์ คงถิน่ฐาน

5125 นางสาว สุภสรณ์ บุญเรือง

5126 นางสาว สุภาพร เที่ยงธรรม

5127 นางสาว สุภาวดี อ่วมปลัง่

5128 นางสาว สุภาวณิี ลีละทปี
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5129 นาย สุภิชล สุภาพพงษ์

5130 นาย สุรใจ ชิดสูงเนนิ

5131 นาย สุรชาติ เกตุแก้ว

5132 นางสาว สุรีย์รัตน์ จานแก้ว

5133 นาย สุวจัิกขณ์ กาญจนดิษฐ์

5134 นาย เสริมศักดิ์ พิทกัษผ์ลิน

5135 นางสาว เสาวภา ทองมี

5136 นางสาว หทยัชนก ตันติอํานวย

5137 นางสาว หทยัชนก รุ่งไพบูลย์วงศ์

5138 นางสาว หทยัชนก อรุณรักษ์

5139 นาย หรัิญญ์ เหมือนใจ

5140 นางสาว อชิรญาณ์ พยัพแก้ว

5141 นาย อธิพัชร์ ธนาพัฒนว์รชัย

5142 นาย อธิวฒัน์ วงษส์ุด

5143 นาย อนวุฒัน์ ภิญโญสิริพันธุ์

5144 นาย อนสุรณ์ แซ่ตั๊น

5145 นาย อนสุรณ์ แย้มกลิน่

5146 นางสาว อพชิณี จันทร์มาศ

5147 นาย อภิสิทธิ์ มังดินดํา

5148 นางสาว อรนริน สมบุญ

5149 นาย อรรถชัย คล่องแคล่ว

5150 นาย อรรถชัย จําเริญธนทรัพย์

5151 นาย อรรถสิทธิ์ วรสุวรรณกุล

5152 นางสาว อรวรรณ สุริยวงษ์

5153 นางสาว อรอนงค์ ปานไธสง

5154 นางสาว อรอุมา หิ่นเก่า

5155 นาย อรุษ พุทธยศ
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5156 นางสาว อัญธิกา เต็มชุ่ม

5157 นาย อัตรนาท หนทูอง

5158 นางสาว อัยลดา พวงมาลัย

5159 นาย อาคม สวสัดี

5160 นางสาว อารยะ เวชบุล

5161 นางสาว อารยา เวชบุล

5162 นางสาว อุมาวดี อุทยัศรี

5163 นางสาว อุษณีย์ กิรัมย์

5164 นาย เอกชัย จิตร์ผ่อง

5165 นาย เอกพร ผางจันทะ
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สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพ

5166 นางสาว ณัฐนรี แสงแก้ว

5167 นาง นงลักษณ์ สุขเอ่ียม

5168 นางสาว ปริศนา สันทศัน์

5169 นางสาว ปริศนา แสงเอียด

5170 นาง วราพร มากเทศ

5171 นางสาว ศิริรัตน์ ไชยชาญพันธ์

5172 นางสาว อดิษา บุตรแสนโคตร

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

5173 นาย กร ฐิติวรรัตนกุล

5174 นางสาว กรวกิา หาระสาร

5175 นาย กิตติภณ กลิน่สุวรรณ

5176 นาย จตุรงค์ ทองดารา

5177 นางสาว จิราภรณ์ ปรินรัมย์

5178 นาย ชลิต ขาวล้วน

5179 นาย ชัชวาลย์ มะพล

5180 นาย ทรงราชย์ เร่งประเสริฐ

5181 นางสาว ทาริกา กิง่ทอง

5182 นาย วสิูตร ไชยคงเมา

5183 นางสาว ศุภัทธนนัท์ รักพงษ์

5184 นางสาว สรันยา สุวรรณวฒัน์

5185 นาย สราวธุ แววประเสริฐ

5186 นาง สุพร มีเกียรติกุลธร

5187 นาย สุระเกียรติ ธีรยรรยง

ปีการศึกษา 2557

คณะสาธารณสุขศาสตร์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
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5188 นาง สุวมิล เสาวรส

5189 นาย อารีย์ จอแย

5190 นางสาว อิศราวดี อัมพาผล

5191 นางสาว กลิกา คงโพธิ์นอ้ย

5192 นางสาว ชุติมา เวชสมุทรวารี

5193 นาง ณภาภัช สร้อยโท

5194 นางสาว ทพิานนั เมธวนั

5195 นาย ธงชัย มัคสุวรรณ

5196 นางสาว ธัญพร เจเถือ่น

5197 นาย นทัวฒิุ บุญเจริญ

5198 นาย นธิิรุจน์ เพ็ชร์สินเดชากุล

5199 นาย พรชัย ก.ศรีสุวรรณ

5200 นางสาว พรรณธิภา ศรีชนะ

5201 นางสาว พิชญา แก้วนลิพะเนา

5202 นางสาว พิชญา สุทธิวารี

5203 นางสาว ภริตพร ชนะศุภประภา

5204 นางสาว รัชนพีรรณ วงัสาร

5205 นาง รัตนา งานจัตุรัส

5206 นางสาว รัตนา สันติอาภรณ์

5207 นางสาว รุ่งทวิาห์ สุขารมย์

5208 นางสาว ศิริรัตน์ สิทธิวงษ์

5209 นางสาว สนศิา สืบเช้ือ

5210 นาย สมบัติ ศิลา

5211 นางสาว สุกัญญา ตวยกระโทก

5212 นางสาว สุชิรา สัตย์ซ่ือ

5213 นางสาว หยกมณี สมนกึ

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  
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5214 นางสาว อังคณา มากมาย

5215 นางสาว อัจจนาถ ไชยนาพงษ์

สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย

5216 นาย สหพล บุญกําเหนดิ

สาขาวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ

5217 นางสาว ธิดารัตน์ สิงหท์อง

สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม

5218 นาย ปัณณวฒัน์ สุขประเสริฐ

สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย

5219 นางสาว ปาริษา นกสี

สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย

5220 นางสาว จิราภรณ์ ศรีเส็ง

5221 นางสาว ณัฐพร เชียงอินทร์

5222 นาย ทปีกร ราชสืบ

5223 นางสาว ธนพร ทวญีาติ

5224 นางสาว ปนดัดา เจริญศร

5225 นางสาว ปิยวรรณ กิจเกือ้กูล

5226 นางสาว วริชา จิตต์อนงค์

5227 นาย ศภัคก์ ศรีนวนผ่อง

5228 นางสาว สุภาวดี พันธ์พืช

สาขาวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ

5229 นางสาว กานติมา โคตะวงษ์

5230 นางสาว ปิยะดา ไทยประยูร

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2
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5231 นางสาว พรพรรณ เทยีนสุวรรณ

5232 นางสาว พิจิตรา ศรีธรรม

5233 นางสาว พิมพ์ชนก สังข์ทอง

5234 นางสาว รสริน ศิลาชัย

5235 นางสาว วยิะดา ศรีสุข

สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม

5236 นางสาว นฤมล ราชกิจ

5237 นางสาว เพ็ชรรัตน์ เลิศสง่า

5238 นางสาว เมวดี อร่ามเวชวรนนัท์

5239 นางสาว รัศมี รักผกา

5240 นาย สิทธิศักดิ์ คูหพันธ์

5241 นางสาว สุธานธิิ สุจิตต์อมรพันธุ์

5242 นางสาว อาพัชชา สิริวฒันโยธิน

สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย

5243 นางสาว กนกภรณ์ เจริญพานชิ

5244 นาย กฤตย แก้วนคร

5245 นางสาว กฤตยา กรณีกิจ

5246 นาย กิตติพงศ์ พรหมนรกิจ

5247 นางสาว แคทลียา แพงพุย

5248 นางสาว จันทกานต์ ทองเมือง

5249 นางสาว จันทมิา มูลหล้า

5250 นางสาว จิราภรณ์ คูณสวสัดิ์

5251 นางสาว จุฑาทพิย์ คล้ายมณี

5252 นางสาว ฉัตราภรณ์ นมิิบุตร

5253 นาย ชยกฤต สมเรือน

5254 นาย ชัชวาลย์ แก้วรักษา

วิทยาศาสตรบัณฑิต  
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5255 นางสาว ฐิติรัตน์ บาทบํารุง

5256 นางสาว ณัฎฐณิชา สิงหห์ร่าย

5257 นาย ณัฐชานนท์ พูนผล

5258 นาย เดชา สุรินทร์ศักดิ์

5259 นาย ตะวนั เนื่องจํานงค์

5260 นาย ทรงพล เทยีมเมฆ

5261 นาย ธนภณ จิตตานภุากร

5262 นางสาว ธนนิรดา ธนะชัย

5263 นาย ธเนศ ขันทอง

5264 นางสาว ธัญญา ศรีพงษพั์นธุ์กุล

5265 นางสาว ธิติมา แพงดี

5266 นางสาว นพมาศ แก้วปัญญา

5267 นางสาว นภัสกัญญ์ วารีสิงห์

5268 นางสาว นภิาวรรณ บุญเกษม

5269 นางสาว นลิาวณัย์ รักษาชอบ

5270 นางสาว นสุรา จิตรนอก

5271 นางสาว บังอร ศรีประวตัิ

5272 นางสาว บุศรา พรมอาจ

5273 นางสาว บุศรากร มากบู่

5274 นางสาว ปนดัดา เมืองเสน

5275 นาย ปริญญา ยอดโยธี

5276 นางสาว ปริยา ใจขาน

5277 นางสาว ปรีดาภรณ์ เรืองรัตน์

5278 นางสาว ปัทมาวดี มีกลี่

5279 นางสาว ปิยะนชุ เถาวพั์นธ์

5280 นาย พรมลิขิต แชมลํา

5281 นางสาว พรรณนติา อ่อนเคร็ง
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5282 นาย พลกิจ จงวชัรสถิตย์

5283 นางสาว พัชราภรณ์ พรมสอน

5284 นางสาว พิมพ์ชนก ชุ่มอารมณ์

5285 นางสาว เพ็ญพิศ เกตุใหม่

5286 นาย ภัทรพล บุญยิง่เอกธนา

5287 นางสาว ภันทลิา พลอยนลิ

5288 นางสาว ภารดี จากศรี

5289 นางสาว มณเฑียร โสระเนตร

5290 นางสาว มัณฑนา พรมนกิร

5291 นางสาว มาลินี ทรงจันทร์

5292 นาย ยรรยง ดาวกระจ่าง

5293 นางสาว ยุพาพร ฮวบเอม

5294 นาย โยธิน แผลงเดช

5295 นางสาว รัชดาภรณ์ เดชา

5296 นางสาว รัตติพร แสงแย้ม

5297 นางสาว รุ่งนภา ฮวบสวรรค์

5298 นางสาว รุ่งรัตน์ เขมะสุข

5299 นางสาว รุ่งรัตนา เรืองนาค

5300 นางสาว วณิชชา แดงชาติแท้

5301 นางสาว วรัญญา ต่างสี

5302 นางสาว วลีภรณ์ หาญนภาชีวนิ

5303 นาย วริิยะ รุ่งเรือง

5304 นางสาว ศรัณยา เจ้ยทอง

5305 นางสาว ศรีแพร สรวงโท

5306 นางสาว ศศิธร เจริญสุข

5307 นางสาว ศศิธร บัวเงิน

5308 นางสาว ศศิวมิล บัววาศ
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5309 นาย ศุภวฒัน์ บุณฑริก

5310 นางสาว ศุภากร เกียรติชัยพิพัฒน์

5311 นางสาว สกุลรัตน์ ตวนกู

5312 นางสาว สุชาดา แคล้วคําพุฒ

5313 นางสาว สุนสิา ชิวปรีชา

5314 นางสาว สุรนาถ พัฒมะณี

5315 นางสาว เสาวณีย์ สายัณห์

5316 นางสาว เสาวลักษณ์ ลิลา

5317 นางสาว โสภิดา รักทองสุข

5318 นางสาว อภิญญา มูลไธสง

5319 นางสาว อรณิช จงกอร์ปเมธากุล

5320 นางสาว อักษร พูลชัย

5321 นางสาว อาทติยา คงดั่น

5322 นาย อานนท์ ฟักโต

5323 นาย อิสรภาพ ชัยศิริ

สาขาวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ

5324 นางสาว กนกพร สายบัวทอง

5325 นาย กฤษฎาธาร ศรีใต้

5326 นางสาว กวรัีตน์ เถือ่นถ้ํา

5327 นางสาว แคทลียา วงษส์าลี

5328 นางสาว จริยา ปัญญาพงศ์ศิริ

5329 นางสาว จันทร์เพ็ญ มีภักดี

5330 นางสาว จามจุรี ประโพธิ์ศรี

5331 นาย ฉัตรชัย สิงหเ์ขียว

5332 นางสาว ชลดา พิกุลเงิน

5333 นางสาว ณภรณ์ ดํารงสกุลโภคิน

5334 นางสาว ดารณี พงศาปาน
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5335 นางสาว ดาริน กะสิกูล

5336 นางสาว ทาริกา ใจแก้ว

5337 นางสาว ธนวรรณ เครือแป้น

5338 นางสาว ธีรภัทร์ ลักษณียนาวนิ

5339 นางสาว นภัสสรต์ มีรส

5340 นางสาว นนัทช์ณา เจนการ

5341 นางสาว นภิาพร ปัญญา

5342 นางสาว นชุจรี อุทจิตร์

5343 นางสาว เนธิชา ปานะดิษฐ์

5344 นางสาว บุษยากร ทมิพูล

5345 นางสาว เบญจมาพร เมืองหนองหวา้

5346 นางสาว เบญจวรรณ ทพัทวี

5347 นางสาว ปณิตา ผิวยะกา

5348 นาย ปริญ มโนรัตน์

5349 นาย ปิติพัฒน์ ทองเลิศ

5350 นางสาว ปิยะวรรณ โรคหาย

5351 นางสาว ผกามาศ ดาวเรือง

5352 นางสาว ฝนทพิย์ สีสรรค์

5353 นาย พจน์ ไชยวศิาล

5354 นางสาว พัชรินทร์ ใหม่ละมัย

5355 นางสาว พิชญาภรณ์ ศรีโชติช่วง

5356 นางสาว มลฤดี นอ้ยตําแย

5357 นางสาว มัณฑนา อุนาริเณ

5358 นาย ยรรยง กลางเนตร

5359 นางสาว ยุวภัทร สุขวาริน

5360 นางสาว รัตนาภรณ์ สาสีทา

5361 นางสาว ลินดา มากเขียนไป
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5362 นางสาว ศรีวรัจฉร์ เสนยี์ศรีสกุล

5363 นางสาว ศุภัชชา กล่อมกําเนดิ

5364 นางสาว สิรามล นามฝาง

5365 นางสาว สิริลักษณ์ บุญประเสริฐ

5366 นางสาว สุธิษา สอนเอ่ียม

5367 นางสาว สุพัตรา นาชัย

5368 นางสาว สุภาพร นุ่มนวล

5369 นางสาว หทยัรัตน์ ตติยานนท์

5370 นางสาว อโณทยั อภิบาลศรี

5371 นางสาว อภิญญา กัง้ปู่

5372 นางสาว อรอนงค์ ธงเทยีว

5373 นางสาว อัญชนา ชัยนวุงค์

5374 นางสาว อินทริา งามวไิลพันธ์

สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม

5375 นางสาว กนกวรรณ พุฒติ

5376 นางสาว กนกวรรณ เพ็ชรัตน์

5377 นางสาว กมลชนก จัดนอก

5378 นาย กิติศักดิ์ สอนอ้น

5379 นาย เกรียงไกร ใยนนท์

5380 นางสาว จารุวรรณ พรมวงั

5381 นางสาว จิตราภรณ์ สังข์ทอง

5382 นางสาว เจนจิรา จิตรเฉย

5383 นางสาว เจนจิรา ฟองเกิด

5384 นางสาว ญาดา เจริญพร

5385 นางสาว ฐาปนยี์ กูบทอง

5386 นางสาว ฐิติรัตน์ แดงเกลีย้ง

5387 นางสาว ณภัทรารัตน์ ฐานพุงษพ์าณิช



215

5388 นาย ณัฏฐ์ รัชตรุ่งโรจน์

5389 นาย ณัฐวฒัน์ นพรัตน์

5390 นางสาว ดวงกมล เวชสาตร์

5391 นางสาว ทพิกฤตา ใจแล

5392 นางสาว ทตุิยาภรณ์ วนัชูเสริม

5393 นาย ธนภัทร ราซ้อน

5394 นาย ธนฤูทธิ์ ร่วมทวี

5395 นางสาว ธิดารัตน์ เสีย่มแหลม

5396 นาย นฤบุตร อนนัตกูล

5397 นาย นฐัพงษ์ วจิิตร

5398 นางสาว นวิาลักษณ์ ใจหนกัแนน่

5399 นางสาว เนตรนภา ขาวศรี

5400 นางสาว ปณิดา ทองคําแท้

5401 นางสาว ปรียานชุ อาจหาญ

5402 นางสาว ปรียาพร ตะกรุดทอง

5403 นางสาว พนดิา กลิน่อุบล

5404 นาย พิจักษณ์ ซ่ือตรง

5405 นางสาว พีรยา โมราศิลป์

5406 นางสาว ไพลิน โทอุดทา

5407 นาย ภาคิณ วนัชัยชนะ

5408 พันจ่าเอก ภาณุพงศ์ มณีนวล

5409 นาย ภานวุฒัน์ พิมภูเขียว

5410 พันจ่าตรี เมธี ดํารงศักดิ์

5411 นาย ยศพล สวาทที

5412 นางสาว ราตรี แก้วปาน

5413 นางสาว รุ่งศิริญา นุ่นสวสัดิ์

5414 นางสาว วราภรณ์ สิทธิสร
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5415 นางสาว วนัวสิาข์ ลอยคง

5416 นางสาว วาสนา ขวญัศรี

5417 นางสาว วชุิดา ใบงาม

5418 นางสาว วยิะดา กาภูมิเนาว์

5419 นางสาว วไิลวรรณ ซ่ือสัตย์

5420 นาย ศุภนนท์ ไตรพิพัฒน์

5421 นางสาว สแกวนัย์ จันทร์ศรี

5422 นางสาว สราลี ศรีสะอาด

5423 นางสาว สุดาพร บุญกวย

5424 นางสาว สุดารัตน์ ยาวชัิย

5425 นางสาว สุนสิา เจตนา

5426 นางสาว สุภัค จันทรประทมุ

5427 นาย สุรวทิย์ สุวรรณพงษ์

5428 นางสาว สุวชิาดา พลโฮม

5429 นางสาว อรพรรณ สร้อยวาที

5430 นางสาว อัญชลี งามเลิศ

5431 นางสาว อัมพิกา ปะติตัง

5432 นางสาว อารีย์ อารีหมาน

5433 นางสาว อุทยัวรรณ แสงทอง

5434 นางสาว อุษา แป้นแก้ว

5435 นาย เอกวฒัน์ ใจเย็น

5436 นาย เอกวริิยะ ชุมภู

5437 นาย  อ.สกล อมรการ

สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน

5438 นางสาว นสิารัตน์ หงษส์ายพิน

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง
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สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน

5439 นาย ไพรัตน์ บุญบางยาง

5440 นาย มงคล อัศวภูมิ

สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน

5441 นางสาว เจนจิรา ขันททีา้ว

5442 นางสาว นลินา ส่องแสงจันทร์

5443 นางสาว นชุนารถ อารุณ

5444 นางสาว เนาวรัตน์ แก้วเมือง

5445 นางสาว เพชรรัตน์ จุลพล

5446 นางสาว ภาพิมล บุญอ้ิง

5447 นางสาว ลินดา เจตนเสน

5448 นางสาว สุพัตรา อัศวไมตรี

5449 นางสาว อุษณีย์ โพธิ์สีแจ้ง

สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน

5450 นางสาว กัลย์สุดา เฟ่ืองฟู

5451 นางสาว ขวญักมล เลิศไพศาลสกุล

5452 นางสาว จิตติมาศ แย้มสุคนธ์

5453 นางสาว จินดารัตน์ ยกนอ้ย

5454 นางสาว จุฑาทพิย์ ศรีเมือง

5455 นางสาว จุฑามาศ ชมภูนาค

5456 นางสาว ชณุตพร สร้อยโพธิ์

5457 นาย ชาญชัย มานะเฝ้า

5458 นาย ชิราวธุ ชํานาญไพร

5459 นางสาว ชุติมา นชุพงษ์

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  
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5460 นางสาว ฐิติพร พาอ่อนตา

5461 นางสาว ณพนชุ สง่าศรี

5462 นางสาว ณัฎฐิณัณ คํามุงคุล

5463 นางสาว ณัฐวดี ชํานาญ

5464 นางสาว ดารารัตน์ สังข์ทอง

5465 นางสาว ทวนินัท์ สุกใส

5466 นางสาว ทาริกา บุญมี

5467 นางสาว นารีรัตน์ บุญปัญญา

5468 นาย บุญโชค พรหมแก้ว

5469 นางสาว ประภาพรรณ มีธรรม

5470 นางสาว ปวณีา เนตรวงศ์

5471 นางสาว ปัทมพร บรรพลา

5472 นางสาว ปิ่นแก้ว ฝ่ายที

5473 นางสาว พรนภิา พานรัุตน์

5474 นางสาว พรพิพัฒน์ สูงโฮง

5475 นางสาว พุทธชาติ ศรีหานู

5476 นางสาว เพ็ญพิชชา จินดากุล

5477 นางสาว ภัทร์ธีรา จุลกัณ

5478 นาย ภาณุวฒัน์ เชิดเกียรติกูล

5479 นางสาว ภิญญาพัชญ์ เพชรภักดี

5480 นาย มณเฑียร สุขผล

5481 นางสาว มาลี ตะกรุดคุ้ม

5482 นางสาว มุกดา เอกคณาสิงห์

5483 นางสาว วชิรา สร้อยสน

5484 นางสาว วรารัตน์ สีใส

5485 นางสาว วลัยมาศ คงหอม

5486 นางสาว วภิาดา ตรีเนตร



219

5487 นางสาว วรัิญญา เผียงสูงเนนิ

5488 นางสาว วลิาวณัย์ ทบัปัญญา

5489 นางสาว ศิริพร เจริญผล

5490 นางสาว ศิริพร ดํารงวงษ์

5491 นางสาว ศิริพรรณ อุปครุธ

5492 นางสาว โศรยา ไกรนรา

5493 นางสาว สมคิด รอดพร

5494 นาย สิทธิคุณ คําวงศ์

5495 นางสาว สุดาพิม คงประสม

5496 นางสาว สุนนัทา กําเหนดิเนื้อ

5497 นางสาว สุพรรณี เทพสีหะ

5498 นางสาว สุพัตรา เชิดชู

5499 นางสาว สุภาวดี เจิงรัมย์

5500 นางสาว สุภาวรรณ เลิศทรัพย์พูลทวี

5501 นางสาว อภิสรา แพงมา

5502 นางสาว อรอนงค์ ประกอบดี

5503 นางสาว อังคณา แตงงาม

5504 นางสาว อาภัสรา สระทองอ่อน

5505 นางสาว อุไรวรรณ ฟอนกิง่
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สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม

5506 นาย นพิิชญ์ ไทยบํารุงววิฒัน์

5507 นางสาว มณฑิรา ช่ืนค้า

5508 นางสาว สุพิตา บ่อนอ้ย

เทคโนโลยวิีศวกรรม  กลุ่มเทคโนโลยวิีศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

5509 นาย วนิยั สุขโสมนสั

เทคโนโลยวิีศวกรรม กลุ่มเทคโนโลยกีารจัดการงานก่อสร้าง

5510 นาย ธนพล มาลีลัย

5511 นาย ธีระพงษ์ บุญมาเจริญ

5512 นาย ประพนธ์ เนตรสีทอง

5513 นาย ปรีชา ทองด้วง

5514 นาย ราม ลิขิต

5515 นาย รุ่งโรจน์ เพชรรักษ์

5516 นาย วศิิษฐ์ ฐิติพงศ์ภาคิน

5517 นาย สุชาติ วรสวสัดิ์

เทคโนโลยวิีศวกรรม กลุ่มเทคโนโลยกีารจัดการพลังงาน

5518 นาย จิรวฒัน์ ทองมนต์

5519 นาย เจตน์ เอนก

5520 นางสาว ตวงพร พรหมทอง

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

5521 นาย ถิรวฒัน์ จิตตรง

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและส่ิงแวดล้อม

5522 นางสาว จรรยา พิกุล

5523 นาย วนัชัย บุญมีมาก

ปีการศึกษา 2557

คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
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5524 นาย อติพล ทะสะโส

5525 MR. MENG KRO

สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล

5526 นาย ร้อยทศิ ญาติเจริญ

5527 MR. VIREAK KIM

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

5528 นางสาว นสุรา ขยันกิจ

5529 Ms. CHOUR SOTHEARATH

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

5530 นางสาว จรัสขวญั แก้วสุข

5531 นางสาว จิตตราพร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

5532 นางสาว จิตรชนก ปั้นเชาว์

5533 นางสาว จีราดา อนชิุตนานนท์

5534 นาย เตชวทิย์ หริิสัจจะ

5535 นาย บุญลือ บุญคง

5536 นาย ประชิดพร ไกล้ชิต

5537 นาย ปิยะ ขาวอุบล

5538 นาย พงษท์ยั กงยนต์

5539 นาย พูลศักดิ์ บวบทอง

5540 นาย วสันต์ ทพิย์ปัญญา

5541 นาย วนันบ แม้นพวก

5542 นางสาว วสิิฏฐ์ศรี บริบูรณ์

5543 นาง ศศิกานต์ บุญรอด

5544 นาง ศิวาพร กิจเจริญวรากุล

5545 นางสาว สร้อยเพชร รัตนปัญญา

5546 นาย สันติ นลิสุวรรณ

5547 นางสาว สุรีรัตน์ ศรีแก้ว
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5548 นาย สุวรรณะ ใจรังษี

5549 นาย อดิศร นาวเหนยีว

5550 นาย อมรพงศ์ สงวนสินธุ์

5551 นาย อํานาจเจริญ อินทดก

กลุ่มเทคโนโลยกีารจัดการพลังงาน

5552 นาย ธิติณัฐ อินทร์ถา

5553 วา่ที่เรือตรี ไพฑูรย์ ซ้อนพุดซา

5554 นาย สมภาร แม้นสุข

5555 นาย สุขสันต์ คําแก้ว

กลุ่มเทคโนโลยกีารจัดการอุตสาหกรรม

5556 นาย เกียรติศักดิ์ กองตัน

5557 นาย เกียรติศักดิ์ ชนะพร่อง

5558 นาย โกวทิย์ ชุนหเกษม

5559 นาย ขวญัชัย เพ็ชรพลอย

5560 นาย ทศพล บัวเสถียร

5561 นาย ธีระยุทธ เชยชม

5562 นาย บัญชา จันทา

5563 นาย ภัควฒัน์ กวนิกุลเศรษฐ์

5564 นาย ภัสดา ช่ืนศิริ

5565 นาย ภาณุพงศ์ สินชัย

5566 นาย วงศกร ศรีเจริญ

5567 นาย วรุฒ เอ้ียงปราณี

5568 นาย วทิยา ไชยบุบผา

5569 นาย อภิชาติ แสนยะบุตร

5570 นาย อรรคพล หนมีู

5571 นาย เอกพล กลัดแก้ว

เทคโนโลยบีัณฑิต  



223

กลุ่มเทคโนโลยกีารผลิต

5572 นาย จักรินทร์ แซ่แต้

5573 นาย ณัฐวฒิุ ลีดอกไม้

5574 นาย บรรจบ ยุงไธสง

5575 นาย ปิยะ จันดารา

5576 นาย พงศกร ทองสุข

5577 นาย พิชิต ขาวสุข

5578 นาย ภาณุพงษ์ แสงสวา่ง

5579 นาย สรคม หนิฝน

5580 นาย สราวธุ เจริญศิริ

5581 นาย สัญญา เจริญยิง่

5582 นาย สุรัชชัย โสสุทธิ์

กลุ่มเทคโนโลยเีคมี

5583 นางสาว จินตนา วงศ์ภิญ

5584 นางสาว พิมพญา ขุนภักดี

5585 นางสาว รุ่งนภา สรรเพชร์

5586 นางสาว วรรณี จิตรตรง

กลุ่มเทคโนโลยไีฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

5587 นาย กีรกิต ศรีบัณฑิต

5588 นาย เกียรติ ยศกลาง

5589 นาย ขวญัประชา อินยานวล

5590 นาย ต่อโชค วเิชียร

5591 นาย ธณัฐพงษ์ ศรีสุธรรม

5592 นาย ธนะสิทธิ์ ทวิะพรหมพงศ์

5593 นาย ธนา เมืองคล้าย

5594 สิบเอก ธัญยธรณ์ กองต๊ะ

5595 นาย ธีระ เหมปรัชยกุล



224

5596 นาย นทัธี เจียมอนกุูลกิจ

5597 นาย บันเทงิ มีศรี

5598 นาย ประสิทธิ์ วชัรกรณ์ฐากูร

5599 สิบโท ปัฐคพงศ์ บุญช่วยเหลือ

5600 นาย พัฒนพงษ์ เจริญชีพ

5601 นาย เมธา เทพเมธี

5602 นาย ศิริชัย ศรีสุวรรณ์

5603 นาย สรรพาวธุ พิเศรฐวรีะชัย

5604 นาย สุคนธ์ ด่านกลาง

5605 นาย อกนษิฐ์ วดีศิริศักดิ์

5606 นาย อนวุฒัน์ ลีลานอ้ย

5607 นาย อรรถพล เปี่ยมใจ

5608 นาย เอกภพ ช่วงเมืองปักษ์

กลุ่มเทคโนโลยอุีตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วน

5609 นาย ขวญัชัย กําเนดิดี

5610 นาย จตุพร ไทรทองคํา

5611 นาย จตุพล ประถมภาส

5612 นาย ชัยวฒัน์ ผ่องใส

5613 นาย ธานนิท์ สามารถ

5614 นาย ธีระพนธ์ สนทิยานนท์

5615 นาย ภาณุพงศ์ ม่ิงขวญั

5616 นาย ภูมิรักษ์ สุริโย

5617 นาย วสิุทธิ์ บํารุงศิลป์

5618 นาย ศรัณยู คงอยู่

5619 นาย ศุภกร ถาวรกาย

5620 นาย สรศักดิ์ อําพินธ์

5621 นาย สิทธิชัย ดอนนาม
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5622 นาย สิทธิพงษ์ คําชูสิน

5623 นาย สุวทิย์ ใจกล้า

5624 นาย อุทธิกานต์ แดงศรี

5625 นาย อุทติย์ วริิยะประกอบ

5626 นาย อุทศิ พันวนั

5627 นาย โอฬาร โอฬาริโกวทิ

กลุ่มวิชาเทคโนโลยกีารก่อสร้างและงานโยธา

5628 นางสาว เกศกนก สุขกล่ํา

5629 สิบเอก ณัฐพงศ์ กล้าจริง

5630 นางสาว ธัคศนยัภร ธีระหรัิญโรจ

5631 นาย ปรีดิพัทธ์ ราหา

5632 นาย พิเชษฐ์ แลชาติ

5633 นาย รัฐพงษ์ รัตนโคตร

5634 นาย วชิิต เดชวเิศษ

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

5635 MR. KIMCHHAY LAO

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

5636 MR. CHHUNHENG LAO

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

5637 นาย สิทธิพงษ์ ธนปรีชากุล

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

5638 นาย โฮไท แฟน

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

5639 นาย ปิ่นพงศ์ ทองลอย

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง
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สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

5640 นาย ทอ๊ป กันเดช

5641 นางสาว อริสา จันทร์สุวรกุล

5642 MR. SOTHEARA KANG

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

5643 นาย อภิรักษ์ สุนทร

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

5644 นางสาว นทาห์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

5645 นาย กมลเชษฐ์ อําไพพิศ

5646 นางสาว กฤติยา สืบสังข์

5647 นาย คฑาวธุ พรมสลด

5648 นางสาว จิดาภา อนจัุนทร์

5649 นางสาว จิรวรรณ แก้วสวา่ง

5650 นาย จิรายุ ภูติเกียรติขจร

5651 นางสาว จิราวรรณ สุภาพรูป

5652 นาย เจษฎา สุริยะมาตร

5653 นางสาว ชนติา โคตะมา

5654 นางสาว ชลิดา นวนศรี

5655 นาย ชัยวฒัน์ ไคลมี

5656 นางสาว ชุติกาญจน์ ปนชิิจิวาสันต์

5657 นางสาว ณพิชญ์ ผาอินดี

5658 นางสาว ณัฐกฤตา ธานี

5659 นางสาว ณัฐกานต์ กัญเจียก

5660 นางสาว ณัฐญา เทยีนขาว

5661 นางสาว ทศัวรรณ แซ่ซ้ิม

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
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5662 นาย เทพรัตน์ บุตรศรี

5663 นาย ธนนต์ สุขวฒันา

5664 นาย ธนพันธุ์ จันทร์เจือ

5665 นาย ธัชชัย ยะสะวฒิุ

5666 นางสาว ธิภาดา ใบคํา

5667 นาย ธีรศักดิ์ ไชยรินทร์

5668 นางสาว นศิรา สุขสงวนศิลป์

5669 นางสาว เนตรชนก สนธิเมือง

5670 นางสาว เบญจมาศ ระวาดชู

5671 นางสาว ปภัสสร นภาแก้ว

5672 นางสาว ปรียา แย้มกลิน่

5673 นางสาว ผกามาศ ม่วงเอม

5674 นางสาว พรสุดา วงษล์ิขิต

5675 นางสาว พัณณิตา คําลือชา

5676 นางสาว พิชยาพัชร์ จินาวงศ์

5677 นางสาว พิมลพร เวชนวุฒัน์

5678 นาย พีระพัฒน์ หอมทอง

5679 นางสาว เพ็ญนภา สุธรรมมา

5680 นาย ภัทรกร ยิง่กิจสถาวร

5681 นางสาว โมกุญ ขาววเิศษ

5682 นางสาว เยาวลักษณ์ เพ็ชรตะกัว่

5683 นาย รชฏะ ซ่ือมาก

5684 นางสาว วรรณธนพร บุญจันทร์

5685 นาย วชัรินทร์ เพ็ชรสีห่ม่ืน

5686 นางสาว วชิชุดา สุวรรณานนั

5687 นางสาว วชุิดา ออกรัมย์

5688 นางสาว วณิัฐดา ประชุมสาย
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5689 นางสาว วภิาพร ยามา

5690 นางสาว วภิาวรรณ นลีะพงษ์

5691 นาย วรีะชัย เต็มมาวงศ์

5692 นาย วรีะนฐั ภักดียุทธ์

5693 นาย ศตพล ชอบกองกลาง

5694 นาย สันติ หาญโงน

5695 นาย สันติพงษ์ จันทร์ทองดี

5696 นางสาว สาลินี เฮ้าหลี

5697 นางสาว สุนนัทา วงศ์เพียร

5698 นาย สุพัฒน์ เอ่ียมสอาด

5699 นางสาว โสภิตรา ทพิย์ปัญญา

5700 นางสาว หนึ่งฤทยั เอ่งฉ้วน

5701 นางสาว อชิรญา จารุทะวยั

5702 นาย อภิชาติ การะเวก

5703 นางสาว อรุณรัตน์ แช่ทอง

5704 นาย อานนัท์ จุลสุคนธ์

สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล

5705 นาย กฤษฎา ศรีบุตตะ

5706 นาย การุณย์ อมรประดิษฐ์กุล

5707 นาย กิตติคุณ ลินนวล

5708 นางสาว กีณัชชา เย็นมะโนช

5709 นาย เกรียงศักดิ์ ศรีนอก

5710 นาย เกษมสันต์ โพธิ์ประเสริฐ

5711 นาย จตุรงค์ รอดสุโข

5712 นาย จรัสพงศ์ ทรัพย์ทวสีินสุข

5713 นาย เจษฎา มุจรินทร์

5714 นาย ชัยธนนัท์ คําวริะ
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5715 นาย ชานนท์ รํ่าเรียนกิจ

5716 นางสาว ณัฐฐิดา เขียวโสภา

5717 นาย ณัฐดนยั ศรีหนารถ

5718 นาย ณัฐพล แจ้งสวา่ง

5719 นาย ณัฐพล นนัทะชัย

5720 นาย ธนกฤต จิตต์อารี

5721 นาย ธนโชติ กิตติธเนศวร

5722 นาย ธนพล แสงชาติ

5723 นาย ธนวชั พลายยงค์

5724 นาย ธนวฒัน์ จ๋ีใจหล้า

5725 นาย ธราดล ขาวละเอียด

5726 นาย ธีระภัทร์ คู่สุวรรณกุล

5727 นาย นฤเทพ ม่วงไทย

5728 นางสาว นลิณี ลํากอง

5729 นางสาว นลินี หนองนา

5730 นาย นวปัญญ์ ล้อชูสกุล

5731 นางสาว นทัธ์หทยั กุหลาบอํ่า

5732 นางสาว นนัทน์ภัส เรืองบวรวจัน์

5733 นาย นนัทพนธ์ บัวเสือ

5734 นาย นติิเทพ จริยาเอกภาส

5735 นางสาว นโิลบล ธาราสมบัติ

5736 นาย นชุา บุญมา

5737 นาย ปฐมพร แววศรี

5738 นาย ปรเมษฐ์ พานโคตร

5739 นาย ประสิทธิ์ เพียรชอบ

5740 นาย ประเสริฐ สวสัดิ์ดล

5741 นาย ปัณณวชิญ์ เกตุบรรจง
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5742 นาย พลภัทร กลิน่เจริญ

5743 นางสาว พิศรา สมใจ

5744 นาย ไพโรจน์ เขียวน้ําชุม

5745 นาย ภากร โกศล

5746 นาย ภูวนตัถ์ เพชรบวรวงศ์

5747 นางสาว มัลลิกา คันทะมูล

5748 นาย รณฤทธิ์ โสภา

5749 นางสาว รุจิรา แซ่อ้ึง

5750 นาย วงศกร จํานงค์ผล

5751 นางสาว วนดิา วงษเ์พ็ชร

5752 นาย วรธรรม ตันติธรรม

5753 นาย วรันต์พงษ์ วชัรพงศ์วณิช

5754 นางสาว วริศรา จินดารุ่งเรือง

5755 นาย วชัระ ไพโรจนก์ิจตระกูล

5756 นาย วทิวสั ยะพะเยาว์

5757 นาย วรีะยุทธ แสนศรี

5758 นาย วฒิุชัย ไชยรักษ์

5759 นาย ศรัณย์ โพสาวงั

5760 นางสาว ศิรินทพิย์ กีทปีกูล

5761 นางสาว ศิริรัตน์ ชํานาญ

5762 นาย สัตยา ปัญญารู้

5763 นาย สามารถ แคล้วคลาด

5764 นาย สุรเชษฐ์ ลาภโชติ

5765 นาย สุรศักดิ์ กรางใจ

5766 นาย สุรศักดิ์ จันทร์สมปอง

5767 นาย สุรัตน์ ลาบสูงเนนิ

5768 นาย โสภณ ตันติภูษานนท์
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5769 นาย อภิวฒัน์ สะอาดวงค์

5770 นาย อมรเทพ ทพิยรักษ์

5771 นาย อรรถพันธ์ ศรีลัง

5772 นาย อัครพล แก้วชฎา

5773 นางสาว อาภากร รชตะฐิติพงศ์

5774 นางสาว อําภา โภชนาผล

5775 นาย เอกพันธ์ อินทร์ปั้น

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

5776 นาย กฤชพนธ์ จันทะฮุย

5777 นาย กฤษกร ภูมินา

5778 นาย กฤษฎา เช้ือรักษ์

5779 นาย กฤษณุ ศรีชลายนต์

5780 นาย กฤษดา กําเนดิเรือง

5781 นาย ก้องภพ ผะรานนท์

5782 นาย กันต์ธีร์ พันธุ์ทอง

5783 นาย กันตภณ กอชาลี

5784 นางสาว กัลยาพร เกตุโคกกรวด

5785 นางสาว กาญจนา ยอดมณี

5786 นาย กิตติกร ถิระอัมพรพิชญ์

5787 นาย กิตตินฏัฐ์ พลพวก

5788 นาย เกรียงศักดิ์ ขจรไตรเดช

5789 นางสาว เกศวรี สุวรรณรพ

5790 นาย ขจรศักดิ์ หติาทร

5791 นาย จตุพล วงังาม

5792 นาย จตุรวทิย์ เบ้าคํา

5793 นางสาว จุฑามาศ ขาวขํา

5794 นางสาว เจนจิรา ภาคพจน์
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5795 นาย ฉัตรมงคล เผือกไร่

5796 นางสาว ชนากานต์ จิตรหาญ

5797 นาย ชนนิทร์ ศรีรักษา

5798 นาย ชยุต ตุลาผล

5799 นาย ชัยณรงค์ แก้วเขียว

5800 นางสาว ชิตสุคนท์ จันทร์หอม

5801 นาย ณพิชญ์สิษฐ์ โง้วเจริญ

5802 นาย ณัฐกุล คุณสุข

5803 นาย ณัฐวฒิุ สะการัญต์

5804 นาย ต่อพงษ์ แตงเที่ยง

5805 นาย ตันติกร สมใจ

5806 นาย เถลิงเกียรติ ผันผ่อน

5807 นาย ทศพล ชลสินธุ์

5808 นาย ธนพงษ์ สุขตนเอง

5809 นาย ธนพล เรืองรัศมีโรจน์

5810 นาย ธนากร ธูปหอม

5811 นางสาว ธิดารัตน์ เจริญสิงขร

5812 นาย ธีรนนัทน์ พานชิการ

5813 นาย ธีรวฒัน์ สีหบุตร

5814 นาย นพรัตน์ นลิสําราญ

5815 นางสาว นภาพร คุณแก้ว

5816 นางสาว นฤมล แพงไธสง

5817 นาย นฐัพงษ์ สุขเกลีย้ง

5818 นางสาว นทัธมน นยิมสิทธิ์

5819 นาย ปฐมพล เสียงกลม

5820 นางสาว ปรางทพิย์ โกศล

5821 นาย ปารณัท มัตโน
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5822 นาย ปิยณัฐ วมิลทศัน์

5823 นาย พงศกร ใจดี

5824 นาย พงศกร ตั้งประเสริฐ

5825 นาย พงษน์รินทร์ พูลผล

5826 นาย พรประจักษ์ สีแดง

5827 นาย พลรัตน์ อยูเ่ย็น

5828 นาย พสธร พรมแดง

5829 นาย พัชโรภพ ไกรเพ็ชร

5830 นาย พิสิฐพงศ์ ไพโรจน์

5831 นาย พีรเดช ลออธรรม

5832 นาย ภควรรษ เพชรเรืองแสงชัย

5833 นาย ภัทรชัย กิตติคุณอาชา

5834 นาย ภูมิพิวฒัน์ ใหก้้อน

5835 นาย มงคลชัย ทองเปี่ยม

5836 นาย เมธีนทัธ์ คําเพราะ

5837 นาย แมนรัตน์ โสวณัณะ

5838 นาย ยศพล ไร่วเิศษ

5839 นาย ยุทธนา ลีเ้ทยีน

5840 นางสาว ยุวดี เรืองรัตน์

5841 นาย รณชัย ดอกดวน

5842 นาย รณภัทร สุเนตร

5843 นาย รังสิดล หงษห์รัิญพันธ์

5844 นาย รุ่งรวี โพธิสุทธิ์

5845 นางสาว วนดิา สุวรรณกิจ

5846 นางสาว วราภรณ์ จันทร์สมุด

5847 นาย วนัเฉลิม สุภาวงษ์

5848 นางสาว วาสนา จันอินทร์
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5849 นาย วสิสการ เข็มเจริญ

5850 นาย วฒิุชัย อ่อนสําลี

5851 นางสาว ศวติา ศุภรัตนภ์ิญโญ

5852 นางสาว ศศินา พุ่มแพรพันธ์

5853 นาย ศศิพล สุอุทยั

5854 นาย ศิณวชิญ์ เรืองขํา

5855 นาย สมเกียรติ สมใจ

5856 นาย สมพงษ์ หนทูอง

5857 นาย สราวฒิุ ร้ิวเจริญฤทธิ์กุล

5858 นาย สิทธิชัย เหล่าทพั

5859 นาย สิทธิศักดิ์ ศุภธีระนนท์

5860 นาย สิริศักดิ์ เจนสันเที๊ยะ

5861 นาย สิวะ วรรณสิทธิ์

5862 นางสาว สุพัตรา สุขเกษม

5863 นางสาว สุภาพร เกิดทอง

5864 นาย สุรชัย ตระกูลตั้งไพศาล

5865 นาย สุรบดี ถิรสุวรรณ

5866 นาย สุรศักดิ์ กันหาเขียว

5867 นาย สุรศักดิ์ สุขสมบูรณ์พงศ์

5868 นาย เสกสรรค์ โคตระศรี

5869 นาย อดิชาติ จันทร์พราหม

5870 นาย อนรุิท เจริญวรกิจกุล

5871 นางสาว อริสา พฤทธิ์พหล

5872 นาย อลงกรณ์ เกิดเหมาะ

5873 นางสาว อิสรีย์ ผูพั้ฒนพงษ์

5874 นาย เอกพันธ์ ชาญด้วยกิจ

5875 นาย เอกลักษณ์ชัย อําตระกูล
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5876 MR. SEANGLY VIECH

