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รายช่ือผู้มีสิทธ์ิรับพระราชทานปริญญาบัตรปีการศึกษา 2561 โดยไม่เรียงล าดับ
ปีการศึกษา 2561

พระภิกษุ

คณะศึกษาศาสตร์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาการศกึษาและการพัฒนาสังคม

55810243 พระมหากิตต ิ  สจิุตโฺต

55810245 พระฉฎัฐ์พนูชยั   อคคฺปฺญฺโญ

55810113 พระเลศิพิพฒัน์   จนฺทปญฺโญ

56810125 พระมหาศรีพยคัฆ์   สริิวญฺิญู

วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

55810215 พระทกัษกร   อนามโย

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชายุทธศาสตร์และความม่ันคง

59920039 พระนพภณัฑ์   ขนฺตธิโร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ศลิปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา

58020084 พระศรนรินทร์  พฺรหฺมินฺโท
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ระดับปริญญาเอก

การศกึษาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

54810100 นางสาวกมลรัตน์   วงศ์ถามาตย์

54810101 นางกลัยา   จนัทร์พราหมณ์

55810119 นางสาวกลัยา   ชนะภยั

55810120 นางสาวเกศณิชชา   อาษา

56810075 นางณรัตน์ธนพร   อนัทะศรี

56810076 นายณเอก   อึง้เสอื

56810077 นางสาวณฐัฐินชุ   จยุคําวงศ์

56810078 นางสาวณฐันนัท์   สรวงสมบรูณ์

55810122 นางประกอบกลู   นาคพิทกัษ์

56810080 นางสาวประฎิชญา   สร้อยจิตร

54810108 นางสาวพชันี   บญุรัศมี

54810110 นางพิชชานนัท์   โชตวิรรธอนนัต์

57810123 นายภาสกร   ภกัดิ์ศรีแพง

56810082 นางสาวยวุด ี  ชมช่ืน

54810115 นายวเิศษ   พึ่งประยรู

54810116 นายวฒิุ   ถนอมวริิยะกลุ

58810126 นางสาวศกลวรรณ   พาเรือง

55810118 MISSZHOU   XIAOYAN

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาการบริหารการศกึษา

56820001 นางกมลา   รักษ์วงศ์

56820002 นางสาวกฤตญิดา   อ่อนคล้าย

56820003 นางสาวกาญจนา   แสงสารพนัธ์

56810057 นางฉววีรรณ   แผว่ตะคุ

56820029 นายชวลติ   แทนศริิ

58810185 นายณฐัฉณ   ฟเูตม็วงศ์

57810163 นางดวงเดอืน   วนิิจฉยั

56820006 นางสาวธิดารัตน์   สขุศรีทอง

55820050 นางนภชนก   ฐานวาณิชกลุ
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58810098 นางสาวนภาวรรณ   รุ่งจํารัส

56810060 นางสาวนรารักษ์   ประดจุพรม

56810052 นางสาวนนัธิยา   ไทยสมบรูณ์

56810061 นางเนตรนภิส   นพเกตุ

55810163 นายโนชญ์   ชาญด้วยกิจ

55810165 นายบรรจรงค์   วรเศรษฐสขุศริิ

56810070 นางสาวบญุใจ   ชะเอม

56810062 นายปณชยั   บตุรจนัทร์

56820009 นางปภาวรินท์   เศรษฐไตรรัตน์

56820010 นายประกิต   ปอคสูวุรรณ

55820005 นางสาวประยรูศรี   วรชยัพิทกัษ์

56820011 นางสาวปาลรัีฐ   มานะเลศิ

55810167 นางสาวปิยภทัร   ทองพรม

54810130 นางพรรณพรรษ   หตัถวงษ์

56810053 นางสาวพชัระ   ภตูวิณิชย์

56810066 นางสาวพิมพ์นารา   เสาวนิตย์

56820014 นางสาวพิสมยั   ขวญัมา

54820014 นางสาวพทุธิภา   เหลก็คงสนัเทียะ

58810097 นางสาวภณัฑิลา   บ้านดา่น

54810132 นายภทัราวธุ   รักกลิ่น

56810063 นางสาวลภสัรดา   ผลประทมุ

56820017 นางวนัฤด ี  ปยุะติ

56810068 วา่ทีร้่อยตรีวรีชน   บวัพนัธ์

55810170 นางสาวสาริศา   จนัทร์แรม

55810171 นางสาวสคุนธา   ซินศริิ

57810158 นางสภุาวด ี  ดวงศริิ

56820021 วา่ทีร้่อยตรีสเุมธ   สจุริยวงศ์

55810175 นางสริุศา   ริมครีี

55810172 นายเสฐียร   จนัทะมลู

56810072 นางโสภิต   ฉายะสถิตย์

56810054 นายอภิชา   มนต์วเิศษ

56810073 นางสาวอรวรรณ   ไชยชาญ
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54820020 นางสาวองัสมุารินทร์   อนตุิ

56820026 นางอญัชล ี  สารสวุรรณ์

สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

55820047 นางสาวดัง่ใจถวลิ   อนนัตชยั

55820054 นางสาวทววีรรณ   กมลบตุร

56820049 นางปิยนชุ   ทองทัว่

55820048 นายมีสทิธ์ิ   ชยัมณี

57820005 นายอวรุิทธ์ิ   ฤทธิยงค์

58810179 MR.LI   LIOU YUAN

58810180 MR.LI   ZHANG

58810156 MISSSUAN   DING

สาขาวิชาการศกึษาและการพัฒนาสังคม

55810109 นายเจษฎาภรณ์   วริิยะสกลุธรณ์

56810123 นางสาวชลกานดาร์   นาคทิม

55810110 นางสาวชดุากานต์   กําจดัภยั

55810247 นางธัญญธร   บญุอภยั

55810111 นางสาวธันวด ี  ดอนวเิศษ

54810145 นางปญุญ์พชัชาณฏัฐ์   ใจสถาน

56810198 นางสาวพิรดา   สดุประเสริฐ

56810124 นางสาวภรสรัญ   แก่นทอง

53810295 นายสวุทิย์   คงสงค์

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษาโลก

57810097 นางสาวธนญัญา   วริิยะปัญญานนท์

57820007 นางสาวปัทมา   ยิม้สกลุ

57820009 นางสายฝน   ทรงเสี่ยงไชย

สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา

56810089 นางสาวกมลชนก   วงวาฬ

56810092 นางสาวกรรณิการ์   แสนสภุา

56810093 นางสาวจฑุารัตน์   จีนจรรยา

56810090 นางแจ่มจนัทร์   ณ กาฬสนิธุ์

56810094 นายโชตอินนัต์   เชาวน์สจุริต

55810082 นางสาวณีน์นรา   ดสีม
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56810169 นายนเรศ   กนัธะวงค์

57810147 นางสาวเพยาว์   ร่ืนรวย

56810091 นายยงยทุธ   ประมวลสขุ

57810139 นางสาววาสนา   พวยอ้วน

57810148 นางสาววสิมล   ศรีสทุธินนัทน์

55810079 นางสาวสวินีิย์   ทองนชุ

57810150 นางสาวแสงดาว   วฒันาสกลุเกียรติ

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศกึษา

55810133 นายขรรค์ชยั   แซ่แต้

55810134 นางสาวณฐัวณัฏ์   รักษาทรัพย์

54810147 นางสาวดวงพร   วฆิเนศ

56810121 นายเผดจ็   เพชรออด

58810203 นายเพชร   รองพล

55810138 นางรุ่งทิพย์   แซ่แต้

54810148 นางสาวลลัน์ลลติ   สบืประดษิฐ์

54810149 นางสาววงศ์สริิ   สพุนัดี

56810204 นายศลิป์ชยั   พลูคล้าย

54810152 นางสาวสนิุตย์ตา   เย็นทัว่

55810192 พนัเอกอนนัต์   ชยูิ่งสกลุทิพย์

สาขาวิชาวิจัย วัดผลและสถิตกิารศกึษา

56810100 นางสาวกลุนิดา   ศรีคําเวยีง

55810087 นายเกษมสนัติ์   รจพจน์

56810056 นางสาวขวญัศริิ   บญุสรรค์

56810173 นางสาวจนัทร์ฉาย   เศษแสงศรี

56810102 นายเจนวทิย์   วารีบอ่

55810088 นางชลกร   ชุ่มกลาง

58810142 นางสาวดวงใจ   ชนะสทิธ์ิ

55810097 นางนวลอนงค์   โพธ์ิช่วย

56810108 นางประยรุภรณ์   บุ้งทอง

56810110 นางสาวพรณภสั   บญุแก้ว

54810154 นางสาวพชัราภรณ์   ไวกณุฐ์ววิรรธน์

54810213 วา่ทีร้่อยตรีพฒัน์พงศ์   ตนัเจริญ



6

56810111 นางสาวพดัชา   บตุรดวีงศ์

55810099 นางสาวพิมฉตัร์   ฤกษ์รัตน์ระพี

55810100 นายมณฑลธน   ไชยเสน

54810165 นางสาวมนัทนา   สวุรรณมาโจ

58810199 นายฤกษ์ชยั   ศรีสมบตัิ

55810101 นางสาววาสนา   เช่ือลี

57810117 นายวรุิธน์   บวังาม

55810103 นายสมัพนัธ์   สกุใส

56810172 นางสาวสริิลกัษณ์   พรสวุรรณ์

56810116 นางสาวสกุญัญา   พรน้อย

56810170 นางสาวสภุคัพร   นิธิพฒันกาญจน์

55810092 นางสภุิดา   อนนัตภกัดิ์

56810171 นางสาวเสาวลกัษณ์   บญุจนัทร์

54810174 นายแสงด ี  ปรีชาประพาฬวงศ์

58810144 นางสาวอรพรรณ   ตู้ จินดา

54810160 นางสาวอรพิณ   พฒันผล

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

58810009 นางสาวกลุวรา   เพียรจริง

57810178 นางสาวจริยา   ทรัพย์เรือง

สาขาวิชาไทยศกึษา

57810184 นางสาวจริญญาพร   สวยนภานสุรณ์

57810187 นางสาวมณรดา   ศลิปบรรเลง

56810166 นางสาววรรณพร   บญุญาสถิตย์

สาขาวิชาเคมี

58810141 นายทรงวฒิุ   ลาภวณิชย์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

54810067 นางสาวนํา้ผึง้   บตุรโคตร

58810175 นายพีรยทุธ   รัตนเสลานนท์

55810041 นายรอมสนั   หมาดมานงั

56810018 นางสาววชิชดุา   ประสาทแก้ว

54810250 นายสชุาต ิ  ชายหาด
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สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและส่ิงแวดล้อม

57810194 นายธีรานนัท์   นาคใหญ่

สาขาวิชาการบริหารศลิปะและวัฒนธรรม

55810141 นายชยัชาญ   จารุกลสั

55810143 นายธีระวฒิุ   กลิ่นด้วง

55810144 วา่ทีร้่อยตรีนพศกัดิ์   นาคเสนา

55810145 นางนภสร   โศรกศรี

56810158 นายนนัทณฎัฐ์   ตาละลกัษมณ์

56810159 นายนิกร   กาเจริญ

55810148 นางสาววชิราภรณ์   ชนะศรี

59810063 Ms.QIN   HUANG

สาขาวิชาทศันศลิป์และการออกแบบ

56810155 นางสาวกษิรา   ภิวงศ์กรู

56810143 นางสาวกลัยกร   จนัทรสาขา

55810053 นายเกียรตพิงษ์   ศรีจนัทกึ

54810194 นางสาวจารุณี   เนตรบตุร

56810144 นางชนกนาถ   มะยโูซ๊ะ

56810145 นายชนกิตติ์   ธนะสขุ

57810067 นายชินวฒัน์   ประยรูรัตน์

56810146 นายชมุสทิธ์ิ   โรจน์สกลุพานิช

56810147 นายดน ุ  ภูม่าลี

57810071 นางสาวทกัษิณา   พรบณุยาพงศ์

58810084 นางสาวนดัดาวด ี  บญุญะเดโช

56810148 นายบรรยวสัถ์   ประเสริฐวรชยั

55810061 นางสาวปิยมาภรณ์   ฤทธ์ิรักษา

55810062 นางผกามาศ   สวุรรณนิภา

56810150 นายมนสั   จอมปรุ

56810152 นางสาวยวุด ี  พรธาราพงศ์

54810095 นางรัษฎา   บญุสอน

55810064 นางสาววรรณวรางค์   เลก็อทุยั

56810153 นายวเิชษฐ์   จนัทร์คงหอม

55810066 นายศภุชยั   สร้อยจิต
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56810154 นายสมศกัดิ์   เหมะรักษ์

57810077 นางสาวสนีินาฏ   รามฤทธ์ิ

56810151 นายอภิชา   มนัทนวทัน์

54810205 นายอลงกต   เพชรศรีสกุ

56810135 MR.HE   ZIJIN

56810138 MR.LIU   YU

56810139 MR.LU   BIN

56810140 MR.XIA   FEI

56810141 MR.YU   YANG

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

57810209 นางกนัตนา   มาใหญ่

57810239 นางกาญจนา   หรูเจริญพรพานิช

54810217 นายเกริกเกียรต ิ  แก้วมณี

54810231 นายเกรียงศกัดิ์   แสงจนัทร์

56810190 นางสาวเกษวด ี  เน่ืองศรี

55810211 นางสาวจฬุาลกัษณ์   พนัธัง

56810182 นางสาวฑิตยารักษ์   อธิษฐ์กีรตยิา

57810204 นายณฐัพล   สร้อยสมทุร

54810221 นางสาวณิชกานต์   พิชิตนภากลุ

54810234 นายธนวฒัน์   พศัดารักษ์

55810199 นางสาวธัญญธร   อ่อนเฉวยีง

59810080 นางสาวธาริกานต์   ธนญัชยะกลุ

55810005 นางธิดารักษ์   ลอืชา

58810146 นางสาวนปภา   มณีรัตน์

56810191 นางนนัท์ทิพย์   สร้อยศรี

57810060 นางสาวนิภาพร   รอดไพบลูย์

59810084 นายประยกุต์   ปิตวิรยทุธ

54810237 นายปัณมนสั   ทรัพย์เกรียงเดช

54810223 นางสาวปิยาณี   กปิตถยั

57810238 นางสาวพรทิพย์   มานพคํา

54810224 นายพรเทพ   นามกร

55810200 นางพรนิภา   ธนาธรรมนนัท์
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57810042 นางพิมพิศ   คชเวช

56810183 นางเพชรประกาย   กลุตงัวฒันา

55810201 นายไพโรจน์   ทิมจนัทร์

55810221 นายภานมุาศ   ฉตัรพิทกัษ์โชค

55810203 นายมนเุชษฐ์   โรจนศริิบตุร

57810034 นางสาวรสริน   วงศ์คําปัน

55810204 นางวรรณา   พฒันาศริิ

59810089 นายสกลุ   วงษ์กาฬสนิธุ์

54810228 นางสภุรัต ิ  สขุวสิทุธ์ิ

55810205 นายสรุพล   ศขุอจัจะสกลุ

56810185 นายอธิภทัร   สนิทรโก

55810206 นายอนสุรณ์   อยู่พร้อม

55810207 นายอรรถสทิธ์ิ   ฐาปนะดลิก

54810233 นายอาชว์   เสอืหนั

59810082 นางสาวอาภาภรณ์   สขุหอม

56810215 นายอิทธิพล เนธิยคปุต์   สงิขรแก้ว

55810229 นายอิบรอฮิม   สารีมาแซ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา

56810046 นางสาวกมลมาลย์   พลโยธา

55810237 นายธนสริิ   โชคทวพีาณิชย์

56810047 นายนาคนิ   คําศรี

58810069 นายนําโชค   บวัดวง

55810239 นายไพโรจน์   สวา่งไพร

56810050 นางสาวรัตนาภรณ์   ทรงพระนาม

56810045 นายวนัใหม่   ประพนัธ์บณัฑิต

สาขาวิชาการจัดการโลจิสตกิส์และโซ่อุปทาน

56810033 นางสาวจิตสภุา   สาคร

56810035 นางสาวณิชากร   ทองเปลว

56810038 นายพิสษิฐ์   บงึบวั

56810040 นายสจีุ   ภทัรพทุธ

56810041 นางสาวอรุณรัตน์   เศวตธรรม
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สาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา

56810180 นายเกียรตขิร   โสภณาภรณ์

54810002 นางสาวชญารัตน์   บญุพฒิุกร

55810256 นายธีร์นวชั   สขุวลิยัหิรัญ

54810036 นางสาวนิรมล   ชอุ่ม

54810272 นางสาววรญา   สร้อยทอง

56810031 นายวจิิตร   ชะโลปถมัภ์

54810087 นางสาวสร้อยสดุา   อ่ิมอรุณรักษ์

55810195 นางสาวอาภากร   เปรีย้วน่ิม

สาขาวิชาการวิจัยและสถิตทิางวิทยาการปัญญา

54810080 นางกรรณิการ์   ปานนชุ

56810030 นายกนัตภณ   ธรรมวฒันา

55810255 นางกลุวด ี  เถนว้อง

55810276 นายจรัญญา   สพีาแลว

54810028 นางสาวจนัทนา   ยิม้น้อย

53810256 นายจิรวฒิุ   หลอมประโคน

55810030 นางจฑุาทิพย์    โพธ์ิทิ

53810276 นางสาวจฑุารัตน์   รุ่งจํารัส

53810297 นางสาวชษาพิมพ์   สมัมา

56810005 นายชยัยา   น้อยนารถ

53810277 นายชยัวฒัน์   สมุงัคะละ

54810265 นายณฐัชยั   วงศ์ศภุลกัษณ์

55810010 นางสาวณฐันนัท์   วารีเศวตสวุรรณ

57810005 นายดํารงค์   เบญจครีี

54810006 นางสาวนนลณีย์   วรจรัสวทิย์

54810029 นางสาวนฐัธิยา   บญุอาพทัธ์ิเจริญ

57810002 นายนิรุต ิ  ผึ่งผล

56810001 นางสาวนชุนาฎ   เลีย้งอํานวย

53810254 นายประเสริฐ   ดษิกร

55810275 นายประเสริฐ   ทองทิพย์

57810198 นายปิยะ   ทองบาง

53810273 นางสาวผกาทิพย์   สรุะบตุร
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55810196 นางสาวพรพิมล   เชวงศกัดิ์โสภาคย์

53810283 นางพรรณปพร   ลวีโิรจน์

57810202 นายพนัธุ์ธัช   ศรีทิพนัธุ์

56810026 นายพิชญา   ทองอยู่เย็น

58810165 นายพิชยั   กนัทะชยั

58810026 นางสาวพฒิุชาดา   จนัทะคณุ

57810219 นายไพศาล   อนตุรานสุรณ์

56810003 นายรัชกฤช   ธนพฒันดล

54810030 นางสาวรัชนีพร   ศรีรักษา

53810257 นางสาวรัชภร   รุ่งตัง้ธนาบญุ

55810261 นางวชิรา   แสนโกศกิ

57810227 นางวรัญญภรณ์   ชาลรัีกษ์

57810007 นายวสนัต์   ฉายรัศมีกลุ

54810082 นางสาววชัรี   นุม่ประเสริฐ

53810274 นางสาววาสนา   ดวงใจ

57810009 นางวไิลวรรณ   สขุแสนสขุ

53810287 นายวสิทุธ์ิ   กล้าหาญ

55810003 นายวรีชยั   คําธร

55810034 นายวรีะสทิธ์ิ    ปิตเิจริญพร

53810288 นางสาวศลาฆนนัท์   หงษ์สวสัดิ์

56810230 นางสาวศศธิร   บวัเรือง

56810225 นางสาวศภุมาศ   เพชรสมบตัิ

55810017 นางสดใส   ดลุยา

54810086 นางสาวสกุลัญา   ศริิมาตร์

55810073 นางสาวสทุธาทิพย์   จบัใจเหมาะ

56810226 นางสาวสทุิศา   ตนัตกิลุวจิิตร

56810004 นางสาวสมุาล ี  สมนึก

56810210 นายสริุยะ   บตุรไธสงค์

55810187 นางสาวสวุารินทร์   ถ่ินทวี

54810025 นายเสกสรรค์   ตนัยาภิรมย์

53810290 นางอกนิษฐ์   ทองจิตร

54810035 นายอมร   สดุแสวง
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55810038 นางอรณิชชา   ทศตา

56810029 นางอญัชล ี  ชุ่มบวัทอง

54810085 นายอฐัพล   อฐันาค

56810024 นายเอกชยั   ภผูาใจ

55810183 พนัเอกเอกพงศ์   แพง่กลุ

สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์

56810131 นางสาวโชตกิา   รตชิลยิกลุ

56810130 นายณฐักร   ศธิราชู

57810193 นายประดษิฐ   ดใีจ

56810133 นายประเทือง   วงษ์ทอง

56810129 นายพิเศษ   เสนาวงษ์

56810175 นายศภุฤกษ์   โออินทร์

57810189 MR.SOMCHAIVANG   DETHOUDOM

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

56810044 นายวฒิุชยั   เหลอืงเรืองรอง

56810192 นายอภิเชษฐ์   ยาใจ

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

57870038 นายดนพุล   แสงนาค

56870005 นายวโิรจน์   ไพบลูย์เวชสวสัดิ์

57870046 นางสาวอญัชิษฐา   ภอูดุม

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ

56870057 นายกวนิ   มสุกิา

56870009 นางกาณตมิา   พงษ์นยัรัตน์

57870024 นายเกรียงไกร   ทรัพย์แสนมา

56870017 นางคําใจ   คําวเิศษ

57870027 นางสาวชมพนูชุ   พลูทศัฐาน

54870035 นางสาวณปภา   จิรมงคลเลศิ

54870019 นายเดชาวตั   คงคาน้อย

56870052 นางสาวธันยนนัท์   สมบรูณ์รัตนโชค

54870023 นายธีระพงษ์   ภริูปาณิก

56870015 นางนรกมล   ทองเปลี่ยน
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57870049 นางสาวปญุชรัสม์ิ   วฒัณาไพบลูย์

54870026 วา่ทีพ่นัตํารวจโทพีรพล   เสลารัตน์

56870053 นางสาวโยษิตา   หลวงสริุนทร์

58870036 นายรังสรรค์   เกรียงไกร

57870060 พนัตํารวจโทวชัรัศม์ิ   เฉลมิสขุสนัต์

54870040 นายวเิชียร   สกลุวงค์

58870019 พนัตํารวจโทสมชยั   นชุอดุม

58870022 นายสมชาย   โตศกุลวรรณ์

58870038 นางสาวสริิการย์   ธนศรีบณุยภกัดิ์

สาขาวิชาการพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์

56870041 นางสาวเขมญา   คนิิมาน

57870037 นางสาวจนัทนา   ฤทธ์ิสมบรูณ์

57870016 นางสาวจนัทิมา   โพธิสารัตนะ

58870001 นายจีรศกัดิ์   รัตนะวงษ์

57870036 นางสาวชญัญานชุ   โมราศลิป์

58870003 นายชาญ   ลายลกัษณ์

54870013 นางนทัพรหมกรณ์   ก้องเกียรตกิลู

56870040 นางสาวแพรวพริชชา   หรูเจริญพรพานิช

54870006 นางภิญญาพร   โชชญัยะ

57870007 นางรัชนี   โพธ์ิดง

58870013 นางสาวรุ่งนภา   สาเรือง

56870038 นางสาวลกัขณา   ธีรศกัดิ์วรกลุ

56870039 นายเศรษฐ์ฐ   พฒันมาศ

56870022 นายสญัญา   คงศรีนวล

57870039 นายสญัญา   บริสทุธ์ิ

58870002 นางสาวอจัจิมา   ศภุจริยาวตัร

56870024 Ms.KHAMPHENG   PHATHADAVONG

สาขาวิชายุทธศาสตร์และความม่ันคง

59820007 นายสนิทเดช   จินตนา

รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
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สาขาวิชายุทธศาสตร์และความม่ันคง

57820012 นางสาวกลุญาดา   เน่ืองจํานงค์

55820033 นายจิรศกัดิ์   บางทา่ไม้

54820028 พลตรีชาตชิาย   ชยัเกษม

57820016 พนัตํารวจโทหญิงธรรม์มยรุา   สรัุตสิพุพตั

57820020 นายธีรพงษ์   คําอุ่น

53820017 นายสมเจตน์   ภิรมย์มาก

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ

56820032 นางสาวจารุณี   มมุบ้านเซ่า

56820037 นางนลนิา   ไชยะ

57820024 นายพรทิวา   อาชีวะ

56820038 นางสาวเพ็ญนภา   สวนทอง

56820041 นายวรวทิย์   นพแก้ว

56820042 นางสาววริยา   ด้วงน้อย

57820029 นางสาวสติางศ์   เจริญวงศ์

56820046 นายอศัว์ศริิ   ลาปีอี

สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต  

58810057 นางสาวพรธิภา   ไกรเทพ

58810058 นางสาวแววดาว   พิมพ์พนัธ์ดี
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ปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา

59910202 นายกิตคิณุ   รสแก่น

สาขาวิชาการวิจัยและสถิตทิางวิทยาการปัญญา

56910507 นางสาวกนกวรรณ   แรงราย

55910113 นางสาวกรศริิ    สร้อยสงูเนิน

56910505 นางสาวขนิษฐา   ภาประจง

59910200 นางสาวจริยาพร   อตุรวเิชียร

56910509 นางสาวจกัภทัสรัณย์   จฑุาธิปไตย

59910201 นางสาวชลดิา   วรรณโพธ์ิกลาง

57912206 นางสาวณฐัธยาน์   วงษ์วาทย์

58910013 นางสาวนนัทวนั   ขนัตา

59910045 นางสาวนชุจรี   อทุจิตร์

58910300 นางสาวเพ็ญประภา   นาเคน

56910508 นางสาววราลกัษณ์   ดลประสทิธ์ิ

58910048 นายวฒิุพงษ์   ประทมุมา

59910199 นางสาวศศบิงัอร   ธรรมคณุ

58910047 นางสาวศริิพร   นนัท์ชยั

59910003 นางสาวสจิุตรา   ตรีรัตนนกุลู

57912207 นายสรุศกัดิ์   อ่ิมเอ่ียม
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ปีการศึกษา 2561

คณะวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

59910293 นางสาวชนินนัท์   บรรเทากิจ

59910295 นางสาวสรัิญญา   ถนอมพลกรัง

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศกึษา

59920538 นายชวลติ   ด้วงเหมือน

58990127 นายธีระชยั   เอ่ียมผอ่ง

55990042 นางสาวปัทมา   ทพัพนัธุ์

57920056 นางปิยนชุ   เงางาม

57920920 นางสาวพิชญ์สนีิ   คงสคุนธ์

59920542 นางสาวแพรทิพย์   พดูเพราะ

59920539 นางสาวภาวด ี  วงศ์ดี

57920057 นางสาวรมิดา   จนัฟุ่ น

57920059 นางสาววชัรี   จนัทร์เผือก

59910278 นายวศิวฒัน์   ลีม้งคล

57920921 นางสาวสกุญัญา   เขียวทอง

59920435 นางสาวสภุาวณี   ชาวเหนือ

57920922 นางสาวหทยัภทัร   สขุสวา่ง

55990010 นางสาวหทยัรัตน์   เมฆจินดา

สาขาวิชาเคมี

59910206 นางสาวชนกนนัท์   พว่งบลัลงัก์

60910011 นายณฐัวตัร   ชาตเิผือก

59910207 นางสาวพชัราภรณ์   ทองสขุ

59910209 นางสาวเพชรลดา   สญัชยานกุลู

สาขาวิชาเคมีศกึษา

57920063 นางสาวกนกวรรณ   ตรีเดชา

57920923 นางสาวกสุมุา   เชาวลติ

57920064 นางสาวเกศนีิ   เสาวงจนัทร์

55990001 นายคํารณ   เจริญมาก

55990024 นางสาวจริยา   สภุากิจ
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59910276 นายณฐัชนน   ตาปราบ

57920926 นางสาวทศันีย์   ขนุครอง

57920066 นางสาวทิพวรรณ   เมืองมลู

57920927 นางสาวนฏัชนก   กองแก้ว

57920067 นางสาวน่ิมนภา   หลวงปัน

57920948 นางสาวนิศากร   เลาหเรืองรองกลุ

57920069 นางสาวภทัรศรี   พุ่มขจร

57920913 นางสาวระพีพรรณ   เหลอืสบืชาติ

57920932 นายรุ่งระว ี  ศริิบญุนาม

57920072 นางสภุาพร   กิจวานิชชยั

สาขาวิชาชีวเคมี

59910223 นางสาวเพชรลดา   โฆษิตานนท์

สาขาวิชาชีววิทยาศกึษา

59910281 นายเกรียงไกร   สมคํา

57920086 นายชาตรี   ตุ้มคํา

57920087 นายณฐัวชัร   โตสจัจะ

57920937 นางสาวดวงรัตน์   สายประดษิฐ์

57920938 นางสาวทศันีย์   นารี

57920089 นางสาวประภาพร   อทุวราพงศ์

59910280 นางสาวปาริชาต   สงิห์โตทอง

55990007 นางสาวปิยนาฏ   ลิ่มหลกั

57920942 นางสาวพรนภา   ขาวประเสริฐ

55990033 นางสาวพรปวณ์ี   ทนสงูเนิน

57920943 นายภทัรพงศ์   ยงัสวสัดิ์

57920091 นางไมมนู   อาลมีลับารี

57920944 นางสาวเยาวรี   หน่อนาคํา

57920092 นางสาวรุ่งนภา   ครองธรรม

59910282 นายศภุกร   ไทยมา

57920093 นางสาวสภุาพร   สงัข์งาม

57920916 นางสภุาภรณ์   ช่วยอินทร์

57920947 นางสาวอารีรัตน์   ปัน้ปล้อง
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สาขาวิชาฟิสิกส์ศกึษา

59910279 นายชยัมงคล   อาจโยธา

55990045 นายบญุสง่   เห็นงาม

59910220 นางสาวสดุารัตน์   กองทุง่มล

สาขาวิชาวาริชศาสตร์

56910025 นางสาวกมลรัตน์     ยงเจริญ

57912215 นางสาวณฐัชยา   บญุมา

57912216 นายดษุฎี   หลนีวรัตน์

57910157 นายปรัตถกร   พรหมโคตร

57910158 นางสาวภาวณีิ   ช่วยนกุลู

58910309 นางสาววรีะวรรณ   จาดพนัธุ์อินทร์

57910160 นายศภุชยั   ยืนยง

57910161 นายสริุนทร์   ทิพย์กองลาศ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

57912220 นางสาวกรองทอง   ตัง้สทิธิ

58910075 นางสาวจิดาภา    สอนศริิ

57912221 นางสาวมณฑนี   โพธ์ิแสง

57912223 นายสนัต ิ  สวนลา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

59910221 นางสาววริยา   คชพงษ์

58910080 นางสาวอรอมุา    เปลี่ยนศรี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

57912225 นางสาวขวญัภิรมย์   นกเทศ

57910013 นายชนพพล   กลิ่นกลบ

57910162 นางสาวชตุมิณฑน์   ภูน่ภาอําพร

57912230 นางสาวมทุิตา   แซ่โง้ว

57910164 นางสาวสดใส   มเุขวา

57912233 นางสาวอาทิตยา   คําแก้ว

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

58030340 นางสาวมาลวีลัย์   กวางแก้ว

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

58030099 นางสาวสภุสัสรา   กิตตพิิทยากลุ
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วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

สาขาวิชาจุลชีววิทยา

58030413 นางสาวสภุานนัท์   พลบรูณ์

สาขาวิชาชีวเคมี

58030423 นางสาวดวงใจ   ทศพร

สาขาวิชาชีววิทยา

58030458 นางสาวสโรชา   เอ่ียมสําอางค์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

58030594 นางสาวสทุธินนัท์   เภาด้วง

วิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

57030016 นางสาวกมลวรรณ   ทองทวี

58030321 นางสาวกญัญาณฐั   เกิดโภคา

58030322 นางสาวกญัธนนัภสัส์   วลิาวลัย์

58030323 นางสาวกาญตมิา   ตนัฮง

58030325 นางสาวจารุวรรณ   แก้วดก

58030326 นายจิราย ุ  จนัทร์ประโคน

58030329 นายชชัชนินทร์   ภานเุพ็ญ

58030332 นายเทพพิทกัษ์   อาจสม

58030334 นางสาวธัญญารัตน์   อปุพงษ์

58030335 นางสาวธิตนินัท์   อินทร์สนัต์

58530145 นางสาวนฤมล   ทองมาก

58030121 นางสาวปัทตยิาพร   ผอ่งมณี

58030122 นายพสักร   อนนัต์กฤตภาส

58030339 นางสาวพิมพ์วภิา   เผือกนรินทร์

58030645 นายวรเชษฐ   ขนัทอง

58030343 นายวศิรุต   ศรีมกุข์

58030344 นายวรียทุธ   พงษ์เกษม

58030646 นายศภุณฐั   สขุสมบตัิ

58030346 นางสาวศภุิสฬา   พลเยี่ยม

58030348 นางสาวสาธิดา   ดบ้ีานพร้าว

58030349 นางสาวสริิกาญจน์   ปานบวัคลี่

58030002 นางสาวสริิกลุ   สงิหาบตุร
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58030350 นางสาวสฑุามาตร   ศริิสาขา

58030104 นางสาวสธิุดา   วริิยะกลุก่อเกิด

58030352 นางสาวสภุาวณีิย์   ทา่พริก

58030042 นางสาวเสาวลกัษณ์   วลินัทนา

58030353 นางสาวอภิญญา   รักษายศ

58030354 นายอภิสทิธ์ิ   กาบแก้ว

สาขาวิชาเคมี

58030639 นางสาวจิรนนัท์   กบกลาง

58030185 นายเจษฎา   มณีวงษ์

58030128 นางสาวชนิกานต์   เจ่ียสกลุ

58030356 นางสาวชลธิชา   แตงไทย

58030357 นายณรงค์ศกัดิ์   ผาสขุเจริญไพบลูย์

58030641 นางสาวณฐัภสัสร   วงศ์วสษิฐ์

58030359 นายณฐัวฒิุ   ศรีระษา

58030360 นางสาวณิศวรา   ชธูรรม

58030362 นางสาวนฐัริกา   ขนัธเกตุ

58030363 นายนฐัวฒัน์   กิจสวสัดิ์

58030005 นางสาวบษุราคํา   ปริตวา

58030367 นายปวริศร   สงิห์นาครอง

58030190 นายพงศธร   ใจกว้าง

58530162 นายพศนิ   คุ้มพล

58030193 นางสาวมณฑกานต์   มณีแดง

58030640 นางสาวมินตรา   ตากมจัฉา

58030372 นางสาวยศวด ี  ศรีอ่อนดี

58030642 นางสาวรัชชากร   เลศิชนะวงษ์

58030643 นางสาวรัตนาพร   นพรัตน์

58030637 นางสาววนิดา   มะเอียด

58030376 นางสาววริศรา   กลุศรี

58030377 นางสาววจิิตรา   ทองพนัชัง่

58030378 นางสาววลิาวรรณ   พุ่มจนัทร์

58030379 นางสาวศศนิิภา   ศกัดิ์ศลิาเพชร

58030381 นายศภุกิตติ์   พว่งรอด
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58030383 นางสาวสริิยากร   รัตนยั

58030199 นางสาวสณิุฎา   สายเบาะ

58030049 นางสาวสดุารัตน์   พิทกัษ์รัตน์

58530202 นางสาวสทุธิดา   รินทร์คํา

58030384 นางสาวสนิุตรา   สมภา

58530210 นางสาวสวุชิาดา   ใจเปีย้

58030007 นางสาวเสาวคล   วรรณประไพ

58030386 นางสาวเสาวลกัษณ์   สวุรรณเพชร

58530056 นางสาวอภิชญา   หมวดเมือง

58030050 นางสาวอภิญญา   โพนคํา

58030388 นางสาวอาภาวด ี  นาคจนัทร์

58030201 นางสาวอารยา   คําบญุ

58030389 นางสาวอารียา   วรรธนผลากรู

58030051 นายเอกพนัธุ์   จิรัฐิตกิลุ

สาขาวิชาจุลชีววิทยา

58030390 นางสาวกญัจนาพร   นิธิโรจน์ปัญญา

58030392 นางสาวกลุธิดา   เรืองรุ่งโรจน์

58030053 นางสาวขวญัจิรา   รอดประทบั

58030393 นางสาวขวญัทิวา   ลําน้อย

58030397 นางสาวจิราพชัร   ประสานทองคํา

58030398 นางสาวจิราภา   หม่ืนชม

58030399 นางสาวญาดา   รินสาร

58030400 นายณชัพงศ์   เซียวพิบลูย์กิจ

58030401 นางสาวณฐัชยา   จรัสกลุ

58030402 นางสาวณฐัชยา   เหลอืงอาสนะทิพย์

58030207 นางสาวนิพาดา   มณีโชติ

58030209 นางสาวปาริชาต ิ  รัตนโชติ

58530025 นางสาวปาริชาต ิ  สร้อยกระโทก

58030211 นางสาวพิชามญชุ์   ธัญญโกเศศสขุ

58030059 นางสาวมนิศา   อรชร

58030407 นางสาวมนัฑนา   วธุวงศ์

58030408 นางสาวรัชชพุรรณ   สมอินทร์
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58030648 นางสาวรัตนา   ดวงดาวเลก็

58030212 นางสาววณสัญา   เปลง่ปลัง่

58030060 นางสาววรกานต์   สขุล้วน

58030137 นางสาววราภรณ์   ธนพรภิบาลชน

58030215 นางสาวศรุตา   สธุรรมพร

58030412 นางสาวศศวิมิล   ชมช่ืน

58030138 นางสาวศริิพร   จิรารัตนกลุชยั

58030217 นางสาวสธิุนนัท์   แพงศรี

58030220 นางสาวสภุิญญา   พุ่มนุ้ย

58030221 นางสาวสรีุรัตน์   ราศรีดี

58030414 นางสาวหฤทยั   ทงัสมบตัิ

58030416 นายอานนท์   เรืองอร่าม

สาขาวิชาชีวเคมี

58030222 นางสาวกชกร   ผิวขาว

58030419 นางสาวกชัชลา   คตคิปุต์อนนัต์

58030224 นางสาวกญัธิสา   จนัทร์เกิด

58030225 นางสาวคนึงนิจ   ศริิโสม

55030386 นายชิตพล   สดุแสวง

58030229 นางสาวฐิตาภา   คงมัน่

58030422 นางสาวณฐัริกา   อินทปัญญา

58030425 นางสาวนพมาศ   ต๊ะสริุนทร์

58030430 นางสาวเบญญาภา   พนารินทร์

58030233 นางสาวปวนัรัตน์   ตุ้มเพ็ชร์

58530163 นายพสธร   มตุะพฒัน์

58030432 นางสาวภทัรภรณ์   จนัทร์โสม

58030435 นายรัฐไกร   มะเดื่อ

58030235 นางสาววงศ์นภา   จนัทร์เเดง

58030438 นายวรรณนพ   สวุรรณสนุทร

58030441 นางสาวสจิุตรา   สสุขุ

58030239 นางสาวสทุธิดา   เขียวขํา

58030443 นางสาวสพุตัรา   ชุ่มแจ่ม

58030444 นางสาวโสภาพรรณ   บญุมา
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58030445 นางสาวอภิญญา   ชุ่มวงค์

58030447 นายอานนั   มีจอม

สาขาวิชาชีววิทยา

58030653 นางสาวกมลชนก   ชนาวรรธน์สกลุ

58030449 นางสาวกาญจณาพร   เทีย่งพลบั

58030450 นางสาวกาญจนา   กยุยาวฒันานนท์

58030066 นางสาวแก้ว   อินแช่มช่ืน

58030638 นายชินกฤต   วงศ์คณุานสุรณ์

58030246 นางสาวณฐัมน   เกิดกญุชร

58530133 นางสาวณฐัสดุา   บญุรวม

58030144 นางสาวณิชาภทัร   ผสมทรัพย์

58530139 นางสาวธรรมพร   โชตวิรธรรม

58030654 นางสาวนทัธมน   เสาน้อย

58030146 นายนนัทพทัธ์   แซ่โฉม

58030451 นางสาวนิวพร   แดงอําพนัธ์

58030068 นางสาวเบญจวรรณ์   พึ่งเพ็ง

58030650 นางสาวปิยธิดา   แก้วสงัข์

58030452 นางสาวพรนภสั   วงัครีี

58530028 นางสาวพรสกลุ   บญุเลศิ

58030454 นางสาวพิมพ์พจี   ภิญโญ

58030651 นางสาวภทัรธิดา   พวงประโคน

58030250 นางสาวภิญญดา   ดแีพง

58030251 นางสาวเมทะนี   จนัทร

58030148 นางสาวรดา   พริกใย

58030455 นางสาววรรณิสา   ยืนยง

58030456 นางสาววรวรรณ   วงณรัตน์

58030655 นางสาววลัญา   เสาร์สดุ

58030022 นางสาวศรัณย์พร   สดุโต

57530109 นางสาวสพุพตัรา   แก้วกา

58030074 นางสาวสภุาวด ี  ไตรรักษ์

58530213 นางสาวอรสา   แก้วเมืองเก่า

58030461 นางสาวเอวดา   โชตอิรุณรัตน์
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สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

57030373 นางสาวกนิษฐา   ศนูย์รัมย์

58030263 นางสาวกตัตกิา   หมวกคํา

57030375 นายกิตตพิงศ์   เอมจดั

58030075 นางสาวเกวล ี  คํารอด

58030466 นางสาวแก้วตา   สทีอง

58030649 นางสาวจรรยพร   ฉลองกลาง

58530072 นางสาวญาณี   ยศปิยะพร

58530127 นางสาวฐิราภรณ์   วาเหลา

56530205 นางสาวณฐัสมิา   ศริิโรจน์

57030380 นางสาวณิชกานต์   โพธ์ิสวรรค์

58030652 นางสาวนรวรา   นนัต์จารุวงศ์

58030473 นางสาวปัณฑิตา   กงทอง

57030389 นางสาวฝนทิพย์   อือ้ฉาว

58030476 นางสาวพรพิมล   ถาวรวริิยะนนัท์

57530066 นางสาวมญัฑิตา   บญุช่วย

58530188 นางสาวศศธิร   มณีสขุ

57530131 นางสาวสปุระวณ์ี   เจือจนัทร์

58030484 นายอดุมเอก   กํามาแสน

58030026 นายเอือ้องักรู   ชีวไพบลูย์ศลิป์

สาขาวิชาฟิสิกส์

58030490 นางสาวฐิตรัิตน์   วงษ์นู

58030491 นางสาวณฐัธยาน์   วงษ์นู

58030492 นายณฐัพนธ์   ศริิสวสัดิ์

58030494 นายธนบด ี  องอาจ

57530121 นายนขรินทร์   ดอนพิลา

58030528 นายพิสษิฐ์   โพธ์ิพฒัน์

57030411 นายภมิูศกัดิ์   เสาวมาลย์

58030505 นางสาวมณัฑนา   คําบปุผา

58030072 นางสาววราล ี  วงษ์ภีระ

58030507 นายวสนัต์   ทวพีจน์

58030028 นายวชิิต   ปะมาคะเต
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58030510 นางสาวศริิภา   ป้อมบบุผา

56030411 นายสฤษดิ์พล   วงษ์สวสัดิ์

58030512 นางสาวสจิุตรา   เก่าดา่นจาก

58030085 นางสาวสชุาดา   บตุราวงษ์

58030515 นายอาชวนิทร์   สขุสมัผสั

สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

57030417 นางสาวกชพรรณ   ยอดนิล

58030518 นายกรณ์   กรูมะสวุรรณ

58030080 นางสาวกญัญารัตน์   กลุศกัดิ์

57030403 นางสาวเจนจิรา   สนณรงค์

58030488 นางสาวชฎาภรณ์   อ่วมกนั

58030489 นางสาวฐิตาวต ี  ดจีรัส

58530137 นางสาวตรีสคุนธ์   คําหนกั

58030108 นายธีรพงศ์   ลอยลอ่ง

57030081 นายนครินทร์   พิทยนนท์

58030495 นางสาวนพวรรณ   ตากมจัฉา

57030427 นางสาวนชัชา   ววิฒัน์ทศัไนย

58030498 นางสาวนํา้ทิพย์   แนวคํา

58030499 นางสาวบษุยพชัร์   งามสง่า

58030281 นางสาวเบญจพร   ดเีจริญ

57030430 นายปัญญา   ภิญโญดม

57030407 นางสาวพรพรหม   พิพฒัน์

58030504 นางสาวพิชญาภา   บรรดษิฐ

58030530 นางสาววาสนา   จนัทร์หอม

55030599 นายวรียทุธ   มะลซ้ิอน

58030511 นางสาวสมฤด ี  วลัลา

58030107 นางสาวเสาวลกัษณ์   พรมจกัร

58030516 นางสาวอบุลวรรณ   นวลงาม

สาขาวิชาวาริชศาสตร์

58030536 นางสาวกฤตญิา   มหาชยั

58030537 นายกษิดิ์เดช   โฉมฉิน

58030538 นางสาวกลัยรัตน์   จนัทร์สงิขร
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58030542 นางสาวจินตนา   กระตา่ยทอง

58030543 นางสาวจิราภา   ยาตบี

58030544 นางสาวจีรพร   มานชุ

58030546 นางสาวชาลสิา   กาวชู

58030547 นางสาวชตุมิา   พลูเกิด

54030928 นางสาวชธิุดา   สขุสวสัดิ์

56530139 นายณฐัวฒิุ   เอมศริานนัท์

53530536 นายทนยั   อปุโคตร

58030550 นางสาวธัญญาภรณ์   บวัแตง

58030087 นายธัญพิสษิฐ์   จิตรจะโปะ

58030032 นางสาวปนดัดา   สริุทรัพย์

58030033 นางสาวปภสัสร   ศรีษะ

58030090 นายปีตภิทัร   ชวูงษ์

58030552 นายพชร   บวัแย้ม

58030553 นางสาวพรรณรมน   แก้วสมนึก

57030453 นางสาวพรวภิา   กนัเกตุ

58030290 นางสาวพฤกษามาศ   อินทร์รักษา

58030557 นายภทัรดนยั   คหูากนก

58030560 นางสาวฤทยั   ส้านสงิห์

58030563 นายวรากรณ์   จนัทร์งาม

58030292 นางสาววริศรา   วฒันวโิรจน์กลุ

58030565 นางสาววนันิภา   ขอพึ่ง

58030293 นางสาววลิาศนีิ   เหลอืงาม

58030567 นายวฒิุชยั   สทิธิพร

58030569 นายสมบญุ   อิทธิชยัยา

58530203 นางสาวสธิุตา   เผือกขาวผอ่ง

58030570 นางสาวสนิุตา   ธาตคุําภู

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

58030158 นางสาวกนกวรรณ   ดลรัตน์

58030576 นางสาวกมลมาลย์   ชบูดนิทร์

58030296 นายกณัฐพสั   มณฑวรรณ

58030577 นางสาวกิตตกิา   ธรรมสนิท



27

58530112 นางสาวเกศกนก   กวชียัสมบญุ

57030465 นางสาวจนัทกานต์   บรูพาเจตรักษ์

58030578 นายเจตภิาคย์   มะลารัมย์

58030579 นางสาวเจนจิรา   มรกต

58030581 นางสาวณฏัฐ์ชนินาถ   เตชิตณฏัฐ์ศรุต

58030583 นางสาวณฐัสดุา   แพงโพธ์ิ

58530134 นางสาวณฐัสดุา   รณรงค์

58030159 นายเดชฤทธ์ิ   คมสนั

58530076 นายทวทีรัพย์   กาญจนวสิษิฐผล

58030584 นางสาวธวลัรัตน์   ตาดี

58530140 นางสาวธัญญาเรศ   คําแก้ว

58030160 นางสาวธัญวรรณ   มนต์กสสิตูร

58030306 นางสาวธิดา   ทองน้อย

58030308 นางสาวนนัทวรรณ   ปัญญาณธรรม

58030309 นางสาวนนัทชัพร   ไชยชนะ

58030162 นางสาวพรกมล   จิตร์อารี

58030163 นางสาวพรชนก   เฉลมิชยัพฒันสริิ

58030310 นางสาวพิมปภา   สะตะ

58030312 นางสาวรวพิร   แจ้งแช่ม

58030313 นางสาวรวมิน   พระเวก

58530093 นางสาวรวสิรา   สปัุนนะเวช

58030585 นางสาวรังสมิา   สตัยกลุ

58030586 นางสาวรัตน์ฟา้   พรหมดา

58030095 นางสาวลกัษิกา   งามกระจ่าง

58030587 นางสาววสันนนัท์   พลอยงาม

58030037 นางสาววลิาศณีิ   เรไร

58030588 นางสาวศรัณย์พร   น้อยเงิน

58030592 นายสริพฒัน์   มหาผล

58530200 นางสาวสริิภทัราภรณ์   เช่ียวอากาศยาน

58030644 นางสาวอริสา   เอ่ียมหน่อ

58030596 นางสาวอรุณรัตน์   ยืนทน

58030598 นายอิศวร์   เกิดมณี
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58030599 นายเอกฤทธ์ิ   นตุโร

สาขาวิชาสถิติ

58030602 นายก้องภพ   ยคุณุธร

58030182 นายกิตตคิณุ   สภุาวณิชย์

58030603 นางสาวกลุนนัท์   ศรีฐาน

58030604 นางสาวจริยาภรณ์   คําฟองเครือ

58030605 นางสาวจตุพิร   ลพฟัก

58030606 นางสาวชตุมิา   ดมีงคล

58030608 นางสาวฐิตรัิตน์   ซ่ือตรง

57030498 นางสาวฐิตรัิตน์   สทุธิยานชุ

58530073 นางสาวณฐักาญจน์   สางาม

58030613 นางสาวธนชัชา   หลแีคล้ว

58030614 นางสาวธัญรัตน์   สริุสาร

57030503 นายธีรพร   แดงทําดี

58030617 นายปาลนิ   ชกิูตพินัธ์

58030620 นางสาวปริุมา   พชัรวรีะรัชต์

58030621 นางสาวพรนภสั   ศรีจนัทร์ทอง

58030623 นางสาวมณฑิตา   เวชขลงั

58030624 นางสาวมลฑกาณต์   สขุใหญ่

58030102 นางสาววรรณิกา   เก่งกล้า

58030628 นางสาววารี   สดีาคํา

58530197 นายสหกนัย์   ประทมุยศ

58030631 นายสทิธิศกัดิ์   เย็นจิตร์

58030632 นางสาวสกุญัญา   เตยกลุชร

58030633 นางสาวสจิุตรา   เรียงดี

58030635 นางสาวสภุิญญา   ทองมี
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ปีการศึกษา 2561

คณะศึกษาศาสตร์

การศกึษามหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการบริหารการศกึษา

57920448 นางกชพร   รัตนปราการ

57990003 นางกรองทิพย์   บวัผาย

57990043 นายกฤตนนั   โคตรเพชร์

58920336 นายกฤตชัญ์   สริุยนต์

57920454 นายกอบกฤช   การควรคดิ

58921009 นางสาวกญัญาภคั   เสนาหาร

58920337 นางสาวกนัต์กนิษฐ์   ชลสมีธัยา

59920060 นายกนัตวฒัน์   เกษมสขุ

57990050 นางสาวกิตตมิา   พมุมา

57920427 นางสาวกิตยิา   บญุแซม

57920428 นางสาวกสุมุาวด ี  บตัรสงูเนิน

58990002 นางสาวเกษแก้ว   เจริญเกตุ

57990019 นางสาวขจิตตา   นพโสภณ

59950017 นางสาวขนิษฐา   ขวญัศริิมงคล

55921104 นายครรชิต   ก้อนพรหม

58920508 นายจตพุร   คลงัวสิาร

57990064 นางสาวจตพุร   สทุธิสอาด

59920123 นายจรัสพงษ์   ลํ่าสนั

57990068 นางสาวจนัทร์อมัพร   เช่ือมทอง

57990070 นางสาวจารุกญัญา   โกพล

59920105 นางสาวจินตนา   เสนาชมุ

57920606 นางสาวจีรทชั   ใจจริง

59950007 นางสาวจฬุารัตน์   ไสวย์

57921039 นายเจตนา   กิจเจริญ

58920791 นายเจริญ   ศรีแสง

57920469 นายเจษฎา   รัตนปราการ

57990007 นางสาวฉตัรระพี   เลศิวศนิกลุ

58950002 นางสาวชลธิชา   นารี
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59920087 วา่ทีร้่อยตรีชลสนิธุ์   แก้วสขีาว

57920431 นายฐากรู   ทศัมาลี

57990110 นายณฐักิตต์   ไมตรี

57920432 นางณฐัธยาน์   ทบัทอง

57990009 นางสาวณฐัธยาน์   วนัภกัดี

58920369 นายณฐัศกัดิ์   ศริิสมบรูณ์เวช

57990011 นางณิชากลุ   ท้าวสาลี

57920478 นางสาวณิยดา   ชวูณิชชานนท์

58950003 นางสาวดสุติา   เลาหพนัธุ์

55920685 นางสาวธนญัฉตัร   เอ่ียมเพ็ชร์

56921151 นายธนตุม์   อรรถจินดา

58950102 นายธรรมรัตน์   คงดี

58920379 นางสาวธัญญารัตน์   สงิห์นาค

57920608 นางสาวธิดารัตน์   สวนเศรษฐ์

58920509 นายนพพร   โอภาชาติ

57990012 นางสาวนภสร   ขตัตยิะ

58920617 นางสาวนภสัณฐั   กตุะวนั

57920500 นายนรนิติ์   สาธร

58920854 นางนรมน   ซาเซียง

59920067 นางสาวนนัท์นภสั   ไสยเกตุ

56921153 นางสาวนิตยา   ช่ืนศริิ

59950014 นายนิพนธ์   เอ่ียมสําอางค์

58920619 นางสาวบบุผา   สทิธิชยั

58950039 นางสาวบษุราค์   ศรีประภา

59920083 นางสาวประกายแก้ว   สขุจิตร์

59920084 นางสาวประภสัสร   ประเสริฐสทิธิโชค

58950040 นายประวทิย์   ศรีดาพนัธ์

57920511 นางสาวปราณปรียา   ศรีบญุ

59920059 นางสาวปรารถนา   แสงคํา

58920405 นายปรีดา   จนัทะวงษา

57920514 นางสาวปวณีา   งามเจริญ

58920871 นางสาวปาณพิชญ์ชา   สวา่งจิตต์
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59950018 นางสาวปาณิสา   สารสทิธ์ิ

57921016 นางสาวปาลดิา   ฉิมพาลี

58990004 นางสาวปิยะพร   เขียวอินทร์

59920090 นางสาวปิยะพร   แจ่มกระจ่าง

56921120 นางพชัรินทร์   ฉิมพาลี

58920881 นางสาวพชัรินทร์   เสาวคนธ์

59920109 นางสาวเพ็ญนภา   ปิตะเวสงั

58920529 นางสาวเพ็ญพรรณ   เครากระโทก

56921123 นางสาวเพทาย   ภมิูพิพฒัน์

58990093 นางสาวภทัชริญา   เชียลพีรหม

59920091 นางสาวภทัรธิรา   ทัว่ไธสง

59920080 นางสาวภทัรพร   สจุริต

57920526 นางภารว ี  กาญจนประภาส

59920085 นายมนสัชยั   เทียงปา

57990242 นางสาวมินตรา   แดงสวา่ง

57990018 นางสาวเมธาว ี  คมัภิรานนท์

59920075 นางสาวเมย์รายา   ภาษี

59950005 นางรุ่งนภา   สงัเกตกิุจ

56921081 นางสาวเรืองอไุร   โตประภากร

58920445 นางสาวลลติตา   อรรถสมบตัิ

59920110 นางสาววนสันนัท์   จนัทร์เนียม

58920904 นายวรรณพงษ์   พบกลาง

57950088 นางสาววรรษมน   อานามวงษ์

59920057 นางสาววรวรรณ   เน่ืองจํานงค์

57920439 นางสาววรวรรณ   บํารุงชน

55920644 นางสาววลยักร   สหีาเสน

59920079 นางสาววชัรี   เทศพุ่ม

58950134 นายวนัรบ   บญุนํา

56921156 นายวรุิฬห์   มีภกัดี

57990008 นางสาววรีะนนัท์   มนตรี

59920128 นายวฒิุชยั   ธานี

57921021 นายวฒิุพร   กณัฑ์ศรี
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58990007 นางสาวศกลวรรณ   สนิประเสริฐ

57990023 นางศสกิรณ์   ศรีเขาล้าน

57990314 นางสาวศริิลกัษณ์   สมีแจ่ม

59920112 นางสาวศภุิสรา   พว่งกระสนิธุ์

57920441 นางสาวสโรทยั   นนัทวงษ์

57990026 นางสาวติรี   บญุนกุลู

55990067 นางสาวสาวติรี   ลลีาศ

57990335 นางสนิธร   อกัษรศกัดิ์

57990336 นางสาวสริิพร   ยศธนวรกลุ

58920512 นางสาวสริิพร   สารวรรณ

58990008 นางสาวสเิรมอร   ทองสมนึก

57920442 นางสาวสดุสายใจ   กิจไกรลาศ

57920443 นายสทุธิพงษ์   คงธนะ

57990345 นางสาวสธุารัตน์   มณีรัตน์

58920513 นางสาวสธิุดา   แก้วโสนด

57920584 นางสาวสภุทัสรานนัท์   โพธ์ิกนั

58920800 นางสาวสมุทันา   อ่องจําปา

58950008 นางสาวสวุมิล   จรัสพนัธ์

57990367 นางสาวโสภา   เช่ือมทอง

57920447 นางสาวหทยัรัตน์   งามดี

58920515 นางสาวอนงค์ศริิ   โรจนโสดม

59920101 นางสาวอโนทยั   แจ่มในจิตต์

57990376 นายอภิสทิธ์ิ   อภิญ

56921162 นางองัคณา   เสง่ียมวฒันาวงศ์

59920107 นางสาวอจัจิมา   ตนัศริิ

58920961 นางสาวอจัฉราพร   สารสมคัร

58920329 นางสาวอาทิตยา   ชนะมาร

58920507 นายเอกราช   นวศรีพงศ์

สาขาวิชาการศกึษาและการพัฒนาสังคม

58910234 นางสาวศศวิรรณ   จรัลทรัพย์

สาขาวิชาการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี

57912239 นางสาวชลธิชา   ยิ่งยง
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57912249 นางสาวบญุกนก   ปิยะนิตย์

สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์

59910099 นางสาวกลุธิดา   ทบัทิมศรี

59910088 นายนริศ   บวัขาว

59910093 นางสาวนารีรัตน์   ประสมสาสตร์

59910242 นางสาวภทัรวรรณ   บญุพิทกัษ์

58910168 นางสาวมาศสริิ   เหมือนเพชร

59910087 นางสาววนิดา   ศรีนอก

59910097 นายวรัญํ ู  หนัจนัทร์

58910175 นางสาวแอนนา   สภุาพญาติ

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษาโลก

57920002 นางสาวขวญัดาว   พรประเสริฐรักษา

56920974 นางสาวจฑุามาศ   จนัทนี

57921220 นายสาคร   แซ่กงุ

57921122 MR.JUSTIN JAMES   PULLEYBLANK

57920911 MISSMIN   LI

59920218 MR.RAVY   VOEUN

59920217 MR.TIMOTHY   WALKER

สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์

58910194 นายกชนนท์   ขวญัพฒุ

59910109 นางสาวกรกนก   ทาสขีาว

60910050 วา่ทีร้่อยตรีหญิงกลัยาณี   บญุทรัพย์

59910119 นางสาวจินตนา   เช่ือปัญญา

60920075 นางสาวจรีุ   ทวธีนวาณิชย์

59910108 นายฉตัรมงคล   สปีระสงค์

60910057 นางสาวธมนพชัร์   นิธิกิจโภคนิกลุ

59910114 นางสาวธัญญารัตน์   สขุเกษม

59910123 นางสาวธีวารินทร์   เอ่ียมสวุรรณ

60920076 นางสาวนฤมล   อดุมเดช

59910111 นางสาวนิโลบล   หลกัหาญ

59910115 นางสาวบญุกาญจน์   เรืองรอง

59910126 นางสาวบญุญาพร   แสงประเสริฐ
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57910033 นางสาวประนอม   พรหมศริิ

57910145 นางสาวพชรพร   กิจพิบลูย์

60910055 นางสาวพรรณธร   คงใหญ่

57910036 นายพฒัน์ชนน   คงอยู่

59910112 นางสาวพาณิชย์   แน่นอดุร

59910120 นายรณกร   พึ่งสําโรง

59910125 นางสาววภิาพรรณ   เนตรรุ่งเรือง

58910051 นายศริิชยั     รุจิดามพ์

58910050 นายศภุการณ์     ปลาสวุรรณ์

60920083 นายสรวศิ   แก้วงาม

57910146 นางสาวสกุญัญา   เคลอืบแก้ว

59910113 นายอนภุทัร   บญุสถิตย์

59910121 นางสาวอญัชนา   ชลวานิช

57910148 นายอศัว ี  เมฆิยานนท์

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศกึษา

55920909 นางสาวกสุมุา   นิเทศ

58920551 นางสาวเกศรินทร์   หม่ืนจํานงค์

57920388 นางสาวขนิษฐา   ผาลทอง

59910047 นางจินดาพร   เทียมภกัดี

55920466 นางสาวฉตัร์ตราพร   จนัทร์หอม

55920469 นางสาวณฐา   ตพิุมาย

57920390 นางสาวนงนชุ   สลบัศรี

57920392 วา่ทีเ่รือโทนาวกิ   วฒันะกิจ

55920476 นายนิพรร   สาลี

55920479 นายปฐมพงษ์   พฤกษชาติ

57920395 นางสาวปนดัดา   รูปงาม

55920471 นางสาวเปมากร   หนเูหลอืง

59920175 นางสาวผลฏัฐา   ววิฒันชาติ

57912238 นายพงศกร   สวุรรณะ

55921160 นายพงษ์นที   ศลิาอาศน์

57920396 นางสาวภทัร์ศยาพรรณ   เกตสุงิห์

57920397 นางสาวมนญัญา   งามวงศ์วาน
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57920400 นางสาวสริวณ์ี   ดํารงค์ธนทัโรจน์

55920493 นายสจิุนต์   ศรชยั

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

59910076 นางสาวกลัยา   วรรณฑาณะ

59910064 นางสาวจิรวฒัน์   สขุไสย

59920191 นางสาวจฬุาลกัษณ์   เชือ้เงิน

58910181 นางสาวชญานี   หาญรบ

55921482 นายชาตชิาย   สร้อยดอกสน

57920149 วา่ทีร้่อยตรีเชาวลติ   อคัรปัญญาวทิย์

58910182 นางสาวญาณินท์   อดุมสขุถาวร

59910063 นางสาวณฐัชยา   พงค์พนัธ์

59910074 นางสาวณฐัธิดา   โพธ์ิสวุรรณ์

58910184 นายณฐัวฒัน์   ภิญโญจิตร

55921470 นางสาวณฐัสดุา   สภุารัตน์

57910041 นางสาวธนวรรณ   เจริญนาน

59910073 นางสาวนํา้พลอย   โพธ์ิขวญั

57912255 นางสาวนิยะดา   คําสทีา

58920582 นางสาวบญุปารถนา   มาลาทอง

59920185 นางสาวพรพฒัน์   ภษิูตธนานนัท์

57910043 นางสาวพรรณิกา   ศรีชาญชยั

57920166 นางสาวพฒัน์นรี   ธรรมาภิมนฑ์

57910044 นางเพ็ญประภา   วงศ์ชนะ

57912247 นางสาวรวพิชัร์   นิลพฒัน์

59910065 นางสาวรัชวรรณ   สดุประเสริฐ

57912248 นางสาวรัตนาภรณ์   จนัวไิชย

58910232 นางสาวรุ่งรัตน์   ธาราพงษ์

57910046 นางสาววรรณวมิล   นิลนนท์

55921474 นางสาววริยา   ร่มไทร

55921475 นางสาววริศา   ภูร่ะหงษ์

59910083 นางสาววลิาวลัย์   สริิทิพากลุ

58910190 นายไวทยา   ชมภแูสน

58910233 วา่ทีร้่อยตรีหญิงศนิสา   ใจเจริญ
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55921480 นายสขุเกษม   บริุนทร์

57912261 นางสาวสภุาพร   คงดํา

57920167 นางสมุาล ี  วงัทรายทอง

57912262 นางสาวสรัุชวด ี  สภุาพ

59910071 นางสาวโสรยา   สทุธหลวง

57912263 นางสาวหทยัภทัร   ศภุคณุ

59910067 นางสาวหนึง่ฤทยั   เขียวสวสัดิ์

59910072 นางสาวอรณิชา   วงิวร

57912264 นางสาวอรทยั   อาจหาญ

59920186 นางสาวอรรถกานท์   ทองแดงเจือ

57910094 นางสาวอรสดุา   สขุสวสัดิ์

57920171 นางสาวอจัฉราภรณ์   ปานชาติ

58920594 นายอมัพล   วาโยบตุร

59910069 นายเอกชยั   เอ่ียมสขุมงคล

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา

59920278 นางสาวกวนิทิพย์   จนัทนิยม

59920279 นางสาวชมภนูชุ   ครองขจรสขุ

57912202 นางสาวนภิสรา   ชาญวบิลูย์ศรี

57920414 นางสาวนิรมล   โตใย

55920407 นางสาวรัตตกิาล   สวุรรณโชติ

57920415 นางสาววรรณา   เสนีย์วงศ์

59910139 นางสาววริศรา   ชีพสมทุร

57912205 นางสาวศวรรยา   ธนสวุรรณธาร

55920408 นางสาวศศพิรรณ   พิทกัสนิธุ์

59920199 นางศภุกานต์   บํารุงสนุทร

55920410 นางสาวอญัชิสา   สขุาภิรมย์

สาขาวิชาวิจัย วัดผลและสถิตกิารศกึษา

57910126 นายโชตชินะ   โพธินิล

55920419 นางสาวบญุญรัตน์   กองอรรถ

58920546 นางสาวปรัศนี   ไชยศริิ

55920421 นางสาวไพจิตตรี   กรชม
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57910127 นายภมิู   สายรัตน์

55921478 นางสาวมนสัพร   เตมิประยรู

59920208 นางสาวมะลสิา   คลอ่งแคลว่

55920422 นางสาวรัตนาภรณ์   โปปัญจมะกลุ

57920421 นางสาวลดัดา   แสงเพ็ชร

58920709 นางวราสนีิ   เน่ืองกําเหนิด

55920423 นางสาววชัรินทร์   ยอดคดัเค้า

55920424 นางสาววมิลรัตน์   เทียนวมิลชยั

58920548 นายศราวธุ   รัตนะ

57920423 นางสาวศศปิระภา   เกษสพุรรณ์

55920425 นางศริินภา   ประทีปทอง

55920427 นางสาวสยมุพร   สุ่มมาตย์

55920428 นายสวาสดิ์   วารินกฎุ

58920549 นางสาวสธีุรา   สมีา

55920430 นางสาวอทิตยา   หอศลิป์

55920433 นางสาวอรอนงค์   อุ่นแก้ว

55921479 นางสาวอลษิา   จ้อยสดีา

สาขาวิชาสมอง จิตใจและการเรียนรู้

59910155 นายทศพร   สร้างนานอก

59910127 นางสาวธิดา   สมศรี

57910128 นางธีราลกัษณ์   เนตรนิลวรีโชติ

57910129 นางสาวนภวรรณ   อบุลธรรม

57910132 นางสาวพชัรินทร์   พาหิรัญ

59910136 นางสาวพิมฐานิษา   รักษาวงศ์

58910146 นางสาววณิชชา   พดัเย็นช่ืน

58910269 นางสาวสภุาภรณ์   กําเลศิ

ศลิปศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

59920524 นางสาวณฐพร   เตยีวเจริญ

59920546 นายนิชนนัท์   รอบรู้

57920010 นางสาวอรกมล   หลานท้าว

59920216 MR.WANG   YUANJING
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59920545 Ms.XIN   LI

การศกึษาบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

สาขาวิชาการศกึษาปฐมวัย

57040469 นางสาวเอมธิกา   ธงออน

สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์

57040043 นางสาวดวงฤทยั   ยงัจนัทร์

สาขาวิชาการสอนนาฏยสังคีต

57040002 นางสาวนจันนัท์   สวุรรณโมลี

สาขาวิชาการสอนภาษาจีน

57040196 นางสาวณธษา   ตัง้ชยัวรรณา

สาขาวิชาการสอนศลิปะ

57040093 นายจงรักษ์   สมบรูณ์

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศกึษา

58040299 นางสาวทวรัิตน์   สมุาลยั

การศกึษาบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

สาขาวิชาการศกึษาปฐมวัย

57040183 นางสาวกมลวรรณ   จินดารัตน์

57040293 นางสาวกานดา   เขียวรักษา

57040184 นางสาวจิราพร   สบืชาติ

57040556 นางสาวชญาศลิป์   กือสนัเทียะ

57040453 นางสาวดาวรัตน์   ตฬุาเพียร

57040557 นางสาวทิพวรรณ   แก้วแสง

57040185 นางสาวธัญญลกัษณ์   ศรีบวั

57040454 นางสาวนารีรัตน์   คงเทียน

57040559 นางสาวบญุญารัตน์   อินธิสาน

57040455 นางสาวเบญญาภา   แซ่โก

57040456 นางสาวปัณชญา   เอ่ียมทรัพย์

57040457 นางสาวพชัรวรรณ   พนัธ์วไิล

57040458 นางสาวพทัธ์ธิรา   ธิตวิภิู

57040459 นางสาวพทัธ์ธีรา   ใจแจ้ง

57040462 นางสาวมนชนก   จนัทร์เจริญ

57040562 นางสาววนิดา   ไผส่มบรูณ์

57040294 นางสาววรรณกานต์   ไพรณรินทร์
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57040564 นางสาววภิาวด ี  ทวชีาติ

57040463 นางสาวสริิรัตน์   กิจพายพั

57040297 นางสาวสขิุตา   จลุเจือ

57040464 นางสาวสชุาดา   ทศันาพนัธ์

57040345 นางสาวสทุธิดา   สทุธิประภา

57040567 นายสทุธิพงษ์   นวะพิฒ

57040467 นางสาวสวุรรณภรณ์   อสพิงษ์

57040468 นางสาวอฉัราพร   สะราคํา

57040570 นางสาวอาทิตยา   เกตนุาง

สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์

57040430 นางสาวกญัญารัตน์   เดชศร

57040436 นางสาวธนภรณ์   ปานครีี

57040175 นางสาวนฏัฐิณี   หาเรือนพืชน์

57040180 นางสาวศศธิร   วริิยะประกอบ

57040181 นางสาวศริดา   เลยีดประถม

57040448 นางสาวอภิวรรณ   มะมา

สาขาวิชาการสอนนาฏยสังคีต

57040128 นางสาวกญัญพชัร   รุ่งเรือง

57040116 นางสาวกณัฐาภรณ์   มีจัน่

57040121 นายณฐัพงษ์   คชทิพ

57040364 นายภาณวุฒัน์   ประทมุสาย

57040141 นางสาวศภุมาส   ผดงุผล

57040144 นางสาวสริิกร   เอ๊ียบกงไชย

สาขาวิชาการสอนภาษาจีน

57040251 นางสาวจิตพิสทุธ์ิ   ทวศีกัดิ์

57040191 นายจิรายสุ   อมรประดษิฐ์กลุ

57040252 นายชญานนท์   ไชยเลศิ

57040253 นางสาวฐิตมิา   พงษ์ประเสริฐ

57040303 นางสาวณฐัธยา   แซ่ลิม้

57040195 นางสาวนฤมล   บญุเจริญ

57040351 นางสาวปณุภิลาส   ลีพิ้พฒันปัญญา

57040483 นางสาวพิชยา   เย็นสวุรรณ
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57040255 นายฤทธิไกร   นาห้วยนาค

57040355 นางสาวอธัยา   คงทน

สาขาวิชาการสอนศลิปะ

57040265 นายทรงธรรม   อภิจรรยาธรรม

57040268 นางสาวปัณฑารีย์   รักซ้อน

57040269 นายวลญัช์ภริู   จนัทร์อินทร์

57040324 นางสาววลิาสนีิ   ประชานิยมทรัพย์

57040271 นางสาวสธิุดา   ช้างคนมี

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศกึษา

58540032 นางสาวกรกมล   อ่อนอําไพ

58540038 นางสาวกาญจนารัช   คงสขุ

58040198 นางสาวกาญจนารัตน์   สดุชมุแพ

58540211 นางสาวขวญัเนตร   ปลอ่ยมณี

58040199 นางสาวจิราภรณ์   แสงโท

58040200 นางสาวจฑุาทิพย์   สวุรรณไชย

58040201 นายชยัชนะ   รู้จํา

58540010 นางสาวธันยธร   ขาวคม

58540216 นางสาวธารารัตน์   เอ่ียมโสภา

58040300 นายธีรภทัร   ศริิเขต

58040202 นางสาวนวรัตน์   นวลนกุลู

58540218 นางสาวนีรนชุ   สดีอกบวบ

58040170 นางสาวรัตน์ตมิา   วรรณศริิ

58540125 นางสาวศริิยาพร   เกิดคง

58540013 นางสาวศลิป์สภุา   ประสนิท

58040303 นายศวิกร   จิตรตัง้ตรง

58540226 นางสาวศวิภรณ์   บญุเจริญวานิช

58040304 นายศภุมงคล   สารภี

58040305 นายสทิธิพงศ์   นิพนัธวงศ์กร

58540228 นางสาวสริิกาญจนา   ตัน๊ศริิ

58040306 นางสาวสจิุตรา   ฤทธ์ิไธสง

58040307 นางสาวสวุพชัร   ทองสขุ

58040174 นางสาวหฤทยั   โคตรวงษ์
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58040308 นางสาวอศลัยา   อําพนัเสน

58040309 นางสาวองัษา   ดําริห์ชอบ

การศกึษาบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

สาขาวิชาการศกึษาปฐมวัย

57040452 นางสาวณฐัสภุา   ทัง่นาค

57040558 นางสาวนรินทิรา   แก้วตา

57040563 นางสาววรรณิภา   กลุศรี

57040568 นางสาวสภุาพร   ฉิมยาม

สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์

57040434 นางสาวฐิตกิร   พรทวสีขุ

57040437 นางสาวนนัทวนั   ภกัดเีตลบ็

57040446 นายสหรัฐ   คฤคราช

สาขาวิชาการสอนนาฏยสังคีต

57040124 นางสาวธนาภา   เอ่ียมพรพิภพชยั

สาขาวิชาการสอนฟิสิกส์

55040642 นายธนบดนิทร์   เหลา่เสถียรกิจ

สาขาวิชาการสอนภาษาจีน

57040471 นางสาวกนัตพร   รุกขวฒันกลุ

56040044 นางสาวชนาธินาถ   ปิยะสขุ

57040476 นางสาวชลุพีร   เหลา่ตระกลู

57040192 นางสาวญาณิศา   สกลุวงศ์ธนา

57040347 นางสาวญาริดา   นิยมศกัดิ์

57040193 นางสาวณชัริดา   ยาทองไชย

57040047 นางสาวพลอยสวย   แซ่เจียม

57040189 นางสาวเพ็ญพิชชา   พงษ์หสับรรณ์

57040201 นางสาวภทัทวด ี  สกนธ์กําแหง

57040354 นางสาวภรีูยา   หนรูอด

57040492 นางสาวสริิวรัญญา   พิลาทอนธนินทร์

57040052 นางสาวสกุญัญา   เพ็งเก่ง

57040307 นางสาวหทัยา   ชณูรงค์

57040356 นายอิทธิพทัธ์   สทุธิเสริม

สาขาวิชาการสอนศลิปะ

57040030 นางสาวจิรนชุ   ศรีวงั
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57040098 นางสาวดนยา   ดาศรี

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศกึษา

58540053 นายณฐกร   นามสงสาร

58540217 นางสาวนนัทิกานต์   สมสถาน

58540081 นางสาวนิสติรา   บญุมา

58540224 นายวริทธ์ิธร   พานทอง

58540130 นายศภุฤกษ์   ช่ืนบญุ

58540133 นางสาวสริินยา   จนัทรหนู

58540137 นางสาวสทุธิมาส   เจริญพืช

การศกึษาบัณฑิต  

สาขาวิชาการศกึษาปฐมวัย

57040571 นางสาวกรรณิการ์   ทา่ประสาร

57040555 นางสาวกรองกาญจน์   นิชํานาญ

57040450 นางสาวกลุสตรี   อศัวภมิู

57040451 นางสาวชตุกิาญจน์   มหาโชคธรณี

57040572 นางสาวพรนภา   ลาโนนงิว้

57040560 นางสาวพชัรินทร์   พานคํา

57040460 นางสาวพิมพ์รวภิา   ไชยชนินทร์

57040561 นางสาวแพรวพรรณ   ละม่อม

57040461 นางสาวมนชญ   มณีเนตร

57040565 นางสาววภิาว ี  พะธะนะ

57040566 นางสาวศศปิระภา   ชจิูตร

สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์

57040242 นางสาวจิราภรณ์   มหานาม

57040432 นางสาวจฑุามาศ   ขนุพิลกึลอืเดช

57040433 นางสาวจฑุามาศ   ศรีตา

57040041 นางสาวชลธิชา   จลุพนัธ์

57040288 นายณฐัพชัร์   สงัขะวนิิจ

57040534 นายนราวชิญ์   เสนาหนอก

57040438 นางสาวปริญญาภรณ์   วรรักษ์

55040114 นางสาวปาลรัีตน์   น่ิงกระโทก

57040439 นายพรเทพ   แถมมัน่
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57040177 นายพศวตั   รุ่งเรือง

