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สารบัญ

อาศิรวาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
อาศิรวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
กำาหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๙ ก
คำากราบบังคมทูลของประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา ฉ
คำากราบบังคมทูลของผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ช
ประวัติและการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพา ๑
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ๕
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา ๗
รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๙ ๙
 พระภิกษุ ๑๑
 ระดับปริญญาเอกทุกคณะ ๑๒
 วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา ๑๖
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 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ๖๐
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 คณะสหเวชศาสตร์ ๑๐๖
 คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ๑๐๙
 วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ ๑๑๑
 คณะวิทยาการสารสนเทศ ๑๑๔
 คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ๑๑๙
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 คณะอัญมณี ๑๕๒
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กำาหนดการ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เสด็จพระราชดำาเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผู้สำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๙

ณ อาคารหอประชุมธำารง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา
ตำาบลแสนสุข อำาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

......................................

วันจันทร์ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เวลา ๑๒.๓๐ น. - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนิน
   โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากโรงแรมแกรนด์พาลาสโซ่ โฮเท็ล พัทยา อำาเภอบางละมุง
   จงัหวดัชลบรุ ีไปยงัมหาวทิยาลยับรูพา ตำาบลแสนสขุ อำาเภอเมอืงชลบรุ ีจงัหวดัชลบรุี
   (ระยะทาง ๔๔ กิโลเมตร / ใช้เวลา ๒๐ นาที)
เวลา ๑๓.๐๐ น. - รถยนต์พระท่ีนัง่ถงึมหาวทิยาลยับรูพา ตำาบลแสนสขุ อำาเภอเมอืงชลบรุ ีจงัหวดัชลบรุี
     (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)
  - รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒
   รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๔ รองผู้บัญชาการตำารวจภูธรภาค ๒
   นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา และอธิการบดี เฝ้า ฯ รับเสด็จ
  - ภริยารองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ผู้แทนสภาพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา
   และผู้แทนนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา ทูลเกล้า ฯ ถวายพวงมาลัย
  - เสด็จเข้าอาคารหอประชุมธำารง บัวศรี
  - เสด็จขึ้นชั้น ๒ (โดยลิฟต์)
  - เสด็จ ฯ ไปยังห้องรับรอง
  - นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา และอธิการบดีเข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ
   ถวายครุยประจำาตำาแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ
  - ทรงฉลองพระองค์ครุย
  - ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดเยี่ยม
  - เสด็จออกจากห้องรับรองเข้าหอประชุม
     (ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)
  - ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร
  - ทรงคม
  - ประทับพระราชอาสน์
  - รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายสูจิบัตรและหนังสือที่ระลึก
  - นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา กราบบังคมทูลสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
  - อธิการบดี กราบบังคมทูลเบิกพระภิกษุที่สำาเร็จการศึกษา
   เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (จำานวน ๙ รูป)

ก



  - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตร
   แด่พระภิกษุผู้สำาเร็จการศึกษา ตามลำาดับ
     (ขณะนี้ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)
  - ผู้แทนวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
   ผู้แทนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กราบบังคมทูลเบิกผู้สำาเร็จการศึกษา
   เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (จำานวน ๑,๕๙๕ ราย)
  - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตร
   แก่ผู้สำาเร็จการศึกษา ตามลำาดับ
     (ขณะนี้ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)
  - เสด็จออกจากหอประชุม
  - เสด็จ ฯ ไปยังห้องรับรอง ประทับพักพระราชอิริยาบถ (ประมาณ ๑๐ นาที)
  - เสด็จออกจากห้องรับรองเข้าหอประชุม
  - ประทับพระราชอาสน์ ณ ที่เดิม
  - ผู้แทนวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
   ผู้แทนคณะแพทยศาสตร์ ผู้แทนคณะการจัดการและการท่องเที่ยว
   และผู้แทนคณะศิลปกรรมศาสตร์ กราบบังคมทูลเบิกผู้สำาเร็จการศึกษา
   เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (จำานวน ๒,๐๐๐ ราย)
  - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตร
   แก่ผู้สำาเร็จการศึกษา ตามลำาดับ
     (ขณะนี้ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)
  - ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร กล่าวคำาปฏิญาณ
  - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท
     (จบพระราโชวาท/ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)
  - เสด็จ ฯ ไปทรงคมที่หน้าเครื่องนมัสการ
  - เสด็จออกจากหอประชุมไปยังห้องรับรอง
  - ทรงเปลื้องฉลองพระองค์ครุย
  - เสด็จออกจากห้องรับรอง
  - เสด็จลงชั้น ๑ (โดยลิฟต์)
เวลา ๑๖.๐๐ น. - ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำาเนินไปยังโรงแรมเคปราชา
   อำาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
     (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)

ข



วันอังคารที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เวลา ๐๘.๐๐ น.   - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนิน
   โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากโรงแรมเคปราชา อำาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
เวลา ๐๘.๓๐ น. - รถยนต์พระท่ีนัง่ถงึมหาวทิยาลยับรูพา ตำาบลแสนสขุ อำาเภอเมอืงชลบรุ ีจงัหวดัชลบรุี
     (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)
  - ผูว่้าราชการจงัหวดัชลบรุ ีอธบิดผีูพ้พิากษาภาค ๒ ผูบ้ญัชาการมณฑลทหารบกที ่๑๔
   ผู้บัญชาการตำารวจภูธรภาค ๒ นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา และอธิการบดี
   เฝ้า ฯ รับเสด็จ
  - นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ภริยาอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 
   นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบูรพา และผู้แทนนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา 
   ทูลเกล้า ฯ ถวายพวงมาลัย
  - เสด็จเข้าอาคารหอประชุมธำารง บัวศรี
  - เสด็จขึ้นชั้น ๒ (โดยลิฟต์)
  - เสด็จ ฯ ไปยังห้องรับรอง
  - ทรงฉลองพระองค์ครุย
  - เสด็จออกจากห้องรับรองเข้าหอประชุม
     (ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)
  - ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร
  - ทรงคม
  - ประทับพระราชอาสน์
  - ผู้แทนคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ผู้แทนคณะสาธารณสุขศาสตร์  
   และผู้แทนคณะวิศวกรรมศาสตร์ กราบบังคมทูลเบิกผู้สำาเร็จการศึกษา
   เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (จำานวน ๑,๗๖๐ ราย)
  - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตร
   แก่ผู้สำาเร็จการศึกษา ตามลำาดับ
     (ขณะนี้ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)
  - เสด็จออกจากหอประชุม
  - เสด็จ ฯ ไปยังห้องรับรอง ประทับพักพระราชอิริยาบถ (ประมาณ ๑๐ นาที)
  - เสด็จออกจากห้องรับรองเข้าหอประชุม
  - ประทับพระราชอาสน์ ณ ที่เดิม
  - ผู้แทนคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์ ผู้แทนคณะสหเวชศาสตร์
   ผู้แทนคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ผู้แทนวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
   และผู้แทนคณะวิทยาการสารสนเทศ กราบบังคมทูลเบิกผู้สำาเร็จการศึกษา
   เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (จำานวน ๑,๘๓๕ ราย)
  - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตร
   แก่ผู้สำาเร็จการศึกษา ตามลำาดับ
     (ขณะนี้ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)

ค



  - ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร กล่าวคำาปฏิญาณ
  - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท
     (จบพระราโชวาท/ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)
  - เสด็จ ฯ ไปทรงคมที่หน้าเครื่องนมัสการ
  - เสด็จออกจากหอประชุมไปยังห้องรับรอง
  - ทรงเปลื้องฉลองพระองค์ครุย
  - เสวยพระกระยาหารกลางวัน (มหาวิทยาลัยบูรพา จัดถวาย)
  - ทรงฉลองพระองค์ครุย
เวลา ๑๓.๐๐ น. - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออกจากห้องรับรอง
   เข้าหอประชุม
     (ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)
  - ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร
  - ทรงคม
  - ประทับพระราชอาสน์
  - ผู้แทนคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ผู้แทนคณะโลจิสติกส์ ผู้แทนศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
   ผู้แทนคณะเภสัชศาสตร์ ผู้แทนคณะพยาบาลศาสตร์ และผู้แทนวิทยาลัยนานาชาติ
   กราบบังคมทูลเบิกผู้สำาเร็จการศึกษา เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
   (จำานวน  ๑,๕๖๘  ราย)
  - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตร
   แก่ผู้สำาเร็จการศึกษา ตามลำาดับ
     (ขณะนี้ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)
  - เสด็จออกจากหอประชุม
  - เสด็จ ฯ ไปยังห้องรับรอง ประทับพักพระราชอิริยาบถ (ประมาณ ๑๐ นาที)
  - เสด็จออกจากห้องรับรองเข้าหอประชุม
  - ประทับพระราชอาสน์ ณ ที่เดิม
  - ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  ผู้แทนคณะเทคโนโลยีทางทะเล
   ผู้แทนคณะอัญมณี ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
   ผู้แทนคณะเทคโนโลยีการเกษตร และผู้แทนคณะศึกษาศาสตร์
   กราบบังคมทูลเบิกผู้สำาเร็จการศึกษา เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
   (จำานวน  ๑,๙๗๓  ราย)
  - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตร
   แก่ผู้สำาเร็จการศึกษา ตามลำาดับ
      (ขณะนี้ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)

ง



  - ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร กล่าวคำาปฏิญาณ
  - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท
     (จบพระราโชวาท/ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)
  - เสด็จ ฯ ไปทรงคมที่หน้าเครื่องนมัสการ
  - เสด็จออกจากหอประชุมไปยังห้องรับรอง
  - ทรงเปลื้องฉลองพระองค์ครุย
  - เสด็จ ฯ ไปยังบริเวณโถงหน้าหอประชุม
  - ฉายพระฉายาลกัษณ์ร่วมกบับณัฑติทนุพระราชทานทีส่ำาเรจ็การศกึษาและผูบ้รหิาร
   (จำานวน ๓ ชุด)
  - ทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ
   แก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา
  - คณะนสิติทนุพระราชทานของมลูนธิชิยัพฒันาจากสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว
   เข้าเฝ้ากราบบังคมทูล ฯ ถวายรายงานผลการศึกษา และลากลับประเทศภูมิลำาเนา
  - เสด็จลงชั้น ๑ (โดยลิฟต์)
  - ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำาเนินกลับวังสระปทุม
     (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)

 การแต่งกาย - ข้าราชการในพื้นที่ แต่งเครื่องแบบปกติขาว
    - ข้าราชการในพระองค์ แต่งเครื่องแบบปกติกากีคอตั้ง

.......................................

จ





ฉ

คำากราบบังคมทูล
ของ

รองศาสตราจารย์อานนท์  เที่ยงตรง 
ประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๙
ณ หอประชุมธำารง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา
วันจันทร์ที่ ๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

....................................

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท

 ข้าพระพุทธเจ้า รองศาสตราจารย์อานนท์  เที่ยงตรง ประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทน 

นายกสภามหาวทิยาลยั รูส้กึสำานกึในพระมหากรณุาธคิณุเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อม ทีส่มเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ใต้ฝ่าละอองพระบาท เสด็จพระราชดำาเนินแทนพระองค์ 

มาพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำาเร็จการศึกษา ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในวันนี้ นับเป็นมหามงคล 

อันประเสริฐยิ่งแก่มหาวิทยาลัย

 บัดนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสเบิกผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี ผู้แทนคณะ 

และวิทยาลัย เพื่อนำาผู้ได้รับพระราชทาน ตามลำาดับ และในที่สุดแห่งพิธี ขอพระราชทานพระราโชวาท 

เพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่บัณฑิตใหม่สืบไป

 ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม





ช

คำากราบบังคมทูล
ของ

รองศาสตราจารย์สมนึก   ธีระกุลพิศุทธิ์
ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๙
ณ  หอประชุมธำารง  บัวศรี  มหาวิทยาลัยบูรพา
วันจันทร์ที่ ๗ พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑

....................................

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท

 ข ้าพระพุทธเจ ้า รองศาสตราจารย์สมนึก  ธีระกุลพิศุทธิ์  ผู ้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยบูรพา ขอพระราชทานพระราชวโรกาสเบิก พระภิกษุเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

จำานวน  ๙ รูป 

  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม



1

ประวัติและการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพา

วิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน
พ.ศ. ๒๔๙๘

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาเขตบางแสน พ.ศ. ๒๕๑๗

มหาวิทยาลัยบูรพา
พ.ศ. ๒๕๓๓

ประวัติของมหาวิทยาลัยบูรพา
	 	 มหาวิทยาลัยบูรพาต้ังอยู่ในภาคตะวันออกของประเทศไทย	 ณ	 เลขที่	 1๖๙	 ถนนลงหาดบางแสน 

ต�าบลแสนสุข	อ�าเภอเมืองชลบุรี	จังหวัดชลบุรี	ประกอบด้วย	๒	วิทยาเขต	ได้แก่	วิทยาเขตจันทบุรี	ณ	เลขที่	๕๗	

หมู่	1	ต�าบลโขมง	อ�าเภอท่าใหม่	จังหวัดจันทบุรี	และวิทยาเขตสระแก้ว	ณ	เลขที่	๒๕๔	หมู่	๔	ต�าบลวัฒนานคร	

อ�าเภอวัฒนานคร	จังหวัดสระแก้ว	มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น	๔,๓๒๐	ไร่	1	งาน	๔๖.๙	ตารางวา	

	 	 ในปี	 พ.ศ.	 ๒๔๙๒	 กระทรวงศึกษาธิการได้จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูงขึ้นที่ซอยประสานมิตร 

อ�าเภอพระโขนง	จังหวัดพระนคร	จนถึงปี	 พ.ศ.	๒๔๙๗	 	 จึงได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น	 “วิทยาลัยวิชาการศึกษา	

ประสานมิตร”	 ต่อมาในปี	 พ.ศ.	 ๒๔๙๘	 ได้ขยายวิทยาเขตออกไปอีก	 ๒	 แห่ง	 ได้แก่	 วิทยาลัยวิชาการศึกษา	

ปทุมวัน	และวิทยาลัยวิชาการศึกษา	บางแสน	 ในส่วนของวิทยาลัยวิชาการศึกษา	บางแสนได้มีการวางศิลาฤกษ์	

ในวันที่	 ๘	 กรกฎาคม	พ.ศ.	 ๒๔๙๘	ที่ต�าบลแสนสุข	 อ�าเภอเมืองชลบุรี	 จังหวัดชลบุรี	 นับแต่นั้นมาจึงยึดถือเอา 

วันที่	 ๘	 กรกฎาคม	 ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย	 เรียกว่าวัน	 “แปดกรกฎ”	 วิทยาลัย 

วิชาการศึกษาบางแสน	 จึงเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศที่ได้จัดตั้งขึ้นในส่วนภูมิภาค	 สังกัด 

กรมการฝึกหัดครู	กระทรวงศึกษาธิการ	โดยเปิดสอนหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต	(กศ.บ.)	หลักสูตร	๔	ปี	

	 	 ต่อมาเมื่อวันที่	 1	 กรกฎาคม	 พ.ศ.	 ๒๔๙๙	 วิทยาลัยวิชาการศึกษา	 บางแสน	 ได้รับโอน	 “โรงเรียน 

พิบูลบ�าเพ็ญ”	 ซึ่งตั้งอยู่ที่ต�าบลแสนสุข	 อ�าเภอเมืองชลบุรี	 จังหวัดชลบุรี	 เพื่อปรับปรุงให้เป็นโรงเรียนสาธิต 

ของมหาวิทยาลัย	โดยตั้งชื่อใหม่ว่า	โรงเรียนสาธิต	“พิบูลบ�าเพ็ญ”	วิทยาลัยวิชาการศึกษา	บางแสน

	 	 ในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๐1	 มีผู้ส�าเร็จการศึกษาเป็นรุ่นแรก	 จ�านวน	 ๓๕	 คน	 หลังจากนั้นในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๐๕ 

ได้เปิดรับบุคคลที่มีวุฒิ	ป.ม.	หรือ	พ.ม.	หรือ	อ.กศ.	หรือ	ป.กศ.สูง	หรือเทียบเท่า	เข้าศึกษาเป็นนิสิตภาคสมทบ

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต	(กศ.บ.)	และในปี	พ.ศ.	๒๕1๔	ได้รับโอนอาคารเรียน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของวิทยาลัย 

บางแสน	สังกัดกรมสามัญศึกษา	ให้มาเป็นของวิทยาลัยวิชาการศึกษา	บางแสน	สังกัดกรมการฝึกหัดครู

	 	 ในปี	 พ.ศ.	 ๒๕1๗	 วิทยาลัยวิชาการศึกษาได้เปลี่ยนฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	และย้ายมาสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย	เมื่อวันที่	๒๗	มิถุนายน	

พ.ศ.	 ๒๕1๗	ดังนั้น	 วิทยาลัยวิชาการศึกษา	 บางแสน	 จึงเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 วิทยาเขตบางแสน 

ต้ังแต่นั้นมา	 และได้เพิ่มสาขาวิชาในการผลิตบัณฑิตมากขึ้น	 มีการพัฒนาตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 

เจริญรุดหน้ามาตามล�าดับ	 จนกระทั่งวันที่	 ๒๙	 กรกฎาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๓๓	 จึงยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยบูรพา 



๒

สิ้นสภาพการเป็นวิทยาเขตตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา	 พ.ศ.	 ๒๕๓๓	 ซึ่งได ้ประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษา	เล่มที่	1๐๗	ตอนที่	1๓1	ลงวันที่	๒๙	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๓๓

	 	 ตลอดเวลาที่ผ่านมามหาวิทยาลัยบูรพา	ได้ตอบสนองหลักการที่ว่าประชาชนทุกคนต้องเข้าถึงการศึกษา

อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง	จึงได้ขยายวิทยาเขตออกไป	๒	แห่ง	ตามมติคณะรัฐมนตรี	คือ	เมื่อวันที่	๒๐	มิถุนายน	

พ.ศ.	 ๒๕๓๘	 ได้ตั้งวิทยาเขตสารสนเทศจันทบุรี	 จังหวัดจันทบุรี	 ขึ้นเป็นแห่งแรกและเปิดการเรียนการสอน 

ในปีการศึกษา	 ๒๕๓๙	 และในปีต่อมาวันที่	 ๙	 กันยายน	 พ.ศ.	 ๒๕๔๐	 ได้จัดตั้งวิทยาเขตสารสนเทศสระแก้ว 

จังหวัดสระแก้ว	ขึ้นเป็นแห่งที่	๒	เริ่มเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา	๒๕๔1

	 	 มหาวิทยาลัยบูรพาได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งส�าคัญ	 ในวันที่	 1๐	 มกราคม	 พ.ศ.	 ๒๕๕1	 โดยการ 

เปลี่ยนสถานภาพจากมหาวิทยาลัยส่วนราชการ	 เป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ	 มีฐานะเป็นนิติบุคคล 

ตามกฎหมาย	 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา	 พ.ศ.	 ๒๕๕๐	 ซึ่งมีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐ 

ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	เล่มที่	1๒๕	ตอนที่	๕	ก	ลงวันที่	๙	มกราคม	พ.ศ.	๒๕๕1

	 	 มหาวิทยาลัยบูรพามีความมุ่งมั่นในปณิธาน	ปรัชญา	วิสัยทัศน์	พันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 

ที่ชัดเจน	จึงเป็นแรงผลักดันให้มหาวิทยาลัยมีความพร้อมที่จะก้าวไกลไปข้างหน้าอย่างมั่นใจ	 เพื่อสู่ความเป็นเลิศ

ทางวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการก�าลังคนระดับคุณภาพของประเทศไทยในปัจจุบันและอนาคต

การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพา
  มหาวทิยาลยับรูพาเป็นสถาบนัการศึกษาและการวจิยั	มวีตัถุประสงค์ให้การศกึษา	ด�าเนนิการและส่งเสรมิ 

งานวจิยัเพือ่สร้างและพฒันาองค์ความรูแ้ละเทคโนโลย	ีให้บรกิารทางวชิาการ	ท�านบุ�ารงุศาสนา	ศลิปะ	วฒันธรรม 

และการกีฬา	 รวมทั้งการสนับสนุนกิจกรรมของรัฐและท้องถ่ิน	 และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและ 

สิ่งแวดล้อม	ในการด�าเนินงานของมหาวิทยาลัยต้องให้ความส�าคัญกับ

	 	 (1)	 ความเป็นเลิศและเสรีภาพทางวิชาการ

	 	 (๒)	 ความจ�าเป็นและความต้องการตามสภาพเศรษฐกิจ	สังคมและวัฒนธรรมของไทย

	 	 (๓)	 ความเสมอภาคทางการศึกษาของประชาชน

	 	 (๔)	 ความมีคุณธรรมและจริยธรรมควบคู่ไปกับความรู้ทางวิชาการ

	 	 (๕)	 ความใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต

	 	 	 มหาวิทยาลัยบูรพามีส่วนงานที่ท�าหน้าที่ผลิตบัณฑิตจ�านวน	 ๒๘	 ส่วนงาน	 เป็นคณะ	 ๒๔	 ส่วนงาน 

และวิทยาลัย	 ๔	 ส่วนงาน	 มีการจัดการศึกษาโดยมุ่งกระจายโอกาสทางศึกษาให้ครอบคลุมและทั่วถึงทุกส่วน 

ของประเทศ	 โดยเปิดรับนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในระบบรับตรง	 ๒	 ประเภท	 ได้แก่	 ระบบรับตรง 

ภาคตะวันออกและรับตรงทั่วประเทศ	 อีกทั้งยังด�าเนินการรับนิสิตเข้าศึกษาในระดับต�่ากว่าปริญญาตร ี

ปริญญาตรี	ปริญญาโท	และปริญญาเอก	ทั้งภาคเต็มเวลาและไม่เต็มเวลา	ในการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา 

ได้เน้นปรัชญาการผลิตบัณฑิต	 “สร้างเสริมปัญญา ใฝ่หาความรู ้ คู ่ คุณธรรม ชี้น�าสังคม”	 ทั้งนี้ เพื่อ 

สร้างบัณฑิตให้เป็นก�าลังคนที่พร้อมในการท�างานและการใช้ชีวิตในสังคม	 นอกจากนี้มหาวิทยาลัยบูรพา 

ยังให้ความส�าคัญกับการจัดการศึกษา	หลักสูตรนานาชาติเพื่อก้าวไปสู่ความเป็นสากล

	 	 ในปีการศึกษา	๒๕๖๐	มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรทั้งสิ้น	๒๓๓	หลักสูตร	โดยจ�าแนกเป็นระดับปริญญาตรี 

1๐๙	หลักสูตร	ระดับปริญญาโท	๘1	หลักสูตร	และระดับปริญญาเอก	๔๓	หลักสูตร



๓

  ปัจจุบันมหาวิทยาลัยบูรพามีนิสิตจ�านวนทั้งสิ้น	 ๓๗,1๔๓	 คน	 และบุคลากรจ�านวน	 ๓,๖๕๕	 คน 

จ�าแนกเป็น	คณาจารย์	1,๖๒๐	คน	บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ	๒,๐๓๕	คน	ส�าหรับในปีการศึกษา	๒๕๕๙	

มีบัณฑิตที่ส�าเร็จการศึกษา	 จ�านวน	 1๐,๗๔๐	 คน	 จ�าแนกเป็นระดับปริญญาเอก	 1๘๕	คน	 ระดับปริญญาโท 

1,๗๙๗	คน	และระดับปริญญาตรี	๘,๖๖๖	คน	(รวมผู้ส�าเร็จการศึกษาจากสถาบันสมทบ)

	 	 มหาวทิยาลยับรูพามุง่มัน่ทีจ่ะผลติบณัฑติเพือ่เป็นรากฐานในการพฒันาประเทศ	พร้อมทัง้แสดงบทบาท

การเป็นผู้น�าในการเตรียมความพร้อมให้กับทุกภาคส่วนในสังคมไทย	 ด้วยองค์ความรู้และวิทยาการท่ีทันสมัย 

ในทุกๆ	 ด้าน	 โดยวางพ้ืนฐานตามคติพจน์ที่ว่า	 “การวิจัยน�าการพัฒนา”	 (Research-led	 Development) 

ควบคู่ไปกับการส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาตะวันออก	 เพียบพร้อมด้วยบุคลากรที่มีศักยภาพ	 รองรับ 

การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นทั้งด้านการเมือง	 เศรษฐกิจ	 สังคม	 วัฒนธรรมทรัพยากรธรรมชาติ	 และสิ่งแวดล้อม 

เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน�าของประเทศและระดับสากล	 ดังวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยบูรพาท่ีว่า 

“ขุมปัญญาตะวันออกเพื่ออนาคตของแผ่นดิน”	Wisdom	of	the	East	for	the	Future	of	the	Nation.



๔

โครงสร้างการบริหารมหาวทิยาลัยบูรพา 
 

 

๑. สถาบันภาษา 
๒. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล 
๓. สํานักคอมพิวเตอร์ 
๔. สํานักบริการวิชาการ 
๕. สํานักหอสมุด 
๖. สํานักพัฒนานวัตกรรม 

สภามหาวิทยาลัย
นายกสภามหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
อธิการบดี 

คณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย  

สภาพนักงาน 

สภาวิชาการ 

คณะกรรมการที่แต่งต้ัง
โดยมหาวิทยาลัย 

คณบดี รองอธิการบดี ผู้อํานวยการสถาบัน/สํานัก

หัวหน้าสํานักงาน 

คณะกรรมการบริหาร
งานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา 

คณะกรรมการบริหารงาน
การเงินและทรัพย์สิน  

คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย 

ผู้ช่วยอธิการบดี 

หมายเหตุ 
*  หมายถึง ส่วนงานในมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
** หมายถึง ส่วนงานในมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 

๑. หัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
๒. หัวหน้าสํานักงานอธิการบดี 

๑. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
๒. คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 
๓. คณะพยาบาลศาสตร์ 
๔. คณะแพทยศาสตร์ 
๕. คณะเภสัชศาสตร์ 
๖. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๗. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
๘. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
๙. คณะโลจิสติกส์ 
๑๐. คณะวิทยาการสารสนเทศ 
๑๑. คณะวิทยาศาสตร์ 
๑๒. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
๑๓. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๑๔. คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
๑๕. คณะดนตรีและการแสดง 
๑๖. คณะศึกษาศาสตร์ 
๑๗. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
๑๘. คณะสหเวชศาสตร์ 
๑๙. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
๒๐. วิทยาลัยนานาชาต ิ
๒๑. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
๒๒. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
๒๓. คณะเทคโนโลยีทางทะเล* 
๒๔. คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์* 
๒๕. คณะอัญมณี* 
๒๖. คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์** 
๒๗. คณะเทคโนโลยีการเกษตร** 
๒๘.	บัณฑิตวิทยาลัย



๕

คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา

คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ประกอบด้วย

	 1.	 รองศาสตราจารย์อานนท์		เที่ยงตรง	 ประธานกรรมการ

	 ๒.	 ศาสตราจารย์กิตติคุณสมหวัง		พิธิยานุวัฒน์	 กรรมการ

	 ๓.	 ศาสตราจารย์สุรพล		นิติไกรพจน์	 กรรมการ

	 ๔.	 ศาสตราจารย์สุนทร		บุญญาธิการ	 กรรมการ

	 ๕.	 รองศาสตราจารย์สุมนต์		สกลไชย	 กรรมการ

	 ๖.	 รองศาสตราจารย์สมนึก		ธีระกุลพิศุทธิ์	 กรรมการ

	 ๗.	 นายบุญปลูก		ชายเกตุ	 กรรมการ

	 ๘.	 พลต�ารวจตรีชุมศักดิ์		พฤกษาพงษ์	 กรรมการ

	 ๙.	 รองศาสตราจารย์สนธิ		เตชานันท์	 กรรมการ

	 1๐.	 รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา	 กรรมการและเลขานุการ

********************************



๗

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา ประกอบด้วย
1.	 รองศาสตราจารย์	ดร.สมนึก		ธีระกุลพิศุทธิ์	 อธิการบดี	 ประธานกรรมการ

๒.	 รองศาสตราจารย์	ดร.วัชรินทร์		กาสลัก	 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	 กรรมการ

๓.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	นายแพทย์ไชยวิทย์		ธนไพศาล	 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	 กรรมการ

๔.	 รองศาสตราจารย์	ดร.สุนันทา		โอศิริ	 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย	 กรรมการ

๕.	 อาจารย์เสถียร		ปุรณะวิทย์	 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต	 กรรมการ

๖.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.อานนท์		วงษ์แก้ว	 รองอธิการบดีฝ่ายระบบกายภาพ	 กรรมการ

๗.	 รองศาสตราจารย์	ดร.ประทุม		ม่วงมี	 รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี	 กรรมการ

๘.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอนก		สูตรมงคล	 รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสระแก้ว	 กรรมการ

๙.	 อาจารย์จิรวัธ		ศิริศักดิ์สมบูรณ์	 ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี	 กรรมการ

	 	 ฝ่ายการคลังและกฎหมาย

1๐.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	นายแพทย์สมชาย		ยงศิริ	 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	 กรรมการ

11.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สหัทยา		รัตนะมงคลกุล	 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทะเบียน	 กรรมการ

	 	 และประมวลผลการศึกษา

1๒.	 ดร.วิชญา		กันบัว	 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย	 กรรมการ

1๓.	 ดร.เกรียงศักดิ์		แสงจันทร์	 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต	 กรรมการ

1๔.	 ดร.เจริญ		ชินวานิชย์เจริญ	 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผน	 กรรมการ

	 	 และพัฒนายุทธศาสตร์

1๕.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.พรรัตน์		แสดงหาญ	 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล	 กรรมการ

1๖.	 ดร.นวศิษฏ์		รักษ์บ�ารุง	 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์	 กรรมการ

1๗.	 ดร.ณัฐพล		ชมแสง	 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี	 กรรมการ

1๘.	 ดร.ธนัฏฐ์ตฤณ		บุนนาค	 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสระแก้ว	 กรรมการ

1๙.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ศักดิ์ชัย		เศรษฐ์อนวัช	 คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว	 กรรมการ

๒๐.	 นายแพทย์วิชาญ		เกิดวิชัย	 คณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร	 กรรมการ

๒1.	 อาจารย์สัณห์ไชญ์		เอื้อศิลป์	 คณบดีคณะดนตรีและการแสดง	 กรรมการ

๒๒.	 รองศาสตราจารย์	ดร.นุจรี		ไชยมงคล	 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	 กรรมการ

๒๓.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	นายแพทย์พิสิษฐ์		พิริยาพรรณ	 คณบดีคณะแพทยศาสตร์	 กรรมการ

๒๔.	 รองศาสตราจารย์	ดร.เอกรินทร์		สายฟ้า	 คณบดีคณะเภสัชศาสตร์	 กรรมการ

๒๕.	 รองศาสตราจารย์	ดร.วัชรินทร์		กาสลัก	 ผู้รักษาการแทนคณบดี	 กรรมการ

	 	 คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์

๒๖.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.บุญรอด		บุญเกิด	 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 กรรมการ

๒๗.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ว่าที่เรือตรี	ดร.เอกวิทย์		มณีธร	 คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์	 กรรมการ

๒๘.	 รองศาสตราจารย์	ดร.ณกร		อินทร์พยุง	 คณบดีคณะโลจิสติกส์	 กรรมการ

๒๙.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.กฤษณะ		ชินสาร	 คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ	 กรรมการ

๓๐.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.เอกรัฐ		ศรีสุข	 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์	 กรรมการ

๓1.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.นฤพนธ์		วงศ์จตุรภัทร	 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา	 กรรมการ

๓๒.	 ดร.อาณัติ		ดีพัฒนา	 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	 กรรมการ



๘

๓๓.	 รองศาสตราจารย์เทพศักดิ์		ทองนพคุณ	 คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์	 กรรมการ

๓๔.	 รองศาสตราจารย์	ดร.วิชิต		สุรัตน์เรืองชัย	 คณบดีคณะศึกษาศาสตร์	 กรรมการ

๓๕.	 รองศาสตราจารย์	ดร.ยุวดี		รอดจากภัย	 คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์	 กรรมการ

๓๖.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.มารุต		ตั้งวัฒนาชุลีพร	 คณบดีคณะสหเวชศาสตร์	 กรรมการ

๓๗.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.อานนท์		วงษ์แก้ว	 ผู้รักษาการแทนคณบดี	 กรรมการ

	 	 วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ

๓๘.	 ดร.กุมุทินี		วรสุวรรณ	 คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ	 กรรมการ

๓๙.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ระพีพร		ศรีจ�าปา	 คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์	 กรรมการ

๔๐.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สุชาดา		กรเพชรปาณี	 คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัย	 กรรมการ

	 	 และวิทยาการปัญญา

๔1.	 ดร.พรรณี		พิมาพันธ์ุศรี	 ผู้อ�านวยการสถาบันภาษา	 กรรมการ

๔๒.	 ดร.รวิวรรณ		วัฒนดิลก	 ผู้อ�านวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล	 กรรมการ

๔๓.	 อาจารย์วิทวัส		พันธุมจินดา	 ผู้อ�านวยการส�านักคอมพิวเตอร์	 กรรมการ

๔๔.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.เกรียงศักดิ์		พราหมณพันธุ์	 ผู้อ�านวยการส�านักบริการวิชาการ	 กรรมการ

๔๕.	 นางวันทนา		กิติศรีวรพันธุ์	 ผู้อ�านวยการส�านักหอสมุด	 กรรมการ

๔๖.	 ดร.พิชัย		สนแจ้ง	 ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนานวัตกรรม	 กรรมการ

๔๗.	 รองศาสตราจารย์	ดร.ประทุม		ม่วงมี	 ผู้รักษาการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	 กรรมการ

๔๘.	 ดร.บัลลังก์		เนื่องแสง	 คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล	 กรรมการ

๔๙.	 ดร.วศิน		ยุวนะเตมีย์	 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์	 กรรมการ

๕๐.	 รองศาสตราจารย์	ดร.พิมพ์ทอง		ทองนพคุณ	 คณบดีคณะอัญมณี	 กรรมการ

๕1.	 ดร.ไพทูล		แก้วหอม	 คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร	 กรรมการ

๕๒.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.วิชุดา		จันทร์ข้างแรม	 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์	 กรรมการ

๕๓.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.วิทวัส		แจ้งเอี่ยม	 ประธานสภาพนักงาน	 กรรมการ

๕๔.	 รองศาสตราจารย์	ดร.สุกัญญา		บูรณเดชาชัย	 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร	 กรรมการ

	 	 และผู้รักษาการแทนหัวหน้าส�านักงานอธิการบดี	 กรรมการและเลขานุการ







๙

รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร

มหาวิทยาลัยบูรพา

ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๙
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พระภิกษุ

วิทยาลัยบริหารรัฐกิจ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
	 1	 พระครูสิริปริยัตยาภิรม	 กนฺตวีโร	

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต

	 1	 พระมหาวิชัย	 ติกขปญฺโญ	

วิทยาลัยบริหารรัฐกิจ
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

กลุ่มวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
	 1	 พระPISETH	 VORT
กลุ่มวิชาการบริหารทั่วไป
	 1	 พระครูวิมลปภากร	 จตฺตมโล

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
	 1	 พระนภดล	 เขมจาโร

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
	 1	 พระวุฒิพงษ์	 ปญฺญาวุฑฺโฒ	

คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
	 1	 พระสุชน	 สุชโน
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
	 1	 พระณัฐพล	 อคฺคสกฺโก

คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา
	 1	 พระสุริยา	 ปิยธมฺโม
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ระดับปริญญาเอก
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
	 1	 นางสาวดนยา	 อินจ�าปา	 ๒	 นางสาวนีรนาท	 จุลเนียม
	 ๓	 นางปาริชาติ	 ธีระวิทย์	 ๔	 นางสาววทัญญู	 วุฒิวรรณ์
	 ๕	 นายอุเทน	 วางหา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
	 1	 นางสาวกฤษณา	 กิมเล่งจิว	 ๒	 นางขวัญกัลยา	 ปุนนา
	 ๓	 นายภัทรชัย	 จริยเวชช์วัฒนา	 ๔	 นางระพิน	 ชูชื่น
	 ๕	 MR.CHARLTON	 BRUTON	 ๖	 MRS.SHERRI	 TABAKA-MORRISSEY
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
	 1	 นางกันธอร	 กุลบุตรดี	 ๒	 นายเกียรติศักดิ์	 แก้วมหาชัย
	 ๓	 นายเกียรติศักดิ์	 สังข์ด้วง	 ๔	 นางสาวค�าพร	 กองเตย
	 ๕	 นางเจตปรียา	 ข�าเสถียร	 ๖	 นางสาวฐิติวรรณ	 ลีฬหวนิช
	 ๗	 นางสาวณฐาภรณ์	 ซื่อมาก	 ๘	 นายธนกฤต	 พราหมน์นก
	 ๙	 นางนฤมล	 อินทพงษ์	 1๐	 บาทหลวงนันทพล	 สุขส�าราญ
	 11	 นายนิพัทธ	 ดิถีเพ็ญ	 1๒	 นายปฐมสุข	 สีลาดเลา
	 1๓	 นางปราญชลี	 มะโนเรือง	 1๔	 นางสาวปัทมนันท์	 หิรัญธีรวัฒน์
	 1๕	 นายพิสิษฐ	 ภู่รอด	 1๖	 นางเพ็ญจันทร์	 เอี่ยวสานุรักษ์
	 1๗	 นางสาวเยาวลักษณ์	 อินทร์ประสิทธิ์	 1๘	 นายราชภูมิ	 พฤฑฒิกุล
	 1๙	 นายวัชรินทร์	 โตขาว	 ๒๐	 นางสาวศมณณ์ญา	 บุญประสพ
	 ๒1	 นางสุมนา	 เสือเอก	 ๒๒	 นางสุรีย์	 บุญรักษา
	 ๒๓	 นางสาวสุรีวงษ์	 นามวงษ์	 ๒๔	 นายอดิพงษ์	 สุขนาค
	 ๒๕	 นายอนุพงษ์	 ชุมแวงวาปี	 ๒๖	 นายอมรศักดิ์	 กองสิงห์
	 ๒๗	 นางสาวอ้อวดี	 สุนทรวิภาต	 ๒๘	 นางสาวอัจฉริยา	 สุรวรเชษฐ
	 ๒๙	 นางอัญชัน	 ขุนนาแก้ว	 ๓๐	 MR.SUKARNA	 CHAKMA
สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม
	 1	 นางดรุณี	 คุณวัฒนา	 ๒	 นางภคอร	 บอร์แซก
	 ๓	 นางรุ่งเรือง	 ตันเจริญ	 ๔	 นายวิสูจน์	 รางทอง
	 ๕	 นางสาลินี	 บูรณโกศล
สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา
	 1	 นายเกรียงศักดิ์	 รัฐกุล	 ๒	 พันตรีหญิงดุษฎี	 เล็บขาว
	 ๓	 นางสาวนิสรา	 ค�ามณี	 ๔	 นางสาวพัชรี	 ถุงแก้ว
	 ๕	 นางสาวพิชชา	 ถนอมเสียง	 ๖	 นางพูลสุข	 บุญก่อเกื้อ
	 ๗	 นางสาวรักษ์	 ห้วยเรไร	 ๘	 นางสาววีนัส	 ภักดิ์นรา
	 ๙	 นางสาวสุพิชฌาย์	 เพ็ชรสดใส	 1๐	 นายอภิเชษฐ	 จันทนา
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
	 1	 นางสาวขนิษฐา	 หินอ่อน	 ๒	 นางสาวชญาชล	 สิริอัครบัญชา
	 ๓	 นายณฐาภพ	 สมคิด
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สาขาวิชาวิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา
	 1	 นางกุสุมา	 ขันกสิกรรม	 ๒	 นางสาวจารุวรรณ	 เขียวน�้าชุม
	 ๓	 นางสาวจิตราวรรณ	 บุตราช	 ๔	 นายชยุต	 พิพัฒฐาดร
	 ๕	 นายชวัลวิทย์	 จินดา	 ๖	 นางสาวณัฐพร	 ภักดี
	 ๗	 นางนิตยา	 กลมกลิ้ง	 ๘	 นายปัญญเดช	 พันธุวัฒน์
	 ๙	 นาวาตรีพงศ์พัฒน์	 อิศรกุล	 1๐	 นางสาวพิมพ์ปวีณ์	 สุวรรณโณ
	 11	 นางสาวเพ็ญศรี	 เทียมสุข	 1๒	 นายไพฑูรย์	 สังข์สวัสดิ์
	 1๓	 นางวัฒนา	 โอทาตะวงษ์	 1๔	 นางวาสนา	 กลมอ่อน
	 1๕	 นางสาวศศิธร	 ชุตินันทกุล	 1๖	 นางสาวษมาพร	 ศรีอิทยาจิต
	 1๗	 นายสมพล	 ทุ่งหว้า	 1๘	 นางสาวสารนิติ	 บุญประสพ
	 1๙	 นางสาวสุพรรษา	 อเนกบุณย์	 ๒๐	 นางโสธิตภา	 เมืองศิริ
	 ๒1	 นายอนุภูมิ	 ค�ายัง	 ๒๒	 นางสาวอรทัย	 แก้วทิพย์
	 ๒๓	 นางสาวอัญชลี	 ทองประกอบ
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
	 1	 นางดวงดาว	 อุบลแย้ม	 ๒	 นางนุจรินทร์	 โพธารส
	 ๓	 นางปณิชา	 พลพินิจ	 ๔	 นางสาวสาวิตรี	 หลักทอง
	 ๕	 นางแสงเดือน	 อภิรัตนวงศ์	 ๖	 MRS.IRMA	 NURBAETI
สาขาวิชาไทยศึกษา
	 1	 นางสาวกิติยวดี	 ชาญประโคน	 ๒	 นางสาวจารุณี	 คงกุล
	 ๓	 นางณัฐกานต์	 เกาศล	 ๔	 นายธรรศ	 ศรีรัตนบัลล์
	 ๕	 นางสาววรี	 เรืองสุข	 ๖	 นางศรีหทัย	 เวลล์ส
	 ๗	 นางสาวอิงตะวัน	 แพลูกอินทร์	 ๘	 Ms.SHI	 LEI
สาขาวิชาวาริชศาสตร์
	 1	 นางจันทร์พิมพ์	 กังพานิช	 ๒	 นางสาววรรณภา	 กสิฤกษ์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
	 1	 นางสาวจันทิมา	 รอดคง	 ๒	 นางสาวปิยะรักษ์	 ประดับเพชรรัตน์
	 ๓	 นางภคมน	 ทิพย์เนตร	 ๔	 นายวัชรินทร์	 ราชนิยม
	 ๕	 นางสาวศศิธร	 อุทธตรี	 ๖	 นายสัมพันธ์	 ทองหนูนุ้ย
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม
	 1	 นางฉัตรฤดี	 ศิริล�าดวน	 ๒	 นายสิทธิพงษ์	 บุญแก้ว
สาขาวิชาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม
	 1	 นางสาวรุ่งรัตน์	 ทองสกุล
สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ
	 1	 นางสาวกนิษฐา	 พวงศรี	 ๒	 นางสาวกันยาพร	 กุณฑลเสพย์
	 ๓	 นายเขมพัทธ์	 พัชรวิชญ์	 ๔	 นางแข	 มังกรวงษ์
	 ๕	 นางสาวถนอมนวล	 เดชาคนีวงศ์	 ๖	 นายพิสิษฐ์	 พันธ์เทียน
	 ๗	 นางสาวเพียงพิศ	 ชะโกทอง	 ๘	 นางสาววารดา	 พุ่มผกา
	 ๙	 นายสรไกร	 เรืองรุ่ง	 1๐	 นายสักรินทร์	 อินทรวงค์
	 11	 นางสาวสุจิตรา	 อยู่หนู	 1๒	 นายอาณัฏ	 ศิริพิชญ์ตระกูล
	 1๓	 นายเอกพงศ์	 อินเกื้อ	 1๔	 MISSLIN	 ZHU
	 1๕	 Ms.MIYOUNG	 SEO



1๔

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
	 1	 พลอากาศเอกปรีชา	 ประดับมุข	 ๒	 นางสาววิลาสินี	 ธนพิทักษ์
	 ๓	 นางสาวอัตติยา	 ไชยฤทธิ์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก�าลังกายและการกีฬา
	 1	 นางสาวกรฎา	 มาตยากร	 ๒	 นายกฤษณะ	 บุญประสิทธิ์
	 ๓	 นายชาญกิจ	 ค�าพวง	 ๔	 นางสาวสิริพร	 อิ่มหุ่น
	 ๕	 ว่าที่ร้อยตรีอภิรมย์	 จามพฤกษ์
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
	 1	 นายศานติ	 ดิฐสถาพรเจริญ
สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา
	 1	 นายกิตติศักดิ์	 จังพานิช	 ๒	 นางสาวจารินี	 ศานติจรรยาพร
	 ๓	 นางสาวนันทน์ปพร	 ดุรงค์พันธุ์	 ๔	 นางสาวนันทา	 ลีนะเปสนันท์
	 ๕	 นางสาวบุญรัตน์	 โง้วตระกูล	 ๖	 นางพัชรา	 เกรียงไกร
	 ๗	 นายภูริทัต	 สิงหเสม	 ๘	 นายรวิชญุฒม์	 ทองแม้น
	 ๙	 นายวีระ	 พุ่มเกิด	 1๐	 นายสนอง	 คล�้าฉิม
	 11	 นายอเนก	 พุทธิเดช	 1๒	 นางสาวอัชฌา	 ชื่นบุญ
	 1๓	 MR.POLINY	 UNG
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์
	 1	 นายนรเทพ	 ศักดิ์เพชร
สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ
	 1	 นางเกศสุดา	 เพชรดี	 ๒	 พันเอกขจรศักดิ์	 ไทยประยูร
	 ๓	 นางสาวชาณาณินฐ์	 สัจจชยพันธ์	 ๔	 นายณัฐพล	 อมตวณิช
	 ๕	 นางสาวธัศฐ์ชาพัฒน์	 ยุกตานนท์	 ๖	 นางสาวนภาพร	 สิงห์นวล
	 ๗	 นางสาวนภาภรณ์	 ร่มโพธิ	 ๘	 นายพชระ	 แซ่โง้ว
	 ๙	 นางสาวมาลัย	 ลีส่งสิทธิ์ลาลัย	 1๐	 นายศรรัฐ	 เฮงเจริญ
	 11	 นางศิริกุล	 ชัยโรจน์วงศ์	 1๒	 พันเอกสมเกียรติ	 มาลากรณ์
	 1๓	 พลโทสิงห์ทอง	 หมีทอง
สาขาวิชาการพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์
	 1	 นายกรกช	 องอาจ	 ๒	 นายกฤษดา	 พัฒนพงษ์ไพบูลย์
	 ๓	 นางสาวณพิชญา	 เฉิดโฉม	 ๔	 นายณรงค์ศักดิ์	 จักรกรณ์
	 ๕	 นายณัฏฐวัฒน์	 วงศ์ศิริคุณากร	 ๖	 นายธเนศ	 ปทุมานนท์
	 ๗	 นางสาวนาถญาดา	 เก้าประเสริฐ์	 ๘	 นางสาวนิศามาศ	 เลาหรัตนาหิรัญ
	 ๙	 นายบวรนันท์	 ทองกัลยา	 1๐	 นางสาวบุญลดา	 คุณาเวชกิจ
	 11	 พันต�ารวจเอกยงยุทธ	 ขอนดอก	 1๒	 นางสาวเยาวณี	 เสมอวงษ์
	 1๓	 นางวรัญญา	 เยาวรัตน์	ลี	 1๔	 นางสาวศิริญญา	 วิรุณราช
	 1๕	 นายสกุล	 กิตติพีรชล	 1๖	 นางสุดใจ	 ผ่องแผ้ว
	 1๗	 นายอาณัติชัย	 วาสประเสริฐสุข



1๕

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
	 1	 นางสาวพรทิวา	 แสงเขียว	 ๒	 นายภูดิศ	 จันทน์ขาว
	 ๓	 นายภูนภ	 ศิรินภาพันธ์

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
	 1	 นางสาวณุชล	 มีช�านะ	 ๒	 นายพจนาถ	 ต้นประดิษฐ์

สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต
	 1	 นายญาณันธร	 กราบทิพย์	 ๒	 นางณัจฉรียา	 ค�ายัง
	 ๓	 นายธนัญชัย	 บุญหนัก	 ๔	 นายประสิทธิ์	 กมลพรมงคล



1๖

ระดับปริญญาโท

วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา
	 1	 นางสาวสุธาทิพย์	 ตรีสิน
สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา
	 1	 นางสาวกัญญ์รินท์	 สีกาศรี	 ๒	 นางสาวจิราพร	 เวชวงศ์
	 ๓	 นางสาวณัฐศธรรม์	 ฉัตรทันต์	 ๔	 นางสาวพัชรา	 สิริวัฒนเกตุ
	 ๕	 นางสาวเพ็ญแข	 บุญสอน	 ๖	 นายวิทวัส	 เพ็ญภู่
	 ๗	 นางสาววิระญา	 กิจรัตน์	 ๘	 นายวิริยะ	 ผดาศรี
	 ๙	 นางศศิภา	 จันทรา	 1๐	 นางสาวสิรินทิพย์	 ทองรินทร์
	 11	 นางสาวสุพัตรา	 ใจตั้ง	 1๒	 นางสาวสุวภา	 บุญอุไร
	 1๓	 นางสาวอรอุมา	 บุญพูน	 1๔	 นายอิทธิพงษ์	 วรสายัณห์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาสื่อสารการตลาด
	 1	 นางสาวกมลพรรณ	 อาการส	 ๒	 นางสาวชมัยพร	 ดลสุจิต
	 ๓	 นางสาวณัฐชา	 พุทธารักษ์สกุล	 ๔	 นางสาวนันทิตา	 ทรงโยธิน
	 ๕	 นางสาวเพทาย	 พงษ์ประดิษฐ์	 ๖	 นายภาคภูมิ	 แดงใส
	 ๗	 นางสาวสิริกาญจน์	 แก้วทอง	 ๘	 นางสาวอภิญญา	 ผาสุข
	 ๙	 นายอรรค	 อินทร์ประสิทธิ์

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาไทยศึกษา
	 1	 นายพงษ์พัฒน์	 ทุ่งไธสง	 ๒	 Ms.SAIJIAO	 YIN
	 ๓	 Ms.YANG	 YAJUN
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
	 1	 นางสาวปิยธิดา	 เทพวงค์	 ๒	 นางสาวอุไรวรรณ	 ใจหาญ
สาขาวิชาภาษาไทย
	 1	 นางสาวกรฎา	 สุขุม	 ๒	 นางสาวจุฑามาศ	 ศรีระษา
	 ๓	 นางชยุตรา	 สุโขยะไชย	 ๔	 นางวลัยลักษณ์	 สิตไทย
	 ๕	 นายวิริยวิศศ์	 มงคลยศ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
	 1	 นางสาวกวิตา	 สิษฐ์ธนกุล	 ๒	 นางสาวชนัญชิดา	 เรืองจรูญ
	 ๓	 นายฐาปนพงศ์	 อ่อนนุ่ม	 ๔	 นางสาวณัฐณิชา	 ขามเย็น
	 ๕	 นางสาวธารีรัตน์	 มูลเครือค�า	 ๖	 นางนภัทร	 มะอาจเลิศ
	 ๗	 นางสาวนรีทิพย์	 นิสสัยสุข	 ๘	 นางสาวบัวบูชา	 ภู่เพชร
	 ๙	 นางสาวเพ็ญนภา	 เลิศกิตติไพบูลย์	 1๐	 นางรื่นฤทัย	 วิชกูล
	 11	 นางสาวสิริน	 มีชัย	 1๒	 นางสาวโสพิศลดา	 แสงตระการกิจ
	 1๓	 นางสาวอนุศิริ	 ชิณศรี	 1๔	 นางสาวอัญชลี	 ภิญโญพรสวัสดิ์
	 1๕	 นางสาวอุษา	 วงษ์ไพศาล



1๗

นิเทศศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๑ เหรียญทอง
	 1	 นางสาวพิมพิกา	 คุณพรหม

นิเทศศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๑
	 1	 นางสาวกนกกร	 ทรัพย์ทอง	 ๒	 นางสาวชญย์ศรันย์	 เพียรผดุงพร
	 ๓	 นางสาวตรีญาดา	 สมค�า	 ๔	 นางสาวนฤพร	 ช้างแดง
	 ๕	 นางสาวปถมาภรณ์	 รังษีสว่าง	 ๖	 นางสาวปัญฑิตา	 ทรัพยะประภา
	 ๗	 นางสาวสุดารัตน์	 ศรีพงษ์	 ๘	 นางสาวสุนิตย์ทรา	 แสนดงแคน
	 ๙	 นางสาวไหมพิมล	 เสือพยัคฆ์

นิเทศศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๒
	 1	 นายเกตุมนันท์	 กิ่งบงกช	 ๒	 นางสาวแก้วกาญจน์	 กลิ่นอังกาบ
	 ๓	 นางสาวจริยา	 ทองโชติฉัตร	 ๔	 นางสาวจาริณี	 เอี่ยมสะอาด
	 ๕	 นางสาวจิรภิญญา	 มีวรรณ	 ๖	 นางสาวชญานี	 แสนสุกรี
	 ๗	 นางสาวชนัญชิดา	 อุดมมาลา	 ๘	 นางสาวชมพูนุช	 ทองพิทักษ์ชัย
	 ๙	 นางสาวญาณิศา	 รัตนกรสิริ	 1๐	 นางสาวณัฐณิชา	 วัฒนะศิริ
	 11	 นางสาวทิพย์ปัญญา	 จินตนปัญญา	 1๒	 นายธนทัต	 ศรีโปฎก
	 1๓	 นางสาวธนันสิริ	 บุบผาชาติ	 1๔	 นางสาวธิดารัตน์	 เวชกามา
	 1๕	 นางสาวธีรดา	 กลิ่นระรวย	 1๖	 นางสาวนัฐยา	 พยัตธรรม
	 1๗	 นายนัทธพงศ์	 บุญเลี้ยง	 1๘	 นางสาวปวีณ	 พรปริญญา
	 1๙	 นางสาวปัญจรัตน์	 ลิ้มธงเจริญ	 ๒๐	 นางสาวปาลภัสสร์	 ทองสุข
	 ๒1	 นายปิยกานต์	 วาสุกรี	 ๒๒	 นางสาวพชรวรรณ	 แจ่มจันทร์
	 ๒๓	 นางสาวพรรณเพียงเดือน	 ทัพภะสุต	 ๒๔	 นางสาวพลอยไพลิน	 ทองหลอม
	 ๒๕	 นายพัชรวุฒิ	 จงเจริญวัฒนา	 ๒๖	 นางสาวพิชชา	 เสียงประสิทธิ์
	 ๒๗	 นางสาวพิมพ์ชนก	 เมืองค�า	 ๒๘	 นางสาวพิมพ์ณิชกานต์	 ทองสิงห์
	 ๒๙	 นางสาวพิมภัทร์	 สิทธิวิชชาพร	 ๓๐	 นางสาวพิมลวรรณ	 โรจน์ชนะพลภัทร
	 ๓1	 นางสาวพิราภรณ์	 เดชเกาะเก่า	 ๓๒	 นางสาวภัทรวรรณ	 เกษมเนตร
	 ๓๓	 นางสาวภาวิณี	 คงการเรียน	 ๓๔	 นางสาวมานิตา	 เลาะวิธี
	 ๓๕	 นางสาวเมธาวี	 ชูประดิษฐ์	 ๓๖	 นางสาวรุ่งกานต์	 ธรรมรักษ์
	 ๓๗	 นางสาวลลิตา	 ปามา	 ๓๘	 นางสาววริษฐา	 ไพศาล
	 ๓๙	 นางสาววิภาตา	 อัฐเศรษฐ	 ๔๐	 นางสาววีธรา	 วงศ์หาญกุล
	 ๔1	 นางสาวศิณีนารถ	 นิธิกิจอ�านวย	 ๔๒	 นางสาวศิริพร	 วชิรโสวรรณ
	 ๔๓	 นางสาวศิริมาศ	 บอนแดง	 ๔๔	 นางสาวสวพร	 เรืองพณิชยกุล
	 ๔๕	 นางสาวสุชานาถ	 บุญประสิทธิ์	 ๔๖	 นางสาวสุทธิรังสี	 ไชยสุวรรณ
	 ๔๗	 นางสาวสุธิมา	 ศรแก้ว	 ๔๘	 นางสาวสุมนา	 มั่งมี
	 ๔๙	 นายหฤทธิ์	 ชีวะสิทธิ์	 ๕๐	 นางสาวอรบุษป์	 วิชชุวงศ์
	 ๕1	 นางสาวอรวรรณ	 พ่วงศิริ	 ๕๒	 นางสาวอัญชนา	 บัวทอง
	 ๕๓	 นางสาวอัญชลี	 ทองเฟื่อง	 ๕๔	 นายเอกชัย	 ยาใบอ่อน



1๘

นิเทศศาสตรบัณฑิต
	 1	 นางสาวกชนิภา	 ค�าคงสัตย์	 ๒	 นางสาวกชพร	 นิยมรัฐ
	 ๓	 นางสาวกนกพร	 พยอมแย้ม	 ๔	 นางสาวกนกวรรณ	 เลิกนอก
	 ๕	 นางสาวกมลชนก	 แสนเมือง	 ๖	 นางสาวกมลทิพย์	 จันทน์หอม
	 ๗	 นายกมลภพ	 แก้วมณี	 ๘	 นางสาวกมลศรี	 ธรรมเจริญ
	 ๙	 นางสาวกรณัฏฐ์	 เยท่าพูด	 1๐	 นางสาวกรรณิการ์	 อยู่คง
	 11	 นายกรวิษณ์	 บุณยรัตพันธ์	 1๒	 นายกฤชธนา	 รื่นจิตร
	 1๓	 นายกฤตเมธ	 นครกัณฑ์	 1๔	 นางสาวกฤษกร	 เหล็กเพชร
	 1๕	 นางสาวกวินนา	 พงศ์ถาวรภิญโญ	 1๖	 นายกษมา	 ปรกติ
	 1๗	 นายก้องภพ	 เทศะแพทย์	 1๘	 นายก้องสุวีร์	 จินดามณี
	 1๙	 นางสาวกัญญาภัค	 สงค์ประเสริฐ	 ๒๐	 นางสาวกัลยาพร	 วิรุณพันธ์
	 ๒1	 นางสาวกานติมา	 ทรัพย์มูล	 ๒๒	 นางสาวกิตติมา	 อ่อนก�าปัง
	 ๒๓	 นายกิตติศักดิ์	 พจนวิชัยกุล	 ๒๔	 นางสาวขวัญใจ	 งามเนตร
	 ๒๕	 นางสาวขวัญฤทัย	 ยอดจันทร์	 ๒๖	 นางสาวคณิศร	 เวชคุณานุกูล
	 ๒๗	 นางสาวแคทรียา	 ลาวัง	 ๒๘	 นางสาวจณิสตา	 จุลโพธิ์
	 ๒๙	 นายจตุพล	 พ่วงสกุลสุข	 ๓๐	 นางสาวจริญญา	 มะรุลี
	 ๓1	 นางสาวจรินทร	 เหลืองอ่อน	 ๓๒	 นายจริยาวดี	 จันระมาด
	 ๓๓	 นายจักรีรินทร์	 จึงประไพ	 ๓๔	 นายจารุวัฒน์	 ใจแน่น
	 ๓๕	 นางสาวจิตติมา	 พิศณุวรเมท	 ๓๖	 นางสาวจิตินันท์	 ภานุพันธ์
	 ๓๗	 นายจิรวัฒน์	 ยอดจิตร	 ๓๘	 นางสาวจิราภรณ์	 เทพพุทธางกูร
	 ๓๙	 นางสาวจุฑาทิพ	 ปั้นศักดิ์	 ๔๐	 นางสาวจุฑามาศ	 เขื่อนค�า
	 ๔1	 นางสาวจุฑามาศ	 นางาม	 ๔๒	 นางสาวจุฑารัตน์	 สาธุชน
	 ๔๓	 นางสาวจุฬาลักษณ์	 พิณแช่ม	 ๔๔	 นางสาวเจกิตาน์	 ลัดดางาม
	 ๔๕	 นางสาวเจนจิรา	 ติยะบุตร	 ๔๖	 นางสาวฉันทิสา	 บุญคงทน
	 ๔๗	 นางสาวชญานิศ	 หัวใจ	 ๔๘	 นางสาวชญาภา	 ปิยมหันต์
	 ๔๙	 นางสาวชนัญชิดา	 ลักษมีจรัลกุล	 ๕๐	 นางสาวชนาธิป	 แก้วศันสนะ
	 ๕1	 นางสาวชนิดา	 เดชจูด	 ๕๒	 นายชยานนท์	 บัณฑิศักดิ์
	 ๕๓	 นางสาวชลลดา	 จอหอภักดี	 ๕๔	 นางสาวชวรีย์	 ศันสนียวัฒนกุล
	 ๕๕	 นายชัยธวัช	 ก๋าแก้ว	 ๕๖	 นายชัยสิทธิ์	 ศรีแก้ว
	 ๕๗	 นางสาวชิตนันท์	 แก้วโสต	 ๕๘	 นายชินวัฒน์	 สันติสถิตพงศ์
	 ๕๙	 นายเชาว์	 พวงมาลา	 ๖๐	 นายญาณกร	 เพ็ชร์ศรี
	 ๖1	 นายฐกร	 ทองวิจิตร	 ๖๒	 นางสาวฐิตารีย์	 เชษฐวัฒน์
	 ๖๓	 นางสาวฐิติกานต์	 งามนา	 ๖๔	 นางสาวฐิติมน	 ดวงมณี
	 ๖๕	 นางสาวณฐมน	 จันทร์สระแก้ว	 ๖๖	 นายณพัฒน์	 เอี่ยมยิ่ง
	 ๖๗	 นางสาวณภัทร	 จุ๊ยเจริญดี	 ๖๘	 นางสาวณัญชนก	 เสาเหม
	 ๖๙	 นายณัฐกมล	 แก้วชาญชัย	 ๗๐	 นางสาวณัฐกานต์	 นพเสริฐ
	 ๗1	 นางสาวณัฐกานต์	 สิทธินิสัยสุข	 ๗๒	 นายณัฐชนนท์	 ปรางทิพย์
	 ๗๓	 นายณัฐพงศ์	 ไชยรุ่งเรือง	 ๗๔	 นายณัฐพล	 กลิ่นหอม
	 ๗๕	 นางสาวณัฐพัชร	 กฤชโอภาส	 ๗๖	 นายณัฐพันธุ์	 คณานุรักษ์
	 ๗๗	 นางสาวณัฐสิมา	 ภูมิมาโนช	 ๗๘	 นางสาวณัตตยา	 มณีรัตน์
	 ๗๙	 นางสาวณิชกมล	 บัณฑิตพิบูล	 ๘๐	 นางสาวณิชนารถ	 นันทศรีรัตน์
	 ๘1	 นายตระการ	 เกตุแก้ว	 ๘๒	 นายถกลเกริก	 ทับวัง



1๙

	 ๘๓	 นายถิรคุณ	 ก�าจัดภัย	 ๘๔	 นางสาวทวินันท์	 มีโพธิ์
	 ๘๕	 นางสาวทักษอร	 กีรติณิชารีย์	 ๘๖	 นายทักษิณ	 แซ่ลี้
	 ๘๗	 นายทัสก์ภัทร	 คมกฤส	 ๘๘	 นายเทวินทร์	 อินทรสว่าง
	 ๘๙	 นายธนภัทร	 ชาวสวน	 ๙๐	 นายธนวรรธ	 โกรุ่งเจริญ
	 ๙1	 นายธนวรรธน์	 ดิสสานนท์	 ๙๒	 นางสาวธนัชชา	 ตันกิตติวรกุล
	 ๙๓	 นางสาวธนัชพร	 พงษ์มี	 ๙๔	 นางสาวธนิดา	 โตวิวัฒน์
	 ๙๕	 นายธนิสร	 ชะโนภาส	 ๙๖	 นายธรรมนิตย์	 รอดบุญมา
	 ๙๗	 นายธรรมสรณ์	 เจริญศรีทองกุล	 ๙๘	 นายธราธร	 มีชัย
	 ๙๙	 นางสาวธัญญพัทธ์	 ดีประชา	 1๐๐	 นางสาวธัญญลักษณ์	 เทพสุธรรม
	 1๐1	 นางสาวธัญญาภรณ์	 กรีฑา	 1๐๒	 นางสาวธัญธิดา	 นาระต๊ะ
	 1๐๓	 นางสาวธัญพร	 บัวประหลาด	 1๐๔	 นางสาวธัญวรัตน์	 เสวะกะ
	 1๐๕	 นายธัญวัฒน์	 ศรีปะโค	 1๐๖	 นางสาวธันชพร	 เสมอวงษ์
	 1๐๗	 นางสาวธันยมัย	 วิเศษศุกล	 1๐๘	 นางสาวธันยมัย	นภัส	 ปิยะกาญจน์
	 1๐๙	 นายธันยากร	 แข็งธัญกิจ	 11๐	 นายธีรเชษฐ์	 เรืองทรัพย์มณี
	 111	 นายธีรพงษ์	 ลิ้มธงชัย	 11๒	 นางสาวนภสร	 กอเซ็ม
	 11๓	 นางสาวนภัสสร	 เอกสิทธิ์บัญชา	 11๔	 นางสาวนภัสสรณ์	 สมบูรณ์ศิลป์
	 11๕	 นางสาวนริศรา	 บัวเจริญ	 11๖	 นางสาวนลินรัต	 สิงห์พลกุล
	 11๗	 นายนวพัฒน์	 บุญมาก	 11๘	 นางสาวนัฐกานต์	 บุญตัน
	 11๙	 นางสาวนัฐวดี	 ศรีชัย	 1๒๐	 นายนัฐศรัณย์	 สายกระซิบ
	 1๒1	 นางสาวนันท์นภัส	 กิจสง่า	 1๒๒	 นางสาวนันทนา	 วินัยปกรณ์
	 1๒๓	 นางสาวนายิกา	 ไพรวัลย์	 1๒๔	 นางสาวน�้าหวาน	 พัฒนมาศ
	 1๒๕	 นางสาวนิตยา	 อยู่สวัสดิ์	 1๒๖	 นายนิติศาสตร์	 ไชยชนะ
	 1๒๗	 นางสาวนิลุบล	 ธรรมเจริญ	 1๒๘	 นายบดินทร์	 ศิริจันทพันธุ์
	 1๒๙	 นางสาวบรรณฑวรรณ	 นวมงาม	 1๓๐	 นายบุญกนก	 ทิพย์ด�ารงค์
	 1๓1	 นางสาวบุณฑรีก์	 สาคร	 1๓๒	 นายเบญจรงค์	 ฝ่ายธรรม
	 1๓๓	 นางสาวเบญจวรรณ	 ยอดชมภู	 1๓๔	 นางสาวเบญจวรรณ	 เหรียญทอง
	 1๓๕	 นางสาวเบญญา	 เลิศกุลธรา	 1๓๖	 นายปภาพจณ์	 สุชาสิรบรรจง
	 1๓๗	 นางสาวประภัสสร	 สุขแสวง	 1๓๘	 นางสาวประภาพรรณ	 ฤกษ์ชัย
	 1๓๙	 นางสาวปรารถนา	 อัปมาทะ	 1๔๐	 นางสาวปรินทร	 เมืองจันทึก
	 1๔1	 นางสาวปริยากร	 พุมมา	 1๔๒	 นางสาวปรียานุช	 สิริ
	 1๔๓	 นางสาวปรียาภรณ์	 แจ้งเจริญ	 1๔๔	 นางสาวปวรี	 นิลใบ
	 1๔๕	 นางสาวปวิณ์ดา	 ก�าแพงแก้ว	 1๔๖	 นางสาวปวีณา	 พึ่งธรรม
	 1๔๗	 นายปัญญา	 เตมิยานนท์	 1๔๘	 นางสาวปัณฑ์ชนิต	 สุขศีลล�้าเลิศ
	 1๔๙	 นายปัณณฑัต	 เทียนเรียว	 1๕๐	 นางสาวปาณิสารัตน์	กิลเบิร์ต	 พากียานาตัน
	 1๕1	 นางสาวปาริชาต	 โคตรเจริญ	 1๕๒	 นางสาวปาริชาต	 มุสิทธิ์มณี
	 1๕๓	 นางสาวปาริสุทธิ์	 นึกงาม	 1๕๔	 นางสาวปาลิตา	 สิริโยธิน
	 1๕๕	 นางสาวปิยธิดา	 ตามประดิษฐ์	 1๕๖	 นางสาวปิยะรัตน์	 ทองใบน้อย
	 1๕๗	 นางสาวปิยะรัตน์	 อุทัยพัฒนพงษ์	 1๕๘	 นางสาวปุญธิตา	 กรเพิ่มพูนผล
	 1๕๙	 นางสาวปุณยนุช	 พจน์ประสาท	 1๖๐	 นางสาวผกาวดี	 เบญจมาศ
	 1๖1	 นางสาวผกาสินี	 จันทะรัตน์	 1๖๒	 นางสาวพนิดา	 เผ่าพงศ์รัตนชัย
	 1๖๓	 นางสาวพรชิตา	 บุตรศรี	 1๖๔	 นางสาวพรทิพย์	 พลอยประไพ
	 1๖๕	 นางสาวพรทิพา	 ยินดียม	 1๖๖	 นางสาวพรธนกร	 ช่างเหล็ก



๒๐

	 1๖๗	 นางสาวพรธาดา	 เพชรปาณีวงศ์	 1๖๘	 นางสาวพรนภา	 ตันติละวะสุต
	 1๖๙	 นายพสิณ	 จันทร์แก้ว	 1๗๐	 นางสาวพัชชา	 โกมลพันธ์
	 1๗1	 นางสาวพัชราพิไล	 ตั้งมั่น	 1๗๒	 นางสาวพัชริดา	 พันธุ์ทอง
	 1๗๓	 นางสาวพัฑฒิดา	 หิรัญภูวิศ	 1๗๔	 นางสาวพิชญา	 สุขแสง
	 1๗๕	 นายพิทยา	 สุธาไทยารักษ์	 1๗๖	 นายพิทักษ์	 จันทร์พลงาม
	 1๗๗	 นายพิมพ์ลภัส	 ดวงสุขประเสริฐ	 1๗๘	 นางสาวพิราภรณ์	 พานารถ
	 1๗๙	 นายพีรเดช	 เอื้อสุนทรพานิช	 1๘๐	 นางสาวไพลิน	 ศรีระกิจ
	 1๘1	 นางสาวภคพร	 ประเสริฐสุข	 1๘๒	 นางสาวภรณ์พิชญ์	 ชุณหสุนทร
	 1๘๓	 นายภัทรพล	 น้อยพินิจ	 1๘๔	 นายภัทรพล	 พฤกษอาภรณ์
	 1๘๕	 นางสาวภัทรศยา	 ตัณฑะตะนัย	 1๘๖	 นางสาวภัทรารัตน์	 เชื้ออรวรรณ
	 1๘๗	 นายภากร	 ธนาภรณ์	 1๘๘	 นายภาณุพงค์	 จันสุระ
	 1๘๙	 นายภาทิพรรณ	 กิตติวชิรพงศ์	 1๙๐	 นายภานุพงศ์	 งามศิริ
	 1๙1	 นายภาม	 ทัศนวงศ์วรา	 1๙๒	 นางสาวภาริณีย์	 เที่ยงธรรม
	 1๙๓	 นายภาสวุฒิ	 สุขบัว	 1๙๔	 นายภูชิสส์	 บุญชื่น
	 1๙๕	 นายภูเบศวร์	 เสียวกสิกร	 1๙๖	 นางสาวภูริชญา	 ทองลอย
	 1๙๗	 นางสาวภูริชญา	 สัมพลัง	 1๙๘	 นายมณฑล	 วัฒนกิจวิชัย
	 1๙๙	 นายมณัฐพงศ์	 นุ้ยเนียม	 ๒๐๐	 นางสาวมณีรัตน์	 บ�ารุงกุล
	 ๒๐1	 นางสาวมนัสนันท์	 มาเกิด	 ๒๐๒	 นางสาวมนัสวิน	 หล�าสาย
	 ๒๐๓	 นางสาวมินตรา	 อะแดร์	 ๒๐๔	 นางสาวมินทรา	 แดงพัด
	 ๒๐๕	 นางสาวมุทิตา	 กุลเดช	 ๒๐๖	 นางสาวมุทิตา	 ทองธรรมชาติ
	 ๒๐๗	 นางสาวเมธาวี	 เด่นทรัพย์ไพบูลย์	 ๒๐๘	 นายยศพนธ์	 ศรีสังข์งาม
	 ๒๐๙	 นายยศวรรธน์	 วิโรจน์ศาสนกิจ	 ๒1๐	 นายรชต	 ดิษยพงศ์
	 ๒11	 นางสาวรพีพร	 จันทร์เจริญใจ	 ๒1๒	 นางสาวรวงทิพย์	 ตรีธรรมจิตสิริ
	 ๒1๓	 นางสาวรัฏฏิการ์	 ศิรธ�ารงเกียรติ	 ๒1๔	 นางสาวรัฐจี	 ผิวอ่อน
	 ๒1๕	 นางสาวรัฐภรณ์	 พาแก้ว	 ๒1๖	 นางสาวรัตนสุดา	 จีนเลี้ยง
	 ๒1๗	 นางสาวรัตนาวิไล	 เศวตมาลย์	 ๒1๘	 นางสาวรินรดา	 อุดมดี
	 ๒1๙	 นางสาวรุ่งฟ้า	 ปู่นุช	 ๒๒๐	 นางสาวลลิตา	 ไชยรัตน์
	 ๒๒1	 นางสาวลลิตา	 น�้าเพ็ชร	 ๒๒๒	 นายลลินทิพย์	 สิริสกุลธิวากร
	 ๒๒๓	 นายลุตฟี่	 ศรีเจริญ	 ๒๒๔	 นางสาววนิดา	 พวงมาลี
	 ๒๒๕	 นางสาววนิสา	 พลาผล	 ๒๒๖	 นางสาววรชนภัส	 พลดาหาญ
	 ๒๒๗	 นายวรพล	 พงศ์ไพศาลศรี	 ๒๒๘	 นางสาววรพิชชา	 คลังวิสาร
	 ๒๒๙	 นายวรรณรสา	 จันทโสภณ	 ๒๓๐	 นายวรวิช	 จารมัย
	 ๒๓1	 นางสาววรัญญา	 แซ่ตัน	 ๒๓๒	 นายวรานนท์	 มีสมสินธุ์
	 ๒๓๓	 นางสาววริศรา	 อินทร์อุดม	 ๒๓๔	 นางสาววลี	 ศรีนุกูล
	 ๒๓๕	 นางสาววลีกนก	 ทวีรติ	 ๒๓๖	 นางสาววศินี	 ลีเลิศพันธ์
	 ๒๓๗	 นางสาววัจจนาวลัย	 มะเล็ก	 ๒๓๘	 นายวัฒน	 บุญบ�ารุง
	 ๒๓๙	 นายวันเฉลิม	 อยู่ท่าทราย	 ๒๔๐	 นางสาววาณิชชา	 สายเสมา
	 ๒๔1	 นางสาววาสนา	 เหลืองตระกูล	 ๒๔๒	 นายวิธาน	 รามกรณ์
	 ๒๔๓	 นายวิโรจน์	 มานะ	 ๒๔๔	 นางสาววิฬาร์	 ทรัพย์เจริญ
	 ๒๔๕	 นางสาวศกลวรรณ	 สิงหราช	 ๒๔๖	 นายศตพร	 ศุภวาที
	 ๒๔๗	 นางสาวศรวณีย์	 ฮะสุนทร	 ๒๔๘	 นางสาวศรีวรา	 มิ่งมิตร
	 ๒๔๙	 นางสาวศวิตา	 นาคสุวรรณ	 ๒๕๐	 นางสาวศศิธร	 พิไชยแพทย์



๒1

	 ๒๕1	 นางสาวศศิวไรรัตน์	 โตล�ามะ	 ๒๕๒	 นายศักดิ์บดินทร์	 หล่ายแปด
	 ๒๕๓	 นางสาวศิญาภัสร์	 โพธิบุษยาวัฒน์	 ๒๕๔	 นางสาวศิรประภา	 ฝึกฝนจิตต์
	 ๒๕๕	 นางสาวศิริวรรณ	 ผลผลา	 ๒๕๖	 นางสาวศิวพร	 ศรีประไหม
	 ๒๕๗	 นางสาวศุภนิมิตร	 แสนุวงศ์	 ๒๕๘	 นางสาวศุภักษรา	 ประเสริฐวรนันท์
	 ๒๕๙	 นางสาวศุภาดา	 ราญรอน	 ๒๖๐	 นางสาวศุภาลัย	 หมื่นศรี
	 ๒๖1	 นางสาวศุภาวรรณ	 ยางงาม	 ๒๖๒	 นางสาวศุภิสรา	 ณ	บางช้าง
	 ๒๖๓	 นายสถาพร	 พลับสุวรรณ	 ๒๖๔	 นายสนธยา	 อ่อนละมุล
	 ๒๖๕	 นายสมชาย	 ตฤษณาวุฒิ	 ๒๖๖	 นายสมประสงค์	 ศรีบุษย์
	 ๒๖๗	 นางสาวสรวงรัตน์	 สุทธิอาจ	 ๒๖๘	 นางสาวสรัญญา	 โรจนกิจวัฒนา
	 ๒๖๙	 นางสาวสราทิพย์	 วงษ์สุวรรณ	 ๒๗๐	 นางสาวสายธาร	 แซ่แต้
	 ๒๗1	 นางสาวสิดาพร	 น้อยทา	 ๒๗๒	 นายสิทธิโชติ	 ด้วงสังข์
	 ๒๗๓	 นายสิทธิพงษ์	 ท�าทอง	 ๒๗๔	 นายสุกฤษฎิ์	 วงศรีแก้ว
	 ๒๗๕	 นางสาวสุจิตรา	 สิงห์โต	 ๒๗๖	 นางสาวสุชาวดี	 ณรงค์ชัย
	 ๒๗๗	 นางสาวสุดารัตน์	 ค�าดี	 ๒๗๘	 นางสาวสุดาวิภา	 ไตรรัตนกุลศิริ
	 ๒๗๙	 นางสาวสุทธิณี	 ษมาพิสุทธิ์	 ๒๘๐	 นางสาวสุทิศา	 เพิ่มพูลทรัพย์
	 ๒๘1	 นางสาวสุธาทิพย์	 ทองฮีง	 ๒๘๒	 นางสาวสุพรรษา	 ค�ามิ่ง
	 ๒๘๓	 นางสาวสุมนวรรณ	 สมะวรรธนะ	 ๒๘๔	 นางสาวสุรัญญา	 เวชกามา
	 ๒๘๕	 นางสาวสุรีรัตน์	 มณีแสง	 ๒๘๖	 นางสาวสุวรรณา	 โอฬารี
	 ๒๘๗	 นางสาวหทัยชนก	 ยาจิตร์	 ๒๘๘	 นางสาวหนึ่งฤทัย	 ยิ้มคง
	 ๒๘๙	 นายเหมบุตร	 มู่ลี่เทศ	 ๒๙๐	 นายอนลัส	 จีนเหรียญ
	 ๒๙1	 นายอนุพงษ์	 หล่อแท้	 ๒๙๒	 นายอนุวัฒน์	 ช่างสลัก
	 ๒๙๓	 นางสาวอภิชญา	 จดแตง	 ๒๙๔	 นายอภิสิทธิ์	 ดุจดา
	 ๒๙๕	 นายอภิสิทธิ์	 ลี่ไพฑูรย์	 ๒๙๖	 นางสาวอรศิตา	 นิลเทศ
	 ๒๙๗	 นางสาวอัจฉรา	 ธนาทวีผล	 ๒๙๘	 นางสาวอัจฉราพรรณ	 บัวดี
	 ๒๙๙	 นางสาวอัจฉริยา	 ทับประมูล	 ๓๐๐	 นางสาวอัจฉริยา	 สงคราม
	 ๓๐1	 นายอัษฎาวุธ	 พนารสสุคนธ์	 ๓๐๒	 นางสาวอาจรีย์	 ศรีเจริญ
	 ๓๐๓	 นายอาทิตย์	 แพงดี	 ๓๐๔	 นางสาวอาภรณ์	 เจียตินะ
	 ๓๐๕	 นางสาวอาภากร	 เหลี่ยมทอง	 ๓๐๖	 นางสาวอาภานุช	 สันติกุล
	 ๓๐๗	 นางสาวอารีรัตน์	 แก้วหาวงค์	 ๓๐๘	 นางสาวอาฤทธิ์ตรา	 เพชรอ�าไพ
	 ๓๐๙	 นายเอกรินทร์	 มั่งมี	 ๓1๐	 นางสาวไอริณ	 สุขเอม



๒๒

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๑ เหรียญทอง
สาขาวิชาจิตวิทยา
	 1	 นายกริช	 ศรีมงคล

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๑
สาขาวิชาจิตวิทยา
	 1	 นางสาวกษิรา	 วงศ์ปรึกษา	 ๒	 นางสาวชนกานต์	 ทองสว่าง
	 ๓	 นางสาวพรพรรณ	 พึ่งพิทักษ์	 ๔	 นางสาวพัชรพร	 พิณทอง
	 ๕	 นางสาวมุขรินทร์	 สังข์ทอง	 ๖	 นางสาวสุวนันท์	 บรรเทาวงษ์

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๒
สาขาวิชาจิตวิทยา
	 1	 นายกฤษ	 ซ่อนกลิ่น	 ๒	 นายชัชวัสส์	 โพธิรัตน์สมบัติ
	 ๓	 นางสาวชุติมา	 จันทร์ด�า	 ๔	 นางสาวธีระนุช	 โสภาประดิษฐ์
	 ๕	 นางสาวนันท์นภัส	 ลายทอง	 ๖	 นางสาวบุษกร	 กันหา
	 ๗	 นางสาวผาณิตา	 ดวงธนู	 ๘	 นายพิสุทธิ์	 โพธิ์ทอง
	 ๙	 นางสาวไพลิน	 รุ่งศรี	 1๐	 นางสาวภัทราวรรณ	 แก้วกาญจนกุล
	 11	 นางสาวมนัสนันท์	 ดีอุดมวงศา	 1๒	 นางสาวมาริษา	 อัจฉะวงค์
	 1๓	 นางสาวรุ้งรัชนี	 ลีวงศ์เจริญ	 1๔	 นางสาวเสาวนีย์	 กระทุ่มแก้ว
	 1๕	 นางสาวอนัญญา	 กาญจนากระจ่าง

วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาจิตวิทยา
	 1	 นางสาวกนกวรรณ	 ถังไชย	 ๒	 นางสาวกรกมล	 เนียมผาสุข
	 ๓	 นางสาวกรัณฑรัตน์	 พรหมสาขา	ณ	สกลนคร	 ๔	 นางสาวกัญญาภัค	 จิตระวัง
	 ๕	 นางสาวกัณฑิชา	 ศรเสนา	 ๖	 นายกานต์	 แดงสืบตระกูล
	 ๗	 นายเกรียงศักดิ์	 จันทร์ธนะกุล	 ๘	 นายเกษมสันฤติ์	 มิสิรัศนันท์
	 ๙	 นายเกียรติศักดิ์	 ภรินทนันท์	 1๐	 นายคีตา	 มากศิริ
	 11	 นายจรัสพงศ์	 พุทธรักษา	 1๒	 นางสาวจิตตมาส	 ปานเปีย
	 1๓	 นางสาวจินตนา	 ดวงกลาง	 1๔	 นางสาวจุฑามาศ	 อันทะนิตย์
	 1๕	 นางสาวเจนจิรา	 พาใจอ่อน	 1๖	 นางสาวเจนจิรา	 รุ่งเรือง
	 1๗	 นายเจนณรงค์	 อุปการแก้ว	 1๘	 นางสาวชญาพิมพ์	 เลิศมหาฤทธิ์
	 1๙	 นางสาวชนากานต์	 รุ่งทิวาเลิศล�้า	 ๒๐	 นางสาวชนิกานต์	 บุญเรือง
	 ๒1	 นางสาวชนิดาพัฒน์	 ตันบวรไชยเจริญ	 ๒๒	 นายชโลธร	 ตฤณวิวัฒน์
	 ๒๓	 นายชานนท์	 บุญรอด	 ๒๔	 นางสาวเชาวน์ประภา	 ขยันท�า
	 ๒๕	 นางสาวโชติกา	 ฉายาวงศ์	 ๒๖	 นางสาวญาณาธิป	 แสนนาม
	 ๒๗	 นางสาวญาณิศา	 อิทธิกุสุมาลย์	 ๒๘	 นางสาวตปนียะ	 เสริมศิริ
	 ๒๙	 นางสาวทรรศนีย์	 เพ้งวิริวานนท์	 ๓๐	 นางสาวทิวาวรรณ	 ใจบุญ
	 ๓1	 นายเทอดพงษ์	 แตงไทย	 ๓๒	 นายธนรัตน์	 อิมะไชย
	 ๓๓	 นางสาวธนวรรณ	 ยินดีสุข	 ๓๔	 นางสาวธนัชพร	 ลาภประชา
	 ๓๕	 นางสาวธมนวรรณ	 เชิดชมกลิ่น	 ๓๖	 นายธรรมสรณ์	 รักษ์กิจการ
	 ๓๗	 นางสาวธัชรินทร์	 อินทพงษ์	 ๓๘	 นางสาวธัญชนก	 บุญเต็ม
	 ๓๙	 นางสาวธัญชนก	 สิริภัทรธนากูล	 ๔๐	 นางสาวธัญณิชา	 ดาวล้อม
	 ๔1	 นางสาวธิติมา	 อาจวาที	 ๔๒	 นายธีระเชษฐ์	 โชคชัย



๒๓

	 ๔๓	 นางสาวนภธนันต์	 เดชขุนทด	 ๔๔	 นายนฤชา	 เอี่ยมส�าราญ
	 ๔๕	 นายนันทวัฒน์	 วีระโชติธนากานต์	 ๔๖	 นางสาวนันทิชา	 มากสมบูรณ์
	 ๔๗	 นางสาวนาตาชา	 ซื่อตรง	 ๔๘	 นางสาวน�้าฝน	 หงษ์แก้ว
	 ๔๙	 นางสาวนิศามน	 ฉัตรเงิน	 ๕๐	 นางสาวเนตรศิริ	 เหมรัชต์เรืองกุล
	 ๕1	 นางสาวเนติรักษ์	 ช่วงเวฬุวรรณ	 ๕๒	 นางสาวบัวบูชา	 มีวรรณ
	 ๕๓	 นางสาวบุญฑริก	 เผือดโพธิ์แก้ว	 ๕๔	 นางสาวเบญจมาภรณ์	 ทิพย์ขยัน
	 ๕๕	 นายปฏิภาณ	 สังข์ทอง	 ๕๖	 นายปฐม	 เลิศรัตนพงศ์สิน
	 ๕๗	 นางสาวปรางค์	 ไพรพัฒนาขจร	 ๕๘	 นายปริญญ์	 ขันตี
	 ๕๙	 นางสาวปาจารีย์	 เจนนภาภัณฑ์กิจ	 ๖๐	 นางสาวปาณิสรา	 แม้นเหมือน
	 ๖1	 นายพชร	 พร้อมพวก	 ๖๒	 นางสาวพริมา	 หะรีเมา
	 ๖๓	 นางสาวพลอยนภัส	 ชมรัตนสุวรรณ	 ๖๔	 นางสาวพัชร์สิตา	 ฐิติธนวรวงศ์
	 ๖๕	 นางสาวพัชรินทร์	 องค์วงศ์สกุล	 ๖๖	 นายพิจักษณ์	 เกตุมณี
	 ๖๗	 นางสาวพิชชาพร	 ภู่ตันติกุล	 ๖๘	 นายพิณนารา	 พินธุ
	 ๖๙	 นายพิทักษ์	 คชาวงษ์	 ๗๐	 นายพิพัฒพล	 นนทะมาตร
	 ๗1	 นางสาวพิมพ์ผกา	 ผาสุข	 ๗๒	 นายพีรพัฒน์	 ผึ่งผดุง
	 ๗๓	 นางสาวเพชรรัตน์	 โพธิกูล	 ๗๔	 นางสาวเพ็ญศรี	 เซี่ยงม้า
	 ๗๕	 นางสาวภัทรสุดา	 กันขุนทด	 ๗๖	 นางสาวภัทรานิษฐ์	 บุญมีมา
	 ๗๗	 นางสาวมลสิชา	 หนิมสุข	 ๗๘	 นางสาวมัณฑนา	 ทองบ�ารุง
	 ๗๙	 นายยุรนันท์	 สร้อยคีรี	 ๘๐	 นางสาวรวีวรรณ	 ศิลาวรรณา
	 ๘1	 นางสาวระวิวรรณ	 กลึงชัง	 ๘๒	 นางสาวรุจิรา	 ผ่องจิตต์
	 ๘๓	 นายวนัชชา	 สาลิกา	 ๘๔	 นางสาววรัญญา	 นุชพันธ์
	 ๘๕	 นางสาววราภรณ์	 ตันติวรมาตย์	 ๘๖	 นายวรายุส	 จันทร์หอมกุล
	 ๘๗	 นายวสุพนธุ์	 จันทคณานุรักษ์	 ๘๘	 นายวัชรินทร์	 กลิ่นโสภณ
	 ๘๙	 นางสาววิภารัตน์	 ธรรมชัย	 ๙๐	 นางสาววิลาสินี	 มะลิวรรณ์
	 ๙1	 นายวิษณุ	 โพธิ์หอม	 ๙๒	 นางสาววีรภัทร	 คงจร
	 ๙๓	 นางสาวศตพร	 วัดพงพี	 ๙๔	 นางสาวศิรดา	 มโนมัยเสาวภาคย์
	 ๙๕	 นายศิริโชค	 สุขสมัย	 ๙๖	 นางสาวศิริพร	 อิ่มอุไร
	 ๙๗	 นางสาวศิวพร	 บุญทศ	 ๙๘	 นางสาวศุทธนุช	 มุ้งทอง
	 ๙๙	 นางสาวศุภรดา	 จ�าปารัตน์	 1๐๐	 นางสาวศุภิสรา	 โสดา
	 1๐1	 นางสาวสมฤทัย	 ดีเลิศ	 1๐๒	 นางสาวสุธาวัลย์	 เศรษฐี
	 1๐๓	 นางสาวสุธิดา	 สุขสิงห์ชัย	 1๐๔	 นางสาวสุพิชญา	 สมบัติมี
	 1๐๕	 นางสาวสุรางคนา	 ขันทอง	 1๐๖	 นางสาวอนงค์นาฏ	 เลบ้านแท่น
	 1๐๗	 นางสาวอนัตญา	 แปชน	 1๐๘	 นางสาวอภัสนันท์	 สรสิทธิ์
	 1๐๙	 นางสาวอรจิรา	 ศรีธรรม	 11๐	 นางสาวอรนุช	 มาลัยสวรรค์
	 111	 นางสาวอริสรา	 หลวงจันทร์	 11๒	 นางสาวอรุณรัตน์	 ตันมันทอง
	 11๓	 นายอานันท์มนัส	 สงเคราะห์	 11๔	 นางสาวอุทุมพร	 ศุภนาม



๒๔

ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๑ เหรียญทอง
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
	 1	 นางสาวมณีรัตนา	 อริยตระกูลชัย
สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม
	 1	 นางสาวกรวิกา	 เชื่อมสุข
สาขาวิชาภาษาเกาหลี
	 1	 นางสาวชลนภัส	 พิริยคุณธร
สาขาวิชาภาษาจีน
	 1	 นางสาวพรศิริ	 ธนวงศ์วรากร
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
	 1	 นางสาวทักษพร	 จันทรคร
สาขาวิชาภาษาไทย
	 1	 นายไพรัช	 เถื่อนคุ้ม
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
	 1	 นางสาวศศิประภา	 เฉลิมสุข
สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
	 1	 นางสาวณัฐพัชญ์	 โทธนะ
สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
	 1	 นายสนั่นชาติ	 แสงรัตน์

 ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๑
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
	 1	 นายณัฐวุฒิ	 สายบัว
สาขาวิชาภาษาเกาหลี
	 1	 นางสาวอารียา	 สุรีย์พันธ์
สาขาวิชาภาษาจีน
	 1	 นางสาวภคพร	 สอนศิริ
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
	 1	 นางสาวธัญชนก	 โพธิ์นพรัตน์	 ๒	 นางสาวโสรวีร์	 หอมเสียง
สาขาวิชาภาษาไทย
	 1	 นางสาวกรฉัตร	 เขียวอ่อน	 ๒	 นางสาวณัฎฐากมล	 บุญถนอม
	 ๓	 นางสาวธัญญพัทธ์	 พิศิษฐ์โกศล	 ๔	 นางสาวอรพรรณ	 ก�ามะเลศ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
	 1	 นางสาวกานต์ทิตา	 กันตสิริกูล	 ๒	 นางสาวกานต์ธิดา	 คล้ายมี
	 ๓	 นางสาวคณิตา	 สมานทอง	 ๔	 นางสาวจาฬญา	 อ่อนน้อม
	 ๕	 นายจิรโรจน์	 โรจนธานินทร์	 ๖	 นางสาวฉัตรวลี	 สุขโข
	 ๗	 นายชัยสิทธิ์	 ยังชีพยืนอยู่ดี	 ๘	 นายณัฐนันท์	 คนคม
	 ๙	 นางสาวธัญลักษณ์	 พูลสวัสดิ์	 1๐	 นางสาวนพมาศ	 ธนะวัตต์
	 11	 นางสาวบัณฑิตา	 สันติกุล	 1๒	 นางสาวปาริฉัตร	 สุวรรณโคตร
	 1๓	 นางสาวเปียโน	 ธรรมวงษ์	 1๔	 นางสาวภัทราภรณ์	 เขมทโรนนท์
	 1๕	 นางสาวมาลีวรรณ	 บัวแดง	 1๖	 นางสาวรมย์รวินทร์	 เกษมสุข
	 1๗	 นางสาวสุธิดา	 ศิริค�าเพ็ง



๒๕

สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
	 1	 นางสาวธมลวรรณ	 บรรจงเกลี้ยง	 ๒	 นางสาวเนตรนภา	 แป้นตุ้ม
	 ๓	 นางสาวปริยาทร	 แช่มนิล	 ๔	 นางสาวภัทรนันท์	 ยินดีสุข
	 ๕	 นางสาวมณิสร	 โสนะมิตร์	 ๖	 นางสาวมนทกานต์	 อินต๊ะค�า
	 ๗	 นางสาวอรอนงค์	 หอระเวก
สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
	 1	 นางสาวฎิญาภัทร	 แหล่งหล้า	 ๒	 นางสาวสาริณีย์	 บุญไทย
	 ๓	 นางสาวสิโรธร	 ไทยเจริญ

ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๒
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
	 1	 นางสาวจันทรา	 สีนวล	 ๒	 นางสาวทิพวรรณ	 ไชยจ�านงค์
	 ๓	 นางสาวอัญชลี	 ขันทอง
สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม
	 1	 นางสาวกรศิริ	 เอมะศิริ	 ๒	 นางสาวชลิญญา	 ปรีการ
	 ๓	 นางสาวทิพวรรณ	 มั่งคั่ง	 ๔	 นางสาวปิยมาศ	 อิ่นแก้ว
	 ๕	 นางสาวศิริพร	 ชะเอม	 ๖	 นางสาวศิริพร	 สุขกลั่น
	 ๗	 นางสาวสาธิกา	 ทรัพย์สมบูรณ์
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
	 1	 นายชนทัต	 เกียรติพุฒิกร	 ๒	 นางสาวนริศรา	 อินทรารักษ์สกุล
	 ๓	 นางสาวนฤภร	 ศรีอ�่าดี	 ๔	 นางสาวนลิณีย์	 ภู่สุข
	 ๕	 นางสาวเมทินี	 กัลยางาม	 ๖	 นางสาววรรณวิสา	 สิงห์ทา
	 ๗	 นางสาวศดานันท์	 ลี่ประเสริฐวงศ์	 ๘	 นางสาวสุธาสินี	 โฉมอาษา
	 ๙	 นางสาวสุปราณี	 อุทัยเสวก	 1๐	 นางสาวอมราภรณ์	 อนวัชสกุล
สาขาวิชาภาษาเกาหลี
	 1	 นางสาวเกศสุดา	 พาเพ็ชร	 ๒	 นางสาวชลธิชา	 งอกค�า
	 ๓	 นางสาวชุติมา	 ลีลาทรัพย์มั่นคง	 ๔	 นางสาวฐิติกานต์	 บัวจันทร์
	 ๕	 นางสาวศิริวรรณ	 แก้วพูลปกรณ์
สาขาวิชาภาษาจีน
	 1	 นางสาวจิราภรณ์	 ล้วนเกษม	 ๒	 นางสาวตวงรัตน์	 ทรัพย์ทวี
	 ๓	 นางสาวนลิสรา	 พุ่มพวง	 ๔	 นางสาวบุษกร	 มิตรเมฆ
	 ๕	 นางสาวปิยนุช	 ปินโน	 ๖	 นางสาวแพรแก้ว	 วิจารณ์
	 ๗	 นางสาววริกา	 เลิศสิริกุล	 ๘	 นางสาวสุวิมล	 แสงวุฒิ
สาขาวิชาภาษาไทย
	 1	 นางสาวกนกวรรณ	 ลิ้มยิ่งเจริญสุข	 ๒	 นางสาวณัชชา	 โชติขจรไทย
	 ๓	 นางสาวพิมนภา	 ยาศิริ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
	 1	 นางสาวกนกวรรณ	 ไชยภักดี	 ๒	 นางสาวกฤษกร	 พันธะสุมา
	 ๓	 นางสาวกัลยาณี	 สีนาคสุก	 ๔	 นางสาวจิณห์นิภา	 อ่อนจันทร์
	 ๕	 นางสาวจิตติมา	 หรือสมบูรณ์	 ๖	 นางสาวจิรัชญา	 สินธ์เพ็ชร
	 ๗	 นางสาวจุฬามาศ	 สุวรรณดี	 ๘	 นางสาวชนาพร	 เที่ยวประเสริฐ
	 ๙	 นางสาวณัฐณิชา	 ลัยวิรัตน์	 1๐	 นางสาวณัฐนรินทร์	 นวมโคกสูง



๒๖

	 11	 นางสาวธนัชชา	 สุภหัสดิ์	 1๒	 นางสาวธวัลกร	 อาจสาลี
	 1๓	 นางสาวนริชา	 มีเจริญ	 1๔	 นางสาวนัชชา	 สอนสุรินทร์
	 1๕	 นายปริญญา	 ศิลาศักดิ์	 1๖	 นายพงศกร	 ลิ่มนา
	 1๗	 นางสาวพิรญาณ์	 ศรีทะหา	 1๘	 นางสาวภาวินี	 สูยะนันท์
	 1๙	 นางสาวลักษณ์ศยา	 กฤตศักดิ์วัฒนา	 ๒๐	 นางสาววรดา	 ทวีธนประสิทธิ์
	 ๒1	 นางสาววรรณกานต์	 จีระวัฒนกุล	 ๒๒	 นางสาวเวธกา	 บุญทิพย์จ�าปา
	 ๒๓	 นางสาวศุภิสรา	 จินดามรกต	 ๒๔	 นางสาวโศจิรัตน์	 คงเจริญ
	 ๒๕	 นางสาวสรียา	 ขันทะชา	 ๒๖	 นางสาวสิรัชชา	 จักกะพาก
	 ๒๗	 นางสาวสุชญา	 รังศาสตร์	 ๒๘	 นายสุชาครีย์	 ศิลาอาสน์
	 ๒๙	 นางสาวสุพัตรา	 สวยขุนทด	 ๓๐	 นางสาวสุภาวดี	 ลิขิต
	 ๓1	 นายอธิวัฒน์	 อร่ามชัย	 ๓๒	 นางสาวอภิญญา	 ละอองพันธ์
	 ๓๓	 นางสาวอังคณา	 เพชรีวราภรณ์	 ๓๔	 นางสาวอัชฌา	 ลุมวงค์
	 ๓๕	 นางสาวอาการิ	 ทายะ
สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
	 1	 นายกฤษฎ์	 งานดี	 ๒	 นางสาวจรรจิรา	 มหันตมรรค
	 ๓	 นางสาวชลธิชา	 โสณะชัย	 ๔	 นางสาวปวิณณา	 มูติน
	 ๕	 นายพิชัยยุทธ	 จงใจรัก	 ๖	 นางสาวภัทรสุดา	 ค�าแก้ว
	 ๗	 นางสาวภาณุมาศ	 ค�าใจ	 ๘	 นางสาวยลรวี	 มูลศรี
	 ๙	 นางสาวรจเรศ	 แก่นลืม	 1๐	 นางสาวรมณีย์	 สุขส�ารวล
	 11	 นางสาวรักษมล	 ก๋งอุบล	 1๒	 นางสาววราพรรณ	 มีมาก
	 1๓	 นางสาวอังคณา	 จันทรยุคล
สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
	 1	 นางสาวกชศุภาณิช	 ผลทับทิมธนา	 ๒	 นางสาวจีรติ	 มูลสาคร
	 ๓	 นายทรงศักดิ์	 ปัญญาปุญญรัตน์	 ๔	 นางสาวทักษพร	 เกษมโศธน์
	 ๕	 นางสาวธารวิมล	 โพธิ์สุวรรณ	 ๖	 นางสาวนัทธิดา	 เอี่ยมพินิจ
	 ๗	 นางสาวปฏิญญา	 กว้างขวาง	 ๘	 นางสาวพลอยไพลิน	 กัณฑ์หา
	 ๙	 นางสาวภัทราพร	 กุนนกัน	 1๐	 นายศักดิ์ชัย	 ค�าแหลมหลัก
	 11	 นางสาวสุดารัตน์	 รักโคตร	 1๒	 นางสาวสุธาสินี	 สุวรรณเวช



๒๗

ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
	 1	 นางสาวกณัฐสิมา	 กดทรัพย์	 ๒	 นางสาวกนกพร	 จิ๋วนางนอง
	 ๓	 นางสาวกมลทิพย์	 อ�าพันทอง	 ๔	 นายกรกช	 นาเหล็ก
	 ๕	 นางสาวกรรณ์ธิมา	 ชุมพินิจ	 ๖	 นางสาวกัญญารัตน์	 หนองใหญ่
	 ๗	 นางสาวกัญญาวีร์	 ไข่มุกข์	 ๘	 นางสาวจรรยา	 รู้ขาย
	 ๙	 นางสาวจุฑามาศ	 คนดี	 1๐	 นางสาวเจนจิรา	 ตาวัง
	 11	 นางสาวชญานิษฐ์	 เตชะ	 1๒	 นางสาวชนากานต์	 เจริญทรัพย์
	 1๓	 นางสาวชลิตา	 จักรเจริญพรชัย	 1๔	 นางสาวชิษณุชา	 คุปพงษ์
	 1๕	 นางสาวเฌอธาร	 ชัยศิริ	 1๖	 นางสาวเฌอมาลย์	 ชัยศิริ
	 1๗	 นางสาวฐานวดี	 ศิลมงคล	 1๘	 นางสาวณัฐกฤตา	 มงคลอุปถัมภ์
	 1๙	 นายทนงศักดิ์	 ลิ้มแก้ว	 ๒๐	 นางสาวทิพยาภรณ์	 เสาะก่าน
	 ๒1	 นางสาวธัชตรีชัช	 ผูกเกษร	 ๒๒	 นางสาวธัญญาลักษณ์	 สุขกลาง
	 ๒๓	 นางสาวธิดารัตน์	 ปิยะวาทินทร์	 ๒๔	 นายนพพร	 พูลพิพัฒน์
	 ๒๕	 นางสาวนภัสสร	 น้อยมหาพรหม	 ๒๖	 นางสาวนิภาพรรณ	 หังสาจล
	 ๒๗	 นางสาวบุณยนุช	 ธนมหาชนม์	 ๒๘	 นางสาวบุษกร	 สายเพ็ชร
	 ๒๙	 นางสาวเบญจวรรณ	 พลจอหอ	 ๓๐	 นางสาวปนัสยา	 ศุภเกียรติวัฒนา
	 ๓1	 นางสาวปรรัตน์	 สวัสดี	 ๓๒	 นางสาวปรียานุช	 สรสวัสดิ์
	 ๓๓	 นางสาวพชรพร	 อิ่มชื่น	 ๓๔	 นางสาวพรสวรรค์	 ปิยะกมลรัตน์
	 ๓๕	 นางสาวพรสิริ	 จันอินทร์	 ๓๖	 นางสาวพรสุดา	 แซ่ลี
	 ๓๗	 นางสาวพัชญ์สิตา	 แพทย์ชัยวงษ์	 ๓๘	 นางสาวพัชริดาวรรณ	 ณรงค์กูล
	 ๓๙	 นายพันธกาญจน์	 วิรัชนีย์	 ๔๐	 นางสาวพิทยาภรณ์	 บุญอนันต์
	 ๔1	 นายพีรวัฒน์	 นิ่มนวล	 ๔๒	 นายพีระศักดิ์	 รินสาร
	 ๔๓	 นายพุทธกาล	 ชัยกิจการ	 ๔๔	 นางสาวพุทธิดา	 วิกสิตพงศา
	 ๔๕	 นางสาวภคพร	 รัตนโรจนากุล	 ๔๖	 นายภวพล	 เรืองวิรัตน์
	 ๔๗	 นางสาวภัทรนิษฐ์	 รงค์วานิชย์	 ๔๘	 นายภาณุพงษ์	 นุชเนตร์
	 ๔๙	 นายภานุวัฒน์	 จันทร์ขาว	 ๕๐	 นางสาวภาวิณี	 สิงห์จารย์
	 ๕1	 นางสาวมติมนต์	 ศรีชลาลัย	 ๕๒	 นางสาวมนัสวีร์	 อินตะนัย
	 ๕๓	 นางสาวโยทะยา	 ง่วนดา	 ๕๔	 นางสาวลลิตา	 สือวงษ์ประยูร
	 ๕๕	 นางสาววรรณวิมล	 กลิ่นก�าเนิด	 ๕๖	 นางสาววิชุดา	 ชื่นชม
	 ๕๗	 นางสาววิภาภรณ์	 ชอบอาภรณ์	 ๕๘	 นายวิมล	 ศรีใหม่
	 ๕๙	 นางสาววิศมล	 ทรงมิตร	 ๖๐	 นายศรันยู	 จันทรัศมี
	 ๖1	 นายศัลยพงศ์	 รัตนพิมพ์	 ๖๒	 นางสาวศิริลักษณ์	 ตะพัง
	 ๖๓	 นางสาวศุณิกา	 รามนู	 ๖๔	 นางสาวสุกัญญา	 พงศ์สิริวรนาถ
	 ๖๕	 นางสาวสุชารัตน์	 ทิพย์มณี	 ๖๖	 นางสาวสุภาวดี	 เอี่ยมสอาด
	 ๖๗	 นายสุริยา	 ปิ่นขุนทด	 ๖๘	 นางสาวสุรีพร	 ร่มโพธิ์ทอง
	 ๖๙	 นางสาวอธิษฐาน	 มากทรัพย์	 ๗๐	 นางสาวอักษรา	 ท้าวประยูร
	 ๗1	 นางสาวอัจฉรียา	 ฉันทกุล	 ๗๒	 นางสาวอัญชนา	 ชัยสาคร
	 ๗๓	 นางสาวอัญมณี	 สุขอนันต์วงศ์	 ๗๔	 นางสาวอันศยา	 แซ่เตีย
	 ๗๕	 นางสาวอ�าภา	 มนต์วิเศษ	 ๗๖	 นายอิทธิพล	 เพียรทอง