5877 MR. SEYHA HOU

5878 MR. SOKCHOEUM NGA

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

5879 นาย กษดิิศ รัตนเจริญพรชัย

5880 นาย กันตนพ ชลศิริพงษ์

5881 นาย เกรียงไกร สดใส

5882 นาย คเชนทร์ เผือกเวชกุล

5883 นาย คุณากร ถาพรพันธ์

5884 นาย ชัชพล ภูแข่งหมอก

5885 นาย ชัชวาล กอหญ้ากลาง

5886 นาย ชัยรัตน์ นาคสินธุ์

5887 นาย ฐณะวฒัน์ ประภาพันธ์กุล

5888 นาย ณัฐพล ขันโท

5889 นาย เตชินท์ วมิลสุข

5890 นาย ธนคม ศิริวฒันานนท์

5891 นาย นรากร บุญประสพ

5892 นาย นฐัพล บุญเอก

5893 นางสาว นนัทรัตน์ โยคะวฒัน์

5894 นาย นาถวฒัน์ ทะรารัมย์

5895 นาย นธิิ วรรณศิริ

5896 นาย ปฏิพล วงษพ์ระจันทร์

5897 นาย ปฐมพงษ์ จิวมงคลชัย

5898 นาย ประสงค์ ทองศรี

5899 นาย ประสิทธิพล บุญมาสืบ

5900 นาย ปริญญา มะยมทอง

5901 นาย ปรีชา อมรบดีรักษ์
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5902 นางสาว พรนภิา ภู่ตระกูลพัฒนา

5903 นาย พิษณุ หาญมณี

5904 นาย พุฒิพงศ์ ม่ังมูล

5905 นาย เมษยน รุ่งรัชตพร

5906 นาย วรฤทธิ์ ชะบังรัมย์

5907 นาย วรวชิญ์ วงัส์ด่าน

5908 นางสาว วริินธร ลบแย้ม

5909 นาย สราวธุ ม่ังคั่ง

5910 นาย สัญญา ทองเป้อ

5911 วา่ที่เรือตรี สาโรจน์ ดีสุม่

5912 นาย สิริชล คามีศักดิ์

5913 นาย สุเมธ เชยเสง่ียม

5914 นาย สุวรุิธ ดวงกาญจนา

5915 นาย โสภณ ศรีสุข

5916 นาย อนรุิทธ์ นทิศัน์

5917 นาย อนชิุต จันทร์แก้ว

5918 นาย อภินนัท์ ต้นเกษ

5919 นาย อลงกรณ์ พิทกัษเ์สมากุล

5920 นางสาว อังค์วรา จันทร

5921 นาย อานนท์ ม่ันเสกวทิย์

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

5922 นางสาว กมลชนก อยูสุ่ข

5923 นางสาว กฤษณา ประมงวฒันา

5924 นาย ก้องเกียรติ เปียนขุนทด

5925 นางสาว การ์ณิฐา นรินนอก

5926 นางสาว กิรณา มหพัินธ์

5927 นาย เกรียงไกร อาจเอ่ียม
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5928 นาย เขมธวฒัน์ หรัิญลลิต

5929 นาย คุณากร อินตาโสภี

5930 นางสาว จรัสพร แจ่มแจ้ง

5931 นางสาว จริยศาสตร์ บุตรศาสตร์

5932 นางสาว จันจิรา พลายละหาร

5933 นางสาว จิระประภา จิระราชวโร

5934 นางสาว ฉัตรสุดา โพธิ์ทศัน์

5935 นางสาว ชณัฐนชุ จรุงวทิยากร

5936 นางสาว ชลลดา บัวคลี่

5937 นาย ชัยกร ฝากัน้กลาง

5938 นาย ชาญณรงค์ วรีะบรรเจิด

5939 นาย ชุมพล พิทกัษผ์ล

5940 นาย ณรงค์ฤทธ์ ปานสวสัดิ์

5941 นาย ณฤชา นิ่มนวล

5942 นาย ณัฏฐกิต รุ่งสงวนวงษ์

5943 นาย ณัทพงศ์ มีรัตนธ์นวตั

5944 นาย เดชา เพ็งแจ่ม

5945 นาย ทรงชัย นพกาศ

5946 นาย ทชิากร ธรรมสนทิ

5947 นาย ธนชัย เจริญทรัพย์

5948 นาย ธนชาติ เลิศเจริญสวสัดิ์

5949 นาย ธนวฒัน์ ปุณณวสิุทธิ์

5950 นาย ธนศักดิ์ พลเดช

5951 นาย ธนายุทธ อินทร์กลับ

5952 นาย ธนติ อินทเนตร์

5953 นางสาว ธันนกิา พ่วงไพโรจน์

5954 นางสาว ธิดารัตน์ เนาวป์ระดิษฐ์
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5955 นางสาว นภิาพร ไวมงคุณ

5956 นาย บดินทร์ กุลชาติวงศ์

5957 นาย บรรจง เนื่องจํานงค์

5958 นาย บัญชา สีแดง

5959 นาย บุญญฤทธิ์ เรืองไทย

5960 นาย ปติมุข ชินวรโกมล

5961 นางสาว ปภาวี กาษรสุวรรณ

5962 นางสาว ปวณีา วเิชียร

5963 นาย ปิยะ ธรรมสามิสร

5964 นาย เปี่ยมศักดิ์ ปรางศรี

5965 นางสาว พสุธิตา ขระสูงเนนิ

5966 นางสาว พิชนก วราหส์ิน

5967 นาย ภณภัทร วรัิชกุล

5968 นาย ภัทรพงษ์ ยินดี

5969 นาย ภาคภูมิ อภิวฒันสิริ

5970 นาย ภาณุพงษ์ จันทร์หอม

5971 นาย รชานนท์ ยีห่วา

5972 นาย รฐพล เที่ยงเจริญ

5973 นางสาว ระพีพรรณ จันสีดา

5974 นาย รังษติ ชอบรัก

5975 นาย ลิขิต โอภาโส

5976 นางสาว วชัรี เอกกิตติวงษ์

5977 นางสาว ศศิธร ฤทธิ์มหา

5978 นาย ศิริศักดิ์ เจริญสุข

5979 นาย ศุภวชิญ์ วงษไ์กร

5980 นางสาว สุภาวดี อุดมสมัคร

5981 นาย อดิศร ตันติรุ่งโรจนชั์ย
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5982 นาย อธิวฒัน์ เอ่ียมสอาด

5983 นาย อนรัุกษ์ คําเพราะ

5984 นาย อพิสิทธิ์ อาจนาเสียว

5985 นางสาว อลิสา เลาเลิศ

5986 นางสาว อัจฉรา บุญอภัย

5987 นาย อานนท์ ทนุสันเทยีะ

5988 นาย อิทธิภัทร ปัญญารัตนสิน

5989 นาย อิสระ เอกภราดร

5990 นาย เอกสิทธิ์ บุตตามล
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กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

5991 MR. KAKDA KEO

สาขาวิชาการจัดการการท่องเท่ียวและการโรงแรมนานาชาติ

5992 นางสาว ธันยาภัทร์ นธิิศธนะพงศ์

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

5993 นางสาว ติณณา เขตต์ปุระ

5994 นางสาว อรจิรา บุญญาผลา

กลุ่มวิชาการเงิน

5995 นางสาว จิดาภา ศรีรัตนลิม้

5996 นางสาว อภิญญา จตุรงค์

กลุ่มวิชาการจัดการ

5997 นางสาว ลลิต เกตุสุริยงค์

5998 นาย ศิวกร ประเสริฐสังข์

กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

5999 นางสาว เจนนเิฟอร์ อ๊อร์ทเนอร์

6000 นางสาว ชัชญาภา วจิารณ์

6001 นางสาว พัฒนธ์ีรา ทองสุวรรณ์

6002 นางสาว พัทธ์ธีรา ธนะวฒันช์านนท์

6003 นางสาว พิมพ์พิสุทธิ์ ศักดิ์สมบูรณ์

6004 นางสาว ยุวดี ทมุิลนยี์

6005 นางสาว วศินี เสือกล้า

6006 Ms. XI XI CHEN

ปีการศึกษา 2557

วิทยาลัยนานาชาติ
บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1
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กลุ่มวิชาการตลาด

6007 นางสาว ชยิสรา แสงประทปี

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

6008 นางสาว เปมิกา ฟักนาคิน

6009 นางสาว พิมพ์พจี บุตรศรี

6010 นางสาว ศิรินภา เอกสินชล

6011 นางสาว สโรชา พรมดี

บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

6012 นางสาว นฤมล บุญวาที

สาขาวิชาการจัดการการท่องเท่ียวและการโรงแรมนานาชาติ

6013 นางสาว จิรัชญา บํารุงวทุธิ์

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

6014 นางสาว กมลชนก ละเลิง

6015 นางสาว เกศศิรินทร์ ศิริขันธ์

6016 นาย ชัชวาลย์ ตันเฮงฮวด

6017 นางสาว ชุลีพร ศรีคะโชติ

6018 นาย ธีรธัช กัลยาณสุโข

6019 นางสาว วาลิณี ลิม้ธนวฒัน์

6020 นาย สิราวชิญ์ สุขเกษตร

กลุ่มวิชาการเงิน

6021 นางสาว เกสรา วดันวม

6022 Ms. DIAO YUANTING

กลุ่มวิชาการจัดการ

6023 นางสาว ชุรีพร แจนส์เซ่น

6024 นาย ณัช นลิอุบล

บริหารธุรกิจบัณฑิต  
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6025 นาย ธนกร อริยเมธีสกุล

6026 นาย วทิยา สุขสถิตย์

6027 MR. XU JI CHENG

กลุ่มวิชาการจัดการท่องเท่ียวและการโรงแรม

6028 นาย กิตติพศ เร่ิมวานชิย์

6029 นาย ภูผา โอฬารกนก

6030 Ms. XIA XIAOYA

กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

6031 นางสาว กรกนก สงชู

6032 นางสาว กาญฐพัน บุญทวี

6033 นางสาว คัทธลี เจียมสมบูรณ์เลิศ

6034 นางสาว จินตนา ภานพุรประพงศ์

6035 นางสาว ชนากานต์ สิริพันธ์มณี

6036 นางสาว ชลัมพร ไชยรัตน์

6037 นางสาว ชวศิา บุญรัตนบัณฑิต

6038 นางสาว ณัฏฐาเนตร อารีรัตนรุ่์งศรี

6039 นางสาว ณัฐณิชา ศรีมาก

6040 นาย ดนเุดช พลายงาม

6041 นางสาว ดลิน ฟางลอย

6042 นางสาว ธนพร พุทธมาลี

6043 นาย ธีระยุทธ์ นอ้ยบุดดี

6044 นางสาว นภาวรรณ บุญกราน

6045 นางสาว นฤมล อังกูรโกวทิ

6046 นางสาว นนัธนาพร แสไพศาล

6047 นางสาว นชินนัท์ เปล่งปลัง่

6048 นางสาว ปนสัยา จันทร์ประเสริฐ

6049 นาย พงศภัค พุทธบุรี
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6050 นางสาว รุ้งทอสี อภิรักษม์นตรี

6051 นางสาว ลลิตา มีสุข

6052 นางสาว วไิลลักษณ์ สําราญม่ันคง

6053 นางสาว ศศิธร แซ่ตั๊น

6054 นางสาว ศศิพิมพ์ ศิริสนธิ

6055 นาย สืบขวญั วงษศ์ิริ

6056 นางสาว หนึ่งฤทยั พุ่มชุมแสง

6057 นาย อมรเทพ พันธ์บุตร

6058 นางสาว อันเนท็ สุดาพร อันทนุเซ่น

กลุ่มวิชาการจัดการระบบสารสนเทศ

6059 นาย พัชรพล สาณะเสน

6060 นางสาว มณฑิตา น้ําจันทร์

6061 MR. ALEXANDER ANATOLIEVISH RUDNEV

กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์

6062 นาย ศุภกฤต เพ็ชรฉกรรจ์

6063 นางสาว สุรีวลัย์ วงษก์รุง

6064 นาย อํานาจ กุสุมายุทธ

6065 MR. LI JI

กลุ่มวิชาการตลาด

6066 นาย ณัฐพงษ์ เกลีย้งสอาด

6067 นาย ทชัชกร เมืองโคตร

6068 นาย ธนพร ทองศุข

6069 นางสาว บุศรัตน์ จันทร์ทะศรี

6070 นางสาว ปฐวรัญญ์ วรฉัตร

6071 นางสาว ปาริชาต คนเช่ียว

6072 นางสาว ภัทรมน เจียมภิรมย์สุข

6073 นางสาว ภัทรมน หอ้งใส
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6074 นาย ภีศเดช คูหากาญจน์

6075 Ms. BEA DAYOUNG

6076 MR. CHEN YI-WEI

สาขาวิชาการจัดการการท่องเท่ียวและการโรงแรมนานาชาติ

6077 นางสาว จินต์จุฑา แทนวนัดี

6078 นางสาว ธันย์ชนก เหลืองอ่อน

6079 นางสาว ธารินี สาธุสุนทร

6080 นางสาว พิชญ์ฌาพร สุขสอาด

6081 นางสาว รัชนวีรรณ ปลืม้สุด

6082 นางสาว วนัวสิา พัญเพ็ง

6083 นางสาว ศิริพร เตียวเจริญ

6084 นางสาว สุชาดา รัตนภรณ์

6085 นางสาว โสภาพรรณ วชิาดี

6086 Ms. CRESENTIA GISELA HENDRA

6087 Ms. FARIDA HANNUM

6088 Ms. KATHLEEN KURNIAWAN

6089 Ms. NATHANIA TJIOE

6090 Ms. REGINA MARIA PRISTA

6091 MR. SURYA CANDRA WIJAYA

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

6092 นางสาว กนกวรรณ ก่อกิจ

6093 นางสาว กรรณิการ์ ศรีสุกใส

6094 นาย กิตติคุณ ลครพล

6095 นาย จงคหฐ พิบูลย์

6096 นาย จาตุรนต์ เจษฎารมย์

6097 นางสาว จิตสุภา เกิดทอง

6098 นาย ชนาวฒิุ เทศทอง
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6099 นางสาว โชติกา สุรินทร์

6100 นาย เซดริค ทอง เอคอฟเฟย์

6101 นางสาว ฑิตฐายิกา วงศ์ปวน

6102 นาย ณัฐวฒิุ ใจลม

6103 นางสาว นริศรา ตุ้มเงิน

6104 นางสาว ประพัสตรา จุนทนพ

6105 นางสาว ปุณญาภา ธัญจิรานนัทกุล

6106 นาย พรคม ภูศิวานนัท์

6107 นางสาว พิไลวรรณ นติิกรวรากุล

6108 นางสาว แพรพรรณ เสริมจันทร์

6109 นางสาว ภริตพร เข็มทอง

6110 นาย ภัทรดนยั ศรีสุนทร

6111 นาย รัชวรุิฬห์ ลีรักษาเกียรติ

6112 นางสาว ศรัณยา วริิยาทรพันธุ์

6113 นาย สรศักดิ์ สหชัยรุ่งเรือง

6114 นาย สิทธิโชค เงินทว้ม

6115 นางสาว สิริพร วงษเ์กตุ

6116 นางสาว สุกัญญา ละมุล

6117 นางสาว สุดารัตน์ เพ็งบุบผา

6118 นาย อนทุนิ อินเต้

6119 นางสาว อภิชญา เปมานกุรรักษ์

6120 MR. ALEXANDRE FRANCOIS FERNANDEZ

สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

6121 นาย จิรวฒัน์ ยุกตเวทย์

6122 นางสาว พิสชา อิสระ

6123 นางสาว ศิริกัญญา ปัญญาทรัพย์อุดม
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สาขาวิชานิเทศศิลป์และการออกแบบ

6124 นางสาว ศุทธินี ศรีสุระ

กลุ่มวิชาทักษะการติดต่อส่ือสารเพือ่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

6125 นาย ศุภชัย สุเดชะ

กลุ่มวิชาทักษะการติดต่อส่ือสารเพือ่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

6126 นางสาว ลภัสนนัท์ ทองดีสิริวฒัน์

กลุ่มวิชาทักษะการติดต่อส่ือสารเพือ่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

6127 นาย กษดิิ์เดช ก๊วยสมบุญ

6128 นาย นคร เกษตรเรืองผล

6129 Ms. ZHU SHUYING

กลุ่มวิชาทักษะการติดต่อส่ือสารเพือ่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

6130 นางสาว กนกวรรณ รักดี

6131 นางสาว จิราภรณ์ อุบลศรี

6132 นางสาว ทพิย์พิรญาณ์ เอ้ือวงศ์ประวทิย์

6133 นาย เทพอานนัท์ ไตรรงค์วจิิตร

6134 นาย บดินทร์เดช บุตรดี

6135 นางสาว พาฝัน สุพจนว์ดี

6136 นางสาว เพ็ญนภา ตริตรอง

6137 นางสาว ภานมุาส ศรีบุญเพ็ง

6138 นาย สิรภพ กุลากูล

6139 MISS DING LI

6140 MR. LIU YI DAN

ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

ศิลปศาสตรบัณฑิต  

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  

ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง
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6141 MISS MA JING

6142 MR. WANG WEN FEI

6143 MISS WEN ZHAOTING

6144 MR. XIE YUN JUN

6145 Ms. YANG ZHONG YING

สาขาวิชาทักษะการติดต่อส่ือสารเพือ่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

6146 นาย รัชพงศ์ ผลารุจิ
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สาขาวิชาคณิตศาสตร์

6147 นางสาว ศศิธร งามแพรวพราว

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา

6148 นางสาว ขนษิฐา ภักดีบุญ 

6149 นาง จรรยา ขําภู่

6150 นางสาว จันทมิา รัตนวาร 

6151 นางสาว เจิมจันทน ์ ขวญัแก้ว 

6152 นาง ชุติวรรณ บุญศรี 

6153 นางสาว ณัฐกานต์ ภาวะชัย 

6154 นาย เธียร ศรีพงษพั์นธุ์กุล

6155 นางสาว นนทกานต์ แก้วเรือง

6156 นางสาว นทัธิณี จุฑานนัท์

6157 นางสาว ใบอ้อ สามะกิจ

6158 นาย ปวริศ นนัทรัตนก์ุล

6159 นางสาว ปิยนชุ นตุตะรังค์ 

6160 นางสาว พัชรี ผลความดี 

6161 นางสาว มลฤดี วนัศิริ 

6162 นางสาว ลียานา ประทปีวฒันพันธ์

6163 นางสาว วริตา รังทศิา

6164 นาย สุรัตน์ มูลชัยสุข

6165 นาย สุลายมาน บากา

6166 นางสาว เสาวลักษณ์ บุญจันทร์

6167 นาย อภิวฒัน์ คําภีระ

6168 นางสาว อัซมา มาลิน ี

ปีการศึกษา 2557

คณะวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
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สาขาวิชาเคมี

6169 นางสาว ณัฏฐณิชา เกตุสมบูรณ์

6170 นางสาว รดา บุญทวงศ์

6171 นางสาว สุดารัตน์ สมบุตร

6172 นางสาว สุรีย์พร เรืองแสงทองกุล

6173 นางสาว อาภัสรา ขาวเลีย้ว

สาขาวิชาเคมีศึกษา

6174 นางสาว ฉัตรสุดา เดชศรี

6175 นาง เบญจวรรณ ดัดวงษ์

6176 นางสาว พรรณทพิย์ นาคศรีคํา

6177 นางสาว สุดา มัชแมน 

6178 นางสาว สุรางค์รัตน์ แดงจิระ

6179 MR. XAYPHONE THATAVONG

สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา

6180 นางสาว เกศินี จีรวฒันนกุุล

6181 นาง จิรัสยา นาคราช

6182 นางสาว ณัฐรินทร์ กวางอิน

6183 นาง ปริชาติ บุญช่วยสุวรรณ

6184 นาง มุกดา วนัเย็น

6185 นาง วนัวสิา กองเสน

6186 นางสาว ศุภานนั จันทร์ก๋อง

6187 นางสาว สุวมิล เปี่ยมกลัด

สาขาวิชาฟิสิกส์

6188 นางสาว ธนฏัฐา ชอบศิลป์

6189 นางสาว พรพิมล ธัญญะภูมิ

สาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษา

6190 นาย กฤตนยั ทศันา
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6191 นาย ชัยนวุฒัน์ โชคบัณฑิต

6192 นางสาว พวงผกา พริกประสงค์

6193 นางสาว พัชราภรณ์ ยาบา

6194 นาย พิชํุตม์ เทยีนเที่ยง

6195 นาย มนญู ชานไชย

6196 นางสาว วลัยา พุดลา

6197 นาง ษริากร ซีโฮ่

6198 นาย สามารถ อยูเ่ย็น

6199 นางสาว อุษณีย์ อัยรา 

6200 MR. SENGVANG PAYIA

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

6201 นางสาว กฤษฎาภรณ์ พลศิริ

6202 นางสาว นฤมล ธูปบูชา

6203 นางสาว รัตติญา บุญใบ

6204 นางสาว สาวนิยี์ สีมาขันธ์

6205 นางสาว สุณัฐฐา วงิวอน

6206 นางสาว อาทติยา อินทรีย์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์

6207 นางสาว เกวลีสิริ สิงหแ์ก้ว

6208 นางสาว ชมพูนทุ วงศ์สมุทร

6209 นาย ทรงวฒิุ ลาภวณิชย์

6210 นางสาว นริศรา คะประสบ

6211 นาย วรีชน ศรีหาตา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอีาหาร

6212 นางสาว ญานลิ ชัยณรงค์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

6213 นางสาว มัทนา ดามัง
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6214 นางสาว วจิิตรา ปกาสิทธิ์

6215 นางสาว สุภัททา เฉือ่ยฉ่ํา

6216 นางสาว อุษา พ่วงเพ็ชร

6217 นาย โอภาส วงศ์ทางประเสริฐ

สาขาวิชาสถิติ

6218 นางสาว เกษร ใจอุ่น

6219 นางสาว พรรณภัทร แซ่โทว้

6220 นาย สิทธิกรณ์ คํารอด

6221 นาย อนรัุกษ์ ทองขาว

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

6222 นาย ภาณุ อินทร์ธิแสง

สาขาวิชาเคมี

6223 นาย อภิชาติ คลายานนท์

สาขาวิชาจุลชีววิทยา

6224 นางสาว ประภาพร มงคลแก้ว

สาขาวิชาชีววิทยา

6225 นาย ยศกร ตันติอภิบาลกุล

สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ

6226 นางสาว กมลทพิย์ วรศิลป์ชัย

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอีาหาร

6227 นางสาว เจนจิรา ปิยะภักดิ์เมธี

สาขาวิชาสถิติ

6228 นางสาว พจนา พจนวชัิยกุล

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

6229 นางสาว กนกวรรณ โทบุดดี

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1
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6230 นาย ผลิน จิตตะสนธิ

สาขาวิชาเคมี

6231 นาย จอมชัย ไพยริน

6232 นางสาว นตัติยา จินตนา

6233 นางสาว สุจินดา ขาวสอาด

6234 นางสาว อภิชา ธนตัถ์สิริ

สาขาวิชาชีววิทยา

6235 นางสาว ซาฟีนาห์ ลภวจิารณ์

6236 นางสาว อัจฉรา สุวรรณวงศ์

สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ

6237 นาย มงคล นชุดี

6238 นางสาว อมลวรรณ แซ่อ้ือ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอีาหาร

6239 นางสาว โชติรส ประเสริฐกิตติกุล

สาขาวิชาเคมี

6240 นางสาว ธมนวรรณ ศรีสันทราย

6241 นางสาว นงนชุ นวเลิศปัญญา

6242 นางสาว ภัทร์พิชชา ดีเจริญไชยะกุล

6243 นางสาว รัตนา เถาเกลือ

6244 นางสาว สายน้ําผึง้ ม่ิงประชา

สาขาวิชาชีวเคมี

6245 นางสาว วภิาดา ศิริตันหยง

6246 นางสาว อรอนงค์ สิงหแ์อด

สาขาวิชาชีววิทยา

6247 นาย จตุพร สุขหนา

6248 นางสาว วสิสุตา ลามโยไทย

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2
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สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ

6249 นางสาว ชลธิชา ผิวแย้ม

สาขาวิชาเทคโนโลยอีาหาร

6250 นางสาว ชีวาภรณ์ ลิขิตตระกูล

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอีาหาร

6251 นางสาว จันธิดา พิทกัษว์งษ์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

6252 นางสาว กนกนาฏ ฝางแสงงาม

6253 นางสาว กมลสิฐ์ิ พงศ์กิตติศักดิ์

6254 นางสาว กันต์กนษิฐ์ หอยสังข์

6255 นางสาว จิตติมา มีชูโภชน์

6256 นางสาว จินตนา นสิสัย

6257 นางสาว จิราภา ปั้นทอง

6258 นางสาว จุฑารัตน์ เกตุแก้ว

6259 นางสาว จุฑารัตน์ รอดไพร

6260 นางสาว เจนจิรา ธรรมดา

6261 นางสาว ฉววีรรณ กันภัย

6262 นางสาว ชฎาพร โสเพ็ง

6263 นาย ชยานนท์ ไชยรักษ์

6264 นางสาว ชาลินี สุดสังข์

6265 นางสาว โชษติา กันหา

6266 นางสาว ณัฏฐาภรณ์ วริิยะสกุล

6267 นาย ณัฐกิตติ์ บุญสมพงษ์

6268 นางสาว ณัฐทยา เมตตา

6269 นาย ทนิวฒัน์ ดํารงเช้ือ

6270 นางสาว ทพิกร ศรีหะมงคล

วิทยาศาสตรบัณฑิต  
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6271 นางสาว ทมุมารัตน์ ตุ้มมี

6272 นาย เทอดไท วงษจิ์นเพชร

6273 นาย ธงชัย จ้อยดวงใจ

6274 นาย ธรรมรัตน์ เกตุงาม

6275 นางสาว ธันยกานต์ ชีแก้ว

6276 นางสาว ธีมาพร สนภู่

6277 นางสาว นนทพร ภูเพ็งใจ

6278 นาย นพพล มหาราช

6279 นาย นรวฒัน์ นรัุตน์

6280 นางสาว ปภัสสร ศรีวะโสภา

6281 นางสาว ปวณีา ซ่ือตรง

6282 นางสาว ปารณีย์ พลสรรค์

6283 นาย ปิยะพงษ์ ประชุม

6284 นางสาว พรรณนพิา เที่ยงตรง

6285 นางสาว พิมพ์พิไล แหล่งหล้า

6286 นางสาว พิมภิวรรณ อุ่ยตระกูล

6287 นางสาว ภารพันธ์ จันทร์หงษ์

6288 นางสาว รังสิมา เรืองราย

6289 นางสาว ราตรี บุญกระจาย

6290 นางสาว ลัดดาวลัย์ หมีตี

6291 นางสาว วรรณวษิา สิกบุตร

6292 นางสาว ศริญญา กิจพจนยี์

6293 นางสาว ศิริพร ลัยศรี

6294 นางสาว สมฤทยั ฉ่ําโพธิ์

6295 นางสาว สิริมา สมนอ้ย

6296 นางสาว สุนสิา ดีบาง

6297 นางสาว สุภาพร บุญชัย
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6298 นางสาว สุภาพร พละสูร

6299 นางสาว สุภารัตน์ พุทธรัตน์

6300 นางสาว หรรษา อาจดี

6301 นางสาว อรอุมา มะลัย

6302 นางสาว อาทติยา ปาปะโลม

สาขาวิชาเคมี

6303 นางสาว กัญญาณัฐ บุญญา

6304 นาย กิตติพงศ์ ทองสุข

6305 นางสาว ชญานน์นัท์ นาดี

6306 นางสาว ชีววร ศิริผล

6307 นางสาว ณัชยา เดชานวุฒัน์

6308 นาย ณัฐพงศ์ แซ่ลี้

6309 นาย ธนาคาร ณ อุบล

6310 นางสาว ธมลวรรณ มีบุญ

6311 นาย ธีรชาติ เงินรอด

6312 นางสาว นนัฐิกา พูนสวสัดิ์

6313 นางสาว บุณฑริกานต์ ตะโม

6314 นางสาว บุษราพรรณ บุญอุดม

6315 นางสาว ประภาพร บุญเพ็ง

6316 นางสาว ผกามาศ บรรหาลี

6317 นาย พงศกร ตุละรัต

6318 นางสาว พรรณวลิัย ประชาราษฎร์

6319 นางสาว พิชญ์สินี สมชัยดี

6320 นางสาว เพ็ญนภา ช่วงสูงเนนิ

6321 นางสาว แพรวขวญั นนัทธ์นพันธ์

6322 นางสาว แพรวนภา ทาประเสริฐ

6323 นางสาว ไพริน พงษส์า
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6324 นางสาว มณีนชุ จันทร์ตรา

6325 นางสาว มลธิรา สถิตย์เสถียร

6326 นางสาว ยลธิดา กันเทพา

6327 นางสาว รุ่งทพิย์ แซ่หล่าว

6328 นางสาว วชุิดา สุฤทธิ์

6329 นางสาว วไิลลักษณ์ ศักดิ์เพชร

6330 นางสาว ศศิมาภรณ์ หา่งภัย

6331 นางสาว ศิริวรรณ เจริญประโยชน์

6332 นาย ศุภฤกษ์ พุกพัก

6333 นาย สราวฒิุ ทศันพันธุ์

6334 นางสาว สวรรยา เนตรทพิย์

6335 นาย สุรพงศ์ มีชัย

6336 นางสาว สุวรรณา ยอดมาลัย

6337 นางสาว อุษา สงวนสิน

สาขาวิชาจุลชีววิทยา

6338 นางสาว กมลชนก จิตม่ัน

6339 นางสาว กรกนก อัมระปาล

6340 นางสาว กฤติยา เรืองศรี

6341 นาย กิตติพงษ์ หอมระร่ืน

6342 นางสาว จันจิรา พวงทองหลาง

6343 นางสาว จารุวรรณ ธีรสุรศาศวตั

6344 นางสาว จิรภา ศรีพาพงษ์

6345 นางสาว จุฑามาศ สุนทร

6346 นางสาว จุฑามาส ชีระภากร

6347 นางสาว ชยณัฐ ทองประหยัด

6348 นาย ชุมพล รักศิลป์

6349 นาย ทวศีักดิ์ ขุนอาจ



257

6350 นางสาว นฤมล รัตนาจารย์

6351 นางสาว นวลจันทร์ เสาสมภพ

6352 นางสาว น้ําฝน ไชยภา

6353 นาย นเิทศ นวนไทย

6354 นางสาว เนตรทราย เพ็ชรกําจัด

6355 นาย ปฏิญญา คงอ่อน

6356 นางสาว ประภาภรณ์ ปิมปา

6357 นางสาว ปรียานชุ รุจิเงิน

6358 นางสาว พรพรรณ แย้มทรัพย์

6359 นางสาว พรเพ็ญ ศิลาอ่อน

6360 นางสาว พลอยไพลิน แก้วนอ้ย

6361 นางสาว พิชญาภา สุขพร้อม

6362 นางสาว พีรยา ไชยวลัลา

6363 นางสาว ไพรัช พันนา

6364 นาย ภาณุวฒัน์ ประสพ

6365 นางสาว มณีรัตน์ มงคลสุข

6366 นางสาว รจนยี์ บุญมาก

6367 นางสาว รสสุคนธ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

6368 นางสาว รัตนาพร ขนอนเวช

6369 นางสาว รุ่งทวิา เดชสง่า

6370 นางสาว เรืองพร เนยีมหอม

6371 นาย วรเมธ วสิุทธิแพทย์

6372 นางสาว วรรณศิกา เขตรเขื่อน

6373 นางสาว วภิาภรณ์ จางวางกร

6374 นางสาว วภิาภรณ์ วงศ์จันทร์

6375 นางสาว วลิาวลัย์ วฒันานกุิจ

6376 นางสาว ศศิพรรณ แพร่ศิริวฒิุพงศ์
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6377 นาย ศักดา ผาแก้ว

6378 นางสาว ศิริขวญั บุตรดา

6379 นางสาว ศิรินนัท์ แก้งคํา

6380 นาย สมพร ซังฮ้ี

6381 นางสาว อรวรรณ เคลือวลัย์

สาขาวิชาชีวเคมี

6382 นางสาว กนกพร ก้อนทรัพย์

6383 นาย กิตติพันธ์ ธาระเขตร์

6384 นางสาว กิตติมา แรมเขียน

6385 นางสาว ขนษิฐา ประกอบศรี

6386 นางสาว จิตรลดา ขําม่ัน

6387 นางสาว จินดาสมัย ดวงแก้ว

6388 นางสาว จุฑาทพิย์ ถิรศักดิ์ธนา

6389 นางสาว เจนจิรา เฉลิม

6390 นางสาว ชนากานต์ ปราณีชาติ

6391 นางสาว ชลธิชา ดวงอําไพ

6392 นาย ชัชวาล โพธิ์ประเสริฐ

6393 นางสาว ไซดานี บือราเฮง

6394 นางสาว ฐิติพร ทองเย็น

6395 นางสาว ฐิติยา พ่วงดี

6396 นางสาว ณัฐกานต์ แก้วมูล

6397 นางสาว ณัฐศรี สิริชนภักดี

6398 นางสาว ดวงนภา คีรีวลัย์

6399 นางสาว ตุลยา โสภานอ้ย

6400 นาย ทววีฒิุ สมโนชัย

6401 นางสาว ธติยา สมวงั

6402 นางสาว นธิรัตน์ สุวจสุวรรณ
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6403 นางสาว นฤมล สืบเช้ือ

6404 นาย นทักฤช ปุณญากรสุวรรณ

6405 นางสาว ปราณี พรมคล้าย

6406 นางสาว พรประภา ภูสีเงิน

6407 นางสาว พิรุณ มวกเหล็กนา

6408 นางสาว พูนศิริ อาจผักปัง

6409 นาย ภาณุพงษ์ พันธะยุง

6410 นางสาว มณฑ์ศิริ เจตเขตรการณ์

6411 นางสาว ยุพาวดี เพราะสนดั

6412 นางสาว ริญญา ชุ่มกมล

6413 นาย วชัรพล บุญสิน

6414 นาย วนัเฉลิม จินอู๋

6415 นางสาว สกุลรัตน์ ม่ันคง

6416 นางสาว สกุลรัตน์ อุบลประเสริฐ

6417 นางสาว สถาพร ดวงศรี

6418 นางสาว สุกัญญา ฬาพานชิ

6419 นางสาว สุจิตรา ศิลาวธุ

6420 นางสาว สุพรรณพร สายวนั

6421 นางสาว สุพัตรา บุญเรือง

6422 นางสาว สุภาวรรณ รักคํา

6423 นางสาว สุวพิชชา นนทะคําจันทร์

6424 นางสาว สุศนยี์ พิพัฒนานกุูล

6425 นางสาว โสภิดา สุตา

6426 นางสาว หทยัชนก บุญเรือง

6427 นางสาว อรอนงค์ จันทมุมี

6428 นาย อุเทน ใจบุญช่ืน
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สาขาวิชาชีววิทยา

6429 นางสาว กมลรัตน์ คะรังรํา

6430 นางสาว กรองทอง ตั้งสิทธิ

6431 นางสาว กาญจนา หรัิญวงศ์

6432 นางสาว กุสุมา ผดุงตาล

6433 นางสาว คณาลักษณ์ สืบสุวรรณ์

6434 นางสาว จารุวรรณ พิเคราะหผ์ล

6435 นางสาว จิราพัชร แบนมาก

6436 นางสาว จิราวลัย์ เพชรกล้า

6437 นาย ฉัตรชัย สาธุพันธุ์

6438 นางสาว ชนดิา บุระวตัร

6439 นางสาว ชุลีพร อโหสิ

6440 นางสาว ฐิติภัสร์ ทวกีิจอมรภัทร์

6441 นางสาว ณัฐนนัท์ สีขน

6442 นาย ณัฐวฒิุ เคร่ืองชนะ

6443 นางสาว ดัชนี เสนนนัตา

6444 นางสาว ตรีรัตน์ ถุงพันธ์

6445 นางสาว ธนศิรา กาฬภักดี

6446 นางสาว นทัธมน ธวชั

6447 นางสาว น้ําเงิน จันทร์ทา้ว

6448 นางสาว นภิาพร ตีระมาตย์

6449 นางสาว นภิารัตน์ เนยีมเพราะ

6450 นาย นรัินดร์รัตน์ มุ้ยแก้ว

6451 นางสาว บริมาส ลิม้กุลวราภิวฒัน์

6452 นางสาว ปณิชา เหลืองอ่อน

6453 นาย ประภากร สุขเจริญ

6454 นางสาว ปวณีา สนองผัน
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6455 นางสาว ปิยากรณ์ ภูมิสัตย์

6456 นางสาว ผกาวรรณ สีหาบุตโต

6457 นางสาว พรพิมล คงเจริญสุข

6458 นางสาว พรรษชล ปานคง

6459 นางสาว พลอยไพลิน เผ่าแพร

6460 นางสาว พลอยไพลิน ศรีสวสัดิ์

6461 นางสาว ภคินี คล้ายอุดม

6462 นางสาว ภูริชยา สืบโถพงษ์

6463 นางสาว มณฑนี โพธิ์แสง

6464 นางสาว มนรดา ละมาศ

6465 นางสาว ยุคลธร ผดุงการเลิศ

6466 นางสาว รจนา ทบัทมิ

6467 นางสาว รัตนขวญัทพิย์ สุวรรณสุข

6468 นางสาว ริศรา มะโนรัตน์

6469 นางสาว ลัดดาวลัย์ รอดจนา

6470 นางสาว ลาวณัย์วดี พลทา

6471 นางสาว วรรณวนชั เกิดเอ่ียม

6472 นางสาว วรวรรณ ตุ่นแก้ว

6473 นาย วรวฒิุ สาระบุญ

6474 นางสาว วราภรณ์ ทองยอด

6475 นางสาว วจิิตรโฉม กลางประพันธ์

6476 นางสาว วภิารัตน์ ขัติยะวงษ์

6477 นาย ศิริชัย รุจิดามพ์

6478 นางสาว ศิริวรรณ เอ่ียมประเสริฐ

6479 นาย สันติ สวนลา

6480 นาย สิทธินนท์ ชัยนรินทร์

6481 นางสาว สิริภัทราภรณ์ ดุษณีย์
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6482 นางสาว สิริรัตน์ กฤษณัมพก

6483 นางสาว สุชาวดี กาญจนกําเนดิ

6484 นางสาว สุพรพรรณ ปั้นเจริญ

6485 นางสาว สุพิชชา อัสราษี

6486 นางสาว สุภารัตน์ จําปาทอง

6487 นาย สุเมต แสนสร้อย

6488 นางสาว อาทติยา คําแก้ว

6489 นางสาว อุดมลักษณ์ นพรัตน์

สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ

6490 นางสาว กฤษณา เที่ยงบางหลวง

6491 นางสาว จรินทพิย์ จิตอารีย์

6492 นางสาว จุรีรัตน์ เขตกัน

6493 นางสาว ฉัตรมณี ศรสังข์ทอง

6494 นางสาว ชลิตา รุ่งเรือง

6495 นางสาว ฐานศิา บํารุงเวช

6496 นางสาว ณภัทร อรุณไพร

6497 นางสาว ณัฐพร แสงอรุณ

6498 นางสาว ดวงพร จันทร์อําไพ

6499 นาย ทศันพรรณ เขียวรัตน์

6500 นางสาว นวลเนตร ทองมูล

6501 นางสาว นชัชา ไชยตะมาศ

6502 นางสาว นาตยา ปัญญาพร

6503 นางสาว บุณณดา สุมนสัเสถียร

6504 นางสาว ปริญา มลาไวย์

6505 นางสาว ปานหทยั วฒันศฤงฆาร

6506 นางสาว พัณณ์ณิชชา เนื่องจํานงค์

6507 นาย พิเชษฐ์ สารมะโน
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6508 นางสาว พิลาวลัย์ พิรุณกาญจน์

6509 นางสาว เพ็ญพิชชา ชาญวฒิุธรรม

6510 นางสาว ไพลิน วงษว์วิฒัน์

6511 นางสาว ภัคจิรา ศาสตร์ศิลป์

6512 นางสาว มัณฑนา จันทร์เรือง

6513 นางสาว เยาวพา เงินหล่อ

6514 นางสาว รวภิา เมืองนา

6515 นาย ระพีพงศ์ โรจนส์ัตตรัตน์

6516 นางสาว รัชเมธี รชตวฒันกุล

6517 นางสาว รัตนธร เหลาแตว

6518 นางสาว วราภรณ์ อ่อนสมัคร

6519 นางสาว วจิิตรา แสนเทพ

6520 นาย วรีะศักดิ์ บุญบางยาง

6521 นางสาว ศิลิษา สรีระพร

6522 นาย สดายุ ชัชชานนท์

6523 นาย สิทธิโชค รักดี

6524 นางสาว สุพิชชา อ่อนคําสี

6525 นางสาว สุมิตรา อุตมาภินนัท์

6526 นาย สุเมธ ธาราธรถาวร

6527 นาย อพิวตัร คลังเพชร

6528 นางสาว อภิรดี บุญชัง

6529 นางสาว อรวรรณ จันทร์มณี

6530 นางสาว อังควภิา โรยแก้ว

6531 นางสาว อัจจิมา แพ่งยัง

6532 นางสาว อัจฉรา บุตรดี

สาขาวิชาเทคโนโลยอีาหาร

6533 นางสาว ชุติกานต์ สมจิตต์
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6534 นางสาว ฐิติรัตน์ ครุฑแก้ว

6535 นางสาว พัชชา อมาตยกุล

6536 นางสาว ภัคจิรา ทองสนทิ

6537 นางสาว รัชดาภรณ์ ร้อยเงิน

6538 นาย ศราวธุ ขาวงาม

6539 นางสาว หนึ่งฤทยั ชมภู

สาขาวิชาฟิสิกส์

6540 นางสาว กรรณิกา รัตพลที

6541 นาย โกวทิย์ ตะวนั

6542 นางสาว จันทร์จิรา อ่ิมสะอาด

6543 นางสาว ชฎาพร บามขุนทด

6544 นางสาว ดวงพร วจิิตจันทร์

6545 นาย ธีระพงศ์ พิมสร้อย

6546 นาย นฤเบศ สุพะกํา

6547 นาย บดินทร์ สุนทรวฒัน์

6548 นาย พงษปณต รินทตยาธรณ์

6549 นาย พลากร ขวญัสูงเนนิ

6550 นางสาว พิมพกานต์ ฐานะ

6551 นางสาว ลัดดาวลัย์ บุญเจริญ

6552 นาย วริศ ดีพิสุทธิ

6553 นางสาว สุวณิี พลรักษา

6554 นางสาว หทยัวฒัน์ พละศักดิ์

6555 นางสาว อภิญญา โยธี

6556 นางสาว อรนชิา นลิประยูร

6557 นาย อัฐพล เจิมพูล

6558 นาย เอกสิทธิ์ บุญกิง่
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สาขาวิชาฟิสิกส์ประยกุต์

6559 นาย กิตติศักดิ์ มณีวชัราภรณ์

6560 นางสาว เกตุวดี นนทะการ

6561 นางสาว จงรัก บ่อทรัพย์

6562 นาย จตุรัส ทองแดง

6563 นาย จักรกฤษณ์ คุ้มญาติ

6564 นางสาว จิรพรรณ นาหก

6565 นางสาว จีรภัทร บรอฮีมี

6566 นางสาว จุฬาลักษณ์ น้ํารัต

6567 นางสาว ชัชฎา วทิยเดชาเมธ

6568 นางสาว ชุลีพร วงศ์พุฒ

6569 นางสาว ณัฐชาร์ กาญจนากาศ

6570 นางสาว ดลยา นอ้ยมณี

6571 นางสาว ตะวนั ฤทธิ์ไตรรัตน์

6572 นางสาว ธนาภรณ์ เรือนแก้ว

6573 นาย ปิยณัฐ ทองสมบัติ

6574 นางสาว พรรณวดี วงษล์ิขิต

6575 นางสาว พิชชาพร เมฆกลาง

6576 นางสาว ภัทรนนัท์ ชัยพงษ์

6577 นางสาว ภัทราพร เกษโกวทิ

6578 นาย รชานนท์ ต๊ะจันทร์

6579 นาย รชานนท์ หรัิญโญภาส

6580 นางสาว รววิรรณ ชลอรักษ์

6581 นางสาว วรรณภา ทองกระจ่าง

6582 นางสาว วยิะดา พาที

6583 นางสาว ศิรินธร กลางทา่ไคร้

6584 นางสาว ศุทธินี แพทย์สันเทยีะ
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6585 นางสาว ศุภรัตน์ สร้อยสน

6586 นางสาว สุกัญญา แก้วสกุณี

6587 นางสาว สุชาดา ศรีมงคล

6588 นางสาว สุนสิา ศรีโมรา

6589 นางสาว เสาวณีย์ แซงดาว

6590 นางสาว อภิญญา แผ้วอําพัน

6591 นาย อาณัติ เล้าอรุณ

6592 นาย เอกวี นาทรัพย์

สาขาวิชาวาริชศาสตร์

6593 นางสาว กมลเนตร โคกสลุง

6594 นางสาว กรรณิกา พุ่มจําปา

6595 นางสาว กรองแก้ว มุ่งฝอยกลาง

6596 นางสาว กุลภัสสรณ์ อุทยั

6597 นางสาว ขนษิฐา มินเสน

6598 นางสาว ขวญัภิรมย์ นกเทศ

6599 นาย คมสัน ผาสุพรรณ์

6600 นางสาว จิตรลดาพร แพงดี

6601 นางสาว ณหทยั คําวงษย์อด

6602 นางสาว ณัฐชยา บุญมา

6603 นางสาว ณัฐติญา ตันพงษ์

6604 นาย ดุษฎี หลีนวรัตน์

6605 นางสาว ธยานี สุวรรณราช

6606 นาย ธีรวฒิุ สมบูรณ์

6607 นางสาว นฤดี นพพวง

6608 นางสาว นสิารัตน์ รักษาศีล

6609 นางสาว เนตรนภา สวนคล้าย

6610 นางสาว เบญจมาศ มีทรัพย์
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6611 นางสาว ปริยฉัตร แปโค