56040599 นายพทัธดนย์   กาญจนถึง

57040440 นายยทุรธนา   สวุดษิฐ

57040537 นางสาวรุสติา   เฮงน้อย

57040290 นายวสษิฐ์พล   ผอ่งพกัตร์

57040443 นายศภุณฐั   อินทร์ศริิ

57040444 นางสาวสกลสภุา   จนัทรา

57040447 นางสาวอนนิุดา   ยนต์ศริิ

57040449 นางสาวอมลวรรณ   ทองสม

สาขาวิชาการสอนชีววิทยา

56040605 นางสาวเตชินี   บวัสามคัคี

สาขาวิชาการสอนนาฏยสังคีต

57040117 นายกานต์   วเิศษลา

56040240 นายเกรียงไกร   น่วมเทียบ

55040081 นายขจรศกัดิ์   พิณพาทย์

57040129 นางสาวนทัชริดา   จนัทร์หอม

56040257 นางสาวปิยนทั   หน่อทอง

57040004 นายพีระพล   พลูศลิ

57040134 นายรังสมินัต์   บญุลอื

57040006 นายรัฐพล   ชไูกรไทย

57040135 นางสาวลลติา   ธงสนีารถ

57040007 นางสาววรีภรณ์   ทองประสาท

57040137 นายวชัรพงศ์   สขีุลกัษณ์

57040138 นายวชิญ์ภาส   โรจน์รัตน์ศริิกลุ

57040139 นางสาวศศภิา   ชาบรรทม

57040140 นางสาวศริิลกัษณ์   รามศริิ

57040145 นางสาวสกิุจจา   สารวทิย์

57040009 นางสาวสพุตัรา   เอีย้งปาน

57040222 นางสาวอภิญญา   สวา่ง

สาขาวิชาการสอนภาษาจีน

57040470 นางสาวกฤษญาภรณ์   ธรรมโหร

57040346 นางสาวกาญจนา   กาพิยะ
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57040045 นายกิตตชิยั   อยัย์สนิจิรโร

57040298 นางสาวไข่มกุ   ตัง้จิตรเจริญ

57040190 นางสาวจณิสตา   ชยัยนัต์

57040474 นางสาวชวศิา   โชคพล

57040302 นางสาวชญัญานชุ   หาญมนต์

57040477 นางสาวณฐัธิมา   บญุปก

57040478 นางสาวทิพยบญุ   แก้ววเิศษ

57040200 นางสาวปิยวรรณ   พึ่งฤกษ์ดี

57040188 นางสาวเปมิกา   สเีสวกเดชา

57040254 นางสาวพรนิพา   เลศิลํา้

57040305 นางสาวพกัตร์สวุรรณ   จมุจนัทร์

57040484 นางสาวพีรญา   สหีา

57040048 นายภวชิช์   ศลิปศร

57040486 นางสาวภทัรกนัย์   โพธิวฒัน์

57040049 นายภมิูศกัดิ์   ภมิูลกัษณ์

57040487 นางสาวมณีรัตน์   งอยปัดพนัธ์

57040050 นางสาวราชาวด ี  วงษ์จนัทร์ดี

57040490 นางสาววรัญญา   แสงชมภู

57040203 นางสาวศรีวลัภา   คลงัคะวสิทุธ์ิ

57040306 นายสมณฐัวฒิุ   พีพืช

57040051 นางสาวสโรชา   ชศูรีชยั

57040495 นางสาวสภุคัตา   บญุอุ้ม

57040053 นางสาวสรีุรัตน์   ฉิมแก้ว

57040054 นางสาวสวุนนัท์   เสนทอง

57040259 นางสาวหทยัชนก   วงค์รัตนะ

57040497 นางสาวอนตุราภา   ศลิาพฒัน์

57040309 นางสาวอรชา   มงคลรัตนชยั

57040310 นางสาวอิงกมล   บญุทวี

57040500 นางสาวอรุวรา   อินอเุทน

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

56040632 นางสาวบารมี   นครชยั
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สาขาวิชาการสอนศลิปะ

57040319 นางสาวกมลทิพย์   รักวรีธรรม

57040361 นางสาวกรรณิกา   พนัธุเสอื

57040029 นายกิตตธิัช   จนัทมงคล

57040215 นางสาวกิตติ์ลภสั   ชยัธัชธนาสทิธ์ิ

57040092 นางสาวขนิษฐา   ธัญญะรักษ์

57040094 นางสาวจริยา   นามสวุอ

57040031 นายจิราย ุ  โนทา

57040095 นายจิรายทุธ   ระกํามา

57040320 นางสาวชนิกานต์   อือ้เทียน

56040220 นายชจัประกรณ์   พงศ์ศลิาชยั

57040321 นางสาวชตุมิา   ฮะลนู

57040216 นายทชัธรรม   ชาวไร่

57040100 นางสาวธิดารัตน์   บญุมี

57040322 นางสาวธีรรัตน์   โน๊ตศริิ

57040033 นายนพพล   วงศ์ประดษิฐ์

57040267 นายปฏิมากร   วราพฒุ

57040323 นางสาวปานชนก   อดุมวชิยัวฒัน์

57040102 นางสาวปิยะนารถ   จอมผล

57040034 นายปญุญพฒัน์   ขนัเพ็ชร

57040035 นายพงษ์ศกัดิ์   วนัทอง

57040036 นางสาวพรรณนภา   รัตนทิภากร

57040363 นายภริูเดช   ทองทิพย์

57040104 นางสาวรุ่งมณี   พิมประสาร

57040037 นางสาวลติกิาณ์   ขนุพรหม

57040105 นางสาววจันารัตน์   ผิวชะอุ่ม

57040108 นางสาวศรัญญา   สายตา่งใจ

56040234 นายศกัดิ์ชยั   กิมานวุฒัน์

57040220 นายศกัดิ์สวุรรณ   อนเุคราะห์

57040111 นางสาวศริิโสภา   พว่งทอง

57040039 นางสาวศภุาวรรณ   แตงประดษิฐ์

57040113 นางสาวสนิุษา   โคตรอาสา
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57040114 นางสาวสริุญาพร   ลาลนุ

57040272 นายเสนีย์   แย้มโพธ์ิ

57040040 นางสาวโสภิดา   แสงสวา่ง

สาขาวิชาการสอนสุขศกึษาและพลศกึษา

57040012 นายกฤตนยั   ศรีนิล

57040057 นายกมัพล   สขุตรี

57040312 นายคณาวฒิุ   นาควเิชียร

57040013 นายคณุานนัท์   จนัทร์ปัญญา

57040313 นายจกัรกฤษณ์   ศรีดาจนัทร์

57040060 นางสาวจนัทิมา   วไิลพนูทรัพย์

57040204 นางสาวชนญัญา   สร้อยนํา้ทิพย์

57040014 นางสาวชนิกานต์   มาลาฉ่ํา

57040015 นายชยัชนะ   วรัิชลาภ

57040063 นางสาวฐิจารี   รัตนโชติ

57040064 นายณฐัธร   ควรคดิ

57040016 นายณฐัวฒิุ   พนัธ์ดี

57040017 นายเดชชนะ   วรัิชลาภ

57040065 นายธนพล   นวรัตน์ดสุติ

57040066 นายธนภทัร   วรรณศริิ

57040067 นายธเนศ   นพดลุย์เดช

57040208 นายธีรนยั   สวุรรณโชติ

57040068 นายธีรพงษ์   วงษ์กณัหา

57040069 นายนนทกร   สมฤทธ์ิ

57040070 นายนนทวฒัน์   พรมโน

57040071 นายนริศ   มุง่เตมิกลาง

57040019 นางสาวนลนีิ   ลครพล

57040074 นายนนัทพงษ์   คําสทิธิ

57040262 นางสาวนิศารัตน์   ธีระวฒันประสทิธ์ิ

57040022 นางสาวประกายมาศ   สวุรรณสนธ์ิ

57040075 นางสาวพทัธ์ธีรตา   ขดัเงางาม

57040210 นางสาวพิจกัขณา   ดําขํา

57040024 นางสาวภาณิศา   ศลิมฐั
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57040211 นางสาวภานชุนารถ   กนัแสง

57040076 นายภริูวฒัก์   โทสริุนทร์

57040077 นางสาวมณชัยา   พว่งเพ็ชร

57040025 นายรักษ์พล   บญุอยู่

57040078 นายวรพงษ์   ลขิิตกิจวรกลุ

57040079 นางสาววรวรรณ   เปรมทอง

57040213 นางสาววรัญญา   ชยัภิบาล

57040081 นายวราวฒิุ   เงินชยั

57040083 นางสาววภิาณฐั   บญุมา

57040084 นางสาววสิาสนีิ   สารีโพธ์ิ

57040086 นายศลิปากร   สนัน่จิตร

57040360 นายสาธุกาณ   ทองเลศิพร้อม

57040087 นายสทิธิพงษ์   เฟ่ืองกลิ่น

57040317 นางสาวสริิลกัษณ์   สายสมิ

57040264 นางสาวสพุตัรา   สขุเสริม

57040088 นางสาวสภุสัสร   ลีไ้พร

55040079 นายอภิสทิธ์ิ   นามวฒัน์

57040090 นายอรรถกร   หาญสงคราม

57040011 นางสาวอาทร   แสงแก้ว

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศกึษา

58540003 นางสาวกนกพร   รัตนวรสทุธ์ิ

58540030 นางสาวกนกวรรณ   อินทร์อ่ิม

58540034 นางสาวกรรณิการ์   ก่ิงศรี

58540006 นางสาวกรรณิการ์   เกิดท้วม

58040009 นายกฤตนยั   แววสงูเนิน

58540208 นายกฤษณะ   สลีาโพธ์ิ

58540037 นายกนัตพงศ์   สมคดิ

58540209 นายกานต์ชนก   สริุฉาย

58540210 นางสาวกลุธิดา   เชวงกลู

58540040 นางสาวขนิฐบงกช   บญุแก้ว

58540007 นางสาวจรรจิรา   สะและห์

58540041 นายจรัสพงษ์   ธรรมเม



48

58540042 นายจกัรวาล   เหมหงษา

58040298 นายจารุกิตต์   รุจิราวรวฒิุ

58540043 นางสาวจิณณพตั   เหลาคํา

58540049 นายเฉลมิโรจน์   พิมพ์แก้ว

58540212 นางสาวชนกพร   ชอบจิตต์

58540050 นายชนฐัปกรณ์   เทพสา

58540213 นายชชัชล   จําเริญพานิช

58540017 นางสาวฐิตารี   ศกุรศร

58540054 นางสาวณฐัณิชา   ผาดี

58540055 นายณฐัพงศ์   รัตนวารี

58540056 นายณฐัพล   หมัน่ไร่

58540057 นางสาวณฐัมล   วรบญุญา

58540048 นางสาวณิชาดา   จนัทร์อบ

58540058 นางสาวดาริกา   จมูผา

58540215 นายเตชวชิญ์   เตชวาณิชย์

58540060 นายทกัษ์ดนยั   ขาวคม

58540061 นางสาวทิพรตญิา   เลศิกลาง

58540062 นายธนกร   เพียรพิทกัษ์

58540064 นางสาวธนภรณ์   สขุอุ้ม

57040510 นายธราเทพ   ชนะพงศ์เมธา

58540009 นางสาวธัญญ์นลนิ   ธนกลุอธิโรจน์

58540068 นางสาวธัญญลกัษณ์   ศรีธนะกลุ

58540069 นางสาวธัญญารัตน์   คําเกิด

58540075 นายนฤทธ์ิ   เลศิภทัรปรีชา

58040135 นางสาวนลทัพร   เงินเตม็

58540077 นายนวมินทร์   วราวฒิุ

58540078 นายนวนิ   เวชศาสตร์

58540079 นางสาวนารานชุ   ปันโนปกรณ์

56540129 นายบริลกัษณ์   วงัอ่อน

58540082 นางสาวเบญจรัตน์   ยืนยง

58540083 นายปกรณ์   ศรีแนน

58540084 นายปฏิณญา   ของสนัเทียะ
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58540219 นางสาวปณิดา   ทองเหลอืง

58540085 นางสาวปนิตา   แสงจนัทร์

58540086 นายประทิว   แพร่เมตตา

58040301 นางสาวประภสัสร   พฒุพนัธ์

58540090 นางสาวปรียาภรณ์   แก้วอไุร

58540023 นางสาวเปมิกา   ยวดยาน

58540091 นางสาวเปรมยดุา   ปรีชากรรม

58540021 นางสาวผกามาศ   สสีธุก

58540092 นางสาวพรชนนั   นนัทนพิบลู

58540093 นางสาวพรทิพย์   ศรีพิทกัษ์

58540094 นางสาวพรพรรณ   มณีวงษ์

58540022 นางสาวพรพิมล   มิรัตนไพร

58540095 นางสาวพรพิมล   รังกลาง

58540096 นางสาวพชัรา   บญุเทียม

58540097 นางสาวพนัธิสา   บญุประเสริฐ

58540098 นางสาวพิชชญา   เคธรรมมะ

58540100 นายพิพฒัน์   ภกัดนีอก

58540101 นางสาวพิมพ์ชนก   วงษ์พล

58540102 นายพิสทิธ์ิ   ตอ่ตดิ

58540103 นายพีรณฐั   ปลอดวมิตุ

58040012 นายพีระพล   เทพบรีุ

58540220 นายพทุธินาถ   สงพรหม

58540029 นางสาวแพรวพรรณ   ใจหนกัแน่น

58540221 นายภทัรพล   แกนยางหวาย

58540106 นางสาวภทัรวรินทร์   อรุณสวสัดิ์

58540107 นายภาณพุงศ์   จลุเจริญ

58540110 นางสาวยพุารัตน์   นาจําปา

58040203 นางสาวโยษิตา   นามวงษา

58540111 นางสาวรภชัร   อนนัตกลู

58540112 นางสาวรัตนพร   เกลีย้งมีศรี

58540113 นางสาวรัตนพร   ชาตรัิมย์

58540223 นายลทัธพล   คงเปีย
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58540114 นายลขิิต   ไชสะอาด

58540115 นายวงศกร   โพธิกลุ

58540116 นางสาววณิชยา   ปลืม้เปรม

58540117 นางสาววนิชา   ละมลุ

58540118 นางสาววรางศ์คณา   นวมเมือง

58540119 นายวชัระสทิธ์ิ   ผลถาวรสขุ

58540120 นางสาววลิาสนีิ   ศรีโกไสย

58540121 นายวษิรุต   แกล้วกล้า

58540122 นางสาวศกลวรรณ   จนัโป้

58540123 นางสาวศรสวรรค์   มีสมบรูณ์

58540225 นางสาวศริิรัตน์   ศรีนามล

58540126 นางสาวศวิรักษ์   นุม่น่ิม

58540129 นายศภุณฐั   อร่ามศรี

58540131 นายสกลรัฐ   สวุรรณวงศ์

58540132 นางสาวสมรรัตน์   วจิิตรการกลุ

58540134 นางสาวสริิภคั   ธนสงวนวงศ์

58540135 นางสาวสจุาริณี   บญุมาทนั

58540136 นางสาวสจิุตรา   ปานจินดา

58540025 นางสาวสดุารัตน์   ชยัพฒัน์ศรีสขุดี

58540139 นางสาวสภุทัรา   คงหาญ

58540140 นางสาวสวุสิา   แซ่ม้า

58540141 นายเสกสรร   ศรีเชษฐา

58540087 นางสาวอณญัญา   ศริิโชติ

58540015 นายอธิป   ทองลอย

58540142 นายอธิภมิู   ดอนยุ้น

58540230 นางสาวอนตุรา   ภสูํารอง

58540143 นายอภิชาต ิ  งามขํา

57540100 นางสาวอภิญญา   สถิรศาสตร์

58540144 นางสาวอภิญญา   สนิทรัก

58540145 นายอรรถพล   กะรัมย์

58540146 นางสาวอาธิตา   จิวะสมบรูณ์กลุ
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สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศกึษา

58540274 วา่ทีเ่รือตรีกนิษฐ์พงษ์   อยู่สขุอนนัต์

58540232 นายกิตตพิงษ์   ทองจิตติ

59040267 นายเกรียงไกร   โชตนิธิสวุรรณ

59040268 นายคณตุม์   สรัุตสิทิธิกร

58540233 นายจตพุร   ปรีดา

57540227 นายจกัรกฤษ   เชือ้เงิน

58540236 นางสาวชลติตา   จนัทร์ศริิ

59040271 นายชตุพิงษ์   สวุรรธนะกลุ

58540237 นายณรงค์ศกัดิ์   สวุรรณ์ตระกลู

58540239 นางสาวณฐัธยาน์   แย้มกลิ่น

58540265 นางสาวณฐันนัท์   ตวิาวงศ์รัตน์

58540269 นายณฐันนัท์   วรีะญาโณ

58540240 นายณฐัพงศ์   วรวาส

59040272 นายณฐัพงษ์   พลอยแดง

58540241 นายณฐัวฒิุ   คงทอง

58540242 นายณฐัวฒิุ   วงษ์อดุม

58540266 นายธนกฤต   สดุเจริญ

59040273 นายธนพล   ฉิมเอม

59040274 นางสาวธัญญาวรรณ   อทุธสงิห์

57540229 นายธีรนทั   คงเมือง

59040275 นายธีรเมธ   ฤกษ์เมธี

59040276 นายธีรศกัดิ์   พ้นภยัพาล

59040249 นายนนทกร   ชนะพาล

58540267 นายนรินทร์   แสนคม

59040278 นางสาวนลพรรณ   งามสวุรรณ

58540268 นายนวพล   วาทา

58540247 นางสาวนวลนภา   พศัดร

59040279 นายนฐัสทิธ์ิ   แย้มส้ม

59040280 นายนทัธพงศ์   สกลุโอบนิธิ

59040250 นายนิตพิงษ์   วลิาจนัทร์

59040281 นางสาวนิรดา   เรืองศรี
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58540248 นายบญุยงั   หนแูทน่

59040254 นายปิยวฒัน์   สทุธิพงษ์

58540250 นายพงศธร   พิมดี

58540251 นายพรเดช   สบืสตัย์ตระกลู

58540253 นายพีรพฒัน์   ฟุ้งเดช

59040286 นางสาวภทัร์นรินทร์   ศลิปไชย

58540273 นายภาสกร   วงษ์ปรางค์

59040282 นายภวูนาท   พวัทอง

58540275 นายมงคลชยั   จกัร์แก้ว

59040283 นายมนภาส   คชาสมัฤทธ์ิ

58540255 นายมนญู   ไวมาต

58540276 นางสาวมิริน   ลํา้ประเสริฐ

59040284 นายไมตรี   ไพรวลัย์

58540277 นายรัฐวฒิุ   วริยศริิ

58540278 นายวรวฒิุ   ไม้หอม

59040256 นายวรันธร   ยิ่งกวา่ชาติ

58540257 วา่ทีร้่อยตรีวราธร   สวสัดไีทร

58540279 นายวชัระ   ผาดนอก

59040287 นายวชัรากร   ตนัสริุวงค์

58540259 นางสาววชัรี   เพ่ิมนิตย์

59040257 นายวศิรุต   ไชยพฒิุนนัท์

59040288 นายวศิรุต   สขุแพทย์

59040289 นายวรีพงษ์   ใบใหญ่

58540280 นายศรายทุธ   พมุพล

58540281 นายศริศลิป์   วงษ์สวุรรณ

59040258 นางสาวศริินนัท์   อินทร์นาง

58540260 นายศลิา   สขุนิล

58540261 นายศภุชยั   บวัโทน

59040259 นายสพสวสัดิ์   ยิ่งผล

58540262 นายสรภสั   คําทวี

59040292 นางสาวสายรุ้ง   กาญจนพลศกัดิ์

58540282 นายสทิธิพร   สนิทยานนท์
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59040260 นายสทิธิพล   สขุสถิตย์

59040261 นางสาวสริิลกัษณ์   สนิทรัพย์

59040264 นายอภิสทิธ์   แซ่เตยีว

58040232 นายอรรถกร   อ่ิมประไพ

59040266 นางสาวอาภาภรณ์   สดุแสวง

58540283 นายอดุมทรัพย์   เสยีงสขุสกลุ
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ปีการศึกษา 2561

คณะการจัดการและการท่องเที่ยว

การจัดการมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ

56920707 นางสาวฉตัชฏา   กาญจนาชีวะ

57920126 นางสาวช่อผกา   องัศวุฒันกลุสริิ

59920350 นางสาวณชัชารีย์   ธนาเลศิวสนุนท์

59920351 นายถิรพิทย์   ศรศกัดิ์

59920356 นางสาวธนวรรณ   ไหมอ่อน

55920728 นางศนิกานต์   พิเชฐจินดากลุ

57920240 นางสาวเสาวภา   สวสัดมีงคล

57920708 นายอิศร์   วจันสนุทร

59920528 MR.D M MONSUR   AHMED

59920529 MR.MD. SABBIR   BHUIYA

59920353 Ms.WU   JUNYAO

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

57920698 นายกฤษณ์   ชะเอม

57920101 นายณฏัฐชยั   ธรรมรัตนานนัท์

57920114 นางสาวนภสัสร   แสงก่ํา

57920116 นางสาวประภาพร   เย็นสบาย

57920224 นางสาวพทัธนนัท์   รุ่งเรือง

57920225 นางสาวแพรวไพลนิ   การะเวก

57920107 นายวฒิุเดช   ซึง้จิตสริิโรจน์

57920124 นางสาวสธุาศนีิ   ธนสงวนวงศ์

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  

59920325 นางสาวจารุวรรณ   วฒิุประดษิฐ

59920327 นางสาวชญานนัท์   น่ิมทอง

58920011 นางสาวชชัริยา   พงษาพนัธ์

59920328 นายชินณพฒัน์   โจ้กลุ

58920257 นายชตุพิล   ผอ่งใส

59920009 นายณฐัณรงค์   สร้อยครีี

59920004 นางสาวณฐัพร   วฒันวรรณ
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59920332 นายธนภทัร   เก่งการพานิช

59920488 นางสาวธนิตนดา   เศรษฐี

59920333 นางสาวธิดารัตน์   ลิม้สกลุ

58920005 นายนิวฒัน์   โวหารลกึ

59920336 ร้อยตํารวจเอกหญิงปภสัรา   ปลัง่สมบตัิ

58920093 นางสาวปวณีา   เปลี่ยนเจริญ

59920311 นายปิยพรหม   สมบรูณ์สนิุธิ

59920011 นางสาวเปรมกมล   ปรีชาภรณ์

59920338 นางพรทิพย์   อินทร์แจง

59920432 นางสาววรรณภร   มณีจกัร์

59920340 นางสาววรรณา   สกณีุ

60920099 นายวชัรพงษ์   สนุตัิ

60920133 นางสาววนัทยา   เฉลมิพลวรรณคดี

59920014 นางสาววารุณี   วฒันานกิุจ

59920342 นางสาวสมฤทยั   ประดษิฐ์ผล

59920343 นางสาวสชุาดา   วงษ์คงคํา

59920344 นายสธีุ   ทองขาว

59920348 นายสวุรุิธ   ดวงกาญจนา

บัญชีมหาบัณฑิต  

59920358 นางสาวกนัต์ฤทยั   ไชโย

57920132 นางสาวกิตติ์รว ี  ขยนักิจ

57920243 นางจิราภรณ์   สทีอง

59920359 นางสาวโชตกิา   วรีะศลิป์

58920019 นางสาวณฐัชนุนัท์   คมด้วยศริิ

58920020 นางสาวณีรนชุ   โพธ์ิเนียม

57920244 นางสาวธัญญพทัธ์   จรัสเศรษฐสนิ

57921006 นายธีรกานต์   เหมือนใจ

58920267 นางสาวนด ี  ปันช่ืน

55920777 นางสาวปริยาพร   วงัเวยีง

57920133 นางสาวภทัรินทร์   คุ้มตระกลู

58920103 นางสาวรัตตกิาล   สภุาติ

58920021 นางวลยัพร   แก้วสาร
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55920142 นางสาววลัล ี  พิมแพร

60920144 นางสาวศริิกลุ   พงศ์ปิยสกลุ

60920238 นางสาวษรฉตัร   ขจรศกัย์

57920241 นายสทิธิศกัดิ์   การุณ

55920060 นางสาวสพุตัรา   ละดาดาษ

57920711 นางสาวสภุาพร   คงวมิล

58920022 นางสาวอรเอม   วดัเลก็นิยกลุ

บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

สาขาวิชาการเงิน

58130422 นางสาวจฑุารัตน์   คงคาสยั

58130425 นางสาวธัญชนก   แดงประเสริฐ

สาขาวิชาการจัดการ

58130122 นางสาวกฤตมิา   ประวตัเิจริญ

สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม

58430472 นางสาวพรกนก   อวยชยั

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

58130264 นายกิตต ิ  อินทร์โพธ์ิ

สาขาวิชาการตลาด

58430562 นางสาวสริิลกัษณ์   ลําภู

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

58130363 นางสาวมณิกานต์   น่วมคงมัน่

บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

สาขาวิชาการเงิน

58130427 นางสาวนริทร์ธร   เอ่ียมสวสัดิ์

58130251 นางสาวพรนภา   อศัวเดน่ไพศาล

สาขาวิชาการจัดการ

58130189 นางสาวปาริสา   สมโสม

58430180 นางสาวพิมพ์พิศา   จึงสริิวฒันากลู

สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม

58430635 นายจิรายทุธ   แซ่โค้ว

58130131 นายพนัศกัดิ์   โตพลู

58130292 นางสาววภิาพร   พลเรือง
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สาขาวิชาการตลาด

58130027 นางสาวจิตรลดัดา   อาจรักษา

58430487 นางสาวจิรารัตน์   จิตอารี

58130162 นางสาวณิชนนัท์   มโนวรกลุ

58130331 นายธนวนิท์   วฒันพล

58430355 นางสาวศภุณฏัฐ์   ณรงค์เรืองชยั

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

58130051 นางสาวกีรตกิาร   พลแก้ว

58130016 นางสาวกลุนิษฐ   เรือนหล้า

58130349 นางสาวช่อพิมล   สจัจวริิยาศยั

58130351 นางสาวญาณิศา   มากบวั

58430366 นางสาวดวงรัตน์   ภกัดเีกียรตวิงศ์

58130355 นางสาวนนัทรัตน์   ประดษิฐ์สวุรรณ

58430575 นางสาวประภาพร   มาสขาว

58130368 นางสาวสโรชา   สาโรจน์

58430583 นางสาวเหมือนตะวนั   สวุรรณศลิป์

บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

สาขาวิชาการเงิน

58130418 นางสาวกนกพร   จีนจนัทร์

58130420 นางสาวกรรณิการ์   บญุชิต

58130083 นายปวพล   เอกอภิชยั

58130432 นางสาวปิโยรส   หงส์ทอง

58130433 นางสาวมนสัว ี  ศรประสทิธ์ิ

58130437 นางสาวศรุตยา   ขนุจิต

58130438 นางสาวศศภิารดา   โตเขียว

58130439 นางสาวศภุดา   สลีพิิน

58130158 นางสาวสริินดัดา   เงินเจริญ

58130441 นางสาวสดุารัตน์   อนจุร

สาขาวิชาการจัดการ

58430584 นางสาวกรกนก   แก้วกลาง

58130403 นางสาวชลติา   รอดนิล

58430430 นางสาวปวริศา   บํารุงนอก
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58430432 นางสาวปิยธิดา   เย็นศรี

58130192 นายพงศกร   คงมัน่

58130193 นางสาวพิมพ์ชนก   สขุเกษม

58130194 นายศรัณญ์   ทองเจือ

58430186 นายสาธิน   ภริูปัญญากร

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

58430235 นางสาวจริญญา   สขุสมนิล

58130217 นางสาวจิราภา   ชมมาลี

58130218 นางสาวจฑุานาถ   ซ่ือตรง

58430442 นางสาวชาดา   เยาวชิรพงศ์

58130282 นางสาวนพรัตน์   ธนทตัธํารงกลุ

58430253 นางสาวมนสัว ี  ชาวนา

58130225 นางสาววรารัตน์   เอ่ียมพรพิภพชยั

58130226 นางสาวสรินยา   การัยภมิู

58430631 นางสาวอิสยาภรณ์   ถิระกิตตพินัธุ์

สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม

58130469 นางสาวฐิตมิา   พวงดี

58130142 นางสาวฐิตรัิตน์   สขุร่องช้าง

58130291 นางสาวณฏัฐณิชา   ตุ้มสกลุ

58130018 นางสาวเบญญา   แซ่เฮ่อ

58130471 นางสาวปริมล   เจริญสนิทยัง่ยืน

58430473 นางสาวพรลกัษณ์   เจริญวยั

58430480 นางสาวสริิโสม   สขุกลุ

58130478 นางสาวไอริล   อินรุณ

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

58130120 นางสาวกมลวทัน์   แน่นหนา

58130376 นางสาวเจนจิรา   วฒันศริิ

58130382 นางสาวณฏัฐณิชา   ชยัยะ

58130386 นางสาวนภสักร   สงิห์ทะโยม

58130389 นางสาวพนิดา   ดํารงสริิรัช

58430612 นางสาววรปรัชญ์   เชือ้สงิห์
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สาขาวิชาการตลาด

58130321 นางสาวกฤตกิา   พรหมจนัทร์

58130323 นางสาวกาญจนา   ไตรมาศ

58130325 นางสาวจภุารัตน์   จนัทํา

58130326 นายชยัณรงค์   นิลกําแหง

58430546 นางสาวณิชากร   สบุญุ

58130333 นางสาวธิดารัตน์   ขนัตา

58430044 นางสาวเบญจมาศ   อทุยัศรี

58130334 นางสาวพิมพ์ชนก   อนนัต์สรุองักรู

58130335 นางสาวมสัลนิ   ผลพฤกษา

58130339 นายศารทลู   สดุสาย

58130340 นายสทิธิพฒัน์   ศริิเวช

58430357 นางสาวสดุารัตน์   จนัทร์สวี

58430031 นางสาวสวุรรณา   จําปาแขก

58130030 นางสาวอภิญญา   สะพงัเงิน

58130343 นางสาวอญัชิษฐา   ผลผลา

58130170 นางสาวอารยา   เชือ้พลายเวช

57430486 นางสาวไอรีน   อินทสมมตุิ

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

58130344 นางสาวกณัณิกา   คณุเสน

58430359 นางสาวกิตยิาภรณ์   ตระกลูวงศ์ชยั

58130098 นางสาวเกวล ี  เกษแก้ว

58130346 นางสาวเกษสดุา   คํามา

58130235 นางสาวจนัทกานต์   ศลิปสวุรรณชยั

58430134 นางสาวดสุดิา   จนัทร์ตรา

58130240 นายธนเทพ   เนือ้เกลีย้ง

58130354 นางสาวธัญชนก   คําอุ่ม

58130243 นางสาวนชุจิรา   อุ่นรัว้

58130356 นางสาวปฐมาวด ี  แสงสวา่ง

58430369 นางสาวปภานนั   เดชะพิพฒัน์สกลุ

58130360 นางสาวพิชชาภา   ป่ินวเิศษ

58130364 นางสาวมนพทัธ์   เกตศุรี
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58430378 นางสาวมนสันนัท์   เหลา่ถาวร

58430577 นางสาวมาลนีิ   ทบับรีุ

58130365 นางสาวยลดา   ยางระหงษ์

58130366 นางสาววยิะนนัท์   กลํ่าศรีทอง

58430151 นางสาวศศธิร   ศลิปมงคล

58430582 นางสาวสชุานนัท์   เนตรปัญญา

58130370 นางสาวเสาวนีย์   อํานวยศริิ

58130246 นางสาวอสัมา   คหาปะนะ

บริหารธุรกิจบัณฑิต  

กลุ่มวิชาการจัดการ

59430095 นางสาวกลอยใจ   ทองดี

59430098 นางสาวกิตตยิา   อ่อนจงไกร

59430099 นายกิตพิงษ์   พลูพนัธ์

59430100 นางสาวกลุธิดา   ภูท่องคํา

59430103 นางสาวขวญัใจ   แดงใส

59430105 นางสาวจนัทร์จิรา   ญาตเิจริญ

59430106 นางสาวจิตตพิร   เหลอืหลาย

59430112 นางสาวจไุรรัตน์   เจริญพร

59430114 นายชนินทร์   พรมฤทธ์ิ

59430116 นางสาวชลติา   งามนภา

59430117 นางสาวชตุกิาญจน์   นาคสแีสง

59430121 นางสาวณฐักฤตา   จินนากลู

59430122 นางสาวณาฏาชา   เกิดศริิ

59430125 นางสาวดารณี   สวา่งวงศ์

59430126 นางสาวดารวลัย์   บาโคส

59430131 นางสาวธมนวรรณ   ปานทอง

59430134 นางสาวนริศรา   อมรสนิ

59430135 นางสาวนลนีิ   ดําดี

59430136 นายนฐัพล   โกมล

59430139 นางสาวนิชาภา   วรัิตน์

59430140 นางสาวนิภาพร   ทดัแก้ว

59430142 นางสาวบรัุสกร   ชตุวิศิวกลุ
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59430143 นางสาวปนดัดา   สมสขุ

59430144 นางสาวปภชัญา   กิจใบเงิน

59430148 นางสาวปัทมา   ภกัดงีาม

59430150 นางสาวปิยะฉตัร   สงวนญาติ

59430523 นางสาวปิยะวรรณ   คงประเวศ

59430152 นายพชรดษิย์   นวุงศ์ศรี

59430153 นางสาวพนิดา   นึกหมาย

59430155 นางสาวพรรณิภา   ฉายารัตน์

59430524 นางสาวพชัรินทร์   เนตรนภาไพศาล

59430159 นายพิพรรช   ลชํิา้

59430161 นายเพชรชรินทร์   ศรีชาติ

59430165 นางสาวมนวภิา   พฒัน์พินิจ

59430166 นางสาวรัชดาภรณ์   พนันาโนน

59430169 นางสาวลภสัรดา   รุ่งวติรี

59430174 นายวรกร   สวุรรณ

59430176 นางสาววรรณิศา   พลูประไพ

59430179 นางสาววรางรัตน์   สขุล้น

59430180 นางสาววชิชตุา   พิมพ์สกลุ

59430187 นางสาวสมาธิตา   เพ็งตา

59430188 นายสหรัฐ   คงประเวช

59430191 นางสชุชัชญา   เตง็ทอง

59430192 นางสาวสตุมิา   ยี่คํา

59430194 นางสาวสภุาพรรณ   หวงัดี

59430199 นางสาวอลษิา   สนามชยั

59430200 นางสาวอมัไพวรรณ   ฮึง้เบีย้ว

59430201 นางสาวอไุรวรรณ   จงเจตดี

กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

59430202 นางสาวกลัยา   สดุน้อย

59430203 นางสาวกาญจนา   ถกลพฒันกลุ

59430212 นางสาวชลวิรรณ   ลลีา

59430213 นางสาวญาณี   จิตจํารัสรัตน์

59430218 นางสาวณฐัริกา   พ้นภยัพาล
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59430219 นางสาวณฐัวด ี  แจ้งแล้ว

59430223 นางสาวดารารัตน์   ทพัมงคล

59430227 นางสาวธนชัชา   ทองพลี

59430228 นายธนทั   ลิน้ทอง

59430231 นางสาวธิดาพร   แสนสขุเหลอื

59430234 นางสาวนฤมล   ผิวคํา

59430235 นางสาวนํา้ฝน   นยัพฒัน์

59430243 นางสาวปณุฑริกา   เนียมวงค์

59430549 นางสาวพรพิมล   สอ่งแสง

59430246 วา่ทีร้่อยตรีหญิงพรรณฤด ี  สขุคุ้ม

59430249 นางสาวพรอารีย์   คําคองแก้ว

59430251 นางสาวแพรวนภา   แสงจนัทร์

59430252 นางสาวไพลนิ   ไพรณะรินทร์

59430259 นางสาวมาริสา   คชรินทร์

59430261 นางสาวรจนา   สาลี

59430263 นางสาวรัศมี   ปยุะติ

59430271 นางสาววภิาว ี  เสวกอาภรณ์

59430272 นางสาววลิลา่   บญุปก

59430273 นางสาววไิลวลัย์   หารธงชยั

59430278 นางสาวศริิลกัษณ์   วริิยะรัตนพร

59430281 นางสาวสมฤทยั   ยินดสีขุ

59430284 นางสาวสนิุสา   ระวงั

59430285 นางสาวสปุราณี   น้อยวนั

59430237 นางสาวอณญัญา   กนัมหา

59430290 นางสาวอภิรด ี  ม่วงน้อย

59430291 นางสาวอมรรัตน์   วงษ์ศรี

59430293 นางสาวอวษัฎา   แก้วมณี

59430295 นางสาวอญัธิชา   อินทรวชิยั

59430296 นายอธัพร   พิณเสนาะ

59430298 นางสาวอไุร   ศรีตา

59430299 นายเอกณรงค์   สขุใส
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กลุ่มวิชาการตลาด

59430002 นางสาวกษิรา   วกิรานต์วาณิช

59430005 นางสาวกานต์ธิดา   มงคลธนวฒัน์

59430008 นางสาวเกือ้กลู   ทองหลมิ

59430017 นางสาวญานิศา   กิตติ์กาญจ์ธีรกลุ

59430019 นายฐิตวิฒัน์   ศริิรักษ์

59430088 นางสาวณชารีญา   เดชบารเมษฐ์

59430020 นางสาวณอาภา   อ้วนมี

59430488 นางสาวณฐัธิดา   อดุมศภุฤกษ์

59430022 นายณฐันนัท์   พรมลทัธ์ิ

59430024 นายไตรภพ   โชตปิระทมุเวช

59430027 นางสาวทณัฑิกา   ครองยตุิ

59430029 นางสาวธนิษฐา   หวงิปัด

59430033 นางสาวธัญชนก   จนัทร์แจ่มศรี

59430034 นางสาวธัญสร   พชัรกองดวง

59430037 นายนพรัตน์   สโมสร

59430041 นางสาวเบญจวรรณ   วลิยัรัตน์

59430045 นางสาวปวณ์ีธิดา   ปัน้ประสงค์

59430046 นางสาวปวณีา   ใสยาทา

59430050 นางสาวพวงเพ็ชร   ศรีรักษา

59430051 นางสาวพชันิดา   มีอนนัต์

59430055 นางสาวภศูญา   ยัง่ยืน

59430061 นางสาววรรณธณี   นิกลุกาญจน์

59430063 นางสาววรัมพร   สมจิตต์

59430067 นางสาวศรัณย์ภทัร   ยิม้สาระ

59430070 นางสาวศริดา   บญุชู

59430072 นางสาวศริิวรรณ   ยัง่ยืน

59430073 นางสาวสกาวพกัตร์   ศรีคลงัไพ

59430077 นางสาวสธิุดา   แสงสวา่ง

59430079 นางสาวสภุทัรา   สทิธิเดช

59430082 นางสาวเสาวลกัษณ์   กนัทกุข์

59430085 นางสาวอรณิชา   เลก็รัตน์
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สาขาวิชาการเงิน

58130419 นางสาวกนกวรรณ   สมเรือน

58130421 นางสาวกฤษณา   อนนัต์

58130041 นางสาวชมพนูทุ   ปัน้ทอง

58130423 นางสาวชไมพร   กฤษณานวุตัร

58130153 นางสาวชชัรว ี  แสงสง่าศรี

58130424 นางสาวณฐัมน   ตพิุลา

58130108 นายธนวฒัน์   ชานมณีรัตน์

58130426 นางสาวธัญรดา   มิตยะ

58130428 นายนลธวชั   ยศศรี

58130250 นางสาวนําพร   และนุ

58130430 นางสาวปภสัรา   เกาะเคด็

58130431 นางสาวปริฉตัร   เพ็ชรผดุผอ่ง

57130342 นางสาวปณุณภา   นครกณัฑ์

58130044 นางสาวพจนาถ   จงเสริมกลาง

58130045 นางสาวพรพิมล   เฟ่ืองฟผูล

58130156 นายภมิูภทัร   เพ็ชรนาม

58130434 นายรณกฤต   พนัธุ์สรุเวทย์

58130435 นางสาววราภรณ์   คําบุ

58130436 นางสาววาสติา   ปากเมือง

58130443 นางสาวอรจิรา   ศรีบริุนทร์

58130159 นางสาวอริสา   วฒิุชยัชาญกลุ

สาขาวิชาการจัดการ

58130397 นางสาวกมลทิพย์   แซ่ลิม้

58430170 นายกริน   วภิธูนินทร์

58430585 นางสาวกฤตยิาภรณ์   สมใจ

58430160 นายกฤษดา   ท้วมจุ้ย

58130398 นายกลวชัร   บวัระบตัิ

57431051 นางสาวกวนิทิพย์   สวนมาลา

57431052 นางสาวกวนินา   สวนมาลา

58430414 นางสาวกานต์ธิดา   บรุาณ

58430586 นางสาวเกวล ี  เปลี่ยนถวลิ
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57431055 นางสาวเกษร   ไตรลกัษณ์

58430415 นางสาวแก้วสดุา   หงษ์ฟอ้น

58130399 นายไกรสร   โพธ์ิเกษ

58430587 นางสาวขนิฎสรม์   กิจสม

58430163 นายคตีา   ศรีดามาตย์

58430416 นางสาวจารุวรรณ   สวุรรโณ

58430417 นางสาวจิดาภา   แดนเขต

58430418 นางสาวจิดาภา   วรุิลพนัธ์

58130401 นางสาวจินตนา   มานี

58430588 นายจิรพฒัน์   เซ่ียงหวอง

58130274 นางสาวจิรภิญญา   เพ็ชรรัตน์

57130234 นางสาวจิราภรณ์   กมุมาลยั

58430420 นางสาวจฑุารัตน์   อมตัวะตะ

58130414 นางสาวชนนัรัตน์   อทุโท

58430421 นางสาวชนิสรา   เจตนานรัุกษ์

58430422 นางสาวชลธิชา   จินะปิน

58430589 นางสาวชลติา   แซ่ซือ้

58130402 นางสาวชลติา   ทดัทอง

56430553 นายฐาปกรณ์   ไกรกลิ่น

57430690 นายณพสทิธ์ิ   กิจประเสริฐ

58430179 นายณฐักิตติ์   ทิพย์ธนวศิาล

58430166 นางสาวณิชากร   วงษ์ไพศาล

58130079 นางสาวณิศวรา   สขุแพทย์

57431075 นางสาวตตยิา   ศรีฟัก

58130404 นายทตัตพิงศ์   บญุเสมอ

58430591 นางสาวทยัญารัตน์   ก่ิงแสง

58130185 นางสาวทิพยาภรณ์   อินพรม

58430590 นายธนกฤต   ตรีอํานรรค

58430167 นางสาวธนพร   แตงไทย

57130540 นางสาวธนญัญา   เอกวริิยกิจ

58430168 นางสาวธันย์ชนก   แก้วเขียว

58430423 นางสาวธันยพร   ตุ้มวจิิตร
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58430424 นางสาวธิดารัตน์   อ่วมเกษม

58430169 นายธีรยทุธ   เกือ้เกตุ

57431080 นายธีระศกัดิ์   พรหมหอม

58430425 นายนนทวธุ   พิศวงศ์

57431082 นางสาวนริศรา   บางยาง

57431083 นางสาวนริศรา   ศรีมณี

58130405 นางสาวนลพรรณ   ตัน๊จ๊ิน

57431085 นางสาวนนัทวนั   แย้มสวุรรณ

58430426 นางสาวนิตยา   ลาดเสมอ

58430172 นายนิธิรุจน์   เอ่ียมวรกิตติ์

58430593 นางสาวนชุจรินทร์   สขุเกษม

58430173 นางสาวบวรลกัษณ์   แพรสดีํา

58130037 นางสาวเบญจมาศ   ทองดา่นเหนือ

58130038 นางสาวเบญจวรรณ   เดชกําแหง

58430428 นายปกรณ์   สารภีพิทยานนท์

56430034 นางสาวปวกีร   ภมิูประสาท

58130406 นางสาวปวณีา   วอนเมือง

58130188 นายปัญญาภาส   กรรณสตู

58130080 นางสาวปิยธิดา   นิลสงิขรณ์

58130190 นางสาวปณุยนชุ   โพธ์ิทิพย์นพคณุ

58430174 นายพงศธร   พาณิชย์วบิลูย์

58130408 นายพงษ์สรุะ   นงเยาว์

58430434 นางสาวพนิดา   กระจ่างจนัทร์

58430175 นางสาวพรนภา   ภาคอินทรีย์

58430594 นางสาวพรนภา   สมบรูณ์

58430176 นางสาวพรพรรณ   จําแนกวฒิุ

58430177 นางสาวพิชชาพร   เจริญวรชยั

58430178 นายพิธกานต์   ชกูลิ่น

58430596 นางสาวภทัรวด ี  คงดี

58130410 นายภทัรวฒิุ   กล้าหาญหิรัญ

55430711 นางสาวมีนา   มีลาภ

58130009 นางสาวเมธปิยา   เจริญรัตน์
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58430435 นางสาวเมธาว ี  เพ็ชรโพธ์ิ

58430181 นายยศพล   จิตประสาท

58130411 นางสาวยพุารัตน์   อึง้เจริญทรัพย์

58430182 นางสาวยภุาพร   วโิรจน์วฒิุกลุ

57431120 นายรัฐพงษ์   สวุรรณโถง

57431121 นางสาวรัตตกิร   บตุรพรม

58130412 นางสาวรัตนา   คล้ายแดง

58430183 นางสาวรุจิรา   พงษ์หนองโน

58430184 นางสาวฤทยัทิพย์   อํานวยเงินตรา

58430597 นางสาววรฎา   ก่ีสง่า

58430598 นางสาววรรณพร   จนัทรศร

58430436 นางสาววรรณพร   อ้นพร้อม

57431123 นางสาววรรณศริินทร์   แสนเสนาะ

57130552 นางสาววรัทยา   หตัถกี

57430905 นางสาววาศษิฐี   ตณิณภพโภศนินัท์

58130413 นางสาววภิาว ี  นวลอินทร์

58430185 นายศรราม   ปะสิ่งชอบ

58130415 นางสาวศริิลกัษณ์   ชุ่มบญุยงั

57431135 นายเศรษฐา   หอมหวล

58130126 นางสาวสโรชา   กฤชทองคํา

58430187 นางสาวสชิุตา   ราชรองเมือง

58430437 นางสาวสดุารัตน์   คํากรฤาชา

57431146 นางสาวสดุาวรรณ   งามสวุรรณ์

58430188 นายสทุธิพงษ์   วงศ์เทพ

58130416 นางสาวสธุาว ี  ควกิลย์ี

58130195 นางสาวสนุทรี   พลเภา

58130196 นางสาวสวุนีย์   วงษ์ชาติ

58430189 นางสาวแสงสอ่งศรี   ศรีเคลอืบ

58430190 นางสาวอรยา   เมืองโคตร

58430193 นางสาวอรุณรัตน์   งอกไม้

57430908 นางสาวอาภสัรา   ดรีอด

58430600 นางสาวอาภาพร   ดมหอม
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57430361 นางสาวอิสรัตน์   ปาวรีย์

58130197 นางสาวไอรินทร์   วฒันสขุธนารัตน์

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

58430438 นางสาวกนกพิชญ์   ศรัณยโชติ

58430659 นางสาวกนกอร   สรรคเสรณี

57430387 นางสาวกมลชนก   เป้าเล้ง

58430234 นางสาวกฤตยิา   นาวาสนุทร

58130444 นางสาวกลัยรัตน์   เครือวงศ์จนัทร์

58130012 นางสาวกาญจนา   เตโชชยัจิตต์

58130085 นางสาวกลุณฐั   วรรณี

58130445 นางสาวจริดา   โกสมุา

58430440 นางสาวจริยา   ยิม้รักษา

58130013 นางสาวจิตรา   เชยสนุทร

58430441 นางสาวจฑุากาญน์   วรสาตร์

58130015 นางสาวจฬุาลกัษณ์   พลเรือง

58130020 นายเจษฎา   ศรีสวุรรณ

58130446 นายฉตัริน   พิกลุทอง

58130127 นายชยานนัท์   ภูศ่รี

58430236 นางสาวชลติา   สถาวร

58430237 นายชยัวฒัน์   ดวงสแีสง

57130276 นางสาวชตุมิณฑน์   เเซ่อึง้

58430620 นางสาวญาณิศา   เจริญรูป

57130275 นางสาวณธิดา   อคัฮาดศรี

57130278 นางสาวณสกิาญจน์   มีพร้อมพงศ์

58430238 นางสาวณฏัฐณิชา   กว้างนอก

58430621 นางสาวณฏัฐณิชา   สมไพบลูย์

58130447 นางสาวณฐัณิชา   ทะไกรราช

58430443 นางสาวณฐัณีย์   คํามาลา

57131026 นางสาวณฐัธยาน์   ทองบญุ

58430444 นางสาวณฐันี   ศรีมาน

58430239 นางสาวณิชากร   ศริิรักษ์

58430445 นางสาวดวงฤทยั   ปราตรัย
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58430622 นางสาวตามฝัน   แสงจนัทร์

58130281 นายไทเซ   ชิมิซึ

58430240 นายธนาธร   กลบัรอด

58430623 นางสาวธนาภา   ครรชิตานรัุกษ์

58430241 นางสาวธมลวรรณ   แก้ววงัอ้อ

58430447 นางสาวธัญญลกัษณ์   ทองพนัธ์อยู่

58130448 นางสาวธัญญารัตน์   รัตนะ

58130063 นางสาวธาริกา   เพ็ชรรัตน์

58130086 นางสาวนภสักร   เริงนพดล

58430243 นางสาวนวพรรณ   พิชวงค์

58430624 นางสาวนวรัตน์   แซ่เซียว

58130283 นางสาวนนัทาวด ี  เรืองพานิชภิบาล

58430244 นายนนัทิภาคย์   พินิจมนตรี

58430448 นายนิธิพฒัน์   ปาลอภิไตร

58430449 นางสาวนิศาชล   ตรีสาร

58130023 นางสาวนชุรี   พิมพ์เพ็ง

57430753 นางสาวปนสัยา   แก่นสงิห์

58130222 นางสาวปิยธิดา   ผลพืช

57130616 นางสาวปิยะพร   จนัดารักษ์

58130450 นางสาวปณุยนชุ   ภาชนะ

58430450 นางสาวพรสวรรค์   ทรัพย์ธนาสาร

58130451 นางสาวพชัรนนัท์   พฒันชาตศิรีสกลุ

58130452 นางสาวพณัณ์ณิชชา   สนุทรศลิป์ชยั

58430270 นางสาวพทัธ์ธีรา   สทุธิพรศวิรัฐ

58430249 นางสาวพทัธานนัท์   ตนัสกลุวฒันา

57130619 นางสาวพิชยาภา   ฆ้องกาง

58130453 นางสาวพิมพ์พิสทุธ์ิ   พิมพ์อาจเอ่ียม

58430451 นายพิศาล   กายเพ็ชร

58130223 นางสาวเพียรรัฐ   พลนาค

58430625 นายภควตั   กนัแก้ว

58430250 นางสาวภชัภิชา   อินทรบญุสม

58130129 นางสาวภทัรชนนั   สอนเอก
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58430251 นายภทัรภณ   นาคาศยั

58430252 นายภานวุฒัน์   คงปราโมทย์

58130454 นางสาวภิญญพชัญ์   ฆ้องงาม

58130130 นางสาวมณีรัตน์   ขจรบญุ

57131033 นางสาวมินตรา   เม้าทุง่

58430255 นางสาวเมธกา   เกิดภู่

58130224 นางสาวเมธาว ี  มานะจิตร์

58430452 นางสาวยภุาวด ี  รักลาภเจริญ

58430619 นางสาวรฐา   จรเจนวฒิุ

58130455 นางสาววราเทียน   โพยนอก

58430256 นางสาววนัณี   ชาญสงูเนิน

57130626 นางสาววลัยา   แซ่ฉั่ว

58430257 นางสาววจิิตรา   สนิทดี

58430259 นางสาววลิาสนีิ   ศรีทรัพย์

58130087 นางสาวศริิภร   เก๊อะเจริญ

58430453 นางสาวศภุนิดา   เผือกทองคํา

58130456 นางสาวสโรชา   ภทัรกรธนกิจ

58130457 นางสาวสริภทัร   เลาหปราณี

58430261 นางสาวสริิกานดา   แก้วมาตร

58430262 นายสจิุตชยั   บญุธรรม

58430263 นางสาวสจิุตราภรณ์   ปนุนะลา

57130002 นางสาวสชุานนัท์   บญุคล้าย

58430627 นางสาวสทุธิชา   ชลสายทรัพย์

58430265 นางสาวสนุดัดา   พิทกัษ์

58430628 นางสาวสภุสัสร   สามสสีขุ

58130459 นางสาวสภุิชา   ทองเกิด

58430454 นายสรุเดช   ธิมาภรณ์

58430268 นางสาวสวุชิาดา   ราชกรม

58430269 นางสาวเสาวภา   ไชยกาฬสนิธ์

58430629 นางสาวเสาวลกัษณ์   จัน่เจิมทอง

58130088 นางสาวอชิรญาณ์   สนิชยั

58130460 นางสาวอธิฐาน   บตุรศรี
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58430630 นางสาวอมฤตา   พธุรา

58130461 นางสาวอรุณรัตน์   สนิธุนาคนิ

58430271 นางสาวอรุณี   หลอ่วรีะธรรม

58430272 นายอจัฉริยะ   จนัทร์เชือ้

58430273 นางสาวอญัธิกา   อมัรีย์

58430456 นางสาวอาริษา   ไชยเพ็ชร

58130026 นางสาวอารีรัตน์   วงค์คํา

57431460 นางสาวเอมปวร์ี   โชตพิานิช

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการจัดการการโรงแรม

59430336 นางสาวกมลวรรณ   คงเอ่ียม

60430315 นางสาวกลัยา   อดุม

59430303 นางสาวจิราพร   ชาวงาใต้

59430342 นางสาวเจนจิรา   เขาแก้ว

59430534 นางสาวณฏัฐรียา   ก่ิงแก้ว

60430318 นางสาวณฐัธยาน์   เรืองประดษิฐ์

59430348 นางสาวณฐันนัท์   แก้วเหลก็

59430350 นายณฐัภมิูนทร์   ปากหวาน

60430319 นางสาวณิชชา   จนัทร์หอม

60430320 นางสาวดลยา   เพ็ญพงษ์พนัธ์

60430322 นางสาวดวงสมพร   ชยัสวสัดิ์

59430309 นางสาวทิตย์ศรา   พลศรี

59430352 นางสาวธัญญลกัษณ์   ศลิปศาสตร์

59430353 นางสาวธัญญารัตน์   ดมุกลาง

59430356 นางสาวปริยาภทัร   สงิห์สนิท

59430359 นางสาวปิยาภรณ์   กะศโิกศล

59430361 นางสาวพรชนก   สดีา

59430363 นายพิชํตุม์   ตวงจิตต์สนุนัท์

59430364 นางสาวพิมพ์วภิา   เหลอืงอ่อน

59430367 นางสาวมณฑนา   กนัธา

59430541 นางสาวยพุาวรรณ   ประจงจิตสกลุ

59430371 นางสาววรรณทิชา   แพรใจ

59430372 นางสาววรัญญา   กลิ่นดี
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60430323 นางสาววาทินี   คล้ายจินดา

59430374 นางสาววสิดุา   นวลสําลี

59430326 นายศรัณยวฒัน์   ยาพรม

59430380 นางสาวสขิุตา   ของฮอม

59430543 นางสาวสทุธิพร   ผดงุศรี

59430381 นางสาวสนุทรี   ศรีแจ้ง

59430383 นางสาวสพิุชฌาย์   กาเสวก

59430384 นางสาวสวุรรณด ี  บญุโต

59430539 นางสาวหฤทยั   ตลิกวรรณ

59430388 นางสาวอนสุรา   อนรัุกษ์

59430544 นางสาวอภิญญา   วงษ์น้อย

59430389 นางสาวอภิญญา   แสงสวา่ง

60430327 นางสาวอริสา   มิสาริ

60430335 นางสาวอจัฉราวด ี  ฤกษ์งาม

59430545 นางสาวไอยดา   อนลุจีนัทร์

59430325 นางสาวไอรดา   แดงประเสริฐ

สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม

58430275 นางสาวกนกพร   ชาตนิะธุ

58430457 นางสาวกมลธิชา   แก้วกลม

58130462 นางสาวกมลวรรณ   เกิดแก้ว

57430781 นางสาวกมลวรรณ   สขุถาวร

58130286 นางสาวกรกนก   แปลกเปรมวงษ์

58430632 นางสาวกรรชณิการ์   จนัทร์ฉาย

58430276 นางสาวกาญจนา   พิณทอง

58430633 นางสาวเกณิกา   ลิม้พลาสขุ

58130463 นางสาวขวญัพร   จงปลกูกลาง

58430277 นายเขตนคร   วนิทะชยั

57430784 นางสาวจินดารัตน์   อดุมแก้ว

58430634 นางสาวจิรัศชญา   พรหมสาขา ณ สกลนคร

58130465 นางสาวเจนจิรา   เจริญศรี

58430280 นางสาวฉตัรฏาภรณ์   สขุเจริญ

58430461 นางสาวชนนิกานต์   เวลวุรรณใน
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58130466 นายชนะ   หวงัพงษ์

58130199 นางสาวชนากาญจน์   อินธิแสง

57430786 นางสาวชนากานต์   อ้นเพิก

58130467 นางสาวชรินรัตน์   ตวัดี

58430462 นางสาวชลธาร   จนัทะโร

58430636 นางสาวชโลธร   กิจยะกานนท์

58430637 นางสาวญณิกา   เพียรเพ็ง

58130468 นางสาวญาตกิา   พีรพฒันกมัพล

58430638 นางสาวฐาจิดา   หรนจนัทร์

58430639 นางสาวณฎัฐณิยา   ผางพนัธ์

58430283 นางสาวณฏัฐา   รอบคอบ

58430284 นางสาวณฐักฤตา   บญุชโูต

58430287 นายณฐิัวฒิุ   สนิสอนวรภทัร

57130639 นางสาวดาวฟา้   มัง่ประสทิธ์ิ

58430464 นายทกัษ์ดนยั   เจนจบ

58430465 นายธนพล   คํามาตย์

58430466 นางสาวธนิดา   แตง่ศรี

58130017 นางสาวธมลวรรณ   อจันา

58430467 นางสาวธัญยาพร   เลศิสกลุ

57431280 นางสาวนลทัพร   ทุง่ยางเผือก

58430288 นางสาวนชัรีภรณ์   สวยลกึ

58430641 นางสาวนดัดาวด ี  เพ่ิมพนูไพบลูย์

58430642 นางสาวเบญจมาภร   เชือ้พราหมณ์แพ

58430468 นางสาวปภสัสร   ประทบัศกัดิ์

58430290 นางสาวปภสัสร   สขุมี

58430643 นางสาวปาริชาต ิ  พาวขนุทด

57430800 นายปิยะพนัธ์   ขนุศรีรักษา

58130066 นางสาวพลอยไพลนิ   ร่วมวงศ์

57430956 นางสาวพชัฎาภรณ์   บตุรเขียว

58430292 นางสาวแพรพลอย   โฉมงาม

57430804 นายภคพล   เชือ้เจ็ดตน

58130202 นางสาวภนิดา   ประสทิธิแพทย์
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58430293 นายภรัณย ู  สงิห์คํา

58130203 นายภวูกนิษฐ์   กฤตธนเวท

58430475 นางสาวมณีจนัทร์   พนานอก

58430294 นายมนต์ชยั   ใจกรด

58430644 นางสาวมขุครินทร์   บาลโสง

58430296 นางสาวยลวรรณ   บริสทุธ์ิ

58430297 นายรัชตกาญจน์   ศลิาสวุรรณ

58430298 นางสาวรัตน์ฟา้   บวัแย้ม

58430299 นางสาวลดัดาพร   อ่ิมสําราญ

57430432 นายวรกร   แย้มขยาย

58430300 นางสาววรดา   ตาดตา่ย

58430301 นางสาววรางคณา   หาญอสุาหกิจ

58430476 นางสาววรินทิพย์   ศรีแก้ว

58130048 นางสาววสิาข์   ดาวเรือง

58430304 นางสาวศศวิมิล   แก้วตา

58430478 นายศภุณฐั   จนัทร์สมบรูณ์

58430645 นางสาวศภุาพิชญ์   สารผล

58430479 นายเศรษฐสริิ   นิลสนธ์ิ

58430646 นายสรกฤช   เหมล้วน

58130473 นายสริวชิญ์   ทากรม

58430481 นางสาวสกุญัญา   สงีาม

58130205 นางสาวสดุารัตน์   มีกลิ่น

57130661 นางสาวสทุธิวรรณ   เสนาภกัดิ์

58130474 นางสาวสทุตัตา   เยาดํา

58130049 นางสาวสทุตัตา   สดุแสวง

58430482 นางสาวสพุรรณนี   เกิดสวา่ง

58130475 นางสาวสรีุรัตน์   ทรัพย์รักษา

58130019 นางสาวสวุนนัท์   เย็นใจ

58430309 นางสาวอภิญญา   ธัญญวศนิ

58130477 นางสาวอรุโณทยั   ผิวนวล

58430483 นางสาวอจัจิมา   พลสําโรง

58430649 นางสาวอาทิตยา   นิคมภกัดิ์
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สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

58430194 นางสาวกนกวรรณ   เมธาสงิห์

58430399 นางสาวกรพรรต   วงศ์จําลองสขุ

58430388 นางสาวกรรณิการ์   คําแยง

58130373 นางสาวกญัญ์วรา   เทียมทศัน์

58430195 นางสาวกญัญารัตน์   นนัตระกลู

58430196 นางสาวกญัญารัตน์   ศภุอศัวกลุ

58130374 นายกีรวตั ิ  ทรัพย์พาลี

57430910 นายเกริกชยั   ตา่ยเนาว์ดง

58430601 นางสาวคงขวญั   มาผา

58130172 นางสาวจรัสสดุา   จิตราวธุ

57430364 นางสาวจาริณี   มธุกาสทิธ์ิ

57430912 นางสาวจิราพร   จกัรวาฬนรสงิห์

58430389 นางสาวจรีุรัตน์   หนมู่วง

58130377 นายเจษฎา   กลิ่นทอง

57430368 นางสาวฉตัรฐริกา   ศริิประทมุ

58430390 นางสาวชญานิศ   ขวญัเมือง

58130032 นางสาวชนากานต์   ธรรมโชโต

58430391 นางสาวชมกนก   กลมกลอ่ม

58130379 นางสาวชลดิา   สนิทนาน

58130380 นายชาญปกรณ์   รัตนพิบลูย์

58430392 นางสาวญาดา   อุ่นเรือน

58130381 นางสาวฐิตมิา   นามโส

57130500 นายณภทัร   กําจดัภยั

58430201 นายณรงค์ชยั   อินทะพิมพ์

58130383 นางสาวณฏัฐณิชา   ทองประดบั

58430393 นายณฐัชยั   เอ่ียมอาทร

58130173 นายณฐัดนยั   ยวงสวุรรณ

58430202 นางสาวณฐัธิดา   สนุทรส

58430203 นายณฐัพล   พงษ์รามญั

58430204 นางสาวณฐัภา   กอบกิจบริบรูณ์

58430205 นางสาวณฐัรัตน์   อู่อรุณ
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58130174 นางสาวณฐัวด ี  ไพศาลภมิู

58430206 นางสาวณฐัวรรณ   เชียงศรี

58130176 นางสาวณิชา   คมขํา

58430394 นายตรีภฏั   โสภณมณี

58130177 นางสาวทิพย์วรรณ   นพฤทธ์ิ

58430209 นางสาวธนษา   ธนเดชะวฒัน์

58130385 นางสาวธัญลกัษณ์   สรุารักษ์นวกลุ

57430651 นางสาวธิดารัตน์   ปะทะตา

58430211 นายธีรภพ   สงัข์กลม

57130740 นายเธียร   ธีรวโิรจน์

58130006 นางสาวนภาพร   สง่ศลิป์สอาด

58130007 นางสาวนนัทกานต์   วดัแช่ม

58430213 นางสาวนาถยา   น้อยมี

58430605 นางสาวนิตยิา   ลํา้แสง

58130033 นางสาวนิภาพร   รูปสม

58130387 นางสาวบษุยากรณ์   พนัธ์จนัทร์

58130388 นางสาวเบญจมาศ   ห้อมล้อม

58430217 นางสาวปัณฑารีย์   เหลง็นุ้ย

58430396 นางสาวปานวาด   ป้อมดํา

58430219 นางสาวพนิดา   แจ่มใส

58430397 นางสาวพนิดา   ตนัตะราวงศา

58430221 นางสาวพิชามญชุ์   อิศรภกัดี

58130390 นางสาวพินทพุร   ปัญญาพงษ์เมธ

58130121 นายพิริยะ   วริิยานนท์

58430400 นางสาวภทัรมาส   อนพุกุ

58430608 นางสาวภทัรวรินทร์   ประสมทรัพย์

58430401 นายภมิูอนนัต์   หมอกแสง

58430402 นายมณฑล   ปิยะศริิพนธ์

58130181 นายมนตรี   มิถนุา

57430920 นางสาวมนทกานต์   วรรณโลหิต

58430609 นางสาวมยรุฉตัร   บญุถิน

58130182 นางสาวมสัมล   วงษ์อนุ
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58430611 นางสาวเยาวลกัษณ์   ระเบียบนาวนีรัุกษ์

58430403 นางสาวรัชยา   พรหมอารักษ์

57130048 นางสาวรุ่งทิพย์   พรหมศริิ

58430404 นางสาวลลติา   เทีย่งพิมล

58130391 นางสาวลกัษิกา   สมิศริิวฒัน์

57130934 นางสาววรรณภา   ไกยสวน

58430405 นางสาววราภรณ์   เกตสุวุรรณ

57431240 นางสาววราล ี  อารีมิตร

58430406 นางสาววนัวสิา   คงเมฆ

58430224 นางสาววารีพร   จนัทร์ศริิ

57130157 นางสาววภิาสริิ   เรศจะโปะ

58130183 นางสาววลิาวลัณ์   ประพฤตธิรรม

58130392 นางสาววลิาสนีิ   แป้นกลาง

57130748 นางสาวศรญา   สทุธิพงศ์วรัิช

58430613 นางสาวศลษิา   จารุวฒันสาคร

58130393 นางสาวศริดา   มลูโท

58430615 นางสาวศริิกมล   กนัแสงศรี

57130514 นางสาวศภุาธิณี   ปานเรือง

58430225 นางสาวสมิตา   กลุวฒันะเทพ

58430226 นายสรวศิ   ซ่ือตรง

58130078 นางสาวสริตา   กตะศลิา

57431255 นางสาวสชุาดา   มุง่พากเพียร

58430228 นางสาวสดุารัตน์   เทพรักษา

57130366 นางสาวสดุารัตน์   แสนบรุาณ

58130394 นางสาวสมิุตรา   ปราชณีย์

57430925 นางสาวสรุชา   สขุแสง

57130746 นางสาวหฤณฐั   เกตรัุตน์

57430385 นางสาวเหมือนฝัน   ดวงดารา

58130395 นายอดเิทพ   พึ่งเย็น

58430616 นางสาวอนญัญา   เจริญผล

58430229 นางสาวอนธิุดา   วทิยพฒันาพร

57130272 นายอนพุล   วทิยศกัดิ์พนัธุ์
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58430617 นางสาวอภิญญา   มัง่สงูเนิน

58430411 นางสาวอรณีย์   รัตนวารี

58430230 นางสาวอรพรรณ   แก้วเมืองน้อย

58130396 นางสาวอรวล ี  สรีะสา

57431270 นางสาวอจัฉรา   บญุคํา

58130139 นางสาวอญัชิษฐา   กรรณิการ์

58430231 นางสาวอญัทิกา   เจริญสขุ

58430233 นายอิทธิชยั   ฉนัทวเิศษกลุ

58430413 นางสาวอษุมาพร   ภศูริิ

สาขาวิชาการตลาด

57431464 นางสาวกนิษฐา   เปลือ้งเชยจนัทร์

57430294 นางสาวกมลรัตน์   เถ่ือนม่วง

58430001 นางสาวกรรณิกา   ขนัอาสา

58430036 นายกิตพิศ   ศริิเจริญสมบตัิ

58430486 นางสาวกลุธิดา   ไลยการ

58430037 นางสาวเกวล ี  กวมทรัพย์

58430079 นางสาวเกษศริินทร์   ธนาธิปวฒันานนท์

57431466 นางสาวเกษสนีิ   คณุชยั

58430080 นายจตรุงค์   ชนะสทิธ์ิ

58430081 นายจิณวตัร   ไชยะโม

58130324 นางสาวจิรประภา   แทนชยัภมิู

57430982 นางสาวจิรประภา   บญุร่ม

58430082 นางสาวจฑุามาศ   ทวนดลิก

58430539 นางสาวจฑุามาศ   เมฆพยพั

58430039 นางสาวชฎาพร   หิรัญรักษ์

58430541 นางสาวชฎาภา   จิตร์สม

58430084 นางสาวชนนิกานต์   ช่างฉาย

58430085 นางสาวชนนัต์พร   แก่นพรมมา

58130256 นางสาวชลธิชา   สนุทรวฒัน์

58430005 นางสาวชญัญานชุ   อยู่สวสัดิ์

57430547 นายชยัสวสัดิ์   สขุสวสัดิ์

58430543 นายชานนท์   แฝงเชียงเหียน
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58430489 นายชิตสิรรค์   สง่เสริม

58430087 นายชินวตัร   ธิฆมัพร

58430006 นางสาวชตุกิาญจน์   ปลดิกลาง

58430088 นายโชคทว ี  มัง่มีมาก

58130327 นางสาวโชตกิา   โชตวิวิฒันา

58130328 นางสาวโชตกิา   พองาม

58430491 นางสาวญาดา   นิรัตตศิยักลุ

58430342 นางสาวญาภานนัท์   ไชยคณุ

58430089 นางสาวฐิตพิร   ทองทิม

58430492 นายณรงค์ชยั   ศกัดิ์ธรรมศริิ

58430493 นางสาวณฏัฐณิชา   ละมลูมาก

58430545 นายณฐัพงษ์   วงษ์สง่า

58130329 นายณฐัพล   หนมูาทวงศ์

58430007 นางสาวณฐัวภิา   นิยม

57430450 นางสาวดวงสรีุย์   เงินลําปาง

58430009 นางสาวทตัพิชา   ธรรมดี

58130330 นายทศันยั   เธียรเศวตกลุ

58430346 นางสาวทิพยสดุา   ทองคํา

58430547 นายธนวฒัน์   กลุชยัววิฒัน์กิจ

58430548 นางสาวธนชัชา   ศรีวริิยะวงศ์

58430549 นางสาวธนิดา   สวุฒัน์

58430495 นายธรรมรักษ์   พงค์นรินทร์

57430443 นางสาวธัญชนก   เพียรเสมอ

58430011 นางสาวธัญญารัตน์   วงษ์คล้อย

58430488 นางสาวธันย์รดา   วทิยา

58430550 นางสาวธารวมิล   สริินพเก้า

58130332 นางสาวธิดาภรณ์   ลลีาวนิชกลุ

58430041 นางสาวนงนภสั   แย้มใหม่

58430551 นางสาวนริศรา   รัตนสวุรรณ

58430092 นางสาวนลนิา   แก้วแดง

58430552 นางสาวนวพร   ศงสนนัทน์

58430496 นางสาวนวรัตน์   พลไทยสงค์
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58430553 นางสาวนชัชา   สนิสวุรรณ

58430347 นางสาวนารีรัตน์   จนัทโชติ

58430093 นางสาวนิจชนนัท์   อินพุ่ม

58430349 นางสาวนิลเนตร   ชมภนูชุ

57430457 นางสาวนิศาชล   มาชนก

58430094 นางสาวนศุรา   ตรีนพ

58430095 นางสาวเนตมิา   จนัทร์โสภา

58430045 นางสาวเบญจวรรณ   ศกัดานกุลู

58430096 นายปฏิภาณ   เจริญขจรชยั

58430499 นางสาวปฏิมาพร   สวุรรณมากเกษร

58430501 นางสาวปวณ์ีนชุ   แซ่ลิ่ม

58430350 นางสาวปวณีา   ชศูรี

58430097 นางสาวปาริษา   โรจนวฒัน์

58430017 นางสาวปิยธิดา   เกตแุก้ว

57430860 นางสาวปิยมน   แซ่โฟง้

58130164 นายปิยวฒัน์   สงิหพนัธ์

58430049 นางสาวปณุณภสัสร   ทะวะดี

58430050 นายพงษ์ภทัร   ศรีสาครบริสทุธ์ิ

58430555 นางสาวพชรพรรณ   จนัเจ๊ก

58430098 นายพชรพล   นิยมวทิย์

58430099 นายพรธิศพล   คล้ายสบุรรณ

58430503 นางสาวพรวลยั   ศรีวไิลเจริญ

58430504 นางสาวพลอยไพลนิ   สบืวฒันศลิป์

58430505 นายพิฑรูย์   กิตริาช

58130165 นายพีรณฐั   เก็งวนิิจ

58430506 นางสาวพีรพร   ฤทธิเดช

58430052 นางสาวเพชรรัตน์   กล้วยนิจ

57431371 นางสาวเพ็ญพิชชา   วชิาเกวยีน

58430100 นางสาวไพลนิ   ฤกษ์ดี

58130166 นางสาวภคัจิรา   บํารุง

58430352 นางสาวภทัริน   นนศริิ

58430101 นายภาณวุฒัน์   วงศ์วนิชจิตต์
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58430102 นายภานพุงศ์   ดวงตา

58430508 นายภานพุงษ์   ญาตเิจริญ

58430509 นางสาวมนธิชา   ชินสําโรง

58430556 นางสาวมกุจรินทร์   ทาอ่อน

58430557 นางสาวมขุรินทร์   อมรรัตนายทุธ์

58430103 นายยทุธนา   พรมนนัท์

58430104 นางสาวรตรัิตน์   สขุใส

58430105 นางสาวรักษ์สดุา   พุ่มมณี

57431465 นางสาวรัชฎาภรณ์   พทุธรักษา

58130092 นางสาววรญา   สทิธิวรีะกลุ

58130064 นางสาววรรณกานต์   แช่มนิล

58130336 นางสาววรรณวภิา   มินศริิ

58430559 นางสาววรวรรณ   อินทร์สงิห์

58430513 นางสาววสธุา   แก้วมณี

58130337 นางสาววาสนา   ภูด่ี

58430023 นายวเิชียร   พชรกรกลุ

58130338 นางสาววลิาวลัย์   เจนสาริกิจ

58430109 นายวรีะพนธ์   ช่ืนเช้า

58130168 นายศรัณย์   สนิสถิตพงศ์

58430353 นางสาวศริิลกัษณ์   ยินดี

58430354 นางสาวศริิวรรณ   โทอึน้

58430025 นายศริิศกัดิ์   อตุถิน

57430574 นายศวิกร   ศรแก้ว

58430111 นายสถาพร   เร่ิมลาวรรณ

58430515 นางสาวสนิทพิมพ์   โอฆะพนม

58430560 นายสมเดช   จารุทตัธํารง

58430112 นางสาวสรารี   ลิม้สกลุ

58430561 นายสทิธิศกัดิ์   จนัดาสงูเนิน

58130341 นางสาวสริิยากร   องัคณากร

58430029 นายสหีนาท   ศริิวรกลุชยั

58430563 นางสาวสดุาพร   เสนารัตน์

58430113 นางสาวสธิุดา   โดง่ดงั
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58430053 นางสาวสนุทรีลกัษณ์   ทองบอ่