๒๘

สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม
	 1	 นางสาวกชพรรณ	 ช�ารวย	 ๒	 นางสาวกนกวรรณ	 รักษาวงษ์
	 ๓	 นางสาวกรกนก	 ใหม่วิจิตร์	 ๔	 นางสาวกรรณิการ์	 คชารักษ์
	 ๕	 นางสาวกรวดี	 หมื่นเจริญ	 ๖	 นางสาวกฤติยากร	 คูสุวรรณกุล
	 ๗	 นางสาวกาญจนา	 ทรงพระนาม	 ๘	 นางสาวกุมารี	 รัตนแสงทอง
	 ๙	 นางสาวขวัญจิรา	 ตะพัง	 1๐	 นายคุณากร	 คุณพระรักษา
	 11	 นางสาวจตุพร	 เถื่อนกลีบ	 1๒	 นางสาวจารุวรรณ	 สินชู
	 1๓	 นางสาวจิราพร	 โล่ห์สุวรรณ	 1๔	 นางสาวจุฑารัตน์	 กิตติบัณฑิต
	 1๕	 นางสาวชนาภา	 ชิงชัย	 1๖	 นายชยางกูร	 สิงห์สุวรรณ
	 1๗	 นางสาวชุติมา	 เบญจพลคุมวงศ์	 1๘	 นางสาวณัฏฐนิช	 หนูสาย
	 1๙	 นางสาวณัฐวีร์	 แม้นทอง	 ๒๐	 นางสาวณิชกานต์	 โสภา
	 ๒1	 นางสาวณิชานันท์	 กุลศรีนภาพงศ์	 ๒๒	 นางสาวดลฤทัย	 ล่องประเสริฐ
	 ๒๓	 นางสาวธนาภรณ์	 ช้างส�าลี	 ๒๔	 นางสาวธนิดา	 ค้าเจริญ
	 ๒๕	 นางสาวธารินี	 เป็นสุข	 ๒๖	 นางสาวนพวรรณ	 สิทธิวงค์
	 ๒๗	 นางสาวนันทิยา	 อบสุข	 ๒๘	 นางสาวนิศารัตน์	 มนตรี
	 ๒๙	 นางสาวนุชจรินทร์	 ปานข�า	 ๓๐	 นางสาวปิยะพร	 กล่อมกิ่ง
	 ๓1	 นางสาวผลดี	 ป้านบุญ	 ๓๒	 นางสาวพรจิรา	 ภัทรนาวิก
	 ๓๓	 นางสาวพรทิพย์	 ทัปนวัชร์	 ๓๔	 นายพรสิทธิ์	 พ่วงปิ่นเพชร์
	 ๓๕	 นายพัชรพล	 มณีวงศ์	 ๓๖	 นางสาวพัชราภรณ์	 ชีวาณิชย์
	 ๓๗	 นางสาวพัชศรา	 บุญศรี	 ๓๘	 นางสาวภัควิภา	 ผาสุขยืด
	 ๓๙	 นางสาวภัทรสุดา	 เลิศปิยะวรรณ	 ๔๐	 นางสาวภัทราพร	 บุญสม
	 ๔1	 นายภูริเดช	 เพ็ชรแพง	 ๔๒	 นางสาวรุ่งฟ้า	 แก้วโกมล
	 ๔๓	 นางสาวลลิตา	 สอนบุญลา	 ๔๔	 นางสาวลลิตา	 อิ่มชมชื่น
	 ๔๕	 นางสาววรวลัญช์	 แป้งหอม	 ๔๖	 นางสาววรัณทร	 เมืองบัว
	 ๔๗	 นางสาววราพร	 ฉันทสุรางค์	 ๔๘	 นางสาววัชราภรณ์	 สุวรรณ์
	 ๔๙	 นางสาวศศิชล	 ศรีทองสุข	 ๕๐	 นางสาวศศิประภา	 สังสมานันท์
	 ๕1	 นางสาวสโรชา	 แสงพงษ์	 ๕๒	 นางสาวสิริเมต	 อุดมลาภ
	 ๕๓	 นายสุกิจ	 พันธ์พีระพิชย์	 ๕๔	 นางสาวสุชาดา	 พลาชัย
	 ๕๕	 นางสาวสุภาพร	 เยิดรัมย์	 ๕๖	 นางสาวสุมิตตา	 ตวงธนานันท์
	 ๕๗	 นางสาวหนึ่งฤทัย	 สุวรรณโฉม	 ๕๘	 นางสาวอนุชสรา	 หมายชื่น
	 ๕๙	 นายอภิสิทธิ์	 จันทรรัตน์
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
	 1	 นางสาวกันติชา	 เพชรพรหมรักษ์	 ๒	 นายกานต์	 การุณ
	 ๓	 นางสาวคลิสน์ฐา	 ยศพลพงศ์	 ๔	 นางสาวชมพูนุช	 ยิ้มศรี
	 ๕	 นายชิดณรงค์	 เลิศงามดี	 ๖	 นางสาวชุติมณฑน์	 จรรยผล
	 ๗	 นายโชติ	 พงษ์ศศิธร	 ๘	 นางสาวณัฐกาญจน์	 ทัศนเจริญวงศ์
	 ๙	 นายธนากร	 ไชยตะมาตย์	 1๐	 นางสาวนวรัตน์	 จันรัศมี
	 11	 นางสาวปรียาภรณ์	 แสนอุบล	 1๒	 นางสาวพิมพ์นิภา	 อินทรศุภมาตย์
	 1๓	 นางสาวมณีรัตน์	 ฉัตรอภิวรรณ	 1๔	 นางสาวเวณุกา	 ธนุการ
	 1๕	 นางสาวศรีจิตรา	 คงหนู	 1๖	 นายสกนธ์	 ตุณสุวรรณ์
	 1๗	 นางสาวสมิตา	 ร่มรื่นสกุล	 1๘	 นางสาวสิริมาส	 แซ่อึ๊ง
	 1๙	 นายอภิชน	 เสนาพลสิทธิ์	 ๒๐	 นางสาวอรอุมา	 ฮะบางแขม
	 ๒1	 นางสาวอัมพวัน	 รังสีวิจิตรประภา



๒๙

สาขาวิชาประวัติศาสตร์
	 1	 นางสาวกมลรัตน์	 สุทธิพงษ์	 ๒	 นายจตุพร	 ปราเวช
	 ๓	 นายจิรภัทร	 วงษ์ผึ่ง	 ๔	 นายชัยกร	 ปัณฑุรอัมพร
	 ๕	 นางสาวฐิตาภา	 เครือหอม	 ๖	 นายธนกฤต	 รุ่งพรสิริมา
	 ๗	 นางสาวธนพร	 ดวงจิตร	 ๘	 นายธัญญาวัฒน์	 เสือลายตลับ
	 ๙	 นายธุวานนท์	 ผาเจริญ	 1๐	 นางสาวนนทยา	 ภุมรินทร์
	 11	 นางสาวนภาพร	 ตระกระจ่าง	 1๒	 นางสาวบัณฑิตา	 ชินนอก
	 1๓	 นายพัฒนา	 ด้วงมูล	 1๔	 นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์	 ไชยศรี
	 1๕	 นายภัชระ	 เกษชม	 1๖	 นางสาวเมลดา	 แจ่มจ�ารัส
	 1๗	 นางสาววทันยา	 สมณะ	 1๘	 นางสาววรรณรัตน์	 รัชดานุกรณ์
	 1๙	 นางสาววรัญญา	 พินิจมนตรี	 ๒๐	 นางสาววันนรีนาถ	 เพ็ชรทอง
	 ๒1	 นางสาวศณิษา	 โยธะกา	 ๒๒	 นายศิริศักดิ์	 เฮงพิทักษ์วานิช
	 ๒๓	 นายสุทธิพร	 ชัยกูล	 ๒๔	 นางสาวสุนัฏธีกาญจน์	 ผาสุข
	 ๒๕	 นายอิทธิมนต์	 ชอบงาม	 ๒๖	 นายเอกวรรธน์	 นิยมจันทร์
	 ๒๗	 นายโอภาส	 ถาวร
สาขาวิชาภาษาเกาหลี
	 1	 นางสาวกรปณต	 แก้วเก้า	 ๒	 นางสาวกันต์กนิษฐ	 สิริวรรธนะโชติ
	 ๓	 นางสาวกานต์สินี	 สุนันทนาสุข	 ๔	 นางสาวกิตติยา	 ทรวงโพธิ์
	 ๕	 นางสาวขวัญชนก	 เถื่อนเอี่ยม	 ๖	 นางสาวจรรยพร	 พรหมคุณ
	 ๗	 นางสาวจริญญา	 แย้มประโคน	 ๘	 นางสาวจิดาภา	 ไพรินทร์ชินกร
	 ๙	 นางสาวชมพูนุท	 จิตบรรจง	 1๐	 นางสาวชลธิชา	 มีเนตร
	 11	 นางสาวณฐพวรรณ	 เจตินัย	 1๒	 นางสาวณัฏฐนิช	 พยอมพันธ์
	 1๓	 นางสาวณัฐกฤตา	 เมืองสว่าง	 1๔	 นางสาวดลพร	 ปานกุล
	 1๕	 นางสาวทิพย์รัตน์	 วงศ์ประสาร	 1๖	 นางสาวธันยพัชร	 อิสระวิสุทธิ์
	 1๗	 นางสาวปรียพัชร	 ใสสุข	 1๘	 นางสาวปาริชาติ	 เนียมรอด
	 1๙	 นางสาวปิยะธิดา	 มยุระสุวรรณ	 ๒๐	 นางสาวพิมพ์มาดา	 ถัง
	 ๒1	 นางสาวเพชรดา	 ปัญญาพรวิทยา	 ๒๒	 นางสาวไพลิน	 เมืองล�าเจียก
	 ๒๓	 นางสาวเมตตา	 นิรันตรานุชิต	 ๒๔	 นางสาววิชาดา	 ท่วมกระโทก
	 ๒๕	 นางสาวศิลดา	 บุดดี	 ๒๖	 นางสาวสมิตานัน	 แจ่มอ้น
	 ๒๗	 นางสาวอาทิตยา	 ศรีสุวรรณ์
 สาขาวิชาภาษาจีน
	 1	 นางสาวกชกร	 โคแสง	 ๒	 นางสาวกชกร	 พิพัฒน์เสวิกุล
	 ๓	 นางสาวกนกวรรณ	 บ�ารุงนา	 ๔	 นางสาวจุฑามาศ	 พุทธอุปถัมภ์
	 ๕	 นางสาวจุฑามาศ	 สิงหนารถ	 ๖	 นายชนชิต	 ลพล�้าเลิศ
	 ๗	 นางสาวฌัชฌา	 หวังทอง	 ๘	 นางสาวฌาลิศา	 เพชรนก
	 ๙	 นางสาวณัฐินี	 นาพรม	 1๐	 นางสาวทชาพร	 งามเสงี่ยม
	 11	 นายธนกร	 ศฤงคารวัฒน์	 1๒	 นางสาวธัญลักษณ์	 เปลี่ยนเลิศวิชา
	 1๓	 นางสาวนันทยา	 ทับทิม	 1๔	 นางสาวพัทธนันท์	 มัญชุวาท
	 1๕	 นางสาวพิรานันท์	 ทวีท�านุสิน	 1๖	 นางสาวมลดา	 นพคุณ
	 1๗	 นางสาวยมลภัทร	 สัมพัทธ์ตระกูล	 1๘	 นางสาววรพิชชา	 บรรดาศักดิ์
	 1๙	 นางสาวศศิกานต์	 โกมลรุจิ	 ๒๐	 นางสาวศีดาภรณ์	 ศักดิ์แก้ว
	 ๒1	 นางสาวศุภิสรา	 ปิยวชิรอัมพร	 ๒๒	 นางสาวสุกาญจนา	 นาคเกลี้ยง



๓๐

	 ๒๓	 นางสาวสุนิสา	 สุวรรณคีรี	 ๒๔	 นางสาวสุภาวดี	 ค�าสนิท
	 ๒๕	 นางสาวสุวรรณา	 สีเสนซุย	 ๒๖	 นางสาวอรุโณทัย	 เพ็ชรนอก
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
	 1	 นางสาวกฤติยาณี	 สุขวดี	 ๒	 นางสาวเขมิกา	 เมฆารัตน์
	 ๓	 นางสาวจันทร์จีรา	 ไกรอนันต์	 ๔	 นางสาวจุฑามาศ	 โชติพนิชเศรษฐ์
	 ๕	 นางสาวฐิตาพร	 ดาวล้อม	 ๖	 นางสาวฐิติรัตน์	 พูนทรัพย์
	 ๗	 นางสาวณัฏฐ์กฤตา	 สินวัฒนาโรจน์	 ๘	 นางสาวธัญสุดา	 สีสม
	 ๙	 นางสาวธันยพร	 ทับมี	 1๐	 นายธีรยุทธ	 สหุนาลุ
	 11	 นางสาวนวรัตน์	 ประพันธ์ทิพย์	 1๒	 นางสาวนันทพร	 บุญโยธา
	 1๓	 นางสาวบุญบ�ารุง	 ศิริวัฒนา	 1๔	 นายบุรินทร์	 ภิญญากรณ์
	 1๕	 นางสาวปนัดดา	 พลายพิชิต	 1๖	 นางสาวปรีดาภรณ์	 ทศศิลา
	 1๗	 นางสาวภัคประวีร์	 เนื่องจ�านงค์	 1๘	 นางสาวมนัสยา	 ชัยชนะ
	 1๙	 นางสาวมานิตา	 แก้มทอง	 ๒๐	 นางสาวรมย์ชลี	 ซ้ายกลาง
	 ๒1	 นางสาวรุจยกร	 สารีคารกุลเดช	 ๒๒	 นางสาวลิปิการ์	 ทวีวงษ์โอฬาร
	 ๒๓	 นางสาววชรพร	 เทียนบูชา	 ๒๔	 นางสาววิรัญชนา	 ไม้จีน
	 ๒๕	 นายวุฒิไกร	 พันธ์แสน	 ๒๖	 นางสาวสตรีรัตน์	 มุขจั่น
	 ๒๗	 นายสร้างสรรค์	 นิสภนันต์
สาขาวิชาภาษาไทย
	 1	 สิบเอกเกริกพล	 ศุภเสรีภาพ	 ๒	 นางสาวจิรภา	 ภูศรี
	 ๓	 นางสาวจิราวรรณ	 พารุสุข	 ๔	 นางสาวโชติรส	 ภาคภูมิ
	 ๕	 นางสาวทิพย์สุดา	 ศรีชมภู	 ๖	 นางสาวนงนภัส	 สุวรรณรัตน์
	 ๗	 นางสาวนุชวรา	 อันธพันธ์	 ๘	 นางสาวเนตรชนก	 พฤกษาชาติ
	 ๙	 นางสาวบัณฑิตา	 แต่งเกลี้ยง	 1๐	 นางสาวปิยาภรณ์	 ทองรักษ์
	 11	 นางสาวพรนภา	 พลอยแหวน	 1๒	 นางสาวพรนิภา	 ไชยเลิศ
	 1๓	 นางสาวพัชรธิดา	 รุ่งแจ้ง	 1๔	 นายพิศิษฐ์	 สระเอี่ยม
	 1๕	 นางสาวพีรชยา	 ฟักสะอาด	 1๖	 นางสาวภัทรศยา	 พิชญบุตร
	 1๗	 นางสาวภุมรี	 แถวรัมย์	 1๘	 นางสาวลภัสรดา	 ฟามุด
	 1๙	 นางสาววิภาดา	 รุจิระกุล	 ๒๐	 นางสาววิไลวรรณ	 บานแย้ม
	 ๒1	 นายศตวรรษ	 ลิ่วเฉลิมวงศ์	 ๒๒	 นางสาวสราลี	 สีงาม
	 ๒๓	 นางสาวสุกัญญา	 สละบุรินทร์	 ๒๔	 นางสาวสุนิสา	 เสริมศรี
	 ๒๕	 นายอดิศร	 มาวงค์	 ๒๖	 นางสาวอรรวินท์	 เหมธานินทร์
	 ๒๗	 นางสาวอัจฉราวดี	 บุศดี	 ๒๘	 นางสาวอัญธิกา	 สกุลเกสรีวรรณ
	 ๒๙	 นางสาวอาภาวรรณ	 สอนจะบก
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
	 1	 นางสาวเกตน์สิรี	 เรี่ยวแรง	 ๒	 นางสาวจินดาพร	 ทรัพย์สิน
	 ๓	 นางสาวปาณิศา	 ประทานทศพร	 ๔	 นายปิติกร	 นันจุติ
	 ๕	 นางสาวปิยะดา	 สินคงเจริญวงศ์	 ๖	 นายปุณทัช	 ปัญญาวรคุณ
	 ๗	 นายพงศธร	 ทรัพย์สิทธิกร	 ๘	 นางสาวพัชรพร	 อ่วมลาภเอก
	 ๙	 นางสาวรอยพิมพ์	 บุษบรรณ	 1๐	 นางสาวรัตนาภรณ์	 เชือดขุนทด
	 11	 นางสาววริศรา	 อ่อนศรี	 1๒	 นางสาววันวิสาข์	 อารีมิตร
	 1๓	 นางสาววาสิฐี	 รีดอนงิ้ว	 1๔	 นางสาวศศิวิมล	 ราชานนท์
	 1๕	 นางสาวศิริรัตน์	 วุฒิยานนท์	 1๖	 นางสาวสุปรีญญา	 สังข์แก้ว
	 1๗	 นางสาวสุพรรษา	 ทองเลิศ	 1๘	 นางสาวสุวรรณา	 ทรัพย์ปานา



๓1

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
	 1	 นางสาวกวินทิพย์	 เหล่าภักดี	 ๒	 นางสาวกัญชลิกา	 บดีเดชา
	 ๓	 นางสาวกิตติยา	 กองสุข	 ๔	 นางสาวกุลนันท์	 บุณณดาธร
	 ๕	 นายคมเดช	 เลิศบุญปัญญา	 ๖	 นางสาวจริยา	 จ�าปาอ่อน
	 ๗	 นายจักริน	 ภูศรี	 ๘	 นางสาวจารวี	 แย้มพิกุล
	 ๙	 นางสาวจารุชา	 สง่าเพ็ชร	 1๐	 นายจิรศิลป์	 อัศวธีรภัทร
	 11	 นางสาวเจริณี	 เสือโต	 1๒	 นางสาวฉัตรกมล	 ดวงศรี
	 1๓	 นางสาวฉัตรพร	 คุณแก้ว	 1๔	 นางสาวฉันท์ชนก	 ชูชีพ
	 1๕	 นางสาวชนากานต์	 ทองปันดี	 1๖	 นางสาวชนาธร	 พาลี
	 1๗	 นางสาวชนิกา	 กันทะวงศ์	 1๘	 นางสาวชัญญาณ์ภัช	 อนันตกูลจิรโชติ
	 1๙	 นางสาวชาลิสา	 อินทวิเชียร	 ๒๐	 นางสาวฑาริกา	 เรืองโรจน์
	 ๒1	 นางสาวณริตา	 ศรพุฒทัย	 ๒๒	 นางสาวณัชญ์สนัน	 หลายวัฒนเกตุ
	 ๒๓	 นายณัฐกฤษฏ์	 กุลชนะพิฑูรย์	 ๒๔	 นางสาวณัฐนรินทร์	 ไพรินทร์
	 ๒๕	 นายณัฐพร	 ปภัสสราพันธุ์	 ๒๖	 นางสาวณัฐพร	 หมื่นสุข
	 ๒๗	 นายณัฐพล	 แจ้งอักษร	 ๒๘	 นายณัฐพล	 สมกลิ่น
	 ๒๙	 นางสาวณัฐวรรณ	 ดวงนาค	 ๓๐	 นายตรีสุริค์	 โกศลโพธิสกุล
	 ๓1	 นางสาวทิพย์สุดา	 แควสยอง	 ๓๒	 นางสาวทิพวรรณ	 ดีการกล
	 ๓๓	 นายธนกร	 ศุภรัตยา	 ๓๔	 นายธนพล	 ประดิษฐ์ธรรม
	 ๓๕	 นางสาวธิดารัตน์	 หนูเหมือน	 ๓๖	 นางสาวธิติยา	 หวังแนบกลาง
	 ๓๗	 นางสาวนคร	 จันทวิสา	 ๓๘	 นางสาวนภสร	 เต็มแสง
	 ๓๙	 นางสาวนริสรา	 พุกพันธ์	 ๔๐	 นางสาวนฤมล	 คชฤทธิ์
	 ๔1	 นางสาวนันทิศา	 ศรียา	 ๔๒	 นางสาวนิชนันท์	 จุลโลบล
	 ๔๓	 นางสาวนิศารัตน์	 ค้าผล	 ๔๔	 นางสาวนุชธิดา	 เนียรศิริ
	 ๔๕	 นางสาวเนตรนพิศ	 วรจิตต์	 ๔๖	 นางสาวบุศรินทร์	 บุญเสริม
	 ๔๗	 นางสาวบุษกร	 จันตรี	 ๔๘	 นางสาวเบญจพร	 ดีสุข
	 ๔๙	 นางสาวปณิดา	 ด�าริห์	 ๕๐	 นางสาวปณิดา	 มุ่งหมาย
	 ๕1	 นางสาวปภาพินท์	 นิยมพันธ์	 ๕๒	 นางสาวปรีณาภา	 พานโน
	 ๕๓	 นางสาวปรียนันท์	 จันทร์ห้วย	 ๕๔	 นางสาวปรียาภรณ์	 โอชะกลิ่น
	 ๕๕	 นางสาวปัถวีกานต์	 แก้วพร้อมฤกษ์	 ๕๖	 นางสาวปิยากร	 อิ่มบุญ
	 ๕๗	 นายเปรม	 ทองส้ม	 ๕๘	 นางสาวผกาแก้ว	 อวนศรี
	 ๕๙	 นายพงศธร	 ชินธนาวงศ์	 ๖๐	 นางสาวพนิดา	 รองวัง
	 ๖1	 นางสาวพรรณภา	 พูนเทียบรัตน์	 ๖๒	 นางสาวพัชนีวรรณ	 สกุณาลัย
	 ๖๓	 นางสาวพันไมล์	 อภินันทาภรณ์	 ๖๔	 นางสาวพิจิตรา	 มนิตสาร
	 ๖๕	 นายพิตรพิบูล	 เสริมศรี	 ๖๖	 นางสาวเพ็ญนภา	 เหลืองอ่อน
	 ๖๗	 นางสาวภวิกา	 วรโชติดิลก	 ๖๘	 นางสาวภัคจิรา	 วิเศษ
	 ๖๙	 นางสาวภัทรมน	 เฮงประดิษฐ์	 ๗๐	 นางสาวภาริฏฐา	 ชัยราช
	 ๗1	 นางสาวภิญญดา	 ตองติรัมย์	 ๗๒	 นางสาวมณฑิตา	 ดีวิจิตร
	 ๗๓	 นางสาวยศวรรณ	 ถิ่นศรีทอง	 ๗๔	 นายรชต	 มงคล
	 ๗๕	 นางสาวรชนีกร	 สกุลตรีเพชร	 ๗๖	 นางสาวรวีกานต์	 พานอ่อน
	 ๗๗	 นางสาวรวีวรรณ	 สิงห์จันทร์	 ๗๘	 นายรัฐศักดิ์	 สานิเทศ
	 ๗๙	 นางสาวลดาวัลย์	 ทองพิจิตร	 ๘๐	 นางสาววชิรญา	 นวลละออง
	 ๘1	 นายวทัญญู	 กาญจนลาภ	 ๘๒	 นางสาววัชราพร	 อ่อนแพง



๓๒

	 ๘๓	 นางสาววันเพ็ญ	 เนตรทิพย์	 ๘๔	 นางสาววาศิริ	 วรรณพาน
	 ๘๕	 นางสาววิสสุตา	 ข�าสิงห์	 ๘๖	 นายศรัณย์	 พันธลาว
	 ๘๗	 นางสาวศวิตา	 สินธุไพร	 ๘๘	 นายศาสตรา	 บุญรอด
	 ๘๙	 นายศิรทัช	 เดียวอิศเรศ	 ๙๐	 นางสาวศิริวรรณ	 ตาลวงค์
	 ๙1	 นางสาวศุภิสรา	 เนินสะท้าน	 ๙๒	 นายสรณ์สิริ	 ปานขาว
	 ๙๓	 นางสาวสวรส	 สุวรรณชูโต	 ๙๔	 นายสิทธา	 พิทยจ�ารัส
	 ๙๕	 นายสิทธิศักดิ์	 ทองศรี	 ๙๖	 นายสิรวิชญ์	 สุโธ
	 ๙๗	 นายสุขสันต์	 ค�าประวัติ	 ๘	 นางสาวสุภาพร	 ศรีประสาร
	 ๙๙	 นายสุรเชษฐ์	 ชัยกันทะ	 1๐๐	 นางสาวสุวิชญา	 สุภาพพูล
	 1๐1	 นายหัสดี	 มาทันหมาย	 1๐๒	 นายอธิพล	 เนตรผง
	 1๐๓	 นางสาวอภิชญา	 เจริญไทย	 1๐๔	 นายอภิสิทธิ์	 ภิรมย์ไกรภักดิ์
	 1๐๕	 นางสาวอรอุมา	 มะณี	 1๐๖	 นางสาวอันตรา	 นิลสวัสดิ์
	 1๐๗	 นางสาวอิงนภา	 เอี่ยมราคิน	 1๐๘	 นายอิสระ	 อเนกพูนสิริ
สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
	 1	 นางสาวกชกร	 หนูนุ่ม	 ๒	 นายกรกฎ	 รุ่งสุภา
	 ๓	 นางสาวกฤษชนก	 ทูลค�ารักษ์	 ๔	 นางสาวกฤษนันต์	 ศิริมาศมงคล
	 ๕	 นางสาวกัญจนพร	 พงษ์ศิลา	 ๖	 นายกันต์ธร	 มั่นในบุญธรรม
	 ๗	 นางสาวกานต์ธิดา	 รัตนชงค์	 ๘	 นายกานต์พิชชา	 โพชกะ
	 ๙	 นางสาวกานติพัชญ์	 ค�าเอก	 1๐	 นายกิตติเทพ	 เย็นแพง
	 11	 นางสาวขนิษฐา	 แต้มพรมรินทร์	 1๒	 นางสาวขวัญชนก	 มาลัยกรอง
	 1๓	 นายคณิต	 ศรีทอง	 1๔	 นายจักริน	 ปานศรี
	 1๕	 นางสาวจารุรัศมิ์	 เทพพรบริสุทธิ์	 1๖	 นายจิรภัทร	 เทียวทอง
	 1๗	 นางสาวจิรวิภา	 อารยธรรมเลิศ	 1๘	 นายจิรายุทธ	 สุวรรณศรี
	 1๙	 นายจิรายุส	 แสงเจริญ	 ๒๐	 นางสาวจุฑามาศ	 น�้าฝน
	 ๒1	 นางสาวชนามาศ	 หิตะจารีย์	 ๒๒	 นายชาคริต	 เปรมศรี
	 ๒๓	 นายชาญวิทย์	 บ�ารุงยา	 ๒๔	 นางสาวชิดชนก	 มานะนิยมไทย
	 ๒๕	 นางสาวโชติมา	 มหาคุณากร	 ๒๖	 นางสาวญาดา	 สุขศิริวงษ์
	 ๒๗	 นายฐิติกร	 วังรัตน์	 ๒๘	 นางสาวณัชชา	 สรณะสัจจะชีพ
	 ๒๙	 นายณัฐกมล	 โกมล	 ๓๐	 นางสาวณัฐชา	 โชติวิเชียร
	 ๓1	 นายณัฐนันท์	 ศรีเชษฐา	 ๓๒	 นายณัฐพงษ์	 อินทศร
	 ๓๓	 นายณัฐพล	 ศรีมงคล	 ๓๔	 นายณัฐพิสิฐ	 นิยมทรัพย์
	 ๓๕	 นายณัฐภัทร์	 เชาวน์เกษม	 ๓๖	 นายณัฐวัฒน์	 แกล้วกล้า
	 ๓๗	 นางสาวดลฤดี	 สุรินันท์	 ๓๘	 นายตรีฑชาติ	 ปิณฑะบุตร
	 ๓๙	 นายทรงกลด	 คงคาลึก	 ๔๐	 นางสาวธนวรรณ	 ใจหลวง
	 ๔1	 นายธนวุฒิ	 พินิจสะวะ	 ๔๒	 นางสาวธมลวรรณ	 จรูญรัตน์
	 ๔๓	 นายธัญทิตย์	 ส�าอางศรี	 ๔๔	 นางสาวธิติพร	 ประดับศรี
	 ๔๕	 นายธีระ	 ขอภักดี	 ๔๖	 นายนพัตธร	 พร้อมสุวรรณ
	 ๔๗	 นางสาวนฤมล	 พึ่งประชา	 ๔๘	 นางสาวนัชศกมล	 จันทร์ทองอ่อน
	 ๔๙	 นางสาวนันทวัน	 ภู่วงษ์	 ๕๐	 นายนาทนนท์	 นาทา
	 ๕1	 นายนิธิพงศ์	 บุญผดุง	 ๕๒	 นางสาวเบญจวรรณ์	 คุณสิทธิภาคย์
	 ๕๓	 นางสาวปนัดดา	 บัวทอง	 ๕๔	 นางสาวปัณณิกา	 เกลี้ยงล�ายอง
	 ๕๕	 นายปิยชาติ	 รุ่งฉัตร	 ๕๖	 นางสาวปิยะพร	 แน่นหนา



๓๓

	 ๕๗	 นางสาวผกาแก้ว	 จันทรา	 ๕๘	 นางสาวผุสดี	 เพิ่มฤทธิ์
	 ๕๙	 นายพชร	 ประสานเกษม	 ๖๐	 นางสาวพรชนก	 กันทรพันธุ์
	 ๖1	 นางสาวพลอยนิศา	 พนัสหิรันเงิน	 ๖๒	 นายพัฒนพงศ์	 คู่หมื่นไวทย์
	 ๖๓	 นายพันธ์ยศ	 ประวัติศิลป์	 ๖๔	 นายพันธ์เลิศ	 ภุมรา
	 ๖๕	 นางสาวพาขวัญ	 นภากุลทอง	 ๖๖	 นายพิชชากร	 พุทธิมิตร
	 ๖๗	 นางสาวเพ็ชรรัตน์	 วิจิตรด�าเกิง	 ๖๘	 นางสาวเพชรา	 ฉิมพาลี
	 ๖๙	 นางสาวภริดา	 ชูนาค	 ๗๐	 นายภัทรพงศ์	 คล้ายจินดา
	 ๗1	 นายภาณุพงศ์	 มีสุข	 ๗๒	 นางสาวมัณฑริกา	 บุญสม
	 ๗๓	 นางสาวมีนทวีน	 ผาแก้ว	 ๗๔	 นายเมธา	 มูกขุนทด
	 ๗๕	 นายยวดยิ่ง	 โกลด์	 ๗๖	 นางสาวรัตน์สุดา	 จิตรสุจริต
	 ๗๗	 นางสาวรัมภา	 พัฒนกนก	 ๗๘	 นางสาวลัญจกร	 สุริวงค์
	 ๗๙	 นางสาววนิดา	 สุธรรมศักดิ์	 ๘๐	 นางสาววรรณรี	 ศรีสริ
	 ๘1	 นางสาววริศรา	 ชูศิริ	 ๘๒	 นางสาววริษฐา	 ทองมาก
	 ๘๓	 นางสาววลัยพรรณ	 อุทัย	 ๘๔	 นางสาววสุณัฐฐา	 ศิรพลธนานันท์
	 ๘๕	 นายวัชระ	 ชไมบุปผา	 ๘๖	 นางสาววาณิษา	 กองพล
	 ๘๗	 นายวุฒิชัย	 พึ่งโพธิ์	 ๘๘	 นางสาวศศิธร	 ศรีวัฒนะ
	 ๘๙	 นางสาวศันสนีย์	 ข�ามณี	 ๙๐	 นางสาวศิรินันท์	 คันศร
	 ๙1	 นางสาวสกุลเงิน	 ยี่อ�าพันธ์	 ๙๒	 นางสาวสมดังใจ	 กูลเกื้อ
	 ๙๓	 นางสาวสิริประภา	 ภิษัชรักษ์วงศ์	 ๙๔	 นางสาวสิรีธร	 เจริญขวัญ
	 ๙๕	 นางสาวสุทธิดา	 โกรินทร์	 ๙๖	 นางสาวสุธาทิพย์	 สวมชัยภูมิ
	 ๙๗	 นางสาวสุปรียา	 บางประเสริฐ	 ๙๘	 นางสาวสุพรรณี	 ปิ่นมณี
	 ๙๙	 นางสาวสุพัชรา	 มะลิเถา	 1๐๐	 นางสาวสุภิญญา	 เธียรวรรณ
	 1๐1	 นางสาวสุมิตา	 คงสวัสดิ์	 1๐๒	 นางสาวสุรารักษ์	 ลีนานุวัฒน์
	 1๐๓	 นางสาวสุรีย์รัตน์	 อภิเดชานุกูล	 1๐๔	 นางสาวสุวรรณี	 พรหมดนตรี
	 1๐๕	 นายเสฏฐวุฒิ	 เชื้อศิริ	 1๐๖	 นางสาวหนึ่งฤทัย	 วงษ์สาลี
	 1๐๗	 นายอคพล	 วินทะไชย	 1๐๘	 นายอติกันต์	 อุทัยศรี
	 1๐๙	 นายอภิวรัตน์	 รอดมา	 11๐	 นางสาวอมรรัตน์	 กระจ่างจิต
	 111	 นางสาวอริสา	 พร�านัก	 11๒	 นางสาวอาทิติญา	 แสวงหาความสุข
สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
	 1	 นางสาวกนกวรรณ	 สุขมา	 ๒	 นางสาวกมลชนก	 เกิดทรัพย์
	 ๓	 นายกรวิทย์	 พุ่มพันธุ์วงศ์	 ๔	 นางสาวกรองกาญจน์	 รัศมีมานวงษ์
	 ๕	 นางสาวกัญชลี	 ชาวนา	 ๖	 นางสาวกัญญา	 ลายหยก
	 ๗	 นางสาวกัญญาภัทร	 บุญปก	 ๘	 นายกัปตัน	 ปากสมุทร
	 ๙	 นายกิตติศักดิ์	 ทับทิม	 1๐	 นายคมกฤช	 เฉลิมศรี
	 11	 นางสาวจิตติมา	 ชมดี	 1๒	 นางสาวจุฑาทิพย์	 ชมดี
	 1๓	 นางสาวฉัตรทิวา	 แย้มสอาด	 1๔	 นางสาวชนิกานต์	 เจริญศิลป์
	 1๕	 นางสาวชลธิชา	 สุทธวิชัย	 1๖	 นายชลธิศ	 โต๊ะยีหวัง
	 1๗	 นางสาวชัชฎาภรณ์	 โสดารัตน์	 1๘	 นางสาวชาริญา	 ชัยวงษา
	 1๙	 นางสาวเชิญชญา	 ทัดธนพันธ์	 ๒๐	 นางสาวญาณิศา	 ศิริประเสริฐ
	 ๒1	 นางสาวฐานิดา	 ศุภวาที	 ๒๒	 นางสาวณัชชา	 ทวีสุขสิริอนันต์
	 ๒๓	 นางสาวณัฐฑิกา	 เดชจร	 ๒๔	 นายทศพล	 ศิลาศาสตร์
	 ๒๕	 นางสาวธัญชนก	 จุยานนท์	 ๒๖	 นางสาวธัญนันท์	 หาญเวช



๓๔

	 ๒๗	 นายธีรเดช	 นออ่อน	 ๒๘	 นางสาวนพวรรณ	 สุทธิสงค์
	 ๒๙	 นางสาวนรินทร์ทิพย์	 ทองอิ่ม	 ๓๐	 นางสาวนฤมล	 ผลประเสริฐ
	 ๓1	 นางสาวนลินนิภา	 ก�าจัด	 ๓๒	 นายนัชพงศ์	 สุวรรณตรากิจ
	 ๓๓	 นางสาวน�้าทิพย์	 หงษ์ทอง	 ๓๔	 นางสาวนิภา	 ลิ่มเชย
	 ๓๕	 นางสาวนิภาพร	 อ่อนสว่าง	 ๓๖	 นางสาวนิสาชล	 ชุ่มเรืองศรี
	 ๓๗	 นางสาวบงกช	 ไทรนนทรีย์	 ๓๘	 นางสาวบุษกร	 จันทร์พิมานสุข
	 ๓๙	 นางสาวเบญญาภา	 ประจุ	 ๔๐	 นางสาวปนัสยา	 อยู่เจริญ
	 ๔1	 นายประเสริฐ	 จรจรัญ	 ๔๒	 นางสาวปริชาติ	 หาญตนศิริสกุล
	 ๔๓	 นางสาวปรียาภรณ์	 แขกระจ่าง	 ๔๔	 นางสาวปวีณ์ธิดา	 เนตรหาญ
	 ๔๕	 นายปัญญา	 ยี	 ๔๖	 นางสาวปิยธิดา	 มียะแสน
	 ๔๗	 นางสาวพจณีย์	 พุกรอด	 ๔๘	 นางสาวพรพิชญ์	 มุ่งเมือง
	 ๔๙	 นางสาวแพรวพลอย	 ไชยสุกุมาร	 ๕๐	 นางสาวภัคจิรา	 อายุศะนิล
	 ๕1	 นายภานุวัฒน์	 ทองธรรมชาติ	 ๕๒	 นายภาสกร	 บุตรศรี
	 ๕๓	 นางสาวภิรญา	 แข็งแรง	 ๕๔	 นายภูเบศ	 ประทุมวรรณ
	 ๕๕	 นางสาวมนัสรา	 ดือเลาะ	 ๕๖	 นางสาวมนูนุช	 กอธนะกุล
	 ๕๗	 นางสาวมัลลิกา	 มีมณี	 ๕๘	 นางสาวมินตรา	 จันทร์นวล
	 ๕๙	 นางสาวมินท์ธิตา	 ไชโย	 ๖๐	 นางสาวมุกดา	 อ่อนนิ่ม
	 ๖1	 นายรุจธิชัย	 เกตุเอี่ยม	 ๖๒	 นางสาวละอองดาว	 จวงสังข์
	 ๖๓	 นายวรภาส	 ภักดีงาม	 ๖๔	 นางสาววาสนา	 เฉื่อยฉ�่า
	 ๖๕	 นางสาววิรงรอง	 กัลยาหัตถ์	 ๖๖	 นางสาววิรัญชนา	 สุขเจริญ
	 ๖๗	 นางสาววิไลรัตน์	 ตาจันทร์	 ๖๘	 นายวิศรุต	 ตั้งจิตรวัฒนากุล
	 ๖๙	 นางสาวศรัญญา	 พุคคะบุตร์	 ๗๐	 นางสาวศรินทิพย์	 ธนเตชาวรัชต์
	 ๗1	 นางสาวศศิพิมพ์	 จันทร์พงษ์	 ๗๒	 นางสาวศิรภัสสร	 ฝอดสูงเนิน
	 ๗๓	 นางสาวศิริพร	 ภู่ไพโรจน์	 ๗๔	 นางสาวศิริลักษณ์	 อ่วมเจริญ
	 ๗๕	 นางสาวศุภมาส	 อินทร์ประเสริฐ	 ๗๖	 นางสาวศุภสุตา	 อยู่พลี
	 ๗๗	 นายสหวัชร	 ญาติมณีแก้ว	 ๗๘	 นายสันติ	 โมทิม
	 ๗๙	 นางสาวสิริกานต์	 ชูศรีโฉม	 ๘๐	 นางสาวสุชัญญา	 หิริวัตรกุล
	 ๘1	 นางสาวสุณิดากร	 คุณาพรสถิต	 ๘๒	 นางสาวสุดารัตน์	 ประเวชไพร
	 ๘๓	 นายสุทธิวงศ์	 รักอักษร	 ๘๔	 นางสาวสุธาสินี	 ยืนยง
	 ๘๕	 นางสาวสุพัตรา	 ไชยค�า	 ๘๖	 นางสาวสุมิตรา	 ยืนยง
	 ๘๗	 นางสาวสุรัชฎาพร	 เพชรชูช่วย	 ๘๘	 นางสาวสุวรรณรัตน์	 ไกรบุตดา
	 ๘๙	 นางสาวหทัยชนก	 กุระพา	 ๙๐	 นายอนุชา	 ตุ้มนอก
	 ๙1	 นางสาวอังคณา	 ไวยนาค	 ๙๒	 นางสาวอารียา	 บัวเจริญธาราเวช
	 ๙๓	 นายอิสระพงศ์	 ส่งเสริม	 ๙๔	 นางสาวอิสรีย์	 เสรีโยธิน
	 ๙๕	 นางสาวอุษณีย์	 ราชัย



๓๕

เศรษฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๑ เหรียญทอง
	 1	 นางสาวธิดารัตน์	 รูปงาม

เศรษฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๑
	 1	 นางสาวภัทรพร	 คชรินทร์	 ๒	 นางสาวสายรุ้ง	 เกิดสุข

เศรษฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๒
	 1	 นางสาวกัญญาณัฐ	 สายวิโรจน์สกุล	 ๒	 นางสาวณัฐกานต์	 อินทร์อ่อน
	 ๓	 นางสาวณัฐนิษฐ์ษา	 ฉิมพาลี	 ๔	 นางสาวนวพร	 วีระอาชากุล
	 ๕	 นางสาวแพรวนภา	 สาสนัส	 ๖	 นายภาคิน	 โชคทวีช่างไม้
	 ๗	 นางสาวมิณฑิชา	 เดชเกตุ	 ๘	 นางสาวรายาวดี	 ยามารี
	 ๙	 นางสาววรรณพร	 เห็นประเสริฐ	 1๐	 นางสาวสุชานรี	 สนามชัย
	 11	 นายเสรี	 สุทธิเวช	 1๒	 นายอัณณ์	 ศรีอัมพรแสง
	 1๓	 นายอานันท์	 เอนกวศินชัย

เศรษฐศาสตรบัณฑิต
	 1	 นางสาวกมลทิพย์	 ฉัตรวิเชียร	 ๒	 นายกฤษขจร	 วิรุตม์พงศ์สกุล
	 ๓	 นายกฤษฎา	 โชติธนาพร	 ๔	 นายกฤษดา	 จันทร์หอม
	 ๕	 นางสาวกิรณา	 โก่งเกษร	 ๖	 นายคฑาวุธ	 โพธิ์ศรี
	 ๗	 นายจาตุรนต์	 เลไชยสงค์	 ๘	 นางสาวจิตรลัดดา	 จ�ารัสศรี
	 ๙	 นางสาวจุฑามาศ	 สิงห์เมือง	 1๐	 นายชิณวัตร	 นาเมืองรักษ์
	 11	 นางสาวชุติสรา	 จ�าปาทอง	 1๒	 นายณภัทร	 สุรเชิดเกียรติ
	 1๓	 นายณภัทร	 สุวรรณสิงห์	 1๔	 นายณัฏฐ์กฤษณ์	 สิงห์โตทอง
	 1๕	 นายทักษ์ดนัย	 หนูไชยสง	 1๖	 นางสาวธณัชพร	 ใจอดทน
	 1๗	 นางสาวธนภรณ์	 เจียรสุมัย	 1๘	 นางสาวธนภรณ์	 วุฒิศักดิ์
	 1๙	 นายธนวัฒน์	 สุนทรพิพัฒน์กุล	 ๒๐	 นายธนา	 ส�าราญศาสตร์
	 ๒1	 นางสาวธนาวดี	 ยาจิตร์	 ๒๒	 นางสาวธนิฏฐา	 เสรีพรวิเชียร
	 ๒๓	 นางสาวธมลวรรณ	 เจริญแพทย์	 ๒๔	 นางสาวธัญธร	 เณรหนู
	 ๒๕	 นายธีรวุธ	 สุขก�่า	 ๒๖	 นางสาวนภัทรา	 แสงเดือน
	 ๒๗	 นายนันทวิทย์	 ชูเชิด	 ๒๘	 นางสาวนันทัชพร	 เจริญชัยปิยกุล
	 ๒๙	 นายนิพัทธ์	 ศิริฉาย	 ๓๐	 นายนิภาส	 แสงจันทร์
	 ๓1	 นายปฏิภาณ	 เพ็ชร์จุล	 ๓๒	 นายประเวศ	 เอกภัทรกุลชัย
	 ๓๓	 นางสาวปรางชมภู	 กันทะเสน	 ๓๔	 นางสาวปรียา	 มีทรัพย์
	 ๓๕	 นางสาวปลิตา	 หวังสะและฮ์	 ๓๖	 นางสาวปวีณา	 ภักดี
	 ๓๗	 นางสาวผกายวรรณ	 ชลเจริญ	 ๓๘	 นางสาวพรธิภา	 ก้านจันทร์
	 ๓๙	 นางสาวพรนิพา	 อุเทศ	 ๔๐	 นางสาวพรพิศุทธ์	 จุเส้ง
	 ๔1	 นายพลกฤต	 พาณิชอภิชัย	 ๔๒	 นางสาวพิมพิกา	 ศรีเถกิงกุล
	 ๔๓	 นางสาวพีรญา	 มังคะลี	 ๔๔	 นางสาวเฟนพิชชา	 ตันเจริญ
	 ๔๕	 นายภูมินภทีป์	 มั่งมี	 ๔๖	 นางสาวมธุริน	 โจทย์จันทร์
	 ๔๗	 นางสาวมีนา	 ตันติราพันธ์	 ๔๘	 นางสาวรัศมี	 รอดเงิน
	 ๔๙	 นางสาวเรวดี	 บุญมา	 ๕๐	 นายเรวัชร	 บุญเสริม
	 ๕1	 นางสาวลดาวัลย์	 วรวุฒิเจริญชัย	 ๕๒	 นางสาววนิสรา	 ผานค�า
	 ๕๓	 นางสาววันวิสา	 เสือดี	 ๕๔	 นายวุฒิชัย	 วงศ์สาคร
	 ๕๕	 นายวุฒิวัตต์	 ศิริสุจริตธรรม	 ๕๖	 นางสาวศยามล	 บ�ารุงการ



๓๖

	 ๕๗	 นางสาวศิรวีย์	 ครองศิล	 ๕๘	 นายศุภสัณห์	 ศรีธรรม
	 ๕๙	 นางสาวสุชานันท์	 นิลโสม	 ๖๐	 นางสาวสุทธิกานต์	 พวงค�า
	 ๖1	 นางสาวสุทัศสา	 สงทอง	 ๖๒	 นางสาวสุรีย์	 ยิ้มเมือง
	 ๖๓	 นางสาวโสภาพรรณ	 ดาวเรือง	 ๖๔	 นางสาวอนัญญา	 ขันติภิญโญ
	 ๖๕	 นายอนุชิต	 หวังศรี	 ๖๖	 นายอนุรักษ์	 นาคปฐม
	 ๖๗	 นางสาวอรณีย์	 ชัยวรรณะ	 ๖๘	 นางสาวอรทัย	 โพธิ์ทอง
	 ๖๙	 นางสาวอาภัสรา	 หวานฉ�่า	 ๗๐	 นายอิทธิกร	 ศรีขัดเค้า



๓๗

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

	 1	 นางกณิการ์	 เฉิน	 ๒	 นางสาวกนกพร	 พิทักษ์รุ่งเรือง
	 ๓	 นางสาวกนกวรรณ	 โชติจ�ารัส	 ๔	 นางสาวกนกวรรณ	 รุ่งรวีพิริยะกิจ
	 ๕	 นางสาวกนกวรรณ	 เวชการี	 ๖	 นางสาวกรณิศ	 สังเกตุ
	 ๗	 นายกฤษฏ์	 ประยูรหงษ์	 ๘	 นางสาวกฤษณา	 เที่ยงบางหลวง
	 ๙	 นางกอบแก้ว	 จ�าปาศักดิ์	 1๐	 นางสาวกัญญภัทร	 ภิญโญสิริพันธุ์
	 11	 นางสาวกัณฐ์กนก	 จันทศาศวัต	 1๒	 นางสาวกานดา	 มิศิลา
	 1๓	 นางสาวกิ่งกาญจน์	 คุปตจิต	 1๔	 นายกิตติพงศ์	 เลิศศรีสุวัฒนา
	 1๕	 นายกิตติภูมิ	 สุริยมิตรเสถียร	 1๖	 นางสาวกุลรดา	 พุทธผล
	 1๗	 นางสาวเกวลี	 เผ่าโยธิน	 1๘	 นางสาวขนิษฐา	 แสงรุสุ
	 1๙	 นางสาวขวัญฤทัย	 อ�านวยศิลป์	 ๒๐	 นายจักรกฤษณ์	 รักวงศ์
	 ๒1	 นางสาวจันทน์โฉม	 ช่วยโพธิ์กลาง	 ๒๒	 นางสาวจิณห์วรา	 ไพเราะห์
	 ๒๓	 นางสาวจิตตาภา	 ยิ้มละมัย	 ๒๔	 นางสาวจิตรลดา	 เจริญชาติ
	 ๒๕	 นางสาวจินตนา	 วินิจฉัยกุล	 ๒๖	 นายจินตวัต	 คล้ายเผือก
	 ๒๗	 นางสาวจิราภรณ์	 ไกรเจริญ	 ๒๘	 นางสาวจุติมาพร	 เย็นสบาย
	 ๒๙	 นายเจนณรงค์	 ด�าทุ่งหงษ์	 ๓๐	 นางสาวฉัตรีกานต์	 ทองประดา
	 ๓1	 นางสาวชนาพร	 ห้วยศรีจันทร์	 ๓๒	 นางสาวชนิดา	 เดือนวันเพ็ญสว่าง
	 ๓๓	 นายชยุต	 รัชตะวรรณ	 ๓๔	 นายชัชนันท์	 พันธุ์เจริญ
	 ๓๕	 นายชัยวุฒิ	 กวินธีรภาพ	 ๓๖	 นายชานนท์	 เรืองรัตน์วณิชยา
	 ๓๗	 นางสาวชุติมา	 เสนาพันธ์	 ๓๘	 นางสาวชุลีพร	 สายเพชร
	 ๓๙	 นายเชาวลิต	 บรรจง	 ๔๐	 นางสาวโชติมนต์	 แสงดิษฐ์
	 ๔1	 นางสาวญาณิษา	 แขกวงษ์	 ๔๒	 นางสาวญาดา	 กุลกฤษฎา
	 ๔๓	 นางสาวฐิภารักษ์	 เอี่ยมผดุงชาติ	 ๔๔	 นายณัชพงษ์	 พยุงวงษ์
	 ๔๕	 นายณัชพล	 ผึ่งแย้ม	 ๔๖	 นางสาวณัชมุนินทร์	 จีรธนพัฒนากุล
	 ๔๗	 นางสาวณัฏฐ์ชนินท์	 พยัคฆชาติ	 ๔๘	 นางสาวณัฐกานต์	 เกิดแขวงเมือง
	 ๔๙	 นายณัฐพงษ์	 วังมูล	 ๕๐	 นายณัฐพงษ์	 ส�าฤทธิ์
	 ๕1	 นายณัฐพล	 ข�าเขียว	 ๕๒	 นายณัฐพล	 บุญฤทธิ์
	 ๕๓	 นางสาวณัฐพัชร์	 ผาติไตรวัฒน์	 ๕๔	 นายณัฐวุฒิ	 จงธนะวัฒน์
	 ๕๕	 นายณัฐวุฒิ	 สังขกรศิริสกุล	 ๕๖	 นางสาวณัฐสราภรณ์	 ศุภธรรมกิจ
	 ๕๗	 นางสาวณัฐสุดา	 เชยสุนทร	 ๕๘	 นายดลสวัสดิ์	 ปานเมทนี
	 ๕๙	 นางสาวดวงจันทร์	 นฤภัย	 ๖๐	 ว่าที่ร้อยตรีหญิงดวงพร	 ชี้แจง
	 ๖1	 นางสาวตรีทิพยนิภา	 พุ่มจันทร์	 ๖๒	 นายเตชา	 จริตควร
	 ๖๓	 นายเถลิงศักดิ์	 กลางสาทร	 ๖๔	 นายทรงยศ	 ชูราศรี
	 ๖๕	 นายทศพงศ์	 หิรัญบูรณะ	 ๖๖	 นางสาวทิพวรรณ	 บวรศักดิ์ทวี
	 ๖๗	 นายธนพล	 ทรงศรีสง่า	 ๖๘	 นางสาวธนภรณ์	 ใจธรรม
	 ๖๙	 นายธนา	 เกริกพิทยา	 ๗๐	 นางสาวธนิษฐา	 ทองทับ
	 ๗1	 นางสาวธฤษิดา	 เกตุกรณ์	 ๗๒	 นางสาวธันยกานต์	 มีเงิน
	 ๗๓	 นายธานินทร์	 อาทิเวช	 ๗๔	 นางสาวธิดาศิลป์	 ครุฑมณี
	 ๗๕	 นางสาวธีรภรณ์	 ฉัตรจิรานนท์	 ๗๖	 นายเธียรชัย	 กาญจนสุธรรม
	 ๗๗	 นายนที	 มะแมทอง	 ๗๘	 นายนพวิทย์	 เอมดวง
	 ๗๙	 นางสาวนริศรา	 จันทลา	 ๘๐	 นายนฤเบศร	 กลิ่นสุคนธ์



๓๘

	 ๘1	 นางสาวนลินี	 ค�าอ่อน	 ๘๒	 นางสาวนวพร	 สุขศรี
	 ๘๓	 นายนันทวัฒน์	 ร่มเริง	 ๘๔	 นางสาวนันทิตา	 อินธรรมมา
	 ๘๕	 นางสาวบงกชกร	 กูลพฤกษี	 ๘๖	 นางสาวบุณยานุช	 ลีชา
	 ๘๗	 นางสาวเบญจภรณ์	 ผดุงรส	 ๘๘	 นางสาวเบญจวรรณ	 เสมอตน
	 ๘๙	 นางสาวโบตั๋น	 ศิริชัยวัฒน์	 ๙๐	 นายปกรณ์	 วิชชุเวทิน
	 ๙1	 นายปรมินทร์	 ใจห้าว	 ๙๒	 นางสาวประภัสสร	 คุ้มตระกูล
	 ๙๓	 นางสาวประภัสสรา	 จันทคราม	 ๙๔	 นายประเสริฐ	 บัวทอง
	 ๙๕	 นางสาวปรางไสย	 สิทธิโชคชูชัย	 ๙๖	 นางสาวปรีดาภรณ์	 บุญเลิศ
	 ๙๗	 นางสาวปลิตตา	 เจียรนัย	 ๙๘	 นางสาวปัทมาวดี	 ค�าจันทร์
	 ๙๙	 นายปารเมศ	 เกษโกวิท	 1๐๐	 นางสาวปาริชาติ	 โลหิตไทย
	 1๐1	 นางสาวปิ่นทิชา	 อนันตประยูร	 1๐๒	 นายปิยวุฒิ	 สุวรรณานนท์
	 1๐๓	 นางสาวปิยะพัชร์	 ทันสมัย	 1๐๔	 นางสาวเปมิกา	 ช่อทอง
	 1๐๕	 นายเผด็จไชย	 แพงเกาะ	 1๐๖	 นายพงศธร	 อึ้งพาณิชย์ชกูล
	 1๐๗	 นางสาวพงศ์ธิดา	 ภักดีโต	 1๐๘	 นายพงษ์พันธุ์	 ธาราศักดิ์
	 1๐๙	 นายพงษ์ศักดิ์	 ใจชื่น	 11๐	 นางสาวพนิดา	 ไสยวิริยะ
	 111	 นายพรชัย	 อ่อนธรรม	 11๒	 นายพรเทพ	 มาลีศรี
	 11๓	 นางสาวพรพชร	 เหลืองด�ารงค์ชัย	 11๔	 นางสาวพรพรรณ	 ชิดเชื้อ
	 11๕	 นายพสิษฐ์	 ศรีพชรภาส	 11๖	 นางสาวพัชญ์สุพิญญา	 ค�าพา
	 11๗	 นางสาวพัชรินทร์	 พิทักษ์ศักดิ์	 11๘	 นางสาวพัฒนา	 อินทะเรืองศร
	 11๙	 นางสาวพัทธนันท์	 ศรีทองค�า	 1๒๐	 นายพัทธนันท์	 ศรีประชากร
	 1๒1	 นายพัสสุธา	 มูลภักดี	 1๒๒	 นางสาวพาขวัญ	 สุกใส
	 1๒๓	 นางสาวพิชชา	 อนันต์กีรติการ	 1๒๔	 นายพิชญ์	 สัจจะเวทะ
	 1๒๕	 นางสาวพิชา	 นุตระเลิศ	 1๒๖	 นางสาวพิชาวีร์	 ศิริสันติด�ารงค์
	 1๒๗	 นายพิชิตพงษ์	 กอสนาน	 1๒๘	 นางพิมพ์จันทร์	 เขมวริทธิ์
	 1๒๙	 นายพีรพัฒน์	 เพ็ชรักษ์	 1๓๐	 นายพีรยสถ์	 รัตนธรรม
	 1๓1	 นางสาวพุทธวรรณ	 เสนีย์วงศ์	ณ	อยุธยา	 1๓๒	 นางสาวเพ็ญรวี	 สินวิเชียรรัตน์
	 1๓๓	 นางสาวเพลิน	 นาสถิตย์	 1๓๔	 นายไพฑูรย์	 กรุณา
	 1๓๕	 นางสาวภรณี	 เลาห์กิติกูล	 1๓๖	 นางสาวภราดา	 นกยูงทอง
	 1๓๗	 นางสาวภัคชนานันท์	 โคตรศรีวงษ์	 1๓๘	 นางสาวภัทรา	 ชนะพงษ์
	 1๓๙	 นางสาวภัทรียา	 สร้อยสน	 1๔๐	 นางสาวภิญญาพัชญ์	 กนกพรไพบูลย์
	 1๔1	 นางสาวมนิชญา	 ข�าสอน	 1๔๒	 นายมหาชน	 สุขแสง
	 1๔๓	 นายยงยุทธ	 โรจธนวรกุล	 1๔๔	 นายรตน	 กุฎโง้ง
	 1๔๕	 นางสาวรัชนีกร	 คุปติเวช	 1๔๖	 นางสาวรัตนา	 ด้วงเมฆ
	 1๔๗	 นางสาวรัสรินทร์	 อินทรสมพันธ์	 1๔๘	 นางสาวรุ่งอรุณ	 จงเสมอสิทธิ์
	 1๔๙	 นางสาวรุ่งอรุณ	 สมบูรณ์	 1๕๐	 นายเรวัตตะ	 พินิจไพฑูรย์
	 1๕1	 นางสาวลภัสรดา	 โกบแก้ว	 1๕๒	 นางสาวลักษณา	 สุระมรรคา
	 1๕๓	 นายวงศกร	 ปิยะนันท์	 1๕๔	 นายวรพัทธ์	 ภูสิรินิธิธัญกุล
	 1๕๕	 นางสาววรภิณญ์	 ยิ้มสอาด	 1๕๖	 นายวรรณเฉลิม	 ทองพัด
	 1๕๗	 นางสาววรรณพงค์	 ช่วยรักษา	 1๕๘	 นางสาววรรณศิริ	 สิทธินิสัยสุข
	 1๕๙	 นางวรรณา	 บุญส่ง	 1๖๐	 นายวรวิทย์	 ดอนดาไพร
	 1๖1	 นางวรารัตน์	 พรยิ่ง	 1๖๒	 นางสาววริศนันท์	 บุญเต็มเจริญ
	 1๖๓	 นางสาววริศรา	 บวรบัณฑิต	 1๖๔	 นายวัชรพล	 เสนาะเสียง



๓๙

	 1๖๕	 นางสาววันทนา	 ค�าบุญศรี	 1๖๖	 นางสาววันวิสาข์	 ลอยคง
	 1๖๗	 นางสาววิชชุลดา	 น้อยน�้าค�า	 1๖๘	 นายวิชิต	 ระจิตด�ารงค์
	 1๖๙	 นางสาววิชุดา	 วงษ์จ�ารัส	 1๗๐	 นายวิเชียร	 สารกาศ
	 1๗1	 นายวินิจ	 ถิธิสุข	 1๗๒	 นายวิระศักดิ์	 วิริยะปรีชา
	 1๗๓	 นางสาวศณพร	 กิจส�าเร็จ	 1๗๔	 นายศรัณพงษ์	 รอดพงษ์
	 1๗๕	 นายศรัณย์	 วัฒนา	 1๗๖	 ว่าที่ร้อยตรีศานต์	 กันยารัตนะ
	 1๗๗	 นางสาวศิยามล	 อภิชิตวงศ์นุชิต	 1๗๘	 นายศิริชัย	 นามวิเศษ
	 1๗๙	 นางสาวศิริมา	 พิมแสนนิล	 1๘๐	 นางสาวศิริรักษ์	 ถิรบรรจงเจริญ
	 1๘1	 นางสาวศิริรัตน์	 ทิมเจริญสุข	 1๘๒	 นางสาวศุภวรรณ	 ทองเนื้อแปด
	 1๘๓	 นายศุภวิชญ์	 อุทัยแพน	 1๘๔	 นายสถาพร	 ฤกษ์ดี
	 1๘๕	 นายสมพงษ์	 คนซื่อ	 1๘๖	 นางสาวสมฤดี	 สุวรรณโชติ
	 1๘๗	 นางสาวสมสกุล	 กิ่งวงษา	 1๘๘	 นายสยาม	 นอนโพธิ์
	 1๘๙	 นางสาวสริญญา	 จีนประชา	 1๙๐	 นางสาวสริตา	 ผลากุลสันติกร
	 1๙1	 นายสฤษดิ์	 โตโพธิ์กลาง	 1๙๒	 นายสว่างพงษ์	 แซ่จึง
	 1๙๓	 นางสาวสาลิสา	 ลีระกุล	 1๙๔	 นายสิทธิคุณ	 สิทธิวงศ์
	 1๙๕	 นายสิทธิพงศ์	 ขุนเภา	 1๙๖	 นายสิทธิพงษ์	 สิริจ�านรรจ์
	 1๙๗	 นายสิทธิศักดิ์	 สิริจ�านรรจ์	 1๙๘	 นายสิทธิสิน	 จงโชติชัชวาลย์
	 1๙๙	 นางสาวสิริกร	 คันโธ	 ๒๐๐	 นางสาวสิริกานต์	 ใบบัว
	 ๒๐1	 นางสาวสิริจันทร์	 พรหมพิทักษ์	 ๒๐๒	 นางสาวสิริปรียา	 ละอองจันทร์
	 ๒๐๓	 นางสาวสิริพรรณ	 ดาราพงษ์	 ๒๐๔	 ร้อยตรีหญิงสิริพัชร	 ปั้นน่วม
	 ๒๐๕	 นางสาวสุจิตรา	 แท่นสัมฤทธิ์	 ๒๐๖	 นางสาวสุชานันท์	 ผาสุข
	 ๒๐๗	 นายสุทธินันทน์	 วิรุณราช	 ๒๐๘	 นายสุธี	 เสริมชีพ
	 ๒๐๙	 นางสาวสุนันท์นภัส	 ก่อเกิด	 ๒1๐	 นายสุพรชัย	 เปล่งปลั่ง
	 ๒11	 นางสาวสุพรรษา	 แก้วใหญ่	 ๒1๒	 นางสาวสุพัตรา	 งันเกาะ
	 ๒1๓	 ว่าที่ร้อยตรีสุพิศ	 แพงสี	 ๒1๔	 นายสุภกฤษ	 ภัทรสิรินาถ
	 ๒1๕	 นางสาวสุภาพร	 ทางชอบ	 ๒1๖	 นางสาวหนึ่งฤทัย	 ไกรนิวรณ์
	 ๒1๗	 นายอดิศร	 บวรวงศ์วัฒนา	 ๒1๘	 นายอติชาติ	 โรจนกร
	 ๒1๙	 นางสาวอภิญญา	 สุพรรณ	 ๒๒๐	 นางสาวอภิรพร	 รุ่งเรือง
	 ๒๒1	 นายอมรวิทย์	 ชานก	 ๒๒๒	 นางสาวอรณิช	 จงกอร์ปเมธากุล
	 ๒๒๓	 นางสาวอรอุษา	 อรุณโชติ	 ๒๒๔	 นางสาวอริศรา	 พร้อมแก้ว
	 ๒๒๕	 นางสาวอลิศรา	 วุฒิคุณากร	 ๒๒๖	 นางสาวอลิษา	 สิทธิศร
	 ๒๒๗	 นางสาวอัญชนา	 ปรีชารักษ์	 ๒๒๘	 นางสาวอัญญ์พิชญ์ณัฏฐ์	 ไชยคง
	 ๒๒๙	 นายอัตชัย	 พิมเสน	 ๒๓๐	 ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัยลดา	 ดีศรี
	 ๒๓1	 นายเอกชัย	 อิ่มอุไร	 ๒๓๒	 นางสาวไอลดา	 ภักดีกุล
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโลก
	 1	 นางสาวกรองแก้ว	 เหลืองรุ่งอุดม	 ๒	 นายกฤษณะ	 แซ่ลี้
	 ๓	 นางสาวกันต์กนิษฐ์	 วงศ์บวรลักษณ์	 ๔	 นางสาวกันย์รวี	 สิทธิบุศย์
	 ๕	 นายกิติวัฒน์	 รื่นพล	 ๖	 นางสาวเกศนีย์	 ยืนยงนาวิน
	 ๗	 นางสาวจิระประภา	 กล�่าเพชร	 ๘	 นางสาวจิราพรรณ	 สายทอง
	 ๙	 นางสาวจิราภร	 แก้วบุตษา	 1๐	 นายเฉลิมวุฒิ	 แจ้งกระจ่าง
	 11	 นางสาวโฉมสุดา	 โฮ้หนู	 1๒	 นางสาวชนานาถ	 ธารินณรัณ
	 1๓	 นางสาวชัชสรัญ	 โฉมจังหวัด	 1๔	 นางสาวชิดชนก	 รักทองสุข



๔๐

	 1๕	 นางสาวญาณิกา	 ปานศรี	 1๖	 นางสาวฐิติพัชร	 แพนเกาะ
	 1๗	 นางสาวณัฏฐ์ฌานี	 ธนจิราวัฒน์	 1๘	 นางสาวณัฐพร	 วงศ์กนกวรรณ
	 1๙	 นายเทพฤทธิ์	 สมบูรณ์ผล	 ๒๐	 นายธนยศ	 พุฒตาล
	 ๒1	 นายธีระนันท์	 ใจค�า	 ๒๒	 นางสาวนพรัตน์	 สุขส�าราญ
	 ๒๓	 นางสาวนภาลัย	 หาญทนงค์	 ๒๔	 นายนัฐกิตติ์	 บุญมา
	 ๒๕	 นางนุชนารถ	 อินทร์หนู	 ๒๖	 นายปณิธาน	 ลีนะกิตติ
	 ๒๗	 นายปนต	 สมบุญ	 ๒๘	 นางสาวปภัสมน	 จันทิมา
	 ๒๙	 นางสาวปภาวดี	 สุขสง่า	 ๓๐	 ว่าที่ร้อยตรีปรัชญา	 อุทัยศรี
	 ๓1	 นางสาวปรียานุช	 กมลพิสุทธิ์	 ๓๒	 นางสาวปวีณา	 อังติกุล
	 ๓๓	 นางสาวปิยมาศ	 ทิมกระจ่าง	 ๓๔	 นางสาวปุณยภา	 พวงทับทิม
	 ๓๕	 นางสาวปุณิกา	 ปานฉวี	 ๓๖	 นางสาวพัชรภรณ์	 นิคมชัยประเสริฐ
	 ๓๗	 นางสาวพัชรี	 บุตรตุ้ม	 ๓๘	 นางสาวพิชามณช์	 ผลพฤกษา
	 ๓๙	 นางสาวพิทยาพร	 พรรณโรจน์	 ๔๐	 นางสาวพิมพ์ชนก	 ทองฉาย
	 ๔1	 นายภิญโญ	 โรจนวาณิชกุล	 ๔๒	 นางสาวมนัสนันท์	 วงศ์อุดมมงคล
	 ๔๓	 นางสาวมาลิณี	 เจริญทอง	 ๔๔	 นายยุทธนา	 ค�าพา
	 ๔๕	 นางสาวรวีพลอย	 อนันตกูล	 ๔๖	 นางสาวรวีวัลย์	 นาคแสงจันทร์
	 ๔๗	 นายราชกิจ	 ราชกิจภารวิสัย	 ๔๘	 ว่าที่ร้อยตรีหญิงรุ้งลาวัลย์	 ลีปาน
	 ๔๙	 นางสาวลลิตา	 คุปตวนิชเจริญ	 ๕๐	 นายวรพล	 เลิศประเสริฐเวช
	 ๕1	 นางวรางค์ภร	 เดชวัฒน์	 ๕๒	 นางสาววราภรณ์	 ใหม่คามิ
	 ๕๓	 นางสาววรารัตน์	 เชษฐานันท์	 ๕๔	 นางสาววัจนารัฐ	 สุวิทยพันธุ์
	 ๕๕	 นางสาววิรันรัตน์	 ปัญญารักษ์	 ๕๖	 นางสาววิไลวัลย์	 ฐิติรุ่งเรือง
	 ๕๗	 นางสาวศันสนีย์	 ประกอบธรรม	 ๕๘	 นางสาวศิรประภา	 บ�ารุงวัตร์
	 ๕๙	 นางสาวศิริพร	 ทรัพย์โตทิม	 ๖๐	 นางสาวศิริลักษณ์	 สันทราย
	 ๖1	 นายศิริวัฒน์	 หอมคัก	 ๖๒	 นางสาวศุภพิชญ์	 โกศล
	 ๖๓	 นางสาวโศภชา	 บรรณทอง	 ๖๔	 นางสาวสินีนาฏ	 แสงจันทร์
	 ๖๕	 นางสาวสุกัญญา	 แจ้งชุ่ม	 ๖๖	 นางสาวสุภวรรณ์	 สุ่มมาตย์
	 ๖๗	 นางสาวสุรีพรณ์	 ดุษฎี	 ๖๘	 นางสาวสุวิมล	 เลี้ยงเชวงวงศ์
	 ๖๙	 นายหาญชัย	 ค�้าชู	 ๗๐	 นายอธิภัทร	 ชาญพนา
	 ๗1	 นายอภิรักษ์	 จันทาวี	 ๗๒	 นางสาวอรุณรัตน์	 จตุเทน
	 ๗๓	 นางสาวอัญชิษฐา	 วันทะนะ	 ๗๔	 นางสาวอัญชิสา	 สุขดี
สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ
	 1	 นางสาวกมลทิพย์	 สุขสว่าง	 ๒	 ว่าทีร้่อยตรหีญงิกญัญ์ณณฎัฐ์	 วชริหตัถพงศ์
	 ๓	 นางสาวกัญญารัตน์	 มั่งคั่ง	 ๔	 นายจอนนี่	 สว่างศรีสกุลพร
	 ๕	 นางสาวจิตติมา	 ศรมณี	 ๖	 นายฉัตรเทพ	 แพงศรี
	 ๗	 นางสาวชุติมา	 อมรโรจนาวงศ์	 ๘	 นายณัฐจักร	 คิดใจเดียว
	 ๙	 นางสาวธารทิพย์	 พรมพงษ์	 1๐	 นายธีรพงศ์	 เถาว์ชาลี
	 11	 นางสาวธีรารัตน์	 มงคลโสฬศ	 1๒	 นายนนทวัฒน์	 อ้องแสนค�า
	 1๓	 นางสาวน�้าฝน	 โค้วมณี	 1๔	 นางสาวปนิดา	 วงศ์ระวีกุล
	 1๕	 นางสาวปริศนา	 โลมากุล	 1๖	 นางปวันรัตน์	 ดีวงษ์
	 1๗	 นางสาวพิจิตรา	 ทะเลรัตน์	 1๘	 นายพิทย	 พรมวัง
	 1๙	 นางสาวพุทธชาติ	 ภู่ทับทิม	 ๒๐	 นางสาวเพลินจิตต์	 บุญเขียว
	 ๒1	 นางสาวแพรวพรรณ	 ถาวรสกุลรัตน์	 ๒๒	 นายภัทรพงษ์	 โต๊ะจงมล



๔1

	 ๒๓	 นายรักชาติ	 บุญยัง	 ๒๔	 นายไวทยางค์	 ปิติวรา
	 ๒๕	 นางสาวสุดารัตน์	 วังทัน	 ๒๖	 ร้อยต�ารวจโทหญิงสดุารตัน์	สล้ีง
	 ๒๗	 นายสุพจน์	 แวงภูลา
สาขาวิชาการบริหารการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน
	 1	 นางสาวกชพร	 รชตสิริกุล	 ๒	 นายกฤตเมธ	 แจ่มจันทร์จรัส
	 ๓	 นายตฤณพัชร์	 อมรศิริวิชญ์	 ๔	 นางนงค์เนตร	 แพนทิศ
	 ๕	 นางสาวนภัสสร	 อุตอามาตย์	 ๖	 นายบุษกร	 สุปัญญา
	 ๗	 นางสาวป่านทิพย์	 วิรัตน์ตนะ	 ๘	 นางสาวพรสินี	 มุกดา
	 ๙	 นางสาวภัทรทิรา	 เกาะหวายเหนือ	 1๐	 นางสาววรรณิศา	 สกุลณี
	 11	 นายวิริทธิ์พล	 ประชาชัยศรี	 1๒	 นางสาวศดานันท์	 รวิภาส
	 1๓	 นางสาวสาวิตรี	 แก้วมณี	 1๔	 นายสุทธิศักดิ์	 ปั้นบ�ารุงสุข
	 1๕	 นางสาวสุธามาศ	 อนุพันธ์	 1๖	 นางสาวสุปราณี	 อึ๊งเจริญ
	 1๗	 นางสาวอภิษฐา	 ศิริรักษ์
สาขาวิชาการบัญชีบริหาร
	 1	 นางสาวญานัชสา	 ทองปิ่น	 ๒	 นางสาวณัฐชานันท์	 สุจริตนรเศรษฐ์
	 ๓	 นางสาวธโณทัย	 การสมจิตร	 ๔	 นางสาวธิดารัตน์	 วิจารณ์ปรีชา
	 ๕	 นางนภาพร	 จักรวาลกุล	 ๖	 นางนาฏยา	 บริบูรณ์
	 ๗	 นางสาวปวีณ์นุช	 เทพาศักดิ์	 ๘	 ร้อยโทหญิงพัชภิรมย์	 ดวงใหญ่เจริญ
	 ๙	 นางสาวยุพา	 ขวัญศิริมงคล	 1๐	 นางสาวลภัสรดา	 วงศ์อัจฉรา
	 11	 นางสาววัชราวลี	 สังข์เอียด	 1๒	 นางวิภา	 อรรถจารุสิทธิ์
	 1๓	 นางสาวศันสนีย์	 สีสม	 1๔	 นางสาวศิริขวัญ	 ดาวเรือง
	 1๕	 นายสราวุฒิ	 โลหากาศ	 1๖	 นางสาวสินาพร	 เหมบุตร
	 1๗	 นางสาวสุรีรัตน์	 ญาติปราโมทย์	 1๘	 นางสาวอินทิรา	 ไมตรี
สาขาวิชาการพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์
	 1	 นายฉัตรชัย	 นิยมสุข	 ๒	 นางสาวเบญจมาศ	 ทองเรือง
	 ๓	 นางสาวสุชาดา	 ชนะชัยชาญ
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
	 1	 นางสาวนุชจิรา	 โพธิวรรณ	 ๒	 นางสาวผาณิต	 กีรติบ�ารุงพงศ์
	 ๓	 นางสาวมานิตา	 หัตถวิจิตรกุล	 ๔	 นายวิทยา	 สมัครไทย
	 ๕	 นางสาวสุภัทรานันท์	 ชูศักดิ์	 ๖	 นางสาวอังคณา	 สร้อยทรัพย์
	 ๗	 MR.CHHEANGLY	 SENG	 ๘	 Ms.MICAELA	 RESULI
	 ๙	 Ms.ZHOU	 FAN



๔๒

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก�าลังกายและการกีฬา
	 1	 นายกิตติวุฒิ	 อังคะนาวิน	 ๒	 นางสาวเกตน์สิรี	 มหาศิริชวรัตน์
	 ๓	 นายณัฏฐ์พจน์	 สาระวิถี	 ๔	 นายธนาคาร	 เสถียรพูนสุข
	 ๕	 นางสาวนันทรัตน์	 ศรีสวัสดิ์	 ๖	 นายนิกร	 สนธิ์จันทร์
	 ๗	 นางสาวปานรดา	 พชรสิทธางกูร	 ๘	 นายรัชตะ	 รอสูงเนิน
	 ๙	 นายวัชรากร	 หวังหุ้นกลาง	 1๐	 นายวิวรรธน์	 จ�าปาอ่อน
	 11	 นายสิทธิพร	 พันธุ์พิริยะ	 1๒	 นายสุโชค	 ฉันทะนิ
	 1๓	 MR.HONGTHONG	 BOUATHONG	 1๔	 Ms.NAN	NAN	 ZHOU

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๑ เหรียญทอง
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก�าลังกายและการกีฬา
	 1	 นายณัฐพล	 วนาไธสง

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๒
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก�าลังกายและการกีฬา
	 1	 นายพิเชรษฐ์	 ประเสระกัง

วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก�าลังกายและการกีฬา
	 1	 นางสาวกนกอร	 สิงห์น้อย	 ๒	 นางสาวกรรณิการ์	 พุ่มซ้อน
	 ๓	 นางสาวกษิญา	 รอดน�าพา	 ๔	 นางสาวกัญญาวีร์	 คงษา
	 ๕	 นายก�าสิน	 จงสมบัติเจริญ	 ๖	 นายกิตติวัฒน์	 แว่นแก้ว
	 ๗	 นางสาวกิศินันท์	 โพธิ์พิทักษ์	 ๘	 นายเกียรติคุณ	 จันลองจับจิต
	 ๙	 นายคณิศร	 สุคนธทรัพย์	 1๐	 นางสาวจารุพัสตร์	 สุตันติกิจถาวร
	 11	 นายจาวีร์	 พันธุ์เมธาฤทธิ์	 1๒	 นางสาวจิรพร	 แก้วจุมพฏ
	 1๓	 นายจิรัชฐ์ธรรม	 ป้อมบรรพต	 1๔	 นายจิรายุ	 ฉายาชวลิต
	 1๕	 นายชยกร	 ผลทิพย์	 1๖	 นายชยุตพงศ์	 บุญสูง
	 1๗	 นางสาวชลธี	 ช้างศรี	 1๘	 นายชวลิต	 โรจน์รัตน์
	 1๙	 นายชาตรี	 วรสาร	 ๒๐	 นายชิษณุพงศ์	 อุดมทวี
	 ๒1	 นางสาวชุติมณฑน์	 วัฒนพลอย	 ๒๒	 นางสาวโชษิตา	 กองสัมฤทธิ์
	 ๒๓	 นางสาวณธษา	 สินชัย	 ๒๔	 นายณรงค์เกียรติ	 แก้วแท้
	 ๒๕	 นางสาวณัชชนิภา	 ภูมิเทศ	 ๒๖	 นายณัฐดนัย	 ดวงมะณี
	 ๒๗	 นางสาวณัฐธิดา	 ค�าโพธิ์	 ๒๘	 นายณัฐพัชร	 ฉัตรเท
	 ๒๙	 นางสาวณัฐวดี	 กาญบุตร	 ๓๐	 นายทักษิณ	 โกมลเศรษฐ์
	 ๓1	 นางสาวทิพย์รัตน์	 ถาวร	 ๓๒	 นายเทพฤทธิ์	 ท้วมวงษ์
	 ๓๓	 นายธนกร	 อ้อยกาม	 ๓๔	 นายธนกฤต	 พิมพ์ปรุ
	 ๓๕	 นางสาวธนธร	 ยิ้มยวน	 ๓๖	 นายธนบดี	 พักตร์พรหม
	 ๓๗	 นายธนพงศ์	 กมลวัทน์	 ๓๘	 นายธนภัทร	 กุลธ�ารงค์
	 ๓๙	 นายธนวุฒิ	 ช่างย้อม	 ๔๐	 นายธรรม์	 เงินล�ายอง
	 ๔1	 นายธิธัช	 พิริยะสงวนพงศ์	 ๔๒	 นายธีรยุทธ	 สระศรี
	 ๔๓	 นายธีรวุฒิ	 มูณีย์	 ๔๔	 นายธีระ	 อุทัย
	 ๔๕	 นางสาวนฤมล	 ทรัพย์มี	 ๔๖	 นายนวพล	 คนมี



๔๓

	 ๔๗	 นางสาวนาฎนภางค์	 มีไมตรีจิตต์	 ๔๘	 นางสาวนารีนาฏ	 ครุฑแจ่ม
	 ๔๙	 นายนิพนธ์	 กอนค�า	 ๕๐	 นายปณิธี	 จันทร์อินทร์
	 ๕1	 นายประวุฒิ์	 ปันกอ	 ๕๒	 นายปรินทร์	 มากัน
	 ๕๓	 นายปุณยวีร์	 นุชอยู่	 ๕๔	 นายพงศธร	 พงศ์เจตน์พงศ์
	 ๕๕	 นายพงศธร	 สุวรรณประเสริฐ	 ๕๖	 นางสาวพรชนันท์	 แก้วมาก
	 ๕๗	 นายพลวัฒน์	 เทพพิทักษ์	 ๕๘	 นายพลวัฒน์	 เพิกแสง
	 ๕๙	 นายพัชรพล	 ปริธัญ	 ๖๐	 นายพิเชษฐ์	 มุกดาสนิท
	 ๖1	 นายพิทยาธร	 ยอดบุญเรือง	 ๖๒	 นางสาวพิริยา	 นิยมสมาน
	 ๖๓	 นายพิสุทธิ์	 ชลชี	 ๖๔	 นางสาวพุธิตา	 พลอยพันธ์
	 ๖๕	 นายภคภาส	 อรรถโกมล	 ๖๖	 นายภัคพล	 มาแก้ว
	 ๖๗	 นายภาณุวัชร	 บึงไพศาลสมบูรณ์	 ๖๘	 นายภูมิ	 สอนสุรินทร์
	 ๖๙	 นายภูวรัตน์	 รัฐจร	 ๗๐	 นายมงคล	 กุศลส่ง
	 ๗1	 นางสาวมัลลิกา	 สร้อยแสง	 ๗๒	 นายมีสิทธิ์	 มีทรัพย์
	 ๗๓	 นางสาวเมย์	 ตรีภักดิ์	 ๗๔	 นายยิ่งศักดิ์	 แตงทิพย์
	 ๗๕	 นางสาวรุจิรดา	 เชื้อชาย	 ๗๖	 นายวทัญญู	 ลาภบัว
	 ๗๗	 นายวรสิษฐ์	 เมธากวินธรกุล	 ๗๘	 นายวันเฉลิม	 มงคล
	 ๗๙	 นายศตวรรษ	 อัศวาวุฒิ	 ๘๐	 นางสาวศศิชา	 นาบ�ารุง
	 ๘1	 นางสาวศิริรักษ์	 มะริรส	 ๘๒	 นางสาวศิริวรรณ	 ศรีทา
	 ๘๓	 นายศิวนัส	 บุญเมฆ	 ๘๔	 นางสาวศิวพร	 อยู่สุขศรี
	 ๘๕	 นายศุภกร	 วัฒนสันติสุข	 ๘๖	 นายศุภวัฒน์	 ละมูลตรี
	 ๘๗	 นายสถาพร	 เกษมสุขสมบูรณ์	 ๘๘	 นายสิทธิพงศ์	 เชื่อมทอง
	 ๘๙	 นางสาวสุดารัตน์	 พันธุ์รู้ดี	 ๙๐	 นางสาวสุดารัตน์	 สิทธิบุศย์
	 ๙1	 นายสุปรีดา	 บรรจงปรุ	 ๙๒	 นายสุภกิจ	 เสมากูล
	 ๙๓	 นางสาวสุภาณี	 เขื่อนเพ็ชร	 ๙๔	 นายสุรพงษ์	 ยองเพ็ชร
	 ๙๕	 นางสาวสุวิมล	 อยู่ละ	 ๙๖	 นายโสภณ	 สิมมา
	 ๙๗	 นางสาวโสมสุภา	 ค�ากอง	 ๙๘	 นางสาวหทัยชนก	 ด่านกนกเพชร
	 ๙๙	 นายอโณทัย	 กองสอน	 1๐๐	 นายอธิป	 ค�าผ่อง
	 1๐1	 นางสาวอนัตตา	 มะเล็ก	 1๐๒	 นายอนันต์สิทธิ์	 พุทธสะ
	 1๐๓	 นายอนุรักษ์	 อารีรัมย์	 1๐๔	 นายอนุศักดิ์	 พูลภาพ
	 1๐๕	 นางสาวอันธิกา	 ทันจังหรีด	 1๐๖	 นางสาวอาทิตยา	 ภู่วรกุลชัย
	 1๐๗	 นายอานพ	 ค�านึงกิจ	 1๐๘	 นายเอกนรินทร์	 ทรัพย์มณีกุล



๔๔

ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๑ เหรียญทอง
สาขาวิชากีฬาศึกษาและบริหารจัดการกีฬา
	 1	 นางสาวจุฑามาศ	 สว่างเมฆ
สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา
	 1	 นางสาวปรียานุช	 พุ่มมะลิ

ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๑
สาขาวิชากีฬาศึกษาและบริหารจัดการกีฬา
	 1	 นายอมเรศ	 ศิริอ่อน
สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา
	 1	 นายสิริ	 พวงเรืองศรี

ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๒
สาขาวิชากีฬาศึกษาและบริหารจัดการกีฬา
	 1	 นางสาวกนกเกศ	 ไทยยิ้ม	 ๒	 นายกรกนก	 วรัญญสาธิต
	 ๓	 นางสาวเบญจพร	 สอาดเอี่ยม	 ๔	 นางสาวปนัดดา	 น้อยพานิช
	 ๕	 นางสาวลักขณา	 เภรีมาศ	 ๖	 นายวีระพล	 แสงพราย
สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา
	 1	 นายมณฑล	 คัจฉพันธ์

ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการออกก�าลังกายและกีฬาศึกษา
	 1	 นายบุญส่ง	 วันทาดา
สาขาวิชากีฬาศึกษาและบริหารจัดการกีฬา
	 1	 นายกฤต	 ศุภนิตินันทน์	 ๒	 นายกษิดิ์เดช	 เปี่ยมสง่า
	 ๓	 นายกันตพงศ์	 โชคบุญล้อม	 ๔	 นางสาวกานต์ติมา	 ทองหมื่นศรี
	 ๕	 นายกิตติพงษ์	 นางวงค์	 ๖	 นายเกื้อกูล	 แซ่ภู่
	 ๗	 นางสาวขวัญฤทัย	 อุดมรัตน์	 ๘	 นายครรชิตพล	 ค�าภูค�า
	 ๙	 นายคุณานนท์	 นิโรจน์	 1๐	 นายจิรายุ	 ทินราช
	 11	 นายเจษฎา	 ทองใหม่	 1๒	 นายชนมภูมิ	 เฟื่องฟุ้ง
	 1๓	 นายชนะภัย	 ไทยชน	 1๔	 นางสาวชวารินทร์	 แก้วคง
	 1๕	 นายชัชวาลย์	 บ่อแก้ว	 1๖	 นายชัยมงคล	 ภูแก้ว
	 1๗	 นายชิตชง	 บาลเย็น	 1๘	 นายณภัทร	 กองจันทร์ดี
	 1๙	 นายณัฐกานต์	 บุญทวี	 ๒๐	 นายณัฐกุล	 กลิ่นพิกุล
	 ๒1	 นายณัฐดนัย	 ขูขุนทด	 ๒๒	 นายณัฐพงศ์	 สมแสง
	 ๒๓	 นายณัฐพล	 ชื่นส�าราญ	 ๒๔	 นางสาวณัฐวดี	 สุขแก้ว
	 ๒๕	 นายณัฐวัตร	 บุญมี	 ๒๖	 นายณัฐวุฒิ	 แซ่ตั้ง
	 ๒๗	 นางสาวณิชภัทรา	 ศักดิ์สูง	 ๒๘	 นายเดชา	 โมลี
	 ๒๙	 นายถิรวัฒน์	 เหินจันทึก	 ๓๐	 นายธนพงศ์	 ตั้งตรงไพโรจน์
	 ๓1	 นายธนภณ	 หมีวร	 ๓๒	 นายธนวัฒน์	 พิทักษ์ประสิทธิ์
	 ๓๓	 นายธานินทร์	 ตั๊นประเสริฐ	 ๓๔	 นางสาวธีวรา	 โคมกระโทก
	 ๓๕	 นายนนท์นริฐ	 เจริญกิจวิชนนท์	 ๓๖	 นายนราธิป	 นาด�า
	 ๓๗	 นายนัฐพงษ์	 สังขพิทักษ์	 ๓๘	 นายนัทธพงศ์	 สมฤทธิ์
	 ๓๙	 นางสาวนันทิวัลย์	 จันทวีวัฒน์	 ๔๐	 นายนิธินันท์	 บูรพาฤทธา



๔๕

	 ๔1	 นางสาวนิรมล	 สระแก้ว	 ๔๒	 นางสาวบุษบง	 คุ้มเกิด
	 ๔๓	 นางสาวปฏิมา	 ดีแท้	 ๔๔	 นายประยูร	 สุทธเขต
	 ๔๕	 นายปรีชา	 ทับถมยา	 ๔๖	 นายป้อมเพชร	 จู่สุวรรณ์
	 ๔๗	 นางสาวปินิดา	 สร้อยจิตร	 ๔๘	 นางสาวปิยชาติ	 พรตภณาพร
	 ๔๙	 นางสาวปิยวรรณ	 พร้อมแก้ว	 ๕๐	 นายพงศธร	 ค�าจันทร์
	 ๕1	 นางสาวพรพิมล	 สดมี	 ๕๒	 นางสาวพรไพลิน	 มากทอง
	 ๕๓	 นายพลวิทย์	 ศรีนวล	 ๕๔	 นางสาวพัชรี	 แซ่จึง
	 ๕๕	 นายพิเชษฐ	 สังคะรินทร์	 ๕๖	 นางสาวพิมพ์ผกา	 หุ่นเก่า
	 ๕๗	 นายพูลศักดิ์	 อ่อนเงิน	 ๕๘	 นายภานุเดช	 ทองแพง
	 ๕๙	 นางสาวรัตนา	 ใจเป็นใหญ่	 ๖๐	 นายวรพล	 เทพมา
	 ๖1	 นายวรวุฒิ	 กองกุล	 ๖๒	 นางสาววรินทร	 จันทร์ถนอม
	 ๖๓	 นายวัชรพงษ์	 บ�้าสันเทียะ	 ๖๔	 นายวัชรพล	 เจนสมุทร
	 ๖๕	 นายวิทวัส	 วงศ์ชั้น	 ๖๖	 นางสาววิภา	 บุตรน้อย
	 ๖๗	 นายวุฒิศักดิ์	 หอมรักษ์	 ๖๘	 นายศักรินทร์	 สิริชีวกุล
	 ๖๙	 นายศิริพัฒน์	 ชาญสมิง	 ๗๐	 นางสาวศิวาภรณ์	 ส้มแก้ว
	 ๗1	 นายศุภสิทธิ์	 นิลเพ็ชร์	 ๗๒	 นายสิทธิชัย	 ค�าประเสริฐ
	 ๗๓	 นายสิทธิชัย	 พุ่มฉัตร	 ๗๔	 นางสาวสิมิลัน	 กรยืนยง
	 ๗๕	 นางสาวสิริมา	 รอดเงิน	 ๗๖	 นางสาวสุฑาทิพย์	 จงเจริญ
	 ๗๗	 นางสาวสุธิดา	 คงทรัพย์	 ๗๘	 นางสาวสุปรียา	 พรมแดง
	 ๗๙	 นายสุพสัญ	 พิมพา	 ๘๐	 นางสาวสุรีย์มาศ	 บุญทอง
	 ๘1	 นายอนุรักษ์	 วิลันโท	 ๘๒	 นางสาวอภิชญา	 วรนันทิกรกุล
	 ๘๓	 นายอภิสิทธิ์	 ชะม้ายกลาง	 ๘๔	 นายอานันท์	 เตชะดี
	 ๘๕	 นายอ�าพล	 วงษ์วานเจริญ	 ๘๖	 นางสาวอิงณภัทร์	 เพชรประดิษฐ
สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา
	 1	 นายกฤษฎา	 เจญวิถี	 ๒	 นายกฤษดา	 จิ๋วสกุล
	 ๓	 นายกันตินันท์	 พงษ์วิรัตน์	 ๔	 นายกานต์	 สุขประเสริฐ
	 ๕	 นายเกียรติศักดิ์	 อ้นบุตร	 ๖	 นายคมกริช	 สารีวงษ์
	 ๗	 นายจตุรภูมิ	 กังฮา	 ๘	 นายฉัตรชาย	 สิทธิวัง
	 ๙	 นายเฉลิมกรณ์	 ปี่แก้ว	 1๐	 นางสาวชาลิกา	 แป้นอ่อง
	 11	 นางสาวฐิตามร	 พิชชาโชติ	 1๒	 นายณฐากันต์	 หล้าธรรม
	 1๓	 นายณัฐวัฒน์	 แสงรัตน์	 1๔	 นายณัฐวุฒิ	 นาคชุ่ม
	 1๕	 นายณัฐวุฒิ	 สิงห์สมบัติ	 1๖	 นางสาวดวงทิพย์	 สุขรอด
	 1๗	 นายธนโชติ	 ดวงเดือน	 1๘	 นายธนภูมิ	 อินทรแป้น
	 1๙	 นายธีรวัฒน์	 เจริญศิริมณี	 ๒๐	 นายนครินทร์	 ภิรมย์น้อย
	 ๒1	 นางสาวนุชสรา	 ไชยราช	 ๒๒	 นางสาวประภาศรี	 จรัสกูล
	 ๒๓	 นายปรัชวีร์	 จันทร์ประเสริฐ	 ๒๔	 นายพรต	 คนขยัน
	 ๒๕	 นางสาวพลอยรุ้ง	 พรมเจริญ	 ๒๖	 นายพายุทธ	 จันทร์ตรี
	 ๒๗	 นางสาวพิมพ์พิษา	 ศรีสุพรรณ์	 ๒๘	 นายพีรพล	 สนจด
	 ๒๙	 นางสาวภรภัทร	 โฆษะโยธิน	 ๓๐	 นายมนตรี	 ทองอ�าไพ
	 ๓1	 นายมนัสวี	 สระศรีสม	 ๓๒	 นายยศวริส	 พิดา
	 ๓๓	 นายระพีพัฒน์	 ทองเผือก	 ๓๔	 นายลือชัย	 พลพิทักษ์
	 ๓๕	 นายวชิรวิทย์	 ณัฐสุภานนท์	 ๓๖	 นายวรพล	 สุเมธาอักษร



๔๖

	 ๓๗	 นายวราชัย	 เอี่ยมเชื่อม	 ๓๘	 นายวโรทัย	 ตรีเพชรพงษ์ศิริ
	 ๓๙	 นายวากูล	 เสริฐธิกุล	 ๔๐	 นายวิทวุฒิ	 ถุงเสน
	 ๔1	 นายวีระภัทร์	 เหล็กม่วง	 ๔๒	 นางสาวแว่นทิพย์	 เตชะสา
	 ๔๓	 นางสาวศรีวิไล	 อาทากิจ	 ๔๔	 นายศุภกานต์	 ศิริขันธ์
	 ๔๕	 นายศุภกิจ	 แก้วเหมือน	 ๔๖	 นายสัญลักษณ์	 พิพัฒน์ภิญโญ
	 ๔๗	 นายสิทธิไกร	 ศรีศุภกรกุล	 ๔๘	 นายเสฎฐวุฒิ	 อินทร์ชู
	 ๔๙	 นายอัจฉรินทร์	 พุทธเจริญ	 ๕๐	 นายอัยยรัช	 ทับทิมแดง
	 ๕1	 นายอาชัญ	 โฆษิตสันติวงศ์	 ๕๒	 นายอานนท์	 สมพระมิตร
	 ๕๓	 นายเอกภาพ	 กุหลาบโชติ



๔๗

คณะแพทยศาสตร์
แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๑ เหรียญทอง

	 1	 นายชนะพงศ์	 เลิศปัญญาวัฒนากุล

แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๑
	 1	 นางสาวชฎาธร	 ห่อทองค�า	 ๒	 นายณัฐชัย	 สถาวร
	 ๓	 นายพงศกร	 ตันติโกวิทย์	 ๔	 นางสาวภาสินี	 ธนากรรุ่งโรจน์
	 ๕	 นางสาวศตพร	 จันทสุทธิกุล	 ๖	 นายอภิชาติ	 เศรษฐจิตต์

แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๒
	 1	 นายกีรติ	 นามิสา	 ๒	 นายชยธร	 การุณวรรธนะ
	 ๓	 นางสาวดานภา	 ศรีรัตน์	 ๔	 นายเตชัส	 ผลเพิ่ม
	 ๕	 นายธนดล	 สลักเพชร	 ๖	 นางสาวนิชาภัทร	 จันทรานุวัฒน์
	 ๗	 นางสาวบุญญรัตน์	 สีถัน	 ๘	 นายระวิชญ์	 พานทอง
	 ๙	 นายรัชชานนท์	 ธรรมอมฤตกุล	 1๐	 นายวิริทธิ์พล	 เกษมสุข
	 11	 นางสาวสิริยาภรณ์	 กีรติสุนทร	 1๒	 นางสาวสุวพิชญ์	 จึงประเสริฐ
	 1๓	 นางสาวอนัญญา	 หนองคาย	 1๔	 นางสาวอารยา	 แก้วเพชรสงวน

แพทยศาสตรบัณฑิต
	 1	 นายกษิดิ์เดช	 สุวรรณปิฎก	 ๒	 นายจิรทีปต์	 เชยกลิ่นพุฒ
	 ๓	 นายฐิติพงศ์	 เกรียงทวีกิจ	 ๔	 นางสาวณัฏฐา	 ทวีทรัพย์
	 ๕	 นางสาวณัฐนันท์	 ลีละเศรษฐกุล	 ๖	 นายธนชัย	 คล่องสั่งสอน
	 ๗	 นายธนาธิป	 วิรุฬห์ชาตะพันธ์	 ๘	 นายธัชพันธ์	 เรืองโรจน์
	 ๙	 นายธัญญ์	 พัสดุ	 1๐	 นายธัญฤทธิ์	 วัฒนะ
	 11	 นายธีรดนย์	 ประทีปสว่างวงศ์	 1๒	 นายเนติรัฐ	 วรรัตน์
	 1๓	 นายปัณณ์ณธีร์	 ลิ้มพาณิชชัย	 1๔	 นายพงศ์ไพศาล	 แสงนาค
	 1๕	 นายพรพัชร	 เทพเสน	 1๖	 นางสาวพรภัสสร	 ศิริวัฒนสกุล
	 1๗	 นายมนฉัต	 โลหะ	 1๘	 นางสาวมัลลิษา	 แสงอุบล
	 1๙	 นายวนากร	 สิทธิปาน	 ๒๐	 นางสาวศิรประภา	 กิ่มยิ่งยศ
	 ๒1	 นายศุภกิจ	 ทองทิตต์เจริญ	 ๒๒	 นายศุภชัย	 ประทีปสกุลทอง
	 ๒๓	 นายสวิส	 สุหฤทด�ารง



๔๘

คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
การจัดการมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ
	 1	 นางสาวปรียานุช	 พิมแพร	 ๒	 MR.CANDRA	 HIDAYAT
	 ๓	 MR.CHIN	 VISETH	 ๔	 Ms.MELFANI		 AGNESYA
	 ๕	 Ms.NGO	THI	NGOC	 TRAM	 ๖	 MR.PETER	 JAWINGOR
	 ๗	 MR.PHAN	 SOPHEAK	 ๘	 Ms.RIZKI	 AMELIA
	 ๙	 MR.THAWNG	 HLEI	 1๐	 MR.THEMMY	 NOVAL
	 11	 MISSYANG	 QIUPING	 1๒	 Ms.YIBEI	 LIU
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
	 1	 ว่าที่ร้อยตรีหญิงเกศรินทร์	 แดงทองค�า	 ๒	 นางสาวชนิกานต์	 เพชรงาม
	 ๓	 นางสาวณัฏฐนันท์	 เอี่ยมสอาด	 ๔	 นางสาวดรุเณศ	 อึ่งขวัญ
	 ๕	 นางสาวตวงพร	 นุตบุญเลิศ	 ๖	 นางสาวบุษยรัตน์	 ศิริเอนก
	 ๗	 นางสาวประพิมพรรณ	 แว่วบุตร	 ๘	 นางปรารถนา	 วิโสรัมย์
	 ๙	 นางยุบล	 พรหมจักร์	 1๐	 นางสาวยุภารัตน์	 เสกประเสริฐ
	 11	 นางสาวยุรี	 แซ่ก๊วย	 1๒	 นางสาวรวีวรรณ	 คงได้
	 1๓	 นางสาวละออทิพย์	 ปิโย	 1๔	 นางวาสินี	 อิศรานุวัฒน์
	 1๕	 นางสาววิริยาภรณ์	 แก้วเกิด	 1๖	 นางสาวศศิธร	 ตนานนท์ชัย
	 1๗	 นายสนธยา	 เผ่าดี	 1๘	 นายสนธยา	 มาชุ่ม
	 1๙	 นางสาวสวรรค์	 อาจผักปัง	 ๒๐	 นางสาวส�ารวย	 ผ่องแผ้ว
	 ๒1	 นายสุชาญ	 นิกรเพสย์	 ๒๒	 นางสาวสุชาดา	 บุญศรี
	 ๒๓	 นายสุทัศน์	 คุณไชยวงศ์	 ๒๔	 นางสาวโสรยา	 สุภาผล
	 ๒๕	 นางสาวอังคณา	 คุ้มหมู่ม่วง	 ๒๖	 นางสาวอังคณา	 สุขสวัสดิ์
	 ๒๗	 Ms.JU	 YUNYI	 ๒๘	 MR.LI	 ZHUO	HENG
สาขาวิชาการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
	 1	 นางสาวกรสิริ	 ชูเพ็ญ	 ๒	 นางสาวปราณี	 บุญเซ่ง
	 ๓	 นางสาวศิวาพัชร์	 อาริสาชุติพงศ์

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
	 1	 นางสาวมะลิวรรณ์	 ชนะภัยรี