6612 นางสาว พจริน ทองแทรก

6613 นางสาว พัชยา แก่นโชติกุล

6614 นางสาว พัชรา ทศัมี

6615 นางสาว พิรญาณ์ เจริญสุข

6616 นาย พุธิพงษ์ เจริญศรี

6617 นางสาว เพ็ชรลดา พรหมเจริญ

6618 นางสาว ภาวณิี สุขนิ่ม

6619 นางสาว มุทติา แซ่โง้ว

6620 นางสาว เยาวพา พ้ืนผา

6621 นางสาว รติรัตน์ กุลจิตติสาธร

6622 นางสาว รววีรรณ บุญญเขตต์

6623 นางสาว รุ่งนภา ลายทอง

6624 นางสาว ลักษกิา ศรีทองสุข

6625 นางสาว วรกานต์ เสถียรวงศ์นษุา

6626 นางสาว วริษฐา ขาววเิศษ

6627 นาย วศิิษฏ์ อัคนฐิมนตรี

6628 นางสาว โศภิษฐา อาจวชัิย

6629 นางสาว อัญชลี จันทร์ฉาย

6630 นางสาว อาภาภรณ์ เพชรพระรักษา

6631 นาย เอกรินทร์ พลาหาญ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอีาหาร

6632 นางสาว กนกวรรณ แดงทองดี

6633 นางสาว จารุพรรณ ใบนาค

6634 นางสาว จิตรา ไทยสุรินทร์

6635 นาย เจษฎา วชิยประเสริฐกุล

6636 นางสาว ชนสิา พัฒนสิน
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6637 นางสาว ชุติกาญจน์ จิรตระกูลพรหม

6638 นางสาว ชุติภา พิเศษธนกิจกุล

6639 นางสาว นฤมล บํารุงศาสตร์

6640 นางสาว นนัทนชั หงษท์อง

6641 นางสาว เบญจพร โตสกุลวงศ์

6642 นางสาว เบญจรัตน์ วงษจ์นกูล

6643 นางสาว ปฏิณญาภรณ์ โกศล

6644 นางสาว ปภัสรา ถิระวทิยากุล

6645 นาย ประกาศิต พิทธยาพิทกัษ์

6646 นางสาว ปาริชาติ ทรงพระ

6647 นางสาว ปิยธิดา งามจิตร

6648 นางสาว เปรมฤดี มานชุ

6649 นาย พงษพั์ฒน์ พันธุ์มณี

6650 นางสาว พรพรรณ วรรณรัตน์

6651 นางสาว พรอนงค์ ตันติวรัตนถิกุล

6652 นางสาว พรอรุณ อ้วนถาวร

6653 นางสาว พลอยไพลิน ทองจันทกึ

6654 นางสาว พัณณิตา ทรงประเสริฐชัย

6655 นาย พิเชษฐ ชวลิตนติิธรรม

6656 นาย พิษณุ ประเสริฐศรี

6657 นางสาว มณีรัตน์ จันทร์ฉาย

6658 นางสาว มนฤดี จันทร์แสงกุล

6659 นางสาว ยุพดี สุนรเดชานนัท์

6660 นางสาว รัญชิดา บุญหยง

6661 นางสาว รัตนาพร วงค์ภักดี

6662 นางสาว รุจิรา จันทร์โสภา

6663 นาย วริชญ์ พรหมสาลี
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6664 นางสาว วชัราภรณ์ เทศศิริ

6665 นางสาว วชัรี บุญถนอม

6666 นางสาว ศลิษา วจิารณ์ปรีชา

6667 นางสาว ศศิธร บัวงาม

6668 นางสาว ศิริพร แก้ววชิิต

6669 นางสาว สร้อยสุดา สิมสา

6670 นางสาว สุชานนัท์ นชุสมาน

6671 นางสาว สุนศิา เกษไชย

6672 นางสาว สุพัตรา บริบูรณ์

6673 นางสาว สุภวรรณ์ ไชยเสน

6674 นางสาว สุภาพร เมตตาเจโตวมุิติ

6675 นางสาว สุภาภรณ์ รุ่งเรืองศรี

6676 นางสาว สุรางค์ ทองสุวรรณ์

6677 นางสาว สุรีวรรณ ทาอุสาห์

6678 นางสาว หนึ่งฤทยั ธรรมเที่ยง

6679 นางสาว เหมือนแพร เตชะพิทกัษธ์รรม

6680 นางสาว อภิชญา เกาะกายสิทธิ์

6681 นางสาว อรอนงค์ แร่ใจดี

6682 นางสาว อรอุมา เปลีย่นศรี

6683 นางสาว อังคณา รัตนวจิิตร

6684 นางสาว อัจฉราพร ด้วยวงค์

6685 นางสาว อารีรัตน์ ทองสุทธิ

สาขาวิชาสถิติ

6686 นางสาว กฤติยา ภู่พูลเพียน

6687 นาย กฤษ นิ่มอุดม

6688 นาย กิตติวฒิุ ศิริพลับ

6689 นางสาว ขนษิฐา เจริญพร



270

6690 นางสาว คงขวญั สุขีวงศ์

6691 นางสาว จารุวรรณ ทองเช้ือ

6692 นางสาว จุฑารัตน์ สอ้ิงดวง

6693 นาย เฉลิมชัย พูนพิน

6694 นาย ชนาธิป โสภณพิมล

6695 นางสาว ชลชญา เสริมศรี

6696 นางสาว ชุติกาญจน์ พฤฒิสาร

6697 นางสาว ชุติมา คุณพระรักษา

6698 นางสาว ณัชชา ธรรมถาวร

6699 นางสาว ทชัมาศ พรมเมศ

6700 นาย ธนกฤต เตยานรัุกษ์

6701 นางสาว ธันวดี ฤาชา

6702 นางสาว ธารารัตน์ โนจิตร

6703 นางสาว ธิดารัตน์ พนมโสภณ

6704 นางสาว นวพรรณ เช้ืออํ่า

6705 นางสาว นนัทนาพร ราชภัณฑ์

6706 นางสาว บุศรา สุวรรณศรี

6707 นาย เบญจรงค์ วรรณพันธ์

6708 นาย ประณต อุ่นเมือง

6709 นางสาว ปิยนชุ ชูชัย

6710 นางสาว ภัฐชญา สิทธิสร

6711 นางสาว ภัทรวรรณ บุญพิทกัษ์

6712 นางสาว ภุมรินทร์ เสนาพันธ์

6713 นางสาว มณีนชุ ยศวมิล

6714 นางสาว มัสยา บัวผัน

6715 นาย รวพิล ลีไ้พโรจนก์ุล

6716 นางสาว ลดารัตน์ บุตรวงษ์
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6717 นางสาว วารุณี ลายประดิษฐ

6718 นางสาว วณีา อ่อนละมูล

6719 นางสาว ศศิภัสสร ภิญญานธิิโรจน์

6720 นางสาว ศิริพร นวลวงั

6721 นาย สมบูรณ์ วดัอ่อน

6722 นางสาว สุรีรัตน์ เดชอุดม

6723 นางสาว อรพิณ เฉลิมธํารงค์

6724 นาย อัครพร สรรพคุณ

6725 นางสาว อารีรัตน์ ด่านตระกูล
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6726 นาย กฤษณ์พนธ์ ชมช่ืนจิตร์

6727 นางสาว ปภัสสร รัมยะรังสิ

6728 นางสาว ศิวพร สาระคุณ

6729 นางสาว กรกมล ธนพงศ์นโุรจน์

6730 นางสาว กรรณิการ์ คงศิลา

6731 นางสาว เกษรินทร์ ประสิทธิ์

6732 นางสาว ขวญัเรือน พาดฤทธิ์

6733 นาย จักรพันธ์ พิพัฒน์

6734 นางสาว จุฑามาศ เมฆชัยสงค์

6735 นางสาว เจตปรียา จันทรรักษ์

6736 นางสาว ชนกสุดา อาศัยสุข

6737 นางสาว ฐิดารัตน์ บุญปัญญา

6738 นางสาว ฐิติยา คล้ายแก้ว

6739 นางสาว ณัฐชานนัท์ ธนชัสมวรรณ์

6740 นาย ณัฐปวชิญ์ วงษข์ันธ์

6741 นางสาว ธัญรดา สุวรรณโชติ

6742 นางสาว ธุมากร สิงหพั์นธุ์

6743 นางสาว ปิยธิดา ดวงอานนท์

6744 นาย พงศธร เหล่าดี

6745 นางสาว ภัททริา คํารินทร์

6746 นางสาว ภารวี กววีงัโส

6747 นางสาว มนสัชนก ไล้เลิศ

6748 นางสาว รตพร เบญจไพบูลย์

ปีการศึกษา 2557

คณะสหเวชศาสตร์
กายภาพบ าบัดบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

กายภาพบ าบัดบัณฑิต  
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6749 นางสาว รุ่งนภา เตชะวชัรานนท์

6750 นางสาว วณิชา จันทะผอง

6751 นางสาว วนสันนัท์ ผาสุข

6752 นางสาว วนดิา นอ้มระวี

6753 นางสาว วนสิา หนพูรหม

6754 นางสาว วรวร์ี ศรีสวสัดิ์

6755 นางสาว วชุิดา อิงชัยภูมิ

6756 นาย วทิวสั อินต๊ะเสนา

6757 นางสาว ศุภธิดา ปสันตา

6758 นางสาว สิริวภิา ทพิย์มาศโกมล

6759 นางสาว สุพรรณี วงศ์พันธ์

6760 นางสาว สุรพินจิ สายสถิตย์

6761 นางสาว อรอนงค์ จิตรสอาด

6762 นางสาว อริสรา ตันติพงศ์พาณิช

สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์

6763 นางสาว ญาณิศา เกตุงามขํา

6764 นางสาว พัชรินทร์ โชติช่วง

6765 นาย อดิเทพ ดอกไม้หอม

สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์

6766 นาย กฤษฎา แก้วกุลศรี

6767 นางสาว กัณฐิกา มูลอ้าย

6768 นาย จรัสพงษ์ ล่ําสัน

6769 นางสาว จิดาภา อุทยัพรม

6770 นางสาว จุฑามาศ อินตรา

6771 นาย ฉัตรเงิน เงินธนโชติ

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

วิทยาศาสตรบัณฑิต  
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6772 นางสาว ชญานาถ สัตยวงศ์

6773 นางสาว ชฎาพร หอมสุวรรณ

6774 นางสาว ชุติญา เกิดสาย

6775 นางสาว ณัฐชยา พจนพิ์ริยะ

6776 นางสาว ธนนนัท์ มนต์วเิศษ

6777 นางสาว ธัญรดา กุศลวงษ์

6778 นาย ธีรวฒัน์ ขุมเงิน

6779 นางสาว นริสรา หกพุดซา

6780 นางสาว นชุนดัดา วเิชียรโชติ

6781 นางสาว บุษรินทร์ หลวงจันทร์

6782 นางสาว เบญจมาศ ทองขวญั

6783 นางสาว เบญญาภา ขําพิพัฒน์

6784 นางสาว ปรียาภรณ์ วชิาคง

6785 นางสาว ปารมี ภู่แย้ม

6786 นางสาว ปิยะวดี ภูจอมเดือน

6787 นาย พงษศ์ักดิ์ ประเสริฐผล

6788 นาย พงษอ์มร โหรดากุล

6789 นางสาว พชรภรณ์ รักสกุล

6790 นางสาว พรพิมล เพาะปลูก

6791 นางสาว พรสุดา เสริมศรี

6792 นางสาว พิมพ์ชนก ปะโกติโย

6793 นางสาว ภิรมย์ภรณ์ ถุงเงินศิริ

6794 นางสาว เมริน ฤทธาพรม

6795 นางสาว รัตนวรรณ ขันแก้ว

6796 นางสาว ฤทยัรัตน์ มิตรครบุรี

6797 นางสาว วชิราพรรณ สินสมบัติ

6798 นางสาว วรกมล บํารุงวตัร
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6799 นาย วรวฒัน์ สุขคํา

6800 นางสาว วลีพร แก้วเลิศ

6801 นาย วสุธร จันทร์ขําเงิน

6802 นาย วาทศิลป์ ช่วยเหลือ

6803 นางสาว วจิิตรรัตน์ เรืองเดช

6804 นางสาว วริิญญา ชาญฤทธิ์

6805 นาย ศตวรรษ พูลสวสัดิ์

6806 นางสาว ศรัญญา ซ้ายจันทร์

6807 นางสาว ศรีวไิล มีปาน

6808 นางสาว ศศิธร มูลสุข

6809 นางสาว ศิวาภา พร้อมสุข

6810 นางสาว สิริรัตน์ ปานกล่อม

6811 นางสาว สุนนัทา ปู่นําพา

6812 นาย อธิพงศ์ หสัคอนบุรี

6813 นางสาว อัสมา หลงกูนนั

6814 นางสาว อาทติยา สีเตาปูน



276

สาขาวิชาแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

6815 นางสาว ณัฐวดี มีสรรเสริญ

สาขาวิชาแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

6816 นางสาว ณัฐพร ฤทธิ์สืบเช้ือ

6817 นางสาว นฤมล ลําดวน

6818 นางสาว เบญจวรรณ ใจทศันก์ุล

6819 นางสาว ปิยวรรณ ไชยผล

6820 นางสาว สิริพร คงเกตุ

6821 นางสาว สุดารัตน์ ชํานาญนา

สาขาวิชาแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

6822 นางสาว กนกวรรณ ยุทธวชัิย

6823 นางสาว เกวลี อินทร์พลับ

6824 นางสาว เกศทพิย์ จุรีพงษ์

6825 นางสาว ชิดชนก แถมเปลีย่น

6826 นางสาว ณัฐกานต์ รุจิวงษส์ิริกุล

6827 นางสาว ธัญญนนัท์ ธรรมกิตติคุณ

6828 นาย นที อ้นดํา

6829 นางสาว นชุนาฏ ภู่สวสัดิ์

6830 นางสาว พลอยฉัตร ชํานาญทอ่งไพวลัห์

6831 นาย พลัฏฐ์ เนื่องจํานงค์

6832 นางสาว แพรวนภา ทมุหนู

6833 นางสาว ศิริวมิล มณีเพชร

การแพทยแ์ผนไทยประยกุต์บัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

ปีการศึกษา 2557

คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
การแพทยแ์ผนไทยประยกุต์บัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

การแพทยแ์ผนไทยประยกุต์บัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1
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สาขาวิชาแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

6834 นางสาว กนกวรรณ กิง่ทอง

6835 นาย จิรธร ทองตัน

6836 นางสาว จิราพร พรมภักดี

6837 นางสาว เจนจิรา คําวจิารณ์

6838 นางสาว ณัฐกฤตา ฝัน้ต่างเช้ือ

6839 นาย ณัฐดนยั จาดจุ้ย

6840 นางสาว ณัฐธยาน์ แจ่มแจ้ง

6841 นาย ธนาคม ประสมทอง

6842 นางสาว ธัญลักษณ์ พรมตัน

6843 นาย ธีรพล งามศิริ

6844 นางสาว เบญจวรรณ บุญเหลือ

6845 นางสาว ปณิตา พิมพ์สกุล

6846 นางสาว ประภัสสร จุ้ยซ่ือ

6847 นางสาว ปรางทพิย์ ภวภูตานนท ์ณ มหาสารคาม

6848 นางสาว ปัญจรัตน์ รอดทมิ

6849 นางสาว ปัณฑารีย์ เรืองเกษม

6850 นางสาว พจนา ศุภผล

6851 นางสาว พิมลพรรณ วงศ์ษา

6852 นางสาว วรรณภรณ์ นา่ดู

6853 นางสาว วไิลพร ชาอุ่น

6854 นาย วศิรุต ฉิมมาลา

6855 นางสาว สุนนัทา ศรีสกุล

6856 นางสาว สุพรรษา เงาะเศษ

6857 นางสาว สุมิตรา ทศมาศ

6858 นางสาว อัญญารัตน์ สุภารัตน์

การแพทยแ์ผนไทยประยกุต์บัณฑิต  
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กลุ่มวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

6859 นาย กรกฏ มนต์ประสิทธิ์

6860 วา่ที่ร้อยตรี กรีฑา งาเจือ

6861 นาง กาญจนา รุ่งเกียรติกุล

6862 นางสาว กุลฌาณัฐ แก้วงาม

6863 นาวาโท คมกฤษ แย้มวบิูล

6864 นาย จตุพร รัตนสถิตย์

6865 นางสาว จินต์พิมล วงค์นนัทา

6866 นางสาว จิรัฎฐ์ เปียศิริ

6867 นางสาว จุไรรัตน์ ยิม้สง่า

6868 นางสาว ฉววีรรณ ทองครํ่า

6869 นาย ฉัตรชัย ชัยศิริ

6870 นางสาว ชนะจิต บุญตีระเจริญ

6871 นางสาว ชลดา สุขปิติ

6872 นางสาว ชลธิชา ไทรราตรี

6873 นาย ชัชชัย เอ้ือญาติอภิมิตร

6874 ร้อยตํารวจโท ชัยชาญ ศรีทอง

6875 นาย ณัฐธัญ เป้าบุญปรุง

6876 นางสาว ดวงตา พัฒนสุพงษ์

6877 นาย ดอกรัก หว่งศรี

6878 นางสาว ดาวเรือง แก้วสาริกา

6879 นางสาว ตวงพร รุ่งเรืองศรี

6880 นาง ต๊ะ เลิศพัชรราชา

6881 นาง ทรรศนยี์ ไกรสุวรรณ์

ปีการศึกษา 2557

วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
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6882 สิบตํารวจเอก ทศพล ทศิกูล

6883 นาย ทตัตพรรณ ธัญญะสิทธิ์

6884 นางสาว ธัญญธร รัตนผล

6885 นางสาว ธารกมล ฐานะชาลา

6886 นาย ธีรวร์ี ศรีอาริยะจันทร์

6887 นางสาว นฤดี ฉายศิริ

6888 นางสาว นลินี จรรยาวฒันานนท์

6889 นางสาว น้ําทพิย์ สุวรรณทอง

6890 นางสาว นชิฎา รู้นอ้ม

6891 นาย นติิพงษ์ บุบผาชาติ

6892 นาย นติิภูมิ โกปริญญา

6893 นาง นสิากร วเิวกวนิย์

6894 นางสาว บุญช่วย กิจสิริสินชัย

6895 นางสาว ปนดัดา ราศรีจันทร์

6896 นางสาว ประกาย ขวญัหลาย

6897 นางสาว ปวณีา ธีรสถิตย์ธรรม

6898 นางสาว ปิยมาศ นะแก้ว

6899 นางสาว ผกาวนัท์ ใคร่ครวญ

6900 จ่าโทหญิง พรพิมล เอ้ือสันเทยีะ

6901 นาย พรภิรมย์ เสือแดง

6902 เรือโทหญิง พัชราภรณ์ หุ่นดี

6903 พันโท พิเชษฐ์ กุศลศิลป์

6904 นางสาว พูนทรัพย์ คล้อยสาย

6905 นางสาว แพรวศรี ถ้อยคํา

6906 นางสาว ภณิษา นอ้มนํามา

6907 นางสาว ภัณพัช วงศ์ขวญั

6908 นางสาว ภัสราภรณ์ หลงนยิม
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6909 นางสาว มณีกานต์ บุญอ่ิม

6910 นางสาว มยุรี สุวรรนาวธุ

6911 นางสาว ยุพเนตร สุริยะลังกา

6912 นาย รณกฤต ม่วงเกลีย้ง

6913 นางสาว รุ่งทพิย์ แนมผักแวน่

6914 นางสาว รุ่งอรุณ ธนะโชติ

6915 นาย ฤทธิรงค์ รุ่งวสิัย

6916 นาง ละไม สิทธิบุศย์

6917 นางสาว วนดิา ปลืม้ภักตร์

6918 นาย วรลักษณ์ เวชมณี

6919 นางสาว วลัยลักษณ์ แสงสุวรรณ

6920 นาย วสันต์ วทญัํู

6921 ร้อยตํารวจโท ววิธิชัย สวา่งงาม

6922 นางสาว วสิา วงศ์ทรัพย์

6923 นาย วรีพงศ์ แจ่มกระจ่าง

6924 นาย วรีะศักดิ์ สถานดี

6925 นาย วฒิุพันธ์ สันติมิตร

6926 นาง ศิณีนาฏ ปานจันทร์

6927 นาย ศุภณัฐ แสนโคตร

6928 นาย โศธนะ สุนทรวงษ์

6929 นาย สมบูรณ์ สอนประภา

6930 นางสาว สมยา จันทร์ฟัก

6931 นาย สัณห์ ป้องคํารด

6932 นางสาว สิริวรรณ ปานทพิย์

6933 นางสาว สิรี แปะประโคน

6934 นางสาว สุทนิี จงจิตต์

6935 นางสาว สุภาพร โยเฮือง
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6936 นางสาว โสภิตา โกมินทร์

6937 นาง เหมือนดาว สัณหฐิ์ติรุ่งโรจน์

6938 นางสาว อธิตยา สมนกึ

6939 นาย อนสุรณ์ เจริญมี

6940 นาย อภิชาติ เปรุนาวนิ

6941 นาย อมร จึงรุ่งฤทธิ์

6942 นาวาอากาศเอก อัคร์วนิต์ วรรณะศิลปิน

6943 นาย อัฐพงศ์ ภาณุดํารงพัฒน์

6944 นางสาว อาภากร เคหงั

6945 นาวาเอก เอนก อันสุขสันต์

กลุ่มวิชาการบริหารท่ัวไป

6946 นางสาว กนกวรรณ บรรพต

6947 นาย กรณ์พิทกัษ์ อาสนส์ุวรรณ

6948 นาง กฤติยา จินตเศรณี

6949 นางสาว กฤษญาเรศ พูลศิลป์

6950 พลโท ก้องเกียรติ พลขันธ์

6951 พันเอก กังวานไกล ชมภูศรี

6952 นาวาอากาศเอก กําพล ลิปิกรณ์

6953 นาย กิตติชัย ลาภวฒิุโรจน์

6954 พันเอก กิตติวฒัน์ แจ่มจิรารักษ์

6955 นางสาว กิริยา ศรีสงคราม

6956 วา่ที่ร้อยตรีหญิง เกษรินทร์ หนา่ยคอน

6957 ดาบตํารวจ คมกฤษ บุญทศ

6958 นาย จตุรงค์ ยังถาวร

6959 นางสาว จิรายุ ชาวมูล 

6960 นางสาว จุฑารัตน์ ช้างเจริญ

6961 นาย จุฑาวฒัน์ เพ็งแจ่ม
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6962 นางสาว จุรีพร แก้วคําภา

6963 นางสาว ชมพูวนัทน์ คาระวะ

6964 นาวาโท ชลเขตต์ หรัิญพิศ

6965 นางสาว ชลธิชา กรรเจียก

6966 พันเอก ชาคร อุณหเลขกะ

6967 นาย ฐาปกรณ์ วอ่งสวสัดิ์

6968 นาย ฐิติวชัร์ ถิรจีรนนัท์

6969 นาวาอากาศเอก ฐิติวฒัน์ พูลสวสัดิ์

6970 นาง ณัชจิรา นาคศิริ

6971 นาย ณัฐวธุ บุศเนตร

6972 นางสาว ดวงพร โพธิ์สร

6973 นางสาว ดัชนมีาศ ชลสกุลถาวร

6974 นาย เดชกฤติ หล้าเนตร

6975 นาย เดชวฒิุ พสุธาตระกูล

6976 ร้อยตํารวจโท ถิรวฒัน์ ณ ระนอง

6977 ร้อยตํารวจโทหญิง ทศันยี์ เลิศจินดา

6978 นาย ธนพัฒน์ ฤทธิพาจารย์

6979 นาวาอากาศเอก ธนเสฏฐ์ ธรรมอํานวยกิจ

6980 นางสาว ธนญัญา ศรีสมบัติ

6981 นาย ธวชัชัย ฤทธิ์จําปา

6982 นางสาว นภัสภรณ์ ดวงชิน

6983 นาวาเอก นรเชษฐ์ ใยระย้า

6984 นาง นฤมนต์ เผ่าเพ็ง

6985 นาง นฐัภัสสร ทองไทย

6986 นางสาว นารีรัตน์ แก้วมณี

6987 นาง นติยา ยนจอหอ

6988 นาง นสิรา ทองคํา
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6989 นางสาว นชุลี เฉิดสมบูรณ์

6990 นาย ปฏิรัตนะ รามจาตุ

6991 นาย ปรัชญ์พงศ์ นาคบุตร

6992 นางสาว ปราณี ใช้ฮวดเจริญ

6993 พลอากาศโท ปรีชา ประดับมุข

6994 นางสาว ปวณีา วงษช์ะอุ่ม

6995 นางสาว ปวณีา วชัรศักดิ์ตระกูล

6996 นางสาว ปาณิศา เอกปัตย์

6997 นาง ปิยภรณ์ เลาหบุตร

6998 นาวาเอก ปิยะ อาจมุงคุณ

6999 ดาบตํารวจ ปุณณรัตน์ อาษานอก

7000 นาย พงศกร พิบูลย์

7001 วา่ที่ร้อยตรี พงศ์พันธ์ อินทร์คงรอด

7002 นาย พงษน์รา เย็นยิง่

7003 นาย พชร เกียรติสุอาภานนท์

7004 นาย พนม นอนา

7005 นาย พรธิชิต กุลจิตติชลธร

7006 นาง พรเพ็ญ วลิัยกูล

7007 นางสาว พรรณนภิา สิทธินสิัยสุข

7008 นาง พรรณวภิา สุวรรณชุมภู

7009 นางสาว พิมพ์ชนก หรัิญ

7010 นาย พิศิษฐ สิริสวสัดินกุูล

7011 พลตรี พิสัณห์ ปฐมเอม

7012 นางสาว เพ็ญพิชชา การาช

7013 นางสาว ภรณ์ทพิย์ เอกวรวฒัน์

7014 นางสาว ภรภัค แช่มช้อย

7015 นางสาว ภัทรนนัท์ ศิริไทย
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7016 นาย ภาวศิ อินทร์ชม

7017 พันโท ภาสกร กุลรววิรรณ

7018 นาย ภูมิพงศ์ ไพศาลศิริเลิศ

7019 พันเอก มนต์ชัย ประมวลธน

7020 นาย มนศูักดิ์ กลิน่ดี

7021 นางสาว มาลัย ศราทธนานนท์

7022 นางสาว รดาศา พงษส์ําราญ

7023 นางสาว รววีรรณ แสนสวาสดิ์

7024 นางสาว รุ่งนภา นาพงษ์

7025 นางสาว รุ่งสุรีย์ ทบวงศรี

7026 นางสาว ลักขณา โสภา

7027 นางสาว ลัดดา รักจรรยาบรรณ

7028 พันเอก วรจิตร ศาสตร์ศิลป์

7029 นาย วชัพลประสิทธิ์ ก้อนแก้ว

7030 นางสาว วชัราภรณ์ ใบยา

7031 นางสาว วนักวี คุ้มคง

7032 นางสาว วารุณี หาญวนันา

7033 นาย วชิิราวธุ กองเพชร

7034 นาย วรีวจัน์ อ่ิมผ่อง

7035 นางสาว วรีะวรรณ จักกระหวดั

7036 พันโท ไวกูณฐ์ โชติธาดา

7037 นาย ศรณ์พงศ์พล สิทธิโชค

7038 นางสาว ศศิญดา เนตรกันทา

7039 นาย สถิตย์ เจริญ

7040 พันเอก สมบัติ เงสันเทยีะ

7041 นาย สมภพ มหาคีตะ

7042 นางสาว สมฤดี ศิริเลิศ
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7043 จ่าเอก สยาม เลพล

7044 นาย สรสิช นอ้ยใจบุญ

7045 นาย สราวฒิุ บุญสร้าง

7046 พันเอก สราวธุ ไชยสิทธิ์

7047 นาวาอากาศเอก สหกรม นาคประดิษฐ์

7048 นาย สามารถ เที่ยงพูนวงศ์

7049 นางสาว สายฝน อาสาธง

7050 นางสาว สาริณี ช้างเจริญ

7051 นางสาว สาวชิชา เดือนแรม

7052 นางสาว สาวนิยี์ ทวยจันทร์

7053 นางสาว สิริกาญจน์ ศิโรจนน์วากุล

7054 นางสาว สิริวรรณ ละพิมาย

7055 นาวาอากาศเอก สุชาติ อินทร์สมบูรณ์

7056 นาย สุทธิพงษ์ กรานเขียว

7057 นางสาว สุทธิวรรณ ปัญญาดี

7058 นางสาว สุธาสินี ปานนาง

7059 นางสาว สุนนัทา คชเลิศ

7060 นางสาว สุนสิา อินอุทยั

7061 นางสาว สุปาจรีย์ ศรีปิยะบุตร

7062 นางสาว สุภาพร วชัรคุปต์

7063 นางสาว สุภาวดี เช้ือวงษ์

7064 นาวาเอก สุรชัย อุดมสุข

7065 ดาบตํารวจ สุรภูมิ กองไพรวลัย์

7066 พันเอก สุริยน เมธีวรรณกุล

7067 นาง สุวรรณ์ ก่อแก้ว

7068 นางสาว เสาวณี ฉิมพาลี

7069 นางสาว หทยัชนก แซ่ตั๊น
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7070 นาวาอากาศเอก อนรุิทธ์ รัฐพร

7071 นาวาเอก อนสุรณ์ ยังคุ้มญาติ

7072 นาย อภิชัย จินดาหรา

7073 นาย อภิชาติ เงินทว้ม

7074 นาย อภิชาติ ผลงาม

7075 นาย อรุชช์ ไร่นากิจ

7076 นางสาว อรุณี ร่มเย็น

7077 นางสาว อลิษา กุลจันทะ

7078 นางสาว อลิสา สุขเจริญ

7079 นาย อัคชัจจ์ สามิตร

7080 นางสาว อังสุมาลี ยอดยิง่วทิยา

7081 นางสาว อาธิมา แสงเมือง

7082 นางสาว อารยา ไวเจือดี

7083 นาย อํานาจ ศรีพงษ์

7084 นาย อุกฤษ อุทยัวฒันา

7085 นางสาว เอมิกา แสงคุณธรรม

สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

7086 นาย ฉัตรชัย อาวรณ์

7087 นาย ธนกฤต วงศ์รังสิมา

7088 นางสาว พัทชาพันธ์ อินทโชติ

7089 นาย ภรชัย ผ่องเมืองปัก

7090 นาย สุรชาติ การะพิทกัษ์

7091 นางสาว อภิรมย์ สิงนาค

สาขาวิชาการบริหารท่ัวไป

7092 นาย ณัฐพล  แจ่มเล็ก

7093 นาย ทศวรรษ สิงหส์ุขศรี

7094 นางสาว ธัญรัศษ์ มลิทอง
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7095 นาง พรภิมล  ปานดี

7096 นางสาว วริยา ศรีจริยา

7097 นางสาว สุรดา สุโพธิณะ
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สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ

7098 นางสาว กมลวรรณ แสงระวี

7099 นางสาว กิตินนัท์ หุ่นดี

7100 นางสาว เจฬุรีย์ ล้ําเลิศ

7101 นางสาว ชุติมา สุวานชิย์

7102 นาย ณรงค์ศักดิ์ ชูสินชินภัทร

7103 นาย นพปฎล เฉยศิริ

7104 นาย วชิระ แข็งงาน

7105 นางสาว สุกัญญา ผ่องแผ้ว

7106 นางสาว เสาวนยี ภูนาสอน

7107 นาย เอกพล อ่อนปาน

7108 MR. DAVY SORN

7109 MR. HINHPHANH PHONLAMNGEUN

สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ

7110 นางสาว กัลยา ผลเจริญ

7111 นางสาว กัลยาณี คุณพรอย

7112 นางสาว จามรี เผยกลาง

7113 นาย ปิยะ ผัดวงค์

7114 นาย พิชชาญ ทองคํา

7115 นาย เพ่ิมพงค์ ด่านศักดิ์ดา

7116 นางสาว เมธินี หนนุดี

7117 นางสาว วารี เทพสัตรา

7118 นาย วรีะศักดิ์ สุนทรธรรมขันธ์

ปีการศึกษา 2557

คณะวิทยาการสารสนเทศ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

เทคโนโลยบีัณฑิต  
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7119 นาย ศุภชัย เอมศิริ

7120 นาย อดิศักดิ์ ธิษาไชย

สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ

7121 นาย นาริศ แก่กล้า

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

7122 นาย นรงค์ฤทธิ์ ตั้งปฐมพงศ์

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

7123 นาย สมเดช หนนุเงิน

สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ

7124 นางสาว กมลชนก อุหมัด

7125 นาย สัตยา อ่ิมทอง

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

7126 นาย บดิศร ศรีวชัิย

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

7127 นางสาว จิรนนัท์ จิตรพินจิ

7128 นาย พิชญ์ เจริญนยิม

7129 นาย อนสุรณ์ แก้วสกุลณี

สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ

7130 นาย กังวาล กุลละวณิชย์

7131 นาย ณัฐวฒัน์ ทพิย์อมรววิฒัน์

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

7132 นางสาว เบญจมาพร บัวนาค

7133 นางสาว พรชนก เพียรพิพัฒนสุข

7134 นาย เสกสรร ทองอินทร์

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง
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7135 MR. RATANAK KHOEUN

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

7136 นางสาว ณัฐดา สืบสนธิ

7137 นาย ณัฐนนท์ แสวงศรี

7138 นาย ณัฐนยั สุวรรณชูชิต

7139 นาย ณัฐพงศ์ เกิดอรุณเดช

7140 นางสาว ทพิย์สุดา ศรีคําม้วน

7141 นาย ธนพล ทดัเนยีม

7142 นาย ธนพัต ตันทนงศักดิ์กุล

7143 นาย ธนภัทร แฝงเพ็ชร

7144 นาย ธนรัชต์ ไกรปก

7145 นางสาว นาราทพิย์ เวยีงกระโทก

7146 นาย บัญชา พรวนอิน

7147 นางสาว พัชรี พงษไ์ทย

7148 นาย ศุภณัฐ ประภาสสันติกุล

7149 นางสาว สุนทรี ตรีเวส

7150 นางสาว สุพรรณี ประจงใจ

7151 นาย อํานาจ โมคศักดิ์

สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ

7152 นางสาว กมลวรรณ สมุนไพร

7153 นางสาว กฤติมา สุขสําราญ

7154 นาย กิตติพงษ์ เมฆพัฒน์

7155 นางสาว จักรทพิย์ อุภัยพงศ์

7156 นางสาว จันทร์สุดา บุญจันทร์

7157 นาย จีรวฒัน์ คําภิรา

7158 นาย เจษฎา กุลอ่อน

วิทยาศาสตรบัณฑิต  
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7159 นางสาว ชนากานต์ แม้นญาติ

7160 นาย ชนาธิป ใจดี

7161 นางสาว ชัญญาพร แก้วประชา

7162 นางสาว ชาริณี กึมขุนทด

7163 นางสาว ชุติพร ยังใหผ้ล

7164 นาย ณัฐวฒิุ ฉายศิริ

7165 นาย ณัฐวฒิุ เมฆยิม้

7166 นางสาว ดลพร อรรถกรวรรธนะ

7167 นางสาว เดือนเพ็ญ นพรัมย์

7168 นาย ติณณภพ สุระพล

7169 นางสาว ทตุิยาภรณ์ ลิมปิสวสัดิ์

7170 นางสาว ธิดารัตน์ วเิศษบุญหนกั

7171 นางสาว ธีราพร ผดุงพันธ์

7172 นางสาว นฤมล เจิดบดีเกษม

7173 นาย นธิิศ โชคชัยนฤดี

7174 นางสาว เนตรนภา ลาสอน

7175 นางสาว ปณิชา ติยะวฒัน์

7176 นาย ปรัชญา เพียรมนพิูพัฒน์

7177 นาย ปวเรศ ชาวเวยีง

7178 นางสาว ปวณีา วงศ์ษา

7179 นางสาว ปาจรีย์ แผ่นทอง

7180 นาย พงษศ์ักดิ์ แก้วสีขาว

7181 นาย ภากร จิตต์บํารุงสกุล

7182 นาย ภาณุเดช สุวรรณสุวมิล

7183 นาย มนตรี แจ้งภู่

7184 นางสาว มนนัยา สาครสัญจร

7185 นาย วงศกร ลิม้ประเสริฐ
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7186 นาย วงศ์บวร ปิยวรีวงศ์

7187 นางสาว วนสันนัท์ สิริวฒิุชาภิรัชต์

7188 นางสาว วรัญญา โฉมศรี

7189 นาย วสวตัติ์ ไตรติลานนัท์

7190 นาย วชัระ ฮ่องกิม้

7191 นาย วกิรานต์ ทศันป์ระดิษฐ์

7192 นาย วชิชากร บูรพาภรณ์

7193 นางสาว วชุิดา ทําดีกุล

7194 นางสาว เวธกา เทพทองดี

7195 นาย ศตวรรษ มลอ่อน

7196 นางสาว ศศิพิมล สุขา

7197 นางสาว ศิรดา ประสงค์

7198 นาย ศุภกร ปัญจบุศย์

7199 นาย ศุภกิจ เพ่ิมสวสัดิ์

7200 นาย สรธิญ ชลารักษ์

7201 นาย สรรบุญ ศิริมนาทร

7202 นาย อธิวฒัน์ วฒันโยธิน

7203 นางสาว อนนัตญา ฉายศรีสินธุ์

7204 นาย อรรถกานท์ ศิลป์ประสิทธิ์

7205 นางสาว อรวี ทพิยางกูร

7206 นางสาว อิสริยา กาบตุ้ม

7207 นางสาว ไอลดา เกตจรูญ

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

7208 นางสาว กชนภิา จิตตรีพล

7209 นาย กฤษณ์ ดิษเจริญ

7210 นาย เกรียงไกร แก้วหลอย

7211 นางสาว จตุพร เหมือนมาตย์
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7212 นาย จักรพงษ์ บุญใหญ่

7213 นางสาว จีรพัชร์ สุวรรณโชติ

7214 นางสาว จุติกานต์ อังติกุล

7215 นางสาว ชลารักษ์ กฤษณะภูติ

7216 นางสาว ช่อผกา มาลีบุตร

7217 นาย ชัยธเนศ เถาวย์า

7218 นางสาว ชุติปภา วหิารพรหม

7219 นางสาว โชติกา จ่ันจีน

7220 นางสาว ณัฐชา พรงาม

7221 นางสาว ณัฐธยาน์ จันทราพงศ์พันธ์

7222 นาย ณัฐปกรณ์ บุญฉ่ํา

7223 นาย ณัฐพงศ์ รัตนสมบูรณ์

7224 นาย ณัฐวฒิุ หชัเวชสกุล

7225 นาย เทดิศักดิ์ ดุงแก้ว

7226 นาย ธงชัย แซ่วา้น

7227 นาย ธนนิท์ อินทรมณี

7228 นาย ธวชัชัย ภักดี

7229 นางสาว ธันยพร สามเสน

7230 นาย ธิณวฒิุ มีสําฤทธิ์

7231 นาย ธีรชัย ทองมา

7232 นาย ธีราวชัร์ สงวนวงษ์

7233 นางสาว นริศรา ภักดีโชติ

7234 นางสาว นรีูน แวดาแก

7235 นาย ประพนธ์ บวบทอง

7236 นาย พงศธร ลิม้ชนะกุล

7237 นาย พชร ทองภักดี

7238 นางสาว พนดิา ศรีโคตร
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7239 นางสาว พรพิมล เช่ียวชาญ

7240 นางสาว พรรณทอง กองกูล

7241 นางสาว พลอยนภัส จันทร์รังษี

7242 นางสาว พิชชาภา สุทธิพูนธนา

7243 นาย พิชิต นาคสนทิ

7244 นาย พีระ งามพงษ์

7245 นาย ภานพัุนธ์ ไชยมี

7246 นาย มหรรณพ ชูรัตน์

7247 นาย ยุทธนา สกุลพราหมณ์

7248 นาย ยุรนนัท์ เอมโกวทิย์

7249 นางสาว รชนศิ ผลโพธิ์

7250 นางสาว ลักขริน ชลธนานวตักูล

7251 นางสาว วณิชชา คล้ายสุวรรณ์

7252 นางสาว วณิชา ปิ่นมณี

7253 นาย วรภัทร ตะกรุดโฉม

7254 นาย วรรธนพ์ล ศิริบุญลักษณ์กุล

7255 นางสาว วรินทร์ ตัณฑุลานนท์

7256 นาย วชัรินทร์ เทยีบมาก

7257 นาย วนัปิติ ทั้งวชัรพงศ์

7258 นาย วทิวสั ทองเขียว

7259 นาย วศิรุต เชียงเพียร

7260 นาย วรีะพงษ์ ปิติสิริกุล

7261 นางสาว ศดานนัท์ วงศ์ษา

7262 นางสาว ศิริประภา ทรัพย์สิน

7263 นางสาว ศุภัทรา วอ่งไวรุด

7264 นาย สกล กําจายกิตติกุล

7265 นาย สาธิต ขันธชัย
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7266 นาย สุกนต์ธี สังขันธ์

7267 นาย สุกฤษฏิ์ ศิริมัย

7268 นางสาว สุกัญญา แก้วบ่อ

7269 นางสาว สุวมิล หอสิริเรืองกุล

7270 นางสาว อภิรดา ทองแก้ว

7271 นาย อภิวฒัน์ สมสิรินวกุล

7272 นางสาว อรชพร เทยีมสุวรรณ

7273 นาย อัษฎายุทธ สมถวลิ

7274 นาย เอกพิภพ โคตรภูมี

7275 นางสาว เอมอร คุ้มสุวรรณ

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

7276 นาย กิตติศักดิ์ จักร์กร

7277 นางสาว กุลิสรา อังสุรินทร์

7278 นางสาว ขวญัตา วงศ์รชานนท์

7279 นาย เขมรัฐ สิริโชติจิรกุล

7280 นาย จักรพงษ์ คงคาศรี

7281 นาย จิรธรรม หาญประทานพร

7282 นาย จิระ ทวิถาวรวงศ์

7283 นาย จุมพล ร่มโพธิ์รี

7284 นาย เจือระวี แซะยูซุบ

7285 นางสาว ชญาภา แสวงงาม

7286 นาย ชวลัวทิย์ ธนรักศักดิ์

7287 นาย ชัยวฒัน์ งาสาร

7288 นาย ชาญณรงค์ ดาวลอยเด่น

7289 นาย ชานนท์ เอนกพงษ์

7290 นาย ชุติชัย ทองขาว

7291 นางสาว ณัฏฐณิชา ศิริพงศ์วฒิุ



296

7292 นาย ณัฏพล บุญเส็ง

7293 นางสาว ณัฐชา เจียรสิงหกุล

7294 นาย ทศันยั เจริญสุข

7295 นางสาว ทศันยี์ สุขสลุง

7296 นาย ธนทั อาจสมิติ

7297 นาย ธนาชัย พุทธิพร

7298 นาย ธนาวธุ มีทรัพย์ปรุง

7299 นาย ธิติกฤศ เย็นใจ

7300 นาย ธีรวฒัน์ วชัรสินธุ์

7301 นางสาว นงนชุ สุทธิธรรม

7302 นาย นรุตม์ชัย ตุลาภรณ์

7303 นาย นวภัทร ศาสตร์สูงเนนิ

7304 นาย ปฏิภาณ กอนคอน

7305 นาย ประภัสร์ พนมรัตน์

7306 นางสาว ปัทมา วรัญญสาธิต

7307 นางสาว ปาจรีย์ จารีมิตร

7308 นางสาว ปิยดา แสนเขื่อน

7309 นาย พฤฒิพันธ์ จันทร์เพ็ญ

7310 นางสาว พลอยไพลิน สังฆนาม

7311 นาย พิเชษฐ์ บัวแก้ว

7312 นาย ภคินเวธน์ ศักดิ์เสมอพรหม

7313 นาย ภพพล ประทมุษา

7314 นางสาว ภัทราภรณ์ จ่ีเอ่ียม

7315 นาย ภาณุเดช พรหมเมศร์

7316 นาย ภูวดล เศรษฐะ

7317 นาย เภตรา ไทยพานชิ

7318 นาย มานพ วงศ์ไตรรัตน์
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7319 นาย เลอสรวง วทิยะวรกาญจน์

7320 นาย วรพงศ์ เอ่ียมปราณีต

7321 นาย วรวทิย์ บุญล้ํา

7322 นาย วศินพล ดนตรีเสนาะ

7323 นาย ศิริชัย วนัทอง

7324 นางสาว ศิริวมิล จันทร์โสม

7325 นาย ศุภกาญจน์ อมรวฒันพงศ์

7326 นาย สันติ กายไธสง

7327 นาย สิทธิพงศ์ นามเพชร

7328 นางสาว สินรัีตน์ ไทรโรจนรุ่์ง

7329 นาย สุชานนท์ เซ่งฉ้วน

7330 นาย สุทธิพงษ์ สิงหส์ําโรง

7331 นาย สุนทร แก้วประดับ

7332 นางสาว สุพัตรา บุจนะ

7333 นางสาว สุภาพร พันวลิัย

7334 นาย สุเมธ ฟูนนัท์

7335 นาย อดิสรณ์ วสิุทธิแพทย์

7336 นาย อนนัชัย สุจิรานธุรรม

7337 นางสาว อภิญญา วงศ์สายสถิตย์

7338 นาย อภิพล สุขเกลอ

7339 นาย อภิรัตน์ ผกาแก้ว

7340 นาย อรรถพร เกษแก้ว

7341 นางสาว อรอนงค์ อาดัม

7342 นาย อิทธินนัท์ ปิยะสิงห์
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7343 MR. AAN SOMANA

7344 MR. DAO TRONG QUAN

7345 Ms. DO THI KIM THU

7346 Ms. FAIDA ANNISA

7347 MRS. HA THI THUY

7348 MR. HEM KUMAR NEPAL

7349 Ms. HOANG THI OANH

7350 MR. HOANG TRUNG KIEN

7351 MR. HUYNH VAN LOC

7352 Ms. KENCHO ZANGMO

7353 MR. KUSUMA WIJAYA RIDIPUTRA

7354 Ms. LE NGOC BAO YEN

7355 Ms. LE THI NHU PHUONG

7356 Ms. LE THI BICH NGOC

7357 Ms. LE THI THANH TUYEN

7358 Ms. LUONG THI HOA

7359 MR. MAI BA HAI

7360 Ms. MAI THI LAN ANH

7361 MRS. NGUYEN THI HONG DINH

7362 MRS. NGUYEN THI LE THUONG

7363 Ms. NGUYEN THI MINH THANH

7364 Ms. NGUYEN THI NGOC HAN

7365 Ms. NGUYEN THI THU HANG

7366 Ms. NGUYEN THI THUY TRANG

ปีการศึกษา 2557

คณะพยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
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7367 MRS. SANGAY WANGMO