57430528 นางสาวสนีุรัตน์   อ่อนบญุมา

57430475 นางสาวสปุาณี   สทิธิพนัธ์

58430030 นายสรุเชษฐ์   ปราสาร

58430032 นายเสฎฐวฒิุ   ยอดยิ่ง

57431461 นางสาวอฐิตพิร   ชานก

58430115 นางสาวอมิตตา   เบ็ญจนาค

58430116 นางสาวอรพรรณ   ทบัทิมทอง

57430313 นางสาวอจัจิมา   หมัน่ทํา

57431462 นางสาวอจัจิมา   อภิวาท

58430118 นางสาวอญัชญั   เทียนเงิน

58430034 นางสาวอฐัธนกาญจน์   ธรรมาวชิากลุ

58430519 นางสาวอมัพิวลัย์   บญุมี

58430520 นางสาวอารียา   แสงสอ่ง

58430119 นายอิศรา   เอมดี

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

58430358 นางสาวกมลรส   วเิชียร

57130101 นางสาวกมลวรรณ   พงศาวกลุ

58430120 นางสาวกรณิศ   กลุชล

58430565 นางสาวกรรภิรมย์   การุณพตัร์

58430566 นางสาวกรหทยั   พรไพรเพชร

58430568 นางสาวกาญจนา   มีสา

58430123 นางสาวกาญจนาภรณ์   เสริฐเลศิ

58130097 นายกิตต ิ  มัน่พรม

58430125 นายกิตตพิงษ์   บํารุงราช

58430361 นายจกัรกริช   ทบัทอง

58430126 นางสาวจารุวรรณ   นาคทอง

58130208 นางสาวจิราพร   น้อยศรี

58430362 นางสาวจิราภรณ์   มาตชยัเคน

58430127 นางสาวจีราภา   ยาหอม

58430128 นางสาวเจนจิรา   เเซ่ตัน๊

58430129 นางสาวเจนจิรา   คําลอื
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58430570 นางสาวชญานี   จนัทร์โชติ

58130236 นางสาวชนากานต์   แพงแก้ว

58130350 นายชิตพิทัธ์   ลอยมัน่คง

58430364 นางสาวชตุกิาญจน์   ธาตบุวั

58430130 นางสาวฐิตมิา   จนัทรสาขา

58430365 นางสาวฐิตลิกัษณ์   อภิชยัวงศ์

58430132 นางสาวณฐักมลนนัท์   เหลอืงอ่อน

58130352 นางสาวณฐัณิชา   มีเจริญ

58130209 นางสาวณฐัรุจา   จนัครา

58130210 นายตรีภพ   พนันา

58430135 นางสาวทอฝัน   อาษาสะนา

57130473 นายนวพล   โฆษิตวทิย์ศลิป์

58430573 นางสาวนวรัตน์   ครีีธีรกลุ

58430367 นางสาวนนัทนา   เอ่ียมแสง

58430574 นางสาวนิชะนาถ   ยอดผล

58430368 นางสาวนิชาภา   บญุเรืองอดุม

58130242 นายนิธิภทัร   เบ็ญฮาวนั

58430136 นางสาวนิลาวรรณ   แช่มช้อย

58130206 นางสาวนชุธิดา   ทาระพนัธ์

58130101 นางสาวบญุเกต ุ  กิยะแพทย์

58430137 นางสาวบหุลนั   กรุดทอง

58430370 นายประกาศ   บงัคลั

58130357 นางสาวประภสัสร   ประหารภาพ

58430371 นางสาวประสติา   เส้นตรง

58430372 นายปัญญาวทิย์   สทุเธนทร์

58430139 นางสาวปานทิพย์   ศริอกัษร

58430140 นางสาวปาริชาต   วเิศษศกัดิ์

58130358 นางสาวพนิตนนัท์   ปัญญาพิศมยั

58130054 นางสาวพฤษภาพร   พนัธมาศ

58430142 นางสาวพิชญาภคั   แบบเหมาะ

58130362 นายพิพฒัภมิู   คล้ายพงษ์

58130212 นางสาวพิมพ์ใจ   อรุณโชติ
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58430374 นางสาวพิมพ์ปภสัสร   เรามานะชยั

57130481 นายพีรณฐั   อนรัุกษ์ลาภวงศ์

58430375 นางสาวเฟ่ืองรุจา   ฟเูฟ่ือง

58430376 นายภทัรพล   ศริิประเสริฐ

58130090 นายภาสวชิญ์   ฐิตวิรารักษ์

57130906 นางสาวภิญญดา   โกศลัวติร์

58430576 นางสาวมณีนชุ   สุ่มมาตย์

58430144 นางสาวมนณัญา   สวุรรณประภา

58430379 นางสาวมลัลกิา   อรุะร่ืน

58430145 นายเมธิศ   เจริญร่ืน

58430148 นางสาวรัตนาพร   ป่ินคล้าย

58430578 นางสาวรัตพร   ศรีรับขวา

58430381 นางสาวรัษฎาพร   ดอกประทมุ

57130916 นางสาวรุดาภา   โตสพุนัธ์

58430150 นายแรงใจ   จนัทนา

58430382 นายวรพจน์   ทองเพ็ชร

58430579 นางสาววรรณพร   เลก็มัน่คง

58130072 นางสาววรางคณา   ครองยตุิ

58430580 นางสาววจันพร   โปอารมย์

58430383 นางสาววนันิสา   ขนุนบุาล

58430656 นางสาวศรินทิพย์   พนัธ์พิจิตร

57130910 นางสาวศลษิา   ทบัหลํา

58130367 นายศกัดิ์พรชยั   บวัเผ่ือน

57130484 นายศภุณฐั   สนิวงษ์ชยั

58430581 นายศภุฤกษ์   อคุติ

58130067 นางสาวสริิยากร   แสงทอง

58430153 นางสาวสรีิธร   พนัธ์พิจิตร

58430385 นางสาวสกุานดา   สงูใต้

58430155 นางสาวสธิุรดา   ชชัวาลอนทุตั

57130727 นางสาวสพิุชญา   อยู่ฉิม

58130091 นางสาวสภุาณี   ผลงาม

58430386 นางสาวสรัุตนา   บศุบก
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58430158 นางสาวอมรรัตน์   วรรณคําผยุ

58430387 นางสาวอริสา   ตาเมือง

58130371 นางสาวอญัชิสา   พนูพนงั

บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

58130004 นางสาวยมาภรณ์   เสมพืช

บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

58430311 นางสาวกลุสตรี   ศรีบรรเทา

58430524 นายเจษฎากร   พุ่มโพธ์ิทอง

58130001 นายชวลติ   ก่ิงทอง

58130300 นางสาวณฏัฐา   ววิชัรโกเศศ

58130303 นายนิธิศ   ศภุศริิ

58130305 นางสาวนสุรา   กลบีบวั

58130307 นางสาวปรียารัตน์   ศรสทิธ์ิ

58130003 นางสาวพรรษา   โสนน้อย

58430328 นางสาวภรณี   จิตตะมาภยั

58130076 นางสาววรกานต์   ชุ่มช่ืน

58130314 นางสาวศริิกาญจน์   ร่วมทอง

บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

58130074 นางสาวกณภทัร์   วรรณววิฒัน์

58130055 นางสาวกนกวรรณ   โพธิพล

58130294 นางสาวกรรณิการ์   ภาคการ

58130093 นางสาวกาญจนา   ปัญญาเรือง

58130295 นางสาวจิณณพตั   จิรกมลสทุธิกลุ

58130144 นางสาวจิรนนัท์   หนมูาก

58130056 นางสาวจิราภทัร   เกษรบวั

58130073 นางสาวจฬุาลกัษณ์   อ๋ิวสกลุ

58130299 นางสาวณฏัฐา   เมธีศกัดิ์

58130060 นางสาวทาริกา   ตรงทอง

58130002 นางสาวนภสัสร   เขจรไชย

58130148 นางสาวนิจภารัตน์   เกียรตกิิตตนินัท์

58130304 นางสาวนีรภา   กลิ่นซ้อน

58430065 นางสาวปิยฉตัร   พรยิ่ง
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58130150 นางสาวพชัรินทร์   ขตัตยิวงษา

58430326 นางสาวพิมพ์วลญัช์   โพธ์ิทอง

58130308 นางสาวมณฑิตา   ทรัพย์สมบตัิ

58130309 นางสาวเมธารินทร์   แสงโชติ

58130310 นางสาววชิราภา   ชีวสาธน์

58130311 นางสาววาณิชญา   คํามงุคณุ

58130313 นางสาวศรัณยา   พึ่งกริม

58430070 นางสาวศรารัตน์   พงษ์พิทกัษ์วเิศษ

58430331 นางสาวสริิกาญจน์   ลิ่มสวุรรณ์

58430535 นายอานนท์   แตง่ศรี

บัญชีบัณฑิต  

58130293 นางสาวกชพร   แดงคงรอด

58430054 นางสาวกนกพร   ชศูรี

58430055 นางสาวกมลพร   พุ่มพิทกัษ์

58430056 นายกรวร์ี   สงิหสตุ

58430072 นางสาวกลุณภทัร   นิลบวร

59430399 นางสาวกลุดา   บญุสง่

57431311 นายคณิน   มัน่จิตต์คงเจริญ

58430057 นางสาวจรรยพร   ศรีมณี

58430522 นางสาวจารุวรรณ   เจริญกิจ

58430058 นางสาวจิณณ์จฑุามาศ   สริุยะคํา

57130130 นางสาวจิตตมิา   สมประสทิธิกลุ

59430400 นางสาวจินดาภร   สวุรรณรัตน์

58430313 นางสาวจิรัชยา   กอพล

59430404 นางสาวเจนจิรา   ชลวริิยะกลุ

58430523 นายเจริญรัชต์   พวงเจริญ

59430527 นางสาวชฎาพร   เสนีย์นนัท์

58130094 นางสาวชณฐัญา   บรรพต

59430406 นางสาวชนิดา   ชะอุ่มใบ

58130058 นางสาวชลธิรศน์   มัง่คัง่

59430528 นางสาวชลาลยั   พุ่มทรัพย์

57431330 นางสาวช่ืนสมุน   ศริิพิพฒัน์
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59430410 นางสาวชตุกิาญจน์   พรหมอินทร์

59430412 นางสาวโชตกิา   เทีย่งสนุทร

59430529 นางสาวญาสนุนัทน์   สริิวฒันโยธิน

59430413 นางสาวฐิตาภรณ์   ศลิปขวญัชยั

58130297 นางสาวฐิตาภา   อนแุสน

59430414 นางสาวฐิตนินัท์   ป่ินทอง

58130298 นายณภทัร   เกือ้สขุ

59430530 นางสาวณภทัร   วเิศษรัตน์

58430061 นางสาวณฏัฐณิชา   เลศิไกร

58430525 นางสาวณฐัธิดา   บญุรอด

59430416 นางสาวดวงใจ   ศลิประเสริฐ

59430417 นางสาวดาเรศ   พิมพ์สกลุ

57130131 นายตนภุทัร   ชิตาภรณ์พนัธุ์

59430418 นางสาวตะวษิา   จําธรรม

57430503 นางสาวทรายทอง   คะเนนอก

57430840 นางสาวธราภร   ตุน่ไวย์

58430526 นางสาวธารินทิพย์   กลุจรัส

58430062 นายธีรภทัร์   สงัข์กลม

58130147 นางสาวธีริศรา   สนุทรสถาพร

58430527 นางสาวนวรัตน์   แสงสวา่ง

57430281 นางสาวนทัธ์หทยั   ชยัรุ่งเรือง

57431351 นางสาวนิตยา   กลมเกลีย้ง

58430317 นางสาวเนตรัตนา   สหะเดช

58430318 นางสาวบษุกร   เวชชศาสตร์

58430063 นางสาวบษุยาพร   กล้าหาญ

58430319 นางสาวเบญจมาศ   มะณีรัตน์

58430528 นางสาวเบญจรัตน์   แสนมาตย์

58130306 นางสาวปดวิรัดา   แพรศรี

57430511 นายปรัชญา   แก้วผอ่น

58430321 นางสาวปวนัรัตน์   สนิสบืวงศ์ธาดา

58430064 นางสาวปาณิสรา   ถวลิการ

59430433 นางสาวปาริชาต   เณรแก้ว
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58430529 นางสาวป่ินเพชร   นุ้ยช่วย

58430323 นายปณุญพฒัน์   บญุยงค์

58430066 นางสาวพคพร   เสง่ียมงาม

57430514 นางสาวพรปวณ์ี   ช่ืนศริิ

57430197 นางสาวพรรณศริิ   ศภุพงษ์

58430324 นางสาวพทัธ์ธีรา   แสนสวาท

58430325 นางสาวพิชญา   บาลทิพย์

59430436 นางสาวพิมนิภา   ศรีจนัทร์

58430530 นางสาวพิมพ์วภิา   โพธ์ิไพร

59430439 นางสาวพิมพิมล   ธรรมสร

59430440 นางสาวเพ็ญฤทยั   ใยโท

59430441 นางสาวแพรวพรรณ   เงินเจือ

59430444 นางสาวภทัรา   ทา่ล้อ

59430445 นางสาวภิราภรณ์   แซ่อึ๊ง

59430448 นางสาวมลัลกิา   เชือ้วงัคํา

57130415 นายรัชชานนท์   วบิลูย์รัตนศรี

59430452 นางสาวรุ่งทิวา   พานิชย์

58430329 นางสาววนสันนัท์   เรืองเดช

59430455 นางสาววนิดา   แสงชวลติร

59430456 นางสาววรรณนิษา   เขียวเขิน

58430068 นางสาววรรณวสิา   พิมลศรี

57430521 นางสาววาริธร   ไชยราช

59430460 นายวชิยั   ไชยริปู

58430069 นางสาววภิารัตน์   ภทัรศริิโสภณ

58130312 นางสาววลิาวลัย์   พลูสวสัดิ์

58130068 นางสาววไิลวรรณ   นาคแดง

59430462 นางสาวศรสวรรค์   พลูเอ่ียม

59430463 นางสาวศศปิระภา   จนัสตุะ

59430464 นางสาวศริดา   สกลุเลศิวาณิช

58430071 นายสกนธ์   ศริิธนะศาสตร์

57130683 นายสพล   ดวงกมล

58130061 นายสมรักษ์   จนัทร์อินทร์
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59430467 นางสาวสลนินา   คําพิทรูย์

58130317 นายสาริน   สาราบรรณ์

59430468 นางสาวสกุญัญา   สงิห์ใจชืน้

59430469 นางสาวสชิุตา   สดใส

59430470 นางสาวสธิุดา   ทา่สาคร

59430472 นางสาวสพุนิดา   ไทยเจีย

58430073 นายสเุพชร   มณีรัตน์

59430474 นางสาวสภุนิดา   เหลอืงอ่อน

58430059 นางสาวสภุานนั   ชสูวุรรณ

58430532 นางสาวสภุาภรณ์   เข็มทรัพย์

58430075 นางสาวสมิุนตรา   สบืหงษ์

58430076 นายสเุมธี   คําภิรา

59430476 นางสาวหทัยา   อ่อนยืนยง

59430477 นางสาวอจิรวด ี  เงินดี

59430480 นางสาวอพิณญา   ปัน้ตระกลู

59430482 นางสาวอมรรัตน์   ก้ามสนัเทียะ

58430534 นางสาวอรกช   พวงสมบตัิ

57431417 นางสาวอรวรรณ   คําดี

58430332 นางสาวอรุณรัตน์   ทรัพย์ประเดมิชยั

58430333 นางสาวอสมาภรณ์   จงเทพ

59430487 นางสาวอารียา   จิตรู

58130319 นายอินทวงค์   เปรมาภรณ์

57130158 นางสาวอบุลวรรณ์   แย้มป๋ิว
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ปีการศึกษา 2561

คณะพยาบาลศาสตร์

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล

55920290 นางสาวนิรมล   โตสติ

55920301 นางอรัญญา   ปาละกะวงศ์

สาขาวิชาการผดุงครรภ์

58920059 นางสาวกรรณิการ์   แซ่ตัง๊

58920060 นางสาวกฤษณี   สวุรรณรัตน์

59910021 นางกสุมุล   แสนบญุมา

58920243 ร้อยเอกหญิงจงสฤษฎ์   มัน่ศลิ

58920061 นางสาวจารุวรรณ์   ทา่ม่วง

58920064 นางสาวชนกพร   ศลิธรรมกิจ

59910024 นางณิชาพร   ทิพสงิห์

58920067 นางสาวพรรณยพุา   เนาว์ศรีสอน

59910027 นางสาวพิมลดา   ลดัดางาม

58920244 นางสาวศจิุรัตน์   ศรีทองเหลอืง

58920245 นางสาวสนิาภรณ์   กลอ่มยงค์

58920074 นางสาวสกุญัญา   ตาแสงสา

59910029 นางสาวสพุตัรา   อนัทรินทร์

59910191 นางสาวอารียา   สมรูป

สาขาวิชาการพยาบาลเดก็

59910170 นางสาวกิตตมิา   ทรงวฒันา

59910175 นางสาวจฑุาทิพย์   นามม่อง

59910176 นางสาวนิภาภรณ์   ช่ืนอร่าม

59910174 นางสาวเพ็ญนภา   เพ็ชรเลก็

59910171 นางสาวมณีพร   ภิญโญ

57910077 นางสาววนัวสิา   ยทุธโยธิน

58910032 นางสาวสภุา   คํามะฤทธ์ิ

สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ

59920041 นางกรรณิกา   ตรีคํา

59920043 นางสาวกลัยรัตน์   ศรกล้า
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59920044 เรือตรีหญิงกานดา   มัน่คง

57910180 นางสาวเดอืนธิดา   ศรีเสมอ

57910184 นางสาวปริษา   เกยไชย

58920233 นางสาวพรรณงาม   วรรณพฤกษ์

59920416 นางสาวมขุจรินทร์   สมคดิ

58920235 นางลลดิา   ปักเขมายงั

59920052 นายอนนัต์ศกัดิ์   จนัทรศรี

สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่

59910188 นางสาวกรวรรณ   ผมทอง

58910033 นางกลัชนา   ศรีพรหม

59910182 นางสาวเกศริน   เทียนแก้ว

59910178 นางสาวณจิต   วงศ์ชยั

58910035 นางสาวธรณสั   ปิยะกลุ

57910058 นางสาวปัณฑารีย์   เกียรตสิถิตกลุ

59910190 นางสาวพรทิพา   พนัธุ์คํา

59910179 นางสาวยพุาวด ี  แซ่เตยี

55920270 นางสาวสรุภา   สายแก้ว

58910046 นางสาวอรพรรณ   บญุลอื

57910178 นางสาวอไุรวรรณ   ทองอร่าม

สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัตชุิมชน

57920178 นางสาวกมลวรรณ   คุ้มวงษ์

57920181 นางสาวดรุณี   วรนาม

55920223 นางธัญพฒัน   ฤทธิผล

55920224 นางบษุบา   อภยัพิม

59920419 นางสาวประไพศรี   คงหาสขุ

58920046 นางสาวปณุรภา   ตระกลูไพศาล

55920225 นางพสันียา   พุ่มจนัทร์

57920185 นางสาวมโนวรรณ   มากมา

59920423 นางสาวยวุด ี  งอมสงดั

58920047 นางสาววรารัตน์   เหลา่สงู

55920552 นางสาวสาวติรี   อ่อนจนัทร์

58920049 นางสาวอรพรรณ   วรยาน
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สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

58920051 นางสาวคมัภีรพรรณ   สาชิน

57920202 นางสาวนรินทร์   สมปอง

55920278 นางสาวนาฏยา   พิทกัษ์ญาติ

57920206 นางสาวรุ่งธิวา   นกับญุ

57920207 นางสมฤทยั   เจิมไธสง

57920209 นางสําราญ   ศภุพิชน์

58920058 นางสาวอษุณี   อินทสวุรรณ

พยาบาลศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

58010116 นางสาวสภุสัรีญา   เกือ้กลูราษฎร์

พยาบาลศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

58010161 นางสาวชนากานต์   เจือเจริญ

58010185 นางสาวนวรัตน์   เลก็เปีย

58010201 นางสาวปาลติา   จนัทร์มดั

58010027 นางสาวเพชรไพลนิ   เจริญวงค์

58010225 นางสาวรัมภา   เอ้กนัหา

58010231 นางสาววมิลสริิ   ปานเนียม

พยาบาลศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

58010145 นางสาวกาญจนาพร   เวยีงคํา

58010147 นางสาวกิตตรัิตน์   เชยจนัทร์

58010008 นางสาวกลุยา   วาพนัสุ

58010172 นางสาวณฐักมล   เกสรา

58010173 นางสาวณิชาพฒัน์   หาญสกล

58010125 นางสาวทยากร   ศรีสงัข์

58010176 นางสาวทิชากร   งานเกณฑ์

58010019 นางสาวธนาพร   รักศรี

58010022 นางสาวนวยีา   ธรรมดี

58010186 นางสาวนทัมล   แสงหวัช้าง

58010187 นายนนัทวฒัน์   เยาวเสริฐ

58010081 นางสาวเบญจวรรณ   เจริญสขุเสถียร

58010084 นางสาวปภสัรา   ลดัดาโชติ

58010024 นางสาวปภาว ี  คําภา
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58010194 นางสาวปรางค์ทิพย์   แสงโคตร

58010196 นางสาวปรีชญา   พวงสดช่ืน

58010198 นางสาวปวณีา   ทองหลอ่

58010087 นางสาวพรรณพฤกษ์   ววัลําพอง

58010097 นางสาวรัชนิกลุ   สงิห์รัมย์

58010031 นางสาวลลติา   ด้วงเงิน

58010228 นางสาววชัรี   คเูจริญสขุ

58010105 นางสาวศศวิมิล   จารุวฒัน์

58010242 นางสาวศภุาวด ี  นชุทรวง

58010112 นางสาวสธิยา   กิจการรัฐบตุร

58010254 นางสาวสนิุตา   เจริญรอย

58010115 นางสาวสภุตัรา   ผอ่งสอาด

58010256 นางสาวสภุาพร   พวงพิมาย

58010257 นางสาวสภุาวด ี  กาจหาญ

58010044 นางสาวอรวรรณ   จนัทเสน

58010046 นางสาวอารีรัตน์   จนัทเสน

พยาบาลศาสตรบัณฑิต  

58010142 นางสาวกนกวรรณ   ชมุเกษียร

58010051 นางสาวกนกวรรณ   หน่ายมี

58010001 นางสาวกมลชนก   เวยีงอินทร์

58010143 นางสาวกมลวรรณ   ปงุบางกะดี่

58010053 นางสาวกวนิทรา   สขุรัตน์อมรกลุ

57010271 นายกมัพล   ด้วงคํา

58010055 นางสาวกาญจนา   วงศ์ทรัพย์ศริิ

58010139 นางสาวกาญจนาพร   ทองอินที

58010004 นางสาวกิตมิาภรณ์   บญุลอย

58010005 นายกิตศิกัดิ์   คูก่ระสงัข์

58010007 นางสาวกลุธิดา   วาพนัสุ

55010239 นางสาวกสุมุา   ดา่นวหิาร

58010057 นางสาวเกตน์สรีิ   แก่นจนัทร์

58010148 นางสาวเกษศริินทร์   หนนุสวุงค์

58010149 นางสาวเกสรา   แอบกระโทก
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58010009 นางสาวจนัทมณี   ฉตัรเงิน

58010150 นายจาตรุงค์   เจริญสขุ

58010010 นางสาวจิตราพร   ตรีผล

58010151 นางสาวจิราภรณ์   โชตเิพ่ิม

58010011 นางสาวจิราภา   สนิศริิ

58010152 นางสาวจิราวรรณ   หนเูข็ม

58010153 นางสาวจีระวรรณ   คงเกตุ

58010155 นางสาวจฑุามาศ   ขนัเงิน

58010158 นางสาวเจมส์จิรา   จุ้ยสขุ

58010059 นางสาวฉตัรกมล   เพ็งจนัทร์

58010124 นางสาวฉตัรแก้ว   เปร่ืองวชิา

58010060 นางสาวชญาดา   แข็งฤทธ์ิ

58010012 นางสาวชณทัสา   ขนัโท

58010159 นายชนแดน   เกตแุก้ว

57010390 นางสาวชมยัพร   สนเจริญ

58010163 นายชายญา   แจ่มคล้าย

58010164 นางสาวชิสากญัญ์   หงษ์ทอง

58010166 นางสาวซาริต้า   ชยัประสทิธ์ิ

58010067 นางสาวฐิตพิร   บรรดาศกัดิ์

58010169 นางสาวฐิตมิา   เทวญัรัมย์

58010069 นางสาวณชัชา   ภาลขีนัธ

58010171 นางสาวณชัชา   สายบวั

58010015 นางสาวณชัฐิชา   วงศ์กําภู

58010016 นางสาวณฐัชยา   ปานแดง

58010018 นางสาวทอฝัน   บวัคํา

56010256 นางสาวทกัษพร   โอ้ะบ้านตม

58010178 นางสาวธนกร   สายแปง

58010179 นางสาวธนพร   เอ่ียมสําอางค์

58010180 นางสาวธมลวรรณ   ศริิจนัทพนัธุ์

58010075 นางสาวธมลวรรณ   สขุจนัทร์

58010020 นางสาวนงนภสั   เงินพรัก

58010021 นางสาวนภาพร   แก่นแก้ว



95

58010077 นายนฤพล   วงษ์วรรณ

58010127 นางสาวนยันา   เกิดแดงบุ

58010188 นางสาวนํา้ฝน   มีแก้ว

58010078 นางสาวนิชาภา   ดสีวสัดิ์

58010128 นางสาวนิธิพร   งามบญุช่วย

58010023 นางสาวนิภาวรรณ   หมูห่ม่ืนศรี

58010140 นายบรูพา   อ่อนน้อม

58010192 นางสาวเบญญาภา   จนัทร์ทิพย์

58010200 นางสาวปาริฉตัร   ใบคราม

58010202 นางสาวปาลติา   แสงนาค

58010204 นางสาวปิยะพรรณ   รักษาสวสัดิ์

58010206 นางสาวพชรมน   เกตคุ้างพลู

58010085 นางสาวพนิตตา   จนัทร์คล้อย

58010025 นางสาวพรทิพย์   ฉ่ําจิตร

58010208 นางสาวพรทิพย์   ชาตหิาร

58010086 นางสาวพรพรหม   ตนัยะกลุ

58010026 นางสาวพรรณทิพา   พรมศรี

58010129 นางสาวพรรณภา   ลดัใหม่

58010089 นางสาวพริมรัก   ตุม่ศริิ

58010210 นางสาวพชัรีญา   เรืองเดช

58010211 นางสาวพิชชาภทัร   สวุรรณกาศ

58010212 นางสาวพิชญ์สนีิ   คงธะรังษี

58010213 นางสาวพฒิุตา   จนัทร์เพ็ง

58010214 นางสาวเพ็ญพิสทุธ์ิ   กาสขุ

58010215 นางสาวแพรวพลอย   แสงเดช

58010093 นางสาวภณิดา   ทรัพย์เรือง

58010216 นางสาวภรณ์ธิดา   ฉายแสงดี

58010049 นางสาวภคัจิรา   จนัทวงษ์

58010218 นางสาวมณีรัตน์   ดเิรกโภค

58010221 นางสาวรตภิรณ์   ชมุเพ็ญ

58010096 นางสาวรักษ์ศริิ   กงแก้ว

58010222 นางสาวรัชนีกร   จ๋อมพนัธ์
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57010106 นางสาวรัตตกิร   ทองดอนอยู่

58010223 นางสาวรัตนา   อาจหาญ

58010224 นางสาวรัตกิาล   ผลชะอุ่ม

58010130 นางสาวรุ่งทิวา   มาระบตุร

58010032 นางสาววดาพร   หวงัจิตร์

58010033 นางสาววรดา   เวชสภุาพงษ์

58010036 นางสาววนัวสิา   ใจดเีย็น

58010229 นางสาววชิญา   ทศสําราญ

58010232 นางสาววลิาวลัย์   ช่วยบญุ

58010233 นางสาววรีนชุ   พนัดาบตุร

58010131 นางสาววรีภา   อุ่นแก้ว

58010132 นางสาวศรัญญา   โกเกตุ

58010234 นางสาวศรัณยา   เหลา่แค

58010103 นางสาวศศทิรา   วงศ์สวสัดิ์

58010235 นางสาวศศธิร   กระมล

58010104 นางสาวศศธิร   คุ้มภยั

58010236 นางสาวศศธิร   ปัญญาวจิารณ์

58010239 นางสาวศนัสนีย์   สวา่งแสง

58010240 นางสาวศริิธร   ทองคํา

57010398 นางสาวศริิประภา   นาชิต

58010106 นางสาวศริิพร   ถ่ีป้อม

58010040 นางสาวศพุฒัน์ชา   ระมัง่ทอง

58010050 นางสาวสตรีรัตน์   ช่ืนชอบ

58010133 นางสาวสมหทยั   ทองมา

58010109 นางสาวสมชัญา   เป่ียมประสาทพร

58010134 นางสาวสมิดา   คําขจร

58010111 นายสหรัฐ   ขําวไิล

58010245 นางสาวสาธิยา   โชคบนัดษิ

58010247 นางสาวสริิกาญจน์   นาคคํา

58010041 นางสาวสกุญัญา   แสนประเสริฐ

58010249 นางสาวสกุญัญา   หวงัวชิา

58010250 นางสาวสจิุตรา   วเิชียรแลง
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58010251 นางสาวสจิุตรา   สดุธรรม

58010135 นางสาวสธิุดา   ทิมแสง

58010252 นางสาวสธิุตา   มีทรัพย์

58010253 นางสาวสนุนัทิยา   อไุรรัตน์

58010114 นางสาวสปุวณ์ี   ธนาสายทิพย์กลุ

58010136 นางสาวสพิุชชา   หล้าเสน่ห์

58010258 นางสาวสมิุตรา   ทาฝัน้

58010118 นางสาวอภิชญา   จนัทร์ถาวร

58010138 นางสาวอรทยั   สายทอง

58010261 นางสาวอรุณกมล   บวัศรี

58010045 นางสาวอจัฉรา   ตมุแม้น

58010263 นางสาวอญัชล ี  ทะโคดา

58010120 นางสาวอญัชิสา   หนึง่ฤทยักลุ

58010265 นางสาวอาทิตยา   หงษ์จนัทร์

57010386 นางสาวอไุรรัตน์   ทีทองแดง

57010049 นางสาวไอรดาร์   ทรัพย์ไทย

58010122 MISSCHHUM   SREYLEAK
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ปีการศึกษา 2561

คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร

การแพทย์แผนไทยบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

58180093 นายปิยะมินทร์   ดนิม่วง

การแพทย์แผนไทยบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

58180084 นางสาวกญัญารัตน์   ขนัธรัตน์

58180036 นายไชยวฒัน์   วณิชชากร

58180042 นางสาวปภาดา   นาดี

58180096 นางสาวภิญญาพชัญ์   พรประเสริฐ

58180100 นายสกล สขุขะปัญญา   เสง่ียมศรี

58180055 นางสาวอมราวด ี  เกิดสวา่งเนตร

การแพทย์แผนไทยบัณฑิต  

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

57180114 นางสาวกมลชนก   พิทยภาณุ

58180105 นางสาวกมลวรรณ   ชาญณรงค์

58180030 นางสาวกาญจนา   อ่องละออ

58180062 นางสาวจารุจินดา   คําวลิานนท์

58180071 นางสาวเจนจิรา   อยู่สขุ

57180005 นายเจษฎ์กรน์   สตัยมิตร

58180086 นางสาวชยาภา   ชยัประสทิธ์ิ

58180037 นางสาวณฏัฐิกานต์   ปรียานนท์

58180039 นายดารากร   ป้อมสวุรรณ

58180116 นางสาวทบัทิม   วรรณภกัดี

58180088 นางสาวธนกร    ไตรธนเดชา

58180106 นางสาวธัญญา   แรกจํานงค์

58180040 นายนพรัตน์   โพธ์ินอก

58180090 นางสาวประไพพรรณ   เอ่ียมศรี

58180091 นางสาวปรางทิพย์   คงดสุติ

58180044 นางสาวปิยธิดา   วงศ์คําสงิห์

58180107 นางสาวพรสภุา   พงศ์แพทย์

58180094 นางสาวพชัรียา   ตบีกลาง
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58180095 นางสาวพิมพ์วมิล   มะโนกิจ

58180045 นายพิสษิฐ์   บตุราช

58180046 นางสาวพทุธิดา   บรรจมาตย์

57180023 นางสาวภทัรภรณ์   โสภา

58180117 นางสาวภทัราวรรณ   ทองกร

58180108 นางสาวภิณยะภชัร์   เหมือนเปลือ้ง

58180109 นางสาวรตพิร   พรรณจิตต์

58180119 นางสาวรัชณิญา   จนัทร์ศรี

58180048 นางสาววรัญญา   เตา่ทอง

58180097 นางสาววภิาวรรณ   อดุด้วง

58180120 นางสาวศภุาพิชญ์   เกียรตพิรพิทกัษ์

58180053 นางสาวสนิุตา   ธูปหอม

57180124 นางสาวอภิญญา   บญุยง

58180063 นางสาวอมลวรรณ   มัง่คัง่

58180121 นางสาวอมัริษา   พลูผล

58180057 นายเอกภพ   รักษ์มณี

การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

58180020 นางสาววนันิสา   อ่วมวนั

การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

58180002 นางสาวก่ิงกาญจน์   กร่ิมใจ

การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

58180007 นางสาวญาณิศา   รวยทรัพย์

58180008 นายณฐัชนน   นาคอร่าม

58180024 นางสาวสธิุดา   จนัทร์เลขา

การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต  

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

58180114 นางสาวกนกวรรณ   ช่วงชยั

58180073 นางสาวกรชวลั   พิริยะประไพพนัธุ์

57180113 นางสาวกรรณิกา   รุ่งเรือง

58180001 นางสาวกญัญาณฐั   เกษเพชร
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58180123 นางสาวกานต์มณี   ศวีะอไุร

58180058 นางสาวขวญัชนก   ชมช่ืน

58180004 นางสาวจฑุามาศ   เจริญ

58180122 นางสาวจฬุารัตน์   ภยูาทิพย์

58180074 นางสาวเจษฎาพร   สจุารี

58180085 นางสาวฉฐัธยาน์   สกุลุมงคลศกัดิ์

58180034 นางสาวชนนิกานต์   จิรธรรมกลู

58180075 นางสาวชนิดา   จนัทร์หอม

58180005 นางสาวชลธิชา   ศรีแดง

58180006 นางสาวชลติา   อินต๊ะปัญโญ

58180077 นางสาวณฐักาญจน์   สขุพรหม

58180010 นางสาวทิพยรัตน์   มีสทิธ์ิ

58180068 นางสาวธัญญารัตน์   ก้อนเทียน

57180141 นางสาวธัญญารัตน์   เฉลมินนท์

57180140 นางสาวธัญญารัตน์   ศรีสขุ

58180011 นางสาวธิตอิร   เบิกไพร

58180059 นางสาวนวรัตน์   จิตต์จํานงค์

58180112 นายปกรณ์   บญุญะฐี

58180079 นางสาวประภาพร   แก้วตนั

58180015 นางสาวปานวาด   ยิ่งรุ่งโรจน์

58180102 นางสาวปารมี   พลอยแดง

58180016 นางสาวปิยะฉตัร   เขียวละลิม้

58180061 นายภทัรภมิู   จนัทิมา

58180115 นางสาวรัตนาภรณ์   ยอดบญุ

58180069 นางสาวเรืองรจิต   กลัน่พิมาย

58180081 นายฤทธิเกียรต ิ  นามเกษ

58180018 นางสาววรรธิดา   ฉายอรุณ

58180124 นางสาววลยัรัตน์   สขุรัตน์

58180021 นางสาววลิาสนีิ   สอนบญุมา

58180070 นางสาวศริิรัตน์   แข็งทน

58180101 นางสาวสโรชินี   ตระกลูเกียรติ

58180051 นางสาวสเิรียม   เสาแบน
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58180110 นางสาวสขุใจ   หาญพยคัฆ์

57180108 นางสาวสณิุสา   มดุตะเลบ็

58180082 นางสาวสนิุตตรา   สะอาดเอ่ียม

58180083 นางสาวอนญัพร   ศรีแสวง

58180026 นางสาวอมราพร   จนัทร์ดี

57180130 นางสาวอณัธิกา   ซนัเฮม
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ปีการศึกษา 2561

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชานวัตกรรมการส่ือสารทางการเมือง

60920222 นายชณิุภา   เปิดโลกนิมิต

60920224 นายนทัปภา   นชุาภทัร

สาขาวิชาส่ือสารการตลาด

60920221 นางสาวรัตนาภรณ์   ธนิกกลุ

59920468 นางสาวสกุญัญา   สามเสยีง

ศลิปศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาปรัชญา

59920476 นางสาวชมขวญั   มาปาเดดิ

57920693 นางบงกช   ศภุเกษม

57920691 นางสาววณิชยา   ปรือปรัก

สาขาวิชาภาษาไทย

55921044 นางสาวบญุสติา   ธํารงวรีะชาติ

57920652 นายสมศกัดิ์   กรอบมขุ

57920653 นางสาวสรยา   รอดเพชร

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร

57920657 นางสาวกญัญา   ปัญจพาณิชย์กลุ

55921485 นางสาวชิดชนก   นวมงคล

57920673 นายชินโชต ิ  จนัทะคณุ

60920277 นางสาวบณัฑิตา   สนัตกิลุ

57920665 นางสาวปิยธิดา   สปัุตติ

55920332 นางสาวปิยนาถ   อินทร์เจริญ

57910193 นายพรเทพ   แซ่ตี

55920340 นางสาวพิชญ์สนีิ   ทตัตะทองคํา

55920341 นางสาวพิมลมาศ   เกตฉุาย

58910097 นายรตญัํ ู  หลงรัก

55920377 นางสาวศริิวตัร   ลวดทอง

57920675 นางสาวศภุนิตา   บญุทรัพย์

57910196 นางสาวสพุฒัสร   ทาเทพ

57920670 นางสาวอไุรรัตน์   นิลไธสง
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55920380 นางแอนนา   ผลไสว

57920671 Ms.YUJIA   HAN

นิเทศศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

58020115 นางสาวธนธร   วฒิุมานานนท์

58021009 นายสถิระ   บญุอยู่

นิเทศศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

58020994 นางสาวกมลนนัท์   วงษ์คมัภิรานนท์

58020867 นายกฤต ิ  ภิรมย์ทอง

58020113 นางสาวกลุนิดา   ประจําที่

58020889 นางสาวชญานิษฐ์   สะราคํา

58021172 นางสาวชลติา   สมีนัตะ

58020903 นางสาวณฎัฐ์นรี   ภยัสยม

58020905 นางสาวณฐัชา   รัตนสริิเวช

58021156 นางสาวปรารถนา   ผนัผอ่น

58020948 นางสาวปวณ์ีธิดา   ริยะวงศ์

58020961 นางสาวพราวนภา   ชุ่มเชยกลิ่น

58020976 นายภวูนยั   ดวงสภุา

58020353 นายวงศ์วรีะ   แพรประเสริฐ

58020993 นางสาววรรณา   จฬุานนท์

58021005 นางสาวศริิพร   แก่นทอง

58021006 นางสาวศริิมล   โอชะกลิ่น

58020540 นางสาวสริิพรรณ   มาแสง

58021024 นางสาวองัคณา   อินทปุระภา

58021026 นายอํานาจ   ชาตยิานนท์

นิเทศศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

58020862 นางสาวกชพร   จิตระวงั

58020865 นางสาวกรกนก   ไอยราคม

58520492 นางสาวกาญจนา   อ่างทอง

58020874 นางสาวกานต์ชนา   คุ้มภยั

58020875 นางสาวกิตตยิา   ขวญัช่ืน

58021174 นางสาวขตัตยิา   พสันนัต์

58020880 นางสาวคริสมาส   ก่ิงนาระ
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58021158 นางสาวจินต์จฑุา   บญุคง

58520179 นางสาวจฑุามาศ   สรัุตน์สญัญา

58020888 นางสาวชญานิศ   จินดา

58020530 นางสาวชนากานต์   จิตหวงั

58020894 นางสาวชนิกานต์   กิตตจิารุวฒันกลุ

58520512 นางสาวชาลสิา   ป่ินแก้วเกียรติ์

58020898 นางสาวชินตา   ทพัมงคล

58520782 นางสาวชตุมิณฑน์   เอ่ียมอปุถมัป์

58020900 นางสาวญาณิศา   บตุรสคุนธ์

58520520 นางสาวณฐัชยา   ศริิรัตนะ

58020910 นางสาวณฐัริกา   จนัทร์พิพฒัน์

58520284 นายธนวตั   แสนเสริฐ

58020925 นางสาวธมนต์อร   ธนะสารกลุ

58520541 นายธีรพล   เอ่ียมรัตนสริิโชติ

58021155 นายนนัท์มนสั   รุจิรัตน์

58020934 นางสาวนิภาพร   พิลาสทุธ์ิ

58020936 นางสาวนิรัสกร   พินทวุฒันะ

58020940 นางสาวเบญจวรรณ   เผ่ือนยิ่งยง

58020942 นางสาวปรมาพร   วงศ์ทองดี

58020944 นางสาวประณยา   ทองดี

58020947 นางสาวปวนัรดา   เลื่อมใส

58520558 นางสาวปัณฑารีย์   นิยมแก้ว

58020949 นางสาวปัทมภรณ์   มณีคร

58020957 นางสาวผกายมาศ   โชตธินสนุทร

58520564 นางสาวพรประภา   โพธิตาปะนะ

58520576 นางสาวพิมพกานต์   ประดูว่งษ์

58020967 นางสาวพิมพาพร   อาจสริุนทร์

58020974 นายภทัรพล   ยินดจีนัทร์

58020975 นางสาวภิณญา   ฤกษ์ฉวี

58520590 นางสาวมานิตา   คําเพ็ญ

58020985 นางสาวรัตน์ตนินัท์   แก้วลําหดั

58020987 นางสาวรัตนากรณ์   เรืองชยัวริิยะ



105

58020991 นางสาววรรณวศิา   คล้ายเจริญ

58020992 นางสาววรรณวสิา   อมัรพยาฆร์

58020995 นางสาววรษมล   อินทะแสน

58020998 นางสาววจิิตรา   คหูาประเสริฐสขุ

58021001 นางสาววลิาวรรณ   ลํา้บริสทุธ์ิ

58520108 นางสาวสริิประภา   ภดูทีิพย์

58021013 นางสาวสจิุรา   ศรีอินทร์

58021016 นางสาวสธุาทิพย์   เงินโพธ์ิ

58021020 นางสาวอตนิชุ   เจียมรัตน์

58021021 นายอธิปพฒัน์   เวยีงรัตน์

58520633 นางสาวอริสรา   ฟา้คุ้ม

58520643 นางสาวอมัพร   เข็มเพ็ชร

นิเทศศาสตรบัณฑิต  

58520485 นางสาวกรกมล   สําราญ

58520486 นางสาวกรชินนัท์   จนัทร์เอ่ียม

58520772 นางสาวกรพินธุ์   ป่ินทอง

58020866 นางสาวกรวรรณ   กงัวลกิจ

58520773 นางสาวกฤตยิาภรณ์   จิตรขจรเดช

57520083 นายกฤษฎา   ภอูากาศ

58520487 นางสาวกวสิรา   ขําเจริญ

58520488 นางสาวกะชามาศ   เพชรทอง

57020660 นางสาวกญัจนสดุา   อ่อนแสงจิตเกษม

58520489 นางสาวกญัชพร   บญุไสย์

58020869 นางสาวกญัญ์วรา   ฉตัรทอง

58020870 นางสาวกญัญาวร์ี   ภาระดไีพเราะห์

58020871 นางสาวกณัฐิกา   พฒิุวรไชย

58520490 นางสาวกนัตา   เชิงไว

58020872 นางสาวกลัยกร   เทศทิม

58520775 นางสาวก้านแก้ว   เรืองงาม

58520493 นางสาวกานต์ธิดา   อดุง

58520777 นายกิตตคิณุ   วรีิยะภิวฒัน์

58020877 นางสาวกลุปริยา   อดุมพงษ์
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58520778 นายเกียรตศิกัดิ์   อรรถเลศิปัญญา

58520496 นายเขมณฏัฐ์   หาญณรงค์

58020879 นางสาวเขมรัตน์   ตรีอํานรรค

58520497 นายคมชาญ   องอาจ

57021132 นายคามิน   ปานธารา

58020881 นายคํานวณ   หาญประสพ

58020882 นายจกัรเพชร   โพธิสาร

58020342 นางสาวจนัทิมา   ฉยุฉาย

58520498 นางสาวจนัทิมาทร   นามปัญญา

58520499 นางสาวจิณอรุณ   ยี่รงค์

58520779 นางสาวจิตตกิาญจน์   สงัข์งาม

57520087 นางสาวจิรดา   มีทิศ

58520501 นายจิรทีปต์   พรหมคณุ

58520502 นายจิรพฒัน์   พรหมรัศมี

58020886 นางสาวจิระประภา   บญุเทียบ

58520780 นางสาวจิรัชยา   กล้าสมศกัดิ์

58020887 นางสาวจฑุามาศ   บญุจนัทร์

58520504 นางสาวเจนจิรา   จิตถวลิ

58520781 นางสาวเจนจิรา   หอมแก้ว

58520505 นางสาวฉตัรฏิมา   คดัชารัตน์

58520506 นางสาวชนม์นิภา   เกษแก้ว

58020890 นายชนสรณ์   ชยักิตตภิรณ์

58520507 นางสาวชนากานต์   ก่อเกิด

58020891 นางสาวชนากานต์   ประเวทจิต

58020892 นางสาวชนาภทัร   เกษมณี

58020343 นางสาวชนิกา   อินสวรรค์

58020895 นางสาวชนิภา   บญุประโคน

58520283 นางสาวชนิษฐา   เสถียรทิพย์

58520509 นางสาวชยาภรณ์   ฮ้งแก้ว

56520498 นายชลเทพ   แก้วจินดา

58520511 นายชวศิา   วรธงไชย

58020896 นางสาวช่อผกา   ยมหา
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58020897 นายชยัสทิธ์ิ   เช่ียวชาญ

58520513 นางสาวโชษิตตา   จารึกศลิป์

58020901 นายฐวสัส์   จิรพิสทิธ์ิกลุ

57520090 นายณฐกร   อินทร์สวุรรณ์

58520516 นางสาวณฐอร   สมพงษ์

58520517 นางสาวณฎัธิณี   พร้าเพรียง

58020531 นางสาวณฐัชญา   ตลุาธาร

58020904 นางสาวณฐัชยา   อธิปนนัท์พงษ์

58520521 นายณฐัชยั   เครือเสนา

58520522 นางสาวณฐัชา   สขุสบาย

58520524 นางสาวณฐัธิดา   คหูา

58020906 นางสาวณฐัธิดา   อุ่นซิม

58020345 นายณฐันยั   สบืญาติ

58020909 นายณฐัภทัร   อจัฉริยยศ

58020912 นางสาวณฐัริณี   จนัทมรัตน์

58520525 นางสาวณฐัวด ี  ศริิสขุ

58520526 นายณฐัวฒิุ   พงษ์ศริิ

58520784 นางสาวณิชกมล   ตญักาญจน์

58020913 นางสาวณิชชา   ริตเพชร

58020914 นางสาวณิชากร   ศริิวฒัน์

58520527 นางสาวณิชาภทัร   ศรีสวสัดิ์

58520785 นางสาวดนยา   สปัุญญา

58520528 นางสาวดนิตา   จีนกลัน่

58020915 นางสาวดนนุชุ   อธิปัตยะวงศ์

58520786 นางสาวดวงกมล   ตมูไทย

58020916 นายเตชนนัต์   วทิยาสรรเพชร

58520098 นางสาวทยพร   ศรีคํา

58020917 นายทรงเกียรต ิ  ชยัฤทธ์ิ

58520529 นายทรงศริิ   จนัทรกลุ

58520530 นายทชัพล   พุ่มพวง

58020920 นายธนกร   อยู่ยืน

58021157 นางสาวธนนนัท์   จระคร
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58020923 นายธนภทัร   ประมวลธน

58020924 นายธนวจัน์   อศัวกลุกําเนิด

58520533 นายธนวฒัน์   กิระวทิยา

58520534 นางสาวธนชัชา   สนธิสวสัดิ์

58520535 นายธนากร   หาญนิโรจน์รัมย์

57520669 นายธนาธิป   เจ่ียสกลุ

58520536 นางสาวธมนวรรณ   ใยทองคํา

58520537 นายธรรมวฒัน์   อรุณรัตน์

58520538 นางสาวธัญชนก   มาฤดี

58020926 นางสาวธัญญาพร   จนัทร

58520788 นางสาวธันยพร   แสงทอง

58020927 นางสาวธารทิพย์   อินทร์อรัญ

58020928 นางสาวธิดามาศ   เขียวเหลอื

58520540 นายธีรนพ   อนนัตสาคร

58020929 นายธีรพจน์   เพ็ชรแกมแก้ว

58520542 นางสาวนพรัตน์   ก่ิงมาลา

58520016 นางสาวนริศา   บญุเดชชยักลุ

58020931 นางสาวนวพร   กลุรัชตะสถาพร

58520790 นางสาวนวลศริิ   คชพนัธ์

58520544 นายน้องฮาร์ด   รัตนะมงคลกลุ

58520545 นางสาวนทัธมน   เงินเรืองโรจน์

58520182 นางสาวนทัมล   กองแก้ว

58020932 นายนนัท์นภสั   สนิธิพงษ์

58020933 นางสาวนาเดยี   แหละตี

58520791 นางสาวนาตยา   นชุนา

58520546 นางสาวนิรชา   เหลา่มาลา

58520547 นางสาวนชุนาถ   ชยับรรหา

58520792 นางสาวเนตกิานต์   พวงพกุ

58020939 นางสาวบณุยนชุ   อยู่เจริญสขุ

58520548 นางสาวบษุยา   เบียดนอก

58520793 นางสาวเบญญา   ลลีาพนัธุ์ไพบลูย์

58520794 นางสาวเบญญาภา   คณุเลศิ
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58020941 นางสาวใบเตย   เน่ืองจํานงค์

58020943 นายประจกัษ์   ท้าวภชุฌงค์

58520550 นางสาวประไพพฒัน์   โดดชยั

58020946 นายปราการ   รัตนชํานอง

58520556 นายปวเรศ   บญุมาก

58520796 นายปัญจพล   สทิธิเดช

58020347 นางสาวปัญจพาณ์   ชมุพล

58520557 นางสาวปัฐ   สวุรรนาวธุ

58020963 นางสาวปัณณธร   มะสนินท์

58020950 นางสาวปาณิศรา   รองทอง

58520559 นางสาวปารณีย์   หงุ่ยตระกลู

58020952 นางสาวปิยธิดา   ประดษิฐ์การช่าง

58520797 นางสาวปิยพร   พิบลูย์พล

58020953 นางสาวปิยวรรณ   ฤทธ์ิถาวร

58020954 นางสาวปิยะภรณ์   พฤกษาเดชากลุ

58020955 นางสาวปิยาอร   วงษ์เพชร

58020956 นางสาวปีย์วรา   อนัเงิน

58520562 นายปณุณธีร์   รัตนสมัฤทธ์ิ

58520798 นางสาวปณุยวร์ี   สขุสมบรูณ์

58520563 นางสาวผกามาศ   สนุนัต๊ะ

58520799 นางสาวผกามาศ   หมายเจริญ

58020958 นางสาวพณิชนนัท์   เจริญพาณิชย์พนัธ์

58520565 นางสาวพรฤด ี  บญุพรรณมงคล

58520800 นางสาวพรวภิา   วเิชียรดลิกกลุ

57020150 นางสาวพรสวรรค์   ไพบลูย์จิตต์อารี

58020964 นางสาวพชันิตา   อินยิม้

58520567 นางสาวพชัรนนัท์   เพ็งประพฒัน์

58520568 นางสาวพชัรากร   พฒันชาคร

58520569 นางสาวพชัรียา   นนัทานนท์

57020451 นายพฒันชยั   คงอยู่

58520570 นางสาวพณัณิตา   ใหญ่ยิ่ง

58020965 นางสาวพทัธมน   พิมพ์ดี
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58520571 นายพนัธการ   พุ่มทอง

58520572 นางสาวพิชชากร   นิตจงัหรีด

58520801 นางสาวพิชชาดา   สขุสมบรูณ์

58520573 นางสาวพิชชาภา   ทองหลอม

58520574 นางสาวพิชญา   เปาอินทร์

58520286 นางสาวพิชญานิน   แสงจนัทร์

58520186 นางสาวพิชามญชุ์   คนธรรมศาสตร์

58520575 นายพิพิธ   ชยาภิวฒัน์

58021154 นางสาวพิมพ์นารา   นาขาม

58520577 นางสาวพิรินดา   อินทสมมตุิ

58020968 นายพิริยกร   คชฎร

58520578 นายพีรภทัร์   ชมเสยีง

58520045 นายพีรวสั   พลเยี่ยม

58020349 นางสาวพทุธิมน   เชาวนสนุทรพงษ์

58520580 นางสาวแพรววา   เจริญสขุ

58520103 นางสาวแพรไหม   หลวงสงิห์ไชย

58020970 นางสาวเฟ่ืองฉตัร   อนชุน

58520581 นางสาวภนิตา   เหมกลุ

58520288 นางสาวภคันนัท์   อินทรวชิะ

58020971 นางสาวภชัภิชา   แดงกระจ่าง

58020972 นางสาวภชัร์ยากร   หาญกลุ

58520289 นางสาวภชัราภา   ดวงจิตร

58520105 นางสาวภสัสร   เหลอืงหิรัญภษิูต

57520719 นายภาณวุชิญ์   ชนะรบ

58520290 นางสาวภานชุนารถ   บญุอ่ิม

58520586 นายภาสกร   มงัคละครีี

58520587 นางสาวภสูดุา   ยาไทย

58021173 นางสาวมนสภรณ์   แก้วมณี

58520588 นางสาวมอญ   บญุศริิ

58020977 นางสาวมทัรภรณ์   แสงสวุรรณ

58520589 นางสาวม่านแก้ว   เสมสฤษดิ์

58520591 นางสาวมาริษา   ศรีอศัวประเสริฐ
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58020979 นางสาวมาริสา   พึ่งบญุพระ

58520291 นางสาวมาริสา   ศรีสขุรอด

58520802 นางสาวมขุสดุา   น่ิมมณี

58520803 นางสาวมรุธา   ขําโสภณ

58520292 นางสาวเมธินี   ศรีคําภา

58020981 นางสาวรมย์ชล ี  พิณประดษิฐ์

58020982 นางสาวรววิรรณ   เทศทอง

58520593 นางสาวรสมิุนทร์   นวพรพงษ์

58520805 นายรังสมินัต์   วฒันจิตติ

58020983 นางสาวรังสยิา   ชวนชม

58020984 นายรัชชานนท์   สําเริงเรือง

58520806 นางสาวรัชลญีา   ชํานาญศลิป์

58020986 นางสาวรัตนากร   ทองนพอนนัต์

58020988 นางสาวรัตนาภรณ์   เสยีงเสนาะ

58520807 นางสาวรัษฎากร   กนกอนนัต์

58520294 นางสาวลลติา   รัศมีเมฆินทร์

58020990 นายวทญัํ ู  ทองมี

58520809 นางสาววนิดา   เกิดอยู่

58520594 นางสาววนิดา   มาตราช

58520810 นางสาววรกมล   วทิยารัมภะ

58520595 นายวรวทิย์   ตนัตสินัถวพงศ์

58520811 นางสาววรัญญา   เกิดมี

58020537 นางสาววรัญญา   ติน้กะชาติ

58520597 นางสาววริศรา   สะอาดพรรค

58020930 นายวลญัช์ภทัร   รัศมีเจริญธรรม

58520295 นางสาววลยัรัตน์   ศลิเทพาเวทย์

58520812 นายวชัรินทร์   นฤภยั

58020997 นายวาทิต   ธีระรัตน์

58520296 นางสาววจิิตรตรา   เพ็งวงษ์

58520598 นายวชิญ์วสิฐิ   มาพิจารณ์

58520599 นางสาววญิํรัุตน์   สธีุรวฒันานนท์

58020999 นางสาววมิลสริิ   เกิดบตุร
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58520601 นางสาววลิาวลัย์   โอฬารวงศ์

58520603 นายศรัณย์   พกุนชุ

58520107 นายศาสตรา   สง่าอินทร์

58520605 นางสาวศปิรางค์   สมเพท

58520606 นางสาวศริดา   ยะโส

58021004 นางสาวศริภสัสร   ช่างเหลก็

58520298 นางสาวศริิกาญจน์   ศริิธนะวาณิช

58520607 นางสาวศริินภา   แก้วสกลุ

58520608 นางสาวศริิยา   เจริญสขุ

58020116 นางสาวศริิลกัษณ์   แสงบํารุง

58520609 นายศริิวจั   ใจซ่ือ

58520814 นายศวิพล   เอมพลดั

58520611 นายศภุกร   ลมิปะพนัธุ์

58520299 นางสาวศภุรัตตยิา   รุ่งสอาด

58520612 นายศภุฤกษ์   เย็นทรวง

58520613 นางสาวศภุลกัษณ์   เผ่ือนงเูหลอืม

58520614 นายศภุวชิญ์   เหมรัฐพาณ

58520815 นางสาวสบนังา   ป่ีแก้ว

58520615 นายสพล   ศกัดิ์สทิธิพิทกัษ์

58520618 นางสาวสายธาร   ยอดดําเนิน

58021171 นางสาวสายฝน   ศรีวลิาศ

58520300 นางสาวสาวติรี   ทิมศรี

58520620 นางสาวสนิไหม   บวับาน

58520621 นายสริวชิญ์   วทิจิตสมบรูณ์

58021012 นางสาวสริินยา   อมัรินทร์

58520622 นางสาวสกุญัญา   ทรเดช

58520816 นางสาวสกุญัญา   เอ่ียมละออง

58520623 นางสาวสชุาดา   มดุนาเวช

58520624 นางสาวสชุานนัท์   สขุกลาง

58021014 นางสาวสชุานาถ   หิรัญเถกิงพนัธ์

58021015 นางสาวสดุารัตน์   พฒันภิบลูย์ชยั

58520626 นางสาวสทุธิดาภรณ์   ภโูทถํา้
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58520817 นางสาวสธิุดา   รัตนะแพร

58021017 นางสาวสธิุดา   เริงชยัภมิู

58520627 นางสาวสภุาดา   อนสุริุยา

58520818 นางสาวสภุาภรณ์   สทิธินสุรณ์

58520628 นายสรุดษิ   สวุรรณวโรดม

58020541 นางสาวสริุตรา   อยู่เมฆะ

58520629 นายหฤษฎ์   เฉิดฉนัท์พิพฒัน์

57520791 นางสาวอธิพร   เพชรบตุร

58520630 นางสาวอนนัดา   อารีพนูสวสัดิ์

58520631 นางสาวอภิพร   อศัวจิตตานนท์

58520632 นางสาวอมรรัตน์   ฉิมผกา

58021023 นางสาวอรปรียา   ศรีสงัวร

58520819 นางสาวอรัญญา   แซ่ลิม้

58520634 นางสาวอริสา   ประยรูพาณิชย์

58520635 นางสาวอรุณวรรณ   ฆงัคะ

58520637 นางสาวอลศิรา   ภูป่ระเสริฐ

58520638 นางสาวอวกิา   เกตโุพธ์ิทอง

58520641 นางสาวอญัชิสา   เทพบวัทอง

58021025 นางสาวอญัญา   สภุาสาคร

58520642 นายอฐัพงศ์   อภิบญุยนนัท์

58520644 นางสาวอาทิมา   หนนุดี

58520646 นางสาวอารียา   สวุรรณศรี

58520647 นางสาวอารีรัตน์   รัตนโพธิ

58520648 นางสาวอิงอร   โอกรุะ

58520820 นายเอกนรินทร์   อินทร์ศริิ

58021027 นายเอกรินทร์   อทุรส

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

สาขาวิชาจิตวิทยา

58021044 นางสาวปาริฉตัร   อ่อนแก้ว

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

สาขาวิชาจิตวิทยา

58520046 นางสาวภทัรวด ี  อินธุเดช
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วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

สาขาวิชาจิตวิทยา

58520650 นางสาวกมลพร   เมาฮ้อ

58520112 นางสาวกมลวรรณ   นามบญุ

58520113 นางสาวกีรต ิ  สนิธุนาวา

58520655 นางสาวขนิษฐา   ทนุภิรมย์

58021031 นางสาวจิรญา   เสมอวงศ์

58520660 นางสาวชนิตา   คอูภิชาติ

58021034 นางสาวชลพินทุ์   มลูพนัธ์

58520666 นางสาวญาณิศา   กิตชิยัชาญ

58021036 นางสาวณฐัฐาพร   อคัรส

58020365 นางสาวณฐัพร   พิทกัษ์สงคราม

58520670 นางสาวดสุติา   เมฆพิทกัษ์กลุ

58520672 นางสาวทิฆมัพร   พกัตร์จนัทร์

58520673 นางสาวทิฐิตา   เผือกศริิ

58021042 นางสาวปริยฉตัร   ด้วงสะอาด

58021048 นางสาวพิชญาธรณ์   วศิาลศกัดิ์กลุ

58020042 นายภาณวุฒัน์   วฒันเชาวน์พิสทุธ์ิ

58021049 นางสาวภิญรดา   รัตนบญุยกร

58020020 นางสาววชัราพร   อินทวงษ์

58520694 นางสาวศตีลา   หล้าเพชร

58520705 นางสาวสธีุรา   บวับศุย์

58020371 นางสาวสพิุชชา   ตรีเนตร

58520119 นางสาวอรนลนิ   เพลงิภากร

วิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาจิตวิทยา

58520651 นางสาวกรกนก   ขาวงาม

58520652 นายกฤษฏิ์   แจ่มใส

58021029 นางสาวก่ิงกาญจน์   ดวงแก้ว

58520654 นายกิตตศิกัดิ์   ภาระ

58520656 นายคมชาญ   ทรงโฉม

57021267 นายจกัรพนัธ์   คงสง
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58020361 นางสาวจฑุามาส   รุ่งโรจน์สารทิศ

58520657 นางสาวจฑุารัตน์   สขุอนนัต์

58021032 นายจลุดศิ   กลดัพว่ง

57021269 นางสาวเจษฎาภรณ์   ผาสขุ

58021033 นายฉตัรเฉลมิ   บตุรกวี

58520658 นางสาวชนกพร   คเูฮียง

58520659 นายชนะวฒัน์   ดวงเตม็

58520661 นางสาวชนิตา   บญุญานพุนัธ์

58520662 นางสาวชนินาถ   คําคงศกัดิ์

58520665 นางสาวชตุมิณฑน์   บญุยงั

58021030 นางสาวญามานี   ทองเจือ

58020017 นางสาวฑิมพิกา   จนัทอทุยั

58520667 นางสาวณภทัร   อคัคะเดชอนนัต์

58020018 นายณรงค์ฤทธ์ิ   เสาโมก

58021035 นางสาวณชัชา   บวัยอม

58520114 นายณชัพล   คําตา

58520668 นางสาวณฎัฐา   แซ่ลี ้

58520669 นางสาวณฐัถาวลัย์   โอบอ้อม

56521009 นายณฐัวฒิุ   อตัตะการองักรู

58021037 นางสาวดลนภา   สระศรีอ่ํา

58520675 นายธนากร   แพงมี

58021165 นางสาวธารารัตน์   ทานโสดถี

58021038 นางสาวนฤมล   สดุกงัวล

58520679 นางสาวนลนิญา   สวา่งจิตต์

58021039 นางสาวนฐัธยาณ์   องค์สอาด

58520680 นางสาวนนัท์ชพร   อําพนัธ์

58520681 นางสาวนิศารัตน์   ภสูวุรรณ์

58021041 นายเนตกิร   ดวงกมล

58520682 นายบวรเมษฐ์   ม่วงมณี

58520684 นางสาวเบญจรัตน์   อยู่คุ้มญาติ

58021043 นางสาวปารมิตา   เหลอืงทอง

58520118 นางสาวฝนทิพย์   ไมตรีจิตต์
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58520686 นางสาวพชรกมล   นิลพทัธ์

58021045 นางสาวพรนภา   สนุทรา

58520022 นางสาวพรรณนิภา   เลศิบวัสนิ

58021046 นางสาวพชัรพร   เกียรตกิลุดลิก

58520663 นายพิชชากร   เฉลมิชาติ

58021047 นางสาวพิชญ์ญธิดา   ร่ืนกลิ่นจนัทร์

55021597 นางสาวภสัสร   นนัทสรู

58520688 นางสาวมญชภุรณ์   บวรกิจไพบลูย์

58520689 นางสาวมนทกานต์   ชนะภยั

58520690 นายมนสันนัท์   ฉตัราภิรัตน์

58021052 นางสาวรังสมิา   ศริิปรุ

58021053 นายรัฐศาสตร์   กลิ่นรัตน์

58020171 นางสาววรนิษฐา   นฤพนัธุ์กลุชยั

58020119 นางสาววรรณพร   เลศิปิยพร

58520692 นางสาววรินทร   เปลี่ยนธรรม

58520693 นายวชัรพงศ์   คณะรัมย์

57520859 นายวชัริศ   วชัรผลานนท์

58520695 นายวทิยา   ตัง้มัน่ธนบวร

58520696 นายวรีภทัร   สขุสําราญ

58520698 นางสาวศรุตา   แสนสดุ

58021054 นายศกัดา   ธันโยดม

58520700 นายศริวชั   รัตนดี

58520701 นางสาวศริิณญา   ปฎิตงั

58021164 นายสพัพญัํ ู  ชยัสมัฤทธ์ิโชค

58520023 นางสาวสริิญากร   โรจนวชิยั

58021056 นางสาวสรีิธร   สขุกลู

58021057 นางสาวสคุนธมาศ   เจียงพทุรา

58520706 นางสาวสนิุสา   คณูสวสัดิ์

58520707 นางสาวสภุาภรณ์   มขุเพ็ชร

58520708 นางสาวสริุดา   สขุเลศิ

58520710 นายอนพทัย์   ศริิไพบลูย์

58520711 นางสาวอรุณรัตน์   นพรัตน์
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58020122 นางสาวอลัปิรียา   แซ่แต้

58520712 นางสาวอาริยา   ช่างสลกั

58020373 นางสาวอารีย์   ศริิพรสขุ

58520713 นางสาวอารีรัตน์   กวกขนุทด

58520714 นายอํานาจ   อ่ําจนัทร์

58021058 นายอิทธิพล   แสนกล้า

ศลิปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

58020749 นางสาวชตุมิา   พฤกษา

สาขาวิชาประวัตศิาสตร์

58020462 นายธีรวฒัน์   ทองโสภา

สาขาวิชาภาษาเกาหลี

57020581 นางสาวกชกร   โคละทตั

สาขาวิชาภาษาจีน

58020056 นางสาวกฤษณา   รัตนะ

สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น

57020070 นางสาวชนนิกานต์   มนัทิราลยั

สาขาวิชาภาษาไทย

58020007 นางสาวพรรณี   วงศ์สขุ

สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสาร

58020102 นางสาวปัฐฑิตา   สวุณิชย์

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

58020797 นางสาวนริศรา   วฬิาสวุรรณ

สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา

58020691 นางสาวณฐัธิดา   เผา่เจริญ

สาขาวิชาสารสนเทศศกึษา

58020003 นางสาวอรญา   เนตร์ทิพย์

ศลิปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

สาขาวิชาประวัตศิาสตร์

58020151 นางสาวจฑุามาส   ตัง้สวุรรณ

58020660 นายธนพล   หยิบจนัทร์

สาขาวิชาภาษาเกาหลี

57020857 นางสาวญาณิศา   ชแูก้ว
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58020232 นางสาววชิราภรณ์   บญุเรือง

สาขาวิชาภาษาจีน

58020191 นางสาวชิดชนก   อินทวารี

58020194 นางสาวนฤมล   เตชะวรรณพงษ์

สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น

57020304 นางสาวกมลวนั   ประวงษ์

57020840 นายทตัเทพ   วงษ์วรานนท์

58020215 นางสาวโศภชา   รัตนาธนบดี

58020437 นางสาวสริิลกัษณ์   แป้นไผ่

สาขาวิชาภาษาไทย

58020008 นางสาวพตัราภรณ์   แดนไธสง

58020739 นางสาวภทัทิยา   ทองรักจนัทร์

58020740 นางสาวภทัราภรณ์   เกิดศกัดิ์

สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสาร

58020100 นายธนากร   คํา้ชู

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

58020504 นางสาวกนกเนตร   แสงประดบั

58020779 นางสาวกาญจนา   ขวานทอง

58020780 นายกานต์ชนก   จินดารักษ์

58020782 นายจิรสนัต์   อธิมตชิยักลุ

58020783 นางสาวจิราวรรณ์   สขุสวสัดิ์

58020508 นางสาวชนิดา   เอ่งฉ้วน

58020107 นางสาวชลมินทร์   ทวผีล

58020787 นางสาวณฐัฐาพร   กลบีการะเกตุ

58020791 นางสาวณิชาภทัร   ชีเ้จริญ

58020793 นางสาวตยิาภรณ์   ธีรไกรศรี

58020320 นางสาวธิดารัตน์   จุ้ยศริิ

58020798 นางสาวนฤมล   บณุโต

58020322 นางสาวนชัชา   โกรุ่งเจริญ

58520404 นายนนัทยศ   คงทอง

58020803 นางสาวปิยะดา   โคตรพนัธ์

58020804 นางสาวปิยะธิดา   แสงอินทร์
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58020807 นางสาวเพ็ญพิสทุธ์ิ   เทียนสมบรูณ์

58520040 นางสาวภริูภทัร์   คํามงุ

58020809 นางสาวมทัรีย์   นลนิรัตนสกลุ

58020513 นางสาวรวภิา   วามานนท์

58020810 นางสาววรัญชล ี  ศรีสถาน

58520085 นางสาวศรินยา   ทองสขุ

58020812 นางสาวศรินรัตน์   สวุรรณนาคะ

58020815 นางสาวสกาวรัตน์   สขุสวุรรณพร

58020817 นางสาวสนิุตตา   อีหม่าน

58020818 นางสาวองัค์วรา   เสริมจนัทร์

58020819 นางสาวอิงกร   ภูป่ระเสริฐ

58520446 นายอิทธิวฒัน์   จนัทร์มณี

สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา

57020204 นางสาวกวสิรา   เจนการ

58020470 นางสาวกาญจนา   ยิม้ละมยั

58520218 นางสาวดวงนภา   โตมา

58020702 นายบญุญฤทธ์ิ   พนัธ์ไม้เลก็

58020706 นางสาวพิยดา   เมินสงูเนิน

58020712 นางสาวราตรี   คําวชิิต

58020715 นางสาววรรนิภา   ทองสลดั

58020267 นางสาวสาวติรี   คดิสม

58520383 นางสาวอรวรรณ   คงเวสน์สพุฒัน์

สาขาวิชาสารสนเทศศกึษา

58020182 นางสาวจรรยา   ทองรัสมี

58020021 นางสาวดวงพร   จอมเผือก

58020576 นางสาวทกัษิณา   หมดัฤทธ์ิ

58020580 นางสาวนทัธมน   ธนอารักษ์

58020591 นางสาวเพ็ญศริิ   ภสูมิมา

58020592 นางสาวภทัรภร   ชกิูจขวญัทวี

ศลิปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม

58520124 นางสาวดวงหทยั   ทองหญิง
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58021065 นางสาวธญานี   สายคําภา

58021066 นางสาวธนพร   ม่วงมลุตรี

58021079 นางสาวนลนิ   นีรธารา

58520271 นางสาวพิชญา   อินทร์คล้าย

58021075 นางสาวภคัจิรา   แก้วสงีาม

58021078 นางสาวภทัรวรรณ   ทีวะเวช

58020556 นางสาวลกัขณา   พลูกระโทก

58021085 นางสาวสกุญัญา   ภนูาพลอย

58021086 นางสาวสจิุตรา   วงศ์สริุนทร์

สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม

58021092 นางสาวกิรณา   นุม่อ่อน

58020560 นางสาวนภสร   ศภุกิจ

58021126 นางสาวพภสัสรณ์   เซ่ียงเห็น

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

58020748 นางสาวชนิดาภา   เจริญการณ์

58020751 นางสาวนิรชา   เนินครีี

58020752 นางสาวปิยรมย์   ฤทธิรงค์

58020098 นางสาววนัทนีย์   อรุณศริิพนัธ์

สาขาวิชาประวัตศิาสตร์

58020239 นายทศันพงศ์   สมศรี

58020663 นางสาวนนัท์นภสั   ศรีเสน

58020677 นางสาววไิลวรรณ   วริิยฉตัย์

สาขาวิชาภาษาเกาหลี

58020642 นางสาวเขมิสรา   นาเครือ

57020853 นางสาวครองขวญั   ยิ่งเจริญ

58020224 นางสาวชวาลา   ก่ิงทอง

58020226 นางสาวธันย์ชนก   สายชล

58020150 นางสาวศภุศริิ   แสงงาม

สาขาวิชาภาษาจีน

58020612 นางสาวเกศนีิ   บญุสมศรี

58020616 นางสาวเบญจศลิป์   สนัน่เสยีง

58020197 นางสาวปณฐัชญาน์   กวนิวฒันาโรจน์



121

58020424 นางสาวรัตนาภรณ์   งามแม้น

58020200 นางสาวลปิิการ์   กลดัสาคร

58020059 นางสาวอญัชลกิารย์   เรืองพรหมพินิจ

58020060 นางสาวอาทิมา   จนัทศร

สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น

57020837 นางสาวจิรนนัท์   กาญจนกงกลุ

58020206 นางสาวจิรัชญา   ม่วงใหม่

57020838 นางสาวจิรารัตน์   วฒิุชาติ

58020433 นางสาวฉตัรชญา   บญุทาทอง

57020305 นางสาวชนะกานต์   ธํารงชยัสกลุ

58020063 นางสาวชตุภิา   แทง่ทอง

57020306 นางสาวณฏัฐวรรณ   ยางจิตต์

57020839 นายณฐัชนน   จิรพานรัุกษ์

58020213 นางสาวมนชนก   สขุเมือง

58020064 นางสาวรวนิท์   ขนัตศิลิชยั

สาขาวิชาภาษาไทย

58020005 นางสาวกมลวรรณ   สนุทรพงศ์

58020046 นางสาวจนัทกานต์   ถนอมแนบ

58020280 นายชิษณชุา   ห้องปานทอง

58020734 นางสาวฐิตมิา   มลแก้ว

58020736 นายธันยาเดช   เรืองแสน

58020284 นางสาวปิยะวรรณ์   จนัทร์ฉวี

58020160 นางสาวปิยาพชัร   กิจจาภรณ์

58020091 นางสาววศธิาญ์   พงศ์ภทัรานนท์

58020289 นางสาววทิชินี   สะอาดพนัธุ์

58020744 นางสาวสชุาดา   กลิ่นสคุนธ์

58020485 นางสาวสวุณีย์   ธูปเกิด

58020746 นางสาวอบุลวรรณ   อรุณ

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

58520385 นางสาวกชนนัท์   ม่ิงขวญั

58520155 นางสาวกญัยาณี   ศษิย์ศาสตร์

58520158 นายกิตตคิณุ   อ่ิมนาง
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58020781 นางสาวจนัทร์จิรา   ตรีะดเิรก

58520858 นายจีระศกัดิ์   เอกอคัรายทุธ

58020316 นางสาวเจนจิรา   เปรมวงัศรี

58020784 นางสาวเฉลมิศรี   บวรเลศิวทิย์

58020785 นางสาวชนากานต์   จิตร์ประวตัิ

58520072 นายชยัวฒัน์   พรงาม

58520161 นางสาวณฐันรี   หมัน่พลศรี

58520396 นายณฐัวฒิุ   พรมเกิด

58520076 นางสาวธนชัชา   ทองจรูญ

58520859 นายธามนที   แก้วเทียน

58020321 นางสาวธีราพร   พิมพ์ใจชน

58020800 นางสาวนทัธมน   ศรีจนัทร์

58520078 นายนทัวฒิุ   สอดซ้าย

58520408 นางสาวปภาภทัร   ชลบรรดฐิษ์

58520252 นางสาวปภาวรินทร์   เชยเดช

58520409 นายปิยวทิย์   พนัธ์สทิธ์ิ

58520166 นางสาวพรทิพย์   เจริญทรัพย์

58520412 นางสาวพิชามญชุ์   สริิสกลุธัญญ์

58020511 นางสาวพิมพ์ปฏิภาณ   แฟมไธสง

58520419 นางสาววนิดา   ชิว

58520420 นางสาววนิตา   ปัญญาคดิ

58520421 นางสาววรางคณา   ทองเตม็

58520423 นางสาววริษฐา   สนัตสิขุทวี

58520425 นางสาววลัย์ลดา   ชาตทิองคํา

58520861 นายศภุณฐั   เนาวรัตน์

58520429 นายสมภมิู   รัตนตัง้ตระกลู

58520432 นายสทิธิพล   แสนจนัทร์

58020328 นางสาวสวุชิญา   ไชยนิตย์

58520089 นางสาวอธิษฐาน   นชุรัตน์

58020801 นางสาวอริญรดา   ยอดระบํา

สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา

58021161 นางสาวจิราธิป   เรืองสขุสดุ
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58520356 นางสาวณฐัชยา   ตนัตริารักษ์