บัญชีมหาบัณฑิต
	 1	 นางกัญญ์ณณัฏฐ์	 พรชินบูรณ์	 ๒	 นางสาวเกษศิรินทร์	 แสงค�า
	 ๓	 นางสาวขวัญยิหวา	 ไชยมาลา	 ๔	 นางสาวขวัญฤทัย	 ใจกล้า
	 ๕	 นางสาวเฉลิมพร	 โตสงวน	 ๖	 นางชบาพร	 ชุณหมณี
	 ๗	 นางสาวณัฐกฤตา	 พันเดชณัชทิชา	 ๘	 นางสาวถิรนันท์	 ชักชวนวงศ์
	 ๙	 นางสาวธีรรัตน์	 คนเสงี่ยม	 1๐	 นางสาวปุณณภา	 สอนดา
	 11	 นางภัณฑิลา	 พรมทอง	 	 นายรชานนท์	 ด้วงคงสุก
	 1๓	 นางสาววรลักษณ์	 พฤกษ์ชัฏ	 1๔	 นางวราภรณ์	 เกื้อสุข
	 1๕	 นางสาววราภรณ์	 เตชนันท์	 1๖	 นางสาวสุภาวลัย	 วงศ์ใหญ่
	 1๗	 นางสาวอัจจิมา	 บุญบ�ารุง	 1๘	 นางสาวอาทิภา	 ธนจิราวัฒน์



๔๙

บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๑ เหรียญทอง
สาขาวิชาการเงิน
	 1	 นายญาณิน	 ทักษิณวัฒนภูมิ
สาขาวิชาการจัดการ
	 1	 นางสาวกนกวรรณ	 ร้อยสา
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
	 1	 นางสาวจิราพร	 รักชาติ
สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม
	 1	 นางสาวนุชจรีย์	 ถิ่นทวี
สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว
	 1	 นางสาวสรารัตน์	 บ�ารุงสวัสดิ์
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
	 1	 นางสาววิภาวดี	 อัฐโส
สาขาวิชาการตลาด
	 1	 นางสาวศศิอาภา	 มรรคน้อย
 สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
	 1	 นางสาวปภาวรินทร์	 แป้นทองรอง

บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๑
สาขาวิชาการเงิน
	 1	 นางสาวกัตติกา	 รัตนสันตยากุล	 ๒	 นางสาวนิรัณชา	 ทองจันทร์แก้ว
	 ๓	 นางสาวหัทยาพร	 สิงหเสนี	 ๔	 นางสาวอภิชญา	 ชาพิภักดิ์
	 ๕	 นางสาวอุไรลักษณ์	 ดังก้อง
สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม
	 1	 นางสาวนัฐถา	 ตระกูลวรปัญญา	 ๒	 นางสาวภัทราภรณ์	 เล็กชะอุ่ม
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
	 1	 นางสาวกุสุมา	 เสาวคนธ์	 ๒	 นางสาวสมธร	 หริรักษ์
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
	 1	 นางสาวฑิมพิกา	 พรหมมณี	 ๒	 นางสาวณัฏฐนันท์	 อ�่าขวัญยืน
	 ๓	 นางสาวนวมลลิ์	 สิทธิภูมิ	 ๔	 นางสาวนิศานาถ	 ศิริพันธ์
	 ๕	 นางสาวพรไพลิน	 ตะเภาทอง



๕๐

บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๒
สาขาวิชาการเงิน
	 1	 นางสาวกุลนิษฐ์	 เบญจภัทรนนท์	 ๒	 นางสาวชลลัดดา	 ศรีคงคา
	 ๓	 นางสาวทิพวัลย์	 อิ่มรส	 ๔	 นางสาวธัญญาเรศ	 สิงห์สา
	 ๕	 นางสาวธิดารัตน์	 ทองรัตนา	 ๖	 นางสาวนฤมล	 ศิวิลัย
	 ๗	 นางสาวนัฎฐิดา	 ด่อนแผ้ว	 ๘	 นางสาวอัจฉราวรรณ	 พวงสมบัติ
สาขาวิชาการจัดการ
	 1	 นางสาวกุลวดี	 ชุ่มศิริ	 ๒	 นางสาวจารุวรรณ	 จันทร์เพ็ญ
	 ๓	 นายนนทวัตร	 ตันติเมฆิน	 ๔	 นางสาวนฤภร	 ฮ้งแก้ว
	 ๕	 นางสาวนัชชา	 ศรีสินธ์	 ๖	 นางสาวภัทรวดี	 ชโลธรพิเศษ
	 ๗	 นายวงศธร	 นากวิกรัย	 ๘	 นายวีรยุทธ	 พูดขุนทด
	 ๙	 นางสาวศิวพร	 สามหมอ	 1๐	 นายสรวิศ	 มานะธิติการ
	 11	 นางสาวสุภัทรา	 ผ่องพักตร์	 1๒	 นางสาวอริสรา	 ขุนพิลึก
	 1๓	 นายอวิรุทธ์	 ไทยพัฒนาภรณ์
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
	 1	 นายกรัณย์	 วรวิทย์วรรณ	 ๒	 นางสาวกัญญ์พิมพ์	 กรัชศิลสกุล
	 ๓	 นางสาวกาญจนามาส	 มรกตรังสี	 ๔	 นางสาวกานต์ธิดา	 งามเปี่ยม
	 ๕	 นางสาวจิรภัทร์	 มะโรงมืด	 ๖	 นางสาวชนิดา	 โตประเสริฐ
	 ๗	 นางสาวพิชญ์สินี	 สิริเหมวัฒนา	 ๘	 นางสาวรังสิยา	 จารุกิจพิพัฒน์
	 ๙	 นางสาววริษฐา	 ประกอบพร	 1๐	 นางสาววิลาวัลย์	 โนวะ
	 11	 นางสาววีรวรรณ	 มณีรัตนพันธุ์	 1๒	 นางสาวสุนีย์	 สัมประสิทธิ์
สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม
	 1	 นางสาวกนกอร	 เกตุไพบูลย์ทรัพย์	 ๒	 นางสาวธนพร	 ศรีสุลัย
	 ๓	 นางสาวปาลิตา	 เอี่ยมนอก	 ๔	 นางสาวรัตนากร	 แร่เพชร
	 ๕	 นางสาวสุพัตรา	 สุทธิอรุณรัตน์	 ๖	 นางสาวอารดา	 ทองไกรแสน
	 ๗	 นางสาวเเคทลียา	 บุญมี
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
	 1	 นางสาวชุลีพร	 ขาวสอาด	 ๒	 นางสาวดวงกมล	 วงละคร
	 ๓	 นางสาวธนภรณ์	 วิไลเลิศ	 ๔	 นายธีรโชติ	 ค�าสิงห์
	 ๕	 นางสาวพรรณาภรณ์	 กรณ์นันทพัฒน์	 ๖	 นายวริทธิ์	 สุขุมาลย์
	 ๗	 นางสาวศิรดา	 จงแก้ววัฒนา
สาขาวิชาการตลาด
	 1	 นายณพลพัทธ์	 จิรพัฒน์ภูวดล	 ๒	 นางสาวนัทชภรณ์	 เสนาะล�้า
	 ๓	 นางสาวพรพรรณ	 พลอยสมุทร์	 ๔	 นางสาวพัชรีพร	 รุ่งเรือง
	 ๕	 นางสาวรมณีย์	 พึ่งเกษม
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
	 1	 นางสาวชนกภรณ์	 จานุกิจ	 ๒	 นางสาวณัฐนันท์	 โชคพรทวีวัฒน์
	 ๓	 นายปวีณ์กูล	 คงทอง	 ๔	 นางสาวปิยะดา	 ไชยชนะ
	 ๕	 นางสาวภัทรวรรณ	 ตุงคะเสน	 ๖	 นางสาวมัณฑนี	 ยัสพันธุ์
	 ๗	 นางสาววริศรา	 สร้อยคีรี	 ๘	 นางสาวศุภาพิชญ์	 เทียมสุวรรณ
	 ๙	 นางสาวสายสุนีย์	 สายบุตร	 1๐	 นางสาวสุจารี	 ศรีนวลขาว
	 11	 นางสาวอนงค์นารถ	 จรูญพงศ์เดชา	 1๒	 นางสาวอนุธิดา	 สนเถ็ง
	 1๓	 นางสาวอรอุมา	 อนันตกูล	 1๔	 นางสาวอริสา	 รัตนพันธ์



๕1

บริหารธุรกิจบัณฑิต
กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
	 1	 นายจารุศักดิ์	 แสงเรือง	 ๒	 นางสาวธัญลักษณ์	 อ้นทอง
	 ๓	 นางสาวอภิญญา	 พันธ์แน่น	 ๔	 นางสาวอัฉรา	 หมั่นจิตร
สาขาวิชาการเงิน
	 1	 นายคณวัชร	 พิรกิตติวรกุล	 ๒	 นางสาวชลิตา	 สุพันวันดี
	 ๓	 นางสาวญาณิสา	 พรมสามพราน	 ๔	 นายดุษฎี	 ลิ้มธนากุล
	 ๕	 นางสาวทิพาภรณ์	 อารอบ	 ๖	 นางสาวธิดาขวัญ	 ฮาดบุตร
	 ๗	 นางสาวนฤมล	 แนะแก้ว	 ๘	 นางสาวนิโลบล	 นันทวิสิทธิ์
	 ๙	 นางสาวปทิตตา	 กลิ่นรอด	 1๐	 นางสาวปฤษฐพร	 ทองค�าปลิว
	 11	 นางสาวพรพิมล	 นนท์ฐิติพงศ์	 1๒	 นางสาวเพชรรัตน์	 วงศ์รัตนกาญจน์
	 1๓	 นายภัทร์ดนัย	 จันทร์เจริญ	 1๔	 นางสาวภัทรภร	 รัตนพงศ์
	 1๕	 นางสาวภัทราพร	 เพ็ชรไม้	 1๖	 นางสาวรุจิษยา	 สีราย
	 1๗	 นางสาวศิโรรัตน์	 อิ่มจิตร	 1๘	 นางสาวสุฑามาศ	 วิริยะประกอบ
	 1๙	 นางสาวสุณิสา	 แซ่เอี้ยว	 ๒๐	 นางสาวสุภัชชา	 ศรีดารา
	 ๒1	 นางสาวสุวิชาดา	 ศรีวรกุล	 ๒๒	 นางสาวเสาวนีย์	 จันทรา
สาขาวิชาการจัดการ
	 1	 นางสาวกชกร	 หิมะสุข	 ๒	 นางสาวกนกวรรณ	 ใจตรง
	 ๓	 นางสาวกนกอร	 บ�ารุง	 ๔	 นางสาวกมลพร	 เบญจรัตนานนท์
	 ๕	 นางสาวกรกมล	 สมบูรณ์	 ๖	 นางสาวกรรณิการ์	 จันทา
	 ๗	 นางสาวกัญญา	 สุทามาศ	 ๘	 นางสาวกัญญารัตน์	 ธาราศักดิ์
	 ๙	 นางสาวกัณฐิกา	 สุ่มเหม	 1๐	 นางสาวกัลยาณี	 สุชาดา
	 11	 นางสาวกาญจนสุดา	 กรมถิน	 1๒	 นางสาวเกตน์นิภา	 ดวงทิพย์
	 1๓	 นางสาวขนิษฐา	 มงคลธรรมากุล	 1๔	 นางสาวขวัญตา	 อินทร์เจริญ
	 1๕	 นางสาวขวัญฤทัย	 ใจใหญ่	 1๖	 นางสาวจันจิรา	 เลียบสวัสดิ์
	 1๗	 นางสาวจิตตรา	 พูลเกตุ	 1๘	 นางสาวจิราพร	 ใจเย็น
	 1๙	 นางสาวจิราพัชร	 จันทร์กลิ่น	 ๒๐	 นางสาวจีรนันท์	 อมตาริยกุล
	 ๒1	 นางสาวจีรัฐติกุล	 วงค์ค�าจันทร์	 ๒๒	 นางสาวเจนิเฟอร์	 สแตรนด์
	 ๒๓	 นางสาวฉัตรชนก	 สุขโชติวัฒน์	 ๒๔	 นางสาวชนิดา	 ธีระทีป
	 ๒๕	 นางสาวชนิภรณ์	 เรียงทองหลาง	 ๒๖	 นางสาวชนิสรา	 หอมเกษร
	 ๒๗	 นางสาวชมพูนุช	 จันทร์หอม	 ๒๘	 ว่าที่ร้อยตรีหญิงชลธิชา	 วงศ์อยู่
	 ๒๙	 นางสาวชุลีกร	 ดีทอง	 ๓๐	 นางสาวญาณี	 วงค์ทองลอย
	 ๓1	 นางสาวฐานะมาศ	 จิตรกมลวัฒน	 ๓๒	 นางสาวฐาปนี	 แซ่เอี๊ยว
	 ๓๓	 นางสาวฐาริณี	 ทิพย์รอด	 ๓๔	 นางสาวฐิตาพร	 วุฒิโอภาส
	 ๓๕	 นายณัชกฤช	 จิตประสงค์	 ๓๖	 นายณัชชา	 ชาวแสนแสบ
	 ๓๗	 นางสาวณัฏฐณิชา	 กาเรียน	 ๓๘	 นางสาวณัฐกานต์	 โมราวงค์
	 ๓๙	 นางสาวณัฐพร	 เหนือแจ้ง	 ๔๐	 นายณัฐวัฒน์	 ลีกมลรัตน์
	 ๔1	 นางสาวณิชารัศม์	 นรชาญ	 ๔๒	 นางสาวดวงรัตน์	 ทองสนธิ
	 ๔๓	 นางสาวดารณี	 บุญเลี้ยง	 ๔๔	 นายตันติกร	 รื่นอารมณ์
	 ๔๕	 นายทรงยศ	 ระบอบ	 ๔๖	 นายธนวรรษ	 สงยัง
	 ๔๗	 นางสาวธัญรัตน์	 ชมภูไหล	 ๔๘	 นางสาวธีรนาฎ	 ขาวละออง
	 ๔๙	 นางสาวเธียรวรรณ	 ก้องเสียง	 ๕๐	 นายนโรดม	 ค�าพันธ์



๕๒

	 ๕1	 นางสาวนฤมล	 หาญชิงชัย	 ๕๒	 นางสาวนิราวรรณ	 สิ่วกลาง
	 ๕๓	 นางสาวนิรุวัฒน์	 ภาคผิวนวล	 ๕๔	 นางสาวนุชจรี	 ส�าเนียงแจ่ม
	 ๕๕	 นางสาวบุษราภรณ์	 แสงสุข	 ๕๖	 นางสาวเบญจมาศ	 เกื้อกิจกูล
	 ๕๗	 นางสาวปณิชา	 บุญเพียร	 ๕๘	 นายปรางค์ชัย	 นี้ละไทย
	 ๕๙	 นายปัฐวี	 ล่อกิม	 ๖๐	 นางสาวปัทมา	 พันธศรี
	 ๖1	 นางสาวปาริฉัตร	 เกื้อกูลราษฎร์	 ๖๒	 นางสาวปาริฉัตร	 ทุดเสงี่ยม
	 ๖๓	 นางสาวปาหนัน	 ศรีสถาน	 ๖๔	 นางสาวพรทิวา	 ประกอบผล
	 ๖๕	 นางสาวพรนิภา	 ชัยสุวรรณ์	 ๖๖	 นางสาวพรพิมล	 นรสิงห์
	 ๖๗	 นางสาวพรพิมล	 แสงโชติ	 ๖๘	 นางสาวพรรณทิพย์	 เพ่งพินิจ
	 ๖๙	 นางสาวพัชรา	 ฮวดหลี	 ๗๐	 นายพิฆเนศ	 สังฆกิจ
	 ๗1	 นางสาวพิชญา	 ปุกตุล	 ๗๒	 นางสาวเพชรไพลิน	 มีรอด
	 ๗๓	 นางสาวเพ็ญนภา	 ชูวงษ์	 ๗๔	 นางสาวเพ็ญนภา	 วารีศรี
	 ๗๕	 นางสาวเพ็ญพักตร์	 ค�าไล้	 ๗๖	 นางสาวไพลิน	 สุขุม
	 ๗๗	 นางสาวภัทรา	 จริยวิวัฒน์	 ๗๘	 นายภาคภูมิ	 คิดดี
	 ๗๙	 นางสาวมธุรจ	 เช่นขาว	 ๘๐	 นางสาวมลฑิดา	 แจ้งใจหมาย
	 ๘1	 นายมาโนชญ์	 อินโต	 ๘๒	 นางสาวยลดา	 สุวรรณโพธิ์รุ่ง
	 ๘๓	 นางสาวรวิพร	 บัวลบ	 ๘๔	 นางสาวระวินท์นิภา	 ค�าช�านาญ
	 ๘๕	 นางสาวฤทัยรัตน์	 ชื่นโชติ	 ๘๖	 นางสาววรรณี	 แจ่มใส
	 ๘๗	 นางสาววรัญญู	 วงค์ภูดร	 ๘๘	 นางสาววลัยกร	 ก้านลาย
	 ๘๙	 นางสาววศิมน	 กิตติกุลแสง	 ๙๐	 นางสาววารุณี	 กองดวง
	 ๙1	 นางสาววิลาสินี	 ค�าตรี	 ๙๒	 นายวีรภัทร	 บุญรัตน์
	 ๙๓	 นางสาววีรภา	 ร่มสกุล	 ๙๔	 นางสาววีระวรรณ	 ธสูรย์
	 ๙๕	 นางสาวศิริลักษณ์	 ตราชู	 ๙๖	 นายศิวพล	 บุญธนะสาร
	 ๙๗	 นางสาวศุภนุช	 อนุจร	 ๙๘	 นางสาวศุภัช	 ทรงธนวงศ์
	 ๙๙	 นางสาวศุภาพิชญ์	 ภัทรธนาดุล	 1๐๐	 นางสาวโศจิรัตน์	 วชิระเกียรติคุณ
	 1๐1	 นางสาวสการัตห์	 วงษ์จินดา	 1๐๒	 นางสาวสยามล	 จิรบวรกิจ
	 1๐๓	 นางสาวสวรส	 โชคทวีธรากุล	 1๐๔	 นางสาวสุกัญญา	 บุญกล้า
	 1๐๕	 นางสาวสุชานันท์	 ไชยสุวรรณ	 1๐๖	 นางสาวสุณิสา	 กลิ่นหอมหวล
	 1๐๗	 นางสาวสุดาพร	 กาลเสนี	 1๐๘	 นางสาวสุดารัตน์	 บัวหลวง
	 1๐๙	 นางสาวสุดารัตน์	 เรืองจิตรธรรม	 11๐	 นางสาวสุนิสา	 สุขสวัสดิ์
	 111	 นางสาวสุพรรษา	 ฉวีชัย	 11๒	 นางสาวสุพัตรา	 เหล่าทองสาร
	 11๓	 นางสาวสุภาวดี	 ท้าวประสิทธิ์	 11๔	 นางสาวหนึ่งฤทัย	 เจนสันเที๊ยะ
	 11๕	 นางอนงรัตน์	 คอร์นเนสส์	 11๖	 นางสาวอรณิชา	 สนธิโพธิ์
	 11๗	 นายอรรถพันธ์	 พานิชวงษ์	 11๘	 นางสาวอรวรรณ	 จิตเมตตา
	 11๙	 นางสาวอรวรรณ	 ศิริล้น	 1๒๐	 นางสาวอริศรา	 ก�าเเพงหล่อ
	 1๒1	 นางสาวอริสา	 สุทธิจิตร์	 1๒๒	 นางสาวออยทิพ	 สาริมา
	 1๒๓	 นางสาวอัญชลี	 วุฒิเศลา	 1๒๔	 นางสาวอันธิกา	 ตุลาเนตร
	 1๒๕	 นางสาวอารียา	 อารีชม	 1๒๖	 นางสาวอินทุอร	 เหมือนงิ้ว
	 1๒๗	 นางสาวอิสรียา	 ปฏิสังข์	 1๒๘	 นางสาวไอรดา	 วรสวาท



๕๓

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
	 1	 นางสาวกชกร	 ช่างไม้	 ๒	 นางสาวกมลพร	 ภักดี
	 ๓	 นางสาวกมลศิริ	 วงศ์เจริญ	 ๔	 นางสาวกวินธรา	 รอดผลชู
	 ๕	 นางสาวกิจสุภาวดี	 วันต๊ะ	 ๖	 นายกิตติพงษ์	 ธานี
	 ๗	 นางสาวกิตติวรา	 เอี่ยมเย็น	 ๘	 นางสาวกิรณา	 กิจวิริยะกุล
	 ๙	 นางสาวกุลจิรา	 พรมชัย	 1๐	 นางสาวเกษกนก	 ทองจรัส
	 11	 นางสาวจาระวี	 สังขกุล	 1๒	 นางสาวจาริญา	 แก้วมณี
	 1๓	 นางสาวจิณณพัต	 ประดิษฐพงษ์	 1๔	 นางสาวจิตติมา	 ใสเเสง
	 1๕	 นางสาวจิรภิญญา	 บุญช่วย	 1๖	 นางสาวจุฑานันท์	 ยังประโยชน์
	 1๗	 นางสาวชนัดฐา	 มูหมัดซาเละ	 1๘	 นางสาวช่อศรินทร์	 จรูญวิตต์
	 1๙	 นางสาวซายูริ	 พูลสวัสดิ์	 ๒๐	 นางสาวญาณิศา	 พลแสน
	 ๒1	 นางสาวฐานิต	 จันทะเดช	 ๒๒	 นางสาวฐิรญาดา	 ไตรยศ
	 ๒๓	 นายณรงค์ฤทธิ์	 กันยาเหมา	 ๒๔	 นายณรงค์ฤทธิ์	 ไข่เกตุ
	 ๒๕	 นางสาวธนพร	 ชัยวัฒน์	 ๒๖	 นางสาวธมลวรรณ	 กันหา
	 ๒๗	 นางสาวธารทิพย์	 เณรปัญหา	 ๒๘	 นางสาวนนท์ชญา	 คงด้วง
	 ๒๙	 นางสาวนริศา	 ยิ้มเจริญ	 ๓๐	 นางสาวนวพร	 แสนศิริ
	 ๓1	 นางสาวนันทนา	 สายค�าฟู	 ๓๒	 นางสาวนิสาลักษณ์	 พวงจ�าปา
	 ๓๓	 นางสาวเนาวรัตน์	 ลาเลี้ยง	 ๓๔	 นางสาวบุษบา	 ไชยแสง
	 ๓๕	 นางสาวปภาดา	 จงปัตนา	 ๓๖	 นางสาวปรียา	 นิลพัฒน์
	 ๓๗	 นางสาวปรียาภรณ์	 ตันศิริ	 ๓๘	 นางสาวปวีณา	 ศาลางาม
	 ๓๙	 นางสาวปัญฑารีย์	 กกเปือย	 ๔๐	 นางสาวปานขวัญ	 ขุมพลอย
	 ๔1	 นางสาวเปมิกา	 ดอนเกิด	 ๔๒	 นางสาวพรทิพย์	 ชูเชิด
	 ๔๓	 นางสาวพรรณนารา	 เบญจมานนท์	 ๔๔	 นางสาวภาณุวรรณ	 นามพรม
	 ๔๕	 นายภูริพัฒน์	 ปกัญสิทธิ์	 ๔๖	 นายภูวดล	 ดอนชัย
	 ๔๗	 นายมนัสนันท์	 แผนทอง	 ๔๘	 นางสาวมินตรา	 อยู่ส�าราญ
	 ๔๙	 นางสาวเมษวรรณ	 คันธะวงศ์	 ๕๐	 นางสาวรสจเรศ	 แพไม้
	 ๕1	 นางสาวรัตนาภรณ์	 เหลืองอ่อน	 ๕๒	 นายวรทรรศ	 กลิ่นขจรวงศ์
	 ๕๓	 นางสาววรรณกานต์	 บินชารัมย์	 ๕๔	 นางสาววรรณปวีณ์	 อยู่จันทร์
	 ๕๕	 นางสาววันทนีย์	 ศรีสัมพันธ์	 ๕๖	 นางสาววาสกรณ์	 มั่นคง
	 ๕๗	 นางสาววีรยา	 บัวพันธ์	 ๕๘	 นายศรัณย์	 เจียวิพัฒน์
	 ๕๙	 นางสาวศศิธร	 ข�ามณี	 ๖๐	 นางสาวศิรดา	 อุดมพ่วงพี
	 ๖1	 นางสาวศุภมาส	 เปลี่ยนเดช	 ๖๒	 นางสาวสายพิรุณ	 นันกลาง
	 ๖๓	 นายสิรภัค	 กังวานคุณากร	 ๖๔	 นางสาวสุธาสินี	 เพ็งพา
	 ๖๕	 นางสาวสุภาพร	 ตรีเนตร	 ๖๖	 นางสาวสุภาวิณี	 อูปแปง
	 ๖๗	 นางสาวสุมณฑา	 จ�าเนียรสวัสดิ์	 ๖๘	 นางสาวสุวภัทร	 ระงับทุกข์
	 ๖๙	 นางสาวหยกมณี	 รัตนา	 ๗๐	 นายอนิรุทธิ์	 สุดใจดี
	 ๗1	 นางสาวอรพรรณ์	 แก้วกัญหา	 ๗๒	 นางสาวอรวรรณ	 ร่วมวงศ์
	 ๗๓	 นางสาวอรวี	 เชียงทอง	 ๗๔	 นางสาวอรัญญา	 ยินดีอมรชัย
	 ๗๕	 MISSBIEV	 BUNNAT	 ๗๖	 MR.HENG	 HOURTHCHENG
	 ๗๗	 MISSKHON	 VIRAKRATHA	 ๗๘	 MR.KHY	 VIBOL
	 ๗๙	 MR.MEAN	 SOKMACH	 ๘๐	 MISSOUN	 CHAN	EANG
	 ๘1	 MR.PHAN	 SAROEUN



๕๔

สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม
	 1	 นางสาวกนกวรรณ	 เลือดกุมภา	 ๒	 นางสาวกรกนก	 ศิริศึกษา
	 ๓	 นางสาวเกวลิน	 ครองรุ่งเรือง	 ๔	 นายเกียรติศักดิ์	 อิ่มรัตน์
	 ๕	 นางสาวคัทลียา	 ไพรอนันต์	 ๖	 นางสาวจันทนา	 อ้ายดี
	 ๗	 นางสาวจันทร์สุดา	 บุศราคัม	 ๘	 นางสาวจิยาภา	 สุนทราธรรม
	 ๙	 นางสาวจิรัชญา	 เผือกผ่อง	 1๐	 นางสาวจิราวรรณ	 นนทะน�า
	 11	 นางสาวจุฑามาศ	 ประมาณ	 1๒	 นางสาวชาริณี	 ทองน้อย
	 1๓	 นางสาวณมน	 ประพาฬสุข	 1๔	 นางสาวณัชชา	 เฮงเจริญสวัสดิ์
	 1๕	 นางสาวณัฐกฤตา	 วิชาไชย	 1๖	 นายณัฐดนัย	 ซานโตส
	 1๗	 นางสาวณัฐสิยาภรณ์	 รอดหิรัญ	 1๘	 นายทวิช	 ชัยอิ่นแก้ว
	 1๙	 นายโทมัส	วิคเตอร์	 เวบบ์	 ๒๐	 นายธนัท	 อรวีระกุล
	 ๒1	 นางสาวธิดาภรณ์	 ทองนพคุณ	 ๒๒	 นางสาวธิราภา	 กิตติคุณพงศ์
	 ๒๓	 นายนครินทร์	 ไพรอนันต์	 ๒๔	 นางสาวนริสรากร	 ไปบน
	 ๒๕	 นายนัฐวุฒิ	 แซ่ลี้	 ๒๖	 นางสาวนันท์นิชา	 เทศฤทธิ์
	 ๒๗	 นางสาวน�้าตาล	 สุรบุตร	 ๒๘	 นางสาวน�้าฝน	 สิทธิเจริญโชคชัย
	 ๒๙	 นางสาวนิภา	 โกมนวานิช	 ๓๐	 นางสาวใบบุญ	 อยู่อ่อน
	 ๓1	 นายปฏิภาณ	 มุ่งครอบกลาง	 ๓๒	 นางสาวปัญจลักษณ์	 สมมุติรัมย์
	 ๓๓	 นางสาวพรชนก	 มีมุข	 ๓๔	 นางสาวพรนิภา	 เทวรินทร์
	 ๓๕	 นางสาวพฤนธวัล	 เกษสุริยงค์	 ๓๖	 นางสาวพิชฎาภรณ์	 ศรประทุม
	 ๓๗	 นางสาวพิมพ์พลอย	 พิมพิสาร	 ๓๘	 นางสาวพุธิตา	 พรหมภู่
	 ๓๙	 นางสาวแพรวไพลิน	 จ�านงบุตร	 ๔๐	 นางสาวภัทรวดี	 แสงมณี
	 ๔1	 นายภัทรศิลป์	 อาภาศิลป์	 ๔๒	 นายภานุพงษ์	 มณีนาค
	 ๔๓	 นางสาวมนัชญา	 ศิลาสมุทร	 ๔๔	 นางสาวเมวิกา	 รัตเท
	 ๔๕	 นางสาวรัชนีกร	 จอดนอก	 ๔๖	 นายรุจพงษ์	 รุ่งนก
	 ๔๗	 นางสาววรรณิภา	 จ�ารัสกุล	 ๔๘	 นางสาววัลลภา	 วงษ์เพ็ชร์
	 ๔๙	 นางสาววิกรานต์	 เขียวมา	 ๕๐	 นางสาววิภาพร	 นิลพฤกษ์
	 ๕1	 นางสาววิไลภรณ์	 คงกะทรัพย์	 ๕๒	 นางสาวศรียาพร	 ศิริเกษร
	 ๕๓	 นางสาวศศิธร	 ใจตรง	 ๕๔	 นางสาวศิริพัชรินทร์	 บุญทะวงค์
	 ๕๕	 นางสาวศุภนันต์	 ทองอยู่	 ๕๖	 นางสาวศุภานิช	 อนุจร
	 ๕๗	 นางสาวสาวิตรี	 แสงสงคราม	 ๕๘	 นางสาวสิริลักษณ์	 สมบัติวงค์
	 ๕๙	 นางสาวสุชารัตน์	 พรธีระบูรณ์	 ๖๐	 นางสาวสุทธิดา	 ก�าลังเดช
	 ๖1	 นางสาวสุทธิดา	 พูลสวัสดิ์	 ๖๒	 นางสาวสุภาพร	 แจะรัมย์
	 ๖๓	 นางสาวสุรัสวดี	 กันต์ษารักษ์	 ๖๔	 นางสาวสุวิชญา	 หลายกิจพานิช
	 ๖๕	 นางสาวหยงลักษ์ดา	 แซ่เฮ้ง	 ๖๖	 นายอนวัช	 มงคล
	 ๖๗	 นางสาวอภิญญา	 ศรมุข	 ๖๘	 นางสาวอรกนก	 โพธิ์ย้อย
	 ๖๙	 นางสาวอัสมาพร	 สุวรรณกนิษฐ์	 ๗๐	 นายอารัง	 โอ
	 ๗1	 นางสาวอารียา	 จิรสัจจานุกูล



๕๕

สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว
	 1	 นางสาวเธียรรัตน์	 บุญมา	 ๒	 นายวิภู	 ค�าสอน
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
	 1	 นางสาวกมลขวัญ	 หมั่นขีด	 ๒	 นางสาวกรรณณิการ์	 ทับแสง
	 ๓	 นางสาวกฤติยาภรณ์	 โพธิ์งาม	 ๔	 นางสาวกฤษณาพร	 อินทรศร
	 ๕	 นางสาวขวัญชนก	 แหวนเพชร	 ๖	 นางสาวจิรัฏฐิกานต์	 แจ่มอัมพร
	 ๗	 นางสาวจุฑามาศ	 พัฒนมาศ	 ๘	 นางสาวจุฑารัตน์	 แสงอรุณ
	 ๙	 นายฉัตรชนก	 ศรีนุ้ย	 1๐	 นางสาวชนกนันท์	 สุนทรเวชพงษ์
	 11	 นางสาวชนัญญา	 วงศ์ชนะภัย	 1๒	 นางสาวชนันรัตน์	 สิงคิวิบูลย์
	 1๓	 นางสาวชนิสรา	 เนาวรจิพินิจ	 1๔	 นายชวน	 พรหมอินทร์
	 1๕	 นางสาวญาณิศา	 สมจิตร์	 1๖	 นายฐานันดร	 จตุพรพิศุทธิ์
	 1๗	 นางสาวณัฏยา	 คูณวัตร์	 1๘	 นางสาวณัฐกมล	 ชลสวัสดิ์
	 1๙	 นางสาวณัฐกาญจน์	 พิศาลกาญจนกุล	 ๒๐	 นางสาวณัฐชา	 สืบสนธิ
	 ๒1	 นางสาวณัฐณิชา	 วังสะปัญญา	 ๒๒	 นางสาวณัฐศวรรณ	 คงคะสินธุ์
	 ๒๓	 นายทัตเทพ	 มลิซ้อน	 ๒๔	 นางสาวธนภรณ์	 ครุล�าภู
	 ๒๕	 นายธนัชชา	 โถทอง	 ๒๖	 นางสาวธัญวรัตน์	 ไชยานุกูลกิตติ
	 ๒๗	 นายธารา	 ท้วมปุย	 ๒๘	 นางสาวธีมาพร	 ประยูรทอง
	 ๒๙	 นางสาวนงลักษณ์	 ขยันการ	 ๓๐	 นางสาวนพวรรณ	 รอตเอี่ยม
	 ๓1	 นายนพวุฒิ	 เสพซอง	 ๓๒	 นางสาวนรมน	 ลินเกษ
	 ๓๓	 นางสาวนฤมล	 ถ�้าแก้ว	 ๓๔	 นางสาวนันทิญา	 คุ้มทัพ
	 ๓๕	 นางสาวนิโลบล	 คนดี	 ๓๖	 นางสาวบุษราคัม	 ปรีดาวัฒนากูล
	 ๓๗	 นางสาวปฐมาวดี	 มีลาภ	 ๓๘	 นางสาวปดิวรัดา	 สายมาธิ
	 ๓๙	 นายประพาส	 ปวงขจร	 ๔๐	 นายประเสริฐ	 โสภาคย์มงคล
	 ๔1	 นางสาวปรารถนา	 ศรีบุญมา	 ๔๒	 นางสาวปรียาภรณ์	 สลับดี
	 ๔๓	 นายปิตินันท์	 อนุชน	 ๔๔	 ว่าที่ร้อยตรีปุณณวิช	 บริบูรณ์
	 ๔๕	 นายพงศธร	 จินดาเนตร	 ๔๖	 นางสาวพจนา	 เจริญบัวรักชาติ
	 ๔๗	 นางสาวพรยมล	 รุ่งโรจน์รัตนศรี	 ๔๘	 นางสาวพริม	 บุญดิเรก
	 ๔๙	 นางสาวพัชยา	 นาคู	 ๕๐	 นายพิชญ์	 พินิจศักดิ์
	 ๕1	 นางสาวพีรภาว์	 ชาวนา	 ๕๒	 นายไพศาล	 พ่วงประสาร
	 ๕๓	 นางสาวภัทรวดี	 สีเขียว	 ๕๔	 นางสาวภัสวรินทร์	 ราชวัฒน์
	 ๕๕	 นางสาวภูรดา	 ก�าลังแพทย์	 ๕๖	 นายเมธาพันธ์	 ไกรเลิศนรานนท์
	 ๕๗	 นายยุทธพงศ์	 ทามาต	 ๕๘	 นายยุรนันท์	 ทวีศุภกรกุล
	 ๕๙	 นางสาวรังสิมา	 ภักดีวุฒิ	 ๖๐	 นางสาวรัตนาภรณ์	 พลายงาม
	 ๖1	 นางสาวรัสรินทร์	 กรธนเรืองโรจน์	 ๖๒	 นางสาวรุ่งนภา	 ตันกิม
	 ๖๓	 นางสาวรุ่งนภา	 หย่องตุก	 ๖๔	 นางสาววรากมล	 พิมพ์ทอง
	 ๖๕	 นางสาววรากร	 ทิมเมือง	 ๖๖	 นางสาววลัยลักษณ์	 หมีน้อย
	 ๖๗	 นางสาววัชราภรณ์	 เนาว์นนท์	 ๖๘	 นางสาววาสนา	 ศิลส่ง
	 ๖๙	 นางสาววิชชุดา	 ส�าเร็จกิจ	 ๗๐	 นางสาววิภารัตน์	 เผือกยิ้ม
	 ๗1	 นายวุฒิภัทร์	 การสมวรรณ์	 ๗๒	 นางสาวศศิณี	 ฉุยฉาย
	 ๗๓	 นายศักดิ์สิทธิ์	 หมวกสีปาน	 ๗๔	 นายศุภชัย	 เขื่อนมั่น
	 ๗๕	 นายศุภณัฐ	 ส�าเร็จกิจ	 ๗๖	 นางสาวโศภิษฐ์	 เบ็ญจมภิญโญ
	 ๗๗	 นางสาวสมฤดี	 ยอดศรี	 ๗๘	 นางสาวสาวิตรี	 มูลมองมี



๕๖

	 ๗๙	 นายสิทธิชัย	 ขันค�า	 ๘๐	 นางสาวสุชาดา	 ส�าเร็จกิจ
	 ๘1	 นางสาวสุดาพร	 บุญทา	 ๘๒	 นางสาวสุนิสา	 สังข์ศิริ
	 ๘๓	 นางสาวสุพัฒชา	 เพ็ญเกตุการ	 ๘๔	 นางสาวสุภาพร	 ศรีกุตา
	 ๘๕	 นางสาวสุวรรณา	 แสงอรุณ	 ๘๖	 นางสาวสุวรรณี	 กุลชุติสิน
	 ๘๗	 นางสาวเสาวรจ	 โพธิ์เรียง	 ๘๘	 นายอภิชน	 กิตติเมธีวัฒน์
	 ๘๙	 นางสาวอภิสรา	 ศรีเงิน	 ๙๐	 นางสาวอรวรรณ	 หาวิรี
	 ๙1	 นางสาวอรอุมา	 คนใจดี	 ๙๒	 นางสาวอรุณภรณ์	 อนุชาติ
	 ๙๓	 นายอรุณรัชช์	 ฮ่อกุ่ย	 ๙๔	 นางสาวอัยลดา	 ระดาบุตร
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
	 1	 นางสาววนัสนันท์	 อินทรมณีฉาย
สาขาวิชาการตลาด
	 1	 นางสาวกชกร	 กระจ่าง	 ๒	 นางสาวกมลพรรณ	 วิเศษกุล
	 ๓	 นางสาวกรรณิกา	 เจริญ	 ๔	 นายกฤษณวัฒน์	 เจริญเมือง
	 ๕	 นางสาวกาญจน์ปณิษา	 สีทอง	 ๖	 นายกานต์	 เหลืองสถิตย์กุล
	 ๗	 นายกิตติธัช	 นพฤทธิ์	 ๘	 นายคเชนทร์	 สุภักดี
	 ๙	 นายจอมพล	 มีฤทธิ์	 1๐	 นางสาวจารุวรรณ	 อนุศรี
	 11	 นางสาวจิรวดี	 จันทร์กุลโล	 1๒	 นายจิรัฏฐ์	 สุชามาลาวงษ์
	 1๓	 นางสาวจิราภรณ์	 รักร่วม	 1๔	 นางสาวจุฑาพิมณฑ์	 หาญจ�าปา
	 1๕	 นางสาวชลลดา	 สุขเจริญ	 1๖	 นายชานนท์	 ธารธุวศิลป์
	 1๗	 นางสาวชาลิสา	 ชมพรม	 1๘	 นางสาวชุติกาญจน์	 สุธรรม
	 1๙	 นางสาวฐาปนี	 พิกุลทอง	 ๒๐	 นางสาวฐิติพร	 สุทันต์
	 ๒1	 นางสาวณัชชา	 รัตนส�าอางค์	 ๒๒	 นางสาวณัฐปภา	 แดงพู
	 ๒๓	 นางสาวณัฐพร	 พิพัฒน์เจริญ	 ๒๔	 นายณัฐพล	 ทองเดช
	 ๒๕	 นางสาวณิชา	 อยู่พิทักษ์วงศ์	 ๒๖	 นางสาวดวงพร	 ยินดี
	 ๒๗	 นางสาวดวงฤทัย	 ชัยพิมพา	 ๒๘	 นายเตชภณ	 กาญจนอลงกรณ์
	 ๒๙	 นายทองเชื้อทอง	 ทองแถม	ณ	อยุธยา	 ๓๐	 นายธนชิต	 เศวตพันธ์
	 ๓1	 นายธนภัทร	 จิตติเรืองเกียรติ	 ๓๒	 นายธนศักดิ์	 ตู้บรรเทิง
	 ๓๓	 นายธันวา	 ดวงสุดา	 ๓๔	 นางสาวนภาพร	 ไมโคกสูง
	 ๓๕	 นางสาวนภาวรรณ	 เอี่ยมจันทร์	 ๓๖	 นางสาวนฤมล	 พุฒซ้อน
	 ๓๗	 นางสาวนาตยา	 ด้วงงาม	 ๓๘	 นายนิพิฐเจต	 รัตนเดชพงศ์สิน
	 ๓๙	 นายบุรินทร์	 เกิดผล	 ๔๐	 นางสาวปณิดา	 สุวรรณ
	 ๔1	 นางสาวปนันดา	 กุลสวัสดิ์	 ๔๒	 นางสาวประภานิช	 อ่อนส�าลี
	 ๔๓	 นายปริญญา	 เรืองปราชญ์	 ๔๔	 นางสาวปวีณนุช	 ทองค�าธรรมชาติ
	 ๔๕	 นายพงศธร	 เอื้อเฟื้อกลาง	 ๔๖	 นางสาวพรพรรณ	 ทองธรรมชาติ
	 ๔๗	 นางสาวเพียงกมล	 อยู่นิ่ม	 ๔๘	 นางสาวแพรวไพลิน	 ปิยะศักดิ์ภักดี
	 ๔๙	 นางสาวไพลิน	 โพธิ์ทอง	 ๕๐	 นางสาวภักษร	 ชลวิริยะกุล
	 ๕1	 นายภานรินทร์	 สถิตย์วิภาวี	 ๕๒	 นางสาวภานุมาศ	 โดดเสนา
	 ๕๓	 นายภูรินทร์	 ตันบุญยศิริเดช	 ๕๔	 นางสาวมนัชยา	 พงษ์สัมฤทธิ์
	 ๕๕	 นางสาวมัญชุสรณ์	 สิงหสุต	 ๕๖	 นางสาวมานิตา	 พรมวงษา
	 ๕๗	 นางสาวมินตรา	 ถีระแก้ว	 ๕๘	 นางสาวรัชนีกร	 สมณะ
	 ๕๙	 นายรัชพล	 ชัยรัตนศิลป์	 ๖๐	 นางสาวรุ่งกิติยา	 นิ่มมาศ
	 ๖1	 นางสาววชิราพร	 เทียมเพ็ญ	 ๖๒	 นางสาววนัสนันท์	 เล็กเลิศ



๕๗

	 ๖๓	 นางสาววริษา	 พงศ์พัชราพันธุ์	 ๖๔	 นางสาววริษา	 สาดศรี
	 ๖๕	 นายวสันต์	 ทองคง	 ๖๖	 นางสาววิภาดา	 สัญญพรหม
	 ๖๗	 นางสาววิรัลพัชร	 นาที	 ๖๘	 นางสาววิลาวัณย์	 จันทะแสง
	 ๖๙	 นายวิศิษฏ์	 บัวบาน	 ๗๐	 นายวุฒิชัย	 เมืองแสน
	 ๗1	 นายศักดิ์สิทธิ์	 บุตรมะไฮ	 ๗๒	 นายศิริพงษ์	 สมสะอาด
	 ๗๓	 นางสาวสลิลทร	 จิรบุณยภาคย์	 ๗๔	 นางสาวสาธิตา	 ดิษยธุวานนท์
	 ๗๕	 นางสาวสุจิตรา	 รินค�า	 ๗๖	 นายสุทธิเกียรติ	 บุปผา
	 ๗๗	 นางสาวสุทธิชา	 สุขประเสริฐ	 ๗๘	 นางสาวสุนิสา	 มหาพันธ์
	 ๗๙	 นางสาวสุปราณี	 เคยชิน	 ๘๐	 นางสาวสุพรรษา	 ธรรมดา
	 ๘1	 นางสาวสุภางค์	 สอนสมบูรณ์	 ๘๒	 นางสาวสุมนมาลย์	 ธรรมสุนทร
	 ๘๓	 นางสาวสุวพัชร	 สาสุภา	 ๘๔	 นางสาวโสภิดา	 ท่าเขา
	 ๘๕	 นางสาวหรรษา	 ล�าดวน	 ๘๖	 นางสาวเหมวลา	 เปลี่ยนเพ็ง
	 ๘๗	 นางสาวเหมือนฝัน	 ศรีวิหค	 ๘๘	 นายอธิวัฒน์	 สมนึก
	 ๘๙	 นางสาวอรอุมา	 ถาวรกุล	 ๙๐	 นางสาวอวัสดา	 เพ่งชัด
	 ๙1	 นางสาวอัจฉภา	 พนมมรรค	 ๙๒	 นางสาวอัญชาพร	 อุดม
	 ๙๓	 นางสาวอัญชิษฐา	 อ่างนิลพันธ์	 ๙๔	 นายอานนท์	 ธรรมรักษ์
	 ๙๕	 นายอานนท์	 เส็งนิสัย	 ๙๖	 นางสาวอารีพร	 ตั้งศิริเจริญชัย
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
	 1	 นางสาวกรรณธิมา	 ปราณพานิชกิจ	 ๒	 นายกฤษณพล	 เพ็ชร์ดี
	 ๓	 นางสาวกาญจนา	 สุนทรวงศ์	 ๔	 นางสาวเกศกนก	 เทพกรรณ์
	 ๕	 นางสาวจริญญา	 แผนพิมาย	 ๖	 นางสาวจันทิมา	 จ่าหมื่นไวย
	 ๗	 นางสาวจันทิมา	 แสวงผล	 ๘	 นางสาวจิรรัตน์	 พงศธรกวิน
	 ๙	 นางสาวฉัตรพร	 ทองเซ่ง	 1๐	 นางสาวชนิกานต์	 จิตวิสุทธิ์สิริ
	 11	 นางสาวชนิดา	 นากูล	 1๒	 นางสาวชนิดาภา	 เซี้ยงแขก
	 1๓	 นายชานันท์	 ด�ารงค์ศรีสกุล	 1๔	 นายชิษณุชา	 ชื่นชมภู
	 1๕	 นายโชคตระกูล	 เคียร์ซฟิ้งค์	 1๖	 นางสาวฐิรัตน์ฏิยา	 โลกเลื่อง
	 1๗	 นางสาวณฐพร	 เพ็ญจันทร์	 1๘	 นางสาวณัฐกานต์	 ประพัฒน์
	 1๙	 นางสาวณัฐนีย์	 มิตรน้อย	 ๒๐	 นายณัฐวิชญ์	 เล็กปานเจริญ
	 ๒1	 นางสาวณิชารีย์	 ศรีบรรจง	 ๒๒	 นางสาวดวงกมล	 ทิพานวกุล
	 ๒๓	 นางสาวดวงกมล	 ศรีพุ่ม	 ๒๔	 นางสาวดวงรัตน์	 ชุติพันธุ์มณีรัตน์
	 ๒๕	 นางสาวทัชชา	 สาครรัตน์	 ๒๖	 นายธนพล	 อุณหฤกษ์
	 ๒๗	 นางสาวธนานันท์	 อุดอัด	 ๒๘	 นางสาวธมนวรรณ	 วงษ์ษา
	 ๒๙	 นางสาวธัญวรัตน์	 ฉายรัศมีกุล	 ๓๐	 นางสาวธัณย์สิตา	 สกุลสันติพร
	 ๓1	 นางสาวนภัสวรรณ	 คุ้มครอง	 ๓๒	 นางสาวนัฐกานต์	 เกียรติศรีวงศ์
	 ๓๓	 นางสาวนาต้าชา	คลเีมนเตอร์	วลิสนั	 ๓๔	 นางสาวน�้าทิพย์	 กังวานเลิศปัญญา
	 ๓๕	 นางสาวบุษยมาส	 ผ่องใส	 ๓๖	 นางสาวเบญญาภา	 เสนานอก
	 ๓๗	 นางสาวปรียนันท์	 จารุโชคทวีชัย	 ๓๘	 นางสาวพรรณทิพย์	 กุลโชติ
	 ๓๙	 นางสาวพวงมณี	 จินดา	 ๔๐	 นางสาวพัชชาพร	 อ่อนสิงห์
	 ๔1	 นางสาวพัชณี	 หาเรือนมิตร	 ๔๒	 นางสาวพิมผกา	 สุนทร
	 ๔๓	 นางสาวพิมพ์ชนก	 เกตุแก้ว	 ๔๔	 นางสาวเฟิร์น	 ศิริเลิศวรกุล
	 ๔๕	 นางสาวภัทราพร	 จิตต์เพ่ง	 ๔๖	 นางสาวภัทรินพร	 หิรัญมาพร
	 ๔๗	 นายภาคย์ภูมิ	 เฉยสวัสดิ์	 ๔๘	 นางสาวภาวิณี	 มนัสกุลสิริ



๕๘

	 ๔๙	 นายภูริศ	 ธารวิทยากุล	 ๕๐	 นางสาวมัสลิน	 เนื่องจ�านงค์
	 ๕1	 นางสาวรวิภา	 ทองส่งโสม	 ๕๒	 นางสาวรัญชนา	 ทองค�า
	 ๕๓	 นางสาวรัศมี	 เทพบุตร	 ๕๔	 นางสาวลัดดาวัลย์	 จันทร์เดช
	 ๕๕	 นางสาววรดา	 เฮงอุดมทรัพย์	 ๕๖	 นางสาววรรณกานต์	 งามฉวีพันธุ์
	 ๕๗	 นางสาววรรณธิดา	 ประดับกูล	 ๕๘	 นางสาววรัญญา	 ลิวัฒนโสภา
	 ๕๙	 นางสาววศินี	 อายี่	 ๖๐	 นายวัชรภัทร	 มณีแสง
	 ๖1	 นายวัฒนวงศ์	 กรรณรงค์	 ๖๒	 นางสาวศิริพร	 สุทธิพรชัย
	 ๖๓	 นางสาวศิริภัทร	 หาญกล้า	 ๖๔	 นางสาวศิริลักษณ์	 เนตรสุวรรณ
	 ๖๕	 นายศิวณัฐ	 จารุสุวรรณวงค์	 ๖๖	 นางสาวศุลีพร	 เกยูรวรรณ์
	 ๖๗	 นางสาวสุธาวัลย์	 กองปัญญา	 ๖๘	 นายเหมวัต	 กลีบเมฆ
	 ๖๙	 นางสาวอชิรญา	 อยู่วัฒนา	 ๗๐	 นายอดิสรณ์	 การเจริญดี
	 ๗1	 นางสาวอทิตยา	 พูลศรี	 ๗๒	 นางสาวอมรรัตน์	 พันธุ์โสภา
	 ๗๓	 นางสาวอรณัส	 แก้วเรือนทอง	 ๗๔	 นางสาวอัญชิสา	 บุญสม
	 ๗๕	 นางสาวอารยา	 ฉายวงษ์

บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๑ เหรียญทอง
	 1	 นายธนาพล	 เนตรวารี

บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๑
	 1	 นางสาวจุฑารัตน์	 ว่องไวพาพร	 ๒	 นางสาวเจนจิรา	 โรจน์สวัสดิ์สุข
	 ๓	 นางสาวธัญญพัฒน์	 ปานะชา	 ๔	 นางสาวธัญญาศิริ	 สรรคอนุรักษ์
	 ๕	 นางสาวปภาวี	 ปัญญาดี	 ๖	 นางสาวผกาสินี	 ฮุดเชียง
	 ๗	 นางสาวเพ็ญนภา	 ธนาภรณ์	 ๘	 นางสาววิไล	 สินปุณย์
	 ๙	 นายศุภวัศ	 สามัญ	 1๐	 นางสาวสามพร	 มนูญผล
	 11	 นางสาวสุดารัตน์	 วัชรชัยทโลสถ	 1๒	 นางสาวสุพัตรา	 เทศงามถ้วน

บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๒
	 1	 นางสาวชฎาพร	 ปัญญะ	 ๒	 นางสาวชลิฏา	 จิระกาญจนากิจ
	 ๓	 นางสาวญาจภัทร	 แก้วศรี	 ๔	 นางสาวนิศาชล	 นาคทอง
	 ๕	 นางสาวพรรณวณัฐ	 ภู่สุโข	 ๖	 นางสาวรัตนา	 อู่แสงทอง
	 ๗	 นางสาวเรวดี	 ด�ามณี	 ๘	 นางสาววณิดา	 คงภู
	 ๙	 นางสาวศศิกานต์	 สุญาณวนิชกุล	 1๐	 นายสารัช	 ลีฬหาบวรกุล
	 11	 นางสาวสุดารัตน์	 กาญจนพันธุ์	 1๒	 นางสาวโสภิดา	 ทรัพย์ประสพโชค

บัญชีบัณฑิต
	 1	 นางสาวกชศภรณ์	 ดาวอรุณเกียรติ	 ๒	 นางสาวกนิษฐรินทร์	 ชื่นหัตไทย
	 ๓	 นางสาวกมลชนก	 จารุวาทินกุล	 ๔	 นางสาวกัญญารัตน์	 หงษ์ชัย
	 ๕	 นางสาวกาญจน์ภณิษา	 สีทอง	 ๖	 นางสาวกาญจนา	 เลียนพิษ
	 ๗	 นางสาวกานติมา	 ทองแดง	 ๘	 นางสาวเกศนี	 อมรเหมานนท์
	 ๙	 นางสาวขนิษฐา	 แก่นจันทร์	 1๐	 นางสาวคัทลียา	 กล้าหาญ
	 11	 นางสาวจรัสศรี	 แก้วมงเมือง	 1๒	 นางสาวจริญ	 นิสัยมั่น
	 1๓	 นางสาวจันทร์ทิพย์	 หงษ์ทอง	 1๔	 นางสาวจิรนันท์	 อุดธา
	 1๕	 นางสาวจิรา	 ทรัพย์เจริญ	 1๖	 นางสาวฉัตรญาดา	 กล้าปราบโจร
	 1๗	 นางสาวชนาธิป	 ศุภผล	 1๘	 นางสาวชนิสรา	 โอภาศรี
	 1๙	 นางสาวชัชฎาภรณ์	 ยอดยิ่ง	 ๒๐	 นางสาวชัชสรัญ	 แย้มจินดา
	 ๒1	 นางสาวฐิติญา	 เลิศวานิช	 ๒๒	 นายณัฐชยา	 เกตุวิจิตต์



๕๙

	 ๒๓	 นางสาวณัฐนรี	 ประดับสุข	 ๒๔	 นายณัฐวุฒิ	 ภัทรปรีชาการ
	 ๒๕	 นางสาวณิชกุล	 จินดาจันทร์	 ๒๖	 นางสาวดลนภา	 ไชยวงษ์
	 ๒๗	 นางสาวดวงแก้ว	 ชมภูโคตร	 ๒๘	 นางสาวทยาวีร์	 ตั้งจรัสพณิชกุล
	 ๒๙	 นางสาวทรงสมร	 ทวีชาติ	 ๓๐	 นางสาวทับทิม	 ประขุณี
	 ๓1	 นายธนวัฒน์	 พลทามูล	 ๓๒	 นางสาวธันยพร	 เนื่องจ�านงค์
	 ๓๓	 ว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์	 สามารถ	 ๓๔	 นางสาวนภัสวรรณ	 ทับทิมเงิน
	 ๓๕	 นางสาวนริศรา	 อินทรชีวะ	 ๓๖	 นางสาวนฤภร	 พรหมอินทร์
	 ๓๗	 นางสาวนัทวรรณ	 สถาวร	 ๓๘	 นางสาวนันทกานต์	 ลีอุดมวงษ์
	 ๓๙	 นางสาวนันทนัช	 งามศรี	 ๔๐	 นางสาวนิสรา	 แม่นหมาย
	 ๔1	 นางสาวบุณยนุช	 จุลณะเวช	 ๔๒	 นางสาวบุศรินทร์	 ปรางศรี
	 ๔๓	 นางสาวปภัสรา	 แจ่มผล	 ๔๔	 นางสาวปริยาภัทร	 สิงหเขต
	 ๔๕	 นางสาวปัทวรรณ	 แรมลี	 ๔๖	 นางสาวปาณิสรา	 อิศรภักดี
	 ๔๗	 นางสาวปานเนตร	 หัสดีพงษ์	 ๔๘	 นางสาวเปมิกา	 มาสรวง
	 ๔๙	 นางสาวเปมิกา	 ลาภมี	 ๕๐	 นางสาวผการัตน์	 เชิดสุข
	 ๕1	 นางสาวพรชิตา	 บุตรประสิทธิ์	 ๕๒	 นางสาวพรทิพย์	 แสงกระจ่าง
	 ๕๓	 นางสาวพรทิวา	 ชัยรักวงศ์	 ๕๔	 นางสาวพรพรรณ	 เงินกอบเจริญ
	 ๕๕	 นางสาวพรรัตน์	 วรรณาการ	 ๕๖	 นางสาวพัชรินทร์	 ทัพป้อม
	 ๕๗	 นางสาวพันพัศษา	 ชุ่มสอาด	 ๕๘	 นายพันไมล์	 สุวิปาลวัฒน์
	 ๕๙	 นายพิพัฒน์	 สว่างวงศ์	 ๖๐	 นางสาวเพ็ญนภา	 ชูนิกร
	 ๖1	 นางสาวภัสราภรณ์	 หงษ์โต	 ๖๒	 นางสาวภาณุรักษ์	 มรรควิน
	 ๖๓	 นายภาณุวัฒน์	 มณีรัตนากรณ์	 ๖๔	 นางสาวมณฑา	 วงศ์เหลืองอ่อน
	 ๖๕	 นางสาวมณฑิรา	 โสมเมา	 ๖๖	 นางสาวมยุรา	 แสงน้อย
	 ๖๗	 นางสาวเมธินี	 เอกพงศ์ไพสิฐ	 ๖๘	 นางสาวรัชนี	 เอมปรากฎ
	 ๖๙	 นายราชภูมิ	 มีมงคล	 ๗๐	 นางสาวลักษิกา	 ปรีดากรณ์
	 ๗1	 นางสาววนิตา	 พุ่มศรีสวัสดิ์	 ๗๒	 นางสาววรรณพร	 ยินดี
	 ๗๓	 นางสาววราภรณ์	 ทองบ�ารุง	 ๗๔	 นางสาววรารัตน์	 น้อยโต
	 ๗๕	 นางสาววราวรรณ	 ศรีใหม	 ๗๖	 นางสาววริษา	 คุณสนอง
	 ๗๗	 นางสาววิภาทิพย์	 ประเสริฐวงษ์	 ๗๘	 นางสาววีรยา	 แงะสัมฤทธิ์
	 ๗๙	 นางสาวศราภรณ์	 เจ้ามาตร	 ๘๐	 นางสาวศศิธร	 กรณีกิจ
	 ๘1	 นางสาวศศิธร	 ขันแข็ง	 ๘๒	 นางสาวศศิวรรณ์	 เบ้าจันทร์
	 ๘๓	 นางสาวศศิวิมล	 อะโสโก	 ๘๔	 นางสาวศิริธารา	 ตะเพียนทอง
	 ๘๕	 นางสาวศุภรัศมิ์	 อิสสระเสวี	 ๘๖	 นายเศรษฐสิน	 จันทร์ปลั่ง
	 ๘๗	 นางสาวสกุลทิพย์	 ชิมรัมย์	 ๘๘	 นางสาวสาลินี	 นาเพ็ญ
	 ๘๙	 นางสาวสิริรัตน์	 คงประทีป	 ๙๐	 นางสาวสุจิตรา	 สุขสวัสดิ์
	 ๙1	 นางสาวสุดารัตน์	 บ้านใหม่	 ๙๒	 นางสาวสุดารัตน์	 วงศ์วันดี
	 ๙๓	 นางสาวสุธัญญา	 ตุ่นเฮ้า	 ๙๔	 นางสาวสุพัตรา	 เต็มศิริ
	 ๙๕	 นางสาวสุพัตรา	 หมั่นการ	 ๙๖	 นางสาวสุมิตรา	 ทองสา
	 ๙๗	 นางสาวหทัยชนก	 สุขเจริญ	 ๙๘	 นางสาวอภิสรา	 อยู่เกียม
	 ๙๙	 นางสาวอรอนงค์	 เกษร	 1๐๐	 นางสาวอรุณศรี	 ตั้งกลชาญ
	 1๐1	 นางสาวอักษร	 รุ่งฟ้างาม	 1๐๒	 นางสาวอัญมณี	 นาคจันทร์
	 1๐๓	 นางสาวอัมพิกา	 บุญมาเลิศ	 1๐๔	 นางสาวอารยา	 กงจันทร์
	 1๐๕	 นายไอยริศร์ศรา	 ประมวลคิด



๖๐

คณะศิลปกรรมศาสตร์
ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ
	 1	 นางสาวกนกวรรณ	 แก่นจักร์	 ๒	 นายกิติพงษ์	 วัฒนศิริ
	 ๓	 นางสาวขวัญชนก	 การถาง	 ๔	 นายชัยพร	 ภูทัตโต
	 ๕	 นายชาญณรงค์	 ช่วงจั่น	 ๖	 นายทศพล	 งามวิไลลักษณ์
	 ๗	 นางสาวปุญญิศา	 จันทร์โสดา	 ๘	 นางสาวภัคเนตร	 พุทธิโภคิน
	 ๙	 นางสาวยลพรรณ	 รอดรักบุญ	 1๐	 นายรัฐธีร์	 ศรีจันทร์อินทร์
	 11	 นายรุจน์	 ถวัลย์อรรณพ	 1๒	 นางสาวล�าใย	 กาพรัด
	 1๓	 นางสาววราภรณ์	 สมานวงษ์วาน	 1๔	 นายวิศิษฐ	 พิมพิมล
	 1๕	 นางสาวอัญธิกา	 โต๊ะชัยบูรณ์	 1๖	 MISSFAN	 YANG
	 1๗	 MR.GAO	 XIANG	 1๘	 Ms.GUO	 YEXIN
	 1๙	 MR.HONG	JUN	 LIN	 ๒๐	 MR.JUN	KAI	 FU
	 ๒1	 MISSSI	YING	 PAN	 ๒๒	 Ms.YAN	 LIU
	 ๒๓	 MR.YAO	HUI	 LI

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม
	 1	 นายกฤษณะ	 สโมสร	 ๒	 นางสาวกัลยา	 หงษา
	 ๓	 นางสาวงามนิส	 เขมาชฎากร	 ๔	 นางสาวญาณวดี	 ข�าพิจิตร
	 ๕	 นางสาวญาตินันท์	 ญาณหาร	 ๖	 นายณัฎฐวุธ	 นุราช
	 ๗	 นางสาวนวลลออ	 อนุสิทธิ์	 ๘	 นางสาวมณีรัตน์	 อินคง
	 ๙	 นางสาววันทยา	 บัวทอง	 1๐	 นายวีระวัฒน์	 เสริมศรี
	 11	 นางสาวศิรินทร์	 พิณโกศล	 1๒	 นายศุภกร	 ไชยรงศรี
	 1๓	 นายสุภัทรชัย	 จีบแก้ว	 1๔	 นางสาวอุษา	 จันทร

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๑ เหรียญทอง
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
	 1	 นายจิรวัฒน์	 สิตรานนท์
สาขาวิชานิเทศศิลป์
	 1	 นายนิธิศ	 เปรมใจชื่น

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๑
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
	 1	 นายดนุพล	 นามวงษ์	 ๒	 นางสาวธิษตยา	 เอี่ยมไพโรจน์
สาขาวิชานิเทศศิลป์
	 1	 นางสาวทัศณิชา	 คาแพง	 ๒	 นางสาววิภาภรณ์	 จอกเกื้อ
	 ๓	 นายศิวนาถ	 ฑีฆะสวัสดิ์	 ๔	 นางสาวสุภัครศิลป์	 กุศล

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๒
สาขาวิชากราฟิกอาร์ต และกราฟิกมีเดีย
	 1	 นางสาวเปรมฤดี	 อุทัยแสง	 ๒	 นางสาวพิชญ์รวี	 เกิดภู่
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
	 1	 นางสาวกมลวรรณ	 ใจรังษี	 ๒	 นางสาวกัญญาภรณ์	 ออเรืองเอก
	 ๓	 นางสาวนวพรรณ	 กีมาบุตร	 ๔	 นายภูมิใจ	 โพธิวนากุล



๖1

	 ๕	 นางสาวสิราภา	 อัสดรธารากุล	 ๖	 นางสาวสุชาดา	 นิตยวรรณ
	 ๗	 นายแสนคม	 ธรรมเสถียร
สาขาวิชาจิตรกรรม
	 1	 นางสาวกัญญ์วรา	 พุ่มดอกไม้
สาขาวิชาดนตรีและการแสดง
	 1	 นางสาวชนน์ชนก	 สังข์สวน	 ๒	 นางสาวณัฐนรี	 เงินฉ�่า
	 ๓	 นางสาวธนัตถ์ชัญญา	 คงไทย	 ๔	 นางสาวธมลวรรณ	 ปิวิถะ
	 ๕	 นางสาวปวีณา	 แสงเพ็ชร์	 ๖	 นางสาวลลิต์ภัทร	 มูลทรัพย์
สาขาวิชานิเทศศิลป์
	 1	 นายณัฐชัย	 เพ็ญจันทร์	 ๒	 นางสาวตรัยรัตน์	 วิทยาปรีชากุล
	 ๓	 นายวชิรวิชญ์	 จิตต์อ�าไพ	 ๔	 นายศาสตรา	 มูลสาร
	 ๕	 นางสาวอลิสา	 รัตนกิจ

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชากราฟิกอาร์ต และกราฟิกมีเดีย
	 1	 นางสาวกนกพร	 กัณฐวิภูษณ์	 ๒	 นางสาวกนกพรรณ	 ส่องพราย
	 ๓	 นางสาวกนกวรรณ	 ชมภูนุช	 ๔	 นางสาวกฤตพร	 รัศมีงาม
	 ๕	 นายกานต์	 สิทธิเวช	 ๖	 นางสาวกิติภา	 นวลพิน
	 ๗	 นางสาวจิตตนาถ	 สาเศียร	 ๘	 นางสาวจิรภิญญา	 ตั้งศรีไพร
	 ๙	 นางสาวชลันดา	 ชุมจันทร์	 1๐	 นายชัยวัฒน์	 บุญช่วยชู
	 11	 นายชินรัตน์	 คหัฏฐา	 1๒	 นางสาวณกานดา	 ตี๋ชื่น
	 1๓	 นายณัชพล	 สาระนาค	 1๔	 นางสาวณัฐทยา	 มังคละ
	 1๕	 นางสาวณัฐริกา	 ศิริไพบูลย์	 1๖	 นางสาวณัฐสุดา	 ทิมิลกุล
	 1๗	 นางสาวทักษพร	 บัลลังก์สพล	 1๘	 นางสาวธนกาญจน์	 จิรพัฒน์ธนากุล
	 1๙	 นายธนารักษ์	 ฉิมมาแก้ว	 ๒๐	 นายธีร์บดินทร์	 อมรพงษ์มงคล
	 ๒1	 นางสาวบุณยนุช	 จั่นเพ็ชร์	 ๒๒	 นางสาวภัทรมน	 ปทานนท์
	 ๒๓	 นายภาดา	 ค�าวัง	 ๒๔	 นางสาวเมชญา	 อินทนานนท์
	 ๒๕	 นางสาวลภัสรดา	 สุขใจวรเวทย์	 ๒๖	 นายวสันต์	 บุญสมทบ
	 ๒๗	 นางสาวศศินีย์	 ทรัพย์สิน	 ๒๘	 นางสาวศิรประภา	 ไชยวรรณ์
	 ๒๙	 นางสาวสิริชนม์	 เรืองเศรษฐากูร	 ๓๐	 นางสาวสุชาวิภา	 อดุลยธรรม
	 ๓1	 นางสาวสุนีย์	 บัวปล้อง	 ๓๒	 นางสาวสุพัตรา	 ตรีวิเศษ
	 ๓๓	 นายสุเมธ	 สุจิวัฒน์	 ๓๔	 นายเสฎฐวุฒิ	 โกมารกุล	ณ	นคร
	 ๓๕	 นางสาวอรอนงค์	 เกียรติธนานุพงศ์	 ๓๖	 นางสาวอิงลูกอร	 จูไต๋
	 ๓๗	 นางสาวอุไรวรรณ	 ชาญวราห์กุล
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
	 1	 นางสาวกมลวรรณ	 เย็นใจ	 ๒	 นายกอบชัย	 ปั้นงา
	 ๓	 นางสาวแก้วกาญจน์	 ศรีภุมมา	 ๔	 นางสาวขวัญฟ้า	 ศรีละวรรณ์
	 ๕	 นายจิรการ	 จันทนา	 ๖	 นางสาวชนิตา	 ดิสถาพร
	 ๗	 นายชวลิต	 ถนอมใจ	 ๘	 นายชิดชรัตน์	 ชูศรี
	 ๙	 นายชินวัตร	 สุจริต	 1๐	 นายณัฐวัตร	 ศศินานนท์
	 11	 นางสาวนิตยา	 บุญขยาย	 1๒	 นายปกรณ์ชัย	 รัตนกิจยนต์
	 1๓	 นายปฏิพล	 ตติยพันธ์	 1๔	 นายพรัญชัย	 เอกเจริญ
	 1๕	 นางสาวพัชชา	 ส่งเสียง	 1๖	 นางสาวพันธุ์ทิพย์	 หมั่นท�า



๖๒

	 1๗	 นายพิชญ์ชากร	 ชาญชาติณรงค์	 1๘	 นางสาวพิมพ์นิภา	 ฉ�่าบุญ
	 1๙	 นายพีรพงษ์	 คงถนอม	 ๒๐	 นายภาคภูมิ	 ภาคย์ศุภกร
	 ๒1	 นายภาสกร	 กูบกระบี่	 ๒๒	 นายวงศธร	 เข่งพิมล
	 ๒๓	 นางสาววรางคณา	 จันทเดช	 ๒๔	 นางสาวว่านแพร	 อ่อนบุญเอื้อ
	 ๒๕	 นางสาววิจิตรา	 เกตุสุวรรณ์	 ๒๖	 นายศรัณย์ชัย	 โฉมกาย
	 ๒๗	 นายศุภณัฐ	 สุคันธาพฤกษ์	 ๒๘	 นายสุรศักดิ์	 เวียงนิล
	 ๒๙	 นางสาวหนึ่งฤทัย	 ทิมโพธิ์กลาง	 ๓๐	 นางสาวอธิษฐาน	 เมืองสุข
	 ๓1	 นางสาวอลิน	 ผู้พัฒน์
สาขาวิชาจิตรกรรม
	 1	 นางสาวกรณิการ์	 คงนคร	 ๒	 นายกฤตกร	 ประเทศสิงห์
	 ๓	 นางสาวจันทร์จิรา	 แก้วงาม	 ๔	 นางสาวชลิดา	 มณีพิทักษ์สันติ
	 ๕	 นายชวน	 แสนบุตร	 ๖	 นายชัชพงศ์	 เจริญศิลป์
	 ๗	 นายโชติวัฒน์	 ชัยฤทธิ์	 ๘	 นายธรรมรัตน์	 บุญก�าเนิด
	 ๙	 นายนัสวี	 ฉิมยศ	 1๐	 นางสาวบุษรา	 หอมสุวรรณ์
	 11	 นายปริญญา	 ประถมพันธ์	 1๒	 นายพิพัฒน์	 ศรีอุราม
	 1๓	 นายเพชร	 นะทีศรี	 1๔	 นางสาวภัทราพร	 จึงอุดมธารา
	 1๕	 นายภานรินทร์	 วรามิศ	 1๖	 นางสาวรติพร	 ตีรสุภาพกุล
	 1๗	 นางสาววรรณวิภา	 แก้วพิทักษ์	 1๘	 นางสาวศิรินทรา	 แสนธิจักร์
	 1๙	 นายสรวิชญ์	 ศรีสิทธิกุล	 ๒๐	 นางสาวสัจจพร	 เกษตรสินธุ์
	 ๒1	 นางสาวสุจิตรา	 ลือมงคล	 ๒๒	 นางสาวสุจินันท์	 มูลจัด
	 ๒๓	 นายอดิศร	 ศิริเลิศ	 ๒๔	 นางสาวอาทิตยา	 ประดิษจา
สาขาวิชาดนตรีและการแสดง
	 1	 นางสาวกนกพร	 เรืองเที่ยง	 ๒	 นายกรวิชญ์	 อั๊งค�า
	 ๓	 นายกฤษณะ	 สมกอง	 ๔	 นายกฤษณะเทพ	 ผลธัญญา
	 ๕	 นางสาวกัญจนวรรณ	 พืชผักหวาน	 ๖	 นางสาวกาญจนา	 แม่นย�า
	 ๗	 นายกิติศักดิ์	 อ่อนชื่นจิตร	 ๘	 นายโกญจนาท	 พรสุวรรณ
	 ๙	 นางสาวเขมจิรา	 ศรีษะ	 1๐	 นายคมกฤษฏิ์	 กาญจนางกูรพันธุ์
	 11	 นายฆฤณ	 วงศ์ทองศรี	 1๒	 นางสาวจรรยา	 พิมดี
	 1๓	 นางสาวเจนจิรา	 ตั้งสมสุข	 1๔	 นายเจริญลาภ	 หาญทวีภัทร
	 1๕	 นางสาวชญากาญจน์	 มุกขุนทด	 1๖	 นางสาวชฎาธาร	 อินพันทัง
	 1๗	 นายชัยวัฒน์	 ศรีอุฬารวัฒน์	 1๘	 นายชานนท์	 บุญชิต
	 1๙	 นางสาวชาลิสา	 มงคลสิริวรรณ	 ๒๐	 นายชุติเทพ	 ทองใคร้
	 ๒1	 นางสาวชุติธร	 จิตต์โอภาส	 ๒๒	 นายแซนเยกุมาร	 ไซย์
	 ๒๓	 นางสาวฐิตินันท์	 ตันจิรานุกุล	 ๒๔	 นางสาวณดาว	 อินทะสอน
	 ๒๕	 นายณัฐพงศ์	 ศรีม่วงกลาง	 ๒๖	 นางสาวณัฐยา	 เอี่ยมส�าอางค์
	 ๒๗	 นางสาวณัฐวดี	 กิจตะโก	 ๒๘	 นายณัฐวัฒน์	 คงขันธ์
	 ๒๙	 นายณัฐวุฒิ	 การะกิจ	 ๓๐	 นายทศพร	 ควรประสงค์
	 ๓1	 นายเทพรังสรรค์	 กลิ่นมลิวัลย์	 ๓๒	 นายเทอดพงษ์	 รัศมี
	 ๓๓	 นายธณรัชต์	 ดีพูน	 ๓๔	 นายธนธรรม	 สุวรรณสินธุ์
	 ๓๕	 นายธนบดี	 ด�ารงศักดิ์	 ๓๖	 นายธนวัฒน์	 ชลวนารัตน์
	 ๓๗	 นายธนสิทธิ์	 เหมือนกุล	 ๓๘	 นายธนาชลิต	 สุสุทธิ
	 ๓๙	 นายธวัชชัย	 อ�าพรรรัตน์	 ๔๐	 นายธัชพงศ์	 จิรสินคุรกานนต์



๖๓

	 ๔1	 นางสาวธันยธร	 ศรีมาวงศ์	 ๔๒	 นางสาวนภาพร	 ฐานะ
	 ๔๓	 นายนรินทร์	 หาทรัพย์	 ๔๔	 นางสาวนลินรัตน์	 ชูเชิดเลิศสิริกุล
	 ๔๕	 นางสาวนัฐยาภรณ์	 สาธร	 ๔๖	 นายนัทธี	 น�้าทองบริสุทธิ์
	 ๔๗	 นางสาวนีรนุช	 แสงทวี	 ๔๘	 นางสาวบงกช	 คอนมุงคุณ
	 ๔๙	 นางสาวปรัชญาภรณ์	 อุทยานวิทยา	 ๕๐	 นางสาวปรีดาภรณ์	 อ่องละออ
	 ๕1	 นางสาวปรียาภรณ์	 ค�าประเสริฐ	 ๕๒	 นายปัญญวัฒน์	 สุวรรณ์โชติชัย
	 ๕๓	 นางสาวปาริชาติ	 รัตนมงคลมาศ	 ๕๔	 นายปาล์ม	 พลีบูรณ์
	 ๕๕	 นายพงษ์สันต์	 ชินวรพิทักษ์	 ๕๖	 นางสาวพนิดา	 พวงโต
	 ๕๗	 นางสาวพรรณทิภา	 ต้วมสี	 ๕๘	 นางสาวพัชริดา	 พุทธิกาญจนกุล
	 ๕๙	 นายพิพัฒน์	 ปิติ	 ๖๐	 นายพิพิธ	 ผดุงวิทยากร
	 ๖1	 นายพีรทัต	 อาษายุทธ	 ๖๒	 นางสาวเพ็ญภาพรรณ	 ฉัตรชวินพร
	 ๖๓	 นางสาวแพรวพรรณ	 นาวีว่อง	 ๖๔	 นายภราดร	 อธิปัตยะวงศ์
	 ๖๕	 นายภาณุวัฒน์	 เกิดดี	 ๖๖	 นายภูวดล	 สีบัวขาว
	 ๖๗	 นางสาวมธุการ	 ศรสงคราม	 ๖๘	 นางสาวยุพาวรรณ	 แซ่เตียว
	 ๖๙	 นายรณกร	 นาคะโร	 ๗๐	 นายระวี	 ศรีวรรณ์
	 ๗1	 นายรัชชานนท์	 รัตนพันธ์	 ๗๒	 นายรัชชานนท์	 อนันต์พินิจวัฒนา
	 ๗๓	 นางสาวราชมณ	 รัตนเวคิน	 ๗๔	 นายรุจิกร	 ลีลาศ
	 ๗๕	 นางสาววรัญญา	 สิริสมโภชวณิช	 ๗๖	 นางสาววริศรา	 รักชื่อ
	 ๗๗	 นางสาววัลย์นิชา	 พานแก้ว	 ๗๘	 นางสาววิจิตรา	 ศรีสร้อย
	 ๗๙	 นายวิชัย	 บุราณรักษ์	 ๘๐	 นายวิชิต	 นามสนิท
	 ๘1	 นายวิทยา	 แซ่แต้	 ๘๒	 นางสาววิปัสสนา	 สิทธิเดช
	 ๘๓	 นายศรัณยู	 นันทวัฒนานุกูล	 ๘๔	 นางสาวศศินิภา	 คมข�า
	 ๘๕	 นางสาวศิริพร	 ผสมทรัพย์	 ๘๖	 นายศิลายุ	 โรมรัน
	 ๘๗	 นายศิวกร	 แพละออง	 ๘๘	 นายศุภชัย	 ชัยรัตน์
	 ๘๙	 นายศุภพรพงศ์	 วงษ์ศิริ	 ๙๐	 นายสมชาย	 ตินนาวร
	 ๙1	 นางสาวสายชล	 จ้อยม่วง	 ๙๒	 นายสิทธิพงษ์	 ผดุงสมัย
	 ๙๓	 นายสิรวิชญ์	 สิทธิสาร	 ๙๔	 นางสาวสิริประภา	 เรืองขจร
	 ๙๕	 นางสาวสุชานันท์	 มีสุข	 ๙๖	 นางสาวสุพรรณิการ์	 เศวตจามร
	 ๙๗	 นางสาวสุวดี	 กรเกษตร	 ๙๘	 นางสาวสุวพัชร	 สินชัย
	 ๙๙	 นางสาวสุวิตรา	 อินทร์พงษ์	 1๐๐	 นางสาวเสาวภาคย์	 น้อยดัด
	 1๐1	 นางสาวแสงมณี	 ธารีสังข์	 1๐๒	 นางสาวหัตทยา	 หนูอิ่ม
	 1๐๓	 นางสาวอภิญญา	 บุญผ้าทิพย์	 1๐๔	 นายอภินันท์	 จริยาประเสริฐ
	 1๐๕	 นายอภิสิทธิ์	 สรภูมิ	 1๐๖	 นางสาวอมลิน	 เชียงแรง
	 1๐๗	 นายอริย์ธัช	 ยอดเชื้อ	 1๐๘	 นางสาวอรุโณทัย	 นันทส�าเริง
	 1๐๙	 นายอลงกรณ์	 เกษราธิกุล	 11๐	 นางสาวอสมา	 หอมเกษร
	 111	 นางสาวอุษณา	 อภินันทน์	 11๒	 นายเอกภาพ	 รมยานนท์
สาขาวิชานิเทศศิลป์
	 1	 นายกช	 สาทรสวัสดิ์	 ๒	 นางสาวกฌานาฎ	 เพ็งวงศ์
	 ๓	 นายกรณ์พงศ์	 สุภาพ	 ๔	 นายกฤชนนท์	 จิวรฤกษ์
	 ๕	 นางสาวกวินนา	 สุขผล	 ๖	 นายกษาปณ์	 คงชยาสุขวัฒน์
	 ๗	 นางสาวกัญญ์วรา	 ใจอาสา	 ๘	 นางสาวกาญจนาพร	 ทองสวัสดิ์
	 ๙	 นางสาวกานต์พิชชา	 น้อยเสี่ยงสี	 1๐	 นายกิจจาพันธ์	 ปะมะโต



๖๔

	 11	 นายกิตติกรณ์	 นิลเขตร	 1๒	 นายกิตติพัฒน์	 พุกรอด
	 1๓	 นายกิตติภูมิ	 อินทรโชติ	 1๔	 นายกิตติศักดิ์	 กลิ่นหอม
	 1๕	 นางสาวกุลรัตน์	 ชัยสุวิรัตน์	 1๖	 นางสาวเกศรารัตน์	 นาคเจือทอง
	 1๗	 นางสาวขวัญจิรา	 ภิรมย์เบี้ยว	 1๘	 นายเขมรัฐ	 การะวงค์
	 1๙	 นายคฑาวุฒิ	 ศิริมนาทร	 ๒๐	 นางสาวจารีนันท์	 คีรีทวีป
	 ๒1	 นายจิรพงศ์	 วิบาบรู	 ๒๒	 นางสาวจีรวรรณ	 รักสัตย์
	 ๒๓	 นางสาวเจนจิรา	 พิมพ์สวัสดิ์	 ๒๔	 นายชนะกาล	 แสงทา
	 ๒๕	 นางสาวชนิตา	 แสงฉวี	 ๒๖	 นางสาวชลธิชา	 กลัดชาติ
	 ๒๗	 นายชลธี	 จูเมฆา	 ๒๘	 นางสาวชลฤทัย	 จันทองทิพย์
	 ๒๙	 นายชวินโรจน์	 วงศ์สละ	 ๓๐	 นางสาวชัชกมล	 ผสมทรัพย์
	 ๓1	 นายชาตรี	 กาญจนสุทธิยากร	 ๓๒	 นางสาวชิดชนก	 สันติธาราภรณ์
	 ๓๓	 นายชินวัตร	 เธียรเศวตกุล	 ๓๔	 นางสาวโชติกา	 ธนาคม
	 ๓๕	 นายฐานะดี	 พ่วงพี	 ๓๖	 นางสาวฐานิศา	 ค�าสวาสดิ์
	 ๓๗	 นางสาวณัฏฐณิชา	 พรเฉลิมพงศ์	 ๓๘	 นางสาวณัฏฐา	 สืบวงษ์
	 ๓๙	 นางสาวณัฐกานต์	 ขันธสิทธิ์	 ๔๐	 นางสาวณัฐชยา	 วิโรจน์วัฒนกุล
	 ๔1	 นางสาวณัฐนันท์	 ภาคพร	 ๔๒	 นายณัฐพล	 ลีลาเจริญกิจ
	 ๔๓	 นางสาวณัฐริกา	 วัฒนสุข	 ๔๔	 นายณัฐวุฒิ	 คงตั้งจิตต์
	 ๔๕	 นางสาวณัฐหทัย	 คุณดิลกฤทธิ์	 ๔๖	 นางสาวณิชากร	 บุญอยู่คง
	 ๔๗	 นางสาวณิชากานต์	 แสงพันธ์	 ๔๘	 นายดนุสรณ์	 วงษ์จู
	 ๔๙	 นายเตชวิชญ์	 ราวีศรี	 ๕๐	 นางสาวทัตภร	 อุส่าห์ดี
	 ๕1	 นางสาวทัศนีย์	 ธนารัตน์	 ๕๒	 นายธนโชติ	 ประกอบการดี
	 ๕๓	 นายธนธร	 น้อมบุญมี	 ๕๔	 นายธนวัฒน์	 ขยันกิจ
	 ๕๕	 นายธนะบูรย์	 หงษ์ศิลา	 ๕๖	 นายธนัทธิกรณ์	 แสงรอด
	 ๕๗	 นายธนากร	 รังสีนภากร	 ๕๘	 นายธนาคม	 วงษ์ไพศาล
	 ๕๙	 นางสาวธนิยา	 จารุวร	 ๖๐	 นายธเนศ	 อังคะวิภาต
	 ๖1	 นายธวัชพงษ์	 สุวรรณโถง	 ๖๒	 นางสาวธันยาภรณ์	 นาคเพ็ชร
	 ๖๓	 นายธีรธัช	 อรุณโชติ	 ๖๔	 นายธีระพงษ์	 วิชระพล
	 ๖๕	 นายธีรัช	 เย็นใจชน	 ๖๖	 นายธีริทธิ์	 กาญจนขจิต
	 ๖๗	 นางสาวนภัสวรรณ	 เต็งวรกิจ	 ๖๘	 นางสาวนภาพร	 คุณานันทวิศาล
	 ๖๙	 นายนฤนาท	 เผือกพิพัฒน์	 ๗๐	 นายนฤมิต	 ฤทธิ์บุรี
	 ๗1	 นายนิธินันต์	 สารสุวรรณ	 ๗๒	 นายนิธี	 สิทธิโกศลจิต
	 ๗๓	 นายนิรวิทธ์	 เจริญผล	 ๗๔	 นางสาวนิสาชล	 อินจันทร์
	 ๗๕	 นางสาวเนตรนภา	 กาบแก้ว	 ๗๖	 นางสาวเนตรสกล	 หุ่นแก้ว
	 ๗๗	 นางสาวบุญฑริก	 กลิ่นคง	 ๗๘	 นางสาวเบญจมาภรณ์	 เพชรศิริ
	 ๗๙	 นางสาวประภัสสร	 เทหะสุวรรณรัตน์	 ๘๐	 นายปองพล	 เดวิส
	 ๘1	 นางสาวปัทกานต์	 ลี้มงคล	 ๘๒	 นายพงศกร	 กันขันค�า
	 ๘๓	 นายพงศ์ศิริ	 ภิญโญสิริพันธุ์	 ๘๔	 นายพงษ์พัฒน์	 อุดมรุ่งขจรชัย
	 ๘๕	 นายพชร	 ก�าเหนิดนนท์	 ๘๖	 นางสาวพรนภา	 ด้วงค�าจันทร์
	 ๘๗	 นางสาวพรพรรณ	 ธีระวรวงศ์	 ๘๘	 นางสาวพรพรรษ	 พินิจรัตนารักษ์
	 ๘๙	 นางสาวพรพิมล	 คะเรรัมย์	 ๙๐	 นางสาวพรรณนิดา	 ทบอาจ
	 ๙1	 นางสาวพรสุดา	 โพธิสิงห์	 ๙๒	 นางสาวพัชรินทร์	 อยู่บรรพต
	 ๙๓	 นายพัฒวุฒิ	 แสงสุ่ม	 ๙๔	 นางสาวพิจิตรา	 นกขุนทอง



๖๕

	 ๙๕	 นางสาวพิชชานันท์	 พูนทวีวัฒนายศ	 ๙๖	 นางสาวพิชชาภา	 เกิดเกรียงไกร
	 ๙๗	 นางสาวพิชานันท์	 จั่นเล็ก	 ๙๘	 นางสาวพินิจเนตร	 แสวงทรง
	 ๙๙	 นางสาวพิมพิสมัย	 วิบูลย์ชาติ	 1๐๐	 นางสาวพิมลนาฏ	 บุญโชติ
	 1๐1	 นายพีรพล	 สาระบาล	 1๐๒	 นายภรธิวัช	 สุขธิติพัฒน์
	 1๐๓	 นายภาณุวัฒน์	 อ้อยทอง	 1๐๔	 นายมหาสมุทร	 อุทธังกร
	 1๐๕	 นายเมธี	 เหลือเพิ่มพร	 1๐๖	 นางสาวยลรยา	 เหลืองอรุณศรี
	 1๐๗	 นายยุทธวีร์	 แก้วใจมา	 1๐๘	 นายรชตะ	 เหมะจันทร
	 1๐๙	 นางสาวรวิสรา	 ขุนด่านพินิจวงศ์	 11๐	 นางสาวรักษิณา	 สนธิโรจน์
	 111	 นางสาวรัตนมน	 สุพัฒนโชติ	 11๒	 นางสาวรัตนาภรณ์	 วิเศษดี
	 11๓	 นางสาววนัสนันท์	 จันทร์มาก	 11๔	 นางสาววราลี	 วงษ์ศรี
	 11๕	 นายวฤทธิ์	 ตะกรุดโฉม	 11๖	 นางสาววิภาวี	 นันผาย
	 11๗	 นายวิรัชศินกานต์	 ขันเงิน	 11๘	 นางสาววิริญญ์	 สมานมิตร
	 11๙	 นางสาววิไลวรรณ	 บุญเจริญ	 1๒๐	 นายวิวัฒน์	 หินอ่อน
	 1๒1	 นายวีรชัย	 แก้วประสิทธิ์	 1๒๒	 นายวีรพงษ์	 มิตะถา
	 1๒๓	 นายวีรภัทร	 หลักทอง	 1๒๔	 นายศตวรรษ	 ขันทองดี
	 1๒๕	 นางสาวศราวรรณ	 จันปุ่ม	 1๒๖	 นางสาวศศิชา	 พฤกษ์วิมลพันธ์
	 1๒๗	 นายศิรภัสสร์	 ประสพสุขเจริญ	 1๒๘	 นายศิลวัตร	 ดีวิจารณ์
	 1๒๙	 นายศุภกฤต	 พัชรปัญญาพร	 1๓๐	 นายศุภกิจ	 เจนกิจโกศล
	 1๓1	 นางสาวษาริตรี	 สุขศรีชวลิต	 1๓๒	 นางสาวสมณวรรณ	 อุเทนสุด
	 1๓๓	 นายสมพร	 เรืองไชย	 1๓๔	 นายสมัชชา	 สะมะแอ
	 1๓๕	 นายสันติภาพ	 เสนีวงศ์	ณ	อยุธยา	 1๓๖	 นางสาวสิตานัน	 จีนะวัฒน์
	 1๓๗	 นางสาวสุดารัตน์	 ภารมาตร	 1๓๘	 นายสุทธกานต์	 นิโครธานนท์
	 1๓๙	 นางสาวสุทธาทิพย์	 บุญกัณฑ์	 1๔๐	 นางสาวสุนิสา	 ประบู่
	 1๔1	 นายสุพรรณ	 แจ้งเจริญ	 1๔๒	 นางสาวสุพัทตรา	 สุโพธิ์
	 1๔๓	 นายสุรสิทธิ์	 สุเมธา	 1๔๔	 นางสาวหิรัญญิการ์	 แจ่มใส
	 1๔๕	 นายอนพัช	 จันทร์วรคุณ	 1๔๖	 นางสาวอนัญญา	 รุ่งเรือง
	 1๔๗	 นางสาวอพัชยา	 รัตนบุรี	 1๔๘	 นายอภิทาน	 ลิ้มบริบูรณ์
	 1๔๙	 นางสาวอรทิวา	 ศรีตะวัน	 1๕๐	 นายอรุณสิริ	 ไทรงามเอี่ยม
	 1๕1	 นางสาวอัญชลี	 แสงมาศ	 1๕๒	 นายอัศม์เดช	 ตั้งธนานุรักษ์
	 1๕๓	 นางสาวอารดา	 สอนโคตร	 1๕๔	 นางสาวอินทิรา	 อุดม
	 1๕๕	 นางสาวอิสริยา	 ยุวภูมิ	 1๕๖	 นายเอกสิทธิ์	 แจ้งประเสริฐ
สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์
	 1	 นายกันตพงศ์	 สิทธิวงศ์	 ๒	 นางสาวณัฐกานต์	 มโหสถ
	 ๓	 นางสาวณัฐฐินันท์	 ค�าหนัก	 ๔	 นายเทียนชัย	 โตนน�้าขาว
	 ๕	 นายธนาวุฒิ	 จางวาง	 ๖	 นางสาวนริสรา	 บุญรอด
	 ๗	 นางสาวนวพร	 ฉิมมาฉุย	 ๘	 นายนุกูล	 สีแดง
	 ๙	 นางสาวปรามี	 เชาวะวนิชย์	 1๐	 นางสาวปวีณา	 ก้านทอง
	 11	 นางสาวปิยวรรณ	 ต้นสีนนท์	 1๒	 นางสาวเมธปิยา	 วีระวุฒิ
	 1๓	 นางสาวรัฏติยา	 กล�่ากลัด	 1๔	 นางสาววรรณิดา	 สถิติรัต
	 1๕	 นางสาวศรัณย์พร	 เคนไชยวงค์	 1๖	 นายศิขรินทร์	 แสงถนอม
	 1๗	 นางสาวสมฤทัย	 ตั้นตระกูล	 1๘	 นางสาวสิริขวัญ	 ทางดี
	 1๙	 นายสุทธิกิจ	 จิตรพรทรัพย์	 ๒๐	 นางสาวอัญชลีพร	 วิเชียรศรี
	 ๒1	 นางสาวอันธิกา	 กาศสนุก



๖๖

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
นิติศาสตรมหาบัณฑิต

	 1	 นางสาวกัญชพร	 วงษาหล้า	 ๒	 นางสาวเฌอฟ้าศศิ	 อามาตย์มนตรี
	 ๓	 นางสาวธนิษฐา	 มีสม	 ๔	 นางสาวนภัสรา	 ฉัตรแก้วโพธิ์ทอง
	 ๕	 ว่าที่ร้อยตรีหญิงปิยธิดา	 อุปการ	 ๖	 นางสาววิจิตรา	 ฤทธิ์มหา
	 ๗	 นางสาวศิริวรรณ	 สาครเสถียร	 ๘	 นางสาวสุภาพร	 บ่อเงิน
	 ๙	 นางสาวอารยา	 เนื่องจ�านงค์	 1๐	 นางสาวเอมิกา	 ทับเพ็ชร
	 11	 MR.BOUNCHANH	 VANGNOWHEU	 1๒	 MR.SACKPASEUTH	 SISOUK

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
	 1	 นายกิติพงษ์	 ไชยปิง	 ๒	 นางสาวเกศินี	 ตันติชัยวนิช
	 ๓	 นายจักรพันธ์	 รัมย์ธนาธิป	 ๔	 นายชวบดินทร์	 อิทธิพงศ์เดช
	 ๕	 ร้อยต�ารวจเอกชวัลวิทย์	 ยินทรัพย์	 ๖	 นายชิษณุพงศ์	 แฉล้มรัมย์
	 ๗	 นายฐิติพงศ์	 ศรีสรวล	 ๘	 นางสาวณัฐณิชา	 รัตนธรรม
	 ๙	 พันโทนพโรจน์	 ชัยอัมราพัฒน์	 1๐	 จ่าสิบต�ารวจปรัชญา	 นงค์พรมมา
	 11	 นายปราโมทย์	 ฉันทะ	 1๒	 ร้อยต�ารวจเอกหญงิพรพรรณ์	เพชรฉมิกนั
	 1๓	 นายภูชัย	 ด้วงประเสริฐ	 1๔	 นายสรวิชญ์	 คุณาวุฒิ
	 1๕	 นางสาวสาวิตรี	 แนบถนอม	 1๖	 นางสาวสุรินทร	 เณรหล�า
	 1๗	 นางสาวเสาวรักษ์	 หงษ์ไทย
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง
	 1	 นายคณุตม์	 ปิ่นทองค�า	 ๒	 นางเจณสุภา	 พงษ์ยินดี
	 ๓	 นายชวน	 กรณีย์	 ๔	 นายชัยวัฒน์	 เล่าเรื่อง
	 ๕	 นายเชาวลิต	 รอบโลก	 ๖	 นายณรงค์	 เที่ยงธรรม
	 ๗	 นางดารัตน์	 สุรักขกะ	 ๘	 นายธงชัย	 ลอยมั่นคง
	 ๙	 นายปกรณ์	 สุขธรรมนิยม	 1๐	 นายปรีชา	 ทองพันพาน
	 11	 นายพรศักดิ์	 เหลียงตระกูล	 1๒	 นายพีรพล	 พงศ์สิริวรนาถ
	 1๓	 นางเพ็ญศรี	 เต็มศิริ	 1๔	 นางสาวภคนันท์	 ทองรัตน์
	 1๕	 นายมานัดถ์	 บุญปาน	 1๖	 นายยงยุทธ	 จอนเจริญ
	 1๗	 นายวสวัตติ์	 มานู	 1๘	 นางสาววัชรี	 ชุ่มกระโทก
	 1๙	 นายวีระชัย	 คุณจักร	 ๒๐	 นางสาวศิวรัศมิ์	 พนมรัสมี
	 ๒1	 นายสมปอง	 สกลดิลก	 ๒๒	 นายสมศักดิ์	 เดชคุ้มญาติ
	 ๒๓	 นายสมศักดิ์	 แตงแก้ว	 ๒๔	 นางสาวสุกัญญา	 สระแก้ว
	 ๒๕	 นางสาวสุชาดา	 เครืออาษา	 ๒๖	 นายสุชาติ	 แร่เพชร
	 ๒๗	 นายสุพัฒน์	 บุญนิธี	 ๒๘	 นายสุวิทย์	 งอกศรี
	 ๒๙	 นายเสนาะ	 แก้วคง	 ๓๐	 นาวาโทอนุชา	 ช�านาญมนต์
	 ๓1	 นายอิทธิพงษ์	 ทองล้อม	 ๓๒	 นายเอกรัฐ	 เกตุวัตถา
สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม
	 1	 จ่าสิบต�ารวจหญิงกรกมล	 เทศสวัสดิ์	 ๒	 นายเกียรติภูมิ	 ม่วงงาม
	 ๓	 นายธนกฤต	 อุ่ยตระกูล	 ๔	 นายประยุทธ	 ทองอยู่
	 ๕	 นายปัญญา	 พิศพันธุ์	 ๖	 นางสาวปัณฑารีย์	 พรสมมนต์
	 ๗	 นางสาวพิมลนาฎ	 คชเสนี	 ๘	 สิบต�ารวจตรีภรูมวนาท	 เมฆาวนิชย์
	 ๙	 นางสาวภัททิรา	 บ�ารุงธรรม	 1๐	 นายภูเมศ	 ธรรมค�าภีร์



๖๗

	 11	 นางสาวรัตติยา	 ดีน�้าจืด	 1๒	 นางสาววัจนพร	 ค�าเจริญ
	 1๓	 นางสาววัลวิสา	 สิงห์โตทอง	 1๔	 นายศราวุธ	 กุดกัญญา
	 1๕	 สิบต�ารวจตรีศิวฤทธิ์	 พันธุระ	 1๖	 นายสิทธิพงษ์	 ค�าจักร์
	 1๗	 นายสินชัย	 สมนึก	 1๘	 นายสุรเดช	 สุขเดโช
	 1๙	 ร้อยต�ารวจโทอภิชาติ	 นามจันโท	 ๒๐	 นายอาทิตย์	 เรืองรุ่งชัยกุล
	 ๒1	 นายโอฬาร	 ยิ้มแย้ม	 ๒๒	 MR.MEAK	 SEYHA
	 ๒๓	 MISSMINJEONG	 YUN
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ
	 1	 นายกัมปนาท	 เบ็ญจนาวี	 ๒	 นายจิรภัทร	 จิตมงคล
	 ๓	 นายชรินทร	 ประสมสุข	 ๔	 นายชินพงษ์	 กะไชยวงษ์
	 ๕	 นายทองสิน	 สัตยาพันธุ์	 ๖	 นายประลองพล	 กิตติถนอม
	 ๗	 นางสาวภารดี	 ทุมมานนท์	 ๘	 นายมนต์มนัส	 จันทร์เจริญ
	 ๙	 นายรัฐพล	 ซารัมย์	 1๐	 นายอาณัติ	 ขันธการ

นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๑ เหรียญทอง
	 1	 นางสาวพิมญาลักษณ์	 พานิชวัฒนา

นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๑
	 1	 นางสาวปิยะพร	 ประยูรหงษ์	 ๒	 นางสาววิจิตรา	 สังฆเวช
	 ๓	 นางสาวสินิทนันท์	 อินเกิด	 ๔	 นายอรรถพล	 ศรีพรหม

นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๒
	 1	 นายจิรวัฒน์	 พูนสวัสดิ์พงศ์

นิติศาสตรบัณฑิต
	 1	 นางสาวกชกร	 มดแสง	 ๒	 นายกชเมธี	 ปรียานนท์
	 ๓	 นางสาวกนกกาญจน์	 วงศ์สวัสดิชาติ	 ๔	 นางสาวกนกวรรณ	 สมพรลาภ
	 ๕	 นางสาวกนกอร	 ตระกูลไทย	 ๖	 นางสาวกฤติยา	 ศักดิ์ปฐมพานิชย์
	 ๗	 นายกฤษฎา	 เพ็ชรกลับ	 ๘	 นางสาวกันยารัตน์	 เตมีรัสมี
	 ๙	 นางสาวกาญจนาพร	 สนิทราษฎร์	 1๐	 นางสาวกิตติกาญจน์	 แน่นอน
	 11	 นางสาวกุสุมา	 กอปรกิจงาม	 1๒	 นางสาวเกษมณี	 แก้วค�าบ้ง
	 1๓	 นายเก้ากลยุท	 บุญมาก	 1๔	 นางสาวแก้วตา	 ปานยิ้ม
	 1๕	 นางสาวขนิษฐา	 กองแก้ว	 1๖	 นางสาวขวัญฤดี	 ธรรมสันเทียะ
	 1๗	 นายเขมทัต	 กิ่งทอง	 1๘	 นายเขมินท์	 ศักดาขจรเกียรติ
	 1๙	 นายคณพศ	 เผือกสอาด	 ๒๐	 นายคณิน	 อดกลั้น
	 ๒1	 นางสาวเครือวัลย์	 ศรีอนันต์	 ๒๒	 นางสาวแคทลียา	 ชื่นบาน
	 ๒๓	 นายจตุพล	 ศรีศักดิเศรษฐ์	 ๒๔	 นายจารุวัฒน์	 ศรีสะทก
	 ๒๕	 นางสาวจิดาภา	 เกื้อกิจ	 ๒๖	 นางสาวจิรภัทร์	 หลาบเหลือ
	 ๒๗	 นายจิรเมธ	 ปาละวงศ์	 ๒๘	 นายจิรวัฒน์	 เชี่ยวประสิทธิ์
	 ๒๙	 นายจิระ	 ลานธารทอง	 ๓๐	 นายจิรายุ	 เกียรติไกรวัลศิริ
	 ๓1	 นางสาวจุฑาทิพย์	 เปรียบปราง	 ๓๒	 นางสาวจุฬารัตน์	 พรหมศิริ
	 ๓๓	 นางสาวชนกนาฎ	 สุวรรณมาศ	 ๓๔	 นางสาวชนัญธิดา	 ประจบจันทร์
	 ๓๕	 นางสาวชลกานต์	 พนมไพร	 ๓๖	 นางสาวชลิตา	 บุญเกิด
	 ๓๗	 นางสาวชลิตา	 โสนอ่อน	 ๓๘	 นายชัชวาล	 จ�ารัสแสง
	 ๓๙	 นางสาวชินานาฎ	 ตันยิกุล	 ๔๐	 นายชุติพัฒน์	 วงษ์ภูมี