7368 Ms. TRAN THI XUAN TAM

7369 Ms. TRAN THI HOANG OANH

สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล

7370 นาง กุสุมา มณีนพ

7371 นาวาตรีหญิง จิรภา เพ็งฉาย

7372 นาง จุฬารัตน์ ประชาชิต

7373 นาง ฐิตารีย์ บุญจันทร์

7374 นางสาว ณิชกานต์ กัญเจียก

7375 เรือตรีหญิง ธิดานชุ เพียรชูชัย

7376 นาง นรัินดร เทยีนรังษี

7377 นางสาว ไพจิตร ไชยฤทธิ์

7378 นาง มยุรี ตนคัมภีรวาท

7379 นาวาตรีหญิง ระวพิรรณ สุนทรเวชพงษ์

7380 นาง เรืองฤทธิ์ ศรีนคัรินทร์

7381 นาง ฤดีวรรณ รัตนานวุตัิ

7382 นาง วฒันา อ่างลี

7383 นาง สุพางค์พรรณ พาดกลาง

สาขาวิชาการผดุงครรภ์ข้ันสูง

7384 นางสาว กนกวรรณ โคตรสังข์

สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก

7385 นางสาว กรเกล้า สาลี

7386 นางสาว จุฬาลักษณ์ แก้วสุก

7387 นาง ชญานกิา ศรีวชัิย

7388 เรือเอกหญิง พิมพ์พญา สมดี

7389 นางสาว เพ็ญนภา บุญยก

7390 นาง ศิริเพ็ญ ลิมปธรรม
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7391 นางสาว อภิฤดี นาคปทมุสวสัดิ์

สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ

7392 นาย กานต์ สุธรรมเทวกุล

7393 นางสาว ฉัตรฤดี ภาระญาติ

7394 นาง นชุนาถ สุวรรณประทปี

7395 นาง เพ็ญประภา เทยีบคุณ

7396 นางสาว ลัญชนา พิมพันธ์ชัยยบูลย์

7397 นางสาว ศตพร เทยาณรงค์

7398 นางสาว อมรวรรณ ฤทธิเรือง

7399 นาง อิชญา พงษอ์ร่าม

สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่

7400 นาง กฤษณา พรามณี

7401 นางสาว โชษติา วสิุทธิสาย

7402 นาง ดวงกมล ดีทองคํา

7403 นางสาว ธนญัชกร ช่วยทา้ว

7404 นาย นนทกร ดํานงค์

7405 นางสาว นชิาภา สุขประเสริฐ

7406 นางสาว บุษยารัตน์ ลอยศักดิ์

7407 นางสาว ปารีนชุ พรเจริญ

7408 นางสาว เพ่ิมพูล บุญมี

7409 นางสาว วภิาวรรณ อะสงค์

7410 นาง สินนีชุ หลวงพิทกัษ์

7411 นางสาว อรุณวรรณ วงษเ์ดิม

7412 นางสาว อาทติยา อติวชิญานนท์

สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว

7413 นางสาว เรียม นมรักษ์

7414 นาง วราภรณ์ ม่ังคั่ง
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7415 นางสาว สมบัติ น้ําดอกไม้

สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

7416 นางสาว คณิตา จันทวาส

7417 นาง จิราภรณ์ จันทร์แก้ว

7418 นางสาว นวลพรรณ อิศโร

7419 นางสาว เพ็ญประภา ไสวดี

7420 นางสาว วนดิา สติประเสริฐ

7421 นางสาว ศิวาภรณ์ ศรีสกุล

7422 นางสาว สลิลทพิย์ โกพลรัตน์

7423 นางสาว สุกัญญา บุญวรสถิต

7424 นางสาว สุภาวดี อรรคพัฒน์

สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

7425 นางสาว พัชมณฑ์ เกษรบัว

สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย

7426 นางสาว หทยัรัตน์ เมธนาวนิ

7427 นางสาว กาญจนา จันทสิา

7428 นางสาว ชัญญาวร์ี ทองหงํา

7429 นางสาว กนกพร เลีย่มหดุ

7430 นางสาว จุฑามาศ โชคบัณฑิต

7431 นางสาว ธิดารัตน์ อินทปัญญา

7432 นางสาว นลิเนตร ภู่ทอง

7433 นางสาว บุณยวร์ี กลิน่เพ็ชร์

7434 นางสาว บุษราค์พรรณ บุบผาสุวรรณ

7435 นางสาว มุทติา แก้วถมยา

7436 นางสาว ศุภมาส สดมสุข

พยาบาลศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

พยาบาลศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1
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7437 นางสาว สลิลทพิย์ สุขทอง

7438 นางสาว สุภาวรรณ นาคตระกูล

7439 นางสาว อนศุรา ฮับซัน

7440 นาย อรรถชัย จันทรานพุงษ์

7441 นางสาว กมลชนก ธมาภรณ์

7442 นางสาว กัลยา ผ่องสอาด

7443 นางสาว ขนษิฐา สายเจริญ

7444 นาย คมสัน ประสารกก

7445 นางสาว จิรวดี ไขลี

7446 นางสาว จิราภรณ์ มาตรเลีย่ม

7447 นางสาว นงผกา สมภาวะ

7448 นางสาว นพร เตชะวฒันาบวร

7449 นางสาว นอ้งทราย สิงหจั์นทร์

7450 นางสาว นลิวดี ดวงแก้ว

7451 นาย บุญฤทธิ สุดใจ

7452 นางสาว ประภารัตน์ เจริญตรา

7453 นางสาว พลอยไพลิน นนทการ

7454 นางสาว พัชรี จันสีชา

7455 นางสาว พิมลนาฏ งามขํา

7456 นางสาว พูลทพิย์ พูลสวสัดิ์

7457 นางสาว ฟ้า เซลีย์

7458 นางสาว ภัทรวดี ทองเกิด

7459 นางสาว ภัทราภรณ์ ติ่งเพ็ชร์เติม

7460 นางสาว มยุรฉัตร ขอร่มกลาง

7461 นางสาว มัณฑิณี เหรียญพ้ี

7462 นางสาว ยูถิกา วรีะรัตน์

พยาบาลศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2



303

7463 นางสาว รุ่งนภา กล่อมเกลีย้ง

7464 นางสาว วภิาพร พันธุ์วชัิย

7465 นางสาว ศิโรรัตน์ ป้องกัน

7466 นางสาว สมฤทยั ม่วงขาว

7467 นางสาว สิริรัตน์ สิริสุรชัชวาล

7468 นางสาว สุนนัทา กิจสวสัดิ์

7469 นางสาว สุภาวดี มีแก้ว

7470 นางสาว อุษณีย์ สนอง

7471 นางสาว กนกอร อ่ิมรัตนะ

7472 นางสาว กมลชนก พุ่มพวง

7473 นางสาว กรรณิกา กองคํา

7474 นางสาว กรรณิการ์ เสนานนัท์

7475 นางสาว กรองกาญจน์ กล้วยดี

7476 นางสาว กัญญารัตน์ ปัญญาวรีาภรณ์

7477 นางสาว กัณฐิกา ซ่อนกลิน่

7478 นาย กัมปนาท สุขสวสัดิ์

7479 นางสาว กานต์พิชชา จันทร์ป้อตา

7480 นางสาว เกวลิน ประชากูล

7481 นางสาว ขนษิฐา แพทองคํา

7482 นางสาว ขวญัชนก ภักดี

7483 นางสาว จเรพร แก้วสุขสี

7484 นางสาว จันทร์ธิมา ชูศรีอ่อน

7485 นางสาว จิตราภา ทองดี

7486 นางสาว จิราภา บุญเที่ยง

7487 นางสาว จุฑามาศ แก้วเงินลาด

7488 นางสาว จุฑามาศ สอนนชุาติ

พยาบาลศาสตรบัณฑิต  
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7489 นางสาว จุฑามาศ เสือแป้น

7490 นางสาว จุฑามาส แซ่เฮ้ง

7491 นางสาว จุฑารัตน์ วรรณโคตร

7492 นางสาว เจนจิรา วนังาม

7493 นาย เจษฎาพร พันธัง

7494 นางสาว ชนกิานต์ กองสมบัติสุข

7495 นางสาว ชไมพร วงศ์ทอง

7496 นางสาว ชลธิดา วรีะอาชากุล

7497 นาย ชัยวฒัน์ วนัช่วย

7498 นางสาว โชติกา อุ่นใจ

7499 นางสาว ฐิติมา บุญสร้อย

7500 นางสาว ณธิดา เพ็ชรรัตน์

7501 นางสาว ณัฐจารีย์ เวชบุล

7502 นางสาว ณัฐฐา คชภูติ

7503 นางสาว ณัฐภรณ์ สิงหส์า

7504 นางสาว ดารารัตน์ ชนรักสุข

7505 นางสาว ธนพร ชุติมาวงศ์สกุล

7506 นางสาว ธนภรณ์ เขียวเปร่ียว

7507 นางสาว ธัญญธร สุนศรี

7508 นางสาว ธัญญรตา เกษรา

7509 นางสาว ธัญวดี เลิศวบิูลย์อนนัต์

7510 นางสาว ธันยธรณ์ บํารุงเวช

7511 นางสาว ธาริณีย์ เผ่าพรม

7512 นางสาว ธารินี ศรีสมบัติ

7513 นางสาว ธีราภรณ์ มงคลธรรมกุล

7514 นาย นนทนติย์ สาระกุล

7515 นางสาว นภาลัย เลิศวทิยาประดิษฐ์
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7516 นางสาว นนัทภัทร มาชัยภูมิ

7517 นางสาว นภิาพร ทพิย์กระโทก

7518 นางสาว เนตรชนนี กาญจนลักษณ์

7519 นางสาว ปารมี บุญชู

7520 นางสาว พนาภรณ์ ยิง่วริิยะวงศ์

7521 นางสาว พราวเดือน บุ่งอุทมุ

7522 นางสาว พลอยไพลิน ทวนินัท์

7523 นางสาว พัชราวรรณ สะเอียบคง

7524 นางสาว พัชรี หนองผือ

7525 นางสาว พิชญ์ชญา คํากลาง

7526 นางสาว พิชาภรณ์ ครุธมงคล

7527 นาย พิตตินนัท์ สายดํา

7528 นางสาว พิมพ์ชนก ช่างประเสริฐ

7529 นางสาว พีชญรัตน์ พันธุ์วฒันาเจริญ

7530 นางสาว เพ็ญประภา ประคอง

7531 นางสาว ภัสนนัท์ วงษพ์รหม

7532 นางสาว ภาวณิี โพธิ์ช่วย

7533 นางสาว มณีรัตน์ กลิน่สันเทยีะ

7534 นางสาว เยาวลักษณ์ ศิลาเลิศ

7535 นางสาว รัตนลักษณ์ รุณเกษม

7536 นางสาว รัตยา เฉลิมวงศ์

7537 นางสาว รุ่งอรุณ เนตรทพิย์

7538 นางสาว ลักษณา เกตุเอ่ียม

7539 นางสาว วชิรญาณ์ พยัคฆานวุฒัน์

7540 นางสาว วชิราพร เดชะปรากรม

7541 นางสาว วนสันนั ภู่ระหงษ์

7542 นางสาว วรมน โมฬีชาติ
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7543 นางสาว วรรณวษิา พุ่มเรือง

7544 นางสาว วรรณศิริ คําหมู่

7545 นางสาว วรลักษณ์ พงษจี์น

7546 นางสาว วราภรณ์ สัมพันธ์พร

7547 นางสาว วราภรณ์ อินทรเนตร์

7548 นางสาว วารินทร์ ศรีบุญเพ็ง

7549 นางสาว วาสิฏฐี หนิเกิด

7550 นางสาว วจิิตรา เทพพันทา

7551 นางสาว วจิิตรา สืบสิมมา

7552 นางสาว วไิลรัตน์ กิง่แก้วก้านทอง

7553 นางสาว วไิลวรรณ แป้นทมิ

7554 นางสาว วสิา ม่วงศรี

7555 นางสาว ศรัณยา โพธิวรรณ์

7556 นางสาว ศิริประภา พานแก้ว

7557 นางสาว ศิริพร ไชยยง

7558 นางสาว สมฤดี สมนกึ

7559 นางสาว สาลิณี เพชรอินทร์

7560 นางสาว สิริพา ศรีสมบูรณ์สกุล

7561 นางสาว สุกัญญา เอกตาแสง

7562 นางสาว สุชญา บัวผุด

7563 นางสาว สุดารัตน์ กลิน่สุคนธ์

7564 นางสาว สุดารัตน์ สุขช่ืน

7565 นางสาว สุธิสา เดชศิวะ

7566 นางสาว สุนษิา ปลืม้ใจ

7567 นางสาว สุนสิา บัวบาน

7568 นาย สุนยี์ บับพาน

7569 นางสาว สุพรรษา พิมพา
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7570 นางสาว สุภักณัติญา มุนตรีบุตร

7571 นางสาว สุภัชชา ถนอมสวย

7572 นางสาว สุภาพร ธาตุดี

7573 นางสาว สุรีรัตน์ ลีว้งศ์วฒันา

7574 นางสาว สุลาลัย ทวลีาภ

7575 นางสาว เสริมศิริ สอนพันธ์

7576 นางสาว โสภิดา โสภารักษ์

7577 นางสาว หทยัรัตน์ สิงโตศิริ

7578 นางสาว หฤทยั ปุริเส

7579 นางสาว อนงค์ พลศักดิ์

7580 นาย อนนัทพล ใคร่ครวญ

7581 นางสาว อภิญญา โนโชติ

7582 นางสาว อมรรัตน์ ซอกกลาง

7583 นางสาว อมรรัตน์ ตัญญบุตร

7584 นางสาว อรพรรณ ยินดี

7585 นางสาว อรอนงค์ แซ่โซว

7586 นางสาว อรอุมา ฟูใจ

7587 นางสาว อลิสา ดวงสิน

7588 นางสาว อังคณา ศรีสาร

7589 นางสาว อัสมา มูฮําหมัด

7590 MR. RATANAK POCH

7591 MR. VA OUN



308

สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์

7592 นาวาตรี ชัยฤทธิ์ คล้ายบุญส่ง

7593 นาย ธนกิ ไม้นอ้ย

7594 นาย พิชณะ คงยัง่ยืน

7595 นางสาว มินทร์ลดา รัตนกุล

7596 นาย สิทธิพันธ์ แสงสุวรรณ

7597 นางสาว สุพิชชา ภมรจันทรมัส

7598 นางสาว โสภาวดี โชติกลาง

7599 นาย อาทติย์ อัศวพันธุ์นมิิต

7600 MR. SOPHEAK PEN

สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์

7601 นาย วชัระ ยังใหผ้ล

7602 นางสาว สมกมล รักวรีธรรม

สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์

7603 นาย จรัญ อันทวาปี

7604 นางสาว จริยา ฤทธิบัณฑิต

7605 นางสาว จิรพันธุ์ แก้วเพ็ชร

7606 นางสาว ภาวณิี ฉานุ

7607 นางสาว หทยัรัตน์ สุระสิงหชั์ยเดช

สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์

7608 นาย กฤติพงศ์ เกษกมล

ปีการศึกษา 2557

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2
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7609 นางสาว กัญญาพัชร ทาหอม

7610 นาย กิตติคุณ ประดิษฐกําจรชัย

7611 นางสาว เกือ้กูล ยินดีสุข

7612 นางสาว จงกลนี ถูกขนาดดี

7613 นางสาว จรัสรัตน์ สุวรรณรัตน์

7614 นางสาว จิราวรรณ คงเจริญ

7615 นางสาว เจนจุฬา ดาทอง

7616 นาย ณัฐกิตต์ ช้ือทศันประสิทธิ

7617 นางสาว ถวกิา แก้วบรรดาล

7618 นาย ทฤษฎี ทองวเิศษ

7619 นาย ธนณัทน์ ศรีวฒัรางกูร

7620 นางสาว ธัญชนก เณรนอ้ย

7621 นางสาว ธันยธรณ์ พ่ึงลบ

7622 นางสาว ธิชาพร รัตนแก้ว

7623 นาย นครินทร์ มูลรัตน์

7624 นางสาว เบญจรัตน์ ยุระเกตุ

7625 นาย ปิยะพงษ์ จริงจิตร

7626 นางสาว พรรณิกา เอ้ียงปาน

7627 นางสาว พรศิริ กุลสูตร

7628 นางสาว พิมพ์ใจ มีความสุข

7629 นางสาว แพรวพราว ศรีบัว

7630 นาย ไพบูลย์ อภิปัญญาวรกุล

7631 นางสาว รัตติภรณ์ พุทธมี

7632 นางสาว เรณุกา เทศงามถ้วน

7633 นางสาว ลัดดาวลัย์ ตั้งสมสุข

7634 นาย วชัรพงษ์ คงม่ัน

7635 นาย วฒิุชัย ดําริห์
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7636 นางสาว สมฤทยั มีสุข

7637 นางสาว สุนษิา วนิา

7638 นางสาว สุรีนาถ บุตรสระนอ้ย

7639 นาย อนชิุต เมืองแก้ว

7640 นางสาว อภิญญา ภู่งาม

สาขาวิชาภูมิศาสตร์

7641 นาย กิตติภพ วงษส์ุนทร

7642 นางสาว วริฎา ทบัถาวร

สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์

7643 นางสาว กนกทพิย์ ประกอบพร

7644 นางสาว กนกวรรณ์ รุ่งเรือง

7645 นางสาว กนกวรรณ ไชยสงคราม

7646 นางสาว กนกวรรณ สมคิด

7647 นางสาว กนกวรรณ อยูบ่้านแพ้ว

7648 นางสาว กมลชนก จันสอน

7649 นางสาว กมลชนก ลายทอง

7650 นางสาว กมลนติย์ สายธรรมรงค์

7651 นาย กรกช มหาอุตม์

7652 นาย กรกฎ ถุงพันธ์

7653 นาย กรชวสั ชมสะอาด

7654 นาย กรวชัร์ ตอสูงเนนิ

7655 นาย กรวฒิุ กุศลธนพร

7656 นางสาว กริษตา เชียงศรี

7657 นางสาว กฤติยา บุญราช

7658 นาย กฤษฎา ณบ้านเบิก

7659 นาย กษดิิ์เดช อินทนา

วิทยาศาสตรบัณฑิต  
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7660 นางสาว กัญญาภัค ฐานะ

7661 นาย กัมปนาท อามาตย์มนตรี

7662 นาย การัณย์ กันชัยเทพ

7663 นาย กิตติชัย เจ่ียสกุล

7664 นางสาว กิตติมา ฉิมจันทร์

7665 นาย กิตติศักดิ์ ยะอะนนัต์

7666 นางสาว กิติยา ศรีวศิาล

7667 นางสาว กุลฑริภา ทําประโยชน์

7668 นางสาว เกวลี โตเปลีย่น

7669 นางสาว ขวญัชนก สุขสวสัดิ์

7670 นางสาว ขวญัภิรมย์ พามา

7671 นางสาว ขวญัเรือน รอดไพร

7672 นางสาว คณัฐถา ภาระพงษ์

7673 นางสาว คอดียะฮ์ เพ็ชรพูล

7674 นางสาว จตุรพร วฒันกามินทร์

7675 นาย จารุกิตติ์ เครือวฒันเวช

7676 นาย จารุกิตติ์ แสนพลสิทธิ์

7677 นางสาว จิตรา มาเบ้า

7678 นางสาว จิรนนัท์ หตุะวาณิชย์กุล

7679 นาย จิรพิสิษฐ์ รุจนเ์จริญ

7680 นาย จิรวฒัน์ วฒิุรัตน์

7681 นางสาว จิราพร อาวรณ์

7682 นางสาว จิราภรณ์ พิทยาคุณ

7683 นางสาว จิราวรรณ อุ่นยินดี

7684 นางสาว จุฑาภรณ์ อินสวา่ง

7685 นางสาว จุฑารัตน์ ศิลาอ่อน

7686 นาย ชนาธิป ธนะสาร
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7687 นางสาว ชมพูนทุ ผิวผ่อง

7688 นาย ชยธร ช่ืนรัตนาวงษ์

7689 นางสาว ชลลดา พูลเปี่ยม

7690 นาย ชลวฒัน์ โรยแก้ว

7691 นางสาว ชลิตา เถยศิริ

7692 นาย ชัยทตั วฒันโลเก

7693 นาย ชัยธัช เรืองพระยา

7694 นาย ชัยยศ ศรีวชัิย

7695 นาย ชูทศัน์ แสงเพชรประเสริฐ

7696 นางสาว ฐนดิา พินจิ

7697 นาย ณรงค์พันธ์ สวา่งศรี

7698 นางสาว ณัชชา พฤทธิพงษ์

7699 นาย ณัชพงศ์พล จิตต์ประวตัิ

7700 นางสาว ณัฏธิดา ศิริรักษ์

7701 นางสาว ณัฐกาญจน์ กาหยี

7702 นางสาว ณัฐญดา นําสินหลาก

7703 นางสาว ณัฐญา แซ่เฮง

7704 นางสาว ณัฐณิชา มอญยิง่

7705 นางสาว ณัฐนทกีานต์ ดิฐธนธรณ์

7706 นางสาว ณัฐนรี ผดุงนานนท์

7707 นาย ณัฐพงศ์ บุญอุไร

7708 นาย ณัฐพล เย็นสกุลสุข

7709 นางสาว ณัฐยา จันทร์แหยม

7710 นาย ณัฐวทิย์ ภู่ธีระภัทรกุล

7711 นาย ณัฐวฒิุ จงกลธนาลาภ

7712 นาย ณัฐวฒิุ ธรรมรัตน์

7713 นาย ณัฐวฒิุ พันพา
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7714 นางสาว ดรุณี จิตต์ม่ัน

7715 นางสาว ดารากร วงสุเพ็ง

7716 นาย ดุลยวตัร ศรีติสาร

7717 นางสาว ตวงทพิย์ ไร่คลองครุ

7718 นาย ทรงกลด บ่อเกิด

7719 นาย ทรงวฒิุ ช่อเร่ียม

7720 นาย ธนชาต วฒิุพิพัฒนพงศ์

7721 นาย ธนพัชร ใจบางยาง

7722 นาย ธนภัทร มูลเช้ือ

7723 นาย ธเนศ คงเนยีม

7724 นาย ธรรมรัตน์ อินหญีต

7725 นาย ธวชัชัย โปกุล

7726 นางสาว ธัญญ์วรัตน์ นอ้ยพงษ์

7727 นางสาว ธัญพร โสมะเกษตริน

7728 นางสาว ธันย์ชนก สงวนรัตน์

7729 นางสาว ธิดารัตน์ ขจรกฤดิกุล

7730 นางสาว ธิดารัตน์ ศรประสิทธิ์

7731 นาย ธิปไตร เช้ือเมืองพาน

7732 นาย ธีรยุทธ หล่มศรี

7733 นางสาว นทพร ศิริทชิากร

7734 นาย นนทธ์วชั เพชรอําภัย

7735 นางสาว นนทราภรณ์ โสใหญ่

7736 นาย นพรัตน์ นลิศิลป์

7737 นางสาว นวพร ชีวจําเริญ

7738 นางสาว นนัทวนั งามขํา

7739 นางสาว นสัรียา ศรีทอง

7740 นางสาว นาตยา รอดเงิน
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7741 นาย นําโชค วรัิตรมณี

7742 นางสาว น้ําทพิย์ นลิพัฒน์

7743 นางสาว นชุจรี วาระสิทธิ์

7744 นางสาว นชุจิรา ใจหาญ

7745 นางสาว นชุนาฎ พ่ึงกุศล

7746 นางสาว เนตรชนก อุปเส็น

7747 นางสาว เบญจวรรณ เกตุอรุณโรจน์

7748 นางสาว เบญญาพร ใจเสน

7749 นางสาว ประภัสสร เรืองดี

7750 นางสาว ประวณี แป้นสุข

7751 นางสาว ปรางทพิย์ บุญสร้าง

7752 นาย ปริญญา ตรีรัตนาเศรฐ

7753 นาย ปริญญา แสงจันทร์

7754 นางสาว ปรียาภรณ์ เทยีนเงิน

7755 นางสาว ปวณีา สีแก้วน้ําใส

7756 นางสาว ปัณฑารีย์ นิ่มตลุง

7757 นางสาว ปาริฉัตร ทพัประไพ

7758 นาย ปิตุรงค์ เหล็กเพชร

7759 นาย ปิยพนธ์ สุริยันชัย

7760 นาย ปิยะณัฐ แจ้งสวา่งศรี

7761 นาย ปิยะพงษ์ ศรีบุญมา

7762 นางสาว ปิยะพร ชาวพงษ์

7763 นางสาว ปิยาพรรณ ใจกวา้ง

7764 นางสาว ปุณิกา ตุลยาโพธิ์

7765 นางสาว ผกามาศ พรมโชติ

7766 นางสาว พชรพรรษ พงษส์ุวริิยสกุล

7767 นาย พชรพล บุญชู
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7768 นางสาว พนดิา จันทร

7769 นางสาว พรทพิย์ เก๊อะเจริญ

7770 นางสาว พรพรรณ ชะม้าย

7771 นาย พรพินติ คงหมุน

7772 นางสาว พรรณธิภา พันภักดี

7773 นางสาว พรรณนภิา สุระวรรณะ

7774 นางสาว พรรณภรณ์ คงทอง

7775 นางสาว พรวมิล สุขทศัน์

7776 นางสาว พลอยธิดา หงษค์ํา

7777 นาย พศวตั สุขสบาย

7778 นางสาว พัชรียา นวิตัร

7779 นางสาว พันธ์ชล บุตรเมือง

7780 นาย พันธุ์ธัช อภินนัทฐ์กรณ์

7781 นาย พัลลภ อุบลวตัร

7782 นาย พานชิ นาหอคํา

7783 นางสาว พิชญ์วดี เพชรอ้อน

7784 นาย พิชิต ทองประเสริฐ

7785 นาย พิเชษฐ์ มงคลแก้ว

7786 นาย พีรศิลป์ ปรุงแต่ง

7787 นางสาว เพ็ญพิชชา โชตัง

7788 นางสาว ไพรัตน์ อุระมา

7789 นางสาว ภัชราภรณ์ เลีย้งผ่องพันธ์

7790 นางสาว ภัทธรีญา จันทร์ขาว

7791 นาย ภัทรพงศ์ รุจิพูนพงศ์

7792 นางสาว ภัทรา ตรีชวา

7793 นางสาว ภัสราภรณ์ สวยงาม

7794 นาย ภูดิส จันทสี
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7795 นางสาว มณัชยา สมุทรชีวะ

7796 นางสาว มาลัยวรรณ ทองเสริม

7797 นางสาว เมธาวี นามไพโรจน์

7798 นางสาว รตนพร เชาวส์ังเกตุ

7799 นางสาว รัตนชนก เทยีนสาตร์

7800 นางสาว รัมภา รุดดิษฐ์

7801 นางสาว รินรดา แสนพันธ์ศิริ

7802 นางสาว รุจิรา บุตรแสงดี

7803 นางสาว ลลิตา เอกา

7804 นางสาว ลักษมี จันทร์กระจ่าง

7805 นาย วรท วารีวนชิ

7806 นางสาว วรพร วงษถ์าวร

7807 นาย วรพล แสงแก้วสันติสุข

7808 นางสาว วรรณา อ่ิมเอิบ

7809 นางสาว วรัญญา ศิลปชัย

7810 นาย วราพงษ์ เกียรติเจริญศิริ

7811 นางสาว วราภรณ์ คําช้ืน

7812 นางสาว วริษฐา ในเมือง

7813 นาย วชัรพงษ์ เธียรพจีกุล

7814 นางสาว วลัลภา ยิม้ช่ืน

7815 นางสาว วารีรัตน์ ปั้นโต

7816 นางสาว วารุณี อะติชาคะโร

7817 นางสาว วาสนา หรุ่นงาม

7818 นางสาว วาสิณี นราพันธ์

7819 นางสาว วชุิดา คําแสน

7820 นาย วทิรู เมืองมีศรี

7821 นางสาว วไิล ธีระวงค์
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7822 นางสาว วไิลพร พิมพ์วเิศษ

7823 นางสาว วสิารัตน์ ประดับมุข

7824 นาย วสิูตร กล่อมเกลีย้ง

7825 นางสาว วรีญา โพธิกุล

7826 นาย เวทศิ แนวม่ัน

7827 นาย ศมากร แซ่ล้อ

7828 นางสาว ศรัญญา เพลงศรี

7829 นาย ศักดิ์พล อยูสุ่ข

7830 นางสาว ศิรดา ศรีวงศ์ศา

7831 นางสาว ศิรินทรา สกุลจุ้ย

7832 นางสาว ศิริพร นภิาภรณ์

7833 นางสาว ศิริลักษณ์ เจริญโภคทรัพย์

7834 นาย ศุภเกียรติ สาระขวญั

7835 นางสาว ศุภรัตน์ จันทะเวยีง

7836 นาย ศุภฤกษ์ ดวงจิตต์

7837 นาย ศุภฤกษ์ ปิระกาโน

7838 นาย สถาพร ภาโส

7839 นางสาว สมฤทยั พ่ึงพานชิ

7840 นางสาว สมิดา เหลือ่มทองหลาง

7841 นางสาว สรรพ์พร ดีนาน

7842 นาย สรฤทธ ทบัชัย

7843 นาย สราวฒิุ พูลคล้าย

7844 นาย สิทธิชัย ศิริบัญชากิจ

7845 นาย สิทธิเดช ประดิษฐวงษ์

7846 นางสาว สิริกร ความดี

7847 นาย สุจินดา มุ่งอุทมุ

7848 นางสาว สุจี แอช้อย
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7849 นางสาว สุชาดา แซ่ตั๊น

7850 นางสาว สุดธิดา เที่ยงพุก

7851 นาย สุทธิพงษ์ ทรัพย์มีชัย

7852 นางสาว สุธารัตน์ ธรรมจง

7853 นางสาว สุธิดา พุทธรักษา

7854 นางสาว สุนสิา วราหส์ิน

7855 นาย สุพัฒน์ ตันติธีรกุล

7856 นางสาว สุพัตรา รัตนวงค์

7857 นาย สุภกร อนนัทเดช

7858 นางสาว สุภิญญา สําเนยีง

7859 นางสาว สุมนตรา อะโลนี่

7860 นาย สุรศักดิ์ สันติมิตร

7861 นางสาว เสาวรัตน์ พุ่มระชัฏร์

7862 นางสาว เสาวลักษณ์ สอาดรัตน์

7863 นางสาว หทยัชนก สัคควงศ์

7864 นางสาว หนึ่งฤดี นพรัตนอ์าภากุล

7865 นางสาว หนึ่งฤทยั พันธ์ศรี

7866 นางสาว หฤทยั จรวรัิตน์

7867 นางสาว อนตัตา สุขสําราญ

7868 นาย อนชุา สร้อยทอง

7869 นาย อนรัุกษ์ จันทร์ทรัพย์

7870 นาย อนศุิษฏ์ ใต้ตรงเขียน

7871 นาย อภิชาญ โพธิ์ศรี

7872 นาย อภิเชษฐ์ คํามาตย์

7873 นางสาว อภิญญา ค้ําชู

7874 นางสาว อภิญญา จูเลิศ

7875 นางสาว อมราวดี สมชิต



319

7876 นางสาว อรณิชา อ้นอิน

7877 นาย อรรถพล เม่นเปลีย่น

7878 นาย อัครพล สุขสวสัดิ์

7879 นาย อัครวชิญ ปล้องลาภ

7880 นางสาว อัจจิมา โกสุมา

7881 นางสาว อัจฉราพรรณ ยอดรัก

7882 นางสาว อัญชนา ตรวจนอก

7883 นาย อาทติย์ สวา่งแจ้ง

7884 นาย อานนท์ ปุ้ยเจริญ

7885 นางสาว อามีนา แจ้งรู้สุข

7886 นาย อิทธิพล สถาวร

7887 นาย อิสระ ฌายีเนตร

7888 นางสาว อิสริยาภรณ์ โพธิโรจน์

7889 นาย อุกฤษ สารถ้อย

7890 นาย เอกพจน์ ถาวรดี

7891 นาย เอกราช ถิน่วงศ์พิทกัษ์

7892 นาย เอกวฒิุ ชินตราพงศ์

7893 นาย โอภาส ศรีรัตนสุภาพร
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สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

7894 นางสาว ณัฏฐ์อนงค์ สุทธิเชษฐ์

7895 นางสาว มินทรา ชัยมงคลกุล

7896 นาย สุนทร ทองเพ็ง

กลุ่มสาขาการเงิน

7897 นางสาว โชติรส แก้วชัง

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน

7898 นางสาว สุวมิล ยะหตัตะ

กลุ่มสาขาการเงิน

7899 นางสาว ชนม์ชนก สุทธิจักรี

7900 นางสาว เธียรวรรธน์ ดาปาน

7901 นางสาว พิทยารัตน์ กรีมละ

7902 นางสาว ภัทรินทร์ ดิเรกโรจนว์ฒิุ

กลุ่มสาขาการเงิน

7903 นางสาว กนกวรรณ อภิชาติ

7904 นางสาว อมรา กาญจนะสมบัติ

กลุ่มสาขาการตลาด

7905 นางสาว นลินนภิา โพธิ์มี

7906 นางสาว วภิาพร แวงเลิศ

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ

7907 นาย อนชุา ต่ายเสือ

บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

ปีการศึกษา 2557

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
เทคโนโลยบีัณฑิต  
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กลุ่มการจัดการทรัพยากรมนุษย์

7908 นาย เจษฎา ขันภิบาล

7909 นาย นพพล จุมพรม

7910 นางสาว ภาณชนก ศิริวฒัน์

กลุ่มการตลาด

7911 นาย กรกฏ สุขสมกิจ

7912 นาย กีรติ ชวาลา

7913 นาย ณัทกฤศ ยานพุรม

กลุ่มสาขาการเงิน

7914 นางสาว กนกวรรณ ชูมณี

7915 นางสาว กาญจนา ประเสริฐสุข

7916 นางสาว กุสุมา บริสุทธิ์

7917 นางสาว กุสุมา บุตรวงษ์

7918 นาย ไกรฤกษ์ บุญมาก

7919 นางสาว จิราภรณ์ กิง่ทอง

7920 นางสาว จุฑาภรณ์ นพเก้า

7921 นางสาว จุฬาลักษณ์ เร่งร้อน

7922 นางสาว ชนกทพิย์ เจ้ียงรักษา

7923 นาย ชรินทร แก้วเก้าดวง

7924 นางสาว ณัชชา โลเกตุ

7925 นางสาว ณัฐกาญจน์ อํ่าแพ

7926 นางสาว ณัฐติยากรณ์ แสนเวยีงจันทร์

7927 นาย ณัฐวฒัน์ อุทา

7928 นางสาว นงนชุ อุดเสน

7929 นางสาว นฤมล พาบุตตะ

7930 นางสาว นนัทนิี วงค์เขาอ่อน

บริหารธุรกิจบัณฑิต  
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7931 นางสาว น้ําผึง้ ทํามงคล

7932 นางสาว เบญจพร แสงทอง

7933 นางสาว พรพิมล วจันะเสนาะ

7934 นางสาว พรรณธิดา ทองอ่อน

7935 นางสาว พิมพร สีทอง

7936 นางสาว มนทกานติ ลีลาศ

7937 นางสาว รัตนด์า ไหลนําเจริญ

7938 นางสาว รัตนาภร คงกะพันธ์

7939 นางสาว รุ่งทวิา วรประสพ

7940 นางสาว รุจิรา ชมช่ืน

7941 นางสาว ลดาวลัย์ อําพันธ์

7942 นาย วชิร ประสิทธิ์ชัยฤทธิ์

7943 นางสาว วนดิา สุรรัศมี

7944 นางสาว วนัดี มีพันธ์

7945 นางสาว วารุณี จึงรัตนโกศล

7946 นาย วชิชากร สินบังเกิด

7947 นาย สถาพร ศรีทรง

7948 นางสาว สุขุมาล จิตต์สวา่ง

7949 นางสาว สุริยาพร บุญเปี่ยม

7950 นาย อัทธเมศร์ คณรัชต์ปิติเลิศ

7951 นางสาว เอกอนงค์ อํ่าปาน

กลุ่มสาขาการจัดการ

7952 นาย กิตติพงศ์ สมหวงัสกุล

7953 นาย กิตติพัฒน์ สุขทรัพย์

7954 นาย กิตติศักดิ์ เจริญผล

7955 นางสาว ขนษิฐา ศรีทองคํา

7956 นางสาว จรรยา หนเูทพย์
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7957 นางสาว จันทนี เพ็ญธิสาร

7958 นางสาว จิตรลดา สุขขวญั

7959 นาย เจตน์ มากมี

7960 นาย ชยากร ไชยยากูลวฒัน์

7961 นางสาว ฐิติมา ชูดํา

7962 นางสาว ณัฐกานต์ นชิุต

7963 นาย ณัฐวตุิ โพธิ์ขาว

7964 นางสาว ณิชกมล จันทศร

7965 นางสาว ธนพร บุญชูกุศล

7966 นางสาว นฐัชา สนเสริฐ

7967 นางสาว นนัทวรรณ เนตรประภิศ

7968 นางสาว นชิาดา มาตศักดา

7969 นางสาว นชุรินทร์ สีจุมพล

7970 นาย บัลราม มาพะเนาว์

7971 นางสาว ปาริชาติ เพาะบุญ

7972 นาย พงษพั์ฒน์ พันธุ์มณี

7973 นาย ภาณุพงษ์ ณรงค์เพชร

7974 นาย มนตรี ยมนา

7975 นางสาว วราภรณ์ ลาพรม

7976 นาย วชัิย ไชยเชษฐ์

7977 นางสาว ศิริการณ์ แสงจันทร์

7978 นางสาว ศิริภรณ์ ถิน่สะอาด

7979 นางสาว ศิริวรรณ คํามุงคุณ

7980 นางสาว โศรดา เจริญศักดิ์

7981 นางสาว สุดารัตน์ ประหยัด

7982 นางสาว สุธาสินี ทองสิน

7983 นางสาว สุภาภรณ์ คํามี
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7984 นางสาว เสาวณีย์ ตระกูลดี

7985 นางสาว อรทยั วงค์ววิงค์

7986 นางสาว อารยา โพธิ

กลุ่มสาขาการตลาด

7987 นาย กันต์ หร่ีจินดา

7988 นางสาว กันทมิา ค้ําคูณ

7989 นาย กิตติ สุวรรณไพรัตน์

7990 นาย กิตติศักดิ์ เหลืองศิรโรจน์

7991 นางสาว เกศินี ศรีพวงทอง

7992 นางสาว คุณากร เที่ยงคุณ

7993 นาย จิรวฒัน์ ร่มเย็นใจ

7994 นาย จิรายุส เอ้ือเฟ้ือ

7995 นาย ชนธีร์ ระวเิวช

7996 นาย ชนนิทร์ นุ่มนอ้ย

7997 นางสาว โชติกา นชุวงศ์นาค

7998 นาย ฐนกร ผลพิทกัษ์

7999 นาย ณพล แจ้งเจริญ

8000 นางสาว ณัฐทติา ชอบเย็น

8001 นางสาว ณัฐพร สุขปลืม้

8002 นาย ณัฐวฒิุ ธรรมมาพาณิช

8003 นาย ณัฐวฒิุ พรมทอง

8004 นาย ทรงศักดิ์ วไิลพันธ์

8005 นางสาว ทติยา เพ็งจันทร์

8006 นางสาว ทพิย์สุดา พลที

8007 นางสาว ทพิวรรณ สิงหโกมล

8008 นาย ธนชิต สารสิทธิ์

8009 นางสาว ธัญญ์นภัส กล่อมเกลีย้ง
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8010 นางสาว นฤมล ศรีพญา

8011 นางสาว นนัทกา แก้วเกิด

8012 นางสาว น้ําฝน นรรัตน์

8013 นาย นธิิ หนงัสือ

8014 นาย นรัิตนต์ิศัย ปราณีต

8015 นางสาว ปรียาฉัตร ทองตระกูล

8016 นางสาว ปวติรา เฟ่ืองฟูผล

8017 นางสาว ปองขวญั พรหมทอง

8018 นางสาว ปิยาพร อ่อนคํา

8019 นางสาว ฝนทอง เปี่ยมสุภัคพงศ์

8020 นางสาว พชรพร วรชัยพิทกัษ์

8021 นางสาว พัชรินทร์ วดัพงพี

8022 นางสาว พิชชานนัท์ เกยพุดซา

8023 นางสาว มาริสา สิทธิโพธิ์

8024 นางสาว ยุวตี รัตนพิทกัษ์

8025 นางสาว รวษิฎา กิจสงวน

8026 นางสาว ระพีพรรณ กลัดสมบัติ

8027 นางสาว รัตนวลี ศรีทศัน์

8028 นางสาว วนัใหม่ วฒันาการกิติกุล

8029 นาย ศุภวชิญ์ เช้ือชาย

8030 นาย ศุภสิทธิ์ รัตนสิงห์

8031 นาย สมศักดิ์ สินเจริญ

8032 นางสาว สิตานนั บัวภักดี

8033 นางสาว สิรินภา ก้องภักดีสุข

8034 นางสาว สุกัญญา เชยบรรเทา

8035 นางสาว สุจิตรา ด้วงนยิม

8036 นางสาว สุปราณี เถือ่นมูลแสน
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8037 นางสาว สุพัตรา ผ่อนปรน

8038 นางสาว สุวรรณี สงวนหงษ์

8039 นางสาว แสงเพชร อุปถัมภ์วเิชียร

8040 นางสาว อณัญลักษณ์ บุญเมือง

8041 นาย อธิคม ไม้มงคล

8042 นางสาว อภิญญา พิมลนอก

8043 นางสาว อรวรรณ สันธิโกเศศ

8044 นาย อัครวนิท์ อัมรนนัท์

8045 นาย อับดุลสลาม ฉายวชิิต

8046 นาย อาธาร พลไทย

8047 นางสาว อาภรณ์ เครือบุญ

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน

8048 นาย กฤตภาส ไทยธรรม

8049 นาย จตุพล แดงแก้ว

8050 นางสาว ทกัษญา รัตนธนาภากุล

8051 นางสาว ธัญวลัย คงอยู่

8052 นาย เบญจพล ศรีราม

8053 นางสาว ปรียานชุ ผลดก

8054 นางสาว ปรียาภรณ์ พารา

8055 นาย ปัญญา ผูกธรรม

8056 นางสาว ผุสดี อุ่นภิรมย์

8057 นาย พชรพล ทองมาก

8058 นาย พีรพันธ์ นิ่มจิตร

8059 นางสาว ภัทร์นภิา อ่อนพรมราช

8060 นางสาว ภัทรภร มะโนบาล

8061 นางสาว ภัทรสุดา วงศ์วศิิษฐ์

8062 นางสาว มนสัวี ทองสวา่ง
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8063 นาย วทญัํู นุ่มเนื้อ

8064 นางสาว วรวลัญช์ เสง่ียมวงศ์

8065 นาย วฒิุชัย มณีศรีโสภา

8066 นาย ศตพล วงศ์เนตร์

8067 นาย สมพงษ์ แตงนอ้ย

8068 นาย สาธิต ศิลาชาติ

8069 นาย สุเมธ ชาญวเิศษ

8070 นางสาว สุรีย์รัตน์ อินทร์จันทร์

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ

8071 นาย กฤตภาส บวรทวปีัญญา

8072 นางสาว กัญญาณัฐ วากระโทก

8073 นาย ชาญกฤษณ์ ทาสีภู

8074 นางสาว ดวงใจ เสระสําโรง

8075 นาย ธนกฤต แพรเนยีม

8076 นางสาว นพรัตน์ วนัเพ็ญ

8077 นาย นรภัทร นิ่มมณี

8078 นางสาว นภิาพร เทยีมฉัตร

8079 นางสาว เบญจมาภรณ์ กองขวญั

8080 นางสาว ปาริฉัตร ธรรมจาดี

8081 นางสาว ไปรยา หนัชะนา

8082 นาย ภาณุพงศ์ สระทองมอญ

8083 นางสาว รุ้งลาวลัย์ ลีปาน

8084 นาย วรพงษ์ คงประเสริฐ

8085 นางสาว วริษฐา คําวไิล

8086 นางสาว วลิาสินี จันทบูรณ์

8087 นางสาว สุดารัตน์ ชูคง

8088 นางสาว สุรีย์พร รัตนะสิน
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8089 นางสาว อัญชนา ศรีจํานง

สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ

8090 นาย ณัฐวฒิุ วกิินยิธนี

สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ

8091 MR. CHEA KEO

สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ

8092 นาย นวนิ เข็มทอง

สาขาวิชาเทคโนโลยกีารเกษตร

8093 นางสาว กนกอร ดวงปากดี

8094 นาย กรกฏ อุบลวตัร

8095 นาย กฤตพงศ์ สุขกนษิฐ

8096 นางสาว กัญญารัตน์ แสงวนั

8097 นางสาว แก่นนภา บุญตา

8098 นางสาว เขมิกา ดงสันเทยีะ

8099 นาย คมกฤต คงประสิทธิ์

8100 นาย จักรพงศ์ ศาสนกิจ

8101 นาย จักรพันธ์ สันประเทยีบ

8102 นาย จารุวฒัน์ ทกัษค์ีรี

8103 นางสาว จิตรลดา ธงฉิมพลี

8104 นาย เจตนา ทองแย้ม

8105 นางสาว ชมพูนชุ สิทธิเวช

8106 นาย ชัยรัตน์ สวสัดี

8107 นางสาว ชุฎาภา ปิ่นยะกุล

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

วิทยาศาสตรบัณฑิต  
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8108 นาย ณัฐพล เตชะขจีพาณิชย์