58020692 นางสาวณฐัปรียา   แหยมดี

58020693 นายณฐัพงศ์   กงแก้ว

58020694 นางสาวณฐัพร   จนัทร์เอ่ียม

58020001 นายดนยั   เกิดไกล

58020701 นางสาวนวลนชุา   งามชนะอนรัุกษ์

58520364 นายปรมินทร์   โคตรสวุรรณ์

58520228 นางสาวพชัราภา   เพียดา

58020261 นางสาวภวรัญชน์   แนะนํา

58020709 นางสาวภทัรนนัท์   สอืน้รัมย์

58020082 นางสาวรวสิรา   คะวลิยั

58520848 นางสาวรัชฎาวรรณ   พายพุดั

58520379 นางสาวสพิุชชา   หาญเลศิฤทธ์ิ

สาขาวิชาสารสนเทศศกึษา

58020568 นางสาวกลุณฐั   เหลาแก้ว

58020181 นางสาวกลุสตรี   ทรงศรี

58020569 นางสาวขนิษฐา   หนัสริุนทร์

58021166 นางสาวขวญัฤทยั   แสนสขุ

58020408 นางสาวจณิสตา   บญุรักษา

58520744 นายจีรวฒัน์   อถัวรัิตน

58520311 นางสาวเจริญเกษร   สามเกษร

58520879 นางสาวชลติา   ชะอุ่มใบ

58020002 นางสาวณฐัรินทร์   รูปคํา

58021169 นางสาวดารสริิ   โชตกิสถิตย์

58520315 นางสาวธวลัรัตน์   หอประยรู

58020577 นางสาวธิดาพร   ขําสําอางค์

58520883 นายนพพร   ดสีขุพร

58020582 นางสาวเบญจวรรณ   จนัทกลม

58520320 นางสาวปาณิศา   นวลโพธ์ิ

58020183 นางสาวพรทิพา   ห้องศลิป์

58020412 นางสาวพชัรินทร์   เกริกไกรศรี

58520891 นางสาวแพรขวญั   เกาแกกลู
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58020594 นางสาวภริูชญา   สงัขพนัธ์

58020600 นางสาววรดา   บญุจิตร

58520896 นางสาววรรณรัตน์   เรืองเดชา

58020415 นางสาวศริภสัสร   ไพบลูย์

58020602 นางสาวศรัิญญา   รัตอาภา

58020605 นางสาวหนึง่กนัยา   ศรีเจริญ

58020606 นางสาวอธิษฐาน   ชยัไพบลูย์

58021167 นายอภิรักษ์   สวุรรณทอง

58020607 นางสาวอภิสรา   ก่ิงโพธ์ิ

58020609 นางสาวองัสณา   สกลุนนทชยั

ศลิปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม

58520716 นางสาวกมลเนตร   ธวชัประกอบลาภ

58520717 นางสาวกมลวรรณ   ทองเปลี่ยน

58020013 นางสาวกรรณิการ์   เอ่ียมสะอาด

58520718 นางสาวกรองทอง   วาณิกบตุร

58021084 นางสาวกษิรา   ชวนประสทิธิกลุ

58020015 นางสาวกลัยรัตน์   สโุทวา

58021059 นางสาวกานต์นิชชา   เทอดเกียรตกิลุ

58520719 นายกิตตพิทัธ์   ม่ิงสวุรรณ

58520200 นางสาวกิตตยิา   ไชโยแสง

58520863 นางสาวกิตมิา   นิธินนัท์

58021060 นางสาวขวญัฤทยั   ธรรมสนัเทียะ

58020124 นางสาวจิณณปภา   ศริิมนาทร

58020376 นางสาวจิดาภา   จํานงค์ผล

58520121 นางสาวจฑุามาศ   ช่ืนวริิยกลุ

58520122 นางสาวจฑุามาส   กิตตวิงศ์ศกัดา

58520202 นางสาวจรีุรัตน์   กองสขุ

55520909 นางสาวจไุรวรรณ   ทารา

58021061 นางสาวเจตสภุา   โสภาเพชร

58520265 นางสาวชนิศา   พฤกษ์พนารัตน์

58520123 นางสาวญาณี   ถาวะโร
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58520203 นางสาวฐิตรัิตน์   บรุมย์

58520720 นางสาวฐิรกานดา   พนัธุ์เอ่ียม

58020380 นายณรงค์กร   แสงเลศิลํา้

58520721 นางสาวณชัชา   ดบัใหม่

58520722 นางสาวณฏัฐณิชา   แย้มเกษสคุนธ์

58020381 นางสาวณฐัชา   โอสถพรมมา

58520723 นางสาวณฐัวด ี  ชินวงศ์

57520998 นายณฐัวฒิุ   ศรียารักษ์

58020382 นางสาวณิชมน   มาตย์นอก

58020377 นางสาวณิชารัศม์   จรรยาวฒิุพงศ์

58020383 นางสาวดวงกมล   ใจดี

58520266 นางสาวดวงทอง   หนองใหญ่

58020549 นายเตชพฒัน์   นุ้ยปรี

58020384 นางสาวทิพวรรณ   จนัทร์แฟง

58520025 นางสาวธนภรณ์   คล้ายสงัข์

58520724 นายธัญญวฒัน์   โล้พิสาณร์

58520269 นางสาวธัญญารัตน์   กลิ่นจนัทร์หอม

58021068 นางสาวธิดารัตน์   อภิเดช

58520725 นางสาวนทัธมน   น่ิมนวล

58021069 นางสาวนทัธมน   มะรังษี

58020386 นางสาวนนัท์ปภทัร   โชตอิคัรโรจน์

58020387 นางสาวนนัทวนั   นามแสง

58020389 นางสาวนิชานาถ   วเิชียรเทียบ

58021070 นางสาวเนตรนภางค์   สสีวสัดิ์

58520726 นายเนตวิฒัน์   อินยิม้

58520126 นางสาวบรรณสรณ์   สมัมารส

58520867 นางสาวบณัฑิตา   จําเนียรพนัธุ์

58020553 นางสาวปิยนชุ   สงิห์เถ่ือน

58520127 นางสาวปิยอาภรณ์   รัตโน

58020127 นางสาวปิยะมาศ   เทพจร

58021071 นางสาวพชรพรรณ   ส้มแสง

58520728 นายพรพชร   พิทกัษ์รักษา
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58021072 นางสาวพรพรหม   คณาวงษ์

58520729 นางสาวพรพิน   ถ่ินนคร

58520730 นางสาวพรวรัชญ์   แสนเมืองโคตร

57520273 นางสาวพลอยไพลนิ   ตอ่รัตนวฒันา

58021074 นางสาวภฤศมน   พกัเนียม

58021077 นางสาวภทัทิยา   ทองไทย

58520272 นายภทัรพล   ขมิน้ทอง

58020554 นายภานวุฒัน์   บญุญานวุตัร

58520274 นางสาวมนสันนัท์   บญุจนัทร์

58520868 นางสาวโยธิกา   เกษา

58520275 นางสาวรววิรรณ   แย้มพินิจ

58520276 นางสาวรัชนีกร   คุ้มทรัพย์

58020045 นางสาวรัตนพร   สขุประดษิฐ์

58021080 นางสาวรัตนมณี   ภกัไชย

58520869 นางสาวรุ่งทิวา   ทองคําแท้

58021081 นางสาวรุ่งทิวา   สทิธิตา

58520870 นางสาวรุ่งนภา   ศรประสทิธ์ิ

58520733 นางสาวลกัษณา   บญุเอ่ียม

58520871 นางสาวลกัษณารีย์   บญุชาลี

58020391 นางสาวลดัดาวลัย์   วณิีน

58520277 นายวรดร   สงคราม

58021082 นางสาววรดา   แก้วประเสริฐ

58520279 นางสาววชิสตุา   วรรณบรูณ

58520734 นายวฒิุชยั   นามประเสริฐ

58520872 นางสาวสริญญา   หนสูู

58020392 นางสาวสาวติรี   เลก็คํา

58520735 นายสริวชิญ์   ยัง่ยืน

58520129 นางสาวสริิลกัษณ์   จิวประสาท

58520212 นางสาวสธุาทิพย์   นางสคีณุ

58020394 นางสาวสนิุตา   ฤทธ์ิบณัฑิต

58021088 นางสาวสวุพชัร   สระกลาง

58520736 นางสาวเสาวลกัษณ์   เขียวสาตร์
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58520873 นางสาวแสงอรุณ   แซ่หอ

58520737 นางสาวอนญัญา   สวุรรณวฒัน์

58520874 นางสาวอนสุรา   อทุามนตรี

58520130 นางสาวอภิชญา   สร้อยคําดี

58520875 นางสาวอรพรรณ   นามการ

58020131 นางสาวอรัญญา   พินจงสกลุดษิฐ

58520282 นายอษัธิพงษ์   รณพร

58520739 นางสาวอาทิชา   วงศ์วทิยากลุ

58520027 นายอาทิตย์   บญุเพ่ิมราศรี

สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม

58020132 นางสาวกนกพร   สาธียสกลุ

58021089 นางสาวกนกวรรณ   ศรีนาค

58021091 นางสาวกนัตชิา   นาพนงั

58021094 นางสาวกลุธิดา   รัศมีเดน่นภา

58021097 นางสาวจตรุพร   สมตวั

58021098 นางสาวจนัทร์จิรา   ใจดี

58021099 นางสาวจิดาภา   อาตม์สกลุ

58021100 นางสาวจินดารัตน์   พลายทวี

58021101 นายจิรพงษ์   ทองดารา

58021104 นางสาวชฎาพร   ชะราจนัทร์

58021106 นางสาวญาณิศา   เสนีวงศ์ ณ อยธุยา

58021108 นางสาวณฐัฐิดา   สายทอง

58021109 นางสาวณฐัณิชา   ม่วงน้อย

58021110 นางสาวณฐัธิดา   ปัททมุ

58021111 นางสาวดวงสมร   พงศ์ผาสกุ

58021112 นางสาวดสุติา   จ๋ิวนชุ

58021113 นายธนกร   วชิญสทิธากร

57020734 นายธฤตมิตั   วงศ์ศรีรัตนมณี

58021115 นางสาวนพมาศ   พรหมก่ิงแก้ว

58021116 นางสาวนพรัตน์   ภูโ่พล้ง

58021117 นางสาวนนัทิกานต์   สง่าวงศ์

58021118 นางสาวนิรัชชา   เฮีย้นชาศรี
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58020134 นางสาวนิลบุล   นนัทธนากลุ

58021121 นางสาวปทมุทิพย์   ผดงุทศ

58021122 นางสาวประกายดาว   สนิหนงั

58020135 นายประมณฑ์   แสงอินทร์

58020137 นางสาวปานตะวนั   ไกรสเุณย์

58021125 นางสาวพนิตนนัท์   สรุะชิต

58020562 นางสาวพรประภา   ปักษาไพร

58020400 นางสาวพชัราภา   กสัยากร

58021129 นางสาวพฒัน์ธนนัทน์   เลยีวบํารุงดี

58020401 นางสาวพิมลพรรณ   ออุะนนัต์

58020138 นางสาวพีชารัตน์   กสัยากร

58021131 นางสาวภควรรณ   แก้วแสน

58021133 นายภานวุฒัน์   ผลอิรุณ

58020402 นางสาวเมธาว ี  วรอวยชยั

58021135 นางสาวรัชชิดา   ทองอ่วม

58021136 นางสาวลดัดาวลัย์   เอ่ียมอ่อน

58021137 นางสาววรรณชนก   ภูย่ิม้

58021139 นางสาวศศธิร   นาเวช

58021140 นายศวิชั   ทิพย์สมุาลี

58021141 นายศภุณฐั   บรรณาภมิู

58021142 นายสนธิชยั   จนัทร์อ่อน

58021143 นางสาวสมฤทยั   เป้าเพชร

58020406 นางสาวสจิุตรา   ศรีสมทุร

58020139 นางสาวสพุตัรา   หม่อมสุ่น

58021146 นางสาวอณิชชา   ใจอารีย์

58021147 นางสาวอนตุตรีย์   สตุพนัธ์

58021148 นายอภิลกัษณ์   เจือจนัทร์

58020407 นางสาวออมศริิ   วโิรจน์

58021149 นางสาวอาดานี   หะยียโูซะ

58021150 นางสาวอิงฟา้   โคตะดี

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

58020486 นางสาวกนกพร   เดชวฒันานนัท์
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58020747 นายกิตตพิฒัน์   แสงทอง

58020487 นางสาวจฑุารัตน์   แซ่ลิม้

57020110 นางสาวนลนิรัตน์   รวบยอด

58020750 นางสาวนนัทพร   ทบัทิมทอง

58020489 นางสาวนีรชา   จนัเลน

58020297 นางสาวพิชชาพร   ปณุโณฑก

58020299 นางสาวสดุารัตน์   เรืองประเภท

58020026 นางสาวสนุนัทา   ประกอบกิจ

58020755 นางสาวสริุตา   เน่ืองจํานงค์

58020495 นางสาวโสภิชา   เรืองผึง้

สาขาวิชาประวัตศิาสตร์

58020004 นางสาวกนกวรรณ   มากเจริญ

58020656 นางสาวกนิษฐา   โพธ์ิอาศยั

58020657 นางสาวกฤตมิา   สกลนรัุกษ์

58020235 นางสาวกาญจนา   เฉยเจริญ

58020658 นางสาวคมัภีรดา   ชมุประเสริฐ

58020659 นางสาวคณุญัญา   หนนุภกัดี

58020238 นายชินภทัร   จิตตานนท์

58020152 นางสาวณฐิัดา   บญุแย้ม

58020240 นางสาวธนพร   กลิ่นจนัทร์

58020028 นายธนวฒัน์   พงษ์สขุ

58020662 นางสาวนงนชุ   กลํ่าถวลิ

58020664 นางสาวนิชาภทัร   หายโศรก

58020069 นางสาวนชุนาถ   เชยทอง

58020243 นางสาวปณิชา   สนิธุ

58020667 นางสาวปรารถนา   พรหมปาน

58020668 นางสาวปัณฑิตา   เทีย่งธรรม

58020465 นางสาวพชัรพร   บวรสทิธิปัญญา

58020245 นางสาวพชัรพร   ภาวะกลุ

58020246 นางสาวพิชชาพร   สทุธิโกมินทร์

58020670 นางสาวมนต์ทิพย์   สจุนัทรา

58020673 นางสาวมนีุนาถ   คนทตัย์
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58020674 นายวรวฒิุ   มัน่คง

58020248 นายวศัพล   นนศรีภกัดี

58020676 นางสาววารุวรรณ   แดงดี

58020467 นายศริิมงคล   เชือ้สกล

58020468 นายศภุกร   ศรีวฒัรางกรู

58020249 นางสาวสชุาดา   ม่วงพนัธุ์

56020891 นายอณณัวทัท์   สวนประเสริฐ

58020680 นายอดศิกัดิ์   เนินกร่าง

58020681 นางสาวอนามิกา   เม่งพฒัน์

สาขาวิชาภาษาเกาหลี

57020854 นางสาวจฑุารัตน์   สวุรรณรัตน์

57020856 นางสาวชตุมิา   กบูกระโทก

57020583 นางสาวณฐัธิณี   ม่วงป่ิน

58020644 นางสาวณฐัพร   สร้างสขุดี

58020646 นางสาวดวงกมล   ชนะบญุ

58020443 นางสาวดายารัตน์   จินตานนท์

58020449 นางสาวพรกนก   โรจนประเสริฐ

58020149 นางสาวพรรณวภิา   เภตรา

57020868 นางสาวพิมลพรรณ   อ่ิมสําอางค์

58020229 นางสาวพิริยากร   จกัรพล

58020230 นางสาวเพ็ญจิรวตัร   เจนกิจตระกลูชยั

58020649 นางสาวภณัฑิรา   สวยสขุ

58020451 นางสาวมทุิตา   ศรีสมุานนัท์

58020650 นางสาวรุ้งทอง   เทศโรงทอง

57020324 นางสาววรรษมน   จําเพียร

58020233 นางสาวศทุธินี   เสววีลัลภ

57020590 นางสาวสวรส   จนัทร์อกัษร

58020652 นางสาวสริิกาญจ์   น้อยม่ิง

58020653 นางสาวสปุราณี   เปราะทอง

58020456 นางสาวโสรยาพร   ศรชยั

58020654 นางสาวอรกช   ศรีสวสัดิ์
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สาขาวิชาภาษาจีน

58020418 นางสาวกนกกาญจน์   จนัทรังศรี

58020421 นางสาวคนธวรรณ   มณีสขุใส

58020189 นางสาวจภุฑามาส   พวงทอง

58020190 นางสาวชลธิชา   แก้วประไพ

58020615 นางสาวฌมาภรณ์   แดงจํารูญ

58020192 นางสาวณฐัริกา   อ้วนเกลีย้ง

58020193 นางสาวดวงกมล   มาลาสี

58020422 นายนฤพนธ์   สนสาขา

57020295 นางสาวนาฏวณีา   ลิม้วรการ

57020296 นางสาวนิโรบล   ทพัจีน

58020195 นางสาวเบญจวรรณ   แซ่เจิง้

58020196 นางสาวเบญญา   บริุนทร์วฒันา

58020617 นายปัณณวชัร์   สรุศริิธัญนนท์

58020199 นางสาวภทัรานิษฐ์   เลศิโรจน์ชวกลุ

58020619 นางสาวมีนรชา   หลวงเพชร

58020620 นางสาวยลธิดา   ทมุวงศ์

58020425 นางสาววนิดา   อรุณนิตรัิกษ์

58020427 นางสาวโศภิษฐา   เพชรอาวธุ

58020430 นางสาวสวุนนัท์   ศรีคงรักษ์

58020623 นางสาวอรพรรณ   กณัฑศรี

57020828 นางสาวอริศรา   พลขีนัธ์

57020830 นางสาวอญัชล ี  อ่ิมเกียรติ

58020431 นางสาวอิสรีย์   ศรีจนัทร์ธเนศ

58020202 นางสาวอบุลรัตน์   แจ่มไพศาล

สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น

58020204 นางสาวกชกร   ขนัธธรรม

58020624 นางสาวกิตตกิาล   คงดี

58020625 นางสาวกลุธิดา   เหมือนสงิห์

58020205 นางสาวจินตปาต ี  หอมเกตุ

58020435 นายณวรา   สนุทราวตัร

58020207 นางสาวณฐัชยา   นิลโฉม
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58020629 นายณฐันนท์   จนุทการ

58020630 นายธรรมพรรษ   พิทกัษ์วงศ์

58020631 นางสาวนนัทิยา   แสงสวา่ง

57020308 นายนาธัส   จีนเชือ้

58020208 นางสาวนํา้ฟา้   บญุมี

58020632 นางสาวนิชา   กาญจนพิบลูย์

58020209 นางสาวนชุนาถ   ผิวอ่อน

58020634 นายปัญญาวฒิุ   บญุธรรม

58020635 นางสาวพิชญา   บญุราศรี

58020637 นายภฤูทธ์ิ   อินฉ่ํา

58020436 นางสาวรวพิร   แสนประเสริฐ

58020214 นางสาววภิาวรรณ   ปานแสงทอง

58020639 นายวรีะชน   สภุาวงศ์

58020640 นางสาวศริิลกัษณ์   สพุรรณวงศ์

58020641 นางสาวสริิกาญจนา   จนัทร์อ่อน

58020065 นางสาวสวุรา   ธรรมศริารักษ์

58020217 นายเสฎฐวฒิุ   มาลศีรี

58020439 นายอรุณพงษ์   พระเพ็ชร

สาขาวิชาภาษาไทย

58020729 นางสาวกนล   ชินพีระเสถียร

58020275 นางสาวเกวลนิ   วไิลยลกัษณ์

58020730 นางสาวคนึงนิจ   นุ้ยฉิม

58020731 นางสาวจิรประภา   สขุน้อย

58020732 นางสาวจิรัชยา   แพรกแหน

58020735 นางสาวณฐักานต์   ใจเดด็

57020984 นางสาวปวณีา   พฒุซ่อน

57020100 นางสาวปาริฉตัต์   ศริิไทย

56020967 นางสาวเพชรไพลนิ   รักษาราษฎร์

58020286 นางสาวภทัราพร   นบังาม

58020288 นางสาวยลนภา   ศรีสวสัดิ์

58021175 นางสาววราพรรณ   ทิง้โคตร

58020742 นายวรีพงษ์   ลขิิตดํารงเกียรติ
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58020011 นายศริิชยั   ยะหตัตะ

58020094 นางสาวสกลุทิพย์   สมเดด็

58020743 นางสาวสจิุตตรา   ทีทอง

58020745 นางสาวหทยัรัตน์   สงิห์สถิตย์

สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสาร

58020303 นางสาวกนกวรรณ   นุม่สารพดันึก

58020758 นางสาวกนัต์กนิษฐ์   คํามณี

58020305 นางสาวเขมิกา   คนิขนุทด

58020306 นางสาวจฑุามาศ   จนัทร์แจ้ง

58020760 นายเจตฐานศขุ   จงกล

58020761 นางสาวชญานิศ   เกตพุานิช

58020099 นางสาวชลธิชา   สนัตกินัต์

58020496 นางสาวณชัชา   พงศานวุฒัน์

58020762 นางสาวณฐัชยา   ยอดศรี

58020764 นางสาวธนาพร   จตรุงค์รัตนกลุ

58020765 นางสาวธัญญารัตน์   บดุทะฤทธ์ิ

58020766 นางสาวธิดารัตน์   สพุรรณฝ่าย

58020162 นางสาวนีรชา   อ่อนน้อม

58020768 นางสาวพลอยไพลนิ   พยคัเภท

58020770 นางสาวภทัร์ปรียา   แสงโสภา

58020772 นางสาวมาริษา   แซ่ตัง้

58020773 นางสาวรวพิร   คงสมแก้ว

58020310 นายวรธน   เมตตา

58020105 นางสาววไิลวรรณ   หอมหวล

58020775 นายศกัย์ศรณ์   ภทัรเวสารัช

58020771 นางสาวอลสิา   วงษ์สวุรรณ

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

58520386 นางสาวกชมน   ภสัสรประสทิธ์ิ

58520153 นางสาวกณภทัร   มาศมาลยั

58520387 นางสาวกนกพร   แฉล้ม

58520068 นางสาวกมลพร   วงษ์พสเุสถียร

58520388 นางสาวกมลรัตน์   ไตรทิพย์ศริิกลุ
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58020778 นายกษิดิ์เดช   เปรมธนรุ่งเรือง

58520157 นางสาวกาญจนาพร   เนาว์ประโคน

58520389 นายกีรต ิ  ช่ืนภิรมย์

58520390 นางสาวกลุสิรา   พานิชเจริญ

58520857 นายคณุาธิป   ประธาน

57520530 นายชคตัตรัย   อ่อนเอ่ียม

57520334 นางสาวชญานิศ   ชาวไชย

58520070 นางสาวชริกา   แซ่จึง

58520071 นางสาวชรินทร์พร   จุ่นเงิน

58020786 นางสาวชตุกิาญจน์   สอประเสริฐ

58520391 นางสาวฌฐิุมณฑน์   อรัญฤทธ์ิ

58520393 นายฐิตพิงศ์   นาคภมิู

58520394 นางสาวฐิตรัิตน์   มงคลชนะชยั

58520073 นายณภทัร   จิรจรูญกิจ

58520395 นางสาวณฏัฐณิชา   ลดาวลัย์ ณ อยธุยา

58520074 นางสาวณฐันรี   อินรินทร์

58020789 นายณฐัพล   ศรีหล้า

58520075 นางสาวณฐัมน   เอ่ียมขํา

58020792 นายโดม   พึ่งธรรม

58520397 นางสาวธัญญารัตน์   บญุนิล

58520398 นางสาวธัญญารัตน์   ศรีเมือง

58520399 นางสาวธิดาพร   มนัทิราลยั

58020795 นางสาวธิตสิดุา   เซียมตะคุ

58520077 นายธีรพล   สถาปนศริิ

58020796 นางสาวนนฐนฐั   กลุธนากร

58520251 นางสาวนภสัวรรณ   ทรัพย์คง

58520400 นางสาวนภสัสร   คงนุน่

58520403 นางสาวนทัธมน   ทองเถาว์

58020323 นางสาวนิรมล   วรรณพนัธ์

58520405 นางสาวเนตรกมล   เหมือนสทุธิวงค์

58520406 นางสาวบณุฑริก   มือเพชร

58020802 นายปรมินทร์   กาทองทุง่
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58020324 นางสาวประภสัสร   ชอบช่ืน

58520860 นางสาวปิยะทิพย์   ทองเหลอื

58020805 นางสาวปียาพชัร์   รอดเชียงลํา้

57520358 นางสาวพนชักร   เนตรอมัพร

58520167 นางสาวพรรณนภา   เหลา่คนค้า

58520254 นางสาวพิชชาภา   รอบรู้

58020806 นางสาวพิชญดา   คนชม

58520413 นายพิทยา   กณุสทิธ์ิ

58020808 นายเพทาย   ฐานวฒันประเสริฐ

57020644 นายภวนิท์   อรุณศริิพนัธ์

58520256 นางสาวภณิูชา   วงเวยีน

58520080 นายภริูต   ทววีฒิุชยั

58520415 นางสาวรัชดาภรณ์   คชเผือก

58520416 นางสาวรัชนีกร   อินทร์ฉลาด

58520081 นางสาวรัตนลกัษณ์   สวนมณฑา

58520082 นางสาวรุ่งนภา   บญุหวาน

58520418 นายฤทธิเกียรต ิ  ถ่ินสขุ

58520171 นางสาววรัญชล ี  อ่ินคํา

58520422 นางสาววริศรา   เรือนทอง

58520426 นางสาววไิลลกัษณ์   สงิห์สทิธ์ิ

57520256 นางสาววรีญา   ทองพาศน์

58520258 นางสาวศรรานี   แสนคําหม่ืน

58520086 นางสาวศริาวรรณ   ทัง่นาค

58520260 นายศวิะพร   วเิศษแพทย์

58520041 นางสาวศภุนิดา   ทบัทิมสวุรรณ

58520428 นางสาวศภุิสรา   พรหมบงัเกิด

58520431 นางสาวสายป่าน   ศรีทองคํา

58520433 นางสาวสธีุรา   ธนากรรุ่งโรจน์

58520434 นางสาวสภุาพร   ศรีประทมุวงค์

57520992 นางสาวสรัุตน์จนี   อินทรจกัร

58520436 นางสาวสวุภา   ปานประเสริฐแสง

58520437 นางสาวสวุภิา   สสีวสัดิ์
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58520088 นางสาวอตกิานต์   ศริิวชิยั

58520438 นางสาวอภิชญา   โพธิแดง

58520261 นางสาวอมลวรรณ   เรืองฤทธ์ิ

58520262 นายอรรถชยั   สทุธิมาตร์

58520440 นางสาวอรวรรณ   จิตต์ประเสริฐ

58520441 นางสาวอรวรรณ   แสงสวุรรณ

58520442 นายอษัฎาวธุ   หงษ์ชาติ

58520443 นางสาวอาทิตยา   ศริิเรือง

58520445 นางสาวอิงชนนี   ชาตวิชิรกลุ

58020821 นางสาวอิสริยา   ญาณจินดา

58520862 นางสาวเอลก็ซ์ซานเดรีย   มคัคี

58020822 นางสาวเอษณีย์   ภานสุนุทร

สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา

58520339 นายกตญาณ   พลกลัป์

58020682 นางสาวกมลชนก   มีเพียร

58520213 นางสาวกรกนก   เทพสงิห์

58020683 นายกรนารายณ์   บญุทวี

58020684 นายกฤษณะ   ลิ่วลําเพา

58520343 นางสาวกาญจนา   สงค์จนัทร์

58520344 นายกิตตพิงศ์   สมานราษฎร์

58020251 นายจิรวฒัน์   สทิธิ

58020074 นายเจษฎา   เกษรสวสัดิ์

58520348 นางสาวชฎารัต   นํา้มนัจนัทร์

58020075 นางสาวชนญัชิดา   พึ่งเจียม

58020471 นางสาวชเนตต ี  เมธีประสทิธ์ิ

58520055 นางสาวชลฐิชา   ศรีเนตร

58520217 นางสาวชลธิชา   จงชาณสทิโธ

58520216 นางสาวชลธิชา   โสภา

58520351 นางสาวชญัญานชุ   เนียมทอง

58020689 นางสาวโชตริส   คําสริิ

58020253 นายฐิตพินัธ์   อกัษรชาติ

58020254 นางสาวฑิตฐิตา   อนวุงศ์วรเวทย์
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58021163 นางสาวณฐักานต์   พลานนท์

58020077 นางสาวณฐัจิรา   สง่าวงษ์

58520357 นางสาวณฐัชยา   บญุช่วย

58020255 นางสาวณฐัญา   พิทกัษ์ถ่ินไทย

57520244 นางสาวณฐัธิดา   พหลยทุธ

58520057 นางสาวณฐัมน   ป่ินทองคํา

58520031 นายณฐัศกัดิ์   แสนใจยา

58520219 นายธนวตั   สขุวนั

58020697 นางสาวธัญญารัตน์   สขุเจริญ

58520220 นายธันยบรูณ์   สทุนต์

58520058 นางสาวธิภาภรณ์   เมษมาน

58020698 นางสาวธิยาภรณ์   นนท์อคัรหิรัญ

58020700 นางสาวนพสร   บญุฤทธ์ิ

58520221 นางสาวนภสัวรรณ   จนัทร์เจริญ

58520359 นางสาวนราพร   ทบัอไุร

58520360 นายนทัธกร   ทบัทิมทอง

58020258 นายนนัทวฒัน์   มีศริิ

58520361 นางสาวนาตยา   สวุรรณขวา

58020156 นางสาวนํา้ฝน   จนัทร์พิมพ์

58520223 นางสาวนิชกานต์   ชลอวงษ์

58520362 นายปฏิพล   สมัมาวฒิุชยั

58020703 นางสาวปณิดา   ลีค้รองสกลุ

58021160 นางสาวปภสัรา   ห้อยกรุด

57520287 นางสาวปภาวด ี  มหาเขตร์

58020704 นายปริญญา   สทิธิธนาลาภ

58520365 นางสาวปาณิศา   ลาภทองกรสกลุ

58520226 นางสาวพรรณทิพา   หมัน่การดี

58020080 นางสาวพิทยาภรณ์   ฉลองเนตรสดใส

58020260 นางสาวพิมลนาฏ   เหลอืงสริิพาณิช

58020081 นายพีรณฐั   คําคณูเมือง

58520060 นางสาวแพรวพรรณ   วงศ์จินตนา

58020707 นายไพรัตน์   เจริญภกัดี
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58520840 นางสาวภคัชยกร   ศริิฉตัรเดชา

58520847 นางสาวภทัชา   บรุภทัรวงศ์

58520367 นางสาวภานมุาส   ชํานาญ

58520368 นางสาวภารด ี  เฉยดี

58520033 นายภิเษก   เอ่ียมนาวา

58520229 นางสาวมณทิสา   หะระรัตน์

58020263 นางสาวมยรีุ   ลปิสกี ้

58020710 นางสาวมลทิชา   นพนาคร

58020711 นางสาวมตัธิตา   เคนคม

58520231 นางสาวลกัษณารีย์   เกตเุมฆ

58020714 นางสาววรรณ์นภา   เพ็ชรล้อมทอง

58520850 นางสาววรัชยา   นาแป้น

58520371 นางสาววภิาว ี  ยศวลิยั

58020083 นางสาววมิลพร   อนนัตกลู

58520034 นางสาววริชา   ชมุคง

58520007 นางสาววไิลพร   สวสัดี

58520373 นางสาวศศธิร   สเูจริญ

58020716 นางสาวศศปิระภา   จนัดี

58520064 นางสาวศสบิตุร   อํามะรี

58020264 นายศกัรินทร์   สวุรรณเดช

58020265 นางสาวศริะประภา   บริบรูณ์

58520148 นางสาวศริิกาญจน์   แก้ววเิชียร

58020717 นางสาวศริิพร   พลูทวี

58520233 นางสาวศภุาพิชญ์   อ่ิมนพรัตน์

58520066 นายสถาพร   แก้วมณี

57520166 นางสาวสวรส   สายบวั

58520234 นางสาวสณัห์สณีิ   คงรอด

58520235 นางสาวสดิาพร   ตรวจนอก

58020718 นางสาวสริินยา   ธิชาญ

58020719 นางสาวสจิุตรา   เดชโคบตุร

58520036 นางสาวสชุานรี   เชาว์ชะตา

58020720 นางสาวสดุานนัท์   รกไพร
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58020478 นางสาวสดุารัตน์   หนจูนัทกึ

58020025 นายสทุศัน์   ชนะสนุทร

58520236 นางสาวสพุรรณี   พิมพ์ฝด

58020721 นางสาวสพุตัรา   กาญจนเกตุ

58520380 นางสาวสภุาพร   ปาวะรีย์

58020158 นายสรุเชษฐ์   สวุรรณวสิฏิฐ์

58021159 นางสาวสรีุรัตน์   เน่ืองจํานงค์

58520856 นางสาวสวุล ี  เจือจนัทร์

58020722 นางสาวเสาวลกัษณ์   พงษ์ไม้

58020723 นายอธิป   มีชะนะ

58020724 นางสาวอภิสรา   แสงมณี

58020270 นายอวรุิทธ์ิ   อยู่สบาย

58020726 นางสาวองัคณา   เพชรเหนีย

58020271 นางสาวอาทิตยา   โพธ์ิเอ่ียม

58020728 นายอําพล   เพชรนาดี

สาขาวิชาสารสนเทศศกึษา

58520740 นางสาวกนกวรรณ   ทองหนองกอย

58020179 นางสาวกนิษฐนนัท์   แหยมเกตุ

58520306 นางสาวกรรณิการ์   แสนหาญ

58520307 นางสาวกฤตมิา   พฤกษาชาติ

58520308 นางสาวกานต์ชนา   ใบดํารงศกัดิ์

58520741 นางสาวกิวะนนั   พนมหอม

58520309 นางสาวกลุภาว ี  อ่วมขนัธ์

58020180 นางสาวกลุรดา   สราญจิตร์

58020570 นางสาวจารุพร   มะกาว

58520310 นางสาวจิราพชัร   ธรรมะ

58020572 นายชญานนท์   เยือ้นประยงค์

58520746 นางสาวชตุภิรณ์   ปทมุดํารงค์

58520747 นางสาวชตุมิาพร   สายกระโทก

58520748 นายฐาปกรณ์   ธุวการย์มีกิจ

58520880 นายณชล   ซึมกลาง

58520755 นางสาวณภสัสรณ์   ซิมเมอร์มาน
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58520749 นางสาวณฏัฐิณี   วธันะบรูณ์

58020575 นางสาวณฐัมน   สทุธิช่วย

58520050 นางสาวณฐัมนต์   เพ็งจุ้ย

58520751 นางสาวณีรนชุ   บณัฑิตสาธิสรรค์

58520314 นางสาวดารารัตน์   มากสมบรูณ์

58021168 นางสาวธนฏัฐา   สวุรรณากาศ

58520316 นางสาวธัญชนก   รักวงษ์ไทย

58520882 นางสาวธัญญาลกัษณ์   โสภงูา

58520317 นายธีระวฒิุ   มีกลิ่นหอม

58020578 นายนนทกร   ทิมวงศ์

58520318 นางสาวปภสัรา   แสงสอดสี

58520884 นางสาวประภสัสร   ห้วยใหญ่

58520885 นางสาวปรัชพร   เลก็บรรจง

58520886 นายปริญญา   ผมงาม

58520319 นายปวริศร์   อดุมศกัดิ์

58020583 นายปัญญากร   วรลาภ

58020585 นายฝ่ังทอง   ครุฑไชยยนัต์

58520322 นายพร้อมกิต ิ  วรสษิฐ์ดรุณเวทย์

58520889 นายพฤษธิชยั   บญุมาปลกู

58020587 นางสาวพชัริดา   อ่อนไม้

58020588 นางสาวพิชญานิน   พงษ์ศาวดาร

58520756 นางสาวพิชญาภรณ์   เจริญศรี

58020590 นางสาวพิมพ์ธชา   แพทองคํา

58020048 นางสาวเพ็ญพร   พงศ์เรืองรอง

58021170 นางสาวเพ็ญพิชชา   หาญกลุ

58520892 นายภทัรพล   อปุละวงศ์

58020593 นางสาวภทัรมน   ชกิูจขวญัทวี

58520893 นายภานพุงศ์   วงศ์จําเริญ

58020595 นางสาวมณฑกานต์   พงษ์เผือก

57020286 นางสาวมิลานี   สวา่งแจ้ง

58520324 นางสาวยวุด ี  อกุฤษ

58520760 นายรชฏ   เมืองงาม
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58020596 นางสาวรดาการ   แสงแก้ว

58020597 นางสาวรวพิร   โลหิตยา

58520761 นายรัชชานนท์   จรูญเมธา

58520894 นายรัตนศกัดิ์   มีกิริยา

58520762 นายวชิระ   บวัสาย

57520950 นางสาววรณิดา   เพชรหวล

58520763 นางสาววริศรา   เวชชิรารัตน์

58520136 นางสาววลิาวณัย์   คงไพศาล

58020601 นางสาววรีวรรณ   เช่ือมเป็น

58020186 นางสาวศจีนนัท์   จนัทร์อ่ิม

58520898 นางสาวศขิรินธาร   มาคงกลุ

58520332 นางสาวศริิรัตน์   อรุณ

58520764 นายศภุณฐั   สทิธิศาสตร์

58520765 นายศภุวชิญ์   ดําเนิน

58520334 นางสาวศภุานิช   กสุลาศรัย

58520767 นายสหรัฐ   รังสกิลุ

58520899 นางสาวสาวติรี   กนัยานวน

58520335 นางสาวสริิกาญจน์   สน้ีอย

58020604 นางสาวสชุาดา   พยงุหอม

58020055 นางสาวอรไท   พฒันสวุรรณโชติ

58520338 นางสาวอรวรรณ   เทีย่งตรง

58020608 นางสาวอ้อยหวาน   หีนภู

58020610 นางสาวอสัมา   ไทพิทกัษ์

58020188 นางสาวอารีย์   สรวมศริิ

58520002 นายอิทธิพทัธ์   พนัละบาล

58020611 นายเอกภพ   ถวลัย์วาณิชกลุ

เศรษฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

58520824 นายนนท์ณพฒัน์   บวัจนัทร์

เศรษฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

58020823 นางสาวกสณิา   สรุะถา

58020335 นางสาวธิดาพร   โพศริิ

58520240 นางสาวปลายฉตัร   เทียบศรี
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58020168 นางสาวราตรี   สดุเพียร

58020852 นายวรายทุธ์   ฉิมฉิน

เศรษฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

58520822 นางสาวกญัญาภคั   กิตตยิวรากลุ

58020517 นางสาวจิรนนัท์   กนัยามา

58520452 นางสาวชนญัชิดา   ไตรรัตน์

58020830 นายทศวรรษ   ชลกาญจน์

58020832 นายธนวฒัน์   แพทย์รักษ์

58020834 นางสาวธนชัพร   โอชกะ

58020835 นางสาวธิดารัตน์   สกลุทิพย์ไพศาล

58020839 นางสาวนชุนาถ   รัตนศกัดิ์

58020841 นางสาวปวณ์ีนชุ   เกิดสขุ

58020843 นางสาวผาณิตา   มาธิสยั

58020846 นางสาวพชัรินทร์   จิตรภกัดี

58020850 นางสาวเมวรีญา   เปียมิน

58520470 นายราชนัย์   ไผแ่ผน

58520471 นายรุจิกร   ปณุยชยัสทิธ์ิ

58520175 นายวรันธร   สนิประเสริฐ

58020012 นายสมรักษ์   พรมอ่อน

58020859 นางสาวหสัยา   สพุฒัศร

เศรษฐศาสตรบัณฑิต  

58520239 นายกฤตเมธ   สวุรรณกลุ

58020330 นายกฤษฏิภมิู   กิจจาพลู

58520013 นายกําพล   มาราม

58020824 นางสาวกลุวด ี  เทียนสงค์

58520448 นายจกัรพรรดิ์   ดํารงสกลุวงษ์

58520047 นางสาวชนิกานต์   ลลีานพุฒัน์

58020036 นายชมะนนัท์   พินิจการ

58020109 นายชยัวฒัน์   สริิววิฒัน์มงคล

58020826 นางสาวฐิตาภา   รุ่งเรืองกลุพงศ์

58520093 นางสาวณฐัญาธรณ์   บรรเลง

58020827 นายณฐัพงศ์   ดลุย์ชปูระภา
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58020828 นางสาวณฐัมน   โยลยั

58520457 นางสาวณิชาบลู   เจริญแก้ว

58020829 นายดนสุรณ์   รอดเกลีย้ง

58520458 นายธนดล   วนัชเูสริม

58020831 นายธนบด ี  มุง่หมาย

58020833 นางสาวธนศริิ   จนัทราช

58520823 นายธรรมรินทร์   ศริิศฤงคาร

58020837 นายนาว ี  แซ่อุ๊ย

58020838 นายนิธิกร   เปลี่ยนสมยั

58520460 นางสาวนิรัญญา   นาภา

58520827 นางสาวบษุบากร   สารทรัพย์

58020840 นายปณิธาน   สมบรูณ์

58020842 นางสาวปิยาภรณ์   สาคร

58520463 นางสาวพรชตุา   ศรีสขุ

57020129 นายพริษฐ์   สริิรุ่งนภาทรัพย์

58520465 นางสาวพชัรพร   รอดสดใส

58520829 นายพสักร   หาญภทัรไชยกลู

58520466 นางสาวพิจิตรา   คล้ายพนัธ์

58520830 นางสาวพิมพร   สงัฆะวตัร

58520468 นางสาวพิราภา   เซะวเิศษ

58020847 นายภควตั   จนัทร์ผล

58520469 นายภาณพุงศ์   เชาวเลศิโสภา

58020848 นางสาวภาวดิา   ฉวนีวล

58020849 นายมงคล   อยู่สบาย

58520243 นายเมธี   ลีเ้จริญ

58020851 นายรัชศกัดิ์   เครืออยู่

58520831 นางสาววรรณพร   เขียวบวั

58520472 นางสาววรรณิสา   ทองขวญั

58520832 นายวรันธร   นวลกัษณ์

58520473 นายวชัรพงศ์   ศรีแพรศรี

58020853 นางสาววารุณี   ศรีเลศิ

58020854 นายวษิณ ุ  พิทกัษ์วฒันานนท์
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58520833 นายวสิยัทศัน์   สริิปัญญาฌาน

58520475 นางสาวศศธิร   พิทกัษ์ศลิาธร

58020855 นางสาวศศภิา   นุน่นุ้ย

58520476 นายศริะ   นิยะโมสถ

58520834 นางสาวศวิาพร   ศริิมหา

58520459 นายศภุกร   ปญุญพิทกัษ์

58520477 นางสาวสมิน   วาระสทิธ์ิ

58020338 นายสริวชิญ์   สวุรรณสวสัดิ์

58520176 นางสาวสริิกญัญา   เตชะวเิศษ

58520450 นางสาวสชุานนัท์   เข็มสําฤทธ์ิ

58020041 นางสาวสธิุดา   ช่ืนจิตร

58520247 นายสรุวฒิุ   อมรเวช

58520835 นางสาวเสาวณิต   นนทวงษา

58520248 นางสาวหสัยา   พรหมเจริญ

58520478 นางสาวเหมรัตน์   หอมกลาง

58520479 นางสาวอณตัยา   พวโิภษา

58520480 นายอตวิชิช์   แหลมทอง

58520481 นายอธิวฒัน์   ซิม้ประเสริฐ

58520249 นายอนาวลิ   มาวรรณ์

58520482 นายอภิสทิธ์ิ   สขุแจ่ม

58020860 นางสาวอรพรรณ   จนัทร์แก้ว

58520483 นายอรรถกิจ   พิมพ์ศรี

58520484 นางสาวอมัภิกา   บางโป่ง

58020861 นายเอกพิภพ   ใจแสน
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ปีการศึกษา 2561

คณะสหเวชศาสตร์

กายภาพบ าบัดบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

58080355 นายจิรายสุ   พุ่มเจริญ

58080264 นางสาวปิยะนชุ   เจริญร่ืน

58080058 นางสาวศริิวรรณ   ปะวนัตา

58080281 นางสาวอญัญรัตน์   อณุอนนัต์

กายภาพบ าบัดบัณฑิต  

58080249 นางสาวกมลรัตน์   จนัทร์รงค์

58080109 นายกฤตยชญ์   อ้วนแก้ว

58080250 นางสาวกฤตญิา   ธรรมสนิธุ์

58080046 นางสาวกญัญาณฐั   คงดศิ

58080251 นางสาวกาญจนา   แซ่เฮ้ง

58080252 นางสาวเกวลนิ   แป้นทิม

58080254 นางสาวจรัสพร   ศรีตา่งคํา

57080122 นางสาวจิตตานนัท์   พทุธวารินทร์

58080256 นางสาวจิรภสัส์   ดวงเพชรแสง

57080286 นางสาวชนาพร   นชุวลิยั

57080051 นางสาวชลธิชา   มลูอ้าย

58080072 นางสาวช่ืนกมล   พุ่มจนัทร์

58080258 นางสาวชตุกิาญจน์   ลาหนองแคน

58080111 นางสาวณฐัชยา   ปรุงทํานุ

57080240 นางสาวธนพรรณ   สโุธ

58080260 นางสาวธัญญลกัษณ์   ปัญสวสัดิ์

58080261 นางสาวนพรัตน์   ตนัเกษม

57080127 นางสาวนภสร   นพวรรณ

57080053 นางสาวนภสัรา   ศรีพลากิจ

58080052 นางสาวนรีกานต์   บรูพา

58080356 นางสาวนนัทิยา   แซ่ยะ

58080112 นางสาวนนัทิยา   บญุถนอม

58080358 นายปรัชญา   ปาปะกา

58080360 นางสาวพิชาพทัธ์   คลอ่งแคลว่
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58080265 นายพิทกัษ์   หลกัมัน่

57080302 นางสาวเพ็ญพิมล   ก่ิงโพธ์ิ

58080267 นางสาวภคัสนุนัท์   อมรรังสโิรจน์

57080057 นางสาวภานชุนารถ   ประกอบธรรม

58080269 นางสาวมินท์ธิตา   อนนัท์ธนาศริิ

58080113 นางสาวรสสคุนธ์   ลีนิ้รันดร์กลุ

58080114 นางสาวรุ้งตะวนั   ไชยเสนาะ

58080271 นางสาววรวรรณินี   สนวจิิตร

58080272 นางสาววรีะนทั   ณ น่าน

58080273 นางสาวศศธิร   ทรายแก้ว

58080274 นางสาวศศภิา   ดวงตา

58080116 นางสาวศริดา   สวีหิก

58080275 นายศภุณฐั   แก่นเมือง

58080363 นางสาวศภุรานนัท์   ปล้องทอง

58080364 นางสาวศภุิสรา   สําราญฤทธ์ิ

58080365 นางสาวสมชัญา   ทิจะยงั

58080276 นายสราวธุ   ราชจนัทร์

58080277 นางสาวสโรชา   การะเกด

58080278 นางสาวสริิกนัยา   พงศ์กิตตธิัช

57080138 นางสาวสวิติรา   คนแรง

58080060 นางสาวสทุศันีย์   สวุรรณเรืองศรี

58080279 นายอธิบด ี  ไกรยนต์

58080282 นางสาวอบุลวรรณ   กรานมณี

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์

58080222 นางสาวนวพร   ธนพฒัน์ธนากร

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

58080062 นางสาววริานนัท์   โรจนศริิพงษ์

สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค

58080202 นางสาวนาฏยา   บญุวาสนา

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

58080121 นางสาวกรกนก   ป่ินทองคํา
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58080289 นางสาวปัทมวรรณ   ยามี

สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค

58080069 นางสาวสภุาวรรณ   นาควงษ์

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์

58080212 นายกิตตนินัท์   สงัข์ชยั

58080330 นางสาวจิดาภา   แก้วบญุมี

58080213 นางสาวเจนีวา   หวงัประโยชน์

58080215 นางสาวชลดา   นนทะการ

58080334 นางสาวณฐัธิดา   แสงณรงค์

58080084 นางสาวบษุกร   กลิ่นซ้อน

58080070 นางสาวพรณฐัวภิา   ภทัรพรพิสทิธ์ิ

58080231 นางสาวพิจิตรา   หมนุเวยีน

58080102 นางสาวศริประภา   สดุสมัฤทธ์ิ

58080105 นางสาวสริิรัตน์   สงัขรัตน์

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

58080283 นางสาวกาญจนา   ละกําป่ัน

58080311 นายนที   ประเสริฐมัน่คงดี

58080226 นายปริญญา   อ่ิมผอ่ง

58080085 นางสาวปวริศา   เหมือนป๋ิว

58080292 นางสาววนิศรา   บญุเพลงิ

58080136 นางสาวสกุญัญา   สขุทนารักษ์

58080379 นางสาวอนญัญา   พานิชยานบุาล

58080382 นางสาวอริสา   เหง่นาเลน

สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค

58080199 นางสาวฐาณิสรณ์   เทพโยธิน

58080145 นางสาวณิชากร   พยอม

58080307 นางสาวณิชาภา   อทิตตญิพงศ์

วิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์

58080210 นางสาวกฤตยิา   สนินิธิถาวร

58080331 นางสาวจิรวด ี  ทลูธรรม

58080214 นางสาวชลกานต์   ร่าเริงใจ
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57080230 นายชาญวทิย์   ราหิบ

58080080 นางสาวชตุภิา   ตะถะ

58080332 นางสาวฌามิกา   จิตร์วชิา

58080333 นางสาวณชัชา   คงเมือง

58080216 นางสาวณฐัณิชา   บญุศริิ

58080218 นายณฐัพล   เทียนทอง

58080219 นางสาวณิชกานต์   พฤทธ์ิภมิู

58080081 นางสาวณิชาภทัร   เสวยศรี

58080170 นางสาวทานตะวนั   บญุพนัธ์

58080083 นางสาวนฐัริณีย์   ราชเจริญ

58080223 นางสาวนาฎตยา   สงัขะนนัท์

58080224 นางสาวเนตรนภิส   ส้มโอชา

58080225 นางสาวบวรรัตน์   จิตรบวรวงศ์

58080172 นายบณัฑิตา   พรหมรักษา

58080338 นางสาวเบญญา   เกตแุก้ว

58080227 นางสาวปิยาพร   ศรีละโคตร

58080340 นางสาวไผทกานต์   สารสขุ

58080228 นายพงศธร   เชาว์ชาญชยักลุ

58080341 นางสาวพรรณนิดา   พทุธพงศ์

58080230 นางสาวพรสดุา   ลอ่กิม

58080232 นางสาวพิชชาภา   โปรยขนุทด

58080233 นางสาวแพรวพรรณราย   จามจรีุย์

58080234 นางสาวภทัรวรินทร์   ภมิูพรรคธาราดล

58080344 นางสาวภาณมุาศ   หนมูณี

58080235 นางสาวภาสกิาญจน์   ศรีสารคาม

58080345 นางสาวมนสริิน   ลอืชา

58080094 นางสาวเยาวเรศ   สขุขะ

58080236 นางสาวรพิรัตน์   นนัทโชคชวพนัธ์

58080004 นางสาวรุ่งนภา   นวลมะลงั

58080348 นางสาวรุจิรัตน์   พิชยวรวชิ

58080349 นางสาววทนัยา   สวุานิช

58080237 นางสาววรรณวลติ   หิรัณย์รัศมี



149

58080350 นางสาววาสนา   พฒัดํา

58080042 นางสาววริินธร   หนองใหญ่

58080241 นางสาววรีณฐั   เขียวงาม

58080242 นายศรัณย์   แรงเขตการณ์

58080243 นายศรัทธาวธุ   ตัง้ประคองกลุ

58080352 นางสาวสริิวมิล   อินทร์กลบั

58080106 นางสาวสชุาดา   ชุ่มชจูนัทร์

58080246 นางสาวอมรรัตน์   ดนีกคุ้ม

58080353 นางสาวอรนภา   วงษ์หมิง

58080247 นางสาวอลษิา   ใจเพ็ชร์

58080248 นายอําพล   ศขุวฒันา

58080108 นางสาวอินทิรา   งามสม

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

58080120 นางสาวกมลนภา   ประมวลทรัพย์

58080025 นายกิตตภิมิู   รอดทะยอย

58080122 นางสาวกลุภสัสรณ์   นาเมืองรักษ์

58080255 นายจิตกรชยั   ไกยเดช

58080368 นางสาวจิราวรรณ   เพ็ชรรัตน์

58080284 นางสาวจฬุารัตน์   พิมพาสดีา

58080285 นางสาวชญาณี   วานิชวตัถากร

58080286 นางสาวณฐักานต์   คล้ายวนั

58080287 นางสาวทิพากร   เอกพานิช

58080125 นางสาวธนวรรณ   ไชยโอสถ

58080369 นางสาวนงผกา   นวลสาย

58080128 นายนราวชิญ์   อินทรโชติ

58080288 นางสาวเบญจมาภรณ์   นิมขนุทด

58080314 นายปิยะพงษ์   สริินิพทัธ์กลุ

57080370 นางสาวพชัรีรัตน์   วงศ์จิรดลิก

58080372 นางสาวพิมพ์ลภทัร   สวุรรณลกัษณ์

58080373 นางสาวพีรยา   ครุฑฉลาด

58080374 นางสาวภาสนีิ   ทิพนาค

58080290 นายราชนัย์   อ่อนจิต
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58080377 นายวรุฒ   เขตประเสริฐกลุ

58080133 นางสาววภิาว ี  เดชฤดี

58080294 นางสาวสาวนีิ   วงษ์เสถียร

58080380 นายอภินนัท์   เสนาบญุญฤทธ์ิ

58080137 นายอชัฌาวทิย์   เกียรตเิลศิธรรม

สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค

58080138 นางสาวกชกร   เดน่ดวง

58080139 นางสาวกนกอร   เขียวเหลก็

58080296 นางสาวกมลวรรณ   ฉนุตู

58080195 นางสาวกลัยรัตน์   ภวูศิธนรัตน์

58080297 นางสาวกาญจนา   มรกฎ

57080329 นางสาวกานต์ธิดา   พลเดชา

58080298 นายกิตตพิฒัน์   ไวยพฒัน์

58080140 นางสาวเขมิกา   แสวงทรัพย์

58080197 นางสาวจิตรานชุ   ศลิปวรเศรษฐ

58080299 นางสาวโชควนัด ี  ทิพวารี

58080300 นายฐิตคิณุ   สทุธิสนิทอง

58080302 นางสาวฐิตมิา   คนรักษ์

58080304 นายณรงค์ศกัดิ์   รันทร

58080305 นายณฐันิชยั   มัง่มา

58080144 นางสาวณฐัพร   ศรีวโิรจน์

58080306 นางสาวณฐัรุจา   ศรีดาคณุ

58080308 นางสาวธนพร   หมอยาดี

58080309 นางสาวธนภรณ์   สงิห์ฉลาด

58080310 นางสาวธันย์ชนก   มรโธวรรณ

58080201 นางสาวนฤมล   สทุธิธรรมากลุ

58080312 นางสาวนนัทนชั   พุ่มศริิ

58080066 นายนาวนิ   กําเกตุ

58080203 นายเนตพิงศ์   ฉตัรไทย

58080263 นางสาวปาริชาต   เงาฉาย

58080313 นางสาวปิยรัตน์   ซงัยงั

58080146 นางสาวพรชนนั   มลูสงั
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58080315 นางสาวพรพฤกษา   ตัง้รักษาสงบ

58080147 นางสาวพรมณี   อึง้ตระกลูดี

58080317 นางสาวพทัธ์ิธีรา   เคยสนิท

58080149 นางสาวเพชรพิชญา   พนัสนิท

58080150 นายไพโรจน์   โคตรชมภู

58080320 นางสาวรัชดาภรณ์   บญุเสริม

58080321 นางสาววนนัต์ภทัร   นพกลุ

58080238 นางสาววรรณวศิา   อินทรมณี

58080152 นางสาววรรณิดา   แจ่มกระจ่าง

58080153 นางสาววริศรา   คําเพราะ

58080383 นางสาววชัรินทร์   เทือกถา

58080154 นางสาวศนัสนีย์   สงัข์ทอง

58080206 นางสาวศริิญญา   มะลอิ่อง

58080207 นายศภุนนัท์   จนัทร์ทรัพย์

58080322 นางสาวสกณุกาญจน์   มาตเมฆ

58080156 นางสาวสราล ี  บญุศริิ

58080158 นางสาวสดุารัตน์   อินทโชติ

58080159 นางสาวสภุสัสร   แสงสรุเดช

58080160 นางสาวสภุาพิชญ์   รุ่งวงศ์สริิ

58080024 นางสาวอรวรรณ   คอืประโคน

58080209 นางสาวอรสรวง   ทองนุน่

58080325 นางสาวอรอมล   ทองชยั

58080163 นางสาวอารยา   ไข่เปลี่ยน

58080326 นางสาวอุ้มบญุ   นิตวิรธรรม
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ปีการศึกษา 2561

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา

57910105 นางสาวกนกอร   ธรรมแสง

58910093 นายกิตตรัิก   เรืองสม

57910106 นายไชยพงศ์   ศภ์ุธนชัภคัชนา

57910112 นายวทุธิ   รักแตง่าม

57910107 นางสาวศริินภา   น้อยผล

59910196 MR.ANANDA   KHAMPHOUMY

59910192 MR.BOUNTHANOM   VONGPHACHANH

59910193 Ms.MANIVANH   CHANTHAVONGSA

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา

58100218 นายณฐัภทัร   กนัจนัวงศ์

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา

58100307 นายกีรต ิ  จนัตดุ

58100308 นายเกียรตกํิาธร   พึ่งพา

58100278 นางสาวปาริฉตัร   อินทโน

วิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา

57100013 นางสาวกชกร   ชินปษุยานนท์

58100132 นางสาวกชวรรณ   ศริิ

58100306 นางสาวกนกพร   สขุกระบิล

58100001 นางสาวกมลทิพย์   ปรีชา

55100348 นายกรกต   แก้วไสล

55100028 นายกฤตนยั   กําลงังาม

57100016 นายกฤษกร   มณีพนัธ์

57100017 นายกฤษดา   กะมตุะเสน

58100005 นายก้องภพ   ฉะโน

58100222 นางสาวกญัญารัตน์   เฮงและ

58100006 นางสาวกณัพนัธุ์   ปชาตกิปัญญา
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58100008 นางสาวกาญจนา   พนัโกฏิ

57100021 นายกิตตศิกัดิ์   สมานชาติ

57100022 นายกิตพิงศ์   ธนไชยบรูณ์

57100108 นางสาวเกวล ี  ชยัวทิอูนกุลุ

57100023 นายโกมล   พนัธ์ต้น

58100013 นายคณุภทัร   แจ่มฟา้

58100227 นายจาตรุนต์   นาดี

58100309 นายจิรเมธ   ทองสําราญ

57100027 นายจิรวฒัน์   วชิาชยั

58100347 นางสาวจิราพร   กออ่อน

57100029 นายเจษฎากร   สขุแนบ

58100311 นายชยธร   ราชกิจ

58100019 นางสาวชลาลยั   ณ สกลุ

58100313 นายชาญณรงค์   รุจิเลขานนท์

58100350 นายชาญพงศ์   โพธ์ิพนัธ์

58100020 นางสาวชตุมิน   พึ่งฝ่ัง

58100314 นายไชฤกษ์   โพธ์ิประสาร

57100221 นางสาวณฐัจารี   พลูเขตร์กิจ

57100037 นางสาวณฐัชนก   เนียนทะศาสตร์

58100025 นายณฐัชนน   ภูอ่ํ่า

58100228 นายณฐัดนยั   แดงประดบั

57100222 นายณฐันนท์   อ่ินอ้อย

57100223 นายณฐัพงษ์   ภิรมย์ร่ืน

57100224 นายณฐัพล   โคตนั

58100028 นายณฐัวรรธ   พลรักษา

57100041 นายณฐัวฒิุ   ถาพนัธ์

58100033 นายทิฐิพล   กญัเจียก

58100034 นางสาวทิวารัตน์   เสาร์อินทร์

57100300 นายธนพงษ์   สงัข์ศรี

58100035 นายธนพล   บํารุงราชหิรัณย์

57100046 นายธนวชั   เขียวพนัธ์

58100152 นายธนวนิ   เดชากรทิวตัต์
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58100036 นายธัญพงศ์   จนัทร์ศริิ

57100048 นางสาวธันย์สติา   น่ิมนวล

58100037 นายธิตวิฒัน์   รัตนกิจมงคล

58100155 นายธีรเดช   วฒิุศกัดิ์ไพศาล

58100361 นางสาวนนทพร   สบืพลาย

57100052 นางสาวนริสรา   ศรีเตชะ

58100041 นางสาวนฤทยั   มาตรวจิิตร

58100315 นางสาวนารถวรี   ปัญญาคง

58100230 นางสาวนิสากร   วงศ์คํา

58100043 นายนิอนัวาร์   ระเดน่อาหมดั

57100228 นายเนตพิงษ์   พิลาชาติ

58100196 นางสาวบษุยมาศ   อ้นงาม

58100048 นายปฏิพล   สขุศรีวรรณ

58100052 นายปฐมพร   คงสขุ

58100054 นายประพฒัพงษ์   ยเุจริญ

58100055 นายปริญญา   อนนัต์

58100159 นายปัญจพล   สขุใจ

57100057 นางสาวปาริชาต ิ  มะโนวรรณ์

58100057 นายปิยทศัน์   เตง็เจริญ

57100170 นายปิยะศกัดิ์   ชํานาญงาม

57100062 นายพงษ์ศธร   พิมพ์คง

58100059 นางสาวพชญ   คํามี

58100166 นายพร้อมพนัธ์   เพ็ชร์มณี

57100236 นายพลกฤต   แซ่ตัง้

57100247 นายพลพีร์   ศริิบรุานนท์

58100316 นายพศวร์ี   ศรีม่วง

58100317 นางสาวพชัรา   คําสงค์

56100443 นายพิริยะ   บญุประสทิธ์ิ

57100237 นายพีรภาส   รัตนบตุรา

56100057 นายพีระพล   ดวงมณี

58100065 นางสาวภทัรวรรณ   จนัทร์บรรจง

58100318 นายภาณพุงศ์   พยงุธรรม
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58100067 นายภานพุงษ์   ฤทธ์ิรักษา

58100068 นายภานพุนัธ์   สงัข์ทิพย์

58100201 นางสาวมนทิชา   แช่มอบุล

56100399 นางสาวมนภรณ์   วฒันานกุลูวงศ์

58100069 นายมนสัว ี  ปรีชา

57100014 นางสาวรัชชาพร   อสุาหวงษ์

57100239 นางสาวรัชญาภรณ์   กสฤิกษ์

58100071 นายรัฐวฒิุ   หงษ์ศรีสวสัดิ์

58100072 นางสาวรัสรินทร์   ขําคง

57100068 นายฤทธิชยั   อสัถิ

58100219 นางสาวลดัดาวลัย์   ช่วยสตัว์

55100085 นายวชิรพงษ์   วงษ์พิทกัษ์

58100320 นางสาววรพรรณ   วชัราสนิ

57100071 นายวรศกัดิ์   ประชายุ่น

57100241 นางสาววรากร   ศรีสาคร

56100066 นายวฏัพล   วงษ์แก้ว

57100073 นายวนัเฉลมิ   มีประสงค์

58100180 นายวนัชนะ   สุ่นฉิมพลี

58100076 นายวนัถาปนา   พรหมเกาะ

58100078 นางสาววารินทร์   จฬุารมย์

58100321 นางสาววารุณี   จะตเุทน

56100068 นายวชิยั   กดุแถลง

58100282 นางสาววภิาพร   สขุมัน่

58100322 นางสาววมิลมณี   ทพัอ่ิม

58100305 นางสาววไิลลกัษณ์   แสนตาแสง

57100243 นางสาวศริญญา   คงมี

57100076 นางสาวศภุนิดา   อกัษรณรงค์

57100245 นายสรวชิญ์   ลอ่งแดง

58100085 นายสรวศิ   พิสษิฐ์ไพบลูย์

58100283 นายสาวทิย์   สง่าทรัพย์

58100376 นายสทิธิศกัดิ์   จําปาชาติ

58100088 นางสาวสริิวรรณ   บชูากลุ
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58100089 นางสาวสริิวภิา   อินทรัพย์

58100185 นายสชุาต ิ  เจริญสขุ

58100090 นายสทุธิภทัร   วอ่งไววริิยะ

58100198 นางสาวสนุชัชา   โมวพรหมานชุ

58100324 นางสาวหทยัรัตน์   ผลจนัทร์

58100092 นางสาวหถัยา   แซ่อึง้

58100093 นายอดเิทพ   จนัทร์ประเสริฐ

57100249 นายอนนัต์   อินทร์ฉาย

58100325 นายอนนัสทิธ์   ป่าเกลอื

58100290 นางสาวอนพิุณ   ประสทิธินาวา

58100381 นางสาวอรณิชา   เกิดทรัพย์

58100097 นางสาวอรวรรณ   งามสวุรรณ์

56100091 นายอจัฉริยะ   อคัรเทพรักษา

58100226 นายอานภุาพ   ตฤณตยีะกลุ

ศลิปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

สาขาวิชากีฬาศกึษาและบริหารจัดการกีฬา

58100351 นายณรงค์ศกัดิ์   บางแสงอ่อน

สาขาวิชาส่ือสารมวลชนทางกีฬา

58100329 นางสาวณฐธนพร   ปัญญาวฒิุชยั

ศลิปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

สาขาวิชากีฬาศกึษาและบริหารจัดการกีฬา

58100270 นายธนชาต ิ  โคตรเวยีง

ศลิปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

สาขาวิชากีฬาศกึษาและบริหารจัดการกีฬา

58100346 นายเกียรตศิกัดิ์   กลิ่นโพธ์ิ

สาขาวิชาส่ือสารมวลชนทางกีฬา

58100274 นายกว ี  ทววีรรณ

58100330 นางสาวณฎัยา   ลํา้นาค

58100332 นางสาวธนิษฐา   ปชูณียกลุ

58100239 นายรักสวรรค์   แจ้งสวา่ง

58100276 นางสาววลยัลกัษณ์   อาภรณ์รัตน์
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ศลิปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชากีฬาศกึษาและบริหารจัดการกีฬา

58100221 นางสาวกญัจนพร   จรดล

58100241 นางสาวกลัยา   พิริยจิรกาล

58100137 นายกิตตเทพ   อัง้เจริญ

58100345 นางสาวกิตตมิา   ใจมะโน

58100140 นายเกียรตศิกัดิ์   สงักิจ

58100141 นายจตรุงค์   วงศ์อาสา

58100297 นางสาวจนัทร์ฤด ี  วจิิตรสมบตัิ

58100200 นายจิตรภณ   คโุน

58100143 นายจิรัฏฐ์   ยอดขําใบ

58100298 นายเจษฎา   บญุมณี

58100145 นายชนกานต์   จนัทเขต

58100263 นายชนินทร์   คณุสนอง

58100348 นายชลทอง   แก้วยศ

58100349 นางสาวชลธิชา   อยู่สําราญ

58100147 นายชวลัวทิย์   ธรรมวฒัน์

58100149 นางสาวฐิตกิาญจน์   ยางงาม

58100299 นายณทวรรษ   เชาวกิจวรชิต

58100352 นางสาวณชัชา   เจริญสขุ

58100353 นายณฐัภทัร   แซ่โง้ว

58100150 นายณฐัภทัร   เสอืเพชร

58100354 นายณฐัวตัร   ธนสทิธ์ิวงศา

58100355 นายณฐัสรณ์   ผาสขุ

58100356 นายเดน่พงศ์   กรเวช

58100032 นายตณิณภพ   ศรีสมบตัิ

58100300 นายเตชณฐัธันยา   สาระกลุ

58100151 นายธนวฒัน์   พรมสภุา

58100358 นางสาวธัญจิรา   ภูมี่

58100359 นางสาวธัญญ์นภสั   ปฐพีวฒันศริิ

58100245 นางสาวธิดารัตน์   จนัดํา

58100360 นายธิตโิชต ิ  พรหมเมตตา



158

58100301 นายธีรภทัร์   แซ่เอ๊ียบ

57100049 นายธีรภทัร์   หตุะเจริญ

58100246 นายนพพร   ประกอบสขุ

58100160 นางสาวนารากร   สมพงษ์

58100161 นายบรรล ุ  มสุกิะประพนัธ์

58100286 นายบรุพล   นิวาศะบตุร

58100053 นายปรเมศวร์   ยอดแก้ว

58100363 นางสาวพนฐัดา   แก้วพินึก

58100223 นายภพสรรค์   จนัทร์เกิด

58100170 นายภานวุฒัน์   คําวนิยั

58100249 นายภีมพงษ์   วรินทรา

58100202 นางสาวมทัวนั   นิลโชติ

58100250 นายรัชทิน   ตาน้อย

58100173 นางสาวรัตนาภรณ์   ศรีเหรา

58100174 นายเลศิพนัธุ   อรรถวรรธน

58100176 นายวรวฒิุ   เพ็งสขุ

58100075 นายวรัญชยั   ญาณสะอาด

58100252 นายวรุฒ   บศุยจิตต์

58100253 นายวชัรพงษ์   แสนรังค์

58100179 นายวนัเฉลมิ   หวงัผล

58100302 นายววิฒัน์   นาเจริญ

58100370 นายศราวธุ   เพชรวชิาพร

58100371 นายศรุต   นาคนาวา

58100372 นายศริสทิธ์ิ   ศรีศกัดนิากร

58100373 นายศวิะกร   ฉตัรจารุเดช

58100374 นายศภุสณัห์   ธนมิตร์

58100234 นายสมปรารถ   หาญถนอม

58100184 นางสาวสวติา   ชาญเพราะ

58100375 นายสนัตภิาพ   ประสานนานรัุกษ์

58100377 นายสขุสนัต์   บญุชู

58100380 นายอภิลกัษณ์   ปญุสาร

58100256 นายอยทุย์   ชิดโคกสงู
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58100211 นายอรรนพ   อสมัภิณวงค์

58100257 นางสาวอ้อมดาว   ซ่ือภกัดี

58100258 นางสาวอาทิตตยา   มะลซ้ิอน

สาขาวิชาส่ือสารมวลชนทางกีฬา

58100291 นางสาวกฤตยิา   หริรักษ์

58100326 นายกฤษฎิ์   สขุขี

58100104 นายกฤษณะ   ประเสริฐพรรณ

58100327 นายไกรสทิธ์ิ   เทีย่งชดุติ

58100106 นายคงเอก   สเุมธรัตน์

58100213 นายจกัรพนัธ์   หิรัญรักษา

58100235 นายจิรัฐ   พหลยทุธ

56100240 นางสาวเจนจิรา   วรรณสนิธ์

58100108 นายชนะชยั   บญุนาม

55100326 นางสาวชนากานต์   บวัศรี

58100328 นายชลธี   สปิปกร

58100112 นายณฐักานต์   นามกร

58100113 นางสาวณฐัณิชา   เดชะธนานนต์

58100114 นายเดน่   แสงจินดา

58100331 นายธนกฤต   นิยมผล

58100293 นายธนพล   เงินอลงกรณ์

58100333 นายนฤพนธ์   เพ็ชรเรือนทอง

58100266 นางสาวนํา้ฝน   บวัพร

58100334 นางสาวนิชาภา   สาขาว

58100335 นางสาวปิยะกานต์   โนนงาม

58100237 นายพงศ์สรร   อดทน

58100118 นางสาวพชัรี   อ่อนคํา

58100275 นายพนัทการ   แซ่อึ๋ง

58100284 นางสาวพิชชาพร   กําเนิดกาญจน์

58100238 นางสาวภทัรทิยา   ศรีธรรม

58100122 นางสาวรัตนากร   ครจงโก

58100207 นางสาวลดา   เพ่ิมมีนวล

58100294 นางสาววณิชชา   โฉมทองดี
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58100123 นายวรพรต   รดวีรธรรม

58100208 นายวสนัต์   สรหงษ์

58100336 นายวชัระ   ปานแดง

58100338 นายวรีะยศ   บษุกรานโุต

57100074 นายวฒิุญา   ฟองอ่อน

58100339 นางสาวศริดา   ไกรสวสัดิ์

58100341 นายศภุกร   ปรีชาสถิตย์

58100342 นายสรวย์ี   สขุรัตน์ฤทธ์ิ

58100295 นางสาวสาวติรี   หลกัสงูเนิน

58100126 นางสาวสธิิภรณ์   คุ้มภู่

57100297 นายสทุธิชยั   เทือกแก้ว

58100127 นายสทุธิภทัร   วงศาโรจน์

58100128 นายอธิปณรงค์   ใจตรง

58100129 นายอนสุษิฐ์   วรีะทรัพย์

58100240 นายอภิชน   ราชโส

58100296 นางสาวอญัชิสา   ก่อกิจฤกษ์ชยั

58100344 นายอษัฎาวธุ   รอบเขตรัมย์

58100131 นางสาวอษุา   แก้วธิวงั
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วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  

60930001 นางสาวกรรณพร   สมสถาน

60930002 นายกฤษณะ   ผงัลกัษณ์

60930011 นางสาวกลุสิรา   เพาะปลกู

60930003 นางสาวจารุวรรณ   สภุาภรณ์

60930004 นางสาวชนาภา   ล้วนรัตน์

60930014 นางสาวณฏัฐพชัร์   พงษ์พระเกตุ

60930034 นายธนชล   โสมเมา

60930015 นางสาวบษุรินทร์   จิรัฐธนากลุ

60930016 นางสาวพรไพลนิ   ตะเภาทอง

60930017 นางสาวพรวลยั   ธีรพร

60930018 นายพรศกัดิ์   วงศ์นาหล้า

60930005 นางสาวพิมพ์พิชชา   ถวลิวงษ์

60930029 นางราตรี   เสนาใจ

60930006 นางสาวรุ้งทอง   แก้วแพง

60930007 นางสาววราภรณ์   บญุมี

60930022 นางสาววราภรณ์   หนคูง

60930008 นางสาวศริญญา   กําแพงยทุธ

60930010 นางสาวสธิินาถ   อาจารสริิ

60930024 นางสกุญัญา   สนัตกิลุ

60930040 นางสาวสชุาดา   ทรงสตัย์

58910019 MR.KORNG   VANTHA

58910020 MISSNATH   PUTHKALYANEY

กลุ่มวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

59930020 นางสาวกนกวรรณ   กิจสวสัดิ์โอสถ

59930066 นางสาวชิดชนก   โพยมรัตน์

58930220 นายธนนท์   รักษ์ธนธัช

56930215 นางสาวปวริศา   สมบรูณ์ทรัพย์

57930173 นางสาวพีรยา   ฤทธิแปลก

59930116 นางสาวรุ่งทิพย์   ศรีทอง
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59930083 นางสาววลิยัวรรณ   รุจิตร

59930123 นางสาวศริษา   หว่งมาก

กลุ่มวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

57930083 นายณกฤชณฐัพล   รัชตโกสยักานนท์

57930125 นางสาวนฤมล   วชิรวงศ์บวร

59930127 นางสาวนิศาชล   ถิรธนากร

59930114 นายภทัรพล   บญุยิ่งเอกธนา

57930104 นางสาวภาลนีิ   ปราณีบตุร

59930117 นางสาวรุ่งนภา   ช่างไม้

59930118 นางสาวสรณีย์   ไทรฟัก

59930092 นางสาวสภุาสนีิ   สทุธิประภา

กลุ่มวิชาการบริหารทั่วไป

59930094 นางสาวกนกวรรณ   ภวูรณ์

59930120 จ่าเอกกิตตศิกัดิ์   บญุกลิ่น

59930128 นายจีรวฒัน์   ไพใหล

59930124 สบิเอกชนบด ี  มียงั

59930125 นางสาวณชัธ์เนมิน   แตงน้อยธรรม

59930103 นางสาวณทัพร   สขุกนัต์

59930131 นายทศพร   กิจอริยกลุ

59930153 นายประพนัธ์ยทุธ์   มขุขนัธ์

59930129 นายปรีชา   น้อยใหม่

59930130 นางสาวมทันา   นานยะ

59930110 นายมิตร   สขุขาม

59930126 นางสาววณิชยา   ขวญักิจวณิชย์

59930122 นางสาววรางคณา   อดุหนนุ
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ปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

59710041 นางสาวกชพรรณ   จึงตระการ

59750010 นางกฤตนทั   นรสงิห์

59700126 นางสาวกญัญาณฐั   งามสวุรรณ์

59750017 นางสาวขวญัหทยั   กิจปกรณ์สนัติ

59710077 นางสาวจารุวรรณ   ศริิพนัธ์

59710073 นายจิรวฒัน์   ประสมสขุ

59750003 นายจิรายทุธ์   สกลุเลศิมงคล

59710046 นางสาวจีรนนัท์   โมกขศกัดิ์

59710068 นางสาวจฑุาทิพย์   ญาตเิจริญ

59710078 นางสาวชญานิษฐ์   เตชะ

58750095 นางสาวชมยัพร   พทุธสวุรรณ์

59710047 นายชยานนัท์   ด าข า

59750008 นางสาวชตุมิา   ววูงษ์

58710106 นางสาวญาณกว ี  ปัญญาแก้ว

59710030 นางสาวณฐัพร   แหยมเปรมปรี

56740022 นางสาวณตัพิร   ดพีลภกัดิ์

59710031 นายธนญัชยั   ล้อวชิระวฏัฏ์

59710042 นายธนาวฒิุ   มัน่คงรอบคอบ

57740017 นายธเนศ   ดา่นโพธิวฒัน์

59750018 นายธันยรัศม์ิ   ปานสทิธ์ิ

59710079 นายธิตพิทัธ์   ทาบงึกาฬ

58710063 นางสาวธิตศิริิ   ค าอาจ

59710080 นายนพรุจ   วฒันชยั

59750009 นางสาวนภสร   เหลอืงอ่อน

59710048 นายนิต ิ  กญุชู

57740004 นางสาวนชุสภุร   ศรีสขุ

59750026 นางสาวปัณฑ์ชนิต   โพธิกิจ

57750140 นายปิยะบตุร   พทุธารักษ์สกลุ

57700018 นางสาวปณุยวร์ี   ขวญัภมิู
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59700134 นายพลรัตน์   รอดแก้ว