๖๘

	 ๔1	 นางสาวชุติมา	 เพชรานนท์	 ๔๒	 นางสาวชุติมา	 สารียัง
	 ๔๓	 นางสาวฐาปนิตตา	 อ่อนตา	 ๔๔	 นายฐิตวัฒน์	 โตเจริญ
	 ๔๕	 นางสาวฐิติพร	 ภารสงัด	 ๔๖	 นางสาวฐิติมน	 เทือกสุบรรณ
	 ๔๗	 นายณษดล	 ธนบดีศรีวิกรม	 ๔๘	 นายณัฐชนน	 มีมาก
	 ๔๙	 นางสาวณัฐชยา	 ข�าโคกกรวด	 ๕๐	 นางสาวณัฐฐพัชร์	 สินธุวราภรณ์
	 ๕1	 นายณัฐฐินันท์	 โพธิ์ประดิษฐ	 ๕๒	 นางสาวณัฐธยาน์	 เกิดพูล
	 ๕๓	 นางสาวณัฐนรี	 วัฒนวงษ์คีรี	 ๕๔	 นายณัฐพงศ์	 มั่นก�าเนิด
	 ๕๕	 นายณัฐพล	 จันทร์ประโคน	 ๕๖	 นายณัฐพล	 ซางสุภาพ
	 ๕๗	 นายณัฐวัตร	 มณีรัตน์โรจน์	 ๕๘	 นายณัฐวุฒิ	 พันสมตน
	 ๕๙	 นายณัฐสิทธิ์	 สาทพันธ์	 ๖๐	 นางสาวณิชานันท์	 ลี้วัฒนาถาวรกุล
	 ๖1	 นายดนัย	 อโสโก	 ๖๒	 นางสาวดลยา	 บุญรอด
	 ๖๓	 นายติณณภพ	 โกมุทมาศ	 ๖๔	 นายติณห์	 เรืองสูง
	 ๖๕	 นางสาวเติมศิริ	 ภาคอินทรีย์	 ๖๖	 นายทวีศักดิ์	 สมทรง
	 ๖๗	 นางสาวทัศนีภรณ์	 สีแสง	 ๖๘	 นายธนภูมิ	 ภู่หริย์วงศ์สุข
	 ๖๙	 นายธนวัฒน์	 ลายลักษณ์ศิริ	 ๗๐	 นางสาวธนัชพร	 มีลาภ
	 ๗1	 นายธเนศ	 นามวงษ์	 ๗๒	 นางสาวธมลวรรณ	 ภิญโญ
	 ๗๓	 นางสาวธัญชนก	 ศิรอักษร	 ๗๔	 นางสาวธัญญา	 ทิราพงษ์
	 ๗๕	 นายธัญวิสิษฐ์	 ศรแก้ว	 ๗๖	 นางสาวธิดารัตน์	 ปานสกุล
	 ๗๗	 นางสาวนภัสนันท์	 เครือพันธุ์	 ๗๘	 นางสาวนันทการ	 ศรีบุระ
	 ๗๙	 นางสาวนันทิดา	 ยืนทน	 ๘๐	 นายเนติพันธ์	 สมจิตต์
	 ๘1	 นางสาวบุญศิริ	 ไชยมี	 ๘๒	 นางสาวเบญจวรรณ	 ศรีทองค�า
	 ๘๓	 นายปฏิพัทธ์	 ชุมภูอินตา	 ๘๔	 นางสาวปภัสษา	 ตุลานนท์
	 ๘๕	 นายปรเมศร์	 มีสุข	 ๘๖	 นายประกาศิต	 ลาภขจรกิจ
	 ๘๗	 นายประพันธ์พงศ์	 อรรถมงคลนาม	 ๘๘	 นายประภาส	 แน่นหนา
	 ๘๙	 ร้อยต�ารวจโทประยงค์	 ศรีวิพันธ์	 ๙๐	 นายปรัชญา	 เพชรเจริญ
	 ๙1	 นางสาวปาริฉัตร	 ติวาสิริพงศ์	 ๙๒	 นายปิยพนธ์	 กลับศรีอ่อน
	 ๙๓	 นางสาวปิยมน	 ชัยสิทธิ์	 ๙๔	 นางสาวปิยะกุล	 ศรีลาค�า
	 ๙๕	 นายปิยะวุฒิ	 บุตรแก้ว	 ๙๖	 นายปิยังกูร	 มุกดา
	 ๙๗	 นายพงศ์พัทธ์	 เพ็ญศรี	 ๙๘	 นายพยุงศักดิ์	 อังคะนิจ
	 ๙๙	 นางสาวพรพิมล	 แก้วหอมค�า	 1๐๐	 นางสาวพรพิศมัย	 ไตรสังข์
	 1๐1	 นางสาวพรวิภา	 วิริยะศาสตร์	 1๐๒	 นางสาวพรสุดา	 วงค์อาษา
	 1๐๓	 นายพลวุฒิ	 ทัสสะ	 1๐๔	 นางสาวพักตร์ศิริ	 ฉาไธสง
	 1๐๕	 นายพัชรพล	 วงศ์จิตสุภา	 1๐๖	 นางสาวพัชริดาพร	 กล้าหาญ
	 1๐๗	 นางสาวพัชรี	 ตองหว้าน	 1๐๘	 นางสาวพิชชาพร	 สุธรรมมาจารย์
	 1๐๙	 นายพิพัฒน์พงษ์	 สีด�า	 11๐	 นางสาวพิมพ์สิริมาลิน	 ตันติเกษตรกิจ
	 111	 นายพิสิษฐ์	 มั่นคงเกตุกลิ่น	 11๒	 นางสาวไพสุภา	 ณ	นคร
	 11๓	 นายภคพงศ์	 เพชรชัย	 11๔	 นางสาวภควรรณ	 ตุลยเมธี
	 11๕	 นางภัคชริณ	 ยอดมาลัย	 11๖	 นายภัทรภูมิ	 เนื่องจ�านงค์
	 11๗	 สิบต�ารวจตรีภูมิพัฒน์	 กระตุดนาค	 11๘	 นายภูมิสิษฐ์	 กิตติกวินชัย
	 11๙	 นายภูริวัฒน์	 ธิติอนันต์ปกรณ์	 1๒๐	 นางสาวมณฑิตา	 วิษณุวงศ์
	 1๒1	 นางสาวมณิสรา	 นิยมการ	 1๒๒	 นางสาวมณีรัตน์	 ศรีมา
	 1๒๓	 นางสาวมนสิชา	 มีรส	 1๒๔	 นางสาวมานีรัตน์	 ทองกลับ



๖๙

	 1๒๕	 นางสาวยศหทัย	 วารุณศาสตร์	 1๒๖	 นายรฐชาย	 ยอดมาลัย
	 1๒๗	 นายระพีพัฒน์	 สมานมิตร	 1๒๘	 นางสาวรังสิยา	 มะเครือสี
	 1๒๙	 นายรัชต์พงษ์	 ตรีเนตร	 1๓๐	 นางสาวรัชนก	 ฟ้าใสสิรินันท์
	 1๓1	 นางสาวรัชนิฐา	 ผาสุกะ	 1๓๒	 นางสาวรัตติพร	 ประสพผล
	 1๓๓	 นางสาวรัตนา	 หาญค�าจันทร์	 1๓๔	 นางสาวรัตนาวดี	 วิทยาอนุกูล
	 1๓๕	 นางสาวรัษฎากร	 เดือนเพ็ญ	 1๓๖	 นางสาวรุจิรา	 เงินประเสริฐ
	 1๓๗	 นายวชิรวิทย์	 รักษ์ยศ	 1๓๘	 นางสาววนัชพร	 จันทร์สุริยา
	 1๓๙	 นางสาววนิดา	 หนูส�าอางค์	 1๔๐	 นายวรรณรัตน์	 พงษ์ชมพร
	 1๔1	 นางสาววรรณิดา	 นพสิทธิ์	 1๔๒	 นางสาววรรนิสา	 ลิ้มประเสริฐ
	 1๔๓	 นางสาววรรษชล	 เกรียงไกรแสงมณี	 1๔๔	 นางสาววราภรณ์	 แซ่จึง
	 1๔๕	 นางสาววราภรณ์	 เสมานารถ	 1๔๖	 นายวริทธิ์	 ค�าตัน
	 1๔๗	 นายวรินทร	 นีมะเริง	 1๔๘	 นางสาววริศรา	 พ้นภัยพาล
	 1๔๙	 นายวโรดม	 ประหยัดสิน	 1๕๐	 นายวศิน	 สวนเมือง
	 1๕1	 นางสาววันวิสาข์	 สมุทรชีวะ	 1๕๒	 นางสาววิภา	 ฝากกาย
	 1๕๓	 นางสาววิภาวี	 สุขส�าราญ	 1๕๔	 นางสาววิมลณัฐ	 จงเจริญมั่นคง
	 1๕๕	 นายวุฒิไกร	 นิยมจันทร์	 1๕๖	 นางสาวศมาภรณ์	 โทศรี
	 1๕๗	 นางสาวศศิกานต์	 รังสีวงกตทิพย์	 1๕๘	 นางสาวศันสนีย์	 วัฒนวงศ์
	 1๕๙	 นายศิรศักดิ์	 ถ�้าอมร	 1๖๐	 นางสาวศิริกร	 สีสดดี
	 1๖1	 นางสาวศิริพร	 ชินผา	 1๖๒	 นางสาวศิริพร	 ดวงประเทศ
	 1๖๓	 นายศิวะฌาณ	 ปานทองเสม	 1๖๔	 นางสาวศุนงค์นุช	 ศรีวิพันธ์
	 1๖๕	 นายศุภชัย	 กุลภวัต	 1๖๖	 นายศุภฤกษ์	 แก้วเมฆ
	 1๖๗	 นางสาวษิณาถ	 ฟุ้งเฟื่อง	 1๖๘	 นางสาวสรีวรรณ	 ฉัตรเงิน
	 1๖๙	 นางสาวสิราวรรณ	 ชุมพาลี	 1๗๐	 นางสาวสิรินทลักษณ์	 จรูญเรือง
	 1๗1	 นางสาวสุกัญญา	 ศิริมนตรี	 1๗๒	 นางสาวสุคนธ์ทิพย์	 เมตตา
	 1๗๓	 นางสาวสุชัญญา	 รากแก้ว	 1๗๔	 นางสาวสุชาดา	 บุญเมือง
	 1๗๕	 นางสาวสุดารัตน์	 สิงห์ชุมพร	 1๗๖	 นางสาวสุทธาทิพย์	 ศรีทอง
	 1๗๗	 นางสาวสุทธิชา	 แก้วบัว	 1๗๘	 นางสาวสุนิษา	 คนซื่อ
	 1๗๙	 นางสาวสุภนิช	 เมฆฉาย	 1๘๐	 นางสาวสุภัทร	 อุมา
	 1๘1	 นางสาวสุภาวดี	 จ�าปามูล	 1๘๒	 นายสุรวินย์	 กัวสงฆ์
	 1๘๓	 นางสาวสุรารักษ์	 แจ่มแป้น	 1๘๔	 นางสาวสุลิดา	 สิทธิเกษร
	 1๘๕	 นางสาวสุวนันท์	 มะใบ	 1๘๖	 นางสาวสุวรรณี	 ภิรมย์พลัด
	 1๘๗	 นางสาวเสาวนีย์	 นพสิทธิ์	 1๘๘	 นายหัสชัย	 ทนงาน
	 1๘๙	 นายอดุลวิทย์	 อยู่สุข	 1๙๐	 นายอติวิชญ์	 รุจิระกุล
	 1๙1	 นายอนุชิต	 ดอกไม้ศรีจันทร์	 1๙๒	 นายอภิสิทธิ์	 สมรูป
	 1๙๓	 นางสาวอมรจุฑา	 อิทธิพูนธนกร	 1๙๔	 นางสาวอมิตยา	 พรหมประเสริฐ
	 1๙๕	 นางสาวอรณิช	 กรกิจโสภณ	 1๙๖	 ร้อยต�ารวจโทอัครเดช	 แก้วร่องค�า
	 1๙๗	 นางสาวอังคณา	 ปานประเสริฐ	 1๙๘	 นางสาวอัญธิกา	 สอนสมนึก
	 1๙๙	 นายอาชวิน	 แจ่มใส	 ๒๐๐	 นางสาวอาราดา	 คู่เจริญถาวร
	 ๒๐1	 นางสาวอารีรัตน์	 ปิ่นคล้าย	 ๒๐๒	 นายอ�านาจ	 ขาวเจริญ
	 ๒๐๓	 นางสาวอิสราภรณ์	 จูงจันทร์	 ๒๐๔	 นายเอกบุรุษ	 เชยเล็ก
	 ๒๐๕	 นางสาวไอรินลดา	 บูรณศักดิ์เสรี



๗๐

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๑ เหรียญทอง
สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
	 1	 นางสาวสุชาดา	 มาลีสุวรรณ
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
	 1	 นางสาวนงลักษณ์	 อิ่มเอี่ยม

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๑
สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
	 1	 นางสาวกนกวรรณ	 ทองเอี่ยม	 ๒	 นางสาวกัณฑิมา	 แสงเนาวรัตน์
	 ๓	 นางสาวจิรัชญา	 สุระเสรี	 ๔	 นางสาวญาณัจฉรา	 พูลมงคล
	 ๕	 นางสาวฐาปณี	 ล�้านาค	 ๖	 นางสาวณภัทร	 วิโรจน์วัฒนกุล
	 ๗	 นางสาวธนิสร	 ริตกันโต	 ๘	 นางสาวนฤมล	 สุขสวัสดิ์
	 ๙	 นางสาวนิธิศา	 โชควัฒนาไพศาล	 1๐	 นางสาวประภัสสร	 เสาะแสวง
	 11	 นางสาวปริณดา	 วโรภาสรุ่งเรือง	 1๒	 นางสาวพลอยพรรณ	 มีอยู่สามเสน
	 1๓	 นางสาวพิมลพรรณ	 แสนกระจาย	 1๔	 นางสาวภาวิณีย์	 ยศสว่างวงศ์
	 1๕	 นางสาววนชพร	 สิทธิโชติเมธากุล	 1๖	 นายวรงค์กรณ์	 ไวพ่อค้า
	 1๗	 นายศาสตรา	 ผาติเสนะ	 1๘	 นางสาวศุภลักษณ์	 คงเจริญถิ่น
	 1๙	 นางสาวสลิล	 เครือวัลย์	 ๒๐	 นางสาวสุพิชญา	 ตัญติกาญจน์
	 ๒1	 นางสาวสุรดา	 พรพระพรหม	 ๒๒	 นางสาวโสภิดา	 พรหมสาลี
	 ๒๓	 นายอรรถพล	 สู่บุญ	 ๒๔	 นางสาวอรัญญา	 จีนานนท์
	 ๒๕	 นายอิทธิพล	 รัตนาพิบูลมงคล

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๒
สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
	 1	 นางสาวแก้วตา	 สุทินรัมย์	 ๒	 นางสาวจันทร์จิรา	 คงเจริญ
	 ๓	 นางสาวชรินรัตน์	 พันธุ์จีน	 ๔	 นางสาวชลธิชา	 สังข์มังกร
	 ๕	 นายชัยวัฒน์	 คันธศร	 ๖	 นางสาวชุติมา	 พิมพา
	 ๗	 นางสาวญาณัจฉรา	 ภิลัยวัลย์	 ๘	 นางสาวณปภัช	 ข�าพินวงษ์
	 ๙	 นางสาวณัฏฐา	 ภูริรักษ์ธนานนท์	 1๐	 นางสาวธนภรณ์	 เบญจวรกุล
	 11	 นางสาวธนัญญา	 ศรีสุข	 1๒	 นายนรภัทร	 ธราธรรัตนกุล
	 1๓	 นางสาวนฤมล	 สุขแจ่ม	 1๔	 นายนิภัทร์	 เพียปลัด
	 1๕	 นางสาวนิศารัตน์	 สุขสวัสดิ์	 1๖	 นางสาวพลอยไพลิน	 ชาติเวศ
	 1๗	 นางสาววธัญญา	 วรสายัณห์	 1๘	 นางสาวสกาวเดือน	 แสนสิทธิ์
	 1๙	 นางสาวสุรัตติพร	 แซ่หว่อง	 ๒๐	 นางสาวเสาวลักษณ์	 แสนโบราณ
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
	 1	 นางสาวฉัตรทริกา	 ส�าอางค์อินทร์	 ๒	 นายภิญญานันน์	 ศิริกุล
	 ๓	 นางสมพร	 เตคุณาทร



๗1

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
	 1	 นางสาวกชพร	 ธนทวีรัตน์	 ๒	 นางสาวกชพร	 ศรีส�าราญ
	 ๓	 นางสาวกนกวรรณ	 ผลประดง	 ๔	 นางสาวกมลทิพย์	 เข็มชู
	 ๕	 นางสาวกมลพร	 ศรีเกตุ	 ๖	 นางสาวกมลพรรณ	 สิงห์สงบ
	 ๗	 นางสาวกมลวรรณ	 กล�าพบุตร	 ๘	 นางสาวกมลวรรณ	 แข็งขัน
	 ๙	 นางสาวกมลวรรณ	 อ่วมศิริ	 1๐	 นายกรณกฤติ	 ทองเนื้อแปด
	 11	 นางสาวกรรวี	 ไทยพินิจ	 1๒	 นายกรวิชญ์	 อินทะสอน
	 1๓	 นางสาวกรองกาญจน์	 ตันติรารักษ์	 1๔	 นายกฤตณัชญ์	 จุลส�ารวล
	 1๕	 นายกฤตภาส	 อินทรวิเชียร	 1๖	 นางสาวกฤติกา	 เอี่ยมสอาด
	 1๗	 นางสาวกฤติยาณี	 วงษ์สว่าง	 1๘	 นายกฤษฎา	 ปั่นกา
	 1๙	 นายกฤษฎา	 เรืองรักษา	 ๒๐	 นายกฤษฎา	 เอกก�าลังกุล
	 ๒1	 นางสาวกวิสรา	 มาระเนตร์	 ๒๒	 นายกสิณ	 อ�าพัน
	 ๒๓	 นายกอบเกียรติ	 หัวหว้า	 ๒๔	 นางสาวกัญญา	 สินสงวน
	 ๒๕	 นางสาวกัญญาวีร์	 โฉมยา	 ๒๖	 นางสาวกัณฐิกา	 จรุงพัฒนานนท์
	 ๒๗	 นายกันตพงศ์	 เพ็ญเขตกรณ์	 ๒๘	 นางสาวกันตพร	 นระทีทาน
	 ๒๙	 นางสาวกันติชา	 ทองพันธุ์	 ๓๐	 นางสาวกัลยรัตน์	 ยงปรึกษา
	 ๓1	 นางสาวกาญจนา	 จันทร์ประทุม	 ๓๒	 นางสาวกาญจนา	 ถ้วนถี่
	 ๓๓	 นางสาวกานตริน	 ประยูรหาญ	 ๓๔	 นางสาวการะเกด	 ป้อมสุวรรณ
	 ๓๕	 นางสาวกิ่งกาญจน์	 พรหมงาม	 ๓๖	 นายกิตติ	 ภิรมสุข
	 ๓๗	 นายกิตติคุณ	 อรุณวัชรพันธ์	 ๓๘	 นายกิตติชัย	 ยวงแก้ว
	 ๓๙	 นางสาวกิตติมา	 สร้อยทอง	 ๔๐	 นายกิตติวุฒิ	 มีมุ้ย
	 ๔1	 นายกิติศักดิ์	 ยงทวี	 ๔๒	 นางสาวกุลนิภา	 ตันศิรินาถกุล
	 ๔๓	 นางสาวเกศกนก	 ท�าเนาว์	 ๔๔	 นายเกษมสินธ์	 ธัญพัฒน์ธนกูล
	 ๔๕	 นางสาวเกษราพร	 เจริญธนเพชร	 ๔๖	 นายเกียรติศักดิ์	 แซ่จึง
	 ๔๗	 นายเกียรติศักดิ์	 ดีทองแก้ว	 ๔๘	 นางสาวขนิษฐา	 บุญญาเลิศกีรติกุล
	 ๔๙	 นางสาวขนิษฐา	 อินเต้	 ๕๐	 นางสาวเขมณัฏฐ์	 สรรค์ศิริกุล
	 ๕1	 นายคณธัช	 เจริญเทศประสิทธิ์	 ๕๒	 นายคณิศร	 ดียิ่ง
	 ๕๓	 นายจรัญ	 จิตจักร	 ๕๔	 นางสาวจริยา	 ทองบัณฑิต
	 ๕๕	 นางสาวจรีย์พร	 พักตร์ผ่อง	 ๕๖	 นายจเร	 ศรีสุข
	 ๕๗	 นายจักรกฤษณ์	 บุญช่วย	 ๕๘	 นางสาวจันทกานต์	 จันทรประทักษ์
	 ๕๙	 นายจารุพัฒน์	 สายทองค�า	 ๖๐	 นางสาวจิตต์กาญจนา	 แสนยศ
	 ๖1	 นางสาวจิตรลดา	 กรึ่มพิมาย	 ๖๒	 นางสาวจิตรเลขา	 พรมรังศรี
	 ๖๓	 นางสาวจิตินันท์	 จันทร์คลาย	 ๖๔	 นางสาวจินติมา	 เหลืองอ่อน
	 ๖๕	 นางสาวจิรภิญญา	 ศรีสมวงศ์	 ๖๖	 นายจิรวัฒน์	 เกตุจรูญ
	 ๖๗	 นายจิรวุฒิ	 พจน์ศิลปชัย	 ๖๘	 นายจิระศักดิ์	 วรกลีบ
	 ๖๙	 นางสาวจิราภรณ์	 ทรัพย์สนุ่น	 ๗๐	 นางสาวจิรารัฎฐ์	 เจริญศิลป์
	 ๗1	 นางสาวจีรนันท์	 ชดช้อย	 ๗๒	 นายจีรพันธุ์	 บุญมี
	 ๗๓	 นายจุฑาภัทร	 จิตรแน่น	 ๗๔	 นางสาวจุไรวรรณ	 ทรัพย์เงิน
	 ๗๕	 นางสาวเจนจิรา	 แซ่ตั๊ง	 ๗๖	 นางสาวเจนจิรา	 ประชุมพันธุ์
	 ๗๗	 นางสาวเจนจิรา	 ละบุญเรือง	 ๗๘	 นางสาวฉัตรทิพย์	 น้อยศรีนิต
	 ๗๙	 นางสาวชญานุช	 สุริยะเศรษฐากรณ์	 ๘๐	 นางสาวชฎาภรณ์	 บุญสุทธิ์



๗๒

	 ๘1	 นางสาวชณัญญา	 สว่างอารมณ์	 ๘๒	 นายชนกันต์	 เรืองโชติ
	 ๘๓	 นายชนะชัย	 วงศ์ก่อ	 ๘๔	 นางสาวชนัญญา	 สุขวิสุทธิโชติ
	 ๘๕	 นางสาวชนันทร	 พืชเพียร	 ๘๖	 นางสาวชนาภา	 เสงี่ยมงาม
	 ๘๗	 นางสาวชนิสรา	 ชัยแสงฤทธิ์	 ๘๘	 นางสาวชยาภรณ์	 เชื้อมั่ง
	 ๘๙	 นางสาวชลธิชา	 หอมสนั่น	 ๙๐	 นางสาวชลธิดา	 เนียมค�า
	 ๙1	 นางสาวชลิดา	 สุขโชติ	 ๙๒	 นางสาวชลิตา	 จันทร์พงษ์
	 ๙๓	 นายชวกร	 กีชวรรณ์	 ๙๔	 นายชัยเวทย์	 ขจรกลิ่น
	 ๙๕	 นางสาวชีราพร	 ทองวิเชียร	 ๙๖	 นางสาวชุติกาญจน์	 โสภี
	 ๙๗	 นางสาวชุติมา	 หอมจันทร์	 ๙๘	 นายชูศักดิ์	 วงษ์ชะอุ่ม
	 ๙๙	 นางสาวฐานิต	 บุญนิมิตร	 1๐๐	 นายฐาปณัฐ	 นาคสุทธิ์
	 1๐1	 นายฐาปนพงศ์	 วาจนะวินิจ	 1๐๒	 นางสาวฐาลิตา	 ปานน้อย
	 1๐๓	 นางสาวฐิตา	 ทองรัตน์	 1๐๔	 นางสาวฐิตาภา	 สง่างาม
	 1๐๕	 นางสาวฐิติญา	 อุตโมท	 1๐๖	 นางสาวณฐพร	 พรหมภมร
	 1๐๗	 นางสาวณัชธัญสินี	 ประยูรพัฒน์	 1๐๘	 นางสาวณัชปภา	 พิทักษ์บูรพา
	 1๐๙	 นายณัชภัทร	 ชลปฐมพิกุลเลิศ	 11๐	 นางสาวณัฎฐสิริ	 ศรีสวัสดิ์
	 111	 นายณัฏฐพล	 ด�ารงเลิศศุภกุล	 11๒	 นางสาวณัฏฐา	 แกล้วกอบกิจ
	 11๓	 นายณัฐกิตติ์	 ชะลาลัย	 11๔	 นายณัฐกิตติ์	 มาเจริญ
	 11๕	 นายณัฐกิตติ์	 สิงห์โต	 11๖	 นางสาวณัฐณิชา	 สุภาพ
	 11๗	 นางสาวณัฐธิดา	 ศรีสมบัติ	 11๘	 นางสาวณัฐธิดา	 สิงห์ทองค�า
	 11๙	 นายณัฐนันท์	 วุฒิชาติ	 1๒๐	 นางสาวณัฐพร	 นิธิประภาวัฒน์
	 1๒1	 นายณัฐพล	 โตสาระภี	 1๒๒	 นายณัฐภัทรพงษ์ชัย	 โกศีร์
	 1๒๓	 นายณัฐภาคย์	 ชื่นอู่ทรัพย์	 1๒๔	 นางสาวณัฐริกา	 ศิริเทพ
	 1๒๕	 นายณัฐวร	 สิทธินิสัยสุข	 1๒๖	 นายณัฐวุฒิ	 สินธ์สาย
	 1๒๗	 นางสาวณิชากร	 ดีเลิศ	 1๒๘	 นางสาวณิชากร	 สิทธิโชค
	 1๒๙	 นางสาวณิชารีย์	 ธนสิทธิ์วงศา	 1๓๐	 นายดนุเดช	 กลิ่นทวี
	 1๓1	 นางสาวดวงหทัย	 กองค�า	 1๓๒	 นางสาวดารีรัตน์	 สุริยันต์
	 1๓๓	 นายเดชาพล	 ทองมาลัย	 1๓๔	 นางสาวตรีประดับ	 เทียมศิลปชัย
	 1๓๕	 นายทรงรัฐ	 ปรีดาสุทธิจิตต์	 1๓๖	 นางสาวทิพย์วลัย	 สุทธิทรัพย์
	 1๓๗	 นายทิวัตถ์	 เทพหยด	 1๓๘	 นายเทวินทร์	 ดวงคล้าย
	 1๓๙	 นายธงชัย	 รุ่งสุริยากรณ์	 1๔๐	 นายธนทรัพย์	 เตจ๊ะ
	 1๔1	 นางสาวธนพร	 ภู่ทิม	 1๔๒	 นายธนพล	 ชาญฤทธิ์
	 1๔๓	 นายธนพล	 ทองนาท	 1๔๔	 นายธนวัฒน์	 จันหีบ
	 1๔๕	 นายธนวัฒน์	 ศิริสุนทโรภาส	 1๔๖	 นางสาวธนัชชา	 มุสิทธิ์มณี
	 1๔๗	 นางสาวธนัชชา	 สุขเกษม	 1๔๘	 นางสาวธนัชพร	 บุญประเสริฐ
	 1๔๙	 นางสาวธนัญญา	 พระแก้ว	 1๕๐	 นางสาวธนัญญา	 พุ่มห้วยรอบ
	 1๕1	 นายธนิสร	 อินทโชติ	 1๕๒	 นางสาวธมลชนก	 เมืองแมลงภู่
	 1๕๓	 นายธัชพล	 สุเริงฤทธิ์	 1๕๔	 นางสาวธัญชนก	 ยั่งยืน
	 1๕๕	 นางสาวธัญชนก	 อนุเคราะห์กุล	 1๕๖	 นางสาวธัญธารีย์	 ชัยเรืองนันท์
	 1๕๗	 นายธิชากร	 เทพธรานนท์	 1๕๘	 นางสาวธิดารัตน์	 ใจตรง
	 1๕๙	 นายธีร์ธวัช	 โรจน์ด�ารงการ	 1๖๐	 นายธีระยุทธ	 กันธะวงศ์
	 1๖1	 นายนที	 แพงหลวง	 1๖๒	 นางสาวนพวรรณ	 ปัญญาเลิศสุข
	 1๖๓	 นางสาวนโม	 เหงี่ยมสง่า	 1๖๔	 นายนรวีร์	 ชูลิขสิทธิ์



๗๓

	 1๖๕	 นายนรินทร์ศักดิ์	 หล้าหิบ	 1๖๖	 นางสาวนลพรรณ	 ยมรัตน์
	 1๖๗	 นายนวพล	 กัญญาค�า	 1๖๘	 นางสาวนวรัตน์	 นาคบางลอ
	 1๖๙	 นางสาวนัฐชา	 ลี้ศิริวัฒนกุล	 1๗๐	 นายนันทภัทร	 วราภิวัฒนพงศ์
	 1๗1	 นางสาวนันทวรรณ	 ค�าสนิท	 1๗๒	 นางสาวนันทวรรณ	 ธูปหอม
	 1๗๓	 นายนันทวัตน์	 ศรีรัตนมาศ	 1๗๔	 นางสาวนาฎนภางค์	 ยิ้มสาย
	 1๗๕	 นางสาวนาฏอนงค์	 ภิญโญยิ่ง	 1๗๖	 นายนาวิน	 สุภาวกุล
	 1๗๗	 นางสาวนิภาพร	 บริพันธ์	 1๗๘	 นางสาวนิรมล	 เชี่ยวชาญ
	 1๗๙	 นางสาวนิศารัตน์	 นพพัชรากร	 1๘๐	 นางสาวนุชธิดา	 บุญคุ้ม
	 1๘1	 นางสาวนุชนารถ	 ก�าลังเหลือ	 1๘๒	 นางสาวเนตรชนก	 ฐิติอภิรักษ์กุล
	 1๘๓	 นางสาวเนตรชนก	 บุญศรี	 1๘๔	 นางสาวเนตรชนก	 พฤกษาชาติ
	 1๘๕	 นายเนติรัตน์	 จ�านงค์ผล	 1๘๖	 นายบงกช	 บัวบานชื่น
	 1๘๗	 นายบริพัตร	 พิกุล	 1๘๘	 นางสาวบุลากร	 คงประเสริฐ
	 1๘๙	 นางสาวเบญจมาภรณ์	 จันทร์กระจ่าง	 1๙๐	 นางสาวเบญจวรรณ	 สุวรรนาวุธ
	 1๙1	 นางสาวปฏิณญา	 โพชวัฒน์	 1๙๒	 นายปฏิพล	 วงษ์นาค
	 1๙๓	 นางสาวปณัฐฐา	 เกตุรัตน์	 1๙๔	 นางสาวปภาณิน	 วงค์กุลพิลาศ
	 1๙๕	 นางสาวปภาวี	 ช่างเหล็ก	 1๙๖	 นางสาวปภาวี	 ทับห่วง
	 1๙๗	 นายประกรณ์	 นะราแก้ว	 1๙๘	 นายประจักษ์	 ทวีคูณ
	 1๙๙	 นางสาวประณยา	 มณีวรรณ	 ๒๐๐	 นางสาวประภัสสร	 กรสี
	 ๒๐1	 นางสาวประภัสสร	 เนียมโสภา	 ๒๐๒	 นางสาวประภาพร	 ไกลถิ่น
	 ๒๐๓	 นางสาวปรางทิพย์	 สีมาลา	 ๒๐๔	 นางสาวปรางวลัย	 เปการี
	 ๒๐๕	 นางสาวปริศนา	 ภูจอมนิล	 ๒๐๖	 นางสาวปวีณา	 บัวชูก้าน
	 ๒๐๗	 นางสาวปวีณา	 ปิ่นณรงค์	 ๒๐๘	 นางสาวปาณิศา	 เรืองขจร
	 ๒๐๙	 นายปารวุฒิ	 บุญเทศ	 ๒1๐	 นางสาวปาริฉัตร	 สีกระสัง
	 ๒11	 นางสาวปาริสา	 วรรณชมภู	 ๒1๒	 นางสาวปิติภัทร	 สนธิหยัน
	 ๒1๓	 นางสาวปิยนุช	 ราชโยธี	 ๒1๔	 นางสาวปิยะวรรณ	 เทพบันดาลสุข
	 ๒1๕	 นายปุณยวีร์	 เตชะอ�าไพ	 ๒1๖	 นายพงศกร	 กนกชัชวาล
	 ๒1๗	 นายพงศกร	 มีบุญนาค	 ๒1๘	 นายพงศกร	 อาสาคุณ
	 ๒1๙	 นายพงศธร	 ขนอม	 ๒๒๐	 นายพงศ์พล	 มีศรี
	 ๒๒1	 นายพชร	 ไชยก้านตรง	 ๒๒๒	 นางสาวพรกนก	 ลักษณะงาม
	 ๒๒๓	 นางสาวพรชนก	 บุญล�้า	 ๒๒๔	 นางสาวพรทิพย์	 แซ่เอี๊ยว
	 ๒๒๕	 นายพรเทพ	 พรมภักษร	 ๒๒๖	 นางสาวพรธิดี	 นะมะปักษ์
	 ๒๒๗	 นางสาวพรพิมล	 ประกอบธรรม	 ๒๒๘	 นางสาวพลอยแพรว	 เพชรกอง
	 ๒๒๙	 นางสาวพลอยสวย	 ผ่องใส	 ๒๓๐	 นางสาวพัชรพร	 อินเอี่ยม
	 ๒๓1	 นางสาวพัชราภรณ์	 แพงท้าว	 ๒๓๒	 นางสาวพัชรีภรณ์	 ชาติมนตรี
	 ๒๓๓	 นางสาวพัฒธนันต์	 สิงหบริรักษ์	 ๒๓๔	 นางสาวพัทชา	 ทองเจือ
	 ๒๓๕	 นายพัทธดนย์	 ศรีอุบล	 ๒๓๖	 นายพันธกานต์	 ทยาพัชร
	 ๒๓๗	 นางสาวพิชชากานต์	 ชาติพุทธิพงศ์	 ๒๓๘	 นายพินิจพงษ์	 ภู่เทศ
	 ๒๓๙	 นางสาวพิมพ์พิชชา	 งามเสมอ	 ๒๔๐	 นางสาวพิมพ์ลภัส	 ใจวงษ์
	 ๒๔1	 นางสาวพิมลพรรณ	 สุขจิตต์	 ๒๔๒	 นายพีรพงษ์	 กันตรัตนากุล
	 ๒๔๓	 นางสาวเพ็ญบุญญา	 ฉายารัตน์	 ๒๔๔	 นายเพิ่มพล	 โพธิบัวทอง
	 ๒๔๕	 นายไพวัลย์	 โคตรทา	 ๒๔๖	 นางสาวภคมน	 นันทานนท์
	 ๒๔๗	 นางสาวภัคปุณณภา	 แสงอรุณธนเดช	 ๒๔๘	 นายภัทรกร	 ระก�าทอง



๗๔

	 ๒๔๙	 นายภัทราวุธ	 ไม้งิ้ว	 ๒๕๐	 นายภาณุพงศ์	 ท่าหิน
	 ๒๕1	 นายภาณุมาศ	 มาลาทอง	 ๒๕๒	 นายภานุพันธ์	 คุ้มสวน
	 ๒๕๓	 นางสาวภีรไพร	 ศิลปาจารย์	 ๒๕๔	 นายภูเบศ	 เฉลิมแสน
	 ๒๕๕	 นายมงคลรัฐ	 วรสิทธิ์	 ๒๕๖	 นางสาวมนสิชา	 ชูประเสริฐ
	 ๒๕๗	 นางสาวมนสิชา	 เตียวเจริญ	 ๒๕๘	 นางสาวมัณฑริกา	 โสมณวัฒน์
	 ๒๕๙	 นางสาวมัณฑิกา	 สุขขา	 ๒๖๐	 นางสาวมาริษา	 บุญเจริญ
	 ๒๖1	 นางสาวมุกรินทร์	 ใจกว้าง	 ๒๖๒	 นายเมธาสิทธิ์	 นัทธี
	 ๒๖๓	 นางสาวเมธิยา	 ประเทือง	 ๒๖๔	 นางสาวเมษิยา	 บุญยพันธ์
	 ๒๖๕	 นางสาวยลพิชา	 กรณีกิจ	 ๒๖๖	 นายยศพล	 คชเสนีย์
	 ๒๖๗	 นางสาวยศมล	 บางท่าไม้	 ๒๖๘	 นายยสวิศว์	 ปานนิล
	 ๒๖๙	 นางสาวยุพา	 ศรีออน	 ๒๗๐	 นายรณกร	 ลัภติ
	 ๒๗1	 นางสาวรติพร	 จันทร์ไพร	 ๒๗๒	 นางสาวรภัทภร	 ทุมโยมา
	 ๒๗๓	 นางสาวรริดา	 คุปต์ชนนท์	 ๒๗๔	 นางสาวรสสุคนธ์	 อ่องชิงชัย
	 ๒๗๕	 นางสาวระวิชา	 เนื่องจ�านงค์	 ๒๗๖	 นางสาวรักษิณา	 กล้าศึก
	 ๒๗๗	 นายรังสรรค์	 เรืองจุ้ย	 ๒๗๘	 นางสาวรัชชา	 สีสรรค์
	 ๒๗๙	 นางสาวรัชนีกร	 พิมพ์ทอง	 ๒๘๐	 นางสาวรัตติญา	 ขจรเวคิน
	 ๒๘1	 นางสาวรัตติยา	 พ่วงทรัพย์	 ๒๘๒	 นางสาวรัตน์ดาวรรณ	 ถนอมรอด
	 ๒๘๓	 นางสาวรัตนวลี	 อินสิงห์	 ๒๘๔	 นางสาวรัตนา	 เลี้ยงตระกูล
	 ๒๘๕	 นางสาวรัตนากร	 คะเสมา	 ๒๘๖	 นางสาวรัตนาภรณ์	 เงินเกิด
	 ๒๘๗	 นางสาวรุ่งกาญจน์	 สุขปัด	 ๒๘๘	 นางสาวรุ่งนภา	 ศรีนามล
	 ๒๘๙	 นางสาวโรสริน	 ทองหล่อ	 ๒๙๐	 นายฤทธิชัย	 ตะสาริกา
	 ๒๙1	 นายฤทธิศักดิ์	 ดอนผา	 ๒๙๒	 นางสาวลลิตา	 แก้วศรีคราม
	 ๒๙๓	 นายวงศกรณ์	 คงชื่น	 ๒๙๔	 นางสาววชิราภรณ์	 ประเสริฐอุทัยศรี
	 ๒๙๕	 นางสาววชิราภรณ์	 เอมเปีย	 ๒๙๖	 นายวรกร	 ทองประสาน
	 ๒๙๗	 นายวรนนท์	 ชัยวงศ์วรนนท์	 ๒๙๘	 นางสาววรรณภา	 เจริญผล
	 ๒๙๙	 นายวรรณรัตน์	 ญาติเสมอ	 ๓๐๐	 นางสาววรรณิภา	 นาแซง
	 ๓๐1	 นางสาววราภรณ์	 กรสี	 ๓๐๒	 นางสาววริณรัตน์	 สิงขรณ์
	 ๓๐๓	 นางสาววไลลักษณ์	 พูลสวัสดิ์	 ๓๐๔	 นายวสันต์	 โกมลรัตนา
	 ๓๐๕	 นายวสุ	 เจียมจุ้ย	 ๓๐๖	 นายวัฒน์ธนรัฐ	 รุ่งโรจน์
	 ๓๐๗	 นางสาววันทิวา	 ชินสี	 ๓๐๘	 นางสาววันวิสา	 พักษร
	 ๓๐๙	 นางสาววันวิสาข์	 ขุนจันทร์	 ๓1๐	 นางสาววารินทร์	 ที่รัก
	 ๓11	 นางสาววิกานดา	 สอนสุด	 ๓1๒	 นายวิชญ์ภาส	 เนติสุทธิกานต์
	 ๓1๓	 นายวิทวัส	 วิทยารัมภะ	 ๓1๔	 นางสาววิมลสิริ	 อินทร์แจ้ง
	 ๓1๕	 นางสาววิไลพร	 ขอบขัน	 ๓1๖	 นายวิศรุต	 มีสงฆ์
	 ๓1๗	 นางสาววีรยา	 เซี่ยงหว่อง	 ๓1๘	 นางสาววีร์สุดา	 ชัยยะ
	 ๓1๙	 นายวุฒิชัย	 แซ่จิว	 ๓๒๐	 นายวุฒิชัย	 มัติโก
	 ๓๒1	 นายวุฒิพงศ์	 ประพันธ์	 ๓๒๒	 นางสาวศจีพรรณ	 จันบัวลา
	 ๓๒๓	 นายศรราม	 วิชาธร	 ๓๒๔	 นางสาวศรวณีย์	 สรสวัสดิ์
	 ๓๒๕	 นางสาวศรัญญาพร	 ศรีค�าธนบูลย์	 ๓๒๖	 นายศรันยู	 เหรียญทอง
	 ๓๒๗	 นายศรีธวัฒน์	 วรสุข	 ๓๒๘	 นางสาวศศิพัชร์	 วิมลเกียรติ
	 ๓๒๙	 นางสาวศศิวิมล	 เอ่งฉ้วน	 ๓๓๐	 นายศาสตร์ศิลป์	 รุ่งเรือง
	 ๓๓1	 นางสาวศิรปภา	 พิมพ์โพธิ์	 ๓๓๒	 นายศิรสิทธิ	 กสิพร้อง



๗๕

	 ๓๓๓	 นางสาวศิรินันท์	 ชัยเทพ	 ๓๓๔	 นายศิริพงษ์	 อ่อนชด
	 ๓๓๕	 นางสาวศิริพร	 น้อยยา	 ๓๓๖	 นางสาวศิริพร	 เนลสัน
	 ๓๓๗	 นางสาวศิริเพ็ญ	 อินทรแสง	 ๓๓๘	 นางสาวศิริรักษ์	 เสถียรโชค
	 ๓๓๙	 นางสาวศิโรธร	 ผาสุข	 ๓๔๐	 นายศิวกร	 โยธินรุ่งเรือง
	 ๓๔1	 นายศิวดล	 โฉมศรี	 ๓๔๒	 นายศิวรุจ	 วรรณศิริลักษณ์
	 ๓๔๓	 นายศุภกร	 วัตตธรรม	 ๓๔๔	 นางสาวศุภวรรณ	 อ�าพันธ์รัตน์
	 ๓๔๕	 นายศุภสิทธิ์	 กิจวิชา	 ๓๔๖	 นางสาวศุภาดา	 หล้าสรวย
	 ๓๔๗	 นายเศรษฐพงศ์	 ชัยนภาพร	 ๓๔๘	 นายสรศักดิ์	 แจ้งมี
	 ๓๔๙	 นางสาวสลิลทิพย์	 ยอดเพชร	 ๓๕๐	 นายสหรัฐ	 ยะค�าดุก
	 ๓๕1	 นางสาวสหัสสา	 อั้งลิ้ม	 ๓๕๒	 นายสัญญา	 วนิชรานันท์
	 ๓๕๓	 นายสันติภาพ	 ทองนิ่ม	 ๓๕๔	 นางสาวสาธินี	 ล้อสีทอง
	 ๓๕๕	 นางสาวสายสุนีย์	 เจริญศรี	 ๓๕๖	 นางสาวสาริศา	 ฉิมทัด
	 ๓๕๗	 นางสาวสาวิตรี	 สารีสุข	 ๓๕๘	 นายสิปปกรณ์	 ไพศาลพิพัฒน์พงศ์
	 ๓๕๙	 นายสิปปภาส	 เพชรประกอบ	 ๓๖๐	 นางสาวสิริญญา	 อุปชาบาล
	 ๓๖1	 นางสาวสิรินารถ	 เย็นใจ	 ๓๖๒	 นางสาวสิริรัตน์	 น�้าฟ้า
	 ๓๖๓	 นางสาวสิริวรรณ	 เต่าทอง	 ๓๖๔	 นายสุทธิเกียรติ	 ลายคราม
	 ๓๖๕	 นางสาวสุทธิดา	 สนธิภักดี	 ๓๖๖	 นางสาวสุทธินี	 กุลละวณิชย์
	 ๓๖๗	 นายสุทธิพงษ์	 แก้วเจริญ	 ๓๖๘	 นางสาวสุทธิษา	 นาควรรณ
	 ๓๖๙	 นางสาวสุธาสินี	 พึ่งผล	 ๓๗๐	 นางสาวสุพรรณี	 ทั่วกระโทก
	 ๓๗1	 นางสาวสุภาพร	 จันทรศรี	 ๓๗๒	 นายสุรวุฑ	 ถนอม
	 ๓๗๓	 นางสาวสุรางคนา	 ธรรมรักษา	 ๓๗๔	 นายสุริยันต์	 ดาราชู
	 ๓๗๕	 นางสาวสุรีรัตน์	 เลี้ยงไกรลาศ	 ๓๗๖	 นางสาวสุวนันท์	 ปั่นสี
	 ๓๗๗	 นางสาวสุวรรณภา	 ชื่นศิริ	 ๓๗๘	 นางสาวสุวลี	 มีทรัพย์เจริญผล
	 ๓๗๙	 นางสาวเสาวลักษณ์	 บุญกอง	 ๓๘๐	 นางสาวโสภิตา	 บุตรมาลา
	 ๓๘1	 นางสาวหัสยามล	 กระแสสินธุ์	 ๓๘๒	 นางสาวอณัศยา	 บุญเปลี่ยน
	 ๓๘๓	 นางสาวอตินุช	 กิจชัยคุโณดม	 ๓๘๔	 นางสาวอธิติยา	 ละมัย
	 ๓๘๕	 นายอธิเทพ	 เตียวศรีงามทัย	 ๓๘๖	 นายอนันต์	 ฉัตรแก้ว
	 ๓๘๗	 นายอนันต์ชัย	 คุณยิ่งใหญ่	 ๓๘๘	 นายอนาวิล	 จันทร์ประเสริฐ
	 ๓๘๙	 นายอนุเทพ	 เข็มทอง	 ๓๙๐	 นางสาวอพิชยาพร	 อิ่มส�าราญ
	 ๓๙1	 นายอภิรัฐ	 ศิลารักษ์	 ๓๙๒	 นางสาวอภิฤดี	 แน่นหนา
	 ๓๙๓	 นายอภิวัฒน์	 เกิดพูลผล	 ๓๙๔	 นายอภิเษก	 พิมลา
	 ๓๙๕	 นางสาวอรณิชา	 ตรงชื่น	 ๓๙๖	 นางสาวอรปรียา	 เริงพิทักษ์
	 ๓๙๗	 นางสาวอรพรรณ	 ยงยุทธ	 ๓๙๘	 นายอรรณพ	 ดวงสุวรรณ
	 ๓๙๙	 นายอรรถชัย	 บุญนิมิตร	 ๔๐๐	 นางสาวอรวรรณ	 ยศทะนะ
	 ๔๐1	 นางสาวอรอนงค์	 กล้าเกิด	 ๔๐๒	 นางสาวอริษา	 ซ้อนพุต
	 ๔๐๓	 นางสาวอริสา	 ขันแข็ง	 ๔๐๔	 นางสาวอโรชา	 ศิริมงคล
	 ๔๐๕	 นายอัครพล	 แสงศรี	 ๔๐๖	 นายอัครวัฒน์	 ชนะสงคราม
	 ๔๐๗	 นางสาวอัจฉริญา	 ไชยโย	 ๔๐๘	 นางสาวอัญชิสา	 ไชยศิริ
	 ๔๐๙	 นางสาวอัญชุลี	 มีสัตย์	 ๔1๐	 นางสาวอัญธิกา	 ค�าขะ
	 ๔11	 นางสาวอัปสร	 สารีสุข	 ๔1๒	 นายอาทิตย์	 จันทร์โสภา
	 ๔1๓	 นางสาวอาภาภรณ์	 เพ็งสาทร	 ๔1๔	 นางสาวอารมณ์	 อ�าพินธ์
	 ๔1๕	 นางสาวอารยา	 ศาลางาม	 ๔1๖	 นางสาวอาริสา	 สาริกุล



๗๖

	 ๔1๗	 นางสาวอารีย์นุช	 สมบูรณ์สิทธิ์	 ๔1๘	 นางสาวอารียา	 โมหิรัญ
	 ๔1๙	 นายอิษฎา	 ภิบาลวงษ์	 ๔๒๐	 นายอุกฤษฏ์	 ชัยสาร
	 ๔๒1	 นายเอกธนา	 บุญฑริกชาติ	 ๔๒๒	 นายเอกพล	 โคกเพลาะ
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
	 1	 นางสาวกนกรัตน์	 อรัญนารถ	 ๒	 นายกรกฎ	 ยวดยิ่ง
	 ๓	 นายกฤตภัทร	 นาคอิ่ม	 ๔	 นางสาวกวิสรา	 แก้วสะอาด
	 ๕	 นางสาวกัณฑิมา	 กานะกาศัย	 ๖	 นายกันตพัฒน์	 เอี่ยมสอาด
	 ๗	 นายกันตวุฒิ	 มีชัย	 ๘	 นายกันตาวุฒิ	 หาญณรงค์
	 ๙	 นายกาญจนรัตน์	 โกมารพิมพ์	 1๐	 นายกายเทพ	 ลิ้มสว่างวงศ์
	 11	 นายการัณย์	 พรหมเจริญ	 1๒	 นายกิตติ	 กมลพันธ์
	 1๓	 นายกิตติพศ	 ศรธนะรัตน์	 1๔	 นางสาวเกศนภาพร	 จันทร์ธรรม
	 1๕	 นายขจรศักดิ์	 เยกิจ	 1๖	 นางสาวขวัญจิรา	 ทิพย์แก้ว
	 1๗	 นายเขตวัตถุ์	 ชื่นศิริกุล	 1๘	 นายคงพล	 ชนินทรานันท์
	 1๙	 นายคมกฤษ	 งามสง่า	 ๒๐	 นางสาวครองขวัญ	 สถาปนากรณ์
	 ๒1	 นายคามิน	 อิสสริยกุล	 ๒๒	 นายคุณาธิป	 ผลทรัพย์
	 ๒๓	 นางสาวจรรยาพร	 อังคะนาวิน	 ๒๔	 นางสาวจรรยาพิณท์	 ชมกลิ่น
	 ๒๕	 นางสาวจันทนา	 ตันประยูร	 ๒๖	 นางสาวจิรนันท์	 ทองสุข
	 ๒๗	 นางสาวจิราพร	 มอญเฝ้าทรัพย์	 ๒๘	 นายจิรายุส์	 สิงห์เสริมวงค์
	 ๒๙	 นายจิรายุส	 งามเสงี่ยม	 ๓๐	 นายเจนภพ	 โรจนเรืองรอง
	 ๓1	 นางสาวชนนภา	 บุญประจวบ	 ๓๒	 นางสาวชยาภรณ์	 ปะกินังเต
	 ๓๓	 นางสาวชยุดา	 จิตต์คันธา	 ๓๔	 นางสาวชรินพัทธ์	 ศุภฤทธิ์ภานุวัฒน์
	 ๓๕	 นางสาวช่อผกา	 อัศดร	 ๓๖	 นายชาญชัย	 นันจะ
	 ๓๗	 นายชาญณรงค์	 สุบิน	 ๓๘	 นายชานน	 แคว้นนนทรีย์
	 ๓๙	 นายชานนทร์	 วงษ์จันทร์	 ๔๐	 นางสาวชิณนชา	 ฤกษ์อัคคี
	 ๔1	 นางสาวชิสา	 มาธิดา	 ๔๒	 นางสาวฐิตาภา	 ป้องปัดชา
	 ๔๓	 นางสาวฐิตาภา	 เพิ่มสมบูรณ์	 ๔๔	 นางสาวฐิตินันท์	 จิตรส�าเริง
	 ๔๕	 นางสาวฐิติรัตน์	 ชมยิ้ม	 ๔๖	 ดาบต�ารวจณชชธา	 เกษมศรีสุขสง่า
	 ๔๗	 นายณรงค์ศักดิ์	 นาคนิยม	 ๔๘	 นายณรินพงศ์	 เรืองดิษฐ์
	 ๔๙	 นายณัฐพงษ์	 รัตนพงศ์	 ๕๐	 นายณัฐพล	 รุ่งเจริญวิวัฒนา
	 ๕1	 นายณัฐภาคย์	 อุ่นใจเพื่อน	 ๕๒	 นายณัฐสิทธิ์	 สุนทรวัฒน์
	 ๕๓	 นางสาวณิชกานต์	 ทองบัว	 ๕๔	 นางสาวดรุณี	 จินดา
	 ๕๕	 นายดิลก	 มัชฌิมา	 ๕๖	 นายเตวิช	 สุทธิประเสริฐ
	 ๕๗	 นายถิรเดช	 เปี้ยวนิ่ม	 ๕๘	 นายทรรศภณ	 ทวยเจริญ
	 ๕๙	 นายธนดล	 สมบูรณ์	 ๖๐	 นายธนทัศน์	 นาคถมยา
	 ๖1	 นายธนภูมิ	 ปัญญาดี	 ๖๒	 นายธนัช	 สมานวงศ์
	 ๖๓	 นางสาวธนัชชา	 มัจฉาวงษ์	 ๖๔	 นายธนาดล	 วรรณพิรุณ
	 ๖๕	 นายธนาธิป	 ก้องเสนาะ	 ๖๖	 นางสาวธวัลรัตน์	 ลอออรรถพงศ์
	 ๖๗	 นางสาวธัญญธร	 พัฒนเวชกิจ	 ๖๘	 นางสาวธัญญารัตน์	 แสงทอง
	 ๖๙	 นางสาวธัญวรรณ	 วิเศษแพทย์	 ๗๐	 นายธัษชกร	 ทองมานิช
	 ๗1	 นายธีรพล	 ศิโรรัตนะโยธิน	 ๗๒	 นายนนทวี	 พิภพไพศาล
	 ๗๓	 นายนพกรณ์	 สวัสดิ์พานิช	 ๗๔	 นายนพเรศ	 โคตะพะมร
	 ๗๕	 นายนเรศ	 ทับมอญ	 ๗๖	 สิบเอกนฤนาท	 บุญคุ้ม



๗๗

	 ๗๗	 นายนฤพนธ์	 กาญจนวันทา	 ๗๘	 นายนวมินทร์	 วิไลเลิศ
	 ๗๙	 นายนัครินทร์	 เหนือวงศ์	 ๘๐	 นางสาวนัฏญา	 แดงท�าดี
	 ๘1	 นายนัทธพงศ์	 รอดรัตน์	 ๘๒	 นางสาวนันท์นภัส	 เสถียรธนาวงศ์
	 ๘๓	 นางสาวนันทพร	 สายจันทร์	 ๘๔	 นางนิภาพร	 สกลดิลก
	 ๘๕	 นายนิมิตร	 ยุเจริญ	 ๘๖	 นางสาวบุญนิษฐ์ชา	 กฤดิดารา
	 ๘๗	 นายปฏิเวช	 ดงอุทิศ	 ๘๘	 นายปฐมพงศ์	 ช้างน้อย
	 ๘๙	 นางสาวปณิตา	 สมนึก	 ๙๐	 นางสาวปนัดดา	 กิตินันทวัฒน์
	 ๙1	 นางสาวปนัดดา	 แซ่หลิ่ว	 ๙๒	 นางสาวปนัดดา	 นรากร
	 ๙๓	 นางสาวปนัดดา	 บุ้งเจาะบาง	 ๙๔	 นางสาวปภาวรรณ	 คัญทับ
	 ๙๕	 นายปรเมศร์	 ดงอุทิศ	 ๙๖	 นายปรเมษฐ์	 ธนวรรณ
	 ๙๗	 นายประมุข	 ทวีธรากุล	 ๙๘	 นายปวริศ	 พันธุ์แก้ว
	 ๙๙	 นางสาวปัถยา	 ประกอบวัฒน์	 1๐๐	 นางสาวปัทมา	 สิริรัตนพงษ์
	 1๐1	 นางสาวปาณิสรา	 เลี่ยงฮะ	 1๐๒	 นายปานพชร	 ปุญทวีกีรติกานต์
	 1๐๓	 นางสาวปาริฉัตร	 รัตนบุญเกตุ	 1๐๔	 นางสาวปาริชาต	 พ่วงอ่อน
	 1๐๕	 นายปิติพงษ์	 สุวัฒนพงษ์	 1๐๖	 นางสาวปิยะพร	 ผลพิทักษ์กุล
	 1๐๗	 นางสาวปิยะวรรณ	 เนื่องจ�านงค์	 1๐๘	 นายปิยะวัฒน์	 ส่อนราช
	 1๐๙	 นางสาวปิยาภรณ์	 ก้องกังวาล	 11๐	 นายปุณหนก	 ตุ้มเงิน
	 111	 นางสาวปุรฉัตร	 ทรงมิตร	 11๒	 นายพงศกร	 ทุ่งเจริญ
	 11๓	 นายพงศกร	 พูลทรัพย์อนันต์	 11๔	 นายพงศธร	 สุวรรณกนก
	 11๕	 นายพชรภณ	 เตียวเจริญ	 11๖	 นางสาวพรฑิฎา	 สุขสาตร์
	 11๗	 นางสาวพรพรรณ	 ลิ้มงาม	 11๘	 นายพัฒนา	 วิธรรมกิจ
	 11๙	 นายพันธ์ชัย	 แซ่อื้อ	 1๒๐	 นายพิเชษฐ	 น้อยแสง
	 1๒1	 นายพิษณุ	 อิ่มกมล	 1๒๒	 นายพีรพงษ์	 ขาวผ่อง
	 1๒๓	 นายพีระพล	 พรมิตร	 1๒๔	 นายพุฒิสรรค์	 หุ่นเจริญ
	 1๒๕	 นางสาวแพรพลอย	 ตะระวิสิทธิ์	 1๒๖	 นางสาวแพรวา	 ปรียานนท์
	 1๒๗	 นางสาวไพรินทร์	 อ่อนสีทอง	 1๒๘	 นางสาวไพลิน	 นิลชัชวาลย์วงษ์
	 1๒๙	 นางสาวภคมน	 สิทธิโชค	 1๓๐	 นางสาวภัทราภรณ์	 มะลิซ้อน
	 1๓1	 นายภาคิน	 ไวยวุฒิ	 1๓๒	 นายภาณุพงศ์	 ทองเทศ
	 1๓๓	 นายภาณุภณ	 พุฒิรัตนาพร	 1๓๔	 นางสาวภาวิตา	 สุพจน์วดี
	 1๓๕	 นายภาสกร	 ผ่องภิญโญ	 1๓๖	 นายภูเบศก์	 ทรัพย์เจริญ
	 1๓๗	 นางสาวมณฑาทิพย์	 จามรจินดามณี	 1๓๘	 นางสาวมณีนภา	 หมื่นรามสุข
	 1๓๙	 นายเมธี	 บัณฑิตย์	 1๔๐	 นางสาวยุวดี	 ศรีเต็ด
	 1๔1	 นางสาวรสิตา	 สัจจาสัย	 1๔๒	 นางสาวระวินันท์	 พรมขัน
	 1๔๓	 นางสาวรัชนก	 มันปอ	 1๔๔	 นางสาวรัชนิดา	 ค�าบุปผา
	 1๔๕	 นางสาวรัชนีกร	 เพลิดเพลิน	 1๔๖	 นายรัฐพงษ์	 สุนทรีวิจิตร
	 1๔๗	 นายรัฐพล	 จิรัฐธนากุล	 1๔๘	 นางสาวรุจิรา	 แสงทอง
	 1๔๙	 นางสาวลลิตา	 เปิดคีรี	 1๕๐	 นายวงศกร	 ไชยาผาม
	 1๕1	 นายวชิรวิทย์	 สง่า	 1๕๒	 นางสาววนิดา	 จ�าปา
	 1๕๓	 นายวรวุฒิ	 จันทร์ฉาย	 1๕๔	 นางสาววรัท	 สง่าอินทร์
	 1๕๕	 นายวรากร	 กองแก้ว	 1๕๖	 นายวรากร	 แก่นค�า
	 1๕๗	 นายวศิน	 แสงอุไร	 1๕๘	 นายวสันต์	 ประยูรเธียร
	 1๕๙	 นายวสุ	 รุ่งแสงสี	 1๖๐	 นายวัชรินทร์	 แซ่ลี



๗๘

	 1๖1	 นายวัฒนชัย	 รุ่งไพสิฐ	 1๖๒	 นางสาววันวิสาข์	 อิ้งทอง
	 1๖๓	 นายวัศกร	 วรรนิวาส	 1๖๔	 นางสาววิชิตา	 ศรีวงศ์
	 1๖๕	 นางสาววิชุดา	 บุญชาญ	 1๖๖	 นางสาววิชุดา	 พื้นผา
	 1๖๗	 นายวิทยา	 ประวงษ์	 1๖๘	 นางสาววิภาดา	 ทองวิเชียร
	 1๖๙	 นางสาววิภาวรรณ	 เวียงวิเศษ	 1๗๐	 นายวุฒิชัย	 วสุวิทย์
	 1๗1	 นายไววิทย์	 ชวลิตนิติธรรม	 1๗๒	 นายศรา	 ฉัตรศรี
	 1๗๓	 นางสาวศริญญา	 ก�าแพงยุทธ	 1๗๔	 นางสาวศศิดารา	 กะหมายสม
	 1๗๕	 นางสาวศศิวรรณ	 เอี่ยมจั่นพวง	 1๗๖	 นางสาวศศิวิมล	 สมประสงค์
	 1๗๗	 นายศิรวิทย์	 สังข์ทอง	 1๗๘	 นางสาวศิริกุล	 ราศรีจันทร์
	 1๗๙	 นางสาวศิริขวัญ	 สินไชย	 1๘๐	 นางสาวศิริทิพย์	 ไชยชนะ
	 1๘1	 นางสาวศิริพร	 ปกป้อง	 1๘๒	 นางสาวศิริพรรณ	 ธูปทอง
	 1๘๓	 นางสาวศิริภรณ์	 ประทุมชาติ	 1๘๔	 นายศึกษิต	 อัตถาภินันท์
	 1๘๕	 นายศุภกานต์	 ภูเป้ว	 1๘๖	 นายศุภพัฒน์	 ทุมมานนท์
	 1๘๗	 นายศุภวรรธก์	 รักไทย	 1๘๘	 นายศุภวิทญ	 ปรินทา
	 1๘๙	 นายสถาพร	 เชยแสง	 1๙๐	 นายสถาพร	 สกุลทรงเดช
	 1๙1	 นายสมประสงค์	 โคตรมงคล	 1๙๒	 นายสมิทธิ	 รังสิวรารักษ์
	 1๙๓	 นายสรวัชร์	 สุดแก้ว	 1๙๔	 นางสาวสลักจิต	 พึ่งศรี
	 1๙๕	 นางสาวสาวิตรี	 อุดมเดช	 1๙๖	 นายสิทธิโชค	 กลิ่นอุบล
	 1๙๗	 นายสิทธิศักดิ์	 พรมศร	 1๙๘	 นายสิริกร	 บวรสิริสกุล
	 1๙๙	 นางสาวสิริพรรณ	 แซ่โค้ว	 ๒๐๐	 นางสาวสิริพัชร	 มั่งคั่ง
	 ๒๐1	 นายสืบพงศ์	 ขันตี	 ๒๐๒	 นางสาวสุกัญญา	 ฟูเฟื่อง
	 ๒๐๓	 นางสาวสุจิตรา	 พรหมพิชัย	 ๒๐๔	 นายสุทธิเกียรติ	 ศักดาขจรเกียรติ
	 ๒๐๕	 นายสุทธิศักดิ์	 มูลตรีภักดี	 ๒๐๖	 นางสาวสุนิตสา	 โสมาบุตร
	 ๒๐๗	 นางสาวสุนิสา	 วรพงศ์	 ๒๐๘	 นางสาวสุพรรษา	 ยิ้มแย้ม
	 ๒๐๙	 นางสาวสุพัตรา	 วารีเขต	 ๒1๐	 นายสุภกฤต	 อุทัยศรี
	 ๒11	 นางสาวสุเมษา	 บุ่งหวาย	 ๒1๒	 นายสุระ	 สีด�า
	 ๒1๓	 นายสุรัตน์	 ไพรอนันต์	 ๒1๔	 นางสาวสุริยาพร	 วรรัตน์
	 ๒1๕	 นางสาวสุรีรัตน์	 รัตนศิลปิน	 ๒1๖	 นางสาวสุวนันท์	 เบ้าวัน
	 ๒1๗	 นางสาวเสาวลักษณ์	 เจริญสินวารี	 ๒1๘	 นางสาวโสรยา	 วัฒนมงคล
	 ๒1๙	 นางสาวหนึ่งฤทัย	 นาสมนึก	 ๒๒๐	 นายหัสดิน	 งามการ
	 ๒๒1	 นายอดิศักดิ์	 นภาโชติ	 ๒๒๒	 นางสาวอติพร	 ขาวดี
	 ๒๒๓	 นายอธิวัฒน์	 บ�ารุงศิลป์	 ๒๒๔	 นางสาวอนัญญา	 แก้ววรรณา
	 ๒๒๕	 นายอภิวัฒน์	 เมฆาวณิชย์	 ๒๒๖	 นายอภิสิทธิ์	 แซ่โง้ว
	 ๒๒๗	 นางสาวอรพรรณ	 เครือวัลย์	 ๒๒๘	 นายอรรถพร	 ทองอ่อน
	 ๒๒๙	 นางสาวอักษราภัค	 เฉียงสี	 ๒๓๐	 นางสาวอัจฉริยา	 ชื่นอารมณ์
	 ๒๓1	 นายอาณันย์	 แพะขุนทด	 ๒๓๒	 นายอุกกฤษฏ์	 คูณวัตร์
	 ๒๓๓	 นายเอกธนา	 เรืองรัตน์	 ๒๓๔	 นางสาวไอริศร์ศา	 อัสสราวิชญ์



๗๙

รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๑ เหรียญทอง
	 1	 นายรวิพล	 ลี้มิ่งสวัสดิ์

รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๑
	 1	 นายกฤษฎา	 รอดรัตน์	 ๒	 นางสาวเกศรินทร์	 เทวรัตน์
	 ๓	 นางสาวจารุภา	 พรหมมงคล	 ๔	 นางสาวจิรัฏฐิกา	 ภานุกรกุล
	 ๕	 นางสาวจุฬาลักษณ์	 บุญธรรม	 ๖	 นางสาวชุติมณฑน์	 รุ่งเรือง
	 ๗	 นางสาวณัฐธิดา	 จันทรังษี	 ๘	 นางสาวทัศนีย์	 โพธิ์ศรี
	 ๙	 นายธนพงษ์	 โสดานา	 1๐	 นายธนวิชย์	 ถาวร
	 11	 นางสาวนภสร	 วิริยาวัฒน์	 1๒	 นางสาวบุษกร	 สุขสมาน
	 1๓	 นางสาวผกามาศ	 กงยี่	 1๔	 นายพัธนันท์	 ศรีเมือง
	 1๕	 นายพันธุ์วิวรรธ	 ผู้เจริญ	 1๖	 นางสาวภัทรสุดา	 เห็นประเสริฐ
	 1๗	 นางสาวมาริสา	 บัวแก้ว	 1๘	 นางสาววีณา	 อุไรพันธ์
	 1๙	 นายวุฒิชัย	 ด้วงค�า	 ๒๐	 นายศิริโรจน์	 ธนิกกุล
	 ๒1	 นางสาวสุพิชฌาย์	 บุญฟัก	 ๒๒	 นายอภิสิทธิ์	 นาอุ่นเรือน
	 ๒๓	 นายอรรถพล	 ขาวพรม	 ๒๔	 นางสาวอังคณา	 วุฒิสมบูรณ์

รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๒
	 1	 นายกฤษณะ	 ภักตร์ผ่อง	 ๒	 นางสาวกาญจนา	 เหลืองอ่อน
	 ๓	 นางสาวจตุพร	 พึ่งตน	 ๔	 นายจักรพันธ์	 ศิลประสิทธิ์
	 ๕	 นางสาวจิตติมา	 ฉันทะสมบุญเสรี	 ๖	 นายเจตณรงค์	 สุภาพรูป
	 ๗	 นางสาวชลกร	 คณะนา	 ๘	 นางสาวฐิติมา	 แวงไธสง
	 ๙	 นายณัฐพงศ์	 เพ็งเรือนงาม	 1๐	 นางสาวณิชาภัทร	 กิไพโรจน์
	 11	 นางสาวดารารัตน์	 บุญยก	 1๒	 นางสาวธราภรณ์	 แสงโชติ
	 1๓	 นางสาวธิติมา	 เบญจมาตย์	 1๔	 นางสาวนนทลี	 มุสิกทัศน์
	 1๕	 นางสาวนัชชา	 ศรีสมัย	 1๖	 นายเนติรักษ์	 มณีวงศ์วิจิตร
	 1๗	 นางสาวเบญญาภา	 ขุนสกล	 1๘	 นายปรีดา	 นงเยาว์
	 1๙	 นางสาวปาริชาติ	 โพธิ์ผลัด	 ๒๐	 นายวรพล	 เกิดแก้ว
	 ๒1	 นางสาววรรณทการณ์	 ธาระแดน	 ๒๒	 นางสาววราภรณ์	 แก่นศิริ
	 ๒๓	 นายวัชรพล	 มหาไวย	 ๒๔	 นางสาวเวธกา	 นฤมล
	 ๒๕	 นางสาวสุดาทิพย์	 โฉมขวัญ	 ๒๖	 นางสาวสุทธินันท์	 โคนพันธ์
	 ๒๗	 นางสาวสุปราณี	 หนองใหญ่	 ๒๘	 นางสาวสุพัตรา	 คุณาวงษ์
	 ๒๙	 นางสาวสุพิชญ์	 ยาย้อย	 ๓๐	 นางสาวสุภาวิดา	 สมเดช
	 ๓1	 นายสุริยา	 วงค์ก�าภู	 ๓๒	 นายอภิรักษ์	 ฤทธิ์แดง
	 ๓๓	 นายอรรถพล	 คงอิ่ม	 ๓๔	 นางสาวอริษา	 พรมมิโย
	 ๓๕	 นางสาวอริษา	 วาเพชร	 ๓๖	 นางสาวอุษณีย์	 สิทธิบุศย์



๘๐

รัฐศาสตรบัณฑิต
	 1	 นางสาวกชกร	 แซ่ลิ้ม	 ๒	 นางสาวกชกร	 ปาสังทอง
	 ๓	 นางสาวกชกร	 ศรีสมาน	 ๔	 นางสาวกตัญชลี	 พรหมผุย
	 ๕	 นางสาวกนกวรรณ	 นะตาปา	 ๖	 นางสาวกมลชนก	 จิตรพล
	 ๗	 นางสาวกมลชนก	 โสจันทึก	 ๘	 นางสาวกมลพร	 หนอมเจริญ
	 ๙	 นายกฤษฎา	 แรงรายบุญ	 1๐	 นายกฤษดา	 ชมแสงแก้ว
	 11	 นายกวิศ	 พิชิตกวิน	 1๒	 นายกษิดิ์เดช	 มะผล
	 1๓	 นายกษิดิศ	 วิเศษพิตรพิบูล	 1๔	 นางสาวกัญญารัตน์	 โฉมกิ่ง
	 1๕	 นายกันตธีร์	 กุศิริ	 1๖	 นายกันตพล	 อุดมชัย
	 1๗	 นายกันตินันท์	 รอดสบาย	 1๘	 นางสาวกัลย์สุดา	 รัตนกูล
	 1๙	 นางสาวกัลยานี	 บุญมี	 ๒๐	 นางสาวกาญจนา	 เตรียมดี
	 ๒1	 นายกิตติกร	 มีปฐม	 ๒๒	 นายกิตติณัฐ์	 โฆษะปัญญาธรรม
	 ๒๓	 นายกิตติศักดิ์	 บุญอากาศ	 ๒๔	 นางสาวกุณฑิกา	 สกุลวงศ์ธนา
	 ๒๕	 นายเกรียงไกร	 บรรจงศิลป์	 ๒๖	 นายเกียรติศักดิ์	 ธรรมธร
	 ๒๗	 นายเกียรติสกุล	 ปั้นเหน่งเพ็ชร์	 ๒๘	 นางสาวขนิษฐา	 ราชวงศ์
	 ๒๙	 นายจตุรงค์	 สินทองชลธี	 ๓๐	 นางสาวจรินทร์ทิพย์	 เกิดแสง
	 ๓1	 นางสาวจริยา	 พรวิไลประเสริฐ	 ๓๒	 นายจักรกฤษ	 สุระกุล
	 ๓๓	 นายจักรพันธ์	 ภิรมย์รักษ์	 ๓๔	 นางสาวจารุวรรณ	 สุภาภรณ์
	 ๓๕	 นางสาวจิราวรรณ	 ค�าเจริญ	 ๓๖	 นางสาวจิราวรรณ	 เหรียญเจริญ
	 ๓๗	 นางสาวจีรนันธ์	 อนนท์	 ๓๘	 นายจีระศักดิ์	 บุญแก้ว
	 ๓๙	 นางสาวจุฑาภรณ์	 จันทร์พราหมณ์	 ๔๐	 นางสาวจุฑามาศ	 ชัยชนะ
	 ๔1	 นางสาวจุฑามาศ	 ร้อยสา	 ๔๒	 นางสาวจุฑารัตน์	 พูพิลึก
	 ๔๓	 นางสาวเจนจิรา	 สุปัญญา	 ๔๔	 นายเจิมวุฑฒ์	 จันทร์พรหมมา
	 ๔๕	 นางสาวฉฎาภรณ์	 โค้วถาวร	 ๔๖	 นางสาวฉัตรฑริกา	 รุ่งเรืองศิลาทิพย์
	 ๔๗	 นางสาวชฎาพร	 ปัญญานาม	 ๔๘	 นางสาวชนัญญู	 ใจธรรม
	 ๔๙	 นางสาวชนิสรา	 กัลยาโพธิ์	 ๕๐	 นางสาวชมาพร	 กสิผล
	 ๕1	 นางสาวชยานันท์	 จิตต์พูลผล	 ๕๒	 นางสาวชลฎาพร	 โชคลาภ
	 ๕๓	 นางสาวชลทิชา	 พูลเปี่ยม	 ๕๔	 นางสาวชลธิชา	 ปิ่นมรกต
	 ๕๕	 นางสาวชลธิชา	 สุขสัจจี	 ๕๖	 นางสาวชลธิชา	 เฮงวิชญกุล
	 ๕๗	 นางสาวชะนิพร	 ครูหล�า	 ๕๘	 นายชัชชัย	 เชื่อมชิต
	 ๕๙	 นายชัชวัสส์	 อินประคอง	 ๖๐	 นางสาวชิดชนก	 กันภัย
	 ๖1	 นายชุติพงศ์	 บูรณะ	 ๖๒	 นายชุติพันธ์	 เอกพัชราพันธ์
	 ๖๓	 นางสาวชุติมา	 สนรักษา	 ๖๔	 นายเชาวลิต	 จิตสันติ
	 ๖๕	 นายเชาว์วัฒน์	 ท�าเสมอดี	 ๖๖	 นางสาวโชติกา	 มงคลญานวรัตน์
	 ๖๗	 นายไชยวัฒน์	 วนิชลานันท์	 ๖๘	 นายฐาปกรณ์	 แจ่มจ�ารัส
	 ๖๙	 นางสาวฐิตินา	 ศิลปศาสตร์	 ๗๐	 นายฐิติวัฒน์	 ประเสริฐสังข์
	 ๗1	 นางสาวฑนันชาดา	 ถาวงศ์	 ๗๒	 นายณฐกร	 รัตนสิริศาสตร์
	 ๗๓	 นายณรงค์ฤทธิ์	 เรืองฤทธิ์	 ๗๔	 นางสาวณัชชา	 ขันมะลิ
	 ๗๕	 นายณัชพล	 ลิ้มโตทอง	 ๗๖	 นายณัฏฐ์นนท์	 สันติภาภรณ์
	 ๗๗	 นายณัฐชนน	 สงวนงาม	 ๗๘	 นางสาวณัฐชยา	 หมีไทย
	 ๗๙	 นายณัฐดนัย	 เลิศแก้วศรี	 ๘๐	 นายณัฐพล	 มะปรางทอง
	 ๘1	 นายณัฐวุฒิ	 ศรีพุธสมบูรณ์	 ๘๒	 นางสาวณิชาภัทร	 ถนอมนาม



๘1

	 ๘๓	 นางสาวณิชาภา	 รัสมิภูตานนท์	 ๘๔	 นางสาวตรีสุคนธ์	 ประสมบุญ
	 ๘๕	 นางสาวตวงพร	 ค�านึงผล	 ๘๖	 นายไตรทศ	 มิตรประพันธ์
	 ๘๗	 นายทศพร	 แก้วโชติ	 ๘๘	 นางสาวทักษพร	 มากสิน
	 ๘๙	 นายทินกร	 โสภารัตน์	 ๙๐	 นางสาวทิพย์วิมล	 น�้าหอม
	 ๙1	 นางสาวทิพาภัทร	 อุ่นประเสริฐ	 ๙๒	 นางสาวทิวพร	 แช่มเจริญ
	 ๙๓	 นายธงทอง	 เพิ่มมงคล	 ๙๔	 นางสาวธชชล	 ติณสุข
	 ๙๕	 นางสาวธณัฎฐา	 พงศ์อภิรักษ์	 ๙๖	 นางสาวธนวรรณ	 เที่ยงพิมล
	 ๙๗	 นายธนวัฒน์	 เมืองจินดา	 ๙๘	 นายธนวุฒิ	 พรหมเงิน
	 ๙๙	 นางสาวธนิสา	 สิงหฬ	 1๐๐	 นางสาวธมลวรรณ	 เกิดศรี
	 1๐1	 นางสาวธมลวรรณ	 บัวหลวง	 1๐๒	 นายธรรม์คม	 กระแสร์
	 1๐๓	 นายธรรมชาติ	 วัลยะเพ็ชร์	 1๐๔	 นางสาวธัญชนก	 จิตอารี
	 1๐๕	 นางสาวธัญญาพร	 ดอนชัย	 1๐๖	 นางสาวธารารัตน์	 ธารศรัทธา
	 1๐๗	 นางสาวธาริณีย์	 อ้อยบ�ารุง	 1๐๘	 นางสาวธิดารัตน์	 รุ่งรส
	 1๐๙	 นางสาวธิติยา	 ขันทอง	 11๐	 นายธีรชัย	 ณรังษี
	 111	 นางสาวธีรญา	 ภู่ทิม	 11๒	 นายธีรเมธ	 ตุลาธาร
	 11๓	 นายธีรยุทธ	 เกตุหอม	 11๔	 นายธีรศักดิ์	 โชติกิตติวาณิชย์
	 11๕	 นายธีระพงษ์	 สหฤทัยสังสิต	 11๖	 นายนครินทร์	 มีพร้อม
	 11๗	 นายนทสรวง	 คงชยาสุขวัฒน์	 11๘	 นายนนท์ธวัฒน์	 สิริสมบัติ
	 11๙	 นายนพรัตน์	 ปฏิญาณกูล	 1๒๐	 นางสาวนพวรรณ	 ด�าเรือง
	 1๒1	 นางสาวนฤมล	 จันทุมมี	 1๒๒	 นางสาวนันทศิริ	 ภักดิ์สันเทียะ
	 1๒๓	 นางสาวนัยนา	 อ่อนนิ่ม	 1๒๔	 นางสาวนารีนารถ	 ธัญญะกิจ
	 1๒๕	 นางสาวนิตยา	 คุ้นเคย	 1๒๖	 นายนิพัทธ	 ลีโนนลาน
	 1๒๗	 นางสาวนิสา	 จินดาสอน	 1๒๘	 นายบุณย์พิทักษ์	 พัฒนศิริ
	 1๒๙	 นางสาวเบญญา	 แซ่ตั้ง	 1๓๐	 นายปฏิภาณ	 โชคเฉลิมวงศ์
	 1๓1	 นายปฏิภาณ	 สะอิมิ	 1๓๒	 นายปณิธาน	 ขวัญสูงเนิน
	 1๓๓	 นางสาวประไพพิศ	 เวทวงษ์	 1๓๔	 นายปราโมทย์	 ใยยั่งยืน
	 1๓๕	 นายปริญญา	 เกตุสมมุติ	 1๓๖	 นางสาวปริญญาพร	 ธีระวัฒน์
	 1๓๗	 นางสาวปริยาภัทร	 แจ่มฉาย	 1๓๘	 นางสาวปรีญาภัทร	 ศรีสุวรรณ
	 1๓๙	 นางสาวปวันรัตน์	 มั่นคง	 1๔๐	 นางสาวปวีณา	 วิลัยรส
	 1๔1	 นางสาวปวีณา	 สุรารักษ์	 1๔๒	 นายปองพล	 จันทรา
	 1๔๓	 นางสาวปัณฑิตา	 สุตพลสันติกุล	 1๔๔	 นางสาวปาริชาติ	 ธาตุบัว
	 1๔๕	 นางสาวปาลิเวีย	 แตงกวา	 1๔๖	 นายปิยะพงษ์	 ไพโรจน์
	 1๔๗	 นายปิยะศักดิ์	 ส�าเร็จยิ่ง	 1๔๘	 นายพงนรินทร์	 มณีรัตน์
	 1๔๙	 นายพงศ์รพี	 กิตติกุลเพิ่มสิน	 1๕๐	 นายพชร	 แถวโชติ
	 1๕1	 นางสาวพชิตา	 ศรีทองท้วม	 1๕๒	 นางสาวพรชุลี	 แซ่โค้ว
	 1๕๓	 นางสาวพรนพเก้า	 สุขโภคา	 1๕๔	 นางสาวพรปวีณ์	 สุวรรณชนะ
	 1๕๕	 นางสาวพรพิมล	 สีลาดเลา	 1๕๖	 นางสาวพรรณศิริ	 รุ่งสว่าง
	 1๕๗	 นางสาวพรศิริ	 แก้วมาตย์	 1๕๘	 นางสาวพฤตยา	 พรมแดน
	 1๕๙	 นางสาวพลอยวรินทร์	 พลอยเพ็ชร์	 1๖๐	 นางสาวพัชราภรณ์	 ประเสริฐทรัพย์
	 1๖1	 นางสาวพัชรินทร์	 ค�าสุข	 1๖๒	 นางสาวพัชรี	 คันโท
	 1๖๓	 นางสาวพัทธ์ธีรา	 บุญชูประภา	 1๖๔	 นายพาวีร์	 ศรัณยูเศรษฐ์
	 1๖๕	 นายพิชญะ	 เพชรประดับ	 1๖๖	 นางสาวพิชญา	 พรหมเจริญ



๘๒

	 1๖๗	 นางสาวพิธิรา	 ใจญา	 1๖๘	 นายพิพัฒน์	 เอี่ยมสอาด
	 1๖๙	 นายพิรุฬห์	 สร้อยเนียม	 1๗๐	 นายพีรพล	 ทองดี
	 1๗1	 นายพีรวัส	 หาญสาริกิจ	 1๗๒	 นายพีระพงษ์	 พ่วงเอี่ยมเจริญ
	 1๗๓	 นายพีระพนธ์	 แก้วสม	 1๗๔	 นายพุทธบุตร	 ช่วยรอด
	 1๗๕	 นางสาวภักดิพร	 สุขอยู่	 1๗๖	 นายภัฎธนกฤต	 พุทธานนท์
	 1๗๗	 นางสาวภัทรภร	 ค�าเสนาะ	 1๗๘	 นายภาณุพงค์	 อ่อนพลับ
	 1๗๙	 นายภาณุพงศ์	 ปุญญะประสิทธิ์	 1๘๐	 นายภาณุมาศ	 อินทร์ฉ�่า
	 1๘1	 นายภาณุวัฒน์	 เกิดอยู่	 1๘๒	 นายภานุเดช	 ฉากไธสง
	 1๘๓	 นายภานุพงศ์	 วัฒนเชื้อ	 1๘๔	 นายภานุวัฒน์	 สมดี
	 1๘๕	 นายมงคล	 ดีมีชัย	 1๘๖	 นายมงคล	 พันโบ
	 1๘๗	 นางสาวมณฑกานต์	 สุวรรณศรี	 1๘๘	 นายมณฑล	 บิณศิรวานิช
	 1๘๙	 นางสาวมนทกานติ	 เกิดแก้ว	 1๙๐	 นางสาวมนัสนันท์	 มนัสสนิท
	 1๙1	 นายมั่นคง	 เลิศวรากรชัย	 1๙๒	 นางสาวมุกดา	 มณีวงค์
	 1๙๓	 นายรณชัย	 สกุลศักดิ์ถาวร	 1๙๔	 นางสาวรสสุคนธ์	 สารภาค
	 1๙๕	 นายรัชกฤช	 ชิเนนทโรภาส	 1๙๖	 นางสาวรัชนีกร	 แปลชน
	 1๙๗	 นายรัฐกร	 จิระทัศนกุล	 1๙๘	 นายรัฐชานาถ	 อ�่าเจริญ
	 1๙๙	 นางสาวรุ้งนภา	 สระทองที	 ๒๐๐	 นางสาวรุจิกาญจน์	 พรหมสาขา	ณ	สกลนคร
	 ๒๐1	 นายฤชานนท์	 เมืองนก	 ๒๐๒	 นางสาวลลิตา	 แสนพันธ์
	 ๒๐๓	 นายวรปรัชญ์	 อักษรศรี	 ๒๐๔	 นางสาววรรณกร	 วิชาสิทธิพร
	 ๒๐๕	 นายวรวุฒิ	 กาญจนะ	 ๒๐๖	 นางสาววรัญชา	 คล้ายสุวรรณ์
	 ๒๐๗	 นางสาววราภรณ์	 กลิ่นรื่น	 ๒๐๘	 นางสาววราภรณ์	 กัลวทานนท์
	 ๒๐๙	 นางสาววราภรณ์	 ยุวเรืองศรี	 ๒1๐	 นางสาววริศรา	 เจริญสมุทร
	 ๒11	 นายวรุตม์	 นิลเอวะ	 ๒1๒	 นายวัชรพงศ์	 ทุมภา
	 ๒1๓	 นายวัฒนศักดิ์	 นาคม่วง	 ๒1๔	 นางสาววาสินี	 สังวาลย์เงิน
	 ๒1๕	 นางสาววิจิตรา	 ธนพงศ์นุโรจน์	 ๒1๖	 นายวิชญะ	 เฉลิมวัฒน์
	 ๒1๗	 นางสาววิภาวี	 ลายผ่องแผ้ว	 ๒1๘	 นางสาววิสุทธิญา	 สุขเกษม
	 ๒1๙	 นายวีรภัทร์	 คงประสงค์	 ๒๒๐	 นายวีรวุฒิ	 ถนอมรัตนชัย
	 ๒๒1	 นายวุฒิชัย	 สิทธิศรีจันทร์	 ๒๒๒	 นายวุฒิพงษ์	 พึ่งประเสริฐ
	 ๒๒๓	 นายศรัณย์ภัทร	 โตรัตน์	 ๒๒๔	 นางสาวศศิธร	 ตรองจิตร
	 ๒๒๕	 นางสาวศศิวิมล	 โอ่งเจริญ	 ๒๒๖	 นายศสิทธิ์	 กรานทอง
	 ๒๒๗	 นายศักดิ์ศรายุทธ	 นวลโฉม	 ๒๒๘	 นางสาวศิรภัสสร	 จินดาพงษ์
	 ๒๒๙	 นางสาวศิริธร	 โพธิพันธ์	 ๒๓๐	 นางสาวศิริลักษณ์	 ข�านิคม
	 ๒๓1	 นางสาวศิริลักษณ์	 คงหิรัญ	 ๒๓๒	 นางสาวศิริลักษณ์	 สินทักษ์ทรัพย์
	 ๒๓๓	 นายศิวนาถ	 ทองค�า	 ๒๓๔	 นายศิวา	 ศรีขจร
	 ๒๓๕	 นายศิวานนท์	 บัวพุฒ	 ๒๓๖	 นางสาวศุจินันท์	 ไทรสุวรรณ
	 ๒๓๗	 นายศุภกร	 งามเสงี่ยม	 ๒๓๘	 นายศุภกิจ	 อุทกัง
	 ๒๓๙	 นายศุภวิชญ์	 พลอยม่วง	 ๒๔๐	 นางสาวศุภากร	 ธนูรัตน์
	 ๒๔1	 นางสาวศุภารมย์	 หลิวชาญพิมพ์	 ๒๔๒	 นางสาวสกุลธร	 แก้วประเสริฐ
	 ๒๔๓	 นายสมัคร	 ปฏิญาณวิภาส	 ๒๔๔	 นายสรพันธ์	 จันทรามาศ
	 ๒๔๕	 นายสรอรรถ	 วงศ์ก�าภู	 ๒๔๖	 นางสาวสโรชา	 สุวรรณรินทร์
	 ๒๔๗	 นายสฤษดิ์	 ศิลปาจารย์	 ๒๔๘	 นางสาวสวนาฎ	 ศรีสุข
	 ๒๔๙	 นายสหพัฒน์	 อยู่เป็นสุข	 ๒๕๐	 นายสินพงศ์	 อภิญ



๘๓

	 ๒๕1	 นายสิรวัช	 ปัญญวิพัธน์	 ๒๕๒	 นางสาวสิริพร	 สุขถนอม
	 ๒๕๓	 นายสืบ	 บัวแสงใส	 ๒๕๔	 นายสุทธิเกียรติ	 มีกลิ่นหอม
	 ๒๕๕	 นางสาวสุปรีญา	 พันธ์เจริญ	 ๒๕๖	 นางสาวสุพรรณี	 หลีประเสริฐ
	 ๒๕๗	 นางสาวสุภาวดี	 อาชาชาญ	 ๒๕๘	 นายสุเมธ	 ผลพฤกษา
	 ๒๕๙	 นายสุรศักดิ์	 แดงสั้น	 ๒๖๐	 นางสาวสุรางคณา	 ดังก้อง
	 ๒๖1	 นางสาวสุรีฉาย	 อินทอง	 ๒๖๒	 นางสาวสุรีพร	 คงมั่น
	 ๒๖๓	 นางสาวสุรีย์พร	 สายันเกณะ	 ๒๖๔	 นางสาวสุวนันท์	 มูลประเสริฐ
	 ๒๖๕	 นายสุวิศิษฎ์	 จรุงพัฒนานนท์	 ๒๖๖	 นางสาวหยกฟ้า	 วาลีประโคน
	 ๒๖๗	 นางสาวอนงค์นาถ	 ชารีนาม	 ๒๖๘	 นายอนนท์	 แย้มบาน
	 ๒๖๙	 นายอนุชา	 เปรมกมล	 ๒๗๐	 นายอนุชา	 สะแอ
	 ๒๗1	 นายอนุชิต	 นิลรัตนโอภาส	 ๒๗๒	 นายอนุพงศ์	 วงษ์ศรี
	 ๒๗๓	 นายอภิสิทธิ์	 อัศวเมธสุวรรณ	 ๒๗๔	 นางสาวอมฤต	 วงษ์ปาน
	 ๒๗๕	 นางสาวอรชฎา	 บูรณสรรพสิทธิ์	 ๒๗๖	 นางสาวอรณี	 จองสันเทียะ
	 ๒๗๗	 นางสาวอรทัย	 โพธิบ�าเพ็ญ	 ๒๗๘	 นายอรรถชัย	 ทองทับ
	 ๒๗๙	 นางสาวอรวรรณ	 มโนการ	 ๒๘๐	 นายอลงกรณ์	 อินทยานนท์
	 ๒๘1	 นายอัควุฒิ	 ศิริรักษ์	 ๒๘๒	 นางสาวอังคณา	 เยาวรัตน์
	 ๒๘๓	 นางสาวอังคณา	 สุริปัญโญ	 ๒๘๔	 นางสาวอัญชลีพร	 ชัยศิริ
	 ๒๘๕	 นายอานนท์	 ฐาราชวงศ์ศึก	 ๒๘๖	 นางสาวอารียา	 นพเธา
	 ๒๘๗	 นายอุกฤษฎ์	 นิลใบ	 ๒๘๘	 นายอุดมศักดิ์	 สุขทรัพย์
	 ๒๘๙	 นางสาวอุษุมา	 นาคประสิทธิ์	 ๒๙๐	 นายเอกพันธ์	 บุญประเสริฐ
	 ๒๙1	 นางสาวเอมิกา	 เคโรมิสัน



๘๔

คณะสาธารณสุขศาสตร์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพ
	 1	 นางสาวกนกวรรณ	 เมืองศิริ	 ๒	 นายทวีรัตน์	 ทับทิมทอง
	 ๓	 นางสาววิไลลักษณ์	 จันทร์แผง	 ๔	 นางสาวศันสนีย์	 แก้วดวงเล็ก
	 ๕	 นางสาวโศภิสุดา	 วิบูลย์พันธุ์	 ๖	 นางสุมนรัตน์	 นีรพัฒนกุล
	 ๗	 นางสาวอุษณีย์	 แป้นถึง
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
	 1	 นางสาวจารุพร	 ดวงศรี	 ๒	 นายดนัย	 เครือแวงมล
	 ๓	 นางสาวดุษฎี	 วรรณาหาร	 ๔	 นางสาวปัทมาพร	 บัวแดง
	 ๕	 นายเผด็จ	 พุทธาผาย	 ๖	 นายภาณุวัฒน์	 เชิดเกียรติกูล
	 ๗	 นายรัฐวุฒิ	 สมบูรณ์ธรรม	 ๘	 นางสาวไลลา	 มะยีแต
	 ๙	 นางสุนันทา	 ถาวร	 1๐	 นางสาวสุภาวดี	 บุญจง
	 11	 นายอดุลย์	 ฉายพงษ์
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
	 1	 นายกฤษฎา	 โพธิดารา	 ๒	 นางสาวจิราภรณ์	 ปะวะสังข์
	 ๓	 นางสาวณภัทร	 ลอยล่อง	 ๔	 นางสาวณัชชา	 ฉัตร์เงิน
	 ๕	 นายต่อศักดิ์	 ดาบโสมศรี	 ๖	 นางสาวทิฆัมพร	 สักกะตะ
	 ๗	 นางสาวธนวรรณ	 โพธิภักดิ์	 ๘	 นายนรินทร์	 กระจายกลาง
	 ๙	 นางสาวนิรัชรา	 เหลี่ยมเลิศ	 1๐	 นางสาวบุษยาเนตร	 วงษ์พล
	 11	 นางสาวปทิตตา	 จ�านงค์ผล	 1๒	 นางสาวปิ่นทอง	 ประสงค์สุข
	 1๓	 นางสาวพนัชกร	 ธนิกานนท์	 1๔	 นางสาวพรสวรรค์	 อิมามี
	 1๕	 นางสาวรวีวรรณ	 ยิ้มเนียม	 1๖	 นายวัชรากร	 วิชัยศึก
	 1๗	 นางสาววัชราภรณ์	 เงินปุ่นนาค	 1๘	 นางสาววีรยา	 วงศ์ปก
	 1๙	 นางสมใจ	 อ่อนละเอียด	 ๒๐	 นางสาวสราภรณ์	 ประโคทัง
	 ๒1	 นางสาวสิริรัตน์	 วงษ์เสมา	 ๒๒	 นางสิริรัตน์	 สถิตย์เสถียร
	 ๒๓	 นายสุนทร	 หงษ์ทอง	 ๒๔	 นางสาวสุภาพร	 สมบัติ
	 ๒๕	 นางสาวอนัฐฌา	 ปิ่นแก้ว	 ๒๖	 นางอริยานุติ	 ธวัชชัยไพศาล
	 ๒๗	 นายอาคม	 มลฑารัตน์	 ๒๘	 นางสาวอาทิตยา	 เหนือพันธุเดช
	 ๒๙	 นางสาวอาทิตยา	 อนันทภูมิมา	 ๓๐	 นางสาวอาริยา	 ใจเย็น
	 ๓1	 นายอุทัย	 ทับทอง



๘๕

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๑ เหรียญทอง
สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย
	 1	 นายอาทิตย์	 จันทรลักษณ์
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
	 1	 นางสาวชาลี	 แต่งงาม

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๑
สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย
	 1	 นางสาวสุพัตรา	 ระหงษ์	 ๒	 นางสาวสุวนันท์	 ภูมิเชวง
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
	 1	 นางสาวโสภาภรณ์	 เพ็ชรโยธิน	 ๒	 นางสาวอาภัสรา	 ชมพิกุล

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๒
สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย
	 1	 นางสาวชนัดดา	 บัวบาน	 ๒	 นางสาวณัฐธิดา	 ทองงาม
	 ๓	 นางสาวภัณฑิลา	 สถาพร	 ๔	 นางสาวภัทรานิษฐ์	 ทองใบ
	 ๕	 นางสาวมณีวรรณ	 บุญส่ง	 ๖	 นางสาวอังคณา	 สุวรรณประกาย
สาขาวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
	 1	 นางสาวอรุณวรรณ	 ชาติน�้าเพชร
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
	 1	 นางสาวณัฐชยา	 พวงเมฆ	 ๒	 นายปฐมีน	 ตันติเสาวภาพ
	 ๓	 นางสาวรัชฎาพร	 แก้วธ�ารงค์	 ๔	 นางสาวศิริลักษณ์	 กันสงค์
	 ๕	 นางสาวสมลักษณ์	 แจ่มโฉม	 ๖	 นางสาวสุธาทิพย์	 เอื้อยกระโทก

วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย
	 1	 นางสาวกนกกาญจน์	 จงจิตพานิช	 ๒	 นางสาวกมลชนก	 ป้อมสันเทียะ
	 ๓	 นายกมลฤทธิ์	 ศิลาวาริน	 ๔	 นายกฤชกร	 ไทยสุรินทร์
	 ๕	 นางสาวกฤตพร	 ภักดี	 ๖	 นายกฤติน	 อมฤตชาติ
	 ๗	 นายกฤษณะ	 ทับทิมดี	 ๘	 นางสาวกัณตินันท์	 เกินขุนทด
	 ๙	 นางสาวกุลริศา	 โภคินญาณโชติ	 1๐	 นางสาวเกวลี	 ลิ้มมณี
	 11	 นางสาวขวัญจิรา	 วงษ์ทอง	 1๒	 นางสาวคริษฐา	 มุขดา
	 1๓	 นางสาวจริยาวดี	 ลาภวุฒิโรจน์	 1๔	 นางสาวจันทนิภา	 ฉายาชวลิต
	 1๕	 นางสาวจันทราวรรณ	 จันตรา	 1๖	 นางสาวจิรนุช	 ประมวล
	 1๗	 นางสาวจิราภรณ์	 ด่วนดี	 1๘	 นางสาวจิรายุ	 พลานนท์
	 1๙	 นางสาวจุฑาพร	 ไทยารัมย์	 ๒๐	 นางสาวจุฑามาศ	 มุสิกพันธ์
	 ๒1	 นางสาวจุฬาลักษณ์	 นุชวงษ์	 ๒๒	 นายเจษฎา	 คงเจริญ
	 ๒๓	 นางสาวชญาดา	 เขตรัฐกว้าง	 ๒๔	 นางสาวชนนิกานต์	 แก้วมณี
	 ๒๕	 นางสาวชนนิกานต์	 ถนอมชาติ	 ๒๖	 นางสาวชลธิชา	 ข�าคม
	 ๒๗	 นางสาวชลธิชา	 แซ่ปิ้ง	 ๒๘	 นางสาวฐิติมา	 ทวีวัฒน์ขจรสุข
	 ๒๙	 นางสาวฐิติมา	 เมฆบริสุทธิ์	 ๓๐	 นายฐิติวัสส์	 เลิศสกุล
	 ๓1	 นางสาวณัฏฐณิชา	 เวชสุวรรณ	 ๓๒	 นางสาวณัฏฐนิช	 นครศรี
	 ๓๓	 นายด�ารงศักดิ์	 ตุ้มชัยพร	 ๓๔	 นางสาวทนิตา	 ทองเจริญ
	 ๓๕	 นางสาวธัญญา	 หมู่มาก	 ๓๖	 นายนนทณัฐ	 พวงศิริ



๘๖

	 ๓๗	 นางสาวนวรัตน์	 วโรรส	 ๓๘	 นางสาวนัฎฐ์ธิกานต์	 ฝาเฟี้ยม
	 ๓๙	 นายนัทธพงศ์	 อนุรัตน์บดี	 ๔๐	 นางสาวนารี	 ล้อมวงษ์
	 ๔1	 นางสาวนิตติยา	 เทียกสีบุญ	 ๔๒	 นางสาวบัวไผ่	 บุญเลี้ยง
	 ๔๓	 นางสาวปักษาสวรรค์	 สุขสงวน	 ๔๔	 นางสาวปัทมาภรณ์	 ศรีวงศ์
	 ๔๕	 นางสาวเปรมวดี	 เจริญประโยชน์	 ๔๖	 นางสาวพรวิภา	 เสริมจันทร์
	 ๔๗	 นางสาวพัชราพร	 ปัญญาดี	 ๔๘	 นางสาวพัชริดา	 รชตวงศ์กุล
	 ๔๙	 นางสาวพัชรี	 มานะมุ่งประเสริฐ	 ๕๐	 นางสาวภัคนันท์	 สงวนสิทธิกุล
	 ๕1	 นายภัทรชนก	 สาคร	 ๕๒	 นายภาสกร	 ศักดิ์ด�ารงกุล
	 ๕๓	 นางสาวมัณฑิกา	 นาที	 ๕๔	 นางสาวมาริสา	 เทพอินทร์
	 ๕๕	 นายรัชชานนท์	 ทองรักษ์	 ๕๖	 นางสาวรัชนีกร	 รัตนะพันธ์
	 ๕๗	 นายรัตนพงษ์	 วงษ์สวัสดิ์	 ๕๘	 นางสาวรัตนพร	 สุวรีย์
	 ๕๙	 นางสาวรันฐิมา	 ใจประเสริฐ	 ๖๐	 นางสาววรรณนภา	 นาทร
	 ๖1	 นางสาววรรณภา	 ปาเปี้ย	 ๖๒	 นางสาววราภรณ์	 พงษ์ภักดี
	 ๖๓	 นางสาววรุณพร	 แก้วเกตุกิตติ	 ๖๔	 นางสาววลัยลักษณ์	 แผ่นสุวรรณ์
	 ๖๕	 นางสาววิภาวรรณ	 ดีวิเศษ	 ๖๖	 นางสาวศศิธร	 รัตนะ
	 ๖๗	 นายสรธร	 โฉมงาม	 ๖๘	 นางสาวสรนันท์	 เทียมประเสริฐ
	 ๖๙	 นางสาวสัญญาลักษณ์	 จงดี	 ๗๐	 นางสาวสิดาพร	 เปมะกิติ
	 ๗1	 นางสาวสุกัญญา	 กระฉ่อน	 ๗๒	 นางสาวสุทธิษร	 ไพบูลย์อัตถกิจ
	 ๗๓	 นางสาวสุวนันท์	 พันสุข	 ๗๔	 นางสาวสุวรรณา	 บุญมี
	 ๗๕	 นางสาวหรรษา	 ตั้งมหากิจศิริ	 ๗๖	 นางสาวหัทยา	 เทพประดิษฐ์
	 ๗๗	 นางสาวอนัญญา	 อรุณเจริญ	 ๗๘	 นางสาวอมลณัฐ	 ถาวรมาศ
	 ๗๙	 นางสาวอรจิรา	 พยุง	 ๘๐	 นางสาวอรุณโรจน์	 อินทศิริ
	 ๘1	 นายอาเขต	 แก้วก�าโพรี	 ๘๒	 นางสาวแอน	 ซิง
สาขาวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
	 1	 นายกรกช	 ตระกูลจึง	 ๒	 นางสาวกิตติยา	 ฉิมพาลี
	 ๓	 นางสาวจันทิมา	 กลิ่นอุบล	 ๔	 นางสาวจินตรา	 ดวงสวัสดิ์
	 ๕	 นางสาวจุฑามาศ	 คุ้มไพรี	 ๖	 นางสาวชนกธิดา	 ลิไธสง
	 ๗	 นางสาวชนิดา	 คุ้มครอง	 ๘	 นางสาวชลิตา	 พลศรี
	 ๙	 นายชานน	 ประชานันท์	 1๐	 นางสาวชุติมา	 บุญสูง
	 11	 นางสาวณัฐญา	 สุพรรณพงค์	 1๒	 นางสาวนภาพร	 ญาติมาก
	 1๓	 นางสาวเบญจวรรณ	 ดาวเศษ	 1๔	 นางสาวปรตา	 สุวิจารณ์
	 1๕	 นางสาวประภาพรรณ	 เกิดป้าน	 1๖	 นางสาวพรรณทิพย์	 คุณสมบัติ
	 1๗	 นายพัชระ	 สัตบุตร	 1๘	 นางสาวพัชราภรณ์	 บุญมี
	 1๙	 นางสาวพิจิตรา	 ศักดิ์ศรยุทธ	 ๒๐	 นางสาวเพ็ญนภา	 คิดสม
	 ๒1	 นายมานพ	 ใยเพ็ง	 ๒๒	 นายรณฤทธิ์	 ด่วนเดิน
	 ๒๓	 นางสาวรัตนา	 พรมชาติ	 ๒๔	 นางสาวลลิตา	 บุญรอต
	 ๒๕	 นางสาวเลิศลักษณ์	 จันทร์บัณฑิตย์	 ๒๖	 นายวรรณวัฒน์	 บุญจันทร์
	 ๒๗	 นางสาววันวิสา	 ยามวัน	 ๒๘	 นางสาววิชสุดา	 เพิ่มธัญกรณ์
	 ๒๙	 นางสาววิมลวรรณ	 ชลประเวศ	 ๓๐	 นางสาวศิริรัตน์	 ม้าจีน
	 ๓1	 นางสาวสิริวิภา	 หอยสังข์	 ๓๒	 นางสาวสุจิตรา	 วันตา
	 ๓๓	 นางสาวสุทธิดารักษ์	 สุดจริง	 ๓๔	 นางสาวสุธิดา	 ปิโย
	 ๓๕	 นางสาวสุนีย์	 เพ็งจ�ารัส	 ๓๖	 นางสาวสุวนันท์	 แผลงฤทธิ์