8109 นาย ณัฐวตัร รัตนารามิตร์

8110 นางสาว ดวงกมล คําลอยฟ้า

8111 นางสาว ดาหวนั สกุณาพันธ์

8112 นางสาว ธณัชพร ขําหรัิญ

8113 นาย ธนภูมิ อ่อนพรมราช

8114 นาย ธนากร สินคง

8115 นางสาว ธันวาพร เจริญสุข

8116 นางสาว นลินี ปรีชา

8117 นาย นตัพงษ์ ใจกล้า

8118 นาย บุญฤทธิ์ เปรมศิลป์

8119 นาย ปฐวนิท์ บํารุงรักษ์

8120 นางสาว ปัณฑิตา ทาเอ้ือ

8121 นางสาว ปาริฉัตร นอ้ยคล้าย

8122 นาย พรชัย จันทร์สุริยา

8123 นางสาว พรพรรณ ยงเยือ้งพันธ์

8124 นาย พศวตั นฤมลต์

8125 นาย ภาณุพงศ์ พ่ึงแย้ม

8126 นาย ยุทธนา บุษดีวงค์

8127 นางสาว วชัรี มงคลทรง

8128 นางสาว วารุณี หอมชิต

8129 นางสาว วาลิกา สุวรรณ

8130 นางสาว วจิิตรา ศรีจันทร์

8131 นางสาว วชิชุดา จินาสุน่

8132 นางสาว วนิดา พ่ึงประเสริฐ

8133 นางสาว วริาภรณ์ แยกไธสง

8134 นางสาว ศมิตา เวยีกไธสง
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8135 นาย ศิวา สาปี

8136 นางสาว สหชัชา สุทธิผล

8137 นาย สิรภพ อดิชานนัท์

8138 นางสาว อรทยั บัวสด

8139 นางสาว อิงวรินทร์ นพอนนทว์รกุล

8140 นาย อิทธิพร ช่ืนชอบ

8141 นางสาว อุทมุพร ไทรชมภู

สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ

8142 นาย กมลนทัธ์ อ่อนนอ้ม

8143 นางสาว กรวรรณ กุลาดี

8144 นาย กฤตวฒัน์ เมยไธสง

8145 นางสาว กัญจณ์ชญา ถาวรชีพ

8146 นาย เกรียงศักดิ์ กางกรณ์

8147 นางสาว เกศสุดา มีจิต

8148 นาย เกียรติศักดิ์ เพ็ชรครุฑ

8149 นางสาว ขวญัฤดี มีรอด

8150 นาย จักรพงศ์ สุทศัน์

8151 นาย จิตสง่า เพชรสุวรรณ

8152 นางสาว จิราภรณ์ ปทกัขินงั

8153 นาย ชนม์นชุา ภู่สุวรรณ

8154 นางสาว ณภัค พุทธรักขิโต

8155 นาย ณัฐพล ศรีโพนสา

8156 นางสาว ณัฐภรณ์ สิตตะพงษ์

8157 นาย ณัฐภัทร พูบขุนทด

8158 นาย เดชาธร สุวรรณวจิิตร

8159 นาย ทวคิม เยีย่มสวสัดิ์

8160 นาย ทตัพงศ์ จิตต์ช่ืน
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8161 นาย ธนดล ยะวเิชียร

8162 นางสาว ธัญภัทร เหมภาสกรสกุล

8163 นาย นภวฒัน์ กรดเครือ

8164 นาย นราธิป ทองสุวรรณ์

8165 นาย นวโกฏิ์ ช่ืนเปรมปรีดิ์

8166 นางสาว นฏัฐาพร บุญหล้า

8167 นาย นริวทิธ์ วชินะโภชน์

8168 นาย บวรศักดิ์ สายเขียว

8169 นางสาว บุศริน อุทยัพิศ

8170 นาย ปกาสิต สมิงแก้ว

8171 นาย ปริญญา ทรงคาศรี

8172 นางสาว ปริศนา กันจันวงศ์

8173 นางสาว ปารชญา ทองเช้ือ

8174 นาย พงษร์พี พิสุทธิ์ศิริ

8175 นางสาว พรทพิย์ ธูปทอง

8176 นาย พิชชาทกัษ์ ตั้งทรงเจริญ

8177 นาย พีรวชิย์ ทนพุงษภ์รณ์

8178 นาย ยุทธนา บุญธรรม

8179 นางสาว รพีพรรณ เกตุสมพงษ์

8180 นางสาว รัตนต์า มากนวล

8181 นางสาว รัตนาภรณ์ บุญยิง่เหลือ

8182 นาย รุจิภาส รมยานนท์

8183 นางสาว วจี บุญณะ

8184 นาย วรพจน์ รัตนาคม

8185 นาย วรากร ประดิษฐกุล

8186 นาย วชิชากร ม่วงยัง

8187 นางสาว วลิาวลัย์ พันแสนซา
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8188 นางสาว ศศิมา หวานเสนาะ

8189 นาย ศักดิ์สิทธิ์ กล่อมแก้ว

8190 นาย ศุภชัย เล้าวบิูลย์

8191 นางสาว สกุลรัตน์ ปัญจนนท์

8192 นางสาว สมิตา คุ้มแก้ว

8193 นางสาว สริตา สมเกียรติกุล

8194 นางสาว สวรรยา ศรีจรูญ

8195 นางสาว สิริพร แก้วอรุณ

8196 นาย สีหนาถ สีเสน

8197 นาย สุคม มาโต

8198 นาย สุรเชษฐ จุลเกิด

8199 นางสาว สุรีย์พร สุขภิมนร์

8200 นางสาว หทยัชนก ชังคะนาก

8201 นาย อมรเทพ สุขโข

8202 นางสาว อรปรียา ไทยสถิตย์นภา

8203 นาย อรรถพล แหยมเกิด

8204 นาย อิทธิกร ลิมปิสวสัดิ์

สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์

8205 นางสาว กรองแก้ว ประภัสสร

8206 นางสาว ชนญัธิดา สุลักษณ์อนวชั

8207 นาย ณัฎฑพล ปิ่นเนตรวงษ์

8208 นาย นริศ จันทร

8209 นาย เอกลักษณ์ นาคสุทธิ
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สาขาวิชาเทคโนโลยทีางทะเล

8210 นางสาว สุรีพร เฉลยสุข

สาขาวิชาเทคโนโลยทีางทะเล

8211 นางสาว พิมสิริ ยิม้รุ่งเรือง

8212 นางสาว สาวติรี ช้างแย้ม

8213 นางสาว อุไรรัตน์ มีมะแม

สาขาวิชาเทคโนโลยทีางทะเล

8214 นางสาว กรรัตน์ ด้วงนคร

8215 นางสาว กัญญารัตน์ พุ่มพวง

8216 นางสาว กาญจนา สีลางาม

8217 นาย กิตติภัฒณ์ วงษห์อย

8218 นาย กีรติ มหาเรือนทรง

8219 นาย กุลมโนชญ์ กาญจนาภรณ์

8220 นางสาว ขวญัจิรา พณะงาม

8221 นาย คุณานนต์ ปากพลีนอก

8222 นางสาว งามจิตร ทองกันยา

8223 นาย จักรพันธ์ ฉัยยา

8224 นาย จิตริน นาคเจริญสุข

8225 นาย จิรสิน ม่ันคง

8226 นางสาว เจนจิรา สีจุ้ย

8227 นาย เจนวทิย์ ชัยจํารัส

8228 นางสาว ฉัตรกานต์ วเิศษชุมพล

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

วิทยาศาสตรบัณฑิต  

ปีการศึกษา 2557

คณะเทคโนโลยีทางทะเล
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8229 นางสาว ชนากานต์ ไทยเจริญ

8230 นาย ชัยธวชั ชูประสูตร

8231 นางสาว ชุติมณฑน์ พรหมจรร

8232 นางสาว ฐานสิร สมลักษณ์

8233 นาย ณัฐดนยั ชูเกษม

8234 นางสาว ณัฐธิดา สองจันทกึ

8235 นาย ณัฐพงษ์ ภิรมย์เบี้ยว

8236 นางสาว ณิชาภัทร เสียงเสนาะ

8237 นางสาว ดารารัตน์ ไทยเอ้ือ

8238 นางสาว ทาริกา ขันตัน

8239 นาย ธงไชย ภักดีแขก

8240 นาย ธรรมนจิ หนรูอด

8241 นางสาว ธัญญธร ศรีทอง

8242 นางสาว ธิดารัตน์ บัวมาก

8243 นาย ธีระชัย วนิจิสร

8244 นางสาว นติยา คําศักดา

8245 นาย นติิพัฒน์ เชาวน์าวนิ

8246 นางสาว นพิพิชฌนาฏฐ์ จันทร์หอม

8247 นางสาว นศิานาถ มณีวฒันา

8248 นางสาว นจุรี โลหะทดั

8249 นางสาว เนตรนภา ปัจฉิมเพ็ชร

8250 นาย บรรณวชิญ์ แพงสุข

8251 นางสาว เบญจทพิย์ ทองเอียง

8252 นาย เบญจพล ผ่องเกตุ

8253 นาย ปฏิพล เลิศลักษณ์ศิริกุล

8254 นาย ประวทิย์ แก้วโบราณ

8255 นาย ปราชญ์พล แขวงสุคนธ์ทพิย์
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8256 นาย ปิติพงษ์ ธาระมนต์

8257 นาย ปิยวฒัน์ สิมมา

8258 นาย ปิยะ ผางาม

8259 นาย พงศกร ทองดี

8260 นาย พงศธร สุดซ่ือ

8261 นางสาว พรธีรา รุ่งเรือง

8262 นางสาว พรพิมล เชิดชม

8263 นาย พลากร ชัยวตัร

8264 นางสาว ไพรินทร์ อดทน

8265 นางสาว ภัทรพร เนธิบุตร

8266 นาย ภาคภูมิ ประภาศิริ

8267 นาย ภานพุงศ์ เจียมพุก

8268 นางสาว ภุมรินทร์ อ๊ึงตระกูล

8269 นาย ภูมินทร์ นาคพิรุณ

8270 นาย ภูวดล จันทร์แสง

8271 นาย ภูวนยั บุญก่อเกือ้

8272 นาย มนต์วมุิติ รัตนชล

8273 นางสาว มัลลิกา อนนักสะ

8274 นางสาว โยษติา จันทร์เรือง

8275 นางสาว รติมา โมนะ

8276 นางสาว รพีพรรณ ภักดิ์มี

8277 นาย รัตนกร ทพิยโอสถ

8278 นางสาว รัศมี พลเดช

8279 นางสาว รุ่งนภา คุณงาม

8280 นาย วรพล ศรีภูมี

8281 นางสาว วรรณภา พิลาวธุ

8282 นางสาว วรรณฤดี อิสระวงศ์
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8283 นางสาว วรรยา วลิาวรรณ์

8284 นาย วรศักดิ์ อินทปุระภา

8285 นางสาว วนัพร เขมปัญญานรัุกษ์

8286 นางสาว วลิัยลักษณ์ แตงไทย

8287 นาย วฒิุชัย ทองคํา

8288 นาย ศจิษฐ์พงษ์ สาดี

8289 นาย ศตวรรต สกุลมานติ

8290 นางสาว ศรสวรรค์ ชุ่มใจ

8291 นางสาว ศศิธร ทลูธรรม

8292 นางสาว ศิรตา มหรัินณ์

8293 นาย ศุภชาติ พูนสง

8294 นาย ศุภเสกข์ ไกรหาญ

8295 นาย สดายุ รุประมาณ

8296 นางสาว สมฤดี จ๋อยปลูก

8297 นางสาว สาวติรี วรคง

8298 นางสาว สิริภัค โพธิพัฒน์

8299 นางสาว สุกัญญา สุนทวนคิ

8300 นางสาว สุภิสรา จิตเส้ง

8301 นางสาว เสาวลักษณ์ เชนจ๋ิว

8302 นางสาว โสภาพร อินทโพธิ์

8303 นางสาว อภิญญา ด้วงเงิน

8304 นางสาว อรุณี กิจนกุูล

8305 นางสาว อัจจิมา คําเบ้า

8306 นางสาว อายุทยั ลักษณา
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สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเคร่ืองประดับ

8307 นางสาว พิศมัย สิงหช์าลี

สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเคร่ืองประดับ

8308 นางสาว กมลทพิย์ ชูชนะ

8309 นางสาว กอเงินมาศ พงศ์นรัินดร์

8310 นางสาว กุลนาถ แก้วม่ัน

8311 นางสาว จิตติญา นกัจะเข้

8312 นาย ชยุต แหว้เพ็ชร

8313 นางสาว ชลิดา สิมพลา

8314 นางสาว ญาณิศา รักกลิน่

8315 นางสาว ฐิตานนัท์ โภคินดิษฐาพงศ์

8316 นางสาว ณัฐนรี ศรีนาคสุข

8317 นางสาว ตรีรัตน์ เทศทอง

8318 นางสาว ธนพร สมจ้อย

8319 นางสาว นฏัฐิกา รอดรัมย์

8320 นางสาว พรพนติ วงศ์ชูวรรณ

8321 นางสาว พิชญธิดา พงษส์ุวรรณ์

8322 นางสาว พิชญธิดา แสวงหา

8323 นางสาว เพชรชมพู ม่ิงละกุล

8324 นางสาว มณิสรา คุ้มประคอง

8325 นางสาว มณีพร เกษมพิณ

8326 นางสาว รัตมณี ไร่เหนอื

8327 นาย วรวฒิุ แก้วบุญส่ง

ปีการศึกษา 2557

คณะอัญมณี
บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

บริหารธุรกิจบัณฑิต  
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8328 นางสาว ศิริญา วงศ์ภูธร

8329 นางสาว ศุภรัตนช์นก ศรีนวล

8330 นางสาว สายรุ้ง แซ่จิว

8331 นางสาว สิริพรรณ ปรากฎมาก

8332 นางสาว สุชาดา เนาวะรัตน์

8333 นางสาว สุดารัตน์ กัณหา

8334 นางสาว หทยัรัตน์ แสงรักษาทรัพย์

8335 นาย อับดุลมูฮัยมิณน์ อาแว

สาขาวิชาอัญมณีและเคร่ืองประดับ

8336 นาย ณัฐพล ตันกําเนดิไทย

สาขาวิชาอัญมณีและเคร่ืองประดับ

8337 นางสาว จุฬารัตน์ จูมครอง

สาขาวิชาอัญมณีและเคร่ืองประดับ

8338 นางสาว กนกพิชญ์ ชนะคุ้ม

8339 นาย กฤษพงษ์ วงศ์ชัยศรี

8340 นางสาว จิรัชยา อินทยศ

8341 นาย จุลนนัท์ สารศรี

8342 นางสาว ชัชฎาพร โสภิน

8343 นาย ชินณพงศ์ อติประเสริฐกุล

8344 นางสาว ณฐมน อรุณรัตน์

8345 นางสาว ทพิวลัย์ ช้างเจริญ

8346 นางสาว ธรรศภรณ์ โกศัลวติร

8347 นางสาว นติิมา ยิม้ละมัย

8348 นางสาว นชุจรี ปนสันเทยีะ

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

วิทยาศาสตรบัณฑิต  
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8349 นาย บวร อุบลฉาย

8350 นางสาว พิชญา รักมิตรศิริพร

8351 นางสาว ยลชนก ศรีนาคา

8352 นางสาว รําไพ สมรัมย์

8353 นางสาว วรินยุพา พานสุวรรณ

8354 นางสาว สมัญญา เพชรวงศ์

8355 นาย สล้าง อุดมกิจมงคล

8356 นางสาว สุธาสินี สิงหโ์ต

8357 นางสาว สุภาวดี สุขเจริญ

8358 นางสาว แสงระวี ใจศรี

8359 นางสาว หทยัชนก ยินดี

8360 นางสาว หนึ่งฤทยั วถิีไพร

สาขาวิชาการออกแบบเคร่ืองประดับ

8361 นางสาว กฤติกา วงศ์สุวรรณ

สาขาวิชาการออกแบบเคร่ืองประดับ

8362 นางสาว นธิิกานต์ ศรีหทยัวฒัน์

8363 นางสาว ภาวณิี นนัทธ์ราธร

สาขาวิชาการออกแบบเคร่ืองประดับ

8364 นาย กฤตยชญ์ สุขบุญเพ็ง

8365 นางสาว กิตติยาวดี งอยจันทร์ศรี

8366 นางสาว กุลธิดา เกตุรัตน์

8367 นางสาว กุลธิดา ดิษฐเจริญ

8368 นางสาว กุลรุจี อมรธรรมวฒิุ

8369 นาย เกียรติคุณ แพ่งประสิทธิ์

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  



340

8370 นางสาว ขวญัชนก ประชุมชัย

8371 นางสาว ขวญันภา ขอสุข

8372 นางสาว ขวญันชุ มะณีพันธ์

8373 นางสาว ชลัชชา ขุนชํานิ

8374 นางสาว ดวงกมล ตองตาสี

8375 นางสาว ธนภรณ์ วงศ์คํา

8376 นางสาว ธนวรรณ จู้หอ้ง

8377 นางสาว ธนชัชา บุญประเสริฐ

8378 นางสาว ธวลัรัตน์ ศรีจันทร์ธร

8379 นางสาว นงณภัทร อยูท่อง

8380 นาย นพรัตน์ นอ้ยแดง

8381 นางสาว นวธิดา ทรัพย์สมบูรณ์

8382 นางสาว นวพรรณ สวา่งสุข

8383 นางสาว นยัรัตน์ อินต๊ะกัน

8384 นางสาว นกิข์ฐิภา คงคาช่วย

8385 นางสาว นจิธีรา ขําขันทอง

8386 นางสาว นธิิวดี หงัสวนสั

8387 นางสาว เนตรนารี ยืนยงชัยวฒัน์

8388 นางสาว บุศรินทร์ วมิลเศรษฐ

8389 นางสาว เบญจรัตน์ กิจสวสัดิ์

8390 นางสาว ปณิชา ธรรมขันธ์

8391 นางสาว ปราณีย์ รัตนภาค

8392 นางสาว ปิ่นปินทัธ์ ตาละคํา

8393 นางสาว ปิยมาภรณ์ สุวรรณกูล

8394 นางสาว พรนภิา ทองคํา

8395 นางสาว พัชรินทร์ ฝัง่ชลจิตร

8396 นางสาว พิมพ์ชนก ประสพนลิ
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8397 นางสาว ภัทรนนัท์ โชติช่วง

8398 นางสาว ภาวณิี ชาวประทปี

8399 นางสาว มัทนาวี นนทะวงษ์

8400 นางสาว ยุพาพร ชิงชู

8401 นางสาว วนสันนัท์ โพธิ์อ่อน

8402 นางสาว ศาวติา อุตยวฒัน์

8403 นางสาว ศิรินนัท์ สังข์นชุ

8404 นางสาว สุดาวรรณ มุ่งหาสิน

8405 นางสาว สุทตัตา จันทร์รุ่งโรจน์

8406 นางสาว สุนนัท์ จันสม

8407 นาย อดิศร สงพรมทพิย์

8408 นาย อนศุาสน์ ภูษาแก้ว

8409 นางสาว อภิชญา สิงหล์า

8410 นางสาว อภิญญา อินทร์อ่อน

8411 นางสาว อรวรรณ ประทมุสุวรรณ

8412 นางสาว อรวริน โชติธรรม

8413 นางสาว อัจจิมา ครูศรี

8414 นางสาว อัจฉราพร ทองวเิศษศักดิ์

8415 นางสาว อิสริยา อ้นเงิน

8416 นาย อุทยั ศิริมังคะโร
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สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

8417 นางสาว จันทมิา พูลสวสัดิ์

8418 นางสาว นฤชา สุดสาคร

8419 นางสาว นชุจิรารัตน์ อัศฤกษ์

8420 นาย ประสพโชค คนดี

8421 นางสาว พรรณรัตน์ พงษเ์จริญ

8422 นาย พลวชิญ์ ไชยมนตรี

8423 นางสาว พัชรี สุขแก้ว

8424 นางสาว วราภรณ์ ศิริผล

8425 นาย สุภมิตร แสงพรู

8426 นาย เหมรัศม์ิ อุปดิษฐ์ศรี

8427 นาย อาทร ยางนอก

สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ

8428 นาย เปรม จังสุธี

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

8429 นางสาว อัจฉราพรรณ ดิฐเรืองแสง

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

8430 นาย โชคอนนัต์ นิ่มสุวรรณ

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

8431 นางสาว แก้วตา หงิขุนทด

8432 นางสาว จรรยา ประสิทธิ์เกษกัน

8433 นางสาว จิดาภา เย็งคร้ึม

ปีการศึกษา 2557

คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
เทคโนโลยบีัณฑิต  

บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

บริหารธุรกิจบัณฑิต  
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8434 นางสาว จิตราวรรณ จิตตรีรัตน์

8435 นางสาว จิรนนัท์ พันธ์เทยีน

8436 นางสาว เจติญา เกียเต๊ะ

8437 นางสาว ณัฐชนก ชมทวี

8438 นาย ณัฐวฒัน์ กงแก้ว

8439 นางสาว ตวงพร นาคสุข

8440 นาย ธนาคม ซ่ือตรง

8441 นางสาว ธัญญพร ลําพา

8442 นางสาว ธาริตา สุขเกษม

8443 นางสาว ธิชา มะลิเกตุ

8444 นางสาว นนัทน์ภัส ฆ้องพาหุ

8445 นางสาว บังอร ครประสี

8446 นางสาว เบญญาภา ธรรมวฒัน์

8447 นางสาว ปวณีา สีป้อง

8448 นางสาว ภรฐิดา อุดมพันธ์

8449 นางสาว มณฑิชา เกิดสวา่ง

8450 นางสาว ยศยา เจริญประมง

8451 นางสาว ศิรดา จันทร์กระจ่าง

8452 นาย สรวศิ มงคลศฤงคาร

8453 นางสาว สุพัตรา สุขโส

8454 นางสาว สุภาภรณ์ กมลวรรณสิทธิ์

8455 นาย สุรพงศ์ วทานยิานนท์

8456 นางสาว สุรัชนี วอทอง

8457 นาย โสภณ วภิาวนิ

8458 นาย อดิศักดิ์ หงษศ์รี

8459 นางสาว อาภาพร สุนนท์

8460 นางสาว อารดา สําริด
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สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน

8461 นาย จักรภพ แช่มรัมย์

8462 นาย นพณัฐ หอมแป้ง

8463 นาย ปุณณะ ตั้งเตือนใจ

8464 นาย ภูมรินทร์ ไพรวจิารณ์

8465 นาย ยุทธพันธ์ ภวภูตานนท์

8466 นาย สมใจ โสมากุล

8467 นางสาว อารีรัตน์ พานชิย์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

8468 นางสาว กาญจนา บําเพ็ญขจรศักดิ์

8469 นาย เทพนที โพธิ์จันทร์

8470 นาย บรรณพงศ์ จันเกรียงชัยสุข

8471 นาย ปานเทพ กระจ่างพัฒนว์งษ์

8472 นางสาว ภาวนิี พันธ์ดี

8473 นางสาว แสงระวี ฉิมพาลี

สาขาวิชาการบริหารท่ัวไป

8474 นางสาว สิริรัตน์ แม้นเจริญ

สาขาวิชาการบริหารท่ัวไป

8475 นางสาว จุฑาทพิย์ สิทธิสร

8476 นางสาว ชัญญานชุ เตชสิทธิผล

8477 นางสาว สุชาดา ภักตรวลิัย

สาขาวิชาการบริหารท่ัวไป

8478 นางสาว จันทร์ทพิย์ สุขสบาย

8479 นางสาว ธิดา หนแูดง

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1
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8480 นางสาว รุ่งกมล องคต

8481 นาย วรีะยุทธ คําสุขดี

สาขาวิชาการบริหารท่ัวไป

8482 นางสาว กนกวรรณ ฟองเกิด

8483 นางสาว กมลรัตน์ กันดิษฐ์

8484 นางสาว กรรวี ระบกเวยี

8485 นาย กฤษติณณ์ ฐิติวร

8486 นางสาว กัญชลิกา คาชิยาม่า

8487 นางสาว กัญญารัตน์ ม่ังคั่ง

8488 นางสาว กาญจนา ไกรรอด

8489 นาย กาลัญํู พวงเกาะ

8490 นาย กิตติธัช โพธิ์ทอง

8491 นางสาว กุลวดี กงแก้ว

8492 นางสาว เกวลิน กลิน่มาลา

8493 นาย เกียรติรัฐพล หนัทะยุง

8494 นาย โกวทิย์ ดีแย้ม

8495 นาย คงเขต ถาใบ

8496 นาย จตุรงค์ ศิริวชิรภาพ

8497 นาย จรินทร์ ปัญจสุทรานนท์

8498 นาย จักรพันธ์ ทองล้ํา

8499 นาย จักรี กะการดี

8500 นางสาว จารุรินทร์ สงวนศักดิ์

8501 สิบตํารวจเอก จินต์ จามิกรณ์

8502 นางสาว จิราภรณ์ กกกระโทก

8503 นางสาว จิราภรณ์ เกือ้ทาน

8504 นางสาว จุฑาทพิย์ นอ้ยมา

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
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8505 นาง จุฑามาศ ศิริรําจวน

8506 นางสาว จุฑาวรรณ ต่วนกระโทก

8507 นางสาว ฉัตรกมล เวชพันธุ์

8508 นาย ฉัตรชัย ถนอมบุญ

8509 นาย ฉัตรชัย สังข์จีน

8510 นางสาว ชญานษิฐ์ บุญมี

8511 นาย ชลัท อรรณพกาญจนา

8512 นาย ชัยชนะ เจริญ

8513 นางสาว ชุติกาญจน์ อินทร์พันธุ์

8514 นางสาว ณัฐญา โสภาคมนภัค

8515 นาย ณัฐพงษ์ เสมประเสริฐ

8516 นาย ณัฐพล ภูมิวาลย์

8517 นาย ณัฐภูมิ กลิน่หอม

8518 นาย ณัฐฤทธิ์ ถัว่กระโทก

8519 นาย ณัฐวฒิุ แก้วเสน

8520 นางสาว ดวงเดือน สิงหค์ําจันทร์

8521 นางสาว ดารุณี ดีระดา

8522 นางสาว ทองปอน เวชการ

8523 นาย ทนิกร ศิริเจริญ

8524 นางสาว ทพิธัญญา สุขสิงขร

8525 นางสาว ธนานนัต์ กลิน่สุวรรณ

8526 นางสาว ธัญญทยั กงแก้ว

8527 นางสาว ธันยพร เทยีนทองศิริ

8528 นางสาว ธิดารัตน์ พรมมี

8529 นางสาว นงคราญ คําสุขดี

8530 นางสาว นภาพร แนน่อน

8531 นางสาว นฤมล ลอยล่อง
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8532 นางสาว นาถยา เอกรักษา

8533 นางสาว นาราทพิย์ จุตตะไร

8534 นางสาว น้ําทพิย์ เกาะกากลาง

8535 นางสาว นภิาพร คําแหง

8536 นาง นศิาชล แม่นปืน

8537 นางสาว เนตรนภา ปาอาภร

8538 นางสาว ประภาพร วเิวกพรมราช

8539 นางสาว ปราณี มุ่งอาษา

8540 นางสาว ปะวฉีัตร ขันขึง

8541 นางสาว ปัทมา วงษย์ะปาน

8542 นางสาว ปานามา หนัทะยุง

8543 นาง พชรพรรณ เนาวศ์รี

8544 นางสาว พรประภา บุญพิลา

8545 นางสาว พรพณา ปั่นแก้ว

8546 นางสาว พรพรหม กระเสาร์

8547 นาย พรมมา พันทะทา้ว

8548 นางสาว พรรณิภา พลเภา

8549 นาย พลธวชั พรมจันทร์

8550 นาย พัสกร เจริญสุข

8551 นางสาว พิชามญช์ุ คาอรัญ

8552 นาย พิทกัษ์ สิงหด์า

8553 นางสาว พิลาวลัย์ สนบับุญ

8554 นาย พีรวฒิุ ชูสุวรรณ

8555 นาย ภราดร บุญขวญั

8556 นางสาว ภริตา ยาจันทรา

8557 นางสาว ภัทธิรา อุ่นเรือน

8558 นางสาว ภัทราวรรณ แสนกล้า
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8559 นาย ภาคิน ทองอรุณ

8560 นาย ภานวุฒัน์ พนมผา

8561 นางสาว ภาวณิี ฑัณวรีะ

8562 นางสาว ภาวนิี พลายนอ้ย

8563 นางสาว ภูริชญา เช้ือเมฆ

8564 นาย ภูวนยั ปิ่นวเิศษ

8565 นางสาว มลิวลัย์ หมู่มาก

8566 นางสาว มุกระวี รอดศรีชินเดช

8567 นางสาว มุกรินทร์ บุญธรรม

8568 นาย ยุทธนนัท์ ขันททีา้ว

8569 นาย ยุทธพงษ์ สิทธิผล

8570 นางสาว รัชนพีร นามสิน

8571 นางสาว ลภัสรดา แก้วอ่อน

8572 นาย วงษป์ระสิทธิ์ สุทธิโยชน์

8573 นางสาว วนชิยา ร้อยพุฒ

8574 นางสาว วนดิา ประเสริฐสุข

8575 นาย วรการ สีทา

8576 สิบเอก วรรณศิลป์ นนดี

8577 นางสาว วรัญญา สิริกาญจนอนนัต์

8578 นางสาว วลัยลักษณ์ รุประมาณ

8579 นาย วศิน อุดมพรวรัิตน์

8580 จ่าเอก วฒันศักดิ์ พยุงวงศ์

8581 นาย วนัจรินทร์ ทองนอก

8582 นาย วานุ หอ้ยมาลัย

8583 นางสาว วายุ วงศาโรจน์

8584 นาย วนิยั สุพรรณา

8585 นางสาว วภิาพร ลักษณะสีสุข



349

8586 นางสาว วภิารัตน์ ดาราศร

8587 นาย วโิรจน์ จงขวญั

8588 นาย วศิรุต ปานกลีบ

8589 นาย ศตวรรษ ทองวงษ์

8590 นางสาว ศิรินทพิย์ ม่วงแคะ

8591 นางสาว ศิริลักษณ์ สุคนธรัตน์

8592 นาย ศิวกร ศรีพุทธิรัตน์

8593 สิบตํารวจเอก ศุภชัย พันธ์ภักดี

8594 จ่าเอก ศุภโชค เบ็ดกระโทก

8595 นาย ศุภณัฐ บุญมาก

8596 นางสาว สกุลตะรา กุผาลัง

8597 นางสาว สมถวลิ ขันคํา

8598 นางสาว สมหทยั ปัตซา

8599 นางสาว สรัญญา เจริญผล

8600 นางสาว สวณีา วนพงษ์

8601 นาย สะดํา นมัสการ

8602 นางสาว สาวนิี ทองภู่

8603 นางสาว สําราญ กอกหวาน

8604 นาย สิทธิวฒัน์ ยิม้ดี

8605 นางสาว สิริกมล โคกบ้าน

8606 นางสาว สิริโสภาค สุนทรเรขา

8607 นางสาว สุกัลยา ฉานครบุรี

8608 นาย สุชาติ โล่หแ์จ่ม

8609 นางสาว สุดารัตน์ สีเคน

8610 นางสาว สุนสิา สิงหแ์ก้ว

8611 นาย สุภราช พวงธนสาร

8612 นางสาว สุภาดา เพ็ญนุ่น
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8613 นางสาว สุภาลักษณ์ สุกใส

8614 นางสาว สุมณฑา จันทะจร

8615 นาย สุรศักดิ์ นําพลชัยสิทธิ์

8616 นาย สุรศักดิ์ ปิติพัตรา

8617 นาย สุริยเมธินท์ โชตินติิบัณฑิต

8618 นาย สุริยัน ปันแก้ว

8619 นางสาว หนึ่งฤทยั แสนใจกล้า

8620 พันตรี อดิศักดิ์ ดาวเรรัมย์

8621 นางสาว อทติิยา กองเป็ง

8622 นาย อภิรักษ์ อินทร์ทอง

8623 นาย อรรถพงษ์ ปั่นทอง

8624 นาย อิทธิชัย แก้วกระจาย

8625 นาย อิทธิพล เหล่าคนค้า

8626 จ่าเอก เอกวทิย์ กอกหวาน

สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ

8627 นาย ธีรยุทธ แก้วคร

8628 นางสาว นนัทยิา แดงแหล่ม

8629 นางสาว ริศมล สุน่ศรีเมือง

วิทยาศาสตรบัณฑิต  
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สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

8630 นางสาว ณัฐณิชา นชุนยั

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

8631 นาย ธนพงษ์ สุวรรณจักร์

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

8632 นางสาว กชกร กลิน่แก้ว

8633 นาย กฤตตรี บุญสุข

8634 นาย กิตตินนัท์ ศรีสมบัติ

8635 นาย กิตติพงษ์ วรรณวจิิตร์

8636 นาย เกษมทศั ตั้งสุข

8637 นาย จรูญศักดิ์ เจียรสุวรรณ

8638 นางสาว จํานงค์ ยอดอาจ

8639 นางสาว ทพิวลัย์ ธรรมประดิษฐ์

8640 นาย ธีรพล แก้วเวยีง

8641 นาย บุญรักษ์ นติิธรรมสุนทร

8642 นางสาว เบญจมาส พฤกษอ์มรกุล

8643 นางสาว พรกมล ภู่สังวาลย์ทอง

8644 นางสาว รัศมี นามภักดี

8645 นางสาว รุ่งทวิา ศรีแจ่มดี

8646 นางสาว รุ่งทวิา สมบัติสวสัดิ์

8647 นาย เรืองปัญญา ดาวเรือง

8648 นาย ฤทธิกร ชูเฉลิม

ปีการศึกษา 2557

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

วิทยาศาสตรบัณฑิต  
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8649 นาย วรุต สุดวสิัย

8650 นางสาว วชัรินทร์ ขุนทรง

8651 นางสาว วภิาวรรณ วนังาม

8652 นาย วฒิุธวชั แสงสี

8653 นาย สมภพ เนื่องจากนาค

8654 นาย สรายุทธ วงษทบัทมิ

8655 นางสาว สุภัทรา วงษอ์นุ

8656 นาย อานนท์ พาเจริญ
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สาขาวิชาการจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์

8657 นางสาว ปิยาภรณ์ มาลี

8658 นางสาว สกุลรัตน์ ปั้นคง

8659 นางสาว อภิญญา วรีฤทธิ์

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซอุ่ปทาน

8660 นาย กฤษณะ สัง่การ

8661 นางสาว กษภัค วณิชศิริเดโช

8662 นางสาว กาญจนวภิา อินทโชติ

8663 นางสาว กานดา เจริญจิต

8664 นาย คณิศร กิตติคุณธาดา

8665 นาย คมสวสัดิ์ คงดี

8666 นางสาว แจนยัวร่ี วฒันสุข

8667 นางสาว แจ่มจิต ศรีวงษ์

8668 นาย ชนฐั หอมสุวรรณ

8669 นางสาว ชลดา แก้วบุตรดี

8670 นางสาว ชลิตา ตริยาวนชิ

8671 นางสาว ญาณิน พัดโสภา

8672 นางสาว ณณัฐ ชูจิตร

8673 นางสาว ณิชารีย์ ทองคํา

8674 นาย ทฤษฎี สิทธิสาร

8675 นางสาว ทพิวรรณ วริิยะสหกิจ

8676 นางสาว ธนพรรณ รักวงศ์

8677 นางสาว ธันยาภรณ์ จันทะเดช

8678 นางสาว นฤมล ศรีจันทร์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

ปีการศึกษา 2557

คณะโลจิสติกส์
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8679 นางสาว นนัทยิา ชมโฉม

8680 นาง เนตรนภา เสียงประเสริฐ

8681 นาย บัญชา แหว้ดี

8682 นางสาว เบญจพร เกษธีระกุล

8683 นางสาว ปณิตา กุลสมบูรณ์สินธุ์

8684 นางสาว ปิยะพร อิสสรารักษ์

8685 วา่ที่ร้อยตรี ปิยะพล เปรมมานะ

8686 ร้อยเอก ไปรวทิย์ ลํานอ้ย

8687 นาง พรรณธิภา เต็มฤกษข์จร

8688 นาย พลทอง อุดมทรัพย์รัตนะ

8689 นาย ไพรัตน์ อินทอง

8690 นางสาว ภาสุรัตน์ ถ้วนคํา

8691 นาย มนสั สินสอน

8692 นางสาว มัทนญิา แซ่ฉัว่

8693 นางสาว มาลินี บุตรดี

8694 นางสาว ยศยาพร เที่ยงชัด

8695 นางสาว รมิตา มุสิกพงศ์

8696 นางสาว ราตรี นาคะ

8697 นางสาว ลักษณ์ชยาภา อัครนจิเดชากิตติ์

8698 นางสาว วนดิา คําแสน

8699 นางสาว วาสนา เจริญศรี

8700 นาย วเิชียร รู้บุญ

8701 นาย วฑูิรย์ พิมพ์สวสัดิ์

8702 นางสาว วยิดา สังโชติ

8703 นาย วรัิตน์ สกุลไทย

8704 นาย วรีะ จรัสศิริรัตน์

8705 นางสาว ศรุดา เพ็งปอพาน
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8706 นางสาว ศศิธร รักการงาน

8707 นางสาว ศิริพร ดํารงเจริญ

8708 นางสาว ศิริพร ถิตย์ประเสริฐ

8709 นาง สุพัตรา ปาณิสราศิริกุล

8710 นางสาว สุภาภรณ์ กอสูงเนนิ

8711 นางสาว สุวรี คล่องงานทะเล

8712 นาย สุวฒัน์ ลีลายุทธ์โท

8713 นางสาว เสาวนยี์ ด้วงตัน

8714 นาย อนสุรณ์ สัจจะประภา

8715 นาย อรรจน์ ตันติเวชกุล

8716 นางสาว อริยาภรณ์ ชาเสน

8717 นางสาว อลิสา วภิาสธวชั

8718 นางสาว อัณยา ประเสริฐลาภ

8719 นางสาว อาภา เจริญคลัง

8720 นางสาว อาภาภรณ์ เพ่ิมนติย

8721 นาวาโท อุกฤช เถาวช์าลี

สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์

8722 นางสาว ณภาภัช แสงวมิลมาส

สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์

8723 นางสาว กมลชนก กอประเสริฐถาวร

8724 นางสาว กัญญาณัฐ ตรงแก้ว

8725 นางสาว ณัฐธิดา ศิรพงษก์ุลพจน์

8726 นาย ภูวศิ ประสงค์ทรัพย์

8727 นางสาว สุธีมนต์ สุขใส

บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1
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สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์

8728 นางสาว จันทมิา นาคศรีสุข

8729 นางสาว ชลทชิา มีสิทธิ์

8730 นางสาว ชัญญา เตียวสุวรรณ์

8731 นางสาว ณัฐชยา ศิริสินทกัษ์

8732 นาย เทพรัตน์ ทวพีล

8733 นางสาว ปฏิญาภรณ์ เปลีย่นศรี

8734 นางสาว มนทริา ศรีจันทร์ทบั

8735 นางสาว วรินทร์พร ม่ันไพบูลย์

สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์

8736 นางสาว กนกพร สินมา

8737 นาย กฤษฎิ์ หรัิญวงษ์

8738 นางสาว กัญญา กุลละวณิชย์

8739 นาย กิตติ ฉันทมิตร

8740 นางสาว เกศนยี์ ยืนยงนาวนิ

8741 นางสาว จิรฐา ลิมปปวชิ

8742 นางสาว เจษณี รัตนวจิิตร

8743 นาย ชนน เอ่ียมชัยมงคล

8744 นาย ชีวพัฒน์ อัมราภินนัท์

8745 นาย ชุติพนธ์ เขียวเกษม

8746 นางสาว เชษฐ์สุดา ปูชัย

8747 นาย ไชยวฒัน์ ศรีพรสวรรค์

8748 นางสาว ญาศินี ตองอ่อน

8749 นางสาว ณภาภัช จิรฐาวรเมธ

8750 นางสาว ณัฐณิชา แนป่ระโคน

บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

บริหารธุรกิจบัณฑิต  
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8751 นาย ณัฐพงษ์ ขันแก้ว

8752 นาย ธนดล นรดี

8753 นาย ธนวฒัน์ ตันติวงศ์วโิรจน์

8754 นางสาว นตินรา เผ่าเหลืองทอง

8755 นางสาว นชุนาฏ นาวาพนม

8756 นาย ประกาศิต จันทรธิกานนท์

8757 นางสาว ปัณฑ์ชนติ โพธิกิจ

8758 นาย พงษท์พิย์ กสิวฒัน์

8759 นาย พงษเ์พ็ชร พรหมมินทร์

8760 นางสาว พัชราภรณ์ วนั

8761 นางสาว พิมพ์นภิา สมบูรณ์เงิน

8762 นาย พิริยะพงศ์ ขุนจํานวน

8763 นาย ภาสกร เลิศวสุพร

8764 นาย ภูมิรพี จําปาหอม

8765 นางสาว รชุดา จตุรปิยะ

8766 นางสาว วรรณวษิา ยิม้ยวน

8767 นาย วศิน กองแก้ว

8768 นางสาว วาสินยี์ เนตรวเิชียร

8769 นาย ววิรรธน์ เรียนหตัถะกรรม

8770 นาย วรีะพล ชัยอินทร์

8771 นางสาว ศรีสุรางค์ อุตถิน

8772 นาย ศุภณัฐ สุยะตา

8773 นาย สรวฒัน์ นยิมไทย

8774 นางสาว สุชาดา วงษด์อกไม้

8775 นางสาว สุณิสา ไวยุวตัร

8776 นางสาว สุดารัตน์ ศรีนิ่ม

8777 นางสาว สุภาภรณ์ ชนะสงคราม
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8778 นางสาว สุลักขณา หม่ืนแก้ว

8779 นาย อดิศักดิ์ วรสุทธิพิศาล

8780 นาย อธิภัทร ชาญพนา

8781 นาย อานนัท์ จาดทอง

8782 นาย อุกฤษฏ์ เฟ่ืองทองแดง

8783 นาย เอกณัฐพงษ์ พงษพิ์กุล

สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี

8784 นางสาว กชพร ยิม้เจริญ

8785 นาย กฤษฎา ภักดิ์กระจ่าง

8786 นางสาว กันตา อุสาหะจิตต์

8787 นางสาว กาญจนา พูลเฉลิม

8788 นางสาว เกสริน บุญมา

8789 นางสาว งามเนตร ภักดีรัตน์

8790 นาย จตุภูมิ ศิริคุณ

8791 นางสาว จารุวรรณ อ่อนชะเวยีง

8792 นางสาว จินตนา นามโยธา

8793 นาย จิรวฒัน์ เลิศบวรฉัตร

8794 นางสาว จิราภรณ์ ฤทธิ์มหา

8795 นางสาว จิราภรณ์ สมฤทธิ์

8796 นางสาว ชลธิชา ทองประเสริฐ

8797 นางสาว ชัชนติย์ แซ่ยัน่

8798 นางสาว ญาดา วถิีธรรมศักดิ์

8799 นางสาว ณัฎฐทติา ทนศรีลาด

8800 นาย ดํารง ยินดีสุข

8801 นางสาว ทศันยี์ สิงหเ์ผ่น

8802 นางสาว ทศัวรรณ ใหม่หะรา

8803 นางสาว ธิดารัตน์ วนัทอง
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8804 นางสาว นภาพร เสริมสายประสิทธิ์

8805 นางสาว นสิา กระจ่างวฒันะ

8806 นางสาว นชุศรา แสงสุวรรณ

8807 นางสาว บุญลิตา เบียดนอก

8808 นาย ปฐมพงศ์ พานชิย์

8809 นางสาว ปพิชญา จูมมะณีย์

8810 นางสาว ปรารถนา อ้ิงทม

8811 นาย ปวรปรัชญ์ ปัสสะตา

8812 นางสาว ปวณี์สุดา จันทรา

8813 นางสาว ปาริกา หวาแจ้ง

8814 นางสาว ปิยนชุ ภูเรียนคู่

8815 นาย พงศกร จรัสจีรกุล

8816 นางสาว พนตัตา ลาวลัย์

8817 นางสาว พรวภิา สุนา

8818 นางสาว พลอยไพลิน ธรรมรัตน์

8819 นาย พาทศิ ภาสะวณิช

8820 นางสาว พิมลมาตุ ไทยเรือง

8821 นางสาว พูพันธ์ทพิย์ เหลาทพั

8822 นาย ภาณุพงษ์ บัวระภา

8823 นางสาว ภาวณิี ยอดตลาด

8824 นางสาว มนสัยา เหมือนสวสัดิ์

8825 นางสาว มลพิลา แก้วกนก

8826 นางสาว มินตา วงัคะฮาต

8827 นางสาว เมธินี ม่วงขาว

8828 นางสาว รุ่งพิรุณ กงแก้ว

8829 นางสาว ลลิตา วงศ์ทมุมา

8830 นางสาว ลักขณา ภู่จุฬา
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8831 นางสาว วนดิา ศิโรรัตนว์รกุล

8832 นางสาว วารุณี อินทร์เจริญ

8833 นาย วรียุทธ รัศมี

8834 นางสาว ศิตาณุช วลัย์เครือ

8835 นางสาว ศิริรักษ์ ตันเจริญ

8836 นางสาว ศิริวรรณ บุญเทศ

8837 นางสาว ศุภรัตน์ บ้านใหม่

8838 นาง โศรดา ตันวงษ์

8839 นาย สกล ทรเดช

8840 นางสาว สมฤทยั บุญเรือง

8841 นาย สิทธิโชค กอนกุล

8842 นางสาว สินนีาถ หร่ังเจริญ

8843 นางสาว สินพีร ไชยดา

8844 นางสาว สิริกาญจน์ เรืองมะเริง

8845 นาย สุกฤษฏิ์ แพมา

8846 นางสาว สุกัญญา ตาคุ้ม

8847 นางสาว สุชาวลี ขานฤทธี

8848 นางสาว สุดาพร ดาสุโพธิ์

8849 นางสาว สุติยา ทพิย์เนตร

8850 นางสาว สุนสิา แก้วคง

8851 นาย สุพจน์ บุญปิ่มใจ

8852 นางสาว สุพพัตรา บุรีก้อง

8853 นางสาว สุพรรษา คําสอน

8854 นางสาว สุพรรษา สุขมี

8855 นางสาว สุภาวดี จันทร์ทองดี

8856 นาย สุวรรณ ปานสุขขุม

8857 นาย อนรัุกษ์ บุญยโพธิ์
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8858 นางสาว อังศุนจิ มิตรญาติ