59710069 นายพชัรพงศ์   สอนเจริญ

59710074 นางสาวพสัดา   ปัดชมุมี

59700138 นางสาวพิจิตรา   หนองใหญ่

59750011 นางสาวพิมพ์ชนก   จินวฒิุ

59750013 นายพฒิุพนัธ์   จนัทร์กระจ่าง

58750065 นางสาวภชัปนฏัฐ์   คริีนทร์

57750024 นางสาวภทัทิรา   ทองภาพ

59750029 นางสาวภทัรา   สทิธิแสง

59710024 นางสาวภทัรียา   ผนัประเสริฐ

59750021 นายมขุพล   ธรรมสทุธ์ิ

59710070 นายเรืองศกัดิ์   สาระพนัธ์

59750022 นายเลศิชาย   ปัญญาอดุ

59700135 นางสาววนิดา   รักความสขุ

59710032 นายวรพงษ์   ข าดี

57710091 นายวภิาสพงศ์   รุ่งจรัสพงศ์

59750028 นายวรีชยั   สเีงิน

59750001 นางศศณิฏัฐ   พณัณ์พชัราภพ

57710094 นางสาวศปิระภา   เจนสญัญายทุธ

59700122 นางสาวศริประภา   ผะอบเหลก็

59750002 นางสาวติรี   อมรสงัข์

59750016 นางสาวสาวนีิ   ทองเจียม

58710025 นายสรุพงศ์   วทานิยานนท์

59740010 นายเสถียร   อนแุสน

59750025 นายอดศิร   เอมจัน่

57750011 นายอคัรานนท์   จิตดี

59750004 นางสาวอญัญารัตน์   สภุารัตน์

59750012 นายอานนท์   เช่ียวชาญกิจการ

59740002 Ms.JAMIE JUNG   PARK

59710051 Ms.LANLING   VONGPHAKDY

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโลก

56710255 นางสาวกลัยา   แก้วบญุเรือง
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58710145 นายกิตติ์ธีธัช   เดชโรจนานนท์

57710258 นายคทาวธุ   วศิวกลุวาณิช

57710078 นางสาวจิรจิต   สายตระกลู

57710316 นางสาวณฐัญา   วรญาโณปกรณ์

57710175 นางสาวธารทิพย์   ยิ่งทวศีกัดิ์

56710288 นางสาวเนตรทราย   เพ็งทอง

58710088 นางสาวปณิธี   ชลนิธี

57710178 นางสาวป่ินมนสั   จนัทนวงษ์

57710261 นายพรเลศิ   แฟงเมือง

56710291 นางสาวพษัฐ์ชิยาดา   ยพุฒัน์

59710034 นางสาวรุ่งนภา   เจริญราษฎร์

58710127 นางสาววลิาวณัย์   ตแิก้ว

57710185 นางสาวศริิพร   น้อยนํา้เทีย่ง

58710094 นายศภุกร   เตชะนรเศรษฐศริิ

59710044 นางสาวอภิชญา   อยู่คง

58710090 วา่ทีร้่อยตรีอรรถพล   ประเสริฐศรี

58710136 นางสาวอญัชนา   สนิทแสง

60710002 MISSCHHAT   BUNSREYLENG

60710001 MISSHONG   KIMHOUR

สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ

59710092 นางสาวกรกมล   บญุแพทย์

59710056 นางสาวจิราวรรณ   ไชยพจน์

59710008 นางสาวชญัญธรณ์   ศริิรชตจิรานนท์

59710091 นายชิษณพุงศ์   สถามิตร

59710057 นางสาวฐิตมิา   ตนัประดษิฐ

59710001 นายธนาพนัธ์   ธาราศกัดิ์

59710058 นายนพพร   ประดษิฐ์ภมิู

59710088 นางสาวนวพร   บรรหารบตุร

59710059 นายปิยะ   จํารัส

59710061 นางสาวพชัรียา   จิตรเทศ

59710002 นายภานวุฒัน์   ธรรมประเสริฐ

59710039 นายรัชชานนท์   คงมณี
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59710062 นายรัชภมิู   วฒันใย

59710003 นางสาวรินทร์ลภสั   นพสทิธ์ิธรรม

59710050 นางสาววรรณวนชั   เติง้วาณิชย์กิตกิลุ

59710063 นายวฒิุลากรณ์   หนัทยงุ

59710064 นายสมพงษ์   บวัพา

59710065 นางสาวสาวติรี   พงษ์สะพงั

59710066 นางสาวสพุตัรา   แสงสี

59710067 นายอาทิตย์   วเิศษสทิธางกรู

สาขาวิชาการบริหารการประชาสัมพันธ์และส่ือสารมวลชน

57710339 นางสาวกนัต์กมล   สขุศริิ

สาขาวิชาการบัญชีบริหาร

57760008 นางสาวจนัทกานต์   วรวรรณ

56760039 นางสาวจินตนาพร   เร็วการ

สาขาวิชาการพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์

59710026 นางจนัทร์จิรา   เคนผาพงษ์

57710014 วา่ทีร้่อยตรีพงศ์ปณต   ใจยา

57710169 นางสาววชิดุา   ทเุรียนภู่

59710028 นายวรีพงษ์   เคนผาพงษ์

59710036 นางสาวสพุรรณี   สาสระแก้ว
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โครงการจัดตัง้คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ

บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

สาขาวิชาการจัดการ

58420212 นางสาวภทัรศริน   ศรีเจือทอง

บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

สาขาวิชาการจัดการ

58420279 นางสาวกชกร   ปิยะภกัดิ์เมธี

58420031 นายกฤตภคั   ฮัว้รุ่งเรือง

57420318 นางสาวกฤษกร   ร่มโพธ์ิ

58420098 นายเกริกเกียรต ิ  ทิพฤาตรี

58420309 นายเกรียงศกัดิ์   สริุยงค์

58420280 นางสาวจาฏพุจัณ์   นาคเพชร

58420115 นางสาวจิรัฐตนินัท์   เพ่ิมเตมิ

58420136 นายชยานนท์   วโิรจน์วฒันกลุ

58420144 นางสาวณภทัรอร   นิสสยัซ่ือ

58420127 นางสาวณฐัชา   วงษ์ประยรู

58420112 นางสาวนนัทพร   อาภาประดษิฐกลุ

58420320 นางสาวบษุยากร   รัตนพิบลูย์เดช

58420153 นางสาวปริมประภา   นามตาแสง

58420323 นางสาวพิชามญชุ์   เลศิโรจนฉตัร์

58420128 นางสาวพิมพ์อปัสร   ทองดอนน้อย

58420053 นางสาวภาวณีิ   มาตศรี

58420220 นางสาววรันธร   ศลศลิป์ชยั

58420221 นางสาววรินทร   ศรีชลาลยั

58420222 นางสาววรีวรรณ์   ภมิูสวสัดิ์

58420295 นางสาววจิิตรา   อกัษร

58420023 นางสาวศศธิร   สรุะศร

57420357 นางสาวสดุารัตน์   จนัสร้อย

58420065 นางสาวไหมแพร   ตอสี

บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

สาขาวิชาการจัดการ

58420184 นางสาวกนกกร   คําชยั
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58420007 นางสาวกณัฐมณี   เทพฉายโต

58420308 นางสาวก่ิงกาญจน์   มงัคละ

58420010 นางสาวฉตัรธิดา   สหสัสา

58420134 นายฉตัรมงคล   จอมคําสงิห์

58420036 นางสาวญาณิศา   ศรีประศาสตร์

58420291 นายฐิตพิงศ์   บานแย้ม

58420011 นายณฐักฤษ   ผึ่งผดงุ

58420236 นายณฐัพงศ์   มะลขิาว

58420071 นางสาวณฐัวด ี  ศริิมานพเลศิ

58420038 นายธนกร   โชคเกิดสกลุ

58420305 นางสาวธนนนัท์   คมุทิพย์

58420041 นางสาวนภสั   วงษ์เจริญ

58420292 นายนรินทร์   กาญจนเกตุ

58420300 นางสาวนิตกิาญจน์   ชยัประคองชีพ

58420272 นายปัณณวฒัน์   นราธาวา

58420017 นางสาวพรรัตน์   วงศ์ลาภเลศิ

58420049 นายพลากร   คลองมีคณุ

58420054 นางสาวเมวด ี  ร่ืนบตุร

58420216 นางสาวรัชยา   พนัธ์ไพศาล

58420160 นายราเชนทร์   บญุมา

58420055 นางสาววรรณวไิล   ชชีูพ

58420022 นางสาววรัญญา   ศรสริุนทร์

58420275 นางสาววจิิตรา   วรรัตน์จําเริญ

58420260 นางสาวศศปิระภา   แสงสวุรรณา

58420110 นางสาวสวุล ี  วงษ์สงวน

58420174 นางสาวหตัถญานนัต์   เพ็ชรทอง

58420175 นางสาวอตนิชุ   เสถียรบญุทวี

58420122 นางสาวอนศุรา   สตมิัน่

58420027 นางสาวอรณิชา   พลเสนา

58420327 นางสาวอรพร   สขุสมบรูณ์
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บริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการ

58420185 นางสาวกมลทิพย์   ประสานเกษม

58420001 นายกรกฤษณ์   กฤษณานกุลู

58420005 นายกฤชพร   แก้วสนธิ

58420006 นายกฤตนิ   กรีวชัรินทร์

58420330 นางสาวกฤตยิาภรณ์   โททอง

58420228 นางสาวกวสิรา   หร่ิมแก้ว

58420186 นางสาวกญัยาณี   ศรีนวลจนัทร์

58420131 นายกนัตพฒัน์   มนต์วเิศษ

58420331 นางสาวกลัยรักษ์   ศรีสวสัดิ์

58420289 นางสาวกาญจนา   ครูศรี

58420097 นางสาวกาญจนา   สายะโสภณ

58420187 นางสาวกาญจนา   สนิพิชยั

58420105 นางสาวกานต์สรีิ   เกลื่อนกลาด

58420303 นางสาวกิตตยิา   กลุสริิวาณิช

58420126 นางสาวกิตตยิา   ทรายแก้ว

58420188 นางสาวเกตมุณี   กิมสวุรรณ์

58420189 นายเกรียงศกัดิ์   ม่วงปาน

58420310 นายเกียรตศิกัดิ์   พงษ์สวุรรณ์

58420106 นางสาวเข็มอกัษร   วจิิตรจินดา

58420311 นายคณานนท์   ศรีหทยั

58420033 นายจรัลรัตน์   โมกขวสิทุธ์ิ

58420191 นายจกัรพงศ์   ดาคํา

58420002 นางสาวจารุนนัท์   วงศ์ศริิโรจน์

58420092 นางสาวจารุวรรณ   อมัภรัตน์

58420099 นางสาวจิดาภา   ผลโยธิน

58420290 นางสาวจิตรลดา   วงศ์เดชอนนัต์

58420229 นางสาวจิราพร   ใบสขุ

58420193 นางสาวจิราภา   มะลวิรรณ์

58420313 นายจิรายวุฒัน์   พระเดโช

58420009 นางสาวจฑุาทิพย์   แก่นสาร
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58420133 นางสาวจไุรรัตน์   สวุรรณจิระ

58420070 นางสาวเจนจิรา   วรรณโอทอง

58420230 นายเจษฏาพล   สงัข์เจริญ

58420194 นางสาวฉตัรชนก   อมรวฒัน์

58420195 นางสาวฉตัรระว ี  อึงขนุทด

58420196 นางสาวชญานนัท์   มิตกลัยา

58420135 นางสาวชนนิกานต์   สมัปทาเสถียร

58420231 นางสาวชนากานต์   สละกลาง

58420080 นางสาวชนิดา   แซ่กงั

58420197 นางสาวชลญา   สายยศ

58420267 นางสาวชชัณฐัดา   จินดา

58420232 นายชยัวฒัน์   สขุสวสัดิ์

58420198 นางสาวชิดชนก   กายเพ็ชร

58420137 นายชินภทัร์   งามฉวี

58420268 นางสาวชตุมิา   ไหวพริบ

58420138 นางสาวชตุมิา   โอสถพรมมา

58420315 นายไชยทศัน์   พทุธิพิพฒัน์ขจร

58420035 นางสาวญาณินท์   ศรีประศาสตร์

58420139 นางสาวญานิกา   มาตา

58420199 นางสาวฐานิดา   ตุน่ฟา

58420299 นางสาวฐิตภิทัร์   เจริญอยู่คงรอด

58420116 นางสาวฐิตมิน   สถิตย์เสถียร

58420233 นางสาวฐิตมิา   เขียวไสว

58420090 นายณภทัร   แสงเจริญ

58420234 นางสาวณฤด ี  ภกัดิ์ภิรมกิจ

58420235 นางสาวณชัชา   จนัทร์เขียว

58420145 นายณชัพล   ดชัถยุาวตัร

58420146 นางสาวณฏัฐธิดา   หม่ืนวงษ์

58420316 นางสาวณฐัชยา   คงสมนาม

58420147 นางสาวณฐัธิดา   ทองเชือ้สาย

58420111 นางสาวณฐัธิดา   มาสนิ

58420269 นางสาวณิชารีย์   วลิาสมงคลชยั
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58420037 นางสาวณิชาลฎา   ปานธนนนัท์

58420281 นางสาวณีรนชุ   เจริญศรีศลิป์

58420149 นางสาวดลภา   แย้มประยรู

58420003 นายธชาพฒัน์   สมบรูณ์ทรัพย์

58420237 นางสาวธนพร   เสง่ียมจิตต์

58420238 นายธนภทัร   เชือ้เงิน

58420328 นายธนาคาร   หนงูาม

57420149 นายธนาทร   จินดารุ่งเรือง

58420270 นางสาวธัญญรัตน์   สญัญรัตน์

58420203 นางสาวธัญลกัษณ์   รุจิพรมงคล

58420317 นางสาวธิดารัตน์   รอดรัตนา

58420151 นางสาวธิดารัตน์   อนนัตวฒิุ

58420040 นายธีระธาดา   ธีรอรรถ

58420012 นายนนทวชั   โสภาเคน

58420240 นางสาวนภาวรรณ   เรืองศริิ

59420061 นายนราวชิญ์   เมาะราษี

58420318 นายนฤพนธ์   สวสัดิ์กิจ

58420241 นางสาวนชัชา   พระวชิยั

58420117 นางสาวนนัทชัพร   ลอบพลอย

58420042 นางสาวนนัทิยา   มุง่หาสนิ

58420243 นางสาวนิตยา   หลอดเพชร

58420043 นายนิธิ   ถวลิวงษ์

58420044 นางสาวนิยะวรรณ   แซ่ตัน๊

58420045 นางสาวนิรัชลา   จรัสประชาคม

58420319 นายบีรนนท์   กนัทรกร

58420244 นางสาวบญุญรัตน์   ก่ิงเฟ่ือง

58420245 นางสาวบญุนภา   รุ่งเสถียร

58420073 นางสาวเบญจวรรณ   สาธุ

58420204 นายปฐพี   เมฆหมอก

58420205 นายปรมินทร์   บญุสนอง

58420206 นางสาวประภาพร   ทองเชิด

58420113 นางสาวประภาภรณ์   ณรงค์ฤทธิเดช
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58420152 นายปรินทร   วงษ์อนุ

58420271 นางสาวปรียานชุ   ภกัดี

58420246 นางสาวปลายฟา้   เจ๊กนอก

59420065 นางสาวปวณีา   วรประสพ

58420208 นางสาวปัญชลย์ี   วศิววสิทุธ์ิ

58420101 นางสาวปิยภรณ์   แพง่สมัฤทธ์ิ

58420247 นายปิยะบตุร   บญุยงค์

58420248 นางสาวปิยาพชัร   สงฆ์เจริญ

58420155 นายปณุณเมษ   กนัญรักษ์

58420321 นางสาวเปรมวด ี  ช่วยป้อง

58420282 นายพงศพรรฒ   ภูห่ลํา

58420156 นายพงศ์พล   อดุมศรีวฒันา

58420210 นางสาวพรปวณ์ี   ทรงกลิ่น

58420157 นางสาวพรรณพชัร   มัง่คัง่

58420016 นางสาวพรรณวภิา   วงค์วาร

58420249 นายพลากร   พงศกร

58420322 นางสาวพชัรนนัท์   เลศิธนาพงศ์ธร

58420158 นางสาวพชัราภรณ์   ดดังาม

58420302 นางสาวพทัธมน   ฟองเจริญ

58420120 นางสาวพิมพ์ชนก   ธรรมแสง

58420108 นางสาวพิมพ์ฑิรา   พรมประเสริฐ

58420306 นางสาวพิมพ์มาดา   แสงทอง

58420250 นางสาวภทัราพร   บวัทรัพย์

58420019 นายภาณวุชัร   ศรีสงคราม

58420253 นายภาณวุฒัน์   บญุมี

58420052 นางสาวภาธินี   เจริญวยั

58420094 นายภวูดล   แซ่โอ

58420159 นางสาวมนสันนัท์   สขุสมพรกิจ

58420102 นางสาวมทัณา   สญัจร

58420254 นางสาวมาริสา   แย้มเกษร

58420283 นางสาวมินตรา   สขุมี

58420214 นางสาวยศมล   ชลคณุากร
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58420215 นางสาวรสธิดา   คนัโธ

58420273 นายระว ี  ปัณฑรางกรู

58420217 นายรัฐธรรมนญู   มุง่ขอเจริญกลาง

58420255 นายรัฐวทัย์   ชฤูทธ์ิไพศาล

58420103 นายรัฐวทิย์   จงอทุยัไพศาล

58420332 นางสาวรัตตวลัย์   แก้วจนัทร์เพชร

58420021 นายรัตน์พร   ช่อผกู

58420256 นางสาวรุจิรดา   ครุฑาพนัธ์

58420161 นางสาวรุจิรา   ชลวานิช

58420162 นางสาวลลติา   เพ็ชร่ี

58420163 นางสาวลลติา   ภกัดิ์วาปี

58420307 นายวงศกร   วนิชวฒันานวุตัิ

58420074 นายวรยทุธ   ฟักสะอาด

58420218 นางสาววรรณกานต์   บานแย้ม

58420258 นางสาววรวรรณ   เปาอินทร์

58420164 นางสาววรัญญา   สจุริตภกัดวีงศ์

58420284 นางสาววรางคณา   แสงสวา่ง

58420294 นางสาววรานิษฐ์   พิสทิธ์ิเนตกิลุ

58420026 นางสาววริฐา   สทิธิเลศิ

58420274 นางสาววริศรา   เกิดทรัพย์

58420056 นางสาววลยัลกัษณ์   ดวงแก้ว

58420057 นายวจัน์กร   ช่ืนชม

58420123 นายวชัรินทร์   ตยิะประเสริฐกลุ

58420075 นางสาววจิิตรา   ชากระโทก

57420183 นางสาววมิลณฐั   ทองรักษ์

58420166 นางสาววมิลสริิ   ช่วงชิง

58420276 นางสาววไิลลกัษณ์   แซ่เอ๊ียว

58420277 นายวรีมณฑ์   ทองดารา

58420076 นายวรีวฒัน์   โรจน์สวสัดิ์สขุ

58420259 นางสาวศจี   โชคชยัพลกลุ

58420167 นางสาวศศนิา   แสวงไวศยสขุ

58420278 นางสาวศศนิิภา   ใจมัน่
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58420121 นางสาวศศวิมิล   ทศชา

58420223 นายศกัดิ์ดธิัช   มีแสง

58420325 นางสาวศริประภา   เกตเุอ่ียม

58420301 นางสาวศริิกนัต์   ธนินชีวธันย์

58420058 นายศริิชยั   จินดาพงษ์

58420261 นางสาวศริินทิพย์   ขนัทอง

58420224 นางสาวศภุนิดา   รอดลอืนาม

58420169 นายเศรษฐ์   ศรีสมบรูณ์

58420262 นางสาวสโรชา   พรมเตม็

58420024 นางสาวสตัตกมล   ป่ินปรีชาชยั

58420077 นายสาธิต   เศรษฐนนัท์

58420060 นายสทิธิพล   เพ็งบญุโสม

58420263 นายสปิปวชิญ์   ศโิรรัตน์

58420286 นางสาวสริิธร   ชยัแสงฤทธ์ิ

58420170 นายสริิพงษ์   เทีย่งตรง

58420287 นางสาวสริิมาพร   เปสะโล

58420061 นางสาวสริิวร์ี   สนธิ

57420310 นายสโิรดม   พรหมศริิ

58420225 นางสาวสกุฤตา   มฤธุพฒิุนนัท์

58420172 นางสาวสกุญัญา   อรัณยกานนท์

58420173 นางสาวสจิุตราภา   หวูอง

58420109 นางสาวสดุารัตน์   วงษ์สาลี

58420125 นางสาวสทุธิกานต์   ศรีทา่ดนิแดง

58420078 นางสาวสธิุดา   พรหมสวสัดิ์

58420288 นางสาวสนุทัรี   สงัข์เทียบ

58420264 นางสาวสภุทัรา   แดงมา

58420062 นางสาวสรีุรัตน์   พิมทอง

58420063 นายสวุฒัน์   สนิไชย

58420064 นางสาวเสาวลกัษณ์   ปานอินทร์

58420265 นายอดศิร   มีศรี

58420176 นายอภินทัธ์   เหลอืงอ่อน

58420095 นายอภินทัธ์   เอือ้จิตถาวร
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58420177 นายอภิสทิธ์ิ   พมูเมืองปัก

58420266 นางสาวอมรรัตน์   ก้อนทองดี

58420179 นางสาวอรพรรณ   ก.บวัเกษร

58420181 นายอรรถชยั   บญุมี

58420297 นางสาวองัคณา   ทบัทิม

58420182 นางสาวอจัฉราพร   สนธิสมพงษ์

58420066 นายอญัเชิญชล   แย้มศรี

58420329 นายอาววีฒัน์   จนัทร์สวา่ง

58420068 นางสาวอิศรา   ภชูาดา

58420069 นางสาวอบุลวรรณ   ศรีเทวฤทธ์ิ

58420183 นายเอกอนนัต์   เจริญทรัพย์
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ปีการศึกษา 2561

คณะวิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม

57920741 นายชชัชยัยะ   พงษ์คลํา้

59910266 นายธีรวชัร   เครือวลัย์

56921233 นายนเรนทร   หลอดสนัเทียะ

59910267 นายนิส ิ  กิตตกิลู

59910271 นายอริยะ   เสมอวงษ์

สาขาวิชาการจัดการพลังงานและส่ิงแวดล้อม

57920732 นายจิราย ุ  จริยาจิรวฒันา

57921143 นายณฐัพล   บญุมี

57920734 นางสาวนฤมล   นวนไทย

57920735 นายพิพฒัน์   เขมาวฆุฒ์

56921231 นายภาวชั   แก้วสําราญ

57920738 นายสขุณั   กลุละวณิชย์

57920739 นางสาวสจิุตรา   คณุานพรัตน์

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม

55920916 นายชมาดลุย์   ภาสวา่ง

54921332 นายชยัณรงค์   ถาวรเพียร

55920917 นายโชคด ี  เพชรทอง

55920918 นายธัชพล   แก้วโหมดตาด

55920922 นายพงศกร   มะลซ้ิอน

55920929 นายสชุาต ิ  บญุชนะ

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการงานก่อสร้างและงานโครงสร้างพืน้ฐาน

57920751 นายปิยณฐั   ตนัวงษ์

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

59910249 นางสาวกฤตยา   ศรัณยโชติ

60910072 นางสาวฤดมีาศ   ถาเป็ง

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและส่ิงแวดล้อม

58920671 นางสาวธันยนนัท์   เกตหุอม

สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล

59910258 นายณฐันนัท์   สดุศกัดา
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สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

57910235 นายจิรทีปต์   เจียรพฒันากิจ

56910511 นายเชาว์   ชนะดี

56910513 นางสาวภิญญดา   นาคศรีคร้าม

56910512 นางสาวสนุทรี   ใจคง

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

57912266 นางสาวฑิคมัพร   หวานจนัทร์

57910227 นายศกัรินทร์   ปวติรปก

57910228 นายศริะ   อาทมาท

สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม

59910245 นายพงษ์ธร   เพ็งน้อย

58910261 นางสาววรรณธนพร   บญุจนัทร์

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

59920506 นายธัชธริช   พรหมบตุร

57920727 นายภาณวุฒัน์   ผลเพ่ิม

55920702 นางสาวภาวติา   มโนรัตน์

55920703 นางรัชนี   อ่อนเกษ

59910255 นางสาววรัญญา   ลิม้บ้วน

57921131 วา่ทีร้่อยตรีวโิรจน์   มณีกองกล้า

60920155 นายศวิกร   คล้อยเอ่ียม

55920914 นายอิทธิพล   สงัข์น้อย

เทคโนโลยบีัณฑิต  

กลุ่มเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

55550204 นายทวศีกัดิ์   รัตนวารี

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

58050113 นางสาวอายมิู   ซาโต้

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพืน้ฐาน

58050198 MISSLA   SOVANRATH

สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม

58050199 MR.CHHUONG   MARIN

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

58050117 นายพรพิพฒัน์   นาไข่
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วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

58050055 นางสาวเจนจิรา   วธิิสนิธุ์

58050729 นายนนทณฐั   พลูศริิมงคลชยั

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

58050088 นายจิราย ุ  ขนัรักษา

58050007 นางสาวชลธิชา   เทศก่ิม

58050616 นางสาวศภุทรัพย์   รอดจินดา

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

58050578 นางสาวปัญญาพร   ศรีษะ

58050579 นางสาวปิยมน   จิวริิยะวฒัน์

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

58050109 นางสาวกมลชนก   นาคสวุรรณ์

58050425 นางสาวกมลรัตน์   ตวัสม

58550129 นายกฤตศริิ   ณรงค์ฤทธิเดช

58050124 นายกฤตนิ   จริยาจิรวฒันา

58050034 นายกิตตนินัท์   พวงเมฆ

58050428 นางสาวกลุนภา   บญุรักษ์

58050594 นางสาวเกตกุมล   ภกัดงีาม

58050595 นายเกียรตศิกัดิ์   รวมธรรม

58050006 นางสาวขนิษฐา   เทียมมาลา

56050421 นางสาวคณพิชญ์   คําดวง

58050238 นางสาวจนัทรา   วงษ์แสงทอง

58050239 นางสาวจิดาภา   ชมภรัูตน์

57050432 นายจิรบรูณ์   รัชตเมธากร

58050241 นายจิรวฒิุ   แย้มผกา

58050596 นางสาวจิราภรณ์   มาเกิด

58050597 นายเจษรินทร์   หอมเกษร

58050598 นางสาวฉนัท์ชนก   ธงสมบตัิ

57050564 นางสาวชฏาภรณ์   ยศกนัโท

58050237 นางสาวชนญัชิดา   คณุวฒิุ
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58050035 นางสาวชนาพร   แซ่เฮง

58050242 นางสาวชลติา   อภินนัทวทิย์

58050243 นางสาวชตุกิาญจน์   โมราขาว

58050600 นางสาวโชตมิณี   แปลกหน้า

58050601 นางสาวฐิดาย ุ  บญุชู

57050269 นางสาวฐิตาพร   ใจตรง

58050434 นางสาวฐิตาภรณ์   ลปิิประภาสกลุ

58050245 นางสาวณชัชา   แก้วโบราณ

57550050 นางสาวณฎัฐณิชา   เมฆแสน

58050036 นางสาวณฐันิชา   มะลทิอง

58050249 นางสาวณฐิัดา   ตื่มสงูเนิน

58550067 นางสาวทดัดาว   แซ่ลี ้

58550132 นายทตัพงศ์   เมืองแดง

58550068 นายทินกร   แซ่อึง้

57050574 นายธาราธร   ขําทพั

57050575 นายนครินทร์   พิงคะสนั

58050731 นางสาวนฤภร   เชือ้เมืองพาน

58050605 นางสาวนชัชา   มิสาธรรม

58050253 นางสาวเบญจมาศ   ปานยิม้

58050607 นายปณิธาน   สามิพนัธ์

58050608 นายปราชญา   ชดประสทิธ์ิ

58050256 นางสาวปานทัดา   นิลสุ

58550108 นางสาวเปรมจิตร์   เพ็ชรอไุร

58050611 นางสาวพรกนก   แซ่ฉาย

58050258 นางสาวพลอยไพลนิ   แสนวบิลูย์

58050259 นายพสธุา   สมผยุ

58050612 นางสาวพิชชาภา   พืน้หินลาด

56050376 นางสาวเพชรลดา   โม้พวง

57550014 นางสาวภทัราพร   อาธนู

58050441 นางสาวภาวณีิ   ทองมา

58050130 นางสาวมธุรส   ดวงแก้ว

58050260 นางสาวมนธิชา   เน่ืองจํานงค์
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58050613 นางสาวมนสัว ี  กลุมา

58050261 นางสาวมยฉุตัร   ทวผีล

58050262 นางสาวรัตนภรณ์   ยี่สุ่นน้อย

57550509 นายรุ่งโรจน์   น่ิมนิรมานมงคล

58050037 นางสาววนมัพร   เขียวแข้

58050264 นางสาววรกมล   บปุผา

57550089 นางสาววรพรรณ   ป้อมคํา

58550176 นายวรภพ   ชธูง

56550517 นายวรรณชยั   ภมิูทตั

58050445 นางสาววรัทยา   อินทรสขุ

58050614 นางสาววรัมพร   เฉลยีวสนัตกิลุ

56050030 นางสาววณิฐัฐา   คนัธารักษ์

55550923 นางสาววไิลพร   รสโสดา

58050732 นางสาวศรัญญา   สทิธิประเสริฐ

58550135 นายศริกฤษฏิ์   เดชเพ่ิมสขุ

57050594 นายสามภพ   บญุชนะมนตรี

57050177 นายสริวชิญ์   โม่มาลา

58050266 นายสทุธวร์ี   พนัธุมะโอภาส

58050267 นางสาวสธีุรา   สมนึก

56550518 นางสาวเสาวรัตน์   หมึกประเสริฐ

56550351 นายอนสุรณ์   กาคํา

57050445 นางสาวอภิชญา   สงักษัตริย์

58050268 นายอภิชยั   บญุสทิธ์ิ

58550072 นายอภิชาต ิ  ภมุรินทร์

57050601 นายอภิเชฐ   ปัน้จาด

57050602 นางสาวอภิญญา   แตงศรีนวล

58050042 นางสาวอรพรรณ   สวุรรณะ

58050618 นายอรรถกร   อบูคํา

58050083 นายอจัฉริยพงษ์   เชยชม

58550010 นางสาวอญัมณี   เบญจางค์วศิณุ

55550088 นายอฐัพล   สตูรสคุนธ์

56050785 นางสาวอมัพกา   ศริิโภคขจร
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58550073 นางสาวอาทิตยา   จอนดษิฐ์

สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล

57050448 นายกฤตกร   ยิม้จู

57050608 นายกิตต ิ  ทนัไธสง

57050609 นายกิตตศิกัดิ์   สามารถ

58050464 นายกิตศิกัดิ์   สราญรมย์

54550036 นายกีรต ิ  สรุารักษ์นวกลุ

58050619 นายคามิน   ทิพย์เวศ

58050467 นายจตกุานต์   พลสวสัดิ์

57550216 นายจกัรกฤษ   พอดี

58550185 นางสาวจิดาวลัย์   ลิม้เลศิฤทธ์ิ

57050611 นายจิรวฒัน์   จิตรศร

55550594 นายจีระ   คุ้มพงษ์

58050620 นายจมุพล   อ่อนสมคัร

57050023 นายเฉลมิเกียรต ิ  นาคประสทิธ์ิ

58050111 นายชนกานต์   ลลีาวฒันานนัท์

58050471 นางสาวฐานิต   วรกิจเจริญสขุ

57050453 นายฐิตพิงศ์   ทําพนม

57050109 นายณฏัฐากร   จิตตสายชล

58550190 นายณฐักิตติ์   วญิญา

58050271 นายณฐัชนน   รักษาศลี

56050046 นายณฐัพงศ์   วรีะอกัษร

58050013 นายณฐัพล   แจ่มจํารัส

57050619 นายณฐัพล   แป้นโต

57550167 นายณฐัภทัร   พึ่งเจียก

54050378 นายณฐัวฒิุ   ดวงละออ

57050620 นายณฐัวฒิุ   หมัน่มุง่กิจ

57050746 นางสาวณิชนนัทน์   ขาวมงคล

57050621 นายตรัยภเูบศ   โอคอร์เนอร์

58050278 นายตรีทเศศ   อนัทะหวา

58050728 นายไตรภพ   พนัธุ์เจริญ

58050132 นายไตรภพ   ศรีรอด
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57050116 นายธนโชต ิ  ทองลี

57550102 นายธนรัตน์   เอกฉตัร

57050455 นายธนวฒัน์   มัน่ชาวนา

57550224 นายธนทั   สทุธิมาลย์

58050625 นายธไนยา   ขวญัสงัข์

57550225 นางสาวธมกร   ยงพฤกษา

57050626 นายธฤต   พฤกษฤดี

57550104 นางสาวนนัทิกานต์   เอกวรรณ

57050307 นายเบนยามิน   อปุถมัภ์

56050811 นายปมากร   กลัน่หุน่

56050464 นายปวติร   วถีิผล

57050631 นายปิยวฒัน์   ทองทา่พญา

58050479 นายพงศธร   บญุทอง

57050310 นายพงศ์พิพฒัน์   ดวงสวา่ง

58050049 นายพงษ์สทิธ์ิ   บํารุงสวน

58050627 นายพชรพร   ปัน้ชู

58050291 นายพิชญ์   พิญญาพงษ์

58050726 นายพีรณฐั   จอมรุ่งเสรี

58050292 นายพีระพงษ์   สงิห์กา

58550203 นายภาณพุนัธ์   พลูสวสัดิ์

57550107 นายรณรงค์   อรรถมงคลนาม

58050293 นายระพีพนัธุ์   ลกัษณะเพ็ญ

57050638 นายรุจิภาส   ร่วมพุ่ม

58050482 นายฤทธิไกร   สริุยะลงักา

58050484 นางสาววทนัยา   ไล้ทอง

57050640 นายวชัรพงศ์   บตุรแสงดี

57050463 นายวชัรากร   จนัทร์ฟอง

57050642 นายวริิทธ์ินนัท์   คมัภิรานนท์

58050631 นายวศิววทิ   เจือหนองแวง

58050136 นายศตวรรษ   โพธ์ิถ่ิน

57050643 นายศรัณย์ภทัร   เกษมพิณ

57050033 นายศรันย์   สทิธิวรรักษ์
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56050196 นางสาวศศธิร   สขุใจ

58050485 นางสาวศศภิา   ท้วมเทียบ

54050703 นายศภุกร   จิตโสภณปัญญา

58050297 นายสนธิ   พงษ์กระจาย

58050634 นายสรัช   แสงมหาไชย

57050468 นายสรายทุธ   นาขมิน้

58050138 นายสทิธิชยั   พรหมงาม

58050637 นายสทุธิชยั   เลยีดประถม

58050300 นายอนรัุกษ์   แก้วประสทิธ์ิ

58050638 นายอนวุตัร   สมพานต์

57050472 นางสาวอญัชฎา   วชิานงค์

58050018 นายอษัฎาวฒิุ   หาญสอน

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

57550522 นายกนก   จนัทรศริิจนั

57050654 นางสาวกมลวรรณ   ขวญัแก้ว

56550814 นางสาวกรรณิการ์   แก้วเมืองกลาง

58050488 นายกฤษกร   ขาวไม้

55550113 นายกฤษทนงค์   เพชรวารา

58050062 นางสาวกญัชรส   ศรีชนะวฒัน์

58050489 นางสาวกญัญารัตน์   ผดัขนั

57050083 นายกนัต์   ใจดี

58050490 นายกาญจน์พงษ์   เกิดตอ่พนัธ์

57050330 นายกิตตกิวนิ   ตาวงศ์

58050643 นางสาวกิตตยิา   เอ่ียมวจิารณ์

58050644 นายกิตตศิกัดิ์   โนทะนะ

57050661 นายเกษมพนัธ์   พงศ์พิเชฐกลุ

54050283 นายเขมรัฐ   มองเชิง

57050662 นายคริสมนั   นนทะวงษ์

58050645 นางสาวจินห์จฑุา   กิจชยั

58050742 นายจิรชีพ   จตรุนต์รัตน์

58550217 นายจิรเดช   เอ่ียมสอาด

58050646 นายจิรโรจน์   ปยุ
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58050064 นายจิรายสุ   คงวนั

58050306 นายเจนวทิย์   เอมเจริญ

57050666 นายเจษฎา   นาเมือง

54050127 นายชชันนัท์   รณะนนัทน์

58050067 นายชยัณรงค์   จินโนรส

57050475 นายชานนท์   ลอยลม

52550886 นายชินพนัธ์   พยคัฆเวโรจน์

57050477 นางสาวณฐพรรณ   เจริญโภคทรัพย์

58050309 นางสาวณฐมน   เจริญวฒันา

56050641 นายณชั   ศริิแก้วนพคณุ

57050336 นายณฐันนท์   อินทนนท์

58050648 นายณฐัพล   นิจชิน

58050651 นายณฐัสทิธ์ิ   ลมิสมนึก

57550526 นางสาวณิชกลุ   บ้านใหม่

58050311 นางสาวดรัลพร   ตัง้ตรงพลสนิ

56550572 นายดลวฒัน์   กะการดี

55050413 นางสาวดวงนภา   ทองเกิด

58550220 นายเดชพล   ถวลิรักษ์

56050500 นายถิราย ุ  บญุเจียง

58050020 นายธนวฒัน์   เกตคุํา

58050068 นายธนวฒัน์   สาคร

58050655 นายธนาธิป   อบแก้ว

58050657 นายธนาพล   เดชาพิบลูย์

58550222 นายธรรศนภนต์   ทุง่คาใน

55550556 นายธวชัชยั   โชคบญุ

58050317 นางสาวธัญญ์นภสั   ภวูนนัท์ทวสีนิ

58050070 นายธีระพฒัน์   หายเคราะห์

58050142 นายนพดล   อดุมเวช

57050342 นายนฐัชยั   จิตต์ปราณีชยั

58050659 นางสาวนทัธมน   ทองบญุเพียร

58050660 นายนสัส์   เสอืเปรม

57550114 นางสาวนชุนาฎ   ภกัดบีญุชู
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58050499 นายประสทิธ์ิ   นรมาศ

56050507 นายปริญญา   เบญจมาศ

58050662 นางสาวปรียาภรณ์   วฒันชยัไผส่วสัดิ์

58050319 นางสาวปาริมา   พร้อมพิมพ์

57050679 นายปิยพงษ์   ทองเคร่ง

58550146 นายพชรเกียรต ิ  เพ็ชระ

58050664 นายพนิต   มงคลสทิธิศลิป์

58050501 นายพวสัส์   ฐิตวิฒันทวกิีจ

58050667 นางสาวพสัว ี  มีสผีอ่ง

56050650 นายพิทกัษ์   สอนดี

58050669 นางสาวภทัรพร   เฮงสโุข

57050354 นางสาวภทัราพร   ศกัดิ์ศริิภากลุ

58050671 นางสาวภาวณีิ   กลิ่นสวา่ง

57050685 นายภาสวชิญ์   ลิ่มโอภาสมณี

56050103 นายภวูดล   เชยสมบตัิ

58050672 นางสาวมยลุ ี  เอ่ียมเพ็ชร์

57550529 นางสาวมชัฌิมา   นกัเวช

57550025 นางสาวเม็ดทราย   สมบญุ

58550230 นายยศกร   อินทรักษา

56550154 นายยทุธนา   สงัข์ทอง

58050673 นางสาวรววิรรณ   ไกรสมดี

57050688 นายรังสมินัต์   แตงไทย

58050327 นางสาวรัตนาภรณ์   อตุเทน

58050675 นางสาวรินทร์นภา   ฤทธิรงค์

58050733 นายวรภพ   ชวนแพ

58550148 นางสาววรรณะศริิ   เพชรชํานาญ

57050494 นายวาย ุ  หิรัญรักษ์

58050678 นายวชิยั   วสะยางกรู

58050679 นายวรีวฒัน์   บญุโต

57050081 นายวฒิุชยั   มีศลิ

58050680 นายศรุต   ธนตัวรภทัร

57050496 นายศริศกัดิ์   นุ้ยพิน
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57550187 นางสาวศริิพร   ชยัวฒันพงศ์

58050086 นายศภุชยั   ศรีบริุนทร์

57050088 นายสรวรรธน์   บญุสอาด

58050684 นายสวชิญ์   กิจพาณิชย์เจริญ

57050697 นายสธุากร   ทวยหาญศกัดิ์ทวี

58050686 นายสรุเชษฐ์   รักษี

57550532 นายสวุจิกัขณ์   เทพวเิชียร

57050364 นายโสภณ   รัตนเนนท์

57050152 นายอนพุงษ์   บญุมา

58050687 นายอภินนัท์   ศภุเลศิ

58050511 นายอภิสทิธ์ิ   ปัญญาพาสขุ

58050025 นางสาวอจัฉริยา   มะธิมะตา

56050342 นายอาคาร   จตพุรมงคล

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

58050690 นางสาวกฤตยิา   วงษ์ไพศาล

58050337 นายกฤษณะ   จํานงค์ผล

58050515 นายกิตตกิานต์   รักสตัย์

57050703 นายเกรียงไกร   สมน้อย

58050735 นายไกรวชิญ์   สายยืด

57050705 นายคณวฒัน์   กระแสร์ชล

56050887 นายจกัรพงษ์   หงษ์สาคร

58050692 นายจิณธนมรรคพล   ศรีจริยา

57050371 นายเจษฎาศกัดิ์   อลุงักา

57550533 นายเฉลมิพล   จิระวชัชะนานนท์

58050734 นายชนินทร์   อะโน

57550190 นายชาญชยั   ชาวสวนเจริญ

58550269 นายชาญยทุธ   แสนใจ

56050673 นายฐาปกรณ์   กิตตคิํารณ

58050103 นางสาวฐาปนี   ปินทรายมลู

58050181 นางสาวณชาภทร   แสงจนัทร์

58050073 นายณพธนญั   วงษ์พยอม

58050074 นายณรงค์ฤทธ์ิ   รัตนสจัธรรม
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58050075 นางสาวณฏัฐา   ร่มพทุธศาสนา

54050566 นายณฐัพล   เครือศรี

58050344 นายณฐัพล   ผดงุการเลศิ

54050133 นายณฐัพล   สภุานิชกลุ

58050076 นางสาวณฐัมล   แซ่ปัง

55550501 นายทนงศกัดิ์   ออกผล

58050520 นายธนกร   รองวริิยะพานิช

57550536 นายธนนนัต์   บญุเจริญพนัธ์ทวี

58050698 นายธนวรรธก์   ชรัูตน์

58050345 นายธรรมรัตน์   วรรัตน์

57550193 นางสาวธัญญาเรศ   ชยัปิตนิานนท์

58050522 นายธิต ิ  กางโหลน

58550127 นายธีรธัช   แทน่นิล

58050348 นางสาวนพรัตน์   พึ่งวงศ์

58050700 นายนราวชิญ์   หงษ์เหลี่ยม

58050112 นางสาวนวพร   แซ่ตัน๊

56050073 นางสาวนนัท์นภสั   หวานยิม้

58050350 นายนิตเิทพ   ทองหลอม

58050702 นายนิรุตต ิ  โพธ์ิชยัแก้ว

57050377 นายบดศีร   ไมตรีจิตต์

58050737 นายปฏิภาณ   ศรีชยั

57050512 นายพงศกร   จรัสโสภณ

57050513 นายพงศกร   สงัข์น้อย

58050161 นายพชรดนยั   คณุประเสริฐ

58050352 นายพชรพล   งามเสมอ

58050353 นางสาวพรทิพย์   เทียบตา

57050381 นางสาวพรรวนิท์   วฒันะลาภเจริญกลุ

56050680 นางสาวพชัรีวลัย์   อ่วมดเีจียม

58050162 นายพฒิุเมธ   เฉลมิรัตนสกลุ

58050526 นางสาวภณัฑิรา   ตนัศริิววิฒัน์กลุ

58050705 นางสาวภทัราภรณ์   บอ่ทรัพย์

58050743 นายภชิูสส์   วชัรสนิธุ์
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57550135 นายมนสัว ี  กิตตคิณุอาชา

58050527 นายมสัส์   เสอืเปรม

58050528 นางสาวมานิตา   วสิษิฐยทุธศาสตร์

57550198 นายรณฤกษ์   รองในเมือง

58050706 นายระวนิ   ถาวรรัตน์

54050186 นายรัชสรณ์   จนัทร์วเิศษ

52550883 นางสาววรรษมล   สวุฒัน์ศภุกลุ

58050708 นายวรวทิย์   ตรีบดนิทร์

58050360 นางสาววรัญญา   เข็มเงิน

55050460 นายวรานนท์   น้อยลา

57550267 นางสาววราภรณ์   บิณยะมาตย์

58050738 นายวชัรพงศ์   ตรุณาวงษานนท์

58050361 นางสาววนัวสิาข์   มุง่หาทรัพย์

57050394 นายวสิษิฏ์   โยมา

58050362 นายวฒิุชยั   ประเวระภยั

58050530 นายวฒิุนนัท์   คําเอ่ียม

57050225 นายศราวฒิุ   คําจมุจงั

58050164 นางสาวศร์ิกรเพชร   พชัรไวฑรูย์

57050732 นายศลิา   องค์ทอง

58050030 นายศวิกร   นชุสวาท

58050031 นางสาวศวิพร   สขุรุ่ง

57050226 นายศภุชยั   ถาวรกสอินนัต์

58050711 นางสาวสมฤทยั   ปรีชา

58050365 นายสหรัฐ   ทองบริบรูณ์

58050366 นายสหรัฐ   โพธ์ิแก้ว

56550172 นายสงิหา   พ้นภยัพาล

57550270 นายสริวชิญ์   เพ่ิมดี

58050080 นายสทุธินนัท์   ป่างปู

58050534 นางสาวสธุาสนีิ   เข็มขาว

58050715 นายสธิุพรชยั   เทพสาร

57050229 นายสธีุ   กศุล

58050033 นางสาวสนุนัทา   มิลิ
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55050274 นายสเุมธ   ตาปนานนท์

58050367 นางสาวสรุารักษ์   รักษาทรัพย์

58050087 นางสาวโสรดา   พลกิจ

57050049 นางสาวหทยัรัตน์   เพ็งโคตร

58050081 นางสาวอภินทร์พร   ยิ่งยงธนพฒัน์

58050719 นายอรรถพล   ช่ืนบาน

58050369 นางสาวอรวรรณ   ประทมุมา

58050370 นายอะฟิฟ   ยีสมนั

57050736 นางสาวอญัชิสา   มณีวงศ์

56550441 นายอฑัฒ์   ชึขนุทด

58050167 นายอษัฎางค์   ถ่ีถ้วน

58050720 นายอานนท์   เทศสงูเนิน

56050266 นายอานนัต์   ใคร่นุน่สงิห์

58050371 นายอินทชั   ศกัดิ์เจริญ

58050696 นายเอกนรินทร์   หริเลศิรัฐ

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพืน้ฐาน

58050724 นายปรีตยิาธร   วงษ์ถาวร

สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตวั

58050149 นางสาวณฏัฐ์ภคั   ลาวลัย์วงศ์

58050384 นายธนาภณ   สวุรรณโชติ

58050552 นางสาววรีดา   หมดัสี

58050191 นายอคัรชยั   เรืองจินดาประชา

สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม

58050153 นางสาวกณัศริิ   ศลิรัตน์

58050540 นายธนิยะ   หวงัประเสริฐ

58050156 นางสาวพิรพร   กองเงิน

58050380 นางสาวแพรรัดเกล้า   อาจเทศ

58050158 นางสาววรัิลพชัร   สงิห์รักษ์พล

58050722 นางสาววสิสตุา   ขอบทอง

58050547 นางสาวสภุารัตน์   เอ่ียมตะโก

58050548 นางสาวสวุธิดา   ดาโสม
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สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

58050001 นางสาวกชพร   ด้วงสขุ

58050386 นางสาวกนกพร   แรงสู้

58050053 นางสาวกนกวรรณ   รัตนาคะ

58050200 นางสาวกมลนิตย์   ตนัตวิรัตนถิกลุ

57550070 นายกนัต์   สดุศกัดา

58050202 นางสาวกลุณฐั   จนัทร์เกิด

57050526 นางสาวจตพุร   เทพพนัธ์

58050002 นางสาวจตภุรณ์   ปัสนานนท์

58050205 นางสาวจนัทรา   ช้างวลั

58050559 นายจินดาพนัธ์   พกุโฉมงาม

58050560 นางสาวจิรัชญา   สวุรรณขนัธ์

58050206 นางสาวจฑุามาศ   จนัลิม้

56550760 นางสาวจฑุามาศ   สารเสวก

58050208 นางสาวฉตัรฤทยั   นิลสวสัดิ์

57050235 นางสาวชญานิน   สง่ศลิป์สอาด

57050527 นางสาวชนม์นิภา   สขุมาก

58550244 นายชนะวฒัน์   กลิ่นจําปา

58050210 นางสาวชลลดา   อารี

58050390 นางสาวชตุมิณฑน์   ปรุงแตง่

58050391 นางสาวญาณนัธร   แก้วมณี

57050237 นางสาวญาสมิุนทร์   ไชยมงคล

58550152 นางสาวฐิตรัิตน์   ปัญญาประโชติ

58050565 นายณชัพล   พิมพ์ศริิ

56550458 นายณชัพล   พุ่มอรุณ

58050211 นางสาวณฎัฐณิชา   เทียรทอง

57550143 นายณฎัฐวฒิุ   มัน่จิตร

58050393 นางสาวณฏัฐา   ปรัชญ์สกลุ

58050212 นางสาวณฐักมล   บญุชญานนท์

56050707 นายณฐัชนน   บานเย็น

58050567 นางสาวณฐัณิชา   ทองบญุมา

57050129 นางสาวณฐัณิชา   ป่ินมีทรัพย์
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58050394 นายณฐัภทัร   เปลง่ประดบั

58050214 นางสาวณฐัมล   ยศยิ่งยงค์

58050569 นางสาวดลพร   กลิ่นชู

58550153 นายดําริ   คญัทพั

55550457 นายทสพร   พรวฒันะกิจ

57550073 นางสาวทิพย์ธิดา   ใจตรง

58550248 นายธนโชต ิ  นนัทนิธิโสภา

58550154 นายธนภทัร   ปัทมรัตน์

56050568 นายธนวฒัน์   สริิปัญญาไว

58050570 นายธนะวตัติ์   ปรากฎ

58050058 นายธนาธิป   ทองหลอ่

58050572 นางสาวธัญญาลกัษณ์   เถาตาจนัทร์

58050218 นายนนทวรรธ   เกียรตกิิตตนินัท์

58050396 นางสาวนนทิยา   เมืองทิพย์

58050397 นางสาวนภสัสร   มีชยั

58050573 นายนวพล   บตุยา

58050574 นายนฐัพงศ์   มีโชค

58050575 นางสาวนนัทิชา   อ่ิมนาค

58050220 นางสาวบศุยา   สมศรี

58550058 นายปกรณ์   ธนทรัพย์บริบาล

58550059 นายปพนธีร์   ก้านบวั

58050221 นางสาวปภสัรา   ธนแูก้ว

58050400 นายปรเมษฐ   สมิลา

58550157 นายประภวษิณ์   ฉายาชวลติ

58050223 นางสาวประภสัสร   ถนอมวฒัน์

58050577 นายปราชญา   เจริญทรัพย์ศรี

58050224 นางสาวปวณีนชุ   เหลอืงอทุยั

58050736 นายปองพล   เพชรศรี

58550253 นายปิยะบตุร   ศกัดิ์วจิิตรเดชา

58050226 นางสาวเปมิกา   นชุวงษ์

57550147 นางสาวผาณิต   ทุม่ทอง

58050581 นายพงศธร   แกล้วณรงค์
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58550256 นายพงศธร   วงศ์สามศรี

58550061 นายพส ุ  พินิจนนัท์ไพศาล

57550075 นางสาวพิกลุรัตน์   สงัข์ทอง

58050227 นางสาวพิชชานนัท์   จารุศริิภาณวุงศ์

58050740 นางสาวพิมพ์พจี   ผนัผอ่น

58550062 นางสาวเพ็ญนภา   โตรุ่ง

58550257 นางสาวเพ็ญประภา   สวุรรณดี

57550283 นายไพศาล   เเสงคํา

58050407 นายภิเษก   พิมพขนัธ์

57050544 นางสาวมลัลกิา   เจริญกลุ

58050583 นางสาวมินตรา   พิรุณ

55550074 นายเมธา   เชาวนาธิคม

58050059 นางสาวรพีพรรณ   คล้ายสกลุ

58050411 นายรังษิกร   สงิห์ไธสง

57050252 นายวชิระ   พิมพา

55550447 นายวรณฐั   กองธานี

58550063 นางสาววรดา   ไขทอง

58050730 นางสาววรรณพร   ปรังพนัธ์

58050412 นางสาววริชา   ดอนคํามลู

58550160 นายวลิาศศกัดิ์   ญาณเนตร์

58050585 นางสาววสิาข์   ไตรเกียรตกิลุ

58050586 นางสาวศศธิร   โรจนพร

58050122 นายศกัดา   เกศโต

58050060 นางสาวศริิวรรณ   ดยีา

58050416 นางสาวศริิวมิล   อดุม

58550261 นายศภุณฐั   ต้นไพศาล

56550491 นายศภุสทิธ์ิ   สรุวฒันาวรรณ

58550107 นางสาวสโรชา   ปานเคลอืบ

58550263 นายสรัิฑฒพล   เสาร์ทอง

58050229 นางสาวสชุานนัท์   แซ่ลิม้

58050418 นางสาวสธุาริณี   พรมวงค์

58050085 นางสาวสธิุตา   อเุทนสดุ
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58550264 นางสาวสภุชัชา   เสริมสขุตอ่

58050419 นางสาวสภุาวด ี  เผา่ศรี

58050589 นายสรุเชษฐ์   พลูสวสัดิ์

58050123 นางสาวสริุวภิา   เจริญเวชธรรม

58050590 นางสาวสลุดัดา   นิระพงษ์

58050232 นางสาวหฤทยั   รองทอง

57050261 นายองค์กร   สธุรรม

58050591 นางสาวอนญัญา   สงัขกรณ์

58050420 นายอภิสทิธ์ิ   รักซ้อน

54550542 นายอมรไชย   คําชืน้

58050233 นายอรรถวทิย์   วฒิุคณุากร

57550292 นางสาวอรวรรณ   ประกอบมิตร

58050592 นางสาวอริสา   ตาลเจริญ

58050421 นางสาวอญัชิสา   วรรณรัตน์

58050422 นางสาวอิสรา   เดน่ดวงหทยั
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ปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยนานาชาติ

บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรมนานาชาติ

58110064 นางสาวสร์ิริพชัร์   รงค์สวุรรณ

สาขาวิชาการจัดการโลจิสตกิส์

58110125 นางสาวณฐักานต์   กิตตบิรรณรักษ์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

58110147 นางสาวนภสัสร   ทินกร

บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรมนานาชาติ

58110008 นางสาวจีระนนัท์   ตะกรุดแจ่ม

58110375 นายธนวฒัน์   จิริศานต์

58110006 นางสาวนนัทนทั   ยวนขนุทด

57110142 นางสาวเนตรชนก   ปันอ้าย

58110098 นางสาวปิยธิดา   แสงนิล

58110174 นางสาวพรชนก   คํานา

58110498 นางสาววทนัยา   หสัสรังสี

สาขาวิชาการจัดการโลจิสตกิส์

58110314 นางสาวกรชวลั   เลื่อนเชย

58110070 นางสาวฉตัรชฎา   ริมตระกลู

58110412 นางสาวธิภา   หอธรรมรัตน์

58110127 นางสาวนฤมล   อินทร์จํานงค์

58110420 นางสาวพรสวรรค์   เอมอําไพ

58110240 นายภมิูวฒัน์   เขียวทา

58110425 นางสาวยลปิต ิ  รัตนพงษ์

58110115 นายศภุกิตติ์   เปรีย้ววงศ์ทอง

58110289 นางสาวศภุรดา   พรหมโชติ

58110436 นางสาวสดิาพณัณ์   พทุธนิมนต์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

58110051 นางสาวเขมิกา   ชมเพ็ญ

58110053 นายจกัรภทัร   ถนอมรอด

58110027 นายเซอดอนคอน วราฮอกคาร์เธีย นาทเูฮอร์โอน   บาร์โลว
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58110056 นางสาวณฏัฐินี   วรังษี

58110331 นางสาวธนพร   สงิห์สาย

58110475 นางสาวพชัร์ชิยา   ฤาชาไพศาลอนรรฆ

58110114 นางสาวรักษิตา   ปานช้าง

58110641 นางสาวสรีิธร   ฐิตรุ่ิงเรือง

58110217 นางสาวเสาวลกัษณ์   ทรงลกัษณ์

58110441 นางสาวอปัสรสริิ   นิธิศกัดิ์สกลุเดช

58110100 นางสาวอทุมุพร   อทุยัมาต

บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรมนานาชาติ

58110534 นางสาวรัญชนา   นานากิจมัน่คง

58110035 นางสาวศศธิร   สนิทยิ่ง

58110503 นางสาวอษุณีย์กร   พว่งมหา

สาขาวิชาการจัดการโลจิสตกิส์

58110061 นางสาวภทัรมน   ขนัธวทิย์

58110086 นางสาววธิัญญา   ลิม้เจริญ

58110608 นางสาวสมนภา   วฒิุพิมลวทิยา

58110290 นางสาวอรนลนิ   วเิชียร

58110442 นางสาวอาภาศริิ   พรหมอินทร์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

58110102 นางสาวณษัชา   เนตรโรจน์

58110469 นายนรภทัร   หมวดจนัทร์

58110381 นางสาวปัณณพร   ศลิรัตน์

58110296 นางสาวปาจรีย์   สขุพรหม

58110141 นางสาวพธิุตา   ยินดี

58110667 Ms.HUA   MENG TING

บริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรมนานาชาติ

58110651 นางสาวกนกกร   วรรณกิจ

57110274 นายกนัตพฒัน์   ลิม้พงศ์พนัธ์

58110038 นางสาวจเูลยี   เลสซ่ี

57110657 นางสาวชนิสรา   ซ้อนกลาง

57110747 นายชิษณพุงศ์   จึงรุ่งเรืองหิรัญ
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58110505 นายณฐัพงศ์   ชมช่ืน

57110359 นางสาวณิชกมล   ขนัตี

57110394 นายธัญพิสษิฐ์   แสงกระจ่าง

58110574 นางสาวธิชา   ขวญัเมือง

58110638 นางสาวนฐัศมิา   มหาทรัพย์

57110531 นางสาวนทัวรรณ   ขวญัสง่

58110636 นายบณัฑิต   อศัรานรัุกษ์

58110037 นางสาวพีรญา   แสงปัญญาลขิิต

57110749 นางสาวมนสันนัท์   กลุนนัท์พงษ์

58110630 นางสาวรัญสยิา   เกิดกฤษฎานนท์

58110728 นายสริะพงษ์   เชาวน์โสวฒัน์

58110502 นางสาวอสัมา   กลําพบตุร

58110613 Ms.SOHEE   KIM

สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยวนานาชาติ

60110574 MISSALTHEA   PUSPOWIDJOJO

60110575 MR.HEROLD   SIAHAAN

60110577 MR.LAGA   BIRAWA

60110578 MR.MUHAMMAD   HAFIZD AQIL SASMITO

60110579 MR.NIKODEMUS   SATYA DHARMA

60110583 Ms.YURISA   EVANIA KARTIKA

สาขาวิชาการจัดการโลจิสตกิส์

58110067 นางสาวกมลรัตน์   รัตนะ

58110619 นางสาวกรกมล   ศวิลิยั

58110399 นายก้อง   ตนสกลุเดช

58110221 นางสาวกาญจนาพร   จนัทพงษ์

58110138 นายกิตตโิชค   ปัญญาเจริญธรรม

58110401 นางสาวกิตตญิา   คะใจ

58110280 นายกิตตพิศ   กลิ่นหวล

58110282 นางสาวคฑามาศ   อยู่ภิญโญ

58110669 นางสาวคทัลยีา   ดดีวงพนัธ์

58110404 นางสาวคณุชฎา   บรูณสมภพ

58110195 นางสาวจิราพร   บํารุงศลิป์
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58110069 นางสาวจิราวรรณ   มานะตอ่

58110337 นายเจตนิพทัธ์   อ่อนสงิห์

58110603 นางสาวเจนจิรา   เขจรใหญ่

58110364 นางสาวชนิษฐา   สพัโส

58110071 นางสาวชวลักร   มาเมือง

58110405 นายเซียงซิง   หยง

58110161 นางสาวฐานิดา   เหลอืงอทุยั

58110346 นางสาวณฐักาญจน์   บญุครอบ

58110550 นายณฐักิตติ์   สทีอง

57110277 นางสาวณฐัชญา   สริิกลุ

58110551 นางสาวณฐัธิดา   บวัแก้ว

58110228 นางสาวณฐัวภิา   ศรีสขุ

58110283 นายณฐัวร์ี   เสง็พานิช

58110407 นายณฐัสณัฑ์   นาครัตน์

58110408 นางสาวณิชา   ทพัวงศ์

58110145 นายดนยักฤต   เปลี่ยนสมยั

58110424 นางสาวดานิกา   บําเพ็ญพงษ์

58110144 นายตรีทเศศ   พรหมศริิ

57110758 นายไตรภพ   กาชยั

58110284 นายทศพล   เทพเกษตรกลุ

58110032 นายธนกฤต   ตยานนัท์

58110409 นายธนวฒัน์   เทพนิกร

58110468 นายธนาธิป   ศาลากิจ

58110606 นางสาวธนิดา   ชํานาญกิจ

58110457 นางสาวธัญญา   นามสละ

58110029 นางสาวธัญสนีิ   สายวงศ์

58110411 นางสาวธันย์ชนก   พฒุพรึก

57110537 นายธีร์   บญุก่อ

58110489 นางสาวนนทล ี  นวลขาว

58110413 นายนภธนนั   นวลสนิท

58110074 นางสาวนภสัวรรณ   มีใจเย็น

58110366 นางสาวนฐัมล   ใจหาญ
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58110128 นางสาวนยัดา   ฤทธิโชติ

58110416 นางสาวปฐมาภรณ์   สขุโต

58110306 นายปรเมศวร์   อินทร์พิทกัษ์

58110566 นางสาวประภสัสร   ประภศัร์กลุ

58110020 นางสาวปวรรณพร   รินรัตนากร

58110077 นางสาวปัทมา   ศลิาผอ่ง

58110285 นางสาวปาณิศา   ไชยคําภา

58110170 นางสาวพรประภา   ฉายวฒันะ

58110079 นายพรรณศวฒิุ   ญาณพิทกัษ์

58110080 นางสาวพรสดุา   อํามินทร์

58110160 นายพสธร   แก้วเข่ือนขนัธ์

57110725 นางสาวพฒัธาวนิท์   รัตนะ

58110607 นายพฒัน์ดนยั   บตุรมงั

58110421 นายพฒันพล   แกร่งไพศาล

58110286 นายพฒันินท์   วฒันคโุณปการ

58110208 นางสาวพิไลพร   ทบัสา

58110422 นายพีรภคั   สมิะรัตนมงคล

58110575 นางสาวเพชรพชัรี   สรุะปัญญา

58110238 นายภราดา   นชุแดง

58110046 นางสาวภสัปวณ์ี   พืชพนัธุ์

58110084 นางสาวภสัสร์ศศร์ิ   สายทอง

57110515 นางสาวมนสันนัท์   แก้วเปลง่ศรีสกลุ

58110426 นายรัฐศาสตร์   เกตแุก้ว

58110535 นางสาวลกัขณา   กลอ่มบรรจง

58110427 นางสาววนชักร   แก้วจินดา

58110705 นายวรกร   ศรีวริิยะวงศ์

58110318 นางสาววรดา   ภกัดิ์เจริญ

58110153 นางสาววรรณดา   ยอดสง่า

58110120 นางสาววรวรินทร   ขนัตี

58110428 นายวทัธิกร   วงษ์ประสทิธ์ิ

58110288 นายศาศวตั   เผือกสวสัดิ์

58110432 นางสาวศริินรัตน์   ช่วงโชติ
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58110087 นางสาวศริิพร   ลิม้ถาวรวงศ์

58110433 นายศลิา   ศลิาพนัธุ์

58110363 นางสาวศวิพร   ไวกยี

57110451 นายศภุกร   สมเจริญ

58110246 นางสาวศภุดา   เลศิไพรัตน์

58110435 นางสาวศภุนิดา   คํามี

58110384 นางสาวสริณญา   เอ่ียมแทน

58110167 นายสทิธิชยั   นาสมวาส

58110130 นายสริวชิญ์   ขยนัหา

58110437 นางสาวสริิธิดา   ดติถะวโิรจน์

58110439 นายสริุรัตน์   ดาราเย็น

58110023 นางสาวสวุพิชชา   ผลาพิบลูย์

58110091 นางสาวอณภุา   ทนับญุฤทธ์ิ

58110308 นายอนวุงค์   ธรรมวรางสกลุ

58110092 นางสาวอมรพรรณ   ขนัธสาลี

58110169 นายอเลก็ซานเดอร์   เวนสเคอ่

58110501 นางสาวอฐัฉราพรรณ   ปราบสงูเนิน

58110444 นางสาวอิสริยา   ชยัเสน

58110309 MR.ANAN   HO

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

58110578 นางสาวกมลทิพย์   งามตระกลูชล

58110620 นางสาวกรณินท์ณฐักร   พนัธ์งาม

58110311 นางสาวกรยวลั   ต้นเจริญทรัพย์

58110150 นางสาวกรรณิกา   สทุธิแพทย์

58110048 นางสาวกรวรรณ   สนเเย้ม

58110579 นายกฤตภาส   รัตนยานนท์

58110463 นางสาวกฤษณี   เพ็ชรโต

58110572 นายก้องภพ   ขําเลศิ

58110148 นางสาวกาญจนา   ชยัตระกลูทอง

58110140 นายกิตตอิานนัท์   ชยัตระกลูทอง

58110194 นางสาวกลุธิดา   สงค์สขุ

57110077 นางสาวคลิลา่ แซนดรา จอนห์นา   บาร์โลว



200

58110486 นางสาวคณุญัญา   ฉตัรอศัวปรีดา

58110054 นางสาวจิรพรรณ   ดปีระเสริฐชยักลุ

58110152 นายเจียปิง   จงั

58110272 นางสาวฉตัรวรินทร์   เกือ้กิจ

58110200 นางสาวชนมน   รุ่งเรือง

58110002 นางสาวชวาลนชุ   ช่วยผดงุ

58110142 นางสาวชตุมิา   แซ่อัง๊

58110586 นางสาวญาดา   วรรณวสิทิธ์ิ

57110275 นางสาวฐิตาพร   เสถียรเขตต์

58110464 นายฐิตพิงศ์   นามศรี

58110003 นางสาวณฐัณิชา   งามทิพยพนัธุ์

58110189 นางสาวณฐัธิดา   เปลี่ยนประเสริฐ

58110329 นางสาวณฐัรุจา   จิตราภิวฒัน์

58110589 นายณฐัวฒิุ   คงนิวฒัน์ศริิ

58110058 นางสาวณิชกานต์   เหลอืงเจริญพฒันะ

58110274 นางสาวณิชาภา   ชาตชิายวงศ์

58110202 นางสาวดรุวรรณ์   มะลาศรี

58110330 นางสาวตรีชฎา   เกตวุจิิตร

58110233 นางสาวธนพร   ยิ่งเจริญ

57110308 นายธนวฒัน์   ธรรมประเสริฐ

58110117 นางสาวธัญภสั   โชตสิงิห์

55110404 นางสาวธัญรัตน์   รวยร่ืน

58110557 นายธีระชยั   ทองขาว

56110529 นายนทณฐั   ปิยวทิยาการ

58110449 นายนพรุจ   พรรณรังษี

58110611 นางสาวนลชิา   เกียรตไิตรรงค์

58110042 นางสาวนาตยา   ทรงแตง

58110470 นางสาวนิศาชล   ภมิูพงศ์ไทย

58110590 นางสาวบณุย์พชัรี   อิสริยเกษม

58110205 นางสาวปภาวรินท์   ยงเพชร

58110307 นายประสงค์   จิรรัตนพิเชษฐ์

58110011 นางสาวปิยธิดา   รงค์สวุรรณ
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58110472 นายปิยวฒัน์   อบุล

58110473 นางสาวปิยะพร   ปิยะชน

57110627 นายพศวร์ี   สวุรรณลมยั

58110024 นางสาวพทัธานนัท์   เจริญผล

58110474 นายพสักร   หนผูดุ

58110350 นางสาวพิชาวร์ี   ธนโชคฐิตวิงศ์

58110374 นางสาวพิมลสริิ   ภูท่อง

58110026 นางสาวภรณ์กรวร์ี   พิมพ์ิสวุรรณ

58110497 นางสาวภทัรพร   สวา่งเรืองฤทธ์ิ

58110154 นางสาวภทัรมน   เจริญวรชยั

58110211 นางสาวภาวดิา   กาวไธสง

58110155 นายภาสวชิญ์   ดบีญุชยั

58110476 นายภวูดล   อคัรภานมุาศ

58110558 นางสาวมนพทัธ์   บญุพรหม

58110276 นายเมธัส   ตรีเมฆ

58110512 นางสาวรักษ์ชนก   บญุทา

58110327 นางสาวโรสชา   เกียรตกิิตตนินัท์

58110576 นางสาววรรณิดา   พลศกัดิ์

58110525 นายวรรธนยั   สารเป็น

58110577 นายวรินทร   มิชาส์

58110214 นางสาววนัวสิา   ด้วงโยธา

58110313 นางสาววาราดา   เรืองทิพย์

58110499 นางสาววมิลวรรณ   อศัวฤกษ์นนัท์

56110208 นายศราวชิ   กีรตยิตุวงศ์

58110215 นางสาวศศกร   ทองไพฑรูย์

58110561 นางสาวศภุกานต์   กีระตจีิระนนัท์

58110513 นางสาวศภุกานต์   อินทรลาวลัย์

58110355 นางสาวศภุนิดา   พลูขํา

58110022 นางสาวโศภิตา   กมล

57110639 นางสาวสรญา   ทพัทะมาตย์

58110045 นางสาวสริดา   สขุเกษม

57110640 นางสาวสาลณีิ   เฉิดมนเูสถียร
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58110146 นางสาวสาวสวรรค์   วจิิตรโชติ

58110391 นางสาวสชุลธาร   นนัทชลากรกิจ

58110349 นางสาวสภุคัภรณ์   พงษ์พานิช

58110482 นายอดศิร   ราชโหดี

58110007 นางสาวอภิชยา   กลัยา

58110388 นายอมร   สมตระกลู

58110483 นางสาวอรจิรา   เปลือ้งรัตน์

58110491 นายอรรณพ   ธนะไพบลูย์

58110594 นางสาวอรว ี  ปิยะ

58110595 นางสาวอริสรา   จลุเจริญ

58110563 นายอตัพล   จิรโมฬี

58110599 นางสาวอารียา   ทวทีรัพย์

58110596 นายอิชย์   นิยมสนัติ

57110798 MR.CHEN PENG   ZHI

58110597 MR.SANGHOON   PARK 

58110634 Ms.YAN   CHEN

58110680 MR.ZHANG   XIN

ศลิปกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

สาขาวิชานิเทศศลิป์และการออกแบบ

58110185 นางสาวศริิกาญจน์   สรวมศริิ

ศลิปกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชานิเทศศลิป์และการออกแบบ

58110540 นางสาววนชัพร   บญุโต

55110495 นายเอกพงศ์   พยคัฆศริิ

ศลิปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

กลุ่มวิชาทกัษะการตดิต่อส่ือสารเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

58110178 นายอตคิณุ   สปิุนะเจริญ

ศลิปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

กลุ่มวิชาทกัษะการตดิต่อส่ือสารเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

58110291 นายกฤษกร   อ่อนหวาน

58110519 นางสาวกญัญารัตน์   โพธ์ิพนัธุ์

58110322 นายฤทธิเกียรต ิ  บญุชู

58110262 นายศกัดธิรรศ   บญุศริิ
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ศลิปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

กลุ่มวิชาการตดิต่อส่ือสารเชิงธุรกิจ

58110530 นางสาวณฐันนัท์   ศรีสริุยวงษ์

58110480 นางสาวศริิญาดา   ศรีสวุรรณ

58110370 นายสงกรานต์   สนิมงคล

58110263 นางสาวสชุญา   กิมานนัโท

กลุ่มวิชาทกัษะการตดิต่อส่ือสารเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

58110299 นางสาวธฤศกมล   ชยัธรรม

58110703 MR.SHEN   YU-THAI

ศลิปศาสตรบัณฑิต  

กลุ่มวิชาการตดิต่อส่ือสารเชิงธุรกิจ

58110493 นางสาวณฐัวกิา   เจริญร่ืน

58110687 นางสาวทดัพิชา   ปานชารี

58110531 นางสาวธัญญารัตน์   เจริญวฒันสกลุ

57110683 นางสาวนลทัพร   ดเีอ่ียม

58110397 นางสาวบรุารัตน์   อภยัรัมย์

58110616 นางสาวพิมพิศา   เรืองศริิ

58110096 นางสาวรักขชา   ร่วมใจ

58110685 นางสาววรรณรักษ์   พงศ์ภคัช่วงโชติ

58110258 นางสาวสทุธิดา   เรืองแสง

58110688 นางสาวอรณิชา   อารยะโกศล

กลุ่มวิชาทกัษะการตดิต่อส่ือสารเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

58110517 นางสาวกนกลกัษณ์   เหลา่ศรีวจิิตร

58110031 นายกนัตวฒัน์   เหลอืงธีรนาท

58110105 นางสาวจนัจิรา   รอดเริญ

58110614 นางสาวจินตพร   พมุรินทร์

58110520 นางสาวจิราภรณ์   นิสยักล้า

58110171 นางสาวจิราวรรณ   สมนวล

58110396 นางสาวทรรป์ณชนก   เกตอุุ่น

58110180 นายธเนษฐ   วรเดชวราสกลุ

58110523 นางสาวนิสรีน   เทพวารินทร์

58110177 นางสาวประภสัสร   รอดเพราะบญุ

58110395 นายพชรดนยั   บญุเจือ
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58110312 นางสาวพิชญาภา   วชิยัขทัคะ

58110320 นายภริูชญ์   ศรีสวุรรณ

58110212 นางสาวเมทินี   อินชํานาญ

58110323 นางสาวศศวิมิล   สวุฒันวชิญ์

58110686 Ms.CAI   YANG
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ปีการศึกษา 2561

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์

57910216 นายดาวฒิุ   กาลาเอส

58910133 นางสาวภาริษา    ทรารัมย์

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์

58670098 นายสรวชิญ์   สขุยวง

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์

58670176 นางสาวชนาพร   พนานิธิมงคล

58670142 นายนพพร   คําบญุ

58170038 นางสาวบงกชพร   จะเชิญรัมย์

58170109 นางสาวบรูณี   น้อยเพ็ง

58170016 นางสาวพรเมษา   คนชม

58670359 นางสาวพิชชาพร   อาภาศรีทองสกลุ

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์

58170095 นางสาวจารุวรรณ   สวุรรณมา

58170036 นางสาวณฐัชา   เทียมทองใบ

58170052 นางสาวธนพร   วงษ์เศษ

58670340 นางสาวนาตยา   มานวม

58170017 นางสาวไพรินทร์   เอ่ียมสําอางค์

58170025 นายเมธิศ   วฒันวุรรณ

58170134 นายศภุกานต์   อฤุทธิตะวี

58670404 นางสาวสวรส   อ่ิมสมยั

58170027 นางสาวสภุารัตน์   ทา่ตะโก

58170050 นางสาวโสภิดา   เดโชรัมย์

58670424 นายอิทธิชยั   เนียนทะศาสตร์

วิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาภูมิศาสตร์

52520314 นางสาวจิราพร   อานประยรู
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สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์