๘๗

	 ๓๗	 นางสาวแสงเดือน	 หม่องค�า	 ๓๘	 นางสาวหนึ่งฤทัย	 ดวงประทีป
	 ๓๙	 นายอภิรติ	 ชัยวิจิตร	 ๔๐	 นางสาวอัมภาภรณ์	 พรหมดา
	 ๔1	 นายอุเทน	 บุญเกตุ	 ๔๒	 MR.SOMVILAY	 VORLACHACK
	 ๔๓	 MR.SONENALINH	 SISANGKHOM	 ๔๔	 MISSSOUKSAPHAO	 PHENGTHICHAK
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
	 1	 นางสาวกนกวรรณ	 รัตนมงคล	 ๒	 นางสาวกมลชนก	 สุขมาลย์
	 ๓	 นางสาวกัลยาณี	 ชนะพันธ์	 ๔	 นางสาวกิ่งดาว	 ภูมิคอนสาร
	 ๕	 นางสาวจริญญาภรณ์	 จิตรดี	 ๖	 นางสาวจารุกร	 ก่อพูลสุข
	 ๗	 นางสาวจิตติมา	 ศรีใหม่	 ๘	 นายจิรกิตติ์	 ศาลยาชีวิน
	 ๙	 นางสาวจิราพร	 นามเวช	 1๐	 นางสาวจุฑาภรณ์	 ปุนนะลา
	 11	 นางสาวจุฑามาศ	 รัชตสวัสดิ์	 1๒	 นางสาวจุฑารักณ์	 กิจสุวรรณ
	 1๓	 นางสาวเจริญศรี	 พิมพ์เก่า	 1๔	 นางสาวฉัตรสุดา	 มงคลโภชน์
	 1๕	 นางสาวชนนิกานต์	 กล่องแก้ว	 1๖	 นางสาวญาณกร	 อ่อนน้อม
	 1๗	 นางสาวณัฎฐธิดา	 บุญพบ	 1๘	 นางสาวณัฏฐกา	 ประทุมมา
	 1๙	 นางสาวณัฏฐธิดา	 นันตา	 ๒๐	 นางสาวณัฐกัลยา	 สุจินต์
	 ๒1	 นางสาวณัฐริกา	 ทองบัณฑิต	 ๒๒	 นางสาวดวงหทัย	 เสาวคนธ์
	 ๒๓	 นางสาวทรรศนภรณ์	 เชิดผดุงศานต์	 ๒๔	 นางสาวทิพย์ธิญากร	 นามสัน
	 ๒๕	 นางสาวธนัชพร	 กรุณา	 ๒๖	 นางสาวธัญลักษณ์	 ขันโต
	 ๒๗	 นายนราวิชญ์	 วรเวก	 ๒๘	 นางสาวนลินี	 ศรีเคลือบ
	 ๒๙	 นางสาวนัชชา	 ค�้ากลาง	 ๓๐	 นางสาวนัฐสุดา	 บุญกวย
	 ๓1	 นางสาวนัตยา	 พิทักษ์วงษ์	 ๓๒	 นางสาวนุศรา	 เนียมสูงเนิน
	 ๓๓	 นางสาวปฑันทิญา	 จินดาเสวก	 ๓๔	 นางสาวปภัสสา	 พุ่มปรีชา
	 ๓๕	 นางสาวเปรมสุดา	 ขันธรัตน์	 ๓๖	 นางสาวพงศ์สุภา	 พันทะรี
	 ๓๗	 นางสาวพบพร	 ไทยตรง	 ๓๘	 นางสาวพรนภา	 สันรัตน์
	 ๓๙	 นางสาวมณีวรรณ	 นนจันทร์	 ๔๐	 นางสาวยุพาวรรณ	 อุ่นน้อย
	 ๔1	 นางสาวรุ่งนภา	 ถามั่งมี	 ๔๒	 นางสาวละอองทิพย์	 บุญโกศล
	 ๔๓	 นางสาววรัญญา	 เอ่งฉ้วน	 ๔๔	 นางสาววราภรณ์	 สิทธิบาล
	 ๔๕	 นางสาววริศรา	 พลจันทร์	 ๔๖	 นางสาววันดี	 จิตรรัตน์
	 ๔๗	 นางสาววาสนา	 วรรณทอง	 ๔๘	 นางสาววาสิตา	 รัตนอุบล
	 ๔๙	 นางสาววิสา	 อบอุ่น	 ๕๐	 นายวุฒิชัย	 ปานหอม
	 ๕1	 นางสาวศิรินภา	 เบิกบาน	 ๕๒	 นางสาวศิริลักษณ์	 มุขอาษา
	 ๕๓	 นายสหรัฐ	 ชินสา	 ๕๔	 นางสาวสาวิณี	 เจิมขุนทด
	 ๕๕	 นายสิทธิกร	 จารุการ	 ๕๖	 นางสาวสุพิชา	 วันอุบล
	 ๕๗	 นางสาวสุภาพร	 บุญใจใหญ่	 ๕๘	 นางสาวสุภาภรณ์	 พุ่มผกา
	 ๕๙	 นางสาวสุวัจนี	 เข้าเมือง	 ๖๐	 นางสาวเสาวณีย์	 ดีช่อรัมย์
	 ๖1	 นางสาวอชิรญา	 เงางาม	 ๖๒	 นางสาวอริยา	 อีสา
	 ๖๓	 นายอักษร	 เชษฐขุนทด	 ๖๔	 นางสาวอัจฉริยา	 เกลี้ยงไธสง
	 ๖๕	 นางสาวอาภากร	 หวลคนึง



๘๘

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๒
สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน
	 1	 นางสาวขวัญชนก	 ธีสระ	 ๒	 นายทวีศักดิ์	 สุวรรณโชติ
	 ๓	 นางสาวเบญจวรรณ	 สังข์ทอง	 ๔	 นางสาวปวีณา	 พริ้งเพราะ
	 ๕	 นางสาวพิมชนก	 ไคลมี	 ๖	 นางสาวรัชฎาพร	 อินทปัตย์
	 ๗	 นางสาวรุ่งทิวา	 อ่อนศิลา	 ๘	 นายวิชชากร	 รวมทวี
	 ๙	 นางสาวสุนทรีลักษณ์	 ไพศาล	 1๐	 นายอยุทธพล	 แก้วมูล

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน
	 1	 นางสาวกชกร	 กองไธสง	 ๒	 นางสาวเกวลี	 มีผล
	 ๓	 นางสาวเกสินี	 มีแสงนิล	 ๔	 นางสาวจิราภรณ์	 สังเผือก
	 ๕	 นางสาวจีรนันท์	 ช่วยจันทร์ดี	 ๖	 นางสาวจุไรรัตน์	 มนัสสิลา
	 ๗	 นางสาวเฉลิมขวัญ	 สิงหเสนา	 ๘	 นางสาวชฎาพร	 จันทร์สวย
	 ๙	 นางสาวชลธิชา	 ตาปราบ	 1๐	 นางสาวชุติมา	 บุญชู
	 11	 นางสาวฐาปนี	 ศรีทา	 1๒	 นางสาวณัฐฐาพร	 วสุวัชร
	 1๓	 นายณัฐนนท์	 บุญสมพงษ์	 1๔	 นางสาวทานรัตน์	 จ่างโพธิ์แจ้ง
	 1๕	 นางสาวทิพากร	 เหร็บควนเคี่ยม	 1๖	 นายธนกร	 ศรีแจ่มดี
	 1๗	 นายธนพนธ์	 คณะศาสน์	 1๘	 นายธนากร	 ก้อนแก้ว
	 1๙	 นางสาวนนทวรรณ	 ศรีชา	 ๒๐	 นายนนทวัช	 อิ่มลา
	 ๒1	 นางสาวนัทธมน	 จันทร์ปิติกุล	 ๒๒	 นางสาวนารีรัตน์	 ณรงค์วงศ์วัฒนา
	 ๒๓	 นายนิรัติศัย	 ดีประยูร	 ๒๔	 นางสาวเนตรนภา	 เนตรโรจน์
	 ๒๕	 นางสาวเบญจมาศ	 ใจงาม	 ๒๖	 นางสาวเบญจวรรณ	 นิ่มอนันต์
	 ๒๗	 นายปฐวี	 หลวงกิจจา	 ๒๘	 นางสาวปรียาภรณ์	 หนูนอก
	 ๒๙	 นางสาวปิยภรณ์	 ฉิมมาลี	 ๓๐	 นางสาวพรพรรณ	 พิภูพัชญ์ชา
	 ๓1	 นางสาวพรรณพิชชา	 วงศ์เพ็ญ	 ๓๒	 นางสาวพรสวรรค์	 ใจศิริ
	 ๓๓	 นางสาวพลอยกนก	 เวชเจริญ	 ๓๔	 นายพัฒนชาติ	 เกษรบัว
	 ๓๕	 นางสาวพัดชา	 พันธุ์สุข	 ๓๖	 นางสาวเฟื่องฟ้า	 จันทร์ทอง
	 ๓๗	 นางสาวภัทรสุดา	 ส่วนบุญ	 ๓๘	 นางสาวมณีพร	 จรัญญากร
	 ๓๙	 นางสาวเมษยา	 บุญชูรอด	 ๔๐	 นางสาวรุ้งวรุณ	 วังเชียง
	 ๔1	 นางสาววรรณวรรษ	 เพิ่มพูล	 ๔๒	 นางสาววรากร	 รื่นรมย์
	 ๔๓	 นางสาววราภรณ์	 อาจห้วยแก้ว	 ๔๔	 นางสาววรินวรรณ	 ทับขัน
	 ๔๕	 นางสาววลัยลักษณ์	 หม่องพิชัย	 ๔๖	 นางสาววันวิสา	 พินิตธรรมนาถ
	 ๔๗	 นางสาววันวิสา	 วงษ์สอาด	 ๔๘	 นางสาววิลาสินี	 หลิ่วน้อย
	 ๔๙	 นางสาวศดานันท์	 อบเชย	 ๕๐	 นางสาวศุภนิดา	 ลับเหลี่ยม
	 ๕1	 นางสาวศุภิสรา	 ใจผ่อง	 ๕๒	 นายสิทธิพงษ์	 ศรีสุข
	 ๕๓	 นางสาวสุกานต์ดา	 เสริมจันทร์	 ๕๔	 นางสาวสุดารัตน์	 สุรินทร์
	 ๕๕	 นางสาวสุนันทพร	 ลาสุเล	 ๕๖	 นางสาวสุพัตรา	 พลางวัล
	 ๕๗	 นางสาวสุภัสสร	 นันตา	 ๕๘	 นางสาวสุวนันท์	 บุญเจริญ
	 ๕๙	 นางสาวสุวนันท์	 ศรีเสมอ	 ๖๐	 นางสาวสุวภา	 จินดาวัฒน์
	 ๖1	 นางสาวแสงโสม	 แสงกระจ่าง	 ๖๒	 นางสาวอติกานต์	 บุษบง
	 ๖๓	 นางสาวอนุสรา	 สังข์วรรณะ	 ๖๔	 นางสาวอรนุชา	 แสงจันทร์นุกูล
	 ๖๕	 นางสาวอรวลัญช์	 สุมลฑา	 ๖๖	 นางสาวอัจจิมา	 วงค์ษา
	 ๖๗	 นางสาวอาภาภรณ์	 ยุติธรรม	 ๖๘	 นางสาวอุบลลักษณ์	 รักษาราช
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คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม
	 1	 นางสาวธิดารัตน์	 ร้อยนาค	 ๒	 นางสาวเบญจมาศ	 ด่านระงับ
	 ๓	 นางสาววราภรณ์	 โคตรสมบัติ	 ๔	 นายวัลลภ	 หรั่งขาว
	 ๕	 นายศุภชัย	 เจียบเกาะ	 ๖	 นายอภิชาติ	 วงค์กฎ
	 ๗	 นางสาวอรวรรณ	 สุขวานนท์
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม
	 1	 นางศศิฬา	 ฉิมพลี
เทคโนโลยีวิศวกรรม กลุ่มเทคโนโลยีการจัดการงานก่อสร้าง
	 1	 นางสาวกมล	 อุดหนุน	 ๒	 นายกฤษณะ	 แจ้งเจริญ
	 ๓	 นายทวีศักดิ์	 เจียมรัตโนภาส	 ๔	 นายปกรณ์	 นิคม
เทคโนโลยีวิศวกรรม กลุ่มเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน
	 1	 นายวานิช	 ผ่องโอสถ
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการงานก่อสร้างและงานโครงสร้างพื้นฐาน
	 1	 นายปวัฒน์	 พร้อมปัญญา	 ๒	 นายพิจิตร	 สุขส�าราญ
	 ๓	 นายอรรนพ	 ตันติราพันธ์	 ๔	 นายอ�านาจ	 แก้วฉอ้อน
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม
	 1	 นายชินวร	 รตโนภาส	 ๒	 นางสาวนาถฤดี	 รวมทวี
	 ๓	 นางสาวปาริชาติ	 แย้มศรี	 ๔	 นางสาวิตรี	 แก้วเกิด
	 ๕	 นางสาวอริศรา	 แสนต�าแย	 ๖	 นางสาวเอริน	 เงาภู่ทอง
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
	 1	 นายปริวัฒน์	 เลื่อมส�าราญ	 ๒	 นายภานุวัฒน์	 พรหมศิริ
	 ๓	 นายวสันต์	 วิยะรันดร์	 ๔	 นายวีระเดช	 ขุมทอง
	 ๕	 นายสรไกร	 ไกรปุย
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
	 1	 นายชานนท์	 กวางเจริญ	 ๒	 นายธนา	 น้อยเรือน
	 ๓	 นายน�าพล	 บุตรเชื้อไทย	 ๔	 นายศักดิ์จุฬา	 นามจันทร์
	 ๕	 นายศุภชัย	 เชื้อเกตุ	 ๖	 นายอธิวัฒน์	 มณีรัตน์โรจน์
	 ๗	 นางสาวอัญชนา	 กิจจานนท์	 ๘	 นายอานนท์	 นิยมสุข
	 ๙	 MR.LY	 PONHSAMPATEA	 1๐	 MR.SOEURT	 REAKSMEY
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
	 1	 นางสาวกรรณิกา	 สิทธยางกูร	 ๒	 นายจตุพล	 เลื่อนฤทธิ์
	 ๓	 นางสาวจุไรรัตน์	 ลาธุลี	 ๔	 นางสาวชญานิศ	 วงษ์ท้าว
	 ๕	 นายชัชพงษ์	 พิณทอง	 ๖	 นายชาญชัย	 พรหมจรรย์
	 ๗	 นายชาญศักดิ์	 ตงจิว	 ๘	 นางสาวณปภา	 เหลืองเกษตรชัย
	 ๙	 นายณัฐชานนท์	 นันทเสน	 1๐	 นายธานี	 อะโสต
	 11	 นายธีทัต	 สุดพิทักษ์	 1๒	 นายปิติภูมิ	 ศิริมา
	 1๓	 นางสาวปิยะพร	 บุปผาชาติ	 1๔	 นายพัลลภ	 เคียงวงค์
	 1๕	 นายพีรพงษ์	 ภาคภูมิ	 1๖	 ว่าที่ร้อยตรีมโนรัตน์	 จันทร์ค�า
	 1๗	 นายวิเศษ	 หาวงศ์	 1๘	 นายวีรพงศ์	 ปราณีตพลกรัง
	 1๙	 นายวีระศักดิ์	 น้อยประถม	 ๒๐	 นายวุฒิพันธ์	 พานิชพงษ์
	 ๒1	 นางสาวศิรินภา	 บัวผัน	 ๒๒	 นายศุภมิตร	 ศักดิ์เสรีกุล
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เทคโนโลยีบัณฑิต
กลุ่มเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน
	 1	 นายธวัชชัย	 เสนารัตน์
กลุ่มเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
	 1	 นายกฤษกร	 ทองอร่าม	 ๒	 นายจิรภัทร	 พรหมมณี
	 ๓	 นายชัยยะพัทธ์	 เทียนทอง	 ๔	 นายชูเกียรติ	 ต่ออ่อน
	 ๕	 นายณัฐพงษ์	 จันดาหาญ	 ๖	 นายตรีเนตร	 ไทยธีระเสถียร
	 ๗	 นายทรงพล	 เจริญวัฒน์	 ๘	 นายธนุตม์	 ลักษณะรุ่งโรจน์
	 ๙	 นายประภาส	 พงษ์เถื่อน	 1๐	 นายสมมาตร	 ศรีภิญโญ
	 11	 นายสัญชัย	 สุขส�าราญ	 1๒	 นายสุทธิกานต์	 พิทักษ์ญาติ
	 1๓	 นายสุเมธ	 บัวทอง
กลุ่มเทคโนโลยีการผลิต
	 1	 นายชยาคมน์	 สว่างคุณ	 ๒	 นายณัฐปภัสร์	 ธนพรสุภาวัฒนา
	 ๓	 นายทวีศักดิ์	 เตชะพรรัตน์	 ๔	 นายธีรวัฒน์	 ประวัติ
	 ๕	 นายพงศภัค	 มาลาเวช	 ๖	 นายพรชัย	 หวังดี
	 ๗	 นายรณชิต	 พุ่มมา	 ๘	 นายรุ่งระวี	 จันเจือ
	 ๙	 นายวัฒนชัย	 โรจนศิริพงษ์	 1๐	 นายสนธยา	 สุขแสวง
	 11	 นางสาวส�าลี	 น้อยนาดี
กลุ่มเทคโนโลยีเคมี
	 1	 นางสาวกนกพร	 ศรีนาเมือง	 ๒	 นายเกรียงไกร	 ถุนพุฒดม
	 ๓	 นายจิรโชติ	 ศรีโนทัย	 ๔	 นางสาวจุฑามาศ	 สาครจันทร์
	 ๕	 นางสาวชุติกาญจน์	 เกื้อกูลราษฎร์	 ๖	 นางสาวชุติมา	 ละมัย
	 ๗	 นางสาวธิดารัตน์	 ล�าภู	 ๘	 นางสาวนิศาชล	 เกตวิจิตร
	 ๙	 นางสาวเบญจรัตน์	 เจือจันทร์	 1๐	 นายปริยวัฒน์	 ปัททุม
	 11	 นางสาวพัชราภรณ์	 เจริญมี	 1๒	 นางสาวพัชรินทร์	 แก้วเพชร
	 1๓	 นายภาริตา	 ศรีวัลลภ	 1๔	 นางสาวลาวัลย์	 รอดเรือง
	 1๕	 นางสาวสุพิชญานันท์	 สุ่ยวงศ์	 1๖	 นางสาวสุวรรณี	 ดาวไธสง
	 1๗	 นางสาวอนิสรา	 สุขวงกฎ	 1๘	 นายอนุวัฒน์	 สุขโชติ
	 1๙	 นางสาวอัจจิมา	 แถวโชติ
กลุ่มเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
	 1	 นางสาวกมลชนก	 แสนสุข	 ๒	 นายกฤษณะ	 บุญอุตสาหะ
	 ๓	 นายกฤษดี	 สิงห์ชา	 ๔	 นางสาวกัญจน์ติมา	 กาญจนโกศล
	 ๕	 นายจตุพร	 แสงไชย	 ๖	 นายจักกริช	 บุญเหลือ
	 ๗	 นางสาวจารุณี	 มาสวัสดิ์	 ๘	 นางสาวจิตสุภา	 บุญทาธาตุ
	 ๙	 นายจิรวัฒน์	 แข่นจันทร์หลวง	 1๐	 นายฉัตรชัย	 บุญสุข
	 11	 นางสาวชญาดา	 พลอยส่งศรี	 1๒	 นางสาวชนิษศา	 ชะนะโกสัย
	 1๓	 นายไชยวัฒน์	 เอี่ยมพิจิตร	 1๔	 นายณัฐพล	 เพ็งถา
	 1๕	 นายณัฐวุฒิ	 เจริญชนม์	 1๖	 นายธนวัฒน์	 ก๋งม้า
	 1๗	 นายเผาธนวัฒน์	 อ้นสืบสาย	 1๘	 นายธนาวัตร	 โทหล้า
	 1๙	 ว่าที่ร้อยตรีธีรพงศ์	 ดังก้อง	 ๒๐	 นายนัฐวุฒิ	 ผลลาภ
	 ๒1	 นายปทุมเทพ	 มณีรัตน์	 ๒๒	 นายปรีชา	 มูลจันทร์
	 ๒๓	 นางสาวพรรณภรณ์ชุดา	 ค�าแหง	 ๒๔	 จ่าเอกพีรพัฒน์	 นพศิริ
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	 ๒๕	 นายภาสกร	 สังฆะมณี	 ๒๖	 นายมนัส	 ก�าแพงติ๊บ
	 ๒๗	 นายวิรัช	 แดงดิษ	 ๒๘	 นายวิรัช	 วรรณศิริลักษณ์
	 ๒๙	 นายไวยวุฒิ	 กลัดทอง	 ๓๐	 นายศุภกร	 พินิจ
	 ๓1	 นายสุทธิพจน์	 พูนสิริทรัพย์	 ๓๒	 นายสุทธิรักษ์	 ชมเพ็ญ
	 ๓๓	 นายสุพัฒน์	 โต๊ะยี	 ๓๔	 นายเสกสรร	 ปะทะเก
	 ๓๕	 นายเสฐียรภัค	 ทิพยรัตน์
กลุ่มเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน
	 1	 นายกมลภพ	 ไกรสมุทร	 ๒	 นายกฤษณ์	 ณ	เชียงใหม่
	 ๓	 นายกิตติศักดิ์	 ทองรอด	 ๔	 นายเกรียงศักดิ์	 แช่มชื่น
	 ๕	 นายจอมทอง	 แก้วทอง	 ๖	 นายชาตรี	 เลิศภูเขียว
	 ๗	 นายณรงค์ฤทธิ์	 คล้ายบรรดิษฐ์	 ๘	 นายณัชพล	 ประสังสาสกุล
	 ๙	 นายณัฐกานต์	 ทับทิมหิน	 1๐	 นายธนากร	 กุระจินดา
	 11	 นายธนาธิป	 สุทธิถวิล	 1๒	 นายนราธิป	 ปานหลาย
	 1๓	 นายนฤชา	 ไชยวงษา	 1๔	 นายนฤเบศร์	 อยู่เจริญ
	 1๕	 นายบัณฑิต	 มะหะมาน	 1๖	 นายปรัชญา	 สุทธิทรัพย์
	 1๗	 นายพงศกร	 อุทัยไขย	 1๘	 นายวิทยา	 บุญมาก
	 1๙	 นายวิบูลย์	 ขามธาตุ	 ๒๐	 นายสถาพร	 พันธุ์เวช
	 ๒1	 นายอภิศักดิ์	 จิว	 ๒๒	 นายอาทิตย์	 ลายประดิษฐ์
	 ๒๓	 นายอานนท์	 อินทยุง	 ๒๔	 นายอิทธิพล	 ทรัพย์กุล
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้างและงานโยธา
	 1	 นายวรภพ	 บุญเนตร	 ๒	 นายอาวุฒ	 นุกาศรัมย์
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วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๑ เหรียญทอง
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
	 1	 นายธนกร	 วุฒิสอน
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
	 1	 MR.CHHUNHOUR	 YEK
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
	 1	 นายกุลชาติ	 บริบูรณางกูร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๑
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
	 1	 นางสาวจิรภา	 อุนันท์จันทร์
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
	 1	 นายคุณานนต์	 ไข่มุกข์	 ๒	 นายสรกฤษณ์	 รัตนโสภณ

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๒
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
	 1	 นางสาวอินทิรา	 จุลอ�าพันธ์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
	 1	 นายกิตติศักดิ์	 แดงชาติ
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
	 1	 นาย	 ภาณุพงศ์	 ไพรดี
 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
	 1	 นายคริษฐ์	 ลิ้มประเสริฐ	 ๒	 นางสาวธนพร	 เหล่าขจรไพศาล
	 ๓	 นางสาวสุธินี	 ค�าภา

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
	 1	 นางสาวกนกวรรณ	 เป็กธนู	 ๒	 นางสาวกรณิศช์	 วังชนะชัย
	 ๓	 นายกฤตพณ	 เฉลิมวงษ์	 ๔	 นายกฤตยชญ์	 บ่ายเมือง
	 ๕	 นายกฤษดา	 จิรพงศ์ภิญโญ	 ๖	 นายกวิน	 สิมะวัฒนา
	 ๗	 นางสาวกันภิรมย์	 แซ่จิ้ว	 ๘	 นางสาวกิตติยา	 ทองศิริวรรณ
	 ๙	 นายเกษบุรินทร์	 เนตรภักดี	 1๐	 นางสาวจันทิมา	 สุวรรณรัตน์
	 11	 นายจิณณวัตร	 หมอยาดี	 1๒	 นางสาวจิราพร	 ชูหนู
	 1๓	 นางสาวชฎาพร	 แก้วคง	 1๔	 นางสาวชลธิชา	 บุ้งทอง
	 1๕	 นางสาวญาณิศา	 เมฆพัฒน์	 1๖	 นางสาวฐิติยา	 พึ่งพร
	 1๗	 นางสาวณัฐฐาพร	 อยู่ชมญาติ	 1๘	 นางสาวณัฐณิชา	 ผลสุข
	 1๙	 นางสาวณัฐนันท์	 คงงาม	 ๒๐	 นายณัฐพงค์	 ทาค�า
	 ๒1	 นายณัฐพงศ์	 กลมจัตุรัส	 ๒๒	 นายณัฐวุฒิ	 ภูกิ่งนา
	 ๒๓	 นายต่อพงศ์	 ศรีชนะ	 ๒๔	 นายเตมีย์	 เหลืองอ่อน
	 ๒๕	 นางสาวทักษพร	 อักษรจันทร์	 ๒๖	 นายเทิดปรีชา	 กองพรม
	 ๒๗	 นายธนพัฒน์	 ตั้งความเพียร	 ๒๘	 นายธนวัฒน์	 ราชภิรมย์
	 ๒๙	 นายธนาคม	 นุอ่อน	 ๓๐	 นางสาวธมลวรรณ	 แก้วมรกฏ
	 ๓1	 นายธรากร	 สุขศรีนวล	 ๓๒	 นายธีรวัฒน์	 นงค์พรหมมา
	 ๓๓	 นางสาวนภาภรณ์	 ปิยะวรรณรัตน์	 ๓๔	 นายนรากร	 คุ้มแก้ว



๙๓

	 ๓๕	 นายนริศ	 โตวัฒนา	 ๓๖	 นางสาวนริศรา	 รักฉายา
	 ๓๗	 นางสาวนฤมล	 พลอยแหวน	 ๓๘	 นางสาวนลิน	 วงศ์จันทร์
	 ๓๙	 นางสาวนันทิยา	 ประเปรียว	 ๔๐	 นางสาวปภาวี	 ศรีอ�ามร
	 ๔1	 นายปิยพล	 แห้วเพ็ชร	 ๔๒	 นางสาวปิยลักษณ์	 ศึกสงคราม
	 ๔๓	 นางสาวพลอยไพลิน	 น�าภา	 ๔๔	 นางสาวพลอยไพลิน	 สิมมา
	 ๔๕	 นางสาวเพ็ญรัศม์	 รัศมีดารา	 ๔๖	 นางสาวเฟื่องฟ้า	 กาลมงคล
	 ๔๗	 นายภควัชร	 เจริญวัฒนา	 ๔๘	 นางสาวภูริชญา	 ท่าหิน
	 ๔๙	 นางสาวมณีรัตน์	 ผ่องฉาย	 ๕๐	 นางสาวมุขรวี	 รัตนวารี
	 ๕1	 นางสาวเมธินี	 ภิรมย์เชย	 ๕๒	 นางสาวระวีวรรณ	 สดใส
	 ๕๓	 นางสาวรุ่งทิวา	 อารีย์พงศา	 ๕๔	 นางสาวฤดีมาศ	 ถาเป็ง
	 ๕๕	 นางสาวลลิตา	 ธรรมารักษ์	 ๕๖	 นางสาวลลิตา	 หมั่นการ
	 ๕๗	 นางสาวลักขณา	 โพธิ์ทอง	 ๕๘	 นางสาววรกาญจน์	 วรเดช
	 ๕๙	 นางสาววรรณา	 แซ่พู่	 ๖๐	 นางสาววรรทนา	 ฤทธิ์เดช
	 ๖1	 นายวรวิทย์	 โพธิ์สุภาพ	 ๖๒	 นางสาววิจิตรา	 สัมมาสูงเนิน
	 ๖๓	 นางสาววิภาดา	 ยิ้มขาวผ่อง	 ๖๔	 นางสาววิลาสินี	 สาริกา
	 ๖๕	 นายวุฒิกร	 ซื่อตรง	 ๖๖	 นายวุฒิชัย	 วงศ์สิทธิพล
	 ๖๗	 นายวุฒิภัทร	 เรืองศรี	 ๖๘	 นางสาวศศินันท์	 ไทยโพธิ์ศรี
	 ๖๙	 นางสาวศิริวรรณ	 ศรีวิลัย	 ๗๐	 นายศิริศักดิ์	 ตรีกมล
	 ๗1	 นายสรายุทธ	 เกลี้ยงประดิษฐ์	 ๗๒	 นางสาวสินใจ	 อ�่ากลาง
	 ๗๓	 นางสาวสิริพัชระ	 ภูริชัยวรนันท์	 ๗๔	 นางสาวสุจารวี	 หริสมบัติ
	 ๗๕	 นางสาวสุชาวดี	 สายแสงธรรม	 ๗๖	 นางสาวสุวนันท์	 สีนาคล้วน
	 ๗๗	 นางสาวหทัยภัทร	 สุธรรมแจ่ม	 ๗๘	 นางสาวเหมสุดา	 วงศ์สุ่ย
	 ๗๙	 นางสาวอภิดาภา	 ยอดเครือมา	 ๘๐	 นายอภิสิทธิ์	 กองลุน
	 ๘1	 นางสาวอมรา	 บุญผึ้ง	 ๘๒	 นางสาวอรนุช	 พรกลิ่น
	 ๘๓	 นางสาวอรวรรณ	 วงศ์เชียงขวาง	 ๘๔	 นางสาวอรอุมา	 รติโอฬาร
	 ๘๕	 นายเอกลักษณ์	 บัวสระ
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
	 1	 นายกอบบุญ	 มโนยศ	 ๒	 นายกิตติกร	 จันทรัตนกมล
	 ๓	 นายกิตติธัช	 กาสี	 ๔	 นางสาวกุลภรณ์	 สุธรรมแจ่ม
	 ๕	 นายเกียรติภูมิ	 ยิ้มละมัย	 ๖	 นายเกียรติศักดิ์	 สุนทรประเสริฐ
	 ๗	 นายคณาวุฒิ	 เดชนรวัฒน์	 ๘	 นายคเณศวร์	 เรืองเดช
	 ๙	 นายจตุรงค์	 เกษโกวิท	 1๐	 นายจักรกฤช	 ดิษฐการ
	 11	 นายจิรวัฒน์	 กุลกนก	 1๒	 นายชนัญญู	 จุมพล
	 1๓	 นายชยากร	 วงค์ภักดี	 1๔	 นายชลวัฒน์	 อุบลหอม
	 1๕	 นายชลัท	 ปริยายสุทธิ์	 1๖	 นายชลาธร	 เทียมทองอ่อน
	 1๗	 นายณัฎฐ์	 เลิศสุภาผล	 1๘	 นายณัฐพงศ์	 โพธิกุล
	 1๙	 นายณัฐภัทร	 บัวแตง	 ๒๐	 นายณัฐวัตร	 รักความสุข
	 ๒1	 นายตนุภัทร	 ตะพัง	 ๒๒	 นายทรงชัย	 พิริยลักษณ์กุล
	 ๒๓	 นายทศพร	 ผิวผ่อง	 ๒๔	 นายทศพล	 จันทร์ละออ
	 ๒๕	 นายธน	 อากาศอ�านวย	 ๒๖	 นายธนเดช	 เปรมะศีโล
	 ๒๗	 นายธนพล	 คงชัย	 ๒๘	 นายธนวรรธน์	 วรัณวงศ์เจริญ
	 ๒๙	 นายธนวัฒน์	 มณีกล�่า	 ๓๐	 นางสาวธนาวดี	 เกตุธนากานต์



๙๔

	 ๓1	 นายธวัชชัย	 ชาติเพชร์	 ๓๒	 นางสาวธัชพรรณ	 สิมะวัฒนา
	 ๓๓	 นายธัญเทพ	 กันพวง	 ๓๔	 นางสาวธัญภา	 จีนสลุต
	 ๓๕	 นายธิบดี	 ทองอร่าม	 ๓๖	 นายธีรพงษ์	 อุทธวัง
	 ๓๗	 นายธีรศักดิ์	 จิรกุลชูจิต	 ๓๘	 นายธีระ	 ทองใบ
	 ๓๙	 นายนวภัทร	 บัวบาน	 ๔๐	 นายนันณ์นภัส	 สุกุลมงคลศักดิ์
	 ๔1	 นายปรมินทร์	 ฉันทนันทรัตน์	 ๔๒	 นายปิยะนัทธ์	 อนันตราไพศาล
	 ๔๓	 นายพงศ์ธร	 เหมวรวงษ์	 ๔๔	 นายพงษ์ศักดิ์	 ชูช่วย
	 ๔๕	 นายพลวริษฐ์	 พรหมวัลย์	 ๔๖	 นายพันธกานต์	 เถระวัตร์
	 ๔๗	 นายพิชยุฒม์	 ปุ่นกล้าหาญ	 ๔๘	 นายพินิจ	 ประเสริฐสังข์
	 ๔๙	 นายพุฒิชัย	 บุญทวีสวัสดิ์	 ๕๐	 นายภัทรพงศ์	 สุขโข
	 ๕1	 นายภาณุเดช	 แป้งล�่า	 ๕๒	 นายภาธร	 อ่อนทอง
	 ๕๓	 นายภานุพงษ์	 สูงรุ่ง	 ๕๔	 นายภานุวัฒน์	 นุเกตุ
	 ๕๕	 นายภูริณัฐ	 จันทร์ศรีเมือง	 ๕๖	 นายรังสิวุฒิ	 พริ้งวานิช
	 ๕๗	 นายว.วัชรวงษ์	 คงวัชระกุล	 ๕๘	 นางสาววลัยพร	 วีระชัยเจริญสุข
	 ๕๙	 นายวันมงคล	 มาลาทอง	 ๖๐	 นายวุฒิ	 ชิณโสม
	 ๖1	 นายศรัณย์	 คงเจริญ	 ๖๒	 นายศิริชัย	 ไพบูลย์
	 ๖๓	 นายศิวกร	 ยมหา	 ๖๔	 นายศุภกร	 กองสุวรรณ์
	 ๖๕	 นายเศวตฉัตร	 บัวบก	 ๖๖	 นายสัมพันธ์	 พิทักษ์ญาติ
	 ๖๗	 นายสุชาติ	 ค�าวงศ์ษา	 ๖๘	 นายสุชิน	 ศรีภาชน์
	 ๖๙	 นางสาวสุทธิดา	 ด�าทองสุข	 ๗๐	 นายสุพจน์	 ทิมทอง
	 ๗1	 นางสาวสุพพัตรา	 ทองปลั่ง	 ๗๒	 นายสุรเชษฐ์	 ทองสมบัติ
	 ๗๓	 นายสุรบถ	 เกียล่น	 ๗๔	 นายอชิรวิชญ์	 กระบิน
	 ๗๕	 นายอติชาต	 ทองสมบัติ	 ๗๖	 นายอภิชาติ	 มุขอิ่ม
	 ๗๗	 นายอลงกต	 ภูค�า	 ๗๘	 นายอาภากร	 กล่อมแก้ว
	 ๗๙	 นายอิสระพงศ์	 คชชา	 ๘๐	 นายเอกชัย	 มีสมภพ
	 ๘1	 นายเอกพล	 ทองลิ่ม	 ๘๒	 MR.SOPHEAK	 KHENG
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
	 1	 นายกมนทัต	 โทธกานันท์	 ๒	 นางสาวกฤชภรณ์	 ลายสนธิ์
	 ๓	 นางสาวกัลยาณี	 โห้วงศ์	 ๔	 นางสาวกาญจินา	 รัตตะพันธุ์
	 ๕	 นายกิตพาดล	 สุนทรศรี	 ๖	 นายจักรกฤษณ์	 แพน้อย
	 ๗	 นางสาวจิราภรณ์	 ทรงงาม	 ๘	 นายจิรายุ	 ปูขาว
	 ๙	 นายจิรายุ	 อุนทสูรย์	 1๐	 นายเฉลิมศักดิ์	 ทองศร
	 11	 นายเฉลิมศักดิ์	 โสมา	 1๒	 นายชยกร	 อิ่มในธรรม
	 1๓	 นายชลเพชร	 ศรีจันทร์	 1๔	 นายชัชชล	 สารพัฒน์
	 1๕	 นางสาวชัชฎาพร	 วงค์อินตา	 1๖	 นายชัยพร	 พาปาน
	 1๗	 นายชัยวัฒน์	 ศรีทอง	 1๘	 นายณภัทร	 เหล่าส�าราญ
	 1๙	 นางสาวณัฐวิภา	 เหล่าโนนคร้อ	 ๒๐	 นางสาวณัฐหทัย	 บุญวรรณ
	 ๒1	 นายด�ารงศักดิ์	 เมืองกลาง	 ๒๒	 นางสาวตรีชฎา	 พิทักษ์สหภูมิ
	 ๒๓	 นายธนกร	 หวังเลิศพาณิชย์	 ๒๔	 นายธนพงศ์	 สุขสิน
	 ๒๕	 นายธนาวีร์	 วงศ์สิงห์งาม	 ๒๖	 นายธนิสร	 พันธุมะโอภาส
	 ๒๗	 นางสาวธมภร	 แสงอารมณ์	 ๒๘	 นางสาวธันย์ชนก	 โตศิริ
	 ๒๙	 นายธีรศักดิ์	 ถิรวิทยาคม	 ๓๐	 นางสาวนภัคสรณ์	 กู้เมือง



๙๕

	 ๓1	 นางสาวนวรัตน์	 คชวัฒน์	 ๓๒	 นางสาวนันฐกา	 บุญชัยศรี
	 ๓๓	 นายนิธิศ	 ชนะชื่นศิริ	 ๓๔	 นายนิภัทธ์	 เทศสีแดง
	 ๓๕	 นางสาวบุญฑริกา	 นามมูล	 ๓๖	 นางสาวเบญจวรรณ	 พวงภู่
	 ๓๗	 นายปฏิพล	 ถาวร	 ๓๘	 นายประณต	 ไชยศล
	 ๓๙	 นางสาวประภาพร	 สิทธิเสือ	 ๔๐	 นางสาวปวีณา	 ช้อยอ่วม
	 ๔1	 นางสาวปัทมนิภา	 ไหว้พรหม	 ๔๒	 นายปิยบุตร	 ลาภทวี
	 ๔๓	 นางสาวพรวลัย	 ปัทวี	 ๔๔	 นายพัฒนพงศ์	 อ่อนละม้าย
	 ๔๕	 นายภูมิพัฒน์	 บุญพิทักษ์	 ๔๖	 นายมงคล	 ปาลวัฒน์
	 ๔๗	 นายยศกร	 พิชญพิบูลย์	 ๔๘	 นายรพีพงศ์	 วิชยโรภาส
	 ๔๙	 นางสาวรุ่งทิวา	 สุทธิสรณ์	 ๕๐	 นางสาวรุ่งนภา	 แป้นหาญ
	 ๕1	 นายรุจิธร	 อุทโท	 ๕๒	 นายวงศกร	 โพธิ์งาม
	 ๕๓	 นางสาววราวรรณ	 จันทะลี	 ๕๔	 นายวราวุฒิ	 โรมขุนทด
	 ๕๕	 นายวสุพล	 อนันต์วรปัญญา	 ๕๖	 นายวัชรพล	 เมืองโคตร
	 ๕๗	 นายวิชิต	 แววเพ็ชร	 ๕๘	 นายวิทยา	 กล้าเด็ด
	 ๕๙	 นายวิทยา	 จินาเกตุ	 ๖๐	 นางสาววีรญา	 ชัยเรือง
	 ๖1	 นายวีรศักดิ์	 นวลใย	 ๖๒	 นายวีระวัฒน์	 แย้มจันทรามาศ
	 ๖๓	 นายวุฒิไชย	 นาคา	 ๖๔	 นายศตายุ	 วิเศษศรี
	 ๖๕	 นายศรัณย์	 สินสวาสดิ์	 ๖๖	 นายศราวุธ	 จึงสงวนสิทธิ์
	 ๖๗	 นายศวัสสรัล	 กิจแสวงศักดิ์	 ๖๘	 นางสาวศุภานิช	 ทองประไพ
	 ๖๙	 นายสกานต์	 แดงแตง	 ๗๐	 นายสพล	 แป้งเงิน
	 ๗1	 นายสิทธิพันธ์	 เสือชม	 ๗๒	 นายสิทธิพันธุ์	 เจียมเจริญ
	 ๗๓	 นายสิรภพ	 ภักดีวุฒิพงศ์	 ๗๔	 นายสุกิจ	 บุญญาเจริญศรี
	 ๗๕	 นายสุชาครีย์	 ดีเขื่อนขันธ์	 ๗๖	 นางสาวสุดารัตน์	 กลิ่นโกสุมภ์
	 ๗๗	 นายสุภาวุฒิ	 กลิ่นสุคนธ์	 ๗๘	 นายสุริยันต์	 แก้วหาวงษ์
	 ๗๙	 นายอดิศักดิ์	 อุปชิตวาน	 ๘๐	 นายอภิวัฒน์	 แตงแย้ม
	 ๘1	 นายอริย์ธัช	 เกศวพิทักษ์	 ๘๒	 นายอสมา	 แก้วอินทร์
	 ๘๓	 นายอัครพนธ์	 มีนิล	 ๘๔	 นายอัครัช	 ธนาลาภสกุล
	 ๘๕	 นายอัษฎา	 พรมประเทศ	 ๘๖	 นายอัษฎาวุธ	 บัวถา
	 ๘๗	 นายเอกพล	 ปึงธนานุกิจ
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
	 1	 นายกฤษดา	 สกุลเต็ม	 ๒	 นายเกรียงไกร	 ชัยกล้าหาญ
	 ๓	 นายครรชิต	 ศรีสาตร์	 ๔	 นายคามิน	 สุขวิพัฒน์
	 ๕	 นายจงคณินท์	 ทองศรี	 ๖	 นายจตุรงค์	 เภากัน
	 ๗	 นายจักรภัทร	 ม่วงน้อย	 ๘	 นางสาวจันทิมา	 สุเฌอ
	 ๙	 นายจิรเดช	 อัครผล	 1๐	 นางสาวเจนจิรา	 สมจิต
	 11	 นายฉัตรโดม	 ผิวแดง	 1๒	 นายฉัตรบุรินทร์	 หล่มเพ็ชร
	 1๓	 นางสาวชมพูนุท	 ศรีอุดม	 1๔	 นางสาวชลธิชา	 กมลเจริญแสนสุข
	 1๕	 นายชัยชนะ	 ศิริทรัพย์จนันท์	 1๖	 นายชัยธวัฒน์	 สุภาพ
	 1๗	 นายฐาปกรณ์	 จรรยา	 1๘	 นายณฐกร	 เชาว์ดีกรพันธุ์
	 1๙	 นายณัฏฐพล	 อุดมผล	 ๒๐	 นายณัฐพล	 ปทุมสูตร
	 ๒1	 นายติณณภพ	 ไพรพฤกษานุรักษ์	 ๒๒	 นายทศพล	 พิริยะโรจน์ทวี
	 ๒๓	 นายทศพล	 อนุสรธนาวัฒน์	 ๒๔	 นายทัตเทพ	 เวทประสิทธิ์



๙๖

	 ๒๕	 นายทีฆายุ	 สายทอง	 ๒๖	 นายธงชัย	 เฟรทซอม
	 ๒๗	 นางสาวธนินญดา	 ตรีสงค์	 ๒๘	 นางสาวธีรนุช	 แซ่ซื้อ
	 ๒๙	 นายธีรภัทร์	 บ่อพลอย	 ๓๐	 นายนรากร	 รุ่งกีรติ
	 ๓1	 นายนรารัตน์	 ใหมอ่อน	 ๓๒	 นายนลชิต	 ไทยท่งฉิน
	 ๓๓	 นางสาวน�้าผึ้ง	 มะรังศรี	 ๓๔	 นางสาวปณิตา	 ดวงวิเศษ
	 ๓๕	 นายประเสริฐศักดิ์	 ก้อนพรหม	 ๓๖	 นายปองภพ	 แพงวิเศษ
	 ๓๗	 นายปิติพัฒน์	 ล้วนธนเศรษฐ์	 ๓๘	 นางสาวปิยดา	 พวงสด
	 ๓๙	 นายผลปวิธ	 กลิ่นทวี	 ๔๐	 นายพงศกร	 ตั้งเจริญถาวร
	 ๔1	 นายพงศกร	 สุขเลิศ	 ๔๒	 นางสาวพรหมพักตร์	 เอี่ยมวงศ์
	 ๔๓	 นางสาวพัชรจุฑา	 เมฆฉาย	 ๔๔	 นายพีรายุ	 เรืองหิรัญ
	 ๔๕	 นายภาณุวิชญ์	 อัศวศรีวรนันท์	 ๔๖	 นายรณกฤต	 แก้วประทีป
	 ๔๗	 นายรัฐวิทย์	 ธนาชัยวราคุณ	 ๔๘	 นางสาวละมัย	 พวงไพวัน
	 ๔๙	 นายวราวุฒิ	 กุลอุดมโภคากุล	 ๕๐	 นายวสันต์	 สุขประโคน
	 ๕1	 นายวัฒนา	 ด�าคลองตัน	 ๕๒	 นายวันเฉลิม	 เพ็งยา
	 ๕๓	 นายวิชิตชัย	 ผจงกิจก�าธร	 ๕๔	 นางสาววินิตา	 ฉัตรวรโสภณ
	 ๕๕	 นางสาววิมลรัตน์	 บุตรดี	 ๕๖	 นายวีรพงศ์	 นวลจันทร์
	 ๕๗	 นางสาวศาตญา	 นาคะปักษิณ	 ๕๘	 นางสาวสมฤดี	 ประติสนธิ
	 ๕๙	 นายสรวิศ	 ดีพร้อม	 ๖๐	 นายสหรัฐ	 วีระกิจพานิช
	 ๖1	 นายสิทธา	 เชี่ยวกุล	 ๖๒	 นางสาวสิริยุภา	 ห้วยใหญ่
	 ๖๓	 นายสุพศิน	 จตุรสุวรรณ	 ๖๔	 นายสุรเชษฐ์	 เหลืองกอบกิจ
	 ๖๕	 นายโสภณ	 สาจะรัญ	 ๖๖	 นางสาวหทัยภัทร	 เจริญพรรค
	 ๖๗	 นายอติชาติ	 แพรสี	 ๖๘	 นายอนุรักษ์	 โยธาภักดี
	 ๖๙	 นายอนุรักษ์	 สุขรักษ์	 ๗๐	 นายอรรถพล	 บุญญา
	 ๗1	 นายอลงกรณ์	 ค�าบึงกลาง	 ๗๒	 นายอัครเดช	 ช�านาญเขียว
	 ๗๓	 นายอัษฎาวุษ	 ตันพงษ์	 ๗๔	 นายอิสรพล	 อุดมธรรม
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
	 1	 นางสาวกณิฐา	 นุชคุ้ม	 ๒	 นางสาวกนกวรรณ	 ชูสกุล
	 ๓	 นางสาวกนกวรรณ	 สุขส�าราญ	 ๔	 นางสาวกมลพรรณ	 สุธาชีวะ
	 ๕	 นายกรกฏ	 แตงพลอย	 ๖	 นางสาวกรปรียา	 มุ่งพันกลาง
	 ๗	 นายกฤตภาส	 ภู่แสนสะอาด	 ๘	 นายกฤษณะ	 เทพณรงค์
	 ๙	 นางสาวกัณฑริกา	 พัฒนพงศ์	 1๐	 นางสาวกิตติยา	 กองธรรม
	 11	 นางสาวเกศกนก	 ศรีโกศักดิ์	 1๒	 นายเกียรติภูมิ	 นุตรักษ์
	 1๓	 นางสาวโกลัญญา	 กิจตรณะ	 1๔	 นางสาวขวัญเรือน	 ตรงจิตพิทักษ์
	 1๕	 นางสาวขวัญฤทัย	 พรมภักดี	 1๖	 นายคทาธร	 ตั้งชัยวรรณา
	 1๗	 นายคุณากร	 ถนอมกุลรัตน์	 1๘	 นางสาวจตุพร	 โพธิ์งาม
	 1๙	 นายจักรกฤษณ์	 สามารถ	 ๒๐	 นางสาวจารินี	 เสริมศรี
	 ๒1	 นางสาวจารุวรรณ	 เงินดี	 ๒๒	 นางสาวจิตตินันท์	 ชาวงิ้ว
	 ๒๓	 นางสาวจิตติมา	 คงเจริญ	 ๒๔	 นายจีรศักดิ์	 สังฆธรรม
	 ๒๕	 นางสาวจุฑามาศ	 ศิริกุล	 ๒๖	 นางสาวชนามน	 ก่อเกียรติขจร
	 ๒๗	 นางสาวชลธิชา	 บุญเนตร	 ๒๘	 นายชัชชัย	 ไทยเจริญ
	 ๒๙	 นายชัยธวัช	 เงินชัยโรจน์	 ๓๐	 นายชาญณรงค์	 ทองดาษ
	 ๓1	 นายชินนกร	 วังสอง	 ๓๒	 นางสาวชินภัทร	 ทองสุข



๙๗

	 ๓๓	 นางสาวชุติกาญจน์	 เฉื่อยกลาง	 ๓๔	 นายฑิตถากร	 ชูเพชร
	 ๓๕	 นายณภัทร	 พนมตั้ง	 ๓๖	 นางสาวณภัทร	 อรุณรัตน์
	 ๓๗	 นางสาวณัฐชยา	 อยู่สุขส�าราญ	 ๓๘	 นางสาวณัฐพร	 ครุธแก้ว
	 ๓๙	 นายณัฐพร	 ปุย	 ๔๐	 นางสาวณัฐวดี	 ทองสุธี
	 ๔1	 นายณัฐวีร์	 มุสิกา	 ๔๒	 นายณัตพล	 แก้วฉ�่า
	 ๔๓	 นางสาวดลทิวาพันธ์	 โกมารพิมพ์	 ๔๔	 นางสาวดารณี	 อุทัยศรี
	 ๔๕	 นางสาวทิตย์ติณา	 รุ่งรัตน์	 ๔๖	 นายธนบัตร	 เสนะสกุล
	 ๔๗	 นางสาวธนพร	 ปลีมาศ	 ๔๘	 นางสาวธนภรณ์	 จันทโชติ
	 ๔๙	 นายธนะรุจ	 ธรรมวิริยะกุล	 ๕๐	 นางสาวธนาวรรณ	 เอี่ยมบ�ารุงทรัพย์
	 ๕1	 นางสาวธมลพรรณ	 ปิณฑะพรพัฒน์	 ๕๒	 นางสาวธรรมาภรณ์	 ชนะภัย
	 ๕๓	 นายธราธิป	 พณิชย์อ�านวย	 ๕๔	 นางสาวธันย์ชนก	 ตงสกุลรุ่งเรือง
	 ๕๕	 นายธีระวัฒน์	 มาเบ้า	 ๕๖	 นางสาวธีราพร	 จริยวงศ์พรหม
	 ๕๗	 นางสาวนภาชนก	 เวทย์ธัญญาภรณ์	 ๕๘	 นายนฤเบศ	 คล้ายคลึง
	 ๕๙	 นายนวพรรษ	 พาราพันธกุล	 ๖๐	 นางสาวนิตยา	 จิประพันธ์
	 ๖1	 นายบัณฑิต	 อุดมวิทยาภรณ์	 ๖๒	 นางสาวเบญจพร	 เทียนชัย
	 ๖๓	 นางสาวเบญญทิพย์	 รอดเรือง	 ๖๔	 นางสาวเบญญาภา	 ดีหร่าย
	 ๖๕	 นายปฐม	 ฤทธิ์เจริญ	 ๖๖	 นางสาวปทิตตา	 ศานติธรรมพร
	 ๖๗	 นางสาวปนัดดา	 บุญศิริ	 ๖๘	 นางสาวปภัสสร	 ศรีเกษมสุนทร
	 ๖๙	 นายประภาส	 เอกษัตริย์	 ๗๐	 นายปริญญา	 สุพิรัตน์
	 ๗1	 นางสาวปวีณา	 ปลื้มเกษร	 ๗๒	 นางสาวปัทมา	 วันวงษ์
	 ๗๓	 นายปิติภัทธ	 แสงมณี	 ๗๔	 นายพรเทพ	 กระจ่าง
	 ๗๕	 นางสาวพรยุภา	 สนิทยานนท์	 ๗๖	 นางสาวพรรณนิภา	 ภูมรินทร์
	 ๗๗	 นางสาวพรรณรวี	 ตรงชื่น	 ๗๘	 นางสาวพริสซิลล่า	โยฮานนา	มาเรีย		ฟันคาโคดองค์
	 ๗๙	 นายพลเทพ	 มงคลกาย	 ๘๐	 นางสาวพัชรินทร์	 เกตุพานิช
	 ๘1	 นางสาวพาขวัญ	 แก้วประเสริฐ	 ๘๒	 นางสาวพิชามญชุ์	 ชีนาวุธ
	 ๘๓	 นายพิทักษ์	 กันขา	 ๘๔	 นางสาวเพ็ญนภา	 เรืองวรกิจ
	 ๘๕	 นางสาวภัคสุภา	 กล้วยเนียม	 ๘๖	 นางสาวมนรดา	 ปิ่นทองค�า
	 ๘๗	 นางสาวมาริสา	 วราวุฒิ	 ๘๘	 นางสาวรัชฎาพร	 เพียโคตร
	 ๘๙	 นางสาววรวรรณ	 ตาวิยะ	 ๙๐	 นางสาววราภรณ์	 สุทธิวงศ์
	 ๙1	 นางสาววริศรา	 วิถีผล	 ๙๒	 นายวรุต	 ทายประโคน
	 ๙๓	 นายวสุธา	 แก้วรุ่งมงคล	 ๙๔	 นางสาววัชราพร	 ภูพวก
	 ๙๕	 นายวิชญ์ภวัฐ	 วสุรมย์นรา	 ๙๖	 นางสาววิภาพร	 บัวซ้อน
	 ๙๗	 นายวีรยุทธ	 งามข�า	 ๙๘	 นายวีรเศรษฐ	 จินตนาเลิศ
	 ๙๙	 นายวุฒิชัย	 ชาดี	 1๐๐	 นายศรัณยู	 อุดมยิ่ง
	 1๐1	 นางสาวศศิตา	 มะละปะทิ	 1๐๒	 นางสาวศิชลรัตน์	 เสือกลิ่น
	 1๐๓	 นางสาวศิราภรณ์	 บุญยรักษ์	 1๐๔	 นางสาวสกาวรัตน์	 ทิมา
	 1๐๕	 นางสาวสมฤทัย	 เกียรติสารสิทธิ์	 1๐๖	 นางสาวสรัญยุภา	 บุญตาระวะ
	 1๐๗	 นายสิทธิกร	 เฟื่องฟุ้ง	 1๐๘	 นายสิทธิเอก	 เต็มพรเสถียร
	 1๐๙	 นางสาวสิริมา	 เกตุกร	 11๐	 นางสาวสิริวดี	 เจติย์ภัทรนาท
	 111	 นางสาวสิรีธร	 สุขสงคราม	 11๒	 นางสาวสุทธิดา	 สียางนอก
	 11๓	 นางสาวสุทิศา	 ปั้นประสงค์	 11๔	 นายสุนทร	 สังข์ทอง
	 11๕	 นางสาวสุนิสา	 ประกอบสุข	 11๖	 นางสาวสุภกาญจน์	 ชาวไทย



๙๘

	 11๗	 นายสุเมธ	 ล�านัย	 11๘	 นายสุรเชษฐ์	 จิรดิลกวงศ์
	 11๙	 นายสุรัติ	 โสตถิพงศ์	 1๒๐	 นางสาวสุรีย์พร	 ทองยา
	 1๒1	 นางสาวแสงระวี	 กลัดแก้ว	 1๒๒	 นางสาวโสวรส	 พิมพ์สุวรรณ
	 1๒๓	 นายอนุสิทธ์	 พูลสังขะวโร	 1๒๔	 นายอภิวัฒน์	 ญาณค�า
	 1๒๕	 นายอมรเทพ	 จูสวัสดิ์	 1๒๖	 นายอมรฤทธิ์	 รอดสุข
	 1๒๗	 นางสาวอริชยา	 เผือกหอม	 1๒๘	 นางสาวอรุณโรจน์	 แซ่เตียว
	 1๒๙	 นางสาวอัจฉรา	 อุดมสินประเสริฐ	 1๓๐	 นายอานันทฉัตร	 วงศ์ศักดิ์
	 1๓1	 นางสาวอารีญา	 เที่ยงไธสง	 1๓๒	 นางสาวอิงฟ้า	 ทิพย์การเงิน
	 1๓๓	 นางสาวอิศรา	 เรืองนาม
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คณะวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
	 1	 นางสาวชนากานต์	 จินากูล	 ๒	 นางสาวนันทกานต์	 บุญเรืองกัณฑ์
	 ๓	 นางสาวพรสุดา	 กองค�า	 ๔	 นายอ�าพล	 บัวใหญ่
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา
	 1	 นางสาวกันตาธรณ์	 ฆ้องย�่า	 ๒	 นางสาวกัลยาณี	 หนูพัด
	 ๓	 นางสาวจันทิมา	 แตงทอง	 ๔	 นางสาวชนิดา	 ทาระเนตร์
	 ๕	 นางสาวซัฟฟียะห์	 สาและ	 ๖	 นางสาวนลินญา	 บุญเต็ม
	 ๗	 นายนัฐพร			 ครองยุติ	 ๘	 นางสาวปัญจรัศม์	 ศรีสุพรรณ์
	 ๙	 นางปิยะวรรณ	 จังเม่ง	 1๐	 นางสาวภัททิรา	 ศุภมาศ
	 11	 นางสาวรัชตา	 เกาะเสม็ด	 1๒	 นางสาววริศรา	 มีทรัพย์มัจฉะกิจ
	 1๓	 นางศิริพร	 วิบูลกิจ	 1๔	 นางสุพรรณี	 อุ่นวงษ์
	 1๕	 นางสาวแสงเดือน	 บัวเจริญ
สาขาวิชาเคมี
	 1	 นางสาวจุฑามาศ	 บุญตั้งแต่ง	 ๒	 นางสาวจุฑามาศ	 อภิสรโอภาส
	 ๓	 นางสาวธวิวรรณ	 แก่นจันทร์	 ๔	 นางสาวธิรดา	 ปิยะนันท์
	 ๕	 นายวราพงษ์	 เสนาภักดิ์	 ๖	 นางสาวอภิชา	 ธนัตถ์สิริ
สาขาวิชาเคมีศึกษา
	 1	 นางสาวเกตุวรี	 ยศยิ่งยง	 ๒	 นางสาวจันทร์เพ็ญ	 โคตรภูธร
	 ๓	 นางจิราภรณ์	 พรมสืบ	 ๔	 นางสาวเฉลิมขวัญ	 จันดี
	 ๕	 นายเฉลิมพล	 บุษบรรณ์	 ๖	 นางชมพูนุช	 อุทัยรัตน์
	 ๗	 นางสาวชมัยพร	 รอดกลิ่น	 ๘	 นางนิตยา	 ภูผาบาง
	 ๙	 นางสาวปิยนุช	 รอดกระจับ	 1๐	 นายพงษ์ศักดิ์	 ชายกวด
	 11	 นางสาวพอตา	 ชัยกิจ	 1๒	 นางสาวพิริยะภรณ์	 อภิชาตยานนท์
	 1๓	 นายภคพล	 จุ้มใหญ่	 1๔	 นายมนัส	 ชวดดา
	 1๕	 นางสาววาทินี	 เสล่ราษฎร์	 1๖	 นางสาวสมฤทัย	 พาที
	 1๗	 นางสาวอัจฉราภรณ์	 ผลรินทร์
สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา
	 1	 นางสาวกัลยาพร	 โพธิ์สลัก	 ๒	 ว่าทีร้่อยตรหีญงิจนัทร์ธริา	 ดวงจนัทร์
	 ๓	 นางฐิติพร	 เผือกพิบูลย์	 ๔	 นางสาวน�้าอ้อย	 ใจแสน
	 ๕	 นางสาวเนตรดาว	 สร้อยแสง	 ๖	 นายปรัชญา	 ละงู
	 ๗	 นางสาวเมธิยา	 อุท�ากา	 ๘	 นายยุรนันท์	 ทรวงทองหลาง
	 ๙	 นางสาวราตรี	 หาญนอก	 1๐	 นางสุภาพร	 ราชา
	 11	 นายอชิตพล	 พอใจ
สาขาวิชาฟิสิกส์
	 1	 นางสาวจงรัก	 บ่อทรัพย์	 ๒	 นายณัฐพล	 กระจ่าง
	 ๓	 นายทศพล	 ศรีเจริญ	 ๔	 นายพลากร	 ขวัญสูงเนิน
	 ๕	 นายวิรุฬห์	 พรมมากุล	 ๖	 นายสราวุฒิ	 บุตรวัง
	 ๗	 นางสาวสุพัตรา	 แก้ววงษา	 ๘	 นางสาวเสาวลักษณ์	 อินแพง
	 ๙	 นางสาวอางค์สุภา	 เนียมแสง
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สาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษา
	 1	 นางสาวกุลวดี	 ใจยืน	 ๒	 นางสาวนันท์นริญ	 พิสิฐรัชต์
	 ๓	 นางสาวพรทิพย์	 จันทร์ขาว	 ๔	 นายศุภดล	 อุ่นวงษ์
	 ๕	 นายสมประสงค์	 จ�าปาทอง	 ๖	 นางสาวสุปัญญา	 ชาติ
	 ๗	 นางสาวอรณัฏฐ์	 สุริยะพิชิตกุล
สาขาวิชาวาริชศาสตร์
	 1	 นายปฏิญญา	 อ้นขวัญเมือง	 ๒	 นางสาวอมรรัตน์	 กิระวานิชย์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
	 1	 นางสาวนิจรดา	 ย๊ะหมื่น	 ๒	 นางสาวรดา	 เตร์ยาซิงห์
	 ๓	 นางสาวสังวาลย์		 หาญกล้า	 ๔	 Ms.PHOUTTHAPHONE		XAYAVONGSA
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
	 1	 นางสาวสุพรรณิการ์	 บุญจ�าเนียร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
	 1	 นางสาวอนุสรา	 พลบจู
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
	 1	 นางสาวณัฐฐิรา	 หมื่นธราวัฒน์	 ๒	 นายตะวัน	 ผลารักษ์
	 ๓	 นางสาวนันทพร		 เหรียญเจริญ	 ๔	 นายพิสุทธิ์	 กวีวังโส
	 ๕	 นายไพรัช	 อิฐรัตน์	 ๖	 นายเลิศพงศ์	 สุวรรณเลิศ
	 ๗	 นายวรพงศ์	 กอนสิน	 ๘	 นางสาววัชราพร	 ธรรมโชติ
สาขาวิชาสถิติ
	 1	 นางสาวพจนา	 พจนวิชัยกุล	 ๒	 นางสาวภัฐชญา	 สิทธิสร

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๑ เหรียญทอง
สาขาวิชาเคมี
	 1	 นางสาวกิติมา	 สิริวิบูลย์โกวิท
สาขาวิชาจุลชีววิทยา
	 1	 นางสาวณัชชา	 แดงประเสริฐ

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๑
สาขาวิชาเคมี
	 1	 นางสาวนันท์นภัส	 ชุมศรี

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๒
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
	 1	 นางสาวสิรัญญา	 ถนอมพลกรัง
สาขาวิชาเคมี
	 1	 นางสาวกรรณิการ์	 ละอองทอง	 ๒	 นางสาวฐานาภรณ์	 เป้าปราณี
	 ๓	 นายธีรวัฒน์	 จันทรัตน์	 ๔	 นางสาวพัชรพร	 งามวงศ์
	 ๕	 นางสาวพิรุณทิพย์	 บุญเจริญ
สาขาวิชาจุลชีววิทยา
	 1	 นางสาวเกศกนก	 ตั้งจิตรเจริญ
สาขาวิชาชีวเคมี
	 1	 นางสาวกรรติมา	 วันโด๊ะ	 ๒	 นางสาวสุภชา	 บุตรานนท์
	 ๓	 นางสาวหนึ่งฤทัย	 ค�าแดง
สาขาวิชาสถิติ
	 1	 นายรัฐพงษ์	 ยอดสีมา
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วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
	 1	 นายกิตติศักดิ์	 รุ่งสนธยานนท์	 ๒	 นางสาวเกษรินทร์	 พัทธเสมา
	 ๓	 นายจักรกฤษ	 เสงี่ยม	 ๔	 นางสาวจารุวรรณ์	 ส�าราญวงษ์
	 ๕	 นางสาวจิราวรรณ	 ชูนาวา	 ๖	 นางสาวชญานุช	 มีทางดี
	 ๗	 นางสาวชนินันท์	 บรรเทากิจ	 ๘	 นางสาวช่อผกา	 กรกัน
	 ๙	 นางสาวดุจฝนแก้ว	 ศิริขวัญชัย	 1๐	 นายธนพล	 ศรีณะรงค์
	 11	 นางสาวนฤมล	 การสัจจี	 1๒	 นางสาวนิภาพร	 จุนจักจันทร์
	 1๓	 นางสาวเบญจวรรณ	 วรัตถารมย์	 1๔	 นายปวีณ	 ไวยโภคา
	 1๕	 นางสาวพิชชา	 คืนดี	 1๖	 นางสาวพิมพ์ทิพย์	 สุรมาตย์
	 1๗	 นางสาวพิรุณภรณ์	 สิทธิศาสตร์	 1๘	 นางสาวภิญญาพัชญ์	 น้อยถนอม
	 1๙	 นางสาวมนัสวี	 สรรเสริญ	 ๒๐	 นายรัฐภูมิ	 เครือวัง
	 ๒1	 นางสาวรัตติกาล	 วุฒิ	 ๒๒	 นางสาวรุจิเรข	 ดัชถุยาวัตร
	 ๒๓	 นางสาวลดาวัลย์	 ก�าแหงหาญ	 ๒๔	 นางสาวศรุตา	 จงงาม
	 ๒๕	 นางสาวศศินันท์	 เชยชิต	 ๒๖	 นางสาวศศิประภา	 ชิดเชี่ยว
	 ๒๗	 นางสาวศิริวรรณ	 เตจ๊ะ	 ๒๘	 นางสาวศุจินันท์	 ชิณเทศ
	 ๒๙	 นางสาวสุดาพร	 โสสี	 ๓๐	 นางสาวสุพิชฌาย์	 ศักดิ์อารีอมร
	 ๓1	 นายสุภาพงษ์	 ฉลาดดี	 ๓๒	 นางสาวสุภาพร	 ใจก�าแหง
	 ๓๓	 นางสาวสุลาลีวรรณ	 กล�่าเจริญ	 ๓๔	 นางสาวสุวิมล	 บัวทอง
	 ๓๕	 นางสาวอชิรญา	 สุวรรณอ�าไพ	 ๓๖	 นางสาวอรณิชา	 มีสง่า
	 ๓๗	 นายอาสาฬห์	 สุขพาณิชยิ่งยง	 ๓๘	 นางสาวอินทุภา	 เจริญสม
	 ๓๙	 นางสาวอินธุอร	 ค�ามะบาล
สาขาวิชาเคมี
	 1	 นางสาวกนกพร	 ลีวัฒนา	 ๒	 นางสาวกมลพร	 ดีเสมอ
	 ๓	 นางสาวกมลลักษณ์	 แก้วเขียว	 ๔	 นางสาวกวิสรา	 บุดดีคง
	 ๕	 นางสาวกัญยาวีร์	 ลิมปรุ่งพัฒนกิจ	 ๖	 นายกิตติศักดิ์	 รุจิรานุกูล
	 ๗	 นางสาวแก้วตา	 รอดคง	 ๘	 นางสาวจริญญา	 ค�าอ่อน
	 ๙	 นางสาวจิตติพร	 งามประเสริฐ	 1๐	 นางสาวจิตภาวรรณ	 โชหนู
	 11	 นางสาวชนิตา	 โภคะ	 1๒	 นางสาวชมพูนุท	 สุมาลา
	 1๓	 นางสาวชลธิชา	 พลานนท์	 1๔	 นายณัฏฐธนณัฏฐ์	 หอมทวี
	 1๕	 นางสาวณัฐกมล	 มงคล	 1๖	 นายณัฐวัตร	 ชาติเผือก
	 1๗	 นายดนุชเดช	 เก้ารัตน์	 1๘	 นางสาวทิชา	 แซ่ฉั่ว
	 1๙	 นางสาวธัญวลัย	 สิงห์ขร	 ๒๐	 นางสาวนิรมล	 พินิจประเสริฐกุล
	 ๒1	 นางสาวเบญจรัตน์	 ทาแสงทอง	 ๒๒	 นางสาวพรณิภา	 ค�าเพชรดี
	 ๒๓	 นางสาวพรทิพย์	 สังเกตุ	 ๒๔	 นางสาวพิชชารัตน์	 ชอบธรรม
	 ๒๕	 นายภัทรพล	 เกตุภู	 ๒๖	 นางสาวมัลลิกา	 ไชยสันต์
	 ๒๗	 นางสาวรัชนีกร	 แช่มเกษม	 ๒๘	 นางสาวรัฎดาพร	 สาริบุตร
	 ๒๙	 นายรัตนชัย	 เจริญรัตนเดชา	 ๓๐	 นางสาววณิชยา	 กลิ่นนิรัญ
	 ๓1	 นายวรายุทธ	 กอไพบูลย์กิจ	 ๓๒	 นางสาววารุณี	 ศาสตร์ศรี
	 ๓๓	 นางสาววาสนา	 จิตจักร์	 ๓๔	 นางสาวศศิธร	 โพธิ์สุวรรณ
	 ๓๕	 นางสาวศศิมาภรณ์	 แสงประทิน	 ๓๖	 นางสาวศิรินุช	 แสงจันทร์
	 ๓๗	 นางสาวศิริลักษณ์	 อิสณพงษ์	 ๓๘	 นางสาวสลิตา	 ดีเมเยอร์
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	 ๓๙	 นางสาวสุกัญยา	 ปกคลุม	 ๔๐	 นางสาวสุพรรษา	 พ่วงภู่
	 ๔1	 นางสาวสุมณฑา	 บูรณะเรข
สาขาวิชาจุลชีววิทยา
	 1	 นางสาวกมลทิพย์	 อินทคีรี	 ๒	 นางสาวกัญญาวีร์	 ทองมูล
	 ๓	 นางสาวขนิษฐา	 ชัยพัฒนเดชา	 ๔	 นายเฉลิมศักดิ์	 วิจิตรวัฒนา
	 ๕	 นางสาวชยาภา	 นิลโกศล	 ๖	 นายฐิติวัฒน์	 มาตฤปโยธร
	 ๗	 นางสาวณัชชา	 รอดเนียม	 ๘	 นางสาวณัฐธยาน์	 ภาสอนเจริญชัย
	 ๙	 นางสาวณัฐรวี	 โชติสวัสดิ์รักษา	 1๐	 นางสาวณัฐวดี	 คงคะคิด
	 11	 นางสาวณัฐสุดา	 หนูเพชร	 1๒	 นางสาวณัฐหทัย	 สุขเกษ
	 1๓	 นางสาวดาราวดี	 ศิริวิลาศ	 1๔	 นางสาวธนัชพร	 แดงศรี
	 1๕	 นางสาวธนัฏฐา	 บุญลือ	 1๖	 นางสาวนิศาชล	 จันทร์ครุธ
	 1๗	 นางสาวนิศาชล	 ชัยมงคล	 1๘	 นางสาวปณพร	 พัวมณี
	 1๙	 นางสาวปพิชญา	 แมลงภู่	 ๒๐	 นางสาวปาริชาติ	 เจริญสุข
	 ๒1	 นางสาวปิยวดี	 เข้รงค์	 ๒๒	 นางสาวพรทิพา	 แสงธรรม
	 ๒๓	 สิบเอกหญิงภักดีพร	 พรมีฤทธิ์	 ๒๔	 นางสาวมณีพร	 พรหมสวัสดิ์
	 ๒๕	 นางสาวรัชเนตร	 ปลอดโปร่ง	 ๒๖	 นางสาวเรือนขวัญ	 โคทาสี
	 ๒๗	 นางสาววชรพร	 เทียนทอง	 ๒๘	 นางสาววาสิลีน	 ยิ่งพิศเพราะ
	 ๒๙	 นางสาวศศิมาภรณ์	 วัฒนานุกูลกิจ	 ๓๐	 นางสาวสราญรัตน์	 ศรีราวี
	 ๓1	 นางสาวสุธัญญา	 แก้วมณี	 ๓๒	 นางสาวสุปราณี	 พันธ์วิลัย
	 ๓๓	 นางสาวสุพัตตา	 นาคขันทอง	 ๓๔	 นางสาวสุพัตรา	 แซ่เตียว
	 ๓๕	 นางสาวสุภาวดี	 ฤทธิบาล	 ๓๖	 นางสาวอภิญญา	 บุญเขียน
	 ๓๗	 นายอัครเดช	 เจริญสุข	 ๓๘	 นางสาวอัญชิสา	 สร้อยโสม
สาขาวิชาชีวเคมี
	 1	 นางสาวกมลพร	 โพธิประสาท	 ๒	 นางสาวกิตติยา	 กองสมัคร
	 ๓	 นางสาวจรีวรรณ	 พุ่มพินิจ	 ๔	 นางสาวจารินี	 คงทรัพย์
	 ๕	 นางสาวจิราวรรณ	 กาลานุกาล	 ๖	 นางสาวจีรวรรณ	 แพงอ่อน
	 ๗	 นางสาวจุฑามณี	 พิทักษ์วงศ์	 ๘	 นางสาวชลิตา	 จันทรมณี
	 ๙	 นางสาวฐิติภรณ์	 ไวภารา	 1๐	 นางสาวทิพวรรณ	 จันทชาติ
	 11	 นางสาวธารธิชา	 กงจักร์	 1๒	 นางสาวธิดารัตน์	 เสือข�า
	 1๓	 นางสาวนภัสวรรณ	 ปัญญา	 1๔	 นางสาวประทานพร	 ศุภศรี
	 1๕	 นางสาวปุญณิศา	 รัตนะปรีดา	 1๖	 นางสาวพัชริน	 กองแหวน
	 1๗	 นางสาวภานุชนารถ	 นนท์เทศา	 1๘	 นางสาวลักขณา	 จักรชยาภรณ์
	 1๙	 นางสาววรรณรัตน์	 น้อยมี	 ๒๐	 นางสาววริศรา	 กิติสาระกุลชัย
	 ๒1	 นางสาววารุณี	 เกตุวัตถา	 ๒๒	 นางสาวสุธิดา	 ทับทิมสุข
	 ๒๓	 นางสาวอรพรรณ	 นางาม	 ๒๔	 นางสาวอุษณีภา	 เอมะวัจนะ
สาขาวิชาชีววิทยา
	 1	 นางสาวกนกวรรณ	 เดชบุญ	 ๒	 นายกฤษฎา	 สารพัน
	 ๓	 นางสาวคณิตา	 ขวานทอง	 ๔	 นางสาวจันทิมา	 กฤษฎากูล
	 ๕	 นางสาวจิราภรณ์	 รัตนบรรพต	 ๖	 นางสาวเจนจิรา	 มณีค�า
	 ๗	 นางสาวชนากานต์	 ล้นเหลือ	 ๘	 นางสาวชลิดา	 นุ้ยพั่ว
	 ๙	 นางสาวณิชกานต์	 นามวงค์	 1๐	 นางสาวธนกร	 สุวิทย์เรืองฤทธิ์
	 11	 นางสาวนฤมล	 ภูพวก	 1๒	 นางสาวนิสาภรณ์	 นามิสา



1๐๓

	 1๓	 นางสาวปาจาตรี	 กิ่งดอกไม้	 1๔	 นางสาวปาริตา	 สถิตย์กสิกรรม
	 1๕	 นางสาวพัชชา	 เนติประวัติ	 1๖	 นางสาวพัชรา	 จวงสันทัด
	 1๗	 นางสาวพีรดา	 พานทอง	 1๘	 นางสาวเพียงเพชร	 มีศิลป์
	 1๙	 นางสาวมณีรัตน์	 สุกใส	 ๒๐	 นางสาววริศรา	 เสริมทรัพย์
	 ๒1	 นางสาววิริยา	 สกุณี	 ๒๒	 นางสาววิวรี	 ศรีแก้ว
	 ๒๓	 นางสาวศรัญญา	 ชาญฉัตร	 ๒๔	 นางสาวศลิษา	 นิธิกุลธนานันท์
	 ๒๕	 นายศักดิ์ชัย	 แซ่จิว	 ๒๖	 นางสาวศิรินทิพย์	 เพชรโรจน์
	 ๒๗	 นางสาวศิริพร	 ตาถา	 ๒๘	 นางสาวศิวาพร	 ค�าดี
	 ๒๙	 นางสาวศุภิสรา	 สุขเกษม	 ๓๐	 นางสาวสิรัชญา	 พิริโยภาส
	 ๓1	 นายสุกิจ	 มีสมบัติ	 ๓๒	 นางสาวสุชาดา	 เสมอ
	 ๓๓	 นางสาวสุธีกานต์	 ฐานะประสิทธิ์	 ๓๔	 นางสาวสุพัตรา	 เจริญเวชธรรม
	 ๓๕	 นางสาวหนึ่งฤทัย	 เคนดา	 ๓๖	 นางสาวอมรรัตน์	 ค�าทองสุข
	 ๓๗	 นางสาวอรรถรจย์	 พลชาติ	 ๓๘	 นางสาวอารยา	 นิตยภูติ
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
	 1	 นางสาวกชกร	 จัดพล	 ๒	 นางสาวกมลฉัตร	 อ่องมะลิ
	 ๓	 นางสาวจิราภรณ์	 เขียนสุข	 ๔	 นางสาวจุฑามาศ	 สร้อยคีรี
	 ๕	 นางสาวชุดาลักษณ์	 ไทยลา	 ๖	 นางสาวญาดา	 สากิยบุตร
	 ๗	 นางสาวทัศนีย์วรรณ	 สารวุฒิพันธ์	 ๘	 นางสาวธัญจิรา	 ชิดสมบัติ
	 ๙	 นางสาวบุษรา	 เชื้อหยก	 1๐	 นางสาวพิชยาภรณ์	 โชติฐิติธนหิรัญ
	 11	 นางสาวภัทรวดี	 ศรีสุกใส	 1๒	 นางสาวภาณุมาศ	 แสนหล้า
	 1๓	 นางสาวมานะษา	 โลมา	 1๔	 นางสาวระตะยา	 ชาติประทุม
	 1๕	 นางสาวสุกัญญา	 ใจไพบูลย์สุข	 1๖	 นางสาวสุนิษา	 ขันติ
	 1๗	 นางสาวหนึ่งฤทัย	 เอกจิตต์	 1๘	 นางสาวอรลดา	 สวาฤทธิ
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
	 1	 นางสาวสุภัคชญา	 จันทนา
สาขาวิชาฟิสิกส์
	 1	 นางสาวกนกอร	 นนท์ใส	 ๒	 นางสาวกัลยาณี	 บุญทรัพย์
	 ๓	 นางสาวจริยา	 พาดี	 ๔	 นายณัฐวุฒิ	 ทองมาก
	 ๕	 นางสาวทิพย์พิพัฒน์	 ตังสกุล	 ๖	 นายนภนต์	 ลื่นภูเขียว
	 ๗	 นายนภสินธุ์	 ช�านาญ	 ๘	 นายสันติสุข	 ประกอบทอง
	 ๙	 นางสาวสิรินาฏ	 ม่วงงาม	 1๐	 นางสาวสุวรรณี	 พัดศรี
	 11	 นางสาวหฤทัย	 วิจารย์	 1๒	 นางสาวอาพร	 สุขประเสริฐ
สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
	 1	 นางสาวกมลชนก	 สืบเพ็ชร์	 ๒	 นางสาวกมลวรรณ	 จันทวงศ์
	 ๓	 นางสาวกรรณิการ์	 หล่อเงิน	 ๔	 นางสาวกัญญพัชร	 เพ็ชร์นิล
	 ๕	 นางสาวกันตนา	 คงแก้ว	 ๖	 นางสาวกุลชา	 เสลารัตน์
	 ๗	 นายจาตุรงค์	 วาชัยยง	 ๘	 นางสาวจารุณี	 มีชัย
	 ๙	 นางสาวจิรภิญญา	 สมบูรณ์ชัย	 1๐	 นางสาวจุฑารัตน์	 ศรีทา
	 11	 นางสาวชนากานต์	 บุญประเสริฐ	 1๒	 นายชิษณุพงศ์	 สถานรัมย์
	 1๓	 นางสาวชุดาภรณ์	 พรมกัญญา	 1๔	 นางสาวฑิฆัมพร	 บุศรา
	 1๕	 นางสาวณัฏฐากร	 สดมพฤกษ์	 1๖	 นางสาวณัฐกานต์	 ประทุมสิทธิ์
	 1๗	 นางสาวณัฐธยาน์	 แสงพลสิทธิ์	 1๘	 นางสาวณัฐิกา	 แย้มขยาย



1๐๔

	 1๙	 นายธนากร	 แก้วบรรจง	 ๒๐	 นายธนานันท์	 เฉลิมญาติ
	 ๒1	 นางสาวธิติยาพร	 ศรีค�า	 ๒๒	 นางสาวนุจรี	 แก้วเก้าดวง
	 ๒๓	 นางสาวบุณฑริกา	 พึ่งสมบัติ	 ๒๔	 นางสาวบุษยพรรณ	 เชยมาน
	 ๒๕	 นางสาวปริยา	 ยศสมนึก	 ๒๖	 นายปวิตร	 ติยรัฐกาล
	 ๒๗	 นางสาวเปรมวิกา	 ศรีสอน	 ๒๘	 นางสาวพรพรรณ	 นพรัตนาภรณ์
	 ๒๙	 นางสาวพรวิจิตร	 มหามาตย์	 ๓๐	 นางสาวพิชชาอร	 ศิรินามมนตรี
	 ๓1	 นายพิพัฒน์	 มณีสุวรรณ	 ๓๒	 นายพีระ	 ชัยสิทธิ์
	 ๓๓	 นางสาวภัทรี	 มีสัตย์	 ๓๔	 นางสาวมัณฑนา	 ค่ายสงคราม
	 ๓๕	 นางสาวรัชนกพร	 จ�าปาแก้ว	 ๓๖	 นางสาวรัตนาพร	 ท่าพริก
	 ๓๗	 นางสาวรัตนาพร	 มนต์ขลัง	 ๓๘	 นางสาววิภาดา	 อุตราศรี
	 ๓๙	 นางสาวศศิธร	 โคตะบิน	 ๔๐	 นางสาวสิริพร	 แก้วแสนเมือง
	 ๔1	 นายสุทธิเดช	 แก้วปึ	 ๔๒	 นางสาวหฤทัย	 ภูธร
	 ๔๓	 นางสาวอภิญญา	 ทาวงศ์	 ๔๔	 นางสาวอรณี	 ทองสุข
	 ๔๕	 นางสาวอรปรีดา	 ชื่นตา	 ๔๖	 นายอากฤษฏิ์	 ดีแก่นทราย
	 ๔๗	 นายอ�านาจ	 พาเสน่ห์	 ๔๘	 นายอิทธิชัย	 ชัยสนาม
	 ๔๙	 นางสาวอินทิรา	 หลีพันธุ์
สาขาวิชาวาริชศาสตร์
	 1	 นายกนกพล	 บรรโณปกรณ์	 ๒	 นางสาวกมลชนก	 เที่ยงชัด
	 ๓	 นางสาวกุหลาบทิพย์	 โพธิ์ทอง	 ๔	 นายจาตุรงณ์	 ค�าเสน
	 ๕	 นางสาวฉัตรแก้ว	 แซ่ลิ้ม	 ๖	 นางสาวชลิดา	 ช่อเมืองดี
	 ๗	 นางสาวโชติรส	 นพจนสุภาพ	 ๘	 นางสาวณัฏฐวรินทร์	 วรินทร์เวช
	 ๙	 นางสาวนันทรัตน์	 เหมือนทอง	 1๐	 นางสาวนันทิกานต์	 มงคลนรกิจ
	 11	 นางสาวนัยนา	 ประศรีพัฒน์	 1๒	 นางสาวนิศากรณ์	 บุญรสศักดิ์
	 1๓	 นางสาวเบญจวรรณ	 คชเสนี	 1๔	 นายปณวัฒน์	 จันทรา
	 1๕	 นางสาวปภาวี	 กลิ่นจันทร์	 1๖	 นางสาวประภาพรรณ	 สุวรรณชัย
	 1๗	 นางสาวปริญธิดา	 จันลา	 1๘	 นางสาวปวิชญา	 สุนทรถิรพงศ์
	 1๙	 นางสาวปวีณา	 โชติช่วง	 ๒๐	 นายพัทธพันธ์	 กล�่าพันธุ์ดี
	 ๒1	 นางสาวเพ็ญพิชชา	 คงษา	 ๒๒	 นายยุทธนา	 ชาลี
	 ๒๓	 นางสาวรณพร	 ห้วงศิลา	 ๒๔	 นางสาวรังสิมา	 อุ่นโสภา
	 ๒๕	 นางสาวรัตติกาล	 บุตรนามดี	 ๒๖	 นางสาวรุ่งอรุณ	 สุขุมชัชวาล
	 ๒๗	 นางสาววรินทิพย์	 รัตตนะ	 ๒๘	 นายวัฒนา	 สิงหฬสาย
	 ๒๙	 นางสาววารุณี	 ธรรมยรรยง	 ๓๐	 นางสาวสุจิตตรา	 มีบางยาง
	 ๓1	 นางสาวสุนิสา	 สอนสมนึก	 ๓๒	 นางสาวสุภาพร	 พาโคกทม
	 ๓๓	 นางสาวเสาวลักษณ์	 จันทร์เกตุ	 ๓๔	 นางสาวอรจิรา	 แซ่ตั๊น
	 ๓๕	 นางสาวไอยเรศ	 คงเลิศ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
	 1	 นางสาวกนกอร	 บรรเทิงสุข	 ๒	 นางสาวกาญจน์กนก	 จันทศรี
	 ๓	 นางสาวเกศมณี	 สามารถ	 ๔	 นางสาวเกศินี	 เนินโพธิ์
	 ๕	 นางสาวเขมจิรา	 พุทธรัตน์	 ๖	 นางสาวจตุพร	 ทองแดง
	 ๗	 นางสาวจตุรพร	 โฉมศิริ	 ๘	 นางสาวจีรนันท์	 คงมาก
	 ๙	 นางสาวจุฬาตรี	 รักชื่อ	 1๐	 นางสาวญาณิกา	 ชั่งม่วง
	 11	 นางสาวณัฐชา	 นาคใจ	 1๒	 นางสาวณัฐญาดา	 เหร่าหมัด



1๐๕

	 1๓	 นางสาวณัฐสินี	 วงษ์วาร	 1๔	 นางสาวธาราวตี	 หมัดรอด
	 1๕	 นางสาวนภัสวรรณ	 พิริยะศุภกิจ	 1๖	 นางสาวนฤมล	 นกน้อย
	 1๗	 นางสาวนัจรีย์	 แย้มชื่น	 1๘	 นางสาวนันทิยา	 กุมชาด
	 1๙	 นางสาวปรารถนา	 ปัทมะ	 ๒๐	 นางสาวปวีณา	 เกิดวัน
	 ๒1	 นางสาวปวีณา	 ปลงใจ	 ๒๒	 นางสาวพรปวีณ์	 จันทร์แก้ว
	 ๒๓	 นางสาวพิชานันท์	 ข�าขยัน	 ๒๔	 นางสาวมัธญาณี	 โลมจะบก
	 ๒๕	 นางสาววณิชชา	 ศรีโชติ	 ๒๖	 นางสาววรรณวิสา	 สุดมี
	 ๒๗	 นางสาววราลี	 เสถียรพักตร์	 ๒๘	 นางสาววันเพ็ญ	 สุขสบาย
	 ๒๙	 นางสาววารีรัตน์	 เฟื่องฟู	 ๓๐	 นางสาววิมพ์วิภา	 ใจวงค์
	 ๓1	 นางสาวศิริรัตน์	 เล้าวงศ์	 ๓๒	 นายสถาพร	 พัดทอง
	 ๓๓	 นางสาวสุทธิดา	 ผสม	 ๓๔	 นางสาวสุธิมา	 แก้วก๋า
	 ๓๕	 นางสาวสุประวีณ์	 ศรทอง	 ๓๖	 นางสาวสุภลัคน์	 แก่นโชติกุล
	 ๓๗	 นางสาวหทัยรัตน์	 สุวรรณ์	 ๓๘	 นางสาวอโณชา	 จี๋คีรี
	 ๓๙	 นางสาวอนุธิดา	 สังเกตชน	 ๔๐	 นางสาวอนุรดี	 ฤทัยธรรม
	 ๔1	 นางสาวอภิญญา	 ว่องปัญญา	 ๔๒	 นายอานันท์	 บุญก่อ
สาขาวิชาสถิติ
	 1	 นางสาวกรรวี	 รุ่งสว่าง	 ๒	 นางสาวเกวลี	 หลักฐาน
	 ๓	 นางสาวเกศราภรณ์	 สุระชัย	 ๔	 นางสาวจณิสตา	 งามเขตต์
	 ๕	 นางสาวฉัตรสุดา	 ธรรมเนียม	 ๖	 นายณัฐดนัย	 ไชยยงยศ
	 ๗	 นางสาวนิรัชพร	 แทนทด	 ๘	 นางสาวนิลาวัณย์	 โคตะมะ
	 ๙	 นางสาวปัทมพร	 สีสุข	 1๐	 นางสาวพัชรินทร์	 ประทุมรัตน์
	 11	 นางสาวพิฐิญา	 กาค�า	 1๒	 นางสาวพิมพ์ประภา	 เขตเจริญ
	 1๓	 นางสาวแพรวนภา	 เหมือนสมัย	 1๔	 นางสาววรรณภา	 บัวสมศรี
	 1๕	 นายไวยวัตร	 ไชยทองพันธ์	 1๖	 นางสาวศุภสุดา	 ก้องกังวาล
	 1๗	 นางสาวสิริกุล	 เสนาะศัพท์	 1๘	 นางสาวอภิญญา	 บัวประดิษฐ์
	 1๙	 นางสาวอมรรัตน์	 เทียนเงิน
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คณะสหเวชศาสตร์
กายภาพบ�าบัดบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๑ เหรียญทอง

	 1	 นางสาวสุดารัตน์	 บุญพิทักษ์

กายภาพบ�าบัดบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๑
	 1	 นางสาวหทัยชนก	 หัวเมืองราช

กายภาพบ�าบัดบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๒
	 1	 นางสาวกัญญารัตน์	 ค�ามาก	 ๒	 นายกิตติชนม์	 สมหวาน
	 ๓	 นายกิติวัฒน์	 เยื้องไธสง	 ๔	 นางสาวจุฑามาศ	 นิลวิโรจน์
	 ๕	 นางสาวฐิตินันท์	 สานอินทร์จักร์	 ๖	 นางสาวดารณี	 ประสานทองค�า
	 ๗	 นายปรเมษฐ์	 พีรโชติกพันธุ์	 ๘	 นางสาวรัศมีจันทร์	 เอี่ยมองค์
	 ๙	 นางสาวสินาภรณ์	 เรืองเกตุ	 1๐	 นางสาวสุชญา	 กนกวลัยวรรณ
	 11	 นางสาวสุชัญญา	 จงอร่ามรุ่งเรือง	 1๒	 นางสาวสุพัตรา	 ห่วงดี
	 1๓	 นางสาวอดีลีน	 ไซเกนทาเลอร์

กายภาพบ�าบัดบัณฑิต
	 1	 นายกรกช	 ชัยกิตติภรณ์	 ๒	 นางสาวกรทิพย์	 เข็มมลฑา
	 ๓	 นางสาวกรรณภิรมย์	 ต๊ะสุ	 ๔	 นางสาวกันยาวรรณ	 โกยสมบูรณ์
	 ๕	 นางสาวขวัญจิรา	 นัดประสิทธิ์	 ๖	 นางสาวจอมขวัญ	 เหมรัตนธร
	 ๗	 นางสาวจิรภัทร์	 รักราวี	 ๘	 นางสาวจุฑามาศ	 จิตเจือจุน
	 ๙	 นางสาวชญานิษฐ์	 กุลบุตร	 1๐	 นางสาวชฎามาศ	 เฉวียงหงส์
	 11	 นางสาวชนากานต์	 สุทธมา	 1๒	 นางสาวชยิสรา	 บุญเรือง
	 1๓	 นางสาวชุดา	 พรหมแดง	 1๔	 นางสาวณิชกานต์	 ชัยจ�า
	 1๕	 นางสาวณิชนันทน์	 ปุ้ยเจริญ	 1๖	 นางสาวณิชาภา	 แพทยารักษ์
	 1๗	 นางสาวทิพวรรณ	 ลุนอุบล	 1๘	 นางสาวธัญรัตน์	 เทียนสุข
	 1๙	 นางสาวปิยวรรณ	 จันทร์เจริญ	 ๒๐	 นางสาวปิยะนุช	 ด�ารงค์ภูมิ
	 ๒1	 นางสาวพัชราภรณ์	 ดอเลาะมาน	 ๒๒	 นายพูลสวัสดิ์	 โพธิพัฒน์
	 ๒๓	 นายภาสวิชญ์	 จงรุจิโรจน์ชัย	 ๒๔	 นางสาวมิ่งพร	 แสงสว่าง
	 ๒๕	 นางสาวเมรัญญา	 วงศ์เหลา	 ๒๖	 นางสาวลักขณา	 อินทรักษ์
	 ๒๗	 นางสาววชิรา	 มุ่งหาเงิน	 ๒๘	 นางสาววรางคณา	 คงอ้วน
	 ๒๙	 นางสาววริศรา	 ฝั้นค�ามี	 ๓๐	 นางสาววิภาวี	 แป้นทอง
	 ๓1	 นางสาวศันสนีย์	 สุริยาแสงศรี	 ๓๒	 นางสาวโศรดา	 ชูอินทร์
	 ๓๓	 นางสาวสกุณา	 พื้นจะบก	 ๓๔	 นางสาวสมิตานัล	 ประสิทธิเวช
	 ๓๕	 นายสันติภาพ	 พึ่งอ�่า	 ๓๖	 นางสาวสุนิษา	 ศรีเล็ก
	 ๓๗	 นางสาวเสาวลักษณ์	 พุกกะชา	 ๓๘	 นายอติวิชญ์	 จันทรังษี
	 ๓๙	 นายอภิชาติ	 ปัญจพลานุรักษ์	 ๔๐	 นางสาวอภิญญา	 บุญชั้น
	 ๔1	 นางสาวอมรศรี	 จันทร์อ่อน	 ๔๒	 นายอาหะมะ	 ดะเซ็ง
	 ๔๓	 นายแอ๊ดดี้	 มีรัตน์
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วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๑ เหรียญทอง
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
	 1	 นางสาวพัชรินทร์	 มะลิพันธ์
สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค
	 1	 นางสาวเกศกัญญา	 คงคดี

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๑
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
	 1	 นางสาวชลาลัย	 อึ๊งแสงภากรณ์	 ๒	 นายภานุมาศ	 ชื่นชูเดช
สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค
	 1	 นางสาวพัทธ์ธีรา	 เทพวงค์

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๒
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
	 1	 นางสาวกันทิมา	 จันทร์โพธิ์ทอง	 ๒	 นางสาวธนวรรณ	 อยู่ผาสุข
	 ๓	 นางสาวปริญา	 วะสะติ	 ๔	 นางสาวปัทมพร	 อัจฉริยสกุลชัย
	 ๕	 นางสาวพัทรียา	 นุเกตุ	 ๖	 นางสาววัชริดา	 ทรัพย์พันช่าง
	 ๗	 นางสาวสาธิดา	 เจรียงโรจน์
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
	 1	 นายกิตติพงษ์	 ชุ่มชูจันทร์	 ๒	 นางสาวฐิติยา	 มู้เม่า
	 ๓	 นางสาวธนพร	 เอี่ยมสะอาด	 ๔	 นายนราธิป	 บูรณะ
	 ๕	 นางสาวนันทิดา	 ไผ่เฟื้อย	 ๖	 นางสาวนุฮา	 เจริญศรี
	 ๗	 นางสาวพัชรวรรณ	 รัตนพิบูลย์	 ๘	 นางสาวพิชญา	 จิตรชื่น
	 ๙	 นางสาวลลิตา	 ศรีพูล	 1๐	 นางสาวสมิตรา	 รัตนกาญจน์
	 11	 นางสาวอสมาภรณ์	 ประวิสุทธิ์
สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค
	 1	 นายอธิษฐ์	 ชัยวิเชียร

วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
	 1	 นางสาวกรรณิกา	 พระสัมพันธ์	 ๒	 นางสาวกัญญาณี	 จุ้นแดง
	 ๓	 นางสาวกาญจนา	 ศรีอนันต์	 ๔	 นายกิตตินันท์	 ข�าสอาด
	 ๕	 นางสาวขวัญฤดี	 โซ่บุญสิทธิ์	 ๖	 นางสาวจินตนา	 ผลวิเศษชัยกุล
	 ๗	 นางสาวชนากานต์	 ตันติพิสิทธิ์	 ๘	 นายโชติพงศ์	 ค�าแก้ว
	 ๙	 นางสาวณิชาภัทร	 วางขุนทด	 1๐	 นายทศพร	 หมั่นเพียร
	 11	 นางสาวธนวรรณ	 วาอุบล	 1๒	 นางสาวธัญชนก	 แสงประทุม
	 1๓	 นางสาวธัญญา	 พรหมมา	 1๔	 นางสาวธัญพร	 แพทย์อุดม
	 1๕	 นางสาวนพัตสรรค์	 สิงห์สังข์	 1๖	 นางสาวนริศรา	 ถิ่นทวี
	 1๗	 นางสาวนลินี	 แสงทอง	 1๘	 นายบุญอนันต์	 จันทร์วิไชย
	 1๙	 นางสาวบุษรารัช	 แก้วพลอย	 ๒๐	 นางสาวพิมพ์ชนก	 ประภารัตน์
	 ๒1	 นางสาวภัณฑิรา	 สิงห์ค�า	 ๒๒	 นางสาวเยาวมาลย์	 มณีนาค
	 ๒๓	 นางสาวรังสิมา	 ปานสิงห์	 ๒๔	 นางสาวรัชนี	 ศรีโกศล
	 ๒๕	 นางสาวรัตน์สุดา	 กรวยทอง	 ๒๖	 นางสาวรัตนาภรณ์	 บุญไพย์
	 ๒๗	 นางสาวละมัย	 ไชยจันทร์ดี	 ๒๘	 นางสาวลัดดาวัลย์	 บางทราย
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	 ๒๙	 นายวรากร	 ด�าเนินเกียรติ	 ๓๐	 นางสาววรินญา	 ธรรมศิริ
	 ๓1	 นางสาววันวิสาข์	 รุ่งโรจน์	 ๓๒	 นางสาววิจิตรา	 เวชชศาสตร์
	 ๓๓	 นางสาววีรยา	 ทรัพยาขจร	 ๓๔	 นางสาวศศิวิมล	 ศรีรัตน์
	 ๓๕	 นางสาวศิริพร	 แสงศิริ	 ๓๖	 นายสมศักดิ์	 เหมือนชอบ
	 ๓๗	 นางสาวสาธิตา	 จันทสิทธิ์	 ๓๘	 นายสินพนา	 อุรารื่น
	 ๓๙	 นางสาวสุชาวดี	 สว่างเกตุ	 ๔๐	 นางสาวสุพรรษา	 เปรี้ยวเขียว
	 ๔1	 นางสาวสุภาวดี	 โอสถประสิทธิ์	 ๔๒	 นายอภินัทธ์	 นิลสุข
	 ๔๓	 นางสาวอภิรดี	 เดชพิทักษ์	 ๔๔	 นางสาวอรวรรณ	 ทองสุม
	 ๔๕	 นางสาวอังคณาพร	 เหล่าอุด	 ๔๖	 นางสาวอัญชลี	 ผินอินทร์
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
	 1	 นางสาวกมลลักษณ์	 ศรีเมือง	 ๒	 นายกฤษฎากร	 ปานงาม
	 ๓	 นางสาวกัลย์รวี	 กนกเลิศวงศ์	 ๔	 นางสาวกัลยรัตน์	 บุญญา
	 ๕	 นายกิตติ	 เกษมสุข	 ๖	 นางสาวจุฑารัตน์	 ศิริจันทร์
	 ๗	 นางสาวชนกนันท์	 วิไลพันธ์	 ๘	 นางสาวประภัสสร	 ถาวรธรรมกุล
	 ๙	 นางสาวปูณณ	 แม่ทรัพย์	 1๐	 นางสาวพรทิพย์	 อิ่มเกียรติ
	 11	 นางสาวพัดชา	 สิริศศิธร	 1๒	 นายมัฆวาน	 ก�าลังทรัพย์
	 1๓	 นางสาวมาลีวัลย์	 ธีรวัฒนานนท์	 1๔	 นางสาวรินรดา	 วิสุทธิ
	 1๕	 นางสาวฤดีมาศ	 อักษรเสนาะ	 1๖	 นางสาววันวิสาข์	 ชูพงษ์
	 1๗	 นางสาววิจิตรา	 มาลัยเขต	 1๘	 นางสาวศรัณยา	 กิตติธรรมโกศล
	 1๙	 นางสาวศิริวรรณ	 ชุ่มหมื่นไวย์	 ๒๐	 นางสาวศุภรัตน์	 ฆารจรัส
	 ๒1	 นางสาวสุรางค์	 รุ่งเรือง	 ๒๒	 นางสาวเสาวลักษณ์	 พลดี
	 ๒๓	 นางสาวอ้อมบุญ	 วังยายฉิม
สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค
	 1	 นางสาวกรรณิการ์	 อุดอามาตย์	 ๒	 นางสาวกุลสตรี	 ดนตรีรักษ์
	 ๓	 นางสาวเกศิณี	 สุวรรณ์	 ๔	 นางสาวจารุวรรณ	 บุญช่วย
	 ๕	 นางสาวจินตกานต์	 ส�าราญดี	 ๖	 นายชลวิชญ์	 ศิขรินทร์
	 ๗	 นางสาวฐิติพร	 คงคา	 ๘	 นางสาวณิชมน	 ปิงกุล
	 ๙	 นางสาวธารารัตน์	 สร้อยเพ็ชร	 1๐	 นางสาวนภัสสรณ์	 หล้ามา
	 11	 นางสาวนุชจรี	 คัณทักษ์	 1๒	 นางสาวนุชนาถ	 สุตธรรม
	 1๓	 นางสาวบงกชพร	 ป้องกัน	 1๔	 นางสาวบัณฑิตา	 บุญเฉลียว
	 1๕	 นางสาวเปรมใจ	 เจนประโคน	 1๖	 นางสาวพรกมล	 วงษ์เหรียญทอง
	 1๗	 นางสาวพรชนก	 แสงจันทร์	 1๘	 นางสาวพฤธา	 แสงรัตน์
	 1๙	 นายพีรวัส	 ภารา	 ๒๐	 นางสาวมณีรัตน์	 สกุลตั้ง
	 ๒1	 นางสาวเมธินี	 ไชยมิตรชิด	 ๒๒	 นางสาววนัชพร	 ล�านัย
	 ๒๓	 นางสาววรรณภา	 นาทุ่งหมื่น	 ๒๔	 นางสาววรรธนา	 บุนนาค
	 ๒๕	 นางสาววรินทิพย์	 เวชกามา	 ๒๖	 นางสาววิภาวรรณ	 แฝงยงค์
	 ๒๗	 นายวิรุฬห์วัฒน์	 หอมใจ	 ๒๘	 นางสาววิลาสินี	 วงษ์ตนานนท์
	 ๒๙	 นางสาววีรพิชญ์	 อยู่สอน	 ๓๐	 นางสาวศศิธร	 อภิณหพานิชย์
	 ๓1	 นางสาวศิริลักษณ์	 โพธิ์งาม	 ๓๒	 นายศิริวัฒน์	 ค�าดี
	 ๓๓	 นางสาวสริยา	 รักสนิท	 ๓๔	 นายสิทธิเดช	 เปรุณาวิน
	 ๓๕	 นางสาวสุจารี	 อิ่มบุญสุ	 ๓๖	 นางสาวสุธาทิพย์	 แก้วพลายงาม
	 ๓๗	 นางสาวสุพรรษา	 โพธิ์ยวง	 ๓๘	 นางสาวสุภาพร	 พรมพยอม
	 ๓๙	 นายเสกสรร	 ศรีคัง	 ๔๐	 นางสาวอริสา	 แก้วภูมี
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คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
การแพทย์แผนไทยบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๑ เหรียญทอง

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
	 1	 นางสาวภาสุรัตน์	 เจียมสายใจ

การแพทย์แผนไทยบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๒
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
	 1	 นางสาวกายแก้ว	 คชเดช	 ๒	 นางสาวกุสุมา	 ศิลาขาว
	 ๓	 นางสาวจิราภา	 ทองพึ่งสุข	 ๔	 นางสาวอนุตตรีย์	 ทองนพ