8859 นางสาว อัญชิษฐา สวสัดีนฤมล

8860 นางสาว อารีรัตน์ วงษอ่์อน

8861 นาย เอกสิทธิ์ ประสานทรัพย์

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

8862 นางสาว ธนาภรณ์ พงศ์แสงลึก

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี

8863 นางสาว ภัทริน บุณยรัตนมงคล

สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ

8864 นาย พิรภัส โชคชัยสิริ

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี

8865 นางสาว ชมพูนชุ พรหมเพ่ิม

8866 นาย บุรินทร์ โชติเดชวฒัน์

8867 นางสาว ปติมาภรณ์ การเดช

8868 นางสาว ปทมุรัตน์ วงษป์ระยูร

8869 นางสาว พัชราภรณ์ ดีภัย

8870 นางสาว อังคณา อมรพัชระ

8871 นางสาว อาดารัศม์ิ ชัยสายัณห์

สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ

8872 นาย วโรตม์ เพชรศรี

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

8873 นางสาว ณัฐพร อุตอามาต

8874 นาย ประกาศิต เวชกรณ์

8875 นาย ปรีดี แก้วกุลวณิชย์

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2
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8876 นางสาว พนดิา ยิม้ช่ืน

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี

8877 นางสาว เบญจพรรณ สมวงศ์

8878 นางสาว เบญจภรณ์ ผดุงรส

8879 นางสาว พรพิมล เกิดจันทกึ

8880 นางสาว วภิา บัวสนทิ

8881 นางสาว สกุลตลา ลาแพงศรี

8882 นาย สรศักดิ์ คิดแสวง

สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ

8883 นาย คเณต คูรณารักษ์

8884 นาย จุลพงศ์ พรหมรักษา

8885 นาย ชนาวนิ อินทร์แก้ว

8886 นาย ดํารงค์ศักดิ์ มีเพ็ชร

8887 นาย มานพ เร่ิมรัตน์

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

8888 นางสาว กนกอร อ่อนหวาน

8889 นางสาว กรกมล เชิดพงษ์

8890 นางสาว กรรณิการ์ ชลวานชิ

8891 นาย กิตติพิชญ์ สายสิน

8892 นาย เกรียงไกร ป้อมดี

8893 นางสาว คนงึรัตน์ กิรัมย์

8894 นางสาว จันทนา รุเชียรชัย

8895 นางสาว จิตตรัตน์ ยองใย

8896 นางสาว จิตรยา ก้อนพงษ์

8897 นางสาว จิตรลดา จิตไพบูลย์

8898 นางสาว จิรพรรณ ยองใย

วิทยาศาสตรบัณฑิต  
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8899 นางสาว จุฑามณี ประภาโส

8900 นางสาว ฉววีรรณ สุขพานชิย์

8901 นาย ชลวรัชต์ จิระภาสววิฒัน์

8902 นาย ชาคริต กุลยฤทธิ์

8903 นาย ชานน ทองบุญเพียร

8904 นาย ณรทร ถนอมศักดิ์ดํารง

8905 นางสาว ดรุณวรรณ อ่ินมะโน

8906 นางสาว ดลยา อ้วนวงษ์

8907 นางสาว ทวนินัท์ คําพันธ์

8908 นาย ธนสิน แสวงการ

8909 นาย ธนาพันธุ์ สุขเจริญ

8910 นาย ธัญ ชัยรัตน์

8911 นางสาว ธันยพร สอนธรรม

8912 นาย ธีรพงศ์ อุมา

8913 นาย ธีระวฒุ ขันขึง

8914 นางสาว นฐัสุดา พัดทอง

8915 นางสาว นนัทน์ภัส พิมพ์สอน

8916 นาย บุญฤทธิ์ ไตรศุภโชค

8917 นางสาว เบญจมาศ สนามทอง

8918 นางสาว ประภาพร สงวนศรี

8919 นางสาว ประภาวริน เพ็ชรไม้

8920 นาย ปิยะวศิว์ อิศรนาเวศ

8921 นาย พจนก์ริช กิจมีเกียรติดี

8922 นางสาว พรนภัส เสือดอนกลอย

8923 นางสาว พรนภิา ช่ืนตา

8924 นาย พฤทธิ์นนัท์ จันทนี

8925 นางสาว พัณณ์ชิตา ธนวจันโ์ชคทวี
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8926 นาย พิสันต์ บุญชุ่ม

8927 นางสาว ภัทรวดี สอนสะอาด

8928 นางสาว ภิรมย์ญา ภูมิดิษฐ์

8929 นางสาว มณีวรรณ สวสัดีมงคล

8930 นางสาว เมรินทร์ แก้วมา

8931 นางสาว วรดา กลิน่ขจร

8932 นางสาว วราภรณ์ แจ้งไพร

8933 นางสาว วไิลวรรณ ไชยวรรณ์

8934 นาย ววิฒัน์ วงษส์ุภาพ

8935 นาย วฒิุไกร เช้ือบุญจันทร์

8936 นางสาว ศรสวรรค์ คําภูแสน

8937 นาย ศรีปราชญ์ อุ้ยศิริไพศาล

8938 นางสาว ศันสนยี์ แซ่ลี้

8939 นางสาว ศุภมาส หอมช่ืน

8940 นางสาว ศุภรัสม์ิ คําเมือง

8941 นางสาว ศุภิสรา ภัทรกุลปรียา

8942 นาย อดิศร แก้วเทพ

8943 นางสาว อภิสรา ชัยษานทุศิ

8944 นาย อานนท์ ไชยจอกเกีย้

8945 นาย อานนท์ ศรีสุข

8946 นาย เอกวนิ ช้างแก้วมณี

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี

8947 นาย กฤษฎา พรหมจรรย์

8948 นาย กฤษณะ บุญจิตล้ํา

8949 นาย กิตติ พรมแก้ว

8950 นาย คณิน สุตตานนท์

8951 นาย คุณากร หงษก์า
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8952 นางสาว แคทลียา พาอยูสุ่ข

8953 นางสาว จิดาภา ม่ันเกษตรกิจ

8954 นาย จิรศักดิ์ โฉมยงค์

8955 นางสาว ชนากานต์ สวา่งแจ้ง

8956 นางสาว ชลธิชา ดีดิษฐ

8957 นาย ชวภณ สังข์อ่อน

8958 นาย ชัยธวชั พรหมทา

8959 นาย ชูบุณย์ ชุมพลรักษ์

8960 นาย โชคชัย แสนบ้าน

8961 นางสาว ญาสินี อนนัตภูมิ

8962 นาย ณฐพล รัตนวงษ์

8963 นาย ณัฐดนยั วงศ์ปรากฏ

8964 นาย ดนยัศักดิ์ พิมุ

8965 นาย ตรีภพ แสงใส

8966 นางสาว ธิติยา กรมไธสง

8967 นางสาว นงลักษณ์ ชัชวาลแสง

8968 นางสาว นลัทพร พิศดาร

8969 นางสาว นวพร สิมะวฒันา

8970 นาย นวพล ทองระอา

8971 นาย นนัทวฒัน์ สุธาฐานเศรษฐ์

8972 นางสาว นลิาวณัย์ ทพันาม

8973 นางสาว นรีะชา ชาติแดง

8974 นาย ประภัสสร์ รามัญอุดม

8975 นาย ปัญจรัตน์ ลุนคํา

8976 นางสาว พนาภรณ์ แซ่โง้ว

8977 นางสาว พรทพิย์ เตศิริ

8978 นาย พรเทพ สุริวงศ์
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8979 นางสาว พรศิริ ปาน

8980 นาย พลนรินทร์ วงษข์ํา

8981 นาย พิชชากร อ๊ิดเหล็ง

8982 นาย พีระเพชร สันทอง

8983 นางสาว ภัทรนนัท์ ใหญ่สวา่ง

8984 นางสาว ภัทราพร หนอ่นอ้ย

8985 นาย ภาณุ บุญคุณ

8986 นาย ภาณุพันธ์ เสมอวงษ์

8987 นาย มนสัชัย แก้วประการ

8988 นางสาว มาริสา ม่ันคงการค้าสกุล

8989 นาย ยศภัทร กิตติพงศกรกุล

8990 นาย รณชัย เพ็ชรนงนชุ

8991 นางสาว รัชรินทร์ แพงไพรี

8992 นาย รัชวฒิุ ประสนทิ

8993 นางสาว ลดาวรรณ สุวรรณวจิิตร

8994 นางสาว ลลิตา จรกา

8995 นางสาว วราภรณ์ แสงนวล

8996 นาย วชัรากร พ่ึงสุจริต

8997 นางสาว วนัวสิาข์ ศิริโสดา

8998 นาย วาทศิ บุญนํามา

8999 นาย วทิยา ดาวพระเกตุ

9000 นาย วรุิฬห์ สงวนทรัพย์

9001 นาย วฒิุนนัท์ พิมพ์พิพัฒน์

9002 นางสาว ศรัณยา จิรรังสิมันต์

9003 นางสาว ศิริลักษณ์ สาลียงพวย

9004 นาย ศิวพงศ์ ศิริบุตร

9005 นางสาว สดุดี ตังคโณบล
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9006 นาย สุขสันต์ กล่อมจิตร

9007 นางสาว สุดา วราหะสุนทร

9008 นางสาว สุดารัตน์ ผ่านพินจิ

9009 นาย สุทธิวชัร เอ่ียมสอาด

9010 นางสาว สุธาทพิย์ ดิษผล

9011 นางสาว สุธิดา อานามนารถ

9012 นางสาว สุพรรณษา บุญทนาวงค์

9013 นาย สุเมธ ฉัตรชัยรัตน์

9014 นาย สุรสิทธิ์ กอบตระกูล

9015 นาย อภิรัฐ ศิริอนนัตกูล

9016 นางสาว อภิษฎา ดาวรรณา

9017 นาย อภิสิทธิ์ เจริญชัยสกุล

9018 นาย อัครัชญ์ เข็มดี

9019 นาย อัศม์เดช ขนบดี

9020 นางสาว เอกอนงค์ นุ่มอรชร

สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ

9021 นาย กาลัญํู สุภาใส

9022 นาย กีรติ รัตนเนตร

9023 นาย คเชนทร์ สุพรหมมา

9024 นาย เจษฎา ไทรย้อย

9025 นาย ณัฐพล คงชยะนนัท์

9026 นาย ณัฐพล ชลชัยศรี

9027 นาย ณัฐภูมิ นนัทชัยศรี

9028 นาย ณัฐวตัร จ้ิมลิม้

9029 นาย ทรงวฒิุ พุทธพงษ์

9030 นาย ธรวศิน์ วรวฒันนทุยั

9031 นาย ธันวา หนเูกาะทวด



368

9032 นาย นฐัวฒัน์ ก้อนคํา

9033 นาย นธิิรุจน์ รุ่งเมธีววิฒัน์

9034 นาย บุญญารงค์ อินทสร

9035 นาย พงศธร พรหมกุมารกุล

9036 นาย พงษศ์ักดิ์ ช่ืนจิตร

9037 นาย ภควฒัน์ หงษบ์ุญ

9038 นาย ภัทรพล พ่วงสายกิม่

9039 นาย ภาณุพงศ์ ศากยวงศ์

9040 นาย วชัรพล คําแย้ม

9041 นาย วรีะวงศ์ วงักระพงษ์

9042 นาย ศตวรรษ เบ็งสงวน

9043 นาย ศราวฒิุ ทบัเจริญ

9044 นาย ศิระเกียรติ เกตุพงษ์

9045 นาย สรณ์สิริ ช่ืนโคกกรวด

9046 นาย สราวธุ อุทธังกาศ

9047 นาย สุรศักดิ์ สุวรรณชาติ

9048 นาย อนสุรณ์ พรหมจารีย์

9049 นาย อิทธิชัย เสนคํา

9050 นาย เอกชัย รุ่งเรือง

9051 นาย เอกชัย วรแสน
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สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ

9052 นาย วรเดช สุวรรณกูล

9053 นาย วนัชัย เหน็บริสุทธิ์

สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ

9054 นาย กรกช กันทะคีรี

9055 นาย กรกฎ ชัยช่วย

9056 นาย กรชนนิทร์ เจียมสูงเนนิ

9057 นาย กฤต ยุทธวธิี

9058 นาย กฤตานน มารจันทร์

9059 นาย กฤษณ์กมล คุณควน

9060 นาย กฤษณะ นนทารักษ์

9061 นาย กฤษณะ แร่เขียว

9062 นาย กฤษดา ไพบูลย์

9063 นาย กฤษดา ระกาศ

9064 นาย กษดิิ์เดช อุดมศรี

9065 นาย กังวาลไพร ทบัทอง

9066 นาย กิตติธัช มาแก้ว

9067 นาย กิตติพงษ์ พรมมิตร์

9068 นาย กิตติภพ เพ่ิมยงค์

9069 นาย กิตติรัตน์ ลีรัตนชัย

9070 นาย กิตติศักดิ์ จันทร์ลอย

9071 นาย กิตติศักดิ์ ประกอบพรเจริญ

9072 นาย เกียรติคุณ ไพรินทร์

ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

วิทยาศาสตรบัณฑิต  

ปีการศึกษา 2557
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9073 นาย ขจรพล ก้อนแก้ว

9074 นาย คทาวทุธ ประสานนลิ

9075 นาย คนงึ ชิตพันธุ์

9076 นาย คมวทิย์ ลีล้ับ

9077 นาย คมสัน พยุง

9078 นาย คุณากร เมธีศิโรรัตน์

9079 นาย จักรกริช กัณทวี

9080 นาย จักรพันธ์ ดิษฐนา

9081 นาย จิตตพงษ์ วรรณสุข

9082 นาย จิรมิตร ทา้วนู

9083 นาย จิระพงศ์ เพ็ญสดใส

9084 นาย จีรวตัร ทะนงอาจ

9085 นาย เจษฎา เหล่ามา

9086 นาย ชลกานต์ เฉลิมวงศ์

9087 นาย ชัยยศ รุ่งเหมือนฟ้า

9088 นาย ชัยวฒัน์ คงทอง

9089 นาย ชัยวฒัน์ เจริญไทย

9090 นาย ชัยวฒัน์ วอ่งไวทวทีรัพย์

9091 นาย ชัยศักดิ์ จวงสมุทร

9092 นาย ชาคริต จันทรเศรษฐ์

9093 นาย ชํานาญ นาคลําภา

9094 นาย ชิษณุพงศ์ เสกตระกูล

9095 นาย ฐิติกาญจน์ เผดิมดี

9096 นาย ณัฏฐกรณ์ พนาใหญ่

9097 นาย ณัฏฐ์ธเนศ รัมภาจารุวทิย์

9098 นาย ณัฐพงศ์ ลิบลับ

9099 นาย ณัฐพงษ์ เพ้ียนภักตร์
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9100 นาย ณัฐพล หลังปาปัน

9101 นาย ณัฐพันธ์ เหลืองภัทรกุล

9102 นาย ณัฐภัทร กิตติปกรณ์

9103 นาย ณัฐวฒัน์ สุขปาน

9104 นาย ณัฐิวฒิุ ยอดศิริ

9105 นาย ตันติวธุ กําเนดิรักษา

9106 นาย เถลิงศักดิ์ กิตติมณฑล

9107 นาย ทวปี อ้นเพ็ชร

9108 นาย ทศพร นราแก้ว

9109 นาย ทศันยั เงินสุทธิ

9110 นาย ธนกฤต แผ่นผา

9111 นาย ธนเกียรติ ทองศรี

9112 นาย ธนากร ขันธวตัร์

9113 นาย ธีรวฒัน์ นาคดี

9114 นาย ธีรวฒิุ แขมคํา

9115 นาย ธีรวฒิุ รัตนคร

9116 นาย ธีระเดชา แอบแฝง

9117 นาย ธีระวฒัน์ พรพลทอง

9118 นาย ธีรุตม์ วงค์นอ้ย

9119 นาย นที ขวญัดี

9120 นาย นภดล วรรณโอภาส

9121 นาย นภสินธุ์ ฤทธิ์เลิศ

9122 นาย นรินทร์ชัย เสวะมาตย์

9123 นาย นฤดล เกิดแก้ว

9124 นาย นวธร วงัเรียง

9125 นาย นาวี คงสวสัดิ์

9126 นาย น้ําเอก เขียวชะอุ่ม
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9127 นาย นลิวฒัน์ ศิริง้วน

9128 นาย เบญจพล อนนัต์ววิรรธน์

9129 นาย ปกรณ์วชิญ์ ด้วงชู

9130 นาย ปณชัย กระจายศรี

9131 นาย ประภาส เพชรแสง

9132 นาย ประลองพล ชูภักดี

9133 นาย ประเสริฐพร ดวงสร้อยทอง

9134 นาย ปรัชญา คุ้นเคย

9135 นาย ปรัชญา ม่ังมี

9136 นาย ปริญญา ฟักพยุง

9137 นาย ปัณณวฒัน์ ผดุงสันต์

9138 นาย ปิยวฒัน์ กลิน่บุบผา

9139 นาย ปุรเชษฐ์ ศรีสุวงค์

9140 นาย พงศกร บริสุทธิ์

9141 นาย พงศกร วฒันเจริญโรจน์

9142 นาย พงศธร ศรีเทศ

9143 นาย พชร พวงนอ้ย

9144 นาย พศิน เทยีนสวา่งชัย

9145 นาย พัชร จุลละปิยะ

9146 นาย พิชิต ทองยากลัน่

9147 นาย พิษณุ ชัยปัน

9148 นาย พีรพงศ์ สุวรรณรัตน์

9149 นาย พีระ ปวงก๋องตั๋น

9150 นาย พีระศักดิ์ หลักเพชร

9151 นาย ภัทรพล ปิยตัณฑิกุล

9152 นาย ภาณุวฒัน์ พิมพ์ม่ัน

9153 นาย ภาณุวฒัน์ สดับธรรม
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9154 นาย ภานพุงษ์ ศรีไชย

9155 นาย ภีมวสัส์ ศรีมารุต

9156 นาย ภูริภพ ขันทนนัต์คํา

9157 นาย เมขวชั ละม้าย

9158 นาย ยุทธณรงค์ แก่นทอง

9159 นาย รถกฤษณ์ ปิ่นสุวรรณ

9160 นาย รวโีรจน์ ทองมีนสุข

9161 นาย รัฐรักษ์ รอดรักบุญ

9162 นาย รัตนชาติ รัตนไตร

9163 นาย ลิขิต รักแตง

9164 นาย วนศักดิ์ โมกสิโร

9165 นาย วนสั โต๊ะทอง

9166 นาย วนากร บุญเลิศ

9167 นาย วรกร จันต๊ะอิน

9168 นาย วรเดช จันทอง

9169 นาย วรพร สุขสวสัดิ์

9170 นาย วรพล จันทร์ทาโล

9171 นาย วรพล สุขยัง

9172 นาย วรพัทธ์ เผ่าปินตา

9173 นาย วสุ วฒันชัย

9174 นาย วาทติ เย็นเจริญ

9175 นาย วชิาญ ซ่ือตรง

9176 นาย วรุิฬท์ วศิวประกร

9177 นาย วสิุทธิ์ พุ่มขจร

9178 นาย วรีภัทร อรอินทร์

9179 นาย วรียุทธ ดังก้อง

9180 นาย วธุการ จัตุเรส
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9181 นาย ศรัณย์ ศิริวาริน

9182 นาย ศรุต นาคสุวรรณรัตน์

9183 นาย ศรุต ภักดี

9184 นาย ศักรินทร์ โสพุฒอ่อน

9185 นาย ศิริพงศ์ เจริญวงศ์

9186 นาย ศิวรักษ์ ทองก้านเหลือง

9187 นาย ศุภกิจ จันทนยานนท์

9188 นาย ศุภกิจ พิพัฒจิตตระกูล

9189 นาย ศุภชัย แซ่หวง

9190 นาย ศุภชีพ ศรีจันต๊ะ

9191 นาย สดายุ ใจรัก

9192 นาย สมเดช ทองศรีม่วง

9193 นาย สมรวย เสฐวนชิ

9194 นาย สรศักดิ์ ช่วยไธสง

9195 นาย สราวฒิุ ธเนศสถิตกุล

9196 นาย สิทธิชัย ปัญญาอักโข

9197 นาย สุดเขตต์ พลเดช จามิกรณ์

9198 นาย สุภกิจ นาวเหนยีว

9199 นาย สุเมธัส สังข์เงิน

9200 นาย สุรกฤษ ศิริโชคบุญอุดม

9201 นาย สุรศักดิ์ พยุหสิทธิ์

9202 นาย อติศักดิ์ สุขนาน

9203 นาย อธิ วฒันาธาดาสุข

9204 นาย อธิป ชิโนทยั

9205 นาย อธิวฒัน์ สีนาค

9206 นาย อนนัต์สิทธิ์ นลิสังข์

9207 นาย อนชุา ทําคาม
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9208 นาย อนวุชัฒ์ เลือ่นสุขสันติ์

9209 นาย อนวุฒัน์ พรมดี

9210 นาย อภิวฒัน์ แปงงาเครือ

9211 นาย อภิศักดิ์ ติ้นอ๋อง

9212 นาย อรรถศาสตร์ คูรานา

9213 นาย อริสมันต์ บือราเฮง

9214 นาย อัครเดช ผ่องใส

9215 นาย อัสนี อินทร์ด้วง

9216 นาย อัสสชิ แสงมณี

9217 นาย อาทวิฒัน์ ภูมิศิริกุลวฒัน์

9218 นาย อารยะ ดีสวสัดิ์

9219 นาย อิทธิชัย แสงตันชัย

9220 นาย อุดมศักดิ์ แก้วขาว

9221 นาย เอกชัย อบอุ่นใจ

9222 นาย เอกธวชั ตาเสน

9223 นาย เอกสิทธิ์ กําไม้

สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลเรือ

9224 นาย กานต์ บุญถนอม

9225 นาย ขติสันต์ จันทร์ทอง

9226 นาย คเชนทร์ แก่นจันทร์

9227 นาย คนงึเดช สุวรรณพฤกษ์

9228 นาย จงศิลป์ วงค์สารภี

9229 นาย จักรพันธ์ ยุน่เพ็ญ

9230 นาย จักรพันธ์ ศรีวรรณชัย

9231 นาย จิรศักดิ์ จันพินจิ

9232 นาย ชลเดช อมรลักษณ์

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
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9233 นาย ชลธิศ รักษสกูล

9234 นาย ชวลิต รอดแก้ว

9235 นาย ชัชนธิิ ขวญัคีรี

9236 นาย ชินพัฒน์ ชาติทอง

9237 นาย ชิษณุพงศ์ เรืองชัยสิทธิ์

9238 นาย ไชยกร ชัยรัตน์

9239 นาย ณธกร บรรยาย

9240 นาย ณัฐพงศ์ หมอเก่ง

9241 นาย ณัฐพงษ์ สดมพฤกษ์

9242 นาย เดชา ไชยยงค์

9243 นาย ต่อสกุล ศิริปภาดา

9244 นาย ติณภัทร บุญยะบุตร

9245 นาย ถนอมทรัพย์ โอ่งเคลือบ

9246 นาย ธงชัย บุญรอด

9247 นาย ธนาวฒัน์ หวงัชอบ

9248 นาย ธรรมนญู ศิริไพรทอง

9249 นาย ธัชเวชช์ สาขะมุติ

9250 นาย ธารา ปัญญาวฒัโน

9251 นาย ธิติ นชุผดุง

9252 นาย ธีรวชิ อําพรวชัิย

9253 นาย นครินทร์ เปานาเรียง

9254 นาย นพดล แสนวนัดี

9255 นาย นฤนารถ สืบศรี

9256 นาย นฤพนธ์ ตุ้มเพ็ชร

9257 นาย นทิศัน์ กุย่สาคร

9258 นาย นธิิวธุ คงเควจ็

9259 นาย นกุูล บุญโต
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9260 นาย ปรีชา รักษาศิริ

9261 นาย ปองพล เกือ้สกุล

9262 นาย ปิยะวฒัน์ ทนัศรี

9263 นาย ปุณมนสั จันทรมณี

9264 นาย พงศธร จันเทศ

9265 นาย พงศ์ศิริ บุญศิริ

9266 นาย พงษศ์ักดิ์ ลืมสวสัดิ์

9267 นาย พหล ตั้งพัฒนานนัท์

9268 นาย พิพัฒนชั์ย เขียวคง

9269 นาย พิพากษา เฟ่ืองเกษม

9270 นาย พิษณุ แสงเพลิง

9271 นาย พุฒินาท สุขสบาย

9272 นาย พุฒิพงศ์ จุลวานชิ

9273 นาย พูนภัทร เสริมทอง

9274 นาย ภควรรษ เจริญศักดิ์

9275 นาย ภราดร ชูชัย

9276 นาย ภูมิชาย สุขสวา่ง

9277 นาย ราชศักดิ์ นนัยบุตร

9278 นาย ราเมศวร์ แจ่มโกมัย

9279 นาย วชิระ สมภาวะ

9280 นาย วสันต์ หนพุูก

9281 นาย วสุรักษ์ กองสิน

9282 นาย วชัรา ปรีชายุทธ

9283 นาย วนัสารท หว้ยกรดวฒันา

9284 นาย ศิลา คุ้มรอบ

9285 นาย ศุภฤกษ์ ฉัตรมงคล

9286 นาย สกล สมศรี
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9287 นาย สถาพร แหยมไธสง

9288 นาย สรุจ อยูส่มสุข

9289 นาย สัญฐิติ พัฒนา

9290 นาย สันทนะ ถาวรบูรณทรัพย์

9291 นาย สิทธิชัย คุปตะวนิทุ

9292 นาย สิทธิชัย ภู่โต

9293 นาย สุทธินนัท์ เหล็กเพ็ชร

9294 นาย สุพจน์ หาญวรีะ

9295 นาย อดิศร แก้วประเสริฐ

9296 นาย อนนัต์ เพชรอ่อน

9297 นาย อนชุา ถิน่ทพัไทย

9298 นาย อภิชาญ โชติโรจน์

9299 นาย อภิวฒัน์ หาญบัวแดง

9300 นาย อภิสิทธิ์ สาดแสง

9301 นาย อารีฟ เร๊ะบิลหมุด

9302 นาย อาษา รวยธนพานชิ

9303 นาย เอกสิทธิ์ โอชารส
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สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

9304 นางสาว กนกวรรณ เพชรก้อน

9305 นางสาว กนษัมณ งามระหงส์

9306 นางสาว กมลชนก เยาวรั์มย์

9307 นางสาว กมลทพิย์ เดชอภิรักษก์มล

9308 นางสาว กมลพร กลมเกลีย้ง

9309 นางสาว กมลรัตน์ แพรศรี

9310 นางสาว กรกช มณีรัตน์

9311 นางสาว กรกนก รัตนบุญ

9312 นาง กรรณิกา นลิเพชร

9313 นาง กรรณิการ์ นนัทะเทศ

9314 นางสาว กรวรรณ แก้วสีม่วง

9315 นางสาว กรองแก้ว ศิริกุล

9316 นาง กรุณรัตน์ ไชยสถาน

9317 นาง กฤชภร สีเหลือง

9318 นางสาว กฤตติการ์ งามเอนก

9319 นาง กฤติมา สารรัมย์

9320 นาง กฤติยาณี เฉวยีงวงค์

9321 นาย กฤษณภัฏ เร่ิมรักษ์

9322 นางสาว กอบกุล กุลมลิวลัย์

9323 นาง กัญญาภัค แสนเวยีงจันทร์

9324 นาง กันตาภา อือตระกูล

9325 นางสาว กันธิมา ไชยสิงห์

9326 นาง กัลยา ม่ังคั่ง

ปีการศึกษา 2557

คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษามหาบัณฑิต  
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9327 นาง กัลยา สุม่สา

9328 นางสาว กัลยาณี บัณฑิชาติ

9329 นางสาว กาญจนา ดีแสง

9330 นางสาว กาญจนา อรุณไพร

9331 นาย กิตติชัย คล้ายชม

9332 นาย กิตติศักดิ์ สังคะรินทร์

9333 นางสาว กิติยา เสนากลาง

9334 วา่ที่ร้อยตรี กิติศักดิ์ พงษส์ุระ

9335 นาย กีรชาติ บุญช่วย

9336 นางสาว กีรติ ภู่ทอง

9337 นาย เกรียงไกร ถนอมวงศ์

9338 นางสาว เกษร คงเมือง

9339 นางสาว เกษร รินทร

9340 วา่ที่ร้อยตรีหญิง เกษราลักษณ์ วนัดี

9341 นาย เกียรติศักดิ์ กลิน่ทอง

9342 นางสาว คชาพร เจียมสูงเนนิ

9343 นาย คม คําขัน

9344 นาย คมสัน คงเอ่ียม

9345 นางสาว แคทรียา แสงดาวเทยีน

9346 นาง จงจิต สงวนสิน

9347 นางสาว จงจิตร สิงหท์อง

9348 นาย จตุพงษ์ ลีป้ระเสริฐ

9349 นางสาว จตุพร สิงหด์า

9350 นางสาว จรรยา นามชารี

9351 นางสาว จันทร์จิรา คําเขียว

9352 นางสาว จันทร์จิรา มานพ

9353 นางสาว จันทมิา ศรีเมือง
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9354 นางสาว จารุวรรณ กองเวยีง

9355 ร้อยตํารวจโทหญิง จิณฆ์จุฑา จันทรา

9356 นางสาว จิตลดา สวสัดิ์ศรี

9357 นางสาว จินตนา กุมภา

9358 นางสาว จินตนา บุญหนกั

9359 นางสาว จินตรัตน์ ธํารงวริิยะวงศ์

9360 นาย จิระวฒัน์ วงักะ

9361 นางสาว จิราพร แช่มช่ืน

9362 นางสาว จิราพร ผลจิตต์

9363 นางสาว จิราภรณ์ สีหราช

9364 นางสาว จุฑาทพิย์ รวมธรรม

9365 นางสาว จุฑามาศ แก้วกลัน่

9366 นาง จุฑามาศ เพ่ิมพูล

9367 นางสาว จุฑามาศ เสมามอญ

9368 นางสาว จุฑารัตน์ โสภะบุญ

9369 นาย จุลดิฐ อุ่นหนองกุง่

9370 นางสาว จุฬารัตน์ โอทารัมย์

9371 นาง จุฬาลักษณ์ ทนทาน

9372 นางสาว เจนจิรา ขันธวชัิย

9373 นาย เจษฎา เกิดแปลงทอง

9374 นางสาว เฉลิมศรี โป่งรักษ์

9375 นางสาว ชฎาพร แก้วทองประเสริฐ

9376 นางสาว ชฎาพร สายจันทร์

9377 นาง ชณมณ เครือวงษา

9378 นางสาว ชนาภา เม้ียงหอม

9379 นางสาว ชนกิานต์ อินต๊ะพันธ์

9380 นาง ชนภิรณ์ ชลวานชิ
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9381 นางสาว ชนตุพร กะไชยวงษ์

9382 นางสาว ชมพู บุญมี

9383 นาง ชไมพร ธะช่วย

9384 นาง ชยาภัสร์ วงฐ์ประภารัตน์

9385 นางสาว ชรินทร์ทพิย์ หาญประเสริฐ

9386 นางสาว ชลธี สุขมา

9387 นาย ชลันธน์ ชัชวาลย์ศิริกุล

9388 นางสาว ชลิตตา เคล้าจันทร์

9389 นางสาว ชวลัลักษณ์ ผลเลขา

9390 นางสาว ช่อเพชร โยเหลา

9391 นาย ชัยณรงค์ โปตะวตัร์

9392 นาย ชัยพร ดีกร

9393 นาย ชัยสิทธิ์ คุณริยา

9394 นางสาว ชาลินี สีม่วง

9395 นาง ชาลิศา สามิดี

9396 นางสาว ชิดชญา ปรีสิทธิ์

9397 นาย ชิราวธุ พูลแสง

9398 นางสาว ช่ืนชนก ชลธาร

9399 นางสาว ชุติมา จงใจเทศ

9400 นางสาว ชุติมา ปาระดี

9401 นางสาว ชุติมา รอดประทบั

9402 นางสาว เชาวนี อยูร่อต

9403 นางสาว โชติพัฒน์ เจริญผล

9404 นาง โชติมน วงค์เทเวช

9405 นางสาว โชติรส สุขสําราญ

9406 นางสาว ญาธิดา บุญญา

9407 นาง ฐิติมาภรณ์ นาคเจือ
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9408 นาย ณธกร นนัทะวงค์

9409 นางสาว ณัฏฐาณิชา รุ่งสวา่ง

9410 นาย ณัฐกัณ เหมขุนทด

9411 นาย ณัฐเกตุ วงัวงค์

9412 นางสาว ณัฐชยา สาลิวงษ์

9413 นางสาว ณัฐชา สาและ

9414 นาง ณัฐชิมา อินทรโคราช

9415 นางสาว ณัฐติรัตน์ เชิดชู

9416 นางสาว ณัฐธยาน์ นอ้ยคําลือ

9417 นางสาว ณาริศรา เหลืองทะนารักษ์

9418 นางสาว ณิชาภา วรัิชนภีรณ์

9419 นาย ดนยั นาเมือง

9420 นางสาว ดรัณภัทร ทวิแพ

9421 นางสาว ดวงใจ เจริญทรัพย์

9422 นางสาว ดวงใจ ทองเฟ่ือง

9423 นางสาว ดวงพร สุขสําราญ

9424 นางสาว ดัชนี คงทนัดี

9425 นางสาว ดารณี คงกระพันธ์

9426 นางสาว ดารณี สะมะแอ

9427 นางสาว ดารัตน์ แสงสวสัดิ์

9428 นาง ดารา ต่อโชติ

9429 นางสาว ดารินทร์ สุขสวสัดิ์

9430 นาง เด่นดวง นําภา

9431 นางสาว เดือนเพ็ญ จันทร์ขาว

9432 นางสาว เดือนเพ็ญ ยิม้ลมัย

9433 นางสาว ตะวนั พลภักดี

9434 นางสาว ตุ๊กตา บัวชัย



384

9435 นางสาว ทรงพร อุทยิา

9436 นางสาว ทศพร จูกูล

9437 นางสาว ทองดี พิมพ์สาลี

9438 นางสาว ทศันว์รรณ กิจทวพิีทกัษ์

9439 นาง ทศันยี์ ไชยเจริญ

9440 นางสาว ทศันยี์ บุญตาแสง

9441 นางสาว ทานตะวนั ไชยวงษ์

9442 นาย ทติพล แย้มชุติ

9443 นางสาว ทวิาพร ไม้เขียว

9444 นาย ไทยประเสริฐ วนวาล

9445 นางสาว ธณัชญา มะคุ้มใจ

9446 นางสาว ธณัณณัฐ ไพศาลพันธ์

9447 นางสาว ธนพร ฟับประโคน

9448 นางสาว ธมนพัชร์ ชูเดช

9449 นาย ธรรศกร ดิษฐสุวรรณ

9450 นาง ธราภรณ์ กลิน่ทอง

9451 นาย ธวชั สร้อยโพธิ์พันธุ์

9452 นาย ธวชัชัย วเิศษสิงห์

9453 นางสาว ธัญดา ซ่ือมงคลภาภร

9454 นางสาว ธิดาวดี วลิาศรี

9455 นาย ธีรพงศ์ เช่นพิมาย

9456 นางสาว นงเยาว์ ทองกําเนดิ

9457 นางสาว นพเก้า ขุนนามวงศ์

9458 นางสาว นพวรรณ พิทกัษจ์รรยา

9459 นาง นภัสสร พวงเกษ

9460 นางสาว นภาพร คําคง

9461 นางสาว นภาพร บุญฤทธิ์
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9462 นางสาว นภาลัย เบญจมาตร

9463 นาย นรวร์ี คุ้มตระกูล

9464 นาย นราศักดิ์ กล่ําสี

9465 นาง นรินทร์ ไตรดงพลอง

9466 นาง นรินทร์สุดา พันธฤทธิ์

9467 นางสาว นริสา รอดบํารุง

9468 นาย นเรศ วนัเชียง

9469 นางสาว นฤมล จูงใจ

9470 นาง นฤมล ฉันทมิตร

9471 นาง นลินรัตน์ สีคามเม

9472 นางสาว นลินี รอดเงิน

9473 นางสาว นวพร ชลวรทศัน์

9474 นาง นวพร อนฤุทธิ์

9475 นางสาว นวพรรษ พรมสละ

9476 นาง นวรัตน์ สุขช่วย

9477 นางสาว นอ้งนชุ แมลงผึง้

9478 นาง นฐัฐยา พงษป์ระเสริฐ

9479 นางสาว นฐัริกา บีดิลและ

9480 นางสาว นนัทนา อินทนาม

9481 นาง นาตยา รู้รักดี

9482 นางสาว นานา สายหลักคํา

9483 นางสาว นารี โม่งปราณีต

9484 นาง นารีรัตน์ สาสกุล

9485 นางสาว น้ําค้าง ปิดตะ

9486 นาง นกิข์นภิา เย็นจิต

9487 นางสาว นติย์ธิดา จันดาสงค์

9488 นาง นติยา วงศ์คําฟู
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9489 นางสาว นติสรา ศรีครินทร์

9490 นางสาว นภิาพร นาราช

9491 นางสาว นริมล วรรณกุล

9492 นาย นรุิตต์ มาตย์ไตร

9493 นาง นสิากรณ์ สุขแก้ว

9494 วา่ที่ร้อยตรีหญิง นลีบล อุณาศรี

9495 นาง เนตรชนก รัตนพงษ์

9496 นางสาว เนติมา เที่ยงตรง

9497 นางสาว โนรี เร่งรัด

9498 นาง บงกชกร เกิดสมบูรณ์

9499 นางสาว บังอร จันมะดัน

9500 นางสาว บุญญา ชิณะวิ

9501 นางสาว บุญธิดา อรรถเจดีย์

9502 นางสาว บุญนํา จงเพ็งกลาง

9503 นาย บุญลือ คําถวาย

9504 นางสาว บุณยรัตนน์นัท์ อารีรอบ

9505 นางสาว บุศรา เต็มลักษมี

9506 นางสาว บุศรินทร์ สุขพัฒน์

9507 นาง บุษบาวรรณ มุกดาสนทิ

9508 นางสาว เบญจมาศ ขันติวงษ์

9509 นางสาว เบญจมาศ ชาธิพา

9510 นางสาว ปนดัดา เฮ็งเจริญ

9511 นางสาว ปพิชญา งามลา

9512 นาย ประกฤษฎิ์ อินทวงษ์

9513 นาย ประจักษ์ สนยืน

9514 นางสาว ประภาภรณ์ ตีบทะเล

9515 นาย ประวทิย์ ต้องจิตต์เจริญ
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9516 นางสาว ปราณีต ศรีรัตนโช

9517 นาย ปริญญา ผดุงกิจ

9518 นางสาว ปรียานชุ บุญเทยีม

9519 นางสาว ปวนัรัตน์ วฒิุธรรมรักษ์

9520 นางสาว ปัญจรัศม์ ดีนาน

9521 นางสาว ปัญญาวราภรณ์ ชาอุ่น

9522 นาย ปัณณทตั วลาบูรณ์

9523 นางสาว ปัทมา แก้วแดง

9524 นางสาว ปาริชาติ ม่านมูล

9525 นางสาว ปาลิดา ช่ังเหลือ

9526 นางสาว ปิยวรรณ อหนัตะ

9527 นาง ปิยะดา บุญธรรม

9528 นาง ปิยะนนัท์ เพ็ชรฉ่ํา

9529 นางสาว ปุณยนชุ กาญจนวรรณ

9530 นางสาว ปุณิกา วรรณรังษี

9531 นางสาว เปรมฤดี บุญยืน

9532 นางสาว ผกามาศ ฉ่ําวารี

9533 นางสาว ผุสดาภรณ์ บัวย้อย

9534 นาย พงศธร ฉาบกังวาล

9535 นางสาว พจนยี์ ทรายงาม

9536 นางสาว พชรพร วรธรรมอังกูร

9537 นาง พณอญา โพธิบาย

9538 นางสาว พนติา ไชยเทพ

9539 นางสาว พเยาว์ พลนอก

9540 นาย พรชัย ทมุพัง

9541 นางสาว พรทพิย์ แก้วหล่อ

9542 นางสาว พรทพิย์ ชาสงวน



388

9543 นางสาว พรทพิย์ ศรีอุทยาน

9544 นางสาว พรนภา เลือ่ยคลัง

9545 นางสาว พรพรรณ พรมหาชัย

9546 นางสาว พรพิมล จันทร์เรืองศรี

9547 นางสาว พรพิรุณ พรมจรรย์

9548 นางสาว พรรษภรณ์ มูลวงค์

9549 นาย พรรษา จุดาบุตร

9550 นางสาว พรรษา อินทร์สวสัดิ์

9551 นางสาว พรรักษ์ ณรงค์ฤทธิ์

9552 นางสาว พรวมิล ขันเคน

9553 นาย พร้อมกูรณ์ อนสิสิต

9554 นางสาว พรอัมพา ต่อไพบูลย์

9555 นางสาว พลอยนศิา สกุลคุณสนอง

9556 นางสาว พลอยไพลิน ก้อนใส

9557 นางสาว พัชชา จันมี

9558 นาง พัชนี จําเริญพานชิ

9559 นางสาว พัชรกันย์ ปัญญาภูมิสถิตย์

9560 นางสาว พัชราพร พงษานลิ

9561 นาง พัชรินยา จันทวโร

9562 นางสาว พัชรี กึกขุนทด

9563 นาง พัชรี ศรีสุข

9564 นาง พัชรี สีมารักษ์

9565 นาง พัชรียา ทองบัณฑิต

9566 นางสาว พัทธวรรณ ประนดัตัง

9567 นางสาว พันธนนัท์ แสงจันทร์

9568 นาย พันพฤฒ โสมชู

9569 นาง พิจารุณี เจริญชาติ
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9570 นางสาว พิทยาภรณ์ สูแพะ

9571 นาย พิพัฒน์ กล้าผจญ

9572 นาย พิภักดิ์ จิตสาคร

9573 นางสาว พิมพ์ใจ จึงอิทธิประเสริฐ

9574 นางสาว พิมพ์ผกา ปลืม้มโน

9575 นางสาว พิมพ์พา เชิงขุนทด

9576 นางสาว พิมพร พรมเสนา

9577 นางสาว พิมพ์รัฐพร ภู่ระหงษ์

9578 นางสาว พิมล วรีะพงศ์พร

9579 นางสาว พุทธิดา ธิราชรัมย์

9580 นาย พุทธิภาคย์ รักซ้อน

9581 นาย เพ็ชร นามเหลา

9582 นาง เพ็ญจันทร์ กลิน่ขจร

9583 นาง เพ็ญศรี วฒันา

9584 นางสาว แพรวนภา กูกขุนทด

9585 นางสาว ภทรษร พลอยงาม

9586 นางสาว ภัทร์ฐิตา กําหนดความ

9587 นางสาว ภัทรนนัท์ แก้วรัมย์

9588 นางสาว ภัทราภรณ์ พรมดี

9589 นางสาว ภัทรายุ ศิริสวสัดิ์

9590 นางสาว ภัทราวรรณ วงศ์ล้อมนลิ

9591 นาย ภาคภูมิ ช้างใหญ่

9592 นางสาว ภาริษา ยศกรธราดล

9593 นางสาว ภาวนิี เพ็งมาวนั

9594 นางสาว ภิญญดา วราแสง

9595 นาย ภูมิเดช สุขอ้วน

9596 นาย มงคล บุตรศรี
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9597 นางสาว มณฑาทพิย์ โกศลจิตร์

9598 นางสาว มนสัวี ภู่มณี

9599 นางสาว มยุรี แซ่ตั๊ง

9600 นางสาว มลรวี ทพิยรัตน์

9601 นางสาว มะณี จันทร์โสภา

9602 นาง มานสิา พูลสวสัดิ์

9603 นางสาว มาริษา กินานกิร

9604 นางสาว มาลัยพร สระทองจันทร์

9605 นางสาว มินตรา ขอเช้ือกลาง

9606 นางสาว เมตตา ชาญฉลาด

9607 นาย ยุทธการ สัจจาพิพัฒน์

9608 นางสาว ยุพาพร มุลนี

9609 นางสาว ยุพาภรณ์ เจริญดี

9610 นางสาว ยุวลี ทองแม้น

9611 นางสาว เยาวดี พันเพชรศรี

9612 นางสาว เยาวลักษณ์ จตุรภักดิ์

9613 นางสาว รจนา สุรินทร์

9614 นาย รชตพล มีช้ันช่วง

9615 นางสาว รมย์รัมภา บุษบงค์

9616 นาย ระวี ดีแป้น

9617 นางสาว รัชดาวดี โถชารี

9618 นาง รัชนยี์ สีหะวงษ์

9619 นางสาว รัตติยา ใจมุ่ง

9620 นาง รัศมี ฉิมขันธ์

9621 นางสาว รัศมี เสีย่งเจริญผล

9622 นางสาว ราตรี ศรีเมือง

9623 นาง รําไพ จันทร์เทศ
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9624 นางสาว รุ่งทวิา แผ่นทอง

9625 นางสาว รุ่งนภา นาบํารุง

9626 นาง รุ่งนภา สงวนรักษ์

9627 วา่ที่ร้อยตรีหญิง รุ้งรวี ขาวเจริญ

9628 นาง เรืองอุไร เสือดี

9629 นางสาว ละมัย แก้วสุวรรณ

9630 นาง ลักษณี สาระกูล

9631 นางสาว ลัดดา ปัญญาโพธิ์

9632 นาง ลํายอง บรรพต

9633 นาย เลิศศักดิ์ สามิดี

9634 นาย วงศกร วงศ์ววิฒันโ์ภคิน

9635 นาย วชิรพงศ์ ก้งจ้ี

9636 นางสาว วชิราภรณ์ บุญถนอม

9637 นาง วนดิา จันทพันธุ์

9638 นางสาว วรนชุ รักธรรม

9639 นางสาว วรพรรณ ตะเคียนทอง

9640 นาย วรรณกรัยซ์ ไกรวลัย์

9641 นางสาว วรรณภา พัฒนเ์กิด

9642 นางสาว วรรณวดี มะลิวลัย์

9643 นางสาว วรรณิศา ชัยศรี

9644 นางสาว วรรณิศา ลีเพ็ญ

9645 นางสาว วรรณิศา อาจวชัิย

9646 นางสาว วรวรรณ สัจจาสัย

9647 นางสาว วราภรณ์ มุ่งหาผล

9648 นาง วราภรณ์ ศรีจักรโคตร

9649 นางสาว วริตรา ตันอ่ิน

9650 นางสาว วริสรา วจีศักดิ์สิทธิ์
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9651 นางสาว วรุณยุภา คะโยธา