58670135 นางสาวกชกร   แทง่ทองหลาง

58670069 นางสาวกชพร   ศรีอาจ

58670158 นางสาวกนกพิชญ์   ประกอบทรัพย์

58170055 นางสาวกนกวรรณ   บญุมาก

58670160 นางสาวกมลกานต์   สะสนิทร

58670267 นางสาวกมลเนตร   พรหมลิ

57670078 นางสาวกมลพรรณ   ธาตทุําเล

58170028 นางสาวกมลวรรณ   ทรงฉาย

58670162 นายกรเกษม   ธนโชตโชตกิาร

58170056 นายกฤษณะ   ยิ่งยวด

58670271 นายกษิดศิ   ชมุพร

58170034 นางสาวกนัฐิมา   คําวงษ์

58670166 นางสาวกาญจนาภรณ์   แก้วอไุร

58670015 นายกีรต ิ  เรืองราย

58170057 นางสาวกลุสตรี   เกษนาวา

58670277 นายเกียรตศิกัดิ์   จรัสทิพย์มณี

58670278 นายไกรวทิย์   อร่ามเรือง

58670122 นางสาวขนิษฐา   กนัแก้ว

58670279 นายคงศกัดิ์   แซ่เตยีว

58170058 นายคณณา   ลิม้ภกัดสีวสัดิ์

58670004 นายคริตยวงค์   อ่วมอารีย์

58170015 นายคมัภีร์   พลแสน

58670280 นางสาวแคทรียา   ประกอบธรรม

58670123 นางสาวจณิสตา   จิตรจํานงค์

58170059 นายจตพุร   อตุรัตน์

58670124 นางสาวจริยา   ชารีศรี

57670142 นางสาวจิดาภา   ศรีประเสริฐ

58670171 นางสาวจิตตราภรณ์   ประทีปธรรมธร

58670285 นางสาวจิตราภรณ์   นรากร

58670003 นางสาวจินตนา   ป่ินกลุ

58170060 นางสาวจิรัชยา   สวุรรณรัตน์
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58170097 นายจิราวฒัน์   ศรีจนัทร์

58170061 นางสาวจฑุามาศ   กลุสวุรรณ์

58670291 นางสาวจฬุาลกัษณ์   ดษิราธร

58170099 นางสาวเจนจิรา   หา่นดํา

58170100 นายเจษฎา   บญุจิตร

58670175 นางสาวชนากานต์   อารมณ์เรืองชยั

58670293 นางสาวชนาพร   ภาคาโชติ

58170007 นางสาวชนาภา   คงเมือง

58670177 นายชยากร   วฒันรุ่ง

58170063 นายชยากร   สวุรรณอมัพร

58670283 นายชวการ   ยะสะวฒิุ

58670296 นางสาวชวพรรณ   สวนเจริญ

58670178 นายชวลัวทิย์   วาปีสทิธิพนัธ์

58670029 นายชยัชเลศวร   เจตนิยั

58670180 นายชยัวฒัน์   หาญชะนะ

58670299 นายชินกฤต   มงคลญานวรัตน์

57670093 นางสาวช่ืนนภา   มะลพิรม

58170011 นางสาวชตุกิาญจน์   จิตสวุรรณ์

58670016 นายชตุพินธ์   ไชยวงค์

58670181 นางสาวชตุมิา   วงค์ชา

58670138 นางสาวญาณนนัท์   นามงาม

58670304 นายฐานกร   ศรีชเูป่ียม

58670183 นายฐานนัดร   วรรธนะชีพ

58670305 นางสาวฐาปนี   ติ๊บปาละ

58670031 นางสาวฐิตมิา   สมลํ่า

58170029 นางสาวฐิตมิาพร   ขจรฟุ้ง

58170102 นางสาวฐิตรัิตน์   ศรีวงัพล

57670021 นายณภทัร   เกิดนวล

58670032 นายณชัพล   ปัญจศริิเลข

58670189 นางสาวณฏัฐ์ฐา   เรืองศลิป์

58670017 นางสาวณฏัฐา   โลหิตานนท์

58670013 นางสาวณฐักานต์   การปลกู
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58670308 นางสาวณฐัฐา   บญุช่วย

58670309 นางสาวณฐัณิชา   พนัสุ

58670310 นายณฐันนท์   คําเกตุ

58670312 นายณฐัพงศ์   เอ่ียมอําไพ

58670191 นายณฐัพงษ์   อินธิสทิธ์ิ

58170103 นายณฐัพล   อาจหาญ

58670315 นายณฐัวฒิุ   ตนัศริินาถกลุ

58670073 นายณฐัวฒิุ   ธงชยั

58170066 นายณฐัวฒิุ   บญุตา

58670192 นายณฐิัวฒิุ   รัตนเหม

58170037 นางสาวดวงกมล   ภูอ่ะร่าม

58670321 นางสาวดารุณี   มะหะหมดั

58170044 นางสาวถนอมช์วรรณข์   เพชรดี

58170008 นางสาวทกัศณิา   กลิ่นหวาน

58670194 นายทกัษิณ   เตมิโชคทรัพย์

58670059 นายทพัพสาร   เวชสถล

58670325 นายทินพฒัน์   คําศริิ

58670074 นางสาวทิพย์สดุา   ยิ่งกําแหง

58670195 นางสาวทิพรัตน์   แซ่แพ้

58670075 นางสาวทิพวรรณ   โยสะมา

58670018 นายธนชาต ิ  อินปรุณ

58670105 นายธนพงษ์   สถาวร

58670140 นายธนากร   ทัง่ทอง

58670329 นายธนาคม   ตรีสรุนรา

58670093 นายธเนศพล   สทุธิรัตนพร

58670033 นางสาวธมนวรรณ   สรุาภา

58170068 นายธราพงษ์   ศรีอร่าม

58170069 นายธวชัชยั   มาดี

58670076 นางสาวธัณญาเรศ   คอนกําลงั

58670198 นางสาวธันยกรณ์   กสุะรัมย์

58670129 นายธานาธร   ทองน่วม

58670199 นายธีรสทิธ์ิ   ศริิบตุร
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58670019 นายธีระพงศ์   ชมเชย

57670058 นายนคเรศ   นาขวญั

58670335 นางสาวนนทสรวง   ขาวสําอางค์

58670336 นางสาวนภาวรรณ   ประดษิฐ์พงษ์

58170070 นายนราวชิญ์   ป่ินวเิศษ

58670064 นางสาวนวรัตน์   ศรชยั

58670044 นางสาวนฎัตกิา   เกตกุารณ์

58170071 นางสาวนทัธมน   ชําปฏิ

58670339 นางสาวนนัชยา   สรุาช

58170012 นางสาวนนัทพร   จนัหอม

58170108 นางสาวนนัทิยา   แก้วตา

58670341 นางสาวนาถยา   ทองธรรมชาติ

58170030 นางสาวนารีรัตน์   ผลศริิ

58170072 นายนิตภิมิู   เยียนไธสง

58670095 นางสาวนิรชา   ป้อมคํา

58170039 นางสาวบาจรีย์   เตมียงค์

58170110 นางสาวเบญจวรรณ   ไวกยี

58670144 นายปฏิภาณ   กลิ่นศรีสขุ

58670145 นายปรมตัถ์   เหลา่ประเสริฐสม

58670204 นางสาวประภสัสร   พงษ์วเิชียร

58670101 นางสาวประภสัสร   เหมหงษา

58670077 นางสาวปรางทิวา   ผิวอบุล

58670205 นางสาวปราณปรียา   อินฉยุ

58170112 นางสาวปริญญา   เงินทอง

58670206 นายปริวตัร   บญุนอง

58670347 นายปัณณ์   พฒันเจริญ

58170075 นายปัณณสศิ   บรีุสมบตัิ

58170076 นางสาวปาจรีย์   แจ่มแป้น

58670207 นางสาวปาณชญา   อ่อนศรี

58170113 นายปาณิธาน   กําธรชยัพิมล

58670208 นายปารย์พิรัชย์   ธัญญรักษ์

58670034 นางสาวปิยวรรณ   ซอยรัมย์
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58670035 นางสาวปิยะมล   หนนูารถ

58670036 นางสาวปิยาพชัร   วสัธูป

58670350 นายพงศธร   เจริญมี

58670078 นายพงศธร   แซ่โค้ว

58670210 นายพงศธร   สงัวาลย์แก้ว

58670118 นายพชร   ตรีรัตนนกุลู

58170115 นางสาวพนิตสภุา   ภเูงิน

58670354 นางสาวพรนิภา   บวัศรีจนัทร์

58670022 นางสาวพรนิภา   ฟักกะจยุ

58670096 นางสาวพรปวณ์ี   พิชญ์ภมิูสกลุ

58670065 นางสาวพรวลญัช์   หมวดเหลก็

58670214 นายพลกฤต   รัตนกมลกลุ

58170024 นายพละพล   เปลง่ปลัง่

58670130 นางสาวพชัรประภา   เนียมหอม

58670356 นางสาวพชัราภรณ์   อยู่สบาย

58670357 นางสาวพชัรินทร์   ลบีาง

58670216 นางสาวพชัรี   แก้วบรีุ

58170077 นางสาวพชัรีพร   แสงเพชร

58670358 นางสาวพทัธ์ธีรา   บญุใบ

58670360 นางสาวพิชญา   ทรัพย์ผดงุชนม์

58670107 นายพิตตนินัท์   ปัญญาศริิ

58170078 นางสาวพิมใจ   บญุนิล

58670037 นางสาวพิมพ์ชนก   รามณี

58170116 นางสาวพิมพ์วรีย์   พงษ์สงวน

58670362 นางสาวพีรนนัท์   มสุกิรัตน์

58670052 นายพีรพงศ์   ฟักทอง

58670079 นายพีระพฒัน์   จนัตะเคยีน

58670366 นายเพ่ิมศกัดิ์   สจุริตรักษ์

58670222 นางสาวภทัรกร   การะภกัดี

58670147 นายภทัรชนน   สรุะทิพย์

58670080 นางสาวภทัรดา   ใจเจริญ

58170041 นายภาณพุงศ์   บนุประสติร์
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58170118 นายภานวุฒัน์   สอนพงษ์

58170079 นายภานวุฒัน์   สทุินเผือก

58670150 นายภีมพล   เพียรมงคล

58170120 นายภริูช   คล้าร์ค

58170121 นายมงคล   มาตขาว

58670038 นางสาวมณฑารัตน์   บญุประดษิฐ

58670369 นางสาวมนสันนัท์   ยอดดอกรักษ์

58170122 นางสาวมจันนัท์   วนับญุ

58670226 นายเมธา   พลูสวสัดิ์

58670083 นางสาวรสสคุนธ์   กลิ่นสคุนธ์

58670372 นางสาวรัชฎาภรณ์   จอมจนัทร์

58170080 นายรัชพล   เย็นเจริญ

58170013 นายรัฐพล   มีจัน่

58670373 นายรัฐภมิู   เลศิดี

58170081 นางสาวรัตน์ชนก   นาทองลาย

58670233 นางสาวรัตนตยิา   หงีใจงาม

58670375 นางสาวรัตนาภรณ์   ธนกิจอํานวย

58670377 นางสาวราตรี   ขนัธีระโชติ

58670378 นางสาวรุ่งนภา   พรมมีบญุ

58670379 นายฤชากร   แสงเพชร

58670381 นางสาวลลติภทัร   สงวนผิว

58670234 นางสาวลกัขณา   ทุง่ตากแดด

58170082 นางสาวลกัษิกา   จงเกษกรณ์

58170083 นางสาวลกัษิกา   บญุตนับตุร

58670382 นายวทญัํ ู  สนุทรเจริญวงศ์

58670011 นางสาววนิดา   สารสขุ

58670120 นายวรรณเดช   เกตสุขุ

58670097 นายวรัญํ ู  สลีากลุ

58170125 นายวสนัต์   ลา่เริง

58670061 นายวชัรพงษ์   โพธ์ิรี

58670023 นางสาววทันพร   จนัทร์วไิชย

58170126 นายวชิยกลุ   วงษ์สวุรรณ
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58170127 นายวทิยา   ทองบาน

58670108 นางสาววภิาวรรณ   นาอินทร์

58170128 นางสาววริากานต์   ยาแก้ว

58670390 นางสาววไิลลกัษณ์   เพชรพินิจ

58670392 นายวศิรุต   เลามีชยัเจริญ

58670394 นายศราวธุ   ตนัจินดารัตน์

58170054 นางสาวศรีสดุาพร   คําอ้าย

58670396 นางสาวศศนิิภา   ซิม้ศริิ

58670397 นางสาวศศปิระภา   ไหมพรม

58670121 นายศกัดพิล   เร่ิมรักรัมย์

58170084 นายศกัดิ์รพี   รุ่งศรี

58670040 นางสาวศริินทรา   นิมารัมย์

58170131 นางสาวศริิภาภรณ์   แก้วแสนสาย

58670399 นางสาวศริิลกัษณ์   เกตงุาม

58670239 นางสาวศริิวรรณ   สงัข์นวม

58170085 นางสาวศริิสขุ   ศรีไทย

58670401 นายศปุวร์ี   จิรภิญโญภาส

58170135 นายศภุณฐั   อนจุารีวฒัน์

58670240 นายศภุนนท์   พยคัฆ์ทอง

58670242 นายศภุวฒัน์   มกุสกิสวสัดิ์

58170086 นายศภุวชิญ์   เครือเตยีว

57170219 นางสาวสกลุรัตน์   สวีรรณะ

58670243 นางสาวสมศริิ   เสอืสว่ย

58670109 นางสาวสราล ี  พุ่มศริิ

58170087 นางสาวสริตา   เอ่ียมศริินพกลุ

58670246 นายสายชล   จนัทะราช

58670250 นางสาวสกุญัญา   พุ่มอไุร

58670406 นางสาวสจิุตรา   เสยีงเลก็

58170088 นางสาวสดุารัตน์   เนตรวงค์

58670408 นางสาวสตุาภทัร   คงหมนุ

58670411 นายสทุธิพงษ์   แย้มทศันา

58670099 นายสทุิวสั   เสนารถ
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58170089 นางสาวสธิุดา   ขอดเตชะ

58170136 นางสาวสนุนัทา   ชํานาญราช

58670252 นายสนิุต ิ  กนัทาผาม

58670054 นางสาวสนิุษา   คงงาม

58170014 นางสาวสพุตัรา   วรเจริญ

58170090 นางสาวสภุาพร   ค้อ

58170020 นางสาวสมิุตรา   ประสมวงค์

58670085 นายสรุศกัดิ์   แก้วเทียม

58670133 นางสาวสอุงัคนา   สอนศริิ

58670255 นางสาวเสาวลกัษณ์   นิลชชัวาลย์วงษ์

58670257 นางสาวโสภิตา   เดชคุ้ม

58170042 นางสาวโสภิตา   ทองสร้าง

58170091 นางสาวหยาดธิดา   เจริญศรี

58670025 นางสาวอนญัญา   คลงัแสง

58670414 นางสาวอนนัตาพร   จําเนียรการ

58170092 นายอนพุล   แพงไพรี

58670416 นางสาวอโนชา   โชคสกลุ

58670262 นางสาวอภิชญา   ปิยะนนัท์

58670417 นางสาวอภิชญา   ยัง่ววิฒัน์กลุ

58670062 นางสาวอภิญญา   โลนไธสง

58670134 นายอภิสทิธ์ิ   หงษ์เหลี่ยม

58670419 นางสาวอมรรัตน์   ศรีศกัดา

58170010 นางสาวอรทยั   เเดนดงยิ่ง

58670420 นางสาวอรปรีญา   โพธ์ิโต

58670154 นายอรรฆเดช   แสงศริิ

58670421 นางสาวอริสรา   เสนาศรี

58670155 นายอสันี   จิตต์เกษมสกลุ

58670423 นายอานนท์   มาร์การ์ท

58170093 นายอานนท์   แสงสขุ

58670415 นายอานนัท์   มาร์การ์ท

58670425 นายอิทธิพล   ฝักฝ่าย

58670056 นางสาวอทุมุพร   คมขํา
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58670427 นางสาวอษุณีย์   อาทรกิจวฒัน์

57670149 นายเอกชยั   จารุเดชา
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ปีการศึกษา 2561

ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

สาขาวิชาวิทยาการเดนิเรือ

61000543 นายพีรพล   บญุรักษ์

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

สาขาวิชาวิทยาการเดนิเรือ

60000900 นายพลกฤษณ์   รวดเร็ว

60000921 นายสรุพงศ์   ทองแท้

วิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิทยาการเดนิเรือ

61000703 นายกฤษณพนัธ์   แย้มกรานต์

61000704 นายกฤษดา   คงชู

61000705 นายกิตตพิงศ์   ศรีจินดา

61000706 นายกิตตศิกัดิ์   คํายงั

61000539 นายเขษมศกัดิ์   ทองตอ่

61000707 นายจาฏพุจัน์   น่ิมแสง

61000708 นายจิรัฏฐ์   กล้าหาญ

61000709 นายจิราวฒิุ   จามจรีุ

61000710 นายชนพฒัน์   เมฆปัน้

61000711 นายชิษณพุงศ์   คชสารทอง

61000712 นายชตุพิงศ์   แบง่ทิศ

61000713 นายณลวชัร์   เตชะผลประสทิธ์ิ

61000714 นายณฐัพงศ์   อ่อนชวด

60000879 นายณฐัพล   แสนสขุ

61000540 นายดศิภรณ์   อากาศเหลอืง

60000884 นายถิรวฒัน์   ปกคลมุ

61000001 นายทนงศกัดิ์   อศัวธีระเสถียร

61000715 นายทรงพล   ศรีบตุร

61000002 นายทรงฤทธ์ิ     บญุญา

61000716 นายทววีฒัน์   พราหมณ์สงัข์

60000004 นายธนบด ี  เสอือินโท

61000717 นายธนภทัร   เอือ้พงษ์
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61000003 นายธนภมิู     หวงัเจริญ

61000541 นายธนทั   สริุยะวงค์

61000718 นายธนาธิป   ทิพรส

61000719 นายธเนศ   ลมิปนเวทยานนท์

61000720 นายธันรว ี  เดชพิพฒัน์ธนกลู

61000721 นายธีรเดช   อินทมะโน

61000722 นายธีรภทัร์   อินทร์พรหม

61000542 นายนนทนนัท์   ชาญวทิย์กรณ์

61000723 นายนพณฐั   จนัทร

61000724 นายนรินทร์   ปัญญาไว

60000247 นายนเรน   ฉตัรพฒุเกิด

61000725 นายบริพฒัน์   ชาญชนะววิฒัน์

61000726 นายปลืม้มานสั   ชสูวสัดิ์

61000727 นายปิยะพงศ์   แก้วเก่า

60000896 นายพงศกร   ถวลิสงัข์

61000728 นายพชรพล   ใจแก้ว

61000729 นายพลช   ธํารงวฒัน์

61000730 นายพชัรพล   ปัตทวคีงคา

61000731 นายพนูศกัดิ์   ป๋ังอ่ํา

61000732 นายภาณพ   บวัจีน

60000905 นายภานพุงษ์   นงเยาว์

61000733 นายภดูสิ   เอ่ียมอ่ํา

61000734 นายภเูบศ   ศรีธิตยิางกรู

61000735 นายเมธาสทิธ์ิ   นาจาน

60000252 นายยศกร   มัง่มลู

61000736 นายรตานนท์   ชําห้าน

61000737 นายวรนาถ   ฉิมพิบลูย์

61000738 นายวรรณพล   ดเีลศิ

61000739 นายวสนัติ์   บวัจนัทร์

61000544 นายวทิยา   ทองมาก

61000740 นายวศิรุต   ทองชมภู

61000004 นายวฒิุนนัท์     คารพทุรา
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61000741 นายวตุตวิทิย์   ศรีประวตัิ

61000742 นายศวิพล   คงสมทอง

61000743 นายสรัล   รักษาทอง

61000744 นายสราวธุ   สงัข์ทอง

61000745 นายสาธิต   รุจิโรจน์

61000746 นายสริวชิญ์   ยาพรม

60000254 นายสขุสนัต์   นพภาลี

61000005 นายสภุทัร   ช่ืนฤทยั

61000747 นายสรุชิต   พรมสี

61000748 นายอตภิทัร   ขวญัใจ

61000006 นายอนพุงษ์   เผา่ตนั

61000749 นายอาชวนิทร์   ประสมศรี

61000750 นายอานนท์   พิทศร

61000545 นายอดุมชยั   รุจิณรงค์

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลเรือ

61000007 นายการัญํ ู  ประทาพนัธ์

61000546 นายขจร   ใจดี

61000547 นายไชยภพ   ชชัวาลภทัรกลุ

61000751 นายญาณวฒิุ   วฒิุพรสกลุ

61000752 นายณฐัธนาพงศ์   โชคอภินนัท์ธนา

61000753 นายธนกฤษ   อินทรสริุยะ

61000754 นายธนพล   มงคล

61000548 นายธนภทัร   มิตรเปรียญ

61000549 นายธนภทัร   หินจนัทร์

61000755 นายธนวฒัน์   แก้วเกร็ด

61000550 นายธนากรณ์   แพรกทอง

61000756 นายธวชัชยั   โภควนิช

61000757 นายนภดล   บญุมี

61000758 นายนิพิฐพนธ์   ดวงดาว

61000008 นายปฏิพทัธุ์   โสภณ

61000759 นายปรพล   ยาวลิะ
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61000009 นายปิยพชัร์   ดศิพรกิตวิฒัน์

61000760 นายพีรศกัดิ์   เงินประเสริฐ

61000551 นายพฒิุพงศ์   พลายกําเหนิด

61000010 นายไพศาล   ขนุเงิน

61000761 นายภผูา   ฉลานวุฒัน์

61000552 นายภริูเดช   บตุรเพชร

61000011 นายมณฑล   พฒุสวุรรณ

61000012 นายรชต   มีทิพย์

61000762 นายวรรธนพล   อณุาภาค

61000013 นายวชัรพงค์   สมบรูณ์

61000763 นายวชัรินทร์   ก้อนศรีษะ

60000011 นายวศิลย์   ศรีมานพ

60000264 นายวษิณ ุ  ก้อนทอง

60000012 นายวฒิุภทัร   รัชนะปกิจ

61000014 นายศริวทิย์   น้อยเจริญ

61000764 นายศวิะดล   ภูป่ระดษิฐ์

61000765 นายศภุกิจ   เผือกเทศ

61000553 นายสถาพร   ถาวรวรรณ์

61000766 นายสหชยั   แช่มสนัเทียะ

61000554 นายสขุสณัห์   สงคลกัษณ์

61000015 นายสพุจน์   ผดงุพฒัโนดม

61000767 นายสวุรรไชย   มหทัธนะประดษิฐ์

61000016 นายอนกุลู   รักดี

61000768 นายอภิสทิธ์ิ   แซ่ดา่น

61000017 นายอมรเทพ   ถนอมทรัพย์
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ปีการศึกษา 2561

คณะโลจิสติกส์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการโลจิสตกิส์และโซ่อุปทาน

59920226 นางสาวกนกวรรณ   ศรีโยธา

60920254 นายกฤษณะ   เสอืเลก็

60920255 นายก้องยศ   รักจิตต์

60920002 นางสาวกญัณฏัฐ์   แสวงไวศยสขุ

58920966 นางกาญจนา   กิจชระภมิู

59920231 นางสาวเกตวุด ี  นนทะการ

59920232 นายเกริกฤทธ์ิ   นามสนิท

60920003 นายคฑาวฒิุ   นิลใบ

60920257 นายคําสนั   น้อยบดุดี

60920004 นายจตรุพร   ทิพย์ญาณ

60920005 นางสาวจิดาภา   มหวุรรณ์

58910323 นางสาวฐิตมิา   เรืองหิรัญวนิช

60920260 นางสาวณฏัฐพิชา   นนทะภา

60920007 นางสาวณฏัฐรัตน์   เจ่ียสกลุ

58920973 นางสาวณฐัสรีุย์   ไวปัญญา

59920240 นายทวศีกัดิ์   เทง่เจียว

60920261 นางสาวทิพวรรณ   กิจแสวงศกัดิ์

60920263 นายธนากร   ผลภาษี

57921190 นางสาวธิดารัตน์   ซิม้เจริญ

59920483 นายนนทพฒัน์   ภมิูราช

57921191 นางสาวนฤมล   เกสะวฒันะ

59920245 นางสาวนนัทวนั   ปัญญา

57920260 นายนิดล   คงบวั

60920264 วา่ทีเ่รือตรีนิตพิงศ์   โรจนะ

57920262 นายนิทศัน์   ดวีรรณ

57920263 นางสาวนิธิกาญจน์   นาคบตุร

59920247 นางสาวนิสาชล   แสงทอง

60920010 นายบรรจงจิตต์   ลาวงั
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60920014 นางสาวปทิตตา   ทุง่มีผล

60920351 นายประมวล   จนัทร์ชีวะ

60920012 นางสาวปัญจพร   คูก่ระสงัข์

59920248 นายปิยะวฒัน์   พงศ์ถาวรภิญโญ

59920250 นายพงศ์วชิญ์   สนุทรเสณี

57921195 นายพนิต   ทา่หิน

59920484 นางพชัรภรณ์   สาสนะ

57920272 นางสาวพิชญา   ศศธิร

58920983 นายพิชาภพ   นิโรภาส

58920985 นางสาวภาวนั   บญุเกตุ

60920015 นางสาวภีรดา   พทุธพลูตระกลู

59920252 นายมฆเวทย์   จรรยาวงศ์สวา่ง

59920253 นางสาวมลัลกิา   ทองนาค

58920142 นางสาวยรุาวรรณ   ไม้สน

57920282 นางสาวลกัขณา   ช่ืนวงค์

60920267 นางสาววรางคณา   พลูสขุ

60920268 นางสาววราวฒัน์   ศริิจารุทรรศน์

60920017 นายวนัเฉลมิ   ศริิรัตน์

57921207 นายวธิุพนั   จิตพิทกัษ์

59920258 นางสาวศศธิร   มงคลแท้

58920995 นายสราวธุ   เวชวสิยั

58920997 นายสทิธิธร   นาคปฐม

60920020 นางสาวสชุาดา   ตรีสาร

59920265 นางสาวสภุาพร   อทุโท

60920270 นางสาวสภุาภรณ์   พฒันไพบลูย์วงศ์

58921000 นางสาวสวุรรณา   เขียวอร่าม

60920021 นายสวุนิยั   รอสวสัดิ์

59920269 นางสาวโสรยา   ทองคํา

59920270 นางสาวอทิตยา   โพธ์ิกลิ่น

60920271 นางสาวอภิญญา   เกิดสขุ

60920024 นางสาวอรุณรัตน์   อู่สวุรรณ

60920272 นายอคัเรศ   แก้วทองพนัธ์
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60920273 นางสาวอจัฉรา   เขตสมทุร

58921007 นางสาวอจัฉรา   ออกใบ

59920273 นางสาวอญัชล ี  เอียวชดุ

60920026 นางสาวอมัพวนั   วเิศษ

60920027 นายเอกรัฐ   ห้างวานิช

บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสตกิส์

58090427 นางสาวปิยะพร   หนเูกตุ

บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสตกิส์

58090407 นายกษิดิ์เดช   ธุระแพง

58090452 นางสาวกาญจนาพร   บญุชู

58090409 นางสาวกานต์ชลติา   หอมมาก

58090102 นางสาวกิตตพิร   คณาพรจิรวฒัน์

58690034 นางสาวกิตตมิา   สมาน

58690153 นางสาวจิรภทัร   หอมสนิ

58090053 นางสาวจิรัชญา   อนพุนัธ์

58090286 นางสาวจิรัชญา   อิทธิสมทุรเจริญ

58090054 นายจิราวฒัน์   นยักองศริิ

58090411 นางสาวจฑุามาศ   แสนเฉย

58090055 นางสาวชนญัญ์ธร   แก้วทอง

58090290 นางสาวชลธิชา   ทศันบริบรูณ์

58090414 นางสาวเฌอณธาร   ผอ่งแผ้ว

58090416 นางสาวฐิตวิรรณ   มีกศุล

58090106 นางสาวณภิญา   นารานนัทน์ญา

58090417 นางสาวณฐัณิชา   สแีดด

58090419 นางสาวณฐัธิดา   ผดงุพรรค์

58090009 นางสาวณฐัริฌา   ศรีเมือง

58090068 นางสาวดารุณี   มนต์คาถา

58090035 นายธนวฒัน์   สทิธิบศุย์

57690119 นางสาวธัญรัตน์   ทองอยู่

58090219 นางสาวนฤมล   ทองดี
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58090425 นางสาวนิรชา   ดคีํา

58090426 นางสาวปณิตา   วรรณเวก

58690284 นางสาวปภาวรินท์   สรสทิธ์ิ

58090036 นางสาวพจนีย์   เล้าบวัทอง

58090222 นางสาวพรไพลนิ   อายะประดษิฐ

58090454 นางสาวพรรณกร   นิลละออ

58090430 นางสาวพิชญ์สนีิ   รัตนศริิ

58090433 นางสาวภทัรมน   พงษ์ภู่

58090024 นางสาวรุ่งทิพย์   คําสงิโห

58090111 นางสาวรุ้งเพ็ชร   นาคสทีอง

58090227 นางสาววรัจฉรา   ไชยประสาทสขุ

58090435 นายวฒันศลิป์   คําทรัพย์

58690168 นางสาวศศพิิมพ์   เพ็ชร์เศษ

58090304 นางสาวศริิภาวด ี  จนัทร์สมบรูณ์

58690057 นางสาวศริิลกัษณ์   สนิทรัพย์เจริญ

58090230 นางสาวสธิุตา   แก่นวงค์

58090441 นางสาวอภิสรา   นางนวล

58090150 นายอมรเทพ   น้อยเพ็ง

58690114 นางสาวอรัุฎค์ษยา   เอกศริิ

58690173 นางสาวอรัุสยา   พละมี

บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสตกิส์

58090413 นางสาวกนนัธร   อรุณวรรณ

58090281 นางสาวกมลชนก   ตนัมัน่คง

58090283 นายกสพิงศ์   ศกัดาพิทกัษ์

58090211 นางสาวกลุสิรา   ธิแปงวงศ์

58090052 นางสาวขวญัชนก   บญุมาก

58090412 นางสาวชญานิษฐ์   นกุลูกิจ

58090104 นางสาวชนากานต์   อิงประภานนท์

58090213 นางสาวฐานิตา   จิตรเย็น

58090415 นางสาวฐาปนี   คําเพราะ

58090107 นางสาวณฏัฐินี   เจริญรัตน์
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58090215 นางสาวณฐัมน   ก่ิงทอง

58090218 นางสาวนภสักร   ศริิสงิห์

58090294 นางสาวนฤมล   เพ็ชรรัตน์

58090109 นางสาวผกาทิพย์   มาแดง

58090297 นางสาวพิชามญชุ์   ศรีทอง

58090432 นางสาวพิมพาภรณ์   อคัรถาวรพฒัน์

58090037 นางสาวพิมลวรรณ   หงษ์สง่า

58090299 นายพีรพฒัน์   มลูอําคา

58090225 นางสาวมณฑาทิพย์   รุ่งเรืองประมง

58090424 นางสาวลลดา   จิรโชตธินาธร

58090453 นางสาววรดา   ครุฑกษัตริย์ไทย

58090438 นายสทิธาภพ   ลาภพานิช

บริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสตกิส์

57690379 นางสาวกนกอร   ทองโชติ

59690033 นางสาวกมลมาศ   ทองเงินเจริญ

58690149 นางสาวกมลวรรณ   จินโจ

59690034 นางสาวกมลวรรณ   วนิทะไชย

59690035 นางสาวกรกนก   อ้วนศรีเมือง

59690036 นางสาวกรรณิกา   วระบตุร

58690150 นายกวนิ   แซ่ฟุ้ง

58690151 นางสาวกญัญา   วงษ์พรหม

59690038 นางสาวกนัยารัตน์   รอดนชุ

59690039 นางสาวกลัยา   อินทศริิ

59690040 นางสาวกาญจนา   สถาพรเกรียงไกร

59690041 นางสาวกาญจวรรณ   พนัธุ์พงษ์

58090410 นายกิตตพิศ   กระเสาร์

59690042 นางสาวกลุฑีรา   บญุสวสัดิ์

58090020 นางสาวแคทริยา   เดวสิ

58090285 นางสาวจนัทกานต์   อ้นชนะ

59690045 นางสาวจนัทร์จิรา   จนัทร์ครบ

59690046 นางสาวจิดาภา   ดษิธนนัท์กลุ
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58690314 นายจิรสนิ   จิรธัชชกลุ

58090287 นางสาวเจนจิรา   การินทร์

58090288 นางสาวเจนจิรา   พว่งคง

59690048 นางสาวเจนจฑุา   เอมใจ

58090289 นายเจษฎา   รุ่งรัศมี

59690049 นายชญานิน   ช่ืนวเิชียร

59690050 นางสาวชลธิชา   หมูพ่ราหม

59690051 นางสาวชลธิดา   สนุา

58690156 นางสาวชลติดา   ทวเีงิน

58090021 นางสาวชชัชลา   พรามกลู

58690316 นางสาวชญัญานชุ   เอ่ียมประกอบกิจ

59690052 นางสาวช่ืนกมล   แก้วจลุพฒัน์

58090066 นางสาวช่ืนทิพพ์   สขุก่ํา

58090146 นางสาวชตุกิาญจน์   เจริญผล

58090067 นายไชยรักษ์   ภกัดวีฒิุ

58690317 นางสาวฐิตาภา   นพรัตน์

58090291 นางสาวฐิตชิญา   กิจเดช

59690053 นางสาวณฐวรรณ   ไชยสงิห์

58690157 นายณสตพร   สนิธุวา

58690158 นางสาวณชัพร   พนมวงศ์

59690054 นางสาวณฎัฐาพร   แจ้งอากาศ

59690055 นายณฏัฐพชัร์   คงสนิท

58090214 นายณฐัชนน   วรรณพฤกษ์

58690052 นางสาวณฐัชยา   สาตราภยั

58090418 นายณฐัดนยั   ปฐมโรจนวงค์

59690056 นางสาวณฐัธยาน์   น่ิมมงคลศลิป์

59690057 นางสาวณฐัพร   พงษ์หสับรรณ์

59690058 นายณฐัภีมพล   จรัสคณาวฒิุ

59690059 นางสาวณฐัริดา   แก้วสวุรรณ์

58090056 นางสาวณิชา   เชียงเครือ

59690117 นางสาวณิชาภา   หม่อมศริิ

59690060 นายดษิฐพงษ์   ธนิศร์สทิธิโชค
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59690062 นางสาวทิพวรรณ   ทองปัน้

58090292 นายธนพนธ์   สาริกา

58090421 นางสาวธนพร   แก่นโพธ์ิ

58090216 นายธนวฒัน์   เลก็พนัธ์

59690063 นายธนวตั   พนูโสภิณ

59690064 นายธนวทิย์   ชยัวชิาชาญ

58090217 นายธรรมธร   นรินทร

58090422 นางสาวธวลัรัตน์   จนัทร์สงู

58090069 นางสาวธันยพร   ชมรัตน์

58090423 นายธีระภทัร์   ปร่ิมผล

59690043 นางสาวนพชักร   จิตรมัน่

59690067 นางสาวนภสร   เจริญพนัธ์

59690068 นางสาวนภสั   แจ้งใจ

59690069 นางสาวนรารัตน์   นรานรัมย์

58690104 นางสาวนริณทิพย์   รอดสพุรรณ์

59690070 นางสาวนฤภร   ชยัแก้ว

59690071 นางสาวนฐันี   ขนัตี

59690072 นางสาวนนัทนา   ภวูงค์

59690073 นางสาวนยันา   ศรีแก้ว

59690074 นางสาวนาฏละนยั   ศรีลาชยั

58090295 นางสาวนิชาภา   วมิกุตานนท์

59690075 นางสาวนิตยา   แซ่หยาง

59690076 นางสาวนิศาชล   จนัทอทุยั

58690053 นางสาวนชุนาฏ   จมูจนัทร์

59690078 นางสาวนชุรี   สดุชา

59690079 นางสาวเนตรนภา   จนัทร์แรม

58690105 นางสาวบณุฑริกา   พงษ์กลาง

59690080 นางสาวปภาสริิ   อ่อนอําไพ

59690081 นางสาวปรียาภรณ์   อินรอด

59690082 นางสาวปวณีา   ลายคราม

58690054 นางสาวปัทมนนัท์   ปัทมาสศนพุงศ์

59690083 นางสาวปรูณมี   ศรศลิป์
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59690084 วา่ทีร้่อยตรีพงศกร   จึงสงวนสทิธ์ิ

59690085 นายพงศ์เดช   ตาวตา

59690087 นางสาวพนิดา   คําประสพ

58690318 นางสาวพนิตศร   แพน้อย

58090428 นางสาวพรปรียา   อทุยัวฒัน์

59690088 นางสาวพชัริตา   จานนอก

58090058 นางสาวพชัรินทร์   เสยีงใส

58690162 นางสาวพนัธิตรา   บญุกล้า

58690319 นางสาวพิชญาภา   ก้ามสนัเทียะ

58090223 นางสาวพิชยามาส   ตรีไชย

58090431 นางสาวพิมชนก   เทพอาจ

57690165 นางสาวพิมชนก   เธียรทิพยนนัท์

58090298 นางสาวพิมพ์พิมน   พลูเชือ้

58090224 นางสาวพิมพ์วรา   ยกุตานนท์

58690324 นายเพชรกิจ   ศรีธรรมชาติ

58690164 นางสาวแพรวรุ่ง   วยันิพิฐพงษ์

59690090 นางสาวภรณ์ชนก   มานะตัง้

59690091 นางสาวภคัภิญญา   ทองหยิบ

58690286 นายภิเษก   ขาวเหมือนเดอืน

59690093 นายภวูนยั   หนเูอียด

58090038 นางสาวมนชนก   ภูท่อง

59690094 นายมนฐัพล   เทียนโฉม

58090226 นางสาวมนสันนัท์   สขุใส

59690267 นางสาวมณัริกา   ขวญัม่วง

59690095 นายมานิต   อารีบี

58690107 นางสาวมายาว ี  สนิทกลู

58690165 นางสาวเมธานี   มะโนรัมย์

58090434 นางสาวเมธาว ี  เหมือนป๋ิว

59690098 นางสาวรวสิดุา   คงสมบตัิ

59690099 นางสาวรัชนีวรรณ   มลสวุรรณ

58690037 นายเรืองสทิธ์ิ   โกมลพรไพศาล

58690320 นางสาวลลดิา   บวัแก้ว
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58690315 นางสาวลลสิา   อคัฮาด

59690102 นางสาววนิดา   ดวงประเสริฐ

59690103 นายวรรณลภย์   ทองอ่วมใหญ่

58090284 นางสาววรวลญัช์   ตา่ยน้อย

59690105 นายวราทิตย์   สวสัดี

59690106 นางสาววราลกัษณ์   ยารังษี

58090303 นายวริทธ์ิธร   พร้อมมลู

59690107 นางสาววริษฐา   ทองเชือ้

59690108 นางสาววนัวสิา   ศรีมา

59690109 นายวเิชียร   เกตสุาลี

58090436 นางสาววภิวานี   ยาวสงูเนิน

59690110 นางสาววภิาดา   เพ็ชรมณี

59690112 นายวฒิุชยั   อ่างบญุมี

58090437 นางสาวศริประภา   ศริิภกัดิ์

59690115 นางสาวศริิพร   จิตสําราญกลุ

58690169 นางสาวศริิลกัษณ์   ขว้างระหสั

58690109 นางสาวสปันนา   ทองแถม

59690116 นายสยมภมิู   รักสกลุ

58090113 นายสทิธิชยั   ตัง้เจริญชยัชนะ

58090059 นางสาวสริิมา   เชาวนะ

58090010 นางสาวสริิลกัษณ์   อรุณ

58690110 นางสาวสริิวมิล   พุ่มทอง

58690111 นางสาวสรีิธร   สกลุพอง

58090439 นางสาวสจิุดา   กาญจนวโิรจน์

59690118 นางสาวสจิุตรา   ป่ินแก้ว

58090060 นางสาวสจิุตรา   สแุพง

58690112 นางสาวสนิุตา   ศภุสาร

59690119 นางสาวสพุตัตรา   วรศริิ

59690121 นางสาวสภุาวด ี  แสนวเิศษ

58090305 นางสาวสมุลทิพย์   รัตตนนท์

59690122 นางสาวเสาวภา   คําพร

58690172 นางสาวเหมือนดาว   บญุรัตน์
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58090440 นายอตวิชิญ์   โพธ์ิชยั

58090116 นางสาวอรญา   อรุณแจ้ง

58090442 นางสาวอริศรา   ไกรมณี

59690125 นางสาวองัคณา   นิลมารันต์

58690288 นางสาวอชัฌา   ยอดอดุม

58690321 นางสาวอญัชนา   สขุสบาย

58690039 นางสาวอาภรณ์   บ้งงึม้

59690127 นายอิทธิกร   งามยิ่งยวด

59690128 นางสาวไอยรดา   คงสมัพนัธ์

สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี

58690196 นางสาวดวงพร   ฮามวงค์

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

สาขาวิชาการจัดการโลจิสตกิส์

58090443 นางสาวกลุวด ี  ศรุตไิพศาล

58090360 นางสาวปัญสนา   โชตสิวุรรณ

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี

58090061 นางสาวญาณิสา   ลขิิตกิจวรกลุ

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

สาขาวิชาการจัดการโลจิสตกิส์

58090244 นางสาวธนาภรณ์   คงศภุรัตน์

58690273 นายเนตพิงษ์   ยอดยา

58090252 นายภทัรวชิญ์   ขนุพรม

58690022 นางสาวรวสิรา   อ่อนพรมราช

58090372 นางสาวสรีุย์มาศ   กระเดื่อง

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี

58690040 นางสาวกมลวรรณ   แสงสด

58090451 นายกฤษฏิชยั   เดชทววีฒัน์

58090450 นางสาวกลัยกร   จนัทร์แสงวฒันา

58090186 นางสาวกาญจนา   ปรีชญานาท

58090018 นายจกัรพรรดิ์   สดุสม

58090134 นางสาวจิราภา   อุ่นวเิศษ

58090380 นางสาวชนาภา   อนนัตชาติ

58090136 นางสาวชลติา   สายสร้อย
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58690254 นางสาวณฏัฐณิชา   หนุสนธิ

58690020 นายณฐัภทัร   ประชมุจิตร

58690134 นายณฐัวตัร   แก้วม่วง

58090138 นางสาวบณัฑิตา   แซ่เห

58690308 นางสาวพรพิมล   สวุรรณเพ็ชร

58090195 นางสาวพชัมน   บญุสง่

58090004 นางสาวพชัราภรณ์   จนัทร์ตรี

58090395 นายรุจร์ธนภสั   สานเลศิฒาสริิ

58690028 นางสาวรุจิรา   แซ่ฉั่ว

58090200 นางสาววนัเพ็ญ   พฒุตาล

58090143 นางสาวสวรรยา   คําประสทิธ์ิ

58090144 นายสทิธินนท์   รุ่งแสงคําพนัธุ์

58690146 นางสาวสริิกาญจนา   กาววีน

58090205 นางสาวสชุญัญ์ญา   ลปิิกาพร

58090402 นางสาวสมุาล ี  นนัทธาตรี

58090403 นายอภิชาต ิ  แก้วเรือนทอง

58690031 นางสาวอญัชิสา   กอสกลุ

58090280 นายเอกรัตน์   ยกกลิ่น

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

สาขาวิชาการจัดการโลจิสตกิส์

58090340 นายกรกฎ   กลิ่นทิพย์

58690291 นายชยัชนะ   คําวริะ

58690121 นายทนานนท์   นนัทิยา

58090351 นายธนวฒัน์   เครือคํา

58690295 นางสาวนนัทรส   อินทร์จนัทร์

58690274 นางสาวบญุญาพร   บําเพ็ญแพทย์

58090080 นางสาวพนัธุ์ทิพย์   ช่ืนอารมย์

58690071 นางสาวภริูชญา   เลีย้งสขุสนัต์

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี

58690080 นางสาวกวนินา   บญุธรรม

58090377 นางสาวกาญจนาพร   หงษ์จนัทร์

58090263 นางสาวกิตตบิญุธิดา   ไชยหาญ
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58090448 นายกิตตพิศ   ดอีาษา

58090087 นางสาวเกศสดุา   วงษ์สภุกัดี

58690300 นางสาวขวญัพร   บญุชยั

58090189 นางสาวจตุพิร   พิศดาร

58090264 นางสาวฉนัชนก   ละอองเทพ

58090447 นายชนนันทัธ์   ชยัชนะ

58090197 นางสาวชนิสรา   รอรัง้

58090191 นางสาวชลลดา   สาเกทอง

58090381 นางสาวชชัชลยัย์   ระหวา่งบ้าน

58090049 นางสาวชตุมิา   พรหมเมฆ

58090090 นางสาวฐิตพิร   โพลงเงิน

58690084 นางสาวณฐันิชา   ใจภกัดี

58090382 นางสาวดาริกา   เบิกบาน

58090065 นางสาวทกัษพร   ปลกุใจ

58090003 นายธนดล   รัตนพงษ์

58090137 นางสาวนงลกัษณ์   ธุระพนัธ์

58090139 นายปรีด ี  มีประกอบ

58690045 นางสาวปาริชาต   สนิจิตร์

58690305 นายพงษ์พจน์   คงพร

58090388 นายพรชยั   ลิม้งาม

58090390 นางสาวพณันิดา   สทุธระ

58090269 นางสาวพนัธกานต์   สดศรี

58090391 นางสาวพิชญ์ญาพร   แซ่น่ิม

58090393 นางสาวพทุธิมน   อศัวชยัราชนัย์

58090033 นางสาวไพลนิ   สาราษฎร์

58090005 นางสาวภากมล   พงษ์หสับรรณ์

58090446 นายภาณภุทัร   ชินกรรม

58090096 นางสาวภาวดิา   ขนุอินทร์

58090272 นายมตรัิฐ   ป่ินประชาสรร

58090396 นางสาววณิชชา   สมวาทสรรค์

58690145 นายศกัรินทร์   โอชา

58090449 นางสาวศนัสนีย์   ทิณเสวก
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58090399 นางสาวศวิรักษ์   อินทรแหยม

58090400 นายศภุณฐั   ชุ่มอินจกัร์

58090275 นางสาวศภุาพิชญ์   ธรรมกลุ

58090193 นางสาวสวรินทร์   พานิชวตัร์

58690264 นายสทิธิกร   จนุวเิชียร

58090276 นางสาวสริิพาพร   ยิ่งยวด

58690147 นางสาวสริิภทัร   ศรีสําอางค์

58090204 นางสาวสริิรัตน์   เทียนเงิน

58090277 นางสาวสธิุมา   เนาวรัตน์

58690030 นายหฤษฏ์   ชชูาติ

58090208 นายอธิป   เทง่เจียว

58090101 นายอนยุตุ   ชนะกาล

58090209 นางสาวอริสรา   โยธะคง

58090210 นางสาวอาภากร   อจัฉริยะเวช

58090279 นางสาวอรัุสยา   ทะนงศกัดิ์สกลุ

วิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการโลจิสตกิส์

58690058 นางสาวกนกรัตน์   หฤทยัธรรม

58090241 นางสาวกมลชนก   วรีบรรจง

58090160 นางสาวกมลพรรณ   อทุยัศรี

58090339 นางสาวกรกช   แซ่ตัง้

58090123 นางสาวกรชนก   คงจินดา

58090001 นางสาวกรองกมล   ช่ืนชม

58690267 นายก้องเกียรต ิ  สงัขรัตน์

58090076 นางสาวกญัญาณฐั   เผือกชะอุ่ม

58090255 นางสาวกนัย์สนีิ   เหลอืงธนาวฒัน์

58690059 นางสาวกาญจนา   ไชยโอชะ

58090124 นางสาวกาญจนาพร   ชชู่วย

58090162 นายกิตต ิ  ลายลวดแก้ว

58690060 นายกิตตภิมิู   นนัทพิศาล

58090040 นายกู้ เกียรต ิ  ขนุทอง

58690289 นางสาวเกวลนิ   ชํานาญเวช
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58090342 นางสาวจินตนา   พนัธ์งาม

58690268 นางสาวจิรภิญญา   เยกิจ

58090077 นายเจตภาณ ุ  ศรีคปุตยิางกรู

58090344 นางสาวเจนจิรา   แซ่อึง้

58690269 นายฉตัรเฉลมิ   หนเูทพย์

58690002 นายชนาทิป   อินแพง

58090125 นายชยตุพล   ใบเงิน

58090126 นางสาวชรันดา   เดอืนทองสขุ

58090346 นางสาวชโลธร   จนัทา

58690290 นายชชัชญ   ดนตรี

58090014 นางสาวชญัญาวร์ี   ไม้งาม

58690292 นางสาวชารีดา   ประวาทวนิ

57690226 นายชณุหภาคย์   ทิพยทรัพย์กลุ

57690369 นายเช่ือมพงศ์   อินาวงั

58090455 นางสาวณภทัร   วชิยัภษิูต

58690065 นางสาวณฏัฐณิชา   แตงอ่อน

58090127 นางสาวณฏัฐา   จินนัทยุา

58090242 นางสาวณฐัชนิตา   คงอาสา

58090347 นางสาวณฐัชยา   จนัทองหลาง

58690270 นางสาวณฐันรี   อนรัุกษ์ตานนท์

58090348 นายณฐัพงศ์   นามกร

58090041 นางสาวดวงหทยั   กลุเภตรานนท์

58090349 นางสาวดจุมณี   จนัทบรูณ์

58090169 นายเดชชนิน   ชนินทร์เดช

58090170 นางสาวทอฝัน   ภทัธิยธนี

58690067 นางสาวทกัษพร   บวัตมู

58090002 นางสาวทิพย์ภาพร   แสนจู

58690293 นางสาวทิพวรรณ   บญุยืน

58090243 นายธนพนธ์   ธนากิจอํานวยพร

58090350 นางสาวธนพร   แก้วทอง

58690068 นางสาวธนชัชา   วลัลภหิรัญ

58690122 นางสาวธนาพรรณ์   ถนุาพรรณ์
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58090352 นางสาวธมลวรรณ   งามฤทธ์ิ

58690069 นางสาวธรญพร   ธนชยัโภคนิ

58690271 นางสาวธัญชนก   หนรูอด

58090353 นางสาวธิดารัตน์   น้อยสา

58690070 นางสาวธิดารัตน์   มนต์ประสทิธ์ิ

58690272 นางสาวนพไพลนิ   มนต์ภาณีวงศ์

58090042 นางสาวนพรัตน์   กรุณาก้อ

58090354 นางสาวนรีรัญจ์   จนัทร์หวงั

58090355 นางสาวนฤมล   วรรณมลู

58690294 นางสาวนทัมล   เหลา่เสพล

58690296 นายนนัทวฒัน์   แดงสะอาด

58090245 นางสาวนนัทิยา   สขุสําราญ

57690244 นายนิตกิร   จําเนียรเวช

58690003 นางสาวเนตรชนก   ปานสาคร

58090356 นางสาวบงกช   ธงหนึง่

58090357 นางสาวบษุรินทร์   พลเพชร

58090171 นางสาวปฏิมากร   อทุยัพฒัน์

58090247 นางสาวปริชญา   เชิดชเูกียรตก้ิอง

58090358 นายปริญญา   สมานหมู่

58090359 นางสาวปรียานชุ   ขดัโพธ์ิ

58690297 นางสาวปาริฉตัร   พนัโนราช

58090444 นางสาวปญุธินนัท์   มานิพพาน

58090172 นางสาวผลัย์ศภุา   วอนเพียร

58090361 นางสาวพรนภา   ขวญัเมือง

58090079 นางสาวพรพรรณ   สาณะเสน

58090250 นายพรมธนินท์   สทิธิกรไพบลูย์

58090362 นางสาวพรรษา   วงศ์สเุทพทวี

58090174 นางสาวพชันิดา   ทองอ่อน

58090026 นายภกรรณ์กลู   สวนกลู

58090082 นางสาวภทัรานิษฐ์   ผลศริิ

58090129 นายภาณพุงศ์   จนัทร์สขุ

58090445 นางสาวมณีรัตน์   สกลุจร
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58690275 นางสาวมตัตกิา   ปัสฟามวนั

58090015 นางสาวมาริสา   นทัธี

58090363 นายยทุธศกัดิ์   รุ้งสรัีตน์

58690023 นางสาวรักตวรรณ   แดงจนัทร์แก้ว

58090177 นายรังสมินัตุ์   ซุ่นไล้

58690276 นายรัฐกริช   หลกัเพ็ชร

58090063 นางสาวฤทยัชนก   สอ่งแก้ว

58090016 นางสาววนิดา   รุจิวงษ์

58090046 นางสาววรัญช์ธิตา   ชินคปุต์ภวูนนท์

58090365 นางสาววราภรณ์   สารมานิตย์

58090178 นายวริทธ์ิ   ลิม้สมัพนัธ์

58090027 นายวาทิตย์   คมุขวญั

58090131 นายวเิศษ   แซ่ตนั

58090083 นางสาววรียา   หาญพฒันากิจ

58090180 นางสาวศรัญญา   วาทิน

58690076 นางสาวศศธิร   ภตัรกิจ

58090084 นายศานต ิ  สรรเสริญ

58690129 นางสาวศริประภา   มณฑา

58090366 นางสาวศริภสัสร   หกเหลี่ยม

58690078 นางสาวศริิวรรณ   จนัทะวงศ์

58090367 นางสาวศริิอาภา   จนัทรา

58090181 นางสาวศภุางค์   ประเสริฐวงษ์

58090182 นางสาวสตรีรัตน์   ไชยวฒัน์

57090213 นางสาวสโรชา   แวน่แก้ว

58090368 นายสลลิ   โชคพิบลูย์รัตน์

58090256 นางสาวสวนีย์   พานทอง

58090257 นางสาวสวรินทร์   ชมภู่

58090028 นางสาวสริาวรรณ   ช่ืนบาล

58090370 นายสพุรชยั   จลุนพ

58690130 นายสภุณฐั   ลมิปิวฒันา

58690279 นางสาวสภุาวด ี  พนูสขุวฒันา

58090258 นางสาวสภุาวรรณ   พรมโสดา
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58690009 นายสเุมธ   ภูศ่รีทอง

58090373 นางสาวอนงนชุ   สขุมา

58090259 นางสาวอรยา   ขมุเงิน

58690299 นายอรรถกว ี  จนัทนา

57690138 นายอรังกาล   สะยะวฒิุ

58690280 นางสาวอริสา   เจริญกิจวนารักษ์

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี

58090374 นางสาวกมลทิพย์   งามเนตร์

58090133 นางสาวกฤตยิากร   พลูสวสัดิ์

58690081 นางสาวกณัทิมา   แช่มนิล

58690041 นางสาวกลัยารัตน์   ผอ่งใส

58090017 นางสาวกาญดามณี   มฮํูาหมดั

58090187 นางสาวกาณวลกัษณ์   ตู้บดุดา

58690082 นายกิตตธิัช   ตัง้สงัวรธรรมะ

58090378 นางสาวเกศรินทร์   แสงราม

58690133 นายคงเดช   วงัวงศ์

58090048 นายเควนิ   อินเเปลง

58090188 นายจิโรจ   เวชชลานนท์

57690188 นางสาวจฑุาพร   คําดวง

58090089 นายโจล์ ขยิ่ม   เวลดเูซน

58690043 นางสาวญาณิฏฐ์   อนาพร

58690044 นางสาวฐิตมิา   ตลุาทอง

57690190 นางสาวฑิชาญา   ปานผึง้

58690301 นางสาวณฐัฌา   กะเรนทร

58690085 นายณฐัพงศ์   ศริิโสดา

58690086 นายณฐัวฒิุ   ขนุเทพ

58690087 นายณฐัศกัย์   สขุศลิา

57090257 นางสาวณีรนชุ   ศรีทอง

58090266 นางสาวดวงดาว   พุ่มศริิ

58690323 นายทรงวฒิุ   บญุญเมธานนัท์

58090383 นายทินกฤต   วงศ์ฉายา

58690136 นายธนกฤต   สดีา
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58690137 นายธนพล   ลกัษณานนัท์

58090030 นายธนศาร   ทินวงค์

58090091 นางสาวธัญพร   ชาตกิลุ

58690255 นายนครินทร์   ไชยอ่ินแก้ว

58690256 นางสาวนฤมล   โอทอง

58090385 นายนวนคร   เงินเย็น

58690257 นายนคัรินทร์   จขูวา

58090386 นางสาวนิตยา   โอนเงิน

58690090 นายปฏิญญา   มาเห็ม

58090387 นางสาวปรีชญาภา   สร้อยจิต

58690091 นางสาวปารดา   เทียมวรรณ

58690302 นายปิตพิงษ์   บญุชิต

58690258 นายปิยวทิย์   พงษ์กระสนิธุ์

58690303 นางสาวปิยะธิดา   จํานงค์โชติ

57690106 นางสาวปิยะธิดา   เพง่พิศ

58090093 นายเปรมปรีดา   ทรงบรรพต

58090031 นางสาวพงมณี   เทีย่งคาม

58690304 นายพงศธร   ปัตทะมะ

58690306 นายพชรพงศ์   อินทนนท์

58690307 นายพชรพล   สวุรรณวฒัน์

58690140 นายพรชยั   กาญจนกนัตกิะ

57690295 นางสาวพรเพ็ชร   แนบสนิท

58090032 นายพรหมพิริยะ   ศรีชยัวฒันา

58690260 นายพรหมศริิ   พรหมจนัทร์

58090389 นางสาวพรอรุณรัตน์   น้อยโคกสงู

58690092 นางสาวพฤกษา   บญุแตง่

58090094 นายพชัร   เทวะผลนิ

58690093 นางสาวพชัราพร   กลุวงษ์

58090196 นางสาวพณัณิตา   ขาวชเูกียรติ

58090270 นางสาวพิชญ์สนีิ   ขจรกลิ่น

58090392 นางสาวพิชญานิน   บญุไทย

58090095 นางสาวพิมพ์นิภา   พลูสวสัดิ์
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58690261 นายพีรพชัร์   ศรีสวสัดิ์

58690024 นางสาวเพ็ญพิชชา   แสนช่าง

58690142 นางสาวภทัรวด ี  สวุรรณพรม

58690094 นายภทัรวรรธน์   มัน่ใจ

58090271 นางสาวภทัราภรณ์   จินะราช

58090394 นางสาวภทัราภรณ์   มากเพ็งมี

58690262 นายภาณวุฒัน์   วริิยพงศ์รัตน์

57690297 นางสาวภมุรา   สากร

58690072 นางสาวภริูสตา   ผดงุสนิธุ์

58090051 นายภวูชิ   จนัทร์ยิม้

58090141 นางสาวมนรดา   ธีรวฒันพงศ์ธร

58090273 นางสาวมนสัวร์ี   วศิษิฏ์นาคร

58090199 นายยงยทุธ   จวนจนัทร์เพ็ญ

58690027 นายรัชชานนท์   มีสา

58690096 นางสาวรัชนีกร   อ่ิมเจริญ

58090397 นางสาววราล ี  จาดศรี

58090274 นางสาววนัวสิาข์   กลิ่นรัตน์

58090019 นางสาววาสนา   พลูเเก้ว

58090398 นางสาววภิาว ี  คงสบื

58690097 นายวรีภทัร   ร่ืนจิตต์

58090201 นายวรียทุธ   หนานแก้ว

58090097 นางสาวศริิฉตัร   ผอ่งฤกษ์

58690099 นางสาวศริิลกัษณ์   พลูสวสัดิ์

58690263 นายศวิมยั   ศรีสวุรรณ

58090202 นางสาวศภุลกัษณ์   ทองเจริญ

55690329 นายสมพงษ์   โอบอ้อม

58090203 นางสาวสริิยากร   จําปาทอง

58090401 นางสาวสกุญัญา   จนัทกลม

58690046 นางสาวสจุรรยา   เสรีรักษ์จฑุารังษี

58690029 นายสทุธิเกียรต ิ  อาจณรงค์

58690100 นางสาวสพุจันา   เอ่ียววบิลูธนกิจ

58090206 นางสาวสพีุชา   รักฉายา
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58090099 นายสรุสงิห์   สริุศรี

58090207 นางสาวอชิรญา   ดามาพงษ์

58690312 นางสาวอชิรญา   โสธรวไิล

58090100 นายอธิวฒัน์   ทองรอด

58690148 นายอภิชาต ิ  ดจุดา

58090404 นายอภิสทิธ์ิ   ปลัง่กลาง

58090406 นายอิทธิพล   อ่วมมีเพียร

58690266 นางสาวอิรยา   ทิพย์ธัญญา

58690032 นายอิศรา   มะโหฬาร

สาขาวิชาวิทยาการเดนิเรือ

57090001 นายไกรวทิย์   โสทา

56090302 นายจตพุล   ทองโอษฐ์

57090097 นายจิณณวตัร   รักเพ่ือน

56090158 นายจิราวฒิุ   มีมงคล

57090099 นายชลรภทัธ์   ชลานเุคราะห์

56090048 นายชลวฒัน์   แก่นบปุผา

56090159 นายชชัภณ   แสวงทรัพย์

56090305 นายณภทัร   มรรคผล

56090049 นายณชัพล   จนัทร์ดารา

56090050 นายธวพล   จมจา

54090188 นายธีรวฒิุ   กล้ารอด

56090248 นายธีริศ   อินทะจกัร์

56090249 นายบดนิทร์   ดวนใหญ่

56090310 นายพิมลวฒัน์   วฒันประดษิฐกลุ

56090311 นายพิรภพ   คชฤทธ์ิ

56090125 นายพีระวฒัน์   ประชามิตรกิจ

52090010 นายพฒิุพงษ์   พิสยัพนัธุ์

57090004 นายภทัรวรรษ   พิมพา

56090164 นายภานพุนัธ์   ดงัก้อง

57090005 นายภมิูนทร์   คําภิรมย์

56090165 นายมงคล   วงค์จนัทร์

56090166 นายวชัระ   สขุเกษม
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57090328 นายวทิยา   หนเูหลง็

56090054 นายวทิวสั   ขมุทรัพย์

56090004 นายวฒิุนนัท์   อสุาหะ

57090006 นายศราวฒิุ   กลุสวุรรณ

57090331 นายศภุสัชยั   กาลงั

57090043 นายสพิุชญวชัร์   ศริิจรรยา

56090318 นายสเุมธ   สริุยายนต์

57090335 นายเอกรินทร์   พุ่มสลดิ
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ปีการศึกษา 2561

คณะศิลปกรรมศาสตร์

ศลิปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาทศันศลิป์และการออกแบบ

58920305 นายเผา่ไท   เมาะราษี

58920307 นายวชัรพงศ์   บญุต้น

58920308 นายวนัชนะ   ไชยศรี

59920393 MRS.LI   LI

57920307 MR.LI   SHU

57920309 MISSMENG   LI

59920394 MR.OLEG   CHEPRAKOV

58920294 Ms.YAN FANG   ZHI

59920396 MR.YANG   CHEN

59920397 MR.YI YUAN   LIN

58920296 Ms.YI ZHEN   LONG

ศลิปศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการบริหารศลิปะและวัฒนธรรม

57920321 นางสาวกลุกานต์   โพธิปัญญา

ศลิปกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

สาขาวิชากราฟิกอาร์ต และกราฟิกมีเดยี

58060126 นางสาวศรุตา   นุน่สงัข์

สาขาวิชานิเทศศลิป์

58060141 นายกนกศกัดิ์   กิตตนิาทกําธร

สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์

58060210 นายวโรดม   เพ็ชรกลบั

ศลิปกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

สาขาวิชานิเทศศลิป์

58060177 นางสาวศริดา   วงศ์ทองศรี

ศลิปกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

สาขาวิชากราฟิกอาร์ต และกราฟิกมีเดยี

58060074 นางสาวณชัรัตน์   เลี่ยวสนธ์ิ

58060014 นายนวพล   ชิตวเิศษ



241

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์

58060232 นางสาวสพุตัรา   วงค์ลงักา

สาขาวิชาดนตรีและการแสดง

57060111 นางสาวธัญชนก   จินดานนท์

57060198 นางสาวพิชญา   ดําหมาน

สาขาวิชานิเทศศลิป์

58560006 นายจุ้งอิจิ   คริุยะ

58060169 นางสาวนวพร   ตฤโตปการ

58060151 นางสาวนนัท์นลนิ   มหทัธนพล

58060085 นางสาวปณุยนชุ   รุ่งสทิธิโรจน์

58060096 นางสาวพรทิพย์   ถาวรวงษ์

สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์

58060257 นางสาวสพิุชญา   หอมจนัทร์

ศลิปกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชากราฟิกอาร์ต และกราฟิกมีเดยี

57060239 นางสาวกรณฏัฐ์   โชตพิฒัน์ชยะกรู

57060240 นางสาวกลัยาณี   กลุธรรม

58060131 นายกิตตภิมิู   เพ็ชรทิพย์

58060118 นางสาวกลุนารี   ศโิรรัตน์วรกลุ

58060132 นางสาวจนัทนา   นวทรัพย์มงคล

58060133 นางสาวชนนิกานต์   สารีโท

57060258 นายชิษน ุ  หาทนั

58060120 นายณภทัร   ภิรมย์ร่ืน

58060134 นางสาวณฐัชมธร   จงัพฒันวงศ์

58060275 นางสาวณิชชา   อยู่ชยัเทศะ

58060267 นางสาวทอไหม   นาจุ้ย

58060121 นายธีรพงศ์   อินทร์สวุรรณ์

57060245 นางสาวบญุพิกลุ   เอ่ียมนาค

57060263 นางสาวปิยพร   ดวงโสมา

58060269 นายปญุญพฒัน์   อปุพทัธวาณิชย์

58060138 นายพชัโรจน์   ลาวลัยะวฒัน์

58060139 นางสาวพทัธ์ธีรา   คงวารี



242

58060279 นางสาวพิไลวรรณ   ศรีใส

57060476 นายรวสิรา   ธุวงัควฒัน์

58060124 นางสาววรรณิกา   ประศรีพฒัน์

56060548 นายวรานนท์   เวสรานรัุกษ์

56060199 นางสาวสมหญิง   หนเูย็น

58060129 นางสาวสวุมิล   สขุสําราญ

58060140 นางสาวอมนัดา กวนหยี่   โล

58060272 นางสาวอาภาศริิ   หนเูอียด

58060273 นางสาวอรุาวด ี  กลิ่นขจร

57060330 นางสาวอสุชิา   ประชาเสริมศาสตร์

57060484 นายเอกสทิธ์ิ   อาจหาญ

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์

58060044 นางสาวกมลศรี   แผนสมบรูณ์

57060325 นางสาวกรสริิ   กระจิวจรูญ

58060217 นางสาวจิดาภา   อดลุเศรษฐพงศ์

58060048 นางสาวจินตนา   จตัรุภทัร

57060087 นายเจษฎา   สขุมาก

58060219 นางสาวชลุพีร   อปุโภค

58060049 นายณฐกร   เหลอืงงาม

58060221 นางสาวณฐัสดุา   พนัธ์กุ้ย

58060222 นายทิม ทอม   แบ๊คกี ้

58060223 นางสาวนนัทิยา   มะณู

58060224 นายบญัชา   อคัรพรพรหม

58060225 นางสาวประไพพตัร   บญุถึง

56060319 นางสาวปญุญิกา   วฒันะศริิ

58060226 นางสาวพลอย   เอรัสสะ

58060054 นายพิทยา   เน่ืองจํานงค์

58060055 นางสาวเพ็ญพิชชา   ชะโกทอง

58060056 นายภราดร   บญุเสี่ยง

58060229 นางสาวศศพิร   เพชรสวสัดิ์

58060073 นางสาวศภุาพิชญ์   ชีวะเจริญ

58060231 นายสทิธิพงศ์   อินทวงศ์
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58060059 นายสวุรรณกาล   บญุเพ็ง

58060061 นางสาวอรพินท์   ละออ

สาขาวิชาจิตรกรรม

58060233 นางสาวกนกวรรณ   ปานไธสง

57060225 นายกฤษดา   น่วมทนงค์

58060260 นายกญัจน์กิตต ิ  ชทูพั

58060002 นางสาวเกศรา   จนัทร์แดง

58060108 นางสาวจิตมิา   พสัถาน

56060144 นายธีริทธ์ิ   เชาวน์เลศิเสรี

58060006 นายบญุฤทธ์ิ   วฒันกิจเวชสกลุ

58060111 นางสาวพชัรา   ยอดทา่หว้า

58060262 นางสาวพิไลวรรณ   วงค์ณทิ

56060151 นายพีรายทุธ   ผลมาตย์

56060155 นางสาวเมทินี   ธรรมสะโร

56060156 นางสาวรุจิรดา   จิตรทศ

58060239 นางสาววาลกิา   อดุมพนัธ์

58060115 นายวรีพนัธ์   ก่ิงข่อยกลาง

57060408 นางสาวสริิกร   ขวญัมงคลชยั

56060019 นางสาวสพิุชชา   ปลดัศรี

สาขาวิชาเซรามิกส์

54060418 นายวาริชาต   สพุรรณพงศ์

สาขาวิชาดนตรีและการแสดง

57060433 นางสาวกญัญาณฏัฐ์   คงอิทธินนท์

57060449 นางสาวกาญจนา   ทวทีรัพย์

56060485 นายจิรวฒัน์   กนัสงิห์

57060188 นางสาวเจนจิรา   นิลชา

57060208 นายเจษฎา   กณัหาชาลี

57060354 นายชนนทร์   กววีฒันวงศ์

57060107 นายชลธิศ   ไทยดํารงค์

57060210 นางสาวชชัฎา   วมิลรัตน์

57060350 นางสาวฐิตมิา   เรืองศรี

57060153 นางสาวณชัชา   พฤกษชลธาร
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57060191 นางสาวธนพร   อู่ชนะ

57060144 นายนนทชยั   ธาราแสง

57060165 นางสาวนิชกานต์   ฉิมมารักษ์

56060070 นายปริญญา   พว่งประเสริฐ

57060147 นางสาวปรียาภรณ์   จลุปาน

57060439 นายโปรดปราน   พรเมสสยิาห์

57060380 นางสาวพีรยา   สนุทรวร

57060381 นายภาคภมิู   ปันธุระ

57060382 นายภาณวุชิญ์   จิรสนัตธิรรม

57060442 นางสาวมทุิตา   พนัธ์เพชร

57060123 นางสาวยลรด ี  เล้าสขุศรี

57060138 นางสาวยพุร   สขุเกษม

56060383 นายรุจิกร   ม่วงคร้าม

56060561 นายวรภทัร   สภุาพรม

57060175 นายวรากรณ์   ประเสริฐศรี

57060388 นายวชัรินทร์   คงระบํา

57060360 นางสาววลิยัพร   ชยัชนะ

57060032 นางสาวศศธิร   เสมทรัพย์

57060202 นางสาวสฑุามาศ   ราชวงัเมือง

57060179 นางสาวสดุารัตน์   ศริิเพ็ญ

57060183 นางสาวอภิวาทน์   แก่นทองเจริญ

55060135 นายอสันี   ศภุภธูร

56060398 นายอิทธินนัท์   บญุสขุ

สาขาวิชานิเทศศลิป์

58060161 นางสาวกชรัตน์   วชิิตนาค

58560055 นางสาวกมลทิพย์   แสงพรู

58060021 นางสาวกรองกาญจน์   ทวชียั

58060039 นายกฤจณพงษ์   ธันวรักษ์กิจ

58060184 นางสาวกณัฐิกา   แก้วทอง

58560025 นายกนัตวชิญ์   โสภณ

58560026 นายการวกิ   คลอ่งสัง่สอน

58560027 นายกิจตพินัธ์   จนัทร์วจิิตร



245

57060499 นายเกรียงไกร   วนิิจจิตร

58060185 นายเกียรตศิกัดิ์   เหลา่แสงสา

58060079 นายคณิศร   รักษาคม

58560004 นางสาวจารุวรรณ   บญุรอด

58560028 นางสาวจิดาภา   สวุรรณหงส์

58560057 นางสาวจิตตมิา   พร้อมเจริญ

58060092 นางสาวจิตสภุา   มีศรี

58060189 นางสาวจิรภา   จตัวากลุ

58060162 นางสาวจิรวด ี  ขวาภกัดี

58060163 นางสาวเจนจิรา   บญุแผน

58060164 นายเจษฎา   เปภาค

58060067 นายชวดล   หามนตรี

58560007 นายโชคด ี  สขุพลู

58060165 นางสาวโชษิตา   บญุศริิวฒัน์วานิช

57560090 นางสาวญาธิป   ผินใหม่

58060190 นายฐิตวิสัส์   นาวาเจริญ

58060077 นายณภทัร   โชตชิ่วงปาฎิหาริย์

57560014 นางสาวณชัชา   โพธ์ิด้วง

58060143 นายณชัพล   โพธ์ิกลิ่น

58060029 นางสาวณฏัฐา   วรชตุนิธร

58560030 นางสาวณฐัธิดา   ธรรมศริิ

58060166 นางสาวณฐัธิดา   อบุลรัตน์

58060144 นายณฐัพชัร   ดวงภมร

57060506 นายณฐัวฒัน์   อ่อนวงษ์

58060145 นางสาวธญาณิน   สขุสวสัดิ์

58060193 นายธนกฤต   ทองนพคณุ

58060146 นายธนพนธ์   พกุสขุ

58560033 นางสาวธนาภรณ์   แก่นแก้ว

58060093 นางสาวธัญญากานต์   นวโภคทรัพย์

57560094 นายธีรภทัร์   มาลาศรี

58060194 นางสาวนงนชุ   แผลงศร

58060167 นายนพรัตน์   ปัททมุ
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58560010 นางสาวนภสักร   น่ิมนวล

58060149 นางสาวนรินทร์ทิพย์   ภาตยิะกลุ

58060150 นางสาวนชัชา   พชัรจฑุานนท์

58060031 นางสาวนนัทภทัร   บวัชมุ

58560063 นางสาวนนัท์มนสั   ประดบัศรี

58560064 นางสาวนาฏนารี   ศริิประทมุ

58060152 นางสาวนิตยา   ผมพนัธ์

58060022 นางสาวนชุศรินทร์   ผลลาภ

58060153 นายปฏิพล   แป้นคง

58060170 นางสาวปณิตา   พวูฒันาธนสนิ

58060154 นางสาวปภาภคั   ฤทธิรงค์

56560023 นายปริวตั   วงษ์แย้ม

58060171 นางสาวปรียาภรณ์   โปร่งเมืองไพร

58060195 นางสาวปัทวรรณ   เปิงคะมงั

58060155 นายพงศกร   วงษ์ขํา

58060080 นางสาวพจี   นาคะบตุร

58560018 นายพลกฤษ   แซ่ลี ้

58060024 นางสาวพาณิภคั   บญุมี

58560036 นางสาวพิชญา   ศริิเดชไพบลูย์

58560037 นางสาวพิมพ์นภา   เบ้สกลุ

58060041 นางสาวพิมพ์อกัษร   นาคสวสัดิ์

58060197 นายพีรดนย์   เอ่ียมระหงษ์

58560038 นายพีรวสั   ศรีชยั

58560039 นายพีระ   จนัทะรัตน์

58560041 นางสาวภทัรวรรณ   ตาทฤศโธรัยห์

58060198 นางสาวภทัราพร   ประวชิพราหมณ์

58060199 นางสาวภาวณีิ   เสง่ียม

58560043 นายภริูธันย์   ฤทธิเศรษฐพชัร์

54560057 นางสาวมณฑิรา   ทองเจียม

58560044 นางสาวมธุรส   สมทุรเสน

58560046 นางสาวรวภิา   อดษิะ

57560021 นายรัชต   ทองสงิห์
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58560047 นายรัชพงศ์   พิสฐิานนท์

57060296 นายวงศกร   สะเดาทอง

58060174 นายวรัตม์   อินบวั

58560069 นางสาววรัทยา   หม่ืนเดช

58060157 นายวสวตัติ์   ถิระมาสสวุณัณ์

58060175 นางสาววภิารัตน์   แจ้งอรุณ

58060037 นางสาววรัิญญา   ศรีเมืองบญุ

58060203 นายวรัิตร์   พลูทวี

58560070 นายวศิรุต   ปะวนันา

58060176 นางสาวศลตุา   ธิราศกัดิ์

58560082 นายศกัดิ์รพี   ทองสขุมาก

58560049 นางสาวศภุกานต์   ไชยคณุ

58060026 นายศภุชยั   เรืองเดช

58560051 นางสาวสมฤด ี  เจริญชนม์

58560074 นางสาวสนีินาถ   ศริิประทมุ

55060089 นางสาวสริิประภา   นฤภยั

57060514 นายสกุฤษฎิ์   สวุรรณเวยีง

58560020 นางสาวสชุญัญา   บญุมานาง

58060204 นางสาวสบุงกช   พลูสวสัดิ์

58060038 นายเหมราษฎร์   วงษ์โกฎ

58060205 นางสาวอรจิรา   สร้างอกัษร

58560023 นายอริยะ   ผอ่งแผ้ว

58060180 นางสาวอญัชิสา   โพธ์ินาค

58060181 นางสาวอาทิตยา   ศรีไชยา

58060182 นางสาวอารียา   มาตราช

58060160 นายอิทธิฤทธ์ิ   เนียมจิตร

สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์

58060245 นางสาวควนัเทียน   ภรีูปตภิาน

58060282 นางสาวชนิกานต์   เวยีงทอง

57060417 นายณฐักานต์   จําปาสด

58060246 นางสาวณฐัชญา   สงัขรัตน์

58060208 นางสาวธัญพร   สขุสําราญ
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58060252 นางสาวพรไพลนิ   กมลสนุทร