การแพทย์แผนไทยบัณฑิต
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
	 1	 นางสาวกนกวรรณ	 นุ่มดี	 ๒	 นางสาวเกวลิน	 สอดศรี
	 ๓	 นายจตุพักตร์	 เพชรจตุรภัทร	 ๔	 นางสาวฐิติภา	 ยิ่งยง
	 ๕	 นายณัฐพล	 จันทร์เนตร์	 ๖	 นางสาวธนัชพร	 พลสังข์
	 ๗	 นางสาวธมน	 ประสาทพันธุ์	 ๘	 นางสาวนุชนารถ	 ภูผา
	 ๙	 นายบรรณารักษ์	 บุญปลีก	 1๐	 นางสาวบุษบามินตรา	 ดิฐประวรรตน์
	 11	 นางสาวปพิชญา	 กองนอก	 1๒	 นายพงศกร	 แสงพันธุ์ตา
	 1๓	 นายพรภวิษย์	 ชาลีวรรณ์	 1๔	 นางสาวพรสวรรค์	 หมอยา
	 1๕	 นางสาวพัชรภรณ์	 ถาวรสิน	 1๖	 นางสาวภัชรินทร์	 กลั่นคูวัฒน์
	 1๗	 นางสาวรุ่งนภา	 บุญมา	 1๘	 นางสาวเรขา	 เสือจอย
	 1๙	 นางสาวลักษิกา	 จันทนาลักษณ์	 ๒๐	 นางสาววชิราภรณ์	 ไชยราช
	 ๒1	 นางสาววรินทร	 เชิดชูธีรกุล	 ๒๒	 นางสาวสลักจิต	 ค�าคง
	 ๒๓	 นางสาวสาวิตรี	 สร้อยระย้า	 ๒๔	 นางสาวสุดารัตน์	 จ�าเริญเนาว์
	 ๒๕	 นางสาวสุธิมา	 ศรีจันทร์	 ๒๖	 นางสาวสุภาพร	 จันทะราช
	 ๒๗	 นางสาวสุภาภรณ์	 อุดรสรรพ์	 ๒๘	 นางสาวอัญชณา	 บุญจันทร์
	 ๒๙	 นางสาวอัญชนา	 ธิกุลวงษ์	 ๓๐	 นายอาคมณ์	 พันธุ์สง่า

การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๑ เหรียญทอง
สาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์
	 1	 นางสาวอรชา	 ธนมนตรา

การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๒
สาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์
	 1	 นางสาวชมสุภางค์	 กิจอุดม	 ๒	 นางสาวนพวรรณ	 รุ่งระวีศรีศศิธร
	 ๓	 นางสาวนิฏฐา	 บัวงาม	 ๔	 นางสาวปภาวี	 พรหมสูงวงษ์
	 ๕	 นางสาวปาณิสรา	 สุวราธนาภูมิ	 ๖	 นางสาวภคปภา	 นาคพงษ์
	 ๗	 นางสาวลภาวัน	 โลหิตไทย	 ๘	 นางสาววรรวิษา	 จ�าปาไทย
	 ๙	 นางสาววิชุอร	 แสงอ่วม	 1๐	 นางสาวสิรภัทร	 บุญประสาน
	 11	 นางสาวอัสมาพร	 ยงภูมิพุทธา
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การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
สาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์
	 1	 นางสาวกรกนก	 คงสบาย	 ๒	 นางสาวกัญญาวีร์	 ต้นโพธิ์
	 ๓	 นางสาวกิตติมา	 นพโสภณ	 ๔	 นายกีรติ	 สุขสม
	 ๕	 นางสาวกุลสตรี	 แควสิงห์	 ๖	 นางสาวขวัญชนก	 พนัสอนุสรณ์
	 ๗	 นางสาวจิราภรณ์	 แซ่ตั้ง	 ๘	 นางสาวจีรภา	 ฐิตะสิริรัชต
	 ๙	 นางสาวจุฑาทิพย์	 เพ็ชรสง่า	 1๐	 นางสาวชนิตา	 แก่นจันทร์
	 11	 นางสาวชยานนท์	 ก้อนข�า	 1๒	 นายชยานนท์	 ชยาภิบาล
	 1๓	 นางสาวชุติกาญจน์	 พงศ์ปลื้มปิติชัย	 1๔	 นางสาวฐิตาภา	 ทองดี
	 1๕	 นายฐิติพงษ์	 แสงสว่าง	 1๖	 นายธนาวัตร	 คนหาญ
	 1๗	 นางสาวธมลวรรณ	 กฤตยารักษ์สกุล	 1๘	 นายธีรพนธ์	 งามน้อย
	 1๙	 นางสาวเบญญทิพย์	 วิวัฒน์วรกาญจน์	 ๒๐	 นางสาวปณิชา	 มงคลโพธิ์
	 ๒1	 นางสาวปัทมพร	 บานแย้ม	 ๒๒	 นางสาวปาริตา	 ปอสูงเนิน
	 ๒๓	 นางสาวพิชญ์นภา	 อินแตง	 ๒๔	 นางสาวพิชญา	 นาไชย
	 ๒๕	 นางสาวเพ็ญพิชชา	 โพธินิล	 ๒๖	 นางสาวภัคสุภร	 น่วมมะโน
	 ๒๗	 นางสาวภาคีนี	 สิกขา	 ๒๘	 นางสาวมัลลิกา	 เวียงค�ามา
	 ๒๙	 นางสาววรกานต์	 มุกประดับ	 ๓๐	 นายวรภัทร	 พระภักดี
	 ๓1	 นางสาววริศา	 สรงประภา	 ๓๒	 นางสาววิสาข์	 เวียงศรี
	 ๓๓	 นางสาวศิริวรรณ	 น�้าจันทน์	 ๓๔	 นายศุภณัฐ	 วิจิตรสมบัติ
	 ๓๕	 นางสาวสงกรานต์	 สักลอ	 ๓๖	 นางสาวสุกัญญา	 พรไพรัช
	 ๓๗	 นางสาวสุดารัตน์	 เกียรติพัฒนกุล	 ๓๘	 นายสุรศักดิ์	 สินบังเกิด
	 ๓๙	 นางสาวอภิษฎา	 พัฒนพิเชียร	 ๔๐	 นางสาวอังกุรา	 เกตุสุริยงค์
	 ๔1	 นางสาวอัจฉราพร	 แกว่นการไถ	 ๔๒	 นางสาวอาภานันท์	 สันธินาค
	 ๔๓	 นางสาวอาภาภร	 คชนิล
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วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

	 1	 MISSCHHUN	 SEAKKEAV
กลุ่มวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
	 1	 นายกล้าณรงค์	 พานทอง	 ๒	 นางสาวกัญชริการ์	 สารขัติ
	 ๓	 นางกัญยา	 เจริญวัย	 ๔	 นายกิตติพศ	 ทูปิยะ
	 ๕	 ร้อยต�ารวจเอกเกียรติศักดิ์	 บุญยั่งยืน	 ๖	 นางขวัญใจ	 ใบจันทร์
	 ๗	 นายคมสันต์	 ทองภาพ	 ๘	 นางสาวจริมจิตร์	 อ่อนละมูล
	 ๙	 นายจิรพัชร	 สุดสงวน	 1๐	 นายจิรวัฒน์	 ศรีตะพัสโส
	 11	 นางสาวจุฑามาศ	 นิรมลรัตน์	 1๒	 นางสาวจุฑามาศ	 รอดสน
	 1๓	 นางสาวจุฬารัตน์	 ปัญยาง	 1๔	 นางสาวเจวดี	 ศรีวิจารย์
	 1๕	 นายเฉลิมฤทธิ์	 ประดับค�า	 1๖	 ร้อยต�ารวจเอกญัติติพงษ์	เจียมพวก
	 1๗	 นายณรงค์	 คุณสุข	 1๘	 นายณรงค์เดช	 ไพโรจน์
	 1๙	 นายณรงค์เวทย์	 เสาวรส	 ๒๐	 ร้อยต�ารวจโทณัฏฐภัทร	 ศรีทา
	 ๒1	 นายณัฐวุฒิ	 วิจิตร	 ๒๒	 นายณัฐสุวัชร์	 เส็งกิ่ง
	 ๒๓	 นางสาวดาราพรรณ	 แย้มภู	 ๒๔	 นายทฤษฎี	 ประจันตะเสน
	 ๒๕	 นางสาวทิพย์วัลย์	 ทรัพย์บุญ	 ๒๖	 นางสาวทิพวรรณ	 เอี่ยมวงษา
	 ๒๗	 นายธนากร	 จิตต์ไพบูลย์	 ๒๘	 นายธนากร	 เจียมเจริญ
	 ๒๙	 นายธนายุทธ	 อ่อนดี	 ๓๐	 นายธรรมภณ	 เฮมกลาง
	 ๓1	 นางสาวธวัลรัตน์	 กิจพิบูลย์	 ๓๒	 นาวาเอกธีรศักดิ์	 ไพศาล
	 ๓๓	 นางสาวนพกาญจน์	 ทองมา	 ๓๔	 นายนรากร	 บุญตัน
	 ๓๕	 นางสาวนริศา	 โภคสวัสดิ์	 ๓๖	 นายนเรศ	 หนองใหญ่
	 ๓๗	 นางนฤมล	 จตุทอง	 ๓๘	 นางสาวนฤมล	 ด่านตระกูล
	 ๓๙	 นางสาวนวิยา	 พันธฤทธิ์	 ๔๐	 นางสาวนัฐนันท์	 หิรัญ
	 ๔1	 จ่าสิบเอกนัฐวุฒิ	 บัวชัย	 ๔๒	 นางสาวนันท์ธนาดา	 ศรีทหาร
	 ๔๓	 นางสาวนารีรัตน์	 บุญมั่ง	 ๔๔	 นางสาวนิกุลญาดา	 บุญส่ง
	 ๔๕	 นางสาวนุชจรี	 ก่อศิริมงคลชัย	 ๔๖	 นายบุญภูวนาถ	 เจ๊ะหมวก
	 ๔๗	 นางสาวบุษยา	 ลิ้มงาม	 ๔๘	 นายเบญจพล	 เปรมชนม์
	 ๔๙	 นาวาโทปฏิรูป	 อยู่พรหม	 ๕๐	 นางสาวปนัดดา	 สืบสกุลกาญจน์
	 ๕1	 นางสาวปาจรีย์	 วงษ์ชุ่ม	 ๕๒	 นางปานิพรรณ	 เทพศร
	 ๕๓	 นางสาวปาริฉัตร	 สร้อยแสง	 ๕๔	 นางสาวเปมิกา	 อุมาวงสกุล
	 ๕๕	 จ่าสิบต�ารวจพงศ์กิจ	 จันทเลิศ	 ๕๖	 นางพรทิพย์	 จันทคีรีรัตน์
	 ๕๗	 นางสาวพรทิพย์	 บัวอินทร์	 ๕๘	 นางพรทิพย์	 ศิริเจริญธรรม
	 ๕๙	 ร้อยต�ารวจเอกพลากร	 ตราชูนิตย์	 ๖๐	 นายพสวัตน์	 โชติวัตพงษ์ชัย
	 ๖1	 นางสาวพัชรา	 แสนใจวุฒิ	 ๖๒	 นางสาวพัชราภรณ์	 หลักทอง
	 ๖๓	 นางสาวพัชรินทร์	 กลายสุวรรณ	 ๖๔	 นางสาวพิชามญชุ์	 วัฒนา
	 ๖๕	 นายพุฒิเศรษฐ์	 เจริญพจน์	 ๖๖	 นางสาวภิรนันท์	 สมบุญมาก
	 ๖๗	 นาวาโทภูติภัทร	 บุญณารักษ์	 ๖๘	 นางสาวมาริสา	 จันทร์ขุนทด
	 ๖๙	 นางสาวเมญาวดี	 สงวนดี	 ๗๐	 นายยศภัทร	 นิ่มกรมทอง
	 ๗1	 นางสาวรวิศรา	 สันติมิตร	 ๗๒	 นางสาวรัชนีวรรณ	 ตางาม
	 ๗๓	 นางสาวรัศมน	 แสงจ�ารัส	 ๗๔	 นางสาวรุจิรา	 เชาว์สุโข
	 ๗๕	 นางสาววนิชชา	 โพธิ์ทอง	 ๗๖	 นางสาววรภร	 มโนพัศธาดา
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	 ๗๗	 นางสาววรรณา	 ปรางค์ปรุ	 ๗๘	 นายวรวัตร	 ศรีเครือแก้ว
	 ๗๙	 นางสาววรัญญา	 เรียงมงคล	 ๘๐	 นางสาววริศรา	 สร้อยสังวาลย์
	 ๘1	 นายวรุต	 พันธุ์ไม้	 ๘๒	 นางสาววลัยพร	 โลกานิตย์
	 ๘๓	 นางสาววลัยลักษณ์	 หนูพันธ์	 ๘๔	 นางสาววันวิสาข์	 สารทอง
	 ๘๕	 นางสาววารี	 ทิพย์เนตร	 ๘๖	 นายวิจักขณ์	 เพชรนุช
	 ๘๗	 นายวิทยา	 สุขสถิตย์	 ๘๘	 ร้อยต�ารวจเอกวิษณุ	 เขาวง
	 ๘๙	 นายวิสิทธิ์	 ยิ้มแย้ม	 ๙๐	 นางสาววีรนุช	 พลอยสิทธิ์
	 ๙1	 นางสาววีรยา	 เจริญสุข	 ๙๒	 นางสาวเวทิตา	 นิลหลวง
	 ๙๓	 นางศศิ	 ปรีดาสุทธิจิตต์	 ๙๔	 นางศิณีพร	 สวัสดิชัย
	 ๙๕	 นางสาวศิรดา	 พระสงฆ์	 ๙๖	 นางสาวศิริวรรณ	 กองสุข
	 ๙๗	 นายศุภกิจ	 ดารา	 ๙๘	 นายศุภวัฒน์	 เสาเงิน
	 ๙๙	 นางสาวโศรดา	 เจริญศักดิ์	 1๐๐	 นางสมจิตร	 วงศาโรจน์
	 1๐1	 นางสาวสมใจ	 ตามแต่รัมย์	 1๐๒	 เรือโทสมัคร	 เชยชอบ
	 1๐๓	 นายสามชาย	 ไทยกุล	 1๐๔	 นาวาโทสาโรจน์	 เกลี้ยงสง
	 1๐๕	 นายสิทธิพล	 ด้วงนอก	 1๐๖	 นายสุทิวัส	 จิตรประวัติ
	 1๐๗	 นางสาวสุพัตรา	 ศรีชุม	 1๐๘	 นายสุรพงศ์	 วะนา
	 1๐๙	 นาวาโทสุรศักดิ์	 ศรีเผือก	 11๐	 นายสุวิทย์	 ขจรกล�่า
	 111	 นายสุวิทย์	 ละออเอี่ยม	 11๒	 นายเสริมวิทย์	 ถนอมสิน
	 11๓	 นางสาวเสาวลักษณ์	 บุญสม	 11๔	 นายอธิพงษ์	 ตันศิริ
	 11๕	 นางสาวอนงค์นิตย์	 โสมอินทร์	 11๖	 พนัต�ารวจโทหญิงอมรรตัน์	 จนัทร์เกตุ
	 11๗	 นางอรนุช	 พาทีทิน	 11๘	 นายอรรถชัย	 คล่องแคล่ว
	 11๙	 นายอรุษ	 พุทธยศ	 1๒๐	 นางสาวอัจฉรา	 อุทัยกัฑรินทร์
	 1๒1	 นางสาวอัญชิษฐา	 อยู่สบาย	 1๒๒	 นางสาวอาภาศิริ	 พันธุ
	 1๒๓	 ร้อยต�ารวจเอกอ�านาจ	 ภุชงค์	 1๒๔	 นายอิทธิพัฒน์	 เจริญผล
	 1๒๕	 นางสาวอุทัยรัตน์	 สุเนตร	 1๒๖	 ว่าที่ร้อยตรีเอกวัฒน์	 ใจเย็น
	 1๒๗	 Ms.SOKIM	 TANN
กลุ่มวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
	 1	 ว่าที่ร้อยตรีหญิงกรวิภา	 สาทจีน	 ๒	 นางสาวขนิษฐา	 เผื่อนทอง
	 ๓	 นายชานนท์	 รัตนา	 ๔	 นางสาวณัฎฐา	 ประพฤติชอบ
	 ๕	 นางสาวนลิน	 สิทธิญาวณิชย์	 ๖	 นางสาวนาถลัดดา	 บุญประครอง
	 ๗	 นางปารณีย์	 ณ	สงขลา	 ๘	 นางสาวปิยสุวรรณ	 ธาราทิพย์มนตรี
	 ๙	 นางศิริขวัญ	 สุระการณ์	 1๐	 นายสมศักดิ์	 ทองสอน
	 11	 นางสาวสวรรยา	 สมชื่อ	 1๒	 นางสาวสิริมา	 อิทธิ์ประเสริฐ
	 1๓	 นายอรรถกฤช	 ผ่องคณะ	 1๔	 นางสาวอัจฉรา	 เซ่งฮะ
	 1๕	 นางสาวอารยา	 วงค์กุลพิลาศ	 1๖	 นางสาวเอมกาญจน์	 กลิ่นมาลา
กลุ่มวิชาการบริหารทั่วไป
	 1	 นางสาวกนกภรณ์	 เทสินทโชติ	 ๒	 นางสาวกิตติมา	 สุระสิทธิ์
	 ๓	 นางสาวขนิษฐา	 แพงพุก	 ๔	 นางสาวขวัญจิรัชยา	 ชินโรจน์บวรกุล
	 ๕	 จ่าสิบต�ารวจจินต์	 จามิกรณ์	 ๖	 ร้อยต�ารวจตรีจิรศักดิ์	 ว่องไว
	 ๗	 พันเอกจีระศักดิ์	 พันมา	 ๘	 นายจุฑาพงษ์	 รัตนโชติ
	 ๙	 สิบเอกเจษจรัส	 นามอาษา	 1๐	 พันเอกเฉลิมชัย	 รื่นภิรมย์
	 11	 นางสาวชุลีพร	 แสงเพิ่ม	 1๒	 นางสาวโชติกา	 คงพริ้ว
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	 1๓	 นายณธีพัฒน์	 วงศ์สิริฉัตร	 1๔	 พลอากาศตรีณัฏฐนันท์	 ธนัญชัย
	 1๕	 พันตรีณัฐพล	 ไกรวาส	 1๖	 นาวาโทณัฐพล	 วัฒนกุล
	 1๗	 นายณัฐิวุฒิ	 โมกข์งาม	 1๘	 นางสาวณิชฐกันต์	 ต่อโชติ
	 1๙	 นางสาวดารา	 ศรีรัตน์	 ๒๐	 พันเอกถนาน	 ข�าวิเศษ
	 ๒1	 พันต�ารวจโททศพร	 สอนบุตร	 ๒๒	 นายทิวา	 โฆษิตธีรชาติ
	 ๒๓	 พันเอกธนภัทร	 พักพ�านัก	 ๒๔	 นายธนวัฒน์	 แกล้วทนงค์
	 ๒๕	 นายธนสิษฐ์	 เรืองเกียรติสุธา	 ๒๖	 นางสาวธิดารัตน์	 นวลเดช
	 ๒๗	 นางสาวนรีกาญจน์	 งดกระโทก	 ๒๘	 นางสาวนวรัตน์	 ชาปัทมะ
	 ๒๙	 นางสาวนุชสรา		 นาคทอง	 ๓๐	 พลเอกบัณฑิตย์	 บุณยะปาน
	 ๓1	 นายบุญรอด	 อินดามณี	 ๓๒	 นางสาวปรภัค	 ทรัพย์ผุด
	 ๓๓	 ร้อยต�ารวจโทประจักร์	 บุญณะอินทร์	 ๓๔	 นายประทักษ์	 ศรุตาธีรเดช
	 ๓๕	 นายปรัชญา	 ผาดผ่อง	 ๓๖	 นายปรีชา	 แนบถนอม
	 ๓๗	 นางสาวปรีย์ปวีน	 พงษ์เสริม	 ๓๘	 นางสาวปัณณภัสร์	 ตันใจ
	 ๓๙	 พันตรีปัณณรุจน์	 เกียรติธนโยธิน	 ๔๐	 นางสาวปาณิสรา	 ธาราศักดิ์
	 ๔1	 นางสาวพรนภา	 จิวาลักษณ์	 ๔๒	 นายพฤธิสิทธิ์	 อุทุม
	 ๔๓	 นางสาวพฤษภา	 ศรีจันทร์ดร	 ๔๔	 นางสาวพัชร์ธมน	 เมฆโหรา
	 ๔๕	 พันเอกพีระพงษ์	 จันทวโร	 ๔๖	 นายพุฒิรักษ์	 ลาภอนันต์
	 ๔๗	 นางสาวภณิษา	 ไพรพฤกษ์	 ๔๘	 นางสาวภวรัญชน์อร	 ทิพย์เพชร
	 ๔๙	 นางสาวภัคธดา	 เมธศุภสิน	 ๕๐	 นางสาวภาวินี	 พลายน้อย
	 ๕1	 นางสาวมณีรัตน์	 ขุนอาจ	 ๕๒	 นางสาวเมธิรา	 แซ่เฮ้ง
	 ๕๓	 พันเอกยุทธนา	 สารถี	 ๕๔	 พันเอกยุทธศักดิ์	 วาสนจิตต์
	 ๕๕	 พันเอกรัช	 สุขกิจ	 ๕๖	 นายรัฐรุจน์	 ปิยะพงศ์ภัทร์
	 ๕๗	 นางสาวรัตนา	 คงสืบ	 ๕๘	 ร้อยต�ารวจเอกหญงิรตันา	 สมขาว
	 ๕๙	 นางสาวเรืองร�าไพ	 โยธาใหญ่	 ๖๐	 นางสาวลัษณาวรรณ	 โสภาพ
	 ๖1	 นางสาววชิราภรณ์	 ชื่นบาน	 ๖๒	 นาวาอากาศเอกวิโชติ	 สังเมียน
	 ๖๓	 ร้อยต�ารวจเอกหญิงศรินรัตน์	รุจิธนินศักดิ์	 ๖๔	 นายศักดา	 แป้นด้วง
	 ๖๕	 นายศิริวัฒน์	 แก่นสม	 ๖๖	 นาวาอากาศเอกเศกสรรค์	 สวนสีดา
	 ๖๗	 นายสมชาย	 บุญศรี	 ๖๘	 นายสรสิทธิ์	 กิจรังสรรค์
	 ๖๙	 นายสาธิต	 จินดากุล	 ๗๐	 นายสามารถ	 รุ่งโรจน์
	 ๗1	 นางสาวสายซอ	 ลิ้มกุล	 ๗๒	 พันเอกสายน�้า	 พินิจอักษร
	 ๗๓	 นายสุริยา	 แสงพงค์	 ๗๔	 นางสาวโสภี	 คุ้มภัย
	 ๗๕	 นายอนุสรณ์	 อยู่สบาย	 ๗๖	 นางสาวอรัญญา	 เกษรินทร์
	 ๗๗	 นางสาวอัจฉริยาภรณ์	 ไชยโย	 ๗๘	 นางสาวอัญชนก	 ชัยยะ
	 ๗๙	 นางสาวอุทัยวรรณ	 เพ็งธรรม
สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
	 1	 นางสาวชนิตา	 สระกัน
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คณะวิทยาการสารสนเทศ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
	 1	 นายเกรียงศักดิ์	 ปานโพธิ์ทอง	 ๒	 นายเกียรติศักดิ์	 มุขสิกรัตน์
	 ๓	 นายเจษฎา	 สุขชาติ	 ๔	 นายธนพนธ์	 เดชจิระกุล
	 ๕	 นายธนศักดิ์	 วุฒิวโรภาส	 ๖	 นายธนินทร์	 เมธิโยธิน
	 ๗	 นางสาวนันทภัค	 สุทธิเลิศ	 ๘	 นายปรเมศวร์	 รัตนผล
	 ๙	 นายพงศธร	 วงศ์เกษม	 1๐	 นายพจน์สพร	 แซ่ลิ้ม
	 11	 นายรักชาติ	 เหมะสิขัณฑกะ	 1๒	 นายวีระพันธ์	 ดวงจิตร
	 1๓	 นายศรีชล	 ภิรมย์ลาภ	 1๔	 นายสิทธิพงษ์	 ฉิมไทย
	 1๕	 นายเอ	 ดีหลี	 1๖	 MR.SONEKHAM	 NAMLAMMOUN
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
	 1	 นางสาวถาวรีย์	 สุขเกษม	 ๒	 MR.KEOVESSNA	 VONG
สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ
	 1	 นายธนาชัย	 พุทธิพร	 ๒	 นายธนินท์	 อินทรมณี
	 ๓	 นางสาวพัชราภรณ์	 ศรีบัว	 ๔	 นายมานิต	 ชาญสุภาพ
	 ๕	 นายรชิษ	 ธนาเตชะวงศ์	 ๖	 นายสุกนต์ธี	 สังขันธ์
	 ๗	 MR.CHEA	 KEO	 ๘	 MR.RATANAK	 KHOEUN

เทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
	 1	 นางสาวณัชชานิษฐ์	 เรืองสมบัติ	 ๒	 นายบุณย์ชนก	 ปริวัตร
	 ๓	 นายปิยะพงษ์	 คร่องแคร่ว	 ๔	 นายพรเทพ	 ยอดยิ่ง
	 ๕	 นางสาวแสงทิพย์	 มันสันเทียะ

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๑ เหรียญทอง
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
	 1	 นางสาวณิศรา	 แสนค�า
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
	 1	 นางสาวนภาทิพย์	 กนกลาภมหาศาล
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
	 1	 นายน�าชัย	 โสไกร

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๑
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
	 1	 นางสาวฐาปนี	 อินทโชติ
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
	 1	 นายนวพล	 คดสุวรรณ	 ๒	 นายปกรณ์	 ไตรปาน
	 ๓	 นายภัคพล	 พงษ์ประดิษฐ์	 ๔	 นายรังวัด	 นาคสุวรรณ
	 ๕	 นายสัณฐิติ	 นาคีสถิตย์
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วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๒
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
	 1	 นายเขมชาติ	 ทองค�า	 ๒	 นายทศพล	 เลิศแก้ว
	 ๓	 นายธนภูมิ	 ทองไพบูลย์	 ๔	 นายธนวัตร	 หันชะนา
	 ๕	 นายธนากร	 เพ็ชรผึ้ง	 ๖	 นายภากร	 ช�านิเวสสะ
	 ๗	 นางสาวมณฑิตา	 วิทยาคม	 ๘	 นายศราวุฒิ	 เงียบสดับ
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
	 1	 นางสาวมณฑินี	 มโนมัธย์	 ๒	 นายหัตถา	 แดงทับทิม
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
	 1	 นายกิตติคุณ	 ฐิติเพชรกุล	 ๒	 นางสาวโชติรส	 บุญเจริญ
	 ๓	 นางสาวทิตยา	 โสภา	 ๔	 นายธนพล	 บุบผาลา
	 ๕	 นายปิยะบุตร	 น้อมประชิต	 ๖	 นายรักษ์ชนม์	 น้อยประถม
	 ๗	 นายอนันต์	 เพ็งขันธ์

วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
	 1	 นายกรนันท์	 ปุญญวานิช	 ๒	 นางสาวกรพินธุ์	 เมืองโคตร
	 ๓	 นายกรวิชญ์	 เปลี่ยนเดชา	 ๔	 นายกฤติน	 สื่อสุวรรณ
	 ๕	 นายกฤษกร	 เสนสม	 ๖	 นายกฤษบดินทร์	 แสนค�าลาง
	 ๗	 นายกันตวัฒน์	 สังข์วรกิตต์	 ๘	 นายกิตติพงศ์	 กิตติบดีสกุล
	 ๙	 นางสาวกิริยาพร	 คนมาก	 1๐	 นางสาวกุลปรียา	 พุทธภูมิ
	 11	 นายคเณศร์	 เสาวลักษณ์	 1๒	 นายโฆษิต	 เที่ยงตรง
	 1๓	 นางสาวจิตรา	 ซุยนอก	 1๔	 นายจิรวัฒน์	 เสนะ
	 1๕	 นางสาวจิรารัตน์	 ทองเดช	 1๖	 นายจีรพงษ์	 อินทสร
	 1๗	 นางสาวจุฑาพร	 เจริญไพบูลย์	 1๘	 นางสาวจุฑารัตน์	 จตุราศรีบริสุทธิ์
	 1๙	 นายเจนบดินทร์	 อยู่เป็นสุข	 ๒๐	 นายชรินทร์	 นวลจันทร์
	 ๒1	 นางสาวชลธิชา	 นาวาน้อย	 ๒๒	 นายชวดล	 เที่ยงวิบูลย์วงศ์
	 ๒๓	 นางสาวชวรัตน์	 อุ่นเรือน	 ๒๔	 นางสาวช่อผกา	 จรูญ
	 ๒๕	 นางสาวชุติมา	 ละอองเดช	 ๒๖	 นายญาณพัฒน์	 อินทร
	 ๒๗	 นางสาวฐิตารีย์	 รุทธโชติ	 ๒๘	 นายณรงค์ศักดิ์	 สุวรรณโณ
	 ๒๙	 นายณรินทร์	 อนุกูลเวช	 ๓๐	 นางสาวณัฐชนก	 ทรัพย์ซ้อน
	 ๓1	 นายณัฐชนน	 หลักทอง	 ๓๒	 นางสาวณัฐชยา	 เก่งตรง
	 ๓๓	 นางสาวณัฐพร	 ชมชื่น	 ๓๔	 นายณัฐพล	 ปีหมอก
	 ๓๕	 นางสาวณัฐริญา	 อยู่ก้อน	 ๓๖	 นายดิศรณ์	 มาเจริญ
	 ๓๗	 นายเดชา	 บุญบาล	 ๓๘	 นายทศพล	 พรหมสุภา
	 ๓๙	 นายทักษิณ	 ถาวรเจริญ	 ๔๐	 นายธนกฤต	 โค้วสว่าง
	 ๔1	 นายธนพล	 ชีโพธิ์	 ๔๒	 นายธนวรรษ	 นาคกุญชร
	 ๔๓	 นายธนวัต	 จันทร์อร่าม	 ๔๔	 นายธนัญชัย	 ตันจิตติวัฒน์
	 ๔๕	 นายธนากร	 แนวเวียง	 ๔๖	 นางสาวธัญญรัตน์	 สังฆทิพย์
	 ๔๗	 นางสาวธัญสุตา	 ช่วยสกุล	 ๔๘	 นายนครินทร์	 คีรีแลง
	 ๔๙	 นางสาวนทาห์	 ประสานศักดิ์	 ๕๐	 นางสาวนวพร	 สุขพรหม
	 ๕1	 นางสาวนวรัตน์	 ชัยสุริยรังษี	 ๕๒	 นายนิธิศ	 พัชรพิมพ์พิสุทธิ์
	 ๕๓	 นางสาวนิรมล	 ทรงศักดิ์ศรี	 ๕๔	 นางสาวบงกชพร	 เทียมทัน
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	 ๕๕	 นายบรรพต	 สายทอง	 ๕๖	 นางสาวเบญจมาภรณ์	 เรไร
	 ๕๗	 นายปริญญา	 ทองหาญ	 ๕๘	 นายปาณัสม์	 จันทร์สงเคราะห์
	 ๕๙	 นายพงศกร	 มาบางครุ	 ๖๐	 นายพงษ์นรินทร์	 เกิดท้วม
	 ๖1	 นายพงษ์พิพัฒน์	 วรรณสิทธิ์	 ๖๒	 นายพชรพล	 นาน่องโกรน
	 ๖๓	 นางสาวพนัชชากรณ์	 วังชนะชัย	 ๖๔	 นางสาวพรรษชล	 เรือนไทย
	 ๖๕	 นางสาวพัชนิดา	 กิตติพงษ์พัฒนา	 ๖๖	 นายพัฒนพงษ์	 จันทร์วิเศษ
	 ๖๗	 นางสาวพิชชากร	 สุกแก้ว	 ๖๘	 นายพิชาญ์	 สังขปัตร
	 ๖๙	 นายพุฒชาติ	 ประดิษฐ์ผล	 ๗๐	 นางสาวภัทรภร	 ยูงประเสริฐ
	 ๗1	 นายภาณุพงศ์	 แสนเตชะ	 ๗๒	 นางสาวมัลลิกา	 มูหะหมัด
	 ๗๓	 นางสาวรัชนีกร	 แซ่กัว	 ๗๔	 นางสาวรัชนีกร	 เพ็งแจ่ม
	 ๗๕	 นายวชิรวิทย์	 ต้นแฝง	 ๗๖	 นายวรากร	 หิรัญรักษ์
	 ๗๗	 นายวโรตม์	 วงศ์เทียมจันทร์	 ๗๘	 นายวศิน	 ท้วมไฉยา
	 ๗๙	 นางสาววิมล	 กูวันโซ๊ะ	 ๘๐	 นางสาววิลาวรรณ	 กิ้มเส้ง
	 ๘1	 นายวิษุวัติ	 สีดอกบวบ	 ๘๒	 นายศราวุฒิ	 เขียวสม
	 ๘๓	 นางสาวศาตนันท์	 แย้มนัยนา	 ๘๔	 นายศิริชัย	 เขื่อนแก้ว
	 ๘๕	 นายศุภเมธ	 ลิมปิสวัสดิ์	 ๘๖	 นายศุภศิษฎ์	 อ่อนศรี
	 ๘๗	 นางสาวสมัชญา	 บุญรอด	 ๘๘	 นายสฤษดิ์	 นุ่มทองค�า
	 ๘๙	 นายสุขวัฒน์	 สมเรือน	 ๙๐	 นางสาวสุชัญญา	 บุษกรนาวิน
	 ๙1	 นางสาวสุดารัตน์	 ทองลือ	 ๙๒	 นายสุทธิพันธุ์	 ทองระอา
	 ๙๓	 นางสาวสุนิสา	 แพงแก้ว	 ๙๔	 นางสาวสุพรรษา	 กิจนพเก้า
	 ๙๕	 นางสาวสุพรรษา	 เจริญสุข	 ๙๖	 นายสุรเดช	 ต้นชาลี
	 ๙๗	 นายอธิวัฒน์	 เอี่ยมลึก	 ๙๘	 นายอนุพงษ์	 เอียดแก้ว
	 ๙๙	 นายอรรถวุธ	 นาคบุตร	 1๐๐	 นางสาวอ้อมใจ	 นิตุธร
	 1๐1	 นายอุกฤษณ์	 ปึงจิตต์วิสุทธิ์	 1๐๒	 MR.KHAMKHEN	 VILAYPHONE
	 1๐๓	 MISS	KHANKHAM	 LORKHAMXAY	 1๐๔	 MR.SAYTHONG	 PHAMOUNGKHOUN
	 1๐๕	 MISS	THITMANY	 SISAVATH	 1๐๖	 MISS	VILAIKONE	 PHANTHASOMCHIT
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
	 1	 นายกติกา	 กองศิล	 ๒	 นายกานต์	 กล่อมประเสริฐ
	 ๓	 นายกิตติธัช	 สวรรค์พร	 ๔	 นายกิตติภพ	 บุญหวาน
	 ๕	 นางสาวจริญญารัตน์	 เกิดชื่น	 ๖	 นายจักรพันธ์	 เฉลิมโรจน์
	 ๗	 นางสาวจามิกรณ์	 เขจร	 ๘	 นายจิรณัฏฐ์	 เย็นสถิตย์
	 ๙	 นายจิรัฐชัย	 เจริญวัฒนสมบัติ	 1๐	 นางสาวจิราภรณ์	 วงวาล
	 11	 นางสาวชมสุธา	 บุตรเตือน	 1๒	 นายชยุตร์	 เกิดศักดิ์สิทธิ์
	 1๓	 นายชัทศาณัฐ	 อนันตประยูร	 1๔	 นายชัยวัฒน์	 สุภาภรณ์
	 1๕	 นางสาวชุตินธร	 สุวรรณกล่อม	 1๖	 นายฐนวรรษ	 อินทะแสน
	 1๗	 นายณภัทร	 ปิยชลกุล	 1๘	 นางสาวณัฏฐณิชา	 เทียนชัยทัศน์
	 1๙	 นายณัฏฐพล	 จันทร์พราหมณ์	 ๒๐	 นางสาวณัฐฐาพร	 ศรีแท่นแก้ว
	 ๒1	 นายณัฐดนัย	 เชื้อแถว	 ๒๒	 นายณัฐดนัย	 โชติชมภูพงษ์
	 ๒๓	 นายณัฐธลักษณ์	 ศิริชยานันท์	 ๒๔	 นายณัฐพงศ์	 หงษ์ศรี
	 ๒๕	 นายณัฐพล	 พรหมสา	 ๒๖	 นางสาวณัฐวรรณ	 อยู่สุข
	 ๒๗	 นายทวีวัฒน์	 บรรลือคุณ	 ๒๘	 นายธนกฤต	 อุยนันทพิทักษ์
	 ๒๙	 นายธนวัฒน์	 โพธิ์งาม	 ๓๐	 นายธนัทวัฒน์	 ธนูธรรม
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	 ๓1	 นายธีรภัทร	 เกตุเพ็ง	 ๓๒	 นายธีรภัทร	 เจิง
	 ๓๓	 นางสาวนรัชกร	 ฤกษ์ศิริ	 ๓๔	 นายนราธิป	 นิตยแสง
	 ๓๕	 นายนัฐพงศ์	 เนตรหนู	 ๓๖	 นางสาวนัฐพร	 จริยพิเชฐพงศ์
	 ๓๗	 นายบัณฑิต	 ขวาล�าธาร	 ๓๘	 นางสาวปนัดดา	 สุวรรณมา
	 ๓๙	 นายประสงค์ศักดิ์	 เจริญศรี	 ๔๐	 นายปิยพัทธ์	 ศิรินุพงศ์
	 ๔1	 นายพชรพล	 จักกะพาก	 ๔๒	 นางสาวพัชริดา	 ศรีสรรค์
	 ๔๓	 นายพิทักพงษ์	 สุขแสงจันทร์	 ๔๔	 นางสาวพิมพิศา	 ก่อเกียรติวิศิษฎ์
	 ๔๕	 นายไพบูลย์	 นันก้อน	 ๔๖	 นางสาวภควรรณ	 เอี่ยมธนาอนันต์
	 ๔๗	 นายมนตรี	 ชาลีชาติ	 ๔๘	 นางสาวรัชนีกร	 ชุ่มใจ
	 ๔๙	 นายราชภัทร	 กิจวิกรานต์	 ๕๐	 นายวรพล	 ผึ้งทอง
	 ๕1	 นางสาววริศรา	 คลังสินศิริกุล	 ๕๒	 นายวัชรพงศ์	 ทองตัน
	 ๕๓	 นายวินัย	 แซ่แต้	 ๕๔	 นายศรัณย์	 เกียรติยศเจริญ
	 ๕๕	 นายศิรทัช	 วิเลิศ	 ๕๖	 นายศิรสิทธิ์	 คงแสงดาว
	 ๕๗	 นางสาวศิริรัตน์	 บุญนะ	 ๕๘	 นายศิวกรณ์	 อาจรักษา
	 ๕๙	 นายเศรษฐไกร	 พ่อค้า	 ๖๐	 นายสรายุทธ์	 แสนสุข
	 ๖1	 นายสิทธิศักดิ์	 ธัญชาติธาตรี	 ๖๒	 นางสาวสินีนาถ	 เรือนผาม
	 ๖๓	 นายสุวิชา	 ชิตสีทรง	 ๖๔	 นางสาวเสาวรส	 วงศ์มีศักดิ์
	 ๖๕	 นางสาวเสาวลักษณ์	 ธรรมนาวาศ	 ๖๖	 นายอติพนธ์	 วิภาสมงคล
	 ๖๗	 นายอนุวัต	 ดีวงศ์วาร	 ๖๘	 นายอภินันท์	 อนุภาพอุดม
	 ๖๙	 นางสาวอมรรัตน์	 ฟักทอง	 ๗๐	 นางสาวอรพิน	 ค�าฤาชา
	 ๗1	 นางสาวอรศิริ	 สิงขรณ์	 ๗๒	 นางสาวอริสรา	 โซ๊ะอาด�า
	 ๗๓	 นางสาวอัญชิสา	 ศรีชมภู	 ๗๔	 นางสาวอัญธิการ์	 เมฆหมอก
	 ๗๕	 นางสาวอารียา	 ประทุมจิตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
	 1	 นายกฤตชัย	 สีแดง	 ๒	 นายกวิน	 อนันทนาธร
	 ๓	 นายกอบชัย	 วรเพียน	 ๔	 นางสาวกัญญาภัค	 ว่องวิบูลย์กิจ
	 ๕	 นายเกียรติศักดิ์	 พงศ์ถาวรภิญโญ	 ๖	 นายจิรายุ	 อัศวจินดากุล
	 ๗	 นางสาวเจนจิรา	 แก้วมา	 ๘	 นายฐิติวิชญ์	 วรฐเศรษฐ์
	 ๙	 นายณัชพล	 โลหิตรัตน์	 1๐	 นายณัฐกมล	 นาคสมพันธ์
	 11	 นายณัฐกร	 พอกระโทก	 1๒	 นายณัฐเดช	 เตรียมสกุล
	 1๓	 นางสาวดวงกมล	 บงกชชัยวิพุธ	 1๔	 นายเตชพัฒน์	 ทรัพย์ประสพ
	 1๕	 นางสาวทักษพร	 รัตนไสววงศ์	 1๖	 นายธนพล	 สมิสสุตานนท์
	 1๗	 นายธนภัทร	 แก้ววิชิต	 1๘	 นายธนิสร	 อยู่สบาย
	 1๙	 นางสาวธัญศญา	 ภูวษาชัยกุล	 ๒๐	 นายธิติ	 ค�าปัญญา
	 ๒1	 นายธิติ	 ทะเสนฮด	 ๒๒	 นายธีรพัฒน์	 พิรกิตติวรกุล
	 ๒๓	 นายนรวีร์	 ศรีลาดเลา	 ๒๔	 นายนราวิชญ์	 อู๋ไพจิตร
	 ๒๕	 นายนันทวัฒน์	 ภูทอง	 ๒๖	 นางสาวนิรมล	 จ�ารัส
	 ๒๗	 นางสาวปณิศา	 พลอยเพ็ชร	 ๒๘	 นายปราการณ์	 ส�าโรงลุน
	 ๒๙	 นายปองพล	 บุตรหนัน	 ๓๐	 นายปิยะพรรณ	 แนนสถิตย์
	 ๓1	 นางสาวผกาวัลย์	 ทองพราม	 ๓๒	 นางสาวพลอยพิชชา	 ใจบุญ
	 ๓๓	 นายพศวีร์	 เสียงเย็น	 ๓๔	 นางสาวพิรญาณ์	 โพธิ์เกษม
	 ๓๕	 นางสาวพีรกานต์	 ศรีสุด	 ๓๖	 นายภาดล	 มุ่งสันติ
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	 ๓๗	 นายภานุมาส	 ธุระกิจ	 ๓๘	 นายภานุวัฒน์	 เพชรอ�าไพ
	 ๓๙	 นายมงคล	 นิยมรัตนา	 ๔๐	 นายรสิพล	 ชัยนภาพร
	 ๔1	 นายรัชธวัฒน์	 แซ่จวง	 ๔๒	 นางสาววรพรรณ	 พกุลานนท์
	 ๔๓	 นายวริทธิ์	 อุสาหพานิช	 ๔๔	 นายศาสตรา	 โพธิ์ศรี
	 ๔๕	 นายสันติสุข	 ก�าลังยง	 ๔๖	 นางสาวสิริประภา	 วานิชผดุงธรรม
	 ๔๗	 นายสุปรีชา	 นิรมลพานิช	 ๔๘	 นายสุรเชษฐ์	 ทรัพย์เจริญ
	 ๔๙	 นายอดิศร	 ผลเจริญรัตน์	 ๕๐	 นางสาวอทิติยา	 กิติศรีวรพันธุ์
	 ๕1	 นางสาวอนงค์รักษ์	 ฮงสี	 ๕๒	 นายอนุชาติ	 ศรีคงรักษ์
	 ๕๓	 นายอนุพันธุ์	 สุวรรณกรกิจ	 ๕๔	 นางสาวอรชุดา	 แสงเนตร
	 ๕๕	 นายอิทธิพัทธ์	 รัตนอารักษ์	 ๕๖	 นายเอกกมล	 ชาวนา
	 ๕๗	 นางสาวไอลดา	 ไพศาล
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คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์
	 1	 นางจันทนีย์	 บุญมามีพูล	 ๒	 นายยุทธการ	 อัศวินะกุล
	 ๓	 นางสาวสมกมล		 รักวีรธรรม	 ๔	 นายอรรถวุฒิ	 นารถกุลพัฒน์
	 ๕	 MRS.CHINEDA	 MOUNLAMANY

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๑ เหรียญทอง
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์
	 1	 นางสาวสรณารี	 ภู่ไชยานุสรณ์

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๑
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์
	 1	 นายไกรฤกษ์	 ประไพรัตน์	 ๒	 นางสาวณัฐฐาวดี	 จันวะโร
	 ๓	 นายธนพงษ์	 เจริญสุข	 ๔	 นายนัทวิชญ์	 คุ้มวิจัยรัตน์
	 ๕	 นายบูรณพนธ์	 สุขพิศาล	 ๖	 นางสาวเพชรจรัส	 เตชเกรียงไกรกุล
	 ๗	 นางสาวลัลดา	 ฤทธิ์งาม

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๒
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์
	 1	 นางสาวกนกวรรณ	 ช่วยเมือง	 ๒	 นางสาวกัญชนิภา	 พันแสน
	 ๓	 นางสาวกานติมา	 โกษากุล	 ๔	 นายการัณย์	 มังกรทอง
	 ๕	 นางสาวจริยา	 ลายทอง	 ๖	 นางสาวจิรนันท์	 มาลา
	 ๗	 นางสาวจุฑามณี	 หมีเฟื่อง	 ๘	 นายณัฐพงศ์	 มณีฉาย
	 ๙	 นายณัฐวุฒิ	 คณาพรภิญญา	 1๐	 นายธนดล	 รัตนมงคล
	 11	 นางสาวธนภคณัฐ	 ฉุยกลัด	 1๒	 นางสาวธีรวรรณ	 บุญหนัก
	 1๓	 นางสาวปรมาภรณ์	 พัฒนไพบูลย์วงศ์	 1๔	 นางสาวปรียารัตน์	 ยศฉิมพลี
	 1๕	 นางสาวมัลลิกา	 วุธทา	 1๖	 นางสาววนิดา	 วงษ์แสงตา
	 1๗	 นางสาววิจิตรา	 กิ่งทวยหาร	 1๘	 นางสาวสุพาภรณ์	 ศรีชมภู
	 1๙	 นายสุรสิทธิ์	 ภู่ระหงษ์	 ๒๐	 นายอมรเทพ	 กอบการดี

วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์
	 1	 นายกชกร	 เทพชารี	 ๒	 นางสาวกนกวรรณ	 จ�าปาเทศ
	 ๓	 นางสาวกนกวรรณ	 แซ่ซี	 ๔	 นางสาวกนกวรรณ	 ผลสุข
	 ๕	 นางสาวกมลชนก	 เงินเกิด	 ๖	 นางสาวกรกช	 หงษ์เจริญ
	 ๗	 นางสาวกรรณิการ์	 มีสุวรรณ์	 ๘	 นางสาวกฤติยา	 เรืองผล
	 ๙	 นายกฤษณ์ติภพ	 สุขลาภกิจ	 1๐	 นายกฤษณะ	 วรวาส
	 11	 นายก้องพิภพ	 รอบคอบ	 1๒	 นางสาวกัญญารัตน์	 วัลภา
	 1๓	 นางสาวกันตินันท์	 อาจหาญ	 1๔	 นางสาวกัลยาณี	 งามแฉล้ม
	 1๕	 นางสาวกาญจนา	 เงินเรืองโรจน์	 1๖	 นางสาวกานต์ชนก	 ก�าแพงใหญ่
	 1๗	 นายกิตติพงศ์	 พิริยะประภากุล	 1๘	 นายกิตติภพ	 คณารมย์
	 1๙	 นางสาวกิตติ์รวี	 กีรติพงษ์เวคิน	 ๒๐	 นายกิตติวินท์	 บ�ารุงศิลป์
	 ๒1	 นางสาวกีรตยา	 กุลนนท์	 ๒๒	 นายกุลทรัพย์	 พลกลาง
	 ๒๓	 นางสาวกุลนิษฐ์	 ธีรอัจฉริยะ	 ๒๔	 นางสาวกุลิสรา	 เพาะปลูก
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	 ๒๕	 นางสาวเกวลี	 อินทนู	 ๒๖	 นางสาวใกล้รุ่ง	 แช่มวิลัย
	 ๒๗	 นางสาวขจิตมณี	 จิรัฏฐิติยางกูร	 ๒๘	 นางสาวขนิษฐา	 ศรีบุญ
	 ๒๙	 นางสาวขวัญชนก	 ทรัพย์ทวีผลบุญ	 ๓๐	 นายคณินณัฐ	 คุณปภา
	 ๓1	 นายคุณากร	 หงษ์ค�ามี	 ๓๒	 นางสาวจรรยพร	 พงค์พันธ์
	 ๓๓	 นางสาวจริยา	 สุขสวัสดิ์	 ๓๔	 นายจักรกฤษ	 แสนโคตร
	 ๓๕	 นายจักรพันธ์	 พัชรศิรศักดิ์	 ๓๖	 นายจักราวัฒน์	 คึ้มภูเขียว
	 ๓๗	 นางสาวจันจิรา	 ปาละแก้ว	 ๓๘	 นางสาวจันทร์จิรา	 ยืนยงค์
	 ๓๙	 นางสาวจันทร์ทิพย์	 เพ็ญจันทร์	 ๔๐	 นางสาวจารุชา	 สุขมนัส
	 ๔1	 นางสาวจารุวรรณ	 บุญเพ็ชร	 ๔๒	 นางสาวจิดาภา	 นิลเพชร
	 ๔๓	 นางสาวจิดาภา	 ออกบัว	 ๔๔	 นางสาวจิตราภรณ์	 แหวนตราพันธ์
	 ๔๕	 นางสาวจิราพัชร	 กาญจนเกตุ	 ๔๖	 นางสาวจิราภรณ์	 ศรีรักษา
	 ๔๗	 นายจิรายุ	 เต็งตระกูล	 ๔๘	 นางสาวจีรนันท์	 มะนาวหวาน
	 ๔๙	 นางสาวจีราวรรณ	 แจ้โพธิ์	 ๕๐	 นางสาวจุฑามาศ	 มีทรัพย์
	 ๕1	 นางสาวจุฑารัตน์	 จันดาเบ้า	 ๕๒	 นางสาวจุรีรัตน์	 แสนใจ
	 ๕๓	 นางสาวจุฬารัตน์	 สุขศรี	 ๕๔	 นายเจนวิทย์	 รอดเงิน
	 ๕๕	 นายเจษฎา	 เสระส�าโรง	 ๕๖	 นายเฉลิมวุฒิ	 ดีใจ
	 ๕๗	 นายชณัฐพล	 หยองเอ่น	 ๕๘	 นางสาวชณิตตา	 จินตศิริกูล
	 ๕๙	 นางสาวชนญาพัสน์	 บุญสันเทียะ	 ๖๐	 นางสาวชนานันท์	 บุญเนตร
	 ๖1	 นางสาวชมพูนุช	 ฮงหลี	 ๖๒	 นางสาวชลธิชา	 พรมพันธุ์ใจ
	 ๖๓	 นางสาวชลฤดี	 หล่มเพชร	 ๖๔	 นางสาวชัญญานุช	 สัตนันท์
	 ๖๕	 นายชาญชัย	 สินบางหว้า	 ๖๖	 นายชาฎาพงษ์	 แสวงแก้ว
	 ๖๗	 นางสาวชุลีกร	 ทัดสวน	 ๖๘	 นายชูเกียรติ	 เจริญสุข
	 ๖๙	 นางสาวญาณิศา	 ศุภวุฒิ	 ๗๐	 นางสาวฐิตารีย์	 ฤทธิ์ศรี
	 ๗1	 นางสาวฐิติมา	 นาครนราธร	 ๗๒	 นางสาวฐิติยาพร	 สุขคง
	 ๗๓	 นางสาวฐิติยาภรณ์	 ยวงใย	 ๗๔	 นางสาวณหทัย	 ซอเฮง
	 ๗๕	 นายณัชพล	 สุขประเสริฐ	 ๗๖	 นางสาวณัฎฐา	 บูรพาสิงห์
	 ๗๗	 นางสาวณัฐกานต์	 ศรีพอ	 ๗๘	 นายณัฐดนัย	 เลปนะวัฒน์
	 ๗๙	 นายณัฐนนท์	 โพธิสาวัง	 ๘๐	 นางสาวณัฐพร	 ทับสมบัติ
	 ๘1	 นายณัฐภัทร	 มาประเทียบ	 ๘๒	 นางสาวณัฐอมร	 วิเลปะนะ
	 ๘๓	 นายณัฐาวริณต์	 วงษ์วินิจสร	 ๘๔	 นางสาวดรุณี	 เวลา
	 ๘๕	 นางสาวดวงใจ	 เพ็ญไพจิตร์	 ๘๖	 นายเด็ดดวง	 อินทร์ค�า
	 ๘๗	 นายติณณภพ	 ธาราพิตร	 ๘๘	 นายทรงพล	 จันทาทิพย์
	 ๘๙	 นายทรงภูมิ	 นิ่มกาญจนา	 ๙๐	 นายทวิช	 พันธุ์สาย
	 ๙1	 นางสาวทวีพร	 บุญโกย	 ๙๒	 นายทวีศักดิ์	 ทิพย์พิมล
	 ๙๓	 นางสาวทัศนีย์	 ผ่องคณะ	 ๙๔	 นางสาวทัศนีย์วรรณ	 คงด�า
	 ๙๕	 นางสาวทิฆัมพร	 กันภัย	 ๙๖	 นายธณุศา	 ทองเจริญ
	 ๙๗	 นายธนกร	 เอี่ยมณรงค์ฤทธิ์	 ๙๘	 นายธนณัฏฐ์	 บุญมี
	 ๙๙	 นางสาวธนธรณ์	 รักษ์สุจิตรัตน์	 1๐๐	 นางสาวธนพร	 ปัญญาประทีป
	 1๐1	 นายธนพล	 ทานะ	 1๐๒	 นายธนพัฒน์	 โพนกลาง
	 1๐๓	 นายธนภัทร	 นันตะบุตร	 1๐๔	 นายธนากร	 สีหามาตร์
	 1๐๕	 นางสาวธนาภา	 แสงมณี	 1๐๖	 นายธฤต	 กฤษดาวาณิชย์
	 1๐๗	 นางสาวธัญชนก	 มานะเจริญวณิช	 1๐๘	 นางสาวธัญชนิต	 ขาวทุ่ง



1๒1

	 1๐๙	 นางสาวธัญญารัตน์	 ทองแก้ว	 11๐	 นางสาวธิดาภรณ์	 อุดม
	 111	 นางสาวธิดารัตน์	 อินทวิเศษ	 11๒	 นายธีรวัฒน์	 อินทร์ธูป
	 11๓	 นายธีรวิทย์	 งามดี	 11๔	 นายนนท์นราช	 วัดอักษร
	 11๕	 นายนนทพัทธ์	 เถรว่อง	 11๖	 นางสาวนนทินี	 สามนคร
	 11๗	 นายนพคุณ	 อร่ามวิทย์	 11๘	 นายนพรัตน์	 โตเลิศลักษณ์
	 11๙	 นายนเรนท์ฤทธิ์	 หามา	 1๒๐	 นางสาวนลินนิภา	 ธนัญชัย
	 1๒1	 นางสาวนลินี	 เครือสีดา	 1๒๒	 นางสาวนัจนันท์	 สุขเจริญ
	 1๒๓	 นางสาวนัชพร	 ลือชัย	 1๒๔	 นายนัฐชัย	 อดทน
	 1๒๕	 นางสาวนัทชา	 ใจสมบูรณ์	 1๒๖	 นางสาวนันทิชา	 ติรพัฑฒ์
	 1๒๗	 นางสาวนันทิยา	 ภู่ทอง	 1๒๘	 นางสาวนิธิศา	 แซ่หลี
	 1๒๙	 นางสาวนิภา	 พละสุ	 1๓๐	 นางสาวนิภาภรณ์	 สิงหาอาจ
	 1๓1	 นางสาวบรรจพิมพ์	 พงษ์มิตร	 1๓๒	 นางสาวบรรณพร	 วันสาสืบ
	 1๓๓	 นายบุญทวี	 จันทร์มงคล	 1๓๔	 นางสาวบุษกร	 ขวัญเมือง
	 1๓๕	 นางสาวเบญจพร	 โมราวรรณ	 1๓๖	 นางสาวเบญจมาศ	 ศรีสิทธิ์
	 1๓๗	 นายปฏิภาณ	 นาคสนธิ์	 1๓๘	 นางสาวปนัดดา	 ยอดเพ็ชร
	 1๓๙	 นางสาวประพิณ	 ชมภูวงศ์	 1๔๐	 นางสาวประภัสสร	 ก้านสนธิ์
	 1๔1	 นางสาวประภัสสร	 สารเพ็ชร	 1๔๒	 นางสาวประภาพรรณ	 นิ่มประเสริฐ
	 1๔๓	 นายปริญญา	 มงคล	 1๔๔	 นางสาวปรียาพร	 ดวงอินทร์
	 1๔๕	 นางสาวปรียาลักษณ์	 ดมิสาสิทธิ	 1๔๖	 นางสาวปวีณา	 พลอยสุข
	 1๔๗	 นางสาวปัทมาวดี	 ปัญญามี	 1๔๘	 นางสาวปาวีณา	 นวลจันทร์
	 1๔๙	 นางสาวปาหนัน	 ศรีวิลัย	 1๕๐	 นางสาวปิ่นจุฑา	 ชะนะภัย
	 1๕1	 นางสาวปิยนุช	 ไพจิตรพิมุข	 1๕๒	 นายปิยพงษ์	 แก้วนิล
	 1๕๓	 นางสาวปิยศิริ	 พวงบานเย็น	 1๕๔	 นายปิยะณัฐ	 ใจหวัง
	 1๕๕	 นางสาวปุณยวีร์	 เฮงศิริ	 1๕๖	 นางสาวผกาทิพย์	 จันทน์วิมล
	 1๕๗	 นายพงศ์ภัค	 เมืองเกษม	 1๕๘	 นางสาวพรพิมล	 ก้อนทอง
	 1๕๙	 นางสาวพรรณราย	 อยู่สบาย	 1๖๐	 นางสาวพรรธน์นนท์	 บวรศรีชาวนา
	 1๖1	 นางสาวพรรษา	 กระจายศรี	 1๖๒	 นางสาวพรวดี	 ผิวคราม
	 1๖๓	 นางสาวพรศิริ	 พุ่มเมือง	 1๖๔	 นายพฤตินัย	 อินทร์เลิศ
	 1๖๕	 นางสาวพฤษภาพร	 บุญอนันต์	 1๖๖	 นายพลางกูร	 มะยุรา
	 1๖๗	 นางสาวพิชชาพร	 อุ่นผาง	 1๖๘	 นางสาวพิชญา	 จันทะสิงห์
	 1๖๙	 นางสาวพุทธิดา	 รอดแสวง	 1๗๐	 นายพุทธิพงศ์	 จันทรก�าเนิด
	 1๗1	 นางสาวเพ็ชรรัตน์	 แว่วเสียง	 1๗๒	 นางสาวเพ็ญสุรางค์	 โอภาสพงศ์
	 1๗๓	 นางสาวแพรวไพลิน	 โสดแก้ว	 1๗๔	 นางสาวฟารีซา	 โบบทอง
	 1๗๕	 นางสาวภนิตา	 หมอกอ่อน	 1๗๖	 นายภัคธณัช	 อ่อนควร
	 1๗๗	 นายภัทรนิษฐ์	 เสาวกุล	 1๗๘	 นางสาวภัทรวดี	 ปั้นสุข
	 1๗๙	 นางสาวภัทรศยา	 อุดมรัตน์	 1๘๐	 นางสาวภัทราวดี	 เสาวโค
	 1๘1	 นางสาวภัทริตา	 จินตะ	 1๘๒	 นางสาวภารวี	 พันโภคา
	 1๘๓	 นางสาวมณฑิราพร	 เกินกระโทก	 1๘๔	 นางสาวมนัญญา	 ค�าเจริญ
	 1๘๕	 นางสาวมัตติกา	 เหลาดี	 1๘๖	 นางสาวมัลลิกา	 พลลาภ
	 1๘๗	 นางสาวมัลลิกา	 สามล	 1๘๘	 นายมิติ	 ธีรสุวรรณ์
	 1๘๙	 นางสาวมุกขรินทร์	 ไพสาลี	 1๙๐	 นายเมธนัญ	 นามวงษ์
	 1๙1	 นางสาวยุภาพร	 ทองมหา	 1๙๒	 นางสาวโยธิตา	 โสภาอุทก



1๒๒

	 1๙๓	 นางสาวโยษิตาพร	 สินมาก	 1๙๔	 นายรชต	 บุญเกิด
	 1๙๕	 นางสาวรติรัตน์	 รักษาวงศ์	 1๙๖	 นางสาวรวิวรรณ	 ชูเจริญ
	 1๙๗	 นางสาวรวิวรรณ	 ภู่วนิช	 1๙๘	 นางสาวรัชฎาภรณ์	 เกตุสุวรรณ์
	 1๙๙	 นางสาวรัชนีพร	 วิชาเงิน	 ๒๐๐	 นายรัฐศาสตร์	 เพ็งพลา
	 ๒๐1	 นางสาวรัตนาภรณ์	 พัฒนแสง	 ๒๐๒	 นางสาวรัตนาภรณ์	 อาปรีชา
	 ๒๐๓	 นางสาวริญญา	 โพธิ์ทองมา	 ๒๐๔	 นางสาวรุ่งทิวา	 ฟั่นทา
	 ๒๐๕	 นางสาวเรณุกาย	 ธงสังกา	 ๒๐๖	 นางสาวลลิตา	 น้อยจันทร์
	 ๒๐๗	 นางสาววนาลี	 โฉมวิจิตร	 ๒๐๘	 นางสาววนาลี	 ศรีอุบล
	 ๒๐๙	 นางสาววนิดา	 แสวงหาทรัพย์	 ๒1๐	 นายวรทัตต์	 มณีนพรัตน์
	 ๒11	 นายวรพนธ์	 บัวรัตนาพันธ์	 ๒1๒	 นางสาววรรณวิภา	 ละดาไสย์
	 ๒1๓	 นางสาววรรณสุรางศ์	 สิงหวงศ์	 ๒1๔	 นางสาววรรณิดา	 พรหมนิมิตร
	 ๒1๕	 นางสาววรรษมน	 ชุมพล	 ๒1๖	 นางสาววรวีร์	 หนูพลิก
	 ๒1๗	 นางสาววรัญญา	 ทองไพบูลย์	 ๒1๘	 นางสาววรัญญา	 มั่งจิตร์
	 ๒1๙	 นางสาววราพร	 พรสุนทรสวัสดิ์	 ๒๒๐	 นางสาววราสินี	 ทองทน
	 ๒๒1	 นางสาววริศรา	 มัฆวานปิยะกุล	 ๒๒๒	 นางสาววไลพร	 ผาสุข
	 ๒๒๓	 นายวัชรพงษ์	 อินตา	 ๒๒๔	 นายวัชรพล	 ท�าเนาว์
	 ๒๒๕	 นายวัชรพล	 วนะสนธิ์	 ๒๒๖	 นางสาววัชรีญา	 ดีสุพจน์
	 ๒๒๗	 นายวัชโรธร	 โกฮวด	 ๒๒๘	 นางสาววันวิสา	 มากมูล
	 ๒๒๙	 นางสาววันวิสาข์	 สุขเกษม	 ๒๓๐	 นางสาววัลลภา	 สดคมข�า
	 ๒๓1	 นางสาววาสนา	 ศิริบุตร	 ๒๓๒	 นางสาววิธิชา	 ค�าด�า
	 ๒๓๓	 นางสาววิภาดา	 คชชะ	 ๒๓๔	 นางสาววิลาวัลย์	 น่วมเปรม
	 ๒๓๕	 นางสาววิไลวรรณ	 พันธุ์ศิริ	 ๒๓๖	 นายวิวรรธน์	 ศรีหานารถ
	 ๒๓๗	 นายวีรยุทธ	 อักโข	 ๒๓๘	 นางสาวศมลวรรณ	 แววพุก
	 ๒๓๙	 นายศรัณย์	 สุขเกษม	 ๒๔๐	 นายศราวุฒิ	 มาตย์โพนทอง
	 ๒๔1	 นายศราวุธ	 อภิเดช	 ๒๔๒	 นายศเรนทร์	 อยู่สุข
	 ๒๔๓	 นางสาวศศิธร	 ทองสุม	 ๒๔๔	 นางสาวศศิวรรณ	 สุขปุ๋ยพุดซา
	 ๒๔๕	 นายศิรณัฐ	 มั่นคง	 ๒๔๖	 นางสาวศิริพร	 คุ้มไข่น�้า
	 ๒๔๗	 นางสาวศิริพร	 ฤกษ์งาม	 ๒๔๘	 นางสาวศิริพรภัทร์	 ธรรมสมเพชร
	 ๒๔๙	 นางสาวศิริรัตน์	 วงวิญาติ	 ๒๕๐	 นางสาวศิริลักษณ์	 ทับที่สุด
	 ๒๕1	 นางสาวศิริวรรณ	 เฟื่องฟู	 ๒๕๒	 นางสาวศิริวรรณ	 อินทรฤทธิ์
	 ๒๕๓	 นายศิวกร	 เพชรนิติกร	 ๒๕๔	 นายศุภกรณ์กิจ	 พุทธประเสริฐ
	 ๒๕๕	 นางสาวศุภกาญจน์	 เสียจันทึก	 ๒๕๖	 นางสาวศุภรัตน์	 วิสุทธิแพทย์
	 ๒๕๗	 นางสาวศุภานัน	 แจ่มไธสง	 ๒๕๘	 นางสาวศุภิสรา	 ธงชัย
	 ๒๕๙	 นายสง่า	 จารุเนตร	 ๒๖๐	 นายสถาพร	 รอดศรี
	 ๒๖1	 นางสาวสมหทัย	 ใจอุ่น	 ๒๖๒	 นางสาวสโรชา	 โพธิ์กระจ่าง
	 ๒๖๓	 นางสาวสาวิณี	 เจือนาค	 ๒๖๔	 นางสาวสิริภา	 อวชัย
	 ๒๖๕	 นางสาวสิริลักษณ์	 หมีแป้น	 ๒๖๖	 นางสาวสิริวัฒนา	 ปัญหา
	 ๒๖๗	 นางสาวสุกานดา	 เอี่ยมใหญ่	 ๒๖๘	 นางสาวสุชัญญา	 ผ่องวรรณ
	 ๒๖๙	 นายสุทธิพงษ์	 มีผล	 ๒๗๐	 นางสาวสุธิชา	 เครือศรี
	 ๒๗1	 นายสุธิมนต์	 ขึ้นนกคุ้ม	 ๒๗๒	 นางสาวสุนิสา	 แหวนเงิน
	 ๒๗๓	 นางสาวสุพรรณิการ์	 เกตุศิริ	 ๒๗๔	 นางสาวสุพิณ	 งามตระกูลชล
	 ๒๗๕	 นางสาวสุภัชชา	 ลาดสลุง	 ๒๗๖	 นางสาวสุภาภรณ์	 ศิลปศาสตร์
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	 ๒๗๗	 นายสุรศักดิ์	 พันธุ์รัตน์	 ๒๗๘	 นางสาวสุรีฉาย	 นิลขลัง
	 ๒๗๙	 นางสาวสุวารี	 รอดไพรสม	 ๒๘๐	 นางสาวสุวิชญา	 ช้างพา
	 ๒๘1	 นางสาวสุวิภา	 ชาญศรี	 ๒๘๒	 นางสาวเสาวลักษณ์	 ด้วงตัน
	 ๒๘๓	 นางสาวเสาวลักษณ์	 น่วมลมัย	 ๒๘๔	 นางสาวแสงอรุณ	 ศรีสุข
	 ๒๘๕	 นางสาวโสภิดา	 แขพิมพันธ์	 ๒๘๖	 นางสาวเหมือนฝัน	 จันทสุข
	 ๒๘๗	 นางสาวอกนิษฐ์	 อภิเดชรัตน์	 ๒๘๘	 นางสาวอโณทัย	 เจนการวณิช
	 ๒๘๙	 นางสาวอโณทัย	 ชัยค�าภา	 ๒๙๐	 นางสาวอธิตยา	 โฮนอก
	 ๒๙1	 นายอธิบดี	 เขียวค�า	 ๒๙๒	 นางสาวอนัญญา	 เชื้อวงศ์
	 ๒๙๓	 นางสาวอนันตญา	 วงศ์ชมภู	 ๒๙๔	 นายอนุภัทร์	 วิสุทธิแพทย์
	 ๒๙๕	 นายอภินันท์	 แสงจิตร	 ๒๙๖	 นายอภิวัฒน์	 วงศ์วีแก้ว
	 ๒๙๗	 นางสาวอมรรัตน์	 มากมูล	 ๒๙๘	 นางสาวอรจิรา	 พาโพพันธ์
	 ๒๙๙	 นางสาวอรณี	 ผงคลี	 ๓๐๐	 นางสาวอรทัย	 ดีทองแก้ว
	 ๓๐1	 นางสาวอรทัย	 ติวสร้อย	 ๓๐๒	 นางสาวอรพรรณ	 จันทร์พิทักษ์
	 ๓๐๓	 นายอลงกรณ์	 วัฒนรุ่ง	 ๓๐๔	 นายอัคระ	 เต็มเจริญ
	 ๓๐๕	 นางสาวอังคณา	 บุญมา	 ๓๐๖	 นางสาวอังคณา	 ยาวโนนลาว
	 ๓๐๗	 นางสาวอัญชลี	 สุทธิประภา	 ๓๐๘	 นายอัยยรัช	 อาจวิชัย
	 ๓๐๙	 นางสาวอาทิตติยา	 จุ้ยม่วงสี	 ๓1๐	 นางสาวอาทิตยา	 โคกกระชาย
	 ๓11	 นางสาวอารียา	 โง้วสุวรรณ	 ๓1๒	 นางสาวอารียา	 อารีวงษ์
	 ๓1๓	 นางสาวอ�าพร	 แซ่โง้ว	 ๓1๔	 นางสาวอุษา	 สมุทรคุณ
	 ๓1๕	 นายเอกชัย	 เลิศดี	 ๓1๖	 นายเอกวัตร	 เลี่ยมเพ็ชรรัตน์		
	 ๓1๗	 นายโอภาคย์	 ศิลปกุลสรเดช
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คณะโลจิสติกส์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์
	 1	 นายสุรสิทธิ์	 จ�าเนียรศรี
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
	 1	 นางสาวกนกกร	 หงษ์ทอง	 ๒	 นางสาวกนกวรรณ	 จงสดกมล
	 ๓	 นางสาวกานต์พิชชา	 ทองพงษ์วิวัฒิ	 ๔	 นายกิตติ	 เจริญสุข
	 ๕	 นางสาวกุลนันท์	 อาสนะ	 ๖	 นางสาวเกศญาพรรณ์	 วงศ์พยัคฆ์
	 ๗	 นางสาวขนิษฐา	 โชติกร	 ๘	 นายจักรพันธ์	 อ่อนกร
	 ๙	 นางสาวจิตต์วิมล	 เจริญเกียรติ	 1๐	 นางสาวจุฑามาส	 ศรียุกต์นิรันดร์
	 11	 นางสาวเจษณี	 รัตนวิจิตร	 1๒	 นายชยกร	 สกุลเชื้อ
	 1๓	 นายชัยทชา	 เลาห์กิติกูล	 1๔	 นางสาวชุติมา	 หวังรุ่งวิชัยศรี
	 1๕	 นางสาวณัฐธิดา	 ศิรพงษ์กุลพจน์	 1๖	 นายณัฐวุฒิ	 ภู่สุวรรณ์
	 1๗	 นางสาวณัฐสุดา	 เจริญกิจก�าจรชัย	 1๘	 นางสาวณิชชา	 คงเมือง
	 1๙	 นายดุษฎี	 อินทโสต	 ๒๐	 นายทศพล	 แสงจันทร์
	 ๒1	 นายทุเรียน	 จันทร์สวัสดิ์	 ๒๒	 นายธัญญ์วศุตม์	 โรจนวิภาต
	 ๒๓	 นายธารารัตน์	 ลาจ้อย	 ๒๔	 นางสาวนฏกร	 บุญตามทัน
	 ๒๕	 นายนันทพล	 คงเดช	 ๒๖	 นางสาวนารีรัตน์	 เหล่าคนค้า
	 ๒๗	 นางสาวปรานชพร	 แสงวณิช	 ๒๘	 นางสาวปาลิตา	 ลิ้มบ�ารุง
	 ๒๙	 นายปิยะ	 แซ่อั๊ง	 ๓๐	 นายผไท	 ศุภปิยะ
	 ๓1	 นายพงษ์เทพ	 สิริสัณฐิติกุล	 ๓๒	 นายพชร	 เจริญเชาว์
	 ๓๓	 นางสาวพีรญา	 ลีเผ่าพันธ์	 ๓๔	 นางสาวภัชธีญา	 บุญฤทธิ์
	 ๓๕	 นายรณชัย	 เกตุทอง	 ๓๖	 นางรพีพร	 วิชาจารณ์
	 ๓๗	 นางสาวลลัลดา	 ชมโฉม	 ๓๘	 นางสาววรรัตน์	 กอนกุล
	 ๓๙	 นางสาววรวลัญช์	 ธนพงษ์วรานนท์	 ๔๐	 นายวรายุทธ	 เลื่อมส�าราญ
	 ๔1	 นางสาววีรยา	 รักษาเพียร	 ๔๒	 นายวีรยุทธ	 ประสงค์กูล
	 ๔๓	 นายวีรวัฒน์	 กอบพนิชกิจ	 ๔๔	 นาวาโทวุฒิ	 คุ้มจันทึก
	 ๔๕	 นายศรัณย์	 โตสุวรรณถาวร	 ๔๖	 นายศิวากร	 วัฒนชาลี
	 ๔๗	 นางสาวศุทราภา	 อดุลย์สุข	 ๔๘	 นางสาวสชานิน	 ศรีวรรณากร
	 ๔๙	 นางสาวสิรินุช	 กินานิกร	 ๕๐	 นางสาวสุกัญญา	 กันสุธา
	 ๕1	 นางสาวสุจิตรา	 ฤทธิ์ธงชัยเลิศ	 ๕๒	 นายสุทิน	 รินสาร
	 ๕๓	 นางสาวสุภัค	 ศรีม่วง	 ๕๔	 นายสุภิวรรษ	 ฤกษโสภา
	 ๕๕	 นายสุริยัญ	 สุมะลัด	 ๕๖	 นางสาวอรทัย	 วงศ์ทรายทอง
	 ๕๗	 นายอ�านวย	 ศรีครุฑ	 ๕๘	 นายอุกฤษฏ์	 เฟื่องทองแดง
	 ๕๙	 นางอุษา	 ณ	ระนอง
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บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๑ เหรียญทอง
สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์
	 1	 นางสาวอทิติยา	 ต่ายธานี

บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๑
สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์
	 1	 นางสาวขวัญกมล	 หาญลือ	 ๒	 นางสาวโชษิตา	 วรรธนผลากูร
	 ๓	 นางสาวฐานิดา	 ทองช่วย	 ๔	 นางสาวณัฐริกา	 พูลเอียด
	 ๕	 นางสาวณิชชา	 บุญวิสิฐกุล	 ๖	 นางสาวทิพวรรณ	 ทะเสนฮด
	 ๗	 นางสาวนันทิชา	 พานิชเจริญ	 ๘	 นางสาวบุษราภรณ์	 รวงผึ้ง
	 ๙	 นางสาวเบญญาสินี	 เอี่ยมเอกลักษณ์	 1๐	 นางสาวประกายแก้ว	 ใจคง
	 11	 นางสาวปุญญิศา	 วิรุฬห์รชตะ	 1๒	 นางสาวฝณินา	 วิสูตรธนาวิทย์
	 1๓	 นางสาวพรรณทิพย์	 วารีนิยม	 1๔	 นางสาวภาวลัย	 อ้นมั่น
	 1๕	 นายรัฐพงศ์	 ฉุนกล้า	 1๖	 นางสาวศรีสุดา	 สดชื่น
	 1๗	 นางสาวสายรุ้ง	 มุ่งหมาย	 1๘	 นางสาวสุจิตรา	 สีดามาตย์
	 1๙	 นางสาวสุธิดา	 โพธิ์ปัดชา	 ๒๐	 นายสุธีวัชร์	 เลาหรุ่งพิสิฐ
	 ๒1	 นางสาวอภัสกาญจน์	 จูฑะเศรษฐ์	 ๒๒	 นางสาวอมรพรรณ	 คุณะเพิ่มศิริ
	 ๒๓	 นางสาวอรกช	 วัฒนนาวิน	 ๒๔	 นางสาวอริย์กันตา	 พิชยากิตติวงค์

บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๒
สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์
	 1	 นางสาวกาญจนา	 ผลาผล	 ๒	 นางสาวดวงกมล	 พรยิ่ง
	 ๓	 นายธนกร	 ธนชัมพูนทกูล	 ๔	 นางสาวพณิตนันท์	 สินพรหมมา
	 ๕	 นางสาวพรรณนิภา	 วิบูลย์ชูวรนนท์	 ๖	 นางสาวพัชรพร	 มัทนภูติ
	 ๗	 นายภูริเดช	 สุวรรณ	 ๘	 นางสาววรินทิพย์	 วรธรรม
	 ๙	 นางสาวศุภมาส	 พึ่งวิกรัย	 1๐	 นายศุภวิชญ์	 สวนงาม
	 11	 นางสาวสุทธินาถ	 มาศมะลิวัลย์	 1๒	 นายสุธาร	 โอสถเจริญ
	 1๓	 นางสาวหัทยา	 เลิศวรวิวัฒน์

บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์
	 1	 นางสาวกชพร	 ผลปรีชา	 ๒	 นายกฤษฏ์	 แก้วมรกฏ
	 ๓	 นางสาวกัญชพร	 เผือกแตงพันธ์	 ๔	 นางสาวกัญญารัตน์	 สุปินะ
	 ๕	 นางสาวกัณฐิกา	 เที่ยงธรรม	 ๖	 นางสาวกิ่งแก้ว	 สังข์แก้ว
	 ๗	 นางสาวเกศมณี	 อนุรัตน์	 ๘	 นางสาวขนิษฐา	 ปั้นเอี่ยม
	 ๙	 นางสาวเขมนิจ	 เฉลิมจันทร์	 1๐	 นางสาวคัทลียา	 ช่วงประภา
	 11	 นางสาวชนิสราภรณ์	 ออสุขศรี	 1๒	 นายชยพัทธ์	 ธนเจริญพิริยะ
	 1๓	 นายชานนท์	 ทัศส�าราญ	 1๔	 นางสาวโชษิตา	 สุทธิวุฒินันท์
	 1๕	 นางสาวฐิติกา	 วงศ์แววดี	 1๖	 นางสาวณฐพร	 ปั่นจริต
	 1๗	 นายณพดล	 โสณมัย	 1๘	 นางสาวณัชชา	 อุดมเอกสิริ
	 1๙	 นางสาวณัฏฐรัตน์	 เจี่ยสกุล	 ๒๐	 นางสาวณัฐฌา	 จันทร์ฉาย
	 ๒1	 นางสาวณัฐฑริกา	 แก้วพรรณา	 ๒๒	 นางสาวณัฐวรรณ	 มั่งศิลป์
	 ๒๓	 นายณัฐวุฒิ	 นาถ�้าพลอย	 ๒๔	 นายธนภณ	 สุขผึ้ง
	 ๒๕	 นางสาวธนัญญา	 ศรีวิริยะวงศ์	 ๒๖	 นางสาวธนัญญา	 สุธรรมวันทนีย์
	 ๒๗	 นายนภัส	 แซ่หวัง	 ๒๘	 นายนภา	 สร้างค�า
	 ๒๙	 นางสาวนริศรา	 ศรีรอด	 ๓๐	 นางสาวนันท์วรัศ	 วงศ์ทิมน้อย
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	 ๓1	 นายนิธิศพงษ์	 วงศ์นามเถาว์	 ๓๒	 นายบัณฑิต	 เวชทัพ
	 ๓๓	 นางสาวปฏิมา	 หนองบัว	 ๓๔	 นางสาวปนาลี	 ประมวล
	 ๓๕	 นางสาวปรียานุช	 ขวัญคุ้ม	 ๓๖	 นางสาวปิยะดา	 พรหมจันทร์
	 ๓๗	 นางสาวผกายวรรณ	 เกิดมงคล	 ๓๘	 นายพงศกร	 หาญวีรกุล
	 ๓๙	 นางสาวพรรษพร	 มงคลพงษ์	 ๔๐	 นางสาวพริมา	 บุญมี
	 ๔1	 นางสาวพัชรวรินทร์	 สมศรีรื่น	 ๔๒	 นางสาวพัชรินทร์	 ทองดีพุทธ
	 ๔๓	 นางสาวพิมพ์พลอย	 วิศพรรณ์	 ๔๔	 นางสาวพิมพ์ภัค	 สมสุข
	 ๔๕	 นายภัทรพงศ์	 เขตสาคร	 ๔๖	 นางสาวภัทรวดี	 ภูรัตนรักษ์
	 ๔๗	 นางสาวภัศรา	 วิชัยโย	 ๔๘	 นายภาณุเดช	 สมพร
	 ๔๙	 นางสาวมนชนก	 คชรัตน์	 ๕๐	 นางสาวมัญชรี	 พวงกนก
	 ๕1	 นายเมธาสิทธิ์	 แสนดี	 ๕๒	 นางสาวรชฏ	 ไทยใหม่
	 ๕๓	 นางสาวรวิสรา	 จันทร์เผือก	 ๕๔	 นางสาวรัชธิดา	 ศรีเพ็ชร
	 ๕๕	 นางสาวรัตนชนก	 ชนะกุล	 ๕๖	 นางสาวรัตนา	 ฮวบใจ
	 ๕๗	 นายวณัฎฐพล	 จ�าปาเทศ	 ๕๘	 นางสาววนิดา	 วีระวนิชย์พัฒนา
	 ๕๙	 นางสาววรัญญา	 สินทักทรัพย์	 ๖๐	 นายวัชรพงศ์	 จินดาพล
	 ๖1	 นายวัชรากร	 กันทับ	 ๖๒	 นางสาววันทกานต์	 สงเคราะห์ธรรม
	 ๖๓	 นางสาววิรากานต์	 ชินวรรังสี	 ๖๔	 นายวีระชัย	 เวทย์วีระพงศ์
	 ๖๕	 นางสาวศิรดา	 แจ่มแจ้ง	 ๖๖	 นายสราวิชญ์	 จันทรปัญญา
	 ๖๗	 นางสาวสวรส	 สงวนสิน	 ๖๘	 นางสาวสัณฐิตา	 วรพงษ์
	 ๖๙	 นายสันติภาพ	 ปากกะพอก	 ๗๐	 นางสาวสุจินันท์	 ทรัพย์สินพันธุ์
	 ๗1	 นายสุทธสิทธิ์	 วิโรจนาภา	 ๗๒	 นางสาวสุธิดา	 ศิริพงษ์
	 ๗๓	 นางสาวสุพรรษา	 นิ่มนวล	 ๗๔	 นางสาวสุพัตรา	 เชียงพา
	 ๗๕	 นางสาวเสาวลักษณ์	 พวงเพ็ชร	 ๗๖	 นางสาวหรรษธาร	 ทองสุข
	 ๗๗	 นายอนิรุธ	 จรเทศ	 ๗๘	 นางสาวอมรจรีย์	 คงพร
สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี
	 1	 นางสาวกมลทิพย์	 หน่อแก้วมงคล	 ๒	 นางสาวเจนจิรา	 จันทร์แก้ว
	 ๓	 นายเจนยุทธ	 ลิขิตบรรณกร	 ๔	 ว่าที่ร้อยตรีฉัตรมงคล	 ศรีศักดิ์
	 ๕	 นางสาวฑิฆัมพร	 ชื่นศิริ	 ๖	 นางสาวณัฐณิชา	 สุวรรณ์จันทร์รูญ
	 ๗	 นายดัสกร	 สีดา	 ๘	 นายธีรภัทร	 สุระประเสริฐ
	 ๙	 นายนพคุณ	 คุณเศษ	 1๐	 นางสาวนวินดา	 บูรณะวังศิลา
	 11	 นางสาวนาวิยา	 มิตรทอง	 1๒	 นางสาวนุชสรา	 ปาณปุณณัง
	 1๓	 นางสาวเนตรน้อย	 ผู้มีสุข	 1๔	 นางสาวเบญจวรรณ	 งาสุวรรณ์
	 1๕	 นายประพล	 ดิษฐ	ณ	เมือง	 1๖	 นายปราโมช	 วรรณบริบูรณ์
	 1๗	 นายปัญจพงศ์	 กิมจันทร์	 1๘	 นางสาวพรสุดา	 แสงหม่น
	 1๙	 นายพลณรงค์	 สะสมสิน	 ๒๐	 นางสาวพัชรินทร์	 เศรษฐะทัตต์
	 ๒1	 นายพิชิต	 นาคเจริญทรัพย์	 ๒๒	 นางสาวภัสร์สร	 บุญคล้าย
	 ๒๓	 นางสาวมาลินี	 เข็มเพ็ชร์	 ๒๔	 นางสาวเมธินี	 บุญทรัพย์
	 ๒๕	 นางสาววนิดา	 ไชยโกฏิ	 ๒๖	 นางสาววราภรณ์	 มะลิลา
	 ๒๗	 นายสมพร	 มูลจันทร์	 ๒๘	 นายสรเลข	 พันธุ์สว่าง
	 ๒๙	 นางสาวสุดารัตน์	 สุทธิพงษ์	 ๓๐	 นางสาวสุดาวรรณ์	 ประถมเสาร์
	 ๓1	 นางสาวสุนทรี	 พุ่มแก้ว	 ๓๒	 นายสุริยา	 สุขแสวง
	 ๓๓	 นางสาวอรทัย	 กลิ่นสุคนธ์	 ๓๔	 นางสาวอรวดี	 สีหานาม
	 ๓๕	 นางสาวอัจฉรา	 บัวรอด



1๒๗

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๑ เหรียญทอง
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
	 1	 นางสาวปุณยนุช	 ธีระบัญชร
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี
	 1	 นางสาวธริกา	 ธนัตถ์สิริ

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๑
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
	 1	 นางสาวกชกร	 ด้วงศิริ	 ๒	 นางสาวเกษรา	 จันทร์โสภา
	 ๓	 นางสาวขวัญกมล	 เรืองโรจน์	 ๔	 นางสาวชนาธิป	 ธารวิทย์
	 ๕	 นางสาวชลธิชา	 รักพืช	 ๖	 นางสาวณัฏฐณิชา	 สีสวัสดิ์
	 ๗	 นางสาวณัฐธิดา	 ทองมีสุข	 ๘	 นางสาวณัฐนันท์	 ฐนภณเศรษฐ์
	 ๙	 นางสาวณัฐนันท์	 ล่าบ้านหลวง	 1๐	 นายเดชพล	 นิยมการ
	 11	 นางสาวทรงสอางค์	 ถิรบรรจงเจริญ	 1๒	 นางสาวเทวิกา	 เทพารักษ์
	 1๓	 นายธนาชล	 ไชยสังข์	 1๔	 นางสาวธิติมา	 คงข�า
	 1๕	 นางสาวนันทิชา	 ทรัพย์ศิลป์	 1๖	 นางสาวปรียาลักษณ์	 ปาลวัฒน์
	 1๗	 นางสาวภัศรา	 นาคละออ	 1๘	 นางสาววราภรณ์	 วรางคณารัตน์
	 1๙	 นางสาววัชลิญ	 เอมมาโนชญ์	 ๒๐	 นางสาวศศิประภา	 บัวแก้ว
	 ๒1	 นางสาวสุชาดา	 ปลอดภัย	 ๒๒	 นางสาวสุทธิดา	 วงศ์บุปผา
	 ๒๓	 นางสาวสุรีพร	 สวี	 ๒๔	 นางสาวอรพรรณ	 เสมอกิจ
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี
	 1	 นางสาวกชกร	 บุษปธ�ารง	 ๒	 นางสาวกนกวรรณ	 ปานบ้านแพ้ว
	 ๓	 นางสาวกนกวรรณ	 สุริพล	 ๔	 นางสาวกรองทอง	 เพชรมั่ง
	 ๕	 นางสาวกฤตลักษณ์	 สุขได้พึ่ง	 ๖	 นายกฤษฎา	 แสนสุทธิ์
	 ๗	 นายกฤษดา	 ตั้งวัฒนชัยกุล	 ๘	 นายโกวิทย์	 รักเจริญ
	 ๙	 นางสาวชนาภา	 ประเสริฐภคิน	 1๐	 นางสาวณัฐธิดา	 สิงห์ทอง
	 11	 นางสาวธนภรณ์	 สันติพิทักษ์	 1๒	 นางสาวธนาพร	 คีรีนะ
	 1๓	 นายธนาวุฒิ	 จีระออน	 1๔	 นางสาวนภสร	 วงศ์ทรัพย์
	 1๕	 นางสาวนัชญา	 เที่ยงประดิษฐ	 1๖	 นายพงศกร	 อ�่าสวยเอก
	 1๗	 นางสาวพรสุดา	 อาลักษณสุวรรณ	 1๘	 นางสาวพัชราภรณ์	 ประโชติ
	 1๙	 นางสาวพัชรี	 โบราณ	 ๒๐	 นางสาววริศา	 เลิศสิริกุล
	 ๒1	 นางสาววิภวานี	 เชิดชูจันทร์	 ๒๒	 นางสาววิมลวัลย์	 มงคลชัยฤกษ์
	 ๒๓	 นางสาวศศิธร	 หล่อทอง	 ๒๔	 นายศิรสิทธิ์	 ตะปะโจทย์
	 ๒๕	 นายศุภณัฐ	 ไข่แสงศรี	 ๒๖	 นางสาวสโรชา	 หมื่นชุมภู



1๒๘

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๒
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
	 1	 นางสาวกรองกาญจน์	 เจริญรัตน์	 ๒	 นายจักราวิทย์	 ไชยภาฤทธิ์
	 ๓	 นายจิรายุ	 วิริยพิสุทธิ์	 ๔	 นางสาวชลธิชา	 พานทอง
	 ๕	 นายชวณัฐ	 ไชยสมิตรกุล	 ๖	 นางสาวณัฐธิดา	 รุ่งเจริญวิวัฒนา
	 ๗	 นางสาวดลพร	 วงษ์แก้ว	 ๘	 นางสาวธันยพร	 ผดุงศาสน์
	 ๙	 นางสาวบุศรากร	 บุตรสืบสาย	 1๐	 นายปกรณ์	 เนียมพูลทอง
	 11	 นางสาวปฐมาวดี	 ทองค�าเปลว	 1๒	 นางสาวประภัสสร	 สวัสดิ์ชุติตระกูล
	 1๓	 นายปริญญา	 พรรณชีพ	 1๔	 นางสาวปิยรัตน์	 ไชยชุม
	 1๕	 นางสาวภัศรา	 ใจกล้า	 1๖	 นายภาณุพงศ์	 ปุ่นบุตร
	 1๗	 นายเมธาวุฒิ	 อภิกิจเมธา	 1๘	 นายเมษ	 ไพบูลย์โพธิจินดา
	 1๙	 นางสาววนันท์ยา	 ทองพันชั่ง	 ๒๐	 นายวรท	 เลิศเกียรติคุณ
	 ๒1	 นางสาววิลาวัลย์	 พยัคกุล	 ๒๒	 นางสาวศุทธินี	 อุทัยชลานนท์
	 ๒๓	 นางสาวสุธิดา	 กลิ่นมาลัย	 ๒๔	 นายสุรเดช	 คงเจริญ
	 ๒๕	 นางสาวเสาวลักษณ์	 หลวงไชย	 ๒๖	 นางสาวอรจิรา	 แสนประดิษฐ์
	 ๒๗	 นางสาวอาทิตยา	 ณะจะทอง
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี
	 1	 นางสาวกานต์ธิดา	 สุนทราภัย	 ๒	 นางสาวเกษรานันท์	 สุภาผล
	 ๓	 นายจักรพงษ์	 ภูมิโคก	 ๔	 นางสาวจิรพันธ์	 แสงสว่าง
	 ๕	 นางสาวจุฑารัตน์	 แม้นโชติ	 ๖	 นางสาวณัฐธิดา	 รัตนพงษ์
	 ๗	 นายณัฐพล	 ชุมมณี	 ๘	 นางสาวธนพร	 ภูมิใจสกุล
	 ๙	 นายนนทกร	 จีระชาติสกุล	 1๐	 นางสาวนัทชา	 แก้วเพชร
	 11	 นางสาวปดิวรัดา	 มีแสง	 1๒	 นางสาวปวีณ์ธิดา	 เคหะธรรม
	 1๓	 นางสาวพรพิชญา	 จตุธนะสุวรรณ	 1๔	 นางสาวมนัสนันท์	 เพิ่มพูนภัทร
	 1๕	 นางสาวรวิสรา	 ขุนวิจิตร	 1๖	 นางสาววรัญตรี	 สุมิตไพบูลย์
	 1๗	 นางสาววิภาพร	 ก้อนกระสังข์	 1๘	 นางสาวศุภนุช	 ปล้องทอง
	 1๙	 นางสาวศุภิสรา	 ปานเลิศ	 ๒๐	 นางสาวสิรินทรา	 รัตน์เจริญ
	 ๒1	 นางสาวสุภัทตรา	 ชุ่มหัตถา	 ๒๒	 นางสาวสุวณี	 บุญมี
	 ๒๓	 นางสาวเสาวลักษณ์	 เตี๋ยพานิช	 ๒๔	 นางสาวอภิญญา	 วชิรหัตถพงศ์
สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ
	 1	 นายพลภัทร	 เวชชลานนท์	 ๒	 นายภาวิช	 ยิ้มวรรณกุล

วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
	 1	 นางสาวกชกร	 ซื่อจงภักดิ์	 ๒	 นางสาวกนกกานต์	 ช่อเกษม
	 ๓	 นางสาวกนกชล	 กาศอินต๊ะ	 ๔	 นายกฤตติณ	 สุกใส
	 ๕	 นายกษิดิ์เดช	 มัชฌิมา	 ๖	 นายกิตติพงษ์	 เกาะกากลาง
	 ๗	 นายกิตติพงษ์	 มนาคม	 ๘	 นางสาวกิตติมา	 ศรีอ�าพร
	 ๙	 นางสาวกุลณิดา	 ค�ากองแพง	 1๐	 นายกุลพัทธ์	 ระดาไสย
	 11	 นางสาวกุลวรา	 พลายแก้ว	 1๒	 นายไกรวุฒิ	 นาควิเชียร
	 1๓	 นายขวัญชัย	 กองสินแก้ว	 1๔	 นายคามิน	 อุปพงค์
	 1๕	 นายจตุพร	 ฉวีภักดิ์	 1๖	 นายจักรพันธ์	 สืบสอน
	 1๗	 นางสาวจันทนา	 ศิริปุณย์	 1๘	 นางสาวจิรพิไล	 เนตร์จารุ



1๒๙

	 1๙	 นางสาวฉัตรลดา	 มีศรี	 ๒๐	 นายชยพล	 ชาญศิริ
	 ๒1	 นายชลัชฌ์	 รุ่งโรจน์	 ๒๒	 นางสาวช่อผกา	 เสลา
	 ๒๓	 นายชัยสวัสดิ์	 ฟูตุ้ย	 ๒๔	 นางสาวณัฐชยา	 ตันหอมช่วย
	 ๒๕	 นางสาวณัฐธวรา	 เดชพรม	 ๒๖	 นายณัฐพงศ์	 พิงชัยภูมิ
	 ๒๗	 นายณัฐพล	 เทสุวรรณ์	 ๒๘	 นางสาวณัฐภา	 ระนาท
	 ๒๙	 นางสาวธนพร	 คงธนกวี	 ๓๐	 นายธนพร	 อุปถัมชาติ
	 ๓1	 นางสาวธนวรรณ	 พันธ์เสี้ยม	 ๓๒	 นายธนัช	 ศรประยุทธ์
	 ๓๓	 นายธรรณ์ธรณ์	 ดาระสวัสดิ์	 ๓๔	 นางสาวธัญสุดา	 ชัยอารีวงค์
	 ๓๕	 นายธีรยุทธ	 เซี่ยงว่อง	 ๓๖	 นายนที	 ล้นล�้า
	 ๓๗	 นางสาวนรินทิพย์	 รัฐประเสริฐ	 ๓๘	 นางสาวนัฐลิน	 อุไรวรรณ
	 ๓๙	 นางสาวนันทิการ์	 ชูเมือง	 ๔๐	 นางสาวบุญญาภรณ์	 โรจนสุวรรณชาติ
	 ๔1	 นางสาวบุษราคัม	 อุปรัง	 ๔๒	 นายเบญจพล	 ปรางค์ทอง
	 ๔๓	 นางสาวปภาวี	 ศิริทรัพย์	 ๔๔	 นายปรเมษฐ์	 มณีโชติ
	 ๔๕	 นายพงศกร	 ไตรรัตน์	 ๔๖	 นายพงศกร	 ศิลสมิต
	 ๔๗	 นายพงศกร	 สหศาสตร์	 ๔๘	 นายพงศ์ธรรศ	 อินทรเสน
	 ๔๙	 นางสาวพัชราภรณ์	 นุ่นสป	 ๕๐	 นายพิทักษ์	 ฉัตรอินตา
	 ๕1	 นางสาวเพ็ญรุ้ง	 มิ่งมั่งมี	 ๕๒	 นายมนตรี	 ศรีกลิ่น
	 ๕๓	 นายเมธาวุฒิ	 รอตเอี่ยม	 ๕๔	 นางสาวยินดี	 ปานเผือก
	 ๕๕	 นางสาวเยาวดี	 ชูปาน	 ๕๖	 นางสาวรชยา	 ตรึกหากิจ
	 ๕๗	 นายรัฐนันท์	 สิงหเดโช	 ๕๘	 นายรัฐวุฒิ	 เสนฉิม
	 ๕๙	 นางสาวรัตนาภรณ์	 ปิ่นสกุล	 ๖๐	 นางสาวลักษิกา	 สิงห์สา
	 ๖1	 นางสาววรชญา	 ซิวฮะหลี	 ๖๒	 นายวรโชติ	 ศรีสุข
	 ๖๓	 นางสาววรรณิสา	 เสกแปลก	 ๖๔	 นายวัชรนนท์	 ลีวัฒนาพณิชย์
	 ๖๕	 นางสาวศกลวรรณ	 สุขเกษม	 ๖๖	 นางสาวศรันย์กร	 แสงสุรินทร์
	 ๖๗	 นางสาวศิรดา	 จิตรักไทย	 ๖๘	 นายศิริโชค	 ประทุมทอง
	 ๖๙	 นายศุภกร	 ข่าทิพพาที	 ๗๐	 นายศุภเรศร์	 ค�าทวี
	 ๗1	 นางสาวโศภิตา	 ขุนนากลัด	 ๗๒	 นางสาวสรวงกนก	 ยังทิศย์
	 ๗๓	 นางสาวสิตานัน	 วิศาลสุวรรณกร	 ๗๔	 นายสิรวิชญ์	 เปลื้องไธสง
	 ๗๕	 นางสาวสิริมา	 สุรัตน์เรืองชัย	 ๗๖	 นายสุกฤษฎิ์	 หล่อสุวรรณศิริ
	 ๗๗	 นายสุเทพ	 ดงหลง	 ๗๘	 นางสาวสุธิดา	 สุขเสถียร
	 ๗๙	 นางสาวสุวภัทร	 สุขุมจรัสโรจน์	 ๘๐	 นางสาวหทัยชนก	 ผางต๊ะ
	 ๘1	 นายอธิป	 น้อยประวัติ	 ๘๒	 นายอนันตศักดิ์	 พัชรปรีชากิจ
	 ๘๓	 นายอนุสรณ์	 ตากมัจฉา	 ๘๔	 นายอภิมุข	 สุวรพันธ์
	 ๘๕	 นางสาวอรอุมา	 เภาบาง	 ๘๖	 นายอัครพล	 ประดิษฐ์
	 ๘๗	 นางสาวอัจรี	 วันทองสังข์	 ๘๘	 นางสาวอัญชลี	 ศรีใส
	 ๘๙	 นางสาวอัมพวัน	 รัตนศิลป์	 ๙๐	 นางสาวอัสดาภรณ์	 บุญธรรม
	 ๙1	 นางสาวอาจรีย์	 ศรีชมภู	 ๙๒	 นางสาวอารยา	 ศิลธร
	 ๙๓	 นางสาวอารียา	 จูมานัศ	 ๙๔	 นายอินทัช	 เผ่าเมธวารีธร
	 ๙๕	 นายอิสศลา	 กระแสร์	 ๙๖	 นายเอกชัย	 หลวงศรี
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สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี
	 1	 นางสาวกนกรัตน์	 บรรจุสุวรรณ	 ๒	 นางสาวกนกวรรณ	 พุทธตรัส
	 ๓	 นางสาวกนกอร	 ตั้งโชติวุฒิ	 ๔	 นายกมลนัทธ์	 โกมล
	 ๕	 นางสาวกมลลักษณ์	 สิกขากูล	 ๖	 นายกรกต	 พุทธิ
	 ๗	 นางสาวกรกมล	 อันทชัย	 ๘	 นางสาวกรรณิการ์	 กาบแก้ว
	 ๙	 นายกฤติพงศ์	 ตระกูลศุภชัย	 1๐	 นางสาวกัญญาณัฐ	 พวงมาลัย
	 11	 นางสาวกาญจนา	 สมบูรณ์	 1๒	 นางสาวจรัญนิภา	 เกาะกลาง
	 1๓	 นางสาวจริญญา	 จัดเครือ	 1๔	 นางสาวจันทมาศ	 แย้มสมพร
	 1๕	 นายจินตวีร์	 พานิช	 1๖	 นายเจนณรงค์	 ศรีค�า
	 1๗	 นายฉัตรชัย	 ดวงเเก้ว	 1๘	 นางสาวเฉลิมลักษณ์	 พูลเกตุ
	 1๙	 นายชนาวุธ	 อุตรุณ	 ๒๐	 นางสาวชมพูนุท	 บุบผา
	 ๒1	 นางสาวชวัลลักษณ์	 ลบหนองบัว	 ๒๒	 นางสาวชัชฎาภรณ์	 แป้นห้วย
	 ๒๓	 นางสาวชิสา	 เรืองแสงอร่าม	 ๒๔	 นางสาวฐิตาภา	 แสงจันทร์
	 ๒๕	 นายฐิรวุฒิ	 ฟักคง	 ๒๖	 นายณฐรัชต์	 จิระภาสวิวัฒน์
	 ๒๗	 นางสาวณัฏฐาวีร์	 แก้วดี	 ๒๘	 นางสาวณัฏนรี	 ชูดวง
	 ๒๙	 นางสาวณัฐฐิตา	 แรงกล้า	 ๓๐	 นางสาวณัฐณิชา	 รอดเมฆ
	 ๓1	 นายณัฐพงศ์	 พาณิชย์เจริญพงศ์	 ๓๒	 นายณัฐพล	 ไพโรจน์
	 ๓๓	 นายณัฐพล	 มีเดช	 ๓๔	 นายณัฐวัฒน์	 บุตรพรม
	 ๓๕	 นายเดชพล	 เจริญสุข	 ๓๖	 นายทรงยศ	 พรมนา
	 ๓๗	 นางสาวทวินันท์	 เศษศรี	 ๓๘	 นางสาวทวีรัตน์	 กุยยกานนท์
	 ๓๙	 นายทศพร	 เพิ่มทรัพย์	 ๔๐	 นายทินภัทร	 อยู่ปาน
	 ๔1	 นายธนพันธ์	 อินทนู	 ๔๒	 นายธนวัฒน์	 ชิ้นสวัสดิ์
	 ๔๓	 นายธนาวุธ	 บ�ารุงวงศ์	 ๔๔	 นายธรพงษ์	 ฉัตรตันใจ
	 ๔๕	 นายธราเทพ	 ศิริสลุง	 ๔๖	 นายธวชิน	 โชคศิริ
	 ๔๗	 นายธานินทร์	 อารีรอบ	 ๔๘	 นางสาวธิติยา	 สิงห์จารย์
	 ๔๙	 นายธีรภัทร	 ทองสนธิ	 ๕๐	 นางสาวธีราพร	 อุตอามาตย์
	 ๕1	 นางสาวนนทิยา	 ชุติพิพัฒน์พร	 ๕๒	 นายนรดิษฐ์	 เจี่ยเจริญจิรา
	 ๕๓	 นายนฤต	 สมัครสมาน	 ๕๔	 นายนัทวรรษ	 เอี่ยมส�าอางค์
	 ๕๕	 นางสาวนันทิญา	 ภาคินพัชรพล	 ๕๖	 นางสาวบุณยนุช	 ชัยวิเศษ
	 ๕๗	 นางสาวปพิชญา	 พาอ่อนตา	 ๕๘	 นางสาวปรียภัทร	 โพธิ์บุคดี
	 ๕๙	 นางสาวปรียาภรณ์	 นุ่มละมูล	 ๖๐	 นายพงศกร	 เจริญสุข
	 ๖1	 นายพงศ์พล	 ทรงกิจทรัพย์	 ๖๒	 นางสาวพชรมน	 ตั้งเจริญ
	 ๖๓	 นายพรชัย	 เหมือนตา	 ๖๔	 นางสาวพรนภัส	 สิทธิโชค
	 ๖๕	 นางสาวพัชริดา	 บุญน�ากิจวรกุล	 ๖๖	 นางสาวพัทรียา	 พุทธา
	 ๖๗	 นางสาวพาลินีย์	 ค�าอุไร	 ๖๘	 นางสาวพิชชาพร	 พงศ์ช�านะภัย
	 ๖๙	 นายพุฒิพงศ์	 พรหมจรรย์	 ๗๐	 นายไพฑูรย์	 ฉิมประดิษฐ
	 ๗1	 นางสาวไพลิน	 บุตรงาม	 ๗๒	 นางสาวภัทราพร	 ทองอุย
	 ๗๓	 นางสาวภัสส์กุญช์	 ศรีสุวรรณ	 ๗๔	 นายยศพร	 ทองเหลี่ยม
	 ๗๕	 นายรวิฉาย	 ศิรนาทฐิติกร	 ๗๖	 นายรังสรรค์	 ด�าเกิงศักดิ์ชัย
	 ๗๗	 นายรัฐพล	 พันธุเดช	 ๗๘	 นางสาวรัตนาภรณ์	 วรรณกิจ
	 ๗๙	 นางสาวรัศมี	 เจริญราษฎร์	 ๘๐	 นางสาวลัดดาวัลย์	 ชาญณรงค์
	 ๘1	 นางสาววชิรญา	 วัชชริยา	 ๘๒	 นางสาววรรณวิภา	 นิราชรัมย์
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	 ๘๓	 นางสาววราภรณ์	 เจริญสุข	 ๘๔	 นางสาววราภรณ์	 ส�าเภาพันธ์
	 ๘๕	 นางสาววลัยลักษณ์	 โล่ห์แจ่ม	 ๘๖	 นายวัชรพล	 มณีโชติ
	 ๘๗	 นายวัชรวีร์	 วิทยาลัย	 ๘๘	 นางสาววิริยา	 ธนบดีรัตนวงศ์
	 ๘๙	 นางสาววิไลวรรณ	 ต่างสี	 ๙๐	 นายวีรกร	 สืบตระกูล
	 ๙1	 นายศรปรัชญา	 แก้วสมนึก	 ๙๒	 นายศรัณยู	 สิงหชัย
	 ๙๓	 นางสาวศรินยา	 ปัญจมาส	 ๙๔	 นายศิรภัทร	 เทียนชุบ
	 ๙๕	 นายศิวัช	 ชื่นอุดม	 ๙๖	 นายศุภชีพ	 มัยญะกิต
	 ๙๗	 นายศุภโชค	 แจ่มศรีทวีทรัพย์	 ๙๘	 นายศุภฤกษ์	 ช�านาญท่องไพวัลห์
	 ๙๙	 นายสถาพร	 คล้ายเพ็ชร	 1๐๐	 นายสิทธิศักดิ์	 หมื่นโอด
	 1๐1	 นางสาวสุชาดา	 สุรินทราทิพย์	 1๐๒	 นายสุธิชัย	 พงษ์ภู่
	 1๐๓	 นางสาวสุธิดา	 ยิ้มเนียม	 1๐๔	 นายอังกฤษ	 พรพุทธคุณรักษา
	 1๐๕	 นางสาวอัจจิมา	 เอี่ยมส�าอางค์
สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ
	 1	 นายกริชเพชร	 ผาลา	 ๒	 นายกฤตภาส	 ทิสะเส
	 ๓	 นายคงคา	 สมปาน	 ๔	 นายจักรพันธ์	 โสงขุนทด
	 ๕	 นายจิรเมธ	 คณารักษ์	 ๖	 นายฉัตรชัย	 ลีชัยกุล
	 ๗	 นายเฉลิมเกียรติ์	 เทศประสิทธิ์	 ๘	 นายชัยวัฒน์	 บุญเกษม
	 ๙	 นายฐิติกร	 ทุมนาค	 1๐	 นายณัฐพงษ์	 สุยารัมย์
	 11	 นายธนเดช	 จิตรเกื้อกูล	 1๒	 นายธวัชชัย	 บุญอ้อย
	 1๓	 นายนัฐพล	 ขาวทั่ว	 1๔	 นายบรรญพนณ์	 ศรีจันทร์
	 1๕	 นายพฤกษา	 ยอดรัตน์	 1๖	 นายพันรบ	 บุษปธ�ารง
	 1๗	 นายไพสิฐ	 รักษ์ณรงค์	 1๘	 นายวัลลภ	 สีน�้าค�า
	 1๙	 นายวิวัฒน์	 เจริญ	 ๒๐	 นายวิศรุต	 หิรัญประสาทกุล
	 ๒1	 นายศิริเกตุ	 กาญจนเกตุ	 ๒๒	 นายอนิรุทธ์	 ไข่สม
	 ๒๓	 นายอลงกรณ์	 สังคีรี	 ๒๔	 นายอัครพล	 สิงห์คา
	 ๒๕	 นายเอกชัย	 วิบูลย์ศิลป์
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ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๒

สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ
	 1	 นายพงศธร	 โพธิ์ทอง

วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ
	 1	 นายกชศักดิ์	 กลิ่นหอม	 ๒	 นายกมล	 ศักดานุภาพ
	 ๓	 นายกรวัฒน์	 บุญเป็นนิมิต	 ๔	 นายกฤษฎา	 ไกรแก้ว
	 ๕	 นายกิตติศักดิ์	 เอี้ยงอารีย์	 ๖	 นายกีรติ	 วิรุณจิตต์
	 ๗	 นายจตุพร	 งอกงาม	 ๘	 นายจตุพัฒน์	 อ่อนส�าลี
	 ๙	 นายชลวัชร	 บุญเพิ่ม	 1๐	 นายชัยณรงค์	 อุ่นนวล
	 11	 นายชัยพร	 ดีปลื้ม	 1๒	 นายชัยวัฒน์	 ค�าแสงดี
	 1๓	 นายชินภัทร	 ผลจันทร์	 1๔	 นายณฐนนท์	 ประสิทธิ์กุล
	 1๕	 นายณรงค์ศักดิ์	 พิพัฒน์สวัสดิ์	 1๖	 นายณัฏฐ์พงศ์	 วิศลดิลกพันธ์
	 1๗	 นายณัฐพงศ์	 ทศพร	 1๘	 นายณัฐพล	 ศิลานิล
	 1๙	 นายณัฐพล	 แสงทอง	 ๒๐	 นายณัฐวัฒน์	 ชัยวิเศษ
	 ๒1	 นายธนพนธ์	 เสมอใจ	 ๒๒	 นายธรณินทร์	 บริสารคุณ
	 ๒๓	 นายธันย์	 สายแสง	 ๒๔	 นายธีรศักดิ์	 เหมือนศรี
	 ๒๕	 นายนพวิชญ์	 ทวีรอด	 ๒๖	 นายบุญโชค	 ชุนครบุรี
	 ๒๗	 นายเบญจมินทร์	 อนันต์วิวรรธน์	 ๒๘	 นายปกรณ์	 คุ้มครอง
	 ๒๙	 นายปกรณ์	 พลอยมุข	 ๓๐	 นายปฏิภาณ	 สุวรรณมากเกษร
	 ๓1	 นายปณต	 เจริญสุข	 ๓๒	 นายปริญญา	 เก้าวงษ์วาน
	 ๓๓	 นายปัณณวิชญ์	 ภู่แก้ว	 ๓๔	 นายปารเมศ	 วิสุทธินันท์
	 ๓๕	 นายปิยณัฐ	 สุวรรณเจริญ	 ๓๖	 นายปิยะชาติ	 สายันต์ท้วม
	 ๓๗	 นายพศวีร์	 ชมชื่น	 ๓๘	 นายพิชชา	 สวัสดิ์ตระกูล
	 ๓๙	 นายภรันยู	 รูปแกะ	 ๔๐	 นายภาณุวัฒน์	 จานทอง
	 ๔1	 นายภูสิทธิ์	 เทียมเมฆ	 ๔๒	 นายเมธัส	 น้อยเล็ก
	 ๔๓	 นายยิ่งยศ	 พึ่งแพง	 ๔๔	 นายวรวุฒิ	 ปรีแผ้ว
	 ๔๕	 นายวิเชียร	 พลอยทับทิม	 ๔๖	 นายวิทวัส	 ทั่งทอง
	 ๔๗	 นายวิรชา	 อยู่สมบูรณ์	 ๔๘	 นายวีรภัทร	 สมบูรณ์ยิ่ง
	 ๔๙	 นายศตวรรษ	 ปีกอง	 ๕๐	 นายศิวาวุฒิ	 ว่องไว
	 ๕1	 นายศุภกฤต	 บัวร่วง	 ๕๒	 นายสงกรานต์	 ศรีประสม
	 ๕๓	 นายสุกฤษฎิ์	 ชอบเงิน	 ๕๔	 นายสุรวีร์	 ชินานาฏ
	 ๕๕	 นายสุริยา	 อาริยะ	 ๕๖	 นายหงษ์หิรัญ	 พันสุไพ
	 ๕๗	 นายอดิศร	 อุ่นเสียม	 ๕๘	 นายอนุวัฒน์	 แปงนุจา
	 ๕๙	 นายอภิสิทธิ์	 อูปแก้ว	 ๖๐	 นายอัลฮาฟิซ	 เจ๊ะมูซอ
	 ๖1	 นายเอกราช	 ดิเรกกิจ	 ๖๒	 นายเอกสิทธิ์	 อ่อนโพธิ์แก้ว
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วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๒
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ
	 1	 นายจีรวัฒน์	 อยู่รอง	 ๒	 นายชนะเพชร	 อยู่บรรยงค์
	 ๓	 นายภุชงค์	 ตรีรัตนพงศ์	 ๔	 นายศุภวิชญ์	 อู๋ทรัพย์

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ
	 1	 นายกฤตนัย	 คงพารา	 ๒	 นายกันตภณ	 อาจศิลา
	 ๓	 นายกิตติพงศ์	 หรุ่นสูงเนิน	 ๔	 นายเกรียงศักดิ์	 สาสุวรรณ์
	 ๕	 นายคมกฤษณ์	 ด�าเนินการ	 ๖	 นายจิรวัฒน์	 ผอนนอก
	 ๗	 นายฉัตริน	 โตเจริญ	 ๘	 นายชัยอมร	 ธรรมธร
	 ๙	 นายโชติฤทธิ์	 สามสี	 1๐	 นายธนทัต	 ด�าริคุณาธร
	 11	 นายธนวัฒน์	 สุรเพชร	 1๒	 นายนิติกร	 อุดสาย
	 1๓	 นายพชรนัฐ	 เจือสุวรรณ	 1๔	 นายพณปิติ	 อมราภรณ์กุล
	 1๕	 นายพรชัย	 ผลเอนก	 1๖	 นายภาณุวัฒน์	 มะลิวัลย์
	 1๗	 นายภูมิทรัพย์	 ศิริค�าหอม	 1๘	 นายวรภัทร	 ชัยวิชิต
	 1๙	 นายวิทูรย์	 รักวิชา	 ๒๐	 นายวิรัตน์	 เรืองทรัพย์ทวี
	 ๒1	 นายศุภณัฏฐ์	 กนกนัคราพันธุ์	 ๒๒	 นายสถาพร	 นุ่มพญา
	 ๒๓	 นายอติพงศ์	 ทะเดช	 ๒๔	 นายอติวัฒน์	 อยู่มั่นธรรมา
	 ๒๕	 นายอัคร์ชัย	 ภู่ทอง



1๓๔

คณะเภสัชศาสตร์
เภสัชศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๑ เหรียญทอง

	 1	 นางสาวธัญชนก	 เดชพิบูลย์

เภสัชศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๑
	 1	 นายฐาปกรณ์	 เจริญยิ่ง	 ๒	 นางสาวปพิชญา	 บัณฑิตฤทธิเดช

เภสัชศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๒
	 1	 นางสาวดลชนก	 พิมพ์พันธ์	 ๒	 นางสาวนภชนก	 วงศ์สละ
	 ๓	 นายปิยวัฒน์	 ชัยวิชาชาญ

เภสัชศาสตรบัณฑิต
	 1	 นางสาวกนกวรรณ	 เลาหวงศ์	 ๒	 นางสาวกมลทิพย์	 กันบัวลา
	 ๓	 นางสาวกรกนก	 เลี่ยมดี	 ๔	 นางสาวกรวีร์	 สอนโต
	 ๕	 นางสาวจิตสุภา	 เมธวัน	 ๖	 นางสาวชญานี	 นามแท้
	 ๗	 นางสาวชนกกมล	 อรุณศิวกุล	 ๘	 นางสาวชนากานต์	 นิลรัตนคุณ
	 ๙	 นางสาวดาววิภา	 กิตติบ�ารุงสุข	 1๐	 นายทักษ์สุธี	 เจริญผล
	 11	 นายธนัชกฤต	 ภุมรินทร์	 1๒	 นางสาวธนันณัฏฐ์	 เขียวอ่อน
	 1๓	 นายธเนศ	 เพ็ญสุภา	 1๔	 นางสาวน�้าพระทัย	 ปาวสานต์
	 1๕	 นางสาวปาจรีย์	 หงษ์ทิพรัตน์	 1๖	 นางสาวปารมิตา	 จันทศร
	 1๗	 นางสาวพิชญ์ชา	 พรรณาศร	 1๘	 นางสาวพิชญดา	 เหล่าหมั้น
	 1๙	 นายพีรณัฐ	 รัตนเกื้อ	 ๒๐	 นางสาวภชรบงกช	 สุขมี
	 ๒1	 นางสาวมุกดา	 เจิมเจริญ	 ๒๒	 นางสาววาสินี	 ศรีวัฒนะตระกูล
	 ๒๓	 นางสาวศิริขวัญ	 สิมมา	 ๒๔	 นางสาวสุรัสฎาพร	 พุ่มจันทร์
	 ๒๕	 นางสาวสุวรรธิดา	 อิสโรวงศ์	 ๒๖	 นางสาวอรพรรณ	 จ�าเริญ
	 ๒๗	 นางสาวอิสริยา	 อัศววีระเดช



1๓๕

คณะพยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

	 1	 Ms.DECHEN	 WANGMO	 ๒	 Ms.KINGA	 OM
	 ๓	 Ms.NEELIMA	 CHHETRI	 ๔	 MR.SITHER	 DORJI
	 ๕	 MR.ZIMBA	 LETHO
สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
	 1	 นางขวัญจิตร	 ศักดิ์ศรีวัฒนา	 ๒	 นางจุฑาทิพย์	 ศักดิ์บุญ
	 ๓	 นางสาวฑรงฆพร	 ลีรัตนเกียรติ	 ๔	 นางสาวธนตพร	 อ่อนชื่นชม
	 ๕	 นางสาวธิดา	 แต่งประกอบ	 ๖	 นางสาวนวลฉวี	 หวังดี
	 ๗	 นาวาโทหญิงนันทวัน	 ไม้แก่น	 ๘	 นางนิศาชล	 วงษ์ประชุม
	 ๙	 นางบังอร	 สัตยวณิช	 1๐	 นางบุญช่วย	 ศิลาหม่อม
	 11	 นางสาวพงศ์ลดา	 รักษาขันธ์	 1๒	 นางสาวมธุรส	 ตันติเวสส
	 1๓	 นางยุพเรศ	 มาตาพิทักษ์	 1๔	 นางรักชนก	 ค�ามะนาง
	 1๕	 นางรุ่งรักษ์	 ภิรมย์ลาภ	 1๖	 นางสาววรกัญญา	 พลอาษา
	 1๗	 นางสุทัศนา	 ลิขิตกุลธนพร	 1๘	 นางสุนันท์	 ลี้อิสสรพงษ์
	 1๙	 นางสาวอทิตยา	 ดาบลาอ�า	 ๒๐	 นางสาวอรนุช	 อักษรดี
	 ๒1	 นางสาวอัคพิน	 สุริวรรณ์
สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง
	 1	 เรือเอกหญิงนภาภรณ์	 เพิ่มทรัพย์	 ๒	 นางสาวมณิสรา	 ห่วงทอง
	 ๓	 นางสาวรักรุ้ง	 โกจันทึก	 ๔	 นางรุ่งนภา	 มหิทธิ
	 ๕	 นางรุจา	 แก้วเมืองฝาง	 ๖	 นาวาตรีหญิงวราภรณ์	 ปฏิสังข์
	 ๗	 นางสาวสาวิกา	 ใจบริสุทธิกุล
สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก
	 1	 นางสาวกัญญพัชร	 พงษ์ช้างอยู่	 ๒	 นางสาวชลาลัย	 เปียงใจ
	 ๓	 นางฐิติมา	 แซ่แต้	 ๔	 นางสาวนภาพร	 วังอาษา
	 ๕	 นางสาวนันท์นภัส	 เลี้ยงพันธุ์	 ๖	 นางสาวนุชจรี	 หิรัญบุตร
	 ๗	 นางปราณี	 ศรีวรรณ	 ๘	 นางพรรณี	 ปรรคลักษ์
	 ๙	 นางภัทร์ภร	 อยู่สุข	 1๐	 นางสาวศุจิกา	 รัษฎาเพ็ชร
	 11	 นางสาวอัญชนา	 พันธ์วิไล	 1๒	 นางสาวอุทัยวรรณ	 สกุลวลีธร
	 1๓	 นางสาวอุทุมพร	 ผึ่งผาย
สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ
	 1	 นางขวัญชนก	 ยศค�าลือ	 ๒	 นางชไมพร	 บัวพิน
	 ๓	 นางนภัสกร	 จันทร์สอน	 ๔	 นางสาวปวีณา	 ประกาทานัง
	 ๕	 นายภพธรรม	 วิชาดี
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
	 1	 นางชุลินดา	 ทิพย์เกษร	 ๒	 นางสาวนลิณี	 เชยกลิ่นพุฒ
	 ๓	 นางสาวนันทิยา	 พันธ์เกษม	 ๔	 นางนิศาชล	 นุ่มมีชัย
	 ๕	 นางสาวพรทิพย์	 ไพศาลธรรม	 ๖	 นางมัณฑนารัตน์	 ฐิติกุล
	 ๗	 นางสาววราพร	 เนื่องค�า	 ๘	 นางสาววารุณี	 กุลราช
	 ๙	 นายวิเชียร	 อุ่นเรือน	 1๐	 นางสาววิภาวรรณ	 นวลทอง
	 11	 นางสาวเสาวนีย์	 กระแจะจันทร์



1๓๖

สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว
	 1	 จ่าเอกกฤศ	 กุลบุตรดี	 ๒	 นายชัดเจน	 กินะชัย
	 ๓	 นางสาวทิพย์นราภรณ์	 สังข์ศรีแก้ว	 ๔	 นายไพรัตน์	 สวมขุนทด
	 ๕	 นางวิวรรณา	 คล้ายคลึง
สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
	 1	 นางกัลยกร	 ลักษณะเลขา	 ๒	 นางสาวกุสุมาลย์	 มีพืชน์
	 ๓	 นางสาวจิราวรรณ	 พักน้อย	 ๔	 พันจ่าเอกหญิงชัชดา	 หลงพิมาย
	 ๕	 นางธีรนุช	 ชละเอม	 ๖	 นางนุชนาถ	 โรจนธรรม
	 ๗	 นางสาววรรณศิริ	 ประจันโน	 ๘	 นางสาวศริญญา	 เจริญศิริ
	 ๙	 นางสาวศิริพร	 จิตรเอื้อ	 1๐	 นางสาวสุรีรัตน์	 เวียงกมล
	 11	 นางสาวอชิรญาณ์	 มาตเจือ	 1๒	 นางสาวอรพินท์	 ขันแข็ง
สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
	 1	 นางกนกวรรณ	 กาญจนนิกร	 ๒	 นางกัญญา	 นพเกตุ
	 ๓	 นางสาวกาญจนา	 วันนา	 ๔	 นายธนพล	 บรรดาศักดิ์
	 ๕	 นางนฤมล	 สุ่นศักดิ์สวัสดิ์	 ๖	 นางสาวบุญน�า	 กิมฮวย
	 ๗	 นางเปรมฤดี	 หงษ์สุทธิ	 ๘	 นางมุกดาวรรณ	 ผลพานิช
	 ๙	 นายลวิญญ์วิชญพงศ์	 ภูมิจีน	 1๐	 นางสาวสกุลรัตน์	 เรืองอุไร
	 11	 นางสมรัก	 ครองยุทธ	 1๒	 นางสาวสุธา	 โพธิ์ทอง
	 1๓	 นางสาวสุธิดา	 พลพิพัฒน์พงศ์	 1๔	 นางสุนันท์	 เสียงเสนาะ
	 1๕	 นางอมรา	 ชูพลสัตย์

พยาบาลศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๑ เหรียญทอง
	 1	 นางสาวนฤมล	 วงษ์นาค	 ๒	 นางสาวภัศรา	 พูลเจริญ

พยาบาลศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๑
	 1	 นางสาวจันทนา	 ขวัญดี	 ๒	 นางสาวจุวัยนีย์	 มะลูมุ
	 ๓	 นางสาวธนัชชา	 กิจประเสริฐ	 ๔	 นางสาวภาชินี	 นกน้อย
	 ๕	 นางสาวลักษวัฒน์	 ลอยสมุทร	 ๖	 นางสาวสิริวรรณ	 สุรศัพท์
	 ๗	 นางสาวอริสา	 ทรงโฉม

พยาบาลศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๒
	 1	 นางสาวกนกวรรณ	 นามพิลา	 ๒	 นางสาวกนกวลัย	 เครือวัลย์
	 ๓	 นางสาวกัญญาพัชร	 เจริญสวัสดิ์	 ๔	 นางสาวกิติยา	 แซ่จาง
	 ๕	 นางสาวกุลวรางค์	 ผลนาม	 ๖	 นางสาวจรรยา	 ชายเชิด
	 ๗	 นางสาวชนิกานต์	 สุนทโรทก	 ๘	 นางสาวชุติภา	 จันทร์ด�า
	 ๙	 นางสาวญาโณทัย	 สุโพธิ์	 1๐	 นางสาวฐิระดา	 ศรีหะรัญ
	 11	 นางสาวทิวาพร	 พุ่มพวง	 1๒	 นางสาวธัญญาลักษณ์	 โคตรจรินทร์
	 1๓	 นางสาวธัญธรณ์	 ธรรมาธิกุล	 1๔	 นางสาวธัญสุดา	 จันทะสี
	 1๕	 นางสาวธิติสุดา	 นัยบุตร	 1๖	 นางสาวเบญจพร	 แหยมศิริ
	 1๗	 นางสาวปพิชญา	 วีระศิลปเลิศ	 1๘	 นางสาวปุณยวีร์	 พิมพ์นาวี
	 1๙	 นางสาวพนมพร	 กงชุน	 ๒๐	 นางสาวพัชริดา	 คุมพล
	 ๒1	 นางสาวพัทธานันท์	 ปิ่นทอง	 ๒๒	 นางสาวพิชญา	 มีก�าลัง
	 ๒๓	 นางสาวพิชามญชุ์	 หอสุชาติ	 ๒๔	 นางสาวภัทรสุดา	 หงษ์ค�า
	 ๒๕	 นางสาวเยาวลักษณ์	 คงสบาย	 ๒๖	 นางสาวรวิสิรี	 อั้นบุญโท
	 ๒๗	 นางสาวรัตนาพร	 ใหญ่กระโทก	 ๒๘	 นางสาวลลิตา	 ควรกล้า



1๓๗

	 ๒๙	 นางสาววรรณนิภา	 บุญเศษ	 ๓๐	 นางสาววรรณิศา	 อ้นไธสง
	 ๓1	 นางสาววรัญญดา	 ฟองมาศ	 ๓๒	 นางสาววริศรา	 ไชยสังข์
	 ๓๓	 นางสาววิจิตรา	 หาญน�้าเที่ยง	 ๓๔	 นางสาวศิตา	 แสงนิล
	 ๓๕	 นางสาวศิรินัฐ	 อินทชัย	 ๓๖	 นางสาวศุภาพิชญ์	 ไชยชมพู
	 ๓๗	 นางสาวสกุณา	 กล้าหาญ	 ๓๘	 นางสาวสถิตาภรณ์	 ฝางค�า
	 ๓๙	 นางสาวสาธิตา	 ศรีคล�้า	 ๔๐	 นางสาวสุทธิดา	 นิ่มสาย
	 ๔1	 นางสาวอรธิดา	 ก�าเนิดเรือง

พยาบาลศาสตรบัณฑิต
	 1	 นางสาวกณิกนันต์	 รัตนชมภู	 ๒	 นางสาวกมลพรรณ	 ปานมาก
	 ๓	 นางสาวกมลวรรณ	 เฉื่อยฉ�่า	 ๔	 นางสาวกฤตพร	 เงินยัง
	 ๕	 นางสาวกัลย์สุดา	 คล่องยุทธ	 ๖	 นายกิตติพงษ์	 ปราณี
	 ๗	 นางสาวกิตติยา	 กังตระกุล	 ๘	 นางสาวเกษร	 เสาหิน
	 ๙	 นางสาวจารวี	 อินทร์นอก	 1๐	 นางสาวจิราภรณ์	 สมบัติ
	 11	 นางสาวจุฑาทิพย์	 ยินดี	 1๒	 นางสาวเจนจิรา	 อ่างทอง
	 1๓	 นางสาวฉัตรสุดา	 สิงจันทร์	 1๔	 นางสาวชนกนันท์	 หะรินเดช
	 1๕	 นางสาวชนันญา	 บุญนะ	 1๖	 นางสาวชลธิชา	 นาครินทร์
	 1๗	 นางสาวชลิดา	 กุลมะโฮง	 1๘	 นางสาวชลิดา	 ชาตรี
	 1๙	 นางสาวชัชฎาภรณ์	 รุณใจ	 ๒๐	 นางสาวชุติมา	 อินทร์สีเมือง
	 ๒1	 นางสาวญาดา	 สิงห์แก้ว	 ๒๒	 นางสาวณัฏฐ์นรี	 นาราปภาพงศ์
	 ๒๓	 นางสาวณัฏฐิยา	 เจิมภักดี	 ๒๔	 นางสาวณัฐมาศ	 ศุภกุลธาดาศิริ
	 ๒๕	 นางสาวณัฐรดี	 จิตร์สุภา	 ๒๖	 นางสาวณัฐวีกานต์	 ค�าสอ
	 ๒๗	 นางสาวณัฐสุกานดา	 ล�าทะสอน	 ๒๘	 นายทวีพล	 อ�าไพจิตร
	 ๒๙	 นางสาวธนพร	 เส็งเอี้ยง	 ๓๐	 นางสาวนพวรรณ	 บุญโต
	 ๓1	 นางสาวนัชชา	 ปอแก้ว	 ๓๒	 นางสาวนันทิพร	 มณฑา
	 ๓๓	 นางสาวน�้าฝน	 จันวิเศษ	 ๓๔	 นางสาวนิชาภัทร	 กาบนันทา
	 ๓๕	 นายนิรุตน์	 วรรณศิริ	 ๓๖	 นางสาวบุษกร	 จันทสิทธิ์
	 ๓๗	 นางสาวปทุมพร	 แหขุนทด	 ๓๘	 นางสาวปภัสรา	 แดงศรี
	 ๓๙	 นางสาวปวีณา	 ค�าแดงไสย์	 ๔๐	 นางสาวปวีณา	 ธัญญะผล
	 ๔1	 นางสาวปาริฉัตร	 แกมกล้า	 ๔๒	 นางสาวพรธิภา	 นาสะกาด
	 ๔๓	 นางสาวพรพิมล	 แสงอาจ	 ๔๔	 นางสาวพิชชาพร	 ปิมแปง
	 ๔๕	 นางสาวพีรดา	 แสงสุก	 ๔๖	 นางสาวเพ็ญประภา	 วิภาสนิรันดร์ศรี
	 ๔๗	 นางสาวภทรพร	 ตุ้มมี	 ๔๘	 นางสาวภัทรธิดา	 ส�าลี
	 ๔๙	 นางสาวภัทรพรรณ	 ประจันตะเสน	 ๕๐	 นางสาวภัทรวดี	 สมน้อย
	 ๕1	 นางสาวภัทรวรรณ	 ยืนยง	 ๕๒	 นางสาวภัทรา	 นพรัตน์
	 ๕๓	 นางสาวภาวิณี	 อุเทศพรรัตนกุล	 ๕๔	 นางสาวภาวิดา	 พรประสิทธิ์
	 ๕๕	 นางสาวภาวินี	 สมบูรณ์	 ๕๖	 นางสาวมลนุรัก	 พ่วงอ�าพันธ์
	 ๕๗	 นางสาวมาริสา	 ช้างแสง	 ๕๘	 นางสาวมินตรา	 ต่ายสวัสดิ์
	 ๕๙	 นางสาวรัชนี	 สมศิริ	 ๖๐	 นางสาวรัตนาวลี	 จูงใจ
	 ๖1	 นางสาวราตรี	 ใจปัน	 ๖๒	 นางสาวลลิตา	 แวงวรรณ์
	 ๖๓	 นางสาววรรณี	 ทองกร	 ๖๔	 นางสาววรัญญา	 แผนทอง
	 ๖๕	 นางสาววิชญาดา	 เวียงแสง	 ๖๖	 นางสาววิชุดา	 นพเสริฐ
	 ๖๗	 นางสาววิลัยลักษณ์	 ชะเอมทอง	 ๖๘	 นางสาวศรัณยา	 กลมเหลา



1๓๘

	 ๖๙	 นางสาวศันสนีย์	 ธานี	 ๗๐	 นางสาวศิริลักษณ์	 งามศิริ
	 ๗1	 นางสาวศิริวรรณ	 กนิฐกุล	 ๗๒	 นางสาวศิลาพร	 สมบูรณ์เพิ่มศิริ
	 ๗๓	 นางสาวศุภธิดา	 ผดุงศิลป์	 ๗๔	 นางสาวสกุลรัตน์	 ระลึกชอบ
	 ๗๕	 นางสาวสารินี	 ประโพธิง	 ๗๖	 นางสาวสิราวรรณ	 ศรีเมือง
	 ๗๗	 นางสาวสิริกาญจน์	 ศรีวัฒนา	 ๗๘	 นางสาวสิริรัตน์	 เที่ยงสุข
	 ๗๙	 นางสาวสิริวรรณ	 สวัสดิไชย	 ๘๐	 นางสาวสุกัญญา	 จิตตโสภา
	 ๘1	 นางสาวสุชาดา	 บุญมี	 ๘๒	 นางสาวสุดาพิชญ์	 มากทรัพย์สุโข
	 ๘๓	 นางสาวสุดารัตน์	 พวงพั้ว	 ๘๔	 นางสาวสุทธิดา	 ขนม
	 ๘๕	 นางสาวสุทธิดา	 ทิพย์คูนอก	 ๘๖	 นางสาวสุพิชชา	 อนุศาสนนันท์
	 ๘๗	 นางสาวสุพิมวรรณ	 รอดเทศ	 ๘๘	 นางสาวสุภาวดี	 โรจน์แสงสิทธิ์กุล
	 ๘๙	 นางสาวสุวดี	 ใสโสภณ	 ๙๐	 นางสาวสุวนันท์	 ข�าค�า
	 ๙1	 นางสาวแสงทิพย์	 ครรลัย	 ๙๒	 นางสาวหนึ่งชนก	 เจ็กมะดัน
	 ๙๓	 นางสาวอภัสนันท์	 ปัญญา	 ๙๔	 นายอมร	 แสงจันทร์
	 ๙๕	 นางสาวอรพรรณ	 จันทะคูณ	 ๙๖	 นางสาวอรอนงค์	 มูลผล
	 ๙๗	 นางสาวอริษา	 สุทธาวาสราภรณ์	 ๙๘	 นางสาวอัจจนา	 เกษี
	 ๙๙	 นางสาวอัจจิมา	 ช่างเก็บ	 1๐๐	 นางสาวอารียา	 ค�าพลึก
	 1๐1	 นางสาวอินชุอร	 วงษ์มณี	 1๐๒	 นางสาวอิษยา	 บุรี
	 1๐๓	 MR.ARUN	PHUMENRAK	 PHENG	 1๐๔	 Ms.LIKA	 SRENG



1๓๙

วิทยาลัยนานาชาติ
บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๑ เหรียญทอง

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
	 1	 MR.TING-FONG	 TSAI
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
	 1	 นางสาวปูรณิกา	 ศิลรัตน์
สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
	 1	 นายพันธนิตย์	 คูณนิล

บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๑
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
	 1	 นางสาวณภัทร	 พฤกษ์สุวรรณ	 ๒	 นางสาวณัฎฐิกา	 โลหิตโยธิน
	 ๓	 นายณัฐพนธุ์	 กระสังข์วณิช	 ๔	 นางสาวบงกช	 ปราบณรงค์
	 ๕	 นางสาวปวิณอร	 ชะอุ่ม	 ๖	 นายวิชชุ	 หรรษา
	 ๗	 นางสาวสิริมา	 อังครุธ	 ๘	 นายอภิพล	 วรรธนะ
	 ๙	 MR.ANGEL	 MANUEL	ALVAN	JIMENEZ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
	 1	 นางสาวกรองกาญจน์	 ถุงพันธ์	 ๒	 นางสาวขวัญฐิตา	 เอื้อพิสิฐกุล
	 ๓	 นางสาวจิตพิสุทธิ์	 ปั้นมณี	 ๔	 นางสาวจิตรเลขา	 จันทรศรี
	 ๕	 นางสาวจุฑารัตน์	 โตดี	 ๖	 นางสาวณัฐฐาน์	 นิธิอภิญญารมย์
	 ๗	 นางสาวดลยา	 สุคันโท	 ๘	 นางสาวทิพย์วรา	 เลิศธนาพงศ์ธร
	 ๙	 นางสาวธัญวรรณ	 แสงกระจ่าง	 1๐	 นางสาวนุสบา	 ไตรรัตนพิพัฒน์
	 11	 นายบวรวงศ์	 เลิศศรีสุวัฒนา	 1๒	 นางสาวบุณยาพร	 บุปผเวส
	 1๓	 นายพชร	 วิเศษเธียรกุล	 1๔	 นางสาวมาเรียล	 ชาแบท์
	 1๕	 นายแวงซอง	 ชาแบท์	 1๖	 นางสาวศิญาดา	 เนื่องจ�านงค์
	 1๗	 นางสาวศิริพรรณ	 อรณพ	ณ	อยุธยา	 1๘	 นางสาวศุภิสรา	 เตียววณิชกุล
	 1๙	 นางสาวสุตาภัทร	 ธีระอนันต์ชัย	 ๒๐	 นางสาวอัจฉรา	 วินิจฉัย
	 ๒1	 นางสาวอิสริยาภรณ์	 กระทู้	 ๒๒	 MR.WANG	 SHIXIN

บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๒
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรมนานาชาติ
	 1	 นางสาววิรวรรณ	 ลิ่มสุวรรณ
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
	 1	 นางสาวจุฑารัตน์	 พงษ์เสรี	 ๒	 นางสาวชุติมาศ	 บวรชาติ
	 ๓	 นางสาวณัฐญา	 บุญประเวศ	 ๔	 นางสาวธนพร	 พัฒนปัญจกุล
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
	 1	 นายกุลภาณิน	 แสงอุทัย	 ๒	 นางสาวชานาภา	 หันสันเทียะ
	 ๓	 นางสาวฐิติภรณ์	 ถนอมพงษ์ชาติ	 ๔	 นางสาวนัฐวดี	 ราญรอน
	 ๕	 นางสาวมณีรัตน์	 จิตรกรองการ	 ๖	 นางสาวสุทธิดา	 จันทรมณี
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บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรมนานาชาติ
	 1	 นายจารณ	 ประพันธ์ศิลป์	 ๒	 นายนฤพนธ์	 วิชาชาญ
	 ๓	 นางสาวปารมี	 ตะกุด	 ๔	 นางสาวพรรณิดา	 สุทธิประภา
	 ๕	 นางสาวพัชรพร	 บุตรแพง	 ๖	 นางสาวมัสลิน	 เหมือนกรุด
	 ๗	 นางสาวมุกธิดา	 ศุภวงศ์วรรธนะ	 ๘	 นายรชต	 คุณโชติ
	 ๙	 นางสาวรพีพรรณ	 จักรแก้ว	 1๐	 นายวัชรพงษ์	 ศรีส�าอางค์
	 11	 นายวิชชุกร	 แสงอรุณ	 1๒	 นางสาวสิริรดา	 สังขรัตน์
	 1๓	 นางสาวอมิณตรา	 ค�าเสนาะ	 1๔	 Ms.ANNASTASHA	NOVITA	ULIE		BAKARA
	 1๕	 MR.ARYANTO	 ARIEF	 1๖	 Ms.AYU	DIAN	 AMARTANI
	 1๗	 MR.BIMA	 ALGHOFARA	 1๘	 MR.CHEN	DAN	 YANG
	 1๙	 Ms.CICILIA	ERNI	CYNTHIA	 DEWI	 ๒๐	 MISS	DESSYA	 PARAMITHA
	 ๒1	 MR.GILANG	BRAMASTO	 AYUSTHI	 ๒๒	 MR.JASON	 GAUDENTIUS
	 ๒๓	 Ms.JOO	YOUNG	 SOHN	 ๒๔	 MR.LI	 ZHE
	 ๒๕	 MR.RIO	CRISTANTO	 EFFENDI	 ๒๖	 Ms.ROSI	 JOHAENI
	 ๒๗	 Ms.YING	YING	 XUAN	 ๒๘	 MR.YONGHO	 LEE
สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยวนานาชาติ
	 1	 Ms.JOANA	 TAMPI	 ๒	 Ms.ULI	 AMELIA	SEPTRIANI
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
	 1	 นางสาวกมลวรรณ	 งามตระกูลชล	 ๒	 นายกานต์	 บัวล้อมแก้ว
	 ๓	 นางสาวกิตติญา	 ส้มมีสี	 ๔	 นางสาวกุลชญา	 เอกะจิตร์
	 ๕	 นางสาวเกศมณี	 เจริญสุข	 ๖	 นางสาวขวัญชนก	 ขวัญมงคล
	 ๗	 นางสาวจันทิมา	 หวังดี	 ๘	 นายจิรายุ	 รุ่งเรือง
	 ๙	 นางสาวจุฑาทิตพ์	 โรจน์สุวรรณชัย	 1๐	 นางสาวจุฑามาศ	 เสาสูง
	 11	 นางสาวชนิดาภา	 ศาสุข	 1๒	 นายชยานันต์	 พรหมจุ้ย
	 1๓	 นายชิติพัทธ์	 ค�าวาล	 1๔	 นายฐานิส	 พุ่มพวง
	 1๕	 นางสาวฐิตา	 แซ่ลี้	 1๖	 นางสาวณัฐธยาน์	 พิมพิรัตน์
	 1๗	 นางสาวณัฐธิดา	 ไชยวงศ์	 1๘	 นายณัฐพล	 แก้วพุฒตาล
	 1๙	 นายณัฐวุฒิ	 สุขสว่าง	 ๒๐	 นางสาวติชิลา	 แสงจันทร์
	 ๒1	 นางสาวทัดชา	 คามีศักดิ์	 ๒๒	 นายธนพงษ์	 ผันเงิน
	 ๒๓	 นายธนพล	 บุญญาภิสมภาร	 ๒๔	 นายธนสรณ์	 นุ่นช่วย
	 ๒๕	 นายธนเสฏฐ์	 รัตนยานนท์	 ๒๖	 นายธีรพงศ์	 วชิรงามไพบูรณ์
	 ๒๗	 นางสาวนฐา	 รัตนพล	 ๒๘	 นายนราวิชญ์	 รุ่งรังษีมรกต
	 ๒๙	 นางสาวนวพร	 กุลศรีวรทัย	 ๓๐	 นางสาวนัชนกพร	 โง้วเจริญ
	 ๓1	 นางสาวนัฐธิชา	 สาโรจน์	 ๓๒	 นายนัทที	 ฟักอ่อน
	 ๓๓	 นางสาวนันทิชา	 นภาพร	 ๓๔	 นายนิธิพงษ์	 สุขเสาววิมล
	 ๓๕	 นางสาวนินันญา	 พุ่มจ�าปา	 ๓๖	 นางสาวบุษกร	 ขวัญเมือง
	 ๓๗	 นางสาวเบญจพร	 พลบัติ	 ๓๘	 นายปราชญ์	 คงสิทธิเศรษฐ์
	 ๓๙	 นางสาวปิยมาศ	 สุรภี	 ๔๐	 นายปุญชรัสมิ์	 มาลากุล	ณ	อยุธยา
	 ๔1	 นายพงศภัค	 พูลเพิ่ม	 ๔๒	 นายพชรดนัย	 วิสุทธิวงศ์
	 ๔๓	 นางสาวพนิดา	 แสงอรุณ	 ๔๔	 นางสาวพรพรรณ	 ชมภูพันธ์
	 ๔๕	 นางสาวพัทธ์ธีรา	 บุญยานันท์	 ๔๖	 นายพัทธนันท์	 มีแสง
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	 ๔๗	 นายพิชยา	 คุณพสุเรือง	 ๔๘	 นางสาวพิชามญชุ์	 ถิ่นศรีทอง
	 ๔๙	 นางสาวพิธธารัตน์	 เกียรติกิตตินันท์	 ๕๐	 นางสาวพิมพ์ลภัทร	 เรืองแจ่ม
	 ๕1	 นางสาวเพชรศิริ	 สัยยะนิฐี	 ๕๒	 นายภัทรภณ	 หาญกล้า
	 ๕๓	 นางสาวภิญญาณัฏฐ์	 สุขสุสาสน์	 ๕๔	 นายภูมิไท	 พรมดี
	 ๕๕	 นางสาวภูริชญา	 สุตตานนท์	 ๕๖	 นายภูริพันธุ์	 พงศ์พลาญชัย
	 ๕๗	 นางสาวมนัสนันท์	 ศิริพันธุ์	 ๕๘	 นางสาวเมธาวี	 บุญยศักดิ์เสรี
	 ๕๙	 นางสาวรวิอร	 กรีวัชรินทร์	 ๖๐	 นางสาวรัศมิ์ภสร	 พูลทรัพย์
	 ๖1	 นางสาวลดารัตน์	 วิทยา	 ๖๒	 นายวัชรินทร์	 อยู่แก้ว
	 ๖๓	 นางสาววิมณสิริ	 อุฬุมปานนท์	 ๖๔	 นางสาววิระวัลย์	 เดือนศิริรัตน์
	 ๖๕	 นางสาววิสุทธิดา	 กฤตยโสภณ	 ๖๖	 นายวีราพัชร์	 ดวดรักษ์
	 ๖๗	 นางสาวศศิพร	 ปานสังข์	 ๖๘	 นายศิรวุฒิ	 อารักษ์พุทธนันท์
	 ๖๙	 นายสหวัฒน์	 กวีกิจนิธิ	 ๗๐	 นางสาวสุทธิดา	 แก่นแก้ว
	 ๗1	 นางสาวสุธาวรรณ	 พุทธวัน	 ๗๒	 นางสาวสุนิสา	 เทพแก้ว
	 ๗๓	 นางสาวสุนิสา	 พันธ์เพ็ง	 ๗๔	 นายสุภัทรดิศ	 ดิษฐาน
	 ๗๕	 นายโสภณวิชญ์	 ทองหนู	 ๗๖	 นางสาวหัทยา	 คูประดิษฐานนท์
	 ๗๗	 นายอธิเบศวร์	 ณ	น่าน	 ๗๘	 นางสาวอภิสรา	 นามแสง
	 ๗๙	 นางสาวอมรรัตน์	 บุญรอด	 ๘๐	 นางสาวอมราพร	 โรจนอิศรานนท์
	 ๘1	 นางสาวอมิตา	 กันทรพิทักษ์	 ๘๒	 นายอลงกรณ์	 ทรัพย์วโรบล
	 ๘๓	 นางสาวอัจจิมา	 สีวัดทานัง	 ๘๔	 นางสาวอัญชลี	 เซ็นหลวง
	 ๘๕	 นายฮันส์	 โลห์ร
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
	 1	 นางสาวกนกรัชต์	 ศรีบุญเรือง	 ๒	 นางสาวกนกวรรณ	 ศิริมาก
	 ๓	 นางสาวกมลพร	 หมื่นอินทร์	 ๔	 นางสาวกมลลักษณ์	 ตาชูชาติ
	 ๕	 นางสาวกรกนก	 รักช้าง	 ๖	 นางสาวกฤติยา	 วรรณมั่งคั่ง
	 ๗	 นางสาวกวินทรา	 เลาหวิทยะรัตน์	 ๘	 นางสาวกวีนา	 มาลีวรรณ์
	 ๙	 นายกันตวัฒน์	 ลิ้มพงศ์พันธ์	 1๐	 นายกิตติพงศ์	 จรัสด�ารงโชค
	 11	 นายกิตติพล	 บริโพชน์	 1๒	 นายกิติศักดิ์	 ทองจรูญ
	 1๓	 นางสาวเกศสรินทร์	 เพ็ชร์รื่น	 1๔	 นางสาวจริยา	 คณะโท
	 1๕	 นางสาวจริยาพร	 เจริญใจธนะกุล	 1๖	 นางสาวจิตติมา	 กิตติพีรชล
	 1๗	 นางสาวชนากานต์	 ร่มโพรีย์	 1๘	 นายชยุต	 คุณาวุฒิตระกูล
	 1๙	 นางสาวชลธิชา	 ไชยวงค์	 ๒๐	 นางสาวชลธิชา	 ลีเลียง
	 ๒1	 นางสาวชัญญานุช	 วรวาส	 ๒๒	 นางสาวชาลินี	 แก้วคง
	 ๒๓	 นางสาวชาลิสา	 โคตจันทึก	 ๒๔	 นายฌุณร์	 พานิชเจริญ
	 ๒๕	 นางสาวฐณัฎฐา	 พิลาทอง	 ๒๖	 นายฐิติกร	 แก้วดวงเด่น
	 ๒๗	 นางสาวฐิติณัฐ	 สังต่วง	 ๒๘	 นางสาวณัฐกาญจน์	 ผลวิริยะธรรม
	 ๒๙	 นางสาวณัฐฐิยา	 เจริญยิ่ง	 ๓๐	 นางสาวณัฐธิดา	 สิทธิศร
	 ๓1	 นางสาวณัฐนันท์	 ตันไล้	 ๓๒	 นางสาวณัฐพร	 ขาวสนิท
	 ๓๓	 นายณัฐพล	 วัฒนะ	 ๓๔	 นายณัฐวุฒิ	 เลี่ยว
	 ๓๕	 นางสาวณิชากร	 กรดสุวรรณ	 ๓๖	 นางสาวณิชารีย์	 เมธาคุณนิธิ
	 ๓๗	 นายเดชชณบ	 วงศ์ก�าจัด	 ๓๘	 นายเติมพล	 วิรุฬห์คุณากร
	 ๓๙	 นายทวีพงษ์	 วงษ์เงิน	 ๔๐	 นายเทพวิทิต	 บุญเจริญ
	 ๔1	 นางสาวแทนพร	 ศรีวะโล	 ๔๒	 นายธนดล	 พรวิวัฒน์ธาดา
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	 ๔๓	 นายธนบดี	 แซ่คู	 ๔๔	 นางสาวธนาพร	 อิ่มเอม
	 ๔๕	 นางสาวธัญญธร	 หลาวทอง	 ๔๖	 นายธีระนัย	 ศุภาหาร
	 ๔๗	 นายนพกูล	 จรัสทิพย์มณี	 ๔๘	 นางสาวนภัสวรรณ	 เท่งเจียว
	 ๔๙	 นางสาวนภาเพ็ญ	 อินค�า	 ๕๐	 นางสาวนริสา	 กลิ่นพวง
	 ๕1	 นายนันทศักย์	 พัฒนสิน	 ๕๒	 นายนิติธรรม	 ปิ่นสมบูรณ์
	 ๕๓	 นางสาวเบญญา	 ชัยตระกูล	 ๕๔	 นางสาวปทัตตา	 ส่งพินิจ
	 ๕๕	 นางสาวปริชญา	 ทองวัฒน์	 ๕๖	 นางสาวปิยวรรณ	 บุญธรรม
	 ๕๗	 นางสาวปุณรดา	 ปัสกุล	 ๕๘	 นางสาวพชรมนต์	 ภัคบัลลังก์สิน
	 ๕๙	 นางสาวพรชนก	 มูลวงษ์	 ๖๐	 นายพรพล	 เชาว์ศิลป์
	 ๖1	 นางสาวพรรณวิภา	 ทะนันชัย	 ๖๒	 นางสาวพัทธนันท์	 พระธรรมช่วย
	 ๖๓	 นางสาวพิมพ์ชนก	 จันทรสูตร์	 ๖๔	 นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์	 พริ้มเพราสมบัติ
	 ๖๕	 นางสาวพิมพิศา	 ธรณิศร	 ๖๖	 นางสาวพิรญาณ์	 วิเศษ
	 ๖๗	 นางสาวเพ็ญสุรัศมิ์	 โมกขะศักดิ์	 ๖๘	 นางสาวภิชชาภรณ์	 ศรีปัญญาวุฒิ
	 ๖๙	 นายภูวิศ	 เสียงสิริ	 ๗๐	 นางสาวมนัสนันท์	 ธนกุลไชยวุฒิ
	 ๗1	 นางสาวมาริษา	 มากบุญดี	 ๗๒	 นายเมธาวินท์	 สินธวาชีวะ
	 ๗๓	 นางสาวรัชฎาภรณ์	 บุญชู	 ๗๔	 นางสาวลักคณา	 แก้วมรกต
	 ๗๕	 นางสาวลักษิกา	 มานพ	 ๗๖	 นางสาววรรฑกานต์	 จันทนา
	 ๗๗	 นางสาววรรณชนก	 สถาวร	 ๗๘	 นางสาววราภรณ์	 ศิริรักษ์
	 ๗๙	 นางสาววรินทร์	 กล้าศึก	 ๘๐	 นายวัชรพงษ์	 สุวิทยพันธุ์
	 ๘1	 นางสาววิรฐา	 โนนสิงห์	 ๘๒	 นายศตวรรษ	 จิระวิชฎา
	 ๘๓	 นางสาวศิราพร	 ประทุมทอง	 ๘๔	 นางสาวศิวพรรณ	 นันทมานพ
	 ๘๕	 นายศุภกร	 จีนกลับ	 ๘๖	 นางสาวสาริสา	 ปิตินานนท์
	 ๘๗	 นางสาวสุชญา	 สาระกูล	 ๘๘	 นางสาวสุทธิภา	 สุริยัน
	 ๘๙	 นางสาวสุปราณี	 ผดุงนาม	 ๙๐	 นางสาวสุภัสสรณ์	 วัฒนเมธานนท์
	 ๙1	 นายสุรชัย	 มาลาสาย	 ๙๒	 นายสุรนาท	 โตพานิช
	 ๙๓	 นางสาวอฑิติยา	 ฐานประเสริฐ	 ๙๔	 นางสาวอรพิสาส์	 เปียถนอม
	 ๙๕	 นางสาวอัญชณา	 อุชุภาพ	 ๙๖	 นางสาวอัฐภิญญา	 เขียวอร่าม
	 ๙๗	 นางสาวไอยาริน	 เพียรภูมิพงศ์	 ๙๘	 MR.DEREK	JOHN	 CZAP
	 ๙๙	 MR.HONGSUN	 NA	 1๐๐	 Ms.LEE	 EUN	JI
	 1๐1	 Ms.MENA	 PARK	 1๐๒	 MR.SHEN	 LIYU
	 1๐๓	 Ms.XING	 YAN
สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
	 1	 นายนราวิชญ์	 ไชยวรณ์	 ๒	 นางสาวสุกานดา	 อินทร์สุข
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ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๑ เหรียญทอง
สาขาวิชานิเทศศิลป์และการออกแบบ
	 1	 นางสาวญาณิศา	 เตรียมวิทยานนท์

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๑
สาขาวิชานิเทศศิลป์และการออกแบบ
	 1	 นางสาวธันย์ณภัทร์	 รงค์สุวรรณ	 ๒	 นางสาวปาจรีย์	 ค�าจันทร์

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศิลป์และการออกแบบ
	 1	 นางสาวพชร	 สังข์สุวรรณ	 ๒	 นายศุภวัฒน์	 ชีวธันย์จีรสิทธิ์

ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๑ เหรียญทอง
กลุ่มวิชาการติดต่อสื่อสารเชิงธุรกิจ
	 1	 นายครองเขต	 คุ้มคง

ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๑
กลุ่มวิชาการติดต่อสื่อสารเชิงธุรกิจ
	 1	 นายณัฐธนัชต์	 อ�าไพวงษ์	 ๒	 นางสาวพรรณพัชนันท์	 ศรีสวัสดิ์
	 ๓	 นางสาวสราลี	 เอี่ยมเจริญ	 ๔	 นางสาวสุปัญญา	 หามนตรี
	 ๕	 นางสาวสุภาพรรณ	 ไกรเดช

ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๒
กลุ่มวิชาการติดต่อสื่อสารเชิงธุรกิจ
	 1	 นางสาวจิราพร	 ศิริจ�ารัส	 ๒	 นางสาวชนารัติ	 ชมานนท์
	 ๓	 นายนัฐสิทธิ์	 ชูวารี	 ๔	 นางสาวรดา	 ดาบธรรม
	 ๕	 นางสาวรัตนา	 วีรวิทย์พร
กลุ่มวิชาทักษะการติดต่อสื่อสารเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
	 1	 นางสาวณัฐดนยา	 ทิพยจารุโภคา

ศิลปศาสตรบัณฑิต
กลุ่มวิชาการติดต่อสื่อสารเชิงธุรกิจ
	 1	 นางสาวกฤษณี	 นองนุช	 ๒	 นางสาวกานต์ธีรา	 จ�าบุญ
	 ๓	 นางสาวจิดาภา	 มงคลค�าพงษ์	 ๔	 นางสาวจุฑามาศ	 คูภานุวัฒน์
	 ๕	 นางสาวชรินรัตน์	 อินทรโชติ	 ๖	 นางสาวณัฐลียา	 แสงสังข์
	 ๗	 นางสาวปรัชญา	 พรมไหม	 ๘	 นางสาวพักตร์ศิริ	 พึ่งบัว
	 ๙	 นางสาวเมธาวีร์	 หยาง	 1๐	 นางสาวศศิวิมล	 ทิมสุขสถาพร
	 11	 นางสาวสุรางคณาง	 เสือทัพ	 1๒	 นายอภิสิทธิ์	 ถิตย์รัศมี
	 1๓	 นางสาวอังกิรัตน์	 พรมจักร์	 1๔	 MR.CAI	XIAO	 BANG
กลุ่มวิชาทักษะการติดต่อสื่อสารเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
	 1	 นางสาวจริยา	 โคทอง	 ๒	 นายธีรภัทร	 ดีมีชัย
	 ๓	 นายภาคิน	 ตั้งทรงเจริญ	 ๔	 นางสาววริศรา	 ลาภจิตร
	 ๕	 MR.TANG	 YUHAOZHOU	 ๖	 Ms.ZHOU	 YU	XING
สาขาวิชาทักษะการติดต่อสื่อสารเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
	 1	 นางสาวรุ้งรวี	 แสนนาใต้
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คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
เทคโนโลยีบัณฑิต

สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
	 1	 นายณัฐวุฒิ	 รุ่งแจ้ง

บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๑ เหรียญทอง
กลุ่มสาขาการตลาด
	 1	 นางสาวสุธาสินี	 พิจารณ์
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน
	 1	 นางสาวศศิมา	 ช่วยชาตรี

บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๑
กลุ่มสาขาการเงิน
	 1	 นางสาวจิราภรณ์	 เพ็ญสุข
กลุ่มสาขาการตลาด
	 1	 นางสาวกัญญรัตน์	 ประวัติกูล	 ๒	 นางสาวจุฑามาศ	 รัตนเชิดชูวงศ์
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน
	 1	 นางสาวขนิษฐา	 คัมภีร์บวร	 ๒	 นางสาวชนิสรา	 อ้วนผุย
	 ๓	 นางสาวปวรรัตน์	 ทรัพย์ธนกฤต

บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๒
กลุ่มสาขาการเงิน
	 1	 นางสาวกชกร	 กุลเมือง	 ๒	 นางสาวขวัญใจ	 บุญมั่น
	 ๓	 นางสาวธัชพรรณ	 ด่านวิเศษกาญจน
กลุ่มสาขาการจัดการ
	 1	 นายเจษฎา	 ธนันชัย
กลุ่มสาขาการตลาด
	 1	 นายชัยพัฒน์	 ศรีจันทร์	 ๒	 นางสาวปิยาภรณ์	 คงเพียรท�า
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน
	 1	 นายกฤษณะ	 บูรณกูล	 ๒	 นางสาวกัลย์สมน	 น้อยเรือง
	 ๓	 นางสาวจิตนันท์	 นุชประคอง	 ๔	 นางสาวชนกจิตร	 ค�าสามารถ
	 ๕	 นายชัยรัช	 รัตนลือรุ่งโรจน์	 ๖	 นางสาวทรายแก้ว	 บุญไต่ตาม
	 ๗	 นางสาวบุษราคัม	 ชุงยืน	 ๘	 นางสาวภาณุมาศ	 จักร์ศรีรัตน์
	 ๙	 นางสาวลลิตา	 สุวรรณงาม	 1๐	 นายวณิชชา	 ฐิติขจรโชติ
	 11	 นางสาวสิริวรรณ	 บุษรา	 1๒	 นางสาวสุธาศิน	 นิสัยตรง



1๔๕

บริหารธุรกิจบัณฑิต
กลุ่มสาขาการเงิน
	 1	 นางสาวกชวรรณ	 บุญสร้าง	 ๒	 นางสาวกนกพร	 ธารวิทย์
	 ๓	 นางสาวกมลชนก	 เอี่ยมสกุล	 ๔	 นางสาวกรกนก	 ประทุมมา
	 ๕	 นางสาวกฤษณา	 รุ่งจรัสพันธุ์	 ๖	 นางสาวเขมรัตน์	 อรรถโกศล
	 ๗	 นางสาวชนม์นิภา	 แสงหิรัญ	 ๘	 นางสาวชุติกาญจน์	 ผิวขาว
	 ๙	 นางสาวณัฐนิชา	 กันทาผาบ	 1๐	 นายธนกมล	 ธรรมจริยาวัฒน์
	 11	 นางสาวนฐิกา	 สะไบบาง	 1๒	 นางสาวปรางค์ฤทัย	 สุภาพ
	 1๓	 นางสาวพงษ์วิภา	 ทับทองหลาง	 1๔	 นายพฤษเมศวร์	 บุญพิทักษ์
	 1๕	 นางสาวพัณณิตา	 พงษ์สวัสดิ์	 1๖	 นางสาวเพชรรัตน์	 เชื้อเกตุ
	 1๗	 นางสาวภูริชญา	 จันทพุฒ	 1๘	 นางสาวรุธิรา	 จันทร์ประดิษฐ์
	 1๙	 นางสาวเรือนทิพย์	 ผ่องแผ้ว	 ๒๐	 นางสาวละอองฝน	 ขันธควร
	 ๒1	 นางสาววรรณกานต์	 ทานะมัย	 ๒๒	 นางสาววริศรา	 ทิพเนตร
	 ๒๓	 นางสาววันวิสา	 ตรีพาทย์	 ๒๔	 นายวีระชาติ	 ซื่อตรง
	 ๒๕	 นางสาวศรัณย์พร	 อ่อนจันทร์	 ๒๖	 นางสาวศิริวรรณ	 สีนวล
	 ๒๗	 นางสาวสวรรยา	 สนธิ	 ๒๘	 นางสาวสุขินี	 สวนบุญ
	 ๒๙	 นางสาวสุดารัตน์	 มุกดา	 ๓๐	 นางสาวสุพัตรา	 หุ่นดี
	 ๓1	 นางสาวหนึ่งฤทัย	 แก้วสุโข	 ๓๒	 นางสาวอภิสรา	 อุปครุฑ
	 ๓๓	 นางสาวอมรพรรณ	 เพ็งมณี	 ๓๔	 นายอรรถพร	 เอกนุ่ม
	 ๓๕	 นางสาวอัญชนา	 กองขมิ้น
กลุ่มสาขาการจัดการ
	 1	 นางสาวจุฑารัตน์	 พรมชนม์	 ๒	 นางสาวชลฤชา	 ทรัพย์สิน
	 ๓	 นางสาวชัญญา	 สมจริยา	 ๔	 นายชัยสิทธิ์	 แซ่เหลี่ยม
	 ๕	 นายนครินทร์	 ศิลาอาสน์	 ๖	 นายปุณยวัทน์	 แก้วประดิษฐ์
	 ๗	 นายภัทรพล	 โลห์สกุล	 ๘	 นายภูวมินทร์	 พึ่งฉ�่า
	 ๙	 นางสาวมณีรัตน์	 แก้วลัดดา	 1๐	 นางสาวรพีพรรณ	 ศรสาตรา
	 11	 นางสาววนิดา	 ศรีอ�าไพ	 1๒	 นายวลงกรณ์	 สุทโท
	 1๓	 นายวัศพล	 เมืองสมบูรณ์กุล	 1๔	 นางสาววิลาวัลย์	 สุปัญบุตร
	 1๕	 นางสาวอุทัยวรรณ	 ต้นเกตุ
กลุ่มสาขาการตลาด
	 1	 นางสาวกมลชนก	 เผ่าอินทร์จันทร์	 ๒	 นายกิตติภณ	 เพ็ชรประเสริฐ
	 ๓	 นายคชาธร	 เทศมาลาพงศ์	 ๔	 นางสาวคุณิตา	 เชิดชู
	 ๕	 นางสาวจิดาภา	 แดงเกิด	 ๖	 นายจิรายุ	 วงศ์อุตสาห์
	 ๗	 นายชานนท์	 บริรักษ์	 ๘	 นางสาวฐิตาภัสร์	 ธนพัฒน์สมบัติ
	 ๙	 นางสาวณัฐจิรา	 บุตรนามดี	 1๐	 นายณัฐดนัย	 ทรงฤทธิ์รัตน์
	 11	 นางสาวเต็มสิริ	 ยินดี	 1๒	 นายธนพล	 หอมเกษร
	 1๓	 นายธัญวุฒิ	 ทองค�ายาน	 1๔	 นางสาวธีราพร	 ชัยดิลก
	 1๕	 นางสาวนนทิยา	 เข็มขาว	 1๖	 นางสาวนนธวรรณ	 ทับเจริญ
	 1๗	 นางสาวนันทนัช	 ธัญพืช	 1๘	 นางสาวปรียานุช	 สะมะถะธัญกร
	 1๙	 นางสาวพนิดา	 เอี่ยมแทน	 ๒๐	 นายพัฒนศักดิ์	 เจนจัดการ
	 ๒1	 นางสาวพิมผกา	 สมัครการ	 ๒๒	 นางสาวภัทราวดี	 เข็มทิพย์
	 ๒๓	 นางสาวรุจิดา	 นารถมณี	 ๒๔	 นางสาววรภา	 กลั่นสุคนธ์



1๔๖

	 ๒๕	 นางสาววราภรณ์	 วิมาลจันทร์	 ๒๖	 นางสาววิจิตรา	 วงษ์สวรรค์
	 ๒๗	 นางสาววิภารัตน์	 สิทธิบุศย์	 ๒๘	 นายศตวรรษ	 รัชคง
	 ๒๙	 นายสิทธิโชติ	 โชติคุณากร	 ๓๐	 นางสาวสิรัชญา	 ฉายาทับ
	 ๓1	 นางสาวสุกัญญา	 สะศรีสังข์	 ๓๒	 นางสาวสุธิดา	 สมจิต
	 ๓๓	 นางสาวสุภาพร	 พลสุวรรณ์	 ๓๔	 นายอภิวัฒน์	 ศรีเผือก
	 ๓๕	 นายอภิวัฒน์	 สิทธิกุล	 ๓๖	 นางสาวอรวรรณ	 เข็มรัตน์
	 ๓๗	 นางสาวอริศรา	 ชื่นชอบ	 ๓๘	 นางสาวอริสรา	 ย่อมไธสง
	 ๓๙	 นายอรุณ	 พวงบุญชู
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน
	 1	 นางสาวกชกร	 ช้างงาม	 ๒	 นางสาวกรองกาญจน์	 วงษ์ไม่น้อย
	 ๓	 นางสาวกัญญาภัค	 สรรสม	 ๔	 นายกันตพงศ์	 สรสิริ
	 ๕	 นายกิตติวัชร์	 มาเจริญ	 ๖	 นายกีรติ	 โชติมานกิตติ
	 ๗	 นางสาวเกษรียา	 ป้านบุญ	 ๘	 นางสาวเกสรา	 ศรีชุม
	 ๙	 นางสาวคชาภรณ์	 โยธี	 1๐	 นายจตุรัส	 พรหมสวัสดิ์
	 11	 นางสาวจริยา	 แสงแก้ว	 1๒	 นางสาวจริยา	 อิ่นค�า
	 1๓	 นางสาวจารุลินท์	 ยะชะระ	 1๔	 นางสาวจุฑามาศ	 ใจชื้น
	 1๕	 นางสาวจุไรรัตน์	 หนูอยู่	 1๖	 นางสาวเจตนิพิฐ	 มาสอน
	 1๗	 นายเจษฎา	 ทับเทศ	 1๘	 นายฉัตรชัย	 เหรียญประชา
	 1๙	 นางสาวชนิกา	 ค�ามีศรี	 ๒๐	 นายชัยธวัช	 ขวัญเพ็ชร
	 ๒1	 นายชาญพงศ์	 พึ่งทิม	 ๒๒	 นายชาณิน	 แก้วแกมเพ็ชร์
	 ๒๓	 นางสาวณัฎฐธิดา	 ดวงแก้ว	 ๒๔	 นางสาวณัฎฐา	 ค้างส�าโรง
	 ๒๕	 นางสาวณัฐกานต์	 กลางทุ่ง	 ๒๖	 นางสาวณัฐชยา	 จันทร์เรือน
	 ๒๗	 นางสาวณัฐธิดา	 อรุณลักษณ์	 ๒๘	 นายณัฐวุฒิ	 ศรีเวช
	 ๒๙	 นางสาวดาริกา	 ป๊อกค�าอู๋	 ๓๐	 นายธนโชติ	 พรหมพันธ์
	 ๓1	 นางสาวธนวรรณ	 สุริยกุล	ณ	อยุธยา	 ๓๒	 นายธนวรรธน์	 ธนาสิทธิตานนท์
	 ๓๓	 นางสาวธมนวรรณ	 อิ่มหน�า	 ๓๔	 นางสาวธันยพร	 วัฒนเจริญ
	 ๓๕	 นางสาวธีรารัตน์	 สิมลาโคตร	 ๓๖	 นายนนท์นรัฐ	 บัวจง
	 ๓๗	 นายนพพล	 ค�าสุข	 ๓๘	 นางสาวนลิน	 ป้องค�าสิงห์
	 ๓๙	 นางสาวนัฏฐพร	 สินเมือง	 ๔๐	 นายนันทนัท	 บุญเทวา
	 ๔1	 นางสาวบัณฑิตา	 สิงห์โต	 ๔๒	 นายบุรินทร์	 จันทร
	 ๔๓	 นางสาวเบญจา	 ไหมทอง	 ๔๔	 นางสาวเบญญาภา	 คงคานิมิต
	 ๔๕	 นายปกรณ์	 ทิพย์น�าพา	 ๔๖	 นายปฏิพัทธ์	 หนูนาวี
	 ๔๗	 นายปรนัย	 ภูมิเรศสุนทร	 ๔๘	 นางสาวประกายแก้ว	 โสประดิษฐ
	 ๔๙	 นายประทิน	 ชอบแก้ว	 ๕๐	 นายประเวศ	 การพนักงาน
	 ๕1	 นางสาวปรียานุช	 อยู่นุช	 ๕๒	 นางสาวปวีณา	 ดั่นชะวงศ์
	 ๕๓	 นางสาวปาลิกา	 ปริศนา	 ๕๔	 นายปิยะนันท์	 ไตรแสง
	 ๕๕	 นางสาวฝารีด้า	 แก้วโก	 ๕๖	 นางสาวพรรณวดี	 ประสานดี
	 ๕๗	 นายพุฒิพงค์	 ช่วยแดง	 ๕๘	 นางสาวแพรวไพลิน	 ฟักแก้ว
	 ๕๙	 นางสาวไพลิน	 พรประสิทธิ์	 ๖๐	 นางสาวเฟื่องฟ้า	 ค�านิล
	 ๖1	 นางสาวภัณฑิรา	 เหลาศรี	 ๖๒	 นางสาวภัทรภรณ์	 อึ่งฮวบ
	 ๖๓	 นายภาคภูมิ	 นุชนาคา	 ๖๔	 นางสาวภาวิณี	 สมสุข
	 ๖๕	 นายภูมิริศรา	 อาริยวิทยา	 ๖๖	 นางสาวมณฑิรา	 เทียนชัย



1๔๗

	 ๖๗	 นางสาวมณีกานต์	 ประภาโส	 ๖๘	 นางสาวมนัสนันท์	 วงษ์ศรี
	 ๖๙	 นางสาวมัชฌิมา	 ส�าเร็จศิลป์	 ๗๐	 นางสาวมาริสา	 ทองค�า
	 ๗1	 นายยุทธกร	 โพธิ์ทอง	 ๗๒	 นางสาวรจนา	 พิมพ์กัน
	 ๗๓	 นางสาวรมณีย์	 ศรสาตรา	 ๗๔	 นางสาวรัตนติกาล	 พิกุลทองสุข
	 ๗๕	 นางสาวรัตนาภรณ์	 เขียวรอด	 ๗๖	 นางสาวลภัสณันท์	 ชูเชิด
	 ๗๗	 นางสาวลลิตา	 ทัศนัย	 ๗๘	 นางสาวลักษมณ	 ริดแก้ว
	 ๗๙	 นางสาวลูกน�้า	 สาริกา	 ๘๐	 นายวธาวุธ	 โชติศิริ
	 ๘1	 นายวรเดช	 ส่งเสริม	 ๘๒	 นางสาววรรณิชา	 พานบูชาวงศ์
	 ๘๓	 นางสาววาสนา	 ศรีประไหม	 ๘๔	 นายวิศรุต	 พงศ์พัฒน์
	 ๘๕	 นายวุธฐิศักดิ์	 แดงเกิด	 ๘๖	 นางสาวศศิประภา	 อุทุมพร
	 ๘๗	 นางสาวศศิเพ็ญ	 เด่นดวงเดือน	 ๘๘	 นายศุภรัศมิ์	 สิทธิพรธนรักษ์
	 ๘๙	 นางสาวศุภาวรรณ	 จรบ�ารุง	 ๙๐	 นายสิทธิกร	 มงคลไวย์
	 ๙1	 นายสุกนต์ธี	 ขมแก้ว	 ๙๒	 นางสาวสุกานดา	 มีธนไพศาล
	 ๙๓	 นางสาวสุจิตตรา	 ยังโยมร	 ๙๔	 นางสาวสุดารัตน์	 มุจรินทร์
	 ๙๕	 นางสาวสุธิดา	 เบ้าชาลี	 ๙๖	 นางสาวสุปราณี	 สุดาดวง
	 ๙๗	 นางสาวสุภัตรา	 ไทรรุณ	 ๙๘	 นางสาวสุมินตรา	 แดงมณี
	 ๙๙	 นางสาวอชิรญาณ์	 แซมโพธิ์	 1๐๐	 นายอนวรรษ	 ต้นสกุลมีโชคชัย
	 1๐1	 นางสาวอนัญญา	 พุ่มรัก	 1๐๒	 นางสาวอมรามณี	 สุขธร
	 1๐๓	 นางสาวอังคณา	 โบประทอง	 1๐๔	 นางสาวอังสนา	 วังนาทัน
	 1๐๕	 นางสาวอัธยา	 ปัททุม	 1๐๖	 นางสาวอารียา	 หีมมิหน๊ะ
สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
	 1	 นายก้องเกียรติ	 วังไชยเลิศ	 ๒	 นายจาตุรันต์	 แสงนิล
	 ๓	 นางสาวชุติกาญจน์	 ทันใจชน	 ๔	 นายณัฐพล	 ประสานเชื้อ
	 ๕	 นายธนารักษ์	 สลับลึก	 ๖	 นางสาวเบญจรัตน์	 แพทย์นัทธี
	 ๗	 นายปรเมนทร์	 สุธรรม	 ๘	 นายพชร	 บุญรักษา
	 ๙	 นายพัชรพล	 ฤทธาภรณ์	 1๐	 นางสาวพิมพ์ลดา	 รักษาวงศ์
	 11	 นางสาวเพชรดา	 โพธิ์ธนาวานิช	 1๒	 นางสาววาสนา	 จันทะมุด
	 1๓	 นางสาวสมพร	 อยู่คง	 1๔	 นางสาวหฤทัย	 ใจคง
	 1๕	 นายอัครเดช	 แป้นพยอม	 1๖	 นางสาวอารีรัตน์	 เทพสุวรรณกุล



1๔๘

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๑ เหรียญทอง
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
	 1	 นายศรัณย์	 ฤกษ์มงคล

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๑
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
	 1	 นายศักดิเมธ	 ขจรฤทธิ์เดช

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๒
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
	 1	 นายวงศกร	 ทิศกูล

วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
	 1	 นางสาวกฤตพร	 เลิศมหาฤทธิ์	 ๒	 นางสาวกฤติยา	 กลิ่นเจริญ
	 ๓	 นายกิตตินันท์	 เมณฑ์กูล	 ๔	 นายไกรวิชย์	 พรมมาสุข
	 ๕	 นางสาวจาระวี	 ปิระกัง	 ๖	 นายจิรวัฒน์	 สืบโดด
	 ๗	 นางสาวจิราพร	 จันทสิทธิ์	 ๘	 นางสาวจุฑามาศ	 ทองจุล
	 ๙	 นางสาวจุฑารัตน์	 กระจิวผา	 1๐	 นางสาวชนกปาณัสม์	 สุขเกษม
	 11	 นางสาวชนิดา	 น้อยชัยพฤกษ์	 1๒	 นางสาวชนิภรณ์	 บุญสันเทียะ
	 1๓	 นางสาวชมพูนุช	 แสงเพ็ชร	 1๔	 นายธนพล	 มนตรี
	 1๕	 นางสาวธนัชชา	 เหรียญทอง	 1๖	 นางสาวนวพร	 สุวัณณะศรี
	 1๗	 นายปฏิคม	 กมล	 1๘	 นายประนุพงษ์	 สวนศิริ
	 1๙	 นายประสบสุข	 สุขเลิศ	 ๒๐	 นางสาวปานระวี	 โสภา
	 ๒1	 นางสาวปิยะนันท์	 ประภาศิริ	 ๒๒	 นางสาวพรนภา	 สุขนันทฬส
	 ๒๓	 นางสาวพัชนิดา	 เคลิ้มกระโทก	 ๒๔	 นางสาววราลี	 รื่นรมย์
	 ๒๕	 นายวีรชัย	 สุวรรณสาร	 ๒๖	 นางสาวศุภกาญจน์	 ขาวเป็นใย
	 ๒๗	 นางสาวสุกัญญา	 บุญยงค์	 ๒๘	 นางสาวสุกัญญา	 ฤกษ์วรรณ
	 ๒๙	 นางสาวสุนีรัตน์	 แพงมา	 ๓๐	 นางสาวสุมณฑา	 ทองรอด
	 ๓1	 นางสาวเสมอจิต	 เลิศสงคราม	 ๓๒	 นายอนุชา	 อินทรศิริ
	 ๓๓	 นางสาวอุรชา	 ชุ่มชื่น
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
	 1	 นายกษิดิ์เดช	 ชูบาล	 ๒	 นางสาวกัลย์สุดา	 รุ้งพรม
	 ๓	 นายคุณานันต์	 ตันติวิท	 ๔	 นางสาวจุฬาวรรณ	 ทูค�ามี
	 ๕	 นายชานนท์	 ตั้งสุทธิวงษ์	 ๖	 นายฐานัส	 ช้างชาวนา
	 ๗	 นายณัฐพงษ์	 อินทรนุกูลกิจ	 ๘	 นายธนพล	 เขียวขจี
	 ๙	 นายธวัชชัย	 ไชยฤทธิ์	 1๐	 นายธีรยุทธ์	 ภักตร์ดวงจันทร์
	 11	 นายนพดล	 เสน่ห์	 1๒	 นายนวพล	 จิตเจือจุน
	 1๓	 นางสาวนันทนัช	 นิ่มชนะสิทธิ์	 1๔	 นางสาวนุชนาถ	 สิงสมดี
	 1๕	 นางสาวบูรณา	 ทรัพย์เอนก	 1๖	 นายปฏิภาณ	 รักตะวัตร
	 1๗	 นายปณัฐพงษ์	 วงศ์จรัสเกษม	 1๘	 นางสาวปารดา	 อ่อนรัศมี
	 1๙	 นายพงษ์พัฒน์	 จิตต์สถาพร	 ๒๐	 นางสาวพัชชารัตน์	 เมธีรัฐภูวศิริ
	 ๒1	 นายพัชระ	 ซางสุภาพ	 ๒๒	 นายภัทรวุธ	 สกลศฤงคาร
	 ๒๓	 นายมนัสชัย	 ชานันโท	 ๒๔	 นายวชิรวิทย์	 พลอยบุตร



1๔๙

	 ๒๕	 นางสาววรัทยา	 ไชยบุญเรือง	 ๒๖	 นายวรินทร์	 โพธิ์ยิ้ม
	 ๒๗	 นายวิรัตน์	 วัฒนาคม	 ๒๘	 นายวิศรุต	 คงเจริญ
	 ๒๙	 นายศรัณย์	 นิพนธ์	 ๓๐	 นางสาวศิรินภา	 ปังกล
	 ๓1	 นายศุภชีพ	 บุญทา	 ๓๒	 นายศุภโชค	 จิรกิตติธารา
	 ๓๓	 นายสิชล	 ภู่สุวรรณ	 ๓๔	 นางสาวสุทธิดา	 บุญเรือง
	 ๓๕	 นายอภินันท์	 แก้วเสริม	 ๓๖	 นางสาวอริศา	 บัวรอด
	 ๓๗	 MR.EANG	 ORK



1๕๐

คณะเทคโนโลยีทางทะเล
วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๑ เหรียญทอง

สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล
	 1	 นางสาวสโรชา	 พิทักษ์ธานิน

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๑
สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล
	 1	 นายพัฒน	 ศิลปชัย

วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล
	 1	 นางสาวกนิษฐา	 ธนาวิวัฒน์ชัยกุล	 ๒	 นายกมลภพ	 ไผ่แสวง
	 ๓	 นางสาวกรรณิการ์	 มาหาญ	 ๔	 นายกลวัชร	 จันทร์หอม
	 ๕	 นายกันตภณ	 ทุมนาหาด	 ๖	 นายกิตติธัช	 อุทัยรัตน์
	 ๗	 นายกิตตินันท์	 อินทร์จันทร์	 ๘	 นางสาวกิตติยา	 ไตรญาณ
	 ๙	 นายกิตติศักดิ์	 ภาคศิริ	 1๐	 นางสาวกุลชลี	 ภูหงษ์ชัย
	 11	 นายจตุพงษ์	 พิรุฬห์ภาวดี	 1๒	 นางสาวจริยา	 สุขสมร
	 1๓	 นางสาวจรียา	 ทองมี	 1๔	 นางสาวจันทนา	 พันธุ์พราน
	 1๕	 นางสาวจิรภัทร์	 อ่านตา	 1๖	 นายเฉลิมพงศ์	 กันน�้าอ่าง
	 1๗	 นางสาวชญาภา	 ลภนาอนันต์	 1๘	 นายชยุติ	 ตั้งจิตวิสุทธิ์
	 1๙	 นางสาวชลิดา	 ทรัพย์แก้ว	 ๒๐	 นางสาวชลิตา	 กันทุกข์
	 ๒1	 นางสาวชุติเกศ	 สอดแสง	 ๒๒	 นางสาวฐรินทร	 ประศาสน์เศรษฐ
	 ๒๓	 นายฐิติพงศ์	 นาคสกุล	 ๒๔	 นางสาวณชารีย์	 ฉันติกุล
	 ๒๕	 นายณัฐชพงศ์	 เทียบตา	 ๒๖	 นางสาวณัฐชยา	 พึ่งละออ
	 ๒๗	 นางสาวณัฐฑามาศ	 นุดสมบัติ	 ๒๘	 นางสาวณิชากร	 ทองอยู่
	 ๒๙	 นางสาวณิษาธรา	 เทพสา	 ๓๐	 นางสาวดวงฤทัย	 พรรณโรจน์
	 ๓1	 นางสาวทัศวรรณ	 แตงจันทร์	 ๓๒	 นางสาวทิพวรรณ	 ช่อทองหลาง
	 ๓๓	 นายธงสิทธิ์	 แสงทอง	 ๓๔	 นางสาวธณัฐกมล	 โลกาพิพัฒน์
	 ๓๕	 นายธนกฤต	 สุวรรณพิทักษ์	 ๓๖	 นายธนพล	 พูลสวัสดิ์
	 ๓๗	 นายธนภัทร	 ประเสริฐผล	 ๓๘	 นายธนากร	 ฝาชัยภูมิ
	 ๓๙	 นางสาวธนินท์ธร	 รวีรัตนพงศ์	 ๔๐	 นายธเนศ	 อาจปลิว
	 ๔1	 นางสาวธัญญารักษ์	 โสตะภา	 ๔๒	 นางสาวธัญรัตน์	 มะเสน
	 ๔๓	 นางสาวธิดารัตน์	 ข้อวรรณา	 ๔๔	 นางสาวธิติกาญจน์	 พูลสวัสดิ์
	 ๔๕	 นายธีระศักดิ์	 ศรีสวัสดิ์	 ๔๖	 นางสาวนัทธิกาญจน์	 เดชอรัญ
	 ๔๗	 นางสาวนันต์ธิกา	 กิจสม	 ๔๘	 นางสาวนันทนา	 หมัดแสง
	 ๔๙	 นางสาวนันทวรรณ	 ถาวร	 ๕๐	 นายนันทสิทธิ์	 วาณิชสรไกร
	 ๕1	 นางสาวนิจวดี	 ฤทธิสร	 ๕๒	 นายนิติพงศ์	 บุญมากุล
	 ๕๓	 นางสาวนิรวรรณ	 ไชยวรรณ	 ๕๔	 นางสาวนุชวรา	 จ่าวิสูตร
	 ๕๕	 นางสาวเบญญาภา	 ประดิษฐ์พฤกษ์	 ๕๖	 นายปฏิภาณ	 แก้วแสนสุข
	 ๕๗	 นายปัญยวัฒน์	 พ่วงแพ	 ๕๘	 นายปิยศักดิ์	 แสงไพบูลย์
	 ๕๙	 นางสาวผาณิตา	 บุญมีศรีประเสริฐ	 ๖๐	 นางสาวพนาภรณ์	 วีระศิลปเลิศ
	 ๖1	 นางสาวพรไพบูลย์	 กุลเคน	 ๖๒	 นางสาวพัชรินทร์	 ปรีดาวัลย์
	 ๖๓	 นางสาวพัณณิตา	 สุขสอาด	 ๖๔	 นายพันธ์วริศ	 สวนอุทัย



1๕1

	 ๖๕	 นางสาวพิมพิไล	 มงคลง�า	 ๖๖	 นางสาวเพชรรัตน์	 ชื่นอารมย์
	 ๖๗	 นางสาวแพรววนิต	 แข่งขัน	 ๖๘	 นายภัทร	 กิตติอุดมสุข
	 ๖๙	 นางสาวภัทราภรณ์	 ระไวกลาง	 ๗๐	 นางสาวภาณุมาศ	 รอดดี
	 ๗1	 นายภานุพงศ์	 เกตุหล�่า	 ๗๒	 นายมนตรี	 คเชนชร
	 ๗๓	 นางสาวมนสิชา	 มีมณี	 ๗๔	 นายมารุต	 เกิดแก้ว
	 ๗๕	 นางสาวมาลิณี	 บุญโนนแต้	 ๗๖	 นางสาวยลระวี	 อิ่มอารมย์
	 ๗๗	 นางสาวรวิภา	 ไพบูลย์	 ๗๘	 นางสาวรักษยา	 คุ้มรักษา
	 ๗๙	 นางสาวรัชดาพร	 ณ	บางช้าง	 ๘๐	 นางสาวรัตนาพร	 พันนุรัตน์
	 ๘1	 นางสาวรัตนาภรณ์	 กัลยาประสิทธิ์	 ๘๒	 นางสาวรุ่งวรรณทิพย์	 นาเลา
	 ๘๓	 นางสาวรุ่งอรุณ	 สุทธิวารี	 ๘๔	 นางสาวลีลาวดี	 เผ่าสิงห์
	 ๘๕	 นายเลิศฤทธิ์	 ยาเอก	 ๘๖	 นางสาววนัชพร	 เสืองาม
	 ๘๗	 นางสาววรัญญา	 วงษ์พระจันทร์	 ๘๘	 นายวโรดม	 ปลอดดี
	 ๘๙	 นายวัชรพงษ์	 สัญหาธรรม	 ๙๐	 นายวัฒนะ	 มีเพียร
	 ๙1	 นางสาววันเพ็ญ	 ปาสาณพงศ์	 ๙๒	 นางสาววันเพ็ญ	 พลสงฆ์
	 ๙๓	 นางสาววิภาวรรณ	 ใหญ่ยอด	 ๙๔	 นางสาววิมลณัฐ	 มาสวัสดิ์
	 ๙๕	 นายวุฒิพงษ์	 บัวโรย	 ๙๖	 นายเวชยันต์	 ลายผ่องแผ้ว
	 ๙๗	 นางสาวเวศิณี	 เอื้อมิตร	 ๙๘	 นางสาวศศิธร	 บุญมี
	 ๙๙	 นางสาวศศิวิภา	 ศรแก้ว	 1๐๐	 นางสาวศิรินันท์	 งามสมทรง
	 1๐1	 นายศุภโชค	 คงนุรัตน์	 1๐๒	 นายสตวรรษ	 อรุณธัญญา
	 1๐๓	 นายสมเกียรติ	 แว่นมณี	 1๐๔	 นายสันติสุข	 ซาพู
	 1๐๕	 นางสาวสาวิตรี	 ศรีทองสุข	 1๐๖	 นายสิทธิกร	 จันทร์เพ็ญ
	 1๐๗	 นายสิทธิโชค	 ลัดดากลม	 1๐๘	 นายสิทธิโชค	 ส�าราญ
	 1๐๙	 นางสาวสุกัญญา	 ทองอ่อน	 11๐	 นางสาวสุกัญญา	 พรรคเจริญ
	 111	 นางสาวสุชาวดี	 เทียมหงษ์	 11๒	 นางสาวสุดาพร	 สมร
	 11๓	 นางสาวสุธิดา	 ศิริโวหาร	 11๔	 นางสาวสุภาพร	 สอาดวงค์
	 11๕	 นางสาวสุภาวัลย์	 วรรณสวัสดิ์	 11๖	 นายสุรพงษ์	 เกิดสวัสดิ์
	 11๗	 นางสาวเสาวลักษณ์	 พูลถาวร	 11๘	 นางสาวแสงนภา	 ร่มเย็น
	 11๙	 นางสาวหทัยชนก	 ค�ากัมพล	 1๒๐	 นางสาวอนุธิดา	 ฉิมภู
	 1๒1	 นายอภิรักษ์	 ฉายเหมือนวงศ์	 1๒๒	 นายอภิรัตน์	 วรศิลป์
	 1๒๓	 นางสาวอรวรรณ	 ชวนชิด	 1๒๔	 นางสาวอินทุอร	 สายมงคล



1๕๒

คณะอัญมณี
บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๑ เหรียญทอง

สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
	 1	 นางสาวสุภาวดี	 เสนขวัญแก้ว

บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
	 1	 นายกิตติธัช	 ชาครบัณฑิต	 ๒	 นางสาวเกศรินทร์	 คชเสนีย์
	 ๓	 นายจิรวัชร์	 โชติศิริ	 ๔	 นางสาวจิราพัชร	 บุญยารุณ
	 ๕	 นางสาวฉัตรมณี	 พวงละออง	 ๖	 นางสาวชนนิกานต์	 ชุมเดช
	 ๗	 นางสาวฐาปนี	 ยางเดี่ยว	 ๘	 นางสาวดวงกมล	 ถิ่นทวี
	 ๙	 นางสาวธนภร	 ธรรมเจริญ	 1๐	 นายธนะพล	 ค�าสุทธิ์
	 11	 นางสาวนภัสสร	 แซ่เฮง	 1๒	 นายนัฐพล	 นิลละออ
	 1๓	 นายนัทธพงศ์	 อินทรแย้ม	 1๔	 นางสาวนิภาวรรณ	 นากรณ์
	 1๕	 นายปฐมภพ	 เฒ่าแก้ว	 1๖	 นางสาวปพิชญา	 ฐิติพลธ�ารง
	 1๗	 นางสาวปรียาภรณ์	 ฤทธิชัย	 1๘	 นางสาวปัทมวรรณ	 เอี่ยมพล
	 1๙	 นางสาวพรรษา	 แตงเขียว	 ๒๐	 นางสาวพฤกษา	 นวลิขิต
	 ๒1	 นางสาวพิมพ์ชนก	 เสถียรทิพย์	 ๒๒	 นายภูริช	 ธรรมครุฑ
	 ๒๓	 นางสาวลลิตา	 นาคพันธ์	 ๒๔	 นายวรพงษ์	 สุภีแดน
	 ๒๕	 นางสาวศุภลักษณ์	 แก่นจันทร์	 ๒๖	 นางสาวสุกัญญา	 พึ่งเมือง
	 ๒๗	 นางสาวสุดาภรณ์	 สังเมฆ	 ๒๘	 นางสาวอรจิรา	 อุ่นธวงษ์
	 ๒๙	 นางสาวอรนิภา	 งามเนตร์	 ๓๐	 นางสาวอัฐฉราพร	 พูลลาภผล

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๒
สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ
	 1	 นางสาวสุวิมล	 สินธวาชีวะ

วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ
	 1	 นางสาวกมลพรรณ	 กิจนิยม	 ๒	 นางสาวกาญจนา	 ช่วยสุข
	 ๓	 นางสาวก�าไลมาศ	 บ�ารุงโภค	 ๔	 นางสาวขวัญศิริ	 ปานสมุทร
	 ๕	 นางสาวจารุวรรณ	 ทับแคลน	 ๖	 นางสาวจิราเจต	 บ�ารุงพล
	 ๗	 นายฉัตรฤทธิ	 อรุณศรี	 ๘	 นางสาวชมพรรณ	 จันทรพร
	 ๙	 นายธีรรัฐ	 พฤทธเมธวิสุทธิ์	 1๐	 นางสาวปราณี	 แซ่ล่าย
	 11	 นางสาวปัณณรัตน์	 รัตนพลที	 1๒	 นางสาวพิมลณัฐ	 ภิชัย
	 1๓	 นางสาวภัทราพร	 สุขุมวาท	 1๔	 นายภาสกร	 บุญส�าเร็จ
	 1๕	 นางสาววรัตน์ชนก	 สุวรรณมณี	 1๖	 นางสาววศินี	 วิทยานันท์
	 1๗	 นางสาวศศิธร	 ถาวรเกษตร	 1๘	 นางสาวศิริพร	 มัติโก
	 1๙	 นางสาวสุทธิดา	 ไตรธรรม	 ๒๐	 นางสาวอรวรรณ	 ภาวัง
	 ๒1	 นายอัฉริย	 รุ่งเรืองผล	 ๒๒	 นางสาวอาทิตยา	 ปราบพล



1๕๓

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๒
สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ
	 1	 นางสาวกัณฐิกา	 เพชรชื่นสกุล

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ
	 1	 นายกฤตวัฒน์	 รุจิมณีพงศ์	 ๒	 นางสาวเกษมณี	 เกษรชื่น
	 ๓	 นายคุณากร	 ธูปหอม	 ๔	 นางสาวแคทรียา	 เสืองามเอี่ยม
	 ๕	 นางสาวจารุวรรณ	 เลิศพลากร	 ๖	 นางสาวจุรีพร	 ดอนพรทัน
	 ๗	 นางสาวฉัตรธิดา	 ค�าตา	 ๘	 นางสาวชญานิชฐ์	 จันทร์บาง
	 ๙	 นางสาวฐานิตา	 อาภานันท์	 1๐	 นายฐิติวรรธน์	 ณัฐโชติธนิต
	 11	 นางสาวณัฐกานต์	 อริยะพิทักษ์	 1๒	 นางสาวณัฐธยาน์	 เปรมานุพันธ์
	 1๓	 นางสาวทยาธร	 อนันต์มานะ	 1๔	 นางสาวธัญลักษณ์	 โตดี
	 1๕	 นางสาวนฤภร	 สิทธิเวช	 1๖	 นายนวชล	 ปิยะกุล
	 1๗	 นางสาวนันนภา	 สิงห์ตุ้ย	 1๘	 นางสาวนิศากร	 สุขโพธิ์
	 1๙	 นางสาวบุญพิทักษ์	 เบียดนอก	 ๒๐	 นางสาวประภาพรรณ	 สุทธิมูล
	 ๒1	 นางสาวปรียา	 แสงราม	 ๒๒	 นางสาวพนิดา	 มณีปิตะสุต
	 ๒๓	 นางสาวมนสา	 เวยยาวัจจมัย	 ๒๔	 นางสาวมลลินิน	 ศรีสว่าง
	 ๒๕	 นายวัชรินทร์	 ประกัน	 ๒๖	 นายวิศรุทน์	 อนันต์
	 ๒๗	 นายศรัณย์	 สิทธิเดช	 ๒๘	 นางสาวศิราภรณ์	 แดงประยูร
	 ๒๙	 นายศุภกฤต	 พรมมา	 ๓๐	 นายศุภโชค	 อยู่สุข
	 ๓1	 นางสาวสุดารัตน์	 ท่าเทศ	 ๓๒	 นางสาวสุนิสา	 บุญณะ
	 ๓๓	 นางสาวเสริมศิริ	 จิรถิรภาพ	 ๓๔	 นางสาวแสงระวี	 มาลาบุญ
	 ๓๕	 นางสาวอรปรียา	 เกิดสว่าง	 ๓๖	 นายอัคคีรา	 แสงตะวัน
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คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
เทคโนโลยีบัณฑิต

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
	 1	 นายเทวัญ	 วิธูเรืองรอง	 ๒	 นายพิสิษฐ์	 กลิ่นขจร

บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๑ เหรียญทอง
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
	 1	 นางสาวธนพร	 จุดโต
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน
	 1	 นางสาวโชติมา	 ฝอยพรมราช
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
	 1	 นางสาววรรณฤดี	 สุวดินทร์กูร	 ๒	 นางสาววาสนา	 ขัมอุปถัมป์

บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๑
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน
	 1	 นางสาวฐิติมา	 พจนา

บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๒
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
	 1	 นางสาวนุชรีย์	 ชาญประโคน
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน
	 1	 นายโกฎล	 ชัยอารีราษฎร์	 ๒	 นางสาวขวัญธิมาภรณ์	 สีสม
	 ๓	 นางสาวคุณณาลักษณ์	 มหา	 ๔	 นายพีระพงศ์	 แซ่ชื้อ
	 ๕	 นายโสรัตน์	 เฟื่องฟู
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
	 1	 นายจิรโชติ	 อภิรังสิมันต์

บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
	 1	 นายกฤษณพล	 แก้วสกุล	 ๒	 นายกลทีป์	 สีฟ้า
	 ๓	 นางสาวกิตติมา	 คุ้มจอหอ	 ๔	 นางสาวจุฑามาศ	 งามบ้านผือ
	 ๕	 นางสาวชณัฐธิดา	 แชประเสริฐ	 ๖	 นายฐิติวิทย์	 ศรพลทัน
	 ๗	 นายทรงเกียรติ	 เนตรกุล	 ๘	 นายธนธรณ์	 อรุณอโณทัย
	 ๙	 นายธเนศ	 ม่วงงาม	 1๐	 นางสาวเนตรนภา	 แซ่กวาง
	 11	 นางสาวประภายุมาศ	 จิตรเกตุ	 1๒	 นายปรัชญ์	 พร้อมจันทึก
	 1๓	 นางสาวปราณี	 มาตนอก	 1๔	 นางสาวปาริชาติ	 ป้อมทอง
	 1๕	 นางสาวปิยนุช	 แซ่โซว	 1๖	 นางสาวแพรทอง	 กันภัย
	 1๗	 นางสาวรสสุคนธ์	 จันทร์สว่าง	 1๘	 นางสาววราภรณ์	 นฤภัย
	 1๙	 นางสาววราวรรณ	 ศิลปขวัญชัย	 ๒๐	 นางสาววิมลวรรณ	 คมมั่น
	 ๒1	 นางสาวสิริรัตน์	 มลวิสัย	 ๒๒	 นายสุภัทร	 พรเจริญวิโรจน์
	 ๒๓	 นางสาวสุภาณี	 เชียงสากุล	 ๒๔	 นางสาวสุภาพร	 ภัยนิราส
	 ๒๕	 นางสาวสุวพร	 เหลืองหิรัญ	 ๒๖	 นางสาวอโณทัย	 ฉัตรเงิน
	 ๒๗	 นางสาวอัจฉรา	 สายรัตน์
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สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน
	 1	 นางสาวกตาทิพย์	 พลประสิทธิ์	 ๒	 นางสาวกรรณิการ์	 กันดี
	 ๓	 นายกษิดิศ	 ศรีเจือทอง	 ๔	 นางสาวกาญจนาพร	 ถาวงษ์เพีย
	 ๕	 นายกิตต์พิพัชร์	 โพธิ์เกตุ	 ๖	 นายกิตติศักดิ์	 นามมหาวงษ์
	 ๗	 นางสาวเกศวลี	 แสงอ่อน	 ๘	 นางสาวเกษสุรางค์	 กะกุลพิมพ์
	 ๙	 นายขจรยศ	 วรรณวิสิทธิ์	 1๐	 นางสาวคณิษา	 ภู่ทอง
	 11	 นางสาวจรรยา	 ศิลาผ่อง	 1๒	 นายเจนณรงค์	 แก้วนิ่ม
	 1๓	 นายชวพล	 ตั้งอนุรัตน์	 1๔	 นางสาวณัฐธิดา	 พูลเจริญ
	 1๕	 นายณัฐพันธุ์	 จันทร์สิงห์	 1๖	 นางสาวทัศนาภรณ์	 แก้วปัญญา
	 1๗	 นายธนพล	 ธงชัย	 1๘	 นางสาวธนาภรณ์	 การดี
	 1๙	 นางสาวธัญสุดา	 กวดนอก	 ๒๐	 นายธีระวัฒน์	 อันทะเกตุ
	 ๒1	 นายนฤพนธ์	 จิตรศิริ	 ๒๒	 นายนัฐพงษ์	 จันทร์พวง
	 ๒๓	 นางสาวนันทิชา	 กรานสุข	 ๒๔	 นางสาวบงกช	 วงษ์กันยา
	 ๒๕	 นางสาวปวีณา	 สิธิ	 ๒๖	 นางสาวปาลิตา	 เอี่ยมสอาด
	 ๒๗	 นายปิยะณัฐ	 เพ็งสุวรรณ	 ๒๘	 นางสาวปุณยาพร	 ฝอยทอง
	 ๒๙	 นางสาวพัชราภา	 น้อยวงษ์	 ๓๐	 นายพีรวัฒน์	 พันธ์พงษ์
	 ๓1	 นางสาวมณีกาญจน์	 นิ่มอนงค์	 ๓๒	 นายมนตรี	 บัลลังก์เดช
	 ๓๓	 นางสาวมาริสา	 ป้อมบุบผา	 ๓๔	 นางสาวเยาวลักษณ์	 พาพินิจ
	 ๓๕	 นายรัชชานนท์	 จิตรจารุวงศ์	 ๓๖	 นางสาวรัตนมน	 เชื้อแก้ว
	 ๓๗	 นางสาวรุ่งรัตน์	 วทานิยานนท์	 ๓๘	 นางสาววรรณวรางค์	 พรสมผล
	 ๓๙	 นางสาววรางคณา	 งามบรรหาร	 ๔๐	 นายวัชรมน	 วัชรินทร์พร
	 ๔1	 นางสาววัชราภรณ์	 คนหาญ	 ๔๒	 นางสาววัชราภรณ์	 มลิวัลย์
	 ๔๓	 นางสาวศิริลักษณ์	 เจริญศิริ	 ๔๔	 นายศิวกร	 จันทร์มณี
	 ๔๕	 นางสาวศุภภัก	 วงศ์สุภักดี	 ๔๖	 นายสถิตย์	 จันทนาวงษ์
	 ๔๗	 นายสรพล	 เพ็ญสุข	 ๔๘	 นางสาวสิริธัญ	 ผันผล
	 ๔๙	 นางสาวสุดาทิพย์	 สุวรรณโชติ	 ๕๐	 นางสาวสุทธิชา	 เพ็ชรสมบัติ
	 ๕1	 นางสาวสุภานันท์	 เรืองรัตน์	 ๕๒	 นายสุรสิทธิ์	 บุญนาส�าโรง
	 ๕๓	 นายสุรสิทธิ์	 อาจรักษา	 ๕๔	 นางสาวสุวิมล	 เพ็ชรช่วง
	 ๕๕	 นางสาวหทัยกาญจน์	 นิ่มอนงค์	 ๕๖	 นางสาวหฤทัย	 บุตรจันทร์
	 ๕๗	 นางสาวอคิระห์	 ภูสะใส	 ๕๘	 นายอชิรวุฒิ	 รัฐถากร
	 ๕๙	 นางสาวอนิสรา	 อิ่มอ�าไภย	 ๖๐	 นางสาวอภัสรา	 จารย์หมื่น
	 ๖1	 นายอภินันท์	 มีเพียร	 ๖๒	 นางสาวอินธุอร	 สีแสวง
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
	 1	 นายกฤษดา	 แสงแก้ว	 ๒	 นายธนวัฒน์	 พูลพันธ์
	 ๓	 นายธีรภัทร์	 พึ่งพันธ์	 ๔	 นายธีระพงษ์	 สุทธิประภา
	 ๕	 นายวรวุฒิ	 คุ้มสกุล	 ๖	 นางสาวศิริลักษณ์	 วายลม
	 ๗	 นางสาวสุภาวดี	 ดวงใจ	 ๘	 นางสาวสุวนันท์	 สอาดเอี่ยม
	 ๙	 นายอภิวัฒน์	 ทองสุกมาก	 1๐	 นายเอกราช	 อ่อนอุทัย
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รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๑ เหรียญทอง
สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
	 1	 นางสาวพรประภา	 เครือชา

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๑
สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
	 1	 นายกฤษฏิ์	 ช่วยศรีนวล	 ๒	 นางสาวจารุวรรณ	 พาทอง
	 ๓	 นางสาวรุ่งนภา	 สาตรทรัพย์

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๒
สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
	 1	 นางสาวจิราพร	 จันทร์แก้ว	 ๒	 นางสาวนภสร	 ศุภนคร
	 ๓	 นางสาวยุประยงค์	 หาสุข	 ๔	 นางสาวศุกลรัตน์	 พุ่มเกตแก้ว
	 ๕	 นายสุธิวัฒน์	 ปันส่วน	 ๖	 นางสาวสุวรรณี	 พันนาคา
	 ๗	 นายอาคม	 พันธุมสุต