9652 นาย วชัรพล แย้มชุติ

9653 นาย วฒันพงษ์ คชปักษี

9654 นาย วนัชัย พละราด

9655 นางสาว วนัดี อินสุวรรณ

9656 นาย วนัปิยะ เขียวขวา้

9657 นางสาว วนัเพ็ญ ต่อธนวงศ์

9658 นางสาว วนัวสิาข์ แสนเสริม

9659 นางสาว วลันภิา อุตวงศ์ษา

9660 นางสาว วารุณี ชินราม

9661 นางสาว วาสิฎฐี สุทารส

9662 นาย วเิชน สุขแพทย์

9663 นาย วทิรู วนัโท

9664 นาง วนิติา จํานงค์

9665 นาย วพิล พิมพะ

9666 นาง วมิล ใจใส

9667 นาง วมิล รุ่งสุขเกษมสันต์

9668 นางสาว วมิลวรรณ ยอดยิง่

9669 นางสาว วริาวรรณ บุญช่วยแล้ว

9670 นาย วริิยะ สัจจะสังข์

9671 นางสาว วริิยา จันทพันธ์

9672 นางสาว วเิรืองรอง บุญกระโทก

9673 นางสาว วลิาวรรณ มงคล

9674 นางสาว วลิาวลัย์ โถบํารุง

9675 นางสาว วลิาวลัย์ สาคร

9676 นางสาว วลิาสินี ขัติยะ

9677 นาย วสิิษฐ สังฆเวช
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9678 นาย วฒิุพันธ์ อ่อนปัดชา

9679 นางสาว แววดาว มะโนพันธ์

9680 นางสาว แววดาว วงค์วรรณ

9681 นางสาว ศรัญญา กัณโสภา

9682 นาง ศรัญญา จันใด

9683 นาย ศราวธุ ไชยเจริญ

9684 นางสาว ศรีวรรณ สดใส

9685 นางสาว ศรีสุกัญญา ศรีสัตยานนท์

9686 นางสาว ศรีสุดา วดัชัยภูมิ

9687 นางสาว ศรีอัมพร รัตนพาหริะ

9688 นางสาว ศศิธร โรจนวภิาต

9689 นางสาว ศศิธร สุขแสวง

9690 นางสาว ศศิภรณ์ ผ่องกมล

9691 นาง ศศิมา เลิศเกษมชัย

9692 นางสาว ศศิรดี แดงภักดี

9693 นางสาว ศันสนยี์ ศรีสุข

9694 นางสาว ศิราภรณ์ วงษส์ุวรรณ์

9695 นางสาว ศิริกัญญา เสนาคุณ

9696 นาย ศิริพงศ์ ฟองสันเทยีะ

9697 นางสาว ศิริลักษณ์ แซ่โค้ว

9698 นางสาว ศิริอร โมราอรรต์

9699 นางสาว ศิวพร ศรีคราม

9700 นาย ศุภชัย หมอยาดี

9701 นางสาว ศุภวรรณ ช่อผกา

9702 นาย ศุภวชิชัย สยามประโคน

9703 นาง ศุภาภัส หา้วหาญ

9704 นาย สกล พันธมาศ
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9705 นางสาว สมจิตร อินธิราช

9706 นาย สมชาย โกศานนท์

9707 นาง สมปอง ไทยธานี

9708 นาย สมพงษ์ นาคเจือ

9709 นาย สยาม นําเจริญ

9710 นางสาว สร้อยสุดา ทองสุ

9711 นางสาว สรัญญา สุขอุดม

9712 นาย สัณฐิติ รัตนโฆสิต

9713 นาย สันติสุข คํามูล

9714 นาย สาธิต อินทมา

9715 นาง สายใจ ยะหตัตะ

9716 นางสาว สายทพิย์ คุ้มเมือง

9717 นางสาว สายสุดา สุพรรณสาย

9718 นางสาว สาวติตรี หอมหวล

9719 นางสาว สาวติรี ภู่ระหงษ์

9720 นางสาว สิตาพัชญ์ แก้วจันดา

9721 นางสาว สิริญา แก้วงาม

9722 นางสาว สิรินพร ประวณีานสุรณ์

9723 นางสาว สิริลักษณ์ ปานทอง

9724 นางสาว สุกัญญา แซ่ตั้ง

9725 นาง สุกัญญา วรีะวฒัน์

9726 นางสาว สุกัญญา สมีพวง

9727 นางสาว สุกานดา ชัยปลัด

9728 นางสาว สุชาดา บินยามัน

9729 นางสาว สุชานนั บุญยบุตร

9730 นางสาว สุดารัตน์ บุดดาวงค์

9731 นางสาว สุดาวลัย์ ศรีลาพัฒน์
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9732 นาง สุทธาวกุล ช้างใหญ่

9733 นางสาว สุธาทพิย์ เจียรสถิต

9734 นางสาว สุธาวลัย์ ควรหา

9735 นางสาว สุนนัทา เนยีมทอง

9736 นางสาว สุนนัทา ศรีบุญนํา

9737 นางสาว สุนสิา เพชรศรี

9738 นางสาว สุนสิา ศรีสาคร

9739 นางสาว สุนสิา สุขหม่ัน

9740 นาย สุบิน สุขเดช

9741 นาง สุปรียา โพธิ์สุข

9742 นาย สุพจน์ นนัทะเทศ

9743 นางสาว สุพรรณี สวยกลาง

9744 นางสาว สุพัชรินทร์ มีวงษ์

9745 นางสาว สุพัตรา ครประสี

9746 นางสาว สุพัตรา เสนาเนยีร

9747 นาง สุพิศ พูลแสง

9748 นางสาว สุภนติย์ ลีนาค

9749 นางสาว สุภัทรา ศรีอ่อน

9750 นางสาว สุภานี สุวรรณมิตร

9751 นางสาว สุภาพร ชัยจันทา

9752 นางสาว สุภาภรณ์ เสือดี

9753 นางสาว สุภาวดี เจริญจิตร

9754 นางสาว สุภิดา พวงอุไร

9755 นางสาว สุมาลี ทราบรัมย์

9756 นางสาว สุรินทร ศรีขาว

9757 นาง สุรีพร วรีะอาชากุล

9758 นาง สุรีวลัย์ ดาราพงษ์
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9759 วา่ที่ร้อยตรีหญิง สุลัดดา พรหมลิ

9760 นาง สุวณีย์ สุขสี

9761 นางสาว สุวนติย์ ขันบุตรศรี

9762 นางสาว สุวรรณา ปั้นแตง

9763 นางสาว สุวรรณี หนิแก้ว

9764 นางสาว สุวรักษ์ สุขศิริ

9765 นาย สุวริศวร์ สุริยวงศ์

9766 นางสาว สุวลักษณ์ คูณขุนทด

9767 วา่ที่ร้อยตรี สุวจัิกขณ์ หนัชัยเนาว์

9768 นาง สุวมิล สุขสวสัดิ์

9769 นาง สุวมิล อินชนะ

9770 นางสาว เสาวพัตร์ เชียงสากุล

9771 นางสาว แสงอรุณ ชิวปรีชา

9772 นางสาว โสภา แซ่โง้ว

9773 นางสาว โสภา ภูตะดา

9774 นาย โสฬส กฤษณะดิลก

9775 นางสาว หทยัชนก วลิัยรส

9776 นางสาว หนึ่งฤทยั บุญหาญ

9777 นางสาว หนคูิด ภูน้ําสี

9778 นาง หยาดรุ้ง งอนกิง่

9779 นางสาว หฤทยั อุดหนนุ

9780 นางสาว อธิชล อาสาสันติ

9781 นางสาว อธิตญา ทวจิีตต์

9782 นาง อนงค์ ปัญจขันธ์

9783 นางสาว อนนัตพร กองแก้ว

9784 นาย อนพุงษ์ บุญจูบุตร

9785 นาย อนวุฒัน์ สง่าในเมือง
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9786 นางสาว อนศุรา แก้วลาด

9787 นางสาว อนสุรา กมุทชาติ

9788 นางสาว อภิญญา ทาสีขาว

9789 นาง อมราภรณ์ แสงทอง

9790 นางสาว อมลวรรณ ปิดตาทะสัง

9791 นางสาว อรทยั เดือนขาว

9792 นางสาว อรพรรณ ฉัตรกระโทก

9793 นางสาว อรพรรณ เพ็ชดํา

9794 นาง อรพินท์ ซ้อนพุฒ

9795 นางสาว อรวรรณ อันไชยบุญ

9796 นาง อรอนงค์ จตุรปา

9797 นางสาว อรัญญา ตุ้มวจิิตร

9798 นางสาว อรัญญา ภูทา่เสียว

9799 นางสาว อ้อมใจ เมืองคํา

9800 นาย อัครพงษ์ ติงสะ

9801 นางสาว อังควภิา การะเกษ

9802 นาง อังศุมาลี บุญรอดอยู่

9803 นางสาว อังสนา ลิตตา

9804 นาง อัจฉรา จิกชาตรี

9805 นางสาว อัจฉราวรรณ จุฬานนัท์

9806 นางสาว อัญชลี คําทอง

9807 นางสาว อัญชลี ศรีสุราช

9808 นางสาว อาทติยา นชุศรี

9809 นาย อานตัิ จันทร์เทศ

9810 นาง อําพร กลมกระโทก

9811 นาย อิศรา เรืองเดช

9812 นาย อิสรินทร์ เจริญพานชิ
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9813 นางสาว อุทยัวรรณ เพชรชัย

9814 นางสาว อุทศิ พรมดี

9815 นางสาว อุมาภรณ์ พิลาวฒิุ

9816 นางสาว อุไรรัตน์ ภูคงคา

9817 นางสาว อุษณีย์ รําไพ

9818 นางสาว อุษา กลิน่เจริญ

9819 นาง เอมอร พรหมชาติ

9820 นางสาว เอวกิา เทพสวสัดิ์

9821 นางสาว เอ้ืองอุมา โยสาจันทร์

9822 Ms. GUO JIAJIA

9823 Ms. PHUANGMALY SIHARATH

สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์

9824 นาย เจตยุทธ วงศ์ใหญ่

9825 นางสาว ชมพูนทุ รุ่งสวา่ง

9826 นาย ณัฏฐปิญชาน์ พิชญาชมช่ืน

9827 นางสาว ดวงตะวนั งามแสง

9828 นาย ดิษพล เนตรนมิิตร

9829 นาง นยันา ไพจิตต์

9830 นางสาว พิมพ์ลดา สินธุนาวา

9831 นาย ไพศาล แมลงทบัทอง

9832 นางสาว ภัทรอร อริยธนพงศ์

9833 นางสาว มณีรัตน์ พรมศรี

9834 นางสาว ศิริมา วงษส์กุลดี

9835 นางสาว สถาปนา บุญมาก

9836 นางสาว สิณาภรณ์ แทน่ศิลา

9837 นาง สุภาภรณ์ พรรัตนกิจกุล
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สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์

9838 นางสาว กมลชนก เช้ือเมฆ

9839 นางสาว กัญจนญ์าณิศา นาคสวสัดิ์

9840 นางสาว จรรยารักษ์ กุลพ่วง

9841 นางสาว จริยา กําลังมาก

9842 นางสาว ชยพัทธ์ ศรีกรด

9843 นางสาว ชลาธร วเิชียรรัตน์

9844 นางสาว ทพิย์รัตน์ มังกรทอง

9845 นาย นวพล กิตติวงศา

9846 นางสาว นฐักานต์ นามนมิิตรานนท์

9847 นาย นติิธรรม จันทร์แจ่ม

9848 นางสาว นรีนชุ พวงขาว

9849 นางสาว ปวณีา วชินี

9850 นางสาว พิจิตรา ศรีพัดยศ

9851 นาย พีระยุทธ สุขสําราญ

9852 นางสาว ยุดาวดี สุขมาก

9853 นาย รณชัย กลิน่กล้า

9854 นางสาว วชัราพร ฟองจันทร์

9855 นาย ศรัณย์ อัมระนนัท์

9856 นางสาว ศรัลยา วงเอ่ียม

9857 นางสาว ศรีวกิาญจน์ กรุมรัมย์

9858 นาย ศุภพงษ์ เนยีมเที่ยง

9859 นางสาว สุภัสสร สิงหโ์ส

9860 นางสาว เสาวลักษณ์ หล้าสิงห์

9861 นางสาว อารยา ควฒันก์ุล

9862 นางสาว อุบลวรรณ เลีย้วอุดมชัย

9863 นาย เอกวทิย์ ดวงแก้ว



400

สาขาวิชาเทคโนโลยกีารศึกษา

9864 นาง นนัทยิา คํามี

9865 นางสาว นภิาธร สาระพันธ์

9866 นางสาว รัฐิกา เพ็ชรมุณี

9867 นางสาว วรนชุ แสงจันทร์

9868 นาย ศรัณย์ พรมสวสัดิ์

9869 นาย สมพบ คํามี

สาขาวิชาเทคโนโลยทีางการศึกษา

9870 นางสาว นงลักษณ์ ทองเลีย่ม

9871 นาย พัทธนยั เสาะแสวง

9872 นาย วชัิย แย้มหลัง่ทรัพย์

9873 นาย ศักดา สุจริต

9874 นาย โสภณ สมรรถวทิยาเวช

9875 นางสาว อภิญญากุล หาญกุล

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

9876 นางสาว กุลวดี กลสิทธิ์

9877 นางสาว เกศินี กีจ่นา

9878 นาง แก้วมะณี เลิศสนธิ์

9879 นางสาว คณิตรา โต๊ะมุข

9880 นาง จุลจิรา ปิ่นม่ัน

9881 นาย ชัชวาลย์ พันธ์เพ่ิมพูลกูล

9882 นางสาว ทศัไนย นธิิประทปี

9883 นางสาว ปทมุรัตน์ อาวโุสสกุล

9884 นางสาว ประภาพันธ์ บุญยัง

9885 นางสาว พัชรี คําวเิศษ

9886 นาง พิทยา อินทรัุตน์

9887 นางสาว ฤดีรัตน์ แป้งหอม
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9888 นางสาว วรีญา ศรีสุข

9889 นางสาว ศมลวรรณ รสหอม

9890 นางสาว ศศิวมิล เสถียรเขต

9891 นางสาว ศิรัศม์ ปั้นนอ้ย

9892 นางสาว สายใจ คุณบัวลา

9893 MR. PHOUMY CHANTHALANGSY

9894 MR. THIPPHAVANH KHANTHAPHONE

สาขาวิชาTeaching English as a Second or Other Language

9895 นางสาว ฉัตรอรุณ ตันสุน

9896 นาง ณัฐรินยี์ สินาโรจน์

9897 นางสาว รัชนกิานต์ สุวดิษฐ์

9898 นาง วรางคณา บุญจันทร์

9899 นางสาว สายชล อาษากิจ

9900 นางสาว อัญชลี ธนวณิชย์วรชัย

9901 Ms. TANG YIWEN

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษาโลก

9902 นางสาว รติมา ศิลปชัย

9903 MISS CHIARA AYN JOVEN LAMARCA

9904 Ms. MEI WEI

9905 Ms. SHEN YUETING

สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา

9906 นางสาว จรีวรรณ ชัยอารีย์เลิศ

9907 นางสาว จุติมา ด้วงนุ้ย

9908 นางสาว ชนนิาฎ วฒันา

9909 นางสาว ชัญญา ภาคอุทยั

การศึกษามหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  



402

9910 นางสาว ฐานดิาวลัคุ์ วนัทนยีกุล

9911 นางสาว ณัชชา ชุนช่วยเจริญ

9912 นางสาว ณัฏฐนชิ เจริญวรชัย

9913 นางสาว ธนชันนัท์ ทลูคําเตย

9914 นางสาว ปรารถนา สุขสวสัดิ์

9915 นาย ปิยะ วงษไ์ทยเจริญ

9916 นาย ภาษติ ทมิสถิตย์

9917 นางสาว อัจฉรา ปัญญามานะ

9918 นางสาว อัยยารี บูรกุลชัยวณิช

สาขาวิชาจิตวิทยาการให้ค าปรึกษา

9919 นางสาว กุลวดี ตนะทพิย์

9920 นางสาว จิดาภา สุวรรณ

9921 นาย โชคชัย ทพัทวี

9922 นาย ณัฐวฒิุ สรพิพัฒนเ์จริญ

9923 นางสาว ทรงศรี สารภูษติ

9924 นางสาว นนัทริา สีเขียว

9925 นางสาว วภิาวรรณ อรัญมาลา

9926 นางสาว ศศิบุษบา พาผล

9927 นาง อังคณา หมอนทอง

สาขาวิชาวิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา

9928 นางสาว จิราภรณ์ กันทะไชย

9929 นางสาว ฉัตรกนก ศรีธรรม

9930 นางสาว ชลิดา ลุนสะแกวงษ์

9931 นางสาว ธีรา ชุณสนทิ

9932 นาง ปรียาภรณ์ ดําพะธิก

9933 นางสาว ศรีสุดา พัฒจันทร์

9934 นางสาว สุกัลญา พรมจันทร์
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9935 นาย อภิวฒัน์ มานะดี

9936 นางสาว อรพรรณ วรรัตนญ์านนท์

9937 นาง อํานวยพร ทองศรี

สาขาวิชาเทคโนโลยกีารฝึกอบรมเพือ่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

9938 นาย ฐิติชัย รักบํารุง

9939 นาง ณัชชา วชิรหตัถพงศ์

9940 นางสาว ดวงพร ธรรมะ

9941 นาย นคร ละลอกน้ํา

9942 นางสาว นสุรา พีระพัฒนพงศ์

9943 นาย ภูเบศ เลือ่มใส

สาขาวิชาพัฒนศึกษา

9944 นาย สมภพ จันทร์เงิน

สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

9945 นางสาว อรรัมภา ภู่พงศ์พันธ์กุล

9946 MISS HAINING YANG

9947 MISS MAOSU CUI

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

9948 นางสาว วรพร จันทร

สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์

9949 นางสาว วรกมล บุญรักษา

สาขาวิชาการสอนนาฏยสังคีต

9950 นาย ธนะรัตน์ ปริชาติรุ่งเรือง

สาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ

9951 นางสาว ไอรดา เขียวขํา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  

การศึกษาบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
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สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

9952 นางสาว ภัทราภรณ์ เจียมจับเล่ห์

สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์

9953 นางสาว พิมพ์พร สมงาม

9954 นางสาว วรัญญา แสงสะอาด

สาขาวิชาการสอนศิลปะ

9955 นาย วชัรพงศ์ บุญต้น

สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

9956 นางสาว วภิาวี กะทนั

สาขาวิชาเทคโนโลยกีารศึกษา

9957 นางสาว สุธาทพิย์ อินชูโต

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

9958 นางสาว กนกพร แม้นเสถียร

9959 นางสาว กนกวรรณ ทบัทมิทอง

9960 นางสาว กันตวร์ี ตันติมาลา

9961 นางสาว จันทร์จิรา ตาลีบุตร

9962 นางสาว จิตตินทร์ คําเจริญ

9963 นางสาว โชติกา สําเริงศิลป์

9964 นางสาว ณัฐกานต์ สืบพรหม

9965 นางสาว ณัฐฐา โหตระกิตย์

9966 นางสาว ทพิย์สุดา สุขหอม

9967 นางสาว นพวรรณ มาสร้อย

9968 นางสาว บัวพรม สะสม

9969 นางสาว พรทพิย์ อินทร์แก้ว

9970 นางสาว พัชรินทร์ พรหมมาพันธุ์

9971 นางสาว เพ็ญหทยั ทองคําดี

การศึกษาบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1
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9972 นางสาว มณฑิชา บุญคู่

9973 นางสาว มัทรี ศรีเจริญ

9974 นางสาว เยาวพา กาญจนกําเนดิ

9975 นางสาว รุ่งทวิา เงินสมบัติ

9976 นางสาว วนดิา มูลละมัย

9977 นางสาว วรรณภา ศรีพิทกัษพ์งค์

9978 นางสาว วรางคณา พิมพา

9979 นางสาว วราภรณ์ อรินทร์

9980 นางสาว วรารัตน์ ยวงแก้ว

9981 นางสาว วลัภา เสนาภักดิ์

9982 นางสาว ศรินยา สกุลทศโสทร

9983 นางสาว ศิรินญา สงัดศัพท์

9984 นางสาว สุกัญญา จิตรนอ้ม

9985 นางสาว สุดาพร หงษเ์วยีงจันทร์

9986 นางสาว สุนภิา ยวนจิตต์

9987 นางสาว หนึ่งฤทยั อินทร์ประสงค์

9988 นางสาว อรพิน โสวรรณี

9989 นางสาว อลิษา เงินพลับพลา

9990 นางสาว อลิษา เอ่ียมบรรจง

9991 นางสาว อักษร นาวาเจริญ

9992 นางสาว อาจารีย์ แซ่วือ่

9993 นางสาว อุษณีย์ เปียธัญญา

9994 นางสาว เอมวกิา นราเบญจพล

สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์

9995 นางสาว ณัฐณิชา เจริญรักษ์

9996 นางสาว นฤมล อํามะรา
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สาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ

9997 นาย กนต์ธร อรุณไชย

9998 นางสาว กันตินนัท์ เถกิงมหาโชค

9999 นางสาว ครองขวญั บรรพกาญจน์

10000 นางสาว จิรพร เข็มเพ็ชร์

10001 นางสาว เจนจิรา แอ่งบัวใหญ่

10002 นางสาว ชนษัฎาภรณ์ ใจแนน่

10003 นางสาว ชนติา พลายแก้ว

10004 นางสาว ชนติา แสงทองคําสุก

10005 นางสาว ชมพูนทุ บุบผะศิริ

10006 นางสาว ชมพูนทุ ศรีสมบัติ

10007 นางสาว ฐิติภัสร์ พงศ์อิทธิ์กร

10008 นางสาว ณัฏฐนชิ เทพสุรินทร์

10009 นางสาว ณัฐกมล ฝีปากเพราะ

10010 นางสาว ณัฐหทยั สอนทวี

10011 นางสาว ดวงฤทยั ใจดี

10012 นางสาว ดุษณี คําเเสง

10013 นางสาว ทพิย์ธิดา หรัิญศรีวบิูลย์

10014 นางสาว ธนวนัต์ เทศขํา

10015 นางสาว นนัทนชั ปาจิตร

10016 นางสาว น้ําผึง้ คํามาก

10017 นางสาว นฟิาฎีลา นเิง๊าะ

10018 นางสาว ประภาพักตร์ วงษท์องดี

10019 นางสาว ปรีชยา ชูเงิน

10020 นางสาว ปรียานนัท์ หยงสตาร์

10021 นางสาว ปวสัดา มโนสุจริตสกุล

10022 นางสาว ผุสดี ดุลยรัตน์
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10023 นางสาว พันธุ์ทพิย์ วงษป์าน

10024 นางสาว พิมพ์พรรณ มโนมัยนฤนาท

10025 นางสาว พิมพ์พิศา นลิโพธิ์ทอง

10026 นางสาว ภารดา จําเนยีร

10027 นางสาว มนสิชา โรจนกุล

10028 นางสาว รมิตา เต็มเต๊ะ

10029 นางสาว ฤดีมาส แก้ววจิิตร์

10030 นางสาว วนศิา งามแสง

10031 นางสาว วริษฐา ศรีเสาวคนธร

10032 นางสาว ศรัณยา วสิุทธิ

10033 นางสาว ศศิธร โศภาวชิรากานต์

10034 นางสาว ศศิศกุนต์ บุญเคลิม้

10035 นางสาว ศิริพร จ่าเขียว

10036 นางสาว สุดารัตน์ คงคํา

10037 นางสาว สุทธนยี์ โรจนศ์ิริกุลชัย

10038 นางสาว แสงเทยีน สุขตลอด

10039 นาย อนพุล จันทร์บุตร

10040 นางสาว อมรภัค สดใส

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

10041 นางสาว ชมพูนชุ เพ็ชร์อินทร์

10042 นางสาว ชลธิชา เครืออ้น

10043 นางสาว ณชนก โพธิ์พินจิ

10044 นางสาว ณัฐพร หวานประเสริฐ

10045 นางสาว ทกัษณิา เกตุแก้ว

10046 นางสาว นนัทพร เรืองอร่าม

10047 นางสาว พิมพ์ชไม สถาผล

10048 นางสาว ภรนพิา คําประภา
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10049 นางสาว ภัทรสุดา บุญสร้อย

10050 นางสาว รัตนาภรณ์ ภานะจิต

10051 นางสาว วชัรีพร สมพงษ์

10052 นางสาว ศศินภิา ช้างแย้ม

10053 นาย ศศิวงศ์ พูลพิพัฒน์

10054 นางสาว สังวาลย์ โทคําเวช

10055 นางสาว สิริเกศ พลศักดิ์

10056 นางสาว สุกัญญา รอดไรย์

10057 นางสาว สุดารัตน์ กาพล

10058 นางสาว สุดารัตน์ สมสนทิ

10059 นางสาว สุทศันต์า สีหาทบั

10060 นางสาว สุพิชชา รักษาพันธุ์

10061 นางสาว สุภาพร พลอยพานชิเจริญ

10062 นางสาว สุภาวดี แก้วปทมุ

10063 นาย สุรศักดิ์ แสงเงิน

สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์

10064 นางสาว ณัฐวรา สุกใส

10065 นาย ปริพันธ์ หม่ันค้า

10066 นาย พสุ เข็มทองคําดี

10067 นางสาว พัชรียา กล้าหาญ

10068 นางสาว ภัทราพร โสภวชิรากร

10069 นางสาว รัตนาวดี สมศรี

10070 นางสาว เวณุกา สิงหแ์ก้ว

10071 นางสาว อาภาภรณ์ วรุิตม์พงศ์สกุล

สาขาวิชาการสอนศิลปะ

10072 นางสาว จตุพร บรรเทา

10073 นางสาว ชรัญญา คงนาลึก
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10074 นางสาว ณัฐยา ศรีวรรธนะ

10075 นางสาว นาตยา บีดิลและ

10076 นางสาว ปัณฑิตา คงนาลึก

10077 นางสาว พรพิมล สนั่นดัง

10078 นางสาว พวงเพชร จารุปราโมทย์

10079 นางสาว พัฒนน์รี สีโดวนั

10080 นางสาว อรฤดี บรรเทา

สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

10081 นางสาว นภัสวรรณ ทรัพย์พ่วง

10082 นางสาว ปาณิศา กล่ําวจิิตร

10083 นางสาว พลอย อุดมยุทธ

10084 นางสาว ศรัญญา ลีโมบล

10085 นางสาว สาวติรี เนาวโอภาส

10086 นางสาว สุริษา เกษมราษฎร์

สาขาวิชาเทคโนโลยกีารศึกษา

10087 นางสาว กาญจนา คงทน

10088 นางสาว จุไรวรรณ บุบผามาลา

10089 นางสาว ฐิติมล ทองคํา

10090 นาย ณฐกร หาญประสิทธิ์

10091 นางสาว ดารณี ธนงัคานนท์

10092 นางสาว นฤมล สีสุข

10093 นางสาว ปติมา ประสพศิลป์

10094 นางสาว พิมพ์พรรณรัศม์ โพธิ์พงษ์

10095 นางสาว วรรณวสิา จิตต์บุญ

10096 นางสาว สิรินทร์ วนิโกมินทร์
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สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

10097 นางสาว จุฑารัตน์ หิ้งทอง

10098 นางสาว วรินญา วรัิสสะ

10099 นางสาว ศรีสตางค์ รัตนผล

10100 นางสาว ศศินภิา พรมเกตุจันทร์

10101 นางสาว สุกัญญา ดีหมี

10102 นางสาว โอทสิา อ่อนนอ้มพันธุ์

สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์

10103 นางสาว ฉัตรดาว ธุระ

10104 นาย ธนวฒัน์ เกตุเช้ือ

10105 นางสาว ศิโรธร สิมมา

สาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ

10106 นาย แกล้วปราการ ฟักแก้ว

10107 นางสาว แก้วตา ภูมาวงศ์

10108 นางสาว จุฑามาศ นามจันทร์ดา

10109 นาย เฉลิมพล ดีสวสัดิ์

10110 นางสาว ชนม์นภิา สุขโข

10111 นาย ชนะพล แพนพันธุ์อ้วน

10112 นางสาว ชัชชารี ประชุมชน

10113 นางสาว ชุติมณฑน์ มนเทยีรกุล

10114 นางสาว ญานกิา ไววฒิุวรกุล

10115 นางสาว ณัฐธิดา ถิน่ทวี

10116 นางสาว ณัฐธิดา แสวงผล

10117 นางสาว ณัฐวรรณ โมราวงค์

10118 นาย ณัฐวฒิุ บัวระพันธ์

10119 นางสาว ธนพร จรจรัญ

การศึกษาบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2
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10120 นาย นธิิ ทองเปี่ยม

10121 นางสาว เบญญาภา เกษศิริ

10122 นางสาว ปัณฑ์ชนติ ตั้งจิต

10123 นางสาว พรจิรา ยอดอินทร์

10124 นางสาว ภาวดิา นาคสถิตย์

10125 นางสาว มณีรัตน์ พลอยงาม

10126 นางสาว รัชติภรณ์ ธงอาจ

10127 นางสาว รัชนวีรรณ เผ่าวณิชย์

10128 นางสาว รัตติมา ชินะเมธา

10129 นางสาว วริษฐา บุญธรรมมา

10130 นางสาว วลัยลักษณ์ โปตะวนชิ

10131 นางสาว วนัทนยี์ บุญยะพัน

10132 นางสาว วนัวสิาข์ ลิสุวรรณ

10133 นาย วารุต ไชยชาญ

10134 นางสาว ศกุณตลา ปานสกุล

10135 นางสาว ศศิธร ลีทอง

10136 นางสาว ศิรดา ศรีวลิักษณ์

10137 นาย ศุภวชิญ์ อุรพรชัยรัตน์

10138 นางสาว สมฤทยั ช่ืนใจฉ่ํา

10139 นางสาว สิริรัตน์ ธนพงศ์สมบูรณ์

10140 นางสาว สุชาดา รู้วงษ์

10141 นางสาว สุณิศา แผ้วพลสง

10142 นางสาว สุภารัตน์ นวลนอ้ม

10143 นางสาว สุภิสรา ทองระอา

10144 นางสาว สุรีย์ฉาย เพียงไธสง

10145 นางสาว โสภิดา กุลวงศ์

10146 นางสาว หทยัภัทร เกตุราทร
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10147 นางสาว หทัยา ชนะสิทธิ์

10148 นางสาว อคัมร์สิริ มีดี

10149 นางสาว อมรรัตน์ หงษท์อง

10150 นางสาว อมราพร เพ็ชรทอง

10151 นางสาว อลิษา ขาวสะอาด

10152 นาย อุปกิต ทรวงทองหลาง

10153 นางสาว อุษณีย์ เศรษฐิศักดิ์โก

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

10154 นางสาว กมลวรรณ พรมเช็ก

10155 นางสาว กัญญาณัฐ รักขาว

10156 นางสาว กันตา ไกรภักดี

10157 นาย จักรกฤษ คําพวง

10158 นางสาว ทวนินัท์ สุขเลิศ

10159 นางสาว ทกัษพร งานเกณฑ์

10160 นางสาว ทพิวรรณ เกษรโอสถ

10161 นางสาว นารีรัตน์ ปิ่นกุล

10162 นางสาว ปานปิติ ปรัสพันธ์

10163 นางสาว พัชราภรณ์ เหล่าบัวบาน

10164 นางสาว พิจิตรา เจริญการ

10165 นางสาว พิราภรณ์ จักรวาลมณฑล

10166 นางสาว ภัณฑิรา แก้วงาม

10167 นางสาว ภาวณิี เพ็ชร์อินทร์

10168 นางสาว เมษยา สุขชม

10169 นางสาว ศศิประภา อรรคบุตร์

10170 นางสาว ศิรินาฏ หอมขจร

10171 นางสาว แสงดาว ชาวโพธิ์เอน

10172 นางสาว อังคณา บุญญา
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10173 นาย อิทธิคุณ ถวลิไพร

สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์

10174 นาย ชัยยศ นุ่มกลิน่

10175 นางสาว ชุดาพร นพเก้า

10176 นางสาว พิศมัย สองศรี

10177 นางสาว เพชรรัตน์ พุกเพชร

10178 นางสาว เมธาวี สุขเจริญ

10179 นางสาว วรรณวมิล ชลเทพ

10180 นางสาว ศันสิตา เนยีมหอม

10181 นางสาว ศิริลักษณ์ วชิรขจรวงษ์

10182 นางสาว ศุภวรรณ สายบุตร

10183 นางสาว สกุลวรรณ นกยูง

10184 นางสาว สุมิตรา อ่ิมรักษา

10185 นางสาว หนึ่งฤทยั ส่งทอง

10186 นางสาว อติพร เอ่ียมธีระไพบูลย์

10187 นางสาว อภิญญา ผดุงเวยีง

10188 นางสาว อภิรดี ยิง่ประยูร

10189 นาย อรุณรัชช์ ศาสตร์สกุล

สาขาวิชาการสอนศิลปะ

10190 นางสาว จุฑาภรณ์ ฉิมทบั

10191 นางสาว ปุณณดา แวดอุดม

10192 นางสาว พนดิา กาฬสิทธิ์

10193 นางสาว ศรุตา จันทขันธ์

สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

10194 นางสาว เกศราพร พิลาบุตร

10195 นางสาว จริยา คลคง

10196 นางสาว ชนสิา เกษมโอภาส



414

10197 นางสาว ชลิตา บุญศรีวงษ์

10198 นางสาว โชติกา แก่มแก้ว

10199 นาย ณัฐภัทร รอตเอ่ียม

10200 นาย ทศัวฒัน์ ซอแก้ว

10201 นางสาว นนัทกา แสนกล้า

10202 นางสาว เบญจวรรณ วธิูมาศ

10203 นางสาว ประภาพรรณ มาลัยวงศ์

10204 นาย พิพัฒนพ์งศ์ จิตต์เทพ

10205 นางสาว ภัทราภรณ์ อินทสุวรรณ

10206 นางสาว มลทพิย์ รู้จิต

10207 นางสาว มีนมัตสยา ไหมพรม

10208 นางสาว เมวกิาร์ เกตุนอก

10209 นางสาว วนาลี ประทมุ

10210 นางสาว วนติา สายสุด

10211 นางสาว วนัวสิา ชุณหส์ุวรรณ์

10212 นาย ศุภวฒิุ กณะโกมล

10213 นางสาว สิริญญา สุวรรณรงค์

10214 นางสาว สิริพร แซ่ตั้น

10215 นางสาว สุกัญญา วนัเดวา

10216 นางสาว สุธิดา แก้วโสนด

10217 นางสาว สุวมิล ถนอมจิต

10218 นางสาว ไอลดา แพงดี

สาขาวิชาเทคโนโลยกีารศึกษา

10219 นาย กิติ สาระพันธ์

10220 นาย เชวง แสนเงิน

10221 นางสาว ณัฐชยา นนัตา

10222 นางสาว ณิชชา กุลเตชะวณิช
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10223 นาย ธนชาติ จิตบูรณะชาติ

10224 นางสาว ธาดารัตน์ สาคร

10225 นาย นฐัพงษ์ แก้วหลักดี

10226 นางสาว นทัยา กาญจนดิษฐ์

10227 นางสาว ปุณณดา สมบัติธีระ

10228 นางสาว ฝนฤทยั อภิบาลวรกุลชัย

10229 นางสาว พิชญา ปรีชารัตน์

10230 นางสาว มาลี หนิขาว

10231 นางสาว รัตนาภรณ์ คุรุ

10232 นางสาว ลักษภัทร บํารุงธรรม

10233 นางสาว วนดิา ปุรินทราภิบาล

10234 นางสาว ศิริกานดา ไตรเดช

10235 นางสาว สาวติรี ธนะสาร

10236 นางสาว สุดารัตน์ ลิม้สุข

10237 นางสาว หฤทยั ไชยเสนา

10238 นาย อนรุิธ สิงหส์วสัดิ์

10239 นางสาว อรวรรณ เก่าแท้

10240 นาย อุภัยภัทร บุญเพ็ง

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

10241 นางสาว กฤษณา สุริกัน

10242 นางสาว กัญญาพัชร มุ่งจีนกลาง

10243 นางสาว ชนภิรณ์ จันเทพา

10244 นางสาว ชัชรินทร์ แสงนวล

10245 นางสาว ณัฐชา ดาหลวงมาตร

10246 นางสาว ณัฐรดา ทองสุทธิ์

10247 นางสาว ดุษฎี สุดทองคง

การศึกษาบัณฑิต  
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10248 นางสาว ทศันยี์ คําแหง

10249 นางสาว ธัญญพัทธ์ วฒันว์รเศรษฐ

10250 นางสาว นธิิพร แซ่จันทร์

10251 นางสาว ปิยะนชุ ศรีตะปัญญะ

10252 นางสาว พรทวิา วงัชัย

10253 นางสาว พรรณวภิา ถาวร

10254 นางสาว เยาวภา คุมดี

10255 นางสาว รักชนก ยอดศรีทองคํา

10256 นางสาว รัชดา กร่ิงกระจ่าง

10257 นางสาว รุ่งนภา จันทร์ดี

10258 นางสาว วราภรณ์ เหมือนนลิ

10259 นางสาว ศโรชา อาจหาญ

10260 นางสาว ศิฐิตา พุทธเจริญทอง

10261 นางสาว ศิริลักษณ์ สุทธิประภา

10262 นาย สมประสงค์ ปุญญภิญโญ

10263 นางสาว สายชล เสือช่ืน

10264 นาย สิทธิพงษ์ ไตรวงษ์

10265 นางสาว สุนสิา คล้ายคลึง

10266 นางสาว สุภัทรา ทพิยไพฑูรย์

10267 นางสาว เสาวลักษณ์ วรรณศิริ

10268 นางสาว หทัยา วงษาเลิศ

10269 นางสาว อรจิรา นิ่มอนงค์

10270 นางสาว อัจจิมา ตันศิริ

10271 นางสาว อัจฉรา ผ่องเกษม

10272 นางสาว อุษามณี จันทร์มีอ้น

10273 MISS LEI TING
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สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์

10274 นางสาว กาลัญญา ใจช่ืน

10275 นางสาว กิง่แก้ว ขอถาวรทรัพย์

10276 นาย กิตติชัย ไพรจิตร์

10277 นางสาว กุสุมา นอ้ยอุดม

10278 นาย คทาวธุ ขําสะนะ

10279 นางสาว จิรนนัท์ สุวรรณชัยรบ

10280 นางสาว จุฑารัตน์ พวงทอง

10281 นางสาว ฉัตราภรณ์ ประสพสุข

10282 นางสาว ชลันดา ปัญญาชิต

10283 นางสาว ชาลินี อ่ิมพร

10284 นาย ณฐกร สร้อยทอง

10285 นางสาว ณัฐวดี ดุสดี

10286 นาย ณัฐวฒิุ รัตนวจิารณ์

10287 นางสาว ถาวรินทร์ แก้วสุข

10288 นางสาว ทรงสุดา น้ําจันทร์

10289 นาย ทนิกร วเิศษสุข

10290 นางสาว ธนาภรณ์ เกษี

10291 นางสาว ธัญชนก ณ ตะกัว่ทุ่ง

10292 นางสาว นภัสญาณ์ สุทธากร

10293 นาย ปณตพล สุเมทานนท์

10294 นางสาว ปนดัดา มนต์ประสิทธิ์ชัย

10295 นาย ปรมัตถ์ เจริญพร

10296 นางสาว ประภัสสร รอดเรือง

10297 นางสาว ปวณี์ธิดา สังวงั

10298 นางสาว ปัทมา กรีถาวร

10299 นางสาว ปาณพิชญ์ชา สวา่งจิตต์
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10300 นาย พงศ์ศิริ งามวลิัย

10301 นาย พงษรั์ตน์ ตรึกตรอง

10302 นางสาว พรพิมล สิงสนั่น

10303 นางสาว พัชราพร นนัทสูร

10304 นางสาว พัชรินทร์ เสาวคนธ์

10305 นางสาว ภานกุา นยิมธรรม

10306 นาย ภิรพุทธิ์ สวา่งสุข

10307 นางสาว ภูริตา โคตรสมบัติ

10308 นางสาว มลิวลัย์ ยางนามอินทร์

10309 นางสาว มานดิา โสมณวฒัน์

10310 นางสาว เมธินี จงจิตร

10311 นางสาว รัชนกีร พุ่มแก้ว

10312 นางสาว วรรณภา แสนทวสีุข

10313 นาย วรางค์ สุจริต

10314 นาย วสันต์ เปรมทวี

10315 นางสาว วไิลวรรณ ปานสมสวย

10316 นาย ศตพล วรไชย

10317 นางสาว ศรัณยา มาทพิย์

10318 นางสาว ศิริพร เกตุพรหมมา

10319 นาย ศิโรดม โสวณัณะ

10320 นางสาว ศุภนนัท์ หนนูุ่น

10321 นางสาว สุชาดา สุมณฑา

10322 นางสาว สุฑารัตน์ ช่ืนชอบ

10323 นางสาว สุภาภรณ์ อุดมผล

10324 นางสาว เสาวนยี์ เช้ือเมืองพาน

10325 นางสาว เสาวลักษณ์ สังข์เอียด

10326 นางสาว อังคณา ฝอยทอง
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10327 นางสาว อัญชลี ฝาชัยภูมิ

10328 นางสาว อารีรัตน์ บุญมา

สาขาวิชาการสอนนาฏยสังคีต

10329 นาย กิตติพศ บุญยืน

10330 นาย กิติศักดิ์ อุฬุมปานนท์

10331 นางสาว จิรนนัท์ บุญหนกั

10332 นางสาว จิรนนัท์ แหนขุนทด

10333 นาย จิรัฎฐ์ ดีชัย

10335 นางสาว ชลกานต์ สอนกลาง

10336 นางสาว ชลัมพร แรงเขตกิจ

10337 นางสาว ชลาลัย สุขมา

10338 นางสาว ชิดชนก วงษศ์รีหทยั

10339 นางสาว ณัฐชนา กราบทพิย์

10340 นาย ณัฐพงศ์ บุญส่ง

10341 นางสาว ณิชา ชัยวาสี

10342 นาย ธนกร วรรณวงศ์สอน

10343 นาย ธีร ทองประกอบ

10344 นางสาว ปสุตา ศรีชญานนท์

10345 นางสาว พิจิตรา อินธิสาร

10346 นางสาว ยุพาภรณ์ สุขเกษม

10347 นางสาว เยาวลักษณ์ พ้นภัย

10348 นาย วงศกร อ๊ึงแสงจันทร์

10349 นางสาว วรรณิศา พ่ึงสมศักดิ์

10350 นางสาว วชุิดา สุภารัตน์

10351 นาย วรีพัฒน์ เพ่งจินดา

10352 นางสาว ศศิวมิล สุขสําราญ
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10353 นาย สราวธุ ก๊อใจ

10354 นาย สุจินดา พุกกะรัตน์

สาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ

10355 นางสาว กนกพรรณ แก้วกันทะ

10356 นางสาว กนกวรรณ โสดา

10357 นางสาว กมลฉัตร ล่าโสตร์

10358 นางสาว กมลพร ศรีประไพ

10359 นางสาว กมลวรรณ ผิวโชติ

10360 นาย กรกช รัตนกรีฑากุล

10361 นางสาว กรรณิกา กฤษณะภูติ

10362 นางสาว กัญญนษิฐา คําฝอย

10363 นาย กิตติชัย ประเสริฐ

10364 นางสาว กิตติพร พลหาญ

10365 นางสาว กุลทรัพย์ เกาะโพธิ์

10366 นางสาว กุสุมา สมัคร

10367 นาย เกษมพงศ์ ดํารงค์พิวฒัน์

10368 นางสาว คณัญญา ชูช่ืน

10369 นางสาว คณิศร กลิน่บํารุง

10370 นางสาว คัคนางค์ หว้ยหงษท์อง

10371 นางสาว จิตติมา บัวบาน

10372 นางสาว จิตราภา กุลจิตติสุธีพร

10373 นางสาว จินตนาพร ดวงอาจ

10374 นางสาว จิรนนัท์ นยิมล้อทพิย์

10375 นางสาว จิราพร แก้วบัวโฮม

10376 นางสาว จีรนนัท์ ครุธาโรจน์

10377 นางสาว เจนนภา ทสัเตโมโต

10378 นางสาว ชนกชนม์ เมฆเจริญลาภ
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10379 นางสาว ชนษิฐา แจ่มวถิีเลิศ

10380 นางสาว ชนตุตา นาคเจริญ

10381 นางสาว ชัชฎาภรณ์ พงษง์าม

10382 นางสาว ชิสาพัชร์ ลายทอง

10383 นางสาว ชุติมณฑน์ ภู่ทอง

10384 นางสาว ญาณิศา ชาญกิจกรรณ์

10385 นางสาว ฐิตาพร พุ่มแดง

10386 นางสาว ฐิตาภา ศรีดุษฎี

10387 นาย ณัฐกฤษ ภานมุาส

10388 นางสาว ณัฐกานต์ กันหา

10389 นางสาว ณัฐฐาพร กําพลศรี

10390 นางสาว ณัฐณิชา พรหมสถิตย์

10391 นางสาว ณัฐนนัท์ แจ้งเสนาะ

10392 นางสาว ณัฐพร ผาสุข

10393 นางสาว ณัฐวรา ปุณยวทิติโรจน์

10394 นางสาว ณิชา จํารัสอรุณ

10395 นางสาว ดลยา นามหว้ยทอง

10396 นางสาว ดวงพร เซ็นมาน

10397 นางสาว ตมิสา วทิยาปรีชากุล

10398 นางสาว ธนาภรณ์ ทพิย์สุราษฎร์

10399 นางสาว ธนาภรณ์ ยงวรรณกร

10400 นาย ธาวธุร คัมภีระนนท์

10401 นาย นพพร พิชิตชัยยะ

10402 นางสาว นภาจรี ธรรมวเิศษ

10403 นางสาว นนัทพร คืดนอก

10404 นางสาว น้ําเพ็ชร สิทธิโชค

10405 นางสาว นจิจารีย์ อุตพันธ์
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10406 นางสาว นชุจรีย์ ยืนทน