58060255 นางสาวระพีภรณ์   บวัเกษ

58060283 นางสาววาราดา   เกือ้ปัญญากลู

58060211 นายวรีภทัร   ศรีสขุ

58060212 นายอนชุา   ชอบอาภรณ์

58060213 นางสาวอาชวนีิ   ศริิวนั
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ปีการศึกษา 2561

คณะวิทยาการสารสนเทศ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ

58910103 นางสาวชลารักษ์   กฤษณะภตูิ

60910062 ร้อยตํารวจเอกชวลติ   เสาร์แบน

59910233 นายวชัรพงศ์   อยู่ขวญั

58910121 นายศกัดา   บญุภา

59910283 MR.XEENOUXIONG   CHIACHAXIONG

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

58160253 นายชยนัต์   สรัุตน์เรืองชยั

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

58160065 นายชวลัวทิย์   ดํารงค์ชีพ

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

58160158 นายหาญชยั   อนนัต์สนิชยั

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

58160502 นางสาวกรกช   ประทมุมา

58160018 นายจิราย ุ  เอ่ียมสอาด

58160637 นางสาววรัมพร   ยงักิจการ

58160026 นายอคัรพล   ปัญญวฒันกิจ

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

58160647 นายกนต์ธีร์   คําบาล

58160033 นายบลุากร   มณีแสง

58160491 นายปาลพล   หินซุย

58160668 นายพงศกร   พงศ์สทุธิยากร

58160355 นายวราพงษ์   กสุงูเนิน

58160249 นางสาววชิญาดา   ประทานทรัพย์

58160035 นายศภุกิจ   อนพุงษ์

58160153 นายสฑุาวฒิุ   ตรีสงิหวงศ์
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วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

58160698 นายกนัตกานต์   กาละวงศ์

58160506 นายคปุตกิร   ดําเนิน

58160165 นายจตรุภทัร   ช่ืนจรัสทรัพย์

58160176 นายนพวทิย์   ฐิตจินัทวฒัน์

58160266 นางสาวภานมุาศ   มาแก้ว

58160038 นายสมคดิ   หอมหวล

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

58160076 นายนพดล   มีสงัข์

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

58160337 นางสาวกนกวรรณ   สกลุน้อย

58160227 นางสาวกมลรัตน์   กกุสนัเทียะ

58160102 นางสาวกณัฐมณี   แหวนวเิศษ

58160229 นางสาวกานดา   รินคํา

58160649 นางสาวกิตตยิา   ผลแดง

58160231 นางสาวคณฐัดา   รอดสโุข

58160233 นางสาวจฑุารัตน์   ภอูองทอง

58160238 นายนพดล   พุ่มสงวน

58160120 นายนภา   ประเสริฐผล

58160121 นายนวพร   เอ่ียมสอาด

58160239 นายนิรัญ   บญุรอด

58160670 นายพชร   งาเนียม

58160130 นางสาวพฤกษา   พลาศรี

58160008 นางสาวพิจิตรา   ศลิาเลศิ

58160131 นางสาวพิชญ์สริิณ   อษุาวโิรจน์

58160009 นายพีรดนย์   ชนุเกาะ

58160672 นายพฒิุพงศ์   อกัษรหร่ัง

58160673 นายภคนนัท์   ทองมี

58160674 นายภทัรพล   หมวกมณี

58160246 นางสาวมณฑกานต์   จรูญแสง

58160010 นายรชต   อนนัต์ไพศาลกลุ
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58160247 นางสาวรักษิณา   พรหมมี

58160011 นางสาววชิราภรณ์   เวชกลุ

58160354 นางสาววรัญญา   บญุถนอม

58160148 นายวสิยัทศัน์   สมฤทธ์ิ

58160500 นายสกุลัย์   สทิธิบํารุงสขุ

58160016 นางสาวอสมาภรณ์   อ่อนเหลก็

58160362 นางสาวอาภาภรณ์   ก้องวริิยะกลุ

วิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

58660124 นางสาวกชกร   ทิพย์วงศ์เมฆ

57160556 นางสาวกมลวรรณ   สรงนวล

56660156 นายกรกช   ศรีดี

57660031 นายกรณ์พงศ์   โชตกินัตะพรกลุ

58160603 นายกฤตณิฐั   กาญจนศร

58160017 นายกิตตธิัช   เขาหนองบวั

56660092 นายกิตตนินัท์   จอมทอง

58160608 นายกิตตพิศ   ขมหวาน

58160367 นายกิตตภิฎั   พกัสนัเทียะ

58160368 นายกิตตศิกัดิ์   ช่างไม้

56160311 นายเกษมสนัต์   อ่อนน่วม

57160401 นายขตัตยิะ   กิตตกิลู

58160701 นายจกัราวธุ   เป้งทอง

58660069 นายจิรภทัร   ทองจินดา

58160377 นายเจตพล   นาวสีรุพล

58160699 นายเจษฎา   ทาศรี

58160610 นายฉตัรชยั   สมคะเน

58160611 นางสาวฉตัรอสุา   สขุเกษม

58160511 นางสาวชญานิน   วาณิกบตุร

58160285 นายชยกร   ชญาภานิพฑัฒ์

58160378 นางสาวชรินทร์ทิพย์   จนัทรวงษ์

58160379 นายชยัพฤกษ์   จนัทร์มงคลทิพ

58660075 นายชิณกฤช   หอไชยนนท์
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57160173 นางสาวเชาวนี   สถิตถิาพร

58160381 นางสาวญานิกา   บญุประเสริฐ

58160167 นางสาวฐาปนี   ถนอมวงศ์

58660129 นางสาวฐิตมิา   ใจหนกั

57660022 นายฐิตวิลัค์   ผนัเงิน

58660024 นายณชัพล   อจัฉริยะเกียรติ

58160020 นางสาวณฏัฐนิช   ธูปสมทุร

58160385 นางสาวณฐัฌา   โคมา

58160386 นางสาวณฐัฐิญา   อนกุลูทอง

58160387 นางสาวณฐัธยาน์   บญุจงู

58160168 นางสาวณฐันิชา   มัน่คงสทิธิชยั

58160388 นายณฐัพงษ์   มีสวสัดิ์

57660079 นายณฐัพงษ์   แววทอง

58160391 นายดลวฒัน์   ดเีลศิ

58160170 นายไตรรัตน์   บญุฤทธ์ิ

58160021 นายทกัษ์ดนยั   จนัทร์กลม

58160615 นางสาวทิพย์สริิ   เบือ้งสงู

58160022 นายธนพล   แพทอง

58160394 นายธนวฒัน์   สเุมธีนฤมิต

58160173 นางสาวธนชัพร   งามเกษมทรัพย์

58160704 นางสาวธนาพิช   รุ่งปรวฒัน์

58160395 นายธนาวด ี  สปุระภากร

58160397 นายธวชัชยั   ปันนที

58160518 นางสาวธัญพิชชา   ม่ิงโมฬี

58160398 นายธัญพิสษิฐ์   สร้อยทอง

58160174 นายธันยบรูณ์   สนิวงษ์ชยั

58160401 นายธิต ิ  คงพิศทุธ์ิไพศาล

57160416 นายธิต ิ  แพรวพราย

58160175 นายธิตวิฒิุ   จิรตระกลูพรหม

58160697 นายธีรโชต ิ  บญุคุ้ม

58160402 นายธีรภทัร   ชวดบวั

56660100 นายธีรวฒัน์   ภเูวยีนวงศ์
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58160617 นายนภนต์   ทวรัีกษากลุ

58660131 นายนวธนินทร์   วงษ์ศรีจนัทร์

58160259 นายนนัทภพ   วา่นเครือ

58160177 นายนนัทวฒัน์   ทรัพย์พิพฒันา

57160525 นายนิธิภทัร   นิธิทวกีลุ

58160619 นางสาวเบญจมาภรณ์   กนุสนุทรธรรม

58160620 นางสาวเบญจวรรณ   หาญพิสฐิพงษ์

58160179 นางสาวเบญญาภา   ประทมุวลัย์

58160407 นางสาวปตณิญา   เรืองฤทธ์ิ

58160180 นายประสทิธ์ิ   เปลี่ยนสี

56660031 นายปวริศ   วฒิุกมลชยั

57660087 นางสาวปัทวณีิ   หลกัทอง

57160585 นายปิยะฉตัร   ช่ืนชู

58160623 นางสาวปิยะธิดา   เดชโฮม

58160625 นายพงศธร   รัตนะ

58160626 นายพงษ์นรินทร์   อนนัตริยเวช

58160628 นางสาวพวงเพชร   เกตแุก้ว

58160183 นางสาวพชัราภรณ์   พิมเพ็ชร

58160412 นางสาวพิมชนก   นิสยัซ่ือ

58160631 นายพิษณ ุ  ทองหลอ่

58160527 นายพีรพล   วงศ์นก

58160528 นายพีรพฒัน์   ทองแท้

58160413 นายพีรภทัร   ศรแสดง

58160186 นางสาวเพ็ญสดุา   ตาอตุร

58160187 นางสาวเพ็ญสภุา   ปรีชาชาติ

58160530 นางสาวภณิดา   อ่อนประเสริฐ

57160296 นายภคัพล   วชิาธิคณุ

58160414 นางสาวภทัรพรรณ   ชายหาด

58160416 นายภทัรยทุธ   พนัธ์นุม่

58160632 นายภาคภมิู   อารีรัตนชยั

58160531 นายภาณพุงศ์   พิทกัษ์กลุสริิ

58160533 นายภาณวุฒัน์   แช่มคลํา้
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58160534 นางสาวภานชุนารถ   นิลวตัถา

58160633 นางสาวภาวนีย์   แสงเงิน

58160056 นายภีมวจัน์   ตัง้จิตต์วรการ

58160634 นายภมิูนทร์   โตศริิวฒันานนท์

58160188 นายภวูนารถ   ตะโกนอก

58160420 นางสาวมลัลกิา   ลบีํารุง

58160190 นายเมธาสทิธ์ิ   อาบวารี

57160431 นางสาวรัชวด ี  เวยีนตงิ

58160421 นายรัฏฐพล   เลศิประเสริฐเวช

58160191 นายรัฐธรรมนญู   อศัพิมพ์

58160422 นายรัฐศาสตร์   เหลา่ชํานาญกิจ

58160702 นายรัตตกิร   เฮงพลอย

58160024 นายรัตนชาต ิ  จําเนียรกาล

58160700 นายรุ่งกฤต   ฐิตโชตนิิมิต

58660090 นางสาวลายกนก   ช้างหวา่ง

58160424 นางสาววนิชา   เทพบนัดาลสขุ

58160636 นางสาววรรณภรณ์   น้อมสริิ

58160267 นางสาววรัญญา   ทิพอาศน์

58160426 นางสาววราภรณ์   มาลบีํารุง

58160427 นายวริทธ์นนัท์   พุ่มสขุ

58160703 นางสาววรินธร   ยงักิจการ

58160193 นายวาทิวทุธ   คงจนัทร์

58160638 นายวารุณ   ลาภศรีสวสัดิ์

58160428 นายวศิรุต   ดอกไม้พุ่ม

57660096 นายศตวรรษ   แก้วมณี

58160429 นายศรัณย์   ทรัพย์ทวี

58160543 นางสาวศศธิร   ภิญโญยิ่ง

58160639 นางสาวศริิรัตน์   จําแถว

58160433 นายศภุเกียรต ิ  เกียรตกินัยา

58160640 นายศภุเลศิ   สวสัดิ์พงศ์ธาดา

58660096 นางสาวศภุิสรา   พนัสร้อย

58160641 นายสกรรจ์   วรรณมร
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58160197 นายสถิตย์ธรรม   ทิมอบุล

58160434 นายสนธยา   รุ่งสอาด

58160546 นายสบืสกลุ   กลุบญุ

58160440 นายสขุวฒิุ   วารินทร์

58160436 นางสาวสธิุดา   คําหอมหวาน

58160437 นายสปุระวชิย์   ปัดจงัหรีด

57660033 นายเสฎฐวฒิุ   ศกัดิ์ประศาสน์

58160201 นายโสภณ   ศรีจนัทร์ดี

58160705 นางสาวอภิญญา   แสงมาน

57160211 นางสาวอภิษฎา   เพียกขนุทด

58160644 นายอมรเทพ   วงษ์วาสน์

58160645 นางสาวอรัชพร   ตอ่พนัธ์

58160270 นางสาวอษุา   เทียมเทศ

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

58160272 นางสาวกมลชนก   เรืองคล้าย

55160231 นายกรพงศ์   ฉิมคล้าย

58160273 นายกรวชิญ์   แก้วเลก็

57160617 นายกฤตธิรรม   จกัษุกิจ

58160554 นายกฤษณพงศ์   ฝอยทอง

57160618 นายกฤษณพงศ์   เฟือ้งทอง

58660001 นายกสณิบด ี  วงศ์ทองเหลอื

57160215 นายก้องภพ   ลลีา

58160001 นายกนัต์รพี   คณาญาติ

55160156 นายกิตตพิงศ์   ผิวขํา

58160206 นางสาวกลุปริยา   กิจเจริญ

58160556 นางสาวเกวริณส์   พิบลูย์

57160620 นางสาวเกศรินทร์   เลศิวฒันาสมบตัิ

58160027 นายโกสทิธ์ิ   น่ิมมาก

58160557 นางสาวขนิษฐา   พึ่งอารมณ์

58160060 นางสาวจิตศภุางค์   ช้างทอง

56660056 นายจิรภทัธ์   นิมมานภตูิ

58160452 นางสาวจฑุาทิพย์   โศภิษฐ์วรรณกลุ
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58160028 นายเจตน์   สทุธิมาลย์

58160283 นายเจษฎากร   พานิช

57160454 นายฉฐัเมศร์   พิภพเอกสทิธ์ิ

58160454 นางสาวชญานิศ   แสงทองดี

57660039 นายชณฐัพงษ์   สมมาก

58660043 นายชยธร   หลอ่กาญจนกลุ

58160561 นางสาวชลธิชา   อดุมทรัพย์

58160562 นายชชัพล   จนัทร์ศรี

55660230 นายชยัวฒัน์   ด้วงประพฒัน์

58160068 นายชาญพฒัน์   พฤษพนัธ์

57160630 นางสาวซูจี   อาจาส

58160564 นายฐิตกิร   ฉ่ําน้อย

58160458 นายฐิตพิงษ์   วนันา

58160069 นายฑศพล   ไวยเนตร

57160362 นายณฐพงศ์   มาศยะ

57160225 นายณชัพล   มาทอง

58160461 นางสาวณฐัธิดา   รัตนมาลี

58660047 นายณฐับรูณ์   แตงศรี

58160291 นางสาวณฐัพร   ถนอมวฒัน์

58660048 นายณฐัพล   เข็มเพชร

58660007 นายณฐัพล   ศรีระษา

58160565 นายณฐัภริูนทร์   วชิิต

56660003 นายณฐัวฒัน์   เวยีงทอง

58160294 นางสาวดรุณวรรณ   ทองเข่ือนขนัธ์

58160566 นางสาวดวงฤทยั   แซ่แต้

58160567 นายทรงพล   พญาครุฑ

58160568 นายทศพร   สขุอนนัต์

57160047 นายทกัษิณ   แดงประเสริฐ

56160021 นางสาวธนพร   งามสําเร็จ

58660052 นายธนภทัร   กิตตธิรรมนนัท์

58160071 นายธนทั   นภาโชติ

58160210 นายธวชัชยั   ภชูนา
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58160463 นางสาวธิดารัตน์   วรทอง

58160300 นายธุรกิจ   เชยเลก็

57160013 นายนนทวรรษ   ช่วงโชติ

58160466 นายนนทวฒัน์   ขวญัข้าว

57160467 นางสาวนรากร   พบกลาง

58160079 นางสาวนชัชา   ศริิมงคล

56660129 นางสาวนฐัพร   หมอนมี

58160081 นายนิตลิกัษณ์   จมุศลิป์

58160596 นางสาวนีรชา   ท้วมทอง

58160083 นายปฏิภาณ   พฒัดํา

58160572 นางสาวปภาวรินท์   มากเจริญ

55160458 นายปรัชญา   พรหมสอน

58160574 นายปิยะพงษ์   ไพคํานาม

58160575 นายปิยะวฒัน์   บวัดอก

58160216 นายปณุยวร์ี   เจริญท้าว

57160345 นายพงศธร   ศริิบรรจง

58160577 นายพงศภคั   รัตนาอดุมสขุ

58160006 นายพงศ์ศริิ   ซ่ือสตัย์

56160116 นายพิชญพงศ์   เจริญสขุ

58160473 นางสาวภคัวด ี  หาญวณิชศกัดิ์

57160349 นางสาวภทัรว ี  เพ็ชรัตน์

58160088 นางสาวภสัราภรณ์   จิโรจรุ่งเรืองกลุ

58660114 นายภาณวุฒัน์   สธุัมรส

57160057 นายรัชชานนท์   โปรยเจริญ

57160481 นางสาวรัตตกิาล   เพชรนอก

58160474 นายวงศพทัธ์   สงัข์ทอง

57160648 นายวนสับด ี  กาขาว

58160090 นายวรวฒิุ   สง่างาม

58160476 นางสาววรัญญา   บตุรศรี

55160466 นายวรานนท์   ก่ิงจนัทร์แก้ว

58160585 นางสาววริศรา   ศรีอรุณรัตนากร

58160586 นายวจิกัษณ์   หงส์มาลา
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58160477 นายววิฒัน์ชยั   สถาพรนพคณุ

58160316 นางสาวศรัญญา   สาระกลู

58160318 นายศรีะ   แก่นแก้ว

57160354 นางสาวศภุรัตน์   ศานตเิธียร

58160093 นายสมรักษ์   ผอ่งประโยชน์

57160069 นายสร้างสรรค์   กนัทดั

58160094 นายสารัลย์   พทุธานุ

58160480 นายสทิธิโชค   อุ่นคํา

58160322 นายสทิธิพล   ละลี

58160323 นายสทิธิศกัดิ์   เถ่ือนพนม

58160324 นายสทิธิศกัดิ์   นิสสยัสขุ

58660062 นางสาวสรีิธร   ทองดี

57160662 นายสกุฤษฎิ์   โช้วนัดี

58660064 นางสาวสชุาวด ี  เศรษฐ์จิตต์

58160095 นายสทุธิจิต   พทุธประวตัิ

58160593 นางสาวสธิุดา   สงัข์ทอง

58160096 นางสาวสธิุตา   เชือ้นพรัตน์

58160594 นางสาวสนิุดา   เชิดวงศ์เจริญสขุ

58160595 นางสาวสภุาวด ี  สแีบน

58160328 นางสาวสรัุชนา   ป่ินทอง

54160091 นางสาวโสรยา   ธีรกานต์อนนัต์

57160667 นายเหมรัศม์ิ   แสงผอ่ง

58160223 นายอนนัต์ชยั   มัน่คง

56660018 นายอนิรุจ   อุ่นเรือน

58160597 นายอนวุฒัน์   องัคะนาวนิ

58160335 นายอภิสทิธ์ิ   ศริิโชค

57160070 นางสาวอมรรัตน์   สนุทร

58160599 นางสาวอรนชุ   ตาดํา

58660123 นายอริญชย์   มีแต้ม

57160011 นายอริย์ธัช   สําเภาทอง

57160071 นายอษัฎา   ธาราดล
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สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

57160673 นายกฤตนิ   ศริิวฒัน์

58160648 นายกฤษนนัท์   เกียรตสิขุ

58160338 นางสาวกษมา   แตงเพชร์

57160494 นางสาวกณัฑิมากรณ์   ภษีู

58160339 นายกนัต์   เนียรมงคล

57160078 นายกิตต ิ  พงษ์สนิท

58160650 นายกิตตศิกัดิ์   ดาราศร

58160106 นายกิตพิงศ์   วงษ์ศรี

58160651 นางสาวเกศสดุา   ทวสีขุ

58160107 นางสาวเขมจิรา   สริิกระเเสชล

58160232 นางสาวจารุวรรณ   บญุศรี

58160041 นายจิณณวตัร   วถีิ

58160108 นางสาวจิตตพิิมพ์   สริุยนัต์

58160654 นางสาวจีน่า   อธิธาดา

58160341 นายเจษฎา   ทวยไธสง

58160110 นายฉตัรชยั   นาคอ่อน

58160655 นางสาวชนิภา   ตยิะสขุสวสัดิ์

58160656 นายชยัวทิย์   รัตนะธรรมมากร

58160657 นายณรงค์ฤทธ์ิ   สนุาตุ

58160659 นายณฐักิตติ์   แพงโงม

58160486 นายณฐัพงษ์   แซ่ตงั

58160113 นายณฐัพล   เจียรพฒันาวงศ์

58160488 นางสาวณฐัวรรณ   ตงัจารินทร์

58160043 นายณฐัวฒิุ   สงัข์วเิศษ

56160131 นายไตรมาส   แสงเรือง

54160417 นายทยากร   ศรีเสริม

57160101 นางสาวทศันีย์   จนัทร์พิลา

58160344 นางสาวทิฐินนัท์   จนัทรสริุยะสกลุ

58160661 นายธงชยั   วฒันชาตวิงศ์

58160117 นายธนกร   สขุแก้ว

57160102 นางสาวธนพร   นรพลัลภ
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58160236 นายธนภทัร   ตนัตเิวท

58160489 นายธนวนัต์   เจียมสมบตัิ

58160490 นายธรรศ   เอนกนวล

58160346 นายนพฤทธ์ิ   คณุจกัร

58160665 นายนฤภาค   กลิ่นโสภณ

58160347 นางสาวนลนิรัตน์   พิตตนินัท์

58160348 นายบรุนินทร์   ผลนิมิตรสกลุ

58160122 นายปฏิภาณ   จีราระร่ืนศกัดิ์

57160115 นายปฐมพงษ์   ชินแดน

58160123 นางสาวปรว ี  ลิม้พงษ์ประเสริฐ

58160124 นายปรัชญา   เรืองปราชญ์

58160125 นายปวร์ี   กิตตวิฒันะกลุ

58160667 นายปัญญาโชต ิ  ร่มเจียม

58160128 นายพงษภทัร   ทิมธรรม

58160669 นางสาวพจมาน   ห้วยใหญ่

58160129 นายพริษฐ์   จิตตรง

58160493 นายพิชชา   กําลงัดี

58160351 นางสาวพิมสริิ   ทิพโอสถ

58160052 นายพีรวสั   ทา่ประเสริฐ

57160127 นายพทุธคณุ   อร่ามรุ่งทรัพย์

58160245 นายภาคภมิู   แสงสริุย์

58160132 นายภาณพุงศ์   ทิพย์ช่ืน

58160676 นางสาวภิญญาพชัญ์   เจริญพงศ์วณิช

58160678 นายภชิูต   ตัง้สติาพร

58160134 นายภมิูพฒัน์   ชลศิราพงศ์

58160495 นางสาวมนภทัร   บญุพรม

58160137 นายมนสั   เทียรทอง

58160680 นายมนสัวนิ   แสงอ่อน

58160138 นายโมไนย   ตาฬวฒัน์

58160139 นายรัชกฤช   แจ่มใส

57160702 นายรัฐวทิย์   เน่ืองจํานงค์

58160140 นายรัตตพิงศ์   มลูพุ่มสาย
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58160682 นางสาววจีพชัร   แซ่โก๊ว

58160012 นางสาววณิชยา   เวชกลุ

58160497 นายวรศกัดิ์   โชคธนอนนัต์พร

57160507 นายวริทธ์ิธร   สวุรรณธร

58160357 นายวทิยา   เจนจิตไพบลูย์

58160013 นางสาววมิพ์วภิา   ภิรมย์ร่ืน

58160145 นายวรุิฬห์   ศริิผล

58160146 นางสาววลิาวณัย์   หงิมดี

58160686 นายศตาย ุ  ชายฮวด

58160149 นางสาวศวติา   ศวิะเดชาธร

58160498 นางสาวศนัสนีย์   นกุลูคราม

57160709 นางสาวศริิพร   สภุาชาติ

58160358 นายศวิกร   จนัทร์เกษม

58160151 นายศวิกร   ยมเสถียรกลุ

58160360 นายสมโภช   ไหวพริบ

58160687 นางสาวสมฤทยั   เนียมคล้าย

58160152 นางสาวสวณีย์   หงษ์เงิน

57160151 นางสาวสชุาดา   สรุโชติ

58160154 นางสาวสดุารัตน์   สมคัรสมาน

58160690 นางสาวสภุาพร   วรุิณพนัธ์

58160156 นายสรุเชษฐ   อยู่ถาวร

58160160 นายอธิวตัน์   ไชยมงคล

58160692 นางสาวอภิญญา   แทนอาษา

58160161 นายอภิสทิธ์ิ   ศรีปลดั

58160693 นางสาวอจัฉรยา   สาระสนัต์

58160694 นางสาวอญัชนา   ร่วมเขต

58160695 นายอิทธิพล   พฒันกลุเกียรติ

57160164 นายเอกราช   หลอีคัรโยธิน
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ปีการศึกษา 2561

คณะสาธารณสุขศาสตร์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพ

57920326 นายเกรียงศกัดิ์ สมบตั ิ  สรุนาถวชัวงศ์

55920551 นางสาวเครือวลัย์   แพทนทัธี

58920204 นางสาวจีราวรรณ   ทิพย์ฉิมพลี

57920329 นายนฏัพงษ์   ยาวะโนภาส

57910113 นายภวูณฎัฐ์   รอบคอบ

57920333 นางสาวสชุาดา   พวงจําปา

58920206 นายสรัุตน์   ตนัศริิ

สาขาวิชาสุขศกึษาและการส่งเสริมสุขภาพ

59910156 นางสาวจิตอารีย์   จอดสนัเทียะ

59910157 นางสาวพนัธ์นภา   จิตตมิณี

59920300 นางสาวสริิวรรณ   ธรรมคงทอง

59920301 นางสาวอไุรรัตน์   คหูะมณี

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

60920158 นางสาวกาญจนา   ศรีสวุรรณจิตต์

60920159 นางสาวเกวล ี  แสดงฤทธ์ิ

60920160 นายขวญัประชา   ป้องป้อม

60920161 นายคมสนั   สมัมา

60920162 นางสาวครีีมาส   อเตน็ต้า

60920163 นางสาวจตุพิร   ตะน้อย

57920339 นางสาวธัญญลกัษณ์   ภูพ่ลูเพียน

59920283 นางสาวนฐัชกลุพร   ประดษิฐ์พฤกษ์

59920287 นายปัณณวฒัน์   สขุประเสริฐ

60920164 นางสาวพชัรินทร์   คําหอม

60920167 นายรณชยั   พลูพิพฒัน์

60920168 นายวชัระวฒิุ   แสนทวสีขุ

59920293 นางสาวสปุราณี   คณุร้าน

57910118 นางสาวสภุาภรณ์   บญุสงค์

59920294 วา่ทีร้่อยตรีหญิงอชิรญาณ์   พดัพาน
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59920295 นายอธิพนัธ์   ลอยเมืองกลาง

59920296 นางสาวอญัชล ี  เตยีวเจริญ

59920297 นางสาวอารียา   นามนต์พิมพ์

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  

57920354 นายธนกฤต   จนัทร์คง

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย

58070007 นางสาวกณิศา   โรจนวณิชชากร

สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม

58070148 นางสาวรัฐชา   ศริิบรุมย์

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย

58070009 นางสาวกิตตยิา   แสงเดยีว

58070125 นางสาวจิตรรัตน์   หิรัญรักษ์

58070225 นางสาวญาณนนัท์   แก้วมณี

58070011 นายฐิตวิฒัน์   อดทน

58070232 นางสาวพรธิดา   ไทยเกิด

58070235 นางสาวพิชชา   อนรัุกษ์ลาภวงศ์

58070192 นางสาวมลวรัิตน์   ประเสริฐศลิปกลุ

สาขาวิชาสุขศกึษาและพฤตกิรรมสุขภาพ

58070276 นางสาวฐิตพิร   ขวญัชยั

58070277 นางสาวณฐัณิชา   บญุรอด

58070167 นางสาวประตภิา   นพโสภณ

58070169 นางสาวเพชรัตน์   อรุณรัตน์

58070298 นางสาวอนญัญาลกัษณ์   สดุชารี

สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม

58070196 นางสาวกญัญาณฐั   นาเจริญ

58070247 นางสาวจฑุามาศ   เรืองคํา

58070145 นางสาวนิชชาวลัย์   บบุผาชาติ

58070024 นางสาวนิภาภรณ์   มศุริิ

58070260 นางสาวภาวณีิ   เทพอินทร์
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วิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย

58070220 นางสาวกมลชนก   ศรีเทพ

58070123 นางสาวกฤษณา   พิทกัษ์วศนิ

58070222 นางสาวเขมิกา   หงส์พรรคมนญุ

58070061 นายชลนราพงศ์   เพ็ชรสงัข์

58070223 นางสาวชลยัย์กร   ดา่นผดงุทรัพย์

58070224 นางสาวชาฤด ี  ยิม้แฉ่ง

58070062 นายฐปกรณ์   ศลิาโชติ

58070063 นายณฒัธวฒิุ   จนัทร์อ่วม

58070048 นางสาวณิชากร   แสนวงษา

58070012 นางสาวทิพวรรณ   ผาสขุ

58070227 นายธนกร   อินทร์ประเสริฐ

58070128 นายธรรมรัต   ชยักลุ

58070129 นางสาวธัญญลกัษณ์   ตนัตระกลู

58070228 นางสาวธัญพร   ธนะสนัต์

58070229 นางสาวนฐัริชา   ทองอทุมุ

58070130 นางสาวนิภาพร   วฒันชีพ

58070065 นางสาวนษุบา   เทือกดอนหนั

58070230 นางสาวปฐมา   เกตเุมฆ

58070231 นายปิยวฒัน์   ไชยา

58070016 นางสาวพรวไิล   พดุจนัทกึ

58070233 นางสาวพชัรีพร   กวศีริิกรณ์

58070234 นางสาวพทัธนนัท์   ยทุธตานนท์

58070049 นางสาวพธิุตา   นามชารี

58070236 นางสาวภรพิศา   เพชรพรหม

58070131 นางสาวภทัราพร   เจริญศรี

58070132 นางสาวรวสิรา   ชยางคานนท์

58070133 นางสาวระววีรรณ   ทดัคุ้ม

57070281 นางสาวลลติา   หลา่หนเูหม่า

58070067 นายวรพล   สงชมุ

58070068 นายวฒิุชยั   คล้ายพงษ์
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57070011 นางสาวศวมิล   พนัพะม่า

58070134 นางสาวศศชิา   วงษ์วเิชียร

58070051 นางสาวศริิลกัษณ์   จํานงวารี

58070238 นางสาวศจิุนนัท์   อ้นเพ็ชร์

58070135 นางสาวศภุมาศ   เผือกวเิศษ

58070239 นางสาวศภุิสรา   สริุยะ

58070240 นายสทิธิชยั   ศรีทองคง

58070241 นางสาวสริินยา   อยู่คล้อย

58070242 นางสาวสริิยากร   ศรีสขุ

58070136 นางสาวสนิุษา   ทนวุงศ์

58070193 นางสาวสปุราณี   เมืองนาค

58070243 นางสาวหทยัทิพย์   หมายชอบ

58070137 นางสาวอริยาภรณ์   สนิสมบตัิ

58070020 นางสาวอารยา   วรุิฬบตุร

สาขาวิชาสุขศกึษาและพฤตกิรรมสุขภาพ

58070272 นางสาวกนิษฐา   โพธ์ิศรีนาค

58070275 นางสาวชิดชนก   แก้วพรรณา

58070159 นางสาวฐิตกิานต์   บวัรอด

58070278 นางสาวณฐัพร   อินทอง

58070279 นายณฐัพล   สขุทอง

58070280 นางสาวณฐัสดุา   จนัทร์ทิพย์

58070160 นางสาวทรงอปัสร   วฒันา

58070161 นางสาวทิพวรรณ   ลิม้เลศิฤทธ์ิ

58070282 นายธนากร   เนตรวงศ์

58070163 นายธีรภทัร   โสภา

58070164 นางสาวนพรัตน์   เมฆศริิ

58070283 นางสาวนริศรา   หงษ์ตนุ

58070165 นางสาวนํา้ผึง้   พวงพยอม

58070284 นายนชุากร   นิโรจน์

58070166 นางสาวบปุผา   วงษ์ยศ

58070286 นางสาวปวณีา   คล้ายระย้า

58070287 นางสาวปิยณฐั   ไชยผล
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58070288 นางสาวพรนภา   ดนีาน

58070168 นายพีรพฒัน์   ศรัทธา

58070290 นางสาวมชัฌญาติ์   หวลถนอม

58070205 นางสาววรีวรรณ   มีชํานาญ

58070291 นางสาววชิดุา   เขตเขว้า

58070292 นางสาวศริิวรรณ   อ่วมอ่ิม

58070293 นางสาวศริิอร   โชคบํารุง

58070294 นางสาวศภุาพิชญ์   เทศสวุรรณ

58070295 นางสาวสโรชา   เมฆแสน

58070297 นางสาวสภุานนัท์   แก้วดวงดี

58070175 นางสาวอรไท   ปกรณ์ธนพนัธุ์

58070035 นางสาวอารยา   ขาวลํา้เลศิ

สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม

58070021 นางสาวกรชนก   บญุช่วย

58570039 นางสาวกฤษณา   เรือนนชุ

58070245 นางสาวกาญจณาพชัร   ทองแดง

58570001 นางสาวกิตตมิา   บญุยืน

58070138 นางสาวกิตตยิา   เหลง็ไทย

58070139 นางสาวคลุกิา   กลิ่นสนุทร

58570004 นางสาวจริยา   ยาตรี

58570041 นางสาวจารุวรรณ   สทุธา

58570042 นางสาวจิตตมาส   เทศดี

58070069 นางสาวจิระนนัท์   มีคํา

58070140 นายจิระพงค์   สมบตัเิป่ียม

57570005 นางสาวจฑุาทิพย์   ศรียา

58070070 นางสาวจฑุามาศ   แย้มแสง

58070143 นางสาวชลาลยั   ออประเสริฐสอน

58070248 นางสาวญาณิศา   ชาชิโย

58570009 นางสาวณภทัรวรรณ   จ้อยร่อย

58070249 นางสาวณฎัฐณิชา   ชมุแก้ว

58570010 นายณฐักิตติ์   ทบัอินทร

58070250 นางสาวณฐัชยา   บญุมาก
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58570011 นางสาวณฐัชากรณ์   นิตกิรกลุ

58070251 นางสาวณฐัธิดา   แก้วระยบั

58570012 นายณฐัพงษ์   วงศ์คํายา

58570013 นายณฐัวฒิุ   พรหมน้อย

58570044 นางสาวดนยา   สจุริต

58570014 นางสาวดวงกมล   วงศ์เมือง

58570045 นางสาวธนชัญา   สงัข์สําราญ

58070153 นางสาวธนญัธาดา   แย้มศรี

58570046 นางสาวธันยพร   จขูวา

58570048 นางสาวนภาพร   นาสะอ้าน

58070023 นางสาวนิตยา   เจดย์ี

58570050 นางสาวประไพ   สาลทีอง

58570018 นางสาวปรียาพร   แสนสริุวงค์

58570019 นางสาวปาริฉตัร   วาดวงศ์

58070256 นางสาวพฤกษาพนัธ์   ววัลําพอง

58070257 นางสาวพชัริดา   โชตบิญุ

58570021 นางสาวพดัชา   นวลจนัทร์

58570023 นางสาวพินทศุร   เคร่ืองเทศ

58070199 นางสาวพีรยา   ศรีสวุรรณ์

56570166 นายภคนนัท์   คําภแูก้ว

58070259 นางสาวภรัณยา   โพธ์ิเผือกผอ่ง

57570086 นางสาวมณีวรรณ   โตเทวนิ

57570087 นางสาวมนชัญา   หอมมาลยั

57570021 นางสาวเยาวลกัษณ์   หงษ์ทอง

57570022 นางสาวรชยากร   ไวยจะรา

58070025 นางสาวรัตตยิาภรณ์   งามจํารัส

58070072 นายราชนั   คล้ายจินดา

57570023 นางสาวรุ่งไพลนิ   ซินเอา

58570028 นางสาวลกัษมี   สามิภกัดิ์

58570029 นางสาววรรณพร   ทิพรัตน์

58070026 นางสาววริศรา   พิมพา

58070027 นางสาววริศรา   ศรีพรม
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58570053 นายวชัรพงษ์   แซ่อึ๋ง

58070262 นางสาววภิานนัต์   บญุกณัฑ์

58070028 นางสาววภิาพร   เพ็งเสง่ียม

58570055 นายสมภพ   ตะพองมาตร

58070264 นางสาวสาวติรี   เย็นเหลอื

58070265 นางสาวสจิุตรา   มณีพงษ์

58070029 นางสาวสชุนัณิชา   แซ่ลิม้

58570056 นางสาวสดุารัตน์   โยธายศ

58570031 นางสาวสธุาลนีิ   แต้มสคีาม

57570096 นางสาวสธุาสนีิ   ชํานาญวาด

58070266 นางสาวสนิุสา   มหทัธนะเจริญ

58570033 นางสาวสมิุลตรา   มีแก่น

58570058 นางสาวเสริมศริิ   ทองเปราะ

58570034 นางสาวอนงค์นาถ   อตุบวัวงศ์

58570035 นางสาวอนญัญา   ศรเมฆ

58070031 นางสาวอรนชุ   บญุอินทร์

58570060 นายอรรคสทิธ์ิ   สวุรรณล้อม

58570061 นางสาวอรวรรยา   พลาชยั

58070269 นายอรุณ   จนัทร์ฉาย

58070271 นางสาวอารีรัตน์   ชเูพ็ง

58070202 นางสาวอทุมุพร   ยามใสย

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน

58070112 นางสาวอนธิุดา   งามบญุช่ืน

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน

58070038 นางสาวจารุวรรณ   แจ่มวงษ์

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน

58070217 นางสาวไพลนิ   ดาวอบุล

58070214 นางสาวสนุารี   แก้วประเสริฐ
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สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน

58070215 นางสาวกมลวรรณ   แก้วทอง

58070084 นางสาวกมลวรรณ   ศรีแก้วกลู

58070086 นางสาวเกศสดุา   พทุธา

58070036 นางสาวขนิษฐา   แพทย์พนัธ์

58070216 นางสาวขวญัจิรา   การสามารถ

58070039 นางสาวจิรพรรณ   แก้วประเสริฐ

58070115 นายชนะชล   ยินดหีา

57570033 นายฐาปนทั   ประเสริฐพรม

58070078 นางสาวณฎัฐธิดา   อ่อนสอาด

58070090 นางสาวดลยา   ยําพะวา

58070041 นางสาวดวงดาว   โสดา

57570111 นางสาวดารินทร์   สบืโม้

58070091 นายทนศุกัดิ์   คร้ามไพบลูย์

57070248 นายธนกฤต   เกตแุก้ว

58070092 นางสาวธัญชนก   เริงมิตร

58070094 นางสาวนฤมล   วงศ์วฒันะ

57570040 นางสาวนจัพนัธ์   ลนุสะแกวงศ์

58070095 นางสาวนทัธมน   วเิศษฤทธ์ิ

58070042 นางสาวนทัธมน   แสนหาญ

58070096 นายนิตกิร   คมขํา

57570115 นางสาวนิภาวรรณ   พนัธ์แพง

58070185 นางสาวเบญญา   เรืองเดช

58070098 นายประพล   เตมิยานนท์

58070301 นางสาวปราณวจิิตร   รักษาทรัพย์

58070099 นางสาวปริญญาพร   แย้มกลิ่น

58070117 นางสาวปัณฑารีย์   พลูสวสัดิ์

58070306 นางสาวปัทมพร   ชาวเมือง

57570048 นางสาวพรพรรณี   แข่งขนั

58070212 นางสาวพรรษชล   ทองไพบลูย์

58070056 นายพีรพล   ใจสะอาด
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58070104 นางสาวภทัรียา   พนมฤทธิสนุทร

58070213 นายภาณพุงศ์   ไวยเวทา

58070044 นางสาวมะลวิลัย์   สร้อยศรี

58070057 นางสาวมทุิตา   บํารุงจนัทร์

58070120 นางสาวรัตตยิา   ทองพุ่ม

58070059 นางสาวรุ่งทิวา   เตอืนจิตตน

58070307 นางสาวรุ่งรัตน์   ไทยสว่ย

58070121 นางสาวรุ้งราตรี   เรืองรัศมี

58070106 นางสาววณิดา   เฉลยอาจ

58070218 นางสาววราภรณ์   ขนัอยุ

58070186 นางสาววรินทร์ทิพย์   เพ็ชรพลอย

58070107 นายศกัดา   สดุใจดี

58070108 นางสาวสกาวรัตน์   เตอตุลวง

58070109 นายสถาพร   เทศมหา

57070113 นายสนัต ิ  เลขกระโทก

58070060 นางสาวสกุญัญา   สทุดัสนั

57070115 นางสาวสธิุดา   กิสนัเทียะ

58070110 นายสธิุวฒัน์   อาทร

58070111 นางสาวสภุชัชา   มิชนูึก

58070188 นางสาวสภุาพร   ศรณรงค์

58070122 นางสาวองัคณา   มงคลคณู

58070219 นางสาวอญัชลกิา   พกัสถาน

58070082 นางสาวอารยา   สทิธิสาริกิจ

58070114 นางสาวอิรวด ี  จนัทร์อ้น
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ปีการศึกษา 2561

คณะเทคโนโลยีทางทะเล

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล

58330098 นางสาวสพิุชชา   จนัทร์เพ็ญ

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล

58330146 นายทศัน์พล   ขนัเลข

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล

58330078 นางสาวสกลุรัตน์   คงเมือง

วิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล

58330140 นางสาวกนกพิชญ์   ไขศรี

58330175 นายกานต์   หอมสวุรรณ

58330108 นางสาวกานต์ธิดา   บญุญาพงศ์

58330034 นายกิตตนินัท์   วลัมาลี

57330115 นายไกรสร   ขนันาค

58330037 นางสาวขวญัประทมุ   คุ้มวงศ์

58330002 นายจกัรกฤษณ์   อุ่นวเิศษ

57330184 นางสาวจนัทร์จิรา   พรรณวุงศ์

58330038 นางสาวจารุวรรณ   ยาวเิศษ

58330086 นางสาวจินต์จฑุา   ธนพรชยัสทิธ์ิ

58330040 นางสาวจีรประภา   บญุยิ่ง

58330179 นางสาวชนณัญา   รูปสงู

58330112 นางสาวชมทิศา   ทบัทิมหิน

58330041 นางสาวชลดิา   พริง้เพราะ

58330043 นายชวลัวทิย์   ยิม้เจริญ

58330181 นายชยัวฒัน์   จิตร์สม

51370454 นางสาวณรัณกร   ศลิาดี

58330087 นางสาวณชัชา   อารีวลิาศ

58330183 นางสาวณฐัฐา   ศรแก้ว

58330184 นางสาวณฐัมล   แจ่มศรี
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58330185 นางสาวณฐัมล   ปัททมุ

58330045 นางสาวดารินทร์   ปฐมบวร

57330155 นางสาวทิวาพร   เสนาหม่ืน

58330088 นายธนภทัร   แสงเนตร

58330187 นางสาวธัญลกัษณ์   อดุอ้าย

58330051 นางสาวธันยชนก   บรรลงัเดช

58330090 นายธีรพนัธ์   หาญใจไทย

58330148 นายนนทพทัธ์   สนัวงศ์

58330149 นายนพรัตน์   ภมิูโคกรักษ์

58330188 นางสาวนสัชนก   รวยดี

58330019 นางสาวนิธิวด ี  ฉตัรไพบลูย์กิจ

58330189 นางสาวเนตรอมัพร   พลแสน

58330191 นางสาวบษุกร   สนัทอง

54330256 นางสาวเบญจมาพร   หอมกลบ

58330192 นางสาวเบญญาภา   ยทุธิมงคล

58330060 นายประกอบกิจ   กลัน่แตง

58330152 นางสาวปัณรส   โพนพนัขาว

58330061 นางสาวปานระว ี  คชพนัธุ์

58330093 นางสาวพชัรินทร์   จินดาวรวตั

58330123 นางสาวพิชญานิน   ชะม้าย

56330265 นางสาวพินิฏนาถ   จนัทรเสนา

58330155 นางสาวพิมพ์ชนก   บญุศรี

58330124 นายพิสฐิ   สขุสวสัดิ์

58330198 นางสาวพีระวรรณ   น่ิมเนียม

58330156 นางสาวภริตาภรณ์   ผากลาง

58330007 นางสาวภชัรียา   พึ่งรอด

58330157 นางสาวภทัรมน   หุน่ลําพนู

58330199 นายภาคภมิู   สะเอียบคง

58330200 นายภาณ ุ  จิตราสวุฒันากร

58330201 นายภาณ ุ  ธรรมจารย์

57330206 นายภาณพุงศ์   ถ่ินทวี

58330094 นางสาวรจรินทร์   อินไผ่
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58330010 นางสาวรริณี   อยู่สวสัดิ์

57330006 นางสาวรัชนีกร   สวามิ

58330009 นางสาวรัชนีกร   หนคูําสวน

58330204 นางสาววนิดา   พิศนอก

58330069 นางสาววรรณวสิาข์   วชิชกุรศกัดิ์

57330212 นางสาววรลกัษณ์   เผยกระโทก

58330206 นางสาววทิิตา   แต้มพดุซา

58330071 นางสาววรัิญญา   พุ่มหอม

58330095 นางสาววลิาสนีิ   ถนุาพรรณ์

58330072 นางสาววไิลรัตน์   บญุประเสริฐ

58330074 นางสาวแวววรรณ   สวุรรณกิจ

58330208 นางสาวศศปิระภา   เตยสวุรรณ

58330210 นางสาวศริิพรรณ   จนัทร์เทศ

58330097 นายสนธยา   บวัลา

58330080 นายสมรัก   จงมีสขุ

58330211 นายสมรักษ์   สตัตารัมย์

58330163 นางสาวสติานนัท์   ปารมีศรีจรรยา

58330021 นายสทิธิรัตน์   ศาสตร์สาระ

58330164 นายสริวชิญ์   เงินสอน

58330165 นางสาวสริิลกัษณ์   อินทร์วงษ์

58330212 นางสาวสทุตัตา   สวสัดิ์จารุวฒัน์

58330166 นายสปุระวณ์ี   เปลง่อรุณ

58330213 นางสาวสภุาพร   จําปางาม

58330214 นางสาวสภุารัตน์   พานทวปี

58330168 นางสาวสภุาวรรณ   มรดก

55330224 นางสาวสรีุย์พร   สดุลาภา

58330215 นายสวุจิกัขณ์   จิรกานต์สกลุ

58330133 นางสาวเสาวรัตน์   ศกัดิ์ตมิงคล

58330217 นายเหรียญชยั   วลิยัลกัษณ์

57330136 นางสาวอฑิตยิา   จนัทร์เจริญ

58330219 นางสาวอภิชญา   เรืองสงคราม

58330018 นางสาวอภิญญา   แสงหิรัญ
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58330135 นางสาวอภิญญา   อยู่สบาย

57330224 นางสาวอรจิรา   คําพิละ

58330220 นางสาวอรญา   สนัตภิพ

58330222 นายอริย์ธัช   ปัญญาสยั

58330223 นางสาวอจัรีย์   นนัทะศรี

58330171 นางสาวอารยา   ดวงจนัทร์

58330138 นางสาวอิสริยาภรณ์   โพธ์ิอ่อน
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ปีการศึกษา 2561

คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์

บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

สาขาวิชาการจัดการโลจิสตกิส์และการค้าชายแดน

58410032 นางสาวอนัธิกา   อาจโสม

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

58410250 นางสาววจิิตรา   เกตละคร

บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

สาขาวิชาการจัดการโลจิสตกิส์และการค้าชายแดน

58410002 นางสาวณฐัณิชา   ตรีประเสริฐศกัดิ์

บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

สาขาวิชาการจัดการโลจิสตกิส์และการค้าชายแดน

58410029 นางสาววไิลวรรณ   อปุรี

บริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

57410117 นางสาวกวนินา   สนิารักษ์

58410408 นางสาวกญัญาลกัษณ์   เงินสนิ

57410028 นางสาวกาญจนา   พรมภผูา

58410409 นางสาวขวญัเรือน   มัง่คัง่

58410456 นางสาวณฏัฐา   เพลนิศลิป์

58410457 นายตระกาล   แก้วพวง

58410415 นางสาวธิตมิา   สปีากดี

58410458 นางสาวนภสัพร   มโนสดุประสทิธ์ิ

58410459 นางสาวนิศามน   สาสนิธ์

58410419 นางสาวมาริสา   จนัทร์สวา่ง

58410462 นางสาวมาลยัรัตน์   มากคํา

58410422 นายศวิดล   ชวรินธนกิจ

58410423 นางสาวสร้อยเพชร   บวัทอง

สาขาวิชาการจัดการโลจิสตกิส์และการค้าชายแดน

58410001 นางสาวกนกกาญจน์   ขนัทอง

58410127 นางสาวกนกวรรณ   สารการ

58410252 นางสาวกมลชนก   โกยชยั

58410099 นางสาวกรกนก   ทรัพย์ทิพย์
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58410435 นายกฤษฎา   แก้วตา

57410255 นายกนัตพงษ์   น้อยอ่าง

58410100 นายกานต์   ธุระ

58410255 นางสาวก่ิงกาญจน์   ทองอาจ

58410352 นายกิจจา   เทพสกลุ

58410353 นางสาวเกษกนก   ตระกาล

58410436 นางสาวขวญัพร   หนชู้างเผือก

58410016 นายจกัรพนัธ์   ลมลูพนัธุ์

58410214 นางสาวจารุวรรณ   เขาแก่ง

58410256 นางสาวจิตชญา   สริุยาการณ์

58410355 นางสาวจินตนา   บญุเรือง

57410256 นางสาวจิรัฐตกิาล   สนุทรรักษ์

58410017 นายจีรสทิธ์ิ   พลูประเสริฐ

57410038 นางสาวชญานิศ   ประตดูา่น

58410396 นางสาวชลติา   การพาณิชย์

58410397 นางสาวชาลสิา   การพาณิชย์

58410438 นางสาวณฏัฐณิชา   อุ่นพรม

58410260 นายดเิรก   ชุ่มเย็น

58410261 นายตะวนั   คณะทอง

57410483 นางสาวทิพย์วมิล   ทองนนัไชย

58410131 นางสาวธนนนัท์   ไล้เวยีน

58410215 นางสาวนนฤชา   คําหอม

58410018 นางสาวนนลนีย์   รําพระมิต

58410186 นางสาวนภาพร   พรมบตุร

57410325 นางสาวนนัทนา   ปรากฎผล

58410187 นางสาวนิชกานต์   วรีะพนัธุ์ววิฒัน์

58410135 นายนิตชิล   อ้นป้อม

58410020 นางสาวเบญจมาศ   สอนกระโจม

58410003 นางสาวเบญจวรรณ   จนัทนา

58410136 นางสาวเบ็ญจา   สนินอก

57410482 นางสาวเบญญทิพย์   กรเกศ

58410398 นายปกรณ์   ทรวดทรง
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58410021 นายปรัชญา   อาศยักลาง

57410131 นายปริญญา   โมราบตุร

58410361 นางสาวปรียานชุ   สขุไทย

58410362 นางสาวปาริฉตัร   เมฆหมอก

58410363 นางสาวปาลรัีตน์   บวัดา

58410441 นางสาวปิยนชุ   ขยนัรัมย์

58410364 นางสาวเปรมกมล   วงศ์เสนา

58410265 นางสาวพนิดา   แม่นปืน

58410023 นางสาวพรนภา   นาคสมบรูณ์

58410137 นางสาวพลอยไพลนิ   พาพินิจ

57410047 นางสาวพาสพิุชญ์   พงษ์พานิช

58410268 นางสาวพิไลวรรณ   บรรณกิจ

57410334 นางสาวภคัจิรา   โสดาวดั

57410335 นางสาวภณัทรา   ภาศกัดี

58410367 นางสาวมลัลกิา   จนัทะบรูณ์

58410190 นางสาวยพุารัตน์   พิลาดี

58410024 นางสาวยวุธิดา   ปัทธิสามะ

58410025 นางสาวรัชนีภรณ์   ตาลเยือ้น

58410026 นางสาวรัฐธิตา   ลลีาเลศิ

58410027 นายรัฐพงษ์   ดอี่อง

58410184 นางสาววรรณษา   หนขูาว

58410138 นางสาววาธิญา   งามเลศิ

58410028 นางสาววริาวรรณ   กนัวเิชิญ

58410369 นางสาววลิาสนีิ   รักษาทอง

57410495 นายววิฒัน์   ประจําพบ

57410138 นายวรีศกัดิ์   ฤกษ์ยาม

58410271 นางสาวศริิมาพร   ธรรมประดษิฐ์

58410140 นางสาวสวชิญา   กั๊กหนู

57410340 นางสาวสริิพร   กนกเพ็ช

58410031 นางสาวสริิวมิล   แสวงศรี

57410341 นางสาวสดุารัตน์   ประดบักิจ

58410141 นายสทุธิพจน์   ตัง้ศวิาลยั
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58410142 นายสทุิวสั   ก่อบญุกวนิ

58410273 นางสาวสพิุชชา   จนัทร์มี

58410192 นายสริุยา   พลอยสารี

58410374 นางสาวสวุวิชัชิยา   ทิมรอด

58410274 นายอนตุร   ประวตัดิี

58410376 นางสาวอมรรัตน์   มาลา

58410377 นางสาวอรนชุ   หลมุทอง

58410275 นางสาวอริศา   กนัแม้น

58410103 นางสาวอาภาภรณ์   ผาพิน

58410378 นายอิทธิ   พลูเจริญ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

58410010 นางสาวจฑุามาศ   พอนเบ้า

58410242 นายณชัพล   จนัทรมณี

55410122 นางสาวนิสาชล   แก้วหอม

58410097 นายเนตพิงษ์   น้อยประเสริฐ

55410014 นายบรุวชัร   วงษ์สรรค์

58410243 นางสาวปริยากร   ศรีนาค

57410209 นางสาวพชัราภรณ์   โตเทียน

54410624 นางสาวมลัลกิาร์   สงัอ่อนดี

54410341 นางสาววชิรา   ตนัตไิพบลูย์กลุ

57410210 นางสาวศริิลกัษณ์   บญุบตุรท้าว

58410251 นางสาวสวรรยา   สบืเพ็ง

54410342 นางสาวสกุญัญา   ไพฑรูย์

57410273 นายสทุศัน์   ปัจยะโคธา

56680033 นายอนรัุกษ์   ฉนุกระโทก

57410027 นางสาวอินทอุร   จนัทร์ภมิู

54410303 นายเอฟ   พึ่งไพฑรูย์

58410431 MR.HAN   CHINHOUR

58410432 MISSSOCHEATA   KEU

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

สาขาวิชาการบริหารทั่วไป

58410342 นายนครินทร์   ขนัทเขตต์
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รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

สาขาวิชาการบริหารทั่วไป

58410348 นางสาวพรรณชนก   ศรีสกลุ

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาการบริหารทั่วไป

59680001 นางสาวกนกวรรณ   สนกระโทก

58410042 นางสาวกมลวรรณ   นกับญุ

58410104 นางสาวกรรธิดา   เหลา่แค

59680008 นางสาวกญัยาณี   นวภาณภุาคย์

58410044 นายกิตตภิพ   ภกัดี

58410289 นายกีรต ิ  วอทอง

59680010 นางสาวเกวลนิ   เขามะหิงษ์

59680011 นายจกัรพงศ์   นิลไพรัช

58410292 นางสาวจีราพชัร   จิตรสงูเนิน

58410046 นางสาวจฑุาทิพย์   สายเมฆ

58410047 นางสาวจทุามาศ   สมเชือ้

58410294 นายชนาธิป   เกียเต๊ะ

58410295 นายชลเทพ   ชะเอม

58410241 นางสาวชลธิชา   ผาสขุ

58410296 นางสาวชตุมิา   ทงัลา

59680002 นางสาวชตุมิา   พดุชู

58410297 นายชเูกียรต ิ  สารกาญจน์

58410049 นายโชคชยั   ปรีเปรม

59680013 นางสาวญาสมิุนทร์   ป่ินเงิน

58410298 นางสาวฐิตพิร   ศรีพรม

58410299 นายฐิตวิฒัน์   ประเสริฐแสน

59680061 นางสาวณิชาภา   รัตนวนั

59680016 นางสาวดารารัตน์   เปรียบกระโทก

58410051 นางสาวดษุฎี   เกตจุนัทร์

58410338 นางสาวธณญัญา   ขนัทอง

58410340 นายธนวฒัน์   ดงัสนัน่

57410419 นายธนวฒัน์   ผาจิตต์
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58410148 นางสาวธนาภรณ์   พลูเพ่ิม

58410220 นางสาวธัญทิพ   ดําด้วงโรม

59680060 นางสาวธิดารัตน์   บญุธง

58410055 นายธีรศกัดิ์   ปราอาภรณ์

58410307 นายนพปฎล   จงสขุวบิลูย์รัตน์

58410056 นางสาวนภสัร   คงเพชรพะเนา

58410308 นายนรินทร์   หินกระจ่าง

59680056 นางสาวนริศรา   ทา่ประดจุ

58410343 นางสาวนลนิญา   ภสูมตา

58410057 นางสาวนลนิรัตน์   บญุภาพ

59680003 นางสาวนนัท์นภสั   สริิพานิชวงศ์

58410058 นางสาวบศุรินทร์   บญุศรี

56410146 นางสาวเบญจมาภรณ์   จอมโคกสงู

58410309 นายปฏิพทัธ์   กรจบั

57410426 นายประวทิย์   เตมิโชคอนนัต์

59680022 นายปรีชา   ผยุบวัค้อ

59680023 นางสาวปัทมาภรณ์   บญุเหลี่ยม

58410347 นางสาวปิยภรณ์   หลวงพิทกัษ์

58410345 นางสาวปิยะมาศ   อ่อนอก

59680024 นางสาวเปมิกา   เขาประเสริฐ

58410310 นายพงศกร   ถวลัย์พานิช

58410059 นายพงศธร   ลบพืน้

58410060 นายพรชลติ   เจริญทรัพย์มณี

58410061 นางสาวพรพิมล   หินโทน

58410223 นางสาวพิมพ์ชนก   เทียมพลู

57410430 นายพิสทิธ์ิ   สายบรีุ

56410587 นายพีร์   รัตนประทีป

58410314 นางสาวแพรวพรรณ   ชนะศกึ

59680059 นางสาวภชัรัตณ์   นยัติ๊บ

59680058 นายภาณพุงษ์   อรัญญิก

58410106 นายภมิูทศัน์   ชมภพืูน้

58410064 นายภษิูต   โสมากลุ
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58410065 นายรัตนพล   หตัตะพรม

58410066 นางสาวรัตนรินทร์   งามเจริญ

59680027 นางสาวรุ่งนภา   เชิงหอม

59680053 นางสาวรุ่งอรุณ   มาระบตุร

58410316 นายวรรณชาต ิ  บาลมล

58410317 นางสาววรรณภา   จนัดาผล

58410067 นายวชัรศกัดิ์   อินทรโชติ

58410068 นายวนัชนะ   ประกอบสขุ

59680028 นางสาววจิิตรา   มะลลิาย

58410071 นายวรียทุธ   ช่ืนรส

59680068 นายวรีะศกัดิ์   ปัญญะ

58410073 นางสาวศรัญญา   สุ่มมาตย์

58410074 นายศกัดิ์กรินทร์   ชินศรี

58410319 นางสาวศริิรัตน์   ผลาหาร

58410107 นางสาวศริิรัตน์   แย้มเกตุ

59680071 นางสาวศริิวภิา   อินอ่อน

58410349 นางสาวศภุชัญา   ลโิมทยั

58410076 นายเศรษฐ์ศภุมินทร์   แหง่สมบรูณ์

58410077 นางสาวสมศริิ   สมบรูณ์พงษ์

58410078 นางสาวสมชัญา   พรหมสวุรรณ์

58410321 นายสรรตชิยั   ตะเภาพงษ์

58410079 นางสาวสายนํา้ผึง้   กลิ่นสาย

58410109 นางสาวสายสมร   สายพนัธ์

58410080 นางสาวสกุญัญา   วรโพด

59680032 นางสาวสชุาวด ี  ยพุานิช

58410082 นายสทุธิพงศ์   ป่ินโสภณ

58410083 นางสาวสนิุตา   ดวงจนัทร์

59680033 นางสาวสพุตัรา   มาหา

58410324 นางสาวสภุธิดา   สมยักลุ

58410084 นางสาวสภุสัสร   จลุเลก็

59680055 นางสาวเสาวลกัษณ์   จากนอก

58410085 นางสาวอนนัยา   จนัทรารีย์
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58410326 นายอภิวฒัน์   ภูรั่กศกัดิ์ศรี

57410272 นายอภิสทิธ์ิ   มลูกนั

58410351 นางสาวอรณิชา   ภูม่าลี

59680057 นางสาวอรยา   ลลีา

56410592 นายอฐัพล   อินสุ่ม

58410087 นายอศัวนิ   สขุมุธาดา

58410088 นางสาวอารีรัตน์   บวับาน

58410037 นายอทุยั   แพงสวสัดิ์

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม

58410285 นายอิทธิกร   ทศนกัข์

วิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม

58410379 นายกรกช   บญุมี

58410154 นางสาวเจนจิรา   นวลจนัทร์

58410229 นายชวกร   โป้ซิว้

56410392 นางสาวฐาปนี   ครีีรัตน์

58410281 นางสาวธิดารัตน์   อนนัตรกิตติ

58410112 นางสาวปภทัรา   อาจจิต

58410200 นางสาวปราณี   ชะลติะ

58410283 นางสาวป่ินประภา   โสมากลุ

58410231 นางสาวพิศมยั   บญุค้อม

58410202 นางสาวภาณพุรรณ์   ไชยประเทศ

58410403 นางสาวยพุา   บรรดาศกัดิ์

58410157 นางสาววริินทร์   บญุช่ืน

58410382 นางสาวศรญา   มณีสงัข์

58410203 นางสาวศริประภา   นชุคง

58410158 นางสาวศริิลกัษณ์   แก้วทอง

58410204 นายศภุวชิญ์   นิยมรัตน

58410206 นางสาวเสาวลกัษณ์   พลเวยีง

58410041 นางสาวอรวรรณ   พวงพา
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สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

58410277 นายกฤษฎา   พุ่มเรือง

56410244 นางสาวณฐักลุ   อดุมพฒัท์

57410348 นายณฐัพนธ์   จึงจตรุพิธ

58410034 นายนพรัตน์   วถีิ

58410385 นายวรรณกร   อดุมแก้ว

56410588 นายวชัระ   บญุเรือง
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ปีการศึกษา 2561

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

กลุ่มสาขาการเงิน

58310026 นางสาววรรณพร   ไกรนิวรณ์

สาขาวิชาการจัดการโลจิสตกิส์และการค้าชายแดน

58310261 นางสาววริาสนีิ   ฉตัระทิน

บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

กลุ่มสาขาการเงิน

58310528 นางสาวกมลวรรณ   บญุคุ้ม

58310315 นางสาวนะลนิ   แซ่เจ็ง

สาขาวิชาการจัดการโลจิสตกิส์และการค้าชายแดน

58310573 นางสาวกมลฉตัร   เผา่ชวด

58310574 นางสาวกญัญาลกัษณ์   นาคสกลุ

58310106 นางสาวกิรณา   เจนการ

58310242 นางสาวณาตยา   เรือนทอง

58310245 นางสาวทิฐิพนัธ์   ทนทาน

58310427 นางสาวนํา้ฝน   ทองเจิม

58310259 นางสาววรัฐิตา   อําพนัทอง

58310614 นางสาวศริิกานต์   สพุรรณคง

58310441 นางสาวสกุญัญา   นาคปน

58310350 นางสาวอรญา   โคตรสมบตัิ

บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

กลุ่มสาขาการเงิน

58310118 นางสาวกนกวรรณ   ตนัไธสง

58310199 นางสาวจอมขวญั   สภุาพ

กลุ่มสาขาการจัดการ

58310223 นางสาววริศรา   ลลีาเลศิพาณิชย์

กลุ่มสาขาการตลาด

58310041 นางสาวอมัพร   ภิรมย์ร่ืน

สาขาวิชาการจัดการโลจิสตกิส์และการค้าชายแดน

58310579 นางสาวจิตตมิา   ทองปราบ

58310581 นางสาวจิรนนัท์   แคนดา
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58310066 นางสาวชนิสรา   เลาหวานิช

58310418 นายชลภทัร   ภทัรสกล

58310108 นางสาวชลติา   สมนาค

58310583 นายชวกร   ซ้ายสพุรรณ

58310586 นางสาวณฐักฤตา   ทองฟัก

58310421 นางสาวณฐัชา   รุ่งหิรัญ

58310247 นางสาวธมลวรรณ   อินทมงคล

58310597 นายบญุฤทธ์ิ   ทองคํา

58310671 นางสาวพินประภา   เช่ียวเจริญ

58310255 นางสาวแพรทอง   ทองบอ่

58310081 นางสาวมนสชิา   เอ่ียมอินทร์

58310432 นางสาวรัตนาวด ี  เจริญรักษ์

58310611 นางสาววนัทิวาพร   ก่ิงจกัร์

58310344 นางสาวศกิานต์   นพเก้า

58310613 นางสาวศริิกานต์   พตัรา

58310153 นางสาวศภุมาส   เจริญสขุ

58310438 นางสาวสายฝน   ปลืม้สขุ

58310618 นางสาวสนิุตา   สยุานี

58310678 นายอธิป   ตรีโลเกศกลุ

58310680 นางสาวอริสา   บญุนอก

58310681 นางสาวอิสรีย์   สจัจาภิบาลธรรม

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ

58310161 นายสวุฒัน์   สวยงาม

บริหารธุรกิจบัณฑิต  

กลุ่มสาขาการเงิน

58310529 นายกฤตภาส   เหลอืจนัทร์

58310001 นายกิตตพิฒัน์   โชตะนา

58310532 นางสาวจริยา   พชัรโอฬาร

58310535 นางสาวจิราวรรณ   เผา่พงษ์

58310641 นางสาวจฑุามาส   อินทร์คง

58310536 นางสาวเจนจิรา   ทองหลอ่

58310627 นางสาวชนิดาภา   กมลาศยักลุ



286

58310537 นางสาวชาลดิา   บวัสวุรรณ

58310120 นางสาวณฎัฐวกิา   วงเวยีน

58310204 นางสาวณฐัฐาพร   คําหอม

58310121 นางสาวณิชาภา   ม่ิงขวญั

58310629 นางสาวณีรนชุ   ชุ่มช่ืน

58310545 นางสาวดวงกมล   ทองแก้ว

58310546 นางสาวดารณี   สะอาดถ่ิน

58310547 นายทยากร   เนยทรงศกัดิ์

58310548 นางสาวทตัพิชา   ตุ้มสขุ

58310643 นางสาวทิพยรัตน์   สนุทรวงษ์

58310644 นางสาวทิพย์สดุา   อินทร์ฉาย

58310009 นายเทวนิทร์   นกัธรรม

58310124 นางสาวธัญญธร   ใสฉิม

58310630 นางสาวธัญวรัตน์   ทองปาน

58310126 นางสาวนจัจนนัท์   หนัตลุา

58310316 นางสาวนิรชา   จนัทาสี

58310015 นางสาวนิรมล   ธรรมทศ

58310317 นางสาวนิลาวรรณ   ศกัดิ์สวสัดกิลุ

58310214 นางสาวนิศาชล   คงสตรี

58310552 นายบญุนิธิ   สาธราลยั

58310392 นางสาวเบญญาพร   เชือ้ขํา

58310394 นางสาวปณิดา   เหลอืงสด

58310017 นางสาวปภาวด ี  การแก้ว

58310553 นางสาวปานตะวนั   วงษ์อดุดี

58310554 นางสาวเปมิกา   นวนขนั

58310555 นางสาวพณัณิตา   ชลายทุธ

58310320 นางสาวพิมชนก   ลําพาย

58310648 นางสาวไพรวรินทร์   ฟองกําแหง

58310558 นายภวศิ   จนัทะภาโส

58310022 นางสาวมลฑิตา   ชํานาญชล

58310187 นางสาวรตกิร   สงิห์เหลอื

58310025 นางสาวรังสมิา   ปลืม้ภกัตร์
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58310404 นางสาววรดา   ฉิมมาลา

58310650 นางสาววรรณนภา   มะนนู

58310651 นายวรรณรัตน์   ล้อมวงศ์

58310028 นางสาววรรณษา   บญุเย็น

58310035 นางสาวสริิวณัย์   ช่วงพงศ์

58310563 นางสาวสริิวลัย์   ทองเจิม

58310565 นางสาวสดุใจ   มัง่มี

58310038 นางสาวสมุดัตา   ชํานาญชล

58310569 นางสาวสมุาล ี  วฒุธิยา

58310570 นายสวุฒัชยั   ศรีณะรงค์

58310233 นายอคัรวนิท์   ราชเวยีง

กลุ่มสาขาการจัดการ

58310308 นางสาวกญัญาพชัร   จนัทรเสง่ียม

58310530 นางสาวกาญจนาพร   สอาดไหว้

58310533 นางสาวจิราพร   หิตปราณีต

58310004 นางสาวจรีุรัตน์   ภบูินบก

57310396 นางสาวชลธิชา   พกุโฉมงาม

58310539 นางสาวชตุมิณฑน์   สมบรูณ์ปรีชากลุ

58310506 นางสาวซาบีนา   ลาเตบ็ซนั

58310389 นายทิวากร   ม้าวไิล

58310211 นางสาวธารทิพย์   จินดาพงษ์

58310129 นางสาวพชัรี   ประชมุวดั

58310649 นางสาวภทัริกา   ม่ิงมงคล

58310559 นางสาวลกัษมณ   คงดา่น

58310653 นางสาววรัชยา   พรหมศริิ

58310030 นางสาววไิลลกัษณ์   เวยีงสมทุร

58310561 นางสาวเวยีนนา   เวยีงศกัดิ์

58310522 นางสาวศภุกานต์   เชยบบุผา

58310564 นางสาวสกุญัญา   บํารุงรัตน์

58310566 นางสาวสดุารัตน์   วฒันจนัทร์

58310102 นางสาวสธุาสนีิ   อินเถ่ือน

58310134 นางสาวสภุาวด ี  ศริิโรจน์
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58310524 นางสาวเสาวณีย์   พงษ์พานิช

กลุ่มสาขาการตลาด

58310197 นายกญัจน์   สขุศรีสมบรูณ์

58310200 นายจกัริน   จิโนเป็ง

58310534 นางสาวจิราภรณ์   พวงประดบั

58310538 นางสาวชิตตะวนั   บรรจงรักษา

58310542 นางสาวณฐัฌา   ชนานวุฒัน์

58310388 นางสาวทรรศนีย์   ทองสขุ

58310208 นางสาวธณณฏัฐ์   ฉฏัฐ์รชฏ

58310013 นางสาวนทัธมน   สาริการ

58310127 นางสาวนนัทิกานต์   บญุไทย

58310111 นางสาวนีรนชุ   บํารุงพงศ์

58310647 นางสาวปาลติา   อุ่นกาย

58310396 นางสาวพฏกนก   ลิม้สมทุรชยักลุ

58310128 นางสาวพศร   แทนนิกร

58310556 นายพิชเญศ   ราษฎร์ดษุดี

58310400 นายภริูเดช   จํานงกลุ

58310402 นางสาวเมธาชา   ศรีศกัดา

58310560 นายวศนิ   สมบรูณ์บตัิ

58310224 นายวศนิทร์   รามสตู

58310327 นายสหภาพ   จรูญเเสง

58310133 นายสนิธนา   สงวนอ่ิม

58310135 นางสาวสริุย ุ  แจ้งอ่ิม

58310571 นางสาวอชิรญาณ์   โรจน์วจิิตรรัตน์

58310572 นางสาวอภิรญา   ปะป้าน

58310380 นางสาวอรอิริยา   หวะสวุรรณ

สาขาวิชาการจัดการโลจิสตกิส์และการค้าชายแดน

58310657 นางสาวกนิษฐรินทร์   เถาว์ยา

58310575 นางสาวกาญจนา   อินทร์โชติ

58310411 นายกิตตธิาดา   ศรีภธูร

58310137 นางสาวกลุธิดา   หิรัญรักษ์

58310332 นางสาวเกวลนิ   รัตนวาร
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58310412 นางสาวแก้วไพลนิ   แก้วตาทิพย์

58310414 นายจตรุมรรค   วงศ์ไทยเฟ่ือง

58310415 นางสาวจารุภา   เทพกนั

58310416 นางสาวจิราพชัร   บญุมา

58310658 นางสาวจีรภทัร์   ยิม้สอน

58310139 นางสาวจีราธรณ์   สุ่นทํา

58310140 นางสาวจฑุาภรณ์   สริิยะธนกลุ

58310582 นางสาวเจนจิรา   สวุรรณโชติ

58310417 นายฉตัรดนยั   ลลีะเกียรติ

58310067 นางสาวชมพนูชุ   วงค์ดวง

58310659 นายชยณฐั   ชนะพลชยั

58310584 นางสาวชตุมิา   ทองพานิช

58310237 นายฐากร   เอกระ

58310585 นายฐานทพั   อินตรา

58310141 นางสาวฐิตยิา   จิตตสภุา

58310238 นายณรงค์   จ้อยวงศ์

58310337 นางสาวณชัชา   จนัทร์โคตร

58310239 นางสาวณฏัฐา   สําราญ

58310420 นายณฐั   จนัทร์เทศ

58310662 นายณฐัดนยั   มดัทน

58310587 นายณฐัธัญ   ทองนกัคนั

58310663 นางสาวณฐัธิดา   ศรีเจริญ

58310664 นายณฐัพงษ์   แพงโงม

58310142 นางสาวณฐัพร   มะลทิอง

58310422 นางสาวดษุฎี   บรมรัมย์

58310244 นายทศัน์พล   ศรีทวกีาศ

58310423 นายธนพล   เพชรรัตน์

58310591 นายธัญวทิย์   เชือ้น้อย

58310424 นางสาวธิดารัตน์   รักอก

58310425 นายธีรัตม์   สะท้าน

58310338 นางสาวนนทิการ   โยธาธยกัษะ

58310594 นางสาวนารีรัตน์   เอ่ียมสนิท
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58310595 นางสาวนิตยา   วเิชียรทอง

58310667 นายนิรันดร์   พรมมานอก

58310668 นางสาวนิสาชล   กลิ่นเกล้า

58310249 นางสาวเบญญาภา   คณะโจทย์

58310250 นายปฐมพร   ทองคําดี

58310147 นางสาวปวณิา   ศรีประเทศ

58310429 นางสาวปาณิสรา   ศรีมณี

58310074 นางสาวปาลติา   สงิห์โต

58310342 นายพรภวษิย์   ชลวฒิุ

58310601 นายพรรษวฑุฒ์ิ   ศรีวรรณงาม

58310602 นายพรวศิว์   บรูณะจนัทร์

58310435 นางสาวพิมพ์ลภทัร   โชคทววีรานน

58310431 นางสาวภมรมาศ   บญุศรี

58310149 นางสาวภณัฑิรา   นนัทะเสน

58310345 นายภาณพุงศ์   เฟ่ืองเกษม

58310604 นายภาสกร   เลก็เลศิผล

58310672 นางสาวมณฑกานต์   คณุชม

58310605 นางสาวมลัลกิา   มะลซ้ิอน

58310607 นางสาวรวษิฎา   ทิพอกัษร

58310608 นางสาวรักชนก   ดมีาก

58310609 นางสาวรัชนก   สวุรรณคํา

58310610 นายวชัรพงษ์   อิทธิยาภรณ์

58310436 นางสาววลัวล ี  จนัโท

58310612 นางสาววากจิรพสัตร์   วนัทมุ

58310673 นางสาวศศนิา   คชรัตน์

58310674 นางสาวศริิพร   ศรีเมือง

58310266 นางสาวศภุวรรณ   ทีสกุะ

58310617 นายสรณ   สงัขกนิษฐ

58310086 นายสหรัฐ   พุ่มพวง

58310348 นางสาวสาคเรศ   ลายพรหม

58310676 นายสริดนยั   เนินหาด

58310439 นางสาวสริิกาญจน์   สกลุมณี
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58310440 นายสริิราช   บญุไธสง