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
	 1	 นางสาวกชกร	 ศรีเวียง	 ๒	 นางสาวกนกวรรณ	 พละพล
	 ๓	 นางสาวกนกอร	 ขนบบวรกุล	 ๔	 นางสาวกรกมล	 ช่อไม้
	 ๕	 นางสาวกรกมล	 บุญแพทย์	 ๖	 นางสาวกรวรรณ	 เตียวลักษณ์
	 ๗	 นางสาวกฤติยาภรณ์	 โพธิ์เกลี้ยง	 ๘	 นายกฤษฎา	 ยิ่งสมบัติ
	 ๙	 นางสาวกาญจนา	 เปลี่ยมทรัพย์	 1๐	 นายกิตติธัช	 ทองศรี
	 11	 นายกิติพันธ์	 ผดุงเลิศ	 1๒	 นายเกรียงกมล	 พึ่งตนเอง
	 1๓	 นายเกรียงไกร	 เกล้าผม	 1๔	 นายคเณศ	 นามบุญลา
	 1๕	 นายคเณศร์	 คงสุวรรณ์	 1๖	 นายจงเจตน์	 ศิริอังกูร
	 1๗	 สิบโทจักรวาล	 ศรีธรรมศาสน์	 1๘	 นายจักรินทร์	 ป้อมภู่
	 1๙	 นายจักรีชัย	 ขุนเภา	 ๒๐	 นางสาวจันทนีย์	 หวังรักกลาง
	 ๒1	 นางสาวจินดารัตน์	 มานะกุล	 ๒๒	 นายจิรศักดิ์	 สว่างแจ้ง
	 ๒๓	 นางสาวจิรัชยา	 พุ่มมณี	 ๒๔	 นางสาวจิราวรรณ	 ไชยพจน์
	 ๒๕	 นางสาวจุฑารัตน์	 ก�าจัด	 ๒๖	 นางสาวจุฑารัตน์	 บุบผา
	 ๒๗	 นางสาวจุฑารัตน์	 บุราณรัตน์	 ๒๘	 นางสาวจุไรรัตน์	 เพียยา
	 ๒๙	 นางสาวจุฬาลักษณ์	 วันนุวาส	 ๓๐	 นางสาวชนิดา	 ประทุมทอง
	 ๓1	 นางสาวชมพูนุช	 ดิษฐเอม	 ๓๒	 นางสาวชลาลัย	 สิทธิวงษ์
	 ๓๓	 สิบต�ารวจตรีชาตรี	 อินทโชติ	 ๓๔	 นายชิษณุพงศ์	 สถามิตร
	 ๓๕	 นายไชยวัฒน์	 จวงตะขบ	 ๓๖	 นางสาวฐิติมา	 ตันประดิษฐ์
	 ๓๗	 นางสาวณัฎฐนิช	 จันทร์นวล	 ๓๘	 นางสาวณัฐชฏา	 หงษ์วิเศษ
	 ๓๙	 นายณัฐพล	 ประเสริฐศรี	 ๔๐	 นายณัฐพล	 ผดุงเลิศ
	 ๔1	 นายณัฐวุฒิ	 จิวราช	 ๔๒	 นายดนุเดช	 กันแม้น
	 ๔๓	 นางสาวทานตะวัน	 ทองเหลา	 ๔๔	 นางสาวธนาภรณ์	 ผลสวัสดิ์
	 ๔๕	 นายธนิสร	 เจียรจิระธิกุล	 ๔๖	 นายธวัชชัย	 ยาจันทรา
	 ๔๗	 นางสาวธิดารัตน์	 แก้วกลม	 ๔๘	 นายธีรภพ	 สาโยธา
	 ๔๙	 นายธีรวิทย์	 เรืองพลับพลา	 ๕๐	 นางสาวนงลักษณ์	 เหมือนด�า
	 ๕1	 นายนพดล	 เขาเหิน	 ๕๒	 นายนพพร	 ประดิษฐ์ภูมิ
	 ๕๓	 นายนฤเบศน์	 ศรีเจริญ	 ๕๔	 นางสาวนฤมล	 ไชยสิทธิ์
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	 ๕๕	 นางสาวนวภัสร์	 ญาติกา	 ๕๖	 นางสาวนวลพร	 ฉุนเฉียว
	 ๕๗	 นางสาวนวลพรรณ	 ฉุนเฉียว	 ๕๘	 นางสาวนันทนา	 จุลส�ารวล
	 ๕๙	 นางสาวนุชนาถ	 ปิยะนาจ	 ๖๐	 นางสาวปทุมพร	 รักษาพล
	 ๖1	 นายปรเมษฐ์	 กล้าผจญ	 ๖๒	 นางสาวปริสา	 ประทุมมา
	 ๖๓	 นางสาวปาริฉัตร	 เงินไหลมา	 ๖๔	 นางสาวปาริฉัตร	 ตั้งต้นตระกูลกิจ
	 ๖๕	 นายปิยะ	 จ�ารัส	 ๖๖	 นางสาวปิยะนุช	 จิ๋ว
	 ๖๗	 นางสาวเป็นหนึ่ง	 จิตต์จ�านงค์	 ๖๘	 นางสาวพัชรียา	 จิตรเทศ
	 ๖๙	 นายพิกุล	 โศรกศรี	 ๗๐	 นายพิทักษ์	 ป่าศาล
	 ๗1	 นางสาวพิมพ์ชนก	 รอดวิลัย	 ๗๒	 นางสาวพิมพ์ลดา	 นราศิริธัญรักษ์
	 ๗๓	 นายพีรยุทธ	 วงษ์อินทร์	 ๗๔	 นางสาวเพ็ญนภา	 ทัพเดิม
	 ๗๕	 นางสาวภรภิรมย์	 ก�าลังงาม	 ๗๖	 นางสาวภัสส์ศญา	 เพิ่มพิบูลย์
	 ๗๗	 นางสาวภาณุนาถ	 มัธยมจันทร์	 ๗๘	 นายภานุเดช	 ไมตรีจิตร์
	 ๗๙	 นายภูริช	 นุชพงษ์	 ๘๐	 นางสาวมลฤดี	 มุมกระโทก
	 ๘1	 นางสาวยลลดา	 งามหาร	 ๘๒	 นางสาวโยษิตา	 ลายนอก
	 ๘๓	 นางสาวรสสุคนธ์	 พืชเพียร	 ๘๔	 นางสาวรัชนก	 ไชยโชติ
	 ๘๕	 นายรัชภูมิ	 วัฒนใย	 ๘๖	 สิบต�ารวจตรีรัฐพงษ์	 ยิงยอม
	 ๘๗	 นางสาวรัตนาภรณ์	 เกษมวงษ์	 ๘๘	 นางสาวรุ่งนภา	 มลภา
	 ๘๙	 นางสาวรุ่งนภา	 แสนโคตร	 ๙๐	 นางสาวรุ้งแสง	 โสดาจันทร์
	 ๙1	 นางสาวเรณู	 ค�านึงถึง	 ๙๒	 นายฤทธิรงค์	 หันทยุง
	 ๙๓	 นางสาวลฎาภา	 จักรกริชรัตน์	 ๙๔	 นางสาววนิดา	 เทพประสิทธิ์
	 ๙๕	 นางสาววรรณิภา	 สิทธิกุล	 ๙๖	 จ่าสิบเอกวรวัฒน์	 รัญเสวะ
	 ๙๗	 นางสาววลีทิพย์	 ปิ่นทอง	 ๙๘	 นายวัชรพงศ์	 สินงาม
	 ๙๙	 นางสาววัชราภรณ์	 การดี	 1๐๐	 นางสาววาสนา	 อ่อนน่วม
	 1๐1	 นางสาววิภา	 เย็นใจ	 1๐๒	 นางสาววิไรรัตน์	 ทูค�ามี
	 1๐๓	 นายวุฒิชัย	 พยุงวงษ์	 1๐๔	 นายวุฒิลากรณ์	 หันทยุง
	 1๐๕	 นางสาวศตพร	 นิกรเทศ	 1๐๖	 นางสาวศิรยา	 สาวโสด
	 1๐๗	 นายศุภกิจ	 อุปหาส	 1๐๘	 นายสมพงษ์	 บัวพา
	 1๐๙	 นายสรวิทย์	 ศรีพิศ	 11๐	 นางสาวสาวิตรี	 พงษ์สะพัง
	 111	 นางสาวสิริกัญญา	 เดชศักดา	 11๒	 นางสาวสุธิสา	 เปลี่ยมกระโทก
	 11๓	 นางสาวสุนิษา	 จันดาวงษ์	 11๔	 นางสาวสุนิสา	 ศักดิ์พรหม
	 11๕	 นางสาวสุนิสา	 โสรถาวร	 11๖	 นายสุเนตร	 แซ่ภู
	 11๗	 นางสาวสุพรรษา	 เถื่อนวงษ์	 11๘	 นางสาวสุพัตรา	 แสงสี
	 11๙	 นางสาวสุภาพร	 เพ็ชร์คง	 1๒๐	 นางสาวสุภาวดี	 น้อมหนู
	 1๒1	 นายสุเมธ	 ใจอาษา	 1๒๒	 นายสุรเทิน	 บุญยัง
	 1๒๓	 นางสาวสุลีรัฒน์	 โชติช่วง	 1๒๔	 นางสาวสุวรรณี	 ถิ่นตะเคียน
	 1๒๕	 นายอนุชน	 หนูโงน	 1๒๖	 พันจ่าเอกอนุชา	 ปัดทุม
	 1๒๗	 นายอนุภาพ	 สีเนือน	 1๒๘	 สิบโทอภิวัฒน์	 สุดทอง
	 1๒๙	 นายอภิศักดิ์	 เลี้ยงรัตนชัยกุล	 1๓๐	 นายอภิสิทธิ์	 กลิ่นจันทร์
	 1๓1	 นายอมรพันธ์	 เอียวตงเฮง	 1๓๒	 นางสาวอรทัย	 แสงทอง
	 1๓๓	 นางสาวอลิตา	 สมาเด๊ะ	 1๓๔	 นายอัครพล	 ยะหัตตะ
	 1๓๕	 นางสาวอัญธิกา	 ภัทรกุลชัย	 1๓๖	 นายอาทิตย์	 วิเศษสิทธางกูร
	 1๓๗	 นายอาทิตย์	 สิงห์ทิพย์	 1๓๘	 นางสาวอุ่นศรี	 นนทวงษ์
	 1๓๙	 นายเอกสิทธิ์	 วนเวียน



1๕๘

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๑ เหรียญทอง
สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	 1	 นางสาวกุลธิดา	 จันทร์อยู่

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๑
สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	 1	 นางสาวธัญวรัตม์	 ดอกรัก	 ๒	 นายรัตพล	 ใบไกร
	 ๓	 นางสาวสุชาดา	 จิตร์ชนะ	 ๔	 นางสาวสุปราณี	 อบเทียน

วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	 1	 นางสาวกชกร	 นาคา	 ๒	 นางสาวณัฐพร	 เคียงคู่
	 ๓	 นางสาวณัฐวดี	 ไพบูลย์	 ๔	 นายณัฐวัตร	 กองแก้ว
	 ๕	 นางสาวธัญชนก	 ข�าขุน	 ๖	 นายนพพิชัย	 ลีรัตน์
	 ๗	 นางสาวนันทนา	 ฤกษ์เกษม	 ๘	 นายปรมัตถ์	 เศรษฐี
	 ๙	 นางสาวพรฑิตา	 เตตะมะ	 1๐	 นางสาวพรทิพา	 เทียนเพลิง
	 11	 นายพรพล	 นาคสวัสดิ์	 1๒	 นางสาวมุขสุดา	 สุขรุ่ง
	 1๓	 นางสาววาสนา	 วงษ์แตงอ่อน	 1๔	 นายศานิต	 วิจิตรสมบัติ
	 1๕	 นางสาวศิริประภา	 กะนิโก	 1๖	 นายอรรถพล	 นพกาล
	 1๗	 นางสาวอัญชิสา	 กาญจนเกตุ	 1๘	 นางสาวเอมิกา	 เวชโสม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
	 1	 นายไชยรัตน์	 ภักดีกุล	 ๒	 นางสาวเบ็ญจลักษณ์	 ลีลาสิริวิลาศ
	 ๓	 นางสาววัลย์จิราภรณ์	 พิลา



1๕๙

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
	 1	 นางสาวกชพรรณ	 พรเสนา	 ๒	 นางสาวณหทัย	 จันทวี
	 ๓	 นายณัฐพล	 ยอดสุข	 ๔	 นายทรงชัย	 ว่องไวทวีวงศ์
	 ๕	 นายนรากรณ์	 นากาย	 ๖	 นางสาวนลิน	 อินทร์พรรณ์
	 ๗	 นายเนติพงศ์	 ทองนุช	 ๘	 นายประณัย	 โพธิ์ประสาท
	 ๙	 นางสาวประภัสสร	 ส�าราญ	 1๐	 นางสาวปิยธิดา	 สุดาจันทร์
	 11	 นางสาวพรนภา	 พูลกลาง	 1๒	 นางสาววนิดา	 พรมวงศ์
	 1๓	 นางสาววัฒนา	 เค้าดี	 1๔	 นายสัญชัย	 จันทศรี
	 1๕	 นายอภิรักษ์	 พรมเสาร์	 1๖	 นายอมรเทพ	 เพชรป้อม
	 1๗	 นางสาวอุมาพร	 มามาก	 1๘	 Ms.BO	 NARORTH
สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
	 1	 นางสาวจิรวรรณ	 เขียววิจิตร์	 ๒	 นางสาวชญานุตน์	 ดวงอาจ
	 ๓	 นางสาวชลาลัย	 ตุ้มธรรมรงค์	 ๔	 นางสาวเพ็ญพิทย์	 นิยะนันท์
	 ๕	 นางสาววราภรณ์	 เพ็ชรศรี	 ๖	 นางสาวศิริขวัญ	 จันทร์หมื่น
	 ๗	 นางสาวสุรีพร	 พัดงาม	 ๘	 นางสาวสุวนีย์	 ดีหะริง



1๖๐

คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษามหาบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
	 1	 นางกนกกาญจน์	 พรหมปักษา	 ๒	 นางสาวกนกทิพย์	 ดอกลัดดา
	 ๓	 นางสาวกนกอร	 จุลินทร	 ๔	 นางสาวกมลพร	 เข็มทอง
	 ๕	 นางสาวกมลพร	 ศรีประไพ	 ๖	 นางสาวกมลวรรณ	 หยวกทอง
	 ๗	 นางสาวกมลานันท์	 บุญกล้า	 ๘	 นางสาวกรรณิกา	 ประพันธ์วงค์
	 ๙	 นางสาวกรรณิการ์	 มิ่งสอน	 1๐	 นางกรวิกรานต์	 เจริญพวก
	 11	 นายกฤตกร	 น�้าทิพย์	 1๒	 นางสาวกฤตย์ภัสสร	 สาขา
	 1๓	 นางสาวกฤติยาภรณ์	 นาชัย	 1๔	 นางสาวกวิสรา	 ชูทอง
	 1๕	 นางสาวกษมา	 ศรีศัมภุวงศ์	 1๖	 นางกัญญา	 นวลตาล
	 1๗	 นางสาวกัญญานันท์	 หินแก้ว	 1๘	 นางสาวกัญญาภัทร	 โกกิฬา
	 1๙	 นางสาวกัลยกร	 บุญรักษา	 ๒๐	 นางสาวกัลยาณี	 ฤทธิเจริญ
	 ๒1	 นางสาวกาญจนา	 อนันตศรี	 ๒๒	 นางสาวกิ่งกาญจน์	 แสนสุข
	 ๒๓	 นางสาวกิ่งแก้ว	 ห้วยจันทร์	 ๒๔	 นายกิตติศักดิ์	 แสงทอง
	 ๒๕	 นายเกรียงศักดิ์	 ชอบช่าง	 ๒๖	 นางสาวเกศริน	 พันธุมวรรณ
	 ๒๗	 นางสาวเกศินี	 ศรีสุข	 ๒๘	 นางเกศินี	 สันจะโป๊ะ
	 ๒๙	 นางสาวเกียรติสุดา	 ศรีลาชัย	 ๓๐	 นางสาวขวัญจิรา	 กองสุข
	 ๓1	 นางสาวขวัญตา	 บาลโสง	 ๓๒	 ว่าที่ร้อยตรีคมสันต์	 ทะลายรัมย์
	 ๓๓	 นายครรชิต	 ช�านิประโคน	 ๓๔	 นางสาวคุณัญญา	 ถะเกิงสุข
	 ๓๕	 นางสาวคุณากร	 อันทะมะโน	 ๓๖	 นางสาวเครือวัลย์	 ราชวิชิต
	 ๓๗	 นางสาวจงกลณี	 ศิริสวัสดิ์	 ๓๘	 นางสาวจรรพร	 มณีรัตน์
	 ๓๙	 นายจักรพงษ์	 ทิ้งมิตรชั่ว	 ๔๐	 นายจักรพันธ์	 พงษ์พิพัฒน์วัฒนา
	 ๔1	 ว่าที่ร้อยตรีจักรพันธ์	 ศรนรินทร์	 ๔๒	 นายจักรี	 มนต์ประสิทธิ์
	 ๔๓	 นางสาวจันทา	 จ�าปีกลาง	 ๔๔	 นางสาวจันทิมา	 ทรัพย์จันทร์
	 ๔๕	 นางสาวจันทิมา	 ประกอบเกื้อ	 ๔๖	 นายจาตุรันต์	 พันธวาส
	 ๔๗	 นางจารุณี	 จันมี	 ๔๘	 นางจารุนันท์	 เจริญฤทธิ์
	 ๔๙	 นางสาวจารุภา	 ทรัพย์มี	 ๕๐	 นางสาวจารุวรรณ	 ธรรมศิล
	 ๕1	 นางสาวจารุวรรณ	 สะมะโน	 ๕๒	 นางสาวจาลุณี	 สาริบุตร
	 ๕๓	 นายจ�านงค์	 ทองลอย	 ๕๔	 นางจินตนา	 แก้วศรีนวม
	 ๕๕	 นางจินตนา	 จูมสีสิงห์	 ๕๖	 นางสาวจินตหรา	 ชาตรี
	 ๕๗	 นางจิรชยา	 ศรีทา	 ๕๘	 นายจิรพล	 ศศิวรเดช
	 ๕๙	 นางสาวจิรภา	 ดวงประทุม	 ๖๐	 นางสาวจิรัฐติกาล	 หลอโยธา
	 ๖1	 นางสาวจิราพร	 แย้มบาล	 ๖๒	 นางสาวจีระพรรณ	 โพนพุธ
	 ๖๓	 นางสาวจีราพร	 มามิมิน	 ๖๔	 นางสาวจีราวรรณ	 ไหวดี
	 ๖๕	 นางสาวจุฑาธิปต์	 ทัพไทย	 ๖๖	 นางสาวจุฑามาศ	 ช่วยเพชร
	 ๖๗	 นางสาวจุฑามาศ	 หาญนอก	 ๖๘	 นางสาวจุฑารัตน์	 โพศิริ
	 ๖๙	 นางสาวจุฑารัตน์	 หิ้งทอง	 ๗๐	 นางสาวจุรีพรรณ	 กลิ่นสุมาลย์
	 ๗1	 นางสาวจุรีรัตน์	 พันสอน	 ๗๒	 นางสาวจุไรวรรณ	 หนูขาว
	 ๗๓	 นายเจษฎา	 ถังเงิน	 ๗๔	 นางสาวฉวีวรรณ	 ค�าสี
	 ๗๕	 นายเฉลิมเกียรติ	 สมานพันธุ์	 ๗๖	 นางสาวชฎาพร	 คุณวัฒนธรรม
	 ๗๗	 นางสาวชนัษฎาภรณ์	 ใจแน่น	 ๗๘	 นางสาวชลดา	 ภู่ระหงษ์



1๖1

	 ๗๙	 นางชลาลัย	 มณีเขียว	 ๘๐	 นายชวภณ	 ปัญญา
	 ๘1	 นางช่อชบา	 นาคบุญ	 ๘๒	 นางสาวชัชริน	 เจริญศรี
	 ๘๓	 นายชัยด�ารงค์	 สิงหเจริญวัฒน์	 ๘๔	 นายชัยธนภัทร์	 เสงี่ยมรัตน์
	 ๘๕	 นางสาวชิสาพัชร์	 วัชรสุทธิพงศ์	 ๘๖	 นางชุณหกาญจน์	 เรืองฤทธิ์
	 ๘๗	 นางสาวชุดาพร	 นพเก้า	 ๘๘	 นางสาวชุตินันท์	 ชาตรูประชีวิน
	 ๘๙	 นางสาวชุติมา	 สุทธิวารี	 ๙๐	 นายญาณทัด	 อ่องค�า
	 ๙1	 นางสาวญาดา	 บ้านเมือง	 ๙๒	 นางสาวฐณิฏา	 หนองใหญ่
	 ๙๓	 นายฐิติ	 เรืองฤทธิ์	 ๙๔	 นางสาวฐิติพรรณ	 ธารทรัพย์ทวี
	 ๙๕	 นางสาวฐิติมา	 ภมรคล	 ๙๖	 นางสาวณัฏฐา	 แตงก�่า
	 ๙๗	 นางสาวณัฏฐา	 ยะคะเรศ	 ๙๘	 นางสาวณัฐชา	 สวัสดิไชย
	 ๙๙	 นางสาวณัฐธิกา	 จีทา	 1๐๐	 นายณัฐนันท์	 วงษ์มาศจันทร์
	 1๐1	 นางสาวณัฐพร	 วัตถุ	 1๐๒	 นางณัฐรัตน์	 พุทธรักษ์
	 1๐๓	 นายณัฐวุฒิ	 บุญลือ	 1๐๔	 นางสาวณัฐิยา	 พาที
	 1๐๕	 นายดนัย	 ขันทอง	 1๐๖	 นางสาวดวงกมล	 ปถคามินทร์
	 1๐๗	 นางสาวดุธาสิทธิ์	 แดงงาม	 1๐๘	 นางสาวดุษฎีภรณ์	 พิมพ์น้อย
	 1๐๙	 นายทรงกลด	 ศิริผล	 11๐	 นางสาวทองสุข	 หงษ์ทอง
	 111	 นางสาวทัศนา	 วรรณประภา	 11๒	 นางสาวทิฐินันท์	 จโรจน์กริตย์
	 11๓	 นายทินพงษ์	 อินต๊ะภา	 11๔	 นางสาวทิพย์วดี	 กาญจนะประยูร
	 11๕	 นางสาวทิพยาภา	 คมข�า	 11๖	 นางสาวทิพวรรณ	 กีทีประกูล
	 11๗	 นางสาวทิพวัลย์	 มูลตระกูล	 11๘	 นางสาวทิพานัน	 เสียงหวาน
	 11๙	 นางสาวธนณัน	 แจ้งศรีสุข	 1๒๐	 นายธนพล	 ชัยชนะ
	 1๒1	 นายธนภาค	 กสิวิทย์	 1๒๒	 นายธนันท์ธร	 อิ่มใจ
	 1๒๓	 นายธนากร	 แก่นเกษ	 1๒๔	 นางสาวธนาภรณ์	 มานุสนธิ์
	 1๒๕	 นางธนิกานต์	 สุขวัฒน์	 1๒๖	 นายธรรมกานต์	 ศรีภู่
	 1๒๗	 นายธะนา	 ทินบุตร	 1๒๘	 นางสาวธัญชนก	 บุตรศิริ
	 1๒๙	 นางสาวธัญญ์กมน	 ปันนที	 1๓๐	 นางสาวธัญญภัค	 วงษ์สุข
	 1๓1	 นางสาวธัญญารัตน์	 ใจมูล	 1๓๒	 นางสาวธาราทิพย์	 ชละมณี
	 1๓๓	 นางสาวธิดารัตน์	 พงคนิตย์	 1๓๔	 นายธีวรัตน์	 ไชยสิทธิ์
	 1๓๕	 นายนครินทร์	 เจษฎารมย์	 1๓๖	 นางสาวนพมาศ	 สุขอุดม
	 1๓๗	 นายนพรัตน์	 แบบกัน	 1๓๘	 นางนพวรรณ	 จักษุสุวรรณ
	 1๓๙	 นางสาวนพวรรณ	 บุญเจริญสุข	 1๔๐	 นางนริยา	 บุญมณีสิรีกุล
	 1๔1	 นางสาวนรีรัตน์	 ตลับเพ็ชร	 1๔๒	 นางสาวนฤมล	 เชิดงาม
	 1๔๓	 นางนฤมล	 สมนวล	 1๔๔	 นางสาวนฤมล	 อินทรชาติ
	 1๔๕	 นายนฤมิตร	 ภักดี	 1๔๖	 นางนวลใย	 โยลัย
	 1๔๗	 นายนววิธ	 อัศวนนท์วิวัฒน์	 1๔๘	 นางสาวนวิยา	 จ�าชาติ
	 1๔๙	 นางสาวนัฏฐิกา	 นิลสุข	 1๕๐	 นางสาวนันท์นภัส	 แช่มเงิน
	 1๕1	 นางสาวนันทิกาญจน์	 ใจกล้า	 1๕๒	 นางสาวนันทิยา	 ฟุเฟือง
	 1๕๓	 นางสาวนาลิน	 ก้อมวงค์	 1๕๔	 นางสาวน�้าทิพย์	 ค�าแพง
	 1๕๕	 นางสาวน�้าผึ้ง	 ค�ามาก	 1๕๖	 นางสาวน�้าผึ้ง	 จันทะสิงห์
	 1๕๗	 นายนิกร	 เหมือนสมัย	 1๕๘	 นางนิตติยา	 เกื้อทาน
	 1๕๙	 นางสาวนิตยา	 แปงการิยา	 1๖๐	 นางสาวนิติยา	 แสนอุบล
	 1๖1	 นายนิทัศน์	 ชาวโพธิ์พระ	 1๖๒	 นายนินาท	 ศริพันธุ์



1๖๒

	 1๖๓	 นายนิพนธ์	 วานิชยากร	 1๖๔	 นางสาวนิพาดา	 รอดดี
	 1๖๕	 นายนิรันดร์	 จันมี	 1๖๖	 นางสาวนิศราภรณ์	 ชาติโสม
	 1๖๗	 นางนิสรา	 สิมพรักษ์	 1๖๘	 นางสาวนุชรีย์	 ผึ้งคุ้ม
	 1๖๙	 นางนุชอนงค์	 สุขกลิ่น	 1๗๐	 นางสาวเนตรนภา	 พูลเพิ่ม
	 1๗1	 นางสาวเนื้อน้อง	 ไชยโชติ	 1๗๒	 นางบงกช	 วิจบ
	 1๗๓	 นายบุญตา	 จันทร์เวียง	 1๗๔	 นางสาวบุญเตือน	 จามะรี
	 1๗๕	 นายบุรินทร์	 สังข์เงิน	 1๗๖	 นางสาวเบญจพร	 มานะพันธ์
	 1๗๗	 นางสาวเบญจรัตน์	 บุญประเสริฐ	 1๗๘	 นางสาวเบญธสร	 มาทิพย์
	 1๗๙	 นายปกรณ์	 เผือกโสภา	 1๘๐	 นางสาวปฏิมา	 ค�าชมภู
	 1๘1	 นางปนัดดา	 รัตนวงศ์	 1๘๒	 นายประนม	 มะธิปิไข
	 1๘๓	 นางสาวประภาพร	 เรืองรักษา	 1๘๔	 นายประมาณ	 แสงเพ็ชร
	 1๘๕	 นายประวัติศาสน์	 อภิชาติ	 1๘๖	 นายประศาสน์	 ตันเจริญ
	 1๘๗	 นายประเสริฐ	 ก�าเลิศทอง	 1๘๘	 นางสาวปรัศนี	 ดีนาค
	 1๘๙	 นางสาวปรานีต	 จินดาศรี	 1๙๐	 นางสาวปรารถนา	 นวมน่วม
	 1๙1	 นางสาวปริศนา	 สีเงิน	 1๙๒	 นายปรีชา	 วุฒิเกษตรสกุล
	 1๙๓	 นายปรีชา	 อ้อยรักษา	 1๙๔	 นายปัญญา	 คณะเมธ
	 1๙๕	 นายปัทธิพงษ์	 พีรภัทรสกุล	 1๙๖	 นางสาวปัทมา	 เผือกสีทอง
	 1๙๗	 นางสาวปาจรีย์	 เชาวดี	 1๙๘	 นางสาวปานปิติ	 ปรัสพันธ์
	 1๙๙	 นางสาวปาวีณา	 อนันตสุข	 ๒๐๐	 นางปิ่นทอง	 ศรีสวัสดิ์
	 ๒๐1	 นางสาวปิยธิดา	 ลิ้มสถิรานันท์	 ๒๐๒	 นางสาวปิยธิดา	 อ�าภาพันธ์
	 ๒๐๓	 นางสาวปิยะนุช	 ศรีตะปัญญะ	 ๒๐๔	 ว่าที่ร้อยตรีปิยะพงษ์	 โสเสมอ
	 ๒๐๕	 นางสาวปิยะภัทร	 เชื้อมั่น	 ๒๐๖	 นางสาวปิยะวรรณ	 ยี่สารพัฒน์
	 ๒๐๗	 นางสาวปุณยนุช	 จิณณ์ธิตา	 ๒๐๘	 นางสาวฝนทิพย์	 ข�าคม
	 ๒๐๙	 นายพงศ์สรณ์	 บวรสุขวัฒน์	 ๒1๐	 นายพงษ์นรินทร์	 อินต๊ะ
	 ๒11	 นายพงษ์พันธ์	 แซ่แต้	 ๒1๒	 นางพจนารถ	 วิเชียรเทียบ
	 ๒1๓	 นางพจนีย์	 กระยอม	 ๒1๔	 นางสาวพจมาลย์	 กิจเจริญไชย
	 ๒1๕	 นายพนมพร	 ทิมอ่อง	 ๒1๖	 นายพนัส	 ประดลชอบ
	 ๒1๗	 นางสาวพนิดา	 มากสมบัติ	 ๒1๘	 นางพรชนิตท์	 ก้องก�าไก
	 ๒1๙	 นางพรทิพย์	 ชิงชัย	 ๒๒๐	 นางสาวพรธิดา	 พูลถาวร
	 ๒๒1	 นางสาวพรนิภา	 ชวนชื่น	 ๒๒๒	 นางสาวพรพรรณ	 บุญมี
	 ๒๒๓	 นางสาวพรรณนิภา	 ปินตาติ๊บ	 ๒๒๔	 นางสาวพรรณนิภา	 สุขคี้
	 ๒๒๕	 นางสาวพัชรวรรณ	 ผลิผล	 ๒๒๖	 นางสาวพัชราภรณ์	 พานทอง
	 ๒๒๗	 นางสาวพัชรี	 ชินสงวนเกียรติ	 ๒๒๘	 นางสาวพัชรี	 แถวเนิน
	 ๒๒๙	 นางสาวพัชรีย์	 ศิริมุล	 ๒๓๐	 นางสาวพัทธนันท์	 โพธิ์เขียว
	 ๒๓1	 นางสาวพันทิวา	 ฐานคร	 ๒๓๒	 นางสาวพัสตราภรณ์	 หุตะเจริญ
	 ๒๓๓	 นางสาวพิกุล	 จั่นจ�ารัส	 ๒๓๔	 นางสาวพิชญา	 โพธิ์ทอง
	 ๒๓๕	 นางสาวพิชญาดา	 สิงหเลิศ	 ๒๓๖	 นางสาวพิชญาภา	 ขวัญยืน
	 ๒๓๗	 นายพิชิต	 จินดาศรี	 ๒๓๘	 นางสาวพิมพ์ญาฎา	 นูพิมพ์
	 ๒๓๙	 นางสาวพิมพ์นารา	 พฤกษอาภรณ์	 ๒๔๐	 นางสาวพิมพร	 พ่ออามาตย์
	 ๒๔1	 นางสาวพิมพ์วรีย์	 ใจสุข	 ๒๔๒	 นางสาวพิมพารัตน์	 สมครอง
	 ๒๔๓	 นางพิมล	 โชติธนอธิวัฒน์	 ๒๔๔	 นางสาวพิมวิพา	 ทายประโคน
	 ๒๔๕	 นางสาวพิศมัย	 นันเสนา	 ๒๔๖	 นายพิสุทธิ์	 เฮมสกุล



1๖๓

	 ๒๔๗	 นายพีรเดช	 พัชรปัญญาพร	 ๒๔๘	 นางสาวพุทธชาด	 แสนอุบล
	 ๒๔๙	 นางสาวพุทธิรดา	 ฐาปนีย์	 ๒๕๐	 นางสาวเพ็ญจันทร์	 ทั่งแก้ว
	 ๒๕1	 นางสาวเพ็ญศิริ	 สมเรือน	 ๒๕๒	 นางเพิ่มสุข	 อนันต์มั่งคั่ง
	 ๒๕๓	 นางสาวเพียงฤทัย	 ชุมวัน	 ๒๕๔	 นางสาวแพรวนภา	 เบี้ยแก้ว
	 ๒๕๕	 นางสาวแพรวนภา	 เวฬุวนารักษ์	 ๒๕๖	 นางสาวภรณ์สุดา	 นาดี
	 ๒๕๗	 นางสาวภัคภารัตน์	 โตวา	 ๒๕๘	 นางสาวภัทรวดี	 ภักดี
	 ๒๕๙	 นางภัศราภรณ์	 ชิดทอง	 ๒๖๐	 นางสาวภาวันสินี	 คันศร
	 ๒๖1	 นางสาวภีรดา	 นาคเรืองศรี	 ๒๖๒	 นายภูษิต	 ทองวัชรไพบูลย์
	 ๒๖๓	 นายมงคล	 ผาบแก้ว	 ๒๖๔	 นางสาวมนทิยา	 จันทร์ประดิษฐ์
	 ๒๖๕	 นางสาวมนฤทัย	 ทองใบ	 ๒๖๖	 นางสาวมนัสนันท์	 วังหนองเสียว
	 ๒๖๗	 นางสาวมยุรี	 จัดดี	 ๒๖๘	 นางสาวมลฐิตา	 กลางณรงค์
	 ๒๖๙	 นางมลฑา	 นักเสียง	 ๒๗๐	 นางมลทิรา	 จีนามูล
	 ๒๗1	 นางสาวมลฤดี	 คังคายะ	 ๒๗๒	 นางสาวมลฤดี	 สีอ่อน
	 ๒๗๓	 นางสาวมานิดา	 โสมณวัฒน์	 ๒๗๔	 ว่าที่ร้อยตรีมารุต	 พลอัน
	 ๒๗๕	 นางสาวมุกดา	 แพรงาม	 ๒๗๖	 นางสาวมุทิตา	 อุตมะพันธุ์
	 ๒๗๗	 นางสาวเมวิกา	 สุขะวิทะ	 ๒๗๘	 นางสาวเมวิการ์	 เกตุนอก
	 ๒๗๙	 นายยุทธนา	 โคตทิพย์	 ๒๘๐	 นายยุทธพงษ์	 เจนพานิช
	 ๒๘1	 นางยุพารัตน์	 โชติเนตร	 ๒๘๒	 นางสาวยุราพร	 โต๊ะสิงห์
	 ๒๘๓	 นางเยาวภา	 ลันขุนทด	 ๒๘๔	 นายรณชัย	 กิ่งแก้ว
	 ๒๘๕	 นางรณรัตน์	 ศรีเกื้อกลิ่น	 ๒๘๖	 นางสาวรนัยพร	 ทุนละ
	 ๒๘๗	 นางระวีนันท์	 ชูสินชินภัทร	 ๒๘๘	 นางสาวรัชฎาภรณ์	 เอี่ยมสะอาด
	 ๒๘๙	 นางสาวรัชดาพร	 บุตะเขียว	 ๒๙๐	 นางสาวรัชนัน	 บุญทวี
	 ๒๙1	 นางสาวรัชนี	 เงินถ้วน	 ๒๙๒	 นางสาวรัตติกาล	 ชิณโคตร
	 ๒๙๓	 นางสาวรัตนา	 นาคทอง	 ๒๙๔	 นางสาวราตรี	 วรรณพฤกษ์
	 ๒๙๕	 นางสาวรุ่งทิพย์	 จินตนา	 ๒๙๖	 นางสาวรุ่งนภา	 สรรพศรี
	 ๒๙๗	 นางสาวรุ้งเพชร	 ทรัพย์เจริญ	 ๒๙๘	 นางสาวรุจิรา	 เข็มทิพย์
	 ๒๙๙	 นางรุจิษยา	 รุ่งเรือง	 ๓๐๐	 นางสาวรุวิญา	 ถือสัตย์
	 ๓๐1	 นายเรืองยศ	 เรืองจันทร์	 ๓๐๒	 นางสาวฤติมา	 บุญบ�ารุง
	 ๓๐๓	 นางสาวลดาวัลย์	 สัตยาพันธุ์	 ๓๐๔	 นางสาวลดาวัลย์	 หมื่นชยุดา
	 ๓๐๕	 นางสาวลักขณา	 ธานี	 ๓๐๖	 นางสาวลักขณา	 โสชารี
	 ๓๐๗	 นางลักคณา	 สังฆธรรม	 ๓๐๘	 นางสาวลัดดาวัล	 จันทน์หอม
	 ๓๐๙	 นางสาววชิราภรณ์	 นาคพนม	 ๓1๐	 นางสาววณิดานันท์	 ไตรปาน
	 ๓11	 นายวนากร	 ปลอดคง	 ๓1๒	 นางสาววรรณษา	 โคตุเคน
	 ๓1๓	 นางสาววรรธนา	 หอมทิพย์	 ๓1๔	 นายวรศักดิ์	 สีดามล
	 ๓1๕	 นางสาววราทิพย์	 เอี่ยนเหล็ง	 ๓1๖	 นางสาววราภรณ์	 บัวเมือง
	 ๓1๗	 นางสาววรารัตน์	 ค�ายอง	 ๓1๘	 นางสาววรารัตน์	 แสนท�าพล
	 ๓1๙	 นางสาววริศรา	 สุขสุวรรณ	 ๓๒๐	 นายวรุตม์	 แสงเครือสุข
	 ๓๒1	 นางสาววลีรัตน์	 จริยะกุล	 ๓๒๒	 นางวันทนา	 รองไชย
	 ๓๒๓	 นางวันทนา	 วัฒนาฤดี	 ๓๒๔	 นางวันเพ็ญ	 เจิมจิตต์
	 ๓๒๕	 นางสาววันเพ็ญ	 ชมภูโคตร	 ๓๒๖	 นางสาววันวิสา	 นาโสม
	 ๓๒๗	 นางวันวิสา	 โรจนบุญธรรม	 ๓๒๘	 นางสาววันวิสาข์	 เจริญพร
	 ๓๒๙	 นางสาววัลภา	 ไชยปาก	 ๓๓๐	 นายวัลลภ	 พัฒนผล
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	 ๓๓1	 นางสาววัลลภา	 พงศ์พิทักษ์	 ๓๓๒	 นายวิชาญ	 สวนศรี
	 ๓๓๓	 นายวิเชียร	 วรรณภากร	 ๓๓๔	 นายวิฑูรย์	 วงศ์จันทร์
	 ๓๓๕	 นางสาววิภา	 กามินี	 ๓๓๖	 นางสาววิภาภรณ์	 ห้วงเกษม
	 ๓๓๗	 นางสาววิภาวดี	 มาสบาย	 ๓๓๘	 นางสาววิมลวรรณ	 เติมทรัพย์
	 ๓๓๙	 นางสาววิยดา	 ดีใจวงษ์	 ๓๔๐	 นายวิริยะ	 โกษิต
	 ๓๔1	 นางสาววิไล	 จันทร์เปรียง	 ๓๔๒	 นางสาววิไลลักษณ์	 เวชประสิทธิ์
	 ๓๔๓	 นางสาววิไลวรรณ	 คล้ายคลึง	 ๓๔๔	 นายวิษณุ	 โชโต
	 ๓๔๕	 นายวิสิทธิ์	 เทียนเจริญ	 ๓๔๖	 นางสาววีณา	 จินดาศรี
	 ๓๔๗	 นายวีรยุทธ	 เสาแก้ว	 ๓๔๘	 นายวีรศักดิ์	 ปกป้อง
	 ๓๔๙	 นางสาวแววดาว	 ทับลา	 ๓๕๐	 นางสาวศกลวรรณ	 รัตนวิมานชัย
	 ๓๕1	 นางสาวศรัณยา	 มาทิพย์	 ๓๕๒	 นางสาวศรัลยา	 อนันต์สารโสภณ
	 ๓๕๓	 นางสาวศศิชริญา	 ดีการ	 ๓๕๔	 นางศศิธร	 นาอุดม
	 ๓๕๕	 นางสาวศศิธร	 ปรูกระโทก	 ๓๕๖	 นางศศิลักษณ์	 บุสยะพินิจ
	 ๓๕๗	 นางสาวศศิลักษณ์	 พิณพาทย์	 ๓๕๘	 นางสาวศศิวิมล	 ป้องวัน
	 ๓๕๙	 นางสาวศันสนีย์	 พรมพินิจ	 ๓๖๐	 นายศานิต	 โหนเเหย็ม
	 ๓๖1	 นายศารทูล	 ธิมะสาร	 ๓๖๒	 นางสาวศิริธร	 พลเยี่ยม
	 ๓๖๓	 นางสาวศิริพร	 ถาวรยิ่ง	 ๓๖๔	 นางสาวศิริพร	 สาลี
	 ๓๖๕	 นางสาวศิริมา	 พื้นสอาด	 ๓๖๖	 นางสาวศิริยาภรณ์	 ชมทอง
	 ๓๖๗	 นางสาวศิริรัตน์	 เกตุประทุม	 ๓๖๘	 ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริรัตน์	 แผลกระโทก
	 ๓๖๙	 นายศิริวัฒน์	 ยุบลพันธ์	 ๓๗๐	 นายศิลา	 จันรอด
	 ๓๗1	 นายศิวานนท์	 วงษ์พล	 ๓๗๒	 นางสาวศุกร์ฤดี	 มีสมพร
	 ๓๗๓	 นางสาวศุทธินี	 กองมูล	 ๓๗๔	 นายศุภวัชญ์	 โฉมเฉิด
	 ๓๗๕	 นางสาวศุภสุตา	 สังข์ทอง	 ๓๗๖	 นายสถิตย์	 เอกโชติ
	 ๓๗๗	 นายสมคิด	 อุนยะนาม	 ๓๗๘	 นายสมใจ	 ยงปัญญา
	 ๓๗๙	 นายสมพร	 แก้วมรกต	 ๓๘๐	 นางสาวสมฤดี	 เชิดกายเพชรา
	 ๓๘1	 นายสมานมิตร	 ชูชีวา	 ๓๘๒	 นายสรวิชญ์	 เศวตบุตร
	 ๓๘๓	 นายสหรักษ์	 วงศาพันธ์	 ๓๘๔	 นางสาวสหัสทยา	 บุญเรือง
	 ๓๘๕	 นายสาธิต	 กองฟั่น	 ๓๘๖	 นางสาวสายทอง	 รัตนารักษ์
	 ๓๘๗	 นางสาวสายฝน	 จันทร์บุปผา	 ๓๘๘	 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสายฝน	 ช�านาญเรียน
	 ๓๘๙	 นางสาวสาลินี	 อุดมสุข	 ๓๙๐	 นางสาวสาลี่	 ประทุมวงศ์
	 ๓๙1	 นางสาวสาวิตรี	 จักปั่น	 ๓๙๒	 นางสาวสาวิตรี	 อดกลั้น
	 ๓๙๓	 นางสาวสิชล	 เพิ่มพูน	 ๓๙๔	 นายสิรภัทร	 อยู่ปุย
	 ๓๙๕	 นางสิริกาญจน์	 สุขศิลามณี	 ๓๙๖	 นางสาวสิรินลักษณ์	 ขาวดา
	 ๓๙๗	 นางสิริมา	 พ่วงศรี	 ๓๙๘	 นางสาวสิริรัตน์	 อภิบาลศรี
	 ๓๙๙	 นายสิโรจน์	 สร้อยคีรี	 ๔๐๐	 นางสาวสุกานดา	 เจนวิจารณ์
	 ๔๐1	 นายสุกิจ	 บุญขาว	 ๔๐๒	 นางสาวสุคนธา	 ยะไวทย์
	 ๔๐๓	 นางสาวสุจริยา	 ขมสนิท	 ๔๐๔	 นางสาวสุชาดา	 หวังดี
	 ๔๐๕	 นางสุชีรา	 ศศิวรเดช	 ๔๐๖	 นางสาวสุดาภรณ์	 ชัยฤกษ์
	 ๔๐๗	 นางสาวสุดารัตน์	 บุญรอด	 ๔๐๘	 นางสาวสุดารัตน์	 บุษบา
	 ๔๐๙	 นางสาวสุทธิพร	 มิตศิลปิน	 ๔1๐	 นายสุทธิรักษ์	 ค�าพานนท์
	 ๔11	 นายสุทัศน์	 วิลัยการ	 ๔1๒	 นางสาวสุธาทิพย์	 อ่อนช้อย
	 ๔1๓	 นางสาวสุธาวี	 เหล็กซีโต	 ๔1๔	 นางสาวสุนันทา	 นุตน้อย



1๖๕

	 ๔1๕	 นางสาวสุนันทา	 รอดโต	 ๔1๖	 นางสาวสุนิสา	 คล้ายคลึง
	 ๔1๗	 นางสาวสุนิสา	 มาสุข	 ๔1๘	 นางสุพักตร์	 ค�าภา
	 ๔1๙	 นางสาวสุภัทรา	 พรหมท้าว	 ๔๒๐	 นางสุภารัตน์	 สิงห์หน
	 ๔๒1	 นางสาวสุภาวดี	 พันรินทร์	 ๔๒๒	 นางสาวสุภาวดี	 หลวงจันทร์
	 ๔๒๓	 นางสุภินดา	 ต่อทวีทรัพย์	 ๔๒๔	 ว่าที่ร้อยตรีสุมงคล	 กุมภีร์
	 ๔๒๕	 นายสุรักษ์	 สุทธิพิบูลย์	 ๔๒๖	 นางสาวสุรีรัตน์	 โพธิ์เลีย
	 ๔๒๗	 นางสาวสุรีรัตน์	 ศุภนาม	 ๔๒๘	 นางสาวสุรีรัตน์	 อ่อนสี
	 ๔๒๙	 นางสาวสุลิวัลย์	 โพธิ์ศรี	 ๔๓๐	 นายเสกสรร	 กระยอม
	 ๔๓1	 นางสาวเสาวนีย์	 หาญกล้า	 ๔๓๒	 นางสาวเสาวภาพันธ์	 ศรีประเสริฐ
	 ๔๓๓	 นางเสาวรินทร์	 มงคลทรัพย์	 ๔๓๔	 นางสาวแสงเดือน	 อาจหาญ
	 ๔๓๕	 นางสาวหทัยพัชร	 ทองเดช	 ๔๓๖	 นางสาวหนูนิต	 ซื่อสัตย์
	 ๔๓๗	 นางสาวหัสดาพร	 ศิลาชัย	 ๔๓๘	 นายอติคุณ	 เชตวรรณ์
	 ๔๓๙	 นางสาวอนงนาฎ	 บรรหาร	 ๔๔๐	 นางสาวอนัญญา	 ทองปัน
	 ๔๔1	 นายอภิชพัฒ	 เพชรพรรณ	 ๔๔๒	 นายอภิชาติ	 ชุมพล
	 ๔๔๓	 นางสาวอภิรดี	 พันชูรัตน์	 ๔๔๔	 นางสาวอภิรดี	 อึ่งพวง
	 ๔๔๕	 นางสาวอมรรัตน์	 งามบ้านผือ	 ๔๔๖	 นางสาวอรทัย	 แดงเวียง
	 ๔๔๗	 นางสาวอรทิพย์	 โคตะวินนท์	 ๔๔๘	 นางสาวอรพิณ	 ยงยืน
	 ๔๔๙	 นายอรรถพงค์	 รักมิตร	 ๔๕๐	 นางสาวอรรถพร	 เภตรา
	 ๔๕1	 นางสาวอรอนงค์	 นวลตาล	 ๔๕๒	 นางสาวอรอุมา	 เสือนาค
	 ๔๕๓	 นางสาวอรัญญา	 เปล่งวัน	 ๔๕๔	 นางสาวอริสา	 มงคลไพบูลย์สุข
	 ๔๕๕	 นายอัครินทร์	 ทองค�าแท้	 ๔๕๖	 นางสาวอังคณา	 ค้าสุวรรณ
	 ๔๕๗	 นางสาวอังคณา	 ฝอยทอง	 ๔๕๘	 นางสาวอังคณารักษ์	 ภูบาลชื่น
	 ๔๕๙	 นางสาวอัจฉรา	 พฤทธิไพฑูรย์	 ๔๖๐	 นางสาวอัจฉราพรรณ	 ป้องทองค�า
	 ๔๖1	 นางสาวอัญ	 เรืองศาสตร์	 ๔๖๒	 นางสาวอาภรณ์	 ศรีแสงทอง
	 ๔๖๓	 นางสาวอาภาพร	 ห่วงมาก	 ๔๖๔	 นางสาวอารยา	 จันตุ่ย
	 ๔๖๕	 นางสาวอารีย์	 ไกรเทพ	 ๔๖๖	 นางสาวอารีย์	 หม่องศิริ
	 ๔๖๗	 นางสาวอารีรัตน์	 พวงวงษ์	 ๔๖๘	 นางสาวอารีรัตน์	 สมบูรณ์
	 ๔๖๙	 นางสาวอารีรัตน์	 อินราย	 ๔๗๐	 นางสาวอินทุกานต์	 ประชุมชน
	 ๔๗1	 นายอุปกิต	 ทรวงทองหลาง	 ๔๗๒	 นางสาวอุมาพร	 เชื้อวังค�า
	 ๔๗๓	 นางสาวอุมาพร	 นารินทร์	 ๔๗๔	 นางสาวอุไร	 แผ่นงา
	 ๔๗๕	 นายเอกนรินทร์	 ชั่งจัตตุรัตน์	 ๔๗๖	 นายเอกลักษณ์	 ชนม์ประกาย
	 ๔๗๗	 MISSYANGXU	 CHEN
สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์
	 1	 นางสาวจิดาภา	 ลูกเงาะ	 ๒	 นางสาวชญานิษฐ์	 นวลนุช
	 ๓	 นางสาวธนวรรณ			 นัยเนตร	 ๔	 นายภาคภูมิ	 เพ็ชรในบ่อ
	 ๕	 นางสาวสลิลดา	 ลิ้มเจริญ
สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์
	 1	 นางสาวทิตยา	 สลิน	 ๒	 นายนพดล	 ศิลปชัย
	 ๓	 นางสาวพิไลวรรณ	 พรรณขาม	 ๔	 ว่าที่ร้อยตรีวิรัตน์			 ขันเขต
	 ๕	 นายสัจจาพร			 ภู่ประดิษฐ์
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สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
	 1	 นางสาวนารี	 ผามั่น	 ๒	 นางนุชนารถ	 สมวาที
	 ๓	 นางเพชรินทร์	 ตันวัฒนกุล	 ๔	 นางสาวภัคนัน	 จิตต์สว่าง
	 ๕	 นางสาววรรษพร	 อยู่ข้วน	 ๖	 นางสาววิภาดา	 รักนุ้ย
	 ๗	 นางสาวศิริภัทร์	 รุ่งเรืองสินงาม	 ๘	 นางสาวสุปราณี	 เสงี่ยมงาม
	 ๙	 นายสุวิช	 นนทบุตร	 1๐	 ว่าที่เรือตรีอนุชา	 กนกถาวรธรรม
	 11	 นางสาวอุษณี	 สิมะขจรเกียรติ
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
	 1	 นางสาวกนกวรรณ	 ภู่ทิม	 ๒	 นางสาวกัณณภัค	 นรากร
	 ๓	 นางสาวฐิติลักษณ์	 วัฒนศิริ	 ๔	 นางสาวทัณฑิกา	 วงศ์เครือ
	 ๕	 นางสาวปฐมพร	 ฉิมพาลี	 ๖	 นางปราณี	 จงอนุรักษ์
	 ๗	 นายเปรม	 วงค์กุลพิลาศ	 ๘	 นางสาวเพ็ญศิริ	 โฉมกาย
	 ๙	 นายมงคล	 พลเยี่ยม	 1๐	 นางสาวเมธาวี	 โสรเนตร
	 11	 นางวนิดา	 จ�านงค์ผล	 1๒	 นางสาววิภวานี	 ชาญวิรัตน์

การศึกษามหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
สาขาวิชา Teaching English as a Second or Other Language
	 1	 MISSJIEFAN	 ZHANG
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษาโลก
	 1	 นางสาวมนัสนันท์	 ศิริตันตราภรณ์	 ๒	 นางสาววณิชนันท์	 เศวตสุนทรพันธุ์
	 ๓	 นางสาววันเพ็ญ	 สีหาราช	 ๔	 นางสาวศรินยา	 อินทรโชติ
	 ๕	 นางศศิชนันท์	 ประมวล	 ๖	 นางสาวศศิวิมล	 วิจารณ์จิตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา
	 1	 นางโฉมวิลัย	 เทียนทอง	 ๒	 นางสาวณัฐกานต์	 จันทราช
	 ๓	 นายปรเมษฐ์	 นาวินธรรม	 ๔	 นางสาวผ่องศรี	 คุณารักษ์
สาขาวิชาวิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา
	 1	 นางสาวค�าปั่น	 ศรีมหาไชย	 ๒	 นางสาวจิรัชญา	 แสงยนต์
	 ๓	 นางสาวชนกพร	 จ�านวน	 ๔	 นางสาวชลิดา	 ศรีสร้อย
	 ๕	 นางสาวตรัสสา	 เชื้อวงศ์	 ๖	 นายนฤดม	 พิมพ์ศรี
	 ๗	 นางสาวภัทรนันท์	 ค�ามี	 ๘	 นางสาวมนัญญา	 หาญอาสา
	 ๙	 นางสาวยุพา	 สัมมา	 1๐	 นางสาวลักษมี	 สายบุตร
	 11	 นางสาวศิวพร	 นววงศานันต์	 1๒	 นางสาวสิริกุล	 รัตนมณี
	 1๓	 นางสาวสุพรพรรณ	 ฉันทวิเศษกุล	 1๔	 นางอรจิรา	 ยอดค�า
	 1๕	 นางสาวอิสริญญา	 ฉิมพลี
สาขาวิชาสมอง จิตใจและการเรียนรู้
	 1	 นางสาวสุภัทรา	 จันทร์ค�า
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ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
	 1	 นางสาวกรุณา	 สีชมภู	 ๒	 นางสาวพนิดา	 การะเจดีย์
	 ๓	 MR.GAO	 XINKE	 ๔	 MR.YANG	 QIAN
สาขาวิชาเทคโนโลยีการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
	 1	 นางสาวณัฐพัชร์	 ไพศาลธนภัทธ์	 ๒	 นางสาวธัณย์สิตา	 ศรีเจริญวิโรฒ
	 ๓	 นางสาวมนสิชา	 เนาวนัติ	 ๔	 นางสาววิริยา	 ศรีสมบูรณ์
	 ๕	 นางศุภสิริ	 พิทักษ์สายชล

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
	 1	 นางสาวทัศนีย์วรรณ	 สุระประเสริฐ	 ๒	 นายพิทยา	 ภิรมย์อ้น
	 ๓	 นางยุภาพรรณ	 นิคม	 ๔	 MISS	KAINA	 SHI
	 ๕	 MR.LI	 MINGYANG	 ๖	 MR.MING	 ZHAO
	 ๗	 MR.ZHAO	 WEIXIN

การศึกษาบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๑ เหรียญทอง
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
	 1	 นางสาวสุพัตรา	 สาริพันธ์
สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์
	 1	 นายภักดี	 อมรรัตนเจริญ
สาขาวิชาการสอนนาฏยสังคีต
	 1	 นางสาวเรณุชา	 ชินนาวงษ์
สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
	 1	 นางสาวเตชินี	 วิทยาปรีชากุล	 ๒	 นายนิรุตน์	 อาชอง
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
	 1	 นายวิทยานันท์	 บุญกอง
 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
	 1	 นางสาวชุติมา	 ชื่นตา
สาขาวิชาการสอนศิลปะ
	 1	 นางสาวจิราพัชร	 เสมอ่วม
สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
	 1	 นางสาวกมลทิพย์	 มะลิซ้อน	 ๒	 นายสุทัศน์	 ค�าเอี่ยมเอก
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
	 1	 นางสาวเสาวภา	 กลัดสมบูรณ์



1๖๘

การศึกษาบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๑
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
	 1	 นางสาวจิรสุดา	 ร่มธรรมไทร	 ๒	 นางสาวจุฑาลักษณ์	 อันทอง
	 ๓	 นางสาวจุฬาลักษณ์	 สมจิตต์	 ๔	 นางสาวชัญญาพัชญ์	 ประเสริฐโสภณ
	 ๕	 นางสาวฐิติมา	 วงษ์เสน	 ๖	 นางสาวตรีรัตน์	 อัตถจินต์
	 ๗	 นางสาวนวลจุฑา	 จงเจริญ	 ๘	 นางสาวปนิทัสน์	 ไชยหะนาม
	 ๙	 นางสาวพรพรรณ	 สิทธิบุศย์	 1๐	 นางสาวแพรณัชชา	 เอนกศักดิ์
	 11	 นางสาวภิญญลักษณ์	 โสภณเจริญทัศน์	 1๒	 นางสาววรนิษฐา	 พิมภาคูณ
	 1๓	 นางสาววราภรณ์	 รัตนปรากฎ	 1๔	 นางสาววาสนา	 พรยิ่ง
	 1๕	 นางสาวศิรประภา	 ภารัศมี	 1๖	 นางสาวสุธิสา	 เพ่งพิศ
	 1๗	 นางสาวสุภาวดี	 เขตรเขื่อน
สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์
	 1	 นางสาวจารวี	 เขื่อนเพชร	 ๒	 นายธัญ	 ศรีสวัสดิ์
	 ๓	 นายปัญญพนต์	 ทองดี	 ๔	 นางสาวปาริษา	 นาคะ
	 ๕	 นางสาวรัชนีกร	 ผอมจีน	 ๖	 นายวิเชียร	 วงศ์ม่วย
	 ๗	 นางสาวสุวพัชร	 โพธิ์ปิ่น
สาขาวิชาการสอนนาฏยสังคีต
	 1	 นางสาวรัชนก	 ไทยรักษ์	 ๒	 นางสาววราภรณ์	 อุสมร
สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
	 1	 นางสาวกนกกร	 เพียรเสมอ	 ๒	 นางสาวกนกวรรณ	 หงษ์สามสิบเจ็ด
	 ๓	 นางสาวจันธิมา	 ใจวงค์	 ๔	 นางสาวชญานุตย์	 เจริญกิจ
	 ๕	 นายชวนากรณ์	 หลวงเรื่อง	 ๖	 นางสาวชวัลรัตน์	 บูรณากาญจน์
	 ๗	 นางสาวณัฏฐธิดา	 เขมาภิรักษ์	 ๘	 นางสาวณัฏฐาทัศน์	 เกิดสวัสดิ์
	 ๙	 นางสาวติปราฝัน	 พรมภักดี	 1๐	 นางสาวพรลดา	 เจสตาคม
	 11	 นางสาวเพชรดา	 บรรจบราช	 1๒	 นางสาวรุ่งทิชา	 ตั้งธนานุกูลวัฒน์
	 1๓	 นางสาวสรณ์สิริ	 ตั้งจิตเจริญเลิศ	 1๔	 นางสาวสิริกร	 สิมะแสงยาภรณ์
	 1๕	 นางสาวสุชาดา	 สายแก้ว	 1๖	 นางสาวอรนิชา	 เหล่าพานิช
สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น
	 1	 นายธนศิษฏ์	 เกษมสุข	 ๒	 นางสาวนัฏฐิราพร	 ปั้นพึ่งบุญ
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
	 1	 นางสาวกนกวรรณ	 อโนนาม	 ๒	 นางสาวกัญญาพัชร	 ค�าสะอาด
	 ๓	 นางสาวกานต์พิชชา	 พูลชัย	 ๔	 นางสาวเกวลิน	 พวงพลับ
	 ๕	 นายฉัตรเทพ	 อาจสนาม	 ๖	 นางสาวชณกทิพ	 การุณย์
	 ๗	 นายชินวุฒิ	 รัชตะนาวิน	 ๘	 นายทศพล	 ลาภจรัสแสงโรจน์
	 ๙	 นางสาวธนาภรณ์	 คนเสงี่ยม	 1๐	 นางสาวนฤมล	 รอถ้า
	 11	 นางสาวนิรุชา	 หลักค�า	 1๒	 นางสาวเบญจวรรณ	 สุรสุขศาสตร์
	 1๓	 นางสาวปารีญา	 เกาะเค็ด	 1๔	 นางสาวพัชชา	 พลโคตร
	 1๕	 นางสาวพิมพ์ชนก	 มีสุข	 1๖	 นางสาวมณีรัตน์	 ยวงสอาด
	 1๗	 นางสาววรวรรณ	 ศรีเผือก	 1๘	 นางสาววัชรมาตุ	 สมัครพงศ์
	 1๙	 นางสาววาสนา	 โสภาเคน	 ๒๐	 นางสาวสกุลรัตน์	 ประทุมสิทธิ์
	 ๒1	 นายสิรภพ	 โพธิมา	 ๒๒	 นางสาวสุกานดา	 สวัสดิมงคล
	 ๒๓	 นางสาวสุภิญญา	 พั่วโพธิ์	 ๒๔	 นายอนันต์	 กิจสคม
	 ๒๕	 นางสาวอมลรุจี	 แก้วประจุ	 ๒๖	 นางสาวอรวรรณ	 ชื่นบุญงาม



1๖๙

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
	 1	 นายขวัญชัย	 ทรัพย์พานิช	 ๒	 นายณรงค์ฤทธิ์	 ทองมาก
	 ๓	 นายณัฐพล	 พุทธเกิด	 ๔	 นางสาวนพวรรณ	 ค�าเพ็ญ
	 ๕	 นางสาวนลินี	 อุทรักษ์	 ๖	 นางสาวประภาพร	 วิคบ�าเพิง
	 ๗	 นางสาวพัชราวรรณ	 สุวรรณ	 ๘	 นางสาวโรจนพร	 หาญนอก
	 ๙	 นางสาววราภรณ์	 ศรีสมพงษ์	 1๐	 นางสาววริษฐา	 กมลเนตร
	 11	 นางสาวศิริพร	 ไชยบุรุษ	 1๒	 นางสาวสุภานัน	 ตั๋นสกุล
	 1๓	 นางสาวอังศุรัตน์	 ระยา
สาขาวิชาการสอนศิลปะ
	 1	 นายกมล	 โพธิโชติ	 ๒	 นางสาวจุฑามาศ	 จันทนา
	 ๓	 นางสาวชลิดา	 ง่วนเจ็งเส็ง	 ๔	 นายภาคิน	 อิศวมงคล
	 ๕	 นางสาววีรยา	 ลิ้มจี้จง
สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
	 1	 นางสาวจุติพร	 สุขตระกูล	 ๒	 นายทรงพล	 วงศ์พระราม
	 ๓	 นางสาวพัชรินทร์พรรณ	 จันทร์ห้วย
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
	 1	 นางสาวกิตติยา	 พุ่มหิรัญ	 ๒	 นางสาวจินตนา	 แดนเมือง
	 ๓	 นางสาวจุฑามาศ	 โพนเมืองหล้า	 ๔	 นายณัชพล	 สงวนสุข
	 ๕	 นางสาวณัฏฐพิชชา	 ศรีวริสาร	 ๖	 นางสาวทิวาภรณ์	 กระจ่าง
	 ๗	 นางสาวนัตยา	 โพธิ์ศรี	 ๘	 นางสาวเบญจวรรณ	 เลิศวุฒิชัย
	 ๙	 นายปริญญา	 เย็นสวัสดิ์	 1๐	 นายรัชวุฒิ	 แจ้งมาก
	 11	 นางสาวรัตนาภรณ์	 สูงประเสริฐกุล	 1๒	 นางสาววรัชญา	 เปลี่ยนน้อย
	 1๓	 นางสาววัลลยา	 แสงชื่น	 1๔	 นางสาวศศิประภาพร	 ซอกกลาง
	 1๕	 นายสุทธิชัย	 ชลายนต์	 1๖	 นางสาวสุภัทรา	 พึ่งอุทัยศรี
	 1๗	 นางสาวสุภาวดี	 บุตรศรีเมือง

การศึกษาบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๒
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
	 1	 นางสาวธัญญลักษณ์	 นิลล้อม	 ๒	 นางสาวนฤมล	 ด้วงเงิน
	 ๓	 นางสาวพชรพร	 กิจสวัสดิ์	 ๔	 นางสาวภรณีนิภา	 เมธานิธิภักดี
	 ๕	 นายมีชัย	 ชีวพันธ์	 ๖	 นางสาววาสนา	 มีปัญญา
	 ๗	 นางสาวศณาพรรณ	 โสภี	 ๘	 นางสาวสมฤดี	 จุลทะเส
สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์
	 1	 นางสาวมนฤทัย	 สุจริต	 ๒	 นางสาวสุขฤทัย	 แก้วมาลา
สาขาวิชาการสอนนาฏยสังคีต
	 1	 นางสาวภัทรศยา	 กันยานะ



1๗๐

สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
	 1	 นางสาวกนกวรรณ์	 ผลพฤกษา	 ๒	 นางสาวจิราภรณ์	 พ่านปาน
	 ๓	 นายชนินทร์	 บัวแจ้ง	 ๔	 นางสาวธัญพัชร	 กลีบขยาย
	 ๕	 นายธีรศักดิ์	 ชูแก้ว	 ๖	 นางสาวน�้าฝน	 ทับวัน
	 ๗	 นางสาวนิสาชล	 เทียบชัย	 ๘	 นางสาวนุสบา	 นพศิริ
	 ๙	 นางสาวประภาพร	 โรจนรัตน์	 1๐	 นางสาวปิยากร	 แฉล้มรัมย์
	 11	 นายปุริศ	 เลี่ยมเปี่ยม	 1๒	 นางสาวพนิดา	 ศรีโปฎก
	 1๓	 นางสาวพัชรนันทร์	 กิจพาณิชย์เจริญ	 1๔	 นางสาวพิณศากรณ์	 ทัยเจริญศรี
	 1๕	 นางสาวมนัสนันท์	 การะเวก	 1๖	 นางสาววนาลี	 สนิทเหลือ
	 1๗	 นางสาววริศรา	 ตู้จินดา	 1๘	 นายวัชระ	 ธรรมเกษร
	 1๙	 นางสาววัฒมน	 ระฤกชาติ	 ๒๐	 นางสาววิลาสินี	 แก้วตา
	 ๒1	 นางสาวสมฤทัย	 บูรณะวังศิลา	 ๒๒	 นางสาวสวรรยา	 คุ้มพงษ์
	 ๒๓	 นางสาวสุพิชชา	 ด้วงมี	 ๒๔	 นางสาวสุมนา	 เหลืองธีรนาท
	 ๒๕	 นางสาวอภิสรา	 ทองกวาว	 ๒๖	 นางสาวอัจฉราภร	 รักหนู
	 ๒๗	 นางสาวเอมิกา	 บุญประเวศ
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
	 1	 นางสาวพรรณปพร	 เพ็ชรก�าจัด	 ๒	 นางสาววิลาสินี	 นิทรัพย์
	 ๓	 นางสาวโศรยา	 น�้าเงิน	 ๔	 นางสาวสุพัตรา	 ช�านาญ
	 ๕	 นางสาวสุรีพร	 ประสมค�า	 ๖	 นางสาวอารีรัตน์	 สุรินทราบูรณ์
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
	 1	 นางสาวดวงพร	 พึ่งศรี	 ๒	 นางสาวเบญจพร	 อนุสิต
	 ๓	 นางสาววรรณสลี	 ประดับญาติ
สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
	 1	 นางสาวกนกรัตน์	 พุ่มวิภา	 ๒	 นางสาวธนภรณ์	 สีหะวงษ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
	 1	 นายกฤดิภาส	 ลิขิตนภาพันธุ์	 ๒	 นายกฤตพล	 ทองจรัส
	 ๓	 นายคมสันต์	 เสริมธนานันท์	 ๔	 นางสาวคุณัญญา	 เย็นสุข
	 ๕	 นางสาวชลทิชา	 กุฎเงิน	 ๖	 นางสาวชลิตา	 วงษ์เหรียญทอง
	 ๗	 นายนวนรรษ	 กระแสร์	 ๘	 นายปราโมทย์	 อัศวนิเวศน์
	 ๙	 นางสาวพิชามญชุ์	 กุตเสนา	 1๐	 นางสาวโยษิตา	 อนุพัฒน์
	 11	 นางสาวลลิตา	 จุลนพ	 1๒	 นางสาววิภาวดี	 มีเปี่ยม
	 1๓	 นางสาวศศิวกาน	 บุญธรรม	 1๔	 นางสาวศิริวรรณ	 ปุยะติ
	 1๕	 นายสมภพ	 ประจง	 1๖	 นางสาวสุรีย์รัตน์	 เจนการ
	 1๗	 นางสาวอภิรดี	 วัฒนะศิริ	 1๘	 นายอรรถพล	 ล�าพุทธา
	 1๙	 นางสาวอัจฉราภรณ์	 จันทวงค์



1๗1

การศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
	 1	 นางสาวขวัญกมล	 สกุลณี	 ๒	 นางสาวขวัญชนก	 ทินนิล
	 ๓	 นางสาวจินตนา	 บัวซ้อน	 ๔	 นางสาวจิรวรรณ	 พันทะสาร
	 ๕	 นางสาวชนัต	 สว่างโรจน์	 ๖	 นางสาวชลธิชา	 พังทุย
	 ๗	 นางสาวธนัชชา	 ตั้งตรงหฤทัย	 ๘	 นางสาวบุษกร	 อุปมา
	 ๙	 นางสาวปัญชิตา	 โกโสตร	 1๐	 นางสาวภัทรวดี	 แก้วนุช
	 11	 นางสาววณิชภักดิ์	 ธีรศานต์	 1๒	 นายวรันต์พงษ์	 แววสุวรรณ
	 1๓	 นางสาววิจิตตรา	 พังทุย	 1๔	 นางสาวสุรีย์	 ดีอาษา
	 1๕	 นางสาวอภิญญา	 โพธิ์ศรี
สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์
	 1	 นางสาวกนกวรรณ	 แสงสุวรรณ	 ๒	 นางสาวกมลรส	 พาทีทิน
	 ๓	 นางสาวกมลลักษณ์	 บูรณธนานุกิจ	 ๔	 นางสาวกันทิมา	 กรรณิกา
	 ๕	 นางสาวเกวลิน	 สนธิ	 ๖	 นางสาวจุฑากาญจน์	 เก่งกสิกิจ
	 ๗	 นางสาวจุฑารัตน์	 พาดี	 ๘	 นางสาวฉัตธิยา	 ศรีสมทรง
	 ๙	 นางสาวฉัตรชลิกา	 หัสเขต	 1๐	 นายชลธาร	 ผ่องแผ้ว
	 11	 นางสาวชาลินี	 รอดทองค�า	 1๒	 นางสาวชิดชนก	 ศรีสุข
	 1๓	 นางสาวฐิตาพร	 วิพิมพ์สุทธิ์	 1๔	 นายดนัยภัทร	 พจน์จริยาพร
	 1๕	 นางสาวธนพร		 ปิ่นพานิช	 1๖	 นางสาวธัญลักษณ์	 ศรีเกษม
	 1๗	 นางสาวนัฐธิดา	 มุสิกชาติ	 1๘	 นางสาวปัทมา	 น้อยม่วง
	 1๙	 นางสาวผกามาศ	 สันโดด	 ๒๐	 นางสาวพรนภา	 พุทธรักษา
	 ๒1	 นายพัชรพล	 เชิดพงษ์	 ๒๒	 นางสาววณิชชา	 แสนนิล
	 ๒๓	 นางสาวศรัญญา	 ฝอยฟู	 ๒๔	 นางสาวศศิธร	 แข็งแรง
	 ๒๕	 นายศิวนาท	 เนตรพระ	 ๒๖	 นางสาวสิรินรดา	 เกตุรักษ์
	 ๒๗	 นางสาวสิรินาถ	 จันทร์แก้ว	 ๒๘	 นายสุเทพ	 วิวาห์สุข
	 ๒๙	 นางสาวสุนีย์		 เจียงจันทึก	 ๓๐	 นายสุวัธชัย	 ศรีเล็ก
	 ๓1	 นางสาวอนรรฆพร	 ช่อลัดดา
สาขาวิชาการสอนชีววิทยา
	 1	 นางสาวทิตะวัน	 อยู่เรืองเดช	 ๒	 นายสุทธิวัฒน์	 ไชยเชษฐ์
	 ๓	 นางสาวอิศรพร	 ช่วยพัฒน์
สาขาวิชาการสอนนาฏยสังคีต
	 1	 นายกฤษฎา	 ประจวบกลาง	 ๒	 นายกิตติวุฒฑ์	 วุฒิชาติ
	 ๓	 นางสาวคณิชา	 พุทถาวร	 ๔	 นายคมกฤษณ์	 เจตน์จ�าลอง
	 ๕	 นายจิตรภาณุ	 นันทิประภา	 ๖	 นางสาวญาดาพัณณ์	 ชูทอง
	 ๗	 นางสาวณิชนันทน์	 ค�ามูล	 ๘	 นางสาวธัญญารัตน์	 เสียงเย็น
	 ๙	 นายธัญเทพ	 กลิ่นด้วง	 1๐	 นายนพดล	 แก้วมุกดา
	 11	 นางสาวเบญญานุช	 พุกนุช	 1๒	 นายประพัฒน์	 พิลึก
	 1๓	 นายพงศ์ศรันย์	 พันธุเวช	 1๔	 นางสาวพรนภา	 เนตรอัมพร
	 1๕	 นางสาวพิมพ์วิภา	 เที่ยงสมบุญ	 1๖	 นายภานุพงษ์	 ไข่นาค
	 1๗	 นางสาวมลฤดี	 คณาพานิชกุล	 1๘	 นางสาวรัญชิดา	 ศิริพงษ์
	 1๙	 นางสาวรุจิรา	 อรชร	 ๒๐	 นายวรกร	 สายสร้อย
	 ๒1	 นายวรรินทร์	 อ่อนแช่ม	 ๒๒	 นายวัชระ	 วัจวาทิน
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	 ๒๓	 นางสาวศิรินทิพย์	 ทิพย์วงค์	 ๒๔	 นางสาวศุภากร	 กฤษณะสังข์
	 ๒๕	 นางสาวสกุลดี	 ดัชถุยาวัตร	 ๒๖	 นายสมเกียรติ	 ลวรรณวงษ์
	 ๒๗	 นางสาวสุทธิลักษณ์	 โภครักษ์	 ๒๘	 นางสาวสุธีรา	 ธัญลวะณิชย์
	 ๒๙	 นางสาวอรนุช	 ศรีมันตะ	 ๓๐	 นางสาวอริชญา	 ปานคีรี
	 ๓1	 นายอวิรุทธิ์	 หงอนไก่
สาขาวิชาการสอนฟิสิกส์
	 1	 นางสาวนฤษา	 เจริญสุข
สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
	 1	 นางสาวขวัญฤทัย	 รุ่งเรือง	 ๒	 นางสาวจิรภัทร	 รัฐสมุทร
	 ๓	 นางสาวชนนิกานต์	 อัคติ	 ๔	 นางสาวณัฐชยา	 ยิบมันตะสิริ
	 ๕	 นางสาวดุสิตา	 โพธิ์พันธุ์	 ๖	 นางสาวธีราภัส	 สัมมาวงศ์
	 ๗	 นางสาวนภัสภรณ์	 ผ่องยุบล	 ๘	 นางสาวนภารัตน์	 วรางกูร
	 ๙	 นางสาวนิศารัตน์	 ชัยชนะ	 1๐	 นายปฏิภาณ	 อุตสารัมย์
	 11	 นางสาวปภัชญา	 รัตนบุญยกร	 1๒	 นางสาวปรมัตถ์	 คีรีเพ็ชร์
	 1๓	 นางสาวพรรณสุดา	 ตรีทศายุธ	 1๔	 นางสาวพรรณิดา	 โยธาภาณุมาศ
	 1๕	 นางสาวภัทลภา	 ปั้นทอง	 1๖	 นางสาวมนัสพร	 ตันศิริจิรพัชร
	 1๗	 นางสาวศศิประภา	 โพธิ์เจริญ	 1๘	 นางสาวศุภัสสร	 รายระยับ
	 1๙	 นางสาวสุทธิรัศมิ์	 ชุตินาทดลเจือ	 ๒๐	 นางสาวสุธิมา	 จรเจนวุฒิ
	 ๒1	 นางสาวอาริตา	 วงศ์บา	 ๒๒	 นางสาวอุสมา	 สายวารี
สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น
	 1	 นายสุภัทรชัย	 ค�่าสุริยา
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
	 1	 นางสาวกชกร	 ศิริหล้า	 ๒	 นายกิตติวุฒิ	 ชัยกิจ
	 ๓	 นางสาวกุลลิตา	 อามาตร	 ๔	 นายณัฐพล	 เนียมพิทักษ์
	 ๕	 นางสาวปาริฉัตร	 แสงเสน	 ๖	 นางสาวพัชรกันย์	 หงษ์ยนต์
	 ๗	 นายสุทิวัส	 แก่นสารี
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
	 1	 นางสาวเกศกนก	 สิทธิพงศ์	 ๒	 นางสาวขนิษฐา	 จันชนะ
	 ๓	 นางสาวขวัญฤดี	 สุบิน	 ๔	 นางสาวจินดาหรา	 นาวีรัตนวิทยา
	 ๕	 นางสาวชญานิศ	 เนื่องจ�านงค์	 ๖	 นางสาวชณัฐา	 ศักดาเดช
	 ๗	 นางสาวชาลิสา	 พรบ่อน้อย	 ๘	 นางสาวณัฐชยา	 สิงห์ค�า
	 ๙	 นางสาวณัฐธยาน์	 บุญฤทธิ์	 1๐	 นางสาวณัฐพร	 พรมวัง
	 11	 นายธีรภัทร	 ซ่านฮู่	 1๒	 นางสาวนภัสสร	 วัฒนศฤงคาร
	 1๓	 นางสาวนิภาภรณ์	 ผาเงิน	 1๔	 นางสาวพรวิรัตน์	 ทวีผล
	 1๕	 นางสาวภรณ์ภัสสรณ์	 นาคสนธิ์	 1๖	 นางสาวมินตรา	 ไชยา
	 1๗	 นางสาวเมวิกา	 สีดา	 1๘	 นางสาววรัญญา	 รอดประเสริฐ
	 1๙	 นางสาววริศรา	 พานนิล	 ๒๐	 นางสาววิภาวี	 เสวกาพานิช
	 ๒1	 นายวิโรจน์	 บุญสราง	 ๒๒	 นางสาวเวชุตา	 เอี่ยมสงคราม
	 ๒๓	 นางสาวศศิรัญ	 บาลจบ	 ๒๔	 นางสาวศุภลักษณ์	 ปะโปตินัง
	 ๒๕	 นางสาวสุทธิกานต์	 รอดเรื่อง	 ๒๖	 นายสุเมธ	 ค�าลอย
	 ๒๗	 นางสาวอรุณี	 พ่วงพันดี	 ๒๘	 นางสาวอัจฉรา	 ปิ่นมั่น
	 ๒๙	 นางสาวอารียา	 เวียงเตา
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สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์
	 1	 นายพีรธัท	 ยิ่งเจริญ
สาขาวิชาการสอนศิลปะ
	 1	 นางสาวจิราภรณ์	 บุบผัน	 ๒	 นายชัยวัฒน์	 โพธิลักษณ์
	 ๓	 สิบเอกชัยวัฒน์	 เรืองไกรศิลป์	 ๔	 นางสาวชื่นกมล	 กะไร
	 ๕	 นายณัฐดนัย	 รอดริน	 ๖	 นายณัฐวุฒิ	 ระดมงาม
	 ๗	 นายทศพล	 พรหมคุณ	 ๘	 นายทองสุข	 สิงคะนอง
	 ๙	 นางสาวนฤมล	 จิตพูนผล	 1๐	 นางสาวนันท์นลิน	 เอี่ยมสวยงาม
	 11	 นายนันทิพัฒน์	 สังขเสนากุล	 1๒	 นางสาวนาฎชฎา	 ทองบุบผา
	 1๓	 นางสาวนิชา	 โอภาชาติ	 1๔	 นายปฐมพร	 ตระกูลราษฎร์
	 1๕	 นางสาวปุณณดา	 แก้วตา	 1๖	 นางสาวฝน	 เอราวัณ
	 1๗	 นายพีรชัย	 มัติโก	 1๘	 นายพีระพงษ์	 มีโชคอนันต์
	 1๙	 นางสาวภารดา	 ผ่องแผ้ว	 ๒๐	 นายวชิรวิทย์	 ชุติมาวงศ์สกุล
	 ๒1	 นางสาววราภรณ์	 ดวงจิตร	 ๒๒	 นางสาววลัยกร	 มาอ่อน
	 ๒๓	 นายสุรศักดิ์	 ดอกไม้	 ๒๔	 นายอดิศักดิ์	 ใจมนต์
	 ๒๕	 นางสาวอริยาวรรณ์	 อาภรณ์รัตน์	 ๒๖	 นางสาวอริสา	 ทองไทย
สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
	 1	 นางสาวจิราพัชร	 ถนอมบุญ	 ๒	 นางสาวฉวีวรรณ	 เพชรดี
	 ๓	 นางสาวณัฐจรี	 วังสิริสุนทร	 ๔	 นางสาวณัฐวดี	 เอนก
	 ๕	 นายณัฐวุฒิ	 สีวะสุด	 ๖	 นายธีรวัจน์	 ภาคภูมิ
	 ๗	 นางสาวนภารัตน์	 รุ่งรัตนาอุบล	 ๘	 นายนวัช	 หาทรัพย์
	 ๙	 นายนันทวัฒน์	 โนกุญชร	 1๐	 นายบุญญบุตร	 สมบูรณ์พันธ์
	 11	 นางสาวบุญพิทักษ์	 โตวิจิตร์	 1๒	 นางสาวพชรพร	 ยงเจริญชัยสิทธิ์
	 1๓	 นางสาวพิมพ์ชนก	 แก่นพรม	 1๔	 นางสาวพุทธชาติ	 แพงวิเศษ
	 1๕	 นางสาวเพ็ญรดี	 กรเสนาะ	 1๖	 นางสาวฟาริดา	 บุญสูง
	 1๗	 นางสาวมลฑกานต์	 บาลโสง	 1๘	 นางสาวมัญชุพร	 พรประทุม
	 1๙	 นางสาวมีนย์ตะวัน	 สุวรรณ์วงค์	 ๒๐	 นางสาวรวีวรรณ์	 สกุลเดช
	 ๒1	 นายลิขิต	 พาลี	 ๒๒	 นายวริธิกร	 พูลสวัสดิ์
	 ๒๓	 นายศุภชัย	 ไชยบุตร	 ๒๔	 นางสาวสรัลวรีย์	 นาน�้าเชี่ยว
	 ๒๕	 นางสาวสาธิดา	 กายาผาด	 ๒๖	 นางสาวสุชารินีย์	 อังกินันทน์
	 ๒๗	 นางสาวสุทธาทิพย์	 ถนอมวงค์	 ๒๘	 นางสาวสุธาสินี	 แตงงาม
	 ๒๙	 นางสาวสุธาสินี	 วุฒิรัตน์	 ๓๐	 นางสาวสุนทรี	 จันทร์แดง
	 ๓1	 นางสาวสุพัตรา	 กาวิจันทร์	 ๓๒	 นางสาวเสาวนิต	 มีสิน
	 ๓๓	 นางสาวเสาวนีย์	 หิรัญประภากร
สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
	 1	 นายชนะชัย	 วิรัสสะ	 ๒	 นางสาวบุญธิดา	 จันทรคติ
	 ๓	 นางสาวอารีรัตน์	 ภิรมย์นก
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สาขาวิชาการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา
	 1	 นางสาวกนกวรรณ	 อ่อนสร้อย	 ๒	 นางสาวกิ่งแก้ว	 แช่มบริสุทธิ์
	 ๓	 นายกิตติพงษ์	 เกตุภูเขียว	 ๔	 นายกิตติพงษ์	 นันทลักษณ์
	 ๕	 นายกิตติพงษ์	 ศรีสาลี	 ๖	 นางสาวกุลธิดา	 วิลัยสัย
	 ๗	 นายเกรียงไกร	 ศาลกลาง	 ๘	 นายคมกฤษณ์	 ดิษฐวิบูลย์
	 ๙	 นายคุณากร	 สมัญทสาริกิจ	 1๐	 นายจักรกฤษณ์	 สืบสาย
	 11	 นางสาวจิราภรณ์	 ศรีหนองหว้า	 1๒	 นางสาวจุฬารัตน์	 อิ่นอ้าย
	 1๓	 นายฉัตรพล	 อัครปทุม	 1๔	 นายฉัตรมงคล	 วรรณธงชัย
	 1๕	 นายชญานิน	 ช่วงจั่น	 1๖	 นายชัยธวัช	 ศรประดิษฐ์
	 1๗	 นายชินกฤต	 จันทะนะ	 1๘	 นางสาวญาดา	 โชติช่วง
	 1๙	 นายฐานกรณ์	 ขันติลม	 ๒๐	 นายฐิติวัฒน์	 หนูทองค�า
	 ๒1	 นายณภัทร	 สุภาพ	 ๒๒	 นางสาวณัชชาภัทร	 ยุระหาร
	 ๒๓	 นายณัฐกานต์	 วรรณสาร	 ๒๔	 นายณัฐชนน	 สืบเสน
	 ๒๕	 นางสาวณัฐนีย์	 วงศ์สุวรรณ	 ๒๖	 นายณัฐพงษ์	 วารีศรี
	 ๒๗	 นายณัฐพล	 คร้ามพิมพ์	 ๒๘	 นายณัฐพัชร์	 รัตนารังสรรค์
	 ๒๙	 นายณัฐวัฒน์	 เข็มตรง	 ๓๐	 นายณัฐวุฒิ	 เข็มตรง
	 ๓1	 นายทรงฤทธิ์	 อามาตย์มนตรี	 ๓๒	 นายธนกร	 คัมภิรานนท์
	 ๓๓	 นายธนชล	 โสมเมา	 ๓๔	 นายธัชกร	 รื่นหาญ
	 ๓๕	 นายนที	 กรณีย์	 ๓๖	 นายนรงฤทธิ์	 จ�ารัสศรี
	 ๓๗	 นางสาวนิรมล	 สุพิมล	 ๓๘	 นายบัลลังก์	 บุญลือ
	 ๓๙	 นางสาวบุรีกานต์	 คมเฉียบ	 ๔๐	 นางสาวเบญจวรรณ	 นุราฤทธิ์
	 ๔1	 นายปฏิภาณ	 ดุกสุขแก้ว	 ๔๒	 นายปฐาวุฒิ	 ปุญญา
	 ๔๓	 นางสาวประกาย	 สีเขียว	 ๔๔	 นายปราโมทย์	 พิมคีรี
	 ๔๕	 นางสาวปาณิสรา	 ศรีอุดมนาค	 ๔๖	 นายพงศกร	 พันธุ์เจริญ
	 ๔๗	 นายพงษ์เพชร	 ค�าแก้ว	 ๔๘	 นายพงษ์ศักดิ์	 ค�าพิลา
	 ๔๙	 นางสาวพัชรา	 ผมน้อย	 ๕๐	 นางสาวภาวนา	 สลอดตะคุ
	 ๕1	 นายภาสกร	 ฤกษ์เวียง	 ๕๒	 นางสาวมนันยา	 สาลีโภชน์
	 ๕๓	 นายมานะศักดิ์	 พูลสนอง	 ๕๔	 นายไมตรี	 ศรีกุล
	 ๕๕	 นายรัตนพงศ์	 สีหะวงค์	 ๕๖	 นายวรเมธ	 เกษมกุลดิลก
	 ๕๗	 นายวรากร	 ดีพร้อม	 ๕๘	 นายวัฒนา	 คชพญาวงศ์
	 ๕๙	 นายวิทยา	 แก้วเกษศรี	 ๖๐	 นายวิทวัส	 ป้องเศร้า
	 ๖1	 นายศุภชัย	 ศรีอุทธา	 ๖๒	 นางสาวศุภัคชญา	 ไกรโภชน์
	 ๖๓	 นางสาวสิริพร	 แก้วเขียวงาม	 ๖๔	 นางสาวสุจิตรา	 อุทธาทอง
	 ๖๕	 นายสุทธินันท์	 บุญใบ	 ๖๖	 นางสาวสุพิชฌาย์	 แอ่นปัญญา
	 ๖๗	 นายเสฏฐวุฒิ	 ภูแข่งหมอก	 ๖๘	 นายเสริมศักดิ์	 ตันติอภิบาลกุล
	 ๖๙	 นายอดิศร	 สกุลานนท์	 ๗๐	 นายอดิศักดิ์	 ธรรมมา
	 ๗1	 นายอติเทพ	 วงษ์จ�าปา	 ๗๒	 นายอภิวัฒน์	 มารมย์
	 ๗๓	 นายอภิสิทธิ์	 เสษฐะ	 ๗๔	 นางสาวอมลรัตน์	 หรั่งชั้น
	 ๗๕	 นายอารักษ์	 แจ้งเอี่ยม



1๗๕

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
	 1	 นางสาวกฤติยาภรณ์	 ยังถาวร	 ๒	 นางสาวกิ่งกาญจน์	 สุขประเสริฐ
	 ๓	 นายกิตติธัช	 ทองแย้ม	 ๔	 นางสาวกิตติยา	 เหลืองเลิศวันชัย
	 ๕	 นายกิติศักดิ์	 บัวเพ็ชร์	 ๖	 นางสาวกุลธิดา	 พฤกษมาศ
	 ๗	 นายคมเดช	 ธนาธิษณ์	 ๘	 นางสาวจณิสตา	 คุณวุฒิปรีชาชาญ
	 ๙	 นางสาวจันทิมา	 แสนสุข	 1๐	 นางสาวจินตณณิชา	 จันเจือ
	 11	 นางสาวจุฑาทิพย์	 สุดจ�านงค์	 1๒	 นางสาวเจตสุภา	 แก้วกาญจน์
	 1๓	 นายเจนภพ	 ดีเหลือ	 1๔	 นางสาวชนากร	 ดาบลาอ�า
	 1๕	 นางสาวชนานันท์	 กิจทรัพย์ทวีกุล	 1๖	 นายโชติ	 สิงห์นนท์
	 1๗	 นางสาวณัชนิกานต์	 พานทวีป	 1๘	 นางสาวณัฐณิชาช์	 ลูกอินทร์
	 1๙	 นางสาวณิภาภรณ์	 แป้นสวน	 ๒๐	 นางสาวเด่นดาว	 ปิยะพิสุทธิ์
	 ๒1	 นายทรงสิทธิ์	 สุขปรี	 ๒๒	 นายธนชิต	 แฉล้มกลาง
	 ๒๓	 นายธรรมรงค์	 ไพฑูรย์	 ๒๔	 นางสาวธันย์ชนก	 ประศาสน์
	 ๒๕	 นายนพธน	 ศรีเที่ยงตรง	 ๒๖	 นายนรินทร์	 ผาวิรัตน์
	 ๒๗	 นายนวดล	 จิรวัฒนธรรม	 ๒๘	 นายนวพงศ์	 จันทร์ธนไพบูลย์
	 ๒๙	 นายนันทวัช	 เพ็งอินทร์	 ๓๐	 นายนันทิพัฒน์	 ขุมทอง
	 ๓1	 นางสาวบุญฑิกานต์	 ลิ้มเฮาะสูน	 ๓๒	 นางสาวบุณฑริกา	 กฤษณรังคุณ
	 ๓๓	 นางสาวบุณฑริกา	 พองชัยภูมิ	 ๓๔	 นางสาวประภัสรา	 อ่อนน้อม
	 ๓๕	 นางสาวปาริฉัตต์	 กิจเกื้อกูล	 ๓๖	 นางสาวปาริฉัตร	 พึ่งมี
	 ๓๗	 นางสาวปิยวรรณ	 สัมฤทธิคุณากร	 ๓๘	 นายปิยวิชญ์	 ช้วนกุล
	 ๓๙	 นางสาวปุณยนุช	 บัวเสถียร	 ๔๐	 นางสาวพรพิมล	 เหี่ยวเกิด
	 ๔1	 นายพลาธร	 วิจิตรจันทร์	 ๔๒	 นางสาวพัชธนิดา	 วิเศษชาติ
	 ๔๓	 นางสาวพัชรีกรณ์	 วงษ์พล	 ๔๔	 นายพิชพร	 พรประสิทธิ์
	 ๔๕	 นางสาวพิมพลอย	 อินทรัตน์	 ๔๖	 นายพิสิษฐ์พร	 กะการดี
	 ๔๗	 นางสาวเพชรรัตน์	 แนวนาค	 ๔๘	 นางสาวเพ็ชรรัตน์	 พรมบุตร
	 ๔๙	 นายไพโรจน์	 คณาบุตร	 ๕๐	 นางสาวมยุรา	 รุ่งรักษา
	 ๕1	 นางสาวยุวดี	 แซ่ฉั่ว	 ๕๒	 นายรพีพัฒน์	 หงษ์ไทย
	 ๕๓	 นางสาวรัชฎาภรณ์	 ภูธร	 ๕๔	 นางสาวรัชนัญญา	 ระวังการ
	 ๕๕	 นางสาวรัชนีกร	 ดวงพัตรา	 ๕๖	 นางสาวรัตนาภรณ์	 ทองค�า
	 ๕๗	 นางสาวฤดีวรรณ	 ทิพวัน	 ๕๘	 นางสาวลัลน์ลลิตย์	 พานุพันธ์
	 ๕๙	 นายเลิศศิลป์	 เจียระสินธุ์กุล	 ๖๐	 นางสาววรรณษา	 บัวสระเกษ
	 ๖1	 นายวรัตถ์กฤศ	 บุญสม	 ๖๒	 นางสาววราภรณ์	 อินทมี
	 ๖๓	 นายวัชระพงศ์	 นามนัย	 ๖๔	 นายวัฒชฤทธิ์	 ราษีกุล
	 ๖๕	 นางสาววัศยา	 แก้วตา	 ๖๖	 นางสาววิชุดา	 กลิ่นเกษร
	 ๖๗	 นายวุฒินันท์	 นาลาด	 ๖๘	 นางสาวศศิธร	 ตรียะประเสริฐ
	 ๖๙	 นางสาวศศิประภา	 จุฬา	 ๗๐	 นางสาวศิริรัตน์	 ชูช้าง
	 ๗1	 นายศิริวิชย์	 วันจีน	 ๗๒	 นางสาวศิวนาถ	 ชูยิ่งสกุลทิพย์
	 ๗๓	 นายศุภโชค	 เกี้ยมรอด	 ๗๔	 นางสาวสมฤทัย	 เนื่องจ�านงค์
	 ๗๕	 นายสรวิช	 อินเรือง	 ๗๖	 นายสุรพงศ์	 สุขสวัสดิ์
	 ๗๗	 นางสาวหนึ่งฤทัย	 ฉิมพาลี	 ๗๘	 นางสาวอโนรส	 กล้าแข็ง
	 ๗๙	 นายอภิชาติ	 วัฒนะศิริ	 ๘๐	 นางสาวอภิญญา	 เที่ยงธรรม
	 ๘1	 นายอภินันท์	 นาคทิพย์	 ๘๒	 นางสาวอังศุมาลิน	 ทับม่วง
	 ๘๓	 นางสาวอัญชุลีกร	 เลี่ยมใจดี	 ๘๔	 นางสาวอารยา	 ทิ้งมิตรชั่ว
	 ๘๕	 MISS	FU	 XIAO



1๗๖

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา
	 1	 นายจักรี	 แสนยากุล	 ๒	 นายโชคชัย	 ศิริตันตราภรณ์
	 ๓	 นายตติยะ	 เครือคฑาวุธ	 ๔	 นายเตชินท์	 โปกุล
	 ๕	 นางสาวธนาภรณ์	 เชื้อจันทร์	 ๖	 นายนครินทร์	 พรหมมา
	 ๗	 นายบริพัตร	 แสงไทย	 ๘	 นายประณต	 แซ่ลิ้ม
	 ๙	 นางสาวปาริฉัตร	 คนตรง	 1๐	 นายปิยพล	 หาญสงคราม
	 11	 นายพงษ์เศรษฐ์	 ตาทิพย์	 1๒	 นายพงษ์สิริ	 อ่อนเจริญ
	 1๓	 นายมนตรี	 โพธิ์เงิน	 1๔	 นายมาโนช	 ผาติเสนะ
	 1๕	 นายวชิระ	 รัตนวนิช	 1๖	 นางสาววริษา	 เรืองทอง
	 1๗	 นายวันชาติ	 ฉันทะโกโส	 1๘	 นายวิศรุต	 กรุ่นทอง
	 1๙	 นายศักย์ศรณ์	 ศิลารัตน์	 ๒๐	 นายศุภณัฐ	 น�้าดอกไม้
	 ๒1	 นายสมลักษณ์	 สุขเจริญ	 ๒๒	 นางสาวสาลินีย์	 ธีรเนตร
	 ๒๓	 นางสาวสุกัญญา	 อุดม	 ๒๔	 นายสุรพัฒน์	 สลับสี
	 ๒๕	 นายอนุชา	 เรืองสวัสดิ์	 ๒๖	 นายอัครพนธ์	 สุวรรณวงษ์
	 ๒๗	 MISSCHUM	 SOKRY



1๗๗

สีประจ�ำมหำวิทยำลัยและสีประจ�ำคณะ

1 มหาวิทยาลัย สีเทาและสีทอง

๒ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว สีน�้าตาล

๓ คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร สีเขียวป่า

๔ คณะดนตรีและการแสดง สีชมพูบานเย็น

๕ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สีเหลืองข้าวโพด

๖ คณะเทคโนโลยีทางทะเล สีน�้าเงิน

๗ คณะพยาบาลศาสตร์ สีเหลืองส้ม

๘ คณะแพทยศาสตร์ สีเขียวเข้ม

๙ คณะเภสัชศาสตร์ สีเขียวมะกอกเข้ม

1๐ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ สีม่วงแดง

11 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สีขาวและสีม่วง

1๒ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สีแดงเลือดนก

1๓ คณะโลจิสติกส์ สีคราม

1๔ คณะวิทยาการสารสนเทศ สีเทาเงิน	และสีน�้าเงิน

1๕ คณะวิทยาศาสตร์ สีเหลือง

1๖ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สีเขียว	สีขาว	และสีเหลือง

1๗ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ สีเหลืองและสีขาว

1๘ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ สีเหลืองและสีม่วง

1๙ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สีเลือดหมู

๒๐ คณะศิลปกรรมศาสตร์ สีเขียว

๒1 คณะศึกษาศาสตร์ สีฟ้า

๒๒ คณะสหเวชศาสตร์ สีน�้าเงินและสีขาว

๒๓ คณะสาธารณสุขศาสตร์ สีชมพูอมส้ม

๒๔ คณะอัญมณี สีแดงสด

๒๕ วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ สีขาว

๒๖ วิทยาลัยนานาชาติ สีแดงและสีขาว

๒๗ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ สีเหลืองและสีฟ้า

๒๘ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา สีม่วง

๒๙ โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ สีฟ้าขาว

	 ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา	 เรื่อง	 ปริญญาในสาขาวิชา	 อักษรย่อส�าหรับสาขาวิชา	 ครุยวิทยฐานะ 

เข็มวิทยฐานะ	และครุยประจ�าต�าแหน่ง	ของมหาวิทยาลัยบูรพา	ก�าหนดสีประจ�ามหาวิทยาลัยและสีประจ�าคณะ	

ดังนี้



1๗๘

รุ่นที่ ปีที่เข้าศึกษา ชื่อรุ่น สีประจ�ารุ่น

1
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
1๐
11
1๒
1๓
1๔
1๕
1๖
1๗
1๘
1๙
๒๐
๒1
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐

๒๔๙๘
๒๔๙๙
๒๕๐๐
๒๕๐1
๒๕๐๒
๒๕๐๓
๒๕๐๔
๒๕๐๕
๒๕๐๖
๒๕๐๗
๒๕๐๘
๒๕๐๙
๒๕1๐
๒๕11
๒๕1๒
๒๕1๓
๒๕1๔
๒๕1๕
๒๕1๖
๒๕1๗
๒๕1๘
๒๕1๙
๒๕๒๐
๒๕๒1
๒๕๒๒
๒๕๒๓
๒๕๒๔
๒๕๒๕
๒๕๒๖
๒๕๒๗

 ม้าสีหมอก
ศรอนงค์
อรชร
ช้างเผือก
ฉลามขาว
มดทอง
ผึ้งหลวง
สิงห์ผยอง
อินทรีผงาด
พยัคฆราช
จงอางขาว
ยูงทอง
เอราวัณ
กระทิงด�า
เห่าไฟ
พิราบขาว
หงส์ขาว
เสือดาว
จามรี
นางนวล
กรกฎ
บัวขาว
ฉัททันต์
เหมราช
ตฤณสีห์
มฤคมาศ
พณิณธร
ภุมรินทร์
ชฎายุ
ศฤคาล

ขาว-ด�า
เหลือง-ด�า
ขาว-แดง
น�้าเงิน-ขาว
เขียว-ขาว
เหลือง-ด�า
ขาว-แดง
น�้าเงิน-ขาว
เขียว-ขาว
เหลือง-ด�า
ขาว-แดง
น�้าเงิน-ขาว
เขียว-ขาว
เหลือง-ด�า
ขาวแดง
น�้าเงิน-ขาว
เขียว-ขาว
เหลือง-ด�า
ขาว-แดง
น�้าเงิน-ขาว
เขียว-ขาว
เหลือง-ด�า
ขาว-แดง
น�้าเงิน-ขาว
เขียว-ขาว
เหลือง-ด�า
ขาว-แดง
น�้าเงิน-ขาว
เขียว-ขาว
เหลือง-ด�า

ท�ำเนียบรุ่นเทำ-ทอง



1๗๙

รุ่นที่ ปีที่เข้าศึกษา ชื่อรุ่น สีประจ�ารุ่น

๓1
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔1
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕1
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐

๒๕๒๘
๒๕๒๙
๒๕๓๐
๒๕๓1
๒๕๓๒
๒๕๓๓
๒๕๓๔
๒๕๓๕
๒๕๓๖
๒๕๓๗
๒๕๓๘
๒๕๓๙
๒๕๔๐
๒๕๔1
๒๕๔๒
๒๕๔๓
๒๕๔๔
๒๕๔๕
๒๕๔๖
๒๕๔๗
๒๕๔๘
๒๕๔๙
๒๕๕๐
๒๕๕1
๒๕๕๒
๒๕๕๓
๒๕๕๔
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗

นเคศวร
มธุกร
ทวิชากร
พิหเคนทร์
ณัลลกัณฑ์
อติทีน
เคนกรี
เก็จทรายแก้ว
กฤติกา
สัตประพัทธ์
ธีรวรการ
เอกภัทร์ภุมรินทร์
เศวตชาดชลทิศ
วิลินกร
นรินทราทิตย์
สัตตนิลบุษย์
วริช	ชโลทร
กาญจนกันทร
วนพิชญภากร
ทศวชิรชลธี
รังสิมารุจี	นทีคุณารักษ์
บูรไพลิน	หัสดินทร์นราธิป
นาคินบดินทร์	ขจรกลิ่น
กิตติกวินประภัสศิลป์มธุกร
กษิรชาด
มุกรัตน์ธารา
พัชรนิลปัทม์
บูรพาธุวดารา
สตรอเบอร์รี่ซันเดย์
รัตนภูวดินทร์

ขาว-แดง
น�้าเงิน-ขาว
เขียว-ขาว
เหลือง-ด�า
ขาว-แดง
น�้าเงิน-ขาว
เขียว-ขาว
เหลือง-ด�า
ขาว-แดง
น�้าเงิน-ขาว
เขียว-ขาว
เหลือง-ด�า
ขาว-แดง
น�้าเงิน-ขาว
เขียว-ขาว
เหลือง-ด�า
ขาว-แดง
น�้าเงิน-ขาว
เขียว-ขาว
เหลือง-ด�า
ขาว-แดง
น�้าเงิน-ขาว
เขียว-ขาว
เหลือง-ด�า
ขาว-แดง
น�้าเงิน-ขาว
เขียว-ขาว
เหลือง-ด�า
ขาว-แดง
น�้าเงิน-ขาว

ท�ำเนียบรุ่นเทำ-ทอง



1๘๐

รุ่นที่ ปีที่เข้าศึกษา ชื่อรุ่น สีประจ�ารุ่น

๖1
๖๒
๖๓

๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐

อินทร์อัศนีฤทธิ์จักรกฤษณ์มรกต
รัตติกาลสานตะวัน
ทินกรซ้อนเมฆา

เขียว-ขาว
เหลือง-ด�า
ขาว-แดง

ท�ำเนียบรุ่นเทำ-ทอง



1๘1

เพลงประจ�ามหาวิทยาลัย



1๘๒



1๘๓



1๘๔

ค�าปฏิญาณ

ของผู้ที่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร

แห่งมหาวิทยาลัยบูรพา

      ขา้พระพุทธเจา้ (กลา่วชือ่)......................................................... / ขอกล่าวค�าปฏญิาณ /

ต่อที่ประชุม / อันมีพระรัตนตรัย / สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี /

คณะกรรมการปฏบิตัหินา้ทีแ่ทนสภามหาวิทยาลัย / และคณาจารยแ์ห่งมหาวทิยาลัยน้ีวา่ :-

 • / ข้าพระพุทธเจ้าจักเทิดทูนชาติ / ศาสนา / และพระมหากษัตริย์ / อันเป็นมิ่งขวัญ

ของปวงชนชาวไทยทั้งมวล

 • / ขา้พระพทุธเจา้จกับ�าเพญ็ตนเปน็พลเมืองดี / สมกบัเป็นผูมี้วฒันธรรมและศลีธรรม / 

และมุ่งมั่นในประโยชน์ของประเทศชาติ / ยิ่งกว่าประโยชน์อื่นใด

 • / ข้าพระพุทธเจ้าจักประกอบการงานในหน้าที่ / ด้วยสุจริตธรรม / และบ�าเพ็ญตน / 

ให้สมกับที่ได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิต

 • / ขา้พระพทุธเจา้จกัเคารพนบัถอืครอูาจารย ์/ แห่งมหาวทิยาลัยบูรพา / และผดุงเกยีรติ

ของมหาวิทยาลัยนี้ตลอดไป