10407 นางสาว บุญธิดา กาญจนกุล

10408 นางสาว เบญจมาวรรณ์ โพธิโรจน์

10409 นางสาว เบญญาภา ยอยรู้รอบ

10410 นางสาว ปภัสสร คงเสง่ียมวงศ์

10411 นางสาว ประภัสสร สถิตย์กสิกรรม

10412 นางสาว ปริชญา หวงัเบญจพร

10413 นาย ปวริศ ควรสถาวรนจิ

10414 นางสาว ปวติรา ทพิสร

10415 นางสาว ปวณีนชุ สอดแสวง

10416 นางสาว ปวณี์สุดา กิตติอังกูล

10417 นางสาว ปาริชาติ เข็มทอง

10418 นางสาว ปาริชาติ ผินภักดี

10419 นางสาว ปุณยนชุ สินรัตน์

10420 นางสาว เปมิกา เปรมเจริญ

10421 นางสาว พรชนนั รอดทรัพย์

10422 นางสาว พรทพิย์ จันทร์สวา่ง

10423 นางสาว พรนชัชา รักษาสุข

10424 นางสาว พักตร์จิรา มีสมพงษ์

10425 นาย พัชรพล พร้ิงพร้อมสุข

10426 นางสาว พัฐสุดา ยะตัน

10427 นางสาว พิชชาพัชร อรรถบท

10428 นางสาว พิมพร พ่ออามาตย์

10429 นางสาว พิสินี เจียมสถิตย์

10430 นางสาว พูนพชร ทศันะ

10431 นางสาว เพ็ญประภา ปัญญาไชย

10432 นางสาว เพ็ญยุภา นกุูล
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10433 นางสาว เพียงดาว การสมัคร

10434 นาย ภัคภูมิ บุญโชติหรัิญ

10435 นางสาว ภัณฑิลา อุดใจ

10436 นางสาว ภัทรพร วริิยะไกรกุล

10437 นางสาว ภัทรศิรา รัตนสาร

10438 นางสาว ภัทราพร คล้ายสุบิน

10439 นางสาว ภัศรา บุญเจือ

10440 นางสาว ภาพิสุทธิ์ ทพิยสูตร

10441 นางสาว มณฑกานต์ เงินทอง

10442 นางสาว มนทยิา ฉววีรรณ

10443 นางสาว มลิวลัย์ อินกอง

10444 นาย มานพ วฒันสุข

10445 นางสาว มุกวลี นามเพ่ิมทรัพย์

10446 นาย เมธัช เตกฉัตร

10447 นางสาว โยทะกา เหล่าพงศ์เจริญ

10448 นางสาว รวกีานต์ ประติภากร

10449 นางสาว รัตติยา ภู่กัน

10450 นางสาว รินรดา บุญดี

10451 นางสาว ลลิตา นลิงาม

10452 นางสาว วนดิา เครือวงค์

10453 นางสาว วรรณระพี ศรีม่วง

10454 นางสาว วรวรรณ เนื่องจํานงค์

10455 นางสาว วรารัตน์ บุญกัณฑ์

10456 นางสาว วนัวสิาข์ ยิม้เมือง

10457 นางสาว วาสนา ม่ิงอรุณ

10458 นางสาว วชุิพร เจียมรอด

10459 นางสาว วไิลวรรณ บุญเพ่ิม
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10460 นางสาว ศศิธร เจริญพันธุวงศ์

10461 นางสาว ศศิธร บุญมาก

10462 นางสาว ศศิวมิล รุ่งเรือง

10463 นางสาว ศิรินภา บุญผิว

10464 นางสาว ศิริประภา วงษค์ํานา

10465 นางสาว ศิริอําไพ สุธีเจริญกุล

10466 นาย ศุภวชิญ์ บุตรยศ

10467 นาย สรวศิ เสริมพล

10468 นางสาว สรัญรัชญ์ จิระสถิตย์ถาวร

10469 นางสาว สิรณัฐ โชคเกิดสกุล

10470 นางสาว สิริมา ฤกษพิ์พัฒนพ์งศ์

10471 นางสาว สิริลักษณ์ บุญผ่อง

10472 นางสาว สุกัญญา โพธิ์หา

10473 นางสาว สุชาดา เฮงเจริญ

10474 นางสาว สุดาภรณ์ กะรัตน์

10475 นางสาว สุทธิษา เรือนทอง

10476 นาย สุธา ชมวหิค

10477 นางสาว สุธาวลัย์ เชาวสุธีรนนท์

10478 นางสาว สุธาสินี สุริยา

10479 นางสาว สุพรรณษา ทรัพย์ม่ัน

10480 นางสาว สุพิชชา สังข์เมือง

10481 นางสาว สุภัทรา คงเจริญ

10482 นางสาว สุภาภรณ์ พุ่มพวง

10483 นางสาว สุภาวดี แฝงเส้น

10484 นางสาว สุมาลี เลิศวลิัย

10485 นาย สุรชัย ละวรรณวงศ์

10486 นาย สุรศักดิ์ รถทอง
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10487 นางสาว หทัยา บุญยัง่ยืน

10488 นางสาว อธิตยา อ่อนละมูล

10489 นางสาว อนญัญา ดวงใจ

10490 นางสาว อนตุร์กานต์ ผดุงกิจ

10491 นาย อภิรักษ์ สือ่สวสัดิ์วณิชย์

10492 นางสาว อภิรัตน์ อมรพัชระ

10493 นางสาว อมรรัตน์ โพธิ์เงิน

10494 นางสาว อรพรรณ งามพฤทธิพงศ์

10495 นางสาว อรพินท์ จันทาทมุ

10496 นางสาว อรอนงค์ กนะกาศัย

10497 นางสาว อรอนงค์ ทมิโพธิ์กลาง

10498 นางสาว อริศรา แก้วสุข

10499 นางสาว อริศรา บุญนกัขันธ์

10500 นางสาว อลิสรา เตมีศักดิ์

10501 นางสาว อสมาภรณ์ ม่ันคง

10502 นางสาว อัจฉรา บุตรสาธรรม

10503 นางสาว อาซียะฮ์ วานอง

10504 นางสาว อาภากร เสือเนยีม

10505 นางสาว อุทยัวรรณ อินทะพิมพ์

10506 นางสาว อุทมุพร อุทมุทอง

10507 นางสาว อุไรรัตน์ แตงกวา

10508 นางสาว อุษณี แพทอง

10509 นางสาว เอมอร พรรณขาม

10510 MR. CHEN SHI

10511 MISS ZHANG JIAN PING

10512 MISS ZHU XI
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สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

10513 นางสาว กนกวรรณ หงษจั์นทร์

10514 นาย กฤษกร ศิลา

10515 นางสาว กฤษณา ลาดก่าน

10516 นางสาว กันต์สินี ปาปุ๊ดปลูก

10517 นางสาว กาญจนา นวลแก้ว

10518 นางสาว จงรักษ์ แม้นเขียว

10519 นางสาว จงลดา ดัชกร

10520 นางสาว จันทร์จิรา สุขสิงห์

10521 นางสาว จันทมิา สุขดี

10522 นางสาว จิตราภรณ์ วนัสอน

10523 นางสาว จิรัฐติพร ศรีสุธรรมศักดิ์

10524 นางสาว จุฑามาศ พิมพ์นอก

10525 นางสาว จุฑามาส จันทร์มณี

10526 นางสาว จุรีพรรณ กลิน่สุมาลย์

10527 นางสาว ญาณี วนัแอเลาะห์

10528 นางสาว ฐาญิกา กิจจานนท์

10529 นางสาว ณัฏฐวี ดีนคิม

10530 นาย ณัฐนนท์ เฟ่ืองนคร

10531 นางสาว ธวลัรัตน์ เดิมสมบูรณ์

10532 นางสาว ธัญญานนัท์ สุขล้าน

10533 นางสาว นนนนินัท์ จันมา

10534 นางสาว น้ําเพชร เอ่ียมเทยีน

10535 นาย ปริญญา ยินดียม

10536 นางสาว ปรียานชุ การสมธร

10537 นางสาว ปิยะนชุ ฟักทมิ

10538 นางสาว พัชราภรณ์ แสงแดง
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10539 นาย พันดวง ประกอบแสง

10540 นาย พันธวชั คฤคราช

10541 นาย พิชญะ บุญเลิศ

10542 นางสาว พิมพ์สินี เพียวเิศษ

10543 นางสาว พิมพา สมคีรีวฒัน์

10544 นาย พีรภัทร กิจสนธิ์

10545 นางสาว ภานมุาส ศรีสุวอ

10546 นางสาว มลฤดี สีอ่อน

10547 นางสาว มินตา เช้ือวงค์

10548 นางสาว เยาวดี หอมกลิน่

10549 นางสาว รพีพร กลิน่อัมฤทธิ์

10550 นางสาว รัชดาภรณ์ เทพอุบล

10551 นางสาว รัชนก ศรีชาย

10552 นาย วชิรวชิญ์ จอมศิลป์

10553 นางสาว ศิริขวญั โกญจนนัท์

10554 นางสาว ศุทธินี จีนเกิด

10555 นางสาว สมทรัพย์ สุกใส

10556 นางสาว สายพิณ โภคพิพัฒน์

10557 นางสาว สุนษิา หาไมตรี

10558 นางสาว สุพิชฌาย์ ศรีคงรักษ์

10559 นางสาว สุรีรัตน์ รอดเกตุกูล

10560 นางสาว อรุโณทยั ม่วงย้อย

10561 นางสาว อัจฉราภา เอ่ียมสะอาด

10562 นางสาว อัญชนาพร จันทไิชย

10563 นางสาว อาภัสนนัท์ โพธิ์สุ

สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์

10564 นางสาว กชกร เอ้ียงกุญชร
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10565 นางสาว กนกพร วริาวรรณ์

10566 นางสาว กนกวรรณ โกมล

10567 นางสาว กนกวรรณ ทองจันทร์

10568 นางสาว กนกวรรณ อุทาธร

10569 นางสาว กมลฉัตร ร่มเย็น

10570 นางสาว กมลพรรณ ศรแก้ว

10571 นางสาว กรรณิกา ใยทา

10572 นางสาว กฤษฎาภรณ์ ต้าวบุญสูง

10573 นางสาว กัญญาณี สภาพสาร

10574 นางสาว กัญญาพัชญ์ ศรีไชยวาน

10575 นางสาว กานต์นรี อําภาวงษ์

10576 นางสาว กิง่กาญจน์ ต่อติด

10577 นาย กิตติ กุลพิพัฒนรั์ตน์

10578 นาย กิตติพศ โกนสันเทยีะ

10579 นางสาว กีรยาภา หมีอยู่

10580 นางสาว กุลจิรา ทนงศิลป์

10581 นางสาว เกวรา เรียบร้อย

10582 นางสาว เกศแก้ว อยูเ่จริญ

10583 นาย ขจรยศ พันธรักษ์

10584 นางสาว คุณัญญา เปรมอาษา

10585 นาย จรัส จึงจรัสทรัพย์

10586 นาย จักรพันธ์ ทองพลาย

10587 นางสาว จินตหรา สะเดา

10588 นางสาว จิรนนัท์ ตันตระกูล

10589 นางสาว จิรประภา บุญประมุข

10590 นางสาว จิรัชยา ศรีทอง

10591 นางสาว จิรัญดา สุขเนาว์
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10592 นางสาว จิราพร แสนวนัดี

10593 นางสาว จิราภรณ์ สิงหจั์นทร์

10594 นางสาว จีระยา แสนโคตร

10595 นางสาว จุฑามาศ วงค์ใหญ่

10596 นางสาว จุฑารัตน์ ชาลีชาติ

10597 นางสาว จุฑารัตน์ วเิศษ

10598 นางสาว ฉัตราลักษณ์ มูลจันทร์

10599 นาย เฉลิมเกียรติ สมานพันธุ์

10600 นางสาว ชฎาภรณ์ ชัยมาด

10601 นางสาว ชนดิา ชูแกล้ว

10602 นางสาว ชนดิาภา พรหมิ

10603 นาย ชนนิทร์ เนื่องกําเหนดิ

10604 นางสาว ชลญา อุทยั

10605 นางสาว ชลดา ชมภู

10606 นาย ชัยณรงค์ สุขอร่าม

10607 นางสาว ชาลิสา นาคสวสัดิ์

10608 นางสาว ณพานนัท์ ยมจินดา

10609 นางสาว ณัฎฐา มูลปา

10610 นางสาว ณัฏฐา พัวพิสิฐ

10611 นางสาว ณัฐกาญจน์ ธารมัต

10612 นางสาว ณัฐฐา พลเยีย่ม

10613 นางสาว ณัฐนภา จันทร์ผา

10614 นาย ณัฐวฒิุ ค้ําชู

10615 นาย ณัฐวฒิุ เล็กแข็ง

10616 นาย ทรงสิทธิ์ ศิลาแสงรุ้ง

10617 นางสาว ทรรศนาภรณ์ วงค์คําจันทร์

10618 นางสาว ทศันยี์ สิว่ไธสง
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10619 นาย ทวิา ประภาช่ืนชม

10620 นางสาว ธนภรณ์ ป้อมบุบผา

10621 นาย ธนภูมิ ธรรมบุตร

10622 นาย ธนากร พูลพิพัฒน์

10623 นาย ธรรมาธรณ์ โพธิ์สกุลหอม

10624 นางสาว ธัญญาภรณ์ เครืออ้น

10625 นางสาว ธันยธรณ์ ยิง่กวา่ชาติ

10626 นางสาว ธิดาพร รําเพยพล

10627 นางสาว นภัสนนัท์ ทองสุข

10628 นางสาว นราทพิย์ ศรีลําพัง

10629 นางสาว นริศรา มีสําราญ

10630 นางสาว นฤมล ยําพะวา

10631 นางสาว นลินทพิย์ ศิริสุขไพบูลย์

10632 นาย นกัขัต สีนลิแท้

10633 นางสาว นทัธมน ทบัทมิไทย

10634 นางสาว นติยา บัวขํา

10635 นางสาว นรัิชชา ชวนงูเหลือม

10636 นางสาว นชุจรี พรสินชัย

10637 นางสาว บัณฑิตา พันธุ์คุ้มเก่า

10638 นาย ปกรณ์พงศ์ อินทองแก้ว

10639 นาย ปฐมวงศ์ คําบุศย์

10640 นางสาว ปนดิา กาพิมาย

10641 นาย ปรเมศวร์ ขาวสุด

10642 นางสาว ปรียนชุ อารมณ์สวะ

10643 นาย ปองภพ ตระกูลศุภชัย

10644 นางสาว ปาจรีย์ ป่วงกระโทก

10645 นางสาว ปาริฉัตร สมจรรยา
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10646 นางสาว ปาริชาต สิงหโ์ตทอง

10647 นางสาว ปิ่นอนงค์ ยอดเกษ

10648 นาย พงศกร งอกคํา

10649 นาย พงศ์รัฐ ศีรษะภูมิ

10650 นางสาว พนดิา มงคลนาม

10651 นางสาว พรพิรุฬห์ หอมสุวรรณ

10652 นางสาว พัชรีภรณ์ มณีเล็ก

10653 นาย พัฒนพงษ์ อ้นเถือ่น

10654 นางสาว พัฒนี สกุลช่างเสนาะ

10655 นาย พิชญะ อินธะนะ

10656 นางสาว พิชญา คําแก้ว

10657 นาย พินจิ นนัทเวช

10658 นางสาว พิมพร พิกุลนอ้ย

10659 นางสาว พิมพิศา ศิลปสุวรรณ

10660 นาย พิศิษฏ์ เกตุกุล

10661 นางสาว ไพรินทร์ ขวญัเมือง

10662 นางสาว ภคมน ทบัทมิไทย

10663 นางสาว ภัทรธีรา มาฆทาน

10664 นางสาว ภัทรพร คงกิจไพศาล

10665 นางสาว ภัทรานษิฐ์ บุญสุด

10666 นางสาว ภัสสุภา สุขสวสัดิ์

10667 นาย ภาณุพงศ์ คําพานชิย์

10668 นาย ภาณุพล ระย้าทอง

10669 นางสาว มณฑากานต์ หามะฤทธิ์

10670 นางสาว มนวรัตม์ พันธุ์เวช

10671 นางสาว รตรีศรัณย์ภัทร นวลผ่อง

10672 นางสาว รัตนา วนัทาแก้ว
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10673 นางสาว รัตนา สมัญญา

10674 นางสาว รัตนาภรณ์ ตั้งจิตประสงค์

10675 นางสาว ริญญรัตน์ ภูริชัยอภิวฒัน์

10676 นางสาว ริศรา นนปัญญา

10677 นางสาว รุ่งอรุณ บุญกระจ่าง

10678 นางสาว วชิราภรณ์ นาคพนม

10679 นางสาว วนดิา กําลังทรัพย์

10680 นางสาว วรรณวภิา บุญญทมิ

10681 นางสาว วรัญญา ตอรบรัมย์

10682 นางสาว วรัญญา ตุงคะเสน

10683 นาย วรากร กายะพันธุ์

10684 นางสาว วราสินี อยูสุ่นทร

10685 นาย วชัรพล อินทสุวรรณ์

10686 นางสาว วนัวสิา ปรารมย์

10687 นางสาว วนัวสิาข์ สายพนสั

10688 นางสาว วลัลภา แสงแก้ว

10689 นางสาว วจิิตรา อ่ิมอารมณ์

10690 นางสาว วภิาวรรณ อยูเ่จริญ

10691 นางสาว วลิาวลัย์ นรสาร

10692 นางสาว วไิลภรณ์ นุ่นสพ

10693 นาย วศิิษฐ ศรีสุข

10694 นางสาว วสิาขา พลไทร

10695 นาย วฒิุไกร สาตี

10696 นาย วฒิุนนัท์ ม่วงมี

10697 นางสาว ศศิภา นวลละออง

10698 นางสาว ศิประภา สีแสด

10699 นางสาว ศิริเนตร วงศ์ประเทศ
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10700 นางสาว ศิริพร แดงอ่อน

10701 นาย ศุภโชค สาระสันต์

10702 นาย ศุภณัฐ โตสุข

10703 นาย ศุภณัฐ มัดทะมณฑล

10704 นาย ศุภฤกษ์ ดํารงวงศ์คําพวง

10705 นางสาว สรินยา อุทารส

10706 นางสาว สลักจิต ศรีเหรา

10707 นางสาว สายทพิย์ สังข์ทอง

10708 นาย สิทธิชัย โพธิ์

10709 นางสาว สิริกัลยา คงเจริญ

10710 นางสาว สิริพัชร เจริญไชย

10711 นางสาว สุกัญญา สุขแจ่ม

10712 นางสาว สุชญา หนองประทมุ

10713 นางสาว สุธารัตน์ น้ําเงิน

10714 นางสาว สุนทรี จันทร์พงษศ์รี

10715 นาย สุพศิน ปลุกใจราษฎร์

10716 นางสาว สุพิชชา เลิศขามป้อม

10717 นางสาว สุพิชชา เหมิขุนทด

10718 นางสาว สุภรัตน์ เศรษฐดา

10719 นางสาว สุภัสสร หอยสังข์

10720 นางสาว สุภารัตน์ กรมแสง

10721 นางสาว สุรัตนา เนยีมศรี

10722 นางสาว สุรัตวดี แสงนลิ

10723 นางสาว สุริฉาย สิทธิ์งาม

10724 นาย สุวพันธ์ สุวพงษ์

10725 นางสาว สุวภิา จากทพัเนตร

10726 นางสาว สุวมิล ประดับวงษ์
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10727 นาย อนรุิทธ์ ภู่ทมิ

10728 นาย อนชิุต แซ่โค้ว

10729 นางสาว อภิญญา สังศิริ

10730 นางสาว อมรรัตน์ ประวเิศษ

10731 นางสาว อรนชุ ช่ืนตา

10732 นางสาว อรรถกานท์ ทองแดงเจือ

10733 นางสาว อวสัดา กิจสวน

10734 นางสาว อังค์วรา บุญโพธิ์แก้ว

10735 นางสาว อัจฉรา วงศ์สุนทร

10736 นางสาว อัจฉราภา ถาวรพรหม

10737 นาย อาทติย์ อ่อนสมกิจ

10738 นาย อานนท์ ทองรอด

10739 นางสาว อารยา แฟสันเทยีะ

10740 นางสาว อารีรัตน์ บุญคน

10741 นางสาว อุบลวรรณ ทบัทมิหนิ

สาขาวิชาการสอนศิลปะ

10742 นาย กรณ์ปาณเอก ศุภนธิิธีรธรณ์

10743 นางสาว กษมา ฦาชา

10744 นางสาว กุลนนัทน์ ทองนิ่ม

10745 นางสาว เกียรติภัทร์ ยอแซ

10746 นางสาว ขนษิฐา บุญมาวงษา

10747 นาย ขวญัชัย คําผง

10748 นางสาว จริญญา ราชเน

10749 นาย จักรกฤษณ์ ทรัพย์ประวตัิ

10750 นางสาว จิราภรณ์ รุ่งรัตน์

10751 นางสาว จุฑามาศ ดีทองแก้ว

10752 นางสาว ชนากานต์ เตียวสวสัดิ์
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10753 นางสาว ชุลีภรณ์ คล่องแคล่ว

10754 นางสาว ดลนภา เทยีนนอ้ย

10755 นางสาว ดวงกมล วอ่งไว

10756 นาย ธนกฤต จานแก้ว

10757 นางสาว ธัญจิรา วงษก์ระจ่าง

10758 นางสาว นริศร ยิม้ศิริ

10759 นางสาว นฤมล ศิริพัฒน์

10760 นางสาว นฤมล สรวยกรุ่น

10761 นางสาว บุษยมาส ควบคุม

10762 นาย ปรีชา คงนะ

10763 นางสาว ปัทมาภรณ์ กุญชร

10764 นางสาว พรทพิย์ ชมสวสัดิ์

10765 นางสาว พสุมดี รชนเิพ็ญ

10766 นางสาว พิทยารัตน์ รามัญอุดม

10767 นางสาว เพชรศิรินทร์ พจนศิลป

10768 นางสาว เพ็ญพักตร์ คําภา

10769 นางสาว ภาวณิี แก้วประถม

10770 นางสาว รัตติยากร วรรณทอง

10771 นางสาว ลดายุ แสงจันทร์

10772 นางสาว วรวรรณ สืบสิงห์

10773 นางสาว วรัญญา พลยาง

10774 นางสาว วริศรา ภู่ภักดี

10775 นาย วนัชนะ ไชยศรี

10776 นางสาว ศรัญญา บัวฝร่ัง

10777 นางสาว ศิริวรรณ วนัผักแวน่

10778 นางสาว ศิวาพร วงษเ์รืองโรจน์

10779 นางสาว สายพิรุณ พุทธรักษา
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10780 นาย สิริโชค จูฑะรงค์

10781 นางสาว สิริพร สารวรรณ

10782 นางสาว สุนสิา เนาวรัตน์

10783 นางสาว สุนสิา ร่มโพธิ์ภักดิ์

10784 นางสาว สุพรรษา มิทนิ

10785 นางสาว สุพิชญา สุวรรณศรี

10786 นาย สุภชัย สุภารัตน์

10787 นางสาว สุภัสสร แซ่ลี้

10788 นางสาว เสาวรักษ์ ครุธแก้ว

10789 นางสาว โสรยา ปะสิง่ชอบ

10790 นาย อรรถพล สวนมะม่วง

10791 นางสาว อรัญญา วอทอง

สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

10792 นางสาว กนกพร ชํานาญช่าง

10793 นาย กมล วงศ์เขียว

10794 นางสาว กฤษลดา ล้วนเกษม

10795 นาย ขจรศักดิ์ แมลงภู่

10796 นางสาว จงกลนี ปฏิสังข์

10797 นาย จักรกฤษณ์ แสงเพ็ชร์

10798 นางสาว จินตนา ธงไชย

10799 นางสาว จิราพร แพงดี

10800 นางสาว จุฑามาส ทศันา

10801 นางสาว เจนจิรา ลูกอินทร์

10802 นาย ฉัตรเพชร เทพารักษ์

10803 นางสาว ชลธิชา ธรรมผล

10804 นาย ชวลิต หวงัวรวฒันากุล

10805 นาย ชิตชัย ชุมวรฐายี



437

10806 นางสาว ฐณิฏา หนองใหญ่

10807 นาย ฐานะศักดิ์ เพ็ชร์

10808 นางสาว ณธิดา ศรีมุงคุณ

10809 นางสาว ณภาภัทร โฉมจังหวดั

10810 นางสาว ณัฎฐณิชา บุตรธเนศ

10811 นางสาว ณัฏฐ์ธรา สันติภาพศศิธร

10812 นางสาว ณัฐพร วตัถุ

10813 นาย ณัฐพล เลิศแก้วศรี

10814 นาย ทศพร นอ้ยสุขะ

10815 จ่าเอก ธนวรรธน์ สุวรรณปาล

10816 นาย ธนู คงสมปราชญ์

10817 นางสาว ปทมุทพิย์ บุญมา

10818 นางสาว ปภัสร คงมานะ

10819 นางสาว ปรางศิริ ตรีเมฆ

10820 นางสาว ปรารถนา แสงคํา

10821 นางสาว ปรีดาวรรณ วชิาธิคุณ

10822 นาย ปัณณวฒัน์ โกลากุล

10823 นางสาว ปิยวรรณ สมยศ

10824 นางสาว พรทพิย์ อันสีเมือง

10825 นางสาว พรพิมล ขจรกลิน่

10826 นางสาว พรสุดา ชูพันธ์

10827 นางสาว ไพลิน นาสุริวงษ์

10828 นางสาว มณีรัตน์ เจริญศรี

10829 นางสาว รสสุคนธ์ งามทอง

10830 นาย รัชพล สอนใหม่

10831 นางสาว รัตนาวลี ทศิเสถียร

10832 นาย วรรณพงษ์ พบกลาง
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10833 นางสาว วนัวสิา ถุงทรัพย์

10834 นาย วชิชากร คําสุข

10835 นางสาว วลิาสินี พลพุทธา

10836 นางสาว วร์ีสุดา นชุสวาท

10837 นางสาว ศิวพร มูลจันทร์

10838 นางสาว สมควร ศรีมูล

10839 นางสาว สมศรี กราบสําโรง

10840 นาย สิริกร พุมมี

10841 นางสาว สิริภา บริบูรณ์

10842 นางสาว สุกัญญา หงษา

10843 นางสาว สุจิตรา กาสสกุล

10844 นาย สุวพิชญ์ โพธิ์ไทรย์

10845 นาย อดิศร์ เกตุนาค

10846 นางสาว อรอุมา สมณา

10847 นาย อักษราภัค พืชผล

10848 นาย อํานาจ เผือกบริสุทธิ์

10849 นาย อุเทน ทศัเกษร

สาขาวิชาการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา

10850 นาย กฤษตฤณ หนอุูดม

10851 นางสาว กัญญารัตน์ ศรีเจริญ

10852 นางสาว กัณตพร งามนอ้ย

10853 นางสาว กิตติยา อินทรายุทธ

10854 นาย ไกรสร วงศ์ณรัตน์

10855 นาย คเณศพร พรหมงาม

10856 นาย คุณากร งิมขุนทด

10857 นาย จตุพล รสฟุ้ง

10858 นาย จักรี จันทวี
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10859 นางสาว จันทมิา ธรรมยา

10860 นางสาว จันทมิา โพธิสาจันทร์

10861 นางสาว จารุณันท์ แสงศิริ

10862 นางสาว จิตศมน บัวปั้น

10863 นางสาว จิรนนัท์ นาคกุญชร

10864 นาย จิรภัทร อําไพเมือง

10865 นาย จิรายุทธ เอ่ียมอ่อน

10866 นาย จีระพงษ์ พงษท์รัพย์

10867 นางสาว จุฑารัตน์ เชียงทอง

10868 นางสาว เจนจิรา นิ่มวฒันกุล

10869 นาย ชนวร์ี พ่วงเกิด

10870 นางสาว ชนศิา เกษประทมุ

10871 นาย ชวลิต ศิริรักษ์

10872 นาย ชานนทร์ ฉัตรมณีสุวรรณ์

10873 นางสาว ชาลินี ธรจิรานวุตัน์

10874 นางสาว ชิดชนก ภูมะลี

10875 นาย ณรงค์กมล โพธิ์ทอง

10876 นาย ณรงค์ฤทธิ์ สีสังข์

10877 นางสาว ณัฐกิตติ์ แสงสุวรรณ์

10878 นางสาว ณัฐนรี ยวดยาน

10879 นาย ณัฐพงษ์ ดาวเรือง

10880 นาย ณัฐพนธ์ สังข์ทอง

10881 นางสาว ดวงกมล ดุลยพันธ์

10882 นางสาว ดารารัตน์ พลับสนทิ

10883 นาย ทศพร ช้างภู่

10884 นาย ทศันพงษ์ หมวดดารักษ์

10885 นาย ธงไทย รัตนไสววงศ์
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10886 นาย ธนากร ทยาวตัร

10887 นางสาว นงนชุ คงพร้อม

10888 นางสาว นภาพร สวสัดิ์นะที

10889 นางสาว นภาวรรณ บุญนนท์

10890 นาย นเรศ ดีนคิม

10891 นางสาว นนัธัญภัทร เทพสา

10892 นาย นทิศัน์ มงคลสวสัดิ์

10893 นางสาว เบญจพร เชาวนเกตุ

10894 นาย ปฏิพัทธ์ สาลักษณ์

10895 นาย ปฏิภาณ แก้วชนะ

10896 นาย ปพน คูณทอง

10897 นางสาว ปภาวดี แซ่จึง

10898 นาย ประณต ชัยบัณฑิตย์

10899 นางสาว ปวณีา ไชยศรี

10900 นางสาว ปวณีา โม้อุ้ย

10901 นางสาว ปัทมา ดงกันจ่า

10902 นางสาว ปาริฉัตร ลําไธสง

10903 นาย ปิยะพงษ์ มิตตัสสะ

10904 นาย พงษพั์ฒน์ ไชยศรีษะ

10905 นาย พรพิรุณ หอมหวล

10906 นางสาว พฤกษา ภูคําศักดิ์

10907 นางสาว พัชราภรณ์ เกษรศิริ

10908 นาย พิเชษฐ บุญจันทร์นอ้ย

10909 นางสาว พิรุณ นะวฒันา

10910 นาย พีระพล การสะสม

10911 นาย ไพศาล โมซา

10912 นาย ภานพุงษ์ คงเลิศ
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10913 นางสาว ภานมุาส โปศรี

10914 นาย ภานวุฒัน์ พูลบุตร

10915 นาย ภุชงค์ กันตรง

10916 นาย ภูวนารถ ทพิวนั

10917 นาย มณเฑียร ดวงคะชาติ

10918 นาย มนสั ป้องทอง

10919 นางสาว มุกรินทร์ บัวภา

10920 นางสาว ยลจิรา เสียงอ่อน

10921 นาย โยธิน ใจเสาร์ดี

10922 นางสาว รัฐพร ผ่องสอาด

10923 นาย รัฐพล มุงคุณ

10924 นางสาว รุจรวี กาญจนนาค

10925 นางสาว ลักษมณ จันทะศรี

10926 นางสาว วรรณวษิา หอมไกล

10927 นางสาว วราภรณ์ สมนกึ

10928 นาย วชัรพงษ์ ภูคงน้ํา

10929 นาย วลัลภ นาบุญ

10930 นางสาว วารุณี บัวดก

10931 นาย วาสุกรี สิงหส์า

10932 นาย วรีศักดิ์ ปกป้อง

10933 นางสาว ศลิษา ดวงมี

10934 นางสาว ศศิตา ชุณหโชติอนนัต์

10935 นาย ศาสนพงศ์ ศรณรินทร์

10936 นางสาว ศิริกัญญา สุทธาวาสราภรณ์

10937 นางสาว ศิรินภา ติ่งต้อย

10938 นาย ศิริพัฒน์ โสดาบัน

10939 นาย ศิโรจน์ เล็กเส็ง
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10940 นาย สมอานภุาพ ศรีมงคล

10941 นาย สาโรจน์ เพ็ชรบังเกิด

10942 นาย สิทธิกร ขันชุมพล

10943 นางสาว สิเรียม อยูค่ง

10944 นางสาว สุชาดา เยีย๊ะสูงเนนิ

10945 นางสาว สุทสิา ปันสุวรรณ์

10946 นางสาว สุธาทพิย์ ใบขุนทด

10947 นางสาว สุนสิา เชิงเขา

10948 นางสาว สุภาวดี พรมเฮียง

10949 นาย สุรเชษฐ์ โภคพิพัฒน์

10950 นาย สุรเชษฐ์ ศรีหรัิญ

10951 นาย สุรพงษ์ หงส์จอหอ

10952 นางสาว สุรีพร เทศพุ่ม

10953 นาย อติชาติ ชมภูพันธ์

10954 นาย อนชุา พุ่มจันทร์

10955 นางสาว อมรรัตน์ ครอบบัวบาน

10956 นางสาว อลิษา ดาราพาณิชย์

10957 นาย อังกูร จันทบาน

10958 นาย อานนัท์ ทวาเรศเรืองคาม

10959 นาย เอกรัตน์ จงรักษ์

10960 นางสาว เอมอร ศรีราชหา

10961 นางสาว ไอลดา จ่ันอาจ

สาขาวิชาเทคโนโลยกีารศึกษา

10962 นาย กชกร ศิริรักษ์

10963 นางสาว กนกพร ผลเจริญสมบูรณ์

10964 นางสาว กนกรัตน์ เบญจมาศ

10965 นางสาว กนกวรรณ อรัญคีรี
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10966 นางสาว กมลชนก โหงวเข่ง

10967 นางสาว กมลทพิย์ รัตนมงคล

10968 นาย กรวชิญ์ เปลือ้งนชุ

10969 นาย ก้องภพ นธิิประดิษฐกุล

10970 นางสาว กาญจนา ร่ืนพงษ์

10971 นางสาว กานติมา บุญญานนัท์

10972 นาย กิตติธัช ทวนเงิน

10973 นางสาว กุลฑีรา ภูศรี

10974 นางสาว กุศาวดี ทองแถม

10975 นางสาว ขวญัชนก รักไทย

10976 นางสาว ขวญัตา อยูแ่สนสุข

10977 นาย จตุรภัทร ไชยโย

10978 นาย จักรกฤษ รัตนส์ุข

10979 นาย จักรี ประสงค์แสนวเิศษ

10980 นางสาว จิตตา เข็มทอง

10981 นางสาว จิตรลดา ไพเราะห์

10982 นางสาว จินดาหรา เทยีนมณี

10983 นางสาว จุฑาทพิย์ สีนวลจันทร์

10984 นาย เจตริน จันทร์แจ่มหล้า

10985 นางสาว ชนาพร โพธิกุล

10986 นางสาว ชมพูนทุ กําลังชาญ

10987 นางสาว ชลธิชา พลายงาม

10988 นาย ชวณัฐ โพธิ์ทอง

10989 นาย ชัยสิทธิ์ สุขศรี

10990 นางสาว ชุติกาญจน์ ทองมล

10991 นาย ชุน คําเคร่ือง

10992 นางสาว ฐิตะวนั บัวบานช่ืน
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10993 นางสาว ฐิตาภา สุนทรจารยะกุล

10994 นาย ฐิติ ไหวดี

10995 นางสาว ฐิติรัตน์ พงษศ์ิริ

10996 นางสาว ณัฐกานต์ แช่มช้อย

10997 นางสาว ณัฐชา ม่วงศรี

10998 นาย ณัฐนนัท์ ศรีสิงห์

10999 นาย ณัฐพงศ์ เกตุสะอาด

11000 นางสาว ณัฐพร จันทรา

11001 นางสาว ณัฐพร พรช่ืน

11002 นาย ณัฐพล เปาวะนา

11003 นาย ณัฐพล สุขจิตต์

11004 นาย ณัฐวฒิุ จันคําวงษ์

11005 นาย ดนวุฒัน์ เวยีงเเสง

11006 นางสาว ดารนี เทยีนทอง

11007 นาย ทชัณรงค์ กลิน่ดี

11008 นางสาว ทชัพิชา สุขวารี

11009 นาย เทวนิ เที่ยงธรรม

11010 นาย ธชธรณ์ สุทธิสถิตย์

11011 นาย ธนพัฒน์ มะยาระ

11012 นาย ธรณินทร์ เลาศุภลักษณ์

11013 นาย ธานนิทร์ ขันตี

11014 นาย ธํามรงค์ ใจสมัครรัก

11015 นางสาว ธิดาภรณ์ พวงมณี

11016 นาย ธีรชัย ปัญจกุล

11017 นาย ธีรศักดิ์ โชติวฒันานกุูล

11018 นางสาว นภัสวรรณ ศรีเสวก

11019 นาย นรินทร์ ไพเราะ
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11020 นางสาว นรีเวช กุระ

11021 นางสาว นนัทพร บึ้งสลุง

11022 นางสาว นนัทยิา แสนสนกุ

11023 นางสาว นชิาภัทร คะสีทอง

11024 นาย นธิิวฒัน์ ไชยสัจ

11025 นาย บุญฤทธิ์ รักษาการ

11026 นางสาว เบญจมาศ รบไพรินทร์

11027 นางสาว ปกีรณัม ประสพสุขเจริญ

11028 นาย ปฐมรัก บัวลอย

11029 นาย ปภังกร บุตรศรี

11030 นางสาว ประพิมพ์ทพิย์ เดชสุวรรณ

11031 นางสาว ปรีดารัตน์ งามนมิิตร์

11032 นางสาว ปวริศรา สังข์ทอง

11033 นางสาว ปัทมา บุบผาวงษ์

11034 นาย พงศกร แสงเพ่ิม

11035 นาย พงศธร รีละออง

11036 นาย พงษศ์ักดิ์ ล้นล้ํา

11037 นางสาว พรสรวง วจันสุนทร

11038 นาย พรอนนัต์ ชมเชย

11039 นาย พร้อมพรรณ โพธิ์ใบ

11040 นาย พศวร์ี ชัยสงค์

11041 นางสาว พัชราภรณ์ จักรพล

11042 นางสาว พัฒธาวนิท์ ขุนคต

11043 นาย พิพัฒน์ แดงใส

11044 นาย พีระพัฒ ป้องหมู่

11045 นางสาว ภัคพร ไชยกูล

11046 นาย ภัทร สอนชอุ่ม
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11047 นางสาว ภัทรวดี ทรัพย์ทวปีัญญา

11048 นางสาว ภัทราภรณ์ กิจมี

11049 นาย ภาณุวฒัน์ พุ่มเกษม

11050 นาย ภาณุวชิญ์ รุจิระอาภา

11051 นางสาว ภานชิา แสงจันทร์

11052 นางสาว ภานมุาศ ขําเขียว

11053 นางสาว ภู่กัน วรรณศิลป์

11054 นาย ภูริวชิญ์ เจนการประเสริฐ

11055 นาย ภูวดล มีลาภ

11056 นาย ภูวสิษฏ์ เจนธีรสุวฒัน์

11057 นางสาว มนวลัย พุฒสุวรรณ

11058 นางสาว เมตตา ธีรเวช

11059 นาย ยศศักดิ์ แก้วสุก

11060 นางสาว ยศสกุล ศรีกาสี

11061 นางสาว รัชนยี์ภรณ์ ประเสริฐพันธ์

11062 นาย รัชสรณ์ สุนทโรวาส

11063 นาย รัตติราช บุญมี

11064 นางสาว ราภัสยา ศรีสุทธิ

11065 นาย เรวตัิ นว่มมะสิงห์

11066 นางสาว ลัดดาวรรณ ฝ่ายค้า

11067 นาย เลิศพร ประดับรัตน์

11068 นาย วรรณชัย จิตต์ประพัฒน์

11069 นางสาว วรรษมน รัตนสินธุ์

11070 นางสาว วรรษวรรณ ชนะภัยรี

11071 นาย วรวสั นนัทสัตยาพงศ์

11072 นางสาว วราภรณ์ ศรีมี

11073 พันจ่าตรี วชัรากร เอกสุภาพันธุ์
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11074 นางสาว วนัทนยี์ เต็มศิริ

11075 นางสาว วชุิมา ประภาโต

11076 นาย วทิวสั ธนาภรณ์

11077 นางสาว วภิาฤดี จะรักษรั์มย์

11078 นาย ววิฒันา อารอบ

11079 นางสาว ศศิมา ตุ้มประชา

11080 นาย ศุภชนม์ ธนทิธิพันธุ์

11081 นาย ศุภณัฐ บํารุงไทย

11082 นางสาว ศุภมาส ทรัพย์ชัชวาล

11083 นาย สถาพร โพธิ์นอ้ยงาม

11084 นาย สมหมาย อาบสุวรรณ์

11085 นาย สมัชญ์ กลัน่ประยูร

11086 นาย สรศักดิ์ ทองเอียง

11087 นาย สรานนท์ ศิริวฒันะกูล

11088 นางสาว สวรรยา สุวรรณวจิิตต์

11089 นางสาว สัณหส์ินี ธรรมขันธ์

11090 นาย สิทธิโชค เสนาะนอ้ย

11091 นาย สุทธิพงษ์ ร่ังกลาง

11092 นางสาว สุพัตรา กองแก้ว

11093 นาย สุพานนท์ สังวรปทานสกุล

11094 นางสาว สุภัตรา สกุลแก้ว

11095 นาย สุภัทร มาบันฑิตย์

11096 นางสาว สุภาวดี จงกลม

11097 นาย สุรศรี ทววีฒัน์

11098 นางสาว โสรยา อารีย์

11099 นาย หฤษฎ์ เสถียรลักษณเวศ

11100 นาย อดิศร ศรีประเสริฐ
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11101 นาย อดิศักดิ์ ภู่พลับ

11102 นางสาว อมรรัตน์ สุวรรณโชติ

11103 นางสาว อรนชิา โพธิ์แก้ว

11104 นาย อรรถพงษ์ จิตร์สม

11105 นางสาว อัมพิกา สมจิตต์

11106 นางสาว อารีย์ ศรีสุวรรณ

11107 นาย อิทธิภัทร พรรณจริต

11108 นางสาว อิสรภรณ์ ดอนทอง

11109 MISS YANGXU CHEN

สาขาวิชาเทคโนโลยอุีตสาหกรรมศึกษา

11110 นางสาว กชกร อนสุรณ์ขาวผ่อง

11111 นาย กษม กลแกม

11112 นาย กัมปนาท หนยูงค์

11113 นาย กิตติพศ วรัิชกุล

11114 นาย กิตติพัฒน์ พ่วงมาลี

11115 นาย เขตตะวนั กาญจนารักษ์

11116 นาย จิรกิตต์ รักชาติ

11117 นางสาว จิราพร จอมคําสิงห์

11118 นาย เฉลิมพล คงสวสัดิ์

11119 นาย ชนนิทร์ บุญสม

11120 นาย ชลวทิย์ ธรรมเจริญ

11121 วา่ที่ร้อยตรี ชวดิษย์ อินทนา

11122 นาย ฐิติพันธ์ ธิติเจริญคุณ

11123 นาย ณภัทร ติเพียร

11124 นาย ณัฐ กาญจนาวจิิตรอําไพ

11125 นาย ณัฐพงษ์ แสงอร่าม

11126 นาย ณัฐวฒิุ สุดสาคร
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11127 นาย ทศันยั อินตา

11128 นาย เทวนิทร์ เกษร

11129 นาย ธรรมนญู ใจดี

11130 นาย ธวชัชัย ใจตรง

11131 นางสาว ธัญธร มีปัญญา

11132 นาย ธีรพล รอดจิตร

11133 นาย นฐักร บุญสาย

11134 นาย นชินนัท์ รอบรู้

11135 นาย นรัินดร์ พู่โต๊ะยา

11136 นาย นกุูล สวา่งพร้อง

11137 นาย บัณฑิต ธุระกิจ

11138 นาย ปรัชญา ดิสโร

11139 นางสาว ปาริชาติ แย้มเขนง

11140 นาย พงศกร พัดมาสกุล

11141 นาย พงศธร เสนาพล

11142 นาย พงศ์พณิช ทศันา

11143 นางสาว พิจิตรา สามงามแจ่ม

11144 นาย พุฒิสรรค์ เงินมาก

11145 นาย รชานนท์ นชุพิเรนทร์

11146 นาย วราวฒิุ กฤษณะรมย์

11147 นาย วสันต์ พันธุ์กุย้

11148 นาย วนัเฉลิม มุ่งชอบ

11149 นาย ศักรินทร์ ก๋าคํา

11150 นาย ศุภกร รุจสกุลเลิศ

11151 นาย สกล อ่ิมเจริญ

11152 นาย สมพร แสงบุตร

11153 นาย สิรภพ สิงหพันธ์
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11154 นาย สิรวฒิุ ครองศิลป์

11155 นางสาว สุดาภรณ์ คงเกาะ

11156 นาย สุนทร คําดี

11157 นาย สุรพงษ์ รัตนเลิศ

11158 นาย หฤษฎ์ พาณิชย์วฒันานกุูล

11159 นาย อธิชัย บุญมี

11160 นาย อนชิุต แก้วเขียว

11161 นาย อรรถพล พงศ์พระเกตุ

11162 นาย อลงกรณ์ น้ําแก้ว

11163 นาย อานนท์ พจนก์ระจ่าง

11164 นางสาว อุทยัรัตน์ ซุ่นฮวด

11165 นาย เอกพันธ์ ธรรมจิต