58310442 นางสาวสดุาพร   อปุคณุ

58310267 นางสาวสนุนัทา   ถาจอหอ

58310349 นางสาวสภุาวด ี  ผอ่งสวุรรณ์

58310444 นางสาวโสจิรัตน์   บญุมา

58310677 นางสาวอโณทยั   เกาะกะพี ้

58310620 นายอตชิาต   ใจเป่ียม

58310621 นางสาวอภิชญา   ไชยเมืองช่ืน

58310272 นางสาวอรวรรณ   สวีนั

58310445 นางสาวอริสรา   สบืโดด

58310273 นางสาวอารียา   อ่อนจนัทร์

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ

58310157 นางสาวกมลวรรณ   ป่ินพิลา

58310503 นางสาวกรรณิกา   ละอองวจิิตร

58310352 นางสาวกญัญาวร์ี   โพธ์ิหน่อทอง

58310516 นางสาวกนัต์กมล   อรุณโน

58310447 นายชนสษิฎ์   เปรียบเหมือน

58310504 นายชวลัวทิย์   พฒันกิจววิฒัน์

58310505 นางสาวชตุภิา   พงษ์เจริญ

58310158 นายณฐัพงศ์   บวับก

58310510 นางสาวธนาวด ี  จิตรครบรีุ

58310514 นางสาวบษุกร   วงศ์วณิชย์ไพศาล

58310515 นายพีระพล   โตฉาย

58310278 นายรณยทุธ   ดทีอง

58310104 นายวศิรุต   โพธ์ิเเก้ว

58310521 นางสาวศริินภา   ศริิรูป

58310160 นางสาวสภุาวด ี  วงศ์พิทกัษ์

58310525 นางสาวหทัยา   สดุแสวง

58310355 นางสาวอญัชิษฐา   สสีําราญ

58310526 นางสาวอาภาพร   สนทา

58310527 นางสาวอินทกุานต์   แก้วกระจ่าง
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วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

58310046 นางสาวพรสนีิ   ทรงวศนิ

58310497 นายอรรถพล   พว่งจารี

58310306 MR.VONG   LEAPHENG 

วิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

58310167 นางสาวณชัญาภรณ์   พู่พุ่ม

58310287 นางสาวณฐัริตา   นาคพิมาย

58310499 นางสาวนทัมล   ไชยวงั

58310288 นางสาวเบญญาภา   วราศรัย

58310169 นายปรามินทร์   พวงโลก

56310687 นายปัญญกฤษณ์   รัตนรักษ์

58310453 นางสาวภาวณีิ   ประยรูหงษ์

58310058 นางสาวรังสยิา   แก้ววเิชียร

58310654 นางสาวลลติา   ตองอ่อน

58310454 นายวงศ์ฐนิต   ทองภมิูพฒัน์

58310105 นางสาววาสนา   หนชิูต

58310361 นายวปีพนธ์   ชพูงษ์

58310296 นางสาวศศธิร   ทรัพย์ชุ่มช่ืน

58310362 นายศริิเทพ   ทศรัตน์

58310363 นางสาวสริินภา   พุ่มดารา

58310500 นางสาวสธุาทิพย์   บรีุนอก

58310502 นายสริุยาวฒิุ   สาริยา

58310175 นางสาวอนงค์ภทัร์   หสัจรรย์

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

58310478 นายจกัรพรรด ิ  น้อยหมอ

57310066 นายทศพร   ศรีคงรักษ์

57310429 นายธนพงษ์   ไหมทอง

58310492 นางสาวพนูมณี   คมปฏิภาณ

57310261 นางสาวมินตรา   บญุกอง

58310281 นางสาวยวุนิดา   ชาญศรี
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58310282 นางสาววนัวสิา   หร่ังกรุ่น

ศลิปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจ

58310369 นางสาวธัญธารีย์   สนุทรพิสทิธ์ิ

58310463 นางสาวนิรชา   สมิสนีวล

58310190 นายศาตราวฒิุ   ทศันาพร

ศลิปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจ

58310176 นางสาวกมลชนก   สวา่งพืน้

58310624 นางสาวกนัย์ฐิษา   หรรษาจกัรตรี

58310682 นายกิตต ิ  วงษ์กระสนัต์

58310177 นางสาวจารุกญัญ์   ร่ืนนาม

58310626 นางสาวจีรพรรณ   สขุเกษม

58310368 นายธนกาญจน์   หริการบญัชร

58310631 นางสาวนฤมล   ลขิิตวาศ

58310182 นางสาวนตัถนนัท์   อปุถมัภ์

58310633 นางสาวนนัธกาญ   แพทย์เพียร

58310371 นางสาวบษุบา   หนพูนัธ์

58310372 นางสาวบษุยา   เพชรยงัพลู

58310373 นางสาวปรียาภรณ์   จนัตุย่

58310374 นางสาวปวณ์ีกร   สมหมาย

58310465 นางสาวปัณฑิตา   ผิวพรรณ

58310183 นางสาวพฤจิรักษ์   แทน่แก้ว

58310635 นางสาวพิริญา   มากอําไพ

58310636 นางสาวพทุธิพร   ทองจีนสงัข์

58310684 นายเพชรตะวนั   แก้ววมิล

58310094 นางสาวภาพิมล   นาเวยีง

58310112 นางสาวภาสนีิ   รัตนสมสขุกลุ

58310467 นางสาวมานิตา   รุ่งสวา่ง

58310637 นางสาวมทุิตา   ประทมุศริิ

58310375 นายวทนัย์   กลัยรัตน์ตระกลู

58310470 นางสาววรกานต์   ทรงเงินดี
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58310188 นางสาววริาวรรณ   ไตส่นุา

58310376 นางสาววสิสตุา   ไทยฤทธ์ิ

58310472 นางสาวศศปิระภา   สลีาพฒัน์

58310638 นางสาวศทุธิลกัษณ์   ขนุภกัดี

57310407 นายสหรัต   แตงกลบั

58310379 นางสาวสพุตัรา   สทุธิประภา

58310191 นางสาวหทยัภทัร   เขียนเจริญ

58310639 นางสาวหนึง่ฤทยั   จนัทร์ทอง

58310195 นางสาวอาคริา   วงษ์พยอม
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ปีการศึกษา 2561

คณะอัญมณี

บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเคร่ืองประดบั

58320164 นางสาวมินตรา   วรุตศาสดานนัท์

บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเคร่ืองประดบั

58320015 นางสาวจิตวรรณ   พาดี

58320026 นายเมธา   รอดศริิ

บริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเคร่ืองประดบั

58320148 นางสาวกชกร   กณัหา

58320149 นางสาวกาญจนลกัษณ์   บวัมี

58320051 นางสาวกาญจนา   วาตาดา

58320054 นางสาวเจนจิรา   คําลพีดั

58320055 นางสาวชมพนูชุ   หอ่เพ็ชร

58320151 นางสาวญาตาว ี  นวกลู

58320007 นางสาวฐานิสสร   จนัทร์หอม

57320089 นางสาวฐิตพิร   สทิธิประเสริฐ

58320058 นายณฐัพงษ์   เข็มทอง

58320152 นายณฐัพงษ์   เฉียงใต้

58320060 นางสาวดถีิ   บญุมัน่

58320097 นายดลุยวตั   สงักะเพศ

58320155 นางสาวธัญจิรา   ช่างเหลก็

58320117 นางสาวธิตนินัท์   จมุพลฤทธี

58320156 นางสาวธิรกานต์   แม้เขียว

58320099 นางสาวนทัธมน   เรืองขํา

58320158 นางสาวนนัทยา   ผลวงษ์

58320009 นางสาวนิภาพร   แขมทิพย์

58320160 นางสาวบณุยวร์ี   โพธิเจริญ

58320161 นางสาวปพิชญา   ศรีพิทกัษ์

58320162 นางสาวปภาว ี  รัตนศรี

58320186 นางสาวพิมพิชฌาย์   คชฤทธ์ิ
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57320154 นายพีรพชั   วฒันเพ่ิมสนิ

56320257 นางสาวรักษิณาภทัร   เดชโนนสงัข์

58320063 นางสาววนิดา   ครองบุง่คล้า

58320100 นางสาววรัญญา   สวสัดี

58320064 นายไวทยา   สรณาคมน์

57320138 นางสาวศภุิสรา   วงัซ้าย

58320067 นายสชุาครีณ์   ดวงสวุรรณ

58320069 นางสาวสภุทัรา   พรหมประโคน

58320166 นายอธิคม   ผลเจริญรัตน์

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

สาขาวิชาอัญมณีและเคร่ืองประดบั

58320037 นางสาวธนิตา   จิรนวุฒัน์วงค์

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

สาขาวิชาอัญมณีและเคร่ืองประดบั

58320034 นางสาวณฐัมล   ผา่นคุ้ม

58320022 นางสาวณิศาชล   เจริญพงษ์

58320039 นางสาวบษุบา   กาศรี

วิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาอัญมณีและเคร่ืองประดบั

58320089 นางสาวกนกพร   มัน่ถ่ิน

58320127 นางสาวกมลวรรณ   มโนกวกิีจ

58320021 นางสาวกญัญา   นาวอีปุถมัภ์

56320233 นางสาวขวญัฤทยั   ใจใส

58320111 นางสาวจินตหรา   แข่งเพ็ญแข

58320093 นางสาวชลติา   สุ่มพุ่ม

58320133 นางสาวฐานิดา   สนูประโคน

58320094 นางสาวณฏัฐนิช   จนัทวภิา

58320033 นางสาวณฏัฐพร   เอ่ียมผอ่ง

58320112 นางสาวนิธิพร   ดอนเหนือ

58320040 นางสาวเบญญาภา   คงทนั

58320041 นางสาวปภาวรินท์   เตม็สวสัดิ์

58320042 นางสาวปญุญิศา   จารุมา

56320236 นายพจน์   ซาววงค์
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57320124 นายวทญัํ ู  แก้วทรายขาว

58320140 นางสาววริศรา   อ่อนตา

56320238 นายวลัลภ   ทองประดษิฐ์

58320141 นางสาววรัิชญา   ขนัเงิน

58320046 นางสาวศศธิร   เกตแุก้ว

56320002 นายศริิศกัดิ์   รอดสาลี

58320047 นายสจัจพงษ์   พงษ์สวสัดิ์

58320145 นางสาวสริิวมิล   พลหนุย่

ศลิปกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

สาขาวิชาการออกแบบเคร่ืองประดบั

58320011 นางสาวเบญจวรรณ   หมวดธรรม

ศลิปกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาการออกแบบเคร่ืองประดบั

58320121 นางสาวกนกพร   นมูหนัต์

58320167 นางสาวกนกวรรณ   โนนทิง

57320033 นายกมลไท   นิรัตตสิยั

58320169 นางสาวเกษณี   กาบมาลี

58320076 นางสาวจนัทร์มณี   ปาละพนัธ์

58320188 นางสาวจนัทิมา   งานจตัรัุส

57320030 นายชิตพล   สขุสด

57320145 นางสาวชตุกิาญจน์   ยอดหลอ่ชยั

58320032 นางสาวณปภชั   อินทร์ปฐม

57320111 นายณรงค์ศกัดิ์   ดาระดาษ

57320146 นางสาวดลยา   ศรีมะลิ

58320123 นางสาวตณิณภทัร์   สมบญุ

58320172 นางสาวธนวรรณ   ชขํูา

58320173 นางสาวธัญญารัตณ์   นะวงค์

58320174 นายนครินทร์   ปริยอคัรกลุ

58320077 นางสาวนิราพรรณ   ศรีสขุ

58320106 นางสาวเนตริกา   แสงนิตเิดช

58320191 นางสาวเบญจวรรณ   ทรัพย์ประเสริฐ

58320176 นางสาวปรีชญา   สาดและ
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58320078 นางสาวพนิตนนัท์   จนัทร์เพ็ญ

58320178 นางสาวฟา้ขวญั   ขวญัเมือง

58320083 นางสาวภทัราวรรณ   ม่วงภาชี

58320109 นางสาวภาสริิ   สขุเสมอ

57320035 นายภวูเดช   ไข่เพชร

58320124 นางสาวมนพิชา   เทพทอง

58320085 นายวชัรสทิธ์ิ   สระทองแยง

58320019 นายสชุานนท์   เหิกขนุทด

58320110 นางสาวสฌุาฎา   พานวงศ์

58320182 นางสาวสปุราณี   สริุยะ

58320020 นางสาวสพุชัรีญา   ภมิูกระจ่าง

57320099 นายอดศิกัดิ์   พุ่มหอม

58320183 นางสาวอรไพลนิ   ศรีพธุโธ

58320184 นางสาวอญัวณ์ี   กิจอํานวยพงศ์

58320088 นายอาริฟฟีน   รีจิ
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ปีการศึกษา 2561

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

58410090 นางสาวกนกพชัร   จิตรสนุทร

วิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

58410119 นางสาวกญัย์ธิมล   ทองฉาย

58410120 นางสาวกาญจนา   ชุ่มสดีา

58410428 นายการันพงษ์   บรุาณไทย

58410091 นายจิรวฒัน์   ชยัตะมาตย์

58410121 นางสาวจิราพร   ไผพ่งษ์

58410092 นายชยัณรงค์   เก้านาน

58410468 นางสาวณชัชา   รักษาวงศ์

58410095 นายนรินทร์   มลูเชือ้

58410122 นางสาวเบญจมาภรณ์   ด้วงเผือก

58410386 นางสาวประภสัรา   จีนธรรม

58410237 นายปวรุตน์   โยธาจนัทร์

58410207 นายพชัรพล   บญุยะนิวาสน์

58410430 นายภานสุรณ์   ผาโท

57410509 นายมงคล   นนัตา

58410123 นางสาวยพุา   เพ็งสา

58410330 นายรพีพงษ์   ฐิตรัิตนกลุ

58410387 นางสาววลิาสนีิ   บวัฮมบรุา

58410238 นางสาวศภุนชุ   โคตรสมบตัิ

58410388 นางสาวสชุาวด ี  บวัพก

58410125 นางสาวสดุารัตน์   มัน่คง

58410470 นายอษัฎา   สกีา

สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

58410115 นางสาวเขมิกา   ชาตวิทิยา

58410390 นางสาวนํา้ทิพย์   มีมขุ

58410117 นางสาวนํา้เพชร   สงิหกลางพล
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58410175 นางสาวสรีิธร   เหลอืผล

58410209 นางสาวสรีุย์ภรณ์   สทุธิสถิตย์
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ปีการศึกษา 2561

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

นิติศาสตรมหาบัณฑิต  

55920803 นางสาวจิรฐา   งามสวน

56921178 นางสาวจฑุาทิพย์   สานทุิศ

56921179 นายเจษฎากร   ตลุยวณิชย์

56921183 นางสาวณฐัวภิารัศม์ิ   พทุธารักษ์สกลุ

55920823 นายเทวา   สทุินรัมย์

55920828 นายธัชกร   ธนญัชยะกลุ

56921188 นางสาวนนัทวนั   ลําดบัวงศ์

56921190 นายบณุยกิตต ิ  สขุโข

56921192 นางสาวเบญญาภา   วานิชสรรพ์

55920842 นายปิลนัธน์   อรุณภาคย์

55920844 นางสาวพนิตสภุา   สดุสงวน

56921197 พนัตํารวจตรีพลัลภ   หร่ิงรอด

56921199 นางสาวภาคนีิ   สมทุรครีี

55920859 นางสาวมณฑา   เสอืดี

55920868 นายลทัธวฒัน์   สวสัดมีงคล

55920871 นางวรัทยา   ภิญโญ

56921206 นางสาววรันธร   ปภสัสรศริิ

55920873 นายวชิชาวธุส์   ภิญโญ

56921209 นายสมชาย   อ่อมอิน

55920891 นายสมิุตร   โตยงั

56921214 ดาบตํารวจอดเิรก   ชํานาญจนัทร์

55920902 นายอคัรเดช   สเีหมือน

55920906 ร้อยตํารวจเอกอารัทธ์   รักษาวงศ์

55920908 นายเอกชยั   เจียมวเิศษสขุ

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต  

57910272 นายเทียนชยั   ปัจฉิมานนท์

57910284 นายนภสั   เลก็เจริญ

59910318 นายประจกัร์   นาคเพชรัตน์โรจน์

59910015 นายปริญญา   ใจปาน
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59910319 นางสาวพิมพ์ลดา   โชตดิลิก

57910277 นางสาววไิล   พนัจง

57910278 นายวรียทุธ   ยดุรัมย์

59910321 นายสณัฐิวฒิุ   เปลี่ยนศรี

59910322 นายสทิธิศกัดิ์   นิตวิฒิุวรรักษ์

57910279 นายสเุมธ   เมฆาวณิชย์

59910320 วา่ทีร้่อยตรีหญิงหนึง่ฤทยั   เพ็ชรพลอย

57910280 นายอคัรเดช   เดชาขจรสขุ

57910265 นายเอกชยั   ภาควตัร

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อความม่ันคง

58920185 นางสาวชนกชนม์   เมฆเจริญลาภ

58920746 นางสาวธัญญลกัษณ์   ปณุญจิรโชตสิกลุ

58920747 นายนําโชค   วรศลิป์

58920749 นางสาววภิาว ี  รักนํา้เทีย่ง

สาขาวิชาการบริหารงานยุตธิรรมและสังคม

59920382 นางสาวกลัย์สดุา   นนัทะ

59920383 นางสาวกาญจนวรรณ   บญุอินทร์

58920727 ร้อยตํารวจโทจกัรกฤษณ์   เศษนาเวช

59920028 นายจิตรภาณ ุ  สร้อยโสภาเจริญ

59920027 นางจินตนา   ฟักแก้ว

59920489 นายชยงค์   สขุสวา่งวงศ์

59920025 นางชตุมิา   ศริิสวสัดิ์

59920384 นางสาวณฐัจิรพสั   ชินาธิปธนาศริิ

59920035 นายณฐัพงษ์   คลอ่งเชิงสาน

59920378 นายณฐัพล   งามเสมอ

58920730 นายธีรวฒัน์   สวุรรณกลุ

59920031 นางนภา   อินธิบาล

57920843 นายนฐักฤษฏ์   จินดาพงศ์เจริญ

57920776 นางสาวปิยนนัวด ี  เสน่ห์ธนวชัร์

59920381 นางสาวพชัรนฏัฐ   มีแค

58920732 นางสาวพิมพ์พชัริยา   ประวตังิาม

59920030 นางสาวรัสรินทร์   วอ่งสวสัดิ์
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59920386 นางสาววรรณภรณ์   พฒิุพิรุฬห์วงศ์

59920387 นางสาววรัญญา   ธนาวรสกลุ

59920491 นายวราพงศ์   เตยีวสงวน

58920174 นางสาววราภรณ์   แคล้วคลาด

58920175 นายวชัรพงษ์   กาหลง

59920388 นางสาววมิลรัตน์   กลุละวณิชย์

59920032 จ่าเอกวรียทุธ   ประชารัตนเสรี

59920026 นายศราวธุ   ศริิสวสัดิ์

58920180 ดาบตํารวจสชุาต ิ  ตรีไชย

59920492 นายสทุธิพล   กิจพิบลูย์

59920033 นางสาวสธุาทิพย์   ชินวฒิุ

58920745 นางอรอินทร์   กิจสําราญ

59920390 ร้อยตํารวจเอกอิสเรศ   เลศิวไิล

สาขาวิชายุทธศาสตร์และความม่ันคง

59920038 นางสาวฉตัราภรณ์   ปัญญาลขิิต

59920496 ร้อยตํารวจโทชยัพล   ยตุธิรรมดํารง

59920375 พนัโทณฐัพงศ์   มัง่อะนะ

59920493 นายณฐัวธุ   กองลนุ

59920530 นายตนัตกิร   ช่ืนเกษม

59920532 นายนิมิตร   ยเุจริญ

59920371 นางสาวปิยดา   ช่ืนเกษม

59920497 นายพงศธร   พฒุตาล

59920501 นายภานพุนัธ์   ผดงุการณ์

59920372 นางสาวระเบียบ   กิจเจริญ

59920533 นางสาวรัตน์ดาวรรณ   ถนอมรอด

59920498 นางสาววรรณวณชั   บรุภาม

59920494 นางสาวศศธิร   พรงาม

59920376 นายสมชาย   เพชรรัตน์

59920374 นายสหรัฐ   สขุเจริญ

59920502 นายสําเนาว์   รัศมิทตั

59920503 นางสาวสธิุมา   เทพวงค์

59920535 นายองอาจ   เจียมจุ้ย
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59920377 นางอรอนงค์   ช่ืนเกษม

59920504 นางสาวอาภากร   ทองขํา

59920495 MR.I MADE TIRKA   NURGADUH

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ

55921045 นางสาวณฐัภรณ์   อรุณโณ

58910317 นายธีรชา   สขุรุ่ง

57910283 นายศกัดา   ศลิากร

55921158 นางสาวสภุาวด ี  ณ นคร

นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

58140293 นางสาวปารีณา   ปาละวงศ์

นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

58140024 นางสาวกญัญารัตน์   มชัฌิมานนัท์

58140256 นายก้านเพชร   แซ่กงั

58140257 นายขวญั   แซ่อึง้

58140273 นางสาวฐิตรัิตน์   หม้อชยัวงค์

58140276 นางสาวณฐัริกา   นิลนํา้เพชร

58140277 นางสาวณฐัวรา   เนตรท้วม

58140280 นายธนบด ี  บญุศรีนกุลุ

57140245 นางสาวเนรัญชลา   สญัชยานกุลู

58440400 นางสาวพรทิพา   นชุอยู่

58140304 นายรัชชานนท์   พิมพา

58140308 นางสาววารุณี   กลิ่นเกษร

58140310 นางสาวศรัญญา   ร้อยพิลา

58140311 นายศราวนิ   ฤทธิโสม

58140103 นางสาวศริดา   เรืองวฒันา

58140314 นางสาวศภุาวรรณ   บญุรอด

58440431 นางสาวสขุภิณโญ   บญุเฮง

58440433 นางสาวสตุาภทัร   พะหงษา

58140318 นางสาวสธิุมา   ภูส่วสัดิ์

58440438 นางสาวอรกานต์   โลหิตานนท์

นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

58140258 นางสาวงามสรีิ   สภุาผล
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58140348 นางสาวจิณห์นิภา   อ่อนจ้อย

58140286 นายนทัธพงศ์   ชชัวลติ

58140287 นางสาวนนัทชัพร   รัตนเลศิ

58440416 นางสาวลภสัรดา   เตชะอําไพ

58440429 นายสายฟา้   พสธุารัตน์

58440437 นางสาวอภิสรา   โยธา

นิติศาสตรบัณฑิต  

58440351 นางสาวกมลพรรณ   คนุุ

59440234 นางสาวกญัญ์ชยาวร์ี   ภาชีทรัพย์

58440353 นางสาวกญัธิมา   พลูสาริกิจ

59440767 นายกีรต ิ  แสงโสมแจ่ม

57441164 นายเกียรตศิกัดิ์   นยันา

59440763 นายโกวทิ   พิมลทีป

58140329 นายจกัรกฤษณ์   ครีีทวปี

58140259 นายจกัรกฤษณ์   มณีโชติ

58440507 นางสาวจิราภา   ไชยหนองหว้า

58140260 นายจีรวฒัน์   ทองจํารุญ

58140261 นางสาวจฑุามาศ   นพรัตนาพร

58140262 นางสาวเจนจิรา   วงษ์อนนัต์

58140263 นางสาวเจนจิรา   แสงศรีศลิป์

58140264 นางสาวฉตัรกมล   มงคล

58140265 นายฉตัรตระกลู   ศรีนวล

58140266 นางสาวชฎาดล   แย้มสวุรรณ

58440361 นายชนนคร   สภุาพโรจน์

58140267 นางสาวชนญัญา   เตง่ภาวดี

58440362 นางสาวชนิดา   อ่ิมใจ

58140268 นางสาวชญัญานชุ   เขียวนุ้ย

58140269 นายชาญวทิย์   เหลา่จก

58440363 นางสาวชาลสิา   วภิาณรัุตน์

59440776 นายชํานิ   ธนบริบรูณ์พงศ์

58140271 นางสาวชดุาลภสั   สวา่งโลก

58140272 นางสาวญาณิศา   เมืองยศ
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59440230 นางสาวฐิตาภทัร์   จนัทจํารัสปัญญา

58440365 นายฐิตภิมิู   พนัธ์สนิ

59440231 นายฐิตวิชัร์   ศริิบตุร

58440366 นางสาวณ ภทัร   สทิธิคํา

59440772 จ่าอากาศโทณฤต   อาจวาริน

58140350 นางสาวณชัชา   ชนะพาล

58140274 นางสาวณฐัณิชา   เรืองสขุศรี

58440369 นางสาวณฐัธิดา   สวุรรณพาชี

58140025 นางสาวณฐัปภสัร์   พากเพียร

58440370 นางสาวณฐัพร   ฤทธ์ิสมจิตต์

58140275 นางสาวณฐัมน   วฒิุพลไชย

58140278 นางสาวณิชารีย์   สง่จิตร์

58140279 นายต้นสกลุ   งามสง่า

58140351 นายทศพล   สดุาเดช

58440373 นางสาวทกัษณภรณ์   สําเร็จ

57441336 นางสาวทิตา   ออมสนิ

59440764 นายธงเทพ   สรรธนสมบตัิ

58440008 นายธนกร   เกิดคลํา้

58440375 นายธนชิต   คล้ายวร

58140115 นายธนภทัร์   ศรีสกลุเมฆี

58440376 นางสาวธนวรรณ   ศรีสําอางค์

58140352 นายธนวฒัน์   สมถวลิ

58140325 นายธนิสร   แจ้งประภากร

58440380 นายธรากร   สขุกลุ

58440381 นายธวชัชยั   เพ็งสา

58140282 นายธัญชนน   ศรีฟา้

58440382 นางสาวธัญญลกัษณ์   ถาวรยิ่ง

58440384 นางสาวธารารัตน์   กนัชาติ

58440385 นายธีธัช   มาลหีอม

58140283 นายธีรดนย์   วงษ์น่ิม

58440386 นางสาวนนท์ชนก   ญาตเิสมอ

57441214 นายนพฉตัร   นาคเสน
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58140330 นางสาวนภสันนั   โชระเวก

58440388 นางสาวนภสัสร   วะทา

58440389 นางสาวนนัท์นภสั   โสมนาวตัร์

58140037 นางสาวนิชานนัท์   มุง่หาผล

59440757 นางสาวนิภาพร   สมัฤทธ์ินอก

58440390 นางสาวนิสากร   รุจิรานกุลู

59440762 นายเนวนิ   สนุทวนิค

59440765 นางสาวเนาวรัตน์   แย้มน่ิมนวล

59440761 สบิตํารวจตรีบวร   หตัถโชติ

58440392 นายบญุญฤทธ์ิ   ปานสมทุร

58140288 นางสาวบญุธิชา   คงทวี

58440511 นางสาวบปุผา   บญุประเสริฐ

58140289 นายแบงค์ชาต ิ  กองปัญโญ

58440512 นางสาวปณิตา   ยอดเพชร

58440397 นายปรินทร   ฝักแคเลก็

58140290 นางสาวปรียามาศ   ไทยสมยัรุ่งโรจน์

58140291 นางสาวปัณฑิตา   ศรีสขุใส

58140292 นางสาวปัณณพร   สมทบสขุ

58440398 นายปิยะณฐั   บญุกลอง

58440399 นายพงศ์พล   เชียงมณี

58140294 นายพงศ์พิชญ์   จามพฒัน์

59440773 นายพงศ์ภคั   วิง่เร็ว

58140295 นางสาวพรพรรณ   ตนัตบิรูณกลุ

58140296 นางสาวพลอยไพลนิ   อยู่ยืน

58140297 นายพชัรพล   รุ่งเรือง

58140298 นางสาวพชัรียา   หลอมทอง

58140299 นายพิชชากร   คงลาภ

58440516 นายพิชิตพล   แซ่ลิม้

58140327 นางสาวพิมพ์จิราพร   ยอดประทมุวนั

58140328 นายพิศทุธ์ิ   พิทกัษ์จินดา

58440517 นายพิสทิธ์ิ   กณุฑี

58440364 นางสาวพีชณฐัฐา   รวมทรัพย์
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58140300 นางสาวเพ็ญนภา   มลูประเสริฐ

58440406 นางสาวแพรวพรรณ   สวุรรณโชติ

58440407 นายภณัฑ์ชยั   วรรณสุทิธ์ิ

58140312 นางสาวภทัร์ณรินทร์   โพธ์ินอก

57441245 นายภทัรพล   ศภุวรัิชบญัชา

59440758 นางภทัรวด ี  นามเมืองปัก

58140326 นายภาณพุนัธ์   โรจนวณิชยากร

58440571 นางสาวภิษฐ์จีรัชญ์   พชัรกลุธนา

58140302 นางสาวมาธิญา   อ่ิมอวบ

58140303 นางสาวมารีย์พร   กนัตะวงศ์

58440412 นางสาวมินตรา   ธนชูยั

59440759 นางสาวยพุาพรรณ   คําแจ่ม

58140349 นางสาวรักษ์สกลุ   ภชุงค์เจริญ

58440415 นางสาวรัชฎาภรณ์   บรรจงปรุ

58440358 นางสาวรัตนาพร   เน่ืองจํานงค์

58140305 นางสาวรุ่งตะวนั   เทพแสง

57441261 นายฤทธิเกียรต ิ  อยู่เจริญ

58440523 นางสาววรัญญา   บตุรดี

57441268 นายวรากร   บา่ยเจริญ

59440756 นายวราคม   บญุธรรม

58440417 นางสาววริยา   ทองดี

58440420 นายวชิญ์พล   คล้ายปาน

58440524 นายวชิยตุม์   วดัห้อย

58440422 นางสาววไิลไพรํา   ปรียานนท์

58440529 นายวรีะวฒิุ   สงิห์โต

58440530 นางสาวศกลวรรณ   ขนบดี

59440777 สบิตํารวจโทศรัณย์   รักบําเหน็จ

58140102 นางสาวศลยัวรรณ   ประสงค์ทรัพย์

58440424 นางสาวศริิยากร   จนัทร์เกษร

58440425 นางสาวศวิพร   แสงเจริญ

58140104 นายศภุกิตติ์   ใสแก้ว

58140313 นายศภุณฐั   อคัรวงศ์วศิษิฎ์
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58440426 นางสาวโศจิรัตน์   วงศ์จิตสขุเกษม

58440533 นางสาวษาริณี   จลุเกตุ

58440427 นางสาวสกาย   รัตนผล

58140315 นางสาวสมิตานนัท์   ธรรมวาจา

59440775 นางสาวสวรรยา   วริิยะวฒันะ

58440430 นายสทิธิกร   มลูสวสัดิ์

59440236 นางสาวสริยาพร   สขุปุระการ

58140317 นางสาวสชุญัญา   เลศิฤทธ์ิ

58440432 นางสาวสดุารัตน์   เปลี่ยนช่ืน

59440774 นางสาวสธีุรา   ไชยวภิาส

58440535 นางสาวสนิุสา   ใจอารีย์

58140319 นางสาวสปุรียา   ขจรรัตนศริิ

58440434 นางสาวสปุรียา   วงทะนี

59440766 นายเสริมรัฐ   สงิห์มณี

58440575 นางสาวหสัวด ี  ปรีเลศิ

58440536 นางสาวอจิรภาส์   พรหมสนิ

58140322 นางสาวอภิชญา   เธียรเลก็

59440237 นางสาวอภิญญา   โยธาปิยเดชากลุ

58140323 นางสาวอมราวด ี  เมืองใสสนัต์

58140324 นางสาวอรทยั   โชชยั

58140038 นางสาวอริศรา   ดาทอง

58440033 นางสาวอรุณวรรณ   ยุ่นประยงค์

59440769 นายอคัรภาค   ธํารงเจริญสขุ

58440440 นางสาวอจัฉริยา   กระแสร์ชล

58440441 นางสาวอญัชนา   ขวญันู

58440442 นางสาวอาภสัสร   ชอบรส

58440537 นายอารักษ์   ไพบลูย์วรชาติ

59440238 นายอดุม   รักอิสสระ

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

สาขาวิชาการบริหารทั่วไป

58140123 นางสาวชนากานต์   พลูผล

58140147 นางสาวรัตนาวด ี  ลนุพงค์
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58440288 นายภทัรธร   อดุมสวสัดิ์

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

สาขาวิชาการบริหารทั่วไป

58140142 นางสาวกชวรา   ยงัเสง่ียม

58140069 นางสาวกรรณิการ์   นิลฟู

58140118 นางสาวกญัญาณฐั   ศรีสขุ

58140014 นางสาวกญัญาวร์ี   แวว่สอน

58140121 นางสาวจริยา   วงศ์ปัดสา

58140126 นายชยัฏวรรณ   เหลอืงศริิธัญญ

58140127 นางสาวณฐักานต์   พุ่มพวง

58140130 นายทศพล   มือทอง

58140133 นางสาวธนชัภรณ์   ยิ่งยศกําจรชยั

58140134 นายธนญักรณ์   โฆสติชตุพิงษ์

58140135 นางสาวธาวนีิ   ภูป่ระยรู

58140137 นางสาวนฤมล   ตุ้มน่ิม

58140138 นางสาวนารีรัตน์   ทดัจนัทร์

58140139 นางสาวบษุกร   อ่อนกลัน่

58140017 นางสาวปณุญิสา   ทิพวรรณ์

58140003 นางสาวภคัสรกญัญ์   เช่ือมเจริญพรกลุ

58140074 นายมคัวนี   นาคะมนต์

58140075 นางสาววชัราภรณ์   ยอดสม

58140151 นางสาววารุณี   ฉิมฉลอง

58140153 นางสาววภิาว ี  รําพงึกิจ

58140155 นางสาวสาธินี   ศรีสขุ

58140018 นางสาวสริิรัตน์   อรุณ

58140156 นางสาวสกุฤตา   คุ้มภยั

58140157 นางสาวสภุสัสรา   สําราญฤทธ์ิ

58140161 นางสาวฮินนา   ฮลุเซ็น

สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

58440669 นางสาวกนกพรรณ   หาญกล้า

58440234 นายกิตต ิ  คําเหลา
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58440251 นางสาวญาธนาตย์   รัตนะนาวา

58440260 นางสาวธัญลกัษณ์   ถนอมรอด

58440263 นางสาวนภสัวรรณ   อานนท์

58440266 นางสาวนฤมล   อุ่นใจ

58440287 นายพีรพฒัน์   น้อยผล

58440311 นางสาวศภุธิดา   ยามารี

58440319 นางสาวสดุารัตน์   พรมลอย

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

สาขาวิชาการบริหารทั่วไป

58140120 นางสาวกลุธีรา   จ๋ิวประชา

58440660 นายเกษมธีรพจน์   พลอยประดบั

58140122 นางสาวชนม์ชนก   นพเทาว์

58140124 นายชลกาณต์   ควรรับสว่น

58140001 นางสาวณฏัฐณิชา   สทิธิโชค

58140131 นางสาวธนพร   โคผดงุ

58140073 นายธีรภทัร์   วรวฒัน์

57440328 นางสาวปณิตา   ชยัสารเสรี

58140145 นางสาวพชัริกา   ศรีพนัธ์ดอน

58140150 นางสาววนัวสิา   ดวงไผ่

58140154 นางสาววรัิชนี   ขุ่ยรานหญ้า

58140158 นางสาวอนญัญา   มีศกัดิ์

58140159 นางสาวอนนัตญา   สวุรรณเพ็ชร

58140160 นางสาวอจัฉรา   เสอืแก้ว

สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

58440227 นางสาวกนกกาญจน์   ทองนรินทร์

58440232 นางสาวกาญจนา   กาวรีะ

58440244 นางสาวจฑุารัตน์   เตรณานนท์

58440250 นางสาวโชตกิา   ลาสอน

58440252 นางสาวณฐัชา   คล้ายจินดา

58440257 นางสาวธนชัชา   ธระสวสัดิ์

58440673 นางสาวนฐัมล   คดสวุรรณ

58440275 นางสาวบษุราพร   เจริญธนเพชร
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58440283 นางสาวพิชญาภา   ปลืม้จิตร

58440291 นางสาวมาริสา   เช่ียวพงศธร

58440298 นายวรวทิย์   หลมิเจริญ

58440306 นางสาวศศสิรา   วทิยาอนกุลู

58440316 นางสาวสริิพร   วศิวกรรม

58440671 นางสาวสภุิมน   ตริมหา

58440329 นางสาวอภิสรา   จารุพฤฒิพงศ์

58440331 นางสาวอารีรัตน์   แก้วสนุทร

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาการบริหารทั่วไป

58140117 นางสาวกรัณฑรัตน์   สายนุ้ย

58440354 นายเขตโสภณ   พิริยะศลิป์

57441549 นายจกัรพงศ์   บญุวฒันโชติ

58140054 นางสาวจีรัฐตกิลุ   ฐกฤตกลุววิฒัน์

58140015 นางสาวเจนจิรา   พึ่งสมศกัดิ์

58440447 นายชฎาวธุ   ลมปลวิ

58140016 นายชยัณรงค์   รุ่งเรือง

58440451 นางสาวชาลสิา   ทองวจิิตร

58440452 นางสาวชตุมิา   แก่นท้าว

57440347 นายเชาว์วฒัน์   นนัทไกรเดช

58440521 นางสาวฐิตกิาญจน์   สายบตุร

58440683 นางสาวณฐักฤตา   วนัเพ็ญ

58140129 นางสาวดาวศริิ   อึง้วานิช

58440458 นายทวศีกัดิ์   นิลโต

58440509 นายทศพร   กาญจนบตุร

58440684 นายธนพล   เจริญพิพฒัพงษ์

58440462 นายธนากิต   อินทกลู

57440408 นางสาวธนิศา   พวงลําใย

57440413 นางสาวธารวมิล   ทนุดี

58440464 นายธีรพล   เรทนู

57440418 นายธีระชยั   แผค่ณุ

58140002 นางสาวนนทิชา   ศรีทองคํา
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58140136 นางสาวนภาพร   อคัรกลุกิตติ์

58440510 นางสาวนศุรา   สทิธิวงศ์

58440391 นายบวรรชต   ธาราดล

57440463 นายปรัชญา   วงศ์เชียงยืน

58140141 นางสาวปริษา   มีวรรณ์

58440678 นางสาวปาลดิา   พทุธา

58140026 นางสาวปีราต ิ  พนัธ์จบสงิห์

57440474 นายพชรธรณ์   สาคร

58140144 นายพรชยั   หลงอยู่เจริญ

57441737 นางสาวพราวพิลาส   เทียนปลัง่

58440659 นายพลพฒัน์   อริยสริิกลุ

58440402 นางสาวพชัรพร   สวุรรณลพ

58140140 นางสาวพิชชากร   สงิห์โท

58440681 นางสาวพิชญานิน   นาคปฐม

58440474 นายพิชิต   จลุพล

57441743 นายพฒิุพงศ์   ธรรมเทีย่ง

57440400 นายภทัรพลฒ์   เร้าธนชลกลุ

57440498 นายภเูมศ   เอรัสสะ

58140146 นายรัฐ   เขียวไข่กา

58140148 นางสาวลดาวลัย์   สมุาพา

58440484 นางสาววรดา   เสวกาพานิช

58140149 นางสาววรัญญา   ยะรังวงษ์

58440419 นางสาววารินทร์   เชือ้จีน

56440574 นายวรัีช   อินฉตัร

58440682 นางสาวศศธิร   จตรัุส

58440532 นางสาวศริินทร์   อินทรวเิชียร

57441740 นางสาวศริิรัตน์   หงษ์คํา

57441744 นายศภุกิต   หิรัญกาญจน์

58440023 นายสหภาพ   ศรีไชยมลู

58440500 นางสาวสวุมิล   เชาวะปรีชากลุ

57441638 นายอธิเบต   เชือ้กณุะ

58440503 นายอภิรัตน์   เพียสนียุ
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58440228 นางสาวกมลเนตร   สวุรรณ

58440229 นายกรณ์   โรจนวงศ์สกลุ

58440578 นายกฤษดา   ต้นบญุ

58440666 นายกิตตธิัช   อยู่สมบรูณ์

58440237 นางสาวเกศสดุา   ขวญักลํ่า

57440648 นายเกียรตศิกัดิ์   กสกิรรม

58440582 นายเกียรตศิกัดิ์   เรืองศรี

57440953 นายขจรกฤษ   ศรีเสาวคนธร

58440238 นางสาวคฑามาศ   บงัเกิด

58440240 นางสาวจรรยารักษ์   ตรงเทีย่ง

58440241 นายจกัรพนัธ์   พุ่มทอง

58440242 นางสาวจินตณา   มลูมานสั

58440246 นางสาวเจนจิรา   ลาดจนัทร์ต๊ะ

58440247 นางสาวชฎาพร   ภูเ่งิน

57440674 นายชนชัญ์   บวัอินทร์

58440248 นางสาวชนาภรณ์   สคุนธ์ธรรม

57440894 นางสาวชลธิชา   วรสทิธ์ิ

58440249 นางสาวชลดิา   กณัหาชาลี

58440595 นายชยัวฒิุ   ทองเอ่ียม

58440596 นายชิษณชุา   ธนธิตชิญา

58440672 นางสาวโชตกิา   สสัสนิทร

58440541 นางสาวณฐันารี   ยิม้ช่ืน

58440602 นางสาวณฐัวภิา   เตง็จารึกชยั

57440705 นายณฐัวฒิุ   สขุปิติ

58440542 นางสาวดลฤทยั   นิยมเดชา

58440253 นายทตัพงศ์   ร่มเกตุ

56441965 นายเทอดพล   อาตม์อยุ

58440254 นายธนดล   เถาพทุรา

58440256 นายธนะพล   คนัทะโชติ

57440721 นายธนากร   ชงัเรือง

58440258 นายธนาตย์   แยบสงูเนิน
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58440543 นายธรรศพงศ์   ชยัสริุยรังษี

58440259 นายธราเทพ   ขนุเจ๋ง

58440261 นางสาวธิดารัตน์   กหุลาบ

58440262 นางสาวธิตมิา   ธนะเฮือง

58440545 นายนพณฐั   นาคประเสริฐ

57440729 นายนพดล   แซ่เจ็ง

58440265 นางสาวนฤมล   บญุทา

57440735 นายนชัค์สวฒิุ   ธนานยัพฤกษ์

58440267 นางสาวนฏัฐาพร   พิศาลสาสน์

58440268 นางสาวนนัท์นภสั   แสงอทุยั

58440270 นางสาวนํา้ฝน   ทิพยาวงษ์

58440271 นายนิตพิงษ์   บวัหอม

58440272 นายนิวฒัน์   ศรีสวสัดิ์

58440273 นางสาวนชุนาท   เดชอรุณ

58440274 นางสาวเนรัญชรา   เมฆฉาย

58440277 นางสาวปทมุวด ี  สขุสมโภชน์

57440753 นายปริญญา   ป่ินทอง

58440278 นางสาวปาณิสรา   มากศริิ

58440618 นางสาวปานวาด   วชิะนา

57440759 นายปารเมศ   ฉ่ําทรัพย์

58440280 นายเปรมรว ี  เปรมปรีดิ์

58440680 นายพชร   นารินทร์

58440243 นางสาวพชัญ์สติา   ประจนัตวนิชย์

58440281 นายพสักร   หาญประทมุ

58440282 นางสาวพิชญา   ทบัทิม

58440285 นางสาวพิมพกานต์   เงินเปีย

58440286 นางสาวพิมพ์พิชญา   เดชดอนบม

58440626 นางสาวพทุธรักษา   เน่ืองจํานงค์

58440687 นายภาณกุาญจน์   น่ิมนวล

58440289 นายภานวุฒัน์   ขตัยิศ

58440290 นายภริูนทร์   อนกุรมวรีะกิจ

57441251 นายเมธาพนัธ์   สมนึก
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58440548 นายยศพล   เงินรัตน์

57440812 นายรณพีร์   วชัรวารี

58440295 นายรัชพล   แผนเสอื

58440296 นางสาวรัฐนนัท์   พยคัฆ์เพ็ชร

58440549 นางสาววรรณนิกา   พรมบตุร

58440637 นางสาววรรณพร   โภควรรณกลุ

58440550 นางสาววรรณภา   มาเผือก

58440638 จ่าเอกวรวฒิุ   ขนัทอง

58440300 นางสาววริศรา   ยัง่ยืนสกลุวงค์

58440301 นายวบิลูย์   ไตรกิศยากลุ

58440303 นางสาววรียา   เลก็อ่อน

58440551 นางสาวศรุดารินทร์   มาสขาว

57441108 นางสาวศริิณา   อนนัตประยรู

58440310 นายศภุชยั   ลิน้นาคแก้ว

57440845 นายศภุพริษฐ์   ศรีปานะกลุ

58440552 นางสาวสลนิฑรัตน์   สมบตัวิงศ์

58440313 นายสหรัฐ   รักวงศ์

58440553 นายสองศกึ   ดอกรักกลาง

58440314 นายสญัชยั   เพ่ิมสขุ

58440315 นางสาวสาวติรี   ชะอุ่ม

58440554 นางสาวสริิจิตร   ผริตะโกมล

58440555 นายสริิพงศ์   พฒันเจริญสขุ

58440317 นางสาวสริิวภิา   ช่วยสงเคราะห์

58440318 นางสาวสกุฤตา   รุ่งแสงจนัทร์

57440926 นางสาวสชุาดา   บญุประกอบ

58440320 นางสาวสธุาธิณี   มากแบน

58440322 นางสาวสพุรรณษา   หลําศริิ

58440323 นางสาวสพิุชชา   เนียมเมืองปัก

58440212 นายสรุศกัดิ์   มากซุง

58440325 นางสาวอธิชา   กุ่งแก้ว

58440655 นางสาวอนญัธญาณ์   วราห์ฐนนัทน์

58440556 นายอนนัตไชย   บญุไทย
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58440326 นายอนชิุต   สทิธิชยั

54441585 นางสาวอภิรต ิ  บตุรทจี

58440670 นางสาวอริศรา   ใหม่ชุ่ม

58440657 นายอคัรพนธ์   เลศิพิชิตกลุชยั

58440330 นางสาวอญัชิสา   เสริมศรี

58440557 นายอกุฤษฎ์   ช่ืนศริิ

รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

58140202 นางสาวบษุกร   โพธ์ิหา

รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

58140162 นางสาวกนกวรรณ   จมุพล

58140163 นางสาวกรมาศ   นุน่แป้น

58140168 นางสาวกลัยรักษ์   วไิลศริิลกัษณ์

58140169 นางสาวกาญจนา   ศวิะวงษ์

58140343 นางสาวกานดา   สําราญมาก

58140342 นางสาวเกศรินทร์   แป้นสขุ

58140175 นางสาวจฑุามาศ   แสงภกัดี

58140332 นางสาวชตุมิาภรณ์   ไทยมณี

58140030 นายธิตวิฒิุ   เตม็วดั

58140008 นางสาวปาริฉตัร   เกตแุก้ว

58140212 นางสาวปิยธิดา   คําจนัทร์

58140235 นางสาวรุ่งตะวนั   พยหุไพบลูย์

58140236 นางสาวรุ้งตะวนั   เจริญช้าง

58140238 นายวรัญํ ู  แซ่น้า

58140346 นายวรีวชัร์   ภทัรชยัวสิทิธ์ิ

58140340 นางสาวศริิลกัษณ์   อยู่สงัข์

58140023 นางสาวสริิลกัษณ์   แสงเนตร

58140247 นางสาวสธุาสนีิ   ตุ้มขนัธ์

58140252 นางสาวอรวรรณ   มยุเจริญ

58140253 นางสาวอรุณรัตน์   อิงอาจ

58140347 นางสาวอสัมา   นพโสภณ

58140066 นายอานภุาพ   ทองศรีสมบรูณ์
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รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

58140010 นางสาวกมลพร   เปลี่ยนประเสริฐ

58440049 นายกรกช   ววิฒัน์วรกลุชยั

58140055 นายกฤตบญุ   ทิพยโสตถิ

58140027 นางสาวกฤษณา   แซ่อุ่น

58140166 นายก้องเกียรต ิ  บญุนํา

58140167 นางสาวกนัตพร   ถาวระ

58140081 นางสาวเกศนีิ   ศรีอบเชย

58140082 นางสาวขวญัชนก   ชารี

58140178 นางสาวเจนจิรา   แพนพนัธุ์อ้วน

58140021 นายเจษฎา   พร้อมศรี

58140179 นายฉตัรมงคล   ภมุรินทร์

58440037 นางสาวชญาภา   ศรีวเิศษ

58140180 นางสาวชนนัดา   ทกัขินนัท์

58140022 นางสาวชลาพร   เย็นอนงค์

58140184 นายชยันนัท์   ง้าวไข่นํา้

58140186 นางสาวโชตกิา   ขมุเพชร

58140084 นางสาวฌชัลกิา   มีมะโน

58140188 นางสาวณฐักฤตา   เช้าฉ้อง

58140209 นางสาวณิชาภตัร   แจ่มแจ้ง

58440101 นายธนพล   เถ่ือนวงษ์

58140050 นายธรรมกริช   อารยะรุ่งเจริญกิจ

58140089 นางสาวธิดารัตน์   เพชรสกุ

58140194 นางสาวธีรดา   จนัทร

58140196 นางสาวนฐพร   แทนเกษม

58140231 นางสาวนริสรา   ตณิณโภคนินัท์

58440126 นางสาวนทัชา   สงัข์เทียบ

58140199 นางสาวนิศาชล   ศรีสรุะ

58140060 นางสาวเบญจพร   สร้อยกลอ่ม

58140204 นางสาวเบญญา   แก้วเลก็

58140205 นางสาวปนดัดา   ปรุงกลาง

58140206 นางสาวปภาดา   นิวรณสุติ
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58140208 นางสาวปวรรณรัตน์   สื่อเฉย

58140007 นางสาวปาจรีย์   เสาธง

58140210 นางสาวปาณิสรา   โน๊ตศริิ

58140211 นางสาวปาลติา   เทพารักษ์

58140336 นายปิยนนท์   ธรรมชยักลุ

58140009 นางสาวพนัไมล์   จนัทร์แจ่มศรี

58140226 นางสาวภทัรวรรณ   โชตชิ่วง

58440156 นางสาวภสัราภรณ์   ยิ่งยง

58140228 นายภาคภมิู   ฉตัรกรวงษ์

58140187 นางสาวภคูณิศา   รักษารุจสนิ

58140232 นางสาวมริษา   กิตตเิวช

58440171 นางสาวรุจีรัตน์   ผสมทรัพย์

58140237 นางสาวฤทยั   เงินพุ่ม

58140244 นางสาวศศลกัษณ์   ศริิพิน

58140245 นางสาวสโรชา   เนียมซุ่น

58140011 นางสาวสคุนธา   ทองคํา

58140096 นางสาวสจุารี   อาสายศ

58140012 นางสาวสชุาดา   พงษ์สวสัดิ์

58140013 นางสาวอินจีรา   สวุรรณพรม

58140254 นายอกุฤษฎ์   เตรณานนท์

รัฐศาสตรบัณฑิต  

58140041 นางสาวกฤตตกิา   ธนชัปณชยั

58440051 นายกฤตภทัร   มนสัปัญญากลุ

58440053 นายกฤษกร   แสงแก้ว

57440941 นายกฤษณ   ดาวทอง

58140164 นางสาวกฤษณา   ลําเพ็ง

58440054 นายกลยทุธ์   ทองชุ่ม

58440055 นายกวนิ   วฒันศริิ

58140165 นางสาวกวนิทิพย์   เพชรนที

58440056 นางสาวกวนินา   ยงค์ประเสริฐ

58440674 นางสาวกสณิา   สง่าเดช

57140008 นางสาวกณัฐิกา   ดา่นสวสัดิ์
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58440025 นางสาวกาญจนา   ธรรมรัตนากร

58140080 นายกิตตธิัช   นํา้ใจดี

57140021 นายกิตตธิัช   สวุรรณนิยม

58440064 นายกิตภิมิู   บญุญานวุตัร

58440065 นางสาวกีรตกิร   ประทมุเนตร

58440066 นายเกริกพล   แสงใส

58140172 นายจกัรภทัร   เจริญธรรม

58440069 นางสาวจนัทกานต์   นกัลํา

58140004 นางสาวจนัทิมา   ผาสขุ

57140009 นางสาวจิณห์นิภา   ธัญลวะณิชย์

58440071 นางสาวจิตรา   โชคชยั

58140028 นางสาวจินตนา   จนัทร์ทอง

58140173 นางสาวจิรัญญา   ขตัยิศ

58440074 นายจิรายสุ   กลอ่มเภรี

58140174 นางสาวจฑุาพจัน์   บรรดาศกัดิ์

58440675 นางสาวจฑุามาศ   ใหญ่ไล้บาง

58140331 นายจลุเดช   ถาวรวงศ์

58440076 นางสาวเจตสภุา   บญุบางยาง

58140176 นางสาวเจนจิรา   นาปกุ

58140183 นางสาวชลษิา   อร่ามศรี

58440082 นายชานนท์   สรุะขนัธุ์

58140341 นางสาวชามาณฏัฐ์   เจตต์จิณภสั

58140043 นายเชตพุน   แผน่ทอง

58440084 นางสาวฐิชามล   สามารถ

58440085 นายฐิตกิร   พลูแย้ม

58440086 นางสาวฐิตกิาญจน์   นินบารันทร์

58140049 นายณฐัชนน   เกิดมัน่คง

58440088 นางสาวณฐัชา   พิเชษฐ์ปกรณ์กลุ

58440664 นางสาวณฐัธิรา   ชึรัมย์

57441330 นายณฐันนท์   เน่ืองจํานงค์

58440090 นายณฐัพล   เขียวทอง

57440991 นายณฐัพล   จิตรไพบลูย์
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58140044 นายณฐัพล   สบีญุลํา

58440092 นางสาวณฐัภรณ์   ภมิูสตัย์

57440998 นายดลภาค   ศศธิรกําจร

58440095 นางสาวดชัมาวรรณ   พทุธหงษ์

58140029 นางสาวดารายณั   ทิศา

58140190 นางสาวทฐัธรีญา   โต๊ะอาด

58140344 นางสาวทศัสยิา   คนัธี

58440685 นางสาวทิฆมัพร   ปานใจนาม

57140078 นายทิฐิรักษ์   ขาวเหลอืง

58440098 นางสาวทิตยาภรณ์   แก้วเพชร

58440099 นายทินภทัร   สทุธิ

58440102 นายธนพล   ท้าวสอน

57441002 นายธนาธิป   ใจพรหม

58440106 นายธรรมนิตย์   ธรรมาอภิรมย์

58440108 นายธัชนน   ธนถูนดั

58440109 นายธัชพล   เฉลมิรูป

58440110 นางสาวธัญญาภรณ์   ภูศ่รี

57140174 นางสาวธิดา   สมประสงค์

58440115 นายธีรยทุธ   กาญจนเกตุ

58440116 นายธีระชยั   หม่ืนแก้ว

58440117 นายนที   ศรีสะอาด

58440119 นายนพดล   พฒันสนัต์

58440120 นางสาวนภาพร   แก้วชงั

58440121 นายนราวชิญ์   พลูลาภผล

58140197 นายนรินทร์ธร   สนธิวฒัน์

58440122 นายนฤปด ี  เกิดสวา่ง

58440123 นางสาวนฤพร   บํารุงศลิป์

58140198 นางสาวนลพรรณ   ทา่ทราย

58440124 นางสาวนลพรรณ   มีเจริญ

55441515 นางสาวนวพร   คนทา

58440125 นางสาวนวยีา   อินทโสติ

58440128 นางสาวนนัทชัพร   อดุมพฤกษชาติ
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58140334 นายนาวนิ   จีนทองคํา

58440665 นางสาวนํา้ฝน   ชิน้แก้ว

58140200 นางสาวบณัฑิตา   ศรีเชิดชู

58440679 นางสาวบณุยานชุ   สารถีกญุชร

58140201 นางสาวบรุานนัท์   สขุประเสริฐ

58140203 นายบรูณศกัดิ์   ไข่นาค

58440131 นางสาวเบญจวรรณ   บญุประสทิธ์ิ

58140353 นายปณตชยั   กลุกรวยทอง

58140335 นายปัณฑวฒัน์   มตุตามระ

58440136 นางสาวปัทมนาถ   จารัตน์

58440137 นางสาวปาจรีย์   เน่ืองจํานงค์

58440138 นางสาวปานกนก   ยานนัท์

58440514 นายปิตพิล   เลก็กําพชุ

58140031 นางสาวปิยนชุ   ยัง่ยืน

57441044 นายปิยพทัธ์   นาคประนม

58440140 นายปิยะกนัต์   กีทอง

58140345 นายพงศกานต์   บญุสงัข์

58440143 นายพงศธร   ตนัฮะ

58440144 นางสาวพณิดา   ศรีประยรู

58140214 นางสาวพรกมล   ภิรมย์น้อย

58140215 นางสาวพรพรรษา   โหมดรุ่ง

58440145 นายพรพิทกัษ์   แช่มช่ืน

58140046 นายพฤศชาต ิ  เกษมสขุ

58440146 นายพลวฒัน์   จงกนั

58140217 นางสาวพลอยพรรณ   มารัตน์

58140221 นายพีทรพทัร   สริุยะ

58140337 นายพลูศกัดิ์   สขุเรือง

58440151 นางสาวเพชรรัตน์   พึ่งพา

55440572 นางสาวเพชราภรณ์   พลูประดษิฐ์

58140223 นางสาวเพ็ญประภา   วงค์จนัทร์

58440152 นางสาวเพ็ญพฒัน์   สมใจ

58440153 นายภคทอง   เจริญยิ่งยง
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58140224 นางสาวภนิตา   แซ่หลมิ

58140225 นางสาวภคัณฏัฐ์ฌาย์   บญุจี ้

58440154 นางสาวภทัรวด ี  บริสทุธ์ิใจ

58440155 นายภทัรวทิย์   สวา่งศรี

58440158 นายภาณพุงษ์   รมยะบรุุษ

58140032 นายภาณวุฒัน์   พรหมทนัใจ

58140229 นางสาวภาสนีิ   เมธาภทัรธร

57441069 นายภกิูจ   โชคศริิวรกลุ

58140230 นายภวูดล   พรหมจนัทร์

58440160 นางสาวมณฑิชา   สมดี

58140338 นางสาวมลัลกิา   วชิชาตานนท์

58440163 นางสาวเมธาว ี  เจียตระกลู

58440164 นายยศกรณ์   เชือ้กณุะ

58140234 นางสาวรววิรรณ   นิลวรรณ

58440165 นางสาวระพีพรรณ   ชยัเนตร

58440166 นางสาวระพีภรณ์   เกิดรอด

58440077 นายรัชชานนท์   แก้วโหมดตาด

58440167 นางสาวรัชฎาพร   เผาะช่วย

58440168 นางสาวรัชนนัต์   จิตตานนท์

55440598 นายรัชพล   แก้วคําใส

58440169 นางสาวรุ่งนภา   แก้วมรกต

58440170 นายรุ่งเรือง   ประคองแก้ว

58140051 นางสาวลกัษมณ   สงวนพนัธุ์

58440172 นายวรไชย   พลูสวสัดิ์

58140093 นายวรพล   สขุสวา่ง

58440173 นางสาววรากร   นามโฮง

58140034 นางสาววริศรา   คําเหลอืง

58140239 นางสาววริษฐา   พานชุ

58140339 นายวศนิ   สขุวฒันานกิุจ

58440175 นายวสวตัติ์   ธาราภิวฒัน์

58440176 นายวชัรพล   นาคเกษม

58440177 นายวชัรินทร์   ยินดี
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58440178 นางสาววชัรี   ตาปราบ

58440180 นายวยัธญา   รอดรัตน์

58440181 นายวาย ุ  ทองชยั

58140240 นางสาววาสนา   เชยช่ืน

58440182 นายวทิยา   ทนัวนั

58440527 นางสาววไิลพร   ชยัสทิธ์ิ

58140242 นายววิธิชยั   เพ็งโสภา

58440184 นางสาววณีาภรณ์   ดาวบริบรูณ์

58440186 นายวรีะพล   ทองสขุ

58440189 นายศรัณย ู  จําปาเงิน

58440190 นายศราวฒิุ   ศรีสําอางค์

58140243 นางสาวศรุตา   โพธิสมบตัิ

58140035 นางสาวศศมิา   สุ่มสม

58440192 นางสาวศศโิสม   จนัทร์ชยั

58440193 นายศษิเดช   สนัตปิระสทิธ์ิกลุ

58440194 นางสาวศริิพร   พงศ์พิชญา

58440196 นางสาวศริิวรรณ   สงมา

58440198 นางสาวศภุกาญจน์   มงคล

58440028 นายสรวชิญ์   ผานิ

58440201 นายสรวทิย์   จิน้ยอ่ง

58440202 นายสรวศิ   ตาละลกัษมณ์

58440029 นายสหชาต ิ  วงษ์กะวนั

58440203 นายสหภาพ   บตุรนํา้เพชร

57441122 นายสหรัฐ   ร่มเกตุ

58440205 นางสาวสริามล   ศรีกอง

58440206 นางสาวสริิพร   ตนัตวิงษ์

58140246 นางสาวสริิวมิล   นิภารักษ์

58440209 นายสทุศัน์   สนสนุนัท์

58140248 นางสาวสธิุตา   ทวบีญุ

58440210 นายสภุนยั   เมืองผาง

58140036 นางสาวสภุสัสร   เกษมพิณ

58440211 นางสาวสภุสัสรา   สาอตุม์
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58440213 นายสวุฒันา   แก้วกาหนนั

58440214 นายโสภณ   ยอดยิ่ง

58440216 นายอชิตพล   สกลุเมฆา

57140223 นายอธิการ   เรืองอร่าม

58140251 นางสาวอนสุรา   จนัทร์ศรี

58440219 นางสาวองัสนา   พิจิตร

58440221 นางสาวอจัฉริยา   อินทรวเิชียร

58440220 นางสาวอฉัราพร   ไชยมาก

58440222 นางสาวอญัญรัตน์   ทาบเุรศ

58440224 นางสาวอษุา   วงษ์กําภู

58440662 นางสาวเอมอนงค์   หอมกลิ่น

58440225 นางสาวเอมิกา   สวุรรณรัตน์
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ปีการศึกษา 2561

คณะเภสัชศาสตร์

เภสัชศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

56210102 Ms.CHANBOPHA   THO

เภสัชศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

56210118 นายณฐัสรณ์   เสง็เฮ้า

56210178 นางสาวนภสัสร   แสงศริิมงคลยิ่ง

56210089 นางสาวปัณฑิกา   เศรษฐ์บญุสร้าง

56210090 นางสาวปิยฉตัร   ถือทอง

56210101 นางสาวองัคณา   รัชตเมธากร

เภสัชศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

56210042 นายจกักช   ปราชญ์เดชากลุ

56210109 นางสาวจินทภา   กนกวรกาญจน์

56210044 นายชนะวชิญ์   วณิชรัตนพงศ์

56210076 นายชนาธิป   ไชยกลุวฒันา

56210069 นางสาวณฐัณิชา   ลิม้อยู่สวสัดิ์

56210047 นายทว ี  ดวงจนัทร์

56210080 นางสาวทิฑมัพร   ศวิะพรพิทกัษ์

56210082 นางสาวธัชนนัท์   ชาตทิอง

56210177 นางสาวธิตมิา   มีศริิ

56210084 นายนพรัตน์   คําพร

56210092 นางสาวพณัณิตา   แสงรัศมี

56210021 นางสาวภวรัญชน์   สงใย

56210049 นายภาสกร   ประเสริฐรุ่งพาณิช

56210140 นางสาวมชัฌิมา   สริิชมุแสง

56210051 นายมีสขุ   ภกัดคีง

56210142 นางสาวลกัษิกา   ภทัรธนรักษ์

56210099 นางสาวเวธนี   ปาปะแพ

56210067 นางสาวสมุนา   ลลีาสริิวลิาศ

56210037 นางสาวอรวรรณ   จนัทร์กลุโล

เภสัชศาสตรบัณฑิต  

56210104 นายกฤตเิดช   ชนะชยัวงศ์
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56210155 นางสาวขวญัชนก   ทบัปะระ

56210107 นางสาวจิณณพตั   เนตรนิยม

56210074 นางสาวจิดาภา   ธนะธรรมจารีย์

56210075 นางสาวจิตพิสทุธ์ิ   ช้อนศรี

56210006 นางสาวจินตาภา   ภาวนานนท์

56210110 นายจิรกิตติ์   ศรีสะอาด

56210007 นางสาวจตุกิาญจน์   อ่ิมทรัพย์

56210058 นางสาวชญานิศ   อโณทยานนท์

56210156 นางสาวชญานิษฐ์   จินดานชุ

56210068 นางสาวชนนิกานต์   คงพว่ง

56210009 นางสาวชญัญา   มีเพ็ชร

56210113 นายชยักฤต   สทุธิ

56210158 นางสาวณฏัฐณิชา   เหรียญทอง

56210010 นางสาวณฐัจนนัท์   พทุธคณุ

56210045 นายณฐัฐกิติ์   ริยาพนัธ์

56210117 นายณฐัพล   ตนัตยานกุรณ์

56210119 นางสาวทรรศยา   แสงเจือ

56210081 นายธน   วงศ์สมทุร

56210121 นายธนกร   เศรษฐสมบรูณ์

56210176 นายธรณ์ธรรมา   พิชิตพร

56210160 นางสาวนนทพร   ธีรกลุพจนีย์

56210123 นางสาวนพเก้า   พนูพฒัน์

56210162 นางสาวนนัทภรณ์   นามภมีู

56210179 นางสาวนิชนนัท์   ถ่ินทวี

56210015 นางสาวบณัฑิตา   ฮะฮวด

56210180 นายปฏิภาณ   จริยะนนัตกลุ

56210129 นางสาวปาริฉตัร   สดุมี

56210017 นางสาวปญุโญ   ย้อยแก้ว

56210130 นายปณุยวร์ี   บญุสดุ

56210164 นายเปรมชยั   ชยัสวุรรณรักษ์

56210048 นายพงศ์พิทกัษ์   มาศเสม

55210062 นางสาวพรพิมล   เดชะสรุวานิชย์
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56210091 นางสาวพชัรภรณ์   อสพิงษ์

55210023 นางสาวพลัลภชั   รังษีกิจโพธ์ิ

56210019 นางสาวพิชาดา   ทองสม

56210183 นางสาวพิมพ์มาดา   พรเพ่ิม

56210063 นายพิษณวุตั ิ  อยู่ใจเย็น

56210093 นายพีระพงษ์   ลิม้ศริิ

56210064 นางสาวภลดา   พลูสําราญ

56210134 นายภากร   มาตรพลากร

56210138 นายภมิูนทร์   บญุชินวฒิุกลุ

56210096 นายเมฆา   วรีะวานิช

56210070 นายยศวจัน์   รัตนรุ่งเรืองทวี

56210052 นายรัฐพงศ์   ลีส้มบรูณ์

55210076 นางสาวลลติา   ถาวรทศพนัธ์

56210166 นายวชิร   มาลวีตัร์

56210071 นางสาววรัญฌญา   วชิาจารย์

56210097 นายวริศ   คณุรัตนาภรณ์

56210065 นางวาทิณี   คนกรองดี

56210028 นางสาววา่นทิพย์   สดใส

56210098 นางสาววลิาสนีิ   จนัทบตุร

56210184 นางสาวศจีรัตน์   แก้วประสม

56210169 นายศภุวชิญ์   บนุนาค

55210099 นางสาวสมชนก   ปัญญากาวนิ

56210030 นางสาวสรัลพร   สนุทรโชติ

56210170 นางสาวสชุญัญา   ศรีสวา่งอรุณรุ่ง

56210034 นางสาวสรุางคนางค์   ไชยรัตน์

56210035 นางสาวสวุมิล   แสงใส

56210154 นายอนาวลิ   รอดสม

56210100 นางสาวอคัรมณี   ตณัฑะผลนิ

56210103 Ms.VANLYDA   PHORN
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ปีการศึกษา 2561

คณะแพทยศาสตร์

แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

56200019 นายพริษฐ์   โพธ์ิงาม

แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

56200004 นายกรัณย์พล   ชวรัตน์ธนกลุ

56200002 นายจิรทีปต์   ชอบทํากิจ

56200012 นางสาวธณฏัฐา   วงษ์วฒันพงษ์

56200047 นางสาวนีรา   สารภี

56200016 นางสาวปิยนชุ   นนัทกิจ

56200020 นางสาวพชัราภรณ์   เจริญฤทธ์ิ

56200021 นางสาวพิชญ์สนีิ   ยิ่งเจริญสมสขุ

56200024 นายภาณวุฒัน์   ธรรมศร

56200026 นายรวโีรจน์   เตยีววณิชกลุ

56200027 นายวชิรวทิย์   เอือ้งโชคชยั

56200057 นายศรัญย ู  ตัง้ศริิเจริญ

แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

56200003 นางสาวจิรพร   ชวลติอมัพร

56200007 นางสาวณฐัฐิญา   ขนัสวุรรณา

56200008 นางสาวณฐัณิชา   นนัตตกิลู

56200043 นางสาวธัญญาภรณ์   อดุมวงค์ยนต์

56200046 นางสาวนภสัสร   ธรรมอมฤตกลุ

56200018 นางสาวพรไพรินทร์   ศตวชิยัรุจน์

56200028 นางสาววชิรา   ประชากิตตกิลุ

56200031 นางสาวสริตา   สวุรรณสขุ

56200052 นางสาวสขุสม   โสภณอดุมทรัพย์

56200058 นางสาวสชุาดา   สําราญจิตร์

56200055 นางสาวอาทิตยา   ขจรพิสฐิศกัดิ์

56200036 นางสาวอิชยา   ปลืม้บําเรอ

56200037 นางสาวอษุา   เรืองจนัทร์

แพทยศาสตรบัณฑิต  

56200038 นายก้องเกียรต ิ  จฬุพฒิุพงษ์
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56200001 นางสาวขวญัชนก   จ้อยสําเภา

56200039 นางสาวจิรภทัร   ธนาดลรุ่งเจริญ

56200006 นางสาวชนากานต์   เตยีวรุ่งเรืองสขุ

56200040 นางสาวณชัชา   กอบกาญจนสนิธุ์

56200011 นายทพัเทพ   เสาวรส

56200013 นายธนชนม์   องุอํารุง

56200042 นายธนภทัร   ภาคชีีพ

56200044 นายธีรสทิธ์ิ   พนัธ์ประสทิธ์ิเวช

56200045 นายธีรสทิธ์ิ   โพธิสวุรรณชาติ

56200056 นางสาวนงนภสั   บํารุงพนิชถาวร

56200015 นางสาวปราย   ทองจนัทกึ

56200053 นายปลุวชัร   อาวรุ่งเรือง

56200022 นางสาวแพรวพรรณ   กลุประยงค์

56200023 นายภาณพุฒัน์   ลมิปณะวสัส์

56200025 นายภดูศิ   ชินนิยมวณิช

56200054 นายรวรุีจน์   เตยีววณิชกลุ

56200059 นางสาววรินทร์ธิรา   มนต์ประสทิธ์ิ

56200050 นางสาววศนิา   ถาวรกิจ

56200051 นายวศิรุต   สงัข์สขุ

56200029 นางสาวศานิตา   คงพิสทุธ์ิ

56200030 นายศลี   ศลัย์วเิศษ
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ปีการศึกษา 2561

คณะดนตรีและการแสดง

ศลิปกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

สาขาวิชาศลิปะการแสดง

58350148 นางสาวราตรีน่าเชอร่ี   เวบบ์

ศลิปกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาดนตรี

58350013 นายกิตตนินัท์   เอกพจน์

58350212 นายกิตตพิงษ์   วงษ์จิน้

58350015 นายเกษม   เขียวเพียร

58350002 นางสาวจนัทิมา   น่ิมนวล

58350136 นายจิรเวช   วริิยพิสทุธ์ิ

58350207 นางสาวจิราภรณ์   เครือสวุรรณ

58350149 นางสาวเจนจิรา   ซิม้ฉาย

58350020 นายชนวร์ี   เพ็ชร์สวุรรณ์

58350021 นางสาวชญัญาภา   วฒันเขตการณ์

58350001 นางสาวณมลชนก   เข็มนิล

58350023 นายณชัพงศ์   พิริยะประภากลุ

58350208 นางสาวณฐัชยา   พนัธ์ผล

58350029 นายธนวฒัน์   ธนโชคปิยทศัน์

58350030 นายธนวฒัน์   สกลุพิทกัษ์

58350032 นายธราดล   ชวนแพร

58350219 นางสาวนนทรี   สภานชุาต

58350154 นางสาวนวพร   คงขจร

58350005 นางสาวนนัธิณีย์   เวยีงหงษ์

58350155 นายเนตธิร   ภิญวยั

58350158 นายปรัชญา   งาเนียม

58350039 นายปราบพล   เขษมโอภาส

58350045 นางสาวพรธีรา   ทองพรหม

58350046 นายพีรพล   อญัชลี

58350006 นางสาวเพชรลดา   พวงโต

58350051 นายเมธา   อินทร์บรีุ
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58350165 นายยิ่ง   ภกูาบขาว

58350211 นางสาวรตกิร   ทองแก้ว

58350052 นายฤทธิเกียรต ิ  รุ่งเรือง

58350167 นายวรยทุธ   พึ่งกิจ

58350055 นายวรุตม์   เนียมหอม

58350056 นายวศพล   ด้วงมัง่

58350169 นายวษิณ ุ  ขวญัแก้ว

58350063 นายศรศกัดิ์   ตรรก์ชวูงศ์

58350008 นายเสกสรร   สมแสง

58350069 นางสาวอรอนงค์   อ่อนยัง่ยืน

58350230 นางสาวอมุาพร   ผกูพนัธ์

58350070 นายเอกกมล   ทองดนีอก

สาขาวิชาศลิปะการแสดง

58350108 นางสาวกมลชนก   ยิม้ละมยั

58350072 นางสาวกนัย์ภรภทัร์   อคัรปภาโรจน์

58350142 นางสาวกาญธิรา   ภมีู

58350197 นางสาวเกวลนิ   ไชยชมภู

58350173 นางสาวจิรัชญา   ชงสกลุ

58350174 นายจิรัฐิตกิาล   น่วมมะสงิห์

58350175 นายเจริญพงษ์   โพสาวงั

58350143 นางสาวชญานชุ   โกศลัวฒัน์

58350198 นายชาคริส   กลิ่นช้าง

58350074 นายไชยวฒัน์   แสงพรมสา

58350112 นางสาวฐานิดา   สมประเสริฐ

58350146 นางสาวฐิตตนินัท์   หอมจีน

58350231 นายฐิต ิ  โพธิจกัร

58350113 นางสาวฐิตวิรดา   เพียรสม

58350075 นายณรงค์ฤทธ์ิ   บญุทวกิีจอนนัต์

58350176 นายณฐัพงษ์   วภิาตะพนัธุ์

58350078 นายทศพร   ขนัตี

58350080 นางสาวธรรศวฤณ   ปาลกะวงศ์ ณ อยธุยา

58350081 นางสาวธัญญเรศ   วงษ์สวสัดิ์
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58350199 นางสาวธัญพิชชา   ไข่แก้ว

58350082 นางสาวธาดา   ปราณสริิเวโรจน์

58350083 นางสาวนฏัริณี   สงัข์ทอง

58350121 นางสาวนนัธิดา   วงษ์ขนัธ์

58350122 นางสาวนิตลิคัน์   กุ่มเรือง

58350179 นางสาวนิธิวด ี  ตรงดี

58350084 นางสาวบณัฑิตา   สมจิตต์

58350180 นายปฏิภาณ   จกัษุกรรฐ

58350201 นางสาวปณาล ี  ทองนชุ

58350202 นางสาวปาลดิา   ทองนชุ

58350086 นางสาวปาลติา   ศรีอํามร

58350089 นายพงศภคั   สวุรรณเลศิ

58350184 นางสาวไพรินทร์   พระสขุ

58350185 นางสาวภคัธีมา   บญุมา

58350203 นางสาวภทัรวด ี  สวุพรศลิป์

58350234 นายภาณวุชิญ์   พิจารณากลุ

58350186 นางสาวมนสณีิย์   พลอยแสงสาย

58350127 นางสาวยภุาภรณ์   สบืสาน

58350187 นายรัฐนนท์   สาโสธร

58350096 นายวรศกัดิ์   รุ่งสนุทรทศันยั

58350097 นายวริศกิตติ์   อคัรเดชารัชช์

58350098 นางสาววชัรมน   แก้วอินทร์

58350189 นางสาววนัวสิาข์   โรจนธรรม

58350191 นายวษิณ ุ  กางหอม

58350100 นางสาวศศวิมิล   คลายทกุข์

58350129 นางสาวศริิพร   สดุสาคร

58350130 นางสาวศภุสตุา   เชือ้พระฝาง

58350131 นางสาวศภุิญญา   หะดี

58350103 นางสาวสณีินาถ   เพียรดี

58350105 นางสาวสฒุานนัท์   ทองเกษร

58350193 นายสรุเชษฐ์   จิตต์รังษี

58350134 นางสาวหนึง่ฤทยั   จํานงค์วารี
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58350106 นางสาวอชิรญา   รุ่นใหม่

58350135 นางสาวอรนลนิ   ชเูตชะ


